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ԱԿԱՆՋՆԵՐՍ 
ՆՄԱՆ ԵՆ ՀՈՐՍ 
ԱԿԱՆՋՆԵՐԻՆ
Ականջներս նման են հորս 
ականջներին, բայց ինքն ավելի լավ 
գիտի, թե ոնց լսել աշխարհի ձայնն ու, 
թե ոնց զտել ավելորդ ինֆորմացիան։ 
Իսկ կարճատեսության, թափվող 
մազերի, ուռած աչքերի, անընդհատ 
ճզմված ճկույթի և հոգնած մարմնի 
հետևում կանգնած փոշմանում 
եմ, որ հորիցս ժառանգել եմ 
մենակ ականջներն ու կախ ընկած 
կոպերը։ Պա՛պ, քո կոպերն ինչի՞ 
են կախվել... Միգուցե նրա՞նք էլ են 
աշխարհի անեզր սխալից հոգնել, 
միգուցե հոգնե՞լ են եզակիների մեջ 
ամենաեզակիին փնտրելուց, թե՞ 
հոգնել են, որովհետև չեն կարողացել 
էդպես էլ «արդարություն» բառի հետ 
հաշվի նստել։ Պա՜, հավատա, ես էլ 
չունեմ էս հարցերի պատասխանները 
ու, չնայած կախված կոպերիս հետ 

անհաշտությանը, ես մի տեղ նաև 
երջանիկ եմ, որ կարճատես եմ. 
մարդկանց ճահճոտ ու գարշահոտ 
դեմքը չեմ տեսնում։ Պա՜, դու ճիշտ էիր, 
դու ճիշտ ես. պարզության քողի տակ 
ապրելն ամենահեշտն է ու հատկապես 
այն ժամանակ, երբ աշխարհին տված 
պարզությունս ոչ մի վայրկյան ժպիտի 
չարժանացավ, դե ես էլ որոշեցի ինձ 
լցնել էդ պարզությամբ ու ապրել։ Դու 
ասացիր, որ դժվար ժամանակները 
մի օր անցնում են, ու գալիս է հայելու 
դիմաց կանգնելու ժամանակը: Ախր, 
իմ հայելին կոտրվել է, և ես ստիպված 
եմ ինձ հորինել, ու ականջներս 
նմանեցնել քոնին, նկարել կախված 
կոպերս ու դրանց անկյունը ընդգծող 
սևաներկը։
Առաջ ես ինձ չէի տեսնում, բայց հիմա 
շատ բան է փոխվել։ Պապ, հիմա ես 
սիրում եմ իմ կախված կոպերն ու 
ոսկեգույն ականջօղերով զարդարված 
ականջներս, սիրում եմ ընդգծված 
կոնքերս ու բարձր ծիծաղս։ Պապ, 
ես սկսել եմ ճանաչել աշխարհը ու 
հետն անգամ լեզու եմ գտել. նա 
լացող երեխայի է նման, ում ձայնը 

կտրելու համար պետք է նրան ասել, 
որ ինքը լավն է ու ամենասիրունն 
է, ու էս փորձառությունը ձեռք եմ 
բերել հիվանդանոցում` օրական 
հարյուրավոր երեխաներին շեղելուց, 
երբ տեսնում են հերթական 
ներարկիչը. ասում են, որ մոտս լավ է 
ստացվում, չգիտեմ...
Պապ, ես որոշել եմ գնալ աշխարհով 
ճամփորդելու ու որոշել եմ ներել 
մարդկանց ու սիրել սովորեցնել... 
Հուսամ այս ճանապարհից հետո 
ուռած կոպերս, բոթասիս պատճառով 
ամեն օր հերթական անգամ լղճվող 
ճկույթս և լղոզված սևաներկս ինձ 
կներեն անփութությանս հետ սեղան 
նստելու համար։

ՆԱՐԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

https://www.17.am/%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%BD-%D5%B6%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%B6-%D5%B0%D5%B8%D6%80%D5%BD-%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%BD-%D5%B6%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%B6-%D5%B0%D5%B8%D6%80%D5%BD-%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%BD-%D5%B6%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%B6-%D5%B0%D5%B8%D6%80%D5%BD-%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6/
https://www.17.am/author/7ce47c5bc3c7f8c06da0e446e0c4eed50dc9ce35/


9pm«�¯�¹¹����¹\¹¨m¥���}



10 ¨m¥���}¹\¹pm«�¯�¹¹����

հորինել՝ քաջնազարանման։
Երեկ կարողացանք փրկվել Դեր-
Զորի շիկացած ավազներից, իսկ 
այսօր գլուխներս ենք պարզել թուրքի 
յաթաղանին։
Երեկ մտավորականը կարող 
էր մի խոսքով անգամ փրկել իր 
ժողովրդին, իսկ այսօր հաճոյանալ 
ստորաքարշաբար՝ աչք փակելով 
մահվան տարած սերունդների վրա։
Երեկ կարող էինք համախմբվել, 
բռունցքվել և կանգնել Արցախի 
կողքին՝ նրա համար դառնալով 
անխոցելի վահան, իսկ այսօր՝ 
մոռանալ նրա գոյության մասին։
Երեկ կարող էինք միջազգային 
կառույցների գրասենյակների դռներ 
ջարդել, իսկ այսօր մի բառ անգամ 
չասել Արցախում ստեղծված աղետալի 
վիճակի մասին։
Երեկ կարող էինք չլինել, բայց 
եղանք: Վաղն էլ կարող ենք չլինել, 
բայց կլինե՞նք: Կարծում եմ` շատերի 
համար սա արդեն կարևոր չէ։ Դե, մի 
զարմացեք, ի՞նչ կարող ենք անել։ Ի՞նչ 
ազգ, ի՞նչ Հայրենիք, ի՞նչ սահման, 
ի՞նչ թշնամի, չէ՞ որ բոլորս մարդ 
ենք` երկրագնդի քաղաքացիներ 
և ապրում ենք 21-րդ դարում` նոր 
արժեհամակարգով: Եվ հոգ չէ, թե 
հարևանդ՝ դարերի ոխերիմ թշնամիդ, 
1,5 տարի առաջ քեզ հիշեցրեց իր 

անմարդկային, չփոփոխվող էության 
մասին, հիշեցրեց, թե ինչպե՞ս 
էր 100 տարի առաջ պապերիդ 
եղեռնի ենթարկում, իսկ այսօր 
«բարեկամական» իր ձեռքն է մեկնում։ 
Նա սպանելու ձևը չի մոռացել, բայց 
մենք, կարծես թե, մոռացել ենք 
ինչպես ենք սպանվել։
Թերևս բթացել ենք... Կարծում եք՝ 
ցավի՞ց։ Գուցե և ոմանք ցավից, բայց 
շատերը՝ նոր արժեհամակարգից, 
նոր հայացքներից։ Կարող ես գործի 
բերումով լինել Երևանում և խենթանալ 
անհոգ կյանքից (դե եկ, վարդապետ...
Հիմա այնքան հասկանալի է 
խենթանալդ)։
Ի՞նչ կարևոր է, թե Արցախում մարդիկ 
օրերով տաք ջուր ու կերակուր չունեին, 
թե թշնամին ամեն օր հոգեբանական 
և ֆիզիկական ճնշման է ենթարկում 
նրան, ստիպում լքել հայրենի օջախը, 
հակառակ դեպքում սպառնալով 
պարզապես ոչնչացնել նրան: Ի՞նչ 
կարևոր է, թե Սյունիքում թշնամին քայլ 
առ քայլ առաջ է գալիս, իսկ Տավուշում 
և Երասխում գնդակոծում հայկական 
դիրքերը։ Հեռվից այդ ամենը չի 
երևում: Երևանում՝ ևս, չեն տեսնում, 
չեն զգում:
Բայց հետո, երբ մի օր անտարբեր 
այս մարդիկ կարթնանան այդ 
գունավոր երազից, թշնամին 

ԵՐԵԿ ԿԱՐՈՂ 
ԷԻՆՔ, ԻՍԿ 
ԱՅՍՕ՞Ր

ԵՐԵԿ ԿԱՐՈՂ 
ԷԻՆՔ, ԻՍԿ 
ԱՅՍՕ՞Ր
Երջանիկ ազգ ենք...
Համենայն դեպս, այդպես ասում են 
միջազգային փորձագետները։
Զարգացել ենք...
Սա նույնպես միջազգային 
փորձագետների 
գնահատականի համաձայն։ Դե, 
ժողովրդավարությունից չխոսենք 
անգամ, տարածաշրջանում 
առաջատար ենք այդ առումով։ 
Իհարկե, ինչպե՞ս կարող ենք 
չհամաձայնել, երբ ինքներս 
ենք քաղում այդ հաղթանակի 
պտուղները. չէ՞ որ վերջապես 
կարողացանք յուրացնել եվրոպական, 
արևմտյան արժեհամակարգերը` 
մեր մեջ խեղդելով «ավանդական 
հետամնացությունը»։
Վերջապես խոսքի ազատություն ենք 
ստացել, կարող ենք ասել և անել այն, 
ինչ մենք ենք ուզում, մտածել` միայն 
մեր մասին։
Հետաքրքիր ազգ ենք...
Երեկ կարող էինք ոչնչից պետություն 
կերտել, իսկ այսօր եղած պետությունը 
քանդել, կամ էլ՝ քանդմանն 
ականատես լինել, լինել անտարբեր: 
Պարզապես լինել...
Երեկ կարող էինք երկրպագել 
անկախություն կերտած հերոսներին, 
իսկ այսօր ուրանալ նրանց վաստակն 
ու մեզ համար կեղծ հերոսներ 
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իրենց դերն են խաղում կյանքի բեմում՝ 
իրենց հաստատուն տեղն ունենալու, 
այն չկորցնելու համար:
Ո՞րն է Հայաստանի դերն այդ բեմում: 
Ետնաբեմում մոռացության մատնվե՞լը, 
թե՞...
Իսկ Արցախում այսօր մարդիկ ապրում 
են ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների: 
Ապրում են, որովհետև ապրելու և 
ապրեցնելու պարտք ունեն։ Արցախում 
այլևս գրավիչ չեն Լաս Վեգասի 
լույսերն ու հեքիաթային Փարիզը, 
գրավիչ չեն պատմական Հռոմն ու 
Միջերկրական ծովի տաք ջրերը, քանի 
որ այդտեղ այլևս չես գտնի մարդկային 
կարեկցանք ու պարզություն։ Ավելին, 
Արցախում այլևս չեն բողոքում ցուրտ 
եղանակից, առօրյա խնդիրներից, 
թշնամու սանձարձակ պահվածքից, 
ուշադրություն չեն դարձնում հնչեցվող 

արդեն իրենց տան շեմին կլինի: 
Գուցե և՝ Երևանի մատույցներում: 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
կհրաժարվի լքել Էջմիածինը, իսկ 
վարչապետը զենքը ձեռքին մարտի 
կնետվի ժողովրդի հետ՝ փրկելու 
Հայոց վտանգված Հայրենիքը, 
հայի արժանապատվությունը... Չէ, 
այս պատմությունն արդեն լսել եմ, 
բոլորին է այն հայտնի: Բայց այս 
անգամ այն նույն ավարտը չի ունենա, 
ավելին, կարծում եմ այս անգամ ճիշտ 
հակառակը կլինի, լավագույն դեպքում 
կլքեն վտանգված ամրոցը, վատագույն 
դեպքում՝ դարպասները կբացեն 
թշնամու առաջ։ Ժողովուրդը նամակ 
կգրի Ռուսաց ցարին կրկին ու կրկին։ 
Ե՞րբ տեղ կհասնի, «ռուսի սապոգը» 
կրկին կօրհնե՞նք, թե չէ` ժամանակը 
ցույց կտա։
Իսկ վերոնշյալ «գունավոր երազին» 
զուգահեռ Արցախում ամեն ինչ սև ու 
սպիտակի մեջ է։ Պատերազմից հետո 
մաքառող այս կղզյակում ապրում է 
շուրջ 100 000 մարդ։
Մարդիկ, ովքեր կորցրել են իրենց 
հարազատներին, իրենց տներն ու 
երազանքները, և ովքեր շրջապատված 
են թշնամիներով։ Արցախցու կամքի 
մասին լեգենդներ են պատմում: 
Դրան ականատես ենք լինում 
հենց այս օրերին։ Ընդհանրապես, 
պատերազմից հետո սկսել ենք 
ամեն ինչին այլ տեսանկյունից 
նայել, այլ կերպ արժևորել մեր 
ունեցածը։ Սարսափելի ցրտին 
առանց գազի ու հոսանքի, առանց 
տաք ջրի ու կերակուրի մնացած, 
հացի փակված արտադրամասերով, 
պարապմունքները հարկադրաբար 
դադարեցրած մանկապարտեզներով 
ու դպրոցներով, ցուրտ 
հիվանդանոցներում ու 
աշխատասենյակներում, գնդակոծվող 
գյուղերում, թշնամու սպառնալիքների 
ներքո շարունակում է ապրել ու 
արարել, շարունակում է արնաշաղախ 
հողը մշակել և նոր ծիլեր տնկել այդ 
հողում։
Պատերազմը մեզ հեռացրեց 
աշխարհից: Պատերազմը ստիպեց մեզ 
ճանաչել աշխարհն իր ողջ էությամբ, 
իր ողբերգությամբ։ Մի՞թե կեղծ չէ 
այն, որն անընդհատ բարձրաձայնում 
է մարդու իրավունքների, 
ազատությունների մասին, սակայն թե՛ 
պատերազմի, թե՛ այս հումանիտար 
աղետի օրերին կույր, խուլ ու համր էր 
ձևանում, մինչդեռ Ուկրաինայի համար 
աղաղակում է։ Պատճառն, անշուշտ, 
հասկանալի է. մեծ դերակատարներն 

սպառնալիքներին ու թշնամու 
կրակոցներին. պնդաճակատ ենք, 
սովորել ենք։
Ավելի վատ էլ է եղել, բայց ապրել ենք: 
Հիմա էլ ենք ապրելու՝ հույսներս մեզ 
վրա դրած, Խրիմյան Հայրիկի թղթե 
շերեփից դասեր քաղած, աշխարհի 
թոհուբոհին անտարբեր։
Իսկ Արցախում առատ ձյուն է տեղացել 
ու ընդգծել մեր պարզությունն ու 
մաքրությունը։ Եկել է ուրախացնելու 
մռայլ իրականության մեջ ապրող մեծ 
ու փոքրին, եկել է ջերմացնելու մեր 
տղաների շիրմաթմբերը։ Եկել է, որ 
Արցախում կրկին «հին կոճղից նոր 
բողբոջներ պայթեն»։

ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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անձրևը չդադարեց: Հին հյուրանոցի 
նեղլիկ արահետով գնում էր 
գյուղապետի ավագ որդու թաղման 
թափորը: Հյուրանոցից վերև, լեռան 
փեշերին քամուց ծփում էին կարմիր 
կակաչները, իսկ անձրևի կաթիլները 
հոսում էին թերթիկների վրայով: 
Լսվում էր ողբի ձայնը, որը պտտվում-
պտտվում, դիպչում էր ժայռերին ու 
ետ դառնում, բարձրանում, մխրճվում 
գագաթները: Քանի այդպիսի ողբեր 
են լսել լեռները, երևի համարք չունի:
Թաղմանից ամիսներ հետո Հակոբը 
կրտսեր որդուն արտասահման 
ուսման ուղարկեց և կնոջ` Սիլվայի 
հետ սպասեց միակ որդու 

վերադարձին: Գյուղապետի երբեմնի 
մեծ ու շքեղ տունը դարձավ լուռ 
դամբարան: Նախկինի պես այլևս ոչ 
ոք չէր համարձակվում այցելել նրանց, 
և նրանք էլ խուսափում էին մարդկանց 
հետ շփումից, միայն շատ մտերիմ 
հարազատներն էին երբեմն այցելում, 
հատկապես Սիլվային, ով ծվարել էր 
տան մի անկյունում ու ժամերով լուռ 
հագուստ էր գործում:
Գյուղը լուռ սպասում էր պատերազմի 
ավարտին և ցանկացած բամբասանք 
շատ արագ մարում էր կամ 
փոխակերպվում կարեկցանքի: 
Պատերազմի ավարտից երկու շաբաթ 
առաջ բերեցին ձկնորս Արմանի որդու 
դին: Կրկին գյուղին պատեց խորը 
վիշտը: Թաղման արարողությանը 
մասնակցեցին Հակոբն ու նրա կինը: 
Արմանն ու Հակոբը մանկության 
ընկերներ էին և այժմ ավելի քան 
երբեք հասկանում ու սփոփում էին 
միմյանց:
Շուտով ավարտվեց պատերազմը` 
հաղթանակով և գյուղամիջում մեծ 
սեղան փռվեց: Հավաքվեցին ահել-
ջահել, կին-տղամարդ, մի առանձին 
սեղան երեխաների համար դրվեց 
ու նշվեց տոնը` մերթ թնդությամբ, 
մերթ ոտնկայս լռությամբ: Խնջույքի 
ժամանակ Հակոբն իր դրկից 
հարևան քանդակագործ Սարգսին 
խնդրեց մի հուշակոթող կառուցի և 
վրան փորագրի զոհված տղաների 
անուն-ազգանունները: Սարգիսը 
համաձայնվեց և հաջորդ օրվանից 
անցավ աշխատանքի:
Գյուղում կյանքն անցավ իր 
առօրեական ռիթմին: Հակոբը 
վերադարձավ իր աշխատանքին, 
բայց առաջվա պես այլևս երկար չէր 
մնում գյուղապետարանում, անդադար 
բողոքում էր սրտի ծակոցից ու արյան 
ճնշման տատանումից, շուտ հոգնում 
էր, աչքերը վատ էին տեսնում, 
քայլում էր ծանր շնչառությամբ: Կինը` 
Սիլվան, դժվարությամբ էր դուրս ու 
ներս անում և երբ ամուսինը որևէ 
հյուրի հետ էր տուն գալիս` փախնում 
էր, թաքնվում սենյակում, փակվում 
ինքն իր մեջ ու այդպես փակվելով 
անդադար փոքրանում, կնճռոտվում: 
Երեկոները ձոր էր իջնում, ծաղիկներ 
հավաքում որդու նկարի դիմաց դնելու 
համար և այդպես մայրամուտին սև 
հագած թափառում էր դաշտերում` մեկ 
ողբում էր բարձրաձայն, մեկ բարձր 
ծիծաղում, որովհետև ցավեր կան, 
որոնք խելակորույս ծիծաղի են նման: 
Գյուղում շշնջում էին, թե գժվել է, բայց 
բժիշկը պնդում էր, որ որոշ ժամանակ 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ 
ՀԵՏՈ ՃԱՅԵՐԸ 
ՉԵՆ ԵՐԳՈՒՄ
Հազար ինը հարյուր 
իննսուներեք թվական
Պատը

Արևմուտքում վերջալույսի լուսեղեն 
հրդեհը կամաց-կամաց սկսեց 
մարել, ու լճի ալիքների վրա երևաց 
երիտասարդ տղամարդու խեղդված 
դին: Մինչ արևը կշրջվեր Գեղամա 
լեռների հետևը և կամպեր` բոթը 
հասավ գյուղ: Մինչ դա` մեկ շաբաթ 
առաջ գյուղապետ Հակոբ Մելիքյանը 
վաճառելով ունեցվածքի կեսը, 
ազատեց որդուն ծառայությունից, իսկ 
ավելի շատ` պատերազմից: Երեք 
օր անդադար որոտաց երկինքը, ու 

https://www.17.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%B8-%D5%B3%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B9%D5%A5%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://www.17.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%B8-%D5%B3%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B9%D5%A5%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://www.17.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%B8-%D5%B3%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B9%D5%A5%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B4/
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հետո կանցնի:
Շուտով զորացրվեց Սարգսի որդին: 
Վահրամի տուն մտնելուն պես 
հայրը գառ մորթեց, հրավիրեց 
հարազատներին, ընկերներին ու 
մեծ շուքով նշեց: Սեղանի շուրջ 
խոսակցություն բացվեց գյուղապետի 
հանձնարարած հուշակոթողի մասին: 
Ինչ որ մեկը հարցրեց, թե արդյո՞ք 
գյուղապետի որդու անունն էլ է լինելու 
այդ հուշակոթողի վրա: Գինովցած 
Սարգիսը պատասխանեց.
-Ինչո՞ւ պիտի նրա անունը լինի: Հերը 
վախկոտի պես փող տվեց, վերևներին 
կաշառեց` որդուն ազատեց, բերեց 
նստեցրեց տանը` մոր փեշի տակ, 
որ ապահով լինի, էն էլ գնաց լողալու` 
խեղդվեց: Վերևն Աստված կա, ամեն 
մեկին արժանին տալիս ա, խի՞, մեր 
երեխեքից ինչո՞վ էր լավը,- ասաց 
ու խմեց: Մինչև լույս շարունակվեց 
գինարբուքը, այնինչ 
ասված խոսքը մի երկու 
բառով էլ ճոխացվեց ու 
հասավ գյուղապետին:
Կեսօրին Հակոբը 
սաստիկ բարկացած 
գնաց Սարգսի տուն 
ու դուրս կանչեց: 
Տղամարդիկ սկսեցին 
վիճել, հավաքվեցին 
երկու կողմերի 
հարազատները, վեճը 
մեծ կռիվ դարձավ: 
Նրանց բղավոցներից 
թնդում էր ամբողջ 
գյուղը:
-Դու իմ տղու նոր 
սառած արյան վրա 
ինքնահաստատվո՞ւմ 
ես: Ձեռդ մի քիչ փող 
լիներ, դու էլ կազատեիր, 
ու բոլորդ կազատեիք: 
Բա հեր եմ, բա սիրտս 
ցավում էր երեխուս վրա, 
գիտես հիմա չի՞ ցավում,- 
բղավում էր Հակոբը:
Վեճն ավարտվեց այն ժամանակ, երբ 
Հակոբը սրտի կաթված ստացավ 
և ուշագնաց եղավ: Նրան շտապ 
քաղաք տեղափոխեցին: Ոչ ոք 
չհամարձակվեց Սիլվային ասել, 
թե ինչ է եղել իրականում: Միայն 
բարեկամներից մեկը խնդրեց նրան 
զանգահարի ու տուն կանչի որդուն, 
որ մոր կողքին ապավեն լինի: Որդին` 
Արսենը, մեկ ամիս հետո տուն է 
վերադառնում: Այս անգամ մի նոր վեճ 
է բռնկվում Վահրամի ու Արսենի մեջ 
և ավարտվում ծեծկռտուքով: Արսենն 
ու հայրը սկսեցին քարե պարիսպ 

շարել իրենց ու Սարգսենց տան 
միջև: Այնքան երկարեց պարիսպը, 
որ կարծես գյուղը բաժանեց երկու 
մասի: Այսուհետև գյուղացիները 
գյուղի մյուս ծայրը գնալու համար 
պետք է մեկ փողոց ավել իջնեին 
կամ բարձրանային: Իհարկե, սա 
դժգոհություններ առաջացրեց, բայց ոչ 
ոք ոչինչ չհամարձակվեց ասել: Միայն 
տարիներ հետո ճանապարհը փակող 
հատվածը քանդվեց:
Շուտով Արսենը բանակ զորակոչվեց: 
Սարգիսը հրաժարվեց իր 
պաշտոնավարումից ու փակվեց տանը: 
Այդ տարի ձմռանը մահացավ Սիլվան:
Գարնանը, մայիսի իննին գյուղի 
կենտրոնում դրվեց հուշակոթողը: 
Դպրոցականները երգեցին 
ու ասմունքեցին` հիշելով ու 
գովերգելով նահատակվածների 
փառքը, փոխարենը պատերազմի 

մասնակիցները լուռ հառաչեցին: 
Հուշակոթողը ծածկվեց ծաղիկներով: 
Գիշերը Հակոբը միայնակ քայլեց 
դեպի հուշակոթողը, երկար նայեց, լաց 
եղավ ու կաղալով տուն վերադարձավ: 
Իր որդու անունը այդպես էլ չգրվեց 
կոթողին, բայց գուցե գրվեր, եթե տուն 
չբերեր, կամ նա այժմ տանը լիներ: 
Հակոբը երբեք էլ չէր իմանա հետո 
ինչ կարող էր լինել ու այդ մտքով էլ 
սփոփում էր իրեն:
Արսենը վերադարձավ ու սկսեց 
գյուղատնտեսությամբ զբաղվել: 
Արտասահմանում ստացած 

գիտելիքներով սկսեց մեծ 
գումարներ աշխատել: 
Հայրը լուռ հետևում էր որդու 
հաջողություններին, և երբ 
Արսենը սիրահարվեց ձկնորս 
Արմանի դստերը, հայրը տվեց 
իր օրհնությունը: Արսենն ու 
Աշխենը ամուսնացան: Այդ տարի 
ամուսնացավ նաև Վահրամը:
Արսենի ընտանիքում մոտ մեկ 
տարի հետո ծնվեցին նրանց զույգ 
որդիները, իսկ երեք տարի հետո 
նրանց դուստը` Մարիամը: Ծնվեց  
նաև Վահրամի միակ որդին` 
Արամը:
Տարիներ առաջ կառուցված 
պարիսպի վրա կանաչ մամուռ 
էր աճել, պատերի հովի տակ վեր 
էին խոյացել փարթամ եղինջները, 
որոնց երկու կողմից էլ քաղհան 
անող չկար:

Երկու հազար քսան թվական
Կարմիր կակաչներ

Աշուն էր, մռայլ աշուն: Սարերից 
իջնող մշուշը գրկում էր գյուղը իր 
ձեռքերով, իսկ քամին պոկում էր 
լեռնաքարերի արանքներում աճող 
կակաչների նուրբ թերթիկները 
ու քշում ներքև` գերեզմանատուն, 
ուր մի քանի օր առաջ 
հողարկավորեցին Վահրամի 
որդուն` Արամին: Պատերազմ էր:
Կապտավուն սարերի նեղլիկ 
արահետով քայլում էր Մարիամը 
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երեխան գրկին:
Արամն ու Մարիամը դպրոցական 
տարիներից միասին էին, ու չնայած 
ընտանիքների թշնամությանը` մինչ 
Արամը բանակ կգնար, միասին 
փախչում ու ամուսնանում են: 
Փախնելու օրը Արսենը ընտանիքի 
և մոտ բարեկամների հետ գնում 
է Վահրամի տուն` պատվով 
պահանջելու դստերը: Ու չնայած, որ 
Վահրամն էլ բարկացած էր որդու 
այդ անմիտ արարքից, հրաժարվում 
է նրանց առաջարկից, Մարիամն 
իր հերթին տուն վերադառնալ չէր 
ցանկանում: Երկար ու հանգիստ 
զրուցում են Արսենն ու Վահրամը: 
Զրույցի ավարտին Արսենը Մարիամին 
ասում է, որ այլևս հայրական տուն 
իրավունք չունի վերադառնալու:
Ամուսնության օրից սրվում 
են Արամի մոր ու Մարիամի 
հարաբերությունները: Առավոտ 

կանուխ լույսը բացվում էր թե չէ, 
մայրը անասուններին սար քշելու հետ 
մեկտեղ բողոքում էր հարսից.
-Գործ անել չգիտի,- պատմում էր 
նա,- որ մի բան էլ խրատում եմ, տղուս 
աչքին դառնում եմ վատամարդ, ասում 
է, թե որ էսպես շարունակես, կնգաս 
կառնեմ կգնամ:
Ամռանը Արամին բանակ 
տարան: Մարիամն արդեն հղի էր: 
Փոխվեցին Արամի մոր ու Մարիամի 
հարաբերությունները, հաշտվեցին 
միմյանց ներկայության հետ, մեկը 
տանն էր գործ անում, մյուսը` դրսում: 
Վահրամն անկախ ամեն ինչից, սիրով 
էր ընդունել հարսին, ու երբ կինն իր 
ներկայությամբ փորձում էր կշտամբել, 
նա ասում էր.
- Ախր, դեռ էրեխա է:
- էրեխա է, թող իրա հոր տանը մնար...
Գարնանը, մինչ Արամի բանակ գնալը, 
Մարիամի հետ փախչում էին, գնում 
ձորերը, հետո գյուղամեջ իջնում, 
հավաքում ջահելներին: Նայում էր 
պատշգամբից Աշխենը դստերը, 
կարոտում ու ափսոսում. «Ախր, հլը 
շատ ջահել էր, գնաց ու խալխին կին 
դառավ, հիմա էլ ոչ գալիս է, ոչ հիշում»:
Սկսվեց պատերազմը:
Առավոտյան հորթին սար քշելիս 
Աշխենը մոտեցավ Արամի մորը ու 
կցկտուր հարցրեց.
- Երեխեքը ո՞ նց են, Արամը զանգե՞լ է:
- Երկու օր առաջ ենք խոսել, Աշխեն 
ջան:
- Ասում են...
- Գիտենք, բայց Աստված մեծ է:
Մեկ ամիս հետո բերեցին Արամին: 
Սուգն ու վիշտը գյուղ վերադարձավ:  
Բարձրահասակ, գանգուր մազերով, 
սև, խոշոր աչքերով տղա էր Արամը: 
Գյուղում սկսեցին պատմել բոլոր 
պատմությունները նրա հետ կապված 
ու ափսոսել:
Արամի որդին վաղաժամ ծնվեց, ու 
հույս չէին տալիս, որ կապրի: Ծանր էր 
նաև Մարիամի առողջական վիճակը: 
Աշխենն ամուսնուց գաղտնի այցելում 
էր դստերը, իսկ երբ հիվանդանոցից 
տուն են վերադառնում Մարիամն 
ու որդին, այցելում են նաև հայրն 
ու եղբայրները: Այցելությունները 
դառնում են հաճախակի: Արսենն 
իր ձեռքով է օրորոց պատրաստում 
թոռան համար: Ու թեև մայրը որդուն 
Արմեն անունն էր դրել, տատիկները 
Արամ էին ասում: Ձմռան սկզբին 
երկու ընտանիքների տղամարդիկ  
քանդում են պատը, որպեսզի գնալ-
գալու համար ճանապարհը կարճանա, 
իսկ գարնան սկզբին նախկին պատի 

երկայնքով Մարիամը կակաչներ 
տնկեց:
Աշուն էր, մռայլ աշուն: Արևմուտքում 
վերջալույսի լուսեղեն հրդեհը 
կամաց-կամաց սկսեց մարել, ու հին 
հյուրանոցի նեղլիկ ճանապարհին 
երևաց Մարիամը` որդուն գրկած, 
ծաղիկները ձեռքին քայլում էր դեպի 
գերեզմանատուն: Հյուրանոցի գլխին 
կռնչյունով պտտվում էին ճայերը: 
Երեխան մոր գրկից ձեռքերը պարզել 
ու իր մոտ էր կանչում թռչուններին:

ՄԵՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
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Աչքերս փակելիս կոպերիս տակ 
գալակտիկաներ են կործանվում, 
բացելիս մաշկս ընդարմանում է՝ 
աշխարհներ քարուքանդ անելուց 
հետո վառ լույսին չդիմանալով։ 
Մատներով փորձում եմ տրորելով 
դուրս բերել թմրությունը, 
սեղմումից նոր գալակտիկաներ են 
առաջանում. այնտեղ ժամանակը 
հարաբերականորեն արագընթաց 
է, իրար հաջորդող սկիզբն ու 
վախճանը չեն հասցնում հերթափոխել, 
շարունակվում են իրար մեջ։ Այստեղ՝ 
իմ աշխարհում, սառցալեզվակներից 
պոկվող ջրի կաթիլի նման օրերը 
թրմփում են հավերժության մեջ։ Ե՞րբ 
է աչքերը բացելու այն Մեկը, որի 
ստեղծած գալակտիկայում ծնվել եմ ես։
Անշարժացած կլանում եմ ողջ 
շարժունն իմ շուրջը, միամտաբար 
փորձում եմ գոնե ինչ-որ տեղ 
պահպանել մի օր վերջնականապես 
կանգ առնելիք կյանքը։ Ձայները դուրս 
են գալիս հասկանալիի սահմաններից. 
երբ պատրաստ եմ լսել կյանքը, 
ականջներս օրգանից վերափոխվում 
են մոգական ընկալիչի և ընդունակ 
եմ դառնում լսել այն միակ մեղեդին, 
որը արթմնի ժամանակ նոտաների 
վերածելու կարողություն չի ունենում ոչ 
մի կոմպոզիտոր։
Քայլում եմ, որ չկորեմ հոսքի մեջ։ 
Ոտքիս տակ ընկած քարի պատճառով 
սայթաքում եմ, բայց պահում 
հավասարակշռությունս։ Վերցնում 
եմ այն գետնից ու գետը նետում։ 
Իսկույն մտածում եմ՝ ափսոս էր։ 
Բայց չէ, գրպանումս ինձ սիրող այլ 
քարեր կան, դրանք ինձ տապալել 
չեն փորձել, եկել են ինձ հետ հազար 

տարբեր վայրերից, որոշները հասել 
հավաքածուիս՝ իրենց նմանների մեջ 
մնալով յուրովի տարբեր, մյուսները, 
որոնց հերթ չի հասել, դեռ գրպանումս 
են։ Սայթաքելուց հետո արթնացածի 
նման ամեն ինչ իրենց գույներով են 
աչքիս երևում։ Ես անմիջապես բաց 
եմ թողնված իրականության մեջ, բայց 
զարմանալի արագությամբ գործում 
է գրավիտացիան, ու ոտքերիս տակ 
բաբախող հողը ստիպում գիտակցել, 
որ լուսացույցի կանաչ լույսի տակ 
անցնել է պետք։
Վերջապես նկատում եմ մարդկանց։ 
Նրանք այնքան թափանցիկ են թվում, 
այնքան խոցելի, անցողիկ։ Մի հարված 
սրտին՝ էլ չկա։ Փողոցն անցնելիս 

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻՆ ՀԱՆԿԱՐԾ 
ԱՉՔԴ ԿՏՐԱԾ ՔԱՐԸ 
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԲԵՐԻ*

գրպանիս քարերն իրար են զարկվում, 
ես ակամա շրջվում եմ գետի կողմը՝ 
ափսոս էր։
Այլևս չեմ վախենում, որ մի օր 
Մեկը կբացի աչքերը։ Քարերը 
հիշողություններ պահել գիտեն, հենց 
նրանք էլ կասեն՝ ափսոս էր։

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ

* Իտալիայի հարավում տարածված 
սնահավատություն:
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օրերը, և շատ անգամներ անձամբ 
եմ թեման բացում, չէ՞ որ ամեն 
անգամ մի նոր բան ենք իմանում, 
բացահայտում, լսում. սա այն թեման 
չէ, որ միանգամից կպատմեն 
ամբողջությամբ ու մանրամասնորեն:
Հերթական հանդիպման ժամանակ 
ծանոթացա մեկի հետ, ում 
արտաքինից դատելով, կարծում էի  
մի 23-24 տարեկան երիտասարդ 
է, բայց 17 տարեկան պատանի 
էր, ու  երբ կրկին անդրադարձանք 
պատերազմին, իմացա, որ նա 
Արցախից է ու  պատերազմի 
մասնակից: Փոքր ինչ դժվարությամբ, 
բայց նա էլ սկսեց պատմել իր 
պատմությունը: Անկեղծ պատանի 
էր, բարի, հանգիստ, ժպտերես, 
թվում էր իր կյանքում ամեն ինչ 
իդեալական էր, կյանքը եռում էր 
երակներում, բայց աչքերը... Գեղեցիկ 
աչքեր ուներ, մուգ կանաչ, բայց այդ 
գեղեցկությունը կարծես սպանում 
էր իր շուրջ տարածված կարմիրը, 
որն ավելի ու ավելի էր մգանում, երբ 
խոսում էր Արցախում կորցրած իր 
հողից, տնից, ջրից, կյանքից. դա իր 
վրեժն էր, որ մատնում էր հոգու ցավը, 
դատարկությունն ու բարկությունը: 
Բայց թե ինչպե՜ս էր խոսում իր տան 
մասին, մանկության, կորցրած 
շրջապատի. «Ճիշտ ա, գյուղ էր` 
փոքր, աշխարհից մի քիչ հեռու, բայց 
ահավոր լավ էր։ Մանկություն ունեմ 
էնտեղ թողած։ Շրջապատս մեծ էր։ 
Գյուղով իրար հետ «սպայկա» էինք, 
ում ինչ պետք էր, հարևաններով 
հասնում էինք, նույնիսկ ամենաչնչին 

բանին։ Սովորում էի դպրոցում, 
զուգահեռ` աշխատում։ Յոթ 
տարեկանից աշխատել եմ իմ հողում: 
Այգի եմ դրել, մեծացրել եմ, խնամել 
եմ։ Դա էր զբաղմունքս։ Այսքանը իմ 
մասին (ժպտում է)»: Իր մասին չէր 
խոսում, համեստ էր, շատը ընտանիքի 
ու ապագայի մասին էր պատմում: 
Հայրիկին շատ վաղ տարիքում է 
կորցրել, կարելի է ասել նաև՝ վաղ 
տարիքում տունը կորցրեց: Ամեն 
բառի հետ հուզմունքս խեղդում էր ինձ, 
անասելի հպարտություն էի զգում, որ 
դեռ իր մեջ այդքան ուժ կա:
Սեպտեմբերի 27-ին իր առավոտը 
սկսվել է պատուհանների դղրդյունով 
ու մանկության նկարը «կորցնելով»:
«…Սովորական կիրակի էր: Որոշել էի 
մի քիչ շատ քնել, բայց 7:30 վեր կացա 
սենյակիս պատուհանի դղրդոցից, 
հետո պահարանիս վերևից նկարս 
ընկավ՝ մանկության»: Տարօրինակ 
զգացողություն ունեցա, կարծես նշան 
լիներ, որ անհոգ ու ուրախ օրերը 
ավարտված են»: Հարցրեցի՝ արդյո՞ք 
որևէ արտասովոր բան չի զգացել 
վերջին մի քանի օրերին: Հետաքրքիր 
էր, բայց նույն նման զգացողություն 
է նա ունեցել պատերազմի նախորդ 
օրը. «26-ին` ստանդարտ, մյուս օրերի 
պես, սովորական շաբաթ էր։ Դասի, 
հետո` տուն։ Երեկոյան ընկերոջս 
բակում էինք, երգելով, ուրախանալով, 
հայավարի «տժժալով» մեր խաղողի 
արաղն էինք քաշում։ Հետո գնացինք 
նռան այգին ջրեցինք։ Հետո հետ 
եկանք էլի իրենց բակ։ Մոտ մի երկու 
ժամ էլ մնացինք ու գնացինք տներով։ 
Սովորական օր էր, բայց արտասովոր 
ուրախ։ Ոնց որ զգայինք, որ վերջին 
օրն ա ազատության»:
Ընկա մտածմունքների մեջ: 
Ինչո՞ւ են միշտ վատ դեպքերի, 
իրադարձությունների նախորդ օրը 
մարդիկ սովորականից ավելի ուրախ 
օր ունենում: Որ թեթև ընդունե՞ն ցավը: 
Նույնը նաև մահվան վերաբերյալ. 
ինչպես ասում են` «Մեռնող մարդը 
զգում ա իր վերջին օրը»:
Կարճատև լռությունից հետո, մեջս 
ուժ հավաքեցի, հուզմունքս խեղդեցի 
իմ մեջ ու հարցրեցի, թե ինչպե՞ս 
հասկացավ, որ պատերազմ է, 
և ի՞նչ տեսավ շուրջը: Պատմեց, 
առաջին բանը, որ արել է, դուրս 
է եկել պատշգամբ, տատիկին 
հարցրել, թե ինչ ձայներ են: Տատն 
էլ  այգին հանգիստ մշակելիս է եղել, 
մտածելով՝ զորավարժություններ են 
անցկացնում, որովհետև հենց այդպես 
էլ պատասխանել է. «Երևի «ուչենիներ» 

ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԵՄ ԹՈՂԱԾ...
Պատերազմ... Ցավ ու ողբ ծնող 
այս չարիքը 44 օր կրակի մեջ էր 
պահում Հայոց աշխարհը, մարել էր 
հայ ընտանիքների օջախի ծուխը։ 
Մանկիկների լուսավոր, պայծառ 
մանկությունը մթնեցրել, սպանել 
իրենց մեջ աշխարհի հանդեպ ունեցած 
բարի ու մաքուր պատկերացումները։ 
Ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը գիտեր` 
ինչ է կատարվում Արցախում, 
Հայաստանում, բայց լռեցին, իսկ 
այդ լռությունը թույլ տվեց մատաղ 
անել մի ողջ սերունդ, մատղա՛շ 
սերունդ։ Չգիտեմ, թե քանի 
երեխայի գունավոր մանկություն 
վերածվեց ռազմաճակատի, քանիսը 
իրենց մանկությունը թողած, զենք 
վերցրեցին, կռվեցին, քանիսն անմեղ 
զոհը դարձան այդ չարիքին, ինչ 
սխրանքներ գործեցին, ինչերի միջով 
անցան, ինչե՜ր տեսան ու ապրեցին... 
Ի՜նչ կյանք ունեցան:
Առ այսօր մեր շուրջն այնքան 
զրույցներ են պտտվում, 
անհավանական պատմություններ, թե 
չիմանայինք ինչ տեսակի պատերազմ 
է եղել մեր երկրում, չէինք հավատա: 
Հերոս են մեր տղերքը, հերո՛ս են, 
որ 44 «սև կյանք» ապրելուց հետո 
ժպտում են, ապրում են, ապրեցնո՛ւմ 
են...
Ինքս շատ հերոսների հետ եմ զրուցել, 
լսել, հուզվել, ապշել, հպարտացել 
իրենց հերոսություններով: 
Հպարտացել, որ ունեմ հերոս 
եղբայրներ, ընկերներ: Շատ հաճախ 
ենք ընկերներով հավաքվում, 
զրուցում, հիշում այդ չարաբաստիկ 

https://www.17.am/%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A9%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AE/
https://www.17.am/%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A9%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AE/
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են անում»: Տարօրինակ էր, 
միաժամանակ նաև կասկածելի, քանի 
որ զորավարժություններ առավոտ 
շուտ չեն անում, անելիս էլ նախապես  
զգուշացնում են, որ ավելորդ խուճապ 
չսկսվի: Հենց այս մտքով էլ վճռել էր 
գնալ ձայների հետևից և հասկանալ, 
թե ինչ է կատարվում. «…Գնացի նույն 
գիշերվա ընկերոջս բակ. իր եղբայրը 
զինծառայող էր։ Ի դեպ, ընկերս իմ 
համադասարանցին էր, միասին էինք 
մեծացել։ Մտա իրենց բակ, տեսա 
իրա մաման ձեռները ծնկներին 
խփելով, դողալով ու լացելով ասում 
ա` «Տղե՜ս, տղես, տունս քանդվավ, 
տղես չկա, զանգում եմ` չկաա…»: 
Հասկացա, որ պատերազմ ա։ 
Հետո ընկերոջս հետ բարձրացանք 
բարձունքի վրա, որ նայենք` ինչ 
ա կատարվում սահմանին։ Սարի 
վրա էինք հելել։ Հելանք ու տեսանք 
ամբողջ Աղդամը փոշու մեջ կորած ա։ 
Աղդամում էլ յոթ հատ Հակաօդային 
պաշտպանության կայաններ ունեինք, 
յոթն էլ ավերված, յոթ ՀՕՊ-երն էլ 
հողին էին հավասար»: Մտածեցի` 
Աղդամից է, բայց ոչ, ասաց, որ «վերևի 
գյուղերից» է, չնշեց թե կոնկրետ որ 
գյուղից: Շարունակեց, գնահատելով 
իրավիճակի լրջությունը, հասկացավ 
իրենց առջև ծառացած վտանգը, 
որոշեց ու հաստատակամ գնաց առաջ. 
«Հենց միանգամից հասկացա, որ 
եթե դրանք չկան, վերտալյոտների 
ու սամալյոտների ճամփեն բաց ա 
դեպի մեր գյուղ։ Երկար չմտածելով, 
տնեցիքին նստացրի ավտոն, հանեցի 
երկու գյուղ վերև, սարի հետևի 
գյուղը, որտեղ ավելի ապահով էր։ 
Ես հետ իջա գյուղ։ Տեսա արդեն 
կամավորական ջոկատներ են 
հավաքում գնան սահման, 20+ 
տարիքայինով։ Ուզեցի ես էլ գնամ, 
չթողեցին, մոտիկացա գյուղապետին` 
չթողեց։ Նստեցի ավտոն, որ գնամ, 
դեմս փակեցին... Ու երբ արդեն 
բոլորը «Ուրալի» մեջ էին, ես էլ թռա 
հետները։ Մեր մեծ ախպերներն էին, 
տարիքով, խնդրեցի վրես շոր քցեն 
ու մարդու չասեն, որ ես էլ եմ էդտեղ։ 
Էդ պահին նույն ընկերս իմանում ա, 
որ «Ուրալի» մեջ եմ, գալիս ա ինքն 
էլ ա մտնում մոտս, բա` «Կա՛մ իջնում 
ես, կա՛մ իրար հետ ենք գնում»: Իրար 
հետ գնացինք։ Հետո էլ չեմ ուզում 
հիշեմ»: Հուզմունքս չկարողացա զսպել 
այլևս, բաց թողեցի էմոցիաներս, 
ու զուգահեռ լսում, պապանձվում, 
16 ամյակը օգոստոսին էր լրացել, 
երեխա էր դեռ, բայց մի ամիս հետո 
կյանքը տվեց նրան հերթական 

դառը հարվածը, ինչը հպարտորեն 
ընդունեց ու պատվով դուրս եկավ: Վեց 
օր ընտանիքի անդամներից թաքուն 
մասնակցել է կռվին, վիրավորվել, 
վիրավորումից հետո ինքնուրույն 
գնացել Ստեփանակերտ ու ընկերների 
օգնությամբ տեղափոխվել Գորիս: 
Լռել են, ասել են` «իբր փողոցում 
էր, ուղղակի ընկավ սնարյադը 
փողոցի վրա, ասկոլկեն կպավ 
ոտին…», հավատացել են ու մագնիսի 
օգնությամբ հանել։ Չի հիշում` ցավ 
զգացել է, թե ոչ, «Ես էդ ժամանակ 
տղեքին կորցնելուց բացի ուրիշ ցավ 
չէի զգում»: Ամբողջ ընթացքում ինձ 
մեկ հարց էր տանջում, ու չզսպելով 
ինձ, հարցրեցի. «Ի՞նչ էիք մտածում 
նման քայլ անելուց առաջ: Գնում էիք 
ի վերջո պատերազմ, ընտանիքի 
անդամներից էլ ոչ ոք տեղյակ չի եղել։ 
Իսկ որ Աստված չաներ, հետ չգայի՞ք»: 
Պատասխանն իմ մեջ սպանեց բոլոր 
տեսակի կարծրատիպերը նման 
տարիքում դժվարություններ ու ցավ 
ապրած մարդկանց դիրքորոշման ու 
մտածելակերպի վերաբերյալ. «Չեմ 
մտածել դրա մասին։ Ես մտածել 
եմ, եթե գնամ, նենց կլինի, որ իմ մի 
գնալը կարա նենց «եղանակ փոխի», 
որ մի քանի հոգի մտածի, որ կարա 
գնա ու «եղանակ փոխի»… Տենց մի 
քանի-մի քանի կգա, մի եքա մարդ 
կկանգնի, տենց էս պատերազմը 
չէինք պարտվի»: Մտածելակերպ: 
Խենթանալ կարելի է: Նման տարիքում, 
նման իրավիճակում մտածել այդպես 
ու գործել այդպես... Դե իհարկե, եթե 
շատերը մտածեին այսպես, միգուցե 
ամեն ինչ այլ կլիներ, այլ ավարտ 
կունենար: Բայց չմտածեցին... 
Քչերը մտածեցին, քչերից՝ քչերը 
համարձակվեցին մեկնել ռազմա-
ճակատ, 
բայց 
շատերը 
որոշեցին 
լքել իրենց 
դիրքը, 
տունը... 
Շատերը 
ոչինչ 
չարեցին, 
բայց 
մեղադրեցին 
բոլորիս:
Զրույցը 
երկար 
տևեց: 
Մթնոլորտը 
տխուր 
էր, բայց 

նաև հետաքրքիր, գերակշռում էին 
մոտիվացիոն արտահայտությունները, 
ֆանտաստիկ մտքերը, 
գաղափարները: Ողջ խոսակցության 
ընթացքում հասկացա մեկ բան. 
կյանքն ուրախ մարդկանց չի սիրում: 
Միևնույն է, մեծ է, թե փոքր, կին թե 
տղամարդ, մեր ամենախիստ, դաժան 
դպրոցն է, հետաքրքիր, ցավոտ, 
արկածներով ու փորձություններով 
լեցուն, որում ոչ մեկս ապահովագրված 
չենք: Ամեն ինչ մերն է, բոլորինս, ու 
մենք պարտավոր ենք հպարտորեն 
ընդունել ամեն հարվածը՝ դառը թե 
քաղցր, ուրախ թե տխուր... Ու պատվով 
դուրս գալ: Մեր հերոսների կերտած 
պատմությունները մեզ օրինակ: 
Ամեն իրավիճակում մենք մի նոր 
բան ենք սովորում, մեզ այլ կերպ 
ենք դրսևորում, մի նոր բան փոխում 
մեր կյանքում, ինչպես իմ այսօրվա 
պատմության հերոսի: Հարցին, թե 
ի՞նչ փոխեց իր մեջ պատերազմը, 
պատասխանեց. «Ավելի հեշտ կլինի` 
ի՞նչ չփոխեց... Էնքան բան փոխեց: 
Մենակ աշխարհայացքը հերիք ա 
(ժպտում է)»:
Սխալ ենք ապրում, ինչ խոսք: Չենք 
գնահատում մեզ ընձեռնված ամեն 
օրը, ամեն րոպեն... Վստահ եմ, 
որ բոլորիս մեջ էլ պատերազմը 
մի ինչ որ բան փոխել է. մեր 
պատկերացումները կյանքի հանդեպ, 
մեր վերաբերմունքը միմյանց 
նկատմամբ, մեր արժեհամակարգը... 
Պետք է սիրե՛նք կյանքը, ապրե՛նք ու 
արարե՛նք, ստեղծե՛նք, հզորացնե՛նք 
մերը... Կյանքը շատ կարճ է, ու լի 
անակնկալներով: Գնահատե՛նք այն, 
ինչ ունենք:

ԹԱՄԱՐԱ ԹԱՐԱԽՉՅԱՆ
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Վերջին երկու տարում սովորեցի էլ 
չասել ինքս ինձ. «Դե լավ, կարող էր 
ավելի վատ լինել», որովհետև էդպես 
էլ լինում է: Ազնվորեն, էլ ոչ մի բան 
ինձ չի զարմացնի էս աշխարհում։ Եթե 
վաղն արթնանամ, ու մեր հարևանը 
այլմոլորակային լինի, ես նույնիսկ 
ունքս չեմ շարժի։
Առաջ մտածում էի, եթե 2-րդ 
Համաշխարհային պատերազմի 
ժամանակ սոց. ցանցեր լինեին, 
հոլոքոստ չէր լինի, որովհետև մարդիկ 
կտեսնեին, կդատապարտեին։ 
Բայց վերջին իրադարձություններից 
հետո (սկսած Սիրիայից) հասկացա, 
որ դա բան չէր փոխի, քանի որ 
դատապարտումը կլիներ սթորիների 
ու ժամանակի ընթացքում հնացող 
փոստերի ձևով, իսկ երեխաները 
միևնույն է, կզոհվեին։
Ինձ համար անհասկանալի է 
էն փաստը, որ քննադատում 
ենք աշխարհին 2020 թվականի 
պատերազմի ժամանակ լռելու 
համար, երբ ինքներս ոչինչ չարեցինք 
գոնե մեր ներսի մեղավորներին 
դատապարտելու։ Մենք 
համակերպվում ենք, բայց մյուսներին 
մեղադրում, որ չդատապարտեցին, 
չխոսեցին։ Հիմա էլ, երբ Արցախում ութ 
օր է` մեր հայրենակիցները մնացել են 
առանց ջերմության` թշնամու կողմից 
գազատարը պայթեցնելու պատճառով, 
սպառնալիքների, որ պետք է լքեն 
իրենց գյուղերը, չենք համախմբվում, 
չենք փորձում ինչ որ բանով աջակցել 
մեր հայրենակիցներին:
Էս նկարը զուտ առիթ էր 
արտահայտվելու համար, քանի որ 
եղանակն էլ ստիպում է բարկությունը 
ներսում պահել, մանավանդ հիմա 
փիսոյին էլ վիրահատում են, բոլորս 
անհանգիստ ենք...  Իրար գլխի եմ 
կուտակել ամեն բան (իսկ այսօր մի 
դեպք եղավ, մինչև հիմա ափսոսում 
եմ, որ լռեցի։ Ախր, պետք է խոսեի, 
բողոքեի, օֆֆ...)։
Որոշեցի մի քիչ արտահայտվել, ասել, 
թե ինչ եմ զգում, թե չէ հետո ավելի 
ծանր նստվածք կտա: Էնպես որ, 
կարող եք դուք էլ գրել, կիսվել, որոշ 
չափով կթեթևանաք։ Առողջությունն 
ափսոս է։ Դեռ պետք կգա էն, ինչ մնաց 
քովիդից հետո:
Խոստանում եմ հաջորդ անգամ ավելի 
դրական մի բան գրել:

ԱԻԴԱ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ

ՄԻ ԽՈՍՔՈՎ, ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ 
ԽԱՌԸ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ԶԱՐՄԱՑՐՈՒ 
ԻՆՁ ՔՈ ՄԱՐԴ 
ՏԵՍԱԿՈՎ
Դու երբեք չես զարմացնի ծնողներիդ 
գնած թանկարժեք հագուստով ու 
խաղալիքներիդ բազմազանությամբ։ 
Չես զարմացնի դպրոցում ծանոթ-
բարեկամի կարգով բարձր 
գնահատականներ ստանալու ու 
չսովորելով ամբողջ տարին գերազանց 
ավարտելու համար։ Չես զարմացնի 
համալսարանում դասի չգալով ու 
գումար տալով կարմիր դիպլոմ 
ստանալու ու լավ սովորողի փոխարեն 
ծանոթի կարգով անվճար սովորելու 
համար։
Չես զարմացնի «կռուտոյ» 
ձևանալով, վերջին թվի մեքենան 
քշելով, դատարկաբանելով Tik Tok-
ում` մազերիցդ շատ հետևորդներ 
հավաքելով ու վերջին այֆոնը 
ունենալու համար։ Չես զարմացնի 
շուրթերդ ու կրծքերդ մեկ տոննա 
սիլիկոն լցնելով ու ապրածդ 
ամեն վայրկյանը սոցցանցերում 
հրապարակելով։ Չես զարմացնի 
հարսանիքիդ վրա ծախսած 
միլիոններով, մեղրամսի, կարմիր 
խնձորի, խնձորի հետ եկած 
շնորհավորական նվերների ու ամբողջ 
կյանքդ կույս մնալու կամ ձևանալու 
համար։ Չես էլ զարմացնի փողկապ 
ու կոստյում հագնելով, իբրեւ թե 
խելացի ձևանալով ու քաղաքական 
հարցերի մասին դատարկաբանելով։ 
Չես զարմացնի մեկ-երկու տարեկան 
ամեն երեխայիդ ձեռքը մի թանկանոց 
հեռախոս տալով, բրենդային 
հագուստ հագցնելով ու առանց 
դաստիարակության թողնելով։ 
Ընդհանրապես չես էլ զարմացնի այդ 
նույն երեխաներիդ բերանը տասը 
մետր լեզու դնելով ու իրենց տեղը 
աշխատելով, գրպանները գումար 
դնելով, մեքենա ու տուն գնելով։ Չես 
հավատա, բայց երեխաներդ էլ չեն 
զարմացնի նման ձրիակերի պես 
ապրելով, թոռներդ էլ, ծոռներդ էլ։ Դե 
ու հարազատներդ էլ չեն զարմացնի 
թաղումդ ամենաթանկանոց 
հոգեհանգստի սրահում 
կազմակերպելու, ծաղկեպսակներդ 
Հոլանդիայից «զակազ» տալու, սև 
բրաբուսներով փողոցները փակելու, 
քեզ էլ ոսկե դագաղում դնելու համար։
Բայց այ, կզարմանաս դու, որ ամբողջ 
կյանքդ ուրիշներին զարմացնել 

փորձելուց ու ձախողվելուց հետո 
գնում ես աշխարհից ու հետդ ոչ մի 
այֆոն ու բրաբուս էլ չես տանում։ 
Աշխարհակալ Մակեդոնացին այս 
աշխարհից հեռացավ ձեռնունայն, 
բայց դու երևի թե գնալուց էլ մի հատ 
ճոխ ոսկեդագաղախառը սելֆի անես, 
դնես Ֆեյսբուքիդ ու ինստագրամիդ 
պատին, նոր գնաս։
Զարմացրու ինձ ինքդ քեզանով ամեն 
բանի հասնելով ու կողքիններիդ 
օգնելով, դիմացինիդ կյանքը 

չխորտակելով, ընտանիքներ 
չքանդելով, սրանից-նրանից 
չբամբասելով, կենդանիներին մի 
կտոր հաց տալով ու գոնե չվնասելով, 
շահամոլ ու քծնող չլինելով, 
երեխաներիդ ճիշտ դաստիարակելով, 
քեզանից թույլերին օգնելով ու 
չծաղրելով...
Կարճ ասած, զարմացրու ինձ քո ՄԱՐԴ 
ծնված ու մնացած տեսակով։

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
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...որովհետև դու նա ես, ում  
խաղաղության համար զոհվում են 
առանց կասկածելու, որովհետև դու 
նա ես, ում համար կռվի են ելնում 
առանց հրամանի...

Հ. Գրիգորյան
 

-Պա՞պ,- զգույշ բացում եմ սենյակի 
դուռը,- ա՛յ պապ, չե՞ս գալիս հաց 
ուտելու։
Պապս դանդաղ կտրում է հայացքը 
սեղանին թափված թղթերից, մի պահ 
չտեսնող հայացքով նայում դռան 
կողմը, հետո ուշքի գալով, դողդոջուն 
ձայնով արձագանքում է.
-Հը՜, գալիս եմ...
Պապս Հայրենական մեծ պատերազմի 
վետերան է։ 1939թ.-ին մեկնել է ռուս-
ֆիննական պատերազմ, հետո  սկսվել 
է հաջորդ պատերազմը, վերադարձել է 
1945-ին։ Քիչ է խոսում այդ տարիների 
մասին։ Միայն «կռիվ» կինոներ 
նայելիս աչքերում անասելի թախիծ 
է հայտնվում, ճակատի կնճիռները 

խորանում են, ու թվում է՝ ուր որ է 
արցունքներ կհորդեն։ Միայն տարին 
մեկ անգամ՝ մայիսին, հանում է 
մեծ տուփի մեջ պահվող իր բոլոր 
պարգևներն ու զանազան թերթերից 
կտրված հոդվածները և կրկին 

անցնում պատերազմի թոհ ու բոհով, 
պատերազմ, որն ամեն տարի իր 
արյունոտ թաթով թերթում է պապիս 
անցած դաժան ճանապարհը։ Անցել է 
77 տարի։
Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։
Մի օր խոսքի մեջ հենց այնպես ասաց, 
որ 6 տարվա ընթացքում մեկ անգամ 
է արտասվել. երջանկությունից, 
երբ Ստալինգրադի տակ 
խորհրդային զորքերը ջախջախել են 
գերմանացիներին։
-Այդ օրը վերջնականապես փակվեց 
թուրքերի ախորժակը։
Իսկ թուրքերի ախորժակը մենք մեկ 
անգամ արդեն փակել էինք 1918 թվին 
Սարդարապատում։
Սարդարապա՜տ... Կենաց-մահու կռիվ, 
արյունաքամ երկրի վերջին ջանք, 
թշնամուն դիմագրավելու վերջին ճիգ։ 
Բնավեր ժողովրդի անհավատալի ու 
արժանապատիվ հաղթանակ։ Այս 
խոսքերը գրելիս հպարտությունից 

մի տեսակ զգաստանում եմ, ուսերս 
ուղղվում են։
Պապիս ննջարանի պատին է 
կախված իր հոր նկարը։ Խաչաձև 
պատրոնաշարով, ճերմակ փափախով, 
հրացանին հենված՝ կանգնել է նա ձիգ, 
վճռական ու խիստ հայացքով, իսկ 
թավ բեղերը նրան տարիքից շատ մեծ 
են ցույց տալիս, սակայն ընդամենը 21 
տարեկան է։
Կնոջն ասել է, որ եթե չգնա, թուրքը 
գալու է՝ նրան տանի։ Կինը պիտի 
ընտրություն կատարի։ Ու կատարել 
է... Իր ձեռքով պատանքի կտորը դրել 
է ամուսնու ծոցը՝ վստահ լինելով, 
որ ստույգ մահվան է ուղարկում։ 
Պատանքի կտորը ծոցում, վերջին 
հաղորդության նշխարը բերանում՝ 
հայը հաղթել է՝ սեփական արյամբ 
վաստակելով ապրելու իրավունքը։
Մայի՜ս, հաղթանակների՜ ամիս... Մեր 
ընտանիքի համար այն հատկապես 
կարևոր է եղել նրանով, որ իմ հայրը 
ևս իր բաժին պատերազմն է անցել։
1988 թվական, արցախյան շարժում, 
ազատամարտ...
Խորհրդային, ապա ադրբեջանական 
կանոնավոր զորքերի դեմ՝ 
կամավորներ, գրադի դեմ՝ հրացան ու 

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻՑ 
ԱՐՑԱԽ...
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ավտոմատ...
Շուշի՜... իմ (ինչու՞ միայն իմ) 
հպարտությու՜ն...
Ի տարբերություն պապիս ՝ հորս  
յուրաքանչյուր օրը ինձ համար այնքան 
հստակ է, որ կարծես ես էլ եմ եղել 
իր հետ, մագլցել ժայռերն ի վեր, ու 
ավտոմատն ուսիս` մասնակցել Շուշիի 
գրոհին։
Երբ հավաքվում են նրա ընկերները, ես 
էլ նրանցից մեկն եմ դառնում։ Լսում եմ 
նրանց պատմությունները, ծիծաղում 
ուշագնաց լինելու չափ, հատկապես, 
երբ ծաղրում են միմյանց, հիշում 
ծիծաղելի պահերը, ու արտասվում 
եմ, երբ զոհված ընկերներին հիշելիս 
այս մազ-մորուքով, արդեն ճերմակած 
մարդիկ արտասվում են, արտասվում 
են լուռ, ու նրանց արցունքները 
մոլորվում են կնճիռների ակոսներում, 
թաքնվում դեմքը ծածկող մազերի 
թավուտներում։
Սարդարապա՜տ... Բեռլի՜ն... Շուշի՜...
Հայի գիտակցական մահվամբ 
կնքված հաղթանակներ. էլ չեմ խոսում 
Ավարայրի մասին։
Եղբայրս նոր է վերադարձել հայոց 
բանակից։ Ծառայել է Արցախում։ 
Հպարտանում է իր նախնիների 
հաղթանակներով։ Մեկ-մեկ կախում 
է կրծքին ցարական Ռուսաստանի, 
ԽՍՀՄ-ի, ՀՀ-ի մեդալներն ու 
շքանշանները, պտտվում սենյակում. 
երևի իր բաժինն էլ է ուզում ավելացնել. 
ինքը ումի՞ց է պակաս. չէ՞ որ 
ընտանեկան ավանդույթները պետք է 
շարունակել։
Իսկ ե՞ս, ես.
-Տե՛ր Աստված, խաղաղությու՜ն 
տուր իմ ժողովրդին, իմ երկրին։ 
Թող վերջակետ դրվի, այլևս չլինեն 
պատերազմներ։
Արցախը բեռ չէ, այլ՝ ԱՐԺԵՔ։ 
Հաղթանակը չի՛ վաճառվում։
Աշխա՛րհ, մարդի՛կ, պատերազմ 
հրահրողներ, թու՜յլ տվեք ապրել, 
արարել, ստեղծել... Մի՞թե չհասկացաք, 
որ «եթե նորից մրրիկ բարձրանա, 
Մայիսի 9-ով պիտի վերջանա...»։

ԼԻԼԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Չգիտեմ` լա՞մ, թե՞ ծիծաղեմ։
Մեկ-մեկ ամաչում եմ, որ հայ եմ։ 
Մեկ-մեկ ափսոսում եմ էն ամբողջ 
ջանքն ու նեղսրտությունը, որ զգում 
եմ, մեկ-մեկ ուզում եմ փախնել ամեն 
ինչից. չլինել, չմտածել, չխոսել ու 
այլևս չքննարկել, մեր երկրում տիրող 
քաոսից փախնել։ «Ծիծաղելի է» չէ՞, 
երևի։
Ժամանակին ինձ չէի պատկերացնում 
առանց Հայաստանի, առանց 
Հայկականի, առանց Հայի ու չէի էլ 
պատկերացնում, որ մի օր կսկսեմ 
մտածել, որ մեզ տեղն է, ու մի բան 
էլ քիչ է մեզ, որ սթափվենք, որ 

ուշքի գանք։ Մենք մեր պետությունը 
կորցնելուց հետո էլ վախենամ ուշքի 
չգանք։
Ինձ երբեմն բռնացնում եմ այն մտքի 
վրա, թե արդյո՞ք արժի ընդհանրապես 
ապրել Հայաստանում, ինքս ինձ 
փորձում եմ համոզել, որ ոչ թե արժի, 
այլ ուղղակի պետք է, հարկավոր է, ու 
այլ տարբերակ չկա։
Հոգնել եմ շատ բաներից ու 
հատկապես տիրող քաոսից, որ 
պարտադրում են չգիտեմ, թե ովքեր, 
չգիտեմ, թե ինչու։ Մեկ-մեկ մտածում 
եմ` մենք արժանի՞ ենք մեր ստացած 
ժառանգությանը, երևի արժանի չենք, 
քանի որ ոչ կարողացանք ճանաչել 
այն, հոգ տանել, էլ չեմ խոսում սիրելու 
մասին։ Քանի որ սերն ինչ որ բանի 
հանդեպ առաջին հերթին առաջանում 
է ճանաչելուց։ Իսկ մենք, կասեմ, որ մեզ 
դեռ չենք ճանաչում, հետևաբար նաև 
չենք էլ սիրում։ Չէ, ինքն իրեն սիրելը 
եսասիրություն չէ, դա առաջին հերթին 
ինքնահարգանք է, ինքնաճանաչում, 
ինքնաբացահայտում։ Բայց մենք 
լճացել ենք, ու տպավորություն է, որ 
առաջ գնալու ոչ տեղ ունենք, ոչ էլ այլևս 
նպատակ։ Ուզում եմ հավատալ, որ դա 
այդպես չէ։
Մի պահ է գալիս, երբ նայում ես 
շուրջ բոլորդ ու քո ուղեղի բջիջների 
հնարավորությունների չափով փորձում 
վերլուծել` լավ կամ վատ, ճիշտ կամ 
սխալ։ Մեկ-մեկ էլ մտքերով կիսվել 
կողքինիդ հետ։ Բայց երբ նկատում ես, 
որ չեն «լսում», չեն ընկալում, թե ինչ ես 
ուզում ասել իրականում` էդ ժամանակ 
խոսելդ էլ չի գալիս։ Մտածում եմ ու 
հասկանում, որ ինչ որ մեկին, ինչ որ 
տեսակետ համոզելու ցանկությունս 
ու պատրաստակամությունս արդեն  
սպառվել է։
Գոռում ես, բայց հաճախ լսող չկա, իսկ 
թե լսում են` չեն էլ հասկանում, իսկ թե 
հասկանում են` հաճախ ընդամենը 
ասելիքի 5-10%-ը։
Միգուցե սխալ եմ, միգուցե հասկանում 
են ամբողջությամբ` տա Աստված։ 
Խոսքս չի վերաբերվում, իհարկե, 
հարազատների նեղ միջավայրին, 
ովքեր հասկանում են մեր ամեն մի 
շունչը։
Եվս մի բան եմ հասկացել, շատ 
կարևոր` որ մեկ տեղին ասած խոսքը 
շատ հաճախ 1000 ճառից կարող է 
ավելի կարևոր լինել։
Սա կարդացողին ուղղակի կուզեմ 
ասել` հավատա ինքդ քեզ։

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀԱՎԱՏԱ ԻՆՔԴ 
ՔԵԶ

https://www.17.am/author/ee460369912ef996f4f6333a3d4f6a6e65f68206/
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ԷԼԻ ԱՐԵՎԸ 
ԿՇՈՂԱ
Կապուտաչյա երկնքից աշխարհի 
ամենամեծ ու լուսավոր արևն 
իր շողերով փաթաթվում է ինձ և 
ողջունում: Իսկ ես արթնանալուս պես 
վազում եմ պատշգամբ, նայում նրան, 
ժպտում ու հեռանում: Այդ արևը նման 
չէ սովորական դեղնանարնջագույն 
արեգակին, որ պարզապես կա 
մեզ ջերմացնելու, մեր ամենօրյա 
աշխատանքին նպաստելու համար: 
Ինձ գրկողն իմ արևն է, որն իր 
մեջ ամփոփում է նվիրվածություն, 
անսահման մեծ կարոտ, 

աննկարագրելի շատ տաքություն, 
որին չի կարող փոխարինել ոչ մի 
ջերմացնող սարք: Չէ՞ որ ջերմությունը 
ձեռքերի մեջ է, ոչ թե հոսանքի: Չէ՞ որ 
ջերմությունը զգում են ոչ թե մի ամբողջ 
վառվող ակնթարթ, այլ ապրում 
ջերմությամբ ողջ կյանքի ընթացքում: 
Ցավոք, մեզնից յուրաքանչյուրն 
իր ջերմության մասնիկը կորցրեց, 
տալով արևին, ավելի ջերմացրեց 
Երկնաշխարհը... Իսկ Երկրաշխարհս 
դատարկվեց ու մասնատվեց: 
Բայց գիտե՞ս, ամենասարսափելին 
այսքանի մեջ ջերմության պակասը 
չէ, որովհետև ես կիրակի օրերին քո 
տուն եմ գալիս, քեզ համեղ կոնֆետներ 
բերում ու նեղանում, որ չես ուտում:  

Հիշո՞ւմ ես, նախկինում ափսեի մեջ ոչ 
մի կոնֆետի կտոր չէիր թողնում:
Գալիս ու սառած հողաթումբն 
եմ գրկում, մեկ-մեկ այնքան եմ 
ջղայնանում, որ ուզում եմ մասնատել 
այն քարի կտորները, որ բաժանում են 
քեզ ինձնից, ինձ` իմ արևից. ուզում եմ 
շուտ հասնել, գրկել, տաքանալ ու ասել 
կներես. Կներե՜ս, որ դու քո տեղում ես, 
իսկ ես, նա, մենք` ոչ...
Երևի մտածում ես պարտավորված 
եմ քեզ կոնֆետ բերում, որ նախկինի 
պես հերթական անգամ չնեղանաս 
ինձնից... Լսի՜ր, իսկ գուցե կոնֆետները 
փոխանցեմ Աստծուն, ու դրա դիմաց 
քեզ՝ ամենաքաղցր  ու թանկարժեք 
կոնֆետը վերցնեմ: Աստված կտա, 
հաստատ գիտեմ, կտա՜... Թանկագին 
կոնֆետ, թանկագին կյանքի համար... 
Հավերժական ու երբեք չկոտրվող 
կոնֆետն արևի համար, արևի դիմաց:
Համառ քայլերով մոտեցա եկեղեցուն, 
աղոթեցի քո հոգու հանգստության ու 
լուսավորության համար:
Սիրտս ասում է՝ կգա՜ս ու գծածդ 
երազանքներն առանց հերթի 
իրականություն կդարձնես: 
Մեղադրում ես չէ՞, ինձ, հիմա էլ ես եմ 
քեզ մեղադրում գնալուդ ու բոլորիս 
աշխարհը քեզ հետ տանելու համար: 
Խամրեցին վրձնիս գույները, որ 
պատրաստվում էին մի ամբողջ կյանք 
քեզ ներկել ուրախության գույներով:
Ես կարոտում եմ քեզ, քո` ինձ ժպտալը, 
նույնիսկ քո կոպիտ հումորները, 
կարոտում եմ անգամ քո` ինձ 
նեղացնելը...
Եթե նույնիսկ աշխարհը կործանվի 
պատերազմի ալիքներից, դու վեր 
կհառնես ու կարոտիդ ու սիրուդ 
գումարի քառակուսիով կլցնես 
աշխարհը. մե՜ ր աշխարհը:
Մի ամբողջ հոգի կարոտ սպասում է 
քեզ, ես հավատում եմ քո գալուն:
Դու արևահրեշտակ ես, զինվո՛ր, 
այնքան կարևոր, որքան անունդ և 
այնքան թանկ, որքան սրտիդ ամեն 
բաբախյունը... Ես քո տանն եմ, դու ինձ 
գրկում ես ու ջերմացնում վերևից:
Իսկ հետո գալիս է գիշերը, և 
արևը քնում է, իմ պատշգամբի 
հյուսիսարևելյան աջ կողմում աստղն 
է շողում, քո անունով աստղը, որ 
իմ սխալվելու, ընկնելու պահին 
կանգնեցնում ու սթափեցնում է ինձ:
Արևը, աստղը, աշխարհը մեկ տարի 
անց էլ, աշխարհի՝ տարիների չափման 
սանդղակի չափ, դարեր էլ անց կմնան 
նույնն ու իմը...

ԼԻԼԻԹ ՊՈՂՈՍՅԱՆ / ՈՒԼՈՒՆՑ
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Կորցրած ընկերներից հետո կյանքիդ 
ընթացքը սկսվում է փոխվել, ու դժվարը 
դրանից հետո նորից քեզ վերագտնելն 
է:
Կորցրած ընկերներից հետո արածդ 
կատակները կիսատ ու չհասկացված 
են մնում։
Կորցրած ընկերներից հետո 
ընկերական հավաքույթներ ուշ-ուշ են 
լինում:
Կորցրած ընկերներից հետո թաղում 
կռիվներ էլ չեն լինում, որովհետև 
ամեն պահ մեջքիդ կանգնած մարդու 
բացակայությունը չլրացված է մնում։
Կորցրած ընկերներից հետո էլ 
չես բողոքում եղանակից, առօրյա 
խնդիրներից, փողոցում քեզ աչքի 
տակով նայող մարդկանցից, 
որովհետև բողոքելու համար էլ լսող 
չունես։
Կորցրած ընկերներից հետո սիրելի 
ուտելիքդ առաջվա համը չի ունենում, 
որովհետև համատեղ սիրելի ուտելիքը 
մնում է միայն քեզ։
Կորցրած ընկերներից հետո թաղում 
երեկոները էլ չեք հավաքվում, 
որովհետև թեման բացողն ու օրվա 
իրադարձությունները քննարկողի 
աթոռը դատարկ է մնում։

ԿՈՐՑՐԱԾ 
ԸՆԿԵՐՆԵՐԻՑ 
ՀԵՏՈ

Կորցրած ընկերներից հետո հին 
ընկերական վայրեր հաճախ չես գնում. 
դե այնտեղ ամեն բան չմոռացվող 
պատմություն է ունենում:
Կորցրած ընկերներից հետո բառեր 
կան, որ այլևս չես օգտագործում, 
քո կյանքի հատուկ մարդկանց են 
պատկանում դրանք։
Կորցրած ընկերներից հետո մնում 
են միայն հիշողություններ, որոնք 
ժամանակի ընթացքում թարմանում, 
փակվում են նորից, իսկ դժվարը 
դրանից հետո ինքդ քեզ չկորցնելն է 
դառնում։

ՄԱՆԵ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
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ԱՆՀԱՅՏ Է 
ԱՇԽԱՐՀԸ, 
ԱՆՀԱՅՏ Է 
ՈՒՂԻՆ 
Աշխարհ, որը խելագարվել է: 
Անտանելիորեն կիսատ են 
մնացել երազանքները, իսկ եթե 
համարձակությունս ների, կասեմ` 
անտանելիորեն կիսատ են մնացել 

կյանքերը: Խավարը պատել է 
հոգիները,  ու մարդը հեռացել է 
«բանական» լինելուց: Համընդհանուր 
կռիվ է, գոյության պայքար, իսկ 
բռնակալը «անմեղ» է, որովհետև հզոր 
է: Համատարած լաց է, կորուստ, ցավ, 
վախ, վախ, վա՛խ...
Ճանապարհը, որը տուն է տանում, 
մահախուճապ է, որովհետև գայլերն ու 
գառներն են կիսում այն: Հորիզոնից 
այն կողմ օդը խեղդող է ու մահահոտ:
Դարերի արանքում կանգնած է ցավը, 
ու կորուստը ծանրացել է վրան: Ու 

մի նոր ճանապարհ է բացվել դեպի 
երկինք, անհերթ մի ճանապարհ, ու 
տխուր է...
Երեկն արցունքոտ էր, իսկ այսօր 
դժվար է ժպտալ, որովհետև վաղն 
անհայտ է: Ապրելը երազանք է դարձել 
բոլորի համար:
Սահման, որը հայրենիքն է: Տուն, 
որը ընտանիքն է, և սեր, որի անունը 
Հայաստան է:

ՄԵՐԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

https://www.17.am/%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A8-%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%AB%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A8-%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%AB%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A8-%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%AB%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A8-%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF-%D5%A7-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%AB%D5%B6/
https://www.17.am/author/51325af9eae21b6417c61adb849347e9bf84b1f0/
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