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Հավանաբար այս պատերազմը մեզ 

ինչ-որ մեկից խլեց, ինչ-որ մեկից 

կտրեց, չէ՞: Մենք, այնուամենայնիվ, 

մտածում ենք նրանց մասին: Մեր՝ 

պատերազմի մասին մտքերը, 

նրանցով սկսվում և նրանցով էլ 

ավարտվում են: Մեր այդ մտքերն 

առանց նրանց չեն կարող լինել: 

Նրանք են մեր «պատերազմը»:

Ես կարոտում եմ Ռուստամին, 

թերևս ամենաշատը: Նրան կորցրի 

պատերազմում, ում չէի էլ հասցրել 

լիովին գտնել: Նա այն մարդկանցից 

էր, ով խորհուրդ տվեց ընդունվել Հայ-

ռուսական համալսարան: Ես հիմա 

ուզում եմ ասել նրան, որ ընդունվել եմ, 

որ նրա բոլոր խորհուրդներն անգիր 

եմ արել: Ասում էր, որ ոչինչ չթողնեմ 

քննության վերջին օրվան: Ես հիմա 

ուզում եմ ասել նրան, որ ես նախօրոք 

պատրաստվում եմ: Նա հարցնում էր՝ 

արդյո՞ք սարքել եմ տեսախցիկս: Ես 

ուզում եմ երկար «չէ»-երից հետո ասել 

«այո»:  Ես ուզում եմ ասել, բայց նա չի 

լսում կամ էլ լսում է:

Ես ամեն օր մեր նամակներն եմ 

կարդում, և եթե մի ժամանակ դրանք 

ուղղակի նախադասություններ կամ 

բառեր էին, հիմա էդպես չի:

Համբուրում էի նրա շիրմաքարը,  

այնինչ մտորումներիս մեջ 

պատկերացնում, որ ես կամաչեի 

նրան գրկել, երբ դեմ առ դեմ 

հանդիպեինք:

Կարճ ասած՝ մենք կարոտում 

ենք նրան:  Նա, հավանաբար, 

կբարկանար մեր այս չափից դուրս 

սենտիմենտալությունից:

Ես ուզում եմ, որ նա ների 

մեղավորներին, որ նա մեզ ների: 

Մենք չենք հասկանում, թե ինչու նա 

այս անարդարության զոհը դարձավ, 

ինչու պատերազմը տարավ նրան, 

երևի միայն ինքն է հասկանում...

Գիտե՞ս՝ ես նեղվում եմ: Նեղվում եմ, 

որ քեզ ավելի լավ չեմ ճանաչել, ավելի 

շատ չենք շփվել: Ես մտածում եմ, որ 

դու լավ ես և որ մի ազնիվ, մաքուր ու 

կապույտ տեղում ես, որտեղ հնչում 

է. «Արի’, իմ սոխակ»-ը, և որ դու 

ձայնակցում ես դրան:

Անկեղծ ասած, այս երկիրը խեղդվում է 

այդ սև ժապավեններից...

ԱՆՈՒՇ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԱՐԻ, ԻՄ ՍՈԽԱԿ
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...Եվ հայրս, ով իր կյանքի վաթսուն 

տարիների ընթացքում տեսավ 

երիտասարդ քրոջ ու եղբոր, նորածին 

որդու, ծնողների, ապա նաև հերոս 

եղբորս վիշտը, այսօր  շարունակում  

է ժպտալ և շատերին ինքն է սիրտ 

տալիս, իսկ գիշերվա ժամերին, երբ 

մնում է բոլորովին մենակ, մտքերին 

տալիս է ազատություն, և նրա աչքերում 

կուտակված արցունքների մեջ կարող 

ես կարդալ ցավը... Մի՞թե հեշտ է գնալ 

դի ճանաչելու` վախենալով , որ կարող 

է` ճանաչես... Մի՞թե հեշտ է ինքդ քեզ 

համոզել, որ դա Նա չէ, քո որդին չէ, ում 

մեծացրել ես բավական մեծ տարիքում, 

ով քո հույսն էր ու հենարանը, ինչպես 

հույս ու հենարան էր իմ և մորս համար: 

Մայրս... Որդեկորույս մայրս, ով 

այսուհետ ամեն անգամ ինձ նայելիս 

գնալով  նմանեցնելու է ինձ ու եղբորս... 

Գուցե նա չասի այդ մասին, բայց նրա 

հայացքից դա էլ կարելի է կարդալ... 

Նա եղբորս ուրիշ ձև էր նայում, ինձ` 

ուրիշ, բայց` ինչպես հավասարը 

հավասարի... Նա այդ նույն հայացքով 

հիմա էլ է նայում եղբորս, ավելի ճիշտ` 

եղբորս ժպտացող նկարին, իսկ հետո` 

իր գործած հրեշտակի պատկերին, 

որին եղբայրս գնալով  նմանվել էր: 

Իմ հրեշտակը Արտակ անունը ունի, 

եկել է Սամվելին փոխարինելու: Գուցե 

սա կարդում եք առանց արցունքների, 

որովհետև ցավը սովորեցնում է 

քարանալ, ինչպես եղավ մեր դեպքում, 

բայց երբեմն մենք լացում ու գոռում 

ենք հոգեկանի պես, իսկ ուրիշների 

ներկայությամբ` հավաքվում... Պետք չէ, 

որ տեսնեն ու թուլանան, թող կարծեն, 

որ ուժեղ ենք: Իսկ ե՞ս: Ես հիմա մի 

ամբողջ  տիեզերք ցավ եմ ապրում, 

բայց չեմ համեմատվի ծնողներիս 

հետ: Ես էլի եղբայրներ ունեմ, 

ովքեր ամեն կերպ ուզում են լցնել 

դատարկությունս, իսկ ծնողներս ուրիշ 

որդի չունեն, թեպետ ինքս էլ փորձում  

եմ մի քիչ Արտակ լինել նրանց  

համար: Դատարկությունս երբեք չի 

լցվի, պարզապես ինձ ստիպում են 

մոռանալ դրա մասին: Մարդկանցով 

լիքը աշխարհում ես մնացի մենակ, 

որովհետև եղբայրս լավագույն 

եղբայրը լինելուց բացի ինձ համար 

նաև հայր էր, ընկեր ու առհասարակ 

լավագույն մարդն էր աշխարհում: 

Ես նրա մասին կգրեի երկար, բայց 

կշարունակեմ նրա նկարի մոտ կամ 

նրա հոգին գրկած, որը պտտվում է մեր 

տխուր տան սենյակներով: Կարոտս 

կուլ կտամ արցունքներիս պես` երբեք 

չազատվելով դրանից:

Արտակ Սերոբի Սարգսյանը 

19 տարեկան էր, ծառայում էր 

Մարտակերտում մեկ տարի և 3 ամսից 

ավել։ Նա միայնակ կռվել է 12 հոգու 

դեմ և զոհվել Կարմիր շուկայում, 

հոկտեմբերի 28-ին։ Նա ընդունվել 

էր Ֆրանսիական համալսարանի 

իրավագիտության բաժինը, որպեսզի 

հետագայում աշխատեր Ինտերպոլում՝ 

աշխարհին արդարություն բերելու 

համար։

ԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԻՄ ՀՐԵՇՏԱԿԸ 
ԱՐՏԱԿ ԱՆՈՒՆԸ 
ՈՒՆԻ



10 Տասնյոթ | Ձմեռ - 2020/2021

այդտեղ, որովհետև  այդ տարածքը 

նման էր Գետաշենին։ Փոքր էր 

գյուղը, բայց պարուրված էր հրաշալի  

բնությամբ, նրա կենտրոնով հոսում 

էր Թարթառ գետը։ Անին հիշում է. 

«Անասելի գեղեցկություն ուներ Նոր 

Գետաշենը։ Դեպի իրեն էր ձգում ամեն 

անցորդի»։ Բնակիչները նույնպես քիչ 

էին։ Նրանց հիմնական զբաղմունքը 

հողագործությունն էր, քանի որ 

հողն անչափ բերրի էր։ Պատմում 

են, որ գյուղում ապրում էին սիրո և 

ջերմության մթնոլորտում, չնայած 

ամենասկզբում, երբ բնակիչները 

նոր էին հաստատվել այնտեղ, 

չկար նույնիսկ էլեկտրականություն։ 

Ընտանիքի անդամները հիշում էին, թե 

ինչպես էր ամբողջ գյուղը հավաքվում 

մի տեղում և նշում ցանկացած տոն։ 

«Գյուղի երեխաների մեջ գերակշռում 

էին աղջիկները։ Բոլորս` աղջիկ թե 

տղա, ցանկացած ժամի հավաքվում 

էինք գետում լողալու կամ ձմռանը 

ձյուների հետ խաղալու համար»,- 

ասում էր Անին։

Վերջին տարիներին գյուղի վիճակը 

բարելավվել էր։ Չնայած բոլոր 

դժվարություններին՝ սիրում էին 

գյուղը և չէին ցանկանում լքել, 

բայց պատերազմն այլ ելք չթողեց։ 

Պատերազմի առաջին օրերին 

գյուղում տագնապը մեծ չէր, սակայն 

վտանգավոր ու ինտենսիվ պայքարը 

նրանց ստիպեց տեղափոխվել 

Հայաստան։ Ընտանիքը վստահ էր, 

որ մի քանի օր անց վերադառնալու 

է։ Վերցրել էին միայն առաջին 

անհրաժեշտության պարագաներ։ 

Պատերազմից հետո, սակայն, 

Նոր Գետաշենը ևս հանձնվեց 

Ադրբեջանին։

Մեծ քույրը` Սոնան, իր երեխաների 

և ամուսնու հետ դեռ ավելի վաղ էր 

որոշել տեղափոխվել Հայաստան։ 

Բայց չէր էլ պատկերացնում, որ 

տեղափոխությունը նման կերպ 

կլինի, և այսքան ցավ ու դառնություն 

կպատճառի իրենց։ Նրանց հաջողվել 

էր տնից որոշ իրեր վերադարձնել։

Վերջին օրերին տարիներ շարունակ 

կառուցած տունն այրել էին՝ ամբողջ 

իրերով։ «Սա ավելի նախընտրելի 

էր, քան մտածելը, թե ինչ որ թշնամի 

ապրում է քո սեփական տանն ու 

վայելում ստեղծածդ»,- համոզված է 

մայրը։

Այս մեծ վիշտը մեծ ընտանիքը 

կարողացավ որոշ չափով 

հաղթահարել Հայաստանում ստացած 

ջերմ ընդունելության շնորհիվ։ 

Հավանել են մեր գյուղը, և եթե 

հնարավորություն լինի, կցանկանան 

հենց այստեղ էլ հաստատվել։  Արցախ 

վերադառնալու մտադրություն 

առայժմ չունեն։ «Ապրես Արցախում և 

չկարողանաս այցելել քո սեփական 

գյուղը։ Մեզ համար դա սարսափելի 

է», - ասում էր մայրը։ Անիի և Մերիի  

մայրիկն ուսուցչուհի է, իսկ ամենամեծ 

քույրիկը` երեք երեխաների մայր, 

ասում է, որ միակ ցանկությունն է` իր 

փոքրիկներն ապահով պայմաններում 

մեծանալու հնարավորություն ունենան։ 

Հայաստանում նրանք արդեն 

աշխատում են, որպեսզի հոգան իրենց 

կարիքները։

Երեխաները տարբեր նպատակներ 

ու ցանկություններ ունեն։ Մեկն 

ապագա լրագրող է, մյուսը` 

խոհարար, իսկ ամենափոքրը` 

Շողերը, ուզում է ուսուցչուհի դառնալ։ 

Նրանց ամենամեծ ցանկությունը, 

սակայն, խաղաղությունն է։ Նրանք 

հավատով սպասում են այն օրվան, որ 

կարողանան նորից տեսնել հայրենի 

բնօրրանը` այն վայրը, ուր անցկացրել 

են մանկությունը և թողել են լավագույն 

հուշերը։

ԷՄՄԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՑ 
ՀԵՌՈՒ, 
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ 
ԿԱՐՈՏՈՎ
Մերին մեր դասարան եկավ, երբ 

Արցախում պատերազմն արդեն 

սկսվել էր։ Նա Շահումյանի շրջանի 

Նոր Գետաշեն գյուղից է։ Սեպտեմբերի 

վերջին սկսված պատերազմը Մերիի 

ընտանիքին էլ էր ստիպել թողնել 

գյուղն ու տեղափոխվել Հայաստան։ 

Արդեն մի քանի ամիս նրանք ապրում 

են Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատ 

գյուղում։ Լռակյաց, համեստ, 

ինքնամփոփ աղջիկ է Մերին, բայց 

կարճ ժամանակ անց դարձավ մեզ 

շատ հարազատ մարդ։ Շուտով 

տեղեկացա, որ դասընկերուհիս 

լինելուց բացի նա նաև հարևանուհիս 

է։

Ընտանիքում հինգ երեխա են՝ չորս 

աղջիկ և մեկ տղա։ Մերին ինձ 

ծանոթացրեց իր մյուս քույրիկի՝ 

Անիի հետ։ Անին 18 տարեկան է ու 

Մերիից շատ տարբեր։ Անին ավելի 

աշխույժ է, կյանքով լի։ Երբեմն երեքով 

հանդիպում էինք և զրուցում։ Քույրերի 

համար դժվար է խոսել կորցրած 

գյուղի մասին: Երբ հարցրի, Անին 

տխուր ժպտաց, Մերին՝ հուզվեց։

Հայրենական գյուղը Նոր Գետաշենն 

է։ Այն հիմնադրել էին հին 

գետաշենցիները։ Գետաշենն Արցախի 

Շահումյանի շրջանի ամենահայտնի 

գյուղերից է։ Այն Ադրբեջանի 

տիրապետության տակ մնաց 

Արցախյան առաջին պատերազմից 

հետո։ Իսկ գյուղի բնակիչները 

Քարվաճառում (Շահումյանի շրջան) 

հիմնեցին Նոր Գետաշենը։ Ինչու՞ հենց 
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68 ՀԱՄԱՐԻ 
ԱՎՏՈԲՈՒՍՈՒՄ
Սովորական մի օր 68 համարի 

ավտոբուսում կողքիս նստած 

պապիկը, բարի ձայնով ինձ պատմում 

էր լուսանկարչական ապարատի բոլոր 

գաղտնիքները և լավ լուսանկարներ 

անելու բոլոր նրբությունները (դե, դա 

պատահական չէր, ես և ընկերուհիս 

խոսում էինք այդ օրվա մեր 

լուսանկարներից և նայում դրանք)։

Ի պատասխան հարցիս, թե 

լուսանկարի՞չ է պապիկը, հնչեց 

պատասխանը.

-Ես ամեն ինչից գլուխ հանում եմ,- 

հետո ավելացրեց,- Ամեն ինչից մի քիչ-

մի քիչ, իսկ արդյունքում` կլոր ոչինչ։

Պապիկը հիանալի զրուցակից էր: 

Հստակ խոսքից հասկանալի էր, 

որ երկար տարիների կյանքը չի 

անցկացրել հեռուստացույցի դիմաց, 

քաղաքականությունից էլ չի խոսում, 

ինչպես շատ ու շատ այդ տարիքի 

մարդիկ։

Դե, ես առանձնապես չհասցրի 

շատ բան իմանալ պապիկի մասին: 

Միայն կարող եմ ասել, որ այդ օրը 

ողջ ավտոբուսի ուղևորները ժպիտով 

շարունակեցին իրենց օրը։

Պապիկը սկսեց հանելուկներ պատմել 

(հիմա չեմ կարողանում բոլորը հիշել), 

բայց այս մեկն առաջինն էր.

-Այն ի՞նչն է. փոքր պարկ է, մեջը` ալյուր 

ու գրտնակ։

Չկարողացանք պատասխանել: 

Դիմացս նստած կինը հնչեցրեց 

պատասխանը։

Պապիկն սկսեց էլի ու էլի հանելուկներ 

ասել, արդեն ոչ միայն իմ և 

ընկերուհուս, այլ բոլորի համար։

Տարբեր կողմերից հնչում էին 

պատասխանները, և բոլորն սպասում 

էին մյուս հանելուկին։

Դիմացը նստած մի մարդ ձայն տվեց 

և խնդրեց բարձր պատմել, որ ինքն էլ 

լսի։

Հանելուկներից հետո հերթը 

կատակներինն էր։

Առաջվա սառը անտարբեր դեմքերը 

փոխվել էին: Բոլորը ժպտում էին, 

կարծես ինչ-որ լուրջ բան էր փոխվել։

Ուրախ ավտոբուսը...

Մի կին ասաց, որ արդեն քանի ամիս է 

ուրախ մարդկանց չէր տեսել։

Պապն էլ իր խնդիրներն ուներ: Երևի 

պատերազմը պապի մեջ էլ էր մի 

բան փոխել, բայց մի հստակ բան 

հասկացա, որ մարդիկ մարդկության 

կարիք ունեն: Մեծերն իրենց 

կարծիքը հայտնելու կարիք ունեն, 

մեկի հետ իրենց փորձը կիսելու, 

ապրած տարիների ընթացքում 

սովորածը մեկին պատմելու, իսկ 

հասարակությունը բարության ու 

դրականի կարիք ունի, մարդկային 

հասարակ վերաբերմունքի, բարի 

խոսքի ու կատակի։

68 համարի ավտոբուսի ուղևորները 

ուրախ էին, ժպտում էին, բոլորը 

մոռացել էին իրենց խնդիրները, 

խնդիրը մեկն էր` գտնել հանելուկի 

պատասխանը։

Ինչքան լավ է, երբ մարդիկ անտարբեր 

չեն դառնում, երբ ամեն բան չի թաղվել 

անտարբերության տակ։

Երբ կարող ես ժպտալ ու դրանով 

փոխել մնացածի օրվա ընթացքը, երբ 

կարող ես մտահոգ մեկին օգնությունդ 

առաջարկել, թեկուզ և դրան 

պատասխանեն արհամարհանքով։

Իրականում լավ վերաբերմունքը 

ցանկացած մարդու տանում է դեպի 

լավը։

Պապիկի փոխարեն մի աղջիկ վճարեց։ 

Պապիկի փոխարեն բոլորն էին ուզում 

վճարել։

Պապիկին բոլորը շնորհակալ էին։

Մարդիկ շնորհակալ լինելն էլ չէին 

մոռացել։

ՄԱՐԻԱՆՈՒՇ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
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մեկից տարբեր:

Մինչև բանակ գալս շատ էի մտածում, 

թե արդյո՞ք բանակը մի բան տալիս 

է քեզ, թե չէ, ու ասում էի` չէ, դու նույն 

մարդն ես մեկա մնում: Միգուցե 

մեծ հաշվով նույնն ես մնում, բայց 

փոփոխություններն անխուսափելի են:

Իմ ծառայությունը երբեք այսպես 

չէի պատկերացնի ու արդեն չեմ 

էլ պատկերացնում, թե հետագա 

ծառայությունս ինչպես կընթանա 

ու ինչեր կկատարվեն: Չէի 

պատկերացնի, որ մի օր ոչ թե 

ես ինքնակամ կարթնանամ, այլ 

մարտկոցի հերթապահի «պադյոմ» 

գոռալուց, չէի պատկերացնի, որ 

ոչ թե կարթնանամ սենյակումս` 

փափուկ անկողնուս մեջ մենակ 

պառկած, այլ նույն սենյակում մոտ 

100 հոգու հետ չոր անկողնում... 

Էս հակասությունները շատ շատ 

են, բայց չէի պատկերացնի, որ 

էս հակասություններին էլ այլ 

հակասություններ կավելանան: Չէի 

պատկերացնի, որ կարթնանամ ոչ 

թե հերթապահի «պադյոմ» գոռալուց, 

այլ ականների պայթյունի ձայներից, 

չէի պատկերացնի, որ կարթնանամ 

ոչ թե փափուկ «չոր անկողնում», այլ 

ծածկաճեղքում` հողերի ու քարերի մեջ 

պառկած... Էս «չեմ պատկերացնում»-

ներն անվերջ կթվարկեմ, բայց հիմա 

ամեն ինչ պատկերացնում եմ, ու 

պատկերացնում են համարյա բոլորը...

Պատերազմի ընթացքում մտածում 

էի, թե ինչեր եմ գրելու ու ինչեր եմ 

պատմելու, բայց, երբ գրիչը զորեղ 

դուրս եկավ զենքից, խոսքերս, 

պատմելիքներս, տանջանքս, քրտինքս 

ու տառապանքս մեկ վայրկյանում 

դարձավ անիմաստ...

Բարձունքում էինք, Օմարի 

բարձունքում: Մարտնչում էինք 

թշնամու դեմ ու ոչ մի քայլ ետ չէինք 

գալիս ու չէինք էլ գալու: Արյան գնով 

պահեցինք մեր լեռները, Մոնթեի 

ազատագրած բարձունքը պահեցինք 

զենքով, որ հանձնեին թղթով... 

Ականի պայթյունների, բեկորների, 

ծխի, վառոդի հոտի, ինքնաթիռների, 

կարճ ասած, պատերազմի միջով 

անցնելուց հետո մենք կրկին ապրում 

ենք, ապրում, ստեղծում, կառուցում 

ու կրկին ամրացնում: Մենք ապրում 

ենք, իսկ հազարավոր հոգիներ 

անմահացան ու հերոսացան, ընկան, 

բայց ավաղ...

Արդյոք Օմարի բարձունքում 

երբևէ նորից կճախրե՞ն «Օմարի 

արծիվները»...

ՌԱԶՄԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Իջա օրապահի կողապահարանից, 

իջա ու դրանից հետո ինչե՜ր 

կատարվեցին... 11 ամիսս կլրանա 

շուտով, ու առաջին անգամ 

պաշտոնապես տանն եմ. «օտպուսկ» 

են տվել: Ամիսներ շարունակ փորձում 

էի շարադրել մտքերս, մի բան 

գրել, պատմել, բայց չէր ստացվում: 

Պատմելու շատ բան կա, ահռելի 

շատ: Չգիտեմ որտեղից սկսել, ինչ 

պատմել ու ոնց պատմել: Վերջին 

նյութս, երբ գրեցի, ընդամենը 15 

օր էր, ինչ բանակում էի, իսկ էսօր 

մնացել  Է արդեն 13 ամիս, ու էս 

ընթացքում հասկացել եմ, տեսել, 

զգացել, ապրել, ապրեցրել, սպանել, 

խեղդել, վերակենդանացրել ու նորից 

սպանել էնքան բան, որ դժվար 

թե պատկերացնեք: Բանակը մեզ 

շատ բան է տալիս ու շատ բան 

սովորեցնում, փոխարենը վերցնում 

մեր կյանքի 2 տարիները, ոմանց, 

ցավոք, ողջ կյանքը: Մենք ատում 

ենք բանակը, սիրում, նորից ատում, 

կարոտում, պարծենում բանակով, 

կառուցում բանակը, հզորացնում, 

ամրացնում ու քանդում... Ինչպես մեր 

էմոցիաներն են բանակի հանդեպ 

խառը ու բազմազան, էդքան էլ 

բանակի` մեզ տված էմոցիաներն են 

լիքը ու մեկը մեկին հակասող ու մեկը 

«ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ-
ՔԱՐՎԱՃԱՌ-
ՎԱՐԴԵՆԻՍ» 
ՏՐԱՆԶԻՏ
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սիրուն կենդանիները տեսա, որ 

դու էիր սարքել, լրիվ մոռացել էի` 

ինչ տաղանդավոր ես ու ինչ լավ 

ձեռք ունես։ Բայց սենյակդ աչք չէի 

կարողանում գցել սկզբում: Գիտեի, որ 

նայեմ, արդեն կարող ա ձենով լացեմ, 

բայց մամայիդ մոտ ամաչում էի, ինքն 

էլ, տատիկդ էլ շատ ուժեղ ու ձիգ են։

Մամադ սեղան դրեց։ Սիրուն չրեր էր 

սարքել։ Երևի մամայիդ ես քաշել ձեռքի 

շնորհքով։ Այսինքն, երևի չէ՝ հաստատ։ 

Հիշեցինք, ոնց էիր Սիթիզենում 

դիմակահանդեսի համար մամայիդ 

ստիպել կախարդի թիկնոց կարել ու 

ինչ լավ գավազան էիր սարքել։

Հետո ամենահամով ու լավ հոտով թեյը 

խմեցինք։ Սեղանից նորմալ օգտվել 

ենք, որ իմանայիր բան չենք կերել, 

հաստատ կջղայնանայիր։ Հիշու՞մ ես, 

ասել էիր` ռուսերեն քեզ համար գիրք 

կարդամ, հենց վերադառնաս: Հետո 

էլ, թե բա` բայց հաց կուտեմ, նոր 

կկարդաս, որովհետև եթե տանջվել, 

ապա միայն կուշտ փորով։ Հետո 

Ճամբարակից վիդեոներ նայեցինք, 

մամադ փաստորեն չէր տեսել: 

Խոստացանք ուղարկել: Լավ հիշեցի, 

հեսա կուղարկեմ։

Ճամբարակը գեշ տեսար: Լուրջ, ինքը 

խոր ձմռանն ա սիրուն, էդտեղից 

երևո՞ւմ ա։

Քիչ-քիչ արդեն էդքան դժվար չէր 

սենյակդ նայելը։ Աթոռիդ զինվորական 

վերարկուդ էր: Մամադ պատմեց, որ 

լվացքի փոշի ես ուզել, որ շորերդ ու 

սպիտակեղենդ լվանաս դրանով, որ 

տան հոտ գա: Շատ Սաքոյական ա 

ՍԱՔ, ԼՍՈ՞ՒՄ ԵՍ
Սաք, լսու՞մ ես։

Ո՞նց ես էդտեղ։ Գիտե՞ս, էն օրը եկել 

էինք ձեր տուն։ Ես, Կարինեն, Անին, 

Վանը։ Մեզ մի տղա միացավ, անունը 

չեմ հիշում, ոնց որ վիրտուալ ընկերներ 

եք եղել սկզբում: Բարի տղա էր երևում, 

հարցնում էր` դեռ Սիթիզենո՞ւմ ենք 

աշխատում, թե՞ չէ։ էդ օրը Սիթիզեն 

պիտի գնայի` դիմում գրելու, «հավի 

փթիրներից» էլ ոչ մեկս էնտեղ չենք)։ 

Հիշո՞ւմ ես, մի աղջիկ երեխա եկել էր 

Սիթիզենի շինհրապարակ: Տեսավ` 

ես եմ, ոչ թե դու, էնպես էր նեղվել: 

Ասում էր` բայց ես էն տղու համար էի 

եկել։ Դե լավ, մեղքս ի՞նչ թաքցնեմ, 

ինձնից ու աղջիկների մեծ մասից 

սիրուն ես։ Մի ամաչի, դու էլ գիտես։ 

Հա, ի՞նչ էի պատմում, գալիս էինք ձեր 

տուն։ Ճանապարհին մտանք Գրանդ 

Քենդիից միկադո առանք։ Վանն 

ասաց, որ ձեր տան ճանապարհին 

մենակ էդ Քենդին ա ու գրիլանոց ա։ 

Վերջին անգամ ձեր տուն էինք եկել, 

երևի հիշում ես, Մերին ու Վանը հավի 

գրիլ առան: Էդ փողերը կիսատ-պռատ 

հավաքեցինք, կես փողը իրենց վրա 

մնաց։

Իրարից ու քեզնից խոսելով հասանք 

տան մոտ։ Ձերոնք չգիտեին, որ 

գալու ենք, բայց չզարմացան: Մամադ 

ասաց, որ մեզ հիշում է։ Բերաններս 

կծմծելով տուն մտանք։ Կջղայնանաս, 

բայց չէի կարողանում ինձ պահել։ 

Առաջինը թղթից սարքած էն մեծ 

հնչում)։ Գրքերդ մահճակալի կողքին 

շարված էին: Սիրում էիր գրքեր 

առնել ու չկարդալ: Դեն Բրաուն 

էլ ունեիր, չէ՞: Մի օր վերցնելու եմ, 

խոստանում եմ, խնամքով կկարդամ ու 

կվերադարձնեմ:

Ընկերդ քո իրերը բանակից 

ուղարկելուց ճմրթված գիրք էլ էր 

ուղարկել: Անունը չհիշեցի, բայց 

իհարկե, ինչ որ սարսափ ժանրի 

բան էր: Ոնց էլ կարդում էիր, դեռ 

զարմանում եմ։

Մամադ ասաց էլի նստենք, բայց ուշ էր: 

Որոշեցինք գալ էնտեղ, ուր մարմինդ է: 

Վանը պատմեց, որ ասել ես` ինձ գանձ 

մի ասա. գանձը թաղած ա լինում: 

Չգիտեմ` ինչու ենք սենց բաներ հիշում, 

դրամատիկ երանգ ա տալիս, դու 

կհավանեիր։

Վանը մեծավարի մեզ բերեց մարմնիդ 

մոտ: Ծաղիկները մոտս էին: Սիրուն 

բացել, համաչափ շարել եմ, չբողոքես: 

Հետո Վանը ասաց խունկ ծխենք, բայց 

ոչ մեկս չպատասխանեցինք: Բոլորս 

էլ մտածում էինք, որն ա դրա իմաստը: 

Բարձր քննարկեցինք, շրջանառվեց 

մանրէներ սպանելու վարկածը, բայց 

ամեն դեպքում հասկացանք, որ 

ձևական բաներ ոչ դու ես սիրում, ոչ 

մենք, ու չծխեցինք։

Ինչ ընկեր ունես, չէ՞: Բոլորիս կյանքում 

մի Վան պետք ա։ Վանն էլ ա շատ 

կարոտում, գիտե՞ս: Ամեն ինչով ու 

ամեն հարցով ձերոնց կողքին ա: Լավ 

ես ընկերներ ընտրում։

Լսիր, տարօրինակ հարևաններ 

ունես: Հենց դիմացիդ հարևանի 

մոտ ճոճանակ նստարան կար, 

գերեզմաններ կային, որ նույնիսկ 

արձանը կար էդ մարդու։

Մի քիչ խոսեցինք, քննարկեցինք, թե 

մահվանից հետո ինչ ա լինում: Գրքի 

վերջին էջին մենակ դու ես հասել: 

Էս դեպքում բոլոր պատասխաններն 

ունես, բայց չես ասում, բայց ոչինչ, չենք 

նեղանում։

Չգիտեմ` էլ ինչ պատմեմ: Շատ 

ենք կարոտում, քեզնից «Պուխ» 

ածականը միշտ հետս ա: Ու քանի 

որ ամենալավ տարբերակը հաջորդ 

կյանքի գոյությանը հավատալն ա, 

կհանդիպենք հաջորդ կյանքում, փղիկ։

ՆԵԼԼԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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- Հաճախ մեզ համար ամենաթանկ, 

ամենահարազատ մարդկանց մենք 

մոռանում ենք ասել ամենակարևոր 

խոսքերը: Մոռանում ենք կամ էլ 

ուղղակի մտածում ենք, որ դրա 

կարիքը չկա, շուտ է, կամ էլ դեռ 

շատ ժամանակ կա, կհասցնենք: 

Բայց ցավոք, այդ ամենամոտ 

մարդիկ հեռանում են մեր կյանքից 

այնքան արագ ու հանկարծակի, որ 

նույնիսկ չենք էլ հասկանում, թե ինչ 

կատարվեց, ինչպես տեղի ունեցավ 

դա, և մեզ համար անտեղի ու ոչ 

կարևոր թվացող բառերն այդպես 

էլ չենք հասցնում ասել,- ասում է 

Արտյոմը` մեր թղթակից Արտյոմ 

Ավետիսյանը Գեղարքունիքի մարզի 

Լիճք գյուղից։

- Գիտե՞ս, այսօր ընկերներիցս մեկն 

ինձ հարցրեց՝ ի՞նչ ես կարծում, ո՞րն է 

ավելի ցավոտ, ընկերոջդ ֆիզիկապես, 

թե՞ հոգեպես կորցնելը։ Ես առանց 

երկար մտածելու պարզապես 

պատասխանեցի այն, ինչ զգում էի. 

երբ ընկերդ հոգեպես քո մի մասն 

է, քո հոգու մի մասը, ու դու նրան 

ֆիզիկապես ես կորցնում, քո հոգուց 

մի կտոր իր հետ պոկվում-գնում 

է... Քո կյանքում պակասում է նրա 

ներկայությունը և՛ ֆիզիկապես, և՛ 

հոգեպես... Երբ միայն հոգեպես ես 

կորցնում ընկերոջդ, բայց գիտես, 

որ նա ինչ-որ մի տեղ երջանիկ 

է, և միգուցե երբևէ տեսնվեք, մի 

տեսակ մխիթարվում ես, չնայած այն 

դատարկությանը, որ ագահաբար 

լցրել է ներսդ,- պատասխանում եմ ես 

ու շարունակում,- Հիմա ես հասկանում 

եմ քո այդքա՜ն զրուցասեր էության 

գաղտնիքը. դու չասված բառեր չես 

թողել քո ներսում և մեզ էլ ամբողջ 

ժամանակ քո անմիջականությամբ 

հուշել ես այդ մասին։ Հասկացրել 

ես, որ միմյանց հանդեպ սերն արժի 

այնքան, որ արարքներից բացի 

արտահայտվի նաև բառերով...

Արտյոմն իր ուսուցիչների մասին 

ասում է.

- Ուզում եմ ամեն անգամ մտնել 

դպրոց, ու դուք միշտ լինեք այնտեղ, 

մատյանները ձեր ձեռքերին, ժպտաք 

և ձեր աշխատանքին նվիրված 

անցնեք գնաք...

- Դու էլ մեզ ուսուցիչ եղար՝ քո 

կերպարով, տեսքով, քո գեղեցիկ 

բարբառով համեմված զրույցներով,-

պատասխանում եմ ես,- Մեզ ապրել 

սովորեցրիր՝ ապրելը սիրելով։

Քեզ ճանաչել ու սիրել են նույնիսկ 

անծանոթները. և ո՞վ կարող էր 

անտարբեր անցնել նյութերիդ 

վերնագրերի վերևում շողացող 

կենսախինդ ժպիտի ու քո 

տողերում թաքնված հուզական 

խորհրդավորության կողքով...  իսկ 

դու միշտ շռայլ էիր ժպիտի հարցում. 

ճամբարում մեզ՝ 

քո ընկերներին, 

ժպիտիկների 

վերածած էիր 

պատկերել, բոլորս 

ժպիտ էինք, բոլորս 

տարբեր, բոլորս 

նման...

Դու ժպտում էիր, 

որովհետև անմեղ 

էիր, որովհետև 

տալով ստանալ 

չէիր ակնկալում, 

որովհետև 

աշխարհն այլ 

գույներ ուներ քո 

պատկերացում-

ներում՝ ապագա 

ռեժիսորի պատկե-

րացումներում,  

որովհետև ժպիտը 

կյանք էր, իսկ 

կյանքը սիրում 

էիր այնքան, որ 

կրծքով կասեցրիր 

մեզ ուղղված 

փամփուշտները, 

որ մենք նոր 

առավոտներ լուսացնենք...

- Այսօրվա պատուհանից այն կողմ՝ 

երկնքում, լողում էր կարմիր արևը և 

իր շողերը գցելով սենյակ՝ հիշեցնում 

էր, որ կա և գոյություն ունի իրական 

կյանքը: Արևը ժպտում էր և «լացող» 

պատուհանի հետ միասին այլ 

երանգ էր հաղորդում խորհրդավոր 

աշխարհին,- ասում է Արտյոմը։

- Ես գիտեմ, թե ով էի այս առավոտ, 

երբ արթնացա ու պատուհանից 

ժպտացող արևին նայեցի, բայց 

երեկոյան, երբ իմացա, որ էլ 

չես վերադառնա, ես այդ նույն 

պատուհանի վրա արցունքներ 

նկատեցի։ Ես արցունքներ տեսա 

հայելուց այն կողմ՝ այտերիս վրա, 

և կորցրեցի ինձ, ինձ մոռացա... 

Միայն հիշեցի այն չասված բառերը, 

որ գուցե շատերս ենք մոռացել քեզ 

ասել, վստահ լինելով, որ գիտես, ախր, 

գիտես...

Մենք սիրում ենք քեզ, սիրում ենք քեզ, 

սիրում ենք...

Մեկ անգամ էլ կարդացեք Արտյոմ 

Ավետիսյանի նյութերը, բացահայտեք 

նրա աշխարհը ու պահեք ձեր 

սրտի մեջ: Նա պիտի դառնար 

տաղանդավոր ռեժիսոր, եթե 

պատերազմը չընդհատեր թռիչքը...

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ

ՏԵՍՔԴ ՊԱՀԵՆՔ 
ՍՐՏՆԵՐԻՍ ՄԵՋ
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Մենք ուղղակի 

«մենք» չենք: Մեր 

«մենքը» մնացած 

բոլոր ազգերի 

«մենքերից» 
ամենահզորն ու 

ամենաուժեղն է: 

Բայց մեր խնդիրն 

այն է, որ մեր 

«մենքը» գնալով 

դառնում է «ես»՝ 

ամեն մեկն իր 

անհատական 

«ես»-ի մասին 

մտածելով։

Այս տարին իր 

ամեն ինչով 

դաս էր, որից 

պետք է ամեն 

մեկս վերցնեինք 

պետքականն 

ու օգտակարը։ 

Ոմանք վերցրին, 

ոմանք չվերցրին, 

ոմանք էլ 

ընդհանրապես 

չմասնակցեցին 

դասին։

Այս տարին 

ինձ համար 

գնահատման, սիրելու, ներելու, օգնելու, 

հաղթահարելու ու պայքարի տարի 

էր։ Հաջորդ տարուն սպասում եմ շատ 

ակնկալիքներով, բայց միայն չեմ 

սպասելու, այլ գործելու եմ, պայքարելու 

եմ։

Պայքար բառը շատ եմ սիրում. շատ 

մեծ ուժ ունի ցանկացած պարագայում։ 

Վարժություններ անելիս, երբ կանգ եմ 

առնում, լսում եմ. «Հանձնվեցի՞ր», ու 

մեջս հենց պայքարն է արթնանում, ու 

սկսում եմ ավելի լավ անել։

Ես ու ընկերս պայքարում ենք ու 

պայքարելու ենք մնացած տղերքի 

հետ միասին։ Այս տարում շատ բաներ 

տեսանք, հասկացանք, ապրեցինք, 

կորցրեցինք, բայց ուզում եմ, որ 

շարունակենք ապրել՝ իրար մասին 

հոգ տանելով, մեկի ցավը ճիշտ 

պահին կիսելով, սիրելով, նվիրվելով, 

որովհետև մենք ուրիշ տարբերակ 

չունենք։

Մենք ուղղակի «մենք» չենք:

ՍԵՅՐԱՆ ՍՈՂՈՅԱՆ

ՄԵՆՔ ՈՒՂՂԱԿԻ 
«ՄԵՆՔ» ՉԵՆՔ
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բրեյք դանս պարել: Գալիս էիր ու սուր 

խոսքերովդ ամեն մեկին բարևի հետ 

մի մակդիր կպցնում ու ոգևորված 

պատմում, թե երեկվա ֆուտբոլը ոնց 

վերջացավ, թե քաղաքական դաշտում 

ինչ կա-չկա, թե գիտնականները նոր 

ինչ են բացահայտել:

Նոր եմ հասկանում` ինչքան բանից 

էիր խոսում: Գիտե՞ս, երբ խոսում 

էինք, բոլորին տալիս էիր իրենց 

պատասխանը: «Լեզվով օձին բնից 

կհանի», մայրդ էր ասում: Մենք էլ 

սուսուփուս համաձայնվում էինք, 

որովհետև դա ճիշտ էր այնքան, 

ինչքան այն, որ այսօր ծնունդդ է:

Դու ձեր տան միջնեկն ես, 

միջնեկներից միշտ ավելին են 

պահանջում, որովհետև նրանք 

պիտի անեն այն, ինչ մեծերը չեն 

արել, ու լինեն այն օրինակը, որին 

ուզում են հասնել փոքրերը: Դու 

իսկական միջնեկ ես, որ կաս: Բոլորն 

ասում են` հատուկ ես, դրա՛ համար 

հատուկջոկատային դարձար...

Գիտե՞ս, մենք բոլորս ունենք դեռ այն, 

ինչ կոչվում է հույս, ինչ որ տեղ բոլորս 

պահել ենք մեր հույսը: Եղբայրդ 

աղոթում է: Ասաց, որ բարկանում է 

այն երեխաների վրա, որոնց թվում է, 

թե եկեղեցում վառված մոմը տորթի 

վրայի մոմ է, ու փչում են: Երեխա են` 

չեն հասկանում, իսկ դու եղբորդ մեծ 

դարձրեցիր ավելի, քան կար:

Գիտե՞ս, ես չեմ ուզում, որ մեր 

խաչմերուկում հավերժ այրի արևը, ու 

այն դատարկ մնա, չեմ ուզում շանդ 

տեսնել ու մտածել թե չես գալու նրա 

հետևից:

Մենք սպասում ենք:

Այս գյուղը, այս թաղը լուռ է, տներից 

միայն թանձր ու սպիտակ ծուխ է 

բարձրանում, բարձրանում է սպիտակ 

ցուրտը ու խառնվում սպիտակ 

լռության հետ: Այս գյուղում, այս բակում 

սպիտակ սպասում է:

Գիտե՞ս, ուզում եմ, որ այս ամենը մեր 

խաղի նման լինի, ուղղակի` հալամոլա, 

ու դու, ինչպես միշտ` լավ թաքնված 

լինես, փնտրենք անընդհատ, հետո, 

ինչ որ տեղից դուրս թռչես, փախչես 

բոլորից ու գաս, ձեռքի ափով խփես 

պատին ու գոռաս` հալամոլա, Արման:

Շնորհավոր ծնունդդ, որտեղ էլ որ 

լինես:

ՍԵԴԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

...կարևոր չի, թե հիմա սա ով կկարդա, 

կարևորը` որ հետո դու կարդաս:

Դատարկ խաչմերուկում ոչ ոք չկա: 

Միայն երբեմն ինչ-որ կանայք են 

անցնում: Ձեր տուն են գնում գալիս: 

Ես չգիտեմ նրանք ինչպես են նայում 

ձերոնց աչքերին, չգիտեմ ինչ են 

խոսում նման դեպքերում, ինչ են 

հարցնում: Ես միայն մի բան գիտեմ, 

ու մի բան եմ տեսնում` խաչմերուկը 

դատարկ է, դատարկ, ինչպես լինում 

էր ամառվա կեսօրին:

Գիտե՛ս, շունդ երբեմն հայտնվում 

է էս դատարկ ու տխուր բակի 

փողոցներում: Գալիս ուղղակի 

պտտվում ու հետ է գնում: Առաջ միշտ 

հենց շունդ գալիս էր, հասկանում էինք, 

որ ուր որ է` դու էլ կհայտնվես: Գալիս 

էիր քո ծանր քայլվածքով, ու ոչ ոք չէր 

ենթադրի, որ էս բակում ամենալավը 

դու ես վազում, որ էս գյուղում 

ամենալավը դու ես ֆուտբոլ խաղում, 

որ էս գյուղում միայն դու ես կարող 

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ 
ԾՆՈՒՆԴԴ, 
ՈՐՏԵՂ ԷԼ ՈՐ 
ԼԻՆԵՍ
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որի որդիներից շատերն ուղղակի 

անմահանում են: Պատերազմը 

անջնջելի ձեռագրով բոլորիս սրտերում 

երեք տառ թողեց՝ ՑԱՎ: Ի վերջո, 

հասկացանք, որ եթե ուրիշ երկրներում 

հնարավոր է ապրել պատերազմին 

զուգընթաց և գոնե մի փոքր երջանիկ 

լինել, ապա մեր պարագայում դա 

բացառվում է: Ազգայինը վեր է դարձել 

անձնականից, եթե ոչ բոլորի, ապա 

գոնե շատերի համար:

2020-ը չափից դուրս սառեցրեց մեզ ու 

մեր հոգիները և իր իրավահաջորդի՝ 

2021-ի ուսերին մեզ բոլորիս 

ջերմացնելու պարտականությունը 

թողեց: Համավարակն ու պատերազմը 

ձեռք ձեռքի տված մեզ մեկս մյուսից 

բաժանեցին, ստիպեցին վերանայել ու 

գնահատել կյանքը, մեր սիրելիներին: 

Երևի այնքան էինք արժեզրկել ամեն 

ինչ, որ մեզ թափ տվող ձեռքեր էին 

անհրաժեշտ:

Ուղղակի ցանկանում եմ լռեցնել 

ներսումս եղած այն տագնապը, 

որ գուցե այս գալիք տարին ևս 

մեզ ուրախացնելու առիթներ 

առանձնապես չտա, վախենամ, թե 

2020-ը ընդամենը գովազդը լինի...

Ակնթարթորեն անցավ այս տարին, և 

հետ նայելով հասկանում եմ, որ մենք 

չհասցրեցինք ապրել: Այս տարին 

բոլորիս ուղղակի պարտադրեց 

սրտատրոփ սպասել նրա ավարտին, 

հուսալ, որ այլևս չենք տեսնելու 

այս վատ ու դժնդակ օրերը, որոնք  

տեսանք այս տարի և ամբողջովին 

զգացինք նրա դառը համը:

Ամեն տարվա նման այս տարի չենք 

կարողանա երջանիկ ժպիտներով 

շնորհավորել իրար, այս տարի ամեն 

ինչն էր ուրիշ...

Տարին ավարտելու եմ մեր բոլոր 

հերոսներին շնորհակալություն 

հայտնելով ու հույսով դեպի ապագան 

նայելով:

2021, քեզնից շատ բան չեմ խնդրում, 

միայն մեր անմահացած հերոսների 

հոգիներին հանգստություն ու երկրիս էլ 

խաղաղություն բեր...

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ՀՈՒՅՍՈՎ 
ԴԵՊԻ ԱՌԱՋ
Ամեն նոր տարի երազանք ենք 

պահում,  որ այդ տարին լինի 

անկրկնելի, լավ իրադարձություններով 

լի: Եվ 2020-ն իսկապես դարձավ այն 

տարին, որը բոլորս էլ ցանկանում ենք, 

որ մնա անկրկնելի. թող այլևս երբեք 

իր նմանը չլինի:

Ոչ մի անգամ այսչափ ցավոտ չի 

եղել տարին ամփոփելը, քանի որ 

այս տարի, իսկապես, կորուստները 

ստվերում թողեցին մեր բոլոր ուրախ 

հիշողությունները, ձեռքբերումները: 

Որքա՜ն երազանքներ ունեինք այս 

տարվա հետ կապված: Իհա՛րկե, գուցե 

դրանցից որոշները կատարվեցին, 

բայց պատերազմը մեզ այնպիսի դաս 

տվեց, որ երբեք չենք կարողանալու 

մոռանալ: Մենք հասկացանք, որ 

միշտ խաղաղությունը պետք է վեր 

դասենք ամեն տեսակի ցանկությունից, 

հասկացանք, որ անձնական բոլոր 

երազանքները իմաստազրկվում 

են, երբ զավակն ես մի երկրի, 
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էս արթնության կանոնները 

վզիս փաթաթած, քայլում եմ՝ յոթ 

միլիարդի չափաբաժնով քնաբեր 

սարքել չբաշարողի կիսահուսահատ 

հարմարվողականությամբ։

Քաղաքը, որում ինձ վիճակվեց 

արթնանալ, ճակատագրի հանելուկ 

դարձած խաղի պատճառով, ինչ-որ մի 

թվի հազիվ է դուրս պրծել երախը լայն 

բացած երկրի շնչելիքից։

Ես քայլում եմ առատաձեռնության, 

կամ թե չափազանցության 

հերթափոխի արդյունքում քաղաք 

կոչված էս տեղով, ու կոկորդս մղկտում 

է մահվան՝ էստեղից ոչ մի կերպ 

չմաքրվող հոտից։

Ես քայլում եմ գույն չունեցող կամ 

վաղուց անգույն դարձած էս քաղաքով 

ու սարսափում էն մտքից, որ էս 

քաղաքում ապրողներին էլ ոչնչով չես 

զարմացնի։ Էս քաղաքի ժողովուրդը 

իրար վրա դարսված ու իրենց 

սառնությամբ իրար մի քիչ ջերմացնող 

անվերջանալի դիակներ տեսնելուց 

հետո, պիտի որ անզգայացած լինի 

վաղուց։ Էս քաղաքում ապրելու 

համար մարդիկ մի անգամ արդեն 

մեռնելուց պրծել են ու երևի իրենց 

միջից մեկընդմիշտ հանել իսկականից 

մեռնելու վախը։

Էս քաղաքում ապրում են միայն 

ջահելները, …30-ը հաղթահարածների 

աչքերից չի ջնջվում մահվան բերանից 

հազիվ դուրս պրծածի տագնապը, որը, 

երևի, իրենց խանգարում է ապրել։

Էս քաղաքում դժվար է մի տուն գտնել, 

որի պատերը երբևէ սևացած չեն եղել 

նկար դարձած մարդկանցով։ Երբ 

փոքր էի, մեր տանն էդպիսի երեք 

նկար կար։ Հետո, չգիտեմ իրենք մեզ, 

թե մենք իրենց լքեցինք։

Հուշերիցս վերակենդանացած 

պատկերի դառնությունը ստիպում է 

մտածել, որ, եթե ինչ-որ մեկը որոշի 

բոլորի տներից հավաքել էդ նկարներն 

ու շարել իրար կողքի, հավանաբար 

կխելագարվի՝ կյանքից էդպես էլ 

բան չհասկացած ու մեռնելու համար 

ծնված էս բոլոր մարդկանց աչքերի 

միևնույն արտահայտությունից։ Էդպես 

նկարվում են միայն էն ժամանակ, երբ 

հստակ է՝ ինչ որ մի պահից էդ նկարը 

սևով ժապավենվելու է։

Քայլում եմ արդեն մի քիչ սիրունացած 

էս քաղաքով ու աչքերիս առջևով 

անցնում է՝ հիմա արդեն ամուր 

սարքած էս շենքերի տեղում ինչ-

որ մի թվի ապրելու փոշիացած 

իրավունքը: Մտածում եմ՝ երևի, մեծ 

ուժ պետք եղած կլինի, ոչինչ հիշեցնող 

փշրանքներից՝ սառույց դարձած 

մատներով նոր քաղաք մոգոնելու 

համար։

Նոր քաղաք, որում ինչ-որ մի 

թվից հետո շիրմաքարերը, ցավից 

ցնորվածները, հավերժ որբացածները, 

անդամալույծներն ու էս ողջ ֆոնին 

իբրև առողջ մնացածները ապրում 

են կողք կողքի՝ ներսում կռացած 

չբարձրաձայնվող վիշտը մեկ-

մեկ առանց բառերի իրար հետ 

փոխանակելով:

Չէ որ Էս քաղաքում ժպիտդ միայն 

քոնն է, իսկ արցունքներդ` բոլորինը։

Հետո քայլում եմ ու մտածում, որ 

էս քաղաքում մի բան կա միայն, որ 

բոլորինն է՝ դա եղևնիներով սկսվող ու 

շիրիմներով ավարտվող գերեզմանոցն 

ԳՈՒՅՆԸ 
ԿՈՐՑՐԱԾ 
ՔԱՂԱՔԸ
Զարթնում է քաղաքը, որը, գուցե, 

կարգին չէր էլ քնել։ Ես, ոչ երկարատև 

ապրածիս շնորհիվ, մի բան 

հասկացա. եթե ուզում ես աշխարհի 

սիրունությունն զգալ, պետք է արթուն 

լինել էն պահերին, երբ բոլորը վաղուց 

քնած են։

Հիմա քաղաքն ու աշխարհը զարթնել 

են ու թմրեցրել իմ խաղաղությունը։

Ես, նորից մոլորակը կեղտոտող 
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է։ Էստեղ չկան ուրիշի մեռելներ։ Էստեղ 

գալուց բոլորը բոլորի համար լաց 

են լինում։ Էստեղ բոլորը թաղել են 

բոլորին։

Ես քայլում եմ ու մտածում, մտածում, 

հետո հասկանում, որ էս քաղաքում 

(ինչպես և ողջ աշխարհում) 

չխելագարվելու համար պետք է քիչ 

մտածել։ Դադարեցնում եմ քայլերս՝ 

մի քիչ շունչ առնելու, բայց մտքերս 

դեռ շարունակում են անկանոն իրենց 

ընթացքը, որը մի օր ինձ թղթով գիժ է 

սարքելու:

Իսկ դեռեւս առանց թուղթ գժի կիսատ- 

պռատությունն անգամ չի խանգարում, 

որ մտքումս վերակենդանանան 

ծնվելու պահից պատմված ու 

ամեն տարի նույն օրը թարմացվող 

պատմությունները, ու ես հետ գնամ 

երեք տասնամյակ։

Ձմեռը 7 օրեկան է։

Կեսօրին մի քիչ է մնացել, ու էս 

քաղաքում խառնաշփոթ է. բոլորը 

շտապում են ինչ-որ մի բան էլ հասցնել, 

մինչև...

Առավոտյան գրականության ուսուցիչ 

Լուսյա Սահակյանենց ընտանիքում 

նորից պատերազմ է։ Բոլորի 

բացակաները մեկ առ մեկ շարող էս 

խեղճ դասատուի տղան՝ Արեգը, ոչ 

մի կերպ չի ուզում դպրոց գնալ։ Խեղճ 

երեխային բաժին է հասել տիեզերքի 

ամենից ազատազուրկ տիտղոսը` 

«դասատուի էրեխու խարանը»։

Լուսյան խեղճին մի կերպ քարշ է 

տալիս դպրոց. սրանից 300 տարի 

առաջ, ամեն օր մի քանի տասնյակ 

ֆրանսիացու հենց էս կերպ քարշ էին 

տալիս Գրևի հրապարակ, որտեղից 

վերադարձ էդպես էլ չգրանցվեց։

Լուսյան ու Արեգը հասնում են դպրոցի 

բակ ու տղայի` «Երբ ա էս դպրոցը 

քանդվելու` պրծնեմ» մարգարեություն 

դարձած երազանքով մայր ու 

որդի հրաժեշտ են տալիս իրար՝ 

մտնելով միևնույն դպրոցի տարբեր 

դասարաններ։

Քաղաքի ու աշխարհի բոլոր 

դպրոցները տնքում են՝ աշակերտների 

հոսքից։ Ամենուր տկտկում են 

ժամացույցների սլաքները։ Դասատու 

թե աշակերտ, աչքը ժամացույցից 

չկտրելով, ընդմիջում են ուզում։

Էդ օրը դասը դադարում է 

սովորականից 20 րոպե շուտ։ Էդ 

օրը դասատուի ասած վերջին՝ գուցե 

կիսատ մնացած նախադասությամբ 

ավարտվում է ինչ-որ մեկի՝ աշխարհից 

մի բան սովորելու պատմությունը։

Ցնցվում էր դպրոցն ու քաղաքը՝ 

40-ը հատած ջերմությամբ երեխայի 

նման, որին հանգստացնելը չէր 

խանգարի, ու եթե պրոֆեսիոնալ մի 

լուսանկարիչ էդ պահին կորցներ 

կյանքի համար վախեցողի՝ բոլորիս 

հատուկ թուլությունն ու անմահացներ 

պատկերը, երևի, մենք էլ ցնցվեինք՝ 6 

տարեկան աշակերտի ու 40 տարվա 

մանկավարժի՝ իրարից կյանք 

աղերսող հայացքների դողից։

Գրականության Լուսյա Սահակյանը՝ 

դպրոցի ամենավախենալու դասատուն, 

չի կորցնում իրեն՝ ջարդոտված 

գրատախտակի տակից մի կերպ դուրս 

սողալով, բացում է երկրորդ հարկի 

կիսաճաքած պատուհաններն ու բոլոր 

աշակերտներին իջեցնում ներքև, 

միաժամանակ չդադարեցնելով Սևակ 

պարապել. «...Ձյուն մաղեց մեր բաց 

գլխին. ...Ձյուն մաղեց կրակի պես»...

Նույն պահին կողքի սենյակում 

անտանելի աղմուկ է՝ գրապահարանի 

տակ մի երեխա օգնության սպասումով 

եղունգներով ճանկռում է պատը, 

որից էն կողմ իր կյանքի հաշվին 

հերոսանում է մայրը։

Հետո պատը ճանկռողների քանակը 

մեկով պակասում է։

Կոլեկտիվ թաղման 

հերթական 

տեսարանն է՝ էս 

քաղաքում ինչ-որ թվի 

դա պարտադրված 

սովորականության 

պես սարսափելի մի 

բան է եղել... Մի կին 

է՝ չգիտես ցրտից, 

թե մարմնից դուրս 

եկած ու արդեն 

իրենից անջատ 

ապրող կյանքի 

անզգայացումից 

սառած, կանգնել... 

Դեմքի վրա 

անշարժացել են 

բոլոր ժեստերը՝ եկել 

է հողին հանձնելու 

կողքի դասարանի 

պահարանի 

բաժին դարձած 

իր միակ որդուն, 

որին դիակների 

առատության 

ու դագաղների 

սակավության 

պատճառով որոշվեց 

հողին տալ հենց 

էդ պահարանի 

մեջ տեղավորած...

Կողքին շարված են 

իր՝ Սևակի դասը 

էդպես էլ մինչև վերջ 

սովորել չհասցրած աշակերտները 

ու նրանց հատուկենտ ողջ մնացած 

ծնողներից մի քանիսը...

Գնում է ժամանակը... 28 տարի անց 

Լուսյա Սահակյանը դարձյալ պիտի 

մտնի վերաշինված ու իր խնդրանքով 

պահարաններից ազատված նույն 

դպրոցի նույն դասարան՝ երդումով. 

այլևս երբեք ոչ ոքի բացակա չի դնելու, 

որ էլ ոչ մի երեխա դպրոցի քանդվելու 

մասին երազանքներ չպահի։

Լուսյան պիտի բացի դասարանի 

դուռը, որտեղ ինձ սովորեցրին էս 

քաղաքի քնի ու արթնության իրական 

սահմանը...

Պիտի մտնի դասարան բոլորիցս իր 

համար Արեգ սարքելու ու Սևակի դասը 

գոնե էս անգամ, մինչև վերջ պատմելու 

համար...

Զգում եմ, որ գլուխս հիմա կպայթի 

երբեք չտեսածս պատկերների 

ծանրությունից:

...Զարթնել է քաղաքը, իսկ ես դեռ 

քայլում եմ ու մտածում՝ քնե՞լ էր արդյոք 

նա երբևէ...

ՄԵԼԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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հրաժեշտ տա, բայց վերջինս 

բահը դողացող ձեռքերից վայր 

չդրեց, անգամ չշրջվեց էլ որդու 

կողմը: Որդին լուռ շրջվեց ու ետ 

գնաց, վերցրեց ճամպրուկներն ու 

ընտանիքին առաջնորդեց դեպի 

մեքենան: Վերջին պահին Ճուտը 

շրջվեց ու վազեց պապի մոտ, ամուր 

փաթաթվեց նրա ոտքերին. Արշակ 

պապն էլ չդիմացավ, բահը ձեռքից 

գցեց, ծնկի եկավ ու թոռանն ամուր 

գրկեց: Հասկացանք, որ լալիս էին, 

մենք էլ սկսեցինք լալ... Հետո՞... Հետո 

հայրն եկավ ու նրան գրկած տարավ: 

Մինչև հիմա հիշում եմ մեր ընկերոջ 

ձայնը, թե ոնց էր հորը խնդրում իրեն 

չտանել, բայց... Նույնիսկ չհասցրեց 

մեզ մոտենալ, նստեցրեցին մեքենան, 

ու այդ երկաթի կտորը ուժեղ ծուխ 

արձակելով շարժվեց տեղից, տարավ 

մեզնից մեր մի մասնիկը, տարավ...

Մնացինք երկուսով... Քայլեցինք 

մեքենայի արձակող ծխի ետևից: 

Հասանք Արշակենց փայտե 

ցանկապատերին, կանգ առանք ու 

հայացքներս ուղղեցինք այդ արդեն 

միայնակ ծերունու կողմը: Ծեր էր, 

բայց վեհ ու հպարտ: Հայացքը մի 

պահ մեր կողմն ուղղեց, հետո մի 

կերպ վեր կացավ, նորից բահը ձեռքն 

առավ ու սկսեց փորել... Լուռ միմյանց 

նայեցինք երկուսով ու նույն կերպ լուռ 

էլ հեռացանք:

Միայն հիմա եմ հասկանում, որ այդ 

հպարտ ձյունեմորուսը հողում իր 

ցավն էր թաղում, իր կռիվն էր տալիս 

հողի հետ, դարդերն էր կիսում հողի 

հետ, սերն էր տալիս ու առնում հողից, 

ծիրանենիների հետ էր կիսվում: 

Միայն նրանք էին իր պես դիպել այդ 

հողին ու արմատներով ամուր կառչել, 

այնքան ամուր, որ երբեք էլ չէին պոկվի: 

Կծերանային, կցամաքեին, տեղում 

կայրվեին, բայց երբեք չէին պոկվի 

իրենց բաժին մի բուռ հողից...

Հասանք ճամփաբաժանին ու 

հայացքներով միմյանց հրաժեշտ 

տալով բաժանվեցինք...

Նրան չներկայացրի: Մեր եռյակի մյուս 

մասնիկն էր՝ Հայկը: Քչախոս էր, բայց 

խելացի, համարձակ, ընկերասեր, 

շատ բառեր կան նրան նկարագրող 

և միևնույն ժամանակ, ոչ մի բառ չի 

կարող նրան նկարագրել... 5 թե 6 

տարեկան էր եղել նա, երբ մահացել 

էր հայրը, և երևի դա էր հիմնական 

պատճառը, որ գրեթե միշտ տխուր էր, 

միշտ ինքնամփոփ:

Այն ժամանակ ես 13 տարեկան էի, 

Հայկը՝ 14, Արշակը (Ճուտը)՝ 11: 

Չնայած թվերով մեծ ու փոքր էինք, 

բայց չհաշված «Ճուտ» մականունը, 

մնացած հարցերում բոլորս նույնն էինք: 

Միասին էինք մեծացել, ու դեռ միասին 

էլ մեծանալու էինք, բայց...

Մի օր ընդհանրապես չհանդիպեցինք 

ՄԵՌՆՈՂ 
ԳՅՈՒՂԻ 
ԾԱՂԿԱԾ 
ԱՅԳԻՆ

- Գնում եմ...

- Ո՞ւր:

- Չգիտեմ,- մերոնք էին խոսում, 

պատահաբար լսեցի, բայց սիրտս լավ 

բան չի վկայում:

- Ինչի՞:

- Որովհետև գնում եմ...

Գնաց... Մեր եռյակի մի մասնիկն էր 

Ճուտը. երեքիցս ամենափոքրն էր: 

Ճիշտ էր զգում. ընտանիքով Ֆրանսիա 

էին գնում: Սպասեցին-սպասեցին, 

որ Արշակ պապին ճանապարհեին, 

հետո գնային, բայց տեսան՝ չէ, էդ 

մարդը միտք չունի տարեկիցների 

մոտ ուղևորվելու, թողեցին բախտի 

քմահաճույքին ու գնացին: Ախր, էդ 

ձյունե մորուքով իմաստունը մահվան 

հետ էլ էր պայման կնքել, որ իրենից 

վազն անցնի՝ մինչև գոնե փոքր որդին 

գնալու մասին մոռանա, տունն ու տեղը 

անտեր չթողնի, բայց... Չկարողացավ. 

ո’չ խրատելն օգնեց, ո’չ խռովելը...

Լավ եմ հիշում էդ օրը: Երկուսս 

հեռվից էինք նայում, մեքենան 

անընդհատ ազդանշան էր տալիս, 

որ արագացնեին, տանից դուրս 

գային: Արշակ պապն այգում էր, 

բահով ծիրանի ծառի շուրջ հողե 

շրջան էր անում, որ կարողանար 

ջրել: Անտարբե՞ր էր թե ազդանշանի 

հանդեպ, թե’ մյուս ձայների: Երբ 

Ճուտն ու տանեցիները դուրս եկան, 

նրա հայրը գնաց, որ Արշակ պապին 
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ես ու Հայկը: Այդ օրը գրեթե տանից 

էլ դուրս չեկանք: Երկրորդ օրը 

հանդիպեցինք երեկոյան, որոշեցինք 

գնալ Արշակ պապի մոտ: Նրանց 

այգին մայրամուտի և արշալույսի 

ժամանակ իսկական դրախտի էր 

նմանվում, մանավանդ այդ ժամանակ, 

երբ ծառերը ծաղկած էին:

Երբ հասանք, Արշակ պապը նստած 

էր ծիրանենիներից մեկի տակ, 

մեջքը դեմ արած ծառին, կողքին էլ 

բահի փոխարեն ձեռնափայտ էր: Մի 

տեսակ ավելի ծերացած էր երևում 

նա: Երբ ցանկապատի դռնակից ներս 

մտանք, դեմքին ժպիտ հայտնվեց: 

Մոտեցանք, գրկեց երկուսիս էլ: Մենք 

շատ էինք սիրում Արշակ պապին, նա 

էլ, ակներևաբար, մեզ: Բավականին 

զրուցեցինք, բայց երբ փորձում էինք 

Ճուտից ու նրանց գնալուց խոսել, 

խոժոռում էր դեմքը և միայն ասում էր.

- Էրթցվորի ճամպեն չեն փագե, լաո՜, 

մենագ տա Աստվաձ՝ էրթլու ճամպեն 

գդնողը, եդ գալու ճամպեն լե գդնի...

Արշակ պապը Էրգրի քաղցր 

բարբառով էր խոսում, նրա հայրն ու 

պապն էլ էին այդ բարբառով խոսել: 

Մեր գյուղի ավագներից շատերն 

էին այդ բարդ ու միևնույն ժամանակ 

շքեղ լեզվով խոսում: Այդ օրն առաջին 

անգամ Արշակ պապը պատմեց իրենց 

տոհմի պատմությունը: Պատմեց, թե 

ինչպես է իր ապուպապը թողել Մուշն 

ու եկել մեր գյուղ: Պարզվում է, առաջին 

գյուղ եկողներից մեկը հենց նա է 

եղել ու երբ եկել է, ծիրանի կորիզներ 

է տնկել, այդ օրվանից գյուղում 

ծիրանի ծառ ունենալը պատիվ էր, 

և փաստորեն դա էր պատճառը, որ 

գրեթե բոլորն ունեին ծիրանենիներ:

Պատմում էր հեռուն հառած թախծոտ 

հայացքով: Երբ հարցրեցինք, թե 

ինչու է միայն հիմա պատմում դրա 

մասին, նա լռեց ու հայացքն ուղղելով 

մեզ` ժպտաց... Այդ ժպիտն այնքան 

ուրիշ էր, այնքան խորն ու հոգեթով, որ 

մինչև օրս չեմ մոռացել: Եվ երբ նորից 

հիշում եմ այդ հայացքն ու ժպիտը, 

հասկանում եմ, որ դա ներման հայացք 

էր, ներում՝ ուղղված գաղթած պապին 

ու արտագաղթած որդուն...

Շատ խրատներ տվեց այդ կյանք 

տեսած մարդը նոր կյանք մտնող 

երկուսիս: Ճիշտ է՝ այն ժամանակ 

այդ խրատներից շատերը չէինք 

հասկանում, բայց հիմա հասկանում 

եմ, նույնիսկ նրա լռությունն եմ 

հասկանում...

Հետո մի բավական ժամանակ 

լռեցինք: Արևն էլ չէր երևում, բայց 

նրան փոխարինելու էին եկել պայծառ 

լիալուսինն ու աստղերը: Լռությունը 

խաթարեց Արշակ պապի խռպոտ, 

բայց քաղցր ձայնը.

- Լաո’, ծիրանիս ծառներ գջրի’ք. մեգ 

լը տեսար` զիմ Արշագ թոռ եդ էգավ...

Ասաց, վերցրեց մի բուռ հող, ամուր 

սեղմեց կրծքին, հետո մեզ նայեց ու 

կամացուկ ժպտալով հողով լի ձեռքը 

դանդաղ մաշված կոստյումի գրպանը 

տարավ, ծածուկ՝ ասես գողն իր 

գողոնն էր թաքցնում... Հետո գլուխը 

հենեց ծառին ու հայացքը երկնքին՝ 

անշարժացավ: Հայկը սկսեց հեկեկալ 

ու հոնգուր-հոնգուր լաց լինել. ի 

տարբերություն ինձ՝ նա հասկացել էր, 

որ Արշակ պապն էլ գնաց...

- Գնա՜ց,- բացականչեց նա ու գրկեց 

Արշակ պապի անշարժ մարմինը:

Այդ ժամանակ ես նոր հասկացա, թե 

ինչ էր կատարվել, վազեցի ու չգիտեմ էլ 

ինչպես հասա մեր տուն...

Արշակը գյուղի ծերերից վերջինն էր: 

Նրան հողին հանձնեցինք երկու օր 

անց: Որդիներին լուր էին ուղարկել, որ 

գան, բայց չեկան, փոխարենը գումար 

էին ուղարկել թաղման ծախսերը 

հոգալու համար: Թաղման ծախսերը 

հոգալու... Ախր, մեռած մարդու էլ ինչի՞ն 

էր պետք ճոխությունը: Ախր, այդ վեհ 

մեռելը վերջին պահին ընդամենը 

մի բուռ հող էր ուզում գողանալ այս 

աշխարհից ու տանել իր հետ, մի բուռ 

հող... Նրա համար չկար մի բան, 

որը թանկ կլիներ այն մի բուռ հողից, 

որի վրա իր հայրը, պապերն ու ինքն 

արյուն ու քրտինք էին թափել... Իսկ 

երազանքը մեկն էր, որ այդ հողին 

այլևս սուրբ քրտինք կաթեր միայն ու 
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իր պահած-փայփայած այգում միշտ 

ծաղկած ծիրանենիների նման անմեղ 

ու արդար մանկանց ճիչ լսվեր...

Էլ մնալու պատճառ չուներ, որդուն 

չկարողացավ ետ պահել, երազանքը 

մնաց անկատար, ու ինքն էլ գնաց...

Գուցե այնտեղ էլ ծիրանի այգի պիտի 

հիմներ...

Թաղման օրը Հայկը մի պահ մոտեցավ 

դագաղին, ինչ-որ բան շշնջաց, 

ապա արտասուքն աչքին մարդկանց 

բազմությունը ճեղքեց ու վազեց դեպի 

դիմացի սարը, ես էլ նրա ետևից: 

Հասանք Մեծ քարին ու բարձրանալով 

դրա վրա, երկուսով սկսեցինք լաց 

լինել, այնքան ուժգին, որ մեզ թվում էր` 

ամբողջ գյուղը կլսի, իսկ մենք ուզում 

էինք ամբողջ աշխարհը լսի, Ճուտն էլ 

լսի, լսի ու գա, բայց չլսեց...

Իսկ Հայկը պարզից էլ պարզ է՝ ինչ էր 

շշնջում Արշակ պապի ականջին, որ 

«գողացած» մի բուռ հողից իր հորն էլ 

մի քիչ տա՝ իր մանկական բռի չափ...

Տարիներ անցան էդ օրից:

Հայկի հետ գյուղամեջից քայլելով տուն 

էինք գալիս.

- Ասում եմ՝ տեսնես գյուղում քանի՞ 

հոգի մնացած կլինեն:

- Է՜, Հայկ, ինչ էլ բարդ հարց ես 

տալիս: Մի երկու տուն էստեղ, մի 

երկու տուն էնտեղ, ամեն մայլում մեկ-

երկու տուն է, որ դռներին կողպեք 

չկա: Մնացածների կեսից շատն էլ 

էսօր-էքուց են: Երիտասարդներից մի 

քանիսս ենք, մնացածն էլ մանր ոտ են, 

շուտով նրանք էլ կգնան:

- Բա հետ եկո՞ղ:

- Հայկ, մեր միջից մեծն ու խելոքը 

դու ես, բայց հիմա էնպիսի հարցեր 

ես տալիս... Էսքան ժամանակ քանի՞ 

անգամ տեսար, որ գնացողը ետ գալու 

ճամփեն գտնի...

- Եսիմ...

- Չես տեսել... Էդպես մենակ դու ես՝ 

մի ոտքդ էստեղ, մյուսը` քաղաքում, 

դու էլ սովորում ես, չես գնացել ,- 

ժպտացի ու ձեռքս Հայկի ուսին գցելով՝ 

շարժվեցինք դեպի ճամփաբաժանը:

- Բա դո՞ւ: Ինչի՞ չեկար հետս սովորելու, 

գոնե դու էլ էս անտեր գյուղից դուրս 

կգայիր...

- Անտե՜ր... Հայկ, Հայկ, ի՜նչ գյուղ էր, է՜, 

դարձավ անտեր. մնացին մեռելներն 

ու մեռել թաղողները... Ո՞նց գայի, 

դու էլ լավ գիտես, հերս հիվանդ է՝ 

անկողնային, մերս էլ մի կերպ է տան 

հոգսը հասցնում... Քեզ հորեղբայրդ 

օգնում է, ես էլ ո՞վ ունեմ, ես էլ ո՞ւր պիտի 

գնամ...

Լռեցինք: Արշակենց տանն էինք 

հասել: Աշնանային թափված 

տերևները ոսկեգույն գորգի պես 

փռվել էին այգով մեկ, քամին նույնիսկ 

փողոցն էր զարդարել այդ տերևներով, 

մայրամուտ էր: Մի պահ կանգ առանք 

սովորության համաձայն, հետո նորից 

շարժվեցինք: Մի փոքր էր մնում 

ճամփաբաժանին հասնելու, երբ Հայկը 

խախտեց եդեմական լռությունը.

- Գնում եմ...

- Գնա...

- Չէ լուրջ, գնում եմ:

Անտարբեր հայացքս ուղղեցի հեռուն:

- Երկու օրից, մորս էլ վերցնում եմ ու 

գնանք հոպարենց մոտ՝ Մոսկվա,- 

Հայկի խոսքերը կարծես սղոց դարձած 

գնում գալիս էին հոգումս:

- Բա պապա՞դ:

- Պապան... Էսօր գնացել էի մոտը, 

ասացի, որ գնալու եմ... Բան չասեց... 

Հիշո՞ւմ ես Ճուտի գնալուց Արշակ 

պապը ո՞նց էր, այ ճիշտ էդպես էլ հերս 

էր լուռ... Բայց դե ինչ արած՝ ապրել ա 

պետք...

- Դե բա ոնց... Մեզ հո ապրել պետք 

չի, մենք ի՞նչ գիտենք՝ էդ ինչ ա...,- 

հայացքս փախցրեցի, որ հանկարծ 

չհանդիպի Հայկի անտարբեր 

հայացքին:

Մոտեցա ու նստեցի ճամփեզրի երկու 

քարերից մեկին ու նշան արեցի, որ 

ինքն էլ նստի, չնստեց... Ինչ-որ բան 

ուզեց ասել, բայց կուլ տվեց, սպասեց, 

որ ես հարցնեմ.

- Բա ՞...

- Անի՞ն... Անին ի՞նչ, քեզ թվում ա` Անին 

պիտի մնա՞: Չէ՜, ինքն էլ կգնա, վաղ 

թե ուշ կգնա... Էսպես մեկ էլ տեսար 

բախտս բերեց, մոտ տեղ եկավ...

Նայում էի Հայկի աչքերին ու չէի 

ճանաչում: Չէի հասկանում` ինչն է 

փոխվել, չէի հասկանում` ինչ դև է մտել 

նրա մեջ, չէի հասկանում ոչինչ: Խոսում 

էր, բողոքում, արդարանում, բայց ոչինչ 

չէի լսում...

Գնաց... Միայն մի բան խնդրեց վերջին 

պահին.

- Մեկ-մեկ հորս գերեզմանի 

ծիրանենին կջրես, մեկ էլ տեսար...

Գիտեմ, գիտե՜մ... Հորդ գերեզմանի 

ծիրանենին էլ կջրեմ, Արշակի այգունն 

էլ, ձեր բակինն էլ կջրեմ... Բայց մեռնող 

գյուղի ծաղկող ծիրանենին ո՞ւմ է պետք, 

լաո՜...

Չլսեց... Մեքենան սլանում էր առաջ, 

իսկ ես՝ նրա ետևից՝ ոտքերս մի կերպ 

քարշ տալով: Ես դեռ գնում եմ նրա 

ետևից, դեռ գնում եմ...

- Պա՜պ, կներես ինձ...

- Գիտեմ, որդի՜, գիտեմ...

Գնաց...

ՄԱՐԱՏ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ
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Հայաստանի ազգագրական 

յուրաքանչյուր շրջան ունեցել 

է իրեն հատուկ հարսանեկան 

ծիսակարգ։ Հայկական գյուղերն 

այնքան ներփակված են եղել, 

որ հաճախ հարևան գյուղերի և 

նույնիսկ նույն գյուղում ապրող, 

բայց տարբեր ծագումնաբանություն 

ունեցող ընտանիքներն ունեցել են 

հարսանեկան տարբեր ավանդույթներ։

Հին հայկական ավանդական 

հարսանեկան ծեսերի հանդեպ 

հետաքրքրությունս սկսվել է 

դեռևս  տատիս՝ հարսանեկան հին 

ավանդույթների՝ «խնամախոսություն», 

«խոսքկապ», «նշանադրություն», «հղե 

կտրել», «Հալավօրհնեք», «շորձևքի» 

մասին պատմող  զրույցներից։ 

Վերջերս Մեղրաձորի պատմության 

մասին գրքի ուսումնասիրությունը 

առիթ հանդիսացավ, և ես որոշեցի 

գնալ Մեղրաձորի հին հարսանեկան 

ավանդույթների հետքերով... Կարծում 

եմ դրանք ձեզ էլ կհետաքրքրեն:

Աղջկատես
Գյուղում «աղջիկ ճարելու» իրավունքը 

բացառապես պատկանում էր 

երիտասարդ ամուսնացողի 

ծնողներին, մասնավորապես՝ մորը։ 

Ամուսնացողի մայրը, եղբոր կանայք 

կամ քույրերը աղջիկ էին ընտրում 

աղբյուրը ջրի գնալիս, եկեղեցում, 

հարսանիքների կամ այլ հավաքների 

ժամանակ։ Երբեմն ավելի մոտիկից 

ճանաչելու համար որևէ պատրվակով 

այցելում էին իրենց տները։ Աղջկանից 

ջուր են խնդրում, որ առիթ ունենան 

իրեն «լավ զննելու», ասեղ թելել տալիս` 

ստուգելու համար նրա տեսողությունը, 

նայում ոտքերը «իլանջուղ» (անբուժելի 

վերք) չունենա և այլն։ Աղջիկ ընտրելիս 

հաշվի էին առնում նաև նրա մոր 

բնավորությունը, համեստությունը։ 

Դեպքեր են նկատվել, երբ հայրը կամ 

ավագ եղբայրն առանց նախօրոք 

տղային տեղյակ պահելու, նշան 

են տվել իրենց կողմից հավանած 

աղջկան։ Ընդդիմանալն անիմաստ է 

եղել։

Հարսնատես
Նշանտուքի հաջորդ օրը փեսան իր 

մեկ-երկու ընկերների հետ երեկոյան 

այցի էին գնում աներանց տուն՝ 

հարսնացուին տեսնելու՝ իրենց 

հետ տանելով օղի կամ գինի, չրեր, 

կոնֆետներ ու մի հատուկ նվեր հարսի 

համար։ Հյուրասիրությունից հետո 

հարսն ու փեսան հաճախ քենիներից 

մեկի հետ առանձնանում էին խոսելու։ 

Հարսը մինչև նվեր չստանար, փեսայի 

հետ չէր խոսում։ Նվերը կոչվում էր 

«խոսելա», որը սովորաբար լինում 

էր ճակատի ոսկի, մատանի կամ այլ 

արժեքավոր իր։

Շոր կտրեք
Հարսնացուի պսակի զգեստը 

պատրաստում են փեսայի ծնողները` 

հաճախ նշանտուքի ժամանակ 

ստացված նվերների հաշվին։ Այդ 

նպատակով հավաքվում են բարեկամ 

կանայք` «շոր կտրելու»։ Երկու կին, 

որոնք հմուտ են շոր կարելու գործում, 

գնում են հարսի տուն, վերցնում են 

նրա չափսերը, վերադառնում ու ձևում 

շորերը։ Ձևարար կինը մկրատը դնում 

էր կտորին ու ասում` «մկրատը չի 

կտրում»։ Սկեսուրը մի նվեր էր տալիս 

վերջինիս, որից հետո ձևում և իրար 

մեջ բաժանում էին՝ կարելու։ Վերջին 

ժամանակներս այս արարողությունը 

վերափոխվել է և կոչվում է «հարսին 

շոր առնել»։

Գլուխլվա
Հարսանիքից ութ օր անց հարսի 

մայրը մի քանի բարեկամուհիների 

հետ գալիս էր փեսայի տուն` 

հարսի (աղջկա) գլուխը լվանալու։ 

Հրավիրում էին նաև փեսայի 

հարազատ բարեկամուհիներին: 

Նրանք հանդիսավոր կերպով լվանում 

էին հարսի գլուխը և վերջում առատ 

հյուրասիրվում խնամու կողմից։

Գյուղում հարսանիքների ժամանակ 

մասնակիցներից մեկը փեսայի տուն 

հասնելիս բակում երգել է.

Թագավորի մեր դուրս արի, տես, թե 

ինչեր ենք բերե.

Թոնիր վառող ենք բերե, տախտ ավլող 

ենք բերե.

Կովեր կթող ենք բերե, գլուխդ տփող 

ենք բերե...

Բացի այս սովորույթներից, 

եղել են նաև «տաշտատրեք», 

«միս մորթելը», «հարսանիքի 

հրավերք», «թագավոր նստել», 

«շնորհօրհնեք», «հարսնահանեք» 

ծեսերը։ Կենցաղային մշակույթը, 

կախված ժամանակաշրջանից, 

արագ փոփոխվում է, և այսօր 

հին հայկական ավանդական 

ծիսակարգերը փոփոխվել և 

արդի կենսապայմաններին ու 

մտածողությանը համապատասխանող 

երանգ են ստացել։

ՌԻՄԱ ՇԱՀԻՋԱՆՅԱՆ

ՄԵՂՐԱՁՈՐԻ 
ՀԻՆ ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ 
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՀԵՏՔԵՐՈՎ



24 Տասնյոթ | Ձմեռ - 2020/2021

ԾԱՆՐ ԲԱՌԵՐ
Երբևէ Մովսես Խորենացու «Ողբ»-ը 
կարդացե՞լ եք։ Եվ ի՞նչ եք զգացել 

առաջին անգամ կարդալիս։

Երբ կարդացի առաջին անգամ, 

չզգացի այն խորն ու արմատացած 

ցավերը ամեն մի տողում, որ գոյություն 

ունեին։ Ես չէի հասկանում, ինչպես 

կարելի էր ողբալ մի երկրի համար, 

եթե միևնույն ժամանակ ասում էին, 

որ հենց նույն երկրի ժողովուրդը 

միասնական է, ազնիվ, արի, շատ 

փորձությունների ու դժվարությունների 

միջով անցած։

Անցան տարիներ, ու ես ժամանակ առ 

ժամանակ վերընթերցել եմ «Ողբ»-ը։ 

Ես հասկացել եմ, որ կան տողեր, 

որոնք մեր առօրյան նկարագրում են 

ամենաիսկական ձևով։ Ու չնայած 

ամենաճիշտ տողերին, որ կան «Ողբ»-

ում, որոնք առավել քան արդիական 

են, այնուամենայնիվ ես չեմ կարող 

համաձայնվել, 

որ 

զինվորական-

ներն անարի 

են կամ զենք 

ատող։ Ու 

այս տողերն 

իր սրտում 

կժխտի 

յուրաքանչյուր 

հայ հիմա՝ 

պատերազմից 

հետո։ Մենք 

անզոր ենք, 

այո՛, բայց 

որքան 

զորեղ են 

նրանք: Մենք 

անկարող 

ենք, այո՛, 

բայց որքան 

փորձություն-

ներ 

հաղթահա-

րեցին նրանք։ 

Նրանք, որ 

նռնակներ 

պայթեցրեցին 

իրենց 

ձեռքերում, 

այդքան 

արիությո՞ւն։ 

Նրանք, որ 

ընկերոջը 

փրկելու 

համար, իրենք 

նահատակվե-

ցին, կյանքեր փրկեցին՝ կյանքերի 

գնով։ Եվ ես, այս ամենը միայն լսել 

եմ, լսել եմ, որ չեն ունեցել զենքեր, 

որ շատերը հրաշքով են փրկվել, 

որ բոլորը գիտակցաբար են ընկել 

դաշտերում, որ... բայց... եթե...

Պատերազմից հետո այլևս ոչ մեկի 

դեմքին չկա անկեղծ ժպիտ, իսկ 

իրավունքը կա՞ ժպտալու։

Մորաքրոջս ամուսինը զոհվեց 

կռվում... Երկար օրեր անցան, երբ 

կարողացա խոսել մորաքրոջս հետ, 

ու ի՞նչ սփոփանքի խոսք կարող էր 

լինել, որ կարողանար սփոփել նրան։ 

Չկան նման խոսքեր, որովհետև իր 

երեքամյա որդին սպասում է հորը, 

ու ամեն օր մորաքրոջս հարցնում է. 

«Մամ, բա պապան ե՞րբ ա դիրքերից 

իջնելու»: Դաժան է...

Դաժան է, երբ իմանում ես, որ զոհվել 

է 19-ամյա համագյուղացիդ, ու դաժան 

է նրա հարազատների աչքերին 

նայելը։ Դաժան է, երբ իմանում ես, 

որ զոհվել է մյուս համագյուղացիդ, ու 

դաժան է նրա երեխաների աչքերի 

մեջ նայելը: Ու թեև այս ամենին, 

անչափ հպարտություն կա, որ 

ճանաչել ես նրանց։ Դաժան է, երբ չես 

ճանաչում ուսուցչուհուդ որդուն, բայց 

իմանում ես, որ նա հերոս է դարձել` 

իր քաջությունն օրինակ դարձնելով 

հաջորդ սերունդներին, ու դաժան է 

ուսուցչուհուդ աչքերին նայելը։

Պատերազմի տասներորդ օրն էր, երբ 

հեռուստացույցով ընկերուհուս եղբոր 

անունը հայտնեցին, բայց նրանից 

ոչ մի լուր չկար։ Ես երբեք չեմ կարող 

մոռանալ այն պահը, երբ ընկերուհիս 

ուրախ ձայնով ասաց, որ սուտ է լուրը, 

ու նա հաստատ կզանգի ու հաստատ 

կգա... Ու դաժան է այդքանից 

հետո 4 ամիս անց նրա դին հողին 

հանձնելը։ Մյուս ընկերուհիս էլ, երբ 

ուշանում էր եղբոր զանգը, մեռնում ու 

վերակենդանանում էր, երբ լսվում էր 

հեռախոսի այդքան սպասված զանգը։

Շատերը չէին մտածում, որ վերջին 

անգամ են իրենց որդուն համբուրելու, 

երբ ուղարկում էին բանակ։ Ուղարկո՞ւմ 

էին, տանո՞ւմ էին, թե կամավոր էին 

գնում՝ քաջերը։

Մենք պայքարում ենք ողջ կյանքում` 

ինչ-որ երազանքներ իրականություն 

դարձնելու համար, ու դաժան է 

գիտակցել, որ նրանք մեզ համար, 

իրենց նվիրական երազանքները 

դաջեցին սառը հողերին։ Դաժան 

է գիտակցել, որ ոչ ոք, ոչ ոք չի 

կարողանալու ետ բերել նրանց, 

դաժան է գիտակցել, որ մենք ոչ ոք ենք 

տարօրինակ աշխարհում այս։

Այս ամենը, որ 44 օր կրծեց մեր հոգին, 

ու շարունակում է մաշել մեզ ու մեր 

սրտերը, գրվելու է դասագրքերում, 

դառնալու է պատմություն, որը 

աշակերտներին սովորեցնելու են 

2-3 դասաժամում, հետո ծույլերից մի 

քանիսը չեն հիշելու զոհերի թիվը, ու 

գրքերից են արտագրելու։ Այն, ինչ 

կործանեց շատերին, ուղղակի մնալու 

է գրքերում, ու պատմելու են, կարդալու 

են միայն, այն, ինչ մենք զգացինք 

ու մինչ այժմ էլ ոչինչ չի հանում այդ 

վիճակից...

Մովսես Խորենացու «Ողբ»-ը 

կարդացել եք անշուշտ: Զգացե՞լ եք 

ամեն բառի ու հնչյունի ծանրությունը...

ԵԼԵՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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Երկար ժամանակ է, ինչ դժվարանում 

եմ ընկալել այն հանգամանքը, որ ես 

ուսանող եմ:

Բարև, ես Աննան եմ, 1-ին կուրսի 

ուսանողուհի...

Սա, իհարկե, ոչինչ չի կարող նշանակել 

շատերի համար, բայց ինձ համար մի 

հաստափոր գրքի պատմություն է: Ես 

առաջին օրվանից թերահավատորեն 

եմ մոտեցել այս նախադասությանը: 

Հաճախ եմ ինքս ինձ հետ խոսում 

ու փորձում հասկանալ, թե ի՞նչ է 

նշանակում լինել ուսանող: Լինել 

ուսանող նշանակում է` մի ամբողջ 

կիսամյակ ինքդ քեզ համոզել, որ էլ 

դպրոցական չես, որ էլ դպրոց չես 

գնալու, ու էն փաստը, որ դպրոցը 

ավարտել ես, որ ուսանող ես...

Լինել ուսանող նշանակում է` 

հասկանալ, որ գիշերը գոյություն ունի 

կյանք՝ լեկցիա կարդալու, մեկ օրում 

քննության պատրաստվելու և թղթերը 

գրկելով մի լավ լացելու համար: 

Հասկանալ, որ գիշերն ընդհանրապես 

քնելու համար չէ:

Լինել ուսանող նշանակում է` 

հեռախոսի մեջ ունենալ լեկցիայի լիքը 

նկարներ, բայց միևնույն է, դրանք քեզ 

երբեք պետք չեն գալու:

Լինել մերօրյա ուսանող նշանակում 

է` ավելի շուտ սովորել «զումի» 

գաղտնիքները, քան մասնագիտական 

լեկցիաներ կարդալ: Կամ արթնանալ 

դասից 5 րոպե առաջ, ներկա ստանալ 

ու մի ժամ էլ քնել:

Լինել ուսանող նշանակում է` կա՛մ 

պարապել, կա՛մ մտքում միշտ «Հայր 

մերը» ասել: Կամ պատասխանել այն 

հարցին, որը պարապելու ժամանակ 

ասել ես. «Ա, լավ դե, միևնույն է, սա 

ինձ չի ընկնելու»:

Լինել ուսանող նշանակում է` բարձր 

կուրսեցիների հետ բարեկամներ 

լինել, որ ամեն հարց առաջինն իրենց 

տաս, դասախոսների մասին մի լավ 

հարցուփորձ անես ու կարծիք կազմած 

գնաս առաջին դասին:

Լինել մերօրյա ուսանող նշանակում 

է` իմանալ, որ հեռախոսի էկրանը 

կիսվում է, բայց  այնուամենայնիվ, իմ 

նմանները չեն կարողանալու կարդալ, 

որովհետև տեսողությունը վաղուց լքել 

է:

Դե ինչ, ողջույններս բոլոր նրանց, 

ովքեր դեռ չեն հավատում ուսանող 

լինելուն, ովքեր ամեն պահ կարոտում 

են դպրոցը, ովքեր երազում են 

մտնել համալսարանի շենք, ովքեր 

իրականում մարդկանց հետ շփման 

կարիք ունեն:

ԱՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԼԻՆԵԼ ՈՒՍԱՆՈՂ
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Թվում էր, թե սովորական  կիրակի օր 

էր սեպտեմբերի 27-ը: Տան գործեր, 

դասեր, ինտերնետ, հարազատներ։ 

Թվում էր... Սովորության համաձայն, 

արթնանալուց հետո հեռախոսս 

եմ ձեռքս վերցնում, facebook-ի 

նորությունները թերթում: Այս  

առավոտն ուրիշ առավոտ էր, 

տարօրինակ զգացողություններով։ 

Ընկերուհիս բանակում ծառայող 

ընկեր ուներ, նկատեցի, որ մի քանի 

անգամ զանգել է: Մտածեցի երևի մեր 

ամենօրյա հեռախոսազանգերից է, 

որոշեցի` հետո կզանգեմ։ Մտա իմ էջ  

ու երանի այդ նյութերը չկարդայի...

Մեզ մանկուց ասել են, որ ամեն ինչից 

թանկ Հայրենիքն է, եթե չլինի մեր 

երկիրը` չենք լինի նաև մենք, ու հա, ես 

շատ եմ սիրում մեր երկիրը:

Հանգամանքների բերումով, 

մենք ապրում ենք Ռուսաստանի 

Դաշնությունում, բայց ապրում հայի 

ոգով ու ավանդույթներով: Ինձ 

ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ շատ 

մեծ դժվարությամբ եմ համակերպվել 

այս կյանքին` ընկերներից, 

հարազատներից ու հայրենիքից 

հեռու։ Կարդալուց միանգամից հետո 

գոռացի. «Պա՜պ, կարդացե՞լ ես, որ 

Արցախում պատերազմ ա, Նարեկը, 

պապ...»:
Նարեկն ավագ եղբայրս է, ով մի 

քանի ամիս էր, ինչ ծառայում էր Հայոց 

բանակում։ Նարեկը փոքր հասակից 

սիրում էր ռազմական կյանքը, 

դպրոցական տարիքում հաճախել 

է «Պատանի Երկրապահ» ակումբ, 

ուներ կրտսեր սերժանտի կոչում, 8-րդ 

դասարանից հաճախել է Տիգրան 

Մեծ-ի անվան ռազմամարտական 

հատուկ վարժարան։

Զգացի, որ լռություն է: Արագ 

հագնվեցի, դուրս եկա սենյակից ու 

տեսա, որ հայրս տխուր ու լարված 

լուրերն է լսում։

Հարցրեցի.

-Պապ, Նարե՞կը, բա: Իրենց մոտ էլ ա՞ 

կռիվ,- անհամբեր սպասում էի, որ մի 

բան կասի:

-Արևիկ, քիչ հարցեր տուր,-մի քիչ 

ջղայնացած պատասխանեց նա,- ես էլ 

քո պես տանն եմ։

Շատ նեղացած հետ գնացի իմ 

սենյակ։ Անկեղծ ասած, լարված 

իրավիճակ էր տանը, ոչ մի բանի 

հավես չկար։ Հեռախոսը ձեռքիս 

էր ամբողջ օրը, ու նորից ինձ զանգ 

եկավ: Ընկերուհիս էր։ Մեղավոր 

զգալով վերցրեցի հեռախոսը, ու սկսեց 

լացելով պատմել, որ զանգ չի գնում, 

տուն չի զանգել, ոչ մի նորություն 

չկա ընկերոջից։ Ես իմ վախերով 

ու լարված լինելով փորձում էի 

հանգստացնել իրեն, որ կռիվ է, երևի 

կապ չկա, երևի հեռախոս չունեն ու 

լիքը նման  պատճառներ: Հետաքրքիր 

է, չէ՞, իմ ներսում մեծ վախ ու տագնապ 

կա, բայց ես հանգստացնում եմ իրեն։ 

Խոսեցինք, մի քիչ թեթևացավ: Նորից 

գնացի պապայի մոտ, ամեն նոր 

բան կարդալուց պապային էի ցույց 

տալիս, կամ պապան էր ամեն 20 

րոպեն մեկ հարցնում՝ ի՞նչ նոր բաներ 

եմ կարդացել։ Մենք Նարեկի մասին 

լուրեր էինք իմանում տատիկիս ու 

քույրիկիս միջոցով, ովքեր նույնպես 

ապրում էին Հայաստանում։ Ամեն 

խոսելուց պապան ասում էր.

- Քիչ մնաց, մամ, գործս ավարտեմ` մի 

քանի օրից անպայման գալու եմ։

Տատին էլ մեծ հույսով, բայց վախեցած 

ձայնով, պատասխանում Էր.

- Աստված մեծ ա: Վաղը հուսանք` լավ 

օր կլինի, կարիք չի լինի գաս: Երեխեք, 

ընտանիք ունես, իրանց ո՞ւմ հույսին ես 

թողնելու։

Չեմ կարող նկարագրել, թե 

ինչ քաոս էր մեր տանը: Ամեն 

հեռախոսազանգից մենակ լսում էի, որ 

պապաս գնում ա, ու հաստատ պետք 

ա տեսնի իր միակ որդուն, որ եթե իր 

հետ մի բան պատահի...

Անցավ մեկ շաբաթ: Ամեն օր նույն 

վատ լուրերը, լաց, քաոս, անորոշ 

իրավիճակ։ Դասի էի, մտա տուն, 

փոքր քույրս վազեց դռան մոտ ու 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՈՒ 
ԻՄ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ
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կամաց ականջիս փսփսաց.

-Պապան վաղը գնում ա պատերազմ: 

Ես չեմ ուզում, վախենում եմ։

Պապաս առաջին անգամ չէր 

գնում պատերազմ, ու շատ ենք լսել 

պատերազմի մասին։ Երևի թե չհիշեմ 

մի օր, որ մեր տանը չհնչի Հայաստան 

անունը։

Նեղված, համարյա լացելով, ասացի.

- Հանգստացի, լավ կլինի: Պապան 

միշտ իր խոսքը կատարում ա,-ու մտա 

սենյակ: Նստած էին բոլորը։

Պապան խոսում էր հեռախոսով, 

քույրերս վախեցած ու լացելով նստած 

էին սենյակում... Ե՞ս, ես էլ ի՞նչ: Միշտ 

փորձում էի պապայի մոտ հանկարծ 

չլացել, որ իրեն վատ չզգա: Առանց էն 

էլ շատ տխուր էր: Ես էլ սկսեցի լացելով 

պապային մոտենալ...

-Պապ, բա մե՞նք։

- Արևիկ, մի սկսի, էլի: Լավ կլինի, իմ 

աղջիկ: Դուք բոլորդ իմ երեխեքն եք, 

բայց իմ միակ տղեն հիմա մահ ու 

կյանքի կռիվ ա տալիս, հասկանո՞ւմ ես: 

Պատերազմը ձեր համակարգիչների ու 

հեռախոսների միջի կռիվ խաղերից չի: 

Մի բախտ ա, մի շանս: Ես չեմ կարա 

մնամ, տղուս պետք ա հասնեմ։

-Հասկանում եմ, պապ, ես քեզ շատ 

եմ սիրում,- լացելով ասացի ու գրկեցի 

պինդ։

Հումորը չէր կորել պապայի.

-Դե լավ, էլ մի կեղծավորություն արա: 

Հեսա գնամ, ջղայնացնող չի լինի էլ։

-է, պապ,- նեղացած գնացի սենյակ։

Էդպես ամբողջ օրը նույն քաոսն էր: 

Տեսած կլինեք, որ կոնֆետներ, ուտելիք 

էին ինչ-որ գրվածքներով ուղարկում 

մեր զինվոր տղերքին։

Հիշեցի, որ ժամանակ կա մինչև վաղը: 

Մենք էլ կարող ենք պատրաստել: 

Քրոջս հետ արագ հագնվեցինք ու 

գնացինք խանութ։

Արդեն տանն էինք, մաղթանքներ էի 

պապայից հարցնում, որ գրենք, ասում 

եմ.

-Պապ, գրե՞մ` Մանուկյան 

Նարեկին քույրերից, կամ` չէ, չէ, 

Մանուկյաններից` Նարեկին։

Պապան մի տեսակ թարս նայեց ու 

ասաց.

-էդ զիզի-բիզի, թիթիզ բաները 

վերջացրեք ու անուն առանձին չգրեք: 

Ինձ համար սահմանում բոլորը  

հավասար են: Սաղ էլ իմ տղերքն են, 

սիրուն չի, Արև: Մի ուրիշ լավ բան գրի։ 

Մտածեցի, որ իրոք, ճիշտ էր, իմ ու քո 

չկար, մեր ու ձեր չկար. բոլորը մերն են։

Արդեն երեկո էր: Պապայի ընկերներն 

էին գալիս-գնում: Երբ բոլորին 

ճանապարհել էինք, պապայի 

պայուսակն էինք դասավորում 

ու, ամենակարևորը ինձ համար 

կոնֆետներն էին: Րոպե մեկ ասում էի՝ 

չմոռանանք։

Նստած խոսում էինք, պապան.

-Խելոք կմնաք, դասերին ուշադիր եղեք, 

մամային կլսեք, որ նեղացնողներ 

լինեն` հոպարին կզանգեք ու ամեն 

հարցով հոպարին կդիմեք։

Լռություն էր: Տխուր ու լարված 

իրավիճակ: Չգիտեի՝ ինչ ասել, սիրտս 

լիքն էր.

- Պապ, բայց կգաս չէ՞, հաստատ:

- Բա ոնց, բալես, գալու եմ անպայման, 

չվախենաք, ցավդ տանեմ։

Լացելով գրկեցի պապային: Այդ մի 

քանի օրը շատ էի պապային գրկում ու 

ասում, որ շատ եմ սիրում: Պապան էլ 

գրկում էր երկար ու հետո մի կատակ 

անում անպայման։

Արդեն ուշ ժամ էր: Պապան հերթով 

ուղարկեց քնելու: Գիշերը պետք  է 

գնար, քույրերս «բարի գիշեր» ասացին 

ու գնացին քնելու: Մաման էլ ասաց, որ 

ձայն կտա պապայի գնալուց: Ինձ էլ 

ուղարկեցին, բայց քունս չէր տանում: 

Լաց էի լինում  միայն, բայց թաքուն, որ 

պապան չնկատի։

Գնալու ժամն էր մոտենում, պապան 

պատրաստ էր, զինվորական գրքույկն 

էր կարևորը ու անձնագիրը, ձեռքից 

ցած չէր դնում։ Մենք լուռ հետևում 

էինք մամայի հետ, գրկել էինք իրար: 

Պապան նստեց, ասաց, որ ուրախ 

լինենք` տղու մոտ ա գնում, իր 

երկիրը պահելու ա գնում, ու բացի էդ, 

ճանապարհ գնացողի հետևից չեն 

լացում։ Ամեն օր ուզում էի ասել, որ ես 

էլ եմ ուզում գալ, բայց հասկանում էի, 

որ կջղայնանա, ու չէի ասում։

-Պապ, գոնե կարա՞մ գամ, քեզ 

ճանապարհեմ հոպարի հետ,- գիտեի՝ 

ինչ էր պատասխանելու, բայց հույսով 

սպասեցի պապայի խոսքին։

-Չէ, Արև, դասի եք վաղը: Մնա տանը` 

տնեցիքի մոտ, կռիվներ չանեք, խելոք 
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մնացեք, մինչև գամ հասնեմ, բալես։

Լուռ էի, որովհետև պապայի 

որոշումները չէր քննարկվում։

Հոպարս հասավ, դուրս էին գալիս 

արդեն, պապայիս ընկերներն էլ էին 

եկել, մեր ավանդույթի համաձայն, չէի 

մոռացել ջուրը, դողացող ձեռքերով 

ջուրն էի պահել։

Քույրերս հրաժեշտ տվեցին լացելով: 

Ես արդեն հուզվել էի, մամայի հերթն 

էր, ու վերջապես եկավ իմ հերթը...

-Պապ, մի գնա, էլի, խնդրում եմ։

-Չեմ կարա, մի սկսի, Արև, մի լացի, 

ասել եմ, չէ՞` գալու եմ։

-Հա, պապ, դու միշտ ասում ու անում 

ես, չմոռանաս։

Գրկեց, ինքն էլ, ես էլ լացում էինք: 

Հազիվ բաց թողեցի պապային, ու 

շարժվեց մեքենան։

Անցան օրերը, ժամերը: Մեր տանն 

ուղղակի քաոսից ավելի վատ էր 

իրավիճակը։ Հաց չէր ստացվում 

ուտել առանց պապայի ու առանց իր 

հումորների, չէինք կարողանում քնել, 

կարոտ էր տիրում տանը։

Մի քանի օր էր, ինչ Հայաստանում 

էր, բայց կամավորագրվել էր ու շատ 

զարմանալի կերպով հենց Նարեկենց 

մոտ գնացել։

Ամեն նոր ցուցակում Մանուկյան 

ազգանունն էի ման գալիս, 

վախենալով ու սրտի դողով։

Երբ շանս էի ունենում պապայի հետ 

խոսելու, սիրտս ուրախություն էր զգում։

Միշտ իմ` բարև պապա, ո՞նց ես, պապ 

ջան-ը ժպիտ էր տալիս պապային։ 

Հոպարը խոստացել էր, որ պապային 

զանգելուց ինձ կկանչի, որ խոսեմ, եկել 

էր էդ օրը։

-Բարև, պապ ջան, ո՞նց ես:

Ծիծաղում էր, մեկ էլ.

-Բարև, Արև, բա ո՞ւր ա մուննաթդ,-

շարունակում էր ծիծաղել։

Ես միշտ բարևելուց կոպիտ հնչող 

ձայնով եմ բարևում բոլորին ու 

երկարացնում վերջավորությունները։

-Աաա... Լավ էլի, պապ, էլի ձեռ ես 

առնում,-մուննաթով պատասխանեցի 

ես։

-Լավ եմ, իմ աղջիկ, դուք ո՞նց եք: 

Պատմի կարճ նորությունները։

Նարեկը կողքին էր.

-Բարև, քուրս, ո՞նց ես, նեղացնող չկա՞։

Չեմ կարա ասեմ՝ ինչ էի զգում 

իրենց հեռու լինելուց, բայց 

իրենց հոգատարությունից` երևի 

երջանկություն։

Ամեն խոսակցության վերջում Նարեկս 

ավելացնում էր.

-Շատ եմ կարոտում ու շատ-շատ 

սիրում եմ բոլորիդ։

Պապան էլ, սովորության համաձայն, 

մի կատակ պետք է ավելացներ.

-Լավ, լավ, հերիք ա ձևեր թափեք, 

անջատեք։

Նարեկս ու պապաս չդարձան այդ 

անիծյալ փամփուշտների զոհը, ամեն 

ինչ լավ է։

Ասեմ, որ պատերազմը փոխեց ինձ, 

չեմ ասի, թե առաջ չէի լսում պապայիս, 

բայց հիմա ամեն ինչ իր սրտով պետք 

է լինի, ու ամեն ինչ պետք է անեմ, որ 

իրեն երջանիկ ու գնահատված զգա, 

միշտ ժպտա։

Պատմությանս համար շատ ավելի 

երկար ժամանակ է պետք, բայց 

փորձեցի համառոտ ներկայացնել, 

շատ բաներ էլ չպատմեցի։

Ուզում եմ  ասել,  որ կյանքում 

երբեք չենք իմանա, թե վաղն ինչ 

կերպ կդասավորվի, ինչ կլինի, 

ինչ դժվարություններ կծագեն, 

ուզում եմ մենք գնահատենք մեր 

ծնողներին, մեր հարազատներին, 

մեր ընկերներին: Պատերազմը վառ 

ապացույց էր, որ միշտ չի մեր ուզածը 

կատարվում, բայց համոզված եմ, 

կորցնելու վախը փոխում է մարդկանց, 

սկսում ենք գնահատել այն ամենը, 

ինչն առաջ թվում էր, թե էական չի:

Խոնարհվում եմ մեր հերոս տղաների 

մայրերի ու հարազատների առջև, 

խոնարհվում եմ այն տղաների 

առջև, ովքեր հիմա սահմանում են ու 

շարունակում են ծառայել։

Խոնարհվում եմ իրենց ընտանիքները 

թողած  ու պատերազմ 

կամավորագրված հայրերի ու իրենց 

հարազատների առջև։

Թեև հույսը կորցրել ենք բոլորս, բայց 

ինչպես ասում են` թունելի վերջում 

միշտ լույս է լինում...

Գնահատե՛նք ու սիրե՛նք իրար, 

կարևորե՛նք մեր ապրած ամեն օրը:

ԱՐԵՒԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
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էր ընտանիքի մեջ, իսկ կյանքի 

գաղափարը հայրենասիրությունն 

էր։ Նրանց տանն ամեն օրը լցված 

էր մարտական տարբեր ֆիլմերով, և 

ամեն պատմության մեջ հայրենիքն 

անպակաս էր։

Հենց այդ գաղափարին հավատարիմ 

մնալով էլ առաջիններից էր, ով 

կամավորագրվեց 2020թ. Արցախյան 

հայրենական պատերազմին։

«Եղեգնաձոր» ջոկատի հրամանատար 

Հրայրն իր ջոկատով պատերազմի 

երկրորդ օրը՝ սեպտեմբերի 28-ին, 

մեկնեց Իշխանաձոր։ Տուն զանգելիս 

ասում էր՝ ինքը լավ է, երեխեքն են 

մեղք, որ 18 տարեկանում կյանքը 

հայրենիքին են տալիս։

Մի գիշեր նկատել է՝ տղաներից 

մեկը մրսում է, տարածքով անցել, 

զինվորական բաճկոն է գտել, բերել-

հագցրել տղային։

Հրայրի քաջության ու 

հայրենասիրության մասին վկայում 

են նրա մարտական ընկերները։ 

Նրանք պատմում են, որ ամեն անգամ 

արկի ձայն լսելիս Հրայրը հրում էր 

ժամկետային զինծառայողներին, որ 

հասցնեն պառկել։ Շատ բարձր էր 

Հրայրի ոգին, ասում էր՝ հայրենիքն 

ընտանիքից է սկսվում, եկել ենք մեր 

ընտանիքները պահենք։

Իշխանաձորից բացի Հրայրը եղել է 

Հադրութում, հետո՝ Ջաբրայիլում։

Հայրենիքի համար սեփական 

կյանքը զոհասեղանին դրած Հրայրը՝ 

գերակտիվ ու ճարպիկ զինվորը, 

հոգատար հրամանատարը նույն այդ 

հայրենիքի համար էլ անմահացավ։

2020թ. հոկտեմբերի 10-ին, Արցախյան 

պատերազմում հանուն հայրենիքի 

զոհվեց «Եղեգնաձոր» կամավորական 

ջոկատի հրամանատար Հրայր 

Խաչատրյանը՝ շատերին հայտնի 

Հրոն։ Նա հերոսաբար ընկավ 

Ջաբրայիլում։

Էմմա մայրիկը հիմա միայն որդու 

նկարներով ու հուշերով է ապրում.

-Հրայրը շատ ճարպիկ էր, 

մատներից ոսկի էր թափվում։ Տղան՝ 

Դանիելը, լրիվ ինքն է, ամեն ինչով 

է նման՝ շարժուձևով, խոսելով, 

բնավորությամբ։ Հրայրս էլ իր հորն 

էր նման՝ համեստ ու աշխատասեր։ 

Հիմա երկուսն էլ չկան։ Մեծ շրջապատ 

ուներ Հրայրը՝ իր ընկերներով, 

իր ընտանիքով էր ապրում։ Մեր 

«ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ» 
ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ 
ՋՈԿԱՏԻ 
ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԸ. 
ՀՐԱՅՐ 
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Պատերազմում երկու մեծ կորուստ 

կա՝ հողն ու մարդկային կյանքը։ 

Բայց հողն անդարձ չեն կորցնում, 

աշխարհում անվերադարձ կորցնում 

են միայն մարդուն։ Նրանք չեն 

մահանում, այլ դառնում են հերոս, 

նրանք՝ հայրենիքի համար 

ծնվածները, հայրենիքով ապրողներն 

ու հանուն հայրենիքի զոհվածները։

Նրանցից է Հրայր Սուրիկի 

Խաչատրյանը, ով ծնվել է 1980թ. 

օգոստոսի 30-ին, ՀՀ Վայոց Ձորի 

մարզի Աղավնաձոր գյուղում։ Սովորել 

է Աղավնաձորի միջնակարգ դպրոցում։ 

1998թ.-ին զորակոչվել է զինվորական 

ծառայության։ Կոչումով կրտսեր 

սերժանտ էր։ 2000թ.-ին ավարտել է 

ծառայությունը։ Ընտանիքը պահելու 

համար Հրայրը մեկնել է արտագնա 

աշխատանքի։ 2008թ.-ին վերադարձել 

և ամուսնացել է. ունի երեք երեխա՝ 

երկու դուստր և մեկ որդի. Միլենան, 

Էլենն ու Դանիելը։

Հրայրը կյանքի իմաստը գտել 
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հարևանների տղան էր՝ բոլորի 

նկատմամբ սրտացավ ու հոգատար։

Օգոստոսի 30-ին Հրայրիս 40 տարին 

էր լրանում, 28-ի գիշերը եկավ իմ 

տուն, մինչև առավոտ սուրճ խմեցինք 

ու զրուցեցինք։ Ինչ երբեք չէր կերել, էդ 

օրը կերավ։

Սեպտեմբերի 27-ն էր, զանգեցին, 

Հրայրի հեռախոսահամարը հարցրին, 

ասացի։ Ինչ իմանայի՝ ուր է գնալու...

Մի քանի օր Հրայրի հետ կապ չկար։ 

Հոկտեմբերի 6-ին պատահաբար 

իմացա՝ Հրայրը պատերազմի 

ամենաթեժ կետերից մեկում է։ Ինձնից 

գաղտնի էր գնացել։

Հոկտեմբերի 10-ին գնացի 

աշխատանքի։ Բացի ինձնից բոլորը 

գիտեին, որ զոհվել է Հրայրը։ Բայց 

կարծես կանխազգում էի. սուրճի 

ժամին սուրճը դուրս չեկավ, հացի 

ժամին՝ հացը։ Ինձ ասացին՝ վիրավոր 

է, հասա տուն ու իմացա, որ զոհված 

հերոսի մայր եմ...

Հրայրի հուղարկավորության օրը՝ 

հոկտեմբերի 12-ին, աղջկա՝ Միլենայի 

ծնունդն էր, տղայիս գրպանից գտած 

հեռախոսը նվիրեցի աղջկան...

Ինձ փորձեցին մխիթարել մի կտոր 

դրոշով, մի ձեռք շորով, Հրոյիս 

գրպանից 

հանած մի տուփ 

սիգարետով 

ու մի փոքր 

նկարով։ Բայց 

դրանք չեն 

մխիթարում, 

ո՛չ մի բան չի 

մխիթարում։

Հրայր չի ծնվել 

դեռ...

Ծննդավայր 

Աղավնաձորում 

է հանգչում 

Հրայրը։ 

Հայրական տնից քիչ ներքև, կողքին էլ 

ծածանվում է եռագույնը։

Տիկին Էմման մենակ է ապրում։ Ինքն 

իր հետ խոսում է, ինքն իր հետ էլ 

հիշում, որովհետև նա, ում հետ պիտի 

զրուցեր, հյուրասենյակի դաշնամուրի 

վրա խնամքով դրված նկարից է 

ժպտում միայն...

Հավե՜րժ փառք Հրայրի լուսավոր 

հիշատակին...

ՆԱՐԵ ՕՀԱՆՅԱՆ
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ԿՅԱՆՔՍ` 
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ. 
ԷՐԻԿ 
ՎԻՐԱԲՅԱՆ
Երբ գնաք Վերին Կարմիրաղբյուր, 

գյուղ մտնող գլխավոր ճանապարհի 

ձախ հատվածում ծածանվող 

եռագույնի մոտ կանգ առեք։ 

Հողաթմբի վրա թարմ-թարմ 

ծաղիկներ կան, հողաթմբի տակ էլ` 

մի ջահել ու հերոսական սիրտ։ Բայց 

դուք չխոնարհեք ձեր հայացքը, այլ 

կնայեք վեր, շատ վեր, որտեղ Էրիկ 

Քաջիկի Վիրաբյանի ոգին է թևածում։ 

Կնայեք վեր առանց արցունքի, 

հպարտությամբ ու վեհորեն, հետո 

հայացք կգցեք սառը շիրմաքարին` 

Էրիկ Քաջիկի Վիրաբյան, 2000-2020 

թթ., ու կսառեք այնպես, ինչպես 

սառեցին ջահել տղայի երազանքները։

-Երկու տարվա ու երկու ամսվա 

ծառայող էր Էրիկս, այս հուլիսին 

պիտի զորացրվեր։ «Ես եմ» ծրագրով 

էր զորակոչվել բանակ։ Երբեք չէր 

բողոքում ո՛չ ծառայությունից, ո՛չ 

ընկերներից, ո՛չ ճաշերից։ Միայն 

ասում էր` գոհ եմ։ Սեպտեմբերի 

20-ին, որ խոսեցինք հետը, ասաց` 

շուտով մեծ պատերազմ է լինելու։ 

Պատերազմը եղավ, բայց ով 

կպատկերացներ, որ կտաներ 

Էրիկիս,- լալիս է Աննա մայրիկն ու 

ավելացնում,- իմ չորս երեխաներից 

ամենատարբերվողն ու ուրիշն ինքն 

էր։ Ո՜նց եմ դիմանալու առանց նրա։

Էրիկին բոլորը  գիտեին։ 

Հարևաններին օգնող, շփվող ու 

ակտիվ էր։ Երբ Էրիկը տեսնում էր, 

որ հարևան կանայք ծանր գործ են 

անում, վազում ու օգնում էր նրանց։ 

Սիրած աղջիկ էլ ուներ, ում այդպես 

էլ  չհասցրեց սիրո մասին պատմել։ 

Էրիկը նիհար ու բարձրահասակ 

էր։ Մատներն էլ այնքա՜ն նուրբ էին։ 

Աննա մայրիկը կարոտել է այդ նուրբ 

մատների հպումը։

-Պատերազմի օրերին միայն ասում էր` 

այստեղ մեծ միջատներ կան։ Ասում էի, 

որ զգույշ մնա, Էրիկս պատասխանում 

էր. «Մամ ջան, տարիքով մեծ մարդիկ 

են կռվին մասնակցում»։ Խաբում էր, 

որ հանգիստ լինեմ,- պատմում է Էրիկի 

մայրիկը` զգուշորեն դիպչելով որդու 

իրերին, որ հանկարծ չմաքրվեն նրա 

մատնահետքերը։

20-ամյա Էրիկը զոհվեց Խոջալուում 

հոկտեմբերի 16-ին։ Տղայի մարմինը 

գտան ուշ` դեկտեմբերի 29-ին։ Ամեն 

օր ընտանիքի անդամները հույս են 

ունեցել, որ տղան ողջ կլինի։ Երբ 

վերջին անգամ` հոկտեմբերի 14-ին, 

խոսել էին Էրիկի հետ, շատ հանգիստ 

է եղել նա, ու ոչ ոքի մտքով չի անցել, 

որ այդ զանգը վերջինը կարող է լինել 

ու այդ հեռախոսահամարից նրանք 

այլևս երբեք զանգ չեն ստանալու։

-Էրիկս վարորդ էր։ Մեքենայի կողքին 

կանգնած է եղել, հենց տղաներն 

օգնություն են կանչել, ռացիան ձեռքին 

վազել է։ Հենց այդպես էլ մարմինը 

գտել ենք` ռացիան` ձեռքին, զենքն էլ` 

կողքին։ Խոջալու վեց երեխա է զոհվել, 

վեցն էլ դիպուկահարի կրակոցից,- 

պատմում է տղայի մայրը։

Սեղանին շարված են այն իրերը, 

որոնք գտել են Էրիկի գրպաններից։ 

Մեծ նկարի կողքին էլ զինվորական 

գոտին է` Էրիկի արյամբ շաղախված։ 

Էրիկը նկարից ժպտում է պարզ 

ու մաքուր ժպիտով։ Անխախտ ու 

երկար լռությունը ճեղք տվեց, երբ 

սենյակ մտավ Էրիկի փոքր եղբայրը։ 

Նայեց հերոս Էրիկի նկարին, երկար 

նայեց ու առանց ինչ-որ բան ասելու 

արագաքայլ դուրս եկավ սենյակից։ 

Էրիկի կյանքը շատ կարճ տևեց, 

բայց կենսագրության մեջ գրելու 

շատ բան կա։ Տղան ուզում էր տունը 

վերանորոգել, նոր տուն կառուցել։

Երբ Վերին Կարմիրաղբյուր գնաք, 

գյուղ մտնող գլխավոր ճանապարհի 

ձախ հատվածում ծածանվող 

եռագույնի մոտ կանգ կառնեք։ Այնտեղ 

ապրում են Էրիկ Քաջիկի Վիրաբյանի 

երազանքները:

ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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ամենուր է։ Նա այնքան լավն էր, 

որ դասի չեկած օրերին անգամ 

ուսուցիչները մատյանում բացակա 

չէին դնում։ Բոլորիս ականջներում 

Գոռի ձայնն է անընդհատ հնչում, ու 

հերթով սկսում ենք պատմել չխոսկան 

Գոռի հետ ունեցած մեր կցկտուր 

խոսակցությունները։

Երբ Տավուշ գնաք, անպայման այցելեք 

Գոռի գերեզմանին։ Ծաղիկներ 

կտանեք ձեզ հետ, անպայման 

դաշտային, որովհետև մեր Գոռը 

իսկական սարեցի էր, Սադիր սարի 

թագավորը։ Կկանգնեք բարձունքում 

ծածանվող եռագույնի մոտ ու կնայեք 

շիրմաքարին` Գոռ Գագիկի Օհանյան, 

2001-2020։ Բայց հանկարծ ձեր 

հայացքը չխոնարհեք, այլ կնայեք վեր, 

վե՜ր, որտեղ սավառնում է լուսաշող 

տղայի հոգին։ Կփնտրեք նրա 

կերպարանքը խռովված երկնքում 

ու կզրուցեք Գոռի հետ։ Ինքը չի 

պատասխանի ձեզ, ինչպես երբեք չէր 

պատասխանում մեզ, այլ լուռ լսում ու 

միայն ժպտում էր։ Հիմա էլ չի խոսում 

մեզ հետ։ Նեղացե՞լ ես մեզնից, Գոռ։

...Գոռի փառքի անկյունում ամփոփված 

է նրա կարճ ջահել կյանքը։ 

Լուսանկարներ, որոնք տակնուվրա 

են անում ապրողներիս հոգիները, 

հուշեր, որ ժապավենի նման սահում 

են մեր աչքերի առջևով, արցունքներ, 

անսահման, անսահման, ու մայր 

հող, որ մատղաշ տղերքին իր գիրկն 

է առել։ Գոռի անկյունում առաջինը 

վերցնում եմ փոքրիկ նոթատետրը։ 

Գոռը, որ դպրոցում չէր ուզում մի 

տառ անգամ գրել, իր նման մանրիկ 

տառերով շարադրել է. «Մահը կյանքի 

ամենամեծ կորուստը չէ։ Ամենամեծ 

կորուստն այն է, ինչ մեռնում է մեր մեջ, 

երբ մենք դեռ ողջ ենք»։ Խրոխտ տղա, 

դու շարունակում ես հրեշտակային 

ժպիտովդ ժպտալ, իսկ մենք դեռ 

երկար ժամանակ ենք սգալու։ Սև 

հագիր, սևսիրտ մարե...

Գոռ Գագիկի Օհանյանը ծնվել  է 

2001թ. հուլիսի 25-ին Տավուշի մարզի 

Տավուշ գյուղում։ Գոռն ինը տարի 

սովորել է Տավուշի միջնակարգ 

դպրոցում, ապա ուսումը շարունակել 

Բերդի բազմագործառութային 

պետական քոլեջում` խոհարարի 

մասնագիտությամբ։ Դեռ փոքր 

տարիքից ընտանիքի հոգսերն 

ուսերին առած` անտրտունջ ու 

անխոնջ աշխատում էր Գոռը։ Երկու 

եղբայրներից իրապես տարբերվում էր 

տղան. ուրիշ բնավորություն, հայացք, 

սիրտ ուներ նա։ Շատ ուշադիր էր 

տատիկի ու հոգատար` մայրիկի 

հանդեպ։ Լռակյաց ու չխոսկան Գոռը 

իր նպատակների մասին ոչ ոքի չէր 

պատմում, այլ պահում էր սրտում, 

որ կամաց-կամաց իրագործի։ Բայց 

ամեն ինչ պիտի սպասեր. ժամն էր 

մեկնել հայրենիքի պաշտպանության։ 

Գոռը բանակ է զորակոչվում 2019թ. 

դեկտեմբերի 19-ին ու ծառայության 

անցնում  Ջաբրայիլում։ Շարքային 

Օհանյանը կարգապահ էր ինչպես 

քաղաքացիական, այնպես էլ 

զինվորական կյանքում։ Նրան 

սիրում ու հարգում էին զինվորից 

մինչև հրամանատար։ Գոռի 

ծառայության իններորդ ամսում 

սկսվեց պատերազմը։ Առաջինը 

արձագանքելով հրամանատարի 

կոչին` մեկնել առաջնագիծ, տավուշցի 

հերոսն առանց վարանելու ելնում է 

մարտի։ Գոռը կռվեց Հադրութում, 

ապա Ֆիզուլիում, կռվեց 23 օր 

քաջաբար ու հերոսի պես, կռվեց 

վահանով ու եկավ վահանի վրա։ 

Նրա զոհվելու մասին լուրն առանք 

հոկտեմբերի 21-ին, իսկ վերջին 

անգամ ընտանիքի անդամները Գոռի 

ձայնը լսեցին զոհվելու նախօրեին։ 

Օրեր շարունակ անքուն մնացած, 

ոտքերին կապտուկներ առաջացած, 

հոգին վրեժով լցված, կարոտը 

սրտում պահած Գոռը կյանքը նվիրեց 

հայրենիքին։ Ու թեպետ ժամանակից 

շուտ «զորացրվեց», բայց հիմա էլ 

Նվարդ մայրիկը շարունակում է որդու 

ետդարձի օրերը հաշվել արցունքով, 

հպարտությամբ, ցավով։ Գոռ 

Գագիկի Օհանյանը ապրեց 19 տարի` 

անունը ոսկե տառերով գրելով մեր 

պատմության արյունոտ էջերում։

Նա շատ երազանքներ ուներ։ Եկեք 

որդեգրենք դրանք ու տեր լինենք նրա 

անընդգրկելի մեծ գործերին։

ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԻՆՁ 
ԲԱՑԱԿԱ 
ՉԴՆԵՔ. 
ԳՈՌ ՕՀԱՆՅԱՆ
Մեր դասարանում մի խելոք տղա էր 

սովորում, ով թեպետ շատ համեստ 

ու հավասարակշռված էր, բայց 

որտեղ կռիվ լիներ, առաջինն ինքը 

կգնար մասնակցելու։ Գոռն էր այդ 

տղան` հաղթանդամ, ամրակազմ, 

բարձրահասակ, թիկնեղ ու արծվաքիթ։ 

Հենց սկսում էր շարժվել Գոռը, կարծես 

մի հսկա քայլելիս լիներ։ Խոշոր ձեռքեր 

ուներ նա, խիստ հայացք ու բարի 

աչքեր։ Թեև լավ չէր սովորում, բայց 

առաջինն ինքն էր մտնում դասարան 

առավոտ շուտ։ Տարվա վերջում էլ 

գրքերը հանձնելիս բոլորս կատակում 

էինք. «Ամենալավը Գոռն է պահում իր 

գրքերը, էջերը` մաքուր ու սպիտակ, 

թերթերը` չբացված»։

Հիմա այն ժամանակվա նման 

չենք ծիծաղում, որովհետև Գոռը 

վերևից կլսի մեր բարձր ձայնը ու 

կնեղանա, որ առանց իրեն ենք 

հավաքվել։ Ո՜վ կպատկերացներ, որ 

մի օր երանի կտանք այդ  հուշացած 

ակնթարթներին։ Հիմա ետ եմ շրջվում 

ու դպրոցական լավագույն հուշերումս 

միայն քեզ եմ տեսնում, Գո՛ռ։

Գոռը չկարդացված գիրք էր։ Ժպտում 

էր, ու փոքրացած աչքերի մեջ 

տխրության մի խորունկ ծով էիր 

նկատում։ Հիմա դպրոցում Գոռին ենք 

փնտրում` իր դասասեղանը, աթոռը, 

փնտրում ենք ու մեկ էլ կանգ առնում. 

ախր, Գոռն ամենուր է։ Դպրոցում 

մի գործ չկա, որ ինքն արած չլինի։ 

Արդեն բոլորը սովորել էին. հենց 

օգնության կարիք էր լինում, բոլորը 

վազում էին մեր դասասենյակ, նայում 

մեկ ուսուցչին, մեկ մեզ ու վերջ, 

Գոռն արդեն գիտեր իր անելիքը. 

ձեռքերը բռունցք էր անում, սպիտակ 

ատամներով ժպտում ու ծանրաքայլ 

դուրս գալիս դասասենյակից։ Գոռն 
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շատ կուտակումներ է իրականացրել 

սահմանին, ու առավոտը, վախենում 

եմ, բարի չլինի, գնա, քանի շուտ 

ա: Իսկ ընկերս լուրջ չընդունելով 

ու սարկազմի վերածելով ասաց` 

լավ, էսա շուտ գնում եմ: Վերջում 

էլ երևի իր վրա թողեցի վախեցած 

զինվորի տպավորություն, ով ամեն 

պահի վախենում էր պատերազմից, 

բայց այդպես էլ մինչև կռվի սկիզբը 

լուրջ չընդունեց: Գրկելուց, հաջող 

անելուց անմիջապես հետո էլի 

լույսերի ու նեղ ճանապարհի միջով 

գողեգող քայլեցի դեպի գումարտակ: 

Գումարտակում ես միայնակ էի: 

Մեր գումարտակը մարտական 

հերթապահության էր, իսկ ես մի քիչ 

ջերմության պատճառով մնացել էի 

զորամասում: Զինակից ընկերոջս 

հետ սենյակում նստելուց ու ծանրոցը 

բացելուց հետո, ուշադրություն 

չդարձնելով հազարավոր 

շոկոլադներին, ամենատակից 

հանեցի փոքր բանկայով լիմոնի 

աղով պատրաստված փոքր 

վարունգի թթուները և բացեցի: 

Երկար ժամանակ չկերածի կարոտով 

համտեսում ենք, և Արմենը ինձ 

հարցնում է.

- Սերոժ, ի՞նչ կա-չկա, է: Հլը մի երկու 

բառով պատմի` նորություն, բան, ի՞նչ 

կա:

- Եսիմ, անկապ, էլի: Ասում են` 

առավոտ կռիվ ա սկսելու:

- Հա՞ որ...

Դե հա, առավոտից ես տենց եմ 

հասկացել: Չգիտեմ, ճի՞շտ եմ 

հասկացել, թե՞ չէ, բայց ամենաշատը էդ 

վարկածի վրա եմ հակված:

Խոսքի կեսին Ստյոպն ա ներս մտնում, 

ասում.

- Դիվիզիոնին տագնապով հանին 

պոստեր:

Իմ մեջ վերլուծելուց, մտածելուց հետո, 

որ ամեն ինչ լուրջ է, կեղծ ժպիտով 

սկսում եմ շփվել տղերքի հետ, հետո 

մի ժամ անց գնացինք քնելու:

Առավոտ 07:16 էր: Մինչև հիմա հիշում 

եմ ժամը: Թեթևակի գմփոցից ու դուռը 

պատին խփվելուց վեր թռա ու ասացի.

- Տղերք, մի քիչ կամաց. քնած եմ:

Ասացի ու շրջվեցի դեպի ձախ: Օրն էլ 

կիրակի էր, ոչ ծառայողական: 07:20 

փոխվեց ամեն ինչ, հակառակորդի  

«Գրադ» հրետանային զինատեսակի 

քսանից ավելի հրթիռները մտան 

զորամասից ներս ու շախմատաձև 

հարվածելուց հետո, հարվածային 

ալիքից հակառակ կողմի վրա 

բացեցին բոլոր լուսամուտներն ու 

փշուր-փշուր արեցին: Վեր թռնելուն 

պես կես վայրկյանում հիշում եմ 

երեկվա բոլոր խոսակցություններն ու 

համարյա լցված աչքերով աղոթում, 

որ երազ լինի: Բայց չէ, դեռ ուշքի 

չեկած, զորամաս են մտնում հաջորդ 

հրթիռները, որոնք արդեն ավելի 

դիպուկ էին ու վտանգավոր:

Վազելով գնում եմ քնած Արմենին 

խփում ու գոռալով ասում.

- Արմեն, վեր կաց, կռիվը սկսեց, շուտ 

արա:

Բոբիկ վազում եմ սենյակ, որ վերցնեմ 

կոշիկներս ու վերնաշապիկս: 

Սենյակի ճանապարհին ներս են 

մտնում վախեցած, բարձր գոռալով 

ու բարձր լացի ձայնով ճաշարանի 

բոլոր կանայք, ովքեր հազիվ էին 

ճաշարանից դուրս եկել և եկել 

մեր շենք: Վազում էին մի տեղից 

մյուսը, լացում, աղոթում, բայց մեկ է, 

վայրկյանը մեկ ամեն ինչ լրջանում էր:

Դժվարությամբ իրար գլուխ 

հավաքելուց հետո խնդրում եմ, 

27.09 - 9.11.2020թ. 
ԱՐՑԱԽ
2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի 

երեկոն էր՝ սովորականի նման 

բանակային կրկնվող մի օր, երեկոյան 

ժամ, բայց ինձ համար սովորականից 

մի քիչ տարբերվող, որովհետև 

ընկերս էր գալիս, ու բացի ընկերոջս 

տեսնելուց, պիտի վերցնեի տնից 

ուղարկված ծանրոցը, որի մեջ էր 

մորս ձեռքով պատրաստված համեղ 

պահածոն: Մի տարի չէի կերել, 

համարյա մի տարի:

Զորքը շարված էր 

շարահրապարակում անվանականչի, 

իսկ ես հսկայական զորամասի 

լուսավոր նեղ ճանապարհով անդորրի 

ու ինձ մատնող արագ քայլվածքով 

արագորեն աննկատ քայլում եմ 

դեպի զորամասի հսկիչ անցագրային 

կետ` ընկերոջս տեսնելու ու ծանրոցը 

վերցնելու համար: Ընկերոջս 

տեսնելուց, ծանրոցը վերցնելուց 

հետո հրաժեշտի պահին ասացի, 

որ գնան. հակառակորդը չափից 
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որպեսզի բոլորով կքանստենք 

մուտքի ձախ կողմի պատի տակ, որը 

հանդիսանալով գումարտակի հիմք 

ու հիմնական պատ, համեմատաբար 

ապահով է: Բոլորս շունչներս պահած 

սպասում ենք, հետո տեսնում ենք, որ 

մոտավորապես երեք րոպե հանգիստ 

է, վազում ենք դեպի հինգերորդ 

գումարտակի նկուղ, որն ապահով 

է: Ճանապարհին էինք, երբ էլի 

գրադը խփեց զորամասի տարբեր 

հատվածներում: Հինգերորդին դեռ 

երկար ճանապարհ կար, ու որպեսզի 

ճանապարհին չմնայինք, մտանք մեկ 

այլ գումարտակ, որը հին շինություն 

էր, պատուհանները ոչ եվրոպական, 

այլ հին փայտից, սովորական 

ապակիներով, կապակցված սքոչի 

օգնությամբ: Մտնելով գումարտակ, 

արդեն սպայակազմին ու զորքին 

միախառնվելով լսում ենք օդում քամու 

դիմադրությունը ճեղքող հրթիռի ձայնը, 

որի ժամանակ բոլորս պառկեցինք 

դեմքով դեպի գետինը, և աղոթում 

էինք, որպեսզի շենքին չկպներ: 

Հակառակ դեպքում հետևանքներն 

անդառնալի կլինեին:

5 րոպե անց զորամասի 

հրամանատարի տեղակալն է գալիս` 

փոխգնդապետ Հարությունյանը՝ 

շնչակտուր ու վատ լուրով, ասելով, 

որ ավտոպարկում գտնվող բոլոր 

մեքենաները ու զինամթերքը չկան, 

ամբողջությամբ այրվում-հալվում են:

Տղաները պիտի գնային դիրքեր, 

քանի որ հակառակորդն ամեն կերպ 

արդեն սկսում էր ներթափանցել 

մեր առաջնագիծ թե տանկերով, թե 

դիվերսիոն խմբերով: Մեր տղաները 

մեքենաների այրվելու պատճառով, 

պետք է զորամասից ոտքով 

շարժվեին դեպի դիրքերը: Բայց մինչև 

զորամասից դուրս գալը պետք էր 

կարողանալ անվնաս մնալ, բաժին 

չդառնալ սուր բեկորների: Բայց կար 

ավելի դաժան մի բան, երբ տեսնում 

ես` զինվորը բարձրանում է կռիվ 

տալու, երբ չգիտես հետ կգա, թե չէ, ու 

էդ ամենին ներկա է զինվորի մայրը, 

ով չափից ամուր գրկելով, իր որդուն չի 

թողնում, որպեսզի հեռանա իրենից: 

Բայց պատերազմ էր. երկուսով լցված 

աչքերով միմյանց նայեցին մինչև 

վերջին պահը: Իսկ զինվորի մայրը 

ճաշարանում աշխատող կանանցից 

մեկն էր, ով ամեն օր կերակրում էր 

բոլոր զինվորներին, այդ թվում նաև իր 

որդուն, ով գնաց առաջնագիծ:

Էլի համեմատական հանգիստ 

տիրելուց հետո փորձեցինք վազել 

դեպի ապահով նկուղ, բայց 

ճանապարհին տեսածն ուղղակի 

ստիպեց ինձ կանգնել ու լռությունից 

քարանալ: Կռիվը 15 րոպե էր, ինչ 

սկսել էր, բայց արդեն զոհվել էին 

30 հոգի: 30 անմեղ զինվոր, ովքեր 

ծառայել էին ընդամենը ամիսուկես:

Դրսում գտնվելու պատճառով 

զինծառայողները հրաման են 

ստանում մտնել թաքստոցները: 

Երբ ամբողջ անձնակազմը մտնում 

է թաքստոց,  անօդաչուի հրթիռը 

հարվածում է թաքստոցին, պայթում` 

իր հետ տանելով 30 անմեղ զինվորի 

կյանք, 30 զինվորի, ովքեր անգամ 

չգիտեին դեռ` ինչ է ծառայությունը: 

Ես ուղղակի չկարողացա քայլել ոչ 

հետ, ոչ առաջ: Ապշած նայում էի 

ողջ-ողջ թաղված զինվորներին, 

ովքեր մահացել էին: Նրանց հողով 

կիսածածկ մարմինները մինչև 

հիմա չեմ կարող մոռանալ: Կարծես 

մղձավանջ լիներ, որ չէիր ուզում 

հավատալ, անգամ հավատալ, որ դա 

դու տեսնում ես: Թե ոնց են մարդիկ 

ողջ-ողջ մեռնում տոննաներով հողի 

տակ: Ինձ ուղղակի հարցնում էի ու 

ինքս ինձ խոսում. «Աստված ջան, ո՞նց 

կարող է 15 րոպեում 30 մարդ զոհվի: 

Ի՞նչ ա կատարվում: Ախր, մի՞թե սա 

իրական է»:

Մի քանի վայրկյան անց ինձ թափ 

տալուց հետո ընկերոջս հետ մտնում 

եմ նկուղ ու փոխգնդապետին 

փնտրելով ուզում հարցնել, թե 

ինչ ենք անելու` չունենալով զենք, 

զինամթերք, զրահաբաճկոն և 

սաղավարտ: Ի՞նչ պիտի անենք, 

երբ մեր առողջական խնդիրների 

պատճառով չէինք բարձրացել դիրքեր, 

մնացել էինք ներքևում, իսկ մեր 
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զինամթերքը և անհրաժեշտ ամեն 

ինչ տղաները դիրքեր էին տարել: 

Փոխգնդապետն ասաց` սպասենք: 

Մի քանի րոպե անց տեսնելով իր 

խառնված նյարդայնացած վիճակը, 

վախվորած նորից մոտեցանք ու կրկին 

հարցրեցինք:

Նա բարկացած պատասխանեց.

- Սերոժ, ի՞նչ ես ուզում հիմա անենք: 

Հիմա խառն ա: Ուզո՞ւմ եք դիրքեր 

գնալ:

Ես ու Արմենն իրար ենք նայում 

մի պահ ու առանց մեկ վայրկյան 

մտածելու, ասում.

-Այո, մենք պիտի գնանք: Մենք ուզում 

ենք, բայց զինամթերք չունենք: 

Վերևում է, տղերքի մոտ, տարել են:

- Դե սպասեք մինչև ձեր գումարտակի 

մոբը համալրվի, որ իրենց հետ գնաք:

Խոսակցությունն ավարտելուց հետո 

Արմենն ասում է.

- Սերոժ, ճիշտ ա, ոչինչ չունենք 

մենք` զենք, կասկա-ժիլետ, բայց 

ճիշտը գնալն է, պիտի գնանք, ուրիշ 

տարբերակ չկա: Տղերքը վերևում են:

-Հա, Արմ, միանշանակ,- իրար 

գրկելուց հետո սպասում էինք, 

որ մեքենան գար, որպեսզի մենք 

նույնպես գնայինք դիրքեր:

Մոտ քառասուն րոպե անց տեսանք 

մեքենա, որտեղ անձնակազմ է 

նստում, վազելով մոտեցանք ու էլի 

հանդիպելով փոխգնդապետին, 

հարցնում ենք.

-Պարոն փոխգնդապետ, այս 

անձնակազմը ո՞ւր է գնում:

- Դիրքեր է գնում, երրորդի 

անձնակազմն ա, դուք ո՞րն եք:

-Երրորդինը:

- Նստեք, շուտ արեք:

Արագ նստելով մեքենան, իրար ձեռք 

ձեռքի տալով նստում ենք, աղոթում 

ու շարժվում դեպի առաջնագիծ: 

Ճանապարհին զինամթերք բեռնելուց 

արդեն վախ էր մեջներս, որովհետև 

օդում անօդաչու կար, ու մեքենային 

ոչնչացնելը վայրկյանների հարց 

էր: Գումարած, երբ այն բեռնված է 

ծանր զինամթերքով: Բարեհաջող 

անցնելուց հետո շարունակում ենք էլի 

շարժվել դիրքեր, արդեն ավելի մեծ 

արագությամբ: Ճանապարհին նայել 

եմ գրպանիցս հանած Աղոթագրքին, 

որը նվիրել էր մեր Տավուշի թեմի 

առաջնորդ արքեպիսկոպոս Բագրատ 

Սրբազան Գալստանյանը ու ասել, 

որ այդ Աղոթագիրքը և կրծքիս 

խաչը պահապան են լինելու ինձ: 

Աջ կողմումս նստած էր ճաշարանի 

աշխատող տղան, ով հաց էր 

դատարկում, իսկ հիմա զենքով 

ու զինվորական համազգեստով 

կողքս նստած է: Դիմացս պապիկ 

է, ով թեև ծեր էր, բայց պնդում 

էր` մեր հողը մերն ա, էդ արտերը 

ու հասկերը մերն ա, իսկ մյուս 

կողմում մարդ, ով ուղղակի բոլորիս 

իր հայրենասիրական երգով 

ու քաջալերող խոսքերով ուժ էր 

տալիս ու հրետանու ձայնի հետ 

բարձրացնում նաև իր ձայնը: Արդեն 

դիրքերի ճանապարհին հասնելուց 

մեքենայի ավագը ասաց, որ ամեն 

դիրքում երկուական մարդ թող իջնի: 

Անձնակազմի իջնելուց հետո հերթը 

եկավ մեզ, որ իջնենք:

Իջանք, բա ո՞ւր գնանք հիմա:

- Քել գնանք Գսպոենց մոտ` 52:

Գնացինք:

Մինչ 52 ճանապարհը երկար էր, ու 

վազում էինք, որ հասցնենք: Վազելու 

ընթացքում տղաներից մեկն ասաց.

- Դիտարկվող ենք, արագ վազեք էս 

հատվածը:

Դեղին հողի ու մանր քարերի միջով ու 

հողաթմբից այն կողմ արկի հարվածի 

ալիքի մեջ աղմկելով վազում էինք, 

երբ վերջապես հասանք ու տեսանք 

դիրքը, որը հարվածից որոշ չափով 

հողերի մեջ էր, իսկ տղերքի մոտ, 

փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ, ուղղակի 

մի քիչ վախեցած ու լարված էին, ինչն 

ուղղակի նորմալ էր այդ պահին կամ 

այդ օրից սկսած:

Քիչ ժամանակ էր անցել, երբ քամու 

մեջ ծանրության ձայն լսեցինք 

ու վայրկյաններ անց` պայթյուն: 

Արդեն մութ էր, բայց ականանետը 

շարունակում էր հարվածել, իսկ մենք 

սպասում էինք տղաներին, ովքեր 

պիտի հասնեին դիրքեր: Նրանք 

ոտքով էին ճանապարհ ընկել դիրքեր, 

քանի որ, եթե հիշում եք. մեքենաներն 

ամբողջությամբ այրվել էին 

հրթիռակոծությունից: Գիշերը ժամը 

11:50 տղաները հասան տեղ` մոտ 

30կմ քայլել էին իրենց վրա կրելով 

ծանր բեռը: Իրենց ժամանելուց հետո 

մենք պիտի հանձնեինք դիրքը իրենց 

ու տեղափոխվեինք մեկ այլ վայր:

Գիշեր էր: Քայլում էինք մութ 

ճանապարհով դեպի նշված վայրը` 

մեզ հետ վերցնելով զենքեր, տաք 

համազգեստ և զինամթերք: Պիտի 

մեքենայի սպասեինք, որ մեզ 

վերցներ: Մեքենայի ձայնը գալիս էր, 

բայց մեքենան չկար: Լույսերը մարած 

էին, որպեսզի հանկած չնկատվեր 

հակառակորդի կողմից: Գիշերը 03:10 

տեղ հասնելուն պես արագ իջնում ենք, 

մտնում հողի տակ գտնվող տնակը, 

մեքենան հեռու տանում ու կքանստած 

դիրքով քնում` հենվելով բետոնին:

Լույսը բացվելուն պես արդեն 

շատանում էր հրետանու ձայնը: 

Օրը փոխվելուն պես մեծանում էին 

զենքերի տեսակները, զոհերի ու 

վիրավորների թիվը: Երրորդ օրն էր 

կռվի: Արդեն բոլորս անցել էինք մեր 

լուրջ ծառայությանը: Ժամանակն էր 

ցույց տալ այն, ինչին տիրապետում 
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ենք, ցույց տալ այն, ինչը պետք 

է: Հերթափոխի ժամանակ, երբ 

կարճատև հանգիստ էր լինում, չգիտեմ 

ինչի, անկախ ինձանից միացնում էի 

Ռուբեն Հախվերդյանի «Զինվոր» երգը: 

Ու անընդհատ մտքումս մեխվել էին 

երգի այս հատվածները.

«Արևն արդեն մոտեցել էր 

մայրամուտին, հրետանու ձայնը լսվում 

էր հեռվում»,

«Տղան ծվաց, հասկի պես ընկավ, 

ձեռքերում սեղմած նամակը ծակված: 

Հայացքը ուղղած կապույտ երկնքին»: 

Սրանք այն հատվածներն էին, որոնք 

լսելուց, մեկը տեսնում էի իրականում, 

իսկ մյուսը` մտածում, որ ուշ թե շուտ 

լինելու է:

Մի քանի օրից մեզ հասավ 

օգնությունը, որ քաղաքացիները մեզ 

համար ուղարկել էին: Ջրեր, հյութեր, 

քաղցրավենիք, ճաշեր, որոնք ուղղակի 

երջանկություն էին և ուժ` դիմադրելու: 

Հիշում եմ, երբ շշից ջուրը խմում էինք 

ջրի կափարիչով, որ բոլորիս հասներ: 

Վաֆլին չբացած փշրում էինք տուփի 

մեջ, հետո բացում, որպեսզի բոլորիս 

մի պտղունց քաղցր հասնի: Անգամ 

հիշում եմ, երբ երկար ժամանակ 

ջուր չէի խմել ու էդ ժամանակ մեզ 

«պրյանիկ» էին տալիս, ամեն մեկիս 

մեկ հատ, մի հատ կծելուց հետո 

չկարողացա ուտել, որովհետև բերանս 

չորացել էր ու չէի կարողանում կուլ 

տալ: Պրյանիկը նետեցի դաշտի մեջ, 

ընկերս նայեց ինձ ու հարցրեց.

- Սերոժ, էդ գցի՞ր...

- Հա, չկարողացա ուտել, կոկորդիս 

մնաց, էնքան ծարավ եմ:

- Մոտավորապես ո՞ւր գցեցիր:

Զարմացած նայելով հարցրեցի, թե 

ինչի՞: Ասաց, որ ուզում ա գտնի և 

ուտի` սոված ա: Էդ ժամանակ ես ինձ 

վատ էի զգում, որ ասեմ, թե որտեղ է, 

որովհետև չէի կարող նայել, թե ոնց 

ա ինքը ուտում իմ նետած պրյանիկը, 

բայց մյուս կողմից` չէի կարող չասել, 

որովհետև սոված էր: Մինչ ես մտածում 

էի, արդեն գտել էր խոտերի միջից ու 

իր մոտ էր: Չգիտեմ, անգամ ծիծաղս 

է գալիս, որ պատմեմ, բայց ես 

սովածությունից սկսել էի ծխել: Միշտ 

գլուխ էի գովում, որ 21 տարեկան եմ ու 

կյանքում մեկ անգամ ծխած չկամ, բայց 

պատերազմն ստիպեց, որ ծխեմ ու 

անգամ ֆիլտրը սեղմեմ ատամիս տակ` 

մտածելով, թե կհագեցնի որոշ չափով: 

Մինչև հիմա, տեսնելով կարմիր BOND 

ծխախոտը, հիշում եմ այդ ամենը:

Սովորական մի օր էր, երբ կեսօրին 

կապ տվեցին ու ասացին, որ էս-էս 

մարդիկ պիտի գնան նշված վայր` 

խնդիր կատարելու, այդ թվում նաև 

ես: Ամեն ինչ վերցրած սպասում էինք 

մեքենային: Մեքենան եկավ, վարորդը 

Գագոն էր: Օգնեց, արագ ամեն ինչ 

դրեցինք ու շատ արագ գնացինք այդ 

հատվածը: Ճանապարհին մի քանի 

կետ մտնելուց հետո ասացին, որ 

հաջորդ բազայում կանգնենք. պիտի 

զինամթերք, արկեր տանք իրենց, 

չունեն: Մեքենան քշելով դեպի բազա, 

արագ կանգնեց և վայրկենական 

սկսեցինք դատարկել: Վերջինն էր 

մնացել, մեկ էլ էն կողմից մի զինվոր 

գոռալով եկավ ու ասաց.

- Արա~ , մեր վրա ա գալիս, արա~, 

շուտ արեք, եկավ...

Ասաց ու պառկելով գետնին, փակեց 

ականջները, իսկ մենք վախից արագ 

գետնին դնելով վերջին հրթիռը, արագ 

փակում ենք բեռնախցիկի դուռը ու 

փորձում նստել մեքենան, որպեսզի 

մեքենայով գնանք, ու մեքենան էլ 

չխոցեն: Իսկ Գագոն գոռում էր, ասելով.

- Տղեք, շուտ արեք, եկավ-եկավ, մեր 

վրա ա:

Վերջինը ես էի նստում, երբ մի ոտքս 

դեռ դրսում, նա արագ տեղից պոկվեց, 

մի քանի անգամ պտտվեց, փոշու 

ամպ բարձրացնելով տեղից պոկվեց: 

Վայրկյաններ անց փոշու ամպին 

մի բան հարվածեց... Այդ ժամանակ 

կարծես երկրորդ անգամ ծնվեի: Բայց 

չէի էլ պատկերացնում, որ հետո ոչ թե 

երկրորդ, այլ երևի հինգ անգամ եմ դեռ 

ծնվելու Աստծո ողորմությամբ:

Հասնելով տեղ, նշանառելով 

զենքը, փորձում էինք ոչնչացնել 

հակառակորդի խմբավորումը, բայց 

հեռավորությունը չէր ներում: Ի՞նչ պիտի 

անենք: Պիտի գնանք ավելի առաջ, 

որպեսզի կարողանանք կրակել, շատ 

հեռու է: Հետո հրաման ենք ստանում, 

որ պիտի զենքը տանենք «Դպրոց» 

կոչվող շինության մոտ, որը հեռու էր 
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մոտ 1կմ: Մտածեցինք` մեքենա կգար, 

բայց դե չէ, ի՞նչ մեքենա: Պիտի ոտքով 

գնայինք առաջ: Առանց ժամանակ 

կորցնելու ու անկախ ճանապարհի 

դժվարությունից ու հեռավորությունից, 

պիտի գնայինք, ու անգամ արագ, 

որովհետև ամեն վայրկյանը 

ճակատագրական էր: Առջևից ես 

եմ, հետո` Գևորգը, Արմենն ու Խչոն: 

Արդեն ամբողջությամբ քրտնած, 

հոգնած, ուժասպառ քայում էինք ու 

փորձում վազել անգամ, բայց չէր 

ստացվում: Դիտարկվող հատվածում 

կրակեցին իմ դիմաց, մի քանի մետր 

հեռու, ճանապարհի վրա: Երևացին 

հարվածող փամփուշտները՝ ես 

նրբորեն գրկելով ձեռքիս վտանգավոր 

արկերի «ցինկը», կողքի գլորվեցի ու 

անշարժ պառկեցի գետնին, որպեսզի 

չկրակեն: Գևորգը հետևից գոռում էր 

անհանգստացած.

- Արա Սերոժ, Սերոժ, խփե՞լ են...

- Չէ, չէ, չեն խփել: Մի քիչ հետ գնացեք, 

դիտարկվում ենք: Հենց ես ելնեմ 

վազեմ` կգաք:

Մոտ 5 րոպե անշարժ, զինամթերքը 

կրծքիս սեղմած պառկած էի փոքր 

հողաթմբի հետևում: Ճիշտ ա, 

վախեցա, բայց համ էլ պատճառ 

էր մի քիչ շունչ քաշելու: Քիչ անց 

արագ կանգնելուց ու վազելուց 

հետո շարժվում ենք առաջ, որտեղ 

նոր-նոր կիսում էինք ճանապարհը: 

Մի քանի հարյուր մետր անց մեզ 

բուժօգնության մեքենան է հանդիպում, 

որին կանգնեցնելուց հետու ուղղակի 

խնդրում ենք, որ զինամթերքը կամ 

գոնե զենքը մեքենայով առաջացնեն, 

էլ իվիճակի չենք: 2 հոգի իրերը 

տանում են, իսկ երկուսս մնում, որ 

մնացած զինամթերքը ճանապարհից 

հավաքենք: Ճանապարհից 

հավաքեցինք ես ու Խչոն, հավաքեցինք 

ու վազեցինք: Ճանապարհին 

հինգ լիտրանոց շիշ տեսանք, 

մոտավորապես երեսունից ավել 

փամփուշտի անցքերով, իսկ տակը` 

մոտ կես լիտր փոշուց պղտորված ջուր:

- Խմե՞նք:

- Ճար չկա, բա ի՞նչ անենք՝ բեր:

- Բայց սպասի հոտ քաշենք, կարող ա 

ջուր չի:

- Լավ, բայց ինչ ուզում ա լինի` խմելու 

ենք: Արդեն չորությունից խեղդվում 

ենք:

Շիշը մի քանի ձևով շրջելով, մի կերպ 

փամփուշտի անցքերից թափելով, 

կարողացանք ջուրը հասցնել 

կոկորդներիս: Համը վատն էր, բայց 

որոշ չափով հագեցրեցինք ծարավը, 

չջրազրկվեցինք: Սկսեցինք վազել, 

համարյա տեղ էինք հասնում, երբ 

հրետանու արկի ձայնին զուգահեռ 

պառկեցինք հողի մեջ ու պառկելուց  

2 վայրկյան հետո արկը պայթեց մի 

քանի մետր հետ` հակառակ կողմում: 

Մի քանի վայրկյան հետո լսվեց էլի 

արկի ձայն, որն այս անգամ մեր գլխի 

վրայով անցավ, բայց պայթեց մյուս 

կողմում:

- Խչո, վազեցինք, արի...

Մի քիչ վազելուց հետո տեսա, որ 

միայնակ եմ վազում: Շրջվեցի, տեսա 

Խչոն դեռ հողաթմբի մոտ ականջները 

փակ սպասում ա, չէր լսել ասածս ու էլի 

գոռացի.

- Խչո, արի, արի, անցել ա գլխներիս 

վրայով, արի, արի, նորմալ ա...

Միասին հասնելով տեղ, արդեն 

տեսում ենք հակառակորդի հրդեհվող 

տանկեր, իսկ տանկերի հետևում` 

ադրբեջանական զորք, որ կրակ էր 

բացում մեզ վրա: Մեր մյուս երկու 

ընկերը, որոնք շուտ էին հասել, 

արդեն դիրքավորվել էին, բայց 

երբ հասանք, տարածքի սպան՝ 

վաշտի հրամանատար Մարգար 

Սարիբեկյանը հրամայեց.

- Գնացեք էստեղից, շուտ հետ գնացեք:

Մենք ասում էինք, որ եկել ենք օգնելու, 

ո՞նց գնանք, ո՞նց թողնենք:

- Արա, դե չե՞ք լսում` ինչ եմ ասում: 

Գնացեք, շուտ արեք, չե՞ք ուզում ապրել, 

արա: Գնացեք, շուտ արեք, մտեք 

թաքստոց:

Էլի հակաճառելուց հետո, նա 

ավելի բարձր տոնով էր խոսում` 

անհանգստանալով մեր կյանքի 

համար, ու երբ այդ պահին մեր 

կողքին ընկնում է ականանետի 

արկը, բոլորս մտնում ենք թաքստոց, 

որտեղ ամբողջությամբ փոշի ու մութ 

էր: Թաքստոցում մի քանի րոպե 

մնալուց հետո մեր անձնակազմին 

կանչում են: Էլի հետ ուղարկում մեր 

վայրը, որտեղից ոտքով եկել էինք, 

այնտեղ դիրքավորվելու ու հրամանի 

սպասելու: Էլի այդ ճանապարհով 

սկսեցինք արկերի տակով քայլել, 

բայց արդեն հակառակ ուղղությամբ: 

Տեղ հասնելուց ու մինչև գիշերը 02:00 

սպասելուց հետո, մենք էլի հետ 

ենք գնում այն տեղը, որտեղից եկել 

էինք: Մեքենան եկավ՝ գնացինք, 

բայց ճանապարհին, չգիտես ինչի, 

թեքվեցինք ձախ: Ի՞նչ ա եղել, ինչի՞ 

կանգնեցինք: Զոհ ունենք, պիտի 

տանենք մեզ հետ: Աստված իմ, էլի 

զոհ, ինչքա՞ն կարելի ա...

- Մի հոգի ա զոհվել:

- Ինչի՞ց:

- Էն, որ դուք մեքենայով գնացիք, ձեր 

գնալուց վայրկյաններ հետո մեքենայի 

տեղն ա բան խփել, մահացավ:

Այդ ժամանակ առաջին անգամ էր, 
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երբ ես նստած էի մեքենայի մեջ, իսկ 

ինձնից 10սմ հեռու, հատակին դրված 

էր զոհված զինվոր, ով ծածկված էր 

դարչնագույն կտորով, բայց կտորը 

արդեն կարմիր էր ամբողջությամբ: 

Մի տեսակ վախեցած ու չգիտեմ ինչ 

զգացողությունով, նայում էի զոհվածին, 

բայց միաժամանակ անընդհատ 

հայացքս փախցնում, որովհետև դա 

այնպիսի մի զգացողություն էր, որ 

ես երբեք չեմ կարող նկարագրել ինչ 

որ մեկին: Միայն այն հասկացա, որ 

եթե տեսնելով անծանոթին, այդպիսի 

ապրումներ ունեցա, պատկերացնում 

եմ այդ զինվորի ծնողներին, ովքեր 

տեսնելու էին այն, ինչը որ ես եմ տեսել: 

Տեսնելու են իրենք, խոր ցավ ապրելով:

Մեքենայով տեղ հասնելուց հետո 

առաջին բանը, որ արեցինք, քնելն 

էր պատի անկյունում սպիտակ 

տուֆի վրա, որի վրա դրված էր հին 

զինվորական բաճկոնի օձիքի մորթին: 

Լուսանալուն պես ամեն օր տուն 

զանգելը արդեն դարձել էր մի սուրբ 

արարողություն, զանգ, որն ուղղակի 

տալիս էր այդ օրն ապրելու ու ժպտալու 

ուժ: Իսկ պատճառը, դե պարզ է, երբ 

հազարավոր դեպքերից հետո ամեն 

ինչ նորմալ է, ու դու կաս, զանգում ես 

տուն:

- Մամ ջան, ո՞նց ես: Ամեն ինչ լա՞վ ա: 

Ի՞նչ կա, ի՞նչ նորություն կա: Ե՞րբ ա 

ավարտվելու էս լարվածությունը:

Սա ասում էի ես, երբ կռիվը մի քանի 

օր էր, ինչ սկսել էր ու պատկերացում 

անգամ չունեի, որ սա կտևի 45 օր ու օր 

օրի ավելի ահագնացող չափերով...

-Վայ, բարև, ցավդ տանեմ: Էս խի՞ 

չես զանգում, այ բալա: Ինչ ասես` 

մտածեցինք, է... Մենք` հեչ, դու 

ասա, դու ո՞նց ես: Էդ կռիվ ա՞ սկսել, 

առավոտից ասում են, որ Ղարաբաղի 

ողջ երկայնքով լայնամասշտաբ 

հարձակում ա:

- Ցավդ տանեմ, մամ ջան, սաղ լավ 

ա, արխային, ամեն ինչ  նորմալ 

ա: Ուղղակի ինտերնետին էդքան 

մի հավատա: Հենց որ մի լավ բան 

կարդաս, որ դադարում ա, վերջ, 

ավարտվում ա` դու ինձ ասա դրա 

մասին ու վերջ: Մնացածը սաղ լավ ա, 

մամ ջան:

Ու այդպես ամեն օր, կարճատև 

զանգեր, նույն կրկնվող հարցերը` 

«Ո՞նց ես» ու «Ե՞րբ ա ավարտվելու» 

արտահայտություններն անպակաս, 

մինչև որ կապն ամբողջությամբ 

վերացավ: Միայն օրական մեկ անգամ, 

օրվա վերջին` մեծ դժվարությամբ 

բջջային համարից ո ա ա  ա  
հաղորդագրություն. անգամ ոչ մի 

տեքստ, ընդամենը մեկ «սմայլիկ», 

ինչը նշանակում էր` ինձ մոտ ամեն ինչ 

լավ է: Երբ ամբողջությամբ սպառվել 

էր մարտկոցի լիցքը բոլորիս մոտ, 

օգտվում էինք մեր ընկերոջ՝ Գասպարի 

հեռախոսից, ուղարկելով սմայլիկ 

ու անուններս, որովհետև նամակը 

անծանոթ համարից էր: Կար անգամ 

մի պահ, երբ այդ չնչին սմայլիկը չէր 

գնում, էլի կապի պատճառով:

Անցավ մի ամիս, երբ սովորականի 

նման հերթափոխը հանձնելուց 

հետո եկա ու 27 օրվա մեջ առաջին 

անգամ, երբ հանեցի «սապոգները» ու 

պառկեցի, ոտքերիս հանգստությունից 

վայրկենական անջատվեցի ու քնեցի: 

Երևի հաշվված րոպեներ էի քնել, 

համոզված եմ, տասը րոպե չէր անցել, 

երբ վաշտի հրամանատարը արագ 

վազելով, սայթաքելով եկավ ու դռանը 

խփելով ասաց.

- Տղերք, հելեք, տղերք, շուտ արեք, 

տղերք... Մտել են, եկել մտել են մեր 

դիրքեր, վազեք: Ամեն ինչ վերցրեք, 

ամեն ինչ, անգամ վերջին փամփուշտը 

վերցրեք: Վազեցինք, շուտ արեք...

Արագ հանդերձավորվելուց հետո 

տեսա, որ սաղավարտս չկա, ուրիշն 

էր շփոթվել վերցրել, թողնելով 

իր սաղավարտը, որը կոճկելու 

հնարավորություն չուներ, ու ես 

ստիպված մի ձեռքով վերցրեցի 

ցինկը, իսկ մյուսով սեղմած պահում էի 

գլխիս սաղավարտը, որ մի քիչ գոնե 

պաշտպան լիներ շիկացած բեկորից:

Վազում էինք, դաշտի միջով գնում էինք 

դեպի ձախ, առաջ ու դեպի դիրքեր: 

Ամբողջությամբ ցեխ էր, վազում էինք 

կոշիկների տակից կպած կիլոգրամ 

կշռող ցեխի ու հարդի խառնուրդով: 

Ցուրտ էր, բայց շոգում էինք վազելուց, 

դժվարությամբ էինք վազում ցեխերի 
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միջով, իսկ վերևից նկարում էր 

անօդաչուն ու կոորդինատներ 

փոխանցում... Արկերը խփում էին 

ձախ, աջ, առաջ, հետ ու բախտի 

բերմամբ, ոչ դիպուկ, քանի որ մեր 

վազքն ու շարժվելը խանգարում 

էր հակառակորդին դիպուկ խփել: 

Անցնելով մեր բազայի մոտով, 

տեսնելով տղերքին, առաջինը գոռացի 

ասելով.

- Ախպեր, Վահեին կասես Սերոժը 

ասում ա` լավ մնա, պինդ կաց:

Ցեխոտ խրամատից ժպտալով 

պատասխանեցին.

- Անպայման, ախպեր ջան, 

անպայման: Անփորձանք, զգույշ եղեք, 

ախպեր:

Ժպտացի ու շարունակեցի վազել: Մի 

քանի մետր հեռու, երբ արդեն սկսում 

էր սար բարձրանալու ճանապարհը,  

հենց այդ հատվածում մի քիչ 

հեռու, իմ դիմաց ընկավ արկ, որի 

պայթյունից անհասկանալի մի ձայն 

եկավ: Զարմանալի է, բայց էնքան 

բարձր էր, որ ոչինչ չլսեցի, ուղղակի 

հարվածի ալիքը  հետ շպրտեց: Ընկա 

ու մի պահ հասկացա, որ ոչինչ չեմ 

լսում: Կանգնեցի, որպեսզի քայլեմ, 

վախենում էի առաջ գնալ, մտածում էի 

մի քանի վայրկյանից աչքերս կմթնեն 

ու էլ չեմ կարողանա քայլել: Անգամ 

առաջին քայլս անելուց մտածում 

էի` ոտքս որ շարժեմ, կամ արյուն 

կգա, կամ էլ անգամ կպոկվի: Բայց 

ամեն ինչ կարգին էր, փառք Աստծո, 

հրաշքով ոչինչ չէր եղել, քանի որ արկն 

ինձնից բարձր հատվածում էր պայթել, 

իսկ բեկորների ցրվելու շառավիղը 

ներքևից դեպի վերև էր, այդ իսկ 

պատճառով բեկորներն անցել էին 

գլխիս վերևով:

Քայլում էի, էլ ուժ չկար 

վազելու՝ քայլում էի 

խիճի վրայով, աղմուկ 

պիտի գար, փոքր 

քարերի աղմուկ, 

բայց չկար ձայնը: 

Ականջներս փակվել 

էին, խլացել էի, ու մի 

պահ կարծես երկինքը 

ներքևում էր, հողը 

վերևում: Ամենակարճ 

ու պարզ բառն անգամ 

դժվարությամբ էի 

ասում, չէր ստացվում:

Ճանապարհին 

ասում են, որ պետք 

է գնանք աջ կողմում 

գտնվող դիտակետի 

թաքստոցում սպասենք, 

մինչև հանդարտվի, 

նոր շարունակենք 

ճանապարհը, բայց 

դա վերաբերվում 

էր վերջում գտնվող 

մի քանի հոգուս: 

Ամենասկզբում 

շարժված տղաներն 

արդեն հասել էին դիրք, 

ու հակառակորդը 

արդեն մաքրվել 

էր մեր տղաների 

շնորհիվ: Ամբողջ օրը 

հարվածից տնքում էր 

հողը, հարվածային 

ալիք, որից շունչդ կտրվում էր, 

կրծքավանդակդ սեղմվում:

Հաջորդ օրը մի քանի ժամյա 

հրադադար եղավ դիակների 

փոխանակման հետ կապված, ու էլի 

նույնը: Իսկ մեզ թվում էր, թե այդ մի 

քանի ժամվա հանգիստը հավերժ է, 

բայց ժամը լրանալուց մեկ վայրկյան 

հետո հարվածում էր հրետանին, ու 

թվում էր, որ սա կշարունակվի մի 

ողջ կյանք: Երբեմն, երբ խոսում էի 

տնեցիների հետ և ուզում էի խաբել, 

թե հանգիստ է, հակառակի նման 

խոսելու պահին պայթում էր հրանոթը 

ու մատնում, որ դեռ շարունակվում է, 

անկախ ժամից ու վայրից: Մի անգամ 

էլ, անկախ ինձնից, պատասխանեցի 

էսպես. «Հա, հա, արխային եղեք, 

կրակոց չկա ահագին ժամանակ ա, մի 

տասը րոպե կլինի` չեն կրակում»:

Օր օրի լարվում էր, օր օրի ավելանում 

էր մեր ընկերների բացակայությունը, 

ու մարում հավատը, որ լավ կլինի: 

Բայց բոլորիս հոգու խորքում կար մի 

փոքր լույս, որը չէր մարում, ու ներքին 

գիտակցությամբ զգում էինք անգամ, 

եթե վատ ավարտ լինի` լավ է լինելու 

ամեն ինչ: Հավատացեք, շատ եմ 

ուզում մանրամասնել, բայց տեսածս, 

ապրածս ու զգացածս չեն թողնում 

արտահայտել տառերով, բառերով, 

տեքստով: Անգամ ռեալ շփման 

ժամանակ դժվար է պատմել, խոսել ու 

ամեն խոսքից հետ գնալ, վերապրել 

այդ ամենը: Այս նյութը, որը կարդում 

ես, գրել եմ երեք օրում: Սովորաբար 

գրում էի մեկ կամ երկու ժամում, 

առանց որևէ խնդրի: Բայց ես փոխվել 

եմ, ես չեմ կարողացել գրել, կեսից 

փակել եմ համակարգիչը ու հեռացել, 

որովհետև ամեն անգամ գրելուց հիշել 

եմ ընկերներիս` Արմանին, Սերժիկին, 

Գագոյին, ով այն մեքենայի վարորդն 

էր, որով միասին գնում էինք այդ սև 

ճանապարհով, ու այլ տղաների, ովքեր 

հիմա չկան: Հիշում եմ, թե ոնց իրենք 

զոհվեցին կռիվը ավարտվելուց ժամեր 

առաջ, երբ կռվի ավարտի մասին 

լուրը լսելուց չգիտեիր` ուրախանա՞ս, 

թե՞ անես անհնարը, որ այդ մի քանի 

ժամը հետ բերես, տղերքը էլի մեզ 

հետ լինեն... Այդ պահին հիշում ես 

իրենց զոհվելուց առաջ ասած վերջին 

խոսքերը: Մինչև հիմա հիշում եմ, 

երբ Գագոն ուրախ-ուրախ պատմում 

էր, թե ոնց ա սպասում հաջորդ 

օրվա երեկոյին, որ իջնի քաղաք ու 

Ռուսաստան խոսա իր հավանած 

աղջկա հետ, ու հիշում եմ, երբ 

ժպիտով պատմում էր.

- Սերոժ, սաղ լավ ա, է: Խուճուճի 

հետ լավ եմ, ամեն ինչ դեպի լավն ա 

գնում: Անգամ պայմանավորվել ենք, 

վաղը իջնելու եմ երեկոյան հետը 

տեսազանգով խոսեմ: Դու պատրաստ 

եղի, որ կռիվը պրծավ, դիմանկարը 

նկարելու ես, որ ուղարկեմ իրեն նվեր:

Ես էլ խոստացա, բայց ոչ հասցրեցի 

նկարել, ոչ էլ ինքը կարողացավ այդ 

ուրախ զանգը կատարի: Հաջորդ օրը 

ժամը 17:50 լսեցինք բոթը. տղերքը 

չկան: Միշտ ասում էր. «Ես ոչ վախում 

եմ հրետանուց, ոչ դիվերսիայից, ոչ 

ինքնաթիռից, ոչ էլ ականանետից: 
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Ամենաշատը անօդաչուից եմ 

վախում»,- ու հենց անօդաչուից էլ 

զոհվեց Գագոն, ինչին մինչև հիմա չենք 

հավատում ու սպասում ենք, որ մութը 

հենց ընկնի, մեքենայի լույսերը թղթե 

սկոչով փաթաթած մեզ հաց, հալած 

պանիր ու էն փոքր կտոր երշիկն է 

բերելու ու էլի ժպտալով պատմի, թե 

ոնց փրկվեցինք էն օրը, երբ մեքենան 

հենց շարժվեց, մեքենայի տեղը 

պայթեցրին...

Չեմ կարողանում շատ բան հիշել, չեմ 

կարողանում շատ բան արտահայտել, 

ու այդ 45 օրվա ամեն մի պահը 

չեմ կարող գրել, որովհետև այդ 

մտածմունքները, իրոք, ինձ խեղդում 

են: Ես մինչև հիմա վեր եմ թռչում, երբ 

հիշում եմ, թե ինչպես ականանետի 

արկը դիմացս պայթեց: Երբ ասում 

էին` զգուշացեք, օդում ինքնաթիռ կա, 

ու խոսքը կիսատ, երկնքից ընկնում 

էին ռումբեր, որոնց քաշը 500կգ է, իսկ 

8կմ բարձրությունից, երբ հարվածում 

էր գետնին, մեկ մետրից ավելի 

խորը փոս էր ընկնում, ու հարվածում 

էր երկուսուկես տոննա հարվածի 

ուժգնությամբ, որի միայն հարվածային 

ալիքը բացում էր մեքենայի փակ 

դռները, ավիրում պատերը, ճմրթում 

թիթեղյա ծածկերը, ու բոլորիս պատում 

էր անբացատրելի վախ, որը չես կարող 

արտահայտել: Ու երբ այդ ամենից 

հետո ողջ ես մնում, չես կարողանում 

լիարժեք ուրախանալ, որովհետև 

մի քանի րոպե հետո էլի նույնն էր 

սպասվում:

Ուզում եմ մի քիչ խոսել վերջին օրվա 

մասին, երբ հակառակորդն արդեն 

հասել էր Շուշի, ու թեժ մարտեր էին 

ընթանում, ու արդեն կարծես թե մի 

պահ համակերպվում էիր այն մտքի 

հետ, որ դու էլ չես ապրելու, դա քո 

վերջին օրն է: Երբ համակերպվում էիր, 

որ էլ չես շարունակի համալսարանդ, 

չես տեսնի այն աղջկան, ում մասին 

մտածել ես, չես կազմի քո ընտանիքը, 

չես աշխատի, վերջիվերջո, գլուխդ չես 

դնի մորդ գիրկն ու քնես: Եվ թերթում 

նկարները մարդկանց, ում կարծես թե 

վերջին անգամ ես տեսնում, այն էլ` 

նկարով: Կեսգիշեր էր, միապաղաղ, 

երկու կողմից` աջից ձախ, ձախից 

աջ, գնում էին հրետանու արկերը, 

միաժամանակ պայթելով երկու 

կողմում, բայց եկավ մի պահ, երբ 

հակառակորդը քառապատկեց իր 

ողջ ուժը` մեկ ժամ մաղեց ամեն ինչ, 

օգտագործելով ամեն զինատեսակ և 

ամեն ինչ` մեզ ոչնչացնելու համար:

Ժամը 01:00 էր: Ամեն ինչ լռեց կես 

վայրկյանում: Անգամ լսվում էր 

քամուց չորացած խոտերի ձայնը 

ու կիլոմետրերով հեռու մեքենայի 

թույլ ձայնը: Րոպեներ անց ասացին` 

վերջ, ավարտվեց ամեն ինչ: Հա~, 

անգամ ամենավերջին վայրկյանը 

օգտագործեցին մեզ ոչնչացնելու 

համար: Հիմա ի՞նչ, ավարտվեց, հա՞, 

ո՞նց: Չեմ հավատում, էլի սուտ ա ամեն 

ինչ: Հեսա էլի կասեն` ավարտվել ա, ու 

առավոտ էլի կսկսի:

Ուշ էր, բայց առանց մտածելու զանգել 

եմ տուն, որպեսզի մի բան իմանամ: 

Տեսնեմ` իրո՞ք ճիշտ է, թե՞ չէ, որովհետև 

հավատներս կորցրել էինք: Անհնար 

էր հավատալ, որ դու ողջ մնացիր քո 

մահից մեկ օր առաջ: 

Ես մինչև հիմա ասում եմ, որ Աստծուն 

եմ պարտական ինձ հինգ անգամ 

փրկելու և  երկրորդ կյանք տալու 

համար: Ուզում եմ նաև ասել, որ 

բոլորիս համար մեծ ցավ է հողեր 

կորցնելը, բայց կռիվը չկանգնեցնելու 

դեպքում, հավատացեք, անգամ էդ մի 

քանի հատվածը չէր մնալու: Չէին լինի 

էն զինվորները, ովքեր հիմա կան, և 

չէր լինի նաև այս նյութը, որ կարդում 

ես դու:

Որպես խնդրանք ուզում եմ ասել բոլոր 

նրանց, ովքեր մինչև հիմա կարդացել 

են առանց ալարելու և պատրաստ են 

ամեն կերպ օգնել` ոտքի կանգնեցնելու 

մեր երկիրը: Վերջ տանք հին 

արարքները հիշելուն, վարկաբեկելուն, 

քանի որ էսօր տղաները չկան, դա 

անիմաստ է: Դրա փոխարեն եկեք 

լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը, 

ու աղմկելու փոխարեն մտածենք մեր 

ապագա երկրի մասին, որպեսզի 

բոլոր զինվորները դիրքերից իջնեն 

ու ապրեն երջանիկ այն երկրում, 
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որը պահել են կյանքի գնով: Ու էլի 

եմ ասում. ապրեն երջանիկ, ոչ թե 

մտադրվեն գնալ երկրից:

Անցած անգամ էլի նյութս գրել եմ 

արձակուրդին, գրել եմ բանակային 

սովորական առօրյայի մասին, որտեղ 

դժվարություններից էի խոսում, բայց 

դրանք դժվարություն չեն էսքանից 

հետո: Դժվար էր ոչ թե նախկինում 

ցեխերի միջով սողալը, հետո շոր 

լվանալը, այլ ցեխոտ, սոված-ծարավ 

ու կեղտոտ համազգեստը հագդ՝ 

կարոտը ծնողներիդ հանդեպ ու 

ընկերներիդ զոհվելը աչքիդ առաջ, 

ապրելն ու քեզ անզոր զգալը: Մինչև 

հիմա ես շոկի մեջ եմ, որ ողջ եմ, 

ես չեմ հավատում: Աստված շատ 

չհամարի: Ես չեմ հավատում, որ 

հիմա նստած գրում եմ սա, երբ 

արդեն համակերպվել էի այն մտքի 

հետ, որ էլ չեմ գրելու: Բայց չգիտեմ, 

ուղղակի գերադասում եմ լուռ գրել, 

համեստորեն ներսում ժպտալ, որ ես 

ողջ եմ ու միաժամանակ նեղվել, որ 

չկան հարազատ դարձած տղաները:

Ժամը 03:14 է, կարծես նույն 

կարգացուցակն է: Ես հիմա նյութը 

ուղարկում եմ ու երկուսուկես ժամից 

էլի շարժվելու եմ Ղարաբաղ, էլի 

հնարավոր ա` չտեսնեմ նյութս 

հրապարակված: Տեսնեմ էլի շատ 

ուշ, բայց ես ուրախ եմ, որ էս նյութը 

հրապարակելու եմ ու իմ միջից ջնջեմ 

ամեն ինչ: Ու երբ հարցնեն` Սերոժ, մի 

երկու բառով ասա, ի՞նչ էր կատարվում, 

անկարողությունից ու վերհիշելուց 

չլռեմ, բացեմ 17-ում հրապարակված 

պատմությունս, ասեմ` կարդա:

Ես երազել եմ էս պահի մասին, 

որ գրեմ էս ամենը, երբ ամեն ինչ 

ավարտվի, ու բոլորը իմանան, 

թե ովքեր են մեր զինվորները, 

ովքեր ոչինչ չունենալով, ովքեր դեռ 

պատանի` նոր կյանք մտած, կռվել 

են ու պայքարել: Ովքեր հիմա ավելի 

հեշտ են նայում կյանքին, ովքեր ավելի 

հասուն են մտածում, քան մի շարք 

հասուն մարդիկ:

Ես հպարտ եմ, որ հայ զինվոր եմ: Ես 

մեկ-մեկ ինձ հարցնում եմ` ո՞նց էլի, 

ես 21-րդ դարի, 2020 թվականի 5-րդ 

սերնդի պատերազմի մասնակից եմ 

ու գումարած` պարտված պետության 

ողջ մնացած զինվոր: Բայց հետո 

մտածում եմ, որ չէ, ես պարտված չեմ, 

որովհետև ծառայելով Մարտակերտի՝ 

5-րդ պաշտպանականի 3-րդ 

գումարտակում և հակառակորդին 

չտալով 1սմ հող, ես ինձ արդեն 

հաղթած եմ համարում: Ու ոչ միայն ես, 

բոլորս, որովհետև անհամեմատելի 

ուժերի դեմ նման կռվում մենք 

հաղթել ենք: Իսկ մնացածը, ինչը 

պատճառ է հանդիսացել այս 

ամենի, չապահովված զինամթերքի, 

ժամանակին օդային սահմանը 

չպաշտպանելու, անմեղ զոհերի՝ 

դա արդեն Աստծո դատաստանին 

թողնենք: Մենք կատարել ենք մեր 

պարտքը` պաշտպանելով հողը 

կյանքի գնով:

Խոնարհվում եմ զոհված ընկերներիս 

ու բոլոր այն տղաների առջև, ովքեր 

արյուն են թափել մեր բոլորի ապահով 

ապագայի համար:

Մնաց 223 օր...

ՍԵՐՅՈԺԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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Գիտեմ, որ թռչունները թռչում են 

տարբեր ուղղություններով

Հուսով եմ` կրկին կտեսնեմ քեզ...

Ամեն անգամ, երբ լսում եմ այս երգը՝ 

աչքիս առաջ դու ես երևում: Բառերը 

ճիշտ են ընտրված, որ լսելիս կարող 

եմ զգալ ամեն տողը, որովհետեւ իրոք 

ուզում եմ հավատալ, որ օրերից մի օր 

կտեսնեմ քեզ:

Չնայած, առանց երգը լսելու էլ, 

միևնույն է, միշտ քո մասին եմ 

մտածում, պարզապես երգը 

ներսս իրոք տակնուվրա է անում: 

Քեզ կորցնելու ժամանակ շատ 

պատահաբար լսեցի ու դարձրի 

բացակայությանդ ամեն վայրկյանը 

հիշեցնող խորհրդանիշ, որ գոնե 

քարացած տեսակս մի փոքր թուլանա 

այն լսելիս, որ կոկորդիս խեղդող 

քարը մեկ-մեկ կոտրեմ ու չմոռանամ 

արցունքներն այնպես սրբելու մասին, 

որ որևէ մեկը անքնությունից զատ այլ 

բան չկարծի:

Չգիտեմ էլ, թե այսօր ամսի քանիսն 

է, գիտեմ միայն ամիսը, ու գիտեմ, 

որ շուտով ծննդյանդ օրն է: Ծանր 

գրաֆիկս է անհանգստացնում, 

մտածում եմ մի բան անեմ, որ 

գոնե այդ օրը կարողանամ կողքիդ 

լինել: Գիտեմ, որ չես նեղանում քեզ 

մոտ հաճախ գալ չկարողանալու 

համար: Դե գիտես, թե ինչ ծանր ու 

աշխատանքային է անցնում օրս:

Երբ տուն էի գալիս, տեսնում էի 

ուրախությունդ ու չէի ցանկանում 

հետ գնալ: Բայց թե գնում էլ էի, 

որքան էլ որ տխրում էիր՝ ցույց չէիր 

տալիս, որովհետև հավատում էիր 

ինձ: Հավատում էիր, որ կարող եմ, 

որ հասնելու եմ երազանքիս, որ 

ամեն անգամ մի նոր հպարտանալու 

առիթ էիր ունենալու: Ես էլ ուժերիցս 

ավելին էի անում՝ քեզ ուրախություն 

պարգևելու համար: Բայց հիմա, 

պարզապես ուզում եմ թողնել ամեն 

բան, գալ ու նստել կողքիդ: Եվ կներես 

ինձ, թե որոշեմ վառել ծխախոտս:

Ոչ մի նոր բան չկա: Ամեն օրս 

տարբեր է ու նման անցածին 

իր միօրինակությամբ ու 

անիմաստությամբ, որովհետև 

չեմ էլ մտածում ապագայի մասին: 

Ժամանակս կանգնեց մի քանի ամիս 

առաջ:

Կանգնեցրիր... Ներիր, որ 

այսքան կոտրված ու աշխարհից 

հիասթափվածի պես եմ խոսում: 

Չնայած, այդպես էլ կա: Ժամանակն 

էլ չի փոխի, որովհետև չես գալու ու 

չի մոռացվելու գնալդ, չլինելուդ ամեն 

օրվա ցավն ու արցունքները սրբել 

չմոռանալը:

Չգիտեմ էլ ինչ գրեմ, դատարկվել են 

բառերս: Ուզում եմ ասել, որ կարոտել 

եմ: Երգն էլ այնքան տխուր է: Ու դու 

չես լսի ու չես էլ կարդա հերթական 

նամակս: Ոչինչ, ես չեմ նեղանում 

քեզնից, ինչպես դու ինձնից՝ շիրիմիդ 

չայցելելու համար:

Գիտեմ, որ թռչունները թռչում են 

տարբեր ուղղություններով,

Հուսով եմ` կրկին կտեսնեմ քեզ...

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԸ 
ԹՌՉՈՒՄ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
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ԻՄ ԶԵՆՔՆ ԻՄ 
ԴԵՂՆ ԷՐ
Արտյոմը` եղբայրս, 19-ը տարեկան 

երազող էր, ով երազում էր 

նվաճել աշխարհը։ Տեսակով 

անկոտրուն, չհանձնվող, էությամբ` 

արժանապատիվ ու պայքարող։ 

Ավարտելով բժշկական քոլեջը` 

2019 թվականին զորակոչվեց 

բանակ, վերապատրաստվեց ԶՈՒ 

ռազմաբժշկական ուսումնական 

կենտրոնում` դառնալով բուժակ, 

կրտսեր սերժանտ։ Անմնացորդ 

նվիրվեց իր կոչմանը։

Երկրորդ տունը դարձավ Կուբաթլուն: 

Միշտ ուրախ էր, որ գնում էր 

զորավարժությունների` Ջաբրաիլ։ 

Վերջին զորավարժության ժամանակ 

սկսվեց պատերազմը...

Օր 1
Զանգ Արտյոմից.

-Մամ ջան, ինձ մոտ ամեն ինչ լավ ա, 

նորմալ ա չմտածեք, որ անհասանելի 

լինեմ: Իմացեք` կապ չկա։

Օր 2
-Մամ,  էստեղ շատ վիրավորներ կան: 

Իրենցով եմ զբաղված, հասկանո՞ւմ 

ես, մամ, էս սովորական կռիվ չի, մամ: 

Սովորական հիվանդներ չեն. մեկի 

ձեռքը չկա, մյուսի` ոտքը։ (Ձայնի մեջ 

կար տագնապ, անհանգստություն: 

Լսվում էին ցավից գոռացող 

զինվորների ձայներ)։

Օր 3
-Մամ, ես ինձ չեմ կորցնում: Լավ 

ա, սենց պահերին ուղեղս հարյուրի 

տակ ա աշխատում: Խոսացնում 

եմ տղերքին, որ գիտակցությունը 

չկորցնեն: Հարցնում եմ` ծխո՞ւմ ես, ու 

սիգարետը կպցնում դնում եմ բերանը, 

որ ցավը մեղմեմ: Հաց եմ տալիս 

հիվանդներիս։ Կաթիլայինի ծայրից 

կտրել ձողիկ եմ սարքել, որ ջուր խմեն։

Էստեղ բոլորն ասում են` բժիշկ, 

ապրես, բժիշկ, դու կարաս...

Օր 4
Արտյոմը զանգեց: Չհասկացա` լացո՞ւմ 

էր, թե՞ ծիծաղում...

-Մամ, ես վիրավոր չեմ։ Մամ, 

պատկերացնո՞ւմ ես` ընկերներս 

չկան` Մաթևոսյանը (գումարտակի 

հրամանատարը) չկա, մամ...

Արտյոմի հեռախոսը դարձավ 

անհասանելի, բայց երեկոյան` 

զանգ Արտյոմից։ Արդեն իր սիրելի 

զորամասում էր: Լավ էր, պատմեց, որ 

զանգը պահի թուլություն էր. տանկի 

մեջ էր, ընկերոջ` Գոռի հետ, որ 

տանկը պայթեցրել էին, ոտքից թեթև 

վիրավորվել է, ինքն իրեն վիրակապել 

է, լուրջ բան չկա։ Պատմում էր, որ 

Գոռի հետ տասնյակ վիրավորների 

թեժ կռվի ընթացքում երկուսով առանց 

վախի «Ուրալ» մեքենայով Ջաբրաիլից 

սարերի, ձորերի միջով տեղափոխել 

են Կապանի հիվանդանոց։ Այնուհետև 

կրկին վերադարձել զորամաս։

Այդ օրերին, երբ Արտյոմը Կուբաթլուում 

էր, զորամասն անդադար ռմբակոծվում 

էր, նույնիսկ այդ պահին նա ասում էր.

-Պետք է բուժկետը կարգի բերեմ։ 

Արդեն ամեն ինչ կարգավորվում է։

Անդադար խնդրում էի, որ էլ ոչ մի 

տեղ չգնա: Հրաշքով փրկվել է: Ինքն 

էլ ի պատասխան հանգստացնում 

էր` ասելով, որ ոչ մի տեղ չի գնալու, 

հանգիստ լինենք, որ պատերազմը 

մոտ 10 օրից կավարտվի, ու հարցնում 

էր.

-Գալու եք, չէ՞:

Բայց իր պատերազմն ավելի 

շուտ ավարտվեց։ Հոկտեմբերի 

15-ին, համոզված լինելով, որ ետ 

է վերադառնալու, գնում է իր 7 

ընկերների հետ և անմահանում։

Այդպիսին էր կրտսեր սերժանտ 

Արտյոմ Բաբայանը` եղբայրս, ոչինչ 

երբեք անավարտ չթողնող։

ԱՍՏՂԻԿ ԲԱԲԱՅԱՆ
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Նոյեմբերի 8-ն էր, երբ դեռ Արցախում 

պատերազմ էր, արցախցի մի խումբ 

երեխաներ Երևանում սպասում էին, 

թե երբ կավարտվի պատերազմը ու 

կվերադառնան տուն։ Երեխաները 

մոտ երկու շաբաթ Ստեփանակերտի 

ապաստարանում էին անցկացրել` 

բայրաքթարների, ԱԹՍ-ների, 

հրթիռակոծությունների տակ: Ճնշված 

էին ու վախեցած, և մենք նրանց 

համար հետաքրքիր ժամանց էինք 

մտածել, որպեսզի մի քիչ ցրվեն 

ու մոռանան: Այդ օրերին բոլորս 

համոզված էինք, որ հաղթելու ենք, 

ուղղակի պետք էր մի քիչ էլ դիմանալ: 

Երեխաներից մեկն առանձնացել էր 

խմբից, տխուր հայացքով նայում էր: 

Մոտեցա, զրուցեցինք, և նա սկսեց 

պատմել իր փոքրիկ կյանքի մեծ 

ողբերգությունը:

-Մեր տան դիմաց մի շենք կար, 

որը վթարային էր, ու պետք է 

արհեստական երկրաշարժի 

միջոցով քանդեին: Տանը նստած 

թրթնջուկով ապուր էինք ուտում, երբ 

անհասկանալի խլացնող ձայն ընկավ 

ականջներիս մեջ, ու աչքիս առաջ էդ 

շենքը պայթեց: Հայրիկս ասաց. «Ուշ, 

թա շուտ քնդլանին, գոնե շուտ ըսեին, 

մարդու սերտա վեննը կենում»։

Ես և քույրիկս վախից քարացել էինք, 

հայրիկի խոսքերը մեզ հետ բերեցին 

«իրականություն»։ Հազիվ էինք շունչ 

քաշել, երբ երկրորդ ձայնը լսվեց լրիվ 

ուրիշ կողմից: Այս անգամ հայրիկը 

վայրկյան անգամ չմտածեց մեզ 

որևէ բացատրություն տալու, ասաց, 

որ արագ պետք է իջնենք կողքի 

հյուրանոցի նկուղային հարկը: Մենք 

ինչքան ուժ ունեինք, վազում էինք։

-Մաման մագազինումն ա, պապ, 

մամա՞ն:

Այդ պահին մայրիկը վազելով մեզ 

մոտեցավ.

-Շուտ ըրեք, քշացիք ես գործա 

ուշանում ըմ:

-Բայց սօր քու ազատ օրտ ա, պա՛պ,- 

մինչև արտաբերեց քույրիկս, հայրիկի 

մեքենան արդեն մեծ արագությամբ 

հեռանում էր:

-Մա՛մ, էս հի՞նչ սասեր ա, շտապ 

օգնությունն ա՞ կյամ, բայց պատար 

նման չի։

-Չէ՛, Անի, սիրենայա` 

էլեկտրաշչակներն փորձում ըն, 

վեր բուրդան կռևը սկսե, կարին 

մարդկանց զգուշացնին։

Մենք արդեն ապաստարանում էինք, 

այնտեղ հանդիպեցի մեր դասարանի 

Արաքսին, իրենք էլ էին իջել, որ 

տագնապի ազդանշանի փորձարկումը 

ստացվի: Հետո մեր դպրոցի Ալբերտն 

ու Նարեկը եկան։

Այնտեղ իմացանք, որ իրենց 

հայրիկներն էլ են աշխատանքի 

գնացել, բայց չէ՞ որ իմ հայրիկը 

զինվորական է, և 11 տարի է, ինչ 

աշխատում է սահմանին, իսկ Նարեկի 

ու Ալբերտի հայրիկները նոր են 

վերադարձել արտերկրից ու դեռ 

աշխատանք չունեն։ Մինչ մտքերիս 

մեջ էի խճճվել, ականջներս նորից 

խլացան շատ հզոր ձայնից։

Ապաստարան իջան երկու տղամարդ` 

մի վիրավոր տարեց կնոջ գրկած 

իջեցրին, բոլորը վազեցին, որ օգնեն... 

Իսկ տագնապի ազդանշանները չէին 

դադարում:

«Պատերազմի ձայներն են»,- լսեցի 

մայրիկի չասված խոսքերը, երբ մի 

պահ բռնացրի աչքերը, որ ամաչում 

էին ինձ նայել։

Այսպես սկսվեց պատերազմն իմ 

երկրում ու իմ մեջ...

Մոտ մեկ շաբաթ մնացինք 

ապաստարանում: Ամեն օր 

առավոտյան հայրիկը զանգում էր ու 

ասում, որ շուտով կհաղթենք, շատ քիչ 

է մնացել, որ տուն գնանք, որ պետք 

է ուժեղ լինենք, մայրիկին օգնենք 

դրանով: Տագնապի ազդանշանները 

գիշեր ցերեկ ականջիս մեջ էին, ես 

արդեն չէի զգում այդ ձայները, ես 

դրանք լսում էի, երբ մի պահ լռում էին, 

դրանք մնացել են ականջներիս մեջ:

Ես արդեն լսում էի այդ ձայները 

Երևանում, քանի, որ մի օր 

առավոտյան հայրիկը զանգեց ու 

ասաց, որ պետք է շուտ Երևան 

գնանք, մինչև ինքը վերադառնա։ 

Մենք ամեն րոպե սպասում էինք, 

թե ե՞րբ կավարտվի պատերազմը 

ու կվերադառնանք տուն...

Հեռուստատեսությամբ տեսանք, 

որ մեր դպրոցը և մնացած շատ 

դպրոցներ փլատակ են դարձել: 

Դպրոցում այրվել է մայրիկիս դիպլոմը. 

նա գերմաներենի ուսուցչուհի էր 

ԾԱՆՐ ՕՐԵՐԻ 
ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
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աշխատում: Մեր նկարած նկարների 

ցուցասրահը ևս չկա... Այդ օրվանից 

հեռուստացույց չեմ նայում: Հիմա 

մենք նոր նկարներ ենք նկարում ու 

արդեն ցուցահանդես ենք բացել։ 

Մեր նկարներում մեր տունն ենք 

պատկերում, մեր հայրիկներին, 

պապիկներին, որովհետև կարոտել 

ենք։

Ես լսեցի, որ Արաքսի, Արփիի ու 

Նարեկի տունն ավերակ է, իսկ 

հայրիկին չեն գտնում։

Բայց նրանք կվերադառնան, նոր 

տներ կկառուցվեն, նոր եկեղեցիներ, 

դպրոցներ... Իսկ ես կվերադառնամ 

Ստեփանակերտի մեր տունը:  

Պատուհանը բաց է մնացել, թրթնջուկի 

ապուրը` սեղանին, բայց սիրտս ուրիշ 

բան չի ուզում...

Արցախցի երեխաներին հանդիպել 

էի իրենց օրը հետաքրքիր դարձնելու, 

զրուցելու, փորձում էի մխիթարել, 

բայց ոչ ոք չգիտեր, որ իրենց տների 

նման իմ ներսն էլ էր ավերակ: 

Արցախցի երեխաները չէին էլ կարող 

պատկերացնել, թե ինչքան ուժեղ են 

իրենք, մեզանից հազար անգամ ավելի 

ուժեղ...

Հիմա գիտեմ, որ վերադարձել 

են իրենց տուն ու վստահ եմ, որ 

արցախյան համեղ ապուրի բույրը 

կրկին տարածվել է իրենց տաքուկ 

տանը։

Ձեզնով էլ մենք ենք ուժեղ, Արցախի 

մեր հայրենակիցներ։

ՆԱՐԵ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ
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փայլփլուն ծաղիկներ 

կբացվեն։ Թե բարձր 

ժայռից ցած նետվեմ, 

քամին ինձ դանդաղ 

ներքև կիջեցնի։ Իսկ 

եթե սուզվեմ ծովի 

խորքերը, ջուրը 

ինձ արագ վերև 

կհանի։ Ու ես այս 

հրաշքներով հիացած, 

գլուխս կորցրած 

ժամանակի և իրական 

կյանքի մասին շուտ 

կմոռանամ։

Ինձ մենակ թողեք այդ 

անիրական վայրում: 

Խնդրում եմ, թող այդ 

հեքիաթում ինձանից 

բացի ուրիշ հերոսներ 

չլինեն: Որպեսզի 

ես ընկերներ ձեռք 

չբերեմ, չմտերմանամ 

շատ մարդկանց 

հետ, որպեսզի հետո 

ստիպված չլինեմ 

նրանց կորցնել, 

հրաժեշտ տալ ու էլ 

չտեսնել:

Զրկեք ինձ մտածելու, վերլուծելու 

և հետևություններ անելու 

կարողությունից: Անջատեք իմ 

գիտակցությունը, զգացմունքներն 

ու հույզերը: Թող արցունքներս 

թափվեն, խառնվեն ծովին, բայց թույլ 

մի տվեք, որ ներսս ցավի: Թող ես 

լինեմ այդ հեքիաթի ամենաթույլ ու 

ենթարկվող հերոսուհին: Հոգնել եմ 

ներկայիս ուժեղ կերպարից: Ուզում 

եմ վերջապես ընկնել ու ջանք չթափել 

կանգնելու համար...

Երբ ես վերջապես թիթեռի հետևից 

վազելով կհասնեմ աշխարհը ձեր 

հորինած, խնդրում եմ, ինձ այնտեղ 

կողպեք։ Էլ ոչ մի դեպքում դուռը 

չբացեք...

ՄԻԼԵՆԱ ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ

ԻՆՁ ՀԵՔԻԱԹ 
ՊԱՏՄԵՔ
Ինձ հեքիաթ պատմեք: Ամենից 

լուսավոր հեքիաթը հիշեք՝ առանց 

բացասական կերպարների, 

վախեցնող դեպքերի, չար հերոսների 

ու փորձությունների, առանց մութ 

անտառների ու կորած երեխաների: 

Եթե չգիտեք աշխարհի ամենախաղաղ 

վայրի ու հանդարտ սյուժեի մասին, 

ուրեմն հեքիաթը հորինեք հենց 

սկզբից: Հնարեք ամենասուտ ու 

մտացածին աշխարհն ինձ համար: 

Իսկ հետո ցածր, հանդարտ ձայնով 

սկսեք պատմել...

Պատմեք ինձ խաղաղ ծովերի, 

լուսավոր անտառների, բարձր 

լեռների ու գրավիչ մայրամուտների 

մասին: Համոզեք, որ այդ աշխարհի 

կենդանիների բոլոր տեսակները 

անվտանգ են, որ անգամ առյուծն է 

նուրբ ու հոգատար։ Ասեք, որ այնտեղ 

չեն լսվում տագնապի ազդանշաններ` 

ո՛չ բնական աղետների, ո՛չ հեռախոսի 

զանգերի և ո՛չ էլ շտապօգնության 

մեքենաների: Այնտեղ թող շշնջան 

միայն չարաճճի ալիքները, մեղմ շոյող 

քամին, բազմերանգ տերևներն ու 

թռչունները:

Հավաստիացրեք, որ ոտքս ուր էլ դնեմ՝ 
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համաձայնեցի որ լա՞վ աղջիկ եմ, 

թե՞ որ ուզում եմ ծանոթանալ ևս մեկ 

անհաջողակի հետ։

Պիտի ինձ զբաղեցնեի մինչև 

խոհանոց գնալս ու ճաշելս։ Գիտե՞ս՝ 

լինում է, որ օրս կեսօրից է սկսվում։

Ոչ հաճելի է, ոչ էլ տհաճ՝ արթնանում 

եմ, էլի։

Խոհանոցում միշտ մայրս է լինում՝ 

ինձնից ու մնացած բոլոր կանանցից 

շատ։

Մենք գրեթե միշտ զրուցում ենք 

խոհանոցում, ու երբ մայրս ուզում է 

վիրավորել ինձ, ասում է. «Իսկը հորդ 

ես նման»։

Սովորաբար նման դեպքում չեմ 

հակաճառում՝ հայրս իսկական «ծիտ 

է» ու հետևաբար` ես էլ։ Ի՞նչ վատ է որ։

Շաբաթվա սկզբում ընկերոջիցս 

բաժանվեցի։ Ավելի ճիշտ, չգիտեր, որ 

ինքն իմ ընկերն է։ Պարզվեց ինչ-որ 

կարճահասակ մեկի հետ է։ Առաջին 

բանը, որ եղավ այս շաբաթ իր` իմ 

ցանկալի փեսացուների ցուցակից 

դուրս թռչելն էր։

Ճաշին ոսպով ինչ-որ ապուր էր։ 

Երևում էր, որ մայրս կարգին 

ջանք էր թափել։ Ստիպված եղա 

ամբողջությամբ դատարկել 

իմ բաժինը, որովհետև նոր 

խոսակցության տրամադրություն 

չունեի։

Ինչպես միշտ, վերջում կրկին գալու 

էր այն եզրակացության, որ ինձ մի 

կարգին տղամարդ է պետք։

Հաջորդ օրերին ձյուն էր տեղում։ 

Մայրս ասաց, որ լավ կլինի տանից 

դուրս չգամ՝ սառելու եմ։

Հետո հիշեցի բժշկուհուս. հա, էլի, 

իսկական լավ աղջիկ եմ։ Լսեցի մորս 

ու ոչ մի տեղ չգնացի։

Հանդիպում էինք կրկին խոհանոցում։ 

Չորեքշաբթի երեկոյան կրկին ապուր 

էր ընթրիքի սեղանին։

Առհասարակ քեզ մի բան ասեմ՝ մայրս 

սովորություն է ունեցել լսելու տատիս։

Շաբաթվա սկզբին էի որոշել գրել, 

բայց հետո մտափոխվեցի՝  շաբաթվա 

կտրվածքով ավելի շատ պատմելու 

բաներ կլինեն։

Ինչպես տեսնում եմ՝ չեմ սխալվել։ 

Առավոտյան բժշկուհիս էր զանգել։ 

Անհանգստացա, որովհետև 

արթնացրեց ինձ։

Միշտ հետս էդպես է լինում՝ 

միանգամից վատ բաներ եմ սկսում 

երևակայել։

«Կարո՞ղ է արդեն մեռնելս եկել 

է, ես տեղյակ չեմ»,- մտածեցի 

ու պատասխանեցի զանգին։ 

Կեսօրին ծիծաղս եկավ առավոտվա 

կատարվածի վրա: Պարզվեց 

զանգել է, որ իրենց տուն հրավիրի։ 

Ավելացրեց, որ կարծում է, թե լավ 

աղջիկ եմ ու պիտի անպայման իր 

որդու հետ ծանոթանամ։

Ես էլ համաձայնեցի, որ երկար 

չխոսենք։

Կեսօրից հետո մտածում էի՝ ես 

«ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ 
ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ»
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Տատս էլ ձմռանը միշտ ասում էր, թե 

խոհանոցում միշտ տաք ինչ-որ բան 

պիտի եփված լինի, որ երեխեքի եղած-

չեղածը տաքանա։

Մեկ-մեկ զայրանում եմ մորս 

հնազանդության վրա։ Չնայած 

կարգին անհնազանդություն է ունեցել 

ժամանակին։

Ինձ հաճախ է ասում, թե իրեն 

էլ եմ նման։ Բայց հիմա իմ 

անհնազանդության ձեռքը կրակն է 

ընկել։

Ոնց հասկանում եմ, սպասում է, որ 

«կրքերը հանդարտվեն»։

Երբեմն ինձ թվում է, թե ես ինչ-որ 

սխալներ եմ թույլ տալիս ու ամեն բան 

սկսվում է այնտեղից, թե ինչպիսինն 

եմ ես։

Ես գրեթե ոչինչ չեմ անում, բայց ամեն 

գիշեր արթնանում են մահճակալիս 

տակ թաքնված հրեշներն ու խաղում են 

մազերիս հետ։

Չեմ ստի, եթե ասեմ, որ հիմա 

ամենաշատն ուզում եմ, որ դա տեղի 

չունենա։

Ես գիշերով հիմար երազներ եմ 

տեսնում, որոնք իրականում պատահել 

են ինձ հետ, ու սարսափում եմ, 

որովհետև դրանք նորից կրկնվում են։

Ես երբևէ չեմ հարցրել, թե 

հրեշներն ինձնից ինչ են ուզում։ 

Բայց խոհանոցային զրույցներում 

բորբոքվում ու հարցնում եմ, թե ինչ է 

իրենց ուզածն ինձնից։

Շաբաթվա վերջին ցանկալի 

փեսացուների նոր ցուցակ գրեցի։ 

Չէի ասի, թե ուզում եմ ամուսնանալ։ 

Երբեմն սիրտս կարգին, տեղը-տեղին 

ժամադրություն է ուզում։ Կարծեմ 

հինգշաբթի երեկոյին էր։ Մայրս ասում 

է, որ իր կյանքի միակ տղամարդն իր 

կողքին չէ։ Չգիտես ոնց է ստացվում, 

բայց ես շաբաթական երկու անգամ 

կորցնում եմ իմ կյանքի միակ 

տղամարդուն։

Ուզում եմ ասել, որ մայրս ճիշտ է՝ ես 

գաղափար չունեմ, թե ինչ եմ անում 

կյանքիս հետ։

Երեկոյան բացահայտեցի, որ մայրս 

օրագրություններս է գտել։ Ոնց 

հասկացա, նաև կարգին տնտղել է։

Առավոտյան խոհանոցային 

խոսակցություն ունեցանք։ Ասաց, 

որ առողջականիս հետևեմ, իսկ 

երազները հիմար բաներ են։ Պետք  

է կարգին բան մտածել, դրանից 

ազատվելու համար։

Ես հաճախ եմ մտածում, որ այսօրն 

ինձ սպանեց, բայց շարունակում 

եմ առավոտյան արթնանալ, գնալ 

խոհանոց ու նախաճաշել։

Շաբաթվա վերջը գրեթե ոչինչ չբերեց։

Ես առավոտյան իմ սուրճը սառը 

պատշգամբում վայելում էի, մայրս էլ 

բողոքում էր, որ պատերազմից հետո 

ամեն ինչ թանկացել է։ Մենք խոսում 

էինք իմ երազների մասին, ավելի 

ճիշտ ես ջրին էի պատմում, որ չքվեին 

վարդագույն աչքերով հրեշները։ 

Հիշում եմ, որ մայրս լսում էր։ Տատիս 

պես, երբ կծկվում էի տատիս ոտքերի 

մոտ ու պատմում, որ մեր բակում 

ոսկիներ կան՝ առավոտյան վաղ պիտի 

արթնանամ, որ գնամ գտնեմ։

Հաջորդ օրը մորս հարցրի՝ տատը 

տեսնես գիտի՞, որ ոչ մի ոսկի էլ չգտա 

մինչև հիմա։ Որ գտածս միայն հողոտ 

գդալներ են եղել ու դրանցով սրա-նրա 

սիրտն եմ փորփրել ու ինձ համար տեղ 

չեմ գտել։

Գիտե՞ս, նման դեպքերում, երբ ես 

անկապ փիլիսոփայում եմ, մայրս 

ասում է՝ լավ կլինի։

Ճիշտը որ ասեմ, ես էլ ամեն անգամ 

հրեշների հետ քոռ դանակով կռվելիս 

ինքս ինձ համոզում եմ, որ մայրս ճիշտ 

է՝ լավ կլինի, ու եթե աչքերս փակեմ, 

հետո բացեմ՝ հրեշները կգնան, ու ես 

նորից խոհանոցում կլինեմ։

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՓԱՓԱԶՅԱՆ



Հայաստանի պատանի թղթակիցների ցանց


