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Böyük məhəbbətin tərənnümü

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Qurban Səidin “Əli və 
Nino” əsəri Avropanın və ABŞ-ın tanınmış ədəbi tən-

qid çiləri tərəfindən XX əsrin ən yaxşı romanlarından biri kimi 
qiymətləndirilmişdir. Əsərin müəllifi dünyada, Zaqafqaziyada 
və Azərbaycanda bir çox tarixi hadisələrin baş verdiyi bir dövrdə 
yaşamış iki gəncin – azərbaycanlı Əli xan Şirvanşirin və gürcü qızı 
Nino Kipianinin ülvi duyğularını və hisslərini böyük məhəbbət 
müstəvisində qələmə almağa nail olub. Bu məhəbbət əsərin 
qəhrəmanlarının saf duyğuları ilə yanaşı, həm də onların doğma 
torpağa və Vətənə sevgisi, öz xalqlarına vurğunluğu, azadlıq həsrəti 
ilə alışıb yanması ilə bağlıdır. Belə sevgini yalnız böyük və bəşəri 
məhəbbət adlandırmaq olar.

Sonda iki gəncin məhəbbəti ömrün nakam notları ilə tamam-
lansa da, Əli xan Şirvanşirin Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 
uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olması rübabın yanıqlı 
səsi kimi qəlbləri göynətsə də, bu sonluq oxucuda ruh düşkünlüyü 
yaratmır, əksinə, onu Vətənin azadlığı naminə yeni mübarizəyə, 
yeni qəhrəmanlıqlara səsləyir.

Əsərin qəhrəmanlarının Azərbaycanın, Gürcüstanın, Dağıs-
tanın və İranın şəhər və kəndlərində olarkən yerli əhali ilə 
yaxın ünsiyyət qurması, ayrı-ayrı xalqlara öz münasibətlərini 
bildirməsi, indiki kimi keçmişdə də ölkəmizdə müxtəlif millətlərin 
nümayəndələrinin əmin-amanlıq şəraitində yaşaması, ermənilərin 
xəyanətkar xisləti, Ənvər paşanın komandanlığı ilə türk əsgərlərinin 
azərbaycanlı qardaşlarının köməyinə gəlməsi ilə bağlı hadisələr 
obyektiv və dolğun qələmə alınıb.

“Əli və Nino” əsəri ayrı-ayrı xalqlar arasında dostluq əlaqə-
lərinin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini təbliğ etməsi ilə də diq-
qəti cəlb edir. Bu baxımdan romanı multikulturalizm sahəsində 
dünyaya nümunə göstərən müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
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bugünkü milli siyasəti ilə səsləşən dəyərli əsər kimi qiymətləndirmək 
olar.

Belə dəyərli əsərin tanınmış yazıçı-jurnalist Müzəffər Məlik-
məm mədov tərəfindən ləzgi dilinə tərcümə edilməsi təqdirəlayiqdir. 
Azərbaycan və rus müəlliflərinin bir sıra əsərlərini ləzgi dilinə 
peşəkarcasına çevirən M.Məlikməmmədovun bu tərcüməsi də 
uğurlu alınmışdır. O, müəllifin üslubunu olduğu kimi saxlamağa 
nail olmuş, ləzgi ədəbi dilinin imkanlarından məharətlə istifadə 
edərək, hər bir cümləni və abzastı dəqiq tərcümə etmiş, əsəri 
oxuculara rəvan və oxunaqlı dildə çatdırmışdır. Bu baxımdan “Əli 
və Nino” əsərinin ləzgi dilinə tərcüməsi yüksək keyfiyyətli tərcümə 
kimi diqqəti cəlb edir.

Sədaqət Kərimova, 
yazıçı-jurnalist,  “Samur” qəzetinin baş redaktoru
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КIанивилин чIехи ивир

Азербайжандин тIвар-ван авай къелемэгьли Мугьам-
мад Асад бегдин (Къурбан Саидан) «Али ва Нино» 

эсердиз лайихлу къимет гайи Европадин ва Америкадин Сад-
хьанвай Штатрин эдебиятдин критикри и роман ХХ виш йисан 
виридалайни хъсан романрикай сад я лагьанай. Эсердин лейт-
мотив дуьньяда, Закъафкъазияда ва Азербайжанда чIехи тарих-
дин вакъиаяр кьиле фейи вахтунда чеб-чпел ашукь хьайи кьве 
жегьилдин – азербайжанви Али хан Ширванширан ва гуржи 
руш Нино Кипианидин кIанивилин гьиссерикай туькIуьр хьан-
ватIани, авторди абурун кIанивал рикIелай тефир чIехи муь-
гьуьббат хьиз къелемдиз къачунва. И муьгьуьббат тек са роман-
дин игитрин кIанивилин михьи гьиссерихъ галаз ваъ, гьакIни 
абурун хайи чил ва хайи Ватан кIан хьунихь, жуван халкьдалди 
дамах авунихъ, азадвал патал женг чIугунихъ галаз алакъалу я. 
Гьавиляй и муьгьуьббатдиз кIанивилин чIехи ивир лугьуз жеда.

Кьве жегьилдин кIанивал эхирдай уьмуьрдин умуд ку-
мачир нотайралди тамам жезватIани, Али хан Ширваншир 
Азербайжандин Демократиядин Республика патал женгера 
кьегьалвилелди терг хьуни рубабдин цIугъди хьиз рикI атIуз- 
ватIани эсер икI акьалтIуни кIелдайди руьгьдай вегьизвач, акси 
яз, адаз Ватандин азадвал патал цIийи женгериз, кьегьалвилер 
къалуриз эвер гузва.

Авторди эсердин игитри Азербайжандин, Гуржистандин, 
Дагъустандин, Ирандин шегьерра ва хуьрера чкадин агьалий-
рихъ галаз хуш рафтарвилер авунихъ, чара-чара халкьариз 
лайихлу къимет гунихъ, гилан девирда хьиз алатай вахтарани 
азербайжанвияр маса миллетрин векилрихъ галаз санал ис-
лягьвилелди яшамиш хьунихъ, эрменийрин хиянаткарвал рус-
вагь авунихъ, Анвар паша кьиле аваз туьрк аскерар азербайжан-
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ви стхайриз куьмек гун патал атунихъ галаз алакъалу вакъиаяр 
авайвал ва гегьеншдиз къелемдиз къачунва.

«Али ва Нино» эсерди гьакIни чара-чара халкьарин ара-
да дуствал мягькемарунин важиблувал теблигъ авуналди 
кIелдайди вичихъ ялзава. Гьавиляй и романдиз мультикуль-
турализмдин рекьяй вири дуьньядиз чешне къалурзавай, Азер-
байжан Республикадин къенин милли сиясатдихъ галаз кьазвай 
лайихлу эсер хьиз къимет гуз жеда.

Ихьтин къиметлу эсер лезги чIалаз элкъуьрун патал тIвар-
ван авай къелемэгьли Муьзеффер Меликмамедова гзаф зегьмет 
чIугунвайди гьасятда чир жезва. Азербайжан ва урус къелемэ-
гьлийрин гзаф эсерар лезги чIалаз пешекарвилелди элкъуьрна-
вай М.Меликмамедован и таржумадизни цIийи агалкьун хьиз 
къимет гуз жеда. Адалай автордин хатI хвена, лезги чIалан мум-
кинвилерикай хъсандиз менфят къачуна гьар са жумла, гьар 
са абзац авайвал элкъуьриз алакьнава. Гьавиляй лезгидалди 
романдин чIал фасагьатлуди ва кIелдайбур хъсандиз гъавурда 
акьадайди хьанва.

Седакъет Керимова
писатель-журналист,«Самур» газетдин 

кьилин редактор
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I кьил

Бакудин урус императордиз талукь гуманитарный гим-
назияда кIелдайла чун яхцIур студент тир. Абурукай 

къанни цIуд мусурман, кьуд эрмени, кьвед поляк, пуд сектант, 
сад урус тир. Йикъан кьвед лагьай паюна чаз географиядин тар-
сар гузвай. Икьван гагьди чакай садани чи шегьер географиядин 
жигьетдай лугьуз тежедай кьван марагълу чкадал алайдакай фа-
гьумначир. Ингье гила профессор Санина вичин зайиф ванцел-
ди чи шегьер гьихьтин чкадал алатIа, чун гъавурда твазвай. Чна 
секиндиз ацукьна адан гафарихъ яб акалзавай. “Европадин рагъ- 
экъечIдай патан сергьят лагьайтIа, урус империядин къеняй, 
Урал дагълар тирвал агъадай, Каспи гьуьляй ва Къафкъаздай 
тIуз физва. Бязи алимри Къафкъаздин дагъларин кьибле пата 
авай чкаяр Азиядиз талукьарзава. Маса алимри инаг медени-
ятдин рекьяй вилик фенвайвиляй Европадиз талукь я лугьузва. 
Аялар, заз лугьуз кIанзава хьи, чи шегьер вилик фенвай Европа-
диз ва я гуьгъуьна амай Азиядиз талукьарун квелай аслу я”.

Чи муаллим вич-вичелай рази яз хъуьрезвай. Ада садла-
гьана чи хиве гзаф залан пар хьтин суал туни чун фикирдик ку-
туна. И суалдиз жаваб гун патал дерин акьул кIанзавай.

Ахпа эхиримжи жергеда ацукьнавай Мамед Гьейдара 
гъил хкажна лагьана: “Жанаби профессор, чаз Азияда амукьиз 
кIанзава”. Синифда авайбур ван алаз хъуьрена. Мамед Гьейдара 
пуд лагьай синифда кIелиз кьвед лагьай йис тир. Баку Азиядик 
экечIдайвал хьанайтIа, Мамед Гьейдара мад са йисуз пуд лагьай 
синифда кIелна кIанзавай. Вучиз лагьайтIа чирвилерин кьилин 
идарадин къарардив кьадайвал, Урусатдин Азия патай тир чка-
дин студентриз чпиз кIанзамай кьван гьа са синифда амукьдай 
ихтияр гузвай. Урусрин юкьван мектебдин муаллимрин къи-
зилдин рангунин гъаларив безекар кутунвай униформа алукIна-
вай Санина пеле биришар туна жузуна: “Гьа гила ваз Азияда 
амукьиз кIанзавани, Мамед Гьейдар? Вилик экъечI кван. Лагь 
кван, вавай жуван фикир делилралди тестикьариз жедани?” 
Мамед Гьейдар регъуьвиляй яру хьана вилик экъечIна. Ингье 
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адавай са гаф лугьуз хьанач. Сив ахъа хьана амай ада пеле би-
ришар гьатнаваз, умуд атIанваз килигзавай. Кьуд эрмени, кьве 
поляк, пуд сектант ва урус тентес хьанвай Мамед Гьейдараз ки-
лигиз хъуьредайла, за гъил хкажна лагьана:

– Жанаби профессор, зазни Азияда амукьиз кIанзава.
– Али хан Ширваншир! Вазни? Вилик экъечI, килигин 

кван, – лагьана профессор Санина пIузарар кIасна са мус ятIани 
вич Каспи гьуьлуьн къерехдиз гъайи кьисметдиз лянет авуна. 
Ахпа уьгьуь ягъана такабурдаказ лагьана:

– Гьич тахьайтIа, вавай жуван фикир лугьуз женни?
– Эхь, вучиз лагьайтIа заз Азия кIан я.
– КIан яни? Лагь кван, вун гуьгъуьна амай уьлквейра хьайи-

ди яни? Месела, Тегьранда?
– Эхь, хьайиди я. Алатай гатфариз зун гьана авай.
– Ваз ана Европадин медениятдин чIехи агалкьунрикай са 

затI акунани? Месела, автомобиль акунани?
– Эхь, акуна, вични лап чIехиди. Къанни цIуд кас кьазвай 

автобусар акуна заз. И автобусри шегьердин къене кIвалахзавач. 
Абуру са шегьердай маса шегьердиз инсанар тухузва.

– И гъилера ваз акурбур автобусар я, автомобилар туш. 
Иранда ракьун рехъ авач лугьуз абурукай менфят къачузвайди 
я. Идаз “Чун гуьгъуьна ама” лугьур кьван я. Ацукь жуван чка-
дал, Ширваншир.

Синифда авай къанни цIуд мусурмандин хатурдик хкIурза-
вайди авачир. Захъ элкъвена килигзавай абуру вуч фикирзавай-
тIа, малум тир. Профессор Саниназ хъел атанач. Адаз студентар 
асул европавияр хьиз тербия авун патал тапшуругъ ганвай.

Профессор Санина садлагьана жузуна:
– Квекай Берлиндиз фейиди авани?
Сектант Майкова гъил хкажна ва гъвечIи чIавуз вич Бер-

линда хьайиди я лагьана. Ана чилин кIаникай ракьун рехъ физ-
вай. Ада гур ванер авай са тунелдин станция ва дидеди вичиз 
гайи кьурай вакIан якни фу хъсандиз рикIел хвенвай. Адан 
рикIел хкунри чи мусурман студентрик гзаф хъел кутунай. Кьу-
рай вакIан як рикIел хкайла студентрикай Сейид Мустафадин 
рикI элкъвена ва адаз синифдай экъечIдай ихтияр гана. Баку-
дин географиядиз талукь гьуьжетарни гьа икI кьилиз акъатна.

Зенг ягъана. Профессор Санин регьятдиз нефес къачуна 
синифдай экъечIна. ЯхцIур студентни адан гуьгъуьналлаз си-
нифдай акъатна. Им чIехи ял ядай вахт тир. И чIавуз чна адет 
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яз пуд кар кьилиз акъуддай: эвел гъенел катна, къуншидал алай 
реальный мектебдин студентрин униформайрин дуьгьмеяр ва 
кокардар къизилдин рангунинбур я лугьуз абур гатадай. Вучиз 
лагьайтIа чи униформайрин дуьгмеяр ва кокардар гимишдин 
рангунинбур тир. Ахпа азербайжанвияр ван алаз азери чIалал 
рахадай. Вучиз лагьайтIа урусри чпиз азери чIал чизвач лугьуз, 
чаз мектебда и чIалал рахун къадагъа авунвай. Эхирдай чна куь-
чедин муькуь патаз элячIна, пак тир Тамарадин рушарин ли- 
цейдин патаривай чарх ягъадай.

И гъилера зани рушарин лицейдиз фин кьетI авуна.
Рушар жив хьтин михьи, лацу хуруганрин вили унифор-

маяр алукIна кьвед-кьвед, пуд-пуд бахчада къекъвезвай. Зи 
халадин руш Айишади зун акур кумазни гъил элягъна. Ам 
Нино Кипианидихъ галаз гъил-гъиле кьуна къекъвезвай. Нино  
дуьньядин виридалайни иер рушарикай сад тир.

За рушариз географиядин тарсуна жува муаллим дихъ га-
лаз чун Азиядай я лагьана авур гьуьжетрикай рахайла Ниноди 
чилиз килигна лагьана:

– Вуна дуьз лугьузвач, Али хан. Аллагьдиз шукур, чун Ев-
ропада яшамиш жезва. Азияда яшамиш хьанайтIа, за дидедиз 
хьайи йикъалай шаршав гьалдна кIанзавай ва вазни зи чин  
аквадачир.

За жув магълуб хьайиди кьатIана. Гьахъ жавабдиз вуч лу-
гьуда кьван. Гьакъикъатдани Баку ихьтин чкадал эцигнавай- 
виляй завай дуьньядин виридалайни иер вилериз килигиз  
жезвай.

Зун рушаривай чара хьана. А юкъуз мектебдиз хъфенач. 
Шегьерда къекъвена девейриз, гьакIни гьуьлуьз килигна. Евро-
пани Азия ва Нинодин лугьуз тежедай кьван иер вилер рикIел 
хкана фикирдик акатна зун. Зи къенез са гъам кужум хьанвай.

И чIавуз вичин чиникни гъилерик жузам азар галукьна-
вай са къекъвераг зав агатна. Садакьа гайила адаз зи гъилиз те-
мен гуз кIан хьана. Ингье адан гьалар акваз заз такIан хьана ва 
за гъил кьулухъна. Са герендилай жува а фагъирдик хкIурайди 
хьиз хьана заз. Жуван гъалатI дуьзар хъийин патал ам жагъуриз 
кIанз кьве сят кьван шегьерда къекъвена зун. Ингье ам жагъуриз 
хьанач. Гьавиляй кефияр чIур яз кIвализ хъфена.

И вакъиайрилай вад йис кьван алатнавай. А йисара гзаф 
крар хьанвай. Чаз цIийи заведиш тагькимарнавай. Гимназия-
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дин студентар гатун фадлай къадагъа авунвайтIани, цIийи заве-
дишди чун яхадикай кьаз юзурдай.

Вад йисан къене шариатдин тарсар гузвай муаллимди му-
сурман яз чун дуьньядиз гъуналди Аллагьди чаз чIехи нямет 
бахшнавайдакай баянар ганай. Чи синифдиз кьве эрмени ва са 
урус студент атанвай. Кьве мусурман студентди лагьайтIа, мек-
теб гадарнавай. Абурукай сада кIелун туна, цIуругуд яшда аваз 
свас гъанвай. Муькуьди лагьайтIа, гатуз ивияр экъичунин къур-
банд хьанвай.

Зун Али хан Ширванширни и вад йисан къене пудра Да- 
гъустанда, кьведра Тифлисда, садра Кисловодскда хьанай ва са-
дра Иранда авай имидихъ илифнай. Садра лагьайтIа, Герунди-
юмдинни¹ Герудивиюмдин2 арада авай фаркь чир хьанач лугьуз 
синифда амукьиз тIимил амай.

Зи буба и гьакъиндай мискIинда авай имамдихъ галаз 
рахун патал адан кьилив фена. Имамди адахъ яб акалайдалай 
кьулухъ латин чIалахъ галаз алакъалу яз кутунвай гьарай-эвер 
манасуз, гьакIан буш гафар я лагьана. Ахпа буба хурудал Туьр-
киядин, Ирандин, урусрин медаларни орденар алаз директор-
дин кьилив фена. Зи бубади пишкеш яз мектебдин лаборато-
рийриз жуьреба-жуьре аваданлухар гузвай. Адан алахъунар 
себеб яз зун синифдай-синифдиз акъатзавай. И арада мектеб-
дин цлал студентриз кьве гуьлле ацIурнавай тапанчи гваз тар-
суниз атун къадагъа ийидай гафар кхьенвай кагъазни алкIурна. 
Эхирни алатай вад йисан къене шегьерда телефонар ва кьве 
цIийи кинотеатр кардик кутуна. Нино Кипиани лагьайтIа, гье-
лени дуьньядин виридалайни иер рушарикай сад тир. 

Мектебра тарсар куьтягь жез тIимил амай. Са гьафтеди-
лай гатун тIаътIил жезтир. За кIвале ацукьна латин чIал чирун 
манасуз я лугьуз фикирзавай. Заз чи кьвед лагьай гьавада авай 
кIваликай гзаф хуш къвезвай. Адан цлар Бухарадин, Исфагьан-
дин ва Кашгьандин халичайрив безетмишнавай. И гамарал бах-
чайрин, вирерин, тамарин ва вацIарин шикилар алай. Вучиз 
лагьайтIа и гамар хранвайбуруз а тамар, вирер чпин вилералди 
акунвай. Дуьшуьшдай атай касдивай а гамарин нехишрай кьил 
акъудиз жедачир.

Гамариз ахьтин рангар ягъун патал гзаф яргъара авай ви-
рерин патарив гвай куьчери тайифайрин дишегьлийри цацар 
алай валарай агъзур жуьредин векьер кIватIдай. Ахпа чпин зе-
риф, яргъи тупIарив а векьер шупIна миже хкуддай. Миже ка-
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кадарна иер рангар къачудай. И иер рангарин сир виш йисар 
кьван къадим я. Гзаф вахтара са ихьтин сенятдин эсер арадал 
гъун патал хразвайда цIуд йисалай виниз зегьмет чIугвадай. 
Адалай кьулухъ халичадал гъуьрч ийизвай ва кьегьалри женг 
чIугвазвай сегьнеяр, къерехра Фирдовсидин са бейт, я тахьай-
тIа Саадидин са арифдарвилин калам храна цлакай куьрсар-
дай. Цларални чилел цIудралди халичаяр алаз кIвал мичIи яз 
аквадай. КIвале са аскIан диван, седефрив безетмишнавай кьве 
куьсри, са кьадар ястухар, са хара герексуз химиядинни геомет- 
риядин ктабар авай. Зун и ктабар багъламадик кутуна кIвалин 
цIалцIам къавал акьахна. Анай заз жуван дуьнья ачухдиз акваз- 
вай: Ичеришегьер къеледин цларинни къецин варарин гьахь-
дай чкадал арабдалди кхьинар алай имаратдин харапIайриз 
килигна за... Арабрин бурма чIарариз ухшар куьчейрай девеяр 
физвай. Девейрин кIвачин цIумар акьван зериф тир хьи, абуруз 
туьмериз кIан жедай. Вилик пата кьисайрик квай хьтин Къыз 
къеледин къвалав туристар къекъвезвай. Къеледин кьулухъ 
кьил акъудиз тежедай, кьуркьушумдин ранг алай хьтин Каспи 
гьуьл галай. Адан кьулухъай рагар-чархар авай къерех аквазвай. 
Им дуьньядин виридалайни иер мензера тир.

Заз дуьз гьул, дуьз вир ва абурун арадиз гьахьнавай и къа-
дим шегьер пара кIандай. Нафт жагъуриз атай, са кьадар вах-
тундилай девлетлу хьайи ксариз и гьарай-эвер авай къумлухди-
кай хуш авачир ва абур инай хъфизвай.

Нуькерди чай гъана. За ам хупI ийиз хъваз-хъваз ахъаюнин 
имтигьанрикай фикирзавай. Ингье за жуван чандиз кIусни азаб 
гузвачир. Зун имтигьандай экъечIдайвал тир. АтIайтIани на-
рагьатвал авачир. Мад са йисуз кIeлиз мажбур хьайитIани, чи 
фабрикайрани заводра кIвалахзавайбуру зи кагьалвилиз ваъ, и 
илимдин меркез акьалтIаруниз гьуьрмет ийидайди шаксуз тир. 
Авайвал лагьайтIа, мектеб акьалтIарун хъсан тушир. Гимишдин 
рангунин дуьгмеяр, пагонар, кокард алай рехи униформади зун 
хъсан кьазвай. Адетдин пекер алукIайла за жув нарагьат гьисс 
ийидай. Ингье за ихьтин пекер яргъалди алукIдачир. Анжах га-
туз алукьдай.

Ахпа... Москвадин Лазареван тIварунихъ галай рагъ- 
экъечIдай патан чIаларин институтдик экечIна кIанзавай. Ихь-
тин къарардал атанвай зун, вучиз лагьайтIа аниз фейила урусри- 
лай вилик акатдай. Жуваз регьят тир къецепатан чIалар чирун 
урусриз гзафни-гзаф четин тирди заз аял чIавалай чидай. Лаза-
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реван тIварунихъ галай институтдин униформани маса унифор-
майрилай иер тир. И униформа яру пенжекдикай, къизилдин 
рангунин къянавай хевекай, гьа ихьтин ранг алай хенжелдикай, 
гьакIан йикъарани алукIдай ихтияр авай бегьлейрикай ибарат 
тир. Студентри униформа гьикI хьайитIани алукIна кIанзавай, 
тахьайтIа урусри чаз гьуьрмет ийидачир. Урусрин гьуьрмет  
къазанмиш тавуртIа, Нино заз гъуьлуьз къведачир. Нино хашпа-
ра ятIани, зун адахъ галаз гьикI хьайитIани эвленмиш хьана 
кIанзавай. Гуржи дишегьлияр дуьньядин виридалайни иер ди-
шегьлияр я. Нинодиз зун кIан тахьайтIа вучда? АкI хьайитIа, за 
са шумуд кьегьалдин куьмекдалди ам гваз катна кIанда. Нино 
жуван балкIандал акьадарна, Ирандин сергьятдилай элячIна, 
Тегьрандиз тухун герек я. Ана Нино заз муьтIуьгъ жедай. Вучиз 
лагьайтIа адаз маса чара жедачир.

Бакуда авай чи кIвалин къавалай килигдайла яшайиш иер 
ва гьакIан адетдинди яз аквазвай. Чи нуькер Керима зи къуь-
нуьк гъил кягъна. “Вахт я” лагьана. Зун кIвачел къарагъна.

Гьакъикъатдани вахт агакьнавай.
Чилни цав ккIанвай хьиз аквадай чкада, Наргин кьурамат-

дин кьулухъ пата са гимиди сирнавзавай. Хашпара почтуни 
гъайи ва телеграф лугьудай гъвечIи кагъаздал кхьинрихъ агъа-
найтIа, зи ими вичин пуд паб ва кьве къуллугъчини галаз а ги-
мида хьана кIанзавай. Абурун вилик фин герек тир. Зун тадиз 
гурарай эвичIна. Файтунда ацукьна гьарай-эвер авай гимияр 
акъваздай чкадиз фена.

Зи ими вичиз гьуьрмет авай кас тир. Ирандин шагь Не-
среддина адаз “империядин аслан” хьтин гьуьрметдин тIвар 
ганвай гьа йикъалай са касдизни зи имидихъ галаз хкIадайвал 
рахадай ихтияр авачир.

Адахъ пуд паб, гзаф нуькерар, Тегьранда са имарат, Мазан-
даранда и кьил, а кьил таквар мулкар авай. Ам вичин вирида-
лайни жегьил паб Зейнаб азарлу тирвиляй Бакудиз къвезвай. 
Зейнабан гьеле цIемуьжуьд яшар хьанвачир. Зи имидиз ам ви-
чин муькуь папарилай пара кIандай. Зейнабаз аял жезвачир. 
Имидиз лагьайтIа, адавай вичин сихил давамарун патал са гада 
аял кIанзавай. Зейнабаз я Кербаладин дервишрин тилисимди, 
я Мешгьеддин кьил акъуддай ксарин ицитIунин гафари, я аш-
къидикай гзаф чирвилер авай Тегьрандин къарийрин алахъун-
ри кьуьмекзавачир. Са куьмек хьурай лугьуз абур Гьамадандиз-
ни фенай. Ана яру къванцикай раснавай, сирлу килигунар авай, 
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гзаф чIехи са асландин гуьмбет эцигнавай. Ништа, а гуьмбет  
къадим девиррин рикIелай алатнавай гьи пачагьди эцигиз тур-
ди ятIа. Виш йисар тир дишегьлийри а гуьмбет зиярат ийиз. 
Абуру кьуьзуь асландин чиниз темен гудай ва чеб мус кIвачел 
залан жедатIа гуьзетдай. Фагъир Зейнабаз а аслан зиярат аву-
никайни са хийир хьанач. Гьавиляй абур гила Бакудиз къвезвай. 
Абуруз инин духтурривай куьмек кIанзавай.

Зи фагъир ими вичин рикI алачир яшлу папарни Бакудиз 
гъиз мажбур хьанвай. Вучиз лагьайтIа адет ихьтинди тир: “Са, 
кьве, пуд, гьатта кьуд пабни къачуз жедай вавай, амма абуруз 
виридаз сад хьиз къайгъу къалурунин шартIуналди”. Папариз 
са виляй килигун лагьайтIа, Бакудиз къведамаз гьабурни жу-
вахъ галаз гъун тир. Къанундив кьадайвал лагьайтIа, абурун 
захъ галаз са алакъани авачир. Дишегьлийрин чка имаратдин 
къене пад я. Эдеблу итим дишегьлийрихъ галаз рахана кIан-
завач, абурун гуьгъуьна гьатна кIанзавач, абуруз салам тагана 
алатна кIанзава. Дишегьли итимдин хъен я. Итимри а хъен-
дикни чеб хушбахт яз гьисабда. Имни дуьз ва акьуллу кар я. Чи 
уьлкведа ихьтин гафар авай: “Какадиз чIар, дишегьлидиз акьул 
жедач”. Патарик гвайбурук хкIур тавурай лугьуз акьулсузбурни 
гуьзчивилик кутуна кIанзава. Заз чиз, им гзаф акьуллу къайда я.

ГъвечIи гими гьуьлуьн къерехдив агатна. Хурал чIар алай 
морякри гимидай гурар куьрсарна. ЭвичIзавай урусри, эрме-
нийри, чувудри чилик кIвач галукьарун патал акI тади къачун-
вай хьи, налугьуди, им абур паталди гзаф кар алай легьзе я. Зи 
ими гьеле гимидай экъечIзавачир. Ада гьамиша лугьудай хьи, 
“тади къачун шейтIандиз хас кар я”. Вири эвичIайдалай кьу-
лухъ заз гимидин винел майданда имидин иер къамат акуна. 
Адал яха ипекдикай тир либас, кьилел хъицикьдин гъвечIи чIу-
лав бармак алай. КIвачел кьезил башмакьар алукIнавай. Ада 
вичин къалин чIарчIин чуруни кикер хинеда тунвай. Им агъ-
зур йис вилик имам Гьуьсейна диндин рекье ивияр экъичай-
ди рикIел хкизвай адет тир. ГъвечIи, юргъун вилер авай зи ими 
яваш-явашдиз къекъвезвай. Адан гуьгъуьналлаз имидин чпихъ 
къалабулух квайди гьасятда чир жезвай, кьиляй-кьилди шар-
шав галчукнавай папар къвезвай. Абурун гуьгъуьна хеси къул-
лугъчияр авай. Сад акьуллу акунар авай кас тир. Кьвед лагьай-
дан суфатда кьуранвай чурчулдин ухшарар авай. Пуд лагьайди 
аскIан буйдин, амма вичин агъадин намус хуьникай гьяз къа- 
чузвай са кас тир.
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Ими яваш-явашдиз гурарай эвичIна. За ам къужахламиш-
на ва гьуьрметдив адан чапла къуьнуьз темен гана. Авайвал ла-
гьайтIа, халкьдин арада ихьтин майилвилиз игьтияж авачир. 
Папариз за гьич вилерин кIаникайни килигнач. Чун файтунда 
ацукьна. Имидин папар ва хеси къуллугъчияр чи гуьгъуьнал-
лаз, кьил кIеви файтунраваз къвезвай. Чи кIеретI гьайбатлуз 
акурай лугьуз за файтунчидиз файтун гьуьлуьн кьеряй тIуз физ-
вай рекьяй гьалун патал эмир гана.

Нинодини бульварда акъвазна хъуьрезвай вилералди заз 
килигзавай. Имиди рябетлудаказ чурудилай кап аладарна ше-
гьерда гьихьтин цIийи хабарар аватIа жузуна. За адаз цIийи ха-
барар авач лагьана. Вучиз лагьайтIа зи везифа эвел суьгьбетдик 
куьлуь-шуьлуь ихтилатралди кьил кутуна, ахпа герек тир хаба-
рар агакьаруникай ибарат тир. “Алатай гьафтеда Дадаш бегди 
Ахундзаде чукIулдив яна кьене. Муьжуьд йис вилик Дадаш бег-
дин паб гваз катай Ахундзаде хаталувал алатнавачирди чиз-чиз 
шегьердиз хтанвай. Шегьердиз хтай юкъуз ам яна кьена. Гила 
полиция Дадаш бегдик къекъвезва. Вирибуруз а кас Мердакан-
да авайди чизватIани, полициядивай ам жагъуриз жезвач. Ву-
чиз лагьайтIа акьуллу итимри Дадаш бегди дуьз авунвайди я 
лугьузва”.

Имиди кьил юзурна зи гафар тестикьарна ва лагьана:
– Эхь, Дадаш бегди дуьз авунва. Мад гьихьтин цIийи хаба-

рар ава?
– Урусриз Бибигьейбатда нафт квай цIийи чкаяр жагъанва. 

Гьуьлуьн са кьадар чкаяр михьна анрай нафт жагъурун патал 
Нобелан фирмади немсерин са чIехи машин гъанва. Имиди та-
жубвилелди “Аллагь, Аллагь!” лагьана пIузарар куьрсарна.

– Чи кIвале вири крар къайдада ава. Аллагьди гайитIа, са 
гьафтедилай гимназияни акьалтIарда, – лагьана за.

Ахпа жуван ихтилат давамарна ва имидини захъ яб акал-
на. Чи файтун кIвалив агакьайла за къерехда вилер атIумна ла-
гьана: “Урусатдай Бакудиз са машгьур духтур атанва. Ам гзаф 
илимлу кас я лугьузва. Инсандин чиниз килигай кумазни, адан 
алатай тIаларикайни гилан гьаларикай хабар гузва”.

Дарихмиш яз имидин вилер акьал жезвай. Ада кваз такьа-
дайвал завай а духтурдин тIвар жузуна. Зи суьгьбетрилайни за-
лай ими рази тирди кьатIана за. Ибур вири чи пата марифат-
динни рябетлу тербиядин лишанар яз гьисабзава.
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II кьил

Дуьм-дуьз къавал хъуьтуьл, жуьреба-жуьреда рангарин 
иер нехишар алай Къарабагъдин халичаяр экIянавай. 

Нянихъ буба, ими ва зун кIвачер кIватIна и халичайрал ацукьна. 
Кьулухъай хьиз, гъиле куькIуьрнавай фонарар кьунвай къуллу-
гъчияр акъвазнавай. Чи вилик экIянавай суфрадал лагьайтIа, 
рагъэкъечIдай патан гьар жуьредин хуьрекар алай: виртIедин-
ни бадамдин фар, ширинарнавай майваяр, кабаб, чранвай верч 
ва кишмишар галай аш. Вилик вахтара хьиз, зун мадни буба-
динни имидин гъилин гьерекатрал гьейран тир. Абуру чапла 
гъил юзур тавуна, эрчIи гъилив лаваш атIана, адал якIар эцигиз 
алчударна, звар гана незвай. Имиди зерифдаказ эрчIи гъилин 
пуд тIуб бугъ акъатзавай къапуна туна, са тIимил аш къачуна, 
ам элкъвей куьфте хьиз авуна, чилел са дуьгуьни вегьин тавуна 
сиве туна.

Заз чидач, вилкадивни чукIулдив хуьрек незва лугьуз урус-
ри вучиз дамахзаватIа. Гьатта виридалайни ахмакь инсандизни 
са вацран къене икI нез чир жеда. Завай лагьайтIа, вилкадив-
ни чукIулдив регьятдиз хуьрек нез жеда ва заз европавийрин 
суфрадихъ жув тухудай къайдаярни чида. Ингье жуван цIемуь-
жуьд йис ятIани, залай бубадивайни имидивай хьиз хуьрек нез 
алакьдач. Абуру анжах эрчIи гъилин пуд тупIув рагъэкъечIдай 
патан икьван хуьрекар акI тIуьна куьтягьна хьи, гьич чпин гъи-
лин винел падни кьацIанач. Ниноди чи хуьрек недай тегьердиз 
вагьшивилин къайда лугьудай.

Кипианийрин хизанда гьамиша столдихъ ацукьна европа-
вийри хьиз хуьрек недай. Чна лагьайтIа, анжах урус мугьманар 
атайла икI ийидай. Халичадал ацукьна гъилив хуьрек недайла 
Ниноди кичI акатнаваз килигдай. Ингье Ниноди вичин бубади 
анжах къад яшар хьайила вилкадикайни чукIулдикай менфят 
къачурди рикIелай алудзавай.

ТIуьн кьилиз акъатна. Чна гъилер чуьхвена, имиди са 
куьруь дуьа кIелна. Ахпа къуллугъчийри суфрадал алай хуьре-
кар къахчуна ва сукIрайриз цана туьнт чай гъана. Хъсандиз тIуь-
на, чай хъвайидалай гуьгъуьниз имиди кьуьзуьбуру хьиз, гьа-
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вадикай, цикай, гьакIан шейэрикай рахаз гатIунна. Буба гьич 
рахазвачир, зунни секиндиз ацукьнавай. Вучиз лагьайтIа адет 
ихьтинди тир. Анжах имиди суьгьбетзавай ва ада гьар гъилера 
заз гьелени малум тушир Несреддин шагьдин девирдикай гаф 
кудзавай. Имиди рахун давамарна лагьана:

– Дуьз къанни цIуд йисуз зун Шагьеншагьдин вилин нине 
тир. Ада пудра Европадиз фидайла зун вичихъ галаз тухванай. 
И сиягьатрин вахтунда зун гавуррин дуьньядихъ галаз вирида-
лайни хъсандиз таниш хьана. Чна пачагьрин, кайзеррин имара-
тар ва заманадин виридалайни сейли хашпараяр зиярат авуна. 
РагъакIидай пата авайбурун дуьнья мягьтел жедай дуьнья я. 
Гзаф тажуб жедай кар абурун дишегьлийрихъ галаз рафтар-
вилер я. Дишегьлияр, гьатта пачагьрин, канслеррин папарни 
чуплах къекъвезвай. Абуруз садани са гаф лугьузвачир. Белки 
хашпараяр асул манада итимар туштIа? Белки са маса себеб 
ава? Аллагьдиз чида себеб вуч ятIа.

ГьакIан шейэри и гавуррихъ хъел кутазвай. Садра Ша-
гьеншагьдиз пачагьдин имаратда тешкилнавай къунагълухдиз 
теклифнай. Ада вечрен якIукай са тике зерифдаказ пуд тупIув 
кьуна пачагьдин папан бушкъабда туна. Пачагьдин папан 
ранг садлагьана дегиш хьана ва ада кичIела уьгьуьяр яна. Ша-
гьеншагьдин и эдеблу гьерекатди са кьадар принцар ва чIехи 
къуллугърал алай инсанар серсер авуна. А йифиз кьиле фейи 
къунагълухдилай кьулухъ француз посолди пачагьдин паб кьу-
жахда кьуна кьуьлзавай. Пачагьди ва ам хуьн патал къаравул-
да акъвазнавай офицерри абуруз килигзавай. Ингье абурукай 
садни пачагьдин намус хуьн патал кIвачел къарагънач. Берлин-
дани са ажайиб вакъиадин шагьид хьана чун. Чаз “Африкави 
дишегьли” операдиз теклифнавай. Са яцIу дишегьлиди сегьне-
диз экъечIна мани лугьуз гатIунна. Адан ванцикай садазни хуш 
атанач. Кайзер Вилгьелмак хъел акатна ва ада дишегьлидиз гьа 
алай чкадал жаза це лагьана эмир гана. Эхиримжи перде кьи-
ле фидайла са шумуд негриди сегьнедин юкьвал цIайна чIехи 
цIайлахан туькIуьрна. Дишегьлидин гъилер-кIвачер кIевирна 
ам цIайлахандин юкьва акIурнавай паядал кутIунна. Ам цIай-
лахандин юкьвал яваш-явашдиз кузвай. Са касди чаз им символ 
квай цIайлахан я лагьана. Ингье чун а гафарин чIалахъ жезва-
чир. Вучиз лагьайтIа дишегьлиди ийизвай гьарай чун Тегьран-
да авайла шагьдин эмирдалди дири-дири цIай ягъана кайи 
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гавур дишегьли “гьуьриййет-уьл-Айинан” гьарай хьтин руьгь 
вегьедайди тир.

Ими са кьадар вахтунда хияллу яз акъвазна. Ахпа ада де-
риндай нефес къачуна вичин ихтилат давамарна: “И хашпарай-
рин зун гъавурда акьун тавур мад са кар ава. Душман магълуб 
авун патал абуру хъсан яракьрикай, аскеррикай, заводрикай 
менфят къачузва. Маса инсанрин гегьенш къатар регьятдаказ 
терг авун патал цIийи яракь акъудай касдиз гзаф пулар, орден 
ва медалар гузва. Амма муькуь патахъай европавийри датIана 
гзафни-гзаф азарханаяр эцигзава. Дяведин вахтунда душман-
дин аскерар сагъарзавай ва есирда кьунвайбуруз къуллугъзавай 
ксариз гьуьрметзава. Гьабурузни орден ва медалар гузва. ЧIехи 
гьукумдар Шагьеншагьди гьамиша тажубвилелди лугьудай хьи, 
сад-садаз акси крар кьиле тухузвай ксариз сад хьиз гьуьрмет ий-
извайди акурла инсан тентес жеда. Садра Шагьеншагь и месэ-
ладихъ галаз алакъалу яз Вянада Австриядин императордихъ 
галаз гуьруьшмиш хьана. Ингье Австриядин императордивай 
месэла герек тирвал ачухариз хьанач. Акси яз, европавийри чаз 
нифрет ийизва... Абуру лугьузва хьи, куьне кьуд паб хуьзва, чеб 
лагьайтIа, гзаф вахтунда кьудалайни гзаф папарихъ галаз яша-
миш жезва. ГьакI ятIани, абуру Аллагьди лагьайвал яшамиш 
хьана гьакимвал ийизвай чаз нифретда.

Ими секиндиз ацукьнавай. МичIи жезвай. Имидин хъен 
яхун, яшлу къушран къаралтудиз ухшар тир. Ада са кьадар 
хкаж хьана, кьуьзуьбурун саягъда уьгьуь ягъана, ахпа къизгъин-
даказ рахунар давамарна:

– Авайвал лагьайтIа, чна чи Жанаби Аллагьдин гьар са 
эмир кьилиз акъудзава. Европавийри чпин Аллагьдин эмир-
риз амал ийизвачтIани, абур югъ-къандивай гужлу жезва. Чи 
гужни тIвар-ван лагьайтIа, къвердавай кIвачерик аватзава. Ву-
чиз икI жезватIа? Нивай заз жаваб гуз жеда?

Садавайни имидиз жаваб гуз хьанач. И яшлу ва галатна-
вай кас кIвачел къарагъна, зурзаз-зурзаз гурарай эвичIна вичин 
кIвализ хъфена. Бубани адан гуьгъуьналлаз фена. Къуллугъчий-
ри атана чайдин сукIраяр къахчуна, суфра кIватIна.

Зун къавал ялгъуз амай, заз ксуз кIанзавачир. МичIивили 
шегьер капуна тунвай.

Баку са шегьердикай туькIвенвач. Ам кIерецдин къене авай 
хьтин кьве шегьердикай ибарат я. Шегьердин къадим къеледин 
цларин а пата къецин шегьер экIя хьанва. Ана гьяркьуь куьчеяр, 
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кьакьан дараматар ава, ван алай, вилера чIехи пуларихъ ялунин 
кIанивал авай инсанар къекъвезвай. Фонтан ягъазвай, берекат ва 
девлетлувал бахшзавай нафтIади маса чкайрай марф алатайла 
бебелукар акьалтдайди хьиз, Бакудиз жемятар гъизвай.

И шьегьерда театрар, мектебар, азарханаяр, ктабханаяр, 
полиция, даим юрфар чуплах яз къекъвезвай иер дишегьлияр 
ава. Къецин шегьерда сада гуьлле гайила, вирибуруз ам пул  
къакъудун патал акъуднавай къал тирди чир жедай.

Европадин географиядин сергьят къецин шегьердай тIуз 
физвай. Нинони къецин шегьерда яшамиш жезвай.

Къенепатан шегьердин къеледин цларин арада авай куь-
чеяр цIвелин тарцин пешер ва рагъэкъечIдай патан тур хьиз 
дар ва какур тир. МискIинрин цавун хъуьтуьл циферик галукь-
завай минараяр Нобелан фирмади туькIуьрнавай нафтIадин 
вышкайрилай тафаватлу тир. Къенепатан шегьердин рагъэкъ-
ечIдай пата “Къыз къеле” хкаж жезва. Бакудин гьукумдар Ма-
мед Юсуф ханди и къеле вичин рушаз эцигиз турди я лугьуда.

Чи шегьердин куьчейрай виш йисара сел хьиз ивияр 
авахьайди я. Чаз гуж ва жуьретлувал ганвайдини и экъичнавай 
ивияр я.

Дуьз чи кIвалин вилик княз Сисианашвилидин дарваз 
хкаж жезва. И дарваздин патавни са береда асуллу инсанрин 
ивияр экъичнай. Гьа икI, чи ивияр экъичай чIавалай гзаф йи-
сар алатнавай. А чIавуз чи уьлкведин гьукумдар Гьуьсейнкъулу 
хан тир. Урус пачагьдин кьушундин генерал тир гуржи принц 
Сисианашвилиди са юкъуз чи шегьер элкъуьрна цIарцIе туна. 
Гьуьсейнкъулу ханди вич императордиз муьтIуьгъ жеда лагьа-
на шегьердин варар ахъайна ва княз Сисианашвилидиз къенез 
теклифна. Княз са шумуд атлуни галаз шегьердиз гьахьнай. Ше-
гьердин дарваздин кьулухъ галай майданда княздиз къунагълух 
тешкилнавай. Са шумуд чкадал цIайлаханар алай, шишерал 
чIехи калер элкъуьриз чразвай. Къунагълухда княз Сисиана-
швилиди ички пара хъванвай. Эхирдай князди вичин галатна-
вай кьил Гьуьсейнкъулу хандин хурал тунвай.

А чIавуз зи чехи буба Ибрагьим хан Ширваншира вичин 
юкьвавай куьгьне хенжел Гьуьсейнкъулу хандив вуганай. Гьуь-
сейнкъулу ханди хенжел къачуна яваш-явашдиз княз Сисианаш- 
вилидин туьд атIанай. Княздал ва хандин пекерал ивияр хъи- 
ченай. Анжах ханди галат тавуна, княздин кьил вичин гъилиз 
къведалди адан туьд атIанай. Ахпа атIай кьил кьел авай субу-
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да тунай ва зи чIехи бубади ам Тегьранда авай Шагьеншагьдал 
ракъурнай. Са кьадар вахтундилай урус пачагьди и чIуру кар-
дин къисас къахчун патал Бакудиз кьушун ракъурнай.

Урус кьушунди шегьер элкъуьрна цIарцIе тунай. Гьуь-
сейнкъулу хан вичин имаратдин ракIариз куьлег яна, гьана 
ацукьнавай. Ада ибадат ийиз ва пакагьан йикъакай фикириз 
югъ акъудзавай. Урус пачагьдин аскерар шегьердиз гьахьайла 
Гьуьсейнкъулу хан са тунелдай гьуьлуьн къерехдиз экъечIнай ва 
анайни Ирандиз катнай. Тунелдиз гьахь тавунмаз ада имарат-
дин ракIарал са акьуллу жумла кхьенай: “Пакагьан йикъакай 
фикирзавай касдикай игит жедач”.

Са шумудра зун мектебдай кIвализ хандин имаратдин ха-
рапIайрай тIуз хтанай. Адан зурба дестегар авай дуванхана сад-
ни авачиз ичIи тир. Чи шегьерда адалатдихъ гелкъвезвай ксар 
къеледин цларин къецик квай урус судьядин кьилив фена кIан-
завай. Ингье адан кьилив физвайбур лап тIимил тир. Им урус 
судьяяр пис ва адалатсузбур я лагьай чIал тушир. Акси яз, абур 
инсандихъ яб акалдай адалатлу ксар тир. Ингье урусри уьлкве 
идара ийидай вахтунда абурун мили рафтарвилер ва адалат-
лувал халкьдиз хуш тушир. Месела, чуьнуьх гумбатI дустагъ 
ийидай. Дустагъханада ам михьи камерада хуьдай. Адаз чай ва 
гьатта тIуьн гудай. Чуьнуьх гумбатIдихъ галаз ихьтин рафтарви-
лери вирибурук, иллаки чпин малар чуьнуьхнавай ксарик хъел 
кутазвай.

Халкьди вичин ихтиярар вичи кьилиз акъудзавай. Нисин-
лай алатайла шикаятчияр мискIиндиз къведай, ана кIвачер 
кIватIна ацукьнавай яшлу, арифдар ксариз чпин дердияр лу-
гьудай. Абуру шариатдив ва Аллагьдин къанунрив кьадайвал 
гьуькуьм гудай. “Вил акъуднаватIа, вил акъуд, сас ханватIа, сас 
хух”. Шариатдин гьамишан гьукум гьа ихьтинди тир. Бязи чIа-
вара йифиз хъенер аквадай. ЦIайлапан ягъадайвал, са хенжел 
хкаж жедай ва са гъвечIи гьарай-эвер акъатдай. Гьахъуни, гьа 
икI вичин чка кьадай. Иви вахчунин кьисасни са кIваливай яр-
гъаз хьана муькуь кIвалел фидай. Бязи вахтара йифиз кьулухъ 
квай куьчейрай са чувал ялдай. Адан къеняй туьтер кьурдан ва-
нер къведай. Ахпа чувал гьуьлуьз вегьидай. Анай са лапIрапI- 
дин ван къведай ва чувал гьуьлуь чIугвадай. Муькуь юкъуз  
къазуннавай пекер алай са вуж ятIани вичин кIвале зарулдиз 
шехьдай. Ада Аллагьдин къанун кьилиз акъуднавай. Къанунди 
шеври паб кьена кIанзавайди я лугьузвай.
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Чи шегьер гзаф сирер авай чка я. Адан пурчарни муртIар 
аламат жедай затIарив ацIанва. Зи ихьтин аламат жедай затIа-
рал, а пурчарални муртIарал, йифен мили кушкушрал ва 
мискIиндин нисинлай кьулухъ авай секинвилел гзаф рикI ала. 
Аллагьди заз диндин шиит тарикъатдиз, Имам Жаферан та-
рикъатдиз хас инсан хьиз ина дидедиз жедай мумкинвал гана. 
Эгер ада мергьяматвал къалурзаватIа, заз ина, и куьчеда, жув 
дидедиз хьайи кIвале рекьидай мумкинвал гурай. Вич гуржи 
хашпарайрикай тир, вилкадивни чукIулдив хуьрек незвай, хъ-
уьрезвай вилер авай, зериф ва атирлу ипекдин гуьлуьтар алукI-
завай Нинодозни къуй ихьтин мумкинвал гурай!

III кьил

Гимназия акьалтIарнавайбуру йифен балда алукIнавай 
махсус униформайрин яхаяр зардив безетмишнавай. 

Гимишдин тукъвайрини дуьгмейри рапрапар ийизвай. Чун 
кьилел алачиз, секиндиз гимназиядин чIехи залда акъвазнавай. 
Имтигьандин гьайбатлу легьзе гатIунна. Вири студентри урус-
рин православ килисадин Аллагьдивай куьмек тIалабзавай. 
Ингье имтигьан гузвай яхцIур студентдикай кьвед гьукуматдин 
килисадик квай.

Килисадин зарлу либас алукIнавай, яргъи чуру ва атирлу 
яргъи чIарар авай, гъиле къизилдин рангунин чIехи хаш кьун-
вай кешишди дуьа ийиз гатIунна. Ладандин¹ ни вири залдиз 
чкIана. Муаллимри ва гьукуматдин килисадик квай кьве сту-
дентди сад-садаз килигиз мет ягъана. Православ килисадин 
зериф макьамни лугьузвай гафар чаз зайифдиз ван къвезвай. 
Первердигар, и муьжуьд йисуз чна са акьван кваз такьаз, чан-
диз азаб гуз и гафариз гьикьван яб ганай. “Аллагьди дуьньядин 
виридалайни муъмин, виридалайни къудратлу, виридалайни 
вафалу хашпара гьукумдар тир пачагь кьвед лагьай Николай 
Александровичан ибадатарни галаз гьуьле ва кьуруда сиягьат 
ийизвайбуруз, къадир авайбуруз, азаб чIугвазвайбуруз, диндин, 
пачагьдин ва Ватандин рекье дяведа чанар гузвайбуруз, гьакIни 
вири православ хашпарайриз хийир-дуьа гурай...”

1  Хъсан ни галай, хъипивални ярувал алай атирлу шкьакь хьтинди.
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РикIик къалабулух квайвиляй за вилер цла атIумна. Цла-
кай кьве кьил алай лекьрен гербдин кIаникай Бизансдин ико-
надиз ухшар тир къизилдин рамкада урус пачагьдин портрет 
туна куьрсарнавай. Яргъ алай чин, лацу-расу чIарар, ачух вили 
рангунин вилер авай пачагьди виняй агъуз вилик килигзавай. 
Адан хурал алай медалринни орденрин сан-гьисаб авачир. 
Муьжуьд йисан къене зун са шумудра адан медаларни орденар 
гьисабиз алахънай, амма абур гзаф тирвиляй гьар гъилера гъа-
латI хьанай.

Виликди пачагьдин портретдин къвалавай адан папан 
портретни куьрсардай. Гуьгъуьнлай пачагьдин папан портрет 
анлай къахчунай. Вучиз лагьайтIа уьлкведин бязи мусурманри 
а портретда пачагьдин папан яха гзаф ахъа я лугьуз чпин аялар 
мектебдиз ракъурзавачир.

Кешишди дуьа ийиз гатIундалди чун вири секиндиз  
акъвазнавай. Къенин югъ рикIик къалабулух кутадай югъ тир. 
Ихьтин секинсуз юкъуз зани жув къариба тухузвай. И чIехи югъ 
лайихлудаказ кьилиз акъудун патал за экуьн кьиляй гьазурви-
лер акваз эгечIнай. За югъ ахъа хьайи кумазни кIвале авай ви-
рибурухъ галаз эдеблуз рафтарвилер ийида лагьана жуваз гаф 
ганвай. Ингье кIвалевайбур ксанвайвиляй и кар мумкин хьанач. 
Мектебдиз фидайла имтигьанрикай архайин хьун паталди 
за жуван вилик акъатай вири къекъверагриз садакьа гана. За 
акьван къалабулух къачунвай хьи, чир тахьана къекъверагрикай 
садаз вад кепекдин эвезда са манат ганай. А къекъверагди рази-
вал къалурдайла за адаз лагьана: “Заз разивал къалурмир, Ал-
лагьдиз шукур ая хьи, ада зун ихьтин захавал ийиз мажбурна”. 
Икьван диндарри дуьаяр авурдалай кьулухъ имтигьандай атIун 
мумкин тушир.

Дуьа авуна куьтягьна. Чун нубатда акъвазна имтигьандин 
комиссиядин столдив агатна. Яргъи столдихъ имтигьандин 
комиссиядик квай чIуп чIулав чуруяр алай, векъидиз килигза-
вай, къизилдин рангунин униформаяр алукIнавай муаллимар 
ацукьнавай. Авайвал лагьайтIа, урусри имтигьандай мусурма-
нар кьериз-цIаруз атIудай. Вучиз лагьайтIа чи мусурманрихъ 
гзаф дустар авай. Чи дустар гъиле хенжел ва тапанчи авай асла-
нар хьтин гужлу жегьилар тир. ГьакI ятIани имтигьанди чак  
къалабулух кутазвай.

Муаллимриз чахъ дустар авайди хъсандиз чидай. Гьави-
ляй студентриз муаллимрикай гьикьван кичIезвайтIа, муал-
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лимризни чпин студентрикай са гьакьван кичIедай. Гзаф му-
аллимри чпиз Бакуда кIвалахун патал ракъурган гайила им 
Аллагьди ганвай жаза я лугьудай. Вучиз лагьайтIа мичIи куь-
чейра муаллимрал гьужум авун, абур гатун адетдин кардиз 
элкъвенвай. Гатазвайбур жагъурна винел акъуддачир. Ихьтин 
вакъиайрилай кьулухъ муаллимар кIвалахун патал маса чкай-
риз ракъурдай.

Гьа ихьтин крар себеб яз, студент Али хан Ширваншира 
имтигьандин вахтунда математикадай суалрин жавабар ви-
чихъ галаз са партадихъ ацукьнавай Металникован дафтар-
дай куьчуьрмишзавай. Комиссиядик квай ксари чин маса па-
тахъ элкъуьрна, чпиз таквазвай кьасарзавай. Математикадай 
суалрин жавабар кхьидайла муаллимди тек садра зав агатна 
кушкушдалди лагьана: “Виридаз акваз-акваз икI куьчуьрми-
шиз женни? Ина авайди тек чун туш эхир”.

Гьа икI, за математикадай имтигьан гана. Зун имтигьан-
дай акъатна хвешила яваш-явашдиз Николаян куьчедай гъуз 
фена.

Муькуь юкъуз урус чIалай кхьинрин имтигьан гана кIан-
завай. Гьамишанда хьиз, кхьена кIанзавай тема муьгьуьр алай 
пакетда аваз Тифлисдай къвезвай. А юкъуз гимназиядин чIехи-
да вири авай залда пакетдин муьгьуьр алудна шаддаказ имти-
гьандин тема малумарна: “Тургеньеван эсерра лап хъсан урус 
дишегьлийрин образар”.

Им асант тема тир. Жуваз кIандайвал кхьиз жедай. Ин-
гье гъалиб хьун патал урус дишегьлияр тарифарна кIанзавай. 
Физикадай имтигьан иллаки четин тир. Физикадай са акьван 
чирвилер авачирвиляй за и гъилерани жуван куьчуьрмишдай 
“сенят” кардик кутуна. И четинвални алудна за. Эхирдай имти-
гьандин комиссияди студентриз са юкъуз ял ягъидай ихтияр 
гана. Ахпа хурун имтигьанар гатIуна. Ина куьчуьрмишун мум-
кин тушир. Хурун имтигьанда студентди суалриз хуралай жа-
ваб гана кIанзавай. Имтигьанрай экъечIун патал асант суалриз 
яваш-явашдиз жаваб гунилай гъейри маса чара авачир.

Сад лагьай хурун имтигьан диндин тарсунай тир. Диндин 
тарсар гузвай муаллим – гимназиядин фекьи, гьамиша кьулухъ 
планда авай. Къе лагьайтIа, ам столдихъ ацукьнавай. Фекьи сту-
дентрихъ галаз хъсандиз рафтарвал ийидай, рикI хъуьтуьл кас 
тир. Ада завай анжах келима шагьадат хабар кьуна. Зани шиит-
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ди хьиз, жуьрэтлудаказ лагьана: “Ла илагьа илаллагь Мугьам-
мадан Расулуллагь Алиййеленвелиюллагь”1.

Диндин муаллимди лап хъсан къимет гана зун ахъайна. 
Келима шагьадатда авай эхиримжи гафар важиблу тир. Вучиз 
лагьайтIа шиитар суьннийрилай тафаватлу тирди и гафари къ-
алурзавай. Фекьиди чаз лугьудай хьи, суьнни стхаяр дуьзгуьн 
рекьяй акъатайтIани, жанаби Аллагьди абурукай мергьямет 
кими ийидач. Фекьи гегьенш дуьньякьатIунар авай кас тир. Чи 
тарихдин муаллимдиз лагьайтIа, гзаф гуьтIуь дуьньякьатIунар 
авай. За имтигьандин билет къачуна. Билетда авай суал кIелай 
кумазни зи кефияр чIур хьана. Суал ихьтинди тир: “Мадатован 
Генжеда гъалибвал”. Заз ихьтин суал аватнава лугьуз муаллим-
дин кефиярни чIур хьанвай. Генжедин патав урусри Бакуда 
княз Сисианашвилидин кьил атIай Гьуьсейнкъулу хандиз куь-
мек гана лугьуз зи чIехи буба – тIвар-ван авай къагьриман Ибра-
гьим хан Ширваншир хаинвилелди яна кьенай.

– Ширваншир, вавай жуван ихтияррикай менфят къачуна 
билет дегишариз жеда, – лагьана тарихдин муаллимди.

Муаллим хъуьтуьлдаказ рахазвай. За тарихдиз талукь суа-
лар кхьенвай билетриз шак аваз килигна. Гьар са студентдивай 
билет анжах садра дегишариз жедай. АкI авунайтIа, студент 
лап хъсан къимет къачуникай магьрум тир. Заз билет дегишар-
на жуван кьисметдихъ галаз къугъваз кIанзавачир.

Жуваз, гьич тахьайтIа, Генжедин патав кьиле фейи женгина 
чIехи буба гьикI терг хьанатIа чизвай. Муькуь билетра лагьайтIа, 
Пруссиядин гьукумдар Фридрих Вилгьелмаз ва я Америкадин 
ватандаш дяведиз талукь кьиле гьат тийир суалар авай. И су-
алрай нивай кьил акъудиз жедай кьван? За муаллимдиз имти-
гьандин билет дегишардач лагьана ишара авуна: “Пара кьван 
сагърай, за жуван билетдиз жаваб гуда”.

Идалай кьулухъ за жезмай кьван эдеблуз урусар Азер-
байжандай чукурун патал Тебриздай Ирандин шагьзада Аб-
бас Мирзе яхцIур агъзур касдикай туькIуьрнавай кьушундин 
кьиле аваз гьикI атанатIа, вад агъзур аскердихъ галаз атай, урус 
пачагьдин вич эрмени тир генерал Мадатов Генжеда гьикI 
кьабулнатIа, ада гьикI тупарай гуьлле гуз тунатIа, икьван гагь-
ди тупарин ван тахьай иранвияр гьикI катнатIа, Аббас Мирзе 
балкIандилай аватна гьикI хандакIда чуьнуьх хьанатIа, Ибра-
1  Аллагьдилай гъейри Рабби авач, Мугьаммад адан Пайгъамбар я, Алини 
Аллагьдин сердер я.
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гьим хан Ширваншир кIеретIдин кьиле аваз вацIалай элячIда-
маз гьикI есирда кьунатIа ва гьикI гуьлле гана кьенатIа рахана. 
Эхирдай за икI лагьана: “И гъалибвал кьушундин жуьрэтлуви-
лин ваъ, Мадатован тупарин гьисабдай къазанмишайди я. Уру-
сар гъалиб хьунин нетижа яз Туьркменчайдин икьрар лугьудай 
ислягьвилин икьрар кутIунна. И икьрардив кьадайвал иран-
вийри урусриз харжи гана ва гьавиляй вад вилаят харапIайриз  
элкъвена”.

Эхиримжи жумлайри зун “кьуд” къачуникай магьрумар-
на. “Кьуд” къимет къачун паталди за икI лагьана кIанзавай: 
“Урусри гъалибвал чпин жуьрэтлувилелди къазанмишна. Ихь-
тин жуьрэтлувал къалурай абуру кьадардиз чпелай муьжуьдра 
гзаф тир Ирандин кьушун катиз мажбурна. Ирандиз рагъакIи-
дай патан медениятдихъни базаррихъ галаз алакъаяр арадиз 
гъидай мумкинвал гана”.

Муаллимди гьихьтин къимет гудатIа заз марагълу туш. Ву-
чиз лагьайтIа зи чIехи бубадикай гаф кватайла зун патал “кьуд” 
ва “пуд” хьтин къиметрин арада са фаркьни авачир.

Гьа икI, имтигьанар куьтягь хьана. Гимназиядин чIехи-
да имтигьанрай хъсандиз экъечIна лугьуз чун тебрикна. Адан 
гафар ван хьайила чун азадвилиз акъатай дустагъар хьиз, хве-
шиз-хвешиз, гурарай камуз эвичIна. Ракъинин нурари чи ви-
лерин экв тухузвай. Муьжуьд йисан къене чи къаравулвал чIу-
гур полициядин къуллугъчиди гимназия акьалтIарунай чун 
тебрикна. Разивал къалурун патал чакай гьар са касди адаз 
яхцIурни цIуд кепек пул гана. Чун са кIеретI къачагъар хьиз, 
гьарай-эвер кутуна шегьерда къекъвез экъечIна. Зун тадиз кIва-
лиз хтана. КIвале авайбуру зун иранвийрал гъалибвал къачур 
македонияви Искендер хьиз къаршиламишна. Къуллугъчийри 
заз кичIез-кичIез килигзавай. Бубади зи чинизни вилериз темен 
гана ва “ваз завай пуд шейинкай сад кIан жедай ихтияр ава”, – 
лагьана... Имиди вичин фикир икI ачухна: “Ихьтин акьуллу же-
гьил вилик фин патал Тегьранда хьунухь герек я”. Жуван къала-
булух алатай кумазни зун чинеба телефондив агатна. Нинодихъ 
галаз рахун тавуна кьве гьафте тир. Телефон кьуна аппаратдин 
диск сятдин акьраб элкъвезвай патахъ элкъуьрна “33-81” лагьай 
нумра кIватIна за. Нинодин ван атана:

– Али, имтигьан ганани?
– Гана, Нино.
– За вун тебрикзава, Али.
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– Пара кьван сагърай. Нино, чун мус ва гьина гуьруьшмиш 
жен?

– Али, сятдин вадаз Губернатордин багъдин вирин патав.
Рахун давамариз хьанач завай. Вучиз лагьайтIа мукьва-кьи-

лийри ва къуллугъчийри захъ яб акалзавай. ГьикI ятIани...
Зун бубадин кьвед лагьай гьавада авай чIехи кIвализ фена. 

Бубадини имиди дивандал ацукьна чай хъвазвай. Къуллугъчий-
ри кIвачел акъвазна заз килигзавай. Гьеле арифдарвилин имти-
гьандин эхир хьанвачир. Куьгьне адетрив кьадайвал, бубади  
уьмуьрдин варарихъ акъвазнавай вичин хциз яшайишдин вири 
арифдарвилер ачухарна кIанзавай. Бубади:

– Зи хва, – лагьана ихтилатдик кьил кутуна. – Уьмуьрдиз 
цIийи камар вегьенвай и легьзеда заз мусурманвилин везифаяр 
ви рикIел хкиз кIанзава. Чун Аллагьдихъ агъазвачир са уьлкведа 
яшамиш жезва. Терг тахьун ва кIвачерик акат тавун паталди чна 
чи къадим адетарни куьгьне яшайишдин къайдаяр хвена кIан-
зава. Зи хва, ибадат авун рикIелай ракъурмир, ички хъвамир, 
тийижир дишегьлийривай яргъаз хьухь. Кесиб ва зайиф инсан-
риз мергьяматвал къалура. Гьахъ диндин рекье ви тур гьамиша 
кIваче аваз хьуй. Вуна женгинин майданда чан гайитIа, заз кьуь-
зеказ тIар жеда. Амма вуна нагьакьан рекь хкягъайтIа, за кьуьзе-
ка хажалат чIугвада. Душманрилай са чIавузни гъил къачумир, 
зи хва, чун хашпара туш. Пакад йикъан къайгъуда жемир, вучиз 
лагьайтIа пакад йикъакай фикирзавай кас жуьрэтлуди жедач.

Зи эхиримжи несигьат ам я хьи, Мугьаммадан иман ва 
Имам Жаферан тарикъатдин шиитвилин бине садрани рикIе-
лай алудмир.

Имиди ва кIвале авайбуру бубадихъ марагълудаказ яб 
акалзавай. Ахпа бубади кIвачел къарагъна ва садлагьана зур-
зазвай ванцелди лагьана: “За ваз минетзава, сиясатдихъ галаз 
машгъул жемир! Вуч кIандатIа ая, амма сиясатдив эгечIмир”.

За бубадин и тIалабун кьилиз акъуддайди шаксуз тир. Ву-
чиз лагьайтIа зун сиясатдивай яргъаз тир. Нино лагьайтIа, заз 
чиз, сиясатдин месэла тушир. Бубади зун мад гъилера къужах-
да кьуна. Гила зун, эхирки бегьем кас тир.

Зал гьелени гимназиядин униформа алай. Дуьз сятдин ва-
дан зур хьайила зун яваш-явашдиз къеледин варарай акъатна, 
гьуьл галайнихъ фена. Ахпа эрчIи патахъ элкъвена, губернатор-
дин имаратдин патавай алатна Бакудин къумлух чилел чIехи 
зегьметар чIугуна кутунвай багъ галайнихъ фена.
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Зи къене азад ва ажайиб са гьисс авай. Шегьердин беледи-
ядин чIехиди файтунда аваз зи патавай алатна фена. Муьжуьд 
йисан къене сад лагьай гъил тир за адан вилик хак хьиз акъваз-
на военнийрин саягъда салам тагуз. За гимназиядин формадин 
кокард шапкадилай алуднавай. Мектеб акьалтIарнава лугьуз за 
икI авунвай. Гила зун адетдин инсан хьиз къекъвезвай ва гьатта 
заз виридан вилин кIаник сигаретдиз цIай ягъаз кIан хьана. Ин-
гье жува туьтуьндиз нифретзава лугьуз за и фикирдилай гъил 
къачуна ва зун Губернатордин багъдиз гьахьна.

Губернатордин багъ гзаф чIехи тир. Ана надир гъамлу 
акунрин тарар ва асфальт тунвай жигъирар авай. ЭрчIи пата 
къеледин цлар экIя хьанвай. Юкьва лагьайтIа, шегьердин клуб-
дин лацу мармардин дестекар аквазвай. Тарарин арада гзаф 
ацукьаганар тунвай. Пальмадин тарарин арадай акIизвай ракъ-
ин яру хьтин нурар хъичизвай. Клубдин патав са гъвечIи вир га-
лай. Им къвалар кьвалан къванерив кьунвай элкъвей гьавиз тир. 
Шегьердин беледияди анаг къугъар кIватI хьурай лугьуз эцигиз 
тунвайди тир. Ингье беледиядин ният кьилиз акъатун мум-
кин тушир. Вучиз лагьайтIа яд гзаф багьа тир ва чи уьлкведа са  
къугъни авачир. Гьавиляй гьавизди кьенвай аждагьандин вилин 
чухурди хьиз, датIана цавуз килигзавай.

Зун са ацукьагандал ацукьна. Ракъини кьуд пипIин рехи 
дараматрин дуьм-дуьз, цIалцIам къаварилай нур гузвай. Зи кьу-
лухъ галай тарарин хъенер къвердавай яргъи жезвай. Кьилел 
вили зуларин шаршав алай, кIвачел чапатIар алукIнавай са ди-
шегьли зи патавай алатна фена. Шаршавдин кIаникай дишегь-
лидин тим-тик яргъи нер аквазвай. И тим-тик нер геле къекъве-
звайди хьиз, зун галайнихъ элкъвена. За фад кьил маса патахъ 
элкъуьрна. Вуч хъсан я хьи, Ниноди шаршав галчукзавачир ва 
адан нерни ихьтин тим-тик нер тушир. За садрани Нинодив 
шаршав галчукиз тадач.

АкIизвай ракъинин нурарикай Нинодин иер чин карагна 
зи вилерикай. Нино Кипиани... им хупI хъсан гуржи тIвар тир. 
Европадин адетар кIани, асуллу хайибур авай Нино! Нинодин 
чинал алай чIехи, хъвер авай, цIукI кIвахьзавай хьтин къаф- 
къазвийриз хас вилер яргъи ва чIулав кьекьемри кецуькзавай. 
Ихьтин рикIиз хуш ва хъвер авай вилер анжах гуржи рушариз 
жеда. Къвалахъай килигайла кьелечI, шуькIуь вацраз ухшар ра-
цIамар авай Нинодин акунар пак Маряман акунриз ухшар тир. 
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Ихьтин гекъигунрикай заз хуш къведай. Анжах ихьтин дишегь-
лияр а къариба ва кьил акъат тийидай дуьньядин символ тир 
пак Марямаз ухшатмишиз жеда.

Гарари гегьенш чуьллерай гъанвай рапрап гузвай къума-
ри кIевнавай Губернатордин багъдиз дикъетдалди килигна за. 
Ахпа вилер акъална. Садлагьана хъуьрез-хъуьрез лугьузвай 
гафар ван хьана заз: “Аллагь, Аллагь! Куьне Ромеодиз килиг! 
Вичи Джуьлеттадин рехъ хуьдайла ахвариз фенва!”

Зун садлагьана кIвачел къарагъна. Нино зи вилик  
акъвазнавай. Ада пак Тамарадин рушарин лицейдин вили ран-
гунин униформа алукIнавай. Нино рагъэкъечIдай патан инсан-
риз хуш текъведай кьван кьелечI якIарин яхун руш тир. Ингье 
зи гьиссерал гьа ихьтин акунри звал гъизвай. Адан цIерид яшар 
тир. Заз ам Николаян куьчедай тIуз лицейдиз фейи сифте 
йикъалай чизва.

Нино зи къвалахъ ацукьна. Иер кьекьемрин кIаникай адан 
вилери рапрапзавай: “Эхирни имтигьанар гана вуна, яни? Ви 
патахъай зун са кьадар нарагьат тир”.

За адан къуьнел гъил эцигна: “Зак са тIимил къалабулух 
квай. Ингье ваз аквазва ман, рикIе Аллагьдикай кичIевал авай-
даз Аллагьди куьмек гузва”.

Ниноди хъуьрез-хъуьрез лагьана: “Са йисалай вуна зи па-
тахъай Аллагьдин роль тамамарна кIанзава. Чи имтигьанар 
гатIунайла вуна заз партадин кIаникай кушкушдал математи-
кадин суалрин жавабар лугьудайвал”.

Гьеле са шумуд йис вилик чун ихьтин къарардал атайди 
тир. А чIавуз вичин цIикьвед яшар тир Ниноди чIехи ял ядай 
вахтунда шерзум яз чи мектебдиз атана зун ялиз-ялиз чпин си-
нифдиз тухванай. За тарс куьтягь жедалди партадин кIаникай 
ктабдиз килигиз Нинодиз кушкушдал математикадин суалрин 
жавабар лагьанай. А йикъалай зун Нинодин рикIел къагьриман 
хьиз аламай.

– Ими ва адан ханум гьикI я? – лагьана жузуна Ниноди.
– РагъакIидай патан духтурвилин илимди имидин ханум-

диз куьмекнавай хьтинди я, амма Зейнаб ханум хъсан хьунин 
лишан кьатIуз жезвач. ГьакI ятIани имиди са куьмек жеди ла-
гьана, – жаваб гана за.

– Вуна жуван кайвани шаршавдин кIаник чуьнуьхардани? 
– жузуна Ниноди.
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– КьетIидиз лугьуз жедач. Гьихьтин чIавар алукьдатIа, гьа-
далай аслу я. Шаршавди дишегьли ракъиникай, руквадикай ва 
яд ксарин пис килигунрикай хуьзва.

Садлагьана Нинодин суфат яп-яру хьана.
– Вун гьамишалугъ яз азияви яз амукьда. Яд килигунри ваз 

манийвал ийизвани? Масадбуруз дишегьлидикай хуш атайла 
вуч жеда кьван?

– Дишегьли масадбуруз ваъ, анжах жуван гъуьлуьз хуш 
атун патал алахъна кIанзава. Ахъа суфатди, чуплах къуьнери, 
экъисай хуру, зериф кIвачерал алай экв аквадай гуьлуьтри – 
вири и шейэри са вуч ятIани лугьузва. Дишегьли икI акур итим-
диз пара шейэр кIан жеда. Итим ихьтин мурадрикай «хуьн» па-
тал дишегьлиди шаршав галчукна кIанзава.

Ниноди тажубдаказ заз килигна:
– Вавай хьайитIа, Европадин цIекIуьд йиса авай гадайри 

цIерид яшарин рушариз ихьтин шейэрикай рахадани?
– Заз чиз, ваъ.
– АкI ятIа, чунни и гьакъиндай рахан тийин, – лагьана Ни-

ноди пIузарар кIасна.
За гъилив Нинодин кифериз туьмерзавай. Ада кьил хкаж-

на. Адан вилериз акIизвай ракъинин нурар кужум хьанвай. Зун 
ам галайнихъ агъуз хьана... Адан пIузарар зерифдаказ, виче-
лай аслу тушиз аралу хьана. За кутуг тавур къайдада адаз хей-
лин теменар гана. Ахпа садлагьана заз хуртIар гана, руш завай  
къакъатна. Чун секиндиз рагъдан сейр ийиз эгечIна.

Багъдай экъечIдайла Ниноди лагьана:
– Зани шаршав галчукна кIандай герек.
Ам пертдиз хъуьрена. Гила крар гуьнгуьна гьатнавай. За ам 

чпин кIвале кьван рекье туна. Чара жедайла ада лагьана: “Са 
шакни алачиз, зун куь ахъаюниз талукь тир нянин мярекатдиз 
къведа”. За адан гъил кьуна жузуна:

– Нино, вуна и гатуз вуч ийирвал я?
– Гатуз чи хзан Шушадиз фида. Амма им акI лагьай чIал 

туш хьи, вунни Шушадиз фин герек я.
– Лап хъсан, акI ятIа Шушада гуьруьшмиш жеда чун.
– Али хан, валлагь, вун лап зегьле тухудай кас я. Ингье заз 

вучиз вакай икьван хуш къвезватIа чидач.
Нино кIвализ гьахьна. Адан гуьгъуьналлаз ракIарни акьал 

хьана. Зунни жуван кIвализ хтана. Имидин суфат кьуранвай 
чурчулдиз ухшар хеси къуллугъчиди заз сарар экъисна лагьана: 
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“Гуржи дишегьлияр гзаф иер я, хан. Ингье абуруз багъда, инса-
нар алатна физвай чкайра темен гана кIанзавач. Вучиз лагьай-
тIа, аквадайбур жеда”.

Адан кьуранвай яб ялна за. Къуллугъчияр шейтIанар тир-
ди хъсандиз чидай заз. Ахпа бубадин кьилив фена зун.

– Гимназия акьалтIарунай вуна зи пуд мурад кьилиз акъуд-
да лагьана гаф ганай, – гила сад лагьай тIалабун малум я, – ла-
гьана за адаз. – И гатуз заз Къарабагъдиз физ кIaнзава.

Бубади яргъалди зи чиниз килигайдалай кьулухъ кьил 
юзурна разивал гана.

IV кьил

Зейнал агъа Бакудин мукьув гвай Бинекъади хуьруьн 
авам эгьлийрикай тир. Адахъ кьел квай чуьлда чIехи 

чилер авай. Гзаф йисар тир касди ана тIимил-шимил цан цаз. 
Са юкъуз залзалади адан чилерал хъиткьер арадал гъана. И 
хъиткьердай нафтIади фонтан ягъана. А йикъалай инихъ Зей-
нал агъа пул къазанмишдай маса рекьерик гелкъвеначир. Сел 
хьиз къвезвай пул ада захавилелди харжзавай. ГьакI ятIани пул 
югъ-къандивай пара жезвай ва ам паталди парциз элкъвезвай. 
Ахьтин парциз элкъвезвай хьи, кас гъилерай физвай. Къверда-
вай ам икьван хъсан кьисметдилай гуьгъуьниз са гьихьтин ятIа-
ни бедбахтвал къведайдан чIалахъ жезвай. Зейнал агъа гила дус- 
тагъханада тунвай дустагъ хьиз вич мус гуьлле гана рекьидатIа 
вил алаз акъвазнавай. Ада мискIинар, азарханаяр, галукьдай 
азарар квай ксар чараз хуьдай чкаяр эцигиз тазвай. И арада ам 
Меккедиз фена гьажини хьанвай. Меккеда ам етимханаяр па-
тал дараматар эцигунихъ гелкъвенай. Ада садрани ришвет кьа-
булдачир. Вичин пудкъанни цIуд яшар тирла ам цIемуьжуьд 
йиса авай са рушахъ галаз эвленмиш хьанай. Ингье адан жегьил 
папа итимдин намусдик хкIадай крар авунвай. Зейнал агъади 
залумвилелди ва вагьшидаказ вичин намусдин интикъам къах-
чунай ва и кардилай гуьгъуьниз ам галатнавай пелеш итимдиз 
элкъвенай. Адан хизан чкIанвай. Са хци ам гадарнавай, муькуь 
хци лагьайтIа, вичин чандиз къаст авуна касдиз лугьуз тежедай 
хьтин намуссузвал гъанвай.
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Гьа и карди рехи хьанвай Зейнал агъа какурнавай. Ам ви-
чин Бакуда авай яхцIур кIваликай ибарат тир имаратда текдиз 
яшамиш жезвай. Адан сагъ амай хва Иляс бег чи синифдин юл-
даш тир ва гимназия куьтягьайла ахъаюнин къунагълух Зейнал 
агъадин къав кьвалан къванерикай раснавай кIвалин чIехи залда 
ганай. Нянин сятдин муьжуьдаз зун залдин гьяркьуь, мармар-
дин гурарай виниз акьахна. Кьилел Иляс бегди гурарин патав 
акъвазна мугьманар кьабулзавай. Адани за хьиз, юкьвакай хен-
жел куьрсарнавай иер чухва алукIнавай. Ада кIелен хъицIикь-
дикай цванвай бармак хутIуннавай. Вучиз лагьайтIа къедилай 
чаз икI алукIдай ихтияр авай. ЭрчIи гъил жуван бармакдик 
кягъна: “Ассаламуналейкум, Иляс бег” лагьана за. Ахпа куьгь-
не милли адетрив кьадайвал чна сад-садав гъил вугана, за эрчIи  
гъилив адан эрчIи гъил чуькьвена.

“Къевиз жузамхана кIев жеда”, – лагьана кушкушдал Иляс 
бегди. За рази яз кьил юзурна. Жузамхана чи синифди акъудна-
вай цIийи шей ва сир тир. Гзаф йисара Бакуда яшамиш жезвай 
урус муаллимриз чи уьлкведикай хабар авачир. Гьавиляй чна 
абур алцурарна Бакудин мукьув са жузамхана гва лагьанай. Са-
даз тарсуниз кьил къакъудиз кIан хьайила синифда чакай хкя-
навай чIехидаз лугьудай. Адани синифдин муаллимдин кьилив 
фена, сарар экъисна лугьудай хьи, жузамханадай са азарлуди 
шегьердиз катнава. Полиция адак къекъвезва. Ахпа полиция 
жузамханадихъни къекъвезва лугьудай. Азарлуди а студент 
яшамиш жезвай куьчеда чуьнуьх хьанвайди гиман ийизва. Ихь-
тин хабар ван хьайи кумазни синифдин муаллимдин рангар 
атIудай ва ада азарлуди жагъурна жузамханада кухтадалди тар-
суниз атанвачир студентдиз кIвале амукьдай ихтияр гудай.

Ихьтин алава тIаътIил са гьафте, бязи вахтара генани пара 
давам жедай. Ингье санитариядин идарадиз фена ихьтин жу-
замхана аватIа чирун са муаллимдин акьулдизни къведачир.

Зун кьиляй-кьилиз инсанрив ацIанвай къунагълухдин зал-
диз гьахьна. Чина суварин шадвилин акунар авай чи гимнази-
ядин кьил Василий Григоревич Храпко гзаф такабурлудаказ 
залдин пипIе ацукьнавай. Муаллимри ам юкьва тунвай. За адав 
агатна гзаф сейлиз кьил агъузна. Гимназиядин чIехидахъ галаз 
рахадайла мусурман студентрин таржумачивал за ийидай. Ву-
чиз лагьайтIа къецепатан чIалар за фад кьадай. Гзаф мусурман 
студентар урусдалди рахадайла абур сифте жумлайрай урус ту-
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ширди чир жедай. Заз фасагьатдиз рахунилай гъейри и чIалан 
са кьадар диалектарни чидай.

Чи гимназиядин кьил Петербургдай тир. Гьавиляй адахъ 
галаз Петербургдин диалектдалди рахана кIанзавай. Ван алачиз 
рахун хъсан тушир, амма эдеблувал я лугьузвай. Чи чIехидаз 
уьлкведин яргъал сергьятрин патаривни урусламишзавай сия-
сат вилик физва лугьуз хвешизвай.

– Нянин хийирар хьурай, жанаби заведиш, – лагьана за ре-
гъуьдаказ.

– Нянин хийирар, Ширваншир. Имтигьандин кичI алатна 
жувал хтанвани куьн?

– Эхь, жанаби заведиш. Ингье кичIевал алатайдалай кьу-
лухъ руьгь вегьедай са вакъиадин шагьид хьана зун.

– Вуч хьана хьи?
– А жузамханадин месэла лугьузва за.
– Жузамханадиз вуч хьанва хьи?
– Квез хабар авачни, жанаби заведиш? Накь вири азарлуяр 

азарханадай шегьердиз катнава. Абурун вилик пад кьан пата- 
хъай Салян казармадай аскеррин кьве часть ракъурун герек ата-
най. Азарлуйри кьве хуьр кьунва, аскеррини а хуьрер элкъуьр-
на цIарцIе тунва. Азарлуйриз гуьлле гана, кIвалериз цIай яна. 
Им руьгь вегьедай вакъиа тушни, жанаби заведиш? Жузамхана 
лагьай чка гила амач. ЯкIар ктIана тандилай алатзавай азарлу-
яр шегьердин дарвазадин варарин кьулухъ чилел ярхарнавай. 
Абурал нафт илична кузвай.

ЧIехидан вилериз иви къвезвай. Адан пелез гьекь акъат-
навай. Белки касдин рикIяй гьеле хьи, геж туш, министрдин 
кьилив фена жуван чка дегишариз туна кIанда лагьай фикирар 
физвайтIа. Ада туьдер ифей ванцелди лагьана:

– Инаг акурдаз кичIе жедай уьлкве я. Ингье, балаяр, инса-
нар анжах ина вини дережада къайдайриз табий хьун гзаф ва-
жиблу тирдан гъавурда акьазва.

Чи синифдин аялри чIехидан кьилив кIватI хьана адан  
къайда-къанундин хийирлувиликай авур рахунриз яб гана. Жу-
замханадин месэла куьтягь хьанвай. Чалай гуьгъуьнай къвезвай 
эхиримжи синифрин студентри гила чпи са цIийи тапарар туь-
кIуьрна кIанзавай. Садлагьана за жузуна:

– Жанаби заведиш, Квез Мамед Гьейдаран хци чи мектеб-
дин кьвед лагьай синифда кIелзавайдакай хабар авани?

– Ву-у-ч?
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ЧIехидан вилер экъис хьана. Мамед Гьейдар гьар синифда 
пуд йисуз амукьнай. Адаз цIуругуд йиса аваз мехъерарнай. 
ГьакI ятIани ам мад мектебдиз къвезвай. Мамед Гьейдаран хва-
ни вичин кьуд яшар хьайила чи гимназиядик экечIнай. Хуш-
бахт бубади и кар сир хьиз хуьзвай.

Ингье садра чIехи ял ягъидай вахтунда са гада аялди Ма-
мед Гьейдаран кьилив атана гунагьсуз вилералди адаз килигна 
лагьана: “Буба, шоколад къачун патал заз вад кепек це. Тагай-
тIа, за дидедиз вуна математикадай мисалар масадан дафтар-
диз килигиз кхьизва лугьуда». Мамед Гьейдар регъуьла яп-яру 
хьанай. Ада вичин хцин кьил гъутув яна, ахпа вич буба тирди, 
вичин хцини и гимназияда кIелзавайди заведишдиз чир мийир 
лагьана чавай тIалабнай.

Заведишди мад гъилера жузуна:
– Ругуд лагьай синифдин шукIурт Мамед Гьейдараз кьвед 

лагьай синифда кIелзавай хва авани?
– Эхь, гьакI я. Адаз квевай уьзуьр кIанзава. Мамед Гьейда-

ран мурад хвани вич хьтин илимлу кас хьунухь я. РагъакIидай 
патан илимар чирунал ам къвердавай лап гьевеслу жезва.

Заведиш яп-яру хьана. Чуькь тавуна ацукьнавай ада буба-
дини хци гьа са вахтунда са мектебда кIелуни кьазватIа, кьаз-
вачтIа фикирзавай. Ингье адавай са къарардал къвез хьанач.

Залдин патавай хьиз са гъвечIи рак ахъа хьана. ЦIуд яша-
рин са гада аялди яцIу пердеяр къерехдик ялна. Ирандай атан-
вай кьуд чIулав ва буьркьуь кьавалар гъиликай кьуна залдиз 
гъана. Буьркьуь кьавалар гъил-гъиле аваз залдин пипIе авай ха-
личадал ацукьна. Абурув гвай надир кьавалатдин алатар виш 
йис инлай вилик Иранда раснавайбур тир.

ЦIугъдай хьтин кьавалатдин ван акъатна. Кьавалрикай сада 
къезелханди хьиз гъил япал эцигна. Им рагъэкъечIдай патан 
маничийрин къадимдилай амай гьерекат тир. Зал са легьзеда 
секин хьана. И гъилда буьркьуьбурукай сада рикIик къалабулух 
кваз уддал ягъиз гатIунна. Ахпа къезелханди секин ванцелди 
кIелна.

– Са Ирандин хенжел хьиз я вун,
Рапрапзава пIузарри ви.
Зун туьрк султан тиртIа, некягьдай за вун,
Инжияр акалдай киферихъ за ви.
Темен гудай, темен гудай кIвачериз,
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Къизилдин тIасда аваз гъида –
Гъилерраллаз жуван рикI за ваз...
Къезелханди ван атIана. Адан къвалахъ ацукьнавай мани-

чиди хъел кваз ван хкажна:
– Гьар йифиз
Са кьиф хьиз катдай зун,
Айвандай къуншидин кIвализ.
Тамбурдин гъамлу ван кьуд патаз чкIана. Ахпа кеменчи-

дин зил квай ванер акъатна. И гъилда пуд лагьай маничиди 
мани лагьана:

– Чакъал я ам, авачир имандин гел,
Жувал леке хьана, чIулав бахтни хьел!..
Са геренда секинвал хьана. Пуд-кьуд кьавалатдин макьам-

дилай гуьгъуьниз кьуд лагьай маничиди хъуьтуьл ванцелди 
мани лагьана:

– Пуд юкъуз хци авуна за хенжел жуван,
Кьуна кьуд лагьай къуз пехъи тир душман,
КIарна кьиляй-кьилиз а вагьшидин тан.
Акьадарна балкIандал за вун, кIаниди,
КIевирна чинни икI, къарар яз кьетIи.
Тефирвал гарар хьиз гиман масанихъ,
Чуквазва за балкIан дагълар галайнихъ.
Зун са яцIу пердедин патав акъвазнавай. Зи къвалав чи за-

ведишни географиядин муаллим гвай.
Заведишди секиндиз лагьана:
– РикIе кичI твадай кьавалат я. Саки руьгь вегьидай ван-

цихъ яб акалзава вуна. Ништа, манидин чIалар гьихьтинди ятIа.
– Кьавалат гьихьтинди ятIа, чIаларни гьахьтин манасузбур 

я жеди, – лагьана географиядин муаллимди.
КIвачин тупIараллаз секиндиз анай акъатиз кIан хьана заз. 

Ингье садлагьана яцIу перде юзана. Игьтиятдивди инихъ-анихъ 
килигна за. Кьилин чIарар жив хьиз лацу хьанвай, вилери лу-
гьуз тежедай хьиз рапрапзавай са кьуьзуь итим кьавалатдихъ яб 
акализ шехьзавай. И кьуьзуьди Иляс бегдин буба Зейнал агъа 
тир. Адан вили дамарар хкатнавай хъуьтуьл гъилер зурзазвай. 
А гъилерихъ белки къул чIугвадай такьатни авачир жеди, амма 
абур пудкъанни цIуд миллион манатдин иеси тир.

Зейнал агъа адетдин хуьруьнви тир. Ингье адахъ маничи-
вилин сенятдикай гзаф чирвилер авай.
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Ръезел кIелна куьтягьна. Кьавалри и гъилера Къафкъаздин 
кьуьлдин макьам яна. Зун залда кьуьлуьз эгечIна. Студентри 
ана кIватIал хьана суьгьбет ийизвай. Абурукай садбуру ички хъ-
вазвай. За лагьайтIа, ички хъвазвайди тушир.

Зи синифдин юлдашри залдин са пипIе чпин дустарихъ 
ва чирхчиррихъ галаз зарафатар ийизвай. Ина хъипи чIарар, 
вили вилер авай, чиниз смекI ягъанвай гзаф урус рушарни авай. 
Абуру урус, бязи вахтара лагьайтIа, эрмени ва гуржи студен-
трихъ галаз суьгьбет ийизвай. Ингье чпив са мусурман студент 
агатайла урус рушари са легьзеда чеб квадардай, ахпа гьасятда 
хъуьрена, са кьве гаф лагьана адавай къерех жедай.

Сада пианинодал вальс ягъана. Чи заведишиди губерна-
тордин рушаз кьуьлуьн теклифна. Шукур хьуй Аллагьдиз! Гу-
рарин патавай Нинодин ван атана:

– Нянин хийирар, Иляс бег. Зун са кьадар геж хьана. Амма 
им зи тахсир туш.

Зун къецел акъатна. Ниноди я дамахардай пекер, яни пак 
Тамарадин лицейдин униформа алукIнавачир. Ада вичин къуь-
нериз къизил дуьгмеяр алай куьруь мехмердин чепкен вегьен-
вай. Адан юкь акьван зерифдиз кутIуннавай хьи, за ам са гъилив 
ахъайиз жеда лагьана фикирзавай.

Яргъи чIулав юбка адан дабанрив агакьзавай. Заз адан 
анжах кIвачин къапарин кIуфар аквазвай. Кьилел алукIнавай  
гъвечIи кIерпIедикай кьве жерге къизил пулар куьрсарнавай. 
Гуржи шагьзада ханумдин къадим вахтарилай амай суварин 
либас ва Бизансдин мадоннадин иер чин!

Мадоннади ван алаз хъуьрена лагьана:
– Ваъ, Али хан, ваз хъел атана кIанзавач. За и юбкадин ба-

гъар кутIунин патал сятралди вахт серфнавайди я. Им за анжах 
ви хатурдай ва гужалди алукIнавайди я.

– Захъ галаз сад лагьай кьуьл ни ийида? – жузуна Иляс  
бегди.

Ниноди суалар авай вилералди заз килигна. За адаз кьи-
лин ишарадалди “кьуьлера” лагьана. Заз хъсандиз кьуьл ийиз 
чидачир.

Завай Нино Иляс бегдал ихтибар ийиз жедай. Вучиз ла-
гьайтIа Иляс бег гзаф эдеблу дуст тир.

Иляс бегди кьавалрихъ элкъвена лагьана:
– “Шамилан дуьа” ягъ.
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Садлагьана са йигин макьам яна. Иляс бегди залдин 
юкьвал хкадарна. Ахпа юкьва авай хенжел къекъерай акъуд-
на. Адан кIвачерик къафкъазвийрин дагъдин кьуьлуьнин звер 
акатна. Адан гъиле авай хенжелдин тийеди рапрапзавай. Нино 
куьлуьз-кьуьлуьз адав агатна. Ам гъвечIи кIвачер авай къугъур-
гандиз ухшар тир. “Шамилан дуьа” макьам ягъизвай. Чун кьа-
валатдив кьадайвал, капар ягъаз алахъзавай. Нино гваз катна 
кIанзавай свас тир... Иляс бегди хенжел сиве кьуна. Ам гъилер 
вагьши къушран лувар хьиз ахъайна Нинодилай элкъвезвай. 
Нинодин кIвачерини звер кваз гьерекатзавай. Адан зурзазвай 
гъилери гваз катна кIанзавай сусан къалабулухдикай, кичIеви-
ликай хабар гузвай. Чапла гъиле яйлух кьунвай. Адан беден 
авайвал зурзазвай. Анжах кIерпIедал алай къизил пулар юза-
звачир. И кьуьлуьни гьа икI тIалабзавай. КIерпIедал алай къи-
зил пулар юзур тавуна зал тирвал икьван йигиндаказ кьуьлерун 
анжах гуржи рушарилай алакьдай. Иляс бег рушаз аман тагуз 
адалай элкъвезвай. Иляс бегдин гъилер къвердавай тентес жез- 
вай. Нинодин гьужумдин вилик пад кьазвай гьерекатрин йи-
гинвални тIимил хьанвай. Эхирни Нино гъуьрчехъанди рехъ 
атIанвай мирг хьиз акъвазна. Иляс бегди ягъазвай элкъвей цIар-
ни гуьтIуь жезвай. Нинодин вилера муьтIуьгъвал авай. Адан  
гъилер зурзазвай.

Кьавалатдин ван къвердавай хкаж жезвай. Ниноди чапла 
гъил ахъайна. Адан гъилевай яйлух чилел аватна. Гьасятда Иляс 
бегди женжелдив а яйлух чиле акIурна. Гьа икI, кьуьл кьилиз 
акъатна.

Авайвал лагьайтIа, за кьуьлдайдалай вилик жуван хенжел 
Иляс бегдив вугана, ада хенжел жував хвенвай. Нинодин яйлух 
чиле акIурай хенжелни зиди тир. Жуван игьтиятлувал гьамиша 
хвена кIанзава. Бубайри лагьайвал: “Деве аманат яз Аллагьдив 
вугудалди ам хъсандиз кутIунна кIанзава”.

V кьил

– Эй хан, чи къудратлу улу-бубайри тIвар гайи и 
чкайриз сифте яз атайла гьарайна лагьанай: “Жи-

ведиз килиг!... Ана жив ава”. Дагъларин ценерив гвай, якIв илиг 
тавунвай тамар акурла иниз “Къарабагъ” (“ЧIулав багъ”) хьтин 
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тIвар ганай. Гьакъикъатдани дагъларин ценер чIулав багълариз 
ухшар тир. Гьа чIавалай иниз “Къарабагъ” хьтин тIвар гана. Ви-
ликдай адал Акъвар, гуьгъуьнлай Суьник хьтин тIварар алай. 
Эй хан, гила чир хьухь хьи, чахъ гзаф къадим ва сейли вилаят 
ава.

Шушада за кирида кьунвай кIвалин иеси са геренда се-
киндиз ацукьна. Ада бекьедай Къарабагъдин майвайрикай 
гьазурнавай эрекьдикай сукIрадиз цвана хъвана ва кифериз 
ухшар тир нисидикай са кIус атIана тIуьна. Ахпа лагълагъарун 
давамарна: “Чи дагълара чIехи хазинайрин къаравул чIугвазвай 
чIулав руьгьер ава. ИкI тирди вирибуруз чида. Чи дагълара пак 
къванер ава. Чи тамарай лагьайтIа, пак вацIар авахьзава. Шукур 
хьуй Аллагьдиз! Чахъ гьар са затI ава. Шегьерда къекъведайла 
пата-къерехдиз вил вегь. Ваз са гъамлу, са дертлу кас аквадани? 
Ваъ. Са аюх инсан аквадани? Ваъ. Агъа, чи вилаятда вун ягъал-
миш жеда”.

Зун инин инсанрин верцIи тапарар ван къвез пагь атIана 
амай. Чпин гъвечIи вилаят вириниз сейли авун патал абуру 
гьар жуьредин кьисаяр туькIуьрзавай. Гьеле накь са яцIу эрме-
нидиз Шушадин Мараш килиса вад агъзур йис инлай вилик 
эцигнавайди я лагьана зун алцурариз кIанзавай. Эхир за адаз 
лагьана: “Заз ихьтин тапарар мийир. Хашпаравал арадал атана 
кьве агъзур йис кьван туш. Хашпара килиса Христосалай вилик 
эцигун мумкин туш!” Зи гафарикай а эрменидик хкIунай. Ада 
къаб алаз лагьана: “Са гафни авачиз, вун кIелнавай, дуьнья акун-
вай кас я. Амма и яшлу касдивни са кьве гаф лугьуз тур. Мум-
кин я, хашпаравал маса уьлквейра кьве агъзур йис инлай ви-
лик арадал атанва. Ингье къарабагъвийриз Христоса вичин нур 
масадбурулай пуд агъзур йис вилик къалурнава”. Вад декьикьа 
алатайла гьа касди заз французрин машгьур генерал Мурат 
Шушадин эрмени я лагьана. Гуя ам аял чIавуз Къарабагъдин 
тIвар сейли авун патал Франциядиз фейиди я кьван.

Зун Шушада файтундаваз са муькъвелай элячIдайла 
файтунчиди такабурлудаказ лагьана: “И муьгъ Македонияви 
Искендера Ирандиз фидайла эцигиз турди я. Ада а уьлкведа 
чIехи игитвилер къалурнай”.

Ингье муькъуьн къванцел ам эцигнавай тарих кхьенвай: 
“1897”. За файтунчидиз кхьинар алай а къван къалурна. Ада та-
фаватсуздаказ лагьана: “Эгь, агъа, урусриз чи гъалибвилер аква-
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дай вилер авач. А тарихни абуру анал гуьгъуьнлай кхьенвайди 
я”.

Шуша къариба шегьер я. Тамарини вацIари элкъуьрна 
юкьва тунвай и шегьер дагълара, гьуьлуьвай агъзурни вад виш 
метр кьакьанда эцигнава. Мусурманарни эрменияр ана ис-
лягьвилелди яшамиш жезвай. Вучиз лагьайтIа Шуша гзаф йи-
сара Къафкъаздин, Ирандин ва Туьркиядин арада муьгъ хьайи- 
ди я. Дагълара ва вацIарин дугунра накьвадин керпичрикай  
гъвечIи дехмеяр эцигнавай. Чкадин аялри гзаф чIавуз чпин дех-
мейриз имарат лугьудай. Шегьердин къерехда авай и дехмейра 
мусурман беглер, агъаяр ва эрмени меликар яшамиш жезвай. 
И инсанри сятралди чпин кIвалерин вилик ацукьна къалиян 
чIугвадай, сад-садаз урус империя Къарабагъдин генералри 
чукIуникай хвейиди я, къарабагъвияр хьаначиртIа, империя-
дин кьилел, ништа, гьихьтин мусибатар къведайтIа лугьуз их-
тилатдай. Абур ихьтин ихтилатрикай галатдачир.

Зун ва зи къучи ракьун станциядал арабада акьахнай. Дагъ- 
дин къекъвей рекьерай тIуз фейи чун ирид сятдилай Шушадиз 
агакьнай. Къучивал ийизвай гзаф ксар къачагъвилиз майил-
вал къалурзавай яракьлу нуькерар тир. Вирибуруз абур кьи-
ляй-кьилди яракьламиш хьанвай, рахан тийидай, кисай ин-
санар хьиз чидай. Абурухъ дявекар акунар авай. Рекье зун яд 
ксарикай хуьн патал бубади къучини захъ галаз ракъурнавай. 
Зи къучи ихтибарлу кас тир. Адан Ширванширрин несилдиз 
мукьвавални агакьзавай. Ихьтин мукьва-кьилибур анжах рагъ-
экъечIдай пата хьунухь мумкин я.

Зун Шушада аваз вад югъ тир. Ина Нинодал вил алаз  
акъвазнавай. И вад йикъан къене чкадин агьалийри заз дуьнь- 
ядин вири къагьриманар ва машгьур ксар шушавияр хьиз  
къелемдиз гуз алахъзавай. За шегьердин бахчайриз, паркариз, 
мискIинрин минарайриз килигиз югъ акъудзавай. Шуша гзаф 
муъмин шегьер тир. Ана авай мискIинарни килисаяр чкадин 
пудкъад агъзур агьалийриз бес тир. Гьеле шегьердин къерехрив 
гвай чкайра гзафни-гзаф пIирер, гьакIни пак Вели Сарай бегдин 
пIирин кьве тар авай. Гьа сифте йикъара шушавийри зун ан-
риз тухванай. Пак Вели Сарай бегдин сурунни шегьердин ара-
да са сятдин рехъ авай. Гьар йисуз вири шегьерэгьлийри адан 
сур зиярат авуна игьсанар гудай. Туьнт чIулав рангунин пекер 
алукIнавай диндарар гъвечIи тама авай пак Вели Сарай бегдин 
сурал капа-капа фидай. Гзаф четин тир и карди зияратчийрин 
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фикирар желбдай. Пак Велидин сурун кьилив гвай тарар чIехи 
хьанвай. Абурухъ галукьун гунагь я лугьузвай. Нин гъил а тара-
рин са пешинив галукьайтIа, гьасятда фалуж жедай. Пак Вели 
Сарай бег гьа ихьтин къудратлу кас тир.

Ингье са касдивайни заз ада икьван гагьди гьихьтин ала-
мат къалурнаватIа лугьуз хьанач. Жемятди са месэладикай их-
тилатна лагьана хьи, гуя садра душманар Велидин геле гьатна 
кьван ва гьа йикъалай къедалди адан балкIанди Шушадин бине 
кутунвай дагъдин пеле чукурзава. Душманар мукьвал жез акур-
ла дагъларинни Шушадин кьилелай лув гайи балкIан юхдиз  
акъатна. Муъмин ксариз адан кьваларал алай леэндин гелер ак-
вазвай кьван. БалкIандивай дагъларин кьилелай лув гуз жеч ла-
гьайла, абуру инжиклу яз кьин кьуна лагьана: “Агъа, а балкIан 
Къарабагъдин балкIан тир!”

Ахпа абуру заз Къарабагъдин балкIандикай са марагълу 
кьиса рахана: “Чи вилаятдин гьар шей иер я. Иер шейэрикай 
сад Къарабагъдин балкIанар я. Ирандин шагь Агъа Мегьамед 
Къарабагъдин са балкIандик вичин вири папар гуз гьазур тир”. 
Зи дустариз Агъа Мегьамед хеси кас тирди чизвачир жеди. 
Абуру лугьузвайвал, гуя и балкIан тай авачир “пак балкIан” тир 
кьван. И жинсинин балкIан арадиз гъун патал инсанри виш йи-
сара зегьмет чIугунай. И цIийи жинс Къарабагъдин кегьер тир. 
Дуьньядин виридалайни машгьур жинс балкIан Къарабагъдин 
экуь яру рангунин кияр балкIан я.

Шушавийри кегьер акьван тарифарна хьи, за абурувай заз 
са ихьтин балкIан къалурун тIалабна. Зи дустари къайгъудар-
вилелди заз килигна лагьана: “Султандин папар авай кIвализ 
гьахьун Къарабагъдин балкIанар авай цуриз гьахьунилай асант 
я. Къарабагъда анжах цIикьвед кегьер балкIан ава. И балкIан-
рин иесияр анжах дяве къарагъайла абурал акьахда”. Зи бахту-
ни гъанач. Гьавиляй абуру Къарабагъдин балкIанрикай рахай 
кьисаяр бес хьана заз.

Гила за Мустафадин вичи-вичикай хкудзавай гафарихъ яб 
акализ Нинодин рехъ вилив хуьзвай. Зун и кьисайра авай хьтин 
вилаятдихъ галаз вердиш хьанвай.

“Эй хан, – лагьана Мустафади, – ви улу-бубайри дявеяр 
авуна, вун лагьайтIа, кIелнавай кас я. Гьавиляй иер сенятрайни 
ви кьил акъатзава. Фарсари Саади, Гьафиз ва Фирдовси хьтин 
шаирралди, урусри Пушкиналди дамахзава. Яргъал рагъакIи-
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дай патани Гете лугьудай са шаир авай ва ада шейтIандикай 
шиир кхьенай”.

За адан гаф атIана лагьана: “Белки гьа шаирарни Къара- 
багъдай ятIа?”

– Ваъ, гьуьрметлу мугьман, амма лагьана кIанда хьи, чи 
шаирар абурулай талантлу я. Чибур акьван такабурлу тир хьи, 
абуру шиирар кагъаздал кхьин тавуна хуралай кIелдай.

– Гьи шаирар лугьузва вуна, ашукьар?
– Эхь, ашукьар, – лагьана Мустафади жаваб гана. Абур Шу-

шадин къерехрив гвай хуьрера яшамиш жезва. Пака ашукьрин 
акъажунар ава. Абурухъ яб акализ кIандани ваз?

За разивал гана ва муькуь юкъуз чун къекъвез-къекъвез фи-
звай рекьерай тIуз тик гуьнедал акъатна, ашукьрин мескен тир 
Даш хуьруьз атана. Къарабагъдин гьар са хуьре ашукьар авай. 
Абуру хъуьтIуьз чIалан теснифдай, гатфар хьайила клубра ва 
имаратра чпин цIийи шиирар кIелдай, манияр лугьудай. Къа-
рабагъда анжах ашукьар яшамиш жезвай пуд хуьрни авай. Рагъ- 
экъечIдай пата дегь девиррилай шиирдиз майилвал авайвиляй 
чкадин феодалри шаирар налогдикай азад авунвай.

Пуд хуьруькай сад Даш хуьр тир. Инин жемятар адет-
дин хуьруьнвияр туширди кьатIун патал абуруз садра кили-
гун бес тир. Ина итимри яргъи чIарар хуьда ва ипекдин каф-
танар алукIда. Дишегьлийри лагьайтIа, гъамлуз килигиз, 
чпин итимрин гуьгъуьнаваз физ, кьавалатдин алатар ялдай. 
Ашукьрихъ яб акалун патал Даш хуьруьз Шушадай гзаф дев-
летлу мусурманар ва эрмениярни атанвай. Килигиз атанвайбур 
хуьруьн кьилин майдандал кIватI хьанвай. Майдандин юкьвал 
сад-садахъ галаз акъажунар ийиз гьазур кьве кьегьал ашукь  
акъвазнавай. Абуру тIиш цава кьуна сад-садаз нифретдив ки-
лигзавай. Гару абурун чIарар юзурзавай. Ашукьрикай сада гьа-
райна лагьана:

– Ви пекерикай фитедин ни къвезва, ви чин вакIан чиниз 
ухшар я, ви алакьунар лагьайтIа, лап шуькIуь чIарчIелайни 
шуькIуьди я, са тIимил пул вугайтIа, вуна жув беябурдин ши-
ирни кхьида.

Муькуь ашукьди ван хкажна ва хъел кваз лагьана:
– Ви пекер къабачидин пекериз, ви ван хеси авунвайдан 

ванциз ухшар я. Эгер захъ алакьунар авачтIа, вахъни шаирвал 
авач. Вун анжах зи ацIай суфрадал амукьай шейэр незвай кас я.
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Ашукьри къвердавай къизмиш жез, айгьамралди сад-са-
дак хуькуьрзавай.

Эхирни майдандиз чIарар рехи са кьуьзуь итим атана. Ада 
акъажунар патал ашукьриз кьве темадин тIвар кьуна. Сад ла-
гьай тема “Араздин кьилел варз”, муькуьди “Агъа Мегьамед 
шагь кьиникьин” тир.

Ашукьри цавуз килигна чпин шиирар кIелиз гатIунна. 
Абуру чуьнгуьр ягъиз кIелзавай шиирра лугьузвай хьи, Агъа 
Мегьамед шагь вичин итимвилин гуж артухарун патал гугурт 
квай циз гьахьиз кIанз Тифлисдиз фена кьван. Инин гугурт квай 
цин ваннайрикай вичиз хийир хьанач лугьуз Хеси агъади ше-
гьер кьиляй-кьилди чукIурна вири дишегьлиярни итимар ва-
гьшивилелди яна кьенай. Кьулухъ элкъведайла кьисметди ам 
Къарабагъдиз гъанай. Ина шагь вичин алачухда хенжелдив яна 
кьенай. ЧIехи шагь дуьньядикай кеф хкудиз тахьана кьена. Дяве-
дин вахтунда адаз кашни фенай, недай хъсан няметар тахьайла 
ада тугъадив чIулав фу тIуьнай. Ада шумудни са уьлквеяр чап- 
хуннай, амма вич баябан чуьлдин къекъвераг хьиз кесиб тир. 
Хеси Агъа Мегьамед гьа ихьтин кас тир. Ашукьри чпин шиирар 
аруздин къайдада кIелзавай.

Ашукьрикай сада виридалайни иер дишегьлияр авай  
уьлкведа Хеси агъади абуруз гайи азабар, муькуьда а дишегь- 
лияр кудзавай сегьне теснифзавай. Тамашачияр рази тир. 
Ашукьрин пелелай гьекь авахьзавай. Садлагьана мили ван авай 
ашукьди жузуна:

– Араздин кьилел алай варз низ ухшар я?
Хъел квай ашукьди адан гаф атIана лагьана:
– Ви кIанидаз.
Мили ван авай ашукь хъуьрена:
– А вацран нурар экуь я.
– Ваъ, – лагьана хъел квай ашукьди. – А варз шегьид хьайи 

игит женгчийрин къалхандиз ухшар я.
Ихьтин тешпигьралди сад лагьай чка кьаз кIанзавай 

ашукьри датIана сада сад галудзавай. Ахпа абурукай гьар сада 
кьилди вацран иервиликай, дуьзенда са рушан яргъи кифер 
хьиз элкъвез-элкъвез юзазвай гарукай, Араз вацIун ятара суьрет 
аквазвай вацраз килигзавай кIанибурукай манияр лагьана.

Тешпигьар куьтягь хьайила, хъел квай ашукь гъалиб хьа- 
йиди малумарна. Ада айгьамдалди хъуьрена вичихъ галаз акъа- 
жунар авур касдин чуьнгуьр къахчуна. Гъалиб касди жемятди 
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чуьнгуьрдин чанах пуларив ацIурдалди чин чIурна пата-къе-
рехдиз килигзавай.

– Гъалибвал къачуна лугьуз хвешизвани ваз? – жузуна за 
адавай.

Ада нифретдив чилиз тфу гана лагьана:
– Агъа, идаз гъалибвал лугьуз женни? Гьинва алатай де-

виррин акъажунар? Виш йис инлай вилик ихьтин акъажунрин 
эхирда гъалиб атайдавай кIаник амукьайдан кьил атIуз жедай. 
А чIавара сенятдиз гзаф гьуьрметдай. Гила чакай рикI хъуьтуьл 
ксар хьанва. Гила садазни са къушмадин патахъай иви экъичиз 
кIанзавач.

– Гила вун и вилаятдин виридалайни хъсан ашукь я.
– Ваъ, – лагьана ада, вилериз гъам кужумнаваз. – Зун анжах 

са сеняткар я. Асул ашукь туш.
– Асул ашукь вуч лагьай чIал я? – жузуна за.
Хъел квай ашукьди лагьана:
– Рамазан вацрахъ гьейранардай са йиф ава. Адаз къадир-

дин йиф лугьуда. Йифиз тIебиат са сят ахвариз фида. ВацIарай 
ятар авахьдач, чинерарни шейтIанар хазинайрин къаравулда 
акъваздач. Чеменлухда векьер гьик пара жезватIа, тарар гьикI 
рахазватIа ван къведа. ВацIарай цин перияр акъатда ва а вацра 
дуьньядиз атай ксарикай алимарни шаирар жеда. Къадирдин 
йифиз ашукьди вири шаиррин къаюм тир Иляс пайгъамбар-
диз эверна кIанзава. А чIавуз пейгъамбар пайда жеда ва ада ви-
чин сукIрадай ашукьдиз яд гана лугьуда: “Къедилай вун асул 
ашукь я ва дуьньяда авай гьар са затI ваз зи вилералди аквада”. 
Ихьтин югъ несиб хьайи ашукьдин ванциз вири инсанри, гьай-
ванри, гарари ва гьуьлери икрамда. Вучиз лагьайтIа адан ван 
пайгъамбардин къудратдивни къуватдив диганваз жеда.

Хъел квай ашукь чин гъилерив кьуна чилел ацукьна ва сад-
лагьана рикI хъуьткьуниз кIевиз шехьна:

– Ингье Къадирдин йиф гьи йиф ятIа ва а йифен гьи 
сятра ксана кIанзавата садазни чизмач. Гьавиляй дуьньяда асул 
ашукьни амач.

Дуьньяда текдиз амай хъел квай ашукьди кIвачел къарагъ-
на гъамлудиз, баябан чуьлдин жанавурди хьиз ,Къарабагъдин 
къайи женнет туна фена.
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VI кьил

Иса булах шуршуриз авахьзавай. Адан къерехда авай 
тарари галатнавай пак ксари хьиз цавухъ кьил хкаж-

навай. Кьибле пата чубандин яйлахриз ухшар тир къап-къ-
ацу уьруьшрин и кьил, а кьил авачир. Шуша тепейрин кьу-
лухъ амукьнавай. РагъэкъечIдай пата лагьайтIа, Къарабагъдин 
никIер Азербайжандин руг авай чуьллерин арада вилерикай 
квахьзавай. Зардуштан цIаярин гзаф чими нефесди чуьлдин 
гарарин лувараллаз дуьзенлух шткизвай. Тама са гъвечIи пеш 
кьванни юзазвачир. Дегь девирри дишегьли гъуцари фадлай 
инагар туна фенвайтIани, абурун иер гелер гьелени амай.

Чи цIайлахан и пак чкайрихъ галаз агьт-пайман хьурай лу-
гьуз куькIуьрнавай шумудни са цIайлаханрикай сад тир. ЦIай-
лахандин къерехда ранглу халичаяр экIянавай. Са халичадал 
зун кеф чIугвазвай гуржийрихъ галаз санал ацукьнавай. Муькуь 
халичадал чехир авай гетIеяр, жуьреба-жуьре майваяр, себ-
зеват, ниси, ципицIар алай. Булахдин патав сазанда лугьудай 
гьарна къекъвезвай ашукьар ацукьнавай. Абурув гвай алатрин 
тIварар чеб кьавалатдиз ухшар тир: дайре, чияури, тар, дипли-
пито.

Абуру фарсарин къайдада са баяд кIелайдалай кьулухъ, 
лирикадин мани лугьуз гатIунна. И мани экзотикадин таъсир 
артухарун патал гуржийри тIалабнавайди тир. Чи латин чIалан 
муаллим инал алайтIа, ада вилаятдин адетдиз элкъвенвай и 
машгъулатдиз “Дийонисиосдин алем” хьтин тIвар гудай. Эхир-
ни и курортдин шад мугьманриз Шушадин патав гвай тама 
тешкилнавай йифен къунагълухдиз теклифзавай Кипианий-
рин хизан атана акъатна.

Зи вилик Нинодин буба ацукьнавай. Ада къунагълухдин 
шартIарив кьадайвал, тамадавал ийизвай. Ам рапрапзавай ви-
лер, яру чин ва чIуп-чIулав яргъи спелар авай итим тир. Кипи-
аниди гъилевай сукIра хкажна зи сагълугъдай ички хъвана. За 
ички хъвазвачтIани, адакай са хупI хъвана. Маса вахт тиртIа за 
хъвадачир, амма межлисда тамадавал ийизвай Нинодин буба-
ди тIалабайла хъун тавун мумкин тушир.
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Аялри булахдай яд гъана. И цикай хъвайи инсанди-
вай гьикьван кIандатIани нез-хъваз жедай ва ада нарагьатвал 
гьиссдачир. Вучиз лагьайтIа Иса булахдин ядни Къарабагъдин 
гзаф аламатрикай сад тир. ЦIайлахандин экв аватайла зи виле-
рикай Нинодин дидедин са къвалахъай акунар карагна. Адахъ 
векъи акунар авай. Вичин гъуьлуьн патав ацукьнавай адан ви-
лер хъуьрезвай. И вилер са мус ятIани суьгьуьрчи Медея Арго-
но Ясонахъ галаз таниш хьайи Рион убада авай Мингреллияди 
яратмишай вилер тир.

Тамадади сукIра хкажна лагьана:
– Играми Дидианидин сагълугъдай хъван.
Аялди хьиз килигзавай са кьуьзуьда адаз разивал къалур-

на. Гьа икI, мярекатдин пуд лагьай пай гатIунна. Гьарада вичин 
сукIра са ялце бушарна. Ингье сархуш хьайи са касни авачир. 
Суфрадихъ ацукьайла гуржийриз рикIяй кеф хкудиз хуш къве-
да. И чIавуз абурун акьул яд хьиз михьи амукьда.

Тама мярекат туькIуьрнавайди анжах чун тушир. Ина шу-
мудни са цIайлаханар кузвай. Вучиз лагьайтIа вири шушави-
яр гьар гьафтеда жуьреба-жуьре булахрал фида. Ихьтин кеф 
хкуддай мярекатар югъ жедалди кьиле фида. Мусурманрини 
хашпарайри пак тамун бутариз ухшар тарарин хъендик шад-
валзавай. За жуван патав ацукьнавай Нинодиз килигна. Ада 
агъсакъал Дидианидихъ галаз суьгьбетзавай. Имни адетрин са 
лишан тир: кьуьзуьбуруз гьуьрмет, жегьилриз муьгьуьббат.

Дидианиди лагьана:
– Куьн вахт жагъурна зи Зугдидида авай мулкуниз атун 

герек я. Зи мулк Рион вацIун къерехда ава. Са береда ина Ме-
деанидин лукIари хипен йисарив къизилдин руквар чуьхвенай. 
Али хан, вунни ша. Квез ана Мингрелиядин экв такунвай тамар 
ва къадим тарар аквада.

– Са гафни авачиз, играми Дидиани, къведа зун, амма та-
рариз килигун патал ваъ, Куьн акван патал.

– Куьн вучиз тарариз акси акъатзава? Зун паталди тарар 
акьалтIай уьмуьрдин лишан я.

Нино суьгьбетдик акахьна:
– Али хандиз аждагьандикай кичIедай аялдиз хьиз, тара-

рикай кичIеда.
– АкI туш, ирамиди, – лагьана за, – квез тамар гьикьван 

кIандатIа, зазни чуьллер са гьакьван кIан я. Играми Дидиани, 
тарар авай чкади зак къалабулух кутада. И алем кичIевал, чи-
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нерар ва шейтIанар авай чка я. Тамарин къенни мичIи я. Тара-
рин хъенерик ракъинин нурар квахьзава. Тамарин мичIивили 
зак къалабулух кутада, хилерин ванер хьайила зи рикIиз гъам 
кужумда. Заз сая затIар хуш къведа: гарар, хъипи къумар, къва-
нер. Чуьл гзаф сая я. Тамар лагьайтIа, Гордийдин тIвал1 хьиз ка-
кахьнава. Тамуз гьахьайла за рехъ квадарзава, играми Дидиани.

Дидианиди хияллу яз заз килигна лагьана:
– Квехъ чуьлдин инсандин руьгь ава. Аквадай гьаларай, ин-

санар паюн патал кьве дуьз рехъ авай хьтинди я: абур тамарин 
инсанар ва чуьлдин инсанар хьиз кьве чкадал пайна кIанзава. 
РакъэкъечIдай патан ички галачир сархушвал чуьлдай къвезва. 
Чуьллера чими гарарини кудай къумари инсанар сархуш ийи-
да. Ана яшайиш сая ва проблем авачирди я. Тамар лагьайтIа, 
агъзурралди суалрив ацIанва. Чуьлдиз садавайни са затI кIан 
жедач, вичини садаз са затI гудач, за вуч ятIани вугуда лагьана 
гафни гудач. Ингье руьгьди цIайни экв тама авай кIарасривай 
къачузва. Чуьлдин инсандихъ жуван вилералди аквадай тек са 
чин ава. Адаз тек са гьакъикъат чида, а гьакъикъатдини адан 
рикI ацIурда. Тамун инсандал лагьайтIа, агъзур чин ала. Таъ-
сиб чIугвадайбур чуьлдай, яратмишдайбур тамай къвезвайбур 
я. РагъэкъечIдай патанни рагъакIидай патан арада авай кьилин 
тафаватвални им хьунухь мумкин я.

ТIвар-ван авай сихилдин векил, яцIу итим тир Мелик На-
чараряна лагьана:

– Чаз эрменийризни гуржийриз гьа и себебдай тамар пара 
кIанда.

Экъисай вилер ва къалин валар хьтин рацIамар авай а кас-
ди философвал авуниз ва ички хъуниз майилвал ийизвай. На-
чараряна зи сагълугъдай сукIра хкажна лагьана:

– Али хан, дагъларай лекьер, тамарай пеленгар акъатда, 
бес чуьллерай вуч акъатда?

– Асланар ва игитар! – лагьана жаваб гана за. Ниноди хве-
шила аялди хьиз капар ягъана.

Шишерал анарар хьиз яру хьанвай кабабар алай. СукIраяр 
датIана ацIуз, буш жезвай. Гуржийрин шадвилерин ванер вири 
тамуз чкIанвай. Дидианиди Начарарянахъ галаз са квекай ятIа-
ни веревирдер ийизвай. Ниноди кутугай фурсат гъиляй ахъай 
тавуна суал авай вилералди заз килигзавай. За разивилин ли-
шан яз кьил юзурна. Гзаф мичIи хьанвай. ЦIайлахандин патав 
ацукьнавай хъванвай инсанар чинерриз ва къачагъриз ухшар 
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тир. Гьич са касдини чаз фикир гузвачир. Зун кIвачел къарагъна 
яваш-яваш булах галайнихъ фена. За агъуз хьана анай капунаваз 
яд хъвана. Булахдин яд хъун рикIиз гзаф хуш тир. За са кьадар 
вахтунда анал акъвазна гъетерин суьретриз килигна. Кьулухъай 
камарин ванер къвезвай. КIвачин кIаник амукьай са гъвечIи кьу-
ру хиле чIакьракьарна... За гъил яргъи авуна. Ниноди гьасятда 
зи гъил кьуна. Чун гъил-гъиле кьуна тамун деринвилериз фена. 
ЦIайлахандивай чара хьана тамун деринвилериз гьахьун хъсан 
тушир. Нино са гъвечIи чеменлухда ацукьна. Ахпа зун вичихъ 
ялна. Гьамиша шадвилер ийидай Къарабагъдани гзаф векъи 
адетар авай. Мустафади къалабулух кваз заз ихтилатнай хьи, 
цIемуьжуьд йис инлай вилик Къарабагъда са хизанди вафалу-
вал кIвачерик кутунай ва гьа йикъалай майвадин тарари чпин 
магьсул тIимиларнай.

Чна сада садаз килигзавай. Вацран экуьнал Нинодин 
чин ацIанваз аквазвай. “Принцесса” лагьана зун ам галайнихъ  
элкъвена. Ниноди кирсебадаказ заз килигна. Ам принцесса хьа-
на къанни кьуд сят тир. Адан бубади Петербургда авай пачагь-
диз вич князвилин тIварцIиз лайихлу тирди субут авун патал 
кьанни кьуд йисуз азият чIугунай. Къе пакамахъ Нинодин буба-
див Петербургдай ракъурнавай телеграмма агакьнавай. Касдиз 
квахьнавай диде жагъай аялдиз хьиз хвешизвай. Ада чаз вири-
даз йифен къунагълухдиз теклифнай.

– Принцесса, – лагьана за тикрарна. Ахпа жуван гъилерив 
Нинодин чин кьуна. Ада са аксивални ийизвачир. Кахетиядин 
чехир пара хъванва лугьуз тирни, я тахьайтIа, таму ва вацран 
эквери бейгьушарнавайни? За адаз темен гана. Адан гъилер 
акьван хъуьтуьл тир хьи. Чун хъуьтуьл цин легъерал къаткан-
вай. Ниноди зи чиниз килигзавай. Адан суфат векъи хьанвай. 
Вацран экв аватиз адан беденди хъипи гьакьекьдин къванци 
хьиз рапрапзавай. Заз адан рикIи гьикI ягъазватIа ван къвезвай. 
Адан метIер зурзазвай, вилерал нагъв акьалтнавай. За жуван 
пIузаррик адан вилерай кIвахьзавай накъвар михьна ва ламу  
хъуьхъвер кьурурна.

Нино кIвачел къарагъна. Ам куьтI тавуна акъвазунин себеб 
рушан кьил акъудиз тежер гьиссер тир. Зи Нинодин гила цIе-
рид йис хьанвай. Ам пак Тамарадин лицейдиз физ тIимил вах-
тар тир. Садлагьана Ниноди лагьана:

– Али хан, заз вун кIанзавай хьтинди я. Гьатта принцесса 
ятIани заз вун кIанзава.
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– Белки ви принцессавал яргъал фидач жал, – жаваб гана 
за.

Нино зи гъавурда акьунач ва ада вич-вичивай квахьнаваз 
лагьана:

– Ваз вуч лугьуз кIанзава? Пачагьди зи бубадин князвилин 
тIвар къахчудани?

– Гъуьлуьз фейи кумазни, вуна пачагьди гайи тIвар квадар-
да. Амма ханвилин тIварни гзаф иер я.

Нино гъилерив гардан кьуна, кьил кьулухъна ван алаз  
хъуьрена:

– Хан, яни хандин ханум? Хандин ханумриз кутугай тIвар 
авач кьван? Са гафуналди, вуна эвленмиш хьун теклиф авун па-
тал къариба рекьериз гъил вегьизва. Эгер вуна и кар фикирда 
кьазватIа...

– За гьа и кар фикирда кьазва.
Ниноди зи чиниз туьмерна ва адан тупIар зи кьилин чIара-

рин арада квахьна:
– Садлагьана за ваз разивал гайитIа, вуна жуван уьмуьрдин 

эхирдалди Шушадин патав гвай там хушвилелди рикIел хвена 
тарарихъ галаз икьрар кутIундани?

– Завай хьайитIа, кутIунда.
– Мехъерилай кьулухъ чун ви Тегьранда авай имидин кIва-

лиз фин, за ана авай шагьеншагьдин дишегьлияр хуьзвай чка-
диз килигин, яцIу папарихъ галаз чай хъвана суьгьбетар ийин.

– Ахпа?
– Ахпа завай чуьллера къекъвез жеда ана заз килигдай кас-

ни жеч.
– Ваъ, Нино вуна чуьллера къекъвена анриз килигирвал 

туш, вучиз лагайтIа ваз хуш къведач.
Ниноди гъилерив туьд кьуна, нер зи пелев галукьарна ла-

гьана:
– Али хан, белки зун ваз гъуьлуьз фин? Бес вуна тамари-

лайни чуьллерилай гъейри чи вилик маса энгеларни акъатдай-
дакай фагьумзавачни?

– Гьихьтин энгелар?
– Сад лагьайди, зун са мусурмандиз гъуьлуьз фена лугьуз 

зи дидени буба гъам чIугуна рекьида. Ахпа ви бубади ваз ля-
нет авуна, вавай зав мусурманвал кьабулиз тун тIалабда. За му-
сурманвал кьабулайтIа, пачагьди хашпара дин маса гана лугьуз 



47

зун Сибирдиз суьргуьндиз акъудда. Заз мажбурна лугьуз вунни 
суьргуьн ийида.

За хъуьрез-хъуьрез лагьана:
– Ахпа чун Кефер гьуьле са муркIадин дагъдал акьахна 

ацукьда. ЧIехи лацу северини атана чун кIус-кIусна неда. Ваъ, 
Нино, вуна лугьузвай кьван пис жедач. Вуна мусурманвал кьа-
булна кIанзава, ви хайибурни гъам чIугваз рекьидач. Мехъери-
лай кьулухъ чна Париждизни Берлиндиз сиягьат авуна кIанда 
хьи, анра къекъведайла ваз Буи де Булондин там ва Берлиндин 
машгьур гьайванхана аквадайвал. Гила вуна вуч лугьузва?

– Ваз зун пара кIанзава, гьавиляй за ваъ лугьузвач. Амма 
атIай жаваб гун патал гьеле вахт ава. КичIе жемир, зун катзавай 
чка авач. Мектеб акьалтIарай кумазни хайибурухъ галаз рахада 
чун. Анжах за вавай тIалабзава, зун гваз катмир. Куьне и кар 
гьикI ийизватIа, заз хъсандиз чизва. Садлагьана куьне зун бал-
кIандаллаз дагълар галайнихъ гваз катда. Ахпа Кипианийрин 
хизандихъ галаз ивияр экъичдай кьисас гатIунда.

Нино садлагьана шад женжелвал квай рушаз элкъвен-
вай. Адан вири беден хъуьрезвай: чин, гъилер, кIвачер... Ада са 
тарцихъ агалтна кьиляй-кьилди заз килигна. Зун адан вилик  
акъвазнавай. Тарцин хъендик Нино гъуьрчехъан акуна катнавай 
жейрандиз ухшар тир.

– Хъфин, – лагьана Ниноди.
Чун тамай акъатна чIехи цIайлахан галайнихъ фена. Рекье 

Нинодин акьулдиз са вуч ятIани атана. Ада акъвазна, кьил хкаж-
на Вацраз килигна. Ахпа жузуна:

– Бес чи аялри гьи диндиз къуллугъда?
– Виридалайни хъсан, виридалайни михьи диндиз.
Ниноди ихтибар тийидайвал заз килигна, ахпа са кьадар 

хияларна. Ада гъамлудаказ лагьана:
– Ви свас хьун патал зун яшлу тушни? И мукьвара зи цIе-

рид яш тамам жеда. Ви уьмуьрдин юлдашдин исятда цIикьвед 
яш хьунухь герек я.

За ам секинарна. Ваъ, зун паталди ам яшлу тушир. Ам гзаф 
акьуллу ва акьалтIай амалдар руш тир. Са жегьил руш гзаф 
акьуллу ва амалдар хьун хъсан кар тирни? Заз акI жедай хьи, 
рагъэкъечIдай патан инсанар фад агакьда, кьуьзуь хьана акьул-
лу жеда. ГьакI ятIани, за гагь-гагь чун вири сефигь дуьзенабур я 
лугьудай. МасакIа гьикI фикирдатIа заз чизвачир.
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Тарари, Ниноди, цIайлаханрин яргъай аквазвай цIаяри 
зун акадарнавай. Зун Кахетиядин чехирдикай хъвана ина-ана 
гьатнавай къураба хьиз, муьгьуьббатдин ван алачир бахчада  
къекъвезвай.

Са гафни авачиз, зун Ниноди вич са чуьлдин инсандин  
къурбанд хьанвайди фикирзавачирдан чIалахъ тир. Ам гзаф  
секиндиз аквазвай.

Чун Иса булахдал хтайла Нинодин вилин накъвар,  
хъуьруьнар, женжелвилер амачир. Чун мус фена, мус хтанатIа 
садани кьатIанвачир. Зун цIайлахандин патав ацукьна. Садла-
гьана заз яд кIан хьана. Иса булахдин цикай са стакан яд хъвана 
за. Стакан суфрадал эхцигдайла Мелик Начараряна дуствилел-
ди, къайгъудардаказ заз килигна.

VII кьил

За къавал алай дивандал къаткана муьгьуьббатдикай хи-
яларзавай. Зи муьгьуьббат масадбурун муьгьуьббатди-

лай тафаватлу тир. Зун Нинодал булахдал, чарчаррин патав ваъ, 
мектебдиз фидайла Николаян куьчеда дуьшуьш хьанай. Гьави-
ляй зи муьгьуьббат чIехи бубайрин, бубадин ва имийрин муь-
гьуьббатдин кьисайрилай гзаф тафаватлу тир. РагъэкъечIдай 
патан жегьилрин муьгьуьббатдин вакъиаяр адет яз, булахдал, 
чарчардин патав кьиле фида. Рушар гьар нянихъ къуьнел гичин 
кьуна булахдал фидай. Жегьил гадаярни будахдин мукьув хьиз 
са чкадал элкъвей цIар ягъана ацукьдай. Абуру чпин патавай 
алатна физвай рушариз вилин кIаникайни килиг тийиз дявей-
рикай, чапхунчивилерикай ихтилатар ийидай. Гичинар булах-
дин цив ацIурай рушар тади квачиз кIвализ хъфидай. Яд авай 
гичинар залан жедай. Гьавиляй абур кIвач галкIун тавурай лу-
гьуз буьшмеяр кьулухъна, марифатлудаказ чилиз килигиз-ки-
лигиз фидай.

Рушар гьар рагъдандихъ булахдал фидай. Гадаярни а бе-
реда хуьруьн майдандин са пипIе ацукьдай. РакъэкъечIдай пата 
муьгьуьббатдин дуьшуьшар икI гатIундай.

Дуьшуьшдай рушарикай сада вилерин кIаникай гадайриз 
килигдай. Гадайри фикир гадачир. Эгер а руш элкъвена кьвед 
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лагьай гъилда булахдал фейитIа, гадайрикай сада кьил хкажна 
цавуз килигдай. Бязи вахтара абурун килигунар туьш жедай. 
Булахдал кьве жегьилдин килигунар са шумудра икI туьш хьай-
ила, вирибур муьгьуьббатдин дуьшуьш гатIуннавайдан гъавур-
да акьадай.

Ахпа крар гуьнгуьна гьатдай. Рушал вил ацукьнавай же-
гьил гада манияр лугьуз къекъведай. Гададин мукьва-кьилибу-
ру рушахъ гузвай багъишрин месэлаяр гьялдай. Арифдарри 
мехъер ийиз гьазур хьанвай жегьилри шумуд игит дуьньядиз 
гъидатIа лугьуз фикирдай. Виликамаз гьар жуьредин гьазурви-
лер аквадай.

Бес зи булах гьина амукьна? Гьинва Нинодин кьилел алай 
буьшме? Къариба я. Буьшмедин кIаникай дишегьли аквадач, 
амма чир жеда. Абурун вердишар, фагьум-фикирар, мурадар 
чир жеда. Буьшмеди рушарин вилер, нер ва сив кIевирзава, 
рикIни руьгь ваъ. РагъэкъечIдай патан дишегьлийрин рикIер, 
шаршав алачир дишегьлийрин рикIерилай тафаватлу я. Вучиз 
лагьайтIа шаршав алачир дишегьлийрин вилер, нер, пIузарар 
аквада. Амма и вилера гьихьтин ниятар аватIа квез са чIавузни 
чир жедач. Гьатта ам квез мукьувай чизвай инсан ятIани.

Заз Нино кIанзавай, амма ада зи ийир-тийир квадарзавай, 
зун мягьтеларзавай. Адаз куьчеда маса итимри вичиз кили-
гайла хуш къведай. Амма рагъэкъечIдай патан агакьнавай ру-
шарихъ и кардикай къалабулух акатдай. Ада заз темен гузвай. 
Зани адан кIвачериз туьмерзавай. Ингье зун лишанлуни тушир. 
Муьгьуьббатдикай ктабар кIелайла Нино гзаф хияллу жедай, 
къеняй гьасрет чIугвадай. “Вуна вучиз гьасрет чIугвазва” лагьа-
на жузурла, ада кьил агъузна “заз жувазни чидач” лугьудай. Заз 
чиз, Нинодин и къилих виликан йисара ам Урусатда хьунухь 
галаз алакъалу тир. Адан бубади Нино гьамиша вичихъ галаз 
Петербургдиз тухудай. Урус дишегьлияр гьихьтин гужлу гьевес 
авайбур ятIа виридаз чида. Абурун вилера къизмишвал жеда, 
абуру чпин гъуьлуьз вафасузвал авуна маса итимрихъ галаз 
ашервал ийида. Гьавиляй абуруз кьериз-цIаруз кьведалай ар-
тух аялар жеда. Аллагьди абуруз гьа икI жаза гузвай. Гьар гьикI 
ятIани, заз Нино пара кIанзавай. Адан вилер, ван, хъуьруьнар, 
рахунар, фагьум фикирар кIанзавай. Хияллу инсан ятIани, вири 
гуржи дишегьлияр хьиз, адакайни хъсан уьмуьрдин юлдаш 
жеда. Иншаллагь!
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Дивандал муькуь къвалахъ элкъвена зун. Фикирри жув 
галудзава лугьуз, вилер акьална Нино хиялдиз гъун заз генани 
хуш тир. Чи гележег мехъерилай, Нино зи кайвани хьайи йи- 
къалай цIийи уьмуьр гатIундайди шаксуз тир.

А югъ гзаф къалабулух квайди жеда. А юкъуз заз Нино  
аквадай ихтияр жедач. Мехъерин юкъуз свасни чам санал акуна 
кIанзавайди туш лугьуда. Зи яракьар гвай дустари балкIанрал-
лаз фена Нино кIваляй акъудда. Адан кьилел чин таквадайвал 
буьшме вегьида. Ам тек са юкъуз рагъэкъечIдай патан адетдиз 
муьтIуьгъ жеда.

Имамди суалар гуда, зи дустарини залдин са пипIе  
акъвазна а суалрихъ яб акалда. Имам жавабрихъ гелкъвейла, 
зи дустари кьин кьуна зун зайиф кас туш лугьуда. Адетри икI 
тIалабзавай. Вучиз лагьайтIа гьар са касдихъ душманар ава. И 
душманри мехъерин юкъуз хенжелар къекъерай акъудна, чин 
рагъакIидай патахъ элкъуьрна кушкушдалди лугьуда: “Аниса-
ни, банисани, мамаверли, каниани”. Им “ада ихьтин кар ийич, 
ада ихьтин кар ийич” лагьай чIал тир.

Ингье, Аллагьдиз шукур хьуй захъ хъсан дустар авай. Иляс 
бегдиз ихьтин суьгьуьрчийрикай хуьдай вири дуьаяр чидай.

Мехъерилай кьулухъ чун гьасятда чара жеда. Нино вичин, 
зунни жуван дустарин кьилив фида. Жегьилвилихъай къакъа-
тай югъ чна гьар сада кьилди къейд ийида.

Ахпа?
Са легьзеда вилер ахъаяй кумазни заз къвалаллай диван 

ва багъда авай тарар акуна. Ахпа вуч ахквадатIа чирун патал за 
мад гъилера вилер акьалзава. Са гафни авачиз, мехъерин югъ 
инсандин уьмуьрда гзаф кар алай ва хъсан югъ я. Мехъерин йи-
физ свас авай кIвализ гьахьун асант кар тушир. Яргъи дегьлиз-
да гьар кIвалин ракIарихъ маска алай инсанар акъвазда. Абуру 
анжах пул вугайла ваз рехъ гуда. Дустари са кIек, са кац ва я 
хиялдиз текъвер маса са шей гъана сусан кIвале тада. КIвализ 
гьахьдайла адан муртIариз хъсандиз килигна кIанзавай. Вучиз 
лагьайтIа бязи вахтара чарпайдин кIаник са кафтар дишегьли 
чуьнуьх жедай. Ам пул къачун тавунмаз сусан кIваляй акъатда-
чир.

Гьа икI, зун кIвале текдиз амукьзава. РакIар ахъа жезва ва 
Нино къенез гьахьзава. Гила мехъерин виридалайни эфзел пай 
гатIунзава. Ниноди хъуьрез-хъуьрез теклифзавай къайдада заз 
килигзава. Ада цIегьрен хамуникай цванвай гзаф дар са карсет 
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алукIнава. Карсетдиз виликай багъарив тIвал ганва. И тIвалар 
вири за жува ахъайна кIанзава. Нинодиз заз куьмекдай ихтияр 
авачир. Багъариз ахъайиз тежедайвал тIвал ганва. А тIвалар хен-
желдив атIун намуссузвал тир. Итимди вич асул сагьиб тирди 
къалурна кIанзава. Вучиз лагьайтIа пакагьан юкъуз сусан дус- 
тар ахъа хьанвачир тIвалариз килигиз къведай. ТIвалар вичин 
гъилерив ахъайнавайди субутиз тахьай итимдин вайни гьал 
тир. Айгьамдалди хъуьрез вири шегьерэгьлияр и месэладикай 
рахадай.

Мехъерин юкъуз мярекат авай кIвал цекверин муказ ухшар 
жедай. Дустари ва мукьва-кьилибуру дегьлизда, къавал, куьче-
да акъвазна тIвалар ахъа хьун гуьзлемишдай. ТIвалар геж ахъа 
хьунухьи абур сабурсуз ийидай. Абуру сусан кIвалин ракIар га-
тадай, кацин ванер акъуддай. ТIвалар ахъа хьайи кумазни ду-
стари хвешиз-хвешиз цавуз гуьлле гуда. Зунни Нино чпиз кIан-
дай чIавуз ахъаюн патал абур куьчеда къаравулда акъвазда.

Эхь, и мехъер надир мехъер жеда. Бубайрин адетрив кьа-
дайвал.

Зун дивандал къаткана ахвариз фенвай. Вилер ахъаяйла 
заз чилел ацукьна яргъи хенжелдив кикер михьзавай зи къучи 
акуна. Ам гьикI атанайтIа, заз хабарни хьаначир.

За кагьулдаказ сив къакъунна адавай жузуна:
– ЦIийи вуч хабарар ава?
Къучиди вичин икрагь ийидай ванцелди лагьана:
– Ахьтин са хабарни авач, агъа. Къуншидал дишегьлияр 

кикIана, са ламни кичIела еб атIана вацIуз катна, исятдани гьа-
на ава...

Са кьадар секиндиз акъвазна, хенжел къакъара кутурдалай 
кьулухъ къучиди лагьана:

– Урус пачагьди Европадин бязи пачагьриз вичи абурун 
аксина дяведик кьил кутазвайди малумарнава.

– Вуч? Гьихьтин дяведик?
За чкадлай хкадарна вилер адал атIумарна.
– Адетдин дяведик, – лагьана къучиди.
– Вуна вуч лугьузвайди я? Урус пачагьди нихъ галаз дяве 

ийирвал я?
– Европадин бязи пачагьрихъ галаз. Абурун кьадар акьван 

пара я хьи, тIварар зи рикIел аламач. Анжах Мустафади абурун 
виридан тIварар кхьенва.

– Фад адаз эвера.
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Зун и месэладихъ галаз марагълу жезвайди акур къучи 
кьил юзурна къецел акъатна. Са герендилай кIвалин иесини га-
лаз хтана.

Мустафадиз вич гзаф чирвилер авай кас хьиз къалуриз 
кIанзавай ва ам айгьамдалди хъуьрезвай. Дугъриданни урус па-
чагьди дяведик кьил кутазвайди малумарнавай. Им вири ше-
гьердиз чизвай. Анжах ксанвай лугьуз заз хабар авачир. Гьар 
гьикI ятIани, урус пачагьди арифдарвилелди ихьтин кар авун-
вай.

– Урус пачагьди нихъ галаз дяве ийида лагьанва? – гьарай-
на за.

Мустафади жибиндай са кагъаз акъудна гзаф такабурлуда-
каз, амма четинвилелди кIелна:

– Урус пачагьди Германиядин кайзердиз, Австриядин им-
ператордиз, Бавариядин пачагьдиз, Пруссиядин пачагьдиз, 
Саксониядин пачагьдиз, Венгриядин пачагьдиз дяведик кьил 
кутазвайди малумарнава.

– Агъа, за ваз эвелдай лагьанай хьи, тIварар ва чкаяр рикIел 
хуьн мумкин туш, – лагьана къучиди.

Мустафади кагъаз жибинда туна рахун давамарна:
– Гьа и кардин акси яз чIехи Османлы гьукуматдин чIехи 

Султан вад лагьай Мегьмет Рашида, гьакIни Ирандин шагьен-
шагь Султан Агьмедшагьа чеб и дяведик акахьдач лагьанва. И 
дяве гавуррин чпин арада кьиле фида. Мегьамед Али мискIин-
дин имамди дяведа немсер гъалиб жеда лугьузва...

Мустафадивай вичин гафар лагьана куьтягьиз хьанач. Сад-
лагьана шегьер вири патарихъай килисайрин зенгерин ванерив 
ацIана. Зун куьчедиз катна.

Чими августдин юкъуз шегьердин цавар секин тир. Яр- 
гъай аквазвай дагълар саймаз шагьидар хьиз акъвазнавай. Кили-
сайрин зенгерин ванер и дагъларин кьвалара акьаз элкьвезвай. 
Куьчеяр инсанрив ацIанвай. Абуру къалабулух кваз мискIинар-
ни килисаяр галайнихъ килигзавай. Гьава руквади кьунвай. Ин-
санрик къалаблух квай. Килисайрин зенгерин ванер атIана. Са 
яцIу имам чи мукьув гвай мискIиндин минарадиз хкаж хьана. 
Ада кьве гъил сивин къваларив кьуна гъамлу ванцелди лагьана: 
“капI ийиз ша, капI ийиз ша”.

Зун цур галайнихъ катна. Къучиди зи балкIандиз пурар 
ягъана. БалкIандал акьахна за ам кичI кваз заз килигзавай жем- 
ятдин юкьвай гъуз гьална. БалкIанди япар хкажнавай. Шегьер-
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дивай къакъатайла зун гъуьлягъ хьиз элкъвенвай са дар жи-
гъирдал акъатна. Зун Къарабагъдин чпин гъиле гьукуматдин 
вини дерпжадин ихтиярар авай ксарин кIвалерин виликай гар 
хьиз алатна фена. Хуьруьн сая аристократри мягьтелвилелди 
заз килигиз, гъил элягъиз гьарайзавай:

– Али хан, вун женг чIугваз физвани?
За агъада авай дередиз килигна. Ана багъдин юкьвал са 

гъвечи кIвал алай. КIвализ килигиз кьил акахьнаваз за бал-
кIан чукурдай къайдаяр рикIелай алуднавай. Гьавиляй балкIан 
тик гуьнедай гъуз гьална. КIвал къвердавай чIехиз аквазвай. 
Адан кьулухъ галай дагълар, цав, шегьер, урус пачагь ва вири  
дуьнья юхдиз акъатзавай. Зун кикIалай элкъвена багъдиз гьахьна.  
КIваляй суствал кваз акъатай къуллугъчиди лагьана:

– Аристократрин хизан пуд сят инлай вилик хъфена. За 
жувалай аслу тушиз хенжелдал гъил вегьена. Нуькерди кьулухъ 
хьана хълагьна:

– Принцесса Ниноди жанаби Али хан Ширваншираз чар 
кхьенва.

Ада пенжекдин къултухдай чар акъудна зав вугана. Зун 
балкIандилай эвичIна гураррал ацукьна. Ахпа Нинодин атир-
лу чар ахъайна кIелиз гатIунна. Ниноди чар аялди хьиз чIехи 
гьарфаралди кхьенвай: «Играми Али хан! Чун дяве къарагъдал-
ди Бакудиз хъфидайвал хьана. Ваз хабар гуз хьанач. Закай бей-
кеф жемир. Хъел къвемир. Зун шехьзава, заз вун кIанзава. Гатун 
йикъар фад алатна. Тадиз зи гуьгъуьнаваз хъша. За гьасретдив 
ви рехъ хуьзва. Рекье за анжах вакай фикирда. Бубади дяве фад 
куьтягь жеда ва чна гъалибвал къачуда лугьузва. И какахьай бе-
реда зи гьалар хъсанзавач. За вавай Шушадин базардиз фена 
анай са чIехи халича къачун тIалабзава. Заз ам къачудай вахт 
хьанач. Халичадал ранглу нехишралди хранвай балкIандин 
кьил хьурай. Темен гузва за ваз. Бакуда гьаваяр чими хьтинди 
я. Ви Нино”.

За чар къатна. Гьакъикъатда гьар са шей вичин къайдада 
авай. Тек зун къайдада авачир. За, Али хан Ширваншира арис- 
тократриз хас тир къайдада шегьердин чIехидан кьилив фена 
дяве къарагъайдай ам тебрик авуна, ахпа мискIинда урус па- 
чагьдин кьушунди гъалибвал къачурай лугьуз дуьа кIелун герек 
тир. Ингье и крар кьилиз акъуд тавуна, зун къизмишвилелди 
балкIандаллаз дередиз атанвай.
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Гурарал ацукьна са кьадар вахтунда вилик килигна за. За 
жув сефигь хьиз тухванвай. Са гафни авачиз, са уьлкведа дяве 
къарагъай чIавуз инсан эвелни-эвел вичин кIанидан кьилив 
фена кIанзава, атирлу чарар кхьена кIанзава. Дяве чи уьлкведа 
ваъ, Урусатда кьиле физвай. Зазни Нинодиз адан са акьван та-
лукьвал авачир. ГьакI ятIани, зи къене са гужлу хъел авай. Заз 
тадиз вичин кIвализ хъфенвай кьуьзуь Кипианидикайни пак 
Тамарадин лицейдикай хъел авай. Вучиз лагьайта абуру руша-
риз дяведин вахтунда чеб гьикI тухвана кIанзаватIа чирнавачир. 
Идалай гъейри заз жуван чIехи дережа рикIелай алудна фад 
Нино акваз кIан хьуниз килиг тавуна , ам хабарсуздаказ хъфи-
никай хъел атанвай. Чар са шумудра кIел хъувуна за. Ахпа сад 
лагьана хенжел къекъерай акъудна гадарна. Рапрапзавай хен-
жел гув-в авуна тарцин танда акIана.

Нуькерди тарцив агатна адан тандай хенжел акъудна. Ада 
кьил акъудзавай касди хьиз, хенжелдиз килигна ам зав вахкана 
ва къалабулух кваз лагьана:

– Халисан Кубачидин гьулдан я, Куь гъилни къуватлу я.
Зун балкIандал акьахна яваш-яваш кIвализ хъфена. Яргъай 

шегьердин къуббаяр аквазвай. Гила зи хъел элекьнавай. Ам тар-
цин танда акIанвай.

Нино гьахьлу тир. Ам вичин хайибуруз гьуьрмет ийидай 
руш я. Хажалат чIугвазвайвиляй за балкIан кьил хураваз гьалза-
вай. Куьчеяр руквади кьунвай. Рагъ яру хьана рагъакIидай пата 
акIизвай.

Сад лагьана гьиргьирдин ван атана заз. Са легьзеда Нино-
ни, дуьньяни рикIелай алатна. Зи вилик гъвечIи кьил, балери-
надин кIвачер хьтин зериф кIвачер авай, такабурлуз килигзавай 
яхун са балкIан акъвазнавай. Ракъинин нурар акьаз балкIандин 
яру хамуни рапрапзавай. БалкIандал куьрс хьанвай спелар авай 
нер патахъ са кьуьзуь итим ацукьнавай. Ам къуншидал алай 
княз Меликов тир. За жуван вилерихъ агъазвачир хьиз, балкIан-
диз килигзавай.

Шушадиз атай сифте йикъара жемятди заз Сары бегдин 
машгьур яру-цIару араб жинсинин балкIанрикай гафарнай.

Им кегьер балкIан тир. Къарабагъда ихьтин анжах цIикьвед 
балкIан авай. Абур султандин папар хуьзвайвал хуьзвай. А 
яру-цIару аламат гила зи къаншардал алай.

– Вун гьиниз физва, княз? – жузуна за.
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– Дяведиз, чан хва.
– Им вуч иер балкIан я, княз!
– Гьейран хьанвай хьтинди я вун адал . Ихьтин кегьер бал-

кIан акур ксар лап тимил авайди я.
Княз шерзум хьана:
– БалкIандин анжах рикI пуд кило я. Хамунал яд иличайла 

къизилдин тупIалди хьиз рапрапда. Адаз гьеле рагъ акунвайди 
туш. Къе цурай акъуддамаз адан вилериз рагъ аватна. БалкIан-
дин вилери кьваларин арадай цIийиз фонтан ягъана акъатзавай 
булахди хьиз рапрапар ийизвай. Сифте яз цIай акъудай касдин 
вилерини икI рапрапар авунай жеди. И кегьер Сары бегдин 
балкIандин жинсиникай я. За ам икьван гагьда садазни къалур-
навайди туш. Ажах урус пачагьди дяве къарагъарнава лагьайла 
и аламатдин кегьердал княз Меликов акьахдай.

Ада такабурлуз заз сагърай лагьана, явашдиз туринин ван 
акъудна балкIан гьална.

Уьлкведа дугъридани дяведи кьил кутунвай. КIвалив 
агакьайла гьава мичIи хьанвай. Дяведи шегьерэгьлийрин руьгь 
хкажнавай. Чкадин сархуш аристократри куьчейра ва майдан-
ра балкIанар гьализ цавуз гуьлле гузвай.

– Ивияр экъичда, ивияр, – лугьуз гьарайзавай абуру. – Цин 
чкадал иви авахьда, эй Къарабагъ, ви тIвар вири дуьньядиз чир 
жеда, вун виринриз сейли жеда.

КIвале зав са телеграмма вугана: « Тадиз кIвализ хъша. Ви 
буба. «

За къучидиз:
– Шейэр кIватIа пака чун рекьиз акъатда, лагьана эмир 

гана.
Куьчедиз экъечIна шегьердин кьил акъат тийир гьалдиз 

килигна за. Зун са кве ятIани нарагьат ийизвай. Амма себеб жу-
ваз чизвачир.

За кьл хкажна цававай гъетериз килигна ва хейлин хиялар-
на.
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VIII кьил

– Али хан, чи дустар вужар я? – лагьана жузуна къу-
чиди завай.

Чун Шушадин къекъвез-къекьвез фейи гуьнедин рекьерай 
агъуз эвичIзавай. Хуьруьн гада тир къучиди заз дяведикайни 
сиясатдикай датIана суалар гузвай. Чи уьлкведа юкьван дере-
жадин инсанри суьгьбет ийизвай пуд тема авай: дин, сиясат, 
алишвериш. И месэлаяр дяведизни талукьбур тир. Дяведикай 
мус хьайитIани, гьинал хьайитIани кIанзамай кьван рахаз же-
дай. Вучиз лагьайтIа и темадин суьгьбетрихъ яб акалуникай 
садни галатдачир.

– Къучи, – лагьана за. – Чи дустар Япониядин император, 
Гьиндистандин, Англиядин, Сербиядин, Белгиядин пачагьар ва 
Франция республикадин президент я.

Къучиди суьгьбетдикай нарази яз пIузар куьрсарна:
– Франция республикадин президент медени кас я. Ада 

дяведиз фена гьикI женг чIугурай?
– Чидач, белки ада вичин чкадал са генерал ракъурда жал.
– Инсанди дяве вичи тухвана кIанзавайди я, масадал ихти-

барна кIанзавайди туш. ТахьайтIа, эхир хъсан жедач.
Къучиди файтунчидиз килигна, и крарай кьил акъудзавай 

касди хьиз рахун давамарна:
– Урус пачагь аскIан, яхун са кас я. Кайзер Гильом лагьай-

тIа, чIехи беден авай гужлу итим я. Ада гьа сад лагьай женгина 
урус пачагь кукIварда.

Зи дуьзена къучидиз душман уьлквейрин пачагьри бал-
кIанрал акьахна сад-садал гьужум авурдалай кьулухъ дяведик 
кьил кутадайди хьиз жезвай. Дяведик икI кьил кутазвайди 
туш лагьана ам чIалахъарун манасуз тир. Ада фагьумзавайвал, 
кайзер Гильома урус пачагь ягъана балкIандилай вегьейдалай 
кьулухъ майдандиз пачагьдин хва акъатна кIанзавай. Шагьзада 
лагьайтIа, гзаф жегьил ва азарлу тир. Амма Гильомаз асланар 
хьтин сагълам ругуд хва авай. Заз адан сугъулвал алудиз кIан 
хьана:



57

– Гильомавай анжах эрчи гъилив женг чIугваз жеда, адан 
чапла гъил члахь я.

– Эгь, адан са эгьемиятни авач. Чапла гъил адаз балкIандин 
важарар кьун патал лазим жеда. Женг чIугван патал эрчIи гъил 
герек я.

Зи къучи дерин хиялриз фена, ахпа ада садлагьана жузуна:
– Кайзер Франц Юзефан дугъриданни виш йис яни?
– Авайвал лугьуз жедач. Анжах гзаф кьузуь тирди шаксуз 

я.
– А яшда авай касди балкIандал акьахна женг чIугун ала-

матдин кар я, – лагьана къучиди. – Аллагьди вичиз куьмекрай.
– Ада женг чIугуниз игьтияж авач.
– Вучиз?
– Вучиз лагьайтIа Сербиядин пачагьдинни адан арада  

къанлувал ава. Гила абур къанлуяр я. Кайзер Франц Юзефа кьи-
сас къахчун патал ивияр экъична кIанзава.

– Чи хуьруьнвийрикай сад тиртIа, адавай вишни вад кал 
ва са кIвал вугана къанлу секинариз жедай. Анжах кайзердивай  
къанлудилай гъил къачуз жедач. Эгер вирибурулай къанлу-
дилай гъил къачуз алакьнайтIа, кьисасчивал амукьдачир. Кьи-
сасчивал тахьайтIа, улкве чикIида.

Зи къучи гьахьлу тир европавийри вуч кIандатIани лугьу-
рай, къанлувили гьам гьукуматдин къурулушда, гьамни ин-
санрин уьмуьрда кьилин чка кьазвай. Са гафни авачиз, яшлу 
итимри мад гъилера ивияр экъичI тавурай лугьуз зарар хуь-
куьрнавай касдивай чIехи пулар къачуна зарар чIугур касдиз 
вугудай ва душмандилай гъил къачу лагьана тIалабдай. Ивияр 
экъичунин вилик пад кьуна кIанзавай. ТахьайтIа, генани пис же-
дай. Инсаният миллетриз ваъ, хизанриз пай хьанвай. Хизанрин 
арада лагьайтIа, Аллагьдин буйругъ ва итимрин диндал иман-
лувал себеб яз са секинвал авай. Кубутдаказ, гужалди писвал 
авуна и секинвал чIурайтIа хизанди са кас къурбанд гана кIанза-
вай. И рекьелди секинвал чкадиз хквезвай. Анжах къанлудилай 
къисас къахчунни четин тир. Гзаф чIавуз кьисас къахчузвайдан 
гуьллеяр лишан яз кьунвай касда акьадачир ва я акси яз, адан 
гуьллейри генани пара инсанар рекьидай. ГьакI хьайила, къан-
лувални давамдай. Кьисас къахчун вучиз герек ята вирибуруз 
чидай. Къучи зи гъавурда хъсандиз акьазвай ва гьавиляй ада 
разивал къалурна кьил юзурзавай. Вичин виш йис тир кайзер 
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Юзефа тахт гьалтзавай касдин кьисас къахчун патал балкIандал 
акьахна дяведиз фин адалатлу кар тир.

– Али хан, эгер кайзердизни Сербиядин пачагьдиз къан-
луяр хьиз дяве ийиз кIанзаватIа, маса пачагьар вучиз и кардик 
акахьзава? – жузуна къучиди.

Им гзаф четин суал тир. Завай жувавайни и суалдиз жаваб 
гуз жечир.

– Заз килиг, – лагьана суьгьбетдик кьил кутуна за. – Чи 
пачагьдини Сербиядин пачагьди икрам ийизвай Аллагьдиз 
икрамзава. Гьавиляй Сербияди чи пачагьдиз куьмек гузва. Заз 
чиз, кайзер Гильоманни чи душман тир пачагьрихъни импе-
раторрихъ галаз мукьвавал ава. ГьакI Англядин пачагь ва урус 
пачагьни мукьвавал авайбур я. Гьар са шей зунжур хьиз сад-са-
дахъ галаз алакьалу я.

Зи жавабди къучи рази авунач. Вучиз лагьайтIа Япония-
дин императорди урус пачагьдин Аллагьдилай тафаватлу тир 
Аллагьдиз икрамзавай. ГьакIни къучи Франциядин гьукумат-
дин маса гьукумдаррихъ галаз мукьвавал авачирдан чIалахъ 
тир. Геле абур санихъ, зи къучиди Францияда Аллагьни авайди 
туш лугьузвай. Французар аллагьсузар я кьван ва гьавиляй абу-
рун уьлкведиз республика лугьузвайди я.

И месэлайрикай зунни хабарсуз тир. За къучидиз тайин 
тушир жавабар гана адавай жузуна:

– Зи кьегьал къучи дяведиз фирвал яни?
Къучиди хияллу яз вичин яракьриз килигна лагьана:
– Эхь, са гафни авачиз, зун дяведиз фида. Ингье завай фин 

тавуртIани жеда. Вучиз лагьайтIа чун мусурманар аскервили-
кай азад я. ГьакI ятани, заз дяведиз физ кIанзава.

Зи дуьзена къучиди къалаблух кваз давамарна:
– Дяве хъсан шей я. Дяведи сиягьат, яргъал уьлквейриз фи-

дай мумкинвал гуда. РагъакIидай пата гарарин ванер къведа, 
душманри авадарзавай вилин накъвар аквада. Дяведиз фейитIа 
, заз са балкIанни са туьфенг гуда. Зун жуван яракьдин дуста-
рихъ галаз санал чна кьур хуьрерай такабурлудиз акъатна фида. 
Дяведай хкведамаз за жувахь галаз гзаф пуларни хкида. Къагь- 
риман я лугьуз вирибуру зи кьегьалвал къейд ийида. Ингье терг 
хьайитIа, женгинин майданда кьегьалвилелди терг жеда. А чIа-
вуз вирибуру зун итимхьиз терг хьана лугьуда ва зи бубадизни 
хциз гьуьрмет ийида. Нихъ галаз кантIани хьурай, дяве хъсан 
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шей я. Итим вичин уьмуьрда садра хьайитIани дяведиз фена 
кIанзавайди я.

Зи кьучи акъваз тавуна рахазвай. Ада датIана душманрал 
ийизвй хирерикай, вичиз гьатай затIарикай ихтилатзавай. КIе-
ви гьевесдик кваз адан вилери рапрапзавай, чIулаввал квай су-
фатди «Шагьнаме» эсердин къисайрик квай хьтин кьагьрима-
нар рикIел хкизвай.

За адал пехилвал ийизвай. Вучиз лагьайтIа адаз вичи вуч 
авуна кIанзаватIа хьсандиз чизвай. За лагьайтIа, гележегдиз са 
къарардал къвез тежез, хиялра туькIуьрнаваз килигзавай. За 
урусрин императордин гимназияда тIалабзавайдалай гзаф 
кIелнай. Урусрин хиялра тIуькIуьрунин гьалари зазни таъсир-
навай.

Чун ракьун рекьин станциядив агакьна. Станциядин дара-
мат Гуржистандай атанвай дишегьлийрив, аялрив,кьуьзуьбрув 
ва Закъаталадай къвезвай куьчерийрив ацIанвай. Абур гьинай 
атана гьиниз физвайди ятIа садазни чизвачир. Куьчерияр пал-
чухдин кIунтIар хьиз чилел ацукьдай ва гьиниз финилай аслу 
тушиз атай поезддин вагонриз акьахдай. Хипен хамуникай 
цванвай, къазуннавай кIурт алай са кьуьзуь итим залдин ракIа-
рихъ ацукьна рикI хъуткьуниз кIевиз шехьзавай. Ам Ирандин 
сергьятдал алай Ленкоран шегьердай тир. Адаз вичин кIвал 
кана аялар кьенвай хьиз жезвай. За адаз Иранди чахъ галаз дяве 
ийизвач лагьана. Ада умудсуздаказ заз килигна лагьана:

– Ваъ, агъа, Ирандин туруни муьрхъ кьуна гзаф йисар я. 
Гила ада тур цIийи кьилелай хци авунва. Йифиз абуру чаз ба-
срух гуда, шагьсевенри чи кIвалер чукIурда, вучиз лагьайтIа чун 
гавуррин империяда яшамиш жезва. Ирандин асланди чи уьл-
кве харапIадиз элкъуьрда. Чи рушар лукI, гадаяр Ирандин ша-
гьпересрин гъиле къугъварган жеда.

Ахпа ада вичин манасуз шехьун давамарна. Зи къучиди 
жемятдиз хуртIар гуз вагондиз акьахун патал рехъ ахъайзавай. 
Эхирни чавай вагондиз акьахиз хьана. Кондуктордиз пул вугай-
далай кьулухъ ада чаз са купедин ракIар ахъайна. Чунни секин-
диз ацукьна. Локомотив Нугьан девиррилай амай аждагьандиз 
ухшар тир. Адахъ чIулав, вагьши акунар авай.

Зи къучи винел “З. Ж. Д.”1 гьарфар кхьенвай махпур баж- 
гъандал ацукьна. Поездди яваш-яваш гьерекатна. Хъипи  

1 З. Ж. Д. – Закавказская железная дорога 
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къумари, элкъвей кIунтIари, гарарикайни ракъинин нурарикай 
пад-пад хьанвай кьвалари рекIв гузвай.

За вагондин дакIар ахъайна къецихь килигна. Ифенвай 
къумадин кIунтIаривай гзаф яргъара авай гьуьлуьн серин гар 
юзазвай. Баябан чуьлдин руг алай валар гъуьлягъар хьиз юза 
жезвай.

Чуьлда гьиниз ятIа физвай са карван аквазвай. Карванда 
авай са ва кьве мандав алай вишелай гзаф девейри кичI кваз по-
езддиз килигзавай. Гьар деведин гарданда са куркур авай. Де-
вейри куркуррин ванерив кьадайвал камар вегьиз,кьил юзурза-
вай. Девейрикай садан кIвач галкIайтIа ва я ада масакIа камар 
вегьейтIа, адан куркурдин ван атIуда ва муькуь девеяр гьасятда 
нарагьат жеда. 

Карванда куркурин ванер къайдадиз хтайла девейри секин 
хьана виликди гьерекат хъийида. Девеяр чуьлдин символ я.

Девейрин карван яваш-яваш чавай яргъа жез,хиялрин 
алемда авайди хьиз юхдиз акъатзавай. Поезд рагъакIидай пад 
галайнихъ физвай.Зун девеяр,абур тухузвай ксар авай баябан 
чуьлдиз талукь кас я. За вучиз ятIани поезд акъвазардай игьтият 
патал тир турмуцIдал илиснач. Вучиз лагьайтIа заз кьулухъ эл-
къвез кIанзавачир. Поезд рагъакIидай пад галайнихъ фейитIа-
ни,зун жуван руьгьни галаз рагъэкъечIдай патаз талукь я.

За купедин дакIар ахъайна кьил къецихъ акъудна.Карван 
лап яргъариз фенвай.Ана затIни аквазвачир.Зи уьлкведа са 
душманниа вачир.

Закавказьедин чуьллериз садани басрух гузвачир. Къучи-
диз дяведиз физ кIанзавай .Ам маса къилихрин инсан тир. Ада 
урус пачагьдин патахъайни женг чIугвадай, рагъэкъечIдай пата 
авайбурун патахъайни.Ам дуьшуьшар квай вакъийрин есирда 
авай. Адаз азиявийриз хьиз, душмандин ивияр экъичун, абу-
рун шехьунар акваз кIанзавай. Зазни дяведиз физ кIанзавай:зун 
ивияр экъичай дяведи гъайи гьуриятдин гьасретда авай.Зи къен 
дяведин майдандай хкаж жезвай гумар акунин мурадрив ацIан-
вай. Дяве – виридалайни иер гаф я. А гафуни итимвиликайни 
къудратлувиликай хабар гузва.

Ингье зун ина амукьна чи уьлкведиз душманди гудай ба-
срухриз гьазур хьана кIанзавай. Къуй и дяведиз лавгъа ксар 
фирай. Душмандин хура акъвазун патал чи уьлкведа герек тир 
кьван инсанар амукьна кIанзава. Мадни зи къене са ифей гьисс 
авай.За гьисс ийизвай хьи, и дяведа вуж гъалиб атайтIани, чун 
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патал урус пачагьдин басрухрилайни хаталу тир девир алукь-
да.Вилериз таквар са къуватдиз девеяр гьалзавайдан гъиляй еб 
къахчуна карван зуруналди маса рекьериз гьализ кIанзавай. И 
рекьер лагьайтIа, рагъ экъечIдай патан рекьер тир. Заз а рекье-
рай физ кIанзавач.Гьавиляй дяведиз тефена жуван ватанда 
амукьиз кIанзава. Анжах а вилериз таквадай къуват зи дуьнья-
диз акси экъечIайтIа, а чIавуз за жуван тур

къекъерай акъудда.
Ацукьнавай чкадал за гьа ихьтин фикирар ийизвай.Вичин 

фикиррин эхирдиз акъатайла инсандиз регьят жеда.Жемятди 
зун Нинодин чIулав вилерал ашукь яз дяведиз фенвайди туш 
лугьун мумкин я. Къуй лугьурай. ИкI лугьудайбур белки гьахъ-
лу я жеди. Ингье абуруз чир хьурай хьи, а чIулав вилер зун 
паталди ватандин накьв я, душманриз ялна маса рекьиз тухуз 
кIанзавай ватандин веледдин гьарай я. Зун ина жуван ватан ви-
лериз таквадай душмандикай хуьн паталди амукьзава.

За къучидиз килигна.Ам хух ийиз ксанвай.

IX кьил

Баку шегьер августдин ракъини сустарнавай.Адан къа-
дим, биришар гьатнавай суфат дегиш хьанвачир. Гзаф 

урусар шегьердай юхдиз акъатнавай.Абур чпин пачагьдин ва 
ватандин патахъай женг чIугваз дяведиз фенвай. Полициядин 
къуллугъчийри кIвалера къекъвез немсерни австриявияр жа- 
гъурзавай. Нафт багьа хьанвай. Шегьердин къеледин къене 
пата ва къеце пата яшамиш жезвай инсанрин кефияр къумбар 
тир. Дяведикай хабарар анжах чайханайриз физвайбуруз ван  
къвезвай. Налугьуди, дяве гзаф яргъара, маса планетада кьиле 
физвай.Дяведа чапхуннавай шегьерринни хуьрерин тIварар 
лап яргъарай ван къвезвай ва япаривай са акьван кьатIуз жез- 
вачир. Вири газетрин сад лагьай чиниз жуьреба-жуьре гене-
ралрин шикилар акъудзавай. Шикилрай и генералар чпелай 
рази, гъалибвал къачудай ксар хьиз аквазвай. Дяведин вахтун-
да заз жуван ватан туна санизни физ кIанзавачир. Гьавиляй зун 
Москвадин Къецепатан ЧIаларин Институтдинни экечIнач. 
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КIелун катзавачир хьи.Дяведиз фенвач лугьуз садбуру заз ниф-
рет ийизвай.

Ингье Чи кIвалин къавалай куьгьне шегьердин ранглу къуб- 
байриз килигдайла зун гъавурда акьазвай хьи, урус па- 
чагьдин эверунривай зун и хайи къеледин цларивай чара ийиз 
жедач.

Зи рафтарвилер акваз бубади ийир-тийир квадарнавай.
Ада къалабулух кваз завай жузуна:

– Ваз, Али хан Ширваншираз, дугъриданни дяведиз физ 
кIанзавачни?

– Эхь, буба, физ кIанзавач.
– Чи бубайрикай гзафбур дяведин майданда терг хьанва.

Им чи хизанда адетдин кар я.
– Заз чизва, буба.Зани дяведин майданда чан гуда, анжах 

гила ваъ.
– Русвагьвилелди яшамиш хьунилай, баркаллувилелди 

рекьин хъсан я.
– Зун русвагьвилелди яшамиш жезвач. И дяве заз марагъ-

лу туш.
Бубади заз шаклудаказ килигна.Ада вичи кичIе хва хвена 

чIехи авунва лагьана фикирзавайтIа? Бубади виш лагьай гъилда 
заз чи хизандин тарихдикай рахана: “Гьеле Надир шагьдин бе-
реда вад Ширваншира Гимиш Асландин уьлкве кьадай дяведа 
иштиракна.Абурукай кьуд Гьиндистандиз дяведиз фидайла терг 
хванай.Анжах сад Дегьлидай булдаказ душмандивай къачур 
шейэр гваз хтанай. Ада мулкар къачунай имаратар эцигиз ту-
най.Ам хаталу пачагьдин девирдани сагъ амукьнай. Амма Шагь- 
ругь Гьуьсейн хандихъ галаз женг чIугвадайла зи улу-буба къа-
жаррин шагьзада Агъа Мегьамедан патаз элячIнай.Ахпа а касди 
вичин муьжуьд хцихъ галаз санал Агъа Мегьамед Харасандиз ва 
Гуржистандиз гайи басрухра иштиракнай. Адан муьжуьд хци-
кай пуд сагъ амукьнай. Абуру Агъа Мегьамед шагь хьайидалай 
кьулухъни адаз къуллугъ авун давамарнай. Ам яна кьейи йифиз 
пуд стхадин пунаяр шагьдин Шушада авай штабда амазмай.
Агъа Мегьамедан варис Фетали ханди абуруз Ширванда, Ма-
зандаранда, Гиланда ва Азербайжанда гайи майишатар, има-
ратар Ширванширрин сихилдай тир кIуьд кьегьалдин ивийрин 
гьисабдай арадал атанай. И пуд стхади Шагьеншагьдин варис 
сердерар хьиз Ширванда гьукумдарвал ийизвай. Ахпа урусар 
атана. Ибрагьим хан Ширваншира а чIавуз Баку хуьзвай. Ам Ген-
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жедин патав кьегьал хьиз шегьид хьунухьи чи несилдиз тIвар-
ван, машгьурвал гъанай.Анжах Туьркменчайдин ислягьвилин 
икьрардилай кьулухъ Ширванширрин арада чаравал гьатна.Чи 
несилдикай тир ксар Мегьамед шагьдинни Несреддин шагь- 
дин девирра туьркменрихъни афгъанрихъ галаз женг чIугуна 
терг хьанай. Урусрин патаз элячIай чи несилдин векилри урус 
пачагьдин Крымдин дяведа туьркверихъ галаз, урус-япон дяве-
да японрихъ галаз женгера иштиракнай ва кьегьалвилелди терг 
хьанай. Чи несилдиз машгьурвал гъайи гзафни-гзаф орденар ва 
хурал эцигдай лишанар гьа икI къазанмишнавайди я. Геринди-
умдинни Гериндивюмдин арада авай тафаватвал тийижир чи 
рухвайрилай ихьтин имтагьанар гуз алакьнай.

Бубади вичин рахун кьилиз акъудна лагьана:
– Уьлкведа мадни дяве ава, амма вуна Али хан, урус пачагь- 

дин маса халкьарин хийирдихъ тир фармандин кьулухъ чуь-
нуьх хьана кичIевал ийизва.Чи несилдин тарихди эсернавачтIа, 
ваз вуч лагьайтIани хийир авач. Вуна чи бубайрин къагьриман-
вилерикай руг алай ктабрин чинрай ваъ, жуван рикIяйни иви-
дин дамаррай кIелна кIанзавайди тир.

Зи буба рахун тавуна гъамлуз акъвазна. Захъ агъан тийиз- 
вайвиляй ада заз нифретзавай. Адан хва дугъриданни кичIеди 
тирни?Уьлкведа дяве физва, амма адан хциз женг чIугваз кIан-
завач. Душмандин ивияр экъичиз, абур гьикI муьтIуьгъ жез- 
ватIа, гикI шехьзаватIа акваз кIанзавач. Ваъ, адан хва чIур хьанва, 
рекьяй акъатнава!

Зун кIвачер кIватIна халичадал ацукьнавай. За хъуьтуьл 
ястухдик агалтна зарафатдалди лагьана:

– Вуна лагьанай хьи, завай пуд кар ийиз жеда. Сад лагьайди 
гатфар Къарабагъда акъудун хьана.Кьвед лагьайди, завай жуван 
тур жуваз кIандай чIавуз къекъерай акъудиз жеда. Заз чиз, и кар 
за геждал вегьидач. Завай хьайитIа, ислягьвилин йикъар гьеле 
алукьдач. Чи ватандин зи туриниз ахпа игьтияж жеда.

Буба «хьурай ман» лагьана секин хьана ва ада мад дяведи-
кай гаф куднач.Анжах гагь-гагь вилера суалар аваз заз килиг-
дай.Ништа, белки адан хва гьеле чIур хьанвач?

Са герендилай за ЦIийи ПIир мискIиндиз фена анин имам-
дихъ галаз суьгьбет авуна. Имам гьасятда зи гъавурда акьуна. Ам 
вичин иер либас алукIна чи кIвализ атана. Имамди чара кIвале 
зи бубадихъ галаз хейлин суьгьбет авуна. Суьгьбетдин вахтунда 
имамди бубадиз лагьанай хьи, Къуръандал бинелу хьайитIа, и 
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дяведин мусурманрихъ галаз са алакъани авач. Ада икI тирди 
субутун патал бубадиз пайгъамбардин гафар мисал яз гъанай. 
И кардилай кьулухъ чи кIвализ секинвал, баришугъвал, архай-
инвал атана.

Ингье и секинвал анжах чи кIвале авай. Жегьилар женг 
чIугваз гьевеслу хьанвай. Къерех хьана акъвазунни четин тир. 
Бязи вахтара зун дустарин кьилив фидай.Кье зун Сисианашви-
лидин варарай акъатна эрчIи патахъ, Гьашиман куьче галай-
нихъ элкъвена. Ахпа пак Олгадин куьчедай гъуз Зейнал агъадин 
кIвализ фена.

Иляс бегди столдихъ ацукьна дяведиз талукь ктабар кIелза-
вай. Адан патав кIвачер кIватIна чина руьгьдай вегьидай кичIе-
вал авай, мектебда виридалайни ахмакь шакIурт тир. Мамед 
Гьейдар ацукьнавай. Дяведи ам гзаф къарсурнавай.

КIелун гадарна амни Иляс бег хьиз офицервилин зарлу 
погонар алаз дяведиз финин мураддалди яшамиш жезвай. Гьа-
виляй абуру кьведани офицервилин мектебдик экечIун патал 
гьазурвилер аквазвай.КIвализ гьахьайла заз Мамед Гьейдаран 
хъел кваз гъургъурзавай ван атана:

– Кьушундинни флотдин везифа пачагьни Ватан къецепа-
тан ва къенепатан душманрикай хуьн я.

За а фагъирдин гъилевай ктаб къахчуна адаз суалар гана:
– Играми Мамед Гьейдар вавай къецепатан душман вуж 

ятIа лугьуз женни?
Ада пел чIурна дериндай фикирна.Ахпа садлагьана гьай-

райна:
– Немсерни австриявияр.
– Вун ягъалмиш жезва, азиз дуст, – лагьана за.Ахпа гъалиб 

хьайи касди хьиз ктабдай кIелна:
– Къецепатан душман дяве авун ниятдалди чи сергьятри-

лай элячIай ва я элячIиз кIанзавай гьар жуьредин военный 
частар я.

Ахпа зун Иляс бегдихъ элкъвена:
– Вавай тфенграйни тупарай цIай гун вуч ятIа лугьуз же-

дани?
Иляс бегди автоматди хьиз жаваб гана:
– ЦIай гун барутдин газдин куьмекдалди гуьлле луьледай 

акъатуниз лугьуда.
И жузун-кьачузун са кьадар вахтуналди давам хьана. Чун 

илимдин вири къайдайриз амал авун шартIуналди душман 
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терг авун четин сенят тирдан ва чи уьлкведа и сенятдиз бегьем 
фикир тагана, винелай алатзавайдан гъавурда акьунвай.

Ахпа Мамед Гьейдарани Иляс бегди хвешиз-хвешиз геле-
жегда чпи тухвана кIанзавай женгерикай лагьана. Дуьз са сятда 
ихьтин хиялрихъ гелкъвей абур эхирдай гьар са аскерди вичин 
карта кIулал вегьизвай чантада хвена кIанзавайди я лагьай нети-
жадал атана. ИкI лагьайдалай кьулухъ абуру мергьяметлудаказ 
заз килигна.

Мамед Гьейдара офицервиликай гаф кудна:
– Зун офицер хьайила, вуна куьчеда заз рехъ гана, гьуьрмет 

авуна кIанзава.Вучиз лагьайтIа за жуван жуьрэтлувилив ви ка-
гьул тан хуьрвал я

– Вун офицер жедалди дяве кьилиз акъатда, немсерини 
Москва кьада.

Зи гафари гележегдин кьве къагьримандин кефи ханач.
Вучиз лагьайтIа заз хьиз, абурузни дяведа ни гъалибвал  

къачудатIа марагълу тушир. Чини дяведин майдандин арада  
дуьньядин ругудакай са пай кьван рехъ авай. Немсеривай 
и кьил, а кьил авачир и чкаяр кьаз жедачир. Абуру и чкаяр 
кьуртIани, чаз фаркь авачир. Вучиз лагьайтIа са хашпара гьу-
кумдардин чкадал маса хашпара гьукумдарди чаз пачагьвал 
ийирвал тир.Иляс бег патал дяве са дуьшуьш тир. Мамед Гьей-
дараз лагьайтIа, мектеб лайихлудаказ акьалтIарна, вичиз итим-
вилин сенят хкядай макъам гьатнавай. Са гафни авачиз, абуру-
кай кьведакайни хъсан офицерар жедай. Зун и кардин чIалахъ 
тир. Вучиз лагьайтIа чи халкьдихъ кIанзамай кьван кьегьалвал-
ни жуьрэтлувал ква. Амма идан файда вуч тир? Ингье Иляс бег 
ва Мамед Гьейдар садра кьванни и суалдихъ гелкъвезвачир. Зи 
хабардарвилер кьилиз акъатзавачир. Вучиз лагьайтIа абурун 
рикIера рагъэкъечIдай патан инсанриз хас иви хъунин гьевесди 
кьил хкажнавай. И гьевес туьхуьрун мумкин тушир.

И себебдай абуру зи гафар кваз кьазвач лугьуз, зун Зейнал 
агъадин кIвал туна фена. Мегьледай акъатна гьуьлуьн къерехда 
авай багъдиз атана. Кьуркьушумдин ранг алай Каспи гьуьлуьн 
кьел квай ятари къерехда авай гранитдин къванериз мез гуз-
вай. Портуна са военный гими акъвазнавай. Гьуьлуьн къерех-
да ацукьна лепейрихъ галаз кьегьалвилелди женг чIугвазвай, 
гъвечIи елкенар авай гимийриз килигна за. Завай абурукай 
сада акьахна Иран шагьдин къацу уьлкведин варар тир къадим 
Астара портуниз физ жедай. И уьлкведи Ирандин классикрин 
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лугьуз тежедай кьван иер рубаияр, Рустам Залан къагьриман-
вилер, Тегьрандин имаратрин атирлу марвардин бахчаяр зи 
рикIел хкизвай. Иран тежер хьтин, ажайиб хиялрин уьлкве тир.

Зун са шумудра багъдин и кьиляй а кьилиз фена. Нинодин 
кIвализ фена адахъ галаз гуьруьшмиш хьун заз гьелелиг къари-
ба яз аквазвай. Вучиз лагьайтIа ихьтин чIавуз за къайдайрив кьа-
дайвал рафтарвал тавун мумкин тир. Якъин кьуьзуь Кипиани-
ди дяве фикирда аваз зи гьерекатар са акьван кваз кьачир. Гзаф 
фагьум-фикир авурдалай кьулухъ, зун дериндай нефес къачу-
на, кьуд гьавадин дараматдин гурарай вниз хкаж хьана. Кьвед 
лагьай гьавада винел, «Княз Кипиани» гафар кхьенвай ракIар 
авай. За ракIарин зенгинал илисна. Лацу пекер алай къуллугъ- 
чи руша рак ахъайна, агъуз ацукьдай хьиз икрам авуна. За бар-
мак адав вугана. Гьакъикъатда рагъэкечIдай пата мугьманди 
бармак хтIунна кIанзавач. Ингье европавийрин мярекатра гьикI 
гьерекат авуна кIанзаватIа заз хъсандиз чизвай.

Княз Кипианидин хизанди мугьманар кьабулзавай чIехи 
кIвале ацукьна чай хъвазвай. И кIвале авай мебелдал яру ипек-
дин парча гьалднавай. МуртIара пальмадин тарар ва хъенчIин 
къапара цуьквер авай. Цлариз нехишар алай кагъазар янвай. 
Хизанди безеклу сукIрайрай нек галай ингилис чай хъвазвай. 
Столдал сухарияр ва ингилисрин саягъда чранвай бисквит 
алай. За Нинодин дидедин гъилиз темен гана. Адан гъиликай 
сухарийрин, бисквитдин ва атирдин ни къвезвай. Князди Зи 
гъил кьуна. Ниноди чайдин сукIрадин къенез килигдай кьасар-
на чинеба заз вичин пуд тIуб яргъи авуна.

Зун ацукьайдалай кьулухъ зазни чай гъана.
– Алихан, вун дяведиз фидач лагьана кьетIи къарардал 

атанвани? – лагьана зарафатдалди жузуна князди.
– Эхь, княз, завай хьайитIа, гьелелиг вахт агакьнавач.
Нинодин дидеди гъилевай сукIра столдал эцигна лагьана:
– Куь чкадал хьанайтIа, зун дяведа авайбуруз куьмек гузвай 

са комитетдик экечIдай. Гьич тахьайтIа, икI ва я масакIа са уни-
форма алукIдай макъам гьатдай куь гъиле.

– Им хъсан фикир я, зани гьа икI ийида, – лагьана князди
– Куьне дуьз луьгьузва, княз. Ингье заз лап тIимил азад 

вахт ава ва гьавиляй ватандиз закай са акьван файда тахьун  
мумкин я.

Князди мягьтелвилелди заз килигна жузуна:
– Бес вун азад вахтара квел машгъул я?
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– Мулкар идара авунал, княз.
Им хъсан жаваб хьана. И жумла за са ингилис къелемэгь-

лидин романдай кIелай хьтин тир. Эгер са асуллу лорддиз кар– 
кеспи аватIа, им акI лагьай чIал я хьи, ам вичин мулкар ида-
ра авунал машгъул я. И жумлади заз княздин хизандин патай 
гьуьрмет гъана. Ихьтин са шумуд жумла лагьайдалай кьулухъ 
Кипианийрин хизанди эдеблувал къалурна Нинодиз захъ галаз 
операдиз килигиз фидай ихтияр гана. За мад гъилера Нинодин 
дидедин гъилиз темен гана, кьил агъузна ва гьатта “г” гарф пе-
тербургвийри хьиз лугьуз рахана. За абуруз нянин сятдин муь-
жуьдан зураниз атана Нино операдиз тухуда лагьана гаф гана.

Ниноди зун рикIинал кьван рекье туна. За къуллугъчи ру-
шавай бармак къахчудайла ада къекъифна кьил хура туна. Ни-
ноди мягьтел жедай верцIивилелди, чIуру азербайжан чIалал-
ди лагьана:

– Вун шегьерда амукьна лугьуз заз гзаф хвеши хьана, Али 
хан. Ваз дугъридани дяведиз физ кичIезвани? Итимриз дяведиз 
физ хуш къведа эхир. Дяведиз фена вал хирер хьайитIа, заз а 
хирерни пара кIан жеда.

За Нинодин гъил кьуна чуькьвена ва секиндиз лагьана:
– Заз са куьникайни кичIезвач, вуна зи хирер кутIундай 

югъни къведа. А йикъалди вавай заз кичIеди лугьуз жеда.
Зи гафарин гъавурда такьур Ниноди вич– вичивай квахь-

наваз заз килигна. Адавай чара хьайидалай кьулухъ зун кIвализ 
хтана. Жуван хъел аладарун патал са куьгьне химиядин ктаб 
гудна гадарна. Хъел са кьадар элекьайла за са сукIра Ирандин 
чай хъвана, операдиз зенгна ва ложа заказ гана.

X кьил

– Фад вилер акьала, гъилерив япар яхъ ва хиялар ая. 
Тегьранда хьайи а йиф ви рикIел хквезвани?

Къванцикай эцигнавай, къунагълух ийидай чIехи салондиз 
гьахьдай ракIарал чIехи гьарфаралди Несреддин шагьдин тIвар 
кхьенвай. Салон юкьва авай кьуд пипIен сегьнедин къваларив 
ацукьнавай, кIвачин кьилел акъвазнавай, къатканвай лайихлу 
итимрив, женжел аялрив ва шад кьарувал акатнавай жегьилрив 
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ацIанвай. Абуру гьезрет Гьуьсейнан Кербеладин сед къалурза-
вай тамашадиз килигзавай. Салондин эквер зайиф тир. Сегьне-
да чуру алай са малайикди гьезрет Гьуьсейназ теселли гузвай. 
Залум халиф Езида гьезрет Гьуьсейнан кьил атIун патал вичин 
атлуяр баябан чуьлдиз ракъурзава. Шехьдай ванер турарин зиг- 
рингри атIузва. Алиди, Фатмади ва инсаниятдин сад лагьай 
дишегьли Гьаввади сегьнеда къекъвез– къекъвез рубаияр кIел-
завай. Къизил синида аваз гьезрет Гьуьсейнан кьил гъана ха-
лифдив вугузва. Тамашачияр зурзазва ва шехьзава. Жергейрин 
арада къекъвезвай са имамди памбагдив шехьзавайбурун ви-
лин накъвар са гъвечIи шуьше къапуниз кIватIзавай. Ам вилин 
накъварихъ лугьуз тежедай хьтин къуват авайдан чIалахъ тир. 
Муъминдин чIалахъвал гужлу хьунивай тамашадин эсерлувал-
ни артух жезвай. Гьяркьуь, чIехи са кьулунал баябан чуьлдин 
декорация туькIуьрнавай. Сандухди халифдин лали-гевгьердив 
безекар ганвай тахт, са шумуд гулуни женнетдин багъ, чуру 
алай са итимди гьезрет Пайгъамбардин руш къалурзавай.

– Гила вилер ахъая, гъилер япарилай къахчу ва элкъвена 
къерехриз килиг!

Сан-гьисаб авачир электрикдин лампайрин эквери виле-
рин нур тухузвай. Ложаяр гипсдикай раснавай ва къизилдин 
ранг ягъанвай дишегьли гъуцарин суретрив безетмишнавай. 
Абур яру махпурдив кIевирнавай. Салонда ацукьнавай итимрин 
гачал кьилери йифиз цава рекIв гузвай гъетери хьиз рапрапза-
вай. Бязи дишегьлийрин къуьнер ва гъилер чуплах тирвиляй 
салонда авайбурук къалабулух акатзавай. Тамашачияр сегьне-
дивай мичIи са дагьарди чара ийизвай. И чIулав дагьарда ре-
гъуьзвай макьамчийри кьавалатдин алатар гуьнгуьна твазвай. 
Театрдин салонда кушкушрин, программадин чарарин, гар 
ягъазвай затIарин ванер какахьнавай. Са шумуд декьикьадилай 
Бакудин операдин театрди “Евгений Онегин” тамаша къалурна 
кIанзавай.

Нино зи къвалахъ ацукьнавай. Адан зериф чин зун га-
лайнихъ элкъвенвай. Адан пIузарар лацу, вилер кьуру тир. Са 
акьван рахадай инсан тушир. Эквер туьхуьнай кумазни за Ни-
нодин къуьнерал гъил туна. Ниноди кьил къвалахъ элкъуьрна, 
налугьуди, адан фикирда анжах Чайковскийдин кьавалат авай. 
Такабурлу акунар авай Евгений Онегин сегьнеда къекъвезвай, 
Татянадини вичин ария лугьузвай.
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За гьамиша опера театрдилай виниз кьадай. Вучиз лагьай-
тIа операда авай вакъиаяр драмадив гекъигайла гьам сая тир, 
гьамни виликамаз чир жедай. Драмада авай вакъиаяр эхир-
далди чирун патал за гзаф вахт серф авуна кIанзавай. Салонда 
мичи я. За вилер мичIайла къуншийриз зи руьгь кьавалатдин 
океандин суьгьуьрлу деринвилера акIанвайди хьиз жедай.

И гъилда вилер акьалнач. Нинодин зериф профилдин кьу-
лухъай за партердин сад лагьай жергейра ацукьнавайбурук вил 
хуькуьрна. Пуд лагьай жергедин юкьва хипен вилер ва филосо-
фдин пел авай са яцIу кас ацукьнавай. Ам, Шушадин аристок- 
рат эрменийрикай яз гьисабзавай Мелик Начарарян тир.

– АтIангье, Начарарян, – лагьана Нинодин япал кушкушна 
за.

– Я варвар, сегьнедиз килиг, къерехдиз ваъ, – лагьана жаваб 
гана Нинодини кушкушдалди.

ГьакI ятIани, ада вилерин кIаникай эрмени галайнихъ ки-
лигна.

Начараряна ацукьнавай чкадлай элкъвена дуствилелди 
салам гана. Ял ягъидай вахтунда зун Нинодиз шоколад къачун 
патал буфетдиз фена. Буфетдин вилик зун Начарарянахъ галаз 
чин-чинал атана. Ахпа яцIу ва гачал Начарарян атана чи ложа-
да ацукьна.

– Начарарян, ви шумуд яшар я? – лагьана за адавай жу- 
зуна.

Гьасятда жаваб гана ада:
– Къанни цIуд.
Начарарянан жаваб ван хьайи Ниноди мягьтелвилелди  

лагьана:
– АкI хьайила, инлай кьулухъ чаз Куьн шегьерда аквадач.
– Вучиз, принцесса? – жузуна Начараряна.
– Вучиз лагьайтIа Куь яшда авай итимриз аскервилиз эвер-

нава.
Начарарян ван алаз хъуьрена. Адан вилер тIеквенрай акъа-

тиз тимил амай, вилик хкатнавай руфуни хкадарзавай:
– Гьайиф хьи, принцесса, завай дяведиз физ жедач. Дух-

турдиз зи беденда сагъ тежедай тIуркIундин азар жагъанва, гьа-
виляй зун кIвале амукьна кIанзава.

Азардиз къариба тIвар авай.
Ниноди мягьтелвилелди вилер экъисна жузуна:
И азар хаталу яни?



70

– Им инсандин вичелай аслу я. Хъсан духтурди куьмекайла 
са азарни хаталу туш, – лагьана Начараряна.

Нино гьам мятел хьанвай, гьамни адахъ хъел акатнавай.
Мелик Начарарян Къарабагъдин виридалайни нуфузлу 

са хизандай тир. Адан сев хьтин зурба ва сагълам буба генерал 
тир. Ам эвли тушир.

Перде хкаж хьайила Ниноди кьил зи къуьнел туна. Чай-
ковскийдин машгьур вальс ягъидайла Ниноди вилер зал алаз 
кушкушна:

– Начарарянахъ галаз гекъигайла вун къагьриман я. Ваз 
тIварунай кьил акъудиз тежер азарни авач.

Игит Ленски вичин тенор ванцелди мани лугьуз-лугьуз 
Евгений Онегинан тапанчидин луьледин вилик акъвазна, вили-
камаз программада авайвал, яна рекьидалди Ниноди кьил зи 
къуьнелай къахчунач.

Начараряна чун операдин дараматдин вилик гуьзлемиш-
завай. Адахъ автомобиль авай. Чун автомобилда акьахна ше-
гьердин дар куьчейрай тIуз гимназиядин ва лицейдин виликай 
алатна фена. Йифиз и кьве чирвилерин карханадин акунри 
инсандиз хушдаказ таъсирдай. Чун шегьердин клубдин мар-
мар гурарин вилик акъвазна. Нино иниз гъун гзаф хаталу тир, 
вучиз лагьайтIа ада гьеле лицейда кIелзавай. Нинодин къвалал 
Ширваншир ва жанаби Начарарян алай ва гьавиляй принцесса 
Кипиани пак Тамарадин лицейдин къайдаяр чIур хьуникай на-
рагьат хьана кIанзавачир.

Чун гур эквер авай гегьенш балкондиз экъечIна. Клубдин 
балконди йифен мичIивал кужумнавай Губернатордин багъдиз 
килигзавай. За гъетер, нур гузвай гьуьл ва Наргин кьураматдин 
маякар сейр авуна.

СукIраяр галукьай ванер атана. Нинодини Начараряна 
шампан хъвазвай. Дуьньяда са куьнивайни, гьатта Нинодин ви-
леривайни зун жуван хайи шегьерда ички хъваз мажбуриз же-
дачир. Гьавиляй за гьамишанда хьиз мандариндин миже хъва-
звай. Ругуд касдикай ибарат тир оркестрди ял ягъидай вахтунда 
Начараряна хияллу яз лагьана:

– Килиг садра, Къафкъаздин пуд чIехи халкьдин векилар 
хьиз чун санал ацукьнава: са гуржи руш, са мусурман ва са эр-
мени. Чун пудни са цавун кIаник дидедиз хьанва, са чилел яша-
миш жезва. Арада фаркь аватIани, чун Марям, Гьезрет Иса ва 
Жабрайил хьиз сад я. Гьа са вахтунда чун гьам европави я, гьам-
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ни азияви. РагъакIидай патайни къачузва чна, рагъэкъечIдай 
патайни. Ингье абуруз кьведазни чна мал-девлет гузва.

Нино луькIуьнна:
– Заз гьамиша акI жедай хьи, къафкъазвийрин кьилин  

къилих дяве авун я. Ингье гила зун дяве ийиз кIан тийир кьве 
къафкъазвидин юкьва ацукьнава.

Начараряна хушдаказ адаз килигна лагьана:
– Гьакъикъатда чаз кьведазни дяве ийиз кIанзава, прин-

цесса, амма сад-садахъ галаз ваъ. Чун урусрикай кьвал квай са 
дагъди чара ийизва. Им Къафкъаздин дагълар я. Эгер и дяведа 
урусри гъалибвал къачуртIа, чи уьлкве кьиляй-кьилди урусла-
миш жеда. Чун чи ибадатханайрикай, чIалакай ва милли адет- 
рикай магьрумарда. Чун Европадинни Азиядин арада муьгъ 
ваъ, гьатта кьведан гибрид жеда. Ни урус пачагьдин патахъай 
женг чIугвазватIа, ада къафкъазвийрин аксина женг чIугвазва 
лагьай чIал я.

Ниноди пак Тамарадин лицейда тарсунин ктабрай чирай 
гафар тикрарна:

– Иранвийрини туьрквери чи уьлкве чапхунзава. Шагь-
ди рагъэкъечIдай пад барбатIнава, султанди рагъакIидай пад. 
Гьикьван рушар лукI хьиз яргъа уьлквейрин гаремриз тухванва. 
Урусар лагьайтIа, иниз чпиз кIан хьана атанвайди туш. Абуруз 
чна эвернавайди я. Гуржи пачагь ХII Георгий гуьгьуьллудаказ 
урус пачагьдиз муьтIуьгъ хьанвайди я. Мегер квез урус пачагьди 
лагьай гафар чизвачни: “Чна гуржи пачагьлугъ и кьил, а кьил 
авачир чи империя чIехи авун патал хуьзвайди туш”.

Са гафни авачиз, чаз и гафар ван хьайиди тир. Пачагь сад 
лагьай Александра виш йис инлай вилик акъудай манифест 
дуьз муьжуьд йисуз чна кIелай мектебда чи бейнида тваз алахъ-
най. “Чна гуржи пачагьлугъ и кьил, а кьил авачир чи империя 
чIехи авун патал хуьзвайди туш” гафар Тифлисдин чIехи куь-
чейрикай сада кьулунал кхьена алкIурнавай.

Нино гьахъсуз тушир. А чIавара рагъэкъечIдай патан гаре-
мар дяведа есирда кьунвай Къафкъаздин дишегьлийрив ацIан-
вай. Къафкъаздин шегьеррин куьчейра хашпарайрин мейи-
трин гъиляй къекъвез жезвачир. Завай Нинодиз жаваб гана 
лугьуз жедай хьи, “Зун мусурман я, куьн лагьайтIа хашпара. 
Аллагьди куьн чна гъилик авун патал халкьнавайди я”. Ингье за 
куьтI тавуна Начараряна гьихьтин жаваб гудатIа гуьзетна. Ада 
лагьана:
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– Килиг, принцесса, сиясатдай кьил акъудзавай касди бязи 
вахтара гьахъсузвал, гьатта адалатсузвал ийида кьван жуьретлу-
вални къалурна кIанзава. Эхь, зун рази я. Чи уьлкведиз урусрихъ 
галаз санал ислягьвал атана. Ингье чавай къафкъазвийривай 
гила и ислягьвал урусрин куьмек авачизни хуьз жеда. Урусри 
чун сад-садакай хуьн герек я лагьана иниз военный частар, чи-
новникар, губернатор ракъурнава. Гила, принцесса, лагь кван, 
Куьне жув закай хвена кIанзавани? Зани жув Али хандикай 
хуьдани? И мукьвара чна Шушадин патав гвай Иса булахдин 
къерехда халичайрал ацукьна дуствилелди суьгьбетар ийизва-
чирни? Гила Иран чахъ галаз душман туш хьи, Къафкъаздин 
халкьариз кичIе хьурай. Гила чи душман кеферда ацукьнава ва 
ада чун сад-садакай хвена кIанзавай аялар я лагьана вири чIа-
лахъарзава.

Анжах чун фадлай аялвиляй акъатнава.
– АкI хьайила, гьавиляй Куьн дяведиз физвачни? – жузуна 

Ниноди.
Гзаф шампан хъванвай Начараряна лагьана:
– Ваъ, себеб тек им туш. Зун гьакIни кагьул кас я, заз регьят-

диз яшамиш хьуникай хуш къведа. Эрмени килисадин эменни 
тулкIна лугьуз заз урусрикай хъел ава. Идалай гъейри, клубдин 
балконда ацукьун сенгерра ктIунилай хъсан я. Чи хизанди маш-
гьур хьун патал гзаф зегьметар чIугурди я. Зун жув лагьайтIа, 
кефчи я.

– И месэладиз маса виляй килигна кIанзава, – лагьана за. – 
Зун кефчи туш, дяведикайни заз хуш къвезва. Заз анжах и дяве-
дикай хуш къвезвач.

Начараряна ички хъваз-хъваз заз килигна лагьана:
– Куьн гьеле жаван я, зи дуст.
Чун кIвализ хъфиз гьазур жедайла Нино тахминан Нача-

рарян гьахълу тирдан чIалахъ хьанвай. Чун Начарарянан авто-
мобилда акьахна. Рекье ада лагьана:

– И тай авачир шегьер Европадин варар я. Урусат гуьгъуь-
на амачиртIа, чи уьлкве фадлай Европадин уьлкве хьана кIанза-
вайди тир.

Зун географиядин тарсар гузвай йикъар рикIел хкана ван 
алаз хъуьрена. Чи географиядин муаллимдизни Баку Европа-
диз талукьариз кIанзавай.
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А юкъуз чна няни хъсандиз алудна. Чара жедамаз за Ни-
нодин вилеризни гъилериз темен гана. Начараряна гьуьл сейр  
ийизвай. Ахпа ада зун вичин автомобилда аваз Сисианашви- 
лидин варар галайнихъ тухвана. Автомобилдивай анлай вилик 
физ жедачир. Вучиз лагьайтIа къеледин цлан кьулухъ пад Азия 
тир.

Чара жедамаз Начараряна завай жузуна:
– Вун Нинодихъ галаз эвленмиш жервал яни?
– Иншаллагь, кьисмет хьайитIа, – жаваб гана за.
Начараряна лагьана:
– Зи дуст, адахъ галаз эвленмиш хьун патал вун гзаф четин-

вилерин вегьтедай фена кIанзава. Эгер куьмек лазим хьайитIа, 
зун ви къуллугъдал гьазур я. Чара-чара динриз талукьбур ятIа-
ни, куьне халкьарин арада мукьвавилин алакъаяр мягькемарза-
вай сад лагьай хизан туькIуьрна кIандай заз. За рикIяй ихьтин 
эвленмиш хьунин пад хуьзва. Чна гъил-гъиле гана, сад хьана, и 
кар кьилиз акъудна кIанзава.

За рикIин сидкьидай адан гъил чуькьвена. На лугьумир, 
лайихлу, вижданлу эрмениярни ава кьван. И цIийивили зун 
рикI чIехи инсанди хьиз фикириз мажбурзавай.

Зун галатнаваз кIвализ хтана. Къуллугъчиди чилел ацукь-
на ктаб кIелзавай. Адан гъилевай ктабдиз килигна за: чинар 
иердиз кхьенвай Къуръан тир. Къуллугъчиди кIвачел къарагъна 
заз салам гана.

За адан гъилевай пак ктаб къахчуна кIелиз гатIунна: “Эй 
муъминар, ички хъун, къумар къугъун ва жанлуйрин шикилар 
чIугун къадагъа тирди рикIелай ракъурмир, абур шейтIандин 
амалар я. Хушбахт жез кIанзаватIа, и краривай яргъа хьухь. 
ШейтIандиз куьн Аллагьдин рекьяй акъудиз, капI авуникай  
къакъудиз кIанзава”.

Къуръандин чинрай рикIиз хуш ни чикIизвай. КьелечI,  
хъипи хьтин чарари вишришзавай. Аллагьдин гафар гзаф те-
селли гудайбур тир. Къуръан къуллугъчидив вахкана, зун жуван 
кIвализ фена. Диван гьяркьуь ва хъуьтуьл тио. За адет тирвал де-
риндай фагьум-фикир авун патал вилер акьална. Зи вилерикай 
шампан, Евгений Онегин, Начарарянан хипрен вилериз ухшар 
вилер, Нинодин кьелечI пIузарар ва чи шегьер кьун патал дагъ-
ларихъай къвезвай душманар карагна.
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Куьчедай са манидин ван атана. Ам ашукьал машукь хьан-
вай Гьашим тир. И гзаф яшлу кас нел ашукь ятIа садазни чизва-
чир. Ада йифиз шегьердин мичIи куьчейра къекъвез, инал-анал 
ацукьиз, югъ жедалди ишез манияр лугьудай.

Адан манийри инсандиз ахвар гъидай. Зун цлахъ элкъуьр-
на дерин ахвариз фена. Уьмуьр гзаф иер тир.

XI кьил

Чумахъдихъ кьве кьил ава. Сад вичин кьил, муькуьди 
агъа кьил я. Чумахъдин юкьвалай кьуна ам элкъуьрай-

тIа, адан агъа кьил винида, вини кьил агъада жеда. Чумахъ вич 
лагьайтIа, дегиш жедач. Зи гьаларни икI тир. Зун са варз ва я са 
йис виликан кас тир.

Кьуьзуь дуьньяда гьа са дявеяр фида, генералри я гъалиб-
вал къачуда ва я абур магълуб жеда. Ингье эвел заз кичIеда лу-
гьузвайбуру гила куьчеда зун акурла хажалат чIугваз вилер чиле 
атIумарзава. Дустарини мукьва-кьилийри вуна дяведиз тефена 
акьуллу кар авуна лугьузвай, бубадини заз дамахдив килигза-
вай. Ингье чумахъдин са затIни дегиш хьанвачир.

Са юкъуз шегьердиз ЧIехи Османлы империядин султан 
жанаби Мегьмет Рашид гавуррин аксина дяве ийидай къа-
рардал атанва, адан гъалиб кьушунри мусурманар Урусатдин 
ва Англиядин пацукай азад авун патал рагъэкъечIдай ва рагъ-
акIидай патахъ гьерекатзава лагьай ванер чкIана. Гьа икI, гуя 
жигьад малумарнава ва султандин имаратдин къавал къацу 
пайдах юзазва кьван. И хабар зун къагьриман хьуниз себеб хьа-
на. Дустари зи къвезмай гьалар виликамаз фагьумиз алакьуниз 
икрамзавай. Вучиз лагьайтIа дяведиз тефинал зун гьахълу тир. 
Мусурманди са чIавузни Султандихъ галаз дяве авуна кIанзавач. 
Туьрквер Бакудиз къведа ва а чIавуз чи халкьди абурухъ галаз 
санал чIехи са мусурман гьукумат арадал гъида.

За куьтIзавачир. Дустари тарифуниз килиг тавуна за кьил 
агъузна абурухъ яб акалзавай. Акьуллу касди терифдайлани, 
нифретдайлани вичи-вич гъиле кьуна кIанзава. Зи дустари кар-
тайриз килигиз веревирдер ийизвай.
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Абуру туьрквер шегьердиз гьинай гьахьдатIа лугьуз гьуь-
жетарзавай. За гьуьжетрал эхир эцигун патал лагьана:

– Туьрквер Бакудиз Эрменикент патай гьахьда.
И гафарилай кьулухъ дустари гьейранвилелди килигна, 

мад гъилера зун тарифарна. Инсанрин къилихар са йифен къ-
ене дегиш хьана. Гьа йикъалай са мусурмандизни яракь кьуна 
дяведиз физ кIан хьанач.

Зейнал агъадини садлагьана дяведиз фида лагьана ахпа 
гьевесдай аватай Иляс бег гзаф пулар гана Бакудин горнизонда 
хвенвай. Иляс бегди султанди дяведик кьил кутада лагьайдалай 
са кьадар вилик офицервилин имтигьанар ганвай. Мамед Гьей-
даракайни имтигьан гана офицер хьанвай. Лейтенантвилин 
тIвар къачур абуру гила казармада ацукьна пачагьдиз вафалу 
хьунин кьин кьун тавур зал пехилвал ийизвай. Абурувай кьу-
лухъ элкъвез хъжедачир. Офицер хьун паталди абур садани 
мажбурначир. Абуру гуьгьуьллудаказ и кар авуна, урус пачагь-
диз вафалу хьунин кьин кьунай. Кьин чIурнайтIа, абуруз сифте 
за далу къалурдай.

А йикъара зун гзаф кисна акъвазнай. Бязи вахтара кIваляй 
акъатна йигин камаралди мукьув гвай мискIиндиз фидай зун. 
МискIиндин къвалал са цIуру кIвал алай. Ина зи куьгьне мек-
тебдин юлдаш Сейид Мустафа яшамиш жезвай. Ам пайгъам-
бардин вафалу лукI тир. Адахъ бадамдиз ухшар гъвечIи вилер 
ва чупур суфат авай. Адан буба гъвечIи мискIиндин имам тир. 
ЧIехи буба лагьайтIа, пак Мешгьед шегьерда имам Рзадин мав-
золейда тIвар-ван авай алим хьиз машгьур хьанай. Сейид Му-
стафа диндар тир. Ада йикъа пудра капIзавай. Исадин душман 
шупIун паталди ада кIвачин кIанел Аллагьсуз халиф Езидан 
тIвар кхьенвай. Сейид Мустафади магьарам вацран цIуд лагьай 
юкъуз жезвай ашурадин вахтунда иви экъичдалди хур гатадай. 
Ниноди адаз диндин рекье акьул квадарнавай инсандиз хьиз 
нифретдай. Амма заз михьи, ахъа рикI, гегьенш дуьньякьатIу-
нар авай инсан хьиз ам пара кIандай. Ада хийир шийирдикай, 
гьахъ гьахъсузвиликай виридалайни хъсандиз чара ийидай.

Сейид Мустафади зун арифдарди хьиз, шаддиз кьабулна 
лагьана:

– Али хан, ваз ван хьанвани? Девлутлу Якъубан хци шегьер-
диз гьахьай сад лагьай туьрк офицердихъ галаз санал хъун па-
тал цIикьвед ящик шампански къачунва. Али хан, шампански, 
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вун гъавурда акьунани? Жигьаддин мусурман женгчияр патал 
шампански!

За къуьнер агужарна лагьана:
– Вун вучиз мягьтел хьанва, я Сейид? Инсанри акьул ква-

дарнава.
Сейида хъел кваз лагьана:
– Аллагьди вичиз хъел атай кас рекьяй акъудда.
Сейид къудгъунна чкадлай къарагъна. Адан пIузарар зур-

зазвай:
– Накь муьжуьд кас султандин кьушунда къуллугъ авун 

патал аскервиляй катнава. Муьжуьд кас! Али хан, вун гъавурда 
акьазвани? Лагь кван, и муьжуьд касдиз чпи вуч ийизватIа чиз- 
вани?

– Абур къушран бейни авай ксар я, – лагьана игьтиятдив 
жаваб гана за.

ГьакI ятIани, заз Энвер пашадин кьушун шегьердиз гьахь-
тин югъ акваз кIанзавай.

– Садра килиг, Али хан, – лагьана Сейида. – Шиитри суьн-
ни халифдин патахъай женг чIугвазва. Мегер Езид пайгъамбар-
ди вичин хтулдин иви экъичначирни? Мегер Муьавияди гьезрет 
Али яна кьеначни? Бес пайгъамбардин варис вуж я? Халиф яни, 
я тахьайтIа, дамарра пайгъамбардин иви авай вилиз таквадай 
эбедиятдин Имам? Виш йисар я шиитри яс хуьз. Чини гавур-
рилай бетер тир и виликан фикирдилай элкъвейбурун арада 
ивияр экъичиз. Ина шиитар, ана суьннияр ва абурун арада са 
муьгъни авач.

Султан Селима яхцIур агъзур шиит турунай акъудай 
йикъалай гзаф вахтар алатнавач. Бес гила? Шиитри пайгъам-
бардин варис терг авур халифдин патахъай женг чIугвазва. Ме-
гер и крар вири, муъминрин ивияр, имамрин сирлу кьиникьар 
рикIелай алатнавани? Ина – шиитрин шегьерда инсанри суьн-
нияр атун ва абуру чи дин терг авун вилив хуьзва. Туьркиядиз 
вуч кIанзава эхир?! Энвер Урмиядив агакьнава. Иран са шумуд 
чкадал пай жеда, дин арадай акъатда. Я Али, жуван цIай квай 
турни гваз ша! Ша, я Али, и виликан фикирдилай элкъвейбу-
рун жаза це! Я Али, я Али!...

Сейид Мустафадин хъуьхъверилай вилин накъвар алахьза-
вай. Ада гъутув вичин хур гатазвай. За пагь атIана адаз килигза-
вай. Заз вуч гьахъ, вуч нагьахъ ятIа чизмачир. Дуьз я, туьрквер 
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суьнни я. Амма гьакI ятIани, заз Энвер пашадин кьушун чи ше-
гьердиз гьахьай легьзе акваз кIанзавай.

– Им вуч лагьай чIал я? Чи шегьидри герек тушиз ивияр 
экъичнавайди яни?

– Сейид, – лагьана за, – туьркверни чи тайифадикай я. Чун 
са чIалал рахазва. Чи кьведан дамаррани турандин иви ава. Бел-
ки гьавиляй Халифдин ацIун тавур варз алай пайдахдин кIаник 
регьят я жеди.

Сейид Мустафади вилер михьна секиндиз ва такабурлуда-
каз лагьана:

– Зи дамаррай Мегьамед пайгъамбардин иви авахьзава. 
Вуна турандин иви лугьузвани? Заз чиз, вуна мектебда чирна-
вайбур рикIелай алуднавай хьтинди я. Вач Алтайдин дагълариз, 
гьадалайни яргъариз, Сибирдиз килиг ана яшамиш жезвайбур 
вужар ятIа. Чи чIалал рахазвай, чи ивидикай тир туьрквер. 
Ингье абурун рекьер какахьнава, гьавиляй абур бутпересар яз 
амазма. Чпини къванериз, накьвадиз, бутариз икрам ийизва. 
Эгер са юкъуз ана яшамиш жезвай якутри ва я алтайвийри къу-
ватлу хьана чаз басрух гайитIа ва абуру гъалибвал къачуртIа, чаз 
шиитриз иви сад я лугьуз хвеши хьана кIанзавани?

– АкI ятIа, чна вуч авуна кIанзава, Сейид? – жузуна за. – 
Ирандин туруни муьрхъ кьунва. Туьркверин аксина женг чIу-
гуртIа, чна урус пачагьдиз куьмек гайи гьисаб жеда. Мегер чна 
Мегьамед пайгъамбардин тIварцIихъай урус пачагьдин хач Ха-
лифдин ацIун тавур варз алай пайдахдикай хвена кIанзавани? 
Лагь кван, чна вуч авуна кIанзава, Сейид?

– Али хан, вуна жузазва хьи, чна вуч авуна кIанзава. Заз жу-
вазни чизвач.

Сейид Мустафади вичин чандиз азаб гуз гзаф азият чIугва-
звай. Гьавиляй зун куьтI тавуна акъвазна. Сейидан кIвале авай 
лампа гьис ийиз кузвай. Лампадин зайиф эквери капI ийидай 
халичадин ранглу гиширар ишигълаван ийизвай. И халича яр-
гъал рекьиз физвай инсандивай къатна бухча хьиз кьаз жедай. 
Сейид Мустсфани и дуьнядиз сиягьат ийиз атанвайдаз ухшар 
тир. Масадбурун гунагьрикай рахун адаз гзаф асант тир. ЦIуд 
йис, къад йис алатда ва Мешгьедда Ирандин тарихда роль  
къугъвазвай арифдаррикай сада Имам Рза мискIинда имамвал 
ийида. Адан вилер гиламаз яшлу хьанвай кьуьзекан вилериз ух-
шар тир. Эгер адавай Иран цIийи кьилелай чIехи ва къудратлу 
уьлкведиз элкъуьриз хьанайтIа, диндин месэлайрал гьалтайла 
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ада мадни вичи лагьайдалай гъил къачудачир. Ада гунагьар 
авуна и дуьньядин няметрикай кфет хкудунилай, терг хьун  
хъсан я лугьуз фикирзавай. Гьавиляй куьтI тавуна секиндиз  
акъвазнавай, адаз вучдатIа чизвачир. ИкI тирвиляй гьакъикъат-
дин ва диндин ракIарихъ ялгъуз къаравулчи хьиз акъвазнавай 
Сейид Мустафа заз пара кIанзавай.

Суьгьбет дегишарун патал за лагьана:
– Сейид, чи кьисметар Аллагьдин гъиле ава. Аллагьди чун 

дуьз рекьяй акъуд тавурай. Анжах заз къе вахъ галаз и темадай 
ваъ, маса месэладикай ихтилатиз кIанзава.

Сейид Мустафади вичин хине алай гъилериз килигна. Ам 
вичин теспягьар чIугунал машгъул тир. Кьил хкажна хъуьрена. 
Адан чупур суфат са кьадар гьяркьуь хьана:

– Зун ви дердиникай хабардар я, Али хан. Ваз эвленмиш 
жез кIанзава.

Заз Сейид Мустафадихъ галаз жегьилрин сиясатдинни во-
енный шиит тешкилат арадал гъуникай ихтилат ийиз кIанза-
вай. Амма Сейид гиламаз зун никягь ийиз гьазур фекьи хьиз 
рахазвай.

– Заз эвленмиш жез кIанзавайди ваз гьинай чизва? Ваз зун 
эвленмиш хьуникай вуч ава кьван?

– Вахъ ихьтин ният авайди за ви вилерай кIелзава. Вун зи 
дуст тирвиляй и месэладин са кьадар зазни тагьлукьвал ава. Ваз 
закай хуш къвезвачир Нинодихь галаз эвленмиш жез кIанзава-
ни? ГьакI яни?

– ГьакI я, Мустафа. Бес вуна вуч лугьузва?
– За ваз «эхь» лугьузва, Али хан. Итимди эвленмиш хьана 

вичиз муг тIуькIуьрна кIанзавайди я. Вични жуваз кIани рушахъ 
галаз эвленмиш хьун важиблу я. Дишегьлидиз итимдикай хуш 
атун са акьван важиблу туш. Акьуллу итим дишегьлидин патай 
кIанивал къазанмишиз алахъна канзавайди туш. Дишегьли ник 
я, итим лежбер. Мегер никIиз лежбер кIан хьун чарасуз яни? 
Ваъ. Вучиз лагьайтIа лежбердиз вичин накьв, вичин ник кIан 
хьун бес я. Эвленмиш хьухь. Ингье дишегьли анжах ва анжах 
ник тирди садрани рикIелай алудмир.

– Вуна дишегьлидиз руьгьни, акьулни авач лагьана фагьум-
завани? – жузуна за адавай.

Сейид Мустафади захъ рикI кузвай касди хьиз килигна ла-
гьана:



79

– Гьеле вуна суални гузвани, Али хан? ТIебии я хьи, абрухъ 
и затIар авач. Абуруз и лагьай шейэр герекни туш. Дишегьлиди 
рушвал хвена гъуьлуьз фейидалай кьулухъ гзаф аялар хайитIа 
бес я. Шариатди лугьузва хьи, са итимдин шагьидвал пуд ди-
шегьлидин шагьидвилелай эфзел я. Им рикIелай алудмир, Али 
хан!

За къалаблух кваз диндар Сейид Мустафади хашпарадин 
рушахъ галаз эвленмиш жез кIанзава лугьуз заз лянет ийидай-
ди гуьзлемишзавай. Ингье адан жавабди зун секинарна. И жа-
вабди ам рикI ахъа ва акьуллу инсан тирди мад гъилера субут-
завай. За явашдаказ адавай жузуна:

– АкI акъатзава хьи, вуна Нино хашпара хьуниз наразивал 
ийизвач. Белки ам мусурман хьунухь герек я?

– Ихьтин шартI герек яни? – жузуна Сейид Мустафади. – 
Акьул ва руьгь авачир са махлукьдихъ дин ва иманни жедач. 
Дишегьлидиз я женнетда, яни жегьеннемда чка авач. Дишегьли 
кьейидалай кьулухъ терг хьана юхдиз акъатда. РикIел хуьх, ада 
хайи гада аялар мутлакь шиит хьунухь герек я.

За разивилелди кьил юзурна. Сейид Мустафа кIвачел  
къарагъна ктабдин шкафдив агатна. Ада анай вичин маймундин 
гъилериз ухшар тир гъилерив руквади кьунвай са ктаб акъудна. 
За ктабдин жилдиниз килигна. Адал фарс чIалал « Чейнаби та-
варих ол селжукь» гафар кхьенвай. Яни « Селжухрин сихилдин 
тарих». Сейида ктаб ахъайна лагьана:

– Килиг, 207 лагьай чин.
Ахпа ван алаз кIелна:
– Гьижридин 637- йисуз султан Аледдин Кейкъубад Къа-

бадиййа имаратда рагьметдиз фена. Адан чкадал селжукьрин 
тахтунин иеси Къияседдин Кейхосров хьана. Са кьадар вахтун-
дилай ам са гуржи принцессадихъ галаз эвленмиш хьана. Адаз 
гуржидин руш акьван пара кIандай хьи, пуларин кьилел вичин 
шикилдихъ галаз санал гьадан шикилни ягъун патал эмир га-
най. Са юкъуз алимри ва диндарри султандин кьилив атана 
адаз лагьана: «Султан шариатдиз акси экъечIун дуьзгуьн туш. И 
кардалди ада гунагь ийизва»

И гафар ван хьайила къудратлу гьукумдар Къияседдинак 
хъел акатна ва ада ихьтин жаваб гана: «Жанаби Аллагьди зун 
квез гьукумдарвиле тайинарнава. Куь буржи муьтIуьгъ хьун я.» 
Султандин гафар ван хьайи алимарни диндарар гзаф пашман 
яз чпин кIвалериз хъфена. Ингье Аллагьди султан Къияседдин 
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Кейхосрован вилер ахъайна ва гьавиляй ада алимриз вичин кьи-
лив эвер хъувуна лагьана: «Заз пак къанунар чIуриз кIанзавач, 
вучиз лагьайтIа абуруз амал авун Аллагьди зи хиве тунва. Гьа-
виляй за эмир ийизва: фири яргъи тир, эрчIи пацув тур кьазвай 
аслан зун я. Зи кьилел рапрапзавай рагъни заз гзаф кIанзавай 
дишегьли я. За лагьай гафар квез къанун я.» Гьа чIавалай инихъ 
асланни рагъ Ирандин символар я. Акьуллу ксари гьамиша лу-
гьуда хьи, «Гуржи дишегьлийрилай иер дишегьлияр авач.»

Сейид Мустафади ктаб кIевирна ва заз килигна хъуьрена:
– Аквазвани, са береда Кейхосрова авур кар гила вуна тик- 

рарзава. Са къанундини и кар къадагъа ийизвач. Гуржи дише-
гьлиярни Пайгъамбарди вичин диндар муъминриз гаф гайи 
къиметлу паярикай сад я. Пайгъамбарди Къуръанда лугьузва: 
«Вач абур къачу.»

Сейид Мустафадин дертлу суфат садлагьана экуь хьана. 
Адан куьлуь вилера эквер къугъвана. Къад лагьай виш йисан са 
гьвечIи къулайсузвал Къуръандин куьмекдалди арадай акъудна 
лугьуз Сейид Мустафади вич гзаф хушбахт яз гьиссзавай. Саки 
адан вири къаматди лугьузвай: къуй гавурриз асул агалкьунар 
гьина аватIа чир хьурай!

Зун адан кIваляй акъатна жуван кIвал галайнихъ хъфена. 
МичIи куьчейрай за кьетIидаказ камар вегьизвай. Вучиз ла-
гьайтIа пак Къуръан, султан Къияседдин Кейхосров ва савадсуз  
Сейид Мустафа зи архаяр тир.

XII кьил

Чуьл кьил акъудиз тежер, сирлу са дуьньядин варариз 
ухшар я. Зи балкIандин леэнрин кIаникай хкатзавай 

руг ва куьлуь къванер вири патарихъ чикIизвай. Зун ацукьна-
вай Терекдин къазакрин пурар гзаф хътIуьл тир, налугьуди, 
адан къен рандадикай хкатай тахтадин хъуьруьшрив ацIурна-
вай. Терекдин казакар и пурарин кьилел къаткида, ксуда, кIва-
чин кьилел акъвазда. Казакдин вири мал-девлет и пурарикай 
куьрсарнавай гьебеда жеда: са гуьмбе фу, са бутылка эрекь ва 
кабардинрин хуьрерай чуьнуьхнавай къизилдин пулар. Зи гье-
бе лагьайтIа, ичIи тир. Чуьлдин гару ван кутунвайтIани, за бал-
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кIан гьалзавай. Гужлу гару къарагъарнавай руквади вил ахъай-
из тазвачир. Куьнерик квай хъуьтуьл кабардин япунжиди зун 
гарукай хуьзвай. Къачагърини игитри ихьтин пекер тарашчи-
вал ийидайла ва къекъведайла алукIун патал арадал гъанвайди 
тир. Япунжиди гьам ракъиникай, гьамни марфадикай хуьдай. 
И чIулав япунжи са легьзеда алачухдиз элкъуьриз жедай. Ада 
гьакIни басрух гайила тарашай шейэр чуьнуьхардай мумкин-
вал гузвай. Гваз катнавай рушар лагьайтIа, адан къене къефесда 
авай туьтуькъушар хьиз ван акъуд тийиз агаж хьана ацукьдай.

За балкIан «жанавурдин варар» галайнихь гьална. Баку-
дин мукьув гвай чуьлдин юкьва авай и варар дегьзаманайрин 
пагьливанри расиз тунвайди я. И варар къумадин океандин 
юкьни-юкьва гарари кубутарнавай кьве къаядикай ибарат тир. 
Туьркверин буба яз гьисабзавай Рагъул жанавурди а чIавуз Ос-
манлу туьрквер и варарай алудна Анадолудин гуьне квай къацу 
чкайриз тухванай.

Варз алай йифера чакъалрини чуьлдин жанавурри къаяй-
рин кьилел кIватI хьана мейит акур кицIери хьиз къув ягъадай. 
Абурухъ мейитдин ни кьатуз жедай надир гьисс авай. Абурун 
виле варзни са мейит я. Са кIвале месе гьатай залан азарлу 
хьайи кумазни кицIери къув ягъадай. Абуру мейитдин ни ин-
сан гьеле кьин тавунмаз гьиссдай. И кицIер чуьлдин жанавур-
дин жинсиникай я.

И кьил, а кьил таквар чуьлда за балкIан гьалзавай. Зи къва-
лал алаз бубадин балкIандини зарбдиз чукурзавай.

– Сефер хан! – лагьана за бубадиз эверна. Зи ван хъсандиз 
акъатзавачир. За кьериз-цIаруз бубадиз тIвар кьуна эвердай.

– Сефер хан, заз вахъ галаз рахаз кIанзава.
Бубади балкIан гьализ-гьализ «рахух зи хва» лагьана. Атлу-

яр къвал-къвала аваз фидайла рахун генани асант жеда.
Бубади закай ягьанатзавай жал? Ада мягьтелдаказ килиг-

завай:
– Зи хва, вуна вуч лугьузва?
– Заз эвленмиш жез кIанзава, Сефер хан.
Са кьадар вахтуналда адай ван акъатнач. Гарун ван лагьай-

тIа, атIузвачир. БалкIандин леэнрикай хкатзавай куьлуь къва-
нер руквадик акахьиз кьуд патаз чикIизвай.

Эхирни бубади лагьана:
– За ваз гьуьлуьн къерехда имарат эцигиз тада. Са хъсан 

чка чизва заз. Имаратдин гьаятда са цурни эцигун мумкин я. 
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Гатун варцара Мердакандани амукьиз жеда вавай. Жуван сад 
лагьай хцел чи улу буба Ибрагьиман тIвар эцигна кIанзава вуна. 
КIан хьайитIа, ваз са автомобилни къачуда за. Ингье автомобил 
гьалдай рекьер чахъ авач. Жинс балкIанар хуьн патал цур эци-
гайтIа хъсан я.

Ахпа ам рахун тавуна кисна. «Жанавурдин варар» кьулухъ 
галамай. Чна балкIанар гьуьл галайнихъ, Байил посёлокдиз 
гьалзавай. Бубадин ван яргъай рахазвайди хьиз къвезвай. Ада 
лугьузвай:

– За ваз лайих тир иер са руш жагъурна кIанзава. Белки 
ваз жуваз жагъуриз кIанзаватIа? Эхир вахтара гзаф жегьилри 
рушар чпи жагъурзава.

– Заз Нино Кипианидихъ галаз эвленмиш жез кIанзава.
Бубадин суфатда са дегишвални хьанач. Ада эрчи гъилив 

балкIандин кьенерар кьунвай.
– Нино Кипианидихъ галаз? – жузуна бубади. – Нино Ки-

пианидиз шуькIуь юкь ава. Заз чиз, вири гуржи рушар юкь 
шуькIуьбур я. ГьакI ятIани абуру сагълам аялар хада.

– Бес я, буба! – лагьана за хъел кваз.
Ингье захъ вучиз хъел акатнавайтIа жувазни чизвачир. 

Буба къерехдай заз килигиз хъуьрезвай:
– Вун гьеле пара жаван я, Али хан. Дишегьлидин юкь адаз 

къецепатан чIалар чир хьунилай эфзел я.
Ахпа бубади кваз такьадайвал жузуна:
– Ваз мус эвленмиш жез кIанзава?
– Зулуз, Ниноди мектеб акьалтIарайла.
– Лап хъсан. Им акI лагьай чIал я хьи, аял виликай къвез-

май майдиз дуьньядиз къведа. Май гзаф хушбахт варз я.
– Буба!
Зи рикIиз кьил акъудиз тежер гьиссер кужумзавай. Заз 

бубади закай ягьанатзавай хьиз жезвай. Зун Нинодихъ галаз 
рушан шуькIуь юкьваз ва адаз къецепатан чIалар чир хьуниз 
килигна эвленмиш жезвачир. Заз ам кIанзва лугьуз эвленмиш 
жезвай. Буба хъуьрезвай. Ахпа ада балкIан акъвазарна лагьана:

– Чуьлдин и кьил, а кьил авач. Гьи тепедин патав хьайитIа-
ни ацукьна фу нез жеда. Заз гишин хьанва. Гьа инал ял ягъин 
чна.

Чун балкIанрилай эвичIна. Бубади пурарикай куьрсарна-
вай гьебедай тIанурдин фуни ниси акъудна. Фан са пай атIана 
зав вугана. Заз гишинзавачир. Чун къумадал къаткана. Бубади 
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фу нез-нез яргъариз килигзавай. Садлагьана адан суфат дегиш 
хьана. Ахпа кIвачер кIватIна ацукьна:

– Вуна дуьз ийизва, эвленмиш хьун герек я. Зун пудра 
эвленмиш хьана. Ингье зи папар зулун тIветIер хьиз кьена и 
дуьньядилай фена. Гила зун эвли туш. Вун эвленмиш хьайитIа, 
зунни эвленмиш хьунухь мумкин я. Ви Нино хашпарадин руш 
я. Адаз чи кIвализ маса дин гъидай мумкинвал гумир. Гьяддин 
йикъара ам вавай килисадиз ракъуриз жеда, амма кIвализ ке-
шиш атана кIанзавач. Дишегьли фад хадай къапуниз ухшар 
я. Ваз им чир хьана кIанзава. КIвачел залан тирла адал гъил 
хкажмир, игьтиятлу хьухь. Гьамиша кIвалин иеси вун тирди 
рикIел хуьх. Ам ви хъендик яшамиш хьана кIанзава. Гьар са му-
сурмандиз кьуд паб къачудай ихтияр ава. Амма са папахъ галаз 
рекье фена, гьам хвейитIа хъсан я. Эгер Нинодиз аял тахьайтIа, 
ам маса месэла я. Жуван папаз вафасузвал ийимир. Адахъ га-
лаз сабурлу хьухь. Дишегьлияр аялар хьиз я, амма аялрилай 
тафаватлу яз абур гзаф гьиллебаз ва векъи я. И месэла ваз чир 
хьунухь герек я. Жуваз кIандай чIавуз адаз гзаф савкьватар ба- 
гъиша, ипек, къизил-гимиш, багьа къаш-маш къачу.

– Буба, заз ам кIанзава.
Ада кьил юзурна:
– Авайвал лагьайтIа, итимдиз паб кIан хьун герек туш. 

Итимдиз ватан, дяве кIан хьун герек я. Бязи итимриз иер хали-
чаярни надир яракьар кIан жеда. Анжах дишегьли пара кIандай 
итимарни дуьшуьш жезва. Ваз Лейлидинни Мажнунан мецера 
гьатнавай ашкъидикай ва яхуд Гьафизан гъезелрикай хабар ава-
ни? Гьафиза вичин уьмуьр тирвал анжах муьгьуьббатдикай ши-
ирарни гъезелар теснифнай. Амма бязи акьуллу ксари лугьузва 
хьи, Гьафиз садрани дишегьлидихъ галаз ксайди туш. Мажнун 
лагьайтIа, асул дили тир. И гафарихъ агъугъ, зи хва. Итимди 
дишегьли хвена кIанзава, адаз къуллугъна кIанзава, амма кIан 
хьун дишегьлидин буржи я. Аллагьдин буйругъ гьа ихьтинди я.

Зун чуькьни тавуна акъвазна. Бубадайни са гаф акъатнач. 
Белки ам гьахълу тир жеди. Итимдин уьмуьрда муьгьуьббат ви-
ридалайни важиблу шей туш. Заз гьеле бубадиз вичин уьмуьр-
да акур кьван шейер акунвачир.

Бубади садлагьана хъуьрена лагьана:
– Хьурай ман, зун пака княз Кипианидин кьилив фена 

адахъ галаз и барадай ихтилатда. Дуьнья дегиш хьанва, гила 
жегьилар чеб илчивилиз физва тахьуй?
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– Кипианийрихъ галаз зун жув рахада, – лагьана тадиз жа-
ваб гана за.

БалкIанрал акьахна Байил галайнихъ фена чун. Са кьа-
дар алатайла Бибигьейбатдин нафтIадин вышкаяр акуна чаз. 
НафтIадин чIулав буругъри мичIи там рикIел хкизвай. Кьуд па-
таз нафтIадин ни чкIанвай. Гъилер чIуп-чIулав хьанвай фялеяр 
нафтIадин фонтан ягъазвай буругърин патав акъвазнавай. Ба- 
йилдин дустагъханадин патавай алатдайла чаз гуьллейрин ва-
нер атана.

– Са низ ятIа гуьлле гузвани?
– Ваъ, – лагьана бубади. – И гъилера Байилдин дустагъха-

нада садазни гуьлле гузвач. Гуьлледин ванер Байилдин гарни-
зондин казармадай къвезва. Ана аскерриз дяведа гьикI гуьлле 
гудатIа чирзава. Ваз жуван дустар акваз кIанзавани?

За кьил юзурна «эхь» лагьана. Чна балкIанар казарма га-
лайнихъ гьална. Иляс бегдини Мамед Гьейдара чпин табийви-
лик квай аскерриз дяведин къайдаяр чирзавай. Абурун пелелай 
гьекь авахьзавай. Мамед Гьейдаран суфатда атIугъайвал авай. 
Иляс бег лагьайтIа, маса касди идара ийизвай къугъваргандиз 
ухшар тир. Кьведани чи патав атана салам гана.

– Аскервал авуникай хуш къвезвани квез? – жузуна за.
Иляс бегди жаваб ганач… Мамед Гьейдарани хъел кваз 

аскервал мектебдилай хъсан я лагьана. Геждаказ Иляс бегдин 
ван акъатна:

– Чи полкуниз цIийи командан къвезва. Шушави княз Ме-
ликов.

– Меликов? – жузуна за. – А кегьер балкIан авай Меликов?
– Эхь, гьам вич. Исятдамаз гарнизондин аскерри адан бал-

кIандикай кьисаяр рахазва.
Са кьадар вахтуналди чун куьтI тавуна акъвазна. Казарма-

дин вини пата руг къарагънавай. Иляс бегди аскерар галайнихъ 
килигзавай. Бубади адан къуьнел гъил туна лагьана:

– Якъин вуна азад я лугьуз Али хандал пехилвал ийизва. 
Пехилвал ийимир, вучиз лагьайтIа адахъни вичин азадвилелай 
гъил къачудай ният ава.

Иляс бег тажубдаказ яргъалди хъуьрена:
– Эхь, амма адаз вичин азадвал Нинодиз гуз кIанзава.
Мамед Гьейдара суал гузвай саягьда килигна лагьана:
– Эвленмиш жедай вахт я.
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Мамед Гьейдар эвли тир. Адан папа шаршав гьалдзавай. Я 
заз, яни Иляс бегдиз кайванидин тIвар чидачир. Мамед Гьейда-
ра кьилелай кIвачелди заз килигна алава хъувуна:

– Гила ваз асул уьмуьр вуч ятIа чир жеда.
Мамед Гьейдаран гафари заз са акьван эсер авунач. Мегер 

Мамед Гьейдаразни адан шаршав гьалдзавай папаз асул уьмуьр 
вуч ятIа чизвай кьван?

Дустарихъ галаз гуьруьшмиш хьана чун казармадай  
экъечIна. Зун кIвализ хтана дивандал къаткана. Азиявийрин 
кIвалер гьамиша серин жеда. Йифиз лагьайтIа, кIвалера булах-
дин цин серинвал гьиссда вуна. Юкъуз и кIвалера къайи гьа-
мамдиз гьахьзавай хьиз жеда ваз.

Садлагьана телефонди зенг ягъана. Нинодин ван атана:
– Чимивилини математикади зун лап гьалсузарнава, Али 

хан. Атана заз куьмек це.
ЦIуд декьикьа алатайла Ниноди вичин зериф гъилер зал 

яргъи авунвай. Адан къелем хьтин шуькIуь тупIар девитдай  
къацIанвай. За и тупIариз темен гайидалай кьулухъ лагьана:

– Нино, зун бубадихъ галаз рахана. Ам рази я.
Нино зурзазвай саягъда хъуьрезвай. Ада регъуьла вичин 

кIвализ вил вегьена. Адан хъуьхъвер къекъифнавай. Руша зав 
агатна кушкушдалди лагьана:

– Али хан, заз кичIезва, гзаф кичIезва.
– Ваз имтигьандикай кичIезвани, Нино? – жузуна за.
Ада «ваъ» лагьана гьуьл галайнихъ килигна. Ахпа тупIар 

кифера къекъуьрна лагьана:
– Али хан, са поезд сятда цIуд километр йигинвилелди «А» 

шегьердай «Б» шегьердиз физва…
Зи рикIиз рехъ хьана ва за хвешиз-хвешиз матемадикадин 

ктабдин чарар ахъайиз гатIунна.
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XIII кьил

Гьуьл галай патай акьалтIай цифеди шегьер авайвал  
кьазвай. Куьчейра авай фонаррин экверни зайиф 

хьанвай хьиз тир. Зун хъел кваз гьуьлуьн къерехда къекъвезвай. 
Циф акьван къати тир хьи, инсанрин чин кьатIуз жезмачир. Зи 
вилик акъатзавай инсанар кухуниз алатзавай. Зун рекьел ве-
гьенвай тахтадин гъвардик кIвач галкIана, къерехда ацукьнавай 
портунин гьамбалдин винел ярх хьана. Гьамбалдин яцIу пIуза-
рар зурзазвай. Хвешхвеш жакьазвай ам дерин хиялриз фенвай. 
За адан къуьнериз са гъуд вегьена жуван рехъ давамарна. Пор-
тунин патав гвай дараматрин дакIаррай къвезвай эквер зи ви-
лериз аватзавай. Гьа и чIавуз за чилел алай ханвай шуьшейриз 
тIуш гана. Шуьшейрин ванерикай кичIе хьайи са касдин суфат 
аквазвай. И яцIу касдин вилик хкатнавай руфуни зак къалабу-
лух кутуна. ГьикI ятIани рекьяй фидайла зун адан руфуник га-
лукьна. Им хъуьтуьл ва пи алай руфун тир. Садлагьана таниш 
са ван атана заз: «Нянин хийирар, Али хан». Кьил хкажна кили-
гайла заз Начарарян акуна. Ада хъуьрез-хъуьрез заз килигзавай. 
«Лянет шейтIандиз» лагьана алатна физ кIан хьана заз. Ингье 
ада зи гъиликай кьуна лагьана:

– Заз вун сугъул яз аквазва, зи дуст. КIантIа санал ял ягъан.
Ам умундаказ рахазвай. Садлагьана за жув гзаф галатнаваз 

гьиссна. Заз къайи гьекь акъатнавай, вилик фидай аман авачир. 
Гила заз са гьиниз ятIани финин эгьмият авачир. Начараряна 
зун гъиликай кьуна Барятинск куьчеда авай чIехи ресторандиз 
тухвана. Хъуьтуьл мебелар авай ресторандин цлариз яру ипек 
парча ягъанвай.

Хъуьтуьл креслодал ацукьайдалай кьулухъ Начараряна 
дердиниз шерик касди хьиз лагьана:

– Им диливал яни, Али хан, Къафкъаздин диливал. Бел-
ки им буьркуьдикай я жал. Я тахьайтIа, са маса себеб аватIа? 
Вун кьил баштанна катиз мажбурзавайди вучтин себебар я? За 
чай хъваз-хъваз Начараряназ Кипианийрихъ галаз гьикI теле-
фондай раханатIа, гуьруьшмиш хьун патал гьикI ижаза къа-
чунатIа, Нино кIвачин тупIараллаз кичIез-кичIез гьикI кIваляй 
экъечIнатIа, за адан гъилиз гьикI темен ганатIа ихтилатна. Ахпа 
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княз Кипианидин гъил кьуна адахъ галаз гуьруьшмиш хьуни-
кай чи къадим несилдикай, княздиз урус чIалал фасагьатдиз заз 
Нинодихъ галаз эвленмиш жез кIанзавайди малумаруникай 
луькIуьнна.

– Лап хъсан, бес ахпа гьикI хьана, – жузуна Начараряна. И 
агьвалат адаз гзаф марагълу хьанвай.

За княз Кипианидин гьерекатар рикIел хкана, ада заз 
гуржи нугъат кваз урус чIалал гьихьтин жаваб ганатIа авайвал 
тикрарна: “Зи хва, играми Али хан. Завай жуван руш Нино 
паталди валай хъсан кас гьич хиялдизни гъиз жезвач. Ви къи-
лихдин инсандихъ галаз эвленмиш хьун гьар са дишегьли патал 
хушбахтвал я. Ингье Нинодин яшар фикирда кьуна кIанзава. 
Ам гьеле мектебдиз физва эхир. И аялдиз муьгьуьббатдикай 
хабар авани мегер? Гьар гьикI ятIани, чна индийвийрин аялза-
маз эвленмиш жедай адет тикрардач. Муькуь патахъай, куьн  
 
чара-чара динрин векилар я. ГьакIни куьн гзаф фаркьлу шартIа-
ра чIехи хьанва. За и гафар вун кIан хьана лугьузвайди я. Заз 
чиз, ви бубадини гьа икI фикирзава. Вири тан са къерехдик. Ваз 
чун гьихьтин заманада яшамиш жезватIа, гьихьтин дяве кьиле 
физватIа аквазвачни? Пака вуч жедатIа низ чида? Зазни жуван 
рушан хушбахтвал кIанзава. Адаз вун кIанзавайди заз чида. Заз 
адан хушбахтвилиз манийвал ийиз кIандач. Амма ша чна дяве 
куьтягь хьун гуьзлемишин. А чIавуз куьн генани са шумуд яшар 
чIехи жеда. Эгер а бередани квез са-сад гилан хьиз пара кIан 
хьайитIа, чун мад гъилера гуьруьшмиш хъжеда”.

– Бес гила вуна вуч ийида, Али хан? – жузуна Начараряна.
– За Нино Ирандиз гваз катда. Завай ихьтин русвагьвилиз 

таб гуз жедач. Ширванширрин несилдай тир Али ханаз “ваъ” 
жаваб гун вуч лагьай чIал я? Ихьтин гьерекат авуналди княз 
Кипианидиз вуч лугьуз кIанзава? А касди зу намусдик хкIадай 
кар авунва. Ширванширрин сихил Кипианийрин сихилдилай 
гзаф къадимди я. Агъа Мегьамед шагьдин девирда Ширван-
ширри вири Гуржистан дарбадагънай. А девирар тиртIа Кипи-
анийри чпин рушар Ширванширрин гадайриз хвешиз-хвешиз 
гудай. Ахпа ада динрин фаркьлувилерикай лагьана. Идалди 
Кипианидиз вуч лугьуз кIанзаватIа зун гъавурда акьунач. Ме-
гер Ислам дин хашпарайрин диндилай усал яни? Бес зи намус 
гьикI хуьрай? И четин гьалдай жуван намус квадар тавуна гьикI  
экъечIин? Гила бубади айгьамдалди хъуьрена са хашпаради ви-
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чин руш заз ганач лугьурвал я. Чун мусурманар сарар авахьна-
вай жанавурар я. Виш йис инлай виликан девир хьанайтIа...

Хъиляй зи ван кIар хьана. Зун кисна акъвазна. Авайвал ла-
гьайтIа, зун гзаф раханвай. Начарарянни хашпара тир. Адани 
за вичин намусдик хкIурна лагьанайтIа, гьахълу тир. Ингье кас-
ди са ахьтин рафтарвал къалурнач.

– Зун ви гъавурда акьазва, Али хан, – лагьана Начараряна. 
– Княз Кипианиди ваз “ваъ” лагьанвач эхир. Са гафни авачиз 
дяве куьтягь хьун гуьзлемишун хъуьруьн къведай кIвалах я. Ки-
пианидиз вичин руш чIехи хьанвайдан чIалахъ жез кIанзавач. 
Руш гваз катуниз за са гафни лугьузвач. Им куьгьне, синагърай 
акъатнавай рехъ я. Ихьтин адет чахъни ава. Ингье гваз катун 
четин гьалдикай хкечIдай эхиримжи рехъ туш. Са касди княз 
Кипианидин кьилив фена адаз и некягьдин медениятдинни 
сиясатдин рекьяй эгьмиятлувал авайдакай лагьана кIанзава. И 
кардин гъавурда акьурдалай кьулухъ ам рази жедайдан чIалахъ 
я зун.

– И кар ихтибар жедай вуж ава? – жузуна за.
Зи гафар ван хьайи кумазни Начараряна хуруз гъил яна 

лагьана:
– И кар зал ихтибар жеда. Архайин хьухь, Али хан. Вуна и 

кар зал ихтибар ая.
За мягьтелвилелди адаз килигна. Яраб кьвед лагьай гъил-

да зи крарик акахьзавай и эрменидин ният вуч тиртIа? Белки 
туьрквериз Къафкъаздиз къвез кIанзавайдакай хабар аваз адаз 
мусурманрихъ галаз хъсан алакъаяр арадал гъиз кIанзавайтIа? 
Я тахьайтIа, ам Къафкъаздин халкьарин садвал паталди алахъ-
завай? Низ чида? Заз фаркь авачир. Гьар гьикI ятIани ам зи те-
рефдар тир.

За Начарарянав гъил вугана. Ада зи гъил кьуна лагьана:
– Архайин хьухь, за вун гьар са куьникай хабардар ийида. 

Амма Нино гваз катун патал тади къачумир. Эгер маса чара 
тахьайтIа, а чIавуз гваз ката.

Зун кIвачел къарагъна. Садлагьана заз акI хьана хьи, и чIехи 
руфун квай касдал ихтибар жеда. Ам къужахламишна ресто-
рандай акъатна зун. Куьчедиз экъечIай кумазни са кас тадиз зи 
гуьгъуьна гьатна. Элкъвена кьулухъ килигайла заз ам гьасятда 
чир хьана. Ам зи бубадин куьгьне дуст Сулейман Агъа тир. Зун 
ресторанда авайла амни гьана авай кьван. Ада вичин залан гъил 
зи къуьнел эцигна лагьана: “Айиб хьуй ваз, Али хан! Ширван-
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ширрин сихилдай тир касди эрмени къужахламишдайди 
яни?” Зун сив ахъа хьана амукьна. Сулейман агъа йифен цифе-
да юхдиз акъатна. За жуван рехъ давамна. Вуч хъсан я хьи, за 
Кипианийрин кIвализ фенвайди бубадиз лагьанвачир. Куьле-
гар акъудна ракIар ахъайиз кIандамаз за кьил юзурна жува-жу-
ваз фикирна: “Мусурманри эрменийриз вучиз икьван нифрет 
ийизватIа?”

И агьвалатдилай кьулухъ за телефондин аппаратдин патав 
югъ акъудзавай. И чIулав рангунин чIехи, кубут аппаратди зун 
акI машгъуларнавай хьи, заз кIваляй къецихъ экъечIиз кIанза-
мачир. Бубади вун вучиз Нинодин хайибурухъ галаз рахазвач 
лагьайла, за пIузаррин кIаникай ам гъавурда такьадай хьтин га-
фар лугьузвай. Садлагьана столдал алай телефондин инсандик 
кичI кутадай ванци зун къарсурна. За телефон кьурла Ниноди 
дяведикай малумат гузвай: “Али, вун яни? Яб це. Начараряна 
зи дидедихъ галаз чи улу-буба шаир Илико Чавчавадзедин ши-
иррикай гафарзава”. Са герендилай Ниноди лагьана: “Али, ваз 
зи ван къвезвани? Начараряна шаир Шота Руставелидиз ва па-
чагь Тамарадиз Ирандин медениятди гьихьтин таъсир авунатIа 
лугьузва”. Са вахтундилай руша ихьтин хабар гана: “Али хан, 
Начараряна зи бубадихъ галаз санал чай хъвазва. Ада исятда 
лагьана хьи, и шегьерда яшамиш жезвай жуьреба-жуьре мил-
летрин садвили инсан гьейранарзава”.

Зур сятдилай кьулухъ телефондай мад Нинодин ван атана: 
“Начарарян лап акьулдин гьуьл я кьван. Ада лугьузва хьи, Къ-
афкъазда инсанар ислягьвилелди яшамиш жезвай са чка аватIа, 
гьамни Баку я”. За ван алаз хъуьрена телефондин трубка эхциг-
на.

Йикъар гьа икI алатзавай. Начараряна Кипианийрилай 
гъил къачузвачир. Гьабурун кIвале нез-хъваз югъ акъудзавай. 
Ам гьатта и хизандихъ галаз санал къекъвезвай. За телефондин 
куьмекдалди эрменидин амалдарвилиз фикир гузвай. Ниноди 
са юкъуз зенгна лагьана: “Начараряна дуьньядин сифтегьан пул 
вацран ухшарарна раснавайди я лугьузва. ЦIукьуд йикъан вац-
раз ухшар къизилдин пулар ва абуру инсандиз ийизвай таъсир 
дегь чIавара къафкъазвийри ва иранвийри вацраз икрам аву-
нин нетижа я. Али хан, завай и лагълагъриз яб гуз хъжезмач. 
Губернатордин багъдиз ша”.

Чун губернатордин багъда куьгьне къеледин цларин па-
тав гуьруьшмиш хьана. Ниноди заз тадиз куьрелди эхиримжи 
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суьгьбетрикай малумат гана. Дидеди рушаз лагьанвай хьи, са 
гьинай ятIани атанвай мусурмандал ихтибар тавурай. Бубади 
зарафатдалди за Нино гаремдиз тухуда лагьана хабардарвал 
авунвай. Ниноди ван алаз хъуьрена вичин хайибуруз лаганай: 
“Гьеле гьинва?.. Али ханди зун гваз катайтIа, куьне вучда?”

Ниноди хъел кваз лагьана:
– И дяве цIуд йисуз давам хьунухь мумкин я. Хайибуру чаз 

гуьзлемиша лугьун эхиз жедай кар туш.
– Нино, ваз дугъриданни зун пара кIанзавани? – жузуна за.
Адан пIузарар зурзуна:
– Чавай чараз яшамишиз жеч. Зи хайибуру крар четинар-

зава. Амма зун жуван фикирдилай элячIдач. Заз дугъриданни 
вун пара кIанзава. Ингье вуна зун гваз катайтIа, ви вай-гьал я!

Нино чIуькьни тавуна акъвазна. Ахпа сугъулдиз кIвализ  
хъфена.

ЦIийи кьилелай телефондин уюнар гатIунна. Садра Нино-
ди телефондай лагьана:

– Али хан, Начараряна лугьузва хьи, имид хци Тифлисдай 
адал чар ракъурнава. И чарче урус пачагьди Къафкъаздин сер-
дердиз акахьай некягьар патал разивал ганвайдакай кхьенва. 
Сердерди им рагъэкъечIдай пад рагъакIидай патан меденият-
дихъ галаз мукьва хьунин са метод я лугьузва. Им вуч лагьай 
чIал ятIа чизвани ваз, Али хан?

Заз са шейни чизвачир. Зун са куьнин гъавурдани акьазва-
чир. Зун кагьулдиз кIвале ацукьна, жезмай кьван тIимил раха-
звай. Нинодихъ галаз са синифда кIелзавай зи халад руш Аиша-
ди зи кьилив атана лагьана хьи, Ниноди эхиримжи пуд йикъан 
са шумуд тарсунай пис къиметар къачунва. Гьелбетда, Аиша-
ди зун тахсиркар я лугьузвай. За гележегдикай фагьум тавуна 
Нинодин къайгъу чIугуна кIанзавайди тир. Заз Аишадикай ре-
гъуь хьана. Ахпа чун адахъ галаз нард къугъвана. Нарддал ада 
заз кван гана хъфидайла, вичи Нинодиз тарсарай куьмек гуда 
лагьана.

Мад телефонди зенг яна: “Вун яни, Али хан, са шумуд 
сят я абур сиясатдикайни майишатдикай рахаз. Начараряна 
лугьузва хьи, мусурманривай Иранда имаратар эцигун патал 
такьатар харж жезва лугьуз вич абурал пехил я. Ништа, Урусат-
дин кьилел гьихьтин крар къведатIа. Белки гьар са затI барбатI 
жеда? Иранда анжах мусурманриз чил вугузва. Ада Гиландин 
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чилерин са пай Ширванширринди я лугьузва. Урусатдин къа-
лабулухрикай жув хуьнин виридалайни хъсан рехъ маса уьлкве-
да чилерин иеси хьун я. И карди гележег патал заминвал гузва. 
Начарарянан и гафари зи хайибуруз гзаф таъсирнава. Зи диде-
ди бязи мусурманар гзаф медени я лугьузва”.

И гафар лагьана кьве югъ алатайдалай кьулухъ Ниноди 
мад заз телефон авуна. Хвешивиляй гьам хъуьрезвай, гьамни 
ишезвай ада заз ихьтин хабар гана:

– Дидедини бубади чаз хийир-дуьа авуна. Аллагьдиз шу-
кур хьуй.

За гьасятда лагьана:
– Нино, къуй эвел ви бубади заз телефон авурай. Вучиз ла-

гьайтIа зун атайла ада зи кефидик хкIуна.
ГьакIни хьана. Князди заз телефон авуна. Ам гзаф умун 

ванцелди рахазвай: “Зун жуван рушан рикIе авайбур кIелиз 
алахъна. Ваз къарши зи рушан гьиссер гзаф пакбур я. Гьавиляй 
адаз манийвал авун гунагь я. Чи кIвализ ша, Али хан!”

Зун абурун кIвализ фена. Нинодин дидеди заз темен гана 
шехьна. Княз Кипианиди суварин саягъда вичин виридалайни 
хъсан пекер алукIнавай. Ада некягьдикай, гъуьл-пабвиликай 
ихтилатна. Ингье адан фикирар зи бубадин фикиррилай та-
фаватлу тир. Князди фагьумзавайвал, некягь садан-садахъ их-
тибарлувилел, жаваб авай муьгьуьббатдал, къайгъударвилел 
бинелу хьана кIанзавай. Гъуьлуьни папа сад-садал меслят гъун, 
сада садаз куьмек гуз лазим я. Абуру чеб азад, барабар ихти-
ярар гвай инсанар тирди садрани рикIелай алудна кIанзавач.

За абуруз Нинодив шаршав элкъуьриз тадач ва ам гаремда 
хуьдач лагьана гаф гана. Нино къенез гьахьна ва за адан пелез те-
мен гана. Кьил къуьнерин арада чуьнуьхариз алахъзавай Нино 
куьмек тIалабзавай гъвечIи рушаз ухшар тир.

Князди вичин фагьум-фикирдин давам яз хълагьна:
– Ингье и кардикай садазни кьетIи хабар хьана кIанзавач. 

Эвел Ниноди мектеб куьтягьрай, ахпа чна вирибуруз хабар 
гуда. Чан руш, хъсан кIелиз алахъ. Эгер имтигьандай атIайтIа, 
вуна мад са йисуз гуьзлемишна кIанда.

Ниноди вичин къелем хьтин рцIамар хкажна лагьана:
– Архайин хьухь, буба. За кьве имтигьанни хъсандиз вахку-

да: гьам мектебда, гьамни хизанда. И имтигьанрай Али хана заз 
куьмек гуда.
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Абурун кIваляй акъатайла Начараряна куьчеда вичин ма-
шиндин патав зи рехъ хуьзвай. Ада экъисай вилер заз атIумна 
килигзавай.

– Начарарян, – лагьана за. – Ваз вуч пишкеш ийин? Дагъус- 
тандин са хуьр, я тахайтIа Ирандин орден? Белки ваз Энзелида 
мандариндин багълар кIанзава?

Ада зи къуьнел гъил эцигна лагьана:
– Заз са затIни кIандач. Кьисметдин чарх дуьз рекьиз  

акъудна лугьуз зун хушбахт я. Им заз бес я.
За разивилелди адаз килигна. Чун шегьердай акъатна Би-

бигьейбат галайнихъ фена. Чиркин, чIулав машинри нафт ку-
жумнавай чилиз азабар гузвай. Начараряна гьикI рикIяй заз 
куьмек гузвайтIа, уьлкведин тIебии компанидини Нобелан аку-
нар гьакI дегишарзавай. Гьуьлуьн чIехи са пай накьварив ацIур-
на кьерев галкIурнавай. Кар алакьдай са касди гьа инал чайхана 
кардик кутунвай. Чна и чайханада Китайдин чай хъвана. Ич-
киди хьиз таъсирдай и чай дуьньядин виридалайни хъсан чай 
тир. Адан атирдикай бейгьуш хьанвай Начараряна туьркверин 
Къарабагъдиз виликай къвезмай гьужумдикай, Анадолудин 
туьркверинни эрменийрин арада кьиле физвай къаларикай их-
тилатзавай.

– КичIе жемир, – лагьана за. – Эгер туьрквер Бакудиз атай-
тIа, за вун жуван кIвале чуьнуьхарда.

Начараряна секиндиз жаваб гана:
– Заз са куьникайни кичIе туш.
Наргин кьураматдин кьилел гъетери рапрапзавай. 

Гьуьлуьн кьере къариба секинвал авай. “Гьуьлни кьер женгера 
гьамишалугъ сад хьанвай гъуьлни паб хьиз тир”. Ибур за лагьай 
гафар тирни, я тахьайтIа Начараряна? Зи рикIел аламач. Нача-
раряна зун чи кIвализ хкана. За бубадин кьилив фена лагьана: 
“Княз Кипианиди Ширванширрин хизанди вичиз авур гьуьр-
метдай разивал къалурзава. Нино гила зи лишанлу я. Пака абу-
рун кIвализ фена амай месэлаяр гьял ая”.

Зун галатнавайтIани гзаф хушбахт тир.
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XIV кьил

Йикъар гьафтейрик, гьафтеяр варцарик какахьиз алат-
завай. Алатай вахтара гьам дуьньяда, гьам уьлкведа, 

гьамни чи кIвале гзаф крар кьиле фенвай. Йиферни яргъи хьан-
вай. Тарари авадарзавай хъипи пешери Губернатордин багъдин 
жигъирар кIевирнавай. Зулун къвалари гьава заланарнавай. 
Гьуьлуьн винел алай кьелечI муркIар сирнавиз, къерехда авай 
рагара-чархара акьаз кIус-кIус жезвай. Эхирни са юкъуз куьчеяр 
лап-лацу живеди кIевирна ва кьуьд са вахтуналди давам хьана.

Баябан чуьлдай шегьердиз пар алай девеяр къвезвай.  
Хъипи чIарар къумадайни накьвадай кьацIанвай девейри вилер 
яргъариз атIумнавай. Абуру гуьллеярни яракьар ацIурнавай 
сандухар ялзавай. Ибур вири чIехи са дяведа душмандивай къа- 
къуднавай шейэр тир. Куьчеда къазуннавай рехи униформаяр 
алай туьрк есирарни авай. Абур гьуьлуьн кьер галайнихъ физ- 
вай. Анай есирар гъвечIи гимийра аваз Наргин кьураматдиз ту-
хузвай. И кьураматда есирар иви галаз къен фидай азардикай, 
гьакIни каш чIугваз рекьизвай. Катай ксар я Ирандин кьел авай 
къумлухра, яни Каспидин лепейра рекьизвай. Дяве лап яргъара 
физвай. ГьакI ятIани гила ам лап мукьвал алай хьиз тир. Чна 
вирида ам мукьвал алайди хьиз гьиссзавай.

Кефер патай аскерар авай, рагъакIидай патай хирер алай-
бур авай поездар къвезвай. Урус пачагьди хайи ими коман-
данвилик къуллугъдилай алудна кьушундиз вичи регьбервал  
гузвай.

Пачагьдин ими гила Къафкъаздин гьукумдар тир. Чи  
уьлкведал адан гьайбатлу, чанда кичI твадай хъен аватнавай. 
ЧIехи княз Николай Николаевичан гъилер Анадолудин мер-
кездал кьван яргъи хьанвай. Ада пачагьдикай вичиз авай хъел 
кьушундив вагьши гьукумар кьилиз акъудиз туналди алудза-
вай. ЧIехи княздин хъилев кьадайвал, адан кьушун жив алай 
дагъларилайни къумлухрилай элячIна Багъдаддиз, Трабзондиз 
ва Истанбулдиз фенвай. Жемятди адаз “Яргъи Николай” лакIаб 
ганвай. Адан вагьши къилихрикай, дяведал рикI алаз женгер ту-
хуникай вирибур къалабулух кваз рахазвай. Дяведик са шумуд 
уьлкве экечIнавай. Фронт Афгъанистандилай Кефер гьуьлелди 
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яргъи хьанвай. Чара-чара гьукумдаррин, гьукуматрин, сердер-
рин тIварари дяведа терг хьанвай къагьриманрин мейитрал ал-
тIуш хьанвай тIветIери хьиз газетрин чинар ацIурнавай.

Мад гад атана. Ракъини шегьердал цIай кьурурзавай. 
Куьчейра инсанрин кIвачин кIаник асфальт цIразвай. Рагъ- 
экъечIдай пата ва рагъакIидай пата гъалибвилин суварар къейд 
ийизвай.

За чайханайра, кафейра, дустарин кьилив ва кIвале жуван 
югъ акъудзавай. Эрмени Начарарянахъ галаз дуствал ийизва 
лугьуз садбуру захъ галаз алакъаяр атIанвай. Иляс бегдин полк 
гьелени шегьерда авай. Аскерри казармадин руг авай гьаятда 
дяведа женг чIугвадай къайдаяр чирзавай. Операдинни театр-
дин дараматрин, кинотеатррин ракIар дяведилай вилик авайди 
хьиз, мад тамашачийрин чиниз ахъа тир. Гзаф дегишвилер кьи-
ле фенвай, амма уьлкведа ва чи кIвале са шейни дегиш хьанва-
чир.

Имтигьанрин пар ялиз къалабулух квай Нино зи кьилив 
атайла адан вилера кичIевал авай. Зи халад руш Аишади му-
аллимри Ширванширан лишанлудиз журналда рази ийидай  
къиметар эцигзава лагьана хабар гана. Чун Нинодихъ галаз са-
нал куьчеда къекъведайла адан мектебдин дустари мукуфдивди 
ва яргъал вахтуналди чи гуьгъуьна килигдай. Чун шегьердин 
клубдиз, театрдиз, кьуьл ийидай чкайриз физвай.

Кьериз-цIаруз чун текдиз амукьдай. Дустари чун къени 
рикIив къеледин цлари хьиз элкъуьрна юкьва твадай. Иляс бег, 
Мамед Гьейдар, Начарарян, гьатта диндар Сейид Мустафани 
чахъ галаз авай. Чпин арада абурун суьгьбетрини кьазвай. ЯцIу 
ва агьваллу Начараряна шампанскидикай хъвана Къафкъаздин 
халкьарин дуствиликай рахадайла Мамед Гьейдаран кефияр 
чIур хьана ва ада эхиз тахьана лагьана: “Жанаби Начарарян, заз 
чиз, ви къайгъударвилиз игьтияж авач. Вучиз лагьайтIа дяведи-
лай кьулухъ лап тIимил эрменияр чан алаз амукьда”.

Ниноди къудгъунна къарагъна лагьана:
– Сагъ-саламат амукьдай ксарикай сад Начарарян жеда.
Начараряна суьгьбетдик акахь тавуна шампански хъва-

звай. Заз ван хьайивал, адаз вичин вири пулар Швециядин бан-
кара таз кIанзавай. За Мамед Гьейдаравай Начарарянахъ галаз 
мегьрибанвилелди рафтар авун тIалабна. Ада хъел кваз лагьана: 
“За эрменийриз вучиз нифрет ийизватIа гьич жувазни чизвач”.
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И агьвалатдилай йикъар, гьафтеяр, варцар алатна. Эхир-
ни имтигьандин югъ алукьна. Ниноди пак Тамарадин лицейда 
вичивай математикадин месэлаяр гьял жезвайди, вичи класси-
крин эсерар кIелнавайди, вичиз тарихдикай хабар авайди су-
бутна ва ада мектеб куьтягьна.

За ахъайуниз талукь тир нянидилай кьулухъ гзаф хвешиз- 
вай Нино чпин кIвализ хкайла кьуьзуь Кипианиди лагьана:

– Гила куьн лишанлу я. Гьазур хьухь, Али хан, чун Тифлис-
диз физва. Заз вун жуван хизандихъ галаз танишариз кIанзава.

Гьа икI, чун Гуржистандин меркез тир Тифлисдиз рекье 
гьатна. Тифлис къалин тамуз ухшар тир. И тама гьар са тар-
цихъ вичин тIвар авай. Гьар са тар муькуьдан я ими, я имид хва, 
я халуд хва, я хала, я халад руш тир. И шегьерда рехъ жагъур 
тахьун, рекьелай алатун адетдин кар я. Куьгьне мегъуьн тарциз 
якIв ягъайди хьиз япариз тIварарин ванер къведа: Орбелиани, 
Чавчавадзе, Церетели, Амилахвари, Абалидзе!

Орбелианидин хизанди шегьердин къерехда авай Дидубе 
багъда къунагълух тешкилнавай. Зуьрнечийри гуржи зуьрне-
дал кахетиявийрин женгинин макьам тир “Мравалявера” ва 
хевсуррин йигин “Лило” гьаваяр ягъана. Кутаисидай атанвай 
Абашидзедин имид хци Иверия дагъдин мани тир “Мгали Де-
лия” лагьана. Маса имид хци “Давлурдал” кьуьлна. Къунагълух 
йиф тирвал давам хьана. Рагъ яваш-яваш дагъларин кьулухъай 
хкаж жедайла макьамчийри гимн ягъана: “Къарагъ, эй пачагь 
дишегьли Тамара, Гуржистан вахъ шехьзава”.

Зун чуькь тавуна Нинодин патав ацукьнавай. Садлагьана 
чи вилик хенжелрини турари рапрапна. Экуьн яралай имид 
рухвайри авур хенжелдин кьуьл марагъсуз са сегьнедин тама-
шадиз ухшар тир.

За чахъ галаз санал ацукьнавайбурун ихтилатриз яб гузвай. 
Абуру алатай виш йисарилай инихъ кьиле фейи вакъиайрикай 
гафарзавай:

– Саакадзедин командадай тир Серетелийрин сихилдин са 
векилди Тифлис Чингиз хандикай хвена кьван.

– Квез чир тахьана жеч, Чавчавадзейрин сихил пачагьдин 
несилдай тир Багратионрилай къадимди я.

– Сад лагьай Орбелиани вуж тир ва ам гьинай атанай? Ам 
пуд агъзур йис инлай вилик Китайдай атайди я. А кас Китайдин 
императордин рухвайрикай сад тир. Орбелианийрин несилдай 
тир бязи инсанар исятдани агаж хьанвай вилер авайбур я.
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Регъуьз-регъуьз кьуд патаз вил вегьена за. Икьван гагьди 
чпин дуьнья дегишарай Ширванширар вужар ятIа лагьана фи-
кирна жува-жуваз.

Ниноди заз теселли гузвай: “Вуна и ксариз фикир гумир, 
Али хан. Зи имияр къадим ва тIвар-ван авай несилдай я. Амма 
хъсандиз фагьум ая. Ви улу-бубайри Тифлис кьурла бес абурун 
сихилар гьина авай?”

За са гафни лагьанач, амма зак дамах акатна. Ниноди 
мукьва-кьилибурун арада гиламаз вич Ширванширан кайва-
ни яз гьисабзавай. За разивилелди адаз килигна. Хвеши жечни 
бес! Кахетиядин яру чехирдиз гаф авачир. За кьетIисузвилелди 
сукIра хкажна Орбелианийрин хизандин сагълугъдай тост ла-
гьана. Са яшлу дишегьлиди захъ элкъвена лагьана: “Им михьи 
чехир я, вучиз лагьайтIа адахъ Худадин ял галукьнава. Арха- 
йиндиз хъухъ, Али хан. ИкI тирди тIимил ксариз чизва. Муькуь 
кефлувилер вири шейтIандин крар я”.

Чун шегьердиз хкведамаз югъ жезвай. Заз мугьманхана-
диз хъфиз кIанзавай. Ингье Нинодин имид хци яни, я тахьайтIа 
имиди яни зун хвена лагьана:

– Алатай йифиз вун Орбелианийрин хизандин мугьман 
тир, къе зи мугьман я. Нагьар чна “Пургвинода” ийида. Ниси-
нихъни дустарихъ галаз санал нез-хъвада чна.

Зун гуржийрин мугьманпересвилин есир хьанвай. Зи са 
гьафте гьа икI нез-хъваз мугьманвилера алатна. Гьар юкъуз Ала-
зандин ва Кахетиядин чехирар, кабабар, целцин ниси ва мсб.

Имид рухвайри гуржи мугьманпересвилин къаравулда 
акъвазнавай аскерри хьиз сада сад эвез ийизвай. Дегиш жезвай-
бур абур тир. Дегиш тежезвайбур лагьайтIа, зунни Нино. Зун 
Нинодин сабурлувилел мягьтел хьанвай. Гьафтедин эхирда ам 
гьелени гатфарин чиг хьиз кIубан тир. Нинодин вилер хъуьре-
звай, адан сив вичин имид рухвайрихъ, халайрихъ, эмейрихъ 
ва абурун рушарихъ галаз рахуникай галатзавачир. Руша йи-
физ-юкъуз кьуьлнавайди, чехир хъванвайди, ксана ял ягъун та-
вунвайди анжах адан хирт ийизвай ванцелай чир жезвай.

Муьжуьд лагьай йикъан экуьн кьиляй Нинодин Сандро, 
Додико, Вамех ва Сосо лугьудай мукьва-кьилибур зун ксанвай 
кIвализ атана. За кичIела кьилел яргъан гьалдна. Ингье абуру 
залумдаказ лагьана:

– Али хан, къе вун Шакелийрин мугьман я. Чна вун адан 
Годжорида авай мулкуниз тухуда.
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За чин чIурна:
– Къе зун садан мугьманни туш, – лагьана. – Къуй къе и 

язухдин чиниз женнетдин ракIар ахъа хьурай ва малаик Ми-
кайила вичин цIай алай турунив зун женнетда кутурай. Вучиз 
лагьайтIа зун хъсан крарин рекье терг хьанва.

Зи гафари абуруз эсиллагь таъсир авунач. Абур сада садан 
чиниз килигна мергьяматсузвилелди ван алаз хъуьрена. Ахпа 
куьрелди лагьана: “Гугурт квай цин ванна”.

– “Гугурт квай цин ванна”, – лагьана тикрарна за. – Гугурт 
квай цин ванна вуч я? Ам анжах жегьеннемда жезвайди я. Зун 
лагьайтIа, женнетдиз физва.

Абуру хъуьрена лагьана: “Виридалайни хъсанди гугурт 
квай яд я”. Заз кIвачел къарагъиз кIан хьана. Ингье зи кьил 
кьуркьушум хьиз залан тир. Гъилерни кIвачер гацум хьана са 
затIни гьисс ийизвачир. Гуьзгуьдиз килигайла заз анай нур ква-
дарнавай вилер ва рангар атIанвай суфат акуна. За жува-жуваз 
гъургъурна: “Заз гьа икI хъсан я. Кахетиядин чехир икьван цIай 
квайди тир кьван? Бес ваз мусурманди чехир хъвана кIанзава-
чирди чизвачирни?”

Вамеха заз килигна лагьана:
– Чна Нинодиз хабар гуда. Кьуд сятдилай кьулухъ чун 

Годжоридиз фида. Акьван чIавалди вунни жув-жувал хкведа.
Вамех къецел экъечIна. Заз адан телефондай рахазвай ван 

къвезвай: “Али хан садлагьана кефсуз хьанва. Гила чна ам гугурт 
квай цин гьамамдиз тухвана сагъарда. Куьне принцесса Нино-
диз лагь хьи, исятда вичин хизанни галаз Годжоридиз рекье 
гьатрай. Са тIимил вахтундилай чунни къведа. Али хандин тIал 
хаталу туш. ГьакI вич са акьван хъсан гьисс ийизвач”.

Зун са гужалди кIвачел къарагъна. Зи кьил элкъвезвай. Гур-
жийрин мугьманпересвал Тегьранда зи имиди мугьманар кьа-
бул авунилай тафаватлу тир. Имидин кIвале туьнт чай хъвадай, 
шииррикайни илимрикай ихтилатдай. Ина лагьайтIа, чехир 
хъвазва, кьуьлзава, манияр лугьузва, датIана лугьуз-хъуьрезва. 
И къунагълухда авай мугьманар рекье фидайбур ятIани, векъи 
суфатар авайбур тир. Европадин варар им тирни? Ваъ, гьелбет-
да, ваъ. И уьлкве Азиядин маса маканрилай тафаватлу тир. Са 
гафни авачиз, инаг варар я. Ингье и варар гьиниз ахъа жезва? 
Белки къайгъусуз аялвилин лишанар квай хьтин арифдарви-
лихъ ахъа жезватIа и варар? Чидач. Заз тек са шей чизвай: зун 
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галатнава. Зун галтад жез-галтад жез гурарай агъуз эвичIна. 
Ахпа чун файтунда акьахна.

“Гугурт квай цин гьамамриз!” – лагьана Сандроди фай-
тунчидиз эмир гана. Файтунчиди балкIанрал къирмаж илигна. 
Чун шегьердин Майдан магьледай акъатна къубба алай са чIехи 
дараматдин вилик акъвазна. Инал чун скелетдиз ухшар, пекер 
къазуннавай са итимди гуьзлемишзавай. И итим акьван хияллу 
тир хьи, адаз вилер ахъа ятIани чун аквазвачир.

– Гамарджоба, Мекиссе, – лагьана Сандроди а касдиз салам 
гана. РакIарихъ акъвазнавай итимди вич-вичел хтана чаз кьил 
агъузна:

– Гамарджоба, гавади, салам княз.
Ахпа ада ракIар ахъайна чун дараматдин чIехи салондиз 

тухвана. Салон гзаф чIехи ва чими тир. Къванер экIянавай чи-
лел кьецIил инсанар къатканвай. Чун пекер хутIунна дегьлиз-
дай кьвед лагьай кIвализ гьахна. Ина квадратдиз ухшар фурар 
хьтин чкаяр авай. А фурар бугъ акъатзавай гугурт квай чими 
цив ацIурнавай. Сандроди лап яргъай къвезвай хьтин ванцелди 
лагьана:

– Дегь чIавара са пачагь гъуьрчез фенай. Ада вичив гвай  
гъуьрчен къуш тамун вечрел ахъайнай. Пачагьди гьикьван ви-
лив хвенатIани, гъуьрчен къуш элкъвена хтанач. Къушрав гел-
къвейла ам са гъвечIи тамуз атана акъатна. Инай гугурт квай 
яд акъатзавай. Пачагьди мукьуфдивди килигайла адаз вичин 
къушни тамун верч це бамиш хьанваз акуна. Ада гьа и чкадал 
Тифлис шегьердин бине кутуна. Тамун вечрен гьамам инаг я. 
ГъвечIи там гилан Майдан магьле алай чкадал хьанай.

Къубба алай дараматдин къен гугуртдин бугъдив ацIанвай. 
Чими гьамамда гугуртдин ни гьатнавай. Саки лахъу какадин ни 
тир. Мукьва-кьилибурун беденри гьекьедикай рапрапзавай. За 
хурал, бедендал гъил алтадиз гатIунна. Зи беденди гугурт ку-
жумзавай. И гугурт квай цин гьамамда за бязи сердерар рикIел 
хкана: Жалаладдин Харезм, кьецIи Тимур, Чингиз хандин хва 
Жыгъатай. Экъичай ивийрикай сархуш хьайи и ксари гугурт 
квай циз гьахьна чпин ивийри заланарнавай беденар чуьхвена 
кьезиларнай.

– Бес я, Али хан, экъечI.
Сандродин ванци зун хиялривай къакъудна. Зун яваш-

яваш гугурт квай цяй акъатна, ахпа муькуь кIвализ гьахьна чи-
лел къаткана.
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– Мекиссе! – лагьана Сандроди гьарайна.
Чун иниз гъайи Мекиссе атана акъатна. Чаз ам гьамамчи 

тирди чир хьана. Ам кьецIил тир, уьлгуьчдив тванвай кьилел 
чалма алай. На лугьумир, кисечини гьам вич тир кьван. Зун чин 
кIаникна къаткана. Мекисседи халичадал кьуьлзавай касди хьиз 
зи къуьнериз тIуш гузвай. Ахпа далу тIушунзавай адан тупIар 
зи якIа акIизвай. Касди зи гъилер акI алчударна акъажзавай 
хьи, заз жуван кIарабрин ван къвезвай. Мукьва-кьилибуру зи 
къвалав акъвазна адаз меслятар гузвай:

– Мекиссе, мад гъилера адан къуьнериз тIуш це. Гьа икI  
хъсан я. Гила адан чапла къвал тIушуна.

И тIушуник заз гзаф регьят хьанвай. Зун лап-лацу запун-
дин кафадин къене авай. Кисечидин зегьмет гьавая фенвачир. 
Зи тандиз гуж хквезвай. “Мад бес я”, – лагьана Мекисседи. 
Зун гужалди кIвачел къарагъна. Къвалав гвай кIвализ фена, 
гугурт квай къайи цин гьавиздиз гьахьна. Садлагьана къайи 
циз гьахьайла зи ял кьуна. Са герендилай жукIумар хъуьтуьл 
хьана. Зун лацу парча галчукна кьулухъ элкъвена. Мукьва-кьи-
либуруни Мекисседи умуд кваз заз килигзавай. За регъуьвал 
тавуна “Заз гишин хьанва” лагьана ва кIвачер кIватIна ацукь-
на. Мукьва-кьилибуру гьасятда санал “ам сагъ хьанва” лагьана 
гьарайна ва фад хали, ниси, афнияр, хъчар, фу ва чехир гъун 
тIалабна.

Зун сагъ хьана. Чна гьамамдин гьахьдай салонда ацукьна 
фу незвай. Зи юргъунвални зайифвал алатнавай. Мурк хьтин 
къайи, яп-яру ширин халиди зи тандикай къвезвай гугуртдин 
ни алуднавай. Мукьвабуру лацу “Напареули» чехир хупI ийиз 
хъвазвай.

“Аквазва ман ваз!” – лагьана Додикоди. Мад ада са гафни 
хълагьнач. И “аквазва ман ваз” гафарин къене вири авай: уьл-
кведин гугурт квай цин ваннайри абурук кутазвай дамах, гур-
жийрин мугьманпересвиликай “зиян акьунвай” мугьманрин 
къайгъу чугIун ва Додикоди вичин мусурман мукьвадан зай-
ифвал арадай акъудун патал хиве кьунвай жавабдарвал.

Къвердавай суфрадихъ гзаф инсанар агатзавай. Чи кьецIил 
къуншияр яракьар хьиз гъиле чехирдин бутылкаяр кьуна чахъ 
галаз нез-хъваз къвезвай. Князар, бурж гузвай ксар, асантдиз 
агьваллу хьунин рекьерихъ гелкъвезвайбур, арифдарар, шаи-
рар ва дагъларай атанвай мулкарин иесияр... гуржийрин ба-
рабарвилин шад символ хьиз чи суфрадихъ ацукьна. Инаг гьа-
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мамдиз ваъ, клубдиз, къагьвеханадиз, хъуьруьнар гвай кьецIил 
ксарин, къайгъусуз, хъуьрезвай вилер авай инсанрин кIватIал-
диз ухшар тир. ГъвечIи вилер авай яцIу са итимди суьгьбетдик 
кьил кутуна:

– Османвияр къвезва. Заз ван хьайивал са немец генерал-
ди ахьтин са туп гъанвалда хьи, ада гуьлле гайитIа, Тифлисдин 
Сион ибадатханада акьада.

– Куьн ягъалмиш жезва, княз, – лагьана са маса касди. – И 
туп гьеле расна куьтягьнавач. А туп гьазур хьайитIани адавай 
Тифлисдиз гуьлле гуз жедач. Немсерив гвай Тифлисдин карта-
яр чIурубур я. А картаяр дяведилай вилик урусри туькIуьрна 
абурув вуганвайди я.

Салондин муртIай дериндай агь чIугур ван атана. Элкъвена 
килигайла рехи чуру алай, вичин нер лекьрен кIуфуз ухшар тир 
са кьуьзек акуна заз. Ада мад гъилера агь чIугуна лагьана:

– Заваллу Гуржистан! Чун цIунни вацIун арада ама. Дяве-
да немсери гъалибвал къачуртIа, Тамарадин уьлкведин эхир 
жеда. Бес урусри гъалибвал къачуртIа гьикI жеда? А чIавуз хъи-
пи суфат авай урус пачагь вичин мураддив агакьда. Амма чIехи 
княздин тупIари чи туьд генани кIевидиз чуькьуда. Исятда чи 
гзаф кьегьал жегьилар дяведа терг жезва. Чан алаз амукьайбур 
я чIехи князди, яни са маса душманди бамишарда. Чун гзаф 
кIеве гьатнава. Чи женгчи руьгь садлагьана квахьда. Тамарадин  
уьлкведин эхир я. Чун авай югъ аку: чи женг чIугвазвай ксар 
аскIанбур, чи магьсулар пис еридинбур, чехирар цурубур я.

Заландиз нефес къачур кьуьзека рахун давамнач. Чунни се-
киндиз акъвазнавай. Садлагьана туьтерик ифин квай кушкуш-
дин ван атана:

– Абуру Багратиони яна кьена. Пачагьдин стхадин руш 
гваз катна лугьуз урусри адалай кьисас къахчуна. Пачагьди ам 
Иреван полкунин командирвиле тайинарна дяведиз ракъурна. 
Багратиона асланди хьиз женг чIугуна, амма а кас цIемуьжуьд 
гуьлледив яна кьена.

Зи мукьва-кьилибуру чехир хъвазвай. Зани кIвачер кIватI-
на ацукьна, чилиз килигиз Багратионакай фикирзавай. Багра-
тионрин хизан хашпара алемдин виридалайни къадим княз-
дин несилдай тир.

Чуру алай кьуьзек гьахълу тир. Гуржистан дугъриданни 
цIунни вацIун арада амай. Суфрадихъ ацукьнавайбурукай сада 
лагьана:
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– Чи уьлкве гзаф иер я. Тифлис шегьер, адан гугурт квай 
цин гьамамар, Кахетиядин чехирар! Гила куьне дуьзенлухдин 
юкьни-юкьвай авахьзавай Алазан вацIуз килиг. Гуржистан терг 
хайитIани, гуржи хьун ва гуржи яз амукьун чIехи гьунар я. Куь-
не ина ийизвай суьгьбетри умудсузвал гъизва. Ингье, лагь кван, 
Тамарадин уьлкведа идалай хъсан йикъар акурбур хьайиди 
яни? Ваъ. Гьамиша гьа икI хьайиди я. ГьакI ятIани чи вацIар 
мад авахьзава, багълар чIехи жезва, чи халкьди мад мани лугьуз 
кьуьлзава. Гьикьван умудсузвилер алукьайтIани, чи Гуржистан 
иер я ва иер язни амукьда.

Шумал буйдин Додико вичин гафар лагьана кIвачел къа-
рагъна. Махпур хьтин хъуьтуьл хам авай и гада маничийринни 
къагьриманрин несилдай тир.

Салондин муртIа ацукьнавай рехи чуру алай кьуьзека шад-
вилелди хъуьрена лагьана:

– Шукур хьурай хьи, чахъ ихьтин кьегьалар ава ва инлай 
кьулухъни жеда.

Вамеха зи япал кушкушна: “Али хан, вун къе Годжорида 
Шакелийрин мугьман тирди рикIелай алудмир”.

Чна вирида къарагън пекер алукIна, ахпа къецел экъечIна. 
Файтунчиди вичин къирмаж кардик кутуна. Вамеха: “Шакели-
яр къадим аристократрин несилдай я” лагьайла зун рикIяй ван 
алаз хъуьрена.

XV кьил

Чун Нинодихъ галаз Головинский проспектда авай 
„Мефистофел” кафеда ацукьнавай. Виликай пак 

Давид дагъ ва адан синел алай къадим монастырь аквазвай. 
Мукьва-кьилибуру чаз ял ягъун патал са йикъан муьгьлет ган-
вай. Ниноди монастырдиз килигзавай. Заз ада вуч фикирзаватIа 
хъсандиз чизвай. Чна зиярат авур Давид дагъда са сур авай. И 
сура машгьур шаир ва урус пачагьдин министр Александр Гри-
боедов къатканвай. Адан сурун гуьмбетдал кхьенвай: “Ви акьул-
ни крар рикIелай тефирбур я, бес вучиз Нинодин муьгьуьббат 
валай пара яшамиш хьана?”
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Нино? Эхь, Нино. Ам Нино Чавчавадзе тир. Машгьур 
шаир ва пачагьдин министр Грибоедов Нинодихъ галаз эвлен-
миш хьайила рушан цIуругуд яшар тир. Нино Чавчавадзе зи 
патав ацукьнавай Нинодин чIехи хала тир. Тегьранда жемятди 
урус министрдин кIвал элкъуьрна кьурла Нинодин цIерид йис 
хьанвай. Жемятди “Я Али! Я Али!” – лугьуз гьарайзавай. Ми-
нистр Грибоедовав са гъвечIи хенжелни са тапанчи гвай. Жемят 
зур гана кIвализ гьахьайдалай кьулухъ Зул-ли-Султан куьчедай 
атанвай са чатухъанди вичин гъилевай чIехи гуьрзуьнив шаир 
хуралай яна кьенай. Министрдин мейит чуьлдиз гадарнай. 
Адан кьил кицIери кукIварнай. Шаир министрдиз ихьтин гьад 
кьунай. Ирандин шагь тир Фетали шагь Къажар и къиргъин-
дилай рази тир. Тахт гьалтна кIанзавай Аббас Мирзедини вич 
гзаф хушбахт яз гьисабзавай. И къиргъин кутур кьуьзуь Мешеди 
Агъадиз шагьди гзаф пишкешар ганай. Зи чIехи ими Ширван-
ширазни шагьди Гиланда са мулк багъишнай.

Ибур вири виш йис инлай вилик кьиле фейи крар тир. 
Гила Ширванширрин несилдин велед тир зун Грибоедован па-
пан мукьва-кьили тир Нинодихъ галаз санал Тифлисдин “Ме-
фистофел” кафеда ацукьнавай. За кьилив Нинодиз Давид дагъ 
къалурна лагьана:

– Вунани зи сурун гуьмбетдал ихьтин иер гафар кхьиз та-
дани?

– Мумкин я, – лагьана Ниноди. – Анжах им ви рафтарви-
лерилай аслу я. Эгер вуна жув хъсандиз тухвайтIа, кхьиз тада.

Ниноди вичин кофе эхирдалди хъвана лагьана:
– Къарагъ, фена шегьердиз килигин.
Зун къарагъна. Нинодиз и шегьер аялдиз вичин диде 

кIандайвал пара кIандай. Чун Головинский проспектдай  
куьгьне шегьердин дар куьчеяр галайнихъ фена. Сион килиса-
див агакьайла Нино акъвазна. Чун килисадиз гьахьна. Килиса-
дин къен мичIи ва ламу тир. Ина ципицIдин чIередикай расна-
вай са хаш куьрсарнавай. Гуржистандиз нур гъайи пак Ниноди 
са ципицIдин чIере сад лагьай гъилда зиярат авур рагъакIидай 
патай гъанай. Ниноди минбардин вилик хаш чIугуна кьил 
хкажна ва кьилелай куьрсарнавай пак къаюмвал ийизвайдан 
шикилдиз килигна. Ахпа ада “пак Нино, зи гунагьдилай гъил 
къачу”, – лагьана кушкушна.

Килисадин дакIардай къенез аватзавай ракъинин экуьнал 
заз адан вилер яшлудан вилер хьиз акуна.
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– Ша инай акъатин, – лагьана за.
Нино муьтIуьгъдаказ килисадай акъатна. Чун чIукьни та-

вуна куьчейра къекъвена. Эхирни за жузуна:
– Лагь кван, пак Ниноди ви гьи гунагьдилай гъил къачуна 

кIанзава.
– Вун кIан хьунин гунагьдилай, Али хан.
Адан ван сугъул яз ва галатнаваз акъатзавай. Тифлисдин 

куьчейра Нинодихъ галаз санал къекъуьн хаталу тир. Чун май-
дандиз атанвай. Гуржияр кафейра, гьакIни куьчедал ацукьна-
вай. Гьинай ятIани зуьрнедин ван къвезвай. Лап агъада каф алай 
Куьр вацI авахьзавай. Ниноди яргъариз килигзавай. Саки а яр-
гъара ада вичин алатна фейи вахтар жагъурзавай.

– Вуна квекай фикирзава? – жузуна за.
– Вакай ва алатна фейи крарикай, – жаваб гана ада.
Зун адан гъавурда акьуна. ГьакI ятIани за рушувай жузуна:
– Вуна вуч лагьана?
Ниноди жаваб тагана суьгьбетдик кьил кутуна:
– Тифлисда къекъвена шегьердиз хъсандиз фикир це. И 

шегерда ваз шаршав ала дишегьли аквадани? Ваъ. Ина гьич 
Азиядин шегьеррин агьвал авани? Ваъ. И шегьер са маса  
дуьнья я. Адан куьчеяр фирягь, инсанар рикI ахъабур я. Али 
хан, за Тифлисда жув са акьуллу инсан хьиз гьиссда. Вучиз ла-
гьайтIа ина Сейид Мустафа хьтин сарсахар ва Мамед Гьейдар 
хьтин акьулдиз кьери инсанар авач. Ина уьмуьр гьалун регьят 
ва хуш я.

– Ингье и уьлкве кIутадинни кIавузардин арада ава, – ла-
гьана за.

Ниноди къванцин муькъуьн къерехда хкадариз-хкадариз 
вичин суьгьбет давамарна:

– Аку, себебни гьа им я. Кьеци Тимура иридра Тифлис 
чукIурна, ахпа туьрквери, иранвийри, арабри ва монголри чи 
уьлкведиз басрух гана. Абуру Гуржистан харапIадиз элкъуьрна, 
инсанар къирмишна. ГьакI ятIани абурувай и уьлкве эхирдалди 
муьтIуьгъариз хьанач. Пак Ниноди рагъакIидай патай иниз яр-
гъи ципицIдин чIереяр гъанай. Гьавиляй и уьлквени рагъакIи-
дай патаз талукь я. Чи уьлкве Азиядик акатзавач, чунни азияви-
яр туш. Чун Европадин рагъакIидай пата авай са уьлкве я. Вуна 
икI тирди кьатIузвани?

Нинодин рацIамар хкаж хьанвай, ада камарни фад-фад ве-
гьизвай. Рушан пеле биришар гьатнавай: “Ваз чизвани ви Нино 
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къе вучиз ина аватIа? Ша за вун гъавурда тван. Чалай КьецIи 
Тимуран, Чингиз хандин, шагь Тагьмасибан ва шагь Исмаилан 
хура акъвазиз алакьна лугьуз зун ина ава. Гьавиляй зун авазва. 
Вун гъилер ивидай кьацIанвай пачагьрин несилдай ятIани гила 
иниз турар, вирибуруз тIуш гана фидай вагьши филер, дяве-
кар ксар галачиз атанва. АкI акъатзава хьи, гележегда зи руша-
ри шаршав гьалдда ва Ирандин тур цIийи кьилелай хци хьайи 
кумазни зи рухвайри ва хтулри виш лагьай гъилера Тифлис 
чукIурда. Агь, Али хан, чун кьведни рагъакIидай патан векилар 
хьунухь герек тир”.

За адан гъил кьуна лагьана:
– Нино, за ваз вуч кIандатIа ийин.
Ада хияллу яз жаваб гана:
– Эгь, Али хан, зун пара ахмакь руш я. Ваз гегьенш куьче-

яр, чIехи бульварар, къацу тамар гзаф кIан хьанайтIа хъсан тир. 
Вун Азиядин ктIанвай цларикай кьуна акъвазна кIандач заз. Вун  
уьмуьрдин гъавурда дериндай акьуртIа хъсан я. Вун цIуд йиса-
лай муъмин я лагьана са амалдар касдиз элкъвеникай кичIе я 
заз. Са юкъуз вуна жуван Гиланда авай имаратда ацукьна лу-
гьурвал я: “Нино, вун анжак са ник я”. Гила лагь кван ваз зун 
вучиз кIанзаватIа.

Тифлисди Нинодин фикирар какадарнавай. Ам Куьрдин 
кьерен ламу гьавади сархуш авунвай хьиз тир. За адан суал жа-
вабсуз тунач:

– Вуна заз вун вучиз кIанзава лугьузвани, Нино? Зун ви ви-
лерал, ви ванцел, ви атирдал, ви къекъуьнрал ашукь я. Ваз мад 
вуч кIан я? Заз анжах вун кIанзава. Вун захъ агъугъ. Муьгьуьббат 
лагьай шей Гуржистанда гьихьтинди ятIа, Ирандани гьахьтин-
ди я. Куь чIехи Шота Руставелиди агъзур йис инлай вилик исят-
да чун акъвазнавай чкадал пачагь Тамарадиз муьгьуьббатдин 
шиирар кIелна. Адан шиирар Ирандин рубаийриз ухшар я.

Ниноди хияллу яз лагьана:
– Чун акъвазнавай чкадал лугьузвани вуна? Белки чIехи 

муьгьуьббатдин шаир Саят Новани гьа инал акъвазнай жеди. 
Ингье вичин шиирра гуржийрин муьгьуьббат теснифна лугьуз 
шагьди адан кьил атIуз тунай.

Къе зи Нинодин кефияр ачух тушир. Вучиз лагьайтIа ам 
ватандивай чара жезвай. Виликан вахтарив гекъигайла Ниноди 
гила вичиз ватан генани пара кIанзавайди гьиссзавай. Ада агь 
чIугуна лагьана:
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– Али хан, ваз зи вилер, нер, кифер кIанзава, амма вуна 
са шей рикIелай ракъурзава: зи руьгь. Гила лагь кван, ваз зи  
руьгьни кIан яни?

За галатнаваз “эхь, заз ви руьгьни кIанзава” лагьана. Къа-
риба я: Сейид Мустафади “дишегьлийриз руьгь авайди туш” 
лагьайла зун адал хъуьредай. Ингье гила Ниноди заз вичин 
руьгьни кIан хьухь лугьузвай. Дишегьлидин руьгь вуч я эхир? 
Итимдиз адан руьгьдин деринвилера авай затIар чириз кIанза-
вач лугьуз дишегьлидиз хвеши хьунухь герек я.

– Бес ваз зун вучиз кIанзава, Нино? – жузуна за.
Нино садлагьана куьчедал шехьиз гатIунна. Хъуьхъвери-

лай вилин накъвар кIвахьзавай. Ам, налугьуди, гъвечIи аял тир. 
Ада къалабулух кваз лагьана:

– Зи тахсирдилай гъил къачу, Али хан, заз вун кIанзава, гьа 
вун авайвал кIанзава. Ингье заз вун яшамиш жезвай алемдикай 
кичIе я. Али хан, зун дили я. Килиг садра, вахъ галаз санал куь-
чедин юкьвал акъвазна за Чингиз ханди авур кьван вагьшиви-
лерин тахсиркар вун я лугьузва. Жуван Нинодин тахсирдилай 
гъил къачу, Али хан. Чингиз ханди гьужум авур вахтунда му-
сурманри гуржияр къирмишна лугьуз ви кефидик хкIурун ах-
макьвал я. Ингье вун гъавурда акьуна кIанда хьи, ви Ниноди вич 
вуна нифрет ийизвай Европадин лап са гъвечIи кIус тирди ина, 
Тифлисда генани хъсандиз гьисс ийизва. Заз вун кIанзава, вазни 
зун кIан я. Зи тамарални чеменлухрал рикI ала, ви дагъларал, 
кьваларал ва чуьллерал. Вун чуьллерин велед я. Гьавиляй заз ви 
муьгьуьббатдикай, ви алемдикай кичIе я.

Зун адан гафарин гъавурда акьан тийиз пагь атIана амай.
– Лагь кван, ахпа? – жузуна за.
Ниноди вилерин накъвар михьна, кьил къвалахъ элкъуьр-

на хъуьрез-хъуьрез лагьана:
– Ахпа вуч жеда кьан? Пуд вацралай кьулухъ чун эвлен-

миш жеда, мад ваз вуч кIанзава?
Нинодилай шехьунни, хъуьруьнни, кIан хьунни, нифрет 

авунни алакьзавай. Ада са геренда Чингиз ханди авур гьужумар 
рикIелай алудна залай гъил къачуна. Ахпа зи гъил кьуна зун 
“Вери” муькъвелай алудна, базардин къекъвез-къекъвез физвай 
сал куьчейриз тухвана. Им Нинодин уьзуьр кIан хьун тир.

Тифлисда Азиядин са гъвечIи пIипI тир базар авай. И ба-
зар Европадин къайдада эцигнавай. Эрмени ва фарс савдагари 
ина Ирандай гъанвай къиметлу шейэр маса гузвай. Ина винел 
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арифдаррин гафар кхьенвай цурун ва кишпирдин къапар гзаф 
авай. Вили вилер авай са куьрд руша фалдиз килигзавай. Гьар 
чайханадин вилик Тифлисдин кар-кеспи авачир, кагьул месэ-
лайрикай рахаз гьакIан суьгьбетар ийизвай ксар ацукьнавай. 
Япарихъ фад-фад жуьреба-жуьре чIаларал рахазвай инсанрин 
ванер галукьзавай.

Нинодин гъамар и акахьнавай базарда юхдиз акъатнавай. 
Иранви ашпазар, эрмени савдагарар, куьрд фалчияр, осетин 
кешишар, азербайжанвияр, урусар, арабар, ингушар, индийви-
яр, са гафуналди, Азиядин вири халкьарин векилар Тифлисдин 
базардин дар рекьерал гуьруьшмиш жезвай. Савдагарар жерг 
яна санал акъвазнавай. Са асурриявиди са чувуддихъ галаз гьуь-
жетарзавай. Чаз анжах ихьтин гафар ван хьана: “Зи улу-бубай-
ри ви улу-бубаяр Бабилдиз лукI хьиз тухудайла...”

Къерехдик акъвазнавайбур ван алаз хъуьрена. Нинони 
вичи чувудриз, ассуриявийриз, акахьнавай базардиз, Тифлис-
дин дар куьчейриз килигна вилин накъвар авадарна лугьуз  
хъуьрезвай.

Са герендилай чун Головинский проспектда авай “Мефис- 
тофел” кафедин вилик атана акъатна.

– Къенез гьахьдани? – жузуна за.
Авайвал лагьайтIа, вучдатIа заз жувазни чизвачир.
– Ваъ, – лагьана Ниноди. – Дуст хъухьунай пак Давид дагъ-

да авай монастырдиз фин.
Маса куьчедиз элячIна фуникулер галайнихъ фена чун. Са 

герендилай чи гъвечIи вагон яваш-яваш дагъдиз хкаж хьана. 
Ниноди заз дагъдин кьилел алай машгьур монастырдин тарих-
дикай рахаз гатIунна:

– Виликан вахтара и дагъда пак Давид яшамиш жезвай. 
Шегьерда лагьайтIа, са пачагьдин руш авай. Са князди темягь 
ракъурна ам рекьяй акъудда ва адахъ галаз гунагь крар ийида. 
Са юкъуз князди а руш гадарда. Руш кIвачел залан тир кьван. И 
кардикай хабар кьур пачагьдик гзаф хъел акатда ва ада вичин 
руш рекьяй акъудай кас вуж ятIа жузада. Руша кичIела княздин 
ваъ, пак Давидан тIвар кьада. Пачагьди Давид вичин имаратдиз 
гъун патал гъилибанрин эмир гуда. Давид имаратдиз атайда-
лай кьулухъ пачагьди вичин рушазни эверда. Пачагьдин руша 
бубадиз лагьай гафар мад гъилера тикрар хъийида. А чIавуз 
пак Давида вичин гъилевай кIекIец рушан руфуник галукьарда. 



107

Рушан руфуна авай аялди гьарайна тахсиркар вуж ятIа лугьуда. 
Идалай кьулухъ гъилер цавуз хкажна дуьа авуна ва руша аял 
ваъ къван хана. Гила а къванцин кIаникай пак Давидан булах-
дин яд акъатзава. Аял тежезвай дишегьлияр чпиз аялар хьурай 
лугьуз и булахдин це эхъвезва. Али хан, гила пак Давид рагь-
метдиз фенва ва суьгьуьрлуь кIекIецни юхдиз акъатнава.

Ниноди монастырдин тарихдикай рахана куьтягьайла чун 
дагъдин кукIув агакьнавай.

– Нино, ваз булахдал физ кIанзавани? – жузуна за.
Ада къалабулух кваз жаваб гана:
– Ваъ, Али хан, за са йис кьван гуьзлемишайтIа хъсан я.
Чна монастырдин патавай шегьер сейр авуна. Куьр вацIун 

къерех вили хьтин цифедавай. КIвалерин арадай хкаж хьанвай 
килисайрин къуббаяр ялгъуз кьураматар хьиз аквазвай. Ше-
гьердин рагъэкъечIдай ва рагъакIидай патара Тифлисвийри ял 
ягъизвай багълар авай. Яргъай чIуп-чIулав Метех къелени аква-
звай. Са береда инаг гуржи пачагьрин макан тир. Гила ина урус 
пачагьдин сиясатдиз акси экъечIзавай ксар дустагъзавай. Ни-
ноди кьил къвалахъ элкъуьрна. Инсанриз азабар гузвай и маш-
гьур къеле акуна адан урус пачагьдиз вафалувал зайиф хьанвай 
хьтинди тир.

– Ви мукьва-кьилибурукай Метех къеледа хуьзвайбур ава-
ни? – жузуна за Нинодивай.

– Ваъ, амма ви мукьвабурукай ана авачиз туш. Ша фин чун, 
Али хан.

– Гьиниз фин, Нино?
– Грибоедован сур зиярат ийиз.
Монастырдин цлариз мукьва тир, куьгьне хьана пис гьалда 

авай са сурун гуьмбетдив агатна чун. Адал ихьтин гафар кхьен-
вай: “Ви акьул ва крар рикIелай тефирбур я. Бес вучиз Нинодин 
муьгьуьббатди валай пара яшамишна?”

Ниноди агъуз хьана чилелай са херхем къван къачуна. Ада 
къван гуьмбетдик галукьарна гъиляй вегьена. Херхем къван 
чи кIвачерик аватна. Ниноди дериндай агь чIугуна. Им куьгь-
не Тифлисдин мавгьумат тир. Эгер са руша херхем къван ламу 
гуьмбетдив галукьарайла ам са тIимил вахтунда адав галкIана 
амукьайтIа, а руш гьа йисуз гъуьлуьз фида. Нинодин къван 
лагьайтIа, гьасятда чилел аватнай. Нино сугъул яз акурла зун  
хъуьрена:
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– Чун эвленмиш жез пуд варз амаз аку гьихьтин крар 
жезватIа. Чи Пайгъамбарди дуьз лагьанвайди я хьи, “кьенвай  
къванерин чIалахъ жемир”.

Ниноди “вун гьахълу я” лагьана. Чун мад фуниклер галай-
нихъ фена.

– Дяве куьтягь хьайидалай кьулухъ чна вуч ийирвал я? – 
жузуна Ниноди.

– Дяве куьтягь хьайила чун Бакудин кучейрани майданра 
къекъведа, дустарин кIвалериз илифда, Къарабагъдиз фида. 
Жуван аялар чIехи ийида. Идалай хъсан вуч ава?

– Заз Европадиз физ кIандай, – лагана Ниноди.
– Париждиз, Берлиндиз, ваз гьиниз кIан хьайитIа, гьаниз-

ни фида чун. Са кьуьд тирвал кьецепатан уьлквейра къекъве-
да чун. Нино, ваз чи ватан кIанзамачни? Ваз кIан хьайитIа, чун 
Тифлисда яшамиш жеда.

– Пара кьван сагърай, Али хан. Вуна датIана зи къайгъу 
чIугвазва. Чун Бакуда амукьда.

– Нино, заз чиз, дуьньяда Бакудилай хъсан шегьер авач.
– Ваз маса гзаф шегьерар акунва кьван?
– Ваъ, акунвач. Анжах ваз кIан хьайитIа, санал дуьньядин 

сиягьатдиз экъечIна гзаф шегьерар аквадай заз.
– А чIавуз чун гьиниз фейитIа гьана вун Бакудин куьгьне 

цларихъ, Сейид Мустафадин ихтилатрихъ, ватандихъ дарих-
миш жедай. Гьар гьикI ятIани, и суьгьбетрилай гъил къачун 
чна. Вучиз лагьайтIа заз вун пара кIанзава.

– Вуна дуьз лугьузва, Нино. Заз жуван ватан, адан гьар са 
къван, къумадин гьар са тварни пара кIанда.

– Заз чизва, Али хан. Ина къариба са затI авач. Яд  
уьлквейрин ксар патал чи шегьер гьакIан чими, руквади кьун-
вай, нафтIадай кьацIанвай са шегьер я.

– Яд уьлквейрин ксариз чи шегьер чизвач лугьуз абуру икI 
фикирзава.

Ниноди зи къуьнел гъил эцигна адан пIузарар зи хъуькъ-
век галукьна:

– Чун лагьайтIа, яд уьлквейрин ксар туш ва женни ийидач. 
Ваз зун гьамиша кIан жедани, Али хан?

– Къияматдалди, Нино.
Чун мадни Головинский проспектдай гъуз физвай. Ингье 

и гъилда чун сад-садал аруш хьанвай. Чи чапла пата ракьун 
тIваларин жугъунда кутунвай чIехи парк авай. Паркдин кIе-
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вирнавай варарихъ кьве аскер къаравулда акъвазнавай. На-
лугьуди, абур къванцин гуьмбетар тир. Варарикай урус пача-
гьлугъдин атрибутрикай тир къизилдин це кутунвай лекьрен 
суьрет куьрсарнавай. И парк Къафкъаздин сердер, чIехи княз 
Николай Николаевичан имарат тир. Нино садлагьана акъвазна. 
“Иниз килиг”, – лагьана парк къалурна. Паркдин кьве патани 
нарат тарар авай. Ана кьакьан, яхун, чIарар рехи хьанвай са кас  
къекъвезвай. Ада чин элкъуьрай кумазни, заз диливилин кили-
гунар авай вилерилай ам чIехи княз тирди чир хьана. Ам яргъи 
чин, игиснавай пIузарар авай кас тир. Нарат тарарин хъендик 
чIехи княз ничхирдиз ухшар тир.

– Али хан, яраб ада вуч фикирзаватIа? – жузуна Ниноди.
– Якъин пачагьдин тажуникай фикирзава жеди, – лагьана 

за. – Ада пачагь тахтунилай авудда лугьузва.
– Али хан, инай хъфин чун, заз кичIезва.
Чун ракьун тIваларин жугъунда кутунвай паркдивай  

яргъаз хьана.
– Али хан, – лагьана Ниноди, – вун пачагьдин ва чIехи княз-

дин гьакъиндай са акьван пис рахамир. Абуру чун туьрквери-
кай хуьзва.

– Ви ватан кутIадинни кIавузардин арада ава.
– Зи ватан? Ви ватандин гьалар хъсан яни?
– Чи гьалар масакIа я. Чун менгенайра авач.
– Чун кIавузардин кьилел къатканва, чIехи князни кутIа 

кьуна акъвазнава. Гьавиляй чна адаз нифрет ийизва. Квез Анвар 
паша кIанзава. Им акьулсузвал я. Адавай чи шегьердиз къвез 
жедач. ЧIехи князди гъалибвал къачуда.

– Аллагь чIехи я, а крарни Аллагьдиз хъсан чида, – лагьана 
игьтиятдив жаваб гана за Нинодиз.

XVI кьил

Трабзонни Эрзурум кьунвай чIехи княздин кьушунар 
Куьрдистандин дагъларилай элячIна Багъдад галай-

нихъ физвай. Адан кьушунар Тегьрандиз, Тебриздиз ва гьатта 
гьакI Мешгьеддизни гьахьнавай. Туьркиядинни Ирандин чи-
лерин са паюна Николай Николаевичан руьгь вегьидай кабус 
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къекъвезвай. ЧIехи князди гуржи князрин кIватIалдал икI ла-
гьанай: “Пачагьдин эмирдиз муьтIуьгъ яз Истанбулдин Ая Со-
фиядин къуббадал къизилдин бизанс хашди рапрап тавунмаз 
зун секин жедач”.

Пайдахрал вацран шикилар алай уьлквейрин гьалар  
хъсанзавачир. Шегьерда Османлу империядин къудратлувили-
кай ва Анвар пашадин туриникай рахазвай къучиярни гьамба-
лар амай. Иран лагьай са уьлкве амачир. Са кьадар алатайла 
Туьркия лагьай уьлквени амукьдач.

Буба кисна масадбурук акахьзавачир. Гзаф вахтунда ам 
кIвалени жезвачир. Ада бязи вахтара дяведин бюллетенар 
кIелиз картадиз килигзавай. Гъиляй акъатай шегьеррин тIва-
рар кушкушдалди кьазвай. Ахпа сятралди са чкадал ацукьна 
теспягьар чIугвазвай.

За лагьайтIа, къизилдин, цуькверин, ктабрин туьквенра  
къекъвез багьа пишкешар къачузвай. И крар кьилиз акъуддай-
ла дяве, чIехи княз, хатадик квай варз алай пайдах са шумуд сят-
да зи рикIелай алатзавай.

Са юкъуз бубади заз лагьана: “Нянихъ кIвале хьухь, Али 
хан. Чи кIвализ бязи ксар къведа ва чна бязи месэлайрикай  
суьгьбетда”.

Адан кефияр чIуру тир. Кьил къвалахъ элкъуьрайла за 
адан гьалар кьатIана ва айгьамдалди лагьана:

– Буба, за сиясатдихъ галаз машгъул жедач лагьана кьин 
кьуначирни?

– Жуван халкьдин кьисметдихъ гелкъуьн, адан къайгъу чIу-
гун сиясатдихъ галаз машгъул хьун лагьай чIал туш. Али хан, 
ихьтин чIавуз халкьдин кьисметдикай фагьум-фикир ийин, 
адан къайгъу чIугун чи буржи я.

А нянихъ за Нино операдиз тухун патал гьазурвал акунвай. 
Бакудиз машгьур сеняткар Шаляпин атанвай. Нинони са шу-
муд югъ тир а тамашадиз килигун патал гьазур жез. Кар акъат-
на лугьуз за Иляс бегдиз телефон авуна: “Иляс бег, къе заз важи-
блу кIвалах ава. Вавай Нино операдиз тухуз женни? За билетар 
виликамаз къачунва”.

А кьиляй наразидаказ са ван атана: “Вуна вуч лугьузва, Али 
хан? Нянрихъ зун машгъул тирди ваз чизвачни? Къе нянихъ за 
Мамед Гьейдарахъ галаз санал казармада нубат чIугвазва”.

Ахпа за Сейид Мустафадиз телефон авуна. Ада:
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– Завай физ жедач, – лагьана, – къе нянихъ зун гьуьрметлу 
имам Гьажи Макьсудахъ галаз гуьруьшмиш хьана кIанзава. Ам 
Ирандай атанвай кьвед-пуд йикъан мугьман я.

Эхирдай за Начараряназ телефон авуна. Ам къалабулух 
кваз рахазвай:

– Ваз вучиз операдиз физ кIанзавач, Али хан?
– Чаз мугьманар атанва, – лагьана за.
– Ви тIалабун кьилиз акъудун ва Шаляпиназ килигун патал 

фида зун операдиз.
Шукур хьурай! КIеве авайдаз куьмек гузвай кас асул дуст 

я. За Нинодиз зенг ягъана завай физ жезвач, вун Начараряна 
операдиз тухуда лагьана.

Сятдин ирид хьайила мугьманар атана. Чпихъ са милли-
ард манатдин мал-девлет авай мугьманар чи яру халичайрив 
безетмишнавай чIехи залда кIватI хьана. Мугьманар гзаф ту-
шир. Заз абур чиз са шумуд йис тир.

Иляс бегдин буба Зейнал агъа виридлайни фад атанвай. 
Адан юкь кангур хьанвай. Вилера циф къекъвезвай. Зейнал агъ-
ади дивандал ацукьна, кIекIец къвалав туна туьркверин нутIу-
фадикай са кIус къачуна нез гатIунна. Адалай кьулухъ кьве стха 
– Али Аседулла ва Мирзе Аседулла атана. Абурун бубади, рагь-
метлу Шемси бегди вичин рухвайриз цIикьвед миллион такьа-
тар тунай. Бубади и стхайриз акьулдикайни пай ганвай. Абу-
ру кIел-кхьин чирнавай. Гьавиляй абурулай бубадилай амай 
миллионар къат-къат артухариз алакьнай. Мирзе Аседулладиз 
пул акьуллу инсанар ва секинвал гзаф кIандай. Адан стха Али 
Аседулла лагьайтIа, Зардуштан цIай хьиз тир. Ам ялав хьтинди 
я лугьудай. ДатIана гьерекатда авай. Адаз женг чIугуникай ва 
дуьшуьшрикай хуш къведай. Вирина инсанри ада чIугур женге-
рикай суьгьбет ийидай.

Адан патав ацукьнавай атIугъай Буьнядзадедиз жуьре-
ба-жуьре дуьшуьшрикай хуш къведачир, амма кIанивиликай 
хифет хкуддай. Чи арада вичихъ кьуд паб авай тек са кас гьам 
тир. Вичихъ икьван папар хьуникай хифет чIугвазвайтIани ада-
вай къилих дегишариз жедачир. Адавай вахъ шумуд аял ава 
лагьана жузурла гъамлудаказ жаваб гудай: “Чидач, цIувад яни, 
я тахьайтIа цIемуьжуьд. Заз абурун кьадар гьинай чир хьурай 
эхир”. Вичихъ авай миллионар хабар кьурлани ада ихьтин жа-
ваб гудай.
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Залдин муькуь пипIе ацукьнавай Юсифогълуди Буьнядза-
дедиз пехилвилелди килигзавай. Адахъ са паб авай, амни иерди 
тушир. Мехъерин юкъуз папа адаз лагьанай: “Эгер вуна заз хи-
янат авуна маса дишегьлийриз килигайтIа за эвел абурун япар, 
ахпа нерар ва хуруяр атIуда. Ваз вучтин гьад кьадатIа заз лугьуз 
кIанзавач”. Ам са дявекар хизандин руш тир. Фагъир Юсифогъ-
луди папакай кичIела са дишегьлидизни килигдачир.

Сятдин муьжуьдан зураниз чи залдиз аскIан ва яхун са 
итим атана. Адан шуькIуь тупIарин кикерал хине алай. Ам къ-
енез гьахьай кумазни чна вирида кIвачел къарагъна башсагъ-
лугъвал гана. Вучиз лагьайтIа ам бедбахтвилик акатнавай. Са 
тIимил вилик адан авай-авачир са хва Исмаил рагьметдиз фен-
вай. Итимди вичин хва рикIера амукьдайвал Николаян куьче-
да гзаф багьалу са имарат эцигиз тунвай. Виликай имаратдал 
къизилдин гьарфаралди “Исмаил” гаф кхьенвай. Ада и имарат 
инсанриз пулуналди куьмекдай исламдин кIватIалдиз гун веси 
авунвай. И итимдин тIвар Агъа Муса Нагъи тир. Кьве виш мил-
лион манатдин иеси я лугьуз чи дестедиз кьабулнавай. Агъа 
Муса гила мусурман тушир. Али Несреддин шагьди вичиз кьи-
никьин жаза гайи муртад Бабан гавур мезгьебдик экечIнавай. 
Бабаз вуч кIанзавайтIа чакай анжах са шумуд касдиз чизвай. 
Амма чаз виридаз чизвайвал, Несреддин шагьди и мезгьебдик 
эгечIнавайбурун кикерин кIаник цIа кана яру авунвай раб акIу-
риз тадай, абур дири-дири цIайлаханриз вегьена кудай, рекьи-
далди къирмаждив гатаз тадай. Ихьтин залан жазайриз лайих 
мезгьебди инсанриз гзафни-гзаф шейтIандин крар чирдай.

Сятдин муьжуьдаз чи кIвалин залда вири мугьманар кIватI 
хьанвай. НафтIадин шагьзадайри ацукьна чай хъвазвай, ширин 
затIар незвай ва датIана чпин вилик физвай крарикай, кIвале-
рикай, балкIанрикай, багъларикай, къумарханадин къацу ма-
гьут алай столрал къумар къугъвайла магълуб хьана квадарай 
пуларикай ихтилатзавай. Абуру адет тирвал сятдин кIуьд же-
далди чпин ихтилатар тамамарна.

Сятдин кIуьдаз нуькерри суфра кIватIна, ракIар акьалайда-
лай кьулухъ бубади “Шемси Аседулладин хва Мирзе Эседулла-
диз чи халкьдин кьисметдихъ галаз алакъалу бязи фикирар ава. 
Ша адахъ яб акалин”, – лагьана межлис ачухарна.

Мирзе Аседуллади хияллу яз кьил хкажна лагьана:
– И дяведа чIехи князди гъалибвал къачуртIа, картада са 

ислам уьлквени амукьдач ва урус пачагьдин чаз басрух гузвай 
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гъил генани гужлу жеда. Са гафни авачиз, пачагьди инал ацукь-
навай чак ктаддач, вучиз лагьайтIа чав пулар гва. Ингье ада чи 
мискIинар, мектебар садни тутуна кIевирда ва чаз дидед чIалал 
рахун къадагъа ийида. Чи ватан яд уьлквейрин ксари идара  
ийида. Вучиз лагьайтIа Мегьамедан гьуьммет хуьдай уьлкве 
амукьдач.

Эгер дяведа Анвар пашади гъалибвал къачуртIа, чи гьалар 
хъсан жеда. Ингье и карда чавай адаз куьмек гуз жедани? Заз 
чиз, ваъ. Чахъ пул ава, амма пачагьдив чалайни гзаф пулар гва. 
Бес чна вуч авуна кIанзава? Эгер чна чи пуларин са пай ва чи 
халкьдин векилрикай полк туькIуьрна пачагьдив вугайтIа, мум-
кин я дяведилай кьулухъ ада чахъ галаз милайимдаказ рафтар 
ийида. Куьне вуч фикирзава? Белки са маса рехъ ава?

Адан стха Алиди гаф къачуна лагьана:
– Вуна пачагьдин гъил генани гужлу жеда лугьузва. Ништа, 

белки дяведилай кьулухъ пачагьдин гъил амукьдач жал. Ингье 
пачагь юхдиз акъатайтIани, чи уьлкведа урусар гзаф амукьда. 
Абурун кьадар тIимил хьунни мумкин я, зи стха.

– Абур вири къирмишна куьтягь жедач, Али.
Ахпа кьуьзуьвили гьалсузарнавай Зейнал агъади гаф къа-

чуна зайиф ванцелди лагьана:
– Ктабда вуч кхьенватIа садазни чизвач. ЧIехи князди Ис-

танбул кьуртIани, ада гъалибвал къачуна лугьуз жедач. Вучиз 
лагьайтIа чи хушбахтвилин куьлег Истанбулда ваъ, РагъакIи-
дай пата ава. РагъакIидай патан фронтда туьрквери гъалибвал  
къачуда. Урусри Трабзон, туьрквери Варшава кьунва. Куьн  
урусрикай рахазвани? Абуруз урусвал ама кьван? Заз ван хьайи-
вал, Распутин лугьудай са хуьруьнэгьлиди пачагьдиз гьукум ий-
изва, адан рушариз туьмерарзава, папаз “мама” лугьузва. Па-
чагь тахтунай гадариз кIанзавай князарни ава. Гьатта садбуруз 
бунт къарагъариз кIанзава. Дяведилай кьулухъ чIехи дегишви-
лер кьиле фида. Са шейни куьгьне девирда авайвал амукьдач.

Яргъи спелар ва рапрапзавай вилер авай са касди гаф  
къачуна:

– Эхь, и дяведилай кьулухъ гьакъикъатда гьар са шей 
михьиз дегиш жеда.

И гафар лагьайди векилвал ийизвай хойви Фетали хан тир. 
Чаз ам датIана халкьдихъ гелкъвезвай, адан таъсиб чIугвазвай 
кас хьиз чизвай. Фетали ханди вичин суьгьбет давамарна:
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– Гьар са шей дегиш жеда ва гьавиляй чна масадан хи- 
йирдихъ хьун гуьзлемишна кIанзавач. И дяведа ни гъалибвал 
къачуртIани, адал женгера хирер пара жеда ва ам зайиф хьа-
на амукьда. Чун лагьайтIа, зайиф жедач, чахъ хирер алайбур-
ни авач. Чаз къекъверагвал ийидай игьтияж жедач, акси яз, 
гур ванцелди тIалабдай гуж жеда. Чи уьлкве мусурман уьлкве 
я. Чаз османлуйривай вуч кIанзаватIа, Романовривайни гьам 
кIанзава. Чаз марагълуди анжах аслу туширвал я. Дяведи и гуж-
лу гьукуматар гьикьван зайифарайтIа, чун азадвилиз гьакьван 
мукьва жеда. И азадвал чаз чи квахьнавай къудратди, чи пулуни 
ва нафтIади гъида. Гьавиляй рикIел хуьх: чаз дуьньядин игьти-
яж авач, дуьньядиз чи игьтияж ава.

И гафар залда ацукьнавай, са миллиард манатдин иесияр 
тир мугьманрин рикIяй хьана. Гила ни гъалибвал къачудатIа 
гуьзлемишна кIанзавай: урусри, я тахьайтIа туьрквери. Дяведай 
акъатайбуруз чавай куьмек кIан жервал я. А макъам алукьдал-
ди чна азарханаяр, аялрин бахчаяр, буьркьуьбур патал клини-
каяр эцигна кардик кутуна кIанзава. Гьахъ паталди женг чIугва-
звайбур далдаламиш жедай чкайрив таъминарна кIанзава. АкI 
авуна кIанзава хьи, чаз кьилин фикир авачирбур талгьудайвал.

Зун чIукь тавуна са пипIе ацукьнавай. Али Аседулла зал-
дин а кьиляй атана зи патав ацукьна. Ада завай “бес вуна вуч 
фикирзава, Али хан?” – лагьна жузуна. Али Аседдулади жаваб 
гуьзлемиш тавуна кушкушдалди зи япал лагьана: “Урусар вири 
чи уьлкведай акъудайтIа хъсан тушни? Уьлкве анжах урусри-
кай ваъ, гьакIни чи чIалал рахазвачир, чи диндик квачир, чалай 
тафаватлу яз вири яд уьлквейрин ксарикай михьна кIанзава. 
Гьакъикъатда чаз виридаз икI хана кIанзава, амма жуьрэт авуна 
и гафар лугьузвайди тек зун я. Бес инлай кьулухъ вуч жервал 
я? За Анвар пашадиз винизвал гудай. Амма чи уьлкве Фета-
ли хандивайни идара ийиз жеда. Кьилин месэла чи уьлкве яд  
уьлквейрин ксарикай михьун я”.

Ада “михьун” гаф акьван хъуьтуьлдиз лугьузвай хьи, саки 
са низ ятIани вичин кIанивал малумарзавай.

Са герендилай багьаи Агъа Муса Нагъидин нубат агакьна. 
Ада лагьана:

– Зун са яшлу кас я. Вилералди акур ва жуваз ван хьайи 
шейэри зун пашманарзава. Урусри туьрквер рекьизва, туьрк-
вери эрменийрихъ галаз дяве ийизва. Эрменийриз чун юхдиз 
акъудиз кIанзава. Чун уьлкве урусрикай михьиз алахъзава. Им 
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хъсан яни, хъсан тушни завай лугьуз жедач. Чна Зейнал агъа-
дин, Мирзе Аседулладин, Фетали хандин чи халкьдин кьисмет-
диз талукь гафарихъ яб акална. Абуру чи мектебрин, дидед 
чIалан, азарханайрин ва чи азадвилин къайгъу чIугвазвайди 
заз хъсандиз чизва. Им пис кар туш! Амма герек тушир шей-
эр чирзаватIа а мектеб низ герек я? Беден сагъарна руьгь рикIе-
лай ракъурзавай азарханадикай вучзава? Чи руьгьдиз Аллагь 
галайнихъ физ кIанзава. Дуьз я, гьар са миллет вичихъ кьилди 
вичиз махсуа Аллагь авайдан чIалахъ я. Амма за фикирзавай-
вал, улу-бубайрин гафаралди лагьайтIа, чаз вич чирнавай Ал-
лагь сад я. Гьавиляй зун гьа са вахтунда гьам гьезрет Исадин, 
Мусадин, Конфуцидин, Буддадин ва гьамни Мегьамед пайгъам-
бардин чIалахъ я. Чун вири са Аллагьди яратмишнава ва Бабан1 
рекьяй адан патав хъфида. Халкьдиз лагьана кIанзава хьи, я чIу-
лавди авайди туш, яни лацуди. Вучиз лагьайтIа чIулавдак ла-
цуди, лацудакни чIулавди ква. Гьавиляй за квез меслят аквазва: 
дуьньяда са нихъ ятIани зарар хкIурдай кIвалах тийин. Вучиз 
лагьайтIа чун гьарма сад са руьгдин, гьар са руьгьни чи са кIус я.

Чун сугъулдиз ацукьнавай. На лугьумир, Бабан¹ гавур идея 
им тир кьван. Зи патав са вуж ятIани ван алаз шехьзавай. Элкъ-
вена килигайла зи пагь атIана: Али Аседулладин вилерай сел 
хьиз накъвар кIвахзавай. Ада шехьиз-шехьиз лагьана:

– Агь, куьн гьикьван гьахълу я. Квез яб гун чIехи хушбахт- 
вал я. Я чIехи Аллагь, вири инсанриз ихьтин дерин чирвилер 
ганайтIа, чаз са дертни жечир.

Ахпа ада вилин накъвар михьна дериндай агь чIугуна. Се-
кин хьайи кумазни рахун давамна:

– Эй чна рикIяй гьуьрмет ийизвай дуст! Шак алач,  
Аллагьдин гъил виридалайни къуватлу ва къудратлу я. Амма 
эй арифдарвилин гьуьл хьтин зи дуст, са месэлани ашкара я 
хьи, чна гьамиша Аллагьдивай куьмек гуьзлемишна кIанзавач. 
Чун вири инсанар я, четинвилер арадай акъудун патал жува 
рекьер жагъурна кIанзава.

Али Аседулладин акьуллу гафарикай виридаз хуш атана. 
Ам шехьунни дуьшуьшдин кар тушир. За Алидин стха Мир-
зедиз килигна. Мирзеди пагь атIана, дамахдалди вичин стха-
диз килигзавай. Эхирни мугьманар кIвачел къарагъна. Абур 

1  ХIХ асирдин 40-йисара шиитвилин бинедаллаз диндин мезгьеб арадиз 
гъайи Баб фикирда кьазва.
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мегьрибанвилелди сада садаз “саламатдиз амукь, чинай хъвер 
кими тахьурай”, – лагьана чара хьана.

Гьар сад вичин кIвализ хъфена. Сятдин цIусадан зур тир. 
Чи кIвалин мугьманар кьабулдай зал ичIи хьанвай ва и кар-
ди инсандиз заландиз таъсирзавай. Зун ялгъузвилин гьиссери 
кьуна. Гьавиляй къуллугъчидиз: “Зун казармадиз физва, Иляс 
бегди къе нубат чIугвазва”. – лагьана кIваляй экъечIна. Ахпа 
Нинодибурун кIвалин патавай алатна казарма галайнихъ фена. 
Ина нубат чIугвазвайбур авай кIвалин дакIардай экв аватзавай. 
Иляс бегни Мамед Гьейдар нард къугъвазвай. Къенез гьахьайла, 
абуру ван акъуд тавуна кьилив заз салам гана. Нард къугъвана 
куьтягьайла Иляс бегди яхадин дуьгмеяр кутуна жузуна:

– Мярекат гьикI алатна? Али Аседуллади мад вичи вири 
урусар чи уьлкведай акъудда лагьана кьин кьунани?

– Эхь, тахминан гьакI лагьана. Бес квез дяведикай са хабар 
авани?

Иляс бегди дяведикай чан туьдуьниз атанвай касди хьиз 
лагьана:

– Вуна дяведикай лугьузвани? Немсери Польша кьунва. 
ЧIехи княз я живеди кьунвай рекьера ава, яни ада Багъдад чап-
хуннава. Туьркверини Египет кьун мумкин я. Ништа, и дуьнья 
гзаф сугъулвал кутадайди хьанва.

Мамед Гьейдара кьил хкажна лагьана:
– Са кIусни сугъулвал кутадайди туш. Чахъ балкIанарни 

ава, аскерарни. Гуьлле гузни чир хьанва чаз. Итимдиз маса вуч 
лазим я кьван? Бязи вахтара заз дагъларилай элячIна, сенгерда 
жез, душман акваз кIанда. Душмандихъ гьекьедин ни къвезвай 
зурба беден хьана кIанзава.

– Бес вун вучиз гуьгьуьллудаказ фронтдиз физвач? – жузу-
на за.

Ам чIукь тавуна акъвазна. Са герендилай пеле биришар 
туна лагьана:

– Чна мискIинар эцигна кIанзава. Хам накьвариз яд гун 
рикIелай алудна кIанзавач. Чи накьвар цин гьасретда ава. Чара 
уьлкведай чи уьлкведиз атанвай ксари чаз ахмакьар лугьун  
хъсан туш. Завай хьайитIа, чIехи са цIайлахан туькIуьрна 
нафтIадин буругъар вири кана кIанзава. А чIавуз са иер мензера 
арадал къведай ва чун жуван кесиб вахтариз элкъвен хъийидай. 
А чIавуз чун садазни герек жедачир ва маса уьлквейрай къве-
звайбуруни чалай гъил къачудай. За нафтIадин буругърин чка-
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дал вили рангунин иер мискIин эцигиз тадай. ГьакIни къе нафт 
акъатзавай чкайра техилар цадай.

Мамед Гьейдар вичин рикIевай гафар лагьана хияллудиз 
кисна. Иляс бегди ван алаз хъуьрена жузуна:

– Бес ахпа? Ахпа чна кIел-кхьин къадагъа авуна, электрик-
дин лампа негь авуна, шемер кана, уьлкведин виридалайни ах-
макь са кас пачагьвиле хкяна кIанзава. Яни?

Мамед Гьейдара и айгьам кваз такьуна лагьана:
– Виликан вахтара фагьумсуз инсанар гиландалай генани 

гзаф авай. Ингье а фагьумсуз ксари нафтIадин буругъар хкаж-
завачир, цин къаналар эгъуьнна никIериз яд гузвай ва гьавиляй 
чара уьлквейрай атайбуру чун ваъ, чна абур тарашзавай. Вили-
кан вахтара хушбахт инсанарни тIимил авачир.

Жуваз и гафарикай акьван хуш атана хьи, заз а рикIе затI 
авачир касдиз къужахда кьуна темен гуз кIан хьана. Гьа и чIавуз 
са ни ятIани кIевиз ракIар гатана. За фад къудгъунна къарагъна 
ракIар ахъайна. Сейид Мустафа къалабулух кваз къенез гьахьна. 
Адан рехи фес руквади кьунвай. Ада рангар атIанваз ухь-чIуф 
ийиз лагьана:

– Начараряна зур сят инлай вилик Нино гваз катна. Исятда 
абур Мердакандиз физ рекье ава.

ХVII кьил

Мамед Гьейдар гьасятда къудгъунна къарагъна. Адан 
вилер лап гъвечIи хьанвай. Ам “за исятда балкIанриз 

пурар ягъада” лагьана къецел экъечIна. Зи суфат кузвай. Иви-
ди цIвелез ягъазвай, кьили пахърахъзавай. Налугьуди, вилериз 
таквадай са ни ятIани чумахъдив зи кьил гатазвай. Иляс бегдин 
ван лап яргъай къвезвай хьтин тир: “Жув гъилиз къачу, Али хан, 
сабурлу хьухь. Абур кьада чна”.

Иляс бег зи вилик акъвазнавай. Адан кьелечI суфат хъипи 
хьанвай. Зи юкьва Къафкъаздин хенжел куьрснавай са чIуьл 
кутIунна, зав са тапанчи вугана. Ахпа кьетIидиз лагьана:

– За мад лугьузва, сабурлу хьухь, Али хан. Жуван хъел Мер-
дакандин рекье винел акъуд.
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ВучдатIани тийижиз за тапанчи жибинда кутуна. Сейид 
Мустафадин бачIух чин захъ элкъвена. Заз адан яцIу пIузарар 
гьикI юзазватIа акуна ва атIуз-атIуз лугьузвай жумлаяр ван хьа-
на: “Зун Гьажи Макьсудахъ галаз гуьруьшмиш хьун патал кIва-
ляй экъечIнавай. Ам амукьзавай кIвал операдин дараматдин 
патав гва. Сятдин цIусадаз Макьсудан кIваляй экъечIна зун опе-
радин дараматдин патавай алатзавай. Тамаша кьилиз акъатна-
вай. Садлагьана заз Нино Начарарянахъ галаз санал машинда 
акьахиз акуна. Ингье машин чкадилай юзанач. Абур машинда 
сад-садахъ галаз рахазвай. Заз Начарарянан суфатдикай гьич 
хуш атанач. МичIи чкада вилик агатна абурун гафарихъ яб 
акална за. Ниноди “ваъ” лугьузвай, “заз ам кIанзава”. Начарар- 
яна “заз вун адалайни пара кIанзава” лугьузвай. – И уьлкведин 
къван къванцел амукьдач! За вун Азиядивай къакъудна гваз 
катда”. Ниноди “зун кIвализ хутах” лагьана. Начараряна матор 
кардик кутуна. Зун машиндин гуьгъуьнаваз зверна. Машин Ки-
пианийрин кIвалив агакьна. Рекье абуру вуч раханатIа заз ван 
хьанач. Нино шехьзавай. Начараряна садлагьана Нино къужах-
да кьуна адаз темен гана. “Вун и вагьши инсанрин гъиле гьатна 
кIанзавайди туш”, – лагьана Начараряна. Ахпа кушкушдалди са 
вуч ятIа хълагьна. Заз анжах эхиримжи гафар ван хьана: “Инай 
чун чи Мердаканда авай кIвализ фида. Чна Москвада некягь 
ийиз тада ва ахпа Швецариядиз рекье гьатда”. Ниноди адаз 
хуртIар гана. Начараряна машин кардик кутуна ва абур фена. 
Машиндин кьулухъай куьрс хьанвай зун анлай хкадарна катна...

Адавай эхирдалди вичин гафар лугьуз хьанач. Белки завай 
эхирдалди адаз яб гуз хьаначтIа. Мамед Гьейдара ракIар ахъай-
на, “балкIанар гьазур я” лагьана гьарайна. Чун тадиз майдандиз 
фена. Ана заз кIвачив чил гатаз гьиргьирзавай балкIанар акуна. 
Мамед Гьейдара са балкIандин кьенерар зав вугана, “яхъ, им 
види я” лагьана. БалкIандиз килигайла зун пагь атIана амукьна. 
Им полкунин командан Меликован вири Къарабагъдиз сейли 
хьанвай кегьер тир. Мамед Гьейдара чин чIурна лагьана:

– Фад акьах, команданди хабар кьуртIа хъсан туш. И бал-
кIандал икьван чIавалди маса кас акьахнавайди туш. Ада цIай-
лапанди хьиз чамарзавайди я. Ваз кегьердин гьайиф татурай. 
Вавай абурув анжах и балкIандаллаз агакьиз жеда.

Зун фад балкIандал акьахна. Ахпа и аламатдин гьайван 
къирмаждив яна. БалкIанди са легьзеда зун казармадин гьаят-
дай акъудна. Катзавайбур вилив хуьн патал за балкIан гьуьлуьн  
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къерех тирвал гьалзавай. Зи къен нифретдивни хъилерив ацIан-
вай. Зи рикIелай гьар са шей алатнавай. За балкIан фад-фад 
къирмаждив ягъазвай. БалкIандин леэнрикай цIай хкатзавай. 
Шегьердин кIвалер къвер-къвердавай кьулухъ амукьзавай. Хъел 
кваз балкIандин къенерар ялна за. Ам тик акъвазна, ахпа гар 
хьиз вилик фена. Эхирни заз вацран экв аватнавай никIер ва 
Мердакандиз физвай дар рехъ акуна. Гьава серин тир. Йифен и 
серин гьавади зи нервияр са кьадар секинарзавай.

Рекьин эрчIи ва чапла патара хъуьтIуьн ва гатун халийрин 
бустанар экIя хьанвай. Вацран экв аватиз хъуьтIуьн халийри  
къизилдин гьалкъайри хьиз рапрапзавай. Гатун халияр лагьай-
тIа, къизилдин кIусариз ухшар тир. БалкIанди акьван хъсан ча-
марзавай хьи, инсандин руьгьни инжиклу жезвачир. Зун акьван 
агъуз хьана ацукьнавай хьи, адан фири зи чина акьазвай. Садла-
гьана зи вилерикай гьар са шей карагна...

Заз саки абуру рахазвай гьар са гаф ван къвезвай. Зун гила 
гьар са куьнин гъавурда лап хъсандиз акьазвай. За гила Начара-
рянахъ гьихьтин план аватIа кьатIана. Анвар пашади Анадолу-
да женг чIугвазвай. Урус пачагьдин тахт мягькем тушир. ЧIехи 
княздин кьушунда эрмени батальон авай. Фронт зайиф хьайи 
кумазни Османлудин кьушунар Эрменистандиз, Къарабагъдиз 
ва Бакудиз къведай. Начараряназ и крарин эхир гьикI жедатIа 
хъсандиз чизвай. Гьавиляй ада вичин вири къизилар Швеца-
риядиз рахкурнавай. Къафкъаздин халкьарин стхавилин гелни 
амачир. А йифиз операда авай ложа зи вилерикай карагна. На-
чараряна ва Ниноди ложада ацукьна сугьбет ийизва:

– Принцесса, рагъэкъечIдай патанни рагъакIидай патан 
арада са муьгъни авайди туш. Гьатта муьгьуьббатдин муьгъни.

Ниноди чIукь тавуна Начарарянан гафариз яб гузвай.
– Османлудин турунин хатадик квай чун гъил-гъиле гана 

сад хьана кIанзава. Чун Европадин Азияда авай илчияр я. 
Принцесса, заз вун кIанзава. Чун сад садаз лайих я. Стокгьол-
мда яшамиш хьун чаз гзаф регьят жеда. Стокгьолм Европа я, 
РагъакIидай пад я.

И гафари зи япара акI ванзавай хьи, саки зунни абурухъ 
галаз санал ложада ацукьнавай.

– Османлудин кьушун атайтIа, и уьлкведин къван къванцел 
аламукьдач.

Начараряна вичин гаф тамамарна хълагьна:
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– Ви кьисмет гьихьтинди жедатIа вуна жува тайинарна 
кIанзава, Нино. Дяве куьтягь хьайидалай кьулухъ чун Лондон-
диз куьч жеда. Чун имаратда кьабул ийирвал я. Европадилай 
вичин кьисмет тайинарун алакьна кIанзава. Али хандиз зани 
гьуьрмет ийизва, ингье ам баянлухрин эбеди лукI тир са вагь-
ши я.

Япара и гафар аваз за балкIан къирмаждив ягъана. Зай са 
вагьши ван акъатна. Чуьлдин жанавурриз сев акурла абуру икI 
къув ягъада. Зани жанавурри хьиз датIана гъамлу къув ягъазвай. 
Гьарайдалди зи туьтер тIарзавай. За вацран экьвер аватнавай и 
Мердакандин рекье вучиз цIугъзавай? За жуван хъел хвена кIан-
зава. Гар къирмаж хьиз зи чина акьазвай. Зи вилерай накъвар 
кIвахьзавай. Ваъ, ваъ, зун шехьзавач. Вилерин накъвар кIвахьу-
нин себеб анжах векъи гар я. Садлагьана РагъэкъечIдай патанни 
РагъакIидай патан арада муьгъ, гьакIни муьгьуьббатдин муьгъ 
авачирдан гъавурда акьунатIани зун шехьзавачир.

Агь, а амалдар, хъуьрезвай гуржи вилер! Эхь, зун чуьлдин 
велед я, туьркверин рехи жанавурдикай туьретмиш хьанвайди 
я. Аку садра Начараряна гьикьван устадвилелди план туькIур-
наватIа: “Москвада некягь ийиз туна, ахпа Стокгьолмдиз фин”. 
Вуна фагьум ая Стокгьолмда са мугьманхана. Михьи, чими ва 
лап-лацу мес-къуьж. Лондондани са вилла? Хъиляй за кьил лап 
балкIандин гарданда акьадайвал агъуззава. Садлагьана жуваз-
ни хабар авачиз балкIандин гардан кIасун хьана завай. Зи сиве 
кьел квай ивидин дад гьатна. Вилла? Начараряна вичин Мерда-
канда авай майвадин багълара са виллани эцигнава. Ина Баку-
дин вири девлетлуйрин виллаярни ава. Начарарянан гьуьлуьн  
къерехда авай вилла Ромадин къайдада дестекар кваз, лацу 
мармардикай эцигнава. Заз адан вилла акурди тир. Ана яру 
кIарасдикай раснавай са чарпай авай. Чарпайдал Стокгьолм-
дин мугьманханада авай хьтин лацу агъ экIянавай.

Заз чизва, ада йиф тирвал Нинодиз философвал ийирвал 
тушир. Ада анжах вичин кар аквада...

Начарарянан чарпай зи вилерикай карагзавай. Заз а чар-
пайдал ацукьнавай иер гуржи рушан вилерни аквазвай. И гъи-
лера за балкIандин гардан лап кIевиз кIасна. И иер балкIан жез-
май кьван тадиз физвай. Фад, тади къачу! Жува жув квадармир, 
Али хан, абур санал кьадалди жуван хъел хуьх.

Мердакандиз физвай рехъ вучиз икьван дар тир? Зун сад-
лагьана ван алаз хъуьрена. Вуч хъсан я хьи, чун Азияда, цивили-
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зациядивай яргъа тир Азияда яшамиш жезва. И дар рекьерай 
автомобиль фад фидани, я тахьайтIа Къарабагъдин кегьер бал-
кIанар? РагъакIидай пата акъуднавай автомобилар патал чахъ 
фирягь ва регьят рекьер авач.

Рекьин къерехда экIя хьанвай бустанрай халийри саки заз 
килигзавай. Налугьуди, абурухъ чпин суфатар авай ва абуру лу-
гьузвай: “И рекьер къецепатан автомобилар патал ваъ, Къара-
багъдин балкIанрал чамарзавайбур патал туханвайди я”.

Яраб и балкIандивай эхирдал кьван йигинвилиз таб гуз 
жедатIа? Зун чIалахъ тушир. Садлагьана княз Меликован суфат 
зи вилерикай карагна. Ада Шушада рагъ алай са юкъуз вичин 
турунив ваниз туна лагьанай: “Зун анжах урус пачагьди дяве-
дик кьил кутурла и аламатдин балкIандал акьахда”. Эгь, кьуь-
зуь къарабагъвиди вуч кIандатIани лугьурай” лагьана балкIан 
кьведра къирмаждив ягъана за. Эхир хьи, заз яргъай машин-
дин ван атана. Адан фарайри лекъвер-синер хьанвай рекьиз экв  
ягъазвай. Азиядин вижесуз рекьерай Европадин автомобиль 
пад ягъаз-пад ягъаз физвай. Са герендилай заз рулунихъ ацукь-
навай Начарарянни акуна. Нино лагьайтIа, агаж хьана са пипIе 
ацукьнавай. Абуруз балкIанрин леэнрин ванер къвезвачир 
жал? Начараряна Мердакандиз гьалзавай Европадин машинда 
вич архайиндиз гьисс ийизвай жеди.

За тапанчидал гъил вегьена. “Ша гила жуван алакьунар  
къалура кван, Белгияддин эменни” лагьана тапанчи кIвачай  
акъудна за. Гайи гуьлледи са легьзеда мичIи чуьлдиз экв чукIур-
на. Автомоболдин кьулухъ патан чапла покрышкади гьава  
ахъайна патахъ хьана. БалкIан гьална машиндив агакьна зун. 
Кьилиз иви ягъанваз тапанчи гадарна за. Заз жува вуч ийизватIа 
чизвачир. Вилер экъис хьанвай кьве суфатди заз килигзавай. 
Начараряна тапанчидал гъил яргъи авуна. Европадин автомо-
билда ада вич архайиндиз гьисс ийизвачир кьван. Адан чIехи ва 
яцIу тупIал бриллиантдин тупIал алай. Фад, викIегь хьухь, Али 
хан! Гила вавай жуван вири хъилер винел акъудиз жеда!

За хенжел къекъерай акъудна. Зи зурзазвай гъиливай гуьл-
ле гуз жечир. Хенжелди гьавада гув-вдин ван авуна. За хенжел 
икI гадариз гьикI чирнай? Иранда, я тахьайтIа Шушада? Гьина 
кIандатIани хьурай! И алакьун заз чи бубайрилай амай эменни 
тир. Гьиндистанда кьван фена Дегьлидив мет ягъаз тур сифте 
Ширванширрилай амай эменни тир. Садлагьана къариба са 
гьарайдин ван акъатна. Начарарянан билегдай иви авахьзавай. 
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Мердакандин рекье душмандин иви акун чIехи хушбахтвал я. 
Адан гъилевай тапанчи чилел аватна. Ахпа чIехи беден авай и 
кас автомобилдай акъатна чилелай галчур хьана. Ам рекьелай 
элячIна валарин арада юхдиз акъатна. За хенжел къекъера туна.

Автомобилдин хъуьтуьл ацукьагандал ацукьнавай Нино 
пагь атIана амай. Адан чина жанлувиликай са лишанни авачир. 
Налугьуди, ам къванцикай туькIуьрнавай гуьмбет тир. Яргъай 
леэнрин ванер къвезвай. За фад валар галайнихъ хкадарна. Ца-
цар алай валари чухвазвай зи гъилерай иви кIвахьзавай. Кьуру 
хилерини зи як атIузвай. Кьуру пешери кIвачерик амукьиз ван 
кутазвай.

Са кьадар яргъай катзавай вагьши гьайвандин – Начараря-
нан ван къвезвай. Им аку, Стокгьолмда отел! Килигда чна, аква-
датIа ваз а отел. Килигин кван ви яцIу, кубут пIузарар Нинодин 
хъуьхъверик гьикI галукьдатIа. Начарарян алабар жез, къара- 
гъиз вичин яцIу гъилерив валар кIариз алахъзавай. Ам валарай 
акъатай кумазни бустандай тIуз гьуьлуьн къерехдиз катна. А ал-
чах акур кумазни зи рикIел тапанчи хтана. Гьинва зи тапанчи? 
Агьа, рикIел хтана. За ам автомобилдин патав гадарнай. Зун ва-
ларай акъатна адан гуьгъуьна зверна. Цацари чухванвай зи гъи-
лер ивидай хьанвай. Ингье зун бустандив агакьна. Бустанда акур 
сад лагьай халиди яцIу ва сарсах инсан зи рикIел хкизвай. Заз 
адалай хкадариз кIан хьана, амма хали зи кIвачерик амукьна 
пад хьана. Эхирни зун звериз-звериз бустандай экъечIна. Аниз 
зайиф вацран экв аватзавай.

Эй, Начарарян! Чир хьухь, вавай къизилар Швецариядиз 
тухуз жедач!

Садлагьана за Начарарянан къуьн кьуна. Ам чин эл- 
къуьрна кIанчI хьиз зи вилик акъвазна. Адан вилерай вич рус-
вагь хьанвайди чир жезвай. Гила заз ам вуж кас ятIа хъсандиз 
чизва. Адан сад лагьай гъуд зи ченеда акьуна. Кьвед лагьай гъуту 
хур тIарна. За гьарайна лагьана:

– Начарарян, вуна бокс къугъваз Европада чирнава. Зи кьил 
элкъвена, са легьзеда ял кьунатIани зун азияви я. Заз юкьвалай 
агъуз боксдив ягъадай сенят чирнавач. Анжах зун са чуьлдин 
жанавур хьиз, хъиляй пехъи хьун мумкин я.

За гаф сивемаз Начарарянал хкадарна. Адан тан кIевиз 
кьуна. Налугьуди, за са яцIу тарцин кIанчI къужахда кьунвай. За 
кIвачерив адан хкатнавай руфун чуькьвена. Гъилив яцIу гардан 
кьуна. Начараряна Европада чирнавай дяведин вири къайдаяр 
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рикIелай алудна заз гъутар вегьиз гатIунна. Зун агъуз хьайи ку-
мазни чун санал чилел ярх хьана. Садлагьана зун адан кIаник 
акатна. Ада туьд кьуна зун бамишарзавай. Начарарянан хирер 
хьанвай суфатдин са пад кватнавай хьиз тир. Садлагьана за адан 
лацу ва яцIу туьд сарарив кьуна кIасиз гатIунна. Эхь, Начарар- 
ян, чна азиявийри икI дяве ийизвайди я! Юкьвалай агъуз ягъаз- 
вайди туш! Рехи жанавурди хьиз душмандин туьд кьазвайди я. 
Заз адан дамаррин ван къвезвай.

Начараряназ гъил яргъи авуна зи юкьва авай хенжел  
къекъерай акъудиз кIанзавай. Дяве къизгъин хьанвай береда 
хенжел зи рикIелай эсиллагь алатнавай. Хенжелдин тияди заз 
акваз-акваз рапрапна. За пакун тIвалара тIал гьиссна. Зи иви 
гьикьван чими тир. Хенжелдин кIуф зи пакун тIваларин кьиле-
лай авахьна. За адан туьд ахъайна вагьшидин гъилевай хенжел 
къахчуна. Гила ам зи кIаник акатнавай. Чинни варз галайнихъ 
элкъвенвай. За хенжел хкажна. Ада кьил къерехдиз авуна шуь-
кIуь ванцелди гьарайна. КичIевиляй адан суфат чIагана, сив лап 
чIехиз ахъа хьанвай.

Бес за вучиз ам ягъазвач? За вуч гуьзлемишзава? Кьулу- 
хъай са ван атана: “Ягъана йикь ам, Али хан, ягъ!” Им Мамед 
Гьейдаран ван тир:

– Хенжел адан рикIиз сухна агъуз яла.
Заз кьиникьинин нукьта гьикI эцигдатIа хъсандиз чизва. 

Ингье жуван душмандин гьарайдин ванер миллетдин япарихъ 
галукьна кIанзава. Ахпа за хенжел хкажна. Гила зи гъилерин 
жукIумарни дакIванвай. За хенжел душмандин дуьз рикIин 
кьилиз сухна. Чин цавалнавай ада са кьадар чалухна чан гана. 
Зун яваш-яваш кIвачел къарагъна. Зи пекер ивидай кьацIанвай. 
Им нин иви тир? Зи, я тахьайтIа гьадан? Гила идан са фаркьни 
авачир. Мамед Гьейдара сас сарал илисна лагьана: “Али хан, за 
ваз уьмуьрлух гьуьрмет ийида”.

Зи пакун тIвалар тIарзавай. Мамед Гьейдара зи гъили-
кай куна. Чун валарай акъатна Мердакандиз физвай рекьел  
акъвазнавай чIехи са кьватидин патав хтана. Анал кьуд бал-
кIан ва кьве атлу акъвазнавай. Иляс бег гъил вугана захъ га-
лаз гуьруьшмиш хьана. Сейид Мустафади вичин кьилел алай  
къацу чалма са кьадар виниз хкажна. Ада Нино балкIандал 
акьадарна кIевиз кьунвай. Нино чIукь тавуна акъвазнавай. Сей-
ид Мустафади умун ванцелди жузуна:
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– Вуна дишегьлидиз вуч ийирвал я? Ам хенжелдив вуна 
рекьидани, я тахьатIа за?

Мамед Гьейдара зав хенжел вугана лагьана:
– Ягъана йикь ам, Али хан.
За Иляс бегдиз килигна. Адан чинин рангар атIанвай. Ада: 

“Чна мейит гьуьлуьз вегьида” лагьана. Зун Нинодив агатзава. 
КичIела адан вилер чIехи хьанвай...

Ял ягъидай вахтунда Нино чантани кьуна шехьиз-шехьиз 
куьчедилай элячIна чи мектебдиз къведай. Садра имтигьан-
дин чIaвуз партадин кIаник чунух хьана за адаз кушкушдалди 
лагьанай: “800 лагьай йисуз Аахенда ЧIехи Карлан кьилел таж  
эцигнай”.

Ниноди вучиз ван акъудзавачир? Адаз мектебда ял ягъи-
дай вахтунда шехьиз- шехьиз завай куьмек кIан хьайивал, гила 
вучиз куьмек кIанзавачир? ЧIехи Карлан кьилел таж эцигай 
тарихар чир хьанач лугьуз ам тахсиркар тушир. За ам ацуькь-
навай балкIандин гардан кьуна Нинодиз килигна. Адани зун 
галайнихъ вил вегьена. Сейид Мустафадин балкIандал ацукь-
навай, вацран экуьнал зав гвай рапрапзавай хенжелдиз кили-
гзавай Нино гьикьван иер тир. Дуьньядин виридалайни иер 
иви гуржи иви я. Гуржи пIузарарни иер я. Ингье абуруз вичин  
къизилар Швецариядиз тухуз кIанзавай Начараряна темен  
ганва!

За хьел кваз лагьана:
– Иляс бег, зал хирер ала. Вуна принцесса Нино вичин 

кIвализ хутах. Гьава мекьи я. Нинодин къуьнерик са шей вегь. 
Ван къвезвани ваз, Иляс бег, эгер Нино саламат яз кIвализ агакь 
тавуртIа, за вун рекьида. Ваз ван хьанани? Иляс бег, им зи кьетIи 
гаф я. Мамед Гьейдар, Сейид Мустафа, зун гьалсуз я, за жув  
хъсан гьисс ийизвач, зун чи кIвализ хутах. Иви квадарнавайви-
ляй зун зайиф хьанва.

Зун Къарабагъдин балкIандин фиридикай галкIана. Ахпа 
Мамед Гьейдаран куьмекдалди балкIандал акьахна. Иляс бег-
ди Нинодив агатна ам вичин балкIандин пурарал ацукьарна. 
Ниноди наразивал къалурдай са гьерекатни ийизвачир. Иляс 
бегди вичин пенжек хтунна Нинодин къуьнерал вегьена. Рушан 
чинин рангар гьелени хъипи тир. Иляс бег зун галайнихъ ки-
лигна рекье гьатна. Ада Нино кIвалив агакьардайдан чIалахъ я 
зун. Иляс бегни Нино чавай яргъа хьана.
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Мамед Гьейдара балкIандал акьахна лагьана:
– Али хан, вун къагьриман я. Вуна асланди хьиз женг чIугу-

на жуван буржи кьилиз акъудна.
Сейид Мустафади кьил хураваз вичин фикир ачухарна:
– Али хан, адан уьмуьр ви гъиле ава. Вавай ам рекьизни 

жеда, адан тахсирдилай гъил къахчузни. Шариатди кьве кар-
дизни рехъ гузва.

Сейид Мустафадин чина фикирлу яз са къариба хъвер авай. 
Мамед Гьейдара балкIандин кьенерар зав вугана. Чна балкIа-
нар Бакудин назлудаказ рапрапзавай эквер галайнихъ гьална. 

XVIII кьил

УьцIенвай къаядин къерехда авай къванцин айван-
дай ажайиб мензера аквазвай: гарари гатазвай кьуру,  

хъипи кьвалар. ЧIехи, кубут къванер сад садан кьилел туна цал 
арадиз гъанвай. Сад-садав агуднавай кьуд пипIен сая дехмеяр 
тик къаядив агалтнавай. Са дехмедин къав муькуь дехмедин гьа-
ят тир. Къаядин кIаняй ван алаз вацI авахьзавай. Ахъа гьавада 
кьвалари рапрапзавай. И кьваларин арадай гъуз физвай жи- 
гъир вилерикай квахьзавай. Инаг аул я – Дагъустандин са хуьр. 
Дехмедин къен мичIи я. Чилел рухвар экянава. Дехмедин къав 
кьве яцIу дестекди хуьзва. Цавун аршда лувар авайвал ахъайна 
лув гузвай лекь къванцикай раснавайдаз ухшар тир.

Зун гъвечIи къав-гьаятдал къатканвай. Сиве авай къа-
лияндин хъипи муштукI пIузаррив кIевиз кьунвай за. Адан 
гум къенез чIугвазвай. Кьил мурк хьиз къайи тир. Зайиф гару  
къалияндин гум кьуд патаз чукIурзавай. Са нин ятIа къайгъудар 
гъили зи туьтуьндик бейгьушардай затIар акадарнавай. Заз жу-
ван кIвачерик тик кьвал галай хьиз жезвай. Кьвалан кIане авай 
цифедикай жуьреба-жуьре суфатар хкатзавай. Жуваз чизвай 
ксар зи вилик пайда жезва. Абуру Бакуда авай зи кIвалин цла-
кай куьрсарнавай халичадал алай Залан хва Руьстеман суьрет 
зи рикIел хкизвай. Са шумуд югъ вилик зун винел яцIу яр- 
гъан вегьена а кIвале ксанай. Зи пакун тIвалар тIазвай. Муькуь 
кIваляй камар вегьезвай ванер къвезвай. Вуж ятIани астадаказ 
рахазвай. За яб акална! Ванер яваш-яваш хкаж жезвай. Им зи 
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буба тир: “Заз уьзуьр кIанзава, жанаби полициядин начальник, 
зи хва гьина аватIа гьич заз жувазни чизвач. Завай хьайитIа, ам 
Ирандиз, вичин имидин кьилив фенвай хьтинди я. Гьайиф, мад 
вуч ийин, жанаби полициядин начальник”.

Начальник ван алаз ва гзаф хъел кваз рахазвай:
– Куь хци инсан яна кьенва. Ам дустагъ авун патал эмирни 

гьазур я. Чна ам Ирандай хкана дустагъда твада.
Бубадин ван атана:
– Зун гьахъ-адалатдин терефдар я. Са шакни алачиз, суд-

дин вилик акъвазайтIа зи хва гьахълу акъудда. Вучиз лагьайтIа 
къанун чIурнавай тахсиркардин гьерекатдиз жаваб яз ам яна 
рекьин къанундиз кIур гун туш. Идалай гъейри... Заз цIийи пу-
ларин вишришдин ванер къвезвай. Белки заз гьакI жезвайтIа? 
Са кьадар вахтуналди секинвал хьана ва ахпа мад начальникдин 
ван атана:

– Агь, за и дили жегьилриз вуч лугьун. Са кар хьайи кумаз-
ни гьасятда юкьва авай хенжелдал гъил вегьеда. Зун гьукумат-
дин векил я. Са гафни авачиз, зун куь гъавурдани акьазва. Куь 
туьнт къилихрин хва шегьерда акъваз тавурай. Ам дустагъ авун 
патал гьукум за Ирандиз ракъурна кIанзава.

Ванер атIана, мад секинвал алукьна. Халичадал алай зе-
риф гьарфар лабиринтдиз ухшар тир. За а гьарфарин цIарариз 
килигна. ЦIарари иер “Нун” гьарф арадиз гъанвай... Зи кьил 
элкъвезвай. Жуваз тийижир инсанри агъуз хьана зи чиниз ки-
лигзавай ва кушкушдалди вуч ятIани лугьузвай. Зун меселай 
къарагъна жуван чарпайдал ацукьна. Зи вилик Иляс бегни Ма-
мед Гьейдар акъвазнавай.

Женгинин пекер алукIнавай абур хъуьрезвай:
– Чун ваз сагърай лугьуз атанвайди я.
– Вучиз? – жузуна за.
Иляс бегди вичин патрумдаш ялна:
– За Нино кIвализ хутахна. Рекье ада са гафни лагьанач. 

Ахпа за жуван балкIан казармадиз гьална. Са шумуд сятдилай 
кьулухъ вирибуруз гьар са куьникай хабар авай. Полкунин ко-
мандан Меликова вичин кабинетдин ракIар кIевирна сархуш 
жедалди ички хъвана. Адаз вичин кегьер балкIан ахкваз кIанза-
мачир. Нянихъ балкIан яна рекьин патал эмир гана. Ахпа вич 
гуьгьуьллудаказ фронтдиз физ гьазур тирди малумарна. Буба-
ди гзаф пулар вугана чун трибуналдикай хвена. Адавай маса са 
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затIни ийиз хьанач. Чунни фронтдиз ракъурнава. Вични лап 
вилик жергедиз.

– Зи тахсирдилай гъил къачу, им зи кар хьана, – лагьана за.
Абуру кьведани гьасятда наразивал къалурна:
– Ваъ, ваъ, вун асул къагьриман я. Вуна итимди хьиз гьере-

кат авуна. Чна валди дамахзава.
– Квез Нино акунани? – жузуна за.
Абуру кьведани кефи чIуру яз лагьана:
– Ваъ, чаз Нино акунач.
Къайи жаваб хьана. Чна гарданар кьуна.
– Чакай нарагьат жемир. Фронтда чна чаз са чка жагъурда, 

– лагьана абуру.
Хъуьрена, сада садаз теменар гана. Ахпа ракIар кьулухъ-

ай агал хьана. За кьил ястухдал туна, вилер яру халичадин не-
хишриз атIумарна. Язух я зи дустарин! Им зи гунагь я. Зун ви-
лер ахъайна хиялриз фенвай. Зи вилерикай вири затIар юхдиз 
акъатзавай. Заз циферин арадай Нинодин гагь хъуьрезвай, гагь 
фагьумлу суфат аквазвай. Зи тандик яд касдин гъилер галукь-
завай. Са ни ятIани фарс чIалал лагьана: “Адаз хвешхвеш гун 
лазим я. Виждандин азаб арадай акъудиз куьмек гуда”. Сада зав 
хъипи муштукI вугана ва гьасятда зи япарив са ван галукьна:

– Гьуьрметлу хан, зак зурзун акатзава, им вучтин кар тир 
чи кьилел атайди. Заз жуван руш куь хцин кьилив фена кIанза-
ва. Абур тадиз эвленмиш хьун герек я.

– Гьуьрметлу княз, исятда Али хан эвленмиш хьун мумкин 
туш. Эхиримжи вакъиадилай кьулухъ Али хан къанлу я. Гила 
Начарарянанни чи хизандин арада къанлувал ава. За жуван хва 
Ирандиз ракъурнава. Адан уьмуьрдин гьар са легьзе хаталу я. 
Зи хва Али хан куь рушан гъуьл хьун мумкин туш.

– Сефер хан, за вавай пара кьван тавакъу ийизва, чна чи 
аялар хвена кIанзава. Абур инай Гьиндистандиз, я тахьайтIа Ис-
паниядиз фин герек я. Зи рушан тIвар кьацIурнава. Адан намус 
анжах некягьдивай хилас ийиз жеда.

– Гьуьрметлу княз, им Али хандин тахсир туш. Куь рушаз 
кIан хьайитIа, адавай са урус ва я эрмени езне жагъуриз жеда. 
Зун и кардин чIалахъ я.

– Амма за пара кьван тавакъу ийизва. Эгер за йифиз зи 
руш къекъвез экъечIнавайди тир лагьайтIа, садни чIалахъ жеч. 
Ахьтин чIуру гьавада нивай къекъвез экъечIиз жедай кьван. Куь 
хци и кар ийидайла тади къачуна. Адаз акси акъуднавай тах-
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сиркарвилин къарар дуьз къарар туш. Куь хци вичин гъалатI 
дуьзар хъувуна кIанзава.

– А барадай чна фикирзава, княз. Ингье вуч кIандатIани 
лагь, Али хан гила къанлу я. Гьавиляй ам эвленмиш хьун мум-
кин туш.

– Сефер хан, зунни буба тирди рикIелай ракъурмир.
Ванер атIана. Мадни секинвал алукьна. Эхирни зи хирерал 

кутIуннавай жуна ахъайна. Жуван тандал алай кьегьалвилин хи-
рев гъил галукьарна за. Ахпа кIвачел къарагъна. Кьве рикIин яз 
кIвалин къене къекъвез эгечIна зун. Нуькерри къалабулух кваз 
заз килигзавай. КIвалин ракIар ахъа хьана. Буба къенез гьахьна. 
Зи рикI хуткьунна. Нуькерар къецел экъечIна.

Бубади са кьадар вахтунда куьтIнач. КIвалин къене къекъ-
вез гатIунна. Ахпа акъвазна лагьана:

– Чи кIвализ гьар юкъуз полиция къвезва. Идалай гъейри 
Начарарянан хизанни вирина вахъ гелкъвезва. Абурукай вад 
кас гьатта Ирандиз фенва. За кIвал хуьн патал адан къваларив 
къад яракьлу кас хвенва. РикIел алаз са месэладикайни лугьун: 
балкIандикай менфят къачуна лугьуз Меликован хизанди вун 
къанлу тирди малумарнава. Ви дустарни фронтдиз ракъурнава.

За жаваб тагана кьил хура туна. Бубади зав агатна гъил зи 
къуьнел эцигна ва мегьрибандиз лагьана:

– За валди дамахзава, Али хан. Зун ви чкадал хьанайтIа, 
зани гьакI ийидай.

– Буба, вун рази яни? – жузуна за.
– Лап пара рази я, – лагьана бубади зун къужахламишна ва 

зи вилерин къенез килигна жузуна:
– Вуна руш вучиз кьенач?
– Чидач, буба. Зун галатнавай.
– Амма кьенайтIа, пара хъсан жедай. Мад гила геж я. За 

вун икI авунач лугьуз тахсирлу яз гьисабзавач. Чи вири хизанди 
валди гзафни-гзаф дамахзава.

– Бес и крарин эхир гьикI жеда, буба?
Буба фикирлу яз мад кIвалин къене къекъвена. Ахпа ада 

къалабулух кваз агь чIугуна лагьана:
– Вун ина амукьна виже къведач. Ирандизни вавай физ же-

дач. Полиция ва кьве хизан вун жагъуриз алахъзава. Виридалай-
ни хъсанди Дагъустандиз фин я. Ана са хуьруьз вач, садавайни 
вун жагъуриз тахьурай. Вучиз лагьайтIа, я эрменийривай, яни 
полициядин кIвалахдарривай рикIна аниз физ жедач.
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– Бес зун ана гьикьван чIавалди амукьда, буба? – жузуна за.
– Ана вун яргъалди амукьна кIанзава, Али хан. Полицияди 

и кар рикIелай алуддалди, душман хизанар чахъ галаз туькIуь-
далди амукьна кIанзава. Ара-бир вал кьил чIугваз къведа зун.

Гьа икI, гьа йифиз рекье гьатна зун. Эвел Магьачкъаладиз, 
анайни дагълар галайнихъ фена. Чун аскIан балкIанрал акьахна 
дагъдин рекьерай кьакьанриз хкаж жезвай. Фена кIанзавай чка 
тик кьваларин кьилел алай са хуьр тир.

Гила зун ина Дагъустандин мугьманпересвилин ихтибар-
лу къаюмвилик квай. Жемятди заз къанлудиз хьиз килигзавай. 
Зериф гъилери зи туьтуьндик вуч ятIани акадарзавай. За гзаф 
пIапIрус чIугвазвай. Хияллу яз киснавай. Заз къаюмвал ийизвай 
кас зи бубадин дуст Къази Мулла тир. Ада датIана зи къайгъу 
чIугвазвай. Къази Муллади ара тагуз ихтилатар ийидай ва адан 
гафари зи къалабулух квай хиялар чукIурдай. Садра ада ихьтин 
ихтилат авуна:

– Икьван хияллу жемир, Али хан! Заз яб це. Ваз Андалал-
дин агьвалат ван хьайиди яни? Ругуд виш йис инлай вилик Ан-
далал иер са хуьр тир. ЧIехи рикI авай, акьуллу, жуьретлу са хан 
ина гьукумдар тир. Ингье халкьдиз адан захавиликай хуш къвез- 
вачир. Гьавиляй жемятди са юкъуз гьукумдардин кьилив фена 
адаз лагьана: «Чун ви захавиликай куьтягь хьанва, чи уьлкведай 
экъечI». И гафар ван хьайи гьукумдар ар алатна шехьна, ахпа 
вичин мукьва-кьилийриз сагърай лагьана яргъариз, анайни 
Ирандиз фена. Ина шагьди ам вичин меслятчивиле кьабулна. 
Ада дяведалди гзаф шегьерарни уьлквеяр къачуна. Ингье адаз 
Андалалдин жемятдикай авай хъел элекьзавачир. Гьавиляй 
датIана лугьудай: «Андалал дереда гзаф къизилдин хазинаяр 
ава, анаг кьуна кIанзава».

Шагь чIехи кьушундин кьиле аваз Дагъустандиз атана. А 
чIавуз Андалалдин жемятди лагьана: «Куьн кьадардиз чалай 
пара ятIани дагъларин кIане ава. Чун дагъдин кьилел ала. Ча-
лайни кьилел жанаби Аллагь ала. А тай авачир Халикь вири-
далайни гужлу я». Гьа икI, Андалалдин агьалийри ягъунрик 
кьил кутуна. Дяведа итимриз дишегьлийри ва аялрини куь-
мек гузвай. Вилик жергеда гьукумдардин хуьре амай рухвайри 
иранвийрихъ галаз женг чIугвазвай. Ягъунра иранвияр магълуб 
хьана. Сифте шагь катна, адан гуьгъуьналлаз куьгьне гьукумдар.

И агьвалатдилай цIуд йис алатна. Кьуьзуь хьанвай гьу-
кумдар ватандин гьасретда аваз Тегьранда авай вичин имарат 
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туна балкIандаллаз хайи хуьруьз хтана. Ингье жемятдиз душ-
манар Андалалдиз гъайи хаин гьасятда чир хьана. Вирибуру 
адаз тфу гуз, ракIар кIевна. Гьукумдар хуьр тирвал гьикьван 
къекъвенатIани, адаз чин гудай кас хьанач. Эхирни ада къази-
дин кьилив фена лагьана: «Зун са вахтунда авур гунагьрин жаза 
чIугун патал жуван ватандиз хтанва. Шариатдив кьадайвал заз 
жаза гун патал къарар акъуд».

Къазиди адан гъилер-кIвачер кутIуниз туна лагьана: «Чи 
бубайрин къанунрив кьадайвал, и кас чан аламаз кучукна кIан-
зава». Ахпа къазиди жемятдин фикирар чирна. Вирибуру гьа-
да лагьайвал хьурай лагьана. Къази адалатлу кас тир. Гьавиляй 
гьукумдардивай жузуна: «Жув гьахълуз акъудун патал вавай вуч 
лугьуз жеда?» Гьукумдарди адаз ихьтин жаваб гана: «Завай са 
гафни лугьуз жедач, зун гунагькар я. Бубайрин къанунриз икI 
гьуьрмет авун хъсан кар я. Ингье чи бубайрин гьа са вахтунда 
маса къанунни авай. А къанундив кьадайвал, вичин бубадин ак-
сина женг чIугур хва кьена кIанзавайди я. Гьавиляй за бубади 
хьиз жуван рухвайрин гьахъ-дуван авун тIалабзава. Куьне зи су-
рал абурун кьил атIана кIанзава».

Къазиди «къуй гьа икI хьурай» лагьана гьукум гана. Ахпа 
къази жемятдихъ галаз санал шехьна. Вучиз лагьайтIа гьу-
кумдардин рухвайриз халкьдин патай гьуьрмет авай ва вирибу-
руз абур пара кIандай.

Ингье къанун къанун я. Адаз амал авуна кIанзава. Хаин гьу-
кумдар чан аламаз кучукна. Бубадин сурал уьлкведин вирида-
лайни жуьрэтлу женгчияр тир адан рухвайрин кьилер атIана.

– Им рикI къарсурдай агьвалат я, – лагьана за. Ахпа адавай 
жузуна:

– Вуна рахай агьвалатдин игит ругуд виш йис инлай вилик 
кьенва. Вични хаин хьанва. Рахун патал ваз идалай хъсан агьва-
лат жагъаначни?

Къази Муллади нер чIугуна, заландиз нефес къачуна лагьа-
на:

– Ваз Шейх Шамил вуж кас ятIа чидани? Заз адакай гзаф 
шейэр чида. ЯхцIурни цIуд йис инлай вилик Шейх Шамил 
инин гьукумдар тир. Адан девирда халкь гзаф хушбахт тир. Я 
ички хъвазвайди авачир, я пIапIрус чIугвазвайди. Чуьнуьхгум-
батI кьур кумазни адан гъил цIумунилай атIудай. А чIавуз ахь-
тин чуьнуьх гумбатIни авачир. И хушбахт йикъар урусар къве-
далди давам хьана. Урусри басрух гайи чIавуз чи пайгъамбар 
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эфенди Шейх Шамилаз Аллагьдин патай гъазаватдик кьил ку-
тур лагьай эмир атана.

Дагъларин вири халкьар рикIин сидкьидай Шейх Шами-
лан терефдарар хьана. Абурук чечен халкьни квай. Ингье урусар 
гужлу тирвиляй чеченриз кичIерар гуз гатIунна. Урусри абурун 
хуьрериз цIай ягъазвай, никIер тергзавай. И вагьшивилер эхиз 
тахьай чеченрин арифдарар Даргодиз, Шейх Шамилан кьилив 
атана. Амма ана абуруз Шамилаз чеб гьи ниятдалди атIанватIа 
лугьудай жуьрэ хьанач. Гьавиляй абур и къагьримандин диде 
Хануман кьилив фена адахъ галаз гуьруьшмиш хьана. Ханум 
рикI ахъа, умун дишегьли тир. Чеченри чпин кьилел атай му-
сибатрикай рахайла ада шехьна лагьана: «За Шейхдиз лугьуда, 
ада куьн мажбурнамадикай азад авуна кIанзава». Ханум гзаф 
нууз авай дишегьли тир. Шейхни вирибуруз вичин дидедиз 
гьуьрмет ийидай кас хьиз чидай. Садра Шейх Шамила лагьа-
най: «Дидедиз дерт гузвай веледдиз лянет хьурай».

Ханума Шейх Шамилаз урусри чеченрин кьилел гъанвай 
мусибатрикай рахайла а къагьриманди лагьанай:

– Къуръанди хиянат авун къадагъа ийизва. Ингье Къуръан-
ди веледди вичин дидедиз акси акъатун ва адан гаф кваз такьун-
ни къадагъа авунва. И четинвиляй гьикI акъатдатIа чирун па-
тал зи арифдарвални акьул тIимил я. Аллагьди заз дуьз рехъ 
къалурдайвал, за ибадат авуна сив хвена кIанзава. Шейхди пуд 
юкъузни пуд йифиз сив хвена. Ахпа халкьдин вилик акъатна ла-
гьана:

– Аллагьди заз илгьам гана ва хиянатдихъ авсиятда вахъ 
галаз ихтилат авур сад лагьай кас вишра къирмаждалди ягъ ла-
гьана. Захъ галаз хиянатдихъ авсиятда ихтилат авур сад лагьай 
инсан зи диде Ханум я. За адаз ихьтин жаза гузва.

Идалай кьулухъ Ханум майдандиз гъана. Аскерри адан 
шаршав алудна, гатун патал дишегьли мискIиндин гурарал яр-
харна. Вичин дидеда сад лагьай къирмаж акьур кумазни Шами-
ла метIер чилиз яна, рикI хъуткьуниз шехьна Аллагьдиз минет-
на: «Жанаби Аллагьдин къанунриз акси акъатна виже къведач. 
Садавайни, гьатта завайни и къанунар дегишариз жедач. Ингье 
Къуръанда са кардиз ижаза гузва. Веледривай чпин хайибурун 
жаза чIугваз жеда. Гьавиляй дидедин жазадин амай пай зи хи-
вез вегь».

Ахпа Шейх Шамила чухва хтIунна, халкьдиз акваз-акваз 
мискIиндин гурарал къаткана вичин аскерриз эмир гана:
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– Зун шейх хьуниз килигмир. Эгер куьне къирмаждал 
явашдиз ягъаз акуртIа, за куь кьилер атIуда.

Гьа икI, шейх кьудкъанни цIекIуьд гъилда къирмаждай 
акъудна. Къирмаждал ягъун куьтягьайла шейхдин тан ивидин 
къене авай. Адан хам кукIвар хьанвай. Вични гурарал ярх хьана 
аламай. Вилералди и мензера акур халкьдин чанда кичI гьатна-
вай. А йикъалай инихъ са касдивайни «хиянат» келима мецел 
гъиз хьанач. ЯхцIурни цIуд йис инлай вилик чи дагълар икI ида-
ра ийизвай ва чи халкьни гзаф хушбахт тир.

Зун кисна акъвазнавай. Цава лув гузвай лекьни квахьна. 
Гьава рагъдандихъ элкъвезвай. ГъвечIи мискIиндин минарадал 
фекьи алай. Къази Муллади капIдай халичаяр гъана чилел экIя-
на. Чна чин кьибледихъ элкъуьрна нянин капI авуна. КупIунин 
дуьаяр женгинин манийриз ухшар тир.

– Гила вавай хъфиз жеда, Къази Мулла, – лагьана за. – Вун 
дугъриданни зи дуст я. Заз ксуз кIанзава.

Къази Муллади шаклудиз заз килигна. Ахпа дериндай не-
фес къачуна зи тенбекдик бейгьушардай затI акадарна. Заз ада 
кIваляй экъечIдайла вичин къуншидиз лагьай гафар ван хьана: 
«Къанлу гзаф начагъ я!» Къуншиди адаз ихьтин жаваб гана: 
«Дагъустанда са касни яргъалди начагъ жезвайди туш».

ХIХ кьил

Чина къалабулух квайвилинни юргъунвилин лишанар 
авай дишегьлиярни аялар хуьруьн юкьвай тIуз физ-

вай. Абурув накьв ва фид ацIурнавай шешелар гвай. И инсанри 
чпин къиметлу пар хазина авай сандухар хьиз кIевиз кьуна, хъел 
кваз ялзавай. Вучиз лагьайтIа абуру и накьв гимиш пуларни ха-
личаяр гана яргъал дерейрай гъизвай. Абуруз багьа къиметдай 
къачунвай и накьвади къаяйрал агьалияр хуьн патал техил цана 
агакьарна кIанзавай. Итимри ана юьва еб кутIунна кIвалахзавай. 
Абуру къаяйрал экIянавай накьвадал салагъавилелди цан цаз-
вай. НикIер гарарикайни накьв уьцIена авахьуникай хуьн па-
талди итимри накьвадин кирпичрикай пару эцигзавай. Дагъус- 
тандин кубут, кьецIил къаяйрал никIер икI арадиз къвезвай. И 
никIерин гьяркьуьвал пуд кам, яргъивал кьуд кам тир. Итимри 
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экуьн яралай никIера кIвалахдай. Абур дуьа авурдалай кьулухъ 
кIвалахдив эгечIдай. Гар къарагъайла дишегьлийри никIер аде-
ялрив кIевирдай. Абуру чпин къабарлу гъилерив къуьлуьн кьи-
лерал кап алтаддай. Кьериз къуьл акъатнавай чкаяр гъвечIи му-
калдив гуьдай. Ахпа къуьл регъвена кьелечI яргъи фар чрадай. 
И къаяйрал алай никIериз разивал къалурун патал абуру сифте 
фан къене гимишдин пул твадай.

Зун са гъвечIи никIин къерехдай тIуз физвай. Къаяйрал 
кIвач галкIана татабар жез физвай хипер алай. Зи вилик вичин 
кьве чархунин араба гвай са хуьруьнви акъатна. Арабадин чар-
харин ван бицIи аялдин цIугъзавай ванциз ухшар тир. Лап яр-
гъайни и ван къведай.

– Стха, – лагьана за. – Бакуда авай жуван дустариз чар кхье-
на ви арабадин чархариз ягъадай ягъар ракъурун тIалабда за.

Хуьруьнви хъуьрена:
– Эгь, я стха, зун са сая кас я. Зун са никай ятIани вучиз чуь-

нуьх хьана кIанзава? Зи араба къвезвайди яргъалай вирибуруз 
ван хьурай лугьуз за чархариз ягъ ягъазвайди туш. Ихьтин кар 
анжах абрекри ийида.

– Абрекри?
– Эхь, абрекри.
– Инра абрекар гзаф авани?
– Бес кьадар авазва. Абур бандитар ва къанлуяр я. Абуру-

кай садбур халкьдиз хийир гуз алахъзава. Садбуру лагьайтIа, 
тарашчивилер ийизва. Абуру инсандик гзаф кичI кутадай кьин 
кьада.

– Ам вучтин кьин я?
Хуьруьнви арабадай эвичIна. Ада вичин никIин парудив 

агалтна гьебедай са ккIал кьел квай хипен ниси акъудна. Ни-
сидин са пай атIана зав вугана. Целцин нисидик чIулав хипрен 
йисни квай. Ада гайи ниси зани тIуьна. Касди суьгьбет давамар-
на:

– АкI ятIа ваз абрекрикай хабар авач ман. Абрекри кьу-
ланфериз мискIиндиз атана ихьтин кьин кьада: «Жува гьуьрмет 
ийизвай и пак чкадал за кьин кьазва. Къедилай зун суьргуьн 
авунвай кас хьиз яшамиш жеда. Инсанрин ивияр экъичда. Са 
касдизни регьим ийидач. За инсанриз хуш къведай вуч аватIа, 
вири чуьнуьхда. Мамунихъ галай аялар хенжелдив куьткуьнда. 
Виридалайни фагъир къекъверагдин кIвализни цIай яна куда. 
Инсанар хъуьрезвай вири чкайриз са гъам-хажалат гъида. Эгер 
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и кьин кьилиз акъуд тавуртIа, жуван бубайрин сурар акун заз 
кьисмет тахьурай ва кицIери ам мурдаррай».

Чин ракъиихъ элкъуьрнавай, вилер къацу, метлебар де-
ринбур тир хуьруьнвиди вичин гафар кьетIидиз лугьузвай.

– Эхь, – лагьана ада, – абрекрин кьин ихьтинди я.
– Бес и кьин кьазвай ксар вужар я? – жузуна за.
– Гзаф гьахъсузвилер акунвай, виликди катна къачагъ хьан-

вай ксар, – лагьана ада.
Зун кIвализ хъфена. Хуьруьн кьуд пипIен дехмеяр кубдиз 

ухшар тир. Алугардай ракъинин нурари гьава лап чими авун-
вай. Белки зунни и вагьши дагълариз суьргуьн авунвай абрек 
тиртIа? Зани Дагъустандин абрекри хьиз кьуланфериз мискIин-
диз фена кьин кьуна кIанзавани? Хуьруьнвиди абрекрин кьине-
рикай лагьай гафари гьелени зи япара ванзавай. Ахпа заз дех-
медин вилик пурар ягъанвай балкIанрал алай пуд кас акуна. 
Са балкIандин кьенерар гимишдикай тир. Дехмедин къавал 
юкьвавай чIулуникай къизилдин хенжел куьрсарнавай цIуругуд 
яшарин са яцIу гада ацукьнавай. Ам заз гъил элягъна хъуьрена. 
И жегьил са вахтунда чахъ галаз са мектебда кIелай Арслан агъа 
тир. Адан бубадихъ гзаф нафтIадин къуяр авай. Арслан агъа са 
акьван сагълам туш лугьуз вичиз чара авун патал фад-фад Кис-
ловодскдиз фидай. Залай гзаф гъвечIи я лугьуз заз ам хъсандиз 
чидачир. Ингье ина, дагъдин синел алай хуьре за ам стхади хьиз 
къужахламишна. Хвешивиляй къекъифай ада лагьана:

– Зун жуван нуькерарни галаз хуьруьн патавай алатна фи-
звай, гьавиляй вал кьил чIугун къарардиз къачуна.

За мегьрибан дустуни хьиз гъил адан къуьнел эцигна:
– Заз мугьман хьухь, Арслан агъа. Къевиз чи шегьердин 

тIварцIе къунагълух гурвал я.
Ахпа за чин дехме галайнихъ элкъурна лагьана:
– Къази Мулла, къунагълухдин суфрадин гьазурвилер аку. 

Бакудай мугьманар атанва.
Зур сят алатайдалай кьулухъ Арслан агъади хипен кабаб 

нез кфет хкудзавай. Ада лагьана:
– Вун акуна зун гзаф шад хьана, Али хан. Вуна са къагьри-

манди хьиз и яргъал хуьре яшамиш хьана жув къанлуйрикай 
хуьзва. Архайин хьухь. За вун авай чка садазни лугьудач.

И барадай нарагьат хьун герек тущир. Вучиз лагьайтIа зун 
авай чка Бакуда виридаз чизвай. За жузуна:

– Вуна зун гьикI жагъурна?
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– Вун авай чка заз Сейид Мустафади лагьана. Ахпа за вун 
амукьзавай хуьр зун физвай рекьин къерехда авайди кьатIана. 
Сейид Мустафади ваз салам ракъурна.

– Бес вун гила гьиниз физва, Арслан агъа?
– Зун Кисловодскдиз физва. И кьве нуькерни захъ галаз 

фирвал я.
За кIуфук мили хъвер кваз адаз лагьана:
– ИкI лагь ман. Бес вун Кисловодскдиз поездда аваз вучиз 

физвач?
– Валлагь, заз са кьадар вахтуналди дагъдин гьавадал жез 

кIан хьана. Гьавиляй Магьачкъалада поезддай эвичIна, балкIан-
раллаз кестирма рекьяй вегьена Кисловодскдиз фин къарардиз 
къачуна.

– Инай Кисловодскдиз кестирма рекьяй вегьена пуд юкъуз 
фена кIанзава.

Арслан агъади пашмандаказ жаваб гана:
– Дугъриданни гьакI яни? Заз дуьз малумат ганвай хьтинди 

туш. Мад вучда кьван. Гьич тахьайтIа, вун акуна шад хьана зун.
И жегьилди Бакудиз хъфейла закай ихтилат авун патал 

икьван яргъал рехъ хкянавайди тир. На лугьумир, зун вири Ба-
кудиз сейли хьанвай кьван. За Арслан агъадин стакандиз чехир 
цвана. Ада чехир рикI алаз хъвана. Са герендилай ада рикIе затI 
авачир касди хьиз завай жузуна:

– Али хан, лагь кван, а йикъалай инихъ вуна са маса кас яна 
кьенани? За вавай тавакъу ийизва, дуьз лагь. За кьин кьазва хьи, 
садазни лугьудач.

– Эхь, кьенвайди я, вични гзаф инсанар.
– Аллагь патал дуьз лагь.
Ам кефлу хьанвай ва хъун давамарзавай. Зани адан стакан-

диз датIана чехир цвазвай.
Садлагьана:
– Бес вун Нинодихъ галаз эвленмиш жедани? – жузуна ада. 

– Шегьердин жемятди ваз ам гьелени кIанзава лугьузва.
Ада кефли ятIани ван алаз хъуьрена чехир хъун давамарна 

ва лагьана:
– Ваз чидани? Виридан ийир-тийир квахьнавай, чна а  

юкъуз анжах хьайи кардикай ихтилатзавай.
– Дугъриданни? Бес Бакуда вуч хабарар ава, Арслан агъа?
– Бакуда? Са ахьтин хабар авач. ЦIийи газет акъудзава. 

Фялейри забастовка ийизва. Чи муаллимри гагь-гагь вун гзаф 
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алакьунар авай студент тир лугьуда. Аллагь патал, лагь кван, ваз 
Нино гваз катнавайди гьикI чир хьана?

Гила за жузун-качузун авуна:
– Играми стха Арслан, иер дуст, вуна суалар гайиди бес я. 

Гила нубат зиди я. Лагь кван, ваз гьич Нино акунани? Вун Нача-
рарянан хизандикай са касдал дуьшуьш хьанани? Кипианийри 
вучзава? И кардикай абуру вуч лугьузва?

ТIимил амай незвай фу Арслан агъадин туьтуьна акIиз. 
Ада са гужалди жаваб гана:

– Валлагь, заз са хабарни авач. Заз са касни акунач. Вучиз 
лагьайтIа, зун куьчедиз кьериз-цIаруз экъечIзава.

– Вучиз, зи дуст? Вун азарлу тирни?
– Эхь, зун азарлу хьанвай. Зак дифтерия галукьнавай. За 

йикъа пудра дарманар хъвазвай.
– Дифтериядикай хуьн паталди?
– Эхь.
– Хъун давамар хъия, Арслан агъа. Чехир сагъламвал хуьн 

патал хъсан нямет я.
Ада чехир хъвайидалай кьулухъ за жузуна:
– Играми дуст, лагь кван, вун эхиримжи гъилера мус дуьз 

рахайди я?
Ада мегьрибанвилелди заз килигна лагьана:
– Мектебда пудра пуд шумуд ятIа чир хьайи чIавуз.
Дадлу чехирди и дуьзена жегьил сархуш авунвай. Адан 

зи суалрриз дуьз жаваб гудай вахт агакьнавай. Гьавиляй за ам 
датIана рахурзавай. Ада вич хуьруьз марагълу хьана атанвайди, 
вичихъ дифтерия азар галукь тавурди, вичиз Бакуда ийизвай 
вири гъибетрикай хабар авайди хиве кьуна. Ахпа ада вичин са-
ягъда буш рахунар ийиз лагьана:

– Начарарянриз вун рекьиз кIанзава. Абуру кутугай фур-
сат гьатун гуьзетзава. Са шумудра зун Кипианийрин кьилив 
фенай. Нино яргъалди азарлу яз къатканай. Ахпа ам Тифлис-
диз тухванай. Гила ам Бакудиз хтанва. Заз Нино шегьердин 
клубда тухузвай кьуьлерин межлисда акуна. Ваз чидани… Ада 
чехир яд хьиз хъвазвай ва датIана кIевиз хъуьрезвай. Ада анжах 
урус офицеррихъ галаз кьуьлзавай. Хайибуруз ам Москвадиз 
ракъуриз кIанзава, амма ам физвач. Нино гьар юкъуз шегьерда  
къекъвезва. Вири урусрин адал вил ацукьнава. Иляс бегдиз ор-
ден ганва. Мамед Гьейдарал фронтда хирер хьанва. Начарарян-
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рин вилла кана руьхъведиз элкъвенва. Вирибуру и кар ви дуста-
ри авунвайди я лугьузва.

– Мад гьихьтин хабарар ава?
– Ниноди са гъвечIи кицI къачунва. Ада гьар юкъуз гьайван 

гатазва. КицIин тIвар вуч ятIа садазни чизвач. Садбуру Ниноди 
адаз Али хан, масадбуру Начарарян лагьана эверзава лугьуда. 
Анжах завай хьайитIа, Ниноди вичин кицIиз Сейид Мустафа 
лагьана эверзава. Заз ви бубани акуна. Ада заз лагьана хьи, эгер 
мад гъибетрихъ гелкъвейтIа, за вун гатада. Кипианийри Тиф-
лисда кIвал къачунва. Абур гьамишалугъ гьана яшамиш жедай 
хьтинди я.

Завай эхиз хьанач:
– Им таб малумат я, Арслан агъа. Бес вакай вуж жеда?
Ада сархуш яз заз килигна:
– Зун пачагь жервал я.
– Вуж жервал я?
– Заз иер са уьлкведин пачагь жез кIанзава. ГьакIни жувахъ 

гзаф атлуяр хьана кIандай.
– Ваз мад вуч кIанзава?
– Рекьиз кIанзава.
– Вучиз?
– Заз жув пачагь хьана кIанзавай уьлкве чапхунайла рекьиз 

кIандай.
Зун ван алаз хъуьрена. Ам закай инжиклу хьайи хьтинди я.
Ахпа ада секиндиз лагьана:
– Гьарамзадайри зун пуд юкъуз карантинда туна.
– Гьина, мектебда?
– Эхь, ваз чидани вучиз? Вучиз лагьайтIа, за газет патал 

макъала кхьенай. Мектебда кIелзавай аялриз зулумкарвал  
ийизва лагьана кхьенай. Валлагь ахьтин гьарай-эвер гьатнай 
хьи!

– Я Арслан агъа, инсанди гьар газетдиз макъала кхьидай 
затI туш.

– Кхьена кIанзавайди я. Аквада ваз, пака за вакай гьикI 
кхьидатIа. Анжах за ви тIвар кьадач. Вучиз лагьайтIа заз тIвар 
кхьиникай хуш къведач. Зун ви дустни я эхир. За икI кхьида:  
«Къанлувилин ягъунрикай катун… чи уьлкведин са пис адет».

Ада бутылкада амай чехирни хъвана. Ахпа рухунал къатка-
на кIевиз ксана. Адан нуькерди къенез гьахьна наразивилелди 
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заз килигна. Ада саки лугьузвай: «Айиб хьуй ваз, Али хан. Вуна 
и аяллдив вучиз икьван ички хъваз туна?»

Кьуланфериз зун къецел экъечIна. Вуна садра и гьарамзада 
жегьилдиз, Арслан агъадиз килиг. Ада лагьай гафарин са паяр 
къундарма я. Ниноди вичин кицI гьар юкъуз вучиз гатана кIан-
зава кьван? Са Аллагьдиз чида ада вичин кицIел гьихьтин тIвар 
эцигнаватIа!

Зун хуьруьн рекьяй гъуз агъуз эвичIна никIерин къерехда 
ацукьна. Вацран экв аватзавачир къаяйри заз хъел кваз килиг-
завай. Абуру вуч рикIел хкизвайтIа? Алатай вахтар, я тахьайтIа 
инсанрин хиялрай физвайбур? МичIи цава авай гъетер Бакудин 
эквериз ухшар тир. И кьил, а кьил авачир чкайрай къвезвай агъ-
зурралди нурар зи вилерин нинейриз атIум хьанвай. Гьа икI, 
за са сятда, мумкин я гьадалайни гзаф вахтунда цав сейр авуна. 
«Ниноди урус офицеррихъ галаз кьуьлзава ман» фикирна за. 
Садлагьана заз а йифиз хиялрикай къакъатна Бакудиз хъфиз 
кIан хьана. Са чурчул вишришна зи патавай алатдамаз за ам 
кьуна. Гзаф кичIе хьанвай адан рикIи зи капал ягъазвай. За адан 
къайи тандилай кап аладарна. Ада вичин гъвечIи вилерив заз 
килигзавай. За чурчул виниз хкажна мукьуфдив адаз фикир 
гана. Хамунин ранг алахьнавай и гьайван къадимдай амай, кьу-
ранвай хамуник кутунвай жанлу са къванциз ухшар тир. За чур-
чулдиз «Нино» лагьана, рушан кицI рикIел хкана. «Нино, за вун 
гатадани?» Ингье инсандивай чурчул гьикI гатаз жеда кьван?

Чурчулди сад лагьана сив ахъайна. Хци мез акъудна, ахпа 
кьулухъ чIугун хъувуна. Зун ван алаз хъуьрена. Адан гъвечIи 
меци йигиндиз гьерекатзавай. За кап ахъайна ва чурчур гьасят-
да къванерин арада юхдиз акъатна.

Зун кIвачел къарагъна дехмедиз хъфена. Арслан агъа гье-
лени ксанвай. Вафалу нуькерди адан кьил вичин метIел тунвай.

За къавал акьахна купIунин вахт алукьдалди са пIапIрус 
чIугуна.
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ХХ кьил

Им вучтин дуьшуьш тиртIа заз жувазни чир хьанач. Са 
юкъуз ахварай аватайла зи вилик Нино акъвазнавай.

– Вун гзаф кагьул хьанва, Али хан, – лагьана ада.
Ахпа зи месин къерехдал ацукьна.
– Гьеле ксудамаз хухни ийизва вуна, – хълагьна Ниноди.
За кIвачел къарагъна терсдаказ рушаз килигна:
– Хух авун зи туьтуьндик акадарнавай бейгьушардай затIа-

рикай я.
Ниноди кьилив зи гафар тестикьарна лагьана:
– АкI ятIа, вуна бейгьушардай затIар чIугун тергна кIанза-

ва.
– Я сефигь, лагь кван, вуна къачунвай а язух кицI вучиз га-

тазва?
– За кицI чапла гъилив кьуна, эрчIи гъилив гатазва.
– Бес вуна кицIиз гьихьтин тIвар ганва?
Ниноди умун ванцелди лагьана:
– За адаз Килиманчаро лугьуз эверзава.
За вилериз гъуд гана. Гьасятда гьар са шей зи вилерикай 

карагна: Начарарян, Къарабагъдин балкIан, вацран эквер ават-
навай рехъ ва Сейидан балкIандал алай Нино.

За садлагьана гьарайна:
– Нино, вун иниз гьикI атана?
– Арслан агъади ваз зун рекьиз кIанзава лагьана вири ше-

гьердиз чав чукIурнава. Гьавиляй зун иниз атана.
Адан вилерал накъвар акьалтнавай.
– Зун вахъ акьван дарих хьанва хьи, Али хан.
Зи гъил Нинодин киферихъ галукьна. За къужахламишна 

адаз темен гана. Адан пIузарар аралу хьана. ПIузаррин гьара-
ратди зун бейгьушарна.

За Нино месел ярхарна, адал алай ипекдин пекер хтIунна. 
Адан беден хъуьтуьл ва атирлу тир. Нино акьван яхун тир хьи, 
адан пакун тIвалар аквазвай. За ам къужахда кьуна акьван кIе-
виз чуькьвена хьи, ада тIар хьана цIугъна. «Нино» лагьана за. И 
гафунихъ са гьихьтин ятIани суьгьуьрлу къуват авай. И гафунин 
суьгьуьрди хьайи кьван крар вири юхдиз акъудна. Хьайи кьван 
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крар анжах накъвар акьалтнавай ири гуржи вилери – кичIевал, 
кфет, хушбахтвал вуч ятIа хъсандиз кьатIузвай вилери рикIел 
хкизвай. Нино шехьнач, ада гьич гьарайни авунач. Садлагьана 
яргъан хкажай Нино адан кIаник акахьна ва вичин чин зи хурал 
туна чуьнуьхарна. Адан зериф бедендин гьар са гьерекатди цихъ 
къаних накьвади хьиз куьмек тIалабзавай. За яргъан явашдаказ 
кIвачерихъ ялна. Са кьадар вахтунда чун секин, юргъун, хуш-
бахт инсанар хьиз къаткана. Садлагьана Ниноди лагьана:

– Зун гила кIвализ хъфида. Мад вуна зун рекьидачирди аш-
кара я.

– Вун иниз ялгъуз атанвайди яни, Нино?
– Ваъ, зун иниз Сейид Мустафади гъана. Ада иниз къведа-

маз за вун Али хандин кьилив тухузва, эгер вуна ам инжиклу 
авуртIа, за вун рекьида лагьана. Эгер за вун инжиклу авуначтIа, 
адаз эвериз жеда вавай.

За адаз эвернач, Нинодиз темен гана.
– Вун гьа и кардин патахъай иниз атанвайди яни?
– Ваъ, – лагьана Ниноди.
– АкI ятIа вун вучиз атанватIа лагь.
– Вуч лугьун? – жузуна Ниноди.
– А йифиз Сейид Мустафадин балкIандаллаз Бакудиз  

хъфидайла вун вучиз кисна акъвазнавай?
– Дамах квайвиляй.
– Бес гила вун вучиз ина ава?
– Мад дамах квайвиляй.
За адан гъил кьуна жегьре рангунин тупIар къугъурна.
– Бес Начарарянан месэладикай вуч лугьуда вуна?
Ниноди явашдаказ лагьана:
– Ваз ада зун гужуналди гваз катайди хьиз жемир. Заз ахь-

тин гьерекат авуналди жува дуьз ийизвай хьиз жезвай. Ингье 
зун ягъалмиш хьанвай. Тахсир зиди тир ва зун рекьин герекза-
вай. Гила ваз гьар са шей чир хьанани?

За адан чими гъилин къенез темен гана. Вичиз гьакъикъат 
ачухарун гьикьван хаталу ятIани, ада хьайи крарикай авайвал 
лугьузвай. Гьавиляй зун чIукьни тавуна акъвазнавай...

– Гьакъикъат ачухариз кIанз зун иниз атанвайди я, – лагьа-
на Ниноди. – Зун Москвадиз физва.

За рикIинив агатна адан са хел ахъайна. Зи бачIух дуст 
Сейид Мустафа гъиле яракь кьуна, кIвачер кIватIна ракIарихъ 
ацукьнавай. Адан юкьва къацу къуршах авай.
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– Сейид, – лагьана за, – фена са фекьи ва са шагьид гъваш. 
Са сятдилай зун эвленмиш жезва.

Сейида жаваб гана:
– За фекьидиз эвердач. Анжах кьве шагьид гъида. Некягь 

за жува ийида. Заз и кардин ихтиярни ава.
За ракIар акьална. Нино чарпайдал ацукьнавай. Адан 

чкIанвай чIулав кифери къуьнер авайвал кIевирнавай. Ам  
хъуьрена:

– Хъсандиз фагьум-фикир ая, Али хан. Вун са шеври ру-
шахъ галаз эвленмиш жезва.

Зун адан патав къаткана.
– Ваз дугъриданни захъ галаз эвленмиш жез кIанзавани? – 

жузуна Ниноди.
– Эгер вуна зун жуван гъуьл хьиз кьабул авуртIа... Ваз чизва 

хьи, зун къанлу я, захъ душманар гзаф ава.
– Заз чизва. Ингье абурувай иниз къвез жедач. Ша чунни 

гьа ина амукьин.
– Нино, ваз гьакъикъатда ина, и дагъдин хуьре, и кесиб дех-

меда, нуькерарни авачир са чкада зи патав амукьиз кIанзавани?
– Эхь, – лагьана Ниноди. – Заз ина амукьиз кIанзава. Вучиз 

лагьайтIа вун ина амукьун чарасуз я. За кIвалин крар ийида, фу 
чрада, ваз хъсан паб жеда.

– Бес вун ина дарихмиш жедачни?
– Ваъ, гьикI дарихмиш жеда кьван... вахъ галаз са яргъан-

дик ксуз къарагъирвал я.
Са ни ятIани ракIар гатана. За фад пекер алукIна. Ниноди-

ни зи пижама гьалсна. Кьилел цIийи чалма алай Сейид Муста-
фа къенез гьахьна. Ада кьве шагьидни гъанвай. Ахпа Сейида чи-
лел ацукьна, къуршахдай са кьвати акъудна. Къватидал “Анжах 
Аллагьдин рекье” гафар кхьенвай. Ада чапла гъиле са кагъаз 
кьуна. НацIунин къелем девитдик кутуна. Ахпа иер хатIуналди 
кхьена: “Бисмиллагьи-рагьмани-рагьим». Захъ элкъвена жузу-
на:

– Агъа ви тIвар вуч я?
– Али хан Ширваншир. Ширванширрин сихилдай тир Се-

фер хандин хва Али хан.
– Ви дин вуч я?
– Зун мусурман я. Алгьемдулиллагь.
– Ви тIалаб вуч я?
– Заз и дишегьлидихъ галаз эвленмиш жез кIанзава.
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– Ханум, ви тIвар вуч я?
– Принцесса Нино Кипиани.
– Ви дин вуч я?
– Зун Рум Ортодокс килисадиз талукь я.
– Ви тIалаб вуч я?
Нино са геренда чIукь тавуна акъвазна, ахпа ада кьил хкаж-

на такабурдаказ лагьана:
– Заз жуван дин хуьз кIанзава.
Сейида жуьрэтлудаказ кхьизвай. Адав гвай кагъаз къверда-

вай иер араб гьарфаралди кхьенвай гафарив ацIузвай. Некягь-
дин кагъаз гьазур тир.

За кагъаздал къул чIугуна. Ниноди жузуна:
– Гила за гьи фамилия кхьена кIанзава?
– ЦIийи фамилия.
Ниноди къелем кIевиз чуькьвена кхьена: “Нино ханум 

Ширваншир”.
Ахпа шагьидри къулар чIугуна. Мустафади кагъаздал ви-

нел вичин тIвар алай муьгьуьр эцигна. Ана иер куфи хатIунал-
ди ихьтин гафар кхьенвай: “Куьллуь-Ихтиярдин лукI Гьафиз 
Сейид Мустафа Мешгьеди”.

Сейида некягьдин документ зав вугана. Ахпа зун къужахла-
мишна фарсдалди лагьана:

– Али хан, зун хъсан кас туш. Ингье Арслан агъади лагьана 
хьи, Нино галачиз вун и дагълара гъилерай фида ва гьарамзада 
жеда. Имни гунагь я. Ниноди вич ви кьилив твах лагьана минет-
най. Эгер Ниноди лагьай гафар дуьз ятIа, пака чна ам рекьин.

– Ада лагьай гафар гьакъикъат туш, амма чна ам рекьидач, 
къуй яшамиш хьурай.

Сейид Мустафади вич-вичивай квахьайди хьиз заз килиг-
на. Ахпа кIвализ вил вегьена ван алаз хъуьрена. Са сятдилай 
кьулухъ чна тик къаядилай къалиян гадарна. Чи мехъер гьа ихь-
тинди хьана.

Садлагьана уьмуьр цIийи кьилелай иер жез гатIунна. Зун 
къекъведайла хуьруьн жемятди заз хушдиз, кIуфук хъвер кваз 
килигзавай. Зани хуьруьнвийриз гьа икI жаваб гудай. Вучиз 
лагьайтIа зун хушбахт тир. За жув лугьуз тежедай кьван хъсан 
гьисс ийизвай. Заз жуван вири уьмуьр ина, гъвечIи кIвачер авай, 
яру рангунин Дагъустандин шалвар алукIнавай Нинодихъ галаз 
санал акъудиз кIандай.
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Нино хуьруьн адетрихъ, ацукьун-къарагъунихъ галаз вер-
диш хьанвай. Ам инин дишегьлийрилай тафаватлу тирди, ада 
масакIа фикирзавайди, адахъ масакIа яшамиш жедай алакьу-
нар авайди садани кьатIузвачир. Хуьре са касдини кIвалин къ-
уллугъчи хуьзвач лугьуз, Нинодизни ам кIан хьанач. Ниноди 
хуьрек чрадай, къунши дишегьлийрихъ галаз гафардай, хуьруьн 
вири хабарар завни агакьардай. За балкIандаллаз гъуьрчез физ, 
гъуьрч авур гьайванар кIвализ хкиз, Ниноди чразвай къариба 
хуьрекар незвай.

Чи йикъар икI алатзавай: экуьн яралай за Нино кIвачел 
алачиз, ичIи хъенчIин квар гваз яд гъун патал гьикI булахдал 
физватIа сейр ийидай. Квар цив ацIурайдалай кьулухъ ам цIал-
цIам тушир, патахъ, ханвай къванерал кIвачер игьтиятлувилел-
ди эцигиз-эцигиз хкведай. Ада къуьневай кварцин тум вичин 
зериф гъилерив кIевиз кьадай. Нино тек садра кIвач галкIана 
ярх хьанай. Кварни гъиляй акъатна кIамуз авахьнай. А чIавуз и 
кар эхиз тахьай Нино шехьнай. Къунши папари адаз теселли 
ганай. Гьа йикъалай Нино гьар юкъуз булахдал анжах къунши 
папарихъ галаз санал фидай. Абур къазран къекъуьнрив гуьне-
диз акьахдай. Заз яргъалай Нинодин кьецIил кIвачер аквадай. 
Ниноди вичи-вич виниз такьуна вилик килигдай. Ихьтин чIа-
вуз ада заз килигдачир. Зани жув маса чкадиз килигзавай кас-
ди хьиз тухудай. Ада дагъвийрин къанунар хъсандиз чирнавай. 
Кьилин къанун ам тир хьи, дишегьлиди са чIавузни маса инсан-
рин патав вичин муьгьуьббат малумарна кIанзавач.

Ниноди мичIи дехмедиз гьахьна ракIар акьалдай, квар чи-
лел туна заз са сатул яд гудай. Ахпа фу, ниси, вирт гъана суфра-
дал эцигдай ва чнани хуьруьн жемятди хьиз абур гъилив недай. 
Ниноди кIвачер кIватIна чилел ацукьизни чирнавай. Фу тIуьр-
далай кьулухъ Ниноди тупIариз мез гана вичин лацу сарар къа-
лурдай. Ахпа лугьудай:

– Инин адетрив кьадайвал, гила за ви кIвачер чуьхвена 
кIанзава. Амма чун тек тирвиляй ва за булахдай яд гъизва лу-
гьуз вуна зи кIвачер чуьхвена кIанзава.

За адан гъвечIи, къугъварган хьтин кIвачер цик кутадай. 
Ниноди аялди хьиз кIвачер къугъурдай ва зал цин стIалар ве-
гьедай. Ахпа чун къавал акьахна гьанал ацукьдай. Ниноди бязи 
вахтара явашдиз мани лугьудай. Гагь-гагь элкъвена Мадонна-
дин чин хьтин чинив заз килигдай. Зун лагьайтIа , Мадоннадин 
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чиниз килигуникай галатдачир. Гьар йифиз ам са гъвечIи гьай-
ван хьиз агаж хьана ксудай. Садра Ниноди завай жузуна:

– Али хан, вун хушбахт яни?
– Пара хушбахт я.
Ахпа за адаз суал гана:
– Ваз Бакудиз хъфиз кIандани?
– Ваъ! – лагьана кьетIи жаваб гана Ниноди. – Заз Азиядин 

дишегьлийрин крар залайни алакьзавайди, жуван гъуьлуьз  
къуллугъиз жезвайди субутиз кIанзава.

НафтIадин лампа туьхуьнарайдалай кьулухъ Ниноди ме-
сел къатканваз мичIи къецихъ килигиз бязи месэлайрикай 
фикирдай: яраб къавурмишнавай хипен якIук икьван серкер 
акадарун герек тир жал? Яраб шаир Руставелидинни пачагь 
Тамарадин арада муьгьуьббатдин дуьшуьшар хьана жал? Хуьре 
яшамиш жезвай вахтунда сас тIа хьайитIа вучда? Накь къунши-
дин папа вичин гъуьл кулунив вучиз гатазвайтIа?

Нино дертлуз, “уьмуьр аламатрив ацIанва” лагьана ксу-
дай. Йифиз ахварай аватайла ада зи кьуьтебдик гъил галукьар-
на лавгъадаказ “зун Нино я” лугьудай ва ахпа ксун хъийидай. За 
адан зериф къуьнер яргъандив кIевирдай. Гагь-гагь за фикир-
дай: “Нино, вун Дагъустандин хуьре авайдалайни хъсан чкада 
уьмуьр гьализ лайихлу я”.

Са юкъуз зун чаз мукьвал тир Хунзах посёлокдиз фенвай. 
Анай хкведамаз за нафтIадин лампа, граммофон ва са ипекдин 
шарф къачуна хкана... Граммофон акурла Нино пагь атIана 
амукьна. Амма гьайиф къведай кар ам тир хьи, Хунзаха авайди 
анжах кьве граммофондин вал тир. Абурукай сад дагъвийрин 
кьуьлдай макьам, муькуьди “Аида” операдай са ария тир. Чна 
и валарин тафаватлувилер бегьемдиз кьатIудалди абурухъ яб 
акалдай.

Бакудай гагь-гагь хабарар къведай. Нинодин хайибуру 
чавай са медени уьлкведиз фена яшамиш хьун тIалабзавай. 
ТахьайтIа, чпи чаз лянет ийида лугьузвай. Нинодин буба тек 
садра чи кьилив атана. Вичин руша дехмеда яшамишиз акурла 
княздик хъел акатна. Ада лагьана:

– Аллагьдин хатурдай, куьн ина амукьмир. И баябан чкада 
Нино азарлу хьун мумкин я.

Ниноди адаз жаваб гана:
– Буба, зун садрани гилан хьиз сагълам хьайиди туш. Чун 

инай санизни фидач. Заз и яшда хендеда жез кIандач.
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– Дуьньяда бейтереф уьлквеяр ава эхир. Месела, Испания. 
Начарарянрин сихилдай са касдивайни ана квек хата хкIуриз 
жедач.

– Бес Испаниядиз гьикI физ жеда, буба?
– Швецариядин рекьяй.
Ниноди хъел кваз жаваб гана:
– Заз Швецариядин рекьяй санизни физ кIанзавач.
Княз Бакудиз хъфена. Ада гьар вацра чаз кIаникай алукIдай 

пекер, ширинлухар ва ктабар ракъурдай. Ниноди ктабар хвена, 
амай шейэр хуьруьн жемятдиз пайдай.

Са юкъуз зи буба чи кьилив атана. Нино кIуфук регъуьдай 
хъвер кваз адан вилик экъечIна.

– Хуьрекар вуна чразвани? – жузуна бубади адавай.
– Эхь, за чразва, – жаваб гана Ниноди.
– Ядни вуна гъизвани?
– Ядни за гъизва.
– Зун яргъал рехъ атана галатнава. Вавай зи кIвачер чуьхуьз 

женни?
Ниноди гьасятда ядни леген гъана бубадин кIвачер  

чуьхвена. Бубади “чухсагъул” лагьана жибиндай жегьре рангу-
нин гевгьеррикай раснавай са хтар акъудна Нинодин гардан-
да туна. Ахпа суфрадихъ ацукьна. Ниноди чрай хуьрекар нез 
гатIунна. Эхирдай вич гьихьтин къарардал атанатIа лагьана:

– Али хан, вахъ лайихлу кайвани ава, анжах адан ашпазвал 
пис я. За иниз Бакудай са ашпаз ракъурда.

Ниноди гьарайна лагьана:
– За квевай тавакъу ийизва, ракъурмир. Жуван гъуьлуьз за 

жува къуллугъда.
Буба хъуьрена ва Бакудиз хъфей кумазни ада Нинодиз 

брильянтдин къашар авай са жуьт япагьанар ракъурна.
Чун авай хуьр гзаф секин чка тир. Тек садра Къази Мул-

лади хуьруьн къерехда са яракьлу кас кьунва лагьана чаз хабар 
гана. Садбуру ам эрмени я лугьузвай. Хуьре гьарай-эвер гьат-
на... Вучиз лагьайтIа кьунвай касдиз хуьруьн мугьман тир заз 
гуьлле гуз кIанзавай. Зун яна рекьин ина яшамиш жезвай гьар 
са касдин намусдик хкIурун лагьай чIал тир. А кас акваз кIанз 
зун къецел экъечIна. Дугъриданни ам эрмени тир. Ингье ам 
Начарарянрин сихилдай яни, тушни лугьун четин тир. Хуьруьн 
агъсакъалри санал кIватI хьана ихьтин къарар гана: а кас къам-
чидив гатана хуьряй чукурун. Эгер ам Начарарянрикай ятIа, 



146

хъфена муькуь мукьва-кьилийриз хабар гудай. Ваъ а сихилдай 
туштIа, Аллагьди хуьруьнвийрин хуш ният акуна абурун гуна-
гьдилай гъил къачуа.

Са гьина ятIани, маса планетда дяве авай. Чаз адакай хабар 
авачир. Чи дагълар Шамилан девирдин кьисайрив ацIанвай. 
Дяведин хабарар чав агакьзавачир. Дустари чаз ара-ара газетар 
ракъурзавай. Амма за а газетар кIел тийиз са къерехдик гадар-
завай. Ниноди садра жузуна:

– Дяве гьелени давамзавайди ви рикIелай алатнавач хьи?
За хъуьрез-хъуьрез жаваб гана:
– Нино, авайвал лагьайтIа, за дяве эсиллагь рикIелай 

алуднавай. Заз алатай девирдинни гележегдин арада авай лап 
куьруь вахтундани уьмуьр гьалун генани хуш тир. Им Аллагьди 
Али хан Ширваншираз ганвай савкьват тир.

Гьа и чIавуз гьекь хьанвай балкIандаллаз атанвай са касди 
чав чар вугана. Чар я зи бубади, яни Сейид Мустафади кхьен-
вачир. Чарчин винел, “Арслан агъадилай Али хандиз” гафар 
кхьенвай. Ниноди тажубдаказ жузуна:

– Адаз чавай вуч кIанзава?
Атлуди лагьана:
– Квез чарар гзаф ракъурнава, абур гьеле агакьнавач. Ар-

слан агъади заз гзаф пулар гана лагьана хьи, и хабар квез сифте 
яз гьадавай чир хьурай.

“Хуьре яшамиш хьунин эхир агакьнавай хьтинди я” лагьа-
на фикирна за. Ахпа чар ахъайна кIелиз гатIунна. Ана кхьенвай: 
“За квез Аллагьдин тIварцIелди салам ракъурзава, Али хан. Вун 
гьикI я? Куь балкIанар, чехирар, хипер ва хуьруьн жемятар гьикI 
я? Зи кефияр хабар кьуртIа, зун хъсан я. Ваз чир хьурай хьи, чи 
шегьерда чIехи са вакъиа кьиле фенва. Дустагъар дустагъхана-
дай ахъайнава ва гила абур куьчейра къекъвезва. Заз чизва, гила 
вуна полиция гьинва лагьана жузарвал я. Чир хьухь, икьван га-
гьди гьукуматдин векилар тир полициядин къуллугъчияр гила 
гьуьлуьн къерехда авай дустагъханада тунва. Бес аскерар? Гила 
аскерарни амач. Заз чизва, вуна лугьурвал я хьи, бес чи губерна-
торди гьиниз килигзава? Чи губернатор вижесуз инсанар идара 
авуникай галатнавайвиляй накь шегьердай катнава. Ина адан 
анжах са шалварни куьгьне кокард ама.

Якъин вуна хъуьрена лугьурвал я хьи, ибур таб я. За таб 
рахазвач, зи дуст. Гила вуна жува-жуваз “бес урус пачагьди чи 
шегьердиз кьушун ва цIийи губернатор вучиз ракъурзавач” 
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лагьана суал гурвал я. Ваз чир хьурай хьи, гила пачагь амач. И 
крариз гьихьтин къимет гурвал ятIа чидач, амма чна накь мек-
тебдин кьилин муаллим гатана ва са касдини чаз манийвал аву-
нач. Зун ви дуст я, Али хан. Гьавиляй ваз и крарикай сифте яз 
за малумат гузва. Вири Начарарянар чпин уьлкведиз катнава. 
Шегьердани полиция авач. Саламатдиз амукь, Али хан. Ви дуст 
ва лукI Арслан агъа”.

За кьил хкажна. Нинодин рангар атIанвай. Ада зурзазвай 
ванцелди лагьана:

– Али хан, рекьер ахъа я. Чун кIвализ хъфизва, кIвализ!
Хвешивиляй Ниноди датIана и гафар тикрарзавай. Ада 

шехьиз-шехьиз “чун хъфизва” лугьуз-лугьуз зи гардан кьуна. 
Ада вичин кьецIил кIвачер хуьруьн руг авай гьаятдал гьалчза-
вай.

– Эхь, гьакI я, Нино, чун кIвализ хъфизва, – лагьана за.
Заз гьам хвешизвай, гьамни зун пашманвили кьунвай. 

Чпихъ ялзавай кьакьан ва иер дагълари яргъара рапрапзавай.
За тик къаядал алай чIизерин мукариз ухшар гъвечIи дех-

мейриз килигна, ахпа чин муъминриз ибадат ийиз эверзавай 
гъвечIи минарадихъ элкъуьрна.

А югъ чун хуьре яшамиш хьайи эхиримжи югъ тир.

ХХI кьил

Инсанрин суфатра кичIевилинни хвешивилин гьиссер 
какахьнавай. Куьчейра къизилдин рангунин къи-

метлу кагъазрал манасуз гафар кхьена куьрсарнавай. Базарда 
алишвериш ийизвай дишегьлийри куьчейрин пипIерал акъваз-
на Америкадин гьиндуйризни Африкадин негрийриз азадвал 
тIалабзавай. Дяведин чарх терсина элкъвенвай. ЧIехи княз юх-
диз акъатнавай. Къазуннавай куьгьне пекер алай, гьалдай фен-
вай аскерар къурабаяр хьиз шегьердин куьчейра къекъвезвай,  
юкъуз араяр акадарзавайбуру туьквенар чапхунзавай.

Ниноди агъуз хьана картадиз килигзавай. “За дяве авачир 
са уьлкве жагъурзава”, – лугьузвай ада. За айгьамдалди лагьана:

– Белки чун Москвадиз, я Петербургдиз фин?
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Ниноди къуьнер агажарна. Ада сад лагьана тIуб Норвеги-
ядин винел хвена.

– А уьлкведа ислягьвал авайди ашкара я, амма аниз гьикI 
фин? – жузуна за.

Ниноди агь чIугуна.
– Ваъ, аниз чавай физ жедач. Бес Америкадиз вуч лугьузва 

вуна?
– Атлантикадин океан душмандин цин кIаникай фидай ги-

мийрив ацIанва, – жаваб гана за.
– Бес Гьиндистан, Испания, Китай, Япония?
– А уьлквейрани я дяве физва, яни чавай фена акъатиз жеч, 

– лагьана за.
– Али хан, чун желеда авани? – жузуна Ниноди.
За ам секинарна:
– Вун дуьз гъавурда акьунва, Нино. Гила катунин мана авач. 

Чна туьрквер къведалди шегьердин агьалийрин сагъламвал ва 
сабурлувал хуьнин къайгъу чIугуна кIанзава.

Ниноди наразивилелди лагьана:
– Зун вучиз къагьримандиз гъуьлуьз фенвайди я? Заз ло-

зунгар, рахунар хуш къведач. Эгер ихьтин гьалар давам авуртIа, 
зун ви Иранда авай имидин кьилив фида.

– ИкI давам хьун мумкин туш, – лагьана кIваляй экъечIна 
зун.

Инсанриз куьмек гун патал пулар кIватIдай Ислам жеми-
ятдин дараматда ижлас авай. Са шумуд варз вилик халкьдин 
къайгъу чIугун патал зи бубадин кIвале кIватI хьайи рябетлу 
инсанар ана авачир. Дараматдин салонда гъиле къуват авай же-
гьилар кIватI хьанвай. РакIарихъ заз Иляс бег акуна. Иляс бег 
Мамед Гейдарни галаз фронтдай хтанвай. Абур пачагь тахту-
най гадарнава лагьай хабар ван хьайи кумазни иниз атанвай. 
Кьведни дяведа вилералди акур крар къияматдалди рикIе хуь-
дай инсанриз ухшар тир.

– Али хан, лагьана Иляс бегди. – Чна гьерекат авуна кIанза-
ва, душман шегьердин ракIарихъ акъвазнава.

– Эхь, чна чун ягъунрикай хвена кIанзава, – лагьана за.
– Ваъ, чна гьужум авуна кIанзава.
И гафар лагьай Иляс бег вилик акъатна трибунадихъай ра-

хана:
– Гуьрметлу мусурманар! Заз мад гъилера квез чи ше-

гьердин гьаларикай малумат гуз кIанзава. Инкъилаб гатIунай 
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йикьалай фронт чикIизва. Урус кьушундин фронтдай катна-
вай яракьар гвай аскерар тарашчивал авун патал Бакудин па-
тав акъвазнава. Шегьерда мусурман аскеррин анжах са часть 
ава. А часть «Вагьши дивизядин» гуьгьуллуйрикай ибарат я. 
Кьадардални яракьрал гьалтайла чун урусрин кьушундилай 
зайиф я. Чи шегьерда авай кьвед лагьай военный часть эрме-
нийрин миллетчи «Дашнаксутюн» партиядиз махсус я. И пар-
тиядин кьиле авай Степан Лалаева ва Андроник Озаняна чахъ 
галаз алакъа хуьзва. Абуру Къарабагъ ва Эрменистан хуьн патал 
шегьердин эрменийрикай ибарат кьушун тIуькIуьрзава. Чна а 
ксар кьушун арадал гъана Эрменистан галайнихъ тухуниз та-
лукь план кьилиз акъудун патал гьевеслу авунва. Гьавиляй эр-
менияр чахъ галаз санал урусриз ултиматум гуниз рази я. Чна 
тIалабзава хьи, урус аскерар ва катнавайбур чи шегьердай тIуз 
тефирай. Урусри и тIалабун кваз такьуртIа, чна эрменийрихъ 
галаз санал яракьдин гужуналди чи мурад кьилиз акъудда. Му-
сурманар! Яракь кьуна «Вагьши дивизиядик» экечI! Душман 
ракIарихъ гала.

За яб гузвай. И рахунрай дяведин ва ивидин ни кьвезвай.Са 
шумуд югь тир за казармадин гьаятда плумётдикай гьикI мен-
фят къачудатIа чириз. Гила завай жуван цIийи чирвал герек тир 
чкада кардик кутаз жеда. Мамед Гьейдар зи патав акъвазна па-
трумдашрив къугъвазвай. За адан япал кушкушна: «Ахпа Иляс 
бегни галаз чи кIвализ ша. Сейид Мустафани къвервал я. Чна 
къенин гьаларикай веревирдар авуна кIанзава».

Мамед Гьейдара кьилин ишарадалди « къведа» лагьа-
на. Дустар гежел вегьин тавуна атана. Абурув яракьарни гвай. 
Сейид Мустафади гьатта вичин къацу къуршахдин кIаникай 
са хенжелни куьрсарнавай. Ниноди кIвалин кеспидал маш- 
гъул дишегьлиди хьиз тадиз чаяр гъана. Чи къене кьил акъу-
диз тежер хьтин секинвал авай. Дяведин вилик Баку сефил ва яд 
шегьер хьиз аквазвай. Куьчейра гьелени инсанар къекъвезвай, 
кIвалахрал физвай, базарра алишвериш ийизвай. Амма абу-
рун гьерекатра са гьихьтин ятани къарибавал авай. Саки абуру  
уьмуьрдин гьар йикъан вердишар лап мукьвара манасуз крариз 
элкъведайди кьатIузвай.

– КIвале квез герек тир кьван яракьар авани? – жузуна Иляс 
бегди.

– Вад тфенг, муьжуьд тапанчи, са плумёт ва дяведин суьр-
сетар ава.
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– Идалай гъейри квез дишегьлиярни аялар чуьнуьхарун 
патал чилин кIаник квай чка авани?

Ниноди садлагьана кьил хкажна кьетIидаказ лагьана:
–Зун чилин кIаник квай чкадиз фидач. За жуван кIвал  

хуьда.
Мамед Гьейдара секиндиз лагьана:
– Нино, чна яракьар кардик кутарвал я. Чал хирер хьай-

итIа, вунани хирер кутIунда.
Ниноди кьил агьузна, ванер кьунвайди хьиз лагьана:
– Аман Аллагь, чи шегьердин куьчеяр дяведин майдандиз, 

театрдин дарамат кьилин штабдиз элкъведа. Са тимил вахтун-
дилай Николаян куьчедиз фин Китайдиз финилай четин жеда. 
Пак Тамарадин лицейдиз фин патал са кьушун кIаник кутун 
герек я. Губернатордин багъдиз галчур жез- галчур жез фин хи-
ялдиз къвезва зи. Са вахтунда чун Али хандихъ галаз гуьруьш-
миш хьайи гьавиздин патав пулемёт кардик кутарвал я. Чун са 
къариба шегьерда яшамиш жезва.

Ахпа Иляс бегди вичин фикир ачухарна:
– Зун шегьердин къене дяве тежедайдан чIалахъ я. Урусри 

чи ултиматум кьабулда.
Мамед Гьейдара хъел кваз хъуьрена лагьана:
– Квез лугьуз рикIелай алатна. Зун иниз къведалди Аседул-

лагьал дуьшуьш хьана. Ада лагьана хьи, урусри ултиматум кьа-
булнавач. Абуруз чав гвай яракьар къахчуз кIанзава. За жуван 
яракь вугудач.

Иляс бегди лагьана:
– Им чи эрмени терефдарар патал дяве лагьай чIал я.
Нино секиндиз акъвазнавай, ада чин дакIардихъ элкъуьр-

навай. Сейид Мустафади вичин чалма дуьзарна лагьана:
– Аллагь! Аллагь! Зун фронтда хьайиди туш. Али хан кьван 

акьуллуни туш. Ингье заз гьихьтин девир алукьнаватIа хъсан-
диз аквазва. Дяведа мусурманар гавуррин вафалувилин чIалахъ  
жезватIа, а дяведай хийир къведач. Гьакъикъатда масадал ар-
хайин хьун пис шей я. Шариатди икI лугьузва ва уьмуьрдани 
гьа икI я. Эрменийрин яракьлу кIеретIриз ни регьбервал гузва? 
Степан Лалая! Ам вуж кас ятIа квез чизава. Зун эрменийри чахъ 
галаз санал урусрин аксина женг чIугвадайдан чIалахъ туш. Чи 
вилик акъвазнавай урусар вужар я эхир? Гъилерай фенвай,  
къазуннавай пекер алай са суьруь анархистарни бандитар. Абу-
рун чIехидан тIвар Степан Шаумян я. А касни эрмени я. Эрмени 
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анархистарни эрмени миллетчияр мусурманринни эрмений-
рин миллетчийрилай фад галкIида. Гьар са шей Къуръандин 
гьакъикъатар хьиз ашкара я.

– Сейид, лагьана Ниноди, – ина са маса гьакъикьатни ава. 
Эгер урусри гъалибвал къачуртIа, абуру Степан Лалаяхъ ва Ан-
дранинахъ галаз хъсандиз рафтар ийидач.

Мамед Гейдар сад лагьана ха- ха къачуна хъуьрена:
– Дустар, заз квевай уьзуьр кIанзава, эгер чна дяведа гъа-

либвал къачуртIа, эрменийрин гьалар гьикI жеда? Туьрквер 
Эрменистандиз гьахьайтIа, чна эрменийрин уьлкве патал женг 
чIугвадач.

Иляс бегди хъел акатна лагьана:
– Ихьтин гафар лугьумир, гьич хиялдизни гъимир. Эрме-

нийрин месэла рагьятдиз гьялиз жеда.Лалая регьбервал гузвай 
батальонар Эрменистандиз фирвал я. Аскеррихъ галаз санал 
абурун хизанарни куьч жеда. Гьа икI, са йисан къене Бакуда са 
эрменини амукьдач. Абур чпин уьлкведин иесияр жеда. Ахпа 
чун кьве къунши халкь хьиз яшамиш хьана кIанзава.

За гаф къачуна лагьана:
– Иляс бег, Сейид Мустафа гьахъсуз туш. Ина халисан си-

ясатчи кIанзава. Халкь къиргъиндикай хуьн патал вичин рикIе-
вай кьисасчивилин гьисс гадариз алакьдай сиясатчи. Ам акьул-
лу кас тиртIа, вич ва вичин халкь хуьн патал чи патаз элячIдай.

Чна мичIи жедалди веревирдер авуна. Эхирдай Ниноди 
лагьана:

– Куьн кIантIа сиясатчи хьухь, кIантIа гьакIан инсан, заз 
кIанзавайди ам я хьи, куьн са гьафтедилай иншаллагь иниз хту-
рай. Эгер шегьерда ягъунрик кьил кутуртIа...

Нинодивай вичин гафар эхирдалди лугьуз хьанач.
Йифиз ам зи къвалав къаткана, амма адавай ксуз хьанач. 

Адан пIузарар кьеженвай. Ниноди вилер дакIардиз атIумарна 
са гафни лугьузвачир. За ам къужахламишна.

Ада чин захъ элкъуьрна жузуна:
– Али хан, вунани женг чIугвадани?
– Гьелбетда, Нино, – лагьана за.
Ада тикрарна: «Гьелбетда вуна женг чIугварвал я». Садла-

гьана Ниноди гъилерив зи кьил къужахламишна вичин хурал 
туна, ахпа заз темен гана. Адаз кIеви гьевес атанвай. Ада къиз-
мишвилелди зун вичихъ ялна. Адан чини са маса дуьньядикай 
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хабар гузвай. Ахпа зи кьил вичин вилерив агуднна милайимдиз 
лагьана:

– За чи хциз «Али» тIвар гуда.
ДакIардай аквазвай кьакьан ва зериф минарадиз вацра ви-

чин нурар хъичирнавай. Къадим къеледин цлар мичIи ва чанда 
кичI твадай чIулав хъенди кIевирнавай. Яргъарай ракь ракьунал 
алтадзавай ванер кьвезвай.

Са ни ятIани вичин хенжел хци ийиз, саки гележегдикай ха-
бар гузвай. Гьа и чIавуз телефонди зенг яна. За меселай къарагъ- 
на, мичIи чкада яваш- яваш телефон жагъурна трубка кьуна. 
Иляс бегдин ван къвезвай:

– Эрмениярни урусар акахьна сад хьана. Абуру вири му-
сурманривай пака сятдин пудалди яракьар вахкун тIалабзава. 
Чна ваъ лугьузва. Вуна жуван племётни кьуна къеледин цларин 
Сисианашвилидин дарваздин чапла пата чка яхъ. За ваз куьмек 
гудай кьанни цуд кас ракъурда. Вуна дарваз хуьн патал вири 
жуьредин гьазурвилер аку.

За телефондин трубка чкадал эхцигна. Ниноди чарпайдал 
ацукьна заз килигзавай. За жуван хенжел кьуна.

– Вуч хьанва, Али хан? – жузуна Ниноди.
– Душман къеледин ракIарихъ акъвазнава, – лагьана за.
За фад пекер алукIна къуллугъчийриз эверна. Абур вири 

кьакьан буйдин, гьяркьуь куьнер авай, гужлу инсанар тир. За 
абурун гьарадав са тфенг вугана, жув буба авай кIвализ гьахьна. 
Ам гуьзгуьдин вилик акъвазнавай, са къуллугъчиди адан черкез 
пенжек шёткадив михьзавай. Бубади жузуна:

– Вуна гьина чка кьунва Али хан?
– Сисианашвилидин дарваздин патав, – жаваб гана за.
– Лап хъсан. Зун Ислам жемиятдин салонда, штабда жеда.
Ада турунив чIакьракьдин ван ийиз туна, спелриз звар 

гана лагьана:
– Мягькем акъваз, Али хан. Душманар къеледин цларилай 

элячIна кIанзавач. Эгер дарваздин вилик квай майдан кьуртIа, 
племётдив къирмишна абурун вилик пад яхъ. Аседулла Баку-
дин хуьрерай кIеретар туькIуьриз фенва. Абуру душмандиз 
кьулухъай, Николаян куьчедай басрух гуда.

Ада тапанчи жибинда кутуна ва юргъундаказ заз килигна:
– Ирандиз эхиримжи гими сятдин муьжуьдаз физва. Нино 

гьа гимидаваз фена кIанзава.Вучиз лагьайтIа урусри гъалибвал 
къачуртIа, абуру вири дишегьлийрин намусдик хкIурда.



153

Зун жуван кIвализ гьахьна. Нино телефондай рахазвай:
– Ваъ, диде, зун ина амукьда. Ваъ, ваъ ина са хаталувални 

авач. Сагърай, буба, нарагьат жемир, чаз герек тир кьван не-
дай- хъвадай затIар авазва. Пара кьван сагърай. Амма за квевай 
тIалабзава, фикир чIугвамир. Ваъ, зун къведач, за мад гъилера 
лугьузва, заз къвез кIанзавач.

Ниноди гьа и гафар лагьана телефондилай гъил къачу-
на. Заз ада лагьай вири гафар ван къвезвай. Эхиримжи гафар 
шехьиз- шехьиз лагьана.

– Нино, вун гьахьлу я, – лагьана за.– Вучиз лагьайтIа буба-
дин кIвалени секинвал жервал туш. Сятдин муьжуьдаз Ирандиз 
эхиримжи гими физва. Жуван шейэр кIватIна гьазур хьухь.

Адан чин яп - яру хьана:
– Вуна зун инай чукурзавани, Али хан?
Икьван чIавалди заз Нино ихьтин хъел кваз акурди тушир.
– Нино, Тегьранда вун секиндиз яшамиш жеда. Душман-

ри гъалибвал къачуртIа, абуру вири дишегьлийрин намусдик 
хкIурда.

Ниноди кьил хкажна кьетIидаказ лагьана:
– Зи намусдик садавайни хкIуриз жедач! Архайин хьухь, 

Али.
Гьеле вахт авазва, Ирандиз вач, Нино.
Ниноди викIегьдаказ лагьана:
– Бес я, Али хан. Заз душманрикай, дяведикай, чи кьи-

лел къведай мусибатрикай кичIезва, амма гьакI ятIани зун ина 
амукьзава. Дуьз я, завай ваз куьмек гуз жервал туш. Ингье зун 
види я. Зун ина амукьна кIанзава, вассалам!

ГьакIни хьана. За Нинодин вилериз темен гана. Жувахъ 
ихьтин кайвани ава лугьуз дамахзавай за. Гагь-гагь гафунал гаф 
эцигзавайтIани, Нино хьсан уьмуьрдин юлдаш тир.

Зун кIваляй экъечIна. Пакама жезвай. Гьава руквади 
кьунвай. Зун къеледин цлал акьахна. Къуллугъчияр тфенгар 
ягъаз гьазур тир. Иляс бегди ракъурнавай къанни цIуд касди 
ичIи хьанвай Думадин майдан хуьзвай. ЧIулав спелар авай и  
къумрал инсанар хъел кваз кисна акъвазнавай. Кьуд пад се-
кин тир. Штабдихъ галаз алакъа хуьзвай ксари къеледин цлал 
инихъ-анихъ физ хабарар гъизвай. Диндин векиларни агъса- 
къалар жезмай кьван ислягьвилин икьрар кутIуниз алахъзавай.

Рагъ экъечIна. За жуван кIвал галайнихъ килигна. Нино 
къавал ацукьнавай. Нисинихъ Нино чи патав атана. Ада чаз 
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тIуьн-хъун гъанвай. Са кьадар вахтуналди къалабулух кваз пуле-
мётдиз килигна… За Нино са гужалди кIвализ рахкурдалди ада 
хъендик акъвазна секиндиз къваларив гвай чкайриз килигзавай. 
Сятдин сад тир. Сейид Мустафади минарадиз хкаж хьана гъам-
лу ванцелди азан ягъана. Ахпа ам чи патав атана. Адав тфенг ва 
Къуръанни гвай.

За къеледин цларин къецихъ, Думадин майданда акъвазна 
вилик патаз килигна. Заз кичIела катзавай са шумуд итим аку-
на. Шаршав алай са дишегьли гъуръур ийиз майданда къугъваз- 
вай вичин аялрин гуьгъуьнаваз зверзавай.

Сад, кьвед, пуд. Шегьердин идарадин дараматда авай сят-
дин ванци секинвал чIурна. И ванци саки са маса дуьньядин 
варар ахъайзавай. Къунши магьлейра сифте яз тфенгдин ванер 
акъатна.

ХХII кьил

А йифиз цава варз аквазвачир. Елкен алай луьткве Кас- 
пидин лепеяр алай целай и патахъ, а патахъ галтад 

жез физвай. Туькьуьл, кьел квай яд чи чиниз хъичир жезвай. 
Луьткведин чIуп-чIулав елкен са гьайбатлу къушран лувраз  
ухшар тир.

Зун хипен хамуникай цванвай кавал алукIна луьткведа  
къатканвай. Рулдив акъвазнавай чуру алачир, элкъвей чин авай 
итимди гъетериз килигзавай. Кьил хкаждамаз зи гъил хипен 
хамунин бурма сарик галукьна. «Сейид Мустафа» лагьана эвер-
на за. Чупур Мустафа зун галайнихъ элкъвена. Ада вичин яру 
хтар авай теспягьар чIугвазвай.

Сейид Мустафади лагьана:
– Нарагьат жемир, Али хан, зун инал ала, вун регьятдиз 

ксус.
Адан вилерал акьалтнавай накъвар акур кумазни зун къа-

рагъна ацукьна.
– Мамед Гьейдар терг хьана, – лагьана за. – Заз адан мейит 

Николаян куьчеда акуна. Адан нер ва япар атIанвай.
Сейида чин захъ элкъуьрна:
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– Урусри Байил патай атана бульвар элкъуьрна кьуна. Вуна 
Думадин майдандай чукурна акъудайла абур бульвар галай-
нихъ катзавай.

Зи рикIел хтана:
– Ахпа Аседуллагь атана ва ада гьужум авун патал эмир 

гана. Чун жидайривни хенжелрив гьужумдиз фена. Чна гьу-
жумдай чIавуз вуна Ясин суьре кIелзавай.

Сейид Мустафади хияллу яз лагьана:
– Бес вуна вучзавай? Вуна душманрин иви хъвазвай. Гьа-

шиман кIвалин кьулухъ чун ни гуьзлемишзавайтIа чидани ваз? 
Начарарянан несилди. Абур вири кьена.

– Вири кьена, – лагьана зани тикрар хъувуна. – За Гьаши-
ман кIвалин кьилел алай муьжуьд пулемёт гъилик авуна. Чна 
вири магьле кьуна…

Сейид Мустафади пелен юкь агажарна. Налугьуди, адан 
чиниз руьхъ хъичирнавай: «КIвалин къавалай пулемётди датIа-
на гуьлле гана. Са ни ятIани вун кьенва лагьана. Нинодизни и 
гафар ван хьана, анжах ада са гафни лагьанач. Ам вичин кIвале 
ацукьна киснавай. Пулемётри гуьлле гун давамарзавай. Нино-
ди садлагьана гъилерив вичин чин кьуна ва гьарайна: «Бес я, бес 
я». Амма пулемётчикри дяведиз ара гузвачир. Ахпа чи дяведин 
суьрсетар куьтягь хьана. Анжах душмандиз и кардикай хабар 
авачир. Гуьлле гун акъвазарайла душмандиз им чна туькIуьр-
навай желе хьиз жезвай. Муса Гьажини кьена. Лалая ам вичин 
гъилерив бамишарна кьена… Мад лугьудай гаф амач».

За кисна жуван гъам эхзавай. Рулдив акъвазнавай итимди 
гьелени цавуз килигзавай. Гьуьлуьн кьезил гару адан ранглу 
ипекдин либас юзурзавай.

Сейид Мустафади вичин суьгьбет давамарна:
– Заз вун Сисианашвилидин дарваздин патав акахьай дяве-

да ава лагьана ван хьана. Авайвал лагьайтIа, заз акунач. Вучиз 
лагьайтIа зун къеледин цлан муькуь пата авай.

– Зун акахьай дяведа хьана, – лагьана за. Ана чIулав тумаж- 
дин пенжек алай сад авай. За ам хенжелдив яна кьена. Ам иви-
далди хьана. Зи халад руш Аишани яна кьенвай.

Гьуьл секин тир. Луьткведикай са тегьер ни къвезвай.
Сейид астадаказ рахазвай:
– Чна мискIинрин муъминрихъ галаз санал мейитар кIватI-

на. Ахпа хенжелар гваз душмандал гьужумна. И ягъунра гзаф 
инсанар терг хьана. Зун лагьайтIа, Аллагьди рекьиз тунач. Куь 
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кIвал гьикI тарашнатIа чидани ваз? Куь кIвале са затIни тунач: я 
халичаяр, я мебель, я къаб-къажах. Вири шейэр тарашна тухва-
на. Са кьуру цлар амукьна.

За вилер акьална. Зи вири беденда кузвай хьтин са тIал 
авай. Бибигьейбатдин нафтIадив кьацIанвай кьере авай мейит- 
рив ацIанвай арабаяр ва гъиле са багълама кьунвай Нино зи ви-
лерикай карагна. Яргъай Наргин кьураматдин фонаррин эквер 
аквазвай. Шегьердиз йифен мичIивили басрух ганвай. ЧIуп-чIу-
лав нафтIадин буругъар дустагъханадин гъамлу къаравулчий-
риз ухшар тир…

Гила зун ина, луьткведа къатканва ва зи хур эхиз тежер 
са тIалди кьунва. За кьил хкажна. Луьткведин са пипIе Нино  
къатканвай. Адан чин лап хъипи хьанвай. За адан къайи гъил 
кьуна ва Нинодин тупIар зурзазвайди гьисс авуна.

Рулунихъ акъвазнавай касдин патав зи буба ацукьнавай. 
Ара-ара абурун гафарни зи япарихъ галукьзавай. Абур гьакIан 
манасуз шейэрикай рахазвай.

Бубади лугьузвай:
– Вун гьакъикъатда Черчо лугьудай яд авай, набататар  

экъечIзавай чкада инсанри чпин вилерин ранг дегишарзавай-
дан чIалахъ яни?

Рулунихъ акъвазнавай касди жаваб гана:
– Эхь, Сефер хан, дуьньядин анжах са чкада инсанривай 

чпин вилерин ранг дегишариз жеда. А чка Черчо оазис я. Са 
береда са пак итимди и гьакъиндай хабар ганай.

За Нинодихъ элкъвена лагьана:
– Нино, бубади Черчо оазисдин аламатдикай суьгьбетзава. 

Дуьньядин дердериз таб гун патал инсан ихьтин шейэрин чIа-
лахъ хьана кIанзава.

Ниноди жаваб гана:
– Ваъ, Али хан, завай икI ийиз жедач. Залай икI ийиз алакь-

дач. Али хан, ваз чидани, куьчедин рукварни ивияр авахьна яп-
яру хьанвай.

Ам гъилерив чин кьуна рикIи хъуткъуниз шехьзавай. Адан 
къуьнер зурзазвай.

Зун Нинодин патав ацукьна. Садлагьана зи вилерикай 
Думадин майдан, Мамед Гьейдаран Николаян куьчеда амай 
мейит, адан яп-яру хьанвай чIулав пенжек карагна. Заз чан алаз 
амукьуни азият гузвай.

Яргъай хьиз заз бубадин ван атана:
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– Вуна Челекен кьураматда гъуьлягъар гзаф ава лугьузва-
ни?

Рулунихъ акъвазнавай итимди жаваб гана:
– Эхь, хан, ана яргъи ва зегьерлу гъуьлягъар гзаф ава… Ин-

гье икьван чIавалди а гъуьлягъар вилералди са касдизни акун-
вач. Абурукай заз Мервда яшамиш жезвай са муъмин итимди 
ихтилат авурди я…

За эхиз тахьана рулунив агатна лагьана:
– Буба, Азия терг хьанва, чи дустарин мейитар дяведин 

майданда ама, чунни катуниз мажбур хьанва. Аллагьдиз чакай 
хъел атанва, вуна амма инал ацукьна Челекен кьураматда авай 
гъуьлягърикай ихтилатзава.

Бубадин суфатда са дегишвални хьанач. Ада луьткведин 
елкен хуьзвай гъвечIи дестекдик агалтна яргъалди заз килигна 
ва ахпа лагьана:

– Зи хва, Азия терг хьанвач. Адан анжах сергьятар дегиш 
хьанва. Бакудикай гила Европа хьанва. Им дуьшуьшдин кар 
туш. Вучиз лагьайтIа Бакуда азиявияр амач.

– Буба, за пуд юкъузни пуд йифиз пулемётдив, жидадив, 
жуван хенжелдив Азия душмандикай хвена.

– Вун жуьрэтлу я, Али хан. Жуьрэт вуч я? Европавиярни 
жуьрэтлу я. Вун ва вахъ галаз санал женг чIугур вирибур гила 
европавияр я. Вуна жуваз гьелени азияви лугьузвани? За Евро-
падиз нифрет ийизвач. ГьакI фикир гузвач. Европадин са кIус 
вав гва. Вуна урус мектебда кIелнава, латин чIал чирнава, ви 
паб европави я. ГьакI ятIани вуна мад жуваз азияви лугьузвани? 
Дяведа гъалибвал къачунайтIа, Бакудиз Европадин къайдаяр 
вуна гъидай. Чи уьлкведа заводарни фабрикаяр ни эцигдатIа – 
чна, я тахьайтIа урусри, чаз са фаркьни авач. Авай гьалар гзаф 
йисара кьиле фин мумкин тушир. Гзафни-гзаф душманар терг-
на ивияр экъичун хъсан азияви лагьай чIал туш…

– Бес гьи чIавуз хъсан азияви хьунухь мумкин я? – жузуна 
за.

– Ви са пай европави я, Али хан. Гьавиляй вуна ихьтин суал 
гузва. Завай вун гъавурда тваз жедач, вучиз лагьайтIа ваз и дуьнь- 
яда анжах виле акьадай шейэр аквазва… Вун анжах чилиз ки-
лигзава. Аку, гьавиляй чун магълуб хьуни ваз тIал гузва ва вуна 
а тIал ашкара ийизва.

Бубади мад са гафни хълагьнач. Адаз чи дуьньяда авайда-
лайни гзаф шейэр чизвай. Бакуви ва иранви кьуьзуьбур хьиз, 
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вичивай къенез гьахьиз жедай са маса дуьньядикай, ана сада-
вайни вичиз гуж къалуриз тежедайдакай, садани вичиз басрух 
тагудайдакай хабардар тир. Заз лагьайтIа, вичин дустар кучу-
кай и инсандилай Черчо оазисдин аламатрикайни рахаз алакь-
дайди чизвачир. Зани а дуьньядин ракIар гатана, амма зун аниз 
кьабулнач. Вучиз лагьайтIа зун гила азияви тушир. ИкI тирди 
виридаз чизвай ва садани заз туьгьмет ийизвачир. И арада зун 
чара уьлкведай тир касдиз элкъвенвай. ГьакI ятIани за мад жу-
ван кIвалихъ, Азиядин хиялрин алемдихъ ялзавай.

За луьткведай гьуьлуьн гуьзгуь хьтин ятариз килигзавай. 
Мамед Гьейдар кьена, Аиша терг хьана, чи кIвал тарашна. Зун 
лагьайтIа, са гъвечIи луьткведа аваз шагьдин уьлкведиз, ис-
лягьвални секинвал авай Ирандиз физва.

Нино садлагьана зи патав атана ва ада жузуна:
– Иранда чна вуч ийида?
– Ял яда, Нино, – лагьана за.
– Ял яда, гьакI тушни? Заз ксуз кIанзава, Али хан. Са вацра, 

са йисуз ксуз кIанзава. Къацу тарар авай са бахчада ксуз кIанза-
ва. Амма ана дяве, гуьллейрин ванер хьана кIанзавач.

За секин ванцелди лагьана:
– Вун гьахьтин уьлкведиз физва. Иран агъзур йис я ксуз ва 

ана гуьлле гудай ванер кьериз-цIаруз къведа.
Чун луьткведин винел патан айвандиз акъатна. Нино гьа-

сятда ксана. Зун лагьайтIа, яргъалди Сейидан силуэтдиз, адан 
теспягьдин ивидин стIалриз ухшар тир яру хтариз килигиз 
уях амукьна. Сейида дуьа ийизвай. Адаз чинебан дуьньядикай,  
уьмуьр кьилиз акъатайла ахъа жезвай дуьньядикай хъсандиз 
хабар авай.Рагъ экъечIзавай, чилни цав ккIанвай хьиз аквазвай 
цIарцIин кьулухъ Иран галай. Чна луьткведа ацукьна балугъ 
незвай. Яд хъвадамаз чахъ Ирандин ял галукьзавай. Рулунихъ 
акъвазнавай текинен тайифадин векил тир касди зи бубадихъ 
галаз суьгьбет ийизвай ва заз гьакIан са предметдиз хьиз, сай-
миш тийизвайди хьиз килигзавай.

Кьуд лагьай йикъан нянихъ чилни цав ккIанвай хьиз аква-
звай чкада са хъипи зул пайда хьана. Цифедиз ухшар тир и зул 
Ирандин кьуру къерехар тир. Заз кумаяр ва пара кесиб са порт 
акуна. Им шагьдин Энзелида авай порт тир. Чна цIуру, тахта-
яр ктIанвай портунив агатна лабар вегьена. Яргъи чуха алай са 
итим чав агатна. Адан бармакдал виликан тапасрикай сад хкаж-
навай асландин ва цIийиз экъечIзавай ракъинин шикилар алай. 
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Ирандин гербини рапрапзавай. Чиновникдин гуьгъунаваз  
куьгьне пекер алай кьве полициядин кIвалахдар къвезвай. Абу-
рукай чIехи, элкъвей вилер авай сада чаз килигна лагьана:

– Аялди дидедиз хьайила ракъинин сифте нурариз гьикI 
салам гузватIа, зани квез гьакI салам гуда. Куьн вуж ксар ятIа 
субутдай документар авани?

– Чун Ширваншир я, жаваб гана бубади.
– Куьн шагьдин имаратдин Алмас ракIарар гьамиша вичин 

чиниз ахъа тир империядин аслан Асед- ас-Селтене Ширван-
ширан мукьвабур я тахьуй?

– Эхь, ам зи стха я, – лагьана бубади.
Чун луьткведай эвичIна. А кас чахъ галаз къвезвай. Гьам-

барханадив агакьайла ада лагьана:
– Асед-ас-Селтенедиз куьн къведайди чизвай. Ада ракъур-

навай машин асландилай гужлу, жейрандилай йигин, лекьери-
лай иер, къаяйрин кьилел эцигнавай къеледилай мягькем я.

КикIалай элкъвей кумазни чаз ада тарифарай машин аку-
на. Рекьел чикIиз тIимил амай са «Форд» машин акъвазна. Чун 
машинда акьахна. Моторди зурзаз-зурзаз кIвалахна. Шоферди 
океанда авай чIехи гимидин капитанди хьиз яргъариз килиг-
завай. Зур сятдилай кьулухъ чун Решт шегьердин рекьяй тIуз 
Тегьрандиз физвай.

ХХIII кьил

Энзелидинни Рештдин рекьер баянлухдин ял галукьна 
зегьемлу хьанвай. Чилни цав ккIанвай хьиз аквазвай 

чкада «Аби Езид» шейтIандин ци рапрапзавай. Рештдиз физ- 
вай чIехи рехъ вацIун къерех тирвал тухванвай. ВацIа яд авачир. 
Адан къене пад алугардай рагъ акьаз пад-пад хьанвай. Адет 
яз Ирандин вацIара яд жедач, анжах ина марфарикай арадиз 
атанвай палчух авай гъвечIи лекъвер жедай. И лекъверин кьу-
ру къерехра къумарал хъен вегьизвай гьайбатлу къаяяр хкаж 
хьанвай. Абур лап дегь заманрилай амай зурба къаяйриз ух-
шар тир. Яргъай са карвандин куркуррин ван къвезвай. Шофер-
ди машиндин йигинвал тIимил авурла, чаз дагъдин кьваларин 
кIаняй тIуз яваш-яваш физвай девеяр акуна. Девеяр тухузвай, 
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гъиле кIекIец кьунвай кас кIвенкIве авай. Адан гуьгъуьнаваз кьи-
ляй-кьилди чIулав пекер алукIнавай инсанар физвай. Хъел квай 
девейри кIанз-такIанз рехъ давамарзавай. Гьар кам вегьейла 
абурун гардандикай куьрсарнавай куркурри ванзавай.

Девейрин кIулал яргъи шешелар алай. И шешелра авай-
ди Исфагьандин парчаяр, Гиландин йис тир жал? Шоферди 
машин акъвазарна. Девейрин кIулал алайди чIулав кафандик 
кутунвай мейитар тир. Абурун кьадар кьве вишелай гзаф тир. 
Девеяр яваш-яваш чи патавай алатна физвай. И карванди дагъ-
ларай, кьел квай баянлухрин чилерилай, гзафни-гзаф дерейрай 
тIуз залан пар ялзавай. И девеяр гзаф яргъа авай Туьркиядин 
сергьятрив агакьайла ацукьда.

Кьилел яру фес алай таможнидин къуллугъчийри карван-
дин пар тупIалай авурдалай кьулухъ карван цIийи кьилелай 
пак Кербала шегьердин къуббадив агакьдалди рехъ фида.

Имам Гьуьсейнан мавзолейдив агакьайла карван мад  
акъвазна кIанзавай. Ана девейрал алай мейитар къайгъудар ин-
санри эгъуьннавай сурара кучукда. Къияматдин юкъуз сурдин 
ванци ахварай авуддалди абуруз Кербаладин къумарин кIаник 
регьятвал жагъида. Чна гъилерив вилер кIевирна абуруз икрам 
авуна. Ахпа гьарайна лагьана: «Имамдин сура чазни дуьа ая».

Карван цIийи кьилелай рекье гьатна. Ам чIехи баянлухдин 
хъен тир Аби-Езид хьиз секиндиз чавай яргъа хьана.

Чун Рештдин куьчейрай тIуз физвай. Тахтадикайни накьва- 
дикай эцигнавай дехмейри цавун тагъ кIевнавай. Ина чна ала-
тай виш йисарин тарихар гьиссзавай. Накьвадин кIвалер ва дар 
куьчеяр садра килигуналди рикIел аламукьзавай. Ина гьар са 
шей са рангунинди, гъвечIиди тир. Анжах гагь-гагь а дехмейрин 
кьула хкаж хьанвай мискIинар акурла инсандик зурзун акатда.

Итимри уьлгучдив тванвай кьилел къабахдиз ухшар эл-
къвей шапкаяр алукIнавай. Абурун суфатар маскайриз ухшар 
тир. Гьиниз килигайтIа, вилериз аквазвайди руквар, накьвар, 
чиркинвал, кьацIайвал тир. Им иранвийриз руквадикай, чир-
кинвилерикай хуш къвезва лагьай чIал тушир. Абуруз вуч гьикI 
аватIа, гьакIни хуьз кIанзавай. Вучиз лагьайтIа гьар са иранвиди 
эхирдай гьар са шей руквадиз элкъведа лагьана фагьумзавай.

Чна са гъвечIи чайханада ацукьна ял ягъана. Инай бейгьу-
шардин шейэрин ни къвезвай. Итимри Нинодиз килигзавай. 
ПипIе чIарар чкIанвай, сив ахъа, пIузаррилай гъер алахьзавай, 
гъиле нехишар алай са сукIра кьунвай са дервиш акъвазнавай. 
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Вири инсанриз килигзавайтIани, адаз садни аквазвачир. На-
лугьуди, ада вичин вири къуват цаварай къвезвай ванцихъ яб 
акалун патал кIватнавай. Садлагьана къудгъунна къарагъай ада 
гьарайна:

– Килиг, Рагъ рагъакIидай патай экъечIзава; заз ам аквазва.
Шегьердин сердерди ракъурнавай векилди чайханадин 

ракIарихъ акъвазна лагьана:
– Чи чIехида вич хъсандиз кIев тавунвай и дишегьли хуьн 

патал къаравулчияр тайинара лагьана эмир ганва. Ада шаршав 
алачир Нинодиз ишара ийизвай. Нинодин гьалар дегиш хьа-
нач. Вучиз лагьайтIа ам фарс чIалан гъавурда акьазвачир.

Чна йиф шегьердин сердердин кIвале акъудна. Экуьн яра-
лай къаравулчийри балкIанриз пурар ягъана. Шаршав алачир, 
вич хъсандиз кIевнавачир Нино уьлкведин къачагърикай хуьн 
патал къаравулчияр Тегьрандив агакьдалди чахъ галаз атана 
кIанзавай.

Машин яваш-яваш физвай. Куьгьне рекьерай физвай чун 
Къазвиндилай алатна. Шагь Шагьпура вичин кьушунар ина 
кIватнавай тир. Сефевийри, сеняткарри, абуруз къаюмвал  
ийизвай ксари, муъминри чпин мярекатар ина тухудай. 
Чун вишни яхцIурни цIуд километр кьван рехъ фенвай. Рехъ  
гъуьлягъ хьиз агаж жез, ахъа жезвай. Эхирни Демавенддин 
жив алай пелелай чаз Тегьрандин варарин кьуд минара акуна.  
Варар жуьреба-жуьре рангарин хъуьтуьл чинийрив безетмиш-
навай. Варарал зериф араб гьарфаралди кхьенвай каламри саки 
шейтIандин вилери хьиз заз килигзавай. Хъендик руквади кьун-
вай, хирер алай къекъверагар ва перишан дервишар ацукьна-
вай. Абуру чпин яхун гъилер чахъ яргъи авуна пачагьриз лайих 
Тегьран шегьердин иервиликайни къудратлувиликай шиирар 
кIелзавай. Абурун ванер гзаф гъамлу тир. Абур и минарайрин 
шегьердиз шумуд йисар вилик умуд кваз атанай. Ингье абурун 
умудар пуч хьана.

ГъвечIи машин къекъвез-къекъвез физвай дар куьчейрай 
тIуз Туп майдандин ва шагьдин имаратдин Алмас варарин па-
тавай алатна шегьердин муькуь патаз, Тегьрандин мукьув гвай 
Шемиран поселокдиз физвай рекьиз акъатна.

Шемиран имаратдин бахчадин варарин кьве хелни ахъа 
тир. Къенез гьахьайла чун марваррин атирди ягъана. Чун бах-
чада авай фонтанрин патавай алатна имаратдиз гьахьна. ДакIа-
рар пердейрив кIевирнавай мичIи кIвал булахдин яд хьиз серин 
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тир. Нино ва зун кьилик хъуьтуьл хъуьцуьганар кутуна ахвариз 
фена.

Чун ксана, уях хьана, цIийи кьилелай ксун хъувуна, ахварар 
акуна. ДакIарар пердейрив кIевирнавай и кIвале ксун рикIиз 
гзаф хуш тир. КIвалин чилел ва дивандал гзаф месер, хъуьцуь-
ганар ва халичаяр алай. Бегьем ахварай ават тавунмаз чаз бил-
билрин ванер къвезвай. Чун вири хаталувилеривай, Бакудин  
гъилерай фенвай къеледин цларивай гзаф яргъара, чIехи, ван-
сес авачир са кIвале муьргуьдиз фенвай. Вахт секиндиз алатзавай. 
Нино гагь-гагь дериндай агь чIугваз, ахварик кумаз къарагъиз, 
зи хурал кьил таз цIийи кьилелай ахвариз физвай. Зун лагьай-
тIа, Ирандин гаремдин рикIиз хуш атир къвезвай хъуьтуьл  
хъуьцуьгандал кьил туна ксузвай. Зун лугьуз тежедай кьван ка-
гьул хьанвай. За гьатта нерик квал акатайла ам чухван патал 
гъил хкажизни кагьулвалзавай. Эхирни нерин квал вич-вичиз 
атIана ва зун цIийи кьилелай ахвариз фена.

Нино садлагьана къарагъна ва ада кьил хкажна лагьана:
– Али хан, зун гишила рекьизва.
Чун бахчадиз экъечIна. Фонтанрин патарив гвай чкаяр 

вири марварри кьунвай. Шумал ва гьамиша къацу тарар цавуз 
хкаж хьанвай. Вичин рангба-ранг лувар гар гудай кьелечI чIехи 
пеш хьиз ахъайнавай тIавус къушра акIизвай рагъ сейр ийиз- 
вай. Яргъай Демавенд дагъдин кукIушар аквазвай. За кап  
ягъана. ДакIвай суфат авай са къуллугъчи чав агатна. Адан гуь-
гъуьна аваз гъиле халича ва хъуьцуьган кьунвай яшлу дишегьли 
къвезвай. Чна са шумал тарцин хъендик ацукьна суфра ахъай-
на. Къуллугъчиди яд ва лиген гъана. Ахпа чилел экIянавай ха-
личадал Ирандин цIун кIвалин дадлу хуьрекар эцигна.

«Пулемётдин ванцихъ яб акалунилай гъилив хуьрек тIуьн 
хъсан я», – лагьай Ниноди вичин чапла гъил бугъ акъатзавай 
ашдал яргъи авуна. Къуллугъчиди кичIе хьайиди хьиз адаз ки-
лигна. Заз регъуь тахьурай лугьуз ада кьил къвалахъ элкъуьрна.

За Нинодиз Иранда аш эрчIи гъилив гьикI незватIа чирна. 
Нино чун Бакудай акъатайдалай инихъ сифте яз хъуьрена. Гила 
зани жув секиндиз гьисс ийизвай. Шагьдин уьлкведа, Шемиран 
имаратда, диндар шаирринни арифдаррин ватанда уьмуьр 
гзаф иер тир.

Ниноди садлагьана жузуна:
– Бес ви ими Асед-ас-Селтене ва адан гарем гьинва?
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– Шегьерда эцигнавай имаратда авай хьтинди я. Вичин пуд 
папни адан къвалав гва жеди. Вуна гарем жузазвани? И бахча ва 
кIвалерни гарем я ман.

Нино хъуьрена:
– АкI ятIа вуна зун гаремдиз гъанва ман. ГьакI яни? Эвел- 

эхир икI жедайди заз чизвай.
И чIавуз кьвед лагьай къуллугъчи атана. Ам кьуьзуь ва 

яхун тир. Ада: «За квез мани лугьудани, лугьудачни?» – жузуна. 
Чна ваъ жаваб гана. Пуд руша атана халичаяр кIватIна. Кьуьзуь  
къуллугъчидини суфрадал аламай артух хуьрекар кIватIна ху-
тахна. Са гъвечIи гададини тIавусдин къушраз ем гузвай.

– Али хан, и инсанар вужар я? – жузуна Ниноди.
– Къуллугъчияр, – лагьана за.
– Ина гьикьван къуллугъчияр аватIа? – хабар кьуна Нино-

ди.
Жуваз абурун кьадар чизвач лугьуз за къуллугъчидивай 

жузуна. Ада са кьадар фикирна лагьана:
– Гаремдиз къанни муьжуьд къуллугъчиди къуллугъзава.
– Бес ина шумуд паб яшамиш жезва?
– Исятда анжах сад, амни ви къвалав ацукьнавай дишегьли 

я. Амма ина чкаяр гзаф ава. Асед-ас-Селтене вичин папарихъ 
галаз санал шегьерда яшамиш жезва. Им гила ви гарем я.

Ахпа ада ацукьна суьгьбет давамарна:
– Зи тIвар Ягья Къулу я. Зун ви намусдин къаравулчи я, 

хан. Заз кхьиз, кIелиз, гьисабар ийиз чида. КIвал идара авунин 
крарай ва дишегьлийрихъ галаз алакъалу месэлайрай зи кьил 
хъсандиз акъатзава. Вавай зал ихтибар ийиз жеда. Ви патав 
ацукьнавай дишегьли къецепатан уьлкведай тирди чир жезва. 
Анжах за адаз яваш-яваш марифатдин ва рафтарвилерин къай-
даяр чирда. Заз аквазва хьи, ада къултухрин кIан чIарчIи кьунва. 
Бязи уьлквейра дишегьлийри тербиядиз фикир гузвач. Пака за 
адан кикерал хине тада ва ксудайдалай вилик адан сив сагълам 
ятIа килигда.

– Я Аллагь, и крар куьз герек я?
Къуллугъчиди гьасятда жаваб гана:
– Сарар ктIанвай дишегьлийрин сивикай пис ни къведа. За 

адан сарариз килигна нефесдикай ни чIугуна кIанзава.
– Ада вуч лагълагъчивал ийизва, – жузуна Ниноди.
– Сарарин духтурди хьиз теклифар гузва. Ажайиб касдиз 

ухшар я.
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Зун вучдатIа тийижиз амай. Ахпа за гаремдин къуллугъ-
чидивай жузуна:

– Ягья Къулу, заз аквазвайвал, вун медениятдиз талукь мес-
элайрикай хабар авай касдиз ухшар я. Ингье зи паб кIвачел за-
лан я ва адакай мукъаят хьун герек я. Гьа и кар себеб яз, бицIек 
дуьньядиз къведалди чна тербиядин месэлаяр са къерехдик 
тада.

И гафар лугьудайла за жуван хъуьхъвер яру жезвайди 
гьиссзавай. Нино дугъриддани кIвачел залан тир. Амма гьакI 
ятIани за таб рахазвай.

Къуллугъчиди лагьана:
– Вуна гзаф акьуллу кар ийизва, хан. КIвачел залан дише-

гьлийрай кьил акъудун четин я. Чка атанваз лугьун хьи, хазвай 
аял гада хьун таъминарун патал чарани авазва.

Ада и гафар сиве амаз Нинодин зериф бедендиз вил вегье-
на ва хълагьна:

– Заз чиз, а кар патал гьеле са кьве варз вахт ава.
Айвандай гзаф кIвачерин ванер атана. Къуллугъчийри ва 

дишегьлийри сада садаз къариба ишараяр авуна. Ягья Къулу 
къецел экъечIна ва къалабулух кваз хтана:

– Хан, гьуьрметлу Сейид Мустафадиз ваз салам гуз кIан-
зава. Заз гаремда вун нарагьат авуна кIанзавач, амма Сейидни 
Пайгъамбардин сихилдай тир илимлу кас я. Ада вун чIехи са-
лонда гуьзлемишзава. «Сейид» гаф ван хьайи кумазни Ниноди 
кьил хкажна:

– Вуна Сейид Мустафа лугьузвани? Къуй атурай, чна санал 
чай хъвада.

За жув-жувавай квадарна ва регъуьз-регъуьз лагьана:
– Сейидавай иниз къвез жедач, Нино. Инаг гарем я.
– Агь, ина гьихьтин къариба адетар ава. АкI ятIа чун адахъ 

галаз къерехда гуьруьшмиш жен, – лагьана Ниноди.
– Нино, заз кичIезва хьи… За вун гьикI гъавурда тван… Ваз 

чидани, Иранда гзаф шейэр чи уьлкведа авайдалай тафаватлу 
я. Сейид итим я эхир.

Нинодин пагь атIана вилер экъис хьана:
– Ваз зун Бакудай Дагъустандиз тухвай Сейид Мустафади-

вай иниз къвез жедач лугьуз кIанзавани?
– Эхь, Нино, заз кичIезва… Гьич тахьайтIа, са кьадар вахтар 

алатрай.
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Ниноди къайиз:
– Хьурай, – лагьана. – Гила акъат вач.
Зун азаб чIугваз-чIугваз къецел экъечIна. Ахпа чIехи ктаб-

ханада ацукьна Сейид Мустафадихъ галаз чай хъваз эгечIна. 
Ада лугьузвай хьи, Баку гавуррикай азад жедалди вичиз Меш-
гьеддиз фена имидин патав амукьиз кIанзава. За «им пара хъсан 
фикир я», – лагьана. Сейид гзаф эдеблу кас тир. Ада Нино жу-
зунач ва садра хьайитIани тIвар кьунач. Садлагьана ракIар ахъа 
хьана.

– Нянин хийирар, Сейид.
Нинодин ван туьтер ифей ван тир.
Сейид Мустафа къудгъунна къарагъна. Адан бачIух чинай 

итимдин чанда кичI гьатнавайди чир жезвай. Ам вич-вичивай 
квахьнавай. Ниноди халичадал вегьенвай бажгъандал ацукьна 
лагьана:

– Вуна са стакан чай хъван хъийидани, Сейид?
Къецелай къалабулух кваз къвез-хъфизвай инсанрин кIва-

черин ванер къвезвай. Ширванширрин кIвалин нуфуз гьами-
шалугъ гьуьрметдай вегьенвай. Сейид са шумуд дакьикьадилай 
вич-вичел хтана.

Нино чин чIурна хъуьрена. Ахпа ада:
– Заз пулемётдикай кичIе хьанач, ви кьуд-вад гаремдин  

къуллугъчидикай кичIе жедани? – лагьана.
Гьа икI няналди чун вири санал ацукьна. Вучиз лагьайтIа 

Сейид тек умун къилихрин итим тушир, гьакIни гьар са куьнин 
гъавурда авай инсан тир.

А йифиз ксудайдалай вилик гаремдин къуллугъчиди ви-
ляй аватнавай са касди хьиз лагьана:

– Агъа, заз жаза це. За ви кайванидилай вил эляна кIанза-
вайди тушир. Ингье ам икьван хъел квайди ятIа нин хиялдиз 
къведай? Им зи гунагь ва дикъетсузвал я, агъа.

Адан элкъвей чина вич гзафни-гзаф гунагькар тирди хиве 
кьазвай инсандин акунар авай.
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ХХIV кьил

Къариба я! Бибигьейбатдин нафт кужумнавай кьере 
эхиримжи гуьлледин ван хьайила завай жув садра-

ни хушбахт яз гьисс хъжеч лагьана фикирнай за. Ингье Шеми-
ран имаратдин цуькверин атир къвезвай бахчада кьуд гьафте-
дин къене за жув Ватанда авай хьиз регьят гьисс ийизвай.

Шегьердиз зун кьериз-цIаруз фидай. Ана гагь жуван дус- 
тарин кьилив фидай, гагь жуван къуллугъчийрихъ галаз санал 
Тегьрандин базарда шейэр маса гузвайбуруз килигдай. Базар-
дин дар рекьера цIудралди гъвечIи туьквенар авай. Базарда за 
марвардин цуькверихъ, гамарихъ, кьилел алукIдай затIарихъ, 
къадим хурагьрихъ, цамарихъ, лап хъсан парфюмериядихъ 
гелкъвез вахт акъудзавай. За къачузвай багьа шейэри Ирандин 
савдагаррин жибинар гимишдин туьменрив ацIурзавай. Зи  
къуллугъчийри рагъэкъечIдай патан надир безегдин затIар ял-
завай. Ибур вири за Нинодиз къачузвай.

Къуллугъчияр парцин кIаник кьве къат жезвай. Зун ла-
гьайтIа, бязи шейэр къачун патал гьелени базарда къекъвезвай. 
Базардин са пипIе тумаждин жилд алай Къуръани Керим ва  
гъилив чIугунвай шикилар маса гузвай. Сад лагьай шикилда 
Шумал ва гьамиша къацу тарцин кIаник акъвазнавай, бадам-
дин вилер авай са шагьзада ва адан патав ацукьнавай са руш, 
кьвед лагьай шикилда гъуьрч ийизвай пачагь, гьавада авай 
жида ва катзавай жейран авай. Мадни гимиш туьменри ван ку-
туна. Са кьадар вилик аскIан куьсрийрал кьве савдагар ацукь-
навай. Абурукай сада жибиндай са гимишдин туьмен акъудна 
муькуьдав вугана. Туьмен къачур касди адаз фагьумлувилелди 
килигиз, сарарив кIасиз са гъвечIи терездал алцIумзавай ва са 
чIехи киседиз вегьизвай. Савдагарди вичин буржи вахкудалди 
гъил вишра, агъзур гъилера, белки цIуд агъзур гъилера киседа 
кутаз акъудна. Гьерекатрилай ва акунрай лайихлу касдиз ухшар 
тир. Им алишвериш я! Чи Пайгъамбарни савдагар тир эхир!

Базар лабиринтдиз ухшар тир. А кьве савдагардин  
туьквендин патав са арифдар кьуьзек ацукьнавай. Ада вичин 
вилик тунвай ктабдин чарар ахъайзавай. Кьуьзекан суфатди 
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къадим къаядал алай кхьинар рикIел хкизвай. Яргъи ва шуь-
кIуь тупIари адан умунвиликайни регьимлувиликай хабар гуз-
вай. Ктабдин хъипи хьанвай чарарай Шираздин цуькверин ни, 
Ирандин билбилрин иер манийрин ванер, бадамдиз ухшар 
вилерин, яргъи рцIамрин акунар кьатIуз жезвай. «Кьуьзуьдан 
шуькIуь тупIари и къадим ктабдин чарар игьтиятлувилелди 
ахъайзавай. Базар гьарай-эвер ийизвай инсанрив ацIанвай. 
Гзаф къадим ва зериф са Кирмандин халича акурла зун адан 
иесидихъ галаз къимет рахаз эгечIна. Винел бахчадин нехишар 
алай халичайрикай Нинодиз гзаф хуш къведай. Базарда сада 
марвардин ядни, марвардин гъери маса гузвай.

Къуллугъчияр галатна зи патав акъвазнавай.
– И шейэр вири Шимрандиз твах, – лагьана за абуруз. – 

Зун ахпа хкведа.
Къуллугъчияр инсанрин кьула гьерекатна юхдиз акъатна. 

Зун са кьадар вилик фена, кьил агъузна чайханадин аскIан ракIа-
рай къенез гьахьна. Чайхана инсанрив ацIанвай. Юкьни юкьвал 
яру чуру алай са итим ацукьнавай. А касди вилер акьалнавай 
хьиз хуралай Гьафизан за гъезел кIелзавай. Яб акалзавайбуру 
суьгьуьрда гьатнавайбуру хьиз гъезелдикай кфет хкудзавай.

Ахпа а касди газетдай хабарар кIелиз гатIунна: «Америка-
да ахьтин са прибор акъуднава хьи, лагьай гафар вири дуьнья-
диз чукIурзава. Ракъинилай гужлуз рапрапзавай, гъил Марсдив 
агакьзавай, тахт дуьньядилай вине авай чи гьукумдар шагьен-
шагь Султан Агьмеда Бакешагь имаратда Англиядин пачагьдин 
илчияр кьабулнава».

Вирибуру пагь атIана адахъ яб акалзавай. Ахпа яру чуру 
алай касди газет къатна манияр лагьана. Им Залан хва Рустамаз, 
гьакIни адан хва Зугьрабаз талукьарнавай мани тир. За чайдиз 
килигиз фикирзавай хьи, крар хъсандиз кьиле физвач.

Зун Иранда ава. Имаратда яшамиш жезва ва жуван уьмуьр-
дилайни рази я. Нинони захъ галаз санал имаратда яшамиш 
жезва, анжах вичин уьмуьрдилай наразивал ийизва. Ада Да- 
гъустанда вири четинвилериз таб ганай. Ина, Ирандин девлетлу 
яшайишдихъ кьазвач. Полицияди дишегьлийризни итимриз 
санал куьчеда къекъуьн къадагъа авунватIани, Нинодиз захъ га-
лаз санал куьчедиз экъечIиз кIанзавай. Гьакъикъатда и уьлкведа 
гъулуьзни папаз санал мугьманар кьабулдай ва я санал мугь-
манвилиз фидай ихтияр авачир. Ниноди вичиз шегьер къалура 
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лугьуз заз минетзавай. «И фикирдилай гъил къачу» лагьайла 
адак хъел акатзавай. За Нинодиз лугьузвай хьи, ваз гьевесдалди 
шегьер къалурдай, амма завай вун шегьердиз тухуз жезвач.

Адан чIехи, чIулав вилерай наразивал кьатIун четин ту-
шир. Завай ам гъавурда тваз жезвачир хьи, хандин паб куьчеда 
шаршав алачиз къекъвена кIанзавач. За адаз лап багьалу шар-
шав къачунвай:

– Нино, килиг шаршав гьикьван иер ятIа. Шаршавди ди-
шегьлидин чин ракъиникайни руквадикай хуьзва. Валлагь, заз 
жувазни шаршав алукIиз кIандай.

Ниноди гъамлудаказ шаршав къерехдик туна лугьузвай:
– Дишегьлидиз чин кIевирун лайихсузвал я, Али хан. Эгер 

за шаршав галчукайтIа, рекьидалди жуваз нифрет ийида.
За адаз полициядин эмир кхьенвай кагъаз къалурна. Ада 

кагъаз гудна гадарна. Ам шегьердиз тухун патал за, вири чкаяр 
кIевирнавай, шуьшейрал перде алай са карета гъиз туна. Ахпа 
чун и каретада аваз шегьерда къекъвена. Туп майдандай тIуз 
фидайла Нинодиз зи буба акуна ва адаз салам гуз кIан хьана. 
Зи чара атIана. Адан гевилар кьун патал базардин са пай маса 
къачуна кIанзавай…

Гила за инал ацукьна сукIрадин къенез килигзава.
Нино дарихмиш хьунивай терг жезвай, завай лагьайтIа, 

адаз куьмек гуз жезвачир. Адаз Тегьранда авай европавийрин 
папарихъ ва рушарихъ галаз таниш жез кIанзавай. Ингье и кар-
диз рехъ гана кIанзавач. Вучиз лагьайтIа хандин папан гавуррин 
папарихъ галаз дуствал авун ина хъсандиз кьабулдач.

Са шумуд югъ вилик зи халаярни эмеяр акваз фейи Нино 
анай кьил кьуна хтанай. КIвалив агакьай кумазни ада гьарайна 
лагьана:

– Али хан, абуруз вуна йикъа шумудра жуван муьгьуьб-
батдив зун хушбахт ийизватIа чириз кIанзавай. Абуруз чпин 
гъуьлери вуна жуван вири вахт захъ галаз санал акъудзава ла-
гьанва. Абуру заз жинерикай хуьдай дарман гана ва вилин хад 
галачиз къекъвемир лагьана. И затIари зун душманрикай хуьда 
кьван. Ахпа ви эме Султан ханума лагьана хьи, жаван гъуьл са 
паб гва лугьуз дарихмиш жезва. Ахпа вирибуру за вун гадайри-
вай гьикI яргъаларзава лагьана жузуна. Ви халад руш Суатаз зак 
суьзенек акатнаватIа чириз кIанзавай. Абуру лугьузвай хьи, зал 
пехилвал авуна кIанзавайди я. Ваз ван къвезвани?
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За адаз жезмай кьван теселлияр гана. Ада кичIе хьанвай 
аялди хьиз са пипIе ацукьна заз килигзавай. Нинодивай яр- 
гъалди вич-вичел хквез жезвачир.

Зи чай къайи хьанвай. Жемятдиз за вири югъ гаремда  
акъудзавачирди чир хьурай лугьуз зун чайханада ацукьнавай. 
Вучиз лагьайтIа ина итим датIана вичин папан патав хьун хъсан-
диз кьабулзавач. Мукьва-кьилибуру зун хъуьруьнриз вегьизвай. 
Ина анжах са шумуд сят дишегьлидин патав хьана кIанзава. 
Амай вахт итимдиз махсус я. Нинодин лагьайтIа, авай-авачир 
теселлини, адан газетни, театрни, къагьвеханани, ярар-дустар-
ни, гъуьлни зун я. Гьавиляй завай ам ялгъуз таз жезвач. За адаз 
пишкеш яз вири базар къачузва. Вучиз лагьайтIа къе нянихъ 
имиди зи бубадиз чIехи къунагълух гузва. Мярекатдиз са шагь-
задани къвервал я. Нино кIвале гаремдин къуллугъчидин патав 
амукьна кIанзавай.

Зун базардай акъатна машинда аваз Шимрандиз фена. 
Ниноди гзаф хияллу яз кьиляй-кьилди халичаяр экIянавай са-
лонда ацукьна сиргъайрин, цамарин, ипек шаларин, парфю-
мериядин харадиз килигзавай. Ада фад эдеблудаказ заз темен 
гана. Гаремдин къуллугъчиди къайи шербет гъана ва савкьва-
триз килигна наразивилелди лагьана:

– Итимди папаз икьван къуллугъар ийидай затI туш.
Иранвидин уьмуьр йифиз гатIунзава. Йикъан уьмуьр чи-

мила, руквадин къене физва. Гьавиляй инсан дарихмиш жеда. 
Анжах йиф хьайила инсанрал чан ахкьалтда, фикирар азад яз 
суьгьбет авун регьят жеда. Йифиз Иранда къариба рябетлувал, 
рикIин чIехивал пайда жеда. И рябетлувални рикIин чIехивал 
Бакуда, Дагъустанда ва Гуржистанда авайдалай гзаф тафаватлу 
я ва зун и жуьредин яшайишдал гьейран я.

Имидин каретаяр сятдин муьжуьдаз атана чи кIвалин ви-
лик акъвазна. Абурукай сада буба, муькуьда зун тухвана кIан-
завай. Къайда ихьтинди тир. Гьар са каретадин вилик гъиле 
фонарь кьунвай пуд къуллугъчи акъвазнавай. Фонаррин экв 
абурун чиниз аватзавай. И хабардар ийизвайбур гьеле аял тир-
ла операция авуна абурун цуьлез атIузва. Абуру чпин уьмуьр 
тирвал са везифа кьилиз акъуддай. Каретайрилай вилик зверна 
«Хабардар!» лугьуз гьарайдай.

Куьчейра инсанар авачир. Къуллугъчийри «Хабардар!» лу-
гьуз гьарайзавай. Чун дар куьчейрай, и кьил, а кьил аквазвачир 
рехи цларин виликай физвай. И цларин кьулухъ казармаяр, 
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имаратар, идараяр галай. Куьчедиз килигзавай, керпичрикай 
эцигнавай рехи цлари Ирандин магьрумвилер чуьнуьхарзавай.

Вацран эквер аватзавай базардин къуббаяр са ни ятIани  
гъилив санал кIватIнавай балонриз ухшар тир. Чун гьяр-
кьуь цлак буьруьнждикай туькIуьрнавай са дарваздин вилик  
акъвазнава. Дарваз ахъа хьана ва чун бахчадиз гьахьна. Вилик 
вахтара зун и кIвализ тек атайла дарваздин вилик куьгьне пекер 
алай са кьуьзек акъваздай. Къе лагьайтIа, имаратдин вилик пад 
цуькверикай хранвай киферив ва чIехи фонаррив безетмишна-
вай. Каретаяр имаратдив агакьна акъвазайла муьжуьд касди чаз 
кьил агъузна. И чIехи гьаят гъвечIи парудив кьве чкадал пайна-
вай. Къенепата гарем авай. Ана фонтанринни билбилрин ванер 
авай. Итимриз талукь гьаятда къизил балугъар авай гьавиз туь-
кIуьрнавай.

Чун каретадай эвичIна. Ими чи вилик экъечIна. Ада кьил 
агъузна икрам авуна ва чун тухвана. Дестекар къизилдин цив 
безетмишнавай, цлан тахтайрал иер нехишар алай чIехи салон 
инсанрив ацIанвай. Абурун кьилел жуьреба-жуьре бухара бар-
макар, чалмаяр алай. Либасар чIулав къумаш парчадикай тир. 
Юкьни-юкьвал патахъ нер авай, чIарар рехи хьанвай, рцIамар 
къушран лувариз ухшар са кас ацукьнавай. Им жанаби Шагь-
зада тир. Чун къенез гьахьайла вири кIвачел къарагъна. Эвел 
Шагьзададиз ахпа муькуьбуруз салам гайидалай кьулухъ чун 
хъуьутуьл бажгъанрал ацукьна. Ахпа вири санал кIвачел къара-
гъна, чна сада садаз кьил агъузна салам гана. Эхирни чкайрал 
ахцукьна секиндиз акъвазна. Къуллугъчийри вили сукIрайра 
аваз атирлу чай гъана. Майваяр авай себетар гъиляй-гъилиз 
фена. Эхирни секинвал Шагьзадади чIурна. Ада лагьана:

– За гзаф чкайриз сиягьат авуна ва заз иер уьлквеярни акуна. 
 Амма Иранда авай хьтин дадлу афни ва шефтел за санани тIуьнач. 
          Ада са афни къачуна аладарна ва кьел алахна яваш-яваш 
нез гатIунна. Адан вилера гъам авай. Гила ими рахана:

– Чи жанаби Шагьзада гьахълу я. Зунни Европада хьана ва 
гавуррин гъвечIи майваяр акурла мягьтел амукьна.

Европадин са уьлкведа Иран пачагьлугъдин векил тир са 
касди лагьана:

– Гьар гъилера Ирандиз хтайла заз гьикьван хвеши жез-
ва. Дуьньяда чун иранвийри пехилвал ийидай са затIни авач.  
Дуьньядин инсанар иранвияр ва варварар лагьана кьве чкадал 
пай авуртIа чун ягъалмиш жеч.
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Шагьзадади алава хъувуна:
– Иранвийрихъ галаз санал чавай и сиягьдик са шумуд ин-

дейвини кутаз жеда. Са шумуд йис инлак вилик Гьиндистанда 
хьайила заз ана чи дережадив агакьнавай са шумуд кас акуна. 
Жуваз чизвай са индейвиди заз вичин кIвализ теклифна. Чун са 
суфрадихъ ацукьна. Квез чидани, ада кагьудин пешер незвай. 
Мугьманар пагь атIана амукьна. Хъуьхъвер хъипи хьанвай, кьи-
лел чIехи чалма алай са фекьиди кагьалдаказ лагьана:

– Иранвийринни иранви туширбурун арада авай фаркьни 
им я. Дуьньяда иервилерихъ ялзавай тай авачир инсанар чун я.

Зи ими адахъ галаз рази хьана:
– Куьне дуьз лугьузва. Месела, жув гьина хьунилай аслу ту-

шиз за гьарай-эвер авай фабрикадилай гзаф са иер гъезелдиз 
эгьмият гуда. За шиирдин инжияр хьиз сифте яз чи эдебиятдиз 
рубаияр гъайи Абу Сеидан гавурвал багъишламишзава. Имиди 
хуралай кIелна:

Ta medresse ve minare viran neşhud,
İn kar kaIendari bisaman neşhud.
Ta iman kafr iman neşhud,
Yek bende hakikatan musuIman neşhud.

А чIавалди хьи, медреса ва минара виран хьанвач1,
И абдалвилин кар къайдада гьатдач.
ГьикI хьи, имансузвал иман, иманни имансузвал хьанвач.
Гьич са бендени мусурман туш.
– Иер я, иер. Вуна садра аваздиз килиг! – лагьана фекьи-

ди шиирдин эхиримжи цIар тикрарна: “Yek bende hakikatan 
musuIman neşhud”.

Фекьи кIвачел къарагъна ва ам гимишдин афтафа кьуна  
къецел экъечIна. Са герендилай хтана ада афтафа вичин чкадал 
эхцигна.

И чIавуз зи бубади суьгьбетдик кьил кутуна:
– Жанаби Шагьзада, чи премьер-министр Восукъ-ад-Дев-

ланаз Англиядихъ галаз цIийи икьрар кутIуниз кIанзава лагьай 
гафар дуьз яни?

Шагьзада хъуьрена:
– Куьне им Асед-ас-Селтенедивай жузуна кIанзава. И месэ-

ла гила гьукуматдин сир туш.

1  Фарс чIалай цIарцIин таржума
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Имиди адан гафар тестикьарна:
– Эхь, им гзаф хъсан икьрар я. Къедилай варварар чи 

лукIар жеда.
– Вучиз?
– Малум тирвал, ингилисриз кIвалахиз, чаз лагьайтIа, иер-

вилерин къене яшамиш жез хуш къведа. Абуруз дяведикай, чаз 
ислягьвиликай хуш къведа. Гьавиляй чна абурухъ галаз икьрар 
кутIунна. Инлай кьулухъ чи сергьятар хуьниз игьтияж авач.  
Англияди Иран душмандин гьужумдикай хуьн хиве кьазва. Ин-
гилисри чаз рекьер тухуда, дараматар эцигда, гьеле пулни ву-
гуда. Вучиз лагьайтIа Англиядиз дуьньядиз вири миллетрилай 
гзаф чна меденият гъанвайди хъсандиз чизва.

Имидин патав ацукьнавай чи мукьвади тир Бегьрам хан 
Ширваншира кьил хкажна лагьана:

– Куьн Англияди чун медениятдиз килигна хуьзвайдан чIа-
лахъ яни? Белки абуру и крар чи нафтIада вил кутуна ийизва?

Имиди жаваб гана:
– Медениятни нафтни дуьньядиз нур гун паталди я.  

Кьведни хвена кIанзава. Амма чахъай хъсан аскер хкатдач.
И гъилера за суал гана:
– Вучиз хкатдач кьван? Месела, за жуван халкь паталди 

женг чIугуна ва гележегдани женг чIугваз гьазур я.
Асед-ас-Селтенеди наразидаказ заз килигна. Ада чайдин 

сукIра чилел туна лавгъавилелди лагьана:
– Заз Ширванширрин арадани женгиниз гьазур аскерар 

авайди чизвачир. Ваъ, жанаби Али хан гьакъикъатда аскер туш, 
офицер я.

Шагьзадади:
– Абурун арада фаркь авач, – лагьана айгьамдалди тикрар-

на: «Вуна садра офицердиз килиг!»
Зун чуькь тавуна акъвазна. Иранвияр паталди аскер хьун 

лайихлу кар туширди за рикIелай алуднавай. Анал кIватI хьан-
вайбурун арада тек са Бегьрам хан Ширваншир маса фикирдал 
алай. Ам гьеле жаван тир. Шагьзададин патав ацукьнавайди 
чIехи къуллугъдал алай Мушир-ад-Девле тир. Ада Бегьрам хан-
диз лугьузвай хьи, Аллагьди хуьзвай Ирандиз гила турунин игь-
тияж авач. Адан рухвайри алатай заманайра чпин жуьрэтлувал 
виридаз субутна. Ада вичин несигьат икI тамамарна:

– Шегьеншагьдин хазинада Чилин шардин михьи къи-
зилдикай туькIуьрнавай модель ава. Ана вири уьлквеяр жуьре-
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ба-жуьре жавагьирри кIевирнава. Анжах Ирандин чилер вири-
далайни михьи ва гзаф рекIв гузвай брильянтдив кIевирнава. И 
карди символдилай гъейри маса шейэрикайни хабар гузва. Им 
гьакъикъат я.

За уьлкведа авай къецепатан аскерер ва Энзелидин къазун-
навай пекер алай, кIвачел алачир полициядин кIвалахдарар 
рикIел хкана. Азия им тир. Европави хьуникай кичIе яз яракьар 
Европадин кIвачерихъ вегьизвай Азия!

Шагьзадади аскервилин пешедиз нифрет ийизвай. Амма 
са береда Тифлис къачур чи бубайрин арада гьамни авай. А 
чIавуз Ирандилай кьил вине кьуна яракьрикай менфят къачуз 
алакьзавай. Ингье гила замана дегиш хьанва. Шагьзадади пу-
лемёт ваъ, шиир вине кьазва. Мумкин я ада шиирдай генани 
хъсандиз кьил акъудзавай. Шагьзадани, зи имини яшлу хьан-
вай. Иранди чан гузвай. Садлагьана Уьмер Хайяман са рубаи зи 
рикIел хтана:

Шагьматдин тахта я йифни югъ1

Адал уюн къугъвада инсанни фелек.
Ам хкажна лугьуда «шагь» ва «мат»,
Ахпа вичин чкадал тада саламат.
За хияллу яз, жувазни течиз рубаи ван алаз кIелнавай 

кьван. Шагьзададин чинин чIурувал алатна:
– Вун дуьшуьшдай аскер хьанвайди тир кьван. Бес икI тир-

ди вуна заз вучиз лагьанач? Вун кIелнавай илимлу касдиз ухшар 
я. Жуван кьисмет жува хкягънайтIа, ваз мадни аскер жез кIан-
дайни?

Зун Шагьзада галайнихъ элкъвена:
– Куьне за вуч хкягъдай лугьузвани? За кьуд шей хкягъдай: 

якъут пIузарар, музыка, акьуллу гафар ва яру чехир.
Дакъикъидин машгьур рубаиди зун вири мугьманрин 

виле хкажна. Гьатта хъуьхъвер акIанвай фекьини хъуьрена.
ТIуьн-хъун авай салондин ракIар ахъа хьана. Чун къенез 

гьахьайла йифен кьулар тир. Халичайрал са чIехи суфра экIя-
навай. Суфрадин юкьни-юкьвал са чIехи синида аваз аш эциг-
навай. Суфрадал гьакIни чIехи, лацу лавашар алай. Суфрадал 
гзаф чIехи ва гъвечIи бушкъабар эцигнавай. Салондин пипIера 
гуьмбетар хьиз акъвазнавай къуллугъчийрин гъиле авай фонар-
ри суфрадал нур хъичирзавай. Чна суфрадихъ ацукьна бушкъа-

1  Фарс чIалай цIарцIин таржума
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бар нубатдалди жуьреба-жуьре хуьрекрив ацIурна нез гатIунна. 
Чкадин адетдив кьадайвал, чна хуьрек фад-фад незвай. Вучиз 
лагьайтIа иранвиди вичин уьмуьрда тадиз ийизваз тек са кIва-
лах ава, гьамни фад-фад тIуьн я.

Зи патав ацукьнавай мукьвада – Бегьрам ханди тIимил нез-
вай ва ада мягьтелвилелди заз килигзавай. Ада жузуна:

– Ваз Ирандикай хуш къвезвани?
– Эхь, – лагьана за, – лап гзаф.
– Вун ина гьикьван чIавалди амукьда?
– Туьрквери Баку кьадалди.
– За вал пехилвал ийизва, Али хан.
Ада и гафар гьейранвилелди лугьузвай. Бегьрама лаваш 

къачуна къатна ва адан къен чими ашдив ацIурна суьгьбет да-
вамарна:

– Вун пулемётдин кьулухъ акъвазна ва ваз душманрин виле 
шел акуна. Ирандин тур лагьайтIа, муьрхъуь кьунва. Чахъ агъ-
зур йис инлай вилик Фирдовсиди кхьей шииррикай шад кьару-
вал акатзава. Чавай Дакъикъидин рубаи, Рудакидин рубаиди-
вай гьасятда чара ийиз жезва. Ингье чаз автомобилдин рекьер 
гьикI тухудатIа, полкуниз гьикI команда гудатIа чидач.

«Автомобилдин рекьер» гафар ван хьайила Мердакандин 
рекье Начарарянахъ калтукай йиф ва вацра эквер хъичирнавай 
бустанар зи рикIел хтана. Вуч хъсан я хьи, Азияда автомобилдин 
рекьер тухун садалайни алакьзавач. АлакьнайтIа, Къарабагъ- 
дин балкIан автомобилдилай алатдачир.

– Куьне автомобилдин рекьерикай вучзава, Бегьрам хан? – 
жузуна за.

– Пар ялдай машинра аваз аскерар тухун патал герек я чаз 
рекьер. Чи гьукуматда кIвалахзавайбуру чаз аскеррин игьтияж 
авач лугьузва. Гьакъикъатда лагьайтIа, чаз аскеррин игьтияж 
ава. Чаз пулемётрин, мектебрин, азарханайрин, къайдада авай 
налогдин системадин цIийи къанунрин, вун хьтин инсанрин 
игьтияж ава. Чаз виридалайни тIимил кIанзавайди Ирандин 
агь-вай авай куьгьне шиирар я. Ингье маса манияр ва шиирар-
ни ава. Ваз гиланви Эшрефан шиирдикай хабар авани?

Бегьрам ханди агъуз хьана зи япал шиирдин са бенд кIелна: 
«Ватан гъамдив, хажалатдив ацIанва. Къарагъ кIвачел, Ирандин 
мейит тунвай ишикIдин гуьгъуьна аваз вач. И рекье Ирандин 
жегьилвал терг хьанва. Варз, никIер, тепеяр, кIамар адан иви-
дай кьацIанва».
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Шагьзададиз и шиир ван хьанайтIа, адаз «мурдар цIарар» 
лугьудай. Бегьрам ханди кьилиз ялна лагьана:

– Са маса иер шиирни ава. А шиир Мирзе Агъа хан лугьу-
дай са шаирди кхьенвайди я. Гила яб це: «Аллагьди Иран гавур 
душманрикай хуьрай. Ирандин сусарин иервал ингилис лорда-
рин межлисриз кьисмет тахьурай».

– Пис туш, – лагьана хъуьрена зун. Вучиз лагьайтIа Иран-
дин жегьилар куьгьне несилидилай, абуру кхьенвайдалай пис 
шиирар кхьиналди тафаватлу жезвай.

– Амма Бегьрам хан, лагь кван, ваз вуч ийиз кIанзава? – жу-
зуна за.

Бегьрам ханди рангар алахьнавай яру халичадал ацукьна 
лагьана:

– Вун Сипегь майданда хьайиди яни? Ана луьлеяр муьрхъ-
уь кьунвай виш туп эцигнава. Тупарин луьлеяр кьуд патахъ: 
рагъакIидай, рагъэкъечIдай, кефер ва кьибле патарихъ эл- 
къуьрнава. Ваз чизвани, кьуьзуь Иранда авайни-авачир са яракь 
муьрхъуь кьунвай тупар я. И уьлкведа са военный гими кьванни 
авач. Урус казакрилай, яру униформа алай ингилис аскеррилай 
ва имарат хуьзвай полкунин кьуд виш багьадурдилай гъейри са 
Иран аскерни авач. Вуна жуван имидиз, Шагьзададиз ва чIехи 
къуллугърал алай маса ксариз хъсандиз килиг. Абурун вилерал 
яд акьалтнава, гужсуз гъилер зурзазва. Абуруни Сипегь май-
данда авай тупари хьиз куьгьне хьана муьрхъ кьунва. Абуруз са 
акьван яшамишдай уьмуьрни амач. Гьавиляй абуру вахтунда-
маз кьулухъ чIугуна кIанзава. Гзаф йисар я чи ватан и шагьза-
дайринни шаиррин гъиляй ажуз хьанва.

Бес я! Ирандикай са кьуьзуь къекъверагдин ахъа капашдин 
ухшарар къвезва. Заз и кьуьзуь капаш чи элдин мягькем жегьил 
гъутуниз элкъвена кIанзава.

Ина амукь, Али хан. Заз ви гьакъиндай гзаф шейэр ван 
хьанва. Вуна пулемётдив Бакудин куьгьне къеледин цлар гьикI 
хвенатIа, йифиз, вацран эквер алай чIавуз душмандин туьтуьх-
дилай гьикI кьунатIа чизва заз. Ина куьгьне къеледилай гъейри 
генани пара шейэр хвена кIанзава. Гьавиляй ви гъиле пулемёт-
дилай гужлу яракьар жеда. Им пакамалай няналди гаремда 
ацукьунилай ва я Тегьрандин базардин иервилериз килигуни-
лай хъсан тушни?

За жаваб ганач. Зун хиялри тухванвай. Тегьран! Дуьньядин 
виридалайни къадим шегьер. Бабилдин эгьлийри адаз Рога-Рей 



176

тIвар ганай. Рога-Рей пачагьрин шегьер тир. Руг-руг хьанвай 
кьисаяр, къадим имаратрин ранг алахьнавай къизилар, Алмас 
имаратдин бурма дестекар, къадим халичайрин рангар алахь-
навай нехишар, маналу рубаийрин ритмаяр… Ирандин алатай 
девирар, гилан вахтар ва гележег зи вилерикай карагзавай.

– Бегьрам хан, – лагьана за. – Эгер вун жуван макьсаддив 
агакьайтIа, асфальт рекьер тухвайтIа, виридалайни пис кIелза-
вай аялар цIийи мектебриз ракъурайтIа, а чIавуз Азиядин руьгь 
гьина жеда?

Бегьрам хан хъуьрена:
– Азиядин руьгь лугьузва вуна. Туп майдандин эхир кьиле 

чна са чIехи дарамат эцигиз тада. Азиядин руьгь авай мискIин-
рин пайдахар, шаиррин гъилин хатIар, миниатюрар, гьашер-
вилин рекье ахлакь чIур хьанвай гада аялар чна гьа дараматда 
кIватIда. Вучиз лагьайтIа ибур вири Азиядин руьгьдиз талукь-
бур я. Дараматдин винел иер куфи хатIуналди «Музей» гаф 
кхьида. Асед-ас-Селтене ими музей идара ийизвайди, Шагьзада 
музейдин кьил хьунухь мумкин я. И дарамат эцигун патал ва-
вай чаз куьмек гуз женни?

– За фикирда, Бегьрам хан.
ТIуьн-хъун кьилиз акъатна. Гила мугьманри сада садахъ 

галаз суьгьбет ийизвай. Зун кIвачел къарагъна ахъа балхундиз 
экъечIна. Гьава серин ва михьи тир. Бахчадай Ирандин иер  
цуькверин ни къвезвай. За чилел ацукьна теспягьар чIугваз-
чIугваз вилер йифен деринвилериз атIумарна. Базардин кер-
пичдикай эцигнавай къуббайрин а пата Шимран имарат авай. 
Ана хъуьцуьган ва халичайрин къене зи Нино ксузвай. Адан са 
тIимил кьван ахъа пIузарарни, вилин накъварикай ламу хьан-
вай вилин къапахар дакIунин мумкин тир. Зи чандиз гзаф де-
рин са гъам кужум хьана. Нинодин хъуьрезвай вилер акун па-
тал базардин вири ивирар бес жечир.

Иран! Зун ина, гаремдин къуллугъчийрихъ ва шагьзадай-
рихъ, дервиш ва къабачийрихъ галаз санал амукьна кIанзавани? 
За асфальт рекьер тухвана, кьушун туькIуьрна, Европа са тIи-
мил кьван хьайитIани Азиядиз гъана кIанзавани?

За садлагьана кьатIана хьи, дуьньяда са шейни заз Нино-
дин хъуьрезвай вилер кьван къиметлу ва азиз туш. И вилер эхи-
римжи гъилера мус хъуьрена? Са мус ятIани Бакуда. Къеледин 
цларин патав. За садлагьана ватандин гьасрет чIугваз гатIунна. 
Руквади кьунвай къеледин цлар ва Наргин кьураматдин кьу-
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лухъ акIизвай рагъ зи вилерикай карагна. Жанавурдин вара-
рин кIаник къув ягъазвай чакъалар акуна заз. Бакудин патарив 
гвай чилер баянлухрай атанвай къумари кIевирнавай. Гьуьлуьн 
къерех кьиляй-кьилди нафт кужумнавай чилер тир. «Къыз  
къеледин» патав алверчийри савда ийизвай. Николаян куьче-
дай пак Тамарадин лицей галайнихъ рехъ физвай. Лицейдин 
гьаятда авай тарарикай садан кIаник Нино акъвазнавай. Адан 
гъиле тарсунин ктаб авай ва руша чIехи вилералди заз килигза-
вай. Ирандин цуькверин атир садлагьана юхдиз акъатна.

Зак Бакудин михьи чуьлдин гьава, къумадинни нафтIадин 
ни галай гьуьлуьн мегь галукьна. Аялди вичин дидедиз эвердай-
вал зани жуван ватандиз эверзавай. Ингье ахпа а ватан амачир-
ди зи рикIел хтана. Аллагьди зун дуьньядиз гъайи и шегьер за 
садрани туна фена кIанзавачир. Са кицI гьикI вичин кумадал 
къаил ятIа, зунни куьгьне шегьердин къеледин цларал къаил я.

За кьил хкажна цавуз килигна. Ирандин гъетер шагьдин 
тажунал алай ивирар кьван ири ва яргъа тир. За садрани жув и 
шегьерда гилан хьиз къариб гисс авурди тушир. Зун къеледин 
цларин хъендик Нинодин вилери заз килигиз хъуьрей Бакудиз 
талукь я.

Бегьрам ханди зи къуьнел гъил эцигна лагьана:
– Али хан, вун хиялриз фенвай хьтинди я, лагь кван, вуна 

зи гафарикай фагьум-фикир авунани? Ваз цIийи Ирандин бине 
эцигуниз куьмек гуз кIанзавани?

За жаваб гана:
– Зи имид хва Бегьрам хан, за вал пехилвал ийизва. Диде 

Ватан вуч лагьай чIал ятIа инсандиз анжах маса уьлкведа къура-
ба хьайила чир жеда. Завай цIийи Ирандин бине эцигиз жедач. 
За жуван хенжел Бакудин къеледин цларал хци авунвайди я.

Ада гъамлудаказ заз килигна лагьана: «Межнун». Арабдал-
ди и гаф гьам «ашукь хьанвайди», гьамни «серсер хьанвайди» 
лагьай чIал я.

Бегьрам хандин дамарра авахьзавай иви зи ивидикай тир-
виляй ам зи сирдин гъавурда акьунвай. Зун кIвачел къарагъна. 
ЧIехи салонда мугьманри хъфизвай Шагьзададиз кьил агъузна 
икрамзавай. Заз Шагьзададин яргъи тупIар ва хине алай кикер 
акуна.

Ваъ, ваъ! Зун иниз Фирдовсидин шиирар, Гьафизан муь-
гьуьббатдин чIалар ва Саадидин акьуллу каламар кIелун патал 
атанвайди туш.
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Зун салондиз гьахьна, ахпа Шагьзададин вилик кьил  
агъузна адан гъилиз темен гана. Адан вилера гъам авай, фикир-
лу тир, вучиз лагьайтIа виликай къвезмай хаталувилерикай ха-
бар авай. Зун салондай экъечIна автомашинда аваз Шимрандиз 
рекье гьатна. Рекье муьрхъуьни кьунвай тупар, Шагьзададин 
галатнавай касдин хьтин килигунар ва Нинодин муьтIуьгъвал 
сакIани зи рикIелай алатзавачир.

ХХV кьил

Картадал алай экуь ва мичIи рангар сад садак какахьна-
вай. Шегьеррин, дагъларин ва вацIарин тIварар кIелиз 

жезвачир. Карта дивандал экIянвай. Зани гъиле гъвечIи ранглу 
пайдахар кьунвай. Зи гъиле са газетни авай. Анани шегьеррин, 
дагъларин, вацIарин тIварар картада авай хьиз, гъалатI яз кхьен-
вай. Зун абуруз мукьуфдивди килигиз, газетда авай гъалатIар 
картадин акахьнавай тIварарихъ галаз гекъигиз алахъзавай. 
За «Елизаветполь» («Генже») гаф кхьенвай чкадин патав гвай  
элкъвей цIарцIе са гъвечи къацу пайдах эцигна. Амма гафунин 
эхиримжи вад гьарф Зонкъулдагъ дагъларин кьилел аватнавай. 
Газетди кхьенвайвал, вич Хой шегьердай тир векил Фетали хан-
ди Генжеда Азад Азербайжан Жумгьуррият арадиз гъанвайди 
малумарнавай. За картадал Генжедин рагъэкъечIдай пата ал-
кIурнавай гъвечIи къацу пайдахди Анвар пашади ракъурнавай 
кьушун акъвазнавай чка къалурзавай. Эрчи патай Нури паша-
дин полкар Агъдаш шегьердив агакьзавай. Чапла пата Мурсал 
пашади Илисудин дереяр кьунвай. Ана ЦIийи Азербайжан 
Жумгьурриятдин батальонри дяве ийизвай. Гила карта кIелна 
кьатIуз жедай гьалдиз атанвай. Урусрин гъилик квай Бакудин 
патарив гвай туьрк кIеретIрин цIар къвердавай дар жезвай.  
ГъвечIи къацу пайдахар са кьадар чкадилай юзурайтIа, душман 
къалурзавай яру пайдах Баку къалурзавай нукьтадай акъатза-
вай.

Чуькь тавуна зи кьулухъ акъвазнавай гаремдин къуллугъчи 
Ягья Къулуди за картадал къугъвазвай къариба уюндиз марагъ-
лудаказ килигзавай. ГъвечIи пайдахри ранглу картадин винел 
гьерекат авун адаз са къудратлу суьгьуьрбаздин акьулдиз текъ-
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вер ицитIун хьиз жезвай. Адаз акI жезвай хьи, за ватан гавурри-
кай азад авун патал яру лекедал къацу пайдахар алкIурайтIа, 
цавара авай къуватар куьмек гуз къведа.

Ягья Къулудиз зи сирлу уюндиз манийвал ийиз кIанзава-
чир, амма ада вичин везифа кьилиз акъудун патал заз малумат 
гана:

– Я хан, килиг зи кьилел гьихьтин кар атанатIа. Нино ха-
нумдин кикер хинеда кутун патал за адаз лап багьа хине къачу-
на. Заз задан кикерал хине эцигиз кIан хьайила Ниноди хине 
авай къаб чин кIаник авуна элкъуьрна. Экуьнахъ фад за ам 
дакIардин вилик тухвана, явашдаказ гъилерив кьил кьуна адав 
сив ахъайиз таз кIан хьана. Я хан, адан сиве ктIай сас аватIа, адан 
сивикай ни къвезватIа чирун зи буржи я. Куь ханумди кубутда-
каз кьил кьулухъарна, вири къуват кIватIна заз чин кудайвал са 
силле вегьена. Силледи са акьван тIарнач, амма зи такабурлувал 
кукIвар хьана. Вуна жуван нуькердин тахсирдилай гъил къачу, 
хан. Завай жуьрэт авуна адан бедендал алай чIарар туз жедач. 
Ам къариба ханум я, ада цам кутазвач, руфуна авай аял хуьн 
патал са карни ийизвач. Ада хана кIанзавай аял руш хьайитIа, 
вуна заз ваъ, Нино ханумдиз туьгьметарна кIанзава. Якъин адан 
къене пис руьгь ава хьи, гъил галукьай кумазни зурзазва. Аб-
дул Кьасим мискIиндин патав заз чизвай са къари яшамиш же-
зва. Пис руьгьер чукурунал гьалтайла, адав къведайди авач. А  
къаридиз иниз эвернайтIа, пис жечир. Куьне фикир це,ханум-
ди вичин хам чIур хьурай лугьуз гьар пакамахъ чин мурк хьтин 
къайи цив чуьхуьзва. Ада вирида хьиз сарар эрчIи гъилин къе-
ни тупIув ваъ, кубут щеткадив чуьхуьзва ва адан дигар ивидал-
ди жезва. Ам ихьтин рафтарвилер авуниз анжах адан бедендиз 
гьахьнавай мурдар руьгьеривай мажбур ийиз жеда.

За ада лугьузвай гафариз яб гузвачир. Ада гьар юкъуз къвез 
заз ихьтин малуматар гузвай. Адан вилера са гьихьтин ятIани 
къайгъударвал авай. Адаз намуслу касдиз хьиз вичин кIвалах 
кьилиз акъудиз кIанзавай. Вучиз лагьайтIа, ада вич зи гележег 
аял патал жавабдар тирди кьатIузвай.

Ниноди адахъ галаз нетижасуз, анжах кьилиз ялдай женг 
чIугвазвай, ада Ягья Къулудал хъуьцуьганар гадарзавай, кIвалин 
патав гвай бахчадин цлал акьахна анал шаршав алачиз къекъ-
везвай, кIвалин цлахъай вичин гуржи мукьва-кьилибурун ши-
килар куьрсарзавай. Ягья Къулуди заз и крарикай гъамлудаказ 
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ва къалабулух кваз рахадай. Ниноди лагьайтIа нянихъ дивандал 
ацукьна пакагьан дяведин план туькIуьрдай.

Ада хияллу яз гъилерив чене кьуна завай жузуна:
– Вуна вуч лугьузва, Али хан, пака за вуч ийин? Йифиз адан 

чиниз яд хъичирдани, я тахьайтIа, юкъуз адал кац гадардани? 
Ваъ, заз адал вуч гадардатIа гьеле чизвач. Зун гьар юкъуз фон-
тандин патав гимнастикадихъ галаз машгъул жеда. Ахпа гьам-
ни гимнастика ийиз мажбурда, вучиз лагьайтIа, ам пара куьк 
жезва.

Ниноди кьисас къахчун патал хаталу планар туькIуьрза-
вай. Ам ксудалди и планрив машгъул тир. Муькуь юкъуз гарем-
дин къуллугъчиди гзаф къалабулух кваз заз лагьана:

– Али хан, Нино ханумди фонтандин патав акъвазна гъиле-
ривни кIвачерив гзаф къариба гьерекатар ийизва. Заз кичIезва, 
агъа. Ада вичин беден гагь вилик, гагь кьулухъ акI алгъурзава 
хьи, налугьуди, тандихъ кIарабар галайди туш. Адаз зани гьа 
гьерекатар тикрарна кIанзава. Ингье, хан, зун мусурман я. За 
анжах Аллагьдин вилик агъуз хьана пел чилик галукьарзавайди 
я. Ханумдин кIарабар ва адан руьгьдин гележег патал заз гзаф 
кичIезва.

Гаремдин къуллугъчи чукуруналди са карни туькIуьзва-
чир. Вучиз лагьайтIа, адан чкадал масад къвервал тир. Гарем-
дин къуллугъчи авачир кIвал кIваляй кьадачир. КIвалин крар 
акатай касдивай идара ийиз жедачир, адалай кIвалин крар 
ийизвай дишегьлийриз ва пулунин гьахъ гьисабдиз гуьзчуьвал 
ийиз алакьдачир. И крар анжах гаремдин къуллугъчиди кьи-
ле тухвана кIанзавай. Эрзиман вуч ятIа тийижирвиляй абур 
ришветдив гъилиз къачуз жедачир.

Гьавиляй зун чуькь тавуна акъвазнавай ва анжах Бакудин 
патарив гвай гъвечIи къацу пайдахрив машгъул тир.

Гаремдин къуллугъчиди астадай уьгьуь ягъана лагьана:
– Абдул Кьасим мискIиндин патав ацукьнавай дишегьли-

диз эвердани?
– Вучиз эверзава, Ягья Къулу?
– Нино ханумдин бедендиз гьахьнавай мурдар руьгьер  

акъудун патал.
За дериндай агь чIугуна. Вучиз лагьайтIа зун Абдул Кьасим 

мискIиндин патав ацукьнавай дишегьлидивай Нинодин беден-
диз гьахьнавай Европадин руьгьер акъудиз жедайдан чIалахъ 
тушир.
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– Герекзавач, Ягья Къулу. Завай жувавайни пис руьгьер 
бедендай акъудиз жезва. Вахт агакьайла за вири крар къайдада 
твада, амма исятда зун жуван вири гуж кIватIна и гъвечIи къацу 
пайдахрихъ галаз машгъул хьана кIанзава.

И гафар къуллугъчидиз гьам марагълу хьана, гьамни адан 
чанда кичI гьатна:

– Къацу пайдахри ярубур арадай акъудайла ви ватан азад 
жеда. ГьакI яни, Али хан?

– ГьакI я, Ягья Къулу.
– Бес вуна къацу пайдахар кIандайвал вучиз акIурзавач?
– Им мумкин туш, Ягья Къулу, вучиз лагьайтIа и кар патал 

зи гуж агакьзавач.
Ада чIехи къайгъударвилелди заз килигна:
– Аллагьдиз дуьа ая хьи, ваз гуж гурай. Виликай къвезмай 

гьафтеда мегьарамдин варз гатунIзава. Мегьарамдин вацра вахъ 
вуч мурад аватIа Аллагьдивай тIалаба, ада ваз герек тир гуж 
гуда.

За карта къатна. Зун галатнавай ва кьил-кьилел алачир. 
Къуллугъчидин лагъ-лагъариз яргъалди таб гун мумкин тушир.

Нино кIвале авачир. Адан хайибур Тегьрандиз атанвай. 
Гила Нино сятралди машгьур княздин хизанди кирида кьун-
вай кIвале амукьзавай. Ана ам маса европавийрихъ галазни 
гуьруьшмиш жезвай. Ниноди и кар закай чуьнуьхарзавай. Ин-
гье заз хабар авай. Зун гьакI чуькь тавуна акъвазнавай. Заз адан 
язух къвезвай. Къуллугъчидини анжах зи эмир гуьзлемишза-
вай. Са шумуд юкъуз Тегьрандиз атанвай Сейид Мустафа зи 
рикIел хтана. Заз ам кьериз-цIаруз аквазвай. Вучиз лагьайтIа 
ада вичин югъ мискIинриз, гьакIни пак инсанрин сурарал физ, 
дервишрихъ галаз марагълу суьгьбетар ийиз акъудзавай.

Эхирни за лагьана:
– Ягья Къулу, Сейид Мустафадин патав вач. Ам Сипегьли-

зар мискIинда амукьзава. Адавай иниз атун тIалаб ая.
Къуллугъчи фена. Зун кIвале ялгъуз амукьна. Авайвал ла-

гьайтIа, Бакуда къацу пайдахар акIурун патал зи гуж агакьзава-
чир. Гьина ятIани зи ватандин чуьллера туьркверин батальонри 
ва Азербайжандин цIийи пайдах кьунвай гуьгьуьллуйрикай 
туькIуьр хьанвай яракьлу кIеретIри душмандихъ галаз женг 
чIугвазвай. Заз цIийи пайдахдикай, гуьгьуллуйрин кIеретIри-
кай, абурун женгарикай хъсандиз хабар авай. Иляс бегни гуь-
гьуьллуйрин кIеретIрик экечIнавай. Заз адахъ галаз санал и 
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женгера иштирак ийиз кIанхзавай. Ингье фронтдиз физвай 
рехъ кIевнавай. Урусрин ва ингилисрин кьушунри сергьятар 
кьунвай. Ирандини дяве физвай чкадин арадай авахьзавай Араз 
вацIал алай гьяркьуь муькъвелай цаз алай симер элкъуьрнавай. 
Муьгъ аскерри элкъуьрна кьунвай.

Иран лагьайтIа, вичин къабухдал алкIанвай шкьуьнт хьиз 
суст тир. Дяве физвай чкайриз я са инсандиз, я са кьифрез, я са 
къушразни фидай ихтияр авачир. Идан акси яз Бакудай Иран-
диз катиз мажбур хьанвай гзаф инсанар къвезвай. Абурун ара-
да лагълагъчи Арслан агъани авай. Ам чайханайра ацукьдай, 
туьркверин агалкьунар ЧIехи Искендера къачур гъалибвилерив 
гекъигиз макъалаяр кхьидай. Ада кхьей макъалайрикай сад 
къадагъа авунай. А макъалада са вахтунда фарсарин кьушун 
кукIварай Искендер гзафни-гзаф тарифарзавай ва гьавиляй и 
тариф Иран алчахарун хьиз кьабулнай. И кардилай гуьгъуьниз 
Арслан агъади вич идеядин рекье шегьид хьанвай кас хьиз къе-
лемдиз гузвай.

Са юкъуз ам зи кьилив атана. Ада Баку хуьдайла за къа-
лурай къагьриманвилерин куьлуь-шуьлуьярни галаз теснифна. 
Ада лугьузвайвал, гуя душмандин аскерар анжах зи гуьллейри-
кай рекьин патал за кардик кутунвай пулемётдин виликай зве-
риз-звериз алатзавай.

Ада вичи дяведин вахтунда са типографиядин чилелай 
агъада авай гьамбарханада чуьнуьх хьана халкь кIвачел къара- 
гъардай эвергунар гьазурзавай. А эвергунар санани кIелнава-
чир. Ада и эвергунар заз кIелна ва ахпа завай акахьай дяведа са 
къагьримандин гьиссер гьихьтинбур ятIа кхьин тIалабна.

Арслан агъади ширинлухар тIуьрдалай кьулухъ за ам 
рекье туна. Ада гьеле типографиядин рангарин ни къвезвай са 
цIийи дафтар вугана аниз акахьай дяведа зун гьихьтин гьиссе-
рив яшамиш хьанатIа кхьин тIалабна. Дафтардин лацу чарар 
акурла зи рикIел гъамлу килигунар хтана ва за жуван акахьай 
уьмуьрдикай кхьин патал къелем гъиле кьуна. Ингье захъ са 
къагьриман акахьай женгера гьихьтин гьиссерив яшамиш жез-
ватIа кхьидай ният авачир. Акси яз, за зунни Нино Шемиран 
имаратдин атирлу бахчадиз гъайи, адан вилера авай хвешивал 
юхдиз акъудай рекьикай кхьин патал къелемдал гъил вегьена.

За бахчада ацукьна Ирандин нацIунин къелемдив кхьинар 
ийиз гатIунна. Заз жуван гьеле мектебда кIелдай йисара кхьиз 
кьил кутур къейдер гуьнгуьна хутаз кIанзавай. Жуван вири ала-
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тай уьмуьр зи вилерикай карагна. Сейид Мустафади кIвализ 
гьахьна вичин бачIух чин зи къуьнуьк галукьардалди за алатай 
вахтарикай хияларзавай.

– Сейид, – лагьана за, – зи вири уьмуьр акахьнавай гьалдиз 
атанва. Фронтдин рехъ кIевирнава. Ниноди хъуьруьн рикIелай 
алуднава. За ивидин чкадал девит экъичзава. За вуч авуна кIан-
зава эхир, Сейид Мустафа?

Дустуни секиндиз заз килигна. Адал чIулав либас алай. 
Вични яхун хьанвай. Адан яхун тан саки са сирлу парци какур-
навай. Ада ацукьна лагьана:

– Гъилерив вавай са затIни ийиз жедач, Али хан. Ингье ин-
сандин гъиле гзаф шейэр ава. Зи либасдиз килиг, заз вуч лугьуз 
кIанзаватIа вун хъсандиз гъавурда акьада. Инсанри къуват а вич 
вилериз таквадайдан гъиле ава. А сир кьатIуз хьайита, ада ваз 
къудрат вугуда.

– Зун ви гъавурда акьазвач, Сейид. Зи руьгь азабдин къене 
ава. За и мичIивиляй экъечIдай рехъ жагъурзава.

– Вуна бендейрикай кьунва, Али хан, амма а бендеяр ида-
ра ийизвай вилериз таквадайди тирди рикIелай ракъурнава. 
Гьижридин 680-йисуз диндин душманри гужар авур Пайгъам-
бардин хтул Гьуьсейн Кербалада шегьид хьана. Дуьнья хуьзвай, 
гъиле вири ихтиярар авай сирдин сагьибди экъечIзавай ва акIиз-
вай ракъиниз адан ивидикай ранг ягъана. Шиитриз 12 имам-
ди гьакимвал авуна. Сад лагьайди Гьуьсейн тир. Эхиримжиди  
къедалди чинеба шиитар идара ийизвай, вилериз таквадай 
Имам Сагьиб-эз-Заман я. И чинеба Имам вири амалрин вах-
тунда винел акъатда, амма мадни вилериз аквадач. Заз ам  
экъечIзавай ракъина, тумарин аламатда, лепе алай гьуьле  
аквазва. Заз пулемётдин такьа-такьрай, дишегьлийрин суз-
айрай, гарарин къативилерай адан ван къвезва. Вич вилериз  
таквадайда эмир гана лугьузва хьи, Кербаладин чуьллера Гьуь-
сейнан экъичнавай ивидиз яс чIугу. Гьавиляй гьар йисуз са вацра  
Гьуьсейназ яс кьазва. И варз мегьарамдин варз я. Дердер авай-
ди и вацра шехьна кIанзава. Мегьарамдин вацран цIуд лагьай  
юкъуз шиитрин гележег гьакъикъатдиз элкъвезва. Вучиз ла-
гьайтIа, а югъ шегьид кьейи югъ я… А юкъуз Гьуьсейна хиве 
кьур дердерин пар диндаррин хиве туна кIанзава. Ни и дерде-
рин са пай хиве кьуртIа, адан шафакъатдиз куьмек гуда. Гьа-
виляй диндарри мегьарамдин вацра хур гатада. И дуьньядин 
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дердери кIевера твазвайбуру хур гатайла тIал чIугваз чеб азад 
хьунин хвешивал гьиссава. Мегьарамдин вацран сирни гьа им я.

За галатнваз, хъел кваз жузуна:
– Сейид, за жуван кIвализ цIийи кьилелай хушбахтвал 

гьикI хкиз жедатIа жузазва. Вуна заз чна мектебда диндин тар-
сара чирай арифдарвилин гафар тикрарзава. Ваз за мискIиндиз 
фена зунжурдив хур гатана кIанзавани? Зун са диндар мусур-
ман я ва за жуван диндиз талукь везифаярни кьилиз акъудзава.

– Зунни вич вилериз таквадайдан чIалахъ я, Али хан. Ан-
жах зун зи хушбахтвилин рехъ Гьуьсейнан шел-хваларай тIуз 
физвайдан чIалахъ туш. Вуна завай хушбахтвилихъ физвай 
рехъ жузуна, зани ваз ам къалурна. Маса рехъ заз чидач. Иляс 
бегди Генжедин фронтда ивияр экъичзава. Вахъ лагьайтIа Ген-
жедиз фидай мумкинвал авач. Гьавиляй мегьарамдин вацран 
цIуд лагьай юкъуз вунани вавай и кар тIалабзавай вич вилериз 
таквадайдан эмир кьилиз акъудна ивияр экъична кIанзава. Ваъ, 
рахамир. Лугьумир хьи, и пак къурбанд манасуз я. И гъамлу 
дуьньяда са шейни манасузди туш. И мегьарамдин вацра вунни 
Генжеда женг чIугвазвай Иляс бег хьиз ватан паталди женгерив 
эгечI.

Зун чуькь тавуна акъвазна. ДакIарар пердейрив кIевнавай 
карета гьаятдиз гьахьна. ЧIулаввал алай шуьшейрай Нинодин 
чин са гужалди аквазвай. Гаремдин бахчадин ракIар ахъа хьа-
на ва Сейид Мустафа гьасятда кIвачел къарагъна хъфиз гьазур 
хьана:

– Пака Сипегьлизар мискIиндиз ша, ана чна суьгьбет дава-
марда, – лагьана.

ХХVI кьил

Зун дивандал ацукьна Нинодихъ галаз шеш-беш  
къугъвазвай. Шеш-бешдин тахта седеф галаз раснавай. 

Адан зарар филдин кIарабдикай тир. И Ирандин къугъун Ни-
нодиз за чирнай. Гьа чIавалай чна гагь туьмен, гагь темен, гагь чи 
гележег аялрин патал датIана зарар вегьедай. Нино амукьдай, 
ада вичин бурж вугудай ва цIийи кьилелай зарар гъиле кьадай. 
Къалабулух квайвиляй адан вилери рапрапдай. Филдин кIараб-
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дикай раснавай зарар Ниноди вичин зериф тупIарив къиметлу 
инжияр хьиз гъиле кьадай.

Ниноди амукьай муьжуьд туьмен зи вилик туна лагьана:
– Али хан, вуна зун терг ийида.
Ахпа Ниноди шеш-беш кIевна кьил зи метIел туна. Ам ви-

лер къавуз атIумарна хиялдиз фена. Къенин югъ гзаф хъсан югъ 
тир. Кьисас къахчуна лугьуз Ниноди вич хушбахт яз гьиссавай. 
Агьвалат икI хьанай: Экуьнахъ фад чи кIвал агь фугъандин ва 
шехьдин ванерив ацIана. Нинодин душман Ягья Къулу хъвехъ 
дакIванваз, вилер агаж хьанваз къенез гьахьна. Ада вичиз къаст 
ийиз кIанзавай касди хьиз лагьана : «Зи свах тIазва». Нинодин 
вилера гъалибвилин эквери рапрапна. Ада къуллугъчи дакIар-
дин вилик тухвана, адан сухваз килигна чин чIурна. Ахпа къа-
лабулух кваз кьил юзурна. Мягькем са гъал жагъурна адав Ягья 
Къулудин къен ктIанвай свах кутIунна. Ахпа «гьазур хьухь» ла-
гьана дакIар галайнихъ фена ва вири къуват кIватIна садлагьана 
ам акьална. Руьгь вегьедай са ван акъатна ва чилел ярх хьайи 
къуллугъчи ракIарин зериф къулпуникай куьрс хьанвай сухваз 
килигиз амукьна.

Ниноди лагьана:
– Али хан, адаз лагь хьи, инсанди сарар эрчIи гъилин къа-

лурдай тупIув чуьхвейла икI жезвайди я.
За Нинодин гафар авайвал фарс чIалаз элкъуьрна. Ягья 

Къулуди са гафни талгьана акъатнавай свах чилелай къахчуна. 
Анжах Нинодин кьисасчивилин гьисс туьхвенвачир. Гьавиляй 
ада хълагьна:

– Али хан, адаз лагь хьи, ам гьеле сагъ хьанвач. Къуй  
хъуьхъвел чими дасмал туна месик акахьрай. Чими дасмал адан 
хъуьхъвел ругуд сятда амукьна кIанзава. Идалай гъейри ада са 
гьафтеда ширин шейэрни тIуьна кIанзавач.

Ягья Къулудиз регьят хьанвайтIани, ам нервияр чIур хьан-
ваз къецел экъечIна.

– Нино, жуван крарикай регъуь хьухь. Вуна язухдин хвеши-
вални гъиляй къахчуна, – лагьана за.

Ниноди регьимсуздаказ жаваб гана:
– Ада вичин пай къачуна.
Ахпа чун мад шеш-беш къугъвана ва Нино амукьна. Ада зи 

ченедилай гъил алтадна жузуна:
– Али хан, Бакуда мус гьуьррият жеда?
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– Якъин хьи, кьве гьафтедилай, – жаваб гана за.
Ниноди агь чIугуна:
– АкI хьайила, цIукьуд югъ ама ман. ЧIалахъ хьухь зун Ба-

кудихъ акьван дарихмиш хьанва хьи. Туьрквер чи шегьердиз 
къвервал я лагьана гуьзлемишдай сабурни амач. Вуна жув ина 
хъсандиз гьисс ийизва, амма заз гьар юкъуз са ни ятIани зи на-
мусдик хкIурзавайди хьиз жезва.

– Им вуч лагьай чIал я? – жузуна за.
– Ина вирида захъ галаз са къиметлу ва кеврек затIунихъ 

хьиз рафтарвал ийизва. Жув гьикьван къиметлу ятIа завай лу-
гьуз жедач, амма зун я фад хадайди туш, я са гьихьтин ятIа затI 
туш. Дагъустан ви рикIел аламани? Ана уьмуьр кьиляй-кьилди 
масакIа тир. Ваъ, инаг гьич зи рикIяй туш. Эгер Баку и мукьвара 
азад тахьайтIа, чун маса уьлкведиз куьч хьана кIанда. И уьлкве-
ди дамахзавай шаиррикай заз чирвилер авач. Ингье заз са шей 
чида хьи, Ашурадин юкъуз ина инсанри кикерив хур чухвада, 
хенжелдив кьилел хирер ийида ва зунжурдив къуьнер гатада. 
Европавийриз ихьтин крарикай хуш авач ва гьавиляй абур 
инай хъфизва. За ихьтин крариз нифрет ийизва. За жув са ни 
ятIани гайи басрухдин къурбанд жедайди хьиз гьисс ийизва.

Ниноди вичин зериф чин захъ элкъуьрна. Адан вилер ви-
ликанди хьиз деринбур, кьил акъат тийирбур тир. Вилин нине-
яр чIехи хьанвай. Анжах вилерилай ам кIвачел залан тирди чир 
жезвай.

– Ваз кичIезвани, Нино? – жузуна за.
– Заз квекай кичIе хьана кIанзава хьи?
Адан ван къариба акъатзавай.
– Бязи дишегьлийриз ихьтин шейэрикай кичIе жеда, –  

лагьана за.
Ниноди вич виниз кьун тавуна:
– Ваъ, заз кичIезва, – лагьана. – Заз гьамбардин кьифе-

рикай, зурба хуьрлуьнкIрикай, имтигьанрикай ва гаремдин  
къуллугъчийрикай кичIеда. Амма вуна лугьузвай шейэрикай 
заз кичIедач. Адалай хъуьтIуьн къаярикай кичIе хьун хъсан я.

За адан вилериз темен гана. Ада кIвачел къарагъна, чIарар 
эвяна лагьана:

– Зун жуван хайибурун кьилив физва, Али хан.
Кипианийрин хизан амукьзавай виллада гаремдин къай-

даяр авачирди чизва лугьуз за разивал гана. Князди къе вичин 
гуржи дустарихъ галаз санал Европадин дипломатар кьабулза-
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вай. Ниноди ана чай хъвада, ингилисрин ширинлухрикай неда 
ва Голландиядин консулдихъ галаз Рембрантдакай ва Шаркь-
дин дишегьлийрикай суьгьбет ийида. Нино фена ва заз шуьше-
яр цIалцIамарнавай карета гьаятдай экъечIдайла акуна.

КIвале ялгъуз амукьай за рангба-ранг картадал алай  
гъвечIи къацу пайхдахрикайни зун жуван ватандивай чара ий-
извай са шумуд сергьятдин постарикай фагьум-фикир ийиз 
гатIунна.

Дивандал алай хъуьтуьл хъуьцуьганрикай Нинодин атир-
дин ни къвезвай. Зун къаткана теспягьар чIугваз эгечIна. Цлал 
алай халичадал Ирандин чапла кIвачив тур кьунвай гимиш 
Асланди рапрапзавай. За кьил хкажна адаз килигна. Садла-
гьана гьалсувилинни умудсузвилин гьиссери зун гацумарна. 
Халкьди Генжедин чуьллера ивияр экъичзавай чIавуз жува ина 
Гимиш Асландин хъендик ацукьна кеф чIугвазва лугьуз за хажа-
латзавай. Зун жувни ина къайгъударвилелди хуьзвай къиметлу 
са затI тир.

Са береда са Ширванширан гележег имаратдин чIехи де-
режа къачун ва виридаз машгьур ксар хьиз мярекатрал вичин 
гьиссерикай рахун тир.

Цлал алай гимиш Асланди заз сарар экъисзавай. Араз ва-
цIал алай сергьятдин муьгъ кIевирнавай. Ирандин накьвадал 
Нинодин рикIиз рехъни авачир.

За хъел кваз теспягьар чIугна. И чIавуз теспягьдин гъал 
атIана ва кагьраба хтар чилел чкIана.

Яргъай шейпурдин ван къвезвай. И ван вич вилериз таква-
дайда хабардар авун кьван гьайбатлу тир. Зун дакIардив агат-
на. Ракъини эхиримжи нурар хъичирнавай рекьерин руквари 
рапрапзавай. Рагъ дуьз Шемиран имаратдин кьилел акъвазна-
вай. Мукьвалай далдамдин ванер къвезвай. И ванер вишерал-
ди, агъзурралди инсанри лугьузвай: “Шахсей... Вахсей. Шагь 
Гьуьсейн... Вай Гьуьсейн” хьтин гафари тамамарзавай. КикIа-
лай элкъвейла вилик квай куьчеда заз инсанрин кIеретI акуна. 
Пуд къуватлу касди къизилдив туькIуьрнавай пуд чIехи пайдах 
кьунвай. Са пайдахдал къизилдин гьарфарив Аллагьдин рикI 
алай бенде тир Алидин тIвар кхьенвай.

ЧIулав махпурдин кьвед лагьай пайдахдал чIехи гьарфа-
ралди са гаф кхьенвай: “Гьуьсейн”. Пайгъамбардин хтул ва ва-
рис тир шегьид Гуьсейнан тIвар.
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Куьчеда авай инсанрин кIеретIди явашдиз гьерекат ий-
извай. КIеретIдин вилик чIулав либасар алукIнавай, къуьнер 
кьецIил ва гъиле залан зунжурар кьунвай, чпин гунагьар туба 
ийизвай диндарар физвай. Абуру далдамдин ванерив кьадай-
вал гъилер хкажиз зунжуррив чпин ивидалди хьанвай къуьнер 
гатазвай. Абурун гуьгъуьнаваз элкъвей цIарцIе авай кьве кам 
вилик, са кам кьулухъ вегьизвай гьяркьуь къуьнер авай итимар 
къвезвай. И ксари гьарайна туьтер ифей ванцелди лугьузвай 
“Шахсей... Вахсей” гафари вири куьчеда ван кутунвай. Абуру 
гьар гъилера а гафар лагьайла гъутув чпин чIарчIи кьунвай хур 
гатазвай. Гуьгъуьнай къвезвайбур – чеб Пайгъамбардин сихил-
дай тир, юкьва къацу кьуршахар авай Сейидар гьасятда чир 
жезвай. Сейидрин гуьгъуьнаваз лацу кафан галчукнавай, кьил 
тванвай, гъиле яргъи хенжелар кьунвай мегьарамдин шегьидар 
къвезвай. Маса дуьньядай атанвай хьтин и инсанар гзаф гъаза-
блу тир. “Шахсей... Вахсей...” Хенжелар цавуз хкажна тванвай 
кьилерал илигна. Шегьидри галчукнавай кафанар ивидалди 
хьана. Са шегьид кьил элкъвена чилел ярх хьана. Адан дустари 
кIуфал хъвер алай и кас кIеретIдай къерехдик акъудна.

Зун дакIардин вилик акъвазнавай. Садлагьана икьван гагь-
ди заз чин тийир са гьиссди зун вичин къармахда туна. Им зи 
руьгь хабардар ийизвай, заз чан къурбанд ийидай кьегьалвилиз 
эвер гузвай гьисс тир. Заз куьчедин рукварал хъичир хьанвай 
ивидин стIалар акуна. Шейпурдин ван инсанриз азадвал патал 
женгиниз эвер гузвай ванциз ухшар тир. А вахт алукьнавай: 
Вич вилериз таквадайдан сир, азадвилизъ тухузвай сугъулви-
лин варар им тир. За пIуз-пIузардал илисна. Гьуьсейнан пайдах 
гвайбур зи виликай алатна. Муькуь пайдахдал заз Фатимедин 
гъилин шикил акуна.

Мад гъилера заз далдамдин зайиф ван атана. И ван зи къе-
не са вагьши гьарайдиз элкъвена. За жув кIеретIда авайди хьиз 
гьиссна. Зун гьяркьуь къуьнер авай итимрихъ галаз санал кам 
кяна физвай ва за гъутув жуван кьецIил хур гатазвай. Са кьадар 
фейидалай кьулухъ за са мичIи мискIиндин серинвал гьиссна ва 
заз азан язвай Имамдин ван атана.

Сада зав са яцIу зунжур вугана ва за жуввн къуьнера тIал 
гьисс авуна. Са шумуд сят алатна. Зи вилик фирягь майдан 
квай. Гила за сивяй хвешизвайда хьиз вагьши ванер акъудзавай: 
“Шахсей... Вахсей...”
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Зи вилик чинал хирер алай хьтин са дервиш акъвазна. 
Адан шуьткьвенвай хамунин кIаникай пакун тIвалар аквазвай.

КIеретIдик квай агъзурралди инсанрин вилерай абур кьи-
лиз ялдайбур тирди кьатуз жезвай.

Майдандин вини кьиле шегьид Гьуьсейнан балкIан хьиз 
къалурзавай, пурар ивидай кьацIанвай са балкIанди гьере-
кат ийизвай. Дервишди ван алад гьарайзавай. Ада гъилевай 
цурунин сукIра гадарна ва вич балкIандин кIурарихъ вегьена. 
Зи кьил элкъвена. За кьецIил хур гъутарив гатазвай. Вирида 
«Шахсей… Вахсей…» лугьуз гьарайзавай. Зи патавай вичин 
лацу либас ивидай кьацIанвай са жегьил гада галчурна тухвана.
Яргъара гзафни-гзаф шемер кузвай. Зун са мискIиндин гьаят-
да ацукьнавай. Зи патав гвай итимри кьилел фес алукIнавай. 
Абур шехьзавай. Са итимди шегьид Гьуьсейнакай мерсия кIе-
лиз гатIунна. Вилерай накъвар кIвахьиз адавай мерсия эхирдал 
кьван кIелиз хьанач. Зун кIвачел къарагъна. Инсанрин кIеретIар 
сел хьиз кьулухъ элкъвезвай. Йиф серин тир. Чун гьукуматдин 
дараматдин виликай алатна. Гуларал чIулав пайдахар юзазвай. 
И кьил, а кьил авачир шемер гвай керетIар гъетерин хъен ават-
навай вацIуз ухшар тир. КIвалерин къаварални гзаф инсанар 
алай. Шаршавар алайбуру куьчейрин кIакIарай килигзавай. 
Консулдин идарадин вилик тфенграл жидаяр гьалднавай аске-
рар акъвазнавай.

Туп майданда капIзавай инсанрин патавай девейрин кар-
ван алатна фена. Кьуд патаз шехьзавайбурун ванер чкIана. Ди-
шегьлияр чилел ярх хьана. Вацран зайиф эквер аватайла абу-
рун кьецIил кIвачер аквазвай. Девейрин далудал туькIуьрнавай 
тахтунал шегьид Гьуьсейнан хизан ацукьнавай.

Абурун гуьгъуьнаваз шегьид Гьуьсейнан къанлу, чIулав 
балкIандал алай, чин кIевнавай залум халиф Езид физвай. Май-
дандай вегьезвай къванер адан чин кIевирнавай ракьун къиреда 
акьазвай. Тади кваз балкIан гьалай Езид катна Несреддин шагь-
дин выставкадин салондин гьаятда чуьнуьх хьана. Муькуь юкъуз 
ана Гьуьсейназ талукьарнавай ишелрин мярекат хьана кIанза-
вай. Чун шагьдин имаратдин Алмас айвандиз атана... Анани 
чIулав пайдахар куьрсарнавай. Имарат хуьзвай багьадуррини 
тазиятдин либасар алукIна кьил агъузнавай. Шагь вичин има-
ратда авачир. Ам Багъешагьда эцигнавай гатун имаратда авай. 
Инсанрин кIеретIар Эла-эд-Дэвле куьчедиз атана. Зун садлагьа-
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на мичIи хьайи Туп майданда ялгъуз амукьна. Тупарин муьр- 
хъуь кьунвай луьлейри вижесуздаказ заз килигзавай. Зи бе-
ден агъзурра къирмаждив ягъанвайди хьиз тIазвай. Гъил эчIез 
ядайла за лахта хьанвай иви гьисс авуна.

Зи кьил элкъвезвай. Са тIимил кьван жувал хтайла зун 
майдандилай элячIна са файтундив эгечIна. Зи гьалар акур 
файтунчиди къайгъударвилелди лагьана:

– Са тIимил кьван лифрен тIегъ жагъура, ам набататдин 
гъеридик акадарна хурал эциг. Гзаф куьмек жеда.

– Шемирандиз, Ширванширрин кIвализ гьала, – лагана за.
Файтунчиди къирмаж кардик кутуна. Къекъвез-къекъвез 

физвай барбатI рекьерай файтун гьалзавай ада гагь-гагь кьу-
лухъ элкъвез заз килигзавай. Ахпа ада мягьтелвилелди лагьана:

– Куьн муъмин касдиз ухшар я. За квевай тIалабзава къве-
дай гъилера заз дуьа ая. Вучиз лагьайтIа заз дуьа ийидай вахт 
авач, за кIвалахна кIанзава. Зи тIвар Зуьгьраб Юсиф я.

Нинодин вилерай сел хьиз накъвар авахьзавай. Ам ди-
вандал ацукьна, гъилер хъуьчIуьк кутуна, чин чуьнуьх таву-
на шехьзавай. Адан кIаник квай пIузар куьрс хьана сив ахъаз 
амай. Хъуьхъверинни нерин арада дерин биришар гьатнавай. 
Гьар рикI хъутIкьуниз шехьайла адан гъвечIи беден зурзазвай. 
Ада са гафни лугьузвачир. Вилерай кIвахьзавай накъвари адан  
хъуьхъвер ва вири суфат куьцIуьрзавай. Гъамарик шерик кас 
хьиз зун Нинодин вилик акъвазнавай. Ам юзазвачир, вилерин 
накъвар михьзавачир, адан пIузарар зулун пешер хьиз юзазвай. 
За адан гъилер капашда кьуна. Гъилер гзаф къайи тир. Накъвар 
алай вилериз темен гайила ада фикирлу яз заз килигна.

– Нино, – лагьана гьарайна за. – Ваз вуч хьанва?
Ада гъил сивел эцигна. Агъузайла гъилел сарарив кIасна-

вай чкайрин гелер алай.
– Али хан, за ваз нифрет ийизва, – лагьана Ниноди.
Адан ван гьайбатлу тир.
– Нино, вун азарлу хьанвани? – жузуна за.
– Ваъ, за ваз нифрет ийизва.
Ада кIаник квай пIузар сарарив кIасна. Адан вилер инжик- 

лу аялдин вилериз ухшар тир. Ниноди зи къазуннавай пекериз, 
ивидалди хьанвай къуьнериз кичIез-кичIез килигзавай.

– Нино, вуч хьанва эхир? – жузуна за.
– За ваз нифрет ийизва.
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Ам дивандин пипIе агаж хьана. Са легьзеда адан вилин 
накъвар атIана. Ада гъамлу вилералди яд касдиз килигдай са-
ягъда заз килигна. За эхиз тахьана жузуна:

– За вуч авунва, Нино?
Ада атIуз-атIуз, хияллу яз лагана:
– Вуна заз жуван рикI къалурна, Али хан. Зун жуван хайи-

бурун кьилив гвай. Чна чай хъвазвай. ГьикI ятIани Голландия-
дин консулди чаз вичин Туп майданда авай кIвализ теклифна. 
Адаз Шаркьдин вагьши диндин мярекатар чаз къалуриз кIан-
завай. Чна дакIардин вилик акъвазна чи патавай алатзавай кIе-
ретIриз килигзавай. Шейпурдин ванцихъ элкъвейла заз вагьши 
суфатар акуна. Зи рикI элкъвена. Консулди “азабар гунин пе- 
хъивал” лагьана дакIар кIевна, вучиз лагьайтIа къецикай чирке-
рин ва гьекьедин ни къвезвай. Чаз садлагьана вагьшийри хьиз 
гьарайдай ванер атана. Чна фад къецел экъечIна майдандиз 
килигна. Ана пекер къазуннавай са дервишди вич балкIандин 
кIвачерихъ вегьена. Ахпа... Ахпа консулди гъил яргъи авуна 
мягьтелвилелди лагьана: “Им, а?..” Ада вичин жумла тамамар-
нач. За ада къалурай чкадиз килигна. КIеретIдин кьула заз хур 
гатазвай, къуьнер зунжурдив ивидалди ийизвай са ватанэгьли 
акуна. А ватанэгьли вун тир, Али хан! Фанат тир са вагьшидин 
паб я лугьуз зун чилерай-чилиз фена. За ви вири гьерекатар 
вилив хуьзвай. Ахпа чна чай хъванани, я тахьайтIа фу тIуьнани 
зи рикIел аламач. За ана са гужалди жув хвена, Али хан. Же-
гьил Гьуьсейна чи хушбахтвал юхдиз акъудна. Заз вун фанатрин  
кьула аквазва ва инлай кьулухъ завай ваз маса вилив килигиз 
жедач.

Ам вичин гафар лагьана гъамлуз ацукьна. Ниноди азаб 
чIугвазвай, вучиз лагьайтIа заз жуван ватан ва динжвал вич ви-
лериз таквадайдан патав жагъуриз кIанзавай.

– Гила гьикI жеда, Нино? – жузуна за.
– Заз чидач. Гила чун хушбахт хьунухь мумкин туш. Заз 

инай акъатна яргъариз физ кIанзава. Туп майданда акур дили-
дан, ви чин таквадай са чкадиз. Али хан, ахъая зун, акъатна фин.

– Вун гьиниз фида, Нино?
– Эгь, заз чидач, – лагьана ада.
Нинодин тупIар зи хирерик галукьна:
– Вуна вучиз икI авуна эхир?
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– Им за ви патахъай авунвай кар я, амма вун адан гъавурда 
акьазвач.

– Ваъ, – лагьана къалабулух кваз Ниноди. – Зун ина галат-
нава, заз маса чкадиз физ кIанзава. И чиркин Азияди заз азаб 
гузва.

– Ваз зун кIанзавани?
– Эхь, – лагьана Ниноди кьве рикIин яз.
За ам къужахда кьуна ксудай кIвализ тухвана. Ахпа пекер 

хтIунна ам месик кутуна. Ада кичIез-кичIез акатай гафар лугьу-
звай.

– Нино, – лагьана за, – са кьве гьафтени эх хъиял ахпа чун 
Бакудавай чи кIвализ хъфида.

Ада юргъундаказ кьил юзурна ва вилер акьална. Ксудайла 
зи гъил вичин хурал эцигна. Яргъалди Нинодин патав ацукь-
на, гъилин капунин куьмекдалди за адан рикIи гьикI ягъазватIа 
яб акална. Ахпа зунни пекер хтIунна адан къвалакай къаткана. 
Нинодин беден чими тир. Ам аял хьиз чапла къвалал, метIер 
агудна, кьил яргъандик кутуна ксанвай.

Муькуь юкъуз Нино ахварай лап фад къарагъна. Ам залай 
камна гьамамдиз фена. Ана цив лапIрапIар ийиз таз эхъвезвай, 
амма заз аниз гьахьдай ихтияр ганач... Анай акъатайла за вичин 
вилериз килиг тавурай лугьуз, абур къекъуьрзавай. Адан гъи-
ле мелгьемдив ацIанвай са къаб авай. Ада вич тахсирлу тирди  
гъавурда акьур инсанди хьиз зи къуьнерал алай хирерал мел-
гьем алтадна. Ахпа эдеблудаказ лагьана:

– Вуна жув ваъ, зун гатана кIанзавайди тир, Али хан.
– Залай алакьдачир. Вучиз лагьайтIа за жува-жув акьван га-

танвай хьи, захъ гуж амачир.
Ада мелгьем авай къаб къерехдик туна. Къуллугъчиди чай 

гъана. Ниноди къалабулух кваз чай хъвазвай ва пашман яз бах-
чадиз килигзавай. Ахпа садлагьана зи вилин къенез килигна  
лагьана:

– Идан мана авач, Али хан. За ваз нифрет ийизва ва Иранда 
амаз кьван нифрет ийида. Вуч авуртIани завай и кар рикIелай 
алудиз жеч.

Зун кIвачел къарагъна. Бахчадиз экъечIна фонтандин патав 
ацукьна. ТIавус къуш галтад жез-галтад жез чи виликай алатна. 
Ахпа зи бубадин карета гьаятдиз гьахьна, итимар амукьзавай 
патаз фена. Ниноди кьил къвалахъ элкъуьрна кичIевал кваз  
лагьана:
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– Завай жува нифрет ийизвай инсандихъ галазни шеш-
беш къугъваз жеда.

За фена шеш-беш гъана ва чун акатайвал къугъвана. Ахпа 
чна гьавиздихъ элкъвена цяй аквазвай чи суьретриз килигна.

Ниноди цик гъил кутуна ва чи суьретарни квахьна. Са ге-
рендилай ада лагьана:

– Фикир мийир, Али хан. За ваз нифрет ийизвач. За и яд 
уьлкведиз, адан къариба инсанриз нифрет ийизва. Чун чи кIва-
лиз хъфейла, гьар са шей фад рикIелай алатдайди я.

Ада вичин суфат цихъ кутуна ва са кьадар вахтунда икI  
акъвазайдалай кьулухъ кьил хкажна. Адан хъуьхъверикайни че-
недикай цин стIалар кIвахьзавай.

– Али хан, заз чиз, чаз гада аял жеда, амма акьван чIавалди 
ирид варз ама, – лагьана Ниноди вичин гаф кьилиз акъудна. Ам 
такабурлуз аквазвай. За адан чин михьна, къайи хъуьхъвериз те-
мен гана. Ам хъуьрена.

Гила чи гележег Баку душмандикай хуьн патал вилик фи-
звай полкарилай аслу тир.

Яргъарай мад шейпурдин ван къвезвай. За Нино фад кIва-
лиз хутахна. Ахпа граммофон гъана Къунодин “Фауст” опера-
дай са ариядиз яб гун кьетIна. Им виридалайни кьакьан ван 
авай вал тир. Ниноди зун кьве гъилив юкьвалай кьурла, Ме- 
фистофелан къудратлу бас ван хкаж хьайила шейпурдин яргъ-
арай къвезвай зайиф ван ва “шахсей-вахсейдин” ванер атIана.

XXVII кьил

Зулун сифте йикъара Анвар пашадин кьушунди Баку 
кьуна. И хабар базарриз, чайханайриз, министествой-

риз чкIана. Шегьерда авай гишин урус аскерар Бакудай катна 
гимийра аваз Ирандиз ва Туьркуьстандиз фенвай. Шегьердин 
къадим къеледа винел лацу вацран шикил алай яру туьрк пай-
дах хкажнавай. Зи ими Асед-эс-Селтенеди вичиз туьркверикай 
хъел къвезва лугьуз Тегьрандин газетриз акъуднавай макъалаяр 
къадагъа авунвай. Зи буба гьукуматдин чIехидан кьилив фена ва 
а касди Бакудинни Тегьрандин арада гимидин алакъаяр арадал 
хкуниз разивал гана. Чун Энзелидиз фена ва ана азад хьанвай 
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ватандиз хъфиз кIанзавай вишералди катиз мажбур хьанвай 
инсанарни акьадарна “Несреддин” гимида аваз Бакудиз рекье 
гьатна.

Бакудин порт кьакьан бармакар алай аскеррив ацIанвай. 
Иляс бегди тур къекъерай акъудна чи гимидиз салам гана.

Са туьрк майор Истанбулдин туьрк нугъатди чи туьрк ну-
гъатдив кьадайвал рахайдалай кьулухъ чун кIвализ хтана. Чи 
кIвал тарашна чукIурнавай. Нино и кIвалин иеси хьиз кIвал ара-
диз хкиз алахънавай. Ада харат устIаррихъ галаз гьуьжетзавай, 
мебелар авай туьквенра къекъвезвай, кIвалерин яргъивални 
гьяркьуьвал алцумиз тазвай. Ниноди архитекторрихъ галаз чи-
неба икьрар кутIунайдалай кьулухъ кIвал фялейривни абурун 
ванерив ацIана. За ширедин, тахтайрин, сувагъдин ни гьиссна. 
Вири и крариз регьбервал гузвайди Нино тир. Ада вич и крарай 
кьил акъатзавай инсан хьиз тухузвай. Вучиз лагьайтIа за адаз 
мебелни цлан кагъазар хкядай ва маса крар кьилиз акъуддай 
ихтияр ганвай.

Гьар нянихъ ада кичIевал кваз, амма хвешиз-хвешиз кьи-
лиз акъуднавай крарикай малумат гудай:

– Али хан, ваз хъел татурай, за дивандин чкадал халис чар-
пай эцигиз тазва. Цларин кагъазар ачух рангаринбур жеда. Чи-
лиз халичаяр экIяда. Аялдин кIвалин цлариз лацу шире ягъада. 
Гьар са шей Ирандин гаремдилай тафаватлу жеда.

Ниноди гъилерив гардан кьуна чин зи хъуьхъверив га-
лукьарна. Ада рикIиз азаб гузвай. Ахпа ада кьил къвалахъ эл-
къуьрна, вичин кьелечI мез акъудна пIузаррал къекъуьрна ва 
ам нерив галукьариз алахъна. Ниноди имтигьандиз ва тазият-
диз фейила, гьакIни духтурди килигдайла икI ийидай. За цIуд 
мегьарамдин йиф рикIел хкана, халичаяр кIвачерик вегьин, ев-
ропавияр хьиз столдихъ ацукьун рикIиз хуш туштIани и крар 
ийидайла Нинодиз жуваз кIанивал ая лагьана ихтияр гана. Зи 
ихтиярда анжах къав авай. Вучиз лагьайтIа кIвалин къав деги-
шарун Нинодин фикирда авачир.

Эгьенгдин руквади ва фялейрин ванери кIвал ацIурнавай. 
Зун бубадихъ галаз санал къавал ацукьнавай. За Ниноди хьиз 
мез акъудна пIузаррал къекъуьрзавай. Бубади гзаф эдеблуда-
каз:

– Эгь, дуьньядин крар гьа ихьтинбур я, Али хан! – лагьа-
на. – Муг диши къушра расзавайди я. ШартIар гзаф четинбур 
тиртIани, Ниноди Иранда вич гзаф лайихлудаказ тухвана. Гила 
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нубат види я, Али хан. За ваз лагьай гафар рикIелай ракъурмир. 
Гила Бакудикай Европадин шегьер хьанва. Вични гьамишалугъ! 
КIвалин серинвални цларикай куьрсарнавай халичаяр Иран-
диз талукьбур я.

– Буба, бес вуна вуч ийида? – жузуна за.
Ада лагьана:
– Зунни Ирандиз талукь я ва жуван вилералди ви аял акур-

далай кьулухъ гьаниз хъфида.
– Амма зун ина амукьун меслят я, буба.
Бубади “эхь” лагьана кьил юзурна:
– Заз чизва, ваз и шегьер, Нинодизни Европа пара кIанза-

ва. Ингье заз чи цIийи пайдахдикай хуш атанач. Шегьерда авай 
гьарай-эвер ва Аллагьсузвилин гьавани зи рикIяй туш.

Ада секиндиз кьил агъузна ва и чIавуз ам вичин стха 
Асед-эс-Селтенедиз ухшар хьана. Бубади хълагьна:

– Зун гила яшлу я, Али хан. Завай и цIийивилериз таб гуз 
жедач. Вун жаван ва жуьрэтлу я, гьавиляй ина амукьна кIанзава. 
Азербайжан уьлкведин ваз игьтияж ава.

***
Экуьнахъ фад зун чи шегьердин куьчейра къекъвезвай. 

Векъидиз килигзавай туьрк патрулар къаравулда акъвазнавай. 
За туьрк офицеррихъ галаз суьгьбет авуна. Абуру заз Истанбул-
дин мискIинрикай, Татлы-Судин гатун йиферикай ихтилатна. 
Куьгьне губернатордин дараматдал Азербайжан гьукуматдин 
цIийи пайдах алкIурнавай. Парламентди мектебдин дарамат-
да чка кьунвай. Куьгьне шегьерди цIийи уьмуьр яшамишзавай. 
Векил Фетали хан премьер-министрвиле тайинарнавай. Ада 
цIийи къанунар акъудзавай, тапшуругъар ва эмирар гузвай. 
Ада маса уьлквейрихъ галаз икьрарар кутIунзавай. Икьван гагь-
ди жуваз такур гьукуматдин аслу туширвал зани гьисс ийизвай. 
Заз цIийи гьукуматдин гербиникай, цIийи униформайрикай ва 
цIийи къанунрикай хуш къвезвай. Сад лагьай гъилер тир за жув 
ватандин сагьиб хьиз гьисс ийиз. Урусар зи патавай регъуьви-
лелди алатзавай, куьгьне муаллимри заз гьуьрметдивди салам 
гузвай.

Шегьердин клубда милли макьамар ягъизвай, халкьдин 
манияр лугьузвай. ЦIийи къайдайрив кьадайвал, гила ана бар-
мак алаз ацукьиз жедай. Иляс бегдини за фронтдай хквезвай, 
гьакIни аниз физвай туьрк офицерар тебрикзавай. Туьрк офи-
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церри чаз Багъдад элкъуьрна кьуникай, Сина чуьлда кьиле 
фейи ягъунрикай ихтилатзавай. Абуруз Ливиядин чуьллер, 
Галициядин палчух авай рекьер ва Эрменистандин дагъларин 
жив алай кукIушар хъсандиз чизвай. Туьрк офицерри мусур-
манвили къадагъа авунвай къанунар кваз такьаз ички хъвазвай, 
Анвар пашадикай, дамарра туьрк иви авай вири инсанар са 
пайдахдин кIаник кIватIдай Туран империядикай рахазвай. За 
абурун ихтилатрихъ гьейранвилелди яб акалзавай. Саки заз са 
хъсан ахвар аквазвай. Куьчейрай военный оркестрар фейи югъ 
иллаки рикIел аламукьдай югъ тир. Хур орденривни медалрив 
ацIанвай Анвар пашади балкIандал алаз аскеррин вилик раха-
на чи цIийи пайдахдиз салам гана. Такабурвилинни разивилин 
гьиссери чи рикIер рамнавай. Чун суьннийринни шиитрин ара-
да авай вири тафаватлувилер рикIелай алудна Анвар пашадин 
зериф гъилериз темен гуз ва Османлу халифдин рекье рекьиз 
гьазур тир. Тек са Сейид Мустафа инсанрихъ галаз акахь таву-
на са пипIе акъвазнавай. Ада хъел кваз, нифретдив килигзавай. 
Адаз Анвар пашадин хурал алай орден ва медалрин арада хаш 
алай болгар медални акунвай. Мусурмандин хурал яд диндин 
символ тир медаль хьунухьи Сейид Мустафадик хъел кутунвай.

Параддилай кьулухъ Иляс бег, Сейид Мустафа ва зун буль-
варда ацукьнавай. Тарари зулун пешер авадарзавай. Зи дуста-
ри цIийи гьукуматдин къанунрикай веревирдер ийизвай. Иляс 
бегди Генжедин патав кьиле фейи ягъунрикай, жегьил туьрк 
офицеррихъ галаз авур суьгьбетрикай, вичин тежрибадикай 
нетижа хкудна лугьузвай хьи, ватан цIийи кьилелай урусрин  
гъилик акат тавурай лугьуз тадиз Европадин саягъда реформа-
яр кьиле тухвана кIанзава.

Иляс бегди лагьана:
– За лугьузва хьи, уьлкведа къелеяр эцигна, рекьер тухва-

на, реформаяр кьилиз акъудайтIани, чун мад мусурманар яз 
амукьда.

Сейида чин чIурна, ам галатнавайдаз ухшар тир. Ада са-
бурлувал хвена лагьана:

– Мад са кам вилик алад, Иляс бег. Лагь хьи, ички хъвай-
итIани, вакIан як тIуьртIани, инсан мад хъсан мусурман яз 
амукьун мумкин я. Вучиз лагьайтIа, европавийри фадлай ич-
кини вакIан як файдалу я лагьанва. Гьелбетда, инсан ихьтин 
крар авуна мусурман яз амукьда. Амма женнетдин варарихъ  
акъвазнавай кьилин малайик адан чIалахъ жедач.
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Иляс бег хъуьрена:
– Чирунинни вакIан як тIуьнин арада чIехи фаркь ава. ГьакI 

тушни?
– Ингье вакIан як тIуьнинни ички хъунин арада са фаркь-

ни авач. Туьрк офицерри ички хъвазва, абурун униформайрал 
хашдин лишанар ала.

За дустарин гьуьжетрихъ яб акалзавай. Эхирни эхиз тахьа-
на Сейид Мустафадиз суал гана:

– Чарпайдал ксана шишинивни чукIулдив хуьрек тIуьртIа 
мад мусурман яз амукьиз жедани?

Сейид умундаказ хъуьрена:
– Вун гьамиша хъсан мусурман яз амукьда. Заз вун  

Тегьранда мегьарамдин юкъуз акуна.
За жаваб ганач. Иляс бегди вичин военный бармак дуьзар-

на лагьана:
– Ваз жуван кIвал гилан заманадин мебелрив ва ачух ран-

гунин цлан кагъазрив безетмишна Европадин кIвалериз ухшат-
мишиз кIанзава. ГьакI яни?

– Эхь, Иляс бег, гьакI я, – жаваб гана за.
Ада кьетIидиз лагьана:
– Им гзаф хъсан кар я. Баку гила чи уьлкведин меркез я. 

Чи уьлкведиз къецепатан уьлквейрин посолар къвервал я. Абур 
кьабулдай кIвалериз, абурун ханумрихъ галаз рахаз алакьдай 
ханумриз игьтияж ава. Али хан, ви кайвани гьа чна лугьузвай 
ханумрикай я ва чаз кIани кIвални гьазур жеда. Вуна къецепа-
тан крарин министерствода кIвалахна кIанзава.

Зун хъуьрена:
– Иляс бег, вун акI рахазва хьи, гуя зун ва зи паб къецепатан 

алемда тухузвай акъажунар патал гьазурнавай балкIанар я. Ваз 
за жуван кIвал къецепатан крар патал гуьнгуьна хутазвай хьиз 
жезвани?

– Гьакъикъатда икI хьана кIанзава, – лагьана ада кьетIида-
каз.

За гьикI ятIани ам гьахълу тирди кьатIана. Гьакъикъатда 
гьар са касди Азербайжандин кесиб ва кудай ракъиникай кьу-
ранвай чилерал туькIуьрзавай цIийи гьукуматдиз къуллугъна 
кIанзавайди я.

Зун кIвализ хъфена. За кIвалин чиле кутазвай паркетдиз, 
шир ягъанвай цлариз, цларикай куьрсарнавай таблойриз на-
разивал тийизвайди акурла Нино рикIяй хъуьрена. Адан виле-



198

ри са чIавуз чна Иса булах авай талада йиф чIичI авур береда 
рапрап авур саягъда рапрапна.

***
А чIавуз зун фад-фад балкIандаллаз чуьлдиз фидай. За 

сятралди хъуьтуьл къумадал къаткана рагъ гьикI акIизватIа ви-
лив хуьдай. Туьркверин кьушунар зи патавай алатна физвай. 
Туьрк офицеррихъ къалабулух квай. Чи цIийи гьукуматдин 
гьарай-эверди дуьньядин дяведин яргъарай къвезвай тупарин 
ванер батмишарнавай. Туьркверин пад хуьзвай болгаррин кьу-
шунривай душмандин гьужумриз таб гуз жезвачир, абуру кьу-
лухъ чIугвазвай.

Туьрквери «фронт кукIвар хьанва» лугьузвай. Ам цIийи 
кьилелай арадиз хкун мумкин тушир. Гила абуру ички хъваз-
мачир

Фронтдай кьериз-цIаруз хабарар къвезвай. Хабарри цIай-
лапанди ягъадайвал таъсирзавай. Яргъара Мондрос лугьудай 
портуна юкь кангур хьанвай са кас англиядин «Агамемнон» 
тIвар алай гимидиз акьахнавай. И юкь кангур хьанвай кас Ос-
манлу империядин флотдин министр Гьуьсейн Рауф бег тир. 
Ада ягъунар акъвазарна ислягьвилин икьрар кутIунин патал ха-
лифдин патай векилвилин ихтияр къачунвай. Рауф бегди стол-
дихъ агъуз хьана са кагъаздиз къул чIугуна. И чIавуз чи шегьер-
дин гьаким тир Анвар пашадин вилер накъварив ацIана.

Бакудин куьчейра мад гъилера Туран империядин марш 
ягъана. Ингье и гъилера ам тазиятдин маршдиз ухшар тир.

Вичин виридалайни хъсан униформа ва лацу бегьлеяр 
алукIна, балкIандал тик ацукьнавай Анвар паша кьушунрин 
вилик физвай. Туьрк офицерринни аскеррин чина шадвилин 
лишан авачир. Османлудин пайдах къатна далдамар ягъана ва 
Анвар пашади лацу бегьле алай гъил хкажна вичин аскерриз 
салам гана. Истанбулдин мискIинрикай, Босфордин иер има-
ратрикай, халиф тир яхун итимдикай, ада алукIнавай Пайгъам-
бардин жуьббедикай рикIел хкунар чи рикIера туна кьушунар 
шегьердай экъечIзавай.

Са шумуд югъ алатайла зун гьуьлуьн къерехда акъвазна-
вай. И чIавуз заз Наргин кьураматдин кьулухъай къвезвай, 
ингилисрин чапхунчи кьушунар гъизвай гимияр акуна. И кьу-
шунрин командан вили вилер, шуькIуь спелар ва гужлу гъилер 
авай са генерал тир. ЦIийи зелландвияр, канадавияр, австрия-
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вияр чи шегьердиз гьахьзавай. Гила шегьердин вири куьчейра 
чи уьлкведин пайдахрихъ галаз санал ингилисрин пайдахарни 
хкажнавай.

Са юкъуз премьер-министр Фетали хан Хойскиди теле-
фондай зенг ягъана заз вичин кьилив эверна. Муькуь юкъуз зун 
адан кьилив фена. Кабинетдиз гьахьай кумазни ада заз векъи-
диз килигна жузуна:

– Али хан, Куьн икьван гагьди вучиз гьукуматдин къуллугъ- 
дал алач?

– Вучиз икI ятIа заз жувазни чизвач, – жаваб гана за.
Ахпа адан столдал алай картадиз килигна, рикIиз азаб гуз-

гуз хълагьна:
– Фетали хан, зун авайвал жуван ватандал кьару кас я. Зун 

Куь эмирар кьилиз акъудиз гьазур я.
– Заз ван хьайивал Квез къецепатан чIалар фад чирдай 

алакьунар ава. Квевай ингилис чIал гьикьван чIавалди чириз 
жеда?

За теспача яз жаваб гана:
– Фетали хан, за ингилис чIал чиринуз игьтияж авач. Вучиз 

лагьайтIа заз а чIал чизва.
Фетали ханди вичин чIехи кьил креслодив агудна са гафни 

лагьанач. Ахпа садлагьана жузуна:
– Нино гьикI я?
Гьукуматдин чIехида зи паб хабар кьурла зун мягьтел  

хьана:
– Пара кьван сагърай, зи паб хъсан я.
– Адазни ингилис чIал чизвани?
– Эхь, чизва.
Ада вичин гьяркьу спелрилай кап аладарна. За секиндиз 

хълагьна:
– Фетали хан, Квез вуч кIанзаватIа заз чир хьана. Зи кIвал са 

кьве гьафтедалди гьазур жеда. Нинодин шифонерда межлисра 
алукIдай пекер гзаф ава. Чаз кьведазни ингилис чIал чизва. Чи 
кIвале хъвадай шампанскийрин пуларни за вугуда.

Премьер-министр умундиз хъуьрена ва адан вилерал накъ-
вар акьалтна:

– Али хан, заз Куь хатурдик хкIуриз кIанзавачир. Чун Куьн 
хьтин инсанрихъ игьтияжлу я. Чи уьлкведа вичин ханум евро-
пави тир, тIвар-ван авай хизанда чIехи хьанвай, ингилис чIал 
чидай, къунагълухар тухуз жедай, хъсан кIвалер авай ксар са 
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акьван авач. Месела, захъ ингилис чIал чирун патал я пул хьа-
нач, я вахт. Гьеле за кIваликайни европави папакай лугьузвач.

Ам галатнавай. Къелем гъиле кьуна лагьана:
– Къедилай Куьн Къецепатан Крарин Министерстводин 

РагъакIидай патан Европадин отделдин атташевиле тайинар-
зава. Къецепатан крарин министр Аседулладин патав вач, ада 
квез вуч авуна кIанзаватIа лугьуда. Ва… за тIалабзава, инжиклу 
жемир… КIвал вад йикъалди гьазур жедани? И рекьяй квевай 
куьмек тIалабзава лугьуз заз регъуьзва.

– Квез кIанивал хьурай! – лагьана кьетIи жаваб гана за.
Жуван арха тир куьгьне дустуниз хиянат авуна адавай 

чара хьайи хьиз хьана заз. Зун анай экъечIна кIвализ хъфена. 
Нинодин гъилер ширедай кьацIанвай. Ада са табло куьрсарун 
патал цлаз мисмар ягъазвай. Эгер за Нинодиз цлаз и мисмар 
ягъуналди вуна Ватандиз къуллугъзава лагьанайтIа, ам мягьтел 
амукьдай. Гьавиляй за адаз и гафар лагьанач. Ингье адан кьа-
цIанвай тупIариз темен гана къецепатан чехирар хуьн патал са 
холодильник къачудай ихтияр гана.

ХХVIII кьил

–Квез хала авани?

– Ваъ, заз хала авач, амма зи къуллугъчидин эрчIи кIвач 
ханва.

– Квез къекъвез хуш къведани?
– Эхь, заз къекъвез хуш къведа. Амма заз нянихъ анжах 

майва нез кIанда.
Ингилис чIалан тарсунин ктабда гьатнавай тапшуругъар 

гзаф ахмакь тапшуругъриз ухшар тир. Ниноди ктаб кIевна ва 
лагьана:

– Заз чиз, дяведа гъалибвал къачун патал чаз ингилис чIал 
герек тирвал чизва. Амма лагь кван, вуна гьич виски хъвайиди 
яни?

За гьарайна:
– Нино, вун и тарсунин ктаб кхьенвай кас хьиз рахазва.
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– Зи тахсирдилай гъил къачу, Али хан. Ватандиз къуллугъ 
авунин гъавурда дуьз акьунач лугьуз за ихьтин ахмакь гаф ла-
гьана. Лагь кван, къе нянихъ чи кIвализ къвезвай ксар вужар я?

Нинодин ванцяй кваз такьадайвал гьисс жезвай. За къе ня-
нихъ чи кIвализ атана кIанзавай чиновникринни офицеррин 
тIварар кьуна. Ниноди гзаф такабурвилелди килигзавай. Адаз 
хъсандиз чизвай хьи, Азербйжандин гьич са министрдихъ ва ге-
нералдихъ адан гъуьлуьхъ авай хьтин нямет авач. Адан гъуьлухъ 
кIелнавай, рагъакIидай патан адетар ва ингилис чIал чидай,  
няздин хизандай тир кайвани авай.

Ниноди чин чIурна лагьана:
– За вискидин дадуниз килигна. Адахъ туькьул ва такIан 

къведай дад ава. Гьавиляй адан къенез сода вегьена хъвазвай- 
ди я.

За Нинодин къуьнел гъил эцигна. Ада разидиказ заз ки-
лигна:

– Чна къариба уьмуьр яшамишзава, Али хан. Садра вуна 
зун тухвана гаремда кутуна, гила за уьлкведин меденият вилик 
тухун патал герек тир чарасуз затIунин роль къугъвазва.

Чун мугьманар кьабулун патал гьазурнавай салондиз 
эвичIна. Хъсан чирвилер къачунвай къуллугъчийри цлав агат-
на суьгьбетзавай. Цларай мензерайрин ва гьайванрин шики-
лар авай таблояр куьрсарнавай. Салондин пипIера хъуьтуьл 
креслояр эцигнавай. Столдал цуьквер алай.

– Ви рикIел аламани, Али хан, Дагъустандин хуьре за квар-
цив яд гъидай, ваз къуллугъдай.

– Ваз гьихьтин къуллугъ авуникай хуш къведа?
Нино хияллу яз акъвазнавай. Ада жаваб ганач. Гьа и чIавуз 

ракIарин зенг ягъана ва къалабулух кваз адан пIузарар зурзуна. 
Виридалайни вилик атанвайбур Нинодин хайибур тир. Абу-
рухъ галаз санал Иляс бегни атанвай. Ам салонда къекъвена, 
гьар са куьниз хъсандиз фикир гана, эхирдай кьил галтадна ла-
гьана:

– Зунни эвленмиш хьана кIанда, Али хан. Нинодиз хала-
дин руш авани?

Зани Ниноди кIвалин иесийри хьиз ракIарихъ акъвазна 
мугьманар кьабулзавай. Чна гзаф ингилисрин гъилер чуькьве-
на. Ингилис офицерар кьакьан буйдин, яру суфатар авай ити-
мар тир. Гъилерал яргъи бегьлеяр гьалднавай абурун ханумар 
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вили вилер авайбур тир. Умундаказ хъуьрезвай абуру марагъ-
лудаказ салондиз килигзавай. Абуру пекер хтIуннавай рушари 
чпин вилик кьуьлда лагьана фикирзавай жеди. Ингье салондиз 
рушар ваъ, чпин кIвалах хъсандиз чизвай къуллугъчияр гьахь-
на. Абуру столдал хуьрекар чапла патай дуьзмишзавай. Цла-
рай къацу чеменлухрин ва акъажунардай балкIанрин шикилар 
куьрсарнавай.

Са жегьил офицерди сукIра сиви-сивди вискидив ацIурна 
сода акадар тавуна са ялце хъвайила Нинодин нефес кьур хьиз 
хьана. Салонда гьарай-эвер гьатнавай. Гузвай гзаф суалар ва 
абурун жавабар ингилис чIалан тарсунин ктабда авай ахмакь 
суалар хьтинбур тир: «Куьн фадлай эвли яни, ханум Ширван-
шир?» «Кьве йис кьван я». «Мехъерин сиягьат авун патал чун 
Ирандиз фенай». «Зи гъуьлуьз балкIан гьализ хуш къведа». – 
«Ваъ, зи гъуьл поло къугъвадайди туш». «Квез чи шегьердикай 
хуш къвезвани?» «Эхь, инагар акун заз хуш я. Ингье чун вагьши-
яр туш». «Гаремрин агъайрин гьакъиндай за анжах романрай 
кIелнава». Ниноди заз килигна са гужалди вичин хъуьруьн хве-
на. Са майордин папа Нинодивай куьн гьич операдиз фейиди 
яни лагьана жузуна. Ниноди эдеблудаказ фейиди я лагьана ва 
вичиз кIел-кхьин чизвайди малумарна.

Жегьил ингилисри, чиновникри ва офицерри Нинодиз 
кьил агъуззавай. Абурун гъилер Нинодин тупIарик галукьза-
вай, вирибуру адан кьецIил къуьнериз килигзавай.

За чин къвалахъ элкъуьрна. Аседуллади са пипIе арха- 
йиндиз пIапIрус чIугвазвай. Ада вичин паб садрани яд ксарин 
килигунриз муьтIуьгъ ийичир. Амма Нино гьам гуржи, гьамни 
хашпара тир. Аседуллади фикирзавайвал, Нино вичин гъилер, 
вилер ва кьецIил къуьнер цIудралди яд итимрин килигунриз 
муьтIуьгъарун патал дуьньядиз атанвайди я кьван.

Гъазабди ва хажалатди зи къенер кукIварзавай. АтIуз-атIуз 
зи япарихъ галукьзавай гафарни гьаясуз ва намусдик хкIадай га-
фар тир. За вилер чилиз атIумарна. Нино салондин вини кьиле 
яд ксарин кьула авай. Садлагьана ада туьтер ифей ванцелди ла-
гьана: «Пара кьван сагърай. Куьн гзаф эдеблу я». Кьил хкажайла 
заз адан яп-яру хьанвай суфат ва чанда кичI гьатнавай гьалар 
акуна. Ам салондин а кьиляй атана зи вилик акъвазна. Ада ви-
чиз арха жагъурзавайда хьиз зи гъиликай кьуна. Ахпа астадай 
лагьана:
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– Али хан, Тегьранда ви халайрин ва халад рушарин арада 
авайла зи гьалар гьикI тиртIа, гила ви гьалар гьадаз ухшар я. 
Икьван итимрихъ галаз за вуч ийин? Абуру заз икI килигун зи 
рикIяй туш.

Ниноди и гафар лагьана завай яргъаз хьана ва майордин 
папан гъил кьуна. Заз ада майордин папаз лагьай гафар ван хьа-
на: «Куьн садра чи чкадин театрдиз атана кIанда. Алай вахтун-
да Шекспиран эсерар азербайжан чIалаз элкъуьрзава. Виликай 
къвезмай гьафтедиз «Гьамлетан» сад лагьай тамаша жеда».

За жуван пелен гьекь михьна ва мугьманпересвилин къай-
даяр рикIел хкана. Са куьгьне мисалда лугьузва: «Эгер мугьман 
ви хцин кьил атIана ва а кьил гъиле кьуна ви кIвализ гьахьайтIа, 
ам кьубула, адаз тIун-хъун це, гьуьрмет ая». Акьуллу адет я, ин-
гье адаз амал авун гзаф четин я.

За сукIраяр вискидивни коньякдив ацIурна мугьманриз 
пайна. Офицерри пIапIрус чIугвазвай, виски хъвазвай. Абуру 
чна фикирзавайдан акси яз кIвачер хкажна столдал эцигнач.

Са жегьил офицерди зи азабар артухарна лагьана:
– Квез гзаф иер ханум ва иер кIвал ава, Али хан.
Дуьньядин крар аку, са гавур кицIи зи папан иервилин 

тарифарзавай. Адан сукIрадиз коньяк цвадайла зи гъилер  
зурзазвай.

Лацу спелар авай ва смокинг пенжекдин кIаникай лацу 
перем алукIнавай са яшлу ингилис чиновник салондин пипIе 
ацукьнавай. За адаз бисквит гана. Адан сарар яргъи ва хъипи, 
тупIар куьруь тир.

Ада михьи фарс чIалалди лагьана:
– Куь кIвал халисан Европадин кIвал я, Али хан.
– Зун чи уьлкведин адетрив кьадайвал яшамиш жезва, – 

лагьана за.
Ада дикъетлудаказ заз килигна:
– Завай хьайитIа, медениятдин рекьяй Азербайжандинни 

Ирандин арада чIехи фаркь ава.
– Эхь, чун Ирандилай виш йис вилик гала. Чахъ чIехи са-

найи ва ракьун рехъ ава. Гьайиф хьи, урусрин идара ийизвай-
буру чи меденият вилик финиз манийвал авуна. Чахъ герек тир 
кьван духтурарни муаллимар авач. Заз ван хьайивал, чи гьуку-
матдиз са кьадар алакьунар авай жегьилар кIелун патал Евро-
падиз ракъуриз кIанзава.
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За суьгьбет авурдалай кьулухъ адаз виски гун къарардиз 
къачуна. Ада ичка кьабул тавуна лагьана:

– За къад йисуз Иранда консулвиле кIвалахна. Бинелу 
Шаркьдин меденият арадай акъатун, гилан шаркьвийри гзаф 
шейэр чи цивилизациядивай къачун, чпин бубайрин адетриз 
гьуьрмет тавун вилералди акуни инсандиз азаб гуда. Белки абур 
гьахълу я жеди. Амма са кар хиве кьан хьи, куь уьлкве Юкьван 
Америкадин республикаяр хьиз аслу тушир гьукумат арадал 
гъиз гьазур я. Заз чиз, чи гьукуматди мукьвал вахтара Азербай-
жандин аслу туширвал хиве кьада.

Салондин муькуь кьиле Нинодин хайибурун ва Иляс бег-
дин патав къецепатан крарин министр Аседулла акъвазнавай. 
Зун тадиз абурун патав фена. Аседуллади жузуна:

– А кьуьзека ваз вуч лугьузвай?
– Ада лугьузвай хьи, зун сефигь я, амма Англияди мукьва-

ра чи аслу туширвал хиве кьада.
Мирзе Аседуллади регьятдиз нефес къачуна:
– Вун сефигь туш, Али хан.
– Пара кьван сагърай, жанаби министр, заз гьакъикъатда 

жув сефигь хьиз жезвай.
Ам хъфиз гьазур хьанвай. РакIарихъ Аседуллади Нинодин 

гъилиз темен гана. Ниноди кIуфук мили хъвер кваз адан япал 
вуч ятIани кушкушзавай. Мирзе Аседуллади ада лагьайбур кьи-
лив тестикьарзавай…

Мугьманар кьуланфериз хъфена. ЧIехи салон туьтуьндин-
ни алкоголдин нидив ацIанвай. Чун кьведни галатнавайтIани, 
жувалай рази яз ксузвай кIвализ гьахьна. Садлагьана гьикI ятIа-
ни чи жегьилвилин гьиссер юза хьана. Ниноди кIвачин къапар 
хтIунна са пипIиз гадарна. Ахпа чарпайдал хкадарна галтад 
хьана. Ада кIаник пIузар куьрсарна нер агажарна. И чIавуз ам 
гъвечIи маймундиз ухшар хьанвай. Ниноди хъуьхъвер дакIурна 
чIехи тупIарив абур яна.

– Лагь кван, за цIийи уьлкве хилас ийизвай касдин роль 
гьикI тамамарзава? – жузуна чарпайдал хкадриз къугъвазвай 
Ниноди.

Ахпа ада гуьзгуьдин вилик акъвазна гьейранвилелди вичиз 
килигна ва лагьана:

– Нино ханум Ширваншир – Азербайжандин Жанна д’Арк.
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Ам капар ягъаз хъуьрезвай. Ниноди ачух рангунин яха де-
колте тир нянин пекер алукIнавай. Адан зериф япарихъ яргъи 
япагьанар акалнавай. Гъилер гзаф зериф тир. Яргъи, чIулав 
чIарари адан къуьнер кIевнавай. Гуьзгуьдин вилик акъвазнавай 
Нинодин иервал акваз зи пагь атIанвай. Зун са кьве кам вегье-
на адав агатна. За вич гзаф хушбахт яз гьиссзавай принцесса-
дин вилериз килигна. Ахпа за ам къужахда кьуна. Налугьуди, 
садлагьай гъил тир чун къужахра гьатиз. Адан хам хъуьтуьл ва 
атирлу тир. ПIузаррин арадай аквазвай лап-лацу сарари ин-
жийри хьиз рапрапзавай. Чун сифте яз чарпайдал ацукьна. 
За европави са дишегьли къужахда кьуна. Ниноди фад-фад 
вилер акьализ ахъайзавай. Адан яргъи ва зериф кьекьемар зи  
хъуьхъверик галукьзавай. Ада къайгъударвилелди килигзавай. 
За адан и килигун икьван гагьди кьатIайди тушир.

За Нинодин чене капашда кьуна адан кьил хкажна. 
Адан хъуьтуьл, элкъвей чиниз, къаних пIузарриз ва гуржи 
кьекьемрин арадай аквазвай вилериз килигна. За адан кьамуз 
туьмерна. Адан чин са вуч ятIани кIанзавайди хьиз яру хьанвай. 
Садлагьана адан йифен пекерни, европавийриз хас чарпайни 
зи рикIелай алатна. Ам Дагъустандин хуьре чилел рухунал ве-
гьенвай месел къатканвай чIав зи вилерикай карагна. За адан 
гъилер къужахда кьунвай, амма садлагьана жувал хтайла заз 
чун кьведни пекер аламаз чарпайдин виликай экIянавай ранглу 
Кирман халичадал къатканваз акуна. Хъуьтуьл халичадал чин 
цавална ксанвай Нинодиз килигайла кьуьзуь ингилис, жегьил 
офицерар, республикадин кьисметар – вири зи рикIелай алат-
на. Са герендилай «зи пекер гуьнгуьнай акъатна» лагьана Ни-
ноди. Ванцелай ам гзаф хушбахт тирди чир жезвай. Ахпа чун 
халичадал ацукьна. Ниноди вичин кьил зи метIел эцигна ван 
алаз лагьана: «Майордин папаз чун акунайтIа, ада якъин икI лу-
гьудай: мегер Али хандиз чарпай вуч ятIа чизвачни?»

Эхирни ам кIвачел къарагъна ва зи метIе кьуьл эцягъна:
– Жанаби атташедивай дипломатиядин умуми къайдай-

риз амал авуна, пекер хтIунна ксудай кIвале вичин чка кьаз жен-
ни?

– Зун ахварикай кват тахьанмаз рахаз-рахаз кIвачел къарагъ- 
на, пекер хтIунна Нинодин къвалавай яргъандик акахьна. Гьа 
икI, чун ахвариз фена.
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Йикъар, гьафтеяр алатна. Мугьманри къвез, виски хъваз чи 
кIвалин тарифар ийизвай. Нинодин гуржи мугьманпересвал 
куьтягь жезвачир. Ада жегьил офицеррихъ галаз кьуьлзавай, 
яшлу офицеррихъ галаз подагра азардикай ихтилатарзавай. 
Ниноди ингилис ханумриз Тамаради пачагьвал авур девирриз 
талукь агьвалатрикай рахадай. А агьвалатрай акI акъатдай хьи, 
гуя Тамаради Азербайжандизни пачагьвал авурди я кьван. Зун 
лагьайтIа, министерствода чIехи са кабинетда ялгъуз ацукь-
завай. За къецепатан уьлквейра авай чи векилрин малуматар 
кIелдай, буш вахтара дакIардай гьуьлуьз килигдай.

Нино гзаф шаддиз яшамиш жезвай. Саки адаз маса са 
къайгъуни авачир. Ам къецепатан крарин министр Мирзе 
Аседулладихъ галаз дуст хьанвай. Мирзе Аседулла чи кIвализ 
илифайла Ниноди адан къайгъу чIугвадай, адаз Европада жув 
тухудай къайдаяр чирдай, акьуллу меслятар гудай. Бязи чIавуз 
заз абур кIвалин са пипIе кушкушар ийиз аквадай.

Са юкъуз за Нинодивай:
– Ваз Мирзе Аседулладивай вуч кIанзава? – лагьана жузуна.
Ниноди кIуфук хъвер кваз вичиз Къецепатан Крарин Ми-

нистерстводин протоколдин отделдин сад лагьай заведиш жез 
кIанзавайди малумарна. Зи столдал гзафни-гзаф чарар, малу-
матар ва баянатар алай. ЦIийи гьукуматдин крар хъсандиз кьи-
ле физвай. Винел чи цIийи герб алай чарар ахъайна кIелдайла 
жуваз гзаф хуш къведай.

Са юкъуз курьерди нисин тахьанмаз заз газетар гъана. 
Гьукуматдин газетдин кьвед лагьай чина чIехи гьарфаралди 
кхьенвай зи тIвар авай. ТIварцIин кIаникай ихьтин гафар кхьен-
вай: «Къецепатан Крарин Министерстводин атташе Али хан 
Ширваншир Парижда авай консульствода жавабдар къуллугъ-
дал тайинарзава».

И гафарин кIаникай зи хъсан крар тарифардай макъала 
чапнавай. Макъаладин автор Арслан агъа тирди кьатIун четин 
тушир. Зун къудгъунна чкадлай къарагъна ва министрдин ка-
бинет галайнихъ фена. За кабинетдин ракIар ахъайна жузуна:

– Мирзе Аседулла, им вуч лагьай чIал я?
Ам хъуьрена:
– Зи дуст, ваз сюрприз ийиз кIан хьана заз. И кар паталди 

за ви ханумдиз гаф ганай. Нинони вун Парижда чи виридалай-
ни хъсан векилар жеда.
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Жувак гзаф хъел кваз за гъилевай газет гадарна. Мирзе Асе-
дуллади мез кьунвайди хьиз заз килигна лагьана:

– Али хан, чи идарада кIвалахзавай гзаф инсанриз чеб  
къецепатан уьлквейра кIвалахиз ракъурнайтIа гзаф хвеши  
жедай.

– Мирзе, гзаф йисара ватан гужуналди терг ийиз мажбур-
дай къанун авач.

Ада мягьтелвилелди заз килигзавай:
– Али хан, ваз вуч кIанзава? Къецепатан Крарин Мини-

стерствода им гзаф лайихлу къуллугъ я. Им ваз кутугай къул-
лугъни я.

– Ингье заз Париждиз физ кIанзавач. Куьне мажбур 
авуртIа, зун къуллугъдилай элячIда. Чир хьухь, за яд куьчейриз, 
яд инсанриз, яд адетриз ва рагъакIидай патан дуьньядиз ниф-
рет ийизва. Куьн вучиз и нифретдин гъавурда акьазвач, Мирзе?

Аседуллади мегьрибандаказ кьил галтадна лагьана:
– Физ кIанзавачтIа, вавай ина амукьиз жеда.
Зун тадиз кIвализ хъфена. Гурарай хкаж хьана, нефес кьун-

ваз салондиз гьахьна лагьана:
– Нино, залай и кар алакьдач, вун захъ агъугъ.
Нинодин рангар атIана, адан гъилер зурзуна:
– Вучиз, Али хан?
– Нино, за тIалабзава, зи гъавурда акьаз алахъ. Заз жуван 

цIалцIам къав, и чуьл, и гьуьл гзафни-гзаф кIан я. Заз и шегьер, 
куьгьне къеледин цлар, дар рекьера авай мискIинар пара кIан я. 
Зун Шаркьдивай къакъатайла цяй акъуднавай гъед хьиз жезва.

Ниноди са геренда вилер акьална лагьана:
– Гьайиф.
Адан гзаф гъамлу, садни авачир етимдин цIугъдиз ухшар 

ванци зи рикI чIулаварна.
За ацукьна Нинодин гъилер капашда кьуна:
– Нино, чун Франциядиз фейитIа, вун Тегьранда сугъул 

хьайивал зунни Парижда сугъул жеда. За ана жув тIурфандиз 
муьтIуьгъ хьайи кас хьиз гьиссда. Шемирандин гарем рикIел 
хкваш. Вавай Азияда таб гуз тахьайвал, завайни Европада таб 
гуз жедач. Ша чун ина, Азияни Европа чир тежедайвал какахь-
навай Бакуда амукьин. Завай Париждиз физ жедач. Вучиз ла-
гьайтIа ана я мискIин авач, я куьгьне къеледин цлар, я Сейид 
Мустафа. Вуна заз мегьарамд чIавуз нифрет авурвал, зани Па-



208

рижда ваз нифрет ийирвал я. Вуч кIандатIани хьурай, зун жу-
ван ватанда амукьда. Зун и уьлкведа дидедиз хьанва ва заз и  
уьлкведани жуван дуьнья дегишариз кIанда.

За и гафар лугьудайла Нино чуькьни тавуна акъвазнавай. 
За жуван гафар лагьана куьтягьай кумазни Нино зун галайнихъ 
элкъвена ва ада зи кьилин чIарариз туьмерна:

– Жуван Нинодин тахсирдилай гъил къачу, Али хан. За ах-
макьвал авунва. Вучиз ятIани заз вун вири уьлквейриз вердиш 
жедайди хьиз хьана. Чун ина амукьда. Мад чна Париждикай 
суьгьбет тийин. Вуна жуван Азиядин шегьер хуьх, зани жуван 
Европадив кьадайвал туькIуьрнавай кIвал.

Ада мегьрибанвилелди заз темен гана.
– Нино, зун хьтин итимдин кайвани хьун гзаф четин яни? 

– жузуна за.
– Ваъ, Али хан, четин туш, – лагьана ада.
Ниноди тупIарив зи чиниз туьмерна. Зи Нино, са гафни 

авачиз, гзаф мегьрибан дишегьли я. За адан мурад юхдиз акъуд-
на лугьуз азаб чIугвазвай. Эхирни эхиз тахьана за лагьана:

– Нино, чи бицIек дуьньядиз атайдалай кьулухъ чун са-
нал Париждиз, Лондондиз, Берлиндиз, Римдиз фида. Чун гье-
ле мехъерин сиягьатдиз фенвач. Сиягьат ийидай чIавуз ваз гьи 
чкадикай хуш атайтIа, чун гатуз гьана амукьда. Ахпа чна гьар 
йисуз Европадиз сиягьат ийида. Ингье заз зи кIвал жуван ватан-
да хьана кIан я. Вучиз лагьайтIа зун михьи чуьллерин, чи ше-
гьердин, чи ракъинин велед я.

– Эхь, – лагьана Ниноди. – Вун гзаф хъсан велед я. Амма зи 
руфуна авай велед я чуьлдин, я баянлухдин велед хьана кIанза-
вач. И аял гьакI Алидинни Нинодин велед хьана кIанзава. Вун 
рази яни?

– Эхь, рази я, – лагьана за.
Гьа икI, за са европавидин буба хьуниз разивал гана.
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ХХIХ кьил

– Вун четинвилелди дидедиз хьана, Али хан. А чIавуз 
чна чи кIвачел залан дишегьлийриз килигун патал 

европави духтурриз эвердачир.
Чун бубадихъ галаз санал кIвалин къавал ацукьнавай. Ам 

гъамлу ванцелди астадай рахазвай:
– Ви диде залан санжуйри кьурла чна адаз фирузадин ва 

я алмасдин руг ганай. Ингье и руквари адаз куьмекначир. Вун 
дуьньядиз атай чIавуз вакай муъмин ва жуьрэтлу гада хьурай 
лугьуз чна ви пицIинин рад атIана рагъэкъечIдай патан цлал 
алай турунинни Къуръандин арада куьрсарнай. Ахпа вуна ам 
гзаф йисара гарданда запаб авайди хьиз къекъуьрна. Гьавиляй 
ваз азарлувал вуч ятIа чир хьанач. Ингье жуван пуд йис хьайи-
ла вуна а пицIинин рад гардандай акъудна гадарна ва гьа чIа-
валай вун фад-фад азарлу хьана. Азарар галукь тавурай лугьуз 
кIвенкIве чна ви кIвале чехирни ширинлухар эцигна, ахпа са 
кIекрез ранг ягъана ви кIвализ ахъайна, амма азарди мадни ва-
лай гъил къачунач. Гьик ятIани дагъларай са арифдар итим ата-
най ва ада са кални гъанай. Чна кал тукIуна. Арифдар итимди 
адан руфунай ратар акъудна. Ада вун кьуна калин руфуна куту-
на. Пуд сятдилай кьулухъ вун анай акъудайла ви беден яп-яру 
тир. А йикъалай инихъ вун садрани азарлу хъхьанач.

КIваляй датIана туьтер ифей хьтин угь-цIугьдин ванер  
къвезвай. Зун чуькьни тавуна ацукьнавай ва саки зи тан и ване-
риз муьтIуьгъ хьанвай. Угь-цIугьдин ванер тикрар хъхьана ва и 
гъилера яргъалди чIугуна. Бубади секиндиз лагьана:

– Аку, гила ада ваз лянет ийизва. Гьар са дишегьлиди аял 
хадайла вичин гъуьлуьз лянет ийизвайди я. Дегь чIавара ди- 
шегьлиди аял хайидалай кьулухъ къурбанд яз са гьер гудай. 
Аял хадайла вичи авур лянетар кIваливай яргъаларун патал а 
гьерен иви гъуьлуьнни аялдин месерал хъичирдай.

– И санжу гьикьван чIавалди давамда, буба?
– Вад-ругуд, белки лап цIуд сят.
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Ахпа бубади куьтIнач. Зун хадайла рагьметдиз фейи вичин 
паб рикIел хкана жеди. Буба садлагьана кIвачел къарагъна, заз 
«ша» лагьана. Чун капI авун патал къавал экIянавай яру халича-
яр галайнихъ фена. Халичайрин кьил Меккедик, пак Кябедик 
элкъуьрнавай. Чун чапIатIар хтIунна халичадал ацукьна. Ахпа 
чна эрчIи гъил чапла гъилел эцигна. Бубади лагьана:

– Дуьа авунилай гъейри маса чара авач. Дуьайрин гуж дух-
туррин гужунилай пара я.

Бубади агъуз хьана арабдалди дуьадин гафар лагьана: 
Бисмиллагьир рагьманир рагьим (Мергьяматлу ва регьимлу 
Аллагьдин тIварцIелди).

Зани и гафар тикрарна. Са герендилай за метIер чилиз 
ягъана икрам авун патал пел халичадив галукьарна:

– Алгьемдулиллагьи раббилалемин. Аррагьманиррагьим. 
Малики йевмиддин (Дуьньядин, Къияматдин Рабби тир вири-
далайни мергьяматлу, виридалайни регьимлу Аллагьдиз шу-
кур хьурай).

За чин гъилерив кIевна капIун давамарзавай. Нинодин гьа-
райдин ван къвердавай гужлу жезвай, амма зун и ванцин таъ-
сирдикай хкатнавай. За акъваз тавуна купIунин гафар тикрар-
завай:

– Иййаке-набудуь ва иййаке-настеин (Чна Ваз икрам ийиз- 
ва ва Вавай мергьямат тIалабзава…)

Гила за гъилер метIерал эцигнавай. Кьуд пад секин хьан-
вай. Заз бубадин кушкушдин ванер къвезвай: ИгьдинесиратIал 
мустакъим, сиратIаллезине эн амте алейгьим (Чун дуьз рекьяй, 
вуна мергьямат авурбурун рекьяй твах).

За капI ийиз чин халичадив галукьарна. Заз адан нехишар 
какахьнаваз аквазвай: Гъейрил магъзуби алейгьим валандалин 
(Ви гъазабдиз туьш татайбур ва Вуна чIуру рекьяй тухун тавур-
бур…)

Гьа икI, чна руквадин къене капI авуна. КупIунин суьре-
яр са шумудра тикрарна. Эхирни капI кьилиз акъудна кIвачер 
кIватIна ацукьна. За кушкушдалди раббидин къанни цIипуд 
тIвар тикрар ийиз-ийиз теспягьар чIугуна. Са ни ятIани зи  
къуьнел гъил эцигна. Кьил хкажайла заз са нин ятIани хъуьрез- 
вай чин акуна. Амма зун ада лагьай гафарин гъавурда акьунач. 
КIвачел къарагъайла бубади заз килигзавайди гьисс авуна зун 
гурарай агъуз эвичIна.
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Нино авай кIвалин дакIаррай пердеяр авадарнавай. Адан 
вилер ацIанвай. Хъуьхъвер хъипи хьанвай. Ам хъуьрезвай. Ада 
азербайжан чIалалди лагьана:

– Чаз руш хьана, Али хан, иер са руш. Зун акьван хушбахт 
я хьи!

За адан къайи гъилер капашда кьуна. Ниноди вилер акьал-
на. Са ни ятIани кьулухъай ам ксуз тамир лагьана. За адан кьу-
ранвай пIузарриз туьмерна. Ниноди гзаф гъамлу яз заз килиг-
на. Лацу хуруган алай са дишегьли чарпайдив агатна. Ада зав са 
къундах вугана. Къундахда заз гъвечIи тупIар, чIехи вилер авай 
жанлу «къугъварган» акуна. «Къугъварган» сив ахъайна шехь-
завай.

– Аку гьикьван иер руш ятIа, – лагьана Ниноди «къугъвар-
гандин» гьерекатар тикрарна.

За кичIез-кичез къундахда авайдак гъил галукьарна, анжах 
«къугъварган» ксанвай.

Ниноди кушкушдалди лагьана:
– Лицейдин гуьрметдай чна адал Тамарадин тIвар эцигин.
За разивилелди кьил юзурна. Вучиз лагьайтIа Тамара гзаф 

иер тIвар я. А тIварцIикай гьам хашпарайри, гьамни мусурман-
ри менфят къачузва. Са ни ятIани гъиликай кьуна зун кIваляй 
акъудна. Къецел вирибуру заз килигзавай. Зун бубадихъ галаз 
санал гъенел фена. Бубади лагьана:

– Ша чун балкIанрал акьахна чуьлдиз фин. Са герендилай 
Нинодиз ксудай ихтияр гурвал я.

Чун балкIанрал акьахайла гьайванри кьудалди чукурна. 
Хъипи къумарин тепейрилай абур зарбдиз физвай ва гьавиляй 
чун сад садалай алатзавай. Бубади са вуч ятIани лугьузвай, амма 
зун адан гафарин гъавурда акьазвачир. На лугьумир, ада заз те-
селли гузвай кьван. Вучиз ятIани зун чIехи вилер авай са рушан 
буба я лугьуз гзаф такабурлу тир.

Йикъар чIугвазвай теспягьдин хтар хьиз алатна физвай. 
Ниноди «къугъварган» датIана хурал кьазвай, йифиз адаз гур-
жи манияр лугьузвай. Адан захъ галаз араяр къайи хьанвай. Ву-
чиз лагьайтIа зун аял чукварда тваз алакьзавачир итим тир. За 
гьар юкъуз министерствода ацукьна папкаяр тупIалай ийизвай.

Нино гагь-гагь телефондай мергьяматлувилелди захъ галаз 
рахадай ва ада заз бязи хабарар гудай:

– Али хан, чи «къугъварган» хъуьрена ва ада ракъинихъ 
гъил яргъи авуна. Гзаф шейтIан «къугъварган» я.
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За столдаллай эхиримжи малумат кIелна ва шаклу сер-
гьятар къалурзавай картадиз килигна. ТIварар регьятдиз лу-
гьуз тежедай инсанри Версалда ацукьна Шаркьдин кьисметар 
гьялзавай. Тек са касди, Анкарадай атанвай, вили вилер авай 
цIару туьрк генералди гъалибвал къачунвай гьукуматриз акси-
вал къалуриз жуьрэт ийизвай. Европадин гьукуматри чи ватан 
тир Азербайжандин аслу туширвал хиве кьунва. Ингилисрин 
полкар чи суверен республикадай хъфена лагьай хабарди Иляс 
бегдик руьгь кутуна.

– Эхь, эбеди азадвал, – лагьана Иляс бегди хвешиз-хвешиз. 
– Гила чи ватандин чилерал яд къуватар жедач.

За Иляс бег картадин патав тухвана лагьана:
– Чи кьиблепатан терефдарар Туьркия ва Иран хьун ва-

жиблу я. Анжах исятда абур кьведни зайиф хьанва. Исятда чун 
гьавада авай хьиз я. Кеферпатай чи нафтIадихъ къаних хьанвай 
вишни пудкъад миллион урусди чаз басрух гузва. Ингилисар 
ина амаз кьван са урусдивайни чи сергьятрилай элячIиз же-
дач. Ингилисар хъфейтIа, ватан хуьн патал вун, зун ва са шумуд 
полк амукьда.

Иляс бегди къайгъусузвилелди кьил юзурна:
– Вуна вуч лугьузвайди я? Урусрихъ галаз дуствилин ала- 

къаяр арадал гъун ва герек тир икьрарар кутIунин паталди чахъ 
дипломатар ава. Яракьлу Къуватри маса кIвалахар авуна кIан-
зава.

Ада картадай чи кьиблепатан сергьятар къалурна лагьана:
– Килиг, чи Яракьлу Къуватар Эрменистандин сергьятдал 

фена кIанзава. Ана араяр акахьнава. Военный министр генерал 
Мегьмандарова гьерекат авун патал эмир ганва.

Са кьадар вахтундилай ингилисрин полкар шегьердай 
экъечIна. Куьчеяр суварар къейд ийизвай хьиз безетмишнавай. 
Чи кьушунар Эрменистандин сергьят галайнихъ физвай. Уру-
сатдинни Азербайжандин сергьятдал алай чи Ялама станция-
да анжах сергьят хуьзвайбур ва са шумуд чиновник амай. Ми-
нистерствода чун гьам лацубурухъ, гьамни яру чиновникрихъ 
галаз икьрар кутIуниз алахъзавай. Зи буба Ирандиз хъфизвай. 
Зани Ниноди ам портуниз тухвана. Ада гъамлуз чаз килигна. 
Чун вичихъ галаз Ирандиз финикай, тефиникай са гафни ла-
гьанач. За жузуна:

– Иранда вуна вуч ийида, буба?
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– Якъин эвленмиш жеда.
Ада фикирлу яз чаз темен гана ва лагьана:
– Бязи вахтара зун куьн акун паталди хкведа. Айгьана и гьу-

кумат чкIана амукь тавуртIа, фикир мийир заз Мазандаранда са 
шумуд мулк ава.

Ам гимидиз акьахна. Яргъалди чаз, Ичери шегьердин къе-
ледин цлариз, Къыз къеледиз, шегьердиз ва чуьллериз килигна.

Шегьерда гьава гзаф чими тир. Министерстводиз урусрин 
векилар атана. Абур гзафни-гзаф икьрарриз ва маса докумен-
триз тадиз къул чIугуна хъфена.

Шегьердин куьчеяр руквадини къумади кьунвай. Гару ка-
гъазрин кIусар цава къугъурзавай. Нинодин хайибур гатуз ял 
ягъан патал Гуржистандиз фенвай.

Яламада виликан хьиз сергьят хуьзвай са шумуд чиновник 
амай. Са юкъуз за министрдиз лагьана:

– Аседулла, Яламадихъ галаз чин-чинал къанни цIуд агъ-
зурдин урус кьушун акъвазнава.

– Заз чизва, – лагьана ада. – Чахъ икьрарриз къул чIугуни-
лай гъейри маса гуж авач. Амай вири крар Аллагьдин гъиле ава.

Чун куьчедиз экъечIна. Жидайри рапрапзавай тфен-
гар гвай са шумуд аскер парламентдин ракIарихъ къаравулда  
акъвазнавай.

Парламентдин ижласдал чара-чара партияр сад къавалай, 
сад сувалай рахазвай. Шегьердин къерехда авай магьлейра яша-
миш жезвай урус фялейри гьукуматди Урусатдиз нафт ахъай 
тавуртIа, кIвалах акъвазарна забастовки ийида лугьузвай.

Чайханаяр газет кIелзавай ва шеш-беш къугъвазвай 
итимрив ацIанвай. Аялар руквадин къене къугъвазвай. Налу-
гьуди, шегьердиз цавай цIай къвазвай. Минарайрай азандин 
ван къвезвай: КапI ийиз вач! Кап ийиз вач! Ибадат авун ксуни-
лай хийирлу я!

Зун ксанвачир, вилер акъална халичадал къатканвай. Сер-
гьятдин станция тир Яламадин къаншарда акъвазнавай къанни 
цIуд агъзур аскер зи вилерикай карагзавай.

– Нино, – лагьана за. – Гьава гзаф чими я. Чи «къугъвар-
ганни» ихьтин гьавадиз вердиш туш. Ваз тарар, къацу чкаяр, 
шуршур къачуна авахьдай ятар пара кIанда. И гатун береда ваз 
Гуржистандиз, жуван хайибурун патав физ кIанзавачни?

– Ваъ, – лагьана Ниноди кьетIидиз.
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Мад за адаз са гафни хълагьнач. Ниноди хияллу яз чин 
чIурна:

– Чун санал фена кIанзава, Али хан. Шегьерда гзаф чими я. 
Ви Генжеда авай мулк багъ-бахчадин юкьва ава. Ша чун гьаниз 
фин. Чи «къугъваргандивай» ана серин хъендик ксуз жеда.

Завай ваъ лугьуз жедачир. Муькуь юкъуз чун поездда 
акьахна рекье гьатна. Чи вагон Азербайжандин цIийи гьукумат-
дин гербинив безетмишнавай.

Генжедин ракьун рекьин станциядай яргъи, фирягь,  
руквади кьунвай куьчедай тIуз чун шегьердиз физвай. Килиса 
ва мискIинар алгъай кIвалерин кьула авай. Шегьердин мусур-
ман ва эрмени магьлеяр яд кьуранвай са вацIу чара ийизвай. За 
Нинодиз виш йис инлай вилик урусри зи улу-буба Ибрагьим 
хандиз гуьлле гана кьейи чка къалурна.

Чи имаратдин мукьув гвай вире кагьал гамишар къаткан-
вай. Цяй анжах абурун кьилер аквазвай. Гьавадай некIедин ни 
къвезвай. Галгамрал калин вилер кьван авай цIипицIар алай. 
Хуьруьнвийри килин юкьни-юкь уьлгуьждив тваз тунвай. Абу-
ру кьилин эрчIи ва чапла патал алай яргъи чIарар вилик эвягъ-
навай.

Тарарин юкьва тахтадин айван квай са гъвечIи кIвал авай. 
Чи «къугъваргандиз» балкIанар, кицIер ва верчер акурла  
хъуьрена.

Чна кIвалер къакъажна къайдада туна. За са шумуд гьафте-
да министерство, икьрарар ва сергьятдин станция тир Ялама 
рикIелай алудна.

Чун чеменлухда къаткана ксузвай. Нинодин ракъини кан-
вай чин Генжедин цав хьиз ахъа тир. Адан къад йис хьанвай. 
Шаркьлудин вилерай килигнайтIа, адахъ гзаф иер акунар авай. 
Ниноди лагьана:

– Али хан, и «къугъварган» зиди я. Къведай гъилера гада 
аял жеда, ам вуна къачу, тепейра экъуьра.

Ахпа ада «къугъваргандин» гележег таъминардай планар 
туькIуьриз гатIунна. Планда теннис, Оксфорд, француз ва инги-
лис чIалар… мадни гьикьван шейэр авай. Кьиляй-кьилди Евро-
падин чешне…

За са гафни лагьанач. Вучиз лагьайтIа чи «къуъварган» лап 
гъвечIи тир ва Яламада къанни цIуд агъзур аскер акъвазнавай. 
Чна чеменлухда чIехи тарарин хъендик халича экIяна фу недай. 
Нино гамишар къатканвай вириз мукьва вацIа эхъведай. Кьи-
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лел гъвечIи, элкъвей бармакар алай хуьруьнвийри чи кIвализ 
атана чпин хандиз икрамдай ва себетра аваз гугърияр, ичер, ци-
пицIар гъидай. Чна са газетни кIелзавачир ва къачузвачир. Чун 
паталди дуьнья чи мулкунин серягьтдал куьтягь жезвай. Инаг 
Дагъустан кьван иер тир.

Гатун са чими юкъуз чаз яргъай кьудалди чукурзавай бал-
кIандин кIвачерин ванер атана. Зун гьасятда айвандиз экъечI-
на. ЧIулав черкез либас алай яхун са итим хкадарна балкIан-
дилай эвичIна. За «Иляс бег» лагьана гьарайна ва зверна адан 
килив фена. Гуьруьшмиш хьун патал гъил яргъи авуна. Ада зи 
салам къачунач. Ам нафтIадин лампадин экв аватзавай чкадал  
акъвазнавай. Адан чинин рангар атIанвай, хъуьхъвер чухурда 
гьатнавай.

Ада къалабулух кваз «урусар Бакудиз гьахьнава» лагьана. 
За кьил юзурна, саки заз и агьвалатдикай фадлай хабар авай. 
Нино зи кьулухъ акъвазнавай. Ада астадай жузуна:

– Иляс бег, лагь кван, им гьикI хьайи кар я?
– Йифиз Яламадай урус аскерар авай поездар атана. Абуру 

шегьер элкъуьрна кьуна ва парламент муьтIуьгъ хьана. Катиз 
тахьай министрар вири кьуна, межлис чукIурна. Урус фялеяр 
гьасятда абурун патаз элячIна. Бакуда чи са аскерни авачир. Чи 
кьушун лагьайтIа, Эрменистандин сергьятдал вичи квадарна-
вай чкайрал акъвазнавай. Заз гуьгьуьллу партизанрин кIеретIар 
туькIуьриз кIанзава.

За элкъвена кьулухъ килигна. Нино кIвале авай. Къуллугъ- 
чийри балкIанар арабадик кутIунзавай. Ниноди гьам шейэр 
кIватIзавай, гьамни вичин дидед чIалал «къугъваргандиз» вуч 
ятIа лугьузвай. Ахпа чун арабада акьахна рекье гьатна. Иляс бег-
ни балкIандаллаз чахъ галаз къвезвай. Яргъай Генжедин эквер 
аквазвай. Заз са легьзеда алатай девирни гилан девир акахьайди 
хьиз хьана. Мердакандин рекье авай халийрин бустанда юкьва 
хенжел авай, рангар атIанвай Иляс бег ва такабурлудаказ секин-
диз акъвазнавай Нино зи вилерикай карагна.

Генжедиз чун кьуланфериз агакьна. Куьчеяр нарагьат, къа-
лабулух квай инсанрив ацIанвай. Эрменийринни мусурманрин 
магьлеяр сад-садавай чара ийизвай муькъвел гуьлле гуз гьазур 
хьанвай аскерар акъвазнавай. Шемери гьукуматдин дарамат-
дин кукIваз хкажнавай Азербайжандин пайдахдал эквер хъи-
чирзавай.



216

ХХХ кьил

Зун Генжедин чIехи мискIиндин цлав агалтна ацукь-
навай. За мискIиндин гьаятда галатнаваз чилел  

къатканвай аскерриз килигзавай. ВацIун а пата гуьлле гузвай 
пулемётрин ванер къвезвай. Азербайжандин Демократиядин 
Жуьмгьурриятдиз са шумуд йикъан уьмуьр амай.

За гьаятдин са пипIе ацукьна алатай девирдин рикIел хве-
на кIанзавай бязи вакъиайрикай къелемдив дафтардиз къейдер 
ийизвай.

Муьжуьд югъ вилик Генжедин гъвечIи мугьманханада 
яшамиш жедайла за Иляс бегдиз лагьана:

– Иляс бег, зун ина амукьда.
– Вун дили хьанвани, вуна акьул квадарнавани? – лагьана 

жаваб ганай Иляс бегди.
Йифен сятдин кьуд тир. Нино муькуь кIвале ксанвай. «Вун 

дили я, вуна акьул квадарнава» лугьуз-лугьуз Иляс бег кIвале  
къекъвезвай.

Зун столдихъ ацукьнавай ва за адан гафар кваз кьазвачир. 
За мад гъилера «зун ина амукьда» лагьана тикрарна. Партизан-
рин кIеретIар къведа. Чна санал женг чIугвада, зун жуван ватан-
дай санизни катдач».

Зун саки ахварай рахазвай. Иляс бегди зи вилик акъвазна 
гъамлуз ва терсдаказ заз килигна:

– Али хан, зун вахъ галаз санал мектебдиз фена. Ял ядай 
вахтара чун урус аялрихъ галаз кикIана. Вун Начарарянан ма-
шиндин гуьгъуьна гьатайла зунни ви гуьгъуьна авай. А йифиз 
жуван балкIандал акьадарна за Нино кIвализ хканай. Сисиа-
нашвилидин дарваздин патав урус аскеррин аксина чна санал 
женг чIугунай. Амма гила вун инай хъфена кIанзава. Нинодин 
ва жуван, гьакIни са береда игьтияжлувал гьисс авурла ваз хъша 
лугьудай ватандин хатурдай вун инай хъфена кIанзава.

– Иляс бег, вун ина амукьзаватIа, зунни амукьзава.
Ада лагьана:
– Зун ина амукьзава, вучиз лагьайта и дуьньяда захъ са кас-

ни авач. Зун тек я. За офицерди хьиз ина амукьна аскерар дяве-
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диз тухвана кIанзава. Зун кьведра дяведа хьанва. Захъ чIехи теж- 
риба ава. Гьавиляй зи гафуниз килиг, терсвал мийир, Али хан. 
Ирандиз вач.

– Зун я Ирандиз, яни Европадиз фидач.
Зун дакIардив агатна. Къецел шемер кузвай. ГьакIни гуьл-

ле гузвай ванер къвезвай.
– Али хан, чи Жуьмгьурриятдиз гьич муьжуьд йикъан  

уьмуьрни амач, –лагьана Иляс бегди.
За кваз такьадай саягъда кьил юзурна. Куьчедай гъиле 

яракьар авай инсанар физвай. Муькуь кIваляй кIвачерин ванер 
атана. Нино вилерал ахвар аламаз ракIарихъ акъвазнавай.

– Нино, – лагьана за, – Тифлисдиз эхиримжи поезд кьве 
сятдилай кьулухъ физва.

– Эхь, заз чизва, чун физва, Али хан.
– Ваъ, вун аялдихъ галаз санал фида. Зун ахпа къведа. Са 

кьадар вахтуналди амукьна кIанзава. Амма вун фин чарасуз я. 
Гила Бакуда гьалар масакIа я. Алатай гъилда ваз акурвал туш. 
Гьавиляй вун ина амукьна кIанзавач. Нино, гила вахъ бицIек 
ава. Куьчейра шемер кузвай. Иляс бег кьил агъузна кIвалин са 
пипIе акъвазнавай.

Садлагьана Нинодин ахвар атIана. Ада дакIардив агатна 
къецихъ килигна. Ахпа Иляс бегдиз вил вегьена. КIвалин юкь-
ни-юкьвал акъвазна кьил агъузна.

– Бес «къугъварган»? – Чахъ бицIек ава. Ваз чахъ галаз физ 
кIанзавачни, Али хан?

– Завай физ жезвач, Нино, – лагьана за.
– Ви улу-буба Генжедин муькъвел шегьид хьана. Заз икI 

тирди тарихдин имтигьандай чизва, – лагьана Нино хер алай 
ничхир хьиз чилел ярх хьана. Адан вилер къуп-кьуру тир, амма 
беден зурзазвай. Ада феряд авурла Иляс бег къецел экъечIна.

– Нино, зун са шумуд йикъалай куь патав къведа, за гаф 
гузва.

Ниноди гьелени феряд ийизвай. Куьчейра жемятди чан 
гузвай Жуьмгьурриятдин гимн лугьузвай.

Нино сад лагьана секин хьана ва ада заз килигна. Ахпа кIва-
чел къарагъна. За чемодан кьуна. Къундахда авай «къугъвар-
ганни» зав гвай. Чун чуькь тавуна гурарай камуз эвичIна. Иляс 
бегди машинда чун гуьзлемишзавай. Чун инсанрив ацIанвай 
куьчейрай тIуз ракьун рекьин станциядиз атана.
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– Пуд-кьуд юкъуз эха, –лагьана Иляс бегди Нино секинар-
на. Анжах пуд-кьуд юкъуз. Анлай кьулухъ Али хан мадни куь 
патав жеда.

Ниноди секиндиз:
– Заз чизва, – лагьана. – Чун эвел Тифлисда амукьда, ахпа 

Париждиз фида. Чна ана бахча авай кIвал къачуда. Чи кьвед ла-
гьай бицIек гада аял жеда.

– Эхь, Нино, гьа вуна лагьайвал жеда…
И гафар лугьудайла зи ван кьетIи ва ачух тир. Ниноди зи 

гъил чуькьвена ва ахпа яргъариз килигна.
Ракьун рекьин рейсер яргъи гъуьлягъдиз ухшар тир. Поезд 

мичIи чкадай акъатна аждагьан хьиз перрондив агатна.
Ниноди тадиз заз темен гана:
– Саламатдиз амукь, Али хан. Пуд йикъалай чаз чун ахква-

да.
– Гьелбетда, Нино, чун ана гуьруьшмиш жеда ва ахпа Па-

риждиз фида.
Нино хъуьрена. Зун перронда акъвазнавай. Налугьуди, 

зун чIуп-чIулав асфальтдал мих яна кIевирнавай. Завай юза 
жезвачир. Иляс бегди абур вагондиз тухвана. Ниноди купедин 
дакIардай къецик килигзавай. Ам къалабулух квай къушраз 
ухшар тир. Поезд чкадлай юза хьайила Ниноди гъил элягъна. 
Иляс бег хкадарна поезддай эвичIна.

Чун шегьердиз хтана. За вич терг жез са шумуд югъ амай 
чи республикадикай фикирзавай.

Югъ ахъа жезвай. Къунши хуьрерин агьалийри чпи чуь-
нуьхарнавай пулемётар ва суьрсетар шегьердиз гъизвай. Ше-
гьер яракьрин гьамбарханадиз ухшар хьанвай. ВацIун а пата 
авай эрменийрин магьледай ара-ара гуьллейрин ванер къвез- 
вай. ВацIун а пад Урусатдин чилериз элкъвенвай. Уьлкве сел 
хьиз ярубурун атлуйрин кIеретIрив ацIанвай.

Шегьерда садлагьана къалин чIулав рцIамар, лекьрен кIу-
фуз ухшар нер алай, вилер чухурдиз аватнавай са итим пайда 
хьана. Ам шагьзада Мансур Мирзе Къажар тир. И кас гьинай 
атанвайди ятIа садазни чизвачир. Ам Ирандин тахтунал алай 
Къажаррин сихилдай тир ва адан бармакдал алкIурнавай, 
асландин шикил алай гимишдин гербини рапрапзавай. Вич 
чIехи Агъа Мегьамедан варис я лугьузвай и касди регьбер-
вал хиве кьуна. Урусрин полкар Генжедиз къвезвай. Шегьер 
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Бакудай катиз мажбур хьанвай инсанрив ацIанвай. Абуру  
министрриз гуьлле гуникай, парламентди депутатар дустагъха-
нада кутуникай ва инсанрин юкьва къванер кутIунна гьуьлуьн 
дерин чкадиз вегьиникай ихтилатзавай.

ЦIийи ПIир мискIин гила клубдиз элкъуьрнавай. Къеле-
дин цларин патав капI ийиз кIанзавай Сейид Мустафа урус 
аскерри гатана. Ахпа адан гъилер кутIунна сиве вакIан як куту-
на. И кардилай кьулухъ Сейид Мустафа Ирандиз, Мешгьедда 
авай вичин имидин патав катна. Адан буба урусри кьейиди тир.

И хабарар гъайи Арслан агъади зи вилик акъвазна за пай-
завай яракьриз килигзавай. Ада лагьана:

– Али хан, зазни квехъ галаз санал женг чIугваз кIанзава.
– Ваз? Я девитдай къацIанвай вакIан шараг, вазни женг 

чIугваз кIанзавани?
– Али хан, зун вакIан шараг туш. Вирибуруз хьиз зазни 

жуван ватан кIанзава. Зи буба Тифлисдиз катна. Завни са яракь 
гице.

Ада и гафар кьетIидиз лугьузвай. За адав са шумуд яракь 
вугана. Ам муькъуьн вини кьиле женг чIугвазвай, за регьбервал 
гузвай кIеретIдик экечIна. Урус аскерри муькъуьн муькуь пата 
авай куьчеяр кьазвай. Чна чими ракъин кIаник акахьай дяведик 
кьил кутуна. Зи вилик гьяркьуь суфатар ва рапрапзавай пуд 
пипIен жидаяр акъатна. Садлагьана зак гзаф гъазаблу са хъел 
акатна.

Чна жидаяр са кьадар агъузарна. Ивини гекь сад-садак ка-
кахьнавай. Маузердин луьле виниз хкажиз кIан хьайила са гуьл-
ле зи къуьнивай гуьцI хьана фена. За гуьлле гайи урус аскердин 
кьил пад-падна. Адан кьилин кIусар куьчедин рукварик какахь-
на. Жуван хенжел къекъерай акъудна урус аскердал гьужумдай-
ла заз Арслан агъади вичин хенжел са аскердин вилиз сухнаваз 
акуна.

Яргъай шейпур ягъизвайбурун ванер къвезвай. Чна са 
кикIай чилел ярх хьана эрменийрин кIвалерал марф хьиз гуьл-
леяр къурзавай. Йифиз чун хурухъди галчур жез шегьердиз 
хквезвай. Юкьва патрумдаш авай Иляс бегди мукъвел ацукьна 
пулеметдин чка тайинарзавай.

Чун мискIиндин гьаятдиз фена. Иляс бегди чилел гъете-
рин эквер хъичир хьайила вич гьикI гьуьлуьз фидайтIа, гьикI 
сирнавдайтIа, гьуьле батмиш жедай чIавуз гьикI хилас жедай-
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тIа ихтилатна. Ада суьгьбет авурдалай кьулухъ чна эвел шурпа, 
ахпа гугърияр тIуьна. Арслан агъани чи патав ацукьнавай. Адан 
сивяй сарар авахьна иви къвезвай. Йифиз ада зурзаз-зурзаз зав 
агатна лагьана:

– Заз кичIезва, Али хан. Зун кичIерхъан я.
– АкI ятIа яракь тур, чIурай тIуз Пула вацI галайнихъ вач. 

ВацIалай элячIна Гуржистандиз алад, – жаваб гана за.
– Завай акI ийиз жедач. Вучиз лагьайтIа зазни вирибуруз 

хьиз жуван ватан кIанзава.
Мад за адаз са гафни хълагьнач. Экуьн яралай яргъай тупа-

рай гуьлле гузвай ванер атана. Иляс бег мискIиндин минарадиз 
акьахна гъиле дурбу аваз Къажаррин сихилдай тир шагьзада 
Мансуран патав акъвазнавай. Минарадал гьукуматдин пайдах 
хкажнавай ва са ни ятIани Туран гьукуматдин гимн лугьузвай.

Чина мейитдин ранг авай са хияллу касди лагьана:
– Заз Иранда Рза тIвар алай са кас ава лагьана ван хьанва. 

Ада агъзурралди аскерриз команданвал ийизва. Анкарадани 
Мустафа Камала чIехи са кьушун кIватIнава. Чна гьакIан женг 
чIугвазвач. Къанни вад агъзур аскер чаз куьмек гуз къвезва.

– Ваъ, – лагьана за. – Къанни вад агъзур кас ва кьве виш-
ни яцIурни цIуд миллион кас, дуьньядин вири мусурманар чаз 
куьмек гуз къвезва. Ингье абур иниз вахтунда атана агакьдани, 
агакьдачни сад Аллагьдиз чида.

За муьгъ галайнихъ фена пулемётдин кьулухъ жуван чка 
кьуна. Ахпа теспягьдин хтар хьиз гуьллеяр тупIалай авуна. 
Арслан агъади зи пулемётдиз гуьллеяр ацIурзавай. Адан рангар 
атIанвай, амма хъуьрезвай. Урусар гьерекатдиз атай кумазни 
за пулемётдай датIана гуьлле гузвай. Абурун пата шейпур 
ягъизвай. Эрменийрин кIвалерин кьулухъай Будённыдин 
маршдин ван атана. Кьил хкажна агъуз килигайла заз 
муькъуьн кIаник яд авачир, кьуранвай вацI акуна. Урус аскерри 
майдандилай элячIна чун авай пад лишан кьаз гуьлле гузвай. 
Абурун гуьллеяр муькъве акьазвай. За абурун и гьужумдиз 
къизгъиндаказ жаваб гана. Урус аскерар къугъварганар хьиз 
чилел ярх жезвай. Ингье абуру терг хьайи аскеррин чкадал 
цIийи аскерар ракъурзавай. Абурухъ агъзурралди аскерар 
авай. Генжедин муькъвел текдаказ амай пулемётдин ван гзаф 
зайифдиз къвезвай.
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Садлагьана Арслан агъади аялди хьиз кIевиз гьарайна. 
За ам галайнихъ килигна. Ам муькъвел чин кIаникна ярх 
хьанвай. Адан сивяй иви къвезвай. За мад гъилера пулемётдин 
дуьгмедал илисна. Урус аскеррин кьилел гуьллеяр марф хьиз 
къвазвай. Шейпурдин ванци абур цIийи кьилелай гьужум ийиз 
мажбурна.

Зи бармак вацIуз аватна. Заз чиз я гуьлледи, яни гару ам зи 
кьилелай вегьена. За са легьзеда жуван пенжекдинни перемдин 
яха ахъайна. Зини душмандин арада анжах Арслан агъадин 
мейит авай. КичIерхъан ятIани инсандилай ватан паталди 
кьегьалвилелди женг чIугуна игит хьиз кьин алакьда кьван.

Муькуь пата шейпурдин ванери аскеррриз кьулухъ эвер 
хъийизвай. За пулемётдай гуьлле гун акъвазарна. Курум-курум 
гьекь алахьиз муькъвел ацукьна жув эвез авуна кIанзавайбурун 
рехъ вилив хвена. Абур атана. РикIиз къайи ва залан ксари 
Арслан агъадин мейит пулемётдин вилик туна чпиз далда 
туькIуьрна…

Гила за ина, мискIиндин цлан хъендик ацукьна шурпа 
незвай. МискIиндин гьаятдиз гьахьдай чкадал шагьзада Мансур 
акъвазнавай. Иляс бегди1 агъуз хьана картадиз килигзавай. Са 
шумуд сятдилай кьулухъ за цIийи кьилелай муькъуьн кьилел 
жуван чка кьуна кIанзавай.

Азербайжандин Жуьмгьурриятдиз са шумуд йикъан 
уьмуьр амайди заз хъсандиз чизвай…

Заз зи улу-буба Ибрагьим хан Ширваншира халкьдин 
азадвал патал вичин чан къурбанд авур кьере шейпурри цIийи 
кьилелай ван кутадалди ксуз кIанзава.

«Али хан Ширваншир сятдин ругудаз цIувад декьикьа 
кIвалахайла, Генжедин муькъвел, пулемётдин кьулухъ чка 
кьунвай чIавуз терг хьана. Адан мейит муькъвелай кьуранвай 
вацIуз аватнавай, тан муьжуьд гуьлледи тIвек-тIвек авунвай. Адан 
жибиндай рикIел хкунрин дафтар акъатна. Аллагьди нуьсрет 
гайитIа, за а дафтар адан папав агакьарда. Чна экуьн яралай, 
урус кьушунри эхиримжи гъилера чал гьужум ийидалди ам 
мискIиндин гьаятда кучукна. Чи Жуьмгьурриятдин уьмуьр Али 
хан Ширванширан уьмуьр хьиз акьалтI хьана».

1  Бакудин Бинекъеди посёлокдай тир Зейнал агъадин хва, ротмистр Иляс 
бег. 



222

Кьилер

Böyük məhəbbətin tərənnümü...................................................3
   
КIанивилин чIехи ивир.............................................................5
   

I  кьил.......................................................................................7
II  кьил..................................................................................15
III  кьил..................................................................................20
IV  кьил..................................................................................29
V  кьил..................................................................................35
VI  кьил..................................................................................42
VII  кьил ................................................................................48
VIII  кьил...............................................................................56
IX  кьил ................................................................................61
X  кьил...................................................................................67
XI  кьил ................................................................................74
XII  кьил ................................................................................80
XIII  кьил................................................................................86
XIV  кьил...............................................................................93
XV  кьил...............................................................................101
XVI  кьил.............................................................................109
ХVII  кьил............................................................................117
XVIII  кьил...........................................................................125
ХIХ  кьил..............................................................................132
ХХ  кьил...............................................................................139
ХХI  кьил............................................................................147
ХХII  кьил............................................................................154
ХХIII  кьил...........................................................................159
ХХIV  кьил...........................................................................166
ХХV  кьил............................................................................178
ХХVI  кьил...........................................................................184
XXVII  кьил.........................................................................193
ХХVIII  кьил........................................................................200
ХХIХ  кьил..........................................................................209
ХХХ  кьил............................................................................216



Къурбан Саид

АЛИ ВА НИНО 

(Лезги чIалал)

Таржума – Муьзеффер Меликмамедов

Баку – Мутаржим – 2021

ISBN 978-9952-28-567-3

© Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, 2021



«Mütərcim» NPM-də səhifələnmiş və çap olunmuşdur. 

Çapa imzalanıb: 11.11.2021.
Format: 60x90 1/16. Qarnitur: Palatino.
Həcmi: 14 ç.v. Tiraj: 300. Sifariş № 188. 

 
TƏRCÜMƏ

VƏ NƏŞRİYYAT-POLİQRAFIYA MƏRKƏZI 

Az 1014, Bakı, Rəsul Rza küç., 125/139b
Tel./faks 596 21 44

e-mail: mutarjim@mail.ru
www.mutercim.az


