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ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ 

Գուցե Սադայ Սադօղլին երազում նորից տեսնում էր Այլիսում Աբասալիևի հետ 

անցկացրած ամառային հրաշք օրերից մեկը, իսկ միգուցե նրա ականջներում դեռ 

հնչում էր երեկ  Մարդակյանից հեռախոսով  լսած աներոջ ձայնը: Համենայն դեպս, 

այսօր առավոտյան արթնանալուն պես նրան թվաց, թե աշխարհը լցված է բժիշկ 

Աբասաալիևի զրնգուն ու աշխուժ ձայնով: Շարունակ լսելով այս ձայնը՝ Սադայը, 

ինչպես երբեք, զգում էր իրեն աշխուժ ու հանգիստ: Նրան թվում էր, թե ավելի հեշտ է 

ցավերին դիմակայել այն աշխարհում, որտեղ դեռ հնչում է բժիշկ Աբասալիևի ձայնը:  

1989 թվականի նախավերջին շաբաթ օրն էր: Արդեն մեկ ժամ էր անցել, ինչ Ազադա 

խանումը գնացել էր աշխատանքի: Նրա դուրս գալուց րոպեներ անց հեռախոսը սկսեց 

զանգել: Այն զանգում էր ժամից ավելի՝ 5-10 րոպե ընդմիջումներով, բայց Սադայը չէր 

վերցնում լսափողը:  Զանգերի արանքում արտիստի ականջներում հնչում էր 

թատրոնի տնօրեն Մոպասան Միրալամովի շողոքորթ, քաղցր  ձայնն, ու երևում էր 

նրա ծանոթ կերպարը, ում շուրթերից հնչում էին չճանաչված ժողովրդական գրողի 

տողերը. 

 «Ողջունում ենք  մեծ վարպետին, 

ով հավերժությանն է հավասար»: 

Արդեն շաբաթից ավել էր, ինչ տնօրենը զանգում էր Սադային ու ողջույնի փոխարեն 

ամեն անգամ կրկնում արդեն համարյա սրտխառնոց առաջացնող զզվելու աստիճանի 

գռեհիկ տողերը: 

Սադայը վերջ ի վերջո ստիպված եղավ վերցնել լսափողը:  

Այս անգամ զանգողը ոչ թե Մոպասսան Միրալամովն  էր, այլ Նուվարիշ 

Կարաբախլին: 

-Ախպերս, ինչո՞ւ հեռախոսը չես վերցնում, -հարցրեց նա՝ իր ցածր ու խռպոտ ձայնով: 

-Արդեն մի հիսուն անգամ զանգել եմ քեզ: Մտածեցի՝ բան պատահած չլինի՞: Քո 

համագյուղացին է եկել, քո մանկության ընկերը... Ջամալը... 

-Ո՞ւր է եկել, -հարցրեց Սադայն այնպիսի զարմանքով, որ ինքն էլ իր ձայնից 

վախեցավ:  

-Այստեղ է, թատրոնում. շուտ արի, նա քեզ է սպասում: -Նուվարիշ Կարաբախլին մի 

փոքր դադարից հետո ավելացրեց, -հիմա նա Մոպասան մուհալլիմի կաբինետում է: 
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Դե եթե Նուվարիշ Կարաբախլին ասում է «Մոպասսան մուհալլիմ», ուրեմն իրոք 

տնօրենի կաբինետից էր խոսում: Հակառակ դեպքում նրան այլ կերպ կանվաներ: 

Թիկունքից նրան բոլորը «Դյադյա Մոպաշ» էին ասում: 

-Հիմա գալիս եմ, -պատասխանեց Սադայ Սադօղլին, բայց տեղից շարժվելու ուժ 

չուներ:  

Յոթերորդ դասարանից ինչ Ջամալը հովիվ էր դարձել, Սադայը նրան ոչ մի անգամ 

չէր տեսել: Բայց միշտ հիշում էր նրան, ավելին, վերջին ժամանկներում նա անվերջ 

մտածում էր գյուղ գնալու մասին, որ գտներ Ջամալին ու հարցներ, թե արդյո՞ք այն 

օրը, երբ Հայկանուշը եկեղեցու բակում լվաց նրա գլուխը, աշխարհն իրոք լցվել էր 

փափուկ ու թավշե դեղնավարդագույն լույսով, թե դա միայն Սադային է թվացել: Բայց 

հիմա, երբ Ջամալի հետ հանդիպելու  ռեալ հնարավորությունն արդեն կար, դա 

Սադայի համար ծանր մի բեռ էր դարձել: 

Երբ վերջապես դուրս եկավ տնից ու տաքսի նստեց, հանկարծ նրա մտքով անցավ, որ 

գուցե Ջամալի գալը ճարպիկ Մոպասսան Միրալամովի կողմից խորամանկ հնարք էր 

միայն: Տնօրենը դեռ վաղուց էր փորձում տարբեր ճանապարհներով նրան թատրոն 

տանել ու ստիպել, որ կարդա պիեսը, որ քանի օր էր գովում էր հեռախոսով: 

Հնարավոր է, որ Մոպաշը հեչ էլ չէր խաբում, որ պիեսի գլխավոր կերպարը ստեղծվել  

էր հատուկ նրա՝ Սադայի համար: Հնարավոր է, որ հավերժ օպտիմիստ, գործունյա ու 

խելացի Մոպասսանը հույս էր փայփայում,, որ եթե Սադայը գլխավոր դերը խաղա,  

կկարողանա դրանով ոտքի կանգնեցնել մեռնող թատրոնը: Այդպիսին էր նա. երբ ինչ-

որ գործ էր բռնում, հասցնում էր մինչև վերջ: Նրանից հատուկ ջանք չէր պահանջվի 

իմանալու համար, որ Սադայը Ջամալ անունով մանկության ընկեր է ունեցել: Այդ 

մասին տնօրենը կարող էր հենց Սադայից լսած լինել ու հիշել: Համենայն դեպս, 

իրականությունն այն էր, որ տաքսիով գնացող արտիստը Ջամալին հանդիպելու 

ցանկություն առանձնապես չուներ:    

Բայց պարզվեց, որ Ջամալն իրոք եկել էր:  

Նա լուրջ դեմքով տեղավորվել էր Մոպասսան Միրալամովի տաք ու հարմարավետ 

կաբինետում: Հագին  էժանագին, բայց նոր կոստյում էր, գլխին՝ բուխարական 

փափախ: Լեռներում արևից պղնձի գույն ստացած դեմքն ու մեծ, շագանակագույն 

աչքերը փայլում էին՝  անսովոր միջավայրից անհանգիստ ու գրգռված: 

Նուվարիշ Կարաբախլիին Սադայը կաբինետում չգտավ: «Երևի փորձի է գնացել, կամ 

նկարահանման է ինչ-որ տեղ հեռուստատեսությունում»: (Սադայը տեղյակ չէր, որ 

Նուվարիշը  վաղուց արդեն փորձում էր կարևոր մարդկանց միջոցով ատրճանակ 

գտնել):  
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Սադային տեսնելով՝ Մոպասսան Միրալամովը իր տարիքի համար անսպասելի 

ձևականությամբ վեր թռավ իր բազկաթոռից, իրեն գցեց արտիստի մոտ,  հենց դռների 

մոտ գրկեց նրան ու սեղմեց կրծքին:  

Ջամալը փոքր երեխայի պես շուրթերը դուրս ցցած, երևում է, պատրաստվում էր  

դասընկերոջ հետ ջերմ համբույրի: Սադայը կրծքին սեղմեց ընկերոջ գլուխը՝ շքեղ 

գլխարկի հետ միասին: Մի քանի վայրկյան նրանք լուռ նայում էին իրար: Այդ մի քանի 

վայրկյանն էլ բավական էր, որ Ջամալը կենտրոնանար ու որոշեր, թե ինչից է պետք 

սկսել զրույցը, մինչև անգամ սկզբում մի փոքր հուզվեց, հետո նաև բարձրաձայն, 

հեկեկոցով լաց եղավ:  

-Իմ բանը բուրդ է, ախպերս, -արտասանեց նա:  Եկել եմ օգնությանդ դիմելու համար: 

Որդուս ձերբակալել են ու բանտ գցել: Շրջանում ոչ  մի կաբինետի դուռ էլ չմնաց, որ 

չծեծեի: Ոչ ոք ինձ լսել չի ուզում: Միգուցե այստե՞ղ կարողանան ինձ օգնել: 

-Իսկ ինչի՞ համար են որդուդ ձերբակալել,- զայրացած հարցրեց Սադայը, ում 

ակնհայտորեն դուր չէր եկել Ջամալի աղջկական լացը:  

Ջամալը ոչինչ չպատասխանեց: Գրպանից հանեց թաշկինակը և դեմքից սրբեց 

արցունքներն ու  ճակատից հոսող քրտինքը: Հետո վերջնականապես ուշքի գալով՝ 

ցածր ու հանգիստ ձայնով պատմեց. 

-Աստված ինձ պատժում է իմ հիմարության համար, Սառը: Ինչքան հիմար պետք է 

լինել այդ մսագործ Մահմեդաղայի թոռանը հարս ուզելու, այդ շան ցեղի արյան հետ 

արյունը խառնելու համար: Հիմա էլ տառապում եմ: Ինձ ընդհանրապես մարդու տեղ 

չի դնում, իսկ սկեսուրի վրա հարձակվում է շան պես: Ամբողջ օրը մենակ փնթփնթում 

է, բարկանում ու անիծում: Գյուղով մեկ մեզ խայտառակ է արել: Հիմա էլ վերցրել ու 

սուր գործիքով հարվածել է ինքն իր գլխին: Իսկ հետո հոր՝ Ջինգեզի խորհրդով վազել 

քաղաք, ուղիղ դեպի հիվանդանոց, իբր, տեսեք, ամուսինս ինձ սպանել է ուզում: 

Զրպարտեց ու տղային ձերբակալեցին: Ես էլ արդեն 20 օր կլինի տարբեր դռներ եմ 

ծեծում: Ում մոտ ասես, որ չեմ եղել, ոչ ոք լսել չի ուզում: Լրիվ հույսս կորցրել եմ: 

Հույսս միայն դու ես, Սադայ: Դու կարող ես օգնել, ճանաչված մարդ ես վերջը: -

Ջամալը լռեց՝ հեզ մի հայացք գցելով Սադայի վրա:  

Սադայը խղճաց Ջամալին:  Նույն խղճահարությունը զգաց նաև իր, Այլիսի ու անգամ 

Ջինգեզ Շաբանի գիժ ու կռվարար աղջկա նկատմամբ: Այլիսը մոխրագույն էր հագել 

այդ պահին, մոխրագույն էին սարերը,  Գարնան գալուն սպասող ու ցրտից սառչող 

քարերը, փողոցներն ու տները: Քարե եկեղեցին: Նրա քարե պատերի տակից հոսող 

Այլիսի ամենահզոր աղբյուրն ու նրա այժմ արդեն սառցե առուներով հոսող մի փոքր 

սևացած, ինչ-որ անծանոթ վախի հետ միախառնված ջուրը, նույն այն հրաշք սևուկ 
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աղվեսի ձագը՝ այդ փոքրիկ արարածն ու գետի մոտ,  եկեղեցու քարե պարսպին 

հավերժ դրոշմված արյան կարմիր հետքը, որտեղ Ջինգեզ Շաբանը սպանեց նրան: 

Նայելով Այլիսի մոխրագույն խղճուկ աչքերի մեջ՝ Սադայը փոշմանեց, որ ինչ-որ 

ժամանակ ցանկացել էր Ջամալից հարցնել այն դեղնավարդագույն լույսի մասին:  

-Մի բան կմտածենք, -անվստահ ու անհույս պատասխանեց Սադայն ու ավելացրեց, -

դե պատմիր, ի՞նչ նոր բան կան Այլիսից:  

-Ի՞նչ պետք է լինի, ոչ մի նոր բան, ամեն բան նույնն է, ոնց որ տեսել ես, -ծայրահեղ 

դժկամությամբ պատասխանեց Ջամալը:  

-Իսկ դու գիտե՞ս, թե ինչքան ժամանակ է Այլիսում չեմ եղել: 

-Թեկուզ հարյուր տարի էլ չլինեիր, մեկ է, ոչ մի բան չէր փոխվելու, -պատասխանեց 

Ջամալն ու չգիտես ինչու խեղճ-խեղճ ժպտաց հենց Մոպասսանին: Հետո, երևի 

մտածելով, որ գոնե մի բան պետք է Սադային պատմի Այլիսի մասին, ակամայից 

պատասխանեց, -էս տարի գարնանամուտին մահացավ Միրալի կիշի ծերուկը, էդ 

մասին երևի լսած կլինես: Օրերս իր նեխած հոգին ավանդեց նաև Անըխը: Ինչքան 

չարություն կա էդ պառավի մեջ. մահվան շեմին էլ հայ մնաց: Երբ մեր կանայք գնացել 

են հրաժեշտ տալու, ասել է, թե, իբր, ես երբեք  էլ միտք չեմ ունեցել հավատքս 

փոխելու: Այսինքն, ձեզ բոլորիդ այսքան ժամանակ, քաղաքավարի ասած, խաբել եմ: 

Ինչ ստորն են էդ հայերը: -Ջամալը  զվարճալի դեմքով  էլի զգուշորեն նայեց 

Մոպասան Միրոլամովի վրա: Հետո հայացքը շուռ տվեց Սադայի վրա ու գլուխը 

կախեց՝ տարօրինակ մի ամոթից:  

-Հայերի մասին հիմարություններ դուրս տալն Այլիում նո՞ր մոդա է, -հազիվ լսելի 

ճնշված ձայնով հարցրեց Սադայն ու փորձեց պատկերացնել հայուհի Անիկոյին 

մահվան մահճում՝ վերջին ժամերին այլիսցի մահմեդական կանանցով 

շրջապատված:  

Բայց նրա մահվան տեսարանը պատկերացնել չկարողացավ: Պատկերացրեց միայն 

Այլիսի լավագույն երկհարկանի տունը: Հնարավոր բոլոր ծաղիկներով զարդարված 

բարձր պատշբամբն ու դեպի այն տանող ամուր քարե աստիճանները, որ աչքի էին 

ընկնում իրենց անթերի մաքրությամբ ու կոկիկությամբ: Սադայի համար աշխարհը 

մի փոքր լուսավորվեց Վանքի եկեղեցու բակում  նրա ցանած ու մշտապես խնամված 

ծաղիկների գունագեղությունից: Նայելով Ջամալի թանկարժեք փափախին՝  

արտիստը հիշեց նրա մի ժամանակվա կեղտոտ ու ոջլոտ գլխարկը, որը նրա գլխից  

մի օր վախենալով հանեց  Հայկանուշը:  

-Եթե Աստված ունենայիր, դու էլ քո աստծուն չէր դավաճանի, -բարձր ու դաժանորեն 

ասաց արտիստը: Բայց նույն պահին (կամ իր ասածի համար փոշմանելով, կամ մեկ 
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այլ պատճառով) հոգում սարսափելի մի դատարկություն զգաց՝  անեզր ու անսահման 

մի խորխորատ՝ անօդ ու անկյանք: Նրա խոսքերից հետո առաջացած կարճատև 

լռության ընթացքում նա Մոպասսան Միրալամովի աչքերում նկատեց 

կասկածելիորեն սառը մի ժպիտ. տնօրենի մաքուր սափրված դեմքը հանկարծ 

մոխրագույն դարձավ: Բայց, որքան էլ զարմանալի է, Ջամալը Սադայի խոսքերից 

ամենևին էլ չնեղացավ: 

-Էդ մեկը դու ճիշտ ասացիր, -պատասխանեց նա, -հայերն իրենց Աստծո հետ միշտ էլ 

լավ են եղել: 

Այս խոսքերը Սադային շատ ծանոթ էին: Արտիստը դրանք ընդունեց ոչ միայն որպես 

խոսքեր, այլ որպես մոռացված հնչյուններ, քնքուշ ու բարի մի խոսք, որ գոյություն է 

ունեցել աշխարհում, բայց ինչ-որ տեղ անհայտացել է: Սադայն այդ խոսքերի մեջ 

անհասկանալի կերպով հանգստություն ու սփոփոնք գտավ: Նա պատրաստ էր ծվեն-

ծվեն անել իր ամբողջ անցյալը, պարզելու համար, թե որտեղից են վերջ ի վերջո 

ծանոթ իրեն այդ խոսքերը: Նա ցանկացավ մեկ տան պես գրկել ու կրծքին սեղմել   ողջ 

Այլիսը, թափ տալ այն մի մեծ ծառի պես, հավաքել բռում ու կուլ տալ՝ մի կում ջրի 

պես՝ հիշելու համար, թե Այլիսից ում է պատկանում Ջամալի հենց նոր արտասանած 

պարզագույն, բայց միաժամանակ անհավանականորեն բովանդակալից այդ 

արտահայտությունը:  

Որքան խորհրդավոր են քո գաղտնիքները, տեր Աստված. մի՞թե այդ խոսքերը չէին 

կարող ինչ-որ ժամանակ արտաբերված լինել Իրական Նորին Մեծության՝ 

ամենախորհրդավոր Այլիսի կողմից. «Հայերը միշտ էլ լավ են եղել իրենց Աստծո հետ»: 

անկեղծորեն ուրախացած՝ Սադայը գրկեց Ջամալին:  

-է՜, Ջամբուլ, Ջամբուլ:  Պարզվում է այդքան անկեղծ ես: Ես քեզ նեղացրեցի: Դու 

նույնիսկ  չնեղացար:  

-Անկեղծ մարդն անկեղծ խոսքերից չպետք է նեղանա, -առանձին արտաբերելով ամեն 

մի բառը՝ պատասխանեց Ջամալը: - Ասում են, չէ՞, որ լավ է լինել ազնիվին գերի, քան 

ստին՝ սիրելի: 

-Առաջին անգա՞մ ես Բաքվում: 

-Չէ, մի քանի անգամ եղել եմ: Աղջիկներիցս մեկն էստեղ է ամուսնացած:  

-Ո՞ւմ ես սարերը թողել, որ եկել ես, -կատակով հարցրեց Սադայը:  

-Ո՞վ ձեռք կբարձրացնի սարերի տիրոջ վրա, -իհարկե, Աստծուն նկատի ունենալով՝ 

պատասխանեց նա:  
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-Դու էլ հովվություն չե՞ս անում: 

-Անում եմ, ո՞նց չէ:  Այլիսում շատ թոռներ ունեմ, առանց ինձ էլ գլուխ կհանեն:  

Սադայը ոտքի կանգնեց ու սկսեց ետ ու առաջ քայլել կաբինետում:  

-Ի՞նչ կարող ենք անել: 

-Ինչի՞ մասին է խոսքը: 

-Բանտի մասին: Ի՞նչ կարելի է անել: 

Մոպասսան Միրալամովը, կարծես, հենց այդ խոսքերին էր սպասում: Տեղից վեր 

կացավ:  

-Ի՞նչ բարդ բան կա էստեղ:  Դու շրջանային դատախազի անունով մի լավ նամակ 

կգրես, իսկ մեր եղբայրն այն կփոխանցի: Դատախազը քեզ չի մերժի: Տղային 

կազատեն ու վերջ: -Տնօրենը գաղտնի աչքով արեց Սադային ու նրան մեկնեց 

նախօրոք պատրաստված թուղթն ու գրիչը: -Դատախազն ի՞նչ իրավունք ունի չլսելու 

ժողովրդի կողմից սիրված արտիստի խոսքը (ոչ պաշտոնական միջավայրում նա 

Սադայ Սադըգլըին միշտ «Ժողովրդական» էր անվանում): Ոչ մեկ ոչ մեկի չի սպանել, 

չէ՞: Մարդիկ ուղղակի կռվել են, վիճել: Դե կբարիշեն ու վերջ: -Տնօրենը մի անգամ էլ 

թաքուն աչքով արեց Սադային: Վերջինս հասկացավ, որ Մոպաշը պարզապես ուզում 

է հնարավորինս շուտ գլուխն ազատել Ջամալից:  

-Չէ, էդպես չի լինի: Իմ նամակն ի՞նչ պիտի անի, եթե դատախազը մեկն ու մեկից փող  

գռփելու հնարավորություն ունի: -Արտիստը ճմրթեց Մոպաշի մեկնած թուղթը, ցույց 

տալու համար, որ համաձայն չէ նրա խարդախ ծրագրերի հետ: Նայելով Ջամալի 

տխուր ու անհանգստացած դեմքին՝ նա նորից իր սրտի խորքերում տեսավ խավար, 

անլույս, տխուր, մեռած, մռայլ Այլիսը: Լեռների ու եկեղեցիների վեհությունը կորցրած 

Այլիսը:  

Գորշ ու դատարկ փողոցներ: Աշնանից հեռտո մահաշունչ ու մերկ փողոցներ: 

Անտերև մնացած անշունչ ծառեր, հովիվներից ու ոչխարներից զուրկ դատարկ 

սարեր: Միայն սև ագռավներն էին թռչում գորշ երկնքում՝ մահմեդականների գորշ 

գերեզմանների վրայով: Սադայը, սարսափելի հուսահատություն զգալով, երկար 

մտորումներից հետո խոսեց. 

-Իսկ եթե Բաբաշին գտնենք: 

Ջամալն ուրախացավ ու վայրկենապես կարծես կրկին կենդանացավ: 
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-Այո՜, -բացականչեց նա հուզված, -եկեք գտնենք: Նա հաստատ ինձ կօգնի: Բաբաշն 

ամեն ինչ ունի՝ հարգանք, պատիվ, կարևոր պաշտոն: -Նա թռավ սեղանի մոտից: -Դու 

միայն ինձ նրա մոտ տար, մնացածն արդեն իմ գործն է:  

Սադայ Սադօղլին բավական տեղեկացված էր Բաբաշի հաջողությունների մասին: 

Կոմսոմոլի կենտկոմում կարճ ժամանակ աշխատելուց հետո նա նշանակվել էր 

Բաքվի խոշոր կենտրոններից մեկի գործադիր կոմիտեի նախագահ: Եղել է ռայկոմի 

առաջին քարտուղար, բավական երկար ժամանակ զբաղեցրել է նաև նախարարական 

պաշտոն: Վերջին ժամանակներում Բաբաշը Կենտկոմի բաժնի վարիչն էր, իսկ մի 

քանի ամիս առաջ ստեղծվել է մի նոր կազմակերպություն «Ժողովրդի նվիրյալների 

կազմակերպություն», որի նախագահը դարձավ Բաբաշ Զիյադովը: 

Սադայը երկար ժամանակ խուսափել էր Բաբաշի հետ հանդիպելուց, բայց այժմ 

հանուն Ջամալի պատրաստ էր ամեն ինչի: Նա չգիտեր, թե որտեղ է գտնվում Բաբաշի 

ղեկավարած կազմակերպությունը: Բայց, չնայած դրան, առանց վայրկյան իսկ 

մտածելու, նա սկսեց փնտրտուքները: Սադայի վստահությունից անհանգստացած՝ 

տնօրենը դուրս եկավ սեղանի մոտից ու կտրեց Սադայի ճանապարհը:  

-Այդ ո՞ւր, -բացականչեց Մոպաշը:- Դուք նկատի ունեիք Ձեր համագյուղացի Բաբաշ 

Զիյադովի՞ն: Համբերեք, եկեզ զանգենք, միգուցե նա տեղում չէ:  

Տնօրենի սեղանին երեք՝ իրարից ոչնչով չտարբերվող հեռախոս կար՝ մեկը ներքին, 

քաղաքային ու ևս մեկը  եռանիշ՝  պետական: Վերցնելով երրորդ հեռախոսի 

լսափողը՝ Մոպաշի դեմքն անմիջապես առանձնահատուկ լրջություն ստացավ: 

Ցուցադրելով իր կարևորությունը՝ նա երեք թիվ հավաքեց հեռախոսի վրա, բայց, 

լսելով Բաբաշի ձայնը, իր շփոթմունքը ծածկել չկարողացավ:  

-Բարև Ձեզ, Բաբաշ Բիլալովիչ, Միրալամովն է:...Այո, թատրոնից: ...Անչափ 

շնորհակալ եմ: ...Իհարկե, կլինի: ...Հրաշալի մի պիես ունենք... Նա՞.. դե իհարկե 

տեղյակ է....  Անձամբ է ծանոթացել բովանդակությանը... Շատ է հավանել... Թեման էլ 

շատ ակտուալ է... Նրա կերպա՞րը... Իհարկե, առկա է... Ողջ պիեսը պաշտոնական 

չարաշահումների մասին է, որ նա 30 տարի այստեղ կատարել է: ... Գլխավոր 

դերո՞ւմ... Այո, այո, հենց նա է, որ կա... Ձեր համագյուղացին է, մեր հպարտությունը: 

Իրականում  սցենարիստն այդ դերը գրել է՝ նկատի ունենալով հենց Սադայ 

մուհալլիմին:  Ինքն էլ է ասել, որ կցանկանար գլխավոր դերում տեսնել հենց Սադայ 

Սադօղլիին: Այո, հենց Ինքը:  

Սադայը գիտեր, որ նոր Գլխավորի իշխանության գալուց հետո ամենուրեք պետք է 

իրականացվեր այժմ արդեն վարկաբեկված նախկինի մերկացումը: Տեսնելով, թե 

ինչպես  տնօրենը հանկարծ տեղից ցատկելով՝ շնորհակալություն հայտնեց, 

արտիստը հասկացավ, որ Բաբաշն ինչ-որ բան էր խոստացել թատրոնին: Բաբաշն, 
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անկասկած, գլխի էր ընկել, որ Սադայը տնօրեինի մոտ էր: Սակայն չինովնիակական 

էթիկան  Մոպասսանին ստիպեց սպասել, որպեսզի Բաբաշն ինքը արտիստի հետ 

զրուցելու ցանկություն հայտներ: Վերջապես երկար սպասված պահը եկավ:  

-Այո, նա այստեղ է, իմ կողքին և ցանկանում է ողջունել Ձեզ, -և Մոպաշն 

ուրախությունից համարյա պարելով՝ լսափողը մեկնեց Սադային:  

Ողջույնի խոսքերից անմիջապես հետո Սադայն անցավ գործին:  

-Ջամալն  է  եկել, -ասաց նա շատ չոր ,-քեզ հետ գործ ունի: 

-Մի՞թե այդքան բարդ գործ է,-փորձեց կատակել Բաբաշը: 

-Ոչ քեզ համար: 

-Այդ դեպքում ինչո՞ւ է քեզ համար դա այդքան բարդ, մեծն արտիստ: Մի՞թե մարդիկ 

քեզ մեզանից ավելի քիչ են հարգում: 

-Եթե կարողանայի ինքս օգնել, քեզ չէի զանգահարի: -Սադայը փորձում էր 

հնարավորինս սիրալիր լինել: -Դե ի՞նչ, կընդունե՞ս նրան: 

Երևում է, Բաբաշն անմիջապես հասկացավ, որ Սադայի հետ չարժե կատակ անել, 

ուստի կարճ դադարից հետո լուրջ տոնով պատասխանեց. 

-Լավ, թող գա, կընդունեմ: -Հետո, չկարողանալով վիրավորանքը թաքցնել, 

ավելացրեց, -ես էլ կարծեցի, թե զանգել ես, որ շնորհավորես ինձ... 

-Այս բառերն արտասանելուց հետո Բաբաշը վայր դրեց լսափողը, իսկ արտիստն 

այդպես էլ լսափողը ձեռքին կանգնած մնաց՝ տարակուսած նայելով Մոպասսան 

Միրալամովին:  

-Լսեցի՞ր, ասում է «չես շնորհավորել»: Ի՞նչը պետք է շնորհավորեի:  

-Չգիտեմ,-մտածկոտ պատասխանեց տնօրենը՝ աչքը հեռախոսից չկտրելով: Երեկվա 

«Կոմունիստ»-ում նրա հոդվածն է լույս տեսել, գուցե դա՞ նկատի ուներ:  

-Նա է՞լ է գրող դարձել, -արտասանեց արտիստն ու կաբիտենից դուրս եկող Ջամալի 

ետևից ինքն էլ դուրս եկավ: 

-Այդ ո՞ւր, -անսպասելի կոպտությամբ բղավեց Մոպասսանը: 

-Ուղեկցեմ նրան, ինքնուրույն ճանապարհը չի գտնի:  
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-Նստիր, իմ վարորդը նրան կտանի: -Մոպասսանը Ջամալին համարյա հրելով դուրս 

բերեց կաբինետից, հետո ամուր բռնելով Սադայի թևը՝ նստեցրեց նրան բազկաթոռին: 

-Լսիր, ի՞նչ է քեզ հետ կատարվում, -արտասանեց Մոպասսանը՝ խղճահարված 

ձայնով:  

-Իսկ ի՞նչ է որ... 

-Արդեն մեկ ամիս է, քեզ տանից դուրս բերել չի լինում; 

-Մի չափազանցրու, մեկ ամիս չկա, -արձագանքեց Սադայ Սադօղլին: 

-Վերջին անգամ ե՞րբ ես այստեղ եղել: Թե հիշես,  մի լավ խաշ իմ կողմից:  

-Ճիշտ եմ ասում, Մոպաշ, ես հոգնել եմ արդեն ամեն ինչից, զզվել եմ, -անկեղծացավ 

արտիստը:  

-Ինչի՞ց ես հոգնել: Ո՞վ է քեզ զզվեցրել: Ե՞րբ են քեզ հետ այստեղ վատ եղել: Իսկ դու 

փակվել ես տանը: Չեմ հասկանում, ամբողջ օրը տանն ի՞նչ ես անում:  

Միրալամովը պիջակի գրպանից հանեց մի բանալի, ու շատ հանգիստ սկսեց բացել 

սեյֆի անվան տակ ծպտված հին պահարանը, որ թատրոնում բոլորը «Մոպաշի 

գաղտնարան» էին անվանում: Նա այնտեղից հանեց հարգարժան հյուրերի համար 

պահված ֆրանսիական կոնյակը, մոսկովյան կոնֆետի տուփը, երկու խրուստալե 

գավաթ ու դրեց սեղանին: 

-Արի խմենք, -ասաց նա՝ լցնելով կոնյակը գավաթների մեջ: -Մի փոքր կցրվենք: 

Արդեն երկար ամիսներ է, ինչ Սադայն ընդհանրապես սպիրտային խմիչքներ չէր 

օգտագործում: Նա ինքն իրեն համոզել էր, որ եթե խմի, անպայման մի հիմարություն 

կանի, այն էլ սարսափելի հիմարություն: Սակայն խմելով կոնյակը՝ լիովին ազատվեց 

այդ վախից: Հաճելի բուրավետ ջերմությունը տարածվեց մարմնով մեկ, մտավ հոգին 

ու ներծծվեց արյան մեջ: Շուրջն ամեն բան հանկարծ դարձավ ավելի ընդհարձակ, 

ազատ ու բարի:  

Ինչի՞ց է, որ, Տեր աստված, քո կողմից վաղուց մոռացված Այլիսում հանկարծ 

կենդանացան քո բոլոր սարերն ու քարերը: Եվ ինչպե՞ս, Աստված իմ, հավերժության 

գիրկը գնացած Անիկոյի ձայնը կարող էր ոչնչից արարել ևս մեկ վառ, զրնգուն ու 

կենդանի այլիսյան առավոտ: Արարիչ, և ինչու հանկարծ Սադայը ցանկացավ 

Մոպասսանի մոտ գովերգել Աննիկոյին, պատմել Այլիսի  վերջին ազգությամբ հայ 

բնակչի աշխատասիրության ու մաքրասիրության մասին:  
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Արտիստի մոտ թատրոնի տնօրենին վերամբարձ բաներ ասելու ցանկություն 

առաջացավ Այլիսի հայերի, նրանց ստեղծագործ աշխատասիրության, ինչպես նաև 

Աստծո նկատմամբ մեծ հավատի մասին: Բայց նա չարեց դա: Նա հասկացավ, որ 

իմաստ չունի այլիսցի հայերից մեկն ու մեկի մասին պատմել մի մարդու, որ Այլիսում 

չի ծնվել, գաղափար չունի  զանգերի մասին, որոնք միաժամանակ հնչում են Այլիսի 

բոլոր տասներկու եկեղեցիներից, որ ոչ մի բան չգիտի Աֆիդ-բեյի սև ձիու ու մսագործ 

Մամեդաղայի սուր դաշույնի մասին, ով ոչ մի անգամ չի տեսել այն 

դեղնավարդագույն լույսը, որ խորհրդավոր փայլելով եկեղեցու բարձր գմբեթի վրա՝ 

հնարավոր է մինչ օրս  էլ հմայում է որևէ այլիսցի պատանու հոգին:  

Չէ, Մոպասսան Միրալամովին նա Այլիսի մասնի բառ անգամ չասաց, փոխարենը 

գովեց Մոպաշի կոնյակն ու կոնֆետները: Մտքում նա համոզվում էր, որ իզուր էր 

այդքան ժամանակ խուսափել մարդկանցից, և որ այդպես էլ, առանց կպչուն 

ձանձրույթից ձերբազատվելու, կարող էր հեռանալ աշխարհից: 

Մի գավաթ ֆրանսիական կոնյակից հետո Մոպասսան Միրալամովի 

տրամադրությունը ևս բարձրացավ: Դեմքը պարզվեց, աչքերը փայլեցին, բայց «քեռի 

Մոպաշը», որ անհամբերությամբ սպասում էր պիեսի մասին խոսելուն, այժմ կարծես 

արդեն չէր շտապում: Միգուցե նա պլանավորել էր նախապես բարձրացնել արտիստի 

տրամադրությունը, որպեսզի ավելի հեշտ լիներ նրան համոզելը, կամ էլ  ձգձգում էր՝ 

վախենալով մերժումից, քանի որ շատ լավ գիտեր Սադայ Սադօղլիի բնավորությունը: 

Կամ իրեն՝ տնօրենին, պիեսի գեղարվեստական արժանիքները կասկածելի էին 

թվում, դրա համար էլ մտերմիկ զրույցի ընթացքում չէր կարողանում անկեղծորեն 

գովաբանել այն, ինչպես բազմիցս  անում էր հեռախոսով:  

Մոպասսան Միրալամովը կրկին լցրեց գավաթները: Փոքրիկ կումերով կուլ տալով 

կոնյակը՝ նա ժպտաց՝  երջանկությունից փայլելով: 

-Տես, վարպետ, ինչ լավ ստացվեց: Աստված իմ նկատմամբ էլ բարեհաճ գտնվեց, 

չնայած, որ ես այնքան էլ սուրբ չեմ, որքան իմ լավ ընկեր Սադայ Սադօղլին: Ամեն բան 

հենց Աստված էր կազմակերպել, քո հովիվ ընկերոջն էլ էր Ալլահն ուղարկել: Եթե նա 

չլիներ, ես ևս մեկ ամիս չէի կարողանա քեզ տանից դուրս բերել: Ինչ հրաշալի 

ստացվեց նաև Զիյադովի հետ:  Նրան զանգելու էլ ի՞նչ առիթ պետք է լիներ, եթե քո 

ընկերը չհայտնվեր այստեղ: Դու լավ լսեցիր, թե ինչպես գայթակղեցի նրան նոր 

առաջնորդի անունով: Զիյադովն արդեն պատրաստ է հովանավորել մեր ապագա 

ներկայացման առաջիկա երեք-չորս դիտումները: ու կֆինանսավորի, ես դրանում 

հարյուր տոկոսով համոզված եմ: Նա հիմա կրկին իր դիրքում է, այսօրվա Գլխավորի 

հետ ընկերություն է արել դեռ կոմսոմոլում աշխատելու ժամանակներից:  

-Բայց Բաբաշը նախկին առաջնորդի մարդը չէ՞ր, -պարզամտորեն հարցրեց Սադայը, 

որի մտքերն ամբողջությամբ զբաղված էին Ջամալով: 
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-Խմիր, -առաջարկեց տնօրենը՝ գլխով ցույց տալով Սադայի առջև դրված գավաթը: -

Սա իրական բալասան է: Լավ թեյ ունեմ, հիմա կպատրաստենք: -Նա վեր կացավ, 

էլեկտրական սամովարի մեջ ջուր լցրեց ու միացրեց հոսանքից: -Չէ, հա, ի սեր 

Աստծո, նախկին առաջնորդը բա իր կողքին կենդանի մարդ ունենալ կցանկանա՞ր: 

Նրա օրոք ո՞վ կհամարձակվեր ասել, թե ես էլ եմ մարդ, այսինչ տղամարդու կամ կնոջ 

որդին եմ: Ում մեջ էլ մարդկություն կար, իր ժանդարմական մեթոդնորով նրան 

վերածում էր անասունի, մենակ թե իրեն ենթարկվեր:  Նա բոլորին անխտիր ստիպել 

էր դիմակներ կրել: Հիմա ինչպե՞ս կարող ենք ասել, թե նրանցից ո՞րն էր նրա մարդը և 

որը՝ ոչ:  

Սադայ Սադօղլին, հիշելով, թե ինչպես էր այս կաբինետում մի տասը տարի առաջ 

նույն Մոպաշը նախկին Առաջինի առաջ կռանում, կուզիկանում, իրեն հազիվ զսպեց, 

որ չհայհոյեր: Նա խմեց կոնյակն ու գավաթը դրեց սեղանին:  

-Սպասիր, դու խիղճ ունե՞ս, -բացականչեց նա, -էդ դո՞ւ ես ինձ ասում:  

Արտիստի հանկարծակի այս բռնկումը Մոպասսանին տարակուսանքի մեջ գցեց:  

-Եթե ոչ քեզ, ապա էլ ո՞ւմ հետ կիսվեմ, եղբայր, -աղիողորմ ձայնով արտասանեց նա: -

Ես ճիշտն եմ ասում: Եթե սրանք բոլորը նրա մարդիկ լինեին, նրանցից մեկը հիմա 

գոնե մի անգամ կգնար նրան այցելելու: Ասում են, որ հիմա նրան ոչ ոք չի մոտենում: 

Դաչայում մենակ նստած գայլի պես ոռնում է մենակությունից:  

-Իհարկե պիտի ոռնա, դու չէի՞ր ոռնա: 

Արտիստը վեր կացավ տեղից ու սենյակում սկսեց այս ու այն կողմ քայլել: 

-Այն մարդիկ, ում դեմքին որ նա ժամանակին թքել է, և թուքն էլ դեռ չի չորացել, 

արդեն նոր առաջնորդի հետույքը լիզելու համար հերթի են կանգնել՝ կամ սիրուց, 

կամ վախից դրդված: 

Մոպասսանը չէր կարողանում թաքցնել իր շփոթմունքը, բայց, այնուամենայիվ, 

պատասխանելու համար խոսքեր գտավ. 

-Դա այդպես է: Դու լրիվ ճիշտ ես: Մենք բոլորս էլ նույնն ենք՝ և ես, և այդ Բաբաշ 

Զիյադովը: Բայց, ախր, դա էլ հենց նրա ժառանգությունն է: Երեսուն տարվա 

ընթացքում նա ստորաքարշությունը աչքներիս առաջ վերածեց մի ողջ երկրի 

կենսակերպի: Նոր առաջնորդը մի քանի տարում ի՞նչ պիտի փոխի: -Մոպասսանը 

հուզմունքից կարմրեց, -բայց ոչինչ, աստիճանաբար ամեն բան կկարգավորվի: 

-Ոչ մի բան էլ չի փոխվի, -տենդագին  հուզմունքով պատասխանեց Սադայը: -Եվ դուք, 

ձեր նախկին Տիրոջ հետ, որին դեռ այդպես էլ անվանում են, ոչ մի բան էլ չեք կարող 



«ՔԱՐԵ ԵՐԱԶՆԵՐ» 
12 

անել, որքան էլ բարձրաձայն դատապարտեք նրան: Հիմա դուք փորձում եք ձեր 

սեփական ստրկամտությունը բարդել նրա ուսերին՝ այս կեղտից մաքուր դուրս գալու 

համար: Արնահեղության եք ծարավ, բայց  նաև շատ եք շտապում, քանի որ ուզում եք 

ամեն ինչ ու միանգամից, ու, որ ամենակարևորն է՝ առանց էներգիայի և ուղեղի 

օգտագործման:   Իսկ ահա նա բարձունքների է հասել շնորհիվ իր խելքի: Իսկ 

իշխանության ձգտումը նրան էներգիայով էր սնում: Այո, նա ստրկության հիմներ էր 

հորինում, բայց դուք չէի՞ք, որ երգչախմբի պես երգում էիք դրանք: Իսկ հիմա, երբ 

մարդկանց մեջ ոչ մի կաթիլ խիղճ ու ամոթ չի մնացել, երբ բոլորը խեղդվում են 

վիրավորանքից ու չարությունից, երբ սուտն այնքան է շատացել, որ արդեն չես էլ 

կարողանում կողմնորոշվել, դուք ձեր մեջ վարկաբեկված տիրոջը հաշիվ 

ներկայացնելու «համարձակություն» եք գտել: Իսկ նա հարգանքի էր արժանի թեկուզ 

միայ նրա համար, որ իր առաջ հստակ նպատակներ էր դրել, որքան էլ որ դրանք 

բռնատիրական լինեին: Նա ճկուն մտքի ու անհավանական հնարամտության տեր 

մարդ էր: Նա միշտ գիտեր, թե ինչ է ուզում, գումարած դրան՝ նաև սարսափելի ուժեղ 

էր: 

Արտիստը խոսում էր բարձր ու արդեն գրեթե առանց բարկանալու, ընդհակառակը, 

ինչ-որ զսպված հրճվանք էր ապրում: 

Մոպասսան Միրալամովն անշարժ նստած էր: Նա վաղուց էր ճանաչում արտիստին 

ու հավանաբար լավ գիտեր, որ Սադայ սադօղլին չի միանա վարկաբեկված նախկին 

Առաջինի հակառակորդներին, դա հակասում էր նրա էությանը:  Բայց նա խոսքերը 

անհանգստացրեցին Մոպաշին:  

-Այդպես, այդպես, -շփոթված փնթփնթաց նա: -Ճիշտն ասած, հենց էդպես էլ կարծում 

էի: Ես գիտեի, որ դու չես լողա հոսանքի ուղղությամբ: -Մոպասսանը խոսում էր 

հանգիստ ու զսպված: -Դու նրանից շատ վատություններ ես տեսել, բայց չես ուզում 

չարությանը չարությամբ պատասխանել: Նման նրբանկատությունը քեզ մենակ 

պատիվ կբերեր, եթե խոսքը վերաբերեր անարդարացիորեն վարկաբեկված մեկին: 

Պայց մենք խոսում ենք պետական գործչի մասին: Դրա համար է մտածում եմ, որ 

տուղղակի տրվում ես զգացմունքներիդ, քանի որ մի քանի ամիս առաջ, երբ շաբաթը 

գոնե մեկ անգամ հանդիպում էինք թատրոնում, դու լրիվ այլ կերպ էիր մտածում: 

-Այո, հանդիպում էինք, -պատասխանեց Սադայը՝ տառապալից կերպով կկոցելով 

հուզմունքից կարմրած աչքերը: -Բայց ինձ այս մի քանի ամիսները լրիվ հերիք էին 

պատկերացնելու համար, թե երկիրն ուր են տանում այս հեղափոխական հաչոցներն 

ու քաղաքական խառնաշփոթը: Ես համոզվեցի, որ երկիրն այսպես անշնորհք ձևով 

տապալել կարող էին միայն չափազանց անշնորհք մարդիկ: Դու չե՞ս տեսնում, որ 

նրանց ոչ մի գործողություն իմաստ չունի: Իսկ ողջ այս վերակառուցումը կոչվածը 

իշխանության համար մղվող պայքարում ընդամենը մի նոր զենք է: Ժողովուրդը 

շփոթված է, ոչ ոք վստահ չէ, որ ինքն է իր ճակատագրի տերը: Ամեն բան կարծես 
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կարերից քանդվում է: Երկիրը ճահճի է վերածվում: Իսկ այս լեզու առած շները մրցում 

են դատարկ ու անիմաստ շաղակրատանքի մեջ:  

Դեռ շատ ջրեր կհոսեն, մինչև այս անկուշտ հաչանները կկարողանան գոնե լսել 

իրար: -Արտիստը խոսում էր այնպես ոգևորված, կարծես կանգնած լիներ բեմում՝ 

ցանկանալով իր խոսքը հասցնել հանդիսատեսներից յուրաքանչյուրին:- Իսկ քո այդ 

նոր իշխանությունը կոմսոմոլյան անցյալից մնացած իր ընկերոջ հետ այս 

իրավիճակի մասին մտածելու ու լուծումներ գտնելու փոխարեն չի համբերում, թե երբ 

պետք է նախկինի ատամները փշրեն, չնայած որ իշխանությունը ստացել է հենց 

նրանից: -Արտիստը կրկին սկսեց նյարդայնանալ, հուզմունքից ձայնը խզվեց: -Այո, նա 

իր շուրջ հավաքում էր պնակալեզների ու պարբերաբար ի տես բոլորին ստորացնում 

նրանց: Հիմա ես հասկանում եմ, որ պնակալեզներից յուրաքանչյուրն իր հոգու 

խորքում պոտենցյալ բռնակալ է: Յուրաքանչյուր այդ մանր-մունր բռնակալներից 

մեկի մեջ ես ժամանակին տեսնում էի իմ սեփական խղճուկ արտացոլանքը: Բայց այդ 

ամենը անցյալում էր: Այսօր ավելի լա՞վ է, ի՞նչ է: Երկիրը դարձրել են մի մեծ գժանոց: 

Մեր այս ինքնակոչ քաղաքական գործիչները, տարվելով իրենց գաղափարներով, 

երկիրը փակուղու առաջ են կանգնեցրել: Չարաշահում են ժողովրդի համբերությունը՝ 

խոստանալով վերակառուցման ինչ-որ անիրական հրաշքներ, բայց ի՞նչ ունենք 

իրականում: Ամենուրեք հրդեհներ են բռնկվում, իսկ մի խումբ երիտասարդներ, 

խիղճները կորցրած, անպատասխանատու կերպով ժողովրդին կոչ են անում լինելու 

սոցիալապես ավելի ակտիվ: Քաղաքական նման կեղտերի հետ համեմատած՝ 

նախկին Գլխավորին ես պատրաստ եմ դասելու մեծագույն մարդկանց շարքին: 

Անգիր իմանալով Սադայ սադօղլիի բեմից արտասանած տասնյակ մոնոլոգներ՝  

Մոպասսանը, որպես պրոֆեսիոնալ թատերական գործիչ, տարված լսում էր այս 

մենախասությունը: Նրան վաղուց էր պարզ, որ Սադայն արդեն արտիստից էլ ավելին 

է, բայց այս պահին նա մի տեսակ վախեցավ այդ մտքից: Նա չէր էլ պատրաստվում  

հակասել Սադային, բայց մեկ էլ չգիտես ինչ պատահեց: Չարախինդ ձևով ձեռքերը 

շփելով՝ նա անսպասելի ընդհատեց արտիստին. 

-Սպասիր, սպասիր: Բայց չե՞ս կարծում, որ այդ Նա էր Սումգայիթը կազմակերպել՝ 

Կրեմլից վրեժ լուծելու համար: 

-Ես նման բան չեմ էլ մտածել, -առանց տատանվելու պատասխանեց Սադայը: -

Ավելին, ես լիովին համոզված եմ, որ երբ տրված ազատությունից գլուխը կորցրած 

մարդ կոչվածը իր սև գործն էր անում Սումգայիթում, նա իր դաչայում 

հեռուստացույցի առաջ նստած դառը-դառը լաց էր լինում՝ սարսափելով ժամանակին 

օրինակելի այս Սովետական Սոցիալիստական հանրապետության անտաղանդ 

քաղաքականության կատարածից:   
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-Այսօր դու իրոք զարմացնում ես, Աստված վկա: Մոռացե՞լ ես, թե ինչ անտանելի 

մարդ էր: Դու հենց նոր քո համագյուղացու մոտ նեղվում էիր, թե տեղից վեր կացողը 

հայերի մասին հիմարություններ է դուրս տալիս: Բայց դու էլ լավ գիտես, որ հայերը 

մեզանից երես թեքեցին նրա խորամանկ ու ստոր քաղաքականության պատճառով: 

Իսկ դու էնպես ես ցույց տալիս, կարծես ոչ մի բան էլ չի եղել, գովերգում ես Նրան՝ 

կարծելով, թե պարտքն ու արժանապատվությունը հենց դա է պահանջում: Բայց Նա, 

ախր, քեզ ուղղակի տանել չէր կարողանում, ու դա բոլորը գիտեին:  

Արտիստը ապշած էր Մոպասսանի ուշացած համարձակության այս կեղծ 

ցուցադրությունից:  

-Աստված իմ, ուժ տուր ինձ, -գոռաց նա բարձր, -դու նորից խաբում ես, Մոպաշ, նա 

երբեմն համակրում էր ինձ: Նա միշտ իր շահն ուներ, ես դա չեմ հերքում, բայց նա չի 

արհամարհել մարդկանց, ում հասարակությունը հարգել ու գնահատել է: Նրա՝ իմ 

նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մեջ ես ևս ունեցել եմ իմ  մեղքի բաժինը:  

Գեբիստական համակարգի նկատմամբ ատելությունն այն ժամանակ իմ կյանքի 

իմաստն էր:  

Ես՝ հիմարս,  ցանկանում էի մեն-մենակ փրկել ադրբեջանական  թատրոնի պատիվը: 

Հիմա ինձ թվում է, որ ինչ-որ կերպ նա գլխի էր ընկնում իմ Դոնքիշոտության մասին: 

Նա ինքն էլ տաղանդավոր էր, Մոպաշ: -Արտիստը լռեց, զայրանալով իր տաք տոնի 

համար, ու հետո, առավել հանգիստ տոնով շարունակեց, -Նա փակեց իմ առաջ 

պետական բարօրության ու էժանագին համբավի դռները: Նա ինքն իր նկատմամբ 

ինձ ընմոստության էր դրդում: Իմ սրտով էր այն դերը, որ նա առանձնացրել էր ինձ 

համար այս անչար տրագիկոմեդիայում: Ես միշտ էլ եղել եմ էն մտքին, որ 

անհրաժեշտ է պարբերաբար փչացնել հարաբերությունները իշխանությունների հետ՝ 

սեփական ազատության զգացումը պահպանելու համար: Այդ առումով ես 

պատրաստ եմ նրան իմ կնքահայրը համարել:  

-Սիրելիս, իսկ դու չե՞ս նկատում, որ անվերջ հակասում ես ինքդ քեզ, -կամաց 

հարցրեց Մոպասսանը:  

Ներքին հրդեհներով տարված Սադայը կամ չլսեց նրա ռեպլիկը, կամ որոշեց ուղղակի 

անտեսել:  

-Բայց դա եղել է  այն ժամանակ, երբ ցանկացած հարվածից հետո դեռ կարող էի իմ 

մեջ ուժ գտնել՝ կրկին ոտքի կանգնելու համար: Իմ մեջ այդ ուժն արդեն չկա: Ես 

արդեն ոչ մի բան չեմ հիշում, Մոպաշ, մորս գերեզմանով եմ երդվում: Խոստովանում 

եմ, որ վախենում եմ: Անվերջ մղձավանջներ եմ տեսնում՝ մեկը մյուսից սարսափելի: 

Վաղուց է, ինչ փորձում եմ արտաքին աշխարհի հետ ոչ մի կապ չունենալ, երբեմն էլ 

հանդիպումների ժամանակ ուղղակի ապշում եմ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ: 
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Մարդիկ անճանաչելիորեն փոխվել են: Մոպաշ, դա ուղղակի սարսափելի է, երբ քո 

երկրում չկա հոգևոր մի լիդեր, ով, իր կաշվի համար չվախենալով, ժողովրդին կասեր 

իրականությունը: Մեր մարդասեր ազգն ո՞ւր մնաց: Ո՞ւր է մեր   հանրահայտ 

ինտիլիգենցիան: Ես վաղուց էի զգում, Մոպաշ, վաղուց էի  այդ մասին մտածում. այն 

պարանը, որ անհնազանդների կոկորդին է փաթաթել մեր նախկին «հարազատ 

հայրը», վաղ թե ուշ առանց նրա էլ պետք է մինչև վերջ խեղդամահ աներ մեր խեղճ 

ինտիլիգենցիային: -Արտիստը լռեց՝ զգալով ներքին սարսափելի մի ամայություն: 

Մոպասսանը հուզված վեր թռավ բազկաթոռից  ու բացականչեց. 

-Ախպերս, դու հանճարեղ ես, Ալլահը վկա: Էս ի՜նչ հրաշք մենախոսություն էր: 

Մենակ թե, հարգելիս, ես հո չե՞մ հակասում, ես էլ նույնն էի ասում: 

-Չէ, դու ասում ես՝ եկեք մեր երկրի համար մի նոր իշխանատենչ  Տեր արարենք, որ 

նա, երբ բան ու գործ չունենա, գա  մեզ հետ զվարճանալու: Դու տեսնում ես, չէ՞, որ 

նախկին Տիրոջ տեղն ազատ է: Ժողովրդի ուշադրությունն այս պահին կենտրոնացած 

է հենց այդ տեղի վրա ու ահավոր մի անհանգստությաշմբ ներքուստ թաքուն 

կարոտում է նախորդ Առաջնորդին: Հենց դրանում էր նրա ուժը: Նա իր հետևից 

այնպիսի մի դատարկություն է թողել, որն իրենից բացի ոչ ոք լցնել չի կարող:  

Այս անգամ նա ինքը բաժակների մեջ կոնյակ լցրեց ու դեռ չէր էլ հասցրել խմել, 

հանկարծ հասկացավ իր ուղեղի անկյուններից մեկում բույն դրած անհանգստության 

պատճառը: 

-Անընդհատ ուզում եմ հարցնել ու մոռանում եմ: Ասում էիր Բաբաշ Զյադովը հոդված 

է գրել: Ինչի՞ մասին է: Ինքն է՞լ է նախկինին դատապարտում, - հեգնանքով հարցրեց 

նա:  

-Չէ, էնտեղ, կարծես թե Նախկինի մասին ոչ մի խոսք չկա: Փոխարենը քո 

համագյուղացին հայերին է մի լավ ցեխոտել: -Մոպասսանը ուժ գործադրեց ժպտալու 

համար: -Հիմա տեսնեմ, ինձ մոտ ինչ-որ տեղ պետք է այն լիներ: -Նա վեր կացավ ու 

մեծ կույտից հեշտությամբ դուրս բերեց մի թերթ:  

Դա մի մեծ հոդված էր, որ զբաղեցրել էր «Կոմունիստ» թերթի մի ամբողջ էջ: 

Կենտրոնում մեծ սև տառերով տպված էր վերնագիրը՝ «Հայերի ստոր հետքը», իսկ 

վերջում հեղինակի անունն էր՝ Բաբախան Զիյադխանլի: 

Սադայ Սադըգլըն առանց ակնոցների էլ կարող էր կարդալ ողջ հոդվածով մեկ 

շռայլորեն սփռված  ու հաստ տառատեսակով ընդգծված  «անշնորհակալ», 

«վտանգավոր թշնամի»... Նա արդեն ուզում էր մի կողմ դնել թերթը, երբ հայացքն 
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ընկավ «Իստազին» բառի վրա, ուստի, դրեց ակնոցներն ու սկսեց կարդալ հոդվածը 

ամբողջությամբ: 

Նման բացահայտ գռեհկության նա հանդիպել էր, թերևս, միայն նորահայտ 

պատմաբանների ու ամբողջությամբ մարազմի մեջ խորասուզված նորահայտ 

վիպասանների պսեվդոպոպուլիստական հոդվածներում: Բաբաշի հոդվածից պարզ 

երևում էր, որ նա նման աշխատություններ բավական շատ է կարդացել: 

Բաբաշ Զիյադովի կարծիքով  «Իստազին» բառն ի սկզբանե նշանակել է «ուստա 

օզան», իբր երկրի վրա առաջին բնակիչների գոյության հետքերը պատմության էջերից 

մաքրելու համար հայերը ձևափոխել են այն՝ հարմարեցնելով իրենց լեզվին:  Իբր այդ 

«ուստա օզանները» դեռ մեր թվարկությունից երեք հազար տարի առաջ լեռնային 

Այլիսից տեղափոխվել են միջագետք՝ Տիգրիսի ու Եփրատի միջև ընկած «շումեր»-ը ՝  

հարթավայրը նու այնտեղ հիմնել են մի պետություն, որ իրենց լեզվով անվանել են 

«Շումեր», և այդպես հիմք է դրվել հնագույն մի քաղաքակրթության, որին այժմ 

հայտնի է «շումերական» անունով: 

 «Բաբախան Զիյադխանլիի» կարծիքով Այլիս բառն առաջացել է «այլաջ» բառից, որ 

նշանակում է բնակության վայր: Իբր Այլիսում երբեք էլ հայեր չեն եղել, իսկ բոլոր 

գերեզմաններն ու եկեղեցիները նախկինում «օդարական» լեզվով (Իսա Գուսեյնովայի 

«Իդեալ» վեպում նշվում է, որ համաշխարհային քաղաքակրթությունն առաջացել է 

հենց օդարներից: Այս գռեհիկ պանթյուրքիստական գաղափարախոսությունը 

Ադրբեջանում լայն  տարածում է գտել Օ. Սուլեյմանովի «Аз и Я» գրքի լույս տեսնելուց 

հետո)  անվանվել են «գյուր օդ»՝ «բորբ կրակ», իսկ տարածքները պատկանել են հին 

թյուրքերին, որոնք առավել հայտնի են ալբանացիներ անվամբ: Հեղինակը 

ջերմեռանդորեն ապացուցում է, որ մեր «անշնորհակալ հարևանները» պատմության 

ողջ ընթացքում նենգափոխել են Ադրբեջանի տեղանունները՝ դարձնելով դրանք 

հայկական: Օրինակ՝ Օդերմանը նրանք անվանել են Դարդման, Գյուսրուն՝ Գորիս, 

Գուրբագ՝ Ղարաբաղ, Էլվենդ՝ Երևան՝ ներկայացնելով, որ դրանք պատմականորեն 

պատկանել են հենց իրենց: Օդարերենով Գապուագըզ կոչվող տարածքը (մուտք, 

դարպասներ), որ հետագայում ռուսաֆիկացվելով ձևափոխվեց՝ դառնալով Կովկաս,  

պատկանել է հին «էրմեններին»՝ քաջ թյուրքերին, ու իբր մեր հարևաններն իրենց 

անվանումը վերցրել են հենց այդ բառից: Այդպիսով Կովկասում առաջացել է  

նախկինում եբևէ գոյություն չունեցած հայ ժողովուրդը: 

Իր մեծ հոդվածը Բաբաշն ավարտել է  Ուլուրուխա  Տուրանմեքանայի՝ բոլորին քաջ 

հայտնի ու արդեն նոր ժամանակների հիմնը դարձած տողերով. 

«Ադրբեջան, արյունից թանկ պարգև ես դու, 

կյանքից էլ թանկ հրաշք մեր տուն, 
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ով քեզ համար կյանքը չտա, 

վախկոտ է նա ու  անպատիվ մի սրիկա»:  

Կարդալով Բաբաշի բարբաջանքները՝ արտիստը մտովի անցնում էր Այլիսով՝ 

փողոցից փողոց, տնից տուն՝ Իստազինից (Աստվածատուն) Վուրագըրդ 

(Վարդակերտ), իսկ կարդալն ավարտելուց հետո, չգիտես ինչու, նրա մտքով անցավ, 

որ էլ չի տեսնելու Այլիսը, որ էլ չի անցնելու նրա այգիներով ու փողոցներով:  

Նրա աչքերի առաջ հառնեց Այլիսի մահմեդական գերեզմանոցում գտնվող իր մոր 

միայնակ գերեզմանը: Արդեն մեկ շաբաթ էր, ինչ ամեն գիշեր մայրը երազով այցելում 

էր Սադային, նստում էր նրա մահճակալի մոտ՝ նրա հետ խոսելու համար, բայց ամեն 

անգամ լուռ վեր էր կենում ու հեռանում: Ինչո՞ւ էր նա լռում, ինչի՞ց էր դժգոհ: Սադայը 

չէր համարձակվում հարցնել այդ մասին, ավելի ճիշտ՝ չէր կարողանում. մոր 

ներկայությունից նա պապանձվում էր: Արթնանալով՝ նա մտածում էր, որ գուցե 

մայրը դժգոհ է , որ ինքնը հոգեպես անվերջ ձգտում է դեպի Էջմիածին: Մոր կողմից 

դժգոհության ուրիշ պատճառներ նա չէր կարողանում գտնել: 

Մեկ էլ հանկարծ նրան թվաց, թե Այլիսն ինքը երբեք գոյություն չի ունեցել: Չեն եղել ո՛չ 

Բաբաշը, ո՛չ Ջամալը, ո՛չ Լուսիկը... Չի եղել այն եկեղեցին ու այն դեղնավարդագույն 

լույսը, որ Աստծո ժպիտն էր հիշեցնում, իսկ գուցե Աստված ևս սուտ է, որ մարդն է 

նրան հնարել: Միգուցե նա գոյություն չունի ու երբեք էլ չի՞ եղել:  

-Էս երբվանի՞ց է մեր Բաբաշը դարձել Բաբախան Զիյադխանլի, -հարցրեց նա՝ 

մռայլված դեմքով: -Այլիսում նրա պապերից մեկը անգրագետ մուլլա է եղել, մյուսը՝  

չայխանայի մի ծաղրածու:  

Մոպասսանը քմծիծաղ տվեց՝ շփոթված շուրջը նայելով:  

-Մի տես է, թե ոնց է էդ սրիկան տեղավորվել, -շարունակեց Սադայ Սադօղլին: -Ոչ 

խիղճ ունի, ոչ ամոթ: Ինչ է մարդու հետ անում իշխանության անհագուրդ ձգտումը: 

Այդ Հետևախան Պիդզախանլըի զինանոցում ինչքան ստեր են գատնվել, իսկ իր 

կնքահորը կարեկցելու համար ոչ  մի խոսք չի գտնվել: Բայց չէ որ նրան ոչ թե 

Աստված է արարել, այլ ձեր այդ Առաջնորդը: -Նա հուսահատված նստեց: -Հիմա ասա 

ինձ, ո՞վ է այդ Բաբաշին թույլ տվել պարտիական պաշտոնական թերթում 

տպագրելու նման գարշահոտ մի կեղտ, և ինչու է այդ կեղտի տակ ստորագրել ոչ թե 

որպես Բաբաշ Զիյադով, այլ որպես Բաբախան Զիյադխանլի: Այդ լակոտի ողջ ցեղում 

ոչ մի բեկ, ոչ մի խան էլ չի եղել: 
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-Ի՞նչ կարող եմ ասել, -տևական դադարից հետո մի կերպ արտասանեց Մոպաշը, -

հավանաբար նրան խորհուրդ են տվել այդպես ստորագրել, նշանակում է՝ այդպես է 

որոշվել: 

-Եվ ով է որոշողը: 

-Վերևներում: Ուրիշ էլ որտե՞ղ են նման հարցերը որոշվում: 

-Իսկ այդ վերևներում, ինչ է, պատերազմի՞ են պատրաստվում: Եթե Բաբաշը նրանց 

մարդն է, ուրեմն ինչո՞ւ է նա, իր այդ, ներողություն արտահայտությանս համար,  

հոդվածում այդպես անմտածված կերպով, ցուցարար «հայրենասերի» 

անպատասխանատու վարքով կրակի վրա բենզին լցնում:  

Երևում է, տնօրենի համար հարմար պահ էր ստեղծվել արտիստին իր խելքն ու 

պետական մոտեցումը ցույց տալու համար:  

-Քո ատելությունն ուղղակի սպանում է ինձ, ազնիվ խոսք: Դու չե՞ս տեսնում, թե ինչ 

են անում այդ աճպարար-ֆրոնտավիկները, որ ամենուր «Ղարաբաղ» գոռալով ման են 

գալիս: Նրանք իրականում թքած ունեն Ղարաբաղի վրա: Նրանց նպատակն այս 

իշխանությա փոխարեն իշխանության գալն է: Իսկ ամբոխն այսօր լսում է միայն 

հայերին անպատվողներին: Նման իրավիճակում ի՞նչ պետք է անի 

կառավարությունը: Իր նպատակների համար նա էլ պետք է նման կերպ վարվի: Սա է 

քաղաքականությունը, վարպետ, իսկ քաղաքականությունը բազում երեսներ ունի: -

Մոպասսանը ժպտաց՝ ակնհայտորեն հպարտանալով իր խելքով:  

-Այո, այո, շաա՜տ մեծ քաղաքականություն է: Աստված վկա, ուղղակի հանճարեղ է: 

ուրեմն ամբոխի բախտն էլի բերել է. ահա թե ստորությունների համար ինչպիսի 

հնարավորություններ են ստեղծվել: Կարելի է ցանկացած կեղտոտ գործ անել ու 

բարդել հայերի վրա: -Արտիստը մոտեցավ տնօրենին ու նայեց ուղիղ նրա աչքերի 

մեջ: -Մոպաշ, արի հիմա խոսենք ինչպես տղամարդը տղամարդու հետ. եթե քո 

պիեսը վերաբերում է այդ «հանճարեղ քաղաքականությանը», ուրեմն կարող ես 

նախապես համարել, որ ես դրանից հրաժարվել եմ: Ես արդեն այն տարիքում չեմ, որ 

բեմից նման հիմարություններ ու անհամ բաներ քարոզեմ:  

Եթե Մոպասսան այդ պիեսի, որի հաջողության հետ մեծ հույսեր էր կապում, 

գլխավոր դերում ուրիշ մեկին պատկերացներ, ապա նա գուցե և անտեսեր հեղինակի 

խնդրանքն ու անգամ ղեկավարության պահանջը և հենց նույն պահին ազատեր այդ 

փափկամորթին: Բայց բանն այն էր, որ նա ինքն էլ այդ դերում տեսնում էր հենց 

Սադայ Սադօղլիին:  
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-Տարօրինակ  բաներ ես ասում, -արտասանեց նա, -մի՞թե կարող եմ քեզ հետ նման 

հարցերի շուրջ խորամանկել: -Նա սեղանի դարակից դուրս բերեց մի թղթապանակ ու 

մեկնեց արտիստին: -Ահա և պիեսը՝ «Մենք դժոխքը դրախտ ենք անվանել»: 

Անվանումից էլ պարզ երևում է, թե ինչի մասին է այստեղ խոսքը: Դու ինքդ ժամանկին 

մեզ այս ամենն ասում էիր, պարզապես մենք չէինք հասկանում: Իսկ հիմա 

երիտասարդ մի հեղինակ այդ մասին պիես է գրել: Նրանում բացասական 

առաջնորդի, ավելի շուտ՝ քաղաքական ավանտյուրիստի կերպար է կերտել:  -

Տնօրենը լռեց՝ տարվելով մտքերով: - Քեզ պես մեծ արտիստը դեռևս ժողովրդականի 

կոչում չի ստացել:  Ինչո՞ւ: Որովհետև դու միշտ ճշմարտությունն ես ասում: Երբեք չես 

խոնարհվում այս քաղաքական դևի առաջ: Իսկ ահա հիմա, հազար անգամ փառք 

Ալլահին, ամեն բան իր տեղն է ընկնում: Նոր առաջնորդը քեզ լավ է ճանաչում: Գիտի, 

որ դու այն հազվադեպ ինտելիգենտներից ես, ով իշխանությունների համար 

դիֆերամբներ չի երգում: Այնպես որ, պրեմյերայից հետո անմիջապես կոչումդ 

կստանաս: Ամեն բան կարգավորված է:  

Թվում էր, թե Մոպասսան Միրալամովը ցանկանում էր կախարդել Սադայ 

Սադօղլիին, կողքից նայելիս ևս նման տպավորություն էր, քանի որ Սադայը լուռ ու 

խոնարհ լսում էր տնօրենին: Բայց իրականում Սադայը պարզապես հոգնել էր: 

 Նրա համար արդեն նախկին ու ներկա առաջնորդներն էլ էին միևնույն, Մոպաշն ու 

Բաբաշն էլ,  Ջամբուլ Ջամալն է ու Ջինգեզ Շաբանն էլ,  ճիշտն ու սուտն էլ: Թվում էր, 

թե շուրջն ամեն բան ներծծված է կեղծիքով: Ամոթի ու ափսոսանքի ինչ-որ 

անբացատրելի զգացում անխնա տանջում էր նրան: Եվ ինչի՞ համար էր նա այդպես 

ափսոսում: Միգուցե նրա համար, որ այդքան երկար գլուխ ջարդեց Մոպաշի հետ, որի 

մեջ, միևնույն է, ոչինչ այդպես էլ չփոխվեց, և որը նախկինի պես հիմա էլ գերադասում 

է կուսակցական-արքունական թատրոնում լինել ընդամենը անշունչ մի դեկոր: 

Հնարավոր է, որ այդ հոգեկան խորը դատարկությունը մնացել էր Ջամալի հետ 

հանդիպումից հետո, որն այնքան խեղճ թվաց նրան, ու որն այլևս ոչ մի կապ չուներ 

իրենց ընդհանուր այլիսյան մանկության ու եկեղեցու այն դեղնավարդագույն լույսի 

հետ: Իսկ միգուցե նրա հոգին այդպես խռովվել էր նրանից, որ մտովի տեսել էր 

Հավերժական Չարի նոր կերպարը, որ նոր անուն էր ստացել՝ Բաբախան 

Զիյադխանլի:  

Այսպես թե այնպես, 1989 թվականի դեկտեմբերյան այն ողբերգական կիրակիից մեկ 

օր առաջ  Մոպասսան Միրալամովի հետ երկար-բարակ զրույցից հետո Սադայ 

Սադօղլիի ներսում խորը դատարկություն էր տիրում: Ամենասարսափելին այն էր, որ 

այդ դատարկության մեջ անգամ Էջմիածնի սուրբ խորանն էր նույնքան տաղտկալի 

թվում, որքան և իրենց թատրոնի բեմը:  

Նա թատրոնից դուրս եկավ մռայլված սրտով:  


