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ԳԻՏԵ՞Ս` ԻՆՉ Է 
ԿՈՐՍՏԻ ՑԱՎԸ
Պատերազմից արդեն անցել է 
համարյա 7 ամիս, ու շատերը 
հավանաբար մոռացել են, որ 
պատերազմ է եղել, որ 18-20 
տարեկան տղերք են անմահացել։ 
Նրանք, ինչպես մինչ պատերազմը, 
այնպես էլ հիմա, մեքենաների 
երաժշտության ձայնը բարձրացրած 
անցնում են Երևանի փողոցներով` 
չմտածելով սգացող մայրերի, քույրերի 
հոգեվիճակի մասին։
Գիտեք, արդեն 6 ամիս է անցել, ինչ 
եղբայրս մեզ հետ չէ։ Բայց ես չեմ 
համակերպվում այդ մտքի հետ, չեմ 
ուզում հավատալ, որ նա էլ չկա, չի 
գալու, չի ժպտալու ու չի խոսելու ինձ 
հետ։ Մինչև հիմա ես ինքս ինձ չեմ 
կարողանում խոստովանել, որ Սևակս 
էլ մեզ հետ չէ, որ թողել է մեզ և բռնել է 
հավերժի ճամփան։
Գիտեք, ինչքան դժվար է, որ դու չես 
կարողանում համակերպվել այդ 
մտքին, որ արդեն 6 ամիս է անցել, ու 
դու չես գնացել եղբորդ գերեզմանին, 
խունկ չես վառել ու ծաղիկներ չես 
խոնհարել։ Ինչքան դժվար է, երբ լսում 
եմ էդ անիծյալ «պատերազմ» բառը 
ու ինքնաբերաբար ամբողջ ներսս 
տակնուվրա է լինում, երբ լսում եմ 
Սևակ անունը, աչքերիցս արցունքները  
գնում են։

Երբ դու քո մեջ ուժ չես գնում գնալ, 
դու ինքդ քեզ չես կարողանում 
խոստովանել, որ ինքը էլ չկա, որ դու 
ինքդ քեզ համոզում ես, թե կզանգի, 
կասի, թե ողջ է էսքան ամիս անց, 
կգա կասի, որ  փախել էր, թաքնվել 
էր, ապաստարան էր գտել իր համար, 
որ կազդուրվել է, ամեն ինչ հիշել է, 
տուն է վերադարձել։ Բայց չկա, չէ, 
ինքը չկա։ Արդեն ժամանակն է ինքս 
ինձ խոստովանելու։ Գիտե՞ք, ինչքան 
դժվար է ցավը սրտում պահել և ինքդ 
քո մեջ տառապել, չկիսվել ոչ մեկի 
հետ, չասել ոչ մեկին ոչինչ, թե ինչ 
ես զգում, ինչ է կատարվում հոգումդ, 
որ չկարողանաս գոռալ ցավից, 
չկարողանաս լացել,  չկարողանաս 
հավատալ իրականությանը։ 
Հավատով սպասես, որ եղբայրդ 
կզանգի քեզ ու կասի, որ ինքը չի 
մահացել, բայց ամեն անգամ նայելով 
հեռախոսիդ, սիրտդ փշուր-փշուր է 
լինում, հոգիդ մղկտում է ցավից։
Սևակ... Դու գնացիր ու քեզ հետ 
տարար մեր դեմքի ժպիտը, 
տարար մեր ուրախությունը, մեզ 
դարձրեցիր սառնասիրտ, դարձրեցիր 
քար, անզգացմունք ու կյանքից 
հիասթափված։ Գիտե՞ս, Սև, երբ 
կուրսընկերս պատմեց, թե ոնց է 
փրկվել այդ պահին, երանի էի տալիս, 
որ դու էլ փրկվեիր, դու ֆիզիկական 
ցավից գոռայիր ու չթողեիր, որ մեր 
հոգիները ցավից գոռան։ Թող ոտք, թև 
չունենայիր, Սև, բայց մեզ հետ լինեիր։ 
Մենակ թե իմանաս, թե ինչքան եմ 

քեզ կարոտել, թե ինչպես է կարոտը 
խեղդում կոկորդս, իսկ սիրտս ցավից 
կուչ է եկել։
Իմ հավերժ հերոս, դու միշտ ինձ հետ 
կլինես, իմ Սևակ։

ԱՆՆԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (ԱՐԱԳԱԾ)
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Պատերազմից անցել են ամիսներ: 
Ամիսներ, որոնք փոխեցին հայ 
ժողովրդի կյանքը: Պատերազմի 
օրերին մեր միակ հույսը աղոթելն 
էր: Մենք ամեն վայրկյան, ամեն 
րոպե աղոթում էինք մեր քաջ 
հերոսների համար։ Ակամայից 
հիշեցի սեպտեմբերի 27-ի առավոտը, 
երբ դեռ անկողնուս մեջ էի, լսվում 
էր հեռուստացույցի բարձր ձայնը, 
հասկանում էի, որ մի բան այն չէ, 
և արագ անկողնուցս դուրս թռա՝ 
իմանալու, թե ինչ է եղել և, տեսնելով 
ընտանիքիս անդամների թաց աչքերը, 
հուզված հարցրեցի.
-Մամ, ի՞նչ է պատահել։
Մայրս ասաց, որ պատերազմ է: Այդ 
բառից հետո փոխվեց իմ կյանքը։ 44 
օր հեռուստացույցի առաջ գամված՝ 
լսում էինք լուրերը՝ վայր չդնելով 
հեռախոսը, սպասում էինք մեր 
զինվորի զանգին գոնե 1 վայրկյանով: 
Արցունքներն աչքերիս կարդում էինք 
այդ անիծված ցուցակի անունները։ 
Այդ օրվանից անցան ամիսներ: 
Ապրում ենք, բայց կիսամարդ դարձած, 
ապրում ենք սևազգեստ մայրերի հետ։ 
Ճիշտ է, ես սահմանին չունեի եղբայր, 

չնայած որ բոլորն իմ եղբայրներն են, 
սակայն երբ կանգնած է սահմանին քո 
արյունակիցը, դա լրիվ ուրիշ մի ցավ է։ 
Ամիսներ առաջ բանակ 
ճանապարհեցինք իմ եղբորը 
(հորաքրոջս տղային): Ճանապարհում 
էինք հուզված, թաց աչքերով, 
հայրենասիրական ոգով: Հիմա, 
երբ Սյունիքում լարված իրավիճակ 
է, և եղբայրս կանգնած է Սյունիքի 
սահմանին, նոր եմ հասկանում, թե ինչ 
է սահմանին եղբայր ունենալը։ 
Ես միայն  մի բան գիտեմ, որ մի օր մեր 
երկիրը կրկին դառնալու է «ծովից ծով 
Հայաստան», և այս պատերազմները 
էլ երբեք չեն լինի, ու հայ մանկիկը, 
հայ մայրը, քույրը և ամբողջ հայ ազգը 
ապրելու է խաղաղ երկնքի տակ։
Ապրում ենք, բայց կիսամարդ դարձած։

ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ)

ԱՊՐՈՒՄ 
ԵՆՔ, ԲԱՅՑ 
ԿԻՍԱՄԱՐԴ 
ԴԱՐՁԱԾ



10 Տասնյոթ | Գարուն - 2021

շիրիմներին, ու խնկի բույրից 
աչքերը լցվում էին։ Հիշում էր արդեն 
վաղուց անցած էն ժամանակները, 
երբ դպրոցում աշխարհագրություն 
էր դասավանդում։ Հայաստանի 
Հանրապետությունը ծերացող 
պետություն է...
Խանութներում հացը, սուրճը 
թանկացել են։ Որդու տված գումարը 
էլ չի հերիքում, բայց ավել խնդրել 
էլ չի կարող։ Մեծ թոռը նոր է 
համալսարան ընդունվել, բիզնեսի 
բաժնում է սովորելու։ Փոքր թոռն 
էլ ռոբոտաշինությամբ է զբաղվում, 
անցած անգամ ականջին թաքուն 
փսփսաց, որ նոր հեռուստացույց է 
հայտնագործելու, որ միայն լավ լուրեր 
հայտնի։ Ինքը մտածում է, որ  դժվար 
էդքան երկար ապրի, ու անկեղծ 
ասած, ոչ էլ ցանկանում է։ Բայց թոռան 
միտքը լավն է։ Երիտասարդները 
առաջ են շարժվում։ Մեղադրել չի 
կարող, ինքն էլ էդպես կուզեր, ուղղակի 
20 տարի առաջ, երբ դպրոցում 
աշխարհագրություն էր դասավանդում 
ու ամեն անգամ ջանասիրաբար 
պնդում, որ Հայաստանի 
Հանրապետությունը ծերացող 

պետություն է, այդ նախադասության 
ծանրությունը սրտին էսպես չէր զգում։
Որդու հետ խոսակցության թեմաները 
վերջացել են։ Սուրճը միշտ տան եղած 
ամենափոքր բաժակներով է դնում, 
բայց էլի չի վերջանում։
- էհ, պապ ջան, Աստված երբեք չի 
ուշանում:
Նրան թվում էր, որ Աստված մեկ-մեկ 
ուղղակի չի գալիս։

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Արդեն երկու ամիս է, ինչ 
հեռուստացույցը լռում էր։ Նա եկող-
գնացողներին ասում էր, թե փչացել 
է. դե ով չգիտի՝ հիմիկվա տեխնիկան 
էլ առաջվանը չէ, բայց հարևանները 
իրար մեջ փսփսում էին, որ ծերունին 
հերթական լուրերի թողարկումից  
հետո ինքն է իր ձեռքով փշուր-փշուր 
արել չարագույժ հեռուստացույցը։
Որդին ամեն անգամ այցելելիս  
նոր հեռուստացույցի մասին խոսք 
էր բացում, մինչև հասկացավ՝ 
հայրը խոսող մարդուկներին 
պատերազմի լուրը չի ներել ու ներել չի 
պատրաստվում։
Աշունը շատ էր երկարել, գարունն էլ 
գալ չէր ուզում։ Մոխրագույն շենքի 
պատերը մեկը կարծես շուտվանից 
ջնջել էր, ձյունն ու անձրևը գալիս 
նստում էին ծերունու ուսերին։ Օր 
ու գիշեր իր չորս պատի մեջ  աջ 
ու ձախ էր անում՝ բոլոր կողմերից 
ուսումնասիրելով օդում կախված 
հարցը. էս ո՞նց էսպես եղավ։ 
Խունացած պատերը պատասխան 
չունեին։
Մեկ-մեկ տնից դուրս էր գալիս, 
ծաղիկներ էր դնում զոհվածների 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԸ 
ԼՌՈՒՄ Է



11Գարուն - 2021 | Տասնյոթ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ԳԻՐՔԸ
2019թ., մայիս
Դպրոցական էինք, պատմության 
դաս էր, ինչպես միշտ Մամիկոնը 
բարձրաձայն վերընթերցում էր 
պատմության դասը։
- 2016 թվականի ապրիլյան Քառօրյա 
պատերազմում հերոսաբար զոհվեցին 
Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջյանը, 
Արամ Արայիկի Աբրահամյանը, 
Հրաչյա Վարդանի Գալստյանը և 
ուրիշներ..., - հետո դադար տվեց ու 
շարունակեց, - Մա՜ր, էնքան կուզեի՝ 
պատմության գրքում հերոսների 
անուններ թվարկեն,  ու թվարկածների 
մեջ իմ անունն էլ լինի։ Երանի էդ օրը 
գա...
- Մամիկոն, լավ էլի, սուս մնա, դաս եմ 
լսում,- ասացի ես՝ մի փոքր կոպիտ 
ձայնով։

2020թ. սեպտեմբերի 27
«Տեսնես Մամիկոնը ո՞նց ա, 
Մարտունիում էլ են թեժ մարտեր, 
ավելի լավ ա՝ չզանգեմ. շատ 
վտանգավոր ա»,- շարունակ մտածում 
էի ես։

2020թ. հոկտեմբերի 19 
Չարաբաստիկ զանգը հնչեց, վերցրի. 
լացի ձայն էր։
-Խը... խփեցին... Մամիկոնին 
խփեցին...
«Էնքան կուզեի՝ պատմության  գրքում 
հերոսների անուններ թվարկեն,  ու 
թվարկածների մեջ իմ անունն էլ 
լինի»... Երանի չլսեի այս խոսքերդ, 
երանի չճանաչեի քեզ, չճանաչեի, 
որ կորուստիդ ցավը տանելի լիներ, 
երանի չտեսնեի աճյունդ, երանի 
չտեսնեի մորդ ողբը։
Նստած եմ պատուհանի մոտ, նայում 

եմ ուղիղ 
դիմացս. երկնքի 
կապտաթույր 
երանգի խորքում 
կիսադեմդ եմ 
տեսնում. այնքա՜ն 
խորհրդավոր է, 
հայացքիդ մեջ 
անբացատրելի 
լրջություն կա, 
աչքերիդ մեջ՝ 
հերոսի հայացք... 
Հայացքդ դեռ 
ոչինչ, բայց ձայնդ 
այնքա՜ն իրական 
է, այնքա՜ն 
կենդանի. 
«Էնքան կուզեի՝ 
պատմության 
գրքում 
հերոսների 
անուններ 
թվարկեն, ու 
թվարկածների 
մեջ իմ անունն 
էլ լինի։ Երանի 
էդ օրը գա»: 
Սարսուռ անցավ 

մարմնովս, ափերովս ծածկեցի երեսս. 
ոչ... Ոչ դեմքս շոյող աստղափաթիլների 
անփույթ առատությունից, այլ այն 
սաստող ու միամիտ ձայնիցդ, որը 
սուր լռության մեջ ուզում է լռեցնել 
բութ աղմուկը, որ նորից, կրկին ու 
անընդհատ լսեմ. «Էնքան կուզեի 
պատմության գրքում հերոսների 
անուններ թվարկեն, ու թվարկածների 
մեջ...»
Անունդ թողեցիր պատմության գրքում 
ու ինքդ էլ պատմություն դարձար։

ՄԱՐԻԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Վերջին տարիներին սկսել էի 
Բերձորն ամուր պատանեկան սիրով 
սիրել: Բերձորն իմն էր դարձել, 
ես՝ իրենը: Ու մինչև վերջին պահը, 
արմատներս հողին ամրացրած, ես 
Բերձորում էի: Եթե ոչ ես, ապա սիրտս 
Բերձորինն էր, միտքս ու ուղեղս միայն 
Բերձորն էին: Բերձորն արդեն իմ 
երազանքների քաղաքն էր դարձել: 
Միգուցե ես էլ իր երազանքների 
պատանի բնակի՞չն էի դարձել: 
Այդ արդեն այժմ չգիտեմ, չհասցրի 
հարցնել... Չհասցրի:
Ես շատ բան չհասցրի: Ես չհասցրի 
հրաժեշտ տալ հող ու ջրիս, ես 
չհասցրի վերջին անգամ տանս նայել, 
որովհետև վստահ էի՝ սա հրաժեշտ չէ:
Ես չհասցրի հավաքել 
հիշողություններս ու ճամպրուկումս 
տեղավորել: Մարմինս անզգայացել 
էր, հոգիս ցավից լռել, միտքս՝ 
բթացել: Միայն հետո ես հասկացա՝ 
ինչ եմ կորցրել. տուն, ընկերներ, 
հայրենիք... Եվ այս ամենը ես գուցե 
փուչ համարեի, եթե հայրենիքս 
չլիներ: Ես գուցե կարողանայի ներել 
ճակատագրին, եթե հայրենիքս չլիներ:
Իսկապես, հայրենիք կորցնելը 
սարսափելի բան է, ավելի 
սարսափելի, քան քո տեսած բոլոր 
սարսափ ֆիլմերն ու դրանցից 
եկած այդ դատարկ զգացումները: 
Հիմա ես ոչինչ չեմ զգում, որովհետև 
զգացմունքներս Արցախում մնացին:

Հիմա ես էլ ոչ մի տուն, ոչ մի դպրոց, 
ոչ մի դասարան, ոչ մի արև ու ոչ մի 
երկինք չեմ ընդունում, որովհետև իմն 
Արցախում է: Ու քանի տարի էլ անցնի, 
ինձ հասնող արևի մեջ ես Արցախն եմ 
տեսնելու, երազներիս մեջ Արցախում 
եմ լինելու ու լուրթ երկնքի պարզության 
մեջ ես իմ խաղաղ երկիրն եմ 
տեսնելու:
Եվ վստահ եմ՝ մի օր էլ, ինչպես 
առաջին անգամ, ես քաղաքիս գիրկն 
եմ վազելու՝ մանկացած, ու արցունքոտ 
աչքերով ծածանվող Հայոց Եռագույնն 
եմ տեսնելու:

ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԲԵՐՁՈՐՆ 
ԻՄՆ ԷՐ, ԵՍ՝ 
ԲԵՐՁՈՐԻՆԸ
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սպասեր, ես կգնայի ու վերջ կդնեի 
անսանձ ցավերին: Բայց չէ՞ որ նա 
միայն ինձ չի կարոտել, երևի ես 
իրավունք չունեմ գնալ հայրենիք, 
երևի հայրենիքս ինձ չների, ես 
մեղավոր եմ, որ այս օրը՝ մայիսի 
18-ին, քաղաքիս ազատագրման օրը, 
մենակ եմ թողել անհաղթ Բերձորիս։ 
Հիշում եմ, այս օրը ժամանակս ինձ 
ոչինչ չէր թողնում անել. ես չպետք 
է գրեի այս տողերը, այլ պետք է 
կանգնեի Արցախյան գոյամարտում 
մարտիրոսված քաջորդիներին 
նվիրված հուշահամալիրի կենտրոնում 
ու հնչեցնեի ինձ հանձնարարված 

գեղեցիկ խոսքերը։ Իսկ արդեն 
երեկոյան մեր բոլորի կողմից սիրված 
Վեհափառի հրապարակում պետք է 
զբոսնեի ընկերներիս հետ, պետք է 
կանգնեի ժողովրդի հետ ու գոռայի 
այս խորիմաստ տողերը. «Հզոր 
Քաշաթաղ»։ Ուզում եմ սրտիս խոսքն 
ուղղել Բերձորիս, որպես ներողություն 
իրեն այս օրով մենակ թողնելու 
համար.
-Այո’, այսօր ես քեզնից շատ հեռու եմ 

«Ժամանակը բուժում է վերքերը»,- 
այս խոսքերն իմ հույսի կաթիլներն 
են, բայց երբեմն էլ կասկածանքի 
հատիկների են վերածվում։ Նրանք, 
ովքեր Արցախում եղել են մեկ 
անգամ կամ չեն եղել, պարզապես 
սգացին ազգային ցավը, այժմ նրանց 
կյանքում մի բան է փոխվել` Արցախի 
մասին խոսելիս, ժամանակաձևը 
անցյալ են դարձնում... Իսկ ես ու 
ինձ նման շատերը մեր երջանիկ 
օրերն ենք անցյալի վերածում։ 
Գիտե՞ք՝ այսօր լրանում է 240-րդ օրը, 
ինչ ես ինձ անհայրենիք եմ կոչում: 
Այո, ես հաշվում եմ օրերը, ու ամեն 

նոր օրվա հետ ցավս խորանում է։ 
Պատկերացնում եք, չէ՞, 240 գիշեր է 
արդեն, ինչ մայրը որդուն է սպասում, 
ինչ երիտասարդ աղջիկն իր սիրելիի 
հայացքին է կարոտ, նկարներով 
է մեղմում կատաղի ցավը, ինչ 
հարյուրավոր մարդիկ խաղաղություն 
են տենչում, ինչ Արցախն իր քաջ 
եղբայրներին է սպասում, իսկ 
Բերձորս` ինձ։
Ախ, եթե Բերձորս միայն ինձ 

տոնելու օրդ, բայց իմ տողերը թող 
նվեր լինեն քեզ, քո ժայռերին, քո 
քարերին, թող նվեր լինեն իմ բարի 
հիշողություններին։ Ցավում եմ, որ 
միայն սիրտս ու հոգիս են այդտեղ` քո 
գրկում, որ ուրիշ քաղաքների նման 
քո մասին հոգ տանողները շատ չեն, 
ցավում է ամբողջ սիրտս։ Վստահ 
եմ՝ դեռ կգամ քեզ մոտ` հուսալով՝ 
ինձ կներես, ինձ կհասկանաս, ինձ 
կսպասես։ Ու չփորձես, Բերձո’ր, 
չփորձես հանկարծ քեզ համար նոր 
պատանի փնտրել, ես եմ քո սրտում, 
ես եմ քարերիդ, վեհ բարձունքներիդ 
հավերժ երգիչը...

Պարզապես հիշենք՝ ոչ բոլոր վերքերն 
ունեն բուժվելու հատկություն, այդ 
մենք ենք մեզ ստիպում մոռանալ մեզ 
խանգարող սպիների մասին։

ՍՈՍԵ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

ԵՍ ԵՄ 
ՔԱՐԵՐԻԴ, ՎԵՀ 
ԲԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐԻԴ 
ՀԱՎԵՐԺ ԵՐԳԻՉԸ
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ՄԵԿԸ ԻՄ 
ԱՆՈՒՆՆԵՐԻՑ
Եթե ես նկարիչ լինեի, ինձ 
պատահած ամենատպավորիչ 
մարդկանց դիմանկարները կանեի, 
գույներով ցույց կտայի նրանց 
էության երանգներն այնպես, որ 
դիտողն անմիջապես կկռահեր 
մարդու ամենաարտահայտիչ 
հատկանիշները կամ, միգուցե, 
սիմվոլներ որսալու փորձերին տրված՝ 
երկար ժամանակ կանգնած կմնար 
կտավի առջև։ Բայց վաղ թե ուշ ես ինձ 
թարգմանիչ եմ կոչելու ու մարդկանց 
ընկալելու արվեստս ոչ թե գունային 
համադրության, այլ մտաթելերից 
կախված բառերի հյուսքի միջոցով 
եմ արտահայտելու՝ օտարն ու 

անհասկանալին ընկալելի ու ընդունելի 
դարձնելով։ Սա իմ ամենաբարդ 
թարգմանությունն է. այսօր ես հոգի եմ 
թարգմանելու։
...Օմարի (նրան պայմանականորեն 
այդպես կոչենք) հայտնվելն իմ 
կյանքում նման էր կայծակի 
փայլատակումից վայրկյաններ հետո 
լսվող որոտին, երբ գիտես, որ լույսին  
ձայնն է հաջորդելու, բայց միևնույն 
է, այն անսպասելի է հնչում։ Նա 
եկավ, երբ ես դիցաբանությունների 
ուսումնասիրություններով զբաղված՝ 
մարդկայինի ու աստվածայինի քաոս 
էի ստեղծել, և ներկայացավ  ինձ ո՛չ 
աստծո, և ո՛չ էլ մարդու տեսքով։ Ես 
չգիտեմ՝ ինչպես բնութագրել նրան։ 
Նա այն էակներից է, որոնց մասին 
խոսելիս կարիք չկա սեռ, արտաքին, 
տարիք կամ կրթություն հաշվի առնել, 

դու ընդունում ես նրան, որովհետև 
նրա մեջ գտնում ես քո ապրած բոլոր 
նախորդ կյանքերը (եթե նման բան 
ընդհանրապես գոյություն ունի), նա 
քեզ քո մոռացված եսին է հիշեցնում 
ու ստիպում, որ քիչ-քիչ հիշես, հիշե՜ս, 
հիշե՛ս այն ամենը, ինչը երբեք չես 
իմացել։
-Օմա՞ր,- հարցնում եմ ես 
կասկածամտորեն։
-Դա մեկն է իմ անուններից, – 
անվրդով պատասխանում է նա,- դա 
մեկն է, որն օգնում է ինձ դուրս գալ 
սեփական գերությունից...
Ես լռում եմ։ Երբ նա խոսում է, ես 
չափից շատ եմ լռում, երբեմն անգամ 
խոսելիս եմ զգում լռությունս, երբ ամեն 
բառը թևավորված ներսս է լցվում... Ու 
ժպտում եմ, որովհետև ավելի դժվար 
է ինչ-որ մեկի հետ լռել կարողանալը, 
քան խոսելը։
-Ո՞վ ես դու,- հարցնում է ինձ ամեն 
առավոտ՝ երբեք այդ նույն հարցն 
այսպես չձևակերպելով։
Մի օր պատասխանում եմ, որ ամեն 
ինչն եմ ես, հաջորդ օրը՝ ոչինչը, բայց 
երկու դեպքում էլ ես նույնն եմ՝ դա 
մեկն է իմ անուններից...
Օմարը ժպիտ էլ ունի, մերթ Բուդդայի 
նման գիտակցված հանդարտությամբ, 
մերթ էլ մանկան նման խենթ 
պարզամտությամբ է ժպտում։ Նրա 
հետ խոսելիս լեզու իմանալու կարիքը 
չկա, հասկանում է քեզ, իսկ դու 
չհասկանաս էլ, լսում ես, որովհետև 
այնքան կարևոր են թվում այդ 
շշունջները, ինչպես շարականը, որ 
հաճախ չես ընկալում, բայց լրացնում 
է, բարձրացնում մտքումդ ծնված 
աղոթքը...
Բոլորդ եք մի պահ սպասել Օմարին, 
որ հայտնվել է միշտ ՊԱՏԱՀԱԲԱՐ,  
իսկ երբ եկել է, ճանաչել եք միշտ 
ուրիշ անունով, երբ հեռացել է, 
չեք էլ նկատել, բայց միշտ կանչել 
եք անգիտակցաբար։ Մարդ է, թե 
հրեշ, երևույթ, թե հույս՝ դուք եք 
որոշում։ Բայց եթե մի օր դուք էլ ինձ 
նման հանդիպեք նրան, թույլ չտաք 
հանկարծ, որ նրա ներսի խավարն 
իշխող դառնա, լույսով խեղճացրեք 
նրա մղձավանջները ու մի վարանեք 
թեկուզ կոնֆետի խոստումով մի ժպիտ 
կորզել։
-Օմա՞ր,- դարձյալ հարցնում եմ 
կասկածամտորեն։
-Դա մեկն է իմ անուններից...

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ
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Երեք բառ, որ ստիպեցին ինձ 
շարունակել պայքարել հանուն 
ապրելու, հանուն քրոջս, եղբորս, 
ծնողներիս ժպիտը տեսնելու։
Հիմա մարդիկ կան՝ շարունակում են 
ապրել սեփական նստատեղը պահելու 
համար, մարդիկ կան՝ ապրում են 
ճանապարհներ փակելու համար, 
մարդիկ կան՝ ապրում են աթոռ ու 
սեղան ջարդելու համար, մարդիկ կան՝ 
ապրում են թվաքանակ ապահովելու 
համար, մարդիկ կան՝ ապրում են 
քննադատելու ու նվաստացնելու 
համար, մարդիկ կան՝ ապրում են 
ծափ տալու, գոռալու, սուլելու համար։ 
Ապրում են, էլի, ի՞նչ ասեմ: Մինչդեռ 
քանիսը կուզեին ապրել` իրենց մորը, 
քրոջը, ընկերուհուն, ուսուցչուհուն, 
սիրած մարդուն գոնե ապրեցնող 
ժպիտ պարգևելու համար, երկար 
ու կարճ բարեմաղթանքներ ասելու 
համար, նպատակներին հասնելու ու 
արարելու համար, ապրելու համար...
Երբ վերակենդանացման 
բաժանմունքում էի, մայրս մոտեցավ 
ինձ, համբուրեց ճակատս, ժպտաց 
ու անվերջ նայում էր ինձ, երբ ես 
ասացի մորս, որ ոտքերս չեմ զգում՝ 
չիմանալով, որ մայրս չգիտի։ Մայրս 
զսպեց իրեն, որ ես վատ չզգամ ու 
ասաց.
-Ոչինչ: Կզգանք: Չմտածես...

ՍԵՅՐԱՆ ՍՈՂՈՅԱՆ

ԵՐԵՔ ԲԱՌ
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մի ուղղությամբ էր նայում, տեղ-տեղ 
կորցնում էր ինքնատիրապետումը, 
չէր կարողանում զսպել իրեն և 
արտասվում էր այնպես դառնագին, 
որ այդ աչքերը ողջ կյանքում մոռանալ 
չեմ կարող: Այդ պահին նա ինձ 
համար իմ կորցրած հայրենիքն էր, իմ 
Արցախն էր, որին անասելի ցավ էին 
պատճառել:
Նախքան սկսելը, ես խնդրեցի թույլ 
տալ` ձայնագրել ողջ պատմությունը: 
Ափսոս, որ չեք կարող տեսնել նրա 
աչքերը և լսել դողացող ձայնը, երբ 
պատմում էր այս ամենը:
«Ամսի 27-ի առավոտյան ժամը 7-ին 
արթնացել ենք կրակոցների ձայնից: 
Մի պահ մտածեցի, թե ամպի ձայներն 
են: Ամուսնուս ասացի, որ դուրս գա, 
տեսնի, թե ինչ ձայներ են՝ եղանակի՞ց 
է, թե՞ էլի հարձակվել են: Ապրիլյանի 
ժամանակ էլ է այդպես եղել: Ամուսինս 
ասաց, որ ամպը չէ, էլի կրակոցներ 
են: Ասացի, որ գնա հարևանի տուն, 
եթե մեր հարևանը, ով ծառայող էր ու 
արձակուրդի մեջ էր, տանն է, ուրեմն 
վտանգավոր չէ, զորավարժություններ 
են երևի, իսկ եթե կանչած լինեն իրեն, 
ուրեմն վիճակը էլի սրվել է: Ամուսինս 
գնաց, մոտ կես ժամ սպասեցի, բայց 
դեռ չէր գալիս: Էլ չհամբերեցի, ես էլ 
գնացի նրա հետևից: Գնացի տեսա, 
որ մեկը մեկից ավելի տխուր են, 
սրտներից արյուն էր գալիս, Մոսին՝ 
հարևանս, ասաց, որ էլի վիճակը 
սրվել է, ու ինքը գնաց, իր մեքենան 
էլ թողեց, որ եթե տեսնենք վիճակը 

չի հանգստանում, երեխաներին 
վերցնենք ու գնանք:
Ամուսինս գնացել է գյուղապետարան, 
ասել, որ իրեն տանեն կռիվ, չեն 
ուզեցել տանեն, բայց կռվով-դավով 
գնացել է: Զանգել էի մամայիս, 
հարցնում էի՝ ինչ է անում, ասաց, 
որ գնում է հոն քաղելու, ասացի՝ 
հարձակվել են, ի՞նչ հոն, շորերը, 
փաստաթղթերը հավաքի, որ ամեն 
պահի պատրաստ լինեն դուրս գալուն: 
Մայրս ասաց՝ չէ՛, չեն թողնի գյուղից 
դուրս գանք: Մամայիս հետ կռվեցի. 
ես լացում էի, ասում էի` կրակոցներ 
են, իսկ ինքը գնում էր հոնի: Ամուսինս 
եկավ, ասաց, որ հավաք է, իր անունն 
էլ են գրել, հարցրեցի՝ գրե՞լ են, թե՞ 
գրել է տվել: Ապրիլյանի ժամանակ 
էլ իրեն չեն տարել, որովհետև ինքը 
փաստաթուղթ ունի, որ իրեն իրավունք  
չունեն պատերազմ տանելու, ասաց՝ 
չէ՛, գրել են: Ճիշտը չասաց, գիտեր, 
որ եթե ճիշտը ասեր, չէի թողնի... 
Եկավ մեզ հաջող արեց ու գնաց, 
հագին բարակ շորեր էին, հետը 
ոչինչ չվերցրեց, ասաց, որ պապայիս 
ասել է, պապան մեզ կտանի գյուղից, 
ամեն ինչ լավ կլինի, ու գնաց... Ես 
տանը մնացել եմ երեք անչափահաս 
երեխաների՝ 15-ամյա քրոջս ու երկու 
երեխաներիս հետ: Սկսեցինք լացել, 
բայց հույսներս չէինք կտրում: Գյուղից 
դուրս գալիս էլ էլի հավատում էինք, որ 
մի քանի օր է տևելու, ամեն ինչ լավ 
կլինի, էլի կվերադառնանք մեր գյուղ, 
մեր տուն: Մինչև հիմա էլ այդ հույսն 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ 
ՆՄԱՆ ՄԱՐԻՆ
Ասում եք՝ վերջացել է պատերազմը, 
այո՞: Գիտե՞ք՝ իրական 
պատերազմը սկսվում է ռազմական 
գործողություններից հետո, երբ 
արդեն լուռ են զենքերը, բայց մենք 
ու մեր ցաված հոգիները չենք 
կարողանում լռել և անդադար մեր 
ներսում կռիվ ենք տալիս բոլորի՝ 
նենգ թշնամու, անտարբեր աշխարհի 
ու մեր անհաջող ճակատագրի հետ: 
Կանցնեն տարիներ, իհարկե, մենք 
կրկին շարունակելու ենք ժպտալ, 
ուրախանալ, ապրել մեզ բաժին 
հասած կյանքը, բայց, միևնույնն է, 
մենք միշտ հետադարձ հայացք ենք 
գցելու 2020 թվական և մեծ ցավով ու 
երախտագիտությամբ հիշելու ենք մեր 
հերոսներին:
Արցախի Շահումյանի շրջանի 
Ականաբերդ գյուղից մեզ մոտ` Լոռու 
մարզի Ճոճկան գյուղ վերաբնակված 
մի ընտանիք, ամեն օր իմ աչքի առաջ 
լինելով, թույլ չի տալիս հանգցնել 
ներսումս եղած՝ պատերազմի վառած 
կրակը: Որքա՜ն հարցեր ունեի, որքա՜ն 
պատասխաններ էի ակնկալում 
ստանալ նրանցից: Այդ ընտանիքի 
երիտասարդ կինը՝ 25-ամյա Մարին, 
չմերժեց իմ խնդրանքը և պատմեց այն 
ամենը, ինչ կատարվել էր իրենց հետ: 
Սառած հայացքով և թաց աչքերով 
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ու հավատը ունենք, որ ամեն ինչ լավ 
է լինելու, մեր հողերը հետ են տալու, 
մեր գյուղը նորից մերն է լինելու, բայց 
մեր մեջ առաջվա ուժն ու եռանդը չկա, 
այն կոտրվել է: Ամուսինս, եղբայրս, 
հարազատներս կռվի գոտում էին, 
ու մեր մեջ էլ սիրտ չմնաց, և իրենց 
այդքան տանջանքն ու չարչարանքը 
մի վայրկյանում հօդս ցնդեց. դա շատ 
ցավոտ էր:
Մեր հողերը չտային, թեկուզ 
զգուշացնեին, ասեին՝ մի կռվեք, 
հողերը տալիս ենք: Այդքան զոհերը, 
մեր տասնութ տարեկան տղերքի 
արյունը մնաց թուրքի ձեռքին, հիմա 
այդ  թափած արյունի վրայով թուրքն է 
քայլում...
Պապաս իմ ընտանիքն արդեն տարել 
էր Չարենցավան, ես էլ պապայիս 
հետ պետք է գնայի: Արդեն մթնում էր, 
ուշ էր, գյուղի ժողովրդի կեսը արդեն 
դուրս էր եկել, լացելով գնացել եմ ու 
հարևանուհուս խնդրել, որ իրենց հետ 
գյուղից դուրս գամ: Իրենց հետ մինչև 
Վարդենիս եկել ենք, Վարդենիսում 
հորս հորեղբոր տղան մեզ դիմավորել 
է, տարել իրենց տուն, մի քանի ժամ 
հանգստացել ենք, հետո մեզ տարել է 
կողքի գյուղի իր հայրական տուն, երեք 
օր այդտեղ մնացել ենք: Պայմաններ չի 
եղել, ջուրը երեք օրը մեկ էին տալիս, 
երեխաների կեսը հատակին էին քնում: 
Հինգ ընտանիքով՝ քսանմեկ հոգով, մի 
տան մեջ էինք մնում: Հետո հորեղբորս 
աղջիկը տեսավ, որ ի վիճակի չենք 
այդտեղ մնալու մինչև պատերազմի 
վերջ, մարդիկ գտավ, որ մեզ օգնեն: 
Մեզ տարան Չարենցավանի կողքի 
գյուղ, երկհարկանի մեծ տուն կար, 
վարձեցին, ու այդտեղ մնացինք մինչև 
կռվի վերջը, բայց թե ինչեր են անցել 
մեր գլխով, մենակ Աստված գիտի... 
Երեք օր ամուսնուցս լուր չեմ ստացել: 
Հղի վիճակում, մի կերպ սրան-նրան 
հարցուփորձ անելով՝ գտել եմ, դրանից 
հետո երեխաները հիվանդացան, ես 
ընկա անկողին, շատ տանջանքներով 
ենք անցկացրել պատերազմի օրերը: 
Եղբայրս է երկու անգամ վիրավորվել, 
և ամենադժվարը հենց նոյեմբերի 9-ին 
էր: Քնել էի արդեն, քույրս եկավ, ասաց՝ 
հանգիստ քնել եմ, վեր կենամ, աչքերս 
բացեցի, ասաց, որ կռիվը վերջացել է, 
ուրախ-ուրախ ասացի՝ վերջ, ամենքս 
գնում ենք մեր տուն, ասաց՝ չէ՛, չենք 
գնում, հողերը հանձնած է: Ամենամեծ 
հարվածը այդ պահին եմ ստացել, 
որ իմացել եմ՝ տուն-տեղս, ամեն 
ինչս կորցրել եմ: Հինգ օր ժամանակ 
տվեցին, որ գնանք մեր տան մեջ 
ունեցածը հանենք: Լավ հիշում եմ, որ 

նոյեմբերի 13-ին հղի վիճակում նստել 
եմ մեքենան ու քրոջս հետ գնացել: 
Նախ գնացել եմ իմ եղբոր հուշարձանի 
մոտ, որ զոհվել է էլի թուրքերի 
պատճառով: Ես մեկ տարի ցանկացել 
եմ ծաղիկներ վերցնել ու գնալ, բայց 
ամեն անգամ մի բան խանգարել է, 
չեմ կարողացել գնալ, նկարներով 
տեսել էի, թե քարը ոնց են սարքել, 
բայց երբ մտա, տեսա, որ հուշարձանի 
տեղը դատարկ է, քարը չկա... 2014 
թվականին մենք մեծ հարված ենք 
ստացել ու այդ հարվածին շատ մեծ 
դժվարությամբ դիմացանք: 2014-ի 
հուլիսին Քարվաճառում ադրբեջանցի 
դիվերսանտները սպանել էին 17-
ամյա եղբորս՝ Սմբատ Ցականյանին: 
Խաբեությամբ նրան պատանդ էին 
վերցրել, հետո սպանել: Հիմա եղբորս 
սպանողներին ազատ են արձակել, 
փոխարինել հայ գերիների հետ:
Եվ հիմա էլ այդքանը հաղթահարելուց 
հետո, նորից անցանք այդ ամենի 
միջով, ավելի լավ կլիներ հենց առաջին 
օրվանից տային հողերը, երևի այդքան 
ցավ չէինք ապրի, քան հիմա:
Գնացել եմ տանս մեջ ունեցածը 
վերցրել ու մեծ դժվարությամբ  եմ 
հետ եկել, որովհետև թողնում էի իմ 
տունը, հողը... Ինչ էլ ուզում է լինի, ուր 
էլ գնաս, հա՛, մեր երկիրն է, մեր հայերն 
են, բայց քո տունն ուրիշ է: Մայրս 
ասաց, որ մտնեմ մեր հայրական 
տուն, այնտեղ բավականին շատ մեղր 
ունեինք, տանեի մեզ հետ, որ գոնե 
որոշ ժամանակ կարողանանք ապրել, 
բայց երբ մտա մեր տուն, տեսա այն 
դատարկ է, ամեն ինչ ավերված...
Ամիսներ հետո եկել ենք Ճոճկան, 
շատ դժվարությամբ ենք եկել ու 
հասել այստեղ, տեղից տեղ ենք 
փոխել, սկզբում Շամլուղ էինք 
գնացել, որ այնտեղ մնանք, բայց 
ընդամենը մի գիշեր մնացինք, 
չէի կարողանում հարմարվել, 
դժվար էր: Ամուսնուս ընկերոջ 
եղբայրը առաջարկեց, որ 
գանք Ճոճկան ու իր հայրական 
տանը մնանք: Եկանք, 
տեղավորվեցինք, մեծ քույրս 
երկու երեխաներիս տարավ 
իրենց գյուղ, ես ամուսնուս հետ 
մենակ մնացի... Ամբողջ օրը չորս 
պատի մեջ, շատ տխուր... Ոչ մի 
տեսակի պայմաններ չկային, 
ջուրը ձեռքով էինք բերում, շատ 
դժվարությամբ ենք այս ամենից դուրս 
եկել: Հետո գնացի Ստեփանավան, 
տեղի հիվանդանոցում ծննդաբերեցի, 
մի քանի օր այնտեղ մնալուց հետո 
էլի եկանք Ճոճկան: Փոքրի հետ 

շատ դժվար էր. փայտ չկար, որ 
տաքանայինք, ջուր չկար, որ երեխային 
լողացնեի, շորերը լվանայի, ամուսինս 
հարևանի տնից էր ջուր բերում, 
մոտ տասնհինգից քսան օր փոքր 
երեխայիս հետ այդ պայմաններում 
մնացինք: Այն կարգավիճակում էինք, 
որ բոստանից փայտի կտորներ էինք 
հավաքում, որ սենյակը մի փոքր 
տաքացնենք, չմրսի երեխան: Հետո 
հասկացանք, որ էլ չենք կարող 
այսպես, ուրիշ տուն գտանք, նորից 
տեղափոխվեցինք, նորից  մեր ողջ 
ունեցածը տարանք, այն էլ փոքր 
երեխաների հետ, շատ դժվար էր: 
Մի կերպ եկանք, տեղավորվեցինք... 
Չգիտեմ, երևի ամեն ինչ լավ կլինի, 
մենք արդեն հարմարվում ենք գյուղի, 
միջավայրի հետ, արդեն ծանոթություն 
ենք ձեռք բերել, շատ ուրախ կլինենք, 
որ էլի այդ ամենի միջով չանցնենք»:
Մարին շարուկանում է ժպտալ և իր 
ժպիտով մեզ էլ հուսադրել: Եվ ես ավելի 
եմ համոզվում, որ իսկապես, նա շատ 
նման է հայրենիքիս. ապրել է այսքան 
ցավ, պատերազմի հետևանքները 
զգացել սեփական մաշկի վրա, բայց 
ապագայի հանդեպ ունեցած հույսից չի 
զրկվել:
Ո՛չ, պատերազմը չի լռել: Լռել են 
միայն զենքերը, բայց մեր՝ այս ամենը 
կրկին չապրելու հույսով ու անմար 
երազանքով լցված սրտերը երբեք չեն 
լռի:

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
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կարճատև բացակայությունից հետո` 
դեմքին մի կնճիռ ու ձեռքին մի մեծ 
պայուսակ ավելացրած, բացում էր իր 
վագոնի ժանգոտած դուռն ու ուժեղ 
պարպումով փակում հետևից։ Որպես 
կանոն, էդ դուռը օրվա մեջ բացվում 
էր մեկ էլ մի անգամ` երեկոյան 
խանութի կարկատված տիրուհու 
տուն գնալու ոչ այնքան հանդիսավոր 
առիթով։ Ու էսպես ամեն օր։ Եթե 
կարճ խոսելու լինենք Մարգարիտի 
ձեռնարկատիրական կենցաղի մասին, 
ավելացնելու ուրիշ մանրամասներ 
դժվար է իրար գլուխ բերել մեր 
հիշողության գորշ պահոցից։
Յուրաքանչյուր խոշոր բիզնեսմեն 
ուներ անձնական կյանք, բայց 
Մարգարիտը դուրս էր այս շարքերից, 
ոչ թե որովհետև անձնական կյանք 
չուներ, այլ պարզապես նա խոշոր 
բիզնեսմեն լինելուց հեռու էր այնքան, 

որքան իր վագոն-կրպակը աշխարհի 
կենտրոնից։ Ամուսնացած եղել 
է՞ր, հավանաբար` այո։ Ու նման 
եզրակացություն անելու համար 
թաղամասի պառաված օրիորդների 
խորհուրդը բավարարվել էր այն 
փաստով միայն, որ որդի ունի։ Իսկ 
յուրաքանչյուր իրեն հարգող կին, 
թաղի պառավների գաղափարական 
ներդաշնակ տեսության համաձայն, 
պիտի ծառ տնկի, ամուսնանա 
և որդի ունենա` վերջին երկուսի 
հաջորդականությունը խախտելու 
դեպքում, ըստ լեգենդի, ոչ ոք դեռ չի 
շահել։
Մարգարիտի որդին արդեն հասուն 
տղա էր, երբ ուշադրության կենտրոն 
եկավ։ Թաքուն մի անկյունում 
մեծացավ նա` բոլորի աչքից կտրված։ 
Առաջին անգամ, բնական է, նրա 
ծնվելու լուրը տարածվեց` ինչպես 
գույնն է տարածվում մաքուր ջրում. 
միանգամից, վայրկենական։ Անցնող 
18 տարում ոչ մի հիշատակում չեղավ 
ծնված երեխայի մասին։ Սրա սեռը 
պարզ դարձավ միայն տարիներ 
անց, երբ թաղամասում զինվորական 
կոմիսարիատից երկու հաստլիկ 
ենթասպաներ երևացին։
-Ուրեմն, Մարգարիտի էրեխեն տղա 
ա,- վճռեց խորհուրդը։
Հետո սրանցից մեկը` մի քիչ աշխարհ 
տեսածը (հեռուստացույցով) հիշեցրեց, 
որ հրեաների մոտ աղջիկներին էլ 
են բանակ ճանապարհում։ Թեև 
օդից նետված վարկածը գրավիչ 
էր, բայց անմիջապես պայթեց 
պառավներից մեկի` «Մենք հրեա 
չենք, էս Հայաստանն ա»,- մոգական 
արտահայտությամբ։
Խորհուրդը, իհարկե չսխալվեց ո՛չ մեր 
հրեա չլինելու, ո՛չ սա Հայաստանը 
լինելու, ո՛չ էլ Մարգարիտի երեխայի 
սեռի բարդ խնդրում։ Մի շաբաթից 
խանութապահի որդուն` ոսկրոտ ու 
դուրս ցցված այտերով մի սափրագլուխ 
տղայի, մոր արցունքակալած աչքերն 
ուղեկցեցին հայրենիքի պարտքը 
տալու։
Հաջորդող օրերին, անհաշիվ 
նոր թեմաներ ծնվեցին ու մեռան` 
վերջինների հետ նաև Մարգարիտը՝ 
իր ժանգոտ վագոնով, խորհրդավոր 
բացակայություններով ու թաքուն 
պահած մի զավակով, որի սեռը 
գուցե էդպես էլ չիմացվեր, եթե մեր 
երկրում բանակ գնային, ասենք, 32 
տարեկանում։
Բայց ամեն մեռած բամբասանք 
մի օր վերածնվելու չարագուշակ 
ճակատագիր է ունենում։ Ու դա եղավ 

ՄԻ ՄԵԾ 
ՏՈՊՐԱԿ 
ՈՒ ՄԻ ԿՆՃԻՌ
Քաղաքի ծմակոտ ու անարև 
արվարձաններից մեկում էր 
հետերկրաշարժյան հյուսիսին 
ամենահատուկ գորշ ու ցուրտ վագոն 
տնակային կրպակը։ Կրպակի ներսում 
դեղնավուն թերթը մինուսհինգանոց 
աչքերին համարյա կպցրած, ամեն օր 
մինչև բնական լույսի փոխարինվելը 
լապտերով, կարդում էր Մարգարիտը։ 
Թե ի՞նչ էր կարդում ու արդյո՞ք կարդում 
էր թե չէ, դժվար է ասել, ընդհանրապես 
ի՞նչ թերթ կարդալու ժամանակ է մի 
ոտքը կաղ մեր երկրում։
Մարգարիտի մասին քիչ բան գիտեին 
թաղամասում։ Միանշանակ էր միայն 
այն, որ ամեն ամսվա երկրորդ 
երկուշաբթին նա անհետանում 
էր, իսկ հետո հայտնվում մի մեծ 
տոպրակ ապրանքներով, որոնք 
դատապարտված էին երբեք 
չվաճառվելու։ Գալիս էր Մարգարիտը, 
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քաղաքի մամռակալած ձմեռային 
մի երկուշաբթի, երբ Մարգարիտը` 
ոտքերը ցեխաջրի մեջ չփչփացնելով, 
հերթական անգամ կողպեց խանութն 
ու անհետացավ։
Արտասովոր ոչինչ, երկու օր կխոսեն, 
կհոգնեն, հետո նորից կհայտնվի 
խանութպանը իր՝ նախորդների վրա 
գումարված մի նոր կնճիռն ու ձեռքի 
մեծ տոպրակը ամուր պահած, նորից 
երկու օր կխոսեն, էլի կհոգնեն ու 
վերջ։ Բայց ամեն բան զարգացավ 
աննախադեպ արագ ու անսպասելի։ 
Մարգարիտի գնալու հաջորդ 
առավոտյան թաղամասը ցնցվեց, 
հետո ամեն անկյունում սկսեցին 
քչփչալ.
-Մարգարիտը... Լրտես...
Ինչպես սովորաբար լինում է նման 
դեպքերում` ոչ ոք էդպես էլ չիմացավ` 
ով էր առաջինը շրջանառության դրել 
Մարգարիտի լրտեսության վարկածը։ 
Փոխարենը ժամանակի ընթացքում 
լեգենդը համալրվեց գունավոր 
նկարագրություններով, ու ամեն 
հանդիպող դրան ավելացրեց իրեն 
դուր եկած մի նոր հատված։
Արդյունքում ամբողջացավ ու 
հանրության երախը գցվեց մի 
իսկական դետեկտիվ կինո։ 
Որն էսպիսին էր` Մարգարիտի 
ճանապարհվելու երեկոյան նրան 
տեսնող էր եղել Ստամբուլ գնացող 
երկհարկանի հարմարավետ 
ավտոբուսում` երկրորդ շարքի 
նստարանին` պատուհանի կողմում։ 
Թե ո՞վ էր տեսել, հետո էդպես էլ 
չիմացվեց` նման հարցին հստակ ու 
աներեր պատասխան կար.
-Ի՞նչ կարևոր ա, կարևորը` տեսել են։
Կարևորը խորհուրդը իմացավ, որ 
իրենց քթի տակից, արդեն որերորդ 
տարին է, մի առեղծվածային կին 
ամեն ամիս գնում է Թուրքիա, էնտեղից 
բերում ապրանքներ, որոնք երբեք 
չեն ծախվելու, ու Աստված գիտի` էլ 
ինչեր անում։ Իսկ ի՞նչ կարող էր անել 
խեղճ ու կրակ հայ կինը աշխարհի 
«ամենափիս» թշնամու երկրում։ Ընդ 
որում, Մարգարիտի խեղճ ու կրակ 
լինելը բավականին վիճարկվեց, 
բայց արդյունքում խորհրդի երկար 
քննարկումներից հետո գտնվեց 
պատասխանը` դե իհարկե, 
լրտեսություն։ Շատ անգամներ 
են հեռուստացույցով խոսել խելոք 
մարդիկ` էնտեղ առևտրի գնացողները 
իրենց ճամպրուկներում բազում 
գաղտնիքներ են տեղավորում ու 
ծախում թշնամուն։
Թաղամասում սկսեցին սրտխփոցով 

սպասել Մարգարիտի վերադարձին, 
բայց այս անգամ էլ դեպքերը այլ 
ճանապարհ ընտրեցին։
Մարգարիտից առաջ թաղամասում 
երևաց կանաչավուն ռազմական մի 
մեքենա, դուրս եկան երկու ավագ 
ենթասպաներ, որ կարծես նման 
էին նախորդներին ու պաշտոնի 
բարձրացում էին հաջողեցրել, 
հարցախեղդ արեցին ամեն 
պատահածի, հեռացան։ Երկու օրից մի 
նոր մեքենա եկավ, այս անգամ` սգո, 
ներսում` Մարգարիտի թաքուն պահած 
ու արդեն անշնչացած միակ տղան։ 
Նույն օրը հեռուստացույցում հազիվ 
ճանաչելի դարձավ առաջին ու վերջին 
անգամ տեսած իրենց ծանոթ դեմքը` 
Դավիթ 2001-2020 մակագրությամբ...
Քար լռություն էր աշխարհի կենտրոն 
դարձած` դրսից գունազուրկ ու ներսից 
թուրքական խանութի բոլոր կողմերում։ 
Այդ օրը ու հաջորդող սև ու սպիտակ 
բազում օրերում բամբասանքի անթիվ 
բառեր կուլ գնացին մարդկանց 

կոկորդներում...
Ձմեռն արդեն ավարտվել էր, երբ 
Մարգարիտը նորից երևաց խանութի 
մոտ, ուժեղ ճռռոցով բացեց երկաթյա 
դուռն ու խոնավահոտը մի րոպեում 
կուլ տվեց ամբողջ թաղամասը... 
Հետո կամաց-կամաց դարձավ 
սովորական մի բան, այնքան, որքան 
խանութի վաճառողուհու վանդակավոր 
տոպրակն ու օր օրի աչքերի տակ 
երիզվող կնճիռները... Երևի դժվար է 
որդի թաղելը... Իսկ լրտես լինե՞լը:
Շատ տարիներ են անցել ու դեռ էլի 
կանցնեն, բայց ամեն անգամ արդեն 
հավերժ կողպված էս վագոնի կողքով 
անցնելիս ինչ-որ մեկը մի քանի 
վայրկյան գոնե կմտորի` Մարգարիտը 
ավելի շա՞տ բան տվեց էս երկրին, թե՞ 
խլեց նրանից... Ու արդյո՞ք խլեց։

ՄԵԼԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Տղամարդու ուժը հայ 
«տղամարդկանց» շրջանակում 
գնահատվում է մի քանի հիմնական 
դրույթներով՝ ֆիզիկական ուժ, 
լեզվի ճկունություն, որն ապահովում 
է «ճշտի» մասին բանավեճերում 
հաղթանակ, երբեմն փող 
բերում կամ տալիս շահավետ 
ծանոթություններ, և վերջապես, ինչը 
երևի ամենակարևորն է, թե որքանո՞վ 
է կարողանում «ուժեղ տղամարդը» 
իր կնոջը, քրոջը կամ աղջկան «բռի 
մեջ պահել»։ Եթե վերոհիշյալ բոլոր 
դրույթներին համապատասխանում 
ես, բայց կնոջդ «բռի մեջ չես 
պահում», ուրեմն մոռացի՛ր այլ 
«տղամարդկանց» հարգանքի մասին։
Ես մեծանալով այնպիսի 
ընտանիքում, որտեղ տղամարդու 
առաքելությունը չի եղել «բռի մեջ 
պահել» իր կնոջն ու աղջիկներին, 
որտեղ հայրը ամեն հնարավորինս 
արել է, որ իր աղջիկները մեծանան 
ինքնուրույն, կայացած, ուժեղ և ոչ 
մեկից կախում չունեցող կանայք, 
բացարձակ այլ պատկերացումներ 
ունեմ ուժեղ հայ տղամարդու մասին։
Ըստ իս՝ ուժեղ հայ տղամարդը պետք 
է նախ և առաջ ծառայի Հայաստանի 
Հանրապետության բանակում, 
ցանկացած ոք, ով խուսափում է կամ 
արդեն խուսափել է ծառայությունից, 
այս կաղապարի մեջ արդեն չի կարող 
տեղավորվել։
Տղամարդը պետք է ունենա 

արժանապատվություն, հարգանք այլոց 
աշխատանքի և կյանքի նկատմամբ։
Տղամարդը պետք է հարգի և գնահատի 
կնոջը։ Կնոջ իրավունքներն ու 
ցանկությունները սահմանափակող, 
կնոջ նկատմամբ բռնություն 
իրականացնող տղամարդը 
նվազագույնը ինքնագնահատականի 
լուրջ խնդիրներ ունի։ Եթե միավորեմ 
իմ՝ ուժեղ տղամարդու մասին 
պատկերացումները, ապա կարող եմ 
ամփոփել հետևյալ կերպ.
Տղամարդու ուժեղ լինելը գնահատվում 
է նրա՝ կնոջ, հայրենիքի նկատմամբ 
ունեցած վերաբերմունքով։
Ավաղ, վատ կրթությունը, մոռացված 
հայկական արժեքները բերեցին 
նրան, որ արժանապատիվ, ուժեղ 
հայ տղամարդու նկարագիրը 
վերածվեց փողոցում ամբողջ օրը 
արևածաղիկ և ծխախոտ սպառող 
կամ բազմոցին նստած, տղամարդուն 
ոչ հարիր հատկանիշներով անձանց 
ձևավորմանը։ Ու արդյունքում այդ 
անձինք իշխանության բերեցին իրենց 
իսկ հայելային արտացոլանքը։
Կապիտուլյացիայի՝ դավաճանական 
պայմանագրի ստորագրումից 
հետո, քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ 
ոստիկանական ուժերը բռնություն 
են գործադրել ցուցարարների 
նկատմամբ։ Բայց պետք է մատնանշել, 
որ բռնությունը և անհարգալից 
վերաբերմունքը տեսանելիորեն 
շատ է հենց կանանց նկատմամբ։ 
Սա բավականին բնական է,  
բայց ոչ օրինաչափ։ Բնական է, 
որովհետև հենց այդպես է վարվում 
թույլ, ինքնահաստատման կարիք 
ունեցող տղամարդը։ Անկեղծ ասած, 
տղամարդ բառը ճոխություն է այդպիսի 
երևույթներին բնորոշելու համար։
Ապրիլի 7-ին, մայրության և 
գեղեցկության օրը, կանանց 
նկատմամբ բռնություն իրականացրած 
ոստիկաններն այլևս չեն կարող 
քողարկել իրենց գործողությունները 
«Հրաման եմ կատարում» 
արտահայտությամբ։ Դուք ոչ միայն 
վարկաբեկում եք ոստիկանի 
մասնագիտությունը, այլև չեք 
կարողանում համապատասխանել 
ձեր հիմնական դերին, որը կարծես թե 
բնությամբ էր տրված...
Տղամարդ եղե՛ք...

ՄԱՐԻԱՄ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
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ՁՆԾԱՂԻԿՆԵՐԸ 
ՏՈՒՆ ՏԱՐԵՔ, 
ՄԵՂՔ ԵՆ...
-Անոնք ինձի շատ կնմանին...
Դեմքս հայացքի կողմը դարձրի.
- Վաճառողնե՞րը։
- Վաճառվողները...
Փողոցի մյուս կողմում վաճառականներ 
էին, բայց ընկերոջս հայացքը մի 
ծերունու վրա էր կենտրոնացած, որի 
դիմաց՝ փայտյա արկղի վրա, շարված 
էին փունջ-փունջ ձնծաղիկներ։ Ընկերս 
քայլերն այդ կողմ ուղղեց, ես էլ լուռ 
հետևեցի նրան։
- Ի՞նչ կարժեն,- ծերունուն մոտենալուն 
պես հարցրեց ընկերս։
- Ինչ տաս,- ցրտից սառած ձեռքերը 
հնամաշ վերարկուի գրպաններում 
տեղավորելով, խռպոտ ձայնով խոսեց 
ծերունին։
- Ամբողջը կառնիմ, ի՞նչ կարժեն, – 
կրկին հարցրեց ընկերս։
-Ինչ տաս,-պնդեց ծերունին։
- Քիչ է խեղճերուն հողեն կտրել եք, 
բերել հոս, կծախեք, գին ալ չե՞ք հաճե 
ըսել,- բարկությամբ նետեց ընկերս։
- Ձենդ տաք տեղեն գուկա,- խոժոռ 
դեմքի վրա հազիվ նշմարվող, խոր 
ընկած տխուր աչքերը մեր կողմն 
ուղղեց ծերունին,- առնո՞ղ ես, ա՛ռ, թե՝ 
չէ, թո՛ղ գնա։
Ընկերս շիկնեց՝ ամոթի՞ց, թե՞ 
բարկությունից, չեմ կարող ասել, 
բայց լռեց, գրպանից հանեց 
դրամապանակն ու այնտեղից հանելով 
երկու թղթադրամ, մեկնեց ծերունուն։
Ծերունին դժվարով վեր կացավ, 
վերցրեց կողքին դրված ստվարաթղթե 
արկղն ու հերթով սկսեց դրա մեջ 
փոխադրել ձնծաղիկները։ Ես ու 
ընկերս լուռ հետևում էինք նրան, 
ասես վերջինս մի ինչ-որ կարևոր ծես 
էր կատարում։ Հանկարծ հերթական 
փունջը վերցնելով կանգ առավ ու 
հայացքն ընկերոջս կողմն ուղղեց.
- Էս մեգ փունջը ես հեդ գվերում, 
փողիցդ հեդ կուդամ։
- Ինչո՞ւ,- զարմացավ ընկերս։
- Պետկ է,- շշնջաց ծերունին ու 
շարունակեց իր գործը։
Վերջացնելուց հետո ձեռքը տաբատի 
գրպանը տարավ, ապա ընկերոջս 
կողմն ուղղեց մի քանի մետաղադրամ։
- Հարկավոր չէ, ատ մեկ փունջը ձեզի 
կնվիրեմ,- ժպտաց ընկերս։
Ժպիտի պես ինչ-որ դիմախաղ 
հայտնվեց նաև ծերունու դեմքին։ Ասես 

այդպես անծանոթները հաշտություն 
կնքեցին։ Ես ընկերոջս փոխարեն 
վերցրի արկղն ու առաջ շարժվեցինք։
-Ինչի՞դ են պետք այսքան 
ձնծաղիկներ,- քիչ հեռանալով հարցրի 
ես, չնայած ընկերս կարծես թե 
ամենևին էլ ինձ չէր լսում։
- Նայե՜,- կանգ առավ ու ձեռքով 
դիմացի մայթը ցույց տվեց ընկերս։ 
Այնտեղ ծաղկավաճառ ծերունին էր՝ 
ձնծաղիկի փունջը մեջքի ետևում 
պահած, զրուցում էր այնտեղ էլի ինչ-որ 
բան վաճառող մի կնոջ հետ։
Ընկերս կարծես այլևս քիչ առաջվա 
մտահոգը չէր, դեմքին չարաճճի 
ժպիտ էր հայտնվել։ Ծերունին մեջքի 
հետևից հանեց թաքցրածն ու մեկնեց 
վաճառական կնոջը, փողոցը զնգաց 
կնոջ ծիծաղից, քիչ անց ծերունին 
ժպիտը դեմքին հեռացավ։
- Ասա՜նգ բաներ,- ուսիս կամացուկ 
հարվածեց ընկերս, որի դեմքից չէր 
հեռանում լայն ժպիտը։
Շարունակեցինք քայլել։
- Չասեցի՛ր, ինչի՞դ է պետք այսքան 
ձնծաղիկը։
-Ըսեցի՛... Անոնք ինձի շա՜տ կնմանին։
- Էդ ո՞նց,- առանց զարմանքս 
թաքցնելու հարցրի ես։
- Կյանքիդ մեջ հող ու ջրեդ զատված 
ապրա՞ծ ես։
- Դե՜, չէ...
- Ես ամբողջ կյանքիս մեջ ատանկ եմ 
ապրած՝ օտարության մեջ, զատված 
հող ու ջրես։ Մրսած ու անքուն 

քանի՜ օրեր եմ անցուցած անծանոթ 
քաղաքներուն մեջ, և ինծի իր տան մեջ 
ոչ մեկ փոքրիկ անկյուն մը տվող չի 
եղած։ Աս մատղաշներուն ալ պոկած 
են իրենց հող ու ջրեն. լավ օրից չէ, 
որ ըրած են, ատ ալ կհասկնամ, 
բայց ասոնք ալ մեղք են, գոնե տուն 
տանենք...
Տարիներ անց էլ ահա հիշում եմ, 
ինչպես՝ երեկը, նրա գոհունակ ու 
երջանիկ ժպիտը։ Ձմռան այդ ցուրտ 
օրը, որը նաև հայրենիքում իր վերջին 
օրն էր, այլևս չէր վերաբերվում 
նրան, նա կտրվել էր աշխարհից ու 
առանձնացել, մի ամբողջ արկղից 
միայն իր ձեռքում մնացած մի փունջ 
ձնծաղիկի հետ, որին ինքն իր տուն 
պիտի տաներ...

ՄԱՐԱՏ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ
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մասին է մտածում», – ասել է նա։ 
Արծրունը հորն ասել է նաև, որ իրենց 
ջոկատը տանկ է խոցել։ Ընկերների 
հետ հազվադեպ զանգերի ժամանակ 
ասում էր. «Նստած անօդաչուների 
կռիվ ենք նայում»: Նրանք կռվել 
են ռոբոտների դեմ, որոնցով 
փոքր ժամանակ խաղում էին։ Ով 
կպատկերացներ, որ մի օր կհայտնվեն 
իրական պատերազմում, որ կկռվեն 
իրենց երբեմնի խաղալիքների դեմ, որ 
իրենց կյանքը կտան ուրիշի համար, 
մեզ համար։
Մինչև պատերազմը հայրենիք 
պաշտպանելը այլ էր բոլորիս համար. 
մեկը մտածում էր դա իր սովորելու մեջ 
է, մյուսը՝ լավ աշխատանք կատարելու, 
մեկ ուրիշը՝ ամուր ու երջանիկ 
ընտանիք կազմելու։ Պատերազմը շատ 
բան փոխեց: Ստիպեց հասկանալ, որ 
հայրենիք պաշտպանելը շատ ավելի 
բարդ է, որ «հայրենիք պաշտպանել 
նշանակում է` ստիպված լինել սպանել, 
վիրավորել, տեղափոխել վիրավոր 
կամ արդեն անշնչացած ընկերոջդ 
մարմինը, նրան հողին հանձնել 
ամբողջական կամ` մաս-մաս»։
Իսկ ի՞նչ էինք ասում մենք. 
«Պատերազմ հանուն խաղաղության, 
այնինչ խաղաղության համար 
հարկավոր է խաղաղություն տալ», 
բայց ցավոք, խաղաղությունը 

միակողմանի չի լինում։ Զանգերից 
մեկի ժամանակ նա ասել է. «Պա՛պ, 
մեզ նահանջ են տվել։ Մեր դիրքերը, 
առանց որևիցե կրակոցի, հրաման են 
տվել, որ հանձնենք»: Այս ընթացքում 
հայրը փորձել է սիրտ տալ, ասելով, 
որ հնարավոր է շրջափակման մեջ 
ընկնելու խնդիր է եղել, դրա համար 
են նահանջի հրաման տվել, որ 
անպայման հետ են բերելու դիրքերը, 
որ ինքը հետ է գալու, ինքն ունի սիրած 
աղջիկ, ով սպասում է իրեն, իրեն են 
սպասում բոլորը։
- Գալու՛ եմ, անպայման կգամ,- ասել է 
Արծրունը։
- Հետ ենք բերելու, Ա՜րծ, հետ ենք 
բերելու... Թուրքը չի կարող ապրել այն 
հողին, որը ձեր կյանքով եք պահել, 
որտեղ ձեր արյունն է թափվել, որտեղ 
հավերժացել եք դուք։ Նոյեմբերի վեցի 
առավոտյան զանգել է տուն և ասել, որ 
իրենք Շուշիում են։ Հարազատները 
մտածել են, որ երեխեքին տարել են 
Շուշին պահելու համար։ Նույն օրը 
մոտավորապես 20։30 զանգել է վերջին 
անգամ և երկար խոսել. «Պապ ջան, 
քրոջս լավ կնայես, մորս նորմալ տեր 
կկանգնես, ու էն քո ասած գրանատի 
մոմենտը ուժի մեջ ա։ Պա՛պ, ինձ 
գերիների մեջ ման չգաս»:
-Ես չէի հասկանում` ինչ ա կատարվում 
ընդեղ: Հետո ժամանակի ընթացքում 
հասկացա, որ իրանք շրջափակման 
մեջ էին ընկել, ու որևէ շանս չկար դուրս 
գալու, – ասում է հայրը, – Ես հպարտ 
եմ, աշխարհի ամենահպարտ մարդն 
եմ, որ ունեմ Արծրունի նման որդի։
Այն օրից, ինչ Արծրունը մեկնել 
էր հայրենիքին պարտքը 
կատարելու, տանը չէր եղել։ Սկզբից 
կորոնավիրուսը, հետո՝ պատերազմը։ 
Անմահացավ հերոսը՝ բոլորի կարոտը 
սրտում, և կարոտած թողնելով 
բոլորին։
- Աստծուն երևի, Արծրունն ավելի 
շատ էր պետք, Աստծուն՝ իր բանակի 
համար, Արծրունի պես զինվոր էր 
պետք: Նա երկնքից հիմա նայում է 
մեզ, երևի նայում ու ծիծաղում է մեզ 
վրա, թե` էս ի՞նչ ենք անում։
Արծրունն ասել է, որ իր մասին դեռ 
շատ են լսելու։ Հա, Հերո՛ս, քո մասին 
միշտ են լսելու ու բոլորը։ Դու միշտ ես 
ապրելու։ Ընկերը՝ Հայկ Սարգսյանը, 
գրել է նովել նվիրված Արծրունին. 
«Եղվարդի Արծիվը»: Նովելի բոլոր 
դեպքերն ու հերոսներն իրական են։ 
Արծրունը հետմահու արժանացել է 
Արիության մեդալի։

ԳԱՅԱՆԵ ԳԵՂԱՄՅԱՆ

ԻՆՁ ԳԵՐԻՆԵՐԻ 
ՄԵՋ ՉՓՆՏՐԵՔ...
Ներե՛ք մեզ, տղե՛րք, ներեք, եթե 
իհարկե, կարող եք...
Ներե՛ք, որ չկարողացանք...  
Արծրուն Ատոմի Հակոբյանը ծնվել է 
2001 թվականին Եղվարդ քաղաքում։ 
Զբաղվել է ֆուտբոլով, նաև ուներ 
գեղեցիկ ձայն։ 2020 թվականի 
հունվարին զորակոչվել է բանակ։ 
Ծառայության մեկնելուց առաջ ասել 
է, որ ուզում է ծառայել Արցախում. 
այդպես էլ եղել է. ծառայության է անցել 
Հադրութում։ Ստացել է սերժանտի 
կոչում։ Պատերազմի առաջին օրերից 
եղել է առաջնագծում։
Թեժ մարտերի ընթացքում 
հրամանատարներից գրեթե մարդ 
չի մնացել, մի մասը զոհվել են, մյուս 
մասը՝ փախել։ Հրամանատարությունը 
իրենց վրա են վերցրել 
սերժանտները, այդ թվում` Արծրունը: 
Հրամանատարությունը վերցնելով 
իրենց վրա, մտել են կռվի մեջ, կյանքի 
ու մահվան կռվի մեջ։ Ավտոմատներով 
կրակելով պահել են դիրքը, որպեսզի 
զինվորները՝ ընդամենը 2 ամսվա 
ծառայող, հետ նահանջեն, – պատմել 
է Արծրունի հայրը հարցազրույցներից 
մեկի ժամանակ։
«Մենք կմնայինք, պա՛պ, բայց 
ընդամենը 2 ամսվա ծառայող տղան, 
ով նույնիսկ նորմալ զենք պահել 
չգիտի, միայն տուն վերադառնալու 
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Գարունն սկսվում է այն ժամանակ, 
երբ գրիչս ձեռքս եմ վերցնում, բայց 
աչքս դրսում է, սիրտս` դաշտերում։ 
Մանուշակները բացվել են, 
կակաչները կանաչել են, ուր որ է` 
գլուխները պատրաստվում են դուրս 
հանել, բանջարը, սինձը, սիբեխը 
դուրս են եկել, իսկ ես տանը նստած 
եմ` դեռ գրում եմ, ջնջում։
Գարուն է, մարդու անատոմիական և 
մտավոր վերելքի թերևս ամենաբուռն 
շրջանն է։ Ի՞նչ է պետք մարդուն, դե 
իհարկե, արևոտ եղանակ, բարձր 
տրամադրություն ու գարնան 
բույր, ահա և ապահովված է 
տրամադրվածությունը դեպի 
նպատակներ հասնելու ուղով վազելու։
Մանուշակների բույրը ինձ 
ամենաշատն է մոտիվացնում, իսկ 
այն հաճույքը, որ բանջար քաղելիս 
այն ծակծկում է մատներդ, բայց դու 
դիմադրել ամենևին էլ չես ուզում, 
դա նշանակում է, որ դու արդեն 
ներդաշնակության մեջ ես բնության 
հետ։ Գարունը ինձ համար բնություն 
է, քանզի երկուսն էլ ասոցացնում 
եմ կանաչի, թարմության և 
բուրավետության հետ։

Գարնանը ինչպե՞ս կարող ես հանգիստ 
նստել, երբ այն պահանջում է վազել, 
փնտրել, գտնել։ Մտնել դաշտ, փնտրել 
ծաղիկներ, բույսեր, քաղել դրանք և 
ահա, բավականություն ստացած հետ 
վերադառնալ ու շարունակել կյանքը։ 
Կտրվում ես կյանքից, փորձիր մեկ 
անգամ և կհամոզվես, որ գարնան 
դաշտերն իրենց ներդաշնակությամբ 
քեզ դրախտ են թվում երկրի վրա։ 
Թվում է, թե այս աշխարհը դեռևս 
այսպիսին չի էլ եղել, բայց ամեն 
տարի երեք ամիս աշխարհը հենց 
այսպիսինն է` խաղաղ, ներդաշնակ, 
հաճելի։ Գարունը փնտրտուք է. 
փնտրիր, գտիր քո նպատակը 
գարնանը, որը երեկ երազանք էր 
թվում, և իրականացրու, որովհետև 
գարունը ամենատրամադրող 
եղանակն է հասնելու «անհնարին» 
կոչվող ցանկությանդ, որը երբեք էլ 
անհնար չի եղել։
Սիրիր գարունը և գեթ մեկ օր քեզ տուր 
գարնանը։

ԳԱՅԱՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԳԱՐՈՒՆԸ
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ԿԵՂԾ ԼՈՒՐԵՐ
Մենք ապրում ենք տեղեկատվական 
տարափի ժամանակաշրջանում։ 
Բոլորը լուր են ստեղծում, լուր 
հրամցնում, օգուտ ստանում որևէ 
լուրից կամ դառնում դրա զոհը։ 
Հաճախ եմ մեր լուսամուտից լուռ 
հետևում  բակի լրահոսին։ Լուրջ եմ 
ասում, մեր բակում են երկրագնդի 
«լավագույն վերլուծաբանները»։ 
Նրանք լուրջ քննարկում են 
քաղաքականությունից մինչև 
տնտեսություն, մոդայից մինչև 
առողջություն, ԱՄՆ-ից 
Չինաստան ու այսպես 
շարունակ...
-Էտի սաղ սութ ա, 
Ֆրունզ ձյաձ, հե՞ր տու 
ընձի չես հավատըմ, ի՞նչ 
կոռոնա, այ ախպեր, էտի 
պալիտիկայա: Տու սայթ 
չե՞ս մտնըմ, չեմ խասկնըմ, 
չե՞ս կառթըմ ինչ ա կիրած, 
– հարևանին վստահ 
համոզում էր 54-ամյա 
Գեղամը, ծխախոտի 
ծուխը քաշելով ու մի կերպ 
հևալով շարունակում, – 
սաղ սայթերում էլ կիրած 
ա, որ էտի ժողովրդին 
խափելու համար ա, 
սութի դեղեր են ծախըմ, 
որ մեզի թալանեն: Սութ 
ա, մի հավատա: Բա հե՞ր 
մեր կեղից մեկը չմեռավ, 
մեկը չվարակվավ... Է~հ, 
եսիմ է։
Ֆրունզե պապը լուռ 
լսում էր ու գլուխը վեր 
ու վար անում ի նշան 
համաձայնության։ Դե, 
ո՞նց չհամաձայնվեր. ո’չ 
ինտերնետ ուներ, ոչ էլ 
դրանից օգտվելու ձևը գիտեր։ Ֆրունզե 
պապի օրն սկսվում էր կողքի բակի 
քննարկումներին մասնակցելով, 
հաճախ էր լուռ մնում` չհասցնելով ու 
չկարողանալով առարկել ամբողջ օրը 
ինտերնետի միջոցով լուրեր ստացող 
իր բակի ջահելությանը, իրենը հին ու 
փորձված լուրերն են հեռուստացույցով, 
որոնց հավատում է տարիներ 
շարունակ։
-Սաղ քիչ էր, մկա` էլ դիմակն են 
սարքի պարտադիր, թե վովա տըսի 
ըտենց պյան, – նույն ոգևորությամբ 
շարունակում էր Գեղամը, – լավ ա էս 
սայթը կա. մարդիկ կարըմ են իրանց 
ուզածը իմանան։ Էն օրն էլ կարդըմ եմ, 

մե դոկտըր մարդ կիրել ա, որ դիմակը 
սութ ա, էտի տուգանելու խըմա են արի, 
ու շատ էլ ճիշտ ա ասըմ։ Ֆրունզ ձյաձ, 
չեմ տրել, չեմ էլ տնելու։
Ֆրունզե պապը միակն էր այդ 
մարդկանց մեջ, ով դիմակով էր 
ու բոլորից հեռու էր նստել, դե, 
հեռուստատեսությամբ տեսել էր, որ 
նախարարը հորդորում էր դիմակ 
կրել ու սոցիալական հեռավորություն 
պահպանել, բայց ամեն անգամ 
Գեղամի ասածից հետո,  ծաղրի 
առարկա չդառնալու համար իսկույն 
հանում էր դիմակը։
Գեղամի տեղեկատվական քարոզը  

արդեն ձանձրացրել էր Ֆրունզե 
պապին ու այլևս ցանկություն չուներ 
նրան լսելու։ Մի քանի օր բակ չէր իջել, 
երևի որոշել էր  մնալ տանը, համ մի 
լավ կհանգստանար Գեղամից, համ էլ 
զերծ կմնար վարակվելուց։
Մի շաբաթ անց տեսա Ֆրունզ պապին։ 
Մենակ էր նստած` զարմանալիորեն 
զրուցակիցը հետը չէր։ Մոտեցա, 
հարցրեցի առողջականից։
-Ես լավ եմ, բալա ջան, պինդ պոպոք 
եմ, ինձ պյան չի ըլնի։ Բայց համա լավ 
խաբար չլսի էսօր, – հոգոց հանեց ու 
շարունակեց, – Կեղամն ա մեռի, ասըմ 
են վիրուսից ա: Ջահել մարդ էր, ասա 
թե` տրան ի՞նչ էլավ։ Ասըմ էր` սաղ սութ 

ա, վիրուս չկա։ Ինչ սութ կար` կարդըմ 
էր ու հավատըմ, ինչ ա` իրան տենց էր 
ծեռնատու։
Ֆրունզ պապի հետ երկար խոսելուց 
հասկացա, թե ինչքան խոցելի ենք 
դարձել մենք։ Շուրջ բոլորը կեղծ լուրեր 
են, կեղծ իրականություն, կեղծ... 
Հասկացա, որ այս ամենին զոհ չգնալու 
համար մենք պետք է շարունակ 
կրթվենք, լինենք մեդիագրագետ, 
հետևենք արժանահավատ 
աղբյուրներին, չտրվենք սադրիչ 
վերնագրերով նյութերին, ստուգենք 
նյութի ճշմարիտ լինելը, տարբերակենք 
օգտակարը, պիտանին, ֆեյքը... 

Այլապես մենք էլ մի օր կդառնանք 
ֆեյք լուրերի զոհ, ինչպես մեր բակի 
Գեղամը...

ՍԵՒԱԿ ՄԻՐԱԲՅԱՆ
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ԿՅԱՆՔԸ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ 
ՕՐԵՐԻՆ
2020թ. Սեպտեմբերի 27։ Առաջին 
հայացքից սա էլ պետք է մնացած 
օրերի նման լիներ, բայց չէ` 
պատերազմ էր։ Մի ողջ հայ ժողովուրդ 
հեռուստացույցերի առաջ գամված 
լուրի էր սպասում։ Ոմանք ցավով 
կարդում էին զոհվածների անունները, 
մտքում աղոթք մրմնջում, որ հանկարծ 
իրենց եղբոր կամ որդու անունները 
չկարդան։ Ոմանք էլ հեռախոսները 
ցած չէին դնում` ամեն վայրկյան 
զինվորի զանգի էին սպասում, ու 
կապ չունի, որ դա մի քանի վայրկյան 
էր լինելու։ Ես էլ բացառություն չէի։ 
Եղբորս զանգին էի սպասում։ Չնայած 
այդ ամենին, թիկունքն ամուր էր։ 
Արվեց ամեն ինչ հողը պահելու 
համար։ Տղաները, որոնցից շատերը 
պատմության դասերին ներկա չէին 
եղել, այսօր դարձան մեր պատմության 
շարունակողը։ Տղաները կռվեցին 

հանուն հողի։ Չէ, կներեք, դա լոկ հող 
չէր, դա մենք էինք, մեր պատմությունը, 
մեր զոհված տղաները։
Ավարտվեց պատերազմը, տվեցինք 
հողերը, շարունակեցինք ապրել 
ու հաշտվել մեր կորցրածի հետ։ 
Շարունակեցինք ապրել, ոչ 
միայն մեր կյանքը, այլ նաև 5000 
երիտասարդներին, ովքեր զոհվեցին 
հանուն մեզ։ Շարունակեցինք 
ապրել` գնահատելով մեր կյանքը, որ 
անիմաստ վատնում էինք, առանց ինչ 
որ նպատակի ձգտելու։
Ինչպես բոլորին, պատերազմն ինձ էլ 
փոխեց։ Սկսեցի վախենալ կորցնելուց։ 
Ու հա, ինչից որ շատն ես վախենում, 
կատարվում է։ Կորցրեցի դպրոցիս 
ու դասարանիս լուսավոր տղային` 
հերոս Արտակին։ Մի ժամանակ, 
երբ դասարանիս մասին էի խոսում, 
միայն ժպիտ էր դեմքիս, իսկ հիմա 
արցունքներս հազիվ եմ զսպում։
Ցավոք, միայն կորցնելուց հասկացա, 
թե ինչ մեծ դեր ունեն մարդիկ մեր 
կյանքում։ Պատերազմը ստիպեց ինձ 
սիրել, գնահատել շուրջս կատարվող 
ամեն մի մանրուք։ Բայց նաև ստիպեց 
ատել։ Ատել մարդկանց, ովքեր 

չսովորեցին ճիշտ սգալ իրենց վիշտը, 
չսովորեցին, որ Եռաբլուրը եկեղեցու 
նման սուրբ է և այնտեղ ասված ամեն 
վիրավորանք ոճիրից էլ սարսափելի է։ 
Ատեցի նրանց, ովքեր և պատերազմից 
առաջ, և պատերազմի ընթացքում 
նույն սրիկան էին և շարունակում են 
նույնը մնալ։
Իսկ եղբայրս, ով դեռ ծառայում է և 
կշարունակի ծառայել, հպարտ է, որ 
հայոց բանակի զինվոր է։ Իսկ մենք 
պետք է ապրենք արժանապատիվ 
հանուն 5000 և ավել զինվորների, 
հանուն նրանց չապրած կյանքի։

ԱՍՏՂԻԿ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ
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«ԲՈԼՈՐ 
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԸ 
ԴՈՒՐՍ ԷԻՆ 
ԳԱԼԻՍ, 
ԻՍԿ ՄԵՆՔ 
ՀԱԿԱՌԱԿԸ՝ 
ԱՌԱՋ ԷԻՆՔ 
ԳՆՈՒՄ»
Ֆոտոլրագրողի օրագրից. Արամ 
Ներսեսյան

27. 09. 2020
Այսօր կիրակի է, բայց աշխատում էի։ 
Մայրս է զանգում ու հարցնում, արդյոք 
գիտե՞մ, որ Արցախում կռիվ է. ասացի` 
չէ...
Երեկոյան ժամը 6-ին հասանք 
Ստեփանակերտ։ Լաչինի հատվածում 
բոլոր մեքենաները դուրս էին գալիս, 
իսկ մենք հակառակը՝ առաջ էինք 
գնում։ Քաղաքը մթության մեջ էր։ 
Ստեփանակերտում ռմբակոծություն 
չկար։ Տեղավորվեցինք մի փոքր 
հյուրանոցում՝ տեղեկատվական 
շտաբին մոտ։ Նախագահ Արայիկ 
Հարությունյանը ասուլիս էր տալիս, 
գնացինք հասկանալու, թե ինչ է 
կատարվում։ Գիշերը շչակները 
միացան, բայց մենք հանգիստ ենք, 
վախ չունենք։ Դեռ որևէ պայթյունի 
ականատես չենք եղել, վտանգը չենք 
հասկանում։

28. 09. 2020 Մարտունի
Որոշում էինք՝ ուր գնալ։ Գնացինք 
Մարտունի, բայց քաղաքը գրեթե 
դատարկ էր՝ մարդիկ քիչ էին, այն 
էլ՝ հիմնականում տարիքով մեծեր։ 
Նրանք մեզ ուղեկցում էին դեպի 
քանդված ու վնասված տարածքներ և 
այդ ընթացքում ուժեղ ձայն լսեցինք. 
անօդաչու թռչող սարք էր։ Մարմնով 
անցող թեթև դող զգացի... Այն դեռ 
երկար մնաց մեր գլխավերևում։ 
Մեկուկես ժամ հետո պարզ դարձավ, 
որ մեր տղաները խոցել էին այդ 
անօդաչուն։
Մարտունիում հանդիպեցինք 
քաղաքապետին, խոսեցինք եղած 
վնասներից։ Վերադարձանք 
Ստեփանակերտ։ Անելիք չունենք, 
սպասում ենք։

Պատերազմի առաջին օրերն 
են, մեզ չեն թողնում դիրքեր 
բարձրանալ, ասում են 
վտանգավոր է։ Այստեղ միայն 
մասնակցում ենք մամուլի 
ասուլիսների և մեզ տանում են 
լուսանկարելու մոտակայքում 
տեղի ունեցած հարվածների 
հետքերը, քանդված ու վնասված 
շինությունները։ Միայն դա է 
կարելի նկարել։

09. 10. 2020 Մարտակերտ
Պաշտպանիչ բաճկոնը հագիս, 
սաղավարտը դրած՝ մեքենայի ղեկին 
եմ։ Մարտակերտ ենք ուղևորվում։ 
Ճիշտ է տեղում վտանգավոր է, բայց 
պայմանավորվել ենք հանդիպել 
սիրիահայ մի ֆիդայու հետ։
Աղդամի ճանապարհին ենք, 
սուլող ձայն եկավ։ Մեքենայից 
քսան մետր այն կողմ ծուխ է 
բարձրանում. թիրախը մենք էինք, 
բայց վրիպեցին։ Որոշ ժամանակ 
անցավ ու էլի շատ ուժեղ սուլող 
ձայն. ռումբ էր։ Պատսպարվեցինք, 
սպասում էինք պայթյունի ձայնի, 
բայց այն այդպես էլ չհնչեց։ 
Բախտներս բերել էր։ Վախ չէի 
զգում, այլ հակառակը՝ կատակում 
էի։ Այդպիսի պահերին զարմանում 
եմ, թե ինչպես է կառուցված 
մարդու հոգեբանությունը։ 
Վտանգի ժամանակ ակամայից 
հումոր ես անում՝ երևի ինչ-որ 
պաշտպանական ռեակցիա է, որը 
թեթևացնում է տագնապը։
Այստեղ մնալ էլ պետք չէ, պայթյունների 
ձայները չեն դադարում։ Նստեցինք 
մեքենան, շարժվեցինք։ Պայթյուն ձախ 
կողմում, ապա՝ աջից, հետո նորից 
մեկը։ Մենք նշանառության տակ էինք։
Հաջորդ օրերին շչակներն 
ուղղակի չեն լռում։ Քնում 
ենք հագուստով, կոշիկները 
հագներիս, իրերը՝ դռան մոտ։
Հարվածել են Մարտակերտի 
զինվորական հոսպիտալին։ 
Ծուխ էր. վառված մեքենաներ 
են, քանդված պահակակետ, 
շուրջբոլորը վազքի մեջ գտնվող 
մարդիկ։ Գործն անհրաժեշտ էր 
արագ անել։ Հիվանդանոցում 
չափից ավելի մութ էր։ Փորձում 
էի մտնել անցակետից ներս։ 
Լապտերով լույս գցեցի և տեսա 
սարսափելին... Դողում էի, նկարել 
պետք չէր։

17. 10. 2020 Եղնիկներ
Սարեր, ձորեր, քարքարոտ 

թեքություններ, գետ. գնում ենք 
Եղնիկների դիրքեր։ Մինչև դիրքեր 
հասնելը տեսանք փոքր զորամաս։ 
Զինվորները սնունդ էին բեռնում 
մեքենայի մեջ։ Այդտեղ մեզ խնդրեցին 
մի իր հասցնել դիրք, համաձայնեցինք։ 
Կռիվ էր, բայց տղաները ասել-խոսելով 
իրենց գործն էին անում։ Մենք փորձում 

էինք այնպիսի տեղ կանգնել, որ 
անվտանգ լիներ։ Սպաներից մեկն 
առաջարկեց սպասել մեքենաների 
թաքստոցում, կատակեց, ասելով, որ 
այդտեղ մի քիչ վտանգավոր չէ։ Բայց 
գիտենք, չէ, որ ամենուր էլ վտանգ կա։

Հասանք մի զորամաս, որն 
ամբողջովին մոխրացած էր։ Այդ 
վառվածի ներսում նստած էր 
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Եղնիկների հայտնի հրամանատար 
Կարեն Ջալավյանը (Քյոխը) իր 
անձնակազմի հետ միասին։ Արդեն 
խոցված տեղը փոքր-ինչ անվտանգ 
էր դարձել. թշնամին կմտածեր, որ 
այդ այրված զորամասում էլ ոչ ոք 

չկա։ Քյոխին համոզում եմ իրեն 
լուսանկարել։ Չցանկացավ, ասաց 
վերջում, երբ ամեն բան ավարտվի` 
գամ ու ինչքան ուզեմ նկարեմ։
Մեզ ուղեկցեցին դիրքեր՝ զինվորների 
մոտ։ Տղերքն ուրախ էին, որ նոր 

մարդիկ էին եկել իրենց տեսնելու։ 
Նրանք պատերազմի սկզբից ի վեր 
ընտանիքների հետ չէին խոսել։ 

Մեզանից էին հարցնում, թե 
ինչպես է իրավիճակը։ Սկսեցի 
զինվորներին լուսանկարել՝ 
բոլորին անխտիր։ Նրանք շատ 
ուրախացան, որովհետև մեր 
հրապարակած նկարներում 
հարազատները կարող էին իրենց 
տեսնել։
Այդ ընթացքում Եղնիկներում 
հանգիստ էր, կրակոցներ չկային, 
դրա համար էլ մեզ թույլ էին տվել 
գնալ։
Հրապարակում ենք զինվորների 
լուսանկարները։ Զանգերն ու 
հաղորդագրությունները չեն 

դադարում։ Նրանց հարազատները 
նույնիսկ ցանկություն են հայտնում 
ինձ տեսնելու։ Ոմանք իմ արած 
նկարներով էին իմացել, որ իրենց 
որդին լավ է։ Ուրախ եմ, որ գոնե ինչ-
որ լավ բան կարողացա անել։

23. 10. 2020 Հադրութ
Երկար համոզելուց հետո 
կարողացանք մտնել Հադրութ։ 
Խոսեցինք տեղի քաղաքապետի 
հետ, այցելեցինք գյուղեր։

10. 11. 2020 Քարվաճառ
Կրկին նույն պատկերն է. քաղաքից 
հեռացող երկար ավտոշարասյուն, 
իսկ մենք հակառակը՝ առաջ 
ենք գնում։ Այցելում ենք 
Դադիվանք, որը լուսանկարում եմ 
մտածելով, որ վերջին անգամն 
է։ Քարվաճառում մարդիկ կային, 
ովքեր այրում էին իրենց տները։ 

Իմացանք, որ հանձնումը տասն օր 
հետաձգեցին։
Աղդամի վերջին օրն էր։ Բարձրացանք 
պարսկական մի մզկիթի գագաթը, 
որպեսզի վերևից լուսանկարենք 

ամբողջ տեսարանը։ Մի քանի 
օր հետո տեսնում եմ, որ նույն իմ 
կանգնած տեղում այժմ Ադրբեջանի 
նախագահն է կանգնած։
Հետ վերադարձանք 
Ստեփանակերտ։ Քաղաքն 
էլի մթության մեջ է։ Այստեղ 
նկարում ենք իրավիճակը 
պատերազմից հետո՝ ռուս 
խաղաղապահների ժամանումը, 
առաջին փախստականների տուն 
վերադարձը։

12. 11. 2020 Շուշի
Ամեն քայլափոխի պայթած 
մեքենաներ են, գետնին 

թափված համազգեստներ, զենքեր, 
փամփուշտներ, ականներ, մի խոսքով՝ 
պատերազմի հետքեր։ Շուշիի 

խաչմերուկում ճանապարհը փակ 
էր, ոտքով շարունակեցինք։ Խիստ 
ծանր էր այստեղ տեսածս մթնոլորտը։ 
Շուշիի ցուցանակը հանված էր, 
տեղում ադրբեջանական դրոշ էր։ Դա 
ամենաշատն էր ազդել ինձ վրա։
Լուսանկարում էինք Լաչինի միջանցքի 
բացումը։ Տեղում ռուս լրագրողներ էին, 
ադրբեջանցի զինվորականներ ու ես։ 
Հայկական պետհամարանիշներով 
մեքենայի վրա ադրբեջանցիները 
դիտմամբ բացել էին Արցախի 
քարտեզն ու իրար մեջ խոսում էին։

ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (ԵՐԵՒԱՆ)
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թափվում՝ առանց կանգառի, փոքր 
ու արագ փաթիլներով: Օնլայն դասի 
ժամանակ երբեմն ստուգում էի՝ ձյունը 
շարունակվու՞մ է:
Կեսօրին եղբայրս գրեց ինձ բանակից: 
Բացեցի պատուհանը ու նկարեցի, 
թե ինչ սիրուն ձյուն է գալիս: Իսկ 
երեկոյան, երբ արդեն հեռախոսով 
խոսում էինք, այն դեռ շարունակվում 
էր: Ինձ հանգիստ ու բավարարված էի 
զգում: Մի ամբողջ օր տևացող ձյունը 
բավական է հանդարտվելու համար:
Այսօր առավոտյան տատիկը, ինչպես 
միշտ, բացեց պատուհանն ու հացի 
փշուրները լցրեց պատշգամբի ներքևի 
երկաթին: Երեք վայրկյան հազիվ 
անցած լիներ, երբ մի քանի անվախ ու 
արդեն ամեն օր կեր ստանալու սովոր 
ճնճղուկ թռցրին հացի փշրանքները 
ու հետ վերադարձան ծառի ձյունոտ 
ճյուղին: Նրանց օրինակին հետևեցին 
ավելի զգույշ ու անփորձները, 
երբ տատիկն արդեն փակել էր 
պատուհանը:
Երկու օր է՝ ձյուն է գալիս: Այսօր 
դասերը ժամը 6 անց կես են 
ավարտվում: Բայց մինչև այդ դասի 
սկիզբը, ունեմ երեք ժամ ժամանակ: 
Մտա Ֆեյսբուքի էջը: Այսօր նախկին 

դասարանցիս՝ Գոռը, պետք է 19 
տարեկան դառնար: Փակեցի:
Իջա բակ՝ հաց առնելու: Ձյունը 
շարունակվում է: Երկու տարեկան 
Եվան իր առաջին ձնեմարդն է 
սարքում: Բակի տղամարդիկ թեթև 
բաճկոններ հագած հավաքվել են 
մեր բակի խանութի դիմաց: Մտա 
ներս: Արտակ ձյաձյան դրսում 
այդ տղամարդկանց հետ ինչ-որ 
բանավեճի մեջ էր: Մոտ քսան 
վայրկյան անց եկավ:
Նայեցի իր հետ խանութ մտնող 
ակնոցավոր տղային: Իր տարիքից 
փոքր էր երևում: Չգիտես ինչու, 
որոշեցի, որ պետք չէր նրան ծխախոտ 
վաճառել: Ձայնի մեջ անորոշություն 
կար:
Մակոտո Սինկայի «5 սանտիմետր 
վայրկյանում» անիմեում նկարված 
ձյունից ոգեշնչված

Փետրվարի 6: Նոթեր այն մասին, 
թե ինչ էի անում այն երկրաշարժի 
ժամանակ, որը համարյա ոչ մեկը 
չէր նկատել
-Լիլիթ, ո՞նց ես: Մի քանի րոպե առաջ 
երկրաշարժ էր,- ասաց հայրիկը 
հեռախոսով:

ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ 
ՆՈԹԵՐ. ՁՅՈՒՆ, 
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ, 
ԳՐՊԱՆԱՀԱՏ
Բոլոր պատմությունները ճիշտ են, 
պատահական համընկնումներ 
չկան, իսկ կերպարներն իրական են: 
Նոթերն արել եմ տարվա ընթացքում 
և որոշ ժամանակ անց որոշել եմ 
միացնել մեկ նյութի մեջ:

Հունվարի 20: Նոթեր այն մասին, 
թե ինչպես էի ինձ զգում Մակոտո 
Սինկայի նկարած կերպարներից 
մեկը
Գիտե՞ս, այն գնդաձև ապակե 
խաղալիքները: Երբ թափ ես տալիս, 
ներսում ձյուն է գալիս: Ու նայում ես, 
թե գնդի ներսում ինչպես են ձյան 
փաթիլներ իջնում: Հանգիստ ու 
բավարարված ես զգում:
Երեկ հայտնվեցի այդ գնդի ներսում: 
Այն տնակի մեջ էի, որտեղից 
կարելի է նայել, թե ինչպես է ձյուն 
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-Լու՞րջ, չեմ զգացել,- զարմացա ես ու 
սկսեցի հիշել, թե ինչ էի անում այդ 
ժամանակ:
Ընկերուհուս տանն էի: Բազմոցին 
նստած զրուցում էի նրա մայրիկի հետ: 
Մի քանի րոպե առաջ ընկերուհուս 
սենյակում էի: Ոչ մի տարօրինակ բան 
չէի զգացել, բացի ինչ-որ ձայնից, որը, 
ինձ թվացել էր, որ վերևի հարևանների 
բնակարանից է գալիս:
-Մի քիչ առաջ երկրաշարժ զգացի՞ր,- 
հարցրի ես ընկերուհուս, երբ 
վերադարձավ իր սենյակից:
-Չէ: Երկրաշա՞րժ ա էղել:
Երբ վերադարձա տուն, սեղանին դրած 
արդեն իսկ ոչ ստաբիլ գրքերը շուռ էին 
եկել, իսկ ֆրանսերենիս տետրի կազմը 
պոկվել էր:

Փետրվարի 13: Նոթեր այն մասին, 
թե ինչ էի անում այն երկրաշարժի 
ժամանակ, որը զգացել էին անգամ 
այն մարդիկ, ովքեր կյանքում երբեք 
երկրաշարժ չեն զգացել 
-Նանուլ, էսօր քանի՞ հոգի ա գալու:
-4 հոգու եմ կանչել: Խաղեր կխաղանք, 
պիցցա կպատվիրենք, կխոսանք,- 
պատասխանեց քույրս (հորեղբորս 
աղջիկը):
-Հավես ա,- ասացի ես:
Ժամը երկուսն էր: Մինչև փարթին դեռ 
երկու ժամ կար: Զբոսնեցինք, գնացինք 
խանութ:
-Արդեն ժամը երեքն ա:
-Պետք ա մի քիչ շուտ կանչեի,- ասաց 
Նանեն:
Քանի որ ոչինչ չկար անելու, որոշեցինք 
կարաոկե կազմակերպել: Կարաոկեն 
միշտ էլ լավ միտք է, մանավանդ, որ 
երկուսս էլ երգել չգիտենք ու մի ժամ 
անց փարթի ենք անելու:
-Էլ ի՞նչ կարելի ա երգել:
-Հեսա ասեմ: Սպասի: Չասես: “When 
I’m 64”ը,- ասացի ես՝ հաստատ 
իմանալով, որ քույրս հենց դա էր ուզում 
առաջարկել (դե, այդ երգն էլ ունի իր 
պատմությունը):
-Հենց էդ էլ ուզում էի ասել,- ասաց 
քույրս:
«Թխի թող գա արեցինք» ու սկսեցինք 
բաղաձայնել:
-Էս ի՞նչ էր,- հարցրեց քույրս՝ 
զարմացած դեմքով:
Հետո, ինչպես հիմնականում սարսափ 
ֆիլմերում է լինում, այդ խոսքերից 
հետո նայեցինք իրար:
-Ի՞նչ ա,- հարցրի ես:
Բնականաբար, ինչպես կինոների 
սցենարներում, ցնցումը կրկնվեց: Բայց 
այս անգամ ցնցումն այնքան ուժեղ էր, 
որ մի պահ թվաց, որ գլուխս պտտվում 

է: Ֆիլմերի՝ երկրաշարժի ժամանակ 
շարժվող կառույցի տեսարանը 
բավականին մոտ է իրականությանը:
Մինչ փորձում էի ընդունել ու ընկալել, 
թե ինչ է տեղի ունենում, քույրս գոռաց.
-Դուրս: Դուրս ենք գալիս:
-Թռանք,- կրկնեցի ես՝ շատ լավ 
հասկանալով, որ ոչ մի նորմալ 
մարդ վեցերորդ հարկից չի իջնի 
երկրաշարժի ժամանակ:
Ենթագիտակցաբար ես զգում էի, որ 
այդ ուժեղ ցնցումը այսօր միակն էր: 
Կամ էլ ուղղակի չէի ուզում մտածել 
ուրիշ բանի մասին: Երևի քրոջս 
հայացքն էր, որ ստիպեց ինձ այդ 
քայլին գնալ:
Արդեն լավ չեմ հիշում այդ 
զգացողությունը: Վախի նման մի բան, 
որը տևեց ընդամենը մի ակնթարթ: 
Հասկացա, որ վախը չի փրկի, վերցրի 
քրոջս ձեռքը և վազեցի: Ոչ մի բանի 
մասին չէի մտածում, ուղղակի վազում 
էի այնքան արագ, որ ֆիզկուլտուրայի 
նորմատիվների ժամանակ ուսուցիչս 
կհպարտանար ինձնով:
Բակում արդեն մարդիկ կային:

-Ցուրտ ա,- ասացի ես, չնայած, ի 
տարբերություն քրոջս, վերցրել էի 
վերարկուս:
Բակի բնակիչները կանգնել էին 
ուղիղ շենքի տակ: Երևի էդպես ավելի 
ապահով էին զգում կամ էլ իրենց շենքը 
այնքան էին սիրում, որ չէին ուզում 
հրաժեշտ տալ:
-Սոված եմ: Կարո՞ղ ա արդեն մտնենք 
ներս: Իմաստ չկա ուղիղ շենքի տակ 
կանգնել,- սկսեցի բողոքել, երբ 
արդեն աննպատակ ման գալուց հետո 
կանգնել էինք շենքի տակ:
Ժամը հինգն էր: Փարթիին մի հոգի 
եկավ: Հա, ինքը երևի միակ մարդն 
էր, որ կյանքում երբեք երկրաշարժ չի 
զգացել:

Մարտի 11: Նոթեր այն մասին, թե 
ինչ դետեկտիվ պատմության մեջ 
ընկա, մինչև համալսարան հասնելը
-Վարորդ, մի հատ կանգնեք, էլի,- 
ասաց կանգնած ուղևորներից մեկը:
Այդ կնոջ ձայնի մեջ անհանգստության 
տոն զգացի, չնայած ականջներումս 
լսվող հարդ ռոքին ու պատուհանից 
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երևացող անձրևին: Տնից մի քիչ շուտ 
էի դուրս եկել, որ չուշանայի դասերից:
-Ի՞նչ ա էղել,- ասացին մի քանի մարդ 
միաժամանակ:
-Պայուսակիս ցեպը բաց էր: 
Դրամապանակս չկա: Խնդրում եմ՝ 
անկեղծ ասեք, թե ով ա վերցրել, հետ 
վերադարձրեք:
Նստած էի պատուհանի մոտ՝ առաջին 
շարքում: Հայացքս թեքեցի աջ: Գողը 
մեծ հավանականությամբ տղամարդ 
է: Կնոջ մոտակայքում երկու տղամարդ 
էին կանգնած: Նրանք միանգամից 
դարձան իմ երկու կասկածյալները, 
եթե իհարկե միասին չեն աշխատում:
-Հետ տվեք դրամապանակս: Մինչև 
չվերադարձնեք, չենք շարժվի,- 

շարունակեց կինը:
-Ե՞ս... Ես ինչի՞ պետք ա գողացած 
լինեի: Ես բան չեմ արել... Ձեր 
պայուսակը բաց էր: Ձե՞ռ եք առնում,- 
ասաց կասկածյալ համար 1-ը, որն 
ավելի մոտ էր կանգնած կնոջը՝ 
նյարդային շարժումներ անելով և 
կակազելով:
-Բայց ինչի՞ եք դուք ինչ-որ մեկին 
անհիմն մեղադրում,- հանկարծ սկսեց 
խոսել մի կին ուղևոր,-ձեր պայուսակը 
բաց էր: Կարող ա դրամապանակը 
տանն եք մոռացել:
8:35: Եթե մոտ հինգ րոպե էլ կանգնած 
մնանք, հնարավոր է՝ ուշանամ:
Բոլորի ուշադրությունը կնոջ վրա էր: 
Բոլորն էլ գնում էին աշխատանքի 

կամ դասի: Երկրորդ կասկածյալի 
շուրթերին հայտնվեց թեթև ժպիտ: Մի 
ակնթարթ, որը կարող էին նկատել 
միայն նրա կողքին կանգնած աղջիկը 
և առաջին շարքում նստածները: 
Անգամ «Մահվան տետրի» Լայթը 
հինգ տարի զսպել էր իր ժպիտը, մինչև 
բացահայտվելն ու վերջնականապես 
խելագարվելու պատճառով թեթև 
քմծիծաղը շնչահեղձ լինելու աստիճան 
ծիծաղի վերածելը:
-Հլը երկա՞ր եք դրամապանակը ման 
գալու,- հարցրեց վարորդը:
Այն վարկածը, որ կինը հնարավոր 
է դրամապանակը տանն է մոռացել, 
դարձավ գրեթե ճշմարտություն բոլորի 
համար:
Վարորդն այլևս չէր կարող սպասել: 
Շարունակեց ճանապարհը:
-Մի հատ զանգեք, ճշտեք, հնարավոր 
ա տանն եք թողել ու անիմաստ 
կասկածում եք:
Մի քանի վայրկյան անց կասկածյալ 
համար 2-ը իջավ առաջին իսկ 
կանգառում, իսկ կասկածյալ համար 
մեկը տեղափոխվեց վարորդի կողքին՝ 
դռան մոտ:
Ժամանակին հասա համալսարան:

ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ 
ԿՏՈՒՐԻ 
ՀՐԵՇԻՆ
Մեկ շաբաթից ավել է, ինչ ուզում եմ 
գրել։ Չի ստացվում։
Այս անգամվա համար ընդամենն 
ուզում էի ասել, որ իմ մեջ բոլոր 
կանայք հոգնել են։ Ինձ խաբել 
են ու ամենավատն այն է, որ ես 
հավատացել եմ։
Մայրս ինձ հաճախ է ասել, թե սա էլ 
կանցնի։
Գիտես, ես էլ մի բարի մեկին ուզում 

եմ փողոցում կանգնեցնել ու ասել՝ 
վատ եմ, կամ չի անցնում։ Երբեմն 
իմ մեջ ցանկություն է առաջանում 
գլուխս պատեպատ տալու, բայց ավելի 
հաճախ ջանքերս իզուր ջուրն են 
ընկնում։ Ինչպես մղձավանջներս, երբ 
առավոտյան տագնապած վազում ու 
ջրին եմ պատմում տեսածներս։ Սկսել 
եմ հաճախ մտածել, թե ինչ է լինում 
երկգլխանի հրեշների հետ, որոնք 
ուտում են ձեռքս, բայց առավոտյան 
հայտնվում են  ջրատար խողովակում։
Երեկ առավոտյան որոշեցի գոնե 
իրենց չտանջել։ Ահա, սկսել եմ մորս 
չլսել ու երազներս ջրին չեմ պատմում։ 
Հավանաբար ջրատար խողովակում 
մթություն է՝ հրեշներս երևի միայնակ 

են զգում իրենց։ Հետո ծիծաղում եմ 
այս մտքիս վրա՝ իսկ եթե գնացել 
իրար գտել ե՞ն ու հիմա երեկոներն 
իրար ձեռք ձեռքի պա՞ր են գալիս։
Սովորական է արդեն արթնանալուն 
պես ստուգել ձեռքս՝ տեսնելու` կա՞, 
թե՞ չկա։ Առաջինը նկատում եմ 
եղունգներիս նոր գույնն ու հուսադրում 
ինձ, թե իրենք էլ հավանել են։
Ուզում եմ երկար-բարակ պատմել 
նախորդ գիշերվա երազս, բայց գրեթե 
նույնն է ամեն բան։ Բացառությամբ, 
որ այս անգամ անծանոթ ինչ-որ 
վարդագույն կտուրի վրա էինք, և երբ 
սուր ժանիքներով օձը սողաց  դեպի 
ինձ՝ ես նետվեցի  տանիքից ու գիշերը 
արթնացա մի քանի անգամ։
Ութն անց երեսուն է, ես 
առավոտյան սուրճ եմ խմում, ու 
սովորական զգացողություն է՝ ասես 
անպետքության մի ամպ կախվել է 
ուսիս։ Մտածում եմ երազիս մասին 
ու որոշում եմ գրել վարդագույն այդ 
կտուրի մասին։
Առաջինը, որ անցնում է մտքովս, 
այն է, թե որքան հաճելի կլիներ 
համբուրվել այդ կտուրին անծանոթ 
մեկի հետ կամ էլ նախկին սիրածի։ 
Իսկ ինձ բաժին է ընկել խուսափել օձի 
հետապնդումից՝ բա որ հանկարծ կո՞ւլ 
տա ձեռքս, ու ես չկարողանամ գրել։
Եթե ճիշտը պատմելու լինեմ, քեզ 
կասեմ՝ այդ առավոտ մտաբերեցի 
բոլոր տանիքները, որոնցում եղել 
եմ ու գտա մեկը։ Ծիծաղդ կգա, բայց 
կպատմեմ։
Երևանյան մյուս տանիքները պահում 
են գաղտնիքը՝ լավ եմ համբուրվում, 
թե` ոչ։ Վարդագույն այդ տանիքին 
եղել եմ ուղիղ տասն անգամ։ Որքա՜ն 
փոքր էր թվում քաղաքը՝ իրար վրա 
լցված երազանքներով։ Հաջորդ 
անգամներին բարձրից նայում էի 
անցորդներին ու խոսում հետները, 
թե այդ վերնաշապիկը չի սազում 
քեզ, եղբայր, կամ զուգագուլպաներդ 
վնասվել են, աղջիկ։
Ինձ որևէ մեկը չէր լսում։ Գիտես, 
չեմ ստի, եթե ասեմ, որ իմ հարցում 
սա սովորություն է։ Ես խոսում եմ 
կարդացածս վերջին գրքի մասին, 
բայց գնահատական եմ ստանում, թե 
այս անգամ կարմիր շրթներկն ինձ 
ավելի է սազում։
Գիտե՞ս, վերջերս եմ միայն նկատել՝ 
կանայք, ովքեր ապրում են իմ մեջ, 
սկսել են ընդվզել նման դեպքերում։ 
Վերջերս ինձ հազիվ եմ փրկել՝ մի 
երիտասարդի ապտակ հասցնելու 
փորձից։ Մտածում եմ՝ ինձ հետ 
ապրելն իսկական գլխացավանքի է 
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վերածվում։
Կանայք, որոնք մնացել են իմ մեջ, 
երբեմն զզվեցնում են։ Ես հիմա 
մտաբերում եմ, որ այդ օրերին ես 
քաղաքին նայում էի վարդագույն 
կտուրից։ Ավելի հաճախ ես նյարդային 
կծկումներ էի ունենում, անզուսպ լաց 
լինում ու անկանոն ձայնարկություններ 
արձակում։ Չեմ էլ հիշում ինչպես, մի 
օր գրողի ծոցն ուղարկեցի մի հիմարի։ 
Այդ երեկո վարդագույն կտուրին 
պառկած նայում էի ուղիղ երկնքին։ 
Պատկերացնո՞ւմ ես տեսարանը ՝ մի 
քանի աստղ է երկնքում երևում, իսկ 
այտիցս առաջին, հետո քսաներորդ 
արցունքի կաթիլը  գլորվում ու թրջում է 
շապիկս։
Ես փակում եմ աչքերս։ Հետո 
մտաբերում եմ երկգլխանի հրեշի 
ու ժանիքավոր օձի մասին ու արագ 
կոպերս բարձրացնում ու տնտղում եմ 
տարածքը։ Գիտես, չէ՞, ավելի հաճախ 
է լինում, որ երկնքից ոչ մի աստղ էլ 
չի ընկնում, որևէ մեկը չի գալիս քեզ 
փրկելու։ Հնարավոր է այնպես, որ 
տունդ էլ չգտնես, ու հրեշավոր ինչ-որ 
ձայներ գիշերով քեզ հանգիստ չտան։
Իմ սիրելի, գիտես, ավելի հաճախ 
հնարավոր է, որ ականջ դնես  
հրեշավոր շշուկներին ու որոշես, թե քո 
մեջ բոլոր կանայք արդեն հոգնել են։
Այստեղ ուզում եմ գրել վարդագույն 
կտուրից երևացող ամպերի մասին։ 
Երբեմն դրանք ստանում էին որևէ 
կենդանու կերպարանք։ Ավելի հաճախ 
ես պատկերացնում էի բոլոր այն 
հիմարներին, ովքեր կոտրել են սիրտս։ 
Ես նայում էի ուղիղ իրենց աչքերին ու 
կարգին հայհոյում։ Ծիծաղդ կգա, բայց 
սիրտս ուզածիդ չափ թեթևանում էր։
Երբեմն ամպերը մուգ կապույտին 
կամ սևին էին տալիս։ Այս օրերին 
ես հարևան շենքից նկատում էի 
կանանց, ովքեր  լվացքը պարանից 
անհանգիստ հավաքում ու տուն էին 
տանում։ Պատահում էր, որ լվացքն իր 
տեղում էլ մնում էր։ Երևակայում էի, թե 
լվացքը հավաքելու փոխարեն այդ կինը 
հանգիստ քնած է ու երազում խնձորով 
իսկական կարկանդակ է ուտում։
Ինչպես հեքիաթում, երբ թագավորն 
իր հարստության կեսը տալիս է, 
ես էլ նույնը կանեի՝ միայն թե մեծ-
մեծ հրեշների փոխարեն խնձորով 
կարկանդակներ տեսնեի։
Երբ փոքր էի, գիտեի` հենց  լույսը 
միացնեմ, սենյակի բոլոր հրեշները 
կչքվեն։ Հիմա տատիս հաճախ ուզում 
եմ հարցնել. բա ես ի՞նչ անեմ, որ 
հրեշները ոչ թե մեկսենյականոցում են, 
այլ կոկորդումս կամ կրծքավանդակիս 

արանքում։
Սխալ կլինի կարծելը, թե քիչ ջանքեր 
եմ ծախսել՝ ազատվելու հրեշներից։ 
Գիտես, չէ՞, ոչ տաք կաթ խմելն է 
օգնում, ոչ էլ լիտրերով ջուրը։
Նախքան անկողնուս մեջ պառկելը, 
տատիս խնդրում եմ, որ մի կարգին 
երազ պատմի քնիս մեջ։ Բայց 
սարսափում եմ, երբ գիշերվա մեջ 
հազար անգամ ստուգում եմ՝ ձեռքս 
կերել են, թե` չէ։
Երեկ դադարեցի գրել այստեղից ու 
գիշերը կրկին վարդագույն կտուրի 
ժանիքավոր օձի հետ կռիվ էի տալիս։
Ամբողջ օրը չէի գրում։ Մտածել եմ մի 
երկար նամակ գրել հրեշին ու երազիս 
պատմել, թե ինչու իմ ձեռքն այդքան էլ 
համեղ չէ, ես էլ այդքան լավը չեմ։
Ուզում էի սկսել` բարև, իմ սիրելի 
հրեշ-ով, հետո հիշեցի, որ ինքն ուզում 
է ուտել ինձ, ու բարևելու համար իսկի 
ժամանակ էլ չի մնում։ Որոշեցի գրել, 
թե իմ աջ ձեռքը ընդհանրապես 
համեղ չէ, որովհետև սովորաբար ինչ 
հիմարություն ասես, այս ձեռքով եմ 
գրում։ Ծիծաղեցի, բայց եթե համոզելու 
կարիք լինի, գրածներիցս մեկը արագ 
կկարդամ։ Բա որ դրա ժամանակն էլ 

չլինի՞։ Կեսօրի կողմը գլխիս տվեցի, 
թե ինչ հիմար գործի եմ լծվել՝ հրեշին 
համոզել կլինի՞ բա։ Ճիշտն ասած, 
որշեցի ոչինչ էլ չանել։
Սիրելիս, գրում եմ քեզ կեսգիշերին։ 
Կրկին արթնացել եմ ցավից, ասես 
աջ  ձեռքս արնաքամ է լինում։  
Խոսելու ժամանակ չունեցանք, միայն 
հասկացրի, որ գիտեմ՝ քաղաքի 
որ կտուրին ենք։ Հիմարություն եմ 
մտածում, բայց եթե այդ հրեշը նախկին 
սիրեցյալներիցս է, գործս ավելի 
կհեշտանա։ Գիտես` ինձ ինչ կմնա 
անելու։ Չծիծաղես, բայց կասեմ։
Հաջորդ անգամ պետք է հասկացնել, 
որ աստիճանների մոտ թաքցրած գինի 
կա։
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