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Հայաստանի Հանրապետության պետական

լեզուն հայերենն է, որը սպասարկում է

հանրապետության կյանքի բոլոր

ոլորտները: Հայաստանի Հանրապետության

պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է:

Հայաստանի Հանրապետությունն

աջակցում է իր սահմաններից դուրս

բնակվող հայերի շրջանում հայոց լեզվի

պահպանմանն ու տարածմանը:

Հայաստանի Հանրապետությունը

նպաստում է հայերենի ուղղագրության

միասնականացմանը:

«Հոդված 5. Ընդհանուր պահանջները

գովազդի նկատմամբ

Հայաստանի Հանրապետությունում

գովազդի լեզուն գրական հայերենն է։

Գովազդի շարադրանքը պետք է ապահովի

գրական հայերենի անաղարտությունը,

պահպանի ամրագրված լեզվական

կանոնները։

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքում միայն օտար լեզվով գովազդն

արգելվում է։ Սույն դրույթը չի

տարածվում օտար լեզուներով գրանցված

ապրանքային նշանների և մակնիշների

վրա:

Գովազդատուի հայեցողությամբ

անհրաժեշտության դեպքում գովազդի

շարադրանքը կարող է զուգորդվել երկու

և ավելի օտար լեզուներով, որոնց

ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի

հայերեն շարադրանքի ծավալը (մակերեսը)

և չներառի տեղեկատվություն, որը

ներառված չէ հայերեն շարադրանքում։

Գովազդի հայերեն շարադրանքը պետք է

լինի օտար լեզվով շարադրանքից առաջ

կամ առջևից՝ վերևից ներքև կամ ձախից

աջ գրությամբ։

Գովազդի օտարալեզու շարադրանքն իր

պատկերային, գունային կամ լուսային

լուծումներով չպետք է գերազանցի

հայերեն շարադրանքը։

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքում օտար լեզուներով լույս

տեսնող հրատարակություններում և օտար

լեզվով հեռարձակվող հաղորդումներում

օտար լեզվով գովազդին չզիջող ծավալով

(մակերեսով) հայերեն զուգորդված

շարադրանքը պարտադիր է։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է

մտնում պաշտոնական հրապարակման

օրվանից մեկ ամիս հետո։

Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահ 

Ս. Սարգսյան

2011 թ. հունիսի 9 Երևան ՀՕ-161-Ն
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Հասարակության կողմից պաշտոնական
և հրապարակային լեզվագործածությունը
ենթակա է պետական վերահսկողության, որն
իրականացվում է պետության կարգավորիչ
տեսչություններով։ Հետևաբար, լեզվական
հարաբերությունների կարգավորումը, լեզ-
վական մտածողության ինքնապաշտպա-
նությունը պետության մենաշնորհն է և
իրականացվում է օրենքի հիման վրա` պե-
տական ծրագրով: Այսօր ԼԵԶՎԱԿԱՆ
ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ  նոր ժամանակի մշակույթ է
դառնում, որովհետև Երկրի տարբեր անկյուն-
ներում մտահոգ են իրենց լեզվի ճակատագ-
րով.

այսպես՝ 71-ամյա ակտիվիստ Հոջի
Տակահաշին դատի է տվել Ճապոնիայի հան-
րային հեռուստատեսությանը, քանի որ այն
անհարկի չարաշահում է անգլերեն բառերի
գործածումը՝ հրաժարվելով ճապոներեն հա-
մարժեքներից: Որպես վնասի փոխհատու-
ցում՝ Տակահաշին պահանջում է 1.4 միլիոն
յեն (14,300 ԱՄՆ դոլար):

Ֆրանսիայում և Կանադայի ֆրանսախոս
մասում նույնպես անհանգստացած են իրենց
մայրենիի մեջ անգլերեն բառերի ներխու-
ժում-կիրառումից:

Թուրքիայի կրթության նախարարը հայ-
տարարել է, թե «թյուրքախոս պետություննե-
րը հաջողությամբ են իրացնում միացյալ
թյուրքական լեզու ստեղծելու ծրագիրը»։ 

Ինչպիսին լեզվի հանդեպ վերաբերմունքն
է, այդպիսին էլ պետության ընդհանուր մշա-
կութային քաղաքականությունն է:  Հիմա
Հայաստանում պետական մտահոգությունը,
պետական հոգատարությունը բացակայում
է,  ավելին՝ արհեստականորեն իջեցվում է
մտածողության մակարդակը, դիտման հար-
թություն է գոյանում, որովհետև  օտարաբա-
նությունը, օտարասիրությունը, քո երկրում
քո լեզվի փոխարեն օտար լեզվի կիրառումը
բուռ-բուռ դեմքիդ է լցնում մանր փոշին ու ա-
վազը, ինչը հայրենիքդ աչքերիցդ հանելու
առաքելություն ունի: 

Երբեք չեմ լքի հայրենիքս, և ոչ մի տեղ չեմ
կարող ապրել ոչ թե թունդ հայրենասի-
րությունից դրդված, այլ լեզվական անըն-
կալելիությունից ելնելով, որովհետև
հասկացվածության կցկտուրությունը մղում է
եսի կցկտուրության, որտեղ անընդհատ
ստիպված պիտի լինես լեզվիդ տակ քեզ քու-
ջուջ անելու, որովհետև այն մեկը քո մայրե-
նին չէ, որովհետև ամենասիրուն բառերն
ասելիս ենթագիտակցությանդ մեջ դրանք
թրթռալու են մայրենիով, հետո էլ ջանքեր ես
պահանջելու ամեն գնով պահպանել քո
լեզուն: 

Իմ ասածը բարեպաշտության հետ ոչ մի
կապ չունի և չեմ էլ ուզում, որ մայրենին
նմանվի  անկենդան արձանի: «Օդենն իսկա-
պես ասաց, որ ժամանակը (առհասարակ ժա-
մանակը և ոչ թե կոնկրետ) աստվածացնում է
լեզուն, և մտքերի ընթացքը, որոնց համար
այդ պնդումը խթան հանդիսացավ, շարու-
նակվում է իմ մեջ առ այսօր:  Քանի որ «աստ-
վածացումը» ավելի փոքրի վերաբերմունքն է
մեծի նկատմամբ: Եթե ժամանակը աստվա-
ծացնում է լեզուն, նշանակում է` լեզուն ավե-
լի մեծ է ու հին, քան ժամանակը, որն իր
հերթին ավելի հին ու մեծ է տարածությու-
նից»,-գրում է Բրոդսկին:  Ես զգում եմ, թե
Արտաշեսի, Տիգրան Մեծի կայսրության հա-
մեմատությամբ ո՛ր տարածքում եմ, որտեղ եմ
գտնվում այն ընդարձակի և մայր երկրի հա-
մեմատ և ի՜նչ հաճելիորեն եմ զգում ներ-
դաշնությունը. լեզվի շնորհիվ, որովհետև
այնտեղ են հայրենիքիս ԱՊՐԱԾ  բոլոր ժա-
մանակները: 

Հայերը հեշտությամբ են մերվում աշխար-
հին, բայց գուցե ամենակարևորը սեփական
երկրի մեջ մերվե՞լն է և դրանով ուժեղ լինե՞լը: 

Այդուհանդերձ, համատարած օտարա-
տառ պատկերները մարդատյացության, ինձ
չհարգելու, ավելին՝ ատելու դրսևորումներ
են, որովհետև ի վերջո ես պարտավոր չեմ իմ
տանը հաստոտ բառարաններով ման գալու,
գրողը տանի, որովհետև դա նաև պետական
լեզվով տեղեկություն ստանալու իմ սահմա-
նադրական իրավունքի խախտումն է:
Բառարաններով պարտվող մայրաքաղաք,
հետո քաղաքներ, հետո գյուղեր, որոնց դա-
տարկ դպրոցներն ու մանկապարտեզները
«միջազգայնանալու»  մարմաջով են տար-
ված: 

Ու չկան առարկություններ, լռություն է,
որը ոչ այնքան համաձայնության նշան է, որ-
քան անտարբերության տեսակ։

Հետո զգում ես, որ փողոցներում խոսքի,
բառի արվեստի զգացողությունն է ոտնա-
տակ լինում, որովհետև հայրենիքում հավ-
քերն այլևս հայերեն չեն երգում, բառերը
հայերեն չեն պայթում,  գարունն էլ չի գալիս
հայերեն, միայն զոհերն են ննջում հայերեն ու
քարերն են լռում հայերեն:

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ
նոր ժամանակի մշակույթ

Նառա Վարդանյան
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ºë ÇÙ ³ Ýáõß Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ¿Ý ÑÇÝ ï³ ÕÁ åÇ ïÇ
ßñç»Ù, åÇ ïÇ Ã³ñë í»Ù μá Éá ñÇ¹ Ñ»ï, áñ ×ÇßïÝ ³ ë»Ù,
ßÇ ï³Ï áõ å³ñ½` Í³Ý ñ³ Ù³ñ ïÇÏ ³Õ çÇÏ Ý» ñÇ áõ ÅÁ
óáõÛó ï³Ù áõ Ý³Çñ Û³Ý ïÕ³ Ý» ñÇ Ñ» ½³× ÏáõÝ å³ñÝ ¿É
Ñ» ïÁ: ºë »Ù ÑÇ Ù³ ¿Ý í³ñ ¹³ ·áõÛÝ » é³ÝÏ Ûáõ ÝÇÝ, áñ Ñ³ -
Û³óù¹ ¹³ ï³ å³ñ ïáÕ Ù»ñ ×³ Ï³ ïÇÝ ¹ñáß Ù»É ¿  áõ ãÇ
çÝçíáõÙ, áõ ãÇ óÝ¹áõÙ` ÑÇÝ ÁÝï ñáõÃ Û³Ý ÏÝÇ ùÇ å»ë ÇÙ
³ÝÓ Ý³· ñÇó: äÇ ïÇ ÷á Ë»Ù Ï³ñ·Á ³Ý Ï³å, ³Ý Ù³ñ¹ -
Ï³ ÛÇÝ, ãá ñáõ ó³ Ù³ù, »ë ÇÙ É»½ íáí åÇ ïÇ Ãñç»Ù ãá ñáõÏ -
Ý»ñ¹, ëï»Õ Ý³ ß³ ñáí åÇ ïÇ ù³Ý ¹»Ù Ï³ å³Ýù Ý»ñ¹, ¿¹
Ñ³ Û³óù¹ åÇ ïÇ ßñç»Ù, á ñáí Ñ»ï¨ ¿¹ å³Ñ í³Í ùáí ¿ë
³ß Ë³ñÑ ùáõÙ ¿É ³å ñ» Éáõ ÑÝ³ñ ãáõ Ý»Ýù` áã »ë, áã ¹áõ, áã
¿Ý Ù» ÏÁ, áñ åÇ ïÇ ·³` Çμñ¨ ÑÝ³ñ »ñ ç³Ý ÏáõÃ Û³Ý, Ã»
ã¹³ ï»ë, ¹³ ï³ å³ñ ï»ë Ùá é³ óáõÃ Û³Ý Ï³Ù ³Ý ï» ë»ë
ãï» ëÇ å»ë` ãÇ Ù³ Ý³ Éáí, áñ Ý³ ùáÝÝ ¿, áñ »ë ùáÝÝ »Ù, áñ
¹áõ Ù»ñÝ »ë, Ç ñ³ñ ß³ Ñ³Í áõ å³ Ñ³ÍÝ »Ýù, áñ »ñ ñáñ ¹Á
³ í» Éáñ¹ ã¿, »ñ Ï³ñ ëå³ë í³Í ³ ½³ï ËáëùÝ ¿, áñ åÇ ïÇ
·³ Ñ»Ýó ¿ë ïá ÕáõÙ, ³ ëÇ` μ³ñ¨, »ë » Ï»É »Ù Ù»ñÏ áõ
Ï³Ý· Ý»É Ó»ñ ¹»Ù, ÇÝã å»ë ï»ë ÝáõÙ »ù` áñμ ã»Ù ³ÛÉ¨ë,
áã ¿É` ³ñ Ý³ í³é,  μ³Ûó åá» ïÇ Û³ñ ÉÇ Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ` ÉñÇí
åÇ ï³ ÝÇ: Â» »ñ ñáñ ¹Ç Ù»ñ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ ¹áõ ³Ý ï» ë»ë,
ÙÃáõÙ Ïá ñ³Í ³ÝÑ Ûáõ ñÁÝ Ï³É å³ ï» ñÇ¹ ï³Ï Ù»Ýù
Ï÷³Ï í»Ýù, Ïã³ ñ³ Ý³Ýù áõ ù»½ Ñ³ë ï³ï íÝ³ë
Ïï³Ýù, Ã» ÁÝ ¹áõ Ý»ë` ï»ë` Ïμ³ó í»Ýù, ·Çñù Ï¹³é Ý³Ýù
É³í Ï³ñ ¹³ó íáÕ, Ù³ñ ¹³ ßáõÝ ãÁ Ýáñ û ñ» ñÇ, áñ ÑÇÝ áõ Ýáñ
Ïï³Ï ãáõ ÝÇ, μ³Ûó Ëáëù áõ ÝÇ` ãÑÝã»ó í³Í, Ñ³ ½³ñ-Ñ³ -
½³ñ ï³ ñÇ Éé³Í Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ù³ ëÇÝ, áñ ÙËáõÙ »Ý Ñ»Ýó
Ù»ñ ÏáÕ ùÇÝ, Ã» áñ ëÇ ñ»Ýù` Ãá ù³Ë ï³ íáñ åá»ï ¹³ñ -
Ó³Í` ¿É ã»Ý Ù»é ÝÇ:  ØÇ Ëáë ùáí, ³ ÕáÃù ÃáÕ ¹³é Ý³Ý »ñ -
Ï³ Ã³· ñ» ñÁ, ÇëÏ ë¨³ ·Çñë` μ³ó í³Í ëñï» ñáí ùá
½³ í³Ï Ý» ñÇ ßáõñ Ã» ñÇó åáÏ í³Í` û ¹³ ÛÇÝ å³ ãÇÏ:

² ëÇ`ïÏÉáñ í»Ù, Ù»Û ¹³Ý ÁÝÏ Ý»Ù áõ ùá Ñ³ Ù³ñ í»ñ çÇÝ
³Ý ·³Ù í³ é»Ù ð³ý ýáõ Ï³Û Í» ñÁ, ¿Ý ³Ý Ï³å »ñ ·Ç Ù» çÇ
Ùá Ù»ñÝ ¿É Ñ» ïÁ, Ï» Ý³ó¹ ËÙ»Ù »ë ³Ù μáÕç ·Ç ß»ñ áõ á -
ãÇÝã ã³ ë»Ù, μ³Ûó ¿Ý ù³Ý Ëá ë»Ù, áñ ùó»Ý ³ Ï³Ý çÇ¹ ³ -
å³ Ñá íÇã Ý» ñÁ… ¹», Ïñ³Ï ïáõñ, ÏÛ³Ýùë, ÏåóÝ»Ù
» Õ» ·³Ý ÷áÕ¹, áñ ÍáõË » É³ Ý»` Ë»Õ¹ í» Éáõó åñÍÝ»Ýù,
Ù³ ï³Õ ³ Ý»Ýù` μ³ Å³ Ý»Ýù, áñ ïÇ ñ»Ýù ¿ë ÙÇ μáõé Ñá -
ÕÇÝ, Ñ³ÝÓÝ í»Ýù áõ ¹³é Ý³Ýù μéÇ Ù» çÇ ÝÁ` Ý³ËÝ Û³ó
Ï³ñ ·áí, ß³ñ ùáí, å³ï íáí, ß³ ñ³Ý-ß³ ñ³Ý, ¹³ ·³Õ Ý» -
ñÇ » ñ³ Ùáí, Ñ³ Ùáí, ³Ë å»ñ ç³Ý, Ñá ïáí, ù³Ý ù³ ñ³ íáñ
ÁÝ Ï»ñ ç³Ý, áõé ã»Ýù Ãéã»Ýù ¿ë ÏáÕ Ù» ñÇó, ½áõé ÝÇ ÝÙ³Ý
³Ý Ï³å ÷ã»Ýù`ù» É» É³á, ù» É» ¿ñ Ã³Ýù ÙÁñ »ñ ÏÇÝù, ùáõ -

É³-ùáõ É³ ³Ù åá ï»Ýù, Ù»ñ ï³ ÏÇó çáõñ Ã³÷ íÇ,
Ù» ÏÇ ¹á ßÇÝ ï³` í³ ñÇ ï³,  ÉÇ ùÁ ï» ÕáõÙ ·³ Ù»ñ
μ³ó ·ÉËÇÝ` Ïñ³ ÏÇ å»ë, ù³ ÝÇ ¹»é ·³ ñáõÝ ãÇ áõ
ÛáÝ ç³ ãÏ³,  Ëáï ãÏ³, Ëá ïÇ ï³ ÏÇÝ` ÍÇï ãÏ³,
É»½ íÇ ï³ ÏÇÝ` Ù»Ë ãÏ³, ï³ ÏÁ μ³Ý ãÏ³,  μ³Ûó
»ë ·³ ÉÇë »Ù ¹³ñ ¹» ñÇó áõ ·ÝáõÙ »Ù å³ñ ï³ Ï³Ý
¹» åÇ ¹³ñ ¹»ñë Ýá ñÇó, ¹» åÇ í³é í³Í ùá Ý»ñ -
Ï³Ý, ë³ ñ»ñ ç³Ý, ÇÝù Ý³ μáõË ßáõé » Ï»ù, ³ Ù³ -
ãáõÙ »Ù Ó»ñ ¹á ßÇÝ É³ ó»Ù, ³Û Ù³ñ¹, Ã³ß ÏÇ Ý³Ïë
ïáõñ, »ë ·ÝáõÙ »Ù` Ñ³ Û³ í³ ñÇ` ù»ý áõ É³ óáí, ³ -
Õáõ Ñ³ óáí,  ùá éáõ ÷áß Ù³Ý, ë³ ÕÇ ÝÙ³Ý` ç»μ-
·ÉáõËë Í³Ï, ï³Ïë ÉÇ ùÁ ù³ù... μ³Ûó ¹áõ Ç Ù³ óÇñ,
² Ýáõßë, áñ Øá ëáÝ ê³ ñá ÛÇÝ ëÇ ñ»ñ, ¹áõ ¿¹ Óá ñÁ
·óíá ÕÁ ã¿Çñ: ÆÝã å»ë ãÇ Ý³ Ï³Ý ÑÇÝ Ïï³ ñ³ Ï³ -
ÝÇ ³ é³ çÇÝ Ù³ ëáõÙ »ñ· íáÕ êá Õá Ùá ÝÇ ë³Õ ÙáëÝ
¿ ³ ëáõÙ` » Ã» ·Ý³Ýù, ³ å³ ÙÇ³ ëÇÝ` »ñ Ïáõ ëáí:
ºñμ ·ÝáõÙ »Ý » ñÏáõ ëÁ, ÙÝ³ óáÕÝ ¿ Ù» Ý³Ï, »ñμ
·ÝáõÙ ¿ Ù» ÏÁ, ·Ý³ óáÕÝ ¿ Ù» Ý³Ï, áñáí Ñ» ï¨ ÙÝ³ -
óáÕ Ý»ñÝ »ñ ÏáõëÝ »Ý: ä³ñ½ Ñ³ß í³ñÏ ¿, ¹ñ³ Ñ³ -
Ù³ñ ¿É` ³ ëÇ ïÏÉáñ í»Ù, Ù»Û ¹³Ý ÁÝÏ Ý»Ù áõ ù»½
Ñ³ Ù³ñ í»ñ çÇÝ ³Ý ·³Ù ³ é³ ç³ Ý³Ù, áñ »ñÏáõ-
ëáí Ù» Ý³Ï ãÙÝ³ù:

¾ ÉÇ ËÙá ñáõÙ, ¿ ÉÇ áã á ùÇ, ¿ ÉÇ å³ ß³ ñáõÙ áõ ¿ ÉÇ
ÙÇ Ïïáñ Ñ³ó` ÝáõÛÝ ÑÇÝ áõ μ³ ñÇ »ñÏÝ ùÇó Ï³Ë -
í³Í: ¸áõ å³ ß³ ñ»É ¿Çñ ÇÝÓ áõ ã¿Çñ ·ñ³ íáõÙ: ºë
μ³ ó»É ¿Ç ÙÇç Ý³ μ»ñ ¹Çë ¹³ñ å³ë Ý» ñÁ, Ñ³ß ïáõÃ -
Û³Ý ÍÇ³ Í³ Ý³ ·áõÛÝ ¹ñá ßÁ Í³ Í³ Ý»É å³ñÇëå -
Ý» ñÇë ·ÉËÇÝ, ÇëÏ ¹áõ háõÝ ó»É, ·Ý¹»É ¿Çñ ËÙáñÝ

áõ ã¿Çñ μ³ óáõÙ, ã¿Çñ ·ñ¹Ý³ ÏáõÙ, ¹áõ å³ñ ½³ å»ë
å³ ß³ ñ»É ¿Çñ ÇÝÓ ¨ ã¿Çñ ·ñ³ íáõÙ, ¹áõ ÇÝÓ ã¿Çñ
·ñ³ íáõÙ, ã¿Çñ ·ñ³ íáõÙ, Ý»ñ· ñ³ íáõÙ… Ù»½ å»ïù
¿ñ »ñ ñáñ ¹Á, áñ ¿ë ³Ý í»ñ ç³ Ý³ ÉÇ å³ ß³ ñáõ ÙÇó Ñ³ -
Ý»ñ ÇÝÓ áõ ù»½, áñ Ñ³ÝÓÝ í»ÇÝù áõ ·ñ³ í»ÇÝù Ç -
ñ³ñ: ºñ ñáñ ¹Á åÇ ïÇ Ç Ñ³Ûï ·³ñ, áñ Ù»ñ áã á ùÇÝ
μá Éá ñÇ ÝÁ ¹³é Ý³ñ, Ù»ñ μ³ ñá Û³ Ï³Ý Ñ³Õ Ã³ Ý³ ÏÁ
Ñ³ß ïáõÃ Û³Ùμ åë³Ï í»ñ, áñ Ù»ñ ËÙáñÝ ¿É çáõñ ãáõ -
ï»ñ, Ñ³ó ¹³é Ý³ñ áõ ãÏ³Ý· Ý»ñ áã ÇÙ áã ùá, áã ¿É
Ýñ³ μÏÇÝ, áã á ùÇ… áã á ùÇÝÝ ¿ñ ÇÙ áõ ùá μ³ ñá Û³ -
Ï³Ý Ñ³Õ Ã³ Ý³ ÏÁ: ¿ ÉÇ ËÙá ñáõÙ, ¿ ÉÇ áã á ùÇ, ¿ ÉÇ å³ -
ß³ ñáõÙ áõ ÙÇ ·áõÝ¹, áñ í³ ÕÁ Ñ³ó åÇïÇ ¹³é Ý³,
»ñÏ ñ³ ÛÇÝ Ñ³ó Ñ³ Ý³ å³ ½ûñ Û³: Ð» ïá Ñ³ë Ï³ ó³,
ÇÝ ãÇ ¹áõ Ýñ³Ý »ñ μ»ù ã¿Çñ Ï³Ý ãáõÙ, ¹áõ Ýñ³Ý ëå³ -
ëáõÙ ¿Çñ ³Ý Ó³ÛÝ, áñ ·³ ÉáõÝ å»ë` ½á ÑÇ í» ñ³Í í»ë:
ÆëÏ »ë ³ ÝÁÝ¹ Ñ³ï ëå³ ëáõÙ ¿Ç Ýñ³Ý, áÝó áñ ³μ -

ëáõñ ¹Ç Ã³ï ñá ÝáõÙ ¶á ¹á ÛÇÝ »Ý ëå³ ëáõÙ, áÝó áñ ùñÇë -
ïáÝ Û³ Ý» ñÁ ÐÇ ëáõ ëÇ »ñÏ ñáñ¹ ·³Éëï Û³ ÝÁ`
μ³ñÓ ñ³ Ó³ÛÝ áõ ³Ý Ã³ ùáõÛó: Ø»Ï-Ù»Ï, »ñμ Ýñ³ μ³ ó³ -
Ï³ ÛáõÃ ÛáõÝÝ ¿Ý ù³Ý ¿ñ ëñíáõÙ, áñ ·áñÍë ³ é³ç ã¿ñ
·ÝáõÙ, ÇÝùë ¿Ç Ý»ñ Ëáõ ÅáõÙ Ù»ñ ÏÛ³Ýù Çμ ñ¨ ½³í ÃÇã-
μ³ñ μ³ ñáë Ï³Ù Çμ ñ¨ ÙÇ ëÇá Ý»ñ-÷ñÏÇã, ÇÝÓ ¹ÝáõÙ ¿Ç
Ýñ³ ï» ÕÁ: Ð» ïá ÝÏ³ ï» óÇ, áñ ù»½ Ñ³ Ù³ñ μá Éá ñá íÇÝ
Ï³å ãáõ Ý»ñ »ë ½³í ÃáÕÝ ¿Ç, Ã» ÷ñÏÇ ãÁ, Ù»Ï ¿ »ñ ñáñ ¹Ç
³ é³ç ¹áõ ÙÇßï ¹Çñ ù³ íáñ íáõÙ ¿Çñ Çμ ñ¨ ½áÑ. Ù» ÏÁ, áõÙ
áõ ½áõÙ »Ý ÷á Ë»É, μ³Ûó ÇÝ ùÁ ãÇ áõ ½áõÙ, ÇëÏ » Ã» ãÇ áõ -
½áõÙ, áõ ñ»ÙÝ` μéÝ³ ÝáõÙ »Ý Çñ ÝÏ³ï Ù³Ùμ: Ð» ïá Ñ³ë -
Ï³ ó³, áñ ¹áõ ÙÇßï ½áÑ »ë, » Ã» »ñ ñáñ ¹ÇÝ ã»ë Ï³Ý ã»É,
» Ã» Ý³ » Ï»É ¿ ÇÝù Ý³ Ï³Ù Ï³Ù ÇÙ Ï³Ý ã» Éáí: àõ Ó»é Ýïáõ
¿ û·ï í»É »ñ ñáñ ¹Ç Ý»ñ Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÇó ÇÝÓ Ñ»ï Ñ³ í³ ë³ñ,
μ³Ûó ï»ÕÝ » Ï³Í ï» ÕÁ » ñ» ëÇë ßåñï»É` ¹áõ »ë Ï³Ý ã»É,
»ë Ýñ³ Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ Ý»Ç:

ØÇÝ ã¨ ÑÇ Ù³ ³ Ù»Ý ÇÝã å³ñ½ ¿ñ` »ñ Ïáõ ëáí ¿ÇÝù,
ÙÇ³ ëÇÝ ¿ÇÝù` ³Ù μáÕç ³ß Ë³ñ ÑÇ ¹»Ù, ´á ÝÇ áõ øÉ³Û¹
¿ÇÝù` μÝ³ ÍÇÝ Ù³ñ ¹³ë å³Ý Ý»ñ, Ï³Ù èá Ù»á áõ æáõ -
ÉÇ»ï` μÝ³ ÍÇÝ ÇÝù Ý³ë å³Ý Ý»ñ, ÑÇ Ù³, »ñμ »ñ ñáñ ¹Á Ï³
Ù»ñ ÏÛ³Ý ùáõÙ, Ù»Ýù ÷³ë ï³ óÇ ¿É »ñ Ïáõ ëáí ã»Ýù` » ñ» -
ùáí »Ýù: ºñ ñáñ¹Ý ³ í» Éáñ¹ ãÇ, » Ã» ³ í» Éáñ¹ ÉÇ Ý»ñ`
êáõñμ »ñ ñáñ ¹áõÃ ÛáõÝÝ ¿¹ ù³Ý Ñ³ Ùá ½Çã ã¿ñ Ãí³ ÙÇ -
ÉÇ³ñ¹ Ý» ñÇÝ: àõ ÷³ë ïÁ ÙÝáõÙ ¿ ÷³ëï, áñ ãëå³Ý í» Éáõ
Ñ³ Ù³ñ Ù»Ýù åÇ ïÇ ÃáõÛÉ ï³Ýù, áñ ·³ áõ ÙïÝÇ Ù»ñ ³Ý -
Ïá ÕÇ ÝÁ: ÂáÕ ·³, »ë ¹»Ù ã»Ù, ÙÇßï ¿É ½·³ ó»É »Ù Ýñ³
Ý»ñ Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ` Çμ ñ¨ »ñ ñáñ¹ ³ãù, áñ μ³ Ý³ Éáõ ³Ýó ùÇó
Ã³ ùáõÝ Ñ» ï¨áõÙ ¿ñ áÝó »Ýù Ç ñ³ñ ëÇ ñáõÙ, Ï³Ù Çμ ñ¨
å³ é³Ï ïÇã, áñ ³ é³Ý ÓÇÝ-³ é³Ý ÓÇÝ Ù»½ ï³ ÝáõÙ ¿ñ ÙÇ
ÙáõÃ ï»Õ áõ Ñ»ï Ý»ñë ÉÇ ÝáõÙ, Ñ»Ýó Ñá· ÝáõÙ ¿ÇÝù Ç ñ³ -
ñÇó: ä³ñ½ Ñ³ß í³ñÏ ¿. »ñ ñáñ ¹Á ãÇ Ï³ ñáÕ Ù»½ μ³ Å³ -
Ý»É, » Ã» ¹³é Ý³ Ù» ñÁ` »ñ Ïáõ ëÇÝë, áã Ç ÙÁ, áã ùá ÝÁ. Ù» ñÁ:
¸áõ ³ ëáõÙ ¿Çñ` ÃáÕ »ñ ñáñ¹ Ý» ñÁ ·³Ý áõ ·Ý³Ý, áñ Ù»Ýù
ÙÝ³Ýù ÙÇ³ ëÇÝ: ºë ³ ëáõÙ »Ù` ÃáÕ »ñ ñáñ ¹Á ·³ áõ ã·Ý³,
¹³é Ý³ Ù» ½³ ÝÇó Ù» ÏÁ: ä³ñ½ μ³Ý »Ù ³ ëáõÙ, μ³Ûó ã»ë
áõ ½áõÙ Ñ³ë Ï³ Ý³É, Ùï³ ÍáõÙ »ë, áñ »ñ ñáñ ¹Á ùá Ùñó³ -
ÏÇ óÁ Ï¹³é Ý³, áñ í³Õ Ã» áõß ù»½ Ë³ ÕÇó ÏÑ³ ÝÇ, ³Ý -
ÏáÕ Ýáõó ¹áõñë ÏßåñïÇ, áõ μ³ Ý³ Éáõ ³Ý óùÇó ëïÇå í³Í
ÏÉÇ Ý»ë Ý³ Û»É áÝó »Ýù Ç ñ³ñ ëÇ ñáõÙ áõ ù»½ Ó»é ³é ÝáõÙ:
Øßï³μ Ý³Ï »ñ ñáñ ¹Ç ÙÇï ùÁ ù»½ Ãáõ É³ó ÝáõÙ ¿, ÇÝÓ` áõ -
Å» Õ³ó ÝáõÙ: ²Ý óá ÕÇÏ-ùáã íáñ »ñ ñáñ¹ Ý» ñÇ ÙÇï ùÁ ù»½
½í³ñ ×³ó ÝáõÙ ¿, ÇÝÓ` Ý» ÕáõÙ:  ´³Ûó ÷³ë ïÁ ÙÝáõÙ ¿
÷³ëï, áñ »ñ Ïáõëë ¿É ï³ñ í³Í »Ýù »ñ ñáñ ¹áí...

ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ 
հատվածներ անտիպ

վիպակից 

Արմեն Օհանյան 

*** 
ձկները սիրում են պարել
տախտակամածի վրա,
նրանք խիզախ են, 

ամենաբարին…
նրանք պարում են իրենց 

անծանոթ
ձկնորսների համար

ձկնորսները ծափահարում 
են նրանց,

օդային համբույրներ, 
ծաղիկներ նետում,

ձկները շուրթերով որսում են
պահը…

լուռ ու առանց բառերի
տախտակամածի վրա 

լուսավորություն 
գրեթե չկար,

կիսալույս, գրեթե մութ

նրանցից ամեն մեկը հսկա 
ձուկ է`

մեծ գլխով ու մեծ մարմնով,
բայց արի ու տես,
հատկապես կեսգիշերից 

հետո
ամեն մեկը միայնակ է,
խոցելի իր ավազանում

օրվա տարբեր պահերին,
հատկապես գիշերը
աղոտ լուսավորում են 

տախտակամածը,
որովհետև ձկնորսներին 

հատկապես
գիշերն է հարկավոր…

***
Բանաստեղծությո´ւն, 

գիտե՞ս,
Ոտքերս ու ձեռքերս
հիմա մրսում են,
գիտեմ՝ դու օդում կախված
աներևակայելի 

անդորր ես 
քաոսի մեջ:

Գիտե՞ս բանաստեղծություն,
Ես հիմա հաշտվում եմ բոլոր

գովասանքների 
հետ, որ իմն են,

իմն է նաև հրդեհը 
լուսաբացի:

Բանասեղծություն, քեզ հետ 
ես ամենաբարի 
թզուկն եմ,

իսկ առանց քեզ, 
բանաստեղծությո՛ւն…

***
Ես ու բանաստեղծությունը,
որպեսզի իրար հետ լինենք,
երկուսս էլ միաժամանակ 

պաս էինք պահում,
այդպես օրը տեղավորվում 

էր ափերի մեջ,
մի քիչ շուռումուռ գալով՝ 

ապրում էր մեր մեջ,
երբ բանաստեղծությունը
գտնում  ու մի պահ էլ 

կորցնում էինք
ուրախությունից...
իմ գիշերվա միակ օրորոցը 

բանաստեղծությունն է:

***
Ես աշուններից 

ամենատխուր 
աշունն եմ,

քանի որ իմ տերևները 
թափվելիս

երկինք են համբառնում...

Ես միայնակ անձրև եմ,
ու ոչ ոք չգիտի,
որ լաց եմ լինում:
Ներքևում՝ 

կանաչ, ծառեր, քար,

Ու նրանք ինձ դեմքով չեն 
ճանաչում:

և դա լավ է.
ոչ ոք չգիտի, որ ես 
միայնակ անձրև եմ: 
Դու տխուր չես լինում,
պարզապես տխրությունը
հագնում է քո վերարկուն
ու քայլում փողոցով՝
տրորելով աշնան կիսաչոր 

տերևները:
Այդ ժամանակ եմ միայն ես  

ճանաչում քեզ:

***
Ես նման եմ այն 

ռոմանտիկ շանը,
որը անդադար վազում է.
իր գլխավերևում թռչկոտող 
թիթեռի հետևից՝ աչքերը 

երկինք հառած:
Ուզում է բացատրել 

աշխարհին,
որ թիթեռը հենց նոր իր 

պոչից է
պոկվել ու անմեղ խաղ 

է անում,
որ թիթեռը իր  մաշկի տակ 

քնող ստվերն է...
Թիթեռի կյանքը մեկ օրվա 

հեքիաթ է:
Եվ հիմա շան ամեն 

լուսնահաչի մեջ
չհասկացված վիրավորանք 

կա, սպառնանք՝ 
դավաճան 
ծաղիկ,դավաճան…

***
Ինքս իմ ստվերը գրկելով՝
քնում եմ:
Քնելուց առաջ մշտապես
քայլում եմ լուսնի շեղբի 

վրայով,
որպեսզի հանկարծ 

հիշողությունը 
չխունանա

որն ավելի պայծառ է,
քան հանդիպումն էր լինելու:
Գիտե՞ս, ինձ թվաց լուսինը
նեղացել էր ինձանից…
Բայց ոչինչ,դու մի նեղվիր,
ես մի լավ 

բանաստեղծությամբ
նրա սիրտը կշահեմ
հետո ցուրտն ու մութը
ինձ ու քեզ տուն կբերեն...
Եվ ես կբացեմ վառարանի 

դռնակը
ու ներս կխցկեմ  հուշը,
որպեսզի հետո երկինք 

բարձրանա…

***
Ես հղի էի քեզանով
նախքան քո հայտնվելը
իսկ երբ արդեն դու իմ
կողքին էիր,
ես էլի քեզանից թաքուն հղի

էի քեզանով՝
կարծես նախազգալով քո 

վաղաժամ 
կորուստը:

Հիմա ես էլի սպասում եմ
մինչև որ վերջապես 

ծնվես…
Իսկ սպասումն իրենից 
մի քիչ երկար է ձգվում.
նույնիսկ նկատում են դա 

մարդիկ,
ովքեր բոլորովին 

տեղյակ չեն քո
գոյության մասին:
Ես չեմ դադարում 

թաքուն հղի
լինել քեզանով…

Արփի Վարդանյան
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Կշիռ չունեցող մանրադրամի պես
այսպես իջեցնում է գլուխը, ծնոտը քսում
շորին: Չգիտեր՝ որտեղ են կոտրվում
ակնկալիքները: Անշուշտ, չէր ուզել ոտքի
կանգնելուց հետո հանկարծ հետ նստելու
ցանկությամբ վառվել: Այդ պատճառով
հավատաց, որ ժամանակը սկզբին է
տրվում ու վերջ: Ուրեմն համակերպվեց:
Վերևում կախված ջահը աչքերով
պտտեցնել կարող էր, կարող էր այդ աչ-
քերով իր վրա դանդաղ թափել քարերը:
Մեծ, շատ մեծ կառույցի:  Նույնիսկ կարե-
լի էր երևակայել, թե ինչպես են տոննա
կշռող բեկորներն ընկնում իրենից աջ ու
ձախ, իսկ ինքը փոշու մեջ է: Ուրեմն փո-
շու մեջ:   Կարող էր լսել աշխարհի մի
լրիվ ուրիշ ծայրում գտնվող հավերի ոտ-
նաձայները, որոնք ածելուց հետո պիտի
որ կոտրեին իրենց ածած ձվերը: Աքլորի
պես կանցներ անտարբեր ու հենց
չզսպեր իրեն ու սուլեր, կզղջար: Երբեք էլ
չիմացավ՝ որտեղ են կոտրվում ակնկա-
լիքները:

Իսկ նրանք, ովքեր չաղոթեցին գիշեր-
վա այս ժամին, որ մոռացան փակել դուռ-
դարպաս, դուռ-պատուհան, նրանց
համար, որ չկրկնվի եղածն այսուհետ:
Հենց նրանց համար: Ասաց: Եթե աշա-
կերտ լիներ, լիներ թմրած ժամին անպա-
տեհ մի որևէ առիթով այդ սենյակում,
կլռեր ու չէր պատասխանի… Ուսուցչի
անվերջանալի ձայները:  Կլռեր պատու-
հանից դուրս նաև, որտեղ կանգնած մե-
քենայի վրայի փոշու հաստ շերտի մեջ
մեկը գրություն էր թողել՝ սիրտդ ուրիշ
տեղ թափ տուր:

Ծնոտը կքսեր, թեկուզ չնչին մի դյու-
թիչ վայրկյան:  Վերջապես ավելի վատ
լինել չէր կարող: Աղվամազերը եզերվում
են արևով, իսկ մայրամուտը դիմացից
քայլող աղջկա շրջազգեստից վեր է: Ու-
րեմն դժվար է՝ էլ ավելի գնալիս չթողնել
ուրիշ ցամաքի մասին պատմող համա-
րը, երկնքում աստղ խոստանալուց հետո:
Չնվաճված աստղեր: Ուրեմն բոլոր մա-
րող երազների արագությունը նույնն էր:
Իսկ ինքը վաղուց կինո չի գնացել:  Ըն-
դամենը: Ինքը աշխարհի բազմանշանա-
կություններից ծորացող անտառ է մութ,
բալես,- ասաց,- հասկանո՞ւմ ես՝ մենք բու-
տիլկա չենք: Ախր չենք էլ եղել: Այդ ամե-
նաբարձր թնդյունները ամենաբարակ
ծաղիկների ընկնելիս են գալիս:   Թեև
սահմանված բաները, հասկանո՞ւմ ես,
չնչին բաներ հո՞ չեն: Բնական է ձախող-
վելը,  անսովոր բաները շատ են աննյու-
թեղեն: Ինքն, օրինակ, մի անգամ փունջ
ծաղիկ զոհաբերեց Աստծուն: Ու դա մի
անգամ էր: Ու գիտե՞ք՝ ինչի համար՝ հոր
մորը գտնելու:  Պատկերացրեք,  որ լեռան
վրա կանգնած քաղում է ու փունջ կա-
պում, քաղում-կապում, հետո զգում է, որ
իր հոր մայրը կողքին չէ:  Վերջապես ինքն
արդեն ծնվել է: Երկար ձայնում է, վազում
սարի երկարությամբ, ընկնում-բարձրա-
նում:  Ծանր, տաք արև:   Շատ բարձր ու
միայնակ լեռան վրա շատ ճերմակ աչքե-
րով վերև է նայում ու Աստծուն խոստա-
նում նետել հավաքած փունջը հոր մորը
վերադարձնելու պայմանով: Ու այո, նե-
տում է, ծաղիկները նետում է ու հատկա-
պես այնպես, որ հեռու ընկնեն, որ
Աստծուն չթվար, թե հետո հետ էր գնալու,
վերցներ:  Հատկապես որովհետև դժվար
էր դրանք հավաքելը:

Մաս 1
Այդ անուրախ երեկոյի մեջ կարելի է և

չարձագանքել սուլողներին, վերջապես
դու միշտ վախենում ես չլսված մնալուց,
դու անտանելի վախենում ես ու ամաչում
անտանելի ուրիշների մահերի համար,
որոնք ավելի վաղ են պատկերվում քո
մեջ:  Հետո պատկերվում է ձյունը, որ իջ-
նում է դիմացից քայլող տղաների մազե-
րի մեջ:  Կան կանայք, ու նրանք,
հավատացած եմ, չեն ծնվել օտար լինե-
լու համար՝ ծխելով խորթ տղամարդկանց
աչքերի կենտրոնում ու այնտեղով անց-

նող համեմատությունների մեջ:  Նա, որ ո-
չինչ չհասցրեց կապել ոչնչին: Եվ վախե-
ցավ ամենակարևորի մեջ եղած
բառերից, որոնք կարող էին չարտասան-
վել, ամենակարևորի մեջ եղած բառերի
քաղցից,  և վախեցավ մոռանալ աղոթել՝
ենթադրենք վաղը:  Դու գիտես, կա լռու  -
թյան անմխիթար պայքար, իսկ տեղացող
ձյան պատճառով թատրոններում կտրուկ
աճեց հեռացողների թիվը:

Շները հարձակվում են տղամարդու
վրա, և սիրտը անկշիռ է այդ պահի հա-
մար, նրան օգնելու են գալիս իր քույրե-
րը:

Արծաթագույն դռները բացվելիս
ճռռում են դանդաղ: Ի՞նքը, ոչ, ինքը ամեն-
ևին էլ չի լացում, պարզապես, կորցնելով
իր բոլոր ներշնչանքի պահերը, հորն է
դառնում, ասում է՝ հեծկլտոցի ձայն-մայ-
նը գուցե նրանից են գալիս:

Ուրիշներն իր մեջ կորցրին իրենց ինք-
նաթիռները, եկան փնտրելու, չգտան:
Հետո մտքերն անգամ թևեր առան՝
ձվադրելով ուրիշ բներում:  Նայեց իր աչ-
քերի մեջ, ասաց՝ չես կարող, դու, որ ա-
մենաշատը գիտեիր, որ հիվանդ եմ:  Հող,
չկամ: Ասաց ու նորից նայեց աչքերի մեջ:

Շպերունգ
Հետո ինքն ու Սարգսյանը կանգնե-

ցին միջանցքում:
-  Խոսիր,- ասաց:
- Տրական հոլովը, դա այն առարկան

կամ իրն է…
- Այո, այո, շարունակիր:
-  Դա…
-  Քեզ ի՞նչ եղավ:
-  Չեմ շարունակում,- ասաց ու դուրս

եկավ:
Գուցե դրա համար էլ դուրս եկավ,

որովհետև գնաց ու ասաց, թե իր մատնե-
րի վրա փակեցին դուռը, որ գուցե ինքը
եկավ ետնախորշերից բազմանշանա-
կության, ուրացումների, կարծեցյալ
անլռելի, բայց իմաստազուրկ անհեթե-
թությունների, որ իր արարքների մեջ էր
բացվում, և որ ինքը, անընդհատ բացա-
ռելով երևույթների նյութական հավեր-
ժության բացակայությունը, սահեց
իրենից բացվող դաշտերի մեջ, դաշտերի
մեջ, դաշտերի մեջ…

Վերջապես, ոչ ոք չի եկել սիրտ ճմլե-
լու չափ սիրտ թափելու՝ հասկանալու
համար, թե որտեղ են կոտրվում ակնկա-
լիքները:

Եթե երկնքում ճախրող թռչունները
բարի լինեին, չէին թևածի:  Գուցե փե-
տուրները անահազանգ ընկնեին մեծ բե-
րան ունեցող մարդկանց մեջ,  կամ
լացող երեխաների, որոնք կխեղդվեին
հավանաբար:

Կան աշխարհում երկու հոգի, որ իրեն
բարդի են ասում, ու նաև եղանակ, որի
ժամանակ բարդուց բամբականման փա-
թիլներ են պոկվում ու փողոցներն անում
ոտնատակ:  Կա աշխարհում մի հոգի, ով
փորձում է իրեն բաժանել միակ ընկերո-
ջից, ու կա ցավալի հետևանք՝ ինքն ընդ-
հանրապես դեմ չէ: Ոչ ոք երբեք չի գա ու
հարցնի իրեն.

- Էսօր ամսի քանի՞սն է:
Կամ թե՝ թուղթ կուզե՞ս:  Այդպես լի-

նում է, ու երբ ինքն ուզում է ինչ-որ բանի
վրա թոթվել ուսերը, չի գտնում դա պատ -
ճառաբանված անելու համար ոչ մի
բան:

Ուրեմն ոտքերը հավաքեց գլխի տակ,
դունչը քսեց ծնկներին, ազդրերի վրա
պրոֆիլով հենվեց:

Սարգսյանը հավատում է, որ իր որ-
դին մեքենա վարել չգիտի: Դրա համար
էլ ինչ-որ թաքնված սպասումով անպայ-
ման որդուն ուղեկցում է, մինչև որ նա
վարորդ է դառնում ու հեռանում, այն էլ
անհաշիվ անգամ: Երևի Սարգսյանը ու-
զում է անպայման տեսած լինել՝ ինչպես է
տեղի ունենում վթարը, իսկ թե ինչի՝ ոչ ո-
քի ասելու բան չէ:   Նա անպայման նա-
յում է այնքան, մինչև որ հորիզոնում

փոշին վերադառնում-նստում է ասֆալ-
տին, որի վրա ոչ մի կերպ չի գծվում որևէ
մեքենայի հետք:  Սառնասիրտն է,- մտա-
ծեց ինքն իրեն ու հրճվեց:   Հետո կորց-
րեց Սարգսյանին:

Հազար չգիտեմ որ թվականին սովե-
տական միության տարածքում փորվել է
հողը, հնչել են կաղկանձանքներ ու
հեծկլտոցներ:  Հազար չգիտեմ որ թվա-
կան. Քրիստոսից հետո սովետական
միությունում այլևս ոչ ոք չլսեց փորված
հողերի մասին:

Իրեն էլ բան չմնաց անելու ուրեմն:
Ինքը քարը դրեց գլխին ու պառկեց:

Մաս 2
Եթե ինքը վախենում է, ամենաշատը

վախենում է լվացքի պարաններից, որ
կքվում են ծանրության տակ: Եթե ինքը
քնում է, երազում տեսնում է մարդկանց,
որ արհամարհեցին իրեն: Դրանցից մեկը
ջղային աչքերով բենզին է լցնում իր վրա
ու փախչում: Իսկ ինքը ահավոր սպասում
է, բայց չի վառվում. երևի սիրում են վրեժ
լուծել ու դա կիսատ թողնել այն պահին,
երբ օբյեկտը հասկանում է վերահաս
բանը, իսկ լուծողն այստեղ քիթը ցցած
ձեռքերը թափ է տալիս: Ուրեմն կանխամ-
տածված բաներ:

Ուրեմն երբ խոսեցին իր մասին, շա-
տերը մտածեցին, որ գնում է ու պետք է ի-
մանալ՝ ուր: Մնացածն էլ ասացին, թե իր
որոշելու բանն է, և միայն Սարգսյանը
հասկացավ, որ իրեն ընդամենը պետք է
հարցնել՝ ինչի՞ չի գնում, այլ ոչ թե ասել՝
մնա:  Այդ ժամանակ, երբ ինքը երեխա է,
շատ անհրաժեշտ է ուշադրությունը որո-
շակի բացակայությունների հանդեպ: Իսկ
դա չեղավ: Ու իրենք գիտեն, եթե չեղավ,
ուրեմն չեղավ:

Առաջ ամեն անգամ աչքերի մեջ մի
գդալ աղ էր լցնում:  Սենյակում թողնում
էր ծաղիկը՝ չջրված ու անտեր, և աղոթում
էր, որ կողքին ոչ ոք չնստեր, չհարցներ՝
ինչի է ցուրտ, ու որ ոչ ոք կողքը չնստեր,
պայուսակի պարունակությունը հատ-
հատ շարում էր եկեղեցու դատարկ
նստարաններին: Ինքը եկավ ամեն ան-
գամ ավելի խոցված, ինչի՞ չուրացավ ու-
րեմն, եթե անգամ սայթաքեց ու պատռեց
կոշիկ-սիրտ-կոշիկ: Ախր ինքը եկավ ամ-
պեր ճանկռելու, աշխարհ ճղելու անբա-
վարարվածությունից, բայց ամեն անգամ
է՛լ ավելի անտարբեր, երբ եղունգների
տակ չգտավ աստղեր: Իր կենացների
համար բաժակ չդարձրին, գինի չու-
նեցան, սիրտ չտվեցին: Ինքը չեկավ
ողնաշար թեքելու, լինելու սիրուն՝ չգնա-

հատվելու, օր օրի ավելի ծանր բառերով
կքվելու, և ոչ մի օր էլ չեկավ ամենավեր-
ջում հասկանալու, որ իր որոշելու բանը չէ
չսփոփվելը, որ խռովելով՝ երեսը այլուր
չի դառնա, որ չի կարողանա թաքնվել, թե
նեղացնեն:

Շպերունգ
Միշտ ամենաքիչը իր մոր ուրանալուն

էր սպասել, որովհետև ամենաշատը
նրան էր տարել բաց թողնված տեղերը
լցնելու: Ինքն ի՞նչ էր անելու, եթե
Սարգսյանը մեռներ: Երևի մի երկու ան-
գամ թաքուն խանդել էր էդ կնոջ որդուն,
միայն թե փոքր ժամանակ, որովհետև
հիմա արդեն մեկ է: Եթե հարազատներ
ունենար, նրանց պատուհանից էր նայե-
լու, ցույց չէր տալու, որ շատ է սիրում, եր-
կար ձևացնելու էր, թե չի լսում, ու էդպես
լիքը բաներ էր որոշել, որ չարեց:  Երևի
ոչինչ էլ չաներ, եթե Սարգսյանը մեռներ:
Գնալու էր, գալու էր: Ու երբ մտածում էր
երկար, աչքերը չէր պոկում Սարգսյանից,
հանգիստ չէր տալիս կնոջը երևակայութ-
յան մեջ:  Որքան երկար էր ինքը էդ կնո-
ջը թույլ տվել նկատել իրեն, իրեն այդքան
առանձին-առանձին: Ի՞նչ էր անելու, եթե
Սարգսյանը մեռներ: Էն կինը, որ ամուս-
նուց բաժանվելու օրը իրեն հետը տարավ
այգի, երկու բաժակ սուրճ առավ, մեկը
խմեց, մեկը իրեն տվեց ու նստած նստա-
րանին՝ պատմեց, թե ոնց էին իրենք իրար
սիրել, ոնց էր ինքը իր ամուսնուն պահել,
հետո նույնիսկ երգեց էն երգը, որի տակ
բաժանվել էր մարդուց: Իսկ ինքը լսելու
փոխարեն ավելի շատ նայեց էդ լացող
կնկան, մտածեց, որ հաստատ չգիտեր,
թե ինչ էր անելու, եթե Սարգսյանը մեռ-
ներ:   Գուցե ուրախանար, հաստատ կու-
րախանար: Գլուխը կդներ ծնկներին,
ձայն չէր հանի: Կթողներ, որ իր կողքին
նստեն: Ծնոտը կքսեր սրունքներին, մա-
զերը կարճ կկտրեր:  Տերևի մեջ քար
կփաթաթեր, կդներ բերանը, կուլ կտար:

Մաս վերջին
- Ինչի՞ ես 4-րդ մատդ ծուռ նկարել,-

հարցրեց Սարգսյանը:
-  Չեմ պատասխանում հարցին,- մեր-

ժեց ինքը:
- Մտածում ես՝ վա՞տ հարց է,- ժպտաց

կինը,- արի գնանք տուն:

-----------
1. շպերունգ` երբ շիզոֆրենիայով տառապող հի-

վանդները գլխում զգում են դատարկություն:

Շ պե րունգ1

Մերրի Մկրտչյան
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Ð³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý å³ï -
ÙáõÃ Û³Ý Ù»ç ³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ ïáõÏ ï»Õ áõ Ý»Ý º -
ÕÇ ß» â³ ñ»Ý óÁ ¨ ²ñÃ Ûáõñ è»Ù μáÝ: Üñ³Ýó
ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ßñç³ ¹³ñ Ó³ ÛÇÝ
³½ ¹» óáõÃ ÛáõÝ áõ Ý» ó³Ý ¹³ ñ³ßñ ç³Ý Ý» ñÇ μ³ -
Ý³ë ï»Õ Í³ Ï³Ý ÙïùÇ, Ñ³ï Ï³ å»ë ·ñ³ Ï³Ý
Ýáñ É»½ í³³ñ ï³ Ñ³Ûï ã³ ÙÇ çáó Ý» ñÇ ¨ ï³ -
Õ³ ã³ ÷³ Ï³Ý Ó ̈ » ñÇ ½³ñ·³ó Ù³Ý íñ³` ³ -
é³ç μ» ñ» Éáí ·ñ³ Ï³ Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý Ýá ñ³ Ýáñ
Ñ» ï³ùñù ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ:

è»Ù μá ÛÇ ·ñ³ Ï³Ý Å³ é³Ý ·áõÃ Û³Ý Ù»ç áõ -
ñáõÛÝ ï»Õ áõ Ý»Ý ëÇÙ íá ÉÇë ï³ Ï³Ý á ×áí
·ñí³Í μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ` §Ò³Û Ý³ -
íáñ Ý» ñÁ¦ ¨ §Ð³ñ μ³Í Ý³ íÁ¦, á ñáÝù Ñ» ï³ -
·³ ÛáõÙ Ñéã³Ï íáõÙ »Ý áñ å»ë ëÇÙ íá ÉÇë ï³ Ï³Ý
åá» ½Ç³ ÛÇ Ù³ ÝÇ ý»ëï:

§Ò³Û Ý³ íáñ Ý»ñ¦ (1883 Ã.) ëá Ý» ïáõÙ
è»ÙμáÝ Ñ»ï¨»É ¿ ´á¹ É» ñÇÝ` ÷áñ Ó» Éáí Ñ³ë -
ï³ ï»É §Ó³Û Ý» ñÇ¦ ¨ §·áõÛ Ý» ñÇ¦ Ñ³ Ù³ å³ -
ï³ë Ë³ ÝáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï Ï³ å³Ï ó»É
¿ ÙÇ ß³ñù ½áõ ·áñ ¹áõÃ ÛáõÝ Ý»ñ.

² ë ̈ á ñ³Ï, ¾ ëåÇ ï³Ï, ¹áõ  ̀Ï³ñ ÙÇñ Æ, Ï³ Ý³ã àõ,
ú »ñÏ Ý³ ·áõÛÝ. »ë Ï³ ë»Ù ·³Õï ÝÇ ùÁ Ó»ñ ÍÝÝ¹Û³Ý:
²-Ý ë»Õ ÙÇ ñ³Ý ¿ Ë³ íáï ³ÛÝ ×³Ý ×» ñÇ ÑáõñÑ ñ³Ý,
à ñáÝù μ½½áõÙ »Ý ½³ ½Çñ ·³ñ ßáõÃ Û³Ý Ù»ç

Ñ³ ñ³ ×áõÝ:
¾-Ý Íá ó»ñ ¿ Ùßáõ ßÇ, ·á Éáñ ßÇ ¿ áõ íñ³Ý,
²ñ ù³ Ý»ñ ¿ ë³é ó³ ·³Ñ, Ñá í³ Ýáó Ý»ñ ÃñÃéáõÝ,
Æ-Ý ³É ³ñ ÛáõÝ ¿ Ñ»Õ í³Í  ̈Ýáõñμ ßáõñ Ã»ñ ¿ ËÝ¹áõÝ`
Øá É»· ÝáõÃ Û³Ý ï³ åÇ Ù»ç  ̈Ï³Ù ³ñμ ßÇé

ù³ íáõÃ Û³Ý:
àõ-Ý Í³ Í³Ýù ¿ Íá í» ñÇ  ̀Ï³ Ý³ ã³ Ãáõ÷ áõ ³Ý Í³Ûñ,
ºí ËáÝ ç³Ýù ¿ Ù³ñ ·» ñÇ, ÏÝ×Çé Ý» ñÇ μ³½ Ù³ Í³É,
àñ ¹³ çáõÙ ¿ ³É ùÇ ÙÇ³Ý ïùÝáÕ Ý» ñÇ ¹»Ù ù» ñÇÝ:
ú-Ý Þ» ÷áñ ¿ μ³ñÓ ñ³ ·áõÛÝ, ï³ ñû ñÇ Ý³Ï áõ

Ï»ñ Ï»ñ,
ÈéáõÃ ÛáõÝ ¿  ̀Ñ³ Ù³ Ï³Í Ðñ»ß ï³Ï Ý»ñ, ºñÏñ Ý»ñ,
- ú-Ý` ú Ù» ·³Ý  ̈Ï³ åáõÛï ßáÕÝ ¿ Üñ³ ³ã ù» ñÇ:

²Ûë ï»Õ μ³ éÁ μ³ßË í³Í ¿ §Ó³Û Ý» ñÇ¦ áõ
§·áõÛ Ý» ñÇ¦ ÙÇç¨ ¨ ¹³ ¹³ ñáõÙ ¿ å³Û Ù³ Ý³ Ï³ -
Ýá ñ»Ý` ¹³é Ý³ Éáí åá» ïÇ Ñ³ Ý» Éáõ Ï³ ÛÇÝ ï» -
ëÇÉù Ý» ñÇ ëÇÙ íá ÉÁ: ² í» ÉÇ áõß ·ñí³Í §Êáë ùÇ
³É ùÇ ÙÇ³Ý¦ ·Éáõ ËÁ, á ñÁ Ùï³í §ØÇ » Õ³ Ý³Ï
¹ÅáË ùáõÙ¦ ·ñùÇ Ù»ç, å³ï Ï» ñ³ óáõÙ ¿ ï³ -
ÉÇë è»Ù μá ÛÇ á ñá ÝáõÙ Ý» ñÇ §μÝáõ Ã³· ñáõÃ Û³Ý¦
Ù³ ëÇÝ, »ñμ ëï»ÕÍ íáõÙ ¿ñ §Ò³Û Ý³ íáñ Ý» ñÁ¦.
§ºë Ñá ñÇ Ý» óÇ Ó³Û Ý³ íáñ Ý» ñÇ ·áõÛ Ý» ñÁ` ²-Ý`
ë¨, ¾-Ý` ë åÇ ï³Ï, Æ-Ý` Ï³ñ ÙÇñ, ú-Ý`
Ï³ åáõÛï, àõ-Ý` Ï³ Ý³ã: -ºë Ï³ñ ·³ íá ñ» óÇ
Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ μ³ Õ³ Ó³Û ÝÇ Ó¨Ý áõ ß³ñ Åáõ ÙÁ,
¨ μÝ³½ ¹³ Ï³Ý ÏßéáõÛÃ Ý» ñáí å³ñ Í» ó³, Ã»
ÑÝ³ ñ»É »Ù μ³ Ý³ë ï»Õ Í³ Ï³Ý ÙÇ É» ½áõ, áñÝ û -
ñ» ñÇó ÙÇ ûñ ÁÝ ¹áõ Ý» ÉÇ ÏÉÇ ÝÇ Ù»ñ μá Éáñ ½·³ -
Û³ ñ³Ý Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ... ¶ñÇ ¿Ç ³é ÝáõÙ
ÉéáõÃ Ûáõ ÝÁ, ·Ç ß»ñ Ý» ñÁ, ÝßáõÙ ¿Ç ³ Ý³ñ ï³ Ñ³Û -
ï» ÉÇÝ: ²ñ Ó³ Ý³· ñáõÙ ¿Ç ·ÉË³å ïáõÛï Ý» ñÁ¦
(². è»Ù μá, ´³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ: ºñ¨³Ý,
1991, ¿ç 98):

´³ Ý³ë ï»Õ ÍÇÝ ³ÛÉ¨ë Ñ» ï³ùñ ùÇñ ã¿ Ç -
ñ³ Ï³Ý ³ß Ë³ñ ÑÁ, Ý³ ï³ñ μ» ñ³Ï Ý»ñ ¿ á ñá -
ÝáõÙ ³ñ ï³ Ñ³Û ï» Éáõ ³ÛÝ, ÇÝ ãÁ Ã³ùÝ í³Í ¿
Ýñ³ »ï¨áõÙ: Üñ³ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ
³ í» ÉÇ » ñ³Åß ï³ Ï³Ý »Ý, áõ Ý»Ý ³Ý Ï³ ÝáÝ
éÇÃÙ, ÇëÏ Ñ³Ý ·» ñÁ Ñ³ ×³ Ë³ ÏÇ »Ý ÷á Ë³ -
ñÇÝ íáõÙ ÝÙ³ Ý³ Ó³Û ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí: è»Ù μáÝ
μ³ó ¿ ³ ÝáõÙ §·áõ Ý³ íáñ Ó³Û Ý³ íáñ Ý» ñÇ¦ ³ß -
Ë³ñ ÑÁ, ëï»Õ ÍáõÙ ¿ §Ùßáõ ß³ å³ï åá» ½Ç³¦,
á ñáí ¿É Ýñ³ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ç Ù³ë -
ïÁ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý Ñ³Ûï, ÇëÏ Ó ̈ Á` Ñëï³Ï íáõÙ ¿`
Ùá ï» Ý³ Éáí ëÇÙ íá ÉÇ½ ÙÇÝ: §Ò³Û Ý³ íáñ Ý»ñ¦
ëá Ý» ïáõÙ è»Ù μáÝ ãÇ Ý»ñ¹ ÝáõÙ μá í³Ý ¹³ -
ÏáõÃ ÛáõÝ: ²Ûë μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ ëÇÙ íá -
ÉÇëï Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ñ³Ý ¹Ç ë³ ó»É ¿ Ýß³ Ý³ Ï»ï`
³ñ í»ë ïáõÙ Ç ñ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ ³ ÝáõÕ Õ³ ÏÇ
Ï»ñ åáí ³ñ ï³ Ñ³Û ï» Éáõ Ñ³ Ù³ñ:

àõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ óáõÛó ¿ ï³ ÉÇë, áñ
§Ò³Û Ý³ íáñ Ý»ñ¦ ëá Ý»ïÝ ¿ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍÇ
§å³Û Í³ é³ ï» ëáõÃ Û³Ý¦ ëÏÇ½ μÁ: Àëï Ø. Æ.
Äáõ ÏÇ` §²Û¹ §³Ý Ï³ Ýá ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ¦ Ýñ³ Ñ³ -
Ù³ñ ¿ Ñ³ñ Ï³ íáñ, áñ å»ë ½Ç Ó»éù μ» ñÇ Ï³ ñá -
ÕáõÃ ÛáõÝ` Ç ñ»ñÝ ÁÝ Ï³ É» Éáõ Ýá ñá íÇ,
³Ý Ï³Ý Ë³ Ï³É, ³Ý ÙÇ ç³ Ï³ Ýá ñ»Ý ¨ ³ ½³ï,
ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ Å³ Ù³ Ý³Ï ÑÝ³ ñ³ íáñ ÏÉÇ ÝÇ Ñ³ë -
Ý»É Ýñ³Ý, ÇÝ ãÁ ÙÇÝã ³Û¹ ³Ý ï» ë³ Ý» ÉÇ ¿ ÙÝ³ -
ó»É: ØÇ³ÛÝ ³Û¹ áõ ÕÇ Ý» ñáí å»ïù ¿ ÷Ýïñ»É
Ýáñ μ³ Ý³ë ï»Õ Í³ Ï³Ý É» ½áõ, á ñÁ å»ïù ¿
·³ñ ÷á Ë³ ñÇ Ý» Éáõ §Ñ³Ý ·³ íáñ ³ñ Ó³ ÏÇÝ¦,
è»Ù μá ÛÇ Ï³ñ ÍÇ ùáí, ÷á Ë³ ñÇ Ý» Éáí »ñ Ïáõ
Ñ³ñ Ûáõ ñ³Ù Û³Ï Ý» ñÇ åá» ½Ç³Ý` è³ ëÇ ÝÇ Å³ -
Ù³ Ý³Ï Ý» ñÇó¦ (Жук М. И., История
зарубежной литературы конца XIX – начала
XX века. М., 2011, с. 151.):

ÆëÏ §Ð³ñ μ³Í Ý³ íÁ¦ (1871 Ã.) Ñ» Õ³ßñ çÇã
Ýß³ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ áõ Ý» ó³í ³Ù μáÕç ýñ³Ý ëÇ³ -
Ï³Ý åá» ½Ç³ ÛÇ Ñ³ Ù³ñ: ²Ûë μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ -
Ûáõ ÝÁ, á ñÁ ·ñ³ Ï³Ý Å³Ý ñÇ ³ éáõ Ùáí
ÁÝ ¹áõÝ í³Í ¿ ³Ý í³ Ý»É μ³É É³¹, ï³ñ μ»ñ Å³ -
Ù³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ í»ñ ÉáõÍ í»É ¿ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï Ý» -
ñÇ ÏáÕ ÙÇó: ²ÛÝ ³ñ ï³ óá ÉáõÙ ¿ ³ ½³ ïáõÃ Û³Ý
¨ ëï»Õ Í³ ·áñ Í³ Ï³Ý á ñá ÝáõÙ Ý» ñÇ Ëá ñ Ç -
Ù³ëï ¨ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍÇ ßÇ Ï³ ó³Í Ñá ·áõ ëÉ³ó -
ùÁ, á ñáí Ý³ ³ Ù»Ý Ï»ñå ÷áñ ÓáõÙ ¿ñ ¹áõñë
åñÍÝ»É ³Ýó Û³ ÉÇ áõ Çñ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ Ï³ å³Ýù -
Ý» ñÇó: §Ð³ñ μ³Í Ý³í¦-áí ýñ³Ý ëÇ³ Ï³Ý
åá» ½Ç³ ÛáõÙ ëÏ½μÝ³ íá ñ»ó ³ ½³ï μ³ Ý³ë -
ï»Õ ÍáõÃ Û³Ý ÏÇ ñ³ éáõ ÙÁ (í»ñ ÉÇμñ): Ø»Ï ï³ ñÇ
³Ýó μ³ Ý³ë ï»Õ ÍÁ Ñ³ë ÝáõÙ ¿ Çñ ëï»Õ Í³ ·áñ -
ÍáõÃ Û³Ý ³ Ù» Ý³ μ³ñÓñ Ï» ïÇÝ` ½³ñ ·³ó Ý» Éáí

³ ½³ï á ï³ Ý³ íá ñÇ ·ñ³ Ï³Ý Çñ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ:
Ðñ³ Å³ñ í» Éáí ¹³ ë³ Ï³Ý ï³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Û³Ý
Ó ̈ » ñÇó, è»Ù μáÝ ëï»Õ ÍáõÙ ¿ Ýß³ Ý³ íáñ,
ÙÇ³Å³ Ù³ Ý³Ï Çñ í»ñ çÇÝ »ñ Ïáõ` §ä³Û Í³ é³ -
óáõÙ Ý»ñ¦ ¨ §ØÇ » Õ³ Ý³Ï ¹ÅáË ùáõÙ¦ Åá Õá í³ -
Íáõ Ý» ñÁ:

§ä³Û Í³ é³ óáõÙ Ý»ñ¦ (1872-1873 ÃÃ.) ³ñ -
Ó³Ï μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ß³ñ ùÁ è»Ù μáÝ
ëï»Õ Í»É ¿ ³Ûë å»ë ³ ë³Í Çñ ëï»Õ Í³ ·áñ Í³ -
Ï³Ý §å³Û Í³ é³ ï» ëáõÃ Û³Ý¦ ÷áõ ÉáõÙ:
Üñ³ÝáõÙ è»Ù μáÝ Ñ³ ëáõ ¿ ¹³é ÝáõÙ å³Û Í³ -
é³ ï» ëáõÃ Û³Ý ¨ å³Ñ å³ ÝáõÙ ¿ §ï» ë³ Ýá ÕÇ¦
Çñ Ï³ ñá ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ: Ì³ í³ Éáí ÷áùñ ³Û¹ μ³ -
Ý³ë ï»Õ Í³ Ï³Ý Ñ³ï í³Í Ý» ñÁ, á ñáÝù ³ -
é»ñ¨áõÛÃ ÃíáõÙ »Ý ÝÏ³ñ Ý»ñ, Ëï³ ó³Í »Ý,
Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í »Ý Ñ³ í³ù Ï»ñ åáí ¨ É³ Ïá ÝÇÏ
á ×áí: 1871 Ã. Ý³ Ù³Ï Ý» ñÇó Ù» ÏáõÙ åá» ïÁ
·ñáõÙ ¿. §ºë ³ ëáõÙ »Ù` å»ïù ¿ ï» ë³ ÝáÕ ÉÇ -
Ý»É. ÇÝù¹ ù»½ îº ê² ÜàÔ ¹³ñÓ Ý»É: ´³ Ý³ë -
ï»ÕÍÝ Ç ñ»Ý ï» ë³ ÝáÕ ¿ ¹³ñÓ ÝáõÙ μá Éáñ
½·³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ »ñ Ï³ ñ³ï¨, ³Ý ë³Ñ Ù³ Ý³ -
÷³Ï áõ ·Ç ï³Ïó í³Í Ë³Ý ·³ ñáõ ÙÇ ÙÇ çá óáí¦
(². è»Ù μá, ÜáõÛÝ ï» ÕáõÙ, ¿ç 146): §ä³Û Í³ -
é³ óáõÙ Ý»ñ¦ ß³ñ ùÇ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ
½·³ óá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ »Ý, å³ï Ï»ñ Ý»ñ, ÑÇ ßá -
ÕáõÃ Û³Ý ¹ñí³· Ý»ñ, » ñ³Åß ïáõÃ ÛáõÝ, ÙïùÇ ¨
ïñ³ Ù³ μ³ ÝáõÃ Û³Ý óñÇí » Ï³Í μ» Ïáñ Ý»ñ, á -
ñáÝ óáí μ³ Ý³ë ï»Õ ÍÁ μ³ ó³ Ñ³Û ïáõÙ ¿ §³Ý -
Ñ³Û ïÁ, ³Ý ï» ë³ Ý» ÉÇÝ¦: ²ÛÝ åá» ï³ Ï³Ý
Ñ³É Ûáõ óÇ Ý³ óÇ³ Ý» ñÇ ãÁÝ¹ Ñ³ï íáÕ, ³ ÝÁÝ¹ Ù»ç
Ñáëù ¿: Ü³ ëï»Õ ÍáõÙ ¿ Çñ ë» ÷³ Ï³Ý μ³ Ý³ë -
ï»Õ Í³ Ï³Ý ³ß Ë³ñ ÑÁ` Ï³ ï³ ñ» Éáí ÙÇ Ûáõ ñ³ -
ï» ë³Ï íÇ ñ³ Ñ³ ïáõÃ ÛáõÝ, á ñÇÝ §Ù³ë Ý³ ÏÇó¦
»Ý ¹³é ÝáõÙ »ñ ÏÇÝùÝ áõ çñ» ñÁ ¨ μá Éáñ Ç ñ» ñÇ
áõ ³ é³ñ Ï³ Ý» ñÇ Ï³ Õ³ å³ñ Ý» ñÁ` Ç ñ»Ýó ÑÇÙ -
ùáí ¨ ¿áõÃ Û³Ùμ:

§ä³Û Í³ é³ óáõÙ Ý»ñ¦ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ -
Ý» ñÇ ß³ñ ùÁ, áñ ï»Õ μ³½ Ù³ ÃÇí »Ý μ³ Ý³ë -
ï»Õ Í³ Ï³Ý å³ï Ï»ñ Ý»ñÝ áõ Ù» ï³ ýáñ Ý» ñÁ`
ãáõ ÝÇ ÏáÝÏ ñ»ï μá í³Ý ¹³ ÏáõÃ ÛáõÝ: ê³ Ï³ÛÝ
Åá Õá í³ ÍáõÝ ³ã ùÇ ¿ ÁÝÏ ÝáõÙ Çñ á ×³ ÛÇÝ ³ -
é³ÝÓ Ý³ Ñ³ï ÏáõÃ Û³Ùμ, áñÝ ¿É Ñ» ï³ ·³ ÛáõÙ
Ù»Í Ý»ñ ·áñ ÍáõÃ ÛáõÝ áõ Ý» ó³í ëÇÙ íá ÉÇë ï³ Ï³Ý
åá» ½Ç³ ÛÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý íñ³: èáõë ·ñ³ Ï³ Ý³ -
·»ï È. ¶. ²Ý¹ ñ»¨Ç Ï³ñ ÍÇ ùáí` §è»Ù μá ÛÇ
åá» ½Ç³Ý ³ é³ÝÓ Ý³ ÝáõÙ ¿ Ñ³½ í³· Ûáõï μ³ -
é³ å³ ß³ ñ³ ÛÇÝ Ñ³ñë ïáõÃ Û³Ùμ, á ñÁ í»ñó í³Í
¿ ÏÛ³Ý ùÇ ³ Ù» Ý³ ï³ñ μ»ñ á Éáñï Ý» ñÇó, ÏïñáõÏ
Ñ³ Ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí, ÃéÇã ù³Ó¨ éÇÃ Ùáí¦
(Андреев Л. Г., и др. История французской
литературы. 1987, с. 401.): ²Û¹ μá Éá ñÁ á ñá ßáõÙ
»Ý Ýñ³ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ Û³Ý μ³½ Ù³ÑÝ ãáõ ÝáõÃ -
ÛáõÝÝ áõ μ³½ Ù³ Ó³Û ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ: §ºë ÷áñ Ó»É »Ù
Ñ³Ûï Ý³ ·áñ Í»É Ýáñ ·áõÛ Ý»ñ, Ýáñ ³ëï Õ»ñ, Ýáñ
É» ½áõ¦,- ³ ëáõÙ ¿ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍÁ: ²Û¹ åÇ ëáí,
§ä³Û Í³ é³ óáõÙ Ý»ñ¦ Åá Õá í³ ÍáõÝ Çñ Ýá ñ³ ñ³ -
ñáõÃ Û³Ùμ Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý
Ù»ç ¹³é ÝáõÙ ¿ ³ñ Ó³Ï μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ Û³Ý ³ -
é³ çÇÝ û ñÇ Ý³Ï Ý» ñÇó Ù» ÏÁ` ëï»Õ Í» Éáí μ³ -
Ý³ë ï»Õ Í³ Ï³Ý Ñ³ ñáõëï áõ ×ÏáõÝ É» ½áõ:

Ø»Í ¿ è»ÙμáÛÇ Ý»ñ¹ ñáõ ÙÁ Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ -
ÛÇÝ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý ¨ Ùß³ ÏáõÛ ÃÇ Ù»ç, ÇÝ ãÁ
³Ý í» ñ³ å³ Ñá ñ»Ý ÝÏ³ ï» ÉÇ ¿ Ý³¨ ³Û ëûñ:
è»Ù μáÝ áõ Ý» ó³í μ³½ Ù³ ÃÇí Ñ»ï¨áñ¹ Ý»ñ, á -
ñáÝù ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ û·ï í» Éáí Ýñ³ É»½ í³ Ï³Ý
μ³ é³ å³ ß³ ñÇ ¨ á ×³ Ï³Ý Ó ̈ » ñÇ Ñ³ñë ïáõÃ -
Ûáõ ÝÇó, Ñ³Ý ¹Ç ë³ ó³Ý »í ñá å³ Ï³Ý ·ñ³ Ï³ -
ÝáõÃ Û³Ý íÇñ ïá õá½ Ý» ñÁ:

Ð³Û ·» Õ³ñ í»ë ï³ Ï³Ý ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý
½³ñ ·³ó Ù³Ý ×³ Ý³ å³ñ ÑÇÝ Ýáñ »ñ¨áõÛÃ ¿ñ
º ÕÇ ß» â³ ñ»Ý óÁ, áñÝ Çñ μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ ÛáõÝ -
Ý» ñÇ ¨ åá»Ù Ý» ñÇ Ýá ñ³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ßÝãáí
·ñ³í»ó Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï Ý» ñÇ ¨

ùÝÝ³ ¹³ï Ý» ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ. §î» ë³Û ÙÇ
Ýáñ Ù³ñ¹, Ýáñ ÝÇõÃ, Ýáñ í» ñ³ μ» ñáõÙ »õ í³ñÅ
ï³ Õ³ ã³ ÷áõ ÃÇõÝ¦,- ·ñ»É ¿ Ü. ²Õ μ³É Û³ ÝÁ
(¶ñ³ Ï³Ý-ùÝÝ³ ¹³ ï³ Ï³Ý »ñ Ï»ñ, ä¿Û ñáõÃ,
1959, ¿ç 329):

â³ ñ»Ý óÇ í³Õ ßñç³ ÝÇ ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ -
ÛáõÝ Ý» ñÇ íñ³ ÝÏ³ ï» ÉÇ ¿ » Õ»É î»ñ Û³ ÝÇ ³½ ¹» -
óáõÃ Ûáõ ÝÁ, á ñÁ ¹ñë ̈ áñ í»É ¿ ÇÝã å»ë Ýñ³
μ³ é³ å³ ß³ ñáõÙ ¨ ïñ³ Ù³¹ ñáõÃ Û³Ý Ù»ç,
³ÛÝ å»ë ¿É` Ýñ³ ï³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Û³Ý: Ð³ñÏ ¿
Ýß»É, áñ Ñ» ï³ ·³ ÛáõÙ â³ ñ»Ý óÇ ëï»Õ Í³ ·áñ -
ÍáõÃ Û³Ý É»½ í³³ñ ï³ Ñ³Ûï ã³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ ¨
·» Õ³ñ í»ë ï³ Ï³Ý Ëáë ùÁ ¹³ñ Ó³Ý ¿É ³ í» ÉÇ
Ñ³ ñáõëï ¨ Ëá ñáõÝÏ: Ü³ ³ é³ ïá ñ»Ý û·ï í»É
¿ ³Ýó Û³ ÉÇ áõ Ý»ñ Ï³ ÛÇ Ñ³Û ¹³ ë³ Ï³Ý ùÝ³ -
ñ»ñ ·áõ Ý» ñÇó` Ü³ ñ» Ï³ óáõó, øáõ ã³ ÏÇó, ê³ -
Û³Ã-Üá í³ ÛÇó, Ð. Âáõ Ù³Ý Û³ ÝÇó, ¸.
ì³ ñáõ Å³ ÝÇó, êÇ³ Ù³Ý Ãá ÛÇó ¨ Ø. Ø» Í³ ñ»Ý -
óÇó: §àñ å»ë û ñÇ Ý³Ï,- ·ñáõÙ ¿ º. â³ ñ»Ý óÁ,-
»ë í»ñó ÝáõÙ »Ù Ñ³Û Ï³ Ï³Ý åá» ½Ç³Ý` Ýñ³
³Ýó Û³ Éáí ¨ Ý»ñ Ï³ Ûáí, á ñáí Ñ»ï¨ í»ñ çÇÝë
ÇÝÓ ³ í» ÉÇ ¿ Í³ ÝáÃ, ù³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ ³½ ·³ ÛÇÝ
·ñ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ: ºë ï»ë ÝáõÙ »Ù ³ÛÝ åÇ ëÇ
í³ñ å»ï Ý»ñ... áñ ãÇ Ï³ ñ» ÉÇ ·ïÝ»É áõ ñÇß ÙÇ
·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ù»ç, Ñ³ñ Ï³í áã Ýñ³Ýó Ñ³Ý -
×³ ñ» ÕáõÃ Û³Ý Ç Ù³ë ïáí, ³ÛÉ ·áõÛ Ý» ñÇ áõ » -
ñ³Ý· Ý» ñÇ, Ó ̈ Ç ¨ ÝÛáõ ÃÇ Ùß³Ï Ù³Ý
ÇÝù Ý³ ïÇ åáõÃ Û³Ý Ç Ù³ë ïáí¦ (¶ñ³ Ï³ ÝáõÃ -
Û³Ý Ù³ ëÇÝ, ºñ., 1957, ¿ç166):

â³ ñ»Ý óÇ ëï»Õ Í³ ·áñ Í³ Ï³Ý μ³½ Ù³ ½³ -
ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ ÝÏ³ ï» ÉÇ ¿ Ýñ³ áÕç ·ñ³ Ï³Ý-ëï»Õ -
Í³ ·áñ Í³ Ï³Ý ÏÛ³Ý ùáõÙ, á ñáí Ñ»ï¨
Ñ» ÕÇ Ý³ ÏÁ Ó·ï»É ¿ Ñ» éáõ ÙÝ³É ÙÇ³ å³ Õ³ -
ÕáõÃ Ûáõ ÝÇó áõ ÙÇ³Ó¨áõÃ Ûáõ ÝÇó: Î³ñ¨á ñ» Éáí
â³ ñ»Ý óÇ ëï»Õ Í³ ·áñ Í³ Ï³Ý μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ -
Ûáõ ÝÁ, ä. ê ̈ ³ÏÝ Çñ §º. â³ ñ»Ý óÁ ¨ ³ñ ¹Ç³ -
Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ¦ Ñá¹ í³ ÍáõÙ ³Ý¹ ñ³ ¹³ñ Ó»É ¿
³Û¹ ËÝ¹ñÇÝ, ÁÝ¹· Í» Éáí Çñ Ù»Í Ý³ Ëáñ ¹Ç
§¹Ç³ å³ ½á ÝÇ ³Ñ é» ÉÇáõÃ Ûáõ ÝÁ...¦ (ä. ê ̈ ³Ï,
ºñ Ï» ñÇ Åá Õá í³ Íáõ, 1974, Ñ. 5, ¿ç 318): º. â³ -
ñ»Ý óÇ ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ ³ã ùÇ ¿ ÁÝÏ ÝáõÙ
Ý³¨ å³ï Ï» ñ³ íáñ Ù³Ý Ñ³ ñáõëï ÙÇ çáó Ý» ñÇ
ÏÇ ñ³ éáõÃ Û³Ùμ: Ð. ú ß³ Ï³ ÝÁ ÁÝ¹· Í» Éáí μ³ -
Ý³ë ï»Õ ÍÇ ³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ ïáõÏ ï» ÕÁ ³ñ¨» É³ -
Ñ³Û áõ ³ñ¨Ùï³ Ñ³Û åá» ½Ç³ ÛÇ Ù»ç` ·ñáõÙ ¿.
§â³ ñ»Ý óÇ Ýß³ Ý³ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ ÏÁ Ù»Í Ý³Û Ù³ Ý³ -
õ³Ý¹ ·áÛ ÝÇ áõ å³ï Ï» ñÇ ï» ë³ Ï¿ï Ý» ñáí... º -
ÕÇ ß» â³ ñ»Ýó ÙÇ Ý³ ÏÁ ïá õ³Í ¿ ³ ñ» õ» É³ Ñ³Û
á ï³ Ý³ õá ñÇÝ ³ÛÝ ù³Ý å³ï Ï»ñ áñ ù³Ý ã¿ Á -
ñ³Í ³ ïÇ Ï³ ³ ÝáÝó ù»ñ ÃáÕ Ý» ñáõÝ ³Ù μáÕç
ß³ ñ³ ÝÁ, ëÏë» Éáí ² μá í»³ Ý¿Ý¦ (Ð. ú ß³ Ï³Ý,
º ÕÇ ß» â³ ñ»Ýó, Ð³Û ñ» ÝÇù, ´áë ïáÝ, 1925 Ã.,
Ã. 4, ¿ç 42): §ºë ÇÙ ³ Ýáõß Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ¦ μ³ -
Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ, á ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ñ» ÝÇ ùÇ
Ù³ ëÇÝ ·» Õ» óÇÏ ï³Õ ¿ ¨ §³½ ·Ç ³ ÕáÃ ùÁ¦,
³ÛÉ¨ ³ é³ÝÓ Ý³ ÝáõÙ ¿ Çñ É»½ íÇ å³ï -
Ï»ñ³íáñ Ù³Ý ÙÇ çáó Ý» ñÇ áõ á ×³ Ï³Ý
ÑÝ³ñ³ÝùÝ»ñÇ μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ Û³Ùμ: ´á Éáñ
ï» ë³ÝÏ ÛáõÝ Ý» ñÇó â³ ñ»Ý óÇ ëï»Õ Í³ ·áñ -
ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ ÙÇï í³Í ¿ñ ¹» åÇ ·ñ³ Ï³Ý Ýáñ
μ³ñ ÓáõÝù Ý» ñÇ:

â³ ñ»Ý óÇ ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý ï³ Õ³ ã³ -
÷³ Ï³Ý ½³ñ ·³ óáõÙÝ áõ ÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ
áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñ» ÉÇë ÝÏ³ ï» ÉÇ ¿ ¹³é ÝáõÙ, áñ μ³ -
Ý³ë ï»Õ ÍÁ ÑÙïá ñ»Ý ïÇ ñ³ å» ïáõÙ ¿ñ ï³ -
Õ³ ã³ ÷áõÃ Û³Ý ï» ëáõÃ Û³ÝÝ áõ Ýñ³ Ýáñ Ó ̈ » ñÇ
ÏÇ ñ³é Ù³ ÝÁ åá» ½Ç³ ÛÇ Ù»ç: Àëï Ñáõ ß³ ·Çñ
ò³ Ï³Ý Þá Õ»Ý óÇ` â³ ñ»Ý óÁ ïí»É ¿ Ý³¨ ï³ -
Õ³ ã³ ÷áõÃ Û³Ý ¹³ ë»ñ. §î³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Ûáõ ÝÁ áã
ÙÇ ñá å» μ³ Ý³ë ï»Õ ÍÁ ãå»ïù ¿ Ùá é³ Ý³, Ûáõ -
ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ÙÇïù åÇ ïÇ ³ñ ï³ Ñ³Ûï íÇ Ç ñ»Ý
³ÝÑ ñ³ Å»ßï ã³ ÷áí áõ Ó ̈ áí, Ã» ã¿ ëïÇ ËÁ

Ï¹³é Ý³ ³Ý ¹»Ù áõ ³ ÝáÕ Ý³ ß³ñ... ØÇï ùÁ ã³ -
÷³ Íá ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý Ç ñ³ÝÝ ¿, ÇëÏ
Ëáë ùÇ éÇÃÙÝ áõ ï³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Ûáõ ÝÁ` Ýñ³
Ã¨» ñÁ: Ðñ³ ß³ ÉÇ Ç ñ³ ÝÇ Ñ»ï å»ïù »Ý Ý³¨ áõ -
Å»Õ ¨ ³ Ùáõñ Ã ̈ »ñ, áñ á ï³ Ý³ íá ñÁ ÏÛ³Ý ùÇ
»ñÏ Ý³ Ï³ Ù³ ñáõÙ ÃéãÇ μ³ ½»Ç ÝÙ³Ý...¦ (â³ -
ñ»Ý ó³ å³ ïáõÙ Áëï ³Ý ïÇå í³ í» ñ³· ñ» ñÇ,
1997, ¿ç 137):

²ñ¨Ùï³ Ñ³Û åá» ½Ç³ ÛáõÙ ³ ½³ï á ï³ -
Ý³ íá ñÇ Ó ̈ Á ·áñ Í³ Í»É »Ý ¸. ì³ ñáõ Å³ÝÝ áõ
êÇ³ Ù³Ý ÃáÝ: ì»ñ çÇÝë, ë³ Ï³ÛÝ, Ñ³Û åá» -
½Ç³ ÛáõÙ ³ ½³ï á ï³ Ý³ íá ñÇ Ëá ßá ñ³ ·áõÛÝ
í³ñ å»ïÝ ¿ Ñ³ Ù³ñ íáõÙ: ² ½³ï á ï³ Ý³ íá -
ñáí ëï»Õ Í³ ·áñ Í»É ¿ Ý³¨ º. â³ ñ»Ý óÁ, áñ
½·³ ÉÇá ñ»Ý û·ï í» Éáí êÇ³ Ù³Ý Ãá ÛÇ å³ ïáõ -
Ù³ ÛÇÝ μÝáõÛ ÃÇ á ×Çó, ³ ½³ï á ï³ Ý³ íá ñÇ
ï³ñ ñ» ñÁ ½áõ ·³Ï ó»É ¿ Ï³ Ýá Ý³ íáñ Ó ̈ » ñÇ
Ñ»ï` ëï»Õ Í» Éáí ï³ Õ³ ã³ ÷³ Ï³Ý Ýáñ á ñ³Ï:

¸³ ñ³ßñ ç³ ÝÇ Ñá ·» μ³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ áõ
Å³Ù³ Ý³Ï Ý» ñÇ Ï³ñ¨á ñ³ ·áõÛÝ Ç ñ³ ¹³ñ ÓáõÃ -
ÛáõÝ Ý» ñÁ ³ñ ï³ óá É» Éáõ ¨ ³Û¹ ïñ³ Ù³¹ ñáõÃ -
ÛáõÝ Ý» ñÁ ·» Õ³ñ í»ë ï³ Ï³Ý ·áõÛ Ý» ñáí
³ñ ï³ Ñ³Û ï» Éáõ ³ éáõ Ùáí Ñ³ï Ï³Ý ß³ Ï³Ý »Ý
Ý³¨ §¸» åÇ ³ å³ ·³Ý¦ ¨ §´ñáÝ ½» Ã ̈ » ñÁ
Ï³ñ ÙÇñ ·³ ÉÇ ùÇ¦ ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, á -
ñáÝ óáõÙ ÝÏ³ ï» ÉÇ »Ý ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³Ý ÏÛ³Ý -
ùÇ ³Ý ÙÇ ç³ Ï³Ý ßáõÝãÝ áõ å³ï Ï» ñ³ íáñ Ù³Ý
³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ ïáõÏ » ñ³Ý· Ý» ñÁ: ì» ñá ÑÇß Û³É
ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ¨ë ·ñ í³Í »Ý ³ ½³ï
á ï³ Ý³ íá ñáí: â³ ñ»Ý óÁ Ñ³ í³ ë³ ñ³ ½áñ
Ó¨áí ¿ñ ëï»Õ ÍáõÙ Çñ åá» ½Ç³Ý` Ñ³ñë ï³ó -
Ý» Éáí áã ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ μá í³Ý ¹³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ, ³ÛÉ¨
ï³ Õ³ ã³ ÷³ Ï³Ý ³ñ ï³ Ñ³Ûï ã³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ,
»ñ Ïáõ å³ ñ³ ·³ ÛáõÙ ¿É óáõ ó³ μ» ñ» Éáí μ³ñÓñ
í³ñ å» ïáõÃ ÛáõÝ:

î³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Û³Ý ³ éáõ Ùáí â³ ñ»Ý óÇ
·ñ³ Ï³Ý Ýí³ ×áõÙ Ý» ñÇ μ³ñÓ ñ³ Ï»ïÝ ¿
§¶Çñù ×³ Ý³ å³ñ ÑÇ¦ Åá Õá í³ ÍáõÝ: ²Û¹ ï» -
ë³ÝÏ Ûáõ ÝÇó ³ÛÝ áõ ÝÇ μá í³Ý ¹³ Ï³ ÛÇÝ Ý»ñ ùÇÝ
Ñ³ ñáõëï Ï³ éáõó í³Íù ¨ Ñ» ÕÇ Ý³ ÏÇ ³Ý ó³Í
·ñ³ Ï³Ý áõ Õáõ Ýí³ ×áõÙ Ý» ñÇ ¨ ¹³ ë³ Ï³Ý ³ -
í³Ý ¹áõÛÃ Ý» ñÇ Ûáõ ñû ñÇ Ý³Ï Ñ³ Ù³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÝ
¿: Üñ³ ÝáõÙ â³ ñ»Ý óÁ ï³ Õ³ ã³ ÷³ Ï³Ý Ëáë -
ù³ñ í»ë ïÁ μ³ñÓ ñ³ó ñ»ó ½³ñ ·³ó Ù³Ý Ýáñ
³ë ïÇ ×³ ÝÇ` ß³Õ Ï³ å» Éáí ÏÛ³Ý ùÇ Ç ñ³ Ï³Ý
å³ï Ï»ñ Ý» ñÇ Ñ»ï` Ýáñ áõ ÕÇ Ñ³ñ Ã» Éáí Ñ³Û
åá» ½Ç³ ÛÇ ï³ Õ³ ã³ ÷³ Ï³Ý Ó ̈ » ñÇ ëï»ÕÍ -
Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ â³ ñ»Ý óÇ ëï»Õ -
Í³ ·áñ Í³ Ï³Ý ÙïùÇ íñ³ Ù»Í ³½ ¹» óáõÃ ÛáõÝ
»Ý áõ Ý» ó»É ÇÝã å»ë Ñ³Û, ³ÛÝ å»ë ¿É` »í ñá å³ -
óÇ Ýß³ Ý³ íáñ ·ñáÕ Ý» ñÁ:

º. â³ ñ»Ý óÇ §¶Çñù ×³ Ý³ å³ñ ÑÇ¦-Ç ï³ -
Õ³ ã³ ÷³ Ï³Ý ³ñ í»ë ïÇ ·Ý³ Ñ³ï Ù³ÝÝ ¿
³Ý¹ ñ³ ¹³ñ Ó»É ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï ¸. ¶³ë å³ñ -
Û³ ÝÁ: Àëï Ýñ³` §... â³ ñ»Ý óÁ, Ûáõ ñ³ó Ý» Éáí
Ü³ ñ» Ï³ óáõó ÙÇÝã¨ î»ñ Û³Ý ëï»Õ Í³Í Ñ³ Ûáó
μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ Û³Ý ï³ Õ³ ã³ ÷³ Ï³Ý ÷áñ ÓÁ,
Ï³ ñá Õ³ ó³í ÙÇÝã¨ ÇÝ ùÁ û· ï³ ·áñÍ í³Í Ó ̈ » -
ñÇ ï³ ñ³ ï» ë³Ï Ý» ñÁ Ç Ù³ë ï³ íá ñ»É Ýá ñá íÇ
¨ ëï»Õ Í»É μ³½ Ù³ ÃÇí Ýáñ éÇÃ Ù³ Ï³Ý Ýñμ» -
ñ³Ý· Ý»ñ: â³ ñ»Ý óÁ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñ»ó Ý³¨ Ñ³ -
Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ åá» ½Ç³ ÛÇ` ³ñ¨»É Û³Ý
ùÝ³ ñ»ñ ·áõÃ Û³Ý, ¸³Ý ï»Ç, ¶Ûá Ã»Ç, äáõß ÏÇ -
ÝÇ ¨ ß³ï áõ ß³ï áõ ñÇß Ý» ñÇ, ÇÝã å»ë Ý³¨ Çñ
Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ý» ñÇ ÷áñ ÓÁ ¨ ¹³ Í³ é³ Û»ó -
ñ»ó Çñ ëï»Õ Í³ ·áñ Í³ Ï³Ý Ýå³ ï³Ï Ý» ñÇÝ¦
(¸. ¶³ë å³ñ Û³Ý, êá í» ï³ Ñ³Û åá» ½Ç³ ÛÇ
ï³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Ûáõ ÝÁ, 1979, ¿ç 225-226):

ÆëÏ ä. ê ̈ ³ ÏÁ ·ñ»É ¿. §1500 ï³ñ í³ ×³ -
Ý³ å³ñÑ ³Ý ó³Í Ù»ñ ï³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Û³Ý Ù»ç
Ýá ñáõÃ ÛáõÝ μ» ñ» ÉÁ Ñ³ Ù³ñ Û³ ³ÝÑ Ý³ ñÇÝ ÙÇ
·áñÍ ¿ñ, ÇëÏ â³ ñ»Ý óÇ μ» ñ³Í Ýá ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ
ß³ï ¿ÇÝ ³ÛÝ ù³Ý, áñ ëïÇ å» óÇÝ Ø. ² μ»Õ Û³ -
ÝÇ ÝÙ³Ý Ù» ÏÇÝ Ñ³ ïáõÏ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝ
·ñ»É ³Û¹ Ù³ ëÇÝ...¦ (ä. ê ̈ ³Ï, ÜáõÛÝ ï» ÕáõÙ,
¿ç 328):

Ø. ² μ»Õ Û³ÝÝ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñ» Éáí â³ ñ»Ý óÇ
§ï³ Õ³ ã³ ÷áõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ óáõ ÙÁ¦ ÝÏ³ ï»É ¿,
áñ Ñ³Û μ³ Ý³ë ï»Õ ÍáõÃ Û³Ý Ù»ç ùÇã Ï³Ý ³ -
½³ï á ï³ Ý³ íáñ Ý»ñ: ê³ Ï³ÛÝ ³ ½³ï á ï³ -
Ý³ íá ñáí ¿ ·ñí³Í â³ ñ»Ý óÇ §²Ù μáË Ý» ñÁ
Ë» É³ ·³ñ í³Í¦ åá» ÙÁ, á ñÇó μ» ñ»Ýù ÙÇ Ñ³ï -
í³Í.

Ð» éá°õ, Ùá ïÇÏ / ÁÝ Ï»ñ Ý» ñÇÝ,-
²ß Ë³ñÑ Ý» ñÇÝ, / ³ñ¨Ý» ñÇÝ, // 
ÐÁ ñ³Ý Ù³Ý / Ñá ·Ç Ý» ñÇÝ: //
´á Éáñ ÝÁ ñ³Ýó,
àõÙ áñ Ñá ·ÇÝ / í³é íáõÙ ¿ í³é, //
´á Éáñ ÝÁ ñ³Ýó / Ñá ·Ç Ý» ñÇÝ / ³ñ¨³ í³é:- //
ÎÛ³Ý ùÇ°, Ù³ ÑÇ° / ³Ûë ³ Ù» ÑÇ ³Õ ç³ ÙáõÕ çáõÙ //
àÕ ç³ ÏÇ½ íáÕ / Ñá ·Ç Ý» ñÇÝ –
àÕ çá°õÛÝ, áÕ çá‘õÛÝ // (Ø. ² μ»Õ Û³Ý, ºñ Ï»ñ: 1971,

Ñ. º, ¿ç 298):
²Û¹ åÇ ëáí, Ñ³ï Ï³ å»ë Ñ» Õ³ ÷á Ë³ Ï³Ý

ßñç³ ÝÇ â³ ñ»Ýó Û³Ý ëï»Õ Í³ ·áñ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» -
ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ï Ï³Ý ß³ Ï³Ý »Ý » Õ»É ³ÛÝ μá Éáñ
·Í» ñÁ, á ñáÝù, Áëï ¿áõÃ Û³Ý, ·³ ÉÇë »Ý 19-ñ¹
¹³ ñ³ í»ñ çÇ ¨ 20-ñ¹ ¹³ ñ³ëÏ½ μÇ éáõ ë³ Ï³Ý ¨
»í ñá å³ Ï³Ý åá» ½Ç³ ÛÇ ³½ ¹» óáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó`
Ï³å í» Éáí Þ. ´á¹ É» ñÇ, ². è»Ù μá ÛÇ, ä. ì»é -
É» ÝÇ, ¾. ì»ñ Ñ³ñ ÝÇ, ². ´Éá ÏÇ ¨ áõ ñÇß Ý» ñÇ
Ñ»ï: ØÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ Ç ñ³ í³ óÇ ¿ ýñ³Ý ëÇ³ óÇ
μ³ Ý³ë ï»ÕÍ Èá õÇ ² ñ³ ·á ÝÁ, áñ 20-ñ¹ ¹³ ñÇ
×³ Ï³ ïÁ åë³ ÏáÕ μ³ Ý³ë ï»Õ Í³ Ï³Ý å³Û -
Í³é ³ ÝáõÝ Ý» ñÇ Ù»ç` ¶³ñ ëÇ³ Èáñ Ï³ ÛÇ,
ÎÇå ÉÇÝ ·Ç, ² åá ÉÇ Ý» ñÇ, èÇÉ Ï»Ç, ¾É Ûá õ³ ñÇ,
Ø³ Û³ Ïáíë Ïáõ, º ë» ÝÇ ÝÇ ¨ Æ ë³ Ñ³Ï Û³ ÝÇ ÏáÕ -
ùÇÝ ï³ ÉÇë ¿ Ý³¨ â³ ñ»Ý óÇ ³ Ýáõ ÝÁ:

ՉԱՐԵՆՑԻ ԵՎ ՌԵՄԲՈՅԻ
ԽՈՍՔԱՐՎԵՍՏԻ

ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նարեկ Սուքիասյան



·ñ»Ã»ñÃ - ³ßáõÝ - 2013 - ë»åï»Ùµ»ñÇ 6 - ·ñ»Ã»ñÃ - ³ßáõÝ - 2013 - ë»åï»Ùµ»ñÇ 6 - ·ñ»Ã»ñÃ - ³ßáõÝ - 2013 - ë»åï»Ùµ»ñÇ 6 - ·ñ»Ã»ñÃ - ³ßáõÝ - 2013 - ë»åï»Ùµ»ñÇ 6 - ·ñ»Ã»ñÃ - ³ßáõÝ - 2013 - ë»åï»Ùµ»ñÇ 6 -

5
Քաղաքը այսօր արդեն ընդունել էր իր հոգեմետ

դեղերը: Նրա հնությունից բան չէր մնացել, բացի
փտած հոտից ու մի քանի հին շենքից: Այսօրվա
քաղաքի ընդունած մորֆին ոչ մի կապ չուներ
ռոքնռոլլի հետ: Այն ավելի շուտ հիշեցնում էր
մահամերձ մարդուն ներարկած թմրանյութ, ցավ
չզգալու և ուրախ մեռնելու համար: Ընդհանուր
թմրությունը երևում էր ամեն ինչում: ՈՒ քանի որ ոչ ոք
չէր մտածում բացի ինձնից, ու քանի որ ոչ ոք չէր
ապրում բացի ինձնից, ես դարձա միանձնյա ու
ընտրյալ արքա: Ականջներիս մեջ գոռում էր
Մորիսոնը.

- Կապույտ ավտոբուսը կանչում է մեզ (The blue bus
is callin us):

- Երբևէ ապրած կա՞ս:
- Այսի՞նքն:
- Երբևէ տեսել ե՞ս քեզ հայելու մեջ ու ջարդել այն,

իսկ հետո տեղադրել քեզ այնտեղ, որտեղ դու չպետք
է լիներիր:

- Իսկ դա պարտադի՞ր է ապրելու համար:
- Դու այսքան տարի եղել ես, բայց փաստորեն չես

ապրել: Դու չես հասկացել քեզ, դու չես կարողացել
բացահայտել մարդուն, որը կա քո մեջ:

Այսպես ինքս իմ հետ խոսելով որոշեցի գնալ
այնտեղ, ուր պիտի գնայի: Իսկ ես պիտի գնայի դեպի
Դուռը: Կոնկրետ դեպի որ Դուռը` չգիտեի, բայց ինձ
թվում էր, որ անպայման պիտի ճանաչեի այն, ինչպես
պիտի ճանաչես մարդասպանին, կամ
հիվանդությունը, որ քեզ պիտի սպանի հետո: Կամ
այնպես, ինչպես վերջին ֆոտոն, այն ֆոտոն, որը

հետո զարդարելու է քո չգոյությունը քո իսկ
բնակարանում, քեզ սիրող մարդկանց համար:
Այդպիսի բաները պետք է զգաս ու վերջ: Չգիտեմ
ինչպե՞ս գնացի ու ու՞ր գնացի, բայց մի տեղ հասա:
Ձեռնափայտով մի կիսածերուկ հայտնվեց կարծես ոչ
մի տեղից, և ընդհանրապես` եթե հայտնվում են,
ուրեմն ինչ-որ տեղից չեն կարող անել դա, եթե տեղը
կա, ուրեմն չեն հայտնվում, քայլելով գալիս են, եթե
հասկանալի է թե ինչից եմ հիմա խոսում:

- 15 քայլ ուղիղ գնա, աջ թեքվի, 5 քայլ էլ գնա ու
կհասնես Դռանը:

- Շնորհակալություն:
50-ին մոտ կույր մարդը քայլեց դեպի ելքը ու

հեռացավ, կարծես դեպի ելքը քայլելով կարելի է ուրիշ
բան էլ անել: Որոշեցի ստուգել նրա ասածը: Փակեցի
աչքերս ու սկսեցի քայլել: 13-րդ քայլին տաք շունչ
զգացի ուղիղ դեմքիս, հաստատ տղամարդ էր, ինձնից
բարձրահասակ: Հանգիստ քայլեցի կողքով, ինքս իմ
հանգստության վրա զարմանալով: Վերջում չդիմացա

ու բացեցի աչքերս, միշտ այնքան կամքի ուժ չեմ
ունեցել` չվախենալու անհայտությունից: Պտտվեցի,
մարդը արդեն չքացել էր: Եթե չքացել էր, ուրեմն
հայտնվել էր մի տեղ, եթե հայտնվել էր մի տեղ,
ուրեմն այստեղ չէր էլ եղել: 

Մի քանի քայլ այնկողմ տեսա Դուռը: Այն
բավականին բարձր էր, հին սիստեմով բարձր: Դուռը
ինձ հուշեց, որ ներսում ծխել չի կարելի հաստատ:
Թեպետ 2 րոպե առաջ էի ծխել, բայց նորից վառեցի:
Անհամբերությունից այնքան արագ ծխեցի, որ գլուխս
պտտվեց ու աչքերիս դիմաց պատկերը խառնվեց,
գունային գամմայի ամբողջական կորուստ: Առաջին
սիգարետի էֆեկտ, որ վաղուց չէի զգացել:

Սենյակը ավելի փոքր էր և անշուք, քան Դուռը,
միշտ այդպես է լինում: Ներսում կամ ընդհանրապես
մարդ չկար, կամ այնքան շատ էին, որ ամբոխ էին
դարձել ու մարդ որպես այդպիսին չէր երևում:
Համենայնդեպս, լիքը ձայն կար ներսում: Չասեմ
վախեցնող, բայց ոչ դուրեկան էր այդ ամենը:

- Անալգին դիմիդրոլով փորձել ե՞ս:- Ձայնը
կոնկրետ ինձ էր ուղղված, ես դա զգացի և մեջս
ցանկություն առաջացավ անպայման պատաս -
խանելու: Ինչպես մեկ-մեկ ուզում ես տաք ինչ-որ բան
լցնել գլխիդ կամ պոկել շրթունքիդ կաշին,
մազոխիստական էր այդ ցանկությունը:

- Ոչ:
- Փորձիր, օգնում է:
- Բայց ինչի՞ն:
- Հարցիդ հարցով պատասխանեմ, որովհետև ոչ

մի հարց էլ կոնկրետ պատասխան չունի: Հարցի
պատասխանը հարցն է: Իսկ դու ինչու՞ ես այստեղ:

- Ինձ տանջում է անքնությունը:
- Սխալ է, ասում եմ հարցին հարցով են

պատասխանում, հո դու հիմար չե՞ս:
- Ոչ:
- Չէ, դու հաստատ հիմար ես:
- Ձայնդ կտրիր:
- Ինչպես ձայնս կտրեմ, եթե ես ընդամենը ձայն եմ:
Որոշեցի չխոսել այլևս, դա երևի խելացիության

նշան է, այդ չխոսելը: Արագ սկսեցի քայլել սենյակով
աջ ու ձախ: Հետո խորացա այն մտքի վրա, որ մարդ չի
կարող աջ կամ ձախ քայլել, որովհետև երբ թեքվում
ես աջ կամ ձախ միևնույնն է նորից սկսում ես ուղիղ
քայլել: Թե աջ ու ձախ քայլես` տեղումդ կմնաս:
Փաստորեն կարևորը կուրս ընտրելն է, ընթացքը
նույնն է, ինչ էլ ընտրես: Այս մտքերից հետո ինձ թվաց,
թե հարբած եմ: Հետո հասկացա, որ եթե ինձ թվաց, որ
ես հարբած եմ, ուրեմն ես չափից դուրս սթափ եմ:
Հենց նոր հորինածս այս թեզը ստուգելու համար ոչ մի
ապացույց չգտա ու հանգիստ շունչ քաշեցի`
հասկանալով, որ եթե թեզը ապացույց չունի ուրեմն
դրա կարիքն էլ չկա: Դա ուղղակի դառնում է
աքսիոմա: Սենյակը լցված էր հազարավոր այսպիսի
հակասական մտքերով, որոնք կամաց-կամաց
սևացնում էին պատերը: Ես վազեցի դեպի Դուռը, բայց
սենյակը դարձել էր քառակուսի ու ոչ մի դուռ էլ չուներ:
Երևի դռան մոտ էլ էին ամբոխվել մտքեր ու սևացրել
նրան: Ու քանի որ սենյակում ոչ կահույք կար, ոչ
պատուհան, ոչ մի կերպ չէի կարող հասկանալ, թե
որտեղ է նախկին Դուռը: Մտքերս անընդհատ
շատանում էին, սենյակում դառնալով ստվերներ ու
ձայներ: Սենյակը մտքերից սևանում էր, բայց չէր
մթնում, լուսավոր սև էին մտքերս: Իսկ եթե նրանք
չլինեին սենյակում ամենինչ ավելի վախեցնող կլիներ,
սպիտակ կլիներ, բայց ոչ լուսատու սպիտակ, այլ
խամրած, հեռացող սպիտակ: Մտքերս սև էին,
լուսավոր սև, ինչպես ես:

- Այստեղ ծխել կարելի՞ է, - լսվեց մի ձայն:
- Իսկ դու ծխող ե՞ս, - ասաց մյուսը:
- Քեզ ի՞նչ, - ջղայնացած ասաց առաջին ձայնը:
- Իսկ քեզ ի՞նչ, թե ինձ ինչ:
- Աաաաա ես կխելագարվեմ, - բարձր բղավեցի ես

ու հասկացա, որ չէի մտածել դրա մասին գոռալուց
առաջ, թե չէ այն առանձին կբղավեր: Սա արդեն ինձ
դուր չէր գալիս, դրա համար էլ բոլոր մտքերս տանում
էին դեպի Դուռը: Որտե՞ղ է այդ Դուռը, ինչու՞ է այդ
Դուռը, ինչպիսի՞ն էր այդ դուռը և ընդհանրապես ի՞նչ է
դուռը: Հանկարծ այդ սև պատերից մեկը բացվեց ու
տեսա բարձրահասակ մի մարդու:

- Ձեր մտածելու ժամանակն ավարտված է:
- Այն կույր մարդն էլ էր այստեղ մտածու՞մ:
- Ի՞նչ կույր մարդ:
- Այն, որ այստեղից դուրս եկավ:
- Չէ դու հաստատ հիմար ես, հարցին հարցով, դու

պատահմամբ ես երևի այստեղ, քեզ սխալ են ընտրել:

Զարուհի Բաթոյան-
Անմոռուկ

Անմոռուկ
Ինձ մոռանալն այնքան հեշտ է.
Ես չեմ քայլում հանդիպակաց փողոցներով,
սրճարանում պատահաբար ինձ չես գտնի:
Նեղ ու փոքրիկ այս քաղաքում
ինձ մոռանալն այնքան հեշտ է:

Որ գաս…
Մեր տանը թիթեռներ եմ պահում,
որ գաս, նստեն ուսիդ:
նրանց քույրիկս բերեց գնալուց առաջ`
իր հարսանիքին,
Ճերմակ թելերով կապեց առաստաղից:
Այդ օրվանից նրանք ապրում են իմ սենյակում:

Սպասելիս
Երկրորդ հարկի իմ պատուհանից
մարդիկ այնքան երջանիկ են երևում,
Անձրևի, արևի, ձյան տակ քայլող բոլոր մարդիկ 

նույն դեմքն ունեն…
Դու էլ անցիր մեր փողոցով…

Աշունը լցվեց սիրտս…
Պատուհանը փակելու համար ուշ էր:
Գուցե ճնճղուկներ փրկվեին…

Մինչև որ
Նավակները լողում են
Դանդաղ, կողք կողքի…
Մոտիկ են
Մինչև որ ջուրը չբաժանի:

***
Մի օր արի, թեկուզ վաղը… Եվ լռությունը կփշրվի:
Բոլոր երջանիկ պատմությունները կկրկնվեն ու 

եթե ընդհատվեն էլ, ապա միայն սովորության 
համաձայն` նորից շարունակվելու համար:

Մի օր արի, թեկուզ վաղը, որ այս կրկնվող 
ամառը փշրվի:

***
Գիշերը նման է փետուրի:
Ճերմակ, քնքուշ ու նուրբ սահում է երկնքով:
Տխրությունն այս անգամ ինձ կների:
Այսօր գրկել եմ քեզ,
Ու գիշերս նմանվել է փետուրի…

Քամի
Տերևը տերևի վրա,
քամին` նրանց մեջ,
ամպը ամպի վրա,
քամին` նրանց մեջ…
Աշունը կապեմ աթոռիս ոտքին`
ամպը ամպին մնա,
տերևը` տերևին:

Հին կարոտ
Այս փոշոտ ու տոթ քաղաքի հետ
մի հին ու անհասկանալի կարոտ է կապում
բնիկներից չեմ, ոչ էլ պապերս են քայլել
այս ձանձրույթի միջով,
ե՞րբ և ի՞նչ եմ թողել այս քարերի մեջ…

Դուռը
Նորայր Սարգսյան
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Ընկերոջս` Հրաչյա Սարիբեկյանին

« Մարդը հոգեբուժարան է, որտեղ
ուղեղի կողմից բուժվում են

բազմաթիվ հոգեկան հիվանդներ»  

Հրաչյա Սարիբեկյան
«Ապուշների ուղևորությունը» 

Սայլակի անիվները հերթական ան-
տարբեր պտույտներն էին գործում:
Հիվանդանոցի գունաթափ պատերը շնչա-
հեղձ էին լինում:  Պալատներից հիվանդնե-
րի ոռնոց էր լսվում, դրան հաջորդում էր
հայհոյանքը՝ բժիշկների հայհոյանքը: Ամե-
նուր ներկայություն էր հաստատել անկեն-
դանությունը:  Ցավն ու տառապանքը
պատել էր բոլորին:

Սայլակի անիվները շարունակում էին
պտտվել:  Միջանցքից մահվան հոտ էր
փչում, և հոտն այդ, խառնվելով հիվանդնե-
րի աղմուկին, դժոխքն էր հիշեցնում:
Հիվանդանոցը գերեզմանատուն էր՝ քայլող
մեռելների գերեզմանոց, ուր շիրմաքարերը
հիվանդներն իրենք էին և դագաղների փո-
խարեն այստեղ անկողիններն էին, ուր հի-
վանդները ժամանակավոր քուն էին
մտնում: Այս դժոխային պատկերներն ստի-
պեցին, որ պատերը խեղդամահ լինեն: 

Ամեն առավոտ հիվանդանոցն ականա-
տես էր սայլակի գրկում ապրող տղայի
թախծոտ զբոսանքին, որը թաղման թափո-
րի տպավորություն էր թողնում: Նրա ոսկ-
րացած մատները ցավից անընդհատ
դողում էին, իսկ դեմքը համակերպված էր
անկենդանության հետ:  Չորացած գանգի
խորքում` կարմիր աչքեր, որոնք ընթացքից
հետևում էին առաստաղից կախված լամ-
պին, որի լուսավորությունը նման էր կյանք
կոչվող երազին:  Սայլակը հիվանդ տղային
տեղափոխում էր ժամանակի ու տարա-
ծության միջով՝ գտնելու համար նրա տեղն
աշխարհում: 

Գնացքը հասավ կայարան, անիվներն
արտաշնչեցին, բայց հիվանդ տղան մտովի
սլանում էր հավերժության թունելով` մահ-
վան թունելով: Երիտասարդի գիտակցութ-
յան մեջ ոչինչ չէր մնացել. նրան
կառավարում էր ծխախոտի ծուխը:  Մի՞թե
մարդու կողմից ստեղծված ծուխը հաղթեց
Աստվածային հանճարին… 

Տղայի գլխում անիվների պտույտը դեռ
շարունակվում էր: 323-րդ պալատի դուռը
բացվեց:  Ներսից փչող քամին արտաբե-
րում էր անհասկանալի բառեր, որը կարող
էր հասկանալ միայն հոգեկան հիվանդը,
քանի որ հիվանդ հոգին հանճարեղ փիլի-
սոփա է: 

- Արտո, ներս գնա, ես կգամ շուտով: 
Արտոյին ուղեկցող բժշկի արտասանած

այս մեկ նախադասությունը խախտեց սեն-
յակի հավերժական թվացող լռությունը:
Դողացող ձեռքերով մի քանի քայլ արեց ու
կանգ առավ: Նրա հոգին խաղաղություն ու
հանգստություն զգալով` թեթևացավ, և
սայլակը մի քանի րոպե օդում կախված
մնաց: Երկնքից ամեն ինչ տեսանելի էր ու
հասկանալի, նույնիսկ այն, որ կինը սատա-
նայից հինգ օր շուտ էր ծնվել:  Բայց երկին-
քը չընդունեց նրան և գահընկեց արեց: 

Ներքևում հայտնվելուն պես նրա ու-
շադրությունը գրավեց պատից կախված
փոշոտ նկարը: Մռայլ նկարը հանգիստ
ճոճվում էր, երազում դառնալ պատից
կախված հավիտենություն: Արտոյին հար-
կավոր էր միտք` սենյակում արագ կողմնո-
րոշվելու համար: Ծխեց և սկսեց դանդաղ
մտածել: Չհիշեց, թե կյանքի ու մահվան

սահմանագծում կանգնած որ հիվանդութ-
յունն է իրեն հասցրել այստեղ, բայց հոգու
խորքում գիտեր, որ ինքը Նիցշեի
հետևորդն է…  Րոպեներ անց սենյակը
ծածկվեց անիրական թվացող մարդկային
ուղեղով:  Հանկարծ նկատեց, որ պատու-
հանագոգին դրված է իրեն անծանոթ մի իր`
հայելի, հետաքրքրությունից մոտեցավ պա-
տուհանագոգին:  Վերցրեց հայելին ու մո-
տեցրեց դեմքին: Չգտավ իրեն այդ
անսահմանության մեջ և փորձեց որոնել իր
երազային անցյալը, բայց որոնելու կարիք
չկար, քանի որ դժոխքից դրախտ դռները
միշտ փակ են լինում:  Նորից իր մասին հի-
շեցրեց կախաղան բարձրացած նկարը,
բայց այս անգամ պատճառը հայելին էր:
Հայելին ուրիշ կերպ մատուցեց իրակա-
նությունը:  Վախից, թե զարմանքից` սկսե-
ցին ձեռքերը դողալ, ամբողջ մարմնով
ցնցվեց, ու լսվեց սայլակի անիվների հեկե-
կոցը:  Սառը քրտինք պատեց տղային: Ետ
շրջված, սատանայական ոռնոց հանելով,
հայելին մխրճեց պատի մեջ:  Վերջ, դժոխքի
դռները բաց են, կարելի է ազատ ներս
մտնել:  Վերջին անգամ նայեց նկարին,
բայց այս անգամ` իրականության աչքերով
ու թքեց, քանի որ հասկացել էր, որ աշխար-
հում վերացել է իրականություն կոչվող
կեղծ հեքիաթը:  Պահը հասունացել էր:
Պետք էր գործել ամբողջ մտքով, բայց
ծխախոտը վերջացել էր… 

Սենյակի ծխին եռացող արյան գոլորշի
խառնվեց:  Վեր կացավ սայլակից, մի կերպ
իրեն նետեց պատուհանի մոտ ու երկար
տանջվելուց հետո հաղթական կանգնեց

գահին: Կյանքում առաջին անգամ իրեն
հպարտ զգաց, գիտակցելով, որ հպար-
տությունը չի ընդունվում Աստծու կողմից:
Արդեն գիշեր էր` ճիշտ ժամանակը հավի-
տենական քնով քնելու համար:  Լուսինը ևս
ներկա էր այս հայելային իրականությանը:
Աստվածային մի համբույր էր պակասում
միայն, որ լուսնի սառած շուրթերից իրեն
ցած նետեր մահը: Տղան հասկացել էր, որ
դժվար է ապրել մի իրականության մեջ, որ-
տեղ անիրականությունը տեսանելի է բոլո-
րին: Օրորոցային ճիչերն արդեն իսկ
վկայում էին մոտալուտ հանցանքը:  Մանուկ
հասակում նրա ինքնախեղման փորձերն իր
իսկ ապագայի հիմքերը դարձան: 

Տասնմեկ տարեկան էր, երբ առաջին
անգամ փորձեց իր արյան գույնը ստուգել:
Այդ օրը տանը մենակ էր, բայց անդրշիրիմ-
յան ստվերներն ու ձայներն իրենց ներկա-
յությունն էին հաստատել այնտեղ:
Մենության ու վախի զգացումը տղային
ստիպեցին իրեն զգալ ազատ ու անկաշ-
կանդ: Ուղեղում տպավորվել էր իր սենյա-
կի պատից կախված հանգուցյալ հոր
նկարը, և գրեթե ամենուր փորձում էր որո-
նել հորը: Ամեն անգամ նկարին նայելիս
փորձում էր գտնել տիեզերական այն թելը,
որով ժամանակին կապված էին եղել հայր
ու որդի, բայց ամեն անգամ դժվարանում
էր, քանի որ կենդանի ու անկենդան դի-
մանկարների մեջ դժվար էր որևէ նմանութ-
յուն գտնել:  

Պատից իջեցրեց հորը և այնտեղ մեխեց
իր հոգին: Ապշեց, չէր պատկերացնում, որ

այդ աներևույթ գազանը կարող է ցավից
ոռնալ: 

Տղան իր բարձի տակ միշտ դանակ էր
պահում: Այդ օրը դանակը լքելու էր իր
թաքստոցը:  Բարձի տակից հանեց այն և
կյանքում առաջին անգամ խաչակնքեց:
Չգիտեր՝ ինչ է խաչակնքելը, ուղղակի աջ
ձեռքով կրկնում էր այն շարժումները, որ
կատարում էր մայրն ամեն առավոտ:  Ձախ
ձեռքով ամուր բռնեց նկարն ու սկսեց այ-
լանդակ հարվածներով պատառոտել հորը:
Արյուն չեկավ, ուրեմն հաստատ հայրը մա-
հացել էր: Այս ամենը չգոհացրեց գազանին:
Դանակի թեթև հպումով իր միջից հանեց
Աստծու կողմից իրեն նվիրված կյանքի մի
մասն, ու երբ տեսավ, թե ինչպես է լույս
աշխարհ սողոսկում եռացող արյունը,
մտածեց, որ աստվածային միտքը սահ-
մաններ չունի, քանի որ տիեզերքում սահ-
մաններ որոշելը նույնն է, ինչ լուսնին
երկնքից ցած իջեցնելը: 

-  Մաման ճիշտ էր ասում՝ կատարյալ է
միայն Աստված,- անկախ իրենից բարձր
ձայնով արտասանեց այս նախադասությու-
նը: 

Րոպեներ անց հոր դիակը ծածկվեց որ-
դու արյունով: Արյունաքամ էր լինում, բայց
չէր հասկանում՝ ինչ է կատարվում իր հետ:
Բավարարվեց ապուշի հայացք ընդունելով:
Մի պահ ուշքի եկավ, հիշեց հոր թաղումը
և աչքերի առաջ եկավ շիրմաքարի գրութ-
յունը. «Կյանքը իրականության առաստա-
ղից կախված կարճատև երազ է, ուր նորից
ծնվելու ժամանակ չկա, բայց մեռնելու
ճիշտ ժամանակը հենց այդ նույն՝ երազի
ժամանակն է»: 

Աստիճանների վրա լսվեցին մոր ոտ-
նաձայները: Ո՞րն էր արժանապատիվ ընտ-
րություն՝ արյունաքա՞մ լինել մոր առաջ, թե
փախչել դեպի անհայտություն, դեպի այն
աշխարհ, որ դրոշմել էր իր մանկական` ար-
դեն իսկ փտած ուղեղո՞ւմ:  Դա մի աշխարհ
էր, ուր տիեզերքն ուներ իր սահմանները,
որտեղ մարդը աստղերից վեր էր գտնվում:
Ժամանակը սպառվում էր, հարկավոր էր ո-
րոշում կայացնել: 

Լույսը բացվեց:  Տիեզերքի կենտրոնում
իր ողջ վեհությամբ կանգնեց արեգակը.
աչքերից արցունք էր հոսում:  Լուսինը տե-
սավ, որ չի կարող դիմանալ մայրական
ջերմությանը և արյունաքամ եղավ: Այդ օ-
րը Երկնքից Աստված բացակայում էր, իշ-
խում էր միայն արևը և հենց նա էլ իր
համբույրով սպանեց լուսնին: 

Սենյակում քամին լռեց:  Վերջապես ե-
կավ այն օրը, որը վերջինն էր լինելու փիլի-
սոփայի համար: 323-րդ պալատի դուռը
բացվեց, բժիշկը ներս մտավ: Նրա աչքերի
առաջ հայտնվեց Արտոյի ծխած վերջին
ծխախոտը: Տղայի վերջին մտքերը մնացին
անկատար, գետնին ընկած: Կրակ էր ու-
զում` ապրելու համար:  Նա արդեն համա-
կերպվել էր Դժոխքի կյանքին, դրա համար
էլ պայքարում էր ապրելու համար:
Պայքարը երկար չտևեց, ծխախոտն անբա-
րո հաղթանակ տարավ և դուրս փչեց վեր-
ջին ծուխը: 

Առավոտյան դատարկ սայլակը ճանա-
պարհ ընկավ դեպի կայարան: Անիմաստ էր
այս ճամփորդությունը, քանի որ գնացքը
վաղուց կայարան էր ժամանել, իսկ հան-
ճարի խելագար հոգին այդպես էլ չկարո-
ղացավ մտնել իր երազած հավիտենության
թունելը: 

Հ.Գ.  Ես չեմ ցանկանում այնպես ապ-
րել, որ մեռնելուց հետո դառնամ պատից
կախված մի նկար:

Դիմանկար
Արա Զարգարյան

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐԱԿՈՒՇՅԱՆ

***
Ձեր աղմուկներից արդեն հոգնել եմ,
Ուզում եմ թողնել, հեռանալ ընդմիշտ,
Մազոխիստորեն ցավին գերվել եմ
Բարիք է ամեն տառապանք ու վիշտ:

Աղմկում են ամեն փողոց ու անկյուն,
Ասես գանգատ է ուղղված անհասցե,
Թունդ հայհոյանքին իբրև օրհնություն
Փառաբանում են ու գոռում կեցցե:

Դուք արդեն հասնում եք ձեր արշալույսին,
Իսկ իմ արևը վաղուց է մարել,

Լափում եք անգամ պոռնիկ թե կույսին,
Իսկ ես մինչև իսկ չեմ կարող թքել:

Քաշեք ժանիքը կոկորդից նրա
Ով աղոթում է ձեր հոգու համար
Նա, ով երազում էլ մաքուր կմնա
Եվ չի ենթարկվի կրքերին այս չար:

Եվ վերջին անգամ թողեք երազեմ
Գալիք օրերի գարունները վառ,
Թե խիղճս անգամ տեղից էլ պոկեմ,
Սիրտս կցավի աշխարհի համար:

***
Ինձ էլ մի դատեք, մեղավոր չեմ ես,
Որ չդարձա ձեզ եղբայր կամ էլ քույր,

Թվում է, թե ինձ կարող եք թքել
Ու կուռքեր դառնան ստվերները թափուր:

Եվ մի հղփացած լակոտ է կարծես
Պղծուն գալիքի երազը մաքուր,
Գայլեր են վխտում խորամանկ ու հեզ
Լցվել են նրանք արդեն ամենուր:

Աղոթքս հիմա թափառում է նենգ,
Մուրացկաններին դարձել է ընկեր,
Ով դուք խեղճուկներ, նրան էլ մորթեք,
Ձեր ոհմակներին թող դառնա նա կեր:

Եվ այսպես տարտամ մի գեջ առավոտ
Գուցե վերանան պտուղները ձեր, 
Ախ ուր ես դու իմ Նաիրյան կարոտ
Քո կարմիր շնչով գարունները բեր:
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Երեկոյան ժամը յոթ անց կես էր, երբ

ամենօրյա պարտականություններից հոգ-
նած կատարածու Լորենց Շնիբախը տուն
վերադարձավ: Իր սովորության համա-
ձայն դուռը թակեց Մոցարտի ‘Eine Kleine
Nacht Musik‘ մեղեդուն ներդաշնակելով,
և երբ կինը` Ֆլորա Շնիբախը, դուռը բա-
ցելուն պես հոգատարությամբ հարցրեց,
թե ինչպես է ամուսնու ինքնազգացո-
ղությունը, վերջինս, կրկին իր սովո-
րությանը հավատարիմ մնալով,
պատասխանեց. 

-  Սոված գայլի պես:
Ընթրիքին տիկին Շնիբախը խաշած

տավարի միս ու բրնձով փլավ էր պատ-
րաստել:  Հենց խոհանոցում էլ նստեցին:
Տավարի մսի թարմ ու առատ գոլորշին, ի-
րար հետ ընթրելու անկեղծ ախորժակը,
խարխուլ ճաշասեղանի հարևանությամբ
պստլիկ պատուհանը (որին թխկոցով
անձրևի կաթիլներ էին դիպչում) ու տիկին
Շնիբախի չխնամված եղունգները զույգին
մի խորհրդավոր մտերմություն ու պար-
զություն էին հաղորդում:  Սովորականից
դանդաղ տատանվող պատի ժամացույցը
պահից պահ կանգ էր առնում, սակայն
հետո նորից վերսկսում աշխատանքը`
ամեն անգամ ասես վերագտնելով ապրե-
լու իմաստը:  Մերթ ընդ մերթ պատուհանի
զույգ փեղկերի արանքից սուլում էր գար-
նանային կիսասառը քամին:

Ընթրեցին լուռ. մի անգամ միայն կա-
տարածուն ընդհատեց լռությունը` ե-
ղանակի անկանխատեսելի ելևէջները
արձանագրելու. 

-  Պառվի Ուլերն են:  
Տիկին Շնիբախն էլ մեղմ ժպտալով

պատասխանեց.
- Պառվի Ուլերը Ապրիլի կեսերին են,

դեռ Մարտի երեսունմեկն է:
Վերջացնելով ափսեի պարունակութ-

յունը` կատարածուն փոքրիկ հացի կտո-
րով հիմնովին մաքրեց ափսեի հատակն
ու տիկին Շնիբախին, առիթը չկորցնելով,
ակնարկեց. 

- Ա՛յ սա միս էր…  Հիմա կրկին գունա-
վոր եմ տեսնում:

Այդ երեկո Շնիբախ ամուսինները սո-
վորականից շուտ պառկեցին: Ննջասեն-
յակի կիսաբաց պատուհանից լսելի էին
Խաղաղության հրապարակում հավաք-
վածների անկանոն, բայց ոգեղեն գոչյուն-
ները` ուղղված Նորին Գերազանցության
վարած անմխիթար արտաքին քաղաքա-
կանության, պետբյուջեի բարձիթողի վի-
ճակի, թոշակների անվերջ ձգձգման,
ինչպես նաև տեղեկատվության ու լրատ-
վական միջոցների վրա սահմանված
մենաշնորհի դեմ:  Մինչդեռ սա կատարա-
ծու Շնիբախը միայն ենթադրեց, քանզի
բոլոր ցույցերն էլ վերջին ժամանակներում
այդ էին վկայում:

Գիշերը կատարածու Շնիբախը յուր -
օրինակ երազ տեսավ: 

Տուն էր գնում, երբ շենքի մուտքի դռան
մոտ, գետնի վրա ջրով լի դույլ հայտնա-
բերեց:  Դույլի եզրից սպիտակ սրբիչ էր
կախ ընկած, իսկ ջրում ալյումինե բաժակ
էր լողում:  Հետևելով շենքի մուտքից եկող
ժխորաձայնին` կատարածուն աստիճան-
ներով բարձրացավ: Որքան մոտենում էր
իր բնակարանին, այնքան աղմուկն ավե-
լի էր ահագնանում…  Դուռը լայն բաց էր:
Դռան ձախ կողմում` խոհանոցային աթո-
ռակի վրա, դրված էր կատարածուի լու-
սանկարը` եզերված սև փայտե
շրջանակով:  Կողքին երկու մոմ էր դրված,
մեկը` վառած, մյուսն էլ` առանց պատրույ-
գի: Մտավ միջանցք…  հոգեհանգիստն էր: 

Բնակարանի ճերմակ սավաններով ու
սփռոցներով ծածկված հայելիների վրա`
պրոյեկցիոն լապտերների միջոցով, ցու-
ցադրվում էին կատարածուի կյանքի
տարբեր կինոդրվագներ: Միջանցքի հա-
յելին պատկերում էր այն անցած-գնացած
օրը, երբ Շնիբախների ընտանիքը փոք-
րիկ Շնիբախին անակնկալ էր պատրաս-
տել դպրոցի առաջին զանգի
կապակցությամբ` ճապոնական այգիներ
բալ հավաքելու տանելով: Դրության անե-
լանելիությամբ պայմանավորված կսկիծ-
ժպիտի արանքից կատարածուն խոր
հոգոց հանեց ու լուռ շարժվեց դեպի բնա-
կարանի խորքերը: Առանձնասենյակի
հայելին պատկերում էր այն երանելի օրը,
երբ երիտասարդ Շնիբախին ուսխորհրդի
հատուկ որոշմամբ համալսարանային ի-

րավաբանական մրցույթի երկրորդ կար-
գի պատվոգրի արժանացրին:  Հազիվ
զսպելով խոնարհ հպարտության ար-
ցունքները` կատարածուն առաջ շարժվեց:
Խոհանոցում` ուր սովորականից դանդաղ
տատանվող պատի ժամացույցը կանգ էր
առել, ոչինչ չէր ցուցադրվում. խոհանո-
ցում հայելի չկար:  Բաղնիքի լվացարանի
վերնամասում` պատից կախված սպի-
տակ պահարանի հայելու վրա, վարից
վեր բարձրանում էին տիտրերը:
Կատարածուն կարոտից դրդված հե-
տաքրքրասիրությամբ սկսեց տող առ տող
ընթերցել դրանք, ու մի քանի վաղեմի ծա-
նոթություններ հայտնաբերելով` հայրա-
կան բարի ու ներող ժպիտ արձակեց:
Ծանոթների ցուցակում էին համայնքային
կադաստրի պետի տեղակալը, շենքի լիա-
զորը, տրամվայի պարկի վարիչը, Ֆլո-
րան, քիթ-կոկորդ-ականջի բժիշկը,
հարկայինի տեսուչը, աղբի մեքենայի վա-
րորդը, երկու շաբաթը մեկ ներերակային
սրսկումներ կատարող բուժքույրը և այլոք:
Տիտրեր ու տողեր. տողը տողի տակից, ի-
րար հետևից շարքերով մագլցող ոջիլնե-
րի նման, խիտ ու փոքրատառ:
Կատարածուն սպասում էր ռեժիսորի ան-
վանը, սակայն փոխարենը հայելու վրա-
յով բարձրանում էին անուններ, որոնցից
շատերը կատարածուն արդեն չէր էլ հի-
շում …  Քունը տարավ:  Հորանջեց:  

-  Մի տասնհինգ րոպե աչքս չկպցնե՞մ,-
հարցրեց ինքն իրեն ու ոտքերը
քստքստացնելով` ուղևորվեց դեպի ննջա-
րան:

Դատարկ ճաշասենյակի պատից
կախված պարսկական նախշազարդ գոր-
գի կողքից բացվում էր ննջարանի դուռը:
Աչքերը գրեթե փակ` կատարածուն ձեռ-
քով հրեց դուռը սակայն ննջարան մտնե-
լով` ակամա ուշքի եկավ սենյակում
տիրող տոթից: Աչքերը բացելով նկատեց,
որ ննջարանը լեփ լեցուն էր հանդիսա-
կաններով:  Վերջիններս ննջարանի դռա-
նը մեջքով կանգնած (կատարածուն
դեմքները չէր տեսնում), խիտ շարքերով
դասավորված, սև ֆրակները հագներին
ամուսնական անկողնու հարևանությամբ
դրված հաղթանդամ հայելու վրա ուշի ու-
շով ինչ-որ բան էին դիտում: Ոտքերի
մատների վրա վեր ձգվելով` կատարա-
ծուն հանդիսականների գլխավերևից մի
կերպ ինքն իր համար տեսադաշտ ստեղ-
ծեց:  Ցուցադրվում էր թաղման արարո-
ղությունը: Ճռճռան արևի տակ սևափայտ
դագաղը բարձած տանում էին երկու նի-
հար ու տարեց տղամարդ: Նրանցից ետի-
նը, ով դիմացինի պես սև կոստյումով ու
քրտնաթոր դեմքով էր, թշին մեծ կլոր խալ
ուներ:  Շոգ էր:  Դագաղի ետևից ցաքուց-
րիվ, ոտքերները հազիվ քարշ տալով քայ-
լում էին թափորի անդամները` բոլորն էլ
սաստիկ հոգնած, կոստյումով ու տարեց:
Արևի պիրկ ճառագայթներն անապատա-
յին տեղանքներով քայլողների գործն է‘լ
ավելի էին բարդեցնում:  Կատարածուին
այս մարդիկ բոլորովին անծանոթ էին. -
Ա՜յ քեզ քելեխ ուտողներ. - քթի տակ
մրթմրթաց նա ու իսկույն զգաց, որ խեղ-
դում է կոկորդով դանդաղ բարձրացող
սառն արցունքը:  Մերթ ընդ մերթ
հանդիպող դար ու փոսերի մեջ ընկնելով`
թվում էր, թե դագաղը տանող ետին տղա-
մարդը` կլոր խալովը, պարտականության
բեռի տակ կքած ուր որ է շունչը կփչի:
Նույնիսկ եղավ մի պահ, երբ թափորից մի
նիհար կին վրա հասավ ու թաշկինակով
հանգամանորեն սրբեց խալովի դեմքը:
Հետո բոլորը էլի լուռ քայլեցին:
Ճանապարհը տեղից տեղ ավազուտ էր
դառնում և դա հավելյալ խոչընդոտներ էր
ստեղծում ոտքերը քարշ տալու գործում:
Մասնավորապես, քայլը արագացնելու
դեպքում ոտքերը սայթաքում էին, իսկ
դանդաղեցնելիս` խրվում ավազի մեջ:
Մեկ էլ հասան ինչ-որ փոսի, որի կողքին
ոչ տապանաքար կար, ոչ գերեզման:
Հասան թե չէ, երկնքում իսկույն գորշ ամ-
պեր կուտակվեցին ու ծածկեցին արևը:
Էկրանին` հայելու երկայնքով ձգվող սպի-
տակ սեղան երևաց, որի կենտրոնական
մասում` ննջարանում հավաքված հանդի-
սականներին մեջքով` մինչդեռ դեմքով
դեպի փոսը, կանգնած էր սև
փարաջայով, գլխածածկ վանահայրը:
Փոսի շուրջը ցրված էր թաղման նվագա-
խումբը` կազմված երկու դուդուկչիներից,

ջութակահարից և թավջութակահարից:
Կատարածուն տարակուսեց: Երաժիշտ-
ները քար կտրած կանգնած էին (դուդուկ-
չիները` դուդուկները բերաններին)` ամեն
վայրկյան պատրաստ սկսելու:  Վանահոր
ձեռքի հապճեպ նշանով դագաղը սկսե-
ցին օդում պտտել` դեռևս առանց որևէ ե-
րաժշտության: Պտտողներից նա, ով
ճանապարհին դագաղն առջևից էր տա-
նում, երեք անգամ պտտվելուց հետո փոր-
ձեց դեպի սեղանը ճողոպրել, մինչդեռ
ետին տղամարդը` խալովը, շարունակում
էր դագաղը պտտելը:  Հո՜ չէր պտտում, հո՜
չէր պտտում…  Թափորի միջից երկուսը
վրա հասան ու խալովի ձեռքից մի կերպ
խլեցին դագաղը: Չհամակերպվելով բա-
ժանման մտքին` վերջինս գլուխը կախեց
ու սկսեց հոնգուր-հոնգուր լաց լինել:
Դագաղը սեղանին դնելուն պես նրան`
թևերը մտնելով, մի կողմ տարան ու
հանգստացրին:  Կատարածուն, ով մինչ
այդ առավելապես թափորին ու արարո-
ղակարգին էր հետևում, հանկարծ նկա-
տեց, որ սեղանին դրած դագաղը
դատարկ է: -  Փոսն են գցել երևի… -
սրտնեղվելով հազիվ կմկմաց կատարա-
ծուն ու նկատեց, որ շունչը կտրվում էր:
Հիրավի կատարածուի վարկածը չէր հա-
կասում տրամաբանության կանոններին`
հաշվի առնելով այն, որ դագաղը հենց
փոսի կողքին էին պտտեցնում և հետո էլ
իրար ձեռքից խլում:

Կատարածուն ավելի վեր ձգվեց ոտ-
քերի մատների վրա, սակայն փոսի պա-
րունակությունը տեսնել նա ուղղակի չէր
կարող, քանզի թաղումը բացառապես հո-
րիզոնական ուղղությամբ էր հեռարձակ-
վում:  Հանկարծ մի շնչով թաղման
մասնակիցները կուչ եկան և ուսերը վեր
ու վար թափահարելով ու իրենց կոտորե-
լով` անձայն լաց եղան անշարժ նվա-
գախմբի քար լռության ներքո: Շնչահեղձ
կատարածուն նկատեց, թե ինչպես այդ
պահին բավականին անսպասելի կերպով
մի ճերմակ կենդանի դուրս թռավ փոսից,
ցատկոտելով վազեց դեպի թափորն ու
հայացքը սևեռեց ննջարանում հավաք-
ված հանդիսականների ուղղությամբ:
Դուրս թռչողը փոքր ուլիկ էր ու կատարա-
ծուն հասկացավ, որ ոչ թե հանդիսական-
ներին, այլ հենց իրեն էր նայում: Այդ
միջոցին թափորում մասնակիցներն իրար
ինչ-որ բան փսփսացին ու գաղտագողի
քմծիծաղներ փոխանակեցին, սակայն
հանդիպելով կատարածուի հայացքին`
վերադարձան ողբին: Անշարժացած ուլի-
կը շարունակում էր ուղիղ կատարածուի

աչքերի մեջ նայել, ասես հույժ կարևոր
հաղորդագրությամբ ուղարկված լիներ:
Կատարածուն ակամայից մտաբերեց, որ
ուլերի մասին վերջերս էր խոսել կնոջ
հետ. նախորդ օրը չէ՞ր ախր, որ եղանակի
մասին հենց ինքը կարծիք հայտնեց, իսկ
կինը հակասեց, որ Պառվի Ուլերը Ապրի-
լի կեսերին են: - Որ երեկ դեռ Մարտի երե-
սունմեկն էր, հետևաբար այսօր արդեն…

Բայց մի՞թե հենց այդպես, ինքն իրեն… 
Վանահայրը, ով մինչ այդ մեջքով էր

կանգնած ննջասենյակի հանդիսատեսին,
կտրուկ շրջվելով ու ցած նետելով սև գլ-
խաթիկնոցը` բոլորին պարզ դարձրեց, որ
նա Ռենէ Դեկարտի կեղծամը հագին հենց
ինքը` կատարածու Լորենց Շնիբախն է, որ
կա, և ապա կատարածուի աչքերի մեջ
նայելով` առանց հավասարակշռությունը
կորցնելու, խրոխտ ձայնով արտասանեց.
- ‘Cogito Ergo Sum, Ես Մտածում եմ,
Հետևաբար Ես Կա՛մ: Ետ շրջվելով` նա
զույգ ձեռքերի նրբագույն շարժումով
նվագախմբին ուշադրության հրավիրեց,
անմիջապես ինչից հետո վերջիններս ան-
ցան Բրամսի ջութակի համերգի կրքա-
բորբոք կատարմանը` դիրիժորի հմուտ
ղեկավարությամբ:  Բազմատանջ թափորը
պարկեշտորեն խոնարհվեց ննջարանում
հավաքված հանդիսատեսի բուռն ծա-
փողջույնների ներքո: Արեգակը պսպղա-
լով դուրս լողաց իրեն պարուրած
մոխրագույն ամպերի ետևից և արշալույ-
սի իր զիլ շողերով լուսավորեց ամեն
անկյուն, հայտնի ու անհայտ ամեն մի
բան, հայելի ու պատուհան… -
Վարագու՛յր…

Հաջորդող առավոտյան, նախաճա-
շին, կատարածու Շնիբախը մտազբաղ
տեսք ուներ:  Հոնքերը կիտել, խոժոռ դեմ-
քով խոհանոցի խարխուլ սեղանի մոտ
նստել ու պատուհանից դուրս էր նայում,
և երբ տիկին Շնիբախը մատուցեց հանա-
պազօրյա կարագն ու հացը, կատարա-
ծուն ափսեն ուղղակի մի կողմ հրեց:
Կատարածուին անհանգստացնում էր այն
հարցը, թե ինչու՞ նա վերջին շրջանում
ընդհանրապես երազ չէր տեսնում:
Հետևաբար, ձեռնունայն անօգուտ
պրպտումներից, նա տիկնոջը գանգատ-
վեց, որ արդեն քանի ամիս է, ինչ մեկ ե-
րազ անգամ չի տեսել:  Տիկին Շնիբախը,
ով երբեք հոգատարության պակաս չէր
ցուցաբերում, շոյեց ամուսնու ձեռքն ու
ձայնին առավել կարևորություն հաղորդե-
լով` փարատեց. –  Տեսնելը` տեսնում ես,
պարզապես չես հիշում:

Հան դի պում  Ռե նէ
Դե կար տի  հետ

Դա վիթ  Խա չատր յան
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ØïáíÇ ³ñÃÝ³ÝáõÙ »Ù ùÝÇó áõ ùáõÝë
³ÝÏáÕÝáõë Ù»ç ÏÇë³ï ÃáÕÝ»Éáí ¹áõñë
»Ù ·³ÉÇë ÇÙ ë»ÝÛ³ ÏÇó, Ñ»ïá ÇÙ ïÝÇó »Ù
¹áõñë ·³ÉÇë áõ í»ñç³å»ë ù³Õ³ùÇó, áõ
í»ñç³å»ë ·Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áã ³ÝÏá-
ÕÇÝë ¿ñ ÇÙÁ, áã ïáõÝë áõ áã ¿É ù³Õ³ùÁ:
ÄåïáõÙ »Ù Ã»Ã¨³ó³Í áõ ÏÇë³ï: ¶Ç-
ï»Ù, áñ ³Ûë ³ëý³Éï³å³ï  ³ñ³Ñ»ïÁ
»ï³¹³ñÓ ×³Ý³å³ñÑ ãáõÝÇ: ØÇ ï»ë³Ï
í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù »Ù Ý³ÛáõÙ ³Ù»Ý ÇÝãÇÝ,
Ý³ÛáõÙ »Ù áõ ³ÝÏ³Ë ÇÝÓÝÇó ÅåïáõÙ` ¿É
»ï ã»Ù ·³Éáõ, Ùï³ÍáõÙ »Ù, ¿É »ï ã»±Ù
·³ Éáõ, Ùï³Í³Íë Ñ³ñóÇ ¿ í»ñ³÷áË-
íáõÙ, ¿É »ï ã»Ù ·³Éáõ ÏÇë³ï, í»ñç³å»ë
»½ñ³Ï³óÝáõÙ »Ù »ë: äÇïÇ ·ïÝ»Ù:

ØïáíÇ Ñ³ëÝáõÙ »Ù ÑÕÇ Ï³Ý³Ýó ÑÇ-
ß»óÝáÕ Ï³ÙáõñçÝ»ñÇÝ, ³Ï³Ù³ÛÇó Ó»é-
ù»ñë ï³ÝáõÙ »Ù áñáí³ÛÝÇë, ÅåïáõÙ »Ù:
²ÛÝï»Õ áã áù ãÏ³, »ë ·Çï»Ù, μ³Ûó Ñ³-
½³ñ áõ ÙÇ ³ÝáõÝ ¿ ³ÝóÝáõÙ Ùïùáíë, ã»Ù
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»É, Ã» ³Û¹ ³-
ÝáõÝÝ»ñÇó áñ Ù»Ïáí åÇïÇ Ïáã»Ù Ýñ³Ý,
ÙÇ ûñ »ñμ Ñ³ÛïÝíÇ  Ý³ Ý³Ë ÙïùÇë Ù»ç,
Ñ»ïá áñáí³ÛÝÇë áõ í»ñç³å»ë ³Ûë
Ï³ÙñçÇÝ` Ó»éùë åÇÝ¹ μéÝ³Í: â»Ù ÏáÕÙ-
ÝáñáßíáõÙ áõ Ñ»é³ÝáõÙ »Ù Ï³ÙñçÇó, áñá-
ß»Éáí ³ÛÝï»Õ í»ñ³¹³éÝ³É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ³ÝáõÝ áõÝ»Ý³Ù, »ñμ
·ïÝ»Ù Ýñ³ ³ÝáõÝÁ: Ð»é³ÝáõÙ »Ù Ï³Ùñ-
çÇó  ÙÇ ï»ë³Ï Ëéáí³Í áõ ½³ñÙ³ó³Í,
áñ Ù»Ý³Ï »Ù, áñ Ó»éùÇóë áã áù μéÝ³Í
ã¿....

ø³ÛÉáõÙ »Ù ÍáíÇ íñ³Ûáí áõ ÇÝùë ÇÝÓ
½³ñÙ³ó³Í Ñ³ñóÝáõÙ, Ã» áÝó ³é³ç áã
ÙÇ ³Ý·³Ù Ùïùáíë ã¿ñ ³Ýó»É ³Ûë ×³Ý³-
å³ñÑÝ»ñáí »ñÃ¨»Ï»É: Ð³ëÝáõÙ »Ù ÙÇ ³-
å³ñ³Ýù áëÏ»Ã»É  ÏÉáñ å³ïáõÑ³ÝÝ» ñáí
áõ çñ³ÍÇÝ ¹éÝ»ñáí: Ø»ñÅáõÙ »Ù Ë³ÝÇ
ÏÇÝÁ ¹³éÝ³É: Ð³ßáõÝáõÙ ¿:  ´³ó³ïñáõÙ
»Ù, áñ ã¿, ã»Ù Ï³ñáÕ, áñ ÇÝÓ ï³ÝÁ ëå³-
ëáÕ Ï³, ÑÇÙ³ñ ÅåÇïáí ÅåïáõÙ ¿: âÇ
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, ³ëáõÙ »Ù, áñ »ë Ï³ÙñçÇ
íñ³ ÙÇ »ñ¹áõÙ »Ù ÃáÕ»É, åÇïÇ ÙÇ ûñ »ï
í»ñ³¹³éÝ³Ù, Ñ»Ýó ³ÝáõÝÁ áñáß»Ù, Ñ»Ýó
·ïÝ»Ù Ýñ³ ³ÝáõÝÁ... áãÇÝã ãÇ Ñ³ëÏ³-
ÝáõÙ, ³ßË³ñÑÇ ·³ÝÓ»ñÝ ¿ ÇÝÓ Ëáëï³-
ÝáõÙ, »ñ¹íáõÙ ¿ ÇÝÓ ³ëïí³ÍáõÑáõ å»ë
ëÇñ»É, Ñ³í³ïáõÙ »Ù, μ³Ûó ³Ëñ ã»Ù áõ-
½áõÙ, ³ëïí³ÍáõÑÇ ÉÇÝ»É ã»Ù áõ½áõÙ: âÇ
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ: ºë ¿É ã»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, Ã» ÇÝ-
ãÁ ãÇ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, Ã» ÇÝãáõ ãÇ Ñ³ëÏ³-
ÝáõÙ: ¸áõñë »Ù ·³ÉÇë ³å³ñ³ÝùÇó
Í³Ýñ³ó³Í ëñïáí:

ØÇ ùÇã ·ÝáõÙ »Ù,  åïïíáõÙ »Ù, »ï
Ý³Û»Ù ÇÝã ï»ëÝ»Ù` áëÏ» ³å³ñ³ÝùÁ ³-

í³½» ÙÇ ÏáõÛï ¿ ¹³ñÓ»É, áõ ù³ÙÇÝ Çñ
μ³ñ³Ï Ù³ïÝ»ñáí Ë³ÕáõÙ ¿ ³í³½Ç
Ñ»ï, ÇÝ-áñ μ³Ý ¿ ÷ÝïñáõÙ, ÷áñ÷ñáõÙ
¿, ÇÝãå»ë ï³ïë μñÇÝÓ ¿ñ Ù³ùñáõÙ:

Ì³Ýñ Ñá·áó »Ù Ñ³ÝáõÙ áõ ß³ñáõÝ³-
ÏáõÙ ×³Ý³å³ñÑë: à±õñ: â·Çï»Ù:

¶ÝáõÙ »Ù Ùïùáí, ·ÝáõÙ áõ ´áõ¹¹³ ÛÇÝ
»Ù Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÇ ËáõÉ áõ Ùáé³óí³Í ³Ý-
ï³éáõÙ, Ñ³ñóÝáõÙ »Ù` Ç±Ýã »ë ³ÝáõÙ, ³-
ëáõÙ ¿, Ã»` Ùï³ÍáõÙ »Ù:  ²ëáõÙ »Ù` ³Ëñ
ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ Ùï³Í»É »ë, ³ßË³ñÑÇ áã
ëÏÇ½μÝ »ë Ñ³ëÏ³ó»É, áã ¿É í»ñçÁ, ÇÝãÇ±¹
¿ å»ïù, ³ñÇ ·Ý³Ýù, Ù³ñ¹³ í³ñÇ Ï³å-
ñ»ë ÙÛáõëÝ»ñÇ ÝÙ³Ý,  Ç±Ýã »ë Ñ»ï¹ μ»ñ»É,
áñ ÇÝã ¿É ï³Ý»ë, ÙÛáõëÝ» ñÇë ÝÙ³Ý Ù»ÏÝ
»ë, ÙÛáõëÝ» ñÇ ÝÙ³Ý ³ßË³ñÑáí ·Ý³:
ÄåïáõÙ ¿, ãÇ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ: ²ëáõÙ ¿` ³ñÇ,
ÙÝ³ ¿ëï»Õ, Ïëáíáñ»óÝ»Ù ³ÛÝ ÇÝã ÝáõÛ-
ÝÇëÏ »ë ã·Çï»Ù, ³ëáõÙ »Ù, ã¿, ÏÝ»ñ»ë, »ë
åÇïÇ ·Ý³Ù, Ï³ÙñçÇ íñ³ ËáëïáõÙ áõ-
Ý»Ù ÃáÕ³Í, ÑÇÙ³ ³ßË³ñÑáí Ù»Ï ÁÝÏ³Í
³ÝáõÝ »Ù Ù³Ý ·³ÉÇë, Ñ»Ýó ·ïÝ»Ù, åÇïÇ
»ï í»ñ³¹³éÝ³Ù: Ü³Û»ó, Ý³Û»ó, áãÇÝã
ãÑ³ëÏ³ó³í: ÆÙ³ëïáõÝ »ë ³ë³óÇ, åÇ-
ïÇ ÇÙ³Ý³ë Ã» áñï»Õ Ï³ñáÕ »Ù ³ÝáõÝÁ
·ïÝ»É: Äåï³ó, ¹³ñÓÛ³É Ååï³ó áõ ³-
í»É³óñ»ó, Ã» ÇÝùÝ ¿É ¿ ÝáõÛÝÁ ÷ÝïñáõÙ
áõ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ ÷ÝïñáõÙ ¿:
Äåï³óÇ... Ååï³óÇ, áãÇÝã ãÑ³ëÏ³ó³:

¶Ý³óÇ:
ØïáíÇ ÙÇ ù³Õ³ù Ñ³ë³, áõñ Ï³ÃÇó

ß³ïñí³ÝÝ»ñ Ï³ÛÇÝ áõ Ù³Ùáõé» Å³Ûé»ñ:
ØÇ Í»ñáõÏ ï»ë³, áñÝ ÇÝùÝ Çñ Ñ»ï
ÃÕÃ³Ë³Õ ¿ñ Ë³ÕáõÙ áõ ÙÇßï å³ñï-
íáõÙ ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»Ý:  ²ë³óÇÝ, Ã» ÎáÉáõÙ-
μáëÝ ¿: àõñ³Ë³ó³: Øáï»ó³ áõ Ñ³ñóñÇ,
Ã» ÇÝãå»ë »Õ³í, áñ Ñ³ÛïÝ³μ» ñ³Í¹ μá-
ÉáñáíÇÝ ¿É ÙïùÇ¹ Ñ³ÛïÝ³ μ» ñ³ÍÁ ã¿ñ,
³Ëñ ÇÝãå»ë »Õ³í, áñ ëË³Éí»óÇñ: ²-
ë³ó` »ë ³ÝáõÝÝ ¿Ç ÷ÝïñáõÙ:

ò³í ½·³óÇ áñáí³ÛÝÇë Ù»ç, áõÅ»Õ
ó³í ½·³óÇ áõ ãÑ³ëÏ³ó³`  ÇÝãå»ë
Ñ³ÛïÝí»óÇ ù³ñ³ÝÓ³íáõÙ: Ø»Ï çñÇ Ï³-
Ãáó ¿ñ ÉëíáõÙ, Ù»Ï ¿É ·»ïÝÇÝ ÁÝÏÝáÕ Ù»-
ï³Õ³¹ñ³ÙÇ Ó³ÛÝÁ: Øáï»ó³, Ùáï»ó³,
μ³Ûó áñù³Ý Ùáï»ó³ Ó³ÛÝÝ ³í»ÉÇ Ñ»-
é³ó³í, áñù³Ý ÇÝÓ Ãí³ó, Ã»  Ñ³ëÝáõÙ
»Ù ³ÛÝù³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ ³í»ÉÇ Ë××í»ó:
Ð³ÝÏ³ñÍ ÙÇ Í»ñáõÏ Ñ³ÛïÝí»ó ¹ÇÙ³óë
·»ïÝÇÝ Ýëï³Í: öáñÓ»óÇ ³é³ç³Ý³É:
àõÅ»Õ ×Çã ³ñÓ³Ï»ó, ³ë³óÇ, áñ Ï³ñáÕ
»Ù Ñ»ï ·Ý³É, » Ã» áõ½áõÙ ¿, Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ù
»ï ·Ý³É, »Ã» ãÇ áõ½áõÙ: ¾ÉÇ ï³ñûñÇÝ³Ï
×Çã ³ñÓ³Ï»ó áõ Éé»ó: ø³ñ³ÝÓ³íÇ ³-
é³ëï³ÕÝ»ñÇó å³ñ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³Ë-

í³Í` Ï³Ëí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý å³ï-
ñ³ëï å³ñ³ÝÝ»ñ: Þ³ï ¿ÇÝ, Ñ³ßí»É
ãÏ³ñáÕ³ó³, ãÑ³ëóñÇ: ¶»ïÝÇÝ ³ñÍ³-
Ã³¹ñ³ÙÝ»ñ ¿ÇÝ ß³ñí³Í: Ð³ëÏ³ó³, Ã»
áí ¿ñ: Èé»óÇ:

-ÆÝãáõ± »ë »Ï»É,-Ñ³ñóñ»ó,- Ç±Ýã »ë
÷ÝïñáõÙ:

-² ÝáõÝÁ, - ³ ë³óÇ:
àõÕÇÕ ³ãù»ñÇë Ù»ç Ý³Û»ó: âÑ³ëÏ³-

ó³, ÇÝÓ ë³ëï»±É ¿ñ ÷áñÓáõÙ, Ã»± ÇÝã áñ
μ³Ý ¿ñ ËÝ¹ñáõÙ: Î³ñáÕ »Ù ·Ý³É, »Ã»
Ë³Ý·³ ñ»óÇ, ³ë³óÇ: ¸³ñÓÛ³É Ý³ÛáõÙ
¿ñ ÇÝÓ ³ÝÃ³ñÃ, ³ÝËáë: Ð»ïá ëÏë»ó Çñ
Ù» ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ Ñ³í³ù»É: ²ñÍ³Ã »Ý,
³ë³ó: Ð³ ·Çï»Ù, å³ï³ëË³Ý»óÇ, á±í
ã·ÇïÇ, ½³ñÙ³ó³ ÇÙ Ñ»ñÃÇÝ: òÝóí»ó
³ÙμáÕç Ù³ñÙÝáí ÇÙ ³ë³ÍÇó, Ëáóí»ó:
ÆëÏ á±í ·ÇïÇ, ³ë³ó: Èé»óÇ, å³å³ÝÓ-
í»óÇ, ã·Çï»Ç ÇÝã å³ï³ëË³Ý»É: ØÇ
Ë³éÝÇñ ÇÝÓ ùá ·áñÍ»ñÇÝ, ÏÉÇÝÇ°, ³ë³óÇ
Çμñ Ã» íÇñ³íáñí³Í, »ë ùá ·áñÍ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ ãáõÝ»Ù, »ë ³ÝáõÝÝ »Ù ÷ÝïñáõÙ, »Ã»
·Çï»ë ³ë³, »Ã» ã¿, »ë ·Ý³óÇ:

-´áÉáñÝ ÇÝÓ Ùáï »Ý ·³ÉÇë,- ³ ë³ó,-
·³ ÉÇë »Ý »ñμ ³ÝáõÝÝ »Ý ÷ÝïñáõÙ, ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï ¿É ³ÝáõÝÝ ¿ÇÝ ÷ÝïñáõÙ, »Ï³Ý
Ùáïë, ³ÝáõÝÁ ·ï³Ý, Ñ»ïá Ñ³Ùμáõñ»óÇÝ
ÇÝÓ, Ñ»ïá Ñ³ÙμáõÛñë í»ñ Ï³ó³í áõ
·Ý³ó áõñ áñ ·ñí³Í ¿ñ áõ μáÉáñÝ ÇÙ Ñ³Ù-
μáõÛñÇ »ï»¨Çó »Ï³Ý... ºÃ» ³ÕáÃ»ë ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ, μáÉáñ ³ñÍ³ÃÝ»ñë ù»½ Ïï³Ù:

Èé»óÇ: Ð³ëÏ³ó³í ÉéáõÃÛáõÝë:  ºë ÇÙ
ÉéáõÃÛáõÝÁ ã¿Ç Ñ³ëÏ³ó»É:

¶Ý³, ³ë³ó, »ë ã·Çï»Ù ùá ÷Ýïñ³-
ÍÇ ï»ÕÁ: Êéáí³Í í»ñ Ï³ó³í ï»ÕÇó,
áõÕÕí»ó ¹» åÇ å³ñ³ÝÝ»ñÁ, ëÏë»ó Ñ³Ý-
·³ Ù³Ýáñ»Ý ½ÝÝ»É ¹ñ³Ýù, ï»ëÝ»Éáõ Ñ³-
Ù³ñ ³ñ¹Ûáù áñ¨¿ Ù»ÏÁ Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñÇù
ãáõÝÇ: ºñμ ÝÏ³ï»ó, áñ ã»Ù ·Ý³ó»É, ï³-
ñûñÇÝ³Ï ß³ñÅáõÙ ³ñ»ó, μ³ñÏ³ó³í ÙÇ
å³Ñ, Ñ»ïá Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÙÇ³ÙïáõÃÛ³Ùμ
áõ ë»÷³ Ï³Ý ³Ý½áñáõÃÛ³Ý ·Çï³Ïóáõ-
Ùáí áõë»ñÁ ÃáÃí»ó áõ ³ë³ó` ï»ë »Ã»
ù»½ ëñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ å»ïù ¿, í»ñóñáõ, ¿ë-
ù³ÝÝ Ç±Ýã »Ù ³ÝáõÙ, Ù»Ï ¿ ÇÝÓ Ù³Ñ ãÏ³,
ÇÙÁ å³ïÇÅÁ ÏÛ³ÝùÝ ¿:

¸áõñë »Ï³ ¿Ýï»ÕÇó, ù³ÛÉ»óÇ, ù³ÛÉ»-
óÇ, ù³ÛÉ»ñë Çñ»Ýù Çñ»Ýó ³ñ³·³ ó³Ý áõ
í»ñ³Íí»óÇÝ í³½ùÇ, ùñïÇÝùÇë Ñ»ï ³ñ-
óáõÝùÝ»ñ Ë³éÝí»óÇÝ, áñáÝù ÇÙÁ ã¿ÇÝ,
Ñ³ëï³ï ÇÙÁ ã¿ÇÝ, ³ñóáõÝùÝ»ñáí ó³Ý-
Ï³ó³ ÷áÕáóÁ Ù³ùñ»É, ãÑ³çáÕí»ó, ùÇã
¿ÇÝ, ëïÇåí³Í áïù»ñë Éí³óÇ áõ Ñá·Ý³Í
å³éÏ»óÇ ³ñóáõÝùÝ»ñÇë Ù»ç: àõë»ñÇë
Ù»ç Í³ÝñáõÃÛáõÝ ½·³óÇ, ÃÇ³ÏÝ»ñÇë
Ù»ç` ë³ëïÇÏ Í³Ïáó, Ù³ñÙÇÝë óÝóí»ó,
·³É³ñí»ó, ãÑ³ëÏ³ó³ ÇÝãáõ, ã»Ù Ñ³ë-
Ï³ÝáõÙ ÇÝãáõ: Ø»Ï »ñÏáõ ³Ý½áñ ß³ñÅáõÙ
³ñ»óÇ Ù³ñÙÝÇóë ¹áõñë ·³Éáõ áõ Ñ³Ý-
Ï³ñÍ ÃÇ³ÏÝ»ñë Í³Ïí»óÇÝ áõ ³Ñé»ÉÇ Ã-
¨»ñ ¹áõñë åñÍ³Ý` Ù³Ýáõß³Ï³·áõÛÝ áõ
¹»ÕÇÝ μÍ»ñáí: Ì³ÝñáõÃÛáõÝÇó áõë»ñë
ëÏë»óÇÝ Ýíí³É, ÑÇÙ³ ³í»ÉÇ  ¿ñ Ù»Í
Ù³ñÙÝÇóë ¹áõñë ·³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ. áõ-
Å»ñÇ ·»ñÉ³ñáõÙáí  ¨ë Ù»Ï ³ÝÑ³çáÕ
÷áñÓ ³ñ»óÇ, áñ ¹áõñë åñÍÝ»Ù Ù³ßÏÇóë,
μ³Ûó Ñ³ÝÏ³ñÍ Ã¨»ñë ÇÝÓ í»ñ¨ ï³-
ñ³Ý... áõ »ë Ãé³: ÆÝÓ ãÕçÇÏ ¿Ç ½·áõÙ, ³Û-
ÝÇÝã ÙÇ ÷áùñÇÏ ³ÕçÝ³Ï ï³ÝÇùÇÝ
Ï³Ý·Ý³Í` å³åáõ Ã¨Ý ¿ñ ù³ßáõÙ` μÕ³-
í»Éáí` å³åÇ, å³åÇ, Ý³ÛÇñ, Ññ»ßï³Ï
¿: ÌÇÍ³Õ»óÇ ÇÝùë ÇÝÓ íñ³, ³Ëñ ÇÝÓÝÇó
Ç±Ýã Ññ»ßï³Ï... Ñ»ïá ÑÇß»óÇ, áñ Ï³ñ¨áñ
ÙÇ μ³Ý »Ù ÷ÝïñáõÙ, ÙïáíÇ å³ïÏ»ñ³ó-
ñÇ, áñ ·áõó» ÇÙ ³ÕçÇÏÝ ¿É ÇÝã-áñ ï»Õ Ñ»-
é³íáñ ÙÇ ï³ÝÇùÇ íñ³ Ï³Ý·Ý³Í,
³ÝÍ³ÝáÃ ÙÇ Í»ñáõÏÇ Ó»éùÁ μéÝ³Í
ëå³ëáõÙ ¿, áñ »ë Çñ ³ÝáõÝÁ ·ïÝ»Ù áõ Ñ»-
ïá ·Ý³Ù Çñ»Ý ·ïÝ»Ù: Øï³Í»óÇ, áñ ·áõ-
ó» Ý³ ÇÙ³Ý³, ÷áñÓ»óÇ »ï ¹³éÝ³É, áñ
Ñ³ñóÝ»Ù, ãÏ³ñáÕ³ó³... ×³ Ý³å³ñÑ·Á
÷³Ïí»ó, ÙÇïùë Ë××í»ó, »ë Ë××í»óÇ
Ùïù»ñÇë Ù»ç, ïËñ»óÇ, É³ó »Õ³, ·ÉáõËë
åïïí»ó, Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝë Ïáñó-
ñÇ áõ í³Ûñ ÁÝÏ³... ³ÝÏáÕÝáõóë ó³Í,
í³Ûñ ÁÝÏ³ »ñ¨Ç Ù³ÝÏ³Ýë É³óÇ Ó³ÛÝÇó,
áñ ³ÝÑáõÛë μÕ³íáõÙ ¿ñ Ù³³³³
³³³³Ù... í³½» óÇ, í³½» óÇ áõ ÇÝÓ Ãí³ó,

Ã»  ã»Ù  Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Çñ ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëÝ»É,
ëÇñïë å³ïéíáõÙ ¿ñ, »ë í³½áõÙ ¿Ç, Ýñ³
É³óÇ Ó³ÛÝÝ ³í»ÉÇ ¿ñ Ùáï»ÝáõÙ, Ñ³ëÏ³-
ÝáõÙ ¿Ç, áñ áõñ áñ ¿ ÏÑ³ëÝ»Ù, áõß³ÝáõÙ
»Ù... Ñ³ë³, ·ñÏ»óÇ, ë»ÕÙ»óÇ Ýñ³Ý
ÏñÍùÇë, ßáõÝãë ÏïñíáõÙ ¿ñ ó³íÇó,
óñïÇó, ó³ëáõÙÇó... Ñ»Ï»Ï³óÇ, Ñ»Ï»Ï³-
óÇ` ÇÝùë ¿É ã·Çï»Ù ÇÝãáõ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ...
Ñ»ïá Ý³ Ñ³ñóñ»ó ÇÝÓ Ñ³½Çí ï³é»ñÝ
Çñ³ñ ÙÇ³óÝ»Éáí` Ù³Ù, μ³ ¹áõ á±õñ ¿Çñ:
¼³ñÙ³ó³, áñ ã·Çï»ñ, ½³Ûñ³ó³ ÝáõÛ-
ÝÇëÏ, ³ë³óÇ ·Ý³ó»É ¿Ç ùá ³ÝáõÝÁ
÷Ýïñ»Éáõ, ³é³Ýó ³ÝáõÝ Ù³ñ¹ ãÇ Ï³ñáÕ
³åñ»É, ³ë³óÇ` ùá ³ÝáõÝÝ ¿Ç ÷ÝïñáõÙ:
Ð³ëÏ³ó³, áñ áãÇÝã ãÑ³ëÏ³ó³í, ½·³óÇ,
áõ ¹ñ³ÝÇó »ë ÇÝÓ ³í»ÉÇ ³Ý½áñ ½·³óÇ...
³Ëñ Ù³ñ¹ ³Ý³ÝáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ ÙÝ³É, »ë
Ï³ÙáõñçÝ»ñÇÝ Ëáëù ¿Ç ïí»É, »ñ¹í»É ¿Ç,
áñ åÇïÇ ·ïÝ»Ù ùá ³ÝáõÝÁ, áñ Ñ»ïá ù»½
·ïÝ»Ù... áñù³Ý ³í»ÉÇ ¿Ç ËáëáõÙ, ³ÛÝ-
ù³Ý ë»÷³ Ï³Ý  ÉéáõÃÛáõÝë ³í»ÉÇ ¿ñ
ë»ÕÙíáõÙ Ù³ñÙÝÇë: Èé»óÇ: Èé»ó: âÑ³ë-
Ï³ó³Ýù Çñ³ñ áõ Ñ³ëÏ³ó³Ýù... ÙïáíÇ
ÇÝÓ Ñ³½³ñ áõ ÙÇ Ñ³ñó ïí»óÇ, Ñ³Ý»Éáõ-
ÏÇ ÝÙ³Ý ÏÛ³Ýùë Ý»ï»óÇ ÙïùÇë  ûñ³·ñÇ
Ù»ç áõ ³Ù»Ý ×Çßï å³ï³ëË³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
»ë ÇÝÓ μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ïí»óÇ,
ëË³É å³ï³ëË³ÝÇ Ñ³Ù³ñ` »ë ÇÝÓ
½ñÏ»óÇ å³Õå³Õ³ÏÇó áõ ÏáÝý»ïÝ»ñÇó,
ÙïáíÇ ½³Ûñ³ó³ áõ ½³ñÙ³ó³ ³Ûë ï³-
ñûñÇÝ³Ï áõ ³ÝûñÇÝ³Ï ³ßË³ñÑÇ íñ³ áõ
ÇÝÓ íñ³ ½³ñÙ³ó³, ù³ÛÉ»óÇ ÙïáíÇ áõ
ÙïáíÇ Ñ³ë³ Ï³ÙáõñçÝ»ñÇÝ, ÑÇß»óñÇ
ÇÝÓ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù, áñ Ýñ³Ýù ÝÙ³Ý »Ý
ÑÕÇ Ï³Ý³Ýó, Ååï³óÇ, ó³ÝÏ³ó³
Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ÉÇÝ»É, ÁÝÏÝ»É ³ÝÏáÕÝáõó
ÇëÏ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³Ýë ÇëÏ³Ï³Ý ×ÇãÇó...
Ó»éù»ñë Çñ»Ýù Çñ»Ýó ß³ñÅí»óÇÝ ¹»åÇ
áñáí³ÛÝë áõ Ñ³ñÙ³ñ ï»Õ³íáñí»óÇÝ
³ÛÝï»Õ...Í³ñ³í ¿Ç, ÙïáíÇ ù³ÙÇÝ ÁÙ-
å»óÇ, Í³ñ³íë Ñ³·» ó³í, ½·³óÇ, áñ Ïáõ-
½»Ç ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÇÝ ï»ëÝ»É, Ýñ³Ý áõÙ
÷Ýïñ»Éáõ áõ ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹áõñë »Ï³
ï³ÝÇó (ÙïáíÇ) áõ ÙïùÇë ×³Ý³å³ñÑÁ
ÏáñóñÇ: ÐÇÙ³ Ñ³ëï³ï ·Çï»Ù, áñ
ÙÇ³ÛÝ Ý³ ·ÇïÇ ³ÛÝ ³ÝáõÝÁ, áñ »ë »Ù
÷ÝïñáõÙ, μ³Ûó ³ÛÉ¨ë áõÅ³ëå³é »Ù áõ
×³Ý³å³ñÑë ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ³Ý½áñ... ï»-
ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕáÃùÁ ³ñóáõÝùÇ å»ë ë³Ñ»ó
³ãù»ñÇóë áõ ³Ûï»ñë Í³Ýñ³ó³Ý áõ ³Û-
ï»ñë ×³ù»óÇÝ ·»ñÑ³ë³Í Ï³ñÙÇñ
ËÝÓáñÇ ÝÙ³Ý áõ ³ñóáõÝùÝ»ñë  Ñáë»óÇÝ
¹»åÇ ßáõñÃ»ñë áõ ³ñóáõÝùÝ»ñÇë Ñ»ï
³ÕáÃùÁ Éóí»ó ßáõñÃ»ñÇóë Ý»ñë...
·ï³³³³³³³³³, μÕ³í»ó Ñá·Çë, áõ
Ó³Ë ³÷ë áõÅ·ÇÝ ë»ÕÙ»óÇ, í³Ë»ÝáõÙ
¿Ç, Ã» »Ã» μ³ó»Ù, ·ï³Íë ÏóÝ¹Ç... ³ÛÝ-
ù³Ý áõÅ»Õ ë»ÕÙ»óÇ ³÷ë, áñ áõß³·Ý³ó
ÁÝÏ³ áõ ù³ÙÇÝ ÇÝÓ ·ñÏ»ó áõ ù³ÙÇÝ Ï»ë-
·Çß»ñ³ÛÇÝ ×»åÁÝÃ³óÇ å»ë ÇÝÓ ÇÙ ï³Ý
Ùáï Ñ³ëóñ»ó, Ñ»ïá ¿É ³ë³ó, Ã»` ¿É ïáõÝ
ã»Ù ÙïÝÇ, ÏÝ»ñ»ë, ß³ï »Ù ßï³åáõÙ,
·áñÍ»ñ ß³ï áõÝ»Ù, áõ  ÇÝÓ ßåñï»ó å³-
ïáõÑ³ÝÇó Ý»ñë... ÁÝÏ³ ³ÝÏáÕÝáõë Ù»ç,
·ñÏ»óÇ ù»½, êºð ÆØ,  áñ ÇÙ μ³ó³Ï³-
ÛáõÃÛáõÝÇó ³Ýï»ÕÛ³Ï Ñ³Ý·Çëï ùÝ³Í
¿Çñ, Ñ»ïá ÇÙ áõ ùá Ó»éù»ñáí áñáí³ÛÝë
·ñÏ»óÇ áõ Ó³Ë ³÷ë ³ñ¹»Ý Ñ³Ù³ñÓ³-
Ïáñ»Ý μ³ó»óÇ... ÷áùñÇÏ ÙÇ ½³ïÇÏ
¹áõñë í³½»ó áõ ëÏë»ó ßñç»É áñáí³ÛÝÇë
íñ³Ûáí... Ååï³óÇ áõ ¹áõ áã ï»ë³ñ áõ áã
¿É Ñ³ëÏ³ó³ñ ÅåÇïë... ³Ëñ »ë ·ï»É
¿Ç.... ·ï»É ¿Ç Ýñ³ ³ÝáõÝÁ... ëáõñ Í³Ïáó
½·³óÇ áñáí³ÛÝÇë Ù»ç, Ý³ ¿ñ, »ñ¨Ç áõ-
½áõÙ ¿ñ ÇÝÓ Çñ ³é³çÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ-
ÛáõÝÁ  Ñ³ÛïÝ»É, »ñ¨Ç áõ½áõÙ ¿ñ ³ë»É, áñ
·áÑ ¿ Ù»ñ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÇó,
»ñ¨Ç... ·áõó»... Ç±Ýã ÇÙ³Ý³Ù... ³Ù»Ý ¹»å-
ùáõÙ Ååï³óÇÝù Çñ³ñ, áõ »ë ù»½ Ååï³-
óÇ, Ñ»ïá Ï³ñáï³Í Ñ³Ùμáõñ»óÇ ù»½, áñ
ÇÙ ßáõñÃ»ñÇ Ù»ç Éóí³Í ï»ñáõÝ³Ï³Ý ³-
ÕáÃùÁ ùá Ù»ç ÉóíÇ...

ÊÝ¹³ó ëÇñïë, ÏÍÏí»ó ï³ñûñÇÝ³Ï
»ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÇó áõ ÙÇïùë ßßÝç³ó.

- ÆÝã É³í ¿, áñ ¹áõ Ï³ë ÇÝã-áñ ï»Õ áõ
Ù»Ýù ÙÇ ûñ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå»Ýù... áõ ¹áõ
åÇïÇ Ï³Ýã»ë ÇÝÓ` Ù³³³³³³³³
³Ù.....

անունը` կինեթաՍ 
Սաթենիկ Խաչատրյան
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Մհեր Բեյլերյանի « Վերջին օրը» պատմ-
վածքների ժողովածուն հեղինակի առաջին
գիրքն է, որի մեջ ամփոփված է ինը պատմ-
վածք: Պատմվածքներից յուրաքանչյուրն ու-
նի արտասովոր, ինչ-որ տեղ նաև
խորհրդավոր վերնագիր («Արտաքին խա-
վարի ստվերները», «Մղձավանջ», «Իմ ար-
յունը» և այլն), որից շատ դժվար է կռահել,
թե ինչի մասին է պատմվածքը: Դրանց
բնորոշ են հետգրությունները, որոնք ա-
ռանցքային դեր են կատարում պատմվածք-
ների գաղափարը ամբողջացնելու համար,
երբեմն էլ ծառայում են որպես վերջաբան:

Պատմվածքներից շատերի գործողութ-
յունները կատարվում են կիրակի օրը: Մհեր
Բեյլերյանը իր համառոտ ինքնակենսագրա-
կանում գրել է. «Ծնվել եմ 1977-ին, կիրակի
օրը: Անձրևոտ ախմախ օր էր. էսօրվա պես
հիշում եմ»1: Փաստորեն կիրակին հեղինա-
կի համար կենսագրական փաստ է, որ
պատմվածքներում դառնում է որոշակի ի-
մաստային ծանրաբեռնվածություն, ժամա-
նակային- օրացուցային միավոր:
« Տեսանկյուն» պատմվածքում կիրակին
խորհրդանշում է հեղինակի կյանքի մեկ-
նարկը, նրա ընթացքը, որից ինքը առանձ-
նապես գոհ չէ. «Ծնվում ես 13 ժամից,
ապրիլի 3-ին` կիրակի օը: Հանգստյան օրն
ես ծնվում, որ հետո հանգիստ չունենաս: Ե-
ղանակն անձրևոտ, ախմախ բան ա լինելու`
կյանքիդ պես»2: Իսկ «Անհետ կորած օրա-
գիր» պատմվածքում կիրակի օրվա վերոնշ-
յալ խորհուրդը ընդհանրական է դառնում
ողջ մարդկության համար. կիրակին Աստ-
ծու հանգստյան օրն է, այն չի ավարտվում
և մարդկային կյանքի անվերջ շարունա-
կության սկիզբն է: Սկիզբ, որի ծանրությու-
նից մարդիկ հանգիստ չունեն: 

Վերոնշյալ պատմվածքն ամբողջութ-
յամբ բողոք է բախտը փոխելու անկարո-
ղության դեմ, գրված է խոսակցական
լեզվով, ինչն ավելի զգալի է դարձնում հե-
ղինակի զայրույթի չափը: Պատմվածքը
գրված է օրագրի ձևով և ընդգրկում է հերո-
սի մեկ շաբաթյա գրառումները: Յուրաքանչ-
յուր օրվա իրադարձությունները
նկարագրելուց առաջ հեղինակը հիշում է,
թե շաբաթվա այդ համապատասխան օրն
Աստված ինչ է ստեղծել երկրի վրա: Նա թե-
րություններ ու հակասություններ է գտնում
Աստծո գործերում և զայրանում է մարդ-
կանց դեմ, որ չեն համարձակվում քննել
դրանք (նույն քննադատական մոտեցումը
կա «Արտաքին խավարի ստվերներ» եր-
կում): «Իմ արյունը», « Տեսանկյուն», «Ան-
հետ կորած օրագիր» պատմվածքներում
հեղինակը նույնանում է հերոսին, ով ունի
ինքնահաշտեցման խնդիր: Նա անհաշտ
պայքար է մղում մերթ սեփական Ես-ի ու
արյան, մերթ`  հոգու, մահվան ու բախտի
դեմ և, ի վերջո, պարտություն կրում:

«Իմ արյունը» պատմվածքում յուրօրի-
նակ կոնֆլիկտ է ստեղծված հեղինակի և
իր արյան միջև: Արյունն այստեղ հեղինակի
գենետիկ ֆոնդն է, որը պարունակում է նրա
ցեղի մասին եղած ողջ հիշողությունը: Ժա-
ռանգականությամբ է պայմանավորված հե-
ղինակի ինքնությունը: Թեև նա փորձում է
ազատվել իր արյունից (այսինքն` փորձում է
փոխել իր բնավորության գծերը, հրաժար-
վել սովորություններից), դրության տերը և
թելադրողը կրկին արյունն է մնում. « Դու իմ
ստրուկն ես,-գրել էր արյունս,- կարդա իմ
անուններն ու խոնարհվիր»3: Իսկ երբ ար-
յունը լքում է հերոսին, դառնում է «անար-
յուն, սառը հայվան»: 

Իսկ « Տեսանկյունում» հերոսի գեր ես-ը
պարբերաբար հետապնդում է իրեն, ստի-
պում տառապել, որ մարդ դառնա, հրեշ-
տակների կողմից պատվի արժանանա.
«…պիտի արագացված տեմպերով տառա-
պես, թե չէ` կմնաս անուղեղ հայվան»: Իսկ
հերոսի հոգին այդ անտանելի ճնշմանը չի
դիմանում, օրերով կորչում է, գնում Տիբեթ`
հանգստանալու: Այսինքն` մարդկային գեր
ես-ի պահանջները բավարարելը դարձնում
է նրան հանգամանքների գերին, ոտնահա-
րում բնական լինելու իրավունքը: Իսկ դրա-
նից առաջնահերթ տուժում է հոգեկան
աշխարհը. այն կա ՛մ փոքրանում է, կա ՛մ
դառնում ախտահարված, ոչ կայուն: Դրան
հաջորդում է վաղաժամ ծերացումը, որը
պատմվածքում արտահայտվում է հերոսի և
մի անծանոթ ծերունու հակադրությամբ, որի
ոտքը չարամտորեն տրորում է: Ծերունին ու
հերոսը տեղափոխվում են մի կիսավեր
տուն, որը, ըստ էության, այլ չափումների

տարածություն-աշխարհ է, քանի որ ծերու-
նին այնտեղ երիտասարդ է երևում, իսկ հե-
ղինակը` ընդհանրապես չի երևում:
Ծերունու երիտասարդ տեսքը պայմանա-
վորված է նոր հոգու գոյության կերպով`
երիտասարդությամբ, իսկ հեղինակի ան-
տեսանելի դառնալը կապված է նրա` հոգի
չունենալու հանգամանքի հետ: 

«Անհետ կորած օրագիր» պատմված-
քում, պատկերելով իր իսկ վերածնունդը,
աշխարհ է գալիս նոր հոգով, առանց հիշո-
ղությունների, բայց հին բախտով: Հասկա-
նալի է, որ հեղինակին ամենաշատը
անհանգստացնում է բախտի խնդիրը: Նրա
համոզմամբ բախտը որոշիչ դեր է խաղում
մարդկանց կյանքում, և դրա փոփոխման
հնարավորությանը հավատ չի ընծայում:
Դա է անմիջական պատճառը, որ « Ձեռքե-
րը գրպաններում» պատմվածքի մեջ հերո-
սը ներքուստ այնքան կաշկանդված ու
աննախաձեռնող է դառնում, որ դա արտա-
հայտվում է անգամ արտաքին կեցվածքի
վրա` ձեռքերը գրպաններից չի հանում:
Պատմվածքը հիշեցնում է հոգեբանական
թեստ. գործողությունների կատարման փո-
խարեն ներկայացվում են դրանց հնարա-
վոր տարբերակները. «Ի՞նչ կարող էի ասել.
ա. Ողջ կյանքում փնտրել եմ քեզ, բ. Բայց
լավ կլիներ` չհանդիպեինք, գ. Որովհետև
արդեն ուշ է»4: Հերոսը, թեև ներքին ցան-
կություն ունի եղած տարբերակներից որևէ
մեկի համաձայն գործելու, բայց ձեռնպահ է
մնում` ապավինելով դեպքերի ինքնուրույն
զարգացմանը: Սակայն օրվա` իբրև առան-
ձին ժամանակային միավորի ավարտը` իր
չստացված դեպքերով, հույս է ներշնչում հե-
րոսին, որ հաջորդը այդպիսին չի լինելու.
«Սա միայն մեկ օրվա վերջն է»5:

« Վերջին օրը», « Տիեզերք», « Շոգեքար-
շը» պատմվածքներում հեղինակը հերոսնե-
րին չի նույնանում: Նա ուղղակի պատմող է:
Մնացած պատմվածքները շարադրված են
առաջին դեմքով, որոնցում ակնհայտ է
գրող-անհատի կյանքի դրաման, պատմութ-
յունը, ցանկություններն ու խնդիրները, բա-
ցի «Արտաքին խավարի ստվերներ»
պատմվածքից, որի թեման քառասուն ման-
կանց ջարդն է Բեթղեհեմում ( Մատթ. 2: 16-
18): Մատթեոսի Ավետարանի հիման վրա
տարբեր ժամանակներում ստեղծվել է պա-
րականոն գրականություն: Ապոկրիֆների
տարրեր ունի նաև Մհեր Բեյլերյանի պատմ-
վածքը: Պատմությունը նա ներկայացնում է
կոտորված մանուկներից մեկի հոր անու-
նից, ով իր զավակի մահվան վրեժը պատ-
րաստվում է Հովսեփի որդուց առնել, քանի
որ գտնում է` կոտորածի մեղավորը Հով-
սեփն է, ով, իմանալով գալիք փորձանքը,
փախել էր Եգիպտոս և փրկելու համար իր
զավակի կյանքը, վտանգի տակ էր դրել
մյուսներինը: Սակայն ինչ-ինչ պատճառնե-
րով հերոսը չի կարողանում սպանել փոք-
րիկ Հիսուսին: Նա որդեգրում է ջարդից
մազապուրծ եղած միակ մանկանը, անվա-
նում Հուդա և տեղափոխ վում Իսկարիովտ:
Եթե հաշվի առնենք Հուդա Իսկարիովտա-
ցու հետագա մատնությունը, ապա պատմ-
վածքի նմանատիպ հանգուցալուծմամբ էլ
ավելի է ընդգծվել վրեժի և արդար դատաս-
տանի գաղափարը: « Շոգեքարշը» պատմ-
վածքը ամենածավալուն և թերևս
ամենաուշագրավն է` իր բազմաբարդ սիմ-
վոլիկ շերտերով: Շոգեքարշը պատմվածքի
գլխավոր սիմվոլն է և խորհրդանշում է
կյանքը: Մյուս կողմից` շոգեքարշը կարելի է
համարել սիմվոլների մի ամբողջ համա-
կարգ, քանի որ խորհրդանշում է երկրային
կյանքը` որպես զուգահեռ աշխարհների
հետ միաժամանակ գոյություն ունեցող, սա-
կայն նրանցից մեկուսացած, առանձին գոր-
ծող ինքնակա աշխարհ` իր
բաղադրիչներով: Թեև այս պատմվածքում
կիրակի օրը` որպես խորհրդանիշ, առկա չէ,

սակայն շոգեքարշի «մենակ-մենակ, տխուր-
տխուր» անվերջանալի ընթացքը արտա-
հայտում է կիրակի օրվա նույն խորհուրդը:

Շոգեքարշը մխրճվում է մշուշի մեջ, և
նրանից դուրս գտնվող աշխարհը դառնում
է «միագույն-համասեռ», «աներանգ-տձև».
այսինքն` այնկողմային աշխարհի գոյութ-
յունն ու նրա ձևը անհայտ է մարդկանց (այս
դեպքում` վագոնաբնակներին): Մշուշը կամ
մուժը խորհրդանշում է հենց այդ անորո-
շությունը, իսկ երբեմն հանդես է գալիս որ-
պես մարդկային ուղեղի անգիտակցական
տիրույթ. « Մուժը ոչինչ չի մտածում: Նա
քնած է», « Գուցե ես չկա՞մ: Կամ` կամ, բայց
ոչ որպես մշուշ, մուժ կամ մառախուղ, այլ
ասենք` գողտրիկ ճերմակ ամպ»6:

Մուժի պես անթվաճանաչ ծերունու և իր
պառավ կնոջ կյանքի միակ կոնֆլիկտը ի-
րենց երեխաների անունները մոռանալն է:
Ամեն անգամ ծերունու և պառավի մասին
խոսելիս հեղինակը նրբորեն ակնարկում է,
որ նրանք հայացքն անընդհատ ուղղում են
մշուշին. այսինքն` իրականությունը չեն գի-
տակցում. «Ի՞նչ կարող է մտածել նա` ժամա-
նակից դուրս թռած մարդը»7: 

Մնացած վագոնաբնակները, որոնք ժա-
մանակի ընթացքում զգում են իրենց ուղևո-
րության անիմաստությունը, փորձում են
իմաստավորել, կարճել գնացքում անցկաց-
վող իրենց ժամանակը: Այդպես բարետես
երիտասարդն ու ամոթխած կինն իրար
նկատում և սկսում են զրուցել` «ժամանակի
անիմաստության կսկիծից և գնացքում մե-
կընդմիշտ մնալու սարսափից» դրդված:
Կովերը պատկերված են` ժամանակի զգա-
ցողությունը կորցրած էակներ, որոնց գո-
յությունը սովորություն է: Ժամանակի
զգացողություն ունեցող կերպարները օժտ-
ված են գիտակցությամբ, իսկ այդ զգացո-
ղությունը կորցրածները անգիտակից են:
Հետևաբար պատմվածքում ժամանակը գի-
տակցության խորհրդանիշն է:

Երեք ուսանողները տարբեր տրամադ-
րությունների կրողներ են: Նրանք միևնույն
երևույթին տարբեր կերպ են արձագանքում,
տարբերվում են փաստերին տված գնահա-
տականով: Պատահական չէ, որ հեղինակը
անուններ չի տվել նրանց, քանի որ ընդ-
հանրական կերպարներ են և ներկայաց-
նում են գոյություն ունեցող չորս
հոգեբանական տիպերը` առաջինը ֆլեգմա-
տիկ է («…բնույթով խոհածող տեսաբան է,
բանական ուսանող»), երկրորդը և՛ մելան-
խոլիկ է, և՛ խոլերիկ («…զգացմունքային-
հուզական, դյուրագրգիռ-բորբոքված»),
երրորդը` սանգվինիկ («…վճռական-կամա-
յին է` մշտապես որևէ բան անելու ցանկութ-
յամբ տոգորված»):

Կոնֆլիկտը ուրվագծվում է այն պահին,
երբ վագոնները անջատվում են շոգեքարշից:
Պատմվածքի հերոսները բախվում են գոյութ-
յան խնդրին և սահմանային վիճակում դի-
մում ծայրահեղ քայլերի. պարկեշտ Թամարը
ջնջում է անպարկեշտ արտահայտությունը,
ծերունին օգտագործում է թերթը զուգարա-
նում, պառավը հիշում է ավագ որդու անունը,
խոհարարը սկսում է խոսել և այլն:

Պատմվածքում առանցքային դեր են
խաղում նաև խորհրդանշական վեց և երեք
թվերը: Վթարը տեղի է ունենում 6-ն անց 66
րոպեին, իսկ դրանից մի քանի օր և 3 րոպե
անց բոլորը միաժամանակ արթնանում են:
Վերակենդանացնելով հերոսներին` հեղի-
նակը առաջ է քաշում կյանքի անվերջ
շարունակության և վերածնության գաղա-
փարը, ընդ որում, հերոսները վերադառնում
են իրենց հին կյանքին` միևնույն կարգավի-
ճակով: Միայն կովերն են սկսում գիտակ-
ցել իրենց գոյությունը, բայց ավելի խելոք
չեն դառնում:

Մ. Բեյլերյանի պատկերած շոգեքարշ-
աշխարհը ինքնակա, ինքնակառավարվող
աշխարհ է: Համենայն դեպս, պատմված-

քում անգամ չի ակնարկվում նախախ-
նամության մասին: Բացի այդ, ժխտվում է
անդրշիրիմյան ճակատագիրը:

Սիմվոլային նման բազմաշերտություն
կարելի է տեսնել Խ. Կորտասարի պատմ-
վածքներում: Եթե դրանք փորձենք ընկալել
ու մեկնել ուղղակի, գրեթե ոչինչ չենք հաս-
կանա: Խ. Կորտասարի արձակում առօրյա-
կենցաղային կա՛մ շատ հասարակ, կա՛մ շատ
արտասովոր միջադեպերը խորհրդանշա-
կան արժեք են ստանում` նոր մեկնաբա-
նությունների հնարավորություն տալով:
Ըստ իս, Կորտասարի «Ավտոբուս» ու Մ.
Բեյլերյանի « Շոգեքարշը» պատմվածքները
որոշ ընդհանրություններ ունեն: Մասնավո-
րապես այն, որ երկուսում էլ կյանքի և նրա
ընթացքի խորհրդանիշներ են փոխադրա-
միջոցները` ավտոբուսն ու գնացքը: Թեև
թեման նույնն է, պատմվածքներում առկա է
գաղափարական տարբերություն: Եթե «Ավ-
տոբուս» պատմվածքում մարդիկ իրենց
կյանքը սկսում են ավտոբուս բարձրանալով
և այն ավարտում` համապատասխան կան-
գառում իջնելով, « Շոգեքարշում» կյանքը չի
ընդհատվում, այն անվերջ կրկնվում է նույ-
նությամբ: «Ավտոբուսում» բախում է տեղի
ունենում հին և նոր սերնդի միջև: Բոլորից
տարբերվող Կլարան և պատանին, ընդ-
հանրություններ գտնելով, մտերմանում են
իրար հետ` արժևորելով իրենց ընթացքը
ավտոբուսում: Իսկ « Շոգեքարշում» մարդը
բախվում է կյանքն իմաստավորելու իր ան-
զոր զգացմանը, որն էլ բխում է սեփական
գոյության գիտակցությունից:

Եթե « Շոգեքարշում» առաջ է քաշվում
վերածնության գաղափարը և ժխտվում
անդրշիրիմյան ճակատագիրը, ապա « Տիե-
զերքը» պատմվածքում, երբ հերոսին
հափշտակում է մահը, վերջինս հայտնվում
է Բուլղարիայում, այսինքն` հանդերձյալ աշ-
խարհում, որից հետո այլևս հնարավորութ-
յուն չի ունենում քայլելու, այսինքն` ապրելու:
Իսկ «Մղձավանջ» պատմվածքում ար-
ծարծվում է մարդու` զուգահեռ կյանքերով
ապրելու տեսակետը: Այդ կյանքերի միջև
անցումը աննկատ է, և մեկի մասին հիշո-
ղությունը մյուսում աղճատվում է, ուստի
հաճախ ասոցացվում է աղոտ հիշվող երա-
զի հետ: Պատահական չէ, որ « Տիեզերքը»
պատմվածքը սկսվում և ավարտվում է նույն
հռետորական հարցով. «Ինչո՞ւ է տիեզերքը
լռում: Տիեզերք, ինչո՞ւ ես լռում»: Հեղինակը,
գտնվելով կյանքի և մահվան առեղծվածը
բացահայտելու ճանապարհին, պատմ-
վածքներում փորձել է բոլոր հնարավոր
տարբերակներով մեկնել այդ առեղծվածը:
Սակայն որոշակի ընդհանրացումների
չհասնելով` այդ տեսակետները թողել է
վարկածային մակարդակի վրա:

Մհեր Բեյլերյանի պատմվածքները ա-
ռաջին հայացքից կարող են անհասկանալի
թվալ, ինչը ստիպում է ընթերցողին վերըն-
թերցել պատմվածքը, մտածել դրա շուրջ և
պարզաբանել, թե ինչ է ցանկացել հեղի-
նակն ասել իր ստեղծագործությամբ: Ընդ-
հանրացնելով կարելի է ասել, որ
Բեյլերյանը իր կիրակնօրյա պատմվածքնե-
րում ընդգծել է այն պարադոքսալ միտքը,
ըստ որի ամենաանիմաստ բանը կյանքի
մեջ իմաստ փնտրելն է:

Պատմվածքներում անկհայտ է հեղինա-
կի զայրույթը մարդկային անկատար կյան-
քի հանդեպ, բայց ընդվզումը` որպես այդ
կյանքը ինչ-որ կերպ փոխելու պատրաս-
տակամություն, խիստ պակասում է նրան:
Իր ծայրահեղ կասկածամտության ու հոռե-
տեսության պատճառը համարում է
դժբախտ սերը, սոցիալ-տնտեսական ծանր
կացությունը, կյանքի անիմաստությունն ու
հայի բախտը: Միևնույն ժամանակ ծաղրում
ու գաղափարապես մերժում է անմխիթար
վիճակում գտնվողների ցուցաբերած ան-
հիմն լավատեսությունը: Գուցե լավատե-
սությունը լավագույն միջոցը չէ` այդ ամենը
հաղթահարելու, բայց հեղինակն իր հերթին
իրավիճակից ելք փնտրելու նախաձեռնութ-
յամբ այդպես էլ հանդես չի գալիս, և այս
պատմվածքներում նրան անհանգստացնող
հարցերը պասիվ դժգոհության շրջանակից
վեր չեն բարձրանում: 

----------------------
1 Բեյլերյան Մ.,Սկյութների ստվերները,Ե.,2007:
2 Բեյլերյան Մ.,Վերջին օրը,Ե.,2002,էջ 14:
3 Նույն տեղը:
4 Նույն տեղը,էջ 54
5 Նույն տեղը,էջ 55
6 Նույն տեղը,էջ 42:
7 Նույն տեղը,էջ 41

Ան նա Մի կո յան

Մ հեր Բեյ լեր յան. 
«կի րակ նօր յա 

պատմ վածք ներ»
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Æ ñ»Ýó Ñ³ñ Ù³ ñ³ í»ï Ç ßáï ÝáõÏ Ý» -
ñÇÝ Ýëï³Íª ÙÇ ÉÇá Ý³ íáñ ³Õ ù³ï Ý»ñ
ÉëáõÙ »Ý »ñÏ ñÇ ï» ñ» ñÇ » ÉáõÛÃ Ý» ñÁ ¨
Ñáõ ë³í ñ»å, Ñáõ ë³ Ë³μ ïÝùáõÙ ó³ íÇó£

§² Ï³Ý ç³ Éáõñ » Õ»ù, Ñ³ñ ·³ñ Å³Ý
³Õ ù³ï Ý»ñ, Ó»½ ëå³ë íáõÙ »Ý Ýáñ Ñ³ -
×» ÉÇ ³ Ý³ÏÝ Ï³É Ý»ñ, Ó»ñ ³Ûë ï³Õï -
Ï³ ÉÇ ÏÛ³Ý ùÇÝ Ï÷á Ë³ ñÇ Ý»Ý Ýáñ
Éáõ ë³ íáñ û ñ»ñ, ¨  Ó»ñ ÏÛ³Ý ùÁ ßáõ ïáí
ÏÉ³ í³ Ý³¦£

ÆÝÓ ³ ëáõÙ »Ýª ÝÛ³ñ ¹»ñ¹ Ãáõ É³ó ñáõ,
ÙÇïù¹ Ñ³Ý·ë ï³ó ñáõ ¨ Ó³Û Ý³ í³ñ -
ÅáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí ÙÇ ½μ³Õ íÇñ. ¹³ ³ÝÝ -
å³ ï³Ï å³Û ù³ñ ¿£ ê³ Ï³ÛÝ »ë
ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ »Ù ÙÇïùë ï³ Ý»É ³ÛÝ -
ï»Õ, áñ ï»Õ ÇÝÓ Ï¹Ç Ù³ íá ñ»Ý Çμñ¨ Ç -
ñ»Ýó ³½ ·³Ï óÇ, ³ÛÉ áã Ã» Ñ»ñ Ã³ Ï³Ý
Ñ³ ×³ Ëáñ ¹Ç£ ´³Ûó »ë ³ãùë ã»Ù ÏïñáõÙ
μÇ½ Ý» ëÇ Ëáñ ù» ñÁ Ã³ ÷³Ý ó³Í ¨ áõ Õ»Õ -
Ý» ñÁ ÙÃ³· Ý³Í ³Û¹ ·Ç ß³Ý· Õ» ñÇó£
ØÇßï Ùï³ Ñá· íáõÙ »Ùª »±ñμ  ¿ Ù»ñ Åá -
Õáíñ ¹Ç áõ Õ»Õ Ý» ñÇó Å³Ý ·Á Ã³÷ í» Éáõ,
áñ Ýñ³Ýù Ùï³ Í»Ý ëá íá ñ³ Ï³Ý Ù³ñ¹ -
Ï³Ýó ÝÙ³Ý£ êÇñïë ³ ñ³· ¿ μ³ μ³ -
ËáõÙ, Ù³ñÙ Ýáíë ëñëé³ó ÝáÕ ù³ ÙÇ ¿
³Ýó ÝáõÙ, ³ ï³Ù Ý»ñë ÝáõÛÝ å»ë ëÏëáõÙ
»Ý ïÑ³ ×á ñ»Ý ëñëé³É ¨ ³Ý Ñ³ë Ï³ Ý³ ÉÇ
áõ μáõÃ ÙÇ ó³í ¿ Ã³ ÷³Ý óáõÙ Ù³ñ ÙÇÝë£

¶³ Õ³ ÷³ñ Ý»ñ, Éáõ ë³ íáñ Ùïù»ñ,
ÏÛ³Ý ùÇ û ñ»Ýù Ý»ñ, Ñ³Û ñ» Ý³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝ,
μ³ ñá Û³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ, í³Ë, Ñáõ ë³ Ñ³ -
ïáõÃ ÛáõÝ. ³Ûë ³ Ù»ÝÝ ÇÝÓ Ñ³ Ù³ñ ³Ý -
ï³ Ý» ÉÇ ¿ ¹³ñ Ó»É ¨ çÕ³Ó ·áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¿
Ñ³Ý ·»ó ÝáõÙ£ öáÕ Ï³ å³ íáñ å³ß ïáÝ -
Û³ Ý» ñÁ ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ »Ý Ëá ë»É, ×³ é»ñ
³ ë»É£ Üñ³Ýó É³ í³ ï» ë³ Ï³Ý Ñáñ ¹áñ -
Ý»ñÝ áõ Ëáë ïáõÙ Ý»ñÝ ³ÛÝ ù³Ý ³ ÝÇ -
Ù³ëï »Ý ¹³ñ Ó»É, áñ Ù³ Ñ³ óáõ

³½ ¹» óáõÃ ÛáõÝ »Ý áõ Ý» ÝáõÙ ÇÙ ·Ç ï³Ï -
óáõÃ Û³Ý íñ³£ Üß³ Ý³ íáñ ¹Ç ½³Û Ý»ñ Ý» -
ñÇ Ùáï Ï³ ñ³Í Ç ñ»Ýó Ýñμ³ ×³ ß³Ï
Ïáëï ÛáõÙ Ý» ñÁ Ñ³ ·³Íª ³Û¹ Ññ»ß Ý» ñÁ
ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ »Ý Ç ñ»Ýó μ³ é³ ï³ ñ³÷ -
Ý» ñáí, Å³Ù Ï» ï³Ýó ¹» Õ³ Ñ³ μ» ñáí Ãáõ -
Ý³ íá ñ»É Ù³ñ¹ Ï³Ýó ¿áõÃ Ûáõ ÝÁª Ý» ï» Éáí
Ýñ³Ýó ³Ý Ñáõ ëáõÃ Û³Ý ×Ç ñ³Ý Ý» ñÁ,
ãÑ³ß í³Í ³Ý ×³ ñ³ ÏáõÃ ÛáõÝÝ áõ μ³½ Ù³ -
ÃÇí ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ£ º ÉáõÛÃÝ ÁÝ¹ -
Ñ³ ïáõÙ ¿ Ýñ³Ý óÇó ÙÇ å³ ñáÝ,
ÙÇç Ý³ ¹³ñ Û³Ý Ã³ Ã³ ñ³ Ï»ñå μéÝ³ -
å»ï-¹» ÙáÏ ñ³ ïÇ Ññ³ Ù³ Ûá Õ³ Ï³Ý
Ó³Û Ýáí ¹Ç ÙáõÙ ¿ ÷áùñ Ññ³ å³ ñ³ ÏáõÙ
Ñ³ í³ù í³Í, ³Ù é³Ý ï³ åÇó áõ Å³ë -
å³é áõ Ñá· Ý³Í Ù³ñ¹ Ï³Ýó. §Ð³ñ ·» ÉÇ
Åá Õá íáõñ¹, ëïÇå í³Í »Ýù Ù»Ï Å³ Ùáí
ÁÝ¹ Ñ³ ï»É Ù»ñ » ÉáõÛÃ Ý» ñÁ, ù³ ÝÇ áñ
ù³Õ ó³Í »Ýù ¨ ·ÝáõÙ »Ýù ×³ß Ç£ ÆëÏ
¹áõù ÙÝ³ ó»ù ³Ûë ï»Õ ¨ ½Ù³ÛÉ í»ù
μÝáõÃ Û³Ý Ññ³ ß³ ÉÇù Ý» ñáí£ Æ ¹»å, Ù»ñ
Ù³ñ ¹³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ Ñ³Û ñ» Ý³ ëÇ ñáõÃ -
ÛáõÝÝ ³ÛÝ ù³Ý Ù»Í ¿, áñ ÝáõÛ ÝÇëÏ Ã³ß -
ÏÇ Ý³Ï Ý»ñ »Ýù ¹ñ»É μ» Ù³ Ñ³ñ Ã³ ÏÇ
»½ ñÇÝ£ ì»ñó ñ»ù ¨ Ï³ ñáÕ »ù ëñμ»É Ó»ñ
ùñïÝ³Í ×³ Ï³ïÝ áõ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ, ÇÝ ãá±õ
áã, Ï³ ñáÕ »ù û· ï³ ·áñ Í»É Ý³¨ áñ å»ë
Ñá í³ Ýáó£ ¸» É³í, ë» Õ³ÝÝ ³ñ ¹»Ý
å³ï ñ³ëï ¿, Ù»Ýù å»ïù ¿ Å³ Ù³ Ý³ -
Ï³ íá ñ³ å»ë Ñ» é³ Ý³Ýù¦£

…ä³ ñáÝ Ý» ñÁ Ñ» é³ ó³Ý ÇÝù Ý³íë -
ï³Ñ áõ Ñ³Õ Ã³ Ï³Ý ù³Û É» ñáíª Ë÷ßï» -
Éáõ Ç ñ»Ýó ëå³ ëáÕ ×áË Ï» ñ³ Ïáõñ Ý» ñÁ£
Ø³ñ ¹ÇÏ Éáõé ¿ÇÝ£ ²Ý ëá íáñ ¿ñ ¨ ï³ ñû -
ñÇ Ý³Ï, áñ Éáõé ¿Ç Ý³¨ »ë, μ³Ûó Ñ³ë Ï³ -
ÝáõÙ ¿Ç Ýñ³Ýó ÉéáõÃ Û³Ý å³ï ×³ éÁ.
Ýñ³Ýù áõÕ Õ³ ÏÇ Ù³ Ñ³ óáõ Ñá· Ý»É ¿ÇÝª
ÙÇÙ Û³Ýó Ñ»ï Ç ñ»Ýó åñáμ É»Ù Ý» ñÇ áõ

³Ý í»ñ ç³ Ý³ ÉÇ å³ñï ù» ñÇ ¨ μ³Ý Ï» ñÇ
ïá Ïáë Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ Ëá ë» Éáõó£ Üñ³Ýù
Ý³ ËÁÝï ñáõÙ ¿ÇÝ Éé»É ¨ Ùï³ Í»É£ ¸³
³ í» ÉÇ û· ï³ Ï³ñ ¿ñª Ç ñ»Ýó Ñá· ë³ Ë»Õ¹
íÇ ×³ ÏÇó »É Ý» Éáí£ ´á Éá ñÇÝ ÃíáõÙ ¿ñ, áñ
ßáõ ïáí Ñ»Õ Óáõ ÏÇ Ï³ ÷³ ñÇ ãÁ Ïμ³ ó»Ý, ̈
ÙÇ ùÇã û¹ ÏË³ Õ³£ ²Û¹ ³Ý ï³ Ý» ÉÇ ³ -
Ýá ñáß ÉéáõÃ Ûáõ ÝÁ Ë³Ë ïáõÙ ¿ÇÝ μ³½ -
Ù³ ÃÇí Ù» ù» Ý³ Ý» ñÇ ß³ñ ÅÇã Ý» ñÇ
ï³ ñ³ ï» ë³Ï Ó³Û Ý» ñÁ£ Ø³ñ ¹ÇÏ Ñá· -
Ý³Í, Ï³ñ Í»ë í»ñ çÇÝ ÑáõÛ ëáí, Ý³ ÛáõÙ
¿ÇÝ ³ é³ç£ ÂíáõÙ ¿ñª ëå³ ëáõÙ ¿ÇÝ ÐÇ -
ëáõ ëÇ »ñÏ ñáñ¹ ·³Éëï Û³ ÝÁ£ 

Ê³é ÝÇ ËáõéÝ, áõ Õ»Õ Ý»ñ É³ ÷áÕ
Ùïù» ñÁ ½ñÏ»É ¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ùï³ Í» Éáõ
³ëï í³ Í³ß ÝáñÑ áõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÇó£
Üñ³Ýó Ù»ç ÝÛ³ñ ¹³áõ éáõóùÝ ³ÛÝ ù³Ý
¿ñ Ù» Í³ ó»É ¨ μ»ÕÙ Ý³ íáñ í»É, áñ ÙÇ ù³ -
ÝÇ Ñ³ñ Ûáõñ ï³ ñÇ ¿ñ Ñ³ñ Ï³ íáñ, áñ -
å»ë ½Ç ³ß Ë³ñ ÑÇ É³ í³ ·áõÛÝ
Ñá ·» μáõÛÅ Ý» ñÁ, Ã» ñ³å¨ïÝ» ñÁ ¨ ÙÇ
ù³ ÝÇ ÙÇ ÉÇáÝ Ñ³ ïáõÏ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ó -
í³Í ëåÇ ï³Ï Ë³ É³ Ã³ íáñ Ý» ñÁ Ï³ ñá -
Õ³ Ý³ ÛÇÝ ·á Ý» Ù³ ë³Ùμ μáõ Å»É,
íÝ³ ë³ ½»ñ Í»É ³Û¹ ÝÛ³ñ ¹³áõ éáõó ùÁ£ ºë
¿É ¿Ç ÝáõÛÝ íÇ ×³ ÏáõÙ, ·áõ ó» ÷áùñ ÇÝã
³ í» ÉÇ í³ï Ï³Ù É³í£ Ð»Õ Óáõ óÇã ïá ÃÇó
³ñ ¹»Ý ßÝã³ Ñ»ÕÓ ¿Ç ÉÇ ÝáõÙ, ÇëÏ áï ù»ñë
Í³É íáõÙ ¿ÇÝ£ à ñá ß» óÇ Ýëï»É ·»ï ÝÇÝ,
Ã»¨ ·» ïÇÝÝ ³ÛÝ ù³Ý ï³ù ¿ñ, áñ ÃíáõÙ
¿ñ, Ã» ÝëïáõÙ »Ù Ïñ³ ÏÇ íñ³£ ØÇ Ëáë -
ùáí, Ñá· Ý³ ÍáõÃ ÛáõÝÝ ³ÛÝ ù³Ý ¿ñ ×ÝßáõÙ
Ù³ñ ÙÇÝë áõ ·Ç ï³Ï óáõÃ ÛáõÝë, áñ á ñá ß» -
óÇ ÇÝã ¿É áñ ÉÇ ÝÇª Ýëï»Ù ·»ï ÝÇÝ£
Üëï» óÇ ¨ Ù³ï Ý» ñáí ëÏë» óÇ ßá ß³ ÷»É
÷áùñ ù³ ñ» ñÁ£ Ø»ñ ÃÁÝ¹ Ù»ñÃ ·»ï ÝÇÝ
å³ï Ï»ñ Ý»ñ ¿ÇÝ »ñ¨áõÙ£ ¸ñ³Ýù Ï³ñ -
Í»ë ÇÙ Ñá ·áõÙ Ïáõ ï³Ï í³Í ë¨ ÝÛáõ Ã» ñÇ
³ñ ï³ å³ï Ï»ñ Ý»ñÝ ¿ÇÝ, á ñáÝù ÝßÙ³ñ -
íáõÙ áõ ÷á ÷áË íáõÙ ¿ÇÝ£ ²ñ ¹»Ý Ù»Ï
Å³Ù ¿ñ ³Ý ó»É, μ³Ûó å³ï í» ÉÇ å³ ñáÝ -
Ý» ñÁ ¹»é¨ë  ã¿ÇÝ » Ï»É£ ²ã ù» ñÇë ³éç¨
ÙÃÝáõÙ ¿ñ ³ñ¨Ç ³Ý ï³ Ý» ÉÇ ×³ é³ ·³ÛÃ -
Ý» ñÇó£ ¶ÉáõËë Ùá ï»ó Ý» Éáí ·»ï ÝÇÝª
³ã ù»ñë ÏÏá óáõÙ ¿Çª Ï³ñ Í»ë ³ é³Ýó
íñÓÝÇ û· ÝáõÃ Û³Ý ÷áñ Ó» Éáí å³ï Ï»ñ -
Ý»ñ ëï»Õ Í»É£ ØÇÝã ·áõÛ Ý»ñ ¿Ç áñ ëáõÙ ¨
÷áñ ÓáõÙ ³ã ù»ñë ÏÏá ó» Éáí Ñ³ ñ³ ½³ï,
Ñá ·» å³ ñ³ñ å³ï Ï»ñ ëï»Õ Í»É, ³ Ï³Ý -
çÇë ï³Ï ½·³ óÇ ³Ý Ñ³Ý ·Çëï Ù³ñ¹ -
Ï³Ýó Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇ ß³ñ ÅÁ£ Î³ Ù³ óáõÏ
ßßáõÏ Ý»ñÝ ÇÙ áõ ß³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ É³ ñ» óÇÝ
¹» åÇ ³Ù μá ËÁ£ Ü³ Û» Éáí Ýñ³Ýóª ï» ë³
μ³½ Ù³ ÃÇí ëå³ ëáÕ ³ã ù» ñÇ ÙáË ñ³ Ïá -
ÉáÉ ·Ý¹ÇÏ Ý»ñ ë ̈ »é í»É »Ý ¹» åÇ
³ñ¨Ùáõïù£ Ð³ë Ï³ ó³, áñ ·³ ÉÇë ¿ÇÝ
Ýñ³Ýùª ³½Ý í³ Ñá ·Ç å³ ñáÝ Ý» ñÁª ëï³ -
Ùáùë Ý» ñÁ áõéó ñ³Í, μËÏáó Ý» ñáí ¨ Ç -
ñ»Ýó ÑÝá ïÇ Ï³ ï³Ï Ý» ñáí£
Ð³ñ ·³ñ Å³Ý ï» ñ» ñÁ ÷áÕ Ï³å Ý»ñÝ
áõÕ Õ» Éáíª μ³ñÓ ñ³ ÝáõÙ ¿ÇÝ μ» Ù³ Ñ³ñ -
Ã³Ï, Åá Õá íáõñ ¹Á Ñ³ Û³ó ùÁ ë ̈ » é»ó
Ýñ³Ýó£ 

Ð³ë ï³ ÷áñ ÙÇ å³ ñáÝ Ùá ï» ó³í
μ³ñÓ ñ³ Ëá ëÇÝ ̈  »½ ñ³ ÷³ ÏÇã Ïá ãÁ áõÕ -
Õ»ó Åá Õáíñ ¹ÇÝ. §àõ ñ»ÙÝ, Ñ³ñ ·» ÉÇ Åá -
Õá íáõñ¹, Ù»Ýù ³ Ý³ÏÝ Ï³É áõ Ý»Ýù Ó»½
Ñ³ Ù³ñ£ ²ÛÝ Ù³ñ ¹ÇÏ, áí ù»ñ ³ í» ÉÇ
×³ñ åÇÏ áõ ³ ñ³ ·³ í³½ Ï·ïÝí»Ý, Ï³ -
ñáÕ »Ý Ñ³Ù ï» ë»É Ù»ñ ë» Õ³ ÝÇ áõ ï» ÉÇù -
Ý» ñÇ ÙÝ³ óáñ¹ Ý» ñÁ£ Ø»Ýù Ý³ Ëû ñáù
Ëá ë»É »Ýù é»ë ïá ñ³ ÝÇ ïÇ ñáç Ñ»ï, Ý³
¿É ï» Õ» Ï³ó ñ»É ¿ Çñ ³ß Ë³ ï³ ÏÇó-»Ý -
Ã³ Ï³ Ý» ñÇÝ, áñ Ó»½ ³ Ý³ñ ·»É ÃáÕ Ý»Ý
é»ë ïá ñ³Ý£ î» Õ» Ï³ó Ý»Ù Ý³¨, áñ ³Û¹
é»ë ïá ñ³ ÝÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÙïÝ»É ³ Ù» Ý³ -
ß³ ïÁ 15-20 Ù³ñ¹£ ¸ñ³Ýù ÏÉÇ Ý»Ý Ó»ñ
ÙÇ çÇ ³ Ù» Ý³³ ñ³ ·³ í³½ Ý» ñÁ ¨ ×³ñ -

åÇÏ Ý» ñÁ£ ÆëÏ é»ë ïá ñ³ ÝÇ ÙÝ³ ó³Í
¹³Ñ ÉÇ× Ý» ñÁ ¨ ë»Ý Û³Ï Ý» ñÁ ÷³Ï ÏÉÇ -
Ý»Ý, á ñáí Ñ»ï¨ ¹ñ³Ýù Ý³ Ë³ ï»ë í³Í
»Ý Ù»½ ÝÙ³Ý ³ÛÉ å³ï í³ íáñ ÑÛáõ ñ» ñÇ
Ñ³ Ù³ñ£ Ø»Ýù »½ ñ³ ÷³ ÏáõÙ »Ýù Ù»ñ
³Ûë ï³ñ í³ » ÉáõÛ ÃÁ, ¨ Ñ»ñ Ã³ Ï³Ý ³Ý -
·³Ù ³ å³ óáõ óáõÙ »Ýù, áñ Ù»Ýù »Ýù μá -
Éá ñÇó ³½ ·³ ë»ñ ¨ Ñ³Û ñ» Ý³ ë»ñ£ Ø»Ýù
ß³ï »Ýù Ùï³ ÍáõÙ Ó»ñ Ù³ ëÇÝ£ ²ÛÝ
Ù³ñ ¹ÇÏ, áí ù»ñ ¹Å·á ÑáõÙ »Ý Ù» ½³ ÝÇó,
Ëá ëáõÙ Ù»ñ ¹»Ù, ³½ ·³ ¹³í, Ñ³Û ñ» Ý³ -
¹³í, »ñÏ ñáõÙ ïÇ ñáÕ ¹ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ³ å³ -
Ï³ Ûáõ Ý³ó ÝáÕ Ù³ñ ¹ÇÏ »Ý£ Üñ³Ýù ã»Ý
Ùï³ ÍáõÙ Åá Õáíñ ¹Ç ¨ å» ïáõÃ Û³Ý Ù³ -
ëÇÝ£ ² Ñ³ ̈  í»ñç, Ù»Ýù »½ ñ³ ÷³ Ï» óÇÝù
Ù»ñ » ÉáõÛ ÃÁ, ÙÝ³ ó»ù μ³ñ Û³í£ ÐÇ Ù³ »ë
ÏÑ³ß í»Ù ÙÇÝã¨ » ñ» ùÁ ¨ ÏÏïñ»Ù Ù»Ï -
Ý³ñ ÏÇ Å³ å³ í» ÝÁ, ÇëÏ ¹áõù å»ïù ¿
í³ ½»ù é»ë ïá ñ³ ÝÇ áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ£
ÎñÏÝáõÙ »Ùª Ó» ½³ ÝÇó ÙÇ³ÛÝ ³ Ù» Ý³³ -
ñ³ ·³ í³½ Ý» ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ×³ ß³ Ï»É áõ -
ï» ÉÇ ùÇ ÙÝ³ óáñ¹ Ý» ñÁ¦£ Ð³ß í» Éáí
ÙÇÝã¨ » ñ» ùÁª ³½ ·³ ë»ñ å³ ñá ÝÁ Ïïñ»ó
Å³ å³ í» ÝÁ, Åá Õá íáõñ ¹Á Ë» É³ Ïá ñáõÛë
Ý»ï í»ó ¹» åÇ é»ë ïá ñ³ ÝÁª ×³ Ý³ å³ñ -
ÑÇÝ Ññ» Éáí áõ ÏáËÏñ ï» Éáí ÙÇÙÛ³Ýó£
Î³ñ Í»ë ³ÛÝ ï»Õ ¿ñ ÷ñÏáõÃ Û³Ý, ³Ý Ù³ -
ÑáõÃ Û³Ý ³ ñ³ Ñ» ïÁ£ ºë í³ Ë» ó³Í,
Ï³ñÙ ñ³Í, áõ é³Í ³ã ù» ñáí Ý³ ÛáõÙ ¿Ç
í³½ ùÇÝ£ ä³ ñáÝ Ý» ñÁ Ý³ Û» óÇÝ Ç ñ³ñ,
³ å³ ùÇÃ Ý» ñÁ Ëáõ ×áõ ×³ó Ý» Éáíª Ý³ Û» -
óÇÝ ÇÝÓ áõ í³ ½áÕ Åá Õáíñ ¹ÇÝ, ÍÇ Í³ Õ» -
óÇÝª ³Ý ¹áõñ áõ Ù»Í μ» ñ³Ý Ý» ñÁ
μ³ ó» Éáí£ Î³ñ Í»ë Ùñó» ÉÇë ÉÇ Ý»ÇÝ, Ã»
áõÙ μ» ñ³ÝÝ ¿ ³ í» ÉÇ É³ÛÝ μ³ó íáõÙ£
Üñ³Ýù Ñ» é³ ó³Ý Ç ñ»Ýó »ñ Ï³ Ã»
ÝÅáõÛ· Ý» ñÇ áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ£ ÆëÏ »ë ÙÝ³ -
óÇª ãïñí» Éáí ëá íÇ ·³ñ ß» ÉÇ ³å ï³Ï Ý» -
ñÇÝ£ ² ï³Ù Ý»ñë Ïñ×ï³ó Ý» Éáí ÙÝ³ óÇ
ÇÙ ï» ÕáõÙª μ» Ù³ Ñ³ñ Ã³ ÏÇ ¹Ç Ù³óª
ë÷á÷ í» Éáí ÇÙ μ³ ñá Û³ Ï³Ý ÷áù ñÇÏ
Ñ³Õ Ã³ Ý³ Ïáí£ Üñ³Ýó ¹³ ï³ñÏ áõ
³Ý¹ñ¹ í» ÉÇáõÃ Û³Ý ³ë ïÇ ×³ÝÇ μáõÃ Ñ³ -
Û³óù Ý» ñÁ ÝáõÛ ÝÇëÏ ÙÇ ù³ ÝÇ Ù»ïñ Ñ» -
é³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÇó Ñ» é³ñ Ó³ ÏáõÙ ¿ÇÝ
Ç ñ»Ýó Ùï³ ÍáõÙ Ý» ñÇ Ë³ í³ ñ³ Ï³ É³Í
å³ï Ï» ñÁ£ 

... ºë ã»Ù Ëá ñ³ ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ï»Ý ¹³ -
Ý³ Ï³Ý Ñ³ Û³óù Ý» ñáõÙ ¨ ù³Û É»ñë áõÕ -
ÕáõÙ »Ù ¹» åÇ ³Ù μá ËÇª í³½ ùáí
¹Õñ¹³ óáÕ ×³ Ý³ å³ñ ÑÁ£ ²ÙμáËÝ ÇÝ -
Ó³ ÝÇó ³ñ ¹»Ý ß³ï ¿ñ Ñ» é³ ó»É, ̈  ³ã ù» -
ñÇë ³éç¨ ÷áù ñ³ ó»É, ¹³ñ Ó»É ¿ñ ùáã íáñ
ó» ÕÇÝ μÝá ñáß ÙÇ ½³Ý· í³Í£ Üñ³Ýó
ßÝã³ ÝáÃ Ý» ñÇ Ó³Û ÝÁ ³ Ï³Ý çÇë ÑÝãáõÙ
¿ñ ß³ï μ³ñÓñ£ Î³ñ Í»ë Ýñ³Ýó ßÝã³ -
ÝáÃ Ý» ñÁ ï» Õ³¹ñ í³Í ÉÇ Ý»ÇÝ ³ Ï³Ý çÇë
Ù»ç, ÑÝãáõÙ ¿ÇÝ ³Ý Ï³ ÝáÝ ¨ ³Ý Ñ³ Ù³ -
ã³÷£ ºë á ñá ß» óÇ ¹³Ý ¹³Õ ù³Û É»É
Ýñ³Ýó »ï¨Çó áã ³ÛÝ å³ï ×³ éáí, áñ
¹³ ÇÝÓ Ñ³ Ù³ñ ½³ í»ß ï³ ÉÇ ¿ñ, å³ñ -
½³ å»ë Ñ» ï³ùñù Çñ ¿ñ Ýñ³Ýó ·áñ Íá -
ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùÁ£ ²Ý Ï»ÕÍ ³ ë³Íª
áõ ß³ ¹Çñ ã¿Ç Éë»É ¨ ã·Ç ï»Ç ³Û¹ é»ë ïá -
ñ³ ÝÇ ï» ÕÁ£ àõÕ Õ³ ÏÇ ù³Û ÉáõÙ ¿Ç Ýñ³Ýó
»ï¨Çó£ Ð» ïá ãÝÏ³ ï» óÇ, áñ Ýñ³Ýù ³ñ -
¹»Ý ÇÙ ï» ë³ ¹³ß ïÇó í³ Õáõó Ïá ñ»É »Ý£
² é³ÝÓ Ý³ å»ë ã³Ý Ñ³Ý·ë ï³ ó³£ Â»¨
³ñ ¹»Ý ³ Ý³ ë» ÉÇ ïá ÃÇó ßÝã³ éáõÃ ÛáõÝë
Í³Ý ñ³ ó»É ¿ñ, μ³Ûó Ñ» ï³ùñù ñ³ ëÇ -
ñáõÃ ÛáõÝë Ñ³Õ ÃáõÙ ¿ñ£ à ñá ß» óÇ ù³Û É»É
¨ ÙÇïùë ½μ³ Õ»ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ »ñ¨³ Ï³ -
Û»É£ ú ñÇ Ý³Ïª ÇÙ ¹Ç Ù³ óáí ï³ëÁ Ù» ù» -
Ý³ å»ïù ¿ ³Ýó ÝÇ, ¨ »ë ³Û¹ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ
ÇÝã ù³Ý ß»Ýù, ßÇ ÝáõÃ ÛáõÝ ³Ýó Ý»Ù. ¹³
Ùïá íÇÝ Ï¹³ñÓ Ý»Ù ÇÙ ë» ÷³ Ï³ ÝÁ£ 

...ºë Ý³ ÛáõÙ »Ù ³ç áõ Ó³Ë ÷éí³Í
ß»Ý ù» ñÇÝ áõ ÙïùáõÙë å³ Ñ³Í Íñ³ ·Ç ñÁ

Աղքատների
խրախճանքը

Ա ր թ ո ւ ր  Մ ի կ ո յ ա ն
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Ñ³ß íÇ ³é Ý» Éáíª ëÏëáõÙ »Ù ù³Û É»Éª áõ ß³ ¹Çñ Ý³ Û» Éáí ÷á Õá óÇ
ÏáÕ ÙÁ, Ã» ÇÝã ù³Ý Ù» ù» Ý³ Ý»ñ »Ý ³Ýó ÝáõÙª ³ ñ³· Ñ³ß í» Éáí
¹ñ³Ýù ¨ ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý³ Û» Éáí ³ÛÝ ß»Ý ù» ñÇÝ áõ ßÇ ÝáõÃ ÛáõÝ -
Ý» ñÇÝ, áñ ³Ýó Ý» Éáõ »Ù£ ² Ñ³ ¨ ³Ý ó³í ³ é³ çÇÝ Ù» ù» Ý³Ý ¨ »ë
³ñ ¹»Ý ³Ý ó»É »Ù Ù»Ï ß»Ýù, Ù»Ï Ïñå³Ï ¨ »ñÏáõ Ë³ ÝáõÃ. í³ï
ã¿£ ê³ Ï³ÛÝ ³ é³ çÇÝ Ù» ù» Ý³ ÛÇÝ Ñ³ çáñ ¹áõÙ ¿ Ù» ù» Ý³ Ý» ñÇ ³ -
ñ³ ·ÁÝ Ã³ó ß³ ñ³ ÝÁ, Ñ³ ½Çí Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ »Ù Ñ³ß í»É, Ù» ù» Ý³ -
Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ 4-Á Ï³Ù 5-Ý  ¿ñ, μ³Ûó »ë ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ Ï³ ñá Õ³ ó³
³Ýó Ý»É Ù»Ï Ë³ñ ËáõÉ ß»Ý ùÇ ¨ ³Õ μ³ñÏ ÕÇ Ùá ïáí£ ̧ »é ã»Ù Ï³ -
ñá Õ³ ÝáõÙ áõß ùÇ ·³É, μ³Ûó ÝÏ³ ïáõÙ »Ù ³ ñ³ ·ÁÝ Ã³ó ¨ ³Ý Ñ³ -
Ù³ ã³÷ » ÏáÕ Ù» ù» Ý³ Ý» ñÇ ß³ñ ùÁ, ÷áñ ÓáõÙ »Ù ³ ñ³ ·³ó Ý»É
ù³Û É»ñë, ëÇñïë ï³· Ý³ åáõÙ ¿, Ó»é ù»ñë ëÏëáõÙ »Ý ¹á Õ³É
ÝÛ³ñ ¹³Û ÝáõÃ Ûáõ ÝÇó£ Ü³ ÛáõÙ »Ù ÷á Õá óÇÝ, Ù» ù» Ý³ Ý»ñÝ ³ñ ¹»Ý
Ñ³ í³ ë³ñ íáõÙ »Ý, Ý³ ÛáõÙ »Ù ß»Ý ù» ñÇ áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ. ³Ý ó»É »Ù
»ñ Ïáõ Ñ³Ý ¹Ç å³ Ï³Í ß»Ý ù»ñ£ ² ñ³· ³ã ùÇ ï³ Ïáí Ñ³ß íáõÙ »Ù
¹ñ³Ýù, ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ 3-Ý  »Ý£ ØÝ³ ó³ÍÝ ³Ý Ñ» ï³ ó»É ¿ÇÝ£ Ü³ ÛáõÙ
»Ù »ï, μ³Ûó ¹³ ï³ñÏ ÷á Õá óáõÙ á ãÇÝã ã»Ù ï»ë ÝáõÙ£ ø³Û É»ñë
¹³Ý ¹³ Õ»ó ÝáõÙ ¨ ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ »Ù ×³ Ý³ å³ñ ÑÁª áõ ß³ ¹Çñ Ý³ -
Û» Éáí ÏáÕ ù»ñë, áñ å»ë ½Ç μ³ó ãÃáÕ Ý»Ù í»ñ çÇÝª 10-ñ¹  Ù» ù» Ý³Ý£
²Ý ó³ ¨ë 200 Ù»ïñ ¨, ³ Ñ³, Ñ³ë ÝáõÙ »Ù Ëëï³ ¹»Ù μ³Ý Ï» ñÇ
ß³ ñ³ ÝÇÝ£ Æ ñ³ ñ Ïå³Í » ñ»ù μ³Ý Ï» ñÇ »ñ¨³ Ï³ Û³ Ï³Ý μ³Õ -
Ó³ ÉÇ ë» ÷³ Ï³ Ý³ß Ýáñ Ñáõ ÙÁ á·¨á ñáõÙ ¿ ÇÝÓ£ ºí ³ Ñ³ ·³ ÉÇë ¿
ßù»Õ ïÇ ñáõÑÇª C ÏÉ³ ëÇ §Ø»ñ ë» ¹» ëÁ¦ ã¿, å»ïù ¿ ³ ñ³ ·³ó Ý»É
ù³Û É»ñë, ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ 15 Ù»ïñ ¿ μ³ Å³ ÝáõÙ ÇÝÓ ¨ §Ø»ñ ë» ¹» -
ëÇÝ¦, μ³Ûó ¹»é¨ë  Ï³ 7 Ù»ïñ, áñ ³Ýó Ý»Ù μ³Ý Ï» ñÁ£ àõ á ñá ßáõÙ
»Ù í³ ½»É, í³ ½áõÙ »Ùª ÇÝã ù³Ý áï ù» ñÇë Ù»ç áõÅ Ï³, Ó»é ù»ñë
Ë³é Ý³÷Ý Ãáñ Ã³÷ ï³ Éáí, ·ÉáõËë ÷áùñ ÇÝã ³ é³ç ·ó³Í í³ -
½áõÙ »Ù ¨ Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ 3-4 ë³Ý ïÇ Ù»ïñ ï³ñ μ» ñáõÃ Û³Ùμ ³Ýó -
Ý»É μ³Ý Ï»ñÝ áõ ¹Ç Ù³ óÇ Ù³Û ÃÇ μ³ñÓ ñ³ Ñ³ñ ÏÁ£ ÆÝã åÇ ëÇ¯
»ñ ç³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ. »ë Ï³ ñá Õ³ ó³ Ñ³ë Ý»É ÇÙ » ñ³ ½³Ý ùÇÝ. »ë Ñ³ -
ñáõëï »Ù£

Î³ ñáÕ »Ù Ñ³Ý ·Çëï ßáõÝã ù³ ß»É, ÙÇ ÍË³ Ëáï ÍË»É£
ÌËáõÙ »Ù Ñ³Õ Ã³ Ý³ Ï³Íª ·ÉáõËë μ³ñÓñ áõ Ñå³ñï£ ² Ñ³ ¨
Ñ³ ë³ é»ë ïá ñ³ ÝÇÝ£ Ü³ ÛáõÙ »Ù ³Ý í³Ý Ù³ ÝÁ, ³ã ù»ñë ÏÏá -
óáõÙ, Ùá ï» ÝáõÙ, Ñ» é³ ÝáõÙ ¨ ã»Ù Ñ³ë Ï³ ÝáõÙ` É³ ïÇ Ý³ Ï³Ý
ï³ é» ñáí ³Ûë ÇÝã »ñ Ï³ñ ³ ÝáõÝ ¿ ·ñí³Í£ öáñ ÓáõÙ »Ù Ï³ñ ¹³É
í³ÝÏ ³é í³ÝÏ, ï³é ³é ï³éª §Bu-man-na-zi-ba¦£ ´áõ Ù³Ý -
Ý³ ½Ç μ³. ³ Ûá, ×Çßï Ï³ñ ¹³ óÇ, μ³Ûó ³Ûë Ç±Ýã  ³Ý í³ ÝáõÙ ¿, áÝó
áñ ³ý ñÇ Ï³ Ï³Ý ³ ÝáõÝ ÉÇ ÝÇ£ ¶áõ ó» ³Ûë ³ Ýáõ ÝÁ ¹ñí»É ¿ ³ý -
ñÇ Ï³ Ï³Ý Í³ ·áõÙ áõ Ý» óáÕ, μ³Ûó ³ Ù» ñÇ Ï³ óÇ Ùï³ íá ñ³ Ï³Ý
´áõ Ù³Ý Ý³ ½Ç μ³ ÛÇ å³ï íÇÝ ¨ Ýñ³ Ñá í³ Ý³ íá ñáõÃ Û³Ùμ ¿É Ï³ -
éáõó í»±É ¿£ ´áõ Ù³Ý Ý³ ½Ç μ³Ý áõ Ý»ñ μ³ñÓñ ÇÝ ï» É»Ïï ¨ Ñ½áñ
»ñ¨³ Ï³ ÛáõÃ ÛáõÝ, Ý³ ï»ÕÛ³Ï ¿ñ ·Ç ï³ Ï³Ý ³ÛÝ åÇ ëÇ áõÕ ÕáõÃ -
ÛáõÝ Ý» ñÇÝ, ÇÝã åÇ ëÇù »Ý Ù» ï³ ýÇ ½Ç Ï³Ý, ¹Ç³ É»Ï ïÇ Ï³Ý, ·Ýáë -
ïÇ Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ, ¨ ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ å³ñ·¨³ïñ í»É ¿ñ ½³ Ý³ ½³Ý
Ï³ é³ í³ ñ³ Ï³Ý å³ñ·¨Ý» ñáí£ Ü³¨ ³é¨ïñ³ Ï³Ý ¿ñ Ý³,
½μ³Õ íáõÙ ¿ñ ³Õ çÇÏ Ý» ñÇ ³éù áõ í³ ×³é ùáí£

…  ØÇÝã »ë »ñ¨³ Ï³ ÛáõÙ áõ ·áõ ß³ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ¿Ç ³ ÝáõÙ ³Ûë
Ù³ñ ¹áõ Í³· Ù³Ý ¨ Ù³ë Ý³ ·Ç ïáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ, »ñÏ Ñ³ñ Ï³ ÝÇ
é»ë ïá ñ³ ÝÇ å³ ïáõ Ñ³Ý Ý» ñÇó ¨ ¹éÝÇó Å³ÛÃ ù»ó ³Ù μá ËÁ£
Ø³ñ¹ÇÏ Ç ñ»Ýó Ó»é ù» ñÇÝ ¿ÇÝ μ³ñÓ ñ³ó ñ»É áõ ï» ÉÇ ùÇ ÙÝ³ -
óáñ¹ Ý»ñÁ ¨ í³ ½áõÙ ¿ÇÝ ÑÇ³ ó³ Ï³Ý ×Ç ã» ñáí áõ Ññ×í³Ý ùáí£
Î³ñ Í»ë Ýñ³Ýù Ýí³ ×»É ¿ÇÝ ³ñ í»ë ïÇ, ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý, ëåáñ -
ïÇ ¨ » ñÇ ï³ ë³ñ ¹áõÃ Û³Ý μá Éáñ Ùñó³ Ý³Ï Ý» ñÁ£ ²Ù μáËÝ ³ ñ³·
í³ ½áõÙ ¿ñ ÇÙ ÏáÕ ÙÁ£ ºë ¿É ß÷áÃ í³Í` á ñá ß» óÇ Í³ ÷³ Ñ³ ñáõÃ -
ÛáõÝ Ý» ñáí ×³ Ý³ å³ñ Ñ»É Ù³ñ¹ Ï³Ýó£ Üñ³Ýù ÇÙ ÏáÕÙ ãÝ³ Û» -
óÇÝ ¨ í³ ½» óÇÝ ï³ñ μ»ñ áõÕ ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí£ öáñ Ó» óÇ áï ù»ñë
ß³ñ Å»É, ë³ Ï³ÛÝ ½·³ óÇ, áñ ³ Ñ³ íáñ Ñá· Ý»É »Ù£ ² ï³Ù Ý»ñë
ë»Õ Ù³Í, ¹»Ùùë Í³ Ù³Í é» Éáí ù³Û É» óÇ ¹»åÇ é»ë ïá ñ³ ÝÇ
»ïÝ³Ù³ëÁ£ î» ë³ é»ë ïá ñ³ ÝÇ Ñ³ñ¨³ ÝáõÃ Û³Ùμ ÷éí³Í ß³ -
ÝÁ£ ²ÛÝ ù³Ý ¿Ç Ñá· Ý³Í, áñ ³Û¹ ÷á Õá ó³ ÛÇÝ ëåÇ ï³ Ï³ Ù³½
ßáõÝÝ ÇÝÓ Ãí³ó ÷³ ÷áõÏ μ³ñÓ£ ø³Û É»ñë áõÕ Õ» óÇ ¹» åÇ ßáõ ÝÁ,
Ýëï» óÇ ·»ï ÝÇÝ, áõ ½áõÙ ¿Ç ·ÉáõËë ¹Ý»É §μ³ñ ÓÇÝ¦£ ÞáõÝÝ ³Ý -
ÙÇ ç³ å»ë ·Éáõ ËÁ μ³ñÓ ñ³ó ñ»ó, »ë í³ Ë» ó³ Ýñ³ ³Ý ×áé ÝÇ
ï»ë ùÇó. §²Û ù»½ μ³¯Ý. ³Ûë ïÇ åÇ ßáõÝ ¿É ¿ ÉÇ ÝáõÙ,- ÇÝùë ÇÝÓ
Ëá ë» óÇ£- ê³ ÝÙ³Ý ã¿ ß³Ý áã ÙÇ ï» ë³ ÏÇ¦£ ÆÙ Ëáë ù» ñÁ ¹áõñ
ã» Ï³Ý ß³ ÝÁ, ¨ Ý³ ëÏë»ó ·éÙé³É£

- ¸» É³í, Ñ³Ý ·Çëï, Ñ³Ý ·Çëï, »ë ã¿Ç áõ ½áõÙ Ý» Õ³ó Ý»É
ù»½,- ³ ÝÙ»Õ ï»ëù ÁÝ ¹áõ Ý» Éáíª  ³ ë³ óÇ Ýñ³Ý£- ºë ù»½ ÃßÝ³ -
ÙÇ ã»Ù, ÙÇ ã³ ñ³ Ý³, áõÕ Õ³ ÏÇ ÏÛ³Ý ùÇë Ù»ç ÝÙ³Ý ßáõÝ ã¿Ç ï» -
ë»É£

- ¸» É³í, ëå³ ëÇñª ùß»Ù Ýñ³Ýó, Ñ» ïá ÏËá ë»Ýù,- í³Ý Ï³ -
íáñ í³Í μ³ é» ñáí, Ñ³ ãá ó³ Ë³éÝ ³ ë³ó ßáõ ÝÁ£

Ð³Ý Ï³ñ Í³ ÏÇÇ » Ï³Íª »ë í³ Ë» ó³ Ýñ³ Ëáë ù» ñÇó, ë³ -
Ï³ÛÝ ³ ñ³· áõß ùÇ » Ï³ ¨ Ñ³ñó ñÇ.

- ´³Ûó á±õÙ  »ë ùßáõÙ£
- ¸» ëñ³Ýó, ¿ ÉÇ,- ³ ë³ó ßáõ ÝÁ£

- êñ³Ýóª á±õÙ£
-¸» ¿ë å³ ñ³ ½Çï Ý» ñÇÝ,- ³ ë³ó Ý³£- ºë Ýñ³Ýó ÃáõÛÉ ¿Ç

ïí»É μÝ³Ï í»É ÇÙ Ùáñ Ãáõ Ù»ç, ù³ ÝÇ áñ Ù» Ý³Ï »Ù£ ä³Û Ù³Ý ¿Ç
¹ñ»É, áñ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ÙÇßï ÇÝÓ Ñ»ï ½ñáõ ó»Ý, μ³Ûó ³ñ ÛáõÝë
ã³ ÷Çó ß³ï ãËÙ»Ý£ Ð³ Ù³ Ó³ÛÝ í»É ¿ÇÝ£ ́ ³Ûó Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ »ë
ï» ë³, áñ Ù³ñÙ ÝÇë ùáñÝ û ñ» óûñ ³Ý ï³ Ý» ÉÇ ¿ ¹³é ÝáõÙ ¨ á ñá -
ß» óÇ ³ ½³ï í»É Ýñ³Ý óÇó£ êÏ½μÇó ÁÝ Ï» ñ³ μ³ñ Ëáñ Ñáõñ¹ ïí» -
óÇª ·Ý³É, ë³ Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù ³ñ ¹»Ý Ñ³ñ μ»É ¿ÇÝ ÇÙ ³ñ Û³Ý Ñ³ Ùáí
¨ ã¿ÇÝ å³ï ñ³ëï íáõÙ Ñ» é³ Ý³É£ ú ñ» óûñ, ³ ÙÇë ³é ³ ÙÇë »ë
½·³ óÇ, áñ Ë» É³ ·³ñ íáõÙ »Ù ³Ý ï³ Ý» ÉÇ ùá ñÇó£ ¼·³ óÇ, áñ ³ñ -
¹»Ý áë Ïáñ Ý»ñë »Ý ÙÝ³ ó»É£ à ñá ß» óÇ ·Ý³É ¹» Õ³ ïáõÝ ̈  ËÝ¹ñ» -
óÇ ³ß Ë³ ïá ÕÇÝª Ù³ß Ï³ ÛÇÝ Ù³ Ï³ μáõÛÍ Ý» ñÇ ¹»Ù ¹»Õ ï³É,
÷á Ë³ ñ» ÝÁ Ëáë ï³ Ý³ Éáí ßÝ³ ÛÇÝ Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ï³ ï³ ñ»É
Ýñ³ Ñ³ Ù³ñ£ Üñ³Ýù ÇÝÓ åÉ³ëï Ù³ ë» ßßáí ÙÇ ¹»Õ ïí» óÇÝ,
»ë ¿É áõ ñ³ Ë³ ó³Í » Ï³ ¨ ëÏë» óÇ û· ï³ ·áñ Í»É ³ÛÝ û ñ» Ï³Ý 2
³Ý ·³Ù, ÇÝã å»ë ³ ë»É ¿ñ ¹» Õ³ ï³Ý ³ß Ë³ ïá ÕÁ£ ²Ý ó³í Ù»Ï
³ ÙÇë, μ³Ûó á ãÇÝã ã÷áË í»ó, ùáñÝ ³ í» ÉÇ áõ Å·Ý³ ó³í ¨ ÙÇ ù³ -
ÝÇ ³Ý ·³Ù çñ³ ÷á ëÇ Ù»ç ÇÝÓ Ý³ Û» Éáíª Ñ³ë Ï³ ó³, áñ ¹»Ùùë
÷áË íáõÙ, ³Û É³Ý ¹³Ï íáõÙ ¿, ³ã ù»ñë, ³ Ï³Ýç Ý»ñë, μ» ñ³Ýë Ù» -
Í³ ó»É, ³Ý ×áé ÝÇ³ ó»É »Ý£ ØÇ³Ý ·³ ÙÇó ãÑáõ ë³ Ñ³ï í» óÇ, Ùï³ -
Í» óÇ, áñ ¹³ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó μÅßÏáõÃ Û³Ý Ýá ñ³ Ùáõ ÍáõÃ ÛáõÝ ¿ª
³Û¹ åÇ ëáí Ý³ Ë³ ï»ë í³Í ¿ í³ Ë»ó Ý»É Ù³ Ï³ μáõÛÍ Ý» ñÇÝ£
´³Ûó Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³Û¹ Ùïù» ñÇó ¿É Ññ³ Å³ñ í» óÇ£
ÆëÏ ÑÇ Ù³ ³ñ ¹»Ý ³Ý ó»É ¿ Ù»Ï ï³ ñÇ, áõ »ë Ç íÇ ×³ ÏÇ ã»Ù ù³Û -
É»É ¨ ÝáõÛ ÝÇëÏ Ýáñ Ù³É ß³ñÅ í»É,- ·ÉáõËÝ Ç ç»ó Ý» Éáíª ßáõÝÝ ³ -
í³ñ ï»ó Çñ å³ï ÙáõÃ Ûáõ ÝÁ£

- à ãÇÝã, »ë ù»½ Ïû· Ý»Ù,- ÇÝù Ý³íë ï³Ñ ³ ë³ óÇ Ýñ³Ý£
- â¿, ³ñ ¹»Ý áõß ¿, Ýñ³Ýù ÉñÇí ËÙ»É »Ý ÇÙ ³ñ Ûáõ ÝÁ ¨ ·Ý³ -

ó»É£ ² Ñ³ ¿ë ÙÇ ÷áùñ å³ ñ³ ½ÇïÝ ¿ ÙÝ³ ó»É, ³ å³ Ý³ ÛÇñ
ëñ³Ý,- ³ ë³ó ßáõ ÝÁ£

Øáñ ÃÇÝ »ï ù³ ß» Éáíª Ý³ Û» óÇ ³Û¹ ÷áù ñÇÏ å³ ñ³ ½Ç ïÇÝ,
çÕ³Û Ý³ ó³ ¨ ³ÛÝ å»ë ·á é³ óÇ íñ³Ý, áñ ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ Ãáùë
å³Û ÃÇ.

- Þáõï Ñ» é³ óÇ°ñ, ³ Ýáõ Õ»Õ á çÇÉ:
- â¿, ÙÇ ÏáõÙ ¿ ÉÇ¯, ÙÇ ÏáõÙ ¿ ÉÇ¯,-  ×Õ×Õ³Ý Ó³Û Ýáí ³ ë³ó á -

çÇ ÉÁ£
- â¿, Ñ» é³ óÇ°ñ, Ñ» ñÇù ¿, ³Ûë ß³ ÝÁ ÏÛ³Ýù ãÇ ÙÝ³ ó»É, ßáõï,

Ñ» é³ óÇñ, Ã» ã¿ Ï×½Ù»Ù Ù³ï Ý» ñÇë ³ ñ³Ý ùáõÙ: 
- ¸» É³í, í»ñ çÇÝ ãáñë ÏáõÙÝ ¿É ËÙ»Ù áõ ·Ý³Ù,- ³ ë³ó Ý³£ 
àõ Õ»Õë Ñ³Ý Ï³ñÍ ×³ é³ ·³Û Ã»ó ß³Ý Ñ» Ï» Ï³ óáÕ Ó³Û ÝÇó.
- Î³ ñá±Õ  »ë í»ñ çÇÝ ËÝ¹ñ³Ýùë Ï³ ï³ ñ»É£ ºë ·Ç ï»Ù, áñ

ù»½ Ñ³ Ù³ñ ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ ÙÇ ùá ëáï ßáõÝ »Ù, μ³Ûó ÑáõÛë áõ Ý»Ù, áñ
·á Ý» ËÕ×³ Ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÇó ¹ñ¹í³Íª ÏÏ³ ï³ ñ»ë ³ÛÝ£

- ² ë³, Ç Ñ³ñ Ï», ËÝ¹Çñ ãÏ³,- Ñáõ ë³¹ ñ» óÇ »ëª ßá Û» Éáí ß³Ý
·Éáõ ËÁ£

- è»ë ïá ñ³ ÝÇó »ñ Ïáõ Ï³Ý ·³é ³ÛÝ ÏáÕÙ ÙÇ ³Õ μ³ Ýáó Ï³.
Ï·ó»ë ÇÝÓ ³ÛÝ ï»Õ, áñ å»ë ½Ç Ñ» ïá ³Õ μ³ Ñ³ í³ù Ù» ù» Ý³ Ûáí
ï³ Ý»Ý ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³Õ μ³ í³Ûñ£ ²Û¹ å»ë ·á Ý» ·» ñ»½ Ù³Ý Ïáõ -
Ý» Ý³Ù,- ³ ë³ó ßáõ ÝÁ£

- ² Ûá, Ëáë ï³ ÝáõÙ »Ù,- ³ ë³ óÇ áõ ³Ý ÙÇ ç³ å»ë í»ñó Ý» Éáíª
·ó» óÇ  Ýñ³Ý å³ ï³ éáï í³Í å³ñ ÏÇ Ù»ç áõ í³ ½» óÇ ¹» åÇ ³Õ -
μ³ Ù³ ÝÁ£ ä³ñ ÏÇ ÙÇ çÇó ßáõ ÝÁ í»ñ çÇÝ ×Ç ·» ñÁ ·áñ Í³¹ ñ» Éáíª
ßßÝç³ó.

- ÞÝáñ Ñ³ Ï³ ÉáõÃ ÛáõÝ, μ³ ñ» Ï³Ù, ¹áõ ÇÝÓ ãÃá Õ» óÇñ, áñ Ñá -
ï»Ù ³Ûë ï»Õ£ 

ºë Ñ³Ý Ï³ñÍ Ï³Ý· ³ é³ áõ μ³ ó³ Ï³Ý ã» óÇ.
- â¿, ¿ë Ç±Ýã  »Ýù ³ ÝáõÙ, ³Õ μ³ñÏ ÕÁ ÉÇùÝ ¿ ³é Ý»ï Ý» ñáí áõ

ÙÏÝ» ñáí£ Üñ³Ýù ÏÑá ßá ï»Ý ù»½, ³ í» ÉÇ É³í ÏÉÇ ÝÇ ù»½ Ã³ Õ»Ù
é»ë ïá ñ³ ÝÇ »ï¨áõÙ£ - ² Ûá, ³ Ûá, ù»½ ÏÃ³ Õ»Ù ³ÛÝ ï»Õ, ¹³ ÏÉÇ -
ÝÇ ³ í» ÉÇ å³ï í³ μ»ñ£  

- ¸áõ É³í Ù³ñ¹ »ë, »ë ÑÇ Ù³ ù»½ Ñ³ Ù³ñ ÷á Ë³ ñ» ÝÁ á ãÇÝã
ã»Ù Ï³ ñáÕ ³ Ý»É, μ³Ûó Ëáë ï³ ÝáõÙ »Ù, áñ ³ÛÝ ï»Õª ³Ý¹ñ ßÇ -
ñÇÙ Û³Ý ÏÛ³Ý ùáõÙ, Ïμ³ ñ» Ëá ë»Ù ßÝ» ñÇ ³ëï ÍáõÝ, áñ å»ë ½Ç ù»½
Ñ³ Ù³ñ ³Ý ÷áñ Ó³Ýù Ï Û³Ýù ³ å³ Ñá íÇ£ Ü³ ÏÉëÇ ÇÝÓ, ãÏ³ë -
Ï³ Í»ë, ÏÉëÇ,- í»ñ çÇÝ μ³ é»ñÝ ³ ë³ó ßáõ ÝÁ ¨ ÷³ Ï»ó ³ã ù» ñÁ£

öá ë» ñÇó Ù» ÏÇ Ù»ç ï» Õ³ íá ñ» óÇ ß³ ÝÁ, ÷³ ÷áõÏ ÑáÕ Éóñ» -
óÇ íñ³Ý ¨ ÷áùñ Ýß³Ý ³ ñ» óÇ, áñ å»ë ½Ç ï» ÕÁ ãÏáñ ãÇ£ Ð» ïá
áï ùÇ Ï³Ý· Ý» óÇ, ïËñáõÃ Û³Ùμ Ý³ Û» óÇ ßáõñçë ¨ ÇÝùë ÇÝÓ Ñáõ -
ë³¹ ñ» óÇ.

- â¿, »ë å»ïù ¿ »ñ ç³ ÝÇÏ ÉÇ Ý»Ù. ßÝ» ñÇ ³ëï í³ ÍÁ ÙÇßï
å³ Ñ³ å³Ý ÏÉÇ ÝÇ ÇÙ ÏÛ³Ý ùÇÝ£ ºë ³Û ëûñ í³ ÝÇó å»ïù ¿ å³ß -
ï»Ù ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýª ³ Ù» Ý³ Ï³ ñáÕ ³ëï ÍáõÝª ² ýá É³ μÇÝ£ ÎÛ³Ý -
ùÁ ãÇ ³ñ Ó³ ·³Ý ùÇ ÇÙ ÑáõÛ ½» ñÇÝ áõ ½·³ó ÙáõÝù Ý» ñÇÝ, Ù³ñ ¹ÇÏ`
ÝáõÛÝ å»ë£ ºë ³Ý å³Û Ù³Ý Ï·Ý³Ù ßÝ» ñÇ Ñá ·Ç Ý» ñÇ »ï¨Çó,
Ýñ³Ýó Ùáï, ÇÙ μ³ ñ» Ï³Ù ß³Ý Ùáï£ Î³å ñ»Ù ßÝ» ñÇ ³ëï Íá
Ñá í³ Ýáõ Ý»ñ ùáª ÇÙ μ³ ñ» Ï³Ù ß³Ý ÁÝ Ï» ñ³Ï óáõÃ Û³Ùμ£

Ես և
գա րու նը

Ար ևիկ 

Ուզում եմ անէանալ որպես ի-

րականություն և ծնվել գարնան

տեսքով, ձուլվել ցայգաբացի

մեղմ թովչանքին, տարալուծվել

քամու դյութիչ նվագի մեջ ու քո-

լերում պտույտ գալով երգել, տո-

նել նոր ծիլ առած ծաղիկների

առավոտը: Ուզում եմ դառնալ մի

ստվեր այս չքնաղ ծովի երեսին ու

հետևել թևերն հառած այն ճայե-

րի խորհրդավոր թռիչքներին: Ու

գարնան մեջ գեթ մի օր դառնալ

կաթիլ այն բյուրավոր կաթիլների

հոսքի մեջ, որ անդադար ողողում

են մեր տանիքը ու գլորվում եր-

դիկներից, ասես ապաստան են

փնտրում ցրտից, բայց սեփական

անզորությունից կատաղած

բախվում են մեկմեկու և ցած

նետվում տանիքից: Ուզում եմ լի-

նել այն մոլեգին հողմապարը,

գրկել բակիս տերևներն ու ճամ-

փորդել փողոցների եռուզեռով,

մոլորվել երթևեկության քաոսի

մեջ ու, եռանդից հագեցած, ա-

ներևութանալ քամու գոյից, ապա

ծնվել որպես տերև հենց նույն

քամու գրկի միջից, սահել նրա

թևքի ծայրից ու սեղմվել փողոց-

ների աղմկոտ երթից ամայի բա-

կում թաքնված մեքենայի

դիմապակուն: Ուզում եմ դառնալ

արևի մի շող, որ հենց սկսվի մայ-

րամուտը, հորիզոնի հեռուներից

դիտեմ, ժպտամ գարնանային

մայրամուտի հմայքին կարոտ

մարդկանց կույտերին: Թեև, թող

դառնամ կայծակ, որ մաքառեմ

մթության հետ, մինչ կբացվի նոր

առավոտ: Այդ առավոտն ինձ

կդարձնի ժայռից ցատկող առ-

վակ, որպեսզի հոսեմ նոր հմայք-

ների որոնման հույսով:

Եվ, եթե մի օր ես դառնամ գա-

րուն, կդառնամ մի ողջ բնություն,

որ գոնե մեկ անգամ աշխարհը

տեսնեմ գարնան աչքերով:
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¶ÉË³íáñ ËÙμ³·Çñ`
¶áõñ·»Ý Ê³ÝçÛ³Ý

ÊÙμ³·Çñ` 
²ñùÙ»ÝÇÏ ÜÇÏáÕáëÛ³Ý

¾ç³¹ñáõÙÁ` 
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:  gretert33@gmail.com:
www.gretert.com

îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë¦

Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ:

ÜÛáõÃ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý Ù»ù»Ý³·Çñ,

ã»Ý ·ñ³ËáëíáõÙ ̈  ã»Ý

í»ñ³¹³ñÓíáõÙ: 

²ñï³ïåáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÕáõÙÁ

§¶ðºÂºðÂ¦-ÇÝ å³ñï³¹Çñ ¿: 

...Ð³ Û³ë ï³ ÝÇó ÙÇ ù³ ÝÇ û ñÇó
Ñ» é³ ÝáõÙ ¿ ÙÇ Ùï³ íá ñ³ Ï³Ý: Ð» -
é³ ÝáõÙ ¿` » ñ» Ë³ Ý» ñÇ áõ Ãáé Ý» ñÇ
Ñ»ï: îáõ ÝÁ í³ ×³ é»É ¿, ï³ ñÇ Ý» ñÇ
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ñ³ í³ ù³Í ·ñ³ ¹³ ñ³ -
ÝÁ Ù³ë-Ù³ë μ³ Å³ ÝáõÙ ¿ Ùï» ñÇÙ -
Ý» ñÇÝ, ·ñù» ñÁ Ñ³ï Ï³ å»ë
ÝíÇ ñ³ Ï³Ý »Ý Ýñ³ Ñ³ Ù³ñ, ³Ý μ³ -
Å³ Ý» ÉÇ ÁÝ Ï»ñ Ý»ñ, áñ áõ Õ»Ï ó»É »Ý
ï³ëÝ Û³Ï ï³ ñÇ Ý»ñ... ÜíÇ ñ³ Ï³Ý
Ù³ ëáõÝù Ý» ñÁ Ù³ ë³Ùμ ¿É ÇÝÓ
íëï³Ñ í» óÇÝ. Ð³ Û» ñ» ÝÇ ³ñ Ù³ -
ï³ Ï³Ý μ³ é³ ñ³Ý` Ñ³ ïáñ Ý»ñ,
Ä³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Û» ñ» ÝÇ μ³ é³ -
ñ³Ý, èáõë-Ñ³ Û» ñ»Ý ¹³ñÓ í³Í ù³ -
μ³ Ý³ Ï³Ý μ³ é³ ñ³Ý, Ø» Í³ ñ»Ýó,
¸³ ÝÇ»É ì³ ñáõ Å³Ý, ì³Ñ ñ³Ù ö³ -
÷³½ Û³Ý` Ñ³ ïáñ Ý»ñ, ´³ ÏáõÝó`
Ñ³ ïáñ Ý»ñ, ìÇÉ Û³Ù ê³ ñá Û³Ý` Ñ³ -
ïáñ Ý»ñ,  ³ñ ï³ ë³Ñ Ù³Ý Û³Ý ·ñ³ -
Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ` Ù³ ï» Ý³ ß³ñ,..... 

¶Ç ß» ñÁ ·ñù» ñÁ Éáõé ï» Õ³ -
÷áË í» óÇÝ Ù»ñ ïáõÝ, Ýñ³Ýó ÉéáõÃ -
ÛáõÝÝ ³ÛÝ ù³Ý Í³Ýñ ¿ñ, Ï³ñ Í»ë
»ñμ¨¿ μ³ñÓ ñ³ Ó³ÛÝ Ëá ë»É »Ý
Ñ»ïë: 

...Î»ë ·Ç ß»ñÝ ³Ýó Ýëï»É ¿Ç Ñ³ -
ï³ ÏÇÝ ß³ñ ÁÝ Ï³Í ·ñù» ñÇ ÏáÕ ùÇÝ
áõ... ÙÇ³ÛÝ ³ Ýá ñá ßáõÃ Û³Ý ·³Û ÉÇÝ
¿Ç ï»ë ÝáõÙ, áñ Éáõé Ý»ñ Ï³ ÛáõÃ -
Û³Ùμ Ñá ßá ïáõÙ ¿ Ù³ñ ¹áõÝ: 

¶Ç ß»ñÝ ³Ý ó³í ·³Û ÉÇ Ñ»ï
Ýëï³Í, áã »ë Ëá ë» óÇ, áã` ÇÝ ùÁ: 

...ÈáõÛ ëÁ μ³ó í» Éáõ Ñ»ï ³Û ·Ç

·Ý³ óÇ, ù³ Õ³ ùÇó ¹áõñë, ·ÛáõÕ:

²Ûë ï»Õ å³åë ÍÇ ñ³ Ý» ÝÇ Ý»ñ ¿

ïÝÏ»É: ä³ åÁ ãÏ³: ÌÇ ñ³ Ý» ÝÇ Ý» -

ñÝ ³Ûë ï³ ñÇ ³ é³ çÇÝ μ»ñùÝ »Ý

ïí»É: ÀÝ ÏáõÛ ½³ ã³÷ ÍÇ ñ³Ý Ý» ñÁ

Ñ³ ½Çí ÙÇ ³ Ù³ Ý ÉÇ Ý»Ý. Ù³ï Õ³ß,

Ýáõñμ, ¹»Õ Ý³ íáõÝ, ï³ù... Ò»é ùÇ

Ñåáõ ÙÇó Ý» Õ³ ÝáõÙ »Ý... 

...Ðá ÕÇ ï³ ùáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñ³ë ÝáõÙ ¿

áë Ïáñ Ý» ñÇ¹:

² Ý¿áõÃ ÛáõÝ: 

â·Ç ï»Ù áñ ï» ÕÇó, »ñ¨Ç »ñÏÝ -

ùÇó Ñ³ÛïÝ í³Í ·Ûáõ Õ³ óáõ Ó³Û ÝÁ

ÇÝÓ Ñ»ï μ» ñ»ó... §¾ë á±í ¿  çáõñë

Ïïñ»É¦....  ¸»Ù ¹Ç Ù³ó Ï³Ý· Ý³Í

÷áù ñ³ Ù³ñ ÙÇÝ Ù³ñ ¹áõ » ñ»ëÝ ³ÛÝ -

ù³Ý ³ñ¨³ Ë³ÝÓ ¿ñ` Ï³ñ ÙÇñ

Ïï³ íÇ ÝÙ³Ý,  ã³ ñ³ ó³Í Ý³ ÛáõÙ

¿ñ ÇÝÓ: 

ºë ¿É ³ Ï³ Ù³ Ùá é³ ó³ μ³ñ¨»É,

ÇÝã å»ë ÇÝ ùÁ. §æñíáñÝ ³Ûë Å³ ÙÇÝ

çáõñÝ ÇÝÓ ¿ ïí»É, å³ åÇ°, ï»°ë ³Û -

·Çë ãá ñ³ ó»É ¿, çáõñ ãÇ ÙïÝáõÙ, ¹ñ³

Ñ³ Ù³ñ ¿É ùá ³ éáõÝ ÑÇ Ù³ ÷³Ï ¿¦: 

ºñμ Ý³ ³Ý Ñ³Ý ·Çëï ß³ñ ÅáõÙ -

Ý» ñáí Ëáñ ·ñå³ ÝÇó Ñ³ Ý»ó Ñ» é³ -

ËáëÝ áõ ëÏë»ó ½³Ý ·»É çñíá ñÇÝ, »ë

ï» ë³ ÑÇÝ, μ³Ûó ß³ï Ù³ ùáõñ

Éí³ó í³Í, ³ñ ¹áõÏ í³Í í»ñ Ý³ ß³ -

åÇÏ, §³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ¦ ß³É í³ñ,

Ù³ß í³ ÍáõÃ Û³Ý í»ñ çÇÝ ³ë ïÇ ×³ -

ÝÇ Ñ³ ë³Í Ïá ßÇÏ Ý»ñ... æñíá ñÇ Ñ»ï

Ëá ë³Ï óáõÃ ÛáõÝÝ ³Ý ó³í ëå³é -

Ý³ ÉÇù Ý» ñáí, áõÅ ·ÇÝ ëå³é Ý³ ÉÇù -

Ý» ñáí: ´³ ñ» μ³Ë ï³ μ³ñ §ÏéÇíÝ¦

ÇÝÓ Ñ»ï ãß³ ñáõ Ý³Ï í»ó:

Ð» ïá Ñ³ñ¨³Ý Ý» ñÇó Ç Ù³ ó³,

áñ Ý³ ·Ûáõ ÕÇ §Ïéí³ ñ³ñÝ ¿¦, ³ Ù»Ý

ûñ çñÇ Ñ³ Ù³ñ ÏéÇí ¿ ï³ ÉÇë: ²ñ¹ -

ÛáõÝ ùáõÙ` ·Ûáõ ÕÇ ÏÇ ë³ ãáñ ³Û ·Ç Ý» -

ñÇ ³ ñ³Ý ùáõÙ, Ýñ³ ³Û ·ÇÝ û³ ½Ç ëÇ

¿ ÝÙ³Ý: Ì³ é» ñÁ ÷ÃÃáõÙ »Ý, μ»ñùÝ

³ é³ï ¿, Ñá ÕÁ ÷³ ÷áõÏ, Ïáõßï: ...

ÐÇ ß» óÇ §Ø» Ý³ íáñ ÁÝ Ïáõ ½» ÝÇÝ¦,

Ñá ÕÇ ç»ñ ÙáõÃ Ûáõ ÝÁ ã³ ÷áÕ è³½ ÙÇ -

ÏÇÝ, Ýñ³` å³ ÝÇñ ë³ñ ùáÕ ÑÝ³ -

½³Ý¹ ÏÝá çÁ, ·» ñ³Ý ¹Ç ³ ÝáÕ

¿ ñ» Ë» ùÇÝ, ÑÇ ß» óÇ ¶³Ý Ó³ ë³ ñÁ, ... 

...¶³Û ÉÇ Ñ»ï ³Ýó Ï³ó ñ³Í Å³ -

Ù» ñÇÝ Ïáõ ï³Ï í³Í ³ñ óáõÝù Ý»ñÝ ¿É

áñ ï»±Õ å³ Ñ»Ç: 

º Ã» ³ ë»Ç ¿¹ Ù³ñ ¹áõÝ, Ã» ÇÝã -

ù³Ý Ã³ÝÏ ¿ Ý³ ÇÝÓ Ñ³ Ù³ñ` Çñ

¹ñá ß³ ÏÇ ÝÙ³Ý Ï³ñ ÙÇñ Ï³ ï³ Õ³Í

» ñ» ëáí… âÑ³ëó ñ» óÇ, ³ í» ÉÇ

×Çßï, Ùïùáíë ã³Ý ó³í... âï» ë³

¿É, Ã» áÝó ³Ý Ñ» ï³ ó³í, áÝó

Ñ³ÛïÝ í»É ¿ñ...

º Ã» »ë áõ Ý» Ý³ ÛÇ ¿¹ Ù³ñ ¹áõ ·á -

Ý» Ó³Û Ý³ ÛÇÝ ïíÛ³É Ý» ñÁ, ÑÇ Ù³

μÕ³ íá óáí Ï³ ë»Ç` ¿ë á±í ¿ ÷³ Ï»É...

çáõñë, Ë»Õ¹ íáõÙ »Ù...  ¿É ã»Ù ß³ ñáõ -

Ý³ ÏáõÙ, á ñáí Ñ»ï¨ ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ -

Ûáõ ÝÁ ÝÙ³Ý ¿ Ù» Ý³ Ã³ï ñáÝ

ÑÇ ß»ó ÝáÕ Ñ³Ý ñ³ Ñ³ í³ ùÇ:

Գաղթ
Մետաքսյա Ղևոնդյան

Ճամպրուկ
ճամպրունկներն արդեն հավաքված են,  

մնում է հեռանալը,
դռան բացումը դաժան արարողություն է,
միջանցքում սպասվող էներգիայի 

ալիքի հարված, 
գլխատված կայարաններում 

թափառող դեմքերը,
որոնք չափազանց գեղեցիկ դիմագծեր ունեն
ու վերև բարձրացող ինքնաթիռները,
որոնք չգիտես ինչու չփակեցին իրենց թևերը,
չփակեցին և վերջ:

մարդկային վնասը  համընդհանուր լարումն է`
հեռացող ճամպրուկների 

մեծացող ոտնահետքերը
ու ափի մեջ չամփոփված ճակատագիրը…

կարճ ու կիսագանգուր մազերով տունը 
կսգա հեռացումը,

ոտքը կորցրած տիկնիկը 
կհայտնվի աղբանոցում

ու կկաղա որբացած փողոցի մերկության մեջ,
հանկարծ սառույցին կհայտնվի 

հրաշագործ ծերուկը
ու շարունակ կկրկնի,որ իր հետ 

նկարվելը փողով է,
հահահա, փողով…

բոլոր դարակներում ատրճանակներ կան,
հաջորդականության 5-րդ անդամը 

մեկուսացավ՝ 
չիմանալով, որ տան դեղին պարիսպը 
ընդամենը մետաքսյա զգեստի մի մասն էր …

13 տարեկանում ես որոշել էի թթվածին 
արտադրող սարք ստեղծել

իմ և հորս մոլորակի համար,
սկսեցի անգիր սովորել բոլոր 

հնարավոր բանաձևերը,
բայց ոչինչ չստացվեց…
ես ստիպված էի ծիծաղել ինձ խելագար 

կարծող կնոջ աչքերի մեջ,
որովհետև նա  գիտեր, որ 

հաջորդականության 5-րդ անդամը

արդեն վաղուց պատրաստել էր իր 

ճամպրուկները…

ՑուգՑվանգ
Ծեր մարդը խղճաց ինձ,
ես ընդամենը 17 տարեկան եմ…

Մերկացած բառեր,
չափահասության չտանող փորձանոթ,
գալարվող ամբոխ, որ օգտագործվեց, 

մեկ բեմում,
իսկ հետո  վերջին վագոնում գարեջուր խմեց
(բոլորն էլ մեռնելուց առաջ հարբում են)
երևի ես նրանցից մեկը չեմ`
դեռ բարձրանալ է պետք այս 

անվերջանալի սանդուղքով…

Ծեր մարդու դողացող դեմքից հետո
ես սկսել եմ ուրվականների վրայով 

թռչել սովորել,
սկզբում սպանեցի տանիքների վրա 

թափառող կատուներին,
հետո հիվանդ կնոջը մահճակալի տեղը 

ցույց տվեցի`
չշտապելու պատճառով մոռացա 

մանրը դեղատանը
ու մի լավ ծիծաղացի սև ժապավեններով 

փաթաթված էակի վրա, 

ես անկանոն շարժում եմ շրթունքներս.
լացելը թուլության նշան է,
ես  «ուժեղ մարդ» երևալու հիվանդությամբ 

եմ տառապում,
ու Ծեր մարդը երևի նկատեց, որ տանիքը մի 

հետաքրքիր օր ծակվել  է,
ու ջրի կաթկթոցը բորբոսի է հասցրել 

հատակը,

Տագնապի  ահռելի զանգվածից ես սկսել եմ 
խնամել հոգիս

հաջորդ տարի` աշնանը, ես կարգավորված 
մարդ կլինեմ,

ինչ-որ դատարկ պատասխանատվության 
զգացում կա,

որից ազատվել երևի պետք չէ,

այլ դեպքում ինձ անընդհատ կուղեկցի Ծեր 

մարդու ստվերը…

Կնոջ մահը
Մեկը բարձրացրեց դրոշակը,
մյուսը ծոցատետրի մեջ գրառումներ արեց,
3-րդը՝ մանրուքներ որոնեց պսակները 

հաշվելու համար,
ու բացակայեցին միայն շամպայնի շշերը.
սա հենց խաղի վերջն է՝ կարճահասակ 

իրականություն…

սպիտակ մաշկով կինը քայլում էր 
գերազմանի վրայով 

ու դեղին հիավանդությունից նա կորցրեց  
իր աչքերը

ու արդեն անհնարին է գտնել նրա տեսիլը 
սև սավաններով  ծածկված հայելիների մեջ
եվ միթե բանականությունը 

երբեք չի հաղթում…

սա գերազանցեց լույսի արագությունը,
վերելքի համար դեռ չլրացված 

բարակ թղթեր կան
ու ես չգիտեմ,այդ փետուրները 

պատաստ էին թռիչքի
ու այս ամայի տարածության մեջ դեռ որքան 

դագաղներ կարելի է շարել…

գրողը տանի,այս ամենը չափից
դուրս ծանր է,

գլխուղեղիս մեջ ջարդված 
ապակիներ են լցված

ու կրծքավանդակումս ահավոր 
ցավ եմ զգում,

ինձ թվում է՝  օրը հազար անգամ նստում եմ 
էլեկտրական աթոռին

ու ողջ եմ մնում, որովհետև 
այդպես եմ  խոստացել, 

իմ օրգանիզմը հաստատ չի մեռնի  
հոսանքի մեծ  չափաբաժնից,

որովհետև  ես ամեն օր  սպիներ եմ 
բացում երակներումս…

ու  անտանելի է ապրել 
բացականեր դնելով…

գեղեցիկ ու չկնճռոտված ձեռքերով կինը 
սեղմվում  է  ջրհեղեղի մեջ,
նա կացարան գտավ հարավի քամուց 

պաշտպանվելու համար
ու մարգարեներից, որոնք միայն գեղեցիկ 

մտքեր ունեին չապրված կյանքի մասին.
տեսնես Եդեմում օվկիանոս կա՞…

Լուսինե Եղյան



<<
  /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


