
Մ Կ Ր Տ Ի Ջ ս ս ր գ ա ն 

P W U P U V B B P 



Մ Կ Ր Տ Ի Չ Ս Ա Ր Գ Ս Յ Ա Ն 

Ե Ր Գ Ի & 1 1 Ր 1 1 * Ե Ն Ե Ր 

Նկարիչ 
ԳԵՈՐԳԻ ՅԱՐԱԼՅԱՆ ՝ Լ 

ՇՐԵՎԱՆ 
«ԳԻՐ ԳՐՈՑ* 
1993 



ԳՄԳ 82.8 Հ - 6 
Ա 259 

«Գիր գրոց» հրսսո. գլխավոր խմբագիր՝ 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

ՎԱՀԱԳՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Սարգպսւն Մ. Դ. 
Ակամա երգիծաբաններ: Երգիծական ման-
րապատումներ.— Եր.: Գիր գրոց, 1993.— 
153 էջ, նկ.: 

Երգիծական մանրապատումների հերոսները 
հանրահայտ մար՛դիկ են՝ գրողներ, արվեստագետ-
ներ, քաղաքական գործիչներ, որ ընթերցողին 
ներկամանում են հաճախ պարզ ու զավեշտական, 
ուրախ ու կենսասեր, հաճախ՝ խոր ու իմաստուն, 
իրենց ինքնատիպ խառնւիսծքի թևավոր տարերքի 
մեջ: Հեղինակի գրչի տակ կյանքից տոնված պա-
տումները մի որոշ չափով գեղարվեստականանում 
են, հարստացնելով կենսախինդ, ուրախ օրվա 
բազմագույն խճանկարը: 

470208025 
II 98 ( 7 ) 

830(01)98 
© Սարգսյան Մ. Դ., 1993: 
I S B N 5—8079—0868—6 

ԵՐԿՈԻ lufllMi 

«Ակամա երգիծաբաններ» ժողովածուն մեր 
•եռքի տակ եղած նյութի առավել փոքր մասն է: 
Կարծում ենք ընթերցողը ճիշտ կընկալի գրքի 
արժանիքը, քանզի այստեղ երթևեկող հերոսները 
ւ«> միայն իրական դեմքեր են, այլև մշակույթի 
երևելի ներկայացուցիչներ, որոնց խոսք ու զը-
րույցը չեն առնչվում էժանագին սենսացիաներին: 
Նրանց սրամիտ խոսքն ու շողշողուն հումորը հե-
տւս են զազրախոսությունից և հաճախ հասնում 
էն թևավոր խոսքի: 

Վաղուց էր հասունացել մտահղացումը, սակայն 
շատ էին նկատառումները, ամենից առաջ՝ ս|ահ-
տյանել վավերականությունը, զերծ մնալ անհար-
«լի գրողական միջամտությունից և, միևնույն ժա-
մանակ, թույլ չտալ մշակույթի ներկայացուցիչնե-
թի նկատմամբ վիրավորական արտահայտու-
թյուններ, վուլգար ու հայհոյախառն սրամտու-
թյուններ: Հավատարիմ մնալով այս սկզբունքին, 
ցանկանում ենք կրկնել ըմբռնումով վերարերվե-
|ու, վերջերս այնքան չարչրկված արտահայտու-
թյունը: Այսքան: 

ՀԵՂԻՆԱԿ 
Ո 



ԱՎ ԻՍԱՀԱԿՑԱՆԸ ԴԵՐ ԴԵՄԻ Oil ՅԱՆԻ 
ՄԱՍԻՆ 

1954 թվականն է: Աշուն: Հայաստանում ընթա-
ն՛ում է գրողների միության 3-րդ համագումարը: 
ժամանել են հյուրեր համարյա բոլոր հանրապե-
տություններից, Մոսկվսւյից: Մոսկվսւյի պատվի-
րակությունը գլխավորում է Կոնստանտին Սիմո-
նու[ը: Հաշվետու-զեկուց՚ումից հետո (Դուրգեն 
Ցորյան), ձայնը տրվում է Կոնս- Սիմոնովին, 
որի ելույթը, ինչպես պարզվում է, սովորական 
ելույթ չէ, այլ մոսկովյան էշելոնի գաղափարական 
մեկնակետը, որը վշտացնում է գրական ավագա-
նուն իր անողոք հարցադրումներով U էլ ավելի 
սուր եզրակացություններով: Պարզվում է, որ 
խորհրդահւսյ գրողները հեոացել են գրականու-
թյան զարգացման սոցիալիստական ռեալիզմի 
մայրուղուց և, փոխանակ խորհրդային կյանքն 
արտացոլելու, տ՛ուրք են տալիս պատմական թե-
մատիկային: Ջախջախիչ խոսքեր են ասվում Դեր. 
Դեմիրճյանի «Վարդանանք», Ստ. Զոր յանի 
«Պապ թագավոր» վեպերի, Նսփրի Զար յանի 
«Արտ Գեղեցիկ», ՛Խաչիկ Դաշտենցի «Տիգրան 
մեծ» դրամաների, Վիգեն Խեչումյանի «Զվարթ-
նոց» գրքի, Ռւսֆայել Արամյանի Կոմիտասին 
նվիրված պատմվածքների հասցեին: 

Ընդմիջմանը Ռաֆւսյել Արամյանը, քսւսչիկ 
Դաշտենցը, Վիգեն Խեչումյանը հավաքվել են 
Ավ. Իսահակ յանի և Դեր. Դեմիըճյանի շուրջ U 
հորդորում են Դեմիրճյանի ն ելույթ ունենալ U 
պաշտպւսնել հայ գրականությունը սիմոնովյան 
հար ձակ ո ւմների ց: 

— Միայն դուք կարող եք այդ անել, վար-
պե՛տ, —դիմում են Դեմիրճյանի ն: 
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Իսկ Դեմիրճյանը ցանկանում է ջահելներին 
քշել, որ չխաղան, առանց այն էլ իը լարված ջը-
ղերի հետ, բայց ո՜ւմ ես ասում: Տղաները կպել 
ու չեն պոկվում Դեմիըճյանից-: Իսկ Իսահակյանը 
լսում է ու ժպտում: Վերջում, երբ խնդրատուներն 
հանում են համը, գործին միջամտում է Իսահակ-
յանը. 

— Իմացեք, տղանե՛ր, այսօր Դեմիրճյանը 
ելույթ չի ունենալու, հանգիստ թողեք նրան: Նւս1ւ 
իմացեք, Դեմիրճյանի մեջ ապրում են երկու քա-



ջեր- Քաջ Վարդսւնը ե. Քաջ Նազածը: Այսօր 
Քաջ Նազածի օրն է, փալը՝ Քաջ Վարդանի: 
Վաղը Դեր. Դեմիրճյանը ելույթ կունենա-

Եվ իրոք, հաջորդ օրը Դեմիրճյսւնը ելույթ է 
ունենում, այն էլ ի՜նչ ելույթ.. Եվ մարգարեա-
նում է Իսահակյանը... 

ԱՎ. ԻՆԱՀԱԿՅԱՆՕ ՀՈՎՀ. ԹՈԻՄԱՆՅԱՆԻ 
ՄԱՍԻՆ 

Շրջապատ ել ենք մեծ բանաստեղծին: Կլա-
նում ենք նրա յուրաքանչյուր բառը, յուրաքան-
չյուր խոսքը: Իսկ նա սիրում է մեր՝ երիտասարդ֊ 
ներիս շրջապատը: Հարցնում է՝ որտե՛՛ղ ենք 
ծնվել, ովքե՛՛ր են մեր արմատները, բնի՛՛կ ենք, 
թե՞ գաղթական: 

— Օրինակ դու, տղա ջան, որ տեղացի ես... 
— Զանգեզուրցի եմ... 
— Դո՛ւ... 
— Տիրակցի եմ... . 
— Դո՛ւ... 
— Ղար արաղի ց... 
— Դո՛ւ... 
— Զավսվսքից... 
Եվ այսպես բոլորին, մեկիկ ֊մեկիկ: Հարցեր, 

բայց ոչ անկետային, այլ՝ Իսահւսկյանական: 
Բոլորին ասելու, խորհուրդ տալու, ինչպես ասում 
ե(՝ սագնուտակը իմանալու պահանջ ունի մեր 
վարպետը: Նայում է ինձ. 
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— Ջավախքից ես, էս մեկն էլ Շիրսւկից է: 
Երգի, հեքիաթի և բանաստեղծության աշխար-
հից եք, իսկ ղարաբաղցիք ու մյուսները մեր երգն 
m բանաստեղծությունը պահպանող մարտիկներն 
են, սասունցիք ու մշեցիք մեր ծուո գավիթներն 
են, ֆիդայիները, նւսխիջեանցիները՝ մեր գողթան 
երգերն ոլ սւոասպելները հորինողները: Այսպես 
է հայոց աշխարհը, ամեն գավւաւը մի աշխարհ, 
իր բնորոշ բաո ու բանով, արհեստներով ու ար-
վեստ ներով... 

Հետո լռում է: Խորհում է կզակը ցուպին հե-
նսւծ: 

— Այ, կարո՛ղ եք ասել, ով է մեր մեծագույն 
բանաստեղծը,— k նայում է քննախույզ ժպիտով: 

— Դո՛ւք...,-— միաբերան ասում ենք բոլորս: 
Իսահակյանի հայացքում կասկած կա: Երևի 

համաձայն չէ: 
— Լսւվ բան եք ասում,— ժպտում է,— եթե 

ես հավատամ: Իհարկե, քաղաքավարությունը և 
ծերուկիս չվշտսւցնելու ցանկությունն է խոսում 
ձեր գնահատականի մեջ, այլապես կասեիք, որ 
մեր մեծագույնը Օհաննեսն է, Թումանյսւնը, որ 
նրա երգ ու բանաստեղծություններով, ասք ու 
ասասպելով, նրա. հայկականությամբ է լցված 
հայ աշխարհը: Նրա անմահությունն անգամ գը~ 
նալով պետք է զորանա, մինչ շատերի աստղերը 
կխավարեն ժամանակի անողոքությունից, նրա 
աստղը գնալով պիտի մեծանա, հզորանա արեգա-
կի նման... 



ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿ ՅԱՆ ԵՎ ԵՂԻԾԵ ԶԱՐԵՆՑ 

Հիսունական թվականների կեսերն էին: 
ԽՄԿԿ 20-րդ համագումարից հետո սկսվել էր 
անհատի պաշտամունքի սուր քննադատությունը 
և ստալինյւսն բռնապետության զոհերի ռեաբիլի-
տւսցիան: Եդիշե Չարենցի րարի անունը, որ 
անողոք ժամանակաշրջանն անգամ անզոր եղավ 
ստվերել, արդեն վերադաոնում էր ժողովրդին, 
որպեսզի նրա հետ ապրեր իր անմահությունը: 
Կենտկոմում կազմվում էր նրա ժողովածուն: 
Հանրապետությունը պատրաստվում էր նշելու 
իր մեծ զավակի 60-ամյակը: ժողովածուն կազ-
մելիս աոաջացավ նրբին մի հարց: Ինչպես վար-
վել Եղիշե Չարենցի «էլեգիա գրված Վենետի-
կում» պոեմի հետ, ուր հեղինակը քննադատում 
էր Ավետիք Իսահակյանին, նրա հին և, այսպես 
կոչված, մանր-բուրժուական հայացքները: Որոշ-
վեց ձեռնպահ մնալ այս գործից, որպեսզի ցավ 
չպատճառվեր 80-ամյա մեր դասականին: 

Այս լուրը հասել էր Ավ. Իսահակ յանին, որի 
վերաբերմունքը պոեմը ժողովածուից հանելու 
վսսստին բավական բոան եղավ: Մի օր Կենտ-
կոմի աշխատողներս լսեցինք, որ Վարպետը 
դուրս է եկել գրողների միությունից ե գալիս է 
Կենտկոմ: էուրը արագ հասավ Կենտկոմի աոա-
ջին քարտուղար Սարեն Թովմասյւսնին, որը բա-
նաստեղծին դիմավորեց հիմնարկի շքամուտքի 
ւսււջև ե ուղեկցեց դեպի իր ընդունարանը: Հան-
Տ 

դիպումը բանաստեղծի հետ տևեց մեկ ժամ, որից 
հետո Ավ. Իսահակ յանին մեքենան տարավ գը-
րալների տուն, իսկ մեզ' մշակույթի բաժնի աշ-
խատողներիս, հրավիրեցին աոաջին քարտուղա-
րի մոտ; 

— Մեծ մարդ է Վարպետը,— խոսեց Սուրեն 
Թովմապւսնը,— նա խոր վիրավորանք է ապրում, 
որ Չարենցի ժողովածուից հանվել է «էլեգիա 
գրված Վենետիկում» ստեղծագործությունը: Նա 
ասաց, որ միանգամայն ճիշտ է Չարենցը իր 
գնահատականներում. «Եթե չարենցյան ժողովա-
ծուից այդ գործը հանվի, դուք ինձ՝ ութսունամյա 
ծերուկիս, բարոյական մեծ հարված հասցրած 
կլինեք, խնդրում եմ «էլեգիան...» վերադարձրեք 
ժողովածու»: Ես կարծում եմ,— այնուհետև ասաց 
Սուրեն Թովմապանը,— մենք իրավունք չունենք 
նեղացնեյու Վարպետին և հարկավոր է անհա-
պաղ վերականգնել «էլեգիան...»: 

Քարտուղարն այնուհետև կարդաց մի երկ-
տող, որ նրան հուշել էր բանաստեղծը. 

Ապրեի, տեսնեի Անին ազատված, 
Մեոնեի, չտեսնեի Սևանը ցամաքած... 

— Բանաստեղծն այնքան էր հուզված, որ 
Սևանի անունը տալուն պես, լցվեցին աչքերը: 
Եվ ես նրան խոստացսւ՝ ձեռնարկել բոլոր հնա-
րավոր միջոցները Սևանի վտկության համար... 

Այսպես ավարտվեց իսահակյւսնական մի-
սիան՝ հաղթանակով: 

Ց 



ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԸ 
ասԱԼՑԻյԱՅՈԻՄ 

Վարպետը 1940 թվականի սւմոանը եղավ 
Ախալցխայում: Այցելեց նսւե գյուղերը: Ամառա-
յին գյուղատնտեսական աշխաատնքնեըի եոուն 
շրջանն էր և հասկանալի է, որ կոլտնտեսական-
ները գտնվում էին հանդերnu? U այգիներում: 
Գյուղերից մեկում հւսնդիսյամը բանաստեղծի 
հետ կայանում է դաշտում, սաղարթախիտ ծաոի 
տակ: Հանդիպմանը մասնակցում է ողջ գյուղը: 
Բանաստեղծի երկրպագուները պարզապես հար-
ցախեղդ են անում սիրելի գրողին: Եվ ահա 
տարօրինակ հարց է տալիս մի գեղջկուհի. 

— Վարպե՜տ,— ասել է նա,— ինչո՛՛ւ 1905 
թվականին դուք ընկաք Հոոոմսիմի գիրկը... 

Պայթել է ծիծաղը: Վարպետն անմիջապես 
կռահել է, որ խոսքը վերաբերում է հոռետեսու-
թյուն բառին ե գեղջկուհին հարց է տվել ինչ որ 
մեկի թելադրանքով, որ պետք է հասկանալ 
այսպես, ինչո՛ւ դուք 1905 թվականին ընկաք հո-
ռետեսության գիրկը: Եվ բանաստեղծը պատաս-
խանել է իրեն հատուկ հումորով. 

— Ի՛նչ արած, հար գելիս, քո գիրկն ընկնել 
չհաջողվեց, ես էլ ստիպված ընկա Հո ռո մսի մի 
գիրկը... 
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ՄՈՏ 

Չգիտեմ վավերական փաստ է, եղելություն, 
թե ժողուլրդական ստեղծագործություն, սակայն 
միշտ պատմվում է՝ առաջացնելով լսողների բա-
րի ծիծաղը: Դերենիկ Դեմիրճյանը մի քանի ան-
գամ, նույնիսկ անառիթ, գլուխ է Գ^վել Իսահակ-
լանի մոտ՝ իր չթառամող առնականության, իր 
սիրային արկածների մասին, շարժելով կենսա-
սեր Վարպետի նախանձը, որի վերահաս ծերու-
թյունն արդեն qսպանակելիս է եղել բանաս-
տեոծի սիրային բռնկումներն ու եռանդը: Եվ 
բանաստեղծը ճարահատյալ դիմել է բժշկիս, 
խնդրելով վերականգնել ձեռքից գնացած իր առ-
նականությունը: Բժիշկն օրորել Է գտւխը թերա-
հ ա վ ա ս ա ր ե ն . 

— Ուշ Է, Վարպետ, ո՛ւշ Է... 

_ Ինչո՛ւ Դեր. Դեմիրճյւսնի համար ուշ չէ, 
չէ որ մենք հասակակիցներ ենք, բայց նա տակա-
վին ջահել է, կայտառ... _ Ո՛՛վ է ասում,— հարցնում է բժիշկը: 

— Ինքը, ինքն է ասում... 
—Դու էլ ասա,- ֊ ժպտում է բժիշկը: 



Կ Ե Ր , Տ Ղ Ա Ջ Ա Ն 

Իսահակ յանի տան վրա ՊԱԿ-ը դրել էր իբ 
գ՜ործակալը, որ հետևի ելումուտ անողներին U 
ի՜նչ իմանաս, թե էլ ինչ է հետաքրքրել այդ 
սարսափելի հիմնարկտթյանը: Բայց այս դեպքը 
կատարվել է 1955-ին, բանաստեղծի ծննդյան 
80-ամյակի օրերին: Ավ. Իսահակյտնի օջախում 
հյուրընկալվում են սփյուռքահայ գործիչներ, գը-
րողներ: Այգում ծխում են խորովածն ու քյաբաբը: 
Մաղում է աշնանային սառն ու մանր անձրևը: 
Իսկ ՊԱԿ-ի աշխատակիցը փողոցի անկյունում 
կանգնած հսկում է ելումուտ անողներին, աշխա-
տելով բաց չթողնել ոչ մեկին, այնպես որ հավքն 
իր թևով, օձն իր պորտով անկարող է աոանց 
իրեն մսւտնելու թափանցեյ մեծ բանաստեղծի 
բնակարանը: Ահա այդ պահին էլ կա՛տարվում է 
մի զարմանալի երևույթ, որի համար էլ, ասում 
են, հիմնարկի բծախնդիր ղեկավարները ստիպ-
ված են եղել հանել իրենց դիտորդ գործակալին: 
Բացվում է Վարպետի տան շքամուտքի դուռը և 
խորովածը յավաշի մեջ ւիաթաթած, Վարպետը 
դուրս է գալիս և ուղղվում դեպի գործակալը: 
Մոտենում է և մեկնում խորովածը լրտեսին. 

~ Վերցրու, տղա՛ս, տեսնում եմ այս ցուրտ 
ու թաց օրով չարչարվում ես, մի' քաշվիր, վերց-
րու՛... 
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ԿԻՆ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴ 

Երևանում և աշխարհում նշվում է Իսահակ յա-
նի ծննդյան 80-ամյակը: Մի օր Արաքսի էդիւ ֊ 
յանն ինձ հայտնում է, որ ինքը կցանկանար իր տա-
նը, հյուրերի թվում տեսնել նաև ինձ: Եվ կցանկա-
նայի" արդյոք ես ներկա լինել Վարպետի ընդու-
նելությանը: 

— Իհարկե,— խանդավառվում եմ ես: Ով չի 
ցանկանա մի ամբողջ երեկո անցկացնել Ավ, 
Իսահակյանի հետ... 

Ես այն ժամանակ աշխատում էի ՀԿԿ Կենտ-
կոմում, կուլտուրայի բաժնում: Այնտեղ էր աշ-
խատում նաև Արաքսի էդիլյանը, զարգացած և 
լայն հետաքըքրութւունների տեր մի կին, որ աշ-
խատում էր որպես մեքենագրուհի-սղագբահի և 
վայելում էր Իսահակյանների ընտանիքի բարե-
կամությունն ու հարգանքը: 

Հյուրերն արդեն հավաքվել էին, երբ երևաց 
բանաստեղծն իր տիկնոջ հետ: Նա քննախույզ 
հայացքով չափեց սեղանի շուրջ բոլորած մարդ-
կանց և առանց ձևականությունների քայլեց դե-
պի երիտասարդների թևը: Տաբեց կանայք աղ-
մըկեցին. 

— Վարպե՛տ, դուք դավաճանում եք ավագա-
նուն, ինչո՞ւ եք լքում մեզ... 

— Դիտեք ինչու,— մեղավորի նման ժպտաց 
բանաստեղծը,— ձեզ մոտ եթե նստեմ, մեր երե-
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կոն կկորցնի իր փայւն ու ուրախությունը: Տարեց 
մարդիկ ենք, սփւոի խոսենք մեր հիվանդություն-
ներից, արյան ճնշումից, սրտային երևույթներից, 
մեջքի ցավերից Ա այլն, ե քեֆի սեղանը վերա-
ծենք պոլիկլինիկայի, իսկ ջահելների երգն ուրիշ 
է, սիրահարություն, բանաստեղծություն, աղջիկ-
ներ... Մի խոսքով, նրանց հետ լավ է, հաճելի... 

Տարեցները նեղացած խաղացին, երիտա-
սարդներն ուրախացան և սեղանն սկսեց, ինչպես 
ասում են, աշխատել: Իմ կողքին նստած էր սե-
ղանի թագուհին, գեղեցիկ մի աղջիկ, որը սիրա-
հարվածի հայացքով նայում էր Վարպետին: 
ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ Վար-
պետը և՜ս «տեսել էր» սիրունին և հիացմունքից 
լուսավորվել էին նրա ծերունական աչքերը: Աղ-
ջիկն անպայման ցանկանում էր հարցեր տալ 
բանաստեղծին, ունկնդրել նրան. 

— Վարպետ, կարելի" է ձեզ մի հարց տալ... 
— Իհարկե, կարելի է, սիրուն ջան,— գյում-

րեցու շեշտված ակցենտով պատասխանեց Վար-
պետը: 

— Ոպում եմ իմւսնալ, ինչո՞ւ է հասարակու-
թյունը ներում կամ աչք փակում տղամարդու 
անառակության նկատմամբ և չի ներում, անար-
գանքի սյունին է գամում կնոջ նույն արարքը... 

Իսահակյսւնը ժպտաց. 
— Ա ս ե մ » աղջիկ ջան, եթե տղամարդը ւսնա֊ 
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; ոակությսւն է անում (լավ է սիրահարություն 
i ասել), կնշանակե, իր տան բաց պատուհանից 
թքում է դուրս: Եթե նույնն անում է կինը, կնշա-
նակե՝ տան բաց պատուհանից թքում են ներս... 

ԵՐՏ11,ՆԿք>ԻԹ-ՅԱՆ ՌԱՆԱՋԵՎՈԻՄԸ 

Քիչ հետո սիրունիկը տվեց երկրորդ հարցը. 
— Վարպետ, ի՛՛նչ է երջանկությունը... 

— Երբ ջահել էի, ասում էի՝ երջանկությունը 
սիրելու մեջ է, դարձա հասակավոր, ասում էի՝ 
երջանկությունը ջահելության մեջ է, հիմա, երբ 
հիվանդ եմ, ամոթ չլինի ասելը չեմ կարողանում 
միզել, ասում եմ՝ երջանկությունը միզելու մեջ է... 

Ավելորդ է ասել, որ այս բանաձևումը ծափ ու 
ծիծաղի հրավառություն առաջացրեց ունկնդիր-
ների մեջ... 

ՋՐՈԻ6Ց 

Ավետիք Իսահակյանն ու Գուրգեն Բորյսւնը 
հանգիստ զրուցում էին, այսինքն, գրողների միու-
թյան նախագահն ու առաջին քարտուղարը: Այ-
ցելությանս նպատակը չեմ հիշում: Քիչ անց, 
կարծեմ Գուրգեն Ռորյսւնն ասաց, որ Գևորգ 
Արովը հիվանդ է, ուղեգիր է խնդրել, հարկավոր 
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է օգնել մար գ՜ու ն: Հետո, ի միջի այլոց, չասելու 
նման, ասաց. 

— Վարպետ, դուք գիտե՛ք, որ Գևորգ Աբովն 
այնքան էլ բարյացակամ չէ ձեր նկատմամբ... ՚ 

Վարսլետր լարվեց: Գուրգեն Ցորյանի դեմքով 
ստվեր անցավ: Բայց արդեն ուշ էր և արգելսւ-
կելն էլ միտք չուներ: 

— Իսկ ի՛՛նչն է բանը... 
— Ախր նա ժամանակ առաջ մտել է Կենտ-

կոմի աոաջին քարտուղար Գրիգոր Հարություն-
յանի մոտ մի անմարդկային առաջարկով, թե՝ 
ժամանակը չէ արդյոք Իսահւսկյանին մեկուսաց-
նելու: Նրա տունը դարձել է դաշնակցականների • 
հավաքատեղի, որոնք թաւիանցում են Սփյուռքից 
և զանազան հակասովետական թափթփուկների 
ժողովարան... 

— Իսկ Գրիգոր Հարությունյանն ի՞նչ է պա-
տասխանել... 

— Նեղացել է, անպատվել, ասելով, որ նման 
հիմարություններ անել ն. նույնիսկ ասել ոչ ոքի 
թույլ չի տւս, որ Իսահակյանը համաշխարհային 
անուն է, մեր ժողովրդի պարծանքը, ինչպես կա-
րելի է դիպչել մի մարդու, որ մարմնավորում է 
Հայաստանը, քայլող Հայաստան է... 

— Լա՛վ է, լա՛վ, նույնիսկ օրթոդոքս կոմու-
նիստը պաշտպանում է իմ ազատությունը,— ծի-
ծաղեց Իսահակյանը և հետո ւևոախոհ,— որքան 
հիշում եմ ես Գևորգ Աբովին լավություն չեմ 
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արել, ինչո՞ւ է նա փորձել ինձ վատություն անել, 
անհասկանալի է... 

— Վատություն լավությա՞ն դիմաց...,— զար-
մացա ես: 

— Այո՛, երիտասարդ, կյանքի օրենքն է այդ-
պիսի ն: Լավությունը չի կարող անպատիժ մնալ: 
Բայց այս պարագային կարծես չի գործել այս 
ճշմարտ ությու նը... 

ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻ Ptf ՅԱՆ Ը՝ ՊԱՐՏԱՏԵՐ 

Դեր. Դեմիրճյանն իմ հայրենակիցն էր: Գի-
տեր, որ բանաստեղծություններ եմ գրում, բայց 
ոչ մի անգամ չխրախուսեց, հետաքրքրություն 
չցուցաբերեց և չկարդաց իմ չափածոն: Ես էլ չէի 
մղվում նրա կարծիքն իմանալու, կռահելով, որ 
դրանից բան դուրս չի գա, որովհետև նա մի 
քանի անգամ կրկնել էր, որ. 

— Եթե կարող ես արձակ գործեր ստեղծել, 
ստեղծիր, չես կարող՝ թարկ տուր... 

Սա իմիջայլոց, բայց իմ հազվադեպ Ատելու-
թյուններին իրենց տուն, չնայած ոչ այնքան 
հյուրընկալ բնավորությանը, սիրում էր խոսք 
բանալ հայրենի Ջավւսխքից, մանավանդ Ախալ-
քալաքի հնաբնակներից, որոնց ես լավ չգիտեի: 
Հիշում էր քաղաքի ու քաղաքամերձ տեղանուն-
ներ և երբ լրացնում էի իր իմացածը՝ ոգևորվում 
էր ու փոխվում: Զգում էի, որ հուզվում է, կարո-

2. Ակամա երգիծաբաններ 



ստւմ իր ծննդավայրը, ուբ չէր եղել ավելի քան 
չորս տասնամյակ: Եվ մեղավորը սրտի ասթմւս-
տիկ հիվանդությունն էր և ծննդավայրի բարձ-
րագահ լինելը: 

Հիշում եմ նրան ասացի, որ հարկավոր է գո-
նե մի անգամ լինել Ախալքւսլաքում, ախր նեղա-
նում են մեր հայրենակիցները: Սաստիկ նեղա-
ցավ. «Ի՞նչ է, չե՞ս հասկանում, որ իմ այս սըր-
տով այն բարձր աշխարհում չեմ կարող մի օր 
իսկ ապրել, կգնամ պապերիս մոտ»: Բայց օրեր 
անց ասաց, որ եբկար մտածել է Զավւսխք գնալու 
մասին. «Կանենք այսպես, կնստենք գնացք ե 
կգնանք Թիֆլիս: Մի շաբաթ կմնանք, կկլիմայա-
փոխվենք: Այնուհետև կգնանք Ախալցխա: Կկլի-
մայափոխվենք: Կլիմայափոխությունը մեր ճանա-
պարհորդության կարևորագույն էլեմենտն է: Մի 
շաբաթ էլ կմնանք Ախալցխայում: Հետո կնստենք 
ավտոբուսն ու կբարձրանանք Զավախք: Երեկո-
յան կհանդիպենք հասարակության հետ, իսկ 
մյուս առավոտյան՝ պուկ, Լենինականով դեպի 
Երևան»: Հետո ոգևորված՝ լավ եմ մտածել, 
չէ՞... 

— Բայց քիչ չէ՞ մեկ երեկոն...,— անմտորեն 
ջուր եմ լցնում նրա ոգևոբության վրա: 

— Նույնիսկ շատ է, ասող-խոսողը սիրտս է, 
ես չեմ,— ավարտում է նա: 

Բայց ես ցանկանում եմ պատմել ևս մի դեպք 
նրա կյանքից, ուր երևում է նրա բնավորությունը, 
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հսրդկային նրա որակը, որ բավական հակասա-
յան է ժամանակակիցների հուշերում: 

Հիսունական թվականների սկզբներն էին: Մեր 
գրողներից երկուսը մի օր դիմեցին ինձ միջնոր-
գել Դեմի րճյանի ն, որ իրենց 1000-ական ոուբլի 
վաղ տա պարտքով, արդեն մարդկանց դոները 
թակող նոր տաբուն պատշաճորեն դիմավորելու 
|քւամար: Դեմիրճյանի խստակյաց բնավորությունը 
Ա նրա նկատմամբ իմ ծայրահեղ պատկառանքը 
թույլ չտվին ինձ դիմելու նման համարձակության 
ե. ես մերժեցի տղաներին: Սակայն պարզվեց, ոբ 
նրանք ձեոք քաշողը չէին, մանավանդ նրանց 
խզվի առջև նահանջեց իմ համառությունը: Եվ 
մենք քայլեցինք դեպի գրողի տուն: ճանապար-
հի ն, տղաներին ասացի, որ Դեմիրճյանի զը-
րույցների սիրած թեման հայրենասիրությունն է, 
Ա եթե խոսելու իրավունք ու հնարավորություն 
ստեղծվի, խոսեն այդ թեմայով: Սրտադող սեղ-
մեցի դռան զանգի կոճակը: Դուռը բացեց ինքը՝ 
Վարպետը, գրկած իր սիրելի կատուներին: Հա-
(րսցքում հայտնվեցին հարցականներ: Ինչո՞ւ ենք 
(եկել: Սակայն մի կողմ քաշվեց և ճանապարհ 
(տվեց մտնելու: Մտանք: Դեմիրճյանը երևաց, որ 

ւրամադրված էր խոսելու: Այստեղ իր լեզվով m 
|ատմաիմացությամբ «փայլեց» Ս.-ն, որն այն-
|իսի մի հւսյր ենասի ր ակա ն բուքուբորան սար-

սեց, որ Դեմիրճյանը դժվար է ասել, վախեցա՞վ, 
ե զգուշացավ: Նրա հայացքը մեխվեց ինձ վրա: 
Ինչե՞ր է խոսում, չլինի հանկարծ...»: Ես նշա-
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նացի հասկացրի, որ խոաւմփցճկմ անվնաս 
մարդիկ են: Բայց քիչ անց հոգնած Դնմիրճյանն 
ինքը վերջակետ դրեց խոսքուզրույցին. 

— Լավ, դե ասեք, ինչո՛՛ւ եք եկել... 
Ս.-ն սլինդ հուպ տվեց ոտքս, իբր թե՝ խո-

սի՛ր... 
— Վարպե՛տ, տղաները եկել են փող խընդ-

րելու, նոր տարին մարդավարի անցկացնելու 
համար: Պարտքով են ուզում... 

Դեմիրճյսւնի քթարմատը կնճոոտվեց. 
— Փող, վաղ... Լա՛վ, եղավ, գնացեք... 
Դրսում երկար քննարկեցինք նրա «Լա՛վ, 

գնացեք» բառերը: Փաստորեն դուրս արեց մեզ: 
Պետք է ենթադրել, որ «լավ»-ը հուսատու բառ 
էր, իսկ «գնացեք»-ը վռնդելու լիցք ուներ իր մեջ: 
Ընդնահուր եզրակացության չեկած՝ բաժանվե-
ցինք: «Այղ էլ քո հայրենակիցը...», շպրտեցին 
երեսիս: 

Հաջորդ օրը գնացի աշխատանքի: Ականջս 
ձայնի էր, տեսնես Դեմիրճյանը կտա" տղանե-
րին իր համարյա խոստացած փողը: 6երեկւ[ա 
Ժամը մոտ երկուսին, զանգ եղավ: Վերցրի՝ 
Ս.-ն էր. 

— Եղա՛վ, եղա՛վ, Մկրտիչ, վաղն ստացանք... 
— Ե՛՛րբ, ինչպե՞ս... 
— Պարզվում է՝ ծերուկն առձեռն փող չի ու-

նեցել: Այսօր առավոտյան գնացել է խնայդրա-
մարկղ, հանել հարկավոր գումարը, ծրարել ն 

հանձնել գրողների միության գործերի վարիչին՝ 
Հեղինե Շիրազյանին, և խնդրել, որ հանձնի մեզ: 
Նա էլ մեզ զանգահարեց, կանչեց միություն ե 
հանձնեց ծրարները: Այսքա՚ն... 

Անցան օրեր: Մի օր Հ. Ս . ֊ ը եկավ ինձ մոտ. 
— Արի գնանք Դեմիրճյանի մոտ... 
— Ինչո՞ւ...— տագնապեցի ես:— Չլինի նո-

րից դրամ խնդրելու: 
— Դնանք, ուզում եմ պարտքս մարել... 
— Դնանք,— արագ համաձայնվեցի ես: 

Դեմիրճյանն այս անգամ մեզ դիմավորեց դռան 
առաջ: Հասկացանք, որ չի ցանկանում ընդունել, 
երևի զբաղված է: 

— Ինչո՞ւ եք եկել..., —հարցրեց չոր: 
— Եկել եմ պարտքս տալու,— խոսեց Հ.-ն: 
— Ի՞նչ պարտք,— հարցրեց գրողը: 
— Դե, այն հազար ռուբլին... 
— Հա",— ծոր տվեց Դեմիրճյանը,— լսիր, 

դու երեխաներ ունե՞ս... 
— Ունեմ,— ասաց: 
— Այդ վաղը տար և երեխաներիդ համար 

շոր, կոշիկ առ...— Եվ հետո ժպտալով,— այ 
տղա, ինձ ո՞վ է պարտքը վերադարձրել, որ բե-
րել ես, գնացե՛ք, գնացե՛ք..,. 
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ՄԵԾԵՐԻ ԿՌԻՎԸ 

Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ մեր մեծերը՝ 
Ավետիք Իսահակյանը և Դերենիկ Դեմիրճյսւնը, 
փնտրում էին որևէ միջոց անքնության դեմ, բա-
ցի բժշկական հաբերից, որ ծերուկներն այնքան 
էին խմել, որ զզվել էին: Ի՞նչ կարելի է անել, 
ի՞նչ միջոցներով կարելի է փրկվել անքնություն 
հրեշից: Եվ մի անգամ Դեմիրճյանը պարզորոշ 
կերպով ասաց Իսահակ յանին. 

— Ավո, ես արդեն քնում եմ, քնելու ժամանա-
կավոր դարմանը գտել եմ: 

— Ցա՜, ինչ ես ասում,— վաովեց Վարպետի 
հետաքրքրությունը,— ինչո՞վ, ինչպե՞ս... 

— Մեր արձակագիր Ս...ն մի ծավալուն վեպ 
է գրել, ամեն երեկո գալիս է ընթերցելու, որ-
պեսզի իմանա իմ կարծիքն ու դիտողությունները: 
Շնորհակալ եմ, կարդում է միալար, քնեցնող 
ձայնով: Նա կարդում է, ես քնում եմ: Եվ այն-
քան խոր, որ նույնիսկ գնալը չեմ զգում: Արդեն 
երկու շաբաթ է քնում եմ: Ասել եմ, որ յուրա-
քանչյուր անգամ ընթերցելիս նկատի ունենա, որ 
ես շուտ եմ հոգնում և մեծ հատվածներ չընթեր-
ցի: Այսպիսով երկարաձգում եմ քնելուս ժամա-
նակը... 

— Դերո, ինչպես անենք, որ ես էլ օգտվեմ 
այդ դեղամիջոցից,— հարցնում է՛ Իսահակյա-
նը,— գուցե իրեն ասես, որ այնքան ես գովել իր 
վեպն ինձ մոտ, որ ւխւոել ես իմ հետաքրքրու-
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թյունը, ես էլ ցանկություն ունեմ լսելու նրա 
վեպի ընթերցանությունը... 

_ Մինչև լրիվ չընթերցի ինձ մոտ, ես այդ 
բանը անել չեմ կարող... 

— Իսկ որքա՞ն ժամանակ է հարկավոր, որ 
վեպի ընթերցումն ավարտի... 

— Առնվազն մեկ ամիս, Ավո... 
_ Չէ, ես այդքան սպասել չեմ կարող, դու 



մի երկու շաբաթ, որ ընդմիջում անես, ես երկու 
շաբաթ կքնեմ և ջղերս մի քիչ կարգի կբերեմ... 

֊ ֊ Չէ, Աւ[ո, ուզած-չուզած պիտի սպասես, 
այդ միջոցում ես բավական չափով կկազդուրվեմ, 
կհանգստանամ, հետո դու կսկսես քո բուժումը... 

֊ Լսիր, տո թաժա մեոել, աո իբլիս (սատա-
նա), էդպես է" քո ընկերությունը,֊- ասում է 
Իսահակյանը, բարձրացնելով գավազանը: 

— Ամա՜ն, վարպետներն իրար ծեծում են,— 
բղավում է գործերի կառավարիչ Հեղինե Շ ի ֊ 
րազյանը և ընդունարան են վազում երկտ-երեք 
հոգի, Ռաֆայել Արամյանն էլ նրանց հետ: 

Իհարկե, ծեծ կամ քաշքշուկ չէր եղել 
ե, ըստ ՐԻաֆւսյել Արամյանի տեղեկատվության, 
80 ֊ամյա ծերունիները հևում և փնչում էին վիրա-
վորանքից: Մարդկանց, մանավանդ երիտասարդ 
գրողների ներկայությունը, ստիպում էր նրանց 
զինաթափվել, մի կողմ դնել գավազանները: 

Անցան ամիսներ, խնդրո առարկան՝ Ս..փ 
գիրքը լույս տեսավ և անմիջապես հետևեց Դեր. 
Դեմիրճյանի դրական հոդվածը, որը գրական 
աշխարհն ընդունեց թերահավատորեն: Նույնիսկ 
ես ամոթս ի բուռ, հարցրի նրան. 

— Ընկեր Դեմիրճյան, այդ գիրքը չարժեր քո 
խրախուսանքին: 

ժպտաց դեմիրճյանակւսն մարմրող խորա-
մանկ ժպիտով. 

— Դիտե՛մ, գիտե՛մ, բայց ե՛ս, ե՛ս... պարտ-
քերս մարեցի... 
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Վ. ԱՆԱՆՅԱՆԸ՝ ԶՐԻՑԸՆԿԵՐ 

Հիանալի զրուցընկեր է: Համով, հոտով մարդ: 
Կարող ես օրերով լսել ու չհոգնել: Նա և Հրաչ-
յա Քոչարը Լուսակերտում հարևանությամբ կա-
ռուցել են ամառանոցներ և այնտեղ են անցկաց-
նում և՛ ամառը, և' ձմեռը: Ամառանոցներում հա-
ճախ եմ լինում նաև ես: Նստել ենք Վախ-
թանգ Անանյանի հետ այգում, սեղանի շուրջ, 
զրուցում և ճաշակում ենք այգու տանձն ու խըն-
ձորը և այլ բարիքներ: Քանի անգամ փորձեց 
մեջտեղ բերել իր իսկ քաշած օղին, սակայն ես 
չթողեցի, որովհետև գիտեի, որ հիվանդ է և ինքը 
չի խմում, իսկ ես առանց բաժակակցի կյանքումս 
սովորություն չունեմ բերանս խմիչք առնելու: 
Իսկ հիմա, սիրելի Վախթանգը խոսում է. ժողո-
վրդական բառ ու բանը, խոսքի փայլատակում-
ները ասես թափվում են ոչ թե նրա բերանից, 
այլ առատության եղջյուրից: Հետո նայում է ինձ 
և ժպտում: 

— Հիմա պիտի ասես, էս Վախթանգը, որ 
էսքան սուտուղորթ խառնում է իրար, տեսնես 
ասածներից որն է ճիշտ և որը՝ սուտ: Այ տղա, 
որ ասեմ ճիշտն ու սուտը ես էլ չեմ ջոկում, հա-
վատա, ասածներիս մեջ հնարածը, հնարովին 
շատ է, բայց էնքան եմ պատմել, որ դժվարա-
նում եմ ասել, որն է հնարածը, որը՝ իրական: 
Հա, էն էլ-ասեմ, որ ամենամեծ ստախոսները 
մեկ որսորդներն են, մեկ՝ ֆրոնտավիկները և 25 



մեկ էլ՝ նարդի խաղացողները:— Հետո նայելով 
աչքերիս,— վահ, տնաշեն, ինչու ինձ չես ասում, 
թե ստախոսների մեջ ամենամեծ ստախոսը դու 
ես, Վախթանգ, որովհետև և' որսորդ ես, և' 
ֆրոնտավիկ, և' նարդիստ: Ասա, է, վախիլ մի... 

Ծիծաղում է: Ես նայում եմ վերև՝ Քոչարի 
ւսմառանոցն է ու մենատունը, ներքևում՝ Անւսն-
յանինը. 

— Սիրելի Վախթանգ,— ասում եմ,— ինձ 
թվում է Հր. Քոչարի տարածքն ավելի հարմար 
դիրք ունի շրջապատի նկատմամբ, գուցե ճիշտ 
կիլներ, եթե դու ընտրեիր վերևինը... 

— Քոչարը ուրիշ սկզբունքով մոտեցավ այս 
հարցին: Գնաց, կանգնեց այս տարածության 
կենտրոնում և ասաց. «Վախթանգ, էս վերևի մա-
սըն ինձ, ներքևինը՝ քեզ: Հիմա ընտրի՛ր, ո՞րն ես 
ուզում..,»: 

Ու ծիծաղում է: 

ՀՈՎՀ. ՇԻՐԱՋ ԵՎ ՀՐԱՉ6Ա ՔՈ2ԱՐ 

40-ական թվականների վերջերն են: Լսում 
ենք, որ Հովհ. Չիրազը հիվանդ է, այն էլ ծանր, 
մենենգիտով, որից փբկվելը դժվար է: Ես ու 
Վահագն Կարենցը գնում ենք հիվանդին տեսու-
թյան: Մեր աչքերից արցունք է քամում հիվանդի 
վիճակը: Մոմագույն, սրված դեմք, կորած մազ 
m մորոլքի մեջ: Գրողների միությունում ևս խու-
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«ասւի ւէեշ են: Անմիջապես բժիշկներ հն ուղարկ֊ 

l \ a T T , l m b r ՝ ե ռ o V m -

թյոա է կազմակերպված: 
Պատմում է Հրաչյա Քոչարը. 
֊ ֊ էգեկոյան, մի քան], «ոգով գնացինք ր ա -

Օա«աեոծի« տ ե ս է 1 1 „ ա ն : Անննար Է Ա ) 1 Ձ Հ ինչ 
Բանաստեղծին սրսկհ ց ի Ո , ^ ա ն ց ւ 

նրա աչքերը, որ պղտոր Էին, խամրած... Կա-
մաց-կամաց պարզվեց նրա հայացքը, նույնիսկ 
փորձեց ժպտալ, չկարողացավ: Թեքվեցի նրա 
վրա. 

— Ինչպե՞ս ես, Շիրա՚զ,— հարցրի: 
— Լավ չեմ, Քոչա՛ր,— հանկարծ չարաճճիո-

րեն վսսյլեցին աչքերը,— լավ չեմ, ւեսհվան ուր-
վականը գլխիս կսավաոնե... 

— Հետո, ես գնացի Գյումրի (Լենինական), 
երկու շաբաթից ավելի Գյումրվա իմ բարեկամ-
ների մոտ Էի, ամեն օր զանգահարում Էի գրող-
ների միություն: Գիտեի, որ Շիրազն արդեն 
ապաքինվում Է:— Շարունակում Է Քոչարը,— 
վերադարձիս երեկոյան տեսա նրան կենտրոնա-
կան պողոտայում: Նայեց, տեսավ, բայց չբարե-
վեց նույնիսկ. 

— Շիրազ,— մոտեցա,— ինչու չես բարևում, 
չէ որ հիվանդ ժամանակ ինձ փրկարար էիր 
քոչում, հիմա փրկարարիդ բարևի անգամ չես 
արժանացնում: 

— Հա՛, Քոչա՛ր, չպիտի քեզ բարևեմ: Գիտես, 
թե չց֊իտե՞մ ինչու էիր ինձ փրկում: Քո լավու-
թյունդ գոմեշի լավություն է ճնճղուկին... 

— Ինչե՞ր ես խոսում, այ տղա, ի՞նչ ճնճղուկ, 
ի՞նչ գոմեշ... 
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— Լսե', լսե', ճնճղուկը էլեկտրական լսւրին 
կդիպչի ու կիսամեռ կընկնի գետնին, կմնա: էն 
կողմից գոմեշը կուգւս և ճնճղուկի վըա կթրքե: 
Տաք թրիքը կյանք կուտա ճնճղուկին, որ կսաղա-
նա, կթպրտա, բայց կատուն կուգա, հափ ֊ լափ 
կենե ու կուտե... Հիմի ըսա, գոմեշի էրածը լա-
վություն է՞ր, ըսե... Ծո, ես որ մեոնեի, Քոչար, 
ո՞ւմ պիտի ճնշեիր ու հալածեիր, ո՞ւմ պիտի ձեո 
առնեիր... Հըը՜... Ես էղ չգիտեի, չէի հասկընա, 
հըմը ինձի Բաբկեն Կարապետյանը հասկըցոէց... 

ՇԻՐԱՋԸ ԵՎ ՆՈԻՆԻԿԸ 

Պատմում Էր Հրաչյա Քոչարը. 
— Մի անգամ մեր տանը խոսում Էինք դե-

սից ֊դենից, հետո խոսք գնաց Շիրազի որբ ու 
դժվար մանկությունից, ես դրվագներ սյատմեցի 
նրա քաղցած և թափառիկ կյանքից, ջուր վաճա-
ռելուց, գողություն անելուց և այլն: Իմ պատ-
մությունը պատճառ դարձավ կրտսեր աղջկաս՝ 
Նանիկի արտասվելուն: Հաջորդ օրը հանդիպե-
ցի Շիրազի ն ե պատմեցի Նունիկի լացի մասին. 

— Դու պատճառ դարձար, Հովհաննես, որ 
Նունիկը ամբողջ օրը արտասվեր և գիշերը վատ 
քներ... 

— Հա՛, Քոչա՛ր? Նանիկը լավ սիրտ ունի,, 
երևում Է մորն Է քաշել... 
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Երեկոյան Օիրազը եկավ մեր տուն: Աոանց 
բարևելու ներս մտավ. 

— Ո՞ւր Է Նունիկը, ո՞ւր Է... 

— Քնած Է, Շիրազ, հրեն դիվանի վրա... 
Շիրազը թեքվեց դ ի վ ա ն ի ն . 

— Ել, արթնացիր, Նունիկ ջան, արթնացիր,-
իսկ երբ երեխան աչքերը բացեց - Նունիկ ջան, 
դու Հ իմ պիճի (փոքր) տարիքիս համար կոլ-
ոսս րնչի հասուն տարիքիս համար չես լա, որ 
քո պաշտոնյա հերդ, գբողների միության քար-
տուղար հերդ, ընձի Քրիստոսի պես կչարչարե, 
կճնշե ու կհալածե... 

Ա յ դ ք ա ն ն ասաց m գնաց: 

ԿՕԻՍՔԱՂԿՈՄԻ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ 
Ք Ա Ր Տ Ո Ի Ղ Ա Ր Ը 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր Սողսմոն Սողոմոնյանը 50-ական դ 
մականների առաջին կեսին զբաղեցնում Էր Երե-
վ ա ն ի կ ո ա ք ա ղ կ ո մ ի ք ա ր տ ո ւ ղ ա ր ի պ ա շ տ ո ն ը 

գ ա ղ ա փ ա ր ա կ ա ն հարցերի գծով: Հայաստանի 
խ ո ր հ ր դ ա յ ն ա ց մ ա ն 30-ամյակի կապակցո^ա^. 
Նորքի բ ա ր ձ ո ւ ն ք ո ւ մ Քանաքեոից Երևան իջնող 
ճանապարհ, բարձրացվել Էր Ստալինի մոնու-
մ ե ն տ ա լ քանդակը՝ հսկայածավալ ու հրաշալի 



կոթող, որի բացումը տեղի պիտի ունենար 1950 
թվականի նոյեմբերի 30-ին: Բացումից երկու օր 
առաջ քաղկոմի քարտուղարի մոտ է հրավիրվում 
գրողների միության քարտուղար Հրաչյա Քոչա-
րը, որը ընկերական սերտ հարաբերությունների 
մեջ է եղել Սողոմոն Սողոմոնյանի հետ: Ընկերը՝ 
ընկեր, գործը՝ գործ: Քոչարը գնում է քաղաքա-
յին կոմիտե՝ Սողոմոնյանի մոտ: Երկու ժամից 
ավելի սպասելուց հետո, վերջապես Սողոմոն-
յանն ընդունում է նրան: Երկու ընկերների հան-
դիպումը լինում է խիստ պաշտոնական: Քաղ-
կոմի քարտուղարը Հր. Քոչարին ասում է, որ 
նրան՝ Քոչարին մեծ բախտ է վիճակվել, հանրա-
պետության առաջավոր բանվորի և կոլտնտեսա-
կանի հետ մեկտեղ բացելու մեծ առաջնորդի՝ 
Ստալինի ւսրձան-մոնումենտը: 

— Դնահատի՜ր, ընկեր Քոչար,— ասում է 
Սողոմոն յանը,— այն մեծ վստահությունը, որ 
կուսակցությունը տածում է քո նկատմամբ, ամեն 
մարդու, նույնիսկ ամեն գրողի նման բախտ չի 
վիճակվում... 

— Հասկանալի է,— ասում է Քոչարը: 
— Բայց, սիրելի Քոչար,— շարունակում է 

Սողոմոն յանը,— կանցնի հինգ-տաս տարի և 
մարդիկ փողոցում մատով ցույց կտան քեզ և 
կասեն, ահա այն սրիկան, որ բացեց այն մեծ 
սրիկայի արձանը... 

ժամանակ անց Հր. Քոչարը պատմում էր 
Սողոմոնյանի ներկայությամբ. 
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— Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ 
կատարվեց Սողոմոնի վերջին խոսքերից հետո: 
Ինձ թվաց, թե ուր որ է քաղկոմի շենքը կփլվի 
գլխիս, որ ինձ քաղկոմ են կանչել դատաստա-
նելու: Մի կերպ ինձ հավաքեցի. 

ի՞նչ է քո արածը, ընկեր Սողոմոնյան, 
պրովոկացիա, թե կռվի մարտահրավեր 

Իսկ այդ անաստվածը բեղի տակ ժպտում էր. 
— Ինչպես կուզես համարիր, ուզում ես գնա 

նույնիսկ ՊԱԿ-ի պետի մոտ և զեկուցիր լսածիդ 
մասին, միևնույն է, ինձ կհավատան, որովհետև 
համարում են իըենցը, իսկ քեզ չեն հավատա, 
պա՞րզ է...— Hi ծիծաղում է անիրավը... 

ԾՈ, ԷԳ^Կ ԸՆԶՆԵՆ 1ՕԵԼԱ0» է 

Չնայած որոշ «հեռատես» մարդկանց հոր-
դորներին, թե Շիր ազին Թիֆփս Սայաթ-Նովյան 
վարդատոնին տանելը կարող է «գլխացավանք» 
դառնալ, ես բանի տեղ չորի և երեք տարի ան-
ընդմեջ նրան ընդգրկում էի Թիֆլիս մեկնող 
պատվիրակության կազմում: Իսկ Ծիրազը ոչ 
միւան գլխացավանք չէր դառնում, աո զարդա-
րում էր մեր պատվիրակությունը: Նրա ելույթները 
քիչ է պատկերավոր ասելը՝ իմաստուն էին, թա-
թախված հսո-.վրացակսւն բարեկամությամբ: էլ 
չեմ խոսում նրա Ժողովրդականությունից, որ, երբ 

3. Ակամա երգիծաբաններ 



երևում էր՝ Թիֆլիսի հայ Ա հ ա Ա Ա տ ա կ ո ւ _ 
թյունը ալիքվում էր ծովի նման: 

Իր ելույթի հաջողությանը եթե կասկածեր. 
— Հա ընձի ըստ, վրացիներն ընձնեն լավ 

կամ ընձի չափ մեծության բանաստեղծ ունի՞ն... 
— Քեզնից լավ, դժվար թե ունենան, բայց 

քեզ պես բանաստեղծ ունեն... 
— Յա՜ ...էդ ո՞ր մեկն է, ըսա... 
— Իոսեբ Նոնեշվիլին... Չգիտեմ, քեզնից մեծ 

է, թե փոքր, բայց քեզ նման ժողովրդական է, 
վրացիների սիրելին, այնպես որ, սիրելի Օիրազ, 
պատրաստվիր նրա հետ մեջլիս մտնելու... 

— Լավ կըսես, Մկրտիչ, դու ընձի համոզե, 
որ էն ընձնեն մեծ բանաստեղծ է, որ կատաղեմ, 
նախանձեմ ու ինքս ինձի և հետո նրան գերա-
զանցեմ... 

Իսկապես, մեջլիսը կայացավ: Շիրազն իս-
կապես իր մրցակից ընկերոջը հաղթեց: Ինքն էլ 
դա զգաց ժողովրդի անզուսպ ցնծությունից: 
Երեխայի նման ուրախացավ. 

— Սազ, որ ունենար, պտի ինձի տար, չէ՜... 
Հաղթե՜լ եմ... 

Հետո կատարվեց ավելի հետաքրքիր միջա-
դեպ: Իջնում էինք ամբիոնից, ժողովուրդը բացեց 
կենդանի միջանցք, որով քայլեցինք դեպի մեքե-
նաները: Սուրբ Գևորգի պարսպի դոանը անա-
կընկալ կերպով հայտնվեց կինոռեժիսոր Սերգեյ 
Փարաջանովը և խոնարհվեց Շիրազին: Համբու-
րեց բանաստեղծի աջը: Նայեցի՝ Շիրազի աչքե-
րը հուզմունքից թաց էին: Հետո մեքենայի մեջ 
երկար լռությունից հետո խոսեց. 

— Ծո, էդ Փարաջանովն ընձի պես հանճա-
րեղ է, բայց ընձնեն ավելի խելառ է... 



ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՍ ԵՎ 
ԴԺԲԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆՍ 

Մի առիթով մարշալներ Թաղրամյւսնն m Riu-
բաջանյւսնը գտնվում էին Հասսստանում: Զորա-
վարները շրջեցին հանրապետությունում, հանդի-
պումներ ունեցան աշխատավորության հետ, եղան 
պսսոմա-մշակութային վայրերում, բնության ան-
կրկնելի գեղեցկություններին գերված շրջեցին 
լեռնաշխարհում: 

Մի հանդիպման ժամանակ, որ տեդի էր ու-
նենամ Համ. Բաբա ջան յան ի բարեկամներից մե-
կի հարկի տակ, զրույցի ընթացքում, մարշալը 
հարցրեց մեզ, սեղանի մասնակիցներին. 

— Կցանկանայի իմանալ, հայ զորավարնե-
րից ո՛՛վ է ձեր ընտրյալը, ձեր կուռքը... 

— Անդրանիկը,— անվարան պատասխանե-
ցինք մենք: 

Մարշալի հարցմանը նման պատասխան տա-
լը այնքան էլ հեշտ չէր մեզ ե ոչ էլ այնքան հա-
ճելի մարշալի համար: Այդպես էինք մտածում 
մենք, բայց այդպես չէր խորհում Ռաբաջանյանը: 

Մի քիչ մտորելուց հետո նա պատասխանեց. 
— Պատկերացրեք, զորավարի իմ իդեալը ևս 

Անդրանիկն է, նա խելահեղորեն քաջ էր, իսկա-
կան ռազմիկ և կարողացավ այնքան դժվարին 
ժամանակներում անմնացորդ կերպով ծառայել 
իր ժողովրդին: Սա ինքնին նրա երջանկությունն 
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էր, սակայն հայկական չլուծվող հարցը դարձավ 
նրա դժբախտությունը:. 

Ես պետք է անկեղծորեն խոստովանեմ, որ մի 
տեսակ մեղավորության զգացում ունեմ իմ ժո-
ղովրդի առջև, եթե կուզեք դժբախտության զգա-
ցում, որ չկարողացա ծառայել նրան, միաժամա-
նակ, երջանիկ եմ, որ առիթ չեղավ ծառայելու... 

ՄԱՐՒԵՏԱ աԱՒՆՅԱՆԸ ԵՎ 
ԵՐԿՐՒ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԸ 

Դժվար բնավորություն ունի: Այդ է պաւոճա-
ոը, որ նրանից զգուշանում են նույնիսկ երկրի 
ամենազոր ղեկավարները: Սկսվում է գրողների 
միության պլենումը նվիրված ԽՍՀՄ գրողների 
միության ստեղծման 50-ամյակին: 

Ուր որ է կմտնեն ղեկավարները և պլենումը 
կսկսվի: Նախագահությունն արդեն լցվել է պատ-
վիրակությունների ղեկավարներով, բայց այստեղ 
ինչ-որ անհանգստություն կա: Հետո պետք է իմա-
նանք, որ 90-ամյա Մսւրիետա Շահինյանը սը-
խալմամբ ագրեսիա է կատարել, գրավել և նըս-
տել է Միխ. Սուսլովի աթոռին: Անհանգստությու-
նը երեի գնալով ահագնանում է: Հաշված րոպե-
ներ են մնացել պլենումի սկսվելուն: Բայց Մսւ-
րիետա Սերգեևնան անհողդողդ համառությամբ 
նստել է տեղում: Մեր պատվիրակությունը նըս-
տել է նախագահական մասից հեռու, իսկ, ինչ-
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պես հետո պարզվեց նախագահությունում և 
աոաջին կարգերում նստողները ականատես են 
եղել յուրահատուկ մի ներկայացման, որ հետո 
երկար Ժամանակ պիտի պատմվի, ծիծաղի ե 
զվարճախոսության նյութ դաոնալով ունկնդիրնե-
րի համար: 

Քաղբյուրոն ամբողջ կազմով մտնում է բեմ: 
Լսվում են քծնանքի ծափեր: Շւսհինյանն ամուր 
նստած է տեղում: Գ. Մարկովը պատրաստվում 
է պլենումը հայտարարել բացված: Բանակցում 
է Շահինյսւնի հետ ինքը, նորին մեծություն Սուս-
1ովը: Նրանք խոսում են իրար հետ, Շահինյանը 
բարձրանում է տեղից U շորորալով գնում իրեն 
հասանելիք տեղամասը: Նրան օգնում են և նա 
նստում է: Ընդմիջմանը իմացանք նաև Շւսհին-
յանի և Սուպովի խոսակցության մանրամասները. 

— Դուք իմ տեղն եք զբաղեցրել, Մարիետա 
Սերգեևնա... 

— Այդ դո՞ւք եք Միխայիլ Ալեքսանդրովդ, 
լավ վեր կկենամ, դուք իմ հոդվածը կարդացեք 
եք «Վոպրոսի իստորիի» ամսագրում... 

— Ամսագիրը սեղանիս է, պետք է ընթերցեմ, 
անպայմա՛ն... 

— 0, ես գիւոեմ, դուք չափազանց ծույլ եք 
(BH 60JibiH0H JieHTHH), բայց կարդացեք, այն 
ձեզ համար հետաքրքիր ու օգտակար կլինի... 
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Ն. Ս. իյրուշչովի ժամանակներն էին: Կու-
սակցության լիդերն իր ամառանոցում հանդիպում 
Է կազմակերպում մտավորականության հետ: Իր 
կարճատև ելույթում իյրուշչովը խոսում է որոշ 
ձեռքբերումների մասին, սակայն նրան բավական 
կտրուկ ձևով ընդմիջում Է Շահինյանը. 

— Դուք ճիշտ չեք ասում, Հայաստանում միս 
ու կարագ չկա... 

— Այստեղ Է Հայաստանի Կոմկուսի երկրորդ 
քարտուղարը, Մարիետա Սերգեևնա, թող նա 
ասի... Ձայնը տանք նրան: 

Հասկանալի է, որ Հրաչյա Մարգստյանը 
պետք է հաստատեր գլխավոր քարտուղարի խոս-
քը, մի բան, որ առաջացնում է արձակագրուհու 
անհուն զայրույթն ու անտակտությունը, նրան բը-
նորոշ հատկություններ, որոնց մտերիմները վե-
րաբերում էին ներողամտությամբ, իսկ մյուսները՝ 
նեղանալով. 

— Նա ձեզ քծնում է, ես նոր եմ վերադարձել 
Հայաստանից և լավ գիտեմ վիճակը: 

— Մարիետա Սերգեևնա, մենք ձեզ հարգում 
ենք, բայց անտակտություն թույլ չենք տա... 

— Անտակտության դեմ անտակտությամբ չեն 
պայքարի, դուք էլ ինձ եք վիրավորում...,— հե-
տևում է արձակագրուհու պատասխանը: 

— Դուք խանգարում եք խորհրդակցությանը: 
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Աաօր ձեր կեցվածքն անհանդուրժելի է, նկատի 
ունեցեք... 

— Որպեսզի նման էքսցեսներ չլինեն, չպետք 
է ստել... 

— Եթե դուք, Մարիետա. Սերգեևնա, շարու-

նակեք ձեզ նման ձևով պահել, անկարգության և 
անտակտության համար, ես ձեզ դուրս կհրւսվի֊ 
րեմ... 

— Հայերը մի ասացվածք ունեն, շունն ան-
գամ հյուրի վրա չի հաչում... 

Ն. Ս. Խրուշչովի համբերությունը սպասվում 
է և նա խորհրդակցության դահլիճից հեռացնում 
է ւսրձակագրուհուն: 
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ԱՐՄԱՆ ԿՕԹԻԿՅԱՆԻ ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՔԸ 

Կրեմլում շրջագայում է տուրիստների խումբը: 
Շատ են նշանավոր հուշարձանները, իսկ շքե-
ղությունը աչք է շոյում: Տուրիստների խմբին 
միանում են երկու հայեր, որոնցից մեկը՝ Ար ման 
Կոթիկյանը, որը քիչ-միչ խոսում է ռուսերեն, 
կարող է հարցերը տալ ռուսերեն: Խումբը մոտե-
նում է արքա թնդանոթին (Uapb nyiiiKa): Հետե-
վում է Արմանի հարցը. 

— Ո՞վ է եղել և ո՞ւմ ժամանակ է ստեղծվել 
այս թնդանոթը: 

Գիդը պատասխանում է՝ այսինչ դարում 
այսինչ թագավորի օրոք: 

— Լավ է, լա՛վ,— խոսում է Ար մանը,— ու-
րեմն, ոչ խորհրդային օրոք... 

— Ո՞վ է եղել և ո՞ւմ ժամանակ է ստեղծվեի 
այս զանգ արքան (Ii,aph KOJIOKOJI): 

Գիդը պատասխանում է: 
— Լավ է, լա՛վ,— հրճվում է Ար մանը,— ու-

րեմն ոչ խորհրդային ժամանակաշրջանում... 
Իսկ հարցերը շարունակվում են, ե՞րբ և ո՞վ է 

կառուցել Կրեմլը, այնուհետև Գումը և այլն և 
այլն: Պատասխանը մեկն է՝ կառուցել է այսինչ 
արքան, այսինչ դարում: Եվ ոգևորված Արման 
Կոթիկչանը յուրաքանչյուր պատասխանից ավելի 

՛է ոգևորվում. 
— Լավ է, լա՛վ, ուրեմն, ոչ խորհրդային ժա֊ 

մա նւսկ աշր ջա նում... 
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Եվ հետո շրջվում է դեպի շփոթված գիդը. 
— Եթե այդպես է, ուրեմն ինչո՞ւ համար էր 

ձեր այս հեղափոխությունը... 

ԱՐՄԱՆ ԿՈԹԻԿՅԱՆԸ ՏԻԵԶԵՐԱԳՆԱՑ է 
ԴԱՌՆՈԻՄ 

Խմբագրում էի նրա «Արոսներում» բանաս-
տեղծությունների գիրքը: Դիտմամբ ձգձգում էի 
գրքի խմբագրությունը, որովհետև սիբում էի այդ 
սրախոս, երեխայի նման մաքուր մարդուն: Ու-
զում էի հաճախ գար և մեր պրոզայիկ օրը լցնել 
իր շողշողուն զրույցներով: 

Այդ օրը աչքերում խորամանկ ժպիտ կար, 
զգացի, որ հերթական սրախոսության է պատ֊ 
բաստվում. 

— էեզվիդ տակ թաքնված ինչ որ բան կա, 
ընկեր Կոթիկ յան... 

— Ինչ իմացար...— զարմանք խաղաց նա:— 
Բայց ես, իրոք, այսօր սյուրպրիզ ունեմ քեզի 
համար, սիրելիդ իմ Մկրտիչ: Դու գիտե՞ս, որ ես 
նամակ եմ q-րել Նիկիտա 1սրուշչովին... 

— Նամա՞կ, միթե...,— զարմանալու հերթն 
իմն էր: 

— Այո՛, նամա՛կ, գրել եմ, ընկեր Խրուշչով, 
չեմ կըրնա դւսրուս մեծագործություններեն ան-
մասն մնալ և ձեզի պիտի խնդրեմ ինձի տիեզե-
բագնաց դարձնել, բայց մեկ պայմանով, երբ 
տիեզերանավն անցնելու ըլլա Անկարայի վրա-
յեն, ինձի թույլատրվի վերեն կեղտոտել... 
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ՀՈՆՈՐԱՐԸ 

Վերջացել են «Տժվժիկ» կինոնկարի նկարա-
հանումները և հոնորարային վճարման համար 
երկար հերթ է գոյացել «Հայֆիլմ» ստուդիայի 
գանձարկղի մոտ: Հոնորար ստանալու հերթը 
հասնում է Սրման Կոթիկյանին: Ստանում է 
բավականին պատկառելի մի գումար, շարժելով 
մասնավորապես բանվորների նախանձը. 

— Ընկեր Կոթիկ յան, համա թե ւիող 
ստացաք, մի ամբողջ վագոն... ՚ 

— Այո, տղաներ, չզարմանաք, հավասարու-
թյան հարց կա՝ Խորհրդային Միությունը բան-
վորների գերիշխանության երկիր է : ՜է՛, իշխա-
նությունը ձեզի, թող դրամն էլ մերն ըլլա... 

ԿՕԹԻԿՅԱՆԻ ՀԱՂԹԱԿԱՆ £ԱՆԱՎԵ#Ը 

Ոմն թուրք կին գրող հեղինակել է «Ֆոսֆո-
րային Զեվրիե» վերնագրով մի գիրք, }1]1 թարգ-
մանվել ե հրատարկվել է Մոսկվայում, որի 
մասին Հրաչյա Քոչարն ու Արման Կոթիկյանը 
գրել են գրախոսություն, հեղինակին ներկայաց-
րել զորավոր ու անկասելի մեղադրանքներ, հա-
կահայկական մտածողության համար, որով ներ-
ծծված է ամբողջ վեպը: Ցանկանում են տպագրել 
հոդվածը ռուսերեն, որպեսզի մոսկովյան հրա-
տարակիչներն ֊իմանան իրենց արարքի վնասա-
կարությունը: Տարել են «Կոմունիստ» թերթի 

խմբագրություն, բայց խմբագիր Սիրցևը հրա-
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ժարվում է նման հոդված տպագրել, այն էլ 
Մոսկվայի հրատարակչության դեմ և նրանք եկել 
են ՀԿԿ Կենտկոմ իրենց որոնած արդարությու-
նը գտնելու հույսով: Կուլտուրայի բաժ-
նի վարիչը լսում է Հր. Քոչարին ե Ար-
ման Կոթիկյանին ն. խոստանում գտնել հարցի 
լուծումը: Կենտկոմից հանձնարարվում է ինձ, 
իսկ «Կոմունիստ» թերթից՝ արվեստի և գրակա-
նության խմբագրության վարիչ Սերգո 
Բարսեղսսնին՝ ընթերցել խնդրո առարկա գիր-
քը և ապա հավաքվել կենտկոմում վճռելու հոդ-
վածի տպագրության նպատակահարմարության 

հարցը: 
Տաս-տւսսներկու օր անց հավաքվում ենք 

վերստին բաժնի վարիչի մոտ քննարկելու վերո-
հիշյալ հարցը: Խոսում եմ ես, վստահեցնում 
ներկաներին, որ իրոք, մոսկովսսն «Ինոստրան-
նայա լիտերսւտուրա» հրատարակչությունը կա-
աարել է սկզբունքային սխալ, ռուս ընթերցողին 
հանձնելով թուրք արձակագրի « Ֆ ո ս ֆ ո ր ա յ ի ն 

Ջեվրիե» հակահայկական այդ թխվածքը: Ինձ 
հետ համաձայն չէ «Կոմունիստ» թերթի ներկա-
յացուցիչ Սերգո Բարսեղյանը, որը հակահայկա-
կան ոչինչ չի գտնում այդ վեպում: Ս. Ռարսեղ-
յանի կարծիքը, զայրացնում է Արման Կոթիկյա-
նին. 

— Դուք կատարում եք Սիրցեի պատվերը, 
դուք ճիշտ չեք... Դրքի արատավորությունը երե-
՝վում է հեռու-հեռվից... Դոնե մի քիչ ազգային 



արժանապատվության ունեցեք, ընկեր Բարսեղ-
յսւն... 

Սակայն Բարսեղյանն անսասան է. 
— Մի բամբասեք, ընկեր Կոթիկյան, նայե-

ցեք որքան սիրով ու ջերմությամբ են պոռնիկ-
ները դիմում պոռնկատան հայ տիրուհուն, «մեծ 
մայրիկ», «սիրելի մայրիկ» և այլն: 

Արման Կոթիկյւսնը դաոնում է բաժնի վա-
րիչին. 

— Խնդրում եմ թույլ տվեք մեկ հարց տա? 
ընկեր Բարսեդյանին... 

— Տվեք, տվեք,— լինում է պատասխանը: 
— Ընկեր Ռարսեդյան, ասացեք աոանց ստե-

լու, դուք երբևէ եղե՞լ եք բոզանոցում... 
Բարսեղյանը կարմրում է հուզմունքից և վա-

խից: Հին կոմունիստը կուչ է գալիս, ասես գըյ-
խին ռումբ է պայթում. 

— Ո՛չ, ո՛չ, ո՛չ... 
— Այդպես ալ գիտեի, իսկ ես, սիրելիս, հա-

ճախել եմ, ւսյն էլ բազմաթի՛վ անգամներ, բայց 
այս պարագայում իմ հաճախած ըլլալս դրական 
նշանակություն ունի, քո հաճախած չըլլալը՝ բա-
ցասական, որովհետև գիտեմ, որ բոզանոցի տի-
րուհուն «սիրելի մայրիկ», «մեծ մայրիկ» ըսելը 
հեռու է իսկական իմաստից և կնշանակե բոզե ֊ 
րու մայրիկ, ավելի մեծ բոզ... Պա՜րզ է, ընկեր 
Թարսեղյւսն... 

Եվ հաղթական նայում է կարկամած Սերգո 
Բարսեղյանին: 
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ԵՐԻՏԴԱՉՆԱԿ ԱՐՄԱՆ ԿՈԹԻԿՅԱՆ 
Ես ուշադրությամբ նայում եմ, ուսումնասիբում 

լեգենդար հայդուկ, զորավար Անդրանիկին վե-
րաբերող փաստաթղթերը, վավերաթղթերը, լու-
սանկարները և հանկարծ կատարում եմ տիեզե-
րական հայտնագործություն՝ Լիոնի մի թերթում, 
որի անունը մոռացել եմ, 1927 թվականի համար-
ներից մեկում տպագրվել է Անդրանիկի ամուս-
նական պսակադրության ամբողջ նկարագրու-
թյունը, որ տեղի է ունեցել Լիոնի հայոց առաքե-
լական եկեղեցում: Նկարագրությունը հարստաց-
ված է լուսանկարներով: Եվ ահա, հայտնագոր-
ծությունը թերթի երբորդ էջում: Ել՛ույթների մեջ 
առանձին վերնագրի տակ տպագրված է, որ երի-
տասարդ դաշնակցականնեբի կողմից ողջույնի 
խոսքով նորապսակներին դիմել է Արման Կոթիկ -
յանը: Ողջունել է զորավւսըին, ամուսնության առ-
թիվ, չի զլացել նաև քննադատել նրան՝ ՀՑԴաշ-
նակցությունից հեռանաք համար: -Մտածեցի 
թերթը ցույց տալ նորահայտ դաշնակցականին և 
նրա հոգու հետ խաղալ: Ինձ շատ էր հե-
տաքրքրում Արման Կոթիկ յանի ռեակցիան: ժա-
մանակներն սոնքան էլ ջերմ չէին: Կվախենա՛" 
Արմանը, թե բանի տեղ չի դնի դաշնակցականի 
իր դիմակը պատռած տեսնելով: 

Եկավ իմ աշխատասենյակը, զարմացավ իմ 
սւսռն ընդունելությունից: Զննող հայացքով նա-
յում էր: Մոտեցավ. 
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— Քեզի հետ գեշ բան մը պատահա՞ծ է, 
ճիշտ է... 

Ուշացումով ասեմ, որ Աըմանը սովոըաբաը 
խոսում էր արևելահայերենով, իսկ հուզված պա-
հերին խաոնում էր նաև արևմտահայերենը: Ուշ 
պատասխանեցի նրան. 

՜~ Այո՛, գեշություն մը եկել է վրաս քո պատ-
ճառով... 

Խեղճ մարդ, զարմանքից քարացավ: Հետո 
երևի հավաքեց ինքնիրեն. 

— Կատակ կընես, ջանըմ, իմ պատճառով 
ինչ ո ւ պիտի գեշություն գա վրադ... 

— Ահա՛, խնդրեմ...— ասացի ես դարակից 
դուրս քաշելով Լիոնի թերթը,— նայի՛ր, տե՛ս, 
թե ով ես եղել և մենք չենք իմացել, թե դու 
ով ես... 

Երկար ուսումնասիրում էր թերթը, մի քանի 
անգամ վերընթերցեց իր ելույթը և թերթը դրեց 
իմ առջև. 

— Այս բանի պատճառով հարկ է, որ ես մը-
տահոգվիմ, ղուն մտահոգվելու ոչինչ չունիս... 

— Riu մեր ընկերությունը, ախր քո էությունը 
ինչո՞ւ ես թաքցրել ինձանից... 

— Իմ երիտդաշնակցության անդամ ըլլալս, 
ի՞նչ կապ ունի իմ էությունը թաքցնելու հետ: 
Հետո, ինչո՞ւ պիտի գայի քոլ մոտդ և քեզի հա-
մար բացահւտտեի հեռու, երիտասարդ օրերուս 
խենթությունները... Դու ինձի ճիշտ հասկըցի, 
երիտասարդ ժամանակդ չե՞ս սիրահարվել ա ղ ֊ 
48 

ջըկա, որից հետո հեռացել ես, ասենք նրա ան-
բարո ւյսւրքի կամ գեշ բնավորության պատճա-
ռով: Հետո, սիրելի Մկրտիչ, ես ինչո՞ւ պիտի 
քեզի զեկուցեի այս փաստը: Հուսով եմ, որ դու 
ոչ դատախազ ես, ոչ էլ կապ ունես գաղտնի ոս-
տիկանական ծառայության հետ... 

Կեցցես, Կոթիկ յան, իրեն պահում է հերոսի 
պես, գոնե, Աստծուն փառք, որ ինձ գործակալի 
կամ մատնիչի տեղ չդրեց: Ես երկար լռում էի, 
նորից խոսեց ինքը. 

— Մի բան ըսեմ, չնեղանաս,— նայում է աչ-
քերիս մեջ,— որտեղի՞ց է այդ թերթը քու մոտ 
ընկել... 

— Անդրանիկին նվիրված ժողովածուի վա-
վերաթղթերից է... 

—- Շատ աղեկ, կարո՞ղ է պատահել, որ այդ 
թերթը հանկարծ կորչի, անէանա... 

— Շատ հնարավոր է,— ասում եմ,— եթե 
գողանաս... 

Բայց այս ուր է մղվում Արմւսնը, չլինի՞, թե 
ցանկանում է թերթը վերցնել և ոչ այնքան ան-
վտանգ այս վւաստաթուղթը ոչնչացնել, ծածկելով 
իր անցյալ «մեղքերը», ավելի ճիշտ՝ հետքերը: 

— Ախպար,— արևմտահայերենին օգնության 
է կանչում նա,— թող այդ վավերաթղթերուն մե-
կըն ալ պակաս ըլլա, հավատա, որ դրանով ոչ 

4. Ակամա երգի&աբանՕեր 
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Անդրանիկի հերոսությանը կպակսի, ոչ ալ կեն-
սագրությունը կխաթարվի... 

— Իսկ ազնվությո՛ւնը, որ ինձ հավատալով 
բերել են այս փաստաթղթերը, եթե ես ոչնչաց-
նեմ թեկուզ միայն մեկը, իմ ազնվությունը չի" 
խաթարվի... 

— ճիշտ կըսես, րայց այդ մեկը հանկարծ իմ 
դատավճիոս չդաոնա... 

— Լսիր, ընկեր Արման, դո՛ւ, դո՛ւ ասացիր, 
որ ես ոչ դատախազ եմ, ոչ էլ կապ ունեմ գաղտ-
նի ոստիկանության հետ, էլ ինչո՛՛ւ պիտի այս 
թերթը քեզ համար դատավճիռ դառնա: ճիշտն 
ասած, երր դու քաջա՛բար, առանց վախի ընդու-
նեցիր թերթի հայտնվելը, ես ուզում էի համբու-
րել ճակատդ, բայց երբ դու ինձ մղում ես հան-
ցագործության, այդ արդեն բանի նման, չէ, չէ, 
ընկեր Արման, պղտոր ես երևում աչքիս... Դու 
վախենալու բան չունես... 

— ճիշտ կըսես, ջանը՜մ,— արագ վերակա-
ռուցվեց Արմանը,— էշը կերել ենք՝ պոչին ենք 
խռովում: 37 թիվն անցել ենք, 65-ից ենք վա-
խենում... 
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— Տեսե՛ք, տեսե՛ք, ի՜նչ հրաշք է, ի՜նչ ան-
մեղություն... 

Չզարմանաք, խոսքը նորածին իշուկի մասին 
է, որ ամենաբարձր և ամենաթանկ «Մեժդունա-
ռոդնիի» վագոն է բերել Վահրամ Փափազյանը: 
Դնում ենք Մոսկվա: Հայկական արվեստի ու 
գրականության տասնօրյակի մասնակիցներ, ենք, 
իսկ մեծանուն դերասանն ավելի հեռու՝ Լենին-
գրադ է գնում և նվեր է տանում իր թոռանը՝ 
իշուկը, որ պապի կարծիքով, ամենալավ նվերը 
կլինի թոռան համար: Ես չեմ կարող նկարագրել, 
թե ինչե՜ր քաշեց Փափազյւսնն իշուկի պատճա-
ռով: Միայն հանրաճանաչ դերասանի մեծ հե-
ղինակությունն և նրա նկատմամբ եղած սերն ու 
պատկառանքը հնարավորություն տվեցին առանց 
էքսցեսների ու քաշքշուկի բարձր հասարակու-
թյան հետ հավասար իրավունք նվաճել իշուկի 
համար: 



Փւաիագյանը պիտի խաղար Օթելլո: Նա ցան-
կանում էր վերջնւսկանապես ճշտել ներկայաց-
ման օրը, որոշ հանգամանքներ, իշուկն արագ 
տանել Լենինգրադ և վերադառնալ: Իսկ աոաջին 
օրը իշուկը փորձանք ու փորձություն դարձավ 
նրա համար: «Լենինգրադ» շքեղաշուք հյուրա-
նոցի ւիսրչությունը անհողդողդ ու անպատշաճ 
վերաբերմունքով այնպես վիրավորեց դերասա-
նին, որ վերջինս, որի համար խորթ չէր, ինչ 
մարդկային է, նույնիսկ փողոցային լուտանքներ 
ու հայհոյանքներ թափեց իր և իր իշուկի հեղի-
նակությունը վիրավորողների գլխին: Գործը հա-
սավ մինչև միլից իա, մինչև 1սՍՀՄ մշակույթի 
նախարարի միջամտությանը: Որոշվեց, որ աոա-
ջին գիշերն իշուկը կւսնցկացնի համարի լողա-
րանում, իսկ հաջորդ օրը ինքնաթիռով, Փափազ-
յանի ուղեկցությամբ, կթռչի Լենինգրադ և ողջ 
կյանքը կապրի Փավաւզյանի ընտանեկան ամա-
ռանոցում, որպես նրա լիիրավ անդամներից մե-
կը: Ես մտա Փսօիազյանի համարը այն պահին, 
երբ դերասանը և իշուկը նստել էին երեկոյան 
ընթրիքի, երկուսն էլ հատակին: Ընդ որում, Փա-
ւիազյանը ծալապատիկ նստած գորգին, ծամում 
էր ինչ-որ, իսկ ավանակիկը կաթով լի շշի ծծա-
կից ախորժակով ծծում էր կաթը: Փավսսզյանը 
հրճվանքից փայլում և ստեպ ֊ստեպ համբուրում 
էր նրա սիրունիկ, կաթոտ դունչը: 

— Հրա՜շք է, անգի՜ն է, այս ինչ գեղեցկու-
թյուն է,— ասաց ինձ,— հնար չկա, այնպիսի մի 



միջոց չկա՞, որ աչս սքանչելի էակը էշ չդաոնա և 
մնա քուոակ...— Եվ հետո,— գիտե՞ս, այս արա-
րածը նաև մաքրակենցաղ է, հակում չունի չորս 
կողմը կեղտոտելու... Այս իշուկը ճիշտ է, ես ՛պի-
տի նվիրեմ թոոանս որպես խաղալիք, բայց 
հավատացած եմ, որ նրա նկատմամբ տածած 
սիրով ու գութով թոոնիկս ավելի կմարդանա: 
Մի խոսքով, նման սքանչելի և անօգնական կեն-
դանին կօգնի մարդուն՝ խիղճ ու գութ ունենալու, 
իսկ խիղճ ու գութ ունեցողին՝ սրբանալու, այո՛, 
այո՛, սրբանալու... 

Հաջորդ օրը իշուկը և նրան ուղեկցող ան-
ձինք թոան Լենի նգրադ: 

ԻՆՔՆԱՆԿԱՐԸ 

Բացվել էր ժամանակակից նկարիչների ցու-
ցահանդեսը: Ցուցասրահում ասեղ գցելու տեղ 
չկար: Մեր նկարիչների փայլուն ստեղծագոր-
ծությունները պարզապես շլացնում էին հանդի-
սականներին: Սակայն կատարվեց արտակարգ 
մի բան, որ ըստ Կենտկոմի բաժնի վարիչ Ոտ-
բերտ ՛Խաչատրյանի՝ քիչ մնաց փչացներ տպա-
վորությունը, իսկ ըստ իս՝ գեղեցկացրել էր գոնե 
ւ!ի պահ ցուցահանդեսը և կենդանի շունչ ու բո-
վանդակություն հաղորդել նրան, որի սրահնե-
րից մեկում, աչքից հեոու, համեստ մի անկյու-
նում կախված էր Երվւսնդ Քոչարի նկարը, որն 



այսօր կոչվում է «Դոն Կիխոտ», իսկ այն ժա-
մանակ (50-ական թ.թ.) անվանված էր «Ինք-
նանկար»: Նկարում Սերվանտեսի ծեծված, ջարդ-
ված, վիրակապված հերոսն էր, որի ճակա-
տագրի Ա հեղինակի միջև նմանությունն սւկըն-
հայտ էր: Քոչարը տեսանելի թիրախ էր բոլոր 
ստալինականների, բոլոր արվեստի թշնամիների 
համար: Հանկարծ հանդիսատեսների ստվար մի 
խումբ ոչ թե քայլեց, այլ նետվեց դեպի «Ինքնա-
նկարը», որը չվրիպեց Ռոբերտ Խաչատրյանի 
ամենատես հայացքից: Մինչ մարդիկ խռնվել և 
հիացմունքով նայում էին Քոչարի ինքնանկա-
րին, հնչեց հրամանը՝ անմիջապես հանել այս 
շառլատանությունը... 

Նկարը հանվեց և մեկ ֊երկու ժւսմից հետո 
վերստին զբաղեցրեց իր նախկին տեղը՝ «Դոն 
Կիխոտ» վերամկրտումով... 

Ի Պ Ա Թ Տ Պ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն Ֆ Ո Ր Մ Ա Լ Ի Զ Մ Ի 

50-ակւսն թվականների սկզբներին, ՀԿԿ 
Կենտկոմը քննարկում կազմակերպեց, իբր թե 
արևմուտքից ներթափանցած խորթ հոսանքներն 
m ազդեցությունը դիմագրավելու և բուրժուական 
արվեստի «ռեցիդիվները» խորհրդահայ նկարիչ-
ների ստեղծագործություններում ջախջախելու նը-
պատակով: Սուր, անհաշտ և անզիջում քանավեճ 

ծավալվեց, ուր հայհոյանքն ու քաղաքական մե-
ղադրանքը փոխարինում էին խելոք, տեսակա-
նորեն հագեցած խոսակցությանը: Մթնպորտը 
անմարդկային էր: £այց այդ բանավեճից իմ հի-
շողության մեջ տպվել է այն փոխհրաձգությունը, 
որ տեղի ունեցավ երկու խոշոր արվեստագետնե-
րի՝ Երվանդ Քոչարի և Արա Սարգսյանի մի-
ջև, երբ վերջինս Երվանդ Քոչարին մեղադրեց 
ֆորմալիզմի մեջ, որ սւյն ժամանակվա չափանի-
շով լուրջ մեղադրանք էր: Հասկանալի է, որ նը-
ման մեղադրանքը մարսելն անհնար էր: Պետք 
էր կամ լռելյայն կուլ տալ անմարսելի այդ հաբը 
կամ ունենալ մեծ, կրկնում եմ մեծ արիություն և 
քաջություն, ոչ միայն ընդունելու այդ մեղադրան-
քը, այլև հանդես գալու ֆորմալիզմի պաշտպա-
նությամբ, մի բան, որ արեց Երվանդ Քոչարը: 

— Այո, ես ֆորմալիստ եմ և հպարտ եմ, որ 
իմ ընդդիմախոսները ճանաչում և ընդունում են 
այդ փաստը: Ինչպես կարող է նկարիչը կամ 
քանդակագործը չլինել ֆորմալիստ, իր ստեղծա-
գործությունը չդնել համապատասխան գեղեցիկ 
ձևի մեջ, այսինքն՝ իր հղացումը, բովանդակու-
թյունը չդարձնել արվեստ: Դիտնական չեմ, որ 
զերծ մնամ ձևին երկրպագելուց, որ կավը, քա-
րը, գույնը թողնեմ իրենց նախնական անձև, ան-
մշակ վիճակում: Տաղանդավոր արվեստագետը 
չի կարող ֆորմալիստ չլինել... Ալոլեստագետին 
ֆորմալիստ կոչելը անեծք չէ, այլ՝ գովեստ, թող 
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այս իմանան նրանք, ովքեր ավելի կաթոլիկ են, 
քան Հոոմի պապը... 

Երվանդ Քոչարին, ինչպես ասում են, խիստ 
քննւսդատեցին, բայց նա իր խոսքն արդեն 
ասել էր... 

ԱՎԱՐՏՎԵՑ ԹԵԹԵՎ ԿՍՄԹՈՑՈՎ 

1959 թվականի մարտի վերջն է: Նոր եմ 
ստանձնել «Գրական թերթի» խմբագրի պաշտո-
նը, երբ մի օր հանկարծ գրողների միության ողջ 
ղեկավարությունը հրավիրվում է Կենտկոմի աոա-
ջին քարտուղար Սուրեն Թովմասյանի մոտ, որը 
մեզ ընդունում է ընդգծված չորությամբ և չարու-
թյամբ: Նստել ենք և սպասում ենք նրա խոսքին, 
Թովմապանը կարդում է Ադրբեջանի կոմկուսի 
Կենտկոմի երկրորդ քարտուղար, չգիտեմ Ռայ-
րամովի, թե նման ազգանվան տեր մեկ ուրիշի 
պաշտոնական գրությունը, որի մեջ նշվում է, որ 
Հայաստանի գրողների միության օրգան «Դրա-
կան թերթը» չի նպաստում մեր երկու ժողո֊ 
վուբդների բարեկամությանը ե իր այսինչ համա-
րում վարկաբեկիչ ակնարկ է տպագրել ադրբե-
ջանական ժողովրդի ազգային հերոս, սրբություն 
սրբոցներից մեկի՝ Ղաչաղ Նւսբու մասին: Պա-
հանջվում է քննության աոնել այս հարցը: 

էոություն: Անկարող ենք որևէ բան ասել: 
— Ի՞նչ կարող եք ասել, ընկեր գրողներ... 
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Տեսնում եք նացիոնալիզմը մինչև ուր կաբող է 
տանել նրանց, ովքեր կոչված . են ինտերնա-
ցիոնալիզմի դ ր ո շ ա կ ա կ ի ը ն ե ը լինելու... 

Մոոացա ասել, որ ակնարկի հեղինակը Ոա ֊ 
Ֆայել Արամյանն է, ոբ իր ակնարկում մեկ-երկու 
պարբերությամբ կանգ է աոել Մեղըու շրջանի 
դարասկզբի հոգսերին, նշելով, որ Ղաչաղ Նա-
բի ահավոր թալանչին ու մարդասպանը պաբ-
բերաբաը թալսւնել և ասպատակել է շբջանի 
հայ գյուղերը, գողանալով անասուններ, անպա-
տիվ անելով հաըսներին և աղջիկներին, որը 
ոտքի է հանել հայ գյուղացիներին, որոնք ջար-
դել և Մեղրուց դուրս, Աըաքսի մյուս ափն են 
հալածել ավաօակ ներին: Այսքա՚նը: Ուրիշ ոչէնչ: 
Հիմա խոսքը մերն է, պետք է պաշտպանվե նք, 

թե՝ նախահարձակ լինենք: 

- Ես կարծում ե մ , ֊ խոսում է էդվաըդ 
Թոփչյանը,— այս գրության մեջ խախտվել է 
սուբօըդինացիայի հարցը: Աոաջին քարտուղա-
րին հասցեագրված նամակը կամ պաշտոնական 
գրությունը պետք է ստորագրեր աոաջին, ոչ թե 
երկրորդ քարտուղարը... 

— Այդ V&i. բարեկամություն է, որ պետք է 
խախտվի թերթի երկու պարբերությամբ...- խո-
սում է մեկ ուրիշը: 

__ Ինչո՞ւ են ադրբեջանական ղեկավարները 
կարծում, թե իրենց ազգային հերոսը նաև մեր 
հերոսն է: Ղաչաղ Նսդփ նշանակում է ավազակ 
Նաբի, մեր թերթն էլ նույնն է ասել, ոչ ավելին.. 



—. Ազգային հեր mi դառնամ են, մեկ այլ ազ-
գի հերն անիծելով: Օրինակ, էենկ Թեմոտ մստ-
դակերը ուզբեկ ժողովրդի հերոսն ու սրբությունն 
է, բայց մեր կամ ռուս ու վրաց ժոդովուրդների 
դահիճը: Մենք U ամբողջ աշխարհը հայհոյում ե 
անիծում ենք նրան և ոչ ոք չի մտածում, որ դը-
րանից տուժում են իրենց եղբայրական, բարեկա-
մական հարաբերությունները ուզբեկ ժողովրդի 
հետ... 

Բոլոր ելույթ ունեցողների հետ կարծեք հա-
մաձայն է Սուրեն Թովմապանը, սակայն նա այն 
կարծիքն ունի, որ հարկավոր է կարգին դաս 
տալ չափն անցած գրողներին, այլապես նրանք 
կարող են շատ հեոու գնալ, նացիոնալիզմը կա-
րող է ուտել մեր ձեռքբերումները... 

֊ Գնացեք և ուրբաթ եկեք բյուրոյի նիստի: 
Հնարավոր է, որ ոմանք հրաժեշտ տան իրենց 
պաշտոնին ե կուսակցական տոմսին... 

Տխուր, տրտում վերադառնում ենք գրողների 
միություն և դռանը հանդիպում թարգմանիչ, բա-
նաստեղծ Վրույր Բալասանին: Նրա հարցին, թե՝ 
ինչո՞ւ ենք տխուր, պատմում ենք եղելությունը: 
Նա ծիծաղում է: Հրավիրում գրադարան, հանում 
գրադարակից Մաքսիմ Գորկա համապատաս-
խան հատորը, բացում «Կովկասի ավազակները» 
ակնարկը U կարդում, որ Կովկասի ասպետական 
հակումներ ունեցող ավազակներին բոլորովին 
նման չէր Ղաչաղ Նւսբին, որը ստոր ու վտան-
գավոր մարդ էր, շան պես ապրեց Ա սատկեց 
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շան նման: Նա աչք ուներ իր ընկերներից մեկի 
գեղեցկուհի կնոջ վրա: Կազմակերպեց գործն 
այնպես, որ դժվար առաջադրանք տրվի ընկե-
րոջը: Իսկ ինքը մտավ նրա կնոջ մոտ: 

Ես քեզ սիրում եմ,— ասաց կնոջը: 
— Ես սիրում եմ իմ ամուսնուն,— ասաց 

կինը: 
— Ես կսպանեմ քո ամուսնուն ե դու կլինես 

իմը,— ասաց Նաբին: 
— Ես կսպանեմ ինձ և կմիանամ իմ ամուս-

նուն,— ասաց կինը: 
Բայց Նաբին չլսեց կնոջ թախանձանքները, 

ուժով տիրեց նրան և հեռացավ: Իսկ երբ վերա-
դարձավ ամուսինը, կինը նրան չթողեց տուն՝ իր 
մոտ: 

— Ես անպատված եմ Նաբիի կողմից,— 
ասաց նա,— կինը մի ամուսին պետք է ունենա: 
Գնա, և եթե կարող ես, փրկիր W՝ և 3™ Կնււ2 
պատիվը: 

Եվ ամուսինը գնաց U սպանեց իր սրիկա ըն-
կերոջը: Գլուխը գլորեց իր կնոջ ոտքերի տակ և 
իրավունք ստացավ մտնելու նրա մոտ: 

— Այղ ինչո՞ւ ադրբեջանական իշխանություն-
ները չեն բողոքում Գորկու այս ակնարկի դեմ, 
որ ամեն տարի միլիոնավոր տպաքանակով վե-
րահրատարակվում է անընդմեջ վերահրատա-
րակվող Մ. Գորկու հատորներում, իսկ հայկա-
կան թերթի մի երկու պարբերությունը, որ տը-
պւսգրված է մի քանի հազար տպաքանակով, 



նման արձագանք է ստանում նրանց կողմից: 
Եկավ ուրբաթը և մենք, զինված Մաքսիմ 

Գորկոլ հատորով, մտանք Կենտկոմ: Երևի բյու-
րոյի նիստերի դահլիճում, մենք դատապարտյա-
լի տեսք չունեինք, որ նկատվեց Սուրեն Թով-
մապանի կողմից. 

— Երջանիկ դեմքեր ունեք, չլինի՞ հարսա-
նիք եք եկել,— հեգնեց: 

— Ոչ էլ դատարան ենք եկել,— սրամտեց 
մերոնցից մեկը: 

— Ծիծաղում է նա, ով վերջում է ծիծա-
ղում,— խոսքի տակ չմնաց Կենտկոմի աոաջին 
քարտուղարը: 

Իսկ բյուրոյում, երբ ընթերցվեց Մ. Գորկու 
ակնարկի վերոհիշյալ մասը, եղանակն անմիջա-
պես փոխվեց: Նախ, մի վւոքր լոություն տիրեց, 
ապա հորդեցին ելույթներ հւսկաոակ ծայրից: 
Ի պաշտպանություն թերթի ելույթ ունեցան շա-
տերը: Գևորգ Հայրյանը, Կենտկոմի ագիտացիայի 
ու պրոպագանդայի բաժնի վարիչը, ուղղակի 
ջարդ ու փշուր արեց «Սովետ էրմանիստանի» 
թերթի խմբագիր Զաֆար Վելիբեկովին, թերթում 
«Մամուլի տեսություն» խորագրի տակ, քննադա-
տելու և անլուր հայհոյանքներ ու լուտանքներ 
թափելու համար՝ «Գրական թերթի» հասցեին: 
Սուրեն Թովմասյանը ևս իջեցրեց իր քննադա-
տության տոնուսը. 

— Գնացեք և ձեզ արժանի կարգին գործու| 
զբաղվեք, գործ չունեք Ղաչաղ Նաբիների հետ... 
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ԳԻՐՔԸ ՓՐԿՎԵՑ 
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վտծ դիմում եւ? վերջին միջոցին, պատմում եմ 
անեկդոտ, որն արդեն զինաթափող դեր է խա-
ղում, գրքի տպագրությունը փրկելով. 

— Թուրքիայում ապրելիս է եղել մի արյու-
նարբու և անորսալի գող, Հասան անունով, որի 
վնասազերծման հարցով զբաղվում է նույնիսկ 
սուլթանը: Մեծ գլխագին են խոստանում բռնո-
ղին: Իսկ պայմանն այսպիսին է. գողին պիտի 
բռնել, կախել սուլթանի պալատի առջև, որ վեր-
ջինս հաւյւսստիանա ու վճարի այդ հսկայական 
գլխագինը: Ի վերջո, հաջողվում է որսալ ավա-
զակին: Բայց կախել չի հաջողվում, որովհետև 
գողի վիզն ավելի հաստ է, քան գլուխը և կախա-
ղանի օճառած պարանը չի կարողանում սեղմել 
վիգը և դատապարտյալն ընկնում է օղակից 
ներքև, չի հաջողվում կախել: Ի՞նչ անել: Մեկն 
ասում է, որ հեռվում նստած փինաչու անունը 
նույնպես Հսաան է, եկեք սրան ազատ ար ծա- , 
կենք և կախենք հնակարկատ Հասանին, նրա 
վիզը բարակ է, օղակից ներքև չի ընկնի: Այդ-
պես էլ անում են: Դող Հասանին ասում են՝ Հա-
սան, դու գնա, փինաչի Հասանին կանչում են՝ 
Հասան, դու արի: Եվ առոք-փառոք կախում: 
Սուլթանը նայում է, տեսնում կախված Հասանին 
և կատարում իր խոստումը: Այստեղ էլ ավարտ-
վում է և այս պատմությունը: 

— Առակս զինչ ցուցանե,— հարցնում է ղե-
կավար ընկերը: 

— Դուք այս սուրբ գիրքը հրատարակելու 
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համար արգելքներ մի հարուցեք, իսկ Աստված 
մի արասցե, եթե անգամ հրատարակվելուց հե-
տո ձեզ մեղադրեն, որն իմ կարծիքով բացառ-
վում է, ապա պատժեցեք ինձ. Հսւսանի վիզը 
բարակ է՝ հեշտությամբ կարելի է կախել,.. 
Միայն թե գիրքը \ m u տեսնի... 

Նահանջեց... 

ԱՕՑԱՆԱԴՐՈԻԹՅՈԻՆ 

ՔԱ՛՜ԼՎԱԾՔ Հայաստանի գրողների միության 
կուսկազմակերպության 195.. թվականի սեպտեմ-
բերի 18-ի դռնփակ ժողովի արձանագրությունից: 

Նախագահում է կուսբյուրոյի քարտուղար 
Հարություն Մկրտչյանը: 

Քարտուղար՝ Վահագն Կարենց: 
Հարություն Մկրտչյան.— Անցնենք օրակար-

գի վերջին հարցին: Ազատ Վշտանան կուսակ-
ցության մեջ ամբողջ ստաժով վերականգնելու 
մասին: Ասեմ, ասեմ, կուսբյուրոն լսեց այս հար-
ցը և ամբողջ ստաժով ընկեր Ազատ Վշտանան 
վերականգնեց կոաակցութաւն մեջ: Ազատ Վըշ-
տուճին մեր այն բանաստեղծներից է, որ քայ-
լում է կյանքի հետ, գրում արդիական այնպիսի 
գործեր, որոնք (Ուտո դաոնում են դասական ար-
ժեքներ... 

Տեղից.— Մի քիչ ցած իջիր, դսաակա ն... 
Հարություն Մկբաչյան.— Լավ, -եք ցանկա֊ 
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նում, դասականությունը ծալեցինք: Ախր, ընկեր 
Վշտունի ն ստալինյան ռեպրեսիաների զոհ է... 

Տեղից.— Զոհ չէ, Հարություն, տուժած է, զոհ 
լիներ, հիմա Թոխմախում կլիներ... 

Հարության Մկրտչյան. ֊ Իմ կարծիքով զոհ 
m տուժած մի բան են, հարկավոր չէ ման-
րանալ... 

Տեղից (նույն ձ ա յ ն ը ) . ֊ ֊ Ո՞վ է տեսել, որ մե-
ոածն ու ողջը մի բան լինեն, այ Քսսյե... 

Հարություն ՄկրտչյսԱԼ- Դե, որ այդպես է, 
եկեք իրեն հարցնենք. Ազատ, ղու զոհ չե՞ս... 

Ազատ Վշտունի (արտասվելով բարձրանում է 
տեղից).— Զոհ չեմ, բա ի՜նչ զահրումար եմ... 

Տեղից.— Ա՛յ ընկեր Ազատ Վշտունի, լավ 
«՞տածիր, գուցե տուժա՞ծ ես... 

Ազատ Վշտունի (ավելի բարձր արտասվե-
լով),— Տուժած չեմ, բա ի՜նչ զահրումար եմ... 

Հարություն Մկրտչյան.— Ընկերներ, եկեք 
չտանջենք մարդուն, Ազատ Վշտունի ն հուզված 
է... Ուրեմն, ասացինք, որ Ազատ Վշտունուն ա-
ռանց ընդմիջման ամբողջ ստաժով, բյուրոն վե-
րականգնեց: Հիմա խոսքը կուսժողովի նն է: 
Հարկավոր են ելույթներ, առնվազն երեք ելույթ, 
գործը վերադասին ուղարկելու համար... Ո՞վ է 
ուզում առաջինը ելույթ ունենալ, խնդրեմ, ընկեր 
Սիրւսս... 

Հմայակ Սիրտս.— Մեր սիրելի Ազատ Վշտու-
նի ն կլպպի ն մարդ է, երբ նրան հեռացրին կու-
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սակցությունից, մենք համաձայն չէինք Կենտկո-
մի այդ որոշմանը, և, ի նշան մեր ւսնհամաձայ-
նության, գնացինք ընկեր Ազատենց տուն U կե-
րանք թփով տոլմա... 

Նսփրի Զարյան (տեղից ցատկելով).— Նե-
րողություն, ներողություն, կարևորագույն դետալ-
ները չպետք է մոռանալ, Սիրւս՛ս, եթե չես մո-
ռացել, մենք այնտեղ կերանք ոչ միայն թփով 
տոլմա, այլև գւսռան մսով խորոված... 

Հմայակ Սիրսա.— Նաիրին միանգամայն 
ճիշտ է, ինչպես միշտ՝ սկզբունքային: Վերջաց-
նեմ, ընկերնե՛ր, ուրեմն, հաշվի առնելով վերո-
հիշյալը, առաջարկում եմ՝ հաստատել կուսբյու-
րոյի որոշումը, վերականգնել Ազատ Վշտունուն 
կուսակցության մեջ՝ ամբողջ ստաժով... 

Հարության Մկրտչյան.— Ուրիշ ելույթներ, 
ընկեր Ղարագուլյան... 

Արշ. Ղաբագուլյան.— Առաջներում, երբ ինձ 
ասում էին, որ գրողների միության կուսկազմա-
կերպությունը,, դա մարտական մի հզոբ դպրոց է, 
ներեցեք իմ գրչակից ու կուսակից բարեկամներ, 
կասկածում էի, հիմա հպարտ եմ, որ ես ծերու-
նազարդ դրամատուրգս, այս հզոր դպրոցում 
ուսանում եմ կուսակցական սկզբունքայնություն... 

Տեղից.— Գործից խոսիր, գործից... 
Արշ. Ղարագուլյան.— Ես ելույթս ուզում եմ 

սկսել այնտեղից, ուր վերջացրեց Նաիրի Զար-
յանը, խոսելով գսւռան մսով խորովածի մասին: 
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Արդիական հարց է 1ւ մտահոգություն; Մեզ մոտ 
մսի վաճառքը սխալ է կազմակերպվում: Միսը 
պետք է վաճառել փաթեթավորված, մաքուր, 
կ ոււ տուր ակա ն ձեո վ, հարկավոր է ը Րպ օր ի նակ ել 
մյուս հանրապետությունների առաջավոր փորձը, 
միսը վռսթաթելով մսի քաշի համաձայն, կես 
կիլոգրամանոց, մեկ կիլոգրամանոց, երկու կիլո-
գրամանոց փաթեթներով: Լավ կլինի փաթեթները 
լինեն ցելոֆանից: Այ, դա կլինի մսի առևտուր... 
Ես վերջացրի... 

Սերո Խանզադյան (տեղից).— Սրան մտիկ 
արեք, միսը ճարեց, մնաց փաթեթավորելը... 

Արշ. Ղարադուզան.— Ելնելով վերոհիշյալից, 
առաջարկում եմ՝ վերականգնել: 

Տեղից.— Ո՞ր վերոհիշյալից, միսը փւսթեթա-
վորելոՂց... 

Հարության Մկրտչյան.— Չեք թողնում մարդ 
իր ասածը հիմնավորի: Մենք կխմբագրենք ար-
ձանագրությունը և վերադասին կուղարկենք մը-
շակվւսծ, ճշգրտված վարիանտը... Ես կարծում 
եմ, որ երեք հոգու ելույթը բավական է: Խնդրում 
եմ քվեարկել, ո՛՛վ է համաձայն բյուրոյի որոշ-
մանը, թող ձեռք բարձրացնի... (Դահլիճը 
հոտնկայս ծափահարում է) : Շնորհավորում եմ, 
Ազատ, սիրելիս: Հիմա ձայնը քեզ եմ տալիս: 

Ագատ Վշաունի (բարձրանում է արտասվե-
լով,՛'՚ ձեռքին ծխում է կես մետրանոց չիբուխը: 
Հազիվ է քաշ տալիս ոտքերը).— Ընկերներ, լաց 
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լինելով ճշմարտության չես հասնի: Իմ ամբողջ 
կյանքը եղել է պայքար սկզբունքի համար: Եվ 
տուժեւ եմ այդ իսկ. պատճառով: Պատմեմ մի 
տիպական դեպք իմ կյանքի դրվագներից: Մի 
տարի ես հանգստանում էի Սևանա կղզում: Մի 
երեկո դուրս եկա կղզում մաքուր օդ շնչելու և, 
ինչպես ասում են, ընկա շառի մեջ: Այ, ընկեր 
կոմունիստներ, մթության մեջ մեկ էլ տեսնեմ, մի 
կրակ ւսռջևս ընկած գնում է: Ես գնում եմ, նա 
գնում է: Ես գնում եմ, նա գնում է: Ես ետ եմ 
դառնու՜մ, նա ետ է դառնում: Ես կանգնում եմ, 
նա կանգնում է: Ես վազում եմ, նա վազում է: 
Ես վազում եմ, նա վազում է: Ես վազում եմ ու... 
չըլըփ ընկնում եմ լիճը: Լավ է, ընկնում եմ ծան-
ծաղ ափին ու չեմ խեղդվում: Նայում եմ էդ ան-
տեր չիբուխս էլ չկա: Դու մի ասի չիբուխիս կը-
րակն է ինձ վախեցրել: Դե գնա, գնա և սկզբուն-
քային եղիր... (Եվ հեծկլտում է բարձրաձայն): 

Հարության Մկրտչյան.— ժոոլովն ավարտե-
լուց առաջ, եկեք մեկ էլ շնորհավորենք մեր ըն-
կերոջն ու վերջացնենք... 

ea 



«ԱՀՆԻԶՈՐԸ» ԿԵՆՏԿՈՄԻ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ 

«Գրական թերթի» խմբագիր Մ. Դ. 
Սարգպանին «Ահնիձպ»» ակնարկի մա-
ւփն ւիառւսրանող գրսփաասթյուն տը-
պւսգրելու համար հայտարարել նկատո-
ղության: 

ՀՍՍՀ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ԲՅՈԻՐՈՅԻ 
ՈՐՈՇՈԻՄԻՑ 30.08.61 թ. 

Գաղափարական ջարդ է: Ջախջախվողներս 
երկուսով ենք՝ «Սովետական գրականություն» 
ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վազգեն Մնսւցսւ-
կանյանը, որը տպագրել է Հրանա Մաթևոսյանի 
«Ահնիձոր» ակնարկը և ես, որ իմ խմբագրած 
«Դրական թերթում» պաշտ պանել եմ այդ «արա-
տավոր, մեր իրականությունը ծուռ հայելուս՛ 
պատկերող» ակնարկը: Կենտկոմը գտնում է, որ 
«Դրական թերթը» անպատասխանատվություն է 
հանդես բերել և սխալ է թուդ տվել, տպագրելով 
գրախոսություն* «որի մեջ անսանձ փառաբա-
նություն կա քաղաքականապես վնասակար «Ահ-
նիձոր» ակնարկի մասին»: Ջարդ ու շռինդ, դա-
տաստան տեսնելու կոչեր, սպառնալիք, մի խոս-
քով՝ միջնադարյան ինկվիզիցիա: Ես չեմ ուզում 
ներկայացնել բյուրոյի նկարագրությունը, այւ 
ցանկանում եմ մի քանի շտրիխով ցույց տալ, թե 
տոտալիտար կայսրությունը ինչպես էր անբարո-
յականացնում մարդկանց, կեղտոտում մարդկանց 
հոգիները, նրանցից վերաձևելով քաղաքական 

խամաճիկներ, որոնք շարժվում էին լարովի խա-
ղալիքների նման: Ոպում եմ ներկայացնել նրան-
ցից առավել տիպականին: Ելույթ է ունենում 
Հ1սՍՀ Դերսպռւյն Խորհրդի նախագահության 
նախագահը՝ Շմավոն Առուշանյանը: Ելույթից 
պարզվում է, որ նա ակնարկը չի կարդացել կամ 
կարդացածը չի հասկացել և օգտագործում է 
քաղաքական տերմիններ, որոնց բովանդակու-
թյունը ներհակ է իսկական իմաստին: Ցանկա-
նում է ակնարկից մեջբերում կատարել և չի կա-
րողանում ընթերցել ու ջղայնանում է. 

֊ ֊ Այս ինչ եք տպագրել, մարդ չի կարողա-
նում ընթերցել... 

— Ո՞վ է մեղավոր,— հանկարծ թռչում է 
բերանիցս: Հանկարծակի պոռթկում էր: ճահի-
ճը սկսեց եռալ: «Ահնիձորը» մի պահ մոռացվեց: 
Դրոհ սկսվեց հանդուգնի վրա. 

— Տեսեք, թե ուր, մինչև ուր կարող է իջնել 
ապաքաղաքական մարդը... 

— Պատահակւսն չէ, որ նրա խմբագրած թեր-
թոն է պաշտպանել քաղաքական այս պասկ-
վիլը... 

֊ - Հեռացնել, Սարգսյանին հեռացնել կուսակ-
ցությունից: — Ազատել աշխատանքից... 

— Դր ող ների միությունը մաքբել նման-
ներից... 

Զարդեցին, ծեծեցին և «մաքրեցին» գաղա-
փարական աշխատանքի բնագավառը: Հետո, 71 



երբ վերջացավ բյուրոյի նիստը, երբ դուրս եկան 
երդվյալ ուղղաւիառները, այլ բան կատարվեց: 
Ինձ մոտեցան շատերը, նույն մարդիկ, ովքեր 
քիչ սւոաջ ինձ ձադկում էին, ծանակում, պա-
հանջելով դատ աստ անել, ազատել աշխատանքից, 
հեռացնել կուսակցությունից, մաքրել գրողների 
միությունը ինձ նմաններից և սկսեցին փսփսա] 
ականջիս. 

— Ապրես, Մկրտիչ, այդ անգրագետ ջարդա-
րարի հախից լավ եկար... 

— Շնորհավորում եմ, սիրելիս, եթե բոլորը 
քեզ նման սկզբունքային լինեին... 

— Մեր տված նկատողությունը՝ շքանշան 
flu մարիր, ոչ թե պատիժ... 

Լսում էի նրանց ե չէի զարմանում, չէի հա-
վատում: Եթե նրանք, իրոք, բաժանում էին իմ 
կարծիքը, էլ ինչո՞ւ բարոյական կտտանքի են ֊ 
թարկերին Վազգեն Մնացակւսնյանին ու ինձ ե 
ոչ թե՝ Շմավոն Առուշանյանին... Ուրեմն, կոմու-
նիստ ղեկավարները հավատավորներ չեն, այլ՝ 
երկ երեսանի պաշտո նավոր ներ t.. 
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ՀԴՄ ԿՕԻՍԺՈՂՈՎՈԻՄ 

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք 
ՀՍ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈԻԹՅԱՆ 

ԿՈԻՍԺ՚ՈՂ^ՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆԻՑ 

Կոաբյարպի քարտուղար Սերո էօւսնզադյան. 
Հար գելի ժողովականներ, անցնենք վերջին 
հարցին: Կուսանդամ Գրիգոր Ցաղջյանը, որին 
բոլոր v. հարգում ենք, որը հրաշալի մարդ է ե 
ընկեր, ընկել է դժբախտ կացության մեջ: Ստիպ-
ված եմ քննելու ընկերոջս հարցը, որի հետ կի-
սել ենք օղի ե խորոված, ջան ենք ասել իրար, 
ջան ենք լսել իրարից ե հիմա, դե արի ու նրա 
հարցը քննիր... 

Տեղից.— 1սոսիր ըստ էության, ձեր խաշ-
խորովածային ընկերության հարցը չի քննվում... 

Սերո Խանզադյան.— Համբերեք, կամաց կյա-
լիս եմ, մարդուն հարկավոր է ներկայացնել ըստ 
էության, հրաշք մարդ է Գր. Յաղջյանը ե հա-
մարձակ, տնաշենը տասնչորս ամիս կուսանդա-
մավճար չի մուծել: Հերոս պիտի լինել կուսակ-
ցության հետ նման խաղեր խաղալու համար: 
Կուսակցությունը չի ների, մարդու հերը կանիծի: 
Ըստ կանոնադրության Գրիգորն ավտոմատ կեր-
պով դուրս է մնում կուսակցությունից: էօոսքը մեր 
մեջ, նա երեի ցանկանում է դուրս գալ կուսակ-
ցությունից և, որովհետև ուրիշ մեղքեր չունի, 
ինքը մեղք է հորինել, որ վտարվի կուսակցու-
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թյունից և անդամավճար չմուծի: Ռյուրոն լսեց 
ս^ս հարցն ու որոշեց նրան թողնել կուսակցու-
թյան մեջ՝ հայտարարելով խիստ նկատողություն: 
Այժմ խոսքը ձերն է, հար գելի ընկերներ... Հար-
ցեր կա՛՛ն... 

Դար Ագին £ես.— Ընկեր Խանզադյան, դուք 
կարծեմ Գրիգոր Ցաղջյանի հետ ընկերություն եք 
անում, այդպես չէ՞... 

Սերո 1ստնզադյան.— Այո, և պարծենում եմ 
նրա ընկերությամ՜բ, հրաշալի բաժակակից է... 

Դսւրեգին Թես,— Ռա որ տասնչորս ամիս ան-
դամավճար չէր մուծում, դուք չէի՛ք նախազգու-
շացնում, որ ձեր ընկերը մուծեր, կատարեր իր 
կանոնադրական պարտականությունը... 

Սերո քօանզադյտն.— Ի՛նչ ասեմ, Դարեգին, 
աղի տեղը նեղ էր, ախր նրա վաստակը փոքր 
էր: Վերջերս մի պիես է բեմադրել՝ «Գիշերային», 
թե «Ցերեկային հրաշք» վերնագրով: Դարդ էր 
անում, որ եթե անդամավճարը մուծի, խմելու 
փող չի մնա, ւսխր տունը պահելու հոգս էլ կա... 

Դարեգին Թէս.— Որ այդպես է, խնդրում եմ 
ժողովին. խիստ նկատողություն հայտարարել 
Գ. Ցաղջյանին, իսկ Սերո ?սանզադյանին վտա-
րել կուսշարքերից, Դր. Ցաղջյանի հետ անդա-
մավճարը մսխելու համար... 

Համո Սահյտն.— Լսիր, Գարեգին, կուսակ-
ցական անդամավճարն ուտել կլինի՞, ախր, կու-
սակցության վաղն ուտողի բկին կկանգնի... 
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Դստեգին P-ե՚ս— Ինչի՞ որ, Սերոն շատ լավ 
էլ կերել է... 

Հմայակ Սիրտս.— Ես առաջարկություն ու-
նեմ: Քանի որ Դր. Յաղջյանն ինքնւսհոժար կեր-
՛պով ցանկանում է վտարվել կուսակցությունից, 
ես առաջարկում եմ, որպես պատիժ, նրան թող-
նել կուսակցության մեջ, իսկ տույժի չափը թող 
որոշի ժողովը... 

Տեղերից.— Սիրւս՚ս, դու ուղղափառ կոմու-
նիստ ես, քեզ ի՞նչ պատահեց: Սիրա ս, ի՞նչ ես 
դուրս տալիս, ինչպես թե՝ որպես պատիժ մե-
ղավորին թողնել կուսակցության մեջ: Ի՞նչ է, 
կուսակցությունը պատժավա՞յր է... 

Հմայակ Սիրտս (ձեռքը ճակատին զարկե-
լով).— Իսկապես, որ ինձ ի՞նչ է պատահել... 
Ես երևի ջերմություն ունեմ, այո, այո, ես ջեր-
մում եմ... Ասածիս համար պատասխանատու 
չեմ... 

Տեղերից.— Զուր բերեք, արագ, արաց֊, Սի-
րսաը ձեռքից գնում է... 

ԻՆՉՊԵՍ ԴԱՐԶԱ ՊԵՆՏԱԴՈՆԻ ԴՕՐԾԱԿԱԼ 

Ես աշխատում եմ Հւսյպետհրատի գլխավոր խըմ-
բագիր: Իմ դիմաց նստել էր ծանրամարմին, թրա-
շած գլխով և պաղ աչքերով մի ծերունխ Չգիտեմ 
ինչու, մեր խոսակցության ընթացքում, նա ժպտում 
էր, ավելի ճիշտ ժպտալու փորձ էր անում, որից 
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ն ո ա դ ե մ ք ը ստանում էր հ ա ր ձ ա կ ո ղ ա կ ա ն , ա գ -
1 ս ի վ արտահայտութ յուն : Ե վ ա չ ք ե ր ն ա յ դ ս յա-
K E հ ա ն ո ւ մ է ի ն ա վ ե լ ի : Զ ա ր մ ա ն ա լ ի դ ե մ ք 

էր' ւեսնող, չար, P * W » ՝ * * ՛շա-
տում. ասես խոսակցին նայում էր դրանից , 
ա կ ն դ ե տ յուրաքանչյուր ^ լ ^ վ է ^ լ ^ մ ' 

իսկ երբ օպտում էր, ինչպես ասղսց 1 
,ստացած Ոսոսցքն անցնում էր հարձակմաս, 
^ հէոագարսմ, երբ մեր միջև վեճեր էին բոր-
շամում, նրա հայացքը նահանջում, ասես կուչ 
^ ա u, V * լեզուն հայհոյանք, շանտաժ 
պարսավանք էր արտավիժում, որի ժաասնակ 
Լ 1 դին հածող աչքերն ասես թաքստոց էին 
փնտրում, իրենց կռիվը փոխանցեի 
Նրան տեսնելուն պես, ես հւսսկացա, 
ունեմ դժվար անձնավորության հետ: 

_ էդվւտւսսարդ, դ ա ք ի ն ձ գ ի տ ե ք - Ի ^ ս ե ց 

խուլ ձայնով: 
— Ո՛տ, միայն լսել եմ... 

Եվ ի՜նչ...— նայեց դարանակալ:- Unp 
v 1 ս ոո ես՝ Գուրգեն Հայկունիս, «ե-երևի գիտեք, որ ^ թվականից 
ծամտացրեց իր անուսը, ^ • 1 J J . t n h_ 
գտնվում եմ ՍՄԿԿ շարքերում, երկրորդ Ինտեր-
նացիոնալի դեկլարացիայի տակ ստորագրողն^ 
ւ փ ց եմ, մեծ ճանապարհ անցւսծ # » 1 
ռակա՚ն, ստալինյան բ ռ ն ա պ ե տ ո ղ ն qnfo-

Pl՝0 է - „ „ , 
Ս տ ի պ վ ա ծ եմ ը ն դ հ ա տ ե լ . ^ 



— Դուք վերընդունվեի եք կուսակցության 
մեջ... 

— Այո, բայց այդ ինչ անպատեհ հարց է... 
— Ո չ ի ն չ , ֊ ա ս ա ց ի , ֊ ինձ թվաց, թե դուք 

Հւապետհրատի գլխավոր խմբագրությունը շփո-
թել եք կուսակցական հիմնարկի հետ: Ձեր խո-
նարհ ծաասն կոչված է գրքեր հբատարակելու, 
այդ իսկ պատճառով էլ ձեր ինքնաբնութագիրը 
չէ, որ հետաքրքրում է ինձ, այլ ձեր ձեոագիրը, 
եթե բերել եք հանձնելու... 

Դուրգեն Հայկունին իմ դիտողությունն ընդու-
նեց մարտահրավերի նման: Նա բարձրացրեց 
ձեռքը ե թաքցրեց հայացքը. 

— Երիտասա՛րդ, իմացե՛ք... 
Վերստին ընդհատեցի նրան. 
֊ Իդեպ, իմ ազգանունը Մկրտիչ Սարգսյան 

է... Ներեցեք հանդգնությանս, բանի նման " չի 
փնի, եթե միմյանց դիմենք երիտասարդ և ծե-
րունի ածականներով... 

— Դուք, ընկեր Սարգսյան, կատարեցիք մի 
քանի սխալ, այդ թվում նաև քաղաքական, որը 
կարող է ձեր կարիերայի համար ճակատագրա-
կան լինել: Դուք պետք է իմանաք, որ մեր երկ-
բուվ բոլոր հիմնարկներն էլ կուսակցական են, 
մինչդեռ հրատարակչությունը, որը պետք է լինի 
ւսմենակոաակցականը, դուք դուրս դրեցիք կու-
սակցությունից: Նման տրամադրության՝ տեր 
մարդը, կարծում եմ, նման բարձր աթոռ զբա-
ղեցնելու իրավունք չունի: Այս՝ մեկ: Երկրորդը՝ 
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դուք վիրավորեցիք մի մաբդու, որին ճանաչել է 
անգամ Լենինը... Կարծում եմ, հասկանում եք, 
թե դա ի՜նչ է նշանակում... 

— Տվեք ձեր ձեռագիրը: Իդեպ, ես անգործ 
սարդ չեմ, եթե տեսել եք, ընդունարանում բա-
վական թվով այցելուներ կան: Եվ աստված ձեզ 
հետ... 

Այո, չարությունը Դուրգեն Հայկունու մենա-
շնորհը չէր: Չարանալու իրավունք ունեի նաև 
ես: Իսկ Դուրգեն Հայկունին ամեն կերպ աշխա-
տում էր բորբոքել չարությունն իմ մեջ: 

— Դուրս է գալիս, որ ինձ վռնդում եք: Իմա-
ցե՜ք, ում եք վռնդում, հին կոմունիստին և Լենի-
նի ծանոթին, երկրորդ՝ Ինտեընացիոնալի... 

— էսեցեք, ի սեր Աստծո, վերջ տվեք դեմա-
գոգիային: Ես չգիտեմ, դուք Լենինին ծանոթ եղել 
եք, եթ ոչ, բայց հաստատ գիտեմ, որ նրան ծա-
նոթ են եղել ոչ քիչ թվով ստահակներ, որոնց իր 
աշխատություններում ձաղկել է առաջնորդը, և, 
թեև ձեզ չեմ կարող դասել նրանց շարքը, բայց 
խնդըում եմ, նման մեթոդներով չվարձեք ինձ 
վախեցնել... Իդեպ, քիչ կրկնեք և' ձեր հին կո-
մունիստ լինելը ե.՜ երկրորդ Ինտերնացիոնալի 
կոնգրեսը, դրանցով չի ավելանալու ձեր տաղան-
դը Ա չի բարձբանալու ձեր գրքի որակը... Իսկ 
հիմա գնացեք, ես անգործ չեմ... 

— էա՜վ...— մոռաց Հայկունին,— ես հիմա 
ձեզ իմ գրքի ձեռագիրը չեմ հանձնի, դուք այն 
կտապսսեք: Համապատասխան հիմնարկից ձեզ 79 



կպարտադրեն գիրքս արտադրության իջեցնել ե 
նոր միայն դուք կստանաք իմ ձեոագիրը... 

— Որպեսզի դուք շատ դեսուդեն չընկնեք, 
ւպժմվանից իմացեք, որ ոչ մի համապատասխան 
հիմնարկ չի կարոդ ւսոանց գրախոսության և 
առանց խմբագրելու ձեր ձեռագիրը պարտագրել 
արտադրություն իջեցնելու, խնդրոս? եմ, պատիվ 
ունեմ... 

— Գիրքս ձեր գլխի վրայով կիջնի տպարան, 
ես խոստանում եմ... 

— Կապրենք, կտեսնենք...— ասացի ես, դու-
ռը ծածկելով նրա հետևից: 

* * * 

Մեր ջուրը մի առվով չգնաց: Գուրգեն Հայկու-
նին կատարեց իր խոստումը: Մեր հանդիպումից 
մեկ օր չէր անցել, երբ ինձ զանգահարեց ՀԿԿ 
առաջին քարտուղար Յա. Ն. Զարոբյանի օգնա-
կանը և իր պետի անունից կարգադրություն անե-
լու պես խնդրեց, որ ես չչարչարեմ հին կոմու-
նիստին և, առանց ձգձգումների ընթացք տամ 
նրա բանաստեղծությունների գրքին: Ես ասացի, 
որ ոչինչ չունեմ այդ մարդու նկատմամբ և օրի-
նավորության սահմաններում կանեմ ամեն ինչ, 
որ Հայկունու գիրքը, եթե իհարկե, այն արժանի 
է, լույս աշխարհ գա: Զանգահարությունից ժամ 
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չանցած եկավ Հայկտնին՝ բավական հաստափոր 
ժողովածուն թևատակին: 

— Ձեզ Կենտկոմից զանգահարեցի՞ն...— Բա-
րևից հետո հարցրեց նա: 

— Զանգահարեցին... 
— Եվ ի՞նչ... 

Ոչի՛նչ, խոստացա առանց ձգձգումների ե 
քաշքշուկների ընթացք տալ ձեր գրքին... 

— Ուրի՞շ..-
— Ոչինչ, էլ ինչ կարող էի խոստանալ: ժո-

ղովածուն պետք է օրինական ճամփով ընթանա, մինչև գիրք դառնա... 
— Կարելի՞ է իմանալ ինչ ճանապարհ է 

դա,— փորձեց ժպտալ Հայկունին: 
— Ինչու չէ: Մենք երկու դրական գրախոսու-

թյուն ստանալուն պես, ձեր գիըքը կհանձնենք 
խմբագրին, որից հետո կիջեցնենք արտադրու-
թյուն... 

— Իսկ ո՞ւմ եք տալու.. 

— Չգիտեմ, չեմ մտածել,— ասացի,— կաշ-
խատեմ տալ հեղինակավոր և օբյեկտիվ մի ըն-
կերոջ... „ — Իհարկե, ինձ տեղյակ կպահեք, թե ո ւս . . .~ 
Նորից ծամածռվեց նրա դեմքը: 

— Այդ մեկը չեմ խոստանում, իրավունք չու-
նեմ, ընդհակառակը՝ ձեր գիրքը գրախոսին կը-
հանձնենք, հանելով անվանաթերթը, որպեսզի 
նա չիմանա ում գիրքն է՝ առավել օբյեկտիվ լի-
նելու համար... 

G. Ակամա երգիծաբաններ 



— Բայց ես մի "թե այն մարդն եմ, որ գրող-
ների համար սահմանւյած օրենքները տարածվեն 
ինձ վրա... 

— Չեմ հասկանամ, ի՞նչ եք ցանկանում, 
հարգարժան ընկեր Հայկունի, մի կողմից դուք 
ցանկանում եք գեղարվեստական ստեղծագործու-
թյուն հրատարակել և մյուս կողմից, չեք ցանկա-
նում հրատարակչական օրինականությունը տա-
րածվի ձեր գրքի վրա... Արդյոք կարիք կա" նը-
մսւն հարցի շուրջ ջուր ծեծել... 

— Դուք հասկանո՞ւմ եք, կարող են ձեր գը-
րախոսները իմ գիրքը մերժել... 

— Ոչ ոքի գիրքը նախօրոք երաշխավորված 
չէ մերժվելուց; Այդ թվում և ձերը... 

— Դուք ինձ ստիպում եք նորից դիմելու 
Կենտկոմի օգնությանը... 

Մեծ պաշարներ չունեցող իմ համբերությունն 
արդեն սպաովում էր. 

— Լսեք, ընկեր Հայկունի, ես ձեզ հայերեն 
բացատրեցի գիրքը լույս ընծայելու օրինական 
ճանապարհը, եթե դա ձեզ չի գոհացնում, դիմեք 
վերադասին, թող Հայկունու համար նոր օրենք-
ներ մշակեն, իսկ ես գործող օրենքները խախտե-
լու որևէ հիմք չեմ տեսնում: Հետո խոնարհաբար 
խնդրում եմ, չփորձեք ինձ վախեցնել վերադաս 
հիմնարկների անուններով: Ում ուզում եք, դիմե-
ցեք՝ Կենտկոմին, Աստծուն անգամ, ես օրինա-
կանությունը խախտել չեմ կարող և իրավունք էլ 
չունեմ խախտելու... 
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Այնուամենայնիվ, գիրքը թողեց սեղանին ե 
գնաց... 

Դիրքը գրախոսության տրվեց բանասիրական 
գիտությունների դոկտոր Արամ Դրիգորյսւնին, 
բանիմաց և օբյեկտիվ մի անձնավորության, 
նախօրոք զգուշացնելով, որ ձգձգումներ չլինեն: 
Իհարկե, նախօրոք հանելով գրքի անվանաթեր-
թը: Գրախոսությունը ահավոր էր: Երիտասարդ 
բանաստեղծը (գրախոսը չգիտեր, որ| երիտա-
սարդ բանաստեղծը ուր որ է բախելու է 80-ի 
դոները) ոչ մի կապ չունի ոչ միայն պոեզիայի 
հետ, ւսյլե նրան հարկավոր է վերացնել կիսա-
գրագիտությունը: Ապա գրախոսը շրջվել էր մեր 
դեմ, թե ինչու է հրատարակչությունը նման ձե-
ուսգրեր ընդունում, նյութական միջոցներ փչաց-
նում, փոխանակ սկսնակ գրողին զգուշացնելու, 
որ վերջինս վերացնի անգրագիտությունը ե այլն 
և այլն: 

Դուրգեն Հայկունու ձեոագիրը մերժվեց նան 
երկրորդ գրախոսի կողմից: Այդ օրերին գրողնե-
րի միության կաս. ժողովում ելույթ ունեցավ Հայ-
կունի ն, այն էլ ի՜նչ ելույթ... Դրական աչքի 
ընկնող դեմքերի գլխին կեղտաջուր թափեց, մե-
ղադրեց հազար ու մի մահացու մեղքերի մեջ: 
Մեր բանավոր ե գրավոր բառարանները, որոնք 
թեթևացել էին քաղաքական մարդասպան բա-
ււերից ու տերմիններից, Հայկունու կեղտակուր 
բերանը նորից արտավիժեց դրանք: Նաիրի Զտր-
յանը որակվեց քաղաքական խուլիգան, Սիլվա 
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Կապուտիկյւսնը՝ պոռնոգրաֆիստ, Հր. Հովհան-
նիսյանը՝ կալվածատիրական կարգերի ոեստավ֊ 
րատոր, որ մեկ ն ասել: Պարզվեց, որ (հետագա-
յում) Հայկունու ելույթը հրետանային նախա-
պատրաստություն է եղել, գաղափարական նոր 
լայնամասշտար հարձակման համար գրական 
մշակների դեմ, նրանց աչքերը վախեցնելու և գը ֊ 
րական աշխարհում իր տեղը շանտաժով նվաճե-
լու համար: Իհարկե, գրողները նրան բարոյա֊ 
պես այնպես թակեցին, որ, ինչպես ասում են՝ 
նա իր եկած ճանապարհը մոոացավ և փախավ 
ժողովի ց: Բայց նա բավականաչափ թույն էր 
կուտակել: Մենք դա զգում էինք: Նրա խայթը 
մահացու էր լինելու, վարկաբեկիչ, հայ մտավո-
րականության և Հայաստանի համար: Ես վերջ-
նականապես՛ մերժեցի գիրքը: Շանտաժը չօգնեց; 
Կենտկոմը պահանջեց գրավոր բացատրություն: 
Ուղարկեցինք: Կենտկոմը չգիտեր իր անելիքը և 
հապաղում էր: Վախենում էր Հայկունուց: Ան-
կեղծ խոսակցության ընթացքում, մտերիմ մարդ-
կանց շրջանում Ցակով Զարոբյւսնն ասել էր, որ 
իզուր, շատ իզուր հրատարակիչները շուն կա-
տաղեցրին: Հետո, այնուամենայնիվ, ասել էր, որ 
Հայկունու հաչոցներին բանի տեղ չպետք է դնել: 

Իսկ ինչ հաչոցների մասին էր խոսքը. Հայ-
կունի ն մի ահավոր զրպարտագիր էր ուղարկե] 
Մոսկվա, քաղբյուրոյի քարտուղար Մ. Մուսլովին: 
Հասցեատիրոջ ընտրությունը պատահական չէր: 
Զրպարտիչը գիտեր, որ Սուսլովը քաղբյուրոյի 
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անդամներից ամենակատաղի ստալինյանն էր 
U հայ ժողովրդի երդվյալ թշնամին, որի ատելու-
թյունն այն աստիճանի անթաքույց էր, որ գաղա-
փարական հարցերի մաքրության նախանձախըն-
դիր քարտուղարը նույնիսկ քաղբյուրոյի անդամ-
ների ներկայությամբ հայհոյախառն կարծիքներ 
էր բարբաջում հայերի հասցեին: Այդ զրպար-
տության մեջ հայ մտավորականությունը մե-
ղադրվում էր նացիոնալիզմի, դաշնակցության վե-
րածնման, հակառուսական մտայնության և հա-
զար ու մի մեղքերի մեջ: Զրպարտչի ճանկերից 
չէր ազատվել ոչ մի աչքի ընկնող մտավորա-
կան, ոչ մի գործիչ: Նրա գրչի ւոակ Հայաստանը 
վերածվել էր քաղաքական այլախոհներից կսպ-
մըված մի տուգանային գումարտակի, որը զբաղ-
ված էր խորհրդային կարգերի քայքայումով ե 
կապիտալիզմի ռեստավրացիայով: Իդեպ, 
Գ. Հայկունու սե գրչի տակ ես առաջին դեմքե-
րից էի, որին կոմունիստական գաղափարներին 
դավաճանած Հայկոմկուսի ղեկավարությունը օգ-
տագործում է որպես հարվածային ուժ և ըստ 
անհրաժեշտության նետում է գաղափարական 
աշխատանքների ւսմենսւթեժ տեղամասերը, 
մաըքսիզմ-լենինիզմը վարկաբեկելու և հին կո-
մունիստների հետ դատաստան տեսնելու առա-
ջադրանքով: Ես մերժել էի Հայկունու գիրքը ե 
նա ինձ Պենտւսգոնի ագենտի պաշտոն էր շնոր-
հել: Իսկ Սուսլովի գրասենյակը կից գրությամբ 



պահանջում էր քննության առնել նամակը և պա-
տասխանել թե Մոսկ վային, թե նամակի հեղինա-
կին՝ Հայկունուն: Ուրեմն, կուսակցական ղեկա-
վար ինստանցիաները պետք է քննությամբ 
պարզեին, թե ես Պենտագոնի գործակալ էի, թե՝ 
ոչ: Կենտկոմում վախեցած էին: Իսկ վախեցած 
մարդիկ կորցնում են նույնիսկ հումորի զգացու-
մը: Հայկունու գրչի տակ ամբողջ հայ մտավո-
րականությունը հանկարծ հայտնվել Էր թշնամա-
կան լագերում, միայն նրա համար, որ չէր կամե-
նում ճանաչել Հսւյկունուն որպես հայ կոմկուսի 
հիմնադիր, չէր ընդունում այդ կիսագրագետ 
անձնավորության դասական գրող լինելու հան-
գամանքը և մերժել էր նրա չավաւծո և արձակ 
ստեղծագործությունների ժողովածուն: Եվ Կենտ-
կոմը վախեցավ աոճակատումից: Իհարկե, աոա-
ջին հերթին խոստանալով տպագրել նրա գիրքը: 
Եվ սկսեց ճնշել ինձ, ւիորձեց կոտրել իմ համա-
լությունը: Սակայն ապարդյուն: Իհարկե, հետա-
գայում ես շատ եմ տուժելու իմ այդ «մեղքի» 
պատճառով: Սակայն դա ւսյլ հարց է, խոսակ-
ցության աոանձին նյութ: 

Այդ օրն, առավոտյան ժամը 9-ին, Կենտկոմ 
հրավիրվեցի Գաղափարական բաժին՝ Ստեփան 
Վարդանյանի մոտ: Երբ մտա նրա առանձնա-
սենյակը, մյուս հրավիրվածներն արդեն այնտեղ 
էին ե ինձ էին սպասում: Ի զարմանս ինձ այն-
տեղ, բաժնի վարիչի մոտ տեսա մեր հրատա-

րակչության դիրեկտոր Կարո Վարդանյանին և 
Գուրգեն Հսւյկունուն: Վերջինիս տեսքը հաղթա-
կան էր, իսկ հրատարակչության տնօրենը՝ վա-
խեցած: Ուրեմն, տաք խոսակցություն էր տեղի 
ունեցել և, ամենայն հավանականությամբ, Գուր-
գեն Հայկունու շանտաժը մերված նրա պերճա-
խոսության հետ անկյուն էին մղել Կարո Վար-
դանյանին: Արագ որոշեցի անելիքս: Զվարթ 
երանգ հաղորդելով խոսքիս, ողջունեցի. 

— Ռարև ձեզ, ընկեր Վարդանյաններ... 
—֊ Իսկ ինչու չեք բաբեում ընկեր Հայկու-

նու ն , ֊ ֊ անմիջապես ստացա բաժնի վարիչի դի-
տողությունը: 

— Իսկ ինչո՞ւ պետք է բարևեմ հակառակ 
բևեռում գտնվող իմ քաղաքական֊գաղավ1արա֊ 
կան հակառակորդին: Նա 1907 թվականից կո-
մունիստ, ես՝ Պենտագոնի ագենտ... 

Անմիջապես հաջորդեց Ստեվւան Վարդան-
յանի հարցը Հսւյկունուն, որ զարմանքից այդ 
պահին չգիտեր ինչ անել. 

— Ընկեր Հւսյկունի, ահա Սարգպանն այս-
տեղ է, ապացուցեք, որ նա Պենտագոնի ա-
գենտ է... 

«Ի՞նչ է ասում, ի՞նչ հարց է դա, ի՞նչ ւսկըն-
կալիք ունի Հայկունուց բաժնի վարիչը... Եվ ինչ-
պե՞ս, ի՞նչ սատանայական հնարքով կարող է 
այդ քարթու զրպարտիչը ապացուցել իմ Պեն-
տագոնի ագենտ լինելը»: 
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Իսկ Հայկունին ուղղվում էր տեղում, վճռա-
կան ճակատամարտից առաջ: Հազաց, մաքրեց 
կոկորդը, ուղղեց ւիողկսւպը, նայեց ինձ ատելա-
վառ հայացքով, որ ավելի բորբոքի ատելությու-
նը: «Ուրեմն, սրա աչքին ես կարմիր լաթ եմ, 
թող գազազի, տեսնենք ինչ ուժով է պոզահա-
րելու»: 

— Այո՜,— ծոր տվեց նա,— ես պատահա-
կան մարդ չեմ, ե դուք պետք է հավատաք կո-
մունիստի իմ ինտուիցիային: Եթե ես ասում եմ, 
որ Սարգսյանը Պենտագոնի ագենտ է, ուրեմն, 
սպենտ է: ճիշտ է, նա ազատության մեջ է, գըր-
պանում ունի խորհրդային անձնագիր և կուս-
տոմս, նույնիսկ ռոճիկ է ստանում մեզանից,— 
նա շեշտեց մեզանից բառը,— սակայն գործում է 
հօգուտ Պենտագոնի... Իմ կարծիքն անսասան է 
ե բեկման ենթակա չէ... Ես վերջացրի, ընկեր-
ներ... 

Ստեվսսն Վարդանյանը նայեց ինձ: Ես ասե-
լու բան չունեի: 

. — Դուք ասելու բան չունե՞ք... 
— Իսկ ես ի՞նչ ասեմ, իբր թե նա ապացու-

ցեց իմ Պենտագոնի ագենտ լինեը, ես էլ պետք 
է ապացուցեմ իմ անմեղությունը, այսինքն, Պեն-
տագոնի ագենտ չլինելս... Ես նման պարապ, 
հիմար բաների ժամանակ չունեմ: Ես պարզա-
պես ցանկանում եմ հին կոմունիստ Հայկունուն 
մեկ, միայն մեկ հարց տալ. եթե ագենտ եմ ան-
գամ, սակայն անվտանգության ծառայություննե-
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րը այդ փաստի մասին ոչինչ չգիտեն, ես մեր-
կացված >եմ, նույնիսկ կ ո ւ ս կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ա ն 

կողմից, նման պարագայում իմ ^նտագոնի 
ագենտ լինելը կարող է հաստատել միայն մեկ 

մարդ--
__ Ո՞վ, ո՞վ, թնդաց Հայկունին: 
_ Պենտագոնի երևանյան ռեզիդենտը շե-

ասացի հանգիստ, ֊ Պենտագոնի շե ֆ ռե -
զիդենտը, ուրիշ ոչ ոք: Եթե դուք Գուրգեն Հայ-
կունի, ա յ դ ք ա ն վստահ ու անսասան եք ձեր կսփ-
Տիքի մեջ, ապա ես Պենտագոնի ագենտս 
պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայկունին 
ւան ռեզիդենտ ն է, որ ղ ե կ ա վ ա ր ո ւ մ է իմ հակա-
ս ո վ ե տ ա կ ա ն լրտեսական գործունեությունը... 

Հայկունին ոտքի թոավ. 
- Ե՞ս, այդ դուք իմ մասի՞ն եք ասում, ես , 

ե՛ս...— խեղդվում էր նա: 
_ Դ ե ր ա ս ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն մ ի արեք, այս էլ արդԱԱ 

քանի տարի ղ ե կ ա վ ա ր ո ւ մ եք ինձ, ինչո ւ եք 
զ ա ր մ ա ն ո ւ մ . . . 

_ Ե՛ս... Ե՛ս... Դուք ի ն ձ զ ր պ ա ր տ ո ւ մ եք... 

— Դեհ, հիմա, ապացուցեք, որ դուք Պեն-
տագոնի ռեզիդենտը չեք Երևանում... 



ԻՐԵՆ ՀԱՐՑՐԵՔ 

1966 թվականին Դուրգեն Հայկունին կնքեց 
իր մահկանացուն: Ովքեր ճանաչում էին նրան, 
գիտեին նրա զրպարտչական գործունեությունը, 
ովքեր ակամայից դարձել էին նրա զրպարտչա-
կան նյութերի ու նամակների հերոսները և ինչ-որ 
չափով նրանից տուժածները, թեև հրաշալի ու 
բարեսիրտ մարդիկ, շնորհավորում էին միմյանց 
հայոց զրպարտչական խմբի երդվյալներից մեկի 
մահվան առթիվ: Կյանքում առաջին անգամ տե-
սա, որ մահից հետո կամ լավ, կամ ոչինչ իմաս-
տությունը Հայկունու հասցեով չի գործում: 

Հանգուցյալի դագաղն այս անգամ ինչ-ինչ 
նկատառումներով չդրվեց գրողների միությունում, 
այլ՝ Արվեստի աշխատողների տանը: Արդեն 
մոտենում էր հուղւսրկւսվորության ժամը, սակայն 
հուղարկավորներ չկային: Կուսկենտկոմի քար-
տուղար Ռոբերտ Խաչատրյանը նկատելիորեն 
հուզված էր ու բորբոքւ[ած, շուտ-շուտ մոտենում 
էր գրողների միության վարչության քարտուղար 
Հրաչյա Հովհաննիսյանին. 

— Ո՞ւր են գրողները, ինչո՞ւ չեն երևում... 
Ի պատասխան Հրաչյան թոթվում էր ուսերը՝ 

ի՜նչ իմանամ... 
Իվերջո, հավաքվեցին չորս-հինգ հոգի, Հայ-

կունու խմբից: Կենտկոմի քարտուղարը ստեպ-
ստեպ նայում էր ժամացույցին, ստեպ֊ստեպ մո-
տենում Հր. Հովհաննիսյանին՝ նույն հարցումով և 
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ստդեն սպասվում է, U հ"Փ9 է է ն ա ց 

Կ Լ ո Ղ t ^ է ; Սակայն 

\ ձ չ իմանամ, իրե՛ն հարցրեք--

ԱՉՈՏ ԳՐԱՉԻՆ՝ ՀՌԵՏՈՐ 

, ka ւ ս ն ա ն թվականների կեսերիԹ 
Կ ա ր ծ ե մ օ ս - ա կ ա ս H ա ն ա ս տ ե ղ ծ 

Ա դ ր բ ե ջ ա ն ո ւ մ պ ա տ վ ի -

Ն ս ա ի մ ի որի կազմում էի a 
ր ա կ ո ւ թ ւ ո ւ ն ն ո ւ ղ ա ր Ա ս ց ո * j C Հ ս ո ա ս տ ա -

(փ գրուլնեւփ միությաս ա ւ» Հւ1_ 



որևէ տրամաբանության: Փորձից գիտեի, որ եթե 
ինչ որ բանից դժգոհ են, ասենք, հայերը, ադըր-
բեջւսնցիները պետք է գոհ լինեն: Կամ՝ հակա-
ռակը: Ասեմ, որ այդ տարիներին ես աշխատում 
էի ՀԿԿ Կենտկոմի կուլտուրայի բաժնում, հետե-
վւսբար նամակ-բողոքները, որ ուղարկվում էին 
Կենտկոմի հասցեով, կենտրոնանում էին մեր 
բաժնում: Փաստն անհանգստացրեց Կենտկոմի 
ղեկավարությանը: £անն ինչ է: Ինձ հանձնա-
րարվեց ստուգել դժգոհության պատճառները: 
Կենտկոմ հրավիրվեցին Գ. Սևունցն ու Աշ. Գրա-
շին: Եվ պարզվեց հետևյալը, հոբելյանին հրա-
վիրված Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավա-
րը (եթե չեմ սխալվում՝ թուրքական հանրապե-
տության պրոպագանդայի մինիստրը), որին 
ձայն են տալիս Ռուսաստանի պատվիրակության 
ղեկավար Աժաևից անմիջապես հետո, մոտենա-
լով ամբիոնին, դիմում է դահլիճին՝ կսւնլի կար-
տաշլար (արյունակից եղբայրներ) բառերով, 
դահլիճն այնպիսի ցնծություն է ապրում, այնպի-
սի ծսոիերով և աղմուկով է ընդունում թուրք 
պատվիրակի ելույթը, որ ասելու բան չէ: Ազր-
թուրքերն ասես ինչ որ գերբնական ուժերի կող-
մից մեկեն խելագարվեցին, փոթորկվեցին և եր-
կար ժամանակ չէին դադարում ծափերն ու ոտ-
քերու[ դահլիճի հատակը ծեծելը և ամենակուր-
յոզն այն էր, որ թուրքից հետո ձայնն անմիջա-
պես տրվեց հայերի պատվիրակությանը, որից 
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նիաոի նախագահությունը f ^ f ^ Z 
1,անութ!ւա1ր սսքաասմ էր հակաոակ էֆեկտ, այ 
սԻն Տն հայի ե,ույթի ս ա ս ^ ս ^ խաւտաոակվե-
ձ ՛ կ տ ր ո ւ մ էին մասնակից®^ ՀՀ ՜ 
պես ասում են, Ա 2 ™ « * * 
1 կողմ է nanus գրավող կ ա - m U րանավոր 
ձ ձ ո վ կարողանում «ոհղծեւ խանղավաոու-
է ա Լ ն և ցասման մի մթնոլորտ, որով ուրախա-
նում և, ար՛, այո՛, հղանամ են րուորր: 

_ _ Հ ա ր գ ն * բ ա ր ե կ ա մ ն ե ր , ֊ սկսում է Գ ր ա 

__ ասում ե ն 20-ՐԴ W F ^ ծ Մ Ա ՜ 
: կ ' ո վ ս կ ի ն b սու» է, ԱՈ՛™... 16-ՐԴ ՈարԻ P -
ԼԼձղծ Նասիմին ավե* 
20-րդ դարի Սայակովսկին...- Հավատացնի Է 
հ ո ե ա ո ր * < Ա ի « Ը խանդավառվում Է, ոոաական 
պատվիրակությունը նեղանում:- Ես H է * 
Լ ծ ա կ ի ց ն ե ր ի ն տասս ե մ ^ f u w l 

«արհեցեՏ Նսւսիմի շիրմին.— ^ m Է Հ 
դ ա վ ա ճ ա ն շերմաստիճանը » ա ն ™ մ Է, 

7ք,ա.1փԱո՝ Իշնում: «Ուզում ես գլուխ 
Տ խո՛նարհիր P n e » i « Ո Ի * 

հբենց նամակներում րողոքում են հայե 
Z - Հ « Ի բարեկամներ, շ ա լ ա կ ո ւ մ 
թ ո ր վ ա ծ « ն , ֊ հայկական ի մ — ն 
Լ ա ծ ն ասում Է՝ թ ո ^ ն անիծված է ^ 
ք „ ն ՛օրհնված...— ԵՎ հոետորի խոսքը Ի ք ™ * ™ 
է դահլիճի աղմուկի, սուլոցների, ր ա ր ^ ր ա ^ ն 
հնչող վիրավորանքների, ամեհի ժխորի մեշ: ^ 



— Կարծում եմ, իմ ելույթը ստւսցվեց սպաս֊ 
ւ[ած]ւց շատ ավելի հաջող, ազրթուրքերի ջեր-
մաստիճանն իջավ մինուսի...— ծիծաղում էր 
Դրաշին: 

ԿԱՅՍԻՆ ԿՈ1ՎԻԵՎԻ ԵԼՈԻՅԹԸ 

1967 թվականին խորհրդային կայսրության 
ամբողջ տարածքում նշվում էր Եղիշե Չարենցի 
ծննդյան 70-ամյակը: Տոնակատարության ալիքը 
Երևանից հասավ Սևանի «Ախթամար» ոեստո-
րանը, որտեղ տրվեց ճոխ բանկետ մասնակից-
ներին: Բանկետի զարդը ասեմ, թե անհանգստու-
թյունը, հանդիսացավ Կայսին Կուլիևի ելույթը: 
Կայսինը ելույթ ունեցավ բանկետի խորտիկներով 
և խմիչքներով ծանրաբեռնված սեղանին կանգ-
նած: Հռետորն առանց ձևականության հայտարա-
րեց. 

— Հայ բարեկամներ, ես մուտպւ1աններից 
առաջինն եմ, որ հայոց այս սրբազան հողը մը-
տել եմ որպես ոչ ագրեսոր, այլ որպես բարե-
կամ... 

Այս խոսքն, ինչպես ասում են, ընդունվեց ոչ 
միանշանակ, ամենքը չէ, որ համաձայն էին հռե-
տորին: Ամենից ավելի Կայսինից նեղացան 
Ադրբեջւսնի պատվիրակները. 

— Չհասկացանք, քո ելույթն ում էր ուղղված, 
Կայսին... Ինչո՞ւ նման սադրիչ ելույթ ունեցար... 
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_ Օսա էլ լավ հասկացաք, որովհետև ես 
ն կ ա տ ի ունեի հենց * ե զ , ֊ հետեեց « ի շի-
տակ U անթաքույց պատասխանը: 

ձ դ ր ր ե շ ա ն ա կ ա ն պատվիրակություն,. ցու-
ցադրաբար թողեց րանկետի դահլիմր: 

Կ(1Ն«1ՏՍ.նՏԻնե- %ԱՄԱԱ1»ՈԻ1'ԴԻ0.3" 

ՏԱՌԸ 

1966 թվական, աշուն: Հայաստանի 

Հ ձ Հ ձ * * * 6 — Տ - 2 3 

X Տ ^ Ո ն ե Ր Ր նման են իրար 

ինչպես նման 
ՏսմրոտադրերՐ, ց հրե-
«աԱ մեր ^ « ^ / ա ր ա ս ց ե , եթե մեր 

հ ի ն ՛ թ շ ն ա մ ի ն ' հարձակվի ձյոց 
լբար/րանամ ի պաշտպանություն մեր եդքայՐ 
ների: Մի' վախեցեք, չեմ վրիպի-

^ ս Տ Տ ա ա ո մ ապրում են երեք *ոդո-
Տ ե ր , վրացիներ U... հալեր՛ 

L T J Անդրկովկասում ապրում 

է | 1 , ^ ք ^ ա ն ց ի ն ե ր ը թողնում են համագումարի 
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ԱՄԵՆ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԳՕՎք)ԻՄ է ԻՐ 
ՉՈՒՆԵՑԱԾԸ 

.Իմ դիմաց նստել է սրախոս և սրամիտ վրա-
ցի պոետների խումբը: Մեկը կիսաձայն արտա-
սանում է Իլյա Ծավճավաձեի գործերից, մյուսնե-
րը ռիթմիկ օրորում են իրենց գլուխները, մերթ 
ընդ մերթ պոռթկացող հիացմունքով ընդմիջելով 
արտասանողի միալար ձայնը: Ես մի քիչ հաս-
կանում եմ վրացերեն: Նրանց խանդավառու-
թյունն ինձ հասկանալի է: Վրաց դասականներից 
գուցե և ոչ մեկը այնքան սիրված չէ վրաց մը-
տավորականության կողմից, որքան Իլյա ճավ-
ճավաձեն, քանզի նրա գործերում առավել ար-
թուն է վրացական ոգին և վրաց ազգային կեն-
սափ ի լի սո վւ այո ւթյո լ նը: Գնալով ջերմանում է նը-
րանց խոսք ու զրույցը: Իմ լսելիքն սկսում է 
ճանկռտել վրաց ժողովրդի բացառիկության 
հանգերգը. «Մեր լեզուն աստծո նվերն է աշ-
խարհին... Պատահական չէ, որ հրեշտակները 
խոսում են վրացերեն...»: Չէ, այլևս անհնար է 
լսել նման շաղւսկրսաւանք: 

— Պատիվցեմուլի մեգոբրեբո (Հարգելի բա-
րեկամներ), եկեք մի քիչ էլ հայերենը գովենք,— 
ծիծաղում եմ ես,— ճիշտ է, հրեշտակները մեր 
լեզվով չեն խոսում, բայց մենք հո խոսում ենք... 

— Իսկ ձեր ի՞նչը գովենք, վրացերենն արդեն 
գովել ենք,— ասում է նրանցից մեկը:— Լավ կլի-
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նի դուք էլ վկայակոչեք աստծո նոմենգլատուրա-
յի մեջ մտնող փաստեր, որ միասին գովենք... 

— Ա՛յ, մեզանում ասում են,— խոսում եմ 
Է,ս,— որ աստվածային դրախտը Հայաստանում 
է, նույնիսկ ցույց են տալիս ենթադրյալ վայրը: 

Կարճ լռություն է տիրՈւմ: Հետո լսվում է 
զսպված փռթկոց, հետո իմ բարեկամների դեմ-
քերին կարդում եմ քմծիծաղի նստվածքներ: 
Մի խոսքով, վիրավորեցին: Ինձ սկսում է չար-
• չստել չարության արթնությունը:. 

— Հը՞, ինչ կասեք, բարեկամներ, Հայաս-
տանը դրախտավայր չէ՞... 

— Եկեք Հայաստանը գովենք որքան ցանկա-
նում եք, ասենք ւսմենալավ խոսքերը նրա հաս-
ցեին, սակայն ճիշտ չի լինի քարերի երկիրը դը-
րախտ կոչել: 

Վերստին մերժվեց մեր բազմաչարչար «հայ-
կական հարցը»: 

— Ի՞նչ ասեմ, բարեկամներ,— խոսում եմ 
ե ս , ֊ ամեն Ժողովուրդ գովում է իր չունեցածը, 
ցանկանում է՛ ՛իրականացած տեսնել իր երազան-
քը: Վրացին՝ իր լեզուն, հայը՝ հող հայրենին... 

Հասկացան: Եվ ամբողջ երեկոյի ընթացքում 
լուռ էին: Դժվար է ասել՝ նեղացել, թե ամաչում 
էին: Երանի՜ ամաչեին... 

7. Ակատս երգիծաբաններ 
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ՍՈԻՏԸ ԲՌՆՎԵՑ 

Լադո Սուլաբերիձեն լավ բանաստեղծ է: Նա 
Սևանին նվիրված բանաստեղծական շարք ունի, 
որը և նրա տաղանդի վկայությունն է, և մեր նը-
կատմամբ հարգանքի ու սիրո արտահւսյտությու֊ 
նը: Ծանոթացանք թումանյանսւկան օրերին՝ Ա-
լավերդում: Ես ու նա ապրում էինք հյուրանոցի 
նույն համարում: Երեկոյան գինարբուքից հետո 
(մի քիչ չավռսզանցնում եմ), մենք երկար խո-
սում էինք մեր Կողովուրդների բախտից ու ճա-
կատագրից, պատմական ճանապարհների նմա-
նությունից և այլն և այլն: Ես նրան ցանկացա 
հաճելի անակնկալ մատուցել և ասացի. 

— Դու գիտես, որ մենք գտնվում ենք հա-
յազգի^ Զաքարյան սպասալարների նստավայ-
րում... 

— Իսկ ալքե՞ր են Զաքարյան սպասալները,— 
անգիտացավ նա ի զարմանս ինձ: 

— Ինչպե՞ս թե,— ասացի,— մի՞թե քեզ 
հայտնի չեն Մխարգրծելի ները՝ Թամարւս թա-
գուհու սպարապետները՝ Զաքարե և Իվանե 
սպասալարները: Նրանց գործունեության մասին 
հիանալի տեղեկություն են տալիս ձեր «Քարթլիս 
ցխովրեբան» («վրւսստանի պատմություն») 
մատյանը և հայ մատենագիրները: 

— Ներիր ինձ, բարեկամ, սակայն նման 
փաստի ես «Քարթլիս ցխովրեբայում» չեմ կար-
դացել... 
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— Դու էլ ինձ ներիր, եթե ասեմ, կամ դու, 
իրոք, չես կարդացել այդ մատյանը կամ ես եմ 
հնար ել աշխարհին հայտնի այդ փաստը... 

Լադոն չպատասխանեց, ես էլ այլևս չխոսեցի 
այդ սասին: Ruijg զգում էի, որ նա ստում է, որ 
չկա որևէ գրագետ կամ կիսագրագետ վրացի, որ 
չիմանա վրաց մեծ թագուհու զորավար Զաքա-
րեին և նրա եղբորը՝ Իվանեին: Չգիտեմ ինչու, 
այդ պահին Լադոն նեղացած մարդու տեսք ու-
ներ, չեմ կասկածում, որ նման տեսք կունենա-
յի նաև ես: «Ինչպե՞ս բռնել սրա սուտը, ինչ-
պե՛՛ս...»,— մտմտում էի ես և հանկարծ լուսա-
վորվեց միտքս. 

— Իմիջի այլոց, մեր պատմության մեջ կա ւ*ի 
վարկած, թե՝ Զաքարյանները ծագումով քրդեր 
են...— հարցում չէր, ես խոսում էի հենց այնպես: 

Օեակցիան չուշացավ. 
— Ծիշտ է, շատ ճիշտ է, չեմո մեգոբարե (իմ 

բարեկամ), իհարկե, նրանք քրդեր են...— ասաց 
և արգելակեց խոսքը: Խայծը կլլեց: «Բռնվեցիր... 
Այո՛, բռնվեցիր, չեմո մեգոբարե»,- ֊ ասացի մըտ-
քումս և ապա բարձրաձայն. 

— Ուրեմն, միայն թե հայեր չլինեն... Բ֊ա 
եղավ, Լադո, ախր, դու ասացիր, որ բնավ չես 
լսել Զաքարյան ներ ի մասին, բայց նրանց ազգու-
թյունը փոխելուն պես ճանաչեցիր... 

Եվ լռեցի: Լուռ էր և նա: Հաջորդ օրը խո-
սում էինք, սակայն խռովածների նման, առանց 
իրար նսսեւու: Մեր հայացքներն ամաչում էին... 
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ԲԱՔՎԻ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ!» 
ՌԵՍՏՈՐԱՆՈԻՄ 

1961 թվականի աշունն է, ձմեռնամուտ: Հայ 
գրողների և արվեստագետների մեր խումբը վե-
րադառնում է Տւսշքենդից: Ուզբեկսւոանում հայ-
կական արվեստի ու գրականության տասնօրյակն 
ընթանում էր մեծ հաջողությամբ, խանղավաո 
մտերմությամբ հրաժեշտ տվինր միմյանց՝ հյու-
րընկալվողներս և հ յո ւր ր նկալողներ ը: Օդանավը 
պտույտ է կատարում Բաքվի երկնքում ե գնում 
վայրէջքի: Կարճատև կանգառից հետո կշարու-
նակենք թռիչքը դեպի Երևան: Բայց մեգ դիմա-
վորողներ կան: Ադրբեջանցի մեր գրչակիցները 
ջերմորեն հանդիպում են մեզ: Նրանք եկել են 
ալեզարդ, ինչպես իրենք են ասում, Ադրբեջանի 
ամենաինտերնացիոնալիստ բանաստեղծի, Սու-
լեյման Ռուստսւմի ղեկավարությամբ, փակել օ-
դանավակայանի ռեստորանը, սեղաններն ամ-
բողջ սպասքավորել, զարդարել խմիչքներով ու 
խորտիկներով և սպասում են հայ հյուրերին: 
Սկսվեց եղբայրական ճառերով և կենացներով 
համեմված մի խնջույք, որը տևեց երևի երեք-
չորս. ժամ, սկսվեց սիրով և վերջացավ կռվով ու 
աղմուկով: Ո՛չ, ո'չ? կռիվը մեզ հետ չէր, այլ... 
Բայց չշտապենք, պատմենք հերթով: 

Սեղանը պւսշտո նա պես թամադա չունի, թա-
մադան մեր հյուրընկալն էր, Սուլեյման Ռուստա-
մը, որ խիստ սրտառուչ ճառ է արտասանում հայ 
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և ադրբեջանցի Կողովուրդների դարավոր բարե-
կամության մասին, այնքան սրտառուչ ու հոգե-
ցունց, որ արցունքոտվում են աչքերը: Մեր պատ-
վիրակության ղեկավար էդուսւրդ Թոփչյանը Վը-
րույր Բալասանին ասում է, որ բաժակ բարձ-
րացնի ադրբեջանական ժողովրդի կենացը. 

— Հարգելի բարեկամներ,— ասում է նա,— 
ես բաժակ եմ բարձրացնում թուրք ժողովրդի և 
թուրքական գրականության կենացը... 

Ծափահարում են: Սակայն ծափերի մեջ ան-
գամ լսելի է դառնում ոչ հեռվում նստած էդ. 
Թուիչյանի տագնապալից ձայնը. 

֊ ֊ Այդ ինչ արիր, այ տղա, ի՛նչ թուրք, ի՜նչ 
բան... 

Պարույր Սևակի կողքին նստել է նրա մոս-
կ ով յան, Մ. Դորկու անվան գրականության ինս-
տիտուտի դասընկերը, որի անունը չեմ հիշում: 
Նա հասկանում է հայերեն ե առանց ձևականու-
թյան շրջվում դեպի էդուարդ Թոփչյանը.. 

— Միանգամայն ճիշտ է հռետորը, ընկեր. 
Թոփչյան, մենք թուրքեր ենք, իսկական արյունով 
ու պատմությամբ... 

Իսկ ծսւվւերը շարունակվում են: Տանտերերը 
հուզված են, շոյված, նրանց է վերադարձվում 
իրենց իսկական անունը: Մինչ այդ պահը ամեն 
ինչ ընթանում էր պատշաճության սահմաննե-
րում, խաղաղ m հանգիստ, փոխադարձ սիրալի-
րություններով: Սակայն Վրույր Բալսւսանր շարու-; 
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— Ես ցանկանում եմ, որ չմոռանանք այս հո-
ղի ամենամեծ բանաստեղծ Սամեղ Վուրղունին և 
այստեղ գտնվող նրա ամենանշանավոր, տաղան-
դավոր աշակերտներից մեկին... 

Նրա խոսքը կիսատ է մնում: Սուլեյման fhniu-
տամը չի համբերում. 

— Ո՞վ է մեզանից նրա աշակերտը... 
— Դուք եք, սիրելի Սուլեյման Ռուստամ, մեր 

տաղանդավոր, անկաշառ բարեկամ... 
— Ո՛չ, ո՛չ, ես նրա աշակերտը չեմ, ես նրա 

բարեկամը չեմ,— թնդում է զայրացած բանաս-
տեղծը, սայլս զայրույթով քաշում է սեղանի սըփ֊ 
ոոցը, շրջում նրա վրայի պարունակությունը,— 
ինչպես ես կարող եմ լինել այդ նացիոնալիստի, 
այդ ֆաշիստի աշակերտը: Նրա կենացը դուք 
խմելու իրավունք չունեք, նա ձեզ՝ հայերիդ ա՛-
տում էր, նա կխմեր ձեր արյունը, եթե այդ հը-
նարւսվորությունն ունենար... 

Ռուստամը դիվահարի, խելագարի տեսք ունի: 
Նրա վիճակը փոխանցվում է իր թուրք գործըն-
կերներին, որոնց մեջ, երեում է, մեծ թիվ են 
կազմում Սսւմեդ ւՎուրղունի երկրպագուները: 
Շրջվում են սեղանները, իմ կողքը նստած «եղ-
բայրները» կրճտացնում են ատամները, զրնգում 
են փշրված բաժակներն ու ափսեները: Մի խոս-
քով, սոդոմ-գոմոր: Փոխադարձ վիրավորանքներն 
ուղեկցվում են հայերի նկատմամբ ունեցած վե-
րաբերմունքով: Պարզվում է, որ մեր հյուրընկալ-
ները, որոնք գեղգեղում էին եղբայրական եր-
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դումներ, ոչ ավելի, ոչ պակւսս, մեր երդվյալ 
թշնամիներն են, որ, չգիտես ինչու, հյուրասիրե-
լու էին գալիս և, իրոք, լավ հյռւրասիրեցին, ա-
ոաջինը՝ խորտիկներով ու խմիչքներով, երկրոր-
դը՝ ճռճռան ճառերով և երրորդը՝ բացահսւյտված 
թշնամությամբ: 

Չ երկարացնենք, քաղցր խոսքերի հետ, օձի 
լեղի մատուցող ազրթուրքերի ց կտրվելով, մենք 
քայլում ենք դեպի օդանավը: Այս անգամ էլ տե-
ղի է ունենում մեկ ուրիշ, ավելի վտանգավոր 
երևույթ: Երևանի վրա օդանավը կորցնում է ղե-
կավարությունը, շասսիները չեն բացվում: Այդ 
մասին մենք ստույգ իմանում ենք հետո, երբ 
ինքնաթիռը կարողանում է ի վերջո վայրէջք կա-
տարել: Իսկ մինչ այդ օդում մենք հանկարծ 
հայտնվում ենք Արարատ լեռան հետևում, այ-
սինքն, ինչ որ սատանայական հնարքով անց-
նում ենք նրա հարավային մասը: Իսկ քիչ անց 
Սաղաթել Հարությունյանը, չգիտեմ տագնապով, 
թե հիացմունքով, բացականչում է. 

— Նայեցեք, ներքևում Վանա լիճն է... 
Իսկ ներքևում, իրոք, Վանա լիճն է: Սկզբում 

ոչ ոք չի հավատում: Ամբողջ Հայաստանը (նե-
րառյալ նաև Արևմտյանը) արևի տակ շողշողում 
է սպիտակ ձյան մեջ կոլոլված և նրա մեջ մուգ 
կապույտ լաջվարդ գույնով ծվաւմ է, այո, մեր 
Վանա ծովակը: Հետո լսվում է մի ծանր թխկոց, 
երևի բացվում են շասսիները և ինքնաթիռն 

10Ց 



ասես քսվելով .Արարատին, վայրէջք է կատա-
րում: 

Միայն օդանավակայանից դեպի ավտոմեքե-
նաները քայլելիս, Թոփչյանի կնոջ, տիկին Գո-
հարի ճիչը լսելով, տեղեկանում ենք նաև նրա 
արդեն ուշացած վախի պատճառի մասին: Պարզ-
վում է, որ օդանավի հրամանատարը մոտեցել է 
մեր պատվիրակության ղեկավարին և շնորհավո-
րել մեզ՝ փրկության համար, որը րւել է տիկին 
Գո հար ը ե վախի ց ճչացել... 

Երանի րպոր փորձությունները նման բարե-
հաջող վախճան ունենային և հայրենաբաղձ հա-
jfcPD գոնե վերևից, գոնե կարճ միջոցով տես-
նեին... էրգիրը... 

ԵՐԿftԻ ՕՐ ՄԱՄԵԴ ՌԱՀԻՄԻ ՀԵՏ 

1972 թվականին եկել էր Երևան և ցանկանում 
էր անպայման ւինել Հովհ. Թումանյանի ծնըն-
դւսվայրում, որի ստեղծագործությունների թարգ-
մանիչն էր ազրթուրքերեն: Իմանալով, որ նա 
Թումանյանի և Իսահակյանի թարգմանիչն է, 
մեղքս ինչ թաքցնեմ, հարգանքով լցվեցի նրա 
հանդեպ: Գրողների միության առաջին քար-
տուղար էդուարդ Թոփչյանի հարցին, թե կցան-
կանա՞յի ուղեկցել Մամեդ Ո֊ահիմին և տիկնոջը, 
ես առանց տատանվելու համաձայնվեցի: Գնա-
ցինք նախ Ալավերդի, ինչպես ասում են, մի գե-

ոեցիկ օր անցկացրինք այնտեղ և հաջորդ առա-
Րոտան ոգևորվեցինք Դսեղ, շրջանի քարտու-
ղարներից մեկի ուղեկցությամբ: Մեր հյուրը ոգե-
մորված էր, ամբողջ ճանապարհին արտասանում 
էր Հովհ. Թումանյանի և իր բանաստեղծություն-
ները, որ ես կարողանում էի թուրքերենի իմ 
վատ իմացությամբ՝ հասկանալ: Դսեղի կենտրո-
նում, տեսնելով Հովհ. Թումանյանի հուշարձանը, 
Ռահիմը թռավ պատվանդանին և սկսեց արտա-
սանել «Հին օրհնությունը»: Գյուղացիները ծա-
փահարում էին, իսկ նա արտասանում էր ու ար-
տասանում իր թարգմանությունները մեծ բանաս-
տեղծից: Հիանալի հանդիպում կայացավ միջնա-
կարգ դպրոցի դահլիճում, ուր ծաղիկներ ու նը-
վերներ, համեմված ջերմ խոսքերով, մատուցվե-
ցին Ռահի մին: Այնուհետև նստեցինք քեֆի ճոխ 
սեղանին և մտերմության և հանդիսավորության 
տաք մթնոլորտում շարունակեցինք մեր ուրա-
խությունը: Ահա այստեղ կատարվեց մի բան, որի 
էութտւնը ես դժվարանում եմ պարզաբանել: Կող-
քիս "նստած Օահիմը հանկարծ թեքվում է իմ 
կողմը և փսփսալով խոսում ականջիս. 

_ Յոլդաշ Մկրտիչ, իՏչո՞վ ես բացատրում 
լան փաստը, որ ռուս եղբայրները մեզանով ավե-
լի շատ են զբաղում, քան ձեզանով, հայերով... 

Սկզբում հարցի էությունը չհասավ ինձ: Հետո 
հանկարծ անդրադարձա, արթնացա, ի՛նչ էր ու-
anuTասել մեր ազրթուրք «եղբայրը»: Չդրեցի , 
որ նորից կրկնի հարցը: Կրկնեց: ^ 



— Մաալում (ուսուցիչ ֊- այդպես էին դիմում 
Մամեդ Ոոսհիմին), դուք ունեք տասնչորս զա-
վակ, որոնցից մի քանիսը ծնողասեր, նվիրված 
ա կանոնավոր որդիներ են, իսկ մի քանիսն էյ 
ավազակ, խուլիգան, գող ու մարդասպան են, 
դուք ումով ավելի շատ կզրաղվեիք... 

— Իհարկե, նրանցով, ովքեր գող են ու 
ավազակ, խուլիգան ու մարդասպան...— ասաց 
Դահիմը, հարցական նայելով ինձ: Ես, աոանց 
խնայելու իմ հյուրին, պատասխանեցի, 

— Նրանք էլ նույնն են անում իրենց անաոակ 
որդիների նկատմամբ... 

Լսեց: Հետո հասկացավ m բոնեց գլուխը. 
— Դու սպանեցի՛ր ինձ, սպանեցի՛ր... 
Եվ մինչ Երևան ոչ խոսեց, ոչ արտասանեց.,. 

ԵՂԵԳՆԱ2ՈՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ 

Հայաստանի խորհրդայնացման 40~ամ1ակի 
առիթով Գրողների միության ղեկավարությունը 
կազմել էր ստեղծսպործական բրիգադներ, որոնթ 
հանրապետության շրջաններում հանդիպում էին 
աշխատավորության հետ :Ահա այդպիսի մի խըմ-
բի ղեկավարն էի ես, որ 1960 թվականի ամռանը 
Եղեգնաձորում մի շարք հանդիպումներ ունեցավ, 
եղավ համարյա բոլոր գյուղերում, որ քիչ բան չի 
տափս գրողներին, հայրենի երկիրը իմանալու և 
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նրա ժողովրդի հոգսերն ու կյանքը ճանաչերո 
համար: 

Բայց իմ պատմությունը վերաբերում է Եղծգ֊ 
նաձոր գնալու ճանապարհին կատարված մի դեպ-
քի, որը ունեցավ փոքրիկ դրամատիզմի հետ, ոչ 
սոնքան կոմեդիկ վախճան: Դնում էինք ավտո-
բուսով, որի վարորդը գյումրեցի, բավական խոս-
քաշեն, խոշոր, նաև խոժոռ անձնավորության էր: 
Արենի գյուղից քիչ անցած Աըփա գետի աջ 
ափին երևացին առվույտի ծաղկած արտեր, ո-
րոնց տեսքը խիաո ոգևորեց գրականագետ մեր 
ընկերոջը Ն. Մ.-ին: Նա նստած էր վարորդի 
ետևի նստարանին, հետևապես նրա խոսք ու 
զրույցը ամենայն նրբերանգներով հասնում էր 
վարորդի լսելիքին: 

_ Ա > , տ ղ ա ն ե ր , ֊ ֊ իըեն հատուկ հումորով 
խոսեց Ն. ֊Ըւ— երանի մարդ էշ փ&եը և ճաշա-
կեր այդ առվույտը... 

Չէինք հասցրել մի կարգին ծիծաղել սիրելի 
մարդու այդ տարօրինակ ցանկության վրա, երբ 
սաստիկ մի ճռնչոցով արգելակվեց մեքենան և 
կանօ. առավ: Չմոռանամ ասել, որ Ն. Մ.-ի, 
ինչպես և մյուս տղաների կատարները 
տաք էին, օղին տաքացրել էր նրանց: Վարորդը 
շրջվեց, արհամարհանքով նայեց Ն.-ին. 

— Գոնե շլյապեդ ամնչե, իջիր, մաշինից իջիը, 
ես էշ տանել չեմ կրնա, Էդիկ ընձի համար մենձ 
անպատվություն է, իջի ՚Բ-
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— Մարդը կւստա1( է անում, դու ինչո՞ւ ես 
խաոնվում... 

- ֊ էշ դաոնալու ցանկութենը հանաքի բան >է 
ըսեք թոդ իջնի... r 

— Ընկեր վարորդ, մեքենայովդ զբաղվիր, իսկ 
սեր ընկերը տոմս է վերցրել մինչև Եղեգնաձոր, 
այս ամայի ձորում տարիքով մարդուն թողնել 
մենք չենք կարող... 

֊ ֊ ֊ Եթե չիջնի, ես շարժվողը չեմ, դուք լենի-
նւսկանցի ԴԱ Գևորգին չիդեք, խոսքս օրենքի 
ուժ ունի, լավ իմացեք... 

Ես ջղայնացա, հատել էր նաև տղաների համ-
բերությունը և իմ նշանով նրանք մոտեցան մե-
քենայի առաջամասին՝ Նանսեն Մի քլպել յա նը, 
է յուղվի գ Դուրյանը, հայրենադարձ ժոզեֆ (Վահ-
րամ) Հաճյանը: 

Դ ե դեորդ, թե Սատանա Դևորգ, չ ը ֊ 
Գիտեմ, եթե հենց հիմա մեքենան չշարժվի ոեպի 
'եղեգնաձոր, տեսնում ես, մենք վեց հոգի ենք, 
Քեզնից Բայազեթի քյուֆթա կսարքենք... 

Իմ տոնը խիստ էր, կատեգորիկ, մի խոսքով՝ 
կովի հրավեր. 1 

^ — Ամա՜ն,- հանկարծ ճչաց Ն-ի կողքին 
նստած տարիքով գեղջկուհին,- կոիվ են անե ֊ 
լու, էս տղերքը հարբած են... 

֊ ~ էդ խոսքը տղամարդու խոսք էր, գնա-
ցի նք... — ա ո ագ վերակառուցվեց վարորդը: Մե-
քենան շարժվեց... 
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Ամբողջ օրն անցկացրել էինք Գանձասարում: 
Տղաները մանքի մոտ, անտառափեշին խարույկ 
էին արել, համովացնում էին խորովածը, իսկ 
աղբ սոր Ի մոտ սառեցրել էին Գիշու գինին ու 
Արցախի հռչակավոր թթի օղին: Մինչև ուշ գի-
. ե ր նստած սուփրայի առջև ծանր ու թեթև էինք 
անում ա՛ս fiiui աշխարհի վիճակը, զմայլվում նը-
րա վիպական գեղեցկությամբ: Եվ երբ Կիայե! է|՝ 
գիժերը, մեր կացանք: էոանկա էր: ճանապարհը 
ժապամենի նման քանդվում ու բացվում էր մեր 
առջև: ճանապարհի մի կողմից ընկերակցում էր 
անտառը, մտա կողմից՝ Խաչեն գետը: Այնպիսի 
տիեօերական խաղաղություն էր, որ ձայները ւլա-
փռմ ՚Էին նոււնիսկ անծանոթ մանրամասներով: 
Անտառի խշշոցը սովորական էր, տնքոցը ան-
սովոր: Զորում խեղդվող գետի հառաչանքը ու 
զայրույթը սոմորական էին, դեպի երկինք նետ-
վող անեծքի ճիչը՝ տակավին անսովոր: ճանա-
պարհի վայրիվերումներն այնքան էին թռիչքաձև, 
որ լիսս ուսինը մերթ մեր գփւավերևում էր, մերթ 
ընկնում էր ձորը և քիչ էր մնում վթարի ենթարկ-
վեր մեքենւպի անիվների տակ: Անիրական գե-
ղեցկություն էր. '՛՝ 

— Այս ի՞նչ ձեռք է արարել այս աշխարհը-
. . — Աստծո... 

Իսկ Գանձասա՞րը... 

— Հայի, Աստվածն ու Հայը դաշնակցել են U 
այդ դաշնությունից ծնվել է Արցախը: ^ 



— Եղնիկի ձւսգը...—- Վարորդն էր: 
ճանապարհի մեջտեղն արձանացել էր եղնի-

կի ձագը ն մեքենայի լույսը արագորեն մոտենում 
էր նրան: Սակայն լույսը չէը վախեցնում նրան: 
Երևում էր, որ վախենալու ավելի մեծ պատճառ 
ուներ: 

— Կորցրել է մորը և վախենում է գայ լերից , ֊ ֊ 
բանաձևեց Համո Սահյանը: 

Մեքենան ընդհուպ մոտեցավ նրան: Բացեցի 
դռնակը և եղնիկի ձագն ուղղակի նետվեց մե-
քենայի մեջ և ընկավ գիրկս: Մնացածը մեր սիրո 
ցուցադրությունն էր եղնիկի նկատմամբ: Գրկում 
գգվում և համբուրում էինք ձագին: Մորթին՛ թրթը֊ 
ռում էր, դողդողում: Վախենում էր երևի: Զգում 
էի նրա սրտիկի հաճախացած զարկերը: Դնչիկը 
կաթնահոտ էր, ականջները՝ քպշած, մի խոսքով, 
եղնիկի ձագը լրացրեց արցախյան աշխարհի գե-
ղեցկությունը: Իսկ մինչ այդ մեզ հասան նաև 
մյուս մեքենաները: Բագրատ Ուլուբաբյանը մո-
տեցավ մեր մեքենային. 

֊ է դ ի՞նչ բանի եք... 
— Դու եղնիկի ձագին նայիր, Բագրա՛տ... 
— Եղնիկի ձա՞գ, միթե.., • 
Բագրատն անխոս զննում էր եղնիկի ձագին: 

Հետո շրջվեց մեր կողմը. 
— Ձեր եղնիկի ձագը, բարեկամներ, է9հ 

ձագ է... Cl 

'Բագրատն իրավացի էր... 
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Զապաև Մարկոսյանը կոմկուսի շրջկոմի ա-
ոաջին ք ա ր տ ո ւ ղ ա ր ն է: Կատակասեր է, ուր Չա-
պւսև Մարկոսյանն է, ծիծաղն ու ուրախությունը 
հևիհև հետամուտ են նրան: Այսինքն, ինքը հակ-
ված չէ զվարճախոսության, նա լրջագույն սի 
էսնձ է մինչև բերանը բանսղը: Ասելուն պես 
պաշտոնը ասես լքում է նրան, և մնում են խոսքն 
ու զրույցը ևպաշտոնաթող լրջությունը: Նա իջ-
նում Լ մեքենայից, մոտենում մի խումբ մարդ-
կանց, որ եկեղեցու պատի տակ կանգնած խո-
սում են, վիճում: Զապաևը քաղաքավարությամբ 
ո ղ ջ ո ւ ն ո ւ մ է նրանց իր մաքուր հայրերենով. 

- Բարև ձե, իմսւ՞լ եք, ախպեր տղերք... 

Հարգալից՛առնում են քարտուղարի բարևը. 
— Իմալ պիտի էղնինք, քարտուղար ջան, 

գիշեր չենք քներ, նկեր ենք Հայկոոպի խանութ, 
ոո մի շիշ արաղ առնենք, խմենք, որ աշխատե-
րս ում ունենանք, կասեն՝ մաշինեն ճամվփն է, 
կվախնանք շան տղան, Յախշիբեկը արաղը տեղ 
չհսւսցնի... . . . • 

Զապաև Մարկոսյանը շանթահարվում է. 
^ Իմալ կեղնի, տեղ չհասցնի, սիմբիիականկա-
նեմ, ՜կքշեմ Կոշի գաղութ: Այ տղա Սարիբե՚կ, գնա 
միլպետ Բ ա խ շ ի բ ե կ ի ն ըսա, որ ես հրամանի 
կարգով, հրամայում եմ՝ թող մատացիկլետը նըս-
տի ու քշա Սևան, Ցախշիբեկ շանորդուն ու ա-
րաղը բերման ենթարկա, որ կարողանամ էս 



ծանտր սրջւսնը լենինյան կերպով ղեկավարեմ... 
Քերանս չորցեր ա, ցամաք ընկած ձկւսն նման, 
աղա Վռւսմբեկ, ծոցդ ուոած ա, միջինն ի՛՛նչ ա... 

— Տնական, սաըթ արաղ ա, ընկեր Չասյաև, 
խմելը վտանգավոր ա, խմողը թե էսօր չմեոնի, 
էգուց մեոնելը կա m կա... 

— Տո', շանորդի, թույնը ծոցդ դրեր ման կու-
գաս, որ մարդ սսյանես, հլա դու խմա, խմա, 
տենամ թե չես մեոնի, ես էլ բերանս թրջեմ... 
Թե չէ չոր բերանով իմսղ պրոպագանդ էնեմ... 
Փչացնեմ մարքսիզմ-լենինիզմը, որ սրջվեն ու 
ինձ էլ ւիչացնեն... Դործս մարդու գործ չէ, շան 
գործ է, աոավուո-իրիկուն հաչելով ման էկ, ման 
էկ, ոչ արաղ,, ոչ կւսյնակ, չէ' Հայկոոպը պիտի 
քանդեմ և նորից սարքեմ, որ գոնե խմիչքն ան-
պակաս լինի ու սրջանս տնտեսական պլաննե-
րը կատարելու ստիմուլն ունենա... 

— Ապրի արեդ, ընկեր Մարկոսյան, որ կա-
սեի, թե՝ Մարկոսյանի ղեկւայարությամբ, էդ ի՞նչ 
էր Էդ անտերի անունը, հա կոմունիզմին կխաս-
նենք, չէիք հավտա, հիմա պարզ է, որ կոմունիզ-
մ՛ն՝ րո ղեկավարությամբն էդ շոֆերը Յսւխշի-
բեկն էս ա, հա՛, տեղ կհասցնի... 

— Այ տղա, Վարդիբեկ, խելքդ ավերիս արա-
ղին ու հակա բաներ կխոսես, կոմունիզմը բե-
րելը. Ցախշիբեկի. բանը չէ, ուժը չի պատի, էն 
աշխարհով ենք բերելու... 
, •.. — Ախպեր, մեոնի մ քե,ուր արաղ, էնտեղ էլ 

կոմունիզմ... . ,,, v 

ա 
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Քննարկվում է Դեղարքունիքի շրջանի հար-
Լ . 1952 թվականն է: Շրջկոմի հաշվետուփը 

րջվում է աոաջին քարտուղարի՝ ՁապաԱ Մար-
կոսյանի դեմ: Ելույթ ունեցողները խստորեն քըն-
Լդատում են նրան, աշխատանքները չկագմա֊ 

I կերպելու, շրջանի կուսակցական կազմակերպու-
I թյունը գլխավորելու նրա անկարողությունը ե, 

հվերջո, հարբեցողության հակվածությանը, n-
րոնց պատճառով շրջանը կանգնէղ է կոտրած 

I տաշտակի աոջե: ^ տ կ ո մ ի աոաջին ք ա ր ա -
1ղար Գրիգոր Հարությունյանը զայրացած հւսրց 

I է տաւիս Չապաև Մարկոսյանին. 
I - Պատմիր քո հարբեցողության, քո արարք-
I ների մասին, թող բոլորը լսեն... 
I Լ տ ո , իմսղ պատմեմ, մեոնիմ քե, ԴրիԳ^ 
I Արտեմիչ ջան, էդ խ ^ Ա գիաես ինչո ւ համար 
I է, որպես ղեղ կխմեմ, էնքան խմա, որ հարբե-
I օոո դարձա, մրեն էլա, ընկա մրջուրը... Մեղա-

Տ եմ, ընկեր Գրիգոր 
I եմ պատժի ինձի, դաստիարակի ինձի, բայց 
I գործից մի խանա, ինձի կւսրդարացնեմ... 
I Գ ասացի գ^ծից , այսւ-apfi, pn *արբե-
I ցողությունիցխոսիբ,1»նչո՞ւ ես խմում... 

I _ է ռ էի ասում: Ինձի, որ աոաջքաշման հա-
I մար կանչեցին Կենտկոմ, ես հայկինոյի պահես-I ւապետ կազատեի ե « * ս * հ ի վ ա ն դ ո վ ա-

ճեի, սիր ա ս Կցավար: Կվախնայի, պլանիս ս * 

8. Ակամա-



դը բարձր Էր, կնիկս ըսավ, Զսւպաև, քու m մեը 
ժամանակը եկեը է, համաձայնվի, թե էնտեղ 
սիըտղ ցավա, այ մաըդ, աըաղի, կայնակի նման 
դեղեր կան, կխմես ցավը կանցնի, կերթա... Հ ա ֊ 
մաձայնվա, գացի սրջսւն: Հիմի ձեզի չըսեմ, ում 
ըսեմ, մե ստւսքան ւսըաղը, ոը կխմեմ, ցաւխէծ 
սիըտս տուկ-տուկ կզսւրկա, կաշխսւտա: Երկ-
ըոըղ ստաքւսն աըաղը, ոը կխմեմ, ոնց ոը սիըտ 
չունենամ, տո', ոը եըըոըդը կքաշեմ գլխիս ձե 
չըսեմ, ում ըսեմ, ո՛չ սիըտ ունեմ, ո՛չ խելք... 
Սաղը օղին հափ ֊ լ ա փ կանե... 

Շրջկոմի քարտուղար Զսւպաև Մարկոսյանը 
մտնում Է շըջկոմի աշխատակից-հրւսհանգիչ 
Աղիըեկի աշխատասենյակը. 

— Ադիբեկ, ի նչա" կանես... 
— Պըայեկտ եմ գըում, ընկեը Մաըկոսյան... 
— Դրա՜ գըա', ախշատա', ախշատանք կապ-

վին մաըղ ա ղաըձըե...— Սրամտում Է Չապաևը: 
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Առանձնասենյակ մտնելուն պես, իմ հետեից 
ներս մտավ երևի հիսունին մոտ մի անձնավո-
րություն: Եկսս[ ու անխոս նստեց իմ ղիմաց: 

— Զեզ մոտ եմ եկել,—ասաց: 
— Էսում եմ ձեզ,— ասացի պատրաստակամ: 
— Անմիջապես ասեմ, ինչո՞ւ... Բանաստեղ-

ծություն եմ բերել տպագրելու... ճիշտն ասած, 
ես բւսնաստեղծոէթյուն սկսել եմ գրել միայն վեր-
ջերս, մւսս նագիտո ւթյամբ հաշվապահ եմ: Սա-
կայն մի քանի ամիս աոաջ ավտովթարից կէ?1 
տըրվեց ձախ կոնքս և ձեռքս: Այդ դեռ ոչինչ.... 
Հաշվապահի գործը հեշտ չէ... Պարզվեց, որ մո-
ռացկոտ եմ դարձել: Դուրս եկա աշխատանքից 
և թմշւեկւսվարվեցի: ՚ Թոշակով տուն, ընտանիք 
չես պահի: Հասկացա, որ., աղանց լրացուցիչ մի-
ջոց ների յոլա գնալ չի լի նի:•'.-. Եւ[ ււկսեցի որոնել 
հեշտ աշխատանք:, Եվ գտսգ; բանսւստեղծությու-
նը: Հեշտ և հաճելի աշխատանք է: 

— Այո",— ծոր տվի ես,— հեշտ և եկամտա-
բեր: Հաշվապահի համար, որ խաղում է հազա-
րավոր^ ւփլիոնավոր ռուբլիների հետ, բանաս-
տեղծություն հորինելը մի բաժակ ջուր խմելու 
պես բան է... 

Ուշադիր նայում էր ինձ: Մտածեցի, որ հեգ-
նանքը տեղ կհասնի: Բայց ոչ, նման բան տեղի 
չունեցավ: Ընդհակառակը. 

— Ուրախ եմ, որ դուք էլ նույն կարծիքին 
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եք... Մանավանդ, որ բանաստեղծությունը վար-
ձատրվում է տողով: Ինչքան երկար է բանաս-
տեղծությունը, այնքան շատ է տողավճաըը... 

— Միանգամայն ճիշտ է,— ասացի,— գուցե 
ձեը բանաստեղծություններից մի բան կընթեր֊ 
ցեք... 

— Խնդրեմ,— ասաց և ծոցագրպանից հանեց 
ձեոագիրը,— իմ կարծիքով լավ է ստացվել 
«Զանգվի ձորը» բանաստեղծությունը... 

Այն Զանգվի ձորն է, ուր հանդիպակաց, 
Ժայռերը խորունկ, նոթերը կիտած... 

Ու հոսեց Հովհ. Թումանյսւնի «Լոոեցի Սսւ-
քոն» պոեմի էոովւս ձորի ողջ նկարագրությունն 
ւսոանց ստորակետի փոփոխության: 

— Դուք, որ հյուսում էիք այդ բանաստեղծու-
թյունը, գլխի չընկա՞ք, որ կրկնում եք Թուման-
յանին... 

Զարմացած նայեց ինձ. 
— Բայց նա գրել է էոովա ձորի մասին, իմը՝ 

Զանգվի ձորի մասին է... 
— Իսկապես որ,— խոսեցի ես,—ես խաո-

նեցի ձորերը: Մենք ձորերի մասին բանաստեղ-
ծություններ չենք տպագրի, որովհետև նոր ենք 
տպարգել Դւտւնո ձորի մասին մեկ ուրիշ բա-
նաստեղծություն... Ես հիմա կվարձատրեմ բա-
նաստեղծության համար, բայց, միաժամանակ, 
խնդրում եմ այլևս ձորերով չզբաղվել... 

Հետո կանչեցի հաշվապահին. 
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— Խնդրում եմ այս ընկերոջը որպես սկսնակ 
բանաստեղծի, օգնության դուրս գրել հիսուն 
ռուբլի... 

Զրուցակցիս դեմքը մթնդեց. 
— Ընդամենը հիսուն ռուբլի", ախր իմ «Զան-

գըվի ձորը» բանաստեղծությունն ավելին արժե և 
երկար է նաե... 

ԼՂ ՈԻՐԻՇ ԽՈԻԼԻԳԱՆ ՉԳՏԱ՞Ր 

Աղ. Նալբւսնդյան: Զարմանալի ազնիվ ու 
միամիտ անձնավորություն է: Այս հատկանիշնե-
րը գրված են նրա դեմքին ու կեցվածքում: Մեծ 
ճանապարհ անցած գիտնական է ու մարդ: Ծը-
նունդով Կար սի ց է, Թիֆլիսի Ներսիպան դպրո-
ցի շրջանավարտներից է: Աշխարհագրական 
գիտությունների թեկնածու, էօաչ. Աբովյանի ան-
վան մանկավարժական իստիտուտի ամբիոնի 
վարիչ: Ակտիվ քաղաքացի է: Չի կարող տա-
նել վատ մարդկանց, հակահասարակական ա ֊ 
րարքներ և միջամտում է հաճախ ընկնելով ան-
հարմար վիճակների մեջ: Եվ պատճառը նրա. 
ակտիվ ռեակցիան է չարագործի, կարգազանցի 
նկատմամբ և արարքը դրսևորելու միամիտ, 
մի տեսակ ամաչկոտ, վարանոտ կեցվածքը, որը 
կարգազանցների կողմից արժանանում է . ֊ էս 
հարիֆն ո՞վ է... գնահատականին: 

Ինքն է պատմում. 
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— Գնում էի ինստիտուտ, ճանապարհին, փո-
ղոցի մայթին, միլիցիոները բռնել էր մի երիտա-
սարդի և ամենաանպատշաճ ձևով անպատվում 
և հայհոյում էր նրան: Այո, եթե երիտասարդը 
կարգազանց էր, ապա միլիցիոները թույլ էր 
տալիս խուլիգանական արարք, որն անհան-
դուրժելի էր: Մոտեցա. 

— Ինչպես չեք ամաչում, ընկեր միլիցիոներ, 
ժողովրդի մեջ թույլ եք տալիս հակահասարա-
կական, խուլիգանական արարք: Վերջ տվեք 
անմիջապես հայհոյանքներին... 

Միլիցիոները շրջվեց երիտասարդի կողմը. 
— Դու գ ն ա , — ա ս ա ց ի ս կ էս հարիֆի ճա-

շը հիմա կեփեմ... 
Եվ ձեռքը գլխարկի շքոցին տանելով, արտա-

սանեց. 
— Քաղաքացի, ծառայության պահին ինձ՝ 

խորհրդային օրենքի պահապանիս, խուլիգան ան-
վանելու և կոպիտ միջամտության պատճառով 
հանցագործի փախուստին նպաստելու համար 
քեզ բերման եմ ենթարկում... 

— Ո՞ւր պետք է գնանք,—ասացի,—որ ես 
ստախոսիդ դիմակն էլ պատռեմ: 

— Քաղմաս,— հրամայեց,— անցիր առաջ... 
Գնացինք: ճանապարհին զգուշացրի, ոբ 

քաղմասում ես երկար մնալ չեմ կարող որովհե-
տև կուշանամ դասից: — Քեզ արգելվում է խոսել: Քաղմասում 



մինչև կողերդ չհաշվեն, դու դսաի գնալ չես 
կարող... 

Պարզվեց, որ միլպետն ու տեղակալը տեղում 
չեն: Սպասեցինք մեկ ժամ, երկու... Դասերից, 
իհարկե, ուշացա, իմ խնդրանքները բանի տեղ 
չանցան: Վերջապես միլպետը ներս մտավ: 

— Հը, ինչ կա, Անտւսշյան,— դիմեց միլիցիո-
ներին: 

Սա թոավ տեղից և սկսեց զեկուցել. 
— Հնգեր պետ, այս ընկերոջ խուլիգանության 

պատճառով...— Եվ հոսեց թուքումուրը: Միլպե-
տը կտրեց նրան: 

— Լսիր, այ տղա,— հանդիմանեց ժրաջան 
օրենքի պաշտպանին, անթարթ նայելով ինձ,— 
էլ խուլիգան չգտար, գնացիր էս հայվանին 
բերի՞ր... 

1ՍՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԵՏԱԽՈՒՅԶԻ 
ԴԵՐք|ԻՄ 

Ամասիայի շրջանից ավտոբուսով գալիս էի 
Լենինական, և երբ ավտոբուսը հասել էր քաղա-
քի ծայրամասին, պոլիգոններին, մեր մեքենան 
անցագրային պոստի մոտ, ճիշտ կլինի ասել ու-
ղեկալի մոտ, կանգ առավ վւաստթղթերի ստուգ-
ման համար: Մինչև 60-ական թվականների ըս-
կիզբը Լենինական սահմանամերձ քաղաքը կա-
րելի էր մտնել միայն անցագրերով: Ես նստած 
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է հ Վ ա ր ո ր դ ի հ ե տ և ի ն ս տ ա ր ա ն ի ն , ե ր բ ս ա հ մ ա * 

նաաահը պահանջեց իմ փաստաթուղթը, ես 
ա պ ա վ ի Կ ե ն տ կ ո մ ի աշխատողի ի մ վկայակա-

ն ը Ս ա հ մ ա ն ա պ ա հ ը նայեց փաստաթուղթը. 
<<իՅնղրեմ ընկեր»— ասաց հարգանքով վհօա-
դարձնելով վ կ ա յ ա կ ա ն ը : Երևում է , ո ը « ն 

հո աո9ևի հայելում տեսեւ էբ այս ամենը, նրա 
ք ո ր * , երևակայությունը ինձնից վերստեղ֊ 
SUVհետախույզի մի տիպ, որը... Սակայն այդ 

մ ա է ք ^ կ ա ն Գ առավ ! 
թոշի սաղի մոտ: Երբ ես փորձեցի *շ<Ոդ, վա 

^ « պ ե ր ս , * ^ ^ ^ 

^ ^ Մ ^ ^ ^ ը ա ն ո ց մի քաԱ է, ոչինչ, H1*-

իջնի, ղուրբանդ հլԱիմ, ես գիտեմ ղուն, 
վով ես, քեզի կհասցվեմ հյուրանոց 

տ ե է ն չ ա ր ա ծ , ե ն թ ա ր կ վ ե ց ի վ ա ^ ր դ ի թ ա խ ա ն -

ձ ա ն ք ի ն , հ ա վ ա տ ա լ ո վ , ո ր ն ա ե ր և ի Գ ^ ե ի մ ո վ 

լինելս և հարգանքի սովորական ^ ^ ա ս ս ւ ն ք 
Լ Լ մ Հ Կ Կ Կենտկոմի աշխատակցիս- Հասասք 

տուցոա Հ . ^ V ' ն լ ա ն գ առավ ոչ թե 
հյուրանոց, բայց մեքենան կա Գ ^ 
մուտքի աոջև, ա Ա ոեստորանի դոանը. u * 
կանգնեցնելուն պես, վարորդը 1*ոավ, գուոը ? 
ցե ց իմ ւսոջև. 
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7 ՝ ™ ն ե մ . . . - Մինչ ես իջնում 
ԷԻ նա բոնեց իմ թ և ը , - ք ե զ ն ե ն մի խնդիրքըJ 
ւոնիմ, մենձ ախպեը, արի մտնենք ռեստորան, 
մե թասըմ րւսխի խմենք, մե երկու խոսք խո-
սինք, որ մենք էլ պարծենալու րան ունենանք, 

իմանանք մենձ մար դո ց հետ խզու ենք թըը-

— Բայց, սիրելի վարորդ, նախ ես մեծ մարդ 
չեմ, այլ շատ սովորական... 

Վարորդը կտրեց խոսքս. 
— Դիտես, թե չիտեմ վով ես, ծո դու էն 

մարդն ես, որ պագրանիչնիկը թեթևըմ փաստա-
թաղթդ տեսավ թե չէ, զարմանքեն աչքերը 
ճակատը թոան, որ ոտքերն իրար զ ա ո կ ե ց m 

պատվի առավ, ծո՛, դու էն մարդն ես, որ Ամա֊ 
՝Փայի պադրան զաստավեն կուքաս, ղուրբան 
Քեզի... Շատ կխնդրեմ տաս րոպե ընկերություն 
անես հետս... 

Կամաց գլխի էի ընկնում, որ իմ համեստ ան ֊ 
ձըն այս մարդու աչքին արտակարգ անձնավո-
րության լուսապսակով է երեում ե մտածեցի ա-
r-ագ վերջ տալ խոսակցությանը, մի կերպ ճո-
Ո^պրել «Զինառի» ճաշարանը, հագեց նեյ քաՈցլ< 
ե ապա հանգստանալ: 

_ ~ Դ ^ տ ե ս Ի ն * Կա, նախ ես հոգնած եմ, շատ 
հոգնած, երկրորդը՝ խմել չեմ կարող, որովհետև 
իրավունք չունեմ, և երրորդը՝ իրավունք էլ ունե֊ 

՚ թաղ չի տա խմիչք առնեւ 
բերանս... 1 
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— Կհասկնամ, կհասկնամ, որ բերզած ես՛ 
կ հասկ նամ, որ իրավունք չանիս խմելու, էդ էւ 
կհասկնամ, բայց սրտիդ հիվանդ էղներսն չեմ 
հավատա: էդպես դժվար գործի մարդը քարաոող֊ 
ջություն կունենա. . . 

֊ Դ ե հ , լավ,-- ասացի,— տեսնում եմ, դու 
ամեն բան հասկանում ես, ուրեմն ընդունիր շնոր-
հակալությունս և ցտեսությունս... 

— Ղուրբան քեզի, ես կհավատամ, որ մենք 
երար պիտի պատահեինք, սարը սարին չի հան-
դիպի, Բայց մարդը՝ մարդուն հանդիպի կր, Ցտե-
սություն, ցավըդ տանիմ... 

Վարորդը, որի անունը այդպես էլ չիմացա, 
մարգարեացավ, որովհետև մի ժամ չանցած 
կրկին հանդիպեցինք, այս անգամ «Զինառի» 
ճաշարանում: Նստել ճաշում էի, երբ մատուցո-
ղուհին մեծ սկուտեղով քյւսբաբ մատուցեց,^ մեջ-
տեղը կոնյակի շիշը: W հարցին, թե՝ ո վ է 
պատիվ անողը, մատուցողուհին պատասխանեց. 

- Հյուրասիրողը չցանկացավ տալ իր ա-
(հսնր: „ . , 

Նստել ճաշում եմ, փորձում եմ մի կերպ 
կռահել, թե ով է հյուրասիրողը, չեմ կարողա-
նում: Քաղաքում բանաստեղծ ընկերներ ունեմ 
Քաշիկ Դրիգորյանը, Շմավոն Թորոպանը և 
ասն, գուցե նրանք են ուղարկել, բայց ճաշարա-
նում նրանք չեն երևում: Դուցե մեր խմբի տղա-
ները, նույնպես չեն երևում, չկան: Հետո վերո-
հիշյալները իրենց հյուրասիրությունը ինչո ւ 



տ ի թաքցնեն, խորհրդավոր դարձնեն: Մյոա 
վարկածն այն էր, որ մաաուցողուհին խաոնել է 
որ հյուրասիրվողն ուրիշ է ; Մ ի խ ւ ա ք } ւ փ խ կ պ ե Ա 

ասում են, ճաշակ եց ի այդ բարիքի մի մասը (ու-
ղարկվածը կբավեր մի քանի հոգու) Ա ք ա յ լ ե ց ի 

դեպի ելքը: Դոսւն աջ ե ահյակ կողերում 
խնամքով վարագուրված խցիկներ կային, անց-

" ւ ա հ Ի ն ե տ է քաշվում դրանցից մեկի վա-
րագույրը Ա ես տեսնում եմ վարորդին իր ընկեր, 
սերի հետ' ոտքի վրա. 

֊ ~ Այ էս ընկերոջ մասին է, որ Կխոսեմ կր-
պարծենամ... 

Տղաների ձեռքերին լիքը բաժակներ կան: Մի 
բաժակ կոնյակ պարզապես խցկում են մատնե-
րիս մեջ. 

֊ -Կենացդ, մենձ ախպեր, մենք կոլեկտիվ 
կերպով մատաղ ենք քոլ ջանիդ... 
^ - Շնորհակալ եմ, տղաներ, շատ շնորհակալ, 
սԱ է ս Բա^ակը ուզում եմ խմՒգ ձեզ հետ (ուրիշ 
հնար չկա), բայց կարծում եմ դուք կներեք ե 
?*ույլ կտաք գնալու... 

֊ ֊ Թ ո ւ յ լ կտտանք, ախպեր ջան, բայց լավ 
կեղներ, եթե ղուն, որ մեր էրգրեն կոպաս մե եր-
կու խոսքով ըսեիր, թե էնտեղ ինչ կա-
չկա: Մեզի էնպես կթվա, թե չոր քարերն անգամ 
էնտեղ մեր կւսրոտեն կուլան... 

- ֊ Հ ա ՛ , տղաներ, ես զգում եմ, որ իմաստ 
չունի արդեն ժխտելը, որ նրանք արդեն իրենց 
համար օրինականացրել են իմ հետախույզ փ ֊ 

{ 1 ե լ լ Ն „ չգիտես քարերը կուլային, թե չէ, բայց 
որ աշխարհի հայությունը էըգրի կարոտով կու-
լա, այդ մեկը գիտեմ... 

Վա՚հ հոգուդ մեռնի մ, ծո մենձ ախպորս 
բեբնեն լաս մեռոն կթափվի, ծո, ես կուզեմ կուշ-

ւոըմ լաց էղնիլ... 
՚ Ես խմում եմ կոնյակը մինչև մրուր: 
__ Ուխա՛յ, անո՛ւշ,— ձւպնակցեցին:— Սե 

բւսնըմ է[ ըսա, էնտեղ զարկիլ-զաբԿՎԻ1 
չեղավ... 

_ ձենդ կտրե, էն մարդը իըավանք չա-
նի, էդ իրավունքեն դուրս է, իմա ցար... 

— Տղաներ, ես պիտի գնամ,-խոսքիս ծան-
րություն ու լրջություն եմ տափս ես: Աըդեն 
կարծես հավատում եմ հետախույզ լ ի ն ե լ ս հան-
գամանքի ն , - միայն ձեզնից խնդրում եմ հան-
կարծ ինձ ուղեկցելու փորձ չանեք կամ այնպիսո 
բան, որ ուշադրության գրավի, եղավ... — Գնա, քու գալուդ էլ մւստաղ էղնինք, գնա-
յուղ է լ -
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Դյումրվա փոստի հեռախոսակայանն է: 
քսոսակցության սպասողները միայն կանայք են, 
որ անխոս նստած սպասում են իրենց հերթին: 
Հեռախոսային խցիկները, բացի մեկից, բորտը 
դատարկ են, մեկում՝ միջին տարիքի մի կին 
փորձում է իր կոկորդի զորությունը և այնպիսի 
բղավոց-ճղավոց է գցել, որ մարդիկ խլանում են: 

— Արթիկ, աղջի, Արթիկն է: Աղջի, գետինը 
մտած, Արթի՞կն է... Հա, մե Հոռոմ կանչե, ըսելս 
էդ է՝ Հոռոմ կանչե... Աղջի, ժաժ֊մաժ արի, ընչի 
ես մեռե... Չես մեռե, ավելի լավ է, որ չես մեռե, 
Հոռոմ կանչե... էդ ինչ նեժնի ես, որ ես Լենինսւ-
կան կխոսի մ, դու Արթիկին մեջ կխլանաս... Վայ, 
հոգիս կերար, Հոռոմ կանչե... 

Այդ պահին ներս է մտնում մի գեղեցիկ երի-
տասարդ: Արհամարհանքով, մի տեսակ վերևից 
նայում է սպասող կանանց, լսում է կոկորդ 
պատռող կնոջը, ասրս մոտենում է ինձ: Թեթև 
խմած է. 

— Բարև, ախպեր ջան... 
— Բարև... 
— Կերևա, որ էստեղացի չես... 
— Չէ՛, էստեղացի չեմ... 
— էդպես էլ գիտեի... էս կնիկներուն կ ը ֊ 

տեսնիս, որ պատի տակ հավկթի պես շարված 
են, էդոնց էդպես խեղճ չիմանաս... էդոնք էլ-
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r*p բուդկեն մանին էդ կնկա պես պիտի կ ա տ . 
ղին ու լրբանան... 

Ասաց ու գնաց: Իսկ խցիկը պայթում էր 
կնոջ ծղրտոցից. 

— Արթիկ, Արթիկ, աղջի, Հոռոմ կանչե... 

ԴՈԻ-R «ԱՆԱՉՈԻՄ ԵՔ 
ՄԱՅՈՐ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻՆ 

Առանց անցագրի Լենինականի կայարան ոչ 
կարող ես մտնել, ոչ էլ դուրս գալ: Հերթապահ 
սահմանապահը քեզ կտանի պարետատուն, 
կընկնես գլխացավանքի մեջ: Իսկ ես ուսանող 
եմ Ա տարեկան մի քանի անգամ Լենինակսւնով 
գնում եմ Զավախք: Միշտ չէ, որ հաջողվում է 
հեշտությամբ անցագիր հանել: Այս անգամ ամ-
ոան արձակուրդներին գնում ենք տուն, երեք 
հոգի ենք երկու աղջիկ և ես: Այս անիծված աղ-
ջիկներն էլ թարսի նման շատ սիրունիկ են, 
ինչպես մեզ մոտ են ասում՝ աչք բըո-« 
հող, այնպես որ պատահականությունից 
խուսափելու համար, հարկավոր է աչք 
պահել նրանց վրա: Ես հագած եմ զինվորական 
համազգեստ, իհարկե աոանց ուսադիրների, 
վիրավոր ձեռքս տակավին վիրակապի մեջ է: Իմ 
այս վիճակն ինքնին համազոր է անցագրի, իսկ 
աղջիկներն անցագիր չունեն: Գնացքից իջանք 
ե շարժվեցինք դեպի ելշ: Աղջիկներին սահմա-
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նապահներն անմիջապես չանթեցին Ա տարան 
պարետատուն: Ես հետևեցի նրանց: Պարետա-
տանը բավական թվով բերման ենթարկվածներ 
կային, որոնք հսկողության ներքո սպասում էին 
պարետի ժամանելուն: Վերջապես եկավ պարե-
տը: Շքանշաններով և մեդալներով զարդարված 
կրծքով, ոչ թե ատրճանակը, այլ մաուզերը կող-
քից կախ, որ կրողի կարճ հասակի պատճառով 
քիչ էր մնում քսվեր գետնին: Եկավ, նստեց գը-
րսւսեղանի առջև: Առանց ժամանակ կորցնելու 
ես ւԽտեցա նրան, ներկայացա և խնդրեցի, որ 
իմ բարեկամուհիներին մի քիչ շուտ հարցաքըն-
նի, որպեսզի չուշանանք Զավախք մեկնող ավ-
տոբուսից: Ծակող հայացքով նայում էր ինձ, իսկ 
երբ տեսավ մեր աղջիկներին, ասես փոխեցին 
այդ կարճահասակ մարդուն: Բարձրացավ տե-
ղից, դուրս ցցեց շքանշաններով զարդարված 
կուրծքը և սկսեց նեղ սենյակում քայւել ետու-
սւոաջ, աչքելով աղջիկներին: Հետո կանգնելով 
իմ առջև. 

— Երիտասարդ, դուք ճանաչում եք մայոր 
Մնացականյանի ն... 

— Ոչ, ընկեր մայոր, չեմ ճանաչում... 
— Չեղա՜վ,— ծոր տվեց նա,—ինչպե՛ս թե 

չեք ճանաչում... 
՚ — Նա մեր գործի հետ կապ ունի"... 

— Ա ն մ ի ջ ա կ ա ն , ն ր ա ն ի ց է կ ա խ վ ա ծ ձեր խ ը ն -

դ ի ր ք ի կ ա տ ա ր ո ւ մ ը . . . Ես գլխի էի ընկել, որ մայոր Մ ն ա ց ա կ ա ն յ ա ն ն 
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ինքն է, երևի քաջակորով զինվորական, մարտե-
րում աչքի ընկած անձնավորություն, բայց 
ներքին մի ձայն հուշում էր ինձ, որ ես ինձ անգետի 
տեղ ղնեմ ե մի քիչ նրա հոգու հետ խաղամ: 
Իսկ մայորի հայացքը հալվում էր մեր աղջիկնե-
րի վրա, որոնց աոջե շորորում էր զարդարված 
սիրամարգի նման: 

Դուք պարտավոր եք ճանաչել մայոր Մնա-
ցականյանին... 

— Ինչո՞ւ... 
— Պարտավո՛ր եք... 
— էսեք ընկեր մայոր, մենք ուշանում ենք, 

եկեք վերջ տանք կոմեդիային... 
— Եթե քաջ ռազմիկին ճանաչելը համարում 

եք կոմեդիա, ուրեմն, ո՛չ դուք, ո՛չ ձեր ընկերու-
հիներ ն այստեղի ց դո ւր ս չեք գա. 

— Իսկ մայոր Մնացականյանը ճանաչում է 
ինձ՝ քաջ ռազմիկ, լեյտենանտ Սարգսյանին... 

Մայորը կարկամեց, բայց չնահանջեց. 
— Իսկ ձեր մասին գրքերում գրվա՞ծ է... 
— Այո,— ստեցի ես: 
— Այդ դեպքում ծանոթանանք՝ մայոր Մնա-

ցականյւսն... 
— Սկզբից կասեիք,— խոսեցի ես և թոթվեցի 

նրա ձեռքը: 
— Մինչև ժամը տասը, պահանջում եմ ազա-

տել սահմանային քաղաք Լենինակսւնը... 

ISO 

Պատահեց այնպես, որ մեկ-եբկու ամսից 
հետո իմ ընկերոջ, իրավաբանական ֆակուլտե-
տի ուսանող Հովիկ Զոլսւխյանի հետ նորից ան-
ցանք Լենինականի կայարանով: Ես անցա պոս-
տից: Հովիկին, որին պատմել էի այս պատմու-
թյունը տարան մայորի մոտ՝ պարետատուն: Նը~ 
րա հետ նաև երեք ռուս կանանց: Ի զարմանս և 
հուրախություն ինձ, հինգ-տաս րոպե չանցած 
Հովիկը դուրս եկավ պարետատնից: Պատմեց ե-
ղելությունը, իսկ սցենարը նույնն է եղել. 

— Երիտասարդ, դուք ճանաչո՞ւմ եք մայոր 
Մնացականյանի ն... 

— Այո,—ճանաչում եմ, ասել է Հովիկը,— 
նա ֆաշիզմին հաղթող հերոսներից է... 

— Ապրե՛ս,— ասել է մայորը,— դու ազատ 
ես... 

... Երկար ժամանակ մերոնք, մինչև պարետի 
փոխվելը անցագրի կարիք չունեին: Անցագիրը 
մայոր Մնացականյանի հերոսության ճանաչու-
մը ն էր... 

ա 



ԼԱՎՕԻԹՅԱՆ ՎԱՐՋԸ 

— Փրկիր ինձ խայտառակվելուց,— «Մոսկ-
վա» հյուրանոցի իմ համարը մտնելով, հևալու! 
խոսում է Ա. Պ.-ը, չես կարող պատկերացնել, 
թե ինչ վիճակի մեջ եմ: Նորսայսակ աղջիկս ու 
ւիեսսւս, որ դուրս են եկել ամուսնական ճանա-
պարհորդության, հիմա իմ համարում են: Եվ 
պատկերացրու, Նատաշւսն, նա, իմ յարը, նույն-
պես եկել է... Ամոթից չգիտեմ ինչ անել, փրկիր 
ինձ, արի Նւստաշայի սիրեկանի դերը վերցրու 
քեզ վրա, այլապես... 

— Լ ա վ , ֊ ասացի ու վեր կացա: 
Իմանալով կնոջ նաև հայրանունը, համար-

ձակ մտա Ա . ֊ ի հյուրանոցի համարը, թեթև 
բարևելով, մոտեցա Նատաշային. 

— Նսւտաշա, թանկագինս, դուք իմ և ընկե-
րոջս համարները խաոնել եք... Գնանք ինձ 
մոտ,— նախօրոք այս համարը զբաղեցնող իմ 
ընկերոջից ներողություն խնդրելով... 

Նատաշա կոչեցյալ գեղեցիկ կինն անխոս 
բարձրացավ և մտավ իմ թևը: Քայլեցինք դեպի 
դուոը: Նատաշան հասկացել էր ամեն բան: 
Երբ դուրս էինք գալիս սենյակից, լսվեց նորա-
հարսի, ընկերոջս աղջկա բարձրաձայն խոսքը. 

— Զզվում եմ մեր հայ տղամարդկանցից: Ոտ-
քերը Մոսկվա դնելուն պես, անմիջապես ելնում 
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են կանանց որսի, ընկնում պատահական, շրջա-
զգեստի ետևից, թքում ընտանեկան սրբություն-
ների վրա, թյո՛ւ... •• ••• 

Լավ պրծա: Լավ էր երեսիս չթքեց: 

ԽԱՇԻՑ ՀԵՏՈ 

Հենրիկ Թումանյանի տանը հավաքվել են 
Հովհ. Շիրազը, Համո Սահյանը, Արամ Արմանը,. 
բարեկամներ ու ծանոթներ: ճաշւսկեցինք խաշը, 
Հովհ. Օիրսւզի սրախոսությունները և արդեն 
կեսօր էր, երբ լքեցինք հյուրընկալներին: Համո 
Սահյանը, Արամ Արմանը և ես որոշեցինք մըտ-
նել Սի լվա Կսւպուտիկյանի բնակարանը: Խոսե-
ցինք դեսից-դենից, պոեզիայից, հայոց հարցից 
և ես, որ նստել էի, (իհարկե, տիրոջ թույլտվու-
թյամբ), Սի լվայի մահճակալին, խաշի քնաբեր 
ազդեցության տակ, քնել էի անխռով ու հան-
գիստ, առանց իմանալու, որ մեր տանեցիներն 
անհանգստացած զանգահարել էին Հենրիկ Թու-
մանյանին, հարցրել, թե որտեղ կարող եմ լինել 
և ստանալով պատասխանը կինս զանգահարել է 
Սի,լվային: Կոմեդիան սկսվել է այստեղից. 

— Տիկին Սիլվա, Մկրտչի կինն է, Ելենան* 
Մկրտիչը ձեզ մո՞տ է... 

— Իհարկե, էս է կողքիս պառկած է անկող-
նում...—Ես չգիտեմ ի*նչ է զգացել կինս, լսելով 
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ծովային, որ ամուսինը պառկած է Սի լվայի կող-
քին և այդ լուրը լսում է ոչ թե երրորդի կողմից, 
այլ հենց Սիլվայի բերանից: Բայց Սիլվան զգա-
1ով իր սխալը, անմիջապես վարձում է ուղղել. 

— Ավելի լավ է, Ելենսւ, Համոն թող ասի... 

ՊՐՈՎՈԿԱՏՈՐԸ 

1976-ի ամռանն էր: Արցախը փոքր ինչ ու-
շացումով նշում էր Սերո Խւսնզադյանի ծննդյան 
60-ամյակը: Մարզկոմի առաջին քարտուղար 
Բորիս կեորկովն այս հոբելյանով ստցախյան 
հայ մտավորականությանը, ջարդելու և ոմանց 
Արցախից հալածելու համար իր «մեղքը քավե-
|ու» անհաջող վարձեր էր անում: Սակայն այս 
հարցում խորանալը մեզ հեռու կտանի: Մեր 
խոսքը ոչ այն է զավեշտական, ոչ այն է դրամա-
տիկ մի երևույթի մասին է, որ փայլուն ձևով է 
ցուցադրում Արցախի այն Ժամանակվա քաղա-
քական և բռնապետական իրավիճակը: 

Հոբելյանական հանդիսավոր երեկոյից հետո, 
մարզային ամառանոցում, այսպես կոչված դա-
չայում, տեղի ունեցավ բանկետ-խնջույք, որը 
տևեց մինչև գիշերվա ժամը 2-ը: Հյուրերը (Բաք-
վից, Երևանից), տանտերերը ցրվեցին բարձր 
տրամադրությամբ, քիչ չէին հարբածները, որոնց 
թվում էր նաև մեր հոբելյարը, որ հյուրերի հե-
ռանալուց հետո գլուխը սեղանին խռմփացնում 
1Ց4 

էր: Սեղանի շուրջը քնած Սերոն էր, արթուն՝ 
Նաիրին՝ Սերոյի որդին, իսկ Սերոյի կինը՝ Ժ՝են-
յան ներս ու դուրս էր անում, որ ամուսնուն 
տանի ննջարան քնելու: Թեյում էինք, երբ հան-
կարծ ներս մտավ անծանոթ մեկը, որին չէինք 
տեսել հոբելյանական երեկոյին, ոչ էլ խնջույքին: 
Շատ զարմացա անծանոթի հայտնվելով, որով-
հետև գիտեի, որ Կևորկովի «ռեզիդենցիան» 
առանց նրա թույլտվության ո՛չ հավքն իր թևով, 
ո՛չ օձն իր պորտով մուտք չեն կարող գործել: 
Անծանոթի ձիու նմանություն ունեցող դեմքը 
շարժվեց, ցուցադրելով ժանգոտ նոսր ատամնա-
շարը. 

— Բարև, հայ գրողներին... 
— Բարև,— առանք բւսրևր: 
— Ոնց եք ձեր ցավը տանեմ,— չարչարվում 

էր հարբած երևալ անծանոթը: Երևի չկասկա-
ծելով, որ դիմացը նստողները խմած, բայց հար֊ 
բած չեն: 

— Լավ ենք,—ասացի, —բայց այս ուշ ժա-
մին դուք ինչ գործ ունեք այստեղ... 

— Մոտիկում եմ ապրում,—խոսեց շվւոթված 
աչք հածելով չորս կողմը: Իմ հարցը ակնհայտո-
րեն վախեցրել էր նրան,— ասի՝ գնամ մեր գրող-
ներին տեսնեմ: Ախր, ձեր ցավը տանեմ, գիտեմ, 
որ էստեղ ձեզ լավ չեք զգում... Շների հետ ինչ 
քեֆ, ինչ ուրախություն... 

— Շներն ովքե՞ր են,—այս անգամ զգաստա-
ցանք մենք: 185 



— Թարքերը, էլ ո՞վ...— Պատասխանեց ան-
վար ւսն: ՝:•' 

•—Թուրքերը մեր եղբայրներն են,—ասա-
ցինք,—ինչո՞ւ եք հայհոյում մեր բարեկամնե-
րին... 

Պատասխանը երևի անսսյասելի էր ե անծա-
նոթը բացվեց. 

— Չեք նեղանա, եթե ասեմ, ես թքել եմ ձեր 
եղբայրների վրա, ես նրանց մերը... 

-—Լսի՛ր,— ասացի,— ճիշտն ասա, ո՛՛վ ես 
ղու, ինչո՞ւ ես եկել այստեղ, ի՞նչն է քո կես գի-
շերային այցելության նպատակը: Եվ հետո վերջ 
տուր հայհոյանքներիդ, փակ սյահիր քո բե-
րանը... 

Նաիրին ձեոքը երկարել էր գինու ղատարկ 
շշին: Աերոն մոլտում էր, ուզում էր արթնանալ: 
Անծանոթը կծկվել էր ոզնու նման: 

— Դնւս', գնա՛,— ասացի,—գնա, քեզ ուղար-
կողին ասա, որ բոնվել ես հանցանքի մեջ, որ 
բացահայտված U շատ վատ պրովոկատոր ես... 

— Մկրտիչ հոպար, ես ղրան կսպանեմ,— 
Նաիրին շիշը պտտեցնում էր անծանոթի գըլ-
խավերեում: 

— Սպասիր, Նաիրի, շիշը դիր ներքև, շիշը 
կսպանի այս սրիկային... Այ, մենք հիմա սրան 
այնպես կջարդենք, որ եկած ճանապարհը մո-
ոանա... 

Սերոն արթնացավ. 
— Հով է, հինչ կա... Ասեք թող թեյ բերեն... 
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— Ո՞ւր կորավ սրիկան,— գոոաց Նաիրին m 

թոավ տեղից; 
— Արա՛գ, արա՛գ,— ասացի,- չթողնենք 

փախչի.՛. 

Վազեցինք: Դուրս թոանք, շենքը շրջապա-
տող այգին լո ՚ յ ւ էր: Երեքով լայնքով ու երկայն-
քով չափչփեցինք այգին, զննեցինք յուրաքանչ-
յուր թուփ m ծաո, բայց ասես գետնի տակն էր 
անցել անծանոթը: Մոտեցանք այգու մուտքը 
հսկող միլիցիոներին. - Մ ե կ ը դուրս եկավ շենքից, ուր գնաց 

չ տ ե ս ա ք . ՛ . ^ ^ տեսել,—ասաց միլիցիոնե-

Ոչ ներս մտնող, ոչ դուրս եկող... 

Փախավ: 

* * * 

Օրեր անց լսում էի այս պատմությունը գրող-
ների միության բարում: Եվ պ ա տ մ ո ղ ը Սերոն էր: 

— Համա թե տուր տվինք սրիկային: Մկրւոի-
չ Ը դրան որ չտվեց... Լոշը փոհց, էնտեղից մեր 
Ա ր ի ն չոքեց բկին: Սե երկու հատ էլ ես 
ցրի, համա չուզեցի, որ էդ պփկան սատկեր, 
բաց թողի, գնաց... Հըաշք գործ էր: 

Երբ մենակ մնացինք. 
- Ս ե ը ո , - ա ս ա ց ի , - ա խ ր , էգ սբ^այիս իս-
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1փ ձեոք էլ չտվինք, պե՞տք էր սուտ m ճիշտ 
խաոնել իրար... 

— Պետք էր, շատ էր պետք,— ասաց,— թող 
իմանան մենք ովքեր ենք, ում հետ գործ 
ունեն... 

ՀԱՆԳԻՊՈԻՄ (ՒԱՄԱՑՈԻՅՑԻ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆՈԻՄ 

Սերո 1սանզսւդյանին U ինձ հրավիրել են 
ժամացույցի գործարան: Նախ պիտի որոշենք ով 
է աոաջինը ելույթ ունենալու: Սերոն նայեց ինձ. 

— Դու ելույթ ունեցիր սկզբից,— ասացի նը-
րան, գլխի ընկնելով, թե ինչ է ուզում: 

— Ոիշտ ես ասում,— ուրախացավ նա,— ես 
կխոսեմ աոաջինը, թե ժամանակ մնաց կխոսես 
նաև դու... 

Երեկոն անցավ բավական հետաքրքիր: Եթե 
չեմ սխալվում 83 կամ 84 թվականը պիտի լի-
ներ: Սերո !սանզադյանը նամակ էր գրել Լ. Ի. 
Թրեժնեևին. Ղարաբաղի հայության անտանելի 
վիճակի մասին, խնդրել էր գլխավոր քարտուղա-
րին լուծել Ղարաբւսղը իսկական տիրոջը վերա-
դարձնելու հարցը: Նամակն ինչ որ սատանայա-
կան ճանապարհով ընկել էր արտասահման, 
նախ, հայ մամուլի գյուտն էր դարձել և այնու-
հետև, տպագրվել էր- «Նյու Տորք թայմս» ամե-
րիկյան թերթում, բավական աղմուկ հանելով 
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Արևմուտքում: Եվ բնավ էլ զարմանալի չէր, որ 
ունկնդիրները հարցեր տեղացին հենց այդ թե-
մայով. 

— Ընկեր Խսւնզադյան, արտասահմանում 
տպագրվող այդ հոդվածի համար ձեզ պատաս-
խանատվո ւթյա ն չե նթարկ ե ցի՛՛ն... 

Սերոն երևի սպասում էր նման հարցի: Նրա 
սրտովն էր այդ հարցը: Կարող էր ծավալվել 
ցանկացածի պես, չխորշելով ցանկացածը իրա-
կանի ձևով ներկայացնելուց: 

— Փորձեցին, բայց րան դուրս չեկավ,— և 
ձեռքը մեկնեց իմ կողմը,— ախպերս (այսինքն՝ 
ես) չթողեց... 

Այդ պահին, թեև դահլիճում շոգ չէր, ես 
քրտնեցի: Ստում էր, անաստված ձևով ստում էր 
Սերոն: Ես գրողների միությունում զբաղեցնում էի 
վարչության քարտուղարի և կուսբյուրոյի քարտու-
ղարի պաշտոնները: Սերոյի ասելով ես կարողացել 
էի նրան փրկել իշխանությունների պրեսինգից: Դա 
ասելուց հետո «վերակառուցեց, ճշտեց» իր ելույ-
թը: Ինձ ներկայացնելով որպես իր փրկարարը, 
նա երևի մտածեց, որ գերագնահատել է իմ հա-
մեստ հնարավորությունները և շարունակեց. 

— Մեկ էլ իմ հին, լավ բարեկամ Ալեքսեյ 
Կոսիգինը ինձնով զբաղվող որոշ ղեկավար 
մարդկանց ասել էր. չլինեմ, չիմանամ, որ այդ 
տղի (՛այսինքն՝ իմ) խաթրին դիպչեք, նա Վոլ-
խով գետի համար կռվողների մեջ ամենաքաջն 

140 

էր պատերազմի ժամանակ, ձեռք չտաք նրան, 

հա , ^ 
Բռնկվում են ծափահարություններ: Ծս ասա-

չում եմ ստի այս չափից: Ցանկանում եմ վեր-
կենալ և ասել, թե՝ ա՛յ մարդիկ, Սերոյի ասածը 
հալած յուղի տեղ միք դնի, Սերոն կատակ է 
անում: Ցանկանում եմ ասել, որ Սերոյի նամակը 
քննարկման չի արժանացել և ես էլ առիթ 
ունեցել պաշտպանելու, փրկելու նրան: Այնպես, 
որ թաց ու չորը մի խառնեք իրար... ^ 

Երեկոն ավարտվեց: ճանապարհին ես կըս ֊ 
մըթեցի Սերոյի ինքնասիրությունը. 

— Սերո, ստելուց չե՞ս ամաչում... 
Չեմ ստում, իմացիր, ստեղծագործում 

ե մ . . . - Ե վ նորից, — թ™\ Իմանան, թե ովքեր ենք 

մենք... 

«1»ԱԼ ՏԵՂ ԵՔ ԼԱՑ ԵՂԵԼ 

Առավոտյան արթնանում եմ հե 
ընդմեջ հրամայող զրնգոցից: Վերցնում եմ ըև 

^ ե մ , Սերոն Է: Շալվարդ ոտներդ գցիր 

m դոզա եկ... 
— Ինչո՞ւ.. • , , 
— Շալվարդ ոտներդ գցիր m դուրս եկ... 

երևում Է խմած Է: 
i - Ախր, իՏ^ւ Դամ> ա 



— Շալվարդ ոտներդ գցիր ու դուրս եկ, 
հրես, Հրաչիկն էլ կողքիս կանգնած:— Իսկ ըն-
կալուչում լսվում են Հրաչյայի ներկայւսթյունը 
հաստատող խռպոտ ձայներ, մռլտոց և այլն: 

— Որտե՞ղ եք,— հարցնում եմ, որովհետև 
հասկանում եմ, որ միևնույն է, անհնար է օձիքս 
ազատելը, պիտի գնամ.,. 

— Ձեր շենքի առջև, տաքսաֆոնի խցիկի 
մոտ, շալվարդ ոտներդ գցիր ու դուրս եկ... 

Իսկապես, իմ ընկերները կանգնած են հե-
ռախոսային խցիկների առջև, լուլ են, խմած, 
կանգնած են կռվող ցուլերի նման ճակատներով 
իրար հենված, այդ ձևով են պահում իրար, որ 
չընկնեն... 

— Դե, գնացինք,— ինձ տեսնելով ասում է 
Սերոն, և մենք երեքով բարձրանում ենք ժամա-
ցույցի գործարան տանող վերելքը, այժմյան Ա-
մերիկյսւն համալսարանի տարածքով և կանգ 
առնում նորատունկ պուրակի ծառերից մեկի 
տակ, ուր փոսի մեջ մի շիշ օղի և ուտելիք է 
դրված: 

, -— Այստեղ է,— ասում է Սերոն ու բացում 
օղու շիշը: 

— Ի՞նչ տեղ է, —հարցնում եմ: 
— Աղասի Խանջյսւնի գերեզմանն է,— ասում 

է Սերոն, իսկ Հրաչյան, անկարող զսպելու իրեն, 
պարզապես պոռթկում է, լալիս է բարձրաձայն, 
գովում է հանգուցյալին: 

— Խմենք, խմենք, մեծ մարդու, մեծ զոհի ո-
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ղ^մաթաալ-արցանբների միշԿՏ 

ւ ի ն ե լ լ ե մ Կ ա ր ո ղ , խ մ ա ծ M տ ր ա մ ա դ ր վ ա ծ չ ե մ . 

Սեւան հասկանում է ին&. 
_1սմիր, սիրտդ թեթևացրու, ասում է նա, 

թեփ բաժակով օղին գփփն ^ ո փ 
Ես էւ եմ ցանկանում ւաց փնել ե նայն րա 

« օղ^ն Ա ւ մ եմ գլուխս: ^ վ ա ծ Հ ա -
հլսրամ մարդ U թ ե * ի մ ա կ ո վ օդի, U M t o » 
լսես օղին խփում է գւխիա էակ լացն ասես < Հ 
պանս դրած լինի, է ր ա ն ո ւ մ U ր ո ն ո ւ i t 
եոոդս U ես լալիս եմ, այնպիսի վայնասուԱ 
բար&րացնում) որ խմած րնկերներս անգամ գար-
Լ Լ մ ե ն ա ր տ ա ս վ ե լ ո ւ իմ եոանդի վրա-

- Ք ե \ ՝ ՝ ն չ Ա Տ " ա ^ մ խ ո տ ում է 
հանգստացիր,- Սերոս արդ ՚ Ա 
ինձ, իսկ Հրաչյան հանգուցյալի և իր մեշ Ամա 

ն " ^ ն մ ա ն տ Ա գանգրահեր է եղել, մեոնեմ 

Ի ւ > ե Լ աահին Սերոն ինչ-որ անհանգստության 
o J X T ույց տալիս: Դ ա դ ա ր ե է է արաաս-

եղել^ սս^են ծառի տակ ե թաղված, էնտեղ 

պիտի լայինք... 
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ՓՈՐՁԱՆՔ 

— Մարդ չէս,—օղու հոտը փչելով դեմքիս 
խոսում է ընկերս,— ինչո՞ւ չես գնում քո հայրե-
նակցի շիր մին մի կուշտ լաց լինես... 

— Ո՞ւմ նկատի ունես,— ասում եմ նրան: 
-—Գեմիրճյանին, էլ ում... Արժե, որ հիմա 

գնանք ու մի բաժակ օղիով թրջենք նրա շիրիմը 
և արտասունքով էլ մեր աչքերը... 

— Լսիր,—ընդհատում եմ նրան,—ինչու պի ֊ 
տ Ի լաց լինեմ նրա շիրմին, էն էլ ուշացումով: 
Մարդն ապրեց համարյա 80 տարի, ապրեց 
փառքի ու սիրո պայմաններում, ես լաց լինելու 
պատճառ չեմ գտնում... Հետո արդեն գիշեր է, 
ժամը 11-ը, մռայլ բան է ւսյդ ժամին հանգստա-
րան այցելելը... 

— Ուրեմն, մարդ չես,— նորից իրենն է կըրկ-
նում իմ ընկերը: 

Վերջը համոզում է ինձ և հրում դեպի ծառա-
յողական ավտոմեքենայի կողմը: 

— Վարդգես, քշիր Թոխմախ... 
Քայլում ենք գերեզմանատան միջով: Ամայի 

լռության մեջ, մեր քայլերը դղրդոցով թակում են 
ասֆալտը և պայթեցնում լռությունն ու երկար 
արձագանքում: Լուսնկա է: Գերեզմանաքարերի 
և խաչքարերի ստվերները լեզու հանած ասես 
հետևում են մեզ: Գիշերը, այն էլ լուսնկա, գե-
րեզմանատունը դարձնում է ահավոր, դժվար է 
հիմա հավատալ, որ ոչ այնքան հեռվում եռում 
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է միլիոնանոց քաղաքը: Ես իմ ընկերոջ չափ 
խմած չեմ և այս գերեզմանոցն ինձ թվում Լ 
մահվան տրիումֆը, մեռելային լռությունը՝ ան-
սահման ոլ հավերժական: Չենք խոսում, ունկըն-
դիր մեր պայթուցիկ քայլերին ընթանում ենք դե-
պի պանթեոն: Սակայն փորձանքը դեռ մեր աո-
ջևում է: Մենք չգիտենք, որ վերջերս էսՄԿԿ 
Կենտկոմի պլենումում Բերիայի քննադատությու-
նը, որն Աղասի խւսնջյանին գնդակահարել է իր 
ձեռքով՝ Թիֆլիսում, վրացի որոշ ազգայնամոլ-
ների դրդել է հակահայկական գործողություննե-
րի և այդ թափթփուկներից մեկը եկել է Երևան 
և ատրճանակի կրակոցներով փչացրել իյլսնջյանի 
գերեզմանին կանգնեցված կիսանդրին: Հետագա 
պրովոկացիաներից խուսափելու և հուշարձանը 
կարգավորելու համար, այստեղ նշանակված է 
զինված հսկողություն, որի մասին մենք անտեղ-
յակ ենք և քայլում ենք ստույգ դեպի մահ: Պան-
թեոն ոտք դնելուն պես, հանկարծ, ասես մեր 
ոտքերի տակից լսվում է հրամանը. 

— Կանգնիր, ո՞վ է եկողը...- ֊- և լսվում է փա-
կաղակի չրխկոցը: Մեխվում ենք: Իսկ հրամանի 
արձագանքը թափառում է գերեզմանոցում և 
գնալով ահագնանում: 

— Լսի՛ր, այդ ո՞վ էր, — փաթաթվում է ինձ 
ընկերս,— ես վախենում եմ... 

— Ես էլ եմ ւխվսենում,— կպչում եմ ես էլ նրան: 
Վայրկյան չանցած գիշերն ու լռությունը մե-

կեն պայթում են ավտոմատ զենքի կրակոցներից 
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և լուսածիր գնդակների պարսը մեր վերևում 
սուրում է դեպի երկինք: 

— Փախչենք,— ձայնում ենք իրար և փախ-
չում ոչ թե եկած ճանապարհով, այլ գերեզման-
ների միջով: Հալածված չորքոտանու նման 
փախչում ենք՝ բախվելով շիրմաքարերին, ընկնե-
լով և բարձրանալով: Մետաղյա պսակները քըր-
քըրում են մեր տաբատների փողքերը, ոտքերը: 
Կրակոցը երկու անգամ կրկնվում է ու մարում: 

Հոգնած, քրտնած և ավելի շատ վախեցած, 
դուրս ենք նետվում գերեզմանոցից: Դուսնը որ-
սորդական հրացանը ծնկներին նստել է պահա-
կը. 

— Ձեր վրա էր կրակը՜մ... 
- ֊ Հ ա ՛ , ինչո՞ւ չզգոլշացրեցիր, այ մարդ... 

Սպանում էր, ա՜խր... 
— Իզո՜ւր եք վախել, սալդաթը վախից էր կը-

րակըմ, մեոելներից վախըմ է, կրւսկըմ է, որ չվա-
խենա... 

— Այ մարդ, ինչ նշանակություն ունի՝ վախից 
է կրակում, թե քաջությունից... 

Մեր վարորդը՝ Վւսրդգեսն ավելի շատ էր 
վախեցել, քան մենք. 

—Կարծեցի արդեն ձեոքից գնացել եք, եթե 
քիչ էլ ուշանայիք, գնալու էի միլիցիայի վարչու-
թյուն...—Եվ միացրեց մոտորը: 
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ՊՕԵՏ՚ն ՈԻ «ԹԱԳԱՎՈՐԸ» 

Ինձ ընդունում էին Հայաստանի կոմկուսի 
կենտկոմի մամուլի և հրատարակչության սեկ-
տորում աշխատանքի: Բյուրոն պետք է հաստա-
տեր: Կենտկոմի համապատասխան գծով քար-
տուղարը զեկուցեց, և իմ առավելությունները 
թվարկելիս իմիջի այլոց նշեց նաև իմ հակումը 
բանաստեղծական խոսքի նկատմամբ: Կենտկո-
մի աոաջին քարտուղար Գրիգոր Հարությունյա-
նը լսելով այդ մասին, անմիջապես շրջվեց իմ 
կողմը. 

— Ընկեր Սար գս յան, չլինի՞ բանաստեղծ 
եք... 

Մեկը իմ հետևից հուշեց. 
— Ասա՝ ոչ, բանաստեղծ չես.,. Չի սիրում 

բանաստեղծների ն: 
Ես չցանակացա ստել, քանի որ հանրապե-

տության մամուլում արդեն երևացել էին իմ մի 
քանի բանաստեղծությունները և պատասխա-
նեցի. 

— Այո՛,— ւսասցի,— երբեմն գրում եմ... 
— CMOTpHte, TOBOpHm CapKHCHH,— շարու-

նակեց աոաջին քարտուղարը ռուսերենով,— 
HOSTS annapax UK CHHUIKOM cepcanoe 

wecTo... 
Եվ ծիծաղեց; ֊Ծիծաղեցին նաև մյուսները: 

147 



Իսկ ես տխրեցի: Աշխարհի ամենսւաստվածւպին 
մասնագիտությունը ստորադասվել Է՜Ր կենտկո-
մին, կատարվել էր սրբապղծության նման մի 
բան... 

Ս.ՍՔԱՆԱԶ ԿԱՐԱՊԵՏ8ԱՆԻ 
ԿՈՆՅԱԿԸ 

Հայրենական պատերանմի ծանր օրերին ըն-
կերս դժվարին մի սխրանք էր կատարել՝ չան-
թել էր ֆաշիստական սպային բլինդաժից, տա-
րել գնդի շտաբ ե, վաատորեն՝ «լեզուն» հանդի-
սավորությամբ հանձնել տանկային գնդի հրա-
մանատար , այն ժամանակ դեոևս գնդապետ, 
Ասքանազ Կարապետյանին: Գնդի հրամանա-
տարը գրկել ու համբուրել էր հերոսացած մար-
տիկին, հետո բացել գրասեղանի դարակներից 
մեկը ե սեղանին դրել հայկական մի քանի շիշ 
կոնյակ. «Նման քաջագործության համար, սեր-
ժա՛նտ, քեզ հայկական կոնյակ է վայել: Խմի՛ր, 
կարոտած կլինես...»: Սերժանտն իհարկե խմել է, 
շնորհակալություն հայտնել և կոնյակի շշերից 
մեկը սահեցնելով շինելի գրպանը սուսուփուս 
դուրս եկել շտաբից: 

Ինքն է պատմում. «Սիրելի Մկրտիչ,— ասում 
է,— կարոտից գողացա, հավատա, կարոտից: 
Մեր արևի համն ու հոտն ուներ: Կամքս թուլա-
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ցել էր՝ չդիմացա և կոնյակը սահեցրի գրպանս: 
Գալիս եմ զորամաս, մեկ էլ հրամանատարի 
«Վիլիսը» ճանապարհս կտրեց: «Բռնվեցիր, 
անամոթ, խայտառակ եղար...»,— ասացի մըտ-
քումս և, ճարս ի՛նչ, կանգ առա: Մեքենան 
կանգնեց, գնդապետի համհարզն իջավ մեքենա-
յից, ձեռքին մի ծանր ծրար, մեջն էլ մի բոքոն 
հաց և ամերիկյան երկու տուփ պահածո: «էս 
ի՞նչ է»,— հարցրի շվարած: «Գնդապետը հրա-
մայեց հանձնել ձեզ, ասաց՝ «Սերժանտն շտա-
պելուց զակուսկան մոռացել է...» էսպես եղավ 
բանը»: 

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐՅԱՆԻ 
ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԵՐԸ 

60-ական թվականների կեսերին Թուրքիա ու-
ղևորվող 1սՍՀՄ մինիստրների խորհրդի նախա-
գահ Ալեքսեյ Կոսիգինը կանգ առավ Երևանում: 
Կարճ հանգիււտը բարձրաստիճան հյուրը ցսւն-
կացավ հատկացնել Մարտիրոս Սարյանի պատ-
կերասրահը դիտելուն: Այստեղ նրան ընդունեց 
մեծ նկարիչը, որը հյուրին պատվիրանի ձևով 
երկու առաջարկություն արեց. 

— Մեծարգո ընկեր Կոսիգին, ես հարգում եմ 
Լենի նին,—-ասաց ն ա , ն ր ա անունով կոչեցեք 
Ռուսաստանի որ քաղաքն ուզում եք, թեկուզ 
Մոսկվան, սակայն պատմական, մանավանդ 
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բարոյական ճշմարտությունը պահանջում է, որ 
Լենինգրադը անվանվի Սանկտ Պետերբուրգ... 
Վերականգնվի արդարությունը... 

Հետո նկարիչը «յուրին նվիրեց իր «Արարատ» 
յուղանկարը. 

Լկեքսեյ ՆիկպաԱիչ, մեր Արա-
րատին, նայեցեք և, եթե կհավանեք ձեռք բ ե ֊ 
րեք օրիգինալը, ահա իմ խնդիրքը: 
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Սարգպսւն Մկրտիչ Դիվինի 

ԱԿԱՄԱ ԵՐԳԻԾԱԲԱՆՆԵՐ 

(Երգիծական մանրապատումներ) 

CapKHCHH MKpTHq .HHBHHOBHI 
lOMOPHCTbl IIOHEBOJIE 
(Ha apMHHCKOM H3blKe) 

էսմրագիր՝ 0՝- Ստրգպան 
Նկարիչ՝ Դ . Յա, Յտրալյան 
Տեքս. խմբագիր՝ Ա. Մ, 

Հանձնված է շարվածքի՝ 5.04.93 թ. : Ստորագրված է 
տպագրության՝ 28.04.94 թ. : Ֆորմատ՝ ? 0 X 9 0 V 3 2 : Տաոա-
տեսակ՝ «Նորք», թուղթ JSI& 2: Տպաքանակ՝ 10.000: Գինը՝ 
պայմանագրային: Պատեր՝ M 651: 
«Դիր գրոց» հրատարակչություն. Երևան-19, Պռոշյան 1/27: 
Հ Հ կատա{արությանն աոընթեր հրատարակչական գործե-
րի վարչության Արտաշասփ շրջանային տպարան, Մս ;-
Տուշյան 7 
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