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Օր առաջին
Արթնանում եմ կոկորդի ցավից: 
Ու մտաբերում եմ էն բոլոր 
պատճառները, որոնք կարող էին 
հանգեցնել կոկորդի ցավին:
-Դե հա, միշտ սառը ջուր եմ խմում: 
Մի քանի օր առաջ շատ թեթև էի 
հագնված: Ոչինչ, էսօր հաստատ 
գլխարկ կդնեմ:
Ինքս ինձ արդարացնում 
էի, որ բոլոր հավանական 
պատճառներն ունեմ չվարակվելու, 
բայց գիշերվա հազարին, շատ 
պատահաբար որոշեցի, որ պետք 
է գնամ թեստավորվեմ: Գնացի 
թեստավորման, հիշելով թե ոնց եմ 
գրկել ընկերներիս: Բայց ախր, ես 
ջերմության կարիք ունեի, ո՞նց չգրկեի: 
Կարևորը էսօր համալսարան չգնացի, 
ու անծանոթ մարդկանց չեմ վարակել: 
Մենակ ընկերներիս եմ վարակել, 
դե, իրենք էլ ընկերներս են: Քանի 
որ գիշերվա 11-ին միայն Զվարթնոց 
օդանավակայանի թեստավորման 
կենտրոնն էր աշխատում Երևանում, 
ուղիղ գնացի Զվարթնոց: Մոտեցա, 

գրանցվեցի թեստի 
համար, ու հասավ 
հերթս:
-Բարև ձեզ: Անձնագիր 
կտա՞ք:
-Բարև Ձեզ: Անձնագիր 
ինչի՞ համար: Ես 
Վալենտինան եմ:
-Հա, ես ուրախ եմ, որ 
դուք Վալենտինան 
եք: Բայց գրանցման 
համար, պաշտոնական 
փաստաթուղթ է պետք:
-Լավ:
Ընթացքում մտածում 
էի` ինչ հիմար եմ 
ես ու ինչի՞ պիտի 
անձնագիրս չտամ: 
Հիմար իրավիճակ 
ստացվեց: Ու ես 
ընդհանուր բարկացած 
էի ինձ զգում, որ 
հենց գրանցող 
տղան ինքը դիմակ 
չի կրում, ու ուզում էի 
բարկությունս ամեն ձև 
արտահայտել, թեկուզ 
անձնագիրը պատճառ 
ստեղծելով:
-Շատ գեղեցիկ անուն 
ունեք, Վալենտինա: 
Ձեզ պես գեղեցիկ 
անուն:
Լավ, Վալուշ: Հենց 
հիմա ժամանակն է 

արտահայտելու բարկությունդ: Պահը 
հասունացել է, «ֆշշցրու»:
-Իսկ դուք ինչի՞ դիմակ չեք կրում:
Արեցիր դու դա, Վալուշ: Ես հպարտ 
եմ քեզնով: Կարծես դու չէիր, որ 
իմանալով ախտանշաններ ունես, 
ընկերներիդ էիր գրկում: Իրոք, 
շատ պատասխանատու վարք ես 
դրսևորում: Ազգը քո կարիքն ունի:
-Հիմա կդնեմ:
Թեստավորումից հետո հաջորդ քայլը 
ֆիզիկապես ինքնամեկուսացումն 
է: Ճանապարհին դասախոսներիս 
տեղեկացրի, որ թեստ եմ տվել, 
ինքնամեկուսանալու եմ և կաշխատեմ 
օնլայն եղանակով միանալ դասերին:
 
Օր երկրորդ
Օրն սկսվեց իմ ամենասիրելի դասով: 
Դասի ավարտից հետո ստուգեցի 
էլեկտրոնային նամակներս, ու շատ 
«դրական» լուր: Ես պաշտոնապես 
վարակվել եմ քովիդով: Ինչ ազդեցիկ 
է հնչում: Այս ընթացքում ես միշտ 
կարողացել եմ պաշտպանել ինձ, 
անգամ ամբողջովին պատվաստված 

եմ եղել, աշխատել եմ հնարավորինս 
պահել կանոնները ու հիմա այլ 
իրականություն: Շոկի մեջ էի: 
Գրեցի ընկերներիս, որոնց հետ 
կոնտակտի մեջ եմ եղել ու հորդորեցի 
թեստավորվել: Ամեն ինչ ծայրահեղ 
վատ էր թվում, բացի վիճակիցս: 
Ընդհանուր շատ թեթև էի տանում, 
բայց դասեր, վերջնաժամկետներ, 
ամեն ինչ բաց թողեցի: Ոչ 
պրոդուկտիվ Վալուշ: Ահա, թե ինչն է 
ավելի վախենալու քովիդից: Երեկոյան 
որոշեցի, որ ինձ պետք է ոչ միայն 
ֆիզիկապես ինքնամեկուսանալ, 
այլ նաև մտավոր: Ջնջեցի բոլոր 
սոցիալական հարթակները 
հեռախոսիցս ու ընկերներիս վերջին 
պահին բացատրեցի, թե ինչ անեն:
-Դե որ կարիք լինի կապ պահելու, մեյլ 
գրի:
-Ի՞նչ:
-Դե ասեցի: Ես պետք է 
ինքնամեկուսանամ ու կենտրոնանամ 
իմ ու մտքերիս վրա: Ու կապի 
մեջ չեմ լինելու, ուստի եթե կարիք 
լինի հաղորդկացվելու, մեյլ գրի՝ 
հասկանանք:
-Ի՞նչ մեյլ:
-Լավ հարց էր: Համալսարանի մեյլն 
է ակտիվ լինելու, մյուս մեյլն էլ եմ 
ապաակտիվացնելու:
-Գժվե՞լ ես:
-Երևի քովիդն է ազդում, ուֆ, չգիտեմ:
-Էս տիպիկ Վալուշական արարք է: 
Քովիդը մեղք չունի:
-Ես մեռնելու եմ:
-Իսկ եթե զանգելու կարի՞ք լինի:
-Դե պարզ չի՞: Մեյլ կգրես, զանգի 
համար կպայմանավորվենք:
Սրան ուղեկցում է մի քանի րոպե 
լռություն, որի ընթացքում ընկերս 
կրկին իր մեջ հասկանում է, որ ցավոք, 
իմ հետ է շփվում ու ուրիշ ելք չունի:
Ընդհանուր վիճակիս մասին գրելու 
ոչինչ չկա: Բավականին թեթև եմ 
տանում, կարծես սովորական 
մրսածություն: Իսկ հիմա, պիտի 
վերջին սոց.հարթակն էլ ջնջեմ ու 
քնեմ:
 
Օր Երրորդ
«Սիրելի Վալենտինա,
Այս էլեկտրոնային նամակը գրում եմ 
քեզ, որ տեղեկացնեմ, որ մեր թեստի 
պատասխանը բացասական է: Քեզ 
մաղթում ենք առողջություն:
Սպասում եմ պատասխան նամակիդ:
Սիրով,
...»
Չնայած անպատասխանատու 
վարք էի դրսևորել ընկերներիս 

ԻՆՔՆԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ

https://www.17.am/%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-2/
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շրջանում, նրանց չէի վարակել: Շատ 
երջանկացա նամակից ու հիշեցի երեկ 
ինչքան լավ բաներ եմ արել ու անցա 
գործի:
Որոշեցի, որ սկզբից պետք է 
ծնողներիս անունները հեռախոսիս 
մեջ փոխեմ: Ես հեռախոսիս 
մեջ բոլորին գրանցել եմ անուն-
ազգանուններով, անկախ նրանից` 
քույր, եղբայր, ծնողներ, տատիկ, 
պապիկ: Բայց հիմա մտածում եմ, 
որ ճիշտ կլինի հեռախոսիս մեջ 
մայրիկիս գրանցեմ` «Mom», իսկ 
հայրիկիս «Dad»: Հիմա կարծում եմ, 
որ ընդհանրապես ճիշտ է ծնողների 
հետ պահպանել այդ ընտանեկան 
ջերմ հարաբերությունները հեռախոսի 
անունների բաժնում: Հետո ստացա 
թոքերիս ախտորոշման պատասխանը: 
Հա, մոռացել էի գրել, որ չոր հազ 
ունեմ, ու դրանից ելնելով երկրորդ 
օրը գնացել էի հիվանդանոց: Քանի 
որ ցանկանում էի հանգիստ լինել, որ 
չեմ մեռնելու թոքերի ախտահարումից, 
որոշեցի ստուգվել: Պատասխանը 
կատարյալ լավ էր: Այսինքն, 
միակ խանգարող հանգամանքը 
հարբուխային վիճակն էր, որն էլ մի 
քանի օրվա ընթացքում կբարելավվի:
 
Օր չորրորդ
Շատ ուրախ եմ, որ քովիդի չորրորդ 
օրը պահում եմ պրոդուկտիվությունը` 
հնարավորինս կենտրոնանալով 
ինձ վրա: Ցավոք, էսօր առաջին 
անգամ զգում եմ, որ դժվարանում 
եմ հավասարակշռություն պահել 
արտաքին ու ներքին աշխարհների 
միջև:
Ուրիշ ոչինչ:
 
Oր հինգերորդ
Քաոս:
 
Օր վեցերորդ
Փոքր եղբայրս բացատրում է, թե 
ոնց է ստեղծվել «6-8»-ը: Հետո 
պատմում, թե ինչ լավ ժամանակ ենք 
մենք անցկացնում, չնայած որ մեզ 
բաժանում է իմ սենյակի դուռը, հետո, 
որ ես իր ամենասիրելի քույրն եմ:
Իսկ հետո՝
-Վալ, ինձ 1980 դրամ կտաս: Պիտի 
խաղալիք մեքենա առնեմ, հետո 
ջարդեմ, միջից հանեմ շարժիչը, հետո 
դա օգտագործեմ իմ թռչող ապարատի 
վրա:
Չի փոխվել:
Խոստանում եմ, որ կտամ՝ իբր չեմ 
հիշում, թե ոնց էր սենյակի դուռը բացել 
ու բանան շպրտել սենյակ, վրան 

ալկոգել փչելով, կամ ոնց է իմ սիրած 
չիփսերը ալկոգելով մաքրել:
-Մամ, ես ամեն ինչ անում եմ Երկիր 
մոլորակի առողջության համար:
Էս ընթացքում մտքերս շատ խառն են: 
Էմոցիոնալ տարբեր ագրեգատային 
վիճակներում եմ հաճախ հայտնվում:
 
Օր յոթերորդ
Այսօր վերջին օրն է, լրիվ չեմ 
ապաքինվել, բայց դուրս եմ գալու 
ինքնամեկուսացումից:
- Բարև ձեզ, թեստերի վերահսկման 
կենտրոնից է: Վալենտինա 
Չիլինգարյանի հետ եմ խոսու՞մ:
-Այո, ես եմ:
-Ուրեմն դուք երեկ թեստ եք հանձնել, 
ու դրական է եկել, ու դուք պետք է 7 օր 
ինքնամեկուսանաք:
-Ըը: Ես մի շաբաթ առաջ եմ թեստ 
տվել, ու այսօր վերջին օրն է 
ինքնամեկուսացմանս, վաղվանից 
արդեն կարող եմ դուրս գալ` ըստ ձեր 
օրենքների:
-Վալենտինա ջան, ուրեմն համակարգը 
բերել է երեկվա համար, կապ չունի` 
երբ եք թեստ հանձնել:
-Կներեք, բայց ես մեղք չունեմ, որ ձեր 
համակարգը սխալ է բերում, ու պետք է 
դրա հիման վրա որոշումներ կայացնել:
-Վալենտինա ջան:
-Կներեք, բայց չեմ հասկանում:
-Գիտե՞ս` ինչ, Վալենտինա ջան: Ինչ 
ուզում ես՝ արա:
-Մերսի շատ: Հենց դա էլ ուզում էի:

Մի քիչ բարկանում եմ կատարվածի 
համար: Բայց, հետո մտածում եմ, որ 
ուղղակի համատարած բարդակ է 
ամենուր, ինչպես իմ մտքերում, որն էլ 
գերազանցորեն նորմալ է:
 
***
trust the process (հայերեն` վստահել 
ընթացքին):

Վալենտինա Չիլինգարյան
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Ամեն մարդ հոգով և սրտով կապված 
է իր գյուղի հետ։ Գյուղի օդը, արևը, 
ջուրը, ամեն ինչ ուրիշ է։ Ամեն 
առավոտ, երբ արթնանում եմ, 
նայում եմ այս ձեռակերտ հրաշքին 
ու մտածում, թե որքան հեռու կարող 
է գնալ մտքի թռիչքը, ինչքան մեծ 
են մարդկային երևակայության 
սահմանները։
Հայրենի ծննդավայր, Արարատի 
մարզի Նարեկ գյուղ, ծննդավայր, 
որտեղ ամեն ժայռ  ու սար, քար ու ծառ 
ունեն իրենց գույնը: Գույներ, որոնք 
բնորոշ են միայն մեր երկրին։ Կարծես 
բնությունը ոչ մի ներկ չի խնայել` 
ստեղծելով  մի հոյակերտ «կղզի» 
լեռների մեջտեղում։ Հիմա լավ եմ 
հասկանում, թե ինչու իմ նախնիները 
չեն ցանկացել պոկվել այս հողից, 
ինչու են մնացել ու արմատ նետել նրա 
հովիտներում, ուր տաք է, հիասքանչ, 
նրա լեռներում, որտեղ ցուրտ է, բայց 
էլի հիասքանչ... 
Երեկոներն ավելի գեղեցիկ են 
դառնում գյուղում, երբ  վառվում են 
փողոցների լույսերը, որոնք ձգվում են 
ողջ գյուղի երկայնքով և լուսավորում 

խոր քնի մեջ ընկած իմ գյուղը։ 
Հայրենիքը սկսվում է ընտանիքից, իմ 
հարազատներից, իմ սիրելիներից,  
մտերիմներից և իհարկե, հայրենի 
ծննդավայրից` մեր սիրելի գյուղից, 
իսկ հետո շարունակվում է իմ 
հոգով, իմ շնչով, մեր հինավուրց 
ճարտարապետությամբ։ 
Նարեկ գյուղը ունի իմ թվարկած 
բոլոր  հատկանիշները։ Գյուղը, 
ճիշտ է, այդքան մեծ չէ, բայց երբ 
բարձրանում եմ բարձունքին, 
իմ դիմաց բացվում է մի հրաշք 
տեսարան: Սկզբում զարմանում եմ: 
Այնպիսի տպավորություն է, կարծես 
առաջին անգամ եմ տեսնում այդ 
դրախտային տեսարանը` գյուղն 
իր հարազատ գույներով։ Այնպիսի 
տեսարան է բացվում, որ եթե նկարիչը 
տեսներ, ձեռքը կառներ վրձիններն 
ու ներկերը և թղթին կհանձներ այդ 
հրաշք տեսարանը։ 
Նարեկի ամեն կոթող ունի իր 
պատմությունը, պատմություն, որ 
քայլում է մեզ հետ կողք կողքի` 
Նարեկացու մատյանից մինչև  
Նահատակաց մատուռ։

ԳԵՂԵՑԻԿ ԲԱԼԵՅԱՆ

ՆԱՐԵԿԸ 
ԻՐ ԲՈԼՈՐ 

ԳՈՒՅՆԵՐՈՎ

https://www.17.am/author/843d86a6aac2cbb70694f5f4ac6fb5f18c30b6d8/
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ԳՅՈՒՂՈՒՄ 
ՀԵՆՑ ԱՅՆՊԵՍ 
ՈՉԻՆՉ ՉԵՆ 
ՍԻՐՈՒՄ
- Էս ձմեռը չեմ սիրում, էլի, – 
հայտարարեց Գևորգը, ու օղի թորելու 
սարքի մոտ հավաքված ընկերները 
հավասար շարժումով բարձրացրին 
գլուխները, զարմացած նայեցին 
մեկ Գևորգին, մեկ իրար։ Գևորգը, 
որ վերջին 6 տարում միայն ձմռան 
իշխանությունն էր ընդունում, հիմա 
հանկարծ հայտարարում է, որ չի 
սիրում։
Չսպասեց, որ ընկերները հայացքները 
բառեր դարձնեն ու առանց այդ էլ 
բոլորի համար հասկանալի հարցը 
տան՝ քեզ ի՞նչ եղավ, էդ ինչի՞։ 
Շարունակեց այնպիսի տոնով, որ 
թվաց՝ քիչ առաջվա հայտարարության 
հետ ասելիքն ընդհանրապես կապ 
չունի.
- Երեկ տղես էր զանգել։ Ասեց՝ չեն 
գալու էս տարի ձմեռը. գործը շատ ա։
Նույն հավասար շարժումով, ամեն 
ինչ հասկացածի հոգոցով ընկերները 
շարունակեցին իրենց գործը. մեկը 
կրակին էր հետևում, մյուսը օղու 
աստիճանն էր չափում, երրորդն էլ 
«զակուսկին» էր շարում սեղանին։ 
Գևորգը շարունակում էր ծխել ու չսիրել 
ձմեռը։
Առհասարակ գյուղում ոչ ոք հենց 
այնպես, ուղղակի իր կամքով ինչ-որ 
եղանակ չի սիրում։ Ամեն ինչ կապված 
է եղանակի բերած խնդիրների ու 
չբերած պտուղների հետ։ Մարդիկ 
հիմնականում սիրում են գարունը, 
որովհետև այստեղ գարունը միայն 
գեղեցիկ խոսքերով չէ, որ ասոցացվում 
է հույսի հետ: Գյուղացիների համար 
յուրաքանչյուր գարուն այգիների 
ծաղկման, հողի բերրիության ու 
ցրտահարված ծառեր չտեսնելու հույս 
է:
Ամառն ինչպե՞ս սիրես, երբ դաշտում 
գործ անելիս պատսպարվելու տեղ 
չկա, մի ծառ է, այն էլ մի քանի րոպեով 
սուրճ խմելու համար: Ամառն այնքան էլ 
չեն սիրում, որովհետև գյուղում սկսում 
են ապրել այլ ժամային գրաֆիկով. 
արթնանում են լույսը չբացված` մի քիչ 
հովին դաշտ գնալու, որ հասցնեն մինչև 
կեսօր գործն առաջ գցել: Կեսօրից 
հետո անհնար է. փողոցներում մարդ 
չես գտնի, բոլորը լրացնում են քունն 

ու սպասում երեկոյան հովին: Ամառը 
չեն սիրում երկար օրերի համար, 
որովհետև որքան ուշ է մթնում, այնքան 
շատ են գործ անում: Բայց ամառը նաև 
երբեմն սիրում են. տունը տաքացնելու 
մասին չեն մտածում, կոմունալները 
շատ չեն, ու տղամարդիկ ամեն օր 
ստիպված չեն վառարանի մոխիրը 
թափել:
Աշնանը գործը որքան շատ է 
լինում, մարդիկ այնքան գոհ են. չէ՞ 
որ նշանակում է` բերքն առատ է: 
Պատրաստ են առանց հանգստի 
հավաքել դաշտերից, պահածոյացնել, 
առավոտ կանուխ շուկա գնալ` 
դատարկ մեքենայով վերադառնալու 

հույսով: Աշունը սիրում են, երբ ամեն 
ինչ ըստ ցանկության է դասավորվում, 
ու մարդիկ պատրաստվում են 
ձմռանը` վաստակած հանգստին: 
Պատրաստվում ու վառելիք են գնում, 
խոպանից տղաներին ու թոռներին են 
սպասում, ու ձմեռը չեն սիրում, եթե 
նրանք որոշում են չգալ...

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

https://www.17.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://www.17.am/author/eb4ded87c1cad49d3416e63d33b05086da4e4da8/
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Պատերազմն Արցախում մի տարուց 
ավել է, ինչ ավարտվել է: Եվ կյանքը, 
կարծես թե, նորից ընթանում է իր 
հունով: Սակայն դա միայն առերևույթ 
է այդպես: Պատերազմը չի ավարտվել: 
Այն խաթարել է ոչ միայն մեծերի 
կյանքը, այլև  տխուր երանգներ է 
ավելացրել մանկության գույների 
ներկապնակում:
Սահմանամերձ Սզնեքում ապրող 
միակ երեխան է Մանեն, ում համար 
պատերազմը չի ավարտվել, 
որովհետև ամեն օր քնում, արթնանում 
է գյուղից ընդամենը մի քանի հարյուր 
մետր հեռու տեղակայված թշնամու 
անկանոն կրակահերթերի տակ, 
որովհետև գյուղում չկա նախկին 
աշխուժությունը, որովհետև այլևս 
գյուղում չեն ապրում Նարեն ու 
Մերին, ում հետ խաղում էր նախքան 
պատերազմը, որովհետև սիրելի 
խաղը՝ ֆուտբոլը, ստիպված խաղում է 
ծնողների հետ, որովհետև, իսկապես 
պատերազմը չի ավարտվել...
Մանեն քաղաքում ապրել չի ուզում, 
չի սիրում։ Անվախ աղջնակն արդեն 
ոչ միայն չի վախենում թշնամու 
կրակոցներից, այլև մորն է հորդորում 
չվախենալ։ Նա չի հասկանում՝ 
ինչո՞ւ վախենալ, թող թուրքն 
իրենցից վախենա, վախենա մեր 

անվախությունից ու համառությունից։
Այսօր ՀՅԴ Արցախի 
Երիտասարդական միության 
անդամներն այցելեցին Մանեին՝ 
շնորհավորելու նրա Ամանորը։ 
Դժվար է նկարագրել այն հրճվանքն 
ու ուրախությունը, որ ունեցավ 
փոքրիկ աղջնակը մեզ հետ խաղալու 
ժամանակ։ Նա արդեն խաղընկեր 
ուներ:
Մանեն այսօր միայնակ 
մնացած ու մայր հողին կառչած 
արցախահայության խորհրդանիշն 
է։ Այցելե՛ք Մանեին, նա սպասում է 
բոլորիդ։ Այցելե՛ք նրան, եթե ուզում 
եք հուսադրվել նրա մի պարզ, բայց և 
այնքան խոսուն ժպիտից։
Այցելե՛ք Արցախ, նա սպասում է ձեզ 
այնպես, ինչպես Մանեն՝ բոլորիդ։

ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԿԳԱՆ, ԵՐԲ ՈՐ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ 
ԱՎԱՐՏՎԻ...

https://www.17.am/author/13e6430898d1be8d6e3c847d0ff4e28480cb192d/
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ԵՍ ԱՐՑԱԽՆ ԵՄ
2022 թվականը՝ արցախցի 
աշակերտների աչքերում. բողոքներ 
Ձմեռ պապին ու երազանքներ, 
երազանքներ...
 
2020 թվականը շատերիս կյանքում 
բաժանարար գիծ դարձավ, որից 
անդին մնացին չարժևորված 
խաղաղությունն ու երազանքների 
պետություն ստեղծելու հեռանկարը, և 
որից այս կողմ մնաց մեղավորության 
ու պատասխանատվության զգացումը 
մեր կորցրածի առջև, ու մի մեծ, 
դատարկ անորոշություն։ Հետո 
ամբողջ 2021-ը եղավ կյանքը նոր 
տողից սկսելու, զրոյից ապրել 
սովորելու մասին։ Իմ ներսում էլ փշրվել 
էին երբեմնի ճշմարտությունները, ու 
թեև չգիտեի՝ ինչպես պիտի ապրեմ 
այսուհետ, բայց գիտեի, որ նախկինի 
պես ապրել չի կարելի։ Ուզում էի գլուխս 
վերցնել ու փախչել Հայաստանից, 
բայց և հասկանում էի, որ խնդիրներից 
ու ցավից թաքնվելը լուծում չէ, լուծումը 
դրանց առերեսվելն ու լուծելն է։ Եվ 
որոշեցի միանալ «Դասավանդի՛ր, 
Հայաստան» ծրագրին ու մնալ 
Հայաստանում, գնալ Արցախ։

Ես Աստղիկ Քեշիշյանն եմ՝ երբեմնի 
լրագրող, այժմ հայոց լեզու և 
գրականություն եմ դասավանդում 
Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ 
գյուղի Գարիկ Պողոսյանի անվան 
միջնակարգ դպրոցում։ Սա, սակայն, ոչ 
թե իմ, այլ 7-րդ և 8-րդ դասարանների 
աշակերտներիցս մի քանիսի մասին 
է, նրանք ուզում են խոսել ձեզ հետ 
Նոր տարվանից ունեցած իրենց 
ակնկալիքների, երազանքների, նաև 
մտահոգությունների մասին։ Իսկ եթե 
մեր երկրում հիմա կան մարդիկ, որոնք 
արժանի են լսելի լինելու, հենց այս 
երեխաներն են։

---
Բարև, ես Լերմոնտն եմ՝ 7-րդ 
դասարանից։ Ես և իմ ընկերները 
կպատմենք ձեզ մեր ամանորյա 
ցանկությունների մասին։ Վերցրեք 
մի քիչ քաղցրավենիք, հարմար 
տեղավորվեք բազմոցին, որովհետև 
մենք սկսում ենք։
Նախ, ես կուզեի, որ իմ սայթի հաշվին 
donate անեին։ Ճիշտ է, դա լավ բան 
չէ, բայց Ամանորին երազանքները 
կատարվում են։ Ու բացի դա, 
բողոք ունեմ Լապլանդիայի Ձմեռ 
պապին։ Նա կարծես կատարում է 
բոլոր ցանկությունները՝ բացի մի 
բանից. մենք գրում ենք, որ Արցախ 
աշխարհին խաղաղություն բերի, 

բայց այդ երազանքն այդպես էլ չի 
կատարվում։

---
Բարև ձեզ։ Իսկ ես Ալվարդն եմ։ Ես 
սովորում եմ 7-րդ դասարանում, 
12 տարեկան եմ։ Իմ մանկության 
ընթացքում ես տեսել եմ երկու 
պատերազմ։ Առաջինը՝ Ապրիլյան 
պատերազմը, որի ժամանակ ես 
վեց տարեկան էի, իսկ եղբայրս՝ 
երեք, ու մենք մեր մայրիկի հետ 
գնացել էինք Ստեփանակերտ, 
քանի որ գյուղում մնալ հնարավոր 
չէր։ Իսկ երկրորդը 2020 թվականի 
պատերազմն էր, որի ժամանակ 
մենք կորցրինք շատ ջահել 
տղաների։ Ես ցանկանում եմ, որ 
վերջապես խաղաղություն տիրի 
Արցախում, որ իմ ծնողներն ու 
բարեկամները լինեն առողջ ու 
ուրախ։
Ճիշտ է, բոլորս էլ գիտենք, որ 
«Ձմեռ Պապը» գոյություն չունի, 
բայց ինչպես ասում են մեր 
մեծերը, փորձը փորձանք չէ։ 
Ես ցանկանում եմ դպրոցս ու 
համալսարանս ավարտելուց հետո 
լավ աշխատանք գտնել ինձ համար 
ու ընկերուհուս հետ տեղափոխվել 
Հարավային Կորեա, որովհետև 
այնտեղ կա անսահմանափակ 
ինտերնետ, շատ գեղեցիկ 
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բնություն ու առանձնահատուկ համեղ 
խոհանոց։ 
Ու նաև ցանկանում եմ, որ վերջապես 
մեր վարչապետին փոխեն, և 
վերջիվերջո մեր Ղարաբաղում տիրի 
խաղաղություն։

---
Ես Սոֆին եմ, սովորում եմ 7-րդ 
դասարանում։ Ես ուզում եմ, որ այս 
տարի և միշտ Արցախ աշխարհում 
տիրի խաղաղություն։ Ուզում եմ, 
որ մարդկանց աչքերում միշտ լինի 
ուրախություն, որ երեխաները 
մեծանան կապույտ երկնքի տակ։ 
Ուզում եմ դպրոցն ավարտել 
գերազանց գնահատականներով ու 
անվճար ընդունվել համալսարան։ 
2020 թվականին մենք շատ բարդ 
ճանապարհներով անցանք, 
երիտասարդ տղաներ զոհվեցին, 
իրենց մայրերի աչքերում միայն 
թախիծ էր, Արցախի մեծ մասը 
տվեցին թշնամուն... Հուսով եմ, որ 
այս տարի լավ կլինի ամեն բան, ու 
Արցախը կլինի անկախ։ Ես շատ եմ 
սիրում իմ Արցախը, որովհետև նրա 
նման գեղեցիկ բնություն ոչ մի երկիր 
չունի, նրա նման խիզախություն ոչ մի 
երկիր չունի։

---
Բարև, ես էլ Արսենն եմ, կպատմեմ 
ձեզ իմ երազանքների մասին։ Փոքր 
ժամանակ ես շատ էի ցանկանում, 
որ Ձմեռ Պապն ինձ համար մեքենա 
կամ Գրադ խաղալիք բերեր, և նա իմ 
ցանկությունը կատարում էր։ Սակայն 
մի անգամ տեսա, թե ինչպես է իմ 
հայրիկը տոնածառի տակ 
դնում խաղալիքը, և այդ 
օրվանից ես հայրիկիս 
ասում էի՝ Ձմեռ Պապ, իսկ 
մայրիկիս՝ Ձյունանուշ։
Ես շատ քիչ ցանկություն 
ունեմ. ամենակարևոր 
ցանկությունս այն է, 
որ Արցախում լինի 
խաղաղություն, սակայն 
Ձմեռ Պապն այդ 
ցանկությունս չի կատարում, 
դրա համար ես շատ 
նեղանում եմ։ Էլի մի 
քանի ցանկություն ունեմ, 
որոնցից երկուսը կասեմ։ 
Առաջին անհավանական 
ցանկությունս է` զոհված 
տղաների ընտանիքներին 
վերադարձնել իրենց 
տղաներին, իսկ երկրորդ 
ցանկությունս այն է, որ 
դպրոցում լավ սովորեմ։ 
Այսքանը, ցտեսություն։

---
Ողջույն։ Ես Էլիզաբեթն եմ, սովորում 
եմ 7-րդ դասարանում։ Ես իմ 
մանկության օրերին արդեն երկու 
պատերազմ եմ տեսել, երկու անգամ 
մենք հեռացել ենք մեր տներից ու 
նորից վերադարձել, շատ տղաներ են 
զոհվել, ու ես միայն մի քանի երազանք 
ունեմ. ուզում եմ, որ մեր երկրում 
խաղաղություն լինի, նաև որ լավ 
սովորեմ ու ընդունվեմ համալսարան։

---
Ես Լաուրան եմ, սովորում եմ 8-րդ 
դասարանում։ Չգիտեմ ինչու, բայց 
այս անգամ ավելի ու ավելի շատ եմ 
սպասում Նոր տարվան։ Ես չափից 
դուրս երազկոտ եմ, և մեկ երազանքը 
շա՜տ քիչ է ինձ համար։ Իմ գլխավոր 
երազանքներից մեկն այն է, որ 
սահմանափակ, բայց իմ՝ երազկոտ 
աղջկաս համար անսահման 
Արցախում տիրի խաղաղություն։ 
Հոգնել եմ արդեն արյուն, սևազգեստ 
մայրեր և կարոտից լցված աչքեր 
տեսնելուց։
Միանգամից անցնենք 
նպատակներիս, որոնք շատ-շատ են, 
բայց ամենակարևորները երկուսն 
են։ Ես որոշել եմ փոխվել, որովհետև 
հասկացել եմ, որ չափազանց բարի 
եմ ու ներողամիտ, և մարդիկ ուղղակի 
չարաշահում են դա. խնդրանքը 
ժամանակի ընթացքում վերածվում 
է հրամանի։ Երկրորդ նպատակս 
այն է, որ սովորեմ ավելի լավ, 
որովհետև ուսումը շա՜տ կարևոր է 
մարդու ապագայի համար։ Եվ ինչպես 

բոլորն են ասում, թող խաղաղության, 
հաջողության տարի լինի։

---
Մելինե, 8-րդ դասարան։
Երազա՜նք։ Այս բառը մի ուրույն 
իմաստ ունի յուրաքանչյուրիս հոգում։ 
Բոլորս էլ շատ երազանքներ ունենք 
մեր սրտերում պահված։ Եվ ճիշտ է, որ 
երազանքները գնալով փոխվում են։ 
Երբ փոքր էի, երազում էի սիրունիկ 
շորիկների, հեռախոսների և այլ 
մանր բաների մասին, իսկ հիմա 
երազանքս բոլորովին այլ է։ Երբ 
գալիս էր Ամանորի գիշերը, երազանք 
էի պահում, մտքում ցանկանում էի 
խաղաղություն, երջանկություն... 
Սակայն 2020 թվականի Ամանորի 
գիշերը ես երազանք չպահեցի. արդեն 
չէի հավատում երազանքներին, 
առավել ևս, որ դրանք կկատարվեն։ 
Պատերազմը մեզ ստիպեց մի քանի 
տարով մեծանալ, ստիպեց կյանքին 
ուրիշ հայացքով նայել, փոխվեց իմ 
երազանքների իմաստը։
Այո՛, ճիշտ է, այժմ էլ երազանքներ 
ունեմ, սակայն չգիտեմ՝ դրանք 
կկատարվե՞ն, թե՞... 
Բայց հույս ունեմ, որ կկատարվեն։ 
Երազում եմ նորից խաղաղության, 
երջանկության, երեխաների 
անհոգ մանկության մասին, և 
ամենակարևորը, որ մայրիկս, որին 
սիրում եմ անչափ ու անսահման, 
երջանիկ լինի ու միշտ՝ իմ կողքին։
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որ հիմա Եռաբլուր 
գնալ ամեն օր եմ 
ուզում, բայց այլևս 
չեմ կարողանում։ 
Չի ստացվում։ Իմ 
հասակակիցներին, 
իմ ընկերներին 
այնտեղ տեսնել 
ու շարունակել 
ապրել... Մի տեսակ 
չի ստացվում։ Եթե 
մարդիկ կան, որ 
մտածում են, թե 
ժամանակ կանցնի, 
ու զգացմունքներն 
ու զգացումները 
կբթանան... Ես 
մտածում եմ, որ 
սրտով զգացածը 
երբեք չի մոռացվում, 
չի բթանում, չի՛ 
անցնում հոգու ցավը։ 
Գուցե մենք սովորենք 
լռել այդ մասին, 
բայց մի՞թե ներսի 
պատերազմը կլռի 
այդպիսով։
Պատերազմից հետո 
կորցրածս երբեք հետ 
բերել չեմ կարող, 
ինչպես շատերս՝ 
կորցրածի գինը 
հասկացած...
Պատերազմի 

մասին խոսելիս թվում է, թե այն դեռ 
չի ավարտվել, որ դեռ լսում ենք խուլ 
կրակոցներ ու մահաբեր ձայներ 
պատերազմի դաշտից։ Երբեք չեմ 
կարող մոռանալ այն օրերը, երբ 
միակ հույսս աղոթքն էր առ Աստված։ 
Հեռախոսս ձեռքիս՝ սպասում 
էի։ Չգիտեմ էլ՝ ինչի էի սպասում։ 
Վախենում էի գիտակցել, որ ստացված 
լուրերը կարող են անդառնալի լինել։ 
Անդադար ու անվերջ սպասումի օրեր 
էին: Եվ ցավոք, շատերիս համար այդ 
սպասումը դեռ ձգվում է։
Անտանելի ցավերից ու կորուստներից 
հետո, երբ թվում էր, թե իմ կյանքն 
այլևս երբեք շարունակվել չի կարող, 
ես մի լույս գտա՝ պատերազմից հետո 
ապրելու։ Որպես համեմատություն 
կարելի է ասել այսպես. 
պատկերացրեք՝ մոլորված քայլում 
եք  մութ անտառով, ու մեկը ձեզ 
լույս է բերում։ Իմ դեպքում այդ մեկը 
պատերազմի հերոս Ավետիսյան 
Տիգրանն է, ով  իր կյանքից հետո 
«ցանկացել» է ինձ կյանքի նոր շունչ 
տալ։ Նրա շնորհիվ է, որ ես հավատում 
եմ հրաշքներին, ճակատագրին, 

Աստծո զորությանն ու նրա կամքի 
իշխանությանը։
Թվում է՝ երեկ էր, բայց արի ու 
տես, որ շուտով երկրորդ տարին 
կլրանա։ Ես մի բան եմ նկատում, որ 
ժամանակի զգացումը կորցրել եմ։ 
Եվ դա բացատրում եմ նրանով, որ 
չե՛մ հաշտվել մեր կորուստների հետ։ 
Իմ սերնդակիցներն անպայման 
ինձ շատ ավելի լավ կհասկանան. 
մանկության ընկերները, որոնց 
հետ ուրախ ու տխուր օրեր ես կիսել, 
կռվել, ժպտացել, ազգի հերոս են 
դառնում։ Ու դու երբեք չես հաշտվում 
իրողության հետ, որովհետև իրենց 
հիշում ես միշտ զիլ ծիծաղով ու 
մանկական խենթություններով։ Ես 
շա՜տ կուզեի միշտ այդպես հիշել իմ 
լույս-ընկերներին...
Երբ ուզում եմ կամ փորձում որևէ 
մեկին խորհուրդ տալ, մոտիվացիա 
տալ, ոգեշնչել, պարզապես մաղթում 
եմ սիրել մեկին և սիրվել նույն այդ 
մեկից։ Պատերազմից հետո ես 
հասկացա, որ կյանքի շարժիչ ուժը, 
մոտիվացիան սերն է՝ հայրենիքի, 
ծնողների, ընտրյալի, ընտանիքի 
հանդեպ։ Սերը բարձրագույն ու 
մաքրամաքուր արժեք է։
Սերը, ինչպես և հայրենիքը, անհնար է 
սահմանել կամ սահմանների մեջ դնել։ 
Բայց բոլորս էլ ենթագիտակցորեն 
ունենք մեր սահմանները։ Ինձ համար 
սիրո ու հայրենիքի սկիզբը Եռաբլուրն 
է՝ Մոնթեն, որ Արարատին է նայում՝ 
իր հովանու տակ ապահով պահելով 
մեզ համար հայրենիք կերտած մյուս 
Տղերքին, հերոս Տղերքին։
Սերը, այո, անսահման է, իսկ 
հանուն հայրենիքի արված այսքան 
զոհողությունները դրա վառ 
ապացույցն են։
Ես երազում եմ հայրենիքին տալ 
այնպիսի որդիներ, որոնք արժանի 
զավակ, նվիրյալ, օրինակելի հայ ու 
անկոտրում հայրենասեր կլինեն, չէ՞ 
որ մեզ այսօր էլ Մոնթեներ պետք են՝ 
փրկելու հայրենիքն ու պատիվը մեր 
վեհ։
Բոլորիս անսահման սեր, նվիրում, 
հայրենասիրություն ու խելամտություն 
եմ մաղթում, որ մեր ձեռքերով 
կերտենք մեր որդիների խաղաղ, 
պայծառ ու ապահով ապագան։ 
Ի գործ...

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

ՄԵԶ ՄՈՆԹԵՆԵՐ 
ԵՆ ՊԵՏՔ

Բացահայտում չեմ անի, եթե ասեմ, 
որ պատերազմից հետո սարսափելի  
փոխվել է կյանքը։
Ես մարդ եմ, ով մինչև պատերազմը 
հաճախ էր լինում Եռաբլուրում։ 
Պատերազմից երկու օր առաջ էլ 
Եռաբլուրում էի՝ իմ Մոնթեի հետ 
սրտոտ զրույցի։ Այո՛, հաճախ այնտեղ  
Մոնթեի հետ ավելի մտերմիկ 
զրուցելու համար եմ գնում։ Նա իմ 
ոգեշնչումն է, իմ ուժը, էներգիան, 
գաղափարախոսությունը։ Իմ 
գիտակցական կյանքը սկսվեց այն 
օրից, երբ սկսեցի ուսումնասիրել 
ու սիրել Մոնթեին, երբ Մոնթեով 
հասկացա հայ լինելս։ Ինչևէ... Երկար 
կխոսեմ Մոնթեի մասին, բայց հիմա 
ասելիքս այլ է։
Կյանքն ինձ համար փոխվեց 
չափազանց կտրուկ ու առանց ինձ 
հաշվի առնելու։ Ես կորցրի ու գտա...
ինձ։ Պատերազմներ ապրեցի 
հոգումս։ Չգիտեմ՝ որն եմ հաղթել և 
որը՝ պարտվել, բայց գիտեմ, որ իմ 
պատերազմը ոչ մի պարագայում դեռ 
ավարտված չէ։
Կյանքն ինձ համար փոխվեց այնպես, 

https://www.17.am/author/d7a851325bfbb1ca903cc4c6b467043140f150d2/
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Մի օր, մի սովորական օր, ես 
արթնացա ու հասկացա, որ ուզում 
եմ գրկել Երկիր մոլորակը: Ես զգացի 
այդ գրկախառնության ուժը, իմ 
թևերի բացվածքը և մեր ձուլումը, ես 
հասկացա, որ սիրում եմ, անասելի 
սիրում եմ այս կյանքը: Մի սովորական 
օր, երբ հերթական անգամ թևերս 
քամու առաջ բացեցի, սպասումով, որ 
ինձ վեր կհանի, ես վեր բարձրացա՝ 
ոտքերս գետնին կպած, բայց 
բարձրացա: Ինչ-որ պահից հասկացա, 
որ տիեզերքն ավելի քան ուժեղ է, ու 
մտքերս սկսեցի տիեզերք ուղարկել, 
մեկ-մեկ էլ վախենալով, որովհետև 
հաճախ վատ մտքեր եմ ունենում: 
Ես հավատում եմ, հավատում եմ, որ 
ինչքան ես եմ սիրում էս կյանքը, էդքան 
ինքը ինձ է սիրում:
Հաճախ գլուխս շատ բարձրացրած 
եմ քայլում, որ աչքիս միայն երկինքը 
երևա ու քթիս կպնի սառը օդը, 
հավատացեք՝ դա նման չէ այն օդին, 
որը դիմացդ նայելով քայլելուց ես 
շնչում: Երկինքը ֆիլտրում է իմ ներսը, 
մաքրում է ինձ, օգնում է ու փրկում, ես 
վստահ եմ:
Մի օր արթնացա ու հասկացա, 
որ երջանկությունը ունեցածդ 
ոչինչն էլ սիրելն ու գնահատելն է: 
Երջանկությունը ուղղակի տեսնելն 
ու նկատելն է, ոչ թե ունենալը կամ 

չունենալը: Եվ ես այնքան երջանիկ 
ու շնորհակալ եմ ամեն ունեցածիս 
ու չունեցածիս, ամեն դրական ու 
բացասական զգացածիս համար:
Ու քանի դեռ մայրս անընդհատ 
կրկնում է, որ շատ բարի եմ, որ պետք 
է դադարեմ հավատալ, այդքան շատ 
հավատալ մարդկանց, միևնույն է, ես 
շարունակում եմ կուրորեն հավատալ:  
Եվ կապ չունի, թե ինչի կհավատաք, 
հավատը ամենակարևոր արժեքն 
է անկեղծ հարաբերություններ 
ստեղծելու, մարդկանց և կյանքը 
սիրելու համար:
Բայց մի օր, ամենատաք աշնանային 
օրերից մեկի ժամանակ, ես սկսեցի 
չհավատալ հումանիզմին: Այդ օրը 
պատերազմ սկսվեց, ես սկսեցի 
ատել: Այն օրը, երբ հրապարակվեցին 
առաջին զոհերի անունները, 
ես սկսեցի ատել: Իսկ այսօր 
պատերազմից մեկ տարի անց, ես էլի 
հավատում եմ, որ մեզ փրկվելու համար 
սեր ու համերաշխություն է պակասում, 
մեզ պակասում է գիտակցումը, որ 
երջանկությունը պալատներ ունենալու 
ու մի ողջ երկրագունդ զավթելու մեջ 
չէ: Երջանկություն է թեկուզ մի փոքրիկ 
հողակտորի վրա ամենափոքր, բայց 
ջերմ տուն ունենալը:
Այսօր, երբ աշխարհը կործանվում 
է բազմաթիվ չար մարդկանց 

ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ ԶԵՂՈՒՄՆԵՐ՝ 
ՏԻԵԶԵՐՔԻ, ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ, 
ՍԻՐՈ ԵՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

պատճառով, ես հավատում եմ, 
որ մի օր մենք կվերագտնենք 
խաղաղությունը, երբ միմյանց մասին 
հոգ տանենք ու հասկանանք, թե 
ինչքան քիչ բան է պետք երջանիկ 
լինելու համար:
Միայն թե իրար չսպանենք...

ԼԻԼԻԹ ԽԼՂԱԹՅԱՆ
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Առաջին հերթին սովորական նկար՝ 
ուղղակի ջերմ նստած նստարանին։
Իրականում էդքան էլ սովորական 
նկար չի: Նկարում բոլորս սայլակի 
վարորդներ ենք։
Մի քանի վայրկյան, ու մենք 
համալրում ենք սովորական 
մարդկանց շարքերը. նստում ենք 
նստարանին։
Իրականում շատ ասելիք կա էս նկարի 
տակ, միևնույն ժամանակ, նկարի հետ 
կապ չունեցող։
Արդեն երկրորդ օրն է, որ 
համալսարանում սկսվել են դասերը, ու 
ես կրկին համալսարանում եմ։
Ես «սովորական մարդ» եմ միայն 
իմ կուրսընկերների համար։ Երբ  
հայտնվում եմ ուսանողաշատ 
միջանցքներում, ուսանողության մի 
ստվար հատվածի հայացքներից 
հասկանում եմ, որ ես եկել եմ Մարսից, 
ու մաշկիս գույնը կապույտ է։
Չգիտեմ, թե երբ կփոխվեն էդ 
հայացքները մեզ տեսնելիս, բայց 
ուզում եմ դիմել խնդրանքով բոլոր 
էն մարդկանց, ովքեր մեզ  որպես 
այլմոլորակային են ընդունում ու 
հարցական ու տխուր հայացքներով են 
ուղեկցում: Ուզում եմ, որ մեզ ընդունեք 
այնպես, ինչպես որ մենք հիմա 
կանք։ Հիշեք, որ պատերազմն է մեզ 
վարորդներ դարձրել։
Հուսամ կհասկանաք ու կփոխվեք։
Աստված պահապան բոլորիս։

ՍԵՅՐԱՆ ՍՈՂՈՅԱՆ

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
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ՍԻՐՈ 
ՍԻՄՖՈՆԻԱ

Երբեմն լուսնի աղոտ լույսի տակ,
Երբ հովը հուշիկ փեշերն է քաշում՝
Ալեկոծելով օվկիանը անհուն,
Հոգիս թռչնի պես վեր է սավառնում.
Իմ մեջ ծնվում է քաղցր մեղեդի, մի 
մեղմ եղանակ։
Եվ սոսիների սոսափյունը խորթ,
Հին ու մոռացված խրատի նման,
Մի պահ թվում է այնքա՜ն ավելորդ,
Բայց դառնում հանկարծ անչափ 
դուրեկան
Ու ներս է հորդում առանց մնացորդ։
Մեղեդուն այդ վայրի, հեթանոսական
Ձայնակցում են աստղեր ու լուսին,
Ժայռեր ու դաշտեր, մորեխ ու լուսան,
Բայց տիեզերքի մեծ համերգի մեջ
Անբիծ մաքրությամբ հնչում է մի ձայն,
Որ գեղգեղում է թռչունը ներսիս,
Ու ներդաշնակում այնքա՜ն միալար,
Այնպե՜ս երկնային ու լիակատար,
Որ ճանաչում եմ անունը քո խորթ,
Որ հին, մոռացված խրատի նման,
Մի պահ թվում էր այնքա՜ն ավելորդ...

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ
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Կարդում եմ քննական հարցաշարը, 
հարց. Արցախ (աշխարհագրական 
դիրքը, բնական պայմանները, 
բնակչությունը և տնտեսությունը)։ 
Նորից մտածում եմ, թե հարցին 
ինչպե՞ս են պատասխանում, ո՞ր 
վիճակագրական տվյալներով...
Օրեր դուրս եկան օրացույցից։ Այդ 
տարի ես ամեն ինչ տեսա, ամենը, 
ինչ շուրջս էր, դիմացս էր, ամենը՝ ինչ 
կար։ Հիմա ոչ մի փիլիսոփայական 
միտք մի փնտրի. ես արդեն ակնոց 
եմ կրում։ Արդեն մենակ չեմ, ու իմ 
աչքերը զբաղված են։ Առաջին օրը 
դրեցի, ճանապարհին ամեն ինչ 
ուսումնասիրելով եկա տուն։ Բոլորին 
հատ-հատ բարևեցի, ոչ մեկի կողքով 
«արհամարհական» չեմ անցել։ 
Բայց մեկ-մեկ ինձ մի հատ էլ ակնոց 
է անհրաժեշտ՝ ակնոցս գտնելու 
համար։ Հիմա ինչքան էլ խոսեմ, 
ինչքան էլ պատմեմ 2021-ի թողած 
անցքերի ու այլքի մասին, միևնույն 
է, իմ ամբողջ տարին մեկ գիշերվա 
մեջ է։
Իմ սպասված ամառը եկավ, իմ 
երեք ամիսները։ Ինքնակամ 
գնացի Տավուշ՝ Բերդ, այս 
անգամ մենակ, ինձ վստահում 
են արդեն, պատկերացնու՞մ եք։ 
Այն ճանապարհը, որը երբե՛ք չի 
անցել առանց ծնողների, եղբորս 
ու մնացածների՝ ես անցնում եմ 
մենակ։ Ինչքան էլ ասացի, որ ես 
արդեն մեծ եմ ու ինքնուրույն կարող 
եմ՝ հավատացին (անսպասելի 

հարված էր), իսկ ճանապարհի բոլոր 
տրաֆարետները անձամբ, դեմքով 
և դիմագծերով ճանաչեցին ինձ։ Ես 
սպասում էի, ու գիտեի, որ հասնեի տեղ, 
ճակատիս մի համբույր էի ստանալու. 
դա անքննելի քայլ է պապիս կողմից։ 
Տատիս գիրկը իմ կարոտի բույրը ուներ. 
դա էլ, անքննելի է, անվիճելի։
Ամեն գիշեր նստում էի պատշգամբում, 
սպասում, որ լուսինը դուրս գա, որ 
մենակ չմնամ։ Իմ ամբողջ տարին մի 
գիշերում մնաց։ Երբեք, ոչ մի անգամ 
ու ոչ մի գիշեր ես ինձ հետ չէի զրուցել 
այնքան անկեղծ, ինչպես այդ գիշեր։ 
Հետևություն. մեկ-մեկ բոլորից հեռու 
ու մենակ մնալ պետք է, էմոցիաները 
արտահայտել՝ լացելու չափ։
Երբ լրացավ 10-րդ օրը, ես 
վերադարձա Երևան։ Ինչպես եկել էի, 
այդպես էլ գնացի. պապիս ճակատից 
համբույրն էլ մնաց ինձ հետ, տատիս 
կարոտված գիրկն էլ։
Էլի օրեր պակասեցին օրացույցից։
Ես կանգնած եմ դաշնամուրի կողքին 
ու պատրաստ սպասում եմ, որ լսեմ 
առաջին նոտան ու երգեմ։ Ինձնից 
գոհ եմ, այո՛, ամառը տանջվել, 
քրտնել եմ, որ նոտաները սովորեմ, 
փաստորեն, պարզվեց, միայն շոգից 
էի քրտնել։ Նայում եմ նոտաներին 
ու փորձում պարզել՝ սա ի՞նչ է, ո՞վ 
կիմանա։ Բայց երգելու ժամանակ հո՜ 
երգում եմ, ու թվում է` ամբողջ տարվա 
կուրսը յուրացրել եմ։ «Նոտաների 
արագացված դասավանդում ընդամենը 
3 ամսում», կարելի էր այսպես էլ ասել, 
վատ չի հնչում։ Մարդիկ տարիներով 
սովորում են, ես եկել 3 ամսում ուզում 
եմ առանց ծամել կուլ տալ։
-Քննությունդ 10 ես ստացել, գիտե՞ս։
-Ե՞ս, 10՞։ Հո մի թիվ ավել չե՞ք լսել։
Զարմանում եմ ու ինձ վրա զայրանում՝ 
թե ինչու զարմացա։ Նախորդ տարին` 
9, առաջին տարին` 8, իսկ հիմա` 
10 (խնդրում եմ՝ չմտածեք, թե 20-
ից եմ ստացել 10, ո՛չ, 10-ից 10)։ Իմ 
հաջողությունն էր, ձեռքբերումը ու 
էն հույսը, որ ի սկզբանե ասում եմ՝ 
վերջում է մեռնում։
Ես իմ 2021-ը Սահյանի հետ եմ 
փակում.
Ես չիմացա թե ինչո՞ւ, 
Դու չիմացար, թե ինչպե՞ս...
2021-ի բոլոր էջերի արանքում էջանշան 
դրել, ընդգծել, պատռված էջերս իրար 
միացրել, կազմել, հատվածներն էլ 
անընդհատ մտքիս մեջ կրկնել։
Նոր օրացույց ունեմ։

ԺԵՆՅԱ ԵՂԻԿՅԱՆ

ՀԵՏՀԱՇՎԱՐԿ
Աշխարհագրության դասը Արցախով 
փակվեց, ու չնայած աշխարհը երբեք 
էլ իր սեփական գիրը չունեցավ 
Արցախի համար, բայց ասում 
եմ՝ աշխարհագրության դասը 
Արցախո՛վ փակվեց... Ես լուռ լսում 
եմ, պապանձվել եմ, Արցախի մասին 
է խոսում (ես անգամ մտքիս մեջ չէի 
խոսում) ու ցուցափայտով սահում է 
քարտեզի վրայով։
Պարո՛ն Դավթյան, Ձեր ձեռքը չի՞ 
դողում Արցախի սահմանները ցույց 
տալիս։ Ցուցափայտը լուռ իր գործն էր 
անում։ Հիմա երևի աչքերում արցունքը 
գնդված քարտեզի վրայով այս ու այն 
կողմ է սահում։ Էլ ուրիշ քարտեզ կա՞, 
մի քիչ էլ իր վրա քարացած նայենք. 
այս մեկը ամոթից կարմրել է։ Այդքան 
քարացած հայացքներ, բոլորիս մտքին 
էլ մի բան՝ «...»:
Ու ես մտածում եմ. «էլի մի տարի 
ավարտվում է, իսկ Արցա՞խը...»։
Ասում էի ու անընդհատ կրկնում՝ հույսը 
վերջում է մեռնում։ Բա լավ, վերջը ե՞րբ 
է, և իսկապես, նկատե՞լ ես, երբ պահը 
գալիս է, ու քեզ թվում է, թե վերջ, էլ 
հույս չկա, միևնույն է, շարունակում 
ես հավատալ, ու ավելի շատ քան այն 
ժամանակ, ավելի շատ, քան նախկին 
դու-ն։
Մի օր ցուցափայտը գլուխը բարձր 
էնքա՜ն տարածքներով է անցնելու, 
հետո միանա մի կետի, և ես լսեմ՝ 
Հայաստանի Հանրապետություն։ Ու 
էլ ոչ մի քարացած հայացք, էլ ոչ մի 
անբարբառ ու անծիր մտքեր։
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Գիտեմ, նեղացել ես ինձանից. ուշ-
ուշ եմ շիրիմիդ այցի գալիս։ Քեզ 
կորցնելուց հետո ինքս ինձ ու քեզ 
խոսք տվեցի երկրորդ տունս դարձնել 
հողե ննջարանդ։ Բայց արի ու տես, 
որ խոստումս չեմ պահում։ Երևի 
թե հենց նրա համար, որ զգում եմ 
ներկայությունդ իմ մեջ։ Բայց դա 
արդարացում չէ ինձ և արդարացում 
չէր հեռանալուդ։ Բայց դու ի՞նչ մեղք 
ունեիր, և ո՞րն է մեղքը իմ` քեզ 
մտքումս ողջ պահելու համար։ Ես 
չեմ հավատում, թե մի օր կտեսնեմ 
քեզ, և գիտեմ, որ երբեք ինձ չես 
մեղադրել ոչ մի հավատք չունենալու 
համար։ Ես պարզապես հավատում 
էի, որ կտեսնես ինձ նպատակներիս 
հասած և կհպարտանաս ինձով, 
քանզի ամեն ինչ անում էի քեզ 
հպարտություն պարգևելու համար։ 
Բայց հիմա անիմաստ է ամենը առանց 
քո ներկայության։ Երևի թե կամաց-
կամաց սկսեմ մեղադրել ինձ ամեն 
ինչից հիասթափվելու համար։
Անցնում են օրերը, ու ավելի եմ 
հեռանում քեզանից։ Տպավորություն 
է, թե անցյալ կյանքում եմ ունեցել քեզ. 
է՜հ, քեզ կորցնելուց հետո կորցրի և 
ինձ, վերածնվեցի մի աշխարհում, 
որտեղ մեկ վայրկյան ապրել անգամ 
չէի ցանկանա։ Բայց ապրում եմ, 
քանզի վախենում եմ այս կյանքն էլ 
կորցնել և վերածնվել նորից։ Այնպես 
որ, շարունակելու եմ ձևացնել, թե 
խաղ ու պար է կյանքն ինձ համար, որ 
կողքիններս մեկ րոպե անգամ չխղճան 
ինձ։ Դու ես դաստիարակել ինձ իբրև 
ուժեղ մարդ, ես իրավունք չունեմ թույլ 
երևալու։ Թող կարծեն, թե խենթ եմ, 
կամ փոքր երեխա, որը չունի ոչ մի 
մտածմունք ու խնդիր։ Բայց թե գան 
ու ասեն, որ օրերից մի օր կտեսնեմ 
քեզ, կդադարեմ ուժեղ ձևանալուց և 
չեմ զսպի ուրախության արցունքներս։ 
Քեզ մոտ կգամ նպատակներիս 
հասած ու մեծ ձեռքբերումներով, որ 
կրկին հպարտության փայլը տեսնեմ 
աչքերումդ։ Բայց ինձ փակված ու 
սառը աչքեր պետք չէին, հա՛յր։ Այս 
ճղճիմ կյանքը չխղճաց ո՛չ ինձ, և ո՛չ 
քեզ։ Մի հարցում է սիրտս հանգիստ, 

որ մայրդ չտեսավ քեզ այդպես 
անշարժ ու անշունչ։ Տանջված կյանք 
տեսած տատուս առաջին անգամ 
երանի տվեցի քեզ կորցնելու այդ 
ծանր օրերին։ Երանի եմ տալիս և 
իմ մեծ, բայց մեծանալ չհասցրած 
եղբորս և ծանր հիվանդությամբ 
մահացած պապուս։ Ու հիմա էլ 
ապրում եմ հույսով, որ այլևս ոչ մեկին 
երանի տալու կարիք չեմ ունենա ու 
միակ տունս չեմ դարձնի այդ հողե 
ննջարանը։ Կներես, թե խոսում եմ 
կոտրված ու վատը մտածող մեկի 
նման։ Պարզապես ինձ արդարացնելու 
ոչ մի պատճառ չեմ կարողանում գտնել 
շիրիմիդ չայցելելու համար։ Ինձ էլ 
հասկացիր. ամեն անգամ քեզ մոտ 
գալիս մեր հրաժեշտի հուշերը խեղդում 
են կոկորդս։
Շուտով ծննդյանդ օրն է։ Կայցելեմ 
շիրիմիդ սպիտակ մեխակներով։ 

Հիշում եմ, սիրում էիր սպիտակ 
մեխակներ...

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
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«Գրողը քեզ տանի, անիծյալ 
Բելլա»,- գոռաց մեկը սևացած 
պատերով շինության չորրորդ 
հարկում ու ինչ-որ բան ձեռքից 
թափով շպրտեց լուսամուտից դուրս։ 
Ես հանկարծակի կանգ առա ու 
քարացա տեղումս, մինչև կվերջանար 
սպիտակ խալաթավորների 
խառնված շքերթը ուղիղ վրայովս ու 
կդադարեր ականջներումս խշշացող 
անվտանգության ազդանշանների 
սահուն տեմպը։
Երբ հոսքը խաղաղվեց մի քիչ, 
շարունակեցի փնտրել ինձ 
անհրաժեշտ 217-րդ պալատը, ասես 
արտառոց ոչինչ չկար... Միջանցքում 
խմբված հավաքարարներից փորձեցի 
պարզել 217-ի տեղը, որը միշտ 
մոռանում էի՝ չնայած մի քանի շաբաթը 
մեկ էստեղ էի, հավաքվածների 
այլայլված աչքերից կաթկթում էր մի 
արտահայտություն, որ էստեղ պիտի 
վաղուց սովորական դարձած լիներ։
- 217-ի հիվանդը վերջերս ագրեսիվ 
է իր մոտ էկածների հանդեպ... 
Մի որոշ ժամանակ էդ սենյակ չի 
կարելի մտնել,- վերջապես, խմբից 
անջատվելով ու առաջ գալով, 
պատասխանեց մի կիսապառավ, 
ում դուրս ցցված այտոսկրերի ու փոս 
ընկած աչքերի սարսափը էնպես 
համակեց ինձ, որ առաջին պահին 
կասկածեցի սրա ով լինելու մեջ:
- Իսկ Դուք ո՞վ եք,- սպասում էի, որ 
հիմա կհայտնի, թե ինքը ծովակալ 
Նելսոնն է, սրանք էլ իր ռազմանավի 
սպաները, որոնց հետ շտապում է 
Բոնապարտի ճամփան կտրել, բայց 
կինը շատ հանգիստ պատասխանեց.
- Ես հերթապահ բուժքույրն եմ, 
բժիշկն արգելել է 217 մարդ թողնեմ՝ 
անվտանգությունից ելնելով,- ապա, 
աչքերով ամբողջ միջանցքը չափելուց 
հետո, նորից նայեց վրաս, հիշեց, 
կարծես, որ ես դեռ էստեղ եմ,- իսկ 
դուք Արսենի հետ ի՞նչ ունեք։
Արսենը 217-ի հիվանդն էր... 
Համատեղության կարգով նաև 
նախկին դասընկերս, 2-7-րդ  
դասարաններում ես ու Արսենը 
իրար կողքի էինք նստել՝ երկրորդ 
շարքի առաջին զույգ նստարանին, 
ու ինչպես նման դեպքերում է լինում, 
շատ մտերիմ էինք: Ավարտական 
դասարանում մի երեկո Արսենը 
հորից թաքուն մեքենան վերցնում է 
քաղաքում մի պտույտ տալու համար, 
բայց ողբերգական պատահարը 
կիսատ է թողնում խրախճանքը: 
Ոստիկանական մեքենան, ուրեմն, 
սկսել էր Արսենի հետևից քշել, իսկ էս 

ՈՒՐԻՇ ԳԻԺԸ՝ ՓԻԼԻՍՈՓԱՆ...
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հիմարը, որ վարորդական իրավունք 
չուներ, փորձել էր ծլկել տեսադաշտից 
և ուշք ու միտքը ոստիկաններին 
տված, չէր նկատել, թե ոնց երկու 
հոգի հայտնվեցին իր գրողի տարած 
մեքենայի անիվների տակ... Արսենը 
իրեն դուրս էր նետել մեքենայից, գրկել 
չորս տարեկան աղջնակին, ով մոր 
հետ Աստված գիտե՝ ուր էր գնում, բայց 
մինչև կփորձեր մի բան անել, երեխան 
հենց իր ձեռքերի մեջ մահացել էր: 
Դրանից հետո Արսենը դարձավ էս 
գժանոցի 217-րդ պալատի մշտական 
բնակիչը: Մենք դասընկերներով 
պայմանավորվել էինք, որ ամեն 
ուրբաթ մեզնից մեկը Արսենին պիտի 
այցելի ու ամբողջ շաբաթվա մեր 
սովորածը պատմի նրան: 217-ում 
նույնիսկ գրատախտակ ու կավիճներ 
էինք տեղավորել. պատանեկան 
ապուշ սենտիմենտալություն, բայց 
ինչպես միշտ է լինում՝ տխմար 
սովորություններին դժվար է հրաժեշտ 
տալ, ու մենք ավարտելուց հետո էլ, 
շարունակում էինք էստեղ երևալ, միայն 
թե, ամեն ուրբաթ Արսենին այլևս 
պատմելու դաս չունեինք: Հաճախ 
գալիս էինք, նստում, լռում ուղղակի, 
պարտքը կատարում ու առանց մի 
բառ ասելու թողնում հեռանում մեզնից 
արդեն լրիվ օտարացած էս խելագարի 
սենյակից։
Դասարանի աղջիկներին տեսնելիս 
Արսենը վազում էր ընդառաջ, ծնկի 
գալիս ու ներողություն խնդրում մեր 
երեխաներին սպանելու համար։ 
Բուժքույրերը պատմում էին, որ իրենց 
տեսնելիս էլ նույնն է անում: Բժիշկն էլ 
եզրակացրեց, թե շիզոֆրենիայի էս 
փուլում մեղքի զգացումն էնքան է աճել, 
որ խեղճը կարծում է՝ ոչ թե մի 
հոգու է սպանել, այլ աշխարհի 
բոլոր երեխաներին։
Մինչև բուժքրոջից, որ 
կարծես նորեկ էր էս 
հարկաբաժնում, Արսենի 
վատանալու պատճառն էի 
ուզում հասկանալ, միջանցքում 
նորից իրարանցում սկսվեց: 
Սպիտակ զսպաշապիկով, 
գզգզված մազերով մի 
գեղեցկադեմ երիտասարդի 
ինչ-որ տեղ էին տանում: 
Սա երևի հանգստացնող էր 
ստացել, հազիվ պառկել էր 
պատգարակի վրա՝ գլուխը 
դրանից դուրս կախված, 
աչքերը չռած, միայն անլսելի 
մրմնջում էր.
- Ես քո հախից կգամ, 
սատանայի բաժին Բելլա... 

Դեռ կտեսնենք՝ ով կհաղթի։
Հասկացա, որ քիչ առաջ աղմուկ 
բարձրացրած հիվանդն է։ Բուժքույրը, 
որ հաստատ նորեկ էր ոչ միայն 
հարկաբաժնում, այլ էս աշխարհում, 
ձեռքերով դեմքը մի քանի վայրկյան 
փակած գլուխը տարուբերելուց հետո, 
սկսեց.
- Աղջիկս, դու 21-րդ դարում լսած կա՞ս, 
որ մարդ սիրուց գժվի:
Գլուխս թեթև շարժեցի դեպի խոսողը, 
ու թեև էս շենքում ոչնչից զարմանալ 
պետք չէր, բայց տեսարանը մի քիչ 
ազդել էր վրաս։
Բուժքույրը, որ հավանաբար շատ 
էր ուզում մեկի մոտ թափել ներսում 
հավաքածը, հետ-հետ գնաց ու իրեն 
նետեց միջանցքում շարքով դրված 
աթոռներից երկուսի վրա (հաստլիկ 
էր)։ Ես ավտոմատ հետևեցի նրան։
- Մի շաբաթ է, ինչ էստեղ աշխատանքի 
եմ անցել, բայց երևի դուրս գամ, թե չէ 
մի քանի օրից ես էլ եմ տեղափոխվելու 
էս պալատներից մեկնումեկը։
Լուռ էի: Արսենի մասին էի մտածում:  
Հետո Բելլայի, հետո հանկարծ 
ինձ սկսեց հետաքրքրել երեխայի 
անունը, որին Արսենը հողի բերանը 
գցեց ժամանակից շուտ: Չլինի՞ 
անունը Բելլա է: Չգիտեմ՝ ինչու նման 
հիմարություններ էին պտտվում 
ուղեղումս։
- Բոլորն են խղճալի վիճակում, բայց 
էս տղան,- գլխով պատգարակը ցույց 
տվեց, որ դեռևս երևում էր միջանցքի 
հեռավոր ծայրին,- էս տղան ուրիշ 
դարաշրջանից է, ու չգիտեմ՝ որ 
մոլորակից։
Դեռ լուռ էի: Մտածում էի. տեսնես 
էդ երեխայի (որի անունը կարող էր 

և Բելլա լինել) ծնողներն ինչքա՞ն 
են ատում Արսենին: Տեսնես` մեզ 
էլ են ատո՞ւմ, որ Արսենի համար 
գրատախտակ ճարեցինք։ Ես իրենց 
փոխարեն հաստատ կատեի։
Բուժքույրն աչքերն էր սրբում ու ձեռքի 
հետ էլ հայացքով ինձ հանդիմանում, 
թե ինչո՞ւ չեմ միանում իր ողբին, 
իսկ ես դեռ հիշել էի փորձում, թե 
ո՞ր թվականին Արսենը էդ էրեխու 
գլուխը կերավ ու եթե չուտեր, հիմա էդ 
երեխան քանի՞ տարեկան կլիներ։
- էս թվին ո՞վ կխելագարվի սիրուց,- 
համառաբար շարունակում էր 
բնականից առանց էդ էլ զարհուրելի 
իր դեմքն ավելի այլանդակած էս կինը, 
ում խալաթի ուսերը, ինչպես բոլոր 
հաստլիկ բուժքույրերի պարագայում է 
լինում, պետք եղածից ավելի բարձր էր 
թռել։
Մտքերով չգիտեմ՝ ուր էի հասել... 
Ուղեղումս պտտվում էր իտալական 
մի երգ «...բելլա չաո, բելլա չաո, չաո, 
չաո...»: Էդ ընթացքում բուժքույրն 
արդեն ջուր դարձած իր անձեռոցիկն 
էր շրջում, դեռևս չթրջված մի գրողի 
տարած հատված փնտրելով, դարձյալ 
թրջելու համար։ Տեսնես` ավելի 
շատ ո՞ւմ լացն է լացում՝ էս գժերի՞, թե՞ 
մեր բոլորի, որ դեռ երկար սրանց 
գժությունների հանդիսատեսն ենք 
լինելու: «Բելլա չաո, չաո, չաո...»:
Չնկատեցի` ոնց սկսեցի վերջին 
բառերը բարձր կիսաերգելով, 
կիսաասմունքելով փնթփնթալ։
Բուժքույրը, Բելլա բառը լսելուն պես, 
նորից վերագտավ իր ողբի նախկին 
ուժգնությունը։
- Ախր, մի աղջկա համար գժվե՞լ։
- Բելլայի՞ համար,- վերջապես նայեցի 
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կնոջը:
- Չէ, ի՞նչ Բելլա: Սիրած աղջկա 
անունը ոչ մեկին չի ասում: Ասում 
է՝ գերեզման եմ իջեցնելու հետս: 
Երկու տարի անընդհատ աղջկան 
սիրո խոստովանություն է արել, 
բայց աղջիկը մերժել է: Ասում են՝ 
սրան գժանոց բերելու նախորդ օրը 
էդ աղջիկն ամուսնացել ու թռել է 
Ամերիկա: Սա էլ ո՛չ տվել է, ո՛չ առել։
- Իսկ Բելլան ո՞վ է,- հարցնում եմ ու 
մտածում. «էսպես ո՞նց կլինի, ախր, 
ո’չ գժերին եմ հասկանում, ո’չ էլ տգեղ 
դիմագծերով գժապահներին»։
- Բելլան էդ անտեր հեռախոսի գյուտի 
հեղինակն է... Չէ՛, մի րոպե, Բելլա չի 
անունը, սա սխալ է արտասանում: 
Էդ հեռախոս ստեղծողը տղամարդ 
է էղել: Սպասի, սպասի,- գլուխը 
կախելով ու ցուցամատը շրթունքներին 
մոտեցնելով փորձում էր անունը 
մտաբերել,- ախր, էրեկ աղջկաս 
հարցրի, է... Դու ասա, է...
- Ալեքսանդր Բե՞լլ,- միևնույն է, ոչ մի 
բան չհասկանալով, հուշեցի:
- Այ, ապրես,- համարյա ծափ տալով, 
վեր թռավ տեղից,- էդ Ալեքսանդր Բելլի 
հետ է սրա կռիվը,- ու սկսեց պատմել 
քսանհինգը դեռ չանցած էս դժբախտի 
պատմությունը։
Որն էսպիսին էր: Հոգեբուժարանում 
հայտնվելուց հետո էս տղան ամեն 
կերպ փորձում է ձեռքն ընկած 
բոլոր հեռախոսներով զանգել իր 
սիրած աղջկան, բայց հավանաբար 
ամեն անգամ համարն է սխալ 
հավաքում, ու երբեք իր զանգերին 
ոչ ոք չի պատասխանում, (թեև 
ի՞նչ տարբերություն, եթե ճիշտ էլ 
հավաքեր, միևնույնն է, պատասխանը 
իր սրտով չէր լինելու)։ Շարունակ 
անպատասխան զանգերից հետո, 
ուրեմն, տղան հասկացել էր, որ էս 
աշխարհում մի թշնամի ունի, ու դա 
հեռախոսի գյուտարարն է՝ Ալեքսանդր 
Բելլը, որի անունը, առանց վերջինիս 
համաձայնության, իգականացրել էր` 
Բելլա սարքելով։
Բուժքրոջ բառերով ասած «...Սա 
էդքան էլ գիժ չի, ավելի ճիշտ, գիժ է, 
բայց ուրիշ գիժ, փիլիսոփա գիժ է...»: 
Էս խեղճ պառավը որտեղի՞ց գլխի 
ընկնի, որ բոլոր փիլիսոփաներն էլ 
մի օր հոգեբուժարան են նետվում ՝ 
չափից դուրս շատ բան հասկանալու 
ցավից։ Երբ հետաքրքրվեցի, թե ինչի՞ց 
է ենթադրում, «որ սա փիլիսոփա 
է», պատասխանեց, թե երբ երկու 
օր առաջ մտել էր սենյակը կարգի 
բերելու, տղան շատ հանգիստ էր եղել, 
իրեն «կուլտուրական դեպուտատի 

նման» հարցրել էր. «Մայրի՛կ, դու 
գիտե՞ս, թե էդ գրողի տարած Բելլան 
ինչի համար հեռախոս ստեղծեց»: 
Կինը պատասխանել էր` «Դե, երևի, որ 
մարդիկ իրար զանգեն»:
- Էդ դեպքում, ինչի՞ իմ զանգերին 
ոչ մեկ չի պատասխանում,- լաց էր 
եղել «ուրիշ գիժը»,- էդ սատանա 
Բելլան բոլորիդ հեռախոսները ճիշտ 
է սարքել, իմ հեռախոսը սարքելուց 
երևի «պերերիվի» ժամն է եղել ու 
գլխառադ է արել։ Ես դրան կբռնեմ 
ու մռութը կջարդեմ։ Հետո նայել էր 
պատուհանից երկար ու տխուր,- 
Բելլան սխալ արեց, որ փչացած 
հեռախոս ստեղծեց։ Պիտի չաներ...
Էդ օրը, երբ պառավ բուժքույրը 
պատմում էր ինձ էս ամենը, 
հերթական անգամ տղան հեռախոս էր 
ճարել, նորից անպատասխան զանգ 
արել ու կատաղել 
Բելլի վրա, ով երևի, 
շատ կնեղվեր, երբ 
իմանար իր անվան 
անպատվաբեր 
հնչյունափոխության 
մասին։
217 պալատը... Չէ՛, 
էնտեղ հիվանդը 
ագրեսիվ է դարձել։ 
Չորս տարեկան 
երեխային մեքենայով 
տրորելուց հետո դա 
ամենաքիչն էր, որ 
կարող էր լինել 217-
ի հիվանդի հետ, ով 
ինչ որ մի ժամանակ 
դասընկերս էր ու 
կողքիս էր նստում։
Երբ դուրս եկա 
հոգեբուժարանից, 
արդեն մթնշաղ էր, 
անտանելի պառավը 
կարճ կապել 
չսովորեց։ Կասկած 
չունեմ՝ նրա վախերը 
արդարացված են. մի 
քանի օրից, անշուշտ, 
պալատներից մեկում 
է տեղավորվելու։
«Բայց իմ ի՞նչ պետքս 
է»,- մտածում եմ ու  
թիկունք դարձնում 
տուֆից սարքած 
էս շինությանը, որի 
չորրորդ հարկում 
միշտ տարօրինակ 
բաներ են 
կատարվում... 
Ասենք, կարծում եմ, 
բոլոր հարկերում էլ 

էդպես է։
Տեսնես, եթե էդ չարաբաստիկ 
գիշերը Արսենը հոր զանգերին 
պատասխաներ, էսօր 217 պալատը 
ու 4 տարեկանի գերեզմանափոսը 
դատարկ կլինեի՞ն։
Ա՜խ, գրողի տարած Բելլ, ինչի՞ էս 
գժանոցում բոլորի հեռախոսները 
թարս սարքեցիր,- դուրս եմ տալիս, 
հետո ձեռքի մի շարժումով գրողի 
ծոցն ուղարկում 217-ն է՛լ, աղջիկ 
դարձած հեռախոս ստեղծողին է՛լ, 
պառավ բուժքրոջն է՛լ, որ կարծես, գիժ 
դառնալու հակումներ ունի ու հեռանում 
շենքից, որի ներսում, երևի, հենց էդ 
պահին նորից իրարանցում է։

ՄԵԼԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Դու փակել ես էջը, ես՝ գիրքն եմ այրել:
Ես աշխարհում կամ ու չկամ՝ քոնում: 
Դու էն աշխարհում ես վաղուց, որ իմն 
է:
Դու գտել ես աշխարհ ու այն կառուցել, 
ես ստեղծել եմ ավազից:
Դու անցել ես աշխարհներ, ես 
բանտարկված եմ իրականությանս 
մեջ:
Դու բախտավոր ես, որ ես քո բախտը 
չէի, ես ունեմ բախտ՝ քեզնից նվեր, որ 
դժբախտությունս էր:
Մոռացումը քեզ հարկավոր չէ, իսկ ես 
մոռացված եմ հիշողությանս մեջ:
Դու նույնն ես, անցորդները քեզ չեն 
փոխել: Ես չկամ անցորդների հետ. էլի 
նույնն եմ ես:
Աշխարհում կան շատ ճանապարհներ, 
իսկ ճանապարհներում աշխարհներ՝ 
շատ քիչ:
Դու տգեղ ես, անսահման տգեղ, 
բայց դա ինձ չի խանգարել երբեք: Ես 
գեղեցիկ եմ, անսահման գեղեցիկ, իսկ 
դա քեզ խանգարեց:
Դու խոսում էիր ինձ հետ, ես՝ քեզ հետ: 
Մենք խոսում էինք այնքա՜ն հարմար, 
այնքա՜ն ճիշտ, այնքա՜ն հեշտ: Ես 

խոսում էի, հասկանո՞ւմ ես, ես խոսում 
էի, ինչպես ոչ միշտ, ինչպես երբեք:
Ես այն մեկն եմ, ում ձեռքն անդունդի 
եզրից չքաշեցիր ու կողքիդ չգցեցիր, 
թողեցիր գնամ ու դու մենակ մնացիր: 
Քո աշխարհը քանդել ինձնով դու 
չուզեցիր:
Դու չթողեցիր ինձ մոտ, դու ինձ 
չսպանեցիր: Ես քեզ չսպանեցի, 
որովհետև ուժ դու ինձ չտվեցիր, թույլ 
չտվեցիր: Դու մեռած ես երևի ու ապրել 
չուզեցիր:
Դու հորինվածք ես ու մի քանի 
րոպեներ: Ես խփնված եմ, որ գրում եմ 
քո մասին այսպես:
Դու կյանքից հոգնել ես ու այնքան 
պարզ ես այդպես: Ես այնքան դժվար 
եմ, բայց կյանքից չեմ հոգնել, կյանքն է 
ինձ ուժասպառ արել:
Ես թանտրոն չգնացի էդպես էլ ու 
մոռացա քեզ: Քանզի ես միայն 
ստեղծեցի շարունակություն ու 
չպահեցի այն, ինչ իրապես էր եղել:
Որովհետև դու ներկայացում ես ու 
անցորդ: Իսկ ես ուղղակի՝ անծանոթ: 
Իսկ թե նման ես ինձ, դու էլ ես իմ պես, 
ապա ես ֆիլմ եմ ու վեպիդ մի գլուխն 
արդեն: Տես, նույնիսկ սա՛ չգիտեմ:
Դու տեսնում ես ինձ քո գույնի մեջ: Իմ 
գույները կորչում են քեզ հետ:
Դու գտել ես ինձ քո հետ, ես փնտրում 
եմ քեզ իմ մեջ:
Դու չես լսում ինձ, բայց մտածում ես, որ 
տեսնում ես ու գիտես: Ես լսում եմ քեզ, 
բայց չեմ տեսնում ու չեմ էլ տեսնի երևի 
երբեք, որովհետև դու միշտ գիտես, 
իսկ ես՝ երբեք:
Դու հարվածներ ես ստանում բազում 
ու ինձ պատմում ես, թե հարցնեմ: Ես 
հարվածներ երևի նույնպես ստացել 
եմ, բայց այնքա՜ն կուզեի լռեիր ինձ 
լսելու պես ու երևի ես կխոսեի, երևի չէի 
գոռա հիմարի պես:
Դու քնքշանքս ու հանգիստս ես մեկ-
մեկ:
Ես քեզ չեմ տա ինձ երևի երբեք:
դու՝ Դու, Ես՝ ես:

ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՇԱԿՅԱՆ

ԴՈՒ` ԴՈՒ, 
ԵՍ` ԵՍ
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ՏԱ՜Տ...
Որքան տաք ու ճերմակ էին ձեռքերդ, 
տա՜տ։ Ձմեռ է արդեն, ու դու ինձ 
հետ չես: Գիտե՞ս, և խոսքն ամենևին 
էլ ֆիզիկապես չլինելուդ մասին չէ, 
այլ հոգեպես։ Ես սկսել եմ չզգալ 
ներկայությունդ կողքիս, չգիտեմ, գուցե 
նեղացա՞ծ ես։ Տատ, ուշ-ուշ եմ գալիս 
քեզ մոտ, հավանաբար դրանից, բայց 
ա՜խր, մտքերս, գրեթե միշտ քեզ հետ 
են։
Հիշո՞ւմ ես, թե ինչպես էիր գլուխս 
շոյում, երբ դպրոցում բարձր էի 
ստանում։ Հիշո՞ւմ ես այգին՝ աշնանը, 
երբ հավաքում էինք կարմրականաչ 
խնձորներն ու լցնում գոգնոցիդ 
փեշերը։ Տատ, ասել, որ քեզ շատ 
եմ կարոտել, մեղմ կլինի մի փոքր, 
որովհետև անգամ բառերն այս չեն 
մեղմում կարոտս։ Ես կարոտել եմ  քեզ 
հետ անցկացրած օրերս, գեղեցիկ 

խորհուրդներդ ու ճիշտ կյանքդ։
Քեզ՝ միասին պտտվելով եմ հիշում, 
ծիծաղդ դեմքիդ, քեզ այդպես եմ 
սիրում, չափից շատ աշխատած 
ու բոլորիս մասին հոգ տարած 
տեսակդ եմ սիրում։ Տա՜տ, չնեղանաս 
խնդրում եմ, բայց քեզ ավելի սիրել 
եմ՝ անկողնում պառկած, երբ նստում 
էի կողքիդ, ու խոսում էինք երկար՝ 
ինձնից ու քեզնից, աշխարհից ու 
մարդկանցից։
Ես փոքր եմ եղել, ու չեմ հասկացել, 
որ ուղիղ չքայլելուդ պատճառը շատ 
ծանր արած գործերիդ հետևանքն էր, 
ոչ թե մեջքի ցավերը: Ես փոքր եմ եղել 
ու չեմ հասկացել, որ քաղցր բլիթները 
ոչ թե չէիր սիրում, այլ չէիր ուտում 
դիտմամբ՝ տալով ինձ։ Ես փոքր էի 
ու շատ բաներ նոր եմ հասկանում, 
շատ բաներ հասկանալու համար էլ 
դեռևս փոքր եմ, տատ։ Իսկ հիշո՞ւմ 
ես՝ օրերը, երբ մենակ էինք մնում՝ 
ամենահիշվող պահերը կյանքիս քեզ 

հետ են կապված, որովհետև, թե ինչ 
էինք խոսում, ինչ խորհուրդներ էիր 
տալիս՝ մնաց մեր մեջ միայն։ Գիտե՞ս, 
դեղատուն մտնելիս հայացքս սևեռված 
է այն դեղերի վրա, որոնք խմում էիր։ 
Ինչո՞ւ էիր խմում, դու էլ չգիտեիր... 
Ցավոք։
Տա՛տ, քեզ սիրե՞լ են, քեզ գնահատե՞լ 
են, հիշում ու կարոտո՞ւմ են քեզ։ Ներիր 
ինձ, բայց ես պատասխան տալ չեմ 
կարող նրանց փոխարեն, ինչպես 
չէի կարող խոսել, երբ մնում էինք 
մենակ, ու ասում էիր, որ քեզ չեն գալիս 
տեսնելու, որովհետև դու հիվանդ ես, 
ասում էիր՝ երբ դառնում ես ինչ-որ 
գործի համար անպիտան, քեզ սկսում 
են մոռանալ։ Քեզ չեն եկել տեսնելու, 
որովհետև աշխատասեր ու եռանդուն 
այդ կնոջը, թուլացած ու պառկած 
վիճակում տեսնելը ցավ է եղել իրենց 
համար։
Տասնապատիկ անգամ ավել էր 
ցավն ինձ համար, երբ ամբողջական 
հացի կտորը բաժանում էի մասերի ու 
կերակրում քեզ։
Քո մասին պատմելուց աչքերս 
արցունքոտվում են, այդ արցունքները 
շատ թանկ ու ծանր են, որովհետև 
ես կարոտել եմ քեզ, տա՜տ՝ սպիտակ 
մազերով, պայծառ աչքերով ու 
ամենանուրբ ձեռքերով՝ ՔԵԶ կարոտել 
եմ, տատ...

ԵԼԵՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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«ԵՍ ԱՐԴԵՆ ՄԻ 
ՔԻՉ ՄԵԾԱՑԵԼ 
ԵՄ, ՄԱՅՐԻ՛Կ»
Ոտքիս ծայրին թե կանգնեմ,
Մեծ սեղանին կհասնեմ...
Ոտքիս ծայրին կանգնելով շատ բաներ 
արել ու փորձում եմ անել ամեն օր, 
ինչպես սովորական մարդիկ, ինչպես 
դու, սիրելի՛ ընթերցող։ Սա կարծես 
փոքրիկ բաց նամակ է ուղղված 
մայրիկին. նա կընդունի՞ արդյոք 
ընտրածս վերնագիրը՝ չգիտեմ, բայց 
կարելի է ընդունել, որ մի քիչ մեծանալը 
անցավ աչքս թարթելուն զուգահեռ։ 
Չէի ուզի այսքան շուտ հասկանալ, որ 
օրվա ժամանակը չի հերիքում մեզ, 
չէի ուզի այսքան շուտ հասկանալ, 
որ կան բաներ, որոնք կարող են 
շրջադարձային լինել, փոխել մեզ ու մի 
քիչ էլ հիասթափեցնել։
-Մայրի՛կ, մի՞թե դու գիտես ժամանակի՝ 
այսքան արագ թռչելու գաղտինքը, 
ասա՛ ինձ։
Ինչքան էլ փորձեմ քեզնից 
պատասխան կորզել, մեկ է, դու էլ չես 
իմանա, ի՞նչ իմանաս, դու մեծանում ես, 
մենք էլ վազում ենք ետևիցդ։ 
Տուն, շենք, փողոց, ճանապարհ, 
ոչինչ էլ ինձ արդեն այստեղ, քաղաքի 

այս խառնաշփոթ իրարանցման, 
մարդկանց՝ դիմակի տակ թաքնված 
«պերճ» դեմքերի մեջ չի զարմացնում։
Մի ժամանակ պատերազմ չտեսած 
սերունդը պատերազմի մասնակից է 
դառնում ամեն օր ու վայրկյան։ Մեր 
պատերազմն առաջինը հողի ու ջրի 
համար է, հետո՝ համաճարակի դեմ, 
հետո՝ առցանց-առերես, դասի գնալ-
չգնալու, երբ համակարգիչն ասում 
է` stop: Հանդիպումն ավարտվեց, 
ասելիքդ պահիր մյուս դասաժամի 
համար, հետո, հետո...
Անվերջ շարան, չասված մտքեր, 
հետադարձ կապի բացակայություն։ 
Ու ի՞նչ։ Կռիվ եմ տալիս ես էլ. մի քիչ 
մեծ եմ, չէ՞, դե։ Ամեն քայլափոխի 
ընտրության առաջ ենք կանգնում, 
և թե որն է ճիշտ մեր ընտրածների 
մեջ, մենք էլ չենք հասկանում։ Ապրում 
ենք այնպիսի մի իրականության 
մեջ, ուր կատարվում են բաներ, 
որոնք հանդիպում ենք մեր 
կարդացած գրքերից վերջիններում, 
որովհետև կյանքը մի տեսակ լցվել 
է անհավանական երևույթներով ու 
իրադրություններով։ Կան բաներ 
էլ, որոնք կուզեինք գրքի մեջ եղածի 
պես լիներ. ազատություն, անկեղծ 
խոստովանություն, ավարտ։
Երեկ թեյում էինք տանը։ Աշուն էր, մեկի 
համար տերյանական, մյուսի համար` 

նյարդայնացնող, հաջորդի համար՝ 
վերջինը։ Այսօր արդեն մեկն է այն 
ձմեռներից, որին սպասում եմ միշտ, 
որովհետև գալու եմ քեզ մոտ, սիրելի՛ս։
Կգրկենք իրար, կուրախանանք, և 
ես այդ պահին ավելի ուժեղ կլինեմ.
ձեռքերիս մեջ դու ես, ոտքերիս տակ` 
հայրենի հողը, որի համար դողում 
ենք, և որի համար պիտի էլ ավելի 
ուժեղանանք. թույլ սրտով այն չես 
պահի երբեք էլ։
Վերջերս ավելի ինքնավստահ ենք 
դարձել, ավելի բաց ու լայն ճակատով 
ենք նայում ամենուր ու ամենքին, և 
դա էլ կարելի է համարել հետևանքն 
այն իրականության, որին բախվել ենք 
մենք՝ անվերջ պայքարող, անվերջ 
երազող, հույսով սպասող։
Մեկ-մեկ պատահում է այնպես, որ 
մոռանում եմ շուրջս կատարվող ամեն 
բան, կատակում եմ չափից շատ, 
խոսում դասերին ու դիտողություն 
ստանում` կողքիս նստողին Սյունիքից 
Երևան ամբողջ լուրերը պատմելու 
պատճառով։ Մի քիչ մեծ լինելս 
չի ստիպում մոռանալ դպրոցից 
ժառանգած այդ «ավանդույթը»։
Նամակի ուղղությունը՝ հարավ։
Կընդունի՞ արդյոք ընտրածս 
վերնագիրը՝ չգիտեմ։

ՄԱՐԻԱՄ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
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ՄՏՔԵՐ ՈՒ 
ՀՈՒՇԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ
Ողջույն: Արդեն գրեթե երկու տարի է, 
ինչ ես Հայաստանում մշտապես չեմ 
բնակվում: Ես ժամանակավորապես 
ապրում եմ Գերմանիայում, աշխարհի 
80-ից ավելի ազգերի մարդկանց 
հետ: Գիտեմ, որ ապրելակերպս 
առաջին հայացքից թվում է շատ 
գրավիչ և հարուստ տարբեր 
փորձառություններով, այդպես էլ կա: 

Բայց հեռավորությունն ու աշխարհին 
ավելի մոտ գտնվելը ինձ ավելի շատ 
կապեց աշխարհի մյուս կողմում 
գտնվող, իմ փոքր ու վտանգի մեջ 
ապրող տան հետ:
Անկեղծ ասած, երբ Հայաստանում 
էի, շատ էի ցանկանում փախչել, 
տեսնել աշխարհը, ծանոթանալ նոր 
քաղաքների ու մարդկանց հետ, փոխել 
իրականությունս... Դա անելը ինձ 
հաջողվեց: Այժմ ես մուտք ունեմ ավելի 
շատ գիտելիքների, ռեսուրսների, 
հնարավորությունների և մարդկանց 
հետ, բայց շատ հաճախ, երբ նստած 
եմ լինում դասարանում, խոսում եմ 
ընկերներիս կամ ուսուցիչներիս հետ, 

քայլում եմ փողոցներով, փորձում եմ 
քուն մտնել, և այլն, ուղեղիս խորքից 
ինձ պատում են հիշողություններ, 
մտքեր, և նույնիսկ խոսքեր ու ձայներ, 
որոնք լսել եմ Հայաստանում, տանը, 
կամ Գորիսի փողոցներում:
Երբեք չեմ հասկացել, երբ 
մարդիկ նախկինում ասում էին, որ 
կարոտում են տունը: Ես միշտ եղել 
եմ ճանապարհին, տան զգացում 
հազվադեպ եմ ունեցել: Բայց վերջերս 
նման մտքերը դարձել են հազարավոր 
մտքերիս մի մեծ հատվածը: Չգիտեմ, 
արդյոք սա այն գիտակցումի՞ց է, 
որ տունս կարող է պատերազմի 
պատճառով մի օր պաշտոնապես էլ 
իմը չլինել, կամ նրանից, որ տատս, 
ում իմ տունն էի համարում, էլ չկա, 
կամ նրանից, որ անկեղծորեն 
նախանձում եմ բոլոր նրանց, ովքեր 
հիմա շանս ունեն լսել հայերեն ձայներ 
իրենց շրջապատում, լինել տանը և 
ուտել հայկական ուտելիքներ, բայց 
փաստն այն է, որ ես կարոտում 
եմ այն ամենը, ինչը ժամանակին 
այդքան սովորական է եղել, որ դրա 
բացակայությունը այժմ գալիս է 
հիշողությունների ու կարոտի միջոցով:
Ճիշտ են ասում, որ պետք է հեռու լինել 
երբեմն, որ ավելի մոտ զգաս: Հիմա 
ես ավելի շատ եմ գնահատում այն, ինչ 
ունեցել եմ, բայց երբեք չեմ արժեվորել, 
քանի որ այն իմ ժամանակի նորման 
է եղել: Օրինակ, այստեղ երբ 
խնդրում են հայերեն խոսել, սիրում 
եմ պատասխաններ տալ Գորիսի 
բարբառով, Հայաստանի համը զգում 
եմ այլազգի օդանավակայաններում 
հայկական ուտելիքներով, սենյակիս 
Հայաստանի դրոշին նայելով և այլն:
Մի խոսքով, անչափ շնորհակալ եմ 
այն փորձի համար, որի միջոցով 
կարողանում եմ սովորել աշխարհի 
մասին և ճանաչել աշխարհը, ինչպես 
նաև գիտակցել ու անսահման սիրել 
Հայաստանի յուրօրինակությունն այդ 
ամենի մեջ և զգալ զգացմունքներ, 
որոնք իմ անձի հետ ժամանակին չէի 
ասոցացնում:

ՏԱԹԵՒ ԹԵԼՈՒՆՑ
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ԺԱՄԱՆԱԿԸ 
ԿԱՆՑՆԻ
Ժամանակը կանցնի, ու նա կգա... 
Կգա ու առանց հարցնելու կխրվի 
մութ ներկայիդ մեջ: Մթությունը քեզ չի 
խանգարի, բայց նրա ներկայությունը 
քո գլխում քեզ խորթ կթվա: Գլխացավ 
կունենաս, դեղեր կխմես, երկար 

կքնես, բայց չի օգնի, երազիդ էլ կգա...
Հետո կարթնանաս, դատարկ 
դեղատուփում գլխացավի դեղ 
կփնտրես, ուշքդ կորել է, մի փոքր ուշ 
միայն կնկատես, որ դատարկ է, ոչինչ 
չկա:
Մի պահ կլռես, կանէանաս, հետո 
խորը շունչ կքաշես, ու դա քեզ կօգնի 
վերադառնալ իրականություն: Հետո 
կհիշես, մի քանի բան կմոռանաս, 
հետո նորից կհիշես, վերջում էլ 

կհասկանաս, որ գլուխդ ամենևին էլ չի 
ցավում, գլուխդ կորցնելու աստիճան 
հոգիդ է ճչում, որովհետև միտքդ ու 
սիրտդ ընկել են հոգուդ հետևից, ինքն 
էլ վազել է, ընկել ու հիմա էլ ցավից 
ճչում է:
Հոգուդ է դեղ պետք, այլ ոչ գլխիդ, 
հոգու դեղ պետք է փնտրես, ոչ 
թե գլխացավի, ու ոչ թե դատարկ 
դեղատուփում, այլ... Չգիտեմ, երդվում 
եմ, չգիտեմ, թե որտեղ կարող ես 
այդ դեղից գտնել, խոստանում եմ, 
իմանալուն պես անպայման կասեմ:
Հոգիդ կբուժվի, հետո հերթը կհասնի 
մտքիդ, մտքերդ խճճվել են, ով ասես ու 
ինչ ասես կա գլխումդ: Ախր, զգուշացրել 
էի, ամեն պատահածի ու պատահած 
իր ներս չթողնես, սենյակիդ պես 
թափթված է դարձել ու պահարանիդ 
պես փոշոտ: Հավաքել ու մաքրել 
է պետք, կուտակված մտքերն էլ 
զգեստապահարանի ներսում եղածի 
պես դասավորել է պետք:
Բա տեսքդ ի՞նչ է, տեսքդ ավելի 
թափթփված է, մազերդ մոռանում ես 
սանրել, կոշիկներիդ վրայի փոշին էլ 
կարծես գրադարանում պահված գիրք 
լինի. մաքրող չկա: Հագուստդ կարծես 
ժամկետն անց ապրանք լինի, կներես, 
բայց շատ հին է:
Աչքերդ սառած են, ձեռքերդ` 
կնճռոտված, եղունգներդ դադարել 
ես խնամել: Քեզ ոտքից գլուխ պետք է 
նորոգես: Չէ, կներես, վերանորոգես...
Դեմքիդ գույն կգա, կվերսկսես 
շպարվել, կարմիր շրթներկով կպատես 
շուրթերդ, կշարունակես ժպտալ, 
աչքերդ շրթներկով չես ծածկի, բայց 
աչքերով էլ կժպտաս, ձեռքերդ կսկսեն 
փափկել, եղունգներդ էլ կխնամես, 
հագուստդ կփոխես, նորը կգնես, հինն 
էլ դեն կնետես, մազերդ կսանրես, 
կոշիկներիդ վրայի փոշին էլ մի լավ 
կմաքրես...
Մտքերդ էլ կդասավորես, ինչպես 
րոպեներ առաջ դասավորել էիր 
զգեստապահարանում խառնված 
շորերդ, ու սենյակդ էլ իսկույն կսկսես 
մաքրել:
Կկանգնես հայելու առաջ, կնայես քեզ, 
կհիանաս, հետո միանգամից կհիշես, 
որ մոռացել ես ամենակարևորի` 
դատարկ դեղատուփի մասին: Կվազես 
դեղատուն, կգնես գլխացավի դեղը ու 
միայն տուն մտնելուն պես կհիշես, որ 
գլուխդ չէր ցավում, ու որ քեզ հոգու դեղ 
էր պետք, այլ ոչ գլխացավի...

ՄԱՐԻԱՄ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
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Սպասումով լի երկու տարի, որոնք 
այնքան երկար են ձգվում զինվորի և 
նրան սպասող քրոջ համար:
Բարև, հայ զինվոր` եղբայր Արթուրս, 
ինչպե՞ս ես, ինչպե՞ս է անցնում 
ծառայությունդ: Կարոտել եմ շատ, 
զինվորս, գիտեմ` հաշվված օրեր են 
մնացել ծառայությանդ, ընդամենը 18 
օր:
Ես հպարտ եմ, որ ունեմ քեզ, անվախ 
իմ եղբայր, հանգիստ ապրում եմ, որ 
դու պաշտպանում ես մեզ:
Հիշո՞ւմ ես, եղբայր, Կարբիի եկեղեցում 
ինչպիսի վստահությամբ էիր կարդում 
երդումդ և այդպիսի վստահությամբ 

էլ շարունակեցիր կռիվը թշնամու դեմ 
Ջրականից մինչև Շուշի:
Չեմ մոռանում խոսքերդ, եղբայր իմ. 
«Գերադասում եմ մեռնել, քան մեր 
Սուրբ հողը թշնամու ոտքերի տակ 
տեսնել»: Դու մինչև վերջին օրը 
պայքարեցիր: Իսկական զինվորի 
հայրենասիրությունն այդպես է 
դրսևորվում, եղբայրս:
Հիշում եմ 44-օրյա պատերազմը, 
տառապալից այդ օրերը, իսկ 
հիմա հուզմունքիս խառնվում է 
նաև հիացմունքը: Երկու տարի 
առաջ բոլորովին երեխա էիր, երբ  
զորակոչվեցիր բանակ, իսկ 18 օրից 
կվերադառնաս իբրև խելացի, խիզախ, 
հնարամիտ և ամրակազմ տղամարդ:
Եղբայրս, դու հերոս ես: Դու չես 
պարտվել, դու կռվել ես հերոսաբար, 
դու հաղթել ես: Միայն խնդրում եմ 
քեզ, մշտապես զգոն եղիր և հետևիր 
առողջությանդ: Մենք բոլորս քեզ 
անսահման սիրում ենք, հոգով ու 
սրտով ամեն պահ քեզ հետ ենք: 
Համբուրում և ամուր-ամուր գրկում եմ 
քեզ:

ՆԵԼԼԻ ԳԱՆՋԱԼՅԱՆ
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ՔՆԵԼ ՉԻ 
ԼԻՆՈՒՄ
Երազումս երկնքից ռումբեր էին 
թափվում անձրևի փոխարեն, ու 
կապույտը լքել էր երկինքը, հոգի՛ն, 
հոգի՜ն... Երազումս անձրևը մարդկանց 
աչքերն էր երկինք ընտրել, ու ցուրտ  
էր, ցու՜րտ հոգիներում:
Ատում էի համազգեստը, որը միշտ 
բաժանում է հորս ինձնից, մորը որդուց 
ու սիրելիի՜ն՝ քեզնից: Անտանելի 
խավար էր ու մրրիկ. ամառվա կեսին 
փոթորիկն էր իշխում: Օրերը թախծոտ 
էին, օրը՝ արյունոտ: Ռումբերը 
գնդակներ էին, որոնք խաղում էին 
մեզնով: Շուռ էր եկել աշխարհն ու 
կորել մարդկությունը, որտեղ մարդը 
զուրկ էր աչք-ականջներից, լեզվից 
ու հոգու՜ց, ու աշխարհը կույր էր: 
Գունատ էր տունս, վիրավոր ոտքերով 
աշխատում էր չընկնել, որովհետև մի 
ընտանիք էր պահում իր կրծքում:
Երազումս գրկել էի հողը, որպես 
սպեղանի վերքերն ամոքել էի 
ցանկանում: Երազումս վախենում էի 
աղմուկից, փակում աչքերս ու կծկվում:
Արթնացրե՛ք, խնդրեմ, Հայոց 
աշխարհին այս մղձավանջից:
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