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ՆԱՐԻՆԵԿՌՈՅԱՆ

ԽԼàôÂÚ²ÜԾàìԸ

I

Արթնացավ: Անսովոր աղմուկ էր: Թվաց` Նազանտատիտանը տեսած
խխունջիհսկայականխեցինէականջին:Գիտեր,որքնածչէ,սակայնպիտի
համոզվեր:Հակոբըդժվարությամբբացեցասեսսոսնձվածկոպերնուլարեց
լսողությունը,սակայնընդարձակսենյակիառաստաղինուպատերիվրալո-
ղացողլույսերիևստվերներիիրարհաջորդողտարօրինակխաղըընդհատեց
մտքերը:Դեռանկողնումձեռքնակամասահեցրեցմահճակալիկողքիպատն
ալիքողտեսարանիվրայովուսկսեցզարմանալ:

Ասեսմահաթմբիրիմեջ՝քայլեցքնածտղաներիմահճակալներիմոտով`
մոռանալով հագնել մաշված հողաթափերը: Ոտքերը սահում էին սառը հա-
տակի խամրած հայելու վրայով` մինչև ելքի դուռը: Միջանցքում աղմուկն
ավելի լսելի էր:Այնինչ-որտեղներքևումէր`գուցեառաջինհարկումկամէլ
դրսում,սակայնայնամենդեպքումհեռուչէր.չէրկարողհեռուլինել:

Չհասկացավ` ինչպես դուրս եկավ շենքից: Սակայն այն, ինչ տեսավ,
հասկանալուկամչհասկանալուհետորևէկապչուներ.կղզիացածբլրիվրա
ծվարածշինությանստորոտումծով էր:Մտածեց,որ լուսնիահռելիսկավա-
ռակըերևիիսկապեսանքուններիարևնէ,որգուցենույնՆազանտատիսի-
րելի բանաստեղծը մի օր կամ մի գիշեր իր նման եղել է հեքիաթային այս
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ծովիափինուխոսելլուսնիհետ:Արևըծովիափըթրջող,ասեղնագործժան-
յակներինմանվողփրփուրովեզրագծվածմանրիկալիքներըկապտականաչ
էրներկում`տարուբերելովվերևիցիջնողլույսիմելամաղձոտարահետը:Ոտ-
նաթաթերըշոյողջուրըտաքէր,սակայնանբացատրելիմիզգացումհովվեր-
գականգիշերայինցերեկվահետմիասինուրիշբանէրհուշում.թվումէր,թե
և՛ծովը,և՛լուսինըավելիշատիրներսումեն,քանդրսում:Հանկարծհասկա-
ցավ,որանքուններնաշխարհիմիայնակներնեն,և որինքն էլպարզապես
նրանցիցմեկնէ:

Իսկեթեմեռե՞լէքնիմեջ`Նազանտատիանհասկանալիերազանքիպես...
Մտածեց ու ոչինչ չզգաց: Հանկարծ հիշեցայն օրը, երբ ծովնառաջին

անգամտեսավ` նույնքան կենդանի ու իրական, որըպարզապեսցեխաջրի
անսահմանևցավալիորենիրականհեղեղէր:Սակայնայնծովնամեհիէրու
ամենակուլ, որսպառնում էրխորտակելիրենուամենբան,ինչթանկ էրիր
համար:Հիշեց,որանզորէր,անզորուփոքր.երեխաէր...

Հակոբն անսպասելի կծկվեց ու ափերով սեղմեց ականջները. §Մի՞թե
լսումեմ,կրկին...լսումեմ....¦:

- Եսայլևսխուլ չեմ.....,- որքանթոքերում ուժ կար՝գոռացու .... բացեց
աչքերը:

II

Շփոթվածէր:
Արտասովորառավոտընույնքանարտասովորօրէրխոստանում:
Բժշկին էին սպասում: Արտառոց լուրը բոլորին վաղուց ոտքի էր հանել:

Դասերիմասինոմանքմոռացելէին,ոմանքէլձևացնումէին,թեմոռացելեն:
Միջանցքներում փսփսոց էր, անկյուններում` մատների անհանգիստ խաղ,
իսկ բժիշկը, որ խուլ ու համրերի գիշերօթիկում ընդամենը կես դրույքով էր
ձևակերպվածևհազվադեպէրտեղումլինում,ուշանումէր:

- Փաստորեն, լսում ես, լսողությունդ ինչ-որ հրաշքով վերականգնվել է,-
ասեսինքնիրհետխոսեցգիշերօթիկիտնօրեննուաչքերըկկոցելով՝դեմքին
նայեց:-Բայց,ախր,ինչպե՞ս:

Մեղքիանտրամաբանականզգացումըմարմինըմիոտքիցմյուսինէրհե-
նում,ևինքնէլչհասկանալով՝ինչիհամար,փորձումէրարդարանալ.

-Չգիտեմ,պարոնԴիլոյան,բայցեսիսկապեսլսումեմՁեզ,այլապեսչէի
պատասխանի:

-Գուցեկատակու՞մես:Ասեմ,որդառըևհիմար....Իսկեթեպարզվի,որ
շուրթերսեսկարդու՞մ:Գիտեսչէ՞....

 Ն Ա  Ր Ի  Ն Ե  Կ  Ռ Ո  Յ Ա Ն
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Հակոբը չհամբերեց: Նամեջքով շրջվեցգրասեղանիետևումնստածու
գլուխնափերովբռնածտնօրենիկողմնուասաց.

-Խոսե՛ք,պարոնԴիլոյան,հարցերտվեք,եսՁեզչեմնայում:
Դիլոյանըելավտեղիցուքայլեցդեպիպատուհանը.
-Քանի՞տարիէ,որայստեղես:
-Արդենչորրորդտարինէ:
Տնօրենըբացեցօդանցքը:
Թվաց`ետևումկանգնածմարդըծանրհոգոցհանեց:
Հակոբը դարձյալ շրջվեց` այս անգամ զրուցակցի կողմն ու դանդաղ

բարձրացնելովհայացքը՝նայեցնրաաչքերիմեջ.
- Պարո՛ն Դիլոյան, ինչ որ վատ բան եմ արե՞լ: Չէի ուզենա որևէ մեկին

ցավպատճառել:Եսգիտեմ`դաինչէնշանակում:
Այսանգամշփոթվելուհերթըտնօրենիննէր.
-Ո՛չ,ո՛չ,ի՞նչեսասում:Պարզապեսայսպիսիարտառոցդեպքմերդպրո-

ցիպատմությանմեջդեռևսչէրեղել:Կներես,տղաս:
Հակոբըոչինչչպատասխանեց:Նամիքանիվայրկյանէլսպասեց,ապա

կրկինդիմեցԴիլոյանին.
-Կարո՞ղեմգնալ:
-Այո,այո,իհարկե:
Թվաց՝տնօրենըշտապումէմենակմնալ:
Հակոբը մեխանիկորեն ձեռքերն առաջ պարզեց ժեստերի օգնությամբ

հրաժեշտ տալու համար, սակայն ժպտաց ու բացելով բերանը` հատ-հատ
արտասանեցբոլորհնչյունները.

-Ցը-տե-սու-թյուն:
Արդեն տնօրենի աշխատասենյակի դռան ետևում հասկացավ, որ գի-

շերվա զարմանահրաշ երազից թե արթնությունից հետո առաջին անգամ
ժպտաց. §Ա՛յ քեզ բան, ինչու՞ են բոլորնայսքանխառնվել,ասես` դժբախտ
պատահարիենականատեսեղելուհիմաչգիտենիրենցինչպեսպահել:Ու-
րախանալէպետք:Մի՞թեչենհասկանում,թեեսորքաներջանիկեմ¦:

Հակոբըհպարտորենբարձրացրեցգլուխնուձեռքովարեցմիջանցքում
հավաքվածներին: Հետո սկսեց հիշողության մեջ մնացած ինչ-որ երգի բա-
ղաձայն եղանակ սուլել, ապա վազելով սանդուղքների կողմը` ճաղաշարի
բազրիքիվրայովսահեցցած:

Օրնուրիշէր,քամին`ուրիշ:
Ներքևում քաղաքն էր, իր տունը: Քաղաքի աղմուկը քամու հետ մտավ

ականջներիմեջուխուտուտտվեց: Մոռացվածկարոտներեկան,մտանաչ-
քերիմեջուսպառնացինցածթափվել:

Խ ԼՈՒԹ ՅԱՆ ԾՈ ՎԸ
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III

Ճանապարհըլավգիտեր,ծանոթէր,սակայնհիմաայնայնքանաղմկոտ
էր,որգլուխըպտտվեց:Ախրկարողէրզանգել.... Նամիպահկանգառավ,
ձեռքով շփեցճակատնու ժպտաց: Քանիամիս է՝ ոչ ոքի չիտեսել: Իրեն էլ
այցելությանչենեկել:Միայնհիմամտածեցայդմասինուանհանգստացավ:
Գուցեինչ-որբա՞նէպատահել:

Դեռ երկար պիտի քայլեր, դրա համար էլ փորձեց ցրել անհանգիստ
մտքերն ուարդարացում գտնել ծնողների, քույրերի համար: Երբաշխարհը
նորէրփակելձայներիողջներկապնակնիրհամար,ևկարոտըշուտ-շուտէր
նրանգիշերօթիկիցտունտանում,միևնույնէ,նայելովհարազատներիդեմքե-
րին,ոչինչչէրհասկանում: Գիտեր,որնրանքկաշվիցդուրսենգալիս,փոր-
ձում իրեն բան հասկացնել, բայցապարդյուն: Դեռ չգիտեր, շուրթերը կար-
դալ դեռ չէր սովորել: Ի վերջո, հերթականանգամհեռուստացույցիառջևից
դժկամությամբվերկացողհորտեսքիցհասկանումէր,որգնալուժամանակն
է,որբոլորինհոգնեցրելէ,որինքնայստեղ՝լսողներիաշխարումտեղչունի:
Մայրնարտասվախառնհայացքովնրանճանապարհէրդնում՝ետևիցծած-
կելովտնակիխարխլվածդուռը,ևվերջ:

Սակայնայդքանշուտգիշերօթիկվերադառնալչէրուզում,որովհետևսո-
վորույթիուժով շարունակում էրխոսել, երբ շուրջըիրենոչոք չէր լսում, իսկ
ժեստերիլեզունդեռյուրացնելէրպետք:Նաանլսելիթակումէրծերհարևա-
նուհուտնակիդուռնուսպասում:

- Հակոբս, Հակոբս է եկել,- Նազանտատնափերն իրար էր զարկում, և
ժպիտնէլավելիէրկնճռոտումնրաթառամածդեմքը:

 Երբեմն թվում էր, թե ինքը լսում էայդ զարկը: Իսկ գուցե սրտիանսո-
վորզարկերնէինցնցումկծկվածստոծանին,սակայննահամոզվածէր,որ
դրանք հենց ծեր կնոջափերիզարկերն են բախվում թմբկաթաղանթին: Մի
քիչէլ,ևինքըկլսինաևնրաձայնը:

Ծերկինընրաններսէրտանում՝շարունակելովխոսել,սեղանէրպատ-
րաստում՝հանելովպահած-պահպանածքաղցրավենիքնուէլիշատուշատ
համովբաներ:Սիրտնուրախանում,թեթևանումէր,սակայնետդարձիճանա-
պարհինհերթականանգամմեղադրումէրիրեն՝համոզվածլինելով,որբոլոր
այսայցելություններնիրականումհենցՆազանտատինտեսնելուհամարէին
միայն,որընտանիքնօրեցօրավելիուավելիէրհեռանումիրենից,որմիօր
էլգուցեիսպառմոռանարիրեն,ասես՝ինքըչէրէլեղել:Եվհիմաամիսների
լռությունիցհետոնալսումէսեփականտնակիբացվողդռանանշուքուհու-
սահատճռռոցը:

 Ն Ա  Ր Ի  Ն Ե  Կ  Ռ Ո  Յ Ա Ն
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Առաջինը մորըտեսավ՝ ինչպես միշտ ձեռքերը լվացքի օճառաջրի մեջ:
Մայրըդեռահասաղջնակիպեսվերթռավուվազեցդեպիորդին:Մորգրկի
մեջՀակոբըհասկացավ,որընտանիքըհերթականանդամինէսպասում,ու
տխրեց:

-Ո՞վէ,-հայրնէր:-Չենթողնի,որմարդմիքիչքնի:Էդինչղալմաղալէ:
-Հակոբսէեկել,տղես...
Մորձայնըկտրտվումէր,բայցինքըլավգիտեր,որիրլսողությունըդրա-

նումմեղավորչէ:
-Ո՞նցես,բալես,քոռանամես՝նիհարե՞լես,-մայրըպատասխանիչէրէլ

սպասում:
- Հա,տղեդ էեկե՞լ,- հայրըերևացտնակիմյուսհատվածից:- Էնպեսես

խոսում,ասեսքեզ լսելու է,այտնաշեն: Հարյուրեմասել,քյառացել էտղեդ,
քյառացել.....

Հակոբըազատվեցմորջերմացնողգրկիցուհորընայեց.
-Քյառչէ՝խուլ:Ավելիշուտ՝խուլէի,հիմա՝չեմ:
Ծնողներըզարմանքիցմիպահանշարժացան:
-Եկաձեզտեսնեմ,հարցնեմ՝ինչի՞չէիքգալիս.....
Մայրըձեռքերնաչքերինտարավուկրկինգիրկընետվեց.
-ՄեռնեմԱստծոզորությանը:Գլուխսամենանգամբարձինդնելիս՝մայ-

րիկ-մայրԱստվածածինէիկանչում,խնդրում,որբալիսսաղ-սալամաթդարձ-
նի...

-Լավ,հասկացանք,տղեդեկելէ,էլքյա...խուլչի,էլ լացդո՞րնէ,-հայրն
ուրախէր:-Հիմակօգնի,որոտիկանգնենք:Տունըո՞վպտիպահի,ստամոք-
սիսխոցը,գիտես,ինձվաղուցոտից-ձեռիցգցելէ:

Հակոբը, դեռ մոր գրկում, հանկարծ մտաբերեց այն ճակատագրական
օրվաբոլորմանրամասները,երբձայներիաշխարհնիրհամարայլևսդադա-
րեցգոյությունունենալ:

Ողջօրը,ինչպեսմիշտ,շշերևստվարաթղթիարկղերէրհավաքում՝շրջե-
լովքաղաքիփողոցներով,սպասելովխանութներիդռներիմոտերանելիայն
պահին,որհենցիրենկհասնենխանութներիդռներիցդուրսնետվողարկղե-
րը,ևայդօրնիրենցփոքրիկտնակումտաքուհարմարավետկլինիբոլորի
համար:Պլաստմասեշշերըկհանձնիթաղամասիծայրումդրանքգնողտղա-
մարդուն, որի վրայից մշտապեսայրված ռետինիզզվելի հոտ էրգալիս, որ
փողըկտանիմոտակակրպակնուհորհամարծխախոտգնելուցհետո՝նաև
ուտելիքկառնի,որ....որ....որ....

Հանկարծ մեծ ու փոքր քույրիկների աղմկոտ հեղեղը ներս լցվեց, ու
մտքերն ընդհատվեցին: Հազիվ կարողացավ նստելաթոռին. համբույրների,

Խ ԼՈՒԹ ՅԱՆ ԾՈ ՎԸ
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գրկախառնություններիտարափընրանոտքիվրաչէրթողնի: Հիմահասկա-
ցավ,թեորքանէրկարոտելնրանց:

Մայրնարագսեղանպատրաստեց,ունստեցինհացի:
Սեղանն,ինչպեսևառաջէր,աղքատիկէր:Ոչինչչկերավ,ստեց՝ասելով,

որկուշտէ՝ինչպեսնախկինումէրանում,երբհասկանումէր,որհատկապես
մայրըքաղցածէմնալու:

-Աչքիս՝ էդգիշերօթիկում ձեզ լավ էլ ուտելիք ենտալիս: Բախտդփաս-
տորեն բերել է,ասա, որ քյառա...խլացար,- հայրը միաժամանակծամելով՝
սկսեցբարձրաձայնծիծաղել:

Մյուսներըլուռէին՝նույնիսկերեքտարեկանփոքրիկը,որինինքըաղոտ
էրհիշում,զույգթաթիկներովծածկեցաչքերնուգլուխըմորգոգինդրեց:

-Հա,բաոնց,մեծ,շատմեծբախտավորությունէր,-չդիմացավ:
-Լակոտ,էդո՞նցեսհորդհետխոսում:Իմտանըո՞նցեսհետսխոսում,այ

պիդարազդ,-տղամարդըզայրացածելավտեղիցուսեղանինշպրտեցհավի
մերկացածոսկորիկտորը:

-Ի՞նչեղավքեզ,այմարդ,-թափհավաքողլարվածությունըփորձեցթու-
լացնելմայրը:

-Ձենդ,եսքումոր...-բղավեցհայրը:
Աղջիկներըգլխիկորուսուսուփուսդուրսեկան:
-Հակոբջան,գնա,գլխիդմեռնեմ,գնա,հորդմիբանկպատահի,կատա-

ղելէ,կմնանքանտեր,-թախանձեցմայրը:
Չէր հասկանում՝ ինչ է իր հետ կատարվում, սակայն գնալ չէր ուզում,

պարզապեսչէրկարող.
-Կգնամ,կգնամ,մամջան,բայցսաէձերտերը՞,էսձրիակերանասունը,

որսուտհիվանդությունէհնարել,որդիվանիցքամակըվերչքաշի.....
Արդենհևումէր,կոկորդնարտասուքիցսեղմվելուպատառոտումէրբառերը.
-Թողսատկի,թողսատկի,որփորդէլիլցրելէ,ինչէթենպաստստանա,

շատնպաստստանա:Բամենք՝դու,ես,էսերեխեքը,մեղքչե՞նք:Ի՞նչենտե-
սելէսկենդանուց,դուի՞նչեստեսել...Թե՞իրապապիրոսիհամարշիշհավա-
քողնուկարտոնհավաքողնինչքանշատ,էնքանլավ...

-Ձենդ,շանծիծկերած....
Հայրնարդենճանկել էրփայտյածանրաթոռակնուպատրաստվում էր

վրան շպրտել, սակայն մայրը հասցրեցտարածել ձեռքերը՝ փակելով հար-
ձակվողիտեսադաշտը:

- Գնա, Հակոբ ջան, գնա, կյանքիդ մեռնեմ,- մի կերպ կանխելով հոր
առաջխաղացումը և արցունքների միջից մերթ իրեն, մերթ ամուսնու կողմը
նայելով՝կրկնումէրմայրը:

 Ն Ա  Ր Ի  Ն Ե  Կ  Ռ Ո  Յ Ա Ն
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Մնում էրդուրսգալու շրխկացնելհազիվկենդանությաննշաններցույց
տվողտնակիդուռը:

IV

Ոտքերնակամատարանայնտեղ,ուրիրվերքերըմիշտամոքվումէին:
Ավաղ:Նազանտատիդուռըփակէր:
-Տատըհիվանդէր,տղենհամոզեց,տարավիրտուն՝արդեներեքամիս

է,-մեծքույրնէր:
Հակոբը գրկեց քրոջ ուսերն, ու տեղավորվեցին տնակի կողքի փոքրիկ

նստարանին, որտեղարևոտ եղանակին սիրում էր նստել ծեր կինն ու գիրք
կարդալ:Հիշեց,որՆազանտատըհրաժարվելէրորդուհետապրելու՝պար-
բերաբարիրենառաջարկվողգաղափարից:Այստեղ էրեղելնրատունը,որ
փլվելէրերկրաշարժիժամանակ՝իրհետտանելովնաևնրաամուսնուն:Այս-
տեղէր,որառաջինանգամնստեցուզրուցեցծերկնոջհետուսիրեցնրան,
այստեղնրանիցստացավիրառաջինգիրքնուզարմացավ.աշխարնավելի
մեծ էր,քանինքն էրկարծում, և տարբեր՝այնքանտարբեր: Մի՞թեայդպես
լինումէ:

Անիմանալիմիթախիծսեղմեցկուրծքը.
-Գիտե՞ս,թեորտեղէապրումՆազանտատիտղեն:
-Չէ,չգիտեմ:
-Հեռախոսիհամարնէլչգիտե՞ք:
-Չէ:
Հակոբըքրոջըհրաժեշտտվեցուվերկացավ:
- Հակոբ, երանի քեզ... երանի ես էլ խլանայի...,- քույրն ամուր սեղմեց

ձեռքնուներքևձգեց:
Շփոթվեց:
Ամաչեց:
Փախավ,որպեսզիվերադառնաայնտեղ,որտեղիցեկել էրու չէրուզում

վերադառնալ:
Երկարպտտվեցքաղաքումայնթաքունհույսով,որՆազանտատինգու-

ցետեսնի:Չտեսավ:
Թվաց՝ բոլորն իրեն էին սպասում. գիշերօթիկի դռների մոտ ով ասես

չհայտնեցԴիլոյանի՝իրենանհապաղգտնելուևտեսնելուլուրը:
Երբզգուշորենբացեցտնօրենիաշխատասենյակիդուռը,դեպիիրկող-

մը շրջվող գլուխներիամենատարբեր հայացքներից հասկացավ, որ բոլորն
իրենենսպասում:

Խ ԼՈՒԹ ՅԱՆ ԾՈ ՎԸ
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-Ներսարի,Հակոբ,-Դիլոյանիձայնիմեջտագնապկար:
Տագնապիայդզգացողություննարագիրենփոխանցվեց:
Սենյակի ոչ այնքան երկրաչափական կենտրոնում կանգնած՝ իրեն որ-

սորդներովշրջապատվածվայրիգազանինմանեցրեց,ուխուճապնանցավ:
Պիտիպաշտպանվեր,բայցինչի՞ց...Գուցեհարձակվե՞ր,բայցինչու՞....

- Պարոն Դիլոյան, չեմ հասկանում՝ ինչու՞ եք ինձ կանչել, երբ այնքան
ակնհայտէ,որտղայիլսողությունըվերականգնվելէ,-բժիշնէրժամանել:

-Այդքանակնհայտըակնհայտ,պարոնՄանվելյանջան,բայցգուցեսաժա-
մանակավորերևույթէ,գուցեվաղը,մյուսօրըլսողությունընորիցանհետանա:

Հակոբը տնօրենի ասածը չհասկացավ: Թվաց, թե վերջինս ուրախ կլի-
ներ,եթեինքըկրկինխլանարևխլանարընդմիշտ:

-Լավ,-ասացբժիշկնուբացեցփոքրիկպայուսակը:
Իրեն լավծանոթէինբժշկիպայուսակիցդուրսբերվողբոլորգործիքնե-

րը՝ մանավանդ ճակատինամրացվող ձագարանման լուսարձակը, որ իրեն
միժամանակշատէրդուրգալիս:

Մանվելյանըերկարզննեց՝աջուձախպտտելովմարմինը,նույնիսկակ-
նոցները մի քանիանգամ մաքրեց, սակայն նրա հոգոցնարդենամեն ինչ
ասաց.

- Ավելացնելու ոչինչ չունեմ: Լսողական ապարատն ամբողջությամբ
առողջէ:Հրաշք:

Լռությունըկախվեցուծանրացավսպասողներիվրա,ևՀակոբինմիպահ
թվաց,թեայնչարաբաստիկօրվացեխաջուրըկրկինփակեցականջները:

-Լավ,դուգնա,Հակոբջան,-առաջինըկրկինԴիլոյանըխոսեց:
Միջանցքումոչոքչկար:Միաժամանակևչէրուզում,ևուզումէրլսելսեն-

յակիներսումհավաքվածներիխոսակցությունը:Իվերջոկարողացավհամո-
զելիրեն լսելայն,ինչասելու էինևինչնիրեն էրվերաբերելու: Նաականջը
մոտեցրեցտնօրենիաշխատասենյակիդռաննեղճեղքինուշունչըպահեց:

-Մանվելյանջան,ախր,ո՞նցկլինի...,-Դիլոյաննէր:
- Փոխանակուրախանաք՝երեխանայլևսհաշմանդամչէ,ողբերգություն

եքսարքել,-հակադարձեցբժիշը:
-Ողբերգությունչէ,ի՞նչէ:Դպրոցիհամարամեներեխաոսկուգինունի:

Հակոբն էլ որ գնաց, գիշերօթիկը հաստատ կփակեն: Առանցայն էլ հազիվ
ենքպահում,-ձայննանծանոթէր,սակայնխոսողինտեսնելուհնարավորութ-
յունչկար:

- Ճիշտ է ասում Սաքանյանը, ատամներով ենք պահում,- շարունակեց
Դիլոյանը,ևպարզդարձավ,որմինչայդխոսողըմաթեմատիկայիծերթոշա-
կառուուսուցիչնէր:
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-ՊարոնՄանվելյան,-այսանգամխոսողըկինէր,-Դուքհասկանու՞մեք:
Էսխեղճերեխեքըմիկողմ,բամե՞նք....Մենքբոլորս,ախր,գործազուրկենք
դառնալու...Ու՞մ ենքմենքպետք, որտե՞ղ ենքաշխատելու, որտուն, երեխա
պահենք....

Կինըկարծեսհուզվեց,ևխոսքնընդհատվեց:
- Իմիջիայլոց, Դուք էլ, պարոն Մանվելյան... Թե՞ էս հաստատությունից

Ձերստանալիքնէնքանքիչէ,որթքածունեք:
Քննարկմանվերջինմասնակցիխոսքըկոպիտէր,կծու:
Հակոբնզգաց,որամբողջմարմնովդողումէ:Ինչու՞:Ինչու՞հենցիրենով

ենպայմանավորվածայսքանմարդկանցճակատագրերը:Ո՞րնէիրմեղքը:
Նաարագվազեցդեպիննջարան,ընկավմահճակալինուլացեղավ:
Հիշեց, թե ինչպես տարիներ առաջ անձրևի ու ցեխաջրի հեղեղն իրեն

բացդիտահորիերախընետեցուդուրսգալուոչմիհնարավորությունչտվեց.
խնամքովծալվածստվարաթղթեարկղերիհսկայականկույտը,որուսապար-
կի նման միշտ մեջքից էր կախում, թրջվել էր, ծանրացել ու իրեն ներքև էր
քաշում: Չէրհիշում՝ինչպեսենիրենայնտեղիցդուրսհանել,սակայնցավը
մոռանալհնարավորչէր:Հիվանդանոցիցարագդուրսգրեցին.գումարչկար:
Տանը, անկողնում պառկած, ականջներից հոսող թարախից միայն բարձի
երեսներնէրթրջումուտնքում:Միօրէլթվաց,թեբոլորնիրենլքելեն,անգամ
Նազանտատը, որինչ-որդեղեր էր բերում,խնամումև կերակրում էր իրեն:
Չէին լքել:Ինքնէր լքել լսողներիմոլորակը: Նազանտատիբերածբժիշկնէլ
ոչինչ չկարողացավանել: Ուսերը վերուվարարեց ու գնաց: Հիշեց, թե ինչ-
պեսծերկինըթաքուն լացեղավ: Մոր լացըչտեսավ.նա լաց լինելուժամա-
նակչուներ,շուտովհերթականփոքրիկինէրաշխարհբերելու:Գիշերօթիկէլի
Նազանտատըտարավ.իր,գուցենաևմյուսներիտառապանքինչդիմացավ:

Ուսըցնցեցին:
Դասընկերնէր:
Պիտիտնօրենիմոտգնար:

V

-Ներսարի,տղաս,նստիր,-Դիլոյանըշփոթվածէր:
Որոշեցկանգնածմնալ:
Հասկացավ, որ դիմացինը դեռ չի կարողանում ձևակերպելասելիքն, ու

նախաձեռնություննիրձեռքըվերցրեց.
- Գիտեմ,պարոն Դիլոյան,եսբոլորիդանհարմարվիճակիմեջեմդրել:

Փաստորեն,եսմեղավորեմ,որառողջացելեմ,որայլևսխուլչեմ:

Խ ԼՈՒԹ ՅԱՆ ԾՈ ՎԸ
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Տնօրենըչէրսպասում:Նաբռնվելովգրասեղանից՝դանդաղնստեց:
-Տեսնես՝ո՞րօրենսգրքովենինձմեղադրանքներկայացնելու:Ախր,մե-

կիփոխարեն,քանիմարդուեմվատությունանում,-Հակոբնակամահեգնում
էր:-Գիշերօթիկնիմպատճառովկփակվի,ևԴուքայլևստնօրենչեքլինի,ու-
սուցիչ-դաստիարակներնանգործկմնան՝այսինքն՝առանցմիկտորհացի....
Հա,միբանէլկա:Ո՞նցես չեմամաչումայսքանխուլերեխաներիմոտ լսող
դառնալով:Մեղքէ,մահացումեղք:

Դիլոյանիծնոտնանկառավարելիդողումէր:
-Ի՞նչեքինձնիցուզում:Եսչեմընտրելիմլսել-չլսելը,որնարդենինքսէլ

չգիտեմ՝պարգև՞է,թե՞պատիժ:
Հասկացավ,որայլևսանզորէ:Ծնկներըծալվեցին,ևստիպվածնստեց.
-Հիմաերևիուզումեք,որեսնորիցխլանամ:Դաեքուզում,չէ՞:
Դիլոյանըափերով ծածկեց դեմքը: Հետո վեր կացավ, անշտապ մոտե-

ցավփակագծինմանաթոռիվրակուչեկածնիհարավունտղայինուձեռքով
բարձրացրեցնրա՝արցունքներիցթացծնոտը.

-Դուի՞նչմեղքունես,որդի:Մեղավորըմենքենք,որէստեսակերկիրենք
ձեզտվելուչգիտենք,թեվաղնինչենքձեզթողնելու:Կներես,կներես...Եթե
կարողես,ներիր:

Ոտքերը քարշտալով՝ Դիլոյանը սենյակից դուրս գնաց՝ իրեն թողնելով
մենակ:

Ամաչեց:Խղճաց:
Այսմարդնի՞նչմեղքուներ...
Թևքովերեսըսրբեցուինքնէլքայլեցդեպիդուռը:
Մարգարեացել էր: Բակում գտնվող երեխաներն իրենից բացահայտ

խույս էին տալիս: Միայն առաջին դասարանցի փոքրիկ Մարիամը, դեմքն
ամբողջությամբ ժպիտի մեջ, մոտ վազեց ու թափով գրկեց իրեն: Հակոբն
համբուրեց երեխայի ճակատը: Մարիամիկըարագբռնեց ձեռքն ուտարավ
դեպիբակիմիանկյունումխմբվածտղաներիկողմը:

Հակոբըմտածեց,թեինչպեսէմյուսներիաչքերիննայելու,սակայնտղա-
ներիվարանոտգրկախառնություններըսթափեցրիննրան.

-Եսեմ,տղերքջան,Հակոբնեմուվարակիչչեմ,-մատներնօդումպա-
րեցին,ևվերջապեսինքնէլժպտաց:

Միքիչֆուտբոլխաղացին,միքիչբռնոցի,ևարևըթեքվեց:
Մարիամիկըկրկինմոտվազեց.
-Հակոբ,դռնապանՎահանպապնասումէ՝վռազարի:
Չմտածեց,այլևսչէրուզումմտածելուգնաց:
Ինչ-որարկղէինիրհամարթողել:Դռնապաննասաց,որմիտղամարդէ
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բերելուխնդրել,որիրենփոխանցեն:Առաջինհայացքիցոչինչչասող,սովո-
րականստվարաթղթեարկղէր:Մոտեցաննաևընկերները,ևմիասինորոշե-
ցինարկղիպարունակությունըննջարանումնայել:

Գրքեր էին, ձայնապնակներ, խխունջի մեծ ու փոքր խեցիներ, Նազան
տատիլուսանկարըևմիերկտող.

- Սամայրսէրխնդրել,որփոխանցեմ:Քեզշատէրկարոտումևվերջին
օրերինանընդհատքոմասինէրխոսում:Ապրես:Նրահամար լավընկերու
որդիեսեղել:Եսչկարողացա:Լավմնա:

Հակոբը կարող էր ոռնալ որքան սիրտն էր ուզում. ոչ ոք իրեն չէր լսի:
Բայցկարծեսլսեցինուհասկացաննրացավը՝այնցավինման,որփակեց
ականջներնու...բացեցաչքերը:

Նաձեռքիջղաձգումովդեննետեցդատարկվածարկղնուկրծքինսեղ-
մեցծերկնոջթոշնածլուսանկարը:

Մի՞թեստվարաթղթեարկղերիցկարելիէրլավբանսպասել...
Հետոկտրուկելավտեղիցուգնաց:
Տնօրենիսենյակումլռությունէր:Թակեցուներսմտավ:
Ասեսժամանակըկանգէրառել.առավոտվակազմըկրկինայնտեղէր,և

հասկանալիէր,որիրենհաստատչէինսպասում:
§Երևինորիցենհավաքվել¦,-մտածեցուառաջգնաց:
-Միանհանգստանա,տղաս:Վաղըքոփաստաթղթերըկպատրաստենք,

ևդումեզհրաժեշտկտաս,-տնօրենիժպիտըչստացվեց:
- Մի բան եմ ուզումասել,պարոն Դիլոյան: Կարելի՞ է,- հոգնած էր, սա-

կայնխոսքըվճռականէր,նյարդային:
-Ասատղաս:
-Եսկարծեսնորիցեմկորցնումլսողությունսևդժվարությամբեմընկա-

լումձայները:
-Ինչպե՞ս...-սենյակնարձագանքեց:
-Այո,եսկարծեսնորիցեմխլանում,- Հակոբըդիմեցմատներիօգնութ-

յանը:
-Ինչպե՞ս,-կրկնեցասեսփոքրացածտնօրենը:
- Պարոն Դիլոյան, ես Ձեզ չեմհասկանում:Եթեկարելի է՝ ժեստերիօգ-

նությամբձևակերպեքՁերասելիքը:
Այսանգամ էլտղամարդումատներիելևէջըծածանեցներկաներիմիջև

խտացողլռությունը.
-Կստուգեն...
Տնօրենի խոսքը վեհերոտ էր ու միաժամանակ և իրեն, և մյուսներին էր

ուղղված:Հակոբըշարունակեց.

Խ ԼՈՒԹ ՅԱՆ ԾՈ ՎԸ
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- Գիտեմ, բայց ես համացանցում կարդացել եմ, որ խլության ոչ բոլոր
պատճառներնենբացահայտվածևբացատրելի:

Սենյակիհայացքներնայսանգամթեքեցինուղղությունն ու կենտրոնա-
ցանբժշկիվրա:

-Այո,իհարկե,բժշկություննամենազորչէ,ևհետևանքըմիշտչէորհայտ-
նիէդարձնումպատճառը,-պատասխանեցՄանվելյանը:

Երբներկաներիչդադարողբանավեճըսպառնումէրպատռելթմբկաթա-
ղանթը,Հակոբը,առանցհրաժեշտտալու,դուրսեկավ:

Միջանցքում իրեն էին սպասում: Այստեղ հայացքների անհանգստութ-
յուննուրիշէր:

Հ.Գ.
Արթնացավ:Անսովորաղմուկէր:Թվաց`Նազանտատինվիրածխխուն-

ջիհսկայականխեցին էականջին: Գիտեր,որքնած չէ, սակայնպիտիհա-
մոզվեր: Հակոբը դժվարությամբ բացեց ասես սոսնձված կոպերն ու լարեց
լսողությունը,սակայնընդարձակսենյակիառաստաղինուպատերիվրալո-
ղացողստվերներիիրարհաջորդողտարօրինակխաղըընդհատեցմտքերը:
Դեռանկողնումձեռքնակամասահեցրեցմահճակալիկողքիպատնալիքող
տեսարանիվրայովուդարձյալզարմացավ:

Բոլորինպիտիարթնացներ.բոլորըպիտիտեսնեինանքուններիարևնու
ծովի՝ասեղնագործ ժանյակների նմանվողփրփուրով եզրագծված մանրիկ,
կապտականաչալիքները:

Մեկըմյուսինարթնացնելով՝երեխաներնանխոսներքևիջան:
Կղզիացածբլրիվրածվարածգիշերօթիկիստորոտումծով էր՝ծանրա-

շարժցեխաջրովլիոռնացողմիծով,որերևիկուլէրտվելանքուններիարևն
ումուգդարչնագույնփրփուրէրթքումափերին:

Սարսափազդուտեսարանըբլրիվրահավաքվածներինաղիարձանների
նմանգամելէրտեղում:Թվումէր՝կենդանիէինմնացելմիայննրանցաչքերը,
որչռվելէինակնաբներումևեթեկարողանային,դուրսկպրծնեին:

Միայնինքըչէրվախենում:
Մարիամիկիձեռքըբռնած՝ Հակոբըհանգիստնայում էրցեխաջրիայն-

քան ծանոթ հեղեղին, որ արդեն իր մեջ էր ամփոփել բոլոր նրանց, ովքեր
ներքևումէին՝լցվելովընկղմվածներիաչքերիուականջներիմեջ:

-Չվախենաք,-գոռացնա՝շուրջընայելով,-սաընդամենըխլությանծովն
է:Այնմիշտէայնտեղեղել:

Իրենչլսեցին...
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Գոհարիորդի Հայկազըտռուզթշեր,խոշորձեռքերուաննկատչմնալու
չափիգլուխուներ:Ոչոքչէրհիշում՝մորանխնաբամփելուցառաջէ՞լէրնրա
գլուխնայդքանմեծ,թե՞աստիճանաբարաճեց: Ճիշտէ, Գոհարնինքնատի-
րապետումիցխեղճէր,բայցգուցեմտածումէր՝անհայրմեծացողտղանկո-
պիտձեռքիցզուրկչմնա:

Համադասարանցիները Հայկազին հաստատ §դդում¦ մականունն էին
կպցնելու,եթեմինչայդմայրնիրկարճխելքովուերկար լեզվովնրաներկ-
րորդ անգամ անվանակոչած չլիներ, և այս անգամ արդեն՝ վերջնականա-
պես: Դանդալո՜շ՝ճչումէրնատանըթեդրսում՝առանցկոկորդիզսպանակ-
ներըձգելու,տեղի-անտեղիորդուվրազայրանալիս:Իսկառնվազնշաբաթը
մեկ նրանց փակ լուսամուտների մաշված փեղկերի արանքից ազատորեն
դուրս էր լցվում Գոհարիգրեթենույնբղավոցը՝§Նորի՞ց,ա՛յդանդալոշ,քեզ
չասեցի՞բուռդպի՛նդփակի:-Ձայնիմիպահդադարըհուշումէր,որբամփեց
գլխին,- դե հիմա գնա կոպեկները գտի՛ ու առանց հացի տուն չգա՛ս¦:
Հայկազինէլէդէրպետք,որսուրալովանցներհարևաներեքտներիկողքով,
հասներ Սուսիկենցբակուայնքանսուլեր՝հեռուստացույցով լսածուսիրտը
դողգցածմեղեդին,մինչևաղջիկըդանդաղաքայլդուրսգարտնիցուաչքե-
րը պսպղացնելով՝ վերցներ տղայի ափի տաքից դեռ չգոլացած ծամոնը:

ԳԱՅԱՆԵՄԿՐՏՉՅԱՆ
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Սուսիկնի՞նչիմանար,որիրընծաներըմեկհացիումիքանիհարվածիգին
ունեին: Այնպե՜ս էր հրճվում դրանք ընդունելիս, որ այդ պահին ամեն ինչ
թռչումէրմտքից,անգամ՝իրմշտականարցունքներիպատճառը:

Հայկազի իսկական անունը միայն ուսուցիչների շուրթերից էր հնչում:
§Դանդալոշ¦-ը կրճատվել, դարձել էր §Դանդ¦ և անօրեն, բայց փառավոր
կերպովգրավել§Հայկազ¦-իօրինականպաշտոնը:Հետագայումգյուղհարս
եկած կանայք սկզբում զարմանում էին՝ այդ անսովոր անունը լսելիս, բայց
ծագումնաբանությանըծանոթանալուցհետոմիերկար§հաաա¦էինբացա-
կանչումումեղավորժպտում,որանմիջապեսչենկռահել:

ՄիանգամՍուսիկենցբակումսուլելիսդուռըբացեցնրահայրը,որգյու-
ղիմիակդուդուկչինէրումեծպահանջարկուներմեռելատներում:Նատղա-
յին տուն կանչեց, թշերին ճտճտացնելով ստուգեց դրանց ամրությունը, մի
քանիանգամ՝ օդը ներս քաշել, հետո դանդաղ բերանից դուրս մղելտալով
թոքերի ուժը փորձարկեց և մերժում բացառող վստահությամբ հարցրեց.
§Դուդուկկփչե՞ս,ա՛յտղա¦:

Սուլելը Դանդի համար ջուր խմելուպես սովորական բան էր: Սուլում էր
թռչուններինձայնակցելով,առանցթռչունների,օրվաբոլոր՝կիսատուլիժա-
մերին, թե՛ պարապը մաշելիս, թե՛ հանգստի րոպե փափագելիս: Սուլում էր
ինքնիրհետխոսելուպես՝տնավարիանվայելուչ,առանցսխալվելուվախի,
անտեսելովմոր՝§գլուխստարա՜ր,դանդալո՛շ¦ճղավոցը:

Միայնդասերիժամին էր մտքում սուլում:Դպրոցիտնօրենը՝ մոր հեռա-
վորազգականը,խղճով մարդ էր: Գոհարը երկու ճակատում էլապահով էր.
հավաքարարիաշխատանքնուներ,որդինէլառանցխոսքուկռվիփոխադր-
վումէրհաջորդդասարան:

Տասնվեցտարեկանէրարդենուտասըձվանիծվածեղիհախիցգալիսէր
միքանիրոպեում:Ճիշտէ,սովորելուհետսերչուներ,բայցխելոք,մաքրասիրտ
տղաէր: Համագյուղացիներըսիրում էիննրան: Գարնանըհողիհետկռվելիս,
կամաշնանբերքահավաքիսուրօրերինհենցԴանդիուժեղձեռքերիօգնութ-
յաննէինդիմումևիրենցբերքուբարիքիցառատորենբաժինհանումնրան:

ՍուսիկըԴանդիցչորստարովփոքրէր:Սուսիկմիասա,միլույսիկասա:
Շուշան մաշկով ու ծիծառ աչքերով, սրճագույն մազերի երկար հյուսքերով
այդբարալիկաղջիկըհրեշտակիէրնման:Նրամայրըերկարէրսպասելզա-
վակունենալուերջանկությանը,սակայնպտղավորմանբերկրանքըմարելէր
ծննդկանիիրճիչերիհետ,երբհայտնելէին,որերեխանծնվելէխեղվածճա-
կատագրով:Դանդըփոքրժամանակլսելէրմեծերիխոսակցություննաղջկա
անբուժելիհիվանդությանմասին,ևտարակուսանքըհալածումէրնրան՝§հի-
վանդ¦բառիիրպատկերացրածիմաստիևՍուսիկիկատարյալգեղեցկութ-
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յանհակասականմտքերից:Միայն,երբաղջիկըբավականինուշիջավման-
կասայլակից,տղանտեսավ,որնաբոլորիցտարբերվողքայլվածքունի,ևիր
համար շատկարևոր մի բացահայտումարեց՝ հիվանդ՝ կարող է նշանակել
նաև՝ ուրիշ: Սուսիկը պարզապես ճոճվելով էր քայլում՝ դեպի ներս թեքված
ոտնաթաթերիվրա:

Երբ դպրոցում մի քանի լեզվանի իրենց մաշկի վրա զգացին Դանդի
բռունցքների§գգվանքը¦,մյուսներնայլևսչէինհամարձակվումՍուսիկիհաս-
ցեինավելորդմիբառասել:

Աղջիկը լավ էր սովորում ուպաշտում էր ընթերցանությունը: Հինգերորդ
դասարանում §Իմերազանքը¦թեմայով շարադրությանմեջնապատմել էր
իրամենամեծբաղձանքի՝ուղիղուգեղեցիկքայլելումասին,հետո՝բժշկուհի
դառնալու և բոլոր հիվանդներինանվճար բուժելու ցանկության մասին, իսկ
Դանդիհետնրանցտանկտուրբարձրանալուևթիթեղներիտակբնավորված
ճնճղուկներիձագերինտեսնելու երազանքիմասինամաչելով լռել էր:Ընկե-
րոջիցէլէրթաքցրել:Բայցայնպե՜սէրուզումիրձեռքովնորոգելնրանցբնե-
րը,որպեսզինորածինձագուկներըերբեմնվայրչընկնեինուսատկեին,ինչ-
պեսպատմում էր Դանդը: Անհասկանալի էր, թե թռչել չսովորած, ինչո՞ւ էին
շտապում§թռչել¦բներից:Իրհարցին,թեինչպիսի՞նեննրանք,տղանպա-
տասխանել էր՝ §Փետրած հավիպես, բայց շա՜տփոքր¦: Հետո նկարագրել
էր՝ինչպեսէնրանցթաղումիրենցայգուծայրամասում,փոքրիկհողաթումբը
ծածկումխոտովուսուլումիրիմացածամենատխուրմեղեդին:§Ուրիշոչմեկը
չգիտիսրամասին,մենակդու,-հավելել էրվերջում¦:Աղջիկըդրանիցիրեն
կարևորուհատուկէրզգացել,ձգվելէրամբողջմարմնով,ութվացելէր՝ա՛յ-
ա՛յ,ոտքերնէլկհրաժարվենծուռտիկությունից:

Արտաքուստ զարմանալի տարբեր, ներքուստ զարմանալի նման էին
Սուսիկնու Դանդը,և նույննէիննրանցծիծաղիու լացիպատճառները:Այո,
մի անգամ երկուսով լացեցին, երբ հարևան Արշակ պապին իրենց աչքի
առաջ կտրում էր հսկա ընկուզենին: Ծեր ծառի հուժկու արմատները ձգվել
հասելէինտանհիմքինուգետնիտակիցփորումէինհատակը:§Ա՛յէրեխեք
ջան,ախրի՞նչանեմ,հոտունսչե՞մտալուիրան,եսմնամքուչեն,-արտաս-
վախառնարդարանումէրծերունին,-ախրճարչունեմ,գիտեքինձհե՞շտա,
պապականծառաէ՜...¦:Այդօրըերեխաներըմիքանիտարովհասունացան
ոչ թե նրա համար, որ զրկվեցին ծառից կախված ճոճանակի պարգևած
կչկչոցից, այլ՝ որովհետև մի թաքունանհաշտություն իրարմատները խրեց
նրանցանմեղմտքիփխրունհողիմեջ...

-Ծիրանշատեսսիրումչէ՞,-այսհարցովսկսեցդուդուկիառաջինդասը
ՍուսիկիհայրՍերոբը:
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-Էնէլինչքա՜ն:
-Ծառիխեժիցկերածկա՞ս:
-Էնէլինչքա՜ն:
-Ա՛յտղա,դուուրիշբառչգիտե՞ս:
-Էնէլինչքա՜ն:
-Լավ,քոխոսալըկարևորչի,կարևորըքոլսելնա:
Ու կլոր փորը հանդիսավոր կերպով տեղավորելով բազկաթոռի մեջ՝

Սերոբըսկսեցպատմելդուդուկիմասինիրիմացածբոլորպատմությունները.
թե դրանցից որն էր ինչ-որտեղից լսած, որը՝ հորինած,արդեն ինքն էլ չէր
տարբերում:Դանդըպետքէիմանարամենակարևորը՝դուդուկըպատրաստ-
վումէծիրանենուփայտից,որովհետևայդծառըհամարյամարդուչափզգա-
յունէ,ծերունուկնճիռներիպեսխորակոսներունիկեղևին,որիտակիցխեժի
տեսքով դուրս են ծորում ամոքում չգտած արցունքները: Ծիրանափողի
հնչյուններով պետք է կարողանալ այնպես պատմել հայի ուրախ ու տխուր
օրերի մասին, որ լսողի սիրտը մեկ ուրախությունից ցնծա, մեկ մղկտացա-
վից:Դաէնվագողիուգործիքի՝նմանըչունեցողմերձեցմանկախարդանքը:

Այդամենըտղանդյուրությամբ յուրացրեց,իսկ,այ,անիծյալնոտաները
նրահամարմնացինօտարուանհասանելի:Բարեբախտաբար,Սերոբըշուտ
հասկացավ, որ Դանդի ու նոտաների միջև կռիվը երկար ձգվողներից է՝
առանց հաշտության հեռանկարի, ու ինքըփոխարինեց նոտաներին՝ բարձ-
րաձայներգելովնրանցնկարածըուհիացածաշակերտիբացառիկլսողութ-
յամբ:

Դանդըհորըչէրհիշում:Նրաթոթովախոսլեզունդեռչէրհասցրելընտե-
լանալ§պապա¦բառիհարազատությանը,երբհայրըկտրուկհարստանալու
անշեղ մտադրությամբ մեկնել էր Ռուսաստան աշխատելու: Հեռավոր
Նովոսիբիրսկքաղաքումմիմիայնակկինհենցնրանէրճանաչելորպեսիր
աղոթքների՝բարեգութերկնքիկողմիցուղարկվածպատասխան,ջերմեռան-
դորեն սիրել էր, թագադրել ու աստվածացրել: Իսկ այդպիսի փորձությունը
տղամարդու համար դժվար հաղթահարելի է, ուժերից վեր դժվար...
Ամուսնու՝ռուսկնոջծոցումչափազանցհարմարավետտեղավորվելումասին
լուրըԳոհարիջահելսրտումայնպիսիերկրաշարժէրարել,որնրաշուրթերից
շիկացած լավայիպեսսկսել էինհոսելանեծքիփրփրունգետեր:Անդադար
անիծելէրամենքինուամենինչ՝սկսածիրերկարհյուսքերից,որոնցպատ-
ճառովապագասկեսուրնիրենաչքիտակ էրառել, վերջացրածԵկատերի-
նայիանառակսերունդներով: Միօրգյուղիխորդուբորդճանապարհիննրա
առաջնէրկտրել§վախբռնող¦Փառոտատըևխորհրդավորտոնովզգուշաց-
րել.§Աղջիկջան,հերիքա,քեզչեսխղճում,գոնեմինուճարէրեխուդխղճա¦:
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Օրհնվեսդու,լուսահոգիՓառոտատ:ԱյդօրվանիցԳոհարիլեզունսսկվելէր,
այսինքն՝միայնլեզվիանիծողկողմը,թեչէձայնիզլությամբնրանզիջումէին
անգամգյուղիաքաղաղները:

Գոհարը դեռ չէր կողմնորոշվել՝ որդու դուդուկի պարապմունքներին ինչ
աչքովնայի,բայցամենդասիցհետո,այնուամենայնիվ,չէրզլանումմիհատ
բշտելտղային, որ հողի գործերը թողած՝փչելով է զբաղվում: Արդեն ձեռքը
չէրհասնումգլխին,իսկմկանուտմարմնինհարվածելիսավելիշատիրափն
էրդաղվում: Միայն,երբՍերոբըսկսեցԴանդինհետըտանելնվագելուև մի
քիչգումարդնել գրպանը, Գոհարը եզրակացրեց, որ դուդուկն ու դուդուկա-
հարներնարժանիենհարգանքի:Նույնիսկմիվառեկմորթեց՝ոչամենանվա-
զը,ուգնաց Սերոբինշնորհակալությունհայտնելու: Բաո՞նց,թողչմտածեն,
թեԳոհարիխելքըէդտեսակբաներիցչիկտրում:

Դանդըլավէրմտապահելուսուցչիասածը,որմեռածմարդըամենաան-
վնաս մարդն է, նրանից վախենալու պատճառ բացարձակապես չկա, ու
առանցլարվածությանէրնվագումհուղարկավորություններիժամանակ՝չշեղ-
վելով լացուկոծի՝ երբեմն նույնիսկ սրտապատառ ձայներից: Ախրայդ նույն
ողբացողներին հետոտեսել էր լիաթոքծիծաղելիս և հասկացել, որ մահն էլ
կյանքիմիանխուսափելի§պարգև¦է,որիցանհնարէհրաժարվել՝որքանէլ
այնսրտովդչլինի,ինչպեսիրանճոռնիմեծգլուխնուՍուսիկիծիծաղելիծուռ
ոտքերը:

§Ա՛յկտեսնես,միօրեսուղիղուսիրունկքայլեմ,-հաճախէրզրույցիժա-
մանականափհուզմունքովկրկնումՍուսիկը,-ուծնողներսէլչենամաչիինձ
հետտեղ գնալուց... Ես մի քանի անգամ մամայիս բռնացրել եմ՝ ինձանից
թաքուն լացելիս: Բայց հավատում եմ, որ մի օր մամաս կտեսնի իմ նորմալ
քայլելնուէդօրըվերջինանգամուրախությունիցկլացի¦:§Ըհը,եսէլեմհա-
վատում¦,-պատասխանումէրԴանդնուուրիշհամոզիչբառերչէրգտնումիր
հավատնապացուցելուհամար:Շատ-շատայդպահինմիուրախմեղեդիսու-
լեր:Բայցմտածումէր,շատէրմտածում,թեինչպե՞սցույցտա,որիսկապես
հավատումէ:

Նրբիկ սիրունիկըտեղյակ չէր, որ ոչ Փառոտատն է իր մայրիկին հույս
տվել՝գլխիներեքանգամ§մոմթափելուց¦հետո,ոչէլԵրևանիբժիշկը,որն,
ամեն դեպքում, խորհուրդ էր տվել հատուկ մերսումներ ու վարժություններ
անել: Սուսիկնարդենվաղուցինքնուրույնէրդրանքանում՝առանցմայրիկի
օգնությանևշատպարտաճանաչկերպով:ԵրբԴանդըորսումէրնրա՝իրեն
քաջածանոթ հարցական-աղերսող հայացքը, վստահ ձայնով ու հսկագլխի
հաստատող շարժումովասում էր, որ քայլվածքի մեջփոփոխություն է նկա-
տում: Աղջկա հրեշտակային դեմքն անմիջապես ողողվում էր այնպիսի լու-
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սափթիթժպիտով,որովմիայնընտրյալներնենժպտումընտրյալներին...
Դանդը կոշիկի փող էր հավաքում: Հագիններն այնպես էր չլել, որ լրիվ

զրկել էր նախնականտեսքիցու համարյահողաթափերիպես էր կրում: Թե
ոտքեր ունենային՝ բազմիցս ջրափոսերում թրջված, ցեխակոլոլ եղած ու
քթերնանխնաջարդածայդկոշիկներըհիմավաղուցէինտիրոջիցփախելու
պահմտելնկուղիմիմութանկյունում:ՈւչնայածԴանդինտեսնողըհայացքը
նրազռլամագլխիցվարչէրիջեցնում,բայցարդենամոթէրայդաստիճան
քրքրվածկոշիկներովմանգալը:

Շրջկենտրոնիխանութիմեծու լուսավորսրահումպատանինինքնագոհ
սուլելովշրջումէրգեղեցիկդասավորվածկոշիկներիշարքերիմիջով,երկար
ու անթաքույց հաճույքով տնտղում ճռճռան, փայլուն ու անթերի գեղեցիկ
նմուշները:Եղածգումարըդեռչէրհերիքում:

Զմրուխտգարուն էր, որոտներիցպայթող երկինքների, բացվելուանդի-
մադրելի տենչից պայթող բողբոջների, անձրևորդների խրախճանքից պայ-
թողհողի,հուսավառիղձերիալեկոծումիցպայթողսրտերիգարուն:Ճնճղուկ-
ները եռանդուն պտույտներ էին գործում օդում՝ շտապելով կեր հասցնել
կտուցներըլայնբացած,անկուշտձագերին:

Սուսաննանշատվաղէրտնիցդուրսգալիս,որպեսզիիրշորորունքայլ-
վածքովժամանակինհասներդասի:Ճանապարհիցեխիմեջխրվելով՝նամի
կերպ էր ոտքերն առաջ գցում՝ նայելով ծտերի աշխույժ եռուզեռին ու դառ-
նությամբ հիշելով նախորդ օրվաանախորժ զրույցը Դանդի հետ: Նա երկու
զոհ էրթաղելայդգարուն:Աղջիկըտխրաձայնասել էր, որգիտի,իմացել է
սիրտկեղեքող ճշմարտությունը. ճտերըպատահաբար չեն ընկնում բներից,
դրանքհիվանդձագերնեն՝թռչելուանընդունակ,որոնցխանգարողներկա-
յությունիցբուննազատումենճարահատծնողները:Դանդնէլէրգլխիընկել՝
ինչնինչոց է: Միանգամնաաստիճանիօգնությամբհասել էրտանիքինու
ընկածճտին,որըկենդանությաննշաններէրցույցտվել,հարմարտեղավո-
րել էր մյուս երկու ձագերի կողքին, բայց քիչ անց նրան նորից գետնին էր
գտել:

Այդնշանովէրդեռահասներիառաջբացվելբնությանգլխավորօրենքը՝
թույլերինվիճակված չէ հասնել կյանքիբերկրալիեզերքին, նրանքկեսճամ-
փին շունչները փչում են դաժան մրցակցության ճիրաններում: §Բայց դու
ահագինդուզեսքայլում,Սուս,-ասելէրընկերը՝աղջկաներաշխարհիփոթո-
րիկը հանդարտեցնելու մղումով,- բան չի մնացել, որ լրիվ դզվես¦: Սուսիկի
թերահավատժպիտըտագնապիազդանշանէրմիացրելտղայիսրտում.ին-
քըպետքէամենգնովկանխիընկերուհուհուսալքումը,ոգովկոտրվելըպար-
տությանչարագուշակսկիզբնէ:
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Ոչ դպրոց գնալու, ոչ տունդարձի ճանապարհին Սուսաննան չէր տեսել
Դանդինև,ունկը՝սուլոցին,հայացքովնրանէրորոնում,երբհանկարծնկա-
տեցիրենցդռանառջևդրվածտուփը:Նստեցքարեաստիճանինուզգուշո-
րենբացեցայն:

Արևիմայրաբարգորովալից շողերիտակպսպղում էինաղջկահրճվա-
գին աչքերը, նրա ձեռքի բարձրակրունկ, նրբագեղ կոշիկները և ծառի հե-
տևիցծիկրակողպատանուհաղթականժպիտը:
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Առավոտվահոգնություննանտանելի է: Բացումեմծանրացածկոպերսև
առաջինը հանդիպումառաստաղից կախված ճոճվող ջահին: Արդեն հազար
տարի է, որ ամեն առավոտ հանդիպում ենք իրար: Մենք գիտենք մեկմեկու
բնավորությանամենամութևլուսավորկողմերը:Եսգիտեմ,թենրաորանկյու-
նումէսարդըոստայնհյուսել,բայցերկարտարիներմտքովսանգամչիանց-
նումմաքրելայն:Նաէլգիտիիմմութանկյուններումհյուսվածոստայններիև
նրանցմեջսատկածճանճերիմասին,բայցայլևսոչինչ չիասում.միայնդո-
ղումէդրսումահագնացողքամուշնչիցևվանկարկումիրհինճռռոցը:

 Երկրորդառարկան, որին հանդիպում եմ, հեռախոսս է: Վաղուցար-
դենեսնրանչեմկարոտում,պարզապեսանհոգաբարթույլեմտալիս,որնա
գողանա ինձնից ամենաթանկը: Հետո հետ եմ քաշում անթափանց վարա-
գույրնունայումպատուհանից.դաառավոտյանարարողակարգիպարտա-
դիրմասնէ, չնայածերբեքէլեղանակչիփոխումո՛չզգեստապահարանում,
ո՛չէլիմներսում:Հաջորդըհանդիպումեմհողաթափերիս.նրանքխելոքսպա-
սում են մահճակալիս մոտ: Եվ վերջապես տարտամորեն գնում նստում եմ
ծեր,խորշոմածհայելուառաջևանթարթնայում.ոչինչչիփոխվել:Ինքսինձ
նայելուց հոգնած՝ սկսում եմ հանդիպել իմ սենյակի մյուս բնակիչներին:
Հայելուց աջ մի փոշոտ պահարան է դրված՝ վրան օծանելիքի դատարկ
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սրվակ,հայելուցձախ՝նույնպահարանից,բայցդուռը՝կոտրված:Կիցպատի
տակմիսեղանէդրված:Սեղանիշուրջըմիքանիաթոռկա,բայցմիայնմեկի
վրա էհնարավորնստել, մյուսներըվաղուցենգործածությունիցդուրսեկել:
Սեղանի վրա դեղինանթառամների միփունջ է դրված: Կարևորնայն է, որ
ծաղկամանըջրով լցնելու և ջուրըփոխելու կարիք չի լինի: Սենյակիվերջին
պատիվրամինեղլիկդուռկա,որիհակառակկողմըերբևէչեմտեսել:

 Իմ օրը նման է շրջապտույտի, որի մի օղակը բացակայում է: Երբ
առաջինպատիտակտեղակայվածմահճակալից վեր եմ կենում, մոտենում
եմերկրորդպատինգամվածհայելունուպահարաններին,ապատեղափոխ-
վումեմերրորդպատիտակդրվածսեղանիմոտ,հետոբացեմթողնումչոր-
րորդ պատը և նորից սկսում իմ շրջապտույտը: Թեև առաջին պատին եմ
ապավինել,բայցքնելուցառաջաչքիպոչովմիշտնայումեմչորրորդին:Եր-
բեքոչինչչիփոխվում,միայնսենյակնէաստիճանաբարնեղանում,դրանից
ավելի էարագանումիմշրջապտույտը,և,բնականաբար,ավելիհաճախեմ
հանդիպում չորրորդպատին ու նեղլիկ դռանը: Միանգամփորձեցի ճեղքել
չորրորդպատը, բայցփոշոտու լայնպահարանսնեղդռնով չանցավ, նույ-
նիսկվնասվեց: Փակեցիդուռը,ամուր մեխեցիուանցաիմմիփոքրվնաս-
վածառօրյային:

 Երեկոյան քնելուց առաջ անփութորեն հայացքս սահեցրի մարմրող
ջահիվրայովևաչքերսփակելով՝մտովիհանդիպեցինեղլիկդռանը.առանց
ափսոսանքիհրաժեշտտվիմահճակալին,պատուհանին,ծերհայելուն,պա-
հարաններին, օծանելիքի դատարկ սրվակին, սեղանին՝ իր մեկ կանգուն և
կոտրած աթոռների հետ, շնչեցի դեղին անթառամների հնաբույր փոշին,
փռշտալովմոտեցաչորրորդպատին,բացեցիմեխածդուռըևհողաթափերս
հանելով՝նեղլիկդռնովդուրսեկա...
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Հ²ìԵՐԺ²Î²ÜՇ²ՐԺàôՄ
(հատվածվեպից)

Աստվածդատումէըստգործերի:
Հավերժական ճամփորդը ճանապարհամերձ անտառները դիտելով և

մտքերի հետ կռիվ տալով գնում էր։ Աշունը տարբեր գույներով էր ներկել
բնությունը։ Տերևաթափ էր։ Ծառերը մի աներևույթ ձեռքով ազատվում էին
տերևներից, որ ձյանտեղալուց ճյուղակոտոր չլինեին։ §Բնության մեջ սխալ
բանչկա,-մտածումէրՀավերժականճամփորդը,-ամենինչգերճշտությամբ
հաշվարկվածէ։Արարիչնամենինչամենայնմանրամասնությամբհաշվելէ,
գծագրել,նկարել,քանդակել։Ամենինչճիշտէ,ամենինչկրումէհանճարեղ
մտքիուձեռքիազդեցությունը։ Սակայնինչո՞ւէբույսիկամծաղկիմիսերմն
ընկնումգետիափիպարարտհողիմեջ,մեկը՝ջրիցհեռու,միմարդծնվումէ
թագավորականպալատում,մյուսը՝մուրացկանիհյուղակում։Մեկնապրումէ
անհոգ, վայելումպապերիթողած հարստությունը, մյուսըպարտավոր է ողջ
կյանքումարյուն-քրտինք թափել... Մեկնապրում էանապատում, որտեղ ո՛չ
խմելուկարգինջուրկա,ո՛չբերքառատդաշտեր,մյուսը՝ծովիափին,որտեղ
այգիներնառանցխնամելուէլհրաշալիբերքենտալիս...Եվայդամենըկռվի
պատճառ է դառնում։ Մարդիկ միշտ աչքները ուրիշի տաք, փափուկ տեղի
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վրաենպահում,առիթըբացչենթողնումխլելուայդերկիրը,ափը,հարթա-
վայրը,տունը,որնԱստծուկամքով,թեանբացատրելիինչ-որպատճառովոչ
թեիրենցէտրվել,այլ՝հարևանին...

Ո՞րնէԱստծոարդարությունը։Ո՞ւրէ...¦։
Գնումէրուինքնիրմտքերիհետկռիվտալիս։§Ինչո՞ւենայսքանկրոն-

ներ ստեղծվել և շարունակում են ստեղծվել, որոնց հետևորդներից յուրա-
քանչյուրնիրկրոննէհամարումճշմարիտը,փրկությանմիակճանապարհը։
Մի կրոնի ներկայացուցիչն սպանում է մյուսըդավանողին ու մեղքիզգացո-
ղություն ունենալուփոխարենդրախտիուղեգիրստանում կրոնականառաջ-
նորդիկողմից։

Ինչո՞ւէԱրարիչԱստվածնստեղծելԵրկիրը,մարդկանցբնակեցրելութո-
ղելիրենցկամքին...¦։

Երբմտքերիցսթափվելովնայեցհորիզոնին,տեսավծովը։Հեռվիցզգում
էրծովիհոտը։Օդումճախրողճայերիճչոցըկանչումէր։Արագացրեցքայլե-
րը։Չնայածանմահէր,բայցերբեմնայնքանէրհոգնում,որցանկանում էր
պառկելուայլևսչբարձրանալ։

Հաջորդ բլրի գագաթից ծովափնյա քաղաքը երևում էր։ Խոնջացած
մարմնինհանգստությունիջավ։Ծովափիերկարությամբձգվողքաղաքըկո-
րածէրկանաչիուաշնանայինգույներիմեջ։Ամենինչձուլվածէրծովափին
ուաշնանը։Սակայնայդմիատարրություննարտաքինիցէր։Իրականումքա-
ղաքըբաժանվածէրերկումասի։Քաղաքիմիկեսումվերէինխոյանումեկե-
ղեցիներիգմբեթներիշողշողացողոսկյախաչերը,մյուսում՝մզկիթներիոսկ-
յակիսալուսինները։

Արդեներեկոյանում էր։ Մայրմտնողարևիճառագայթներիցծովիկարմ-
րադեղնավուն ներկված ալիքները միմյանց հետևից վազելով՝ խշշոցով
փշրվումէինափիսպիտակավազներիվրա։Արդենլսվումէիներեկոյանազա-
նիելևէջները։Քաղաքիմիքանիմզկիթներիմինարեթներիցմոլլաներըերգելով
խոսումէինիրենցաստծուհետ։Ազանըբարձունքիցծորալովտարրալուծվում
էր օդում, թափվում ծնկի իջած, ժամանակառ ժամանակ ճակատը նամազի
քարին զարկող մահմեդականների ծոծրակին, քաղաքի ու հորանջող ծովի
ալիքներիվրա։Քրիստոնյատաճարներումևս խոսումէինԱրարչիհետ։ Բայց
եկեղեցական երչախմբի և քահանաներիաղաչանք-պաղատանքի ու մեղայի
ձայնըեկեղեցուցմիքանիմետրհեռավորությունիցայնկողմչէրանցնում։

Երկու հավատացյալ հոտերն էլ համոզված էին, որ իրենց ձայննավելի
հաճելիէիրենցաստծուհամար։Երբեմնէլայդկապակցությամբփողոցային
վեճեր էին ծագում հոտերի ոչխարների ու գայլերի միջև։ Իսկ վերջին շրջա-
նումմիջադեպերըմիքնիանգամարյունահեղությանպատճառէինդարձել։
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Հավերժական ճամփորդը գիտեր, որ շուտով քաղաքում պատերազմ է
սկսվելու։Այդպիսիպատերազմներշատէրտեսել։Իրենցհավատիուաստծու
անունով զինված բանակներ էին անցել ծովերից, անգամ օվկիանոսներից,
հասել մի մայրցամաքից մյուսը՝ այլահավատներին ոչնչացնելու և տիրելու
համար։Եվմիշտշարքայինզինվորներըբյուրհազարներովզոհվելէին,իսկ
առաջնորդները՝ կարողությունները բազմապատկել։ Անգամ միևնույն աստ-
ծունևմիևնույնմարգարեինպաշտողհավատացյալներըմիաննշանտարբե-
րությանպատճառովգետինմանարյունէինհոսեցրել,խարույկներիվրաող-
ջակիզել... Եվ այս բոլորը հանուն Աստծու։ Բոլոր կրոնների առաջնորդներն
այդպեսենխաբումիրենցհոտերին,որպեսզիտիրեննրանցուքշենայնուղ-
ղությամբ, որը հարմար է իրենց։ Իսկ երբ մնում են իրենք ուաստվածները,
հանումենդիմակները,թավալվումզեխությանմեջ,շնանում։Լիուլիօգտվում
են հոտի համարարգելված երանելիպտուղներից։ Իսկաստվածները լռում
են։

ԵվքանիորԱրարիչըԵրկրիվրաազատկամքէտվելճանապարհիընտ-
րությանհամար, չարուժերըխաբումենմարդկանց,տարբերկրոններհնա-
րում,միմյանցդեմհանում։Եվխաբվածմարդկությունը,իրստեղծմանօրվա-
նիցմինչևաշխարհիվերջը,պիտինույնԱստծուանունիցմասնատվածլինի
ուինքնիրդեմկռվի...ԴրահամարՀիսուսնաշակերտներինասաց՝երբգամ
աշխարհ,արդյոքորևէիսկականհավատացյալկգտնե՞մ...

Աշխարհի տիրակալն իր ծառայողների միջոցով անընդհատ խառնա-
շփոթ է ստեղծում։ Մարդիկատում են միմյանց,խումբըխմբի վրա է ելնում,
ազգը՝ազգի,ժողովուրդը՝ժողովրդի,հավատացյալը՝հավատացյալի։

Հինգ աստղանի հյուրանոցի մեծ հեռուստացույցով վերջին լուրերն էին
ցույցտալիս։ Հեռուստացույցի մարդաբոյ էկրանիցնոր ստեղծվածԻսլամա-
կան խալիֆայության մարտիկները ողջ աշխարհին ցուցադրում էին իրենց
թշնամիներիմահապատիժը։Սունիմահմեդականներըպատժումէինթշնամի
շիա մահմեդականներին ու քրիստոնյաներին։ Մոտ հարյուր մարդու՝անչա-
փահասից մինչև ծերունի՝ ծնկի իջած, սուր, կեռ դաշույնների՝ արևի տակ
փայլողսայրերըդրել էինզոհերիկոկորդներին։Ծնկաչոքգերիներըսրտա-
տրոփսպասում էին։Նրանցապրելուժամանակէրտրվածմինչևմսագործ-
ներիղեկավարիհրամանը։Ոմանքլռությամբաղոթումէին,ոմանք՝անիծում,
ոմանքվախիցդողալովարտասվումէին։

-ՀանունԱլլահի՜...-լսվեցհրամանը։Ծնկածներըկոտրվածճյուղերինման
ցած թափվեցին։ §Հանուն Ալլահի՜¦, դեռ օդում թռչկոտում էր մսագործների
հրամանատարիձայնը։

§ԱստվածՄեկնէ։Սակայնմարդիկտարբերությունենստեղծել։Աշխար-
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հըկառավարողներնայդտարբերությունըդրել եննրանցուղեղում.այդպես
տիրելըհեշտէ։Տարբերկրոններիհոտերնատումենմիմյանց,ևնրանցտե-
րերնօգտագործումենայդատելությունը,որպեսզիչդադարենհոտլինելուց։
Սունի մահմեդականները Մուհամմեդից բացի պաշտում են չորս խալիֆնե-
րին՝ Օմարին, Օսմանին, Աբուբաքրին ու Ալիին։Մահմեդականների շիա
աղանդը չի ընդունում բոլոր խալիֆներին։ Ընտրել է միայն Ալիին, որը
Մուհամմեդիեղբորտղանէևփեսան։ԱլինհամարվումէՄուհամմեդիիսկա-
կան տեղապահը, նրանից սերվածը։ Բացի Ալիից շիաները պաշտում են
տասներկուսրբերին,որոնցիցվերջինըդեռչկա։Նակգաաշխարհիվերջին։
Բոլորկրոններնիրենցհոտերինհուսադրումենվերջինգալուստով։Եվբոլոր
հազարամյակների վերջին հավատացյալներն սպասում են այդ երջանիկ
պահին,երբվերջապեսԵրկրիվրակհաստատվիարդարությունը,բայցԵկո-
ղըչիգալիսուչիգալիս։Իսկաշխարհիերևացողտիրակալներըհազարամ-
յակիցհազարամյակլկտիանումեն,անհավատանումուավելիխեղդվումնյու-
թի տիրապետության մեջ։ Այնքան, որ երկրորդ հազարամյակի վերջին
աշխարհիտիրակալները Հիսուսիգալուստըվերածեցինշահավետգործար-
քի. վաճառեցին տարիներով պահեստներում կուտակված, արդեն թափելու
ապրանքները։ՔրիստոնյաներըպաշտումենՀիսուսՓրկչինևսպասումնրա
գալստյանը՝աշխարհիվերջին։Ահաթշնամությանպատճառը։Դեռլավէ,որ
Բուդդայիպաշտամունքնընդունողներըերկրագնդիմիծայրըքաշված՝ապ-
րում են իրենց համար։ Իսկ հրեական §աստվածը¦խորամանկելով՝աշխա-
տումէբոլորինմիմյանցդեմհանելուտիրելբոլորին...¦։

Հավերժականճամփորդինմտքերիծովիցդուրսհանեցհրամանատարի
ձայնը. §Հանուն Ալլահի՜...¦։ Գլխներին պարկեր հագցրած զոհերը միմյանց
հետևիցգետնինթափվեցին.Մեկըկողքիվրա,մեկըքիթ-բերանի...Սպիտակ
ավազներըկարմրեցին։

Փոքրիկ աղջնակի սրտամաշ երգը վազում էր կանաչած արտի միջով,
թռցնումթիթեռներինուտարբերաննկատելիարարածներին...

Միխումբպայթեցնումէրերջանիկպատահականությամբհազարամյակ-
ներիցմինչևմերօրերըհասածքրիստոնեականթեհեթանոսականտաճա-
րը... Դրսում կրակոցներ լսվեցին։ Այդպես էլի էր եղել և հետո դադարել էր,
լռությունէրհաստատվել։Սակայնայսանգամչէրդադարում։Սկսեցինկրա-
կելքաղաքիտարբերկողմերից։Հյուրանոցիսպասավորներնանհանգստա-
ցածսկսեցինվազեվազանել։

-Սկսվեց,-ինքնիրենասացՀավերժականճամփորդըևմոտեցավլուսա-
մուտին։Հեռուևմոտիկփողոցներումձեռքիռումբերէինպայթում։Ծուխըբա-
րուրումէրքաղաքը։
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Լուսինը նման էր մորթված թռչունի։ Մեկը մորթել ու շպրտել էր երկինք։
Պատառոտված ամպերի ճեղքերից մեկ երևում, մեկ անհետանում էր։ Չէր
հասկացվում՝ ամպե՞րն են շարժվում, թե՞ լուսինն է մեկից հալածվելով վազ
տալիսերկնքում...

Անսպասելիերկնքումերևացմիհսկայականդեմք՝ծամածռված,սարսա-
փազդու։ Ողջ երկնքով մեկ... Արնոտ բերանը բացած քրքջում էր։ Այնպիսի
տպավորություն էր, կարծես ուզում էր երկիրը կուլ տալ... Լեզվի փոխարեն
հսկա, երեք գլխանի օձ էր դուրս գալիս։ Եռաճյուղ լեզուները թրթռում էին
երկնքում... Լիզում էին երկնքում վազտվող լուսնին։Թվում էր, թե հիմաեր-
կինքըկործկա,և օձիթույնըկթափվիծխիմեջկորչողքաղաքումվազվզող
մարդկանցվրա։

Մուհամմեդի ուսմունքին հետևողները նախահարձակ էին եղել։ Նրանք
շատվաղուցէինեկելհեռու-հեռավորտափաստաններիցուանապատներից,
հաստատվելայստեղևայսծովափնիրենցնէինհամարում։Բայցնրանցիցէլ
առաջ՝մարդու՝Երկրիվրաբնակվելուօրվանից,այսդրախտայինանկյունում
բնավորվածները չէին համաձայնում այդ մտքի հետ, և պայքարը դարեր ու
դարերշարունակվումէր։

Մուհամմեդիուսմունքինհետևողները որոշել էին վերջնականորեն լուծել
խնդիրը։ՄոլլաներիխորհուրդըՋիհադէրհայտարարել։Այդօրը,առավոտյան
ազանիցհետո,մոլլանկանչեց՝§ՀանունԱլլահի¦,և զինվածխմբերնառաջ
շարժվեցին, անսպասելի գրոհով ներխուժեցին քրիստոնեական թաղամաս։
Մինչքրիստոնյաներնուշքիկգային,մուսուլմաններնսկսեցինթալաննունախ-
ճիրը։ՆրանցաստվածըհրեաներիԵհովայինմանասաց.§Սպանեքբոլորին՝
կանանց, ծերունիներին, օրորոցի երեխաներին։ Այնպեսարեք, որաշխարհի
երեսիցջնջվինրանցհիշատակը¦։Անմարդկայիննախճիրըշարունակվումէր։
Սպանումէինբոլորին՝անմեղներին,մեղավորներին,անաստվածներին,Աստ-
ված կանչողներին, քնածներին, արթուններին, առողջներին, հիվանդներին,
հազիվոտքիվրականգնողներին,հազիվշնչողներին...

Խուճապ էր ընկել քրիստոնյաների թաղամասը։ Թողնելովտուն ուտեղ,
հիվանդուծերհարազատներին՝փախչումէին։ Յուրաքանչյուրնառաջնորդ-
վումէրիրԱստծոխորհուրդներով։ՔրիստոնյաներիԱստվածնասումէր.§Իսկ
եսձեզասումեմ՝սիրեքձերթշնամիներին,օրհնեքձեզանիծողներին,բա-
րությունարեքատողներին ևաղոթեք նրանց համար, ովքեր չարչարում են
ձեզ։ԱյդպիսովդուքձերՀորորդիներըպիտիդառնաք...¦։

Թշնամին չգիտեր այդ մասին։ Նրաաստվածն այլ բան էր ասում՝ դրա
հակառակը։Նրանքէլկատարումէինիրենցաստծուխորհուրդները։

Մուհամմեդիհավատքինհետևողներնարդենբավականինխորացել էին

 Հ Ո  Վ Ի Կ   Վ Ա Ր  Դ Ո Ւ Մ  Յ Ա Ն



29

քրիստոնեականթաղամասում,երբնրանցդեմելանհակառակորդիզինված
խմբերը։Նրանքվերջապեսհասկացելէին,որիրենցչարչարողներիհամար
աղոթելով՝ ոչնչանալու են, քանզի հակառակորդը չի լսում իրենցաղոթքը և
ետչիկանգնելունպատակից։

Սկսված կռիվը տևեց մի քանի շաբաթ։ Քրիստոնյաները կռվում էին և
հուսովէին,թեաշխարհիուժեղներըկմիջամտեն,կփրկեն,բայցմիայնխոս-
քերէինխոսվում։Հեռուստատեսությամբշոուներէինկազմակերպում,երբեմն
էլ մարդասիրական օգնություն հասցնում՝ և՛ իրենց, և՛ իրենց թշնամիներին,
որոնք օրը ցերեկով պատերազմ սկսեցին, թալանեցին քրիստոնյաների ու-
նեցվածքըուերբեքիրենցմեղքըչենընդունելու։

Պատերազմըշարունակվումէր։Ո՛չմահմեդականներնէինդադարեցնում
հարձակումը,ո՛չէլքրիստոնյաներնէինհանձնվում։Մեծտերություններըմար-
դասիրականօգնությանանվանտակարդենզենքուզինամթերքէինմատա-
կարարումհակամարտողկողմերին։Աշխարհըբաժանվելէրերկումասի,յու-
րաքանչյուր կողմը մեղադրում էր մյուսին, հակառակորդին անվանում
անաստվածուհրձիգ։

Ծովափնյա դրախտավայր քաղաքնարդենավերակույտի էր վերածվել։
Մարդիկզրկվելէինօթևաններից,քնումէինփողոցներում,բացերկնքիտակ,
պատահականորենանվնասմնացածնկուղներում։Հացըթանկացելէր,երե-
խաներըքաղցիցկմախքացել էին։ Մեծտերություններըգիտաժողովներ էին
կազմակերպում...

Այդպիսինէրիրավիճակը,երբբնությունըհանկարծբորբոքվեց։Անսպա-
սելի,միանգամիցփոթորիկբարձրացավ։Թունավորթարախապալարըպայ-
թելէր:Հեռուստալուրերըհաղորդումէին.§Ուժեղերկրաշարժէտեղիունեցել։
Էպիկենտրոնը գտնվում է քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության
վրա...¦։

Երկրաշարժնսկսվելէրգիշերով,երբշուրջօրյակռիվներիցհոգնածկող-
մերըխոր քնի մեջ էին ընկղմված։ Ուժեղ երկրաշարժիցառաջացածփոթո-
րիկն ու ալեկոծությունը պատերազմից սոսկալի էին. կատաղած ծովը հար-
ձակվեց հոգնած, ավերակույտի վերածված քաղաքի վրա։ Շենքերի
բարձրության հասնողալիքներն իրենց ճանապարհին լվանում, սրբում, կուլ
էինտալիսամենինչ։Հոգնած,զզվածերկինքըորոշելէրմաքրելմարդկային
հոգուաղբը։Աստվածսովորականինմանաչքըբացեց,կկոցածնայեցմարդ-
կանց երկրին, ապա ծովափնյա քաղաքին։ Տեսարանը սարսափելի էր։
Կանաչիծովումթաղվածքաղաքիհետքնէլչէրմնացել։Մարդկայինդիակնե-
րըգույնզգույնլաթիծվեններինման,կառչածճյուղակոտործառերից,ավեր-
ված շինությունների երկաթյա մատներից, երկաթբետոնե կմախքներից,
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օրորվումէինլափինտվողկեղտակուրջրերիվրա։Արհավիրքիդեմպայքա-
րող հատու կենտանզոր մարդիկտաշեղների նմանքշվում էին,խառնվում
փողոցները ողողածանպետքության հետ։ Դադարել էին սարսափից խելա-
գարվողմարդկանցճիչերնուօգնությանկանչերը,որովհետևարդենօգնութ-
յանհույսըմարել էր։Ողջմնացածմարդիկմոռացել էինկռվի,կրոնիուհա-
վատիմասին։Յուրաքանչյուրըձգտումէրկառչելմիծառից,քարից,ավերակ
շենքի փլվող պատից... Կառչել ու փրկվել... Մահմեդական ու քրիստոնյա
միասինհունցվումէինխմորիմիևնույնտաշտում։§...ՈրովհետևՆաարեգակը
ծագեցնումէթե՛չարերիևթե՛բարիներիվրա,ևանձրևէտեղացնումթե՛ար-
դարներիևթե՛մեղավորներիվրա...¦։

...Փոթորիկնուալեկոծությունըհանդարտվելէին,բայցքաղաքիավերակ-
ներըդեռջրիտակէին։Հրաշքովփրկվածմիմահմեդականլողալովգնումէր
դեռևս կանգուն մնացած շենքիավերակները։ Երեխայի լաց լսեց։ Քիչ հեռ-
վում,ծառիճյուղիցկառչած,օգնությունէրկանչում։Որոշեցչլսելուտալ,անց-
նել,բայցներսումինչ-որանհասկանալիճնշումզգաց։Կամքիցանկախուղղ-
վեցայնտեղ։Մանչուկիհագուստըհագելէրծառիկոտրվածճյուղինևնրան
պահումէրջրիվրա։

-Փա՛ռքԱլլահին,-շշնջացմահմեդականը,-հրաշքէտեղիունեցել։
Տղա երեխային ազատեց ծառի ճյուղից, գրկեց։ Երեխան վախից ու

ցրտիցդողումէր,փաթաթվեցմահմեդականին։Տղաերեխայիհագուստնամ-
բողջովինճղվածէր՝տեսավ,որթլփատվածչէ։Մտածեցթողնել,հեռուլողալ,
բայցչկարողացավ։Մտածեց՝Ալլահըփրկելէիրենևփորձությանմեջգցել։
Տղայինդրեցմեջքինուլողացառաջ։

Կիսավերշենքիցհետոբլուրներէինսկսվում,ջուրըսաղրէր։Վերջապես
կանգնեց ոտքերի վրա, երեխային բարձրացրեց, դրեց ուսերին ու առաջ
շարժվեց։

Աղետից հրաշքով փրկվածները հավաքվել էին ծովափնյա քաղաքի
վերևիանտառոտբլուրներին։Այնտեղապահովէրևտաք։Բոցկլտացողխա-
րույկներիշուրջըհավաքված՝տաքանումէին,չորացնումթրջվածհագուստն
ուկոշիկները։Մուհամմեդիհավատքինհետևողմուսուլմանը,երեխայինուսե-
րինդրած,վերևբարձրացավ,բայցվախենումէրմոտենալտեղ-տեղհավաք-
վածմարդկանցխմբերին,չգիտեր՝քրիստոնյա՞են,թե՞մահմեդական։Շուտով
նրաննկատեցինև մոտկանչեցին։Ապաերկուհոգիառաջեկան,թրջված,
կիսաուշագնացերեխայինվերցրինուսերից։

Խարույկի մոտ հաճելի տաք էր։ Երեխային մոտեցրին կրակին, իրեն էլ
տեղտվեցին։Մեկըպայուսակիցմիկտորհացհանեց,մյուսը՝չորացածեր-
շիկ։Երեխանուշքիէրգալիս։
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-Էլի մարդիկ կայի՞ն...,- հարցրեց մի ձայն,- հարազատներիս բոլորին
կորցրի...։-Գիտեր,ինչպատասխանէստանալու,բայցհարցնումէր։

Մահից նոր փրկված մահմեդականը ոչ մի պատասխան չտվեց, ագա-
հությամբուտումէրհացնուերշիկը։Ի՞նչպատասխաներ,առանցայդէլամեն
ինչպարզէր։Մտածումէր,որմիքրիստոնյայիէփրկել։Եվեթեայսմարդիկ
իրհավատակիցներըլինեինուիմանայինայդմասին,իրենկգլխատեին...

Բայցշուտովգլխիընկավ,որայդմասինմտածողանգամչկա։Ընդհա-
նուր խարույկի մոտտաքացողները. և՛ մահմեդականներ են, և՛ քրիստոնյա-
ներ,և՛բուդայականներումովսեսականներ...Բոլորինհիմամիբանէրմտա-
հոգում՝ ապրել, փնտրել կորած հարազատներին։ Հոգնել էր։ Անքնությունից
աչքերըփակվումէին։Կուշտուտելուցհետոցանկացավքնել։

-Արիէստեղ,-ուսիցբռնեցմեկը։-Չէրճանաչում,չգիտեր՝ովէր՝քրիստոն-
յա՞, թե՞ մահմեդական, բայց հնազանդվեց։ Ծառի ճյուղերից ու ստվարաթղ-
թից պատրաստված անկողինը տաք էր ու փափուկ։ Մտածեց, որ Ալլահի
դրախտըհենցսաէ,որկա...

Տղաերեխանվազեվազմոտեցավ,մտավծոցը,շանքոթոթինմանփա-
թաթվեց, կծկվեց ու փակեցաչքերը։ Մահմեդականը գրկեց նրան: Այնքա՜ն
անուշէրայդքունը...Ինքըհրաշքովփրկվելէր։Փրկելէրմիերեխայի։Հերնէլ
անիծած՝մահմեդակա՞նէր,թե՞քրիստոնյա...Մարդէր։Աստծոարարած...

Երեխան,տաքանալովգրկիմեջ,անմիջապեսքնեց։Նրաֆսֆսոցըխա-
ղաղությանուապահովությաներջանիկզգացողությունէրծնում։Ինքնէլփա-
կեցաչքերը,ևնրահոգնածմարմիննընկղմվեցխորուխաղաղքնիմեջ։

Հեռուստաէկրաններինողջաշխարհովմեկմահմեդականիուքրիստոնյա
տղաերեխայիկադրերնէինցուցադրում։Ինչ-որմեկընկարահանելէր,երբու-
սերինդրածդուրսէրգալիսջրից։Հետո,միմյանցգրկած,խաղաղննջումէին։

ԱպաերևումէրՀավերժականճամփորդը.
-Աստվածդատում էոչթեըստազգության,հավատիկամմաշկիգույնի,

այլ՝ըստգործերի...§որովհետեւՆաիրարեւըծագեցնումէեւ՛չարերի,եւ՛բա-
րիներիվրաեւանձրեւէուղարկումթե՛արդարներիեւթե՛մեղավորներիվրա¦:
Բնության տարերքն իր արհավիրքը տարածում է բոլոր անհատների, բոլոր
խմբերիուազգերիվրահավասարապես։Արեգակնիրլույսըտարածումէբո-
լորարարածներիվրահավասարապես՝չարլինեն,թեբարի։Արևիհամարգո-
յություն չունի չարկամբարի։ Չարըկամբարինիրենքպետքէօգտվենկամ
պաշտպանվենբնությանտարերքիցկամարևիճառագայթներից։

Առաջնայինըոչթեգաղափարախոսությունըկամկրոննէ,այլամենօրյա
տքնաջան աշխատանքը, գործադրված ջանքը։ Մարդը և ազգերն իրենք
պետքէգիտակցենզենքվերցնելուկամհողմշակելու,Արարչիառաջծնրադ-
րելուևաղոթելուճիշտժամանակը...

 ՀԱ ՎԵՐ ԺԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ
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Ընթերցասերմարդուհամարբացառիկհաճույքէլիովինանսպասելիհայտ
նագործելմինորանուն,վայելելգրությանկատարելապեսմինորտեսակ,հեր
թականանգամհիանալստեղծագործողերևակայությանանսահմանհնարավո
րություններով, ապշել, թե ինչպես ստեղծելով բացարձակ նորը, անկրկնելին,
կարելիէհաստատունկամուրջգցելդասականությանհավերժականավանդների
հետ...

Այսեզակիպահերնապրեցիես՝կարդալովբրյուսելցինշանավորհոգեբան,
1965թ.ծնվածԷտյենՎԵՌՀԱՍԵԼՏԻանտիպները:Այո,անտիպները,ոչթեգիրքը,
որըբնավչիշտապումլույսընծայել,ևշատիզուր,քանիորայդգիրքն,անկասկած,
երևույթկդառնարոչմիայնբելգիական,այլևընդհանրապեսեվրոպականգրակա
նության համար: Եվ մինչև նրա կարճ պատմվածքները լույս կտեսնեն հեղինակի
հայրենիքում,ռումինացիք2016թ.թարգմանեցինև լույսընծայեցիննրաժողովա
ծուն:Եզակիդեպքերիցմեկը,երբգրողնիրերկրումընդունվելուցառաջարդենճա
նաչում էգտնումօտարներիմոտ: Նամիջոցներու լայնկապերունի, որպեսզիոչ

միայնտպագրիիրգրքերը,այլևարժանանաքննադատներիբարձրգնահատութ
յան, գուցեև պատվավոր մրցանակների, սակայն լուռումունջ շարունակում է
գրել`առանցսնափառականմղումների,որհատուկէգրամոլներին:

ԱլեքսանդրԹոփչյան

ԷՏՅԵՆՎԵՌՀԱՍԵԼՏ
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Î²ՐՃՊ²ՏՄì²ԾՔÜԵՐ1

§Øիշտցանկանումենքստեղծելմիգործ,որըկզարմացնիմեզ¦:

âեզարեäԱՎԵ¼Ե

²ÜՍàìàՐՀÚàôՐԸ2

 Փոք րիկ, թռչող հյուրը, աշ նան ա ռա ջին ցրտե րից նեղ ված, ա պաս տան 
գտավ ինձ մոտ: Ես ա ռա վոտ յան տե սա, թե ինչ պես էր ան հոգ դե գե րում: 
 Խո հա նո ցից դուրս ե կավ և  վե րըն թաց կո րագ ծով թռիչք գոր ծեց դե պի ճա
շաս րա հի ձեղ նա ջա հը:  Դա մի մեծ մո ծակ էր` նրբին, ծղո տան ման ի րա նով, 
եր կու թևով և  վեց բա րակ ոտ քե րով` եր կար, ինչ պես ան թա ցու պե րը: 
 Կա տա րե լա պես անվ տանգ, ծան րա շարժ մի ջատ, ո րին կնքել են ծաղ րա կան 
§լո ղուկ¦ բա ռով:  Մո ծակն, ան կաս կած, տան տի րոջ պես, շրջայց էր կա տա
րում բնա կա րա նի մեջ: Օր վա ըն թաց քում տար բեր անկ յուն նե րում տե սա` 
փնտրտու քով զբաղ ված: Ա ռանձ նա պես ու շադ րութ յուն չէի դարձ նում նրան: 
Մ յուս բո լո րի պես ինձ հա մար սո վո րա կան էր այս փոք րիկ այ ցե լուն:  Հա ջորդ 
օ րը, ան հան գիստ ու ան դա դար բզզո ցից գրգռված, ես նրան գտա հյու րա
սրա հի վա րա գույր նե րի ետ ևում բան տարկ ված: Ա սես մի սա տա նա, դե սու
դեն էր ըն կել` ան կա րող ելք գտնե լու: Ես նրան ա զա տե ցի:  Մո ծակն ան մի ջա
պես դուրս պրծավ, սու րաց դե պի նա խա մուտք, և  օր վա ըն թաց քում նրան 
այլևս չտե սա:  Բայց ե րե կո յան, զգես տա պա հա րա նից ե կող խուլ և  հա մառ մի 
բզզոց ինձ հա նեց ան կող նուց:  Դարձ յալ նա էր: Այս ան գամ, և Աստ ված գի
տի, թե ինչ պես, նա փակ վել էր իմ կոստ յում նե րի մեջ:  Պա հա րա նի դու ռը 
բա ցե լուն պես նա սլա ցավ դե պի ա ռաս տա ղը և  այդ տեղ էլ մնաց ան շարժ: 
 Մի պահ ինձ թվաց, թե մո ծակն այդ տե ղից զննում է ինձ, որ ես հե տաքրք
րում եմ նրան, ես, որ օր վա ըն թաց քում եր կու ան գամ փրկե ցի նրան պա տու
հա սից:

 Հա ջորդ օ րը, երբ նա խա ճա շում էի խո հա նո ցում, ե կավ տե ղա վոր վեց սե
ղա նին` առջևս:  Հա մա ձայն իմ խո նարհ դի տար կում նե րի, մո ծակ նե րի թռիչքն 
ան կա նոն է, դե սու դեն ընկ նե լով, և ն րանք նստում են՝ ուր որ պա տա հի:  Բայց 
երբ այս մե կը վայ րէջք կա տա րեց ճիշտ իմ առջև, սե ղա նին, նա նման չէր 
1 ©Etienne VERHASSELT – Choix de nouvelles courtes
2 Un hôte hors du commun.
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անպ տուղ թա փա ռում նե րից հե տո հանգս տա նալ ցան կա ցող մի ջա տի: 
 Զար մա ցած զննում էի նրան և  տես նում մի շի տակ և վճ ռա կան, բայց բնավ 
ոչ կա տա ղի կեր պա րանք: Ինձ թվաց, թե գլխում մի գա ղա փար ու նի և  որ 
նույ նիսկ մի նշանի է սպա սում իմ կող մից: Ա վե լի քան մեկ րո պե ան շարժ 
նա յում էինք ի րար:  Մինչ իր ման րիկ աչ քե րով դի մա նում էր իմ հա յաց քին, 
պի տի նկա տած լի ներ, որ ես նրան պա տա հա կան գա զա նի կի տեղ չեմ 
դնում, քա նի որ սկսեց տա րօ րի նակ կեր պով ցատ կո տել տե ղում: 

Բազ  մա զա նե լով թևե րի թրթռա ցու մը, կար ճատև ու կա նո նա վոր ընդ հա
տում նե րով տե ղից պոկ վում էր, մի քիչ վեր բարձ րա նում, նո րից իջ նում, և  
այս պես շա րու նակ: Ես ապ շած էի. մի՞ թե մի ջատն ու զում էր հա ղոր դակց վել 
ինձ հետ: Իմ կրա վո րա կան կեց ված քին դեմ հան դի ման, նա չէր ընկր կում: 
Այդ ժա մա նակ ձեռքս մեկ նե ցի և  մե ծա գույն զար ման քով տե սա, թե ինչ պես 
շնոր հա գե ղութ յամբ տե ղա վոր վեց իմ ցու ցա մա տին: Այդ պա հից սկսած՝ մո
ծակն այլևս ինձ չլքեց իմ բնա կա րա նում, և  ճիշտն ա սած, մենք դար ձանք 
աշ խար հի լա վա գույն բա րե կամ նե րը: Երբ բա ցա կա յում էի կամ աշ խա տում 
իմ սեն յա կում, նա մո տա կայ քում զբոս նում էր` դե սու դեն թռչե լով: Ն րա 
տզզոցն իմ հար ևա նութ յամբ ար դեն սո վո րա կան էր դար ձել, և  օ դա յին այդ 
հան դե սի մեջ թե թևաց նող մի հատ կութ յուն էի տես նում:  Մեր ընդ հա նուր հե
տաքրք րութ յուն նե րից մեկն էր ըն թեր ցա նութ յու նը, քա նի որ ես իս կույն նկա
տե ցի, որ մո ծա կը կար դալ գի տի:  Մենք ժա մեր էինք անց կաց նում հյու րաս
րա հում կամ ան կող նում`  Դի նո  Բու ցա տիի պատմ վածք նե րով հրա պուր ված: 
 Քա նի՜ ան գամ ըն թեր ցե ցինք և  վե րըն թեր ցե ցինք «Ապ շեց նող կեն դա նին» 
 կամ « Թի թե ռը», մի գու շա կութ յուն, որն ան կա րող էինք վեր ծա նել:  Մենք ծի
ծա ղում էինք միա սին, միա սին հուզ վում:  Նա թա ռում էր բազ մո ցի մեջ քին 
կամ բար ձին, որ պես զի կա րո ղա նար իմ ու սի վրա յից տես նել, և ն րա թևե րի 
թեթ ևա կի շրշյունն ազ դա րա րում էր, որ կա րող եմ է ջը շրջել:  Մենք սի րում 
էինք նաև ե րաժշ տութ յուն լսել: Ես զար մա ցած էի` հայտ նա գոր ծե լով, որ մո
ծակ նե րը պա րել գի տեն և  որ ռիթ մի սուր զգա ցո ղութ յուն ու նեն: Երբ տան գո 
էի միաց նում, հիա նում էի խստա կա նոն, միա ժա մա նակ թեթև պա րար վես
տով, որ նրա փոք րիկ ու փխրուն մար մինն էր ծա վա լում իմ գլխա վեր ևում: 
 Հի շում եմ, թե հուզ մուն քից ինչ պես ար տաս վե ցի այն օ րը, երբ  Ռա վե լի  Սոլ 
մա ժոր կոն ցեր տից ի րեն պար զա պես կորց րեց:  Մար թա Ար գե րի խի վիր տո
ւոզ կա տար մամբ կա խարդ ված՝ նա թռչում և շր ջան ներ էր գոր ծում նրբա գե
ղո րեն ու ո գեշնչ ված: Ե րաժշ տութ յամբ տար ված՝ նա ի վի ճա կի էր ա մե նա
բարդ հույ զերն ար տա հայ տել, և  ես չեմ վա րա նի` ծի ծա ղե լի եր ևա լու 
հա վա նա կա նութ յամբ ա սել, որ նա ինձ հա մար բա ցա հայ տեց ո րոշ ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րի հարս տութ յու նը, ո րոնք կար ծում էի, թե լավ գի տեմ:  Բայց 
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մո ծա կը նաև ա վե լի պարզ ճա շակ ներ ու ներ և  չէր խոր շում ե րաժշ տա կան 
մյուս ո ճե րից: Օ րի նակ` քանտ րին բարձ րաց նում էր նրա տրա մադ րութ յու նը, 
և  չա րաճ ճի ե րե խա յի պես նմա նա կում էր ռո դեո յի ձիե րին, որ կա պե րը 
կտրած դե սու դեն էին վա զում, ա սես շա րու նակ ա նակն կալ նե րի տու փից 
դուրս ցատ կեին կա տա ղած:  Բա նաս տեղծ նե րը գրա վում էին նրա ու շադ րութ
յու նը, և  իմ ար տա սա նած բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից հե տո տպա վոր ված՝ 
մենք կա րող էինք րո պե ներ շա րու նակ լուռ մնալ: Ար գեն տի նա ցի բա նաս
տեղ ծու հի Ալ ֆոն սի նա Ս տոր նիի ար ձա կը, որ թարգ մա նե ցի ես, մտած մունք
նե րի մեջ գցեց նրան ժա մեր շա րու նակ. « Մի ջատ նե րի պես ա րե ցի: Ես քո 
գույ նը վերց րի, և  հենց նույն պա հից ես ապ րում եմ քո պատ յա նի վրա` ա ներ
ևույթ, ան շարժ` վա խե նա լով, թե կճա նաչ վեմ»:  Մենք եր կուսս էլ չգի տեինք, 
որ դա կան խա տե սող ըն թեր ցա նութ յուն է, մեր գե ղե ցիկ բա րե կա մութ յու նը 
շու տով պի տի ող բեր գա կան ա վարտ ու նե նար:

 Մի քա նի օր անց, հի նա վուրց գոր ծըն կեր նե րիցս մե կը կնոջ հետ ե կավ 
մոտս ընթ րե լու:  Հա ճե լի ե րե կո անց կաց րինք, և  երբ բա ժան վում էինք, ես ու
րա խ էի այն գա ղա փա րից, որ պի տի գնամ պառ կեմ և  իմ թևա վոր փոք րիկ 
բա րե կա մի հետ  Բու ցա տիի «Մո գա կան գա զա նա նոց»ը կլա նեմ:  Բայց նրան 
ան կա րե լի էր գտնել: Ես զար մա ցած էի, քա նի որ եր բեք նման բան չէր պա
տա հել: « Դեհ,  մտա ծե ցի ես,  նա էլ մյուս նե րի պես մի քիչ ա ռանձ նա նա լու 
ի րա վունք ու նի»: Ես կար դա ցի պատմ ված քը և  իս կույն քնե ցի:  Հա ջորդ օրն 
ա ռա վոտ յան արթ նա նա լուն պես, գի շե րա սե ղա նին նա յե ցի, որ տեղ սո վո րա
բար քնում էր մո ծա կը: Այն տեղ ոչ ոք չկար: Սկ սե ցի ան հանգս տա նալ:  Մի 
քա նի ան գամ սեն յակ նե րով ան ցա, բայց` ա պարդ յուն: Ես զննում էի յու րա
քանչ յուր սեն յա կը, ան գամ ա մե նա հե տին անկ յուն նե րը, բայց նրան չէի 
գտնում: Այդ ժա մա նակ բո լոր ձե ղուն նե րը բա ցե ցի, բո լոր պա հա րան նե րը 
նա յե ցի, բո լոր դա րակ նե րը խու զար կե ցի, բո լոր վա րա գույր նե րը և 
 պաս տառ նե րը զննե ցի... հե տա զո տում էի հա տա կի յու րա քանչ յուր քա ռա կու
սի սան տի մետ րը, կարճ ա սած, ամ բողջ օ րը նվի րե ցի բնա կա րա նը սան րե
լուն, բայց նրա հետ քը ոչ մի տեղ չկար:  Գու ցե վի րա վոր վել է, որ այդ զույ գին 
հրա վի րել եմ և  ե րե կոն անց կաց րել ա ռանց ի րեն:  Դա ինձ ան հա վա նա կան 
թվաց, ոչ հա տուկ նրա ազ նիվ զգա յու նա կութ յա նը: Ոչ, սա հաս տատ նոր մալ 
բան չէր: Ես դե գե րում էի բնա կա րա նում` ա սես մի տա ռապ յալ հո գի, և  ինձ 
հա մա կում էր ա նո րո շութ յան զգա ցու մին խառն ված ընդվ զու մը: «Ինչոր բան 
է պա տա հել նրան», շա րու նակ կրկնում էի ես` չա փա զանց ան հան գիստ: 
Ար դեն ո րե րորդ ան գամ նա խա մուտ քով անց նե լիս զգես տա կա խա րա նի մոտ 
մի մուգ բիծ նկա տե ցի, որ վրի պել էր իմ ու շադ րութ յու նից:  Սիրտս դա դա րեց 
բա բա խել, և  ես մո տե ցա. նա էր, մո ծա կը, իմ պստիկ ըն կե րը, այդ տեղ 
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ճզմված, պա տի վրա: Ես ան մի ջա պես պատ կե րաց րի, թե ինչ է տե ղի ու նե
ցել. նա խորդ օ րը, ե րե կո յան, իմ գոր ծըն կերը կամ նրա կի նը, նրբին մի ջա
տին նկա տե լով, մե քե նա յա բար ճզմել է նրան` են թարկ վե լով տի պա կա նո րեն 
մարդ կա յին հի մար և  դա ժան ռեֆ լեք սին: Ինձ հա մար դա զազ րե լի ո ճիր էր, 
և  ես մի թան կա գին ա րա րած կորց րի: Ես ար տաս վա լից ծնկի ի ջա նրա 
թշվառ մնա ցոր դի առջև:

Այդ օր վա նից ի վեր այլևս չեմ խո սում գոր ծըն կե րոջս հետ, և  նա չի հաս
կա նում, թե ին չու: Ինչ պե՞ս բա ցատ րեմ նրան, նրան կամ մեկ ու րի շին, որ 
այդ մո ծակն իմ բա րե կամն էր:

Որ ես սի րում էի նրան: 

ՓàՂàՑԻԾ²ÚՐԸ
1

Իսկապես զուտ բնական, բայց իմ ճանաչողության համար եզակի մի
զարմանահրաշերևույթով,որը,սակայն,առայսօրոչմեկինչիհետաքրքրել,
իմբնակվածփողոցիծայրնաննշմարելիէ,չնայածթաղիտարածքըկատա-
րելապեսհարթէ,փողոցիերկարություննէլհարյուրմետրիցավելինչէ:Եթե
որևէմեկըկանգնիփողոցիսկզբում,ծայրըչիտեսնի.ասեսգնումկորչումէ
հորիզոնիցանդին,ինչիհամարանվանումեն§աշխարհիծայր¦:Իրերիայս
առանձնահատուկ կացությունն անհետևանք չի մնում (մենք դա կտեսնենք)
նրանցհամար,ովքեր,ինչպեսես,ապրումենայդփողոցում:

Նախևառաջ հայտնենք, որ եղանակներն այդտեղ շրջված են: Ձմռանը,
որ միշտ չափազանցդաժան է, դուրս ենքգալիս ոտքիցգլուխ մորթիներով
ծածկված, սակայն հետներս թեթև շորեր ենքտանում, քանի որ քաղաքում
ամառ է: Ամռանն էլ ճիշտ հակառակն է: Իմիջիայլոց,ասենք, որ բարեբախ-
տաբար,ժամերիոչմիտարբերություն չկափողոցիծայրիև քաղաքիմնա-
ցածմասիմիջև:Ֆլորանևֆաունանդարձյալնույննեն:Միակբանը,որաչ-
քիէզարնում,եղանակներիտարբերություննէ:

Բայցպետք էպատկերացնել, թե ինչ է նշանակումամենառավոտգալ
աշխատանքիև լսել, թեգործընկերներդինչպեսենդիմումքեզ` որպեսմե-
կին, որ գալիս է մեկ այլ մայրցամաքից, և նախորդ օրերի պես ասում են.
§Երևում է՝ լավ ես, հա՞: Դե,ասատեսնենք, բախտավոր մարդ, ինչպե՞ս էր:
Լավ ճամփորդեցի՞ր: Հուսամ ահագին լուսանկարներ ես բերել, կպատմես,
չէ՞¦:Ինձորոշժամանակպետքեղավընտելանալուայդվիճակին,ևմիորոշ

1 Le bout de la rue.
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ժամանակապարդյունփորձումէիբացատրել,որեսոչմիտեղչեմգնացելև
չեմժամանելերկութեերեքշաբաթտևածարձակուրդիցհետո:Չէ՞որնրանց
համարամենառավոտեսգալիսէիաշխարհիմյուսծայրից:

Ոմանք էլ կարող էին այլ կերպ խոսել, ոչ թե՞, որ վերադառնում էի հե-
ռավոր վայրերում անցկացրած արձակուրդից, այլ որ, ոչ ավել ոչ պակաս,
տարիներ շարունակ ընտանյոք վտարանդի ենք դարձել: Սրանք, սովորա-
բար,չենբավարարվումմիքանիձևականհարցերտալով,որոնքեսարդեն
թվարկեցի,այլշատհաճախիրենցտունճաշիենհրավիրումձեզ,ձերտիկ-
նոջըև ձերերեխաներին,որոնքկարողենխաղալնրանցերեխաներիհետ,
նրանցհամարայնպիսի՜հաճույքկլինինորիցտեսնելայդսիրելիփոքրիկնե-
րին: Մարդիկուզումենամենինչիմանալերկրագնդիմյուսծայրըգաղթելու
արտառոցփորձառության մասին: Սրանքամենահամառն են, և ձեր օձիքը
բացչենթողնի,մինչևորմիկեսժամմանրամասնորեն չհարցաքննենձեզ:
Եթե,դժբախտաբար,միքիչմտերիմեքնրանցհետ,ձեզնաևտեղեկություն-
ներկհրամցնենիրենցգործերիվիճակից,իրենցամառանոցայինկյանքից,
իրենց երեխաների դասերից, իրենց հոր կամ մորառողջությունից, միխոս-
քով,նրանքահավորմիպահանջունենձեզհետխոսելուայնամենիմասին,
ինչըկարողէրտեղիունենալայսընթացքում,երբայլևսերկրումչէիք,ևերբ
վաղուցչէիքտեսնվել:Նրանքբացահայտզարմանքովփաստումեն,որդուք
լիովինառնչվումեքնրանցհետ,քանիորնախօրեին,միևնույնհանգամանք-
ներում,արդենպատմելենձեզ:Բայց,դե,փորձեքնրանցհասկացնել:Նման
իրավիճակներ հաճախ ենպատահում բարեկամների կամպարզապես ծա-
նոթներիմիջև:

Իվերջո,այսամենըանցյալէ,քանիորեսնորաշխատանքիեմանցել:
Քաղաքիմյուսծայրումգտնվողմիընկերությունինձառաջարկեցավելիլավ
վճարվողևկարևորպատասխանատվությամբմիաշխատանք:Այդպատճա-
ռովէլկնոջսհետորոշեցինքփոխելմերբնակարանը:Մենքլքեցինքփողոցի
ծայրըև հաստատվեցինքմիշատգեղեցիկվերնատանը,որնընդամենըմի
քանիկիլոմետրիվրաէիմնորաշխատավայրիցև շատմոտիկերեխաների
դպրոցին: Դաչափազանցգողտրիկմիթաղէ:Այսամենըկատարվեցշատ
արագ:Իմվաղեմիբարեկամներիցմեկնօգտվելովառիթից,վերագնեցմեր
տունըևհաստատվեցայնտեղ:Այսօրառավոտյանհանդիպեցինրանքաղա-
քումև ընտանյոքհանդերձհրավիրեցիմերտունճաշի: Քանի՜տարիիրար
չէինքտեսելևայնքա՜նբանունեինքիրարպատմելու:

Թարգմանությունը՝ԱլեքսանդրԹոփչյանի

 ՓՈ ՂՈ ՑԻ ԾԱՅ ՐԸ
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ԽՈՒԼԻԱՆՍԱՆՉԱ

ԽուլիանՍանչան (Կադիս,1988 թ.) իսպանականբանասիրությանթեկնածու
է, իսպաներենի դասախոս և հետազոտող: Աշխատում է Կադիսի պետական
համալսարանում և համագործակցում մի շարք կազմակերպությունների հետ՝
որպեսխմբագիր և լեզվաբանականխորհրդատու։ Ապրել է Եվրոպայիտարբեր
երկրներում,խոսումէ6լեզուներով՝իսպաներեն,ֆրանսերեն,կատալերեն,անգ
լերեն,պորտուգալերեն, ռուսերեն: Իր իսկ վկայությամբ՝ մեծ կիրք ունիգրակա
նության,փիլիսոփայության,կինոյիհանդեպ,բայցառավելպաշտումէսպիտակ
թուղթը,որի§դատարկությանվախից¦ (horrorvacui)ծնվում էնրաստեղծարար
բնազդը՝ փոխադարձաբար կապված մասնագիտությանը և գեղարվեստական
ստեղծագործություններին, որի  հետևանքով չի դադարում անընդհատ մշա
կել գիրը։  Խմբագրել է §¼ոմբիները կարդալ չգիտեն¦ (Los zombis no saben
leer) (20092013թթ.) գրական ամսագիրը։ Հեղինակ է պատմվածքների, որոնք
տպագրվելենտարբերանթոլոգիաներումևմրցանակաբաշխություններում,ինչ
պես օրինակ՝§Անունս Øարկոս է,ևես Կադիսիցեմ¦ (Me llamoMarcosysoy
deCadiz)(Դոլեն,2011թ,): Ներկայացվելէնաևբանաստեղծականժողովածունե
րում ևամսագրերում՝ §Լիսաբոն¦ (Lisboa) (§Øարեմագնում¦ ամսագիր, Օվիե
դո,2018թ.),§Հարվածներ¦(Golpes)(§Ծխիտետրեր¦ ամսագիր(Cuadernosde
Humo),ՆյուՅորք,2018թ.)ևայլն:

§Սիլուետները¦(Կադիս,EdicionesenHuidaհրատ.,2019թ.)պատմվածքնե
րի՝նրա հրատարակածառաջինգիրքնէ։
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ՍԻԼàôԵՏ2

Սիմայիերազները

Սիմայիերազներնաշնանգալուհետավելիդաժանէինդառնում:Առա-
ջինը տեսավ մեկը, որտեղ անհրաժեշտ էր թռչել պատուհանից, որովհետև
կրակնսկսում էրայրելփայտեհինամառանոցը:Արթնանալուցհետոառա-
ջինախտանշաններըշնչահեղձություննուսարսափը,գունատդեմքնուսա-
ռըձեռքերնէին:Զառանցանքինընդմիջումչեղավ,քանիորհաջորդգիշերը
երազայինապշանքը կրկնվեց:Նրասավանիտակև գիտակցությունից հե-
ռու սպասվում էր նույնիսկավելի վատ և անգամ՝ անհավանական մի բան,
ինչին ստիպված էրառերեսվել, քանի որ դեռևս բացահայտված չէ՝ ինչպես
պայքարել անգիտակցականի և անկառավարելիի դեմ: Ինչպիսի անհեթե-
թություն. ինչքանփոքր ենք մենք, հիմար ուաննշանակալի և, հատկապես,
երբհամեմատումենքմեզկենդանությունտվողիումերամբողջգռեհիկգո-
յությունիցտասնյակմիլիոնավորտարիներառաջստեղծվածիհետ:Այնխա-
վարգիշերին Սիմանստիպվածեղավնաևարյունոտարցունքներով լալ մի
մղձավանջում, որտեղ ծեր հայելին ինչն արտացոլում էր, իր հարթ մաշկը
չէր,ոչ էլ՝իր՝դասականֆիլմիդերասանուհուոսկեվարսերը,ոչ էլ՝հաստու
կյանքով լեցուն շուրթերը, ոչ էլ՝ սեքսուալ թարթիչները, այլ՝ պարզապես մի
մեռյալդեմք՝խախտվածոսկորներիհամախումբ՝չարագործուրվագծիվրա,
որըսարսափեցրեցանգամասպետականվեպերիցդուրսեկածամենասրա-
միտ ու խիզախ սուսերամարտիկին: Երեք օր էրանցել. նա նորից ցատկեց
մահճակալից՝ քրտնածև բղավոցներով:Սևհագածտղամարդիկհայտնվել
էինսենյակումևսպառնում էինտանելանծանոթինչ-որտեղ:Ի՞նչկարող էր
պատահած լինել Սիմայի մտքում: Ի՞նչ տարօրինականտեսանելի իրադար-
ձություններէինայդքանդաժանդերխաղացելնրաանձնականևթանկագին
երջանկությանդեմ:Նախոշտանգվումէրբոլորայսհարցերով,որոնցհամար
դեռպատասխանչուներ: Հիշում էր,որմանկուցկարդացել էֆրոյդյանցնո-
րայինտեսություններըերազներինշանակությանմասինևլսելէր,որերազը,
ինչպես ռուսական §Մատրյոշկա¦ խաղը, կրկնություն է. գուցե մենք երազն
ենք մեկ ուրիշի, որը երազ է տեսնում, և այդպես՝ մինչև անսահմանություն
կամգուցեոչինչիրականչէև,եթենույնիսկիրականէ,ապամիայններկա-
յացվումէ՝իբրևայդպիսին: Պատմությանընթացքումփիլիսոփաների,մտա-
վորականների, նաև աշխարհիկ մարդկանց մի մեծ բազմություն կասկածի
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տակ է դրել իրականությանհյուսվածքները՝ նշելով ճշմարիտիև ֆիզիկականի
միջև եղած հեռավորությունը: Դոն Քիշոտը երևակայում էր, որ հմայողների ու
հսկաներիդեմպայքարողհեծյալէ:Մարդկությանմեծագույնմասըմինչևվերջին
ժամըհավատումէամենակարողաստվածներին: Կեսկյանքմենքքնածենքև
չենքէլհասկանում՝ինչէնշանակումդա,չգիտենք՝ինչգրողիտարածէկատար-
վումմեզհետ,մինչմերմկաններըթուլանումեն,ևմերկոպերը՝գռեհիկթատրոնի
վարագույրներ,փակումենթատերաշրջանը:Սիմանսուզվածէրայսբոլորմտքե-
րիմեջ՝մինչևմարմինըկհանգստանարնորամուտաշնանթարմխոտիվրա,և
իրենհարցերէրտալիսայդաիծյալերազներիմասին,որոնցհետևանքովինքն
իրենայժմբանտարկյալուզոհէրզգում:Նասկսեցխաղալխոտիհետ՝ձեռքով
մեղմորենպոկելովայն,ևհանկարծ,ինչպեսշողը,որըծառըկիսումէերկումա-
սի,զգաց,որմեկնիրենզննումէշատհեռվիցևվախեցածնայեցերկնքին:

 Ամիսնարթնացավաշխարհիայլտարածքումևչէրհասկանում՝ո՛վէր
Սիմանևոչէլ՝ինչուերազումտեսավայդամենը,բայցժպտումէր,որովհետև
առաջինանգամնազգացողությունունեցավ,թետիեզերքիբնականհամա-
խումբըկարողէմիայդպիսինշանակությունունենալ՝միվերջինիմաստկամ
առաջին,որըմարդիկդեռևսչենանվանել:
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Մեկըգրումէմիանհատակբանիբնազդից,ինչպեսսիրեկանը,որըմերկա-
նումէառանցճակատագրիբանաստեղծությանմեջ: Կանպատկերներ,որոնք
հայտնվում են երազում, և մյուսները, որոնքմեզերևում են մերաչքերիառջև,
բայցսրանցիցևոչմեկնէլչիհաստատումճշմարտությունը:Ամենը,ինչնապ-
րումենքկամանգամինչըկարդումենք,արտահայտելիիսահմաններիցշատ
հեռուարձագանքունի:Լեզուն,բացիայդ,չիօգնումևոչէլնույնիսկչիմոտեց-
նումիրականությանը.պոեզիայիկամգեղեցկությանվերջինխնդիրը:

§Սիլուետները¦ կարող էր լինել պատմությունների օրգանական համա-
խումբ՝գլխիվայրնկարվածկտավ,որտեղսերըևմահը,արյունը,զառանցան-
քը և երևակայությունը որոշակի պատում ունեն: Երբեմն առօրեական մաս-
նիկներըվերափոխվում ենկախարդականինչ-որբանիև գոյությունը՝ միշտ
զարմանալի,մեզբորբոքումէնորբույրիգաղափարով,ֆանտաստիկինչ-որ
բանով,որըհայտնվումէինչպեսստվերը՝դանդաղորեն՝դռանետևից:Մենք
զննումենքիրականությանձևերը,բայցերբեքբացարձակկերպովչհասնե-
լով դրանց. այն մեզնիցփախչում է մի պարզակնթարթում, որնանվանում
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կամփորձում ենք սահմանել, երբ համարձակվում ենքդնել կաղապարների
մեջ:§Սիլուետները¦մերառավելագույնտարակույսներիարտահայտումնեն:
Այն,ինչնիրականէ,ևայն,ինչըդադարումէայդպիսինըլինել՝ոչմիայնփի-
լիսոփայականարտացոլումէ,այլևամբողջգրիհիմքնուծննդոցը:Միևնույն
ժամանակ նրա համար, ով գրում է այս տառերը, անբաժանելի է վարժան-
քը՝միբանարարելուբունփաստով,որըսպիտակթղթիցվերբարձրանալով՝
իրսեփականկյանքնէստանումև սիլուետներիցանդին՝մեզնիցմեծմասի
համարդեռևսանճանաչելիաշխարհներիումարդկանցմարմիններթափան-
ցում: Այս գեղարվեստական փոքր երկերը կենտրոնացնում, խտացնում են
սարսափներ, մի շարքմտապատկերներ, որոնքխորհրդածում են կյանքի և
մահվանշուրջ՝երբեքչպարզելովհանգուցալուծումը,վերջնականմեկնաբա-
նությունըթողնելովընթերցողին,որըմիշտդրանսպասումէ:

ÎÚ²ÜՔԸՍԽ²ԼՄàôÜՔԷ

Սիրելի՛Կարմեն,
Կյանքըցավոտէ,քանիորկյանքըսխալմունքէ,դառնուհրաշալիսխալ-

մունք՝ասեսպոկվածերկնքիցմիանմեղաստծոձեռքով:Աշխարհիառաջին
ատոմիցմինչևվերջինը,բակտերիաներիցմինչևհենցմենք՝ինքներս՝մարդ
էակներս, փղերը, ընձուղտները, վիրուսները, առարկաները, ողջերն ու մե-
ռածները,ամենը,ինչըպատկանումէայսդատապարտվածտիեզերքին,ծա-
գումէմիևնույնփորձից,միշարքմուտացիաներից,անփույթէվոլ յուցիայից`
կայունևծույլ,Գեայիգրկախառնությունիցևանդադարալիքից,որըիվերջո
մերգոյությունն է:Այդտեղիցշարժվումենքնաևեսուդու,անգամմերսայ-
թաքումները,անխոստովանելիսխալները,արցունքները,որոնք,մեզկամա-
չեցնեին,եթեցանկացածմեկըտեսներ,նաև՝հարվածները,որոնք,ինչպես
մակաբույծ փոխաբերություններ, կպչում են մեր կրծքին և պոկում մի կտոր
նրանից,ինչիցկարծումենք,որարդեներբևէնորիցչենքզգալու:

Մեզնվաստացնումեն,և մենքմեզնվաստացնումենք,ջրիմակերևույթ
ենքդուրսգալիսևնորիցմիմռայլամպտեսնում,որըկոտրումէմերհույսը,
բայց, գիտե՞ս ինչ, կյանքի գաղտնիքըայդամենից շատանդին է: Քանի որ
այդամեննուսումնառություն էևմինչևանգամ՝մերսիրելիմարդկանցմեռ-
նելըտեսնելը և հասկանալը, որ մի օր բոլորս ենքանցնելուայդտրանսով:
Ինչպես նաևավելի անդին է, քան մերպապիկի հիվանդությունը, որին սի-
րումենք,աշխատանքայինիրավիճակիցճնշվածերիտասարդըկամկարո-
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տաբաղձծնողները, որոնքստիպվածենտեսնել,թեինչպես է իրենցորդին
աքսորվում:Տիեզերքիհզորությունըմիբանէ,որըվերէհառնումցանկացած
դժբախտությանառաջ,որմիայնորոշկոնկրետպահերիենքիվիճակիհաս-
կանալու. միբան է, որը չիճանաչումո՛չ լավ,ո՛չ վատ,ո՛չ մթություն, ո՛չ լույս,
ո՛չ բարությունկամ չարություն,այլ որամենբանհամախմբում է,ամենբան
խտացնումուբացատրում:Մեզտնկածենթողնումմայթիմեջտեղումնրանք,
ում երբեմն ամենից շատ էինք հավատացել՝ սխալմամբ մտածելով, թե ինչ
փոքրարժեքենք,հետևաբար,ունեցել: Մեզլքումեն,ևմեզլքումենք,բայց
ևմիօրսովորումարժևորելամենը,ինչըարելևեղելենք,ամենը,ինչըմեզէ
պատկանում,ինչըերբեք,ոչմիանիծյալդեպքումչենկարողանամեզնիցգո-
ղանալ՝սովորածըբոլորանկումներից,հարվածներից,լացերից,պատրանք-
ներից,հույսերից,օծանելիքովխոստումներիցևբացարձակապեսամենին-
չից,որմերբախտավորաչքերըտեսելեն:

Կա,այնուամենայնիվ,միգաղափար,որըմիշտհաղթումէ՝անկախամեն
ինչից,անկախիրերիուժամացույցիսլաքիանկասելիանկումից,ձախողում-
ներից, օտարիրավիճակներին մերարձագանքներից, որոնք նույնիսկ չենք
կարող կառավարել: Եվ դա, քույրիկս, սիրո գաղափարն է, սիրո, որնամեն
ինչիմեջէ,ոչմիայնմիմարդուկամհուշիմեջ:Սերը,որըշարժումէերկինքը,
սարերը ևաշխարհը, սերը, որը ստիպում է, որամեն բան ունենա միևնույն
իմաստը,որգոյությունչունենադիտվողը,քանիորարդենչկադիտողը,սե-
րը,որստիպումէհասկանալնույնիսկամենասարսափելիթշվառությունները,
ևորըտալիսէվերջապեսմիակիմաստը,որկյանքնունի,այն,որըպատկա-
նոմ է մեզ,այն, որը ներառում ու գրկախառնում է ժամանակի հետ, որը լա-
փումէմեզ:Գիտեմ,որերբեմնպատրաստչենքտեսնելուդա,որորոշհիաս-
թափություններկուրացնումենմեզ,և որուղեղը՝բնությունիցհոռետես,մեզ
փորձումէնետելդեպիայդհեղհեղուկավազը՝հուսահատությունը:Բայցդա
սխալէ.միշտ,միշտսերըհաղթումէտարբերկերպերով,քանիորմիակձևն
է,հանունորիդեռևսողջենք:

Կուզենայիպատմելքեզայսամենընախկինում,բայցժամանակչէինքու-
նեցել,կամգուցեդեռևսփորձառությունըմեզչէրհասցրելհամապատասխան
պահիուտեղի,որպեսզիկարողանայիրստանալայսնամակըքոավագեղ-
բորից,որըմիշտ,չնայածբազմաթիվուօտարիրավիճակների,եղելուկլինի
քեզհետ,ևորըքեզսիրումէ:Քեզգրումեմայսմասիննորտարինսկսելուց
մեկօրառաջ:Ինձթվումէ՝ամենապատեհառիթնէտոնելուայնամենը,ին-
չինմինչայժմհասելենք:Միշտհիշի՛ր.այնամենիանդունդում,ինչընույնիսկ
չտեսանք,թաքնվածենմնումանհամարհրաշալիքներ:

Թարգմանությունը՝ԱնահիտØարգարյանԱնտոնյանի
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Պաստեռնակնիրջահելտարիքիհամեմատչափազանցհասունէր,երբ
հեղափոխությունըսկսվեց: Նամեծացել էրկիրթու մտավորականընտանի-
քում.նրահայրըհայտնիդիմանկարիչ Լեոնիդ Պաստեռնակն էր,բավական
մտերիմԼևՏոլստոյինև՛անձնապես,և՛հոգեպես:ՆանաևնկարելէՏոլստոյի
դիմանկարը,նկարազարդել§Հարությունը¦:

Գրողիմայրըերաժիշտէր,և Բորիս Լեոնիդովիչըմանկությունիցգիտեր
ուսիրումէրերաժշտությունը.միժամանակնույնիսկուզումէրպրոֆեսիոնալ
երաժիշտդառնալ:ԱյդամենիհետմեկտեղՌուսաստանումստացելէրգերա-
զանցկրթությունևշարունակելուավարտելէրգերմանականհամալսարան-
ներիցմեկը:Տիրապետումէրմիքանիօտարլեզուների:

Եսնրանավելիջահելժամանականձնապեսչեմճանաչել:Իմ՝ավելիուշ
տպավորությամբ Պաստեռնակինպատկերացրելեմսուրդեմքով,վառվռուն,
ներքուստ միայնակ, փնտրող ու խանդավառ մի պատանի: Անտարբերութ-
յուննուգորշությունըերբեքնրանբնորոշ չէին: Նաորոնող էր.այդպիսին էլ
մնաց:Եվորպեսբանաստեղծէլնույնըմնաց:Սակայնտե՛ս,որընտրեցգրա-
կանությանճանապարհը:Եվայդճանապարհըհամընկավամենադժվարժա-
մանակներիհետ.ողջՌուսաստանիխորտակմանուվերափոխման,քանդվել,
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թափվելուաղմուկի,արյան,բռնությաննորություններիհետ(ինչէլորայնար-
ժենար).այնփոթորկի, որըերբեքնպաստավոր չէր նկարիչներիու բանաս-
տեղծների,դե,ընդհանրապես,մենակությանևինքնահայեցությանհակված
արվեստագետիխառնվածքունեցողներիհամար:

Հեղափոխության առաջին իսկ քայլերի հետ ռուս գրականության մեջ
արտառոցձևովաղմկում էինֆուտուրիստները:Նրանքհայտնվել էինդեռևս
Ռուսաստանի մինչհեղափոխական, նախապատերազմյան տարիներին,
որոնք լի էին կիսախավարմշուշովևապագացնցումներիզգացողությամբ:
Բայց ֆուտուրիստներին էլ հենց ցնցումներ էին պետք. դրանց վրա ավելի
հեշտէթռչկոտել,աղմկել,փառաբանվել,քանխաղաղժամանակ:

ԴեռևսպատերազմիցառաջՄայակովսկինհագնումէրգունավորկտոր-
ներովկարվածխեղկատակիպիջակներ,նրահամախոհներըիրենցդեմքերը
ներկում էինտարբերներկերով, և իրզիլ ձայնովայդ Մայակովսկինգոռում
էր.§Կորչի՜Պուշկինը:Արդիականությաննավիցշպրտե՜լնրան¦:

Խնջույքի ժամանակ՝ հենց հեղափոխության սկզբներին՝ դեռևս §փետր-
վարյան¦, դեռևս §անարյուն¦, Մայակովսկին՝ ֆուտուրիստների առաջ-
նորդը, հրեշավոր տուրուդմփոց սարքեց, և այդ ամենը անպատիժ մնաց.
լկտիությունը հաղթեց դեռևսպարկեշտ մնացածազատական–մշակութային
Ռուսաստանին: Իսկ ինչքան հեռու, գործն այնքան ավելի թունդ դարձավ:
Մայակովսկին վայրկենապես հաղթողների կողմն անցավ, ավելի ուժեղ գո-
ռաց,շուրջբոլորըշատացանհլուձայնակցողները,հայտնվեցինԽլեբնիկովի
նման§անհասկանալի¦բանաստեղծները,§իմաժինիստների¦գրականխում-
բը(§կերպարը¦,§պատկերը¦.լուսինըհամեմատումէինկովիհետ.ահաի՜նչ
պայծառէ):

Դա հեղափոխության ամենահանդուգն և ամենախելառ ժամանակն էր,
երբքանդումէինեկեղեցիներըևհրապարակներումկանգնեցնումվատգիպ-
սից արագ ծեփված Մարքսի ու Էնգելսի արձանները. այդպիսի մի զույգ,
հիշում եմ, Մոսկվայում պարզապես ճաքճքել էր սառնամանիքից, հետո
ճաքճքեցանձրևիտակ,ինչպեսձյունետիկնիկըգարնանայինարևիճառա-
գայթներից:

Դամիշատահավորժամանակէր՝տեռորի,ցրտի,սովիևամենտեսակ
գազանության: Նշանավոր գրողներից շատերը՝ Մերեժկովսկին, Բունինը,
Շմելյովնարդենվտարանդիությանմեջէին:ԲայցՄոսկվայումդեռևսմնացել
էրկիրթ,մտավորականխառնվածքիտերգրողներիխումբ,որնիշխանությու-
նիցիրենհեռուէրպահում՝ինչ-որկերպիրգլխիճարըտեսնելով:Մոսկվայում
մենքնույնիսկԳրողներիմիությունունեինք,ևըստհեղափոխությանպարա-
դոքսի՝իշխանությունըդեռևսպինդէրպահում§գրականության¦վարկը.մեզ
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տրամադրեցին Գերցենի տունը, որտեղ էլ մենք հավաքվում էինք: Մեր ան-
դամներիցոչոքկոմունիստչէր:

Պաստեռնակն անդամագրված չէր մեր միությանը, թեև ինքն էլ կոմու-
նիստչէր,իրկրթվածությամբհավասարէրմերմակարդակին:

Այնպես որ, Մոսկվայում գոյություն ուներ ասես երկու գրական ուղղութ-
յուն.մերը՝Գրողներիմիությունը՝ակադեմիականուղղվածությամբուառանց
խայտառակությունների, և ֆուտուրիստ-իմաժինիստների միությունը՝ տու-
րուդմփոցներով:Մենքզուսպէինքմեզպահում,բայցընդդիմությանմեջէինք
կառավարությանհետ,իսկնրանքլկտիէինպահումիրենցկառավարության
ընդդիմությանհետնրաամենաստորինհարկերում՝չեկայի՝քաղաքականոս-
տիկանությանշրջանակներում:

Այդ ժամանակ իշխանությունը չափազանց շատ էր զբաղված իր մի-
ջազգային դրությամբ՝ քաղաքացիական պատերազմով, ապստամբություն
ճնշելով, թալանով, որպեսզի ուշադրություն դարձներ մեզ՝ գրող-մտավորա-
կաններիսխմբին,որնիրընթերցումներնէրկազմակերպումԳերցենիտանը:
Մենքնույնիսկփոքր-ինչազատությունունեինք:Բերդյաևինիրբուռնուփայ-
լուն§Անհավասարությանփիլիսոփայությունը¦գրքիհամար,որըկոմունիզմի
դեմէր,չնստեցրին.այնլույստեսավհենցհեղափոխությանսկզբին,երբդեռ
կայինմասնավորհրատարակչություններ:1921թվականինԱյխենվալդըմեզ
մոտ՝միությունում,հիացականզեկուցումկարդաց Գումիլյովիմասին:Տրոց-
կինԱյխենվալդիայդընթերցմանըպատասխանեց.§Դիկտատուրա՛,ո՞ւրէքո
մտրակը¦հոդվածով,սակայնո՛չԱյխենվալդին,ո՛չմերմիությանըձեռքչտվե-
ցին:

Վրահասավև նեպի՝ընդհանրապեսորոշ չափովթուլացմանշրջանըև
մեզ՝ավագսերնդիգրողներիսթույլտվեցինբացելմեր՝գրողներիսկոոպե-
րատիվկրպակը, որտեղմենքինքնուրույն,առանցիշխանությունիցկախում
ունենալու կարող էինքհինգրքերովառևտուրանել: Դամեզհնարավորութ-
յունտվեցսովիցչմեռնել:

Հեղափոխությանժամանակներիայդկյանքնունեցելէնաևհետաքրքիր
կողմեր: Մենք այլևս չէինք կարող բացահայտտպագրվել: Ձեռքով մանրա-
մասնարտագրելով՝գրումէինքմերոչմեծգործերը,կազմըձևավորումէինք
սեփականմտահղացումով,երբեմն՝նկարներով,ևվաճառումէինքհենցմեր
կրպակում: Նման ձեռագիր ստեղծագործությունների ժողովածուն հենցայդ
ժամանակ հայտնվում էր Ռումյանցևյան թանգարանում1: Չգիտեմ՝ այնտեղ
արդյոք պահպանվե՞լ են դրանք՝ որպես §ընդհատակյա¦ գրականության
նմուշներ(բայցնրանցումքաղաքականոչինչչկար):

1 Ð³Ýñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ØáëÏí³ÛáõÙ:
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ՀեղափոխությանայդբոլորվատտարիներինՊաստեռնակիդիրքորոշու-
մըբավականտարօրինակէր: Նա լուռնստածէրինչ-որտեղ: Չէրմասնակ-
ցումֆուտուրիստների և իմաժինիստների ո՛չ ելույթներին, ո՛չ էլանկարգութ-
յուններին: Ելույթ չէր ունենում կասկածելի սրճարաններում, որտեղ խցկվում
էին ամեն տեսակ սպեկուլյանտներ, իսկ Մայակովսկու և նրա ձեռքի տակ
եղած §բանաստեղծների¦ նմանները ջարդում էին հենց այդ նույն սպեկուլ-
յանտներիշնորհիվհարստացածնէպմաններին(այդժամանակայդպեսէին
անվանումհեղափոխությաննորբուրժուաներին):Իսկնրանցհենցդաէլդուր
էրգալիս,նրանքծափահարումուծիծաղումէին:

Այդպիսի սրճարանները նորություն էին ու շատ ընդունված: Այնտեղ
գաղտնի կոկային էին վաճառում, և չեկիստները գրականության ամենա-
ցածրակարգշերտերիհետմութգործերէինանում,կեղտոտխրախճանքներ
սարքում:ԴաԵսենինիևԱյսեդորաԴունկանիժամանակնէր՝այլանդակհար-
բեցողությամբևլիակատարսանձարձակությամբ:

ՆմաներևույթներինկատմամբՊաստեռնակըվերաբերմունքչուներ:Բացի
նրաիսկականտեսակից,նրաթիկունքումհորևմորբարեկրթություննէր,իսկ
հեռվում՝ ինչ-որտեղ, Լև Տոլստոյի՝ լեգենդ դարձած ստվերը: Սակայն նա իր
այն ժամանակվա գրով, այնուամենայնիվ, հարում էր ֆուտուրիզմին և իմա-
ժինիզմին:Դրանքինչո՞վ էինձգումնրան:Ավելիուշնակասի.§Մեզբոլորիս
ցնցածհիմնականուընդհանուրտարիներինիմանլրջությանպատճառովես
հասցրի շատ բաներ շփոթել և մեղք գործել¦: Այդ առումով §ավելի ուշ¦ նա
շատավելիխիստէրիրնկատմամբ,նույնիսկ՝ չափազանց: (Նորից Տոլստոյի
ստվերըևռուսգրականության§ոսկեդարը¦.հակումապաշխարանքի):

Բայց այդ ժամանակ, պայմանավորված իր տաքարյուն խառնված-
քով, միանգամայն բնական էր, որ նա տարվեր անհասկանալի բաներով և
խոսքայինինչ-որնորարարությամբ, հրապուրվերնաևհամեմատության չա-
փազանցությամբ: Այն ժամանակվա նրա բանաստեղծությունները, որքան
հիշումեմ,ասեսինչ-որմեծբեկորներ էիննախաստեղծվիճակում՝ներդաշ-
նակությաննանտեղյակ:Բայցևընդհանրապես§ներդաշնակությունը¦չէրէլ
սազումայդժամանակներին,որըլիէրճիչովուաններդաշնակությամբ:

Ես չգիտեի մարդկային այն շրջապատը, որտեղ միշտ լինում էր
Պաստեռնակը: Շփման միակ կետը հայտնի բանաստեղծ, այն ժամանակ
դեռևսերիտասարդՄարինաՑվետաևանէր:Նաայնժամանակվագրական
§ձախ¦հոսանքինէրհարում,սակայնիրբանաստեղծություններիընթերցու-
մովհանդես էրգալիսմեզմոտ՝միությունում: Նաինչ-որհոգեկանկապվա-
ծությունկամհարազատությունուներայնժամանակվա Պաստեռնակիհետ,
սակայն պարզվեց, որ նրանց գրական ճանապարհները տարբեր են: Ցվե-
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տաևանգնալովավելիպաճուճագեղէրդառնում,իսկնա՝հակառակը.իրհա-
սունացման ճանապարհին պարզվում էր. մեծագույն քսաներորդ դարի մեր
գրականությանմեծագույնուժը:

ՉեմհիշումՊաստեռնակիննաևմեզմոտ՝գրողներիկրպակում:Մեզմոտ
եղել էԱնդրեյ Բելին, նույնիսկձեռքովինչ-որբան էգրել:Որպեսպատվար-
ժանհյուր1921թվականին՝մահվանիցքիչառաջ,ԱլեքսանդրԲլոկը:Եսենի-
նըքուրքովևգլխին՝ լայնեզրգլխարկ.այնքանքի՜չ էրդասազումՌյազանի
նահանգից ելած նրապատանեկան հասարակ դեմքին (այդ ժամանակ Այ-
սեդորաԴունկանիհետնաիրենտվելէրհարբեցողությանևընկերությունէր
անումշատկասկածելիմարդկանցհետ):

Դե, այնուամենայնիվ, Պաստեռնակի հետ ես ծանոթ էի. ինչ-որ տեղ
հպանցիկհանդիպելէինք,իսկհետոհանդիպելէինքիմտանը՝իմհսկասեն-
յակում,որտեղապրումէիկնոջսևաղջկասհետ.սենյակիմեջտեղումվառում
էինք վառարանը, որ տեղադրել էին որմնադիրները՝ երկաթե խողովակներն
անցկացնելովողջշենքիմիջով:

Պաստեռնակի հետ հանդիպումը ես մտապահել էի հատկապես, որով-
հետևայդ հանդիպումըտարբերվում էր գրական մեկայլ՝ §անհասկանալի¦
բանաստեղծԽլեբնիկովիհետհանդիպումիցճիշտայդնույնսենյակում,բայց
որոշժամանակառաջ:

Խլեբնիկովը հարում էրֆուտուրիզմի ինչ-որ կասկածելի միխմբակցութ-
յան:Նրան համարում էին (ճիշտ է՝ քչերը) §տարօրինակ¦: Պոեզիայի բերկ-
րանքը,ինչքանհիշումեմ,նրահամարսահմանափակվում էրընտրությամբ
անիմաստ բառերի, որոնցից ինչ-որ երաժշտություն էր լսվում: Իր §անսովո-
րությամբ¦ու§նորարարությամբ¦դահամապատասխանումէրհեղափոխութ-
յանդարաշրջանին,բովանդակությամբ՝ամենևին:

Սակայն,այնուամենայնիվ,նաիշխանություններիհետինչ-որկապերու-
ներ,ևնրահետևորդներնունեինմեքենա,որիվրափակցրելէինկարգախոս՝
§Երկրագնդինախագահները¦:

Թեինչունաեկավինձմոտ,չգիտեմ:Ինքը՝այդնախագահը,բավական
համեստ մարդ էր, վատ հագնված, փոքր-ինչ հիմար տեսքով, ավելի շատ
գետնինէրնայումևխոսումէրկամաց:Ինչ-որձևովնաինձնաևդուրեկավ,
հավանաբարիրանպաշտպանությամբումանկամտությամբ:Եթեհիշողութ-
յունսչիդավաճանում,հենցայդժամանակէլառաջարկեցինձմանտալայդ
համաշխարհայինավտոմեքենայով՝ճիշտնույնկերպտարօրինակուամաչ-
կոտնայելով ներքև՝ հատակին:Երկրագնդի նախագա՜հը:Այնուամենայնիվ,
լավէհնչում,եսշնորհակալությունհայտնեցիուհրաժարվեցի:

 -Դե, այդ դեպքում եկեք մեզ մոտ՝ Մյասնիցկայա: Մերոնք այնտեղ են
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հավաքվում: Բանաստեղծություններ կլինեն: Իսկ մեծերից էլ՝ լուրջ մարդիկ:
ՍիմվոլիստներիցՎյաչեսլավԻվանովը:

Նաշունչքաշեցևասեսմտածկոտավելացրեց.
-Լինելուէշատխորիմաստուցոփ:
Թեինչուցոփ,չբացատրեց:Եսէլչպնդեցի:
Երիտասարդնինքնինոչմիտգեղբանչէրարել,բայցնրահամախոհնե-

րինեսհստակէիպատկերացնում,առավելևս,ոչայնքանվաղՊիլնյակըինձ
հրավիրել էր մի երեկոյի Մոսկվայում ապրող հայտնի քանդակագործի ար-
վարձանայինտանը,որտեղպետքէլինեինԵսենինը,Դունկանը,ևլավկերու-
խում:Եսավելիուշիմացա,որայդամեննավարտվելէրայլանդակտուրուդմ-
փոցով.դրամասիննույնիսկանհնարէգրել:Խլեբնիկովիևնրաընկերների
մոտնույնպեսչգնացի:

Պաստեռնակի այցելությունը (այն ժամանակվա Պաստեռնակին կա-
րողէինդուրգալԽլեբնիկովիբանաստեղծությունները)միանգամայնայլէր:
Նաո՛չավտոմեքենա ուներ, ո՛չ էլ իրենԵրկրագնդի նախագահ էր երևակա-
յում:Այդբարձրահասակ,խոշորդիմագծերով,մարմնովփոքր-ինչանհամա-
չափ,խոշորձեռքերովևնյարդային,բայցշատխելացիաչքերովերեսնամյա
մարդնինձբերելէրձեռագիրը: Միհատվածիրարձակստեղծագործությու-
նից: Ձեռագիրնիրտեսքովնույնպեսնմանէրիրտիրոջը.գրվածէրխոշոր,
լայն-լայնտառերով,նարդայինուարտահայտիչ: Նաեկավայնպես,ինչպես
կրտսերգրողնէգալիսմեծիմոտ՝ցույցտալուօրինակիրարձակից.նաայդ
արհեստովքիչէրզբաղվել,ես՝շատ:Եսո՛չխմբագիրէի,ո՛չհրատարակիչ,ո՛չ
էլիշխանությունիցինչ-որմեկիընկերը:Ավելիշատաղքատէիապրում:Այն,
որինձէրբերելիրձեռագիրը,նշանակումէր,որնրահամարէլոչոքչկար:
Եսանգամչկարողացանրանմիկարգիննախաճաշովկամճաշովհյուրասի-
րել.հեղափոխականդարաշրջանիկենցաղնաղքատէ:

 Մենքնստել էինքպատուհանիմոտ՝իմսեղանիառաջ,որտեղձեռագ-
րեր էին, և պարզ ընկերական տոնով խոսում էինք գրականությունից, իսկ
կինստերուտնօրինությունէրանումսենյակիմեջտեղիհենցայնքարեվա-
ռարանիմոտ:Ձմեռայինմեծականջգլխարկըգլխինտասնամյամերաղջիկն
էլ, որ հենց նոր էր եկել խորհրդային դպրոցից, համեստորեն դասավորում
էր իրտետրերը՝ թեթևակիորենտարուբերելով երկու ժապավեններով հյուս-
քերը: Պաստեռնակնամենանորի, գրականության մեջ §առաջավորի¦ հան-
դեպունեցածիրողջվերաբերմունքովնույնպեսհամեստէրևինձհետխո-
սումէրոչամենևինֆուտուրիստներինման: Նաճիշտինըտարի՝օրըօրին,
փոքրէրինձնից,սակայննրանընդհանրապեսբնորոշէրերիտասարդական
ոգին, բացսրտությունն ու ուղղամտությունը: Ասես ծովային թարմ քամի լի-
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ներ:§ՊատանեկությունըհավերժորենկմնաՊաստեռնակիմեջ¦,-ասելէմեր
նշանավոր բանաստեղծուհի ԱննաԱխմատովան: Շատ ճշմարիտ էասված,
ինչքանորկարողեմդատելհեռվից:Երիտասարդուբաց,համակրելի:

Պարզվեց՝ ձեռագիրը հատված էր բավական մեծ պատումից: Նկա-
րագրվումէրմանկությունըՈւրալում՝լեռնայինգործարանում:

Մանրամասնությունը չեմ հիշում, սակայն ընդհանուր տպավորությունն
այսպիսինէր.ո՛չմիճիչ,ո՛չմիֆուտուրիզմ.գրվածէրմարդկայինևոչթեան-
հեթեթլեզվով,գրվածէրշատինքնատիպ:Այսինքն՝նմանչէրոչմեկինևայդ
պատճառով նոր էր: Նոր, որովհետև տաղանդավոր էր: Տաղանդն էլ հենց
անկրկնելի անհատականության արտահայտությունն է, բնական այնպիսի
բան,որստեղծելէՏերԱստվածևոչթեպարտադրվածինչ-որգրականուղ-
ղություն:

Ինչքան գիտեմ, այն հատվածները (գլուխները), որոնք նա ինձ էր բե-
րելայնժամանակ,տեղգտան§Լյուվերսիմանկությունը¦գրքում՝ ուշ, բայց
§Դոկտոր Ժիվագո¦-ից շատ ավելի վաղ հրատարակված Խորհրդային
Ռուսաստանում:Եսչունեմայդ§Լյուվերսիմանկությունը¦:Լիովինկասկածում
եմ,որայդամենըդեռևսոչհամարձակմոտեցումներենավելիուշ§Դոկտոր
Ժիվագո¦-ի:Կարելիէրամենաանկեղծձևով(ինչըեսարեցի)ողջունելարձա-
կիիմնորընկերոջը,սակայնոչմիկերպչէրկարելիկանխագուշակելապա-
գա ճակատագիրը այդ խոշոր դիմագծերով, խոշոր մարմնով, ոչ ճարպիկ
երիտասարդգրողի,որիմեջհոգևորմեծլիցքերկային:Հնարավորչէրկան-
խագուշակելևնրաապագահամաշխարհայինփառքը:

***

1922 թվականի աշնանը մեր միության համարյա ողջ վարչությանը
Պետրոգրադից ուրիշ գրողների և պրոֆեսորների խմբի հետ ուղարկեցին
արտասահման: Դա Տրոցկու ձեռքի գործն էր: Դրա համարպետք է երախ-
տապարտ լինեինքնրան.դաոմանցհնարավորությունտվեցիրենցկյանքն
ապրելազատությանևմշակույթիպայմաններում:ՀենցԲերդյաևիհամարդա
համաշխարհայինճանաչմանճանապարհհարթեց:

1922թվականիԲեռլինըռուսմտավորականներիհամարդարձավկենտ-
րոն: Այդտեղ միաժամանակ հանգրվանել էին նրանք, ովքեր արտաքսվել
էին,ևնրանք,ովքերգնացելէինիրենցկամքով(ԱնդրեյԲելի,Պաստեռնակ,
Մարինա Ցվետաևա), նաև նրանք, ում ուղարկել էին: Փարիզից՝ վտարան-
դիությունից, Ռուսաստան վերադառնալով՝ այդտեղ հայտնվեց նաև կոմս
ԱլեքսեյՏոլստոյը՝իվերջոհետագայումդառնալովՍտալինիպալատականը
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ևԽորհրդայինՌուսաստանիգրականառաջինբուրժուաներիցմեկը:
ԲեռլինումեսՊաստեռնակինտեսնումէիշատհպանցիկ,կարծեմգրա-

կանհանդիպումներիժամանակ՝Նոլլենդորֆպլացսրճարանում:Եվայդամե-
նըշարունակվեցոչերկար.23թվականինսկսվեցմեկնումը: Միմասնընտ-
րեցԻտալիա-Փարիզուղղությունը,մյուսներըվերադարձանՄոսկվա:Վերջին
երեքնէին՝ԱլեքսեյՏոլստոյը,ԱնդրեյԲելինևՊաստեռնակը:Այնտեղնրանց
ճակատագիրըտարբերկերպդասավորվեց:ԱլեքսեյՏոլստոյնունեցավտուն,
մեքենա, ինչքան որ հնարավոր է, զվարճությունների և հարբեցողության
հնարավորություն, և ինչքանոր կարողացավ, սողացՍտալինիառաջ:Անդ-
րեյ Բելին քաղաքականության մեջ միշտ հակված էր դեպի ձախերը, նույն-
պեսաշխատումէրողջուժով,բայցոչինչչէրստացվում:Նրակերպարանքին
չէին սազումամառանոցները,փողը,այլանդակությունը. նա երբեք ճարպիկ
ու քծնող չէր եղել: Իսկ գրվածքներն էլ՝ հոգու ֆանտաստիկ կերտվածքն ու
անսովոր լեզուն,այդտեղթվում էին ծիծաղելի ուանհասկանալի, ևայդ իսկ
պատճառով՝ ոչպիտանի:Նրա կյանքը Ռուսաստանում շատդժվար էր: Նա
վախճանվեց30-ականթվականներին:

Այն ժամանակ, սակայն, ԽՍՀՄ վերադարձածներից ամենաբարդը
Պաստեռնակիճակատագիրնէր:Քաղաքականառումով§աջ¦թեքումներնա
երբեքչիունեցել: Դեռևսերիտասարդտարիքիցնրանավելիշատբնորոշէ
եղելձգտումըձախի:Ինչքանեսգիտեմ,նաունինաևայդոգովգրվածստեղ-
ծագործություն.§ԼեյտենանտՇմիդտ¦:Կարծումեմ՝1917թվականիհոկտեմ-
բերյանհեղաշրջումընաընդունեց,սակայնինչքանժամանակնառաջգնաց,
այնքան նա դժվարին վիճակում հայտնվեց: Նրա կյանքը չափազանց ինք-
նուրույն էր, հրամանի չենթարկվող,խիստանձնական: Թե ներքուստինչ էր
զգում,դատելըդժվարէ,սակայն§ԴոկտորԺիվագո¦վեպիցևորոշմասնա-
կիխոսակցություններիցկարելիէշատբաներկռահել:ԼևՏոլստոյինմտերիմ
նկարչիորդուն,որմեծացելէրայնժամանակվաբարձրմշակույթիմթնոլոր-
տում,ոչմիկերպհարիր չէրտեռորի,արյանև§ստալինյանդարաշրջանի¦
բիրտուժիճանապարհը:

1937թվականինԽորհրդայինՌուսաստանիգրողներիմեջՊաստեռնակը
թերևս միակն էր, որ չստորագրեց գրողների կոլեկտիվ դիմումիտակ՝ մահ-
վանդատապարտելունախկինբոլշևիկմտավորականներիմիողջխմբի,որն
ինչ-որբանովհավանություն չէրտվելՍտալինին: Պետք է հասկացողություն
ունենաս այն ժամանակվա Ռուսաստանի կյանքի, դեսպոտիզմի լծի տակ
մարդկանցանսահման ճնշման մասին, որ բավականին գնահատես գրողի
արիությունը,որ,հակառակամենինչին,ասելէ§ոչ¦:

Այդժամանակնրակինըհղիէր:Մի՞թենրանհեշտէրայդ§ոչ¦ասելը:Նա
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շատ լավգիտեր իրառանձնահատուկտեսակը, որպահանջում էրանսովոր
§հոգեկանփնտրտուքներիազատություն¦:Իհարկե,նահասկանումէր,թեին-
քը որքան §ոչ հարմար¦ ամուսին է, հայր, ընտանիքի գլխավոր: Բայց ահա
ամենինչդրեցխաղաթղթիվրա,չվախեցավև...հաղթեց:Նրանձեռքչտվեցին:
Ճիշտէ,նաևոչինչ չտպագրեցինբացիթարգմանություններից.նաթարգմա-
նումէրև՛Շեքսպիրին,և՛Գյոթեին(հիմակարծեսՌաբինդրանաթԹագորին):

Նրահամար,ինչխոսք,դժվարտարիներէին:Բայցդրանք,իհարկե,նո-
րիցտակնուվրաարեցին նրա հոգին: Հիմա նա բոլորովինայն չէ, ինչ երի-
տասարդտարիներինէր:Դժվարէպատկերացնել.այն Պաստեռնակը,որին
մի ժամանակ հանդիպել եմ Մոսկվայում, ավելի ուշ Բեռլինում, որ գրում էր
կցկտուր, քաոսային բանաստեղծություններ, կարո՜ղ էր գրել ավետարանա-
կանթեմաներով:Իսկգրեցնորիցյուրովի,բայցակնածանքով:

Այո՛,իհարկե,նաևայնժամանակէր լավարձակստեղծում,սակայննա
պետք է անցներ երկար ու տանջալից ճանապարհ՝ կրելով մենակության,
օտարացած լինելուխաչը, շուրջբոլորըտեսնելովտառապանք,անմարդկա-
յին փորձանքներ քծնողների ու կեղծավորների, մոլեռանդների ու պարզա-
պեսսրիկաներիմեջ,որպեսզիհասներՔրիստոսիճշմարտությանը՝մարդու
նկատմամբ սիրուն, գթությանը, կարեկցանքին ու հարգանքին՝ մարդու մեջ
ճանաչելովոչթեռոբոտինումեքենային,այլԱստծոպատկերին:

Իրվաղշրջանիգրածներիցնահրաժարվեց:ՀրաժարվեցևՄայակովսկուց:
Խորհրդային Ռուսաստանումապաշխարանքի ձայնն է:Օ՜, ոչ §կուսակցութ-
յան¦ առջև այն ապաշխարանքի, որ պետք է հանուն պաշտոնի լինի, այդ
պատճառովէլողորմելիէ,կեղծունվաստացուցիչ:Ո՛չ,նաունիանշահախնդիր
ուներքինձայն՝առանցիշխանությունունեցողներիոտքերնընկնելու:Միժա-
մանակ Մայակովսկին իր հորդայի հետ գոռում էր. §Կորչի՜ Պուշկինը¦:
Պաստեռնակը չի գոռում, այլ պարզապես հեռանում է այդ Մայակովսկուց.
նրանցճանապարհներըտարբերեն:

§Մենակություն և ազատություն¦. շատ դիպուկ այսպես է բնութագրում
քննադատ ու բանաստեղծ Ադամովիչը վտարանդիության մեջ գտնվող ռուս
գրողի վիճակը: Մենակություն և ոչ ազատություն. այդպես կարելի էր ասել
ՊաստեռնակիմասինՌուսաստանում:

Եվահաբոլորիհամարանսպասելիհայտնվեցնրա§ԴոկտորԺիվագո¦
վեպը: Վեպն արժանացավ լայնածավալ գրական արձագանքների: Լույս
տեսավ համարյա բոլոր եվրոպական լեզուներով, հեղինակը դրա համար
Նոբելյանմրցանակստացավ,միայնթեգիրքըչկաՌուսաստանում:Սակայն
ԽՍՀՄ անթիվ §հանրապետությունների¦ ներկայացուցիչները՝ ընդհուպ ին-
գուշներն ու չուվաշները, այդ §Ժիվագո¦-ից տող անգամ չկարդացած,
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§խիստդատապարտեցին¦այն,հեղինակինամենկերպթունավորեցին,իսկ
խորհրդայինմիՀերոստրատէլՄոսկվայում՝միժողովիժամանակ,ոչայլոքի,
քան Խրուշչովի ներկայությամբ հայտարարեց, որ Պաստեռնակը §խոզից
ավելի վատն է¦ (այդ §ընկերոջ¦փառքըակնթարթային դարձավ: Ակնթար-
թայինէլկմոռացվինրասինանունը):

Իրականում§Դոկտոր Ժիվագո¦-ննշանավորստեղծագործություն է՝ ո՛չ
§աջ¦ է, ո՛չ §ձախ¦,պարզապես հեղափոխականդարաշրջանի մասին վեպ
է,որգրել էանկեղծ,մաքուրուճշմարիտբանաստեղծը՝ լիքրիստոնեական
հումանիզմով, մարդու մասին բարձր կարծիքով՝ ոչ այնպես ցածրարվեստ,
իհարկե,ինչպես Գորկին էասում.§Մարդ.հպարտէհնչում¦: Պաստեռնակի
վեպում չկանանճաշակ բաներ, ինչպես որ չկան կեցվածքներ ու հոգեկան
շինծուություններ: Վեպը շատ ճիշտ է նկարագրում հեղափոխության դա-
րաշրջանը,սակայնպրոպագանդաչիանում:Եվերբեքիսկականարվեստը
պրոպագանդայիթերթիկչիեղել:

1960

ՄԵÎ²ÜԳ²ՄԵìՍՊ²ՍՏԵՌÜ²ÎԻՄ²ՍԻÜ

 Նրա §Ինքնակենսագրական նշումներ¦-ից ես իմացա մի մանրուք, որ
ծառայելէորպեսնամակագրությանսկիզբ.մենքծնվելենքճիշտնույնամս-
վաճիշտնույնօրը,միայնթենաինձնից՝ինըտարիուշ:

Եսբախտիբերմամբգրեցիիրենև՛համընկման,և՛ուրիշբանիմասին:
Դրանիցէլսկսվեց:Տարօրինակ,հեռակա,կարճվեպ:

 1959 թվականի մարտի 15-ին նա ինձ պատասխանեց այսպես.
§Թանկագին Բորիս Կոստանդինովիչ, չեմկարող Ձեզհաղորդել,թեինչպես
ԴուքինձուրախացրիքՁերնամակով:Գրեթեոչոքգլխիչիընկնում,թեինչ
հաճախեմինքսինձհամարուրիշկյանքուզում,ինչքանհաճախեմտխուրու
սարսափելիվիճակներումհայտնվումինքսիմպատճառով,իմդժբախտտե-
սակիպատճառով.այդտեսակըպահանջումէայնպիսիհոգևորփնտրտուք-
ներիազատությունևարտահայտություն,ինչը,հավանաբար,չկաոչմիտեղ,
իմ դարձդարձիկ ճակատագրիպատճառով, որտառապանք էպատճառում
հարազատներիս: Ձերնամակըհասավճիշտայդպիսիտանջալիցտխրութ-
յանպահի:ՇնորհակալությունՁեզ¦:

Նրահամար§չափազանցթանկ է¦, որ եսխոսում եմ իրգրքի մասին,
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բայց.§Դուքինչէլասեիք,եսայդամենըկընդունեիմեծագույներախտագի-
տությամբ¦:§Ի՜նչհեքիաթայինէ,ի՜նչանհավատալի:Ճիշտչէ՞արդյոք:Գրում
ումտովիտեսնումեմՁեզիմառջևևաչքերիսչեմհավատում:Ե՛վերախտա-
պարտեմ,և՛գրկումեմ...¦:

 Ինձ գրած նրա նամակներն այստեղ մեծ արձագանք ունեցան: Միշտ
խնդրում էին դրանք բարձրաձայն կարդալ: Այդ առումով ես նրան գրեցի
Պետրարկայիմասին: Պետրարկայինամակները,որԱվինոնիցհասնումէին
Ֆլորենցիաբարեկամներին,այնտեղհամարվումէինիրադարձություն:Ստա-
ցողը հրավիրում էր բարեկամներին, ճաշկերույթ կազմակերպում, հետո ըն-
թերցվում էին նամակները՝ որպես բարձրակարգ աղանդեր: Ֆլորենցիայի
մերձակայքիավազակները,որթալանում էինհյուսիսիցեկողվաճառական-
ներին(հենցնրանքէլտանումէիննամակները),բարձրէինգնահատում,եթե
թալանիմեջլինումէինՊետրարկայինամակներից.կարելիէրթանկվաճա-
ռել:

Պետրարկայիմասինիմնամակը,հավանաբար,նրանցավէրպատճա-
ռել: Սակայն եսպատասխան չստացա.պատասխան նամակը չհասավ: Որ
այն չի հասել, երևում է իմաղջկանգրած նրա նամակից (§Իմ հիացմունքը
կորա՜վ ճանապարհին ¦),այո՛, ակնհայտ է, նա ստացել և պատասխանել է
իրեն բնորոշ–մանկական-հիացական հրճվանքով, բայց, հավանաբար, ղե-
կավարությունըորոշել է, որայդպեսգրել վտարանդիմարդուն... դաարդեն
չափազանցէ:

 Նամակագրությունը, այնուամենայնիվ, շարունակվում էր: 1959 թ. հոկ-
տեմբերի 4-ի նամակում նա գրում էր իր պիեսի1 մասին. §Ինձ ցանկացեք,
որ դրսից չնախատեսվածը չխանգարի ընթացքին ու նաև հեռավորին՝ ինձ
հափշտակած աշխատանքի ավարտին: Անտարբերության պահից, ինչպես
եսէիտրամադրվածպիեսինկատմամբ,այնվերածվեցմիիրավիճակի,երբ
երեսառածությունըկամփորձըդարձաննվիրականզբաղմունքկամէլեռան-
դունաշխատանք:Պետքչէչափազանցելիմվիճակիդիմացկունությունը:Այն
երբեքչիդառնահաստատունուհուսալի¦:

1960թվականիփետրվարյանվերջիննամակումնաինձշնորհավորելէր
ծննդյանսօրվաառթիվ:Նույնխանդավառություննունրբությունը:Նույնբաց-
մանկականհոգին (զուր չէնրամասինԱխմատովանասում,որնահավերժ
երիտասարդ է մնալու: Այո՛, նա երիտասարդ էր հոգով՝ անկասկած լի մեծ
եռանդով:Բայցերբեմնզայրանումէր:Մոլեգնորեն:Նմանտեսակմարդկանց
ի՜նչտանջալիցէլծիտակապրելը):

Ահաթեէլինչէգրումմահվանիցքիչառաջվանամակում.§Այսամենն
1 ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ä³ëï»éÝ³ÏÇ §ÎáõÛñ ·»Õ»óÏáõÑÇÝ¦ åÇ»ëÇÝ« áñÇ íñ³ 

Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ Çñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: 
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(իմգրքերը:Եսուղարկել էինրան:Դրանքտեղ էինհասել:) ընկանինձհա-
մարթանկուագահձեռքըհերոսուհի-բարեկամի,որնիմպատճառովկյան-
քումհերթովստացելևստանումէ՝բառիևգործիամենաուղիղիմաստով¦:

§ԲայցՁեզ,անձնապեսՁեզեսուզումեմսրբորենուերդումիպեսխոս-
տանալևինձկապելայդերդումով,որվաղվանիցամենինչկդրվիմիկողմ.
աշխատանքըկեռաևկշարժվիմեռյալկետից(խոսքըպիեսիմասինէ)¦:

Ոչինչչգիտեմայդպիեսիճակատագրիմասին:Անգամչգիտեմ՝ավարտ-
վա՞ծէայն:Հավանաբար՝ոչ:Գիտեմ,սակայն,որմեծթափիգործէ,կարծես՝
տրիպտիխէ:

Չէ՞որգիտեմկյանքիդրամանևդրաառջևհարգանքովուտխրությամբ
գլուխեմխոնարհում:

 Այո՛, առասպելականտարի: Փետրվարյան նամակիցավելի քան երեք
ամիսանց՝1960թվականիմայիսի30-ին Բորիս Լեոնիդովիչըվախճանվեց:
Խորհրդային իշխանության համար բավական հարմար. համաշխարհային
փառքովոչհարմարգրողը,որկանգնածէրկոկորդներին,հեռացավ:Դեինչ,
թունավորեցին մարդուն, Նոբելյան մրցանակից հետո թունավորեցին, հետո
բուժեցին,բուժեցին,բայցնամահացավ:Ամենինչկարգինէ:

 Մնաց գերեզմանը, հարազատների վիշտը: Իմ տանը՝ սրբապատկերի
տակ,այդգերեզմանիցվարսակիմիփունջկա:Եվինչ-որտեղպիեսիձեռա-
գիրը:

Սկսվումէդրամայիերկրորդմասը:Իմառջևմիշատլավլուսանկարէ.ինչ-
ործառիտակկանգնածէՊաստեռնակը՝գլուխըթեթևակիխոնարհած,աչքերը
կկոցած,բայցուրախչէ:Աջիցնրանթևանցուկէարելռուսմիկին՝բլուզով,գի-
րուկ,սիրոժպիտովժպտալով:Ձախիցռուսականհաճելիդեմքովմիանգամայն
դեռափթիթ մի աղջնակ է՝ նույնպես թևանցուկ է արել, նրա աչքերը նույնպես
ժպտումենհիացմունքով:Նաամբողջովինպատանեկությունէուհմայք:

 Այդ երկուսը Օլգա Իվինսկայան և իր դուստրն են: Այն Իվինսկայան,
որի՝ §ինձ համար թանկ ու ագահ ձեռքն¦ ընկան իմ գրքերը, մինչ Բորիս
Լեոնիդովիչը կկարդար դրանք: Նա §Դոկտոր Ժիվագո¦-ի Լարան է, ամեն
ինչպարզէ:Այդնրաերեխաներին(նաայրիէ)՝Իրինայինու Դմիտրիինհո-
վանավորեց Պաստեռնակը, երբ Ստալինի ժամանակներում Օլգան նստած
էրբանտում,իսկնրանքդեռերեխաէին:Այդնա՝ՕլգաԻվինսկայանէրան-
հանգստանումնրահամար,երբՆոբելյանմրցանակիցհետոխորհրդայինոչ
գրական բակապահ շնիկները հաչում էին նրա վրա, գոռում, թե նախոզից
էլվատնէ:ԱյդնրամասինէրՊաստեռնակնասում,թե՝նա§իմպատճառով
կյանքումհերթովստացելէևստանումէ¦:

 Եվ կանխազգալով՝ տառապում էր: §Կստանա¦ բառը չէր ավելացրել,
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բայցշատէրտագնապում:Նահիմամիայնգերեզմանիցկարողէտեսնել,թե
ինչպեսդատեցինՕլգային.Իրինայիննույնպեսդատեցին:Ստորձևովդատե-
ցին.փակդռներիհետևում:Յոթտարովդատապարտեցինմորը,երեքտարով՝
աղջկան: Մայրը մեղավոր էր, որ Սերջիո Անջելոն՝ նախկին իտալացի կոմու-
նիստն ու Ֆելտրինելլի հրատարակչության աշխատակիցը, Իվինսկայայի մի-
ջոցով Պաստեռնակին էրփոխանցելԱրևմուտքինրահոնորարներիցև 1960
թվականիհուլիսին(հենցՊաստեռնակիկենդանությանօրոքիրիսկխնդրան-
քով)ինչ-որմիգումարէլ՝Օլգային:Նրանդատեցին15-րդհոդվածով(զենքի,
պայթուցիկնյութերի,թմրանյութերիմաքսանենգությունևայլն):Իսկաղջի՞կը:
Աղջկան մեդադրեցին, որ դագիտեր, և նախապես մորը չէր մատնել: Դատի
ժամանակԻրինան, լսելովմեղադրանքը,գիտակցությունըկորցրեց: (Դրանից
առաջնրանարդենշատսիրելի§նվեր¦էինմատուցել.հարսանիքիցմիքանի
օրառաջ Ռուսաստանիցվտարել էիննրաերտասարդֆրանսիացիփեսացո-
ւին):Այո՛,այդլուսանկարը՝ՊաստեռնակըՕլգայիևԻրինայիմեջտեղում,սուր
ցավ էպատճառում: Բորիս Լեոնիդովիչը հարազատ հողում է, թողայն թեթև
լինինրավրա:Իսկնրամասինհիշողությունըբարիէուերախտապարտ,եր-
բեմն՝ լի հիացմունքով, ևայն երկարկմնակյանքի ընթացքում իրենայդքան
վիշտպատճառածայդհայրենիհողում:Այնտեղհավերժչիմնանաևոստիկա-
նականտեղամասը:Պաստեռնակիլավագույնստեղծագործությունը՝§Դոկտոր
Ժիվագոն¦՝ արարչական §Օգոստոս¦ բանաստեղծությամբ: Կենդանության
օրոք նկարագրեց իր թաղումն այնպես, ինչպես այն եղավ: Եվ Լարային էլ
կյանքում հավերժ հրաժեշտտվեց: Տերնազատեց նրանՕլգայի և Իրինայի
վերջին Գողգոթայիտեսարանից: Նայելով նրանցերկուսին՝անպաշտպանև
հիմա§ինչ-որմիտեղում¦տանջվելով,նույնիսկշփոթմունքիմեջեսընկնում:
Ինչ-որ անհարմարություն ես զգում քո սեփական ազատությունից: Ահա դու
ապրում,քայլումես,զգումես,սիրում,տառապում,բայցդուազատությանմեջ
եսևապրումեսմարդկայինպայմաններում:Իսկնրա՞նք:ԹողԱստվածուժտա
նրանց:ԻնչպեսգրվածէՋենովայիմերձակայքումիտալականմիհամեստտե-
ղանքինմոտիկզանգակատանը.§Dominusdettibifortitudinem¦1.

***

Ժամանակն առաջ է գնում: Պաստեռնակն ավելի ու ավելի գնում է
Հավերժություն:Երեքկեչինրագերեզմանիննույնձևովաղմկումենմոսկով-
յանքամուց:Ձմռանընրակիսանդրինկդրվիգերեզմանին:

 Սակայնեթեանընդհատնրանհիշումես,ուրեմնմարդըտիրապետում

1 ÂáÕ ²ëïí³Í ù»½ ³åñ»Éáõ áõÅ ï³ (É³ïÇÝ»ñ»Ý):
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էր հմայելու գաղտնիքին: Ինչո՞ւ §Դոկտոր Ժիվագոն¦ երկու անգամ բարձ-
րաձայնընթերցելուցհետոշատբանգորշուանհետաքրքիր էթվում: Հենց
դաէլիշխանությանհանելուկնէ:Քանիորչկաարվեստագետառանցիշխա-
նության:Միայնթեայդիշխանությունըվզիդփաթաթվածչէ,նրանովոչոքչի
սպառնումքեզ,տեղամաս չիտանում,այլ ինքն էանտեսանելիորենտիրում
քեզ:ՈչոքինձչիհրամայելգնահատելՏյուտչևին,ևահաինքնէտիրելինձ
առանցճիչիուարդենչիհեռանում:

Պաստեռնակի վերջին օրերի մասին պատմելիս նրա կինը լրագրողին
ասելէ,թենամահանալիսամենիցշատափսոսումէր,որայլևսգրելչիկա-
րող:Գրո՜ղ,եսճանաչումեմքեզ:Մերհիվանդություննանբուժելիէ:Ճանաչում
եմ և քո ոգու ջահելությունը, թեև քո կեցությունը հասել էրարդենարարչա-
կանսահմանին(§Մերկյանքիօրերըընդամենըմինչևյոթանասուննեն,իսկ
իմաստնությունը՝մինչևութսունը¦):ՆրաԺիվագոն՝բժիշկը,թվումէ՝մեծէհե-
ղինակից(ներքուստ),ավելիթախծոտէևհուսահատ:(ՏայգայիցնաՄոսկվա
է վերադառնում արդենփշրված նավով): Հոգնություն, տխրություն հենց իր՝
Պաստեռնակիմեջ,նրանամակներիցչեսզգում:Կյանքումնաշատբուռնէ
տառապել,բայցհասունտարիքում՝ոչ,երբեքանտարբերուզառամչիեղել:
Այս ձմռանը ինձ մտերիմ մեկը տեսել է նրան Պերեդելկինոյում. ըստ նրա՝
Պաստեռնակըշատկենսախինդէրուաշխույժ:

Իսկգրականություննուարվեստըխորը,ամուրէիննրամեջ:Կարծումեմ՝
հատկապեսիրտաքարյունության ու երիտասարդությանը բնորոշանառողջ
մտքիպատճառովէրնամիժամանակՄայակովսկուհետնույնխմբում,տա-
րուբերվումէրնաևհեղափոխությանմեջ.ինչ-որբաննրանդուրէրգալիսայդ
ամենի մեջ: Սակայն եկավ նաև հատուցման ժամը: Մահից քիչ առաջ դա-
տապարտումէրիրեն.§Մեզբոլորիսցնցածհիմնականուընդհանուրտարի-
ներինես՝իմանլրջությանպատճառով,հասցրիշատբաներշփոթելևմեղք
գործել...¦: §Ամենուր շտապում էինթարգմանել և հրատարակելայնամենը,
ինչըեսհասցրելէիթոթովելուխզմզելհատկապեսայդհիմարվայրիացած
տարիներին, երբ ես ոչ միայն դեռ գրել ու կարդալ չգիտեի, այլ ընկերասի-
րությունից դրդված և հօգուտ տիրող ճաշակի՝ փորձում էի ոչինչ չսովորել:
Ինչդատարկէրդաուլիշատախոսությամբ,ինչէլորչնշանակերորևէբանի
բացակայությունը,բացիմաքուրևկատարելապեսանպիտանդատարկաբա-
նությունից¦:

§Իմ կյանքը հեռու է հարթ լինելուց. ես շրջապատված եմ հոգսերով,
անհանգստությամբ, և ամեն քայլիս սպառնում են, թեթևասած,անսպասե-
լիությունները:Սակայնդառնություններիմեջհազիվթեառաջինտեղըչզբա-
ղեցնեն սարսափն ու հուսահատությունըայնպատճառով, որամենուր լույս
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աշխարհենբերումևհավանությունտալիսդրանց,ինչըեսուրախկլինեիմեկ
անգամևսմոռանալ,ևինչմտածումէի՝մատնելմոռացության...¦:

Նա իր երիտասարդության մասին դատում է չափազանցված, դաժան
խստությամբ,բայցորքանլավէայդինքնահիացումնուգեղեցկացումըհայելու
առջև:Նրամեջդաչկար,թեևփառքը,ավելիճիշտմարդկանցսերը,նա,այնո-
ւամենայնիվ,սիրումէր,բայցդաայնպե՜սմարդկայինէր:§Ընդհանրապես,կա-
տարածաշխատանքիևտհաճություններիհամարլավագույնպարգևատրումն
այն է, որ դարի լավագույն գրողները գիրք էին կարդում՝ մեկը ուրիշ լեզվով,
մյուսնէլ՝բնագրով¦:Ի՜նչհեքիաթայինէայդամենը,ի՜նչանհավատալի¦:

Ապշեցուցիչ են նրա սեփական ճակատագրի ելևէջումները: §Եվ միայն
այդ առասպելականտարին բացեց իմ առջև հոգեկանանցախուցերը, սա-
կայն միանգամայն այլ կողմից: Ե՛վ Ֆաուստի մասին ես գրեցի գերմանե-
րեն ՝ Շտուտգարդից եղած հարցմանն ի պատասխան, որտեղ կան Faust
GedenkstՊtte1, և՛ Լոնդոնումանգլերեն Ռաբինդրանաթ Թագորի (բոլորովին
ոչհիացական)կենսագրությունը,և՛Իտալիայում՝ֆրանսերենժամանակակից
բանաստեղծինշանակությանմասին:Եվթեթևացա:Բայցի՜նչտարօրինակէ
այդամենը, այնպես չէ՞: Պարզվում է՝ կարելի է և մտածել¦: Այսինքն՝ մտա-
ծել,ինչպեսդուեսուզում,ինչպեսմտածումես,ևոչթեինչպեսկուղորդեն:
§Ես§ՖաուստըուղարկելեմՁերաղջկան¦:Ահաթեինչափսոսանքովուցա-
վովենուղեկցվումիմայստարվաաշխատանքները:Ոչմիդեպքումինձթույլ
չտվեցին այդ աշխատանքներին կից սեփական առաջաբան ուղարկել: Իսկ
գուցեհենցդրահամա՞րեմթարգմանելԳյոթեին,Շեքսպիրին:Ինչ-որբացա-
ռիկ,անսպասելիմիբանմիշտիհայտէեկելայդդեպքումևայնէլ՝ինչպե՜ս:
Միշտձգե՜լ էայդնորը՝կենդանիմտածվածև հակիրճտեղեկացրած: Բայց
այդ §մտավորաշխատանքի¦ համար մենք ունենքայլ մասնագետներ, մեր
գործըմիայնռիթմերըհարմարեցնելնէ¦:

Այո՛, և Լոզինսկին (Ռուսաստանում §Աստվածային կատակերգության¦
թարգմանիչը) ստիպված եղավ հարևանությունանելառաջաբանի հետ, որ-
տեղ Մարքսը և Էնգելսը հավանություն են տալիս բանաստեղծին և նրան
տալիս են ուղեգիր դեպիխորհրդային հրատարակչություն: Դանթեի համար
հարկավորեղանՄարքսնուԷնգելսը,իսկ§Ֆաուստ¦-ի՝Պաստեռնակիթարգ-
մանության ներածության մեջ ստիպված եղան ընթերցողներին բացատրել,
որ պոեմում հաճախ հանդիպող Աստված բառը պետք է հասկանալ ոչ այն
իմաստով,ինչըորէ,այլհատուկ(§պիկկվիկյան¦իմաստով-Զ.Բ.) ,այսինքն՝
ԱստվածըստէությանԱստվածչէ,այլնմանէինչ-որ§սոցիալականհարաբե-
րություններիուժերի¦:

1 ä³ïÙ³Ï³Ý ü³áõëïÇ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ:
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Պաստեռնակի ճակատագիրը մեր գրականության ամենազարմանալի
ճակատագրերիցմեկնէ՝ողբերգականիևհերոսականինրբերանգով:Ստա-
լինիժամանակողջմնալ(հրաժարվելովմիջնորդագիրստորագրելաջկոմու-
նիստներիմիամբողջխմբիմահապատժիենթարկելուց),տարիներովմիայ-
նակ նստել Պերեդելկինոյում, հանկարծ ստանալ Նոբելյան մրցանակ, ողջ
աշխարհում հայտնի դառնալ §Դոկտոր Ժիվագո¦ վեպով, սիրել Հայրենիքն
այնպես, ինչպես նա և արտասահմանցիների որոտընդոստ ծափահարութ-
յուններիպահին§յուրայիններից¦ստանալապտակհենցայդ1959-ին՝նրա
համար§առասպելական¦այդտարում:

Պաստեռնակնուժեղմարդէր:Այնուամենայնիվ,նմանհալածանքնօրեր
չի ավելացնում: Ինչ արած, հասան իրենց ուզածին: Օրերը կրճատեցին:
§Առասպելական¦ տարին, համաշխարհային փառքի տարին, պարզվեց՝
վերջինն է: Գրականության ոստիկանները կարող են հանգիստ լինել. չկա
Պաստեռնակը:Ահաարդենկեստարիէ,ինչննջումէնադաժանհայրենիքի
հայրենիհողում: Փառավորլուսանկարները(արտասահմանյան)մեզհամար
տպավորիչդարձրիննրաթաղումըևնրադեմքը՝բացդագաղում.այդդեմ-
քըհատուկ,բարձրուհանդիսավորտեսքուներ:Դագաղըշրջապատվածէր
սիրելիներով.իրենցուսերիննրասիրելիներըինչ-որվերստերովտանումեն
նրան դեպի գերեզմանոց, ճիշտ նույն բաց դագաղով, ինչպես իմ մանկութ-
յանտարիներին ռուսականգյուղում ննջեցյալներին էինտանում. ռուսական
դեմքերը,ռուսականանտառը,կեչիները,որոնցկողքովանցնումէրթափորը,
ռուսական փայտե կամրջակը՝ այնքան աննշան իր պարզությամբ, սակայն
նրա վրայով բարեհաջող ձգվում է հազար և ավելի մարդկային ժապավե-
նը.այդամենըխոցումէ:Դանդաղ,բայցսիրովևառանցմուրճումանգաղի
Պաստեռնակնառաջէշարժվումդեպիհավերժություն:

Մոսկվայից կնոջս Պաստեռնակի գերեզմանից ուղարկել էին վարսակի
երկուփոքրիկփունջ:Երկուսնէլտանըդրվածէինսրբապատկերիտակոր-
պեսփառապանծմասունքներսիրոև հիշողության.մեր Պաստեռնակը,մեր
հողըսնելէնրան,ինչպեսայդհամեստչորացածվարսակը:

Եվահամեզայցելեցարտասահմանցիթարգմանչուհիև Պաստեռնակի
երկրպագուհի կոմսուհիՊրուայրը: Կինս միփունջը նրանտվեց: Նագրկեց
կնոջսևհամբուրեց:Ֆրանսուհուաչքերընույնպեսարցունքոտվեցին,ինչպես
արցունքոտվումենռուսներիաչքերը:Եվդալավէ:Եվդաուրախալիէ:Ֆրան-
սիանիրկրծքինսեղմեցռուսականվարսակիխեղճփունջըևայնտարավիր
հետորպեսհիշողություն,որպեսսիրոնշան:

ՌուսերենիցթարգմանեցԿարինեØեսրոպյանը

Բ Ո Ր Ի Ս  Զ Ա Յ Ց Ե Վ
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Կան մնայուն, անփոփոխ, Բարձրյալի կողմից մեզ տրված արժեքներ,
որոնցմենքկրումենքմերարյան,մերգենիամենասրբազանխորքերում:Եվ
ժամանակներըորքանէլհոսեն,ինչզարգացումներէլմեզ`կտրելովանգամ
ինքներս մեզնից, խելահեղ թռիչքների տանելով, նույնքան խելահեղ բար-
ձունքներիհասցնեն,միևնույնէ,այդարժեքներըմարդկությանհամարմնում
եննույնչափկարևոր,մերհոգուևէությանամենաանհրաժեշտբաղադրիչը...
Այլ բան է` կարևորվա՞ծ, թե՞անտեսված,փայփայվա՞ծ, թե՞ ջնջված:Դրանք
մարդու հոգու ողնաշարնենասես, որըեթեխախտվեց,փշրվեց`մարդաս-
վածնարդենդադարումէիրճիշտգոյությամբշարունակվել:

Ավելիճիշտ,երբայդիվերուստտրվածնուաստվածայինըջնջվումենմարդ-
կայինհոգումևփոխարինվումկեղծուսխալարժեքներով,այլևսխոսելԱստված
ևմարդկապիմասին,լիարժեքմարդասվածիմասին՝անհեթեթէդառնում:

Այդհաստատունարժեքներիցմեկնընտանիքնէ:
Այնկյանքիզարգացումներիարդյունքչէ,առաջինմարդկանցհետարդեն`

ծնողականնվիրվածությանևպատասխանատվությանձևով,որպես`Աստծուց
թելադրվածգոյատևությանկարևորպայման,ընտանիքիձևավորումըինքնա-
բուխկերպովիրընթացքնէսկսել:Այդնույնթելադրանքնէդրվածնաևթռչուն-

ՆԱՆԵ
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ներիուկենդանիներիմեջ,որոնքնույնպես,երբեմնանգամինքնազրկմանու
զոհաբերություններիգնովձագուկներինմեծացնումուհանձնումենկյանքին:

Այլկերպլինելչէրկարող:Նորաշխարհեկածէակըչէրկարողճիշտձևավոր-
վելուկայանալկյանքիդժվարիներթիհամար,եթեչլինեինընտանեկանջերմութ-
յուննուտաքուկգիրկը,ծնողներիգուրգուրանքը,նրանցկյանքիդասերը:

Բնականաբար,քրիստոնեականշրջանումընտանիքիդերնուամրությունն
ավելիենկարևորվում,ավելիճշտվումէդրանցաստվածայիննախակերպը:

Եվնույնքանէլբնականէ,որնորժամանակներում,գլոբալիզացիաևայլ
բազումանուններովգործընթացըիր`Աստծունևմարդունընդդեմհրեշավոր
ծրագրերովունպատակներովպետքէառաջինհերթինհենցփորձերխարխ-
լելայդաստվածայինարժեքները՝ դրանքփոխարինելով լրիվ հակառակով`
չարիարժեքներովևպատվիրաններով:

Ընտանիքնինքը,լինելովքրիստոնեականարժեք,նաևիրհիմքումհենց
քրիստոնեական արժեքներն ունի որպես գոյատևության երաշխիք` սեր,
նվիրվածություն,բարոյականորոշակիչափանիշներ:

Դրանց դեմառանձինպայքարելն էլանուղղակիորեն գործում է ընտանիքի
դեմ:

Փաստորենուղղակիևանուղղակի,բոլորհնարավորևանհնարմիջոցնե-
րովձգտումենկազմալուծելընտանիքը:

Դահամաշխարհայնականներիվերջնականնպատակներիմեջկարևոր-
ներիցմեկնէ:

Որովհետևազգիշաղախնուհիմքըլինելուցբացի,այննաևմարդանհա-
տիճիշտձևավորման`սիրո,գուրգուրանքի,ավանդականարժեքներովդաս-
տիարակությանօրրաննէումարդուգոյությանևկյանքիիմաստը:

Չկաընտանիք` չկամարդասվածըիր՝իվերուստվերապահվածդերով:
Դաարդենմիողբերգական,միայնակ,իմաստազուրկէակէ,որըզուրկէկյան-
քըիմաստավորողարժեքներից,որոնցհամարկարողէրանգամպայքարել:

Նրան,բնականաբար,կարելիէշատհեշտղեկավարել,ուղղորդել,տիրել,
ոչնչացնել:Բաժանիր,որտիրես:Ոչնչացրուընտանիքը`միմյանցարյամբու
բնազդովնվիրվածմարդկանցայդմիավորումը,ևկկարողանասխեղճուան-
պաշտպանմարդ-միավորինհանելհաշվից:

Իսկչէորարդեն,հայտնիհաշվարկներով,վեցմիլիարդըավելորդէայս
մոլորակում: Մոլորակին իշխելուպատրաստվողներին կես միլիարդ ստրուկ-
ներըլիուլիբավարարեն:

Եվ,սկզբումգործելովգաղտնաբարուդավադիրխորամանկությամբ,նրանք
շատ բան հաջողեցին և հաջողում են... Կարճ ժամանակահատվածում գլո-
բալիստներըմարդասիրական,խաղաղասիրականամենատարբերանուննե-
րով ու դիմակներով քողարկված սողոսկեցին երկրներից ներս,խառնվեցին
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նրանց կյանքին ու ավերած դուրս եկան կամ դեռ շարունակում ենավերել:
Մենք բոլորս ենքտեսնում, թե ինչպեսարդեն մոլորակով մեկ ծավալվում ու
տիրաբարիշխումէստորը,դաժանը,ցածրը,գարշելին,անբարոնուգռեհի-
կը:Այդպեսկարելիէթվելութվել: Հիմնականնարվելէ,և հիմանրանքայն-
քանէլթաքնվելուկարիքըչունեն:

Նրանքգիտեն,որմենքգիտենք:Պարզապեսարդենուժնուխոսքիիրա-
վունքնիրենցձեռքումէ:

Բոլորին է պարզ, թե դրսում ինչ հաջողություններ կան ընտանիքների
քայքայման հարցում: Ամերիկյան, եվրոպական ընտանիք ասվածն արդեն
իսկականընտանիքիհեռունմանություննէմիայն`իրթույլուերերունհիմքով:
Ծնող-երեխա հարաբերությունները չունեն այլևս այն իրական կերպը, որն
անհրաժեշտէճիշտերեխա-մարդ-անհատդաստիարակելուհամար:Եվերե-
խանդաստիարակվում էդրսում,դրսից`բռնությամբ,շեղվածովուանբարո-
յովլեփլեցունհեռուստաեթերով...ևայլնով:Միխոսքով,արդենպետքէընդու-
նենք,որոչմիայնդրսում,այլևհենցմեզմոտէլհիմնականումերեխաներին
դաստիարակումենհամաշխարհայնականները...

Եվբնականէ,որայդպիսինէդառնումհասարակությունը`խեղված,սուր
զգայությունների,հաճույքների,բռնությանմոլուցքովբռնված:

Դրսումարդեներկրներկան,որտեղերեխաներիցզրկումենծնողներին,
ինչէթենրանքերեխայինտեղեկացրելեննրասեռայինպատկանելիությու-
նը:Չէորդաայժմամենմարդինքըպետքէորոշի:Սաարդենչարիբացա-
հայտքրքիջնէ,խայտառակությանգագաթը,որիդեմգրեթեոչինչչիարվում:
Մարդու իրավունքների անվան տակ արդեն մարդուն չարից ոտնահար մի
խղճուկգոյությանենդատապարտումօրօրիավելիուավելի:Եվդահիմնա-
կանումհաջողվումէքրիստոնեականերկրներում...Ինչո՞ւ...

Ցավալի է լսել, թե ինչպես են եվրոպական եկեղեցիներում անգամայդ
շեղվածբարքերնիրենցշեմիցներսթողնումևօրհնումանգամ:

Փաստորեն,այնարժեքները, որոնքհենցընտանիքիամրությանհիմքն
են,օգտագործվումենորպեսընտանիքիներսումանընդունելիևայնխաթա-
րողերևույթներ,առիթդառնումընտանիքըոչնչացնելուն:Աբսուրդ,ծուռհայե-
լիներիաշխարհ...

Բայց թողնենք դրսի աշխարհն ու գանք մեզ: Համասեռամոլությունը, այդ
սոդոմգոմորյան ախտը դրսում պարտադրանքով, խորամանկությամբ, ինչպես
ասեստարածելով,այժմփորձումենայլասերելմերերկիրըհամառորենփաթա-
թելովմերպարանոցներին:Ընդդիմանո՞ւմենքինչպեսպետքնէ,կարծումեմ՝ո՛չ:

Սակայնմեզմոտդեռևսերեխաներինծնողներիցվերցնելուհամարայն
օգտագործելչենկարող:Այսհարցումդեռճանապարհունենանցնելու:

Բայցէլինչի՞համարենհամաշխարհայնականներիբազումհոգեբանա-
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կանինստիտուտները`Թավիստոկիինստիտուտևայլն,որտեղմանրակրկիտ
կերպովմշակվումենմարդկությունըհնազանդստրուկներիվերածելումեխա-
նիզմները...  ինչի՞ համար են, որարագ չկարողանանամեն երկրի համար
տվյալպահինավելիհարմարմեխանիզմգտնել:

Եվահա,որպեսայսպահիհամարպատրաստի§մեղադրանք¦ընտրվել
էհայընտանիքներումիբրևթեառկաբռնություններիխնդիրը:Երբսահարց
էլչէ.եթեանգամիրականբռնությաններկայությունըկա,ամուսիններինբա-
ժանվել ոչ ոք չիարգելում: Արդեն կազմակերպություններ կան լրջորենայդ
ընտանեկան բռնություն կոչված հարցով զբաղվող: Բնականաբար, ոմանք
գոհենաշխատանքև փողգտածլինելուց,որոշկանայքէլ`իրենցհանդեպ
ուշադրությանուհոգատարությանայսցույցերից:Իսկհոգատարությանպա-
կասհիմաովասեսչունի:

Եվ առաջին հայացքից անմեղ ու մարդասիրական միջամտությունն ու
չակերտավոր օգնությունը հայ կանանց՝ իրականում խիստ վտանգավոր մի
նպատակիմիտվածգործընթացեն:

Երբ պահը գա, ամուսնուն որպես բռնակալ, կնոջը` կամազուրկ համա-
րելով, հանգիստ կարող են մեզ մոտ էլ անել այն, ինչ արվում է այժմ որոշ
երկրներում:Երեխաներինկվերցնենծնողներից:Այնէլհայերեխաներին:Ողջ
աշխարհըգիտիմերգենիբարձրորակլինելը,ևողջաշխարհնէայնիրենով
անելուտարբերհնարանքներփնտրում:Մինչդեռհայընտանիքումտղամար-
դուդերիկարևորումըևդրաշնորհիվնրակերպարիխիստլինելըմերազգի
պատմությանունրագոյատևությանխնդիրներիհետէձևավորվել:Եվինչ-որ
տեղազգիպաշտպանությանմեխանիզմումիրկարևորդերնունի:

Այսձևովշատայլհարցերէլփորձեցինբարերարիանվանտակլուծելմեզ
մոտ`ասենքհենցաղքատությանվերացմանծրագիրը:Այնավարտվեցերկ-
րում աղքատությունն ու գործազրկությունն ավելի անլուծելի հարց դարձրած
և դեռաշխատասերազգիկերպարինգումարվածմուրացկանություննուծու-
լությունը: Չէոր չնչիննպաստից չզրկվելուպատճառովշատերըհրաժարվում
եննույնչափիչնչինաշխատավարձից:Պարզ,հասկանալիթակարդ:Իսկայդ
ամենընույնպեսդառնումէխնդիրընտանիքիգոյատևությանհամար:

Ընտանիքիթուլացմանգործում ոչպակասկարևոր է լուրջխնդիրդար-
ձած՝սերունդներիմիջևխորացողանդունդը:Այստեղդարձյալգործիդրվեց
նույն մոտեցումը` միխմբի (փոքրամասնության) նկատմամբ ուռճացված ու-
շադրությունը մյուս խմբի (մեծամասնության) հաշվին: Իհարկե, արդյունքում
երկուսիհամար էլբացասականելքիպայմանով:Այլկերպասած,դարձյալ`
բաժանիր,որտիրես:

Մարդկանց`երիտասարդությունիցայնկողմգտնվող,հասուն,գիտելիքներով
ուփորձովհարուստ,եռանդուն,կյանքիիսկականորակապահովողմասըհայտն-
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վեցկյանքիցդուրսվիճակում:Երիտասարդությունընորմալկերպովընդունեցիր
գերակայությունը`այդպիսովհրաժարվելովմեծիհանդեպավանդականհարգա-
լիցևակնածալիցվերաբերմունքից: Դաև մեծահասակներին էզրկում լիարժեք
մարդլինելուգիտակցումիցևդերից,ևերիտասարդին: Քանիորվերջինսայլևս
իրհամարչունիփորձառուևիմաստունօրինակևառաջնորդող:Մերեթերըողող-
վածէ(ևոչմիայնեթերը)կյանքիցոչինչչհասկացող,բայցբոլորինկյանքիդաս
տվողայդպիսի§ջահելությամբ¦:Այսկերպազգըհեռուգնալչիկարող:

Ամենդեպքում, համաշխարհայնականների համարհայ ընտանիքի հետ
կապվածգլխացավանքըշատէ:Մերարյանզորություննիրեննանումէ:Շատ
արվածիդիմացդեռքիչնենհաջողում:Այստեղնորիցօգնությանենգալիս
հոգեբանականինստիտուտները`հանճարեղլուծումգտնելով:Եթեդժվարութ-
յուններկանընտանիքըերկրիներսումխարխլելուգործում,այդգործընթացը
կարելի է կազմակերպել երկրից դուրս: Հայ ընտանիքը իր պապերի հողից
հեռուանպաշտպան ուանզոր մի բան է դառնում, ինչպես Արշակ Երկրորդ
արքանԱնհուշբերդում`օտարիհողինոտքդնելիս:

Եվ ահա մեծ թափ ստացած արտագաղթը: Նրանց համար կարևոր շատ
հարցերիհետնաևայսմեկնէավելիհեշտացվածուարագտարբերակովլուծում:

Բայց պարզապես քննարկելու, զարմանալու ժամանակները վաղուց անցել
են:

Այս խարդախ ժամանակներում գոյատևելու համար լուրջ հակակշիռ է
պետք ստեղծել նրանց ամեն մի քայլին: Քանի որ այս մարտահրավերները
նորմալպատերազմներիպեսսովորականկռվիկանոններովչենընթանումև
հենցդրանովէլավելիենվտանգավոր,նույնկերպէլ`ոչսովորականկանոննե-
րով,առավելճկունությամբպետքէլինիդրանցհակազդելը:Ճակատճակատի
իհարկեհնարավոր էլ չէ,բայցինչպեսիրենքսկզբում,մենք էլ`որտեղպետք
է`քողարկված,որտեղհնարավոր է`բացահայտ,պետքէմերպայքարըծա-
վալենք: Պետքէընդդիմանալայնամենին,ինչպարտադրանքովարդենմեծ
չափով մեր իրականությունն է դարձել: Ջնջում են մեր մշակույթը`այնավելի
շեշտված պետք է ներկայացնենք, բարոյականությունն են խարխլում, ավելի
ամրացնենքայնևայլն,ևայլն:Միաժամանակ,բնականաբար,աշխարհիբե-
մինմիավորվելու համարփնտրելովամենմիուժ, որը նրանցդեմ է ձևավոր-
վում՝§Իմթշնամութշնամինիմբարեկամնէ¦սկզբունքով:

Եվընտանիքիամրությանհամարպետքէլրջորենլուծումպահանջելար-
տագաղթին, գործազրկությանը, վերջ դնել այս մարդ-անհատի ուռճացված
իրավունքներիպաշտպանությանը`ազգի,մեծամասնությանհաշվին,երկիրը
ազատուվայրիշուկայիևօլիգարխիականբռնատիրությանվերածածվայրի
կապիտալիզմին,ևայդամենըմեզհամառորենպարտադրողԵվրամիության
գիրկընետվելուջանքերին:

ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵ ՐԻՑ ՄԵ ԿԸ
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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 ïå. Ù³ÙáõÉ 
î³é³ï»ë³ÏÁ` Ghabuzian Mymekh 

îå³ù³Ý³ÏÁ` 200


