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Ավելորդ է ևս մեկ անգամ նշել
համացանցի բացառիկության,
հաղորդակցության եզակի
հնարավորությունների և
առավելությունների մասին,
թերևս արդեն կարիք էլ չկա որևէ
մեկին ապացուցելու համացանցի
կարևորությունը: Իսկ
գրականության ասպարեզում
ինտերնետային հեղափոխություն,
այո, սկսվեց: Համացանցային
առաջին գրական լուրջ
ներկայությունը թերևս 2002թ.
<<Բնագիր>> ամսագրի
էլէկտրոնային տարբերակն էր,
որը մեկ ամսում մոտ 50.000
այցելու էր արձանագրում. հետո
արդեն կամաց-կամաց
ձևավորվող գրական վիրտուալ
հեղաշրջում: Անկախ
տարատեսակ ընկալումներից,
հայկական գրական վիրտուալ
աշխարհը նվաճումներ
արձանագրել է: Եթե մի քանի
տարի առաջ գրական կայքերում
տեղադրվող
ստեղծագործությունները, գրեթե
առանց բացառության,
տպագրված էին լինում, այսօր
արդեն ունենք գրական կայքեր,

որոնք հենց իրենք են ստեղծում
հեղինակներ (<<Գրողուցավ>>),
կայքերի շուրջ ձևավորվող
գրական ակումբներ, որոնք
հանդես են գալիս տարբեր
նախաձեռնություններով`
թարգմանություններով,
հարցազրույցներով (<<Գրանիշ>>,
<<Դիպվածք>>):
Այս տարածքում առանձնակի
նշանակություն ունի
<<Ինքնագիր>> գրական կայքը.
վերջին մրցույթի
անավարտության պատճառով
կայքից որևէ ստեղծագործություն
չենք առանձնացրել:
<<Գրեթերթի>> այս տեսակ
առանձնացում-հավաքագրումը
միտված է թերթային տարածքում
բերել` իրար կողքի ներկայացնել
վիրտուալ գրականերիտասարդական
աշխուժությունը, գրական
տարբեր խմբերի հակադիր
հայացքները ու դրանով
առանձնացվող ժամանակակից
գրական դաշտի
հետաքրքրությունն ու
կարևորությունը:

վահրամ դանիելյան

Վարդան Գրիգորյանի "վեպերը"
ÆÙ Ý³Ëáñ¹ μáÉáñ ·áñÍ»ñÁ ÍÝí»É ¿ÇÝ ÅËïáõÙÇó,³Ûë ÝáñÁ Ï³ñÍ»ë ÍÝí»Éáõ ¿ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ó·ïáõÙáí:
ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý

ÆÙ ë»Õ³ÝÇÝ ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ »ñ»ù ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ð³í»ñÅ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓ, ¸³ñ
ÏáñëïÛ³Ý »õ Ø³ÝÛ³ ³Ûñù, í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ï³ñμ»ñ³ÏÝ ¿ Ù»ÏÑ³ïáñÛ³Ïáí: ÈáõÛë ¿ ï»ë»É 2011-ÇÝ:
¶ñùÇ Ï³½ÙÇÝ Ýßí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ³ÝáõÝÁ, »ñ»ù í»å»ñÇ í»ñÝ³·ñ»ñÁ »õ Å³Ýñ³ÛÇÝ μÝáõÃ³·ÇñÁ` å³ïÙ³í»å»ñ: ´³óáõÙ »Ù ·ÇñùÁ, ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ ÝáõÛÝ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý ¿, Ù»Ï ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ùμ` “å³ïÙ³í»å»ñ“Á ÷áË³ñÇÝí»É ¿ “í»å»ñ“ μÝáõÃ³·ñáõÙáí:
ºÃ» å³ïÙ³Ï³Ý í»å»ñÁ Ï³Ù å³ïÙ³í»å»ñÁ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý »ñÏáõ ï³ñμ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ »õ »ñÏáõ
ï³ñμ»ñ Å³Ýñ³Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ³ÝóÛ³ÉÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý »õ Ý»ñÏ³ÛÇ í»åÇ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÷áñÓáí, ³å³ ¹ñ³Ýó` ëï»ÕÍáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ³ÛÉ»õë »ññáñ¹ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ: ºë ³Û¹ »ññáñ¹ Å³Ù³Ý³ÏÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Ýí³Ý»Ç ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ï³Ù í»ñÁÝÃ»ñóáõÙÇ Å³Ù³Ý³Ï: ÀÝÃ»ñóáÕÇ áõ
Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇ ¹Ç³Éá·Ý ³ÛÉ»õë áã Ã» å³ïÙ³Ï³Ý í»åÇ Ï³Ù å³ïÙ³í»åÇ, ³ÛÉ Ñ»Ýó í»åÇ Ñ»ï ¿: ºññáñ¹
Å³Ù³Ý³ÏÁ ÷áñÓ»Éáõ ¿ ÙÇ³íáñ»É Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³ÏÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ Ýáñ ÙÇ³íáñÇ Ù»ç` ë»÷³Ï³Ý ¹Ç³Éá·Á áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõñ»ÙÝ, ³Ûë ÝÛáõÃÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÇÝÓ Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý í»åÇ Ï³Ù
å³ïÙ³í»åÇ í»å ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ÁÝÃ»ñóáõÙÁ ÅËïáÕ í»ñÁÝÃ»ñóáõÙÁ: ²Ûëï»Õ ·ñáÕÇ »õ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ »ÝÃ³ï»ùëï, ÇëÏ ï»ùëïÁ ÁÝÃ»ñóíáõÙ ¿ áñå»ë Ï»ñå³ñÇ »õ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ, Îáëï³Ý ¼³ñÛ³ÝÇ Ó»õ³Ï»ñåÙ³Ùμ`áã Ã» “å³ïÙ³Ï³Ý í»å“, ³ÛÉ “ÙÇ ù³ÝÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ“:
¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ í»å»ñÁ åáÉÇýáÝÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ »Ý: äáÉÇýáÝÇ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ ÙÇç»õ Í³·³Í Ý»ñùÇÝ Ï³Ù ³ñï³ùÇÝ Ý»ñÑ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ä³ïÙáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ »õ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ û·ï³·áñÍ»Éáí áñå»ë Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý å³ïñ³Ýù`³ÛÝ hÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ í»åÇ Ý»ñùÇÝ
ï³ñ³ÍùáõÙ »õ í»åÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ ßÝáñÑÇí: äáÉÇýáÝÇ³Ý ëï»ÕÍáÕ Ó³ÛÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é Ï»ñå³ñÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý Ó»ñμ³½³ïí»É Çñ»Ýó å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó: àõß³¹Çñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÏÝÏ³ï»Ýù, áñ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ·ñ»Ã» μáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñÁ í»å»ñÇ ý³μáõÉ³Ý»ñÇ Í³í³ÉÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëÏ½μáõÝù³ÛÇÝ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñ »Ý áõÝ»ÝáõÙ: ²Û¹ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ å³ïÙ³Ï³Ý Ï»ñå³ñÇó íÇå³Ï³Ý Ï»ñå³ñ ÁÝÃ³óùÝ áõÝ»Ý:
î³ñ³Í³Ï³Ý ³éáõÙáí ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ íÇå³Ï³Ý áõÕÇÝ` Êáñ ìÇñ³åÇó ¹»åÇ
Ø³ÝÛ³ ³Ûñù. ³é³çÇÝÁ` å³ïÙ³Ï³Ý, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á íÇå³Ï³Ý Ñ³Ý·ñí³Ý ¿, ³é³çÇÝÁ` Èáõë³íáñãÇÝÁ,
»ñÏñáñ¹Á` ¶ñÇ·áñÇÝÁ (Ø³ÝÛ³ ³Ûñù): ä³ïÙáõÃÛ³Ý μ»éÁ ï»ùëïáõÙ ³Ù»Ý³ß³ïÁ ³ñù³ÛÇ áõë»ñÇÝ ¿:
îñ¹³ïÁ í»åÇ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ñË³ÛÇÏ Ï³éÝ³í³ÉÁ` ³é³ëå»ÉÁ Ë³Õ³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ëá½³Ý³Éáõó ÙÇÝã»õ Ñ³ÕÃáÕ ½áñ³í³ñÇ ÍÇñ³ÝÇÝ Ñ³·³Í å³ï»ñ³½Ù»ÉÝ áõ Ñ»ñáë³Ý³ÉÁ: êÛáõÅ»ï³ÛÇÝ ·ñ»Ã»
μáÉáñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ³ñù³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍáÕÇ, Ï³éáõóáÕÇ áõ å³Ñå³ÝáÕÇ ¹»ñáõÙ ¿, ·ñ»Ã» ãÇ
³ÝÓÝ³Ï³Ý³ÝáõÙ: ºÃ» ÝÙ³Ý ÙÇ Ñ³ïí³Í ¿É Ñ³ëáõÝ³ÝáõÙ ¿ ï»ùëïáõÙ, ³å³ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ßÕ³ñßáõÙ ¿ ³ñù³ÛÇ ÙÇ³ÛÝáõÃÛ³Ý ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: ²Ýí»ñç Ï³ëÏ³ÍáÕ ¶ñÇ·áñÇ íÇå³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»éíáõÙ ¿
³ñù³ÛÇ å³ïÙ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ, »ñμ ¶ñÇ·áñÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë Ù»Ïáõë³ÝáõÙ ¿ Ø³ÝÛ³ ³ÛñùáõÙ,
³ñù³ÛÇ Ùáï »Ý ëÏëíáõÙ íÇå³Ï³Ý³óÙ³Ý ï³ññ»ñÁ, îñ¹³ïÝ ¿ ëÏëáõÙ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ áõ ³ÝÁÝÏ³É»ÉÇ
¹³éÝ³É Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇ áõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. “ºñÏ³ñ ³åñ»ó, ß³ï »ñÏ³ñ` Ñ³ÕÃ³Í Ù»éÝ»Éáõ,
³ÝÏ³ñ»ÉÇÇÝ Ó·ï»ó` ³Ýå³ñï ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Þ³ï ÇÙ³ëïÝ³ó³í` ³ñù³ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÆÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ Ë»ÝÃÇ Ñ³Ù³ñáõÙ áõÝ»óáÕ ëñμ»ñÇ áõ Ã³÷³é³Ï³Ý ù³ñá½ÇãÝ»ñÇ »õ áã Ã» ³ñù³Ý»ñÇ ßÝáñÑÝ ¿: ÆÙ³ëïáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÁ Êáñ ìÇñ³åÝ áõ Ø³ÝÛ³ ³ÛñùÝ »Ý »õ áã Ã» ³ñù³Û³Ï³Ý ·³ÑÝ áõ Ã³·Á: àõÅáí ï»ñáõÃÛáõÝ
ëï»ÕÍ»ó, áõß³ó³Í ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùμ ÏáñÍ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ: Ø»ÏÇ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ å³ïÇÅ ¿ ÙÝ³ó³ÍÇ ·ÉËÇÝ:
Ð³Ù³ËáÑ ã·ï³Í ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ í³ï ¿ Ë»ÝÃáõÃÛáõÝÇó: ²Ñ³ Çñ»Ý ï³ÝáõÙ »Ý ÷³Ï»Ý ²ÝÇáõÙ, »ï å³Ñ»Ý Ýáñ §³ÝÙÇï¦ ³ñ³ñùÝ»ñÇó“ (¿ç 690): ²ñù³ÛÇ áõ ¶ñÇ·áñÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ` Çñ»Ýó
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ³é³çÇÝÁ ÉÇÝ»Éáõ Ý»ñùÇÝ å³Ûù³ñÁ, Ýñ³Ýó ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë ÙÇÙÛ³Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ ÇÝùÝ³Ý³É: Ð³ÝáõÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍÇ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ã³ï»ñ³Ë³ÕÁ í»ñçÝ³Ï³Ý ë»å ¿ ËñáõÙ »ñÏáõëÇ ÙÇç»õ. “´³Ûó ·Çï»ÇÝ, áñ ²ñù³Ý »ñμ»ù ¶ñÇ·áñÇÝ ãÇ Ý»ñ»Éáõ Çñ»Ý §¹Çí³Ñ³ñáõÃÛáõÝÇó¦ ³Ùáù»ÉÁ, ¶ñÇ·áñÁ
Ýñ³Ý` Çñ»Ý Ë»ÕÏ³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ñÓÝ»ÉÁ“ (¿ç 495): ²Ûë Ï»ñå³ñÝ»ñÁ, å³ïÙáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ Ñ³Ý·áõÛóÇó ÉÇÝ»Éáí, ÙÇ³ëÇÝ ÝáõÛÝ í»åÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ã»Ý ï»Õ³íáñíáõÙ. Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ μ³Ý³í»×Á ÙÛáõëÇ Ñ»ï ã¿, ³í»ÉÇ ×Çßï` ¹ÇÙ³óÇ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ã¿, ³ÛÉ Ýñ³ å³ïÙ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý: ºñμ »ñÏáõëáí
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý å³ïáõÙÇ ÝáõÛÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, ÝÏ³ïíáõÙ ¿, áñ »ñÏÇñÝ áõ ³½·Á ÷ñÏ»Éáõ »ñÏáõ Íñ³·ñ»ñÇ
μ³ËÙ³Ý Ñ»ï ·áñÍ áõÝ»Ýù` ã³÷³½³Ýó ËáñÝ ¿ ³é³ëå»ÉÇ ÏÉÇß»Ý, »õ íÇå³Ï³Ý ¹Ç³Éá· ãÇ ëï³óíáõÙ:
¸Åí³ñ ¿ íÇå³Ï³Ý³óÝ»É ³Ûë Å³Ù³Ý³ÏÁ îñ¹³ïÇ áõ ¶ñÇ·áñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ßñç³Ýó»Éáí, μ³Ûó í»åÇ
Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýó ÇÝùÝ³Ý³Éáõ ÑÝ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ å»ïù ëï»ÕÍ»É, »õ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ ³Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ·ï»É ¿ »ñÏáõ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íÇñïáõ³É ¹Ç³Éá·³óÙ³Ý ÙÇçáóáí:

Ակտուալ ա-ն ինտերակտիվ միջավայր է, որտեղ տարաբնույթ խոսակցությունների ու
քննարկումների միջոցով փորձ է արվում վեր հանել արվեստի ու մշակույթի տարբեր
ոլորտների հիմնախնդիրները: Այսօր հասարակության զանազան շերտերում ընթացող
խմորումներն ի հայտ են բերում մշակութային նոր դիսկուրսի անհրաժեշտությունը:
ակտուալ ա-ն ներհայեցումն ընտրում է իբրեւ սկզբունք ինքնազատագրման եւ
այլ/տարբեր հնարավորությունների հնարավորության ստեղծման, որով մշակութային նոր
դիսկուրսը կարող է դառնալ անընդհատ վերարտադրելի:
ØÇ ÷áùñ ³ÛÉ ¿ ¶³ÛÉ ²ñß³íÇñÇ å³ñ³·³Ý (¸³ñ ÏáñëïÛ³Ý): ¶ñ³Ï³Ý
Ý³Ë³ïÇåÇ ³éáõÙáí Ý³ ¸áÝ ÎÇËáïÇÝ ¿ ÑÇß»óÝáõÙ, áí áõÝÇ Ý³»õ Çñ
ê³Ýãá ä³Ýë³Ý` Ç ¹»Ùë êÙμ³ïÇ: ì³Ý³Ï³ÝÇó-½áñ³í³ñ »õ ½áñ³í³ñÇó-ÏáõÛñ Ã³÷³é³ßñçÇÏ ÁÝÃ³óùÁ ³Ýí»ñç áõÕÕáñ¹íáõÙ ¿ Ù³Ñí³Ý Ù³Ñ×áõÙ Ñ³ÛïÝí³Í ²ñß³íÇñÇ í»ñÑáõß»ñáí, áñáÝù óñáõÙ »Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïñ³ÝùÁ, ÅËïáõÙ ³Ûëûñ »õ ³Ûëï»Õ Ï³ï³ñíáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íÇå³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿ ²ÝÇÇ ³ÝÏáõÙÁ, í»åÇ ·ÉË³íáñ Ï»ñå³ñÁ Ù»ÏÝ ¿, áí ÉÇÝ»Éáí Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ, íÇå³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ë³ËïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·ÇïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõÙÁ: ²Ûëï»Õ ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý
³ÛÉ Ùá¹»É ¿ ·áñÍáõÙ, »ñμ ·áñÍáÕ Ï»ñå³ñÁ í»ñ³Ù³ñÙÝ³íáñíáõÙ ¿ å³ïÙáÕÇ Ï»ñå³ñÇ Ù»ç, μ³Ûó ÝáõÝÇëÏ ³Ûëï»Õ Ý³ å³ñ½³å»ë ¹ÇïáÕ, ³ñÓ³Ý³·ñáÕ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ` å³ïÙ³·Çñ ãÇ ¹³éÝáõÙ, ³ÛÉ ß³ñáõÝ³Ï í»ñÉáõÍáõÙ, Ñ³ëï³ïáõÙ áõ ÅËïáõÙ ¿, ³ñ¹»Ý áã ½»Ýùáí, μ³Ûó, ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿, ÏéÇí
áõÝÇ` ÙÇ ï»ë³Ï “·ñáÕÇ ÏéÇí“: ¶³ÛÉ ²ñß³íÇñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ÎáõÛñ ¶³ÛÉ,
ÏéíáÕÁ, ãÑ³Ý¹áõñÅáÕÁ, å³Ûù³ñáÕÁ` ¶³ÛÉÁ, ÝáõÛÝÝ ¿ ÙÝáõÙ, ³ÝáõÝÝ ¿
÷áËíáõÙ` ²ñß³íÇñ ½áñ³í³ñÇÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÎáõÛñÁ` Ý»ñùÇÝ, ·ñáÕÇ
³ãùáí ï»ëÝáÕÁ: ²ñß³íÇñÇÝ áõÕÕí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ ³ÛÝ ¿, áñ
í»ñçÇÝë ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ùμ ÅËïáõÙ ¿ ³½·Á: ä³ïÙ³í»åÇ Ý»ñëáõÙ áõ
å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ³Ûë μ³Ý³Ó»õáõÙÁ Ë³ñ³ÝÇ
¿ Ñ³í³ë³ñ, áñÇÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý å»ïù ¿ Ñ³çáñ¹»ñ å³ïÇÅÁ: ØÛáõë
Ï³ñ»õáñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ²ñß³íÇñÇ ·áñÍÇÝ ï³ÉÇë ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ. “ö³éù
²ëïÍá, áñ áã ÙÇ å³ïÙÇã Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³·Çñ “¶³ÛÉ ²ñß³íÇñ“ ³ÝáõÝÁ
ãÇ ³ñÓ³Ý³·ñ»É Çñ »ñÏÇ ëáõÕ ¿ç»ñÇÝ, ãÇ Ñ³ÝÓÝ»É å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ï³ëï³ÝÇÝ…“ (¿ç 285): êï³óíáõÙ ¿, áñ ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ùμ ³½·Á ÅËï»Éáõ Ù»Í³·áõÛÝ å³ïÇÅÁ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍáÕÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ³Ýï»ëí»ÉÝ ¿ ¹³ñÓ»É:
ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ñ ¸áÝ ÎÇËáïÇ Ñ»ï ³ÝóÏ³óí³Í ½áõ·³Ñ»éÁ, áñáíÑ»ï»»õ ²ñß³íÇñÁ
Çñ áÕç Ñ»ñáë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ áõ
áÕμ»ñ·³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ³í»ÉÇ
ß³ï íÇå³Ï³Ý, ù³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Ñ»ñáë ¿: ä³ïÙ³Ï³Ý
Ñ»ñáëÝ»ñÁ Çñ»Ýó Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ù»ç ³é³í»É ÁÝ¹áõÝí³Í Ï»ñå³ñÝ»ñ »Ý, Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÇ
Ù»Í μ³Ý³Ï áõÝ»Ý, Ñ³×³Ë Çñ»Ýù »Ý å³ïíÇñáõÙ å³ïÙ³·Çñ-Å³Ù³Ý³Ï³·ÇñÝ»ñÇÝ ·ñ»Éáõ Çñ»Ýó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ²ñß³íÇñÇ ÙÇ³Ï
μ³ñ»Ï³ÙÁ` êÙμ³ïÁ, ãÇ í»ñ³åñáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýóù»ñÁ, ãÏ³ ³ÛÝ
Ù³ñ¹Á, áí Ï³ñáÕ ¿ñ å³ïÙ»É ²ñß³íÇñÇ Ù³ëÇÝ, »õ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ áõ
íÇå³Ï³Ý ÑÕ³óùÁ Ñ»Ýó ²ñß³íÇñÇÝ ¿ í»ñ³·ñáõÙ å³ïÙáÕÇ ¹»ñÁ: ÆëÏ Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕÝ»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÁ ã»Ý, ³ÛÉ
·ñáÕÝ»ñÁ, »ë-Ç å³ïáõÙÁ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ï»ùëï»ñÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ ¿,
Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É ³Ýï»ëí³Í ÙÝ³ÉÝ ³ñ¹»Ý ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ùμ Å³Ù³Ý³ÏÁ ÅËï»Éáõ »ñÏñáñ¹ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ ¿` ³Ûë ¹»åùáõÙ áã
Ã» Ñ»ñáë³Ý³Éáõ, ³ÛÉ íÇå³Ï³Ý³Ý³Éáõ ËÝ¹ñ³éáõÃÛ³Ùμ:
²Ûë ³éáõÙáí ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ ÷áË³Ï»ñåáõÙÁ ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ
¿ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓáõÙ: ì»åÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ÉáõË μ³óíáõÙ ¿

ä»ïñáë êÇÏÇÉÇ³óáõ ú·ï³Ï³ñ å³ïÙáõÃÛáõÝ ·ñùÇó μÝ³μ³Ýáí, áõñ í³í»ñ³·ñí³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëïÁ: ´áõÝ í»åáõÙ ÷³ëïÁ áã Ã» ÅËïíáõÙ,
³ÛÉ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ í»ñ³ó³ñÏÙ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏíáõÙ: ìÇå³Ï³Ý »õ å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ë³Õ³ñÏáõÙ Ï³ ³Ûëï»Õ: Î»ñå³ñÝ»ñÁ ã»Ý ï»Õ³íáñíáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Çñ»Ýó ³éç»õ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÏáÝï»ùëïáõÙ, ÙÇ ûñÇÝ³Ï. “ÐáõëïáëÁ ¹³¹³ñ»É ¿ñ Ñ»ï»õ»É Ëáë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ,
³Û¹ ³Ù»ÝÁ áã ÙÇ Ï³å ãáõÝ»ñ Ýñ³ Ñ»ï, ³ÛÝ ³ßË³ñÑÇó ¿ñ, áñÇó Ý³ ÁÝ¹ÙÇßï Ñ»é³ó»É ¿ñ: Üñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ»õë ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ μ³é»ñáí ³ñï³Ñ³ÛïíáÕ áõ ÷áË³ÝóíáÕ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ áõ å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ“ (¿ç 85): ä³ïÙ³í»åÇ Ý»ñëáõÙ “Ù³ñ¹³Ý³Éáí“` Ï»ñå³ñÁ
¹áõñë ãÇ ÙÝáõÙ ï»ùëïÇó, ³ÛÉ ÷áËáõÙ ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý ï»ùëïÁ, Ù»Í Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ áõ áÕμ»ñ·³Ï³Ý å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáí` Ý³
Çñ ½áõï Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ³ñùÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿ ¹³éÝáõÙ: ÐáõëïáëÁ
Çñ Ý»ï³Í ù³ñáí Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ ¿ Îáëï³Ý¹ÇÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý μ³ñ¹áõÛÃÁ`
Çñ»Ý Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ ÁÝïñ»Éáí ³í»ÉÇ ÑáÕ»Õ»Ý êÇÙ»áÝÇÝ: ì»å ÙïÝ»Éáí
áñå»ë å³ïÙ³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³ÝóÝáÕÝ»ñ` Ï»ñå³ñÝ»ñÁ ß³ï
ùÇã »Ý Ñ³ñ³μ»ñíáõÙ Çñ»Ýó å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï, ³ÛÝ ¿É ÙÇ³ÛÝ
å³ïáõÙÇ ëÏ½μáõÙ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ μ³Ý³Ó»õáõÙÁ. “Ð³½³ñ
ï³ñÇ Ñ»ïá ÎáÕáÝÇ³ÛÇ ï»ÕáõÙ ³ÛÉ ù³Õ³ù ÏÉÇÝÇ, ³í»ÉÇ Ù»Í áõ ßù»Õ, ³ÛÉ
ÏÉÇÝ»Ý Ï³ÑÏ³ñ³ëÇÝ áõ ½·»ëïÝ»ñÁ, μ³Ûó ÏñÏÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝÁ ÏÑ³í³ï³ μ³ñáõÝ áõ Ýñ³ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ, ÇÝùÁ` êÇÙ»áÝÁ ãÇ Ñ³í³ï³ μ³ñáõ
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ, μ³Ûó Ïå³Ûù³ñÇ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, ÐáõëïáëÁ ÏÑ³í³ï³ áõ
Ï½Õç³, ãÇ Ñ³í³ï³ áõ ÏñÏÇÝ Ï½Õç³“ (¿ç 142-143): öá÷áË³Ï³Ý »Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ, ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ Ï»Ýó³ÕÁ, μ³Ûó Ï»ñå³ñÝ»ñÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý »Ý:
Îáëï³Ý¹ÇÝ-êÇÙ»áÝ-Ðáõëïáë »é³ÝÏÛáõÝÇÝ å³ïÙ³í»åÇó í»å ï³ÝáÕ
ÁÝÃ³óùáõÙ ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: Îáëï³Ý¹ÇÝÁ Çñ
ÃáÕ³Í ÃÕÃ»ñÝ áõ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñáÕÇ Ï»ñå³ñáí ¿ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ, êÇÙ»áÝÁ, ÑéáÙ»³Ï³Ý ½áñ³í³ñÇ Çñ ÍÇñ³ÝÇÇó Ññ³Å³ñí»Éáí, ÷áË³Ï»ñåíáõÙ ¿ ÅáÕáíáÕÇ` “ÁÝÃ»ñóáÕÇ“ Ï»ñå³ñÇ, ÐáõëïáëÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·áñ¹Çó ÷áË³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ã³÷³é³Ï³Ý Ùáõñ³óÇÏÇ, áõÙ
Ù»ç μáõÛÝ ¹ñ³Í Ï³ëÏ³ÍÁ ³Û¹å»ë ¿É ÃáõÛÉ ãÇ ï³Éáõ Ýñ³Ý í»ñ³¹³éÝ³É
å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï: Ð³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý Ù»ç ÝáñÇó Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý ÎáÕáÝÇ³ÛÇ Ïáõë³Ï³É öÇÉáÝÁ »õ êÇÙ»áÝÇÝ áñ¹»·ñ³Í ÑéáÙ»³óÇ ½áñ³í³ñ
¸»Ù»ïÇ³Ýáë øë³ÝÇ³ëÁ` ÉáõÍ»Éáõ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÃÝçáõÏÁ, ³½³ï»Éáõ í»åÇ ·ÉË³íáñ Ï»ñå³ñÝ»ñÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý ï»ùëïÇ Ï³å³ÝùÝ»ñÇó: öÇÉáÝÝ áõ øë³ÝÇ³ëÁ Ñ»ñáë³Ý³Éáí Çñ»Ýó íñ³ »Ý ù³ßáõÙ å³ïÙáõÃÛ³Ý ë³í³ÝÁ` í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ³½³ï»Éáí ÙÛáõëÝ»ñÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ
ïÇå»ñÁ ÉÇÝ»Éáõ áã íÇå³Ï³Ý μ»éÇó:
ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ í»å»ñÁ ¿åáË³É ã»ë Ñ³Ù³ñÇ, Ýñ³Ýù Ñ»éáõ »Ý
ã³÷³½³ÝóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ã»Ý Ñ³í³ÏÝáõÙ Ýáñ Ñ»ñáëÝ»ñ Ï»ñï»É Ï³Ù ÑÇÝ
Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ Ýáñ³óÝ»É: ¸ñ³Ýù ³í»ÉÇ ßáõï Ù³ñ¹áõ áñáÝáõÙÝ»ñ »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ï³ñμ»ñ å³ñáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ: ºÃ» å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍí»É ¿
μ³Ý³íáñ ½ñáõÛóÝ»ñÇ ³Ý³ùñáÝÇÏ ÑáëùÇó ¹»åù»ñÇ »õ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÁ, Å³Ù³Ý³ÏÝ áõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ §Ï³ñÇùÇó¦,
³å³ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃÇ íñ³ ·ñíáÕ í»åÁ, ÇÙ ïå³íáñáõÃÛ³Ùμ, ³Û¹
ï»ÕÇ áõ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³ñË³ÛÇ½ÙÁ Ï³ëÏ³ÍÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ï»ëÇÉÇó ¿ ÍÝíáõÙ,
áñáíÑ»ï»õ í»åÇ Ñ³Ù³ñ ãÏ³ ³ÛÉ Å³Ù³Ý³Ï, ù³Ý Ñ»Ýó Çñ` í»åÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿, ÇëÏ ³Û¹ íÇå³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ãÇ Ãí³·ñíáõÙ, áñáíÑ»ï»õ ³Ù»Ý
Ýáñ ÁÝÃ»ñóáõÙ` í»ñÁÝÃ»ñóáõÙ, Ã³ñÙ³óÝáõÙ ¿ (update) ³ÛÝ: Ð»Ýó ³Ûë íÇå³Ï³Ý Ï»ÝëáõÝ³Ï »ñ³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ÙÕáõÙ ¿ í»ñëïÇÝ ÁÝÃ»ñó»É` í»ñÁÝÃ»ñó»É ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ:

ԻՆՔՆԱՍՏԵՂԾՈՒՄ
Սիրանույշ Օհանյան
Մաշտոցի պուրակի երեխաներին
²Ý³å³ïÁ` Ñ³ñ³÷á÷áË áõ Ùßï³Ï³, ³í³½³ÑÛáõë áõ çñ³ÏáõÉ, ÷éí³Í ¿ñ ÍáíÇó Íáí: ê³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÝíÇ×»ÉÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·Çï»ÇÝ ÙÇ³ÛÝ »ñÏÇùÝ áõ Íáí³Ù»ñÓ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ: Ð»Ýó Ýñ³Ýù ¿ÇÝ, ù³Ùáõ Ã¨»ñÇÝ ÁÝÏ³Í, ï³ñ³ÍáõÙ Éáõñ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ ³Ý³å³ïÝ áõÝÇ ë³ÑÙ³Ý, ¨ ë³ÑÙ³ÝÁ ÍáíÝ ¿: Ð»Ýó Ýñ³Ýù ¿ÇÝ å³ï³ÑáÕ ³ÝÑ³Ù³ñ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇÝ å³ïÙáõÙ, áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ ë³ áã Ã» ³Ýí»ñç ³Ý³å³ï ¿, ³ÛÉ` Ù»Ý³íáñ ÏÕ½Ç` ßñç³÷³Ïí³Í ³Ýë³ÑÙ³Ý ûíÏÇ³Ýáëáí: ºí Ñ»Ýó Ýñ³Ýù ¿ÇÝ ³Ýμ³Ý
Ëéáí³ñ³ñÝ»ñÁ, áñáÝó Ùá·áÝ³Í Éáõñ»ñÁ ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ùμ áõ Ï³ëÏ³Íáí ÁÝ¹áõÝ³Í ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ ßï³åáõÙ ¿ÇÝ áã Ã» ÏÉ³Ý»É
Ýñ³Ýó, ³ÛÉ` ßáõï³÷áõÛÃ í»ñ³Ñ³ÝÓÝ»É ù³ÙáõÝ` ÃáÕ ï³ÝÇ, ÏáñóÝÇ Çñ»Ýó »ñ¨³Ï³Û³Í ÍáíáõÙ, ÙÇ³ÛÝ Ã» ËáñùÇ ³Ý¹áññÁ ãË³Ã³ñÇ:
´³Ûó ³Ý³å³ïÝ ³Ý³å³ï ¿ Ñ»Ýó ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ùμ, áñáÝù ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý áõ ï»Õ³÷áËáõÙÝ»ñÇ Ù»ç
»Ý, áñáÝù ãáõÝ»Ý Ùßï³Ï³Ý ¹Çñù: àõëïÇ ³é³ëå»ÉÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ñ μ»ñ³ÝÇó μ»ñ³Ý. ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ³Ýáñ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñ, áñáÝù
ù³Ùáõ ç³Ýù»ñáí Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ÇÝ ³÷³Ù»ñÓ ³Ý³å³ï³ÛÇÝ ·áïáõÙ ¨ ×³Ý³ãáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÑ³Õáñ¹ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ
ßï³åáõÙ ¿ÇÝ ³½³ïí»É Ýñ³ÝóÇó` Ñ³ÝÓÝ»Éáí ù³ÙáõÝ: ê³Ï³ÛÝ Ëéáí³ñ³ñÝ»ñÇ ÃÇíÝ ³×áõÙ ¿ñ:
ÎÛ³ÝùÁ »éáõÙ ¿ñ ³Ý³å³ïáõÙ: ²Ý³å³ïÁ ÏÛ³Ýù ¿ñ ¨ ÙÇç³í³Ûñ` ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ý÷á÷áË ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³Ý³å³ïÇ Í³í³ÉÁ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³Ý³å³ïÁ Ï³½ÙáÕ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ Ãíáí: ÂÇíÝ ³Û¹ áã áù ã¿ñ ³ñï³μ»ñ»É, áã áù ³ÝáõÝÁ ã·Çï»ñ. Ùáï³íáñ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÝ ³ëáõÙ ¿ÇÝ, áñ ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿:
ì³½áÕ ÙñçÛáõÝÝ»ñÇ ïáÑÙÁ ³Ý³ÏÝÏ³É Ñ³ÛïÝí»ó ³Ý³å³ïáõÙ: Üñ³Ýó »ñμ¨¿ ã¿ÇÝ ï»ë»É. áã ÙÇ ³í³½³Ñ³ïÇÏ ã¿ñ Ï³ñáÕ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ·»ñ³·áõÛÝ ×Ç·áí Ùï³μ»ñ»É Ýñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í áñ¨¿ ³ñ³ñ³ÍÇ: àõëïÇ Éáõñ»ñ ï³ñ³Íí»óÇÝ, áñ ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ »Ï»É »Ý Ñ»éíÇó,
ß³ï Ñ»éíÇó, ³Ýë³ÑÙ³Ý ³Ý³å³ïÇ ³Ý×³Ý³ã»ÉÇ Ëáñù»ñÇó: öáñÓ»óÇÝ ×ßï»É Ñ»Ýó Ýñ³ÝóÇó: ØñçÛáõÝÝ»ñÁ áã ÅËï»óÇÝ, áã Ñ³ëï³ï»óÇÝ ¹³, áñáß ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ×Çßï ¿, áñ ³Ý³å³ïÝ áõÝÇ ë³ÑÙ³Ý` ÍáíÁ, ÝáõÛÝå»ë ³Ýáñáß, ³í»ÉÇ ×Çßï` »ñÏ³ÏÇ å³ï³ëË³Ý ïí»óÇÝ: Üñ³Ýù Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ áõ åÝ¹»óÇÝ, áñ ë»ñ»É »Ý ³Ý³å³ïÇ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇó, ÍÝí»É áõ Ù»Í³ó»É »Ý
³Ûëï»Õ, Çñ»Ýó áÕç ÏÛ³ÝùÝ ³åñ»É »Ý ³Ûëï»Õ: àÙ³Ýù ïáÑÙ³Í³é ÝÏ³ñ»óÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ¨ ïí»óÇÝ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ` ³ÝáõÝÝ»ñ, áñáÝù, Áëï Çñ»Ýó, áñáß μ³Ý ·áÝ» åÇïÇ ³ë»ÇÝ ùáãíáñ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝÝ»ñë ãÑ³Ù³Ï»ñåí»óÇÝ ¹ñ³ Ñ»ï, Ã»¨
ãÏ³ñáÕ³ó³Ý Ñ»ñù»É: âÝ³Û³Í ÙñçÛáõÝÝ»ñÇ μ»ñ³Í ³ÝíÇ×³ñÏ»ÉÇ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇÝ áõ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ³Ùñ³åÝ¹í»ó Ï³ñÍÇùÝ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ ïáÑÙÁ »Ï»É ¿ Ñ»éáõ-Ñ»éíÇó, Ñ³ÙÁÝ¹·ñÏáõÝ ³Ý³å³ïÇ Ëáñù»ñÇó:
- Ø»Ýù ïáÑÙ ã»Ýù, - μáÕáù»óÇÝ ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ,- ÙÇÝã¨ ³Ûëï»Õ ·³ÉÁ ³ÝÍ³ÝáÃ ¿ÇÝù ÙÇÙÛ³Ýó:
- ²Û¹ ¹»åùáõÙ ÇÝãå»±ë ·ï³ù Çñ³ñ Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ,- ³é³ñÏ»óÇÝ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ, áõ ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ ãå³ï³ëË³Ý»óÇÝ: Üñ³Ýó ³Û¹å»ë ¿É ³Ýí³Ý»óÇÝ` ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙ:
îáÑÙÝ ³åñáõÙ ¿ñ Ë³Õ³Õ-íñ¹áíí»óáõóÇã ÏÛ³Ýùáí: Ø»Ï, »ñÏáõ, »ñ»ù Ñá·áí, ë³Ï³í ¹»åù»ñáõÙ` ³í»ÉÇ Ù»Í ËÙμáí, Ýñ³Ýù ß³ñáõÝ³Ï
³Ûëáõ³ÛÝÏáÕÙ ¿ÇÝ í³½í½áõÙ, ï³ñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ, Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã³÷áõÙ: ²í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÇÝ Ç å³ï³ëË³Ý` ÙÇ±Ã» ³í»ÉÇ Ë»É³ÙÇï áõ Ï³ÛáõÝ ½μ³ÕÙáõÝù ã»Ý Ï³ñáÕ ·ïÝ»É, Ýñ³Ýù Ñ»·Ý³Ýùáí ³ë³óÇÝ, áñ ³Ý³å³ïáõÙ ³Ù»Ý³Ë»É³ÙÇï
½μ³ÕÙáõÝùÁ ³Ûëáõ³ÛÝÏáÕÙ í³½í½»ÉÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ³Ý³å³ïÝ ÇÝùÁ ß³ñáõÝ³Ï ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ ¿ ·ÝáõÙ, ÇëÏ »ñμ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÝ ³é³ñÏ»óÇÝ, Ã» ³Ý³å³ïÝ ³ßË³ñÑáõÙ ³Ù»Ý³Ï³ÛáõÝ áõ ³Ýß³ñÅ ·áÛÝ ¿, ¹»é ³í»ÉÇÝ` ³Ý³å³ïÝ ÇÝùÁ ³ßË³ñÑÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãáõÝÇ, ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý»óÇÝ, áñ ³Ý³å³ïÝ ³Ýß³ñÅ ã¿, ³ÛÝ ß³ñáõÝ³Ï ÑáëáõÙ ¿ áõ ÷á÷áËíáõÙ, áõ ¹ñ³ å³ï×³éÁ Ñ»Ýó
Çñ»Ýù` ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÝ »Ý, ¨ áñ ³Ý³å³ïÁ Ñ»Ýó Çñ»Ýù` ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÝ »Ý. ãÏ³Ý ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñ, ãÏ³ ³Ý³å³ï: ²í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ Éé»óÇÝ, áõ ÙÇ Í³Ýñ Ùï³ï³ÝçáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³Ï»ó Ýñ³Ýó: ØñçÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ í³½í½»É, ³ÝÝå³ï³Ï í³½í½»É,
¨ »Ï³í ÙÇ ûñ, »ñμ í³½áÕ ÙñçÛáõÝÝ»ñÇ Ù»çù»ñÇÝ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñ Ñ³ÛïÝí»óÇÝ: ²í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÇÝ Ç å³ï³ëË³Ý, Ã» ÇÝã
»Ý ³ÝáõÙ, ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ, áñ ï»Õ³÷áË»Éáõ »Ý ³Ý³å³ïÁ ¨ áñáß»É »Ý ëÏë»É Ùáï³Ï³ ³í³½³μÉáõñÇó:
- Ê»ÝÃ³ó»É »ù,- ³åß»óÇÝ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ,- Ý³Ë` ³Ý³å³ïÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ï»Õ³÷áË»É, áñáíÑ»ï¨ ³Ý³å³ïÝ ÇÝùÁ` ³ßË³ñÑÝ ¿, Ñ»ïá` Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý áõ ³Ý÷á÷áË ¿ ³Ý³å³ïÁ, ÇëÏ ³í³½³μÉáõñÝ»ñÝ áõ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý
ÙÇÙÛ³Ýó, ¨ Ùáï³Ï³ ³í³½³μÉáõñÝ ¿É, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿` ³Ûëûñ Ï³, í³ÕÁ ãÏ³, Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ³Ý³å³ïÇ, áõñ»ÙÝ Ó»ñ Ë»É³Ñ»Õ áñáßÙ³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ μÝáñáßáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³É` ³Ýμ³ÝáõÃÛáõÝÇó ÍÝí³Í ÑÇÙ³ñáõÃÛ³Ý »é³Ý¹: ØñçÛáõÝÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý»óÇÝ, áñ Çñ»Ýù »Ý ïÝûñÇÝáõÙ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ, Çñ»Ýù ³½³ï »Ý Çñ»Ýó áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, ¨ áñ ³Ý³å³ïÇ ÷áË³¹ñáõÙÝ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï
ã¿. Çñ»Ýù áñáß»É »Ý ³Ý³å³ïÇ í³ÛñáõÙ ³Ýï³é Ï³éáõó»É:
- ²Ýï³é,- Ñ³Ùñ³ó³Ý ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ ³Û¹ ÙÇ Ñ³ïÇÏ μ³éÇó, ³å³ ³Õ³Õ³Ï»óÇÝ ÏáñÍ³ÝíáÕÇ ×Çãáí.- ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» Ï³ñáÕ³Ý³ù Ñ³ñÙ³ñ í³Ûñ ·ïÝ»É ³Ý³å³ïÁ ¹³ï³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÙÇ μ³Ý, áñÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿, áñáíÑ»ï¨ ³Ý³å³ïÁ ë³ÑÙ³Ý ãáõÝÇ ¨ ·ñ³íáõÙ ¿
³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÁ, Ó»ñ ÏÛ³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Ó»ñ Ãí³ù³Ý³ÏÁ å³ñ½³å»ë ãÇ Ñ»ñÇùÇ ³Ý³å³ïÇó ÙÇ ãÝãÇÝ Ïïáñ ÇëÏ ï»Õ³÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ØñçÛáõÝÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý»óÇÝ, áñ Ý³Ë` Çñ»Ýù áñáß»É »Ý ³Ýï³é Ï³éáõó»É ³Ûëï»Õ, »ñÏñáñ¹` Çñ»Ýù »ñÏ³ñ »Ý ³åñáõÙ áõ
Ñ³Ùμ»ñ³ï³ñ »Ý, »ññáñ¹` ³Ý³å³ïÝ ³ÝÏ³ëÏ³Í áõÝÇ ë³ÑÙ³Ý, ¨ Çñ»Ýù í³Õ Ã» áõß Ïμ³ó³Ñ³Ûï»Ý ³ÛÝ, ãáññáñ¹` Çñ»Ýó ß³ñáõÝ³Ï
ÏÙÇ³Ý³Ý ³ÛÉ ÙñçÛáõÝÝ»ñ, ÑÇÝ·»ñáñ¹` ³Ý³å³ïÇ ÏïáñÁ ÝáõÛÝå»ë ³Ý³å³ï ¿: ²í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ïí»óÇÝ ãÙ³ñáÕ ³Õ³Õ³ÏÝ»ñáí, ù³ÙÇÝ ÙÇ³ó³í Ýñ³Ýó, ¨ ³ÝÏ³é³í³ñ»ÉÇ, ³Ýå³ïÏ»ñ³óÝ»ÉÇ áéÝáóÝ»ñÇ, ëáõÉáóÝ»ñÇ, ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ` ÙÇÙÛ³Ýó ½³Ûñ³ó³Í μ³Ëí»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·áÛ³ó³Í Ó³ÛÝÇ (áñÁ ÉëáÕÝ»ñÇÝ ÃíáõÙ ¿ñ, Ã» Çñ»Ýó ãáñ³ó³Í Ù³ßÏÇÝ ÙñçÛáõÝÝ»ñ »Ý í³½í½áõÙ) áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùμ ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝ Ù»çùáí ï»Õ³÷áË»É ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇÝ` ³í³½³μÉáõñÁ:
Ä³Ù³Ý³ÏÁ ÑáëáõÙ ¿ñ: ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙÁ (Ýñ³Ýù í»ñç³å»ë ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ` Çñ»Ýó Ïáã»Éáí ³Û¹å»ë) ³Ý¹³¹³ñ í³½áõÙ ¿ñ` μ»éÝí³Í ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñáí: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýñ³Ýó ÃÇíÁ μ³½Ù³å³ïÏíáõÙ ¿ñ áõ μ³½Ù³å³ïÏíáõÙ, ÇëÏ
³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇÝ ï³ÝçáÕ Ùïù»ñÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ ¿ñ ¹³` áñï»ÕÇ±ó »Ý Ýáñ»ñÁ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¨ ÇÝãå»±ë »Ý ·ïÝáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó, »Ã», ÇÝãå»ë Çñ»Ýù »Ý åÝ¹áõÙ, ³½·³Ïó³Ï³Ý Ï³Ù ³ñÛáõÝ³Ïó³Ï³Ý Ï³å»ñáí Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ã»Ý (ÙñçÛáõÝÝ»¯ñÝ ³Û¹ μ³éÁ ÏÇñ³é»óÇÝ` Ï³ßÏ³Ý¹í³Í): ²é³çÇÝ ³í³½³μÉáõñÁ, áñ áñáß»É ¿ÇÝ ï»Õ³÷áË»É ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ, í³Õáõó ³ñ¹»Ý ï³ñí»É ¿ñ Ñ»éáõ, Ñ»éáõ, ÍáíÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ ËÇëï Ùáï, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë Ù³ëÇÝ ¹»é ã·Çï»ñ ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙÁ ¨ ¹»é ã¿ÇÝ Ï³ëÏ³ÍáõÙ ³í³½³μÉáõñÇ ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý` ³Ý³å³ïÇ ³Ñ³ë³ñëáõé ÷áÃáñÇÏÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ûë ³í³½³μÉáõñÁ ÙÝáõÙ ¿ñ ³Ý÷á÷áË, ³Ýß³ñÅ, ·»Ã ÙÇ ³í³½³Ñ³ïÇÏ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Éù»É Çñ ½μ³Õ»óñ³Í ¹ÇñùÁ: ä³ï×³éÁ, ÇÑ³ñÏ», ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙÝ ¿ñ. ÉÇÝ»ñ ÷áÃáñÇÏ, Ã» ³ÝÝß³Ý ù³ÙÇ` îáÑÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³Ùáõñ ÷³Ã³ÃíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó ¨ ³í³½³μÉáõñÇÝ` ëï»ÕÍ»Éáí ³Ýù³Ïï»ÉÇ áõ Ï»Ý¹³ÝÇ å³ï-å³ïÛ³Ý,
áñÇ ÙÇçáí áãÇÝã ã¿ñ Ï³ñáÕ Ã³÷³Ýó»É, áñÇÝ áãÇÝã ã¿ñ Ï³ñáÕ Ù³ëÝ³ï»É:
Ä³Ù³Ý³ÏÁ ÑáëáõÙ ¿ñ, ÑáëáõÙ: ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙÇ ³Ù»Ý³·Ý³ó ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ñ³ë»É ¿ÇÝ Ù»Í ÍáíÇÝ, áÕç³·áõñí»É ³é³çÇÝ Ï³ÃÇÉÝ»ñÇ Ñ»ï, ï»Õ³÷áË»É ³é³çÇÝ ³í³½³μÉáõñÁ ÁÝ¹Ñáõå Ùáï ë³ÑÙ³ÝÇÝ: Üñ³Ýó Ñ³ñó³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÑÇñ³íÇ ë³ÑÙ³Ý ãáõÝ»ñ, ¨
Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ Ñ³ëóñ»óÇÝ ÍáíÇó ÇÙ³Ý³É, áñ ³Ý³å³ïÁ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï »Õ»É ¿ Çñ` ÍáíÇ Ù³ëÝÇÏÁ. áñ ³Ý³å³ïÇ ·ñ³í³Í ³÷»³÷
ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ ÇßË»É ¿ ÇÝùÁ` ÍáíÁ. áñ ³Ý³å³ïÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ·³ÉÇë »Ý Ñ»éáõ Ñ»éíÇó, ÍáíÇ ÁÝ¹»ñùÇó. áñ ÑÇÙ³ ³Ý³å³ïÇ ï³Ï
Íáí ¿ Í÷áõÙ. áñ ³Ý³å³ïÁ ³ÙμáÕçáíÇÝ ¹³ï³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ îáÑÙÁ å»ïù ¿ ÷áñÇ ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇ ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñ. áñ ÷áñí³Í ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ ¹»é å»ïù ¿ ÉóÝ»É Ï³ÛáõÝ áõ íëï³Ñ»ÉÇ ÝÛáõÃáí (ÍáíÝ Çñ»Ý ¿ñ ³é³ç³ñÏáõÙ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ). áñ ³Ýï³é Ï³éáõó»ÉÁ ãÝãÇÝ áõ ³Ý³ñÅ³Ý ½μ³ÕÙáõÝù ¿. áñ îáÑÙÁ ß³ï ¿ ÷áùñÇÏ áõ ³ÝóáÕÇÏ` Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. áñ ³Ý³å³ïÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÏÕ½Ç ¿. áñ ÇÝùÁ` ÍáíÁ, ·ñÏ³μ³ó ÏÁÝ¹áõÝÇ Çñ»Ýó` îáÑÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, »Ã» Ïó³ÝÏ³Ý³Ý Ñ³ñÙ³ñí»É Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ
áõ í»ñ³Íí»É çñ³ÛÇÝ ÙñçÛáõÝÝ»ñÇ. áñ ÇÝùÁ` ÍáíÁ ¨ ë³` ³Ý³å³ïÁ, Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ù»ç »Ý áõ ß³ñáõÝ³Ï Ù»ÏÁ ÏáõÉ ¿ ï³ÉÇë
ÙÛáõëÇÝ, μ³Ûó Ñ³ÕÃ»Éáõ ¿ ³ÝÏ³ëÏ³Í ÇÝùÁ` ÍáíÁ. áñ ÑÇÙ³, ×Çßï ¿, ³ßË³ñÑáõÙ ÇßËáõÙ »Ý ÍáíÝ áõ ³Ý³å³ïÁ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ
ÙÇ³ÛÝ ÍáíÁ. áñ ÇÝùÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùμ ÏÑÇßÇ ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙÁ... ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ Éë»óÇÝ Ñ³ñ·³Ýùáí ¨ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ³å³
Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ Çñ»Ýù ³Ý³å³ïÁ ï»Õ³÷áËáõÙ »Ý ÙÇ Ýå³ï³Ïáí` áñ ³Ýï³é Ï³éáõó»Ý. áñ »Ã» ÍáíÁ ÃáõÛÉ ï³, Çñ»Ýù ³Ý³å³ïÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÏÑ³ÝÓÝ»Ý Ýñ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ýå³ï³Ï ãáõÝ»Ý ÷áñ»É ÙÇÝã¨ ÏñÏÇÝ ÍáíÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÁ. áñ ³Ýï³é Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇëÏ³å»ë
ëáõÕ »Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ³Õù³ïÇÏ, ë³Ï³ÛÝ Çñ»Ýù ÏÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»Ý ³Ù»Ý ÇÝã. áñ ÍáíÁ ³½³ï ¿ û·Ý»É Ï³Ù ãû·Ý»É` ³Ýï³éÁ, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿,
ÏÏ³éáõó»Ý. áñ Çñ»Ýù ï»ë»É »Ý ³Ýï³éÁ Ñ»é³íáñ ³å³·³ÛáõÙ áõ íëï³Ñ »Ý, áñ ÇÝã-áñ ï»Õ ÍáíÇó ³Ý¹ÇÝ Ü³ Ï³, ÇÝãå»ë Ï³ñ ÍáíÁ
³Ý³å³ïÇó ³Ý¹ÇÝ. áñ Çñ»Ýù ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý Ï³Ùáõñç Ñ³ëï³ï»É Çñ»Ýó ³Ýï³éÇ ¨ ¹ñëÇ ³Ýï³éÇ ÙÇç¨. Ï³ÙáõñçÁ Ñ»Ýó Çñ»Ýù »Ý`
ÙñçÛáõÝÝ»ñÁ. áñ Ù»Ï Ù»ÏÇ áõëÇó Ï³éã³Í` Çñ»Ýó Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ßÕÃ³Ûáí Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ. áñ å³ïñ³ëï »Ý Ï³ÃÇÉ-Ï³ÃÇÉ ¹³ï³ñÏ»É ÍáíÁ, ÇÝãå»ë ÑÇÙ³ ¹³ï³ñÏáõÙ »Ý ³Ý³å³ïÁ. áñ ·áõó» ×Çßï ¿ ³Ý³å³ïÁ, ¨ ×Çßï
¿ ÍáíÁ` Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ ¨ áõÅ»ñÁ ã»Ý Ñ»ñÇùÇ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ Çñ»Ýù ·Çï»Ý, áñ Ýå³ï³ÏÇ ÇÙ³ëïÁ ³ÛÝ ã¿, ÇÝãÇÝ Ó·ïáõÙ »Ý, ³ÛÉ`
Ñ»Ýó Ó·ïáõÙÁ. áñ Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÁ áã Ã» ³Ýï³éÝ ¿, ³ÛÉ` Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙÇÝ...
- ê³Ï³ÛÝ,- ³é³ñÏ»ó ÍáíÁ,- ³í³½³Ñ³ïÇÏÝ»ñÝ ÇÝÓ å³ïÙ»óÇÝ, Ã» ëÏ½μáõÙ ¹áõù ÅËï»É »ù, áñ Ï³åí³Í »ù ÙÇÙÛ³Ýó áõ Ù»ñÅ»É »ù
ÝáõÛÝÇëÏ ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙ Ïáãí»É:
- ²Ûá¯,- å³ï³ëË³Ý»ó îáÑÙÁ,- Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë ¿É ã·Çï»ÇÝù, áñ Ù»ñ ÏáãáõÙÁ ì³½áÕ ØñçÛáõÝÝ»ñÇ îáÑÙ ¹³éÝ³ÉÝ ¿:

Գրական Կամուրջի հիմնական նպատակն է համահայկական մակարդակով հայ գրասեր
հասարակությանը ներկայացնել սփյուռքահայ և հայրենի ժամանակակից գրողներին,
նրանց հեղինակային ու թարգմանական երկերը`օգտվելով ինտերնետային կապի
անսահմանափակ հնարավորություններից, ինչպես նաև խթանել ընթերցասիրությունը
երիտասարդության մեջ:
Գրական Կամուրջը չունի որևէ գաղափարական կամ քաղաքական ուղղվածություն: Չկան
նաև ուղղագրական (ավանդական և արդի), լեզվական (արևմտահայերեն և
արևելահայերեն), սեռային, ոճային կամ թեմատիկ սահմանափակումներ:
ê³·û ²ñ»³Ý
î³Ýçáõ³Í ³ÝÓñ»õ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ,
º±ñμ åÇïÇ ëñμ»ë í¿ñùÇ íñ³Û ·áÛ³ó³Í ³ñóáõÝùÁ
¨ í»ñ³¹³ñÓÝ»ë ÇÝÓ ¹¿å ÇÙ ×³Ý³å³ñÑ.
²ÝÓñ»õ μ³ñÇ áõ éÇÃÙÇÏ, ÇÝÏáÕ ³ÝÓñ»õ ÝÙ³Ý Â³í³ÉùÇÝ,
áñ ÏÁ ÑåáõÇ Ü³ËÝ»³ó ÑáÕÇÝ...
¼Ç ³ñÙ»ÝÇ³ ÑáÕ ²...
.............................................................
ºë ã»Ù Ï³ñáÕ...
...............................................................
ºë ã»Ù Ï³ñáÕ Û»ï³Ûëáõ ÉéáõÃ»³Ùμ Ý³ÛÇÉ áõ Ë³ÍÝ»É ì¿ñùÇÝ ó³õÁ...
²Õ
àõ Ï»ñÏ»ñ...
êñμáó Ëáñ³ÝÇÝ áõ ÙáõßÏ ÇÝãå¿ë,
ò³õ»ñ¿Ý Û³éÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ ÇÙ ³Ñ³,
à°Ñ, ³ÝÓñ¨ÇÝ í»ñçÇÝ Ñ»é³óáÕÝ»ñÁ
ÎÁ ¹³éÝ³Ý Ã³ÏáõÇÉÁ áõß ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç...
´áÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñë ß³ñáõ³Í,
àõ »ë Ï³Ý·Ý³Í, Ñ³Õáñ¹áõÃ»³Ý Ù³ëÝÇÏ ï³Éáõ
ºë՝ ³Ý³ÕûÃùë áõ ³Ýëáõñμë,
Ø³ñÙÝ¿ë Ï‘³×ÇÝ Ã¨»ñ áõ Ïëñμ»Ý ¹é³Ý ×³Ï³ïÁ.
ÎÁ ëñμ»Ý ½Çë
ÐáÏï»Ùμ»ñÇ ¹Å·áÑ ëáõÉáóÝ»ñ¿Ý...
²ÝÓñ¨ÇÝ Ñ»ï Ñ³ßáõÇ Ýëï»Éáõ ¨ Ù³ùñáõ»Éáõ... ²ÝÓñ¨ÇÝ Ñ»ï
Îïáñ ÙÁ ë¨ Ñ³ó,
ÞÇß ÙÁ ·ÇÝÇ,
ÐÇÝ μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñáõÝ í¿ñùÇÝ Ñ³Ù³ñ,
Æμñ¨ Ù³ëáõÝù áõ Ù³ï»³Ý ³ÕûÃùÇ.
ê³ Ñ»Ã³Ýáë å³Ñ»ñáõÝ,
Æμñ¨ í»ñ³¹³ñÓ Ù»Í ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ¿Ý...
²ÙμáÕç ·áÛáõÃ»³Ý ÙÁ ß³ÕÏ³åÁ áõÕ»ÕÇë Ø³ëÝ³ïáõ÷ÇÝ Ù¿ç
àõ ×ÇÝÛÁë ÙÏÝÇÏÇÝ ³ãù»ñáõÝ ßÁËÏáóÁ...
Ð¿°Û ·ÇïÇ ý»Ûëåáõù»³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ.
¸»é ãï»ë³Ýù Ï»Ý³óÁ,
¸»é ãï»ë³Ýù Ù»ñÏáõÃÛáõÝÁ
·ÇÝÇÇ ï³Ï³éÝ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý ù³ÉáÕ ¾·»ñáõÝ,
´³Ûó ÏÇë³ù³Ý¹ ¹¿Ùù»ñ áõ Ï³ñÙÇñ ÙáñáõùÝ»ñ ýÁßßßßßßßßßßßß¹
ë³ÝÏ û¹³Ý³õÇ å»ë ÏÁ ëáõñ³Ý...
ì³Ñ³Ý Â³Ù³ñ»³ÝÇ Ë»ÝÃáõÃÛáõÝÁ á±õñ ÙÝ³ó,
à±õñ ÙÝ³ó ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û ³ÕûÃùÁ ÇÙ Ñ»Ã³Ýáë ºÕμ³¯Ûñ
àõ Ñ³ñÏ Ù»Í³ó Ù»Õ³õáñ³ó,
à±õñ ÙÝ³ó ·ñ³μ³ñ»³Û Ï³ñÏ³Ý¹³ÏÁ,
à±õñ ÙÝ³óÇÝ ë³ÕÙáëÝ»ñáõÝ Ù³ñÙÝ¿Ý ÑáëáÕ ËáõÝÏÁ...
Þ³ï ¿ ³Ûë í»ñ³¹³ñÓÁ ÇÝÍÇ,
Â³ÝÏ ¿ ³Ûë í»ñ³¹³ñÓÁ ÇÝÍÇ,
ì»ñ³¹³ñÓ՝ ·ñ³μ³ñ»³Û Ù³ÝÏáõÃ»³Ý,
àõñ äáõñ× Ð³ÙáõïÇ ëñï¿Ý ÍáñáÕ
Ø»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Õûï
ÏÁ Ùï³μ»ñ»Ù Ù³ÛÃÇÝ Ù»ñÏ³ó³Í ËáÝ³õ³ë¿ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï...
Â³·³õáñ áõ Ù³ÝáõÏ, áñ Ó»é³ó Ë³ãáí ÏÁ ÙÏñï»ë ²éÝá
´³μ³ç³Ý»³ÝÇ »ñÏ³ñáÕ ùÇÃ¿Ý ¹áõñë í³½áÕ Ë³½Á Ù»Õ³õáñ...

àõ ï³ù¹»Õ Î³åáÛï ùëáõÏ,
áñ ÏÁ ÷³ïáõÇë áõë»ñáõë՝ Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý, Ãáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝã-áñ ³ÝûñÇÝ³Ï
íÏ³ÛáõÃÛÇõÝ ÙÁ,
áñáõÝ ¹»é í³ñÅ ã¿ Ù³ñÙÇÝë...
ÆÝãå»±ë Ù³ñ»É ³ñóáõÝùÇÝ Ññ¹»ÑÁ
àõ ÉáõëáÛ Ù»É³Ýáí ·ñ»É å³ï»ñáõÝ íñ³Û
²é³Ýó ýáÃáß³÷Ç ÑÝ³ñÝ»ñáõÝ, ³é³Ýó áãÝãÇ...
¶Çï»Ù, Ù»ñ Ù¿ç ÏÁ μÝ³ÏÇÝ ÑÇÝ ó³õáï Ï³Û³ÝÝ»ñ...
àñ ·Çï»Ý åáé³É,
ºñμ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ ³ÝÓñ¨¿Ý áõñ³Ë³ó³Í »ñÏÇñÁ
ï³ù ÏÁ ËÉñï³Û Ù»ñ áïù»ñáõÝ ï³Ï:
àõ ËËáõÝçÇ ÷áË³ñ¿Ý ³ñóáõÝù¿ Ùáñáõù³õáñÝ»ñ,
Èáõë¿ í»ñ³ñÏáõÝ»ñ Ñ³·³Í, Ïáõ·³Ý ×³Ùμ³Ý »½»ñ»Éáõ...
²ñÃáõÝ åá»½Ç³ÛÇ å³ÑÝ ¿ ³ëÇÏ³...
²ñÃáõÝ áõ í¿ñùÇÝ ¹¿Ù ¹ÝáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Í Ï³ñÙÇñ ·ÇÍÇÝ
»ñÏ³ñáõÃ»³Ùμ...
è»ÑÇ ·ÇÍÇÝ »ñÏ³ñáõÃ»³Ùμ...
ºñμ ³ñ¨³Í³·ÇÝ μáÉáñ ßÝã³õáñÝ»ñÁ ÏÁ Ý³ÛÇÝ ¹¿åÇ í»ñ...
ÎÁ Ý³ÛÇÝ ¹¿åÇ ËáñáõÝÏÁ...
ÎÁ Ý³ÛÇÝ ÑáÕÇ ËáñáõÝÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ã³Õáõ³Í
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ï³ñ³ëÝ»ñáõÝ...
ÐáÝ ¿,
²ÛÝ ¿ å³ÑÁ Ù»Í »ñ³ÝáõÃ»³Ý,
²ÝÓñ»õ¿Ý »ïù ëáñíÇÉ áõ Ù³ùñ»É Ñá·ÇÝ ÑáÕ¿ Ïï³õÝ»ñáí...
àñ ùÝ³Ý³ë »ñÏ³°ñ ÑáÕÁ ·ñÏ»Éáõ...
´áÉáñ »ñ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ óóáõÇÝ ¹¿åÇ í»ñ...
ºõ ÏÁ Ë³Ûï»³Û »ñÏÇñÁ ·ñÏ»Éáõ Ù»½
àõ ³é³çÇÝ ßáÕù»ñÁ ³ñ»õáõ:
²Ûë ³Ù¿ÝÁ... Ï³ñÇù ãÏ³ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ...
²ßË³ñÑÁ åÇïÇ ÍÇÍ³ÕÇ ó³õÇÝ Ñ³Ù³ñ...
äÇïÇ ËÝ¹³Û ó³õÇÝ Ñ³Ù³ñ.
ä³ï×³éÁ Ù»Ýù »Ýù...
ì»ñ ³é¿¯ù Ó»ñ Ó»éù»ñÁ...
àõ Ù³ïÝ»ñÁ μÉÃ³ÏÝ»ñáõÝ...
²Ñ³ ëåÇï³Ï ÓÇ³õáñÁ Ï‘³ÝóÝÇ
àõ ÑÇÏï»Ùμ»ñÇ ³ñóáõÝùÁ ÏÁ ù³ñ³Ý³Û
Û³ÝÅ³Ù...
¸³¹³ñ»óáõó¿¯ù ³ÕûÃùÁ.
ØÇÝã¨ »±ñμ åÇïÇ ãÑ³õ³ï³Ýù Ù»ñ »ñ³ÏÇÝ:
²ÕûÃùÇ ¹³ñ»ñÁ åñÍ³Ý,
²ßË³ñÑ Ù¿çùáí ïáõ³Í ÏÁ ëáõñ³Û,
ÆëÏ Ù»Ýù ¹»é ÝáÛ»Ùμ»ñÇ ³ÝÓñ»õÝ»ñáõÝ ï³Ï
ÊËáõÝç ÏÁ Ñ³õ³ù»Ýù,
ÎÁ ëå³ë»Ýù, áñ Ù³ùñáõÇ Ù»ñ Ñá·ÇÝ...
´³Ûó Ç±Ýã¿Ý Ù³ùñ»É ½³ÛÝ:
Ø»ñ ·ÇñÝ ¿ ³ïÇÏ³՝
Ö³ÏïÇ ·Çñ,
Ø»Í Ùûñë ×³ÏïÇÝ ËáñßáÙ³Í áõ ëáõñμ,
²Ý½áõëå
ÆÙ Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÝ»ñáõ ¹ÇÙ³ó áõ ÏáÕù¿ë ù³ÛÉáÕ Çμñ¨ å³Ñ³å³Ý...
Æμñ¨ å³Ñ³å³Ý:
Ø»ñ ·ÇñÝ ¿ ³ïÇÏ³՝
Ö³ÏïÇ ·Çñ:
...Øï¿¯ù Ý»ñë ÜáÛ»Ùμ»ñÇ ³ÝÓñ»õ¿Ý,
Øï¿¯ù Ý»ñë:
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²ÙμáÕç ãáñë ûñ ³, ¶ñÇ·áñë ÍÝí»É ³, ¶ñÇ·áñÇ ÍÝí»Éáí ëÏë»óÇ Ñ³í³ï³É Î³ï³ñÇÝ»Ç ÍÝáõÝ¹ÇÝ:
-Î³-ï³-ñÇ-Ý», á±õÙ ³ÝáõÝÝ ³ Î³ï³ñÇÝ»,- Ñ³ñóÝáõÙ »Ù ³ÕçÏ³ë,- Î³ÍÇÏÇÇÇ,- ³ëáõÙ »Ù »ë áõ ·ÇÅ-·ÇÅ ÍÇÍ³ÕáõÙ Ýñ³ Ñ»ï:
Ä³ÙÁ Ù»ÏÝ ³Ýó ù³é³ëáõÝ ¿ñ, Ñ³ëï³ï »Ù ÑÇßáõÙ` ÆÝÝ³ÛÇÝ Ñ³ñóñÇ: î³ùëáõ Ù»ç ó³í»ñÁ áõÅ»Õ³ÝáõÙ »Ý, ÆÝ,
¿É ã»Ù ¹ÇÙ³ÝáõÙ, ¿É ¹ÇÙ³Ý³Éáõ ãÇ, áÝó áñ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ³: ØÇ ÏáÕÙÇó »ñç³ÝÇÏ »Ù ß³ï, ïÕ³ë ÏÍÝíÇ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó`
¹» ÙÇ ³Ý³ë»ÉÇ ó³í ³, áñ ÃáõÉ³óÝáõÙ ³, ·»ïÝáí ï³ÉÇë:
ÌÝÝ¹³ï³Ý ÙáõïùÇ Ùáï μÅÇßÏÝ ÇÝÓ ³ ëå³ëáõÙ: Ü³Û»ó, ³ë»ó` åáÉÝÇ Ï³ÙåÉ»Ïï ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ýù, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ³` ¿ÉÇ Ñá·Ý³, ¿ÉÇ ë³÷ñáõÙ, ¿ÉÇ Ñ³·áõëïÇ ÷áËáõÙ, ¿ÉÇ ¿Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ, áñ ÏáãíáõÙ »Ý ÍÝ³ñ³Ý, áõñ ³Ù»Ý ÙÇ
å³ïÇ ï³Ï ÙÇ ÑÕÇ, ÙÇ ÍÝÝ¹Ï³Ý` í³Ë Ù³Ù³ ç³Ý, í³Û ³ëïí³Í ³ ·áéáõÙ:
êÇñïë ëÏë»ó ³ñ³· μ³μ³Ë»É: ºë Ñá ·Çï»Ç` ³ñ¹»Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ ³, μ³Ûó »ñμ ÇÙ³ó³Í¹ Ñ³ëï³ïíáõÙ ³, ³Ï³Ù³, ¹áÕÁ, Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏÝáõÙ ³ Ã¨»ñ¹:
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿¹å»ë ãÇ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ã·Çï»ë` áõñ »ë ·ÝáõÙ, μ³Ý ã·Çï»ë, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù áõÕÕ³ÏÇ
ÙïÝáõÙ »ë ÙáõÃ ³Ýï³é: ºñÏñáñ¹Ý ³í»ÉÇ μ³ñ¹ ³, ÇÝãù³Ý ¿É ÇÝÓ ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ù, ÇÝãù³Ý ¿É íëï³Ñ »Ù` ³Ù»Ý ÇÝã
É³í ³ ÉÇÝ»Éáõ, ÇÝãù³Ý ¿É ³Ù»Ý ÇÝã ÷³ÛÉáõÝ ³, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³, ëÏë»óÇ É³ó»É: ÈÇùÁ μ³Ý»ñ »Ý Ë³éÝíáõÙ Çñ³ñ: ÈÇùÁ μ³Ý»ñ:
Ä³ÙÁ »ñÏáõëÝ ³, Ñá·Ý³ÛÇ ïÑ³× ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ßÝã³Ñ»ÕÓ ·ÉáõËë å³ïÇÝ »Ù Ñ»ÝáõÙ,
÷áñÓáõÙ Ñ³í³ù»É ÇÝÓ, ëïÇåáõÙ Ùï³Í»É ïÕ³ÛÇë Ù³ëÇÝ, ëïÇåáõÙ ÇÝÓ Ååï³É:
Ä³Ù³Ý³ÏÝ ³ Ñ³·áõëïë ÷áË»É: ´³Ûó »ë áãÇÝã ãáõÝ»Ù ÇÝÓ Ñ»ï, ÙÇ³Ï ßáñÁ, áñ ·ï³, ÑÝ¹Ï³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇó ·Ý³Í, ÷áõÉ»ñáí, ·áõÛÝ½·áõÛÝ ÙÇ ßáñ ³: Æñ³Ï³ÝáõÙ Çñ»ñë Ñ³í³ù³Í ÙÇ ³ÙÇë ³ Ù»ñ ï³ÝÝ ³, μ³Ûó »ë ³é³íáï Ï³ÝáõË ³μáíÛ³ÝÇó »ñ¨³Ý ÇçÝ»ÉÇë ãí»ñóñÇ Ñ»ïë, ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ëáõï Ýß³ÝÝ»ñ »Ý »Õ»É, ¿Ýå»ë áñ ¿ë ³Ý·³Ù áñáß»óÇ áõÕÕ³ÏÇ Ñ»Ýó ¿Ýå»ë ÇçÝ»É Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, åÇïÇ ÇçÝ»Ç áõμáñÏ³ ³Ý»Éáõ: àõ áñå»ë½Ç Ù³Ù³ë ÇÝÓÝÇó
³í»ÉÇ ß³ï ãÍÝÝ¹³μ»ñÇ, »ñ¨Ç Ùïùáí ÙÇ Ñ³½³ñ ³Ý·³Ù å³ïÏ»ñ³óñ»É ³ μáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ ÇÙ
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý, »ë áõÕÕ³ÏÇ ã¿Ç áõ½áõÙ ³ë»É, áñ ëÏëí»É ³, áñ Çñ»ñë Çç»óÝ»Ý, áõ ¿¹å»ë »ë áõ ÆÝÝ³Ý, ¿Ý, ÇÝã ÁÝÏ³í Ó»éùÝ»ñÇë ï³Ï, ³é³Ýù áõ Ãé³Ýù ÍÝÝ¹³ïáõÝ:
-¾ë ÇÝã »ë Ñ³·»É,- ÷áñÓ»ó ×ßï»É Ñá·Ý³ ³ÝáÕÁ,- ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, áõñÇß μ³Ý ãáõÝ»±ë:
-â¿,- ³ë³óÇ,- ÇÝÓ Ñ³Ý·Çëï ÃáÕ, ¿³Ï³Ý ãÇ:
-àÝó Ã»,ãÇ Ï³ñ»ÉÇ:
-ºë ó³í»ñÇ Ù»ç »Ù, ÇÝÓ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ×ÝßÙ³Ý ã»ÝÃ³ñÏ»ù:
-ÈÇý¹ åÇïÇ Ñ³Ý»ë:
-â»Ù Ñ³ÝÇ, μ³Ùμ³Ï ³, Ñ³ßíÇ` Ù³ÛÏ³Û³:
-âÇ Ï³ñ»ÉÇ:
´³ñ»μ³Ëï³μ³ñ μÅßÏáõÑÇÝ »Ï³í Å³Ù³Ý³ÏÇÝ áõ »ë Ñ³Ý·Çëï, μÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ë³É³ÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ áõë»ñÇë ·ó³Í, í»ñ»É³Ïáí μ³ñÓñ³ó³ ÍÝ³ñ³Ý:
ÐÕÇÝ»ñÁ ïáÝ³Ï³Ý, ëÇñáõÝ ·Çß»ñ³ÝáóÝ»ñáí, ÷áõÙ÷áõÉÇÏ³íáñ ÑáÕ³Ã³÷»ñáí, ¹» ÇÝãå»ë Çñ»Ýó Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý
³é³çÇÝ ·Çß»ñí³Ý »Ý å³ïñ³ëïíáõÙ, Ùáï³íáñ ÝáõÛÝ ëÇñáõÝ ëåÇï³Ï ËáñÑñ¹³íáñáõÃÛ³Ùμ ïÝùáõÙ »Ý:
´³ñ¨»óÇ áõ ³Ýó³ Ý»ñëÇ ÍÝ³ñ³Ý: ØÇ Ï»ñå μ³ñÓñ³ó³ ³ÃáéÇÝ, ÙÇ Ï»ñå μ³ó»óÇ áïù»ñë, ó³í»ñÇ Ù»ç ·³É³ñí»Éáí, ¿Ý áñ ¿Ýù³Ý áõÅ»Õ ³ ó³íáõÙ ÷áñ¹, áñ ¿É ó³í ã»ë ½·áõÙ, ùñïÇÝùÁ ¹»ÙùÇë, ë³é³Í ³ñ¹»Ý: ²Ù»Ý ÇÝã ÝáñÙ³É
³ ·ÝáõÙ, ³Ù»Ý ÇÝã ³ñ³·: ²é³Ýó Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ, ³é³Ýó ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ó³íÁ ÙÇ Å³Ùí³ Ù»ç ³Ýó»É ³ Ï³ñ»ÉÇÇ
ë³ÑÙ³ÝÁ: ÆÝÓ ÃáÕ»óÇÝ ó³í»ñÇë Ù»ç, ÇÝùë ÇÙ Ù»ç: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ùí³ ÷áñÓÇó ·Çï»Ù` »ñμ ÙñëáõÙ »ë, Í³ÍÏáó »Ý
ï³ÉÇë: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ùí³ÝÇó ·Çï»Ù` ¹áÕÁ áñ ·³ÉÇë ³, Ñ»ï¨Çó »ñ»Ë³Ý ³ ·³ÉÇë:
¶áé³óÇ` ÙñëáõÙ »Ù, Í³ÍÏáó »Ù áõ½áõÙ: ´ñ¹Û³ ÙÇ Í³ÍÏáó μ»ñ»óÇÝ, μ³Ý ã»Ù ½·áõÙ, ³ñ¹»Ý μÃ³ó»É »Ù ó³íÇó:
Ø»ÏÝ ¿É, Ù»ÏÝ ¿É »Ù áõ½áõÙ, ÙñëáõÙ »Ù: àõË³³³³Û: î³ù Í³ÍÏáó:
Ð»ïá ³ñ¹»Ý ó³íÁ ³Ýó³í Ù»çùÇë: Ä³Ù³Ý³ÏÝ ³, ÑÇÙ³ áõñ áñ ³ ¹áõñë Ï·³:
Î³ÝãáõÙ »Ù` ó³íÝ ³Ýó³í Ù»çùÇë, í³Ë, Ù³Ù³ ç³Ý, í³Ë ¿É ã»Ù ¹ÇÙ³ÝáõÙ, í³Ë ÙÇ μ³Ý ³ñ»ù, í³Ë Ù³Ù³ ç³Ý:
Ü»ñë Ãé³Ý μáÉáñÁ, Ù³ÝÏ³μ³ñÓáõÑÇÝ, μÅÇßÏÁ, û·ÝáÕÝ»ñÁ:
-ÂáÕ Ý³Û»Ýù:
-â»Ù Ï³ñááááÕÕÕÕ:
-Ð³çáñ¹ ó³íÇÝ ³ë³: -äïÕ³å³ñÏë å³ïéí»É ¿ñ áõ ÙÇçÇó ½½í»ÉÇ Ï³Ý³ã åïÕ³çñ»ñ ¿ÇÝ Ã³÷í»É:
´ÅßÏáõÑÇÝ, ÷³ÏáõÙ-μ³óáõÙ ³ ùÇÃë` ßÝãÇñ, ÙÇ ßÝãÇñ, ßÝãÇñ, ÙÇ ßÝãÇñ:
Ø»Ï ¿É ½·³óÇ` ³ñ¹»Ý ¹áõñë ³ ·³ÉÇë:
-ÌÝíáõÙ ³: ÌÝíáõÙ ³:
-²é³çÇÝÝ ÇÝãù³±Ý ¿ñ ÍÝí»É:
-ºñ»ù áõ Ñ³ñÛáõñ:
-¾ë ¿É Ù»Í ãÇ ÉÇÝÇ:
-¶ÉáõËÁ, ·ÉáõËÁ, áõÅ ÙÇ ïáõñ, ëå³ëÇñ:
-â»Ù ï³ÉÇë, ÇÝùÝ ³ ÃéÝáõÙ ¹áõñë, »ë μ³Ý ã»Ù ³ÝáõÙ:
-¶á×Ç ³ ·³ÉÇë: Ø»Í ³: ÆÝã Ñ³ëï åáñï³É³ñ ³:
Ä³ÙÁ »ñ»ùÝ ³Ýó ÑÇÝ· ³:
-²Éá, Ù³Ù:
-ÐÁÝ, É³í ã»±ë, ëÏëí»É ³±:
-Ø³Ù ãáñë ÏÇÉá, ÑÇëáõÝ ·ñ³Ù, ïÕ³, ÑÇëáõÝ»ñ»ù ëÙ, Ù³Ù:
Ð»Ï»Ï³ÝùÝ»ñÁ ÏáÏáñ¹áõÙë »Ý:
ì³Ë Ù³Ù³ ç³Ý, í³Ë ³ëïí³Í, ¹»é ïÝùáõÙ »Ý ëåÇï³Ï ·Çß»ñ³ÝáóÝ»ñÁ:
ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ³ñÝ³ÏáÉáÉ ßáñ»ñÇ Ù»ç, ³Ýë³ÑÙ³Ý »ñç³ÝÇÏ, ÇÙ ³Ýí³íáñ Ù³Ñ×³Ï³ÉÇÝ å³éÏ³Í ëÉ³ÝáõÙ »Ù ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ÙÇç³ÝóùÝ»ñáí:

Գրողների, գրականագետների, հրատարակիչների գրական բաց ակումբ:
Հիմնադրվել է հայ և հայերեն գրականության տարածման, խոսքի ազատության
պաշտպանության, գրական շուկայի կայացման համար:
ԲԱՀՉԸԹ ՉԵԼԻՔ | Թուրք արդի
գրական զարգացումների շուրջ

Մենք ապրում ենք բազմաթիվ ներքին և արտաքին հակասություններով ու
հակամարտություններով տարածաշրջանում, սակայն մեր մշակութային ու աշխարհայացքային տարբերությունների հետ մեկտեղ ունենք բազմաթիվ ընդհանրություններ, մեր ու մեր հարևան երկրներում ընթացող շատ գործընթացներ հաճախ ենթարկվում են միևնույն տրամաբանությանը: Գրանիշ գրական
ակումբը շարունակում է ներկայացնել մեր հարևան երկրներում ապրող և ստեղծագործող գրողների, գրականագետների, հրատարակիչների ու գրական
դաշտին առնչություն ունեցող այլ անձանց տեսակետներն ու պատկերացումները ժամանակակից գրականության ներկայի ու ապագայի շուրջ:
——————————————
Բահչըթ Չելիքը ծնվել է Ադանայում 1968-ին: 1990-ին ավարտել է Ստամբուլի
համալսարանի Իրավունքի բաժինը: Նրա առաջին պատմվածքը տպագրվել է ցայսօր հրատարակվող Վարլըք թուրքական ամենահին գրական ամսագրում: Չելիքի
պատմվածքները, էսսեներն ու թարգմանությունները շարունակում են հրապարակվել տարբեր թերթերում և գրական հանդեսներում: 2009-ին լույս տեսավ հեղինակի առաջին վեպը` Աշխարհի բզզոցը (Dünyanın Uğultusu): Դրանից հետո
2010-ին հրատարակել է Փշե հուշ (Diken Ucu) պատմվածքների ժողովածուն
և մանկական արձակի Նոր տղան դասարանում (Sınıfın Yenisi) ժողովածուն 2011ին:
- Բացի Յաշար Քեմալից, որի մի քանի վեպեր խորհրդային ժամանակաշրջում թարգամանվել են հայերեն և Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկից, հայ ընթերցողը ոչ մի տեղեկություն չունի թուրքական գրականության
արդի զարգացումների մասին: Թուրքական գրականությունը, որպես արևելքի
և արևմուտքի սինթեզ, որպես մի տեսակ էկզոտիկ պտուղ, միշտ հետաքրքիր է
եղել արևմտյան աշխարհին: Կարելի՞ է ասել, որ հենց սա է նրա հաջողության
գլխավոր հաղթաթուղթը:
- Իհարկե, երկու քաղաքակրթությունների միջանկյալ ընկերակցությունը անչափ շահեկան է, սակայն արտահայտման ձևերի իմաստով` ոչ հեշտ իրագործելի:
Հիմնական խնդիրն այն է, որ թեպետ Թուրքիայում մի քանի մշակույթներ են միմյանց հարևանությամբ համաչափ գոյատևում, սակայն դրանք իրար մեջ չեն ձուլվում: Շատ հազվադեպ կարելի է տեսնել արևմուտքի ու արևելքի հաջողված սինթեզ, արդյունքում` մեր գրականությունը դժվար է դիտարկել որպես էկզոտիկ
գրակնություն: Վերջին 10-15 տարիներին մեծ թվով վեպեր են լույս տեսել Օսմանյան կայսրության մասին, բայց այս պահին դժվարանում եմ անվանակոչել նրանցից
և որևէ մեկը, բացառությամբ Փամուկի, ում ստեղծագործությունները հետաքրքիր
կլինեին ասենք Ամերիկայում կամ Եվրոպայում:
-Թուրքական գրակնության մեջ կա՞ն արդյոք ի հայտ եկող նոր միտումներ,
ուղղություններ, որոնք դեռ անհայտ են համաշխարհային գրական դաշտին:
- Վերջին տարիներին թուրքական գրականությունը ինքնատիպ զարգացման
միտումներ է ցուցաբերում. մոդեռնիզացիայի թուրքական տեսակը վերջին տասնամյակում լուրջ ճգնաժամ է ապրել, և այդ ճգնաժամը իր սեփական գրականությունն է ստեղծում: Ակնհայտ է միտվածությունը պոստմոդեռն տեքստեր, պատմվածքներ, վեպեր գրելու: Որոշ հեղինակներ էլ կարևորում են տեքստի լեզվաբանական կողմը` շեշտադրելով տեքստի ոչ թե բովանդակությունը, այլ ձևային` ինչպես
ասված լինելը: Ու թեպետ վերջին տարիներին հրապարակված վեպերի քանակն
աճել է, այնուամենայնիվ առավել զարգացած գրական ժանրը մնում է կարճ
պատմվածքը:
- Ոչ անգլիագիր ու ֆրանսիագիր երկրներում նույնպես հետաքրքիր գրականություն է ստեղծվում, սակայն սոցիալ-քաղաքական ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով այդ ստեղծագործությունները դուրս չեն գալիս իրենց ներփակ տարածքից և համաշխարհային մեծ գրականության համատեքստում անմասնակից
դիրք են գրավում. փաստորեն` դառնում են սեփական լեզվի պահապանները:
Ձեր կարծիքով Թուրքիան ունի՞ այս խնդիրը, թե՞, ի վերջո, հաղթահարել է այն:
- Իհարկե, այս խնդիրը կա և մտահոգիչ է նաև թուրք գրողների համար: Այդ առումով, Օրհան Փամուկի Նոբելյան մրցանակի արժանանալը որոշակի դռներ է բա-

ցում մեր առջև, սակայն դա դեռ բավարար չէ: Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ու Ամերիկայի հրատարակչությունները տպագրության համար բարձրորակ թարգմանություններ են պահանջում, իսկ թուրք շատ հեղինակներ էլ թարգմանության համար պահանջվող այդ գումարը պարզապես չունեն, իսկ հրատարակիչների համար
էլ այս ոլորտում ֆինանսական ներդրում կատարելը անշահութաբեր, կասկածելի
գործարք է: Միայն շատ հանրահայտ գրողների գրքերն են, որ հնարավորություն են
ունենում թարգմանվելու: Թերևս պետք է հավելեմ, որ Գերմանիայում թուրքական
մեծ համայնքի շնորհիվ, բազմաթիվ գրքեր թարգմանվել են գերմաներեն:
- Ինչպե՞ս ես գնահատում թուրք հասարակության հետաքրքվածությունը
առհասարակ ընթերցանության ու մասնավորապես ժամանակակից գրականության հանդեպ:
- Շուրջ 75 միիլոն ազգաբնակչություն ունեցող Թուրքիայում գրքի առաջին հրատարակման տպաքանակը մոտ 1000 օրինակ է: Միայն շատ հայտնի որոշ հեղինակների գործերն են, որ 50 000 կամ 100 000 տպաքանակով են լույս տեսնում,
սակայն այդ հեղիանակների թիվն էլ չի գերազանցում 5-10 հոգու միջակայքը: Եվ
հետևապես` չենք կարող փաստել, որ թուրք հասարակությունը ընթերցանության
հանդեպ մեծ հետաքրքրասիրություն է ցուցաբերում: Պատճառները շատ են. նախ
և առաջ այն, որ թուրք հասարակությունը նախընտրում է մասսայական տեղեկատվությունը` ստացված ձայնա-տեսագրության միջոցով, ի վնաս ընթերցանության,
իսկ հաջորդը` Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղափոխություններից հետո (1971 և
1980 թթ) տասնամյակներ շարունակ պետության` գրքի հանդեպ թաշնամական
դիրքորոշման որդեգրումն է` գրքի` որպես զենք դիտարկումն ու համանման վերաբերմունքի արժանացումը: Գիրք կարդացող մարդիկ պատժվել ու ձերբակալվել են:
Բնականաբար այդ մտավախությունը շատ մարդկանց հետ է պահել գիրք կարդալուց, իսկ վերաբերմունքի այդ ալիքը հասել է մինչ մեր օրեր:
- Ի՞նչ գրական կազմակերպություններ կան Թուրքիայում և ինչո՞վ են դրանք
միմյանցից տարբերվում:
- Թուրքիայում երեք հիմնական գրական խմբավորումներ կան. Թուրքական
Պեն ակումբը, Թուրք հեղինակների սինդիկատը և Թուրք գրողների ասոցիացիան:
Բազմաթիվ հեղինակներ միաժամանակ անդամակցում են բոլոր խմբավորումներին: Իրականում նրանց միջև եղած տարբերությունները մեծ չեն, միայն` Պեն ակումբն առավել հակված է դեպի միջազգային ոլորտում հարաբերություների հաստատմանը, սինդիկատը ոչ պաշտոնական կազմակերպություն է, զբաղվում է մշակութային իրադարձություններով և գրողների հեղինակային իրավունքների պաշտպանությամբ, իսկ թուրք գրողների ասոցիացիան սերտ հարաբերությունների մեջ
է մերձավոր արևելքի մի շարք երկրների գրական կազմակերպությունների հետ:
- Ինչպիսի՞ն է պետության վարած քաղաքականությունը թուրքական գրականության ներքին և արտաքին մասսայականացման գործում:
- Մշակույթի նախարարությունը մի նախագիծ է մշակել թուրք հեղինակներին
տարբեր լեզուներով թարգմանելու համար և որոշակի հատկացումներ է կատարում, սակայն դժվար է ասել, որ թուրքական պետությունը մտածված, նպատակային քաղաքականություն է վարում գրականության տարածման համար:
- Թուրքիայում զարգացման ի՞նչ աստիճանի վրա է գտնվում գրական շուկան,
վաճառվու՞մ են արդյոք գրքերը:
- 1990- թվականից հետո գրքերի տպագրությունը տարեց տարի ավելացել է և
այժմ հնարավոր է խոսել, որ թուրքական գրքի շուկան կայացած արտադրության
ոլորտ է: Իհարկե, դեռևս չափազանց վաղ է ամբողջ համոզվածությամբ այդ մասին
հայտարարել, սակայն խոսակցություններ կան, որ որոշ միջազգային հրատարակչություններ ցանկություն ունեն իրենց մասնաճյուղերը հիմնել Թուրքիայում և հրատարակել թուրքական գրքեր: Անխուսափելիորեն դա նոր վերաբերմունք կձևավավորի Թուրքիայում գրքի ու գրական շուկայի հանդեպ, իսկ գրական ստեղծագործության պահանջարկ մեր երկրում այսօր իրոք կա: Կան մի քանի հիմնական հրատարակիչներ, ովքեր, այսպես ասած, գրքի արտադրությամբ են զբաղված, իսկ կան
նաև հրատարակիչներ, ովքեր նոր ստեղծվող գրական ստեղծագործություններ են
հրատարակում:
- Ի՞նչ թեմաներ են առավել պահանջված թուրքական գրականության մեջ, և
հնարավո՞ր է արդյոք գումար վաստակել գրականության միջոցով Թուրքիայում:
- Պատմական ու ինքնակեսնագրական գրքերը բոլորից լավ են վաճառվում,
հատկապես Օսմանյան կայսրության ու սուլթանների մասին: Եվ իհարկե, սիրավեպերը` Թուրք ընթերցողը սիրում է կարդալ դրական հերոսների մասին պատումներ,
ում հետ կարող է նույնացնել սեփական անձը: Վերջին տարիներին ավելացել են
նաև մարդկային էության մութ, դաժան կողմերի մասին պատմող գրքերը: Թուրքիայում գրելով գումար վաստակելը անչափ դժվար է, նմանօրինակ հեղինակների
թիվը` չափազանց սակավ: Վաստակած գումարի չափաբաժինը կախված է հրատարկված գրքի տպաքանակից: Ինչպես արդեն նշել եմ, միջին տպաքանակը`
2000-3000 օրինակ է:
- Որքանո՞վ եք ծանոթ հայ գրականությանը:
- Փոքր հասակում Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքներն եմ կարդացել, և նա իմ
ամենասիրած հեղինակներից մեկն էր: Պետք է նաև խոստովանեմ, որ սեփական
պատմվածքներ գրելու ճանապարհին` թուրք 2-3 գրողներին զուգահեռ Սարոյանը
ինձ ոգեշնչողներից մեկն է եղել: 1990 թվականից «Արաքս» հրատարակչությունը
բազմաթիվ հայ գրողների է հրատարակել: Ես ջանում եմ հետևել այդ հրատարակչության տպագրած գրքերին, սակայն նրանք այժմ հազվադեպ են գրքեր հրատարակում: Հիշում եմ նաև Վահե Բերբերյանի վեպը, որ շատ էի հավանել և Երվանդ
Օտյանի «Ընկեր Փանջունին», սակայն իմ տեղեկացվածությունը հայ գրակնությամբ այսքանով է սահմանափակվում (էլ չեմ խոսում ժամանակակից գրականության մասին), քանի որ մյուս կողմից էլ թուրքական հրատարակչությունները հայ
գրականություն չեն հրատարակում:
Հարցազրույցը` Գրանիշ գրական ակումբի
Անգլերենից թարգմանությունը` Հասմիկ Հակոբյանի

«ԱՌԱՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»
Համբարձում Համբարձումյան
Երեւի նրանց ծնողները շատ էին սիրել էս փոքր երկիրը, էս երկրի հողն ու ջուրը, որ իրենց աղջիկներից մեկի անունը Հայաստան, մյուսի անունը Բուրաստան էին դրել: 2008-ի նախագահական ընտրության քարոզարշավի ժամանակ մեծ քույրը՝ Հայաստանը, ութսուներկու, փոքրը՝ Բուրաստանը, յոթանասունհինգ տարեկան էր: Ինչ խոսք, նրանց
ծնողների տրամաբանությունը ճիշտ էր. նախ Հայաստան պիտի լինի, որ հետո բուրաստան դառնա:Դժվար կյանք
կամ, ոնց որ ինքն էր ասում՝ “դաժան ճակատագիր“ էր ունեցել Հայաստան տատը: 37-ին կուլակի մեղադրանքով Սիբիր էին աքսորել նրա հորը, հետո մահացել էր մայրը, ու փոքր քրոջն ինքն էր պահել-մեծացրել, ամուսինը գործարանի մամլիչի տակ էր մահացել, որդին ռուսական դպրոցը ավարտել, Ռուսաստանում ռուսական ինստիտուտն ավարտել, ռուս կնոջ հետ ամուսնացել, ռուսացել էր եւ տարին մի անգամ էր զանգահարում՝ Նոր տարվա գիշերը կամ իր
ծննդյան օրը: “Ծննդյան օրը հիշում ա, որ կաղամբի միջից չի դուրս եկել, ու արագիլը չի լույս աշխարհ բերել, ես եմ
ծնել“,- ասում էր Հայաստան տատը:
Բուրաստանի բախտն այս կյանքում ավելի շատ էր բերել: Մինչեւ ծերություն ամուսնու հետ էր ապրել, ամուսնու
մահից հետո էլ որդու, հարսի ու թոռների հետ էր ապրում: Որդին ու թոռներն էլ ամեն օր պահանջում էին, որ Բուրաստան տատը դուրս գա գործից, բայց նա չէր համաձայնում: Նա մտածում էր, որ քանի դեռ ոտքերն ու ձեռքերն աշխատում են, բազմանդամ ընտանիքի ընտանեկան բյուջեի ճեղքվածքը պիտի իր ուժերի ներածի չափով լցնի:
Հայաստանն ու Բուրաստանն աշխատում էին գործարանի դրսի տարածքի հավաքարար: Ամեն առավոտ ժամը յոթից մինչեւ ինը նրանք ցախավելով ավլում-մաքրում էին գործարանի տարածքը, մինչեւ տասներկուսը պահակակետում սպասում էին նոր առաջադրանքների, եւ եթե գործ չէր լինում, տուն էին գնում: Նրանց երկուսի միացյալ ամսական աշխատավարձը հիսուն հազար էր: Շատ չի, եթե նկատի ունենանք, որ ձմռանը ձյուն է գալիս, աշնանը տերեւաթափ է լինում, քիչ էլ չի, եթե հաշվի առնենք, որ ամռանն ընդամենը մի քանի ժամ էին աշխատում:
Այդ օրը նրանք սովորականից շուտ էին ավարտել իրենց գործը, բայց երբ ցանկացել էին դուրս գալ, նրանց ասել
էին, որ սպասեն, որովհետեւ ավտոբուսով գործարանի աշխատողները միտինգի պիտի գնան: Հայաստան տատը, որ
տանը հեռուստացույց չուներ, քաղաքականությամբ չէր հետաքրքրվում, անգամ չգիտեր, որ նախագահական ընտրությունների ընտրարշավն է գնում, զարմացել էր, թե՝ “էս ի՞նչ խաբար է“, եւ քաղաքականապես ավելի հասուն Բուրաստանը բացատրել էր, որ իրենց տանելու են Սերժի հանրահավաքին:
Գործարանի աշխատողներով ավտոբուսը կանգնեց Հյուսիսային պողոտայում, որի երկայնքով տասնյակ ավտոբուսներ էին շարված: Աշխատողներն իջան ավտոբուսից եւ մյուս խմբերին միանալով՝ մնացած ճանապարհը ոտքով
գնացին: Գործարանի փոխտնօրենն ամրակազմ բանվորներից երկուսին հրահանգեց պարզել այն պաստառը, որ իրենց հետ բերել էին: Պաստառի վերեւում խոշոր տառերով գրված էր. “Առաջ Հայաստան“, իսկ ներքեւում՝ մանր տառերով գործարանի անվանումը: Գործարանի բանվորներն արագ էին քայլում, եւ Հայաստան տատը չէր հասցնում
նրանց հետեւից: Բուրաստանը պարբերաբար շրջվում ու աստիճանաբար հետ մնացող Հայաստանին ասում էր, որ
ավելի արագ քայլի: Հանրապետության հրապարակում Հայաստանը տեսադաշտից կորցրեց Բուրաստանին եւ գործարանի խմբին: Հայաստանի մարզերից ու մայրաքաղաքից տարբեր գործարանների, ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների խմբեր էին հավաքվել հրապարակում: Գրեթե բոլոր խմբերը “Առաջ Հայաստան“ գրություններով պաստառներ էին պարզել: Հայաստանը հույսը կտրել էր, որ մարդկային այդ հոծ բազմության մեջ կնկատի Բուրաստանին եւ կգտնի իր խումբը: Նա ուշադիր նայում էր վերեւ պարզված պաստառներին, տասնյակ պաստառների
մեջ փորձում գտնել իրենց “Առաջ Հայաստանը“ եւ շարժվել այդ ուղղությամբ: Հանկարծ նա նկատեց քրոջը, որը ձեռքով իր մոտ էր կանչում եւ գոռում. “Էս կողմ արի, առաջ արի, Հայաստան“: Հայաստանը գտավ ու կրկին կորցրեց իր
խումբը, որովհետեւ նրա տեսադաշտը դարձյալ փակեցին: Նա կանգնել էր ու մոլորված չորսբոլորն էր նայում: Մարդկանց հոսանքը առաջ էր քշում նրան: Ամբիոնից ինչ-որ մեկը գոռում էր՝ “Առաջ Հայաստան“, պաստառների վրա
գրված էր՝ “Առաջ Հայաստան“, եւ Հայաստանը մեքենայորեն առաջ էր քայլում ու քթի տակ փնթփնթում. “Դե զահլա
տարաք էլի, գալիս եմ էլի՝ առաջանում եմ“:
Ընտրություններին երկու օր էր մնացել, Բուրաստանը Հայաստանի տուն գնաց ու քրոջն ասաց, որ անձնագիրը
տա՝ Սերժի մարդիկ փող են բաժանում: Տարիքի հետ Հայաստանը սկսել էր լավ չըմբռնել իրավիճակները, տարիքի
հետ նրա խելքը գնալովի-գալովի էր դարձել: “Փող ե՞ն տալիս,-հաճելիորեն զարմացավ Հայաստանը,-էդ ի՜նչ բարի,
լավ մարդիկ են“: “Ախչի, էս թվին ո՜վ ա ձրի բան տալիս,-ասաց Բուրաստանը,- փողը տալիս են, որ ձենդ Սերժին
տաս“: Հուզված ու ահաբեկված Հայաստանը կոկորդը բռնեց, կմկմալով ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց կոկորդից
ընդամենը մի քանի անհոդաբաշխ հնչյուններ դուրս թռան, կարծես իսկապես խոսելու կարողությունը նրանից վերցրած լինեին, կարծես ձենը առած լինեին: Բուրաստանը ծիծաղեց մեծ քրոջ միամտության վրա ու ասաց. “Հայաստան,
չես հասկանո՞ւմ, փողը տալիս են, որ գնաս Սերժ Սարգսյանին ընտրես“: Բուրաստանի բացատրությունից հետո միայն
Հայաստանի ծերացած ու ծանրացած ուղեղը գիտակցեց, որ իրեն լավություն չեն անում, ընտրակաշառք են առաջարկում:
Ընտրությունների նախորդ օրը Հայաստանին այցելեց մի սեւազգեստ, մուգ ակնոցներով երիտասարդ, տեղեկացրեց, թե ընտրացուցակի որերորդ համարի դիմաց պիտի “պտիչկա“ դնի, եւ նրան վերադարձրեց անձնագիրը, որի մեջ
Թումանյանի պատկերով հինգհազարանոց էր դրված: Հայաստան տատը սովետական ռուբլուց հետո շատ զրոներով
դրամին այդպես էլ չէր սովորել, դրամի արժեքը չէր պատկերացնում ու դրանց վրա պատկերված դիմանկարներով էր
տարբերում փողը: Նա գիտեր, որ Թումանյանի պատկերով մեկ թղթադրամը համարժեք է Չարենցի պատկերով հինգ
թղթադրամին, բայց չգիտես ինչ տրամաբանությամբ նրան թվում էր, թե Չարենցի պատկերով հինգ թղթադրամներն
ավելի մեծ ուժ ու զորություն ունեն, քան Թումանյանի պատկերով մեկ թղթադրամը: Հայաստան տատը սիրում էր,
երբ իր մոտ շատ թղթադրամներ էին լինում, թեկուզ դրանք թեթեւ քաշային թղթեր լինեին: “Տղա ջան, էս Թումանյանի փոխարեն ինձ հինգ հատ Չարենց տուր“,-ասաց Հայաստան տատը սեւազգեստ երիտասարդին: Երիտասարդը
ճռճռան հինգհազարանոցը վերցրեց ու իր անձնական փողերից հինգ հատ ճմրթված հազարանոց տվեց Հայաստանին:
Գիշերը Հայաստան տատը շատ անհանգիստ քնեց: Վատ երազները հանգիստ չէին տալիս նրան: Երազում ինքը
հյուսերով, ծաղկավոր շրջազգեստ հագած փոքր աղջիկ էր: Կանգնած էր խորը ձորի պռնկին, ձորի մյուս կողմում
կանգնած էին մյուսները՝ Բուրաստանը, սեւազգեստ երիտասարդը, գործարանի փոխտնօրենը եւ տնօրենը, գիշերային ու ցերեկային պահակները, բանվորները, Սերժ Սարգսյանն ու էլի ինչ-որ մարդիկ: Նրանք պաստառներ էին պարզել: “ԱՌԱՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆ“ գրություններով տասնյակ պաստառներից բացի Թումանյանի պատկերով մեկ, Չարենցի
պատկերով հինգ պաստառներ էլ կային: “Առաջ Հայաստան, առաջ Հայաստան“,- միաբերան գոռում էին նրան: Ինքը
գիտակցում էր, որ սա երազ է, որ ինքն իրեն չի կարող կողքից տեսնել, չի կարող փոքրիկ աղջկա տեսք ունենալ, բայց
միեւնույն է՝ վախից դողում էր: “Առաջ Հայաստան, առաջ Հայաստան“,-անդադար գոռում էր իր դիմաց կանգնած
խումբը: “Ախր ո՞նց առաջ գամ, ախր ձորը կընկնեմ, անդունդը կգլորվեմ“,-արտասվում էր ինքը: Հանկարծ իր իրական
տեսքը ստացավ, ոտքը բարձրացրեց, որ քայլ անի, եւ զարթնեց:
Քանի դեռ Հայաստանը քնած էր, մտածում էր, որ երազ է տեսնում, բայց երբ արթնացավ ու վերլուծեց երազը,
մտածեց, որ տեսածն իրականություն է:

Մեր պատմության նորագույն շրջանի ամենաարյունոտ դրվագներում, երբ մարդիկ սպանվում ու
խոշտանգվում էին փողոցներում և բանտերում, մեր «ականավոր» արվեստագետների ու գրողների մի
մասը բացահայտորեն սատարում էր բռնությունը, մյուսները այն հարցին, թե որտեղ էին այդ ժամանակ
և ինչով էին զբաղված, պատասխանում էին, որ իրենք բանաստեղծություն կամ երաժշտություն էին
գրում և այդպիսով փորձում էին «ալիբի» ապահովել իրենց համար:
Արվեստագետների և գրողների շրջանում լայնորեն տարածված պատկերացում կա, որ գրականությունը
չպիտի քաղաքականացված լինի և գրողը չպիտի խառնվի «քաղաքական կեղտոտ խաղերին»: Միևնույն
ժամանակ այդ գրողների մի զգալի մասը քաղաքական պաշտոններ ունեն և բացահայտ կամ թաքնված
քաղաքական գործունեություն են ծավալում Իշխանության ներսում: Այդպիսով «խուլուհամր» գրողների
և գրականության ահռելի քանակություն կա, որն իրականում զբաղված է Իշխանությանը ծառայելով և
նրա դիրքերը ամրապնդելով: «Գրականությունը և արվեստը չքաղաքականացնելու» կարծրատիպը
այնքան խոր արմատներ է գցել մեր գրական դաշտում, որ նույնիսկ գործող վարչախմբին ընդդիմացող
գրողների մի մասը չի կարողանում հաղթահարել այն: Իրականում գրականությունը
«քաղաքականությունից հեռու պահելու» քաղաքականությունը Իշխանության պարտադրանքն ու
թելադրանքն է:
Մենք ժխտում ենք այդ պատկերացումը և համարում ենք, որ գրականությունը չի կարող լինել «ալիբի»,
որ գրականությունը ոչ միայն պարտավոր է վկայել և ցուցմունք տալ իր ժամանակի մասին, այլև
պատասխանատություն է կրում իրականության ստեղծման համար:
Ազնվազարմուհին
Միխայիլ Զոշչենկո
Գրիգորի Իվանովիչը աղմկոտ հոգոց հանեց, սրբեց ծնոտը թևքով և սկսեց
պատմել.
- Ես, իմ եղբայրներ, չեմ սիրում կնիկներին, որ գլխարկ են դնում: Եթե կնիկը
գլխարկով է, եթե հագի գուլպաները, հագի չուլքին ֆիլդեկոսի է, կամ ձեռքին
մոպսիկ կա, կամ ատամը ոսկյա է, ապա այդպիսի ազնվազարմուհին ինձ համար կնիկ չի սկի, այլ հարթ տեղ: Իսկ ժամանակին ես իհարկե հրապուրված էի
մի արիստոկրատուհով: Զբոսնում էի հետը և թատրոն տանում: Թատրոնում էլ
հենց համը դուրս եկավ: Թատրոնում նա ծավալեց իր գաղափարախոսությունն
ամբողջ թափով:
Իսկ հանդիպեցի նրան շենքի բակում: Ժողովին: Նայեմ, տեսնեմ` կանգնած է
մի ինքնահավանի մեկը: Չուլքիներ հագին, ատամը` ոսկեջրած:
- Որտեղի՞ց եք,- հարցնում եմ,- դուք, քաղաքացուհի: Ո՞ր համարից:
- Ես,- ասում է,- յոթից եմ:
- Խնդրեմ,- ասում եմ,- ապրեք:
Եվ միանգամից մի տեսակ սարսափելի դուրս եկավ:Հաճախակի սկսեցի
գնալ մոտը: Յոթերորդ համար: Պատահում էր` գնում էի որպես պաշտոնական
անձ: Իբր` ոնց է ձեզ մոտ վիճակը, ընկերուհի, ջրատարի ու զուգարանի խափանման իմաստով: Գործո՞ւմ է:
- Այո,- պատասխանում է,- գործում է:
Ու փաթաթվում է բայկայից շալով, և ոչ մի ավելորդ մռլտոց: Մենակ աչքերով թրաշում է: Ու բերանում ատամն է փայլում: Հաճախեցի մոտը մի ամիս,
վարժվեց: Սկսեց ավելի մանրակրկիտ պատասխանել: Իբր` գործում է ջրատարը, շնորակալություն ձեզ, Վասիլի Իվանովիչ:
Գնալով` ավելի շատ, սկսեցինք մենք նրա հետ փողոցներով զբոսնել: Դուրս
էինք գալիս փողոց թե չէ, ինձ պատվիրում էր թևը մտնել: Թևն էի մտնում ու կողքից քարշ էի գալիս, ոնց որ գայլաձուկ: Համ չգիտեմ` ինչ ասեմ, համ ժողովրդի
առաջ ամաչում եմ:
Դե, մի անգամ էլ ասում է.
- Դուք ինչո՞ւ եք,-ասում է,- ինձ փողոցներով ման տալի: Գլուխս նույնիսկ
պտտվեց: Դուք,-ասում է,- որպես ասպետ և իշխանություն ունեցող, տանեիք
ինձ, օրինակ, թատրոն:
- Կարելի է,- ասում եմ:
Ու հենց հաջորդ օրը կոմբջիջը օպերայի տոմսեր էր ուղարկել: Մի տոմսը ես
ստացա, մյուսը Վասկա-փականագործը զոհաբերեց ինձ:
Տոմսերին նայեցի, իսկ դրանք տարբեր են: Որն իմն է, նստատեղը ցածում է,
որը Վասկայինը` համարյա հենց վերնասրահում:
Ահա, մենք էլ գնացինք: Նստեցինք թատրոնում: Նա նստեց իմ տոմսով, ես`
Վասկայի: Նստել եմ վերնահարկում ու ոչ մի տանձս էլ չեմ տեսնում: Բայց եթե
արգելապատի վրայով ծռվեմ, իրան տեսնում եմ: Թեպետ վատ: Ձանձրացա ես,
ձանձրացա, ցած իջա: Տեսնեմ` ընդմիջում է: Իսկ ինքը քայլում է:
- Բարև ձեզ,- ասում եմ:
- Բարև ձեզ:
- Հետաքրքիր է,-ասում եմ,- այստեղ ջրատարը գործո՞ւմ է:
- Չգիտեմ:
Ու անձամբ դուզ բուֆետ: Ես հետևից: Քայլում է բուֆետով մեկ ու կանգնակին նայում: Իսկ կանգնակին ափսե է: Ափսեի վրա` թխվածք:
Իսկ ես սենց ղազի, սենց չմորթված բուրժույի տեսքով ծածանվում եմ նրա
շուրջը և առաջարկում.
- Եթե,- ասում եմ,- դուք թխվածքի հավես ունեք, մի ամաչեք:Ես կվճարեմ:
- Մերսի,- ասում է:
Եվ հանկարծ մոտենում է ափսեին անբարո քայլվածքով և համփ` կրեմովը,
ու խեղդում:

Իսկ ինձ մոտ փողը գյոլ չի տվել: Ամենաշատը երեք թխվածքի է: Նա ուտում
է, իսկ ես անհանգստությամբ ջեբերս եմ պրպտում, շոշափում եմ գրպանի մեջ`
տեսնեմ ինչքան փող ունեմ: Իսկ փողը քչից քիչ է:
Կերավ նա կրեմովը, համփ` մյուսը: Ես անգամ կռինչ արձակեցի: Եվ լուռ եմ:
Համակեց ինձ մի տեսակ բուրժուական ամաչկոտությունը: Իբր` կավալեր եմ,
բայց անփող եմ:
Ես պտտվում եմ նրա շուրջը, ոնց որ աքլոր, իսկ նա ծիծաղում է ու հաճոյախոսություններ պլոկում:
Ես ասում եմ.
- Ժամանակը չի՞, որ թատրոն նստենք: Զանգը տվել են կարող է:
- Ոչ:
Ու վերցնում է երրորդը:
Ես ասում եմ.
- Քաղցած փորին շատ չի լինի՞: Կարող է սրտխառնուք առաջացնի:
Իսկ ինքը.
- Չէ,- ասում է,- մենք սովոր ենք:
Եվ չորրորդն է վերցնում: Էդտեղ արյունը խփեց գլխիս.
- Տեղը դիր,-ասում եմ,- հետ:
Իսկ նա վախեցավ: Բացեց բերանը, իսկ բերանում ատամն է փայլում:
Իսկ ես, ասես պոչիս տակը կոծոծ կպած լինի: Մեկ է` մտածում եմ, հիմա էլ
հետը ման գալ չի լինի:
- Դիր,- ասում եմ,- դրա մերը…
Նա հետ դրեց: Իսկ ես ասում եմ տիրոջը.
- Որքա՞ն ենք վճարելու կերված երեք խմորեղենի համար:
Իսկ տերը իրեն ինդիֆերենտ է պահում` միամիտի տեղ է դրել:
- Ձեզնից,- ասում է,- կերած չորս թխվածքի համար էսքան-էնքան:
- Ո՞նց թե,- ասում եմ,- չորս: Երբ չորրորդը ափսեում է գտնվում:
- Չէ,- պատասխանում է,- չնայած այն ափսեում է գտնվում, բայց վրան
կծվածք է արված և մատով ճմրթած է:
-Ինչպե՞ս թե,- ասում եմ,- կծվածք, ի սեր Աստծո, դուք զվարճալի ֆանտազիաների գիրկն եք ընկել:
Իսկ տերը ինդիֆիրենտ է իրեն պահում` դեմքիս մոտ ձեռքերն է պտտում:
Դե, ժողովուրդը իհարկե հավաքվեց: Էքսպերտները: Ոմանք ասում են`
կծվածքը կատարված է, ոմանք` թե չկա:
Իսկ ես շրջեցի գրպաններս` իհարկե, ամեն տեսակ զիբիլ դուրս թափվեց հատակին: Ժողովուրդը ծիծաղում է: Իսկ իմ ծիծաղը չի գալիս: Ես փողն եմ հաշվում:
Հաշվեցի փողը` ճիշտ չորս հատի է` առանց ավելցուկի: Իզուր էի, մորս արև,
վիճում: Վճարեցի: Դիմում եմ տիկնոջը.
- Կերեք, վերջացրեք,- ասում եմ,- ընկերուհի: Վճարված է:
Իսկ տիկինը տեղից չի շարժվում: Եվ քաշվում է ուտի, վերջացնի:
Իսկ ըտեղ ինչ-որ մի հորեղբայր մեջ ընկավ.
- Արի,- ասում է,-ես ուտեմ, վերջացնեմ:
Ու կերավ սրիկան: Իմ հաշվին:
Նստեցինք մենք թատրոն: Մինչև վերջ դիտեցինք օպերան: Ու տուն:
Իսկ տան մոտ նա ինձ ասում է իր բուրժուական տոնով.
-Հերիք է խոզությունը ձեր կողմից: Որոնք առանց փող են, տիկնանց հետ
ման չեն գալիս:
Իսկ ես ասում եմ.
-Փողի մեջ չի, ընկերուհի, երջանկությունը: Ներեցեք արտահայտության համար:
Այդպես էլ մենք իրարից բաժանվեցինք:
Դուր չեն գալիս ինձ ազնվազարմուհիները:
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…§Þñçí»ó, áñ ÙÇ Ñ³ï ¿É Ý³ÛÇ, Ù»ù»Ý³Ý Ë÷»ó áõ Ù³Ñ³ó³í¦:
¸áõéë Ã³Ï»óÇÝ, μ³ó»óÇ, μ³ÝíáñÝ»ñÁ ¹³·³ÕÁ ¹ñ»óÇÝ ¹é³Ý ß»ÙÇÝ áõ ·Ý³óÇÝ: Î³÷³ñÇãÁ Ã»ù»óÇ: ºñÏ³ñ, ß»Ï Ù³½»ñ, ×Çßï ¿Ýå»ë áÝó ÝÏ³ñ³·ñ»É ¿Ç:
Þ³É³Ï»óÇ ¹³·³ÕÁ, ï³ñ³ ÝÏáõÕ, áñï»Õ ¹ñí³Í ¿ÇÝ ÙÛáõë Ñ»ñáëÝ»ñÇ ¹³·³ÕÝ»ñÁ: Ð»ïá ÝáñÇó Ýëï»óÇ, Ýáñ ¿ç μ³ó»óÇ áõ ·ñ»óÇ.
§Ð³ÏáμÁ ½áñ³óñí»Éáõ ûñÁ ¹Çñù»ñáõÙ ¿ñ, í³½»Éáí ½áñ³Ù³ë ÇçÝ»Éáõó ãÝÏ³ï»ó ÑáÕÇó ¹áõñë »Ï³Í ³ñÏÁ, Ï³Ý·Ý»ó, å³ÛÃ»ó, Ù³Ñ³ó³í¦:
¸áõéë Ã³Ï»óÇÝ μ³ÝíáñÝ»ñÁ. μ³ó»óÇ, ¹³·³ÕÁ ÃáÕ»É ·Ý³ó»É ¿ÇÝ: âí»ñóñ»óÇ: ¶Ý³óÇ ÝáñÇó ·ñ»Éáõ. §Ð³ÏáμÁ ½áñ³óñí»Éáõ ûñÁ ¹Çñù»ñáõÙ ¿ñ, í³½»Éáí ½áñ³Ù³ë ÇçÝ»Éáõó` ãÝÏ³ï»ó ÑáÕÇó ¹áõñë »Ï³Í ³ñÏÁ, Ï³Ý·Ý»ó, å³ÛÃ»ó, áïùÁ Ïáñóñ»ó¦:
¸áõéë Ã³Ï»óÇÝ, μ³ó»óÇ, Ð³ÏáμÁ Ó»éÝ³÷³ÛïÇÝ Ñ»Ýí³Í, ³ñóáõÝùÝ»ñÁ ³ãù»ñÇÝ »ñ»ëÇë ¿ñ Ý³ÛáõÙ:
¸áõéÁ ÷³Ï»óÇ, ·Ý³óÇ ÝáñÇó ·ñ»Ù. Ð³ÏáμÁ ½áñ³óñí»Éáõ ûñÁ ¹Çñù»ñáõÙ ¿ñ: Ì³é³Û³ÏóÇ Ñ»ï ÏéÇí ³ñ»ó, ½»ÝùÁ å³Ñ»ó Ýñ³ íñ³ áõ Ïñ³Ï»ó áõ óÙ³Ñ ¹³ï³å³ñïí»ó¦:
¸áõéë Ã³Ï»óÇÝ, μ³ÝíáñÝ»ñÁ ¹³·³ÕÁ áõ μ³ÝïÁ ¹ñ»óÇÝ ï³Ýë ß»ÙÇÝ áõ ·Ý³óÇÝ: ä³ïÏ»ñ³óñÇ, áñ
Ð³ÏáμÁ ³ñóáõÝù³Ï³É³Í ³ãù»ñáí Ý³ÛáõÙ áõ Ùï³ÍáõÙ ¿ñ ¹³·³ÕÇ Ù³ëÇÝ: Ü»ñ Ùï³ ïáõÝ, áñ ß³ñáõÝ³Ï»Ù. §Ð³ÏáμÁ ³Ù»Ý ûñ ³Ý¹³¹³ñ Ùï³ÍáõÙ ¿ñ ³ÛÝ í³ÛñÏÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñ Ï³ñáÕ ¿ñ ãÉÇÝ»ñ¦: ÜáñÇó ¹áõñë
»Ï³, μ³ÝïÝ áõ ¹³·³ÕÁ ¹»é ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ÇÝ: ¸³·³ÕÁ í»ñóñÇ, ï³ñ³ ¹³·³ÕÝ»ñÇ ÝÏáõÕÁ, Ñ»ïá Ñ»ï
¿Ï³ áõ μ³ÝïÇ ¹éÝ»ñÁ ÷áñÓ»óÇ μ³ó»Ù, áñ ³½³ï»Ù Ð³ÏáμÇÝ, ãëï³óí»ó: ´³ÝïÇ ¹éÝ»ñÁ ÷áñÓ»óÇ μ³ó»É, áñ Ý»ñë ÙïÝ»Ù, μ³óí»ó: Ü»Õ ÙÇç³Ýóùáí, áñÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ù³ñ¹áõ É³ÛÝáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ, ù»ñÍí»Éáí
ß³ñÅí»óÇ ³é³ç, áñ ·ïÝ»Ù Ð³ÏáμÇÝ: ´³Ýï³å³ÑÁ ÇÝÓ ï»ë³í, ×³Ý³ã»ó áõ ³ë³ó, áñ Ï³ñ¹³ó»É ¿ Ð³ÏáμÇ Ù³ëÇÝ áõ áñ ÏÛ³ÝùáõÙ Çñ μáÉáñ Ï³ñ¹³ó³Í ·ñù»ñÇ Ù»ç ³í»ÉÇ ëïáñ Ï»ñå³ñÇ ãÇ Ñ³Ý¹Çå»É: Ð³ñóñÇ` Ï³ñáÕ »Ù ³ñ¹Ûáù ï»ëÝ»É Ð³ÏáμÇÝ, ³ë³ó, áñ Ð³ÏáμÇ Ùáï ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñ·»Éí³Í »Ý: Ð»ï
·Ý³óÇ ïáõÝ, í»ñÁÝÃ»ñó»óÇ ·ñ³Íë: öáñÓ»óÇ ·ïÝ»É ³ÛÝï»Õ μ³Ýï³å³ÑÇÝ: àã ÙÇ Ï»ñå ã·ï³: Ðáõë³Ñ³ïí³Í` μáÉáñ ·ñ³ÍÝ»ñë í³é»óÇ: ÜÏáõÕáõÙ ³ÕÙáõÏ Éë»óÇ: Æç³, ï»ëÝ»Ù, Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý »Ï»É
¹³·³ÕÝ»ñÇó, ³Ù»Ý Ù»ÏÁ Çñ ¹³·³ÕÇÝ Ýëï»É áõ ³ñóáõÝù³Ï³É³Í Ý³ÛáõÙ »Ý ÇÝÓ: Ð³ëÏ³ÝáõÙ »Ù, áñ ã·Çï»Ý, Ã» ÇÝã »Ý ³Ý»Éáõ: ²ëáõÙ »Ù, áñ ³½³ï »Ý, Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³É: êÏëáõÙ »Ý Ñ»Ï»Ï³É: ¸áõéë Ã³ÏáõÙ »Ù:
¼³ñÙ³ÝáõÙ »Ù` á±í Ï³ñ³ ÉÇÝÇ: ´³óáõÙ »Ù ¹áõéÁ` »ë »Ù, Ù³ïë ïÝÏ»É »Ù íñ³ë áõ ÍÇÍ³ÕáõÙ »Ù:
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ì³é»óÇ μ³ÕÝÇùÇ ÉáõÛëÁ, Ùáï»ó³ Ñ³Û»ÉáõÝ, μ³ó»óÇ μ»ñ³Ýë áõ ÙÇ å³Ñ ãÑ³í³ï³óÇ ³ãù»ñÇë. É»½íáí ßáß³÷»óÇ,
½·³óÇ` Çñáù…
- âÇÝ³ëï³ÝÁ í³Õí³ ²Ù»ñÇÏ³Ý ³…
- Ø»ñ` ³ñ»õÙïÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ áõÅ»ñÇë ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ ÈÇμÇ³ÛáõÙ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿…
- Ê»°Õ× ÇÙ âÇÝ³ëï³Ý…
- ÆÝãÇ± Ñ»Ýó ÑÇÙ³ ´»Ý È³¹»ÝÇÝ ëå³Ý»óÇÝ…
- ´³ êÇñÇ³±Ý…
- ´³ ´»É·ñ³±¹Á…
- àõÃ Ñ³½³ñ Ù³ñ¹ ëå³ÝáÕ ëñÇÏ³ÛÇÝ ³ñ¹³ñ³óáõÙ
ãÏ³…
ø³ÝÇ áñ Ñ³½Çí ¿Ç Ñ»ï ËóÏ»É Ïáïñí³Í ³ï³ÙÇë »ñÏáõ
ÏïáñÝ»ñÁ, ¿É ã¿Ç ¿É ÷áñÓáõÙ ÙÇç³Ùï»É μ³Ý³í»×ÇÝ, áñáõÙ
ÙÇÝã»õ Ñ³Û»Éáõ ³é³ç Ï³Ý·Ý»ÉÝ ³Ù»Ý³³ßËáõÛÅÝ ¿Ç: ØÇ
å³Ñ Ãù³Í áõÝ»ó³ Ï³ñÍ»ë ¿ë μáÉáñ Ñ³ñó»ñÇ íñ³. ÇëÏ³å»ë, »Ã» ³éç»õÇ¹ Ù»Ï ³ï³ÙÁ ãÏ³, ÈÇμÇ³Ý Ç°Ýã Ñ»éáõ ³
ÃíáõÙ…
¼·áõßáñ»Ý μ»ñ³Ýë μ³ó»Éáí` ³í³ñï»óÇ ·³ñ»çñÇ ßÇßÁ
áõ Ñ³Ï³é³Ï ÇÙ ëáíáñáõÃÛ³Ý` Ñ³ÛïÝ»óÇ, áñ Ñá·Ý³Í »Ù áõ
åÇïÇ ùÝ»Ù…
ºñμ ¹áõñë »Ï³ ÷áÕáó` ³ï³ÙÝ³μáõÅ³ñ³ÝÇó ·ñ»Ã»
íéÝ¹í»Éáí, áñ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ,
μ³ó»óÇ ³Ùáõñ ë»ÕÙ³Í μéáõÝóùë, ï»ë³ Ïáïñí³Í ³ï³ÙÇë »ñÏáõ ÏïáñÁ, Ååï³óÇ: ØÇ ïÏ³ñ ÅåÇï Ñ³ÛïÝí»ó ÇÙ
³Ý³ï³Ù μ»ñ³ÝÇÝ áõ Ñ³ëÏ³ó³, áñ Ù»Ý³Ï »Ù, Ù»Ý³Ï »Ýù`
»ë áõ Ïáïñí³Í ³ï³Ùë, áõ Ñ³çáñ¹ ³ï³ÙÝ³μáõÅ³ñ³ÝÁ

÷Ýïñ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý` Ùáï³Ï³ ëñ×³ñ³ÝÁ ÷Ýïñ»óÇ:
-êáõñ×, ËÝ¹ñáõÙ »Ù,- ³ë³óÇ Í³Ù³Íéí³Í ÅåÇïáí áõ
í³é»óÇ ÍË³Ëáïë:
¾ÉÇ É»½íáí ßáß³÷áõÙ ¿Ù` ã¿, ãÏ³:
â»Ù ÑÇßáõÙ` »ñμ»õ¿ ÇÝÓ ³Û¹ã³÷ Ù»Ý³Ï ½·³ó³Í ÉÇÝ»Ç.
áã áù ÏáÕùÇë ã¿ñ. »ë áã áùÇ ÏáÕùÇÝ ã¿Ç:
¼·³óÇ` Ï³ñÇùÁ áõÝ»Ù Ù»ÏÇ, Ù»ÏÇ ç»ñÙ ·ñÏÇ… ºõ Ñ³í³Ý³μ³ñ ÙÇßï ¿É Ï³ñÇùÝ áõÝ»ë Ù»ÏÇ` Ã»Ïáõ½ Ñ»Ýó Ýñ³Ý
ãÝÏ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ… Â»Ïáõ½` ë»ÝÛ³ÏÇ¹ ³ÝÏÛáõÝáõÙ, ÝÏáõÕáõÙ, ß»ÝùÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ, ·áõó» μéÇ¹ Ù»±ç… Îáïñí³Í ³ï³ÙÇ¹ »ñÏáõ Ïïá±ñÁ ·áõó»:
êáõñ×ÇÝ ëå³ë»ÉÇë, ïÏ³ñáõÃÛáõÝÇó ÁÝÏ×í³Í, í»ñóñ»óÇ
Ñ»é³ËáëÁ, áñ ½³Ý·»Ç Ùáñë, å³ïÙ»Ç å³ï³Ñ³ÍÁ áõ Çñ
ÙÇßï ÇÝÓ ç»ñÙ³óÝáÕ Ó³ÛÝÁ Éë»Éáí` ÃáõÉ³Ý³ÛÇ, Ù³ÝÏ³Ý³ÛÇ áõ ÙïáíÇ Ýñ³ ·ÇñÏÝ ÁÝÏÝ»Ç: âëï³óí»ó. Ñ»é³ËáëÇë
Ù»ç μ³í³Ï³Ý ·áõÙ³ñ ãÏ³ñ: Ð³í³Ý³μ³ñ ¹³ ÙÇ³Ï É³í
μ³ÝÝ ¿ñ, áñ ÇÝÓ å³ï³Ñ»ó. ñáå»³Ï³Ý ÃáõÉáõÃÛáõÝë ÇÝÓ áõ
Ùáñë μ³Å³ÝáÕ ³Ù»Ý ë³ÝïÇÙ»ïñÇ Ñ»ï ÏñÏÝ³å³ïÏí»Éáí áõ ó³íÇ í»ñ³Íí»Éáí` ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ Ï³åáõÕÇÝ»ñáí, áñ
³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÁ ÙÇ μáõé ·Ý¹³Ï »Ý ¹³ñÓñ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ó»éù»ñáõÙ, ãÑ³ë³í Ýñ³Ý:
êÏë»óÇ ÑÇß»É, Ã»ñÃ»É ó³ùáõóñÇí ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÙïáíÇ Ñ³ëÝ»É Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ, μéÝ»É Ùáñë Ó»éùÝ áõ ½·³É ³ñ»õÁ…
ê³ñë³÷»ÉÇ ¿ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ å³ïÇÅÇ å»ë ÙÇ μ³Ý ¿
¹³éÝáõÙ: ²ÛÝ í»ñ³åñ»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³óÝáõÙ
¿ ×ÝßáÕ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ, áñ ÷áñÓáõÙ »ë ÉóÝ»É… ÈóÝ»É áñ»õ¿ μ³Ýáí… àñ»õ¿ μ³Ýáí ÉóÝ»Éáõ ÷áñÓ»ñÁ ¹³ï³å³ñïí³Í »Ý Ó³ËáÕÙ³Ý. ³ÝåïáõÕ áõ ³ÝÑ»Ã»Ã ÷áñÓ»ñÇó áõÅ³ëå³é ÏÍÏíáõÙ »ë ³ÝÏáÕÝáõ¹ ³ÝÏÛáõÝáõÙ áõ ÷áñÓáõÙ
Ñ³Ý·ã»É` ·áÝ» »ñ³½áõÙ ÃáõÉ³Ý³Éáõ, í»ñÙ³Ï¹ áïù»ñÇ¹ áõ
μ³ñÓ¹ Ó»éù»ñÇ¹ Ù»ç ë»ÕÙ³Í` í»ñ³åñ»Éáõ ³Ýó³ÍÁ:

êáõñ×Ç ³é³çÇÝ áõÙåÇ Ñ»ï Ï³ñÍ»ë ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝë
÷áËí»ó. í³é»óÇ »ñÏñáñ¹ ÍË³ËáïÁ áõ ëÏë»óÇ ÝáõÛÝÇëÏ
ÙïùÇë Ù»ç ÍÇÍ³Õ»É å³ï³Ñ³ÍÇ íñ³` áõñÇßÝ»ñÇ ã³÷ ³ÝÏ»ÕÍ, Ýñ³Ýó, áíù»ñ ÇÙ³Ý³Éáí ÝáñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³í³Ý³μ³ñ,
Ý³Ë, Ç ëñï» ½í³ñ×³ó»É, ³å³ »õ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý ï³ÝáÕ
ïñ³Ùí³ÛÁ Ýëï»ÉáõÝ å»ë Ùáé³ó»É »Ý ÇëÏáõÛÝ: Üñ³Ýó, áíù»ñ ³Ù»Ý ³é³íáï ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇó ÙÇçÝ³¹³ñ ï»Õ³÷áËáÕ
ïñ³Ùí³ÛÁ å³ñï³×³Ý³ãáñ»Ý Ýëï»Éáí ÷áñÓáõÙ »Ý Ñ³ëÝ»É μÍ³ËÝ¹ñáñ»Ý Ý³Ë³·Íí³Í »ñÏÝ³ù»ñ ß»Ýù»ñáí Ï³åÇï³ÉÇëï³Ï³Ý ³å³·³ÛÇÝ: ²å³·³, áõñ »ñμ»ù ³ï³ÙÁ
Ñ»Ýó ¿Ýå»ë ãÇ ÁÝÏÝáõÙ, áõ Ïáïñí³Í ÏïáñÝ»ñÁ μéÇ¹ Ù»ç`
³ï³ÙÝ³μáõÅ³ñ³ÝÇó »ñμ»ù ã»ë íéÝ¹íáõÙ, »õ áõñ Ï³ñÇùÁ
ã»ë áõÝ»ÝáõÙ Ùï³Í»Éáõ Ù»Ý³ÏáõÃÛ³Ý áõ ù»½ Ñ»ï å³ï³Ñ³Í ÝáõÛÝÇëÏ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ »ñ»õáõÛÃÝ»ñÇ ãÝãÇÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ…

Մոտավորապես՝ «Ո՛չ մի պատահական գրող» հնչեցված արտահայտությունը գաղափար տվեց
Դիպվածք գրական նախաձեռնությունը սկսելու համար: Դիպվածքը դիտմամբ ստեղծում է
տարածք, որտեղ բոլոր գրողներն ու գրական գործերը հավասարապես պատահական են. ով
ուզի կարող է մտնել այդտեղ: Ընտրյալներից զերծվելու համար Դիպվածքը ստեղծեց նաև
մրցանակաբաշխություն, որտեղ մրցանակակրին որոշում է ոչ թե ժյուրիի քմահաճույքը, այլ
պատահականությունը` տարայի միջից դուրս հանած թուղթը, որի վրա գրված է հեղինակի
անունը: Այսպիսով գրական կամայականությունները դուրս են գալիս շրջանառությունից ու ոչ
ոք չի կարողանա արտաբերել մոտավորապես՝ «Ո՛չ մի պատահական գրող»
արտահայտությունը:
Հեղինակ՝ Լիլիթ Թովմասյան
***
բրդում եմ իրականությունը,
ոնց որ ջրահարսը ցամաքին,
մատը մեկնելով,
բրդում էր նավը,
որ դաստակին էր փոքրացել,
ձախ աչքը փակած,
պատուհանին հենված,
ջեմոտ գդալը բերանին.
ալարկոտ ու խաբեբա:
***
էլի մտա վաննայի մեջ,
հերթական թիթիզություն:
ջրի տակ մարմինս լայնանում ա
ու ես դառնում եմ
հենց էն ա Ռենուարի կտավի հերոսուհի,
պտուկներս ջրից դուրս ցցված.
երազներիդ ուրբանիզացված տարբերակը:
պատահաբար ստացվում ա,
որ իմ գրելը գալիս ա
քո սառնությունից:
ու թվում ա`
եթե ինձ թողես
ու մինչև էդ էլ
մի լավ քցես ու դավաճանես,
թքես երեսիս.
էդ ժամանակ ես կգրեմ
ամենաերկար բանաստեղծությունը
ու կլինեմ
ամենահայտնի ու ամենադժբախտ
աստծո հայտնագործությունը:
էսօր երջանիկ եմ,
քանի որ տնգըլիս չի
պոպուլյարությունը
ինձ ավելի շատ հուզում ա
իմ ու քո հոգու հանգստությունը:
***
սեքս սեքս սեքս սեքս
նկատի չունեմ մեզ սեքսն ա միավորում
նկատի ունեմ ես էսօր սեքս եմ ուզում
նկատի ունեմ դու ինձ էսօր չես ուզում
նկատի ունեմ դու ինձ չես ուզում
այսինքն` ուզում ես
բայց դժվար թե սիրելով
ու դժվար թե շա~տ
մի օր ման էինք գալիս
ասեցիր`
-արի շարունակենք սեքս անել
երբ բաժանվենք
-ե՞րբ
նկատի ունես էդքան համոզված ե՞ս
ես սաղ կյանք քո հետ եմ որոշել լինեմ
-դե հա, որ սիրում ես միշտ էլ տենց ես
մտածում
ես էլ քո առաջինն եմ, վաբշե
-չէ, ես համոզված եմ
ինձ էլ ոչ մեկ պետք չի
ոչ մեկը որն ա
ոչ մի բան պետք չի
-դե հա

ինձ էլ
էսօր:
իսկ էսօ՞ր:
դու անբարո սրիկա ես
ինձ թողնում ես փողոցի մեջտեղը
մեքենաները քշում են վրաս
սիգնալ են տալիս
ես էլ գոռում եմ` ասում եմ
-Վ-ն ինձ ասել ա՝
էս մեր տունն ա
ու միշտ մեր տունն ա լինելու
նենց որ` փախաք
ստեղ բուն եմ դրել
ասում են
-բա ուր ա Վ-դ
գնացել ա գործի
քեզ թողել ա տանը՞
ու խնդում են
-ես չգիտեմ
ինքը ժամանակ չունի
ես իրան նեղացրել եմ մի քիչ
ինքն էլ նեղացել ա մի քիչ
մի շաբաթ ա տուն չի գալիս
որովհետև զբաղված ա
բայց կգա, հլը կտեսնեք ձեր հալը
եղա՞վ
-եղավ, եղավ
բայց չեն սպասում, որ գաս
վրայովս անցնում են
սկզբից կողքերովս
հետո մոռանում են, որ էդտեղ եմ
կոխրճում են
ես շնչում եմ
հեշտ հանձնվողներից չեմ
նրանք էլ ավելի արագ են վրայովս անցնում
ինձ մեկ ա
ես սպասում եմ, որ տուն գաս
բոլորը քրքջում են
ասում են դու դեբիլ ես
սիրուն աղջիկ ես
գնա քեզ մի լավ տղա գտի
ինչ ես քեզ էշի տեղ դրել
ստեղ են ասել
սերը կույր ա
չի գալու մարդդ
հանգիստ մեռի:
ես էլ մեռա
տենց էլ սեքս չարած
***
բիլայն բաժանորդների սպասարկման
կենտրոն
հարգելի հաճախորդ
այժմ գործում է նոր ակցիա
«անցկացրեք ձմեռն ինտերնետում»
ակցիան առաջարկում է
մեկ անգամյա միացում
դեկտեմբերի մեկին
և այլևս ոչ մի անջատում:
սպասվում են նաև
այլ սեզոնային ակցիաներ
ինչպիսիք են`

«անցկացրեք տոներն ինտերնետում»
«անցկացրեք գարունն ինտերնետում»
«անցկացրեք արձակուրդն ինտերնետում»
«անցկացրեք տարին ինտերնետում»
և վերջապես
բոլոր ակցիաներից օգտվողների համար
աննախադեպ առաջարկ
«անցկացրեք կյանքն ինտերնետում»
դուք այլևս կարիք չեք ունենա
հեռանալ համակարգչից
ուտելու և նստվածքից ազատվելու համար
ստիպված չեք լինի
պարբերաբար քնել և լվացվել
ձեզ չեն զզվացնի
հարազատներն ու ընկերները:
միացեք ակցիային
քանի դեռ երիտասարդ եք
և օգտվեք դրանից
էլ ավելի երկար:
իսկ վաթսունն անց հաճախորդների համար
կրկնակի արագ ինտերնետ
նույն գնով
օգտվեք, քանի դեռ կարող եք:
«անցկացրեք կյանքն ինտերնետում»
ակցիային
միանալու համար
սեղմեք 1
ակցիայից հրաժարվելու համար
սեղմեք 1
գլխավոր մենյու վերդառնալու համար
սեղմեք 1:
***
բաց վերնաշապիկներ`
կոճկելու մասին ժամանակին մոռացած,
բաց դիաֆրագմա`
հետհաշվարկից ժամանակին կանգ չառած,
50 միլիմետր
ու լիքը դիմանկարներ`
իմ, քո, իմուքո, մեր,
մուգ ժապավեններ`
մութ սենյակում ջրին պատմած,
հաստ վարագույրներ`
պատուհանը ծերից ծեր փակած,
գարուն`
աստիճանաբար ամառ դարձած,
արև`
մազերիս կարմիրը դեղնեցրած,
բոկե`
հնգանկյուն, վեցանկյուն, յոթանկյուն,
պատմություններ,`
հնարած ու իսկական,
չտարբերես մինչև չուզենաս.
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***
հունվարին, չորացած շրթունքի համար
լավագույն տարբերակը
չթքոտվելն ու չսառելն ա,
չժպտալն ու ճաք չտալն ա,
թեյ խմելն ու տաքանալն ա,
համբուրելն ու համբուրվելն ա.
սիրելիս, ինչու՞ ես մրսած:

Առանձնապես չեմ փայլում լավ հիշողությամբ, բայց մի դեպք հիշեցի...
Արքոն պատմեց, որ երբ առաջին անգամ իր հոդվածը տպվել էր, էնքան
էր ուրախացել ու միլիոն հարյուր մեկերորդ անգամ կարդալուց հետո, երբ
էլ ուժ չուներ իր տպված հոդվածին նայելու, կտրել էր թերթից, կպցրել
պատին, պառկել բազմոցին ու ժամերով նայել: Շատ ավելի ուշ, երբ էս
ամենը պատմել էր Հովհաննես Գրիգորյանին, մեծ պոետն ասել էր`
կարևոր է նաև, թե ում կողքին ես դու տպվում, ովքեր կան քո կողքին: Իմ
բլոգը ցույց է տալիս, թե ովքեր կան իմ կողքին, ովքեր են իմ
ժամանակակիցները, այդ թվում և արդի հայ գրականություն
ստեղծողներ, և թե արտասահմանյան: Պարբերաբար ներկայացնում եմ
թարգմանություններ, գրքեր, ֆոտոշարքեր և այլ հետաքրքիր բաներ,
որոնց մասին գրելն ամեն դեպքում քիչ է, մի անգամ տեսնելը չի
խանգարի: Հասցեն անփոփոխ` hs-poetry.blogspot.com
Պաբլո Ներուդա
ՄԻ ԳՆԱ ԱՅԴՔԱՆ ՀԵՌՈՒ
Մի գնա այդքան հեռու, թեկուզ մի օրով, մի գնա
Չգիտեմ ինչպես ասել` օրը ձգվելու է երկար,
ես սպասելու եմ քեզ դատարկ կայարանում
ու ճամփելու եմ քնատ ինչ-որ տեղ հեռացող բոլոր գնացքներին:
Չլքես ինձ, թեկուզ մի ժամով, չլքես,
Թե չէ, գիտես, ցավի փոքրիկ կաթիլները վազքի մրցման կելնեն,
Ծուխը կշրջի ամենուր, կգտնի ինձ տանը,
Դանդաղ կսողոսկի իմ մեջ ու կխեղդի սիրտս` գլուխը լրիվ
կորցրած:
Կհալվի՞ նորից քո ուրվագիծը ծովափին,
Կթրթռա՞ն կոպերդ դատարկ տարածության մեջ...
Մի լքիր ինձ, սեր իմ, թեկուզ մի վայրկյան...
Որովհետև այն պահին, երբ հեռանաս ինձնից,
Ես խելագարի նման թափառելու եմ երկրագնդով մեկ ու
գոռալու եմ`
Կգա՞ս հետ, հետ կգա՞ս, թե կթողնես ինձ այստեղ` մեռնելու
այսքան մենակ:
ՄԻՇՏ
Ես չեմ խանդում նրանց,
Ովքեր ինձնից առաջ են եկել:
Տղամարդ`
Եկած քո թիակների միջից:
Եվ հարյուրներ` եկած քո մազերով:
Եվ հազարներ` քո կրծքից ու ոտքերից:
Եկան գետի նման`
Ափեափ լեցուն ջրախեղ մարմիններով տղամարդկանց,
Ու գահավիժեցին վայրի ծովի մեջ`
Ժամանակի`
Ալեբախվող հավերժորեն ու կատաղած:
Այնտեղ, ուր հասցրեցին նրանք քեզ,
Ես կանգնել ու սպասում էի քեզ,
Որովհետև մենք պետք է լինենք մենակ,
Որովհետև մենք պետք է լինենք ես ու դու,
Մենակ`
այս երկրի վրա`
Մեր կյանքը սկսելու համար:
Հրաժեշտ
1
Քո ամենախորքերից նայում է մեզ
տխուր տղայիկը` ծնկած, ինչպես ես:
Հանուն այն կյանքի, որ հոսելու է երակներով նրա
մենք ագուցելու ենք մեր կյանքերն իրար:
Հանուն այս ձեռքերի, թաթիկների քո աղջկա,
մենք սպանելու ենք ու կառուցելու:
Հանուն քո աչքերի` մի օր լայն բացված այս երկրի վրա,
թաքցնելով արցունքներդ` հայտնված անակնկալ:
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2
Պետք չի, սիրելիս:
Որովհետև էլ ոչ մի բան մեզ չի միացնի,
այլևս ոչ մի բան մեզ չի միավորի:
Ոչ մի ասված բառ` քաղցրացող քո բերանում,
և ոչ էլ բառերը, որ այդպես էլ չասվեցին:
Եվ անօգուտ է հեղեղը կրքերի` խշշացող մեզնից քիչ հեռու,
և մեր լացը, որ թողեցինք պատուհանից այն կողմ:
3
Ես սիրում եմ սերը նավազների,
որ համբույր են տալիս ու հեռանում:
Խոստումներ են շպրտում աջ ու ձախ,
բայց երբեք, երբեք չեն վերադառնում:
Եվ ամեն նավահանգստում սպասող մի կին կա,
ում նավազը համբուրեց ու լքեց:
Եվ մի գիշեր էլ անկողին են մտնում
մահվան հետ ծովի վրա:
4
Ես սիրում եմ սերը, որ կիսում են իրար հետ
համբույրներ, անկողին ու հաց:
Սեր, որ կարող է տևել մի ամբողջ հավերժություն
և սեր, որ կարող է արագ անցնել ու գնալ:
Սեր, որ կարող է ազատվել ինքն իրենից`
սիրելու համար հետո նորից:
Աստվածային սեր` մոտեցնող մեզ իրար:
Աստվածային սեր` հեռացնող իրարից:
5
Էլ աչքերս քո աչքերով չես դյութի:
Էլ վերքերս արագ չեն բուժվի, հենց որ գամ քեզ մոտ:
Բայց ուր էլ որ գնամ, հայացքդ կտանեմ ինձ հետ,
որտեղով էլ քայլես, իմ ցավը դու կզգաս:
Ես քոնն էի,
դու` իմը:
Էլ ինչ...
Մենք ունեցանք հիշողության մեր ճամփան, որտեղով սերն
անցավ:
Ես քոնն էի:
Դու իմը:
Ինչ-որ մեկը սիրելու է քեզ:
Ինչ-որ մեկը հնձելու է այն, ինչ ես եմ ցանել:
Գնում եմ: Տխուր եմ: Թեև միշտ էլ տխուր եմ եղել:
Ես եկա քո ձեռքերով, հիմա ես ու՞ր գնամ:
Քո սրտի մեջ նստած փոքրիկ տղայիկը ինձ ասում է` հաջող,
Ու ես էլ եմ ասում` հաջող:
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