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Բազմաշնորհ գրականագետ էր Սուրենը, Հայաստանի
Գիտությունների ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի
ավագ գիտաշխատող, ՀԽՍՀ պետական մրցանակի դափ-
նեկիր: Նա հեղինակել էր երկու տասնյակից ավելի մենա-
գրություն և շուրջ 300 գիտական հոդված: Հատկապես մեծ
արձագանքէինգտելՂևոնդԱլիշանիստեղծագործականժա-
ռանգությանը, նրա հայրենասիրական պոեզիային նվիրված
Շտիկյանիբարձրարժեքաշխատությունները:Սուրենըկազմել
էր«Հայնորգրականությանժամանակագրություն(1801-1875
թթ.)»մեծարժեքեռահատորաշխատությունը,Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.Վազ-
գենԱԱմենայնՀայոցկաթողիկոսիկյանքիևգործունեության
ժամանակագրությունըևնրաաշխատություններիմատենագ-
րությունը,հեղինակելէրշատայլգրվածքներ:

Նալիէրհումորով,երեխայիպեսկենսուրախևպարզա-
միտ էր: Կյանքի վերջին տարիները համընկան Հայաստանի
անկախությանցուրտումութտարիներին:Սուրենը,որընտա-
նիքիմիակտղամարդնէր,ստիպվածէրբոլորիպեսհոգալիր
ընտանիքիհոգսերը:Մերձեռքիտակենայդանտանելիօրերի
Սուրենի կատարած գրառումները՝ «Դատապարտվածի օրա-
գիրը»վերնագրով:Նաթղթինէրհանձնելիրդառըմտորում-
ները 90-ականներին ստեղծված անտանելի վիճակի մասին,
որոնքհատվածաբարհանձնումենքընթերցողիուշադրությա-
նը:Օրագիրըցույցէտալիս,թեայդդժվարտարիներինորքան
անօգնականէրհայմտավորականը:Այնհնարավորչէկարդալ
առանցտխրությանուցավի:
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...Սուրենիսիրտըչդիմացավցուրտումութտարիներիար-
հավիրքին:1996թվականիննահրաժեշտտվեցկյանքին:Նա
փայլունմտավորականէր՝բառիսիսկականիմաստով,իմջեր-
մագինբարեկամնուընկերը:

ՀրաչիկՍիմոնյան

«Ինչպեսեղելէ...»

Երևան,2016,էջ216(կրճատումներով)
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ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾԻՕՐԱԳԻՐԸ

«Ողբամզքեզ,Հայոցաշխարհ...»

Մ.Խորենացի

«Ողբիհայրենիք,որբիհայրենիք...»

Հ.Թումանյան

«Ողբա՜մ,ողբամզքեզեսՀայաստան,

Երբեմնիբյուրփառացտեղիք,այժմդամբան»

Ղ.Ալիշան

«Ա՜խ,շատըկուլտամուքիչըասեմ,

ՈղորմածԱստված,եսքեզի՜նչասեմ...»

Նոյեմբերի15‚երկուշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝14°

Արթնացելեմժ.9-ին‚եթեկարելիէայսպեսասել‚ողբեր-
գականորեն-հանգիստվիճակում:Այսպիսիվիճակումերևիլի-
նումէայնհիվանդը‚որըգիտե‚որմիևնույնէ‚իրենփրկություն
չկա‚ կամ պատժի առավելագույն չափին դատապարտված
այնհանցագործը‚որըհաստատգիտե‚որինչէլանի-չանի՝իր
նկատմամբպատիժըմիևնույն է‚ իրագործելուեն: Լույս չկա‚
ջուր չկա‚ իսկ դանշանակում է‚ որառավոտյան նախաճաշը
կլինիպանիր-հաց‚կամկարագ-հաց‚կամնմանսառըմիբան
ևառանցթեյի:Ճիշտէ‚իմանզուգականՏաթևիկըհավատաց-
նումէ‚որմիբան«կստեղծագործի»‚բայցի՞նչկարողէանել
նա‚երբմիայնչորսպիրտունենք:
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Այսօրմենքպետքէվառարանդնենք:Չգիտեմ‚իմօրագի-
րըկարդացողորևէեվրոպացի‚ասենք՝ֆրանսիացի,իտալացի
կամգերմանացիկհասկանա՞‚թեինչբանէվառարանդնելը‚
բայցեսպետքէասեմ‚որ‚օրինակ‚մերտանըվառարանդնում
էինք 1943-45-ական թվականներին‚ և հետո նույնիսկ մոռա-
ցանքայդմասին:Իսկհիմա1993թվականնէ:Այսինքն՝այսօր‚
1993թվականին‚մենքշպրտվելենքմինչև1943-45-իմակար-
դակը:Փա՜ռքանկախությաննուանկախՀայաստանին:

Երեկ հատվածաբար լողացել եմ: Այս էլ չի հասկանալու
որևէ՝քիչթեշատքաղաքակիրթերկրիքաղաքացի‚ուստի՝բա-
ցատրեմ:Որովհետևտաքջուրըպրոբլեմ է‚ապամիանգամ
«լողանումենք»մինչևգոտկատեղ‚կռանալովլոգարանիվրա‚
իսկհաջորդօրը‚կամհաջորդանգամ՝«լողանումենք»՝ լվա-
նալովգոտկատեղիցցածգտնվողմասերը:Ցնցուղովլողանա-
լումասինարդենմոռացելենք:Սաէլէանկախությանբարիք-
ներիցմեկը:Ահագինէլգործունեմանելուև‚որհետաքրքիր
է‚ նույնիսկայս «դրախտային»պայմաններումաշխատանքս
չեմդադարեցնում:Գոնեգրել-ջնջելովմոռանումեսայսզզվե-
լիիրականությունը:

Ժամը 4-ին թոռնիկիս՝ Հասմիկին‚ վերցրեցի մանկապար-
տեզիցևզգացի‚որամբողջմարմնովդողումէ:Սկսեցինքը.
«Պապի մանկապալտեզում ցուլտ-ցուլտ է: Ամբողջությամբ
դլդլալով դողում եմ»: Ի՞նչ անեմ‚ Հասմիկ ջան‚ միակ ջան‚
թանկագինուկյանքիսկտորջան:Քեզպահենքտա՞նը:Բայց
տաննէլնույնցուրտնէ‚ևտաննէլ«դլդլալովդողալուես»‚էլ
չասածայնմասին‚որքեզնայողչիլինելու:Գոնեմանկապար-
տեզումերեխաներիհետ‚երևի‚ավելիլավէ‚ո՞վգիտե:
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Իսկմյուսկողմիցէլ՝եթեմրսում-դողումէ‚ևայնէլ«դռդը-
ռալով»‚իսկեթեմրսի‚իսկեթեհիվանդանա-պառկի‚իսկեթե
Տերըմիարասցե...

Վերջին տողի տառերը ինչ-որ ծուռումուռ եղան‚ այնպես
չէ՞:Որովհետևձեռքսդողացայսզարհուրելիմտքից...

Նոյեմբերի16‚երեքշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝13‚5°

Երանի առավոտյան կողքիս լինի մի կինոնկարահանող‚
որպեսզիանմահացնիայնմիքանիրոպեները‚երբանկողնուց
ելնումէՍուրենՇտիկյանը:

Արարողությունն սկսվում է‚ նախ նրանով‚ որ հանում եմ
«անկողնային»գուլպաներս‚որովհետևեսքնումեմգուլպա-
ներհագած‚քանզիցուրտէ‚ևհագնումեմիմ«դրսի»‚այսինքն՝
քիչ ավելի տաք գուլպաները: Հետո հագնում եմ վերնաշա-
պիկս‚հետոտնայինշալվարս:Վերնաշապկիվրայիցհագնում
եմ«իշլիկս»(սաթուրքերենբառէ,որգործածումէրտատիկս),
դրավրայիցէլ՝էլիանթևջեմպր‚դրավրայից՝արդենթևավոր
բրդյասվիտեր‚վրայից՝իմտնայինկոստյումը‚գլխիսեմդնում
Տաթևիկիս գործած բրդե կանաչ գլխարկը‚ որը ավելի շուտ
կվայելիկրկեսիծաղրածուներին...
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Նոյեմբերի18‚հինգշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝12‚8°

Միայնփաստեր.

...Գրեցիմերտանջերմաստիճանը՝12‚8և...ևներքինմեծ
ուրախությունեմապրում:Ռադիոյովհաղորդեցին‚որԵրևա-
նիՆորքիզանգվածումտներուշենքերկան‚որտեղբնակա-
րանումլինումէ...3°ջերմություն:Դուքպատկերացնու՞մեք‚
ե-ր-ե-քաստիճան:Ի՞նչենանումնրանցընտանիքները‚նրանց
կանայք‚երեխաները:Երեխանե՜րը...

●

... Հիվանդանոց տեղափոխվեց մեր ընտանիքի մտերիմ-
ներիցմեկը՝ԱզատուհիԱվետիսովնան‚կամ‚ինչպեսմենքենք
նրանկոչում՝Ազան:Ստամոքսիինչ-որցավերուներ‚այդցա-
վերը շատացան‚ սրվեցին‚ բարդացանև նա«հանգրվանեց»
հիվանդանոցում: Բժիշկը քննել էր հիվանդին‚ բարեխղճորեն
նշանակելբոլորդեղամիջոցներըևդրանցբավականիներկար
ցուցակը տվել էր ... ամուսնուն՝ Սուրեն Գուլիևիչին: Ինչո՞ւ:
Որովհետև հիվանդանոցը ոչ մի դեղ չունի իր հիվանդներին
բուժելուհամար‚ևդեղերըպետքէճարենիրենք՝հիվանդնե-
րը:Հակառակդեպքումհիվանդըհամապատասխանբուժում
չի ստանա:Խեղճ Սուրեն Գուլիևիչը գրեթե լալով եկավ մեր
տուն.«Մելանջան‚հոգիջան‚եսայսդեղերըախրորտեղի՞ց
ճարեմ»:Մելանըբացատրեց‚որդեղերըպետքէգնիմասնա-
վորանձանցից‚որոնքայնվաճառումենզարհուրելիգներով‚
որովհետևդեղատներումայդդեղերիութսունտոկոսը‚եթեոչ
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ավելին՝ չկա: «Գիտե՜մ‚ գիտե՜մ‚- լալահառաչպատասխանեց
ՍուրենԳուլիևիչը‚-բայցայդմասնավորներիցդեղերնառնելու
դեպքումեսերեքամիսպետքէսոված-ծարավնստեմ:Ասա՛‚
ի՞նչանեմ...»

Ի՞նչկարողէրանելՄելանը‚քանայն‚ինչարեց.անհուսո-
րենտարածեցձեռքերը:

Համապատասխանմեկնաբանություններիկարիքկա՞...

●

... Երեկգնացի նավթգնելու:Մեկ լիտրնավթ‚ որնարժի
7000ռուբլի‚իսկորպեսզիավելիպարզլինի՝ասեմ‚որիմաշ-
խատավարձը 30.000 ռուբլի է: Նավթ լցնելուարարողության
պահիններսմտավըստամենայնիսովորականմիտղաևձեռ-
քիերկուտարաներըգետնինդնելով‚տիրաբարհրահանգեց.
«Քառասունլիտր‚ապերո»:Մինչ«ապերոն»զբաղվածէրնրա
հրաման-կարգադրությունը կատարելով‚ վերջինս ձեռքըտա-
րավգրպանըև...

Եվայնինչհանեցգրպանից‚ստիպեցինձցնցվելտեղումս:
Միկույտտասըհազարանոցներհանեցգրպանից‚երևիմի5-6
հարյուրհատտասըհազարանոց:Անփութորենսկսեցհաշվել՝
«ապերոյին»վճարելուհամար‚մինչեսհապշտապդուրսթռա
կրպակից:

Հողը գլխիդ‚ գիտությունների թեկնածու‚ Պետական մըր-
ցանակիդափնեկիր‚Ակադեմիայիավագգիտաշխատող‚290
անունհոդվածիևտասնհինգանունգրքերիհեղինակՍուրեն
Շտիկյան:Միլիտրնավթ‚այնէլկոպեկ-կոպեկհաշվելովդու
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հազիվեսառնումքոընտանիքըմիկերպպահելուհամար‚իսկ
քոկողքինմարդիկահաթեինչպեսենապրում:Սահենցչի՞
նշանակում‚որգոնեայսօրվահամարանպետքուանարժեքէ
քոմասնագիտությունըև‚ուրեմն‚ինչորդուանումես‚իզուր
էուանտեղի:

Հողըգլխիդ‚ՍուրենՇտիկյան...

●

... Քրոջս՝ Սեդայի թոռան մանկապարտեզում որոշել են
ձմեռվա ցրտի պատճառով առաջիկայում աշխատանքները
դադարեցնելու մասին կարգադրությանը հակառակ‚ շարու-
նակել մանկապարտեզի աշխատանքները: Դրա համար վա-
ռարաններենդրելյուրաքանչյուրսենյակումև...ևհանձնա-
րարելենմանկապարտեզիփոքրիկներին‚որյուրաքանչյուրը
տնիցմեկականկտորփայտբերի‚վառարանումվառելուհա-
մար:

Եսավելիցավալիև‚եթեկարելի էայսպեսասել‚ողբեր-
գականորեն-ծիծաղելի տեսարան չէի կարող պատկերացնել:
Գնումէրմիփոքրիկ‚թևիտակփայտիմիկտոր‚կողքինմյուսը‚
որգերանիմիկտորդրելէրուսին‚ապաերրորդը‚որըգետնի
վրաքարշէրտալիսպարանովկապածփայտը‚այնտեղմեկն
էլերկուձեռքովգրկելէրմիտախտակ‚որըփաթաթածէրթըղ-
թով‚որովհետևտախտակըմազութոտէր‚տմբուզթշերովմի
տղաէլմանրահատակի5-6հատփայտէրտանում‚«քաջարի»
միտղա էլ ուզում էր միաղջկաձեռքիցխլել նրափայտերը‚
որովհետևիրենըքիչէր...
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Համապատասխանմեկնաբանություններիկարիքայստեղ
էլչկա‚այնպեսչէ՞...

●

... Սեդայենց հիմնարկի աշխատակիցներից մեկի կինը
տղաէունեցելևծննդկանինարդենտունենբերել:Աշխարհի
բոլորնորածիններինմանսաէլանընդհատթրջումուկեղտո-
տում է իրտակաշորերը: Նորածնի մայրիկը‚ ինչպես և հաս-
կանալի է‚անհապաղ լվանում էփոքրիկիտակաշորերը‚ իսկ
քանիորլույսչկա‚որկարողանաայդշորերըչորացնել‚իսկ
փոքրիկինդրանքանհրաժեշտեն‚ապահայրիկ-մայրիկըելքը
գտելեն:Նրանք...իրենցմերկմարմնիվրաենփաթաթումայդ
խոնավտակաշորերըևայդպես«զարդարված»պառկումեն
անկողնումեջ‚գեթայդպիսիզարհուրելիգնովփոքրիկիայդ
տակաշորերըչորացնելկարողանալուհամար...

●

ՌադիոյովելույթունեցավԵրևանիքաղաքապետը:Պատ-
մեց‚ որ ամեն ինչ անում են ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական
վիճակըբարելավելուհամար‚հավելեց‚որիրենևկառավա-
րությանըհայտնիէմայրաքաղաքիժողովրդիծանրվիճակը:

–Ինձմոտհյուր էրեկելԿիևիքաղաքագլուխը‚-վերջում
հավելեցնա‚-վերջինսմանէրեկելԵրևանում‚իրաչքովտե-
սելուքննելէրամենինչուվերջում‚գիտե՞ք‚ինչասացինձ‚-
քաղաքագլուխըչգիտեմինչուծիծաղեց‚-այսպայմաններում‚
ասաց‚որիմեջբնակվումէԵրևանիազգաբնակչությունը‚Կիև
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քաղաքիազգաբնակչությունըմեկժամէլչէրդիմանա:

Մերքաղաքապետը‚չգիտեմինչու‚էլիծիծաղեց...

●
Այն‚ինչորգրելուեմստորև‚պատմելէիմայնծանոթնե-

րիցմեկը‚որիասածինչհավատալչեմկարող:Նապատմում
էր‚ որ մահացել էր իր հարևանը‚ մտավորական ընտանիքի
հայր‚ մասնագիտությամբ՝ ինժեներ-քիմիկոս‚ որի երեխանե-
րից մեկը մանկավարժ էր‚ մյուսը՝տնտեսագետ‚ կինը ժամա-
նակին եղել է համալսարանի դասախոս‚ այժմ՝ թոշակառու:
Հանգուցյալիհարազատներըոչմիայնփողչենունեցելիրենց
հարազատիթաղումը կազմակերպելու համար‚այլև չեն կա-
րողացելանգամմիհասարակդագաղգնել:Հարցըլուծելեն
հետևյալկերպ.հանգուցյալինփաթաթելենսպիտակսավանի
մեջևհանձնելհողին:Կեսգիշերով‚որովհետևցերեկովմար-
դիկկարողէինտեսնել...

●

–Դուքի՞նչեքանումերեկոյան‚ընկերՋրբաշյան‚-անցյալ
օրըհարցրեցիմերինստիտուտիտնօրենին‚-ժամը6-իցհետո
արդենմութնընկնումէ‚ոչգրել‚ոչկարդալչիլինում‚որևէայլ
գործանելնէլանհնարէ:Ես‚օրինակ‚հենցայնպեսնստում-
մնումեմ,կամվեճ-աղմուկեմանումմերոնցհետ:Դո՞ւքինչեք
անումերեկոյան:

Ջրբաշյանըկողքանցնայեցինձ:

–Ինչեմանո՞ւմ:Ապուշանումեմ:
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Նոյեմբերի22‚երկուշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝13°

Միքանիօրառաջհեռուստատեսությամբելույթունեցավ
ԼևոնՏեր-Պետրոսյանը‚ որպեսզիգեթմիկերպպատասխան
տա‚թեինչուէխելագարթափովաճումթանկությունը‚թենոր
հայկականդրամըերկրայինուաստվածայինինչբարիքներէ
բերելումերժողովրդին‚թե...

Իսկեսլսումէի‚ուչէիլսում...

Սույնայրինճանաչումեմդեռ1960-ականթվականներից‚
երբորպեսկրտսերգիտաշխատողաշխատումէրմերինստի-
տուտում...

Նոյեմբերի24‚չորեքշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝12‚5°

Այսջերմաստիճանըինձև՛անհանգստացնումէ‚և՛հանգըս-
տացնում:Որցուրտէ՝ճիշտէ‚բայցեթեկարողանանքամբողջ
ձմեռվաընթացքումպահպանելգոնեայսքանը‚ամենինչհրա-
շալի կլինի: Անցյալ տարի‚ օրինակ‚ մեր տան սառնությունը
հասավմինչև8°‚ևսաայնդեպքում‚երբնախորդտարիներին
տանջերմաստիճանըձմռանը18-19աստիճանիցպակասչէր
լինում:

Գոնեառայժմ‚շատհանգիստուխաղաղեմտանումամեն
ինչ:Երբհիշումեմանցյալտարին‚երբառավոտյանքնիցարթ-
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նանումէիգրգռվածուկատաղածվիճակում‚երբառիթէիման
գալիս‚որ«կռիվ-կռվշտոցանեի»(աղջկասբառնէ)ցանկացա-
ծիհետ‚երբտեղի-անտեղիկռվումէիիմընտանիքիանդամնե-
րիհետ(ինչքա՜նեմկոշտուկոպիտխոսքերասելՄելանյային
ու Տաթևիկին)‚ չեմ կարողանում գոհունակությամբ չարձա-
նագրելայնփաստը‚որհիմա‚կարծես‚ամենինչավելիլավէ:
Գոնեհիմատեսնենք‚թեինչկլինիառաջիկաերեքամիսների
ընթացքում:

ԳնացիՄատենադարանՎազգենԿաթողիկոսի«Տարեգրու-
թյան»վրաաշխատելու‚թեևայդգործըովէհրատարակելու‚
չգիտեմ‚իսկավելիշատհանդիպելուԱիդային՝շենշողուեվ-
րոպացիԱիդային:

Նրանհանդիպումեմ«հոգինգալարելու»համար.

–Աի՛դ‚Աի՛դ‚դուայնպիսիերկիրտեսելես‚չէ՞‚որտեղհացի
խանութումհացվաճառվիևոչմիհերթչլինի:

Ժպտումէտխուր‚մելամաղձոտ:

–Աի՛դ‚իսկայնպիսիերկիրկա՞‚որտեղտներումգիշեր-ցե-
րեկլույսլինի:Այսինքն‚օրվաորժամինանջատիչըպտտես‚
սենյակիլույսըվառվի...
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Նոյեմբերի26‚ուրբաթ‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝12°

Հապճեպգրառումներ.

ա)Դուքգիտե՞ք‚թեինչիհամարէ...կոշիկը:

Կարողեմհավատացնել‚որչգիտեք‚ավելիճիշտ՝չգիտեք‚
որկոշիկը‚մանավանդ‚արտասահմանյանը‚հրաշալի...վառ-
վումէ:

«Գյուտն»արելէրքույրս՝Սեդան:Իրենցտանըեղածհին
կոշիկներիցմեկ-երկուհատըգցելէրվառարանիմեջ՝վառելու
համար: Ուրախացած զանգեց մեզ. «Սուրիկ ձեր վառարանի
մեջկոշիկվառեք‚կոշի՛կ‚հրաշալիվառվումէ‚ոչմիհոտկամ
ծուխչիարձակում»:«Գյուտը»կրկնեցՏաթևիկը‚թեևեսահա-
գինփնթփնթացի: «Հիմառետինիհոտըկլցվիտունը‚արդեն
մեզայդէրպակաս...»:Վառվեցհրաշալի‚ոչմիտեսակհոտէլ
չլցվեցտանըևտուննէլտաքացավ:

Այնպես որ‚ եթետնային վառարանում դուք վառելու հա-
մարփայտութուղթքիչունեք‚ինչպես‚օրինակ‚մենք‚ապա
խորհուրդեմտալիսկոշիկվառել‚մանավանդարտասահմա-
նյանը:Հիանալիվառվումէ:

բ)ԵսՍուրենՇտիկյաննեմ‚բանասիրականգիտություննե-
րիթեկնածու‚հանրապետությանՊետականմրցանակիդափ-
նեկիր‚Գիտություններիակադեմիայիգրականությանինստի-
տուտի ավագ գիտաշխատող... Ես ունեմ մի պատկառազդու
պայուսակ‚որըդատարկէևմիշտձեռքիսէ:Որտեղմտնումեմ‚
եթետեսնումեմ‚օրինակ‚առանցհսկողությանմնացածգիրք‚
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կամթղթերիկապոց‚կամ«անտեր»դրվածինչ-որթղթեր‚ան-
հապաղ գաղտագողի խցկում եմ պայուսակս՝ տուն բերելու
համար:Մերտանըեղածվառելիքըայնքանէ‚որեթեկարգին
վառենք‚միամիսհազիվբավականացնիևգոնեայս«գեղար-
վեստական»ձևովկկարողանանքմիքիչթուղթունենալտա-
նը՝վառելուհամար:

գ)Արդենզզվեցնումէփողերիփոխանակմանշուրջբարձ-
րացվածայսգոռում-գոչյունը:Գներըաճումենբառացիորեն
օր-օրիվրա‚ազգըկործանվումէաչքերիսառաջ‚Հայաստա-
նիցփախչողներիթիվըհասնումէշուրջմիլիոնի‚իսկսրանք
փողենփոխում:

Ինչքա՞նէլուրջայս«գործընթացը»:

Այսփողփոխելնէլազգայինզզվելիմիգիծիհայտբերեց‚
ևոչմիայնինձ‚այլևշատերիհամար՝փողչունեցողխաղալը:

Նոյեմբերի28‚կիրակի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝12‚5°

Ձյունէգալիս:Լիուբոլ‚առատու«հարուստ»ձյուն:Գոնե
այսձյունըքիչլիներ‚որմարդիկշունչառնեին‚իսկԱստված
որոշելէիսկական«հարուստիձմեռ»անել:Ի՞նչանիհայժողո-
վուրդը‚երբնրանոչոքչիսիրում՝սկսածիրԱստծուց‚որիննա
արդենքսանդարպաշտումէ:Միտքսպի՞ղծէ:Ի՞նչանեմ‚երբ
այսպիսիդառնուանողոքէիրականությունը:Այսձյուն-ձմեռն
էլկարծեսդիտմամբէանումԱստված‚որամենինչմինչևվերջ
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կատարյալ լինի:Դաժանփորձությունների է ենթարկում մեզ՝
մերԱստվածը:

Երեկգնացիհացիևմեկուկեսժամհերթկանգնելուցհե-
տո,առամեզհասանելիքմիքանիկտորհացը:Իսկորովհետև
հղփացածուլկտիլակոտներիմիխումբ‚առանցհերթուկարգ
հարցնելու‚ փորձեցին խցկվել առաջ‚ բարձրացրեցի ձայնս‚
հետոձեռքս‚հետոբռունցքովխփեցիմիլակոտի:Հետոեկա
տուն‚սրտինոպաունեցա:Մինչևհիմաէլնստվածքէմնացել
հոգուսվրա:

Ախր63տարեկանլավ-վատհայտնիմարդես‚հացիխա-
նութումէլքեզճանաչողներըքիչչէին‚ էլբռնցքակռիվանելը
ո՞րնէ‚ՍուրենՇտիկյան:

Բայցերբձվիցնորդուրսեկածմիլածիրակ‚որինդուքեզ
մոտորպեսքարտուղարանգամչեսպահի‚թքածունենալով
քեզվրաուհերթումկանգնածքեզնմաններիվրա‚արհամար-
հական-ծաղրականպատասխաններտալով‚հերթչկանգնելով
խցկվումէառաջ‚ևդուէլ‚քոհերթին‚դաստիարակվելեսթե-
րությունների դեմպայքարելու‚ապօրինություններ ուանար-
դարություններ տեսնելու դեպքում անպայման միջամտելու
ոճովուոգով‚էլուրիշի՞նչէրմնումանել‚քանայն‚ինչարե-
ցիր,ՍուրենՇտիկյան…

Չգիտեմ‚թողընթերցողըորոշի...
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Նոյեմբերի30‚երեքշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝12°

Մանկապարտեզում տեղեկացրեցին‚ որ «այսօր իրենց
վերջինօրնէ»‚որմանկապարտեզըփակվումէմինչևգարուն‚
որովհետևիրենցմոտցուրտէ:Սենյակներենեղել‚որտեղջեր-
մաստիճանըհասելէմինչև2°:

Սա նշանակում է‚ որ իմ թոռնիկ Հասմիկը մինչև գարուն
պիտիմնատանը‚որնէլնշանակումէ‚որմինչևգարուն‚գոնե‚
տանտիկինըեսեմ:

Չհասկացա՞ք՝բացատրեմ:

Կինս՝ՄելանյաՆիկսալյանը‚բժշկուհիէ‚աշխատումէՉոր-
րորդբուժմիավորմանհիվանդանոցումևնաճիշտժամանա-
կինպետքէաշխատանքիվայրումլինի:Ուշանալըկամգործի
չգնալըբացառվումէ:

Աղջիկս՝ Տաթևիկ Շտիկյանը‚ հայոց լեզվի դասախոս է
Բժշկականինստիտուտում‚ունիդասացուցակովորոշվածու
հաստատվածդասաժամերև‚ուրեմն‚նաէլչիկարողաշխա-
տանքիցուշանալ‚առավելևս՝չգնալ:

Ես՝ՍուրենՇտիկյանս‚աշխատումեմՄ.Աբեղյանիանվան
գրականությանինստիտուտումևիմաշխատանքայինժամա-
նակըհաստատունևկայունչէ:Այստեղիցէլասելիքսմակա-
բերեցիք:Կանայքվերենկենումառավոտյան‚հապճեպորեն
գնումենաշխատանքիևփոքրիկինթողնումենիմխնամքին‚
այսինքն՝եսդառնումեմտանտիկին:

Բայցսադեռբոլորըչէ:Աշխատանքիգնացողներիհամա-
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պատասխան«տանտիկնոջ»հրահանգավորումներըթափվում
ենասեսառատությանեղջյուրից:

–Հայրիկջան‚Հասմիկինախաճաշըդրելեմնավթավառի
վրա:Որտաքանա‚երեխայինտուր‚թողուտի:

–Սուրիկջան‚հոգիս‚հիմաորտեղորէջուրըկգա:Չմոռա-
նասդույլերըլցնել:

–Հայրիկջան‚միկերպայնպեսարա‚որցերեկվաընթաց-
քումՀասմիկինգոնեմիկեսժամդուրսբերեսզբոսանքի:Լավ
կլինի՝սահնակով:Թեչէամբողջօրըտանըփակվածկմնա...

Դրությունըամբողջացնումենմեծաղջկաս՝Նարինեիգի-
շերային այցելությունները իմ 7 տարեկան թոռնիկ՝ Սոնայի
հետ:Նարինենպատրաստվումէերեխաունենալ:Նրանցտա-
նըվառարանչկա,իսկջերմատուսարքերնէլաշխատումեն
լույսի ռեժիմին համապատասխան: Տնային նորմալ ջերմաս-
տիճանիմասինխոսելնավելորդէ,խոսքըվերաբերումէփոքր
երեխայիևհղիկնոջառօրյասննդին:Մթերքիպակասիևգնե-
րիաճիհետևանքովստիպվածենլինումշատբանտնտեսել,
իսկեթեսրանէլավելացնեքտանըորևէբանպատրաստելու
անհնարինությունը՝վիճակըհասկանալիկդառնա:Կնոջս՝Մե-
լանյայիխորհրդով,Նարինեն՝իմթոռնիկՍոնայիհետհաճա-
խակի հանգրվանում էր մերտանը՝փոքր-ինչտաքանալու և
ինչ-որբանուտելու:

Եվայսպես‚էլիուէլի...

ԵվեսՀասմիկիսհեքիաթեմպատմում«Կարմիրգլխար-
կի» մասին‚ այդ արանքում պատասխանում եմ հեռախոսա-
զանգերին‚ընթացքումօգնումեմմերհարևանուհիՋուլյային՝
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վառարանիփայտըկոտրել‚նաև՝սեղանեմգցում‚որովհետև
Հասմիկիս հետես էլպետք է ինչ-որ բան ուտեմ‚ ընթացքում
սկսումեմ լսելարդենգալսկսողջրիձայնըևգլխապատառ
նետվումեմխոհանոց՝ջուրհավաքելու:Միաժամանակհասցը-
նումեմհիշել‚որտեղիէունենալուԼեսսինգիննվիրվածերե-
կո‚ որտեղելույթպետք է ունենամնաևեսև‚ ուրեմն‚պետք
էնախապատրաստվեմդրահամար:Այսամենիընթացքում...
գրում եմ ուսումնասիրությունս Ամենայն ՀայոցՏ.Տ. Վազգեն
Ա-իմասին‚այդընթացքում...

Դուքկարողանո՞ւմեքհասկանալիմվիճակը...

Դեկտեմբերի4‚ուրբաթ‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝10‚5°

Երեկ մեր ինստիտուտի աշխատակից Լուսիկ Կարապե-
տյանը բանասիրական գիտությունների դոկտորի աստիճան
պաշտպանեց:

...Դահլիճումնստած՝նայումէիավագուկրտսերգործըն-
կերներիս հյուծված‚ սմքած և‚ թող ներվիասել‚ ներքնապես
քայքայվածդեմքերին:Նայում էի կարեկցանքովու հոգեկան
անթաքույց խղճահարությամբ: Շարքի սկզբում փոխտնօրեն
ԱրամԳրիգորյաննէ‚որցրտիցսառածձեռքերըշփումէիրար
ու երկու ձեռքերը՝ երեսին‚ քանզի դեմքն էլ է սառել: Կողքին
ԱրմենուհիՍրապյաննէ՝80-ականթվականներիհրաշք-գեղեց-
կուհին‚այժմնիհարած‚այտոսկրերնուծնոտիոսկորըդուրս
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ցցված‚իրթառամածձեռքերովվերարկունէուղղում:Գուրգեն
Հովնանին‚որիհետաշխատելեմշուրջքառասունտարի‚քիչ
էմնումչճանաչեմ:Նիհարելուսմքելէայնպես‚որասեսքամել
են:ՎաչեՆալբանդյանըդեռաշխատումէպահպանելնախկին
պահվածքը‚բայցցավագնորեննիհարած‚տառապածդեմքը
դաչիասում:ԱպաԽաժակԳյուլնազարյաննէ‚համով-հոտով‚
ասող-խոսողուսրամիտԽաժակը‚որիցպարզապեսոչինչչի
մնացել‚և‚ինչպեսդառնորենսրամտումէինքը‚«Եսնիհարում
եմայնպես‚որշուտովկպրծնեմ»:Քիչավելկամքիչպակաս‚
այդպեսեննաևմյուսները՝ԳևորգՀայիրյանը‚ՌուզանՆանու-
մյանը‚ՍերգեյՍարինյանը‚ԱզատԵղիազարյանը...

Նայումէիմերմտավորդասիայսընտրյալների՝գութհայ-
ցողուցավսփռողկերպարանքներինուինձանընդհատթվում
էր‚ որ սրանք այն աշխարհի ամենահավանական թեկնածու-
ներնեն‚որոնքայսօր-վաղը‚ահաայսպեսշարքբռնած‚պիտի
ճանապարհընկնեն«իվերինԵրուսաղեմ»:Ուղեղումսանընդ-
հատպտտվումէրնույնհարցը.

– Տեր Աստված‚ սրանցից քանի՞սը կդիմանա մինչև գա-
րուն...

Հետաքրքիր է‚ ի՞նչ էին մտածում նրանք‚ երբ նայում էին
ինձ...

●

Վա՜յ‚օրըմթնումէևեսնորհիշեցի‚որայսօրչեմլվացվել:
Ավելիճիշտլվացելեմմիայնձեռքերս‚իսկերեսս՝ոչ:Ցուրտէ...
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Դեկտեմբերի6‚երկուշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝9‚5°


Դառըկատակներ.

Հավաքվելէինքքրոջս՝Սեդայենցտանը‚-իդեպ‚սամիակ
ձևն է մեր ընկերականխմբի համար քիչ - շատազատվելու
կյանքի այս կոշմարից‚- և զարմանքով բացահայտեցինք մի
հետաքրքիր օրինաչափություն:Փեսաս՝ Հովհաննեսը‚ մեզ էր
նայումուխոսումդեմքըկիսովչափդեպիմիկողմդարձրած:
Ջանասիրաբարաշխատում էրայնպեսանել‚ որդեմքիմյուս
կեսըչտեսնեինք:Քիչ-քիչկարողացանքպարզելեղելությունը:
Պարզվեց‚ որերբտվելեն լույսը‚ վերցրել է իր էլեկտրական
սափրիչը‚ շտապել է հայելու մոտ սափրվելու: Վերջացրել է
դեմքիմիկեսըև...լույսըանջատելեն:Հետևանքնայնէեղել‚
որմյուսկիսադեմըմնացելէչսափրված:Դրահամարէլ‚ահա‚
բոլորիս«պրոֆիլ»էրնայում...

●

Փողոցում հանդիպեցի Արամուհի Բեժանյանին՝ կծկված
ուսեղմված‚սմքածուչորացած‚ցրտիցկարմրած-կանաչած-
կապտածմերԱրամուհուն:

–Ինչպեսես‚Արամուհի‚-սկսեցիես:

Ասեսառիթիէրսպասում‚որխոսեր.

–Երեկվանիցհացչեմառել‚լույսէլչկա‚որկարողանամ
գոնետաքթեյխմեմ:Տանսջերմաստիճանըցերեկըերեքաս-
տիճանէր‚հազիվ-հազլողացա:
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Իրարից բաժանվելուց հետո միայն սթափվեցի: Սաերեք
աստիճանիպայմաններումլողացե՞լէ...

●

Մատենադարանում, ընդմիջման ժամին հավաքվել ու

«դարդ-դարդի»էինքտալիս:Իթիվսայլոց‚տրտնջացիեսէլ‚

որաշխատանքայինոչմիպայմանչկանաևտանը‚որովհետև

մերտանջերմաստիճանըհազիվտասնաստիճանէևդրահա-

մարէլ...

Չթողեցին‚որմիտքսավարտեմ:

–Սուրիկ‚մեզձեռեսառնո՞ւմ‚-ընդհատեցինձՎահեԲար-

թիկյանը‚-մերտանջերմությունըերկուաստիճանէ‚ուդուդեռ

բողոքո՞ւմես:

–Իմմահճակալըդրվածէպատիտակ‚-սկսեցՆոնան‚-և

երբառավոտյանեսարթնանումեմ‚պատիվրաիմ շնչառու-

թյանհետևանքովսառցիշերտէգոյացած լինում:Եսպատի

վրայիցառավոտյանսառույցեմքերումՍուրիկ‚հասկանո՞ւմ

ես:

– Էստեղ ենասում‚ որ «կուշտը սովածին մանր կբրդի»‚-

դժգոհփնթփնթացՌուզանը‚-եսգիշերըտաքջրովլիշշերեմ

դնումոտքերիստակ‚որմիքիչտաքանամ‚որովհետևամբողջ

գիշեր չեմտաքանում:Դու քոտասնաստիճանիցդեռ դժգո-

հո՞ւմես‚Սուրիկ:

– ՍիրելիդիմՍուրիկ‚-սկսեց«սիրունՄայան»‚-մերտան
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համարնույնիսկհատուկասացվածքունենք.«Հագնվումենք‚

որ քնենք‚ հանվում ենք‚ որ տնից դուրս գանք»: Որովհետև

առանցլրացուցիչշորերհագնելու‚գիշերըքնելնանկարելիէ:

Դուի՞նչեսասում:

Եվմշակեցինումշակեցինինձ...

●

IVբուժմիավորմանհիվանդանոցում‚որտեղ‚ինչպեսար-

դեն ասել եմ‚ աշխատում է կինս՝ Մելանյան‚ մահացության

դեպքէրտեղիունեցել:Եվչորրորդհարկումմահացածհան-

գուցյալիներկուսանիտարուհիներտեղափոխելէինվերելակ՝

առաջինհարկիջեցնելուհամար:Իրենքէլտեղէինգրավելվե-

րելակում՝մահացածիկողքին‚սեղմելէիններքևիջնելուհա-

մապատասխանկոճակը‚վերելակըիջելէրմինչևճանապար-
հիկեսըև...

Եվ հենցայդ ժամանակ լույսնանջատվել էր: Մինչև լսե-
լիէինդարձելբուժակներիօրհասականգոռոցներնուճիչերը‚
մինչևպարզելէին‚թեորտեղէէլեկտրիկը‚ճշտելէին‚որսաիր
աշխատանքնարդենավարտվածհամարելովտունէրգնացել‚
մինչևգնացելուտնիցբերելէիննրան‚մինչևբացելէինվերե-
լակիդուռը‚անցելէրավելիքաներկուժամ:

Երկու ժամ‚ երկու կին բուժակներ վերելակի փոքրիկ
խցիկում‚հանգուցյալիհետկողք-կողքի...
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●

Մահացավ մեր դիմացի շենքումապրողՓայլակպապի-
կը‚որը‚իթիվսայլևայլորդիներիուժառանգների‚ունինաև
մի շատ սրամիտ թոռնիկ‚ բավականինտարօրինակ՝Օբերոն
անունով: Իրպապիկի մահվանառիթով սա գնաց-եկավ‚ բո-
ղոք ու հարցապնդումներ արեց այլևայլ բարձրաստիճան
հիմնարկներում‚որգոնեմեկամբողջօրլույստան‚թաղման
կարգը լավ-վատ կազմակերպելու համար: Լույսը բարեբախ-
տաբարտվեցինևհանգուցյալՓայլակպապիկիշնորհիվլույս
ստացավնաևմերշենքը:Թաղումնավարտելուցմիքանիօր
անցՕբերոնըփողոցումկանգնեցրեցինձ:

–ՔեռիՍուրեն‚իմհանգուցյալպապիկիշնորհիվձերշեն-
քըմիամբողջօրլույսունեցավ‚ճի՞շտէ:

–Շատճիշտէ‚Օբերոնջան:

–Բահետո՞:

–Հետոի՞նչ‚-տարակուսեցիես:

–Հետոէն‚որհայկականժողովրդականլավասացվածք
կա՝«Մեղքըլալով‚պարտքը՝տալով»:Էնպեսարեք‚որձերշեն-
քիշնորհիվմիանգամէլմենքլույսունենանք:

–...

Քիչլռեց‚ապա՝

–ՔեռիՍուրեն‚դուքմիմեռելպարտքեքմեզ:Այսմասին
մտածեք:
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Աշխարհիսբոլորհիվանդանոցներինման‚IVԲուժմիավոր-
ման հիվանդանոցն էլ պատրաստվել էր ժամը 15.00-ին ճաշ
տալ իր հիվանդներին: Տալու էին հարիսա‚ իհարկե‚ առանց
մսի: Եվ...հիվանդանոցի լույսը կտրել էին: Չկորցնելով իրեն՝
խոհարարըհերոսականորոշումէրկայացրել:Նահարիսայով
լի ութ վիթխարի պղինձները դուրս էր բերել հիվանդանոցի
բակ‚խնդրել-համոզելէրոտքիվրագտնվողհիվանդներին՝աջ
ուձախիցփայտհավաքել‚օջախանել‚բոլորպղինձներըդրել
էրկրակիվրաևշարունակելէրեփելհարիսան...

–Մտահիվանդանոցիբակ‚-պատմումէՄելանյան‚-ուինչ‚
որտեսա‚չհավատացի:Մրիմեջկորած-ծածկվածպղինձների
միամբողջշարք‚որոնցշուրջըգնում-գալիսենխոհարարնու
հիվանդներըևհարիսաենխառնում:Բակումմիայնպիսիեռու-
զեռէր‚կարծեսսոդոմ-գոմորլիներ:Հիվանդներիցմեկըգրկով
փայտէրբերում‚երկրորդնաշխատումէրծառիցճյուղերպո-
կել‚երրորդը‚ինչորտեղիցճարածճյուղերըբարդումէրիրար
վրա‚չորրորդը՝օգնումէրխոհարարին‚հիվանդներիմիխումբ
էլ‚ոտքից-գլուխմրոտ‚պղինձներիտակիցվառվածփայտիմո-
խիրներէրհանում՝հեռուտանելու-թափելուհամար...

–Ահագինժամանականցավ‚մինչևկարողացաինձհա-
վաքել‚-խոսքնավարտեցՄելանյան:
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Հիվանդանոցի շենշողբժշկուհիներիցմեկը՝Սյուզաննան‚
ուներ մոսկվաբնակ մի հիվանդ‚ որը բուժվել‚ապաքինվել էր
Երևանում և‚ բնականաբար‚պետք է վերադառնարՄոսկվա:
Իսկքանիորապաքինվածըպետքէվերադառնարգնացքով
և ճանապարհըտևելու էր մի քանի օր‚ապա հիվանդանոցի
ղեկավարությունըորոշումէհիվանդիհետՄոսկվագործուղել
նաև բժշկուհուն‚պայմանավորվելով‚ որ գործուղման վարձը
հիվանդըվճարի‚քանզիհիվանդանոցըգործուղմանփողչու-
նի:Հիվանդըստիպված՝համաձայնվումէևՍյուզաննայիհետ
ուղևորվում Մոսկվա: Բարեհաջող կերպով տեղ հասնելուց‚
հիվանդինտանըտեղավորելուց‚համապատասխանդեղամի-
ջոցներնշանակելուցհետո‚բժշկուհինդիմումէհիվանդին.

–Ձեզմոտամենինչկարգինէ‚եսարդենկարողեմվերա-
դառնալ:

–Շնորհակալություն‚բժշկուհի‚հաջողությունՁեզ:

–Այդպեսչիգիտե՞ք‚...վերադարձիօդանավիտոմսիփողն
էլեքդուքվճարելու:

–ԲայցկարծեմԵրևանումորոշվեց‚որմիայնգործուղման
վարձը...

–Հենցդաէլկա‚միայնգործուղմանվարձը‚այսինքն՝իմ
այստեղգալուևվերադառնալուվարձը:Հակառակդեպքում
ես չեմ կարող վերադառնալ և‚ ուրեմն‚ անորոշ ժամանակով
ստիպվածպիտիլինեմմնալՄոսկվայում:

Եվհիվանդըվճարումէբժշկուհու՝նաևվերադարձիտոմսի
գինը:
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Համաձայնկառավարությանորոշման‚դպրոցներինպետք
էվառարաններտրվեն՝դասարաններըտաքացնելուևդասե-
րըանցկացնելուհամար:Երևանի№3դպրոցիտնօրինուհին
շտապում էԿրթությաննախարարություն‚ իրդպրոցիհամար
գոնե25վառարանստանալուհամար:Հաշվումէ‚որայդքա-
նակովկկարողանամիկերպտաքացնել30դասասենյակ:Նա-
խարարությունում կտրուկ մերժում են: Տնօրինուհին դատա-
րանովսպառնալով՝կարողանում էհասնելնրան‚որամբողջ
դպրոցիհամարձևակերպվումէ3վառարան:

Դեկտեմբերի10‚ուրբաթ‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝10°

Տասնաստիճանըառավոտյանէ‚ևսամիքիչմխիթարում
էինձ:Օրվաընթացքումկհասնիմինչև11ևկարծեսթելավ
կլինի:

Գրողներիմիությանգրադարանից«թռցրեցի»«Հուշարար
միություն»ևԲեյրութի«Շիրակ»ամսագրերի10-12համարնե-
րը:Թռցրեցի«վասնմերվառարանի»:

...Ընդհանրապես ասած՝ գիր-գրականություն «վերցնելը»
գոնե ինձ համար շատ էլ դժվար բան չէ: Այն միջավայրները‚
որտեղեսլինումեմ‚ինչքանասեսկաայդամենից:Կահար-
ցիբարոյա-գեղագիտականկողմը:Ընթերցասրահումնստածէ
ՍուրենՇտիկյանը‚ակնոցով‚փողկապով‚վեհաշուքարտաքի-
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նովմիայր‚բավականինհայտնիգրականագետ-գիտնական‚
մտավորական:Դե‚սիրելիբարեկամներ‚մի՞թեկարելիէնրա
վրակասկածիգեթնշույլանգամունենալ...

...Դուքչկարմրեցի՞քիմփոխարեն:Եսգետիննեմմտնում
ամոթից‚բայցպետքէասեմուգրեմմիայնճշմարտությունը‚
դառնուանողոքճշմարտությունը...

Դեկտեմբերի13‚երկուշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝11°

Սարսափելիկերպովմռայլեմուանտրամադիր:

Դե ինչքան կարելի է հանդուրժել այս բոլորը: Տասնմեկ
աստիճանսենյակայինցուրտը‚որիպայմաններումոչինչչես
կարողանելքոևընտանիքիդկիսաքաղցգոյությունը‚հասա-
րակագույն հիգիենայի պակասը ինչ-որ կերպ ապահովելու
համար‚ որևէտիպի հեռանկարի կատարյալ բացակայությու-
նը‚ համազգային կործանման ու որպես «հայ ազգ» հասկա-
ցության մոտալուտ վերացման անլույս հեռանկարը‚ տնտե-
սությանկատարյալքայքայումնուզարհուրելիսովի՝ավելիու
ավելիորոշակիգծագրվողուրվանկարը...

Եսմեկնասացի‚դուքհազարըպատկերացրեք:

Տաթևիկըգնացելէնավթիկտրոններըստանալու:Գիտեք
երևի‚որբարեգործականչգիտեմորկազմակերպությանջան-
քերովհայժողովրդիավելիկարիքավորհատվածինձրինավթ
ենտալիս՝կտրոններով:Տաթևիկս‚ահա‚գնացելէրայդկըտ-
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րոններնստանալուևհերթէրկանգնել...9ժամ:Այո‚ինըժամ‚
իմքնքույշունրբիրանՏաթևիկը‚ևինըժամդրսում‚այսձյուն-
ձմռանը:Ին-ն-նըժաաա՜մ:

Չկրկնե՞մՊարույրՍևակիխոսքերը՝«Դեեկ‚տնավեր‚մի
խելագարվիր»:

Ավելիուավելիեմհանգումսարսափելի‚բայցփրկարար
գաղափարի՝ինքնասպանությունգործել:

Հետաքրքիրէ‚որայսհանճարեղորենդաժանգաղափարը
իմմտքումծնվելէրնաևանցյալտարի:Բայցանցյալտարիես
սրանհանգեցիփետրվարամսվասկզբին:Իսկհիմա...

Ե՞րբպետքէվերջանաայսկոշմարը...

Դեկտեմբերի18‚շաբաթ‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝10°

Տասնաստիճանըմերբնակարանումայն է‚երբխոսելիս
բերանիցգոլորշիէդուրսգալիս:Վառարանըդրելուվառում
ենք‚բայցորովհետևվառելիքըքիչէ‚աշխատումենքխնայո-
ղաբարօգտագործելամենմիծեղը‚իմթռցրածգրքիամենմի
էջը:Գիրքթռցնելուհարցումարդենմասնագիտացելեմ:

Արդեներրորդօրնէ‚որՏաթևիկսգնումէԲՇՏ‚օգնության
նավթըստանալուհամարևհերթէկանգնումօրական...10-12
ժամ:Կրկնումեմ՝օրական10-12ժամ‚ևհերթըչիհասնում:Բա-
րեբախտաբարչեմտեսնում‚թեինչպես էտունգալիս‚որով-
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հետևեթեեսայդէլտեսնեմ‚երևիսրտինոպակստանամ:Եվ
գիտեմ‚թեինչպեսէհոգնումիմեղնիկը‚իմՏաթևիկը:Արդեն
չեմխոսումայնմասին‚որնավթըժողովրդինբաժանելիսյու-
րաքանչյուր40լիտրիմեջ2-3լիտրպակասենտալիս:Սագի-
տենբոլորը‚ևսանույնիսկօրինաչափէդարձել:Չեմխոսում
այնմասին‚որդեռօդանավակայանում«լավտղերքը»գործը
դասավորելենայնպես‚որայդնավթիմիմասըուղարկվումէ
վերավաճառելուև‚ուրեմն‚դրաորոշմասըժողովրդիձեռքը
չիհասնում:Այդմասիննույնիսկպաշտոնապեսհայտնեցռա-
դիոն:

Երեկտանը‚բառիիսկականիմաստով‚հիստերիայինոպա
ունեցա:Այսանտանելիցուրտը…..երբամենինչսառնէ‚երբ
անկողինմտնելըամենասարսափելիբաննէաշխարհում‚քան-
զիսառնէ‚երբանկողնուցվերկենալըավելիսարսափելի է‚
քանզիշուրջդամենինչսառնէ‚երբտհաճորենսառնեն‚օրի-
նակ‚քոակնոցը‚գրիչը‚գրամեքենայիստեղները‚գրասեղանի
ապակին‚քոգուլպաները‚դռանբռնակը‚թեյիգդալիպոչը‚քո
երեսսրբիչը‚ որիպատճառով էլ վախենում ես երեսդ սրբել...
Եվ երբ չեստեսնումայդ բոլորի վերջը‚ երբավելի ուավելի
եսհանգումայնմտքին‚որսակործանմանդատապարտված
ազգիվերջինխելահեղջղաձգումներեն‚ևերբդուէլ‚ցավագ-
նորենզգայունուջղաձիգբնավորությունունեցողմարդես...

Դեէլինչպե՞սհիստերիաչանեի...
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Դեկտեմբերի24‚ուրբաթ‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝9°

Գրումեմմեկվառվածմոմիլույսիտակ‚դրահամարէլաչ-
քերսցավումեն:

Այսպես ուրեմն. «Մեծ հարգանքով՝ հմուտ ու հոգատար
բժշկուհիՄելանյաԲարունակովնայինևսիրելիՍուրենՇտի-
կյանին‚լավագույնցանկություններով‚հեղինակից»:Հեղինա-
կընշանավորպատմաբան‚գիտությանվաստակավորգործիչ‚
պրոֆեսոր Վարդան Պարսամյանն է‚ գիրքը՝ «Պատմագիտա-
կան աշխատություններ»‚ հրատարակված Երևանում‚ 1985
թվականին:

«Սիրելի Սուրիկին‚ եռանդուն երիտասարդ բանասերին‚
նվիրում եմ՝ սիրով»: Նվիրողը՝ ԱսատուրԱսատրյանն էր‚ ճա-
նաչվածուհարգելիմիգրականագետ‚իմավագընկերնուբա-
րեկամը:Գիրքըկոչվումէր«Սոցիալիստականվերածննդիհայ
գրականությանպատմությունից(ակնարկ)»ևհրատարակվել
էԵրևանում‚1959թ.:

Կամ ահա սա՝ «Արթուր Անդրանիկյանից պարոն Սուրեն
Շտիկյանին‚հրաշալիևընտրագույնգիտնական-բանասերին‚
մերմեջիրենունենալուշնորհակալությամբ‚սիրով»:Արթուրի
բանաստեղծությունների «Այլընթաց» խորագիրը կրող ժողո-
վածունէսա‚որըհրատարակվելէմեզմոտ՝Երևանում‚բոլո-
րովինվերջերս՝1993թ.:

Այսողբերգականթվարկումըեսկարողեմշարունակել‚և
ամենաողբերգականնայն է‚ որայս թվարկումը դեռ կշարու-
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նակվիմինչև...մինչևձմեռվավերջ:Քանզիվերևումբերված-
ներըայնամեննէսոսկ‚ինչմնացելէնրանցից‚որովհետևբուն
գրքերըարդենօգտագործվելեն«վասնվառարանի»:Ինչո՞ւ:
Որովհետևձմեռվահամարկուտակածմերփայտըհազիվ-հազ
կբավարարիմինչևգարուն‚իսկավելիշուտ՝չիբավարարի‚և‚
ուրեմն‚պետքէորպեսփայտինօժանդակողմիջոցիմգրադա-
րանիգրքերնէլվառենք:

Իմընկերների‚իմհեռու-մոտիկբարեկամներիգրքերը...

Մակագրված ամեն մի գիրք հիշողություն է ինձ համար‚
ջերմ‚քնքույշ‚ հուզումնառատուհուզումնաշատմիհիշողու-
թյուն: Կարող եմ զգայացույց դեպքեր պատմել‚ թե ինչքան
հոգատարէրիմնկատմամբԱսատուրԱսատրյանը‚կամպրո-
ֆեսորՎարդանՊարսամյաննինչերարեցիմ«Ալիշանի»հրա-
տարակություննապահովելուհամար:Ինչքա՜նհուզումնալից
բաներ կպատմեմ ամենաներկայանալի մարդկանցից մեկի՝
անզուգականուանկրկնելիԽաժակԳյուլնազարյանիմասին...

Իսկհիմաեսվառումեմնրանցգրքերը:Այսինքն՝այրում
եմայնչքնաղհիշողությունները‚որոնքիմկյանքիիմաստնեն
կազմում‚կազմումենիմկյանքիբովանդակությունը:Այսինքն՝
ես կորցնում եմ որևէ իրավունք հասարակայնորեն լիարժեք
մարդկոչվելուհամարև‚ուրեմն‚հոգեպեսուներքուստավելի
եմաղքատանում:

Ի՜նչ վիրավորական բան է մտերիմների գրքերն այրելը‚
գիրքայրելըառհասարակ:Եվհարյուրապատիկանգամիրա-
վացիէինբոլորժամանակներիիմաստունայրերը‚երբմարդ-
կությանմեծագույնհանցանքներիթվումդասումէիննաևգիրք
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այրելը:Երբայդգործիհամարստեղծվածհատուկհաստատու-
թյունը՝հանրածանոթ«Աուտո-դա-ֆեն»‚որնըստսկզբնական
մտահղացմանպետք էծառայերաստվածապարգևհավատը
պիղծգրքերնայրելումիջոցովմաքուրպահելունպատակին‚
հենցայդիսկպատճառովդարձավխայտառակությանցուցա-
նիշմարդկությանհամար:

...Ձերլուսավորուտաքսենյակներումնստածևկյանքն
ըստ ամենայնի վայելող իմ հեռու-հեռավոր բարեկամներ‚
խնդրումեմ‚չայրեքձերգրքերը:Եղեքազատ‚համարձակու
անկաշկանդգրքերինկատմամբ‚բայցերբեքմիայրեքդրանք‚
քանզի դա‚ գոնե իմ կարծիքով‚ հանցանքներից մեծագույնն
է‚ որովհետևդումիտքնեսայրում‚իսկմիտքըմենաշնորհ է‚
որըտրվածէիվերուստ:Եվմիշտհիշեք‚որկարմիողջախոհ
այր՝ՍուրենՇտիկյան-Վանեցիհորջորջմամբ‚որմրմուռսրտով
այրում էրիրգրադարանիգրքերը‚ բայցամենգիրքայրելիս
աշխատում էրտնեցիներիցթաքցնելարցունքները‚հոգեկան
տվայտանքներևսրտիծակոցներէրունենում‚բայցչէրկարող
չանելայդբարբարոսությունը‚քանզիբնակարանիջերմաստի-
ճանըինըաստիճանէր‚իսկտանը5տարեկանթոռնիկուներ:

Բարի հիշեք մեղավոր Սուրեն Շտիկյան-Վանեցուն և...
խղճացեքնրան...
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Դեկտեմբերի31‚ուրբաթ‚1993

Տանջերմաստիճանը՝8‚5°

«Լսեքդարերևհեռավորգալիքիսերունդներ...»

Մեր գրականության դասական Նաիրի Զարյանի հանրա-
հայտբանաստեղծությանառաջինտողնէ‚որն‚իմկարծիքով‚
առավելքանհարմարէտարեմուտիիմայսգրառումներիհա-
մար:

Դեպի անհայտություն ենք ճանապարհում հայի ու Հա-
յաստանիհամարցավագինուողբերգական1993թվականը‚
որը անթիվ-անհամար զրկանքներից‚ ներքին-կուսակցական
գզվռտոցներից‚ սովահարության դուռը հասած մի ամբողջ
ազգիմեռնողջղաձգումներից‚աշխարհիուպետությունների
առջև «հայ» ու «Հայաստան»անունըխայտառակելուց‚ազ-
գային պետություն ստեղծելու հարցում կատարյալ ապաշ-
նորհություն ու փանջունիական «հայրենասիրություն» ցու-
ցահանելուց բացի‚ սերունդներին‚ դարերին ոչինչ ավելին
չկարողացավ թողնել: Մռայլ չկամությամբ ու բթասիրտ ան-
տարբերությամբդեպիհավերժենքճանապարհում1993զար-
հուրելիթվականը‚որըմտավոր-գիտականկատարյալանկման
ուհոգեկանմարազմիհասցրեցՀայաստանաշխարհիմտավո-
րականդասին՝գրողներին‚գիտությանգործիչներին‚հումանի-
տար-հասարակականբնագավառիմեծուփոքրներկայացու-
ցիչներին‚արվեստիաշխատողներինու‚բնականաբար‚նրանց
գործնուգործունեությունը:Ընդունվածտերմինովասած՝մեր
շենշող ու մեծ նկարագիր ունեցող մտավորականությանը‚
նրանց‚ումգրչիումտքիարտադրանքովէ‚որտվյալազգըիր
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հասարակականտեղն ու գոյությանանկապտելի իրավունքն
էրնվաճումաշխարհիմյուսազգերիշարքում:Անթաքույցթշ-
նամությամբճանապարհենքդնումիհավերժությունայսզզ-
վելի 1993 թվականը‚ որովհետևայն‚ ի թիվսայլևայլ խենեշ
դրսևորումների‚հրապարակհանեցերկրումտիրողանմարդ-
կայինպայմաններիբնականոնհետևանքըհանդիսացողազ-
գայինխայտառակությանմինոր‚ մինչևայժմ չտեսնվածող-
բերգական մի դրսևորում. հայրենի երկրից զանգվածաբար
հեռանալը:Այն‚իհարկե‚ավելկամպակասչափով‚շատկամ
քիչտարողությամբ‚այսպեսթեայնպեսմիշտէլեղելէբոլոր
դարերումևբոլորժամանակներում:Բայցնախորդմեկ-երկու
տարիներինև‚մանավանդ‚այսանցնող1993զզվելիթվակա-
նին‚ այն դրսևորվեց չտեսնված-չլսված չափերով: Եթեասեմ
միայն‚ որվերջինտարիներինՀայաստանաշխարհիցհեռա-
ցածներիթիվըոչպաշտոնականտվյալներովհասնում էմեկ
միլիոնի(մեկմի-լի-ոն)‚ապաասելիքս‚եթեկարելիէայսպես
ասել‚ողբերգականորենկամբողջանա:Մեկմիլիոնհեռացող`
Հայաստանից‚երեքմիլիոնանոցՀայաստանից:

Հունվարի1‚շաբաթ‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝15‚5°
 

Այո‚այո‚միզարմացեք‚մերտանջերմաստիճանը15‚5° է‚
որովհետևնորտարվակապակցությամբամբողջերկուօրկա-
ռավարությունըբարեհաճեցիրժողովրդինլույստալ‚չնայած...
կտրեցջուրը:Այլևայլտիպիջեռուցիչներմիացնելուշնորհիվ



37|      |

կարողացելենքփոքր-ինչփոխելտանջերմաստիճանը:

2օրառաջիմացա‚որԱմերիկաէմեկնելՍտեփանԹոփ-
չյանը:Շնորհալիգրականագետ‚տեսականթեքումովմիքա-
նիաշխատությունների ու բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ‚
և‚իլրումնայսբոլորի‚անուրանալիկարողությամբօժտված
նկարիչ: Աշխատանքային կամակորություններ անելու սովո-
րություն ուներ‚ բայց դա չէր խանգարում նրան իր մտավոր
գործունեությանճանապարհին‚չէրխանգարումներկայանալի
գրականագետ-տեսաբանլինելունրագիտականնկարագրին:
ԱյսՍտեփանԹոփչյաննէ‚ահա‚որմեկնելէԱմերիկա:Պաշտո-
նականձևակերպումնայն է‚ որգնացել էմասնակցելուԲոս-
տոնում‚թեԼոս-Անջելեսումբացվածհայնկարիչներիանհա-
տականցուցահանդեսին‚որինմասնակցումէրնաևինքը՝մի
քանինկարներով:Բայցես‚գոնե‚ոչմիտարակույսչունեմ‚որ
նաայլևսչիվերադառնա:Ստյոպանէլգնաց...

Այսօր էլ իմացա‚ որ գնացել է Արտակ Քալանթարյանը:
ԱրձակագիրԱրտաշեսՔալանթարյանիորդին‚ մասնագիտու-
թյամբ համակարգչային ծրագրավորող‚ իր գործի հմուտն ու
քաջագիտակը‚հաճելի‚«համով-հոտով»միերիտասարդ:Նա
էլ...

Գնումուգնումենմերհայորդիներըդեպիօտարափերու
անծանոթհորիզոններբախտփնտրելու‚ օտարիդռանըհաց
մուրալու‚արյուն-արցունքովշաղախվածմիկտորկենսական
գոյավիճակապահովելուհամար:Եվողբերգականնայնէ‚որ
գնումէմերհայազգիընտրանին‚ազգիսերուցքը‚նրա՝այդ-
պիսիններկայացողամենաընտիրհատվածը:Իսկինչքա՜նօգ-
տակարգործերկարողէինանելնրանքՄայրՀայրենիքումու
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Հայրենիքիհամար‚ինչքանկփառավորվերազգիանունըաշ-
խարհումուայլազգերիանուններիկողքին...

Գնումենուգնումհայորդիներըիրենցբնօրրանից‚իրենց
հայրենիքից‚ևեսոչմիակնթարթչեմմեղադրումնրանց‚քան-
զիփախչում-հեռանումեներկրայինդժոխքից:Հենցայդպիսի
զարհուրելիվիճակիմեջչէ՞րեղելգերմանացիհանճարՀայն-
րիխՀայնեն‚բոցաշունչմիհայրենասեր‚որը‚սակայն‚իրմեջ
ուժէրգտելգրելուդառը-լեղիայստողերը.

Անեծքևայնհայրենիքինլկտիացած‚նենգավոր‚

Ուրարատնէկեղծիքիհետուժեղանումօրեցօր:

Ուրծաղիկնէթոշնումանլույս‚ճմլած‚անուժուանկար‚

Ուր ոճրածին ճիճուներն են խնդում անզուսպ‚ անպատ-
կառ...

Հունվարի6‚հինգշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝13°

Դարձյալ գների թանկացում‚և թանկացում հարյուրավոր
տոկոսներով: Տրամվայ-տրոլեյբուսների գինը 25 ռուբլուց
դարձելէ100ռուբլի‚հացիգինը70ռուբլիէր‚այժմ՝300‚լույսի
գինը‚որառաջ8ռուբլիէր‚այսնորօրենքովդարձելէ40ռ.
(իբրթելույսկա...)

Եվսաայնդեպքում‚երբաշխատավարձերիբարձրացման
մասինմերպրեզիդենտիհրամանը‚որըպետքէուժիմեջմըտ-
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ներհունվարի1-ից‚դեռչիկիրառվում:

Տնտեսագիտականմեծգիտելիքներպետքչենհասկանա-
լուհամար‚որգներըթանկացնելումիջոցովերկրիտնտեսու-
թյունը փրկելու քաղաքականությունը ծիծաղելի է ու սնանկ‚
որդաոչմիդարումևոչմիպետությանմեջիրենչիարդա-
րացրել‚ավելիճիշտ՝արդարացրել էժամանակիմիայն շատ
փոքր հատվածի համար:Տնտեսությունըփրկելու միակ ձևը‚
դրան ըստ ամենայնի զարկ տալն է‚ դրա անարգել զարգա-
ցումը խրախուսելն ու հովանավորելն է‚ այդ տնտեսությունը
նորագույնտեխնիկայով հագեցնելով ու համալրելով‚ բարձր
արտադրողականությունըապահովելն է: Իսկ դապիտիանի
պետությունը՝ ճիշտ կազմակերպված‚ մասնագետ-ղեկավար-
ներովհամալրված‚ամուրուհաստատունպետությունը:Իսկ
ո՞վչգիտի‚որայսօրվադրությամբազատ‚անկախՀայաստա-
նըոչմիայնուժեղպետականությունչունի‚այլևպետությունու
կառավարությունչունիառհասարակ:

Հունվարի10‚երկուշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝10°
 

Ա՜խ իմայս գարնանաբույր ու վարդաբույր թոռնիկ Հաս-
միկը...

Ամենանգամ‚ երբ ես հոգնած ու գազազածտուն եմ վե-
րադառնում‚Հասմիկսինձդիմավորումէկանչ-ուրախությանու
«պապիկսեկա՜վ»-իկարկաչունմիծիծաղահոսքով:Փարվում-
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գգվում է ինձ՝ ջերմորեն ու երկարատև‚ որին հետևում է ինձ
մտրակողհարցը.«Պապիկայսօրի՞նչգիրքեսբերել»:Վկաէ
Աստված‚արցունքներսհազիվեմզսպում:

Դեեսինչպե՞սպատմեմքեզ,Հասմիկջան‚իմկյանքուեր-
ջանկություն ջան‚ իմ գոյության միակ իմաստ ջան‚այս դժո-
խային օրերում միակ հենարան ջան‚ իմ հույս ու հավատ և
աստվածատուրմաքրությունջան‚որայդբոլորըեսքեզհա-
մարեմանում:ԱխրարյունսՍևաննէսրտիսմեջ‚ևեսքիչէ
մնումգետնինտապալվեմ‚երբլսումեմքո«...պապիկթաթիկ-
ներսսառ-սառույցեն»տրտնջոցը:

Հունվարի19‚չորեքշաբթի‚1993թ.

Տանջերմաստիճանը՝10‚2°
 

Այսօրշուկատարանքվաճառելուհորս«Աշխատանքային
արիության համար» շքանշանը: Որոշեցինք հորս շքանշանը
վաճառել՝ինչ-ինչկարիքներհոգալուհամար:Ասումենհնա-
հավաքներըդրանցմեծգումարենտալիս:

Հորսշքանշանըվաճառո՜ւմենք...

Աշխույժուեռանդուն‚հումորովուկատակասերմարդէր
հայրս՝ ԱրշավիրՇտիկյանը: Աշխատողտղամարդու վերաբե-
րյալինքնատիպկարծիքուներ՝«Տղամարդուհանգստանալը
ո՞րն է: Որ ձեռքերսծալեմ‚ նստեմ‚ կլինի հանգստանա՞լ: Ո՞վ
ասաց:Դակլինիմեռնել:Դրանդեռկհասնենք»:

Եվհարցիտեսականհիմնավորումը.«Տղամարդուհանգըս-



41|      |

տանալնայնէ‚որեթեմիգործիցհոգնեց‚թողնի՝մյուսնանի‚դրա-
նիցէլհոգնեց՝երրորդնանիևայսպեսմինչևանկողինմտնելը:
Պարապնստելըտղամարդուգործչի‚աշխատանքիոճչի»:

Այդպեսաշխատում էր ինքը‚ այդ նույն կարգաոճը սովո-
րեցնումէրմեզ՝ինձուքրոջս‚նույնկարգաոճըհետևողակա-
նորենհիմնավորելէրայնբոլորգործարաններում‚որոնցտնօ-
րեննէրեղել...

Հունվարի23‚կիրակի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝11°

Երբնայումեմիմայստանջանքապատմանսկիզբը‚գոհու-
նակությամբարձանագրումեմ‚որարդեներկուամիսանցել
էայսդժոխքից‚ևուրեմն‚կարծեսթեգոյատևեցինք:Մնումէ
միայնմեկամիս‚ մեկամիս‚ որանցնիամենինչ‚ևգարունը
բացվի:Իսկես63տարեկանեմևիրավունքչունեմոչմիրո-
պե«հենցայնպես»անցկացնել‚գոնեկիսատգործերսպիտի
հասցնեմվերջացնել:Իսկօրուժամհաշվելովանցկացրեցի
շուրջերկուամիս‚ևդեռփետրվարն էլառջևում է‚պիտիմի
կերպանցկացնեմ‚քանզիաշխատելուոչմիհնարավորություն
չկա:

Կամիայնմտավոր-հոգեկանկատարյալանկում:

Այսօրտոնումենքկնոջս՝Մելանյայիծննդյան61-ամյակը:
61-ամյակ‚որից36-ըիմկողքինուինձհետ:Ինչե՜րենքապրել
իրարհետ...
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Հունվարի26‚չորեքշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝12°

Տանջերմաստիճանըայդքանէոչթենրահամար‚որինչ-
որարտակարգբանէեղել:Պարզապեսարդենմեկքանիժամ
է,ինչլույսունենք‚միացրելենքբոլորջերմատուսարքերըև
տունըմիքիչտաքէ:Ասեմնաև‚որդուրսնէլցուրտչի:Կլինի0°:

Մի քանի օր առաջ նշեցինք ներկայանալի մարդկանցից
մեկի՝ԳևորգՏիրացյանիմահվանտարելիցը:

Հունվարի30‚կիրակի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը11°

Տանըմենակեմ‚ևսաիմկյանքիամենավատվիճակնէ:

Միկերպվառեցիվառարանը‚աշխատելովորքանկարե-
լիէքիչփայտդնել:Եթեխստագույնսչխնայենք‚ապամինչև
փետրվարիկեսըհազիվբավարարի:Իսկնորփայտգնելչենք
կարող‚քանզիփայտիմեկխորանարդմետրնարժեիմերեք
ամսվաաշխատավարձը:

Վառելեմմեկհատմոմև...ևնստելխոհանոցում‚որով-
հետևքիչ-շատտաքտեղըխոհանոցնէ:Սենյակներումառանց
վերարկուինստելնանկարելիէ:

Ասենք‚գործչեմէլկարողանել:Մեկմոմիլույսիտակկա-
րելի է նստել‚ անջատել ուղեղը և հենց այնպես գոյատևել.
առանցմտքի‚առանցորևէգործիցանկության‚առանցորևէ
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մտավորճիգիուլարման:Այսպեսեմես‚այսպեսէՀայաստա-
նիամբողջմտավորականությունը:Ժամըմոտ5-իցհետոդու
այլևսոչինչանելչեսկարող‚և‚ուրեմն‚ոչնչիպետքչես‚քան-
զիլույսչկա‚տաքությունչկա...Չկա՛:

Սակոչվումէմտավորմարազմ:ԵվՀայաստանիմտավո-
րականաշխարհիառնվազն90տոկոսըայսպիսիմտավորմա-
րազմիմեջէ:

Ո՞վէպատասխանտալուսրահամար:

Եվ սա քաղաքականություն է: Շատ որոշակի մշակված
քաղաքականություն‚ որն արդեն մի քանի տարի կիրառվում
է հաստատուն հետևողականությամբ: Սա մի նպատակ ունի՝
ջախջախել հայ մտավորականությունը‚ այսինքն՝ այն դասը‚
որովտվյալազգըներկայանումէաշխարհին:

Դուրսնահավորմառախուղէ:Մեկհատիկմոմսէլշուտով
կայրվի-կվերջանաուեսկնստեմխոհանոցումմենակ‚մթիմեջ‚
սոսկորպեսանպետքդիակ‚որնընդամենըշնչումէ...

Երբ1915‚1937‚1948թվականներինֆիզիկապեսոչնչաց-
րեցինհայմտավորականությանը‚մինչևայժմմեծուփոքրով
աղաղակումենքդրամասին՝եղեռնի‚թուրքականվայրագու-
թյունների‚ կոմունիստների գործած հանցագործությունների
ևայլձևովներկայացվողայդերևույթիմասին:Նույնեղեռնը‚
և ավելի խայտառակ ու խարդախ ձևով չի՞ իրականացվում
արդյոքհիմահայմարդկանցձեռքով:Նույնևավելիսարսա-
փելիձևովչի՞սպանվումմիտքը՝գործող‚ստեղծագործող‚ար-
ժեքներստեղծողմիտքը...

Մոմսվառվեց-վերջացավ:Տանըմութ-մութէ:
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Փետրվարի6‚կիրակի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝10‚6°

Արտասահմանյան բարերարների ուղարկած ձրի նավ-
թըվերջապեսհասելէևվաղըառավոտյանժ.6-իցՏաթևիկս
պետքէգնահերթկանգնելու‚որիցհետոժ.9-ինպիտիգնա
Մելանյան:Հասկանալիէ‚որեսէլտանըչեմմնա:Կգնամհեր-
թի:

Ի՜նչաշխատանքիգնալ‚ ի՜նչգիրքու հոդվածգրել‚ ի՜նչ
մտավոր գործ ու գործունեություն ծավալել‚ երբ այսօր կա
միայն մի կետ-նպատակ‚ մեկ գերխնդիր‚ մեկ սևեռուն մտա-
ծում.նավթըևայնէլ՝ձրի:

Նա-ա-ա՜-վթև...ձը-ը-ը-րի՜...

Փետրվարի9‚չորեքշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝10‚5°

ՄիքանիօրառաջկյանքիցհեռացավՌուբենԶարյանը՝իմ
ավագընկերնուբարեկամը‚մերընտանիքիմտերիմը‚անուն
ունեցողթատերագետնութատրոնիտեսաբանը‚հետաքրքիր
հուշագիրը:Գրածգրքերիցմեծմասըհամապատասխանմա-
կագրություններով‚նվիրելէինձուկնոջս‚մերընտանիքին՝«Ի
հիշատակ»‚«Իխորոցսրտի»‚«ԻհիացումնՇտիկյաններով»:

Այդ գրքերն այսօր չկան: Այրվեցին ձմեռվա ընթացքում:
Մնացին միայն մակագրություններ արված էջերը: Այսպես
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«հարգեցի»Ձեզ‚ՌուբենՎարոսովիչ...

...Կանգնեցիդագաղիմոտ‚երկա՜րնայեցիայդխոհական‚
մտացիդեմքին‚ուզեցիելույթունենալևասելայն‚ինչգրելեմ
վերևում‚բայցելույթչունեցաև...ևկյանքումառաջինանգամ
երանիտվեցիհանգուցյալին‚երանիտվեցիմահացածին:

Մեռավ-պրծավայսկյանք-դժոխքից‚այս...

Երանի‚հազարերանիքեզ‚ՌուբենՎարոսովիչ...

Փետրվարի14‚երկուշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝10‚2°


Այսօրգիշերվաժամը3-իցՏաթևիկսգնացնավթիհերթի՝
այդանիծյալձրինավթըստանալուհամարևեկավժամը1-ին‚
այսինքն՝տասժամհերթկանգնելուցհետո:

Բացեցիդուռը‚որըհաղթականհպարտությամբծեծումէր
Տաթևսև...

Եվմիքանիրոպեչկարողացաճանաչելաղջկաս:

Երանիմեռնեիուքեզայդպեսչտեսնեի‚Տաթևս...
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Փետրվարի16‚չորեքշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝10°
 

Եթեհաշվենքառավոտյանժամը9-ից‚ապա11ժամձյուն
էգալիս‚ մանր‚զզվելիձյուն‚ որըմիայնգալիս է հիշեցնելու‚
որփետրվարըմնումէփետրվար‚ձյուն‚որըմիայնտրամադ-
րությունէգցում‚ծնումէմռայլխոհերուտխուր-տրտումվար-
քագիծ‚ձյուն‚որը‚գոնեինձ‚հասցնումէհուսահատությանու
գրգռվածվիճակի:

Ցուրտէ‚մութէ‚սնունդըպակասէև‚իլրումնայսբոլորի‚
այսզզվելիձյունը:

... Իսկ ձյան գալուստը երջանկության գագաթնակետն
էրումերանափուրախությանակունքնուհիմքը:Ծիծաղով‚
կանչուուրախությամբթափվումէինքհամալսարանիբակ՝ու-
սանողներովձնագնդիխաղալու...

Փետրվարի22‚երեքշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝8‚8°
 

Ըստերևույթինսաարդենօրինաչափէ‚որքանիդեռկա
այսգարշելիձմեռնուկենցաղային-աշխատանքայինայսան-
նորմալկարգը‚եսառավոտյանպետքէարթնանամմռայլու
ջղաձիգ‚առիթփնտրեմգոռալու‚իսկքանիորնույնվիճակի
մեջ են նաևտնեցիներս‚ապանրանք էլպետք է նույն ձևով
պատասխանենինձ...
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Ոչ մի լուրջ գործանել չեմ կարողանում‚ չնայածանելու
բաներ շատունեմ: 4-5 ժողովածու (ժողովածու!!!)պատրաս-
տելուպլան ունեմ‚ երկու գիրք եմ ուզում գրել Ալիշանի մա-
սին‚կիսատէմնացելՍտեփանՈսկանյանս‚ուզումեմվերահ-
րատարակել Ալիշանի «Նամականին» (հրատարակածս 190
նամակէր‚առայսօրհավաքելեմևս100-ը)‚ուզումեմսկսել
Ալիշանիերկերիհինգհատորյակիհրատարակությունը‚ուզում
եմ...Եվայսբոլորը‚ինչպեսասումեն‚մտքումսհասունացած
գործերեն:Եսպարզապեսպետքէնստեմուգրեմ:

Իսկհիմաես... նստումուփայտեմջարդումվառարանի
համար‚գրումեմիմայսօրագիրը‚միակ‚գոնեիմկարծիքով‚
շատպիտանիգործը‚հետոպիտիգնամպատմությանինստի-
տուտ‚քանզիմիքանիկոպեկփողունեմստանալուհոդված
տպելուհամար‚հետոպետքէարագհասնեմտուն‚քանիոր
Հասմիկ-թոռնիկսմանկապարտեզիփակվելուցհետոտաննէ
մնումևեսպետքէտանըհետևեմնրան‚մինչևմոր՝Տաթևի-
կիսաշխատանքիցգալը‚այդժամանակահատվածումպետք
էիրականացնեմկնոջսխնդրանքը՝փլավիհամարնախատես-
վածբրինձըընտրել‚որովհետև«ազատը»եսեմ:

...Վատնիր‚վատնի՛րթանկագինժամանակդ‚ՍուրենՇտի-
կյան...
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Մարտի8‚երեքշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝13‚3° 

ԻխորոցսրտիխոսքընդԱստծոյ

Ոչ‚ոչ‚եսԳրիգորՆարեկացինչեմևամենևինէլչեմանդ-
րադառնալու նրա հանճարեղ «Մատեանին»: Պարզապես
վերցրել եմնրագլուխներիվերնագիրը‚ քանզիես էլ‚Ֆրիկի
խոսքերովասած‚«Հանդէսունեմբանմիվեճի»այնանըմբռնե-
լիուանկառավարելիմեծությանհետ‚որինդարերշարունակ
«Աստված»ենանվանել:

...Հայերնառաջիններիցմեկըեղան‚ովՏեր‚որընդունեցին
քոՄիածինորդուքարոզածուսմունքը:Ավելին‚պաշտամունք
դարձրեցին‚ դարձրեցին անբեկանելի հեղինակություն‚ այդ
պաշտամունքըչափանիշդարձավմերազգիհոգեկան‚մտա-
վոր-աշխարհայացքային բոլոր ոլորտներում‚ այդ ուսմունք-
պաշտամունքըդարձավմերազգիհաց-հանապազօրը...

Մարտի30‚չորեքշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝17°
 

Օրերըկարծեսսկսումենտաքանալ:Իսկսանշանակում
է‚որմիզարհուրելիձմեռէլանցկացրեցկործանմանդատա-
պարտվածմերազգը:

Դրսում հանդիպեցի Նանումյան Ռուզաննային՝ բանասի-
րական գիտությունների թեկնածու‚ շուրջ 15 անուն աշխա-
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տությունների հեղինակ‚ որոնց մեջ մեկիցավելի են մնայուն
արժեք ունեցողները‚ ավելի մեծ քանակով հոդվածների հե-
ղինակ‚որոնցիցշատերնարտատպելենարտասահմանիմեր
պարբերականներըևառհասարակ՝պատրաստակամ‚բարիև
իմաստունտատիկ:Գնումէրիրենցպատգամավորի՝Հրանուշ
Հակոբյանիմոտ:

– Չեմ կարողանում ապրել‚ Սուրիկ‚- ծերացած‚ փայլը
կորցրածաչքերըլցվեցինարցունքով‚-իմթոշակովուաշխա-
տավարձովմիասինկարողեմհազիվերկուկիլոգրամկարագ
առնել:Բամյուսբանե՞րը:ԳնումեմՀրանուշիմոտդրամխընդ-
րեմկամորևէձևովինչ-որնպաստտաինձ...Դե՝իմուսանո-
ղուհինէեղել‚երևիինձչիմերժի...Ուրիշի՞նչանեմ...

Աչքերըսրբեց‚հեռացավ...

Երկա՜րնայեցիմերբարիտատիկին‚վաստակաշատգիտ-
նականին‚որըհանդարտ‚ծերունականքայլվածքովհեռանում
էր‚ևսիրտսասեսփուլեկավհուզմունքից‚քանզիմտքիսխոր-
քումերևույթըկոչեցիիրիսկականանունով‚որիցինքսէլվատ
զգացի`մուրացկանություն:

 

Ապրիլի7‚հինգշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝18‚7°

Շահեսրբազանիհետխոսակցությունսկարճուկոնկրետ
եղավ:ՑույցտվեցիԱլիշանիմասինիմկազմած«Տարեգրու-
թյունը»‚ասացի‚որցանկանումեմհրատարակելևհավելեցի‚
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որհրատարակչականկազմակերպություններկան‚որոնքդեմ
չենգործսհրատարակելուն‚բայցինձանից150դոլարենու-
զում:

–Ես150դոլարորտեղի՞ցճարեմ‚սրբազան‚-խոսակցու-
թյունսավարտեցիես‚-գոնեդրսումհրատարակենք...

Երևիկերպարանքսևարտաքինսշատէր«խնդրողական»‚
որ սրբազանը միանգամից համակ պատրաստակամություն
դարձավ:Դրսումհրատարակելուտարբերակըբացառեցան-
հապաղ:Ինքնայդքանկապերուհնարավորություններչունի:
Բայցայստեղ‚ասաց‚ «Դուն գիրքդ Ակադեմիայի ճանապար-
հովհասցրուտպարան‚150դոլարըեսկուտամ»:Հարցըլուծ-
վածհամարեցիևմիքիչէլհավուրպատշաճիխոսելուցհետո‚
դուրսեկա:

Բայց մռայլ եմ‚ ներքնապես նվաստացած: Սա էլ իմ մու-
րացկանությունըչէ՞ր...

Ապրիլի12‚երեքշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝18‚2°
 

Այսօրհանումենքվառարանը:
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Ապրիլի14‚հինգշաբթի‚1994թ.

Տանջերմաստիճանը՝18‚5°

Հետաքրքիր երևույթ է: Ինչպես արդեն նշեցի‚ տան ջեր-
մաստիճանը 18‚5 է: Բայց ես շարունակում եմ քնել իմ երեք
վերմակներով‚կնոջս«խավլու»խալաթըհագածևբոլորովին
չեմշոգում:Այսպեսքնումէինաևայնժամանակ‚երբմերտան
ջերմաստիճանը9°էր:

Պայծառ‚անամպերկինքէևշուտովդուրսկգաարևը՝մեր
փրկարար‚ջերմությունուկյանքպարգևողարևը:Սանշանա-
կումէ‚որձմեռնանցկացրեցինք:
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ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
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