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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արձակ էջեր

Что должен сделать Пашинян, 

Նանոն հաշվեց փողը, դրեց դարակը...  
Մի քիչ հեռացավ, կասկածեց. չէ, տեղը 
փոխեմ... Տարավ դրեց խոհանոցի ամաննե-
րից մեկի մեջ: Մեջը կանաչի կար. «Էհ, չէ, 
կեղտոտ փողը մաքուր կանաչու հետ ուր  
դրի...» Հանեց, տարավ դրեց լոգարանի 
պահարանի մեջ՝ սպունգի ետևը:

Դուրս եկավ, որ գնա հաց առնի: «Բա որ 
մեկնումեկը մտնի լողանալո՞ւ...»: Ետ դար-
ձավ: Տարավ դրեց իր կոշիկների տուփի  
մեջ. «այստեղ մարդ չի գտնի»:

Դուրս եկավ: «Աստված իմ, էդ հարուստ-
ները որտե՞ղ են այդքան փողը պահում, 
գլուխս պտտվեց, մինչև պահեցի»:

Մտածում էր՝ մինչև մյուս ամսվա տան 
վարձը տան՝ կհերիքի, բայց ուզում էր 
«աղջիչնիկ» աներ մի երկու հոգով, մի քիչ 
սրտաբացվեին, կամ Անկախության օրը 
գնային պաղպաղակ ուտելու մի էժան տեղ: 
Հա, լավ... էլ ո՞նց կլինի... կհերիքացնեմ...

Հացը ձեռքին՝ տուն էր վերադառնում, 
ընկերուհին զանգեց.

– Երեք  օր հետո գնալու ենք Ամալյանի 
ծնունդը նշելու ռեստորանում, աթոռը՝ տասը 
հազար է, գոնե տասնհինգ հազար պիտի 
տանք, պատրաստվիր...

Հեռախոսն անջատվե՞ց, թե՞ ինքն 
անջատեց, գլխի չընկավ, նորից սկսեց 
հաշվել... հաշվել...

Մի անգամ, չի հիշում՝ որտեղ, կարդացել է. 
«յոթ անգամ չափիր, նոր կտրիր: Բայց ուզում 
ես տասնյոթ անգամ չափիր՝ մեկ մետրը մեկ 
մետր է»:

– Հա էլի, – ծիծաղեց, – ինչքան հաշվում 
եմ 70000 դրամը 70000 դրամ է... Լավ, լավ, ոնց 
լինի՝ կհերիքացնեմ...

Դուռը ծեծեցին ու մեկից ներս մտան: 
Փեսան էր, քրոջ ամուսինը:

– Օ՜, էս ինչ լավ հյուր ունեմ...
Մենակ չէր, երկու ընկերոջ հետ էր:
– Եկել եմ, գնամ եղբորս տուն, տեսնեմ՝ 

ոնց են, ոնց չեն... Դուք ինչպե՞ս եք:
– Սովորական, հայավարի, ուրախ, 

հներից պրծանք, սպասում ենք, տեսնենք ինչ 
կլինի, ազատ Անկախության օր ենք նշելու:

– Լավ կլինի, Սփյուռքն էլ է ոգևորված:
– Հա՛, տեսնում եմ հեռուստացույցով, 

տարբեր երկրներից խոսում են:
– Նանո ջան, մի քո նման թաշախոստով 

սուրճ տուր, մենք գնանք: Հետո կգանք, էն 
համով ճաշերդ կվայելենք, վաղո՜ւց կարոտել 
եմ քո եփածին:

Նանոն գնաց խոհանոց... միայն մի քանի 
կարամել ուներ:

– Դուք հեռախոսով, հեռուստացույցով 
զբաղվեք, ես տասը րոպեից կգամ:

– Հա՛, հա՛, գնա...

Խանութից վերադարձավ. ամեն մեկն իր 
հեռախոսով էր զբաղված: Վազեց խոհանոց, 
սուրճ դրեց կրակին: Լսվեց փեսայի և ընկերոջ 
խոսակցությունը, ինչ-որ ինվեստիցիաներից 
էին խոսում, ֆինանսական տերմիններից, 
բանկերից: Մի քիչ վիճում էին, հաշվում, 
նորից «ընկղմվում» հեռախոսների մեջ:

Սուրճը խմեցին, վայելեցին հայկական 
միրգն ու խմորեղենը, վեր կացան, ընկերը 
դուրս եկավ:

– Նանո, արի ներս, բան եմ ասում:
– Վերցրու այս 5000 դոլարը, պահիր, 

չեմ ուզում ծախսեմ, եղբորս տուն գնալիս 
կվերցնեմ:

– Լավ, կպահեմ:
Գնացին: Նանոն փողի տրցակը ձեռքին 

կանգնել էր, 5000 դոլար երբեք ձեռքը 
վերցրած չկար... «5000 դոլար, – մտածում էր, – 
իրեն տային, ատամները կսարքեր, տունը 
կվերանորոգեր, քսանհինգ տարի է ձեռք չեն 

տվել, էլի ինչ որ... Օ՜ֆ, թող կորչի... Հերն էլ 
անիծած...»

Հիշեց, որ Սփյուռքից եկած ընկերուհին 
հեռախոսեց. «Քեզ համար ընտիր վերարկու 
եմ բերել...»: Մտածեց՝ պետք չէր, աղջիկն 
առել էր, բայց դե Ամերիկայից բերածը հո 
դրա նման չի լինի: Հիշեց, որ ընկերուհին 
շատ էր հավանել իր աղջկա նվիրածը: «Գուցե 
վաճառեմ, մի քիչ էլ էժան տամ, ընկերուհիս է, 
մեկ է, Էլենը բերել է Ամերիկայից»:

Ընկերուհին համաձայնվեց:
Մյուս օրը Վերնիսաժից տիպիկ հայկա-

կան գնումներ կատարեց՝ նվերներ բոլորին, 
և գնաց ընկերուհուն տեսության: Հիշեցին 
ջահել, երջանիկ օրերը, ընկերուհին անվերջ 
Ամերիկայի գովքն էր անում, համոզում, որ 
անպայման որևէ կերպ ընկնեն Ամերիկա: 

– Չէ, ես իմ անսերժ, անռոբ երկիրն եմ 
ուզում վայելել, դուք գնացեք ձեր Ամերիկան:

Ընկերուհին այստեղ էր թավշյա հեղա-
փոխության օրերին, ինքն էլ էր հրճվում 
և ուրախանում, մի քանի հատ «դուխով», 
գլխարկ էր գնել, որ տանի հետը: 

Հիշեցին այն երանելի օրերը, ժողովըր- 
դի միաբանությունը, ջահելների կազմա-
կերպվածությունը, երգերը, ծափը, դրոշը, 
Աստված իմ, այդ ինչ հրճվանք էր, Նիկոլի 
աչքի կապույտը, քրքրված ձեռքերը, բինտի 
վրայի սրտաձև արյան հետքը, հրապարակի 
ժամացույցի վերևում երկնքին փայլող ծիա-
ծանը... Արագածից բերած ձյունը, ծաղիկները, 
դրոշներով փաթաթված երիտասարդությունը 
ու … հրճվանքը, հրճվանքը...

– Քայլ արա... քայլ... – ճանապարհն 
սկսվեց քայլով, ավարտվեց դոփյունով...

– Էլեն, գիտե՞ս, իսկ մենք փնթփնթում 

էինք... էս ի՞նչ ջահելներ են... Սրանք մեզ նման 
չեն, սրանք ուրիշ են...

– Հա, Նանո ջան, ուրիշ են, ուրիշ են, 
ուրիշ... ես ձեր ցավը տանեմ...

Ընկերուհին տոպրակ տվեց իրեն, հրա-
ժեշտ, համբույր... դուրս եկավ: Չհամբերեց, 
ճանապարհին նայեց տոպրակի մեջ եղածին: 
Ինչ-որ ծաղկավոր շոր էր, բլուզ... Թեթև 
տոպրակ էր, ի՜նչ վերարկու:

Մտավ խանութ. պետք է պատրաստվել 
փեսայի գալուն: Վաճառված վերարկուի փո-
ղը ծախսվեց: Հիշեց՝ փեսան շատ էր սիրում 
իր սարքած բաստուրման, հոգապահուստ էր, 
հանեց, «կդնեմ հետը»՝ մտածեց:

Մի քիչ անց եկան հյուրերը:
Նանոն հյուրասիրում էր, համոզում՝ է «Սա 

համով է, սա նոր եմ սարքել...», բայց դրա կարիքը 
չկար, նրանք ճաշակում էին, չէին էլ լսում:

Նանոն չէր նկատել. միջանցքում մի վարդ 
էր դրված՝ շքեղ վարդ՝ փաթեթով: Հանեց 

Երբ ծանոթանում ես այս հայուհու 
ձեռքի աշխատանքներին, համոզվում ես, որ 
հայի բնութագրի ամենաբնորոշ գծերն այս 
գեղեցկուհու տարերքն ու կենսակերպն են: 

Հռիփսիմեն կարող է իր բազմաշնոր-
հությամբ սովորական օրը տոն դարձնել, էլ 
ուր մնաց՝ տոնական օրը: Նրա շնորհիվ տոնը 
կարող է վերածվել հայական խոհանոցի 
համադամ ուտելիքների ցուցահանդես-
խնջույքի: Ուզում ես հերթով համտեսել 
ազգային ուտեստները. տոլմայի տեսակները, 
քյուֆթաների բազմազանությունը, խաշն ու 
խաշլաման, փախլավան ու գաթան, չրերն 
ու մուրաբաները, տորթերն ու ջեմերը: Մի 
խոսքով, հայկական խոհանոցը՝ իր ողջ 
ներկապնակով: 

Իսկ երբ զարմացած-հիացած փորձեք 
պարզել, թե որտեղից այս սերն ու շնորհքը, 
կպարզվի, որ Հռիփսիմեն ծնվել է Ախալցխա 
քաղաքում՝ հայտնի խոհարարի ընտանիքում, 
ստացել հայկական կրթություն, ապա՝ ու-
սումը շարունակել Խ. Աբովյանի անվան 

«ՄԵՐՆ ՈՒՐԻՇ Է»

Սիրելի ընթերցող, բացում ենք «Մերն ուրիշ է» խորագիրը: Մեր շրջապատում 
քիչ չեն այն հայրենակիցները, որոնք իրենց ամենօրյա աշխատանքների մեջ 
դնելով սիրտ ու հոգի, ստեղծագործական ջիղ ու միտք՝ դրանք, բացի հանրությանը 
օգտակար լինելուց,՝ դարձնում են արվեստի յուրօրինակ գործեր: 

Այս անգամ ներկայացնում ենք Հռիփսիմե Վարդևանյանին: 

մանկավարժական համալսարանում, որից 
հետո ամուսնացել և տեղափոխվել է ՌԴ 
Ռոստովի մարզի Չալթր բնակավայրը, ուր 
արդեն 15 տարի տեղի թիվ 1 դպրոցում հայոց 
լեզու է դասավանդում և միաժամանակ 
զբաղվում հայկական կերակուրների, թըխ- 
վածքների ու քաղցրավենիքների պատրաստ-
մամբ-տարածմամբ: 

– Ամեն բան անում եմ մեծ սիրով, 
սովորեցնում եմ շատերին, այդ թվում իմ 
երկու աղջիկներին:

Ապրելով օտար երկրում՝ խոհանոցի 
պահպանումը նույնպես միջոց է հայի ու 
հայկականի պահպանման ու տարածման 

համար, քանզի կիրառել ու փոխանցել 
ազգային խոհանոցի հարուստ բույրերն ու 
գույները՝ միևնույնն է, թե բոլոր վայելողներին 
հաղորդել սեր, հպարտություն և բարձր 
տրամադրություն... Ինչպես ասում են՝ «Մերն 
ուրիշ է...» 

Սոնա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հռիփսիմեն ամուսնու՝ Հակոբի հետ

ՍՈՒՍԱՆՆԱ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

փաթեթից, մի վարդի համար ծաղկաման 
չուներ, դրեց մի մեծ ծաղկամանի մեջ՝ լքված 
աղջկա նման վարդը շուռ եկավ:

Հյուրերը վեր կացան: Նանոն փեսային 
կանչեց ներս, տվածը մեկնեց նրան: 

– Հա՛, շնորհակալ եմ, չեմ հաշվում, քեզ 
գիտեմ:

Նանոն մի պահ կարկամեց.
– Հաշվիր, հաշվիր, ճամփին կծախսես, 

կշփոթես հանկարծ...
– Հա, փողը հաշիվ է սիրում, մանավանդ 

մեր սիրելի ԱՄՆ-ում, – իբր կատակով 
ծիծաղեց, հետո երկկողմանի կնքած տրցակը 
շուռումուռ տվեց, համոզվեց ու դուրս եկավ: 

Նանոն նստեց լի սեղանի շուրջը. աչքն 
ընկավ մենակ վարդին: Մի ոստյունով հանեց 
վարդը ծաղկամանից, փշոտ կոթումը ջարդեց 
զայրացած ու շպրտեց դուրս՝ «Տարեք ձեզ 
հետ, ձեր երկիրը...»: Մտավ տուն ու, ինքն էլ 
չգիտեր ինչու, սկսեց լաց լինել. 

«Աստված, էս Նիկոլի թիվը մեզ հալալ 
արա, էս պատերազմը կանգնեցրու, մեզ 
անհոգ երկիր տուր, մեր էրեխեքին տուն բեր, 
մենք չենք ուզում գնալ օտար երկիր»: Երեկ 
Ռաֆֆի Պետրոսյանը քայլում էր, քայլում էր 
Մեղրիից մինչև Լոռի... աչքերը փայլում էին, 
քայլում էր, քայլում էր սարերով, քարերով, 
ժայռերով, արծվի նման թռչում էր քարի 
ծերպին, մահից փրկվում, իջնում, մագլցում՝ 
ինքն իր արածից հրճվելով, էլի, էլի, ջուր, քար, 
ծաղիկ, դաշտ՝ «Աստված իմ, այս ի՞նչ երկիր է, 
այս ի՞նչ հրաշք, գեղեցիկ, աննման... » խոսում 
էր ինքն իր հետ, հոր հետ, կարծես հայրն 
առջևում կանգնած էր.

– Հայրիկ, ես քեզ ճանաչելու համար 
եկա, որ իմանամ՝ ով է հայը: Էս ինչ դժվար 

ես դու ինձ համար ապահով կյանք ստեղծել, 
որ գնացել ես աշխարհից աշխարհ: Ես հիմա 
իմացա՝ ով է հայը: Ես տեսա հորս հայրենիքը, 
իմ հայրենիքը: Ես կիսատ հայ եկա, հիմա ես 
ինձ լրիվ հայ եմ համարում...

Մարդիկ... այս ինչ մարդիկ են, ուզում են 
ամեն ինչ տալ քեզ, ուզում են դու լավ լինես, 
դու գոհ լինես, դու սիրես քո հայրենիքը, 
այստեղ ես ազատ եմ, այստեղ ես գիտեմ՝ ես 
ով եմ, գիտեմ՝ ով է հայը: Ես սիրում եմ քեզ, 
հայրիկ:

… Րաֆֆին կարծես ինձ էլ ցույց տվեց ողջ 
Հայաստանը:

Ինչքան տեղ չեմ գնացել, ինչքան տեղ 
չեմ տեսել իմ երկրում, ամոթ էլ է: Երազում 
էի Իտալիա գնալ... Չէ, սա է իմ Իտալիան... 
Զանգեմ Ամալյային շնորհավորեմ, ռեստո-
րան չեմ գնա, մի նվեր կառնեմ կամ մի շքեղ 
ծաղկեփունջ, այդքանը հերիք է...

Հավաքեց սեղանն ու սկսեց պահած փողը 
փնտրել. ոչ մի դարակում չկար, խոհանոցում 
չկար, պահարանում չկար: Չգտավ... «Որտե՞ղ 
են պահում հարուստներն այդքան փողը, որ 
գտնում են: Լավ...»:

Րաֆֆին շրջում է ամբողջ Հայաստանով 
մեկ՝ գրպանում սրա-նրա տված դրամները, 
որ պետք չէին գալիս ոչ մի բարձունքի վրա, ոչ 
մի ծաղկած դաշտի, ոչ մի ջրվեժի ջրերի մեջ 
թավալվելիս, ոչ մի արտի ու առվի կողքին: 
Միայն երկինք էր, արև էր, անձրև, ոտքերը 
բաց էին, շորերը փոշոտ, բայց նա ճախրում 
էր.

– Ես կիսատ հայ էի, ես հիմա լրիվ հայ 
եմ, ես այստեղ ինձ ազատ եմ զգում:

Հեռվո՜ւմ մի ճերմակ ձի աչքերի մեջ էր 
առել երկրի ու երկնքի լույսը: 


