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Մի օր երազիս արի, Սամ, արի` 
նստենք, խոսենք մեր կյանքից...
Քո կիսատ թողած, իմ ուսերիս 
վերցրած քո ու ձեր...
Արի նստենք մեր սերերից խոսենք, 
քո չհասցրած, իմ պարտավորված, որ 
արժանի լինի։
Արի մեզանից խոսենք... Մեր 
մանկությունից խոսենք... Հիմա մենակ 
էդ ունենք իրար հետ, որ ոչ մեկի չենք 
տա ու չենք փոխի աշխարհում ուրիշ ոչ 
մի թանկարժեք բանի հետ։
Սամ, արի երազիս, նստիր կողքս, 
արի ուշացած, արի ասա, որ սխալվել 
ենք, որ նեղացել էիր, դրա համար 
չէիր գալիս, արի, ու մենք քեզ երգեր 
կնվիրենք, ներողություններ ու 
շնորհակալություններ, որ եկար, 
մենակ թե արի...
Դու էնքան համեստ ես, որ չէիր 
ուզենա, որ էսքան խոսեինք քո 
մասին, որ Սամը «Հայր մեր» դառնար 
մեր շուրթերին, դու չես ուզենա, որ 
արցունքներն անուն ունենան մեր 
աչքերին, դու հաստատ չես ուզենա, որ 
անունդ կապույտ երանգ ստանա միշտ 
ու ամենուր։
Դու ուժեղ տեսակ ես, քեզ ուժեղ 
գույներ կսազեն, ու սազեցին... Դու 
կարմիրը ընտրեցիր... Սիրահարվեցիր 
ու հեռացար։
Դու ճանաչում ես, չէ՞, ինձ, գիտես, 
որ չեմ ասի զգացածս, ինչքան էլ 
որ ուզենամ, բայց Սամ, ասում եմ 
բարձր, որ լսես. ես կարոտում եմ քեզ, 
ախպերս։

Արի նստենք, բարձր ծիծաղենք, արի 
«հարսիկ» կանչի, ասա քեզ համար 
չեմ եկել, Գոհար, բայց արի, մենակ թե 
արի, Սամ։
Ես գիտեմ, որ կգաս, եթե անգամ 
ուշացած, մեկ է, գալու ես։ Գալու ես, որ 
քեզ հետ մեզ էլ տանես։
Իմ լուսավոր... Լույս իջնի հոգուդ...
Դու անմահացել ես քո սիրո՝ 
Հայրենիքի համար, մեր սիրո ու 
ապագայի համար։
Գոնե սովորեցնեիր մեզ ապրել առանց 
քեզ, նոր գնայիր, Սամ։
Կներես ինձ, որ քիչ եմ գալիս քեզ մոտ, 
կներես ինձ, որ էդպես էլ չհավատացի, 
որ մշտական բնակություն գտար 
էնտեղ... Կներես, որ չեմ հավատում...
Կրկին կներես ինձ, ընկերներիս, մեր 
ապագա երեխաներին ու թոռներին...
Ներիր մեզ ու պահապան թևերդ փռիր 
մեզ վրա, իմ հրեշտակ...
Սիրում եմ քեզ, քանի կամ։

ԳՈՀԱՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԿՆԵՐԵ՞Ս ՄԵԶ

https://www.17.am/author/d433bd172c069568605474d5670e2f2e2606fabc/
https://www.17.am/%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%9e%d5%bd-%d5%b4%d5%a5%d5%a6/
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Պատմությունը կրկնվեց. իսկ 
աշխարհը, աշխարհը լռեց կրկին, 
լռեց իրեն բնորոշ յուրահատուկ ձևով, 
արդյունքում` մնացին միայն մեզ 
ապրել պարտավորեցնող հազարավոր 
անավարտ ճակատագրեր։ 
Դժոխային այս իրականությունից 
ենթագիտակցորեն խույս տալով, 
մտքերիս փոթորկոտ ծովում լողում 
եմ դեպի պատրանքների մեջ 
անցկացրածս կյանքի այն հատվածը, 
որտեղ «խաղաղություն» բառը 
ցանկություններիս վերջին ցուցակում 
էր, կյանք, որտեղ հերոսները միայն 
կինոներում էին, այնինչ իրական 
կյանքում այնքան հերոսներով էինք 
շրջապատված, որոնց պատերազմը 
խլեց, տարավ անվերադարձ, 
ինչպես ոռնացող ուժգին փոթորիկը 
արմատախիլ կաներ նորաբողբոջ այն 
ծաղկին, որը դեռ փթթելու այնքան 
ցանկություն ուներ։
Ասում են՝ իմացյալ մահը 
անմահություն է, բայց, գրողը տանի, 
մեզ այդքան անմահներ պետք չէին... 
Մեզ, այսքան ցավից խելագարված, 
արյունի ծարավ վիրժառուներ պետք 
չէին: Եվ ոչինչ էլ նույնը չէ, բակում 
անվերջ վազվզող Չալոն կարծես 
երբեք չհանձնվելու նպատակով 
անվերջ փնտրում է իր տիրոջը, իսկ 
կարոտով որդուն սպասող ժպտուն 
դեմքով այդ կնոջ զվարթ աչքերը 
այժմ երկար տառապելուց հետո 
ցավից թորշոմած և կնճռոտված 
նայում են երկնքին, գուցե երկնային 
արդարություն ակնկալելու 
սպասումով...
Սա վատագույններից վերջինն էր, որ 
կարող էր պատահել: Սա պատմության 
ապտակն էր կրկին ու կրկին անգամ, 
սա մի նոր պայքարի սկիզբն է, և սա 
չավարտված պատերազմ է։

ՀԱՅԱՐՓԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԵՎ ՈՉԻՆՉ ԷԼ 
ՆՈՒՅՆԸ ՉԷ

https://www.17.am/author/e30cb7348ca3ee7f281593a46c59fbfc666f13c4/
https://www.17.am/%d5%a5%d5%be-%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7%d5%ac-%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a8-%d5%b9%d5%a7/
https://www.17.am/%d5%a5%d5%be-%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7%d5%ac-%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a8-%d5%b9%d5%a7/
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ԱՅՍՊԵՍ ՉԵՆ 
ԼՔՈՒՄ ԳՅՈՒՂԸ
Կարող է թվալ, թե գյուղում 
ապրողներից շատերը երազում են 
տեղափոխվել քաղաք, ավելի լավ 
կլինի՝ մայրաքաղաք, բայց այդպես 
միայն թվում է առաջին հայացքից։
- Ես կվարտիրայի մեջ չեմ կարա 
ապրեմ, բա մարդ սեփական 
հայաթ չունենա՞։ Երբ ուզես` դուրս 
գաս, հարևաններիդ հետ խոսես, 
արևին նստես, ամեն դուրս գնալուց 
չզարդարվես, սիրուն շորեր չհագնես։ 
Չէ, իմ շունչը կկտրվի։
Այսպես վստահ գյուղը չի ուզում լքել 
Սարոն։ Հողի հետ կապված մարդու 
համար բարդ է գնալ ու փակվել 
քաղաքում, այդպես են մտածում 
գյուղում։ Տանջանքն այստեղ 
հատկապես գյուղական գործերով 
զբաղվող մարդու համար շատ է, 
ոչ ոք չի հերքում, բայց զարմանալի 
պնդաճակատությամբ բնության հետ 
կռվող ու ընկերություն անող մարդիկ 
չեն ուզում հեռանալ։ Սարոյին Գոհարը՝ 
կինն է միշտ հակադարձում.
- Է՜, ախր, դու ի՞նչ ես հասկանում, 
կվարտիրան ձմռանը տաքացնելը 
հեշտ ա, մի քիչ վառում ես, վերջ, իսկ 
էս գյուղի մեծ տները առավոտից 
իրիկուն տաքացնում ես, էդքան փող ես 
ծախսում, էլի ցուրտ ա։ Հեսա Նարեկին 
որ ամուսնացրինք, գնալու եմ Երևան, 
իրանց հետ ապրեմ։
- Ինձ չսպառնաս, է, գնում ես` գնա, ես 
ստեղից ոչ մի տեղ եկողը չեմ։
Սարոն վեր է կենում արևի հետ 
ուղղությունը միշտ փոխող փոքրիկ, 
ինքնաշեն աթոռից, ծանր հոգոց 
է հանում ու գնում Գևորգենց բակ, 
որտեղից շինարարության ձայներ 
են գալիս։ Գևորգն ամբողջ տունը 
քանդել ու վերանորոգում է, երբեք 
չի ասել՝ ուզում է գյուղո՞ւմ ապրել, թե՞ 
գնալ քաղաք, բայց տունը սարքելու 
գործընթացն ամեն ինչ իր տեղն է 
գցում։ Գյուղում, երբ հարևաններից 
որևէ մեկը վերանորոգում է տունը, 
բոլորն իրենց պարտքն են համարում 
գնալ, տեսնել՝ ինչ կա-չկա, ինչպես 
են ընթանում գործերը, օգնել պե՞տք 
է արդյոք։ Ու այդպես Գևորգենց տան 
փոքր միջանցքներում ավելի շատ 
հարևան կա, քան շինարար։
- Բայց էս զալը մեծ ա, ինչի՞ չկտրեցիք, 
երեխեքին սենյակ կլիներ։ Իսկ էս 
պատերի գույնը վերջնակա՞ն ա, հա՞, 
հըմմ...

Խորհրդատուների պակաս Գևորգը 
չունի, օգնողների էլ։ Լավ չէ, երբ 
հարևաններդ ու համագյուղացի 
ընկերներդ կյանքի մեծ մասը 
Ռուսաստանում են աշխատել, բայց 
լավ է, երբ կարող ես ցանկացածին 
զանգել ու խնդրել վերանորոգման 
ընթացքում որևէ հարցով օգնել։ Ու 
աշխատանքները վերածվում են տոնի. 
առանց Հրաչի թորած տնական օղու 
սեղան չեն նստում, օրվա կեսից արդեն 
բոլորի քեֆը լավ է, մի քանիսը երգելով 
են գործ անում, օրվա ավարտին 
արդեն սկսվում է ամեն օրվա 
«ուրախությունով լինի»-ն։ Այդպես 
են գյուղում տուն վերանորոգում։ 
Այդպես էլ հանգիստ, առանց ավելորդ 
խոսքերի գյուղից չեն գնում։ Բայց 
նաև լավ օրից չէ, որ մարդիկ գնում են 
գյուղից։ Աշխատանք, ապագա, սեր են 
փնտրում քաղաքում ու երկրից հեռու։ 
Իսկ կգտնե՞ն, վստահ չեն, իրենք էլ 
չգիտեն, բայց գնում են, հույս ունեն։ 
Կարո՞ղ ես մեղադրել մարդուն արդյոք 
իր բակն ու մեծ, ձմռանը սառը տունը 
թողնելու համար, չեմ կարծում։
- Բարի լույս, դե, մի հատ կոֆե 
տվեք, խմենք, սկսենք էս ներկը, – 
ամեն առավոտ գալիս է Սամվելը։ 
Գևորգի մանկության ընկերն է, 
երիտասարդության տարիներին տան 
պատերն իրենց ձեռքերով են շարել, 
այսքան տարի անց հիմա պոկում են 
իրենց փակցրած պաստառներն ու 
նոր շունչ տալիս պատերին։ Գևորգն 

ասում է՝ երանի մեր դեմքի կնճիռներն 
ու սպիտակ մազերը փոխելն էլ էսքան 
հեշտ լիներ։
Իրենց ընկերության սենտիմենտալն 
էր Գևորգը դեռ մանկուց։ Սամվելն 
էլ կատակասերն է, ասում է` Գև 
ջան, արի էս ներկից մազերիդ էլ 
քսեմ, աչքերիդ գույնի հետ կսազի: 
Գևորգը ներողամտաբար է նայում 
Սամվելին, որի գլխին կարգին մազ 
էլ չի մնացել, իրենը գոնե միայն 
սպիտակել է: Ու օրվա բացվելու հետ 
կրկին հավաքվում են ընկերներն ու 
հարևանները, կեսը` օգնելու, մյուս 
կեսը` Հրաչի օղու համար: Էդպես 
են գյուղում տուն վերանորոգում ու 
ցանկացած իրադարձություն կիսում` 
հարևաններով, ընկերներով, իրար 
ձեռք մեկնելով, ամեն մեկը խորհուրդ 
տալու իր պարքը կատարելով:
Էդպես չեն լքում գյուղը Գևորգը, Սարոն 
ու անգամ տղայի ամուսնանալուն 
սպասող Գոհարը:

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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հետո։
Ուզում եմ և առաջինին բաց թողնեմ, և 
հետո-ին։
Ինձ համար կյանքը երեք օրերն են։ 
Երեկն արդեն անցել է, ու դու ոչինչ չես 
կարող փոխել, վաղը դեռ չի եկել, ու 
կարող է չլինի։ Դրա համար փորձենք 
այսօրը պատվով գործել, որ չզղջանք 
մեր արածների համար։
Մի խոսք կա, որի հետ 100 տոկոսով  
համաձայն եմ. ամեն ինչ ժամանակին 
կլինի։
Եվ իրոք: Դու կարող ես պայքարել 
մինչև վերջին քրտինքը, բայց եթե 
դեռ ժամանակը չէ, քո մոտ կամ 
ոչինչ չի ստացվելու, կամ էլ դու չես 

Արդեն մեկ տարի անցել է 
պատերազմից։ Շատերը գոնե մի պահ 
ժամանակ չտրամադրեցին մտածելու` 
ինչով բուժեն, օգնեն, կարեկցեն 
նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեին և 
ունեն հիմա։ Նրանց համար, ինչպես 
պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ 
հիմա՝ ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է։
Ցավոք, ազգս կրկին դաս չքաղեց. 
էլի արհամարհական թերթեց էջն ու 
անցավ առաջ։
Պատերազմից հետո հասկացա, որ 
մարդիկ ու երևույթները ժամանակից 
արագ են փոխվում։
Իմ  կյանքը երկու մասից բաղկացած 
եմ համարում. պատերազմից առաջ և 

կարողանալու արժանվույն գնահատել 
այն, ինչի համար պայքարում էիր։ Ու 
վերջիվերջո, կկորցնես ընդմիշտ։
Մի շտապեցրու կյանքիդ, շարունակիր 
առաջ գնալ, բայց մի սպանվիր՝ 
փորձելով ինչ-որ բան ստանալ։
Ամեն ինչ ժամանակին կլինի։
Մենք ենք մեր պատմության 
հեղինակը։
Եթե զգում ենք, որ մնացել ենք նույն 
էջի վրա, հիշենք, որ ամեն վայրկյան 
կարող ենք նոր գլխից սկսել գրել:

ՍԵՅՐԱՆ ՍՈՂՈՅԱՆ

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԻՐ 
ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ
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Սա էլ կանցնի, բայց ոչինչ չի լինի 
առաջվանը, իսկ գիտե՞ս ինչու,  
որովհետև պատերազմն իր հետ 
տարավ ամեն ինչ, տարավ տղերքին, 
էն տղերքին, ովքեր նոր պիտի մտնեին 
հասուն կյանք, սովորեին, աշխատեին, 
սիրեին ու սիրվեին՝ զգային կյանքի 
քաղցրությունները, ամուսնանային, 
երեխաներ ունենային, որով 
կդառնային ամենաերջանիկները, 
երբ կլսեին, թե ոնց է իրենց 
փոքրիկը ասում` պա՜պ։ Ատում եմ 
պատերազմները, որոնք իրենց հետ 
տանում են ամեն ինչ։
Ինչքան երազանքներ, սերեր, կյանքեր 
մնացին կիսատ... Չէ՞ որ նրանք էլ էին 
ուզում ապրել, չէ՞ որ կյանքը քաղցր է 
յուրաքանչյուրիս համար։ Իսկ դուք, 
տղերք, 18, 19 տարեկան էիք ու 
չխնայեցիք ձեր կյանքը։ Տղերք, դուք 
իսկական առյուծներ եք։ Դուք հանուն 
մեզ գնացիք, հանուն հայրենիքի, 
հանուն ձեր ընտանիքների...
Ցավոտ է, շատ ցավոտ, այստեղ չկա 

իմ և քո, չկա ծանոթ և անծանոթ, 
ցավը նույնն է ու մեր բոլորինն է, 
բայց առավել ցավոտ է նրանց 
ծնողների համար։
Պատերազմ, ես ատում եմ 
այս բառը։ Պատերազմ, որը 
սովորեցրեց ավելի շատ սիրել, 
ավելի շատ գնահատել կյանքը, 
ավելի կարևորել ներկան։
Մարդիկ երազկոտ են, դրա 
համար միշտ մտածում են վաղվա 
մասին, միշտ ասում ենք` լավ, դե 
վաղը կանեմ այդ գործը, վաղը 
կասեմ, որ սիրում եմ, որ ներել 
եմ, որ կարոտել եմ, որ սպասում 
եմ, և այսպես ամեն ինչ թողնում 
ենք վաղվան, այն վաղվան, որը 
շատերի համար այդպես էլ չի 
գալու...

ՍԵՐԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
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ԵՐԿԻՐ
Երբ  ծնվեցի, դու  վեց տարեկան էիր,
Ու անկախ գրքերից ու երգերից քո 
անցյալի մասին,
Ես չգիտեմ` «չանկախությունն» ինչ է,
Մեզանից մեծը դու ես:
 
Հորեղբորս նկարը պատից կախված,
Կարծում էի, թե ասում է. «Ձեզ երկիր 
ենք նվիրել»,
Բայց  մեզ սկիզբ էին նվիրել,
Անցնելու ճանապարհ ու գործ,
Որ չարեցինք:
 
Երկիր, դու՛, որ հիմա ոտ-ոտ լքում ես 
մեզ,
Կամ մենք ենք քեզ լքում,
Հիվանդ մոր ես նման, ցավոտ ա քեզ 
նայելը,
Եվ անսովոր, որ անկողին ես ընկել:

Մինչդեռ դու ընկնում ես ամեն 
անգամվա պես,
Հինգ մատիդ պես ճանաչելով մեզ,
Արդեն քանի հազար տարի:
 
Մենք էլի բանաստեղծություններ ենք 
գրում քո մասին, երգեր ու կենացներ,
Կարծում, թե կբուժենք,
Իսկ դու աշխատանք ես ամենօրյա,
Անցնելու ճանապարհ ու գործ:
 
Տարեդարձդ` 30-րդը,
Նշում ենք` գումարելով 5000 տարի,
Քեզ վերագրում ենք «սահմանված 
հարատեւություն»,
Մեզ` «Աստծո ժողովուրդ»,
Որ վաղվա օրդ մեզ հետ չկապենք:
 
Երկիր, (չգիտեմ քեզ հետ դո՞ւ-ով 
խոսել),
Սովորեցրու` քեզ ինչպես սիրենք,
Որ կենացներն էժան չլինեն,

Բանաստեղծություններն` այսպես 
անպատեհ,
Մինչ դու ոտ-ոտ լքում ես մեզ,
Իսկ մենք տոնում քո տոնը...

ԶԱՐԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

https://www.17.am/%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%ab%d6%80/
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ՎԻՇՏԸ
Արդեն երրորդ օրն էր՝ անձրևը 
չէր դադարում. աշնան առաջին 
տեղումներն էին։ Շենքի երկրորդ 
հարկի պատշգամբում՝ կաթկթող 
տանիքի տակ, անհանգիստ թռչկոտում 
էր մոխրագույն, փողոցային մի կատու, 
որ փորձում էր հասնել ներսում 
կախված, բայց շեղ անձրևից թրջված 
լվացքին։ Նույն պահին ներքևում մեկը 
անձրևանոցը բացելու ապարդյուն 
ջանքերով շտապ կտրում էր փողոցը՝ 
ոտքերն անփութորեն ջրափոսերի 
զուգահեռ աշխարհները նետելով 
և, ավաղ, արդեն ոտքից գլուխ թաց։ 
Դարիվայր ճանապարհով հոսող 
ջուրը մեքենաների անդադար 
սլացքից չլմփալով՝ հասնում էր 
մայթերին, որոնց վրա արտացոլված 
նրբալույսերի մեջ միակ վառ երանգը 
դեղատան թռթռացող կանաչ 
լուսախաղն էր։ Աշխատանքային ժամն 
արդեն ավարտվել էր. դեղատան դուռը 
կողպելուց հետո Անահիտը վազելով 
հասավ շքամուտքին, չորս հարկ 
բարձրացավ, շունչը տեղը բերեց, 
բացեց դուռն ու ներս անցավ։
-Մա՞մ,-ձայն տվեց, բայց արձագանք 
չստացավ և իրեն կարգի բերելուց 
հետո շուտով հյուրասենյակ մտավ։
Բազմոցի մի կողմում կուչ եկած, 
գլուխը դեպի աջ՝ սուր անկյամբ դուրս 
պարզած արմունկին` նիրհել էր մայրը՝ 
Մարգարիտան։ Կոկիկ հյուսքից դուրս 
պրծած մի փոքրիկ մազափունջ շոյում 
էր նրա այտը, հանգիստ միմյանց 
հպված թափանցիկ կոպերի տակից 
երևում էին երկնագույն գետակներ 
հիշեցնող մազանոթները, իսկ մուգ, 
երկար թարթիչները սև կամրջակների 
նման հասնում էին դրանց։ Դեմքն 
այնքան խաղաղ արտահայտություն 
էր ընդունել, ասես նա զուրկ էր 
ամեն տեսակ անհանգստությունից, 
իսկ շունչը մակընթացության ու 
տեղատվության նման համաչափ 
հոսքով մերթ փոքր-ինչ վեր էր ձգում 
թույլ մարմինը, մերթ նորից բաց 
թողնում։
Անահիտը նայում էր մորը։ Քնած 
մարդը երեխայի է նման. երբ փակում 
է աչքերը, թուլացնում մարմինը ու 
դառնում անպաշտպան, դիմագծերը ևս 
մանկանում են, և նայողը կարող է կամ 
ոչնչացնել նրան, կամ պաշտպանել 
փորձել, անգամ երբ դրա կարիքը 
չկա։ Անահիտը զգուշորեն ծածկոցը 
նրա վրա գցեց, բայց, ինչպես ամեն 
անգամ, զգայուն կինն իսկույն բաց 

արեց աչքերն ու ծուլորեն ուղղվեց։ 
Նայելով աղջկան՝ նա ժպտաց իր 
ամենագեղեցիկ, մելանուշ ժպիտով։ 
Անահիտը նույնպես ժպտաց ու 
զննեց երազային անհոգությունից 
ակնթարթորեն արթնացած, 
հասունացած նրա դեմքը. թավ, կամար 
հոնքերի տակից նրան էին նայում 
հոգնաբեկ ու փոքր-ինչ ուռչած աչքեր, 
որոնց վերին կոպերը խմորի նման 
ծալվել ու ցած էին թափվում։ Մաշկը 
գնալով կենդանացավ, կարմրեց, 
բայց ժպտալու պահից բերանի ու 
աչքերի շուրջ առաջացած օղակաձև 
խորշերը չանհետացան, անգամ երբ 
նա դադարեց ժպտալ, իսկ մազերն 
ուղղելիս ցավագին կծկումով մի ձեռքն 
իջեցրեց և մյուսով շարունակեց կարգի 
բերել իրեն՝ աչքը պատուհանից 
չկտրելով։ Այժմ Մարգարիտային 
նայելիս հնարավոր չէր կռահել, որ նա 
հանգիստ քնից նոր էր արթնացել և 

ընդամենը երեսունհինգ տարեկան էր։
-Անձրև՞ է գալիս,- քիչ անց անհանգիստ 
հարցրեց նա։
-Ըհը,-սկուտեղը ձեոքին խոհանոցից 
գալով՝ պատասխանեց Անահիտն ու 
մորը փոխանցեց գոլորշի արտաշնչող 
սուրճի բաժակը։
Պատասխանն էլ ավելի վշտացրեց 
կնոջը, աչքերը կարմրեցին, մարմնով 
դող անցավ, դալկացավ արձանի 
նման։ Հիշեց ամռանն իրեն ու 
աշխարհը լքած ամուսնուն, նորից 
նայեց պատուհանից դուրս՝ հորդացող 
անձրևին, ձեռքը ճակատին մոտեցրեց 
ու ակամա բարձրաձայնեց մտքին 
եկածը.
-Հորդ մոտ պետք է գնանք։ Կոշիկին 
նստած փոշին տանել չէր կարողանում, 
ցեխերի մեջ ինչպե՞ս կդիմանա...

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ
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ՊԱՊԻՍ ՉՈՐՍ 
ԴԱՍԵՐԸ
Ինձ թվում է` ես ծնվել եմ երբեմնի 
ամենաաշխատասեր ընտանիքում: Իմ 
բոլոր հիշողություններում, կապված 
տատիս ու պապիս հետ, իրենք նստած 
չէին, պապս միշտ մի բան ձեռքին 
գործ էր անում, տատս էլ հա վազքի 
մեջ, մի բան տանում, երկու բան 
բերում: Էս մարդկանց կյանքը ոչ մի 
բանից` մի բան ստանալու կռիվ էր:
Գյուղ, տղա ու տունուտեղ կորցրած 
մարդիկ տուն էին ստեղծում 
սկզբունքային համառությամբ: 
Էդ համառությունը իրենց 

ապրելակերպում էր:

Կարգուկանոն 
Պապիս քնած մենակ Աստված ա 
տեսել, դե, մեկ էլ Ամայը օրորոցում, 
մեկ էլ մենք` վերջին անգամ։ Եթե 
ես արթնանայի նույնիսկ վեցին,  
իրենք նախաճաշել էին արդեն, 
կենդանիներին կերակրել ու սուրճ 
խմել:
Կարգուկանոնը պապիս դարակի 
մեծից փոքր շարած գործիքների 
մեջ էր, հագուստի կոկիկության ու 
կոշիկների, որ դարակ չուներ, բայց  
պատի հետ պիտի պարտադիր 90 
աստիճանի անկյուն կազմեր:
Քնելու ժամ, արթնանալու ժամ, 
ուտելու ժամ, խաղալու ժամ ու, 

ամենակարևորը, տուն գալու ժամ: 
Այ, էս ժամը պետք չէր խախտել: Էս 
կարմիրով գրած ժամ էր, (արևի մայր 
մտնելու հետ), որից ուշ տուն մտնելուց 
սկսում էր տատի ու պապի կռիվը:
- Արոզ, րախեքը տա՞նն են:
- Տյառ չէ:
- էս ժամին մարդ ուրիշի տռանը կլի՞:
Գողեգող մտնում էինք տուն, 
նախանձելով դրսում մինչև 12-ը 
խաղացող երեխեքին ու հուսալով, որ 
բարկության առաջին հարվածը տատն 
արդեն վերցրել ա իր վրա:
«Բա մի տանը անտեղյակ կըլե՞ն  
իրարից, բա չգիդա՞ն` ով վերդե ա, երբ 
դի կյա տուն»:
Դաս՝ «Կարգուկանոնը 
համակեցության հիմքն ա» (Ինքը,  
իհարկե, սենց չէր ասում, թող ների 
ինձ վերաձևակերպման համար):

Պատասխանատվություն 
Մեզ շատ բան չի, որ կարող էին  
խոստանալ, բայց եթե մի բան ասել 
էին, կասկածել պետք չէր: Եթե տատը 
նույնիսկ ասում էր` «կարող ա», մեկ ա, 
դա էլի հաստատ էր, մեր ոգևորության 
առաջ պատասխանատու էին:
Դե, էլ չեմ խոսում, թե ինչքան 
պատասխանատու էին շրջապատի, 
պարտատիրոջ, գոմում կապած 
կենդանիների առաջ, որոնց պապս 
պայմանականորեն անվանում էր 
«անլեզու հայվան»։
Մենք ողջ ընտանիքով չէինք գնում 
որևէ տեղ հյուր, մեկի ծննդին կամ 
հարսանիքին: Մեկը գոնե պիտի 
մնար տանը, քանի որ մեր «անլեզու 
հայվանները» չեն կարող տեղյակ 
պահել, որ սոված են, իրենց պետք 
էր կերակրել, ջուր տալ խոստացված 
ժամից ոչ ավել, քան մեկ րոպե ուշ: 
Իդեպ, պապս «անլեզու հայվան» էր 
անվանում նաև մեր կրիային, ում մենք 
սիրում էինք և մոռանում կերակրել:
Ինքը մի երկու տարի կերակրեց, իսկ 
մի օր եկանք տուն, պարզվեց բաց ա 
թողել գետում:
Դաս` «Սերը պատասխանատվության 
ա» (Իհարկե, էսպես էլ չէր ասում, բայց 
հաստատ սա նկատի ուներ):

Աշխատասիրություն 
Հիշում եմ, հաճախ էր ձեռք առնում 
մեր հարևաններից մեկին, ով կլիներ 
40 տարեկան ու չէր աշխատում: Ասում 
էր` «Բա տյա իսա՞ն ա, էտքան րեխեն  
իրա իրեսին ա եշում, տանը նստել ա,  
ասում ա` գործ չկա»:
Պապս ինձ համար հեղինակություն 
էր, եթե ասել ա` առողջ երիտասարդի 
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չաշխատելն ամոթ ա, ուրեմն տենց էլ 
կար: Տենց ես եկա Երևան ու սկսեցի 
փողոցի մուրացկաններին անկախ 
ինձնից դասակարգել ըստ տարիքի ու 
առողջության, հետո նոր ձեռքս տանել 
դրամապանակին:
Ամառվա շոգին, ձմեռվա ցրտին, 
դաշտում, գոմում, բակում էս մարդիկ 
աշխատում էին: Մի օր լսեցի` ոնց 
ա պապը տատին ասում. «Րախեն  
հարևանի ծեռի տոպրակի եննա  
չպիտի եշի»։
Դաս՝ «Ով չաշխատի, կնայի հարևանի 
ձեռքի տոպրակին» (էս մեկը համարյա 
ուղիղ թարգմանություն էր):

Բարություն 
«Մայիսը մեծի հետ մեծ ա, փոքրի 
հետ` փոքր, սաղ սիրում են»։ Ես 
ոգևորությամբ թաղի երեխեքին 
ասում էի հարևանից լսածս, թե 
գիտեք` պապիկս մեծի հետ մեծ ա, 
փոքրի հետ փոքր, գիտեի, թե ինչ-որ 
սուպերկարողություն ա։
Էդպես մանկության ամենալավ 
ընկերս, ամենալուսավոր հիշողությունս  
ինքն էր։ Հաց ուտելիս նստել կողքը, էդ 
օրվա ձեռքբերումն էր, դե 8 հոգու մեջ 
ամեն անգամ չէր հաջողվում շահել էդ 
տեղը։
Մինչև վերջին գարունն էլ ծառ էր 
տնկում, մեզ սովորեցնում ծառ 
պատվաստել։
Մայիս պապս արդեն 11 տարի չկա, ու 
երևի վերջին դասը հենց իր գնալու ձևն 
ու տնկած ծառերն էին: Ոգևորությամբ 
տնկում էր ծառեր, որոնցից ոչ մեկի 
համը չէր տեսնելու:
Դաս՝  Չ«Մեզանից հետո թեկուզ 
ջրհեղեղ»:

ԶԱՐԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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ամիսներին ծառայել եմ Քանաքեռ 
ուսումնական գումարտակում: Եղել եմ 
կապավոր: Վեց ամիս հետո, արդեն 
որպես սերժանտ, ծառայությունս 
շարունակվել է Մատաղիսի 6-րդ 
պաշտպանական շրջանում:
-Ո՞րն է այն կարևոր դասը, որ 
առաջին 6 ամիսները տվեցին:
-Առաջին հերթին ճիշտ գնահատել 
ժամանակը և ավելի շատ 
գնահատել հարազատ մարդկանց: 
Օրերն անցնում էին բավականին 
ծանրաբեռնված, և օրվա մեծ 
մասն ավելի շատ տրամադրվում էր 
դասերին: Սա ավելի շատ նման էր 
խիստ ուսումնական հաստատության: 
Շատ է տարբերվել Մատաղիսի 
ծառայությունը Քանաքեռի 
ծառայությունից: Դժվար չի եղել, քանի 
որ գնացել եմ իմ ցանկությամբ ու եղել 
եմ լավատես:
Բանակն իրենով շատ է 
հասունացնում, ձեռք ես բերում 
ինքնուրույնություն: Այդ ժամանակ 
սկսում ես ավելի ու ավելի շատ սիրել 
ընկերներիդ ու հարազատներիդ, 
ովքեր հեռու են, բայց միևնույն 
ժամանակ, զգում ես, որ Դու մենակ 
չես:
-Վեց ամիս հետո միանգամից 
տարածքային կտրուկ 
փոփոխություն: Ինչպիսի՞ն էր 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԸ
Անծայրածիր լինում է տիեզերքը՝ 
աշխարհի համար, իսկ նրա համար 
անծայրածիր ու անչափելի է սերն առ 
հայրենիք:
Նա պատմության սիրահար լինելով, 
և ներկա մասնագիտությունը հենց 
պատմության ուղին բռնած` դարձավ 
այդ պատմությունը կերտողներից 
մեկը:
Գոռը... Ծնվել ու մեծացել է Լոռու 
մարզի Վահագնաձոր գյուղում: Նա 
այն Գոռն է, ով մի ամբողջ հայրենիք է 
պահում իր սրտում:

-Եղե՞լ է արդյոք ցանկություն 
ծառայելու հայրենիքին, թե դա 
այն պարտքն էր, որ պետք է 
կատարվեր:
-Ցանկությունը հայրենքիս ծառայելու 
միշտ մեծ է եղել, անգամ սկզբից 
խնդիրներ առաջացան, և իմ 
ծանուցումը չէի ստանում: Ես ինքս 
գնացի և ավելի մանրամասն 
հետաքրքրվեցի, ինքս ստորագրեցի, 
և հունվարի 28-ին անցա պարտադիր 
ժամկետային զինվորական 
ծառայության: Առաջին վեց 

ծառայությունը հայրենիքի մյուս 
անկյունում:
-Այստեղ ամեն ինչ այլ էր, ավելի 
շատ հանգիստ ժամեր ունեինք, 
սակայն այստեղ զգոնությունն ու 
ուշադրությունը պետք է հնգապատիկ 
լիներ: Երկու գործողություն, որ 
կարևոր էր. լինել առաջնագծում՝ զգոն, 
ուշադիր, ապա հետ վերադառնալ, 
հանգստանալ, կենտրոնանալ և նորից 
հետ բարձրանալ: Մատաղիսում 
հասցրեցի ծառայել ընդամնեը չորս ու 
կես ամիս: Ու հետո...
-Սկսվեց:
-Երկու օր առաջ բարձրացանք 
առաջնագիծ, սովորական 
հերթափոխ էր, ամեն ինչ անցավ 
լավ: Սեպտեմբերի 26-ի գիշերը 
եղել եմ հրամանատարական 
դիտարկման կետում: Շարժ ենք 
նկատել հակառակորդի կողմից, ապա 
դրան հաջորդել է տարբեր ծայրերից 
զանգերը, որ մեծ տեխնիկայի ձայներ 
է գալիս, և շարժ կա: Մենք զեկուցում 
էինք, որ գունդը տագնապով հանեն 
առաջնագիծ, բայց մեզ չէին լսում:
-Ի՞նչ էր կատարվում, երբ եղավ 
առաջին կրակոցը: (Բազմաթիվ 
հարցեր են առաջանում, 
սակայն երբեմն վախենում ես 
ամենահուզող հարցերը տալ, 
հասկանալով, որ վերապրելը 
դժվար է):
-Առաջին կրակոցը հրետանուց էր՝ 
7.15 րոպեին, ու հասկացանք, որ 
պատերազմ սկսվեց:,
Սկզբից առաջնագիծը, ապա սկսեցին 
Մատաղիս գյուղը ռմբակոծել: Այդ 
ժամանակ ոչ ոք չէր գիտակցում որ 
կռիվ է, մինչև որ չունեցանք առաջին 
զոհը: Օրերն անցնում էին, իսկ մենք 
մտածում էինք, որ դա կռվի վերջին 
օրն է: Անհավատալի էր, որ կողքի 
կրակոցներով տանկ էին խփում: 
Մի քանի օրից մտան Թալիշ, ու 
էդպես եկան Մատաղիս: Մի քանի 
օր շրջափակման մեջ եղանք: 
Հոկտեմբերի 1-ին առաջին զոհը 
տեսա. ինձ շատ մոտ մարդ:
Հոկտեմբերի 4-ին շրջափակումից 
դուրս եկանք (երևի սա այն օրն 
էր, որ եկեղեցում Գոռից զանգ 
ստացա):
Տեղափոխվեցինք Ալաշան, 
Մատաղիսն էլ մերը չէր:
-Ի՞նչն էր ամենաշատը տպավորվել 
Մատաղիսում, որ մինչ օրս հիշում 
ու նաև ափսոսում ես:
-Թարթառի ջրամբարը, նռան 
այգիները, թուզը: Հիշում եմ, որ 
շրջափակումից դուրս եկանք, նուռ 
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քաղեցի, որ գոնե դրանով ծարավս 
հագեցնեմ, չընկնեմ...
(Ինձ թվում էր ես մինչև վերջ չեմ 
դիմանա ու կավարտեմ զրույցը):
-Ի՞նչ էր կատարվում, ինչպե՞ս էին 
օրերը փոխվում ձեզ համար:
-Մի տեսակ օրերն իրար նման էին 
թվում, զոհ ունենալը սովորական էր 
դարձել: Ասում էին հրադադար, բայց 
ԱԹՍ-ները գլխավերևում պտտվում էին: 
Կարոտի զգացողություն չկար:
Սև ու սպիտակ ֆիլմ էր, որ չգիտես, թե 
երբ կավարտվի:
Ալաշանից հետո պահում էինք 
Մատաղիսի բարձունքը, չնայած այն 
բանին, որ էլ ավելի շատ զոհ ունեցանք:
Սկզբում հանգիստ էի, բայց հետո, 
երբ իմացա, որ ամենամոտ ընկերս է 
զոհվել... Գժվում էի, երբ իմանում էի, 
որ ընկերներիցս շատերը չկան: Ինչ-որ 
պահ ամեն ինչ միևնույն էր դառնում, 
արյունը գլխիդ էր տալիս, ու ուզում էիր 
րոպե առաջ թշնամուդ սպանես, որ 
վրեժդ լուծես:
Ու ես երբեք, հիմա, հետո, մինչև 
կյանքիս վերջ, չեմ հարգի այն 
մարդուն, ով կասի, որ եղբայր ազգ 
ենք, թշնամի չի ու նման բաներ: Էդ 
հողը Սուրբ հող ա ինձ համար:
-Մոտնեում ենք այն պահին, 

երբ վիրավորվեցիր ամենաթեժ 
մարտերում: Ի՞նչ կատարվեց 
սկզբից, ինչպե՞ս որոշվեց, որ պետք 
է հայտնվեք այն վայրում, որտեղ 
էլ ստացել ես կյանքի համար 
վտանգավոր վիրավորումը:
-Շուշին...
Սկզբում Ստեփանակերտում էինք, 
հետո որոշվեց, թե ինչպես պիտի 
մտնենք Շուշի, բայց չստացվեց... 
Մուտքի մոտ էինք. Շատ-շատ էին, 
դիպուկահարներն էին շատ: Մեր 
զորքերը շատ քիչ էին, բայց լավ 
առաջ էինք շարժվում, շատ էինք 
ուրախացել, որ գրեթե մտնում ենք 
Շուշի: Մեկ վայրկյանի տարբերությամբ 
ամեն ինչ փոխվեց: Փամփուշտներն 
այնքան շատ էին, էնպես էին 
գնում գալիս, որ թվում էր անձրև 
ա գալիս:  Մեր փամփուշտները 
վերջանում էին, վիրավորներին 
հնարավորինս ապահով տեղ էինք 
տանում, փամփուշտներ հավաքում 
ու շարունակում: Երեք հոգի ՄՈԲ 
կար դիմացս, բացատրում էի` ինչ 
պետք ա անեն, ոնց պետք ա անեն, 
ու այդ պահին դիպուկահարի կողմից 
կրակոց... Վիրավորում ստացա:
Էս ամեն ինչից առաջ ոնց որ 
գերբնական ուժ լիներ մեջս, մտածում 

էի, որ անմահ եմ:
Կռվի ժամանակ աղոթքը միշտ ինձ 
հետ ա եղել, ու մի խաչ, որ քահանան 
էր օրհնել, տվել ինձ:
Երբ վիրավորվեցի, մոտ երկու ժամ 
ընկած եմ եղել ասֆալտին, չեն 
կարողացել ասֆալտից տանեն, 
որ մեքենա գա, օգնեն: Չորս հոգի 
փորձում են օգնել, բայց տղերքս 
զոհվում են... Մեքենան գալիս ա, 
վարորդին էլ են խփում ու... Էդ 
ժամանակ մահը դիմացովս ոնց որ 
անցներ: Էդպես մի տղա՝ Էրիկը, 
կարողանում ա փրկել ինձ: Տանում են 
Ստեփանակերտ, վիրահատում, հետո 
նոր տեղափոխում Երևան: Վատը նա 
է լինում, որ սկզբից գիտակցությունս 
տեղն էր, ու ամեն ինչ էլ ավելի ահավոր 
էր թվում:
-Պատերազմն ավարտվեց 
այն ժամանակ, երբ դու արդեն 
վիրավոր էիր ու գտնվում էիր 
մայրաքաղաքում: Ամեն ինչ էլ ավելի 
խառնվեց: Ի՞նչ էր կատարվում այն 
անձի հետ, ով անցնելով այդ ամենի 
միջով, հիմա էլ հայտնվում է մյուս 
դառը իրականությունում: 
-Եթե համեմատություն անեմ, 
պատերազմի ժամանակ՝ հատկապես 
սկզբում, ամեն ինչ ոնց որ խաղ լիներ, 
առցանց խաղ: Անիրական էր թվում 
ամեն ինչ: Ես մինչև հիմա էլ հակված 
եմ, որ էդ հողը սուրբ ա: Պատերազմն 
ավարտվեց... Համ ուրախ էի, համ 
տխուր, ու մինչև հիմա: Հայրենիքս 
ու ազգությունս սիրում եմ, բայց 
ժողովրդին...
Ծառայությունս չեմ շարունակել 
մինչև վերջ, ֆիզիկապես անհնար 
էր շարունակել վիրավորումից հետո: 
Պատերազմ եթե լինի, անպայման 
նորից կգնամ, բայց Աստված տա, 
նման բան էլ երբեք չլինի:

Հ.Գ. Ահա և Գոռի պատմությունը: 
Անհաշվելի քանակով հարցեր, 
որոնք երբեմն ուզում ես տալ, 
բայց հասկանում ես, որ ոչ միայն 
պատասխանելն է դժվար լինելու, այլ 
նաև լսելը, և չտեսած այդ ամենը` 
պատկերացնելը... Ինձ համար Գոռը 
հավաքական կերպարն է այն բոլոր 
տղաների, ովքեր թշնամու կողմից  
վիրավորվեցին, բայց հայրենիքից 
նրանց սիրտն ու հոգին չվիրավորվեց:

ԴԱՅԱՆԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
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ՆՌՆԵՆԻՆ
90-ականներն էր: Արցախյան առաջին 
պատերազմը նոր էր ավարտվել, 
զինադադար էր։ Լոռու մարզի 
սրտում ապրող մի երիտասարդ, 
18 տարին գլորելով, զորակոչվեց 
բանակ։ Ծնողները շատ անհանգիստ 
էին. սահմանին պայթյունավտանգ 
իրավիճակ էր։ Զորակոչվեց 
Արցախ, ունեցավ դաժան օրեր, 
չվերջացող մայրամուտներ և կարմիր  
լուսաբացներ։ Խաղաղ ժամանակ 
րոպեն՝ ակնթարթ, իսկ խրամատում 
դար էր թվում։ Կյանքը կարծես կանգ 
էր առել։ Բանակում նա ընկերներ 
ձեռք բերեց, որոնցից շատերի հետ 
երկար տարիներ շարունակվեցին 
խոսակցությունները հին օրերի 
դժվարությունների, կորցրած 
ընկերների և բանակային կյանքի 
մասին։
Անցան տարիներ, նրանք  
հասակ առան, կազմեցին իրենց 
ընտանիքները։ Երիտասարդը երկու 
դուստր ունեցավ, որոնցից մեկն էլ ես 
եմ։
Երեսուն տարի անց նորից 
լսվեց պատերազմի ձայնը, 
անհանգստությունն ու տագնապը 
պարուրել էին ժողովրդիս, խուճապ էր 

տիրել երկրումս։ Հորս բանակային 
ամենամոտ ընկերը պատերազմի 
կիզակետում էր։ Ապրում էր 
Մարտակերտի շրջանի Թալիշ 
գյուղում, որտեղից կարողացավ իր 
ընտանիքին տեղափոխել ապահով 
վայր։ Նրանց հյուրընկալեցինք մեր 
տանը։ Մինչև հիմա աչքերիս առաջ 
մեր ջերմ գրկախառնություններն են. 
կարծես հազար տարի էր, ինչ միմյանց 
ճանաչում էինք, այնինչ դա առաջին 
հանդիպումն էր։ Հիշում եմ երեխաների 
վախեցած հայացքները, ծեր կնոջ 
օրհնանքն ու աղոթքը, տղամարդու 
թախծոտ աչքերը, հաղթանակի 
հույսը։ Ասում էր. «Մեր շենը մի 
դրախտ ա, ամեն քար ու խոտ ուրան 
նշանակությունը օնե։ Գյումք, նոռնը 
հսածա իլալ արդեն, մչա էլ շատ ա 
իլալ, մեր բուստանումն էլ կա ծառեր, 
կռեվը պրծնե, ծեզ Արցախի նոռնան 
պիրլանըմ»։
Պատերազմն ավարտվեց, հույսը 
մարեց, վերջին մխիթարանքը 
կորավ, սարսափելի իրավիճակ 
տիրեց ամբողջ երկրում, մանավանդ` 
Արցախում։ Այն, ինչ կատարվեց այդ 44 
օրվա ընթացքում, երազ էր թվում, կամ 
էլ սարսափ ժանրի ֆիլմ էր հիշեցնում։
Վերջերս նորից հյուրընկալեցինք 
արդեն հարազատ դարձած 
ընտանիքին։ Թանկ նվեր ունեինք՝ 

նռան տնկի, Արցախի նռան տնկի։ 
Տարանք տնկեցինք մեր այգու 
ամենատաքուկ անկյունում։ Եվ այդ 
օրվանից մեր նռնենին դարձավ իմ 
ամենասիրելի ծառը, որովհետև այն 
Արցախից էր, հարազատ ու սուրբ 
Արցախից, որի համար իր կյանքը 
զոհեց նաև իմ եղբայրը։

ԼԻԼԻ ՂՈՒԼՅԱՆ
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ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ
Մեկ տարի առաջ  պատերազմ 
անունով մի դաշույն խրվեց մեզնից 
յուրաքանչյուրի սրտում ու արնաքամ 
արեց բոլորիս, շատերին ֆիզիկապես 
սպանեց, իսկ մեզ՝ ընկածների կորստի  
ծանր վիշտը կրողներիս՝ հոգեպես։ 
Մեկ տարի առաջ շատերի կյանքն 
ավարտվեց հանուն մեզ, և մեր սրտերն 
էլ քանի՜ անգամ կանգ առան նրանցից 
ամեն մեկի մահվան լուրը լսելիս։ Բայց 
մեզ հերոսներ պե՞տք էին։
Մեկ տարի առաջ մենք հայրեր, 
եղբայրներ ու որդիներ կորցրինք, 
կորցրինք ծանոթ-անծանոթ 
հարազատների, որոնցից ամեն 
մեկի մահվան պատճառը հենց մեզ 
ենք համարում, ամեն մեկի առաջ 
մեզ մեղավոր ու պարտավորված 
ենք զգում։ Պատերազմը կյանքը, 
հայրենիքը, սիրելիներին կարևորելու 
դասեր տվեց, իսկ փոխարենը կյանքեր 
վերցրեց, այն էլ ինչպիսի՜ կյանքեր։ 
Ա՜խ, անտանելի բան է պատերազմը։
Տարիներ անց պատմության գրքերում 
կգրվի այս պատերազմի մասին, 
վերջում էլ երևի էլի բարոյական 
հաղթանակ կլինենք տարած։ 
Աշակերտներից ոմանք նույնիսկ չեն 
էլ կարդա այդ դասը, կմտածեն, որ 
անցած դասին են պատասխանել, 
իրենց չի հարցնի ուսուցիչը, գուցե 
կմտածեն՝ հերթական հեքիաթն է, 
չսովորեն էլ, մեծ բան կորցրած չեն 
լինի, կլինեն երեխաներ, որ անգիր 
կանեն՝ բաց չթողնելով ոչ մի բառ, 
բայց հնարավոր է, որ  հաջորդ օրն 
այդ դասից ոչինչ էլ չհիշեն, կլինեն 
աշակերտներ, որոնք դասը միայն 
դասարանում կարդալով սովորած 
կհամարեն ու պատմելիս էլ կկմկման, 
կլինեն նաև այնպիսինները, որ 
շատ լավ կսովորեն այդ դասը, 
կսովորեն՝ չպատկերացնելով, որ 
այն մեզ սովորեցրել է հենց կյանքը՝ 
ամենախստապահանջ ուսուցիչը։
Եվ երանի  գալիք սերնդին, որ այս 
անիծյալ պատերազմը չի ընկալի 
այնպես, ինչպես մենք։ Երևի 
ժամանակին էլ մեզ են այսպես երանի 
տվել...
Երանի՜, երանի՜ մեզնից հետո եկող 
սերունդները չզգան այն, ինչ մենք ենք 
զգացել, չտեսնեն մեր տեսածը, չկրեն 
մեր հոգու ցավը։
Մեկ տարի առաջ մենք արևներ 
կորցրինք, ովքեր  անգամ չհասցրին 
տեսնել կյանքի, աշխարհի գույներն ու 
լույսերը։

Մեկ տարի առաջ շատ տներում 
սեղաններին դրվող ափսեների 
քանակը փոխվեց, լույսեր մարեցին, 
սևազգեստ կանայք շատացան։
Մեկ տարի առաջ մենք այդ անտանելի 
աղմուկից խլացանք և... շատերի 
ձայները այլևս երբեք չլսեցինք։ Մեկ 
տարի առաջ երկինքը հարստացավ, ու 
մենք դատարկվեցինք, մեր հոգիներն 
ու տները ամայացան։
Ասում էին՝ պատերազմը կավարտվի, 
ամեն ինչ կմոռացվի, շատերի համար 
այս ամենը գուցե շատ ավելի վաղուց 
է փակված էջ համարվում, բայց 
Եռաբլուրն արդեն շատ է լիացել, և 
փողոցում հանդիպող հաշմանդամ 
տղաներն էլ քիչ չեն, որոնցից 
ամեն մեկին նայելիս հասկանում 
ես, որ պատերազմը միայն զենք-
զինամթերքով պայքարելը չէ, և այն  
մեզ հետ դեռ երկար ժամանակ է 
քայլելու։ Չէ՛, պատերազմը չի լռում...
Մեկ տարի առաջ 
քառասունչորս 
օրում մեզնից 
յուրաքանչյուրը 
մեծացավ մի քանի 
տարով, իսկ մեր 
եղբայրներից 
շատերը չբոլորեցին 
նույնիսկ քսանը։ 
Նրանք ընկան, որ 
մենք կարողանանք 
կանգնած ապրել, 
չծնկենք, բայց մենք 
մինչ օրս էլ տերևի 
նման երերում ենք, 
քամիները մեզ ամեն 
կողմից են հրում. 
հայի ճակատագիրն  
է սա։
Ճակատագիրը 
միայն հերոսների  
առումով է շռայլ 
գտնվել մեր 
նկատմամբ, բայց 
երանի նրանք բոլորն 
էլ ողջ լինեին...
Մեզ միայն ողջ ու 
առողջ հերոսներ են 
հարկավոր։
Մեկ տարի է անցել, 
բայց մենք էլի 
կախված ենք օդից, 
սրտներումս վախ է՝ 
այս ամենը նորից 
տեսնելու։
Արդեն մեկ տարի 
է անցել, և շատ 
տարիներ կանցնեն, 
բայց մեր սերունդը 

ամեն անգամ հետ նայելիս խորը 
հոգոց կհանի ու կլռի, փոխարենը 
մեր աչքերը կխոսեն։ Եվ մեր ներսում 
դեռ էլի կշարունակվի այն կռիվը, որ 
հայրենի հողի կորստի ու եղբայրների 
անմահացման սև պատճառ է դարձել։
Խոցված ենք, զրկված, բայց կրկին 
ապրելու հսկա տենչը բեռ արած 
և անսահման շնորհակալ այն 
տղաներին, որոնք այլևս չկան, որ մենք 
լինենք...
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ԻՄ ՍԻՐԵԼԻ 
ԱՐՏՅՈՄԸ
Ինձ համար դժվար է խոսել այս 
թեմայով, սակայն որոշեցի գրել ու 
ինչ որ կերպ մտքերս արտահայտելու 
միջոցով փորձել դարմանել ու դուրս 
հանել այն ցավը, որը մեկ տարի է, ինչ 
կա։ Ես այս անգամ ուզում եմ պատմել 
իմ զոհված մտերիմ ընկերոջ մասին, 
չնայած նրան, որ չեմ կարողանում 
պատկերացնել ու հավատալ, որ նա 
այլևս չկա։
Մենք կարծես երկու եղբայր լինեինք, 
իրար հետ անցել ենք և դպրոցական, 
և ուսանողական, և թաղի ընկերության 
բոլոր ուրախությունները, լավ ու վատ 
պահերը: Ճիշտ է, վերջին շրջանում 
մի փոքր ուշ-ուշ էինք շփվում, բայց 
նա իմ կյանքում շատ կարևոր մարդ 
էր, ու միշտ փորձում էի տեղեկացված 
լինել իրենից։ Ես մեկ տարի է ուշքի 
չեմ գալիս և չեմ համակերպվում  նրա 
զոհվելու փաստի հետ։
Հայրենասիրության մասին 
սակավախոս այս տղան, ով շատ 
ժամանակ թեման փոխում էր, 
երբ հայրենասիրության մասին 
էինք խոսում, հիշում եմ՝ ինչպիսի 
ոգևորվածությամբ էր պատմում, թե 
ինչպես է մտել զինկոմիսարիատ, 
գեներալի սենյակ, ու գեներալի 
այն հարցին, թե ինչ առողջական 
խնդիր ունի, ասել է, որ ոչ մի 
խնդիր չունի ու պատրաստ է գնալ 
առաջնագիծ (Արցախ)։ Գեներալը 
շատ է զարմացել, քանի որ շատերը 
նույնիսկ փոքր խնդիրը այնպես են 
ուռճացնում, միայն թե չծառայեն: 
Ասում էր, որ հետախուզությունում է 

ուզում ժամկետային ծառայությունն 
անցկացնել ու պատկերացնում էր, 
թե ինչպիսի աշխարհայացքային 
փոփոխությամբ, կոփվածությամբ ու 
ֆիզիկական պատրաստվածությամբ 
է վերադառնալու։ Արտյոմի կյանքում 
անպակաս էին կատակն ու 
ուրախությունը։ Լինում էր, որ կռվում 
էինք, թե իրար հետ, թե մեր մյուս 
ընդհանուր ընկերների, բայց չանցած 
մի քանի րոպե` կրկին հաշտվում: 
Արտյոմը բացարձակ նեղացկոտ 
չէր ու շատ շուտ մոռանում էր այն 
ամենը, ինչը մեկ ուրիշը կարող էր 
տարիներով հիշել։
Մի անգամ մի դեպք եղավ, և քոլեջի 
ուսուցիչներից մեկը դիտողություն 
արեց մեզ ու օրինակ բերեց համարյա 
մեր հասակակից ընկերներին ու 
ասաց, որ իրենք էնտեղ իրենց 
կյանքն են վտանգում, իսկ մենք 
քաղաքում մեր կյանքն ենք վայելում։
Արտյոմը սրտնեղած ասաց, որ 
համոզված է, համարյա նույն բանը 
այդ տղաների ուսուցիչներն այդ 
տղաներին են ասում կամ ասել, 
սակայն երբ գնում են սահման, 
կռվում, պաշտպանում մեզ ու զոհվում 
մեզ համար, միայն այդ ժամանակ 
ենք նրանց արժեվորում: Հարկավոր 
է, որ միշտ արժեվորենք բոլոր 
տղաներին, ովքեր ապագայում 
կամ անցյալում մեզ համար արյուն 
ու քրտինք են թափել, թափելու 
ու թափում։ Ես ճիշտն ասած 
չէի սպասում իրենից այդպիսի 
պատասխան, ու ինձ համար և 
զարմանալի էր, և ուրախալի, քանի 
որ այդ այն ժամանակ էր, երբ 
ես խորապես հետաքրքրված էի 
ազգային մշակույթով և ունեի իմ 
համոզմունքները։

Արտյոմի մասին կարելի է խոսել 
շատ երկար ու շատ դրվագներ հիշել։ 
Մեկը այն, որ Ապրիլյան պատերազմի 
ժամանակ իրար հետ մտածում էինք, 
թե ինչպես օգնություն ուղարկենք 
սահման, իսկ մենք այդ ժամանակ 
ընդամենը 15 տարեկան պատանիներ 
էինք։
Ես մինչև հիմա էլ չեմ կարողանում 
գնալ նրա գերեզմանին, ու չգիտեմ, թե 
ինչպես ինձ կպահեմ այնտեղ լինելուց, 
ու ինչպես պիտի նայեմ Արտյոմի 
մայրիկի աչքերին, ում փորձում էի հույս 
տալ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ 
Արտյոմը ամենաբարդ իրավիճակից 
էլ ելք կգտնի, քանի որ գիտի` տանը 
սպասող ունի: Սակայն բախտն ավելի 
դաժան գտնվեց, թե մեր, թե Արտյոմիս 
հանդեպ։
Ինձ համար Արտյոմը միշտ կա ու մեր 
կողքին է, այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
մենք նրան հիշում ու խոսում ենք նրա 
մասին։ Իսկ ես հաստատ չեմ կարող 
մոռանալ մեր անցած տարիներն ու 
արած խենթությունները։
Մենք սպասում էինք ու հույս ունեինք որ 
նա հետ է գալու, սակայն պարզվեց, որ 
զոհվել է հրամանատարին օգնության 
շտապելիս, պատերազմի հենց 
սկզբում` սեպտեմբերի 27-ին կամ 28-
ին։
Հ.Գ. Ախպերս, գործդ շարունակողներ 
կան, չկասկածես։
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Սյունիքի մարզ, Սիսիանի շրջան, գյուղ 
Նորավան... 
Այստեղից սկսվեց իմ կյանքը ու, 
վստահ եմ, այստեղ էլ պիտի մի օր 
վերջանա, ինչպես բոլոր մարդկանց 
կյանքն է վերջանում մի օր։ Մեկը` 
երկար, մյուսը կարճ է ապրում, մեկի 
կյանքը ինչ-որ փոքրիկ օգուտ է տալիս, 
իսկ մեկի գնով ապրում ենք բոլորս։ 
Այո, կյանքը դաժան է...
Մի քանի օր առաջ տեղեկություններ 
էին պտտվում ամբողջ համացանցում 
ու լրատվամիջոցներում, թե 
հակառակորդը 10 կմ հեռավորության 
վրա է Նորավան գյուղից, ու 
գյուղացիները լսում են կրակոցների 
ձայները։ Նախ, եկեք հասկանանք, 
թե ինչն է սարսափելի. այն, որ 
ընդամենը կիլոմետրեր են բաժանում 
նորավանցիներին թուրքերից, թե այն, 
որ կրկին զոհեր ունենք...
Մարդկային կյանքեր` հողի համար... 
Որպես մարդ ես ունեմ իմ կարծիքն այս 
մասին ու համարում եմ, որ անիմաստ 
է այս ամենը։ Մենք կյանքեր են 
կորցնում, մենք լույսեր ենք կորցնում, 
ու կյանքը խավարում է, կյանքում էլ 
ոչինչ չի մնում երջանիկ լինելու համար։ 
Տղերք... 
Ձեր գնալով մեր կյանքը խամրում է... 
Տղերք ջան... Էլ մի գնացեք...
Ես ատում եմ աշխարհը, բայց 
հավատում եմ, որ Աստծո 
դատաստանի օրն է գալու, ու աշխարհի 
վրայից ջնջվելու է թուրքը: Գալու է 
օր, երբ մենք մեր վրեժն ենք լուծելու, 
որովհետև սա արդեն հողի կռիվ չէ, սա 
մեր տղերքի մահվան վրեժը լուծելու 
կռիվն է։
Չգիտես էլ` հպարտանա՞լ արդյոք, թե 
ցավ ապրել: Երևի երկուսը մեկտեղ, 
քանի որ հպարտ ես, որ պաշտպաններ 
ունես քաջ, բայց ցավ ես ապրում, երբ 
նրանք զոհվում են քո կյանքի համար։ 
Քեզ մեղադրում ես ապրելուդ համար։ 
Ես ինձ ատում եմ ապրելուս համար, 
երբ գիտեմ, որ ինչ-որ մեկը հիմա իր 
որդուն է սպասում, մյուսը` ամուսնուն, 
մի փոքրիկ կա, որ հորն անգամ չի 
տեսել, իսկ մի աղջիկ էլ նստած է 
իրենց հանդիպման վայրում, որտեղ 
վերջին անգամ մի օր զինվոր էր 
ճանապարհել ու... Սպասում է նրա 
գալուն: 
Տղերք... 
Ձեր գնալով մեր կյանքը խամրում է...
Տղերք ջան... Էլ մի գնացեք...

ՎԱՐԴԻԿ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ

ՏՂԵՐՔ ՋԱՆ... ԷԼ ՄԻ ԳՆԱՑԵՔ...
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10.11.20, 3:00
-Պա, ոչի՞նչ որ էս ժամին եմ զանգում, 
հո քնա՞ծ չէիք:
-Չէ, Նարս, նորմալ ա, ասա (քնած էր):
-Պապ, պրծա՞վ:
-Ի՞նչը պրծավ:
-Նոր կամանդիրի մաման զանգեց, 
ասում ա` կռիվը պրծել ա, հողերն էլ 
տվել ենք, ու իրոք, էս երկու ժամ ա` 
կրակոց չի լսվում: Բայց մեծ կին ա, 
կարող ա սխալ նյութ ա կարդացել, 
ասացի` քեզնից ճշտեմ:
-Չէ, Նարս, խաբար չեմ, սպասի 
տենամ:
Երբ պապան ինձ հարցրեց` «ի՞նչը 
պրծավ», էդ «պրծավ» բառից իրենց 
վրանում բոլորը արթնացել ու 
հավաքվել էին հեռախոսի կողքերը` 
տեսնեն, թե ինչ եմ ասում: Զանգն 
անջատելոց հետո մտան, ճշտեցին ու 
սկսեցին ուրախ նշել, որովհետև իրենց 
տղերքը էլ վտանգի մեջ չէին:
Իսկ մենք էդ գիշեր չքնեցինք, բոլորիս 
մոտ էլ երկակի զգացողություն էր` ոչ 
ուրախ էինք, ոչ տխուր...

ՆԱՐԵԿ ԲԱԲԱՅԱՆ

https://www.17.am/10-11-20-300/
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Քաղաքն այսօր տխուր է: Լուսաբացի 
վրա կարմիրով իր հետքն է թողել 
նախորդ օրվա մայրամուտը:
Ես գիտեմ, որ աշխարհի վրա ոչինչ 
հաստատ չէ...
Բացում եմ պատուհանը. դրսում 
շշուկներ են աշնան գալու մասին:
Ասում են` եկել է, բայց ինչո՞ւ այսքան 
ուրիշ, ինչո՞ւ այսքան կիսատված...
Այս աշնան գլխին կարոտներ են 
կախված, այս աշունը ծանր է շնչում, ու 
արտաշնչի պահը կարծես չի գալիս:
Շուտով, երբ քամիները դադարեն, 
աշունը կներկի քաղաքն իր գույներով, 
և այս լռությունը, որի մեջ ճիչերը 
խլացել են համատարած, կձուլվի 
աշնանը:
Շուտով, երբ վերջապես կլռի այս 
աղմուկը, ուզում եմ դուրս պրծնել 
խոսքերից այս սին և խաղաղվել:

Արկերի ձայները խլացնում են միտքը, 
բայց ոչ երբեք սիրտը...
Այս աշունը քայլում է ինձ հետ` բերելով 
երեկը...
Կտավն անավարտ է. նկարիչը չի 
շարունակել.
շարունակելու համար հոգի է պետք,
իսկ հոգուն` ապրեցնող մի որևէ բան:
Փողոցում այսօր վառվեց վերջին 
լապտերի լույսը...
Անկյունի սրճարանը, խանութում 
կուտակված հերթը, ծաղկավաճառը, 
շարժասանդուղքը, այս խարխուլ 
պատերը...
Թվում է` ամեն բան նույնն է, բայց 
ոչինչ էլ նույնը չէ. ոչինչ այլևս 
առաջվանը չէ...
Քաղաքն այսօր տխուր է:
Լուսաբացի վրա կարմիրով իր հետքն 
է թողել նախօրդ օրվա մայրամուտը...

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (ԵՐԵՒԱՆ)

ԱՇՈՒՆՆ ԻՄ 
ՊԱՏՈՒՀԱՆԻՑ
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Խորհուրդ է տրվում կարդալ անձրևոտ 
եղանակին (անձրևոտ եղանակը 
ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր)։ 
Պատմությունները բավականին 
անձնական են։ Բոլոր գործող անձիք 
անոնիմ են, բայց իրական։

Չբուժվող վերքեր
«Ձեռքերս սկսել են նորից չորանալ։ 
Արդեն աշուն ա»։ Սեպտեմբերի 
23, ըստ իմ ձեռքերի սեզոնային 
ռեակցիայի և եղանակի կտրուկ 
փոփոխության, հայտարարեցի ջինսից 
վերարկուի սեզոնը բացված։
Կյանքի անընդհատ կրկնվող ցիկլը 
այնքան է հոգնեցնում, որ մի օր 
հասկանում եմ` արդեն մի ամիս է, 
ինչ գնում եմ դասի, իսկ իմ ձեռքերը 
սկսել են չորանալ, ու վերքերի բուժման 
համար պետք է սպասել գարնան 
կեսերին։

(Կոնվերսների) ամբոխում 
կորած
Հագնում եմ հայրիկի՝ Ուկրաինայից 
բերած կոնվերսները։ Գրողը տանի, ո՞վ 
է հորինել կեդերի չափսերը։ «36-ը չէր 
լինի»։ Բայց իմ կոշիկների իդեալական 
չափսը միշտ եղել է 37-ը։ Իսկ 1.5 սմ 
(չափել եմ, ազնիվ խոսք) մեծ լինելու 
պատճառով ո՞վ է մեծ պատմություն 
սարքում։ Անուղղելի պերֆեկցիոնիստ։
Հետո իմ երազած կեդերով գնում եմ 
համալսարան ու արդեն ոչնչով չեմ 
տարբերվում կեդեր հագնել սիրող 
մյուս ուսանողներից։ Եթե հասցնեի 

գնել դրանք մի տարի առաջ, դժվար 
թե այդքան նույնատիպ կեդերի մեջ 
խառնվեի։
Մինչ կուրսեցիս խոսում էր իր առաջին 
կուրսեցի ծանոթի հետ, այդ աղջկան 
սպասում էին իր՝ մի խումբ սև 
կոնվերս հագած ընկերները։ Նրանց 
հարցական ու զննող հայացքները 
ուղղված էին դեպի ինձ, կարծես 
ուզում էին հասկանալ՝ արդյո՞ք ես էլ եմ 

պատկանում իրենց խմբին։
Իսկ ես նայում էի իրենց ոտքերին, 
հետո` դեմքերին, մտածելով` արդյո՞ք 
նրանց հայացքներն ավելի շատ 
ճանաչողական են, թե՞ ուղղակի 
ճաշակի գնահատում։ Իմ կոնվերսը 
մուգ կապույտ էր։ Մոխրագույն, 
վանդակավոր, կարճ կիսաշրջազգեստ, 
սպիտակ շապիկ՝ Սայտամայի դեմքով 
(անիմեի կերպարի), բաց կապույտ, 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ՕՐԱԳԻՐ
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վանդակավոր, նուրբ վերնաշապիկ։
Հայացքները տևեցին այնքան 
ժամանակ, մինչև կուրսեցիս 
վերջացրեց իր զրույցը, որից ոչ մի 
բառ չէի լսել։
 

Կողմնակի 
ազդեցություններ
-Ինքը կորոնավակով ա 
պատվաստվել,- ինքս էլ դա 
չնկատելով իջեցրի համալսարան 
գնալու ճանապարհին ականջներումս 
միացրած երաժշտության ձայնը, երբ 
լսեցի «կորոնավակ» բառը։
Այդ օրը պետք է ստանայի երկրորդ 
դեղաչափը։ Վախեցա՞ծ էի, անորո՞շ, 
անվստա՞հ։ Չէ, ոչինչ էլ չէի զգում։ Չէի 
ուզում զգալ։
-Ոչ մի բան չի զգացել,- պատասխան, 
որին սպասում էի։ Վիճակագրությունը 
վկա, պատվաստանյութն ընտրելուց 

առաջ գուգլում որոնումներս վկա։
-Դե էսօր հենց պատվաստվես` կգրեմ, 
որ իմանամ՝ ո՞ղջ ես,- ուղղակի առօրյա 
սև հումոր կուրսեցուս կողմից։
Երբեք ինձ չեմ համարել գիտափորձի 
ճագար` մյուսների պատվաստվելու 

որոշումների վրա ազդելու 
համար։
Բժիշկը վերցրեց ասեղը, վրան 
լցրեց ախտահանող հեղուկ 
և առանց մեկ վայրկյան 
վարանելու մտցրեց այն իմ 
մաշկի տակ։ Աչքերս չտեսնեին 
այդ անփույթ տեսարանը։
Դրանից անհեթեթ 
կարող էր միայն եղբորս 
պատվաստվելու ընթացքում 
ինչ-որ մեկի՝ նրա ներարկիչին 
կպնելով անցնելը, և նրա 
ձեռքում ասեղի ծռվելը լինել, 
որը հետագայում առաջացրեց 
եղբորս պատվաստման միակ 
հայտնաբերված կողմնակի 
էֆեկտը՝ ձեռքի վրա մնացած 
վերքը։
 

Այն, ինչ իմ 
ձեռքերում 
է, ինձ է 
պատկանում
-Տվեք իմ 
տոպրակը։
-Ի՞նչ տոպրակ։
-Էն տոպրակը, 
տվեք, պետք ա 
իջնեմ։
Հերթական 
արկածը 
տրանսպորտում՝ 
համալսարան 
գնալու 
ճանապարհին։
Հայացքս թեքեցի 
պատուհանից։ 
Դիմացից աջ 

նստարանին նկատեցի 
50-60 տարեկան կնոջ, 
ով մի քանի րոպե առաջ 
չգիտեր, թե որ ուղղությամբ 
է գնում այս համարը և, 
ենթադրաբար, չգիտեր, թե 
որտեղ պետք է իջնի։
-Էս իմ տոպրակն ա։ Քոնը 
չի,- կյանքում երբեք չէի 
տեսել, որ մարդ այդքան 
համոզված լինի իր ստի 
մեջ, ու դա այդքան բնական 
ստացվի։
«Երևի տղան ուզում 
է գողանալ տատիկի 

տոպրակը»,- եղավ առաջին վարկածս։
Բայց տեսնելով, թե որքան մեծ ջանք 
և ուժ է գործադրում տղան, որպեսզի 
համոզի` հետ վերադարձնեն իր 
իրերը, կարծիքս միանգամից փոխվեց, 
իսկ այդ կինը դարձավ մարդ, ում 
հետ ուղղակի պետք չէ գործ ունենալ, 
շատ վտանգավոր է հասարակության 
համար։
Հուսահատված տղան հասկացավ դա 
և ուղղակի իջավ՝ քայլելով առանց հետ 
նայելու։
Պարզվեց, որ տղան կնոջը տեղ էր 
տվել, իսկ կինն առաջարկել էր պահել 
տղայի տոպրակը, որի հետևանքով 
այն դարձել էր իր սեփականությունը։
Հաջորդ հինգ րոպեն ուղևորների 
վեճն էր այդ կնոջ հետ, որը հասավ 
այն աստիճանի, որ մի ուղևոր կին, 
փորձեց խլել այդ տոպրակը, բայց 
նա տոպրակը դրել էր իր ձեռքում մի 
ուրիշ տոպրակի տակ և պահում էր 
այն, ինչպես իր կյանքի ամենաթանկ 
գանձը։
Իսկ վերջում կինը ցույց տվեց իր 
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փիլիսոփայությունը՝ ասելով, որ «ինչ 
իր ձեռքերում է, իրեն է պատկանում»։
Միակ բանը, որ կարող էի անել այդ 
իրավիճակում, դիմակի տակ ժպտալն 
էր, որովհետև այդ փիլիսոփայությունը 
իսկապես արդարացնում էր իրեն, և 
իրականում ոչ մի կերպ նա չէր կարող 
մեղավոր համարվել։ Անիմաստ 
փորձեր, անիմաստ խոսակցություն, 
համալսարան գնալու ճանապարհ, որը 
օտար է կնոջ համար, ով չգիտի, թե ուր 
է գնում։
 

Անսպասելի պարանոյա
(ջինսից վերարկուի 
եղանակ. օր 1)
Իմ սիրած ջինսե վերարկուի եղանակի 
հայտարարումից մեկ օր անց հագա 
իմ վանդակավոր վերնաշապիկը և կես 
տարվա ընթացքում առաջին անգամ 
հագա ջինսից նեղ շալվարս մուգ 
կապույտ կոնվերսների հետ։
-Լիլիթ, վերարկու հագիր,-ինչ լավ է, 
որ տատիկը հիշեցրեց դրա մասին, 
վերջապես հագնում եմ այն, ինչին 
սպասել եմ երկու շաբաթ։
-Տատ, ասա, որ ինձ ջինսից շալվար 
շատ ա սազում,- ուղղակի ուզում էի 
լսել դա, դրա համար բարձրաձայնեցի 
և աստիճաններով վազեցի ներքև, 
որովհետև խորապես համոզված էի, 
որ ժամը 5-ին հաշվապահության դաս 
ունեմ։
Համալսարանի մոտի կամրջով 
իջնելուց տեսա իմ խմբից երկու հոգու, 
ինչը ինձ մի փոքր տարօրինակ թվաց։ 
Շենքերի մուտքի դիմաց տեսնելով 
մյուսներին՝ համոզվեցի իմ սխալի մեջ։
-էրեխե՜ք, հեսա կլացեմ, մեր խո՞ւմբն 
էր էս ժամին,- բողոքեցի, բայց 
միանգամից կողմնորոշվեցի և 
արագացրի քայլերս, որ հասցնեմ մյուս 
խմբի դասին նստել։
Դասի ընթացքում չէի էլ նկատել դրսում 
սկսված անձրևը, որովհետև այն դեռ 
չէր ուժեղացել։
-Վայ, կներես,- ասաց քսերոքսները 
ձեռքին աղջիկը, ով նույնպես ուզում 
էր նստել 3 համարի ավտոբուսը, երբ 
ավտոբուսում կանգնելու տեղ չգտնելուց 
հետո շրջվելու պատճառով քիչ էր մնում 
բախվեր ինձ։
Մտածում էի՝ ինքն էլ է մեզ 
մոտ սովորում, պարզվեց` 
նախապատրաստականից է, որոշեցի 
վախեցնել նրան՝ ասելով, որ ես նրա 
ապագան եմ, ով տուն է վերադառնում 
երկրորդ հերթից։
Անձրևի պատճառով գլխիս էի քաշել 
վերարկուիս գլխարկը, կոնվերսներս 

թրջվում էին, իսկ վերնաշապիկիս 
չկոճկած մի կոճակի պատճառով, 
անրակս բաց էր։
Մի կին, ով տեսել էր, որ մենք էլ էինք 
ուզում 3-ը նստել, իմացավ, որ նույն 
ուղղությամբ ենք գնում, առաջարկեց 
տաքսի կանչել։ Անձրև, տաքսիի 
առանց այդ էլ անտանելի բարձր գներ 
և մի կին, ով ուզում է շուտ տեղ հասնել։
Կուրսեցիս, որ գնացել էր 
համալսարանում ինչ-որ բան ճշտելու, 
վերադարձավ։ Մի քանի րոպե միասին 
սպասելուց հետո եկավ իմ տրոլեյբուսը, 
որը միշտ հավատարմորեն փրկել 
է ինձ ավտոբուսում կանգնելու տեղ 
չգտնելու իրավիճակներում։

Վաղուց պարանոյա չէի ունեցել, 
բայց ուղեղս որոշեց ստուգել. արդյո՞ք 
ճիշտ համարն եմ նստել։ Տրոլեյբուսի 
ներսում գրված համարն ուրիշ էր։ 
Դուրս եկա հաջորդ կանգառում միայն 
նրա համար, որպեսզի տեսնեի, որ 
դրսից հենց այն համարն էր գրված, 
որն ինձ պետք էր։ Տարօրինակի 
տպավորություն չթողնելուց 
խուսափելով՝ ներս մտա ուրիշ դռնով։
Իսկ տանը ինձ սպասում էր ամենօրյա 
տաք թեյը։
Ջինսից վերարկուի եղանակ, սիրում 
եմ քեզ։

ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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