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ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ 

Աշխարհը պատած թանձր խավար... 

Չի կարող աշխարհում միայն խավար լինել: Նրա հետևում ինչ-որ բան պետք է լինի: 

Խավարով պատված աշխարհը շուտով անպայման կբացահայտվի:  Սադայ 

Սադօղլին գիտեր դա ու իր անգիտակից վիճակում հենց դրան էր սպասում: 

Խավարն, իրոք, աստիճանաբար ցրվեց, սակայն արտիստը, միևնույն է, չէր 

կարողանում կողմնորոշվել, թե որտեղ է ինքը գտնվում: Հանկարծ նա իրեն գտավ 

քարե սառը մայթեզրին:  Նրան թվաց, թե ինքն Այլիսում է, նստած է քարապատ 

փողոցի կետրոնում, որը տանում է դեպի Վուրագըրդի եկեղեցի: Սակայն իր նստած 

տեղից եկեղեցին չէր երևում, չէր երևում եկեղեցու թիկունքում կանգնած բարձր սարը, 

և կրկին ու կրկին նա սարսափահար փորձում էր հասկանալ, թե որտեղ է ինքը 

գտնվում. եթե դա իրոք Այլիսի վուրագըրդյան ճանապարհն է, ապա որտե՞ղ են սարն 

ու եկեղեցին:  

Այդ ժամանակ արտիստը քաղցր մի հույսով հավատաց, որ ինքն արդեն շատ հեռու է 

և սարից, և եկեղեցուց, և վուրագըրդյան փողոցից, և մոտենում է Էջմիածնին: Այս նոր 

երջանկությունը բալասանի պես պատեց նրա սիրտը հենց այն պահին, երբ  նրան 

վիրահատարանից պալատ էին տեղափոխում: Չնայած որ նրա գիտակցությունն այդ 

պահին ընդունակ չէր հասկանալու կատարվածը, ինչ-որ զգայարանով նա ամեն 

դեպքում  ընկալեց տեղանքի փոփոխությունը: 

Չորրորդ օրը միայն երեկոյին մոտ հիվանդի վիճակը սկսեց համեմատաբար 

լավանալ: Նա դեռ խոսել չէր կարող, բայց կարծես թե կարողանում էր լսել ձայներն ու 

հասկանալ խոսքերի իմաստը: Արդեն երեք օր էր, ինչ Ազադա խանումն անդադար 

ամուսնու կողիքն էր: Մուննավեր խանումը ևս օրվա մեծ մասն անցկացնում էր 

Սադայի կողքին: Իսկ բժիշկ Ֆարզանին, կարծես, ի դեմս Ազադա խանումի, գտել էր 

վաղուց կորած մտերիմ մի ընկերոջ: Իր ողջ ազատ ժամանակը նա անց էր կացնում 

պալատում: Նրանք զրուցում էին տարբեր թեմաներից՝ խառնելով ռուսերենն ու 

ադրբեջաներենը: Պալատը, որտեղ բժիշկը տեղավորել էր Սադային, 

հիվանդանոցային տարածքից վերածվել էր մի տան, որտեղ ապրում էր համերաշխ մի 

ընտանիք:  

Ազադա խանումը դեռ չէր համարձակվում տեղեկացնել հորը ամուսնու վիճակի 

մասին: Բժիշկ Ֆարզանիին ևս խնդրում էր հեռախոսային խոսակցությւոնների 

ժամանակ ճշմարտությունը չհայտնել, քանի դեռ Սադայը կոմայից դուրս չէր եկել, 

քանի որ վախենում էր անհանգստացնել բժիշկ Աբասալիևին: Սակայն այդ հարցում 

բժիշկ Ֆարզանին չէր ցանկանում դավաճանել իր բժշկական 

պարտականություններին: «Կրանիոստենոզի պես մի բան է, մի անհանգստացեք, 
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շուտ կլավանա», -ասում էր նա: Եվ իրոք, այդ կրանիոստենոզը, այսինքն ուղեղի 

վնասվածքը, այլ կերպ կարելի էր մեկնաբանել նաև որպես տրավմատիկ կոմա:  

Բժիշկը ոչ ոքի թույլ չէր տալիս մտնել հիվանդի մոտ, բացի  Նուվարիշ Կարաբախլիից: 

Եթե Մուննավեր խանումին մնար, Նուվարիշին էլ թույլ չէր տա: Նրան դուր չէր գալիս, 

որ Նուվարիշն ամեն անգամ պալատից դուրս էր գալիս արցունքն աչքերին: Բուժքրոջ 

կարծիքով նրա այդ ողբերգական կեցվածքը հիվանդի մահճակալի մոտ շատ նման էր 

հանգուցյալի համար սգալուն:  

Հիվանդանոցում գտնվելու չորորդ օրն արդեն Սադայի վիճակի մեջ էական դրական 

փոփոխություններ նկատվեցին: Նա շարժեց լեզուն՝ փորձելով լիզել շուրթերը: Նրա 

աջ ձեռքն անդադար շարժման մեջ էր: Սադայը ողջ ուժերը լարելով՝ փորձում էր 

բարձրացնել այն, ինչը, սակայն, Ազադա խանումին շատ էր վախեցնում. նրան թվում 

էր, թե Սադայը ցանկանում էր ձեռքը բարձրացնել՝ խաչակնքվելու համար: 

Մունավվեր խանումը հիվանդին գդալով մսային արգանակ էր տալիս: Բժիշկ 

Ֆարզանին անձայն քայլերով հետ ու առաջ էր անում պալատում, երբեմն կանգ էր 

առնում՝ աչքերը հեռուստացույցից չկտրելով՝ լրջորեն ինչ-որ բան մտածում: 

Հեռուստացույցի ձայնն անջատված էր, էկրանին ինչ-որ պնդակազմ լայներես մի 

տղամարդ՝ թավ մորուքով, որին վերջին ժամանակներում հաճախ կարելի էր տեսնել 

եթերով, տաքացած ինչ-որ բան էր խոսում՝ թափահարելով ձեռքերը:  

Դա պոետ Հալիլուլլահ Հալիլովն էր, որը շնորհիվ Լենինի ու պարտիայի մասին գրած 

իր բանաստեղծությունների երեսուն տարուց ավելի էր տպագրվում էր դպրոցական 

քրիստոմատիաներում: Սակայն այդ բանաստեղծությունները մի տարում հեղինակի 

անվան հետ միասին ջնջվեցին մարդկանց հիշողութուններից: Այժմ անվանում էին 

Ուլուրուխ Թսուրանմեքանին, ու հարյուրհազարավոր մարդիկ, ոչ միայն Լենին 

հրապարակում՝ միտինգների ժամանակ, այլ նաև հեռավոր գյուղերում 

հարսանիքներին ու թաղումներին ոգեշնչված արտասանում էին նրա  «Ղարաբաղ, 

դու իմ սրբավայր» պոեմը: Իհարկե, բժիշկ Ֆարզանին գաղափար անգամ չուներ ոչ 

Հալիլուլլահ Հալիլովի, ոչ էլ Ուլուրուխ Թսուրանմեքանի մասին: Հավանաբար, 

ընդամենը որպես բժիշկ փորձում էր գուշակել, թե որտեղից է այդ մարդն այդքան 

էներգիա ստանում: Արդյունքում նա եկավ այն եզրակացության, որ այստեղ 

գուշակելու ոչ մի բան էլ չկա: Նման եզրակացության առիթ դարձան ելույթի 

ավարտին առանձնահատուկ բարձր ու պաթոսով արտասանված տողերը.  

Աչքդ հայրենիքիս չդնես, հայ,  

Հողերը բաժնետոմսով չեն բաժանում:  
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-Կեցցե՛ս, -ձեռքը թափ տալով ասաց բժիշկն ու հեռուստացույցից հեռանալով՝ նորից 

սկսեց այս ու այն կողմ քայլել պալատով մեկ: -Այս մորուքավոր երեխան, 

հավանաբար, Ազրաիլից էլ չի վախենում: Մտածում է՝ չի գալու ժամանակը, երբ իր 

բաժին հողն էլ կչափեն՝  ամենաշատը երկու մետր երկարությամբ ու հիսուն-վաթսուն 

սանտիմետրից ոչ ավելի լայնքով: Չնայած, չէ, նրա բաժինը երևի մի փոքր ավելի շատ 

կլինի... Մորուքը շա՜ատ լայն է: 

Այսպես լավ տրամադրությամբ էլ բժիշկը մոտեցավ հիվանդին: Զգուշորեն 

բարձրացրեց նրա կոպերը՝ ուշադրությամբ զննելով բիբերը:  

-Նշանակումները դեռևս նույնը կմնան, -ասաց նա: -Կսպասենք, մինչև սկսի ճանաչել 

մարդկանց ու խոսել: Ամեն բան պետք է անենք ինսուլտը կանխելու համար: Եթե 

դրանից խուսափել հաջողվի, ապա մյուս մանր ու մեծ խնդիրներից Աստծո 

օգնությամբ գլուխ կհանի:  Նա դեռևս մեզնից հեռու է: Կվերադառնա, երբ կցանկանա 

տեսնել մեզ: Իսկ ահա եթե չցանկանա... -Բժիշկը խորը շուչ քաշեց ու ժպտաց, -չէ, չէ, 

Աստծո կամքով կցանկանա...  

Սադայ Սադօղլին, իրոք, շատ հեռու էր: Շատ հեռու էր բժիշկից, կնոջից, պալատից, 

որտեղ պառկած էր, և նույնիսկ ուղեղի վնասվածքից ու մարմնի վերքերից:  Այլիսում 

էր... Բայց դա ոչ թե իրականում գոյություն ունեցող Այլիսն էր, այլ այն, որ նա մի 

անգամ չորս կամ հինգ տարեկանում տեսել էր երազում, այն Այլիսը, ուր մի օր 

գարնանը ինչ-որ տեղից այն սև աղվեսի ձագն էր եկել: Սադայն ընդամենը մեկ անգամ 

էր տեսել նրան՝ իրենց  բակի ցանկապատին: Սև աղվեսը ցանկապատից թռավ ծառին 

ու ճյուղից ճյուղ թռնելով ՝ կորավ կանաչ տերևների մեջ: Իսկ մի քանի օր անց Սադայը 

տեսավ, թե ինչպես Ջինգեզ Շաբանը կրակեց նրան՝  աղբյուրի մոտ՝ Քարե եկեղեցու 

առջևի պարսպի վրա: Այդ օրվանից գրեթե ամեն օր նա տեսնում էր աղվեսին իր 

երազում:  

Եվ ահա այդ աղվեսի ձագը կրկին կենդանի էր: Ծառերից ցանկապատներին, 

ցանկապատներից ծառներին թռչկոտելով՝ նա Այլիսի մի ծայրից մյուսն էր գնում: 

Միայն Աստծուն էր հայտնի, թե չորս-հինգ տարեկան տղան որքան էր գնացել 

սիրունիկ աղվեսի հետևից: Ավելի գեղեցիկ կենդանի նա իր կյանքում երբեք չէր տեսել: 

Երբեք ավելի գեղեցիկ գարուն չէր տեսել, Այլիսն էլ երբեք այդքան գեղեցիկ չէր եղել: 

Լույս: Ամենուրեք լույս է: Սարերին՝ արևի լույսն է: Ծառերի վրա՝ բալերի լոււյսը: Դեռ 

նոր էին կանաչին տալիս տերևները, յասամանը նոր էր ծաղկել: Ո՞ր տարին էր դա, ու 

գարնան ո՞ր ակնթարթն էր արդյոք: Բալերն, ախր, յասամանների ծաղկման 

ժամանակ դեռ հասած չեն լինում: 

Թվում էր նաև, որ ցանկապատները, որոնց վրայով թռչկոտում էր չարաճճի աղվեսը, 

ոչ թե քարից էին, այլ դեղնավարդագույն լույսից, որը դուրս էր թափանցում,  ողողում 
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փողոցները: Բոլոր այն բակերը, որ տղան տեսնում էր,  կոկիկ հավաքված էին, կային 

ծաղիկներ, փողոցները հայելու պես մաքուր էին: 

Առվակներում հոսող ջուրը, որի եզրերին մանուշակներ ու իրիսներ էին աճում, 

ներկվել էր այդ լույսով: Գեղեցիկ աղվեսը թռչկոտում էր հրճվելով, ցանկապատներով 

դեպի Քարե եկեղեցին էր գնում, որի գմբեթը ոսկեգունել էր արևի ճառագայթներից, 

նրա հետ  միասին հրճվանքից դողում էին նաև առվակների եզրերին աճած ընկույզի, 

սալորի ու ծիրանի վառ կանաչ տերևները: Աղվեսը կանաչ տերևների մեջ երբեմն 

կորչում էր ու հետո նորից հայտնվում: Աղվեսի այդ կորչելու ու հայտնվելու միջև 

ընկած ժամանակահատվածում Սադայն ուղղակի տառապում էր:  

Մի խոսքով, բժիշկ Ֆարզանի պնդումը, որ հիվանդն այժմ շատ հեռու է գտնվում, 

ճշմարտություն դուրս եկավ: Ճիշտ էր նաև նրա այն պնդումը, թե հենց հիվանդից է 

կախված՝ կցանկանա՞ նա արդյոք ապրել, թե ոչ. եթե ցանկանա, կվերադառ նա, եթե  

ոչ՝ այնտեղ էլ կմնա:  

Սակայն հիվանդը դեռ վերադառնալու միտք չուներ: Հեքիաթային վազքն աղվեսի 

հետևից շարունակվում էր: Տղայի միակ ցանկությունն էր բռնել նրան, սեղմել կրծքին, 

համբուրել, շոյել այդ հրաշք արարածի գլուխը,  պոչը: Քանի դեռ աղվեսի ձագը ողջ-

առողջ թռչկոտում էր լուսավորված ցանկապատերի վրա ու կարողանում էր թաքնվել 

կանաչ տերևների արանքում, նրա հետ միասին կենդանի էր նաև մեր արտիստ 

Սադայ Սադօղլին:  

Տարվա վերջին օրը, գալով աշխատանքի, Մունավվեր խանումն առաջին հերթին 

սկսեց հանել հիվանդի վիրակապերը: Նա ուրախությամբ հայտնեց բժիշկին, որ հոդից 

դուրս ընկած երկու մատները, ձախ արմունկն ու դաստակն արդեն նորմալ վիճակում 

են: Հետո Մունավվեր խանումն ու Ազադա խանումը կարծես խոսքները մեկ արած՝ 

սկսեցին սպիրտով շփել արտիստի մարմինը: Այժմ արդեն ֆիզիկական խնդիրներից 

մնացել էր միայն աջ ոտքի կոտրվածքը,  իսկ ինչ վերաբերում էր հիվանդի 

գիտակցությանը, ապա էական փոփոխություննոր չկային: Դեռևս հնարավոր չէր 

պարզել՝ արդյո՞ք նա արձագանքում էր շրջապատող մարդկանց 

խոսակցություններին:  

Ազադա խանումը նախապես որոշել էր պալատում ամանորյա սեղան բացել: Նա 

նախատեսել էր հրավիրել նար հորը Մարդակյանից, երեկոն միասին անցկացնելու 

համար: Բացի այդ բժիշկ Ֆարզանիի ու Մունավվեր խանումի հետ էլ Նոր տարին 

նշող ոչ ոք չկար:  

Սակայն բժիշկ Աբասալիևը, թեև օրվա ընթացքում խոստացել էր երեկոյան գալ, բայց 

հետո մտափոխվեց:  Երեկոյից դեռ շատ առաջ նա զանգեց և ասաց, որ նման օրը չի 
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ցանկանում իր առանձնատունն առանց հսկողության թողնել. «Երկիրը բանդիտների 

որջի են վերածել: Մարդակյանցիների վրա էլ արդեն հույս դնել չի լինում»:  

Ազադա խանումն առաջին անգամ Նոր տարին դիմավորում էր առանց հոր:  

Մունավվեր խանումը, որ հիվանդանոցին շատ մոտ էր ապրում, Ազադա խանումի 

հետ Նոր տարին դիմավորելուց հետո տուն գնաց: Մունավվեր խանումի գնալուց 

առաջ բժիշկը ևս մի քանի րոպեով մտավ պալատ, այնուհետև վերադարձավ իր 

կաբինետը՝  Մոսկվայից աղջկա զանգին սպասելու: Ազադա խանումը ամուսնու հետ 

պալատում մենակ մնալով՝ նրան վերադարձնելու նպատակով սկսեց այնպիսի 

խոսքեր ասել, որոնք երկար ժամանակ  պահել էր իր սրտի հեռվոր անկյուններում: 

Այժմ այդ բառերով նա մանկան պես շոյում էր ամուսնուն: Բայց այդ գիշեր Սադայ 

Սադօղլին նորից ոչ մի բառ չարտասանեց: Միայն արտիստի աչքերն էին խոսում: 

Թվում էր, թե աչքերն այդ մերթ լաց էին լինում, մերթ ժպտում:  Բայց առավել հաճախ 

դրանք նայում էին դեպի անորոշ մի հեռավորություն, կարծես նայում էին ուղիղ 

Բարձրյալի աչքերի մեջ: 

Հիվանդանոց ընկնելուց տասն օր անց վաղ առավոտյան հանկարծ պալատի դուռը 

բացվեց և ներս մտավ բժիշկ Աբասալիևը: Երբ ծեր հոգեբանը  սվիտերով, հաստ 

բաճկոնը հագին ու պորտֆելը ձեռքին  ներս մտավ, առավոտյան զննումը նոր-նոր 

ավարտած բժիշկ Ֆարզինը պալատի հեռավոր անկյունում ձեռքերն էր լվանում: 

Մուննավեր խանումը բժիշկի համար նախաճաշ էր պատրաստել ու դասավորում էր 

սեղանի վրա: Ազադա խանումը պատուհանից դուրս նայելով՝ մտածում էր հոր 

մասին, որին  նախորդ շաբաթ այդպես էլ չկարողացավ այցելել: Իսկ հիվանդը 

առաջվա պես պառկած ժպտում էր չորս-հինգ տարեկան տղայի պես, միայն թե նրա 

աչքերում նաև տխրության մի ստվեր էր նշմարվում: Չնայած ուժեղ քամուն՝ օրն 

արևոտ էր ու պարզ: Կողքից նայուղ անծանոթին կթվար, թե դրսից ներս թափանցող 

լույսը բոլորից շատ ուրախացնում էր հենց հիվանդին:   

Բժիշկ Աբասալիևը, դեռ բաճկոնը չհանած, իրեն գցեց փեսայի մոտ, ու սկսեց 

համբուրել: Հետո մոտեցով, ամուր սեղմեց բժիշկ Ֆարզանի ձեռքը, շոյեց խանում 

Մունավվերի ճերմակ մազերը: Դրանից հետո նոր հանեց բաճկոնն ու նստեց 

մահճակալի մոտ:  

Բժիշկ Ֆազանին ապշած էր. ամենայն հավանականությամբ զարմացել էլ արդեն ոչ 

երիտասարդ բժշկի երիտասարդ տեսքի ու ճարպկության վրա, կամ էլ մտահոգվել էր 

պրոֆեսորի հոգեկան վիճակով, որը ծանր հիվանդի ներկայությամբ իրեն նման 

էքսպրեսիվ վարք էր թույլ տալիս: Բժիշկ Աբասալիևը ոչ մի բան էլ ասելու 

հնարավորություն չտվեց բժիշկին և չփորձեց անգամ հասկանալ աղջկա աչքերում 

առկա թաքուն անհանգստության պատճառը: Այլիսի մեծագույն նվիրյալը դողացող 

ձեռքով բացեց ծնկներին դրված պորտֆելը, գրոտած թղթերի միջից առանձնացրեց 

մեկը և այն ծածանելով՝ անհավանական ոգևորությամբ ասաց. 
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-Ես քեզ համար երեքհարյուրքառասունամյա վաղեմության հրաշք Այլիսն եմ բերել, 

երիտասարդ: Եվ մի մտածիր, որ դա հեքիաթ է: Այստեղ գրված ամեն մի բառը 

հարյուրտոկոսանոց ճշմարտություն է: Ես քեզ մի անգամ պատմել եմ, որ այլիսցի մի 

առևտրական օրագիր էր վարում: Ես այն տեսել եմ Միրզա Բագաբի մոտ այն 

ժամանակ, երբ թուրքերը դեռ չէին ավիրել Այլիսը: Իսկ Հայրենական պատերազմից 

հետո ընկերս ինձ համար Երևանից բերեց այդ օրագրի ռուսերեն թարգմանությունը: 

Ես արդեն մոռացել էի, թե որտեղ եմ այն պահել, երկար ման եկա: Վերջերս գտա հին 

գրքերի մեջ:  

Օրագրի վերնագիրը թարգմանված է «Զաքարյա Ակուլեսցու օրագիր»: Մայն թե 

կարծում եմ, որ պետք է լիներ ոչ թե «»Ակուլիս», այլ «Ագուլիս»: Շատ հին գրքերում այն 

գրվում է ոչ թե «կ»-ով, այլ «գ»-ով: Հնարավոր է հետագայում ռուսները «գ»-ն փոխել են 

«կ»-ի:  Իսկ Այլիսում այդ մարդուն, ինչպես գիտես, հիշում են որպես Զաքերիյ Այլիսլի:  

Միրզա Բագաբն ինքն էլ միշտ նրա անունն այդպես է արտասանել: Իմ լուսահոգի 

հայրն էլ բավական շատ բաներ գիտեր այդ վաճառականի մասին: -Բժիշկ 

Աբասալիևը հայացքը հիվանդից թեքեց բժիշկ Ֆարզանի վրա: 

-Ֆարիդ, նրան այնքան էին հարգում Այլիսում, որ անգամ մահմեդականները իրենց 

երեխաներին նրա անունով էին կոչում: -Նա նորից շուռ եկավ դեպի փեսան, -

երիտասարդ, դու ուրիշ տեղ տեսե՞լ ես, որ մահմեդականն իր երեխային Զաքերիյ 

անվանի: Հիշո՞ւմ ես, երբ մենք այնտեղ էինք, նա գնաց և իր համար պատիֆոն գնեց: 

Նա միայն մի պլաստինկա ուներ՝ Շուշիի Խանա: Առավոտից երեկո երգում էր. «Ով է 

քեզ շոյելու, սիրելիս, ով է քեզ շոյելու սիրելիս»: Տեսնելով, որ բժիշկ Ֆարզանին 

պատրաստվում է  պալատից դուրս գալ, Աբասալիևն ընդհատեց պատմությունը: 

-Այդ ո՞ւր: Նստիր և լսիր: -Եվ երբ վիրաբույժը նստեց, նա շարունակեց, -նա իր 

օրագրում գրել է, որ ծնվել է 1630 թվականին: Տես է, այդ այլիսցի հայը գերմանական 

ճշգրտությամբ նշել է անգամ իր ծննդյան օրն ու ժամը. «կիրակի էր, սուրբ Գևորգի օրն 
էր, օրվա երկրորդ կեսին...»:- Նա պորտֆելից  դուրս բերեց ևս մի թուղթ: -Ահա թե 

ինչպես է նա սկսել առևտրով զբաղվել. 1647 թվականի մարտի 5-ին 17 տարեկանում 

նա մետաքսի կապոցով դուրս է եկել Այլիսից. «Այսօր ես՝ Զաքարիաս, դուրս եմ գալիս 
Այլիսից: Սուրբ հոգին ինձ պահապան: Եթե ինչ-որ տեղ հետաքրքիր մի բան տեսնեմ, 
անպայման կգրանցեմ իմ տետրում: Եթե ինչ-որ մեկն իմ գրառումներում 
անճշտություն կասկածի, թող Սուրբ Հոգին նրա գիտակցությունը լուսավորի»: 

Ուշադրություն դարձրու, նա գրել է ոչ թե «թող նրան գիտակցություն տա», այլ «թող 

նրա գիտակցությունը լուսավորի»: Ինչ ազնիվ մարդ է եղել: Իսկ հիմա ուշադրություն 

դարձրու նրա ճամփորդության աշխարհագրությանը. Երևան, Կարս, Արզրում,  

Տոկատ, Բուրսա, Իզմիր, իսկ հետո՝ Ստամբոլ: Ընդ որում, նրա մոտ ամենուր գրված է 

ոչ թե Ստամբուլ, այլ Ստամբոլ: Նրա առաջին ճամփորդությւոնը 10 ամիս է տևել, իսկ 

դեկտեմբերի վերջին վերադարձել է Այլիս: Որտեղ ասես որ դրանից հետո նա չի եղել՝ 
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Հունաստանում, Վենետիկում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Գերմանիայում, 

Լեհաստանում, Հոլանդիայում... 

Ազադա խանումը արդեն սառած թեյի փոխարեն տաքը լցրեց հոր համար:  

-Գոնբե մի բաժակ թեյ խմիր, -ասաց նա, -քո հայ վաճառականը չի փախչի:  

-Ես արդեն թեյ խմել եմ: Լավ գիտես, որ օրվա ընթացքում մեկ անգամ եմ թեյ խմում,-

բարկացած պատասխանեց բժիշկ Ասասալիևը ու նույն տոնով շարունակեց, -դու 

գիտե՞ս, թէ ինչքան դժբախտություն են Այլիսի համար բերել այդ խաները, 

սուլթաններն ու շահերը:  Կարդամ, լսիր. «1653 թվական, հուլիսի 10, Այլիս, Այսօր 
Այլիս է ժամանել Շահ Աբասի ներկայացուցիչը՝ աղա Լյատիֆը: Նա թղթի վրա 16 
երիտասարդ աղջկա ու տղայի անուն գրանցեց, բայց ոչ մեկին հետը չտարավ: Այս 
անգամ Աստված ողորմած էր »:  

Իսկ ինչքան դժբախտություններ է բերել շահ Աբասի հետնորդ  շահ Սուլեյմանը: 

«Սաֆիկուլի խանի հրամանով այսօր Երևանից Այլիս է ժամանել ոմն Գագայիզ բեկ, 
նրա հետ՝ երեսուն հեծյալներ: Շահի հրամանով նրանք Այլիսի բնակիչներից պետք է 
հավաքեին 1000 թուման:  Կաշառակերությանն ու բռնությանը սահման չկար: Նրանք 
ավելի քան 100 մարդու կտտանքների ենթարկեցին, 35-ին կախեցին, բայց անգամ 
նման տառապանքներից հետո բնակչությունը կարողացավ հավաքել ընդամենը 350 
թուման»:  

Բժիշկ Աբասալիևը ոչ միայն ռուսերենով թարգմանել էր 350 տարի առաջ Այլիսում 

ծնված ու ամբողջ աշխարհը շրջած հայ վաճառականի օրագիրը, այլ կարծես անգիր 

էր արել այն: Ութսուննանց այդ մարդու անհավանական հիշողությունն ուղղակի 

ապշեցրել էր բժիշկ Ֆարզանին:  Նա  հետաքրքրությամբ հետևում էր կոլեգային և 

ավելի ու ավելի մեծ ուշադրությամբ լսում նրան:  

-«Այսօր Այլիս ժամանեց Խոսրով աղան ու ժողովրդին հայտարարեց, որ նշանակվել է 
Գողթանի ղեկավար: Նա իր հետ շատ մարդիկ էր բերել Մեղրիից, Շորուտայից, 
Լեգրամայից...-Նախկինում այդպես էին կոչում Նեգրամը.-  Ինչպե՜ս էին նրանք 
ծաղրուծանակի ենթարկում  Այլիսի մելիք Հովհաննեսին: Խեղճին  նստացրեցին 
ավանակի վրա  ու զուռնայի նվագակցությամբ պտտեցրեցին ամենուր, հետո նրանից 
հարյուր թուման խլեցին ու բաց թողեցին»:-Բժիշկ Աբասալիևը  որոշ ժամանակ 

դասավորում էր իր պորտֆելի թղթերը: -Պատկերացնո՞ւմ ես, երիտասարդ, -ասաց 

նա, -պատկերացնո՞ւմ ես, 1669թվականի հուլիսի 22-ին Այլիսում ձյուն է  եկել: 

Իսկ 1677 թվականին հունիսի 3-ից մինչև օգոստոսի վերջը ոչ մի կաթիլ անձրև չի եղել: 

1680 թվականի մայիսին էլ էնպիսի մի սելավ է եղել, որ գետի ափին գտնվող բոլոր 

տները քշել-տարել է: Հետո էլ սկսվել է մի երաշտ, որ Նախիջևանից մինչև  Թեբրիզ 
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խմելու ջուր անգամ չի եղել: 1667 թ վականին Այլիսում ծաղիկից մահացել է ավելի 

քան երկու հարյուր երեխա: 1679 թվականին Երևանում այնպիսի ուժեղ մի 

երկրաշարժ է եղել, որ անգամ Այլիսում տների ու եկեղեցիների պատերը ցնցվել են: 

Զաքայա Ագուլիսցին թվարկում է Այլիսի բոլոր եկեղեցիները: Վանքի եկեղեցին Սուրբ 

Ֆոմայի եկեղեցին է: Դու դա լավ գիտես: Վուրագըրդը Վարդակերտի խեղաթյուրված 

տարբերակն է:  

Վուրագըրդի եկեղեցին, որտեղ մենք եղել ենք, Սուրբ Քրիստաֆորի եկեղեցին է: Իսկ 

եկեղեցին, որ մենք  Քարե ենք անվանում, Սուրբ Հովհաննեսի եկեղեցին է: Այն, 

կարծեմ, կառուցվել է Զաքարիա Ագուլիսցու կենդանության օրոք, կամ էլ 

վերանորոգվել ու կրկին բացվել է 1665 թվականի նոյեմբերի 5-ին:  Այդպես է գրված 

օրագրում:-Բժիշկ Աբասալիևը նորից փորփրում է իր թղթերը:-«1668 թվական: Այսօր 
Այլիսում երկրաշարժ եղավ»: «1668 թվական: Փետրվարի 26: Այսօր Այլիսի երկնքի 
արևմտյան հատվածում երկնաքար երևաց: Այն մեր մեղքերի համար մեզ 
դժբախտություններ է խոստանում»:  

 «1668 թվական: Դեկտեմբերի 21:  Սուրբ Ֆոմայի վանքի վանահայր վարդապետ 
Պետրոսը կարգադրեց վանքի շուրջբոլորը բարձր պարիսպ կանգնեցնել: Գմբեթների 
ու զանգակատան կառուցման համար օգտագործվում են գետի քարեր ու թրծված 
աղյուս: Վարպետներ են ժամանել Քրդստանից...-այն ժամանակ թուրքական Վան, 

Բիթլիս, Դիարբեքիր նահանգները Քուրդիստան էին անվանվում,-  ...ներքին պատերը 
երեսպատվում են քարով: Ջուր է քաշվում դեպի վանք: Աստված բոլոր 
շինարարներին ուժ ու կորով տա»:  

Բժիշկ Աբասալիևն արդեն հիվանդին չէր նայում: Նա իրար հետևից հանում էր 

գրոտված թղթերն ու տարիօրինակ մի պոռթկումով կարդում դրանք կարծես ինքն իր 

համար:  

Մունավվեր խանումը, հասկանալով, որ դա դեռ երկար կարող է ձգձգվել, միջամտեց.  

-Բժիշկ, բայց ախր ամենուր գրում են, որ այդ եկեղեցիները ոչ թե հայկական են, այլ 

ալբանական:  

Բժիշկ Աբասալիևը կարծես չէր ցանկանում ժամանակ կորցնել գլուխը բարձրացնելու 

ու բուժքրոջ վրա նայելու համար:  

-Դու անիմաստ բաներ ես դուրս տալիս: Եթե ինչ-որ մեկն իրեն հայ է անվանում, ես 

ինչպե՞ս կարող եմ ասել՝ չէ, դու հայ չես, դու ալբանացի ես, լեզգի, թալիշ, 

մուլտանացի... Ճիշտ է, որմանք Այլիսի հայերին զոկեր են անվանում (տարբեր 

աղբյուրներ տարբեր կերպ են մեկնաբանում սա: Վարկած կա, որ դրանք հրեաներն 

են՝ Քրիստոսի հետնորդները, ինչի համար էլ պատժվել են հուդայականների կողմից 
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ու առաջին հեթանոս թագավոր Աբգարի կողմից հրավիրվել Հայաստան: Համարվում 

են Հայաստանում քրիստոնեության հիմնադիրները: Հետագայում Զոկերը ձուլվել են 

հայերի հետ: Նրանց հայ է համարել է ոչ միայն հարավային Ադրբեջանից եկած Այլիսի 

մահմեդական բնակչությունը, այլ նաև բազմաթիվ զավթիչներ՝ արաբները, 

մոնղոլները, սելջուկները, ինչպես նաև Իրանի շահերն ու թուրք սուլթանները): 

Նրանց լեզուն ևս տարբերվում է Երևանի հայերի լեզվից: Գրավոր խոսքում ևս 

տարբերություններ կան: Բայց մեզ մոտ էլ Օրդուբադում յուրաքանչյուր մահմեդական 

գյուղ խոսում է իր բարբառով:  Շեկացուն բաքվեցու հետ երբեք չես շփոթի. լեզվի, 

սովորույթների, վարքուբարքի տարբերություններն այնքան շատ են: 

Նույնն էլ հայերի մոտ է: Ես չգիտեմ, թե ով են եղել այդ ալբանացիներն ու որտեղ են 

ապրել: Բայց գիտեմ, որ այլիսում ապրողները իրական հայ են եղել, ընդ որում՝ 

ամենաբարձրակարգ հայեր: Այո, -արտասանեց բժիշկը՝ նորից Ֆարիդա Ֆարզանին 

նայելով, -արաբական արշավանքից հետո՝ 8-13-րդ դարերում, նաև  թուրքական, 

թաթար-մոնղոլական արշավանքներ են եղել, օգուզներ, սելջուկներ: Դրանից հետո 

համարյա երեք դար այդ տարածքը Իրանի ու թուրքիայի միջև արյունոտ 

պատերազմների թատերաբեմ էր դարձել: Մեկը գալիս է՝ սպանում է, մյուսը գալիս է՝ 

սպանում է: Եթե յուրաքանչյուր բռնությամբ սպանված հայի համար մոմ վառվեր, 

դրանց լույսը լուսնից էլ պայծառ կլիներ: Հայերն ամեն ինչի դիմակայել են, բայց իրենց 

հավատը չեն ցանկացել ուրանալ: Այդ ժողովուրդը մշտապես հոգնել, ուժասպառ է 

եղել բռնություններից, բայց երբեք չի դադարել եկեղեցիներ կառուցել, գրքեր գրել ու 

ձեռքերը երկինք պարզած՝ Աստված կանչել: 

-Իր հողերից զրկված ժողովուրդն ուրիշ ի՞նչ պետք է անի: Մնում է միայն  Աստված 

կանչել, -թաքուն քմծիծաղով պատասխանեց Ֆարիդ Ֆարզանին:  

Բժիշկ Աբասալիևն իր թղթերի կույտից ևս մեկը հանեց. 

«1651 թվական: Հոկտեմբերի 7: Թավրիզ: Իմ եղբայր Սիմոնի հետ հասանք Թավրիզ:  
Թավրիզի ղեկավար  Ալիգուլու խանը ցանկանում էր, որ Սիմոնն ընդուներ 
մահմեդական կրոնը: Այդ մեծ դժբախտությունից մեզ Աստված ազատեց»: Ֆարիդ, 

ահա թե ինչպես էին սրբորեն հավատում իրենց Աստծուն մեր ագուլիսցիները: Այդ 

Ալիգուլու խանը պատրաստ է եղել ոսկով պատելու Սիմոնին, եթե նա 

մահմեդականություն ընդուներ: -Նա նայեց անդադար ժպտացող հիվանդին, ինքն էլ 

լայն ու սրտանց ժպտաց և շարունակեց նախկինի պես ոգևորված խոսել: -Նրանք մի 

բուռն պոետ են ունեցել՝ Եղիշե Չարենցը, որ 37-ին բռնադատվել է: Այդ անսանձելի 

զվարճասերը, ասում են,  մի անգամ սրամտորեն կատակել է. մենք թույլ չտցվեցինք, 

որ նրանք այնտեղից մաշկի մի կտոր կտրեն, դրա փոխարեն նրանք մեզ 

ամբողջությամբ մաշկազերծ անելու հնարավորություն ստացան:  
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Հիվանդի հերթական հաբերի ընդունմանը կես ժամ էր մնացել: Ազադա խանումը, 

հասկանալով, որ հայրը պատրաստվում է շարունակել օրագրի ընթերցումը, 

մոտեցավ անկողնուն ու նշաններ արեց նրան, իբր հիվանդին արդեն պետք է 

հանգիստ թողնել: Բժիշկը նորից ուշադրություն չդարձրեց աղջկա 

անհանգստությանը: Նա պորտֆելից դուրս բերեց մի նոր թուղթ ու թափահարելով՝ 

ասաց. 

-Իսկ այստեղ, երիտասարդ, էնպիսի բան է գրված... Նայիր, Զաքարյա Ագուլիսցին 1676 

թվականի նոյեմբերի 10-ին  գրում է. «Ես՝ Զաքարյաս, այսօր Սուրբ Հովհաննես 
եկեղեցու բակում մի մեծ չինարի ծառ եմ տնկել»: Կարծես թե Քարե եկեղեցու բակում 

ոչ մի չինարի ծառ էլ չկար, գուցե և կար, դու ավելի լավ կիմանաս:  

Այդ պահին Սադայ Սադօղլիի աչքերը հանկարծ անհավանական ձևով լայնացան, և 

նա դողացող շուրթերով արտասանեց.  

-Չեշ-մե-սե-դի՜ն:  Էչ-մա-էչմազ-զա՜: 

Դրանք բառերին նման առաջին հնչյուններն էին, որ նա արտասանել էր 

հիվանդանոցում գտնվելու օրից: Իսկ թե ինչ էր նշանակում «Էջմիածինը», հասկանում 

էր միայն Ազադա խանումը: Հասկանալով ամուսնու խոսքերի իմաստը՝ նա 

չկարողացավ զսպել արցունքներն ու հեկեկոցով լաց եղավ:  

-Հայրիկ, հայրիկ, -ասում էր նա հեկեկոցների արանքում, -նա դեռ չի կարողանում 

խոսել: Նա ոչ մեկին չի ճանաչում: Իսկ դու խոսում ես առանց դադարի: 

Բժիշկ Աբասալիևը մի ակնթարթում գունատվեց: Նա քնից հանկարծակի արթնացած 

մարդու նման, ով ջանում էր հասկանալ, թե որտեղ է գտնվում, նայում էր հիվանդին, 

հետո հերթով Ֆարզանիին, Մունավվեր խանումին ու իր միակ անմխիթար լացող 

աղջկան:   

-Բայց նա, ախր, նոր ինչ-որ բան ասաց, -արտասանեց բժիշկը՝ խեղճացած նայելով 

Ֆարզանիին:  

-Այո, կարծես թե ինչ-որ հնչյուններ արտասանեց: Նա վաղուց արդեն պետք է խոսեր, 

բայց ինչ-որ շատ է ձգձգվում:  

-Երևում է նրա մոտ ամնեզիայի բարդ տեսակն է: Ինչո՞ւ ինձ ոչ մի բան չէիք ասել: 

-Դու ախր թույլ չտվեցիր, որ բերաններս բացենք, -մի փոքր մտերմաբար նկատեց 

բժիշկ Ֆարզանին: -Դու հեռու էիր, 340 տարի հետ գնացիր դեպի Այլիս, իսկ մեզ 

անգամ չէիր էլ նկատում: -Բժիշկ Ֆարզանին ժպտաց, իսկ հետո լուրջ տոնով 

հետաքրքրվեց, -Բժիշկ, իսկ այդ բոլոր մարդիկ իրո՞ք եղել են Այլիսում: 
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-Իհարկե, եղել են: Այլիսում այն ժամանակ  ապրում էին Աստծուն հավասար մարդիկ: 

Նրանք ջուր էին քաշում, այգիներ էին տնկում, քարեր տաշում: Այդ հայերը՝  և 

արհեստավորներ, և վաճառականներ, շրջել են հարյուրավոր օտար քաղաքներով ու 

գյուղերով, կոպեկ-կոպեկ գումար են հավաքել միայն նրա համար, որ Ագուլիսի ամեն 

մի թիզ հողը իսկական դրախտավայր դարձնեն:   Այն բանից հետո, երբ 19-րդ 

թվականի վերջին թուրքերը գնացին՝ թողնելով Այլիսը արվերակների մեջ, այնտեղի 

մահմեդական բնակչությունը հայերի տների ավերակների տակ դեռ ոսկի է ման 

գալիս: Նույնիսկ  ցանքի համար հողը փխրեցնելիս սպասում են, որ ուր որ է 

այնտեղից ոսկի դուրս կգա: Հենց այն ոսկին, որի շնորհիվ հայերը հողի տակից ջուր 

են հանել, սարերում ամեն կողմից ֆայտոնի ճամփա են սարքել: Գետի երկայնքով 

տաշած քարերից պատնեշներ են կանգնեցրել,  փողոցները հարթեցրել են գետի  

հատընտիր քարերով: Այդ ոսկուն հաշվին են ժամանկին Այլիսում կառուցվել 12 

փառապանծ եկեղեցիները: Ամեն մեկի վրա երևի տոննաներով ոսկի է ծախսվել: 

Հիվանդը մեծ զարմանքով իր հեռավոր աշխարհից  նայում էր բժիշկ Աբասալիևին, ով 

շատ ծանոթ էր թվում, և Սադայը փորձում էր հիշել, թե ով է նա: Կանայք 

անհամբերությամբ սպասում էին եկեղեցիների, վանականների ու Այլիսի մասին 

պատմությունների ավարտին:  

Մունավվեր խանումը խոսք բացեց հիվանդի մասին. 

-Նրա վերքերը շուտ լավացան, -արտասանեց նա՝ դիմելով Աբասալիևին:- Ձեռքն էր 

դուրս ընկել, մի քանի մատ մի քանի տեղով դուրս էին ընկել, բայց մի չորս-հինգ օրում 

լավացան: Ծնկի կոտրվածքն էլ սարսափելի չէ: Նա ոտքի մատները հանգիստ 

շարժում է: Երիտասարդ օրգանիզմ է, Աստծո կամքով  շուտ ոտքի կկանգնի: 

Հնարավոր էին բարդություններ ուղեղի ցնցումից հետո: Դուք դա բոլորից լավ գիտեք:  

Բայց տասն օրը քիչ  չէ, բժիշկ: Միգուցե քանի դեռ ուշ չէ նրա Մոսկվա՞ է պետք տանել:  

Ֆարիդ Հասանովիչն ու Ազադա խանումն էլ են էդպես կարծում:  

-Դա կոնֆաբուլեզ տիպի ամնեզիա է: Հոգեբանության մեջ մենք այն անվանում ենք 

նաև Կորսակովի սինդրոմ: Անգիոգրաֆիա արե՞լ եք,- հարցրեց Աբասալիեևը բժիշկից:  

-Երեկ կրանիոգրաֆիա եմ արել: Անգիոգրաֆիայի ապարատ չունենք: -Մի փոքր 

լռելուց հետո բժիշկ Ֆարզանին շարունակեց,- Մունավվեր խանումն իրավացի է, 

ավելի լավ կլինի նրան Մոսկվա տեղափոխենք:  

-Կրանիոգրաֆիան ի՞նչ է ցույց տվել: 

-Ոչ մի լավ բան: -Պատասխանեց բժիշկ Ֆարզանին ու կարճ դադարից հետո 

ավելացրեց, -Ես ուղեղի վրա մի փոքր ուռուցք եմ նկատել: Գուցե դա հի՞ն ուռուցք է, 

դժվարանում եմ ասել: Հիմա հիվանդին շարժելը շատ վտանգավոր է, պետք է սպասել: 
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Բայց չեմ կարծում, թե առանց Մոսկվայի գործը գլուխ կգա: -Նայելով Ազադա 

խանումին՝ նա մեղավորի պես գլուխը կախեց:  

Բոլորը լռեցին: Լռությունը խախտեց բժիշկ Աբասալիեևը՝ հայտնելով ևս մեկ վատ 

լուր: 

-Ազյա, դու լսե՞լ ես, թե ինչ է արել այդ Նուվարիշը:  

-Չէ, ու ի՞նչ: 

-Ասում են պատշգամբից իրեն գցել է:  

-Ո՞վ ասաց, -դողացող ձայնով հարցրեց Ազադան: 

-Մարդակյանի հացի խանութում կանայք էին խոսում: Մի քանի օր առաջ ռադիոյով 

լսել էի նրա մահվան մասին, բայց չգիտեի, որ ինքնասպան է եղել:  

-Դրա համա՞ր էլ չէր գալիս այստեղ, -արտասանեց բժիշկ Ֆարզանին:  

-Ալլահը հոգին լուսավորի, -տխուր տարուբերելով ամբողջ մարմինը՝  մրթմրթաց 

Մունավվեր խանումը:  

Բժիշկ Աբասալիևը, որ առավոտյան պալատ էր մտել թևավորված, այժմ 

հվանդանոցից դուրս եկավ լրիվ փոխված ու գնացի դեպի Մարդակյան:  

Սադայն առաջվա պես իր հեռավոր աշխարհում էր: Աղվեսի հետևից վազոց տղան 

այժմ  մի մեծ բլրի վրա էր, որը բաժանում էր գյուղի վերին ու ստորին թաղամասերը: 

Արևի լույսից թեթև վարդագունած բլրին հենված Քարե եկեղեցուց այդքան էլ հեռու 

չէր: Օդը հագեցած էր  ընկույզի տերևների դառնավուն հոտով, որ միախառնվում էր 

ջրի զովության հետ, քանի որ բարձունքներից դեպի նրա կանգնած տեղն էին թեքվում 

հունական ընկույզի կանաչ տերևները, իսկ հեռվից լսվում էր Քարե եկեղեցու տակ 

քարե ջրամբարում քչքչացող ջրի ձայնը:   

Իսկ սևուկ, սիրուն աղվեսի ձագն առաջվա պես թռչկոտում էր կանաչ տերևների 

արանքում: Տղան վախենում էր նրան տեսադաշտից կորցնել, բայց շատ ծարավ էր: 

Նրա ուղեղը ծարավից այրվում էր: Քարե հունով դեպի փոքրիկ քարե ավազանը 

զրնգուն քչքչոցով հոսող ջուրը մագնիսի պես ձգում էր նրան: Բայց աղվեսին 

կորցնելու վախը նրան թույլ չէր տալիս մոտենալ ջրին:  

Հետո նա տեսավ, թե ինչպես աղվեսը ծառից թռավ քարե պարսպին ու շարունակեց 

ճանապարհը: Տղան ուրախացավ. այժմ նա կարող էր մոտենալ քչքչան ջրին: Նա ափը 

պահեց ջրի ուժեղ շիթի տակ, բայց ոչ մի կաթիլ  ջուր չկար: Նա զովության նշույլ 
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անգամ չզգաց, ընդհակառակը, նրան այդ պահին պարուրեց ահավոր տհաճ շոգը: 

Տղան գլուխը մտցրեց ջրի մեջ՝ այրվող ուղեղը թարմացնելու համար: Բայց այստեղ էլ 

ոչինչ չստացվեց: Նույնիսկ այս վարար ջուրը չկարողացավ զովացնել նրա 

փոթորկված գլուխը: Հենց այդ պահին տղան սարսափեց այն մտքից, որ կարող է 

մեկընդմիշտ  տեսադաշտից բաց թողնել սևուկ աղվեսին: Հանկարծ ինչ-որ տեղ 

կրակոցի ձայն լսվեց: Նա, լարելով իր բոլոր ուժերը, գլուխը բարձրացրեց ու լույսից 

հյուսված քարե պարսպի փոխարեն տեսավ կավից սարքված ներկայիս Այլիսի 

սովորական մոխրագույն ցանկապատը ու դրա վրայով հոսող իր մանկության սև, 

հրաշք փափկամազ աղվեսի ձագի կարմիր արյունը:  

Արյունը դեռ հոսում էր ցանկապատի վրայով, երբ գվվոցը, որ դեռ վաղուց  մեղվի 

բզզոցի պես թափառում էր այլիսյան եկեղեցիների ճաքճքած պատերի արանքներում, 

միանալով կրակոցի ձայնին՝ սև ամպի պես երկինք բարձրացավ:  

Աչքերը հավերժ փակելուց առաջ բարձր-բարձր երկնքի տակ՝ Այլիսի ամենաբարձր 

լեռան լանջին, հանկարծ նա շատ պարզ տեսավ Վուրագըրդի եկեղեցին՝ 

«Աղավնիների շուկան», ու վերջապես հասկացավ, որ այլևս գնալու տեղ չունի... 

Մոտենում էր 1990 թվականի հունվարի 12-ի՝ ուրբաթ օրվա երեկոն: 

Ուլուրուխ Թուրանմեքանը, ողջ օրը ազատության, Ղարաբաղի անկախության մասին 

ահազդու լոզունգներ գոռգոռալով, իր հետևից տանում էր չամուսնացած կանանց 

բորբոքված ամբոխը, իսկ այժմ՝ իրիկնամուտին, հերթական ցույցն էր անցկացնում 

Փարապետի մոտակայքում գտնվող հայկական եկեղեցու մոտ: Հալիլուլլահի մարդիկ 

արդեն ժամից ավել էր, ինչ փորձում էին այրել այն: Եկեղեցին ոչ մի կերպ չէր 

ցանկանում այրվել, ու հենց դա էլ գազազեցնում էր պոետի շուրջը հավաքված այդ 

կանանց:  

 Ազադա խանումն ու Մունավվեր խանումը հիվանդանոցի մեքենայով Սադայ 

Սադօղլիի մարմինը մզկիթ էին տանում՝ լվանալու:  

Հոգնած ու խեղճացած բժիշկ Ֆարզանին, որ չկարողացավ հիվանդին փրկել 

ինսուլտից, իր կաբինետում նստած՝ առաջին անգամ իրեն այնտեղ օտար զգաց: 

Մտովի վերջնականապես հրաժեշտ տալով Բաքվին՝ այսօր նա առանձնահատուկ 

հույսով ու անհանգստությամբ էր սպասում աղջկա զանգին Մոսկվայից:  

Փարապետի մոտ գտնվող եկեղեցու  լուսամուտներից դուրս եկող սև ծխի ամպերը 

գնալով ավելի  ու ավելի թանձր էին դառնում՝ խառնվելով 1990 թվականի հունվարի 

13-ի արյունահոտ գիշերվան:  

Բժիշկ Աբասալիևը Մարդակյանում էր. նա դեռ ոչինչ չգիտեր:  
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Այլիսյան եկեղեցիներում գիշերող աղավնիները նույնպես հանգիստ քնած՝ խաղաղ 

երազներ էին տեսնում: 

 

Այլիս:  Հուլիս: 2006 

Բաքու: Հունիս: 2007 

 


