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ՆԱԶԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ü Ր² ՀàԳՍÀ
(§Ստեփան Ալաջաջյան¦ մրցանակ, §Պատմվածք¦ անվանակարգ)

Հակոբըկախվելէծառից,ճոճվումէ՝ամբողջծանրությունըձախձեռքին,
ուկոտրածատամներըբացած՝ծիծաղումէ:Ճյուղըճկվում,նրանհասցնում
է մինչև հողն ու նորից վեր թռցնում: Իսկ դեղնած տերևները փշրվում են
գլխինուուսերին:Բոլորաղջիկներըկռանումեն,գետնիցփտածխնձորները
հավաքում,նետումնրակողմը: Զարմանումեմ:Եթեայդքանվախենումեն,
ործառըկկոտրվի,կամնաոտքերըկկոտրի,ինչո՞ւենխնձորներովխփում՝
հետնէլայնպիսիծղրտոցարձակելով,որշատէիուզումականջներսփակել
ափերով:Նաշարունակումէծիծաղել,մինչևորմիխնձորչիհարվածումայ-
տին:Ձեռքըպոկումէճյուղից,թմփումգետնինունույնոգևորությամբսկսում
լաց լինել:Աղջիկներիխումբըծիծաղում է: Շատեմուզումմոտենալնրան,
բայցքաշվումեմ,վախենում,որինձէլկծաղրեն:Ոչոքնրանչիսիրում,ես՝
նույնպես: Բայցխղճմտանքը կծկվում է կրծքիստակ, ու միանհամարձակ
քայլեմանումդեպիխոտիութացգետնիվրանստածտղան: Հորսձայնը
շեղում է ինձ: Նա մեքենայի թափքը բացել, կանգնել է դեպի բաղերըտա-
նող ճանապարհին: Ընկերուհիներս ճչալով, իրար հերթ չտալով, մոտենում
եմհորս,սկսումբողոքելՀակոբիպահվածքից:Եսմեխվելեմտեղումս,վիզս
թեքելդեպիհայրիկնումեքենայիշուրջըխմբվածաղջիկները:Հայրսմոտե-
նումէմեզ:Հետոթույլժպտալով՝ձեռքըմեկնումզռացողտղային.
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-Եկեքտունտանեմձեզ:Չե՞քտեսնում՝օրըմթնումէ:Դուքերևիդասէլչեք
սովորել:

Հակոբը ձգվում-բարձրանում է, շապիկը խոթումտաբատի գոտուտակ:
Նրանքերկուսովառաջենընկնում:Եսքայլումեմնրանցհետևից:Երբ,մե-
քենայի ետնամասում նստած, հանկարծ նկատում եմ կողքիստեղավորված
տղայի հայացքը, նեղվում ու փշաքաղվում եմ զայրույթից: Ուզում եմ չնայել
երեսին, բայց նրանից փչող թթվահոտը ստիպում է շրջվել: Այտին փտած
խնձորիհետքկա:øիթըկճատէ,աչքերը՝մանրիկ,շուրթերը՝հաստուկար-
միր:Խոզիդեմքովիմդասընկերըինձտաքհայացքովէնայում,որըերբեքչեմ
մոռանա:Ժպտում է,ատամները՝տգեղ, նոր բուսնածբեղերը՝ ժանգագույն:
Ես հետևի լուսամուտից դուրս եմ նայում, իբր շրջվել էիայդ կողմը նայելու:
Մայրամուտըհրեգնդովսարերիցիջելէխոտիդեզին,հրդեհելուինքնագոհ
սահումէդեպիթզուկխնձորենիները:Փորձումեմբանաստեղծականերկտող
հիշել, չի ստացվում, հետո հորինելու փորձ եմանում, նորից չի ստացվում:
Հայացքիսառաջնրաայտիթթվահետքնէումանրիկաչքերիսուրհայացքը:
Երբնաիջավիրենցտանմոտ,հայրիկնուեսնույնհայացքովճանապարհե-
ցինք:Ինձթվա՞ց,թե՞հայրիկնիսկապեսհառաչեց:Եսկամացհարցրի.

-Ծեծելո՞ւեն:
-Դժվար,-ձայնըդողաց:-Այ,եթեհագուստըմաքուրմնար,երևիներեին:

Շատ չարաճճի է, բայց կփոխվի, հենց մեծանա: Այսպիսի երեխաները լավ
մարդենդառնում,եթե,իհարկե...

Չէիհասկանա,թեհայրսինչկասերհետո,եթեմիտքըշարունակեր,բայց
ուզումէի,որայդ§եթե¦-նչասեր:

Մենքտունենքհասնում:Սրտիսմիբանէծանրացել:

* * *

Դասի չէի գնացել, բկաբորբով ջերմում էի: Բայց ոտքի վրա վազվզում
էի տնով մեկ՝ տրամադրությունս բարձր: Մայրիկը խնդրեց՝ խաղալիքնե-
րը չթափթփեմ, ես զգույշ մի անկյունում հավաքեցի տիկնիկներս ու սկսե-
ցի մտքում խճանկարի նման դասավորել հերթական պատմությունը: Հետո
ձանձրացա,գնացիխոհանոց: Հայրիկը լոբապուր էրխնդրել: Սեղանին՝դե-
ղինթասիմեջ,տռզելուտրաքելէինկարմիրհատիկները:Եսշատէիուզում
միբուռվերցնել:Մայրիկըթույլտվեց՝ընդամենըհինգը:Հաշվեցիհինգհատ,
ափիսմեջպահեցիուբացդռնովանցաբակ:Մայրիկնասաց.

-Աշունէ,բայցարևնայրումէամառվակրակով:
Հասկացա՝ինքնիրենբարձրաձայնհամոզումէ,որչեմմրսի:Մերբակը

ոչմեկիբակիննմանչէր:Մաքուրավլածէր,կոկիկ:Հավեր,ծառերչունեինք:

Ն Ա Զ Ի Կ  Հ Ա Կ Ո Բ Յ Ա Ն
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Մեկերրորդըմայրիկըծաղկանոցէրդարձրել:Իսկամենատարբերվողնայն
էր,որոչշանբունունեինք,ոչէլշուն:Բակերկային,որշանսատկելուցհետո
բունըմիանկյունումմնացելէր:

Լուռ անցա պատի տակով: Լոբահատիկները պարզեցի արևին: Մեկի
վրայի կաշին վերնաշապիկի օձիքի նման հետ ծալվեց: Օդի մեջ քամի
կար: Ես անհանգստացած նայեցի դեպի խոհանոցի լուսամուտը: Մայրիկը
հանկարծ տուն չկանչի: Նույն պահին դարպասի դուռը կամաց ճոճվեց:
Լոբահատիկները ափիս մեջ՝ քայլում եմ ու ստվերի նման սահելով փողոց
դուրսգալիս:Արևիցնախորդօրվացեխըչորացելէ,ճանապարհը՝ամրացել
անցորդներիումեքենաներիանցուդարձից:Աջկողմումդեռերկուափաչափ
ջրափոսկա:Մոտենումեմ,ծալումծնկներս:Տատանվողջրիմեջմիկտորիմ
դնչիցուքթիցէերևում,հետովզիսկապածշարֆիպոչերըքամուցծածան-
վումենդրոշակինման:Ջուրըճոճվումէ՝շարֆիսկանաչգույնըգրկած:Ուղղ-
վումեմ,քայլումառաջ,հասնումՀակոբենցտանը:

Նրանց տնից միշտ վառած սոխեռածի հոտ է փչում: Դրանից սիրտս
խառնումէամենանգամ:Հանկարծտեսնումեմնրան՝մեծընկուզենուստվե-
րում կանգնած: Ինչո՞ւ դպրոցում չի: Դիմացը հին մանկասայլակով քույրն
է:Նրաներբեքմոտիկից չեմտեսել:Ասումեն՝նորմալաղջիկ չէ: øայլումեմ
նրանցկողմը:Մեծաղջիկէ՝շեկ,թափթփվածմազերով:Ինչո՞ւէսայլակիմեջ:
Նայում,տեսնումեմ՝ոտքերնուձեռքերըծռմռվածեն,ճյուղերինմանանճոռ-
նիուբարակ:Ինձթվաց,որնաիմհասակակիցըկլինի:

Սայլակիմաշված,ճաքածկաշինկեղտիցկորցրելէգույնը,աղջկածան-
րության տակ կպել գետնին: Ինձ տեսնելով՝ սկսեց կոկորդից տարօրինակ
ձայներ հանել:Ծնկներս դողացին: Առաջին մղումով ուզում էի հետ դառնալ
ուվազել,բայցհանկարծտեսաՀակոբիերեսը՝սփրթնած,այլայլված,ավելի
մեծվախով,քանեսէիայդպահինապրում:Միմեծուկարևորբանինձպա-
հեց տեղում: Խղճացի տղային, լոբահատիկներից ազատ ձեռքս օդում թա-
փահարեցիու,ձայնիսդողըզսպելով,հարցրի.

-Դո՞ւէլեսհիվանդ:
Տղան թոթվեց ուսերը: Մոտեցա: Ինքս էլ չգիտեմ՝ ինչն էր ստիպում մո-

տենալ սարսափիս: Հակոբը շփոթվեց, առաջ քշեց սայլակը, եկավ ընդա-
ռաջ: Կարծես չէր ուզում՝ մոտենայի տանը: Մարմինս վախից սառել էր:
Լոբահատիկներնամուրսեղմելէիափիսմեջ:

-Արիփողոցիվրականգնենք,-ձայնըխզվածէր։
Նաինձնիցառաջանցավ,եսշրջվեցի,քայլեցինրանցհետևից:Սայլակը

կաղ էր, քնձռոտ,աղջիկը օդի մեջ ծռմռում էր թևերն ու գոռում: Նրանց եր-
կուսիհագուստնէլկեղտոտէր: Նույնպահիննրանցտանկողմիցթիկունքս
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դաղեցտղամարդուհայհոյանքը:Ամենբանհասկացա:Արագացրիքայլերս:
Կանգնեցինք փողոցի վրա: Կողքի տան դարպասը ճռռաց, Արաքս տատը
դուրսեկավ,կանգնեցդռանշեմին:

Հակոբնանհանգստացածնրակողմընայեց.
-Զզվումեմէսպառավից:
-Չիկարելիէդպեսխոսելտատիկիհասցեին:
-Բա ի՞նչ անեմ,- Հակոբը համարյա բղավեց երեսիս,- դուրս ա էկել, որ

բամբասանքհավաքի:
ԵսնայեցիԱրաքսիկողմը.սառել-մնացելէրտեղում,այտըհենելչաղլիկ

ափին:
-Արիգնանք,-Հակոբըաղերսովնայեցերեսիս,-քայլենքբաղերիկողմը:
Ուզումէիմերժել:Բայցո՜նցէիխղճումտղային:
-Արի՛...
Մտածում եմ՝ մայրիկն ինձ պատժելու է, հետո էլ երեկոյան հայրիկին

պատմի:Ու նույնպահին նորիցխիղճս... Բա Հակո՞բն ինչասի: Իրենցտու-
նըգյուղովմեկխայտառակված է հարբեցողհորպատճառով:Երբնախորդ
աշնանըքաղաքիցայստեղտեղափոխվեցինք,առաջին լսածբամբասանքը
նրանցընտանիքիմասինէր:ԿողքիցնայեցիՀակոբի՝խոզիդունչհիշեցնող
կիսադեմին: Միայն կողքերից կախվող ականջներն էին պակասում: Նորից
խղճացիուամաչեցի.գոնեսիրունտղալիներ:

-Մամանինքնիրենկպաշտպանի:ԵսԱլիսինհանումեմ,որչտեսնի՝ոնց
ենկռվում:

-Հա:
Աղջիկնիրանունըլսելէրուերեսըբարձրացրելեղբորկողմը:Միաչքը՝ար-

ևիցկկոցած,քիթուբերանը՝անլվա:Ցնցվեցի,գլուխսկախշարունակեցիքայ-
լել:

Ճանապարհիցանցանք դեպիխոտածածկ բլրակը: Աշուն էր, բայց կա-
նաչ էր ծլել, անուշ կանաչ: Հակոբը կենտրոնացած հրում էր սայլակը: Լուռ
հասանք առաջին ծառերին: Նա կանգնեցրեց սայլակը, կռացավ, քանդեց
կապերն ու, նորից ուղղվելով, թեքեց սայլակը՝ բեռի նման գետնին թափե-
լովաղջկան:øիչմնացճչայի:Հակոբըմիկողմհրեցսայլակը,բռնեցձեռքս,
ափըփշոտէր,կոշտուկներով։ Տարավհասցրեցծառերիցմեկինու,առանց
երեսիսնայելու,ասաց.

-Թողմեջքովլինի,մեզչտեսնի:Միքիչհանգստանամ:
ԱնհանգստացածնայեցիԱլիսիկողմը:Նաթեթևակիջղաձգվումէր՝փոր-

ձելով վերջույթները մարմնի տակ տեղավորել: Հակոբը նստեց ծառի տակ,
ձեռքիափերովուղղեցմազերը:Լուռնստեցինրակողքին:Այդպահիննրան
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չէիճանաչում:Միշտ,ամենանգամ,երբնրանփողոցումկամդպրոցումտե-
սելեմ,մտածելեմ՝ե՞րբէմեծանալուայստղան:Հիմանաշատմեծէ՝հան-
գիստ շարժումներով, շատխորը ինքն իր ներսումփակված: Նորից նայեցի
Ալիսին: Կարծեսաղջկա համարայդպես հարմար էր: Հետոփորձեցի շեղել
միտքս, հանգիստ ձևանալ: Նայեցի շուրջս. ամեն բան այնքան ծանոթ էր,
բայցայնքանայլկերպէիընկալումուտեսնում:Ի՞նչնէրփոխվել:

Ալիսինվվոցըստիպեցնորիցնրակողմընայել:Բարակշապիկըքամուց
թրթռում էր մեջքին՝ երբեմն հարթվելով ու ընդգծելով ողնաշարը, տափակ
տուտուզըհինռետուզիմեջ,ոտքերը՝մաշվածհողաթափերի:Նրանէլխղճա-
ցի,բայցպատկերացրի,թեՀակոբիհամարինչքանդժվարէքրոջըխնամե-
լը:Տղաներևիզգացիմապրումները,ավելիկախեցգլուխը:

-Դպրոցումէրեխեքինբան-մանչպատմեսէլի,Սա՛թ:
-Չէ,- ներքուստ շատ վիրավորվեցի: Նույնիսկ ամենամոտ ընկերուհուս՝

Սեդային,չէիպատրաստվումպատմելտեսածս:
-Դումիշտնրանխնամո՞ւմես:
-Հա,բաի՞նչանեմ: Մաման չիհասցնում: Շատապատահել՝ նրանծե-

ծելանեղվածությունից:Ո՜նցալացումԱլիսը,սիրտսչիդիմանում:Նայի,ին-
քըմյուսաղջիկներինմանսիրունլիներ,առողջ,նորմալ,հագնվեր-սանրվեր,
գնարդպրոց:Մեղքա,չէ՞:

-Հա,շա՛տ:Բաինչի՞բժշկիչեքտանում:
-Փոքրժամանակտարելեն,օգուտչիեղել:Սենցէլմնալուա:Հերսշատ

աուզումտանենքհանձնենք:
-Ո՞ւրհանձնեք,-զարմանքիցծնոտսկախվեց:
-Հիվանդանոցինմանտեղկա,սենցէրեխեքինպահումեն:
-Հա՜...
Ո՜նցէիուզումտեղիցսելնեիուփախչեի:Պատկերացրիմիվայր,որտեղ

շատ այսպիսի երեխաներ կային: Սարսափ: Լոբահատիկները շարժվեցին
ափիս մեջ: Մատներս ետտարա, ափս քրտնած էր, հատիկներից երկուսը՝
կոտրված:Երևիսեղմելէիշատ:

-Էդի՞նչունես:
Հակոբըհետաքրքրությամբառաջհակվեց:Եսնրանպարզեցիհատիկ-

ները:
-Սերմացո՞ւեն:
-Ի՞նչ:
-Հա,մոռացելէի,դուքաղաքիցես:
-Հետո՛ինչ,եսհոգիտեմ՝սերմըինչէ:
-Բաինչի՞ենտրաքած:
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-Մամանուզումէրեփել:
Հակոբընորիցծիծաղում էրիրսովորական,կոպիտ,անբնականծիծա-

ղով: Ավելի չսիրեցի նրան: Ալիսը խռխռաց, անհանգիստ շարժվեց: Հակոբը
անմիջապեսլռեց,ափըդրեցբերանին.

-Մոռացելէի,սուսմնանք:
-Հա:
Նազգույշ կեղտոտեղունգը մոտեցրեց հատիկներից մեկին, հրեց: Ինձ

թվաց՝հատիկըճոճվումէ:Լոբիշատէիսիրում,խաշածլոբի:
-ՈրԱլիսինտունտանես,արիգնանքմերտուն,լոբովճաշուտենք,-ինձհա-

մարէլանսպասելիէրասածս:Երևիուզումէիինչ-որլավբանանելտղայիհամար:
-Բա էս հինգ հատը չե՞ք եփելու,-տղան հաստատ շփոթվել էր իմառա-

ջարկից:
-Չէ,ինձեմվերցրել:
-Դեարիթաղենք:
-Ինչի՞,-թաքցրիլոբահատիկներըափիսմեջ:
-Թողծլեն,դառնանլոբութփեր,մեծանան,վրանշատլոբիներաճեն:
-Բահիմացուրտչի՞:
-Չէ,տես՝ինչլավարևա:
Նաոգևորվածնայեց շուրջը, ճյուղգտավ,սկսեցհողըփորել հենցմեր

ոտքերիմոտ:Երբթեյիգավաթիխորությամբփորելէր,սպասողականնայեց
դեմքիս:Հասկացա,որհարկավորէլոբիներըլցնելփոսիմեջ:Հատ-հատգցե-
ցիերեքհատիկները,հետոկիսվածները:Լեզունդուրսգցած՝հողըձեռքերով
սկսեցհետլցնել:ՇատնմանվեցՍեդայենցշանը:Նաէլէրայսպեսթաթերով
հողըփորում,հետոհետհավաքում,հետոնորիցփորումուհենցայսպեսլե-
զունդուրսգցած:Խոզիդեմքովշուն:Նորիցամաչեցիիմմտքերից:

-Վաղըկգանք,կջրենք:
Արագկանգնեցի:Պատկերացնելանգամչէիուզում,որվաղըկարողեմ

նորիցնրահետգալայստեղ,հատկապես,եթեքրոջհետլինի:Չգիտեմ՝այդ
պահինդեմքիսինչտեսավ,բայցանճանաչելիփոխվածհայացքովուձայնով
դանդաղխոսեց.

-Միշտլացումեմ,բայցլացկանչեմ:Գիտե՞ս՝ինչերիեմտանըդիմանում
ուչեմլացում:Համէլերազանքունեմ,ուզումեմջութակնվագեմ:

Հուզվել էի նրա խոսքերից, բայց վերջին նախադասությունը սառը ջուր
լցրեցգլխիս:

Մեծ, չաղ խոզ հիշեցնող տղան՝ ջութակը ձեռքին: Չէի ուզում, բայց
փռթկացրի: Երբեք չեմ մոռանա նրա հայացքը: Դեմքն այլայլվեց, աչքերը
թրջվեցին:Արագթռավտեղից.
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-Դուէլեսբոլորինման:øեզնիցէլեմզզվում:
Նա արագ սայլակը մոտեցրեց քրոջը, թևատակերից մի կերպ բարձ-

րացրեց,նստեցրեցու,կապիչներըձգելով,քթիտակհայհոյեց:Եսդրանից
առաջհայհոյանքէլիէիլսել՝նրահորից,խանութիպահակից,մերհինտան
առաջինհարկումապրողգիժԱբոյից:Ցնցվելէի,կարկամել,կարմրել,տպա-
վորվել, բայցայսպիսիցավ չէիզգացել երբեք, որովհետևդրանքինձհաս-
ցեագրվածչէինեղել:

Հակոբը,առանցիմկողմընայելու,արագքշեցսայլակը:Աղջիկընվնվում
էր,ձեռքերըօդումթափահարում:Եսսառել-մնացելէիբլրակիփեշին:øամին
խնձորենինտանում-բերումէր:Դողումէիցավից,մեղքիզգացումից,քամուց
ուերևիտենդից:Բայցինձստիպեցիպոկվելտեղիցս,քայլելնրանցհետևից:

-Հակոբ,կներես:
-Եսքեզվստահեցիուհիմաատումեմ,զզվանք:
Հակոբը բղավում էր օդի մեջ, վազում, որքան կարողանում էր՝ սայլակը

առաջ հրելով: Ինձ թվաց, թե լաց է լինում՝ ոչ սովորականի նման՝ լուռ,ան-
ձայն,աչքերով ու սրտով: Ես էլ սկսեցի վազել: Նաավելիարագացրեց ըն-
թացքը,սլանումէր՝խոտերի,քարերիմիջովգայթելով,բայցամուրուվստահ
քշելովսայլակը:Արդենճանապարհիվրաէինք:Կանգնեցի:Հակոբնառանց
հետնայելուշարունակեցվազել:

* * *

Բաճկոնիս մեջ ավելի տաք թաքնվեցի, որովհետև դիմացս կանգնած
տղանմինչևծնկներըջրիմեջէր:Մեծճյուղըձեռքինփորփրումէրգետիհա-
տակնուսուլում:Ինձվաղուցէրնկատել:Կհեռանայիուրիշճամփով,բայցմի
բանստիպեցմոտենալնրան:

Այն օրվանից երևի մեկամիս էրանցել, և մենքխուսափում էինք իրար
երեսի նայել: Նրա դեմքին չէիտեսնումատելություն, լավ էր, իհարկե, բայց
նաև չէի ուզում՝ մտածեր, թե ես էլ մյուսների նման իրեն հեգնելու ուարհա-
մարհելու մտադրություն ունեմ: Դպրոցում զուսպ անցնում էի կողքով, բայց
սրտանցնեղվումէի,երբնրանծաղրումէին,ունաձայնըգլուխըգցածծիծա-
ղումէրկամլացլինում:

Գետըհազիվէրհոսում,վրանմիքանիդեղնածծառերէինխոնարհվել,
քարերըհսկաուփշաքաղվածցցվելէինհազիվսողացողջրերիկենտրոնում:
Տասնօրիցձմեռէր:Մատներսփորձեցիշարժել,փայտացելէինցրտից:Ո՜նց
էՀակոբըկանգնելջրիմեջ,հագինբարակբլուզէ,մազերը՝շատերկարած,
այս ուայն կողմ ցցված, յուղոտփայլով: Տաբատը՝ հնամաշ: Առաջ հակվե-
ցի,որտեսնեմ՝ինչ էհագելոտքերին: Սովորականկիսակոշիկներ էին,ար-
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ձակվածքուղերըջրիերեսին լողումէինուծածանվում:Ինչու՞ էտաբատնու
կոշիկներըթրջում:Հրաշալիպատկերացնում էի՝տանըհաստատփոխնորդ
հագուստչունի:Նաինձնկատելէր,սուլումէրուավելիկենտրոնացածքչփո-
րումգետատակը:Կծկվեցիբաճկոնիսմեջ,համարձակությունսհավաքեցի.

-Բարև:
Նա նույնիսկ գլուխը չբարձրացրեց: Այ, եթե խորամանկ լիներ, անպայ-

մանկշարունակերձևանալուցույցկտար,թեզարմացելէիմձայնըլսելով:
-Ինչի՞եսջրիմեջկանգնել:
-Ուրեմնպետքա:
-Բաչե՞սմրսում:
-Բանեմմանգալիս:
-Ի՞նչ,-չէիհանձնվում:
Նաբարձրացրեցաչքերը,վերջապեսնայեցերեսիս:
-էրեկ Սաշիկենքստեղկատուենգցել,այէնբարձրտեղից... Կանգնած

էին,եսնայումէի: Խեղդեցին,օլորեցինձեռքերիմեջուգցեցինստեղ: Հենց
ոտքերիստակթրմփաց:

øիչ մնացընկնեիանսպասելիությունից:Երևի իմ դեմքին կարդաց՝ ոնց
եմսարսափումնմանբաներից,հաճույքովշարունակեց.

-Շատմեծկատուչէր,բայցճուտէլչէր:Սևէր:Գցեցինէսքարերիվրա:
-Բա...բաախրգետըտարածկլինի:
-Չէ,չիհոսում:Հաստատմիտեղմնացելա:
Նաամբողջուժովճյուղընորիցխրեցգետիխորքը:
Հազիվզսպեցիճիչս:Ճյուղըհսկաէր:Տղանամենանգամվերէրբարձ-

րացնումերկուձեռքովուիջեցնում:
-Վատնեն,անսիրտ,-ձայնսդողումէր:Կատվինայնպեսէիխղճում,այն-

քան էի վախենում, որ հանկարծ հերթական անգամ ճյուղը դուրս քաշելիս
ծայրինտեսնելուեմարնաշաղախ,սևբրդիկտոր:

-Եսչէիանիըտենցբան,բայցկարամհասկանամ,թեինչիենարել:
-Ի՞նչկահասկանալու:
Զայրույթիցդողումէի:
-Դե,չենսիրումսևկատու:Մարդըմիբանորչիսիրում,պիտիվերացնի:

Հլըպատկերացրու՝ինչլավկլիներ՝ինչչէիսիրում,բերեիշպրտեիջուրը:
-Դու չար չեսախր,-եսհամարյածղրտում էիանզորությունից,-ոնցկա-

րողեսինչ-որուրիշշնչավորիբերելխեղդել,սպանել:
-Գիտե՞ս,-Հակոբըհեգնանքովժպտաց,-գնահորդհարցրու, լիքըէդպի-

սիբաներկպատմի,իզո՞ւրէպատմությանդասատու:
Ո՜նցէիուզումնրանպատասխանել,ասել՝դուգնաքոհորըհարցրու,եթե
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խոսել կարողանա, մի բան կպատմի: Տեսնես, հեչ որևէ բանպատմած կա՞
քեզ:Բայցինձզսպեցի,որովհետևհետոխիղճստանջելուէր,գիշերներըլաց
էիլինելու,ուքունսչէրտանելու:

Հետ դարձա, սկսեցի բարձրանալ դեպի ճանապարհը: Մեկ էլ Հակոբի
ձայնը.

-Գիտե՞ս,Սաթիկ,դուոչէլէդքանսիրունես:Մանիկըքեզնիցլավնա:
Ապուշէ,ինչէ:Նույնիսկչշրջվեցինրակողմը:Հիմա,երբերկուտասնամ-

յակէանցելայդօրից,շատլավեմհասկանումտղայիխոսքերինպատակը:
Այնժամանակշատէիփոքրդահասկանալուհամար:Բայցնաևխոցվելէի.
ոչմիտարիքումէլաղջկանհաճելիչէլսել,որիրենիցլավըկա:

* * *

Հայրիկիձեռքըբռնած՝անցնումենքդեպիխանութտանողճանապարհը:
Հեռվիցէինկատելնրանց.Հակոբնէքրոջհետխանութիներսում:øույրը՝

սայլակիվրա:Հայրիկըկանգնեցթերթիկրպակիմոտ,եսմտախանութ՝ձեռ-
քիսփքաբլիթներով տոպրակ, որոնք քիչ առաջփռից էինք գնել: Ուզում էի
լիմոնադգնել,հայրիկըփողէրտվել:

ՎաճառողուհիԳալյանձայնըգլուխըգցած՝խոսումէր.
-Սրանց ռեխին տեսեք, ո՞վ ա թույլ տվել ամեն անգամ գաս ինձ բան

խնդրես,մորդասա,թողինքըգա,երեսըչի՞բռնում:Եսպարտքովբանտվո-
ղըչեմ:Ձերպարտքիհամարառանձինտետրունեմ՝Աղայանիգրքիցհաստ,-
նա ձեռքերը կողքերին կանթած դուրս եկավ պահարանի հետևից, եկավ
կանգնեցՀակոբիդիմաց,չափեցնրա՝զայրույթիցուվիրավորանքիցդողա-
ցողհասակնունայեցԱլիսին.

-Սրանէլհետդքարշեստալիսամենանգամ,որխղճա՞մ:
Ալիսը նվվում էր: Անկյունում երկու կին էին կանգնած, խղճմտանքից

տնքումէին.
-Ախչի,սուսմնա,մեղքէ:
ՁեռքիստոպրակըդրեցիԱլիսիծնկներին,հետոմիմղումով,ինձհամար

էլանսպասելիառաջնետվեցի,երկուձեռքովհարվածեցիկենտրոնումկանգ-
նածվաճառողուհու կրծքին:Երբեքայդպեսկատաղած,անողոք չէիեղել ոչ
մեկիհանդեպ:Ինձթվումէր՝կինըմեռնելուէնույնպահին,հարվածներսայդ-
քանուժեղէիկարծում: Չեմկարողասել,թեորքանտևեցայդամենը,երա-
զիմեջ էիզգումամենբան: Շուրջսաղմուկ էր,ականջներիսմեջխշշոց էր:
Հանկարծզգացիհորսձեռքերը:Ինձհետէրքաշում,ու չէիհասկանում,թե
ինչէրասում:

Գալյանխոզինմանղժժումէր: Հետո,երբհայրիկըներողությունխնդրե-
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լովինձտարավդեպիդուռը,հևալովնետեց.
-ԸնկերՊավլիկ,լավչի,մենքէլբոլորսմերէրեխեքինքեզենքվստահել,

չեսկարողանումաղջկադդաստիարակես:Թոկիցփախածիմեկնա:
Հայրսկանգնեց,շփոթվածնայեցնրաերեսին.
-Եսդեռկպարզեմ,թեայստեղինչէկատարվել,հետոկխոսենքայսթեմայով:
-Պահ-պահ,- Գալյանանցավ սեղանի հետևը:- Դուրս կորեք սաղդ,փա-

կումեմխանութս:
Անզուսպ լացէի լինում՝հեկեկալովուսնկրտալով: Միտեսակվիրավոր-

ված էի Հակոբի համար, նրա հիվանդ ու քաղցած քրոջ համար, և նաև իմ
պատճառովհորսանպատվելէին,դաանտանելիցավոտէր:Անցանքփողո-
ցը,հայրիկըթևերիցսհամարյաքարշէրտալիսինձ:Միքանիսառըփշրանք
իջավ երեսիս, աչքերս տրորեցի, ձյուն էր գալիս: Արցունքներս տաք, տաք
էին:Հանկարծտեսա՝Հակոբըխանութիցդուրսէեկել,կանգնելանկյունումու
տոպրակիցհանածփքաբլիթներիցմեկըպահելայնպես,որքույրնուտի:Աղ-
ջիկնագահորենկծում,կուլէրտալիսիրենպարզածուտելիքը:Զոլավոր,մեծ
շալիտակիցթևերըչանչերինմանչռվելէինդեպիեղբորձեռքերը:

Ձյունըսիրունէրշատ,տղայի՝ինձնայողհայացքը՝երախտագիտությամբլի:

* * *

Ափսեիմեջթթուկաղամբովպասուցտոլմաեմշարել, լավաշովծածկել:
Ընդամենը կես ժամ ունեմ, որ կարողանամ հասնել Հակոբենցտուն ու հետ
դառնալ:Բայցշատեմվախենում:Վերջինամիսներինմիտեսականընդհատ
հերոսանալուպահանջ էիունենում,երևինրանից էր,որսկսել էիտարբերել
անարդարությունները:

Որոշել էի Հակոբին վերջին կարդացածս գիրքը նվիրել. ազդեցիկ, ան-
հավանականհուզիչմիվեպ,որհայրիկիխորհրդովէիընթերցել:Ծնողներս
մեքենայով գնացել էին լիմոնադ ու երշիկ գնելու: Հասնելու էին կողքի գյուղ
տանողճանապարհիփեշիմեծխանութին: Ժամանակունեի: Տաքբաճկոնս
ու կոշիկներս նախապես հագել էի: Սկզբում ուզում էի միայն գիրքը տանել
նվիրելՀակոբին,հետոմտածեցի՝իսկեթետանըուտելուբանչունե՞ն:Հետո՞
ինչ,որՆորտարիէ:ԱնցյալօրըմայրըփողոցովանցնումէրԱլիսիսայլակը
հրելով ու բարձրձայնովխնդրում օգնել իրենց: Իհարկե, մարդիկ մթերքներ
էինտալիս,բայցոմանքէլզայրանումէինկնոջվրա.

-Ինչի՞չեսաշխատում:
Կինըքիթըվեր էրքաշում,զայրույթովցնցումսայլակը՝միջիերեխային

այնպեսթափտալով,որվերջինսամբողջկոկորդովխռխռացնելովգոռումէր
ուլացում:

Ն Ա Զ Ի Կ  Հ Ա Կ Ո Բ Յ Ա Ն
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-Սրա՞նինչանեմ:
-ԴրանՀակոբդէպահում,ո՞վչիտեսնում:Գոնեհավպահի,անգյա՛լ։
Երեսս սառըապակուն սեղմել,փողոց էի նայում: Հակոբի մայրը, դռնե-

դուռընկած,ուտելուբանէրմուրում:Եթեորևէմեկըմիբանէրտալիս,անմի-
ջապեսբացումէրպարկհիշեցնողմեծտոպրակնուտեղավորումմեջը:Երբ
մերտանըհասան,մայրիկնարդեն,միտոպրակուտելիքձեռքին,դարպասի
դռանմոտսպասումէր:Եսայդպահինանասելիշատսիրեցիմորս:

Հիշումէի,ուլացսգալիսէրԱլիսիհամար:
Արագդուրսեկա՝ափսենձեռքիսպահած: Միտեսակշատլուսավորէր

մերփողոցում:Ձյանվրաայնքանգեղեցիկէինփայլումամանորյալույսերը:
Միկերպխրվելովուելնելովծնկներիսհասնողձյանմիջով՝հասաՀակոբենց
տանը: Այդ պահին համարձակությունս հետ էր նահանջել, մի քայլ անգամ
չէիկարողանումանել:Բայցժամանակչկարերկար-բարակմտածելու,ոտքս
համարձակառաջդրեցիունույնպահինՀակոբիձայնըլսեցի:

-Ո՞ւրեսգնում:
Նայումեմշուրջս,ոչոքչկա:
Հակոբըծիծաղիցխեղդվելովնորիցէհարցնում.
-Ո՞ւրեսգնում:
Ոչ ձյունն էտրորվում ոտքերիտակ, ոչ կողքերս է երևում, ոչ՝ մոտենում

հետևից: Ահավոր վախեցած՝ արագ շրջվեցի հետ դառնալու: Նույն պահին
անասելիաղմուկովգլխավերևիսճյուղերիցընկավուղիղոտքերիստակ: Մի
կերպափսենպահեցիձեռքերիսմեջ,ճչացիուաչքերսամուրփակեցի:Թևիս
տակիցՀերմանԶուդերմանի§Հոգսը¦սահեցընկավձյանմեջ:Տղանշարու-
նակումէրծիծաղել:Եսբացելէիաչքերս,տագնապսանցնումէր,փոխարենը
զղջում էի, որ եկել եմ: Հակոբը կտրուկ լռեց, ձյան մեջխրվածգիրքը դուրս
քաշեցանձեռնոց,փայտացածմատներով:øիթսվերցցեցի:

-øեզհամարնվերէիբերում,դուվախեցրիրինձ:
Հակոբըոտքիելավ,միթեթևթափտվեցհագուստնունայեցերեսիս:
-Իսկինչի՞եսգիրքնվիրում:Դուչգիտե՞ս,որեսկարդացողըչեմ:
-Բերելեմ,որովհետևշատեմուզում՝կարդաս: Դամարդուկյանքը լրիվ

փոխումէ:
-Պահո՜,-Հակոբըբացեցգիրքը:-Ուքոասելով՝էստառերըպիտիփոխե՞ն

սա,-նագլուխըշրջեցտանկողմը:
Շփոթվեցի:Բայցիսկույնբառերգտաասածսուղղելու.
-Մարդունկտրումենիրականությունից,մոռացնելտալիսբոլորվատբա-

ները:
Նափակեցգիրքը,մատըդրեցվերնագրիվրա.

Ն ՐԱ ՀՈԳՍÀ
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-Եսանգրագետիմեկնեմ, Սաթիկ,բայցմտածումեմ,որէսվերնագրով
գիրքըդառըբանպիտիլինի:Ո՞նցկմոռացնիվատբաները:

Ճիշտէրասում:Ավելի լավէր՝ուրախգիրքնվիրեի: Հետոսկսեցիչհաս-
կանալ,թեինչո՞ւեմչկարդացողմարդունգիրքնվիրում:Նաթոթվեցուսերը,
հետոցույցտվեցձեռքիսափսեն.

-Է՞դինչա:
-Տոլմա,կտանեսԱլիսին:
-Հա,եթեիրահամարա,կտանեմ:
Մենք հրաժեշտ տվեցինք իրար, ես շնորհավորանք հիշեցնող ինչ-որ

խոսքերասացի,նամիայնպատասխանեց.
-Ըհը՛:
Երբ հասնում էի մերտանը ու մտքում նեղվում Հակոբիանտաշ, աննր-

բանկատպահվածքից, նորից դրան զուգահեռ լիքըարդարացումներ գտա
նրահամար.ո՞վ էդաստիարակել, որանտաշ չլինի, համ էլ լավօր չիտես-
նում,մեղքէ:Գոնեգիրքըկարդա:

* * *

Մորսձեռքերինէինայում,շատէիսիրումնայել՝ոնցենխմորհունցում:
Կարծումէի՝նրաձեռքերնառանձինկյանքովենապրում:Երկարնայումէիու
մտովիհյուսումպատմություննրանցմասին:Երբմայրիկըգործէրանում,ու
երկուձեռքերնէլզբաղվածէին,եսկարողանումէիփորձելիմձեռքերըպատ-
կերացնել այդքան հասուն, արագաշարժ, հմուտ: Անթերի շարժումներն ու
սլացիկպտույտներըկախարդանքէինթվում,մոգականմիբան:

Նաարդենբոլոր կերակուրներըպատրաստել էր, սեղանըգցել: Բայցես
ուհայրիկընախորդօրըջեռեփուկ էինքխնդրել,ունաայսպահինորոշել էր
գոհացնելմեզ:Երբբացվածխմորիվրատարածումէրմսիխճողակը,բակից
աղմուկլսվեց,մեկըկոտրելունմանուժեղթակումէրդուռը:Հայրիկըարագոտ-
քիկանգնեց:Սիրտսանորոշվախիցտագնապեց:Հայրիկըբակովանցնումէր
արդեն,երբեսսեղմվել էիխոհանոցիպատուհանին: Հարևաններիցմիքանի
տղամարդդարպասիդուռըբացել,կանգնել էին: Հայրիկըհարցրեց,թեինչ է
պատահել:Նրանքհամարյաբղավելով,իրարհերթչտալով,ասացին.

-ՍիմոնիԱլիսնակորել:Արդենմիքանիժամա՝չկա:Գնանքգտնենք,ըն-
կերՊավլիկ,չե՞սգամերհետ:Էսազիզօրովսգիմեջչմնանք,բերենքտուն
հասցնենք,միբանչպատահի:

-Ո՞նցկարողէրկորել:Տեսնողչի՞եղել:Մենականգամնստելչիկարողա-
նում:
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-Ոչ ոք չգիտի: Տեսել են՝ չկա ոչ ինքը, ոչ կալյասկեն: Ման են էկել, չեն
գտել:Չեսգա՞գնանք...

-Իհարկե:
Երազիմեջէիտեսնում՝ոնցէհայրիկը,միձեռքովպատինհենված,հագ-

նումկոշիկները:Կողքինընկածհողաթափերիվրայիփրչոտձյունըհալվումէր
ութրջումմաքուր լվացածհատակը: Մայրիկըխմորոտձեռքերովսառել-մնա-
ցելէր.աչքերը՝թաց,դեմքը՝գունատ:Հայրիկիգնալուցհետոմայրիկըձեռքե-
րը լվաց, կիսատպատրաստված ուտելիքը հավաքեց, ես ծվարեցի նրաթևի
տակ:Նասեփականմտքերինուիմչտվածհարցերինկարճպատասխանեց.

-Կգտնեն:
Սեփականխոսքերսօտարիձայնովլցվեցինականջս.
-ԲաորՆորտարիչլինի:
Այդօրը,դրանհաջորդողօրերինոչոքչտոնեցուչուրախացավ:
Հիմա էլ հիշում եմ իմ սարսափը: Միայնակ նույնիսկ իմ սենյակն ու իմ

անկողնումոտչէիգնում:Երբմութէր,թվումէր՝հատակինԱլիսըսողումէու
հիմաոտքիցսբռնելուէ,որբարձրանա:Երբեքոչմիբանիցայդպեսչէիվա-
խեցել մինչայդպահը: Բավականին մեծ էի, որպեսզի հասկանայի՝ կարեկ-
ցել է պետք, հասկանալ, փորձել օգնել, բայց այդպես սարսափել մարդուց,
ովանիծվածէուայդքանանօգնականտկար,փոքրոգությունէր,թուլություն:
Ինքս ինձ հասկացել էի՝ մինչ այդ օրն էլ էի վախենում Ալիսի գոյությունից,
բայցերբնաիրքրջոտմանկասայլակիմեջկապկպվածէր,հարազատների
աչքիառաջ, համոզված էի՝ ինձ ոչինչ չի սպառնում: Այդպես երևի գիշատ-
չինվանդակիմեջշղթայվածտեսնելիսեսապահովությանզգացումապրում:
Բանականմիտքսինձհուշումէր՝նաախրնույնիսկքեզհարվածելչիկարո-
ղանա:Բայցսիրտսճչումէր՝հանկարծչդիպչի՜:

* * *

Հակոբնուրվականինմանշրջումէրգյուղովմեկ,փնտրումքրոջնուող-
բում:Նրանխղճումէինբոլորը: Մայրըպատերնէրճանկռումանզորվշտից,
հայրնավելիշատէրխմումունույնիսկոտքերըշարժելչէրկարողանում,որ
գնար, մյուս տղամարդկանց օգնության հասներ: Ոստիկանությունն ու հա-
մապատասխան ծառայությունները վաղուց տակնուվրա էին արել գյուղն ու
շրջակա յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը: Երեխայի հետքն անգամ չկար:
Այնքանառատձյուն էրեկել ու շարունակում էրգալ, որորոնումներնավելի
էինդժվարանում:Բոլորինհարցաքննումէին:

Սուրբ Զատկիտոնինաղջկանգտան՝ իր սայլակի մեջ կապված, գետի
ոլորված հատվածում, քարերիարանքում: Գյուղի կանայքայնպիսի վայնա-
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սուն էին բարձրացրել, թվում էր՝ գյուղում տագնապիազդանշան է միացել:
Մայրիկը բակ էր դուրս եկել, մի քանի կանայք հավաքվել, լաց էին լինում
ու խոսում: Աննկատ դուրս եկա տնից, որ մենակ չմնամ պատերի ներսում:
Սարսափիցքարանումէի:Արուստատը,ձեռքերըուղիղդիմացըպահած՝ճո-
ճումէրուոգևորվածպատմում.

-Այ սենց սառած՝ ջրի էրեսին դրա թևերը լողում էին, աչքովս տեսա:
Մաշկը՝կապուտ-կապուտ...

-Ջուրըսառելէր,չէ՞,ոնցոր...
-Սառուցչի,բայցսառնա,սա՜ռը...
Իմ սարսափն ահռելի չափերով մեծանում էր: Երբ հայրիկը ուշ ժամի

տաննէրարդեն,ումայրիկիհետքչփչումէին,եսխոհանոցիցոչմիքայլչէի
հեռանում:Հայրիկըխոժոռվածնայեցերեսիս.

-Գնապառկի,չե՞սլսում:
Հետո երևի ինքն իրեն մտածեց, որ ես դասընկերոջս համար եմ ան-

հանգստանում,տոնըմեղմացրեցուասաց.
-Հակոբիմասինհոգկտանեն,միմտածի: øաղաքիցհորեղբայրն էեկել

ընտանիքիհետ:
Եսգլխովարեցիուլացեղա:Հայրիկըմոտեցավ,գրկեցինձ,բարձրաց-

րեց ուտարավ իմ սենյակ: Երբ ցած իջեցրեց մահճակալիս,ամուր գրկեցի
նրապարանոցը.

-Պա,եսնրան§Հոգսն¦եմտվել:
-Ի՞նչհոգս,Սաթջան,ո՞ւմհոգսը:
-Մեր§Հոգսը¦՝Զուդերմանի...
Հայրիկըզարմացածնայեցերեսիս.
-Հակոբի՞ն:
-Հա,նվիրեցի,որկարդա,փոխվի:
-Պարզ է...,- հայրիկը նստեց,խորը հառաչեց,- ուրախմի բան էրպետք

նվիրել,բայցոչինչ, չեմկարծում,թեկարդալու էր: Հաջորդանգամկխորհր-
դակցեսինձհետ:

Ավելիսրտոտսկսեցիարտասվելուներսիցսդատարկելմաղձը:
Վախսչէրանցնում:

* * *

Հիվանդ էի: Հենց աչքս կպնում էր, նույն պատկերն էր աչքիս առաջ.
Հակոբը կանգնած է կարճահասակ ծառերի տակ, աղջիկները խնձորներով
խփում են, խնձորները ձնագնդիներ են դառնում, նա լաց լինելով սկսում է
հրդեհելծառերը:Ձնեգնդերընետվումէինթեժացողկրակիմեջ:Թավալվում
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էիանկողնում,փորձումարթնանալ:
Հայրիկը բժիշկ էր բերել: øնած էի ձևանում: Մարդը շփելովտաքացրեց

ձեռքերը, թույլ բռնեց թևս, ինչ-որ բան փնտրելու զգուշությամբ շոշափեց
զարկերակս:

-Բարձրէջերմությունը,կարծումեմ՝քնածչէ,տարվածէ,այսպեսլինում
է,երբբարձրենջերմում:

-Ասեք՝ ինչ է հարկավոր,անպայմանկհետևենք Ձերխորհրդին:Երրորդ
օրնէայսպես:

-Թողարթնանա,նորմալքննեմ,թոքերնէլլսեմ,կասեմ:
-Դե,գնանքթեյենք:
Ոտնաձայներիցհասկացա՝դուրսենգնումսենյակից:
-Այներեխայիհարցըի՞նչեղավ,ընկերՊավլիկ:
-Հակոբի՞:Ասումեն՝գնացելպատմելէ,խոստովանել,որինքնէարել:
-Եսիմ,չեմհավատում:
-Անկեղծ՝եսէլ:
Նույնպահինթվաց՝ուրիշնէիմփոխարենբղավում.
-Սուտէ,ինքըչէրանի,ինքըԱլիսինսիրում էր, չէրտանի,կատվինման

գցերջուրը...
Ես,ձայնսգլուխսգցած,բղավումէիուլացլինում,ճիշտայնպես,ինչպես

Հակոբն էր միշտանում: Հատուկ էի գոռում, որ չլսեի՝ ինչ ենասում: Ուայդ
պահին հասկացա նրա այդքան լաց լինելու, ծիծաղելու, գոռալու, աղմկելու
պատճառը.չէրուզումլսել՝շրջապատումինչենխոսումիրմասին:

Հայրսգրկելէրինձ.եսշարունակումէիբղավելուլացլինել:

* * *

Հայրիկինխնդրելէի,ունաինձ,հագուստիմեջտաքփաթաթված,հանել
էրփողոց:Ուզումէիտեսնել՝ոնցէՀակոբըհեռանում:Միքանիօրանընդհատ
պատմումէին,որնրանքննիչներըտանում-բերումենիրենցտուն,շրջակայ-
քովմանտալիս,որմանրամասնպատմի,թեոնցէտարելկորցրելքրոջը:

Եսհայրիկիթևքիցքաշեցի.
-Շատկարևորէ,որդուհիմաինձայնտեղտանես,բանունեմպատմելու:
Մերոտքերիտակխրթխրթումէրձյունը,հարևաններըհավաքվելէինըն-

կուզենու տակ: Մենք մոտեցանք ոստիկաններից մեկին, հայրս նրա կողմը
խոնարհվեց,միքանիբառասաց:Միտասըրոպեսպասելուցհետոմենքար-
դեններսումէինք:

Փտածհատակիվրահալչողձյանու ցեխիմեծ-մեծկտորներովոտնա-
հետքերէին:Հակոբընստածէրթախտին՝աչքերնուռած,երեսըկարմրատա-
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կած:Մեկը,սեղանիմոտնստած,թղթերնէրքչփորումուգրառումներանում:
Ծնողները չէին երևում: Հակոբը նայեցմեր կողմը:Եսզինվորիքայլվածքով
առաջգնացի:

-Գիտե՞ս,եկելեմհարցնեմ՝այնտոլմայիցքույրդկերա՞վ:
Հակոբիծնոտըզարմանքիցկախվեց:Հետոգլուխըտարուբերեց:
-Երբեսձեզհամարտոլմաբերեցի,ժամըյոթնէր,դուդրսումէիր,ծառի

վրա:Երբափսենքեզտվեցի,դուուրախացար,որքրոջդհամարէ,ուքայ-
լեցիրտուն՝ համոզված, որ նատանն է: Իսկ նա,փաստորեն, ցերեկվանից
չկար:

Հակոբը կարկամել էր, շփոթվել, չէր կարողանում անգամ ձայն հանել:
Եսայրվում էիտենդիցու ոգևորությունից: Մի բանայդտանպատերի ներ-
սում զգույշ շոյում էր իմ՝ կարեկցանքից ու նաև քաջությունիցփքված սիր-
տը:ԵսաչքերովժպտումէիՀակոբին,որովհետևխոհանոցիսեղանինտեսա
§Հոգսը¦:øննիչըմոտեցելէրինձուխոնարհվել:

-Դուհամոզվա՞ծես,աղջիկջան:
-Իհարկե:
Բարձրացրիգլուխս,այդմարդուդեմքինդժգոհությունկար:Չէիհասկանում՝

ինչո՞ւչիուզումճշմարտություննիմանալ:Հետոհայրսինձբացատրեց՝նրահա-
մարդժվարկլինիիրականությունըբացահայտել,իսկՀակոբիպատմածտար-
բերակըհարմարէր,ոչժամանակատար:Գործըկփակեին,կավարտեին:

* * *

Հալոցք է,տաքացածտանիքներիցխելառաղմուկովձյունըթափվում է:
Կաթնագույն մեքենայի թափքը բաց է: Շիկահեր, հսկա տղամարդը հառա-
չելով ձեռքիպայուսակը դնում է թափքի մեջ ու աղմուկովփակում: Հակոբը
կանգնած է ընկուզենուտակ: Մայրնարդենմեքենայիմեջ է: Ձայն էտալիս
որդուն, որ մոտենա, նստի: Հակոբը հետ է դառնում, նայում պատի տակի
ծռված,փայտաշեննստարանին,ուրշատէրնստումինքը,Ալիսը՝սայլակով
ոտքերիառաջ,աչքիառաջ,ուշադրությանկենտրոնում:

Այսամենըզգումուտեսնումեմնրաաչքերով,հետոհամարձակմոտե-
նում:Նապոկվումէընկուզենուստվերից:Առատարևըլցվումէերեսին:Մենք
քայլումենքիրարընդառաջ:

Հակոբըձեռքերըգրպաններնէխոթում,ճոճվումկրունկներիվրա.
-Դուչլինեիր,հիմաեսէիհորսփոխարենբանտում:
-Ինչո՞ւէիրայդպեսորոշել:
-Նակմեռներբանտում...կմեռնի:
Տղանքիթըվերքաշեցուլացչեղավ:Ժպտացի՝ուզումէրլսելինձ:

Ն Ա Զ Ի Կ  Հ Ա Կ Ո Բ Յ Ա Ն
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-Գնումենքհորոխպորսհետապրենք:Լավմարդկդառնամուկգամգյուղ
քեզտեսնելու,-հետոշփոթվածծիծաղեց,-գիրքըտանումեմհետս,միկերպ
կարդամ:

ԴաՀակոբիիսկականծիծաղնէր՝զրնգուն,ավանակիխրխինջիհետոչ
մինմանությունչունեցող,մարդկայինծիծաղ:

Մեքենան նրան տանում էր, նա թեքվել, վիզը ծռել էր մեր տան կողմը:
Անասելիուրախէի,որկարողացելէինրանազատելերկվորյակքրոջըգետի
մեջխեղդողիպիտակից: Մեքենանսլացավբաղերիկողմը՝ճերմակփայլով
հատելովթզուկծառերիբները:

Մենքլոբահատիկներէինքտնկելումոռացել:

Ն ՐԱ ՀՈԳՍÀ
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Հ²ՇìԵՀ²Ր¸²Ր 

Պատմվածքներիսառաջինժողովածունլուրջհաջողությունունեցավ:Ես
այն գրել էի առանց գրական մեծ հավակնությունների, պարզապես, որով-
հետևչէիկարող չգրել: Դա յուրատեսակխոստովանություն էրԱստծոառջև:
Աշխատելէիամենկերպհավատարիմմնալկյանքին:Թվումէր,միծանրբեռ
է դրված ուսերիս, որից կկարողանամ ազատվել միայն այդ գիրքը գրելով:
Սակայնպարզվեց,որ§ազատվելն¦այնքանէլդյուրինչէր...

Գիրքը տպվելուց բառացիորեն մեկ շաբաթ անց հարևաններիցս մեկը,
որը սովորաբար կեսբարևով էր պատվում ինձ, վերելակի մեջ խորհրդավոր
ժպիտովնայեցևանխոսցույցտվեցհեղինակավորթերթերիցմեկիգրական
էջը,որնամբողջովիննվիրվածէրպատմվածքներիսժողովածուին:Այնտեղ,ի
թիվսիմմիշարքլուսանկարների(որտեղի՞ցէինճարել...)ևկենսագրականի,
տպագրվելէրնշանավորմիքննադատիփառաբանականհոդվածնիմգրքի
մասին...Հարևանս,վերելակիցդուրսգալուցառաջ,աղերսողհայացքովնա-
յեցինձևասաց.§Հինգգրախանութմտա,ամենտեղՁերգիրքնսպառվելէ...
Կարո՞ղեմմեկօրինակխնդրել...հեղինակից...իհարկե,մակագրությամբ...չէ՞
որ,վերջապես,հարևաններենք...¦:

Նույն օրը երեկոյան հեռուստատեսության առաջին ծրագիրը մշակու-
թային լուրերիմեջ,որպեսկարևորիրադարձություն,հայտնեցիմգրքի լույս

ԱՆԱՀԻՏ ԹՈՓՉՅԱՆ
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տեսնելը,մեջբերումներկարդացիննշանավորքննադատիգրախոսությունից
ևնշեցին,որուրիշմիքանիթերթերնույնպեսանդրադարձելենգրականայս
անակնկալնորույթին:

Եվայսպեսմինորկյանքսկսվեց,ամենօրմինորզանգ,մինորհոդված,
մինորհրավեր,կոկտեյլներ,բանկետներ,ուղևորություններ... Հետոնամակ-
ներեկանեվրոպականկարևորհրատարակչություններից,ևգիրքսսկսեցին
թարգմանելանգլերեն,ֆրանսերեն,իտալերեն,գերմաներենևնույնիսկ...չի-
նարեն:

Օրերըդարձանշաբաթներ,շաբաթներն՝ամիսներ...Եվեսնկատեցի,որ
արդենհոգնումեմայդաղմկոտկյանքից: Բացիայդ,որոշթունավորշշուկ-
ներհասանականջիս,իբր,ի՞նչէպատահել,եղածնի՞նչէ,սաի՞նչիրարան-
ցումէ...Իվերջո,ամենմարդկյանքումմիանգամկարողէ,պատահականո-
րեն,հաջողվածմիգործշարադրել...Հիմաո՞վչիգրում...Կարևորըհետոնէ,
հետո՛ն... Թեինչկգրիդրանիցհետո...Այդժամանակկերևա,թեովովէ,և`
ինչնինչոց...

Այս շշուկները, որքան էլ փորձեցի անտեսել, այնուամենայնիվ, դիպան
ինքնասիրությանս: øիչ էր մնում սկսեի հավատալ, որայդ գիրքն իսկապես
պատահականությանծնունդէ,կամ,ինչպեսամենաթունավորներնէինասում,
§վիճակախաղովեմշահել¦:Շատլավ,թողայդպեսլինի:Եվորոշեցիիսկա-
պեսապացուցել,թե§ովովէ,և՝ինչնինչոց¦:Նաև`ինքսինձ:

Մի խաղաղ բնակարան վարձեցի, փակվեցի ու նոր գործ սկսեցի գրել:
Այս անգամ վեպ: Հանճարե՛ղ մի վեպ: Որպեսզի բոլոր խոսակցությունները
դադարեն:

Նորբնակարանտեղափոխվելուհաջորդօրնիսկ՝առավոտյան,ապագա
վեպիսգրառումներնէիանում:Չնկատեցի,թեինչպեսկլանվեցիաշխատան-
քով:Անսպասելիհնչեցդռանզանգը:Ասեսմիկոպիտձեռքինձդուրսքաշեց
երազիս միջից: Ո՞վ կարող է լինել: Ոչ ոք չգիտեր իմ նոր հասցեն, նույնիսկ
իմամենամոտհարազատները:Անշարժգույքիգործակալությունում, որտեղ
վարձել էիայսբնակարանը,հատուկպահանջեցի,որիմհասցենո՛չմեկին,
ո՛չմիդեպքումչտան:

Երևի սխալմունք է: Որոշեցի չբացել: Կզանգեն կգնան: Սակայն համառ
մեկնէրերևում:Միքանիրոպեշարունակմատըզանգիկոճակինպահեց:Որ
այդպեսէ,առավելևսչեմբացի:Զանգըդադարեց:Եսթեթևացածշունչքա-
շեցի: Ամենայն հստակությամբ լսեցի հեռացող ոտնաձայները: øայլվածքից
կարելիէրկռահել,ործանրամարմինմիտղամարդէ:

Նստեցի սեղանի մոտ և փորձեցի նորից մտքերս հավաքել: Բայց,
ավա՜ղ,դրանքհօդսէինցնդել:Գլուխսիսպառդատարկէր:Երկուսուրճիցև

ՀԱՇՎԵՀԱՐԴԱՐ 
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բազմաթիվսիգարետներիցհետո,միկերպկարողացակենտրոնանալ,գրիչս
վերցրի,որկորցրածսթելըվերագտնեմ:Ճիշտայդպահինբարձրակրունկկո-
շիկներիագրեսիվկտկտոց լսվեցև կանգառավդռանսառջև: Զանգընորից
հնչեց,այսանգամկտրուկևնյարդային:Ի՞նչէկատարվում:Հավանաբար,նա-
խորդվարձակալիծանոթներնեն:Ուրեմն,ինչո՞ւպիտիբացեմ:Սակայնզանգը
չէրդադարում:Ականջներսամուրփակեցիափերով, բայցանօգուտ:Որքա՞ն
կարելիէրդիմանալ:Տեղիցսվերթռաևկատաղորեննետվեցիդեպիդուռը...

Զանգնանսպասելիորենդադարեց,ևբռունցքներիհարվածներսկսեցին
տեղալդռանը: Թաթերիծայրինմոտեցաև դիտանցքովզգուշորեննայեցի:
Այլայլվածմիդեմքտեսա:Կարծեսթեկինէր:§Բա՛ցարա,հանճար...Ի՞նչես
աչքերդչռել,չճանաչեցի՞ր¦:

Սարսափածետքաշվեցիևինձնիցանկախհարցրի.§Ո՞վեք,ի՞նչեքու-
զում¦:§Բացարա՝կիմանաս...Հերոսուհիդեմ...¦:

Ականջներիս չէիհավատում: Սաի՞նչկատակէ:Եվ չզգացի,թեինչպես
բացեցիդուռը:

 Ներս մտնողը Մարին էր: Մեքենայորեն առաջարկեցի նստել: Սակայն
նա ցուցադրաբար մերժեց, մի սիգարետ վառեց և սկսեց ետուառաջ անել
սենյակում:

-Ի՞նչէպատահել,ինչո՞ւեսայդպեսհուզված,-մտահոգհարցրիես:
-Դեռհարցնո՞ւմես...,-ասացնաևշուրջընայելովշարունակեց.-Գոհես

հա՞քեզնից...Ստո՛րարարած:
-Չեմհասկանում,ինչե՞րեսդուրստալիս,-վրդովվեցիես:
-Շատլավէլհասկանումես,մի՛ձևացրու:
Զգացի,որիսկապեսինչ-որլուրջբանէկատարվել,ևփորձեցինրանհանգս-

տացնել:Սակայննաինձմիկողմհրեց,ևաչքերիցարցունքներցայտեցին:
-Ի՞նչիրավունքով...Ի՞նչիրավունքովեսմտելիմանձնականկյանքիմեջ,

ամենինչխառնելիրար,իմգաղտնիքներըմատնելամուսնուս,պատմելամ-
բողջ աշխարհին... Խայտառակ արել ինձ...,- և հեծկլտոցներից խեղդվելով՝
ընկավ բազկաթոռի մեջ: Հետո մի քիչ հանգստացավ և շարունակեց. - Ամ-
բողջգիշերչենքքնել...Պահանջումէր,որբռնաբարողիանուննասեմ...

Եվնորմիայնհասկացա,թեխոսքնինչիմասինէ:
-Բայց,սպասիր,քեզիրո՞քբռնաբարելեն...Եսչգիտեի...Դաընդամենը

իմերևակայությանարդյունքնէ...
-Մի՛ձևացրու...Այնքա՜նճշգրիտէնկարագրված...Այնպիսի՜մանրամաս-

ներով... Կարդում ու լաց էի լինում, կարծես նորից վերապրեիայդամենը...
Չգիտեի՜ր...Հը՛մ:

-Երդվումեմ...այդմեկնիսկապեսչգիտեի...Հիշո՞ւմես,հյուրանոցիդեպ-
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քը, որ պատմեցիր ինձ... Ես ցնցված լսում էի... Հիշո՞ւմ ես գրառումներ էի
անում...Դուէլհարցրեցիր,թեինչեմգրումևինչու...Ասացի,որուզումեմօգ-
տագործելայդդեպքըորևէպատմվածքում,անշուշտ,փոխելովանունները...
Հիշումեսչէ՞,դուէլհամաձայնեցիր:Հիմաի՞նչեսուզումինձնից:Երդվումեմ,
դրանիցդուրսամենինչիմերևակայություննէ,իմհորինածը...

Միպահլռությունտիրեց:Ընկերուհուսդեմքիննայելովկարելիէրիսկա-
պես կռահել, թե ինչ սոսկալի ապրումների մեջ է: Հետո, վերջապես, ավելի
հանգիստուբառ-բառարտաբերելով,նաասաց.

- Լավ, հավատում եմ, որքո հորինածն է, քանի որ երբեքայդ մասին ոչ
մեկին չեմպատմել... Բայց կարո՞ղ եսամուսնուս հավատացնել... Ի դեպ, քո
երևակայությունըշատթանկնստեցինձվրա...Ամուսինսորոշելէբաժանվել:

Նաարցունքներըսրբեց,խորըշունչքաշեց,վերկացավևուղղվեցդեպի
ելքը:Դռանմեջշրջվելով՝արքայականսառնությամբարտաբերեց.

-Վե՛րջմերընկերությանը:
Դուռը շրխկոցովփակվեց: Եսապշած կանգնել էի սենյակի մեջտեղում:

Դատարկված: Չէի հասկանում՝ մեղավո՞ր եմ իրոք, թե՞ անմեղ: Որտեղի՞ց է
սկսվումևորտեղվերջանումգրողիիրավունքնուպատասխանատվությունը:
Վախովնայեցիիմնորսկսվածձեռագրին:Ի՞նչնորսերեր,ի՞նչնորկապեր,
ի՞նչնորընտանիքներպիտիխորտակիդեռևս չգրվածայսվեպը:Եվարժե՞
արդյոքշարունակել...

Այդմտորումներիսպահինհեռախոսիզանգհնչեց:Տարօրինակէր,չէոր
դեռոչոքչգիտերիմհամարը:Ծանոթներիցսմեկնէր:

-Լսիր,դուինչէ,գուշա՞կես:Գիրքդմիշնչովկարդացի:Այնպատմված-
քը,ուրնկարագրումես,թեինչպեսհերոսդՍՊԻԴ-ովվարակվեց,ինձպար-
զապեսցնցեց...Դաայնքաննմանէրիմպատմությանը,որմիանգամիցան-
հանգստացա... Չէորեսէլգրեթենույնպարագաներումամուսնացակնոջս
հետ...Իսկույնբժշկիվազեցի...ևպարզվեց,որիսկապես,գրողըտանի՛,իս-
կապե՜սհիվանդեմ...Հիմաարդենուշէ...Չէի՞րկարողմիքիչշուտինձգլխի
գցել:Իսկականընկերներնայդպեսչենվարվում:Ինչևէ,լավէուշ,քաներբեք,
դրահամարէլշնորհակալեմ:

Եվլսափողըվայրգցեց:
Բերանս բաց մնացի կանգնած: Լսափողը տեղը դնելուն պես զանգը

նորիցհնչեց:Այսանգամկնոջձայն էր: Հիստերիկճչում էր,բառերըխառն-
վում էին իրար, հասկացամիայն, որ սպառնում է ինձ, որովհետև իմգիրքն
իրընտանեկանանդորրըխանգարեց...§Ապրումէինքմեզհամարհանգիստ,
առանցիմանալու,որհիվանդենք,հիմաի՞նչպիտիլինի...¦,-հեկեկումէրնա
լսափողիմեջ:
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Ծեծվածշանպեսէի:Գլուխսչէրաշխատում:Այդի՞նչեմարել:Ի՞նչիմանա-
յի,որիրենցպատմություննէ...Գուցեևժամանակինինչ-որբանլսելէինրանց
մասին,սակայնմոռացելէի,դաանցելէրիմենթագիտակցությանխորքերըու
երբպետքեկավ,ինձնիցանկախդուրսժայթքեց... Հետո,ո՞վասաց,որայդ
դեպքնիրենցսեփականությունն է,հազարումինմանպատմություններկան
կյանքում...Եվչնայածայդարդարացումներին,եսինձշատխոցվածումեղա-
վորէիզգում:Ո՞րնէճշմարտությունը.հորինվա՞ծը,թե՞իրականը:Երբեմնհո-
րինվածըիրականությունիցավելիճշմարիտէթվում... Բայցմարդկայինուղե-
ղը,ասումեն,իվիճակիչէհորինելայն,ինչչկա,ինչըգոյությունչունիբնության
մեջ...Ուրեմն,ի՞նչէստացվում...Մտքերսխառնվեցին...Երեխայիպեսկծկվեցի
և պառկեցի բազմոցին... Մի քանի վայրկյանանցփրկարար Մորփեոսն ինձ
տեղափոխեցայլաշխարհներ,բոլորպրոբլեմներիցհեռու:

Սակայն...Հետապնդողներըթափանցեցիննաևերազիսմեջ...Բոսխյան
տիպարներէինընդունել.կռկռումէին,մռնչում,ֆշշացնումուհաչում...Բոլորը
միաժամանակ,միանգամից...հավաքվել էինգլխավերևսևայլայլվածբոսո-
րագույն ռեխներով պատիվ էին պահանջում... Չորս կողմից մագիլներ էին
ձգվումդեպիինձ...հիստերիկղժժոցովշորերսէինպոկոտում...մագիլներից
մեկըկախվեցաչքերիսվրա,մոտեցավևանշարժացավ...միանգամիցլռութ-
յունտիրեց,ուեսվերթռա...

Ճակատս բախվեց մի սառը մետաղի... Դիմացս այլայլված դեմքով մի
տղամարդէրկանգնած՝ատրճանակըձեռքին:Հավանաբար,շատկտրուկվեր
թռա,որգլուխսդիպավ.չհասցրեցետքաշվել...Սա՞ովէ...Է՞լինչվատբանեմ
արել...Ո՞ւմկյանքնեմքանդել,ո՞ւմարժանապատվությունըվիրավորել...ո՞վին-
չիցէդժգոհ,եկեքբոլորդայստեղ,միանգամիցհաշիվներըպարզենք...Նյար-
դերսայլևսչէինդիմանում...Եսսկսեցիցնցվել...Ի՞նչեքինձայդպեսնայում...
Ի՞նչեքուզում...Ուզումեքսպանե՞լ:Գոնեկարո՞ղեմիմանալ,թեինչու:

Տղամարդըլուռժպտաց:Չարագուշակ:
- Չէի ցանկանա սպանելուց առաջ Ձեզ բացատրություններ տալ: Դուք

պարզապեսարժանիչեքդրան: Ձեզպետքէշանպեսսատկացնել...Եվես
դականեմ,հենցայսվայրկյանին...

Նաավելիմոտեցավ,կանգառավևատրճանակըդրեցքունքիս...
-Բայց,աղաչումեմՁեզ,ասեք,թեինչի՞համարեքուզումինձսպանել...Գուցե

վիրավորելեմՁեզառանցուզելու,առանցհասկանալու...թյուրիմացաբար...
-Ոչմիթյուրիմացությունչկա:Ամենինչճիշտէ:ՍակայնՁերայդճշմար-

տությունըթանկկնստիՁեզվրա:ԵսարդենփորձունեմՁեզնմանօձերին
սատկացնելու...

-Բայցո՞վեքԴուք,ոչինչչեմհասկանում...խնդրումեմ,ասե՛ք...
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-Եսնաեմ,ովամբողջաշաարհինկարողացավխաբել,մատներիվրա
խաղացնել...Ովսպանեցիրկնոջնուանմեղհամարվեց...Բայցդումատնեցիր
իմգաղտնիքը...Հիմաբոլորըգիտեն,որեսեմսպանելկնոջս...ևինձնորքննութ-
յունէսպասում...նորդատավարություն:Անշուշտ,այսանգամչեմպրծնի... Թե
քոինչի՞նէրպետքճշմարտությունը,ողորմելի...Եվորտեղի՞ցգիտեսայդբոլորը:
Եսհիմաքեզկսատկացնեմ...Ինքդքոմահկանացունկնքեցիր:

-Երդվումեմ,եսոչինչ չգիտեի... եսնույնիսկ չգիտեմովեքԴուք...Ձեր
կնոջնէլչեմճանաչել...Այդպատմությունըծայրեծայրհորինվածէ...Երդվում
եմ...Իմիջիայլոց...սպասե՛ք...այստեղմինամակկա...վերջերսստացա...մի
անանուննամակէ...նույնմեղադրանքնէ...արդյոքԴո՞ւքչեքհեղինակը...

- Ո՞ւմտեղն ես ինձ դնում... Ես նամակ գրելու սովորություն չունեմ... Ես
կարճեմկապում...,-չարագուշակհռհռացտղամարդը:

-Բայցնամակագիրըպնդումէ,որեսբացելեմնրահանցանքը...Ուրեմն
նրամասինեմգրելևոչթեՁեր...,-փորձումէիարդարանալես...

-Եսէլհավատացի...
-Եթեկասկածում եք, նայեք... ինքներդհամոզվեք... կարդացեք...ահա

նամակը...սպասեք,սպասեք...մեկնէլկար...ահա,խնդրեմ,մեկ,երկու,երեք,
չորս... կարդացեք, կարդացե՛ք... բոլորն էլ նույն բանն են ասում... պնդում
են, թե իրենց մասին եմ գրել... Մի՞թե մեղավոր եմ, որ բոլորդ հանցագործ-
ներեք...սպանումեք...սպանումեքձերկանանց...նույնմեթոդներով...նույն
եղանակով...նույնպատճառներով...Գոնեմիքիչերևակայությունունենայիք,
գրողըտանի...Կորեքիսկույնաչքիցս,հեռացեք,քանիդեռողջեք,քանիդեռ
ոստիկանչեմկանչել...ողորմելիարարած...,-ևկարատեիկտրուկշարժումով
ատրճանակըձեռքիցթռցրեցի:

Եսայնպեսէիգազազել,այնքանհամոզվածէիգոռում,այնքանզայրա-
ցած և վճռական, որ հանցագործը միտեսակ շփոթվեց և, թրջված կատվի
պես,բառիսբոլորիմաստներովզինաթափված,նահանջեց:

Նաարդեն չկար, դուրս էր եկել բնակարանից, իսկ ես դեռ գոռում էի...
շարունակում էի գոռալ... գոռում էի, որպեսզի բոլորը լսեն, բոլորն իմանան,
որ եթե նույնիսկ ճանաչել են իրենց որևէգրականգործում,ապաթող չհա-
մարձակվեն...թողչգան...ևգրողիցպատիվչպահանջեն...թողնախևառաջ
իրենքիրենցհաշիվտան,թողիրենցպատվիմասինավելի շուտմտածեն,
թողմիշտմտածեն...թողպատվովապրեն...Ահաայդքանը:

Հետո թեթևացած նստեցի գրասեղանի մոտ և, ավելի համոզված ու
վստահ,մինորէջսկսեցի...

ՀԱՇՎԵՀԱՐԴԱՐ 
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Սպիտակածգլուխըափերիմեջառած՝նստելէրգրասեղանիառջև:Նոր
ծաղկածյասամանիճյուղերըներսէինմտելբացլուսամուտից,հայացքըբա-
կումէր՝յասամանիծառիտակխաղացողթոռներիկողմը:

...Երբ ծնվեցառաջնեկը, ինքն, իր ձեռքով կառուցածտան բակում, յա-
սամանտնկեցուերեսունհինգտարվամեջոչոքի,երբեքթույլչտվեցքաղել
ծաղիկները...

Հայացքըթոռներիկողմնէր,մտքերը՝անցյալում...
...Սոնայիվարսերիցյասամանիբույրէրգալիս:Անձրևէր,թացհագուս-

տը կպել էր մարմնին, բայց Սոնան նստել էր մի քարի ու խաղում էր գետի
ալիքներիհետ,թե՞ալիքներնէինխաղումՍոնայիգեղեցիկոտքերիհետ:Աղ-
ջիկնուսերինթափվածթացմազափնջերըքամումէրգետիմեջ,ծիծաղում,
ծիծաղում,ծիծաղում։Հեռվումկանգնածհետևումէրնրաամենմիշարժմանը,
ոտքերըմեխվել էինտեղում,հանկարծսիրտնուզեցդառնալվարարանձրև
ուերկնքիցթափվել,փաթաթվել Սոնայիմազերին,մարմնին,ոտքերին։Ուշ-
քիեկավընկերոջձայնից,անձրևըխանգարեցբնությանգիրկնեկածուսա-
նողներիհանգիստը,պիտիվերադառնայինքաղաք,մոտեցավ,անձրևանոցը
մեկնեցաղջկանուհեռացավ,քիչհետոավտոբուսնարդենբռնելէրքաղաք
տանողճանապարհը...

 ՏԱԹԵՎ  ՄԱ ՂԱՔ ՅԱՆ
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Սոնանհանկարծ,առանցզգուշացնելու,առանցհամաձայնությանգալու,
խուժելէրիրկյանքուիրհետբերելէրքունըխանգարողմոխրագույնաչքեր
ույասամանիբույր...

Հենց առաջին սեպտեմբերի մեկին հազար աղջիկների մեջ նկատեց
նրան,ուրախությանըչափչկար,երբՍոնանմտավնույնլսարանը,քիչուշա-
ցածմտավևարագտեղավորվեցառաջիննստարանին,ույասամանիբույրը
ամբողջհինգտարիմնաց լսարանում։ Սոնանվերջումնստող Սուրենին չէր
նկատում։øանի-քանիանգամփորձեցմոտենալ,քանի-քանիանգամՍոնայի
համարբերածյասամաններըբաժանեցկուրսընկերուհիներին,արդենչիհի-
շում։Ավարտեցին,ավարտականերեկոյիընթացքումխմեց,շատխմեցումո-
տեցավՍոնային,երկարխոսեց,բայցմոռացավգլխավորնուկարևորը...

Յասամանի բույրով արբած տուն եկավ, քնեց, առավոտյան տունը բու-
րումէրվարդերիբույրով՝մորընկերուհինաղջկահետեկելէրշնորհավորելու
համալսարաննավարտելուառթիվ, իբրպատահաբարմայրնու ընկերուհին
դուրսեկան։Ինքըօդումփնտրեցյասամանիբույր,բայցվարդիբույրզգաց,
ու ձեռքերըծակեցինվարդիփշերը...Անցել էրկեստարի,զանգահարեցու-
սանողականընկերնուասաց,որ Սոնայինգնացքովճանապարհումենայլ
երկիր.սիրտըկծկվեց,դադարեցբաբախել,փլվեցբազկաթոռին,յասամանի
բույրըլցվեցսենյակնուխառնվեցվարդիբույրին...Ճանապարհելուեկելէին
մոտընկերներնուբարեկամները:Աղջիկներըհուզվելէին,իսկՍոնանծիծա-
ղումէր։Բոլորըհերթովհրաժեշտէինտալիս,ինքնամենավերջումմոտեցավ,
Սոնայիհայացքըտխրեց,ինքըմիպահկարկամեց,բայցգրկեց՝դեմքըթա-
ղեցաղջկաերկարվարսերիմեջ,երկուխոշորարցունքթրջեցինիրպարա-
նոցը։Գնացքիշարժվելուն չսպասեց, յասամանիբույրովպարուրված,երկու
կաթիլարցունքպարանոցին՝հեռացավկայարանից...Տանըդարձյալվարդի
բույրէրուվարդիփուշ:Մայրնիբրնեղացած՝սենյակիցսենյակէրանցնում.
մոտեցավմորնուսկսեցհամբուրելճակատը,այտերը,մայրըդահամաձայ-
նությաննշանհամարեցու ընկերուհունաղջկահետդարձյալտուն հրավի-
րեց...Միքանիօրանցթեթևնշանդրեք,միքանիամիսանցհարսանիքու
ճամփորդություն...

Ինքնուկինըկանգնածեննույնկայարանում,սպասումեննույնգնաց-
քին, որով Սոնան գնաց հեռո՜ւ-հեռու։ Թեև ձմեռ էր, բայց կայարանը յասա-
մանիբույրով էրհարուստ։Օգնեցկնոջըբարձրանալգնացք, իսկերկու օր
անց՝օտարերկիր,օտարքաղաքու...նորապսակներ...Վերադարձինախորդ
օրը՝ հուշանվերներիխանութում,ականջին մայրենի լեզվովխոսակցություն-
ներհասան,շրջվեց,քարացավ՝ Սոնայիեղբայրներնէին,մոտեցան,ողջա-
գուրվեցին բարեկամաբար, ներկայացրեց կնոջը, ասացին որ վաղը վերա-
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դառնումենտուն,ուշուրջընայելով՝ինքնիրենիցթաքուն,հարցրեցՍոնայի
մասին...

...Կնոջըմիկերպհյուրանոցհասցրեց...
øիչհետո, Սոնայիեղբայրներիհետկանգնածէրթարմհողաթմբիմոտ:

Երեքամիսառաջ,Սոնանամուսնուհետմեքենայովբախվելէին,մեծբեռնա-
տարի...

...Սպիտակած գլուխը ափերի մեջ առած նստել էր գրասեղանի առջև...
Հուշերիտետրըվերնագրեց§Յասամանիբույրը¦ուսկսեցգրել.

§Սոնանիմվերքնէր,մեղքնուլացը...¦:
ԵվբակիցլսեցՍոնաթոռանկանչը.
-Պապիկ,մերծիծեռնակներըվերադարձելեն...

 Տ Ա Թ Ե Վ   Մ Ա  Ղ Ա Ք  Յ Ա Ն
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Ուղիղժամըտասներկուսին՝լանչիժամին,դուրսեմգալիսսպիտակշեն-
քիցուԿոմայգումիջովլուռշարժվումդեպիավտոմեքենանևհենցայդպա-
հինինքսինձբռնացնումայնխոժոռմտքիվրա,որանցյալտարի՝տարվա
նույնայս ժամանակահատվածում, քայլում էի նույնայս լքվածայգու միջով
դեպիիմոչլքվածկանաչOpel-ը,որպեսզիմեքենայիտեխնիկականզննումն
իրականացնելու համար թաղապետարան գնայի: Ընդհանրապես ամենամ-
յա իրադարձությունները, կլինեն ծնունդներ կամ Նոր տարի,ավտոմեքենա-
յի տեխնիկական զննում կամ տարեկան ապահովագրություն, գործնական
գնահատում կամ §շեֆի հետ քոմունիքեյշն¦, §խաշի սեզոնի բացում¦ կամ
կուրսեցիների հետհավաքկազմակերպելուանլուրջ միփորձ, որը երբեք էլ
կյանքիչիկոչվում,իրենցմեջինչ-որտխուրումռայլբանենպարունակում,
և պատահական չէ, որ ծննդյանօրերին հոբելյարներըտխրում են կամ Նոր
տարվատասներկուսին ժամացույցի ամեն մի զանգի հետ թախիծը սկսում
է ավելի ուժգնանալ հոգուդ մեջ, քանի որ տարեկան իրադարձություններն
ակամաստիպումենքեզհաշվինստելայնանկոտրումմտքիհետ,որևսմեկ
տարիանցավ քո խելակորույս կյանքից: Իսկայդանքակտելի իրականութ-
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յանհետառերեսումը՝շղթայականռեակցիայիազդեցությամբ,պարտադրում
էխորհել,մտածել,փիլիսոփայելևթախծել:Ահաքայլումեմայգուասֆալտա-
պատարահետով`հենցնույնանորոշքայլվածքով, ինչպեսև նախորդտա-
րի,ևունենալովմեկտարվաայստարածությունը՝նախորդևայստարիների
Opel-իտեխնիկականզննումներիարանքումխցկված,փորձում եմ գնահա-
տելանցածտարին.արդյո՞քայնայդքանիմաստալիցէր,որքանինքսկարող
էիպատկերացնել,արդյո՞քայնայդքանհագեցածէրլավիրադարձություննե-
րով,որոնքկանխատեսելէինախօրոք,արդյո՞քայնարդարացրեցսպասում-
ներըևտեղազատեցնորսպասումներիհամար:Այսխոհափիլիսոփայական
աշնանայինտրամադրությամբ,որըո՛չվատնէևո՛չէլլավը,ուղղակիաշնա-
նայինէ,նստումեմավտոմեքենանևուղևորվումդեպիթաղապետարան:

...Մարտինպապիխոսքերը,որոնքնահնչեցնումէամենծննդյանօրվա
կամ Նոր տարվաառիթով, մեջս մեխվել են բետոնի մեխի նման: Այդտոնա-
կանօրերինամենինչմիկողմեսդնում,բոլորինվանումեսքեզանից,ինքդ
քեզմիայնությանգիրկնեսնետում,մեկուսանումեսուսկսումգնահատելքո
անցածտարին,դառնումինքդքոև՛դատավորը,և՛դատապաշտպանը:Հետո
սեփական դատդտեսնում ես, հիմնականում արդարացնում ես քեզ ու կազ-
մելով երազանքների և իղձերի մի նոր ուահռելի ցուցակ՝ մուտք ես գործում
հաջորդշրջափուլուճամփաընկնումդեպինորանորոշություններ: Շատ յու-
րօրինակշրջապտույտէ,բոլորսէլայսպեսենքապրում,ուղղակիոմանքայս
ամենըտեսնումեն,փորձումենգնահատելկամվերլուծել,իսկոմանքէլ,ան-
տարբերությանմատնելովայն,հանգիստդուրսենգալիսմեկփակշրջանից
ումուտքգործումհաջորդը`նույնիսկայդմասինչգիտակցելով:Առանցսպաս-
ման,առանցնորիրադարձություններիակնկալմանկյանքնանիմաստէթվում,
բայցամենահետաքրքիրնայնէ,որհենցայդսպասմանզգացողություննավե-
լիգրավիչէ,դեպինպատակտանողճանապարհըշատավելիհաճելիէ,քան
բուն նպատակին հասնելը: Մարկեսնասում էր, որ սար բարձրանալիս, բար-
ձունքը հաղթահարելիս, միայն գագաթին հասնելիս ենք գիտակցում, որ դե-
պի բարձունքտանող ճանապարհը շատավելի §համեղ¦ ու իմաստալից էր,
քան բարձունքին կանգնելը:Այդպիսին են նաևստեղծագործողները,արվես-
տագետներն ուգրողները, որոնք, իրենցստեղծագործություններնավարտին
հասցնելով, վերջնականարդյունքըձեռքերումպահած,հիշումենանցածու-
ղինևկարոտելովայն՝անհամբերությամբսպասումնորմարտահրավերների:
Որքանհիանալիենայնրոպեները,երբնստումեսսեղանիառաջ,միացնում
համակարգիչըևմարմնիդթաքունանկյուններումօրերովպահվածբառերնու
արտահայտություններըվերջապեսդուրսեսհանումմիջիցդևքանդակագործի
նման սկսումտարբեր կողմերիցտաշել ու հղկել: Եվ եթե ստեղծագործելու և
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արարելու ընթացքը հաճույք էպատճառումարվեստագետին,ապավերջնա-
կանարդյունքըգոհացնումևբավարարումէնրան...

Մեքենավարելիսմտքերովտարվելըմիփոքրթուլացնումէզգոնությունս,
բայցոչայնքան,որչնկատեմանթույլատրելիտեղիցփողոցնանխռովանց-
նողտարօրինակզույգին:Նմանդեպքերումեսանպայմանմիքանիանգամ
ձայնայինազդանշանեմտալիս,որպեսզիճանապարհայինկանոններնան-
տեսողները հասկանան, որ իրենց անընդունելի գործողություններին աչա-
լուրջ հետևողներ կան:Այսանգամևս չեմզլանում ևաջձեռքով ուժգնորեն
սեղմումեմձայնայինսեղմակը:

—Ի՜նչեսսիգնալտալի,արա՛,- փողոցիմեջտեղումկանգնելով,վիզըմի
փոքրձախծռած՝§մունաթ¦էգալիսչսափրվածերիտասարդը:

Այստեղ էլ չեմ զլանում և ավտոմեքենայի ընթացքը դանդաղեցնելով՝
իջեցնումեմկողայինպատուհանը:

—Սխալտեղովեքանցնում,հլըմիհատէլդո՞ւեսինձվրագոռում:
—Դո՞ւինձպը՛տիասես,թեմենքորտեղիցանցնենք,-հեգնումէնա՝ավե-

լիձախծռելովվիզը:
—Եսչեմասում,ճանապարհայինկանոններնենասում,-ուձեռքովցույց

եմտալիս հետիոտներիանցնելու համարնախատեսվածդեղինգծերը, որն
ընդամենըտասըմետրհեռավորությանվրաէ:

—Էդկանոններըդո՞ւեսգրել,որմեզէլուղղությունեսցույցտալիս:
Լսելով հարցը՝ մեկանգամ էլ ինքս ինձ համար լուռ կրկնում եմ այն ու

փորձում ինչ-որտրամաբանությունգտնել և, ի վերջո, հանգում եմ միայն ու
միայնմեկմտքի,ործուռվզինարարողները՝նրածնողները,§գործընթացի¦
ժամանակ հաստատհաճույք չեն ստացել,այդ իսկպատճառով էլ վերջնա-
կանարդյունքումսրանմանչսպասվածուակնհայտանհաջողնմուշէստաց-
վել:

— Կներե՛ք, ուղղակի մի փոքր շտապում էինք, մեզ շատ կներե՛ք,-
հապճեպորեն արդարանում է ծուռվզի կողքին պապանձված աղջիկն ու
չսափրվածի ձեռքից բռնելով՝ կտրում է փողոցի մյուս կեսը: Դե, ինձ այլևս
ոչինչչիմնում,քանմիքանիվայրկյանհետևել,թեինչպեսէերիտասարդնիր
ողջջղայնություննուկատաղությունըթափումաղջկավրա,ևոտքովսեղմել
մեքենայիարագությանոտնակնուանհետանալտեսադաշտից:

Վերջապեսհասնումեմթաղապետարան՝նույնպատերնեն,նույնհամա-
կարգիչներնեն,նույնաշխատակիցներնեն,ոչինչչիփոխվել: Գույքահարկի
վճարը կատարելով՝ բանկի դռների առջև կանգնած սպասում եմ հերթիս,
որպեսզի վճարեմ նաևտեխնիկական զննման կտրոնի գինը: Հերթում չորս
մարդենքուհամբերատարսպասումենքմերհերթին,մեկէլ,չգիտեսորտե-
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ղից,քառասունինմոտմիտղամարդմոտենումէմեզ:
—Տալոնիհամարստե՞ղենքմուծում:
— Հա՛,-ասում էմեջներիստարեցը,ումաջձեռքիմատնեմատին§48¦ է

դաջված,որը,երևիթե,նրածննդյանտարեթիվնէ:
—Սաղդստե՞ղեքսպասում,-հարցնումէնորմոտեցածը:
Գլուխսվերուվարանելով՝դրականպատասխանեմտալիսնրան:
—Հիմաի՞նչ,պըտիհե՞րթկանգնեմ,-§մունաթ¦էգալիսանհամբերը:
—Դե,բոլորսէլկանգնա՛ծենք,-հետչեմմնումես՝միփոքրբարձրացնե-

լովձայնիստոնայնությունը:
— Տենը՛մ եմ,- արհամարհական պատասխանում է նա ու սկսում ան-

հասկանալի շարժումներանել:Գրպանից հանում է բջջայինը, ինչ-որ բան է
փնտրում, հետո դնում է գրպանն ու սկսումաջ ու ձախքայլել,այդփոքրիկ
տարածությանմեջգրգռվածշարժվում է՝ծամածռելովդեմքը:Ակամահետ-
ևումեմնրան,այսպահիննրաանհետաքրքիրկերպարնայնքանհետաքր-
քիրէինձ,որուզումեմհասկանալ,ավելիշուտ՝գուշակելնրահաջորդքայլը,
ևգուշակությանսմեջչեմսխալվում:

— Ցավներդտանեմ,ռայոնիցեմ էկել էլի,պիտիվռազգնամթաղում,ես
շուտմուծվեմպետությաննուգնամհասնեմթաղմանժողովրդին,-ոտքիվրա
ստեղծագործումէանհամբերը:

— Անցի, անցի առաջ, ախպե՛րս,- մի կողմ է քաշվում §48¦ թվականին
ծնվածը:

— Մերսի, ձյա՛ձ ջան,-ասում է նա՝ նույնիսկ չսպասելով մյուսներիսպա-
տասխանին, և արդեն մոտենում է դրամարկղի աշխատակցուհուն, երբ ես
կտրումեմնրաճանապարհը:

—Մենքէլենքշտապում,մենքէլենքաշխատանքիցդուրսեկել,ումեզէլ
ենսպասումշատուշատկարևորգործեր,-հանգիստնայումեմնրավառվող
աչքերիմեջ:

—Ախպե՛ր,ասիմ՝թաղումպըտիգնամ,թողշուտստանամ՝գնամ:
—Լսեցիդա, լսեցինաև,որռայոնիցեսեկել,-քմծիծաղումեմես,- չորս

հոգիմարդենք,կանգնիվերջում,հեսաարագ-արագկմուծենք,ուբոլորսէլ
կգնանքմերգործերին:

Սաարդենպատրաստվումէհերթիվերջըտեղափոխվել,մեկէլհերթում
կանգնածմյուսերկուսնանակնկալոգևորվումեն:

—Ախպե՛րջան,մեզանիցառաջկանգնի,շուտմուծումդարաուգնահա-
սիթաղմանը,-ևթունոտհայացքներովինձենչափչփում:

Միշտ էլ այդպես է: Հասարակությունից օգնություն կամ աջակցություն
սպասելը կատարյալ միամտություն է, հերիք չէ՝այնքանպարզամիտեն, որ
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չենկարողանումտարբերակելճշմարտությունըստից,միհատէլքեզենդա-
տապարտում՝կարգուկանոնհաստատելուփորձիհամար:Շատտհաճիրադ-
րության մեջ եմ հայտնվել, որքան էլփորձում եմ թքած ունենալ, միևնույն է,
այսմարդկանցներկայությունըծանրէ,ուայսպիսիներըշատեն,շա՜տ-շա՜տ
են,սրանցկարելի է հանդիպելամենուր՝փողոցներում, շենքերում,հերթերի
մեջ,քաղաքայինտրանսպորտում,բժշկականհաստատություններում,բուհե-
րումուդպրոցներում,ծնողականժողովներումևէլիշատայլտարբերտեղե-
րում, հենց սրանք են, որ հասարակության մեջ ծնում ու մեծացնում ենայս
խորամանկ սուտասաններին, ապրում են նույն հողի վրա, որտեղ որ մենք,
շնչում են նույնթթվածինը, ինչը որ մենք, և դեռ հարց է, թե ովքերենավե-
լիարատավոր՝§ռայոնիցեկածի¦նմանխաբեբանե՞րը,թե՞այսերեքինման
նրան աջակցողները: Արագ կատարում եմ վճարումս ու դուրս գալիս բան-
կիժանգոտածդռներից, շունչսկտրվում է՝ դուրսեմուզում,քարեպատերը
ճնշում են, քարե մարդիկ՝առավել ևս, մաքուր օդ եմ ուզում, մաքրամաքուր
երևանյանօդ:

...Վերջերս մի հետաքրքիր հեռուստասերիալ էի նայում, Դոստոևսկու
կյանքի պատմությունն էր: Դե որ նա հսկաների հսկան է ու հանճարների
հանճարը,վաղուցեմհասկացել,բայցամենանգամնորովիզարմանումեմ
այս մարդով, նրա մեծությամբ ու նրախորությամբ: Ֆիլմում մի հետաքրքիր
դրվագ էր նկարագրված, երբ Դոստոևսկինգարեջրատանընստած է լինում
ևպատահականլսումէկողքիսեղանիննստածերկուերիտասարդներիխո-
սակցությունը, որտեղ ջահելներից մեկը մյուսին պատմում է, թե ինչպես է
պատրաստվումկացնիհարվածովինչ-որպառավիայնաշխարհուղարկել՝մի
քանիռուբլուհամար:Դոստոևսկինթողնումէամենինչումոտենալովջահել-
ներիսեղանին՝նստումէաթոռինևշեշտակինայելովպատմողերիտասարդի
աչքերիմեջ՝ամենայնլրջությամբհարցնում.§Դուքիրո՞քպատրաստվումեք
կացնովսպանելայդպառավին¦:Այստեսարաննայնքանպարզէուայնքան
անկեղծ,որքանհենցինքը՝հանճարեղգրողը:Նանստումէիրապագակեր-
պարիառջև,նայումէուղիղնրաաչքերիմեջևարդենմտքումկառուցումհա-
ջորդվեպիկմախքը:Նրաբոլորստեղծագործություններըկառուցվածենմեկ
բանիշուրջ,ամենինչիկենտրոնումմարդն է,մարդնիր չարքերովուկրքե-
րով,ևինչպիսիմաքրությունկաամենմիփոքրիկհատվածում,ոչմիհատուկ
հնարք, ոչ մի արհեստածին պատմություն, ամեն ինչի հիմքում անկեղծութ-
յուննէուբնականությունը:Կյանքումբազումտառապանքներտեսած,գնդա-
կահարության պատի սառնությունը զգացած, դժոխային չարչարանքների
միջովանցած,անձնականդժբախտություններովկոփված,սեփականանձի
թուլություններիծառանդարձածհանճարնայդպես էլ չիհանձնվում,անդա-
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վաճանորեն շարունակում է հավատալ մարդուն, նրամաքրությանը,անկեղ-
ծությաննուանսահմանխորությանը,սաբարությանևհիմարությանկատար-
յալներդաշնակությունէ,որընադրելէիրմեկուրիշհերոսի՝իշխանՄիշկինի
մեջ: Եվ հենց §Ապուշի¦ Գանեչկայի խոսքերը պարզապես ցնցող են, երբ
նա, պատասխանելով Միշկինին, ասում է. §Իշխա՛ն, Դուք ասացիք, որ ինձ
ոչ միայն չարագործ, այլ նույնիսկ չափից ավելի փչացած մարդ չի կարելի
համարել, ինձհասարակուոչինքնատիպմարդանվանեցիք,բայցնկատի
ունեցեք,իշխա՛ն,որմերժամանակիուցեղիմարդուհամարոչինչավելիվի-
րավորական չկա,քանայն, որ նրանանվանենհասարակ,առանցհատուկ
տաղանդների,ոչինքնատիպ,սովորականմիմարդ,Դուքինձչարժանացրե-
ցիքնույնիսկլավսրիկահամարելուպատվինև,գիտե՞ք,դրահամարեսու-
զումէիՁեզուղղակիկուլտալ¦:Գանեչկաննախընտրումէլինելսրիկա,քան
հասարակուսովորականմեկը,նրահամարնույնիսկմեծագույնպատիվկլի-
ներ, եթե Միշկինը իրեն վիրավորեր, ամենավերջին չարագործը համարեր
ումերկացներբոլորիառջև: Դոստոևսկինայնքանէհավատումմարդուն,որ
նույնիսկԳանեչկայինմանսրիկայիմեջշատլայնհոգիէտեսնում...

Վերջապեսկարողանումեմկայանելմեքենան՝սպիտակշենքիցոչշատ
հեռու: Երջանիկ է այն վարորդը, ով առանց երկար փնտրտուքների լանչի
ժամինկարողանում է հեշտությամբավտոմեքենայի կայանմանտեղգտնել:
Լանչիժամնիրբնականոնավարտինէմոտենում,դեռմիբանէլանցնումէ,
իսկ ես հենց նոր եմգիտակցում, որայդպես էլ ոչինչ չկերա, միայն միքա-
նի տխմարի հանդիպեցի ու հիմա բավականին կուշտ եմ, ախորժակս ամ-
բողջովին փակվել է: Տեսնես, եթե Դոստոևսկին լիներ ժամանակակից, այս
տխմարներիմեջէլկկարողանա՞ր լավըտեսնել,կկարողանա՞րնայելնրանց
անթարթաչքերիմեջուկարեկցանքտածելնրանցհանդեպ:Եսչեմկարողա-
նում,չեմկարողանումնույնիսկխղճալդրանց,արհամարհելուցզատ,իրենց
դատարկություննիցույցդնելուցբացիոչմիայլբանիընդունակչեմ,չեմկա-
րողինձստիպելևնույնիսկչեմկարողանումկողմնորոշվել՝խնդիրնի՞մմեջէ,
թե՞նրանցտխմարությանանսահմանությանմեջ:Սակայնինչկարևորէայս
ամենը,այսպահինկարևորնայնէ,որևսմեկմիայնակլանչավարտվեց,և
ինձ մնում է կրկին ու կրկինխոստովանել, որ միայնակ լանչը շատմռայլ ու
գորշբանէ:Եվեսփախչումեմդրանից,շտապումեմդեպիսպիտակշենք,
որի քարե պատերի մեջ բզեզների պես բզզում են տարատեսակ մարդիկ,
որոնցիցոչմեկնիրենհասարակուսովորականչիհամարում,նրանցիցյու-
րաքանչյուրնինքնատիպէյուրովիևտարբերվումէիրսեփական§ես¦-իմա-
սինառանձնահատուկկարծիքով:
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Որ աչքերը բացեցիր, ի՞նչ են տեսնելու։ Իրենց
թշվառությունը։ Ուրեմն թող փակ աչքերով մնան ու
շարունակեներազել։

Միպահլռեց,գլուխըքորեց,մտածումէր։
-Միբացառությամբ,-ասացվերջապես,-եթե...
-Ի՞նչ,ասատեսնեմի՞նչ։
- Մի բացառությամբ, եթե միայն, երբ նրանցաչ-

քերը բացվեն, դու նրանցավելի լավաշխարհ ունես
ցույցտալու...Ունե՞ս։

 Նի կոս  Կա զան ձա կիս 

Իրիկնամուտէր:Ամպերը իջելէիներկնքիցուսահելովփարթամկանա-
չիվրայով՝լցվումէինանտակ թվացողձորը:

Պռնկին կանգնած մարդիկ չէին շտապում հեռանալ։ Չգիտես՝ հիանո՞ւմ
էինտեսարանով,թե՞վայելումէինբարձրությանվախիցառաջացողադրենա-
լինիհոսքը։ 

Հովոնավարտելէրաշխատանքը։Ինքնիրգլխիտերնէր.քաղաքումոչգոր-
ծարանկար,որաշխատելիսլիներ,ոչէլխանութիբանվորէր,որլույսերնիրհետ-
ևից անջատեր,պահեստիդռներըկողպերուհոգնածոտքերըքարշտարտուն։ 

Ամեն օրվա վերջում հաշվում էր փողերը, համեմատում նախորդ օրվա
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եկամտիհետուշարժվումառաջ։Պատահումէր՝փողչէրվաստակում,բայց
ձեռքերըթափտալովերբեքտունչէրմտնում.միտոպրակքաղցրավենիքգո-
նեպարտադիրհավաքվումէր: Տնեցիքսպասումէին.պատվիհարցէր։ 

Ձեռքերըտարավգրպաններն ու համոզվեց, որ դատարկ են։ Հայացքով
զննեցտոպրակիպարունակությունը.անփութորեն լցրած շոկոլադե կոնֆետ-
ների քանակից դեմքին սփոփիչ  ժպիտ եկավ։ §Գոնեաղջկերքը կուրախա-
նան¦,- մտքում ինքն իրեն գոտեպնդեց Հովոն ու սկսեց դհոլը տեղավորել
պատյանիմեջ։

-Ա՛Գոռիկ,եկէստեղ,էստոպրակըվերցրաձեռիցս,մատներսթույլեն։
-Եկա,եկա,սպասի,- ծառիհետևիցձայնտվեց Գոռիկնու վերքաշելով

շալվարը՝քայլերնարագուղղեցմեծեղբորկողմը։ 
Նորից պետք է ոտքով գնային տուն, այլ ելք չկար՝ քաղաքում տրանս-

պորտ չկար, միակ ավտոբուսը մարդկանց իրենց քաղաքից մոտակա քա-
ղաքէրտեղափոխում։Պատահումէր՝քաղաքիհյուրերինխնդրումէինիրենց
վերցնել ու ճանապարհին իջեցնել, եկող-գնացող մեքենաներում հիմնակա-
նումտեղչէրլինում։ 

-Հովո,էսօրարևչկա,արիշուտգնանք:
-Գնու՜մենք։Արիձորիպռնկովպտտվենք,տեսնենք՝ինչկա,նորգնանք:
- Լա՜վ,արի,-բայց,մեկա,դհոլդարդենտեղավորելես,հիասթափված

հոգոցհանեցԳոռիկը,-դեմիհատէդշակալադներիցտուրուտեմ...
-Չէ,սպասիտունհասնենք,-ձեռքըեղբորուսինգցելով՝ Հովոնշարժվեց

դեպիձորաբերան:
Միքանիրոպեիցտեղհասան ուկանգառան՝լուռհայացքներնուղղե-

լովդեպիարևելք,կարծեսմտովիհարգումէինարդենմիքանիօրերկնքում
չհայտնվածարևիհիշատակը: 

Բնության կամ Աստծո հետ ներքին խոսակցությունն ավարտելուց հետո
Հովոնշրջվեցձախուդիմեցիրենիցմիքանիքայլհեռուկանգնածանծանոթին.

-Էսձորիցդեռոչոքիրանցածչիգցել,սաձերքաղաքիմոստերիցչէ,-
չսպասելովարձագանքի՝շարունակեց,- հեսաորճոպանուղիսարքեն,էնմի
կողմնէլկարաքգնալ:

ԱնծանոթըշրջվեցՀովոյիկողմըուժպտաց.
-Էստեղիցճամփակա՞դեպիներքև:
-Կա,բայցինչի՞դէպետք,էստեղիցավելիլավնատեսարանը:
-Լավ,ուրեմնկվստահեմքեզ:øեֆիեքեկե՞լ:
-Չէ,չէ,գործի,-մեջընկավԳոռիկը:
Մեծեղբայրըխիստհայացքնետեցդեպիաջ՝եղբորկողմը,ապաթեք-

վեցձախուգլխիլուռշարժումով հաստատեցԳոռիկիասածը:
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ԱնծանոթըմիքանիքայլարեցուձեռքըգցեցՀովոյիուսին.
-øանի՞տարեկանես:
-Տասներեք,անունսէլՀովոա,-կանխազգալովհաջորդողհարցը՝միան-

գամիցպատասխանեց:
-Դպրոցգնո՞ւմես,Հովոջան:
-Հիմաարձակուրդիմեջեմ,տուրիստներիհամարդհոլեմնվագում:
-Ճիշտա,մտքիցսթռելէր,որամռաներկրորդամիսնաարդեն:Մալադեց,

փաստորենպապայիդօգնումես:
Հովոնչպատասխանեց:Գոռիկըգլուխըվերբարձրացրեցուհարցական

հայացքովսպասեցեղբորխոսքին:Հովոնլուռէր:
-Պապադ որտե՞ղա, Հովո,-այդ կողմերի համարանսովոր հարցտվեց

անծանոթը:
  -Ռուսաստան... 
-Ի՞նչգործաանումէնտեղ:
 -Ամուսնացելա։
Հասկանալովգործածսխալը՝անծանոթըփորձեցշտկելիրավիճակը.
-Կարևորը,որմամանկողքներիդա,դուքէլերկուախպերովմամայինթև

ութիկունքեք:
-Չէ,մենքյոթնենք՝երեքախպերուչորսքուր,միքուրսիրավաբանա,-

հպարտութամբվրաբերեցՀովոն։ 
-Որտե՞ղաաշխատում։ 
-Չիաշխատում,սովորումահամալսարանում։ 
-Ես էլ Գոռն եմ, գերազանցիկ եմ,- չհամբերելով՝ իր հերթին մեջ ընկավ

փոքրեղբայրը։
-Փաստորենմամանձեզնովհպարտանալուիրավունքունի։ 
-Եսի՜մ,-եղբայրները վերձգեցինուսերը:
-Մամայիերեսնո՞վատեսնում,-հավելեցՀովոն։ 
-Ինչի՞,հիմաորգնաքտուն,հացկուտեք,կարոտներդկառնեք։ 
-Մամանհացիփռումաաշխատում, բայցեսմուզիկանտեմդառնալու,

Գոռիկնէլբիզնեսմեն,-եղբորուսինտմբտմբացրեցՀովոն։
 -Դե,Արցախընվագիր,տեսնեմ՝ոնցեսպարապել։ 
Հովոնշտապովպատյանիցհանեցդհոլնուգցեցուսին։Ափըբացեց,որ

կոշտացածումկանուտմատներովզարկտա,բայցհապաղեց. 
-Եսձախլիկեմ,ոչինչ,չէ՞... 
-Դունվագի՜ր,Հովոջան,կապչունի...
øիչանց միխումբերիտասարդներշրջապատելէինՀովոյինուպարէին

բռնել։
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Գիշերվա անձրևից խոնավացած հողն աստիճանաբար պնդանում էր
պարողների ոտքերիտակ, իսկ Հովոյի հուժկու հարվածներիցմերթընդմերթ
միանումէրկողքինկայանածմեքենայիանվտանգությանազդանշանը։

Գոռիկըհրճվումէրեղբորով։Ձեռքերըվերպարզած՝ցատկոտելովանց-
նումէրպարողներիարանքներովուաչքիտակովնայումՀովոյին:

Ապագա §մուզիկանտը¦ ուշադրություն չէր դարձնում  իր գրպանները
սահող§շաբաշ¦-թղթադրամներին՝դհոլէրզարկում:

Պարնավարտվեց:  Բոլորըժպտում էին,բացի Հովոյից,որըհայացքով
եղբորնէրփնտրում.

-Գոռիկ, եկ գնանք, արդեն ուշ է,- չգիտես՝ մատների ցավի՞ց, թե՞ օրվա
անակնկալավարտից գոհ՝ափերնիրարշփելովձայնեցՀովոն:

Նրանց ծանոթ անծանոթը պարողների խմբից առաջ եկավ, գրկեց 
Հովոյինուշունչըտեղըգցելով՝վրաբերեց.

-Ճի՛շտենէ՛լիասում,արցախցիներիցլավէլո՞վպիտի §Արցախը¦նվագի:
-Մենք ղարաբաղցիչենք,-եղբորըհերթչտալով՝պատասխանեցնրանց

մոտեցածԳոռիկը,-Հայաստանիցենքեկելէստեղապրում:
Հավաքվածներըզարմանքովիրարնայեցին:
-Եկե՛ք,երեխեք,շարժվենք,արդենուշէ,ձեզէլտունկհասցնենք։ Ճամփին

կշարունակենքզրույցը,-շտապեցրեցանծանոթը,-որտե՞ղեքապրում։
-Երկուսենյականոցկվարտիրաանախկինհանրակացարանում,-նորից

խոսեցԳոռիկը,-բայցտեղավորվումենք։
-Նկատիունեմ՝քաղաքիո՞րմասում։
-Վարչաշենքի մոտ,- կարճ ուղղում մտցրեց Հովոն,- դուք էլ երևի էն մեծ

հյուրանոցում,չէ՞,-ուձեռքըպարզեցդեպիհեռվումնշմարվողիննհարկանի
կառույցը։

-Հա,Հովոջան...
Եղբայրներըհետևեցինխմբինուտեղավորվեցինմեքենայիմեջ։
Ճանապարհըոտքիհամարերկարէր,մեքենայիհամար՝կարճ։Ոչինչէլ

չհասցրինխոսել։Երեխաներըլուռուզգաստէիննստել:
Րոպեներ անց արդեն տեղում էին։ Հրաժեշտը ճանապարհից երկար

տևեց։Երբարդենբոլորըհասցրելէինգրկախառնվելերեխաներիհետուգո-
վեստիվերջինխոսքերնասելնրանց,անծանոթըերկուձեռքովամուրբռնեց
Հովոյիուսերըևուղիղնայեցնրաաչքերիմեջ.

-Հովո,չասիր,մյուսախպերդփո՞քրաձեզնից,թե՞մեծ, ի՞նչաանում,ին-
չո՞վազբաղվում։

Գոռիկըհպարտկեցվածքընդունեց,բայցայսանգամչմիջամտեց.
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- Մեծախպերսծառայումա,պոստապահում։ Միքանիօրառաջկրա-
կոցներ եղել են, բայցդուք հանգիստմանեկեք, էստեղ լիքը սիրունտեղեր
կան։

-Բարձրացեքտուն,Հովոջան,մենքէլիկգանք։
-Կգաք,կգաք,մինչևկռվիսկսելըկգաք։Բայց,ավելիլավա,շուտպսակ-

վի ու ինձ կանչի, որ  հարսանիքիդ նվագեմ, էդ ժամանակարդեն հայտնի
մուզիկանտկլինեմ,համէլքոքաղաքըկտեսնեմ։

-Անպայման,Հովոջան,անպայման...
...գիշերվա մութն ու անթափանց մառախուղն ամբողջովին ծածկել էին

ձորնուկիսավերքաղաքը։Շենքիհատուկենտբնակեցվածբնակարաններից
մեկումարտասովորեռուզեռէր.թարմունորթխածհացիբույրըտարածվել
էրտան բոլորանկյուններում։ Հովոն նստել էր սեղանի շուրջն ու լոբով ճաշ
էրուտում,իսկաղջիկերեխաներըկողքիսենյակումտաքհացիմեջբրդուճ
արածշոկոլադէինվայելում։

-Հովիկ,շուտարա,վերջացրու,որամանները լվանամուքնեմ,հոգնած
եմ,-խոհանոցիցլսվեցմորձայնը։

-Հեսա,մամ,քիչմնաց,-ալարկոտձայնովվերջապեսխոսեցՀովոն։
-Երեխեքին շուտ կպառկեցնես, դու էլ շուտ կքնես,ախպերդ էր զանգել,

վաղնառավոտյանգալիսա, մի շաբաթովօտպուսկենտվել։ Գայանենցե-
րեկվակողմերընորկհասնիտուն,երեկխաբարեմարել։ Վաղվահամարէլ
ամենինչպատրաստա,մնումաշուկագնասումիքանիբանառնես:

-Գոռի՜կ,ո՞ւրես,եկէստեղ,տեսնենքինչքանփողկա,ինչենքանում:
-Եկա,եկա,չենթողնումմարդհանգիստփողհաշվի,-շալվարըվերքա-

շելովփնթփնթաց Գոռիկնուհետևիցանջատեցզուգարանի լույսը,-առանց
ինձչեքկարողանումէլի՛...


* * *

Հյուրանոցիսենյակներիցմեկումերկուհոգինստածզրույցիէինբռնվել.
ժամնարդենուշէր,բայցխոսակցությունըչէրդադարում:

-Չեսուզո՞ւմքնել:
-Չէ,ինչի՞...
-Հեչ,ուզումեմմիքիչմենակմնամուերազեմ:Գիտե՞սինչեմմիշտերա-

զում:
 -Հիմաի՞նչ,երազանքներովդսկսելուեսկիսվե՞լ։Մ նա՞մ,թե՞գնամ,կողմ-

նորոշվիր:
-Սպասիր,սպասիր,միշեղիր,հիմաաչքերսփակեմուսկսեմ:
-Փաստորենէստեղիարաղնիրգործնարելա...
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-Չէ՜,քիչխոսիր:Հիշո՞ւմեսՀովոյին։
 -Հա, բա ոնց չեմ հիշում, կարգին տղա էր, երազում էր լավ երաժիշտ

դառնալ:
-Իրտարիքումես էլերազանքներունեի: Մեծացա,բայցերազանքս չի

փոխվել:
-Միօրկիրականանա,ոչինչ:
-Երազումեմիմքաղաքիվրայովթռչելումասին:
-Է՜,ինքնաթիռնստիրկամուղղաթիռ,վատագույնդեպքում՝օդապարիկ:
-Չէ՜,եսհենցինքսպիտիթռչեմ: Պիտիմիմոտոցիկլետգնեմուդրանով

սավառնեմ,վերևիցհիանամքաղաքովս:
 -Ցնդե՞լ ես: Մոտոցիկլետով շատ-շատ մի քանի մետր կանցնես, տասը

վայրկյանէլչեսկարողանաօդումմնալ,էլուրմնացհիանաս:
 -Մի քանի մե՜տր: Պիտիամենաերկարպողոտայի վրաթափհավաքեմ

ութռնեմ-անցնեմքաղաքիամենահայտնիշենքիվրայով.մոտավորապեսմի
երեքհարյուրմետր:

-Ցնդելես,լուրջեմասում...
-Հա,հնարավորա...
-Լսի՜,անհույսբաներեսասում:Հեչչեսփոխվել:
-Փոխվե՞մ,հանունինչի՞,ի՞նչպատճառով:
-Հանունավելիարժեքավոր,անանձնականնպատակներիուգաղափար-

ների:
-Թողերազեմ,միշեղիր,եսարդեներկնքումեմ:øաղաքիմառախուղից

վերեմբարձրացել:
 -Բարձրացիր, բարձրացիր, գուցե էնտեղ մի բան փոխվի ներսումդ:

Փոխվելուհամարվեհերազանքներունենալէպետք,իսկդուանգամկարգին
երազել չգիտես:Էսկյանքումերազում էոտքըկամձեռքըկորցրածմարդը՝
վազելու,ամուր,երկուձեռքովգրկելումասին։Կույրըկարողէերազելհարա-
զատներին,սիրածմարդուն,աշխարհըտեսնելումասին։Զավակինկորցրած
ծնողնուծնողներկորցրածներըկարողեներազելևս մեկհանդիպմանմա-
սին, վերջին պահին զղջում ունեցող սրիկան կարող է երազել Աստծո կամ
մարդկանց բարեհոգության ու ողորմածության մասին. ողորմության մասին
երազումեննրանք,ովքերուժչունեն,հնարչունեներկնքիցանձրևբերելու,
ործարավհագեցնեն։

-Վերջացրի՞ր...
-øոնըֆանտաստիկցանկություններեն՝անլուրջկամժամանակավրեպ,

որոնցով լցնում ես ներսիդ դատարկությունը: Ո՞ւր հասար, հանճարե՜ղ երա-
զող։
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-Պոստեր:
 Լռություն տիրեց։ øաղաքի փողոցներում ուրվականի պես թափառող

խաղաղությունըբացպատուհաններովթափանցեցսենյակուձուլվեցընկեր-
ներիշնչառությանը։Մեկըշարունակումէրերազել,մյուսը,բազմոցինփռված,
հիշողություններիգիրկնէրընկել։

Սենյակիլույսերնանսպասելիհանգեցին։Դրսումորոտիձայնհիշեցնող
դղրդյունլսվեց։

-Էսի՞նչէր,-տեղիցվերթռավհիշողություններիգիրկնընկածընկերը։
-Երևիկայծակէր,արդենքանիօրաամպամածաէսկողմերը։
-Աչքերդբաց,սենյակումարդենմութէ,կարողեսբացաչքերովերազել:

Լույսերըտարելեն։
-Ավելի լավ էդուրսարիբալկոն,տեսմենակմեր լույսերնենտարել,թե՞

կողքիշենքերիննէլ:
-Մառախուղ է, բան չի երևում,- պատշգամբից հնչեց փոքր-ինչ վախվո-

րածձայնը:
Ակնթարթ հետո տարբեր կողմերից ավելի սաստիկ պայթյուններ որո-

տացին։ Պատշգամբում կանգնած ընկերը, բազրիքիցամուր բռնած,աչքե-
րը կկոցեց ու ուշադրությունը լարեց. հեռվումառկայծող կարմիր կետեր էին
նշմարվում։Մառախուղինաստիճանաբարփոխարինելուէինգալիսծխիամ-
պերը։

-Ներսարի,չեսհասկանո՞ւմ,սկսվե՜ց...
-Հովոյիդշենքըո՞րկողմումէր՝ա՞ջ,թե՞ձախ:
øաղաքիշչակներիցսուր,ականջծակողօդայինտագնապիազդանշա-

նըտարածվեցամենուր:
Բոսորագույներկնքիցլուսավորվածփողոցովերկուհոգիշնչակտուրվա-

զում էինդեպինախկինհանրակացարանայինշենքիկողմը:Արկերըշարու-
նակումէինիրարհետևիցպայթելքաղաքիտարբերկողմերում:Վայրկյաններ
տևող դադարների ընթացքումանծանոթը, հուսահատությանը կուլ չգնալով,
կիսաձայնկրկնումէր.

-Հովո՜,դուդեռպիտիհայտնիմուզիկանտդառնաս...
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Ա ՂԱՎ ՆԻ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

Փ²ԶԼ

 Մորս

øանիցս որոշում ու նորից հետաձգում եմ առաջին բառը գրի առնելը,
ճիշտնույնկերպհետոպիտիերկարաձգեմվերջինփազլահատիկըտեղադ-
րելը:

Սկիզբը մի՛շտ է բարդ. §պատասխանատվություն¦, §երկյուղածություն¦,
նման ու տարբեր հատկանիշներով ես որակում, մե՛կ է՝ ուզածդ գույնին, ու-
զածդխտությանըչեսհասնում:Չե՛սհասնի...

 Մինչաչքերսումիտքսփնտրումեն՝տարբերակելուուգտնելուհամար
այն§առաջին¦-ը,որսկիզբըպիտիլինի,ձայնըհուշումէ.

-Սկսելես՝արդեն,վաղո՜ւց...

 * * *

Անցյալգարնանըդեռ,բարեգործականմիերեկոյիմասնակցությանհա-
մար,ումեծփաթեթավորվածտուփըհետստունեկավևհենցնույնօրըմո-
ռացվեցպահարանիվերինդարակում:Մինչևորհազա՜ց,հազա՜ցուխեղդվո-
ղիձայնովկանչեց.

-Ջո՜ւր...
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Ձայնըճանաչեցի:
Այդպես,միտարիումեկամիսանցմեծփազլը,իրհազարմասնահատ-

վածովհայտնվեցսեղանիսուինձանշարժգամեցսեղանիառաջհամարյա
տասնութժամ:

Առաջինանգամպիտիմեծնկարստանամ:øիչանցարդենհասկացա,
որհազարերորդմասնիկնինձնիցնույնքանհեռուէ,որքաներկութաղամաս
այն կողմ, կլոր հրապարակի կենտրոնում կանգնած մարմարակերտճանա-
պարհորդըժամանակին՝իրականՀնդկաստանից:

Անփորձությունսհանդուգնհայտարարեց`hառա՛ջ:
 Ձայնը լռել է,ներկայությունըզգումեմ:Եթեկարևորչլիներ, չէրնախա-

ձեռնիայսամենը,ուստիշարունակումեմ:
 Մինչտրամաբանությունսու համառությունսվիճումեն՝ յուրաքանչյուրն

իրճշմարտացիությանմեջհամոզված,եսմտածումեմամբողջականպատ-
կերըստանալուցհետոո՞րպատինհարմարեցնեմ:Հյուրասենյակիպատերը
վաղուցզբաղվածեն,խոհանոցնունեղլիկմիջանցքը՝անհարմար:Ննջարա-
նիպատը՝որոշումեմ,երբոգևորվածանփորձությունսհանկարծհրճվանքի
ճիչէարձակումխճանկարիհամապատասխանհատվածըգտնելով:

Համառությունստեղը-տեղինսնունդստացած,հաստաջիլբազուկներով,
որոշելէցանկապատիցայնկողմըտեսնել,ցանկապատնէլամենինչանում
է,որչբացվիդեպիկանաչծառուղին:Միքանիաղյուսահատիկհայտնվելեն
կողք կողքի, պատահականությունն օգտվում է առիթից, արագորեն հավա-
քումարևել յանպատնուհասնումերկրորոդհարկին:

Դուռըչեմգտնում,բայցայսպահինայդքանէլմտահոգչեմդրանով,ինձ
անհանգստացնողըցանկապատնէ,դեռհամառորենդիմադրումէ: Փորձում
եմհասկանալպատճառնուպատասխանըփնտրում.երկինքը՝մտածումեմ
ես ու... սխալվում: Մեկ ժամ §վերևներում¦ անարդյունք փնտրտուքից հետո
վերադառնումեմ:Այսանգամգտնումհողագույնը:Ցանկապատիցայնկողմ
ծառուղինկենդանանումէ,իսկհողագույնըկանաչիէփոխվումվերջապես:

-Կեցցե՛ս,-հաստատումէձայննուիրկողմիցերկուքարտբացում,-մե-
կըդուռնէ:Աչքերսմրմռումեն,հոգնածություննիրհետձանձրույթկբերի,իսկ
նկարըորևէպարագայումկիսատթողնելչիկարելի:

 Նոր հատվածների շնորհիվ պատկերը միանգամից փոխվեց: Եթե, իմ
պատկերացմամբ,ցանկապատնիսկզբանեխանգարումէրտեսնելծաղիկ-
ները,հիմա,ցանկապատիցդուրս,շղահարուկոտրվելուաստիճանթեքված
ծառաբնիցկռահումեմ.ցանկապատըպաշտպանում էծաղիկներըՀյուսիսի
քամուց,իսկծաղիկներհաստատկան,թեկուզոչտեսանելի:

 Հիմա էլանհամբերությունն է դոփում՝ թմրած ոտքերս իրեն դաշնակից

Ա  Ղ Ա Վ  Ն Ի  Գ  Ր Ի  Գ Ո Ր  Յ Ա Ն
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դարձրած,ուշտապեցնում:Այսանգամէլծառուղիչհասա,փոխարենըտան
պատըբարձրացավԱրևմուտքիցուեզրագծվեցտանիքով;

-Դո՛ւռը,-հուշումէձայնը:
 Դուռը բաց է. հենցայդպահին միջանցիկ քամինխառնեց մազերս ու

ավերածություններհեղինակելուակնհայտդիտավորությամբ§անցավ¦պատ-
կերի՝արդենհավաքհատվածին:Ափովհազիվեմպահումերկրորդհարկի
պատուհանը:øամինկատաղեց:Պատերըթեքվեցին,մոտեցան,նեղացա՜ն...

-Երգի՛ր,-հրամայեցձայնը:
Չգիտեմ՝ինչպե՞ս. լսումեմինձկողքից՝ոչիմձայնովերգումեմուինչ-

քանբարձրեմերգում,այնքաննահանջումէքամին՝ներսիսքամին...
Ձեռքսկապտելէ,դեռդողումէ,իսկքամինչկա:
Առաջինհարկն,այնուամենայնիվ,վերականգնելուկարիքեղավ:
Վերջինհատիկըերկարաձգումեմտեղադրել...ինչպեսառաջինբառնէր,

ինչպեսձայննէր,որկարբառիցառաջ`մեղեդունզուգահեռ:Ուհամոզվելուց
հետոմիայն,որերկրորդհարկիպատուհանիկըապահովէ,աչքերսփակվում
են՝ափիսմեջամուրսեղմածօրորոցով:

Ձայնըդեռերգումէ՝ինձգրկած...

ՓԱԶԼ
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ՀԱԿՈԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծ²ÜՐàՑÀ  

Հոսանքագծերիպեսսահմանիերկուկողմերովձգվողխրամատներըլուռ
են. ոչ միկրակոց:Անորոշությունը լցվել, հոսում էառաջնագծիզինվորների
երակներով,դառնում՝սիրտճմլողանհանգստություն:

øամու համար ժամ-պատարագ չկա: Այն ամենօրյա ընթացքի մեջ է,
մտնում-ելնումէ,ուրպատահի,տնտղումհանդիպածին:Խրամատովանցնե-
լիս,ահա, մտերմաբար հպվում է խրամատակողին.  §Տեսնեսանիրավները
ի՜նչենմտածել,որպապանձվելեն¦:Դադրածլռություն:øամինհամառումէ.
§Հը՞, ի՞նչ կասես, ձեն հանի¦:Խրամատակողը դժկամությամբ թե՝  §Մի դավ
մոգոնումեն,դրանցիցլավբանմի՛սպասիր:Հետոէլ,ի՜նչիմանամ,հարցրո՛ւ
զինվորին.նաավելիշատբանէտեսնում¦:

øամինանմիջապես սահում է դիրքապահզինվորի սաղավարտիտակ,
շոյումմազերը.§Ոնցորձեն-ծպտունչկա¦:Զինվորըհազումէ,իբր՝մի՛կռկռա:
øամինշարունակումէխաղալզինվորիմազերիհետ.§Անցնումէիկողքովդ,
հարցրի՝ի՞նչեղավ¦:Զինվորըչորեց.§Ինձնիցձեռքաշի.հեքիաթիյոթհար-
յուրերեսունիններորդգիշերնէ:Այսէլթողայսպեսանցնի¦:

øամիննեղացավ.դուրչեկավզինվորիպահվածքը.վերջիվերջոգիշեր-
ներիսրտակիցընկերնէեղել,հազարումիձայն-լուրէտեղհասցրել.§Է՜,աշ-
խա՛րհ,աշխա՛րհ,հետսգլուխչիդնում¦,-մտածեցքամին,գալարտվեց,գետ-
նիցփոշիհանեց, լցրեցզինվորիպատռվածկոշիկներիմեջու հեգնանքով
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նետեց,-  վաղը,այսինքն՝այդ §վաղն¦այսօր էարդեն, կիջնեսդիր-
քերից,մյուսօրըքեզկզորացրեն,բաո՞նցեսսրանցովտունգնալու¦:

Զինվորը առաջին անգամ ուշադրություն դարձրեց այդ հանգա-
մանքին:Տխրեց:

øամին չէր հանդարտվում: Նորից խեթեց.  §Է՜, իսկական քար-
վան կտրելու գիշեր է: Չելնե՞ մ անցնեմ սահմանը, մի զույգ կոշիկ
խլեմուգամ¦:Ուծիծաղեց,զինվորնէլխնդացունայեցկոշիկներին.
§Բախտիհերնանիծեմ.սրանքէլժամանակգտանճղվելու¦:Զինվորի
հոգին աջ ու ձախ սկսեց խփվել: Կոշիկ... կոշիկ... կոշիկ... Մորզեի
SOS-իպեսսկսեցտկտկալուղեղը:

øամինդարձյալծաղրեց.
-ՀայերդմիհասարակԼենինչունեցաք,որգնայի,միզույգկոշիկ

խնդրեիուբերեիտայի:
-Լենին չունենք,ախտեցի Լեռնիկ ունենք,-  իրենից գոհ ժպտաց

զինվորը:
-øոռախտեցի:
-Հա՛,հա՛,հենցքոռախտեցի:
-Բայցկտա՞,-ծորտվեցքամին:
-Նաքեզնմանքամիչէ,կտա:Կհասնեմտուն,հետկուղարկեմ:
-Ինչպե՞սեսուղարկելու:
-Վախենասմիբանովչուղարկե՞մ:
-Տե՛ս,չուղարկեցիր,կգամձերտունուկպատմեմ,թեոնցէիրվա-

խեցել,երբգիշերըկատվինդիվերսանտիհետէիրշփոթել:Էդանտեր
զենքդ էլ քեզ դավաճանել էր, չէր կրակել, ու դու,այն կատվի կողմը
նետելով,հավարէիրկանչել:

-Սկզբում սահմանաշունչը սարսռող է: Վախը որ չճանաչես, ո՞նց
զգույշկլինես:

-Հիմավախենումես,որկոշիկչեսճարելու,չէ՞:
-Այդմեկըչէ:Եսընկերներունեմ:
øամինչքվեց: Զինվորըհանկարծտեսավ՝ լուսացելէ:Արշալույսը

մայրական քնքշությամբ ողողեց նրան: Ճակատից քրտինքի կաթիլ
գլորվեցաչքիմեջ,ծանրանալովընկավուպայթեցխրամատիհողին:

Բարձրացավհողիբուրմունքը...
...Օրեր անց Հայաստանի մի ծայրից մյուսը՝ աշխարհից աշխարհ,

N զորամասի հասցեով մի ծանրոց էր թռչում: Ճանապարհը երկար էր,
անցնում էր գեներալների և գնդապետների ապարանքների մոտով:
Ծանրոցումմեկզույգզինվորականկիսաճիտքկոշիկէր,քաղցրավենիք,
ծխախոտուգրություն՝դիրքապահիձեռքովգրված՝§Զգո՛ւյշկլինեք¦:

ԾԱՆՐՈՑÀ  
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊԱՊԻԿՅԱՆ

Հ²ÚՐԵÜԻ ԵԶԵՐՔԻ Î²ՐàՏÀ

Եղիշե Չարենցի ոտնահետքերի փնտրտուքի մեջ սրբազան մի հիվան-
դություն է գալիս-կպչում մեզ, որը §կարոտ առ Հայրենիք¦ անունն ունի, և
Կարսում` ապուպապոտայդ քաղաքում, հայրենակարոտ զգացումների բո-
լոր-բոլորխտացումներըչարենցյանկարոտենուխորինվերաբերմունքնրա
հանդեպ:Մենքայնտեղառաջինհերթինիրհայրականտուննենքփնտրում`
Աբգարաղայիտունը:ԻսկԵրևանումնրաանհայտշիրմիանհույսփնտրտու-
քիցհետոմերմոլորքայլերըհաճախմեզբերումենպոետիհուշաքարիմոտ:
Առիթ-անառիթգալիսենքայստեղ, չարենցյանտաղերմրմնջում`մոլորհա-
յացքով դարձյալ փնտրելով §խելագար ու հավիտյան վտարանդի¦ պոետի
շիրմավայրը:

Այդ փափագը չէ՞ր Պարույր Սևակին որոնումների տարել ուղղիչ տա-
նը նախկինումաշխատողների, Չարենցինայնտեղտեսնողների հետքերով,
որոնցից մեկը ռադիոտան հարևանությամբ գտնվող՝ նախկինում ազերա-
բնակ, բայց արդեն քանդվածտանտեղն էր Սևակին ցույց տվել, ուր, իբր,
գիշերովթաղելենՉարենցին:Հավաստիէրնրաասածըթեոչ,բայցայլվկա-
յություններ չկային, և օրհնյալ Սևակի մատնացույց վայրում հիմա Չարենցի
հուշարձաննէ,մերուխտատեղին:

1966թվականինայսօրվահուշարձանիտեղումմիհողաթումբէր`հուշաքա-
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րով՝§ԱյստեղկտեղադրվիԵղիշեՉարենցիհուշարձանը¦:Մանկավարժական
ինստիտուտիերկրորդկուրսիուսանողէինք:Ունեինք§Կռունկ¦ուսանողական
ակումբը,որնուսանողներիհամարհանդիպումներէրկազմակերպումարվես-
տագետների,գրողների,գիտնականներիհետ:§Ավանգարդ¦թերթըգնահա-
տելէր§Կռունկ¦-իգործունեությունըևթերթիմիէջընվիրելուսանողականայդ
ակումբին:1966թվականիմարտի13-ինծաղիկներովՉարենցիհուշաքարին
այցիեկածուսանողներիսլուսանկարնէրտպագրվածայդէջում.մենքկանգ-
նածէինքապագահուշարձանիվայրում`հողաթմբիառաջ:

Ահաայդ այցելությունն էր առիթը, որ սկսեցինք հետաքրքրվել, թե ինչու
հատկապես այստեղ է կառուցվելու պոետի հուշարձանը: Իմ լրագրող ընկեր
ԹեռլիկՄակուչյանը,որանձնականմտերմությունուներՊարույրՍևակիհետ,
պոետինհարցրելէրայդմասին,ևՍևակընրանպատմելէրՉարենցիթաղման
վայրիհետկապվածիրորոնումներիմասին:Վերևումմերնկարագրածըհենց
այդպատմությանմասնէ,որկցկտուրինձփոխանցել էր Թեռլիկը: Նաուներ
Սևակիհետիրայդզրույցիամբողջձայնագրությունը,սակայն Թեռլիկիվա-
ղաժամմահիցհետոայդձայնագրությանհետքըկարծեսթեկորավ:Դեռհույս
ունեմ,թեԹեռլիկիդուստրՆանեիմիջոցովբազումձայնագրություններիմիջից
միօրկգտնվիՍևակիհետհիշյալզրույցը,ևնորլույսկսփռվիՉարենցիթաղ-
մանվայրիհետկապվածայդխրթինհարցիվրա:

Հուշարձանի կառուցումից հետոայդ վայրը իրապես ուխտատեղի դար-
ձավ: Չարենցասերհասարակությանկողմիցառանձինայցերիցզատայլևս
ավանդականհավաքներենկազմակերպվումպոետիծննդյանուեղերական
մահվան տարելիցներին: Դրանք վերածվում են հուշապատումի, ասմունքի,
երգի,հրաշալիցերեկույթների,ևպոետիանունը,նրաանմահգործերըշա-
րունակումենմնալսերունդներիշուրթերին:Այսհուշարձանընաևմիտեսակ
մեկնարկային վայր է` §խոստովանության¦ ու Չարենցից §իրավունք վերց-
նելու¦վայրբոլորնրանցհամար,ովքերայցելությանենմեկնում Կարս,ուր
Չարենցիհայրականտուննէ,ուրնրաոտնահետքերնեն:

Եթեմարդկայնորենուկամովինգերիեսմնումհազար-հազարկարոտ-
ների,որոնքգալիս-խառնում,տակնուվրաենանումքոամենօրյամտածու-
մը, վերհուշի և արթնացումի անթեղված զգացումով հրամայաբար իշխում
քեզվրա,ուրեմնպատմականՀայաստանիուրվապատկերըհայացքիցդան-
բաժան է, մանավանդ, եթե մեկանգամ եղել ես քոապուպապերի երկրում,
ու չարենցյան կուտակված կարոտն է հորդել քո մեջ` իր իսկ մտորումների
հանգույն...§Հաճախպատկերանում էնաինձորպեսվաղեմիմիբարեկամ.
վաղեմիծանոթիմինման,որինեսշատառաջեմհանդիպել,բայցկորցրել
եմհետո...¦:

ՀԱՅՐԵՆԻ ԵԶԵՐՔԻ ԿԱՐՈՏÀ
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Չարե՞նցն է իր §Երկիր Նաիրի¦-ով օգնում, որ Կարսի կարոտը քո մեջ
մշտապես ունենաս, կամ էլ՝ Գյումրի՞ն, որի հնամենի փողոցներն ու տները
կառուցվեցինԿարսիցայստեղգաղթածվարպետներիձեռքով`հարևնման
Կարսին՝արմատիևճյուղիճամփենմշտապեսումշտարթունիրենցհետու-
նենալուհավատով:

ԵվքանիորմեզԿարստանողնառաջինհերթինկարոտնէ,ամենպահի
էլմերմեջկուտակվածկարոտներինհագուրդտալուինչ-որմիեղանակ,ինչ-
որմիմիջոցենքգտնում:Միջոցներիցառաջինը§ԵրկիրՆաիրին¦է:Հազար
անգամկարդաՉարենցիայդհրաշալիգործըունորիցգնաԿարս`քոկարո-
տընորկուտակումներկունենա,որոնքելքենփնտրումԱռաքելոցեկեղեցու
մոտ,որիքանդակազարդգմբեթինխաչիփոխարենկիսալուսնիգոյությունն
է`անհարիրայդփառահեղշինությանոգունուկոչումին:Կփորձեսայդելքը
գտնել Վարդանի կամրջի վրա, ուտեսիլքիպես քոաչքին ու մտքին կամր-
ջիտակովանցնողԱխուրյանիվտակԿարսգետըքեզկթվաՏղմուտգետ,և
ՎարդանզորավարիուԱվարայրիդաշտիլուսավորտեսիլքըքեզկհեռացնի
այդտարտամիրականությունից:

Կբարձրանաս §խիստ ու խոժոռ¦ բերդի պարիսպների վրա ու, տեսնե-
լովանառիկմիջնաբերդնուոչմիավեր չկրածպարիսպները,ճմլվելու չափ
սրտսեղմոցկզգասմերպատմությանմեջշարունակկրկնված`բերդերըդա-
վաճանությամբհանձնելուիրողությունից:

Այդ տրտմությամբ, այդ մտածումներով քայլերդ քեզ նորից կտանեն
Կարսի այգու հարևանությամբ երկաթե կամրջի մոտ, որին հանդիպակաց
փողոցում, ներկայիս Էրզրումի փողոց թիվ 100 հասցեում, Աբգար աղայի՝
ԵղիշեՉարենցիհորտուննէ:

Ս²ՀՄ²Ü²Պ²ՀàôÂÚ²Ü ´²Ü²ՁԵìÀ

Գյումրիից Կարս պատրաստի, բայց չօգտագործվելուց ժանգոտող եր-
կաթգծիպաստառիերկարություննընդամենը40կիլոմետրէ,բայցմենքԿարս
գնումենքՎրաստանով:Առայժմսաէիրավիճակը,ի՞նչկարողենքանել:

ՎրաստանիԱխալցխայիանցակետից Կարսճանապարհիվերելքիվեր-
ջինկետըգտնվումէծովիմակերևույթից2410մետրբարձրությանվրա:Մեր
զարմանքը ոչ այնքանայդ բարձունքում մեր լինելն էր կամայդտեղից մեր
պապենական երկրի մի հատվածի լայնարձակ տարածքի երևալը, որքան
այն,թեայդբարձրությանվրաինչջանադրությամբենտարվումանտառտնկ-

Հ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ե Ս  Պ Ա Պ Ի Կ Յ Ա Ն
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մանաշխատանքներ:Ճանապարհիեզրերին,միքանիկիլոմետրիվրատա-
րածվածէհսկաանտառաշերտը`խորքումսոճուտ,եզրերին`եղևնուտ:ԽՍՀՄ
ղեկավարներիցայնո՞րմեկնէր,որսրանիցմոտ60տարիառաջ, Թուրքիա
իրայցելության ժամանակ, հայտարարեց, թեայդ երկրի հետսահմանային
վեճեր այլևս չկան: Հենց այնպես, ձեռքի հետ դա էլ ասաց` Միության մաս
հանդիսացող Հայաստանի էլ, Վրաստանի էլ կարծիքներն հարցնելու կարի-
քը բնավ չունենալով: Խորհրդային տարիներին դա §ընդունված կարգ¦ էր`
Մոսկվան էր որոշողը: Ահա հենցայդտարիներին էլ մեծ թափով սկսվեցին
Թուրքիայի սահմանամերձ բնակավայրերի հսկայածավալ կառուցապա-
տումնուբնակիչներիվերաբնակեցումը,վերջիններիսհոգսերիթեթևացման
հազարումիմիջոցներիներդրումը:

Այսանտառներիգոյություննէլնույնտարիքիէ,անտառներ,որայդբարձ-
րությանվրաոչմիայնգեղեցիկգոտևորումեն լերկ լեռները,այլևկլիմայա-
կան բարենպաստմիջավայր ստեղծում, ձմեռայինպայմաններում էլ ճանա-
պարհիանցանելիություննապահովում:Եսհիշեցի,թեինչպեսանցյալդարի
80-ական թվականներին Հայաստանի անտառտնտեսության պետ Հրանտ
Ավագյանը Թալինի շրջանում անտառտնտեսություն հիմնելու մի հոյակապ
ծրագիր էր մշակել, որն,ավաղ,այդպես էլ սոսկ ծրագիր մնաց:Ախուրյանի
ջրամբարիջուրնարդենհասնումէրայդշրջան,ևմերկ,անմշակտարածք-
ներըանտառապատելուհրաշալիհնարավորությունէրստեղծվելու:

Հետոպիտի Կարսում մենքզարմանայինք շատերիտասարդներիտես-
նելով.պարզվեց,որմիշարքբուհերիմասնաճյուղերենբացվածսահմանա-
յինայսքաղաքում,ուրհիմա11հազարուսանողկա:Փաստերըզուգահեռելու
լրագրողիսսովորույթըպիտինոթատետրից§քաղեր¦ շարունակբնակիչնե-
րից լքվողուփակվողտներիդատարկությունիցտխուրխոհերառաջացնող
մերսահմանայինորոշգյուղերիմասինտողը,որԿարսիխանութներիցմեկի
տիրոջ` ՍեզարԱդիգյուզելիիխոսքերնեն.§Սահմանը,իմեղբայր,ոչմիայն
փշալարով են պահում. սահմանը պահում են մարդով, շատ մարդով¦: Նա
առանձնակիշեշտեցմարդովբառը:

-Կարսըհամարվումէսահմանայի՞նքաղաք,-հարցրիՍեզարին:
-Սահմանայինչհամարվերայսքանուշադրությունկդարձնեի՞ն,-պատաս-

խանեցՍեզարըևմտերմականտոնովկրկնեցնախորդասածըփշալարիու
մարդումասին:

§Իմեղբայր¦դիմելաձևըհատուկէքրդերին,ևդաանթաքույցմտերմութ-
յանտանողվարմունքէ,որնէլշարունակությունտվեցմերզրույցին:

Սեզարըռուսերեննայն§վարպետությամբ¦էջարդոտում,ինչձեռքէբե-
րել մի քանի ամիս Թուրքմենստանում ապրած լինելու շնորհիվ: Նա հիմա
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Կարսում§Կարկասգիտա¦ցուցանակովխանութունի, որըճիշտ Վարդանի
կամրջիկողքինէ`բերդիբարձունքիստորոտին:ԿամուրջնամենօրՍեզարի
աչքիառաջէ,ևորևէարտառոցբաննաայդկամրջիվրաչիտեսելու չիէլ
փորձելտեսնել,ևհիմազարմանումէ,թեեսինչեմայդպեսմանրամասնորեն
նկարահանումայդ,իրասելով,շատսովորականկամուրջը:

-Այսկամրջով,-ասացի,- Չարենցնէքայլել: øիչդենը,-ձեռքսպարզեցի
դեպիգետափովփռվածկիսաքանդ,կիսաբնակհինթաղամասը,-իրտունն
էեղել:

Չարենցին չիմացող Սեզարի հետ այդ թեմայի շարունակությունը որևէ
հեռանկարչուներ,ևեսկառչեցինրաառաջինխոսքերից.

-Ի՞նչնկատիունեիր,երբասումէիր,թեսահմանըփշալարովչենպահում:
-Ես ասացի` ոչ միայն փշալարով,- շեշտեց Սեզարը,- սահմանամերձ

շրջաններումապրողմարդկանցհոգատարությամբվերաբերվելըպետական
քաղաքականություն է: Տես` Ղարսը, (Սեզարը շեշտված Ղ-ով էասում) մոտ
60 հազար բնակչություն ունի, որի 11 հազարը ուսանողներ են: Մեր կառա-
վարությունը բուհերի մասնաճյուղեր է բացելայստեղ, քոլեջներ հիմնել: Իսկ
սահմանամերձ գյուղերում, իմ եղբայր, ջրի, հողի, էլեկտրաէներգիայի վճա-
րումներըզեղչգներովենգանձվում...

Սեզարըմատներիվրաթվարկումըդադարեցրեց`խանութմտածհաճա-
խորդինճանապարհդնելուհամար:

Ես հիշեցի տարիներ առաջ իմ այցելությունը Տավուշի մարզի Մովսես
գյուղ:Սահմանամերձայդգյուղը,որազերիներիցբազումանգամներէռմբա-
կոծվել, որիճանապարհներըմշտապեսգնդակոծումներիվտանգիտակեն
եղել, միայն աշխարհագրական դիրքով է սահմանամերձ, իսկ իր հանդեպ
վերաբերմունքի տեսակետից որևէ առանձնահատուկ ուշադրության արժա-
նանալուպատիվը,ավաղ,չիունեցելուդեռայնքանէլ չունի:Եվ լրագրողիս
իրենց դարդերը պատմող բնակիչներն այս նույն Սեզարի նման մատները
մեկ-մեկծալելովասումէին.§Ախրինչո՞ւմենքէլենքջրի,հողիվարձերընույն
չափովվճարում,ինչպես,ասենք,Արմավիրիմարզիգյուղերիբնակիչները¦:

Սեզարը հաճախորդներով զբաղված էլ չլիներ, ես նրանայս մասին չէի
պատմելու: ՉէիպատմելունաևԻջևանիՍևքարևԱյգեհովիտգյուղերիբնա-
կիչներիտարակուսանքիմասին,երբհողիհարկենպահանջելնրանցից,ում
սեփականաշնորհածհողերիմիմասը,այսպեսասած,չեզոքգոտումէ`ակա-
նապատված ու անմշակ: Այդ գյուղերի բնակիչների տարակուսած հայացք-
ներնինձուղեկցումէինԿարսգնալուամբողջճանապարհին,երբքրդաբնակ
գյուղերիբոլորտներիկտուրներինդրվածափսեատիպալեհավաքներիվրա
իմ ուշադրությունը նկատելով՝ քուրդ ուղեկիցնասաց. §Պետությունը դրանք
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անվճարէտալիսսահմանայինգյուղերիբոլորբնակիչներին¦:Զուգահեռելու
ցանկություն չունեմ, բայց սահմանային գյուղի բնակիչների տարակուսան-
քին.§Մենք,ախր,սահմանենքպահում¦,արձագանքելէպետք:

Չարենցյան մտորումներիս այս թեման ակամայից խառնվեց` Կարսում
եղած օրերին մենքտեղաբնակներից շատ §խրատներ¦ էինք լսում սահմա-
նապահպանության մասին, և այդ §խրատներն¦ էլ մեկ-մեկ ցուցադրական
փաստերով էին համադրվում:Այդամենը շատցավոտ էր ինձ համար, և ես
հնարավորինսխուսափում էի նրանցհետխոսել մեր սահմանայինգյուղերի
մասին: Եվ Անիում էլ, Կարսում ու Իգդիրում էլ, պերսևերացողպատկեր որ-
պես, շարունակ աչքերիս առաջ էր §խրատող¦ Սեզարը` իր §հորդորով¦.
§Սահմանը,իմեղբայր,միայնփշալարովչենպահում,սահմանըմարդո՛վեն
պահում,մարդո՛վ¦:

Անիին հարևան գյուղի փողոցներով եթե անցնես` երեխաները ոտա-
տակ են ընկնում: Ում որ դուր չի գալիս այս համեմատությունը, թող նստի
ԲաղրամյանիցԹալինգնացողավտոբուսըևնայինույնԿարսիդաշտավայ-
րի հարթությունն ունեցող §մեր կողմի¦ գյուղերի տներին. քանի՞ բաց դուռ
ևքանի՞ մարդկտեսնի:Եվավտոբուսիմեջ էլ թողփորձիմտաբերելԳյոթեի
խոսքերը. §Գահերն ու թագավորություններիանկումը ինձ չեն հուզում.այր-
ված գյուղականտունը`ահա իսկական ողբերգությունը¦: Մոռացվող գյուղի
մարդազուրկտունըարդյո՞քայրվածտուն չէ: Եվ մի՞թե նույն մտահոգությու-
նըչպիտիտարածվիսահմանայինգյուղերիհանդեպունեցածմերվերաբեր-
մունքիվրա:Լրագրողիմիամիտերևակայությամբմերկողմիդատարկգյու-
ղերում ես ուզում եմտեսնելփախստականների բազմանդամ ընտանիքներ,
որոնքարցախյանպատերազիհետևանքովապաստանել էինԵրևանիհյու-
րանոցներում,հանրակացարաններում,ուհիմապատկերացնենք,որնրանք
լցվում ենայդդատարկտները,զբաղվում մշակողիկարիքունեցողհողերի
մշակումով,այգիներիխնամքով:Բայցսաընդամենըլրագրողիերևակայութ-
յունէ,իսկփաստերըդեռտխուրեն:
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Իմ հերթական այցելությանը ես Սեզարին տարա իր լուսանկարը` մոր
հետ Վարդանի կամրջի մոտ կանգնած: Լուսանկարը, Կարսի մասին գրած
հոդվածիհետ,տպագրվածէրթերթում:Ուրախացավ,կանչեցմորը.§Նայիր,
տես,- ասաց,- մեր մասին հոդված է տպել իմ եղբայրը` մեր լուսանկարն էլ
դրել¦: §Կկարդա՞ք,- հարցրեց մայրը` նայելով հայերենտառերին¦: Սեզարն
ինձ համարթարգմանեց մոր հարցումը, բայցանմիջապես էլ շտապեց ինձ
ազատել հոդվածը կարդալու հոգսից. §Ես Կարսում հայ ծանոթ ունեմ, հե-
տոկխնդրեմթարգմանել¦: Մայրըփորձեցհյուրասիրություն կազմակերպել:
Սեզարը,որգիտերիմունեցածժամանակիսղությունը,ինչ-որբանպայմա-
նավորվեց մոր հետ, և վերջինս,առանցհրաժեշտտալու,արագհեռացավ:
§Նահիմակգա,-ասացՍեզարը`արդարացնելովառանցհրաժեշտիմորհե-
ռանալը,-մայրսմիփոքրհուշանվերէուզումհանձնելքեզ¦:

Մայրըվերադարձավ`մեծադիր,պատկերազարդօրացույցըձեռքին:Նա
սկսեցամիս-ամիս թերթել օրացույցի էջերը` շարունակխոսելով, և Սեզարն
իր կոտրատվող ռուսերենով դժվարությամբ էր հասցնում թարգմանել: Դա
Կարսիննվիրվածօրացույցէր,և,ճիշտնասած,մորասածներըթարգմանելու
կարիքէլ չկար.այդօրացույցումբոլոր լուսանկարներնինձծանոթէին,ինչ-
պես Կարսումմեկանգամեղածկամէլ§Երկիր Նաիրին¦կարդացածամեն
մեկինենծանոթՎարդանիկամուրջը,բերդը,քաղաքապետարանիշենքը,որ
նախկինումմեծահարուստհայիերկհարկանի շքեղտունն է եղել,Առաքելոց
եկեղեցին և էլի պատմամշակութային շատ հուշարձաններ, որոնցով հիմա
հիանումենկարսեցիները: Հիանումենու,անշուշտ,երբևէ չենշեշտումայդ
հուշարձաններիհետկապվածհայկականորևէբան:

Չ²ՐԵÜՑÚ²Ü Մ²ՍàôÜՔÜԵՐ

...Սեզարիխանութում,որըգտնվումէճիշտ Վարդանիկամրջիկողքին,
լիցքավորեցիտեսախցիկիմարտկոցըև,երբշնորհակալհայացքովուզումէի
հրաժեշտտալ,կանխեց.

-Եսկգամքեզհետ.մարդիկենհավաքվելուքեզմոտ,կարողէնաևխան-
գարեն:
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Սեզարը§Կարսիօրենքները¦ լավգիտեր`թեպետքաղաքապետարանը
հայկականթաղամասերայցելողհայերինուղեկիցէրտալիս,բայցառանձին
ինքնակոչանձինքմիշտ§պոչէինդառնում¦:ԸստՍեզարի՝դանրանիցէ,որ
տեղաբնակներըմտածումեն,թեհայերնայստեղնախնիներիպահածոսկի-
ներնենորոնում:

ԿամովինիմուղեկիցըդարձածՍեզարիհետմենքայգումիջովանցանք
երկաթեկամուրջը,որիդեմհանդիմանՉարենցիտուննէր,ավելիշուտ`տուն
հիշեցնողպատերնուդուռը:Սեզարնանթաքույցձանձրույթովնայումուզար-
մանումէր,թեինչպեսկարելիէժամերովկանգնելայդհնաբույր(ինքըասում
է`լքված)տանբակում,մատներովերկար,շատերկարշոշափելփայտելայն,
երկփեղկդուռը,տանպատերը:Իսկեսմիթանկ,շատթանկբանկորցրածի
մոլորհայացքովպտույտեմտալիսանծածկպատերիշուրջը,նկարահանում
ուլուսանկարում,քթիստակէլչարենցյանտողերասում`

§...ամենմեղքիհամարսիրտսհիմաունիներում.
Պիտիանդարձեսհեռանամ,պիտիգնամ`աչքսէհեռուն...¦:
Սեզարը,հորանջելըձեռքիափովփակելով,խուլձայնովհարցնումէ.
-Ի՞նչեսորոնում,որչեսգտնում:
Անտեղյակի նրա զարմանքն ինձ չի զայրացնում. նրա ի՞նչ հոգսն է, թե

Հայաստանումպոետիշիրիմըչենքգտնում,որտեղիցմիբուռհողբերենք`իր
պապենականտանբակումշաղտալուհամար:Սեզարնանչարզարմանքով
զարմանումէիմպահվածքիվրա,իսկեսնրակոտրատվողռուսերենըհարս-
տացնումեմՏերյանիտողերով.

§Երանինրան,ովհայրենականտունունիհիմա...
Ովխաղաղսրտովմտնումէշիրիմ,
Հազա՜ր,բյուրանգամերանինրան...¦:
-Իմկորուստը,Սեզար,քոկորուստըչէ:Հիմաեսեմդառնումքեզուղեկից:

Արիմիասինքայլենքիմվաղեմի Կարսով,քոայսօրվա Կարսով: Ձերդպրո-
ցում քեզ չենպատմել, որ Պուշկինը եղել է Կարսում և Արսենանունով հա-
յիուղեկցությամբշրջագայել է ուհիացականտողերգրելայսքաղաքիմա-
սին:øեզչենպատմելԽրիմյանՀայրիկի`Կարսկատարածայցիմասին:Իսկ
Հայրիկը`Ամենայն Հայոցկաթողիկոսը, Կարսքաղաքեկել է,ինչպեսհայրն
էայցելումիրորդուտուն:Հիմալսիր,եսքեզպատմեմՎեհափառիայցիմա-
սին:Դաեղելէ1901թվականիապրիլամսին:§Կարսքաղաքնամբողջովին
դուրս էրեկելընդունելու Հայոց հայրապետին...փողոցները,պատշգամբնե-
րը,տանիքներըլիքնէիներկուսեռիբոլորազգերիանհատներով,իսկեկեղե-
ցուառաջասեղգցելուտեղչկար.կանգնեցրածէրշքեղհաղթականկամար,
որիտակքաղաքիերեքդեպուտատներըՎեհափառտիրոջըաղուհացմա-

ՉԱՐԵՆՑՅԱՆ ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐ



55

տուցեցին:Աշակերտ-աշակերտուհիներիցկազմվածերգեցիկխումբը§հրա-
շափառ¦ երգելով, հոգևորական դասով և մեծ թափորով մտավ եկեղեցի:
Ապրիլի 15-ին եկեղեցում Վեհափառ հայրապետը Հայրիկյան լեզվովխոսեց
եղբայրասիրությանևընկերասիրությանմասին`հիշեցնելովՊեշիկթաշլ յանի
խոսքերը.§Ընդաստեղոցի՞նչկասիրուն,քանզանցկալիցեղբայրանուն¦:
...Հորդորկարդացբոլորհայերին՝իբրևեղբայրներսիրելիրար.§Եսայնմո-
լեռանդ կրոնավորներից չեմ, որոնք կրոնավորանհամբերողությամբատում
ենուրիշկրոնդավանողներին.ինձհամարբավականէ,եթեճշմարիտքրիս-
տոնյաէ՝սիրողընկերին,եղբորը,բարեկամին:ՄենքբոլորսիբրևՀայկիզա-
վակներ` եղբայրներ ենք, և մեր շահերը ընդհանուր են: Այցելեց թուրքաց և
պարսիցմզկիթներ:ԵրբմինարեիգլխիցերգիչըտեսավՎեհափառիթափո-
րը,բարձրձայնովսկսեցիրաղոթքը`որպեսբարիգալուստ:Նույնը`պարսից
մզկիթի մոտ: Ապա` հունաց եկեղեցում: Բոլոր տեղերում օրհնեց ամենքին:
Կարսըերեքօրշարունակտոնականկերպարանքուներ...¦:

øեզ,Սեզար,չենպատմելնաև,որԱդրիանոպոլիսիպայմանագրով1830-ին
հինգուկեսհազարհայԿարսիցգաղթելէՇիրակուՓամբակ:Ումինեղվիր,որ
եսհիմաայդամենըվերհիշումեմ`կեսըանձայն,կեսըմրմունջով,պարզապես
այդվերհուշըթելադրվումէիմայստեղլինելով`կողքիսլինեսթեչլինես:

ԱրիհիմաեսուդումիպահկանգնենքՎարդանիկամրջիվրա:Այնքեզ
համարպարզապեսկամուրջէ,իսկինձհամար`§Վարդանի՜կամուրջը¦:Այս-
տեղիցլավէերևումԱռաքելոցեկեղեցին.դունայումեսգմբեթինամրացված
երկաթե կիսալուսնին, ես` գմբեթը գոտևորող 12 առաքյալների խորաքան-
դակներին: øեզ սովորեցրել են, թե հայերիտներըանիծվածտներ են, դրա
համարէլդրանքկամքանդումեն,կամէլանբնակենթողնում,եթեամուրու
լավշենքէ:Իսկես,Սեզար,դրանցնայելիսպատկերացնումեմ,թեԳյումրիի
Աբովյանփողոցովեմանցնում:Սա,իհարկե,քեզպատմելութեմաչէ:

ՈնցորթեՍեզարինմիտեսակ§ինձնովէիարել¦,ուչարենցոտվելէրնրա
տրամադրությունը:Անցելէրնրաալարկոտությունը,ևկարծեսվատէրզգում,որ
իրապրածքաղաքիմասինեսավելիշատմանրամասներգիտեմ,քանինքը:

 Էրզրումի փողոցով քայլեցինք դեպի Վարդանի կամուրջ: Խանութ
չմտանք,ևկամրջիբազրիքինկռթնածնայումէինքանցնողջրերին:

-Այսկամրջիմասինի՞նչէգրելՉարենցը,-արդենիրապեսհետաքրքրվեց
Սեզարը`հայացքըհոսողջրերին:

-Գրել է, որ սրա տակը վիհեր կան, որ §գետում խեղդվածները գալիս
հավաքվում են կամրջիտակգտնվողահռելի վիհերում...¦, ևայդ վիհերում
ապրումենջրայինգազաններ.պառավներ,մարդագլուխգոմեշներ,ջրային
հսկամիօձ,որըկամրջի§տերն¦է:
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Սեզարըհետքաշվեց,կարծեսգազաններըհենցհիմապիտիդուրսգային:
Ավելիգունեղդարձնելուհամարսարսափելիայսպատմությունը,հարցրի.
-Դուայսկամրջիտակերբևէլողացե՞լես:
Խեղճ Սեզար, եթեանգամ լողացած լիներ, անցած-գնացածովանգամ

պիտիսարսուռզգար:Հիմաթելեգենդիչվերածեիիմայսպատմությունը,որ
Չարենցիպատմածնէ,թերևսՍեզարնիրխանութգալու-գնալուսովորճամ-
փենփոխեր:Եսփորձեցիհանգստացնելնրան.

-Այնտեղջրահարսերէլկան,-ասացի,-որոնքգազաններինզսպումեն:
-Հա՞,-նետեցՍեզարը:
ԲայցՍեզարըտեղըտեղինվախեցելէր,ուեսասացի,որայսամենըլե-

գենդէ,այսքաղաքիհնաբնակներիհորինածլեգենդը:
Մենքկամրջիկորությունիցարագիջանքդեպիխանութ:
 ... Կարսի §հայկականության¦ մասին (Սեզարիխոսքերն են` §Դու ինձ

Ղարսի հայկականության մասին դասեր եստալիս) Սեզարնարդեն բավա-
րար §գիտելիքներ էր ձեռք բերել¦, և մեր շրջայցը քաղաքում նրա համար
բոլորովին նորովի էր բացում քաղաքը, որտեղ ինքնապրում է, բայց երբևէ
չի խորհել այդ քաղաքիպատմության մասին: Նրա համար քաղաքասածը
իրխանութնէ,կենտրոնականփողոցը,որտեղիցապրանքէբերումխանութի
համար,ևիրտունը,որքաղաքիծայրամասումէ:

-Գնանք եկեղեցի, Սեզար,- առաջարկեցի ես, երբարդեն նրա եղբայրը
եկելէր,ևխանութինտիրությունանողկար:Վարդանիկամրջիցեկեղեցիեր-
կուքայլէր,բայցայդտարածքըմենքանցանքշատերկար.Սեզարնինքնէր
արդենիրապրածքաղաքիմասինինձհարցերտալիս:

Եկեղեցուգավիթումմիտղաէրկանգնած,ովամենմոտեցողիժպտումէր,
իրծառայություննառաջարկում:Ծառայությունասածըեկեղեցու§պատմութ-
յունն¦էր,որնապատրաստէրկրկնելամենանցորդիհամար: Սովորական
այցելուինայդտղանհիացմունքէրպատճառում,որայդչափլավգիտիեկե-
ղեցուպատմությունը,բայցգոնեհայերիսհամարառնվազնտարօրինակէր
այդանգիրտեքստը,որսովորեցրելէիննրանուկանգնեցրելայդտեղ:Նրա
անգիրարածպատմությունըոչմիկապչուներիրականությանհետ:Բայցայդ
տղանպետքէր`հայկականարձանագրություններիփոխարենայլտեքստու-
նեցողորմնաքարերդնելուճանապարհովեկեղեցիներիմինորպատմություն
ստեղծելուևայդերեխայի(նաևայդերեխայի)միջոցովմատուցելուհամար:

Սեզարը լսումէրայդերեխայիբլբլոցը,իսկդրանզուգահեռիմականջ-
ներում հստակ ու ամուր հնչում էին Չարենցի տողերը. §...Ինչ որ է հոգին
մարմնինկատմամբ, ինչ որ է ուղեղը,աչքըկամսիրտը` մարդու կազմված-
քում՝նույննէԱռաքելոցեկեղեցիննաիրյանայդքաղաքում:-Ինչորէ Նոտր
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Դամըփարիզցիներիհամար-նույննէայդքաղաքիբնակիչներիաչքին-Առա-
քելոցեկեղեցին¦:

-Ըստայստղայիներկայացրածի՝եկեղեցինհայերըչենկառուցել,-ասաց
Սեզարը:

-Դուփորձիր,Սեզար,նրաանգիրարածասածներըմիպահընդհատելև
պատահականմիհարցտալ:

Սեզարը,որչէրխորացելիմասածիէությանմեջևկարծումէր,թենկա-
տիունեմլրացուցիչինֆորմացիաստանալը,մոտեցավտղայինուհարցրեց.
§Հայկականի՞նչկաայսեկեղեցուհետկապված¦:

Տղանդադարառավ, շփոթվեց,փորձեց իրանգիրարածտեքստի մեջ
բյուզանդականբառըզուգահեռելհայկականիհետ,չստացվեց,ևշվարհա-
յացքովմիպահնայելովՍեզարին,թուքըկուլտվեցու...շարունակեցբլբլաց-
նելանգիրարածը:

... Թե մի Սեզարի §աչքերը բացելով¦ ի՞նչ կփոխվի, չգիտեմ, բայց այդ
տղայիգոյությունըեկեղեցուգավթումինձգոնելրջորենանհանգստացնումէ:

Հետդարձիներկուսսէլլուռէինք:Սեզարիլռությունըգուցեթե§հայկակա-
նացված¦տրամադրությունից էր, իսկ իմը`Առաքելոց եկեղեցու մոտմշտա-
պես§հերթապահող¦այնտղայիներկայությունից:

...Շնորհակալ եմ, Սեզար, որ քո խանութում լիցքավորեցի տեսախցիկիս
մարտկոցը: Շնորհակալ եմ սահմաններըպահելու մասին քոփիլիսոփայութ-
յանհամար,որինձհիշեցրեցԳաբոբիձուշերամապահությանպատմությունը:
Շնորհակալեմքոխոստումիհամար,որքեզխանութբերողկամրջինայսու-
հետ§Վարդանիկամուրջ¦եսանվանելուևքոմայրիկինուքոերեխաներինէլ
պատմելուեսՉարենցիու§Չարենցովխելառ¦հայերիայսխմբիմասին:

Երանի քեզ, Սեզար, որ օրը մի հարյուր անգամ անցնում ես Վարդանի
կամրջովուոչմիկտորհուզմունքչեսապրում:Բայցհիմաուրախեմ,որասում
ես,թեամենանգամկամրջովանցնելիսքեզեմհիշելու: Գիտեմ, Սեզար,քո
հիշողությունների մեջ ես մնում եմ որպես միտարօրինակ լրագրող, ովայդ-
քանշատնկարումէրՎարդանիկամուրջը,Առաքելոցեկեղեցին,բերդը,բերդի
ստորոտինիրենցհնաբույրտներումապրողներին`միշտզարմանալով,թեինչ
շատերեխաներկանհոլիկներհիշեցնողայսփոքրիկտներում:

...Այսաշխարհումկփոխվի՞միբան,չգիտեմ,բայցեսկարծումեմ,որօրը
միհարյուրանգամ Վարդանիկամրջովանցնող-դարձող Սեզարըայսուհետ
պիտի որ հիշի, թե ինքնանցնում է Վարդանի՜ կամրջով:Մխիթարվենք նաև
սրանով:
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ԻնչքանառիթեմունեցելԿարսգնալու,նախորդօրնանպայմանայցելել
եմԳյումրի: ԹեպետԳյումրինեսգիտեմ, ինչպեսասում են, բացափիպես,
սակայնիմայդայցելություննանհրաժեշտէեղել`նորիցունորիցնայելուհին
շենքերը, դրանցկառուցվածքը, նախշերնու քիվերը, կամարներնու ճակա-
տամասերին արված խոյակները: Նայել ու համեմատել Կարսում պահպան-
վածհայկականտներիհետ: Դակրկնվել էմիքանիանգամ`դեպիԱրևմտ-
յան Հայաստան իմ բոլոր ուղևորությունների ընթացքում: øայլել եմ Կարսի
փողոցներով,ուինձթվացելէ,թեԳյումրիիԱբովյանփողոցումեմ: Շենքերի
ճիշտնմանությունըտեսնելով՝ թախծալի միտրամադրություն եմապրել, թե
Կարսիցտարագիրգյումրեցինինչպեսէջանացելչկտրվելիրարմատներից`
նույնատիպտուն կառուցել Գյումրիում,տան ճակատն էլ նույն նախշերով ու
քիվերովզարդարել,կապելնույնկամարըևդրելնույնանմանդուռ,որնԱստ-
ծուտվածամենօրբացելիսիրենթվա,թե Կարսիիրտանդուռն էբացում:
Սաարմատիևճյուղիճամփենպահելունրանցհույսնէ:

 Մեր հնությունների հետ կապված ամեն ինչի մեջ խորհուրդ դնելու
լրագրողիս սովորությամբ Գյումրիում Կարսի տներ էի փնտրում, Կարսում`
Գյումրվա տներ: Կարսում հայկական տների մոտ հիշեցի արևելագետ, դի-
վանագետՈւիլ յամԱուզլեյիմիվկայությունը (1812թ.). §Միկարգշենքերում
նկատելիէինգեղեցիկու լավտաշածքարեր,շատտներեզերվածէինորմ-
նադրվագներով...Շինարարականընդհանուրոճնայսքաղաքըդարձնումէր
ավելինմանեվրոպականհինքաղաքներին...¦:

ԵթեօտարերկրացինժամանակուցանկությունունենարխորանալուԿարսի
պատմությանմեջ,հավանաբարպիտիվկայեր,որիրգովերգածայդշենքերը
հայվարպետներիձեռքիգործեն`կառուցվածայնքանկատարյալ,որմինչօրսէլ
դրանցիցշատերնընդգրկվածենԿարսիպատմամշակութայինհուշարձանների
շարքը,դրանց լուսանկարներըզարդարումենքաղաքապետարանիպաշտոն-
յաներիաշխատասենյակները:Իրենք`Կարսիպաշտոնյաները,ընդունումենայդ
փաստըևչենէլխուսափումերբեմնգովերգելհայշինարարիվարպետությունը:

Կարսումշատկանհայկականամրակուռ,նախշազարդճակատամասե-
րով շքեղառանձնատներ, որոնքառանձնակի շուք ենտալիս նորակառույց
քաղաքին: Դրանց մեծ մասը բնակեցված չէ` §հայիանիծյալտուն է¦ զար-
մանալի պատճառաբանությամբ: Այդ տների մոտ մեր ավտոբուսը մի քանի
րոպեովկանգնում էր,ևտեսախցիկու լուսանկարչականսարքունեցողներն
անմիջապեսիջնում,տարբերկողմերիցնկարումունկարահանումէին:Մենք
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նկարումէինքշենքերը,իսկմեզնկարահանումէինԿարսիհեռուստատեսութ-
յանխմբագիր-օպերատորըևմարզայինուքաղաքայինթերթերի լուսանկա-
րիչ-թղթակիցները:Մենքհիանումուզարմանումէինքգեղեցիկնախշերովու
քիվերով, հրաշալի փորագրություններով, իսկ մեզ նկարահանող տեղացի-
ներնէլզարմանումէին,թեմենքի՞նչենքփնտրումայդ§լքվածտների¦վրա:
Նրանցհասու չէինգյումրեցի ՖելիքսԳրիգորյանիապրումները, որԱստծու
տվածամենօրիրքաղաքումճիշտնմանշենքերիկողքովէանցնումուհիմա
ապշելէայսնույնությունից: Շենքերիճիշտնմանությանփաստիցգյումրեցի
Ֆելիքսիվրաթախծալիմիտրամադրությունիջավ:Գուցեայդպահիննրան
պատկերանումէին1830-ին ԿարսիցԱլեքսանդրապոլգաղթածիրենցնախ-
նի՞ք,որոնքիրենցարմատներըչմոռանալուհամարնույնատիպտներենկա-
ռուցել`զարդարելովնույննախշերովուքիվերով:

-Իսկ քաղաքապետարանի շենքը §անիծված չէ՞¦,- առանց խայթոցի
հարցրիխմբագիր-օպերատորՊեդիրին:

-Այնտեղ չեն բնակվում, այնտեղ աշխատում են,- կոշտ պատասխանեց
Պեդիրըև,երևիզգալովիրպահվածքիկոշտությունը,հաշտվողիտոնովվրա
բերեց,- §անիծյալ¦ասածը բնակիչներից ոմանց հորինած բառն է, դապե-
տականքաղաքականությունչէ:

Նրա այս վերջին խոսքերի վրա մենք արդեն հասել էինք քաղաքապե-
տարան,ուրմերխմբիհետհանդիպում էրնշանակված,թեպետօրըկիրա-
կիէր`մարտի13-ը:Երկհարկանիայդտանպատին,անշուշտ,հուշաքարչէր
փակցված,թեայստուննով էկառուցել,այստեղով էապրել: Սա,տեսնես,
Չարենցիհերոսներիցորի՞տուննէեղել`պրիստավի՞նը,ՄազութիՀամոյի՞նը...
Այստունըաշխարհիորանկյունումէլդնես,կզգացվի,որհայիտունէ:

ՇԵÜ ²ÜԻԻ ՏԵՍԼ²Î²ÜÀ

§ Մա մուռ նե րում կո րան ա րա հետ ու ա նուն¦: 

ՀամոՍահյան

Անինմերօրերումտեսնողներս չունեցանքայնբախտավորությունը,ինչ
ունեինավելիվաղԱնիումեղածմարդիկ`այցելողներ,պեղողներ,լուսանկա-
րողներ,երբԱնիիմասինխոսելիսգոնե§մասամբավերված¦բառերըկարելի
էրօգտագործել:ԱյդերջանիկներիցՆիկողայոսՄառնէր`Անինպեղողներից
մեծ երախտավորը: Ավելին, քան Մառը գիտեր Անին, դժվար թե որևէ մեկն
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իմանա,բայցնահամեստորենհաճախասելէ.§Անիիմասինառաջբավական
բանգիտեինք,այժմոչինչչգիտենք...¦:ՈրևէմեկնայնքանչիեղելԱնիում,այն-
քան չիպեղել, ուսումնասիրել,այլոց համարճանապարհ բացել, քան Մառը:
Ի՜նչհրաշալիվկայությունէթողելՄարիետաՇահինյանը,երբընդամենըմեկու
կեսօրովեղելէԱնիում.§ՄենքմոտավորապեսմիժամթափառեցինքԱնիիմե-
ռածփողոցներում,մինչևորայդտեղիցդուրսեկանքու լույսիհանդիպեցինք:
Եվմեզդիմավորեցինշատնիհար,այդժամանակդեռնորճերմակելսկսած,
ոչփութկոտուլռակյացՆ.Յա.Մառը,նրաորդիՅուրին՝ապագաիրանագետ,
այդ ժամանակ դեռևս պատանի, և նրանց հյուրը՝ նկարիչ Ֆեթվաճյանը, մի
տաճկահայ,որըեկել էրԱնիիջրաներկուրվանկարներանելու ...ՄառնԱնիի
փոսերումուձորակներումմանէրգալիստեղականբնակչիպես,գիտերամե-
նը,ինչկարայստեղևինչպեսկար:Հիշողությանսմեջէմնացելհամարյակեն-
դանի մի քաղաք` լի Մառիփափուկ, վրացական շեշտ ունեցողխոսվածքով,
նրա թեթև քայլերի ու շարժումների հնչյուններով, նրա որդու պատանեկան
բարձրտենորովևքարիցքարթռչկոտողՖեթվաճյանիանսովորաշխույժբա-
ցականչություններով:ՆրանցհամարԱնինաշխատանքիվայրէր,միայնպի-
սիբան,որնօրեցօրապրումէրնրանցհետ`աստիճանաբարփոխադրվելով
գրքի,թանգարանիմեջ,կտավիվրա...¦:

Գուցեերջանիկներիցերջանիկը ՂևոնդԱլիշա՞ննէր,ումմասինառանձ-
նակիգովեստովէխոսումԼեոն.§Բայցհայգրողներիցոչոքայնքանբանչէ
արելԱնիիհամար,ինչպեսարելէՂ.Ալիշանը¦:

Իսկ դու գիտե՞ս, սիրելի ընթերցող, որ Ղևոնդ Ալիշանը երբևէ չի եղել
Անիում:§Ինչպե՞սէգրել`չլինելովԱնիում¦:-ԱյսքոհարցիպատասխաննԱլի-
շաննինքնէտալիս`§Նմանկույրի,որնկարումէլույսը¦:

Երանի թե Ալիշանի ծով պատկերների կողքին մերօրյա ճամփորդներս
կարողանայինքմենմիկաթիլիչափԱնիննկարագրել:

Անիում լինելու երջանկությունն ունեցել են Հովսեփ Օրբելին, Թորոս
Թորամանյանը,Լևոնøալանթարը...

Այդ երջանիկներից Լեոն էր, ում վկայություններում անսպառ նյութ կա
Անիի`այդաղետյալքաղաքիպեղումներովզբաղվածմարդկանցմասին:

Իրտպավորություններինի՜նչգեղեցիկձևակերպումէտվելԼեոն.§Խոսել
Անիիմասին,նշանակումէշոշափելՀայաստանիպատմությանամենանրբին
տեղը:Այդքաղաքիանուննանգամբորբոքում է նույնզգացմունքները, ինչ-
պիսիք յուրաքանչյուր մարդու հոգում արթնացնում են Պալմիրը, Բաբելոնը,
Կարթագենըև,վերջապես,Հռոմը,ուրմարդկայինմտքիևարվեստիստեղ-
ծածըթաղված է ժամանակիճակատագրականհարվածիծանրությաններ-
քո՝քայքայմանփոշուտակ¦:
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Այդ երջանիկներից Միքայել վարդապետ Տեր-Մինասյանն էր` Անի քա-
ղաքի երկրորդ և վերջին վանահայրը: Որպեսզի այցելուները հեշտությամբ
շրջեին քաղաքիավերակներում, նա Մայր եկեղեցուց սկսվող մի քանի շա-
վիղէրբացելդեպիՀոնենցեկեղեցի,պարոնիպալատ,Առաքելոցեկեղեցի,
Միջնաբերդ,Ծաղկոցաձորևայլուր:

ԱյդերջանիկներիցԱրտաշեսՎրույրնէր,որնիրմանկությանևպատա-
նեկությանտարիներին(1901-1917)եղելէԱնիում,որտեղնրահայրը`դերա-
սանԱրամՎրույրը,Մառիգիտարշավիհետտարիներշարունակմասնակցել
էԱնիիպեղումներին:

Այդ երջանիկներից Վարդգես Սուրենյանցն էր, որ Մայր տաճարի ծաղ-
կունշրջանիտեսլականնունեցավուստեղծեցիր§Կանանցելքըեկեղեցուց¦
կտավը:

Եվ` Ավետիք Իսահակյանը, անշուշտ, որ մի շարք անգամներ է եղել
Անիում. նրա հայրենի Ղազարապատ գյուղը Անիից ընդամենը 25 կիլոմետր
տարածությանվրաէր:Իսահակյանըմիխենթքայլէարել,երբամուսնացելէ.
նաիրպսակադրությունըկատարելէԱնիի Մայրեկեղեցուկամարներիտակ`
ԹիֆլիսիցգալովԱլեքսանդրապոլ,այնտեղիցՖայտնչիԿռունկիեռաձիֆուր-
գոնով` Ղազարապատ, որտեղից էլ հարսնացուի և հարսանքավորների հետ`
Անի:ՊսակադրությանըներկաենեղելՄառը,Թորամանյանը,Վրույրըևայլք:

Այդերջանիկներիցշատշատերնիրենցգրավորվկայություններըթողե-
ցին`Անիկատարածայցելությունըհամարելովորպեսիրենցկյանքինշանա-
կալիերևույթ:

Ուհիմադեպիթագավորականպալատտանողսալահատականցուղիով
քայլելիս դժվարանում եմպատկերացնել դրա նախնականտեսքը և դիմում
եմճանապարհորդներիվկայություններին:Կեր-Պորտրը,որ1817թվականին
ճամփորդել է Շիրակիբնակավայրերովև միայնմեկօրովմտել էԱնի,թողել
էհիասքանչմիվկայություն.§Թագավորականպալատը...միշինություն է,որ
արժանիէայսհինմայրաքաղաքիհամբավին:Երկայնացածձգվածէնաքա-
ղաքիպարիսպներիցմինչևխորձորը, և ինքը միառանձինքաղաք է թվում:
Այնպիսի ճոխություններով է զարդարված ներսից և դրսից, որ անկարելի է
նկարագրությանևոչմիխոսքովարտահայտելամբողջշինությաներեսըծած-
կողճարտարքանդակներիզանազանություննուհարստությունըևնրաանթիվ
սենյակներիհատակներըզարդարողնուրբմոզաիկինմանությունը¦:

Վարդգես Սուրենյանցի տեսլակա՞նն է ունեցել այդ օտարերկրացին, ով
հարազատիզգացողությամբէդիտելԱնին:

Շարունակելով քայլել երբեմնի թագավորական պալատ տանող ան-
ցուղիով, ես հիշում եմ մեկայլ օտարականի (նաԱնիում է եղելՖրանսիայի
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կառավարությանգործուղմամբ`1838թվականին)խոսքերը`այնքանհարա-
զատմեզ,այնքանհամահունչմերմտորումներին,մերհիացմունքինունաև`
մերներքինզայրալիցպոռթկումին:Ահավասիկ,ֆրանսիացի լեզվաբանԷո-
ժենԲոբեիվկայությունը.§ՄեծբաղձանքովմտանքԱնիիհյուսիսայինԱվագ
դռնով, որ բացված էր կարծես մի տոնական օրվա համար... Եկվորն այս
ավերակներիմեջմիայնակթափառելովևամենքարիցհարցուփորձանելով
այդտեղիևնրանումմիժամանակապրածազգիհիշատակներնիմանալու
համար, տխրությամբ է համակվում, երբ տեսնում է, թե մարդն ինչ ավերա-
ծություններևանգթություններէգործադրելիրեղբայր-մարդուվրա,որիհետ
պարտավորևարժանիէ,որապրերխաղաղությանևհաջողությանմեջ¦:

Վերըասված§մերներքինզայրալիցպոռթկում¦-ըբառերըվերաբերում
ենԲոբեիայսվերջինձևակերպումին`բարեկամօտարականիզայրույթըմեր
զայրույթիհանգույն:

...Անիիհարևանգյուղիցեկած15տարեկանմիքուրդտղաջուրէրբերել
մեզ:Նրաանելիքնէր`սպասելջրիսպառվելուն,որիրվարձըվերցնիուգնա:
Նաանտարբեր նստել էր Բագրատունիների ոտնահետքերի վրա, և իր հա-
մարանհասկանալիէրեկեղեցուընկածնախշազարդքարըշոշափողի,քիվը
համբուրողի հուզմունքը: Մենք հո այդ տղային չէի՞նք բացատրելու, թե նաև
այդքարերընախշազարդողվարպետներիմասինէՉարենցըգրել.

§...Ձերձիրքովթողիքաշխարհումդուքանանցևանջինջմիհետք
Եվմնացիքհավիտյանքերթությանվարպետներանմահ...¦:
øուրդ տղային, ինչ խոսք, Հայաստանից եկած այդ մարդու հուզմունքը

հասանելիչէր.նրահամարդասովորականքարէր,որոնցիցիրհայրըշատ
էտարել շարել իրենցտանպատին:Ես, իբրևթե լավություն եմանում,այդ
տղայինուղեկցեցիդեպիիրենցգյուղ.ինձշատպետքէրտեսնելայդգյուղի
տները`դրանցմեծմասիորմերըշարվածէինկամԱնիիպարսպիսրբատաշ,
կամեկեղեցիներիցընկածնախշազարդքարերով:Տնաշեններ,գոնեքարե-
րիվրայինախշերըմաքրեք,որայդքանաչքչծակի:
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Ðñ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ËÙµ³·Çñª
¶³É Û³ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý-ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ó¨³íáñáõÙÁª
ÈÇ³Ý³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ

Î³½ÙÇ Ó¨³íáñáõÙÁª
²Éí³ñ¹ úÑ³Ýç³ÝÛ³ÝÇ

КАЯРАН
альманах

современная проза

îå³·ñáõÃÛáõÝÁ` ûýë»Ã 
â³÷ëÁ` 70x100 1/16 

Ì³í³ÉÁ` 4,5 ïå. Ù³ÙáõÉ 
î³é³ï»ë³ÏÁ` Ghabuzian Mymekh 

îå³ù³Ý³ÏÁ` 200


