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Ä³ÝÝ³ ¹‘²ñÏ Ù³ñÙÇÝ¹ ÑáõÙ-ÑáõÙ
ïí»óÇñ Ïñ³ÏÇÝ, ù»½ÝÇó í³Ë»ó³í
Î³ñÉÁ` ùá Ã³·³íáñÁ, ù»½ áõñ³ó³í
Î³ñÉÁ` ùá ³ñù³Ý íÑáõÏ ³ÕçÇÏ, áñ áã
ÙÇ ÃáõñÙ ã·ï³ñ ù»½ ëå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ëáóí³Í ÃéãáõÝ Ä³ÝÝ³, áñ Ó³ÛÝ»ñÇ
Ù»ç ãÉë»óÇñ Ó³ÛÝÁ ùá, ³ãù»ñÇ¹ Ù»ç
ÙÇ-ÙÇ Ãáõñ Ëñ»óÇÝ, É»ñ¹³ó³Í
³ñÛáõÝÁ Ï³Ëí»ó Ïáå»ñÇó¹, ³ñÛáõÝÁ
Í³Ýñ áõ ³Ýμ³é Ãí³ó ¹³ÑÇ×Ç Ó»éùÁ
ãÑ³ë³í, ãáÉáñ»ó íÇ½¹, ³Õ³Õ³Ï¹
û¹áõÙ Ïñ³Ïí³Í ÷³Ù÷áõßï Ãí³ó,
ÑáÉÇ å»ë ãåïï»óñ»ó Ù»éÝáÕ ·ÉáõË¹
áõë»ñÇ¹, áñáÝù Ýí³½ ¿ÇÝ ù»½ Ñ³Ù³ñ
ÇÝã ·»Õ»óÇÏ ïÕ³Ù³ñ¹ ¿Çñ ¹áõ ¹‘²ñÏ, 
ÇÝã å³ñ½ ¿ñ Ñ³Û³óù¹ É×Ç å»ë, áñï»Õ
Ë»Õ¹í»ó Ù³ÝáõÏ Ä³ÝÝ³Ý, Ñáñ¹ áõ
Ùáñ¹ ³ãù»ñÇ Ù»ç, áñï»Õ Ë»Õ¹í»ó
³ÕçÇÏ Ä³ÝÝ³Ý` μ³ñÇ ³ÕçÇÏ
¹‘²ñÏÁ, áñ Ó»éù»ñÇó ÷ß»ñ ¿ñ Ñ³ÝáõÙ,
Ïñ³Ï ¹³éÝáõÙ ¹»Ïï»Ùμ»ñÛ³Ý
ûñ»ñÇÝ, »ñμ ³ñ¨Á ëå³ÝíáõÙ ¿ñ
¹³ßï»ñáõÙ áõ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ,
³ËáéáõÙ áõ ï³ÝÁ áõ Ñáñ¹ Ó³ÛÝÇ
Ý»ñùá, ûñ ûñÇ íñ³, Å³Ù Å³ÙÇó Ñ»ïá
Ù»éÝáõÙ ¿Çñ ¹áõ. ÇÝã ÑÇí³Ý¹ ³ÕçÇÏ
¿Çñ ¹áõ Ä³ÝÝ³ ¹áõ Ïáñóñ»óÇñ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝ³Éáõ Ù³Ûñ
ÝÙ³Ý Ùáñ¹, ÏáÕùÇ¹ ÏÉÇÝ»ñ ïÕ³Ù³ñ¹Á
ùá` Ï³óÝ³Ñ³ñí³Í ÷³ÛïÇ å»ë
ÏÇë³ï ù»½ Ñ³Ù³ñ, ÏáÕùÇ¹ ÏÉÇÝ»ÇÝ
»ñ»Ë³Ý»ñÁ ùá` ·³×³× Ã÷»ñÇ å»ë
÷áùñ ù»½ Ñ³Ù³ñ ¹áõ ÁÝïñ»óÇñ
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ùá μ³ÅÇÝÁ`
ÙéÝã³óáÕ ³ñáõÝ»ñ, áñ ½·áõÙ ¿ÇÝ
åá»½Ç³Ý Ù»éÝáÕ Ù³ñ¹áõ
å³ñïáõÃÛáõÝÝ ¿, áõ Ýñ³ ãï»ë³Í
ûñ»ñÁ éÃÇÙÝ ¿ÇÝ ùá, áñ μ³ñÓñ³ÝáõÙ

ԳՐԻԳ
«Պուճուր մարդը» 

պատմվածք
(Գրեթերթ, 2012, թիվ 3)

ÜáÛ»Ùμ»ñÇ ÑÇÝ·Ý ¿ñ` ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
Ñ³Ý¹Çå»óÇ äáõ×áõñ Ù³ñ¹áõÝ: úñÁ
ËáÝ³í ¿ñ, ï»ñ¨Ý»ñÁ Ã³÷í»É ¿ÇÝ,
Ë³éÝí»É ó»ËÇÝ` ·»ïÇÝÁ ¹³ñÓÝ»Éáí
ë³ÛÃ³ùáõÝ: ¸áõñë »Ï³
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó áõ áñáß»óÇ ·Ý³É
í»ñÝÇë³Å` ·Çñù ·Ý»Éáõ (Ñ³×³Ë ¿Ç
³Û¹ï»ÕÇó û·ïíáõÙ. Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ
¿Å³Ý ¿ñ): Øïù»ñáí ï³ñí³Í,
³Ýßï³å ù³ÛÉáõÙ ¿Ç,  ·ñ»Ã» Ñ³ë»É ¿Ç
í»ñÝÇë³ÅÇÝ, »ñμ Ù³ÛÃÇó ùÇã Ñ»éáõ`
Í³é»ñÇ ï³Ï ß³ñí³Í »ñ»ù-ãáñë
÷áùñ Ïï³í ï»ë³:  Øáï»ó³,
Ý³Û»óÇ` μáÉáñ ÝÏ³ñÝ»ñáõÙ ³Ùå»ñ
¿ÇÝ:  êáíáñ³Ï³Ý, ß³ñù³ÛÇÝ, ÇÝã-áñ
ï»Õ ÝáõÛÝÇëÏ ÃáõÛÉ ·áñÍ»ñ ¿ÇÝ, μ³Ûó
Ó·áÕ μ³Ý Ï³ñ ³Ùå»ñÇ Ù»ç: ²Û¹å»ë
Ï³Ý·Ý³Í Ý³ÛáõÙ ¿Ç, »ñμ Ùáï»ó³í ÙÇ
ó³Íñ³Ñ³ë³Ï, áã ³ÛÝù³Ý É³í
Ñ³·Ýí³Í Ù³ñ¹ áõ ù³Õ³ù³í³ñÇ
μ³ñ¨»Éáí` Ñ³ñóñ»ó, Ã» ³ñ¹Ûáù ã»±Ù
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ÝÏ³ñ ·Ý»É: Þ÷áÃí»óÇ,
Ï³ñÍáõÙ ¿Ç` ³Û¹ Ù³ñ¹Á ëáíáñ³Ï³Ý
³ÝïáõÝ ¿, áñÁ å»ïù ¿ ¹ñ³Ù ËÝ¹ñÇ,
μ³Ûó å³ñ½í»ó` ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ
¿:
- Ò»±ñ ·áñÍ»ñÝ »Ý,- Ñ³ñóñÇ:
- ²Ûá, ÇÙÝ »Ý,- Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó ³ë³ó
äáõ×áõñ Ù³ñ¹Á áõ Ùáï»Ý³Éáí
Ïï³íÝ»ñÇÝ` áïùáí ÙÇ ÏáÕÙ Ññ»ó
¹ñ³Ýó Ùáï ÁÝÏ³Í ï» ñ¨ Ý»ñÁ: ÜáñÇó
Ñ³Û³óù ·ó»óÇ ïÕ³Ù³ñ¹áõ íñ³,
³í»ÉÇ áõß³¹Çñ Ý³Û»óÇ, ³ë»ë
÷áñÓ»Éáí ×ßï»É Ýñ³ ³ë³ÍÁ: ÐÇëáõÝÝ
³Ýó, ó³Íñ³Ñ³ë³Ï ïÕ³Ù³ñ¹ ¿ñ
äáõ×áõñ Ù³ñ¹Á, Ýñ³ Ñ³·áõëïÇ áõ
Ó»éù»ñÇ íñ³ Ý»ñÏ»ñÇ Ñ»ïù»ñ
Ï³ÛÇÝ:
- ÆÝãù³Ýá±í »ù Í³ËáõÙ,- Ñ»Ýó
³ÛÝå»ë Ñ³ñóñÇ, ·Çï»Ç, áñ ã»Ù
Ï³ñáÕ³Ý³Éáõ ·Ý»É, áñáíÑ»ï¨
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ »ñÏáõ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù áõÝ»Ç
áõ ÙÇ ù³ÝÇ Ù³Ýñ³¹ñ³Ù:
- øë³Ý Ñ³½³ñáí Ïï³Ù,-
å³ï³ëË³Ý»ó äáõ×áõñ Ù³ñ¹Á:
- ²…, ¹áõù í³ÕÝ ¿±É »ù ¿ëï»Õ ÉÇÝ»Éáõ,-
Ó³ÛÝÇë ³ÏÝÑ³Ûï ³÷ëáë³ÝùÇ
»ñ³Ý· ï³Éáí` Ñ³ñóñÇ,- ÑÇÙ³ Ùáïë
¿¹ù³Ý ÷áÕ ãÏ³:

ԱՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Չ. Բուկովսկի 

«Քաղաքի
ամենագեղեցիկ կինը» 

թարգմանություն
(Գրեթերթ, 2012, թիվ 4)

ø»ë ëÁ ³ Ù» Ý³ ÷áùñÝ áõ ³ Ù» Ý³ ·» Õ» -
óÇÏÝ ¿ñ ÑÇÝ· ùáõÛ ñ» ñÇó: ø»ë ëÁ ù³ Õ³ -
ùÇ ³ Ù» Ý³ ·» Õ» óÇÏ ³Õ çÇÏÝ ¿ñ: ÎÇ ëáí
ÑÝ¹Ï³ óÇ ¿ñ, ×ÏáõÝ, ï³ ñû ñÇ Ý³Ï, û ÓÇ
å»ë ·³ É³ñ íáÕ Ù³ñÙ Ýáí ¨  μá ó³ í³é
³ã ù» ñáí, á ñáÝù ³Û¹ ³ Ù» ÝÇÝ ß³ï
ë³½áõÙ ¿ÇÝ: ø»ë ëÁ Ï³ñ Í»ë ãÑ³Ý· ãáÕ
Ïñ³Ï ÉÇ Ý»ñ:
Üñ³ Ù³ ½» ñÁ ë¨ ¿ÇÝ, »ñ Ï³ñ, ÷³ ÷áõÏ
¨ Çñ ·³ É³ñ íáÕ Ù³ñÙ ÝÇ å»ë ·³Ý ·áõñ:
öá ÷á Ë³ Ï³Ý ïñ³ Ù³¹ ñáõÃ ÛáõÝ áõ -
Ý»ñ` ¨°  μ³ñÓñ, ¨°  ³Ý Ïáõ Ù³ ÛÇÝ: ²Ù -
μáÕç ù³ Õ³ ùáõÙ ø»ë ëÇ ÝÙ³ ÝÁ ãÏ³ñ:
à Ù³Ýù Ï³ñ ÍáõÙ ¿ÇÝ, áñ Ý³ Ë» É³ ·³ñ
¿: ÐÇ Ù³ñ Ý»ñÝ ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ å»ë
Ï³ñ ÍáõÙ: Üñ³Ýù »ñ μ»ù ã¿ÇÝ Ñ³ë Ï³ -
ÝáõÙ ø»ë ëÇÝ: îÕ³ Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ñ³ Ù³ñ
Ý³ ÙÇßï ó³Ý Ï³ ÉÇ ÏÇÝ ¿ñ, ¨ Ýñ³Ýó
å»ïùÝ ¿É ã¿ñ` Ë» É³ ·³ñ ¿, Ã» áã: ø»ë -
ëÁ å³ ñáõÙ ¿ñ, ýÉÇñï ¿ñ ³ ÝáõÙ, Ñ³Ù -
μáõ ñíáõÙ ¿ñ, ÇëÏ »ñμ μ³ ÝÁ Ñ³ë ÝáõÙ ¿ñ
μ³ÝÇÝ` Ñ³ çá ÕáõÙ ¿ñ ÍÉÏ»É, Éù»É ïÕ³ -
Ù³ñ¹ Ï³Ýó:                                                                                                                                                                 
øáõÛ ñ» ñÁ Ýñ³Ý Ù» Õ³¹ ñáõÙ ¿ÇÝ Çñ ·» -
Õ»ó ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ áã ×Çßï û· ï³ ·áñ Í» Éáõ
Ñ³ Ù³ñ: Üñ³Ý ³Ý Ë»Éù ¿ÇÝ ³Ý í³ -
ÝáõÙ: ́ ³Ûó ø»ë ëÁ áõ Ý»ñ Ë»Éù áõ Ñá ·Ç:
Ü³ ÝÏ³ ñáõÙ ¿ñ, å³ ñáõÙ, »ñ ·áõÙ, Ï³ -
íÇó ÇÝã-áñ Ç ñ»ñ ¿ñ å³ï ñ³ë ïáõÙ:
Ü³ Ý³¨ Ï³ ñ»Ï óáÕ ¿ñ: ºñμ Ù³ñ ¹ÇÏ
Ñá·¨áñ Ï³Ù ýÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý ó³í ¿ÇÝ áõ -
Ý» ÝáõÙ, ø»ë ëÁ Ëá ñ³ å»ë íßï³ ÝáõÙ
¿ñ Ýñ³Ýó Ñ³ Ù³ñ: Üñ³ Ùï³ Íá ÕáõÃ -
Ûáõ ÝÁ ï³ñ μ»ñ íáõÙ ¿ñ ÙÛáõë Ý» ñÇó, ³ÛÝ
å³ñ ½³ å»ë åñ³Ï ïÇÏ ã¿ñ: øáõÛ ñ» ñÁ
Ýñ³Ý Ë³Ý ¹áõÙ ¿ÇÝ Ç ñ»Ýó ïÕ³ Ù³ñ¹ -
Ï³Ýó Ññ³ åáõ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ¨ ½³Û ñ³ -
ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ Ý³ û· ï³ ·áñ ÍáõÙ ¿
Ýñ³Ýó` »ñμ Çñ å»ïùÝ ¿É ã¿: Ü³ áõ Ý»ñ
ëá íá ñáõÃ ÛáõÝ` ÉÇ Ý»É μ³ ñÇ áõ Ñ»½ ï·»Õ
ïÕ³ Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ñ»ï, ÇëÏ μ³ ñ» ï»ë -
Ý» ñÁ Ýñ³ ½½í³ÝùÝ ¿ÇÝ ³ é³ ç³ó ÝáõÙ:                                                                                                                                                                                                  
-² ñÇáõÃ ÛáõÝ ãÏ³, áõÅ ãÏ³: ØÇ³ÛÝ
ßáõñç¹ åïïí»É ·Ç ï»Ý Ç ñ»Ýó ÷áùñ ³ -
Ï³Ý ç³μÉ Ã³Ï Ý» ñáí ¨ ÁÝ¹·Í í³Í ùÃ³ -
Í³ Ï» ñáí: ²ñ ï³ù Ý³ å»ë μ³ ñ» ï»ë
»Ý, Ý»ñ ëÇó` ¹³ ï³ñÏ:
ø»ë ëÁ Ë»ÝÃ μÝ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ áõ Ý»ñ:
Þ³ ï» ñÇ Ï³ñ ÍÇ ùáí Ý³ Ñ»Ýó Ë» É³ -
·³ñ ¿ñ, áñ Ï³ñ: Ð³Û ñÁ Ù³ Ñ³ ó»É ¿ñ
³É Ïá Ñá ÉÇ ã³ ñ³ ß³ Ñáõ ÙÇó, Ù³Û ñÁ` Éù»É
Ýñ³Ýó: ²Õ çÇÏ Ý» ñÁ ÙÝ³ óÇÝ Ç ñ»Ýó
μ³ ñ» Ï³ ÙÇ Ùáï, áí ¿É Ñ» ïá ï» Õ³ ÷á -
Ë»ó Ýñ³Ýó Ïáõ ë³ Ýáó: ê³ Ï³ÛÝ Ïáõ -
ë³ Ýá óÁ ³Ý ï³ Ý» ÉÇ ¿ñ, Ñ³ï Ï³ å»ë`
ø»ë ëÇ Ñ³ Ù³ñ: ø»ë ëÁ ³ Ù»Ý ûñ í» ×» -

ԱՐՔՄԵՆԻԿ
ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

«Ափսոս
գրաքաննադատությունը»
հրապարակախոսություն և էսսե

(Գրեթերթ, 2012, թիվ 4)

Ð³ñ³μ» ñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñ áõ Ó¨»ñ Ï³Ý,
áñ ³Û¹å»ë ¿É Çñ³ñ ã»Ý Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ, Ã»-
å»ï ³ Ù»ÝÇó ß³ï Ñ»Ýó ¹ñ³Ýó å³ñ³-
·³ ÛáõÙ ¿ Ñ³ñ³μ» ñáõÙ ³ëí³ÍÁ
Ï³Û³ÝáõÙ: ¶ñáÕÝ ³Û¹å»ë ¿É ãÇ Ñ³Ý¹áõñ-
ÅáõÙ ÏÛ³ÝùÁ, Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ ÝÁÝ¹-
Ñ³ï Ó·ïáõÙ ¿ ÛáõñáíÇ ï»ëÝ»É ³ÛÝ,
Ó¨³ ÷áË»É ¿ áõ½áõÙ, áõ »ñ¨Ç ³Û¹ å³ï-
×³ éáí ¿` ÏÛ³ÝùÁ ãÇ ëÇñáõÙ ·ñáÕÇÝ: 
¶ñ³ùÝÝ³¹³ïÝ ³Û¹å»ë ¿É ãÇ Ñ³Ý¹áõñ-
ÅáõÙ ·ñáÕÇÝ, Ý³ Ï³ñÍ»ë Ã» Ç ëÏ½μ³Ý»
ï»ë»É ¿ Ï³ï³ñÛ³ÉÁ, áõ »ñ¨Ç ×Çßï ¿
Ñ³ÛïÝÇ ³ ëáõÛÃÁ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ùÝÝ³-
¹³ï ãÏ³Û³ó³Í ·ñáÕ ¿` μ³Ûó áã Ñ»·Ý³-
Ï³Ý, ³ÛÉ Ï³ï³ñÛ³ÉÁ ï»ë³ÍÇ ÇÙ³ëïáí,
áõ Ý³` ùÝÝ³¹³ ïÁ, ³ ÝÁÝ¹Ñ³ï Ó·ïáõÙ
¿ áõÕÕáñ¹»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹» åÇ ³ÛÝ
í³Ûñ»ñÝ, áõñ ÇÝùÁ » Õ»É ¿, áõ »ñ¨Ç ³Û¹
å³ï×³ éáí ¿` ·ñáÕÁ ãÇ ëÇñáõÙ ·ñ³ùÝ-
Ý³¹³ ïÇÝ: 
àõ ³Û¹å»ë` ·ñáÕÁ ãÇ Ý»ñáõÙ ùÝÝ³¹³ ïÇÝ
Çñ»Ý Ù»ÏÝ³μ³ Ý» Éáõ Ñ³Ù³ñ, ×Çßï ³ÛÝ-
å»ë` ÇÝãå»ë ÏÛ³ÝùÁ ãÇ Ý»ñáõÙ ·ñáÕÇÝ Çñ
Ù»ÏÝ³μ³ ÝáõÃÛáõÝÁ: àõ ³Û¹å»ë` Ýñ³Ýù
ÙÇßï Çñ³ñ ãÑ³Ý¹áõñÅ»Éáí áõ ãëÇñ»Éáí
Ùßï³å»ë Ñ³ñ³μ»ñíáõÙ »Ý, ³ é³Ýó Ç-
ñ³ñ áõÕÕ³ÏÇ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, ÇÝãå»ë
ã³ñÝ áõ μ³ ñÇÝ, »ñÏÇÝùÝ áõ »ñÏÇñÁ,
¹ÅáËùÝ áõ ¹ñ³ËïÁ…
àõ ³Ûë Ñ³ ñ³ μ» ñáõ ÙÇ Ù»ç ³ Ù» ÝÇó Ñ» -
ï³ùñ ùÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ Ñá Éá -
íáõÛ ÃáõÙ Ùá é³óíáõÙ ¿ ÏÛ³Ý ùÁ` ÑÇß í» Éáí
ÙÇ³ÛÝ Áëï ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý å³ï Ï»ñ í³ -
ÍÇ, áõ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ Ñá Éá íáõÛ ÃáõÙ Ùá é³ó -
íáõÙ ¿ ·ñ³ùÝ Ý³ ¹³ ïÁ` ÑÇß í» Éáí ÙÇ³ÛÝ
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ·ñá ÕÇ áõ ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ -
Û³Ý ³ éÇ Ãáí... 
Ð³Û Ç ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ù»ç ·ñá ÕÇ áõ ùÝÝ³ -
¹³ ïÇ Ñ³Ý ¹Ç å³¹ñ Ù³Ý ·» Õ³ ·Ç ï³ Ï³Ý-
ëï»Õ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý-Ùß³ Ïáõ Ã³ μ³ Ý³ Ï³Ý
å³ ñ³·ñ ÏáõÙ Ý» ñáí Áëï å³ï ß³ ×Ç í»ñ -
Éáõ ÍáõÙ Ý»ñ μ³ ó³ éÇÏ ùÇã Ï³Ý, áõ ³Û¹ μ³ -
ó³ éÇÏ ùÇ ãáõÃ ÛáõÝÝ ¿É μ» ñ»É ¿ Ñ³ï Ï³ å»ë
·ñ³ùÝ Ý³ ¹³ ïÇ ¹» ñÇ áõ ³ ñ³ñ ùÇ ÁÝ Ï³ -
Éáõ ÙÇ, í» ñ³ μ»ñ ÙáõÝ ùÇ, ·Ý³ Ñ³ ïáõ ÙÇ

ԱՆԻ ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ
«Սի բեմոլից»  մինչև
«Լույսի ջրվեժներից

առաջ»
գրաքննադատություն

(Գրեթերթ, 2012, թիվ 4)

¶ñ³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ` Ç Ù³ë Ý³ íá ñÇ åá» -
½Ç³Ý, ÇÝù¹ ù»½ á ñá Ý» Éáõ, ·ïÝ» Éáõ,
μ³ó³ Ñ³Û ï» Éáõ, Ý»ñë¹` »Ý Ã³ ·Ç ï³Ï ó³ -
Ï³Ý- ½·³ Û³ Ï³Ý ß»ñ ï»ñ¹, í»ñ Ñ³ Ý» Éáõ,
²ëï ÍáõÝ ¨ ùá Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ³éÝ ã³ ÏÇó
ÉÇ Ý» Éáõ ¨ ÙÛáõë Ý» ñÇÝ Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó ¹³ñÓ -
Ý» Éáõ ÙÇ çáó ¿: ¾ ¹á õ³ñ¹ Ð³ ñ»Ý óÁ Çñ Ëá -
Ñ» ñÇÝ, ÑáõÛ ½» ñÇÝ, ³å ñáõÙ Ý» ñÇÝ áõ
³Ý í»ñ ç³ Ý³ ÉÇ á ñá ÝáõÙ Ý»ñÇÝ ¿ Ñ³ Õáñ -
¹³ ÏÇó ¹³ñÓ ÝáõÙ §È» Ã³ñ ·Ç³Ï³Ý ³ñÃ -
ÝáõÃ ÛáõÝ¦ í»ñ Ý³· ñáí Åá Õá í³ Íá õáí:
(ºñ¨³Ý, 2012): Ð³ ñ»Ý óÇ Ï³Ù Ýñ³ ùÝ³ -
ñ³ Ï³Ý Ñ» ñá ëÇ (ïíÛ³É ¹»å ùáõÙ Ýñ³Ýù
Ñ³ ×³Ë ÝáõÛ Ý³ ÝáõÙ »Ý) ³ß Ë³ñ Ñ³ ×³ -
Ý³ ãá ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ ¨ á ñá ÝáõÙ Ý» ñÁ ï» ÕÇ »Ý
áõ Ý» ÝáõÙ ï³ ñ³ Í³ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ » ñ»ù
ã³ ÷áõÙ Ý» ñáõÙ ̀  ³Ýó Û³ ÉÇ, Ý»ñ Ï³ ÛÇ ¨ Ñ³ -
í»ñ ÅÇ ïÇ ñáõÛ ÃáõÙ: ÀÝ¹ á ñáõÙ, ¹ñ³Ýó
Ñ³ ñ³ μ» ñ³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ ÷áË íáõÙ ¿ Åá Õá -
í³ Íá õÇ 4 ß³ñ ù» ñáõÙ` §êÇ μ» ÙáÉ¦,
§êñï³· ñ»ñ¦, §²ñ Û³Ý Ï³ Ý³ã¦ ¨ §ÈáõÛ -
ëÇ çñí»Å Ý» ñÇó ³ é³ç¦: öáË íáõÙ »Ý Ý³¨
ã³ ÷áõÙ Ý» ñÁ, Ï³ éáõó Ù³Ý Ó ̈ Á, Ñ³ Û» ó³ -
Ï³ñ ·Á:  ²Ýó Û³ ÉÁ Ûáõ ñá íÇ ¿ ³ñ Ó³ ·³Ýù -
íáõÙ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍÇ ÑÇ ßá ÕáõÃ Û³Ý Ù»ç`
ÙÇ³Ñ Ûáõë í» Éáí Ý»ñ Ï³ ÛÇ ½·³ óá ÕáõÃ ÛáõÝ -
Ý» ñÇÝ, ÇÝã å»ë » ñ³ ½áõÙ: ² é³ çÇÝ ß³ñ -
ùáõÙ ùÝ³ ñ³ Ï³Ý Ñ» ñá ëÁ í» ñ³ ¹³é ÝáõÙ ¿
¹» åÇ ³Ýó Û³É` ¹» åÇ Ù³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ, áñ -
ï»Õ ¿É Ã»ñ¨ë §Ã³ùÝ í³Í¦ »Ý Ù»ñÅ Ù³Ý
áõ ó³ íÇ ïñ³ Ù³¹ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, áñ ß³ñ -
ùÇ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý
¿³ ï³ñ ñ»ñÝ »Ý: Þ³ñ ùÇ Ñ»Ýó ëÏ½μáõÙ
ÝÏ³ï íáõÙ ¿ Ù» Ïáõ ë³ó Ù³Ý ÙÇ ïáõ ÙÁ`
Î»Ý ë³· ñáõÃ ÛáõÝÝ »Ù »ë
²ëï Íá ½ÕçáõÙ Ý» ñÇ.

Գրեթերթի 2012 թվականի ամենամյա

մրցա նակակիրներն
են
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Հոգեբույժի մոտ

Երկաթե դռներից ներս անօգնական տաղավար է,
միջանցքի ամբոխը նոր անձրև էր փնտրում, 
վերևում մոխրանում է երկինքը
ու վերջին պատի  տակ դողում է նրա  մարմինը,
ես չհասցրեցի.
ես էլ երբեք չեմ գտնի նոր տարածություն…

սպիտակ միջանցքում սուզվող մարդիկ են,
նրանք բոլորն էլ բացել են երկաթե դուռը
ու փոշիացել են նույն բազկաթոռին նստած,
դիմացը նոր սկսվող տենդից  սևացող աչքերն են,  
որտեղ բոլորը կմեռնեն,
որովհետև բոլորը հիվանդ են,
բայց ոչ ոք մինչև վերջ չի հասցնի հազալ իր ցավը…

պատի  ճեղքերից մեկում էլ  ոչնչացնում են  տագնապը.
նա ընդամենը երեխա էր,
նա ընդամենը զգացել էր ասֆալտի սառնությունը
ու սարսափել` դիակները էլ ջերմություն չունեն…

Ձեր գրպաններում չօգտագործված նյարդեր կան, 
Դուք երբևէ չեք հասկանա,
որ կորուստը սահմանափակ ցավ է,
երբ շուրջդ բոլորը կարեկցանքի ձայն ունեն…

մի ուրիշ անգամ 
ես էլի  կպատռեմ խավարն ու.

-անուն, ազգանուն ունես,
-Բոլոր մեռածները մահվան 

վկայական են ստանում, որ ետ վերադառնան`
Ինձ դրանից չտվեցին… 

***
Ես գիտեմ ամենաերկար բանաձևը, 

ես պարծենում եմ…

Մոխրագույն  մառախուղը տնքում էր,
բառերի մի ամբողջ շղթա կտցահարում էր մարմինս,
ես ծախսեցի իմ բոլոր գողացված կյանքերը,
ամբողջ մարմնով հպվեցի տիեզերքի շուրթերին, 
փնտրեցի  վերջը ազդարարող հնչյունը.
իմ պատմության դիմագիծը ավելի հեռու էր, 

քան սկիզբը…

Հա՛, դու գիտես իմ պատմության գաղտնիքը…
Վան Գոգի արևածաղիկը հիվանդ է, հիվանդ է,
նա կծկվել է վերմակի ծալքերում,
ու լիալուսնին ոռնում է իր ցավը,
ու հետո ինչ, որ նա, ավելի քան երբեք վախենում է,
ու կյանքը իր սարդոստայնն է հյուսում

նրա երակներում,
ուրվականի ձայնով մեկը,անվերջ հետևում է 

նրա եղեցական վարքին, 
առավոտյան սուրճ մատուցում ու հեռանում 

կարմրած աչքերով.
հետո ինչ, որ ամեն բան սարսափելի վատ  է,
կարևորը ես գիտեմ ամենաերկար բանաձևը…

Ծափահարել  գտնված ժամանակի 
ու ողբալ գնացող օրվա հետևից…

Կրակը իր մատնահետքերն է մաքրում
ճակատագրի անիվից, 

ու թափառող մահը  թերթերի տակ թաղում է
քո մարմինը

որքան տաղանդավոր էր քո թունոտ համբույրը,
և ինչքան տենդ կար քո թերի գոյության մեջ…

Ես գիտեմ ամենակատարյալ բանաձև….
Ես պարծենում եմ,
Հա՛, ինչ օգուտ…

*** 
Մի՛ լացիր, դու արդեն մեծ աղջիկ ես
ու երևի ավելի մեծ քան պետք է… 

Պա՛պ, սա լիրիկական բանաստեղծություն է
քո աղջկա մասին, 

նրա, ով ցերեկ որոնեց, բայց հիվանդ գիշեր գտավ, 
ով իրեն անդունդը գլորեց` առանց դժոխքի փոխելու, 
վիրակապեց իր սաղավարտը, 

բայց մեռավ առաջին փամփուշտից, 
նրա, ում մասին մենք դեռ երկար կխոսենք,

բայց` ոչ հիմա… 

Ես երբեք չզգացի կոպերիս զանգվածը, 

ինչպես դատարկություն չստացա, 
երբ ինձ բաժանեցի զրոյի, 

եվ արդեն մայրամուտ է, մայրամուտ է, պա՛պ, 
իսկ ես չեմ հասկանում արևածագի իմաստը… 

Մի՛ կեր, շատ դառն է. 
մենք տառապում ենք շաքարախտով, 

իսկ մեռնելը երկնային լեզուն սովորելու
միակ տարբերակն է, 

մենք ուրիշ մեկին կփոխանցենք մեր ձեռքերը... 

Այս չժանգոտվող բառերի մեջ ես էլի մենակ եմ
ու առաջին անգամ չեմ փնտրում ցավազրկողներ, 
որովհետև սա բանաստեղծություն է

քո առողջ աղջկա մասին, 
նրա, ով երազանքներ չկառուցեց միայն մեկ

կյանք ապրելու համար… 

Մի՛ տխրիր, սրանք հեռացումի խոսքեր չեն. 
ես արդեն թափահարում եմ թևերս
ու նույնիսկ զգում եմ կոպերիս ծանրությունը, 
սրանք ուղղակի նախադասություն

չդարձած բառեր են, 
որտեղ ես չեմ կարողանում ժպտալ, 
որտեղ իրականությունը մոխրագույն երանգ ունի, 
իսկ ես կանաչ էի սրում… 

Պատռված լեզվով աղջիկ

Չնայած մայրդ չտեսավ տեսիլներ,
բայց ընտրեց ամենագեղեցիկ հայրիկը քեզ համար.
այդպես էլ չօծեց քո ամենաթերի երազը,

հատակից մաքրեց տագնապի փոշին,
շրջազգեստի տակից դուրս շպրտեց քեզ,
գիշերը սպասեց քո մանկական լացին,
բայց դու կարողացար միայն շարժել շուրթերդ,
ու արցունքներդ հավաքեցիր բիբերիդ մեջ` մինչև մահ…

Աշունը քո բոլոր բառերը հավաքեց իր ուսապարկի մեջ,
ու առավոտյան վրաերթի ենթարկվեց

անծանոթ մեկի հայացքից,
ձայնդ թանձրացավ կոկորդումդ,
ու ես չկարողացա քեզ համար ձայն նկարել,
չնայած որ հավատում էի, թե արվեստը կատարյալ է…

Պատռված լեզվով աղջիկ,
դու քո ձեռքերով թիավարում ես նավակդ,
հայելուն պատմում, որ դու հաղթահարել ես Բերմուդյան
եռանկյունին,
ու տիեզերքն իրականում սկիզբ չունի. 

Էյնշտեյնը սխալվել էր,
ու քո կյանքը ավելին է, քան ուղղակի ներկայություն…

Արևին սպասող աղջիկ,
ինչքան գեղեցիկ է աշունը

քո նյարդային շարժումներում,
ու ինչքան հմուտ քանդակագործ էր մայրդ, որ
կարողացավ արարել քեզ…

Իմ պատռված լեզվով աղջիկ,
ես չկարողացա քեզ համար ձայն նկարել,
մեղքերից փախչելով` ես կորցրեցի իմ բոլոր վրձինները
ու հիմա չստացված կտավի պես եմ նայում տիեզերքին,
ու շուտով էլ ինչ-որ կենասաբանական ցնցումից

իմ մարմինը կմեռնի,
ու ես չգիտեմ` քեզ արդյոք պետք է 

տագնապի ցավից դողդղացող իմ ձայնը…

գրողը տանի, եթե ես կարողանայի ձայն նկարել….

Ø³ Ñ³ ó³Í ÏÝáç
³ã ù» ñÁ

² é³ çÇÝ áõ í»ñ çÇÝ ³Ý ·³Ù ¿:  ê¨ Ï» ï»ñ,
ë¨-ë¨ ·»ñ ËÇï ÝÛáõ Ã»ñ, μ³ ËáõÙ, ïñ³ù, Ùá Éá -
ñ³ ÏÇ ëÏÇ½μ, ·áñß ÝÛáõÃ: ²ß Ë³ñ ÑÇ í»ñ çÁ Ñáñë
ÃÇ ÏáõÝ ùáõÙ ½μáë ÝáõÙ ¿. Ñ³Ûñë ÍÝáÕ Ý»ñ ãáõ ÝÇ,
Ù»çùÝ ³Ý å³ßï å³Ý ¿ Ù³ ÑÇó: ì³ Õáõó, ß³ï
í³ Õáõó å³åë, Ý³ Ë³ å³åë, Ý³ Ë³ ï³ïë
Ùñë»É »Ý Ù»ç ùÇÝ ÷ãáÕ ë³é ÝáõÃ Ûáõ ÝÇó:

´á Éáñ ç³Ý ù»ñ¹ ·áñ ÍÇ Ï¹Ý»ë ÓáõÉ í» Éáõ Ç ñ³ -
Ï³ ÝáõÃ Û³ ÝÁ, Ï»Ý ëáõ Ý³Ï ¹³é Ý³ Éáõ, ù»½ Ù³ñ¹
½·³ Éáõ: àõ ïÇ× Ý» ñÇÝ, áñ ¹» ñÇÝ, ·»ï ÝÇ ï³ ÏÇ
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ Ññ»Ù »ï. ¹Å·áÑ Ñ» é³ ÝáõÙ »Ý áõ
ÇÙ ÃÇ ÏáõÝ ùáõÙ ëå³ ëáõÙ: Ö³ Ý³ å³ñ ÑÁ
Ï·ïÝ»Ù, ßÝáñ Ñ³ Ï³ ÉáõÃ ÛáõÝ: ºë ã·Ç ï»Ù Ç Ù³ë -
ïÁ: êå³ë Ù³Ý Ã³ÝÓ ñáõÃ ÛáõÝ Ï³: Ø³ Ñ³ ó³Í
ÏÝáç ³ã ù» ñÁ ÏËá ë»Ý ù»½ Ñ»ï:

Ø» é³Í ³ã ù»ñÝ ³ ëáõÙ »Ý. Ýñ³Ýù Ñ»ñ Ãáí
ÏÉù»Ý` Ñ³ í³ ù³Í Ñ³ Ù»ñÝ áõ Ñá ï» ñÁ, Ó³Û Ý»ñÝ
áõ ÑÝãÛáõÝ Ý» ñÁ, ÑÇ ßá ÕáõÃ ÛáõÝÝ áõ ïËñáõÃ Ûáõ ÝÁ,
³Ý É³ó, Ë» Éáù, Ñ³ßï.  Ï»Ý ó³ ÕÇ Ù»ç Ïá ñ³Í-Ùá -
Éá ñ³Í Ù³Ûñ, ßí³ñ-³Ý ÷áÕ Ñ³Ûñ, ³ Ýáï-³Ý· -
ÉáõË-Ù» é³Í ïÇÏ ÝÇÏ Ý» ñáí ùáõÛñ áõ »Õ μ³Ûñ Ý»ñ:
ÜñμÇÏ Ù³ñ ¹ÇÏ Éù» Éáõ »Ý ³Ý å³Û Ù³Ý` Ãá Õ³Í
ÇÝÓ Ï»Ý ó³ ÕÁ, ÷á ÕÁ, ïÇÏ ÝÇ ÏÁ: ÜñμÇÏ Ù³ñ ¹ÇÏ
÷áù ñÇÏ ×Ý×ÕáõÏ Ý»ñ »Ý: ºñμ Ñ»ñ Ãáí, ¹³Ý ¹³Õ
ÃéãáõÙ »Ý, » ñ³ ÙÇ Ñ» é³ Ý³É ã»ë ï»ë ÝáõÙ: 

ºë ¿É ã»Ù ³ Ù³ ãáõÙ, ã»Ù Ã³ùó ÝáõÙ Ï³ ñá ïÁ,
¿É ã»Ù í³ Ë» ÝáõÙ, ã»Ù ÁÝ¹í ½áõÙ, á ñáí Ñ»ï¨ ã»Ù
Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ, á ñáí Ñ»ï¨ Øº Ü²Î »Ù: Æ Ù³ë ïÁ
ã»Ù Ñ³ë Ï³ ÝáõÙ:

ÖÝ×Õáõ ÏÇ Ñá ·ÇÝ ÷³Ï, ³Ý ï³Ï ï³ ñ³Íù ¿:

Ø» é³Í ³ã ù» ñÁ Ñ³ñó ÝáõÙ »Ý` ÇÝ ãÇ± Ñ³ Ù³ñ
×³Ù ÷áñ ¹» óÇñ: ²Û¹ »ñ Ï³ñ û ñáí, »ñ Ï³ñ » ñ» -
Ïá Ûáí áõ ó» ñ» Ïáí Ï³ ñá Õ³ ó³ñ ×³Ù ÷áñ ¹»É ³ -
é³Ýó ÇÝÓ: ÆÙ ½μá ë³Ýù Ý» ñáõÙ Ó»é ù»ñ¹
áõ ë» ñÇë, Ù»ç ùÇë ßáõñç ¿ åïïíáõÙ: Ð³Ù μáõ ñ»Ù
Ó»éù¹, ÍÇ Í³ Õ»Ýù` Ã» áÝó áñ ù³ Ñ³ Ý³ ÛÇ Ñ³Ù -
μáõ ñ»ë, μ³Ûó ³ñ ÛáõÝ¹ »Ù Ñ³Ù μáõ ñáõÙ, á ñáí -
Ñ»ï¨ ¿¹ áñ¹-» ñ³Ï Ý» ñÇó¹ ³ñ ÛáõÝÝ ³ í» ÉÇ Ùáï
¿: ØÇ Ëáë ùáí` Ñ³Ù μáõ ñ»Ù Ó»éù¹, ³Ý Ñ³Ûï
×³Ù ÷³ »Ù ·ÝáõÙ: 

ÆÝÓ ÙÝáõÙ ¿ ×³ Ý³ å³ñÑ ÁÝÏ Ý»É: Ø»Ï ¿`
ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ Íá íÁ Ñ³ ×áõÛù ¿ ëï³ ÝáõÙ ³ ÷» ñÁ
Å³Û é» ñÇÝ Ë÷» Éáí: Ä³Û é³ ÛÇÝ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝÝ
³Û¹ ï»Õ μ³ó íáõÙ ¿ Ý»Õ Ïïñí³Í ùáí, ÁÝ ¹áõ ÝáõÙ
Íá íÇÝ, ·áõñ ·áõ ñáõÙ, ëÇ ñáõÙ, μ³ó ÃáÕ ÝáõÙ. ÑÝ³ -
ñ³ íáñ ¿` áã. ·» Õ³ñ í»ë ï³ Ï³Ý ýÇ ½Ç Ï³:

Ìá íÇ Ñå³ñ ïáõÃ ÛáõÝÝ »Ù å³ï Ï» ñ³ó ÝáõÙ,
»ñμ ¹³ ñÁ Ù»Ï ÙÇ ×³ Ý³ å³ñ Ñáñ¹ »ñ Ï³ñ ³ ÷ÇÝ
Ï³Ý· Ý»É, »ñ Ï³ñ Ý³ Û»É ¿ Éáõ ë³ μ³ó-Ù³Û ñ³ Ùáõ -
ïÇÝ, »ñ Ï³ñ ÑÇ³ ó»É, ·Ý³ ó»É, ÙÛáõëÝ ¿ » Ï»É: Ìá -
íÇ Ó³ÝÓ ñáõÛÃÝ »Ù å³ï Ï» ñ³ó ÝáõÙ, ÇÙ
Ññ×í³ ÉÇó Ñ» é³ Ý³ ÉÁ: Æ Ù³±ëïÁ:

² Ù»Ý ¹³ ñÁ Ù»Ï » ÏáÕ Ý»ñë ´ñ»Û ·» ÉÇ ÏáõÛ -
ñ»ñÝ »Ýù Ç ñ³ñ »ï¨Çó ÁÝ Ï³Í: ØÇßï ¿É ³Û¹ å»ë
» Õ³í: Ö³Ù ÷áñ ¹Ç ÇÙ ³ã ùáí: 

Ø» é³Í ³ã ù» ñÁ ï»ë ÝáõÙ »Ý Ïïñí³Í ·ÉáõË`
ÏáÕ ùÇ íñ³ ÁÝ Ï³Í, μ³ó ·³Ý ·³ ïáõ ÷Çó Ï³Ë -
í³Í ÷³Û ï» ³ë ïÇ ×³Ý: ºí μ³ñÓ ñ³ ÝáõÙ »Ý
ÑÇ ëáõë Ý» ñÁ, ÍÝáÕ Ý» ñÁ,  » ñ» Ë³ Ý» ñÁ, ëÇ ñ³Í Ý» -
ñÁ, Ùá Éáñ í³Í Ý» ñÁ, ÝÏ³ ñÇã Ý» ñÁ, μá Éáñ ×Ý×ÕáõÏ -
Ý» ñÁ: ²Ñ, ëÉ³ ÝáõÙ »Ù ³ë ïÇ ×³ÝÝ Ç í»ñ: 

² ÝÇ Ù³ëï μ³ é» ñÇ ÙÝ³ óáñ¹ Ý»ñ Ñ³ í³ ù» -
óÇ` Ñ»ß ï³ó Ý» Éáõ Ññ³ Å»ß ïÇ Ëáë ùÁ: 

ÆÝÓ Ñ³ Ù³ñ ³ß Ë³ñ ÑÇ í»ñçÝ ÇÙ Ù³ÑÝ ¿: 

ÈáõëÇÝ» ºÕÛ³Ý

Ü³é³ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý
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Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ
Երբ հուսահատ եմ
բանաստեղծություններ եմ

գրում

զվարթ եմ
երբ բանաստեղծություններն են

գրվում
իմ մեջ

Ո՞վ եմ ես
երբ
չեմ գրում

ՀԱՇՏԵՑՄԱՄԲ 
Հաշտեցմամբ 
իմ գետտո սիրտը
ուզում է փոխարկվել
ավելի լուսավոր ուժի

ԵՍ
Ես ընդամենը
մարջան եմ
ծովում
հիշողությունների
և սպասում եմ
քամուն

Արքայադուստր
որսա
ինձ
դիր ինձ
պարանոցիդ շուրջ

Դա կլինի
իմ երջանկությունը

ԻՄ ՎԵՆԵՏԻԿ
Վենետիկն
իմ քաղաքն է

Ես զգում եմ այն 
ալիք առ ալիք 
կամուրջ առ կամուրջ 

Ես ապրում եմ
յուրաքանչյուր պալատում
մեծ ջրանցքի մոտ

Իմ զանգերը
բանաստեղծություններ են 
զնգում

Իմ Վենետիկը
չի սուզվում

ՆԵՏԻՐ ՔՈ ԵՐԿՅՈՒՂԸ
Երկյուղը քո
օդ նետիր

Շուտով
կհասնի քո ժամանակը
շուտով կաճի երկինքը
խոտի տակ
քո երազանքները կթափվեն
Ոչմիտեղ

Դեռ
մեխակը բուրում է
երգում է կեռնեխը
դու դեռ կարող ես սիրել
խոսքեր պարգևել
դու դեռ այստեղ ես

Եղիր այն ինչ կաս
տուր այն ինչ ունես

ԹՈՂԵՔ ՄԵԶ
Թողեք մեզ լինել
այն ինչ ենք

Պոետներ

Թողեք մեզ
մեր բառակամքը
մեր համոզմունքը

Մեր բառերին
մի տվեք 
ձեր իմաստը

Թողեք մեզ
մեր անժամության մեջ
դժբախտ կամ երջանիկ լինել

Դուք կարծրասիրտ
պաշտպաններ բանականության

ՄԻԱՅՆ ԳԻՏԵՄ
Դու հարցնում ես ինձ
ինչ եմ ուզում
ես դա չգիտեմ

Միայն գիտեմ
որ ես երազում եմ
որ երազն ապրում է ինձ
և ես ճախրում եմ
նրա ամպերում

Միայն գիտեմ

որ սիրում եմ մարդկանց
լեռներ այգիներ ծովը
քանզի բազմաթիվ մահեր
իմ մեջ են ապրում

Ես խմում եմ իմ
ակնթարթները
միայն գիտեմ
որ դա ժամանակի խաղն է
վերևում և ներքևում

ԱՄՌԱՆԸ
Ամռանը
լսում եմ մեղուներին
ձմռանը՝ սառնամանիքները

Ես խմում եմ
քո քնքշության մեղրը
և
քո ներկայության սառույցը

Երկու հրաշք
մի գավաթում

ԱՆՁՐԵՎԱՅԻՆ ԲԱՌԵՐ
Անձրևային բառերը
ողողում են ինձ
կաթիլներից կլանված
ամպերում լվացված
անձրևում եմ
ալ կարմիր
բաց բերանի մեջ
կակաչի

ԻՄ ՇՈՒՆՉԸ
Իմ խոր երազներում
երկիրը լաց է լինում
արյուն

Աստղերը ժպտում են
իմ աչքերում

Մարդիկ գալիս են
բազմագույն հարցերով
գնացեք Սոկրատեսի մոտ
պատասխանում եմ

Անցյալը
բանաստեղծեց ինձ
ես ժառանգեցի
գալիքը

Շունչս կոչվում է
Այժմ

ՕԴ
Քանի թևերի վրա է
հանգստանում օդը:

Սավառնելը ծանր է
Վերևը
Հատակ չունի

Օդապատրանք
երազանք ավազի մեջ:

Մենք բառեր ենք ցանում
օդի դաշտում
գնում ենք
բառից բառ:

Քանի թևերի վրա ենք
հանգստանում մենք
քայլելիս:

ՕԴԻՑ ԵՎ ՍԻՐՈՒՑ
Թռչնի շրջազգեստով
թռչում եմ
աշխարհով:

Այն
օդից է և սիրուց:

Մենք սիրում ենք իրար
համբուրվում ենք
և բարձր պահում
երկինքը:

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄ
Ես խոսում եմ
այրվող գիշերվանից
որ հանգցրել է
Պրուտը*
լացող ուռենիներից
անտառային հաճարենիներից
համրացած սոխակի երգից
ոսկե աստղից
որի վրա մենք
ամեն ժամ մեռնում էինք
կախաղանի ժամանակ
բառերի մասին չեմ
ես խոսում 
Թռչելով
մի օդային ճոճանակով
Եվրոպա Ամերիկա Եվրոպա
ես չեմ բնակվում
ես ապրում եմ

* Պրուտը (Pruth) – Դանուբի ձախ
վտակը: Անցնում է Ուկրաինայի, Մոլդովայի
և Ռումինիայի միջով:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ ՔՈ
Հրեշտակը քո մեջ
ուրախանում է քո
լույսով
լաց է լինում քո խավարից:

Նրա թևերի միջից սոսափում են
սիրո խոսքեր
բանաստեղծություններ 
փայփայանքներ:

Նա հսկում է
քո ճանապարհը:

Վարիր քո քայլվածքը
հրեշտակավարի

ՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
Իրականացավ
գնչուհու գուշակությունը

Քո երկիրը
քեզ կլքի
դու կկորցնես
մարդկանց և քունդ
կխոսես
փակ շուրթերով
օտար շուրթերի հետ

Կսիրի քեզ
միայնությունը
քեզ կգրկի

ԳՐԵԼ II
Խոսքերը
գրվում են
իմ մեջ:
Նրանք այցելում են ինձ
շնչակտուր
ընդունում եմ նրանց:

Նրանք պտտվում են իմ շուրջ
ես գրում եմ նրանց պտույտը

ԾԱՂԿԱԹՌՉՈՒՆ
Ծաղկաթռչուն
իմ բանաստեղծությունների կրկնակը
խայթով փետրավորված
երբեմն թռչում է
երկինք
հուսահատ ձայն ունի
մինոր
մաժոր
հանց թռչուն
սիրուց հետո ճչում է
հանց ծաղիկ
դիմադրում և բացվում է
լույսի մեջ

ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏ II
Քո հայացքն
իմ աչքի մեջ:

Իմ ձեռքում
մատիտը:

Քարեր իմ ոտքերի տակ
Անիվներ իմ քայլվածքի կողքին:

Օդ իմ շնչառության մեջ
իմ բերանում
բառը:

Քո հայացքն իմ աչքի մեջ:

ՍԵՐ V
Մենք կրկին կգտնենք մեզ
լճում
դու իբրև ջուր
ես լոտոսի ծաղիկ

Դու կտանես ինձ
ես կխմեմ քեզ:

Մենք մեզ կպատկանենք
բոլոր աչքերի առաջ:

Անգամ աստղերը
կզարմանան.
այստեղ երկուսը
վերափոխարկվել են
իրենց երազին
որ նա ընտրեց:

¡ Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ  ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝÇó ¨ ³é³ç³μ³ÝÁ`

ÂàÜ¸ð²ÎÆ ¨ Ø³ñÇ³Ù Î²ð²äºîÚ²ÜÆ

èá½» ²áõëÉ»Ý¹»é (·»ñÙ.Rose Ausländer, ÇëÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ` èá-
½³ ÉÇ ´»³ïñÇë» Þ»ñó»ñ (Rosalie Beatrice Scherzer); 11Ù³ÛÇëÇ1901 -
3 ÑáõÝí³ñÇ1988) — XX ¹³ ñÇ ·»ñÙ³Ý³É»½áõ Ýß³Ý³íáñ åá»ïÝ»ñÇó
¿: êï»ÕÍ³·áñÍ»É ¿ ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí:

ÌÝí»É ¿ ÓáõÉí³Í Ññ»³ÛÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ (1901), áñï»Õ, ë³Ï³ÛÝ,
å³Ñå³Ýí»É ¿ÇÝ Ññ»³Ï³Ý ³ í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: ́ ³ Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ Ñ³Û-
ñÁ, í³Õ ï³ñÇùáõÙ áñμ³ Ý³Éáí, ¹³ëïÇ³ñ³Ïí»É ¿ñ ë³¹·áñÛ³Ý
§Ññ³ßù-ñ³μμÇ¦ å³É³ïáõÙ ¨ ß³ï É³í Í³ÝáÃ ¿ñ ù³ëÇ¹Ç½ÙÇÝ (Ïñá-
Ý³Ï³Ý Ñáë³Ýù Ñáõ¹³Ç½ÙÇ Ù»ç, μ³ é³óÇáñ»Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §áõë-
ÙáõÝù μ³ ñ»å³ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦): Ð³ÛñÝ ³Ûë Ñá·¨áñ
Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÇó ß³ï μ³Ý ¿ ÷áË³Ýó»É ¹ëï»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
ÝÏ³ï»Ýù, áñ è. ²áõëÉ»Ý¹» éÇ Ñá·¨áñ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ýß³Ý³-
Ï³ÉÇ ¿ñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ù³ÛñÁ
Í³·áõÙ ¿ñ ´»éÉÇÝÇó:

1919 Ãí³Ï³ÝÇÝ â»éÝáíÇóáõÙ ëÏëáõÙ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÷ÇÉÇëá-
÷³ ÛáõÃÛáõÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É: ²Ûë Å³Ù³Ý³Ï ¿É Ëáñ³å»ë ÝíÇñíáõÙ ¿
Îáëï³Ý¹ÇÝ ´ñÛáõÝÝ»ñÇ (Constantin Brunner) ÷ÇÉÇëá÷³ ÛáõÃÛ³ÝÁ:
Ðáñ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá (1920 Ã.) ÃáÕÝáõÙ ¿ Çñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ ¨ ³ñ¹»Ý Ñ³çáñ¹ ï³ñÇ (1921 Ã.) Çñ ÁÝÏ»ñ ¨ ³ å³·³ ³ ÙáõëÇÝ Æ·-
Ý³ó ²áõëÉ»Ý¹» éÇ (Ignaz Ausländer) Ñ»ï ³ñï³·³ÕÃáõÙ ²ØÜ:
²Ûëï»Õ ÑÇÙÝáõÙ ¿ §²ñ¨ÙïÛ³Ý ÙáõÝ»ïÇÏ¦ (Westlicher Herold) Ã»ñÃÁ
¨ ëÏëáõÙ μ³ Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñ»É: 1923 Ã. ÑáÏï»Ùμ» ñÇ 19-ÇÝ ³ -
ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ Æ·Ý³ï ²áõëÉ»Ý¹» éÇ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ » ñ»ù ï³ñÇ ³Ýó
ëÏëáõÙ »Ý ³ é³ÝÓÇÝ ³åñ»É (³ å³Ñ³ñ½³Ý ¿ ï³ÉÇë 1930 Ãí³Ï³-
ÝÇÝ): ÜáõÛÝ ³Û¹ ï³ñáõÙ (1926 Ã.) ëï³ÝáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç ù³Õ³ù³óÇáõÃ-
ÛáõÝ: ² é³çÇÝ μ³ Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ »Ý 1927
Ãí³Ï³ÝÇÝ §² Ù»ñÇÏ³ÛÇ ûñ³óáõÛó ÙáõÝ»ïÇÏ¦ (Amerika-Herold-
Kalender) Ã»ñÃáõÙ, áñÁ ¨ ËÙμ³·ñáõÙ ¿ñ:

1931 Ãí³Ï³ÝÇÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ â»éÝáíÇó` ÑÇí³Ý¹ ÙáñÁ ËÝ³-
Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³Ý¹ÇåáõÙ ¨ ³ ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ Ð»ÉÇáë Ð»ËïÇ (Helios
Hecht) Ñ»ï: ²Ûëï»Õ ³åñáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 1936 Ãí³Ï³ÝÁ, áñÇ å³ï×³ éáí
ÏáñóÝáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ: Ð. Ð»ËïÇó μ³ Å³Ýí»Éáõó Ñ»-
ïá ÃáÕÝáõÙ ¿ â»éÝáíÇóÁ ¨ Ù»ÏÝáõÙ ´áõË³ñ»ëï: ÆëÏ ³ñ¹»Ý 1939
Ãí³Ï³ÝÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ Ýñ³ μ³ Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ é³-
çÇÝ` §ÌÇ³Í³Ý¦ (Der Regenbogen) ÅáÕáí³ÍáõÝ: ´³ Ý³ëï»ÕÍáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ã»å»ï ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý
¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ, Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ãÇ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ:
ºñμ ÊáñÑñ¹³-·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ¹³ßÝ³·ñÇó (1939 Ã.) Ñ»ïá ù³Õ³ùÁ
½μ³ Õ»óÝáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ ÛÇÝ ½áñù»ñÁ (1940 Ã.), èá½» ²áõëÉ»Ý¹» éÁ
ÊêÐØ-Ç Ü¶ÄÎ-Ç (НКВД) ÏáÕÙÇó Ó»ñμ³ Ï³ÉíáõÙ ¿` Çμñ¨ ²ØÜ-Ç
Éñï»ë, ë³Ï³ÛÝ » ñ»ù ³ ÙÇë ³Ýó μ³ó ÃáÕÝíáõÙ` ÷³ëï»ñÇ μ³ ó³Ï³-
ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³ éáí: 

´³ Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ ½·³ ÉÇ Ù³ëÁ áãÝã³óíáõÙ ¿
ù³Õ³ùÁ μéÝ³½³íÃ³Í ·»ñÙ³Ý³óÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó (1941 Ã.):
Æμñ¨ Ññ»³` Ý³ ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ â»éÝáíÇóÇ ·»ïïá:  ²Ûëï»Õ ³å-
ñáõÙ ¿ »ñÏáõ ï³ñÇ ¨ ¨ë Ù»Ï ï³ñÇ` Íåïí³Í, áñå»ë½Ç Ñ³Ù³Ï»Ýï-
ñáÝ³óÙ³Ý ×³Ùμ³ñ ãáõÕ³ñÏíÇ: ¶»ïïáÛáõÙ ¿É Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ¿ ä³áõÉ
òºÈ²ÜÆ Ñ»ï (¨ë Ù»Ï áõ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù Ýñ³Ýù ÏÑ³Ý¹Çå»Ý 1957 Ã.
ö³ñÇ½áõÙ), áñÇ ³½ ¹» óáõÃÛ³Ùμ ¿É ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ á×Á` ³Ýó-
Û³ÉáõÙ ÃáÕÝ»Éáí ¹³ ë³Ï³Ý-¿ùëåñ»ëÇáÝÇëïÇ »ñ³Ý·Á:  1944 Ã. ù³-
Õ³ùÝ ³ ½³ ï³·ñíáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ ÛÇÝ ½áñù»ñÇ ÏáÕÙÇó: è.
²áõëÉ»Ý¹» éÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ²ØÜ ¨ ÏñÏÇÝ ëï³ÝáõÙ ²ØÜ-Ç ù³Õ³-
ù³óÇáõÃÛáõÝ (1948Ã.):

ØÇÝã¨ 1956 Ãí³Ï³ÝÁ ¹³ ¹³ ñáõÙ ¿ μ³ Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñ»É
·»ñÙ³Ý»ñ»Ýáí` ³ÝóÝ»Éáí ³Ý·É»ñ»ÝÇÝ: 1965 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÉáõÛë ¿ ï»ë-
ÝáõÙ Ýñ³ »ñÏñáñ¹` §ÎáõÛñ ³ Ù³é¦ (Blinder Sommer) ÅáÕáí³ÍáõÝ:
ÄáÕáí³ÍáõÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»-
ÉáõÃÛ³ÝÁ: ² í»ÉÇÝ` §ÐáýÙ³Ý ¨ ø³Ù÷¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
å³ñ·¨³ïñíáõÙ ¿ §Ð³ÛÝ»Ç ³ñÍ³Ã» Ã³É»ñÇ¦ (Silberner Heinetaler)
·ñ³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ïáí:

Ðñ³Å³ñáõÙÁ μ³ Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ¹³ ë³Ï³Ý Ó¨Çó ¨ ³ÝóáõÙÁ í»ñ-
ÉÇμñÇÝ áõ ·ñáõÃÛ³Ý ³ ëáóÇ³ïÇí ï»ËÝÇÏ³ÛÇÝ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ÝáõÙ μ³ í³Ï³ÝÇÝ ³ ñ³·, ù³ÝÇ áñ Ý³ ÃÇÏáõÝùáõÙ áõÝ»ñ ³ Ù»ñÇÏ-
Û³Ý ·ñ³Ï³Ý ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¶ñ»Ã» ùë³ÝÑÇÝ· ï³ñÇ ï¨³Í
¹³ ¹³ ñÇó Ñ»ïá ÏñÏÇÝ Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý è. ²áõëÉ»Ý¹» éÇ μ³ Ý³ëï»Õ-
ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÁ`§Blinder Sommer¦ (§ÎáõÛñ ³ Ù³é¦,
1965), §36 Gerechte¦ (§36 μ³ ñ»å³ßïÝ»ñ¦, 1967):

1965 Ãí³Ï³ÝÇÝ èá½» ²áõëÉ»Ý¹» éÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ̧ Ûáõë»É¹áñý
(¶üÐ): 1972 Ãí³Ï³ÝÇó ÙÇÝã¨ ÏÛ³ÝùÇ í»ñç ³åñáõÙ ¿ ï»ÕÇ Ññ»³-
Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·Çß»ñûÃÇÏ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ: 1978 Ãí³Ï³ÝÇó ï³é³-
åáõÙ ¿ Í³Ýñ Ñá¹³ μáñμáí, ·³ÙíáõÙ ³ÝÏáÕÝáõÝ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
³ÛÉ¨ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·ñ»É: êÏëáõÙ ¿ Ã»É³¹ñ»É Çñ μ³ Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ:

ì³Ë×³ÝíáõÙ ¿ 1988 Ãí³Ï³ÝÇÝ:
ÎÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1972-1987) ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ Ýñ³ μ³ -

Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï 20 ÅáÕáí³Íáõ. §Inventar¦ (§¶áõÛù³·ñáõÃ-
ÛáõÝ¦, 1972), §Ohne Visum¦ (§² é³Ýó ³Ýó³·ñÇ¦, 1974), §Andere
Zeichen¦ (§àõñÇß Ýß³ÝÝ»ñ¦, 1975), §Noch ist Raum¦ (§¸»é ï³ñ³-
ÍáõÃÛáõÝ Ï³¦), §Gesammelte Gedichte¦ (§´³ Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Åá-
Õáí³Íáõ¦, 1976) ¨ ³ÛÉÝ:

èá½» ²áõëÉ»Ý¹» éÇ »ñÏ»ñÇ ÉÇ³Ï³ï³ñ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ý»ñÏ³Û³ó-
í³Í ¿ áõÃÑ³ïáñÛ³Ïáí (§Gesammelte Werke¦, Bd.I8. Hg. von H.Braun.
Frankfurt a.M.: Fischer 1984-1990) ¨ 16 Ñ³ïáñÝ»ñáí (§Gesammelte
Werke¦, Bd.116. Hg. von H.Braun. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch
Verlag 1992-1996):

²ñÅ³Ý³ó»É ¿ Ð³ÛÝ»Ç (1966), ². ¸éáëï»-ÐÛáõÉëÑáýÇ (1967) ¨
¶»ñÙ³Ý³Ï Ù»Í Ë³ãÇ` §ì³ëï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ¦ (1987) å³ñ·¨Ý»ñÇÝ:

èá½» ²áõëÉ»Ý¹» éÇ åá»½Ç³Ý Ã³ñ·Ù³Ýí»É ¿ μ³½ Ù³ÃÇí É»½áõÝ»-
ñáí. Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³ é³çÇÝ ³Ý·³Ù:

Ü³ËÁÝïñ³Í Ã»Ù³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ ëáõÙ ¿. §² Ù»Ý ÇÝã » ½³ ÏÇ ¿:
îÇ»½» ñ³Ï³ÝÁ, ¹³ ñ³ßñç³ÝÇ, μÝ³å³ïÏ»ñÇ, ³ é³ñÏ³Ý»ñÇ, Ù³ñ¹-
Ï³Ýó, ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, É»½íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ùÝÝ³¹³ ï³Ï³Ý Ñ³-
Û³óùÁ, ³ Ù»Ý ÇÝã Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ã»Ù³¦:

§ºë ·ñáõÙ »Ù ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: ºí Ýñ³Ýó ³ñÓ³·³ÝùÁ ³ñ¨Ç ßáÕ ¿, ³ é³Ýó áñÇ, Ñ³í³Ý³-
μ³ñ, ã»Ù Ï³ñáÕ ³ ×»É¦:

èá ½»  ²áõëÉ³Ý¹»é (1901 - 1988) Rose Ausländer 
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àõ Çñ Ùá ñ³ù ñáç Ù³ï Ý» ñÁ μ³ ñ³Ï ÏÉÇ Ý»Ý:
17, 17, ³ ñ³ ·³ó ñáõ:
- êå³ ëÇñ, ³ ï³Ù Ý»ñë »Ù…,- å³ ï³ë -

Ë³ Ý»ó 17-Á:  -² Ñ³, í»ñ ç³ó ñÇ` Ý»ñë ÙïÝ» -
Éáí Ñ³ Û» ÉáõÝ Ùá ï» ó³í, ÇÝã Ñ» ï³ùñ ùÇñ ¿,
³ é³ çÇÝ ³Ý ·³Ù ¿ ³Ûë å»ë, Ýá ñÇó ÝáõÛÝÝ ¿,
μ³Ûó ¹»é »ñ μ»ù ³Ûë û ñ» ñÇÝ ³ ï³Ù Ý»ñë ã¿Ç
Éí³ ó»É, »ñ¨Ç Ù» Í³ ÝáõÙ »Ù:

- Ð³ óÁ ¿Ý ï»Õ ¿, Ïáõ ï»ë, ï»ë, Ã» áõ ½áõÙ
»ë:

- â»Ù áõ ½áõÙ… - Ï³ ñáÕ ¿Ç ã³ ë»É`ã»Ù áõ -
½áõÙ, Ï³ ñáÕ ¿Ç å³ñ½³å»ë Éé»É, Ï³ ñáÕ ¿Ç
ã³ ë»É… ¹»é ã»Ù ëá íá ñ»É... μ³Ûó Ï³Ýó ÝÇ,
Ñ³ë ï³ï Ï³Ýó ÝÇ:

- ¶Ç ï»±ë, ¹áõ ÙÇßï ÇÝÓ Ñ³ Ù³ñ áõ Å»Õ
Ï»ñ å³ñ »ë » Õ»É,-Ïá× Ï» Éáí ßá ñ» ñÁ ß³ ñáõ Ý³ -
Ï»ó 15-Á,- »ñ μ»ù ã¿Ç Ùï³ Í»É, áñ áõ ß³¹ ñáõÃ -
Û³Ý å³ Ï³ë Ï³ ñáÕ ¿Çñ áõ Ý» Ý³É: ¸», » ñ»Ï í³
¹»å ùÁ, ·Ç ï»ë, » Ã» »ë Ñ³ ½³ñ ³Ý ·³Ù Ó³ÛÝ
ãï³ ÛÇ, 19-Á ÇÝÓ ¿É ëáõñ× ã¿ñ ¹ÝÇ, ³ÛÝ å»ë áñ
¿¹ å»ë ÙÇ ³ ñ³, Ã» ã¿… Ã» ã¿, ÏÑÇ³ë Ã³÷ í»Ù
ù»½ ÝÇó, ÇëÏ ¹áõ ÇÙ Ù»Í »Õ μ³ÛñÝ »ë:

§´³Ûó Ñ³ë Ï³ Ýáõ±Ù »ë, Ï³Ý å³ßï å³ -
Ý³ Ï³Ý Ã³ Õ³ÝÃ Ý»ñ,  áõ…  áõ áõ Å» ÕÇ Ï»ñ å³ -
ñÁ … áõ Å»Õ Ï»ñ å³ ñÁ…  ¹³…¦

ºí ÓÏ³Ý ³ã ù» ñÇó ¿É ³ í» ÉÇ í»ñ¨ Ý³ ï» -
ë³í: Ð» ïá Éëí» óÇÝ ×³Ý ×» ñÇ ãå³ï ×³ é³ -
μ³Ý í³Í ·ñÏ³ Ë³é ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ï½½áó Ý» ñÁ,
³Ûë å»ë, » Ã» ß³ ñáõ Ý³Ï íÇ ³Ûë å»ë…

¾°É ³ í» ÉÇ μ³ñÓñ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ ÛáõÝ, μ³ñÓñ
³ ÝáõÝ áõ Ý» óáÕ Ïá ßÇÏ Ý» ñáí ¿°É ³ í» ÉÇ μ³ñÓ -
ñ³ ó³í μ³ñÓñ, Ã»¨ ã¿ñ ¿É Ï³ ñáÕ μ³ñÓ ñ³ -
Ý³ñ ó³Íñ,- ÇÝã ÑÇ Ù³ ñáõÃ ÛáõÝ,- Ùï³ Í»ó:

Ð» ïá ÇÝ ùÁ ï» ë³í: ² é³ çÇÝ ù³Û ÉÁ Ññ³ -
Å³ñ í»ÉÝ ¿ñ, μ³Ûó ³Û¹ Ññ³ Å³ñ í» Éáõ Ù»ç Çñ
Ññ³ Å³ñ í» ÉÁ ßá ß³ ÷» ÉÇ Ï»ñ åáí μ³ñÓ ñ³ -
Ó³ÛÝ»ÉÁ » Õ³í: ºñÏ ñáñ¹ ³Ý ·³Ù Ý³ Ñ³ë Ï³ -
ó³í, áñ Çñ í»ñ çÇÝ ³Ý ·³Ù ã»ñ¨³É-
ãÏ³ ñá Õ³ Ý³ ÉÁ Ñ»Ýó ãÑñ³ Å³ñ í»ÉÝ ¿ñ: Ðñ³ -
Å³ ñáõ ÙÁ Ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ ¿ñ, áõ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ, ÇÝ ùÁ
ãÏ³ ñá Õ³ ó³í: àõ ñ»ÙÝ ¹»é Ï³ñ:   Ð» ïá ¹³
³ í» ÉÇ ó³Íñ ¹³ßï ¿ñ: Æ ñ»Ý ³ñ ¹»Ý á ãÇÝãÝ ¿ñ
Ñ» ï³ùñù ñáõÙ: à ãÇÝ ãÁ, áñ áã áù ã¿ñ Ï³ ñá Õ³ -
ÝáõÙ ï»ë Ý»É, Éë»É, Ñ³Ù ï» ë»É, ¨ á ñÇÝ ³ é³ í»É
¨ë ã¿ÇÝ Ñ³ í³ ïáõÙ: º Ã» ÙÇ³ÛÝ Ñ³ í³ ï³ ÛÇÝ:
´³Ûó » Ã» Ñ³ í³ ï³ ÛÇÝ, Çñ áõ Ý» ó³Í ÙÇ³ ÏÁ`
á ãÇÝ ãÁ, áñ ³ Ù»Ý ÇÝã ¿ñ, μ³Ûó áã ÝáõÛ ÝÇëÏ
½·³ó ÙáõÝù ³ÛÝ ù³Ý, ÏÏáñ ã»ñ…

¸ñ³ Ñ³ Ù³ñ ¿É ÇÝ ùÁ Ë³ Õ³ ÕáõÃ Û³Ùμ μ³ -
ó»ó Ã ̈ » ñÁ:

1
1
1

Ø³ÕÓ: àõ ñÇß Ý» ñÇ ¹Ç Ù³ó ÇÝù¹ ù»½ ùã÷á -
ñ» Éáõó Ñ» ïáÝ: øÇã ÙÝ³ó: Þáõ ïáí, »ñμ Ýá ñÇó

5 ï³ ñ» Ï³Ý ¹³é Ý³, ÏËÝ¹ñÇ Ñ³ ·áõëï Ý» ñÁ
Éí³ Ý³Ý ÷á ß» Ñ³ ïÇ Ïáí, áñ É» ½áõ ¿ ï³ ÉÇë…
å³ ñ³ ÝÇÝ Ï³Ë í³Í ë³ í³ ÝÁ: ºí ·Ç ß» ñÁ
ë³é Ý³ ñ³ ÝÇ ¹áõ éÁ ÏÇ ë³ μ³ó Ï³ ÝÇ` ×ßï» Éáõ`
³ñ¹ Ûáù Ëá ëá±õÙ »Ý Éá ÉÇÏ Ý» ñÁ: Ð» ïá Ïó³ í³
ÇÝã-áñ μ³Ý, μ³Ûó ÙÇ³ÛÝ Ñ» ïá, ß³ï ³ í» ÉÇ
Ñ» ïá ÇÝ ùÁ ÏÑ³ë Ï³ Ý³, Ã» ÇÝ ãÁ: ÐÇ Ù³ áõÕ Õ³ -
ÏÇ ï³ ï³ ÝáõÙÝ ¿, »ñμ ÇÝ ùÁ Ñ³ë ï³ï 5-Á ã¿:

-17,17:

²Ëñ ³ÛÝ ù³Ý ¿ Ñ»ßï ¿ Ñ³ ï³ ÏÇÝ Ý³ Û» ÉÁ:
â¿± áñ ¹áõ ÝëïáõÙ »ë áï ù»ñ¹ Ç ñ³ñ Ñå³Í áõ
Ù»çù¹ ÍÝÏÝ» ñÇ¹ Ïå³Í: àõ ñ»ÙÝ »ñμ ÙÇ ÏáÕÙ
ï³ Ý»ë Ó»é ù»ñ¹ áõ Ù»çù¹, ã·Ç ï»ë, Ã» ÇÝã Ï³ -
é³ í³ ñáõ Ùáí »ï ÙÕíÇ, áï ù»ñ¹ ÏÑ» é³ó Ý»ë Ç -
ñ³ ñÇó, Ï»ñ¨³ Ñ³ ï³ ÏÁ: ²Ûë å»ë, » Ã»
ß³ ñáõ Ý³Ï íÇ ³Ûë å»ë…

ÆÝã Ù»Í μ³Ý ¿ áñ: Ð³ ï³ÏÝ ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ
·ïÝí» Éáõ í³ÛñÝ ¿, Ï³Ù »ñμ ³ã ù»ñ¹ Ï³Ë »Ý
ÁÝÏ ÝáõÙ` ï» ë³ ¹³ßï: ²Ûë å»ë, ¹» á ãÇÝã ¿É
ãÏ³ Ñ³ë ï³ï… Üáñ Ù³É ¿:

38-Á ÷³ Ï»ó ³ã ù» ñÁ, Ã»¨ ã» Ï³í ·ñÏ» Éáõ
15-ÇÝ, 17-ÇÝ, 19-ÇÝ: Ä³ Ù³ Ý³Ï ³é Å³ Ù³ Ý³Ï
½·áõÙ ¿ñ, áñ 43-Á Çñ ÏáÕ ùÇÝ ã¿: Ò ̈ ³ó Ý» Éáí Çñ
ÉÇ³ñ Å» ùáõÃ Ûáõ ÝÁ` Ý³ μ³ óáõ Ëáõ÷ ¿ñ ³ ÝáõÙ
³ã ù» ñÁ, Ñ» ïá Ã ̈ » ñÁ, Ñ» ïá Ýá ñÇó áï ù»ñÝ áõ
Ñ» ïá μ» ñ³ ÝÁ: â³Ë ïá ñáß í³Í Çñ ÁÝ ï³ Ý» -
Ï³Ý å³ï Ï³ Ý» ÉáõÃ Û³Ùμ Ý³ ÏÍÏíáõÙ ¿ñ μ³½ -
Ùá óÇ Ù»ç: àõ û ñ»ñ » Õ³Ý, áñ áã 15-Á ÝÏ³ ï»ó
Ýñ³Ý, áã 19-Á, áã ³Ý ·³Ù 17-Á:

-Ü³:
-¸», ³ Ûá, Ý³…
-¶Ç ï»Ù:
-43,43…

-19, Ç±Ýã »ë ³ ë» Éáõ »ñμ ï»ë Ý»ë Ýñ³Ý, á -
ãÇÝã ã»±ë Ñ³ñó Ý» Éáõ, á ãÇ±Ýã:

-â·Ç ï»Ù, ã·Ç ï»Ù: ¸³, ¹³ ¹Åí³ñ ¿,- å³ -
ï³ë Ë³ Ý»ó 15-ÇÝ:

-ÆëÏ »ë, »ë áñ ÙÇ ûñ μá Éá ñÇ å»ë ï»ë Ý» Éáõ
»Ù Ýñ³Ý, »ë åÇ ïÇ Ñ³ñó Ý»Ù` ÇÝ ãÇ±, ÇÝ ãá±õ ¿
ÇÝùÝ ³Ûë ù³Ý μ³ ñÇ..

² Ù» Ý³ ¹³ Å³Ý μ³ ñÇáõÃ ÛáõÝ:
-ÎáõÉ ã·Ý³ óáÕ Ù»Õ ùÁ Ý» ñ»É ½·³ Éáõ ã³÷:
- Ì³Ýñ:
-Þ³ï Í³Ýñ…
1 
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17-Á Ï³Ý· Ý»ó ¿¯É ³ í» ÉÇ ¹³ ï³ñÏ ¹³ß ïÇ
Ù»ç: ÆÝ ùÁ ÑÇ ß»ó í»ñ çÇÝ ¼³ ïÇ ÏÁ, Ñ» ïá ³ÛÝ,
áñ å³ åÁ í»ñ çÇÝ ³Ý ·³Ù ã×³ Ý³ ã»ó Ç ñ»Ý:
²Ûë å»ë Ñ³ñó ñ»ó` ¹á±õ »ë:  ÆëÏ ÇÝùÝ áõ ë» ñÁ
ÃáÃ í»É ëá íá ñ»ó, Ñ» ïá ³Ý ó³í ëáõñ× ³ é³ -
ç³ñ ÏáÕ ÏÇ ÝÁ: êáõñ× ÏËÙ»±ë, ëáõñ× ÏËÙ»±ë,-
Ñ³ñó ñ»ó Ý³ μá Éá ñÇÝ, ÇëÏ »ñμ Ùá ï» ó³í Ç -
ñ»Ý, Ý³ ³ ñ³· ßñç³Ý ó»ó ëñ³ ÑÁ, áõ Ñ³ Û» Éáõ
Ù»ç ÇÝ ùÁ ï» ë³í, Ã» ÇÝã å»ë ë» ÷³ Ï³Ý ßá ñÁ
¿¯É ³ í» ÉÇ »ñ Ï³ ñ»ó, ÷³ Ï»ó μ» ñ³ ÝÁ áõ ¿É ³ -
í» ÉÇ Ùá ï» ó³í Ñ³ Û» ÉáõÝ, áñ ã³ñ ï³ë í»ñ:  ÐÇ -
Ù³ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Ûáõ ÝÁ ã³Ë ïá ñáß í³ ÍÇ
ï³ ï³Ý Ù³Ùμ` ãÇ Ù³ó í³ ÍÇ áõ ³Ý ï»Õ Û³ ÏÇ
éáõÝ ·» ñÇ ï³ù ßÝãÇ ÙÇ çÇó Íá ñ»ó.  áõ ÇÝ ùÁ
Ååï³ó, á ñáí Ñ»ï¨ ¹»é §¹»é¦-Ç Ù»ç ¿ñ: àõ
ÇÝ ùÁ ¹³ ¿ñ, ÙÇßï ¿É ¹³ ¿ñ » Õ»É`  ë» Õ³ ÝÇ íñ³
·Éáõ ËÁ Ï³ ËáÕ, μá Éá ñÇ ³éç¨ É³ óáÕ, μ³Ûó ³Ý -
ï»ë í³Í áõ ³ í» ÉÇÝ ù³Ý ¹³:

... àõ ·Ç ß» ñÁ í»ñ Ù³ ÏÇ ï³Ï Ñ» Ï» Ï³ óáÕ
15-Ç áõ 19-ÇÝ Ý» ñÇ Ù»ç Ý³ ãÏ³ ñá Õ³ ó³í ×³ -
Ý³ ã»É Çñ Ùá ñÁ: àõ ³ í» ÉÇ ³ é³ç ¿É ãÏ³ ñá Õ³ -
ó³í ÑÇ ß»É, »ñμ ùÝ» ÉÇë ÇÝ ùÁ Ñ³ó ¿ñ áõ ½áõÙ áõ
áã áù ãïí»ó, Ñ» ïá ¿ ÉÇ ³ÛÝ, áñ ãïí»ó, Ñ» ïá ¿ -
ÉÇ… ³Ûë å»ë, » Ã» ß³ ñáõ Ý³Ï íÇ ³Ûë å»ë… º -
ñ» Ë³ Ý» ñÁ ãå»ïù ¿ ë÷á ÷»Ý Ç ñ»Ýó
ÍÝáÕ Ý» ñÇÝ,  ãå»ïù ¿ ë÷á ÷»Ý: àõ ë³ ³ -
Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ³ÛÝ ëñïÇ Ó ̈ Á ã¿, á ñÁ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ñ áõ -
Ý» Ý³É Ñ» ïá, ë³ á ãÇÝã ¿É ã¿, ³ÛÝ ï»Õ, áñ ï»Õ
³ é³ÝÓ Ý³ å»ë Ù»Í ã³÷ ë» ñÇ Ñ³ë ÝáÕ μ³ Ý»ñ
ãÏ³Ý, ÇëÏ ³ Ù»³ ÷áù ñÁ á ãÇÝ ãÁ

ÇÝ ùÁ
áõ 17-Á
áõ 15-Á
19-Ý áõ 38-Á…
³ Ù»Ý ÇÝã Ý³Ë ÏÇ ÝáõÙ ¿ñ: ÆëÏ ³ é³çÝ Ç -

ñ»Ý ÑÇ ß»ó Ý»É ïíáÕ Ã»Ã¨³ ÙÇï ïÕ³, ³Õ çÇÏ
Ï³Ù ïÕ³:

- 43-Á ÑÇ í³Ý¹ ¿,- ³Ý ï³ñ μ»ñ ³ ë³ó 38-Á
áõ ÷³ Ï»ó ³ã ù» ñÁ: Ð» ïá »ï Ý³ Û»ó, Ñ» ïá ³ -
é³ç: 

¸³é Ýá ñ»Ý ÏñÏÝ»ó, áñ ÑÇ í³Ý¹ ¿: Ð» é³ -
ó³í: 

- â»Ù Ï³…
ºë ¿É »Ù ÝáõÛ ÝÁ ½·áõÙ Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ñ³Ý -

¹»å,- áõ ë» ñÁ ÃáÃ í»ó 17-Á:
- á ñáí Ñ»ï¨ Ùá ï» Ý³ Éáõ Ó ̈ Á…
- ºí ó³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ áõ ÅÁ,- ÑÇ ß»ó ñ»ó 17-Á:
-Ùá ï» Ý³ Éáõ Ó ̈ Á…
-ÎÛ³Ý ùÁ ßé³Û ÉáõÃ ÛáõÝ ¿ñ ³ß Ë³ñ ÑÇ Ñ³ -

Ù³ñ, ³ é³Ýó ³Û¹ ¿É ß³ï ¿ÇÝù, ëñï» ñÁ` ùÇã:
-²Ûë ³ Ù» ÝÇ Ù»ç…
-ÇëÏ ëñï»…
- ¸», μ³ í³ Ï³Ý ¿ ÁÝ¹ Ñ³ ï»ë, -í»ñ ç³ å»ë

μÕ³ í»ó 15-Á: 
-àõ »ñμ ëñï» ñÁ Ïá ñ³Ý, ½á Ñ»ñ ³ Ù»Ý¨ÇÝ ¿É

ã» Õ³Ý, É³-É³-É³-É», É»-É³-É³,- ß³ ñáõ Ý³ Ï»ó
17-Á, - áõ, Ý³ Û» Éáí Ñ³ Û» Éáõ Ù»ç, μÃ³ Ù³ ï» ñáí
ù³ ß»ó Ïá å» ñÁ, Ñ» ïá í» ñÇÝ ßñÃáõÝ ùÁ ù³ ß»ó,
Ñ» ïá ³ Ï³Ýç Ý»ñÝ áõ ÙÇ É³í ½í³ñ ×³ ó³í:

- ØÇ Ñ³ï ¿É ÇÝÓ,- ½í³ñ Ã³ ó³í Ý³¨ 15-Á
áõ Ùá ï» ó³í 17-ÇÝ:
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-19-Á ³ Õá Ã» Éáõ ¿ » Ï» Õ» óáõÙ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ,
³ ñÇ ·Ý³Ýù, ³ ñÇ ·Ý³Ýù` ù³Û É»Ýù, Ñ³ñ Ï³ íáñ
¿:

- â»Ù Ï³ ñáÕ:
- â»±ë Ý³ ËÁÝï ñáõÙ:
- àã, ã»Ù Ï³ ñáÕ:
- àõÕ Õ³ ÏÇ ã»±ë Ï³ ñáÕ:
- â»Ù Ï³ ñáÕ:
-  ÆÝ ãÇ±:
- ÆÝ ãáõ ëÏ½μÇó ã¿Çñ Ñ³ñó ÝáõÙ, ÇÝ ãÇ,-

ÏÙÏÙ³ó,- í³ Ë» ÝáõÙ »Ù, Ñ³ñó ñáõ` ÇÝ ãÇ, ¹»,
Ñ³ñó ñáõ:

- ²÷ ëáë:
- ÆëÏ áõ±ñ »ë ·ÝáõÙ:
- ¸», » Ã» ã»ë ·³ ÉÇë:
- ´³Ûó áõ±ñ »ë ·ÝáõÙ:
- È³í ¿É ·Ç ï»ë` Ø³ñ μáñ ñá:
- ´³Ûó » ñ» Ïá ¿ ³ñ ¹»Ý áõ ×³ Ý³ å³ñ ÑÇÝ

Ãáõ Ý»É Ï³ :
- ¸áõ Çë Ï³ å»±ë í³ Ë» ÝáõÙ »ë:
- À ÑÁ:
- È³í, ÇÝùë Ï·Ý³Ù:
- âÇ ¿É áõ ½áõÙ Ç Ù³ Ý³É`ÇÝ ãÇ: ¸áõ ã»ë í³ -

Ë» Ýáõ±Ù:
- ØÃÇ±ó:
- â¿, Ãáõ Ý» ÉÇó Ñ»ïá ÙÃÇó:
- ºë Ù» ù» Ý³ »Ù Ýëï» Éáõ:
- ¸³ Ñ»Ýó ë³ñ ë³ ÷» ÉÇÝ ¿:
- ²Ñ, 17, ã»Ù Ñ³ë Ï³ ÝáõÙ, Ó³ÝÓ ñ³ó ñÇñ

³ñ ¹»Ý:
- ´³Ûó Ñ³ë Ï³ Ýá±õÙ »ë, »ë, »ë ¿É ï»Õ ãáõ -

Ý»Ù ß³ ñá õ³ Ý³ Ï³ μ³ ñÇó… ÙïÝ»É Ù» ù» Ý³ Ûáí
Ãáõ Ý»É ·Ç ß» ñÁ áõ ¹áõñë ·³ ÉÁ Ãáõ Ý» ÉÇó áõ ¿ ÉÇ
·Ç ß» ñÁ, ¹³ ë³ñ ë³ ÷» ÉÇÝ ¿… ÙïÝ» Éáõó ³ é³ç
» ë Ñ³ í³ ïáõÙ »Ù í»ñ çáõÙ ÉáõÛë,  »Éù ÙÇ μ³Ý,
μ³Ûó ·Ç ß» ñáí Ãáõ Ý» ÉÇ í»ñ çÇó áõ ëÏ½μÇó ÙáõÃ
¿… áõ Ù» ù» Ý³Ý ³ ñ³· ¿ ·ÝáõÙ, »ë í³ Ë» ÝáõÙ
»Ù ãÑ³Õ Ã³ Ñ³ ñ»É…

- 17, ¹áõ ù»½ É³í ã»ë ½·áõ±Ù:
- â¿, É³í »Ù: ºë… ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿ Ï³Ýó ÝÇ:
- È³í, » Ã» Ï³Ýó ÝÇ, áõ ñ»ÙÝ Ñ»ã μ³Ý ¿:
- àã, ·ñá ÕÁ ù»½ ï³ ÝÇ, ãÏ³ ÝÙ³Ý ×ßÙ³ñ -

ïáõÃ ÛáõÝ:
- 17, ùá ó³ íáí ³ß Ë³ñ ÑÁ ãÇ Ï³ ñáÕ ³ -

í³ñï í»É:
- ¶Ç ï»Ù:
- àõ ñ»±ÙÝ:
- àõÕ Õ³ ÏÇ ³ÛÝ, áñ ÙÇ ³ ë³` Ñ»ã μ³Ý ¿, ÙÇ

³ ë³ ³Û¹ å»ë, »ë ·Ç ï»Ù, áñ Ï³Ýó ÝÇ, μ³Ûó ÙÇ
³ ë³, ÙÇ ³ ë³, áñ Ñ»ã μ³Ý ¿, Ñ» ïá ÇÝã` áñ
Ï³Ýó ÝÇ:
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ÆÝã-áñ ßßáõÏ Ý»ñ áõ íÇ ñ³ íá ñ³Ýù Ý»ñ Éëí» -
óÇÝ: 15-Á ßñËÏ³ó Ý» Éáí μ³ ó»ó ¹áõéÝ áõ ³Ý -
Ñ» ï³ ó³í ÙÛáõë ÏáÕ ÙáõÙ: Ð» Ï» Ï³ Éáõ ÙÇ³Ï
í³ÛñÝ ³Ûë ï»Õ ½áõ ·³ ñ³ÝÝ ¿` ÑÇ ß»ó 17-Á: Ð» -
ïá Ý³ Û»ó, Ã» ÇÝã å»ë ¿ñ μ³½ Ï³ Ãá éÇÝ Ýëï³Í
38-Á ³ñ ï³· ñáõÃ ÛáõÝ ³ ÝáõÙ 19-Ç Ñ³ Ù³ñ: î» -
ë³í Ýñ³ óóí³Í » ñ³Ï Ý» ñÁ: ÐÇ ß»ó, áñ ÙÇßï
» ñ³ ½»É ¿ñ Ó»éù ï³É ïÇ ÏÇÝ ê -Ç Ó»é ù» ñÇÝ,
»ñμ Ý³ ÙÇ ûñ ë» Õ³ ÝÇ ÙÛáõë Í³Û ñÇó ³Ý Ó» éá -
óÇ ÏÇ ïáõ ÷Á ¹ñ»ó Çñ ¹Ç Ù³ó, á ñáí Ñ»ï¨ É³ óÁ
·³ ÉÇë ¿ñ áõ ½áõ ·³ ñ³Ý ãÏ³ñ: àõ ÙÇ ûñ ¿É 17-Á
½³Ý ·»ó Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ` ÇÝ ãáõ ¿ ÑÇ í³Ý¹ 43-Á:

43-Á å³ ï³ë Ë³ Ý»ó ÷³ Õ³ù ß³ Ï³Ý Ï³ -
ñá ïáí, ³ ë³ó, áñ É³í ¿ ÑÇ Ù³, ¨ áñ Ï½³Ý ·Ç
Ñ» ïá, á ñáí Ñ»ï¨ Ñ³ó ¿ áõ ïáõÙ ÑÇ Ù³: Ð³, Ç -
Ñ³ñ Ï», Ï³Ù ³ Ûá, ËÝ¹Çñ ãÏ³: 

Ü³ Ù³ Ï³ μ» ñÁ Ï³Ý· Ý»ó ¹é³Ý ß» ÙÇÝ,
ËÝ¹ñ»ó μ³ ó»É ¹áõ éÁ, μ³Ûó 19-Á »ñ Ï³ñ Ñ³ Ùá -
½áõÙ ¿ñ, áñ ëË³É í»É ¿, ÙÇÝã Ñ³ë ó»Ý åÝ¹áõÙ
¿ñ áõ ÕáõÃ Û³Ý ×ß·ñïáõÃ Ûáõ ÝÁ… ÇëÏ 17-Á
Ññ×íáõÙ ¿ñ ÁÝÏ× í³ ÍáõÃ Ûáõ ÝÇó` ß³ ñáõ Ý³Ï
μ³Ë í» Éáí 15-Ç Ï³ñÙ ñ³Í ³ã ù» ñÇÝ: î»ë Ý»ë`
ÇÝã ÏÉÇ ÝÇ Ñ» ïá, ³Ûë å»ë, » Ã» ß³ ñáõ Ý³Ï íÇ
³Ûë å»ë…

¶Ç ß»ñ Ý»ñ ëå³ ë³ñ ÏáÕ ÏÇ ÝÁ Ëá ó» ÉÇ ¿ñ
ÃíáõÙ Ñ» é³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÇó: ÒÙé³ ÝÁ Ýñ³Ýù
Ñ»ñ Ãáí Ùá ï» ÝáõÙ ¿ÇÝ ï³Ý å³ ïáõ Ñ³Ý Ý» ñÇÝ
áõ ë³ éÁ ³ å³ ÏÇ Ý» ñÇÝ ¿ÇÝ ë»Õ ÙáõÙ ×³ Ï³ï -
Ý» ñÁ:

Îïñ» Éáí ÙñçÛáõ ÝÇ áï ù» ñÇ Ï» ëÁ, Ý³ Û» Éáí
ÙÇ ÏáÕ ÙÇ íñ³ Ã»ù í³Í ¿³ ÏÇÝ` ýÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý
Ñ³ß Ù³Ý ¹³ ÙáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñ³ Ù³ Ï»ñå íáÕ ¿ñ, ³ÛÉ
»Éù ãÏ³ñ.

-ÆÝã å»±ë »ë, 17,- Ñ³ñó ñ»ó 15-Á ÙÇ ûñ: 
-² í³ñï í»ó,- å³ ï³ë Ë³ Ý»ó17-Á:
-Æ±ÝãÁ:
-¶Ç ï»±ë, ¹³ óÝÍáõÃ Û³Ý å³Ñ ¿ñ, ³Ý Ñ³ë -

Ï³ Ý³ ÉÇÝ` Ñ³ë Ï³ Ý³ ÉÇ: ºë ÙÇ ç³ Ï»ï ¿Ç ¹ñ»É,
ÃíáõÙ ¿ñ ¹»é ß³ ñáõ Ý³ Ï» Éáõ »Ù, μ³Ûó ï»ï ñÁ
÷³ Ï» ÉÇë ÙÇ åëïÇÏ ÙÇ ç³ï Ñ³ÛïÝ í»ó,
×½Ùí»ó ÙÇ ç³ Ï» ïÇ í»ñ¨áõÙ: àõ ³ í³ñï í»ó:
² í³ñï í»ó,  Ñ³ë Ï³ Ýá±õÙ »ë: ² í³ñï í»ó:

- â»ë Ñ³Õ Ã³ Ñ³ ñ»É,- ·Éáõ ËÁ ï³ ñáõ μ» ñ»ó
15-Ý áõ Ñ» é³ ó³í:

43-Á í» ñ³ ¹³ñ Ó³í ³ í» ÉÇ áõß:  Ð³ í»ñ -
Å³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ Ý³ Ë³ ï»ë í³Í á ãÇÝã ¿É
ãÏ³ñ: ØÇ³ÛÝ å³ÑÝ ¿ñ Çñ ³Ù μáÕ çáõÃ Û³Ý Ù»ç,
¨ áñ ù³Ý ³ í» Éáñ¹ ¿ñ ¹³ Ñ³ë Ï³ Ý³ ÉÁ:

17-Á í³ ½»ó Éáõë ÝÇ ï³ Ïáí, ùëí»ó å³ ïÇÝ
áõ Ñá· Ý³ ÍáõÃ Ûáõ ÝÇó ùÝ»ó í» ñ» É³Ï Ý» ñÇ ï³ñ -
μ»ñ Ñ³ñ Ï» ñáõÙ: 19-Á ß³ ñáõ Ý³ Ï»ó ï»ë Ý»É
ÙÇ³ÛÝ ³ é³ çÁ, Ñ³Õ Ã» Éáõ Ñ³ Ù³ñ Ååï³É, ëÇ -
ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ Ååï³É, Ý» ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ`
Ååï³É: 15-Á Ñ³ í³ ï³ó Çñ å³ï ñ³Ýù Ý» ñÇÝ`
ï³ ñ³ ÍáõÃ Û³Ý Ù»ç ï» Õ³ íá ñ» Éáí ×ßÙ³ñ -
ïáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ` ß³ ñáõ Ý³Ï ³ í» ÉÇ »ñ ç³ ÝÇÏ Çñ
ãáõ Ý» ó³ Íáí`»ñ μ»ù ãÑ³ í³ ï³ Éáí » Õ³ ÍÇÝ:  

üñ³Ý ëÇ³ Ï³Ý Ó·íáÕ, É³ÛÝ ³ é³ë ï³Õ -
Ý»ñ: ²Ý ¹³ñ ÓÇó Ý»ñù¨ ï³Ý å³ ïáõ Ñ³ ÝÁ ³ -
Ù»Ý ûñ ÙÇ Ïïáñ »ñ ÏÇÝù ¿ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñáõÙ
Ý»ñë: ²Õ çÇÏ¹ ·áõ Ý³ï ¿,- Ñ³ó ãÇ Ï» ñ»É,- å³ -
ï³ë Ë³ Ý»ó 38-Á, Ý³ ³ñ ¹»Ý í³ Õáõó ¹³ ¹³ -
ñ»É ¿ Ñ³ í³ ï³É, áñ Ç ñ³ñ ÏáÕù Ýëï³Í
Ù³ñ ¹ÇÏ Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ »Ý É³É… ï»ñ á ÕáñÙ Û³,
ï»ñ á ÕáñÙ Û³, ï»ñ á ÕáñÙ Û³, Ïñ³ ÏÇó Ñ³É í» -
óÇÝ ïÕ³ Ù³ñ¹ Ï³Ýó ³Ï Ýáó Ý» ñÁ, ³ å³ ÏÇ Ý» -
ñÇ ³ñ Ûáõ ÝÁ Íá ñ³ó ³ã ù» ñÇó Ý»ñë, ³Ý ¹³ ¹³ñ
Ãí³ óáÕ ¹áÕ ¿ñ, ÏáõÉ ã·Ý³ óáÕ ó³í… áï ùáí
Ññ» Éáí ù»½ ¹áõñë Ý» ï» óÇÝ, » Ï³Ý Éë» Éáõ` ÇÝã
»ë »ñ ·áõÙ…
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Ð» ïá ÇÝ ùÁ ëÏë»ó ù³Û É»É Ù³Û Ãáí: ä³ åÁ
³ ë³ó` »ë ³Û¹ Ù³ñ ¹Á ã»Ù: î»ë Ý»ë` áñ Ù³ñ ¹áõ
Ù³ ëÇÝ ¿ñ Ëáë ùÁ,- Ù³ï Í»ó ÇÝ ùÁ:  38-Á ³ -
ÝÁÝ¹ Ñ³ï μ³ó ¿ñ ³ ÝáõÙ ¹áõ éÁ, ÇÝ ùÁ ³Ý ï³ -
Ý» ÉÇ ÙñëáõÙ ¿ñ. áõ å³Û ù³ñ Ï³ñ: ØÇ³ÛÝ ¹³ ¿ñ
å³ Ï³ë: ºñμ ³ñÃ Ý³ ó³í, ç»ñ ÙáõÃ ÛáõÝÝ ³ñ -
¹»Ý Ç ç»É ¿ñ, 15-Á Ååï³ó, Ñ» ïá ³ ñ³· ³Ý -
ó³í: ÆÝ ùÁ »ñ Ï³ñ ëå³ ë»ó 38-ÇÝ, μ³Ûó 38-Á
³Û¹ å»ë ¿É ã» Ï³í ßÝáñ Ñ³ íá ñ» Éáõ Ç ñ»Ý: ´³Ûó
ÇÝ ùÁ ëå³ ë»ó: Ð» ïá ëå³ ë»ó ¿ ÉÇ, á ñáí Ñ»ï¨
·áõ ó» 38-ÇÝ ÃíáõÙ ¿ñ, áñ » Ã» ã·³, ¿É ÇÝ ùÁ ãÇ
ëå³ ëÇ, μ³Ûó ÇÝ ùÁ ëå³ ëáõÙ ¿ñ áõ ëå³ ë» Éáõ
¿ñ, Ã»¨ áñ ù³Ý Ýáñ Ù³É ÏÉÇ Ý»ñ, » Ã» Ñá· Ý»ñ áõ
¹³ ¹³ ñ»ñ ëå³ ë» Éáõó, Ñ»Ýó ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ ¿É
ëå³ ëáõÙ ¿ñ, μ³Ûó ÇÝ ùÁ ëå³ ëáõÙ ¿ñ:  î» ë³í,
áñ ïÇ ÏÇÝ Ø -Ç ³ ï³Ù Ý» ñÁ Ã³÷ í»É »Ý, ï»ë -
Ý»ë ÇÝ ãÇ Çñ Ã¨ Ýá óÇ ù³ ñ» ñÁ ãÇ ß³ ñáõÙ ¹ñ³Ýó
÷á Ë³ ñ»Ý, ã¿± áñ ¹ñ³Ýù ³ÛÝ ù³Ý ·» Õ» óÇÏ »Ý:
î» ë³í 19-ÇÝ, Ùï³ Í»ó` »ñμ Ý³ ³ Ùáõë Ý³ Ý³
áõ » ñ» Ë³ áõ Ý» Ý³, » ñ» Ë³Ý Ù» Í³ Ý³ áõ ëÏëÇ
Ñ³ë Ï³ Ý³É,  Çñ`17-Ç Ù³ ëÇÝ åÇ ïÇ Ùï³ ÍÇ, áñ
Ùá ñ³ù ñáç Ù³ï Ý» ñÁ μ³ ñ³Ï »Ý: î» ë³í Çñ
Ù³ï Ý»ñÝ áõ Ùï³ Í»ó`μ³ ñ³Ï »Ý: 

-17, 17, ÇÙ åëïÇÏ 17:
ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿`Ù»Ýù μÉá ×ÇÏ Ý»ñ »Ýù,-

ÏñÏÝáõÙ ¿ñ 17-Á,  »ñμ ¹é³Ý ×»Õ ùÇó Ù»Ï-Ù»Ï
Ý³ ÛáõÙ ¿ñ Ñ»ÍÏÉ ï³ óáÕ 38-ÇÝ, á ñÇÝ Ñ»Ýó Ýáñ
Ñ»ñ Ã³ Ï³Ý ³Ý ·³Ù Éù»É ¿ñ Ï³ñ ×³ï¨ ³ Ùáõë -
ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ:-ºë ÝáõÛ ÝÇëÏ Ñ» ùÇ³Ã Ý»ñ ãáõ Ý»Ù`
Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ ¹ñ³Ýó ³ ÝÇ ñ³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ,-
Ùï³ ÍáõÙ ¿ñ Ý³,-ß³ï ã³Ý ó³Í Ñá ë³Ý ù³ É³ -
ñ» ñÁ Ï×»Õ ù»Ý Íá í» ñÇ μ³ ÅÇÝ ¹³ñ Ó³Í ×³ Û» -
ñÇ Ñá ·Ç Ý» ñÁ: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, áñ ï»ë Ý» Éáõ
Ñ³ Ù³ñ Ñ³ñ Ï³ íáñ ¿ »ñ ÏÇÝù áõ Ý» Ý³É: ² Ñ³,
Ã» ÇÝ ãÇÝ »Ù Ó·ïáõÙ »ë: 

-17,17:
-ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿` Ù»Ýù μÉá ×ÇÏ Ý»ñ »Ýù. ã¿± áñ

»ë ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ å³Û ù³ ñáõÙ »Ù ÇÙ μá Éáñ ÇÝù -
Ý³½ ·³ óá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¹»Ù…

ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿`Ù»Ýù μÉá ×ÇÏ Ý»ñ »Ýù, Ç í»ñ çá,
³Ý ã³÷ Ññ×íáõÙ »Ù ³Û¹ ÙïùÇó` ³ Ù»Ý μ³Ý,
³ Ù»Ý ï» ë³Ï ë»ñ ÃáÕ Ý» Éáí »ñÏÝ ùÇ ÑáõÛ ëÇÝ:

Ð» ïá ÇÝ ùÁ ³Ý ó³í 15-Ç áõ 19-Ç ÙÇ çáí:
Ü»ï í»ó 43-Çó ¹» åÇ 38-Á, ÙÇ í»ñ çÇÝ ³Ý ·³Ù
μ³ ó»ó Çñ ï»ïñÝ áõ Ù³ ïáí çÝç»É ÷áñ Ó»ó ÙÇ -
ç³ ïÇ ³ÝÝ ß³Ý Ñ»ï ùÁ:

Ø»ñ ñÇ ØÏñïãÛ³Ý

¸³ß ïáõÙ
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·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 -

***
ÂÕÃ» ïÝ³ÏÝ ³Ûë ùá –

Ýñ³ÝáõÙ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³åñ»°É Ï³ñ»ÉÇ ¿,
ÙÇ³ÛÝ Ã», ³Ýßáõßï, μ³ñÓñ ãÑ¨³É,
ãËé³óÝ»É »ñ³½áõÙ,
ã÷éßï³É áõ ãÑ³½³É,
ã½áõ·³íáñí»É ·³½³ÝÝ»ñÇ å»ë`
÷Éáõ½Ù³Ý íï³Ý·»Éáí ³Ù»Ý ÇÝã – 
å³ï»ñ, Éáõë³ÙáõïÝ»ñ, ¹éÝ»ñ…
Þá°õÝãÁ å³Ñ»É

³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ï³ñ÷³ÝùÝ»ñÇ,
³ñÛ³Ý ³ñ³· í³ñ·Á

ë³ÝÓ»É »ñ³ÏÝ»ñáõÙ,
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ å³Ñå³Ý»É` 

Í³ÙÍÙ»Éáí ÉéáõÃÛáõÝÁ,
ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñÇ ÙÇçáí Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÁ

í³Õáñ¹Û³Ý Ññ³ßù Éáõë³μ³óÝ»ñÇ:
ÞñËÏ³óÝ»É ¹áõéÁ, ³ÛÝ ¿É ÇÝãå»°ë,
Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë – Ñ³ÝáõÝ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý –
ßñËÏ³óÝ»°É ¹áõéÁ`
¹»åÇ μáÉáñ ãáñë

³ÝÝí³×»ÉÇ
Í³·»°ñÝ ³ßË³ñÑÇ…

*** 
Ä³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï »ë

í³ïÃ³ñ »Ù Å³Ù³Ý³ÏÇó –
³ÛÉ³ë»ñáõÙ »Ù ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝã Çñ áõÅ»ñÇó í»ñ ¿.
Ù³ë ³é Ù³ë ïñáÑáõÙ »Ù μ³é»ñÁ, 

Ýñ³Ýó ½ñÏáõÙ »Ù ËáëùÇó,
Ë½áõÙ »Ù μáÉáñ Ñ³ñ³½³ï³Ï³Ý Ï³å»ñÁ,
Ï³½Ù³ù³Ý¹áõÙ »Ù ³é³çÇÝ ÇëÏ å³ï³Ñ³Í
μ³ñ¹ Ñ³Ù³¹³ë³Ï³Ý Ï³Ù ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý

Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ,
Ù»ÕùÁ Ë³éÝáõÙ »Ù ³é³ùÇÝáõÃÛ³ÝÁ, 

Ñëï³ÏÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ù ËñÃÇÝ,
Ñ»ïÇÝ Ùïù»ñáí ïñáñáõÙ »Ù

í³ñ¹³·áõÛÝ ³ÏÝáóÝ ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ,
»ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Ã¨»ñÝ »Ù ÏïñáõÙ,
Ï³Ý·ÝáõÙ »Ù ÏáÏáñ¹ÇÝ ë»÷³Ï³Ý »ñ·Çë,
³ÝËÝ³ ÷ßñáõÙ »Ù ëÇñïë

áõ ëÇñïÁ áÙÝ ïËÙ³ñÇ,
áñ Ïáõñáñ»Ý Ñ³í³ïáõÙ ¿,

Ã» μ³ËïÝ Çñ Ïμ»ñÇ…

öáùñ Í³é»ñÇ Ù»ñ ³ßáõÝÁ 

¶ñÇóÏá âáõμ³ÛÇ ÑëÏ³ Í³éÇÝ

²Ûëå»ë, ëÏëíáõÙ ¿ ÷áùñ Í³é»ñÇ Ù»ñ ³ßáõÝÁ,
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹»ÕÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ßáõï, 

ù³Ý ï»ñ¨Ý»ñÁ,
áÙ³Ýù ÝáõÛÝÇëÏ Ï³ñÍáõÙ »Ý, 

Ã» ³ÛÝ Ñ³ë»É ¿ ³ñ¹»Ý
³Ù»Ý³ÛÝ μ³ñáõÝ, μ³Ý³Ï³ÝÇÝ, Ñ³í»ñÅÇÝ,

¿áõÃÛ³ÝÁ ×ßÙ³ñÇï Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áÛÇ,
Ù»ñÓ»ó»É ÑáõÛë»ñÇ ÑáñÇ½áÝÇÝ

ÙÇçÇÝ áõÏñ³ÇÝ³óáõ,
áõñ Ù³ñ¹áõ ·ÉËÇÝ ÷ÉíáÕ å³ïáõÑ³ë »Ý ·ñù»ñÁ-Ï»ë,
Ý³¨` ÑáõÛÅ ËÝ³Ùí³ÍÝ»ñÁ

ëáí»ï³Ï³Ý ÏáÏÇÏ ï³ñÇÝ»ñÇó:
ÆÝãá±í Ï³í³ñïíÇ ÷áùñ Í³é»ñÇ Ù»ñ ³ßáõÝÁ,
»ñμ Ýñ³ÝóÇó ³ÛÝÏáÕÙ ³Ýï³éÝ»ñ ãÏ³Ý…
ºÃ» ·ñáÕÁ – å³ñ½³å»ë Ù³ñ¹Ý ¿ `

³ÝÑáõëáõÃÛ³Ý Ù»ç,
å³ñ½³å»ë Ù³ñ¹Á` Ñ³ë³Í ÇÝùÝ³ÑáëÇ,
Ù³±ñ¹Ý ¿ å³ñ½³å»ë:

êÇÉíÇ³ öÉ³ÃÇÝ 

ú°, êÇÉíÇ³, ßáõñçë ÍáõÕ³Ï ¿ É³ñ»É
ãÃÇ ¹³ßï»ñáõÙ í³Ý¹³Ï³Ý³Ëß,

ßáõñçë, ³Ûá, ÍáõÕ³Ï ¿ É³ñ»É
íáõßÇ ¹³ßï»ñáõÙ ·Í³Ý³Ëß,

áõ½áõÙ ¿ μéÝ»É,
ûÕ³Ï Ñ³·óÝ»É, êÇÉíÇ³, áõ½áõÙ ¿
¹³ßï»ñáõÙ μ³Ùμ³ÏÇ` Ã»Ã¨, ÇÝãå»ë Ùáé³óáõÙ,

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ¹Ý»É, Ý»ñ³é»É Ñá·Çë ÇÝã-áñ Ù³ïÛ³ÝáõÙ`
áñå»ë μÝ³çÝçíáÕ ï»ë³Ï, êÇÉíÇ³,

»ñÏáõ-»ñ»ù Ù³Ýã»ñáí Ï³å»É áïùë,
áñ ãÏ³ñ»Ý³Ù »ñμ»ÙÝ Éù»É Çñ»Ý, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ`

ù³ÕÑ³Ý»É ¹³ßï»ñÁ í³Ý¹³Ï³Ý³Ëß,

áéá·»É ·Í³Ý³Ëß ¹³ßï»ñÁ,

áõÅ³ëå³é ÉÇÝ»É, Ýëï»É
¹³ßï»ñáõÙ μ³Ùμ³ÏÇ` Ã»Ã¨, ÇÝãå»ë Ùáé³óáõÙ…

ú°, êÇÉíÇ³, ÇÝãá±õ ÏÇÝÝ ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ åÇïÇ í×³ñÇ
³½³ïáõÃÛ³Ý ·ÇÝÁ, ù³Ý ²Ù»ñÇÏ³Ý:

êÇñ³Ë³Õ ÆÝï»μáñ·  
´³ËÙ³ÝÇ Ù³Ñí³Ý Ñ»ï

Ð³½í³¹»å ¿ ÉÇÝáõÙ,
»ñμ ·Ý³óùÁ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï ¿ ·³ÉÇë,
»ñμ Ïñ³ÏÁ Ï³Ý· ¿ ³éÝáõÙ ×³Ù÷Ç Ï»ëÇÝ:

Ü³ ù³ßùßáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ù³ÑÝ, ÇÝãå»ë ÷³Ï ¹áõé`
Ñáõë³Éáí, Ã» Ïμ³óÇ,

Ù³ÑÁ, ÷³Ïí³Í ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ`
Ñ³Ýó ëÇñ»óÛ³ÉÝ áõñÇßÇ Ñ»ï,
¹³í³×³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý,

³Ù»Ý ³Ý·³Ù óÇÝÇÏ³μ³ñ ¹³í³×³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý…
àõ ëå³ëáõÙÝ ¿ Ù³ïÝ»ñÝ ³ÝÑ³Ùμ»ñ ÃËÃËÏ³óÝáõÙ

ëï»ÕÝ³ß³ñÇÝ ·ñ³Ù»ù»Ý³ÛÇ:
ÎÛ³ÝùÁ Ýñ³ – ëÇñá ³Ýí»ñç Ó·íáÕ Ý³Ë»ñ·³Ýù,–
ëï»ÕÝ»ñÁ éÙμ³ÏáÍáõÙ »Ý

¹³ï³ñÏ ÷³Ù÷áõßïÝ»ñáí`
ËÉ³Ý³Éáí μ³é»ñÇ ¨ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÙÇç¨,

áñ ³ÛÝù³Ý ¿É ë»ÕÙ ã»Ý ÝëïáõÙ μ³é»ñÇÝ…
Æ±Ýã Ï³ñáÕ »ë ³Ý»É. – áã ÙÇ ëï»ÕÝ³ß³ñÇ íñ³
ï³é»ñÁ ã»Ý Ñ»ñÇùÇ`

³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ Ýñ³Ý, Ù³ÑÁ, 
¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝÁ,                               

³Ûëù³Ý áõß³ó³Í ·³ÉáõëïÁ Ýñ³,
Ýñ³ ³Ûë ã³÷Çó ¹áõñë ùÍÝ³ÝùÁ,
»ñμ Ññ»Õ»Ý É»½áõÝ»ñáí Ù»Õ³íáñ Ñ³ÙμáõñáõÙ ¿

Ó»éù»ñÝ ³ñ¹»Ý Í»ñ³óáÕ…
ÂáõÛÉ ïáõñ Ýñ³Ý, ÆÝ·»μá°ñ·,

ÃáõÛÉ ïáõñ ù»½ ÏñÏÇÝ ·³ÛÃ³ÏÕ»Éáõ…

´³Ý³ë»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

¸³í³×³ÝáõÙ ¿ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý,
á±õÙ Ñ»ï, – Ñ³í³Ý³μ³ñ`
³é³çÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÇ
(³ë»Ýù, ì³ëÇÉÇ âáõÙ³ÏÇ` 

·Ý¹³Ï³Ñ³ñí³Í ï³ëÝáõÃáõÙ),
·áõó» áÙÝ ·»Õ»óÏ³ï»ë ùë³Ý³ÙÛ³ å³ï³Ýáõ
(í³ñß³íÛ³Ý äñ³Ñ³ÛÇó, ÇÝãå»ë Ø³ñ»Ï ¶É³ëÏáÝ),
Ï³Ù, ²ëïí³Í ÙÇ ³ñ³ëó», 

³ÝÇÍí³Í ³ÛÝ åá»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÇ`
ãå³ñ½í³Í ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ùμ

áõ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ñá·»Ï³Ý åáéÃÏáõÙÝ»ñáí
(ÇÝãå»ë ì»éÉ»ÝÁ, è»ÙμáÝ ¨ ¿ÉÇ ß³ï áõñÇßÝ»ñÁ,–
Ýñ³Ýó ëáíáñ³μ³ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ý
»ññáñ¹ ÏáõñëáõÙ)…
¸³í³×³ÝáõÙ ¿ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý.
ÙÇÝã Ý³ ßñçáõÙ ¿ å³ñáõÝ³ÏÝ»ñáí ¸³ÝÃ»Ç ¹ÅáËùÇ,
ÙÇÝã Ñ»ï³ÙïáõÙ ¿ æáÝ ¸áÝÇ ÏÝáçÁ` 

ï»Ý¹áí ÑÇí³Ý¹,
áõ ÙÇÝã ç³ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹ ¹³ñÓÝ»É
³Ýã³÷³Ñ³ë »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ èáμ»ñï ´ÛáñÝëÇ,–

³ÙμáÕç ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ

ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ áõñÇ°ß ëÇñ»Ï³Ý ¿ ·ïÝáõÙ`
³é³çÇÝ ÇëÏ å³ï³Ñ³Í ¸áÝ Äáõ³ÝÇÝ,

Ù³ñÏÇ½ ¹Á ê³¹ÇÝ Ï³Ù ¼³Ë»ñ Ø³½áËÇÝ,–
ÇÝãå»ë ÙÇ í»ñçÇÝ åáéÝÇÏ, áñ ãáõÝÇ ¨ 

áã ÙÇ ëñμáõÃÛáõÝ`
á°ã Ñá·áõ ÞÇÉÉ»ñ, á°ã ¿É ÙÇ í»ñçÇÝ

ö»ñëÇ ´ÇßÇ Þ»ÉÉÇ…
´³Ûó ³ßË³ñÑáõÙ ùÇã ã»Ý Ý³¨ μ³ñÇ Ù³ñ¹ÇÏ,

áñáÝù Ùï³ÍáõÙ »Ý ÙÇßï Ùï»ñÇÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
ó³ÝÏ³ÝáõÙ Ýñ³Ýó ³ãù»ñÁ μ³ó»É, 
Ï³ñ»Ïó³Ýùáí Ñ³ñóÝáõÙ »Ý.

– Æ±Ýã ¿ »Õ»É, ëÇñ»ÉÇ°ë, ùá… ÇÝã »Ý ³ëá±õÙ… 
ÑÇßáÕáõÃÛ³°ÝÁ: –

ÆëÏ Ç±Ýã áõÝÇ Ý³, ³Ûëå»ë ³ë³Í, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï –
³ÛÉ¨ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ñ»Ã» áãÇÝã,

áã ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ μ³Ý, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ñÅ» ÑÇß»É…

*** 
àõ í³Õ ³ßÝ³Ý³ÛÇÝ ÙÇ ûñ,

»ñμ Ùïù»ñÇ¹ ÏåãáõÝ å³ñëÁ
ãÇ ³ñÃÝ³óÝÇ ù»½ Éáõë³μ³óÇÝ`
»ñ³½Ç ³ÛÝ í»ñçÇÝ Ñ»Ý³Ï»ïáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý,

áñÇó ³ÛÉ¨ë ÷³Ëã»Éáõ ï»Õ ãáõÝ»ë,
Ñ»ï Ïßñçí»ë Ñ³ÝÏ³ñÍ`

Ï³ñÍ»ë ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ëÝ»Éáí –
ïáõÝÁ μ³ñÓáõÝùÇÝ`
³ÙμáÕçáíÇÝ Ù³ó³éÝ»ñÇ Ù»ç

í³ÛñÇ Ë³ÕáÕ»Ýáõ ¨ ùñÇ½³ÝÃ»ÙÇ,
Ù³Ñ×³Ï³ÉÁ ×·Ý³íáñ,

áñ ÑÇßáõÙ ¿ μáÉáñ ³ÕáÃùÝ»ñÁ Çñ Éë³Í,
Í³Ýñ μÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹Á` å³ïÇ Ñ»ï¨áõÙ,

áõÙ Ñ»ï ÏÛ³ÝùÁ Ñ»ßï ãïñí»ó…
ÁÝ¹áõÝÇ°ñ å³ñïáõÃÛáõÝ¹,

í»ñç Ç í»ñçá ÁÝ¹áõÝÇ°ñ å³ñïáõÃÛáõÝ¹
³ÛÝ íÇñ³íáñ ³ßÝ³ÝÁ,

áñÁ ËÙμÇó Ñ»ï ÙÝ³ó³Í ½ÇÝíáñÇ å»ë,
áõÅ³ëå³é,
ù³ñß ¿ ï³ÉÇë Çñ Ñ»ï¨Çó Ñ»ïù»ñÝ ³ñÛ³Ý –
Ñ»éáõ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó,

Ñ»éáõ Ýñ³Ýó Ë½½³óáÕ é³¹ÇáÁÝ¹áõÝÇãÇó,
áñ ³Ù»Ý Å³Ù

ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ ×³Ï³ï³ÛÇÝ ·ÍÇó,
Ñ»éáõ ×³Ï³ï³ÛÇÝ ·ÍÇó,

áñ ãÇ ÉÇÝáõÙ »ñμ»ù áõÕÇÕ, ÑáñÇ½áÝÇ å»ë,
¹»é ³í»ÉÇÝ` ÙÇßï μ»Ï³Ýí³Í,

ÇÝãå»ë É»½áõÝ` ½³íÃí³Í »ñÏñ³Ù³ëáõÙ,
ÇÝãå»ë Ï³ñ¹Çá·ñ³ÙÁ ëñïÇ¹,

áñ ½³ñÏáõÙ ¿ ¹»é ÇÝùÝÇñ»Ý,
ã½³ñÏí»Éá°õ Çñ³íáõÝùáí…

*** 
ºñμ»ÙÝ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ ÇÝÓ ã»ã»Ý ÏÇÝÁ Ù³Ñ³å³ñï,
ÝëïáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ Ùáï, 

áõ Ù»Ýù »ñÏ³ñ ½ñáõóáõÙ »Ýù »ñ»Ë³Ý»ñÇó,
¿É ÇÝãÇ±ó Ï³ñáÕ »Ý ½ñáõó»É »ñÏáõ

å³ÛÍ³é³¹»Ù Ï³Ý³Ûù:
– ºñ»Ï áñ¹Çë ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³ñóñ»ó

Ù³Ñí³Ý Ù³ëÇÝ,- ³ëáõÙ »Ù,-
áõ »ë ß÷áÃí³Í ÷áñÓáõÙ ¿Ç μ³ó³ïñ»É`

ÇÝã ¿ μ³ÝÁ:
– ÆÙ áñ¹ÇÝ ÇÝÓ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ ³é³Ýó ÙÇ ËáëùÇ,- 

å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿,-
·Çï»±ë, Ýñ³Ýù ÑÇÙ³ ³ÛÝù³Ý ßáõï »Ý ½³ñ·³ÝáõÙ,

Ý³Ëù³Ý ³é³çÇÝ Ïñ³ÏáóÁ…
§Ü³Ëù³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÃÛáõÝÁ¦,- Ùï³ÍáõÙ »Ù,
μ³Ûó ¹³ ³ñ¹»Ý Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ÕÙ ÁÝÏ³ÉáõÙÇó ¿ Ù»ñ:
²ÛÝå»ë »Ýù ç³ÝáõÙ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí

¹³ëïÇ³ñ³Ï»É Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ,
áñ Ýñ³Ýù Ç í»ñçá Ù»éÝáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý

³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇó…
– À la guerre comme à la guerre,- 
³ëáõÙ ¿ Ý³` »ÉÝ»Éáí ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý μ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý
áõ ã»ã»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Çñ ÷áñÓÇó,
áõ »ë áãÝãáí ã»Ù Ï³ñáÕ Ñ³Ï³¹³ñÓ»É Ýñ³Ý ÇÙ

áõÏñ³ÇÝ³Ï³ÝÇó`
Í³Ýñ³μ»éÝí³Í ³Ýï»ÕÇ ÷³Õ³ùß³Ï³Ý

³Í³ÝóÝ»ñáí
áõ ÷³÷Ï³ëáõÝ Ýß³ÝÝ»ñáí…

²ÛÝå»ë ËÝ³Ùùáí »Ýù ëáíáñ»óÝáõÙ Ù»ñ
½³í³ÏÝ»ñÇÝ` ÉÇÝ»É ù³Õ³ù³í³ñÇ,

áñ Ýñ³Ýù Ç í»ñçá Ù»éÝáõÙ »Ý ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÇó…
– ²ßË³ñÑÝ áõñÇß »Éù ãÇ° ÃáÕÝáõÙ,-

³ëáõÙ ¿ Ý³` Ññ³Å»ßï ï³ÉÇë,
áõ »ë ßïÏáõÙ »Ù Ýñ³ ¹áõñë Ã³÷í³Í Ù³½»ñÁ:

ö³ñÃ³Ù ë¨ Ù³½»ñ…
ÆëÏ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáßÇÏÝ»ñÇ

ÏñáõÝÏÝ»ñÇ ï³Ï –
ï³ÝáõÉ ïí³Í Ùáñ ¹»ñÁ`

éáõë³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ÙÛáõ½ÇùÉáõÙ…

Ð³ ÉÇ Ý³ ÎñáõÏ 
àõÏ ñ³Ç Ý³ óÇ µ³ Ý³ë ï»ÕÍ, ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï, Ã³ñ· Ù³ ÝÇã, ÍÝí»É ¿ 1974Ã. Èíá íáõÙ,

Ù³ë Ý³ ·Ç ïáõÃ Û³Ùµ µ³ Ý³ ë»ñ-ÙÇç Ý³ ¹³ ñ³ ·»ï ¿, ·Ç ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ã»Ï Ý³ Íáõ: ´³ -
Ý³ë ï»Õ Í³ Ï³Ý » ñ»ù Åá Õá í³ Íáõ Ý» ñÇ Ñ» ÕÇ Ý³Ï ¿ (§Â³ ÷³ éáõÙ Ý»ñ` ïáõ ÝÁ á ñá Ý» -
ÉÇë¦, §Ð»ï ù»ñ ³ í³ ½Ç íñ³¦, §¸»Ù ùÁ Éáõ ë³Ý Ï³ ñÇó ¹áõñë¦): ¶ñáõÙ ¿ Ý³¨
Ù³ ÝáõÏ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ: ØÇ ß³ñù ·ñ³ Ï³Ý Ùñó³ Ý³Ï Ý» ñÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ ¿, ³ñ Å³ Ý³ ó»É ¿
ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ÏñÃ³ Ãá ß³Ï Ý» ñÇ: Ð³ ÉÇ Ý³ Îñáõ ÏÇ ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ã³ñ· Ù³Ý -
í»É »Ý ³Ý· É» ñ»Ý, ·»ñ Ù³ Ý» ñ»Ý, åáñ ïáõ ·³ É» ñ»Ý, ßí» ¹» ñ»Ý, ¹³ ÝÇ» ñ»Ý, Ï³ ï³ Éá Ý» -
ñ»Ý, éáõ ë» ñ»Ý, É» Ñ» ñ»Ý ¨ ¿ÉÇ ß³ï É» ½áõ Ý» ñáí: ÆÝ ùÁ Ã³ñ· Ù³ ÝáõÙ ¿ É» Ñ» ñ» ÝÇó,
éáõ ë» ñ» ÝÇó ¨ µ» É³ éáõ ë» ñ» ÝÇó: ²å ñáõÙ ¨ ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÙ ¿ Èíá íáõÙ, ³ñ ï³ ë³Ñ -
Ù³Ý Û³Ý ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ ¿ ¹³ ë³ í³Ý ¹áõÙ Èíá íÇ å» ï³ Ï³Ý Ñ³ Ù³É ë³ ñ³ ÝáõÙ: Ð³ -
Û» ñ»Ý Ã³ñ· Ù³Ý íáõÙ ¿ ³ é³ çÇÝ ³Ý ·³Ù:

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ éáõë»ñ»ÝÇó` ¾¹áõ³ñ¹ Ð³ñ»ÝóÇ



§Ð³í³ïáí ¿ñ, áñ ² μ» ÉÁ ²ëïÍáõÝ ³-
í»ÉÇ É³í ½áÑ Ù³ïáõó»ó, ù³Ý Î³Û»ÝÁ, á-

ñáí ¿É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ëï³ó³í, áñ ³ñ¹³ñ ¿,
ù³ÝÇ áñ Ýñ³ Ù³ïáõó³Í ½áÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ïñí»ó Ýñ³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ²ëïÍáõó: Ü³,
Ã»å»ï¨ Ñ³í³ïáí Ù»é³í, ë³Ï³ÛÝ Ëá-

ëáõÙ ¿ ¹»é¦: 
ºμñ³Û»óÇÝ»ñÇÝ 11, 4 

§Ü³ ³ Ù»Ý ÇÝã É³í ¿ ³ñ»É Çñ Å³Ù³Ý³-
ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ÙÇÝã¨ ÇëÏ Ñ³ íÇï»ÝáõÃÛáõÝÁ
×³Ý³ã»Éáõ ÇÕÓ ïí»ó Ýñ³Ýó ëñï»ñÇÝ,
μ³Ûó¨³ÛÝå»ë Ù³ñ¹ë ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëÏ³Ý³É
²ëïÍáõ ³ñ³Í ·áñÍÁª ëÏ½μÇó ÙÇÝã¨ í»ñç¦1: 

ºí ²¹³ ÙÁ Ï³ñÍ»ë Ã» í³Û»É»ó Çñ ÏÝáçÁª
ºí³ÛÇÝ, ¨ ÑÕÇ³ó³í ºí³Ý áõ ÍÝ»ó Î³Û»-
ÝÇÝª ÑáÕ³·áñÍ, ³ë³ó. §ºë îÇñáçÇó Ù³ñ¹
í³ëï³ Ï»óÇ¦:

Ä³Ù³Ý³Ï ³Ýó³í, §¨ ã³ñÇÝ Ñ³Ïí³Í
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ¦ »ñÏñÇ
åïáõÕÝ»ñÇó  îÇñáçÝ ÁÝÍ³ Ù³ïáõó»ó:
â³ñã³ñ³Ýùáí ¨ áõÝ³ÛÝáõÃÛ³Ùμ Ý»ñÍÍí³Í
μ»ñù áõ μ³ñÇùÇ íñ³ ²ñ³ñÇãÝ áõß³¹ñáõÃ-
ÛáõÝ ¹³ñÓñ»ó, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ Î³Û»ÝÁ ¹³éÝ³-
ó³í: Ü³ íßï³ó³í, áñ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ
ÃáõÛÉ áõ ÷áùñ ¿ñ Çñ»Ý ²ñ³ñáÕÇó. ¹ñ³ËïÇ
³Û·áõ ËáñùáõÙ Ý³ ·ï³í ³ñ·»Éí³Í åïáõ-
ÕÁ ¨ Çñ »ñ»ëÇ ùñïÇÝùáí Ï»ñ³í ¹³, ÙÇÝã¨
Ï³ï³ñ»É³å»ë Ñ³·» ó³í: Æñ Ñ³·áõëïÇó
Ã³÷ ïí»ó ÑáÕ áõ ÷áßÇÝ, ÇÝãÇó ÇÝùÝ ³ -
ñ³ñí³Í ¿ñ2: Ü³ Ý³Ë³ëÏ½μÝ³Ï³Ý ·³Û-
Ã³ÏÕáõÃÛ³Ý3 áõ ëÇñá Ë³éÝáõñ¹ ¿ñ, ¹ñ³
Ñ³Ù³ñ ¿É ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ ³ é³-
çÇÝÁ ÉÇÝ»É:

ò³íÁ ¹³Õ»ó Ùáñë Ñ»Ýó ²ëïí³Í³ßáõÝã
ÁÝÃ»ñó»ÉÇë: Î»ë·Çß»ñÇÝ ÇÝÓ ³ñÃÝ³óñ»ó
§ËáñÃ »Õμáñë¦ ×ÇãÁ: ²ñ·³Ý¹áõÙ ÉÇÝ»Éáõ
í»ñçÇÝ »ñ»ù Å³Ù»ñÁ ¨ ÉáõÛë ³ßË³ñÑ ·³-
Éáõë ÁÝÃ³óùÁ Ó·í»óÇÝ: 

²ÝóÝáÕ Å³Ù³Ý³ÏÁ ¨ ï³é³å³ÝùÁ,
μÅßÏÇ Ù³ïÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·³É³ñí»Éáí, ÷áõÃ³-
ç³Ý Ï»ñåáí Ï³ï³ñáõÙ ¿ÇÝ ¿ïÛáõ¹4 ÏÉ³í»-
ëÇÝÇ5 Ñ³Ù³ñ…

Þù»Õ, ÍÇñ³Ý³·áõÛÝáí ¨ áñ¹³Ý Ï³ñÙÇ-
ñáí Ý»ñÏí³Í μñ¹Û³ ·áñÍí³ÍùÇó Ï³ñí»É
¿ÇÝ ½·»ëïÝ»ñ, áñáÝù ·óí³Í ¿ÇÝ Ñáñë Ó»é-
ù»ñÇ íñ³, áí ó³íÇó ï³é³åáÕ ÏÝáçÁ í³½-
ùáí ÑÇí³Ý¹³ Ýáó ï³ñ³í: 

§…²ëïí³Í åÇïÇ ¹³ïÇ Ýñ³Ýó, áñ-
å»ë½Ç óáõÛó ï³, Ã» Çñ»Ýù ¿É ³ Ý³ëáõÝÝ»ñ
»Ý6¦, - ×ã³ó ÍÝÝ¹Ï³ÝÁ, áõÙ áõÅ³ëå³é ³ñ-
·³Ý¹áõÙ Çñ³ñ óÝóáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ »ñ»Ë³Ý»-
ñÁ: 

´ÅÇßÏÁ Ñ³×áõÃÛ³Ùμ ½ÝÝ»ó ÑÛáõÍí³Í
ÏÝáç ³ãù»ñÁ ¨ ÁÝÃ³óùÇ ³ñ³·³óÙ³Ý Ñ³-
Ù³ñ  ÍÝÝ¹³μ» ñ»Éáõ ¹»Õáñ³Ûù ³é³ç³ñÏ»ó
(² Ý³É·» ½Ç³)7:

²Û¹å»ë ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¿. ÇÝÝ ³Ýó Ï»ë
ÍÝí»ó »Õμ³Ûñë, áõÙ ÏÝù»óÇÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
³Ýí³Ùμª Ô³½³ ñáë8: 

§Ü³ ³ÙμáÕçáíÇÝ Ï³ñÙÇñ ¿ñ ¨ Ï³ñÍ»ë
μñ¹Û³ ßáñ»ñáí ¿ñ: Üñ³ Ù³ñÙÝÇ Ùë»Õ Ù³-
ë»ñÝ ³Ýß³ñÅ, ³ Ùáõñ Ï³åí³Í ¿ÇÝ: êÇñïÁ
åÇÝ¹ ¿ñ, ÇÝãå»ë ù³ñ, ¨ Ï³ñÍñ, ÇÝãå»ë
ëïáñ»ñÏÛ³ »ñÏÝ³ù³ñ: ºñÏ³ÃÁ ÍÕáïÇ
ï»Õ ¿ñ ÁÝ¹áõÝáõÙ, Ù»ÕñÁª ÷ï³Í Í³éÇ9¦:
ØÇ³ëÇÝ ³åñ»Éáõ Ï³ñ×³ï¨ ÁÝÃ³óùáõÙ »ë
Ñ³çáÕ»óñÇ Ýñ³ Ùáï áñë³É ³Û¹ Ñ³ïÏáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÁ: ØÇ³Ï μ³ÝÁ, áñ ÇÝÓ ¹áõñ »Ï³í
Ýñ³ Ù»ç, áãË³ñÇ μñ¹Ç ·áõÛÝ áõÝ»óáÕ ³Û-
ïáëÏñ»ñÁ ¨ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ýáõñμ Ñ³Û³óùÝ
¿ÇÝ: ²ëïí³Í íÏ³, ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ ëÇñ³Ñ³ñ-

í»Ç Ýñ³Ý…
¸ñëÇó ÇÝÓ Ñ³ë³í Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛ³Ý

ÙÇÝáñ³ÛÇÝ ×ÇãÁ: Üñ³Ý §Ã³·³¹ ñ»óÇÝ
å³ïíáí-Ñ³ñ·³Ýùáí¦, ÇëÏ ÇÝÓª í³Ë»ó³-
ÍÇë Ñ³Ù³ñ ÍÝáõÝ¹Ý ³í»ÉÇ ¹Åí³ñÇÝ ¹³ñÓ-
ñÇÝ: ¶ÇÝ»ÏáÉá·Ç Ëéåáï Ó³ÛÝÁ Í³ÍáõÏ
Ñ³ë³í ÇÝÓ, ¨ Ý³ ßßÝç³ó ³Ï³ÝçÇë. §¨ »ñÏ-
ñáñ¹Ý ¿ ·³ÉÇë¦: Ü½áíí³Í Ï³ÝË³ï»ëáõ-
ÙÇó Ëáóí³Íª ½·³óÇ, Ã» ÇÝãå»ë
ï³é³å³ÝùÁ Ëáë»ó Ùáñë áïù»ñÇ ³ñ³Ý-
ùáõÙ, ̈  ëáõñ  ·áñÍÇùÇ ÑåáõÙÇó ¹»Ùùë ³ñÛáõ-
Ýáïí»ó (ÙÇÝã ûñë ¹»ÙùÇë ëåÇ ¿ ÙÝ³ó»É): 

§ì³ËÁ Ñ³Ù³Ï»ó ÇÝÓ, ̈  ÇÙ ³Ù»Ý áëÏáñ
ë³ñëé³ó¦: ²Û¹å»ë ÍÝí»óÇ. ã³ñÇù Ñ»ñÏ»-
Éáí, ëáõï ë»ñÙ³Ý»Éáí: §ºë ¿É ÍÝí»Éáíª ßÝã»-
óÇ ÝáõÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û¹Á, ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
íßï»ñÇ ÝáõÛÝ »ñÏÇñÝ ÁÝÏ³: ²é³çÇÝÁ μ³ñ-
μ³ ñáë, μáÉáñÇ ÝÙ³Ý ÝáõÛÝ É³óÁ »Õ³í, ¨ »ë
¿É ëÝí»óÇ Ë³ÝÓ³ñáõñÇ ¨ Ñá·ë»ñÇ Ù»ç10¦,
³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ¨ Ñ³·áõëïÇ Ù»çª Çñ³ñ
³Ùñ³óí³Í Ý»ñÏí³Í μñ¹Û³ ·áñÍí³ÍùÇó
¹ñí»ó ÇÙ ³í³· »ÕμáñÁ: 

Ü³Ë³å»ë Ùï³Íí³Í ³ÝáõÝÝ ¿É ³Û¹-
å»ë Ñ³ë³í Ýñ³Ý: ÌÝí»Éáõ »ñÏñáñ¹ ûñÁ,
Ñ³ñ¨³ÝáõÑáõ áÕç³ÙïáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí, ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ ¿É ³ÝáõÝ ·ï³Ý: (ä³ñ½í»ó, áñ ÇÝÓ
¹»é ã¿ÇÝ ³Ýí³Ý³Ïáã»É):

Ð»Ýó ³Û¹ ûñí³ÝÇóª å³Ûù³ñ ëÏëí»ó ³-
é³çÝ»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ØñóáõÛÃª ÏñÍùáí
Ï»ñ³Ïñí»Éáõ, ·Ý¹³Ïáí Ë³Õ³Éáõ, ³é³ç³¹-
ñ³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ:

§Æñ μáõÛÝÝ áõ Çñ Ó³·» ñÇÝ Ã¨Ç ï³Ï ³é-
ÝáÕ ³ñÍíÇ ÝÙ³Ý ·Ã³ó, ï³ñ³Í»ó Çñ Ã-
¨»ñÝ áõ ÁÝ¹áõÝ»ó Ýñ³Ý, μ³ñÓñ³óñ»ó áõ Çñ
Ù»çùÇÝ ¹ñ»ó Ýñ³Ý… ØÇ³ÛÝ î»ñÝ ¿ñ ï³-
ÝáõÙ Ýñ³Ýó11…¦, ÇëÏ »ë…

¶Çß»ñÁ Ù»Ýù ·ñ³å³Ñ³ñ³ÝÇó ·ñù»ñ
¿ÇÝù í»ñóÝáõÙ: Ô³½³ ñáëÇ ËÝ¹ñ³Ýùáíª
Ñ³Ûñë ²í»ï³ñ³Ý ¿ñ ÁÝÃ»ñóáõÙ: ²ñóáõÝùÝ
³ãù»ñÇëª ³Ý·ñ³×³ Ý³ã ÉÇÝ»Éáí, ËÝ¹ñ»óÇ,
áñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ²ëïí³Í³ßáõÝã Ï³ñ¹³:
(²Û¹å»ë Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ËáõÙÁ
í»ñçáõÙ ûï³ñ³óñ»ó Ù»½ ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñÇó).
Ñáñë ËÇëï Ñ³Û³óùÇó ù³ñ³ó³Íª »ë ¹³-
¹³ ñ»óÇ Ñ³Ù³é»É áõ ³é»ñ¨áõÛÃ, ãËáñ³Ý³-
Éáí, ¹ÇïáõÙ ¿Ç ²ëïí³Í³ßÝãÇ ¿ç»ñÁ:
(ÆÝãå»ë Ï³ñáÕ ¿Ç ÇÙ³Ý³É, áñ §ÑÇÙ³ñÇÝ
ëå³ÝáõÙ ¿ ó³ëáõÙÁ ¨ ³ÝÙïáñ»Ý ÏáñÍ³-
ÝáõÙ ¿ ¹Ûáõñ³·ñ·éáõÃÛáõÝÁ12¦):

ä³Ñå³Ý»Éáí Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª »ë
·ñ»Ã» Ñ³Ùá½í»É ¿Ç, áñ Ý³ ³é³çÝ»ÏÝ ¿ »-
Õ»É, ÇëÏ »ëª »ñÏíáñÛ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ… ò³íáù
³ÛÝ, ÇÝã »ë å³Ï³ë ëï³ó³, μ³ËïÁ Ýñ³
Ñ³Ù³ñ ¿ñ å³ïñ³ëï»É: (ÆÙ ·áÛáõÃÛáõÝÁ
Ùáé³ó»É ¿ÇÝ):

øÝ»Éáõó ³é³ç ÝÝç³ë»ÝÛ³ÏÇó »ë áï³-
μáμÇÏ, Ï³Ù³óáõÏ ³Ýó³ ËáÑ³Ýáó, áñï»Õ
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ áõï»ÉÇù ¹ñ»óÇ ¹»é¨ë ³ÝÉí³ ÙÇ
³÷ë»Ç Ù»ç áõ ³Û¹å»ë Ã³ùáõÝ Ï»ñ³, ÙÇÝã¨
ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý Ñ³·» ó³:

Èáõë³μ³ óÇÝ Ñ³Ûñë ¹áõñë »Ï³í áãË³ñ-
Ý»ñÇÝ ³ñáï Ñ³Ý»Éáõ ¨ Çñ Ñ»ï í»ñóñ»ó
Ô³½³ ñáëÇÝ: 

Î»ëûñÇÝ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ë³÷áñ çáõñ
μ»ñ, ÇëÏ ÑáÕÝ ¿É ç³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ ÏÙß³Ï»ë,
- å³ïíÇñ»óÇÝ ÇÝÓ ¨ ¹³ñå³ëÝ»ñÇ Ùáï
¹ñ»óÇÝ ·áõÃ³ÝÁ, áñå»ë½Ç ãÙáé³Ý³Ù ·áñ-
ÍÇë Ù³ëÇÝ: §àõÕÇÕ »Ý ³ÛÝ  »ñÇï³ë³ñ¹Ç
×³Ù÷³ Ý»ñÁ, áñ Ù³ùñáõÃÛ³Ùμ ¿ ÁÝÃ³-
ÝáõÙ13¦, - ³ ë³ó Ý³ Çñ ëï³Ëáë É»½íáí: 

ºñμ Ù»Ý³Ï ¿Ç, ¹ÇïáõÙ ¿Ç Ýñ³Ýó ³ßË³-
ï³ÝùÇ å³ÑÇÝ ¨ Ùï³ÍáõÙ. §ºñÏáõ Ñá·áí
³í»ÉÇ É³í ¿, ù³Ý Ù»Ý³Ï, áñáíÑ»ï¨ ³í»ÉÇ

í³ñÓ Ï³
Ýñ³Ýó í³ë-
ï³ÏÇ Ñ³-
Ù³ñ14…¦: 

§ Ü ñ ³ Ý ó
ï³ÉÇë ¿ñ Ïáí»-
ñÇ Ï³ñ³· áõ
Ù³ùÇÝ»ñÇ Ï³Ã,
Ýñ³Ýù ËÙáõÙ
¿ÇÝ Ë³ÕáÕÇ
³ñÛáõÝ ·ÇÝÇ15¦:
Øáé³ó³, áñ
·ÇÝÇÝ ³Ý³é³-
ÏáõÃÛ³Ý ¿
ÙÕáõÙ, Ñ³ñμ» -
óáÕá õÃ Ûá õÝÁ ª
ÃßÝ³ÙáõÃÛ³Ý,
¨ áí ³ÝÓÝ³-
ïáõñ ¿ ÉÇÝáõÙ
¹ñ³Ýóª Ë»É³óÇ
ã¿16¦: àõ Éë»ÉÇ
¿ñ ÇÝÓ. §¶Çñ³-
ó³í, Ñ³ëï³-

ó³í áõ Éù»ó î»ñ ²ëïÍáõÝª Çñ ²ñ³ñãÇÝ,
³åëï³Ùμ»ó ²ëïÍáõª Çñ öñÏãÇ ¹»Ù17¦:
È³°í »ë ÑÇßáõÙ, ã¿±, Ã» ºë ÇÝã ³ë³óÇ ù»½.
§ºÃ» Áëï ÇÙ Ññ³Ù³ÝÇ ÁÝÃ³Ý³ù, ÇÙ å³ï-
íÇñ³ÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»ù áõ Ï³ï³ñ»ù
¹ñ³Ýù, ³å³ ³ÝÓñ¨ ÏáõÕ³ñÏ»Ù Ó»½ Çñ Å³-
Ù³Ý³ÏÇÝ18¦: ºÃ» ãÙáé³Ý³ë. §ÐáñÁ ÷á-
ñáÕÝ ÇÝùÁ ÏÁÝÏÝÇ ÑáñÇ Ù»ç, ó³ÝÏ³å³ï
ù³Ý¹áÕÇÝ ÏË³ÛÃÇ ûÓÁ19¦: 

àõ ³Û¹ ûñí³ÝÇó Ù»Ýù ³ÝÓñ¨ ãï»-
ë³Ýù: ä³å³Ï ÑáÕáõÙ ãáñ³ó³Ý Ëáï»ñÁ,
¨ Éë»óÇ Ô³½³ ñáëÇ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ. §øá
å³ï×³ éáí áãË³ñÝ»ñÁ ëáíÇó ÏáïáñíáõÙ
»Ý¦… ØÇ±Ã» Ý³Ë³ËÝ³ ÙáõÃÛ³ÝÁ §ÏÑ³-
í³ï³ë, áñ ë»ñÙ³Ýí»ÉÇùÝ»ñÁ Ñ³ïáõóí»Éáõ
¿ áõ Ñ³í³ùí»Éáõ ùá Ï³ÉáõÙ20¦: 

Üñ³Ýù ·áõÃ³Ýáí ÷áñ»óÇÝ ÇÙ Ùß³Ï³Í
ÑáÕÁ ¨ ³ÛÝï»Õ Ã³Õ»óÇÝ ë³ïÏ³Í ³Ý³-
ëáõÝÝ»ñÇÝ: ºí μ³½Ù³ó³Ý ó³í»ñÁ, áõ »ë ³-
ÕáÃ»óÇ. §²ñ¹, Ç±Ýã û·áõï Ï³ Ù³ñ¹áõÝ Çñ
³ßË³ï³ÝùÇó, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³ ç³Ýù ¿ Ã³-
÷áõÙ21¦ Ï³Ù §Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ñ³Ù³ éáõÃÛáõ-
ÝÇó ¨ ã³ñ ·áñÍ»ñÇó ¹³ñÓÇ Ï·³Ý22¦ ¨ §»ë
»ñ³ÝÇ ïíÇ μáÉáñ Ýñ³Ýó, áñ ³ñ¹»Ý Ù³Ñ³-
ó»É »Ý, ù³Ý Ï»Ý¹³ ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñ ³å-
ñáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ³ÛÅÙ23¦, áñáíÑ»ï¨ §³Ù»Ý
í³ëï³ÏÇ ¨ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹áõë
Ý³Ë³ÝÓáõÙ ¿ Çñ Ù»ñÓ³íáñÁ24¦: ºí »ë Ý³-
Ë³ÝÓáõÙ ¿Ç ÇÙ »ñÏíáñÛ³ ÏÇÝ: 

§¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ùáõñÓ Ñ³·»ù, ÏáÍ»ó»°ù áõ
×Çã μ³ñÓñ³óñ»ù, ù³Ý½Ç îÇñáç ó³ëáõÙÝ áõ
μ³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï ã¹³ñÓ³í Ù»½ÝÇó25¦: ²Ûë
μ³é»ñÇó Ñ»ïá ßñÃáõÝù»ñÇë íñ³ ÅåÇï
Ë³Õ³ó ¨ μ³ñÏ³óñ»ó ÇÙ ïñïÙ³Í ÑáñÝ áõ
»ÕμáñÁ: àõ Ô³½³ ñáëÝ ³ë³ó. 

ì³°Û ¿Ý Ù³ñ¹áõÝ, áí §»ñÏ³ÃÁ Ñ³ñ¹ ¿
Ñ³Ù³ñáõÙ, … ¨ ÍÇÍ³ÕáõÙ ¿ Çñ ¹ÇÙ³ó ×á×-
íáÕ Ïñ³ÏÇ íñ³26… ¦:

²ëïí³Í íÏ³, Ý³ ß³ï Ý³Çí Ñ³Û³óù
áõÝ»ñ: ú¯, ÇÝãå»¯ë »Ù ÑÇßáõÙ ³ñ·³Ý¹áõÙ
Ýñ³ ÉéáõÃÛáõÝÁ, »ñμ Ý³ ë»ÕÙí³Í Ýëï»É ¿ñ,
Ñáõ½í³Í ¨ ³ÝÓ³Ùμ ãÁÝ¹áõÝ»ó Çñ Ù»Ý³-
ÏáõÃÛáõÝÁ:

§²ñù³ÛÇ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ ³Ýó-
ÝáõÙ »ë áõ í³ñíáõÙ μéÝ³å»ïÇó ³í»ÉÇ
í³ï¦, - Çñ ßáõñÃ»ñÇó í»ñç³å»ë ³ÝÏ»ÕÍá-
ñ»Ý ¹áõñë Ãé³Ý: ² é³çÇÝ ÇÝÝ ³ÙëÇÝ»ñÇÝ
ÙÇ³ëÇÝ ¿ÇÝù ùÝáõÙ: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿ñª §Ýñ³
éáõÝ·» ñÇó, ÇÝãå»ë ÑÝáóÇ Ïñ³ÏÇó, ÍáõË ¿
»ÉÝáõÙ27¦: Ð»ïá Ý³ ó³ÝÏ³ó³í »ÕμáñÇó
ËÉ»É Çñ ·ÉË³ñÏÁ, ¹³éÝ³É ëÇñá ¨ Ï³ñ»Ï-
ó³ÝùÇ Ñ³Õáñ¹³ ÏÇó:

ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÇÝÓ ëÏë»ó Ñ»-
ï³åÝ¹»É Ô³½³ ñáëÇÝ ëå³Ý»Éáõ ÙÇïùÁ:
ÖÇßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë μÇμÉÇ³Ï³Ý Î³Û»ÝÁ
²μ» ÉÇÝ: öáñÓ»óÇ Ë³μËμ» Éáí Ô³½³ ñáëÇÝ
ï³Ý»É ³Ýï³é ¨ Ë»Õ¹»É Ýñ³Ý:

§Ø»ÕùÁ ¹éÝ»ñÇ Ùáï ¿, Ý³ Ññ³åáõñáõÙ ¿
ù»½28¦: 

Üëï»óÇÝù ãáñ ÑáÕÇÝ: Ô³½³ ñáëÁ Ó»é-
ùáí ß³ñÅí»ó ÑáÕÇ íñ³ª μ³ñÓñ³Ý³Éáí áï-
Ý³Ã³Ã»ñÇÝ, ³ ë»ë í³Ë»ÝáõÙ ¿ñ Çñ
Í³ÝñáõÃÛ³Ùμ ç³ñ¹»É ºñÏñÇ Ù»çùÁ, ³å³
³Ýëå³ë»ÉÇáñ»Ý ÷³Ã³Ãí»ó ÇÝÓ áõ ïËñ³-
Ó³ÛÝ ³ë³ó.

- Ø»Ýù ³ñ¹»Ý Ù³Ñ³ó»É »Ýù:
- ÆÝãÇ± Ñ³Ù³ñ, - ½³ñÙ³Ýùáí Ñ³ñóñÇ

»ë:
- ²ëïÍá Ñ³Ý¹»å Ý³Ë³ÝÓÇ, ÍáõÉáõÃ-

Û³Ý áõ å³ñë³í³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ μ³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ, áñ Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë ã·Çï»Ýùª ÇÝã »Ýù
áõ½áõÙ Çñ³ñÇó: ²ÝÏ»ÕÍáõÃÛ³Ý ÷áË³ñ»Ý

¹³í³×³ ÝáõÃÛáõÝ »Ýù ëáíáñ»Éáõ ̈  ·Åïí»Éáõ
»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: Ø»éÝáõÙ »Ýù áãË³ñÇ áõ
³Ý³ëáõÝÇ å»ë: ² Ù»Ý ë³ñÇ ·³·³ ÃÇÝ Ïáõé-
ù»ñ »Ýù ï»Õ³¹ñ»É, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ Ù»ñ Ñá·Ç-
Ý»ñáõÙ: §ºí ó³íáí »Ù É»óáõÝ »ë
ÇñÇÏáõÝ-³ é³íáï29¦, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ñ³-
×³Ë »Ù ÑÇßáõÙ, áñ §ÑáÕÇó ¿ÇÝù ëï»ÕÍí»É,
ÑáÕ ¿É ¹³ñÓ³Ýù¦: ØÇ±Ã» áëÏáñÇó áõ »ñ³Ï-
Ý»ñÇó ã»Ýù ëï»ÕÍí³Í, ¨ ÙÇ±Ã» Ï³Ã ã»Ý
Ã³÷»É Ù»½ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëå»ë, áõñ»ÙÝ, ÇÝãáõ±
»Ýù ³Ûëù³Ý Ã³ÝÓñ ¹³ñÓ»É: ¸»åÇ Ýå³-
ï³Ï Ó·ïáõÙÁ μ³Å³Ý»ó Ù»½, áñ Ï³åí³Í
¿ÇÝù ßÝã³é³Ï³Ý Ù»Ï ë³ñùáí: ºñç³ÝÏáõÃ-
ÛáõÝ ·ï»É »Ýù áã ÙÇ³ÛÝ ÑáííáõÃÛáõÝ ³Ý»ÉÇë
¨ ÑáÕ Ùß³Ï»ÉÇë, ³ÛÉ Ý³¨ ã³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý
áõ í»×» ñÇ Ù»ç… àõ »ë Ñ³ñó »Ù ï³ÉÇë ù»½.
Ï³ñá±Õ »ë ³ñ¹Ûáù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ñÏ»É áõ
áãË³ñÝ»ñÇÝ ³ñáï³ï»ÕÇ ï³Ý»É: ê»ñÙ
ó³Ý»É áõ μáõñ¹ ·½»É: Þ³ñÅí»É Ë³Õ³ïáõïÇ
å»ë ̈ , áõß³¹Çñ ¹Çï»Éáí, ·³ÛÉ ·ïÝ»É: ØÇ±Ã»
í³ÛñÇ ¿ßÇÝ, áñ ¹³ßïáõÙ ½ééáõÙ ¿, Ï³Ù ãáñ
ËáïÇ ³é³ç μ³é³ãáÕ »½ÇÝ, ï»ñ å»ïù ã¿:
Æñáù §Ù»Ý³Ï Ù³ñ¹Ý ³í»ÉÇ ËÕ×³ÉÇ ¿, ù³Ý
áõñÇßÇ Ñ»ï ·áñÍ ³ÝáÕÁ¦: ²Ù»Ý ÇÝãÇ Ù»ç
ã»ë Ï³ñáÕ ³é³çÇÝÁ ÉÇÝ»É, »ñμ»ÙÝ å»ïù ¿
»ñÏñáñ¹Á ÉÇÝ»ë, »ññáñ¹Á, ï³ëÝ»ñáñ¹Á…
Âí»ñÁ áãÇÝã ã»Ý ÷áËáõÙ, ù³ÝÇ ¹»é ã»Ý
ëÏëáõÙ Çñ»Ýó Ñ³ßí»É: §ºÃ» ³ñç³éÁ Ï³Ù
áãË³ñÁ áñ¨¿ ³ñ³ï Ï³Ù Ã»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»-
Ý³, ³å³ ¹³ ÙÇ° ½áÑÇñ ùá î»ñ ²ëïÍáõ Ñ³-
Ù³ñ, áñáíÑ»ï¨ ¹³ åÇÕÍ ¿ ùá î»ñ ²ëïÍá
³éç¨30¦:    

ÜÙ³Ý ³ñ³ï »ë ¿É áõÝ»Ù…
²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ »ë áãË³ñÝ»ñÇÝ ë³-

ñ»ñÇ ÏáÕÙÝ ¿Ç ï³ÝáõÙ, ÇÝÓ ëÏë»ó Ñ»ï¨»É
í³Õ³ÝóÇÏ ÏÛ³ÝùÇ ³ÝÓÏáõÃÛ³Ý ³Ñ³ñÏáõ
ÙÇïùÁ: ºí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ï³ÝóÝÇ Å³Ù³-
Ý³Ï, áõ Ù»Ýù Ï¹³¹³ ñ»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ù³ñ
ë÷á÷³Ýù ÉÇÝ»Éáõó: ºí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ äáÝ-
ï³óÇ äÇÕ³ïáëÇ ÝÙ³Ý ÏÉí³Ýù Ù»ñ Ó»é-
ù»ñÝª áõñÇßÝ»ñÇ ¹Åμ³ËïáõÃÛ³ÝÝ Ç ï»ë,
Ë³ã ÏÑ³Ý»Ýù Ù»ÏÙ»Ïáõ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, áõ
Ù»½ μ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ïå³ï×³ éÇ ÷³ñÇ-
ë»óÇáõÃÛáõÝÁ Ø³ñ¹áõ àñ¹áõ Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý:

ºë Éáõé Ýëï»É ¿Ç áõ ëáõñ ¹³Ý³Ïë ¿Ç
ëñáõÙ ù³ñÇ íñ³: Âùáí ùÇã-ùÇã Ãñç»óÇ
½»Ýùë… ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³í»ÉÇ É³í ¿ñ
Ýñ³Ý Ë»Õ¹»É, áõ ³ÉÇμÇÝ ³í»ÉÇ Ñ³ñÙ³ñ
ÏÉÇÝ»ñ ³ñ¹³ ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Â»å»ï ·Çï»Ç, »ñμ ïáõÝ í»ñ³¹³é-
Ý³Ù, Ñ³Ûñë ÇÝÓ ³Ýßáõßï ÏÑ³ñóÝÇª áõ±ñ ¿
ùá »Õμ³ÛñÁ31…  áõ Ïå³ïÅÇ, áñ å³ï³ë-
Ë³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ã»Ù óáõó³μ» ñ»É Ýñ³
ÏÛ³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ…

²ñ¹»Ý ÙÃÝáõÙ ¿ñ: ÈáõÛëÁ Ñ³ ·³í ·Çß»-
ñ³½·»ëïÁ, ÇëÏ ûñÁ ùÝÏáï ïñáñ»ó ³ãù»-
ñÁ: Èë»Éáí μí»× Ý»ñÇ ×Çã»ñÝ áõ ·Çß»ñí³
ßñßÛáõÝÁª ãÕçÇÏÝ»ñÁ ëñÁÝÃ³ó μ³ñÓñ³ó³Ý:
Ð»ïá Ù»Ýù ³Ýó³Ýù Ï³ÙáõñçÁ, áñÁ Ï³ñáõ-
ë»ÉÇ å»ë ×á×íáõÙ ¿ñ, Ô³½³ ñáëÁ ÝáõÛÝå»ë
åïïí»ó, »ï ¹³ñÓ³íª Ñ»ï¨»Éáí ù³Ùáõ áé-
ÝáóÇÝ: Ð³ÝÏ³ñÍ áïÝ³ï³ÏÁ ï³ï³Ýí»ó,
ÍÝÏÝ»ñÁ ÃáõÉ³ó³Ý ¨, Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃ-
ÛáõÝÁ ÏáñóÝ»Éáí, ÁÝÏ³í çñ³Ý¹áõÝ¹Á: ºë
ãÏ³ñáÕ³ó³ ÉáÕ³É, ²ëïí³Í íÏ³, ³ÛÉ³å»ë
ÏÝ»ïí»Ç û·Ý»Éáõ Ýñ³Ý, Ã»å»ï Éë³Íë ã¿Ç
Ùáé³ó»É. §ÁÝÏ³ÍÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ñÏ³-
íáñ, áñå»ë½Ç Ï³Ý·ÝÇ. áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáíª
ÇÝùÁ ×³Ý³å³ñÑÁ Ï·ïÝÇ¦: 

æñÇ Ñáë³ÝùÁ ï³ñ³í Ô³½³ ñáëÇÝ: Ü³
Ó»éù»ñÁ Ã³÷³ Ñ³ñ»ó, Ýß³Ý ïí»ó ¨ ÷áñ-
Ó»ó ÉáÕ³ñí»ëïÇÝ ïÇñ³å»ï»É: ºíë ÙÇ ñá-
å», áõ Ý³ ³ãùÇó Çëå³é ³ÝÑ»ï³ó³í…

ÆÙ ³ãùÇ ³é³ç ËáÛ³ó³í Ýñ³ Ù³Ñí³Ý
å³ïÏ»ñÁ: ²Ñ³, Ý³ ³ÝßáõÝã å³éÏ³Í ¿, ¨
½³Ý·» ñÁ ÑÝãáõÙ »Ýª áÕμ³ Éáí Ýñ³ íñ³…
¶»ñ»½Ù³ÝÝ ¿É ¿ Ù»ñ »ñÏáõëÇó ³é³çÇÝÁ
Ñ³ëÝáõÙ Ýñ³Ý, ÍÝáÕÝ»ñÝ ³é³çÇÝÁ Ýñ³-
ÝÇó ÏÇÙ³Ý³Ý §Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÇ Ù³ëÇÝ Ñá·³ -
óáÕáõÃÛáõÝÁ¦, ù³ñÁ ¹Ý»ÉÁ, ÁÝÍ³
Ù³ïáõó»ÉÁ, ¨ ëÏë»óÇ ËÕ×³É Ýñ³Ý ÝáõÛÝÇëÏ
³Û¹ §Ù³Ñí³Ý Ñ³ñ·³ÝùÇ¦ Ï³å³ÏóáõÃ-
Û³Ùμ: 

ºí »ë áõñ³Ë ·ÝáõÙ ¿Ç ³Ýï³éÇ ïñáñ-
í³Í μ³ó³ïáí áõ Ùï³Í»óÇ. §²ñ¹Ûá±ù
²ëïí³Í Ù³ñ¹áõÝ ëï»ÕÍ»É ¿ Çñ ÝÙ³ÝáõÃ-
Û³Ùμ¦: àõ ÇÙ »ï¨Çó ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ó³ÛÝÇ
³ñÓ³·³Ýù Ñ³ë³í. §ºë ï»ë³ ³ÛÝ μáÉáñ
·áñÍ»ñÁ, áñ Ï³ï³ñí»É »Ý ³ñ»·³ ÏÇ Ý»ñ-
ùá, ̈  ³Ñ³, ³ Ù»Ý ÇÝã áõÝ³ÛÝ ¿ ̈  Ñá·áõ ï³Ý-
ç³Ýù: …»í ³ï»óÇ ÏÛ³ÝùÁ32¦: 

¼·áõßáñ»Ý ÏÇë³μ³ó ³ñ»óÇ ¹áõéÁ: (à-
ñáíÑ»ï¨ Ù»Ý³Ï ¿Ç ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓ»É): 

ÐÝ¹Ï»Õ»·Çó ÑÛáõëí³Í ³ÃáéÇÝ Ýëï»É ¿ñ
Ù³Ûñë áõ ãáõË³33 ¿ñ ·áñÍáõÙ: ê¨ ·áñÍí³Í-
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Æñ³ÏÉÇ Þ³Ù³ï³í³
ÌÝí»É ¿ 1987 Ã. :ìñ³ëï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹  ³ñÓ³Ï³·ÇñÝ»ñÇó
¿, ³í³ñï»É ¿ ÂμÇÉÇëÇÇ å»ïÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý
ý³ÏáõÉï»ïÁ: Æñ í»å»ñÇ áõ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μ³½ÙÇóë
³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ Ùñó³Ý³Ï³Ý»ñÇ (§²É³í»ñ¹Ç¦ ·ñ³Ï³Ý
ÙñóáõÛÃ (2010, 2011), ºñÇï³ë³ñ¹ ·ñáÕÝ»ñÇÝ ïñíáÕ Ùñó³Ý³Ï, ¸³íÇÃ
²Õ³Ù³ß»Ý»μ»ÉÇÇ ³Ýí³Ý ³½·³ÛÇÝ Ùñó³Ý³Ï ¨ ³ÛÉÝ): Æñ³ÏÉÇÝ
ìñ³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ¿: §Ø»ñ³ÝÇ¦
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ßáõïáí ÉáõÛë ÏÁÝÍ³ÛÇ Ýñ³ §Îáñëí³Í Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý
ë»ñáõÝ¹Á¦ Ýáí»ÉÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ: Ð³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³Ýí³Í §Î³Û»ÝÝ áõ
³í»ï³ñ³ÝÁ¦ å³ïÙí³ÍùÝ  ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ÜÇÏáÉá½ ´³ñ³Ã³ßíÇÉÇÇ
³Ýí³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ:

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ éáõë»ñ»ÝÇó` ¾ÈüÆø ¼àÐð²´Ú²ÜÆ

Î² ÚºÜÜ àõ ² ìº î² ð² ÜÀ



Ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ
չկարողացավ վերջնական որոշում կայաց-
նել: Ուղեղը հրաժարվում էր մտածել ու
նյարդայնացնող համառությամբ ժամացույ-
ցի զարկերն էր հաշվում. մե՛կ, երկո՛ւ, մե՛կ,
երկո՛ւ, մե՛կ: Երկու ձեռքով ամուր սեղմեց
գլուխը: Պետք է զանգել, անկախ ամեն ին-
չից պետք է զանգել, թող չպատասխանի,
թող չվերցնի հեռախոսը, թող կոպտի ան-
գամ: Պետք է զանգել: Իջեցրեց ձեռքերը:
Մե՛կ, երկո՛ւ, մե՛կ, երկո՛ւ, մե՛կ: Կտրուկ վեր

կացավ տեղից, խլեց պատից ժամացույցը,
հանեց մարտկոցներն ու նետեց բազմոցին.

- Ձայնդ կտրիր վերջապես,- նետեց ա-
տամների արանքից ու մոտենալով պատու-
հանին ճակատը հպեց սառը ապակուն:
Սառնության հաճելի ալիքից փակեց աչքե-
րը: Ամեն ինչ կտար, միայն թե երբեք չվեր-
ջանար այս պահը, միայն թե դադարեր
մտածել, միայն թե մոռանար ամեն ինչ:
Կանգներ այսպես անշարժ մինչև ամեն ինչ
ավարտվեր, մինչև էլ կարիք չլիներ մտա-
ծելու: Ժպիտանման ինչ-որ բան երևաց շո-
ւրթերին: Հաճելի էր: Բայց սառնությունը
երկար չտևեց: Փորձեց փոխել ճակատի
դիրքը. հաճելի զգացողությունից հետք ան-
գամ չէր մ նացել: Դժկամությամբ բացեց
աչքերը:

Դրսում մութ էր: Հայացքն ընկավ մի
ծեր կնոջ, ով մայթեզրին կանգնած համբե-
րատար սպասում էր լուսացույցի կանաչ
ազդանշանին, իսկ փողոցով գլխապտույտ
արագությամբ սլանում էին մեքենաները:
Ամեն ինչ սովորական էր, ու այն, որ ոչինչ
չի փոխվել, ցավեցնելու չափ վիրավորա-
կան թվաց:

- Կհասցնե՜ք,- տխուր քմծիծաղ տվեց:
Հայցքը վեր բարձրացրեց, ամեն ինչ

նույնն էր, նույն աստղերը, նույն ժամին,
նույն տեղում: Կարծես ոչինչ էլ չէր եղել,
կարծես ամեն ինչ նույնն էր, կարծես չկար
այդ ատելի գմբեթն ու նրա սահմաններից

դուրս, ամբողջ մոլորակով տարածվող
մահացու, թունավոր խավարը: Կար-
ծես օր-օրի ավելի ու ավելի չէր սեղմ-
վում ապակե սահմանն Իկարոյի շուրջ,
կարծես շուտով ստիպված չէին լինե-
լու արվարձաններն ընդհանրապես ա-
ռանձնացնել քաղաքից:

Արդեն ավելի քան հինգ տարի էր,
ինչ քաղաքն ամբողջությամբ մեկու-
սացրել էին մոլորակից: Երրորդ հա-

մաշխարհային պատերազմը, որի
սկսվելու հավանականությունից
սարսափում էին բոլորը, որն արդեն
երեք հարյուրամյակ ամեն գնով կա-
սեցնում էին գերտերությունները լավ
հասկանալով դրա հե տևանքները,
բայց որի սկսվելը տարեցտարի ավե-
լի սպառնալի ու անխուսափելի էր
դառնում նորանոր զինատեսակների
ու հակամարտության նորանոր
պատճառների ի հայտ գալու արդյո-
ւնքում, վերջիվերջո, հակառակ բոլոր
գործադրված ջանքերի, սկիզբ էր ա-
ռել: Հաշված ժամերի ընթացքում իս-
պառ ոչնչացվել էին տասնյակ

պետություններ: Զանգվածային ոչն-
չացման քիմիական, կենսաբանական, ջեր-
մային, մթնոլորտային ու ատոմային
զենքերը մահ ու խավար էին սփռել ամենո-
ւր: Դա մարդկության պատմության ընթաց-
քում երբևէ եղած ամենակարճ
պատերազմ ն էր: Այն տևել էր ընդամենը
127 ժամ: Բայց երբ հակամարտող տերու-
թյունները կամ ավելի ճիշտ դրանցից մ նա-
ցած խղճուկ մ նացորդներն իրենց արածից
սարսափահար, գլխապատառ նետվել էին
մեկուսացնող գմբեթներ կառուցելու, մոլո-
րակի 12 մլրդ. բնակչությունից կենդանի էր
մ նացել ընդամենը մի քանի հարյուր հա-
զար հոգի: Այժմ ամբողջ մոլորակում կար
ընդամենը երեք քաղաք: Երեք ապակե-
պատ քաղաք: Դրանց սահմաններից դուրս
կանգնած էր խիտ, թունավոր փոշու ամպը,
որը ծածկել էր ամբողջ մոլորակն ու ամե-
նուր մահ ու խավար էր սփռել: Իկարոն այդ
երեք քաղաքներից մեկն էր: Քաղաքն ամ-
բողջությամբ պարփակվել էր ապակ յա հս-
կայական մեկուսիչ գմբեթի տակ: Գմբեթը
ներսից ծածկել էին հսկայական էկրաննե-
րով, որոնց վրա ցերեկը ամպեր էին լողում
ու փայլում էր արևը, իսկ երեկոյան
աստղեր էին շողում: Հսկայական գործա-
րանները վերամասնագիտացել էին ար-
հեստական սննդի, վառելիքի և թթվածնի
արտադրամասերի: Իկարոն ապրում էր քիչ
թե շատ նորմալ կ յանքով կամ ավելի

ճիշտ, ձևացնում էր, թե նորմալ կ յանքով է
ապրում: Ու մարդիկ հաճախ մոռանում էին,
թե ինչ է կատարվում քաղաքի սահմաննե-
րից դուրս:

Այս ամենն իհարկե նորություն չէր: Բայց
Սեմի անհանգստությունն այսօր այլ պատ-
ճառ ուներ: Այն, ինչ նա տեսել էր առավո-
տյան, անհամեմատ ավելի սարսափելի էր,
քան ատոմային պատերազմը: Պետք էր ա-
մեն գնով խոսել Կիլանայի հետ: Շրջվեց:
Մոտեցավ հեռախոսին ու արագ, կարծես
վախենալով, որ հապաղելու դեպքում հա-
մարձակությունը չի հերիքի, վերցրեց հեռա-
խոսը:

- Կիլանա՛,- մի պահ լռություն տիրեց,
հետո լսվեց երաժշտություն՝ Գորի Ամեբի-
սն էր, դառը ժպտաց. Կիլանան միշտ էլ հի-
անալի երաժշտական ճաշակ ուներ, և
իրենց ծանոթությամբ հենց Ամեբիսին էին
պարտական, բայց հիմա Ամեբիսի ժամա-
նակը չէր,- պատասխանիր,- շշնջաց: Եր-
կար տևեց երաժշտությունը, շա՜տ երկար,
ու երբ արդեն վերջնականապես համոզվե-
լով, որ Կիլանան չի պատասխանելու, ու-
զում էր անջատել հեռախոսը, լսվեց
այնքան ծանոթ ու այնքան հարազատ ձայ-
նը.

-Ինչո՞ւ ես զանգել:
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Ով ձեռքին զենք չուներ, քար դարձած
բռունցքն էր բարձրացրել, ու ես հասկա-
ցա՝ սա վերջն է: Մահը չէր իմ վախը, այլ
տանջանքը: Վախենում էի ցավից ու
խոշտանգումից: Ի՞նչ օրն էին գցելու՝ մի-
նչև հոգիս ավանդեի: Դեմքս արդեն ջար-
դուխուրդ էին արել, բայց դրանով չէին
հանգստանալու:

«Էլդան հասցրե՞ց երջանիկ լինել»,-
մտածեցի հանկարծ: 

Լավ ժամանակ էի գտել սենտիմենտ-
ների համար...

- Վառե՜նք սրան...
Այ սա արդեն չեղավ: Սա արդեն

տղամարդություն չէր:
Ամենասարսափելի մահը, որ կարող

էի պատկերացնել: Ողջակիզում: Իսկ ե-
թե իսկապես խարույկի տայի՞ն: Ինչքա՞ն
կտևեր մահանալս:

« Հանիր կոստյումդ, հանիր, հանիր»,-
սկսեցի տենդագին կրկնել մտքում ՝ մա-
նտրայի նման, բայց ձեռքերս չէին շարժ-
վում:

Ի՞նչ էր կատարվում, արդեն սատ-

կացնո՞ւմ էին: Իրականության պատկեր-
ները խառնվեցին: Երևի այդպես է լինում
վերջին պահերին: Դեռ արթուն միտքս
ինձ տարավ հետ՝ այնտեղ, ուր ամեն ինչ
սկսվեց: Սոմնիում աշխարհի սկիզբ: Աշ-
խարհ, որը ես էի ստեղծել, ու որն ինձ մի
օր մահվան դուռն էր հասցնելու:

...
Ինձ նման հարուստ մեկը պիտի բա-

րեգործությամբ զբաղվեր, հասարակու-
թյան մեջ ակտիվ անդամ դառնար, լիներ
բոլոր մեծ միջոցառումների պատվավոր
հյուրը, ազգի պարծանքը: Լրագրողներն
ու հրատարակիչները պիտի կոտրեին
նրա դռները՝ հարցազրույցներ վարելու
ու կենսագրականներ գրելու աղերսնե-
րով:

Բայց դա իմ ուղին չէր: Ինձ դրսի աղ-
մուկն ու ճանաչումը չէր հուզում: Ես ապ-
րում էի երազանքով: Ստեղծել իմ փոքր
աշխարհը, որտեղ կ յանքը կատարյալ է
ու ամեն ինչ իրագործելի: Որտեղ հարա-
բերություններն իդեալական են. չկան
պարտավորություններ, կոնֆլիկտներ ու
չարություն: Աշխարհ, որի բնակիչներն
ընտրված են: Աշխարհ, որի տերը ես եմ:

Երբ ծնողներս հասկացան, որ անպե-
տք փիլիսոփա եմ ՝ գործնական կ յանքից
հեռու, ի վերջո ձեռ քաշեցին ինձնից:
«Ապրիր ոնց կուզես»:

Ընտանեկան գործն անցավ եղբորս,
իսկ ինձ՝ իմ բաժին կարողությունը և

դրանով իսկ այն ու-
զածիս պես վատնե-
լու թույլտվությունը:
Իմ միլիարդները
հերիք էին անգամ
թոռներիս, եթե ոչ
մեկս էլ երբևէ չաշ-
խատեինք: Բայց
ինձ սերունդ տալու
գաղափարն ամեն-
ևին չէր հետաքրք-
րում. ուրեմ ն միայն
ես էի, իմ չոր գլուխն
ու հսկայական կա-
րողությունը:

Գնացի Մալդիվ-
ներ՝ դրախտ երկրի
վրա: Կղզիներից
մեկում գնեցի մի
լայնածավալ տի-
րույթ, որտեղ էլ պի-
տի սկզբնավորեի
իմ աշխարհն ու կո-
չեի այն « Սոմնիում»՝
երազանք: Իսկ ինքս

այսուհետև Անրին էի լինելու:
Արտաքինս փոխվեց: Ճակատս ծած-

կող թավ գանգուրները կարճ խուզվե-
ցին: Վտիտ, անձև մարմինս
անճանաչելիորեն կոփվեց՝ իր գործը լավ
իմացող մարզիչի օգնությամբ, որին թե-
րևս արժեր վերացնել վերջում. չափա-
զանց շատ բան գիտեր իմ մասին:

Հիմա հայելու միջից ինձ էր նայում
արևից թխացած ու կոպտացած դեմքով,
քաչալ ու մկանոտ մի տղամարդ, որն ու-
ներ իր ոճը՝ տնից դուրս միշտ ամառային
կոստյումներով էր և երբևէ չէր կրում ա-
վելի թեթև հագուստ: Դա էր Անրին՝ դրսի
աշխարհի համար ստեղծած կերպարը,
որով կ յանքն ավելի հեշտ էր թվում:  Իմ
գլխում տարբեր մութ ու տարօրինակ եր-
ևույթներ էին կատարվում, որոնք բա-
ցատրել ես անկարող էի, ու միայն այն
գիտեի, որ ինչ-որ պատճառով Անրին
ինձ շատ պետք էր: Գուցե ավելի պաշտ-
պանվա՞ծ էի զգում, ավելի ապահո՞վ...

Միայն իմ շքեղ առանձնատանը ես
այն էի, ինչ կայի իրականում: Այնտեղ՝

տիեզերքից կտրված, ես արարում էի իմ
Սոմնիում աշխարհը, լցնում այն իմ հե-
տաքրքրություններով, ցանկություննե-
րով ու միայն ինձ պատկանող կ յանքով:
Եվ գխավորը, փորձում էի գտնել այդ աշ-
խարհի մյուս բնակիչներին:

Համոզված էի, որ երջանիկ հարաբե-
րությունների գրավականը դրանց կար-
ճատևությունն է: Եվ ես հաստատ գիտեի՝
իմ աշխարհում մշտական բնակիչներ չեն
լինելու, բայց լինելու են պարբերաբար
փոխվող հետաքրքիր մարդիկ, որոնց ես
ինքս եմ հատուկ ընտրելու: 

Իմ տիրույթը բավական էր մի ամբո-
ղջ զորք պահելու համար, բայց որոշել է-
ի, որ այնտեղ միայն վեցն են բնակվելու՝
ես և հինգ կին: Կանայք, որոնք կուզե-
նային որոշ ժամանակ ապրել այնպիսի
կ յանքով, որի մասին մինչ այդ միայն ե-
րազում էին:

Դրա համար անհրաժեշտ էր ընդա-
մենը գրանցվել հատուկ կանանց համար
ստեղծված իմ կայքում, որտեղ մարդիկ
մտնում ու իրենց երազանքների մասին
էին պատմում: Լինել բոլոր մայրցամաք-
ներում, թողարկել ձայնասկավառակ,
մասնակցել իսպանական *La Tomatina*-
ին, ծննդյան օրը նշել ստորջրյա ռեստո-
րանում, զրուցել Դալայ Լամայի հետ,
նկարահանվել ֆիլմում, սեփական ա-
նունով օծանելիք ստեղծել. ինչ ցան-
կություններ ասես, որ չկային այդ
գրառումներում... Ես ընտրում էի ինձ հա-

մար ամենագրավիչ շարադրանքներն ու
նամակ գրում դրանց հեղինակին. «Իսկ
կուզենայի՞ր, որ այդ երազանքներն իս-
կապես իրականություն դառնային»:

Իմ փողերով հնարավոր էր շատ բան
անել. ուրեմ ն ինչո՞ւ չօգնեի ուրիշներին:
Իհարկե` մի կարևոր պայմանով: Այդ ա-
մենն իրականացնելու էինք միասին: Ո-
րոշ ժամանակով կտրվելու էին իրենց
սովորական կ յանքից ու գային իմ աշ-
խարհ: Ուզում էի շրջապատված լինել
կանանցով, ապրել նրանց հետ, տալ այն
ամենն, ինչ կարող էի:

Իրականում դժվար էր գտնել այնպի-
սի կանանց, ովքեր պատրաստ լինեին
դրան, և ամենակարևորը՝ ում ես ինքս
պատրաստ լինեի ներս թողնելու Սոմնի-
ում: Ինն ամիս ես որոնում էի, ընտրում,
հաղորդակցվում, մտերմանում: Ինն ա-
միս անց իմ աշխարհում նոր սկիզբ էր
ծնվում ՝ հինգ կանանցով: Մենք ապրում
էինք միասին ուղիղ երեք ամիս՝ հերթով
կ յանքի կոչելով բոլորի ցանկություննե-
րը: Այդ ընթացքում նրանք պարտավոր
էին կտրել իրենց մ նացած բոլոր կապե-
րը՝ լիներ ընտանիք, թե ընկերներ: Մի-
այն իմ աշխարհին էին պատկանելու:
Իսկ դրանից հետո երբևէ կապ չէին որո-
նելու ինձ հետ և ոչ ոքի հետ չէին կիսվե-
լու այստեղ կատարվածի մասին: Դա
օրենք էր՝ մեծ տառերով: 

Արդեն երրորդ տարին էր գլորվում, ու
կ յանքը հոյակապ էր: Սոմնիումը հասց-
րել էր տասնհինգ կանանց ճանաչել, և
ինչեր ասես, որ չէին կատարվել նրա
սահմաններում: Ամենահաճելին շրջա-
գայություններն էին, իսկ երբ տանն էի-
նք, ապրում էինք խաղաղ ընտանիքի
նման: Հետաքրքիրն այն էր, որ եթե որևէ
մեկը թաքուն նայեր պատուհանիցս նե-
րս, կարծում եմ, միայն Սոմնիումի կանա-
նց կտեսներ, իսկ Անրին կմնար
աննկատ. գոյություն ունե՞ր նա ընդհան-
րապես:

Տասներեք շաբաթների ընթացքում
մենք հասցնում էինք մտերմանալ և սի-
րել իրար: Եվ ես հավատում էի, որ դա
իսկական սեր էր: Բաժանվում էինք
հոյակապ հուշերով, առանց պարտք ու

պահանջի և միմյանց
մասին միայն լավա-
գույնը մտաբերելու հա-
մոզվածությամբ: Մի՞թե
դա չէր իդեալական
կ յանքը:

Ամեն ինչ հրաշալի
էր և այդպես էլ կշարու-
նակվեր, եթե ես ավելի
մանրակրկիտ լինեի իմ
աշխարհի բնակիչնե-
րին ընտրելիս:

Էլդան...  Նա միայն
մի երազանք ուներ` լինել երջանիկ: Իրա-
կանում բոլորն էլ այդ էին ուզում, բայց
քանի դեռ ուրիշներն ունեին դրան հաս-
նելու որոշված ուղիներ ու հստակ երա-
զանքներ, Էլդան լրիվ մոլորված էր: Ու
դա ինձ ձգեց: Ես պիտի գծեի նրա ճանա-
պարհը, որոշեի, թե ինչը կարող էր եր-
ջանկացնել այդ կնոջը, փորձեի կ յանքի
կոչել այդ ամենը և հաջողության դեպքո-
ւմ ինքս իմ աչքում հերոսանայի: 

Մատին զարդարանք կրող կանանց
դեպքում ես սովորաբար շատ զգույշ էի և
մինչև լավ չտնտղեի վտանգի հնարա-
վոր աղբյուրները, մոտ չէի թողնում
նրանց: Բայց Էլդայի քաղցր մոլորվածու-
թյունն ու արդեն աչքիս առաջ կայծկլտա-
ցող հերոսի շքանշանն ինձ այնքան
գերեցին, որ միակ նպատակս դարձավ
նրան համոզել ու բերել իմ աշխարհ, իսկ
զգուշավորության մասին լրիվ մոռացա:
Ափսոս:

...
Եվ ահա կանգնած էի այդ կիսախար-

խուլ մառանում ՝ շրջապատված գազա-
զած տղամարդկանց ոհմակով, որոնց
գլխավորությամբ սիրելի ամուսինն էր՝
հավանաբար հանցավոր մի դեմք:
Մռութս լավ ջարդել էին, լեզուս միաձուլ-
վել էր ատամներիս հետ, ու արդեն մի
բառ անգամ արտասանել չէի կարող:

Իսկ ես կարծում էի, թե Մալդիվներն
իրական աշխարհից կտրված էին ու ան-

հասանելի: Նաև կարծում էի, թե Սոմնի-
ումի մասին ոչ ոք չգիտեր... Կանանց վս-
տահող տխմար արարած: 

Այդ մտքի հետ վերադարձա իրակա-
նություն ու հասկացա, որ դեռ կենդանի
եմ:

- Հըն, շեֆ, ի՞նչ անենք:
Մինչ նրանք կորոշեին, ես սկսեցի

հանվել: Ստացվեց, այս անգամ ձեռքերս
աշխատեցին:  

Տղամարդիկ շփոթվեցին:
- Ինչ է անում էս անասունը...
Ոչինչ, ընդամենն օգտագործում էի

կաշիս փրկելու վերջին հնարավորությու-
նը: Թե փրկող ունեի այդ պահին, Սոմնի-
ումը չէր, ոչ էլ հարստությունս. մարմինս
էր անհագուստ:

Մերկացա: Անրին այլևս չկար: Հիմա
ես էի միայն, ճիշտ է, ահագին մկանո-
տած ու քաչալացած, բայց դեռևս կին:
Եվ իրականում երբեք էլ տղամարդ
չդարձած:

Մի՞թե ի վերջո կրակի էին տալու վայ-
րենության անսովոր իմ մարմինը: Անրի-
ին կորցնելով՝ լրիվ անպաշտպան
դարձա, ու վախն ուժեղացավ:

- Գրողի տարած քա՜ծ...
Օհո, նկատեցին: 
« Շեֆ» կոչվածը մոտ եկավ՝ չռած աչ-

քերը դուրս թափելով վրաս: Ատրճանա-
կը դրեց ճակատիս:

- Կսատկացնեմ հենց հիմա:
Բայց ինչո՞ւ: Կենդանի մ նացած բե-

րան թե ունենայի, կհարցնեի ես: Հո չէի
խլում քո չունեցած շքանշանները, ընդա-
մենն իմ ն էի ստեղծում` այն էլ հարազա-
տիդ երջանկացնելու շնորհիվ: 

Շուտով Էլդան վերադառնալու էր իր
սովորական աշխարհը՝ կ յանքից գոհ ու
երջանիկ, ես էլ ինձ մի քիչ հերոս կզ-
գայի, վատ կլինե՞ր: Պիտի անպայման
հարամ անեին վերջում...

Սառը մետաղը սեղմում էր ճակատս:
Լավ բան չստացվեց... Երազանքի աշ-
խարհը գլխիս փորձանք դարձավ: 

Էլ ոչ մի նոր սկիզբ Սոմնիումում, վեր-
ջացավ սրանով, որոշեցի ես այդ պահին:
Եթե իհարկե սա չլիներ իմ մահը, ու ես
դեռ որոշումներ իրականացնելու հնա-
րավորություն ունենայի... 

- Կսատկացնե՜մ...
Նորից գոռաց շեֆը՝ բերանի փրփու-

րը վրաս ցփնելով: Բայց հենց այդ պա-
հին զգացի, որ սատկացնողը չի: Արդեն
այն կատաղությունը չկար աչքերում.
ինքնասիրությունը մխիթարվել էր՝ հա-
կառակորդ տղամարդ չգտնելով: Էլ իրեն
այդքան խաբված ու նվաստացած չէր
զգում: Դա նկատելով՝ սիրտ առա:

- Դուրս եկեք բոլորդ,- կարգադրեց:
Մենակ մ նացինք մառանում:
- Հիմա դու ինձ մեկ առ մեկ կպատ-

մես, թե ինչ է էստեղ կատարվում: Թե չէ
գլուխդ կցխեմ:

Այդքան հեշտ լիներ խոսելը, վաղուց
կպատմեի. ջարդած ծնոտս չէր աշխա-
տում: Բայց շեֆը սպասում էր: Ես իրեն
նայեցի, ինքը՝ ինձ: Մի րոպե, մատս տն-
կեցի ես: Գետնին ընկած պիջակիս գր-
պանից գրիչ հանեցի, քիչ առաջ կ յանքս
փրկած ներքնազգեստը փռեցի գետնին
ու կռանալով վրան՝ գրեցի. « Հեչ, լողալ
էինք սովորում. ջուրն այստեղ հոյակապ
է»: Եվ այն երկու ձեռքով բռնած՝ տնկեցի
շեֆի դեմքի առաջ: Ծանր բռունցքը թա-
փով իջավ այտիս...

...
Ուշքի եկա... Ինչն արդեն իսկ լավ լո-

ւր էր: 
Գլուխս ցավից պայթում էր, բայց այն-

տեղ դեռ մի հին միտք էր պտտվում ՝ եր-
ևի միակ կենդանի մ նացածը:

«Էլդան հասցրե՞ց երջանիկ լինել»:
Փորձեցի շուրջս նայել: Ծովափին էի:

Փոքրամարմին մի ծերուկ կռացել էր
վրաս.

- Պարոն Անրի, պարոն Անրի...
Հավանաբար ծանոթ էինք: Ձկան

տաղավարի տե՞րն էր:
Հագիս ոչինչ չկար, բայց ես դեռ պա-

րոն Անրին էի: Փուչ աշխարհ... 
Ու ես հասկացա՝ նորը ստեղծելու ժա-

մանակն է:
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Առաստաղի ճաքն ուղիղ գլխիս վերևում էր: Աֆրի-

կայի ուրվագիծը հիշեցնողը: Նույնիսկ Մադագասկա-
րի նման նեղ, երկարավուն ճաք ուներ կողքին: Բայց
աջ կողմում չէր, ձախում էր: Առանց նայելու՝ ձեռքս
տարա մահճակալի մոտի ցածրիկ սեղանին ու Քինդ-
լը վերցրեցի վրայից: Մինչև գիշերվա չորսը կարդում
էի: Նայեցի՝ արդեն 58 տոկոսն եմ հասել: Տեսնես թղ-
թով լիներ՝ ո՞րերորդ էջը կլիներ: Գորովանքով հիշեցի
թղթից գրքերը... դրանց հետևը ոչ մի լար պետք չէր
խցկել: Լավ ժամանակներ էին: Քինդլի ժամին նայեցի:
Հըմ... Թղթից գրքի վրա ժամ կնայեիր, բա չէիր նայի:

10:30
Հիմա կգա... 
... Քայլեր… 
Մտավ սենյակ, մոտեցավ մահճակալին ու սուրճի

դեղին բաժակս դրեց այնտեղ, ուր քիչ առաջ Քինդլն
էր: Մազերը խոնավ էին: Իր սիրած կանաչ խնձորի
շամպունի հոտը զգացի: Չնայեց: Էլի չնայեց ինձ: Հետ
գնալիս հայացք նետեց համակարգչի սեղանին, որ
տեսնի՝ գիշերվանից լվանալու բաժակ-ափսե թողե՞լ
եմ, թե՞ ոչ: 

Մեկ տարի առաջ, դեռ ընդամենը մեկ տարի առաջ
ցածրիկ սեղանին երկու սուրճի բաժակ կդներ: Հագին
ազդրերը լրիվ չծածկող շապիկ կլիներ, իմ հին շա-
պիկներից մեկնումեկը, որ սիրում էր գիշերը քաշել
վրան: Կպառկեր ձախ կողմս, պատի մոտ, բաժակնե-
րից մեկը կտայի իրեն, իմը կվերցնեի ու կսկսեինք խո-
սել: Ոչ մի բանից: Ամեն ինչից: Լավն էին կիրակի
առավոտները...

Սուրճ ն անհավես, առանց համ զգալու ներմղեցի,
վեր կացա, հագնվեցի:

Խոհանոցի սեղանի առաջ նստած, իր վարդա-
գույն, անհեթեթության աստիճան փոքր նեթբուքով
լուրերն էր կարդում ՝ իր սուրճը խմելով:  Բաժակս լո-
ւռ լվացի ու տեղավորեցի դարակում: 

* * *
- Ո՞ւր ես գնալու:
- Քեզ իսկապե՞ս հետաքրքիր է:
- Կուզեի իմանալ:
- Որոշ ժամանակ Արթուրի մոտ կմ նամ, խոսել եմ

հետը: Հետո պարզ կլինի:
- Համոզվա՞ծ ես, որ ուզում ես տունը թողնել ինձ: 
- Այն քոնն է, Լիլ, միշտ էլ քոնն է եղել: Մինչ քո գա-

լը չորս պատ էր: Դու տուն դարձրիր: 
- Երկուսով դարձրինք:
- Դու չէիր սիրում, երբ տան որևէ գործի խառնվո-

ւմ էի: 
- Գիտես՝ ինչ կարևոր էր դա ինձ համար.. Մի տեղ

ունենալը աշխարհում, որ ես իմ տունը կկոչեի: Իմ ձեռ-
քերով իմ բույնը հյուսելը...

- Գիտեմ Լիլ: Ես գիտեմ այն ամենը, ինչ կարևոր է
քեզ համար: Գիտեի.... 

* * *
Վերադարձա մեր նախկին՝ այժմ իմ ննջասենյակը,

կարգի բերեցի անկողինը: Հնի պես լիներ՝ կգար, կսկ-
սեր ձեռք առնել, որ եթե դիմացի հարևան Փայլակին
կանչեր ու միասին թռվռայինք մահճակալին մագլցած,
ավելի լավ կլիներ վիճակը, քան իմ հարդարելուց հե-
տո: Կքանդեր, նորից իր ուզածով կսարքեր: Ու ամեն
ինչում էր այդպիսին: Մի սովորույթ, որ ինձ հունից հա-
նում էր: 

Հիմա չէ...   Հիմա ձեռք չէր տա: Վաղուց արդեն իմ
արած ու ասած ոչինչը չէր ուղղում: 

Զգեստապահարանի ինձ հատկացված մասում
արդեն գրեթե ոչինչ չկար, բացի մի քանի միայնակ
գուլպաներից, որոնց զույգերն առեղծվածորեն անհե-
տացել էին ու երկու չսիրածս թաշկինակներից: Մնա-
ցած ամեն ինչ տեղափոխված էր ճամպրուկների մեջ: 

* * *
- Ի՞նչ եղավ մեզ, Լիլ: 
- Չգիտեմ: Ստատիստիկայի տակ ընկանք երևի:

Չհաջողված միասնական կ յանքերի տոկոսի մեջ: 
- Ո՞նց կարող էինք: Հիշո՞ւմ ես մեզ սկզբում, մի եր-

կու տարի առաջ...  Հիշո՞ւմ ես մեր հեռախոսային խո-
սակցությունները: Ժամերով, գիշերներով: Մեջը գիծ
էր ընկնում, մեկ է՝ չէինք անջատում: Պարզվում էր՝ ու-
րիշ մարդիկ երկու ժամ լսել են, թե ինչեր ենք իրար ա-
սում...   ոնց էլ չէին ամաչում: 

- Հիշում եմ:
- Որ նոր էինք ամուսնացել... հերիք էր պատահա-

բար դիպչեիր, սկսում էի այրվել: Մինչև իմը չդառ-
նայիր՝ չէի հանգստանում, երբ ուզում է՝ լիներ...
Մեկ-մեկ դիպչել էլ պետք չէր: Միայն նայում էիր ու գժ-
վում էի: 

- Հարևաններն էլ էին գժվում:
- Դե դու առանց շուխուրի չէիր կարողանում...
- Քեզ երևի շքանշան էր հասնում ՝ տոկուն լռու-

թյան համար:
- Հիշո՞ւմ ես՝ ինչքան էինք միասին ծիծաղում: Տակ-

ներս էինք անում: Փորիս մկանները բռնվում էին... դու
միշտ կարողանում էիր ինձ ծիծաղեցնել, Լիլ...

- Ես երեկոյան կինո նայելն եմ հիշում, հաց ուտե-

լով: Կերածներիցս բան չէինք հասկանում: Ֆիլմ ն էլ
մինչև գիշերվա հազարը քննարկում էինք:  

- Քեզ միշտ կինոյի վատ տղան էր դուր գալիս: Նա,
ում մռութը լավը վերջում ջարդում էր: 

- Ես միշտ էլ ուզեցել եմ վատերի մոտիվացիան
հասկանալ:

- Դրա վրա պատրաստ էիր ժամանակ ծախսել,
Լիլ... ինձ հասկանալու համար մի պահ կանգ չառար: 

- Եզրահանգիր՝ ինչպես քեզ հարմար է: Միշտ էլ
այդպես ես արել:

* * *
Ննջասենյակի շագանակագույն ապակուց զարդա-

սեղանի վրա, մի քանի այլ հուշանվերների կողքին, ա-
նակնկալի եկած դեմքով կավից իշուկն էր: Ժպտացի:
Հին ֆիլմի խունացած կադրերի պես աչքիս առաջ ե-
կավ օտար քաղաքի երեկոն՝ անծանոթ փողոցներով
ու մարդկանցով: Կորել էինք: Դիտմամբ: Ոչ ես, ոչ էլ
Լիլիթը չէինք սիրում վառ արտահայտված տուրիստա-
կան վայրերում շրջել: Մտնում էինք բոլոր նեղ ու կաս-
կածելի թվացող փողոցները՝ ամեն թեքվելիս հրաշքի
ու արկածի սպասելով: Ոչ մեկն էր պատահում, ոչ էլ
մյուսը, բայց մենք միևնույն է, հուզված ակնկալում էի-
նք: Քաղաքի կորած փողոցներում թափառելը վերջը
տարավ հասցրեց տեղացի կնոջ առաջին հարկի ցած-
րիկ պատուհանին, որի լայն գոգին կավե փոքրիկ կեն-
դանիներ էին շարված: Կինը կոտրված անգլերենով
ասաց, որ իր անդամալույծ տղան է դրանք սարքել ի-
րենց նկուղային հարկի խորդանոց-արվեստանոցում:

Լիլիթն ամենաշատը իշուկին հավանեց: Անունը
Մացակ դրեց, իրենց հին տան ներքևի հարևանի ա-
նունով:

* * *
- Ե՞րբ սկսվեց վերջը, Լիլ: Ե՞րբ դադարեցիր ինձ

տեսնել:
- Շատ դժվար է տեսնել մի մարդու, որի հայացքն

ուրիշին է ուղղված: 
- Ես հազար անգամ ներողություն եմ քեզնից խնդ-

րել դրա համար... ծնկաչոք՝ հիմ-
նականում...

- Դու էլ ինձ հազար անգամ
ներիր, որ դադարեցի տեսնել: 

- Դու այնքան արագ այդ ճեղ-
քը անդունդ դարձրիր, ասես
պատրաստ սպասում էիր՝ երբ է
հայտնվելու: Մարդիկ սխալվում
են...ես սխալ արեցի...

- Մարդիկ չեն կարողանում մո-
ռանալ: Ես չկարողացա: 

-  Ես ամեն ինչի պատրաստ է-
ի՝ կոտրածս վերականգնելու հա-
մար:

- Ես պատրաստ չէի քո ամեն ին-
չին:

- Ինչո՞ւ պատրաստ չէիր:
- Եթե ոտքերիդ տակ նայեիր այն ժամանակ, կտես-

նեիր, կհասկանայիր: 
- Լի՞լ...
- Հպարտություն բառը քեզ ինչ-որ բան ասո՞ւմ է...

* * *
Դավաճանությանս շրջանն ու Լիլիթի հղիանալը

կ յանքը, միայն իրեն հատուկ ծուռ ու չար քմծիծաղով,
համընկացրեց: Մի օր, երեկոյան, երկար ձայն տվեցի,
չէր պատասխանում: Մեկ շաբաթ առաջ էր իմացել ա-
րածս ապուշության մասին: Սրտիս ծակոցով մտածե-
ցի՝ էլի խոհանոցում առանձնացած լաց է լինում: 

Լոգարանում գտա. անշարժ հայացքով նայում էր
հղիության տեստին, որ դրել էր լվացարանի վրա, հե-
ղուկ օճառի կողքին: Հայացքը դանդաղ դարձրեց ինձ: 

Այնքան էինք երազել այդ պահի մասին, պայմա-
նավորվել, թե ինչպես կթռչենք իրար գիրկ, ձայններս
գլուխներս կգցենք, կպարենք գժի պես... 

Ոչինչ չկար հայացքում: Ոչինչ:
Շրջվեց, բարակ ձողիկը փաթաթեց տուփից դուրս

եկած բացատրական թղթի մեջ, նետեց լոգարանի
փոքրիկ աղբարկղն ու դուրս եկավ՝ առանց ինձ նայե-
լու:

Հետո, շատ ժամանակ անց, երբ ես նորից ու նո-
րից այդ պատկերը պտտում էի ուղեղումս, անքուն գի-
շերներում, սիգարետի դառը ծխի մեջ հազիվ
նշմարելով Լիլիթի դատարկ աչքերը, հասկացա. այդ
օրն իր մեջ՝ կ յանք մեռավ: Պետք է ծնվեր, ըստ բոլոր
օրենքների պետք է ծնվեր, բայց մեռավ... 

Ե՞ս սպանեցի: 
Ես դրանում համոզված էի...

* * *
- Երեխան մեզ կփրկեր, Լիլ:
- Ես քեզ խնդրել եմ, որ չխոսես այդ մասին...
- Ներիր... բայց պետք է փրկեր... որովհետև ուրիշ

էլ ոչինչ չէր կարող... 

* * *

Ճամպրուկները տարա նախասենյակ ու դրեցի
մուտքի դռան մոտ: Նորից մտա խոհանոց: Նեթբուքը
փակել էր ու չտեսնող հայացքով նայում էր դիմացի
պատին: Կամքի ուժով ինձ ստիպեցի մ նալ տեղումս,
որ չմոտենամ ու գրկեմ, ուժով, իր կամքին հակառակ,
ցավեցնելու չափ պինդ:

Բայց ես չէի կարող նորից ներողություն խնդրել:
Իմ բաժինն արդեն խնդրել էի մեկ տարվա ընթացքում:
Մի բան էլ ավելի: Մարդը չի կարող անդադար լսել
“ոչ” բառը: Գալիս է մի պահ, երբ “ոչ”-ի պատասխա-
նն այլևս ”լավ էլի”-ն չէ, պարզապես “լավ”-ն է...

* * *
- Ի՞նչ ես անելու:
- Ապրելու եմ:
- Ես խանգարո՞ւմ էի քեզ դա անել:
- Չէիր օգնում:
- Լիլ...

- Ես լավ կլինեմ, մի մտածիր: 
- Իսկ ե՞ս...
- Դու ուժեղ մարդ ես:

* * * 
Գլուխս կախ նստել էի ճամպրուկիս վրա՝ մտքերիս

աղմուկից խլացած: 
Մատները սահեցրեց մազերիս միջով, համարյա

նախկին քնքշությամբ ու փափուկ շարժումով կզակս
բռնելով՝ գլուխս բարձրացրեց: Հայացքում տաքություն
կար: Վերջին անգամ ե՞րբ էր նայել ինձ իր այդ տաք
աչքերով... Երակներումս զգացի ջերմությունը, արյա-
նս մեջ... Ներսումս ճզմած, խեղդած կարոտը նորից
ալիքվեց՝ սպառնալով ինձ տակովն անել... 

Անմարդկային ճիգով ինձ ստիպեցի հանդարտվել: 
Մյուս ձեռքին Մացակն էր: Առանց բառ ասելու

մեկնեց ու սպասում էր՝ ձեռքը օդի մեջ: Վերցրեցի: 
Հետ գնաց ու մեջքը հենեց նախասրահի պատին:

Վեր կացա, Մացակին դրեցի գրպանս: Մի պահ երկմ-
տեցի,   հետո նորից մտա ննջասենյակ, տեսնելու՝ հո
բան չե՞մ մոռացել: Ու դեռ զննումս չսկսած հասկացա,
որ ես այդտեղ մոռանալու բան չունեմ: Հագուստս,
անձնական պարագաներս, լափթոփս ու մասնագի-
տական գրքերս ճամպրուկներում էին: Ուրիշ ոչինչ
չկար վերցնելու: 

Գրպանիցս հանեցի Մացակին և հետ դրեցի զար-
դասեղանի վրա, իր տեղում: 

Լիլիթը նույն դիրքով կանգնած էր՝ հայացքը մուտ-
քի դռանը: Տաքությունն այլևս չկար... Փոխարինվել էր
այդպես էլ սովորական չդարձած մուգ կանաչ անտար-
բերությամբ:

Դուռը բացեցի, ճամպրուկները հանեցի դուրս, գր-
պանիցս հանեցի տան բանալիի իմ պատճենը և դրե-
ցի դռան կողքի մարմարե, մոխրագույն խաղերով
սեղանիկի վրա՝ այդ ամբողջ ընթացքում մանկական

միամտությամբ սպասելով լսել “մի գնա” բառերը:

* * *
- Ես քեզ սիրում եմ, Լիլ...
- Գիտեմ...

Լ ի լ ի թ  Վ ա հ ա ն յ ա ն
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Հրաչը փոքրիկ թաթիկներով գրկեց Մա-
րատի գլուխն ու սկսեց արագ-արագ, առա-
նց ընդհատումների կանչել.

- Պա՛պ, պա՛պ, պա՛պ, պա՛պ, պա՛պ, պա-
՛պ...

Մարատն աչքերը բացեց ու դեռ լրիվ չա-
րթնացած՝ նայեց Հրաչին: Հրաչը ուրախ ու
զիլ ծիծաղելով փախավ:

Մարատը հոգնած էր, շատ հոգնած: Եր-
ևի երեք ժամ էլ չկար, ինչ աշխատանքից ե-
կել էր ու պառկել էր հանգստանալու:
Այնքան հոգնած էր, որ նույնիսկ շորերը չէր
հանել, հենց այդպես, ջինսե շալվարով ու

լրիվ ճմռթված վերնաշապիկով պառկել էր
բազմոցին: Նա վաղուց էր անտարբեր իր
հագուկապի ու կենցաղի նկատմամբ: Միակ
բանը, որ հաճույքով էր անում, աշխատելն
էր: Աշխատում էր այնքան, մինչև ոտքերի
վրա կանգնել էլ չէր կարողանում, հետո
հասնում էր տուն, իրեն գցում բազմոցին,
հաճախ հենց նույն շորերով, մի քանի ժամ
քնում, արթնանում ու նորից գնում աշխա-
տանքի: 

Գործընկերները փորձում էին համոզել,
որ քիչ աշխատի. նրանք տեսնում էին, որ
Մարատն օր օրի մաշվում, հյուծվում է: Բայց
ասողին լսող էր պետք, իսկ Մարատի կ յան-
քի միակ իմաստը աշխատելն էր մ նացել:
Կամ էլ, գուցե, պարզապես աշխատելիս
մտքերը զբաղված չէին լինում ուրիշ հարցե-
րով, որոնցից փախչում էր, կամ, ավելի ճի-
շտ, ուզում էր փախչել:

Մարատը ձեռքը գցեց, որ կողքի աթոռից
վերցնի ու հագնի շորերը: Աթոռը չկար: Հե-
նց այդ պահին ներս մտավ Շաղիկը՝ կինը,
ձեռքին Մարատի հարթուկած հագուստը, ե-
կավ, շորերը դրեց մահճակալին՝ ոտքերի
տակ, ապա համբուրեց ամուսնու ճակատն
ու գնաց: Մարատը շփոթվեց: Նա հանկարծ
հիշեց, որ քնել էր հյուրասենյակում ՝ բազմո-
ցին, այն էլ՝ շորերով: Մարատը նստեց ու
զարմացած նայեց չորս կողմը. այս ի՞նչ սե-
նյակ է:

Մարատենք խեղճ էին ապրում: Նրանց
տունը վերջին անգամ երևի երեսուն կամ ա-
վելի տարի առաջ էր վերանորոգվել, կա-
հույքը հին էր. Մարատն իր ձեռքով արդեն
մի քանի անգամ վերանորոգել էր կահույքը,
բայց հնության դրոշմը դրանցից վերացնել
այդպես էլ չէր հաջողվել: 

Իսկ հիմա նա կարծես թե նույն սենյա-
կում էր, միայն թե պատերը կոկիկ ու ճաշա-

կով ներկված էին, ջահը նորաձև էր ու մա-
քուր, դռներն ու պատուհանները մետա-
ղապլաստե էին, նոր, կահույքը նույնպես
նոր էր, սպիտակ, գեղեցիկ: 

- Նախաճաշը սառում է, Մար, - խոհանո-
ցից լսվեց Շաղիկի ձայնը:

« Նախաճա՞շը», - չհասկացավ Մարատը,
- « բայց ախր ես երբեք չեմ նախաճաշել ու
Շաղիկը դա լավ գիտի»: Բայց որոշեց չընդ-
դիմանալ: Վերցրեց շալվարը, որ հագնի, ու
նորից անակնալի եկավ. Մարատը միշտ
հագնում էր ջինսե շալվար: Ընկերներն ան-
գամ ծաղրում էին, որ իբր Մարատն անգամ
հարսանիքներին է ջինսով գնում: Բայց դա
այդպես չէր: Մարատը, ճիշտ է, չուներ դա-
սական շալվար ու պիջակ, բայց հարսանիք-
ների գնալիս վերցնում էր Հովհաննեսի՝ իր
մանկության ընկերոջ կոստյումը, որը ճիշտ
իր հագով էր: Իսկ Շաղիկի բերած շալվարը
դասական էր, կոկիկ հարթուկած. ախր ինքն
այդպիսի շալվար չուներ: Վերնաշապիկն էլ
էր նոր: «Ի՞նչ է կատարվում», - այս հարցն
էր ինքն իրեն անընդհատ տալիս Մարատը,
բայց կարծես ինչ-որ բան մոռացած լիներ, -
«Երևի այնքան եմ հոգնել, խելքս գցել եմ», -
մտածեց ու հագավ շորերը:

Խոհանոցում ձվածեղի սուր հոտը խփեց
քթին: Շաղիկն ու Հրաչն արդեն նստել էին
սեղանի մոտ ու սպասում էին իրեն: Մոտե-
ցավ, նստեց: Ուրախ շաղակրատելով սկսե-
ցին նախաճաշել: Բայց Մարատի ուշքն ու
միտքն ուրիշ տեղ էր: Տան ամեն անկ յունն
իրեն անծանոթ էր: Ամեն գույնը: Կահույքը:
Կառուցվածքը: Դասավորությունը: Ամենը:

Բայց Շաղիկի ուրախ ծիծաղն ու Հրաչի
անմեղ կատակները մտքերը ցրեցին ու սկ-

սեց ուղղակի վայելել լավ առավոտը:
Նախաճաշից հետո Մարատը համբուրեց

Հրաչին ու Շաղիկին ու գնաց աշխատանքի:
Ինչպես միշտ, ոտքով էր գնում: Գործարանը
տնից բավական հեռու էր՝ 7-8 կիլոմետր պե-
տք է քայլեր: Բայց Մարատն արդեն սովո-
րություն էր դարձրել ոտքով գնալը,
ճանապարհին մտքերը ցրվում էին: Մի կնոջ
կողքով անցնելիս լսեց վերջինիս փնթփթո-
ցը.

- Ջահել տղա է, բայց երևի մի տարի չի
լողացել, ամո՛թ է, ամո՛թ:

Մարատը զարմացած նայեց չորս կողմը:
Մենակ ինքն էր ու այդ կինը, ու՞մ մասին էր
խոսում: Հետո հասկացավ, ու տխուր հառա-
չեց. «էս երկրում հերթով բոլորը խելքները
գցում են»:

Գործարանում ընկերները ժպիտով դի-
մավորեցին: 

- Ոնց-որ թե Նորմալ քնել ես, հա՞, - հարց-
րեց մեկը:

- Ոնց-որ միշտ:
- Չէ, այսօր ուշ ես եկել: 
Զարմացավ: Իր հաշվարկով նույն ժա-

մին էր եկել: Բայց որովհետև ո՛չ ժամացույց
էր պահում, ո՛չ հեռախոս, դրանք իրեն ար-
դեն վաղուց պետք չէին, չկարողացավ ստու-
գել: 

Այդ օրը Մարատն աշխատում էր ավելի
եռանդով, քան առաջ: Ուզում էր գործը շուտ
ավարտել ու գնալ տուն: Կյանքի նկատմամբ
հետաքրքրությունը կարծես վերադարձել էր:
Ուզում էր շուտ հասնել տուն, խաղալ Հրաչի
հետ, գրկել Շաղիկին: Այդ օրը չդիմացավ ու
ժամանակից շուտ խնդրեց տուն գնալ: Տնօ-
րենը սիրով համաձայնեց:

- Բայց լողացիր, Մարատ, ու շորերդ էլ
փոխիր, կ յանքը շարունակվում է, - ճանա-
պարհելուց առաջ հայրական գորովով ասեց

տարեց տնօրենը:
Մարատը չհասկացավ, թե պարոն Ալիկն

ի՞նչ է ասում, բայց չխորացավ. տուն էր շտա-
պում: Դուռը բանալիով բացելուն պես Հրա-
չը նետվեց հոր գիրկը՝ « Պապան եկավ»
կանչելով: Սրանից ավելի էլ ի՞նչ երջանկու-
թյուն էր ուզում Մարատը: Ինքն իրեն սկսեց
մտքում հայհոյել, որ վերջերս կ յանքից կտր-
վել էր, որ կորցրել էր բոլոր հետաքրքրություն-
ները: Եկավ և Շաղիկը, համբուրեց ամուսնուն.

- Ճաշը արդեն դրել եմ տաքանա, լվաց-
վիր ու արի:

- Երևի լողանամ էլ, - պատասխանեց
Մարատը, - պարոն Ալիկը ասեց, որ արժի
լողանամ, կարող է վրայիցս հոտ էր գալիս:

- Հա, լողացիր, Մարատ: Մենք կսպասե-
նք, - ժպտաց կինը:

Մարատի կ յանքն այդ օրվանից փոխ-
վեց: Կյանքն արդեն ժպտում էր բոլոր գույ-
ներով: Փոխեց ռեժիմը: Գործարան գնում էր
ճիշտ ժամին, վերադառնում աշխատանքն
ավարտվելուն պես՝ մյուսների նման. դրա-
նից ավել չէր աշխատում: Սկսեց ավելի կո-
կիկ հագնվել, միշտ հետևել իր
մաքրությանը: Տունը նրան դեռ անծանոթ
էր, բայց արդեն բանի տեղ չէր դնում: Մտա-
ծում ու հասկանում էր, որ ինքը ինչ-որ մի
պահ ուղղակի չի ապրել ու մոռացել է շատ
բան: Հոգատար էր կնոջ ու որդու նկատմա-
մբ:

Մի օր աշխատանքից տուն գնալիս
մտավ մոտակա ծաղիկների խանութը ու մի
գեղեցիկ ծաղկեփունջ առավ: Խանութից դո-
ւրս գալիս տեսավ վարպետ Շահենին: Շա-
հենը իր թավ բեղերի միջից ուրախ ժպտաց
Մարատին.

- Ապրե՛ս, Մարա՛տ, որ վերադարձար
կ յանք:

Մարատն էլ ուրախ ժպտաց ու գնաց տուն:
Հաջորդ օրը գործարանում ընկերները շրջա-
պատեցին:

- Ո՞վ է, Մարատ, - հարցրին, - ճանաչու՞մ
ենք:

- Ո՞վ՝ ով է, - չհասկացավ Մարատը:
- Վարպետ Շահենը պատմել է, որ

հանդիպում ես մեկի հետ, երեկ նույնիսկ ծա-
ղիկներ ես գնել,- արագ-արագ շարեց երի-
տասարդ բանվորներից մեկը՝ Արթուրը:

- Գժվե՞լ եք, - զարմացավ Մարատը, -
կնոջս համար էի գնել:

- Մարատ, կնոջդ համար ինչու՞ էիր առել
ծաղիկներ, - տհաճ դադարից հետո հարց-
րեց Շահենը:

- Մեր ամուսնության 7 տարին էր, դրա
համար, հետո իր ու Հրաչիկի հետ գնացինք
ռեստորան՝ նշելու: 

Ընկերները շփոթված, մեկը մյուսի հետ-
ևից գնացին իրենց հաստոցների մոտ: Ոչ
մեկն էլ ձայն չհանեց:

***
Գերեզմանոցում մի անտեր գերեզման

կար: Մայր և որդի էին՝ 33 և 6 տարեկան:
Նրանց գերեզմանին վաղուց ոչ մեկն այցե-
լության չէր գալիս: Խոտն աճել ու ծածկել էր
գերեզմանաքարերը:

- Այսպես քիչ է լինում, - պատմում էր գե-
րեզմանի պահակը, - որ այսքան ջահել մա-
հացածներին քիչ այցելեն: Բայց այս
գերեզմանի տիրոջը մեղադրելու չի: Խեղճ
մարդը գժվել է: Չի հավատում, որ կինն ու
որդին մահացել են: Ինքն իր համար մի նոր
աշխարհ է ստեղծել, այդ աշխարհում հավա-
քել իր սիրելիներին, ամեն օր հետները խո-
սում է ու խաղում: Ու աշխատում է իրենց
համար: Ամբողջ աշխատավարձը տալիս է
նրանց համար նվերներ առնելուն: Այդ նվեր-
ները փտում են իր հին, գրեթե ավերված
բնակարանի մի անկ յունում, բայց ինքը դա
էլ չի նկատում: Կարծում է, թե կինն ամեն օր
տունը կոկիկ հավաքում է: Այդ տունը, որ
ինքը պատկերացնում է, իր կնոջ երազած
տան տեսքն ունի, երևի, իրեն լրիվ անծա-
նոթ է: Բայց իր համար միևնույն է, կարևորը,
որ կինն ու որդին երջանիկ լինեն:

Ա ր տ ա կ  Հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն յ ա ն

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1 0 - ր դ մ ր ց ո ւ յ թ  2 - ր դ  տ ե ղ
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... Լավ, կգնանք: Խոստանում եմ: 
Երջանիկ էի: Գիտեի, որ իր խոստման տե-

րն է: Ու էդպես էլ եղավ: Գնացինք: Ճանա-
պարհին նախապատրաստվում էի այդ
ամենը տեսնելուն: Ինձ ուժ էի տալիս, ձեռքե-
րիս բռունցքները պինդ սեղմել էի: Մետրոյով
էինք գնում: Ռելսերի ձայնը հաճելի էր: 

Սիրտս անհանգիստ էր, ուժեղ էր բաբա-
խում: Չէի ուզում, որ շուտ հասնեինք: Էնքան
հուզված էի, որ նկատեց:

-Դե լավ, հասնում ենք, քիչ մ նաց: 
Ախր չգիտեր, որ ուզում էի՝ չհասնեինք,

բայց եթե այդ ամենն իրեն ասեի, ինձ գժի
տեղ կդներ ու կասեր՝ ամբողջ ամառ հոգիս
հանեցիր, թե գնա´նք: Հիմա էլ չես ուզում:
Շատ լավ, հետ ենք վերադառնում: Սարսա-
փած իր խոսքերից (որոնք կասվեին, եթե ինձ
լավ չպահեի) լռեցի: Վերջապես հասանք:
Դուրս եկանք մետրոյից ու սկսեցինք քայլել:
Դրսում դեռ լույս էր: Քայլեցինք երկար: Ար-
դեն երևում էր տունը: Սիրտս սկսեց ավելի ա-
րագ խփել: Անցանք հին աղբարկղի կողքով:
Նայեցի աղբարկղին՝ շատ էի կարոտել: Մո-
տեցանք դարպասին: Խնդրեցի, որ ես հրեմ
դարպասը: Չմերժեց: Հրեցի: Դժվարությամբ
բացվեց: Բացվելիս էլ ճռռաց: Հին ճռռոց էր
դա: Ականջներումս փորձեցի պահել այդ ձայ-
նը: Ներս մտանք: Կանգնեցի ու մի պահ քա-
րացա:

-Հըն, ի՞նչ ես կանգնել, առաջ անցիր:
Լսեցի իրեն: Մի քանի րոպե շրջեցի տան

կողքերով:
- Տուն չե՞ս մտնելու,- հարցրեց: 
Ախր չգիտեր, որ հենց դրան եմ նախա-

պատրաստվում: Տան դուռը ոնց որ միշտ՝
բաց էր: Ներս մտանք: Ոտքս դնելուց հատա-
կը ճռռաց: Նորից հին ճռռոց էր: Նորից մտա-
պահեցի այն: Անցա խոհանոցով: Ոչինչ չէր
փոխվել: Սեղանին, ոնց որ միշտ, մրջյուններ
էին վազվզում: Մի քանի րոպե իրենց էի
նայում:

- Նորի՞ց կպար էդ մրջյուններին:
- Կարոտել էի իրենց:
- Ուզու՞մ ես՝ հետդ վերցրու:
- Չէ, էս է իրենց տեղը:
Սեղանը հին էր: Աթոռներն էլ: Նստեցի ա-

թոռին: Վեր կացա: Նորից նստեցի: Ձեռքե-
րովս շոշափեցի սեղանը: Հետո բացեցի
պահարանը: Ամեն ինչ նույն տեղում էր: Շա-
քարավազն էլ: Ու մեջը երկու-երեք մրջյուն
կար: Ձեռք չտվեցի իրենց: Փակեցի պահա-
րանի դուռը: Մի քանի անգամ քայլեցի նույն
տեղով, որ նորից լսեմ ճռռոցը: Ինձ խելագա-
րի պես էի պահում: Համենայն դեպս կողքից
էդպես էր երևում: Ախր ոնց կհասկանար ինձ,
եթե ասեի, որ պատրաստ եմ անգամ համբու-
րել կեղտոտ ու փոշոտ հատակը: «Երեխայու-
թյուն ես անում»,- երևի կասեր: Իսկ ես երբեք
չէի կարողանա բացատրել, որ այդ տան հա-
տակի փոշին ինձ անհրաժեշտ էր, որ ես դրա
կարիքն ունեի:

- Էդպես մի նայիր, մեկ է՝ քանդելու ենք:
Հա, բան չասացի: 
Խոհանոցի ներսում սենյակ կար: Մտանք

այդ սենյակ: Մութ էր: Բայց ամեն ինչ երևում
էր: Սենյակում երկար քայլեցի: Մոտեցա փոք-
րիկ պահարանին: Բացեցի: Մի երկու բան
կար դրված: Պահարանից մի գիրք վերցրե-
ցի (Բուրատինոյի արկածներն էր):

- Հիշու՞մ ես:
- Հարյուր անգամ կարդացել ես:
- Գիտեմ: Հիմա էլ կկարդայի:
- Դե եթե ուզում ես՝ վերցրու:
- Հենց հանեմ էստեղից, կդառնա սովո-

րական գիրք: Ու ինձ էլ պետք չի գա:
- Ինչի հետևից ես ընկել...
Գիրքը սեղմեցի ձեռքերիս մեջ: Մոտեցրի

ինձ: Փոշի... հին փոշի: Ագահորեն շնչեցի
այն:

- Գրքի փոշին վտանգավոր է:
- Գիտեմ, ու թքած ունեմ:
Գիրքը նույն տեղը դրեցի: Նորից սկսեցի

շրջել սենյակով մեկ: Անկ յունում բազկաթո-
ռն էր: Նստեցի: Երեք րոպե մ նացի էդտեղ
նստած: Ձեռքերովս շոշափեցի բազկաթոռը:
Վեր կացա: Երկու թախտերն էլ իրենց տեղում
էին: Պատերը խոնավությունից քիչ էր մ նում
փլվեին: Մատներով շոշափեցի պատերը:
Զգացի, որ փշրվում էին:

- Եթե էդպես շարունակես, ինքդ կքանդես
տունը: 

Ոչինչ չասացի: Լուռ դուրս եկանք սենյա-
կից:

Հիմա էլ...
- Երկրորդ հա՞րկ էլ ես գնալու: 
Էնպես նայեցի իրեն, որ փոշմանեց իր

հարցից: Երկրորդ հարկ բարձրանալուց աս-
տիճանները շարժվում էին:

- Զգու´յշ:
Հասանք երկրորդ հարկ: Պատշգամբ:

Սպիտակ սեղան: Դուռ: Ոչինչ չէր փոխվել:
Ներս մտանք: Միջանցքը փոքր էր: Ավելի լու-
սավոր էր, ու տաք: Մի քանի րոպե միջանց-
քում մ նացի: Հերթով ձեռք տվեցի ամեն
ինչին՝ պահարանին, գրքերին, դռանը: Մի
երկու անգամ բացեցի ու փակեցի պահարա-
նի դուռը: Նորից այդ ձայնը: Դիմանալն ան-
հնար էր: Ճռռոցը սիրտս ծակում էր: Մտնում
էր ներս: Անցնում էր ամբողջ մարմնովս, նե-
րծծվում էր արյանս մեջ... ճռռոցը...

Սենյակ մտնելու ժամանակն էր: Ներս
մտանք: Միանգամից դաշնամուրը տեսա՝
հին, սև: Բացեցի: Փորձեցի նվագել: Լարած
չէր, չստացվեց: Դաշնամուրի վրա մի երկու
արձանիկ կար ու մի ժամացույց: Սլաքն անը-
նդհատ աջ ու ձախ էր գնում ու...
ձայնը... հարազատ, հեռու, սիրելի
ձայնը... Մոտեցա անկողնուն: Վրան
ծածկոց կար՝ վանդակավոր, հին:
Շնչեցի ծածկոցը: Մարմնովս ինչ-որ
բան անցավ: Փշաքաղվեցի: Նույն
հոտն էր, ոչինչ չէր փոխվել: Սեղա-
նն էլ էր նույնը, աթոռներն էլ, պա-
տերի նկարներն էլ: Հետո մոտեցա
գրապահարանին: Նայեցի: Ժպտա-
ցի:

- Սրա համար էինք եկել, վերց-
րու՝ ինչ պետք է:

Դա պարզապես առիթ էր էստեղ գալու:
Ուրիշ կերպ չէի կարող:

- Գի՞րք է պետք, վերցրու:
Հերթով կարդացի գրքերի վերնագրերը:

Ձեռքս դրեցի Բուլգակովի «Վարպետն ու
Մարգարիտան» գրքի վրա:

- Միայն սա՞:
- Չէ, բոլորը:
- Հըմ:
- Գիտեմ, քո սիրելի գիրքն է: Ես էլ եմ այն

շատ սիրում:
- Կարդացե՞լ ես:
- Չէ:
- Հիմարություն:
- Ոչինչ էլ չեմ վերցնում: Սրանք գրադա-

րանում էլ կան: 
Ապշած ինձ նայեց: Հասկացա՞վ, չգիտեմ:
- Քանդելուց գրքերը տեղափոխելու ենք:
- Դրանք կդադարեն գիրք կոչվելուց, եթե

էստեղից տեղափոխվեն:
Պատուհանը բաց էր: Ծառերի տերևները

պատուհանից ներս էին մտել: Մի տերև պո-
կեցի: Ձեռքերիս մեջ փշրվեց: Լուռ իջանք
երկրորդ հարկից: Դիմացը նստարան կար:
Մոտեցա: Նստեցի, պառկեցի, հետո նորից
նստեցի: Պատի վերևում մի հին քարտեզ
կար կախված: Իրենից թաքուն համբուրեցի
այն: Փոշին կոկորդովս անցավ: Հաճելի էր:
Գուցե դրանից հետո հիվանդանոց ընկնե-
ի...Ի՞նչ կարևոր էր դա:

- Քանդելուց թող քարտեզին ձեռք չտան:
- Չի´ լինի:
Գիտեի: Տան այգում խոտեր էին աճել:

Խոտերը նույնպես անցան մատներիս տա-
կով: Կոճղ կար: Նստեցի վրան:

- Երեխա ես, էլի:

Լուռ վեր կացա: Մոտեցա ջրի ծորակին:
Բացեցի: Մի քանի վայրկ յան լսեցի ջրի ձայ-
նը: Հասկանում էի: Գնալու ժամանակն էր:
Չէի ուզում տեղիցս շարժվել:

- Հըն, գնա՞նք:
- Մի քիչ էլ սպասիր:
- Անտանելի ես:
Գիտեի, որ անտանելի եմ: Ձայն չհանեցի:

Ծորակի կողքին տաշտ կար ջրով լցված: Մո-
տեցա: Ձեռքերս մտցրեցի ջուրը: Մի քանի
րոպե տեղիցս չէի շարժվում:

- Մտիր տաշտը: Մտիր ու խեղդվիր:
Սիրով կմտնեի: Հաճելի պահ էր: Ջուրը

սառն էր: Էնպես էի հասկանում իրեն: Զար-
մանում էի՝ ոնց է լուռ դիմանում ինձ: Արդեն
հոգնել էի: Ձեռքերս դողում էին:

- Գնացինք:
- Բա կտու՞րը:
Ինձ արգելում էին կտուր բարձրանալ:

Վտանգավոր էր: Բարձրացա: Կտուրում կա-
տուներ կային: Նայեցինք իրար, ժպտացինք,
հասկացանք իրար: Իջա կտուրից: Արդեն
դարպասի մոտ էինք:

- Իսկ եթե չքանդե՞ք: 
Իզուր ասացի: Լուռ բացեցի դարպասը:

Վերջին անգամ... նույն ճռռոցը: Դարպասից
դուրս եկանք: Երկու քար կար դրված: Խաղո-
ղի որթը...  հին, ծանոթ: Հեռանալուց նայեցի
տանը: Քարերը կարմիր էին: Երկար չնայե-
ցի, որ շատ չտանջվեմ: Տունն էլ չէր կարողա-
նում ինձ նայել: Մեղավոր էր զգում իրեն:
Երկար ժամանակ լուռ քայլեցինք: Դեռ ուշքի
չէի եկել: Դեռ էնտեղ էի: «Քանդում են, թող
քանդեն, հո իմ ներսում չեն կարող քանդել...
մի տեսակ չեն համարձակվի, մուտք էլ չու-
նեն, ուր մ նաց քանդեն»: Հա, հիմարություն
էր էդտեղ նորից վերադառնալը, հիմարու-
թյուն կլիներ այդ տունը չքանդելը: Շատ լավ
էի հասկանում: Վերջին անգամ զգացի ճռռո-
ցը, դռան ձայնը, ջրի ձայնը, կատուներին,
ծածկոցի հոտը, փոշին, քարտեզը, կոճղը...

Նայեցի իրեն:
- Մեկ է, քեզ չեմ հասկանում,- ասաց:
Գիտեի, որ խաբում էր: Ախր պարզ տես-

նում էի աչքերից կաթող երկու կաթիլ արցուն-
քը:

Մ ե ր ի  Մ ե լ ի ք յ ա ն

ՃՌՌՈՑ
1 0 - ր դ մ ր ց ո ւ յ թ  2 - ր դ  տ ե ղ
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Սեմ ն ավագ գիտաշխատող էր «Ասսար»
տիեզերահետազոտական կենտրոնում: Գլ-
խավորում էր առանցքային նախագծերից մե-
կը, որի նպատակը կ յանքի գոյության համար
պիտանի մոլորակների հայտնաբերում ն ու ու-
սումնասիրությունն էր: Պատերազմից առաջ
Սեմի թիմը բաղկացած էր 150 առաջնակարգ
մասնագետներից, որոնք տարիներով, օր ու
գիշեր, գերհզոր աստղադիտակների ու ար-
հեստական արբանյակների միջոցով ուսում-
նասիրում էին տիեզերքի ամեն միլիմետրը:
Մինչ պատերազմի սկսվելն արդեն հայտնա-
բերվել էր 12 մոլորակ, որոնք բավարարում է-
ին առաջադրված բոլոր պահանջներին:
Ամենամոտը 8 լուսատարի հեռավորության
վրա գտնվող Աղեղի համաստեղության Ա-27
աստղի շուրջ պտտվող փոքրիկ մոլորակն էր:
Եթե Ակելային հաջողվեր ավարտին հասցնել
իր երկտեղ ատոմային տիեզերանավը, ապա

կպահանջվեր մոտ 12 տարի Ա-27-ին հասնելու
համար: Բայց սկսվեց պատերազմ ն ու կառա-
վարությունը դադարեցրեց թե՛ տիեզերանա-
վի կառուցման, թե՛ հետազոտական
աշխատանքների ֆինանսավորում ն ու թիմը
ցրվեց: Քաղաքն այլևս գիտաշխատողների
կարիք չուներ, այժմ գործարաններում աշխա-
տող բանվորներ էին անհրաժեշտ: Օդ ու սնո-
ւնդ էր պետք արտադրել: Տիեզերքը
կսպասեր: 

Թիմում մ նացել էր միայն Սեմը: Սկզբնա-
կան շրջանում Կիլանան էլ հրաժարվեց դուրս
գալ թիմից, բայց օր-օրի ավելի ու ավելի էին
սրվում Սեմի ու Կիլանայի հարաբերություննե-
րը, օր-օրի ավելի ու ավելի երկար էր թվում
Իկարոյից Ասսար ձգվող խավար ճանապար-
հը: Սեմի ողջ ուշադրությունը կենտրոնացած
էր տիեզերանավի վրա: Նա այլևս այն ուրախ
երիտասարդը չէր, ում սիրում էր Կիլանան:
Մի առավոտ Կիլանան աշխատանքի չգնաց:
Սեմին ասեց. մոռացիր ինձ, ու չգնաց: Ապակե
քաղաքում, իր փոքրիկ ապակե սահմանը
ստեղծեց ու մեկուսացավ աշխարհից: Սեմ ն էլ
կարծես մոռացավ Կիլանային ու ինքնամո-
ռաց խորասուզվեց աշխատանքի մեջ: Ու հի-
մա, երբ Կիլանան տեսավ Սեմի համարը,
անակնկալից արձանացավ հեռախոսի մոտ:
Երեք տարվա ընթացքում Սեմը ոչ մի անգամ
չէր զանգել իրեն: Իրեն ընդհանրապես էլ ոչ-
ոք չէր զանգում: Հեռախոսի զանգից վեր էր
թռել ու հիմա չգիտեր ինչ անել: Մի ամբողջ
հավերժություն անցավ մինչև ստիպեց իրեն
վերցնել հեռախոսը.

- Ինչո՞ւ ես զանգել,- շշնջաց խզված ձայ-
նով:

Զանգելիս չէր մտածել ինչ է ասելու, շփոթ-
ված լռություն տիրեց.

- Կիլանա,- չգիտեր ինչից սկսել:
- Ինչո՞ւ ես զանգել,- դողաց ձայնը:
- Կիլան...

- Ինչո՞ւ ես զանգել,- գոռաց,- չզանգես էլ
ինձ,- լարվածությունից դողում էր: Երեք տար-
վա միայնությունը շպրտեց հեռախոսի էկրա-
նին ու փլվեց բազմոցին: Նորից զանգ եկավ:
Անջատեց: Կրկին: Էլի անջատեց: Մի քանի
րոպե լռություն տիրեց: Նորից զնգաց հեռա-
խոսը, այս անգամ զանգ չէր, Սեմ ն ինչ-որ
նկար էր ուղարկում: Բացեց նկարը: Աստ-
ղային երկնքի մի հատված էր պատկերված:
Կիլանան անգիր գիտեր տիեզերքի ամեն մի-
լիմետրը: Մի պահ հայացքը սահեց նկարի
վրայով, հետո կենտրոնացավ մի կետի վրա:
Լարված հայացքը զարմանք արտահայտեց,
հետո՝ սարսափ:

- Չի կարող պատահել,- շշնջաց:
Նորից զանգ եկավ: Միանգամից վերց-

րեց.
- Ե՞րբ ես սա նկարել:
- Առավոտյան: Ժամանակ չկա Կիլանա:

Ես արդեն դուրս եմ եկել: Քո մոտ եմ գալիս:
Պատրաստվիր: Ճանապարհին կպատմեմ ա-
մեն ինչ: Հիշո՞ւմ ես Ակելայի տիեզերանավը:

- Հա:
- Լավ: Դուրս արի: Կպատմեմ:

Սեմը մի քանի օր առաջ վերջնա-
կանապես ավարտին էր հասցրել «Ակ-
1»-ը՝ Ակելայի կիսատ թողած
տիեզերանավը: Հինգ տարի, ամեն
օր, գերմարդկային ջանքերով, միայ-
նակ կատարում էր տասնյակ մարդկա-
նց համար նախատեսված
աշխատանքը: Հինգ տարի միայն մի
միտք էր գլխում ՝ հեռանալ Իկարոյից,
հեռանալ այդ ապակե դագաղից ուր
կ յանքն այլևս մղձավանջ էր: Կարճա-

տև ընդմիջումներն օգտագործում էր տիեզե-
րքն ուսումնասիրելով, ու ամեն անգամ ավելի
ու ավելի էր համոզվում, որ միակ հնարավոր
փրկությունը Ա-27-ն էր, այդ հեռավոր աստղը,
որը կանչում էր կարծես: Փոքր էր հավանա-
կանությունը, որ այնտեղ իրոք կգտնվեն հա-
մապատասխան պայմաններ, բայց Իկարոյում
էլ դրանք այլևս չկային Սեմի համար: Այդ գի-
շեր Սեմը առաջին անգամ փորձարկել էր Ակ-
ը, գոհ էր արդյունքից, երկու պտույտ էր
կատարել մոլորակի շուրջը: Վայրէջքի պատ-
րաստվելիս հայացքն ընկել էր հեռվում երևա-
ցող ինչ-որ երկնային մարմնի, սկզբում չէր
հասկացել ինչ է դա: Իջել ու նետվել էր աստ-
ղադիտակի մոնիտորի մոտ: Չափումների ար-
դյունքերն անսպասելի ու սարսափելի էին:
Մոլորակի ուղղությամբ, ահռելի արագությա-
մբ հսկայական մեծության երկնաքար էր շա-
րժվում: Բախում ն անխուսափելի էր:
Հնարավոր արդյունքը մոլորակի համար՝ ճա-
կատագրային: Ակնհայտ էր, որ մոլորակն իր
կ յանքի վերջին ժամերն էր ապրում: Բախմա-
նը մ նացել էր ընդամենը 54 ժամ: Սեմ ն ու-
ժասպառ փլվել էր պտտվող աթոռին:
Առաջին միտքը Կիլանայի մասին էր, հետո
Ակ-ը, հետո Ա-27-ը: Կտրուկ վեր էր թռել տե-
ղից ու դուրս նետվել:

Իկարոյի արևմտյան սահմանում Սեմին
ճանաչում էին: Հեռվից նրա մեքենան տեսնե-
լով բացեցին միջանկ յալ սրահի դարպասնե-
րը: Սեմը, չնայած նրան, որ հինգ տարի, ամեն
օր դուրս էր գալիս քաղաքից, ամեն անգամ
տհաճ զգացողություն էր ունենում միջանկ յալ
սրահ մտնելիս, ասես գերեզմանոց մտնելիս
լիներ: Սրահում մի պահ փակվում էին երկու
դռներն էլ, հետո դանդաղ բացվում էր դրսի
դուռն ու սրահի աղոտ լուսավորության տակ
կարելի էր տեսնել, թե բացվող դռան տակից

ինչպես են ներս թափանցում սև փոշու ամպե-
րը: Ամբողջ ճանապարհը Սեմ ն անցնում էր
առավելագույն արագությամբ, ու աշխատում
էր հնարավորինս քիչ նայել շուրջը: Ամենուր
մարդկանց ու կենդանիների մ նացորդներ է-
ին, որոնք սարսափելի կերպարանքներ էին
ընդունում մեքենայի լույսի տակ: Կիլանան
գլուխը հենել էր առջևի նստարանի թիկնակին
ու կամքի գերլարումով աշխատում էր չնայել
դուրս: 

Սեմը, չնայած բավականին դժվարությա-
մբ, բայց ի վերջո կարողացել էր համոզել Կի-
լանային:

Վերջապես հեռվում նշմարվեց Ասսարի
վիթխարի ուրվագիծը: Սեմը բացեց հեռակա-
ռավարվող հերմետիկ դարպասներն ու փա-
կեց հակառակ կողմից: Ասսարի դատարկ
միջանցքները պակաս սարսափազդու չէին:
Կիլանան սարսռում էր իրենց ոտնաձայների
ամբողջ շենքում տարածվող արձագանքից:
Կանգ առան տիեզերակայանի դռան մոտ:
Սեմը հավաքեց ծածկագիրն ու դռները դան-
դաղ ետ շարժվեցին: Հեռվում փայլում էր Ակ-
ի արծաթափայլ մարմինը: Կիլանան լուռ
մոտեցավ ու հպվեց սառը մետաղին:

- Վերջ,- շշնջաց,- վերջացավ:

Երբ Ակ-ը դուրս եկավ մթնոլորտի անթա-
փանց ամպի միջից, նրանց դիմաց բացվող
տեսարանը գեղեցիկ ու սարսափելի էր: Երկ-
նաքարը հսկայական չափեր էր ընդունել: Կա-
րելի էր անզեն աչքով տեսնել նրա մակերեսի
բոլոր անհարթությունները: Ակնհայտ էր, որ
մոլորակը չի դիմակայի հարվածին: Իկարոյի
ճակատագիրը վճռված էր: Սեմը երկա՜ր
նայեց մոտեցող երկնային մարմնին:

- Մնաս բարով, Իկարո,- շշնջաց: Հետո շո-
ւռ եկավ Կիլանայի կողմ,- Բարի գիշեր,- տխո-
ւր ժպտաց ու սեղմեց կառավարման
վահանակի կոճակներից մեկը: Լսվեց ներս
թափանցող գազի սվվոցը: Կիլանայի կոպե-
րը ծանրացան:

- Բարի գիշեր,- շշնջաց ու փակեց աչքերը:

***
Գետակի ափին, ճյուղերից պատրաստ-

ված խրճիթի առաջ, մի տղամարդ, ընձառյու-
ծի մորթին ուսերին գցած, լարված հայացքով,
զգուշությամբ մաշկում էր դիմացն ընկած հս-
կա եղջերուն: Քիչ այն կողմ մի կին էր նստած
ու ուռենու ճյուղերից կողով էր գործում: Հեռ-
վից լսվում էր երեխաների ուրախ աղմուկը:

- Կիլանա,- կանչեց տղամարդը,- կողովը
բե՛ր:

Կինը ժպտաց, ու վեր կացավ:

***
Հազարամյակներ անց գիտնականները

գլուխ կկոտրեն բանական մարդու հանկար-
ծակի հայտնվելու առեղծվածը բացահայտե-
լու համար, հարյուրամյակներ շարունակ
հնէաբաններն ապարդյուն կփնտրեն կապ-
կամարդուն ու բանական մարդուն կապող « -
պակասող օղակն» ու չեն գտնի: Ու
անզորությունից հազար ու մի տեսություն կհո-
րինեն՝ մեկը մեկին հակասող ու մեկը մեկից
անհավանական: Ու ոչ ոք այդպես էլ չի իմա-
նա Սեմի ու Կիլանայի պատմությունը, ոչ մեկի
մտքով անգամ չի անցնի, որ տիեզերքի ան-
սահման խորքերում կար մի մոլորակ, ու կար
մի քաղաք Իկարո անունով, որտեղ Գորի Ա-
մեբիսն էր հնչում, որտեղ մարդիկ սիրում ու
ատում էին, ու որտեղ էլ հենց սկիզբ էր առել
երկրային բանականությունը:

Մ ե լ ք ո ն  Ս ի մ ո ն յ ա ն

ԻԿԱՐՈ
9 - ր դ մ ր ց ո ւ յ թ  1 - ի ն  տ ե ղ

êÏÇ½μÁ`  ¿ç  1
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Աղմուկների քաղաք

Հիշողության
աղմկումներ,
միաոտ ու միթևանի
մանուկներ կան`
ներսումս արթուն,
ինքս ինձ հետ
դեռ չպարզված
հաշիվներ կան`
անցած սերեր,
անցած վախեր,
ու կարոտներ,
որ հուշվում են
արդեն միայն
հին նկարից…

Սու՜սսս,սու՜ս,
քնի՛ր,
օրօր,օրոր
Պոյի բոլոր ագռավներին…

***
Կարոտում եմ քեզ
տխուր գիշերներին,
երբ
բառեր չեն լինում ասելու,
և ինձնից կիլոմետրեր

հեռու ձգվող
տներից, մեքենաներից ու

ճանապարհներից
այն կողմ` այն ուրիշի տանը,
ուրիշի կողքին և ուրիշի մասին
երազներ տեսնողի
բառերը, ձայնը,հոտը
լցվում են քիթս, ականջներիս մեջ,
ու կարոտում եմ քեզ ցերեկները,
և հիշում եմ, որ հիշողությունը,
գույնից առավել
համ և հոտ ունի`
ցավացնելու չափ
իրական ու մոտ…
Ու ներսս ինչ-որ ցավից
սկսում է երգել`
այնքան հաշտված,
այնքան տխուր
ու այնքան ըմբոստ…
ոնց սենյակումս

տարածվող ձայնը
Զեմֆիրայի երգի...
և հիշում եմ,
որ միշտ լսում ես նրան,
և հիշում եմ քո սիրելի
երգերը,
սիրելի քաղաքները,
սիրելի գրքերը…
ու չեմ մոռանում
քո սիրելիին…
քեզ հիշում
եմ
բոլոր գիշերներին,
բոլոր ցերեկներն
ու առավոտները...
հիշում եմ,
հիշում եմ
բոլոր օրերին…
ու կարոտում եմ քեզ…

***
Ես կորուստներ չունեմ,
իմը միայն

բացակայություններ են…
ու դու էլ իմ կյանքում
հերթական բացակայությունը

լրացնելու
իզուր փորձ ես միայն…
որովհետև

տարածություններ կան,
որ չեն լցվում
ո՛չ սիրո մասին հորինած սիրուն

պատմություններով,
ոչ էլ ապագայի` մտքում արված

լուսանկարով`
ամուսնու, երկու պստիկների, շան,
աման-չամանի և այլնի ֆոնին,
որ երևի սիրում են հորինել
ինձ պես ռոմանտիկ ու

սովորական
գրեթե բոլոր աղջնակները,
որ կորուստներ չունեն,
այլ միայն հերթական

բացակայություն,
որ փոխարինվում է ինչով ասես,

բայց զուր,
որովհետև

տարածություններ կան,
որ չեն լցվում կյանքում….
պոեզիայով անգամ:

***
Ամենակարևորը հիմա

անունս հիշելն է…
Չգիտեմ` երբ էր` փողոցներում,
մայթերի վրա,
ծանոթ ու անծանոթ

մարդկանց խղճացող
կամ քմծիծաղող հայացքներում,
ոնց հայելում ծռված ,
դիմագիծս էր լողում`
սակայն օտար-օտար…
ու օտար քաղաքի լույսերը,
ստվերները տարան
անգունության հեռուն…
և քաղաքի աղմուկներում,
ձայների մեջ
որոնեցի ու չգտա…
մեծ քաղաքում`
հազարարավոր անուններում
խճճվեցի
ու կորցրի… իմ անունը:

***
Այն ժամանակ, երբ դեռ
հասկանալի էր ինձ
փոքրիկ արջուկների, 
տիկնիկների լեզուն,
աղոթողի պես էի
ձեռքերն իմ երկարում
առաստաղից կախված
լուսե աստղիկներին,
հիմա հավաքել եմ
առաստաղից,տանից
զիզի բիզիները,
բայց դեռ երկարում եմ
աղոթողի նման
իմ ձեռքերը… երկինք:

***
Ասում եմ`դժվար է հիշելը,
բայց մոռանալը` ավելի դժվար…
ասում եմ ` 

վախենում եմ դուրս նայել,
բայց ներսում էլ աղբ է, ցավ է, 

վախ է…
ասում եմ` կարևոր

մտքերը մնում են
տողերի արանքում,
հիշում եմ` մտքերը և երազները

հորինվածքներ են,
որ փլվելու սովորություն ունեն… 

սրտիս:
ասում եմ` անքնությունն էլ երևի
գիշերվա երազն է…
Ասում եմ` շատացել են

ագռավները,
միշտ գիշերով գալիս,
ինչ-որ բան են ասում`
անորոշ ու չար…
հետո հասկանում ու չեմ

հասկանում նրանց,
ասում եմ` Տեր, երևի իմ

աղոթքներն էլ
ագռավների պես են

ականջներիդ հասնում…
ասում եմ` դժվար է

կռռոցները լսել,
ասում եմ, Տեր, հասկանալը

դժվար է…
հասկանում եմ, բայց էլի

ասում եմ` Տեր….

***
Աղմուկների՛ քաղաք,
համր, համր եղար,
գոռոցներս մեռան
շշուկներիդ մեջ լուռ
ու նվաղեց ձայնս
աղմուկներում…
Ու Երևանը ողջ
առած ոտքերիս տակ
ես քայլեցի մենակ,
ու լացեցի մենակ
փողոցներում…
Սև զենքի պես քունքիս
տկտկացին հարցեր,

հարցեր, որոնց ոչ մի
պատասխանող չեղավ:
Աղմուկների` քաղաք,
օտար, օտար եղա
ու վազեցի մենակ
ու կանչեցի իզուր,
բայց իմ կանչի հանդեպ
դու խուլ, դու խուլ եղար,
ու լռեցիր` որպես …
գերեզմանոց:

***
Ցավերի,ցավերի երկրում,
հանդիպեցինք, Սեր իմ,
և հասկացանք իրար
տառապանքի լեզվով,
ու ուզեցիր, որ ես
խեղճությունս նետեմ
քաղաքի բոլոր
պատուհաններին,
ու դու տեսար
մերկությունը հոգուս,
իսկ ես հոգուդ բոլոր
սպիները տեսա…
բայց և այնտեղ անգամ
մենք մնացինք մենակ,
որովհետև կյանքում
ես անկարող եղա
մաշկից ամուր կառչած
մենությունդ պոկել,
իսկ դու այդպես էլ ինձ
չներեցիր, գիտեմ,
կին լինելս երբեք չներեցիր,
ու քաղաքում կրկին
մենք մնացինք մենակ,
ու վազեցինք զատված
փողոցներում ցավի…

***
Սե՛ր իմ, ձեռքս բռնիր,
պահի՛ր ամուր,ամուր,
որ չկորչեմ մենակ
փողոցներում…
սե՛ր իմ, ես ի՞նչ անեմ ,
առանց քեզ ի՞նչ անեմ
մեծ քաղաքում, որը
սովորեցրիր սիրել
քո՛ աչքերով, քո՛ պես,
հենց քո՛ սիրով:
Մեծ քաղաքում, սե՛ր իմ,
ինձ չթողնես մենակ.
մենակ, մենակ մի՛ թող,
չէ որ մենք լավ գիտենք,
որ վախերը բոլոր
փնտրում են մենակ հոգիներին,
որ լափում է նրանց
քաղաքը մեծ,
ու չի խնայում նա
և ոչ ոքի…
Ախր դու լավ գիտես`
ոնց եմ, ոնց եմ հոգնել
վախենալուց….
Ախր մենք լավ գիտենք,
որ քաղաքը մեկ-մեկ
փոքրանում է մարմնին`
ասես լուցկու տուփիկ,
որից էլ ելք չկա…
Սե՛ր իմ, ձեռքս բռնիր
ամուր, ամուր, ամուր,
մի՛ թող, սեր իմ, մենակ
մեծ քաղաքում:

²ÝÇ ÐáíÝ³Ý

ùÇ íñ³ μáëáñ³·áõÛÝ Ã»Éáí Ý³ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ñ
ÇÙ ³Ýí³Ý ëÏ½μÝ³ï³é»ñÁ: ²Ûá°, ÇÙ ¨ á°ã
Ô³½³ ñáëÇ… â·Çï»ë ÇÝãáõª ½·³óÇ, áñ ßÝã³-
é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñë ÏñÏÇÝ ÙÇ³óí»É »Ý Ùáñë
Ù³ñÙÝÇÝ: Ð»Ýó ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ýñ³ ³ñ·³Ý-
¹áõÙ… (¸³ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ñª ³é³çÝ»ÏáõÃÛ³Ý
í»ñ³åñÙ³Ý ³ñÃÝ³óáõÙ):

ÌÝÏ»óÇ Ýñ³ ³éç¨ áõ ëÏë»óÇ ¹³éÝáñ»Ý É³É ¨
ËÝ¹ñ»óÇ Ýñ³Ý ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ãáõË³ ¿É Ô³½³ ñá-
ëÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍ»É:

ÎÛ³ÝùáõÙ ëáíáñ»óÇ ¨ Ñ³ëÏ³ó³. §ºë ÇÝùë
¿É Ù³ñ¹ »Ù μáÉáñÇ ÝÙ³Ý ¨ Ý³Ë³ëï»ÕÍ ÑáÕ³Í-
ÝÇ ÍÝáõÝ¹: ºë ¨ë Ù³ñÙÇÝ »Ù ³é»É Ùáñ ï³ë-
Ý³ÙëÛ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»çª Ù³Íí»Éáí ³ñÛ³Ùμ
ïÕ³Ù³ñ¹áõ ë»ñÙÇó ¨ Ñ³Ù³ï»Õ ùÝÇ ó³ÝÏ³ÉÇ
Ñ³×áõÛùÇó34¦:

§àí áñ ³ïÇ Ñ³Ý¹ÇÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ý³ ÏÉÇÝÇ
Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ ß³íÇÕÝ»ñÇ Ù»ç, ¨ áí áñ »ñÏÛáõÕ ¿
ÏñáõÙ îÇñáçÇó, ëñïáí Ýñ³Ý Ï¹³éÝ³35¦, - ï³Ý-
çáõÙ ¿ñ ËÇÕ×Á, áñÁ Ï³ñ»Ïó³ÝùÇ μ³é ¹Åí³ñ ¿ñ
·ïÝáõÙ Ùáñ ³é³ç:

ºë Ñ³Ùμáõñ»óÇ Ýñ³ ½·»ëïÇ ùÕ³ÝóùÁ, ¨
Ó»éùë ë³Ñ»óñÇ í³ñë»ñÇ íñ³Ûáí, áñáÝó Ù»ç
×»ñÙ³Ï Ù³½»ñ ¿ÇÝ Ñ³ÛïÝí»É:

Ü³ ïñïÙáõÃÛ³Ùμ ¹»åÇ ÇÝÓ ßñçí»ó áõ ³-
ë³ó.

¸áõ ÙÇßï ³Û¹ å»ë »ë í³ñíáõÙ, »ñμ Ù»Õ³íáñ
»ë:

Âáõùë ÏáõÉ ïí»óÇ, Ë»Õ¹í»Éáõ ³ëïÇ×³Ý Ñ³-
½³ óÇ, ³åñáõÙÝ»ñÇó ëÏë»óÇ ¹áÕ¹áÕ³É: Ø³Ûñë
³Ù»Ý ÇÝã Ïé³Ñ»ó: àñå»ë½Ç »ë ³ÝÙËÇÃ³ñáõÃ-
ÛáõÝ ã½·³Ù, Ó¨Ç Ñ³Ù³ñ Ý³ ÷³Ã³Ãí»ó ÇÝÓ: ²-
í»ï³ñ³ÝÁ μ³ó ¹ñí³Í ¿ñ, ¨ »ë μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ
Ï³ñ¹³ óÇ. §î»°ñ: ºÃ» ¸áõ ³Ûëï»Õ »Õ³Í ÉÇÝ»Çñ,
ÇÙ »Õμ³ÛñÁ Ù»é³Í ã¿ñ ÉÇÝÇ36¦: 

î³ÝÁ ù³Ñ³Ý³ÛÇ Ó³ÛÝ Éëí»ó. §øá »Õμ³ÛñÁ
Ñ³ñáõÃÛáõÝ Ï³éÝÇ37¦: (²Û¹ Ëáëù»ñÁ ß÷áÃ»óñÇÝ
ÇÝÓ, »ë íÑ³ïí»óÇ áõ μáñμáùí»óÇ. §ú¯, »Ã»
²ëïí³Í μ³ñ»Ñ³×»ñ ÏáñÍ³Ý»É ÇÝÓ38¦, ³Ëñ
³ÛëåÇëÇ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùμ Ó»éù μ»ñ³Í ³é³çÝ» -
ÏáõÃÛáõÝÁ å³ñ½í»ó ³ÛÝù³Ý Ï³ñ×, Å³Ù³Ý³Ï³-
íáñ ¿ñ): ìßï³ó³Í ï»ëùáí Ù»ÏáõëÇ Ýëï»óÇª
ßáÕáùáñÃáõÃÛ³Ùμ ½ÇÝí³Í, Ý»Ý·, Ëáñ³Ù³ÝÏá-
ñ»Ý ·áñÍ³¹ñí³Í ¹ÇÙ³Ë³Õáí ¨ ëÏë»óÇ Ï³Ý-
Ë³ï»ëáõÃÛáõÝÇó Ññ³ßùÇ ëå³ë»É…

¸é³Ý Ã³Ïáó Éëí»ó: î³ñ³μ³Ëï ÏÇÝÁ μ³½-
Ï³ÃáéÇó »ñ»ñ³Éáí í»ñ Ï³ó³í áõ ¹é³Ý ß»ÙÇÝ
¹ÇÙ³íáñ»ó óñïÇó ¹áÕ³óáÕ áñ¹áõÝ:

Ø³ÛñÇ°Ï, »ë ÉáÕ³É ëáíáñ»óÇ, - ³ë³ó Ô³½³ -
ñáëÁ ¨ Ï³ñ»Ïó³μ³ñ ÇÝÓ  Ý³Û»ó: ¸³ Ñ³Û³óù
¿ñ Ï³ÙñçÇ ï³ÏÇó, áñ ÝÙ³Ý ¿ çñÇ Ñáë³ÝùÇ μ» -
ñ³Í ½áÑÇ Ñ³Û³óùÇÝ: ¶ÉË³Ñ³Ï Ï³Ý·Ý³Í, ³ -
Ù³ã»Éáíª ³ñï³μ» ñ»óÇ Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý å»ë.    

Ø»ñ »ñÏáõëÇó ¨ Ñáë³ÝùÇÝ ÁÝ¹¹»Ùª Ý³ ³é³-
çÇÝÁ ÉáÕ³ó… §²ñ¹Ûá±ù Ý³ ÝáñÇó ·»ñ³½³Ýó»ó
ÇÝÓ¦…

ºë ÍÝÏÇ Çç³ »Õμáñë ³éç¨, ÝáñÇó ·ñÏ»óÇ
Ýñ³ áïù»ñÁ áõ ÑÇß»óÇ Ù»ñ ÍÝáõÝ¹Á:

§¶Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ ÁÙμáëï³ó³í ËáñÑñ¹³ -
íáñÁ ×³ Ý³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó ³ÛÝå»ë, áñ ãÏ³-
ñáÕ³ó³í Ñ³ëÏ³Ý³É ²ëïÍá ³ñ³ÍÇ á°ã ëÏÇ½μÁ,
á°ã í»ñçÁ¦:

ºí Ñ³ëÏ³ó³. ³ é³çÝ»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ »Õ-
μáñë Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ Ý»Ý·áõÃ-
ÛáõÝ ¿ñ: 

---------------------------------------------------

1. ÄáÕáíáÕ 3, 11:
2. ²ÏÝ³ñÏíáõÙ ¿

³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ²¹³ÙÇ
³ñ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ:

3. úÓÇ ÙÇçáóáí Ù³ñ¹áõ
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÁ.
§·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÁ¦
ë³ï³Ý³ÛÇ ÏáÕÙÇó
(Ñ»Õ.):

4. ºñ³Åßï³Ï³Ý
íÇñïááõ½ åÇ»ë:

5. ºñ³Åßï³Ï³Ý ÑÇÝ
·áñÍÇù: ¸³ßÝ³ÙáõñÇÝ
Ý³Ëáñ¹áÕ:

6. ÄáÕáíáÕ 3, 18:
7. (ÐáõÝ³ñ»Ý an

ÅËï³Ï³Ý ³Í³ÝóÇó,
algosª ó³í):

8. ´ÇμÉÇ³Ï³Ý
å»ñëáÝ³Å, áõÙ
øñÇëïáëÁ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇó
Ñ³ñáõÃÛáõÝ ïí»ó:
(ä³ïÙí³ÍùáõÙ
Ô³½³ñáëÁ ¨ë
ËáñÑñ¹³Ýß³Ý³Ïáñ»Ý
Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇëª áñå»ë
Ù³ÑÇó ÷ñÏí³Í Ñ»ñáë):

9. Ðáμ 41:
10. ÆÙ³ëïÝáõÃÛáõÝ

êáÕáÙáÝÇ, ·ÉáõË 7:
11. ºñÏñáñ¹ ûñÇÝ³ó, 32:

12. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
13. ²é³Ï³ó, ·É. 20:
14. ÄáÕáíáÕ 4,9:
15. ºñÏñáñ¹ ûñÇÝ³ó:
16. ²é³Ï³ó, ·É. 20:
14. ºñÏñáñ¹ ûñÇÝ³ó:
18. Ô¨ï³óíáó 26, 3:
19. ÄáÕáíáÕ 10, 8:
20. Ðáμ 39, 12:
21. ÄáÕáíáÕ 3, 9:
22. ´³ñáõù, ·É. 33:
23. ÄáÕáíáÕ 4, 2:
24. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
25. ºñ»ÙÇ³ 4, 8:
26. Ðáμ 41, 18:
27. Ðáμ 41, 11:
28. ÌÝÝ¹áó 4:
29. Ðáμ 7, 4:
30. ºñÏñáñ¹ ûñÇÝ³ó 17,

1:
31. ÌÝÝ¹áó 4, 9:
32. ÄáÕáíáÕ 1, 14:
33. ìñ³ó³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ

ï³ñ³½ ïÕ³Ù³ñ¹áõ
Ñ³Ù³ñ:

34. ÆÙ³ëïáõÃÛáõÝ
êáÕáÙáÝÇ, ·É. 7, 1-3

35. êÇñ³ù 21, 7:
36. ²í»ï³ñ³Ý Áëï

ÐáíÑ³ÝÝ»ëÇ 11, 21:
37. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ. 11, 23:
38. Ðáμ, ·É. 6:
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ìàÜ öÆÈÆÎÚ²Ü
Ñ³Û Ñáñ ¨ ³ Ù»ñÇÏáõÑÇ Ùáñ ½³ í³Ï,
μ³ Ý³ëï»ÕÍ, Ã³ñ·Ù³ÝÇã,  ÏÇÝá-
é»ÅÇëáñ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿
Ï³ï³ñáõÙ ë³ÝëÏñÇïÇó ³Ý·É»-
ñ»Ý: ´Ý³ÏíáõÙ ¿  ÈáÝ¹áÝáõÙ

Ø»Ï ûñáõÙ
³ÕμÛáõñÝ»ñÁ Éé»óñÇÝ ù³ñ»ñáí,
Ù»Ï ûñáõÙ
³Û·ÇÝ»ñÝ áõ ¹³ßï»ñÁ 

ï³ÏÝáõíñ³ »Õ³Ý,
Ù»Ï ûñáõÙ
Ù»Ýù åáÏí»óÇÝù »ñÏñÇó£

²Ûëï»Õ ïáõÝÝ ¿,
áñ »ñμ»ù ãÇ »Õ»É,
ÏáõÛñ ïáõÝÁ, ïáõÝÁ ÉéáõÃÛ³Ý.
μ³°ó ³ñ³ ¹áõéÁ, Éáõë³ÙáõïÝ»ñÁ μ³°ó ÃáÕ,
ÝëïÇ°ñ ÙÇ ùÇã
³ñ¨Ç ï³Ï£
²Ûëï»Õ ÙáËÇñáí ÷áñ³·ñí³Í ·ÇñùÝ ¿ ³Ûñí»É,
·ÇñùÁ, áñ ·áõß³ÏáõÙ ¿ñ
áÕç ·³ÉÇùÁ£
ØáËÇñª ·ñùÇ ÏáÕÇÝ,
ÙáËÇñª ·ñùÇ ¿ç»ñÇÝ.
Ýñ³ ¿ç»ñÁ Ù³Ñáí »Ý
¹³ñë¹³ñëí³Í£

Ø»Ï ûñáõÙ
¹áõ åáÏí»óÇñ ÇÝÓÝÇó,
Ù»Ï ûñáõÙ
ë»ñÁ í»ñç³ó³í£
ÆÙ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ ¨ ùá ³ñÛáõÝÁ
ù³ñ ¹³ñÓ³Ý,
áñå»ë½Ç ó³Í ÁÝÏÝ»Ý£
ÀÝÏÝ»Ý, ÁÝÏÝ»Ý, ÁÝÏÝ»Ý
Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇ
μáÉáñ ûñ»ñÇ ¨ ·Çß»ñÝ»ñÇ ÙÇçáí£

²Ý·É»ñ»ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ý»ó ²ðÌìÆ ´²ÊâÆÜÚ²ÜÀ

üñ»¹ Ú³Ýó: ÌÝí»É ¿
ÑÇÝ ·» ñáñ¹ ·³ É³Ï ïÇ Ï³ Ï³Ý
óÇÏ ÉÇ 1986 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ` Ñ³ -
Ù³ Ó³ÛÝ G ë»Ï ïá ñÇ Ð» ÉÇáë
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç û ñ³ óáõÛ óÇ:
ä³ï Ï³ ÝáõÙ ¿ §³ ñ³ ñÇã¦
é³ë ë³ ÛÇÝ: êï»Õ Í»É ¿ ³ß -
Ë³ñÑ Ý»ñ ¶³ É³Ï ïÇ Ï³ ÛÇ V,
M ̈ N ë»Ï ïáñ Ý» ñáõÙ: ì³Ë -
×³Ý í»É ¿ 79 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ` Ñ³ -
Ù³ Ó³ÛÝ V ë»Ï ïá ñÇ ²É ý³
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç î»É É³ Ùá Éá ñ³ -
ÏÇ û ñ³ óáõÛ óÇ:

§Ü³ ß³ï É³í μ³ ÉÇÏ ¿ñ:
êÇ ñáõÙ ¿ñ Ë³ Õ³É ÷áù ñÇÏ
½ÇÝ íá ñÇÏ Ý» ñÇ ¨ Ëá ñ³ Ý³ñ -
¹ÇÏ Ý» ñÇó Ï³ éáõó í³Í ù³ -
Õ³ù Ý» ñÇ Ñ»ï: ÐÇÝ·
ï³ ñ» Ï³ ÝáõÙ ³ é³ çÇÝ ³Ý -
·³Ù ÝÏ³ ï» óÇÝù, áñ Ýñ³
Ï³ éáõ ó³Í ù³ Õ³ù Ý» ñáõÙ
Ë³ Õ³ ÉÇù ½ÇÝ íáñ Ý» ñÁ
ëÏëáõÙ »Ý ß³ñÅ í»É: Üñ³Ý
í»ñó ñ» óÇÝ Ñ³ ïáõÏ ûÅï -
í³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ áõ Ý» óáÕ » -

ñ» Ë³ Ý» ñÇ ¹åñáó: î³ëÁ ï³ ñÇ ³Ýó Ý³ ¹³ñ Ó³í ³ ñ³ ñÇã
¨ áõÕ¨áñ í»ó Ñ» éáõ ·³ É³Ï ïÇ Ï³ Ï³Ý ÃéÇã ùÇ` Ýáñ ³ß Ë³ñÑ -
Ý»ñ ³ ñ³ ñ» Éáõ: üñ» ¹Á Ù»ñ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ å³ñ Í³ÝùÝ ¿: Üñ³ -
Ýáí ÑÇ³ ó³Í »Ý » Õ»É ÇÙ μá Éáñ ³ Ùáõ ëÇÝ Ý» ñÁ, ¨ Ý³, ³Ý ßáõßï,
³ Ù» Ý³ ï³ Õ³Ý ¹³ íáñÝ ¿ ÇÙ μá Éáñ ½³ í³Ï Ý» ñÇó.... ³ Ù» Ý³ -
ï³ Õ³Ý ¹³ íáñÝ ¿ñ... ã»Ù Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ Ñ³ Ù³ Ï»ñå í»É Ýñ³
Ù³Ñ í³Ý Ñ»ï: ØÇßï Ùï³ ÍáõÙ »Ù, áñ Ý³ Ï»Ý ¹³ ÝÇ ¿, ÇÝã-áñ
ï»Õ ïÇ» ½»ñ ùáõÙ...:

ºë ÑÇ ßáõÙ »Ù Ýñ³Ý í»ñ çÇÝ ³Û óÇ Å³ Ù³ Ý³Ï: ²Û¹ û ñÁ
ÍÝíáõÙ ¿ñ Ýñ³ ùë³Ý í» ó» ñáñ¹ »Õ μ³Û ñÁ, ¨ »ë ãáõ Ý» ó³ ß³ï
Å³ Ù³ Ý³Ï Ýñ³ Ñ»ï ½ñáõ ó» Éáõ: ´³Ûó ÑÇ ßáõÙ »Ù Ýñ³ »ñ ç³ -
ÝÇÏ ¹»Ù ùÁ: ²÷ ëáë, »ë ß³ï ÃáõÛÉ ¿Ç ³ í» ÉÇ áõ ß³ ¹Çñ ÉÇ Ý» Éáõ
Ñ³ Ù³ñ, Ý³ ³ ëáõÙ ¿ñ, áñ Ï³ ÇÝã-áñ Ù» ÏÁ, ß³ï Ñ» éáõ, ¨ áñ
³Û¹ ÇÝã-áñ Ù» ÏÁ ëå³ ëáõÙ ¿ Ýñ³Ý... ³÷ ëáë...¦

üñ»¹ Ú³Ý óÇ Ù³Û ñÁ

§ ä³ï Ù»É üñ» ¹Ç Ù³ ëÇ±Ý:
¸»... Ý³ ï³ Õ³Ý ¹³ íáñ ¿ñ: â¿Ç ³ ëÇ, áñ Ýñ³ Ùáï

ëï³ó íáõÙ ¿ÇÝ ³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ ïáõÏ ³ß Ë³ñÑ Ý»ñ, μ³Ûó Ý³
³ÛÝ ù³Ý Ñ»ßï ¿ñ ³ ÝáõÙ ³Û¹ ·áñ ÍÁ: Ü³ áõÕ Õ³ ÏÇ Ñ³ ×áõÛù ¿ñ
ëï³ ÝáõÙ Çñ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇó, Ñ³Ý·ë ï³ ÝáõÙ ¿ñ:

´³ ó³ éáõÃ ÛáõÝ ¿ Ï³½ ÙáõÙ î»É É³ Ùá Éá ñ³ ÏÁ: ²ÛÝ ëï»Õ Í» -
Éáõ Å³ Ù³ Ý³Ï üñ» ¹ÇÝ áã áù ã¿ñ ï»ë ÝáõÙ, Ý³ Ïá ñáõÙ ¿ñ ³ -
ÙÇë Ý» ñáí, ÇëÏ Ñ³ÛïÝ í» ÉÇë ËÇëï ×Ýßí³Í áõ ï³Ýç í³Í
ï»ëù ¿ñ áõ Ý» ÝáõÙ: î»É É³Ý »ñ¨Ç Ýñ³ ÙÇ³Ï ³ß Ë³ñÑÝ ¿, áñÝ
³ã ùÇ ¿ ÁÝÏ ÝáõÙ Ûáõ ñ³ Ñ³ ïáõÏ μÝáõÃ Û³Ùμ ¨ Ï»Ý ëá Éáñ ïáí: ² -
í³ñ ïÇó Ñ» ïá »ñ Ï³ñ Å³ Ù³ Ý³Ï ¿ñ áõß ùÇ ·³ ÉÇë... ÆëÏ Áëï
Çë` ³Û¹ å»ë ¿É áõß ùÇ ã» Ï³í:

²Û¹ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇó ¿ñ, »ñμ üñ» ¹Á ëÏë»ó Ëá ë³É å³ ïÇ
Ù³ ëÇÝ: Ü³ ³ ëáõÙ ¿ñ, áñ Çñ ÏáÕ ùÇÝ ÙÇßï Ï³ ÙÇ å³ï, á ñÇÝ
ÇÝ ùÁ Ñ»Ý íáõÙ ¿: ² í» ÉÇ ³Ý Ï»ÕÍ ñá å» Ý» ñÇÝ üñ»¹Ý ³ ëáõÙ ¿ñ,
áñ Ñ³ñ í³ ÍáõÙ ¿ ³Û¹ å³ ïÇÝ ·ÉËáí... ã·Ç ï»Ù: Î³ñ ÍáõÙ »Ù`
³Ûë ³ Ù» ÝÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùÁ Ýñ³ ×³ Ý³ å³ñ Ñáñ ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó
Ù»ÏÝ ¿ñ ¹» åÇ S ë»Ï ïáñ...¦

Úá³ ÏÇÙ ì³Ý` üñ»¹ Ú³Ý óÇ Ùï» ñÇÙ ÁÝ Ï»ñ Ý» ñÇó Ù» ÏÁ: 

§ú¯, ¹áõù ³Û¹ åÇ ëÇ μ³Ý ã»ù ï» ë»É áõ ã»ù ¿É ï»ë ÝÇ, ³Û -
¹Ç ëÇ μ³Ý ãÇ » Õ»É áÕç ·³ É³Ï ïÇ Ï³ ÛáõÙ, ÇÝ ãÇ± Ù³ ëÇÝ »ù ¹áõù
Ëá ëáõÙ: àÕç î ë»Ï ïáñÝ ¿ñ μ³Ù μ³ ëáõÙ ³Ûë ³ Ù» ÝÇ Ù³ -
ëÇÝ:à ñáß Ùá Éá ñ³Ï Ý» ñáõÙ ¹³ ÁÝ ¹áõÝ í»ó áñ å»ë ²ëï í³ Í³ -
ÛÇÝ Ñ³Ûï ÝáõÃ ÛáõÝ áõ ÑÇÙù ¹ñ»ó Ýáñ ÏñáÝ Ý» ñÇ ³ é³ ç³ ó Ù³Ý:
ä»ïù ¿ñ ÉÇ Ý»É üñ»¹ Ú³Ý óÇ å»ë Ë»ÝÃ, áñ å»ë ½Ç ÝíÇ ñ»É
î»É É³ ÛÇ ÝÙ³Ý ÏÝá çÁ ÙÇ ³Ù μáÕç ³ëïÕ: Î³ ñá±Õ »ù ³Û¹ åÇ -
ëÇ μ³Ý å³ï Ï» ñ³ó Ý»É: ØÇ ³Ù μáÕç ³ëïÕ: ÀÝ ¹³ Ù» ÝÁ ÙÇ
ÏÝáç Ñ³ Ù³ñ, áõÙ ï» ë»É ¿ñ ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ ÙÇ ù³ ÝÇ ³Ý ·³Ù: ì³ -
Ë» Ý³Ù, ³ÛÉ¨ë ã»Ý ÉÇ ÝÇ ³Û¹ åÇ ëÇ ïÕ³ Ù³ñ ¹ÇÏ:

²ëï ÕÇ ³ é³Ýó ùÁ ÷á Ë» ÉÁ éÇë Ï³ ÛÇÝ ·áñÍ ¿, » Ã» ¹áõù
ã·Ç ï»ù, ¹³ ³Ý ã³÷ íï³Ý ·³ íáñ ¿ñ, μ³Ûó ÙÇ³ÛÝ áã üñ» ¹Ç
Ñ³ Ù³ñ... ã¿¿¿¿, ã¿, ëÇ ñ» ÉÇë, ³Û¹ åÇ ëÇ ïÕ³ Ù³ñ ¹ÇÏ ³ÛÉ¨ë ã»Ý
ÉÇ ÝÇ...

ÆëÏ î»É É³±Ý:
ØÇ° Ñ³ñó ñ»ù ÇÝÓ Ýñ³ Ù³ ëÇÝ, »ë Ïáñó ÝáõÙ »Ù ÇÝù Ý³ -

ïÇ ñ³ å» ïáõÙë, ÙÇ° ½³Û ñ³ó ñ»ù ÇÝÓ¦:
æ³ Û³ Èáå` Ïáõñ ïÇ ½³ Ýáõ ÑÇ

§ÀÝ¹ Ñ³Ý ñ³ å»ë Ñ³ñ ó³ Ï³ ÝÇ ï³Ï ¿ñ ¹ñí³Í Ýñ³ Ù³ë -
Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý åÇ ï³ Ý» ÉÇáõÃ Ûáõ ÝÁ: ²ÛÝ, ÇÝã ÇÝ ùÁ Ï³ ï³ ñ»É
¿ñ î ë»Ï ïá ñáõÙ, áõÕ Õ³ ÏÇ ³Ý Ï³ñ ·áõÃ ÛáõÝ ¿ñ, Ï³ ÝáÝ Ý» ñÇ
Ñ³Ý ¹»å ³ñ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ Ï³Ý í» ñ³ μ»ñ ÙáõÝù ¨ Ëá ñÇÝ ³Ý å³ -
ï³ë Ë³ Ý³ï íáõÃ Û³Ý ¹ñë ̈ á ñáõÙ: ¸ñ³ ÝÇó Ñ» ïá ¿É Ïá ñ»É ¿ñ
Çñ μá Éáñ ³ ÉÇù Ý» ñáí áõ Ï³ å» ñáí Ñ³Ý ¹»ñÓ, ÙÇ ù³ ÝÇ ³ ÙÇë
ß³ ñáõ Ý³Ï, áã ù»½ ½·áõ ß³ óáõÙ, áã ù»½ Ý» ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, áã
ù»½ Ñ³ñ ·³Ýù....È³í ¿, áñ Ù»Ýù ÁÝ¹ Ñ³Ý ñ³ å»ë ÁÝ ¹áõ Ý» óÇÝù

Ýñ³Ý áõ Ýáñ ß³Ýë ïí» óÇÝù ¹ñë ̈ á ñí» Éáõ: ÆëÏ ¹³ Ù»ñ ÏáÕ -
ÙÇó ÏñÏÝ³ ÏÇ éÇë Ï ¿ñ, ù³ ÝÇ áñ üñ» ¹Á ÝÙ³Ý ã¿ñ Ç ñ»Ý ³Û¹
³ Ù» ÝÇó Ñ» ïá: ²Ý í»ñç Ëá ëáõÙ ¿ñ Çñ å³ ïÇ Ù³ ëÇÝ, áñÝ Çμñ
Ï³ éáõ ó»É ¿ñ Ñ»Ýó ÇÝùÁ, Çñ ÏáÕ ùÇÝ, ÇÝã-áñ μ³ ÝÇó å³ßï -
å³Ý í» Éáõ Ñ³ Ù³ñ:

º Ã» ¹áõù ã»ù Ï³ ï³ ÏáõÙ ³Û¹ Ñ³ñ óÁ ï³ Éáí, ³ å³ å³ -
ï³ë Ë³ Ý»Ù` àâ, Ýñ³ ÏáÕ ùÇÝ áã ÙÇ å³ï »ë ÇÝùë ÇÙ ³ã ù» -
ñáí ã»Ù ï» ë»É...àõ ½áõ±Ù »ù Ç Ù³ Ý³É ÇÙ Ï³ñ ÍÇ ùÁ:

îÕ³Ý áõÕ Õ³ ÏÇ Ç ñ³ñ ¿ñ Ë³é Ý»É áõ Õ» ÕÇ Í³É ù» ñÁ, ³Û¹ -
ù³Ý μ³Ý:

Æ Ñ³ñ Ï», Ýñ³ Ù³ ÑÁ ó³ í³ ÉÇ ¿ μá Éá ñÇë Ñ³ Ù³ñ, μ³Ûó Ç±Ýã
Ï³ ñáÕ »ë ³ Ý»É: ²Û¹ åÇ ëÇÝ ¿ ÏÛ³Ý ùÁ: ÜáõÛ ÝÇëÏ §³ ñ³ ñÇã Ý» -
ñÇ¦ Ñ³ Ù³ñ¦:

è³¹ ÙáõÝ¹ ¸Çáë äñ» ÙÇáõÙ` üñ»¹ Ú³Ý óÇ Õ» Ï³ í³ ñÁ:

§² Ûá, »ë ÑÇ ßáõÙ »Ù ³Û¹ ½áõÛ ·ÇÝ: ÖÇßïÝ ³ ë³Í` ·ÉËÇ ¿Ç
ÁÝ Ï»É, áñ ÇÙ ÑÛáõ ñ³ Ýá óáõÙ μÝ³Ï íáõÙ ¿ §³ ñ³ ñÇã¦: ¸Åí³ñ
ÏÉÇ Ý»ñ ·ÉËÇ ãÁÝÏ Ý»É: Ü³ Çë Ï³ Ï³Ý Ññ³ßù Ý»ñ ¿ñ ·áñ ÍáõÙ
ÑÛáõ ñ³ Ýá óÇ μ³ ÏáõÙ, ëï»Õ ÍáõÙ ¿ñ Ýáñ Í³ ÕÇÏ Ý»ñ, á ñáÝù áõ -
Ý»ÇÝ ³ ¹³ Ù³Ý ¹Ç å»ë ÷³Û ÉáÕ Ã»ñ ÃÇÏ Ý»ñ ¨ ëÏëáõÙ ¿ÇÝ Ù» Õ» -
¹³ ÛÇÝ Ó³Û Ý»ñ Ñ³ Ý»É ³ëï ÕÇ ßá Õ» ñÇ ï³Ï:

Üñ³Ýù ÙÝ³ óÇÝ Ù»½ Ùáï »ñ Ïáõ ³ ÙÇë: ØÇßï ÙÇ³ ëÇÝ
¿ÇÝ, » Ã» ãÑ³ß í»Ýù ³ÛÝ å³ Ñ» ñÁ, »ñμ §³ ñ³ ñÇ ãÁ¦ Ññ³ßù Ý»ñ
¿ñ ·áñ ÍáõÙ μ³ ÏáõÙ: Ü³ ¹³ ³ ÝáõÙ ¿ñ ·Ç ß» ñáí, áñ å»ë ½Ç ³ -
Ý³ÏÝ Ï³É Ù³ ïáõ óÇ Çñ ½áõÛ ·ÇÝ: ² Ûá, Ýñ³ ³ Ýáõ ÝÁ î»É É³ ¿ñ:

ÆÝã åÇ ëÇ±Ý ¿ñ Ý³: Ð» ï³ùñ ùÇñ ¿, μ³Ûó ³Õç Ï³ Ù³ ëÇÝ
·ñ» Ã» á ãÇÝã ã»Ù ÑÇ ßáõÙ, áõÕ Õ³ ÏÇ ³Õ çÇÏ ¿ñ, áã ÙÇ ³ñ ï³ ëá -
íáñ μ³Ý... » Ã» ãÑ³ß í»Ýù ³ã ù» ñÁ: ² Ûá, Ýñ³ ³ã ù» ñÁ »ë ÑÇ -
ßáõÙ »Ù: ¸ñ³Ýù Ï³ Ý³ã ¿ÇÝ: àã ëá íá ñ³ Ï³Ý Ï³ Ý³ã: ¸ñ³Ýù
ã³ ÷Çó ¹áõñë Ï³ Ý³ã ¿ÇÝ ¨... áã: ¸Åí³ñ ÏÉÇ ÝÇ ¹³ ÝÏ³ ñ³· -
ñ»É: 

ì»ñ çÇÝ û ñ» ñÇÝ Ýñ³Ýù íÇ ×áõÙ ¿ÇÝ: â»Ù Ï³ñ ÍáõÙ, áñ
Ýáñ Ù³É ½áõÛ ·Á Ï³ ñáÕ ¿ »ñ Ïáõ ³ ÙÇë ³å ñ»É ³ é³Ýó íÇ ×» Éáõ:
¸³ í»ñç Ç í»ñ çá ³Ý Ýáñ Ù³É ÏÉÇ Ý»ñ: Üñ³Ýù Ñ» é³ ó³Ý ÙÇ³ -
ëÇÝ:

ä³±ï:
àã, å³ ïÇ Ù³ ëÇÝ Ýñ³Ýù ã¿ÇÝ Ëá ëáõÙ: â»Ù ÑÇ ßáõÙ¦:

ÞÇ Ùá Ý³ Ø³É Û³Ýó` ÑÛáõ ñ³ Ýá óÇ ïÇ ñáõ ÑÇ

§üñ»¹ Ú³Ý óÁ ï³ Õ³Ý ¹³ íáñ ×³ñ ï³ ñ³ å»ï ¿ñ: â»Ù
áõ ½áõÙ áñ¨¿ Ï»ñå ·» ñ³· Ý³ Ñ³ ï»É Ýñ³ ³ñ Å³ ÝÇù Ý» ñÁ,
μ³Ûó Ý³ Ç ñáù Ï³ ñáÕ ¿ñ Ï³ éáõ ó»É ÙÇ ³Ù μáÕç ù³ Õ³ù, á ñÁ
Ï·ïÝí»ñ ³ÛÉ íÇμ ñ³ óÇáÝ Ñ³ ×³ Ë³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ù»ç, ù³Ý
¶³ É³Ï ïÇ Ï³Ý: ¸³, Ñ³ Ù» Ý³ÛÝ ¹»åë, ÙÇ³Ï μ³ ó³ï ñáõÃ -
ÛáõÝÝ ¿ ³ÛÝ ³ Ù» ÝÇ, ÇÝã ï» ÕÇ ¿ áõ Ý» ó»É ³Û¹ » ñÇ ï³ ë³ñ ¹Ç
Ñ»ï: ºë Ç ñáù ß³ï »Ù ó³ íáõÙ Ýñ³ Ñ³ Ù³ñ¦:

ÈÇáÝ Þï³ï μ»ñ·` ×³ñ ï³ ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ù³ ·Çëï ñáë

§Æ±Ýã »ù áõ ½áõÙ Ç Ù³ Ý³É: ÆÝ ãáõ± Ñ³Ý ·Çëï ã»ù ÃáÕ ÝáõÙ
ÇÝÓ:

àã, Ù»Ýù » ñ» Ë³ Ý»ñ ãáõ Ý»Ýù:
¸áõù ³Ýó ÝáõÙ »ù μá Éáñ ë³Ñ Ù³Ý Ý» ñÁ:
ä³ ïÁ, å³ ïÁ... ¼½íáõÙ »Ù »ë Ýñ³ ÝÇó ¿É, Ýñ³ å³ ïÇó

¿É: ²Û¹ ù³Ý ëïá ñ³ óáõÙ Ý»ñ, ³Û¹ ù³Ý ³ñ Ñ³ Ù³ñ Ñ³Ýù... Üñ³
·ÉËÇ íñ³ Ñ³ÛïÝ íáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñ í³ ÍÇ Ñ»ï ù»ñ ³ Ù»Ý ·Ç ß»ñ -
í³ ÝÇó Ñ» ïá, ³ Ù»Ý ·Ç ß»ñ, »ñμ Ù»Ýù ÉÇ ÝáõÙ ¿ÇÝù ÙÇ³ ëÇÝ:

¸³ ëïá ñ³ óáõ óÇã ¿, ËÝ¹ñáõÙ »Ù, Ñ³Ý ·Çëï Ãá Õ»ù ÇÝÓ:
² é³Ýó ³ÛÝ ¿É »ë ï³ é³ åáõÙ »Ù: ä³ï Ï» ñ³ó ñ»ù, » Ã» Ó»½
Ñ»ï ùÝ» Éáõó Ñ» ïá ÇÝã-áñ Ù» ÏÁ ·Ý³ áõ ·Éáõ ËÁ å³ ïáí ï³...
Î³Ý ã»°ù μ ÅÇßÏ Ý» ñÇÝ, ÃáÕ ÇÝÓ Ñ³Ý·ë ï³ó ÝáÕ ëñëÏ»Ý: ¾É ã»Ù
áõ ½áõÙ å³ ï³ë Ë³ Ý»É Ó»ñ Ñ³ñ ó» ñÇÝ:

´ÅÇ°ßÏ¦:
Î³é Ý» É³ ¹» èÇ»É Ïá` üñ»¹ Ú³Ý óÇ ÏÇ ÝÁ

§î»É É³Ý áõÕ Õ³ ÏÇ ÷³Ë»É ¿, ¹ñ³ ÝáõÙ »ë áã ÙÇ Ï³ë Ï³Í
ãáõ Ý»Ù: ì»ñ çÇÝ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ Ý³ ³ ÝÁÝ¹ Ñ³ï μá Õá ùáõÙ
¿ñ ÇÝã-áñ Ù» ÏÇ Ñ» ï³åÝ ¹áõÙ Ý» ñÇó áõ Ï³ñ Í»Ù ³Û¹ áÙÝ Ù» -
ÏÁ μ³ í³ Ï³ ÝÇÝ ³½ ¹» óÇÏ ïÇå ¿ñ: î»É É³Ý ³ÛÝ ³Õ çÇÏ Ý» ñÇó
ã¿ñ, áí ù»ñ ÏÑ³Ý ¹áõñ Å»ÇÝ ï» éá ñÇ »Ý Ã³ñÏ í» ÉÁ: Ü³ Ñ³ë -
ï³ï Ï³Ù ÷³Ë »É ¿ ³ÛÉ ë»Ï ïáñ, Ï³Ù ÷á Ë»É ¿ μá Éáñ Ñ³ï -
Ï³ ÝÇß Ý»ñÝ áõ ³Ý ó»É ÁÝ¹ Ñ³ ï³Ï: ¸ñ³ ÝÇó ³ í» ÉÇ
Ñ³ í³ Ý³ Ï³Ý μ³Ý ãÏ³:

ÐÁ±:
¸»...Ü³ »ñ ç³ ÝÇÏ ¿ñ á ñáß Å³ Ù³ Ý³Ï, ¹³ ³ÝÅË ï» ÉÇ

÷³ëï ¿: â»Ù Ï³ ñáÕ ³ ë»É, ÇÝ ãáõ ¿ ³ Ù»Ý ÇÝã ³Ûë å»ë ëï³ó -
í»É: ²Û¹ ³½ ¹» óÇÏ ïÕ³Ý ¿É: ÆÝã å»±ë ¿ñ Ýñ³ ³ Ýáõ ÝÁ: üñ»±¹:
²Û¹ üñ»¹Ý ¿É í³ ïÁ ã¿ñ »ñ¨áõÙ: Ð³ Ù» Ý³ÛÝ ¹»åë, ¹³ ï» Éáí
³ÛÝ ³ Ù» ÝÇó, ÇÝã å³ï ÙáõÙ ¿ñ î»É É³Ý...ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ Ñ» ï³åÝ -
¹áõÙ Ý» ñÁ...¶Ç ï»ù, »ñ μ»ÙÝ å»ïù ¿ áõÕ Õ³ ÏÇ ³ é³ç ·Ý³É áõ
í»ñç: ÎÛ³Ý ùÁ »ñ μ»ÙÝ ÷³ ÏáõÙ ¿ μá Éáñ ×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñÁ, μ³ -
óÇ ³ é³ç ï³ Ýá ÕÇó: ä»ïù ¿ áõ ñ»ÙÝ ß³ñÅ í»É ³ é³ç, ³Û É³ -
å»ë Ïμ³Ë í»ë å³ ï» ñÇ¦:

êÛáõ ÈÇ³` î»É É³ ÛÇ ùáõÛ ñÁ

§àõ ³ ë³ó î» ñÁ, áñ ß³ ñ»Ýù å³ ïÁ` áñ å»ë ³ ½³ ïáõÃ -
ÛáõÝ ã³ ñÇó áõ å³ßï å³Ý ³Ýó Û³ ÉÇó¦:

üñ»¹ Ú³Ý óÇ ÏáÕ ÙÇó V ê»Ï ïá ñÇ ²É ý³ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áõÙ
ëï»ÕÍ í³Í î»É É³ Ùá Éá ñ³ ÏÇ ÏñáÝ Ý» ñÇó

Ù» ÏÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ¹á· Ù³Ý

§üñ»¹ Ú³Ý óÇ Ù³ñÙ ÝÇ íñ³ Ñ³Ûï Ý³ μ»ñ í»É »Ý μ³½ Ù³ -
ÃÇí íÝ³ë í³Íù Ý»ñ: ²Ù μáÕ çá íÇÝ ÷ßñí³Í ¿ ·³Ý ·Á, Ïáïñ -
í³Í »Ý ëïá ñÇÝ í»ñ çáõÛÃ Ý» ñÇ μá Éáñ áë Ïáñ Ý» ñÁ` μ³ óÇ
Ù³ï Ý» ñÇó, ³Ù μáÕ çá íÇÝ ÷ßñí³Í ¿ ÏñÍù³ í³Ý ¹³ ÏÁ, ³Ù -
μáÕ çá íÇÝ íÝ³ë í³Í »Ý í» ñÇÝ í»ñ çáõÛÃ Ý» ñÇ áë Ïáñ Ý» ñÁ:
Àëï ³ Ï³ Ý³ ï»ëÝ » ñÇ` üñ»¹Ý áõÕ Õ³ ÏÇ Ï³Ý· Ý³Í ¿ñ ï» Õ³ -
óÇ ó» Õ» ñÇó Ù» ÏÇ å³ß ï³ ÙáõÝ ù³ ÛÇÝ í³Û ñáõÙ, »ñμ Ñ³Ý Ï³ñÍ
ÏïñáõÏ ÁÝ Ï»É ¿ ·»ï ÇÝ áõ ë³ é»É: Ð³ß íÇ ³é Ý» Éáí ²É ý³ Ñ³ -
Ù³ Ï³ñ ·Ç ·ñ³ íÇ ï³ óÇáÝ å³Û Ù³Ý Ý» ñÁ` ÝÙ³ Ý³ ïÇå Ù³ ÑÁ
ãÇ Ï³ ñáÕ μ³ ó³ïñ í»É é³ óÇá Ý³É í»ñ Éáõ ÍáõÃ Û³Ùμ: Ø³ñÙ ÝÇ
³Û¹ åÇ ëÇ íÝ³ë í³Íù Ý»ñ Ï³ ñáÕ ¿ÇÝ ³ é³ ç³ Ý³É ÙÇ³ÛÝ Ù»Í
μ³ñÓ ñáõÃ Ûáõ ÝÇó ÁÝÏ Ý» Éáõ ¹»å ùáõÙ: 

Ð³Ûï ÝÇ ¿, áñ üñ»¹ Ú³Ý óÁ í»ñ çÇÝ ßñç³ ÝáõÙ Ï³ ï³ ñáõÙ
¿ñ Ë» É³ ·³ ñáõÃ Û³Ý Ñ³ë ÝáÕ ½³ é³Ý ó³Ý ù³ ÛÇÝ Ñ³Û ï³ ñ³ -
ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, áñ ï»Õ ³ ÝÁÝ¹ Ñ³ï ß»ß ïáõÙ ¿ñ å³ ïÇ Ù³ -
ëÇÝ…¦:

ì³Ñ» ÔáõÏ³ëÛ³Ý

Ֆրեդ Յանցի
պատը

ÈáõãÇ³Ý ´É³·³
( 1895–1961) 

(ՌՈՒՄԻՆԻԱ)

ԳԻՇԵՐՎԱ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

Գեղեցիկ աղջիկ, աչքերդ այնքան սև են, որ երբ երեկոյան
պառկած եմ՝ գլուխս քո փեշի մեջ ինձ թվում է
թե խորունկ աչքերդ աղբյուրներ են,
որտեղից խորհրդավոր հոսում է գիշերը ձորերի վրա
լեռների և դաշտերի վրա՝ պահելով աշխարհը 
մթության ծովով:
Այսքան սև են աչքերդ՝ իմ լույսը:

ԵՍ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀՐԱՇՔՆԵՐԻ ՊՍԱԿԸ ՉԵՄ
ՏՐՈՐՈՒՄ

Ես աշխարհի հրաշքների պսակը չեմ տրորում
և չեմ սպանում
խորհուրդները մտքովս, որ հանդիպում եմ
իմ ճամփի մեջ
ծաղիկների մեջ, աչքերի մեջ, շուրթերի վրա կամ
գերեզմաններում:
Ուրիշների լույսը
անթափանց թաքցնելու հմայքը խեղդում է
մթի խորության մեջ,
սակայն ես,
ես իմ լույսով աշխարհի խորհուրդն եմ աճեցնում
և որպես լուսինը իր սպիտակ շողերով
չի փոքրացնում, բայց դողդոջուն կերպով
մեծացնում է ավելի ուժեղ գիշերվա խորհուրդը,
այսպես հարստացնում եմ ես մութ հորիզոնը
լայն սարսուռներով սուրբ առեղծվածի 
և ամեն ինչ, որ անհասկանալի է
դառնում է ավելի անհասկանալի
իմ աչքերի տակ,
որովհետև ես սիրում եմ
և՛ ծաղիկներ, և՛ աչքեր, և՛ շուրթեր, և՛ գերեզմաններ:

Ռումիներենից թարգմանեց` 
ԱՆԴՐԵՅ ՊԱՍԼԱՐԻՈՒՆ

²Ý¹ñ»Û ä³ëÉ³ñÇáõÝ ÍÝí»É ¿ 1988-ÇÝ, èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ´³ ÏÁáõ
ù³Õ³ùáõÙ, éáõÙÇÝ³óÇ Ñáñ ¨ Ñ³Û³½·Ç Ùáñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ։ Ö³ñ-
ï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¿ ëáíáñ»É ´áõË³ñ»ëïáõÙ, Ï³ï³ñ»É³·áñÍ-
í»É ´³ñë»ÉáÝ³ÛáõÙ: Ð³Û»ñ»Ý ëáíáñ»É ¿ ã³÷³ Ñ³ë ï³ñÇùáõÙ,
ÇÝùÝáõñáõÛÝ։ êÇñáõÙ ¿ Ï³ñ¹³É Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É, Ï³ï³ñ»É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõ-
ÝÇó éáõÙÇÝ»ñ»Ý, ³ñï³ÝÏ³ñ»É Ø³ñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÇ ÝÏ³ñÝ»ñÁ։
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é¨ë ãÇ » Õ»É:
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Â³Ù³ñ

ö³Ã³ùý³ÉáõÇ
ÍÝí»É ¨ ³å ñáõÙ ¿ ØáÝ ñ»³ ÉáõÙ
(Î³ Ý³ ¹³):  Ð³Û ñÁ ÑáõÝ ·³ ñ³ -
óÇ ¿, Ù³Û ñÁ` Ñ³ Ûáõ ÑÇ: êï³ ó»É
¿ Ñ³Û Ï³ Ï³Ý ÏñÃáõÃ ÛáõÝ,
·ñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ Û» ñ»Ý (ÝáõÛ -
ÝÁ ¨ ùáõÛ ñÁ` Èá ñ³ ö³ Ã³ù -
ý³ Éá õÇÝ):  ºñ Ïáõ ³Ý ·³Ù
³Û ó» É»É ¿ Ð³ Û³ë ï³Ý:

²Ü¾Ìø Î²Ø... ´²ðÆø
Arty|0k dhaj 2yvow arda3a3dyxi zcaxovmnyrs1 Garyli e| or im

usa/nyrs =qdagan 2yvow hasgxav1 Garyli e| or ancidagxapar iryn

wiravoryxi1 Am[god an2 mu ullalow5 garo. [ei| iryn hasgxnyl myr

;angacin ungyrov;yan garyvorov;ivnu1 Ir sbasa/ yv xangaxa/ gyrbow

xdysov;ivn [usi|777Hazar ov meg harxovmnyr anunthad gu b.doryn

midks yv pazma;iv ankovn ci,yrnyr5 molorova/5 anxovxa/ ym mdmdalow1

Saga3n i zovr5 a3s gaxov;ivnu nman [e ;ovapanov;yan qntiri mu orovn

anba3man j,crid badasqan mu gu cdnas1  Zym qorhir or ys an2amp

t=cohyxovxi zink5 ovrymn o|w gam i|n[ grna3 ;ovnavora/ ullal midku1  Gu

Õor2ym wyr3i,yl anxyalu yv Õasdyr cdnal hanylovgu lov/ylov saga3n polor

jampanyru zors g\a-nym5 in/i avyli qor m;ov;yan mu me] gu m.yn1 

A-0rya3 gyankis me] tivrov;yamp [ym paxovir martox yv ,ad

t=ovarov;yamp gu kantym ,ina/ ba,dbano.agan barisbnyrs1  

Unthanrabes5 warmovnks abaxo3xu [e zcaxagan a,qarhis yv

my/amasnov;ivnu an2yrovn gu qapovin asge1  O[ ;e gu qantawa-ovim

martox ,Õo;yxnylow5 a3l inknamÕoÕ an2 mun ym1 Saga3n a3s dari5

paqdavorov;ivnu gam ane/ku ¥dagavin wsdah [ym» ovnyxa3 an2i mu

/an0;analov or my/ aztyxov;ivn ovnyxav wras5 orowhydyv grxav 

barisbnyrs kantyl yv qorabes nyrkna,qarhs hasgnal1 A3s an2u

pavagan gaqarti[ ngaracri ci/yr ovner kani or garo. er in/i bar-

cyvyl qor ovraqov;ivn1 Naqkan myr hantibovmu5 gyanki polor =qdagan 

aztagnyru gu dysnei polorowin andysylow lav yv hra,ali go.myru1 A3s

an2u mda/ylagyrbs #^) asdijan Õoqyx1  Nayv5 an untovnyx im

ngaracri ci/yrs yv pnav [Õor2yx an2s Õoqyl1  An2 mu [ym or gu

hbadagi 8yridasartov;yan 0renknyrovn91 Darpyr =amanxknyr yv 

hydakrkrov;ivnnyr ovnynalovs badja-ow5 hajaq ;iraq y.a/ ym g/ov

/a.ranknyrov yv pnav ungyr mu [ym ovnyxa/ or polorowin untovna/ e

darpyr mda/ovmnyrs5 ,ad hajaq trsyxi zcaxa/ ym1  Saga3n a3s nor

an2in nyrga3ov;yan me] hancisd5 ba,dbanova/ yv untovnova/ gu

zca3i1 Yrgovknis myr gyanki un;axkin nman mardahravernyr

timacraova/ ullalow nman mda/ylagyrb ovneink1 Wyr]abes ungyr mu

cda35 orovn hamar bedk [ovnei Õoqovil5 asiga in/i hamar norov;ivn

mun er yv bedk e qosdowanim or hajyli zcaxovm mu in/i barcyvyx1

Saga3n5 myr nor hasdada/ ungyrov;ivnu5 iro.ov;ivnu gam mimia3n yraz

mu gu nyrga3axne|r1 T=paqdapar a3s gaxov;ivnu or 2yzi ngaracryxi

avyli yrazi gyrbarank ovner1 Arty|0k garyli e pan mu or in/i qor

ovraqov;ivn gu badja-er5 hima armadu ulla3 qor dqrov;yans1 I|n[ e

armadu a3t anhajyli yv dan[yli zcaxovmin or gu bade ampo.] midks

ov sirds1  Siryli un;yrxo.nyr5 a3=m inkzinknovt gu harxnek5 ;e in[be|s

gaxov;ivnu himnagan gyrbow Õoqovyxav777 

Amen ,apa; hnaravorov;ivnu [ovneink irarov hantibylov5 pa3x

hamaxanxi mi]oxav ys mi,d gab gu bahei hydu5 pa3x inku ba. gu

warover in/i hanteb1  Inkzinkis gu grgnei or garyli e ;e an zpa.a/

er tbroxow yv a3t er angasga/ badja-u ir anoro, warwylagyrbin1

Orkan or 0ryru anxnein 3a3dni er or irarme gu hy-ana3ink1 {ei ovzer

untovnil or myr ungyrov;yan wyr]u hasa/ er yv amen mi]oxi gu timei

gabu [gdrylov a3s an2in hyd5 saga3n n,maryxi or a3s qordovpord 

jampovn wra35 ys ei an2u or mi,d wiravorova/ tovrs gov car1 Orymn

in[o|v bedku 

gu zcam ir hydu dagavin gab bahyl1 In[o|v mimia3n [ym grnar 

untovnil or mnaxa/ polor 8ungyrnyrovs9 bes e5 or mia3n in/i gu m0dyna3

qntrank mu ovzylov hamar777A3s harxovmnyrovn badasqanyru garyli

pnav bidi [ovnynam saga3n grnam j,crid 2yvow usyl or jagadaciris

me] crova/ er iryn hantibil1 O[ mia3n in/i barcyvyx ovraqov;yamp5 a3l

an2amp yv imasdov;yamp avyli qylahas ta-2a3  ir nyrga3ov;yamp1 A3s

dovyal an2u pavagan t=ovar mangov;ivn mu yv snovnti anbadyhov;ivnnyr

timacrova/ ullalow5 ;ovnavorova/ yv syv amb mu bada/ er ir midku

zink ov..ylow wad jampov mu wra31 An/an0; badja-i mu hamar5 in/i

mdyrmaxav yv qntryx 0cnov;ivns1 Inkn al inknamÕoÕ an2 mun er5 pa3x

ir a[kyru abaxo3xn ein ir polor t=ovarov;ivnnyrovn yv dqrov;ivnnyrovn1

Ys badiv gu zca3i ir go.kin gancnil ov 0cnyl iryn polor 

t=ovarov;ivnnyru timacravylov1   Irarov grxank 0cnyl yv 3a.;aharyl

polor sadanyrovn oronk gu badein ir midku777Tovrsen na3ilu yv tadylu

tivrin e5 pa3x an2nabes t=ovar qntiri mu a-]yv gu cdnovim1 A3o5 a3=m

gaxov;yan na3ylow5 qylahas yv imasdovn oro,ovmu g\ullar a3s an2in

ampo.]owin mo-nal kani or iryn hamar myr ungyrov;yan 3aradyvovmu

garyvor [e5 pa3x in[be|s grnam anxyalu 3ydis 2cyl5 polorowin andysylow

anmo-anali bahyru or irarov hyd anxovxink1 +amyr g\anxneink 

qntalow yv q0sylow a-anx bedku zcalov myr pnavorov;ivnnyru Õoqylov1

In[b|es grnam andysyl a3n j,mardov;ivnu or ir nyrga3ov;yamp avyli

ovraq yv wa-w-ovn an2 mun ei1 In[be|s ,arovnagyl gyanku a-anx an2i

mu or hrjovank gu badja-e kyzi1 Saga3n5 hima a3lyvs pyrgrank [ym

zcar5 a3l 3ovsaqapov;ivn1 {ym ovzyr untovnil or cydna-iv/i nman 

qoramangov;yamp pnavorov;ivnu Õoqyz zis 0cdacor/ylov1 G\ovzym mid-

kis me] m,dn]ynagan0ren bahyl im ideal ungyro]s9 imasdov;ivnn ov

hamysdov;ivnu1 Orkan hydaqovzym yv mda/ym anxyalin masi5 avyli ov

avyli gu dqrim orowhydyv cidym or pnav yd bidi [ovnynam im ideal

ungyrs1 Midks in/i g\ov..e meg jampov mu wra35 pa3x sirds in/i g\ov..e

polorowin darpyr ov..ov;yan mu me]777 

A3=m gabu gdra/ ym hydu1 Gu zcam t=coh yv za3raxa/ ir 

warwylagyrbow1 Gu gar/ei a3s an2u in/i 3avidynaganabes nyxovg

bidi gancner5 pa3x qorabes sqalyxa31 :yryvs iryn bedk [e ipryv

3anxavor tadabardym5 garyli ys ym an2u orovn bedk e my.atryl kani

or ,ad miamid ei havadalov or an2i mu isgabes grna3i /an0;anal

garj =amanagami]oxi mu me]1 Garyli pnav bidi [cidnam badja-u myr

/an0;analovn1 Garyli pnav noren [hantibim a3s an2in5 saga3n iryn gu

ma.tym mimia3n ovraqov;ivn yv 3a]o.ov;ivn1 Nayv gu 3ovsam or tragan

aztyxov;ivn ovnyxa3 wran yv garo. er ji,t jampovn wra3 ,arovnagyl

gyanku1 Ji,t e or irme ny.ova/ ym5 pa3x gamkes angaq mi,d ivra3adovg

dy. mu bidi crave srdis me]1 

Ovrymn siryli un;yrxo.nyr 2yzi gu 2cym oro,ovmu777 arty|0k a3s

hantibovmu ane/k mun er gam parik mu1

Ö·Ý³Å³ÙÁ » Ï³í Ñ³ë³í » ñ³½Ý»ñ: 
ºñ³½» Éáõ μ³Ý ãÇ ÙÝ³ó»É: 

ØÇ³ÛÝ Ëééáó,  Ëééáó áõ Ëééáó: 
ÊáéË ¿ Ïáõï³ÏíáõÙ: 

¸³ ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ ¿: 
´áñμáëï³ÝáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ »Ý áõ Ñ³Ù»-

Ù³ïíáõÙ: Ü³Ë³ÝÓÁ ÑÛáõñ³ë»ñ ¿ áõ Ù³ñ¹³ Ùáï: 
ÞÝ³ïÛ³óÝ»ñÁ, ¶ÇÝ³ñμáõùÇÝ»ñÁ, Ð³óÏ»ñÛ³Ý-

Ý»ñÝ áõ Ü»ËÛ³ÉÝ»ñÝ ³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÝ »Ý, áõÙ ÙÇ³-
íáñáõÙ »Ý ³ ñ³ï³íáñ Ñ³Ý·³ Ù³ÝùÝ»ñÁ: 

² ñ³ï³íáñ »Ý Ý³¨ μÝáõÃÛáõÝÁ, áõñ³ËáõÃÛáõÝÁ,
É³óÁ…² ñ³ï³íáñ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝÁ:

Ø»Í áõ Ùé³ÛÉ áõ ÙÇ³ÛÝ³Ï Ï³Ý·Ý³Í ¿ ¹³ñå³ëÁ `
Ù»Í áõ Ùé³ÛÉ áõ ÙÇ³ÛÝ³Ï ³Û·ÇÝ ÷³ ÏáÕ: ¸³ñå³ëÇ
×³ Ï³ïÇÝ`³½ ·³ ÝáõÝÁ`¶ÇÝ³ñμáõùÇ: Ì³Ýñ-Í³Ýñ
Ï³Ý·Ý³Í ¿ ÑëÏ³ ïáõÝÁ` ÙÇ ï»ë³Ï ³Ý·áõÛÝ, Ùé³ÛÉ,
Ùáé³óí³Í: î³Ý ÏáÕùÇÝ ÷éí³Í ¿ ßáõÝÁ` Ù»Í áõ
÷ñãáï, ³½Ýí³Ï³Ý ó»Õ³ï»ë³ÏÇ, ³ É³ñÏáï áõ Í³-
ñ³í: æáõñÁ Ý»Ë³Í ¿, Ï»ñÁ` ÷áßáõ áõ ÑáÕÇ Ñ»ï Ë³éÝ-
í³Í: ´³ó ³ãù»ñáí, Ù»Í Ã³ÃÁ ùÃÇ íñ³` ëå³ëáõÙ ¿
»ñÏ³ñ áõ ³ÝÑáõÛë: ÀÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý áñ-
ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ ù³Õ³ùáõÙ ã»Ý: ºñμ»ÙÝ, Ù»Ï-»ñÏáõ
³ Õ³ËÇÝ áõ ³Û·» å³Ý »Ý ·³ ÉÇë-·ÝáõÙ: 

² Õ³ËÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÞÝ³ïÛ³ó øÇëáÝ ¿: 
ÞáõÝÁ ³ÝÑ³í»ë áõ Ï³ñ× ·ñÙé³ó: öáßáï É³÷Á

÷áË³ñÇÝí»ó Ýáñáí: äáãÁ ß³ï ¹³Ý¹³Õ μ³ñÓñ³-
ó³í í»ñ: ² Õ³ËÝÇ μáÉáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñáí` Ùï³í
ïáõÝ, μ³Ûó áã Ù³ùñáõÃÛáõÝ ³ Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: îÇ-
ÏÇÝ ¶ÇÝ³ñμáõùáõ å³Ñ³ñ³ÝáõÙ áñáß ßáñ»ñ »Ý ÙÝ³-
ó»É: Ðáí³½Ç Ý³Ëßáí » ñ»ÏáÛ³Ý ÑÇÝ ½·»ëïÝ
³ Õ³ËÝáõÝ ëïÇåáõÙ ¿ å³Ñ³ñ³ÝÇ ¹áõéÁ ³ Ù»Ý ³Ý-
·³Ù μ³ ó»É, Ñ»ïá ÝáõÛÝ Ó¨áí ÷³ Ï»É: ²Ûë ³Ý·³Ù »ñ-
Ï³ñ μ³ó ÙÝ³ó: Ü³ÛáõÙ ¿ ë³éÁ ³ãù»ñáí, ³Ýß³ñÅ
Ó»éù»ñáí, Ù³ß³Í ¹»Ùùáí áõ Ï³Ë ÏñÍù»ñáí: òáõó³-
Ù³ïÁ Ã»Ã¨³ÏÇ ß³ñÅí»ó, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ÙÇçÝ³Ù³ïÁ,
Ñ»ïá ÑÇÝ· Ù³ïÝ»ñÁ ÙÇ Ù³ñ¹áõ å»ë ¹³Ý¹³Õ Ñ³í³ù-
í»óÇÝ ³ ÷Ç Ù»ç` Ï³½Ù»Éáí ÙÇ ÝÇÑ³ñ μéáõÝóù: 

¼³ñ¹³ ïáõ÷»ñ ï³ÝÁ ã»Ý ÃáÕ»É:
ê³ñ¹áëï³ÛÝÁ ³ÝÝÏ³ï å³ñáõñí»ó Ýñ³ áïùÇÝ:

Üëï»ó ÷áßáï μ³½ ÙáóÇÝ, ³ãùÁ Ïå³í: ¸³ ï³ñÏ
å³ïÏ»ñ ¿ ·ÉËáõÙ` ³Ý·áõÛÝ, ³ÝÓ³ÛÝ, ³ÝÏ»Ý¹³Ý:
ö³Ï ³ãù»ñÁ ã»Ý ÃñÃéáõÙ:

ö³Ï å³ïáõÑ³ÝÇÝ ¿ Ë÷íáõÙ ÷áßáï ù³ÙÇÝ: ºñ-
Ï³ñ í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ í»Ñ³ÝÓÝ Ó·íáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ³ -
é³ëï³Õ: ä³ï»ñÁ ¹»é Ñå³ñïáñ»Ý ÏñáõÙ »Ý ÑëÏ³
Ïï³íÝ»ñÁ:  ä³ïÇ ï³Ï μ³½ Ù»É ¿ ³Ñé»ÉÇ ã³÷» ñÇ
μ³½ ÙáóÁ` ëåÇï³Ï ë³í³ÝÝ»ñáí Í³ÍÏí³Í: Î³ÕÝáõ
ë»Õ³ÝÁ ï³Ëï³ÏÇ ¹»Ùùáí Ï³Ý·Ý³Í ¿` ³ÝÍ³ÕÇÏ,
³ Ýáõï»ÉÇù, ³ÝËÙÇãù: ò³Íñ ËééáóÇ Ñ³Ý¹³ñï éÇÃ-
ÙÁ Ï»Ý¹³ Ý³óÝáõÙ ¿ ¹³ ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ:

Î»Ýó³ÕÁ ·ÉáõËÝ ¿ ùáñáõÙ Ùï³Ñá·:
Î³ñÍ»ë` Ï³ÛÍ³Ï ¿ `³ÙåñáåÇó Ëáõë³÷áÕ…

²ÛÝ ÝáõÛÝ ³ Õ³ËÇÝÁ ³åñáõÙ ¿ Ñ³óÇ ÷éÇ ÏáÕùÇÝ,
áñï»Õ ¨ ·Çß»ñÝ»ñÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³óÃáõË:
öéÇ ï»ñÁ Ð³óÏ»ñÛ³Ý äáÝãÝ ¿` μ³½ Ù³½³ í³Ï áõ ÉÇ-
ùáï Ñ³Ûñ, ·ñ»Ã» Ñ³í³ï³ñÇÙ áõ ¹ÇÙ³Ý³Éáõ ³ Ùáõ-
ëÇÝ: Üñ³ ÏÇÝÁ ë»ñáõÙ ¿ Ü»ËÛ³ÉÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇó:
Üñ³Ýó Ñ»ï ¿ ³åñáõÙ Ý³¨ ÏÝáç Í»ñ Ù³ÛñÁ` ÒÝÍ³ÕÇ-
ÏÁ, áõÙÇó ÙÇßï ÑÇÝ ûÍ³Ý»ÉÇùÇ Ñáï ¿ μáõñáõÙ, ³ í»ÉÇ
ßáõï` Í³ÕÏ³Ù³ÝÇ Ý»Ë³Í çñÇ Ñáï:

äáÝãÇ h³ óÁ »ñÏ³ñ ÙÝ³ó»É ¿ ÷éÇÝ ÏÇó ·áñÍáÕ
Ë³ÝáõÃÇ óáõó³÷»ÕÏáõÙ. ëÏë»É ¿ Ý»Ë»É áõ μáñμáëÝ»É:
ä³ï×³ éÁ ´áñμáëëï³ÝÇ Ñ³ó³μáõÉÏ»Õ»ÝÇ Ýáñ Ë³-
ÝáõÃÝ»ñÇ ó³ÝóÝ ¿, áñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ¶ÇÝ³ñμáõùÇ-
Ý»ñÇ ¹ëï»ñ »íñá³ÙáõëÝáõÝ` Ð³ÛÝóÇÝ: Ð³ë³ñ³Ï
ã³ÙÇãáí μáõÉÏáõÝ ÷áË³ñÇÝ»É ¿ ¹³ñãÇÝáí ù³Õóñ,
÷³Ù÷ÉÇÏ Ù»ÏÁ, ·³ Ã³ÛÇÝ ` Ïñáõ³ë³ÝÁ, ³ ÕÇ μÉÇÃÇÝ`
μé»ó»ÉÁ ` Ï³ñÙñÇÏ, Ýñμ³Ï»ñï, ÑÛáõëí³Í áõ Ëáßáñ ³ -
ÕÇ Ñ³ïÇÏÝ»ñáí å³ïí³Í: Ø³ïÝ³ù³ßÝ áõ Ññ³½¹³ -
ÝÁ ã»Ý ¿É Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ μ³ ·» ïÇ áõ ÏÇñ³ÏÝáñÛ³
Ñ³óÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù »ñ¨Ç Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³Ù»Õ »Ý
Ñ»Ýó ÏÇñ³ÏÇ ³ é³íáïÛ³Ý, ³ÝÏáÕÝáõÙ, ³ éáÕç ë»ù-
ëÇó Ñ»ïá, »íñáå³Ï³Ý ëáõñ×Ç Ñ»ï: 

ÞÝ³ïÛ³ó ³ Õ³ËÝÇ ³ åûñÇÝÇ ï³ëÝ»ñÏáõ³ÙÛ³
ïÕ³Ý ³ é³íáïÛ³Ý Ýëï³Í ¿ äáÝãÇ ÷éÇ ¹³ ï³ñÏ
μ³ ÏáõÙ. ëå³ëáõÙ ¿, áñ Ù³ÛñÁ Ý³Ë³×³ ßÇ Ñ³óÁ ï³,
áõ ·Ý³ ïáõÝ:  

- ØÇ ùÇã μáñμáë Ï³ íñ³Ý, ÏçáÏ»ë, ÝáñÙ³É Ù³ë»-
ñÁ Ïáõï»ë: ì³ÕÁ Ã³ñÙÁ Ï³éÝ»Ù, » Ã» ãï³Ý: ¸»
·Ý³¯, ·Ý³¯…

-  Ø³¯, ï³ïÇÝ ·Åí»É ³ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë:
- ì»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë áõ í³Õáõó: ¶Ý³ ïáõÝ áõ ùÇ¯ã

Ëáë³ ï³ïáõ¹ íñ³: 
- Ð³, μ³°Ûó…  ¿Ý ÒÝÍ³ÕÇÏÇÝ å³ïáõÑ³ÝÇó ï»-

ë³í, ÇÝã ³ ë»ë ·áé³ó Ñ»ï¨Çó… ²Û åá…
- âÉë»óÇ±ñ `ÇÝã ³ ë»óÇ: ¶Ý³¯, ³ ñ³·³óñáõ: ºë

¹»é åÇïÇ ¿Ý ß³Ý É³÷Á ï³Ý»Ù:
- Ø³¯Ù, ÙÇ μ³Ý ³ ë»Ù, ã»±ë çÕ³ÛÝ³Ý³: Ð³ÛÝóÇ

ÏÝ·³Ý ï»ë³…
- Ð³Ù»Õ áÕáñÙáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ Çñ»Ý å³ÑÇ: î³ï¹

Ù»éÝÇ` ãÇ áõïÇ ¹ñ³Ýù:
ÞÝ³ïÛ³óÝ»ñÇ óÝ¹³Í ï³ïÁ í³·ñ³ÛÇÝ Ý³Ëßáí

ÙÇ ß³É áõÝÇ: ¸ñ³Ýáí Í³ÍÏí³Í ¿ Ï³ËíáõÙ å³ïáõ-
Ñ³ÝÇó, Ï»Õïáï Ï³ïáõÝ ¿É`Ã¨Ç ï³Ï: ÒÝÍ³ÕÇÏÇÝ ³ -
ïáõÙ ¿ ¹»é » ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇó: â¿¯, ïÕ³Ù³ñ¹Ý

³Ûëï»Õ Ï³å ãáõÝÇ. Ù»Õ³íáñÁ` §åáëÇÉÏ»ù¦ -Ç ûÍ³-
Ý»ÉÇùÝ»ñÝ »Ý. ÒÝÍ³ÕÇÏÝ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ ÙÇßï ³ é³-
çÇÝÝ ¿ » Õ»É: ÞÝ³ïÛ³ó ï³ïÁ ³ ïáõÙ ¿ Ý³¨
¶ÇÝ³ñμáõùÇÝ»ñÇÝ ¨ ÙÝ³ó³Í` ¹»é¨ë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»-
óáÕ ³½ ·³ ÝáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝó ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ³Û·ÇÝ»ñÁ
Ã³ùÝí³Í »Ý Ù»Í áõ Ùé³ÛÉ áõ ÙÇ³ÛÝ³Ï ¹³ñå³ëÝ»ñÇ
»ï¨áõÙ: 

äáÝãÁ, É³ù³Ý»ñáí å³ïí³Í (Çñ Ï³ñÍÇùáí ·ñ»-
Ã» Ù³ùáõñ) ß³åÇÏáí, ¹áõñë » Ï³í ï³ÝÇó áõ ù³ÛÉ»ó
¹» åÇ ¹»é¨ë ÙÇ³Ï ÷áÕ³μ»ñ í³ÛñÁ` Ñ³ó³ïáõÝÁ:
Ð³Ý¹³ñï ùáñ»ó ÷áñÁ, Ñ»ïá ·ÉáõËÁ, Ñ»ïá ÙÇ » ÕáõÝ-
·Ç û·ÝáõÃÛ³Ùμ ÙÛáõë » ÕáõÝ·Ç ï³ÏÇó Ù³ùñ»ó Ïáõ-
ï³Ïí³Í ÛáõÕáï Ã»÷Á: ì»ñçáõÙ Ñ³Ý»ó Ñ»ïáõÛùÇ
³ÝóùÁ Ëñí³Í í³ñïÇùÁ:

ÐÇÝ· ñáå» ³Ýó ë»ÕÙñïáõÙ ¿ñ Ýáñ ÃËí³Í Ñ³ó»-
ñÁ:

- âáñáï ã»±Ý:
- âáñá±ï:
- ê»Ýó ãÇ ÉÇÝÇ: Î³½³ ï»Ù: î»ëÝ»Ù` Ç±Ýã åÇïÇ ³ -

Ý»ù:
- ² í»ÉÇ ÷³ ÷á±õÏ »ù áõ½áõÙ:
- ö³÷áõÏÇ Ñ³ñóÁ ãÇ: äÇïÇ ³ ½³ ï»Ù: ÆÝã-áñ,

ß³ï »ù:
- ´³Ûó å³ÛÙ³Ý³·Çñ áõÝ»Ýù ÏÝù³Í:
- àÝó ÏÝù»É »Ýù, ï»Ýó ¿É ÏË½»Ýù: ÐÇÙ³ ³ ñ³·³ó-

ñ»ù, Ù»ù»Ý³ÛÇ Ù»ç Éóñ»ù Ñ³ó»ñÁ, áñ ï³Ý»Ý: 
²ßË³ïáÕÝ»ñÝ ¿°É ³ í»ÉÇ μáñμáëÝ³Í ¹»Ùù»ñáí

ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³ßË³ï»É: ¸Å·áÑ ßßáõÏÝ»ñÝ áõ
÷ñ÷éáÕ Ñá·áóÝ»ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý Ñ³óÇó Ñ³ó,
ïáåñ³ÏÇó ïáåñ³Ï, Ë³ÝáõÃÇó Ë³ÝáõÃ, ïÝÇó ïáõÝ:
öáõéÁ ¹³éÝáõÙ ¿` ÷áùñÇÏ ´áñμáëëï³ÝÇÝ Ùï³Ñá·áÕ
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹ÇñÁ:  ÞßáõÏÝ»ñÁ í»ñ³ÍíáõÙ »Ý
ÙïáíÇ óáõÛó»ñÇ, Ñá·áóÝ»ñÁ` ó³Íñ³Ó³ÛÝ Ñ³é³ã³Ýù-
Ý»ñÇ:

ÐáïÁ ·ñ·éáõÙ ¿:
Ð³ÙÁ í»ñç³å»ë Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿: 

²ñ¨ÏáÕ áõ Ù³ùáõñ ÷áÕáóáõÙ μ³óíáõÙ-÷³ÏíáõÙ ¿
ÙÇ ¹éÝ³Ï, áñÇó Ï³Ëí³Í ½³Ý·³ÏÝ»ñÇ ½í³ñÃ Ó³ÛÝÁ
ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ áõ Ù»Í »ñÏñÝ»ñÁ: Ð³ÛÝóÇ
ï³ù μé»ó»ÉÝ»ñÁ ùñïÝáõÙ »Ý ÃÕÃÛ³ ïáåñ³ÏÇÏÝ»-
ñáõÙ, μáõñáõÙ ëáí³Í ùÃ»ñáõÙ, ï³ñ³ÍíáõÙ ÙÇ³ÛÝ³Ï
áõ ÑëÏ³ ¹³ñå³ëÝ»ñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ áõ ¹³ñå³ëÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³éáñ»Ý Ó·ïáÕ óáõó³ÙáÉ ÷áñ»ñáõÙ: ¸³ ï³ñÏ-
íáõÙ »Ý óáõó³÷»Õù»ñÁ, ÇëÏ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ã-
ù»ñÝ áõ ëï³ÙáùëÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý Ñ³ëóñ»É »Ý Ïßï³Ý³É: 

î³ñ»ó ÒÝÍ³ÕÇÏÁ ³ Ýáõß Ñáï»ñÇÝ ³Ýï³ñμ»ñ ã¿ñ
Ï³ñáÕ ÙÝ³É:  ´éÝ³ÏÁ ¹³Ý¹³Õ ë»ÕÙ»ó ó³Í, áõ ½·áõ-
ßáõÃÛ³Ùμ Ý»ñë Ùï³í: Ü³ÛáõÙ ¿ ãáñë ÏáÕÙÁ áõ í³Ë-
íáñ³Í ù³ÛÉáõÙ, ³ ë»ë` ³ Ï³Ý³å³ï ¹³ßïÇ íñ³Ûáí:
ØÇ å³Ñ Ï³Ý· ³ é³í, μ³ñÓñ³óñ»ó ¹áõÝãÁ, ÷áùñ-ÇÝã
Ã»ù»ó ·ÉáõËÁ ¨ ÃáßÝ³Í,ÏÝ×éáï ßáõñÃ»ñÝ Çñ³ñ ë»Õ-
Ù»ó` ËÇëï áõ ùÙ³Ñ³× Ñ³×³ Ëáñ¹Ç ¹»Ùù ÁÝ¹áõÝ»Éáí:
Ð³ë³í ÷³Ù÷ÉÇÏÝ»ñÇÝ: ² å³Ïáõ »ï¨áõÙ ¹ñ³Ýù ³ÛÝ-
ù³Ý μ³ ñ»Ï»óÇÏ »Ý, ³ÛÝù³Ý ³½Ýí³Ï³Ý, ³ÛÝù³Ý ³ -
å³Ñáí: ²ãù»ñÁ ÏÏáó³Í` óáõó³Ù³ïÁ ë³Ñ»óÝáõÙ ¿
³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ: ÂñÃé³óáÕ ×ééáóÁ ¹³ ¹³ ñ»ó: ÀÝï-
ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñí³Í ¿:

- ²Ûë Ù»ÏÁ±, ïÇÏÇÝ:
- ² Ûá¯:
- ì»±ñç:
- ² Ûá¯, ¹»é ÙÇ³ÛÝ ³Ûëù³ÝÁ… ½áõï ÷áñÓ»Éáõ Ñ³-

Ù³ñ:
- ÊÝ¹ñ»¯Ù: ´³ ñÇ ³ ËáñÅ³Ï: ÎñÏÇÝ Ñ³Ù»ó»ù:
ÒÝÍ³ÕÇÏÁ áïùÁ ÷áùñ-ÇÝã Ï³Ë ¿ ·óáõÙ, ß³ñáõÝ³-

ÏáõÙ ¿ ½ÝÝ»É: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ½³Ý·³ÏÝ»ñÇ Ý»ñùá Ñå³ñï
¹áõñë ¿ ·³ ÉÇë Ë³ÝáõÃÇó: Ø³ùáõñ ÷áÕáóÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ

êáÝ³ ²í»ïÇëÛ³Ý

Բորբոսստան
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ÐÇÝ· ³Ý·³Ù ³ ÝÁÝ¹Ù»ç` ß³μ³Ã ³ é³íáï-
Û³Ý æÇÝÇ Ø³ÝáùëÁ Ã»ÝÇë ¿ñ Ë³Õ³ó»É ïÇ-
ÏÇÝ ´»ÛëÑá³ñÇ ¹åñáóÇ Çñ ¹³ ëÁÝÏ»ñáõÑáõ`
ê»É»Ý³ ¶ ñ³ýÇ Ñ»ï, ÆëÃ ê³Û¹Ç Ïáñï»ñáõÙ:
æÇÝÇÝ ê»É» Ý³ÛÇÝ μ³ ó»Çμ³ó Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ
Ù»Í³·áõÛÝ ³ åáõßÁ ïÇÏÇÝ ´»ÛëÑá³ñÇ ¹åñá-
óáõÙ, áñï»Õ Ëáßáñ ³ åáõßÝ»ñÝ ³ ë»ë íËïáõÙ
¿ÇÝ, μ³Ûó ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñμ»ù ã¿ñ ï»-
ë»É Ù»ÏÇÝ, áí ê»É»Ý³ÛÇ å»ë Ã»ÝÇëÇ Ýáñ
·Ý¹³ÏÝ»ñáí ³ Ù³ÝÝ»ñ Ïμ»ñ»ñ: ê»É»Ý³ÛÇ
Ñ³ÛñÝ ¿ñ ¹ñ³Ýù ë³ñùáõÙ Ï³Ù ÝÙ³Ý ÙÇ μ³Ý:
( ØÇ ³Ý·³Ù » ñ»ÏáÛ³Ý` Ø³Ýáùë ÁÝï³ÝÇùÇ
ÉÇ³Ï³½Ù μ³ ñáÛ³Ëáë³Ï³Ý ÁÝÃñÇùÇ Å³Ù³-
Ý³Ï, æÇÝÇÝ å³ïÏ»ñ³óñ»É ¿ñ ÁÝÃñÇùÇ ï»-
ë³ñ³Ý ¶ ñ³ýÝ»ñÇ ï³ÝÁ, áñï»Õ ÇëÏ³Ï³Ý
Ù³ïáõóáÕÁ μáÉáñÇÝ Ùáï»ÝáõÙ ¿ Ó³Ë ÏáÕÙÇó`
ïáÙ³ïÇ ÑÛáõÃáí μ³ Å³ÏÇ ÷áË³ñ»Ý` Ã»ÝÇëÇ
·Ý¹³ÏÝ»ñÇ ³ Ù³Ýáí): ´³Ûó Ã»ÝÇëÇó Ñ»ïá
ê»É»Ý³ÛÇÝ ï³Ý Ùáï Çç³óÝ»Éáõ áõ ³ Ù»Ý ³Ý-
·³Ù ï³ùëáõ ³ÙμáÕç ·áõÙ³ñÁ Ù»Ý³Ï í×³ñ»-
Éáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ æÇÝÇÇ Ý»ñí»ñÇÝ ëÏëáõÙ ¿ñ
³½ ¹»É: Æ í»ñçá, Ïáñï»ñÇó ³íïáμáõëÇ ÷á-
Ë³ñ»Ý ï³ùëáí ïáõÝ ·Ý³Éáõ ÙÇïùÁ ê»É»Ý³-
ÛÇÝÝ ¿ñ: ÆÝã¨¿, ÑÇÝ·» ñáñ¹ ß³μ³Ã ûñÁ, »ñμ
ï³ùëÇÝ Úáñù åáÕáï³ÛÇó ÑÛáõëÇë ß³ñÅí»ó,
æÇÝÇÝ Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ³ñï³Ñ³Ûïí»ó:

§ÈëÇ°ñ, ê»É»°Ý³...¦:
§Æ±Ýã¦,- Ñ³ñóñ»ó ê»É»Ý³Ý, áí ½μ³Õí³Í

¿ñ ï³ùëáõ Ñ³ï³ÏÁ ßáß³÷» Éáí. § â»Ù Ï³ñá-
Õ³ÝáõÙ é³Ï»ïÇë Í³ÍÏáóÁ ·ïÝ»É¦,- μáÕáù»ó
Ý³:

âÝ³Û³Í ï³ù Ù³ÛÇëÛ³Ý » Õ³Ý³ÏÇÝ` ³Õ-
çÇÏÝ»ñÁ í»ñ³ñÏáõÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³·»É ÏÇë³ï³-
μ³ïÝ»ñÇ íñ³ÛÇó:

§¶ñå³Ý¹ »ë ¹ñ»É¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ.
§ÈëÇ°ñ... ¦:

§²ëïí³°Í, ÏÛ³Ýùë ÷ñÏ»óÇñ¦:
§ÈëÇ°ñ¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ, áí μÝ³í ã¿ñ ëå³-

ëáõÙ ê»É»Ý³ÛÇ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁ:
§Æ±Ýã¦:
æÇÝÇÝ áñáß»ó ³ Ù»Ý ÇÝã áõÕÇÕ ³ ë»É: î³ù-

ëÇÝ ê»É»Ý³ÛÇ ÷áÕáóÇ Ùáï ¿ñ. § â¿Ç áõ½» Ý³
ï³ùëáõ ³ÙμáÕç ·áõÙ³ñÝ ³Ûëûñ ¿É Ù»Ý³Ï
í×³ñ»É¦,- ³ ë³ó Ý³. § ØÇÉÇáÝ³ï»ñ ã»Ù, ·Ç-
ï»ë¦:

ê»É»Ý³Ý ½³ñÙ³ó³Í Ý³Û»ó, Ñ»ïá Ý»Õ³-
ó³í. §ºë ÙÇßï Ï»ëÁ ã»Ù í×³ñáõ±Ù¦,- ³ÝÙ»Õá-
ñ»Ý Ñ³ñóñ»ó Ý³:

§ â¿°¦,- ÏïñáõÏ ³ ë³ó æÇÝÇÝ. § ̧ áõ ³ é³-
çÇÝ ß³μ³Ã ûñÝ »ë Ï»ëÁ í×³ñ»É: ¸»é ³Ýó³Í
³Ùëí³ ëÏ½μáõÙ: àõ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá` áã ÙÇ ³Ý-
·³Ù: â»Ù áõ½áõÙ í³ï³Ù³ñ¹ ÉÇÝ»É, μ³Ûó, Ç-
ñ³Ï³ÝáõÙ, ß³μ³ Ã³Ï³Ý ù³é³ëáõÝ-ÑÇëáõÝáí
»Ù ·áÛ³ï¨áõÙ: àõ μ³ óÇ ¹ñ³ÝÇó ëïÇåí³Í
»Ù...¦:

§ ́ ³Ûó »ë ÙÇßï Ã»ÝÇëÇ ·Ý¹³ÏÝ»ñ »Ù μ» -
ñáõÙ, ã¿±¦,- ïÑ³×áõÃÛ³Ùμ Ñ³ñóñ»ó ê»É»Ý³Ý:

ºñμ»ÙÝ æÇÝÇÝ áõ½áõÙ ¿ñ ëå³Ý»É ê»É»Ý³-
ÛÇÝ. § Ð³Ûñ¹ ¿ ë³ñùáõÙ ¹ñ³Ýù Ï³Ù ï»Ýó ÙÇ
μ³Ý¦,- ³ ë³ó Ý³. §¸ ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ïáå»Ï ¿É
ã»ë ï³ÉÇë: ºë å»ïù ¿ í×³ñ»Ù ³ Ù»Ý
÷áùñ...¦:

§ È³°í, É³°í¦,- ³ ë³ó ê»É»Ý³Ý` μ³ í³Ï³Ý
μ³ñÓñ, í»ñçÝ³Ï³Ýáñ»Ý ³ é³í»ÉáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ò³ÝÓñ³ó³Í ï»ëùáí Ý³
í»ñ³ñÏáõÇ ·ñå³ÝÝ»ñÁ ÷áñ÷ñ»ó. §ÀÝ¹³ Ù»-
ÝÁ » ñ»ëáõÝÑÇÝ· ó»Ýï áõÝ»Ù¦,- ³ ë³ó ë³éÁ. § -
Ð»ñÇ±ù ³¦:

§ â¿°, ÏÝ»ñ»ë, μ³Ûó ÇÝÓ å³ñïù »ë Ù»Ï ¹á-
É³ñ áõ í³ÃëáõÝÑÇÝ·: ºë Ñ³ßíáõÙ ¿Ç ³ Ù»Ý... ¦:

§ ä»ïù ³ μ³ñÓñ³Ý³Ù áõ ÙáñÇóë í»ñó-
Ý»Ù: ØÇÝã¨ »ñÏáõß³μÃÇ ÏÑ³Ùμ» ñ»±ë: Î³ñáÕ
»Ù Ñ»ïë Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ× μ» ñ»É, » Ã» ¹³ ù»½
Ï·áÑ³óÝÇ¦:

ê»É»Ý³ÛÇ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ-
ÛáõÝ ¿ñ Ñ³ÛóáõÙ:

§ â¿°¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ. § ä»ïù ³ ÏÇÝá ·Ý³Ù
³Ûëûñ, å»ïù ³¦:

ÂßÝ³Ù³Ï³Ý ÉéáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÕçÇÏÝ»ñÁ
Ñ³Ï³¹Çñ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇó ë ̈ »éí³Í ¹áõñë
¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ, ÙÇÝã¨ ï³ùëÇÝ Ï³Ý·Ý»ó ê»É»Ý³-
ÛÇ μ³½ Ù³μÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ß»ÝùÇ ¹ÇÙ³ó: Ð»-
ïá ê»É»Ý³Ý, áí ×³Ù÷»½ ñÇÝ ³ í»ÉÇ Ùáï ¿ñ
Ýëï³Í, ¹áõñë » Ï³í: ÎÇë³μ³ó ÃáÕÝ»Éáí
ï³ùëáõ ¹áõéÁ` ê»É»Ý³Ý ³ßËáõÛÅ ù³ÛÉ»ñáí
Ùï³í ß»Ýù` ÇÝãå»ë ÐáÉÇíáõ¹ ³Ûó»ÉáÕ Ã³·³ -
íáñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³Ù: æÇÝÇÝ ³ÛñíáÕ
¹»Ùùáí í×³ñ»ó áõÕ»í³ñÓÁ: Ð»ïá Ý³ Ñ³í³-
ù»ó Ã»ÝÇëÇ Çñ»ñÁ` é³Ï»ïÁ, Ó»éùÇ ëñμÇãÁ,
³ñ¨³ ÛÇÝ ·ÉË³ñÏÝ áõ ù³ÛÉ»ó ê»É»Ý³ÛÇ Ñ» -
ï¨Çó: î³ëÝÑÇÝ· ï³ñ»Ï³ÝáõÙ æÇÝÇÝ Ùáï
Ù»ïñ ÛáÃ³Ý³ëáõÝÑÇÝ· ¿ñ Çñ 40 Ñ³Ù³ñÇ Ã»-
ÝÇëÇ ÏáßÇÏÝ»ñáí ¨  »ñμ Ý³ Ùï³í Ý³Ë³ëñ³Ñ,
é»ïÇÝ» Ý»ñμ³ÝÝ»ñÇ ³Ý ¹Ûáõ ñ³ ß³ñÅáõÃÛáõÝÁ
Ýñ³Ý ëÇñáÕ³Ï³Ý-ëåáñïëÙ»ÝáõÑáõ íï³Ý·³ -
íáñ áñ³Ï Ñ³Õáñ¹»ó: ̧ ³ ëïÇå»ó ê»É»Ý³ÛÇÝ
Ý³Û»É í»ñ»É³ÏÇ í»ñ¨Ç óáõóÇãÇÝ: 

§²ñ¹»Ý Ù»Ï ¹áÉ³ñ ÇÝÝëáõÝ »ë å³ñïù¦,-
³ ë³ó æÇÝÇÝ` Ù»Í ù³ÛÉ ³ Ý»Éáí ¹» åÇ í»ñ»É³-

ÏÁ: ê»É»Ý³Ý ßñçí»ó. § ¶áõó» ù»½ ÏÑ»ï³ùñù-
ñÇ¦,- ³ ë³ó Ý³. § Ø³Ûñë Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹ ¿¦:

§Æ±Ýã ³ » Õ»É¦:
§ÆÝùÝ ÇëÏ³å»ë Ãáù»ñÇ μáñμáùáõÙ áõÝÇ

áõ, » Ã» ù»½ ÃíáõÙ ³` ÇÝÓ Ñ³×» ÉÇ ³ Çñ³Ý ÁÝ-
¹³ Ù»ÝÁ ÷áÕÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝ»É...¦:
ê»É»Ý³Ý ³ Ý³í³ñï Ý³Ë³¹³ ëáõÃÛáõÝÁ ÷á-
Ë³Ýó»ó ÑÝ³ñ³íáñÇÝë í»ñ³Ùμ³ñÓ:

ê»É»Ý³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ
ïÑ³× ¿ñ áã Ã» ×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ -
ÝÇ, ³ÛÉ ³Ýï»ÕÇ ë»ÝïÇÙ»Ýï³ÉáõÃÛ³Ý å³ï-
×³ éáí. §ºë ã»Ù Çñ³Ý í³ñ³Ï»É¦,- ³ ë³ó Ý³
áõ ê»É»Ý³ÛÇ Ñ»ï Ùï³í í»ñ»É³Ï:

ºñμ ê»É»Ý³Ý ë»ÕÙ»ó Çñ μÝ³Ï³ñ³ÝÇ
½³Ý·Á, ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ Ý»ñë ÃáÕ»ó, ³ í»ÉÇ ×Çßï`
¹áõéÁ ÏÇ³ë³μ³ó ³ ñ»ó ë¨ ³ Õ³ËÇÝÁ, áõÙ Ñ»ï
ê»É»Ý³Ý, Ï³ñÍ»ë, Ëáë»Éáõ μ³Ý ãáõÝ»ñ: ØÇ-
ç³ÝóùáõÙ æÇÝÇÝ ³ ÃáéÇÝ ·ó»ó Ã»ÝÇëÇ Çñ»ñÝ
áõ Ñ»ï¨»ó ê»É»Ý³ÛÇÝ: ÐÛáõñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ê»-
É»Ý³Ý ßñçí»ó áõ ³ ë³ó. §àãÇ±Ýã, áñ ¿ëï»Õ
ëå³ë»ë, »ë, »ñ¨Ç, å»ïù ³ Ùáñë ³ñÃÝ³óÝ»Ù
áõ ï»Ýó μ³ Ý»ñ¦:

§ È³í¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ áõ ßñÙ÷³ó μ³½ Ùá-
óÇÝ:

§ÎÛ³ÝùáõÙ ã¿Ç Ùï³ÍÇ, áñ ³Ûëù³Ý Ù³Ý-
ñ³ËÝ¹Çñ Ï³ñáÕ »ë ÉÇÝ»É¦,- ³ ë³ó ê»É»Ý³Ý,
áí μ³ í³Ï³Ý çÕ³ÛÇÝ ¿ñ §Ù³Ýñ³ËÝ¹Çñ¦
μ³éÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó μ³ í³Ï³Ý
ËÇ½³Ë ã¿ñ ³ÛÝ ß»ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§ ÐÇÙ³ ·Çï»ë¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ` Çñ ¹»ÙùÇ

³ é³ç μ³ ó»Éáí § ìááõ·Ç¦ Ñ³Ù³ñÁ, ³Û¹å»ë
å³Ñ»ó ³ÛÝ ÙÇÝã¨ ê»É»Ý³Ý ¹áõñë »Ï³í ë»Ý-
Û³ÏÇó, ³ å³ Ñ»ï ¹ñ»ó é³¹ÇáÛÇ ·ÉËÇÝ: Ü³
½ÝÝ»ó ë»ÝÛ³ÏÁ` ÙïáíÇ í»ñ³¹³ ë³íáñ»Éáí
Ï³ÑáõÛùÁ, ¹»Ý Ý»ï»Éáí ë»Õ³ÝÇ É³Ùå»ñÁ, Ñ»-
é³óÝ»Éáí ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Í³ÕÇÏÝ»ñÁ: Æñ
Ï³ñÍÇùáí, ¹³ ë³ñë³÷» ÉÇ ë»ÝÛ³Ï ¿ñ` Ã³ÝÏ,
μ³Ûó ËÕ×áõÏ:

Ð³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ μÝ³Ï³ñ³ÝÇ ÙÛáõë Í³ÛñÇó
ïÕ³Ù³ñ¹áõ μÕ³íáó Éëí»ó. §¾± ñÇÏ: ¸áõ± »ë¦:

æÇÝÇÝ »ÝÃ³¹ñ»ó, áñ ¹³ ê»É»Ý³ÛÇ »Õ-
μ³ÛñÝ ¿, áõÙ Ý³ »ñμ»ù ãÇ ï»ë»É: Ü³ Ë³ã»ó
Çñ »ñÏ³ñ áïù»ñÁ, Ï³ñ·Ç μ» ñ»ó åáÉá í»ñ³ñ-
ÏáõÇ ÷» ßÁ ÍÝÏÝ»ñÇ Ùáï áõ ëå³ë»ó:

ê»ÝÛ³Ï Ý»ñë ÁÝÏ³í ³ÏÝáóáí áõ ÝÝç³½-
·»ëïáí ÙÇ » ñÇï³ë³ñ¹` ³ é³Ýó Ù³ßÇÏÝ»ñÇ
áõ μ³ó μ» ñ³Ýáí. §¾°Ñ: Øï³Í»óÇ ¾ ñÇÏÝ ¿,
²ëïÍáõ ëÇñáõÝ¦,- ³ ë³ó Ý³: ² é³Ýó Ï³Ý·Ý»-
Éáõ áõ Í³Ûñ³Ñ»Õ Ë»Õ× ù³ÛÉí³Íùáí Ý³ ³Ý-
ó³í ë»ÝÛ³ÏÁ` ÇÝã-áñ μ³Ý ÏñÍùÇ ëïáñÇÝ
Ù³ëáõÙ ë»ÕÙ³Í: Ü³ Ýëï»ó μ³½ ÙáóÇ ã½μ³-
Õ»óñ³Í Í³ÛñáõÙ. §² ÝÇÍí³Í Ù³ïë Ïïñ»óÇ¦,-
μ³ í³Ï³Ý í³Ûñ»Ý³μ³ñ ³ ë³ó Ý³. Ý³Û»ó æÇ-
ÝÇÇÝ` Ï³ñÍ»ë Ý³ ³Û¹ï»Õ ¿É å»ïù ¿ Ýëï³Í
ÉÇÝ»ñ. § Ø³ï¹ Ïïñ³Í Ï³±ë: ØÇÝã¨ áëÏáñÝ áõ
ï»Ýó¦,- Ñ³ñóñ»ó: Üñ³ ³ÕÙÏáï Ó³ÛÝáõÙ Çë-
Ï³Ï³Ý ËÝ¹ñ³Ýù Ï³ñ, ³ ë»ë æÇÝÇÝ Çñ å³-
ï³ëË³Ýáí Ï³ñáÕ ¿ñ ÷ñÏ»É Ýñ³Ý ã³÷Çó
¹áõñë Ù»Ïáõë³óÝáÕ ÇÝã-áñ ³ é³çÝ»ÏáõÃÛáõ-
ÝÇó:

æÇÝÇÝ ë ̈ »éí³Í Ý³Û»ó Ýñ³Ý. § ̧ », ÙÇÝã¨
áëÏáñÁ` ã¿°¦,- ³ ë³ó Ý³. § ́ ³Ûó Ïïñ»É »Ù¦:
Ü³ æÇÝÇÇ ï»ë³Í ³ Ù»Ý³½í³ñ×³ ÉÇ ïÕ³Ý ¿ñ
Ï³Ù ïÕ³Ù³ñ¹Á (¹Åí³ñ ¿ ³ ë»É, Ã» áñ Ù»ÏÝ
¿ñ): Üñ³ Ù³½»ñÁ ·½·½í³Í ¿ÇÝ, ¹»ÙùÇÝ ÙÇ
ù³ÝÇ ûñí³ Ýáëñ, μ³ó ·áõÛÝÇ Ùáñáõù ¿ñ: ºí ³ -
Ù»Ý³ÇëÏ³Ï³Ý ³ åáõßÇ ï»ëù áõÝ»ñ. §à±Ýó »ë
Ïïñ»É¦,- Ñ³ñóñ»ó æÇÝÇÝ:

Ü³, ×ÉáñáõÝ μ» ñ³ÝÁ ÏÇë³μ³ó, ³ãù»ñÁ
Ý»ñù¨ ¿ñ Ñ³é»É` íÝ³ëí³Í Ù³ïÇÝ. §Æ±Ýã¦,-
³ ë³ó:

§à±Ýó »ë Ïïñ»É¦:
§² ÝÇÍí³Í ÉÇÝ»Ù, Ã» ·Çï»Ù¦,- ³ ë³ó Ý³,

Ýñ³ Ïé³Ý³ÉÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ, áñ Ñ³ñóÇ å³-
ï³ëË³ÝÁ ³ÝÑáõëáñ»Ý Ùßáõßáï ¿. § ́ ³Ý ¿Ç
Ù³Ý ·³ ÉÇë ³Õμ³ñÏÕáõÙ áõ Ù»çÁ ÉÇùÁ ³ Í»ÉÇ-
Ý»ñ ¿ÇÝ¦:

§ ̧ áõ ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³±ÛñÝ »ë¦,- Ñ³ñóñ»ó
æÇÝÇÝ:

§ Ð³°, ²ëïí³Í, ³ñÝ³Ñáë»Éáõ »Ù, Ù»éÝ»Ù:
¾ëï»Õ ÙÝ³: Î³ñáÕ ³ ³ ÝÇÍí³Í ÷áËÝ»ñ³ñ-
ÏáõÙ å»ïù ÉÇÝÇ¦:

§ ØÇ μ³Ý ¹ñ»±É »ë íñ³Ý¦:
ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ í»ñùÁ ¹³Ý¹³Õ Ñ»é³ó-

ñ»ó ÏñÍùÇó áõ μ³ó ³ ñ»ó æÇÝÇÇ Ñ³Ù³ñ. § Ø»-
Ý³Ï ³ ÝÇÍí³Í ½áõ·³ ñ³ÝÇ ÃáõÕÃ¦,- ³ ë³ó
Ý³. § Î³Ý·Ý³óÝáõÙ ³ ³ñÛáõÝÁ: úñÇÝ³Ï` » Ã»
Ãñ³ßí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ÏïñáõÙ »ë¦,- Ý³ ÝáñÇó
Ý³Û»ó æÇÝÇÇÝ. § ̧ áõ á±í »ë¦,- Ñ³ñóñ»ó. § È³-
ÏáïÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇ±Ý¦:

§ ÜáõÛÝ ¹³ ë³ñ³ÝÇó »Ýù¦:
§ Ð³±: ² ÝáõÝ¹ Ç±Ýã ³¦:

§ ìÇñçÇÝÇ³ Ø³Ýáùë¦:
§ ̧ áõ æÇÝÇ±Ý »ë¦,- Ñ³ñóñ»ó Ý³` ³ÏÝáóÇ

Ñ»ï¨áõÙ ÏÏáó»Éáí ³ãù»ñÁ. § ̧ áõ æÇÝÇ Ø³-
Ýá±ùëÝ »ë¦:

§ Ð³°¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ` áïù»ñÝ áõÕÕ»Éáí:
ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ ßñçí»ó ¹» åÇ Çñ Ù³-

ïÁ, áñÝ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ÙÇ³Ï áõ Çñ³Ï³Ý ýá-
Ïáõë³ÛÇÝ Ï»ïÝ ¿ñ ë»ÝÛ³ÏáõÙ. §øñáç¹
·Çï»Ù¦,- Ñ³Ý·Çëï ³ ë³ó Ý³. §² ÝÇÍí³Í
ëÝáμÁ¦:

æÇÝÇÝ Ïáñ³óñ»ó Ù»çùÁ:
§à±í¦:
§Èë»óÇñ` áí¦:
§ÆÝùÁ ëÝáμ ãÇ°¦:
§¶ ñáÕÁ ï³ÝÇ, Ã» ëÝáμ ãÇ¦,- ³ ë³ó ê»É»-

Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ:
§ î»°Ýó ãÇ¦:
§¶ ñáÕÁ ï³ÝÇ, Ã» ï»Ýó ãÇ: ÆÝùÁ Ã³·áõ-

ÑÇÝ ³: ² ÝÇÍí³Í ëÝáμÝ» ñÇ Ã³·áõÑÇ¦: 
æÇÝÇÝ Ý³ÛáõÙ ¿ñ` ÇÝãå»ë ¿ Ý³ ù³Ý¹áõÙ

½áõ·³ ñ³ÝÇ ÃÕÃÇ Ñ³ëï ß»ñï»ñÝ áõ Ý³ ÛáõÙ
Ù³ïÇÝ:

§ ̧ áõ ÝáõÛÝëÇÏ ã·Çï»ë ùñáçë¦:
§ â¿ ÙÇ ã¿` ã·Çï»Ù¦:
§² ÝáõÝÝ Ç±Ýã ³, Ç±Ýã ³ Çñ³ ³ ÝáõÝÁ¦,-

å³Ñ³Ýç»ó æÇÝÇÝ:
§ æá³Ý...  æá³Ý êÝáμ¦:
æÇÝÇÝ Éáõé ¿ñ. §Æ±Ýã ï»ëù áõÝÇ¦,- ³Ýë-

å³ë»ÉÇáñ»Ý Ñ³ñóñ»ó Ý³:
ä³ï³ëË³Ý ãÏ³ñ:

§Æ±Ýã ï»ëù áõÝÇ¦,- ÏñÏÝ»ó æÇÝÇÝ:
§ºÃ» Çñ Ùï³Í³ÍÇ Ï»ëÇ ã³÷ É³íÁ ÉÇÝ»ñ,

μ³Ëï³íáñ ÏÉÇÝ»ñ, ·ñáÕÁ ï³ÝÇ¦,- ³ ë³ó
ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ: æÇÝÇÇ Ã³ùáõÝ Ï³ñÍÇùáí`
¹³ Ñ»ï³ùñùÇñ å³ï³ëË³ÝÇ ¿ñ ÝÙ³Ý:

§ â»Ù ÑÇßáõÙ, áñ ùá Ù³ëÇÝ Ëáë»ñ¦,- ³ ë³ó
Ý³:

§ ̧ ³ ÇÝÓ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ ³: ¶ ñáÕÁ
ï³ÝÇ, ß³ï ³ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ¦:

§² Ù»Ý ¹»åùáõÙ, ÇÝùÁ Ýß³Ýí³Í ³¦,- ³ -
ë³ó æÇÝÇÝ` Ý³Û»Éáí Ýñ³Ý. §ØÛáõë ³ ÙÇë
å³ïñ³ëïíáõÙ ³ ³ ÙáõëÝ³Ý³É¦:

§àõ±Ù Ñ»ï¦,- Ñ³ñóñ»ó Ý³` Ñ³Û³óùÁ
μ³ñÓñ³óÝ»Éáí:

æÇÝÇÝ ³ é³í»ÉáõÃÛáõÝ ëï³ó³í, »ñμ Ý³
Ñ³Û³óùÁ μ³ñÓñ³óñ»ó. § â»ë ×³ Ý³ãÇ¦:

Ü³ í»ñëÏë»ó Çñ ³ é³çÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý
·áñÍÝ ³ Ý»É. § Ø»Õù ³¦,- ³ ë³ó:

æÇÝÇÝ ÷Ýã³óñ»ó:
§ ̧ »é Ï³ï³Õ³Í ³ñÝ³ÑáëáõÙ ³: ² ëáõÙ

»ë` ÙÇ μ³Ý ã³ñÅÇ± íñ³Ý ¹Ý»É: Æ±Ýã ³ ×Çßï
¹Ý»É: § Ø»ñÏáõñáùñáÙ¦1 É³±í ãÇ¦:

§ Úá¹Ý ³ í»ÉÇ É³í ³¦,- ³ ë³ó Ý³: Ð»ïá,
½·³ Éáí, áñ ³Ûë Ñ³Ý·³ Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Çñ
å³ï³ëË³ÝÁ ã³÷Çó ¹áõñë ù³Õ³ù³í³ñÇ ¿,
³ í»É³óñ»ó. §§ Ø»ñÏáõñáùñáÙÝ¦ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³-
å»ë É³í ãÇ ï»Ýó μ³ ÝÇ Ñ³Ù³ñ¦:

§ÆÝãÇ±, ÇÝãÇ± É³í ãÇ áñ¦:
§ î»Ýó μ³ Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ñ½³ å»ë É³í ãÇ

áõ í»ñç, ù»½ Ûá¹ ³ å»ïù¦:
Ü³ Ý³Û»ó æÇÝÇÇÝ. § ́ ³Ûó ÙñÙé³óÝáõÙ ³,

ã¿±¦,- Ñ³ñóñ»ó. § Ø»éÝ»Éáõ ã³÷ ãÇ± ÙñÙé³ó-
ÝáõÙ¦:

§ØñÙé³óÝáõÙ ³¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ. § ́ ³Ûó
ã»ë Ù»éÝÇ Ï³Ù ï»Ýó μ³Ý¦:

²ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ãíñ¹áíí»Éáí æÇÝÇÇ ïáÝÇó`
ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ ßáõé » Ï³í ¹» åÇ Çñ Ù³ïÁ.
§ â»Ù ëÇñáõÙ, áñ ÙñÙéáõÙ ³¦,- ³ ë³ó Ý³:

§àã Ù»Ï ¿É ãÇ ëÇñáõÙ¦:
Ü³ ·ÉËáí ³ ñ»ó. §ÀÑÁ¦:
æÇÝÇÝ ÙÇ ñáå» Ý³Û»ó Ýñ³Ý. § Ð»ñÇù ³

Ó»é ï³ë¦,- Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ³ ë³ó:
ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ Ñ»ï ù³ß»ó ãíÝ³ëí³Í

Ó»éùÁ` ³ ë»ë ¿ É»Ïïñ³Ï³Ý Ñ³ñí³ÍÇó: Ü³ ÙÇ
÷áùñ áõÕÕí»ó, ³ í»ÉÇ ßáõï` å³Ï³ë Íéí³Í
Ýëï»ó, ÇÝã-áñ ³ é³ñÏ³ÛÇ ¿ñ Ý³ÛáõÙ ë»ÝÛ³ÏÇ
ÙÛáõë Ù³ëáõÙ: Üñ³ ³ÝÏ³ÝáÝ ¹ÇÙ³·Í»ñÁ ·ñ»-
Ã» » ñ³½Ïáï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ý:
Ü³ ³ÝíÝ³ë Ó»éùÇ óáõó³Ù³ïÇ » ÕáõÝ·Á
Ùïóñ»ó ³éç¨Ç »ñÏáõ ³ ï³ÙÝ»ñÇ ³ ñ³ÝùÝ áõ
Ñ»é³óÝ»Éáí áõï»ÉÇùÇ ÙÝ³óáñ¹Á` ßñçí»ó ¹» -
åÇ æÇÝÇÝ. § Ð³ó Ï»ñ»±É »ë¦:

§Æ±Ýã¦:
§ È³Ýã ³ ñ»±É »ë¦:
æÇÝÇÝ ·ÉáõËÁ Ã³÷ ïí»ó. §ºñμ Ñ³ëÝ»Ù

ïáõÝ, Ïáõï»Ù¦,- ³ ë³ó Ý³. § Ø³Ûñë ÙÇßï ÇÙ
Ñ³Ù³ñ É³ÝãÁ ë³ñù³Í ³ ÉÇÝáõÙ, »ñμ ïáõÝ »Ù
Ñ³ëÝáõÙ¦:

§ Î»ë Ïïáñ Ñ³íáí ë»Ý¹íÇã áõÝ»Ù ë»ÝÛ³-
ÏáõÙë: Îáõ½»±ë: Ø³ïáí ã»Ù Ïå»É¦:

§ â¿°, ßÝáñÑ³Ï³É »Ù, ÇëÏ³Ï³ÝÇó¦:
§ Â»ÝÇëÇó »ë ·³ ÉÇë, ²ëïÍáõ ëÇñáõÝ: êá-

í³Í ã»±ë¦: 
§ â¿°, ¿¹ ãÇ Ñ³ñóÁ¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ` Ë³ã»-

Éáí áïù»ñÁ. § ä³ñ½³ å»ë Ù³Ûñë ÙÇßï É³ÝãÁ
ë³ñù³Í ³ ÉÇÝáõÙ, »ñμ ïáõÝ »Ù Ñ³ëÝáõÙ:
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ù` » Ã» ëáí³Í ã»Ù ÉÇÝáõÙ, Ï³ï³-
ÕáõÙ ³¦:

ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ, Ï³ñÍ»ë, ÁÝ¹áõÝ»ó ³Ûë
μ³ ó³ïñáõÃÛáõÝÁ: ² Ù»Ý ¹»åùáõÙ, Ý³ ·ÉËáí
³ ñ»ó áõ Ñ³Û³óùÁ Ã»ù»ó: ´³Ûó Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ
Ñ»ï ßñçí»ó. § ØÇ μ³ Å³Ï Ï³ÃÇ Ù³ëÇÝ Ç±Ýã
Ï³ë»ë¦,- ³ ë³ó:

§ â¿°, ßÝáñÑ³Ï³É »Ù... ² Ù»Ý ¹»åùáõÙ`
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦:

Ü³ óñí³Í Ïé³ó³í áõ ùáñ»ó Ù»ñÏ áïÝ³-
Ã³ÃÁ. §¾¹ ïÕ³ÛÇ ³ ÝáõÝÝ Ç±Ýã ³, áõÙ Ñ»ï ³ -
ÙáõëÝ³ÝáõÙ ³¦,- Ñ³ñóñ»ó:

§ æá³± ÝÁ, ÝÏ³ïÇ áõÝ»ë¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ.
§ ̧ Çù Ð»ýÝ»ñ¦:

ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ùáñ»É áï-
Ý³Ã³ÃÁ:

§ Ìáí³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ É»Ûï»Ý³Ýï-Ï³åÇ-
ï³Ý ³¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ:

§ Ø»Í μ³Ý¦:

æÇÝÇÝ ÷éÃÏ³ó: Ü³ Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ áïÝ³-
Ã³ÃÁ ùáñ»ÉáõÝ ÙÇÝã¨ ³ÛÝ Ï³ñÙñ»ó: ºñμ
ëÏë»ó » ÕáõÝ·áí åáÏ»É ëñÝù³ÙëÇ íñ³ÛÇ ³ÝÝ-
ß³Ý Ù³ßÏ³ÛÇÝ ó³ÝÁ, æÇÝÇÝ ¹³ ¹³ ñ»ó Ý³Û»É:

§àñï»ÕÇ±ó ·Çï»ë æá³ÝÇÝ¦,- Ñ³ñóñ»ó
Ý³. § ø»½ »ñμ»ù ã»Ù ï»ë»É ï³ÝÁ Ï³Ù ÇÝã-áñ
ï»Õ¦:

§ Ò»ñ ³ ÝÇÍí³Í ï³ÝÁ ã»Ù » Õ»É¦:
æÇÝÇÝ ëå³ë»ó, μ³Ûó ³Ûë åÝ¹Ù³ÝÁ áãÇÝã

ãÑ»ï¨»ó. § ́ ³ áñï»±Õ »ë Çñ³Ý Ñ³Ý¹Çå»É¦,-
Ñ³ñóñ»ó:

§ ø»ý¦,- ³ ë³ó Ý³:
§ ø»ýÇ Å³Ù³Ý³±Ï: º±ñμ¦:
§â·Çï»Ù: 42-Ç êáõñμ ÌÝáõÝ¹ÇÝ¦: Æñ

ÝÝç³½·»ëïÇ ÏñÍùÇ ·ñå³ÝÇó Ý³ »ñÏáõ Ù³-
ïáí ÍË³Ëáï ¹áõñë ù³ß»ó, áñÇ íñ³ ³ ë»ë
ùÝ»É ¿ÇÝ. § ØÇ Ñ³ï ÉáõóÏÇÝ Ï·ó»±ë¦,- ³ ë³ó:
æÇÝÇÝ ÏáÕùÇ ë»Õ³ÝÇó ÉáõóÏáõ ïáõ÷Á Ù»ÏÝ»ó
Ýñ³Ý: Ü³ í³é»ó ÍË³ËáïÝ ³ é³Ýó áõÕÕ»Éáõ
¹ñ³ Íéí³ÍáõÃÛáõÝÁ, û·ï³·áñÍí³Í ÉáõóÏÇÝ
¹³ñÓÛ³É ¹ñ»ó ïáõ÷Ç Ù»ç: ¶ ÉáõËÁ Ñ»ï ·ó»-
Éáí` Ý³ μ» ñ³ÝÇó ¹³Ý¹³ Õáñ»Ý ÍËÇ ³ Ñ³·ÇÝ
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ³ñÓ³Ï»ó áõ éáõÝ·» ñáí Ñ»ï
ù³ß»ó: Ü³ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ÍË»É ³Û¹ §ýñ³Ý-
ëÇ³Ï³Ý ù³ßáõÙ¦ á×áí: 

§Ð³í³Ý³μ³ñ՝ ¹³ áã Ã» ÏñÏ»ë³ÛÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÝÙ³Ý μ³Ý ¿ñ, ³ÛÉ ³í»ÉÇ ßáõï
ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ç ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃ -
ÛáõÝÁ, áí Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ÷áñÓáõÙ ¿
Ó³Ëáí ë³÷ñí»É¦:

§ÆÝãÇ± ³ æá³ÝÁ ëÝáμ¦,- Ñ³ñóñ»ó æÇÝÇÝ:
§ÆÝãÇ±,  áñáíÑ»ï¨ ï»Ýó ³, Ç±Ýã ÇÙ³Ý³Ù`

ÇÝãÇ¦:
§ Ð³°, μ³Ûó áõ½áõÙ »Ù ³ ë»É` ÇÝãÇ± »ë ï»Ýó

³ ëáõÙ¦:
Ü³ Ó³ÝÓñ³ó³Í ßñçí»ó ¹» åÇ æÇÝÇÝ.

§ÈëÇ°ñ: ºë Çñ³Ý áõÃ ³ ÝÇÍí³Í Ý³Ù³Ï »Ù
·ñ»É: àõ°Ã: ÆÝùÁ áã Ù»ÏÇÝ ãÇ å³ï³ëË³Ý»É¦:

æÇÝÇÝ í³ñ³Ý»ó. § ̧ », Ï³ñáÕ ³ ½μ³Õí³Í
¿ñ¦:

§ Ð³: ¼ μ³Õí³Í ¿ñ: ¼  μ³Õí³Í ¿ñ` ³ ÝÇÍ-
í³Í åáõ×áõñ ÏáõÕμÇ ÝÙ³Ý¦: 

§²Ýå³ÛÙ³±Ý ³ ¿¹ ù³Ý Ñ³ÛÑáÛ»É¦,- Ñ³ñó-
ñ»ó:

§ È³í »Ù ³ ÝáõÙ, ·ñáÕÁ ï³ÝÇ¦:
æÇÝÇÝ ÷éÃÏ³ó. §ÆÝãù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï ·Ç-

ï»ë Çñ³Ý¦,- Ñ³ñóñ»ó æÇÝÇÝ:
§ÆÝãù³Ý å»ïù ³¦:

¿ë ÏÇ Ùáë Ý» ñÇ Ñ»ï 

æ. ¸. ê» ÉÇÝ ç»ñ
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§ ̧ », ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù` Çñ³Ý »ñμ¨¿ ½³Ý·»±É
»ë Ï³Ù ï»Ýó ÙÇ μ³Ý: ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ù` »ñμ¨¿
ã»ë ½³Ý·»±É Çñ³Ý Ï³Ù ï»Ýó ÙÇ μ³Ý¦:

§ â¿°¦:
§ ̧ », ²ëïí³Í, » Ã» Çñ³Ý »ñμ¨¿ ã»ë ½³Ý-

·»É Ï³Ù...¦:
§ â¿Ç Ï³ñáÕ, ²ëïÍáõ ëÇñáõÝ¦:
§ÆÝãÇ± ã¿¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ:
§ÜÛáõ ÚáñùáõÙ ã¿Ç¦:
§²°Ñ, áõ±ñ ¿Çñ¦:
§º±ë, úÑ³Ûá¦:
§²Ñ, ùáÉ»çáõ±Ù ¿Çñ¦:
§ â¿°, ¹áõñë »Ù » Ï»É¦: 
§²Ñ, μ³ Ý³Ïáõ±Ù ¿Çñ¦:
§ â¿°¦,- ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ ÍË³ËáïÁ

μéÝ³Í Ó»éùáí ÏñÍùÇ Ó³Ë Ù³ëÇÝ Ã÷Ã÷³ó-
ñ»ó. § Þ³ñÅÇãÁ¦:

§ÜÏ³ïÇ áõÝ»ë` ëÇ±ñï¹¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ.
§Æ±Ýã ³ » Õ»É ¹ñ³Ý¦:

§â·Çï»Ù` ÇÝã ³ » Õ»É ¹ñ³Ý, ·ñáÕÁ ï³ÝÇ:
è¨Ù³ïÇ½Ù áõÝ»Ç ÷áùñ Å³Ù³Ý³Ï: ² ÝÇÍí³Í
ó³í ¿ñ...¦:

§ ̧ », ãå»±ïù ³, áõñ»ÙÝ, Ã³ñ·»ë ÍË»ÉÁ:
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ù` ãå»±ïù ³ ãÍË»ë áõ ï»Ýó μ³ -
Ý»ñ: ´ ÅÇßÏÝ ³ ë»É ¿ñ ÇÙ...¦:

§²³Ñ, ß³ï μ³Ý »Ý ³ ëáõÙ¦:
æÇÝÇÇ ËáëùÁ μ» ñ³ÝáõÙ ÙÝ³ó. §Æ±Ýã ¿Çñ

³ ÝáõÙ úÑ³ÛáÛáõÙ¦,- Ñ³ñóñ»ó Ý³:
§º±ë: ²ßË³ïáõÙ ¿Ç ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñÇ ³ -

ÝÇÍí³Í ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ¦:
§ Èáõ±ñç¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ. § ̧ áõñ¹ ·³ ÉÇ±ë

¿ñ¦:
§ ̧ áõñ¹ ·³ ÉÇ±ë ¿ñ¦,- ÝÙ³Ý³Ï»ó Ý³.

§Ê»Éùë ·ÝáõÙ ¿ñ: ¶ÅíáõÙ »Ù ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: Þ³ï É³íÝ »Ý¦:

æÇÝÇÝ ³ÛÅÙ ã³÷Çó ¹áõñë Ñ»ï³ùñùñí³Í
¿ñ Ý»Õ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ. §ÆÝãù³±Ý »ë ³ßË³ï»É
¿Ýï»Õ` ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ¦:

§â·Çï»Ù, ²ëïÍáõ ëÇñáõÝ: ºñ»ëáõÝÛáÃ ³ -
ÙÇë¦,- Ý³ Ï³Ý·Ý»ó ¨ Ùáï»ó³í å³ïáõÑ³-
ÝÇÝ: Ü³Û»ó ÷áÕáóÇÝ` μáõÃ Ù³ïáí ùáñ»Éáí
áÕÝ³ß³ñÁ. §êñ³Ýó ï»ë¦,- ³ ë³ó Ý³. §² ÝÇÍ-
í³Í ÑÇÙ³ñÝ»ñ¦:

§àíù»±ñ¦:
§â·Çï»Ù, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ¦:
§ Ø³ï¹ ³ í»ÉÇ áõÅ»Õ Ï³ñÝ³ÑáëÇ, » Ã»

ï»Ýó Ý»ñù¨ å³Ñ»ë¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ:
Ü³ Éë»ó æÇÝÇÇÝ: Ò³Ë áïùÁ μ³ñÓñ³ó-

ñ»ó å³ïáõÑ³Ý³·á·ÇÝ ¨ íÝ³ëí³Í Ó»éùÁ
¹ñ»ó ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ³½ ¹ñÇ íñ³: Ü³ ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÙ ¿ñ Ý³Û»É Ý»ñù¨` ÷áÕáóÇÝ. §Üñ³Ýù
μáÉáñÝ ³ ÝÇÍí³Í ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³Åá-
Õáí »Ý ·ÝáõÙ¦,- ³ ë³ó. §¾ëÏÇÙáëÝ»ñÇ Ñ»ï
»Ýù Ñ»ë³ Ïéí»Éáõ, ·Çï»±ë¦:

§àõ±Ù Ñ»ï¦:
§¾ëÏÇÙáëÝ»ñÇ... ² Ï³ÝçÝ»ñ¹ Ù³ùñÇ,

²ëïÍáõ ëÇñáõÝ¦:
§ÆÝãÇ± ¿ëÏÇÙáëÝ»ñÇ¦:
§â·Çï»Ù` ÇÝãÇ: ÆÝã ÇÙ³Ý³Ù` ÇÝãÇ, ·ñáÕÁ

ï³ÝÇ: ¿ë ³Ý·³Ù μáÉáñ ï³ñÇùáíÝ»ñÝ »Ý
·Ý³Éáõ: ì³ÃëáõÝÇÝ Ùáï ïÕ»ùÁ: ºÃ» í³ÃëáõÝ
ãÏ³ë, ã»ë Ï³ñ³ ·Ý³ë¦,- ³ ë³ó Ý³. §¸ ñ³Ýó
Ï³ñ× ³ßË³ï³Å³Ù ïáõñ áõ í»ñç... Ø»Í μ³Ý
³¦:

§ ̧ áõ ëïÇåí³Í ã¿Çñ ÉÇÝÇ ·Ý³É, ³ Ù»Ý
¹»åùáõÙ¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ ³ é³Ýó Ñ»ïÇÝ
ÙïùÇ` ÙÇÝã¨ ËáëùÝ ³ í³ñï»ÉÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáí,
áñ ëË³É μ³Ý ¿ ³ ëáõÙ:

§ ¶Çï»Ù¦,- íñ³ μ» ñ»ó Ý³ ¨  áïùÝ Çç»óñ»ó
å³ïáõÑ³ÝÇó, μ³ñÓñ³óñ»ó å³ïáõÑ³ÝÁ ¨ Í-
Ë³ËáïÁ Ïïï³óñ»ó ÷áÕáó: ì»ñç³óÝ»Éáí`
ßñçí»ó. §ÈëÇ°ñ, É³íáõÃÛáõÝ ³ ñ³, áñ ¿¹ ïÕ³Ý
·³, Ï³ë»ë` ÙÇ »ñÏáõ í³ÛñÏÛ³ÝÇó å³ïñ³ëï
ÏÉÇÝ»Ù: äÇïÇ ë³÷ñí»Ù, É³±í¦:

æÇÝÇÝ ·ÉËáí ³ ñ»ó:

§ Îáõ½»±ë ê»É»Ý³ÛÇÝ íé³½³óÝ»Ù Ï³Ù
ï»Ýó ÙÇ μ³Ý: ¶ÇïÇ±, áñ ëï»Õ »ë¦:

§²Ñ, ÇÝùÁ ·ÇïÇ, áñ ëï»Õ »Ù¦,- ³ ë³ó æÇ-
ÝÇÝ. § â»Ù ßï³åáõÙ, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦:

ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ ·ÉËáí ³ ñ»ó: Ð»ïá »ñ-
Ï³ñ Ý³Û»ó íÝ³ëí³Í Ù³ïÇÝ, ³ ë»ë ï»ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ` Ç íÇ×³ ÏÇ± ¿ ³Û¹ Ù³ïáí Ñ»ï áõÕ¨áñ-
í»É ë»ÝÛ³Ï: 

§ÆÝãÇ± §μ»Ý¹-¿Û¹¦2 ã»ë ÏåóÝáõÙ íñ³Ý:
âáõÝ»±ë ÙÇ Ñ³ï §μ»Ý¹-¿Û¹¦ Ï³Ù ï»Ýó ÙÇ
μ³Ý¦:

§ â¿°¦,- ³ ë³ó Ý³. § È³í, ÙÇ Ùï³ÍÇ¦: Ü³
¹áõñë » Ï³í ë»ÝÛ³ÏÇó:

ØÇ ù³ÝÇ í³ÛñÏÛ³ÝÇó í»ñ³¹³ñÓ³í` μ» -
ñ»Éáí Ï»ë Ïïáñ ë»Ý¹íÇãÁ:

§ Î»°ñ ë³¦,- ³ ë³ó Ý³. § È³íÝ ³¦:
§ÆëÏ³Ï³ÝÇó, »ë ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë... ¦:
§ ì»ñóñáõ°, ²ëïÍáõ ëÇñáõÝ: â»Ù ÃáõÝ³íá-

ñ»É Ï³Ù ï»Ýó ÙÇ μ³Ý¦:
æÇÝÇÝ í»ñóñ»ó ë»Ý¹íÇãÇ ÏïáñÁ. § È³í,

ß³ï ßÝáñÑ³Ï³É »Ù¦,- ³ ë³ó: 
§ Ð³í ³¦,- ³ ë³ó Ý³` ·ÉËÇÝ Ï³Ý·Ý³Í

í»ñ¨ Ý³Û»Éáí: §ºñ»Ï » ñ»ÏáÛ³Ý »Ù ³ é»É ³ -
ÝÇÍí³Í ·³ëïñáÝáÙÇó¦:

§ î»ëùÇó ß³ï É³íÝ ³¦:
§ ̧ », Ï»°ñ, áõñ»ÙÝ¦:
æÇÝÇÝ ÙÇ Ïïáñ ÏÍ»ó:
§ È³íÝ ³, ã¿±¦:
æÇÝÇÝ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùμ ÏáõÉ ïí»ó. § Þ³ï¦,-

³ ë³ó Ý³:

ê»É»Ý³ÛÇ »Õμ³ÛñÁ ·ÉËáí ³ ñ»ó: Ü³ Ùï³-
óÇñ Ñ³ Û³óùáí ½ÝÝ»ó ë»ÝÛ³ÏÁ` ùáñ»Éáí
ÏñÍù³í³Ý¹³ ÏÇ ÷áëÁ. § È³í, »ë, »ñ¨Ç, Ñ³·Ý-
í»Ù... ²ëïí³Í, ½³Ý·Ý ³: ¸», É³í ÙÝ³¦: 

ØÝ³Éáí Ù»Ý³Ï` æÇÝÇÝ ³ é³Ýó í»ñ Ï»Ý³-
Éáõ ßáõñçÁ Ý³Û»ó` ë»Ý¹íÇãÁ Ý»ï»Éáõ Ï³Ù
Ã³ùóÝ»Éáõ Ñ³ñÙ³ñ ï»Õ ÷Ýïñ»Éáí: Øáï»óáÕ
áïÝ³Ó³ÛÝ»ñ Éë»ó Ý³Ë³ëñ³ÑÇó: ê»Ý¹íÇãÁ
¹ñ»ó åáÉá í»ñ³ñÏáõÇ ·ñå³ÝÁ:

àã ó³Íñ³Ñ³ë³Ï, áã μ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï, » -
ñ»ëáõÝÝ ³Ýó » ñÇï³ë³ñ¹ Ùï³í ë»ÝÛ³Ï: Ü-
ñ³ ëáíáñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³·Í»ñÁ, Ù³½» ñÇ Ï³ñ×
Ëáõ½í³ÍùÁ, ÏáëïÛáõÙÇ μ³óí³ÍùÁ, ýáõÉÛ³ñ»
÷áÕÏ³åÇ Ý³Ëß³ ½³ñ¹Á ³ÙμáÕç³Ï³Ý ï»-
Õ»ÏáõÃÛáõÝ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë: ¶áõó» ÝáñáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ ³Ùë³·ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇó ¿ñ Ï³Ù
÷áñÓáõÙ ¿ñ ÙïÝ»É ³ßË³ï³Ï³½Ù: ¶áõó» üÇ-
É³¹»ÉýÇ³ÛáõÙ ùÇã ³ é³ç ÷³Ïí³Í Ý»ñÏ³Û³ó-
Ù³Ý Ù»ç ¿ñ Ë³ÕáõÙ: ¶áõó», Çñ³í³μ³ Ý³Ï³Ý
·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇó ¿ñ: 

§àÕçáõ°ÛÝ¦,- μ³ ñ»Ï³Ù³μ³ñ ³ ë³ó Ý³
æÇÝÇÇÝ. §àÕçáõ°ÛÝ¦:

§üñ³ÝÏÉÇÝÇÝ ï»ë»±É »ù¦,- Ñ³ñóñ»ó:
§ ê³÷ñíáõÙ ³: ² ë³ó` Ó»½ ³ ë»Ù, áñ ëå³-

ë»ù Çñ³Ý¦:
§ ê³÷ñíáõÙ ¿: ²ëïí³Í¦: ºñÇï³ë³ñ¹Á

Ý³Û»ó Ó»éùÇ Å³Ù³óáõÛóÇÝ: Ð»ïá Ýëï»ó
Ï³ñÙÇñ ¹³ Ù³ëÏÛ³Ý ³ ÃáéÇÝ, Ë³ã»ó áïù»ñÁ
¨  ³ ÷» ñáí Í³ÍÏ»ó » ñ»ëÁ: ´³ó Ù³ïÝ»ñÇ
Í³Ûñ»ñáí Ý³ ïñáñáõÙ ¿ñ ÷³Ï ³ãù»ñÁ, ³ ë»ë
Ñá·Ý³Í ÉÇÝ»ñ Ï³Ù ³ãù»ñÇ ·»ñÑá·Ý³ÍáõÃÛ³Ý
ÝÙ³Ý μ³Ý áõÝ»Ý³ñ: §²ÙμáÕç ÏÛ³ÝùÇë ³ Ù»-
Ý³³Ñ³íáñ ³ é³íáïÝ ¿ñ¦,- ³ ë³ó Ý³` Ó»éù»-
ñÁ ¹»ÙùÇó Ñ»é³óÝ»Éáí: Üñ³ Ó³ÛÝÁ
ÏáÏáñ¹³ ÛÇÝ ¿ñ, ³ ë»ë ã³÷Çó ¹áõñë Ñá·Ý³Í ¿ñ
ßÝã»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§Æ±Ýã ³ » Õ»É¦,- Ñ³ñóñ»ó æÇÝÇÝ` Ý³Û»Éáí
Ýñ³Ý:

§²Ñ, ã³÷Çó ¹áõñë »ñÏ³ñ å³ïÙáõÃÛáõÝ ¿:
ºë »ñμ»ù ã»Ù Ó³ÝÓñ³óÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó, á-
ñáÝó ³éÝí³½Ý Ñ³½³ñ ï³ñÇ ã·Çï»Ù¦: Ü³
³ Ýáñáß áõ ¹Å·áÑ Ñ³Û³óù ·ó»ó å³ïáõÑ³ÝÝ»-
ñÇ ÏáÕÙ: 

§ ́ ³Ûó »ë ¿É »ñμ»ù ãå»ïù ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ»Ù
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ μÝáõÃÛáõÝÇó ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ ÷áùñ
·ÉáõË Ñ³ÝáÕ Ù»ÏÁ: Î³ñáÕ »ù ³ ë³Íë ³ Ù»Ý
ï»Õ Ù»çμ» ñ»É¦:

§Æ±Ýã ³ » Õ»É¦,- ÏñÏÝ»ó æÇÝÇÝ:
§²Ñ, ²ëïí³Í: ²Û¹ Ù³ñ¹Á, áõÙ Ñ»ï ÏÇëáõÙ

¿Ç μÝ³Ï³ñ³Ýë ³ ÙÇëÝ»ñáí, ³ ÙÇëÝ»ñáí, ³ -
ÙÇëÝ»ñáí. ÝáõÛÝÇëÏ ã»Ù áõ½áõÙ Çñ Ù³ëÇÝ
Ëáë»É... ²Û¹ ·ñáÕÁ¦,- μ³ í³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ³ í»-
É³óñ»ó Ý³, Ñ³í³Ý³μ³ñ` ÑÇß»Éáí ëÇñ³Í μ³ -
Ý³¹ñ³ÝùÁ Ð»ÙÇÝ·áõ»ÛÇ í»åÇó:

§Æ±Ýã ³ ³ ñ»É¦:
§²ÝÏ»ÕÍ ³ ë³Í, »ë ã¿Ç ¿É áõ½» Ý³ Ù³Ýñ³-

Ù³ëÝ»É¦,- ³ ë³ó » ñÇï³ë³ñ¹Á: Ü³ ·ñå³ÝÇó

ÍË³Ëáï Ñ³Ý»ó` ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáí ë»Õ³ÝÇÝ
¹ñí³Í ëÇ·³ñÝ»ñÇ Ã³÷³ÝóÇÏ ïáõ÷Á, ¨ í³-
é»ó ³ÛÝ Çñ ë»÷³ Ï³Ý Ïñ³Ï³ÛñÇãáí: Êáßáñ
Ó»éù»ñ áõÝ»ñ: ̧  ñ³Ýù áã áõÅ»Õ ¿ÇÝ, áã` Ýáõñμ:
âÝ³Û³Í` Ý³ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ñ ¹ñ³Ýù, ³ ë»ë`
ÇÝã-áñ ¹Åí³ñ Ï³é³í³ñ» ÉÇ ·» Õ³·Çï³Ï³Ý
ÑÙ³Ûù áõÝ»Ý³ ÛÇÝ: §ºë Ñ³ëï³ï ã»Ù ¿É å³ï-
ñ³ëïíáõÙ Ùï³Í»É ¹ñ³ Ù³ëÇÝ, μ³Ûó ³ÛÝù³Ý
Ï³ï³Õ³Í »Ù¦,- ³ ë³ó: §ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ù` ³ Ñ³,
³Û¹ ³ Ñ³íáñ Ù³ñ¹áõÏÁ ²ÉïáõÝ³ÛÇó, ö»ÝëÇÉ-
í³ÝÇ³ Ï³Ù ÝÙ³Ý ÙÇ ï»ÕÇó: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ
ëáí³Ù³Ñ ÉÇÝáÕ: ºë μ³ í³Ï³Ý μ³ ñÇ áõ ³½ ÝÇí
»Ù, »ë ÇëÏ³Ï³Ý ´³ ñÇ ê³Ù³ñ³óÇÝ »Ù` áñ-
å»ë½Ç Ýñ³Ý ÇÙ μÝ³Ï³ñ³Ý ï³Ý»Ç, ³Û¹
ÙÇ³Ý·³ Ù³ÛÝ ÙÇÏñáëÏáåÇÏ, åáõ×áõñ μÝ³Ï³-
ñ³ÝÁ, áñï»Õ »ë ÇÝùë ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùμ »Ù ï»-
Õ³ß³ñÅíáõÙ: ºë Ýñ³Ý μáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë Ñ»ï
»Ù Í³ÝáÃ³óÝáõÙ: ÂáõÛÉ »Ù ï³ÉÇë ë»ÝÛ³Ïáí
Ù»Ï Ã³÷Ã÷»É Çñ ë³ñë³÷» ÉÇ Ó»é³·ñ»ñÁ áõ
ÍË³ËáïÇ ÙÝ³óáõÏÝ»ñÁ, μáÕÏ»ñÁ áõ ï»Ýó
μ³ Ý»ñ: Ì³ÝáÃ³óÝáõÙ »Ù ÜÛáõ ÚáñùÇ μáÉáñ
Ã³ïñáÝ Ý»ñÇ åñá¹Ûáõë»ñÝ»ñÇ Ñ»ï: Æñ Ï»Õ-
ïáï ß³åÇÏÝ»ñÁ ù³ñß »Ù ï³ÉÇë Éí³óù³-
ïáõÝ áõ Ñ»ï ï³ÝáõÙ: àõ ³ Ù»Ý³í»ñçáõÙ¦,-
» ñÇï³ë³ñ¹Á Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ Éé»ó. §àõ ÇÙ ³Ù-
μáÕç μ³ ñáõÃÛ³Ý áõ å³ñÏ»ßïõÃÛ³Ý ³ñ¹-
ÛáõÝùÝ ³ÛÝ ¿¦,- ß³ñáõÝ³Ï»ó Ý³. §àñ ÇÝùÝ
³ é³íáïÛ³Ý ÑÇÝ·ÇÝ Ï³Ù í»óÇÝ ÃáÕÝáõÙ,
·ÝáõÙ ¿` ³ é³Ýó ÝáõÛÝÇëÏ »ñÏïáÕ ÃáÕÝ»Éáõ,

ï³Ý»Éáí Çñ Ñ»ï ³ Ù»Ý-³ Ù»ÝÁ, ÇÝãÇÝ Ï»Õïáï
Ó»éù»ñÁ Ñ³ëÝáõÙ »Ý¦: Ü³ ¹³ ¹³ñ ³ é³í
ÍË»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõ μ» ñ³ÝÇó μ³ ñ³Ï, ëáõÉáÕ ßÇ-
Ãáí ÍáõË ³ñÓ³Ï»ó: §ºë ã»Ù áõ½áõÙ ¹ñ³ Ù³-
ëÇÝ Ëáë»É, ÇëÏ³Ï³ÝÇó, ã»Ù áõ½áõÙ¦,- Ý³
áõß³¹Çñ Ý³Û»ó æÇÝÇÇÝ. § Þ³ï Ñ³í³Ý»óÇ
Ó»ñ í»ñ³ñÏáõÝ¦,- ³ ë³ó, »ñμ ³ñ¹»Ý ³ ÃáéÇó
μ³ñÓñ³ó»É ¿ñ: Ü³ Ùáï»ó³í áõ »ñÏáõ Ù³ïáí
μéÝ»ó æÇÝÇÇ åáÉá í»ñ³ñÏáõÇ ¹³ñÓ³Í³ÉÁ.
§ÐÇ³Ý³ÉÇ ¿, å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ï»ë³Íë ³ -
é³çÇÝ ÇëÏ³Ï³ÝÇó É³í áõÕïÇ ÙáñÃÇÝ ¿: Î³-
ñ»ÉÇ± ¿ ÇÙ³Ý³É` áñï»ÕÇó »ù Ó»éù μ» ñ»É¦:

§ Ø³Ûñë Ü³ëë³áõÇó3 ³ μ» ñ»É¦:
ºñÇï³ë³ñ¹Á Ùï³½μ³Õ ·ÉËáí ³ ñ»ó áõ

Ñ»ï ·Ý³ó ¹» åÇ ³ ÃáéÁ. § ̧ ³ Ù»ÏÝ ¿ ³ÛÝ ùÇã
ï»Õ»ñÇó, áñï»Õ Ï³ñáÕ »ë ÇëÏ³Ï³ÝÇó É³í
áõÕïÇ ÙáñÃÇ Ó»éù μ» ñ»É¦,- Ý³ Ýëï»ó. §ºñ-
Ï³±ñ ¿ ÙÝ³ó»É ³ÛÝï»Õ¦:

§Æ±Ýã¦,- Ñ³ñóñ»ó æÇÝÇÝ:
§ºñÏ³±ñ ¿ Ó»ñ Ù³ÛñÝ ³ÛÝï»Õ ÙÝ³ó»É:

ÆÝãáõ± »Ù Ñ³ñóÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ÇÙ Ù³ÛñÝ ¿É ¿ñ
³Û¹ï»Õ ¹»Ïï»Ùμ» ñÇ í»ñçáõÙ: ÐáõÝí³ñÇÝ`
Ù³ë³Ùμ: êáíáñ³μ³ñ »ë ¿É »Ù Çñ Ñ»ï ·ÝáõÙ,
μ³Ûó ³Ûë ï³ñÇ ß³ï Ë³éÝ ¿Ç, å³ñ½³ å»ë
ãÏ³ñáÕ³ó³ åáÏí»É¦:

§ ØÇÝã¨ ÷»ïñí³ñÇ í»ñçÝ ¿Ýï»Õ ¿ñ¦,- ³ -
ë³ó æÇÝÇÝ:

§ÀÝïÇñ ¿: àñï»±Õ ¿ ÙÝ³ó»É, ·Çï»±ù¦:
§ ØáñùáõñÇë Ùáï¦:
Ü³ ·ÉËáí ³ ñ»ó. § Î³ñ»ÉÇ± ³ Ó»ñ ³ ÝáõÝÝ

ÇÙ³Ý³É: ¸áõù üñ³ÝÏÉÇÝÇ ùñáç ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ
»ù, ×Ç±ßï »Ù¦:

§ Ø»Ýù ÝáõÛÝ ¹³ ë³ñ³ÝÇó »Ýù¦,- ³ ë³ó
æÇÝÇÝ` å³ï³ëË³Ý»Éáí ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ »ñÏñáñ¹
Ñ³ñóÇÝ:

§ ̧ áõù Ñ³ÛïÝÇ Ø³ùëÇÝÁ ã»ù, ã¿±, áõÙ Ù³-
ëÇÝ ê»É»Ý³Ý å³ïÙáõÙ ¿¦:

§ â¿°¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ:
ºñÇï³ë³ñ¹Á Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ëÏë»ó ³ ÷áí

Ã³÷ ï³É ï³μ³ ïÇ Í³Éí³ÍùÝ»ñÁ. §àïùÇó
·ÉáõË ß³Ý Ù³½ »Ù¦,- ³ ë³ó Ý³. § Ø³Ûñë Ù»Ï-
Ý»É ¿ ì³ßÇÝ·ïáÝ áõÇù»Ý¹Ç áõ Çñ ·³ ½³ ÝÇÝ
ï»Õ³íáñ»É ¿ ÇÙ μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ: ¸³, Çñáù,
ß³ï Ñ³×» ÉÇ ¿: ´³Ûó ïÑ³× ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ... ¸áõù ßáõÝ áõÝ»±ù¦:

§ â¿°¦:
§Æñ³Ï³ÝáõÙ, ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿` Ýñ³Ýó ù³Õ³-

ùáõÙ å³Ñ»ÉÁ ¹³ Å³Ý μ³Ý ¿¦,- Ý³ ¹³ ¹³ ñ»ó
Ã³÷ ï³É, Ýëï»ó áõ ÝáñÇó Ý³Û»ó Ó»éùÇ Å³-
Ù³óáõÛóÇÝ. §ºñμ»ù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ: ¶  -
ÝáõÙ »Ýù ÎáÏïáÛÇ § ¶» Õ»óÇÏÝ áõ ·³ ½³ ÝÁ¦
Ý³Û»Éáõ, áõ ¹³ ÙÇ ýÇÉÙ ¿, áñÇÝ ÇëÏ³Ï³ÝÇó
å»ïù ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»É: ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ù`
» Ã» Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãÑ³ëÝ»ë, ¹ñ³ ³ÙμáÕç ÑÙ³Û-
ùÁ ÏÏáñÇ: î»ë»±É »ù¦:

§ â¿°¦:

§²Ñ, å»ïù ¿ Ý³Û»ù: ºë áõÃ ³Ý·³Ù Ý³Û»É
»Ù: ØÇ³Ý·³ Ù³ÛÝ Ñ³Ý×³ ñ»Õ ¿¦,- ³ ë³ó Ý³.
§ºë ³ ÙÇëÝ»ñáí ÷áñÓáõÙ ¿Ç üñ³ÝÏÉÇÝÇÝ ï³-
Ý»É Ý³Û»Éáõ¦,- Ý³ Ñáõë³Ñ³ï Ï»ñåáí Ã³÷
ïí»ó ·ÉáõËÁ. §Æñ ×³ ß³ÏÁ: ä³ï»ñ³½ÙÇ Å³-
Ù³Ý³Ï ³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝù ÝáõÛÝ ³ Ñ³íáñ ï»-
ÕáõÙ áõ ³Û¹ ïÕ³Ý ÇÝÓ ½áéáí ï³ÝáõÙ ¿ñ
³ßË³ñÑÇ ³ Ù»Ý³³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ÏÇÝáÝ»-
ñÇÝ: Ø»Ýù ·³Ý·ëï»ñ³Ï³Ý ÏÇÝáÝ»ñ »Ýù Ý³-
Û»É, í»ëï»éÝÝ»ñ, ÙÛáõ½ÇùÉÝ»ñ... ¦:

§ ̧ áõ±ù ¿É »ù ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ
³ßË³ï»É¦,- Ñ³ñóñ»ó æÇÝÇÝ:

§²ëïí³Í, ³ Ûá°, ï³ñÇÝ»ñáí, ï³ñÇÝ»ñáí,
ï³ñÇÝ»ñáí... ºÏ»ù ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ãËáë»Ýù,
ËÝ¹ñáõÙ »Ù¦:

§ ̧ áõ±ù ¿É ëñïÇ ³ ñ³ï áõÝ»ù¦:
§²ëïí³Í, ã¿°, Ãáõ, Ãáõ, Ãáõ¦,- Ý³ »ñÏáõ

³Ý·³Ù ÃËÃËÏ³óñ»ó ³ ÃáéÇ ³ñÙÝÏ³Ï³ÉÇÝ.
§ÆÙ Ï³½Ùí³ÍùÁ... ¦:

ºñμ ê»É»Ý³Ý Ùï³í ë»ÝÛ³Ï, æÇÝÇÝ
Ï³Ý·Ý»ó áõ ¹ÇÙ³íáñ»ó Ýñ³Ý Ï»ë×³ Ý³å³ñ-
ÑÇÝ: ê»É»Ý³Ý ÏÇë³ï³μ³ ïÇ ÷áË³ñ»Ý
½·»ëï ¿ñ Ñ³·»É, ÙÇ μ³Ý, ÇÝãÁ ëáíáñ³μ³ñ
ÏÝÛ³ñ¹³ ÛÝ³óÝ»ñ æÇÝÇÇÝ:

§ÎÝ»ñ»ë, áñ ëå³ë³óñÇ¦,- Ï»ÕÍ³íáñ³-
μ³ñ ³ ë³ó ê»É»Ý³Ý. § ́ ³Ûó ëïÇåí³Í ¿Ç
ëå³ë»É, áñ Ù³Ûñë ³ñÃÝ³Ý³... àÕçá°õÛÝ

¾ñÇÏ¦:
§àÕçáõ°ÛÝ, áÕçáõ°ÛÝ¦:
§² Ù»Ý ¹»åùáõÙ ÷áÕÝ ÇÝÓ å»ïù ãÇ¦,- ³ -

ë³ó æÇÝÇÝ` ³ÛÝù³Ý ó³Íñ, áñ ÙÇ³ÛÝ ê»É»Ý³-
ÛÇÝ Éë»ÉÇ ÉÇÝÇ:

§Æ±Ýã¦:
§Øï³ÍáõÙ ¿Ç: ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ù` ¹áõ ³ Ù»Ý

³Ý·³Ù Ã»ÝÇëÇ ·Ý¹³ÏÝ»ñ »ë μ» ñáõÙ áõ ï»Ýó:
Øáé³ó»É ¿Ç ¹ñ³ Ù³ëÇÝ¦:

§ ́ ³Ûó ¹áõ ³ ë»óÇñ, áñ »ë ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ
ã»Ù í×³ñáõÙ...¦:

§ ØÇÝã¨ ¹áõéÝ ÇÝÓ ×³ Ý³å³ñÑÇñ¦,- ³ ë³ó
æÇÝÇÝ` ³ é³ç ÁÝÏÝ»Éáí, ³ é³Ýó ¾ ñÇÏÇÝ Ñ³-
çáÕ ³ ë» Éáõ:

§ Î³ñÍ»Ù` ³ ë»óÇñ, áñ » ñ»ÏáÛ³Ý ÏÇÝá »ë
·ÝáõÙ áõ ù»½ ·áõÙ³ñ ¿ å»ïù áõ ï»Ýó¦,- ³ ë³ó
ê»É»Ý³Ý Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ:

§ºë ß³ï Ñá·Ý³Í »Ù¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ: Ü³
Ïé³ó³í áõ í»ñóñ»ó Ã»ÝÇëÇ Çñ å³ñ³·³ Ý»-
ñÁ:

§ÈëÇ°ñ, »ë ù»½ ÁÝÃñÇùÇó Ñ»ïá Ï½³Ý·»Ù:
Î³ñ¨áñ μ³Ý áõÝ»±ë ³ Ý»Éáõ » ñ»ÏáÛ³Ý: Î³-
ñá±Õ ³ ùá Ùáï »ñ¨³Ù¦:

ê»É»Ý³Ý Ñ³Û³óùÁ ë¨» é»ó áõ ³ ë³ó.
§È³í¦:

æÇÝÇÝ μ³ ó»ó ßù³ÙáõïùÇ ¹áõéÁ áõ ù³ÛÉ»ó
¹» åÇ í»ñ»É³ÏÁ: Ü³ ë»ÕÙ»ó ½³Ý·Ç Ïá×³ ÏÁ.
§ºÕμáñ¹ ï»ë³¦,- ³ ë³ó:

§ Èáõ±ñç, ïÇåÝ ³, ã¿±¦:
§Æ±Ýã ³ ³ ÝáõÙ μ³Ûó¦,- Ñ³ñóñ»ó æÇÝÇÝ Ç-

ÙÇçÇ³ÛÉáó. §²ßË³ïáõ±Ù ³ Ï³Ù ï»Ýó ÙÇ
μ³Ý¦:

§ ̧ áõñë ³ » Ï»É: ä³å³Ý áõ½áõÙ ³, áñ Ñ»ï
·Ý³ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, μ³Ûó ÇÝùÁ ãÇ ·Ý³¦:

§ÆÝãÇ± ãÇ ·Ý³¦:
§â·Çï»Ù: ² ëáõÙ ³, áñ ß³ï Ù»Í ³ áõ

ï»Ýó¦:
§ ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ³¦:
§â·Çï»Ù: øë³Ýãáñë¦:
ì»ñ»É³ÏÇ ¹áõéÁ μ³óí»ó. §ºë ù»½ ³ í»ÉÇ

áõß Ï½³Ý·»Ù¦,- ³ ë³ó æÇÝÇÝ:
¸áõñë ·³ Éáí` Ý³ ù³ÛÉ»ó ¹» åÇ ³ñ¨Ùáõïù`

È»ùëÇÝ·ïáÝÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ, áñ ³íïáμáõë
ÝëïÇ: ºññáñ¹Ç ¨ È»ùëÇÝ·ïáÝÇ ÙÇç¨ Ý³ Ó»é-
ùÁ ï³ñ³í í»ñ³ñÏáõÇ ·ñå³ÝÁ ¹ñ³ Ù³å³-
Ý³ÏÇ Ñ»ï¨Çó áõ ·ï³í ë»Ý¹íÇãÇ Ï»ëÁ, ¹áõñë
Ñ³Ý»ó ³ÛÝ áõ Ó»éùÝ Çç»óñ»ó Ý»ñù¨, áñ ·óÇ
÷áÕáóáõÙ, μ³Ûó Ñ»ï ¹ñ»ó ·ñå³ÝÁ: ØÇ ù³ÝÇ
ï³ñÇ ³ é³ç Ý³ » ñ»ù ûñ ß³ñáõÝ³Ï ã¿ñ Ï³ñá-
Õ³ÝáõÙ ³ ½³ïí»É ¼³ ïÇÏÇ ×áõïÇó, áñÇÝ
·ï»É ¿ñ ë³ïÏ³Í ³Õμ³ Ù³ÝÇ Ñ³ï³ÏÇÝ` Ã»-
÷» ñÇ íñ³:

1948 Ã. 
---------------
1. ����������	�
 ����	 ����	����

��������	�
2. ������� ����	���� ��������	�

(Band-Aid)
3. �������� ���	��� �������������

�����������

å³ ï» ñ³½ ÙÇó ³Ý ÙÇ ç³ å»ë ³ é³ç

²Ý·É»ñ»ÝÇó Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ` ì³Ñ» ´áõ¹áõÙÛ³ÝÇ



12

·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 - ·ñ»Ã»ñÃ - ·³ñáõÝ - 2013 - ³åñÇÉÇ 10 -

¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ ¨ Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ`

¶áõñ·»Ý Ê³ÝçÛ³Ý

ÊÙµ³·Çñ` ²ñùÙ»ÝÇÏ ÜÇÏáÕáëÛ³Ý

Ò¨³íáñáõÙÁ` Ü³é³ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ

Èñ³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ  §ê³ïÇñÇÏáÝ¦ êäÀ:

ìÏ³Û³Ï³Ý 03²063750, ïñí³Í 26.02.04: Ð¶Ø ·ñ³Ï³Ý-»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý

Ã»ñÃ: îå³ù³Ý³Ï 700, Í³í³ÉÁ` ïå. 3 Ù³ÙáõÉ: 375019 ºñ¨³Ý 19,

Ø³ñß³É ´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕ.3, Ñ»é. 56 21 90, email: gretert@rambler.ru:

îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ: 

ÈáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ »ñÏáõ ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù: 

ÜÛáõÃ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý Ù»ù»Ý³·Çñ, ã»Ý ·ñ³ËáëíáõÙ ¨ ã»Ý

í»ñ³¹³ñÓíáõÙ: 

²ñï³ïåáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÕáõÙÁ §¶ðºÂºðÂ¦-ÇÝ å³ñï³¹Çñ ¿:

Ø²ðÆÜº
Â²ÂàÚ²Ü

§ê³ñáÛ³ÝÁ Ð³í»ñÅÇ ×³Ù÷áñ¹ ¿, áõë-
ïÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ ³Ù»Ý ³éÇÃáí å»ïù ¿ ÙÇ
Ýñμ»ñ³Ý· ³ í»É³óÝÇ, ÙÇ Ýáñ ÏáÕÙ μ³ ó³-
Ñ³ÛïÇ Ýñ³ ¹ÇÙ³å³ïÏ»ñÇ íñ³, ÙÇ Ëáëù
³í»É³óÝÇ Ýñ³ μÝáõÃ³· ñÇ Ù»ç¦: (ê. ø³é-
Û³Ý, ÆÙ ê³ñáÛ³ÝÁ, ºñ¨³Ý, §àëÏ³Ý
ºñ¨³ÝóÇ¦, 2002 Ã. ¿ç 3): 

2012 Ã.-ÇÝ ÉáõÛë ï»ë³í ìÇÉÛ³Ù ê³ñá-
Û³ÝÇ §´³Ý áõÝ»Ù ³ë»Éáõ¦ åÇ»ëÝ»ñÇ
ÅáÕáí³ÍáõÝ (ºñ¨³Ý, Ð¶Ø Ññ³ï³ñ³Ï-
ãáõÃÛáõÝ) ³ñÓ³Ï³·Çñ- ¹ñ³Ù³ïáõñ·,
Ã³ñ·Ù³ÝÇã, ¹»ñ³ë³Ýª ¾ÉýÇù ¼áÑñ³μÛ³-
ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμ:

¸» ñ³ë³Ý ÉÇÝ»ÉÁ, μ»Ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ
É³í³ï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõÝÁ, åÇ»ëÝ»ñ ·ñ»ÉÝ áõ
ê³ñáÛ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ áõÝ»ó³Í å³ïÏ³-
é³ÝùÝ »Ý ÙÕ»É ¾ÉýÇù ¼áÑñ³μÛ³ÝÇÝ
Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ ì. ê³ñáÛ³ÝÇ åÇ»ëÝ»ñÁ:
äÇ»ëÝ»ñ, áñáÝù ÙÇÝã¨ ¾. ¼áÑñ³μÛ³ÝÇ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁª »ñμ¨¿ Ñ³Û»ñ»Ý ã»Ý
Ã³ñ·Ù³Ýí»É-ïå³·ñí»É: Î. ä³ëÙ³×Û³-
ÝÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ ì. ê³-
ñáÛ³ÝÁ Ñ³Ý×³ ñÇÝ Ñ³ïáõÏ
ßÇï³ÏáõÃÛ³Ùμ  ³ë»É ¿. §ÆÙ ³ÙμáÕç ÏÛ³Ý-
ùáõÙ »ë ÇÝùë ÇÝÓ »Ù Ë³ÕáõÙ ³Ù»Ý ï»Õ:
àõñÇß »Éù ãáõÝ»Ýù: Ø»Ýù Ù»ñ ÙÇçÇó ÁÝï-
ñáõÙ »Ýù Ýñ³Ý, áñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ýù, Ý³Û³Í
å³ñ³·³ Ý»ñÇÝ: êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³-
é³çÇÝ ·ñ·ÇéÁ ¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý ³Ýí»ñç³-

Ý³ÉÇ μ³½Ù³½³ ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù³ñ¹
³ñ³ñ³ÍÇ Ù»ç: ºë Ñ³í³ïáõÙ »Ù, áñ μá-
Éáñ ·ñáÕÝ»ñÁ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ »Ý: àã Ë³Ï ¨
³ñï³ùÇÝ ÇÙ³ëïáí, ³ÛÉ áõñÇßÇÝ ×³Ý³-
ã»Éáõ ÇÙ³ëïáí, ³Ù»Ý Ù³ñ¹ ÉÇÝ»É Ï³ñáÕ³-
Ý³Éáõ ÇÙ³ëïáí: ²Ûá°, »ë Ë³ÕáõÙ »Ù¦:
(ìÇÉÛ³Ù ê³ñáÛ³Ý, ÀÝïÇñ »ñÏ»ñ, Ñ³ïáñ
ãáññáñ¹, ºñ¨³Ý, §Ü³ÇñÇ¦, 1991Ã., ¿ç 387):
¾ÉýÇù ¼áÑñ³μÛ³ÝÁ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçá-
óáí ÷áË³ÝóáõÙ ¿ Ñ³Ý×³ ñÇ ·ñÇ ³ÝÙÇç³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ: ²ë»ë,
ê³ñáÛ³ÝÇ ÇÙ³ëïáõÝ ³ÝÙÇç³Ï³ÝáõÃÛáõ-
ÝÁ ÉáõÛëÇ å»ë ³ÝóÝáõÙ ¿ Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ÙÇçáí,
³å³ ³ñï³óáÉíáõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ñá·áõÙ:
¼áÑñ³μÛ³ÝÇ åÇ»ëÝ»ñ ·ñ»Éáõ ï³Õ³Ý¹Ý
áõ μ»Ù³Ï³Ý Ëáëù³ñí»ëïÇÝ ïÇñ³å»ï»-
ÉÁ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ï»Ý¹³ ÝÇ ßáõÝã »Ý
ï³ÉÇë: 

¶ÇñùÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ËÙμ³·ñÇ ËáëùÇóª
²ñÙ»Ý ²í³Ý»ëÛ³Ý, §ìÇÉÛ³Ù ê³ñáÛ³ÝÇ ̈ ë
ÑÇÝ· åÇ»ë Ñ³Û»ñ»Ý¦, §ØÇ ß³ñù ³ÝÑ»Ã»Ã ̈
Ñ»ñáë³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ù»ñÇ-
Ï³óÇ Ù»ÍÝ ²åáõßÇ ÏÛ³ÝùáõÙ¦ μ³É»ï³ÛÇÝ
åÇ»ëÇó, §úå»ñ³, ûå»ñ³¦, §àëïñ»Ý áõ
Ù³ñ·³ ñÇïÁ¦ Ã³ï»ñ³Ë³Õ» ñÇó, §´³Ý áõ-
Ý»Ù ³ë»Éáõ¦ é³¹ÇáåÇ»ëÇó, §Üáñ»ÏÝ»ñÁ¦
Ï³ñ× Ë³ÕÇó, §Â³ñ·Ù³ÝãÇ ÏáÕÙÇó¦ Ëá-
ñ³·ñÇó, ¾. ¼áÑñ³μÛ³ÝÇ Í³ÝáÃ³·ñáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù Ñ³ÏÇñ× §Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý¦
»Ý  Ëáñ³å»ë áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

äÇ»ëÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÝ Çñ áõñáõÛÝ ³-
ë»ÉÇùÝ áõÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ ³é³ÝÓÝ³-
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ áõÝ»Ý Ý³¨
ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝ. ¹ñ³Ýù ³ñ¹Ç³Ï³Ý »Ý:
²ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í,

¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ù»ñ áõÝ»ó³Í í»ñ³μ»ñ-
ÙáõÝùáí, »ñμ ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ñÙ³ñí»Éáõ å³-
Ñ³ÝçÝ ¿, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É ³ÝÑ³ïÇ Ó·ïáõÙÝ
¿ ³ßË³ñÑÁ í»ñ³÷áË»Éáõ: Â»ñ¨ë ãÏ³ ÙÇ
Ù³ñ¹, áñ ãó³ÝÏ³Ý³ ÁÝ¹ÇÙ³Ý³É ÏÛ³ÝùÇ ¨
³ßË³ñÑÇ ³ÝÑ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ãó³ÝÏ³-
Ý³ ³Ý³ñ¹³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù ÁÙμáëï³-
Ý³É: ä³ñ½³ å»ë ùã»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹·ÝáõÙ ³Û¹
Í³Ýñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó íñ³
í»ñóÝ»Éª ¹áõñë ÙÝ³Éáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
§Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇó¦, ³Ýï»ë»Éáí Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ: äÇ»ëÝ»ñÇ Ù»ç ³ÛÝù³Ý
Ï»Ý¹³ ÝáõÃÛáõÝ ¨ §áõÕÕ³ÏÇáõÃÛáõÝ¦ Ï³, áñ
Ï³ñÍ»ë Ý»ñÏ³ »ë ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý
μ»Ù³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: Ö»ñÙ³Ï ÃÕÃÇ íñ³
Ï»ñå³ñÝ»ñÁ Ë³ÕáõÙ »Ý ³ãù»ñÇ¹ ³éç¨ª
ËÇÝ¹áí ÉÇ  Ëáëùáí áõ §ß³ñÅáõÙ»ñáí, Å»ë-
ï»ñÇ É»½íáí¦ª ï³Ý»Éáí ÙÇ ³ÛÉ ³ßË³ñÑ:

´³ óÇ §àëïñ»Ý áõ Ù³ñ·³ ñÇïÁ¦ Ï³Ù
§´³Ý áõÝ»Ù ³ë»Éáõ¦ Ã³ï»ñ³Ë³Õ»ñÁ,
ÁÝÃ»ñóáÕÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ·ñ³íáõÙ
ëÛáõñé»³ÉÇëï³Ï³Ý ï³ññ»ñáí, Ýáõñμ
ÑáõÙáñáí ÉÇ ÙÇ åÇ»ëª §² Ù»ñÇÏ³óÇ Ø»ÍÝ
²åáõßÁ¦, áñï»Õ ·ÉË³íáñ Ñ»ñáëÁ Ù³ëÝ³-
ÏÇáñ»Ý ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ¸áëïá¨ëÏáõ Ñ³ÛïÝÇ
Ñ»ñáëÇÝ: ¾. ¼áÑñ³μÛ³ÝÁ Í³ÝáÃ³·ñáõÃ-
Û³Ý Ù»ç ·ñáõÙ ¿ §§² Ù»ñÇÏ³óÇ Ù»ÍÝ ²åáõ-
ßÁ¦ Ù»Ï ·áñÍáÕáõÃÛ³Ùμ Ã³ï»ñ³Ë³ÕÝ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ïå³·ñí»É ¿ 1942 Ã.-ÇÝ
§Razzle-Dazzle¦ ·ñùáõÙ: ²é³çÝ³Ë³ÕÁ »-
Õ»É ¿ ÜÛáõ ÚáñùÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý μ³É»ïÇ ³-
é³çÇÝ Ã³ïñáÝáõÙ: §New York Herald
Tribune¦ -Á1940 Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÇ 12-Ç Ñ³Ù³-
ñáõÙ §²Ù»ñÇÏ³óÇ Ù»ÍÝ ²åáõßÁ¦ Ý»ñÏ³Û³-

óáõÙÝ ³Ýí³Ý»ó §Ï³ñ¨áñ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝ¦
(àõáÉÃ»ñ Â»ññÇ): (ì. ê³ñáÛ³Ý, ́ ³Ý áõÝ»Ù
³ë»Éáõ, ºñ., 2012, ¿ç 155): ö³ëïáñ»Ý, ³Ûë
åÇ»ëÁ §å³ñ³ÛÇÝ¦ ¿ª »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ½áõ-
·³ÏóíáõÙ »ñ³ÅßïáõÃÛ³ÝÁ, å³ñ³ÛÇÝ
ß³ñÅáõÙÝ»ñÇÝ:  ´³É»ï³ÛÇÝ åÇ»ëÇ Ù»ç ²-
åáõßÇ ç³Ýù»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ ¿ ³ßË³ñ-
ÑÁ Ç¹»³ É³Ï³Ý ï»ëÝ»Éáõ, ÇÝãÁ ëï³ÝáõÙ ¿
½³í»ßï³Ï³Ý μÝáõÛÃ: ´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·Ç-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ, ·ñ³Ï³Ý³·»ï
²ñÙ»Ý ²í³Ý»ëÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §àñù³Ý ¿É
Ãí³óÛ³É ³ÝÑ»Ã»Ã áõ ³ÝÇÙ³ëï ·» Õ³ñ-
í»ëï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ »Ý ÏÇñ³éí»É ê³ñá-
Û³ÝÇ ÏáÕÙÇó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí åÇ»ëáõÙ
Ï³ñÙÇñ Ã»ÉÇ å»ë Ó·íáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÁ ÷á-
Ë»Éáõ ²åáõßÇ Ç ëÏ½μ³Ý» Ó³ËáÕí³Í ×Ç-
·» ñÇ ËÝ¹ñ³¹ñáõÙÁ¦ (¿ç 6): 

² Ù»ñÇÏ³óÇ Ù»ÍÝ ²åáõßÁ ÝÏ³ñ³·ñ-
íáõÙ ¿ áñå»ë Ï»Ýë³ë»ñ »ñÇï³ë³ñ¹, áñÝ
áõÝÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ  ¨ Ûáõñ³-
ïÇå Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ù»Í §å³ß³ñ¦: Üñ³
Ù»ç ³í»ÉÇ ËáñÝ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ»-
ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ë»ñÁ, ÑáõÙáñÇ Ñ³-
ÏáõÙÁ, ½³ÛñáõÛÃÁ ¨ Ñá·³ ï³ñáõÃÛáõÝÁ:
ì»ñçÇÝë Ýñ³ Ù»ç ³Ù»Ý³Ù»Í ï»ÕÝ ¿ ½μ³-
Õ»óÝáõÙ: ºñÇï³ë³ñ¹Á ³Ù»Ý Ï»ñå áõ½áõÙ
¿ Çñ ßáõñçÁ áõñ³Ë ¨ ½í³ñÃ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ï»ëÝ»É: ò³ÝÏ³ÝáõÙ ¿, áñå»ë½Ç Ù³ñ¹ÇÏ
ëÇñ»Ý ÙÇÙÛ³Ýó, ¨ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ³å³ñ¹ÛáõÝ
ç³Ýù»ñ ¿ ·áñÍ³¹ñáõÙ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
Ù»ç ³åáõßÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÃáÕÝáõÙ: ²-
åáõßÇ ßáõñçÁ Ï³Ý Ý³¨ ³ÛÉ Ñ»ï³ùñùÇñ
Ï»ñå³ñÝ»ñ: ¶»Õ»óÇÏ ÏÇÝ, áõÙ ³é³çÇÝÝ ¿
ÝÏ³ïáõÙ Ý³: Ð»Ýó Ýñ³ÝÇó ¿ áõ½áõÙ ÷á-
Ë»É ³ßË³ñÑÁ: ÎÝáç ³Ýï³ñμ» ñáõÃÛáõÝÁ
½³Ûñ³óÝáõÙ ¿ ²åáõßÇÝª ÏÝáçÝ ÁÙμß³Ù³ñ-

ïÇ ¿ Ññ³íÇñáõÙ: §ÎÇÝÁ ·»ïÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý
áõ Ñ³ÛïÝíáõÙ Çñ »ñμ»ÙÝÇ ùÝ³ï íÇ×³ -
ÏáõÙ¦: (¿ç12): ê³ ²åáõßÇ ³ é³çÇÝ ×Ç·Ý
¿ñ áõ Ù»Í ÑÇ³ëÃ³÷áõÃáõÝÁ: ÎÝáç ·»Õ»ó-
ÏáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ ³ãùÇó ãù³ÝáõÙ ¿. §Ü² -
Üñ³Ý »ñ¨Ç ã»Ù ×³Ý³ãáõÙ: ¶áõó» ÝáõÛÝÇëÏ
·»Õ»óÇÏ ¿É ã¿, ¹ñëÇó ù³Ñ³Ý³, Ý»ñëÇó ë³-
ï³Ý³¦: (ÜáõÛÝ ï»ÕÁª ¿ç 12): 

§àõ½áõÙ »Ù Ó»é ù³ß»É: 
ÐÆØ²ð – ÆÝãÇ±ó:
Ü² - ² Ù»Ý, ³Ù»Ý ÇÝãÇóª μ³óÇ ëÇñáõó:

ê»°ñ ïí»ù ÇÝÓ:
ÐÆØ²ð –  ê»¯ñ: Ð³å³ ÙÇ ï»ëÝ»Ýù: 
(Ü² ÷ãáõÙ ¿ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý ëáõÉÇãÁ:

ØÇ Ë³ñïÛ³ß ÎÇÝ í³½» Éáí Ý»ñë ¿ ·³ÉÇë:
²äàôÞÀ ùßáõÙ ¿ Ýñ³Ý: Ð³ÝÏ³ñÍ Ï³Ý· ¿
³éÝáõÙ, ßñçíáõÙ): 

Ü² - â¿°:
(ÐÆØ²ðÀ ÝáñÇó ÷ãáõÙ ¿ ëáõÉÇãÁ. ÙÇ áõ-

ñÇß ²ÔæÆÎ. ÝáõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ):
â¿°. (ÎñÏÇÝ ÝáõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ):
â¿°. (ÎñÏÇÝ):
â¿°. (ÎñÏÇÝ: ²Ûë ³Ý·³Ù Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿

ÎÆÜÀ, μ³Ûó áã í³½» Éáí: ²äàôÞÜ ½·áõ-
ß³íáñ ½ÝÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý: êÏëáõÙ ¿ Ñ³Ý»É åÇ-
ç³ÏÁ: Øï³÷áËíáõÙ ¿):

²°Ñ, ÃáÕ ·ñáÕÇ ÍáóÁ ·Ý³:
ÐÆØ²ð - ² ë³óÇñª ë»ñ:
Ü² - Ð³°, μ³Ûó Ñ³å³ Ý³ÛÇ°ñ Ýñ³Ý:

Øé³ÛÉ ¿ áõ ³ïÉ»ïÇÏ: àõÕÕ³ÏÇ ÙÇ ùÇã
ë»ñ...¦ (¿ç 12 - 13): 

²ÛëåÇëáí, ² åáõßÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ í»-
ñ³÷áË»É ³ßË³ñÑÁ, μ³Ûó åÇ»ëÁ áÕμ»ñ-
·³ Ï³Ý ³í³ñï ãÇ áõÝ»ÝáõÙ: ²åáõßÁ

É³í³ï»ëáñ»Ý Ñ³í³ïáõÙ ¿, áñ ÙÇ ûñ Ï÷á-
ËÇ ³ßË³ñÑÁ. §¸³ Ï³ñáÕ ¿ ï¨»É í»ó
Ï³Ù ÛáÃ Ñ³½³ñ ï³ñÇ, μ³Ûó Ï÷áË»Ù...¦:
ÆëÏ ê³ñáÛ³ÝÇ ² åáõßÁ μáÉáñÇë Ù»ç Ï³: 

ö³Ï³·ÍáõÙ Ýß»Ù, áñ ³Ý·³Ù ·ñùÇ ß³-
åÇÏÁ Ó¨³ íáñí³Í ¿ ×³ß³Ïáí, §ë³ñáÛ³-
Ý³Ï³Ý¦, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »ñ»ëÇÝ ·ñí³Í
§Â»Ã¨ ï³ñ»ù¦ (Take it easy!) μ³½ Ù³Ýß³-
Ý³Ï μ³ñ»Ù³ÕÃ³Ýù-÷ÇÉÇëá÷³ ÛáõÃÛáõÝÁ
ÅåÇï ¿ ³é³ç³óÝáõÙª ÑÇß»óÝ»Éáí ê³ñá-
Û³ÝÇ §àëïñ»Ý áõ Ù³ñ·³ ñÇïÁ¦ åÇ»ëÇ
·³Õ³÷³ ñ³Ï³Ý É»ÛïÙáïÇíÁ, ³ÛÝ Ï»Ý-
ë³Ó¨Á, áñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ Ïñ»É Ð³ññÇÝª ·ÉË³-
íáñ, Ë»ÝÃ Ñ»ñáëÁ: ¶ñùÇ í»ñçáõÙ
³é³ÝÓÇÝ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ·ñ³íáõÙ Ý³¨
·ñ³Ï³Ý³·»ï ¾. ¼áÑñ³μÛ³ÝÇ Ñá¹í³Í-
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ëáñù³ÛÇÝ Ã³-
÷³ÝóáõÙÝ»ñ »Ý, ã³÷³ ½³Ýó Ýáõñμ
¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ, ¹»ï³É³ÛÇÝ ÝÏ³ïáõÙÝ»ñ,
áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ñ áñë³É áã  ëáíáñ³Ï³Ý
³ãù áõÝ»óáÕ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹Á:  

¾ÉýÇù ¼áÑñ³μÛ³ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Í
åÇ»ëÝ»ñÁ Ñ³Û ·ñ³ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÇÃ »Ý
ëï»ÕÍáõÙ  ÁÝÃ»ñó»Éáõ ê³ñáÛ³ÝÇ ³ÛÝ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÇÝã¨ ÑÇ-
Ù³ Ñ³Û»ñ»Ý ï³ñμ» ñ³Ïáí ãÏ³ÛÇÝ:  ØÇ
ÏáÕÙÇó ¿É ³Ûë åÇ»ëÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõ-
ÝÁ É³í ³éÇÃ ¿ Ñ³Ûáó μ»ÙÇ Ñ³Ù³ñª Ýáñ,
ë³ñáÛ³Ý³Ï³Ý §Íáõé¦ Ï»ñå³ñÝ»ñ Ï»ñ-
ï»Éáõ, Ã³ï»ñ³·ñÇ ëï»ÕÍ³Í ÇÝùÝ³ïÇå
Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ ³åñ»óÝ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñëï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ê² ðà Ú² ÜÆ
ÈàôÚ êÀ

Øºð Øºæ

(§´³Ý áõ Ý»Ù 
³ ë» Éáõ¦ ·Çñ ùÁ 

¿È üÆø 
¼àÐ ð²´ Ú² ÜÆ 

Ã³ñ· Ù³ ÝáõÃ Û³Ùμ)

ïáåñ³ÏÇÏÁ Ùáï»óñ»ó ùÃÇÝ, ³ãù»ñÁ ÷³ Ï»ó áõ Ëá-
ñÁ ßáõÝã ù³ß»ó:

ÞÝãáõÙ ¿ ÑëÏ³Ý:
¶ÇÝ³ñμáõùÇÝ»ñÇ ¹³ñå³ëÁ ³ í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¿

μ³óíáõÙ-÷³ÏíáõÙ: Üñ³Ýó ³ÕçÇÏÁ í»ñç³å»ë ³ -
ÙáõëÝáõ Ñ»ï í³ñÓ³Ï³ÉíáÕ μÝ³Ï³ñ³ÝÇó ï»Õ³-
÷áËíáõÙ ¿ ³Û¹ù³Ý Í³Ýñ³ó³Í Ñ³Ûñ³Ï³Ý ¹³ ï³ñÏ
ïáõÝÁ: ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁ μ³óí»É »Ý, í»Ñ³ÝÓÝ í³ñ³-
·áõÛñÝ»ñÁ Éí³óí»É »Ý, ßáõÝÁ ·áÑ ¿, Ï³ÕÝáõ ë»Õ³ÝÁ
Ù³ùñáÕ ÙÇçáóÝ»ñáí ¿ Éóí³Í, ÇëÏ å³Ñ³ñ³ÝÇ ÑÇÝ ßá-
ñ»ñÁ ï»Õ³÷áËí»É »Ý Ù»Í ³ñÏÕÇ Ù»ç: øÇëáÝ ¿É μÝ³-
Ï³Ý³μ³ñ ³ñÏÕÇ ÏáÕÙ»ñÝ ¿ åïïíáõÙ: 

²íÉáÕ-Ã³÷áÕ ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ ³ñï³Ñ»ñÃ é»ÅÇ-
Ùáí ¿ ³ßË³ïáõÙ ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ûñ: 

ØÇçÇÝ ï³ñÇùÇ ïÕ³Ù³ñ¹áõ μ³½ Ù³ÃÇí ëåÇï³Ï
í»ñÝ³ß³åÇÏÝ»ñÁ, μ³ñÓñ Ù»çùáí ï³μ³ïÝ»ñÁ, »ñÏ-
Ý³·áõÛÝ ß³åÇÏÝ»ñÝ áõ μ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ ·áõÉå³Ý»-
ñÁ åáéÃÏáõÙ »Ý ×³ÙåñáõÏÇó, áñÝ ³Ýï»ñ ß³Ý ÝÙ³Ý
·ó³Í ¿ å³ïÇ ï³Ï: 

²Ûëûñ Éá·³ ñ³ÝÝ»ñÇó ³ Ù»Ý³Ù»ÍÁ ÙÇ ùÇã ½³ñÙ³-
ó³Í ¿. μáõñ³í»ï áõ ÍÇ³Í³Ý³·áõÛÝ åÕåç³ÏÝ»ñ »Ý
×³ËñáõÙ áõ ³ÝÝÏ³ï å³ÛÃáõÙ` ë³ÉÇÏÝ»ñÇÝ μ³Ëí»-
Éáí: 

Ø³Ñ×³ Ï³ÉÇ ÏÛ³ÝùÁ ÝáõÛÝå»ë ÷áËí»É ¿: Ð³×³Ë
×ééáõÙ ¿ ³ ñ³·, μ³Ûó ÙÇ³å³Õ³Õ áõ Ó³ÝÓñ³ÉÇ éÇÃ-
Ùáí: Ò³ÝÓñ³ÉÇ »Ý Ý³¨ ½ñáõÛóÝ»ñÁ:

- Was it ok? 
- Yes. 
- Sex hält jung ! 
- Æ±Ýã: 
- Young!  With sex, remain! 
- Ð³¯, Ñ³¯:
- Ha! ( ÐÇÙ³ñ ÅåÇïáí Ý³ÛáõÙ ¿ ³ é³ëï³ÕÇÝ )
â³÷³ ½³Ýó ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ùñïÇÝùÇ Ñáï ¿ Éóí³Í: 

¶» Ý»ïÇÏ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
ÞÝ³ïÛ³ó øÇëáÝ áõ Çñ Ù»Í »Õμ³ÛñÁ 12 ï³ñáõó

³ í»É ¿, ÇÝã ã»Ý ß÷íáõÙ, ã»Ý ¿É ï»ëÝíáõÙ: ØÇ³ÛÝ Å³-
Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ñ»-
ï³ùñùñíáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýóáí, μ³Ûó ¹»` §Ð»Ýó ³ÛÝå»ë,
Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ ÇÝÓ ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÙ¦  ï³ñμ» ñ³Ïáí:
²Ûë μ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï, ë¨³ Ñ»ñ, ÃáõË Ù³ßÏáí » ñ»ëáõÝ-
ÑÇÝ·³ÙÛ³ ïÕ³Ù³ñ¹Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É
Ð³ÛÝóÇ Ñ³ó³ïáõÝ: ²ñÏÕ»ñ ¿ ï³ÝáõÙ-μ» ñáõÙ, ³ÉÛáõ-
ñÇ å³ñÏ»ñ áõ ³ÛÉ Í³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Ð³ÛÝóÇ ÏÇÝÁ ëÏë»É ¿ ³ í»ÉÇ Ñ³×³Ë ÉÇÝ»É Ñ³ó³-
ï³ÝÁ: Ð»ï¨áõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇÝ, Ï³ï³ñáõÙ Ñ³ß-
í³ñÏÝ»ñ, áÕçáõÝáõÙ Ñ³×³ Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, ÙÇ Ëáëùáí
Ï³ñáï ¿ áã ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ùñïÇÝùÇÝ` Ë³éÝí³Í ï³ù
Ñ³óÇ ÑáïÇ Ñ»ï, áñÁ ÷³ÛÉáõÙ ¿ Ýñ³ Ù»ñÏ áõë»ñÇÝ áõ
ßÇÏ³ó³Í ¹»ÙùÇÝ… 

Ü»Õ áõ ³ÝÑ³ñÙ³ñ ÏÇë³ßñç³½·»ëï, áñÝ ÁÝ·ÍáõÙ
¿ ÷» ßÇ ï³ÏÇó ¹áõñë » ÏáÕ áõéáõóÇÏ ÍÝÏáëÏñ»ñÁ, μ³ -
ñ³Ï áõ Ýáõñμ ÏñáõÝÏÝ»ñ, áñ ÏïÏïáõÙ »Ý å³Ñ»ëï
ÙïÝ»ÉÇë, ÑáõßáõÙÝ»ñ ï³ÉÇë, Ã»Ã¨ áõ ë³í³éÝáÕ ÍÇ-
Í³Õ, áñ ÃíáõÙ ¿` ÍÝí»É ¿ ·ÇÝáõ »ñÏñáñ¹ ·³ í³ÃÇó Ñ»-
ïá, ÏÇë³Ã³÷³ÝóÇÏ μÉáõ½` Ã³ùÝí³Í ÙáËñ³·áõÛÝ
ÅÇÉ»ïÇ ï³Ï, áñÇ íñ³ å³éÏ»É »Ý μÇ·áõ¹ÇÇ` ·Çß»ñ-
í³ ç³Ýù»ñÇ Ëáõ×áõ×Ý»ñÁ… 

ö³ËãáÕ ³ãù»ñ, ùñïÇÝùÇó ÷³ÛÉáÕ Ù³ßÏ, ËáÝ³í
Ù³½»ñ, ÷áùñ-ÇÝã Íéí³Í áõ ·áÑ ÅåÇï, áñ Ï³ñÍ»ë`
ÍÝí»É ¿ ³ÝÑ³ñÙ³ñ Ùïù»ñÇó, ëåÇï³Ï ³ÝÃ¨ ß³åÇÏ`
Ý»ñùÝ³½·»ëï ÑÇß»óÝáÕ, Ïáßï³ó³Í »ñÏ³ñ Ù³ï-
Ý»ñ, áñ í³Õáõó Ï³Ù »ñμ»ù ã»Ý ¹Çå»É ëå³-Ï»Ýïñá-
ÝÇó ¹áõñë » Ï³Í Ù³ßÏÇ, Ï³ñ× áõ ³ÝËÝ³Ù » ÕáõÝ·Ý»ñ,
ë¨ ·áõÉå³Ý»ñ, áñ »ñ¨áõÙ »Ý ³ Ù³é³ÛÇÝ ÑáÕ³Ã³÷» -
ñÇ ï³ÏÇó…

àÕç ´áñμáëëï³ÝÁ ËáëáõÙ ¿, ËáëáõÙ áõ ËáëáõÙ… 
Ð³ÛÝóÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÅåÇïáí Ý³Û»É ³ é³ëï³-

ÕÇÝ:
´³óíáõÙ ¿ » ñ³½³ÝùÝ»ñÇ ³ñËÇíÁ:  

Î³ñÍ»ë` ³ÝÓñ¨ ¿:  
ÞÝ³ïÛ³ó øÇëáÝ μ³ ÏáõÙ Ï³Ý·Ý³Í` Ù»Ï áïùÇÝ

Ñ»Ýí³Í, óó»É ¿ ÏáÝùÁ, áñ Ùï»É ¿ ³ÛÝ Ñáí³½Ç Ý³Ë-
ßáí ÑÇÝ ½·»ëïÇ Ù»ç: Ð³ñ¨³ÝÇó Ñ³ñóáõ÷áñÓ ¿ ³ -
ÝáõÙ »ÕμáñÇó, μ³Ûó ¹»` §Ð»Ýó ³ÛÝå»ë, Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ
ÇÝÓ ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÙ¦ ï³ñμ» ñ³Ïáí: ÒÝÍ³ÕÇÏÝ
³ÝóÝáõÙ ¿ » ïÇÝ åÉ³ÝáõÙ` ùÇÃÁ Ùïóñ³Í ÃÕÃÛ³ ïáå-
ñ³ÏÇÏÇ Ù»ç: Î³ÃÏÃáõÙ ¿ äáÝãÇ å³ñ³ÝÇó Ï³Ëí³Í
ãù³Ù³Í ß³åÇÏÁ: ¶ÇÝ³ñμáõùÇÝ»ñÇ ßáõÝÁ » ñÇï³-
ë³ñ¹ ïÇñáõÑáõ Ñ»ï ¹áõñë ¿ » Ï»É Ù»Í áõ Ùé³ÛÉ áõ
ÙÇ³ÛÝ³Ï ¹³ñå³ëÝ»ñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ, Ã»¨ Ï³ñáÕ ¿ Ï³-
ñÇùÝ»ñÝ ³Û·áõÙ ¿É Ñá·³É: Ö³ù×ù³Í ÑáÕÁ ÃñçíáõÙ ¿: 

Ð³ÛÝóÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÅåÇïáí Ý³Û»É ³ é³ëï³-
ÕÇÝ: 

´áñμáëëï³ÝáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ »Ý áõ Ñ³-
Ù»Ù³ïíáõÙ:

êÏÇ½µÁ`  ¿ç  9



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


