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ՀՌԻՓՍԻՄԷ

 Պա տե րազ մը հո գու երկ  րա շարժ է, 
բուր գից մի նչև ստո րոտ: Ն րա փլա-
տակ նե րը մն ում են որ պես ա վե-
րակ նե րի վա վե րագ րութ յուն և  ոչ մի  
շա ղա խից չեն ամ բող ջա նում:  Դաջ վում 
են պատ մութ յան մե ջ, մն ում են ձա խով 
պտտվող ա ղե տա լի ա նի վի ճշմար-
տութ յուն: Ան գամ խա ղա ղութ յան ո գե-
կո չումն  ե րի ո լո րան նե րում գլխատ ված 
կյան քե րը աշ տա րակ վում են, դառ նում 
մա հե րի հու շար ձան ներ, որ ա ղա ղա-
կեն. 

- Ապ րող նե՛ր, հի շե՛ք մե զ:  
 Պա տե րազ մը՝ որ պես ա ղե տա բեր, 

շրջա նա ռու վի ճակ, պի տի դուրս մն ա 
աշ խար հի բո լոր բա ռա րան նե րից և 
 լի նի ան թարգ մա նե լի, սա կայն դառ-
նում է ժա մա նակ նե րի ա մե  նաար դիա-
կան սպառ նա լիքն ու պար տադ րան քը: 
 Պատ մութ յուն նե րը կրկնութ յուն ներ ու-
նեն, թե պետ փոխ վում է նրանց ձևն  
ու բո վան դա կա յին կա ռուց ված քը: Այս 
ան գամ էլ հայ զին վո րը գնաց այդ մե ծ 
ա ղե տին ըն դա ռաջ: Ար ցա խի պաշտ-
պա նութ յու նը տա րավ նրան ա ներ ևա-
կա յե լի սխրանք նե րի:  Պայ քա րը ե ղավ 
հե րո սա կան, բայց հաղ թա նակ բա ռից 
մե զ մն աց մի այն թա նա քը և  այն տես-
լա կա նը, որ ազ գա յին ո գին ան պար-
տե լի է:

***

 Նոր զի նա տե սակ նե րը հեր քում են 
հնի ներ կա յութ յու նը, և  շա րու նակ վում 
է կյան քաոր սի ան հեր քե լի ըն թաց քը, 
ա ռա վել դա ժան ու ի րա կան, ա ռա վել նոր 
ու հա կա մարդ կա յին, ա ռա վել նզով յալ 
ու չա րա բաս տիկ: Եր կա թե թռչուն նե րի 
հռնդյու նը մահ վան իր սև  ծած կույ թով 
ծած կեց ճա կա տագ րա յին գույ նե րը, ո րից 
այն կողմ ա մա յութ յուն է…

***

 Պա տե րազ մը ժա մա նա կի ա մե -
նաա վե րիչ ու ան բու ժե լի քաղց կեղն 
է: Այն հա ճախ հայտն վում է երկ րի 
մարմն  ի մե ջ, ո րը կա՛մ հաղ թա հար վում 
է, կա՛մ՝ ոչ, իսկ վե րա կեն դա նաց ման 
հույ սը ար դեն ա պա գա յին է մն ում: Այս 
ան գամ էլ Ար ցա խի գո յա մար տի սև  ուղ-
տը քա ռա սուն չորս օր չո քեց մե ր տան 
դռա նը՝ մե կ ան գամ ևս  հի շեց նե լով, 
որ հա յը պի տի տեր կանգ նի իր երկ-
րի ա մե ն մի  թուփ ու քա րին, ա կան ջա-
լուր լի նի ար մատ նե րի կան չին, ո րոնց 
ճյու ղա տա րա ծութ յան մե ջ է վաղ-
վա կա նա չութ յու նը և  ազ գի ծա ղի կը, 
իսկ ար մատ նե րում ննջում են նախ-
նի նե րի թան կա ցող հի շա տակ նե րը: 
Կ րա կը և հր թի ռա կո ծութ յան տե ղա-
տա րափ նե րը, ֆոս ֆո րա յին անձրև-
նե րը, եր կա թե թռչուն նե րի ե րամն  ե րը 
հաս տա տե ցին, որ կերտ վում է հե րո-
սութ յան մի  նոր ճամ փա, ոչ նման նա-
խորդ նե րին, ուր ա մե ն մի  կյանք պի տի 
աստ ղա նար և  բար ձուն քից դե պի եր-
կիր նա յեր որ պես հսկող, ան թարթ 
աչք:

*** 

 Հե ռա ցող նե րը պատ մութ յան մե ջ 
դառ նում են հե րո սա ցումն  ե րի է ջեր՝ ի 
պահ ե կող սե րունդ նե րի:

Այս պա տե րազ մը գլխա տեց ջա հե-
լա կան մի  ողջ բա նակ, նրանց կա նա-
չութ յու նը և  հա սուն նե րի վաս տա կած 
ինք նութ յուն նե րը և մ տա վոր նե րու ժը: 
 Հաղ թա նա կը ան գամ ցա վոտ կլի-
ներ, կո րուստ նե րի գնով, պար տութ-
յու նը՝ անշր ջան ցե լի դա տավ ճիռ էր: 
 Պար տութ յուն ար ձա նագր վեց, և 
 լու սանցք նե րում մն ա ցին մե ր պայ ծա-
ռա տե սութ յան մի  ֆե րը:

***

Ինձ հա մար ա ռա վել ևս  պար զա ցոլ 
է հի մա պա տե րազ մի  ար յու նոտ դեմ-
քը:  Զո հե րի գե րակ շիռ մա սը ու նեին 
հե ռան կա րա յին խոս տումն  եր գի-
տութ յան հան դեպ, ու սա նող ներ էին, 
ֆի զի կոս ներ, տնտե սա գետ ներ, ստեղ-
ծա գոր ծող նե րու ժով ջա հե լութ յուն, 
ար վես տով աշ խար հին նա յող ան հատ-
ներ:

 Հա յի ա ռողջ սեր մա ցուն կո րավ ար-
յան լճակ նե րում, ծլար ձա կում չի լի նի… 

Այս գո յա մար տում չպարտ վեց զին-
վո րը: Ն րա հե րո սա կան ո գին աս քի 
փոխ վեց։  Պայ քա րե ցին մի նչև ա մե -
նա բարձր սանդ ղա կը: Ա ներ ևա կա-
յե լի քայ լե րի գնա ցին:  Կա րո ղա ցան 
շա տե րը ի րենց մոտ պա հել զրո յա-
կան ա կան՝ չգե րե վար վե լու հա մար, 
չհանձն ված մա հը հա մա րե լով պա-
տիվ:  Ռազ մա պարն ու եր գը ու ղեկ ցե-
ցին նրան:  Ծո ցագր պա նում զին վո րը 
պա հեց իր հա մար թանկ լու սան կար-
ներն ու սրբա պատ կեր, պայ ծա ռութ-
յամբ ու ե րա զով նա յեց վաղ վա աչ քե րի 
մե ջ:

Ա վե րակ նե րի տակ մն ա ցին ճա կա-
տագ րե րի աստ ղա հան դես նե րը: 

 Ման կութ յան մո լո րա կը լքե ցին ե րե-
խա նե րը: Ն րանք խա ղա լիք նե րի հան-
գույն հա րա զատ նե րի ցա վի բեռ ներն 
ու սե ցին:

 Ա վե րու մի  մուր ճը սև թղ թի հան-
գույն ար յու նոտ ու անջն ջե լի է ջեր թո-
ղեց պատ մութ յան ան դաս տա նում, որ 
կրա կը ծխի փոխ վի:

*** 

Որ դե կո րույս մայ րե րի զուսպ, լուռ, 
ա ներ ևա կա յե լի մե ծ ու ան ճիչ ող բեր-
գութ յու նը, սի րե լի նե րի որ բա ցու մը, 
հա րա զատ նե րի ցա վի ա ղը պա տե-
րազ մի  մա տու ցած ծանր սկու տեղն էր, 
երբ ար ցունք նե րի լճե րի մե ջ կոր չում 
էր հա րա զա տին նո րից հան դի պե լու 
հույ սը, և  հե ռա ցո ղը զին վո րագր վում 
էր ան հայտ, տիե զե րա կան մի  նոր աշ-
խար հի հա մար, գնում է ան վե րա դարձ, 
դառ նում երկ նա յին բնա կիչ, որ աստ-
ղե րը շա տա նան, և  մե նք մի շտ վեր նա-
յենք:

 Ն րանց հե տագ ծից մն ում է կա-
րո տը, չա պա քին վող այդ հի վան-
դութ յու նը, ո րը գնա լով թուն դա նում է 
հնօր յա գի նու պես՝ հո սե լով ե րակ նե-
րից դե պի սիր տը:

*** 

2020 թվի սեպ տեմ բե րի 27-ը 
անջնջե լի մն աց մե ր ի րո ղութ յան 
մե ջ, դար ձավ մա քա ռու մի  անմխ  ի-
թար էջ, երբ թշնա մի ն իր ա նո ղոք 
ձե ռագ րով նո րից ու կրկին դրեց պա-
տե րազ մի  սկիզ բը, ու մե նք չխու սա նա-
վե ցինք: Ե ղավ թվա բա նա կան սխալ 
հաշ վարկ ու յու րա յին նե րի դա վա ճա-

նութ յուն նաև: Արդ յուն քում հայ զին-
վո րը որ դեգ րեց իր պայ քա րի ու ղին, 
մտո վի հաղ թա նա կի դրո շը ան սա սան 
պատ կե րաց րեց, հա վա տաց  Տի րոջ 
զո րութ յա նը և  ար դար հաղ թա նա կի 
ջա տա գո վը մն աց, հա վա տաց նոր 
նվա ճումն  ե րի գա ղա փա րա խո սութ-
յա նը: Որ դեգ րեց իր հաղ թա նա կի ճամ-
փան, որ երկ րի դար պաս նե րը ա մուր 
պահ վեն, սահ մա նա յին քար տե զը ար-
ձա նագ րի նվա ճե լի հա մայ նա պատ-
կեր ներ, բայց պար տութ յան ա լի քը 
ջնջեց այդ եր ևա կա յե լի խան դա վա-
ռութ յու նը ու է լի ետ գնաց՝ նույն ա փին 
մո տե նա լու մղու մով:

*** 

  Պա տե րազ մը կոր ծա նա րար փո թո-
րիկ է: Գ րո ղը, լի նե լով իր ժա մա նա կի 
զին վո րը, էլ չի կա րող հե ռա կա յել այդ 
դա ժան ի րա կա նութ յու նից, չդառ-
նալ պայ քա րի մի  մաս նի կը, ար դա-
րութ յամբ չընդվ զել մա տուց վա ծի 
ա ռաջ, չգնալ դե պի թի րա խը՝ ա ռանց 
գու նա վոր ակ նո ցի, ի րա տե սո րեն: 
« Հե րո սա պա տում կամ քա ռա սուն-
չորս օր» գիր քը իմ նվերն է նա հա-
տակ հե րոս նե րին, պարտ քի մուր հակ 
է, որ պի տի մար վի:  Կա մո վին զին-
վո րագր վե ցի այս պա տե րազ մի ն՝ հո-
գով կրե լով հե րո սա ցող նե րի ցա վոտ 
վերջ նագ րե րի ռեա լութ յու նը, ար կե րի 
պայթ յուն նե րը զգա ցի հո գով, վա ռո դի 
ծծմբա յին հո տը մն աց պոե տիկ թևե-
րիս՝ ծան րաց նե լով հե տա գա թռիչք նե-
րիս ե րա զա պա տու մը:

 Չէի կա րող չգրել: 
 Դե պի եր կինք ճախ րող հե րո սա-

կան այս չուն պար տադ րեց քայ լել 
նրանց երկ րա յին ոտ նա հետ քե րով, 
երբ հա վա տը ա մե  նա զո րեղ զենքն էր, 
իսկ այն դա ժա նո րեն կրա կում էր ան-
մե  ղութ յան վրա: 

Ն րանք՝ հա վա տա վոր նե րը, ա մե ն 
մի  բջի ջով սպա սե ցին հաղ թա նա կին 
և չ տե սան:  Թո ղե ցին մե զ խնկար կու մը 
ի րենց գոր ծի ու պար տա վո րեց նող հի-
շա տա կի ցա վը՝ որ պես չջնջվող հու-
շա դա րան կամ քա րե հու շար ձան նե րի 
ներ կա յութ յուն:

***

Ափ սոս, որ շատ պատ վե լի ա նուն-
նե րը մն ա ցին ան հայ տութ յան մե ջ, 

ԿԱՐՄԻՐ ԳԾԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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չստա ցան գնա հա տա կա նի ու մե  ծա-
րու մի  խոս քեր, բայց վստահ եմ, որ 
նոր եր ևույթ ներ ու հե րո սա ցումն  եր 
դեռ կլի նեն, դուրս կգան ստվեր նե-
րից՝ կեն դա նի լե գենդ ներ դար ձած, և 
 ռազ մա պատ մութ յան մե ջ կար ձա նա-
գրվեն նրանց սխրանք նե րը նույն պես: 

Երբ ցա վը կեղ ևա կա լում է, սպին է 
խո սում ե ղա ծի մա սին, ա ռանց կեղծ 
պա թե տիզ մի , ու չես կա րող ո չին չով 
ծած կել այդ գո յութ յու նը: Ան մե  ղութ յան 
ար յու նը չի կոր չում, խառն վում է եկ-
վոր նե րի ե րակ նե րին, որ աս քը շա րու-
նա կե լի լի նի:

***

 Հե րոս նե րի այս բաց թան գա րա-
նում ոս կե տառ գրվող քա ջա զուն նե րի 
ներ կա յութ յու նը կա:  Մահ վան աշ տա-
րա կը հեռ վից ա վե լի վեր ձիգ է եր ևում: 
Այն սե րունդ նե րի հա մար լու սա կիր է և  
օ րի նակ:  Թիա վա րե լով ար ցուն քի մի -
ջով՝ ես, որ պես ժա մա նա կի վկա յա գիր, 
կփոր ձեմ ափ հասց նել այս ո գե ղե նիկ, 
բայց ծանր բե ռը՝ ի հի շա տակ նա հա-
տակ նե րի և  ապ րո ղաց: Այն հե րո սաց-
ման ամ փո փա գիր չէ, վերջ նա գիր չէ, 
պար զա պես նե րա ռում է ինձ հա սու 
ա նուն ներ, հա րա զատ նե րի վկա յութ-
յամբ: Իմ ըն թաց քը թող չլի նի կան գառ, 
այլ մն ա չընդ հատ վող ներ կա յութ յուն՝ 
իր մե ջ նե րա ռե լով ե ղած բաց թո ղում-
նե րը, դի մա պատ կեր նե րի նոր վեր ծա-
նումն  եր կգան լրաց նե լու իմ չաս վա ծը: 
 Պա տե րազ մի  մա սին պի տի շատ գրվի: 
Այն ան հա տակ ծով է, գաղտ նիք նե րը՝ 
խոր քում, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց-
քում մա կե րես դուրս գա լու մղումն  եր 
կու նե նան:  Դեռ նոր ա նուն ներ կհայտն-
վեն՝ ա սե լու. «Մենք այն տեղ ե ղել ենք, 
մե զ էլ կհի շեք»:

*** 

Գր քում չկա եր ևա կա յութ յուն, հո-
րի նո վի պատ կեր նե րի նկա րա գիր, 
լի րի կա կան զե ղումն  ե րի գե ղեց կա խո-
սութ յուն, ի րա կա նութ յու նը նախ շա-
զար դող վի ճակ: Այն ի րա տե սա կան է, 
ռեալ, չշրջան ցող ու թա փան ցիկ, որ-
տեղ խո սում են ցա վը ու սած մար դիկ, 
հա րա զատ նե րը: Վ կա յա գիր նե րը յու-
րա յին հե րո սի մա սին բնա կա նո րեն ու 
տպա վո րիչ ան ցումն  ե րով են խո սում, 
ին չու չէ, գու ցե և  ինչ-որ տեղ լի նում են 
վե րագ նա հա տու մի  պա հեր, բայց ե ղե-
լութ յու նը ա վե լի ի րա տե սա կան է ու 
բնա կան:

 Հե րոս նե րի ա նուն նե րը, մի և նույն է, 
անջն ջե լի են: 

*** 

Որ դեգ րու մի  իմ այս ճա նա պար-
հին՝ դան դաղ, ա ռանց գու նա վո րում-
նե րի պտտվում է հի շո ղութ յան ծանր 
ա նի վը՝ իր ներ կա յաց նե լի ա նուն նե րի 
այբ բե նա կան հա ջոր դա կա նութ յամբ, 
և  պար տադ րում, որ մե նք պար տա-
պան մն ա ցինք զին վո րին, ում ա ռա քե-
լութ յունն էր կռվել մի այն, պաշտ պան 
լի նել հայ րե նի քին, շան թար գե լը մն ալ 
կրա կաո րո տի, բայց չքա ղա քա կա նաց-
վել:  Գիր քը իր շնչե լի թթվա ծի նը ու նի, 
չնա յած տեղ-տեղ կո կորդդ սեղմ վում է, 

կանգ ես առ նում, որ հարց տաս.
- Ին չո՞ւ:  Մի՞ թե հնա րա վոր չէր կանգ-

նեց նել այս մար դաորս պա տե րազ մը, 
ո րը տա բու էր ե րա զի ու մահ վան մի ջև, 
ագ ռա վա յին բո թով ե կավ ու մն աց մե ր 
երկն քում որ պես մի  նոր սպառ նա լիք:

 Պա տաս խա նը հնչում է իմ մե ջ.
- Հ նա րա վոր էր…

***

 Հե րո սաց ման ճա նա պար հը ծանր 
գող գո թա է, հու շա պա տու մը փշա-
ծած կույթ է, ստի պում է ետ նա յել:  Դեռ 
կան հաշ ման դամ վի րա վոր ներ, ո րոնց 
կյան քում պա տե րազ մը կմն ա ի րա-
կան, եր ևա կա յութ յան մե ջ ան գամ չտե-
ղա վոր վող ող բեր գութ յուն: Ապ րող ու 
շքան շա նա կիր հե րոս ներ կան, ով քեր 
ի րենց ըն կեր նե րի մար տա կան ա նուն-
նե րը գրե լու են հի շո ղութ յան չխամ րող 
պաս տառ նե րի վրա:  Կան ռազ մա գե-
րի ներ՝ թշնա մու դա ժան հա յաց քի տակ 
պատս պար ված: Ն րան ցից շա տե րը 
չեն ու զում սպա նել Աստ ծո ո ղոր մա-
ծութ յամբ տրված ի րենց բա ժին հույ սը, 
սպա սում են հրաշ քի ու փրկութ յան: 
Ան հայտ ճա կա տագ րե րի այս քար-
տե զը իր մե ջ ընդգր կում է նաև հե րո-
սա կան  կեր պար ներ:

 Ն րանք դեռ կխո սեն…

***

Այ սօր առ կա է և  հե ռա կա պա տե-
րազ մի  ուր վա կա նը, ո րը մե կ օր կա րող 
է հայտն վել իր սև  հան դեր ձան քով՝ ար-
յան շեղ բեր ձեռք ու ո տին:  Պա տե րազ մը 
դեռ չի սպա ռել ի րեն, այն իր սու րը եր-
կար կճո ճի մե ր երկ րի գլխա վեր ևում: 
Ե ռաբ լու րը կմն ա մե ր ա ղո թա տե ղին…

*** 

Կ ռի վը ան նա խա դեպ էր իր ձևի ու 
բո վան դա կութ յան մե ջ: Ար կը գտնում 
էր իր որ սը հե ռա վոր տա րածք նե-
րից:  Կոր ծա նա րար նրա կրա կը երկն-
քից թափ վում էր մա հա ցու կարկ տի 
պես, չկար օ դը պաշտ պա նող կար ևո-
րա գույն զրա հը: Այն նման էր ծա նոթ 
մար տա ֆիլ մե  րի, բայց զո հե րի ա նուն-
նե րը ի րա կան էին, և  ո՞վ ի մա նա, թե 
քա նի՜-քա նի մա հա շունչ հա ռա չանք-
ներ եր կինք բարձ րա ցան՝ ա ղեր սե լով 
փրկութ յունն ու գու թը  Տի րոջ…

Վս տահ եմ, որ հե ռա ցող նե րի 
շուր թե րին ա ղոթ քի հետ ե ղել է նաև 
« Մայր» բա ռը:

***  

Ն րանց հե րո սա ցումն  ե րը հու շար-
ձան ներ դար ձան, որ քա րե րի եր կիր 
 Հա յաս տա նում ոտ նա ձայ նե րի ար ձա-
գանք նե րը լսե լի մն ան, դառ նան քայ-
լերթ ա պա գա յի հա մար:

 Չեմ ու զում ա նուն ներ նշել, շատ են 
աստ ղե րի չափ, վախ ու նեմ, որ ինչ-որ 
մե  կին կմո ռա նամ հան կարծ, բայց կան 
դեպ քեր, որ հա վեր ժո րեն դաջ վե ցին 
հի շո ղութ յանս պա տե րին որ պես կտա-
վի գու նան կար:

Օ րի նակ՝ զին վո րը գրում է. « Մամ, 
այս տեղ բո լորս առ յուծ ներ ենք: 
 Հաղ թում ենք մա հին: Ուղ ղա կի նա-
յում ես ու տես նում, որ կող քիդ չեն ըն-
կեր ներդ, կյան քի հե ղու կում են նրանք 

շա ղախ ված լի նում, և  հո գիդ լքում է 
մար մի նդ»:

 Կամ՝ « Տագ նա պի պա հին  Հայ կը 
արթ նա ցել է, վերց րել էր օ ծա նե լի քի 
շի շը և լց րել մյուս ըն կեր նե րի վրա: Երբ 
հարց րել են՝ ի՞նչ ես ա նում, պա տաս-
խա նել է.

- Վ տան գա վոր օր է, ինչ ի մա նաս, 
թե ինչ կլի նի…

Ա յո՛, վեր ջը սկիզբ դառ նա լու շատ 
պա հեր ու նի:  Հե րո սա ցու մը երկ րորդ 
կյան քի գրա վա կանն է: 

 Զին վոր  Թա թու լը ա սում է մո րը. 
«Երբ մա հա նամ, ինձ երգ ու պա րով 
կթա ղեք»:

 Մի ու րիշ քա ջոր դի էլ Աստ ծուց ա ղո-
թա ձայն խնդրում է. « Տեր, թող ձեռ-
քերս չվն աս վեն, որ նո րից դաշ նա մուր 
նվա գել կա րո ղա նամ»:

 Մի ու րիշ դեպք. Աստ վա ծա շուն չը 
փրկում է քա ջոր դուն, և կրծ քին սեղ-
մած գիր քը պաշտ պա նում է նրան 
գնդա կից:

Երբ ծա րա վա խեղդ զին վո րը իր 
բա ժին շշով ծա ղիկն է ջրում, ա սել է 
թե՝ հա վա տում է, որ ար կե րը չեն կա-
րող սպա նել ապ րե լու հույ սը, գե ղե-
ցի կը պի տի մն ա:

Կ յան քե րի կա նաչ հունձք ե ղավ, 
կրա կին զոհ գնա ցին հատ կա պես դեռ 
ծնո ղա կան գուր գու րան քի տակ մե  ծա-
ցող ե րի տա սարդ նե րը, ո րոնք պի տի 
նա րոտ ներ կա պեին, սի րո պտու ղի 
հա մը ճա շա կեին:

 Մի զին վոր գրում է քրո ջը. « Բե ղերս 
ե կել են, կնկար վեմ և  կու ղար կեմ քեզ», 
իսկ լու սան կա րը տեղ է հաս նում ու-
րի շի ձե ռամբ՝ որ պես մի ակն ու վեր-
ջի նը…

 Հատ կա պես հու զա կան են սի րած 
աղ ջիկ նե րի նա մակ նե րը: Ն րանց խոր-
քում պոե զիա կա:  Կա նանց մի այ նութ-
յան ու ցա վի կա րո տը, մղձա վան ջա յին 
գի շեր նե րը դա ժան կնիք ու նեն, երբ 
քնքշու հին դառ նում է իր ըն տա նի քի 
նա վա վա րը, քար տե զագ րե լով ի րեն 
տրված նոր ան ցումն  ե րը, ի րա կա նութ-
յան բար դույթ նե րից մի նչև փո թո րիկ, 
տա նում է իր հետ ծնյալ նե րի բարդ ճա-
կա տագ րե րը, որ ա պա հով ու մայ րա-
բար հասց նի ա պա հո վութ յան ե զերք: 
Անմխ  ի թար են տե սիլ քա յին, ան պա-
րա գիծ սպա սումն  ե րը, այ տե րի թա-
ցութ յու նը, քույ րե րի կա րո տանք նե րի 
բեռ նե րը, հա րա զատ նե րի, յու րա յին-
նե րի մշտա նո րոգ ցա վը:

***

 Գի տակց ված վախ ճա նը ան մա-
հութ յուն է, աս վում է, բայց դժվար է 
անց նել այդ կեռ ման նե րով, երբ կյան-
քե րը զո հա սե ղան նե րի մա տա ղա ցու-
ներ են դառ նում, և  հա վա տալ այդ 
նե տա խոց ճշմար տութ յա նը ա նի րա-
տե սա կան է, եր ևա կա յա կան ժան րից 
է մի այն: 

 Մահ վան ուր վա կա նը մի շտ էլ վա-
խասփ յուռ է:

***

Ե թե վեր ծա նենք մահ բա ռի հա պա-
վու մը ըստ Աստ վա ծաշն չի, կստաց վի 
այս պես՝ մահ ա ռանց հո գու, ո րը վեր-
ջա կե տի պես դրվում է կյան քի լու սանց-
քում, և մն  ում է սահ ման ու ա վարտ: 

 Պա տե րազմ, պա տե-
րազմ, դու լույ սե րի գե-
րեզ ման ես, և  ըն թացքդ 
մա հա բեր է:  Չեն մո-
ռաց վի այն օ րե րը, երբ 
հա վա տը բռնել էր հույ սի 
ձեռ քից և  եր կու սով քայ-
լում էին մե ր չար չա րա-
նաց երկ րով:  Զին վո րը 
կյան քի ա մե ն մի  պա հը 
արժ ևո րող ա ղոթք ու ներ 
իր ներ սում, ո րից այն 
կողմ ան մա հութ յունն էր 
ու անկ շիռ հո գու թռիչ քը: 
 Հաղ թա նա կը նրա նպա-
տա կի բուրգն էր, գա գա-
թին՝ զան գի ներս կան չող 
ղո ղան ջը, ճա կա տագ րա-
յին ե ռաթև խա չը:

Ար ցախ յան գո յա-
մար տը հաղ թութ յան 
խա ղա թուղթ չու նե ցավ:

Ե ռաբ լու րը էլ տեղ 
չու նի նոր ա նուն նե րի 
հա մար, կմն ա ուխ տա-
տե ղի ու խո նար հու մի  ու 
խնկա բույ րի սրբա վայր և 
 դա տա պար տում, որ պա-
տե րազ մի  սպառ նա լի քին 
ա սենք.

- Ո՛չ, հա զար ան գամ 
ո՛չ: 

***

 Մեր ներ սում դեռ եր-
կար ռում բեր կպայ թեն, 
հո ղի ճի չը կար ձա գան քի 
ժա մա նա կի մի  ջով, և 
2020 թի վը կմն ա ազ գա-
յին ա ղետ՝ հու շե լով, որ 
հե ռա ցող նե րի գե րեզ-
ման նե րը երկն քում են, 
ի րենց տիե զե րա կան չա-
փումն  ե րի մե ջ:

 Հայ րե նի քը սկսվում 
է նրանց ճա նա պար հի 
ուխ տով: Է պո սա յին իր 
ըն թաց քի ու ո գե կոչ ման 
մե ջ է դյու ցազ նա կան 
 Դավ թի ո գին, վե րարթ-
նա նում է ժա մա նա կի մի -
ջով և մն  ում է ար դիա կան:

 Պա տե րազ մը ընդ դեմ սի րո է և 
 հա նուն հաղ թա նա կի: Ն րա ա ռաջ ծալ-
վում են թռիչ քի թևե րը, գա հա վի ժում 
է վե րից մի նչև անդն դա խոր ձո րե րի 
խոր խո րա տը: Այն տեղ լույ սե րի սով է, 
ճա կա տագ րե րի մե  նա մարտ, որ տեղ 
փլա տակ նե րի տակ է մն ում ե րա զը մա-
հա պար տի պես, և  բաց աչ քե րը փա-
կող չեն ու նե նում:  Հա վեր ժո րեն բաց 
են, որ բի բե րի տե սո ղութ յան մե ջ չմե ռ-
նեն սի րե լի նե րի դեմ քե րը: Մ նան գու-
նա վոր ու նախ նա կան:

 Հա զար ափ սոս այն աղ ջիկ նե րին, 
ով քեր սպա սե ցին ի րենց կե սե րին, և  
այդ պես էլ նրանք չվե րա դար ձան և  ի 
ցավ չծնված հրեշ տակ ե րե խա նե րին: 
Ն րանց ա ռա ջին ճի չե րը նոր կյան քի 
հրա վեր ներ էին լի նե լու, բայց մն ա ցին 
ան հայ տութ յան մե ջ՝ որ պես ցա վի օ րո-
րոց ներ:

Ար մա տի վրա կրակ վառ վեց, բայց 
վա ղը այդ տաք մոխ րա կույ տից կծնվեն 
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փյու նիկ թռչուն ներ, որ երկին քը իր մթա մա ծութ յան 
մե ջ՝ այդ թևա բա խումն  երն էլ ու նե նա։

*** 

 Պայ քա րը պատ կա նե լիութ յուն չի ճա նա չում: 
 Պա տե րազ մի  բո թին զենք վերց րե ցին եզ դին ու 
քուր դը, ռուսն ու այ լազ գին, որ ար դա րութ յան ու նվի-
րու մի  որ դե գիր նե րը մն ան, ան սա սա նութ յան սյու-
նե րը երկ րի: 

 Հա զար փառք,  օրհ նութ յուն, խնկար կում ու 
ա ղոթք մե ր աստ ղա ճա ճանչ հե րոս նե րին և  այն 
ա նուն նե րին, ո րոնք հա սու չե ղան մե զ ու պի տի դեռ 
ծլար ձակ վեն՝ ի րենց բա ժին աշ խար հը ծաղ կուն պա-
հե լու հա մար: Ան հայ տութ յան մե ջ ապ րող ա մե ն մի  
զին վո րի կրած սա ղա վար տը տղա մարդ կա յին պատ-
վախնդ րութ յուն է և  ուժ, ար դեն կար ևոր չեն շքա-
նշան ներն ու կո չումն  ե րը:

 Հա զար փառք հե րոս նե րին մե ր: 
 Թող բա նաս տեղ ծութ յունս գնա, հաս նի նրանց, 

որ պես հի շա տա կի և ն վի րու մի  ներ բող ու  շնոր հա-
կա լութ յան բա րե մաղ թան քի բա ցիկ, և  ա սի՝ փա ռա-
բա նե լի ճամ փա բո լո րիդ, իմ հե րոս ներ:

***

 Թոռ նա հա՛մ տղերք,
 Պայ ծա ռա ճա կա՛տ,
Սր տիս ար ց� ն քը
 Հո ս� մ է նո րից
Ե րակ նե րիս մե ջ՝
 Կար մի ր է, ա ղի:
Ա վա զա քա րեր
 Նո րից խառն վեց
 Ձեր ոս կե հա տիկ
Ե րա զանք նե րին
Եվ այն չի մաղ վի:
Եր կին քը դար ձավ
 Թաշ կի նա կը իմ,
 Մ�  թը և  լ� յ սը
 Խառ նել եմ ար դեն, 
Անք ն� թ յ�  նը
 Շատ է ա նա լի:
 Թոռ նա հա՛մ տղերք,
 Տա ճար եք վեր ձիգ,
Այն փակ դ� ռ �  նի,
Ա ղոթքս դար ձավ
 Մ� տ քի բա նա լին:
Ես կգամ շ�  տով՝
 Կի սե լ�  ձեզ հետ
 Հո ղի կա րո տը
Խն կի բ� ր մ� ն քով,
Որ եր կինք տա րաք,
Ինձ հետ կբե րեմ
 Ծաղ կա սեր մե  րը,
 Թող կա րոտ նե րի 
 Դաշ տեր կա նա չեն
 Սի րա բորբ �  տաք:
 Հ�  շե րիս պա հին
Ա մե ն ծաղ կա թերթ 
 Վե րից ցած նա յող
 Կի սատ ե րա զի 
Անձրև կլի նի:

 Թոռ նա հա՛մ տղերք,
 Ձեր ա ն� ն նե րը
Ինձ հ�  ռ� թք դար ձան,
Որ մի շտ ես խմե մ
Եր բեք չսառ չող
Ար ց� ն քիս գի նին…

Անուշ ԱՍԼԻԲԵԿՅԱՆ

Այսօր ես վաստակած 
(խաբուսիկ)  ծերություն 
վայելելու ցանկություն ունեմ՝ 
տաք շալով փաթաթվելու,
թեյ խմե լու, ինձ թույլ տալու 
լուրեր չլսել,
եվրոյի բարձրացող գնի ու 
նավթի արժեզրկվող գույնի 
մասին ոչինչ չիմանալու,
մի  քիչ ապրելու ու  ոչինչ  
չանելու հրամայական, 
պահանջ.
այսօր ակնոցս կորցնելու, 
կուրանալու,
հոդացավերից ցնորվելու 
ցանկություն ունեմ,
որ չտեսնեմ մառախուղի պես 
արագորեն տարրալուծվող 
Հայրենիքիս սահմանները:

Այսօր ես ունեցածիս մասին 
մոռանալու
ու սրտխփոցով ընդհատված 
քնից վեր թռչելով՝ 
այն սարսափահար փնտրելու 
ու դարձյալ գտնելու 
ցանկություն ունեմ,
զավակներիս ո՛չ թե 
խնամե լու, ո՛չ թե խրատելու,
այլ կողքի պատուհանից  
անվերջ դիտելու, հեռակա 
գրկելու, աչքերով 
նկարահանելու, ընդմի շտ 
հոգումս պահելու 
ցանկություն ունեմ նրանց 
մանկությունը, 
որ Ուրախությունն է հենց:

Ա՛խ, Հայրենիք,
դու, որ հիմա բոլորովին 
անօգնական, խռով մի  բլրում 
ես կուչ եկել՝
արտասվաթոր մե խակներով 
ծածկված, 
անթիվ ուղղանկյունաձև 
սառը սալիկների ծնկներին 
ծվարել, 
օգնություն ես հայցում 
հավերժորեն դաջված 
հերոսական լռությունից, 
ինչպե՞ս կարողացար այսքան 
մե ր սիրտը մխ րճվել՝ ցավոտ 
ու կաթոգին,
այսքան տրտում, բայց 
վճռական,
այսքան արնոտ, բայց սիրո՜ւն:

Հիմա ես ամե ն օր ծերանալու, 
փախչելու, թաքնվելու 
ցանկություն ունեմ քո՝ 

մանկան պես անպաշտպան 
հայացքից, բայց այսօր, հենց 
հիմա, առավել, քան երբևէ, 
քեզ կրծքով կերակրելու ու 
բարուրելու պարտք ունեմ:
Թո՛ղ տղաներին իրենց 
Եռաբլրում՝ շահած 
խաղաղության հետ, անուշս,
թո՛ղ նրանց ետևից Ծիր 
կաթինի պես ծորացող 
նրանց մայրերի մի լիոնավոր 
բեկորների վերածված 
սրտերը,
որբերի արցունքները, 
որ պետերբուրգյան 
ու լոնդոնյան դժգույն 
անձրևներից էլ 
հորդառատ են։

Դո՛ւրս եկ ապագայի համար 
տենդագին մաքառող 
հայրերի անտակ 
խորշոմն երից, թող ու եկ ինձ 
մոտ, ձագո՛ւկ,
ես զավակներ խնամե լու մե ծ 
փորձ ունեմ, 
նրանք իմ քնքշանքի ներքո 
մոգեր ու մարգարեներ են 
դառնում,
նախշուն հավքեր ու 
եդեմական ծաղիկներ, 
նրանք իմ համբույրներից 
հսկաներ ու աստվածներ են 
դառնում, 
օվկիանոսներ ու աստղեր, 
տաճարներ ու վանքեր:

Ա՜խ… Հայրենիք,
տո՛ւր ինձ քո մայրը լինելու 
սուրբ  իրավունքը, 
և ես քեզ կհամբուրեմ հենց 
այնպես, 
ինչպես իմ զավակներին, 
որ սիրել գիտեն,
որ գիտեն Երկնային 
Ապարանքը կառուցելու բոլոր 
գաղտնիքները,
որ ն երել ու երգել գիտեն,
այսօր օրը պոեզիա է բուրում:

Եվ ես, որ սիրում եմ բեմի  
վարագույրի հետևում 
դիմակների հետ պար բռնել, 
այսօր  ներծծված եմ 
պոեզիայով, 
այն մե կո՛վ, որ քո մասին շատ 
բան գիտի, 
նա տեսել է, շոյել է քո բոլոր 
վերքերը՝ 88-ին, 92-ին, 16-ին, 
20-20-ին բացված:

Նա գիտի դրանից առաջ էլ 
բացված քո վերքերի մասին,
 բայց չի տեսել, այլ շոշափել է 
դրանց սպիները՝ 
լացելով, մտքում 
մահանալով, աղոթելով, 

ոտքի կանգնելով, մայր 
դառնալով:

Նա գիտի հողի, Տիեզերքի, ջրի 
ու արյան կանչի մասին շատ 
բաներ:
Այսօր հեռավոր Կրեֆելդում 
փոքրիկ մի  աղջիկ 
անտրտունջ հեռացավ 
երկինք, ու
նրա խեղճ հայ ծնողները 
շփոթված են, 
նրանք չգիտեն՝ մոխրացնել 
ու օվկիանոսի՞ն հանձնել, 

թե՞  փայտյա արկղիկով օտար 
հողին պահ տալ այն հայուկի 
մարմի նը, որին կտրել էին իր 
արմատից,
քեզնից, քո սպիներով ու 
վերքերով պատված հողից, 
Հայրենիք, 
որ ամե նատաքն ես:

Երեկ հայր ու որդի՝
անհասկանալի, 
անսպասելի, անըմբռնելի 
հանգամանքներում՝
գազանի ձեռքն ընկան,
զենքի ուժով գետնին 
տապալված՝ հանկարծ հողից 
բարձրացող տաք ու գիրգ՝ 
իրենց Հայրենիքի հոտն 
առան, որտեղի՞ց, ինչպե՞ս, 
նրանք չիմացան, 
բայց երբ նայեցին մի մյանց, 
նույն բանն ասացին ու իրար 
հասկացան,
ի՞նչ լեզվով, ինչպե՞ս, ինչո՞ւ, 
չգիտեմ, բայց  դանդաղ 
ու վստահ հպվեցին իրար 
մարմի ն ներով: 

Ո՛չ թե մահվան վախից, 
այլ քո բույրի մե ջ 
պարուրվելու երանությունն 
իրար հետ կիսելու 
խենթացնող երջանկությամբ՝ 
հաշտված մահվան հետ, և
հենց այդ պահին եղավ 
աններելին,
ու հենց այդ պահին 
Տիեզերքը զգաց քո 
հրամայականը, Հայրենիք, 
Նա հասկացավ, որ զենքն 
անզոր է, 
երբ մարմի նդ 
հավիտենականին է հպվում:

Տո՛ւր ինձ քո մայրը լինելու 
սրբազան իրավունքը, 
Հզորս,
ու ես քո ոտքերի առաջ 
մարգարիտներ ու 
հակինթներ կդառնամ, 
մայրական կենարար կաթի 
պես քեզ ամե ն րոպե կաթիլ 
առ կաթիլ սնելով՝
դարձյալ Հսկա կդարձնեմ,
Հայրենիքս, 
Միակս, 
Ուրիշս:

23 դեկտեմբերի, 2020 թ.

Հայրենիքս, Միակս, 
Ուրիշս
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ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ

Մեղքդ հույզերի անմահությո՛ւնն էր...
Կյանքդ՝ խելահեղ խայտա՜նքը նրա,
Մի՛տքդ մի շտ խղճի 
 թարգմանությունն էր...
Խելառ պոռթկումդ՝ երդո՛ւմը նրա:

Վի՛շտդ ճշտության 
 անճարությունն էր...
Արդարությունը՝ հավա՜տդ չքնաղ,
Իղձդ երազի խաղաղությո՜ւնն էր...
Սմքած թախիծդ՝ հեքիաթը նրա:

Հույսդ անընդհատ՝ 
 Աստծո՜ւն մե րվելն էր,
Համբերությունդ՝ հանճարիդ վկան,
Ճշմարտությունդ 
 լո՜ւյս-մոլությունն էր...
Տվայտանքներդ՝ պսա՛կը նրա:

Պայքա՛րդ հոգու ազատությունն էր,
Պարտություններդ՝ 
 սրբի՛ ինքնություն.
Արհամարհանքդ՝ 
 ներման աղե՜րսն էր...
Զզվանքդ՝ քենի ողորմածություն:

Ատելությունդ սեթևեթանքն էր...
Հեգնանքդ՝ խռո՜վք կատարելության,
Հոգսդ կասկածի՛ 
 հավերժությունն էր... 
Սերդ՝ հրա՜շքը հավիտենության...

Աղմուկն աշխարհի՛ քո լռությունն էր,
Անճառ ցասումդ՝ երկո՜ւնքը նրա...
Ցա՛վդ անհունի իմաստնությունն էր,
Իսկ տառապանքդ՝ պարծա՜նքը նրա...

ԵԿ ՈՒ…  ՀԱՎԱՏԱ

Իմ պատանեկան տենչանքնե՛ր վսեմ
Ու տղայական առաքինության
Անձնուրա՜ց հողմե ր... 
 
Աշխարհում ոչի՛նչ
Դուք չփոխեցիք.
Լոկ փշո՜ւր-փշուր անելով
Փխրուն իմ էությունը՝
Ինձ կորուստներիս գերին դարձրիք...

Որ ունեցածս անդա՜րձ կորցրած
Մի անբուժելի ցավագարի պես՝
Այժմ պատրանքներ կարկատանելով՝ 
Ինձ պիտի իբրև կոչեմ բանաստեղծ...

Իսկ իմ խենթօրոր դիմացկունությանն 
Անվանեմ ես կյա՜նք...

...Հիմա թվո՛ւմ է,
Թե մի լիո՜ն տարի առաջ է եղել, 
Երբ խենթ պատանի՛ս
Քեզնից թռցրած մի  սուտ թաշկինակ
Բարձի երեսի շոր է դարձրել

Եվ խոստումն ալի 
 բուրմունքից արբած՝
Այնպես է շշմե լ հուզի՜չ մի  գիշեր...
Որ թերահավատ գլո՛ւխը նրա
Անմահությանը հավասարազոր
Մի եդեմական քուն է պաշարել...

Ու եթե հիմա, 
Համայն աշխարհի 
 տիկնանց հետ մե կտեղ
Գլուխ գլխի տան 
Բուրաստաննե՜րն էլ բոլոր դարերի՝
Չե՛ն կարող, 
Երբե՜ք,
Ո՛չ մի  հնարքով,
Վերծանել բո՜ւյրն 
 այն լույս-թաշկինակի,
Որի վրա ես,
Իմ սենտիմե նտալ գլուխը դրած,
Քնե՜լ եմ մուշ-մուշ...

Իսկ առավոտյան
Արթնացել այնպես վեհ ու շփոթված՝
Ասես՝ այդ գիշեր
Ի լուր ամե նքի՝
Ինձ կարգե՜լ էին մի  նոր տիրակալ,
Որ խնամարկե՛մ...
Ո՜ղջ տիեզերքին: 

ՏԱՌԱՊԱՆՔԸ 

ՉԻ ԱՄՈՔՎՈՒՄ

Ո՜րերորդ անգամ
Ես համոզվում եմ,
Որ ցավ սփոփող
Ամե ն խոսք  բութ է...
Ու վիշտ փարատող
Ամե ն մի տք ու խոհ
Սոսկ պարկեշտ սո՛ւտ է...

ԳՈՐԻՍՅԱՆ  ԷՏՅՈՒԴ

Մայրամուտի մե ջ  մե ր սեգ 
 լեռներն են
Թավշյա զմրուխտով 
 զուգված փայլփլում...
Գարնան ծաղկունքով 
 գերված հավքերն են
Այգիների մե ջ անվե՜րջ կլվլում...

Իրիկնամուտի գրգանքների տակ
Քաղաքն է կրկի՜ն սիրով պարուրվում...
Անծա՛յր երկնքի գրկում կապուտակ
Մեր արծիվն երն են 
 հանդա՜րտ պտտվում...

Սարավանդներից մե ր 
 գանգրագիսակ
Անտա՜ռն է նորից 
 մարդկանց հմայում...
Չքնաղ բուրգի պես՝ հսկայահասակ,
Լաստ սա՛րն է եկող դարերին նայում...

Քնքուշ բույրերո՜վ լցված քաղաքն է
Կարոտներո՛վ լի թախծի 
 մե ջ խորհում...
Ու մե ր պապերի անմա՛հ ոգին է
Ցի՜ց-ցից ժայռերի ծոցի մե ջ նիրհում...

ԱՊԽՏԱԾՈԻԹՅՈԻՆ

  Նվիր� մ եմ  որդ� ս՝ 

   Վարդան Գրիգորյանին

Դարձած հույզերիս 
 անվախճանությամբ
Զմայլված գալիք՝
 Այս մահախուճապ,
Լիրբ ու նողկալի մե ղանչումն երից
Ասես համբարձված,

Բայց և որպես մի  խղճի ուրվական՝
Հավերժ կենդանի,
Ես ինքս ինձ եմ շարունակելով
Ապշահարի պես 
 հաճախ հարց տալիս.
«Ինչպե՞ս ես ապրել,
Իմ հրա՜շք հայրիկ...
Երբ քո բերանով՝
Անդարմանելի տարակուսանքով,
Անհո՛ւնն է խոսում տիեզերական...
Մշտնջենական տառապանքից իր՝
Հավիտենական ցավից լռության»:

Ինչպե՜ս եմ ապրել...

Մի բազմադարյան,
Տարագրակյաց պատմություն է դա՝
Սկսված նորելուկ ու խոստումն ալից
Այն նախապահից,
Երբ երանավետ քաղցրությունը ես
Խավարահալած լույսի զգացի...
Որ կարոտաբաղձ ոգորումն երով
Շարունակվում է դեռ մի նչև՜ այսօր,
Երբ վաղուց է, ինչ ես գերմարդացել,
Բայց քաղցրությունն այդ 
 փոքրի՜կ հրաշքի
Չեմ կարողանում խաղաղված սրտով
Հանգիստ ճաշակել...

Իսկ եթե ասել այսօրվա լեզվով՝
Ես աշխատել եմ,
Ի՜նչ էլ որ լինի՝
Չհիվանդանալ իմ դարի ախտով.
Նույնիսկ՝ մահանալ,
Բայց քաղաքակիրթ 
 խաբկանք չդառնալ:

Այս իմ նորագույն ախտազերծության
Հի՜ն վկաներն են
Բոլոր տեսակի ապրող մահերը
Խաչված կյանքերի 
 նույն իմ պատմության... 
Հավատազրկման բեռան տակ կքած
Արևաքայլե՜րն այն խեղճ սրբերի,
Որոնք ապրել են մոգական կյանքով
Առեղծվածային հանելուկների...
Միապետասեր ժամանակների
Անապատածին կախաղաններից
Ջղաձգվելով ճոճվելի՜ս անգամ՝
Կույր ծլարձակման
Կուսականության ճչա՛ն հավատը
Գեթ մահվան 
 պատրաստ խելահեղությամբ
Կանաչապատել՝
Ու նույնիսկ հոգու ավանդման պահին
Իրենց էության ճշմարտությունից
Չե՛ն հրաժարվել...

Եվ անկախաղա՜ն, խրոնիկացած
Իմ այս ճոճվելը վկայակոչեմ,
Որ կարելի էր խոր հառաչելով,
Ըստ ավանդույթի՝
Նաև կյա՜նք կոչել...
Իսկ ավելի զուսպ համե մատությամբ՝
Տրտմաթախծալի՜,
Պահածոյացած 
 կե՛րպ կենդանության...

Ու ես, փոքրի՛կս,
Այս անտանելի գոյության անլուր
Տվայտանքների արանքում շշմած,
Շվարած կյանքից...
Զզված ինձ կանչող բոլո՜ր կեղծարար
Գոռ աշխարհների հրավերքներից՝
Ես՝ Արդարության Նորին Բացարձակ
Նորեն ձախողակ Մոլագա՛րս Խենթ,
Ճաճանչավորված մի ա՜յն ու մի այն
Աստծո անդրանիկ,
Հար հրաշազոր տեսքո՛վ երկնաճեմ...
Արևի նման համայնատարա՜ծ
Հավասարություն ճչալով անվերջ

Ու ճապաղելով՝
Դեպի ներկայի արգանդում հունցվող
Իմ սիրամոլո՜ր ու սիրատոչոր,
Ցնդած Գերմա՛րդը ինձ կարկառեցի...

Ու կրակ կտրած ձայնալարերս
Արցունքոտվելով
Այնքա՜ն ժամանակ թեժ թրթռացին,
Մինչև որ՝ հոգնած,
Խեղանդամվելով,
Չհանդիպեցին
Արցունքամխ ման աղե պատնեշին՝
Ի վերո՛ւստ ձաղկված
Կաղկանձմա՜ն ցավին...

...Հենց այստեղից էլ՝
Ես մահաթաքույց,
Բնաստրկային հիասթափության
Սուր ցավն  զգացի.
Տեսա, թե ինչպես
Ես՝ աննպատակ,
Ասես դառնում եմ ձմե ՜ռ անհատակ...
Քանի որ արդեն սկսեցի ես իմ
Ինքնաբուխ ու խոլ եղանակներին
Երբեմն ի սրանց հիմա՜ր տիրոջից
Շատ խորը զգալ.
Վերջնականապես ջղաթափ եղած
Ծերունու նման:

Բայց ծերունու պես ես չնստեցի
Եվ պարապորեն,
Միտքս հարահոս կյանքի հրաշքին՝
Էլ չսկսեցի
Անցած օրերիս կորուստը սգալ...
Այլ այս փակուղում
Ես այն հասարա՜կ,
Պարզ մի ՛տքը գտա,
Որ լոկ լեռնե՜րն են,
Եվ այն էլ՝ հսկա՛,
Ձմե ռ թե գարուն, ամառ թե աշուն
«Ձմե ՜ռ է... Ձմե ՜ռ...» 
 անվերջ մտորում...
Թեև բաշերի տարուբերումով
Ի ցո՛ւյց են անում մե ծահոգաբա՜ր
Ի հույս դաշտերի,
Թե իրենք էլ են իբրև մասնակցում
Խրախճանքներին
Այս հեքիաթային սուտասանների...

Փակուղիս բացվեց,
Բայց...
Սակա՛յն...
Ավա՜ղ...
Նման տխրունայն մի  ողբերգության
Շարունակական արարողության...

Ես էլ, փոքրի՛կս, ճարահատորեն,
Կամ էլ՝ ճի՛շտ է թե՝
Ողորմածաբա՛ր,
Այս ժուժկալահար իմ ժամանակի
Բեմահարթակից,
Անպատկառ վարք ու 
 բարքի՛ց մոլեգնած,
Անչա՜փ հանճարեղ
Մեծ դերասանիս դերը ճանկեցի:

Իսկ թե մոլորված՝
Հակասականի խորխորատներում,
Դու շփոթվելով
Ինձ ճշտես այսպես՝
Իբրև՝ ես լե՜ռ եմ...
– Կա՛նգ առ,– քեզ կասեմ,-
Թե ճշտե՛լ է պետք՝
Թող ճշտենք այսպե՛ս.
Հասարակածում  ցցվա՜ծ բևեռ եմ...

Ինչպե՞ս եմ ապրել...
Ախ, իմ փոքրի՛կս,
Ի սե՜ր Բարձրյալի,
Ինձ մի ՛ հիշեցրու...
Ինքս էլ չգիտեմ...

Տիգրան  Արտաշեսի 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ



Թիվ 1 (3497), � րբաթ, 5 փետրվարի 2021 թ. www.grakantert.am 5

ԱՐԾՈՒԻ

 Ճա պո նիա յում սո վո րած մի  ծա-
նո թու հի, ո րին ըն դա մե  նը մե կ-եր-
կու ան գամ էի տե սել, օ րե րից մի  օր 
ինձ զան գա հա րեց անս պա սե լի մի  
խնդրով.

- Լ սի, նա յում եմ քեզ սոց սայ թե-
րում, լի քը աղ ջիկ ըն կեր ներ ու նես... 
ու րեմն  հի մա մի  ճա պո նա ցի ա ե կել 
Եր ևան, ո րը կպած ու զում ա հայ աղջ-
կա հետ ծա նո թա նալ ու ա մուս նա նալ... 
Ես քո չափ մարդ չեմ ճա նա չում, ա րի 
կլի նի էս ախ պե րութ յան հա մար մի  
քա նի հան դի պում հար մա րաց րու ծա-
նոթ աղ ջիկ նե րիդ հետ...

 Հե հե հե, բնավ դեմ չեմ ժա մա նակ 
ծախ սել ու «մի ջ նորդ տեր պա պա» 
խա ղալ, ե թե արդ յուն քում իմ ծա նո-
թու հի նե րից մե  կը կեր ջան կա նա... Իսկ 
այս ճա պո նա գետ ծա նո թու հուս հետ 
մտե րիմ չեմ, որ հարց նեմ. « Բա ին չի՞ ես 
հե ռու փնտրում... դու էլ ա մուս նա ցած 
չես... տես նես ո՞վ ում չի հա վա նում...»։

Ինչ ևէ, հա ջորդ օ րը գործն ա վե-
լի ման րա մասն քննե լու նպա տա-
կով հան դի պե ցի ճա պո նա ցուն և 
 ճա պո նա գի տու հուն։  Մի ջա հա սակ, 
թմբլիկ Ա ցու խի կո-սա նի տա րի քը կա-
րող է տա տան վել ե րե սուն հին գից հի-
սու նի մի ջև։ Ազ գա յին սո վո րութ յան 
հա մա ձայն՝ նա ձեռքս սեղ մե  լիս թե-
թևա կի խո նարհ վեց ու դեմ քին պա-
հեց սի րա լիր ժպի տը ընդ հուպ մի նչև 
բա ժան վե լը։ Նս տե ցինք սրճա րա նում։ 
Հ յուրն անգ լե րեն լավ չի խո սում, ուս-
տիև հենց նեղն է ընկ նում՝ դի մում է 
ճա պո նա գի տու հու օգ նութ յա նը։

- Իսկ ին չո՞ւ եք ո րո շել հարս նա ցու 
ընտ րել հենց հա յու հու,-   հարց րի։

 Ճա պո նա ցին կար ծես շիկ նեց և 
 մայ րե նիա խառն անգ լե րե նով ա սաց.

-  Գի տե՞ք, հայրս է ինձ թե լադ րել... 
նա գրա կա նութ յան պրո ֆե սոր է...

 Հոր խոս քը ճա պո նա ցու հա մար 
օ րենք է մն ում նաև 21-րդ  դա րի սկզբին։

 - Հորս սի րե լի գրքե րից է  Յա նո 
Ր յո ւու կեի « Լո ղա ցող դղյա կը» վե պը,-  
 շա րու նա կեց Ա ցու խի կոն։-  Այն տեղ 
հե րո սը մի  ան գամ նա վի վրա հան դի-
պում է վար դա գույն այ տե րով, կա նաչ 
աչ քե րով ու ոս կե գույն մա զե րով ե րի-
տա սարդ հայ գե ղեց կու հի նե րի, ո րոնք 
շատ էին տար բեր վում գե ղե ցիկ ճա պո-
նու հի նե րից...

-  Հե տաքր քիր է,-   ա սա ցի։-   Գի տե՞ք, 
թե ո՛ր ժա մա նա կաշր ջա նում է գրվել 
այդ վե պը։

- Օ, գի տեմ,-   ա սաց Ա ցու խի կոն՝ 
կար ծես ա մա չե լով իր գի տե ցա ծի հա-
մար։- Ր յո ւու կեն այդ վե պը գրել է 
19-րդ  դա րի վեր ջին։  Բայց մի այն նա 
չէր։ Ա վե լի ուշ  Մա ցու նո  Շին ձոոն էլ իր 
« Գե ղեց կու հի նե րի կղզու գրա վու մը» 
գրքում գրել է, որ աշ խար հի ա մե  նա-
գե ղե ցիկ կա նայք  Թուր քիա յի հա յու հի-
ներն են...  Հայրս այդ վե պը նույն պես 
շատ է սի րում...

 Ճա պո նա գետ ծա նո թու հուս խնդրե ցի 
գրի առ նել այդ գրող նե րի ու հա յու հի-
նե րի գե ղեց կութ յու նը գո վա բա նող վե-
պե րի ա նուն նե րը, մի  օր պետք կգա...

- Իսկ չորս տա րի ա ռաջ,-  
 շա րու նա կեց Ա ցու խի կոն,-   մե ր հե ռուս-
տաա լիք նե րից մե  կով եր կու ժա մա նոց 
հա ղոր դում ե ղավ  Հա յաս տա նից, վա-
րում էր  Տա կե շի  Կի տա նոն...

- Օ հո... և՞...
-  Մեր թղթա կից նե րը ե կել էին 

 Հա յաս տան՝ ան ձամբ հա մոզ վե լու հա-
յու հի նե րի գե ղեց կութ յան մե ջ, նրանք 
զրու ցել են ե րեք գե ղեց կա տես աղ ջիկ-
նե րի հետ, իսկ հա ղորդ ման վեր ջում 
հե ռուս տա դի տող նե րով քվեար կե ցինք 
այդ ե րե քից ա մե  նա գե ղե ցի կի օգ տին... 
Ա հա այդ հա ղոր դու մի ց հե տո հայրս 
ա մե ն օր ինձ ա սում է, որ ես պի տի 
մե կ նեմ  Հա յաս տան ու հայ հարս նա-
ցու ընտ րեմ, քա նի որ ինքն ու զում է, 
որ իր թոռ նե րը լի նեն կես հա յեր...  Նա 
ինձ ա սաց, որ ինձ տուն չի թող նի, ե թե 
ա ռանց հայ հարս նա ցո ւի վե րա դառ-
նամ...

Ես զար մա ցա ճա պո նա ցի պրո ֆե-
սո րի այ դօ րի նակ ցան կութ յան, բայց 
ա վե լի շատ՝ նրա չա փա հաս որ դու՝ 
հո րը հնա զանդ վե լու վրա։

- Ա ցու խի կո-սան,- սկսե ցի ես,- շատ 
գնա հա տե լի է, ի հար կե, որ դուք այդ-
պես հար գում եք ձեր հո րը, բայց ի 
վեր ջո ա մուս նա ցո ղը դուք եք, ճի՞շտ է։ 
 Մի գու ցե դուք կյան քում եր բեք էլ չեք 
ու զում ա մուս նա նալ....

Ա ցու խի կոն հո գոց հա նեց։
-  Ճիշտն ա սած, ես եր բեք լրջո րեն 

չեմ մտա ծել ա մուս նութ յան մա սին, 
բայց ծնող ներս շատ են ու զում, ան-
վերջ հի շեց նում են, որ ես ար դեն քա-
ռա սուն տա րե կան եմ...

« Լավ, ուշ ա, բայց ոչ շատ»,-  մ տա-
ծե ցի ես, իսկ բարձ րա ձայն ա սա ցի.

-  Կամ գու ցե հա յու հի նե րին չեք հա-
վա նում...

- Օ, ո՛չ, ի հա՛ր կե հա վա նում եմ... խո-
շոր աչ քե րով, մե ծ քթե րով...

  Ինչ-ի՞նչ,   ճիշտ լսե ցի՞։ Ճա պո նա գի-
տու հին շտա պեց ինձ պար զա բա նել.

-  Ճա պո նիա յում մե ծ քի թը հա մար-
վում է գե ղեց կութ յան նշան...

-  Հի մա ի՞նչ, մե  ծա քիթ աղ ջիկ ներ 
փնտրե՞նք,-   կա տա կե ցի ես։

-  Պար տա դիր չի,-  չ հաս կա ցավ աղ-
ջի կը, ու ես զղջա ցի կա տա կիս հա մար։

 Մենք շա րու նա կե ցինք զրույ ցը։ 
Ա ցու խի կոն այն քան ան կեղ ծա ցավ, 
որ հայտ նեց, որ թեև ինքն ա վար տել է 
 Հո կայ դո յի հա մալ սա րա նը, բայց եր բեք 
չի աշ խա տել, քա նի որ իր ըն տա նի քի 
ֆի նան սա կան վի ճա կը թույլ է տա-
լիս ապ րել՝ չաշ խա տե լով ու նույ նիսկ 
ա մուս նա նալ ու ե րե խա ներ ու նե նալ...

« Դե լավ ա, է լի»,- ա սա ցի մտքումս՝ 
մի  քիչ նա խան ձե լով նրան։ Եր ևի հա-
րուստ սա մու րա յա կան տոհ մի ց է: 
Ա սա ցի, որ իս կա պես թե՛ իմ ի րա կան, 
թե՛ հա մա ցան ցա յին շրջա պա տում քիչ 
չեն չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րը, ու որ 
ա մե  նա մո տիկ նե րին տեղ յակ կպա հեմ 
 Ծա գող ար ևի երկ րից ժա մա նած պո-
տեն ցիալ փե սա ցո ւի մա սին...

Այս խոս քիս վրա Ա ցու խի կոն բռնեց 
ձեռքս ու ա սաց.

- Խնդ րո՜ւմ եմ... դու իմ ըն կերն ես...

 Հա ջորդ օ րը եր ևան յան զբո սայ գի-
նե րից մե  կում բո ղո քի մի  տինգ էր լի նե-
լու, ա ռա ջար կե ցի հան դի պել այն տեղ... 
ու բո լոր թեկ նա ծու աղ ջիկ նե րին էլ կա-
ռա ջար կեմ ցան կութ յան դեպ քում գալ 
այն տեղ:

Ե րե կո յան տա նը սկսե ցի հեր թով 
զան գել ա մուս նա նալ փա փա գող, բայց 
տա կա վին «տա նը մն ա ցած» ըն կե րու-
հի-ծա նո թու հի նե րիս՝ ա ռա ջար կե լով 
վա ղը գալ բո ղո քի մի  տին գի ու նաև 
հան դի պել ան պայ ման հա յու հու հետ 
ա մուս նա նալ ցան կա ցող հա րուստ սա-
մու րայ փե սա ցո ւի հետ։  Սա կայն ան-
կեղծ սրտով ա րածս մո ցիք լութ յու նը 
կար ծես դա տա պարտ ված էր ձա խող-
ման...

Ա ռա ջի նը զան գե ցի ար վես տա բան 

մի  ըն կե րու հու, ո րի հետ ա մե  նից շատ 
եմ մտե րիմ։

-  Դու չգի տե՞ս, որ հի մա ես իմ դոկ-
տո րա կա նի վրա եմ աշ խա տում, ես 
ի րա վունք ու նե՞մ անձ նա կա նիս մա-
սին մտա ծե լու, էն էլ՝ ար տա սահ-
ման ցու հետ,-   ա սաց նա, բայց դա 
չխան գա րեց, որ պես զի  Ճա պո նիա յում 
ե ղած չլինելով հան դերձ՝ քսան հինգ 
րո պե խո սի ճա պո նա կան քա ղա-
քակր թութ յու նից, թե յախ մութ յու նից, 
ի կե բա նա յից, գրա կա նութ յու նից, 
նկար չութ յու նից, կա բու կի թատ րո նից 
ու կի նո յից՝ մաս նա վո րա պես վեր լու-
ծե լով  Տա դա շի Ի մա յիի « Կի կու և Ի սա-
մու» ֆիլ մը։

 Հե տո զան գե ցի կի նոաշ խար հի 
հետ առնչ վող մի  ըն կե րու հու։  Նա ծի-
ծա ղե լով ա սաց.

- Լ սի, գո նե հնդիկ լի ներ, ես մի  կա-
պույտ սա րի ու նեմ, սա րիս հա գած՝ 
կգա յի մի  տին գի...  Չէ՛, ես դեմ եմ օ տար 
ա մուս նութ յուն նե րին, մե նք պի տի մե ր 
գե նո ֆոն դը պահ պա նենք...

Եր րոր դը զան գե ցի մի  ա սող-խո-
սող, շատ սրա մի տ ե րա ժիշտ ըն կե րու-
հու, ո րը նույն պես ծի ծա ղեց.

- Ա սում ես ա նունն ինչ ա՞... Ա ցու-
խի՞ կո... դու պատ կե րաց նում ե՞ս՝ ինչ-
քան պի տի խնդամ մե  նակ ի րա ա նունն 
ա սե լիս... գի շե րը վեր կե նամ, ա սեմ՝ 
Ա ցու խի՜ կո... վայ, մե ռռ ռա.... իսկ ին քը 
ա ծու խի պես սև  հո չի՞.... հի՜-հի՜-հի՜... 
 Չէէէ, ա զի՛զ, ինձ պետք ա մի  լավ հայ 
տղա, հու մո րով, ջիգ յա րով, սա մու րայն 
ինձ ա պա գա չի...

 Չոր րոր դը նույն պես ե րա ժիշտ էր, 
ո րը չծի ծա ղեց, այլ շատ լուրջ ա սաց.

- Լ սի, ա սում ես սա մու րայ ա՞... դու 
չգի տե՞ս, որ սա մու րայ ներն այ լա սեր-
ված են, ի րանք սեքս են ա նում ի րանց 
ան չա փա հաս ա շա կերտ նե րի հետ...

Ի զուր փոր ձե ցի հա մո զել, որ ես կա-
տա կով նրան սա մու րայ ան վա նե ցի, 
որ վա ղուց ար դեն սա մու րայ նե րի դաս 
չկա... այս ծա նո թու հիս լսել ան գամ չու-
զեց...

 Հին գե րորդն անգ լե րե նի մաս նա-
գետ էր, ար դեն քա ռա սուն տա րե կան, 
ո րը չա փա հաս դառ նա լուց հե տո ու նի 
մե կ ե րա զանք՝ ա մուս նա նալ...

- Շ նոր հա կալ եմ, որ իմ մա սին 
մտա ծում ես, բայց տես քը ո՞նց ա...

- Թմբ լիկ...
- Օյ, չա սես, որ էն սու մո ըմ բիշ նե րի 

նման...
-  Չէ՛, ի՞նչ ես ա սում...
-  Բայց ե թե նա քա ռա սու նում 

թմբլիկ ա, հի սու նում ար դեն կլի նի սու-
մո նե րի պես... չէ՛, չեմ ու զում, զզվում եմ 
չաղ տղա մարդ կան ցից... յու ղոտ, մսե-
րը թոն թո լում են... վը՜խք... բա ես դրան 
ե՞մ ար ժա նի... շնոր հա կալ եմ, հա ջող:.

« Պարզ է, թե ին չի մի նչև հի մա չես 

ա մուս նա ցել»,-   ա սա ցի մտքումս ու 
զան գե ցի վե ցե րոր դին, ո րը թա տե րա-
կան աշ խար հից է, 35-ն  անց, ո րը մի շտ 
ա սում էր, որ հա յի հետ չի ա մուս նա նա-
լու:

- Ի՞նչ,-   բա ցա կան չեց նա,-   ա յո՛, ես 
ոչ մի  դեպ քում չեմ ա մուս նա նա հա յի 
հետ, բայց նաև սևա մոր թի կամ դեղ-
նա մոր թի հետ չեմ ա մուս նա նա... ինձ 
եվ րո պա ցի ներն են դուր գա լիս, մյուս 
ան գամ նկա տի կու նե նաս:

«Եվ րո պա ցի ներն էլ քեզ հա մար 
հերթ են կանգ նե լու, ռա սիս տի մե  կը»,-   
ա սա ցի մտքումս ու զան գե ցի յո թե րոր-
դին։  Նա էլ է ար վես տի աշ խար հից, 
լավն  է, մե ղմ է, կա պույտ աչ քեր ու նի, 
քիթն էլ կար ծես փոքր չէ։  Մի քիչ շեղ-
ված է կրո նի ու հա վա տի, չակ ռա նե րի, 

էքստ րա սենս նե րի ու վու դու նե րի վրա 
ու նույն պես իր ա պա գան տես նում է 
մի  մի այն  Հա յաս տա նից դուրս...

- Կ գամ, պու պո՛ւշ ջան,-   ա սաց նա,-  
 շատ շնոր հա կա լութ յուն, որ չես մո ռա-
նում տու նը մն ա ցած ըն կե րու հի նե րիդ...

 Գու ցե է լի թեկ նա ծու ներ գտնեի հե-
ռա խո սագր քումս, բայց քա նի որ վեր-
ջա պես  մե կն ա սաց, որ կգա՝ զան գերս 
դա դա րեց րի։  Յո թը տիե զե րա կան թիվ 
է, գու ցե էս յո թե րոր դին է վի ճակ ված 
սա մու րայ փե սա ցուն...

 Հա ջորդ օ րը գնա ցինք մի  տին գի։ 
Ես Ա ցու խի կո յին բա ցատ րե ցի, որ մե ր 
ան զու գա կան օ լի գարխ ներն ու զում են 
սրճա րան ու ռես տո րան կա ռու ցել հա-
մե ր գաս րա հի զբո սայ գում, այդ նպա-
տա կով թու նա քի մի  կատ ներ են սրսկել 
ծա ռե րի ար մատ նե րի մե ջ, որ դրանք 
չո րա նան, ի րենք էլ կտրեն ու ի րենց 
սև  գործն ա նեն... Երդվ յալ բնա պաշտ 
ճա պո նա ցի ազ գի ներ կա յա ցու ցի չը 
ցնցվեց՝ ի լուր այդ պի սի բար բա րո-
սութ յան ու սկսեց մե զ նից ոչ պա կաս 
ե ռան դով հա յե րեն գո ռալ՝ «Ա՛յ-գի՛ն 
մե ՛րն է՛»։  Նույ նիսկ հար ցազ րույց տվեց 
մի  լրատ վա մի  ջո ցի՝ հայտ նե լով, որ իր 
հայ րե նի քում ան գամ ան տա ռում ըն-
կած քա րը մի  տե ղից մյու սը տա նե լը 
հա մար վում է սխալ ու բնութ յա նը դեմ...

 Յո թե րորդ թեկ նա ծու հին մո տե ցավ 
մե զ, ես ծա նո թաց րի նրան Ա ցու խի կո յի 
հետ։ Ի րենց ան վարժ անգ լե րե նով եր-
կու խոսք փո խա նա կե ցին, ու ա մե ն ինչ 
այդ կերպ ա վարտ վեց:

Այլևս չտե սա Ա ցու խի կո յին։
 Հե տա գա յում ճա պո նա գետ ծա նո-

թու հիս ա սաց, որ սա մու րայ փե սա ցուն 
ի րեն ա սել է, որ ին քը հա վա նել էր այդ 
աղջ կան, նրա կա պույտ աչ քերն ու ոչ 
փոքր քի թը, բայց ինքն ար ժա նի չի հա-
մա րում նրան, որ ի րեն պետք է ա վե-
լի խո նարհ նկա րագ րի տեր մե  կը, որ... 
 Պարզ է, որ ի րա կա նում գործ ու նենք 
ճա պո նա կան ազ գա յին նրբան կա-
տութ յան հետ։ Անհ նար է պատ կե րաց-
նել, որ ճա պո նա ցին որ ևէ մե  կի մա սին 
ա սի, որ չի հա վա նել... իսկ մե ր Ա ցու-
խի կոն ի րոք որ սա մու րայ է, ո րոնք դա-
րեր շա րու նակ չեն վա րա նել ի րենց 
փո րը պա տա ռո տել՝ հա նուն ի րենց 
սկզբունք նե րի ու գա ղա փար նե րի...

Որ պես վեր ջա բան ա սեմ, որ կա-
պու տաչ յա ար վես տա գի տու հին այդ-
պես էլ մն աց չա մուս նա ցած, մի նչ դեռ 
Ա ցու խի կո-սա նը իս կա պես հայ րե նիք 
վե րա դար ձավ հա յու հի կնոջ հետ։ Չ գի-
տեմ, թե որ քա նով էր նա գե ղե ցիկ ու իր 
նկա րագ րով՝ ա վե լի խո նարհ, սա կայն, 
ա սում են, նա բա րե հա ջող կեր պով 
հայ կա կան գե ներ պարգ ևեց սա մու-
րա յա կան տոհ մի ն... Ու եր ևի նաև՝ ոչ 
փոքր հայ կա կան քթեր...

ՍԱՄՈՒՐԱՅ  ՓԵՍԱՑՈՒՆ

ՀԳՄ վար չ	  թյ	  նը 

շնոր հա վո ր	 մ է արձակագիր, 

թարգմանիչ

ԱՐԾՎԻ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆԻՆ

ծննդյան 50-ամյակի առթիվ

«Գրա կան թեր թը» մի ա ն	 մ է 

շնորհավորանքին
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ԹԱԲԱԹԱԲԱՅԻ
 Հա յաս տա ն� մ Ի րա նի 

Իս լա մա կան  Հան րա պե տ� թ յան 
դես պա ն� թ յան մշա կ� յ թի 

կենտ րո նի մշա կ� յ թի 
խորհր դա կան 

Ի րանն աշ խար հի այն հի նա վուրց 
երկր նե րի շար քին է պատ կա նում, ո րին 
կա րե լի է ա ռանց երկմ տան քի գրա-
կա նութ յան և  հատ կա պես պոե զիա յի 
բնօր րան հա մա րել: Գր քի և գ րա կա-
նութ յան յու րա քանչ յուր սի րա հա րի, ան-
շուշտ, ծա նոթ և  հա րա զատ են այն պի սի 
ա նուն ներ, ինչ պի սիք են  Հա քիմ Օ մարր 
 Խայ յա մը, Ա բուլ ղա սեմ  Ֆեր դու սին, 
 Նե զա մի  Գ յան ջա վին,  Սաա դի  Շի րա զին, 
քաղց րա լե զու  Հա ֆեզն ու այլք: Աշ խար-
հում դա սա կան գրա կա նութ յան ա մե  նա-
փա ռա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից 
շա տերն ի րան ցի մե ծ բա նաս տեղծ նե րի 
գրչին են պատ կա նում:  Մեծն  Ֆեր դու սին 
և ն րա հա վեր ժա կան է պոս, գրա կան գո-
հար « Շահ նա մե ն», զբա ղեց նե լով իր ար-
ժա նի տե ղը հա մաշ խար հա յին գրա կան 
գլուխ գոր ծոց հան դի սա ցող է պոս նե րի 
կող քին, ի լուր աշ խար հի լա վա գույնս 
ի ցույց է դնում թշնա մու դեմ պայ քա-
րում մի  հի նա վուրց ազ գի հե րո սա կան 
պատ մութ յան կերտ ման ա մե  նա գե ղե ցիկ 
դրվագ նե րը:  Պար սից խո հա փի լի սո փա-
յա կան գրա կա նութ յան մե կ այլ հան ճար 
Օ մար  Խայ յամն  էլ իր հեր թին վա ղուց 
վաս տա կել է աշ խար հի ա մե  նա խոր և 
 փի լի սո փա յա կան բա նաս տեղ ծի տիտ-
ղո սը, իսկ  Նե զա մի  Գ յան ջա վին` պար-
սից և  հա մաշ խար հա յին լի րի կա կան 
գրա կա նութ յան ակ նա ռու դեմ քե րից մե -
կը, իր սի րա յին չա փա ծո յի հե րոս դարձ-
նե լով հայ կնո ջը, կեր տել է աշ խար հի 
ա մե  նազ գա ցա կան ու նուրբ գրա կան 
չա փա ծո գլուխ գոր ծոց նե րից մե  կը: 
 Սաա դիի « Գո լես թանն» ու « Բուս թանն» 
էլ ի րենց հեր թին հա մաշ խար հա յին գրա-
կա նութ յան՝ կյան քի դաս տվող, բա րո-
յախ րա տա կան դաս տիա րա կութ յան 
և  է թի կա յի սերտ ման լա վա գույն դա-
սագր քե րից են հա մար վում, իսկ մե ծն 
պոետ  Հա ֆե զը հի րա վի վաս տա կել է 
հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան ա մե -
նաա ռեղծ վա ծա յին, խորհր դա վոր, բազ-
մի  մաստ և  բազ մա շերտ բա նաս տեղ ծի 
տիտ ղո սը:  Խո սե լով Ի րա նի գրա կա նութ-
յան մե  ծե րի մա սին` չենք կա րող ան տե-
սել աստ վա ծա յին սի րո կրա կում հո գին 
մոխ րաց րած մե ծն սու ֆի և կ րո նա փի լի-
սո փա յա կան մե ծ մի ս տիկ  Մո լա նա յին և 
ն րա  « Մաս նա վին»:

  Վեր ևում թվարկ ված բո լոր գրա կան 
հան ճար ներն էլ ամ բողջ աշ խար հում մե ծ 
ճա նա չում և  հար գանք վա յե լող, պար-
սից դա սա կան գրա կա նութ յան ա մե  նա-
փայ լուն դեմ քերն են, սա կայն չպետք 
է մո ռա նալ, որ Ի րա նի հա րուստ գրա-
կան ա վան դույթ ներն ու նվա ճումն  ե րը 
շա րու նակ վում են մի նչև մե ր օ րե րը: 
 Պար սից գրա կա նութ յու նը, թևա կո խե-
լով նոր ժա մա նա կաշր ջան և  բախ վե լով 
մո դեռ նիզ մի  հետ, 20-րդ  դա րի ա ռա ջին 
տաս նամ յա կից ար դեն իսկ կա րո ղա ցավ 
հա մաշ խար հա յին գրա կան հա մայն քին 
ներ կա յաց նել և՛ պոե զիա յում, և՛ ար ձա-
կում կշիռ և  ոճ ու նե ցող ակ նա ռու գրա-
կան նոր դեմ քե րի, ո րոն ցից շա տե րը 
քաջ ծա նոթ են հայ գրա կա նա սեր հա սա-
րա կութ յա նը:  Պար սից ժա մա նա կա կից 
գրա կա նութ յան այն պի սի մե  ծութ յուն-
ներ, ինչ պի սիք են  Նի մա  Յու շի ջը, Ահ-
մադ  Շամ լուն,  Մեհ դի Ա խա վան  Սա լե սը, 
 Ֆո րուղ  Ֆա րոխ զա դը պար սից ժա մա նա-
կա կից պոե զիա յի ու բա նաս տեղ ծութ յան 
բնա գա վա ռում, իսկ  Սա դեղ  Հե դա յա թը, 
 Մո համ մադ Ա լի  Ջա մալ զա դեն,  Սա դեղ 

 Չու բա քը ժա մա նա կա կից ար ձա կի՝ 
վե պի և  պատմ ված քի աս պա րե զի ակ-
նա ռու դեմ քե րը, շնոր հիվ հայ ան վա նի 
թարգ մա նիչ նե րի, հայտ նի են դար ձել 
հայ գրա կա նա սեր հա սա րա կութ յան 
լայն շրջա նա կին, իսկ նրանց գրա կան 
գո հար նե րը հարս տաց րել են հայ գրա-
կա նութ յան գան ձա րա նը: 

 Սա կայն պար սից ժա մա նա կա կից 
գրա կա նութ յու նը չի սահ մա նա փակ վում 
վեր ևում թվարկ ված գրա կան դեմ քե րով, 
և  այս շրջա նի գրա կա նութ յան վե րա բեր-
յալ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ-
մե  լու հա մար ա վե լի շատ ժա մա նակ և  
աշ խա տութ յուն ներ են անհ րա ժեշտ, ուս-
տի, Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա փո խութ-
յան հաղ թա նա կի 42-րդ  տա րե դար ձի 
ա ռի թը պա տեհ հա մա րե լով, ցան կա ցա 
իմ հա մե ստ ներդ րումն  ու նե նալ պար սից 
ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յան ներ-
կա յաց ման հար ցում` հա կիրճ ակ նար կի 
տես քով հա յացք ուղ ղե լով հատ կա-
պես Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա փո խութ-

յան հաղ թա նա կից հե տո ստեղծ ված 
գրա կա նութ յա նը` օգ նե լով հայ գրա կա-
նա սեր հա սա րա կութ յա նը ընդ հան րա-
կան պատ կե րա ցում կազ մե լ պար սից 
ժա մա նա կա կից պոե զիա յի և  ար ձա կի 
մա սին:   Սա կայն, նախ քան բուն գրա-
կա նութ յանն անդ րա դառ նա լը, պետք է 
նշել, որ Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա փո-
խութ յու նը  ա մե  նից ա ռաջ մշա կու թա-
յին հե ղա փո խութ յուն էր: Ի րան ցի նե րը, 
ո րոնք հայտ նի են ի րենց ա վան դույթ-
նե րի և  հա վա տա լիք նե րի հան դեպ ան-
սա սան հա վա տով, իբրև բո ղո քի նշան՝ 
 Պահ լա վա կան դի նաս տիա յի իշ խա նութ-
յան օ րոք ամ բողջ երկ րով մե կ տա րած-
ված արևմ տա մե  տութ յան և  արևմտ յան 
մո դեռ նի զա ցիա յի ա լի քի դեմ, ոտ քի ե լան 
և Ի մամ  Խո մե յ նիի գլխա վո րութ յամբ հա-
ջո ղե ցին տա պա լել տա րա ծաշր ջա նի 
ա մե  նահ զոր կա ռա վա րա կան հա մա-
կար գե րից մե  կը՝  Պահ լա վա կան դի-
նաս տիա յի վեր ջին իշ խա նութ յու նը։ Եվ 
չնա յած նրան, որ այն հո վա նա վոր վում էր 
արևմտ յան մե ծ տե րութ յուն նե րի կող մի ց, 
Ի րա նի ժո ղովր դին հա ջող վեց տո նե լով 
Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան հաղ թա-
նա կը՝ Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վար ման հա մա կարգ հաս տա տել 
երկ րում: Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան 
հաղ թա նա կի բե րած նոր կա ռա վար ման 
հա մա կար գը հիմն  ված էր Ի րա նի ժո-
ղովր դի կրո նա կան հա մոզ մունք նե րի և 
 խոր ար մատ ներ  ու նե ցող  ա վան դույթ-
նե րի  վրա,  ինչն  իր  հեր թին  ի հայտ 
բե րեց կրո նա կան և  ազ գա յին ինք նութ-
յան պահ պան մա նը մի տ ված ազ գա յին 
ա վան դույթ նե րի, կրո նա կան   հա վատ քի 
և  ազ գա յին հո գե կերտ ված քի խոր  ար-
մատ նե րին ա մուր կառ չած մշա կու թա յին 
շարժ ման մի  նոր հո սանք, ինչն էլ իր մե ծ 
ազ դե ցութ յունն ու հետ քը թո ղեց գրա-
կան նոր սերն դի ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րում, 1980-ա կան թվա կան նե րից ի վեր 
սկիզբ դնե լով գրա կան նոր հո սան քի, 
ո րը հիմն  ված լի նե լով կրո նա կան ու ազ-
գա յին ար ժեք նե րի վրա և  բա րո յա կան 
ու հոգ ևոր ար ժեք նե րի սրբո րեն պահ-
պան ման կար ևո րութ յու նը շեշ տադ րե-
լով հան դերձ, լայ նո րեն սկսեց կի րա ռել 
գրա կան տեխ նի կա կան լու ծումն  ե րի բո-
լոր ժա մա նա կա կից  տեն դեց նե րը,  ինչն 

էլ հան գեց րեց ժա մա նա կա կից պար սից 
գրա կա նութ յան տա ղան դա շատ բա նաս-
տեղծ նե րի և գ րող նե րի նոր սերն դի գրա-
կան դպրո ցի կա յաց մա նը:  Իս լա մա կան 
հե ղա փո խութ յու նից հե տո ձևա վոր ված 
նոր սերն դի գրա կան դպրո ցի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը, քա ջա տեղ յակ լի նե լով Ի րա-
նի հա րուստ դա սա կան գրա կա նութ յա նը 
և  լայ նո րեն օգտ վե լով ի րենց մե  ծա-
նուն գրող նե րի գրա կան ժա ռան գութ-
յու նից, կա րո ղա ցել են վար պե տո րեն 
հա մադ րել հին և  նոր գրա կան ա վան-
դույթ նե րը, և  հենց այս տեղ է, որ  Նի մա յի 
բա նաս տեղ ծա կան դպրո ցի գրա կան 
ա վան դույթ նե րը ե կել են ծա ռա յե լու հե-
ղա փո խութ յան բարձր ար ժեք նե րին, 
ժո ղովր դի ազ գա յին և  ա վան դա կան հա-
մոզ մունք նե րին ու ա վան դույթ նե րին և 
 վե րածն վել են  Ղեյ սար Ա մի ն փու րի տես-
քով  կամ նոր շնչով  ի րենց ար տա ցո-
լան քը  գտել  ժա մա նա կա կից կա յա ցած 
ար ձա կա գիր նե րի պատմ վածք նե րում՝ 
նվի րե լով ժա մա նա կա կից ար ձա կա-

գիր նե րի այն պի սի ոս կե սե րունդ Ի րա-
նի գրա կան հա մայն քին, ինչ պի սիք են 
 Ռե զա Ա մի ր խա նին,  Մո համ մադ  Ռե զա 
 Բայ րա մի ն,  Ֆար հադ  Հա սան զա դեն, Ահ-
մադ  Դեհ ղա նը,  Բել ղեյս  Սո լեյ մա նին և  
այլք:  Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նից 
հե տո հայտ նի դար ձած գրող նե րի սե-
րուն դը, պոե զիա յում և  պատմ ված քում 
գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե րից բա ցի, 
փայ լել է նաև ման կագ րութ յան, թա տե-
րագ րութ յան, գրաքն նա դա տութ յան աս-
պա րե զում: 

Ի րան-ի րաք յան ու թամ յա պա տե-
րազ մի  կու տա կած փոր ձը, որն ի րան ցի-
նե րի հա մար ան մո ռա նա լի է պո սա կերտ 
սխրա գոր ծութ յուն նե րով հա գե ցած 
պատ մա կան շրջան է հա մար վում, չէր 
կա րող իր ար տա ցո լան քը չգտնել հա-
սա րա կութ յան հա յե լու՝ գրա կա նութ յան 
մե ջ, ուս տի՝ ժա մա նա կա կից պատ մութ-
յան հենց այս սխրա գոր ծութ յուն նե րը 
ծնե ցին « Հայ րե նի քի  Սուրբ և Ն վի րա-
կան  Պաշտ պա նութ յուն» խո րա գի րը 
կրող պոե զիա յի և  ար ձա կի գրա կան 
նոր ժան րը, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց-
քում վե րած վեց ի րան ցի գրող նե րի 
ա մե  նա ներ կա յաց ված, ա մե  նա հա-
ջող և ս տեղ ծա րար գրա կան հար թա կի:  
 Կար ծում եմ,  « Հայ րե նի քի  Սուրբ և Ն վի-
րա կան  Պաշտ պա նութ յուն» ժանրն ա ռա-
վել ըն կա լե լի և  հո գե հա րա զատ պետք է 
լի նի հենց հա յե րի՛  հա մար,  քա նի որ հայ 
ազգն իր պատ մութ յան ողջ ըն թաց քում 
ա կա նա տես է ե ղել բռնութ յամբ և  ա նար-
դա րութ յամբ հա գե ցած բա զում ցա-
վոտ տե սա րան նե րի և  քա ջա տեղ յակ  է  
թշնա մու դեմ պայ քա րի ու դի մա կայ ման 
նվի րա կան գա ղա փա րին: 

Ի րան ցի ժա մա նա կա կից գրող-
նե րը թեև դա սա կան բա նաս տեղծ նե րի 
նման հա մաշ խար հա յին ճա նաչ ման 
չեն հա սել և  հա մաշ խար հա յին գրքի 
և հ րա տա րա կութ յան աղ  ոտ շու կա-
յում ի րենց ար ժա նի տե ղը չեն զբա ղեց-
րել,  սա կայն, այս ա մե  նով հան դերձ,  
շնոր հիվ հի նա վուրց ա վան դույթ նե րի 
և  ինք նա տիպ մշա կու թա յին ար ժեք-
նե րի վրա խարսխ ված ստեղ ծա րար 
մտքի` աս տի ճա նա բար թարգ ման վում 
և  ներ կա յաց վում են գրի և գ րա կա-
նութ յան ժա մա նա կա կից աշ խար հում: 

 Ժա մա նա կի ըն թաց քում տար բեր լե զու-
նե րով սկսե ցին թարգ ման վել այն պի սի 
դեմ քե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ինչ-
պի սիք են  Գա րուս Աբ դուլ մա լեք յանն 
ու  Շամս  Լանգ յա րու դին պոե զիա յում 
և  Զո յա  Փիր զա դը,  Ֆա րի բա  Վա ֆին, 
 Ֆար հադ  Հա սան զա դեն,  Ռե զա Ա մի ր-
խա նին,  Հա բիբ Ահ մադ զա դեն, Ահ մադ 
 Դեհ ղա նը,  Մո համ մադ  Ռե զա  Յու սե ֆին 
և  Մո համ մադ  Ռե զա  Բայ րա մի ն ար ձա-
կում, իսկ ա հա ման կագ րութ յան բնա-
գա վա ռում ի րան ցի մի  քա նի գրող ներ 
նույ նիսկ ար ժա նա ցել  են մի  ջազ գա-
յին մի  շարք մրցա նակ նե րի, այդ թվում՝ 
 Հանս Ք րիս տիան Ան դեր սե նի ան վան 
հե ղի նա կա վոր մրցա նա կին: 

 Հայ ըն թեր ցող նե րի հա մար գու ցե հե-
տաքր քիր կլի նի ի մա նալ, որ Իս լա մա-
կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո ի րան ցի 
ա մե  նա վա ճառ վող գրող նե րից մե կն ազ-
գութ յամբ հայ  Զո յա  Փիր զադն  է, ո րի 
ա մե  նա հայտ նի և  ճա նաչ ված ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նը  « Լույ սե րը ես կան ջա տեմ» 
պատմ վածքն է, որն Ի րա նի վե րահ րա-
տա րակ ված գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի ա մե  նա մե ծ ռե կոր դա կիրն է և 
 վե րահ րա տա րակ վել է ա վե լի քան հար-
յուր ան գամ: 

 Հայ ըն թեր ցա սեր հա սա րա կութ-
յունն ար ժա նի է պար սից ժա մա նա կա-
կից գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը 
ճա նա չե լու ա վե լի լավ հնա րա վո րութ-
յուն ու նե նալ:  Բարձր գնա հա տե լով հան-
դերձ Է դո ւարդ  Հախ վերդ յա նի, Գ ևորգ 
Ա սատր յա նի, Էմ մա  Բե գի ջան յա նի, Աշ-
խեն  Մա կար յա նի, Ա րեգ  Բագ րատ յա նի 
նման հայ թարգ մա նիչ նե րի ջան քե րը 
պար սից ժա մա նա կա կից ար ժե քա վոր 
գրա կան գոր ծե րի թարգ մա նութ յան և 
դ րանք հայ հա սա րա կութ յա նը ներ կա-
յաց նե լու հար ցում, պետք է ան կեղ ծո րեն 
խոս տո վա նենք, որ այ նո ւա մե  նայ նիվ, 
ինչ պես հարկն է, պար սից ժա մա նա կա-
կից գրա կա նութ յու նը հա յե րեն չի թարգ-
ման վել, և  քա նի որ ՀՀ-ում Ի րա նի 
Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յան դես-
պա նութ յան մշա կույ թի կենտ րո նը այս 
բա ցի լրա ցու մը իր կար ևո րա գույն պար-
տա կա նութ յունն է հա մա րում, ուս տի՝ 
մտա դիր է լուրջ քայ լեր ձեռ նար կել պար-
սից ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յան 
և  հատ կա պես Իս լա մա կան հե ղա փո-
խութ յու նից հե տո ստեղծ ված գրա կան 
գոր ծե րի թարգ ման չա կան շարժ մա նը 
 Հա յաս տա նում ա ջակ ցե լու հա մար, և  ու-
րախ ենք հայ գրքա սեր հա սա րա կութ-
յա նը հայտ նել այն ա վե տի սը, որ մոտ 
ա պա գա յում հա յե րեն կթարգ ման վի և 
կհ րա տա րակ վի « Հայ րե նի քի  Սուրբ և 
Ն վի րա կան  Պաշտ պա նութ յուն» խո րա-
գի րը կրող գրա կան ժան րի պատմ վածք-
նե րի ժո ղո վա ծուն: 

Ան կաս կած, ցան կա ցած երկ րի գրա-
կա նութ յու նը այդ երկ րի մշա կույ թի, քա-
ղա քակր թութ յան, ար վես տի և  ազ գա յին 
ինք նութ յան ա մե  նա զու լալ, պարզ և 
ա ռանց ա վե լորդ պչրան քի հա յե լին է: 
Ե՛վ մե նք՝ ի րան ցի ներս, և՛ դուք՝ հա յերդ, 
որ պես հա րուստ քա ղա քակր թութ յուն, 
մշա կույթ, ար վեստ և գ րա կա նութ յուն 
ունե ցող եր կու հի նա վուրց ժո ղո վուրդ-
նե րի ժա ռանգ ներ, մե զ բա ժին հա սած 
գրա կան հա րուստ ժա ռան գութ յան և 
մ շա կույ թի մա սին փո խա դարձ ա վե լի 
խոր պատ կե րա ցում ու նե նա լու հա մար 
կա րիք ու նենք և  պար տա վոր ենք եր կուս-
տեք զարկ տալ թարգ ման չա կան գրա-
կա նութ յա նը, և  այս փայ լուն նպա տա կին 
հաս նե լու ճա նա պար հին ա մե  նաար ժե-
քա վոր գոր ծո նը հայ գրա կան հա մա խոհ-
նե րի մե ծ հա մայն քի զո րակ ցութ յունն ու 
ըն կե րակ ցութ յունն է, իսկ ա մե  նա կա-
րևոր  մի  ջոցն ու գոր ծի քա կազ մը`  հայ 
կա րող և  աշ խա տա սեր թարգ մա նիչ նե րի  
հա մայն քը: 

 Թարգ մա նեց 
Ար մի  նա ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ 
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ 

ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԻՐԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

(Հոդվածը նվիրվում է Իսլամական հեղափոխության 

հաղթանակի 42-րդ տարեդարձին)
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 Հատ ված 
«ԿԱՐԻՃԻ ՏԱՐԻ» 

հրա պա րա կա խո սա կան 
հոդ ված նե րի 
ժո ղո վա ծ	  ից 
(Եր ևան, 2016) 

…  Լոս Ան ջե լես ոտք դնե լուց մոտ 
ե րեք ա մի ս հե տո, 1994-ի մար տին, 
«  Րըկ նը թո սիո սի հար ցու մը» (  Հա-
կոբ   Պա րոն յա նը մի շտ մե զ հետ է) 
հոդ վածս տա րա «Աս պա րեզ»: Ե րի-
տա սարդ խմբա գիրն իր տա րի քին 
ան հա մա պա տաս խան սա ռը լրջութ-
յամբ ըն դու նեց և  կարճ ժա մա նա-
կում տպագ րեց այն: «Աս պա րե զը» 
86 տա րե կան էր, ես՝ 56, իսկ   Ժան 
  Գո սակ յա նը, թվում էր, ա մե  նա շա տը 
«Աս պա րե զի» մե կ եր րորդ տա րիքն ու-
ներ: Այս պես սկսվեց իմ շա րու նա կա-
կան գոր ծակ ցութ յունն «Աս պա րե զի» 
ու բա րե կա մութ յու նը (հա կա ռակ իմ 
ա ռա ջին տպա վո րութ յան) կա տա կա-
սեր և  հու մո րով խմբագ րի հետ, մի նչև 
2002-ի սկիզ բը: 

 Մեկ տա րի անց Եր ևա նում լույս 
տե սավ հրա պա րա կա խո սա կան հոդ-
ված նե րիս ժո ղո վա ծուն՝ «Ա պա գա յի 
հի շո ղութ յու նը», եր կու գրքով:  Ծա վա լի 
հիմն  ա կան մասն «Աս պա րե զում» 
տպագր ված հոդ ված ներն են: Ե թե 
խմբա գի րը չլի ներ  Ժան  Գո սակ յա նը, 
հա զիվ թե հա ջող վեր աշ խա տել շա-
բա թե շա բաթ՝ ար ձա գան քե լով ազ-
գա յին հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
կյան քի կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե-
րին, և ս տեղ ծել երկ հա տոր գիր քը: Այդ 
տա րի նե րին հրա պա րա կա խո սութ-
յու նից բա ցի «Աս պա րե զում» հան դես 
ե կա նաև այլ, հիմն  ա կա նում գրա կա-
նա գի տա կան հոդ ված նե րով: Եր բեք 
որ ևէ նյութ չտպագր վեց ու շա ցու մով, 
բա ցա ռութ յամբ մե  կի, որն այ նո ւա մե -
նայ նիվ լույս տե սավ հինգ ա մի ս անց: 
 Բա վա կան լար ված աշ խա տան քա յին 
վի ճա կում էի, գրե լուն զու գա հեռ ա նընդ-
հատ հրա պա րա կա յին ու հե ռուս տա-
տե սա յին ե լույթ ներ էի ու նե նում:  Միշտ 
որ ևէ հոդ ված մշա կել եմ մի նչև վեր ջին 
պա հը: Եր ևա նում խմբագ րութ յուն ներն 
ի րենք էին ա ռա ջար կում մի  ան գամ էլ 
կար դալ շար ված քը թեր թի կամ ամ-
սագ րի տպագ րութ յու նից ան մի  ջա պես 
ա ռաջ:  Հին սո վո րույ թով ա մե ն ան-
գամ, հեր թա կան հոդ վածն «Աս պա-
րե զին» հանձ նե լուց մե կ կամ եր կու օր 
հե տո, հայտն վում էի խմբագ րի տե ղա-
կալ  Պարգև  Շի րին յա նի մոտ՝ նո րից 
ճշտումն  եր ա նե լու.   

- Է լի՞ ե կար, գնա՛, ո չինչ չպի տի փոխ-
վի,- կես կա տակ, կես լուրջ և, իբր զայ-
րա ցած, ա սում էր ար տա կարգ բա րի, 
հա մե ստ ու լու սա վոր այդ  Մար դը:

- Ըն դա մե  նը ե րեք-չորս փոք րիկ ուղ-
ղում...

- Գ նա՛, գնա՛, չեմ տա լու,- ա սում էր 
և  մե կ նում,- տե՛ս, վեր ջին ան գամ, էլ 
չգա՛ս:

Եվ այս պես շա րու նակ: Ա շա կեր-
տել էր  Լեոն  Շան թին ու  Նի կոլ Աղ-
բալ յա նին, բա րե կա մա ցել նրանց հետ: 
 Հու շե րի հե տաքր քիր գիրք հրա տա րա-
կեց, նրանց ու նաև  Գաս պար Ի փեկ-
յա նի,  Ժորժ  Սար գիս յա նի,  Բար սեղ 
 Կա նաչ յա նի, այդ տա րի նե րի հայ մշա-
կու թա յին կյան քի մա սին: «Մ տեր մութ-
յան մե ջ վե րապ րումն  եր» վեր նագ րով 
այդ հու շագ րութ յու նը գրա խո սե ցի 
հա ճույ քով:  Մեջ բե րեմ մի  հատ ված՝ 
ընդգ ծե լու, թե դա սա կան դպրոց ան-
ցած, գրա կան պարզ մշակ թվա ցող 
ան հատ ներն ան գամ ինչ ան փո խա-
րի նե լի ար ժեք են մե ր մշա կույ թի հա-
մար. « Կար դա լով հու շագ րութ յու նը՝ 
ա սես անս պա սե լիո րեն ընկ նում ես 
արևմ տա հայ վեր ջին դա սա կան նե րի 
լեզ վաշ խար հը: Ա հա՛ աղբ յու րի նման 
վճիտ, ցա վա լիո րեն ա վե լի ու ա վե-
լի քիչ հան դի պող արևմ տա հա յե րեն՝ 
ար դի տպա գիր խոս քում:  Բա նա վո րի 
մա սին չխո սենք»:

«Աս պա րե զում» տպագր վե ցին մի  
քա նի հոդ վա ծա շա րերս, ո րոնց թվում, 
թեր թի տա սը հա մա րում, տա սը մա-
սով՝ «Ա պա գա յի հի շո ղութ յու նը»:

- Եր կար կգրես,- ան կեղ ծո րեն 
դժգո հե ցին մի  քա նի սը: 

-  Կար դա լիս ձանձ րա նո՞ւմ եք:
-  Բայց կա՛րճ գրե...
Իսկ ու րիշ նե րը, որ բո ղո քում էին, 

թե երբ պի տի ա վարտ վի այս կամ այն 
հոդ վա ծա շա րը, կա մա-ա կա մա ստի-
պե ցին ո րոշ վեր ջին մա սեր տպագ-
րել ա ռան ձին վեր նագ րե րով:  Բարդ, 
քմահաճ, իր տե սա կի մե ջ բա ցա ռիկ 
երևույթ է մե ր հայ ըն թեր ցո ղը-տար բեր 
երկր նե րում, տար բեր մտայ նութ յուն նե-
րով, ճա շակ նե րով, սո վո րույթ նե րով, 
ըն դու նել-մե ր ժե լու, հա վա նել-դժգո հե-
լու, ո րակ յալ-ա նո րա կը շփո թե լու, մի -
ջա կութ յուն նե րին բարձ րաց նե լու և 
 տա ղան դա վոր նե րին ան տե սե լու հո-
գե բա նութ յամբ:  Հա ճախ հայտն վում ես 
տա րօ րի նակ ա նակն կալ նե րի ա ռաջ. 
« Շատ է գրում», «Եր կար է գրում», 
« Բարդ է գրում», «Օ տար բա ռեր է գոր-
ծա ծում» և ն ման ար տա հայ տութ յուն-
նե րը լսում ես մե ծ մա սամբ երկ րորդ 
բե րան նե րից և մխ  ի թար վում գո նե, որ 
կար դա ցել են (չկար դա յին՝ չէին խո սի): 
 Բայց եր բեք չես լսի՝  « Վատ է գրում» 
կամ « Լավ է գրում» (ա ռա վե լա գույ նը 
քթի տակ փնթփնթա լով՝ « Վա ՜ա՜տ 
չի...»), մի  բան, որ կապ չու նի եր կար ու 
կար ճի հետ (ա մե  նա կարճ գրութ յու նը 
եր կար է, երբ ձանձ րա լի է, ան համ ու 
տա փակ, և  ա մե  նաեր կա րը կարճ է, երբ 
չես հա գե նում կար դա լով): Գ րում ես՝ 
դժգո հում են, հան գա մանք նե րի բե րու-
մով դա դա րում ես գրել՝ դժգո հում են. 

«Ին չո՞ւ չի գրում»: Էլ չխո սենք ան թիվ ու 
ան հա մար այն «ի մաս տուն նե րի» մա-
սին, ո րոնք, այբն ու բե նը կար գին զա-
նա զա նել չկա րո ղա նա լով իսկ, ի րենց 
ան հա սա նե լի բարձ րութ յու նից քեզ դա-
սեր են տա լիս մտքի ցան կա ցած բնա-
գա վա ռի «գի տու նութ յամբ», վեր ջում էլ 
հաղ թա կան ամ փո փում. 

-  Մենք մտա վո րա կա նութ յուն չու-
նենք...

 Կամ էլ, ար հա մար հան քով՝
- Ին չի՞ եք գրում, դրա նով  ի՞նչ պի տի 

փո խեք:
- Գ րե լա ցա վով  չենք  տա ռա պում,  

ստիպ ված ենք, մաս նա գի տութ յուն է:
Ին չեր ա սես չպա տա հե ցին և  դեռ 

կպա տա հեն ան հա վա սար այդ պայ-
քա րում: Ում գլխին ինչ հար ված կգա 
և  ին չու՝ դժվար է կռա հել: Ազ գին ան-
շա հախն դիր ծա ռա յող ան հա տը, 
խում բը, կազ մա կեր պութ յու նը, կու-
սակ ցութ յու նը կա րող է հայ տա րար-
վել ազ գի թշնա մի , իսկ բուն ներ քին 
թշնա մի ն ըն դուն վել մե ծ հայ րե նա-
սե րի լու սապ սա կով. «Ար ցա խը չհանձ-
նենք՝ վատ կապ րենք», « Մեղ րին 
ծա խե ցին՝ փո ղը գրպան նե րը դրե ցին», 
« Ղա րա բաղ ցի նե րը կե րան, կոր ծա-
նե ցին  Հա յաս տա նը», « Հար ևան նե րի 
հետ բա րե կա մութ յուն ա նենք, բա նա կը 
կրճա տենք», « Պայ քար, պայ քար, 
մի նչև...  Հաա գա», « Մար տի 1-ի մի  ջազ-
գա յին հե տաքն նութ յուն», « Ծախ ված 
մտա վո րա կան ներ»  և  այլն:

 Բայց ան վեր ջա նա լի «պայ քա րից» 
վե րա դառ նանք մե ր խմբագ րութ յուն: 
 Մի շրջա նում  Ժան  Գո սակ յա նի դեմ 
գա ղա փա րա կան (թեև գա ղա փար չու-
նեին, հի մա էլ չու նեն) հա կա ռա կորդ-
նե րի եր գի ծա կան (չա կերտ չեմ դնում, 
թեև ար ժա նի է) ար շա վանք սկսվեց: 
 Ժա նը, նստած իր սեն յա կում, կար դում 
ու քահ-քահ ծի ծա ղում է:

-  Ժա՛ն, բայց ա նար դար բա ներ են 
գրում...

- Ս պա սի՛ր, քո մա սին էլ են գրել, 
ա հա՛...

 Նո րից կար դում է, մի ա սին ենք ծի-
ծա ղում:  Բայց ինձ եր գի ծո ղին ես նա-
խա պես ինչ պես հարկն է քննա դա տել 
եմ, հատ կա պես Ար ցա խը հանձ նե լու 
իր քա րոզ նե րի հա մար: Ու րեմն  մար դը 
եր գի ծե լու պատ ճառ ու նի: Իսկ  Ժա նը 
մյուս նե րին ի՞նչ է ա րել, թվում է՝ ան գամ 
հա կա ռա կորդ նե րը հա մակ րում են 
նրան:  Բայց քա նի որ խմբա գիր է, հա-
վա նո րեն, բո լո րիս ա րած-չա րած նե րի 
հա մար նրա նից են ոխ հա նում:

 Ժան  Գո սակ յա նին փո խա րի նում 
է  Վա չե Բ րուտ յա նը: Ե թե  Ժա նին կա-
րե լի էր այ ցե լել ցան կա ցած պա հի, 
 Վա չեն լար վում է. ե թե նույ նիսկ կես 

Սի րե լի՛ Ա լեք սանդր,

Ու շա ցու մով ի մա ցայ եղ բօրդ՝ 

Ս տե փա նի մա հը:

 Նա ամ բողջ սերն դի ե՛ւ կեն սա-

գիրն էր, ե՛ւ գրա կան շարժ ման ուղ-

ղոր դող նե րից մէ կը, որ ո րո շա կի 

փո փո խու թիւն ներ բե րեց մե ր գրա-

կան ըմբռ նումն  ե րում՝ «կերպ և  իս-

կու թիւն» հա ղոր դե լով ա ռան ձին 

հե ղի նակ նե րի ըն կա լումն  ե րի ճա նա-

պար հին:  Մինչ ու րիշ նե րը վախ վո րած 

էին սո վե տա կան ա նափ ռէա լիզ մի  

ճնշումն  ե րի տակ, նա հաս տա տեց 

մե ր գրա կա նու թեան մէջ նա տու րա-

լիզ մի  գո յու թեան գրա կան ի րա ւուն քը 

(յի շենք  Նար- Դո սին, Գր.  Զօհ րա պին, 

Ե րու խա նին տրո ւած գնա հա տու թիւն-

նե րը)՝ ա ռանց երկն չե լու, ծա ռա նա լով 

«վաս տա կա ւոր» գիտ նա կան նե րի այ-

դօ րի նակ հնա ցած ժա ռան գու թեան 

դէմ:  Նա գրա կա նու թեան խո րունկ 

ճա նա չո ղու թիւն ու նէր. Ա լեք սանդր 

 Շիր վան զա դէի, Ինտ րա յի,  Շա հան 

 Շահ նու րի,  Յա կոբ Օ շա կա նի և  այ լոց 

գրա կան-գե ղա գի տա կան հա յեացք-

նե րի  մե կ նիչն  էր: 

Եր բեք չեմ մո ռա նայ նրա նո րա-

րար մօ տե ցու մը նէօ ռո ման տիզ մի  

և  սիմ վո լիզ մի  պաշտ պա նու թեան 

խնդիր նե րում, երբ 80-ա կան թթ. 

սկզբին պաշտ պա նում էի «հե թա նո-

սա կան» գրա կան շարժ ման մա սին 

թեկ նա ծո ւա կան աշ խա տանքս: Ընդ-

դի մա խօսն էր և  ճա նա պարհ հար թեց 

կնճռոտ բա նա վէ ճե րի ըն թաց քին:  Նա  

հա ւա տում էր մար դուն ու մար դու 

մէջ՝ գիտ նա կա նին: Ըստ էու թեան՝ 

ինձ հա մար գի տա կան եղ բայր էր: 

 Սի րե լի՛ Ա լեք սանդր, 

Ես հի մա քո կող քին եմ, եղ բայ րա-

բար սգում եմ եղ բօրդ մա հը ու մխ ի-

թար ւում նրա ան ցած ճա նա պար հի 

մե  ծու թեամբ:

 Քո  Ս�  րէն  ԴԱ ՆԻԷ ԼԵԱՆ
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Հ� ն վա րի 16-ին Գ լեն դե լ� մ վախ ճան-

վեց գրա կա նա գետ, հրա պա րա կա խոս, 

ար վես տա բան Ս տե փան      Թոփչ յա նը (գրա-

կա նա գետ Էդ վարդ      Թոփչ յա նի որ դին, գրող, 

գրաքն նա դատ Ա լեք սանդր      Թոփչ յա նի 

եղբայ րը, բա նա սեր, թարգ մա նիչ Ա րամ 

     Թոփչ յա նի  և  դի րի ժոր  Էդ վարդ       Թոփչ յա նի  

հայ րը): 

Ս տե փան     Թոփչ յա նը ծնվել է 1937 թ. 

Երևա ն� մ: Ա վար տել է Երևանի Խ. Աբովյանի 

անվան մանկավարժական ինստիտ� տի 

պատմալեզվագրական ֆակ� լտետը։ 

1959 թ. աշխատել է Արտասահմանյան 

երկրների հետ բարեկամ� թյան 

և մշակ� թային կապի հայկական 

ընկեր� թյ� ն� մ, 1960–1966 թթ.՝ ՀԽՍՀ 

ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրական� թյան 

ինստիտ� տ� մ, 1967–1976 թթ. եղել է 

ՀԽՍՀ ԳԱ փիլիսոփայ� թյան և իրավ� նքի 

ինստիտ� տի էսթետիկայի, ապա հայ փի-

լի սո փա յ� թ յան պատ մ� թ յան բաժ նի 

ա վագ գի տաշ խա տող, իսկ 1976–1979 թթ.՝ 

Հայկական Սովետական Հանրագիտարանի 

գլխավոր խմբագրի տեղակալը։ 1979 

թվականից  աշ խա տել է «Սովետական գրող» 

հրատարակչ� թյ� ն� մ, սկզբ� մ՝ որպես 

Գեղարվեստական արձակի խմբագր� թյան, 

հետո՝  որպես Հայ դասական գրական� թյան 

բաժնի վարիչ։ 1966 թ. պաշտպանել 

է ատենախոս� թյ� ն «Շիրվանզադեի 

էսթետիկական հայացքները» թեմայով և 

դարձել բանասիրական գիտ� թյ� նների 

թեկնած� ։ 1967 թվականից եղել է ՀՀ 

Գրողների մի � թյան անդամ։ 1993 թվա-

կա նից մա սամբ բնակ վել է ԱՄՆ-� մ՝ ակ-

տի վո րեն աշ խա տակ ցե լով ա մե  րի կա հայ 

մա մ�  լին:  Վեր ջին տա րի նե րին պար-

բե րա բար ապ րել �  ստեղ ծա գոր ծել է 

 Հա յաս տա ն� մ: Ն րա հիմն  ա կան աշ խա-

տ� թ յ� ն նե րից են՝ « Շիր վան զա դեի էս թե-

տի կան» (1963), « Րաֆ ֆ�  էս թե տի կա կան 

հա յացք նե րը» (1971), « Հայ նոր գրա կա ն� թ-

յան պատ մ� թ յան» « Հայ կա կան նեո ռո ման-

տիզմ» և « Դա նիել  Վա ր�  ժան» գլ� խ նե րը 

(հա տոր 5, 1979), «Ան հ�  նի անդ րա դար ձը» 

(1982) �  « Կերպ և  իս կ� թ յ� ն» (1985) գրա-

կա նա գի տա կան �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րի 

ժո ղո վա ծ�  նե րը, « Հայ քննա դա տ� թ յան 

պատ մ� թ յան» « Հով հան նես  Թ�  ման յան» 

գլ�  խը (հա տոր 2, 1998), «Ա պա գա յի հի շո-

ղ� թ յ�  նը» (եր կ�  հա տոր, 2003) և « Կա րի ճի 

տա րի» (2016) հրա պա րա կա խո սա կան հոդ-

ված նե րի ժո ղո վա ծ�  նե րը, «Կ յանք դա րե րի 

հա մար/Ա վե տիս Ա հա րոն յա նի կյան քը» 

(2003) և « Հով սեփ Է մի ն» (2017) մե  նա-

գր� թյ� ն նե րը: Ս տե փան  Թոփչ յա նի վեր-

ջին՝ «Եր վանդ  Քո չար» մե  նագ ր� թ յ�  նը 

հրա տա րա կ� թ յան ըն թաց ք� մ է: Ա ռայժմ 

ան տիպ են մն � մ  Լես սին գի « Լաո կոո նի»՝ 

գեր մա նե րե նից հա յե րեն թարգ մա ն� թ-

յ�  նը՝ ծա վա լ� ն �  ս� մն  ա սի ր� թ յամբ, և 

Ո ւիլ յամ  Հո գար թի « Գե ղեց կ� թ յան վեր լ� -

ծ� թ յ� ն» տրակ տա տի մա սին �  ս� մն  ա սի-

ր� թ յ�  նը: Ս տե փան  Թոփչ յա նը հե ղի նակ  է 

հար յ�  րա վոր հոդ ված նե րի, ո րոնք տպագր-

վել են հայ �  ար տա սահ ման յան մա մ�  լ� մ, 

և  բազ մա թիվ գրքե րի ա ռա ջա բան նե րի: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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րո պեում կա րե լի է մե  կին պա-
տաս խա նել ու ճամ փու դնել, 

ծախ սում է մի  քա նի րո պե՝ բա ցատ րե լու, թե ա ռանց նա-
խա պես պայ մա նա վոր վե լու ին չու չի կա րե լի այ ցե լել: 
 Պատ ճառ կա: Խմբագ րութ յան պա տաս խա նա տու աշ խա-
տո ղի իր մշտա կան սո վո րութ յան հա մա ձայն (ի հա կադ-
րութ յուն « Մես րոպ յա նի» մա սին ձևա կա նո րեն ճա ռող նե րի՝  
հին ուղ ղագ րութ յա նը տի րա պե տող քչե րից մե կն է), ծայ րե-
ծայր կար դում, տես քի է բե րում բո լոր նյու թե րը, ուս տի ի րա-
պես ծի ծա ղե լու, նույ նիսկ ժպտա լու ժա մա նակ չու նի:  Գոր ծը 
հա սավ այն տեղ, որ ո րոշ հե ղի նակ ներ, նրանց թվում նաև 
ես, կա՛մ հոդ ված էինք տա լիս ա ռի թից ա ռիթ, կա՛մ դա դա-
րե ցինք աշ խա տակ ցել «Աս պա րե զին»:  Հա մե  նայն դեպս, 
եր կու տա րուց ա վե լի խմբագ րութ յան դու ռը չեմ բա ցել, իսկ 
հե տա գա յում վե րա դառ նա լով՝ տա րին ըն դա մե  նը մի  քա նի 
հոդ ված էի հանձ նում, ո րոնք սո վո րա բար լույս էին տես-
նում մե կ-եր կու ա մի ս ու շա ցու մով:  Ու շաց ման այդ բա րի 
ա վան դույթն ա վե լիով շա րու նակ վում է նոր խմբագ րի՝  Ա բո 
 Պո ղիկ յա նի գա լուց հե տո:  Բայց Ա բոն մի շտ զվարթ տրա-
մադ րութ յան մե ջ է, սի րով ըն դու նում  է  հոդ ված նե րը և 
 մո ռա նում ու ղար կել տպա րան:  Զան գում եմ.

-  Բա րի օր, եր կու ա մի ս ան ցավ, եր րորդն  է սկսվում...
- Ե կող շա բաթ, ան պայ ման...- ծի ծաղ,- ո՞ րը պի տի 

տպեինք,- խմբագ րութ յու նում  մի  քա նի սը կա, մյուս նե րը 
պատ րաստ վում են, հա ջոր դա կա նութ յունն անհ րա ժեշտ  է 
պահ պա նել: Ե կող շա բաթն անց նում է, մյուս շա բաթն էլ հե-
տը:   Զան գում եմ.

 - Աա ՜ա՜...- ծի ծաղ, - ո՞ րը պի տի տպեինք...
-  Նա խորդ շա բաթ էիր խոս տա ցել...
- Ե կող  ե րեք շաբ թի... չո րեք շաբ թի, ան պայ ման...
Ա սենք՝ մար տի 1-ի դեպ քե րի վեր լու ծութ յու նը լույս է 

տես նում հու լի սի վեր ջին (ի հար կե, հոդ վածն ինքս էլ հանձ-
նել եմ ու շա ցու մով՝ մա յի սին), բայց ո չինչ, կար դում են և 
 շատ չեն դժգո հում, բայց ա սում են՝  ժա մա նա կին լույս տես-
ներ, ա վե լի լավ կլի ներ: Եր կու սը տպվել էին, եր րորդն ու 
չոր րոր դը սպա սում էին, հին գե րորդն ա վարտ վում էր, վե-
ցե րոր դը պատ րաստ վում էր… 

Ա բոն այն պի սի բնա վո րութ յուն ու նի, որ ո՛չ կա րող ես 
դժգո հել, ո՛չ դա դա րեց նել աշ խա տակ ցութ յու նը, և  ա մե  նա-
կար ևո րը՝ դրա կան վե րա բեր մունքդ չես կա րող փո խել: 
 Բուն «փոր ձան քը»  հենց  դա  է…

«Աս պա րե զը» դար ձավ հար յուր տա րե կան (ակ նա-
ծան քո՛վ նա յեք՝ մե կ դար մշտա պես հրա տա րակ վող քա-
նի՞ հայ կա կան թերթ կա): Ա մե ն խմբագ րի սո վո րույթ նե րի, 
հա կումն  ե րի, հե ղի նա կա յին ա մե ն խմբի կա րո ղութ յուն նե րի 
հետ ու րույն գույն ու շունչ ստա նա լով՝ այն մի շտ պահ պա նել 
է հիմն  ա կան ուղ ղութ յու նը և մն  ա ցել Ազգն ու  Հայ րե նիքն 
ա մե  նից վեր դա սող գա ղա փա րա կան պայ քա րի ա ռա ջա-
մար տի կը, որ հրա ժեշտ է տվել հա վեր ժա կան հանգս տի 
մե կ նած ար ժա նա վոր շա տե րին:  Մենք էլ կյան քի այդ կա-
տա կեր գութ յան ան խու սա փե լի օ րեն քով կմե կ նենք, ին քը 
կմն ա: Ինչ պես  Թու ման յանն էր ա սում՝ կգան նո րե րը, լա-
վե րը և  հար յու րամ յա ե րի տա սար դին կհասց նեն հա ջորդ 
հար յու րամ յակ...

 Հատ ված  «ՀՈՎՍԵՓ ԷՄԻՆ»  
մե  նագ ր	 թ յ	  նից (Եր ևան, 2017)

… Լու սա վո րութ յան բա նա կան և բ նա կան հի մունք նե րի 
դիր քե րից  Հով սեփ Է մի նն ընդվ զեց հա յութ յան՝ պատ մա-
կա նո րեն ձևա վոր ված ծանր, ան հե ռան կար գո յութ յան դեմ: 
Առ կա կա ցու թաձևն ընդ հան րա պես, ա ռա ջըն թացն ար գե-
լա կող հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն ներն ու դրան ցով 
պայ մա նա վոր ված խա վա րամ տութ յու նը լու սա վոր բա նա-
կա նութ յամբ վե րաց նե լու նրա հա վա տամ քը խարսխ ված էր 
պատ ճա ռա կա նութ յան վրա, փի լի սո փա յա կան այն կա տե-
գո րիա յի, ո րով չափ վում էր գի տա կան քննա դա տութ յունն 
ու հնա ցած պատ կե րա ցումն  ե րի, հա րա բե րութ յուն նե րի և 
 հաս տա տութ յուն նե րի աշ խար հա կա նաց ման պա հան ջը: 

 Հա յութ յան ա ռաջ դնե լով ի րա դար ձութ յուն նե րի ըն-
կա լու մը դրանց քննա կան գնա հատ ման հետ մի ա վո րե լու 
խնդի րը, ա պա նաև ժա մա նա կա կից նե րի տե սա կետ նե րը 

հա մադ րե լով հա ջորդ սե րունդ նե րի սպա սե լի պա հանջ նե-
րին՝ Է մի նն աշ խա տում էր պատ մութ յան ըն թացքն ուղ ղել 
դե պի զար գաց ման նպա տա կը՝ ա զա տութ յու նը, ո րով մար-
դուն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ վում դրսևո րե լու իր ա զատ 
կամ քը՝ բնութ յան և  հա սա րա կութ յան զար գաց ման օ րենք-
նե րի ճա նա չու մով:  Լու սա վո րա կան գա ղա փա րա խո սութ յան 
նշա նա կե տը՝ նա խա պա շա րումն  ե րի և  մո լո րութ յուն նե րի 
հաղ թա հա րումն  ա ռողջ դա տո ղութ յամբ ու վեր լու ծում-հա-
մադ րու մով ոչ մի այն նպաս տե լու էր ան հա տի ին տե լեկ տո-
ւալ զար գաց մա նը, այլև բա րո յա կան կա տա րե լա գործ մա նը, 
ո րին Է մի նն ա ռաջ նա հերթ նշա նա կութ յուն էր տա լիս:

« Հով սեփ Է մի  նի կյանքն ու ար կած նե րը» հու շագ րութ-
յան մե ջ նա իր գլխով ան ցած պատ մութ յու նը ներ կա յաց-
նում է որ պես սե րունդ նե րի հա մար ու րույն, ու սա նե լի դաս 
և  մի ա ժա մա նակ փոր ձում պար զել հա սա րա կութ յան պատ-
մա կան զար գաց ման բնույ թը, օ րի նա չա փութ յուն ներն ու 
շար ժիչ ու ժե րը:  Պատ մութ յունն ըն թա նում է ըստ ժա մա-
նա կագ րա կան կար գին հա մա պա տաս խան գա ղա փար-
նե րի՞, թե՞ ա մե ն շրջան ա ռաջ է բե րում իր գա ղա փար ներն 
ու սկզբունք նե րը: Ի րենց պե տութ յան, երկ րի կո րուստն ու 
ժո ղովր դի ստրկա կան վի ճակն էր հայ լու սա վո րա կան նե-
րին այ րող գլխա վոր հար ցը, ո րի պատ ճառն Է մի  նը շեշ տում 
է զին վո րա կա նին հա տուկ կտրուկ դա տո ղութ յամբ. մե նք 
ստրկութ յան ու տգի տութ յան  մե ջ ենք, մե ր հայ րե րը  չեն 
կռվել ի րենց երկ րի հա մար: Ի հա՛ր կե, ու րիշ ին չո՞վ կա րող 
էին պատ ճա ռա բան վել ան վեր ջա նա լի կո րուստ նե րը:  Բայց 
ոչ մի այն հայ րե րը, այլև ան մի  ջա կան նա խորդ ներն էին հե-
րո սա բար կռվել ու հաղ թել, ին չից Է մի  նը գո նե ո րոշ չա փով 
տեղ յակ էր:  Բուն խնդի րը, սա կայն, դա չէ: Ի վեր ջո ին չո՞ւ 
ոչ թե հաղ թա նակ նե րը, այլ պար տութ յուն նե րը վճռո րոշ դեր 
կա տա րե ցին հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա տագ րում: 
 Պատ մութ յան զար գաց ման աս տի ճա նա կան փո խա տե-
ղումն  ե րը՝ ծա գում-զար գա ցու մով, ին չո՞ւ հասց րին կոր ծան-
ման: Ինչ պես ա մե ն ան հատ, այն պես և  ա մե ն ժո ղո վուրդ 
հա մաշ խար հա յին պատ մութ յուն մե ջ կար ծես ձգտում, պայ-
քա րում  է՝ ի րա կա նաց նե լու իր սկզբունքն ու նպա տա կը, 
ո րը՝ հա նուն քա ղա քակր թութ յան վե րել քի, ո րը՝ ոչն չաց ման: 
Ա րար ման և  ա վեր ման այդ պայ քա րում կա տա րե լով իր քա-
ղա քակր թա կան ա ռա քե լութ յու նը՝ հա յութ յու նը դա րե դար 
հյուծ վեց ու տկա րա ցավ, հետզ հե տե կրճատ վե ցին հայ րե-
նի քի սահ ման նե րը, և  մար դիկ ճա րա հատ, խումբ-խումբ  
գաղ թե ցին  օ տար  երկր ներ:

 Քա ղա քակր թութ յունն ըստ էութ յան հա մա րե լով մարդ-
կա յին նպա տա կաուղղ ված ին տե լեկ տո ւալ գոր ծու նեութ-
յան արդ յունք (ո րի հաս տա տու մը Եվ րո պա յի զար գա ցած, 
հզոր երկր ներն էին)՝ Է մի  նը, դրան հա կա ռակ, հայ րե նի քի 
պե տա կա նա զուրկ վի ճակն առն չում էր տգի տութ յա նը: 
 Հա մաշ խար հա յին պատ մութ յու նը կերտ վում է սրով: Տ գի-
տութ յունն ու ստրկա կան վի ճա կը հետ ևանք են սու րը խա-
չով փո խա րի նե լու, այլ ոչ թե, սու րը խա չի վրա դնե լով, 
պայ քա րե լու:  Տար բեր երկր նե րի ժո ղո վուրդ նե րի պատ-
մութ յունն ըն թա ցել է ոչ մի այն ար տա քին թշնա մի  նե րի դեմ 
պա տե րազմն  ե րով: Չ հաղ թա հար ված ներ քին հա կա սութ-
յուն նե րը, վե րա ճե լով ան զի ջում հա կա մար տութ յուն նե րի և 
 շատ երկր ներ գլո րե լով ան կու մի ց ան կում, ջնջել են դրանք 
աշ խար հի քար տե զից: Այդ քար տե զի վրա կորս ված տե ղը 
վե րա դարձ նե լու և  ա ռա ջա դեմ ազ գա յին պե տութ յուն կա-
ռու ցե լու բարդ խնդիրն էր ծա ռա ցած XVIII դա րի  հայ լու-
սա վո րա կան նե րի ա ռաջ:

Անց յալ-ներ կա-ա պա գա շղթան հյու սող եր ևույթ նե րի 
ճա նա չո ղութ յու նը հա յե րի հա մար ու ներ և  ու նի գործ նա-
կան, ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն:  Պատ մութ յան 
պատ ճա ռա կա նութ յան բա ցա հայտ մամբ  հստա կեց վում է 
ներ կա գոր ծու նեութ յան հետ ևան քը՝ վաղ վա հե ռան կա րը: 
Այդ հե ռան կա րի բարձ րութ յու նից դի տե լով առ կա ի րադ-
րութ յու նը՝ հա յոց պատ մութ յան բա ցա ռիկ դեմ քե րից մե  կը՝ 
և՛ գա ղա փա րա խոս, և՛ զո րահ րա մա նա տար Է մի  նը, մշա կեց 
ա զա տագ րա կան իր ծրա գի րը, որն ի րա գոր ծո ղը հենց ինքն 
էր լի նե լու:  Դա չհա ջող վեց այդ պատ մաշր ջա նի խո տոր ըն-
թաց քի պատ ճա ռով, բայց ա վանդ վեց  հա ջորդ  սե րունդ նե-
րին՝  որ պես  կտակ   Մեծ  Ն պա տա կի  ճա նա պար հին:
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Հայ ման կագ րութ յան այ գում մի  ան վա-
նա կիր կաղ նի «պա կա սեց»՝ Սու րեն Մու-
րադ յան։ Ա նուն, ում պա րա գա յում կյան քից 
հե ռա նալն իս կա պես ան հա վա տա լի է։ Չէ՞ 
որ ըն դա մե  նը մե կ ա մի ս ա ռաջ հու սո ու հա-
վա տի լու սա վոր զգա ցումն  ե րով շնոր հա վո-
րե ցինք ծննդյան փա ռա վոր 90-ամ յա կը, և 
հե ռա խո սա փո ղից էլ հնչեց հու մո րից ան բա-
ժան իր խոս քը. «Շ նոր հա կալ եմ, կհան դի-
պենք 100-ամ յա կին»։ Եվ հի մա անս պա սե լի 
ին չո՞ւ դրժեց իր խոս տումն  ու... գնաց մե ր 
ման կագ րութ յան հրա շա լի այ գե պա նը, ում  
հար յու րից ա վե լի  բազ մա ժանր  գրքե րը  
քա նի՜  սերն դի  բա րի ու ղե կից ներն են ե ղել, 
գրքեր՝ հյուս ված զվարթ, ո գե ղեն տա րեր-
քով՝ լի նի պարզ ու զու լալ բա նաս տեղ ծութ-
յուն թե հան րա մատ չե լի պիես, հե քիաթ թե 
ի մաս տա խոս հա նե լուկ, է լի քա նի  ժան րե րի  
մի   ամ բողջ  հա մաս տե ղութ յուն։

Իմ թան կա գին բա րե կա մը ման կա գրութ-
յան աշ խարհ մտավ 1953-ին ծնված «Ա ռա-
ջին երգ»-ով, իր հան ճա րեղ հայ րե նակ ցի՝ 
Հով հան նես Թու ման յա նի աստ վա ծա յին 
օրհ նան քով կնքվե լով ման կա գիր, վեհ կո-
չում, ո րին նա հա վա տա րիմ մն աց ողջ 
կյան քում, թեև ստեղ ծա գոր ծա կան շուրջ յո-
թա նա սու նամ յա ճա նա պար հին տասն յակ 
բազ մա ժանր գրքեր էլ մե  ծա կան հաս ցեագ-
րում ու նեին։ Ու հի մա ին չո՞ւ է ինձ թվում, 
թե մե ր ման կագ րա կան ըն տա նի քի նա հա-
պե տը բո լո րո վին էլ կյան քից չի հե ռա ցել, 
շա րու նա կե լու է ապ րել ըն թեր ցո ղա կան սե-
րունդ նե րի  հի շո ղութ յան մե ջ՝ իր հրա շա լի 
գրքե րով, դպրո ցա կան բե մա հար թակ նե-
րից հնչող եր գե րով, դա սագր քե րի է ջե րից 
ե րե խա նե րի հետ «խո սող» բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րով, պա տա նի հան դի սա տե սի 
թատ րոն նե րի ներ կա յաց րած իր պիես նե-
րով...

Եվ, ու րեմն , բա րի ու լու սա վոր մար դու, 
ան վա նի գրող, եր ևե լի ման կա գիր Սու րեն 
Մու րադ յա նի ա նունն ու գոր ծը հա վեր ժո-
րեն գրանց վում է հայ ման կա կան գրա կա-
նութ յան տա րեգ րա մատ յա նում։ Եվ, ու րեմն , 
իր խոս տու մը նա չի դրժել. ըն թեր ցո ղա կան 
գա լիք սե րունդ նե րը նրա հետ կհան դի պեն 
ոչ մի այն հար յու րամ յա կին, այլև նրա երկ-
նա յին կյան քի հե տա գա բո լոր տա րե դարձ-
նե րի ն։
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