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ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

1

Տասնհինգ տարեկանում ես հիվանդացա դեղնախտով։ 
Հիվանդությունը սկսվեց աշնանը և տևեց մինչև գարուն։ Որ
րան ցրտում ու կարճանում էին անցնող տարվա օրերը, այն– 
յյան ես ինձ ավելի վատ էի զգում։ Նոր տարուց հետո միայն 
սկսեցի կազդուրվել։ Հունվարին արդեն տաք էր, և մայրս 
իմ անկողինը պատրաստեց պատշգամբում։ Ես տեսնում էի 
երկինքը, արևը, ամպերը և լսում էի բակում խաղացող երե
խաների ձայները։ Փետրվարյան մի իրիկնամուտի լսեցի, թե 
ինչպես էր երգում կեռնեխը։

Ծաղկի փողոցից, որտեղ դարադարձին կառուցված 
ամուր ու հսկայական շենքի երկրորդ հարկում էինք ապ
րաւք, ճանապարհն ինձ տարավ Կայարանի փողոց։ Այս
տեղ հոկտեմբերյան մի երկուշաբթի օր՝ դպրոցից տուն 
փւրադառնալիս, ես փսխեցի։ Արդեն քանի օր ես ինձ թույլ 
1,ի ղգում, այդքան թույլ դեռ երբեք չէի եղել։ Յուրաքանչյուր 
բայ լ ինձնից ուժերի մեծ լարում էր պահանջում։ Երբ ես 
տանը կամ դպրոցում բարձրանում էի աստիճաններով, աս
րերս հազիվ էի քարշ տալիս։ Ախորժակ չունեի։ Նույնիսկ 
բտղցած ժամանակ, երբ նստում էի սեղանի մոտ, անմի
ջապես սկսում էի զզվել ուտելիքից։ Երբ առավոտյան արթ
նանում էի, բերանիս մեջ չորություն էի զգում, և ինձ թվում 
1,ր, թե ներքին օրգաններս ծանրացել ու իրենց տեղում 
չեն։ Ես ամաչում էի իմ թուլությունից։ Անչափ ամաչեցի,

5



երբ փսխեցի փողոցում։ Կյանքումս երբեք նման բան չէր | 
պատահել։ Բերանս լցվեց, փորձեցի կուլ տալ, շուրթերս | 
իրար սեղմեցի, ձեռքով փակեցի, բայց բերանիս պա– I 
րունակությունը թափվեց մատներիս արանքից։ Հետո հեն
վեցի շենքի պատին, նայեցի ոտքերիս մոտ՝ իմ փսխուքին, 
և բաց գույնի լորձունքը թափվեց բերանիցս։

Իմ մասին, համարյա կոպտորեն, հոգաց մի անծանոթ 
կին։ Նա բռնեց ձեռքս և շենքի մութ մուտքով ինձ տարավ 
բակ։ Վերևում պատուհանից պատուհան պարաններ էին 
ձգված, և լվացք էր կախված։ Բակում փայտ էր դարսված, 
մի բացօթյա արհեստանոցում ճռնչում էր սղոցը, և տաշեղ
ներ էին թռչում։ Բակ տանող դռան կողքին ջրի ծորակ կար։ 
Կինը բացեց ծորակը, սկզբում լվաց ձեռքս, հետո բռով ջուր 
վերցրեց և շփեց դեմքիս։ Ես թաշկինակով սրբեցի դեմքս։

—  Վերցրու մյուսը։
Ջրի ծորակի կողքին երկու դույլ էր դրված, նա վերցրեց 

մեկը և ջուր լցրեց։ Ես լցրի մյուս դույլը և հետևեցի նրան՝ 
մուտքից դուրս գալով։ Նա թևերը լայն բացեց, ջուրը ճող– 
փաց մայթին և փսխուքը տարավ դեպի առուն։ Հետո վերց
րեց իմ դույլը և ջրի երկրորդ հորձանքն ուղղեց դեպի մայթը։

Երբ ուղղվեց, տեսավ, որ լաց եմ լինում։
—  Քեզ  ինչ պատահեց, փոքրիկ տղա,—  ասաց նա զար

մացած։
Հետո գրկեց ինձ։ Ես համարյա այդ կնոջ հասակին էի և 

նրա ստինքները իմ կրծքին շատ մոտ զգացի, գրկախառն
ված լինելով՝ մոտիկից զգացի շնչառությանս տհաճ հոտն 
ու նրա թարմ քրտինքը և չգիտեի՝ ինչ անեմ ձեռքերս։ Ես 
դադարեցրի լացս։

Նա հարցրեց, թե որտեղ եմ ապրում, ապա դույլերը դրեց 
մուտքի մոտ և ինձ տուն ուղեկցեց։ Նա քայլում էր իմ կող
քից՝ մի ձեռքով բռնած դպրոցական պայուսակս, իսկ մյուս 
ձեռքը թևիս դրած։ Կայարանի փողոցից մինչև Ծաղկի փո
ղոց հեռու չէ։ Նա այնպես արագ և վճռական էր քայլում, որ
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ես ստիպված էի քայլերս նրան հավասարեցնել։ Սեր տան 
առաջնա ինձ հրաժեշտ տվեց։

Նույն օրը մայրիկս բժիշկ կանչեց, որը դեղնախտ ախտո
րոշեց։ Մի օր մորս պատմեցի այդ կնոջ մասին։ Չեմ կար
ծում, թե հակառակ դեպքում կայցելեի նրան, մինչդեռ մայ
րիկիս համար ինքնըստինքյան հասկանալի էր, որ առաջին 
իսկ հնարավորության դեպքում իմ գրպանի փողով, որ 
ծնողներս էին ինձ տալիս ամեն շաբաթ, ծաղկեփունջ պիտի 
գնեի, ներկայանայի այդ կնոջն ու շնորհակալություն հայտ
նեի։ Եվ ահա փետրվարի վերջին ես կրկին գնացի Կայա
րանի փողոց։
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2

Կայարանի փողոցի այդ շենքն այսօր այլևս չկա։ Չգի
տեմ, թե երբ և ինչու են քանդել։ Երկար ժամանակ է՝ չեմ եղել 
իմ հայրենի քաղաքում։ Նոր շենքը, որ կառուցել են յոթա
նասուն կամ ութսունական թվականներին, հինգհարկանի է, 
որին ավելացրել են ձեղնահարկը, ունի փակ և բաց պատշ
գամբներ՝ հարթ ու բաց գույնի սվաղով։ Բազմաթիվ զանգե
րը մատնանշում են փոքր մեկսենյականոց բնակարանները։ 
Բնակարաններ, որտեղ մարդիկ բնակություն են հաստա
տում ու հեռանում, ինչպես վարձու մեքենա են նստում և իջ
նում։ Առաջին հարկում այժմ համակարգիչների խանութ է, 
նախկինում այնտեղ մանրուքների, հետո սննդամթերքի խա
նութ էր և տեսանյութերի վարձույթի սրահ։

Հին տան բարձրությունը հավասար էր չորս հարկի, 
առաջին հարկը պատված էր ադամանդի նման հղկված 
ավազաքարն քառակուսիներով, իսկ հաջորդ երեք հարկե
րը աղյուսից էին՝ ավազաքարե փակ և բաց պատուհաննե
րով ու պատուհանների նմանատիպ շրջանակներով։ Դեպի 
առաջին հարկ և սանդղավանդակ էին տանում մի քանի աս
տիճաններ՝ ներքևում՝ լայն, իսկ վերևում՝ նեղ, երկու կողմե
րից պարսպապատված, որոնց վրա երկաթե ճաղաշար էր, 
որ ներքևում ավարտվում էին խխունջի տեսքով։ Դռան եր
կու կողմերում սյուներ էին, որոնց վրա լայնությամբ գցված 
գերանների անկյուններից մի առյուծ նայում էր Կայարանի 
փողոցն ի վեր, իսկ մյուսը՝ փողոցն ի վար։ Շենքի մուտքը,
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Ո|տվ ինձ անծանոթ կինը բակ՝ դեպի ջրի ծորակն էր տարել, 
կողմնակի մուտք էր։

Դեռ փոքրուց այդ շենքը նկատել էի։ Այն գերիշխում էր 
թաղամասի մյուս տների շարքում։ Եթե այդ շենքը ավե
լի մեծացվեր և լայնացվեր, ապա սահմանակից տները 
պետք է զիջեին իրենց տեղը։ Շենքի ներսը պատկերացնում 
էի ներկած սանդղավանդակով, հայելապատ և արևելյան 
նախշազարդ ուղեգորգերով, որոնք աստիճաններին էին 
ամրացված փայլուն արույրե ձողերով։ Կարծում էի, որ այդ 
իշխանական տանը ազնվական մարդիկ են ապրում։ Բայց 
քանի որ շենքը տարիների ընթացքում գնացքների ծխից 
սհտցելէր, պատկերացնում էի, թե այդ ազնվական բնակիչ
ները նաև մռայլ էին, տարօրինակ, թերևս խուլ կամ համր, 
կսէզիկ կամ կաղ։

Հետագայում ես տարիներ շարունակ երազում տեսնում 
էի այդ շենքը։ Երազներն իրար նման էին, նույն երազի և 
թեմայի վարկածներն էին։ Իբրև թե ես հայտնվում եմ օտար 
բտղաքում և տեսնում եմ այդ շենքը։ Այդ շենքը՝ անծանոթ 
մի թաղամասում՝ տների շարքի մեջ։ Ես մոլորված առաջ եմ 
դնում, որովհետև ճանաչում եմ տունը, բայց ոչ թաղամասը։ 
Հետո մտաբերում եմ, որ այդ տունն արդեն տեսել եմ ոչ թե 
իւք հայրենի քաղաքում, այլ մի ուրիշ երկրում։ Ես երազում 
Հասքում եմ, տեսնում եմ այդ տունը և հիշում, որ այն ար– 
ղհն տեսել եմ Բեռնում։ Այդ երազային հիշողությունն ինձ 
հանգստացնում է. տունն ուրիշ միջավայրում տեսնելն ինձ 
հաւևսր ավելի արտասովոր չի, քան այն, եթե օտար միջա
վայրում պատահաբար հանդիպեմ նախկին ընկերոջս։ Ես 
շրջվում եմ, վերադառնում տուն և բարձրանում աստիճան– 
նհրով։ Ուզում եմ ներս մտնել։ Սեղմում եմ դռան բռնակը։

Երբ տունը քաղաքից դուրս եմ տեսնում, երազն ավելի եր
կար է տևում, և հետո մանրամասներն ավելի լավ եմ հիշում։ 
Իբր ես գնում եմ մեքենայով։ Աջ կողմում տեսնում եմ տունը, 
բայց շարունակում եմ ճամւիաս. սկզբում միայն շփոթված
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եմ, որ ակնհայտորեն քաղաքի փողոցին հատուկ այդ տու
նը բաց դաշտում եմ տեսնում։ Հետո մտաբերում եմ, որ այդ 
տունն արդեն ինչ-որ տեղ տեսել եմ և ավելի եմ շփոթվում։ 
երբ հիշում եմ, թե որտեղ եմ այն տեսել, մեքենան շրջում ու 
հետ եմ քշում։ երազումս այդ փողոցը միշտ դատարկ է, ես 
կարող եմ մռնչոցով շրջել մեքենան և մեծ արագությամբ հետ 
քշել։ Վախենում եմ, որ կուշանամ, և արագացնում եմ մեքե
նայի ընթացքը։ Հետո նորից տեսնում եմ տունը։ Պֆալցում 
այն շրջապատված է կանճրակի, հացահատիկի կամ խաղողի, 
իսկ Պրովանսում՝ նարդոսի դաշտերով։ Տեղանքը հարթ է, 
թերևս՝ մի քիչ բլրոտ։ Ծառեր չկան։ Օրը շատ պայծառ է, 
արևը փայլում է, օդը՝ շողում, իսկ փողոցը՝ տոթից ծեքծե
քում։ Հակահրդեհային միջնորմները տունը կիսում են, թույլ 
չեն տալիս, որ այն ամբողջական երևա։ Այդ միջնորմներն 
ինչ-որ տնից են երևի մնացել։ Այս տունն ավելի մռայլ չէ, 
քան Կայարանի փողոցինը։ Բայց պատուհաններն ամբողջո
վին փոշով են պատված, և հնարավոր չէ որևէ բան տեսնել, 
նույնիսկ վարագույրները։ Տունը կույր է։

Ես մեքենան կանգնեցնում եմ փողոցի եզրին և անցնելով 
փողոցի մյուս կողմը՝ մոտենում եմ մուտքին։ Ոչ ոք չի երևում, 
ոչինչ չի լսվում, նույնիսկ հեռվից մեքենայի շարժիչի, քամու, 
թռչունի ձայն չի լսվում։ Աշխարհը մեռած է, անկենդան։ Աս
տիճաններով բարձրանում և սեղմում եմ դռան բռնակը։

Դուռը չի բացվում։ Ես արթնանում եմ և միայն հիշում 
եմ, որ բռնել եմ բռնակն ու սեղմել։ Հետո վերհիշում եմ ողջ 
երազը, ինչպես նաև այն, որ այդ երազը նախկինում արդեն 
տեսել եմ։
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Ես չգիտեի, թե ինչ է այդ կնոջ անունը։ Ծաղկեփունջը 
ձեռքիս՝ անվճռական կանգնած էի դռան առաջ։ Սիրով հետ 
կմսանայի։ Բայց այդ պահին տնից մի տղամարդ դուրս եկավ, 
հարցրեց, թե ում եմ ուզում, և ինձ ուղարկեց երրորդ հարկ՝ 
տիկին Շմիցի մոտ։

Ոչինչ չկար, ոչ զարդարանք, ոչ հայելի, ոչ ուղեգորգ։ 
Սանդղահարթակը սկզբում ճակատամասի շքեղության 
համեմատ համեստ գեղեցկություն էր ունեցել, որից այլևս 
պինչ չէր մնացել։ Աստիճանների մեջտեղում կարմիր ներկը 
ջնջվել էր, տրորված կանաչ լինոլեումը, որն աստիճանների 
կայքով ուսերի բարձրությամբ փակցված էր պատին, մաշ֊ 
ւ|1ւ| էր, իսկ բազրիքի բացակայող ճաղերի փոխարեն թո
կեր էին կապված։ Ինչ֊որ մաքրելու միջոցի հոտ էր գափս։ 
(մերես այդ ամենը միայն հետագայում էի նկատել։ Այդտեղ 
միշտ նույն ձևով մաշված ու մաքուր էր, և միշտ նույն մաքրող 
միջոցի հոտն էր գափս, երբեմն դրան էր միախառնվում կա֊ 
ւրսմրի կամ լոբու, տապակայի կամ էլ եռացող սպիտակեղենի 
հոտը։ Շենքի մյուս բնակիչների հետ ես երբեք չծանոթացա, 
ինձ ծանոթ էին միայն այդ հոտերը, բնակարանների դռների 
առաջի գորգերը և զանգի կոճակի տակ գտնվող անուննե
րի ցուցանակները։ Չեմ հիշում, որ երբևէ որևէ ուրիշ բնակչի 
հանդիպած փնեմ սանդղահարթակում։
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Այլևս չեմ հիշում նաև, թե ինչ բառերով ողջանեցի տիկին 
Շմիցին։ Հավանաբար երկու֊երեք նախադասություն էի նա
խապատրաստել իմ հիվանդության, նրա ցուցաբերած օգ
նության և իմ երախտագիտության մասին ու դրանք անգիր 
ասացի։ Նա ուղեկցեց ինձ խոհանոց։

Խոհանոցը նրա բնակարանի ամենամեծ տարածքն էր։ 
Այնտեղ կային գազօջախ և խոհանոցային կահույք՝ երկու 
լվացարանով, լոգարան և ջրատաքացուցիչ վառարան, սե
ղան և երկու աթոռ, խոհանոցային պահարան, զգեստա– 
պահարան և կարմիր թավշե ծածկոցով թախտ։ Խոհանո
ցը պատուհան չուներ։ Լույսը ներս էր թափանցում ապակյա 
դռան միջով, որը տանում էր դեպի պատշգամբ։ Խոհանոցը 
լուսավորվում էր միայն այն ժամանակ, երբ դուռը բաց էր 
մնում։ Այդ ժամանակ բակում գտնվող հյուսնարանից լսվում 
էր սղոցի մռնչոցը, և փայտի հոտ էր գալիս։

Բնակարանն ուներ նաև մի փոքր ու նեղլիկ հյուրասենյակ, 
որտեղ դրված էին սպասքապահարան, սեղան, չորս աթոռ, 
ճոճաթոռ և վառարան։ Այս սենյակը ձմռանը գրեթե չէր ջե
ռուցվում, իսկ ամռանը համարյա չէր օգտագործվում։ Պա
տուհանը նայում էր Կայարանի փողոցին, որտեղից երևում 
էր նախկին կայարանի տարածքը։ Այն լրիվ տակնուվրա էր 
արված, և այս ու այնտեղ արդեն նոր դատական ու վարչա
կան շենքերի հիմքեր էին գցված։ Բնակարանն ուներ նաև մի 
անպատուհան զուգարան։ երբեմն այնտեղից գարշահոտ էր 
գալիս, որը տարածվում էր նաև միջանցքում։

Այլևս չեմ հիշում, թե մենք ինչ խոսեցինք խոհանոցում։ 
Տիկին Շմիցն արդուկում էր. նա սեղանի վրա բրդե ծած
կոց և վուշից կտոր էր փռել և մեկը մյուսի հետևից զամբյու
ղից սպիտակեղեն էր վերցնում, արդուկում, ծալում ու դնում 
այնտեղ գտնվող երկու աթոռներից մեկի վրա։ Մխւսի վրա 
նստած էի ես։ Նա նաև իր ներքնաշորերն էր արդուկում, ես 
աշխատում էի չնայել, բայց չէի կարողանում հայացքս շեղել
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գրանցից։ Տիկին Շմիցը հագել էր անթև, կապույտ խալաթ՝ 
փոքրիկ, խամրած կարմիր ծաղիկներով։ Ուսերին հասնող 
մոխրագույն մազերը մազակալով հավաքել էր ծոծրակին։ 
Նրա մերկ թևերը գունատ էին։ Ձեռքի շարժումները, որով 
բարձրացնում, աշխատեցնում և մի կողմ էր դնում արդուկը, 
իսկ հետո էլ ծալում և մի կողմ էր դնում սպիտակեղենը, դան
դաղ էին ու կենտրոնացած, և նույն կերպ դանդաղ ու կենտ
րոնացած էլ նա կռանում և ուղղվում էր։ Իմ հիշողության 
մեջ պահպանված այս առաջին պատկերին հետագայում 
գումարվեցին նորերը։ Երբ նորից աչքերիս առաջ պատ
կերացնում եմ նրան, այդ պահին նա իմ առջև առանց դեմքի 
է կանգնում։ Ես ստիպված եմ մեծ ջանքեր գործադրել այն 
վերականգնելու համար։ Բարձր ճակատ, բարձր այտոսկ– 
րեր, խամրած կապույտ աչքեր, լիքը, առանց դեպի ներս 
ոլորումների, համաչափ բարձրացող շուրթեր, ամուր ծնոտ։ 
Լայն, խստահայաց, կանացի դեմք։ Իմ կարծիքով այն գե
ղեցիկ էր։ Բայց այժմ չեմ կարողանում հիշել այդ դեմքի գե
ղեցկությունը։

13



4

—  Սպասիկ, դե,—  ասաց նա, երբ ես ոտքի կանգնեցի 
և ցանկացա գնալ,—  ես էլ եմ դուրս գալիս, մի քիչ միասին 
կքայլենք։

Ես սպասեցի միջանցքում։ Նա զգեստափոխվում էր խո
հանոցում։ Դուռը մի փոքր բաց էր։ Նա հանեց խալաթը և 
մնաց բաց կանաչ ներքնազգեստով։ Աթոռի թիկնակին եր
կու գուլպա էր կախված։ Նա վերցրեց մեկը և երկու ձեռքով 
փոխիփոխ կծկեց։ Հավասարակշռությունը պահելով՝ կանգ
նեց մի ոտքի վրա, մյուս ոտքի կրունկը հենեց առաջինի 
ծնկին, կռացավ, կծկած գուլպան հագցրեց ոտքի ծայրին, 
ապա ոտքի ծայրը դրեց աթոռին և գուլպան ձգեց սրունքի, 
ծնկի և ազդրի վրայով, հետո թեքվեց կողքի և այն ամրաց
րեց գուլպակապերով։ Հետո ուղղվեց, ոտքը իջեցրեց աթո
ռից և ձեռքն առավ մյուս գուլպան։

Ես հայացքս չէի կարողանում կտրել նրանից, նրա ծոծ
րակից և ուսերից, նրա ստինքներից, որոնք ներքնազգեստն 
ավելի շատ ընդգծում, քան թե քողարկում էր, նրա հետույ
քից, որի վրա ձգվում էր ներքնազգեստը, երբ նա ոտքը հե
նում էր ծնկին և դնում աթոռին, նրա ոտքի նախ մերկ և գու
նատ, իսկ հետո գուլպայի միջից շողացող մետաքսե փայլից։

Նա զգաց իմ հայացքը։ Գուլպան ձեռքին՝ շրջվեց դռան 
կողմը և նայեց ուղիղ աչքերիս մեջ։ Չգիտեմ, թե ինչ էր 
արտահայտում նրա հայացքը, զարմանք, հարց, ըմբռնում, 
թե կշտամբանք։ Ես կարմրեցի։ Միառժամանակ կանգնած
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էի, դեմքս վառվում էր։ Հետո այլևս չդիմացա, դուրս վազե
ցի բնակարանից, սուրացի աստիճաններով վար և փախա։

Ես դանդադ էի գնում։ Կայարանի փողոց, Հոյսերի փո
ղոց, Ծաղկի փողոց, արդեն մի քանի տարի սա իմ դպրոցի 
ճամփան էր։ Ինձ ծանոթ էր յուրաքանչյուր տուն, պարտեզ 
Ո1 ցանկապատ։ Ահա նա, որ ամեն տարի նորից էր ներկ
վում, այն մյուսը, որի փայտն այնքան էր գորշացել ու փտել, 
Որ ձեռքով կարող էի սեղմել ու ջարդել, երկաթե ցանկապա֊ 
տերը, որոնց ճաղերի երկայնքով երեխա ժամանակ ձողով 
դրնգացնելով վազում էի, աղյուսից բարձր պարիսպը, որի 
հետևում երկար ժամանակ գաղտնի ու սարսափելի բաներ 
էի հրևակայում, մինչև կարողացա վեր մագլցել և տեսա 
բարձիթողի արված ծաղիկների, հատապտուղների ու բան
ջարեղենի ածուների միօրինակ շարքերը։ Ինձ ծանոթ էին 
փողոցի սալահատակը, որը պատված էր ձյութե շերտով, և 
շարունակ փոփոխվող սալիկները, ալիքաձև բազալտե քա– 
րէւրը և մայթի խիճը։

Այդ ամենը ինձ վաղուց էր ծանոթ։ Երբ սիրտս այլևս 
արագ չէր բաբախում, և դեմքս էլ չէր վառվում, խոհանո
ցի ու միջանցքի միջև տեղի ունեցածը մնաց հեռվում։ ես 
բարկացա։ Երեխայի նման փախել էի, փոխանակ այնպես 
հանգիստ արձագանքեի, ինչպես սպասում էի ինքս ինձնից։ 
՚յՀ  որ այլևս ինը տարեկան չէի. ես տասնհինգ տարեկան էի։ 
Ամեն դեպքում ինձ համար հանելուկ մնաց, թե ինչպիսին 
պետք է լիներ «իմ հանգիստ արձագանքը»։

Մյուս հանելուկը հենց այդ հանդիպումն էր խոհանոցի և մի
ջանցքի միջև։ Ինչու չէի կարողանում հայացքս կտրելնրանից։ 
Նա շատ ուժեղ և կանացի մարմին ուներ, ավելի փարթամ էր, 
բան այն աղջիկներինը, որոնք ինձ դուր էին գալիս, և որոնց 
հետևից նայում էի։ Ես վստահ էի, որ նրան առանձնապես 
ուշադրություն չէի դարձնի, եթե լողավազանում տեսնեի։ Նա 
ավելի մերկ չէր, քան այն աղջիկները և կանայք, որոնց ար
դեն տեսել էի լողավազանում։ Բացի այդ, նա շատ ավելի մեծ
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Էր, քան այն աղջիկները, որոնց մասին երազում էի։ Երեսունն 
անց էր։ Դժվար է գնահատել տարիքը, որը դեռ չես անցել, և 
որին նոր պետք է հասնես։

Տարիներ անց այն մտքին հանգեցի, որ ինձ դուր էր գալիս 
ոչ այնքան նրա կազմվածքը, որքան կեցվածքն ու շարժում
ները։ Ես խնդրում էի ընկերուհիներիս իմ ներկայությամբ 
գուլպա հագնել, բայց չէի կարող բացատրել իմ խնդրան
քի պատճառը, պատմել խոհանոցի և միջանցքի միջև եղած 
հանելուկային հանդիպման մասին։ Այնպես որ իմ խնդրան
քը համարվում էր գուլպակապերի և ժանյակների, էրոտիկ 
էքստրավագանտության հանդեպ ցանկություն, և այն կա
տարվում էր, բայց կատարվում էր կոկետությամբ։ Դա այն 
չէր, ինչից աչքս չէի կարողանում կտրել։ Այն ժամանակ նա 
չէր կոտրատվել։ Ես չեմ էլ հիշում, որ նա երբևէ կոտրատվեր։ 
Հիշում եմ, որ նրա մարմինը, կեցվածքն ու շարժումները եր
բեմն ծանրաշարժ էին, բայց ոչ այն պատճառով, որ նա հաղ
թանդամ էր։ Պարզապես նա իր մարմնի խորքն էր քաշված 
և նրա հանգիստ ռիթմին էր հանձնված, որին չէր խանգա
րում ոչ մի գլխի հրաման, և որը կարծես մոռացել էր արտա
քին աշխարհի մասին։ Հենց այդ աշխարհի մոռացումն էր 
արտահայտվում նրա կեցվածքում և շարժումներում, որով 

* նա հագնում էր գուլպաները։ Բայց այստեղ նա ծանրաշարժ 
չէր, այլ սահուն, ներդաշնակ, գայթակղիչ, գայթակղություն, 
որը կրծքի, հետույքի կամ ոտքի մեջ չէր, այլ հրավեր էր, որ 
այդ մարմնի խորքերում մոռանաս շրջապատող աշխարհը։

Այն ժամանակ դա չէի հասկանում, հնարավոր է, որ այժմ 
հասկանում եմ՝ միայն դրանք իրար հարմարեցնելով։ Բայց 
հենց որ մտորում եմ այն ժամանակների մասին, թե ինչն էր 
ինձ այդպես գրգռել, գրգիռը վերադառնում է։ Հանելուկը 
լուծելու համար ես վերհիշում եմ այդ հանդիպումը, և այն 
հեռավորությունը, որ ստեղծել էի՝ այն հանելուկ դարձնելով, 
անհետանում է։ Կրկին ամեն ինչ տեսնում եմ իմ առաջ և չեմ 
կարողանում աչքս կտրել դրանից։
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Մեկ շաբաթ անց ես նորից կանգնած էի նրա դռան առաջ։
Այդ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ես փորձում էի չմտա

ծել նրա մասին։ Բայց ոչինչ չկար, որ ինձ զբաղեցներ ու 
շեղեր դրանից, բժիշկը դեռ թույլ չէր տալիս դպրոց գնալ, 
ամիսներ շարունակ ընթերցանությամբ զբաղվելու պատճա
ռով գրքերն ինձ ձանձրացրել էին, ընկերներս, հարկավ, այ
ցելում էին ինձ, բայց իմ հիվանդությունն այնքան ձգձգվեց, 
որ նրանց այցելությունները չէին կարող այլևս կամուրջ դառ
նալ իմ ու իրենց առօրյայի միջև, և դրանք ավելի ու ավելի 
կարճ էին տևում։ Ինձ անհրաժեշտ էր զբոսնել ամեն օր մի 
փոքր ավելի երկար, առանց շատ հոգնելու։ Բայց կարծում 
եմ, որ հենց այդ հոգնածությունն էր ինձ հարկավոր։

Մանկական և պատանեկան տարիների հիվանդություն
ները այդ ինչ կախարդական ժամանակներ են։ Արտաքին 
աշխարհը, բակի, պարտեզի կամ փողոցի ազատ ժամա
նակի աշխարհը միայն խլացած ձայներով են թափանցում 
հիվանդի սենյակ։ Ներսում աճում է պատմությունների ու 
հերոսների աշխարհը, որոնց մասին կարդում է հիվանդը։ 
Ջերմությունը, որը թուլացնում է ընկալելու ունակությունը 
և սրում երևակայությունը, հիվանդասենյակը դարձնում է 
նոր, ծանոթ ու միաժամանակ օտար տարածություն, հրեշ
ները ցույց են տալիս իրենց կերպարանքները վարագույրի 
և պաստառների նախշերում, իսկ աթոռները, սեղանները,
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գրադարակները և պահարանները, իրար վրա դարսվելով, 
լեռներ, շենքեր կամ նավեր են դառնում, որոնք շատ մոտ 
են և միաժամանակ շատ հեռու։ Գիշերային երկար ժամե
րին հիվանդին ուղեկցում են եկեղեցու զանգակատան ժա
մացույցի զարկերը, երբեմն անցնող մեքենաների գվվոցը 
և նրանց լուսարձակների արտացոլանքը, որը շոշափելով 
անցնում է պատերի ու առաստաղի վրայով։ Դրանք ժամեր 
են, բայց ոչ անքուն ու դատարկ, այլ իրադարձություններով 
հարուստ ժամեր են։ Կարոտները, հիշողությունները, վախե
րը, ցանկություններն են կարգավորում լաբիրինթոսները, 
որտեղ հիվանդը մոլորվում է, վերագտնում իրեն և նորից 
կորչում։ Դրանք ժամեր են, երբ ամեն ինչ հնարավոր է դառ
նում՝ 1ւ լավը, 1ւ վատը։

Այն նահանջում է, երբ հիվանդն իրեն լավ է զգում։ Բայց 
եթե հիվանդությունը շատ երկար է տևել, այդ ժամանակ հի
վանդի սենյակը անթափանց է դարձել, և առողջացողն էլ, 
որն այլևս ջերմություն չունի, կորել է լաբիրինթոսում։

Ես ամեն առավոտ արթնանում էի խղճի խայթի զգա
ցումով, երբեմն՝ գիշերազգեստիս վրա թաց հետքերով։ 
Պատկերները, որոնք տեսնում էի երազում, հարիր չէին իմ 

* տարիքին։ Գիտեի՝ մայրս, քահանան, որն ինձ եկեղեցա
կան համայնքի անդամ ընդունելիս խրատել էր, և որին ես 
հարգում էի, ու մեծ քույրս, որին վստահել էի իմ մանկական 
գաղտնիքները, ինձ, իհարկե, չէին նախատի։ Բայց այնպես 
սիրալիր ու հոգատար կխրատեին, որ նախատինքից ավելի 
վատ կազդեր։

Չգիտեմ՝ ինչպես քաջություն հավաքեցի ու նորից գնա
ցի տիկին Շմիցի մոտ։ Աիթե բարոյական դաստիարակու
թյունը ինքն իր դեմ էր դուրս գալիս։ Եթե ցանկալի հայացքն 
այնքան վատն է, որքան կրքի բավարարումը, կամ ակտիվ 
երևակայությունը նույնքան վատն է, որքան երևակայած 
գործողությունը, այդ դեպքում ինչու ոչ՝ բավարարումը և
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գործողությունը։ Ես օրեցօր հասկանում էի, որ չեմ կարող 
այդ մեղսալի մտքերից ազատվել։ Այդ ժամանակ ցանկացա 
կատարել նաև մեղսալի արարքը։

Երկար մտածեցի։ Այնտեղ գնալը կարող էր վտանգավոր 
լինել։ Բայց, իհարկե, անհնար էր, որ վտանգն իրականա
նար։ Տիկին Շմիցը ինձ զարմացած կողջուներ, կլսեր տարօ
րինակ վերաբերմունքիս համար իմ ներողությունը և սիրա
լիր հրաժեշտ կտար։ Ավելի վտանգավոր էր այնտեղ չգնա
լը. այդ դեււքում ես կարող էի ընդհանրապես չազատվել իմ 
երևակայությունից։ Ուրեմն ես ճիշտ կանեի, եթե այնտեղ 
գնայի։ Նա իրեն նորմալ կպահեր, ես ինձ նորմալ կպահեի, 
և ամեն ինչ կրկին իր տեղը կընկներ։

Այն ժամանակ ես, այսպես դատելով, իմ կիրքը դարձրի 
տարօրինակ բարոյական հաշվարկ, իսկ իմ խղճի խայթը 
լռեցրի։ Բայց դա ինձ ուժ տվեց տիկին Շմիցի մոտ գնալու 
համար։ Ինքս ինձ արդարացնում էի, որ մայրս, պատվելի 
քահանան և մեծ քույրս, հիմնավոր խորհելու դեպքում, իրա
վունք չունեին ինձ հետ պահելու, այլ, ընդհակառակը, պետք 
է պահանջեին, որ գնայի նրա մոտ։ Բայց իրականում նրա 
մոտ գնալը բոլորովին այլ բան էր։ Ես իսկապես չգիտեմ, թե 
ինչու գնացի նրա մոտ։ Բայց այսօր այն ժամանակվա պա
տահածի մեջ տեսնում եմ այն օրինակը, ըստ որի՝ իմ ողջ 
կյանքում մտածելը և գործելը միմյանց եմ միացրել կամ չեմ 
միացրել։ Ես մտորում եմ, հանգում որևէ արդյունքի, այդ ար
դյունքը վճռի եմ վերածում և հասկանում, որ գործելն ինքնին 
մի բան է և կարող է հետևել վճռին, բայց դա պարտադիր 
չէ։ Կյանքիս ընթացքում հաճախ եմ ինչ-որ բան արել, որի 
օգտին չէի վճռել, և չեմ արել մի բան, ինչի օգտին վճռել 
էի։ Ինչ-որ բան իմ մեջ գործում է ինքնիրեն, գնում եմ այն 
կնոջ մոտ, որին այլևս չեմ ուզում տեսնել, նկատողություն եմ 
ւսնում վերադասին, չնայած այդ խոսքերի համար կարող եմ 
վճարել կյանքովս, շարունակում եմ ծխել, չնայած վճռել եմ
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թողնել ծխելը, և թողնում եմ ծխելը այն բանից հետո, երբ 
հասկանում եմ, որ ինձ վիճակված է մինչև կյանքիս վերջը 
ծխող լինել։ Չեմ կարծում, որ մտածելը և վճռելը որևէ ազդե
ցություն չունեն գործելու վրա։ Բայց գործելիս հենց այնպես 
չի կատարվում այն, ինչ դրանից առաջ մտածել ու որոշել եմ։ 
Չնայած այն ծագում է անկախ ամեն ինչից, բայց մնում է 
որպես իմ գործողություն, իմ միտք և իմ որոշում։

փ
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Նա տանը չէր։ Շենքի մուտքի դուռը կիսաբաց էր, աստի
ճաններով բարձրացա վեր, զանգը տվեցի և սպասեցի։ Հետո 
նորից զանգը տվեցի։ Բնակարանի դռները բաց էին, դա տե
սա մուտքի դռան ապակու միջից և միջանցքում նկատեցի հա
յելին, զգեստապահարանն ու ժամացույցը։ Լսվում էր ժամա– 
ցույցի թիկ-թակը։

Նստեցի աստիճաններին ու սպասեցի։ ես թեթևացած 
չէի, ինչպես լինում է, երբ որևէ որոշման դեպքում թուլու
թյուն ես զգում և վախենում հետևանքներից, բայց հետո 
ուրախանում ես, որ իրականացրել ես որոշումդ և կարող 
ես խուսափել վատ հետևանքներից։ Ես հիասթափված չէի։ 
Ես վճռական էի, ուզում էի նրան տեսնել և կսպասեի, մին
չև նա կգար։

Միջանցքի ժամացույցի զարկերից հասկացա, որ ան
ցավ քառորդ, ապա կես, հետո մեկ ժամ։ Ես փորձում էի հե
տևել ժամացույցի խուլ թիկ֊թակին, բայց երբ ամեն անգամ 
հաշվում էի զարկերը մինչև ինը հարյուր վայրկյանը, դրա
նից հետո անպայման խառնում էի հաշվարկներս։ Բակում 
ճռնչում էր հյուսնի սղոցը, ինչ-որ բնակարանից ձայներ կամ 
էլ երաժշտություն էր լսվում, դուռ էր բացվում։ Հետո լսեցի, 
թե ինչպես էր մեկը հաստատուն, դանդաղ ու ծանր քայլերով 
բարձրանում աստիճաններով։ Ինքս ինձ հույս էի տալիս, որ 
եկողը երկրորդ հարկում է ապրում։ Եթե նա ինձ տեսներ, ինչ
պես պիտի բացատրեի, թե ինչ եմ անում այստեղ։ Բայց քայ–
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լերը երկրորդ հարկում կանգ չառան։ Այդ մարդը բարձրանում 
էր։ ես ոտքի կանգնեցի։

Դա տիկին Շմիցն էր։ Նրա մի ձեռքում կոքսի ամանն էր, 
մյուսում՝ ջարդված ածուխով դույլ։ Հագին համազգեստ էր՝ 
բաճկոն և կիսաշրջազգեստ, որից հասկացա, որ նա տրամ
վայի տոմսավաճառ է։ Նա ինձ չնկատեց, մինչև չհասավ 
սանդուղքի ամենավերին աստիճանին։ Տիկին Շմիցն ինձ 
չնայեց ոչ բարկացած, ոչ զարմացած, ոչ ծաղրական, այն, 
ինչից ես վախեցել էի։ Նա հոգնած տեսք ուներ։ Երբ ածու
խը ցած դրեց և բաճկոնի գրպանում բանալին էր փնտրում, 
մանրադրամները զրնգալով թափվեցին գեւոնին։ Ես դրանք 
հավաքեցի և տվեցի նրան։

—  Նկուղում ածուխի երկու դույլ կա, կարող ես դրանք 
բարձրացնել։ Դուռը բաց է։

Ես աստիճաններով ցած վազեցի։ Նկուղ տանող դուռը 
բաց էր, լույսը վառվում էր։ Նկուղի երկար աստիճաններով 
իջնելով՝ տեսա տախտակներով սարքած փոքրիկ սրահ, որի 
դուռը վրա էր բերված, իսկ օղակաձև կողպեքը կախված էր 
սողնակից։ Սրահը մեծ էր, կոքսը դիզված էր մինչև առաս
տաղը բացված դիտանցքում, որի միջով կոքսը դրսից լցրել 
էին նկուղ։ Դռան մի կողմում կանոնավոր դիզված էր ման
րացված ածուխը, իսկ մյուս կողմում՝ կոքսի ամանները։

Չգիտեմ, թե ինչ սխալ թույլ տվեցի։ Ես մեր տան հա
մար հաճախ եմ ածուխ բերում նկուղից, և երբեք խնդիրներ 
չեն առաջացել։ Չնայած մեր նկուղում կոքսն այսպես բարձր 
կույտով չէ։ Առաջին ամանը հանգիստ լցրի։ Բայց երբ ձեռքս 
վերցրի երկրորդ ամանը և փորձեցի գետնից կոքս վերց
նել, սարը շարժվեց։ Վերևից ցած թռան փոքրիկ կտորներ և 
մեծ ցատկերով, իսկ մեծ կտորները՝ փոքր ցատկերով, ներ
քև գահավիժեցին, գլորվեցին գետնի վրայով ու թափվեցին 
իրար վրա։ Սև փոշու ամպ գոյացավ։ Ես վախեցա և այդպես 
մնացի կանգնած, ինձ դիպան մի քանի ածխակտորներ, և 
ես մինչև ոտքիս հոդերը թաղվեցի կոքսի մեջ։
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Երբ ամեն ինչ հանդարտվեց, ես կոքսի միջից դուրս եկա, 
լցրի երկրորդ ածխամանը, ավլեցի ածխակտորները, որ գլոր
վել էին նկուղի միջանցք, հավաքեցի փայտե սրահում, սող
նակով փակեցի դուռը և երկու ածխամանները վերև տարա։

Նա հանել էր բաճկոնը, թուլացրել փողկապը, արձակել 
էր վերնաշապիկի վերին կոճակը և նստել էր խոհանոցի սե
ղանի մոտ՝ առջևում մի բաժակ կաթ։ Ինձ տեսնելով՝ սկսեց 
ծիծաղել՝ սկզբում իրեն զսպելով, ապա ամբողջ կոկորդով։ 
Սատով ցույց էր տալիս ինձ, մյուս ձեռքով խփում սեղանին.

—  Այ թե տեսք ունես, փոքրիկ տղա, այ թե տեսք ունես։
Այդ պահին ես տեսա իմ սև դեմքը լվացարանի վերևի

հայելու մեջ, և ինքս էլ չկարողացա զսպել ծիծաղս։
—  Դու այդպես չես կարող տուն գնալ։ Ես լոգարանը ջուր 

կլցնեմ և թափ կտամ քո շորերը։
Նա մոտեցավ լոգարանին և բացեց ջրի ծորակը։ Ջուրը, 

գոլորշի արձակելով, խշխշաց լոգարանի մեջ։
—  Զգուշությամբ հանիր շորերդ, թե չէ խոհանոցը սև 

փոշով կլցնես։
Ես տատանվեցի, հետո հանեցի սվիտերս և շապիկս, 

ապա նորից վարանեցի։ Զուրն արագ բարձրանում էր, լո
գարանը համարյա լիքն էր։

—  Ուզում ես կոշիկներով և տաբատով լողանալ։ Փոքրիկ 
տղա, ես քեզ չեմ նայի։

Բայց երբ ծորակը փակեցի և ներքնազգեստս էլ հանե
ցի, նա հանգիստ նայում էր ինձ։ Ես կարմրեցի, մտա լոգա
րանի մեջ և սուզվեցի ջրի տակ։ Երբ ջրի երես դուրս եկա, 
տեսա, որ նա իմ շորերը պատշգամբ է տարել։ Լսեցի, թե 
ինչպես է կոշիկներն իրար խփում և տաբատն ու սվիտերը 
թափ տալիս։ Նա ածուխի փոշու և սղոցի տաշեղների մա
սին ինչ֊որ բան բղավեց դեպի ներքև, ինչ֊որ մեկը ներքևից 
պատասխանեց նրան, և նա ծիծաղեց։ Վերադարձավ խո
հանոց, իմ իրերը դրեց աթոռին։ Հետո ինձ վրա մի արագ 
հայացք նետեց։
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—  Վերցրու շամպանը և լվա մազերդ։ Ես հիմա կբերեմ 
սրբիչը։

Նա ինչ-որ բան վերցրեց զգեստապահարանից և խոհա
նոցից դուրս եկավ։

Ես լողանամ էի։ Լոգարանի ջուրը կեղտոտվեց, և ես ծո
րակը նորից բացեցի, որ ջրի հոսքի տակ գլուխս ու դեմքս 
մաքուր լվանամ։ Պառկել էի ու լսում էի, թե ինչպես էր գվվում 
ջրատաքացուցիչ վառարանը, հետո դեմքիս զգացի սառը օդ, 
որը թափանցեց խոհանոցի դռան մի ճեղքից, իսկ մարմնիս 
վրա՝ ջրի ջերմությունը։ Ես հաճույք էի զգում այս ամենից։ 
Դա գրգռիչ հաճույք էր, և իմ սեռական օրգանը կարծրացավ։

Երբ նա խոհանոց մտավ, աչքերս չբարձրացրի, միայն այն 
ժամանակ նայեցի, երբ կանգնեց լոգարանի դիմաց։ Լայն 
բացված թևերով՝ նա մի մեծ սրբիչ էր բռնել.

–Աբխ
Ես ոտքի կանգնեցի, դուրս եկա լոգարանից և մեջքով 

շրջվեցի դեպի նա։ Տիկին Շմիցը գլխից մինչև ոտքերս հե
տևից ինձ փաթաթեց սրբիչի մեջ և չորացրեց։ Հետո սրբիչը 
ցած թողեց։ Ես չէի համարձակվում շարժվել։ Նա ինձ այն
քան մոտեցավ, որ զգացի նրա կրծքերը թիկունքիս, իսկ 
փորը՝ հետույքիս։ Նա նույնպես մերկ էր։ Հետո փաթաթվեց 
ինձ, մի ձեռքը դրեց կրծքավանդակիս, իսկ մյուսը՝ կարծրա
ցած սեռական օրգանիս։

—  Սրա համար ես այստեղ եկել, չէ։
—  Ես...—  Ես չգիտեի, թե ինչ ասեմ՝ այո, թե ոչ։
Շրջվեցի։ Նրա մարմնից շատ բան չտեսա։ Մենք շատ

մոտ էինք կանգնած։ Բայց ես ընկճվեցի նրա մարմնի 
մերկությունից։

—  ՒԴւչ գեղեցիկ ես։
—  Ա՜խ, փոքրիկ տղա, ինչ ես ասում։
Նա ծիծաղեց և փաթաթվեց պարանոցիս։ Ես էլ նրան 

փաթաթվեցի։
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ես վախենում էի ձեռք տալուց, համբուրելուց, վախենում 
էի, որ նրան դուր չեմ գա և չեմ բավարարի։ Բայց երբ մենք 
մի պահ կանգ առանք, և ես նրա հոտն առա ու զգացի նրա 
մարմնի ջերմությունն ու ուժը, ամեն ինչ դարձավ ինքնին 
հասկանալի։ Ես ձեռքերով ու բերանով ուսումնասիրում էի 
նրա մարմինը, հետո մեր շուրթերը հանդիպեցին, և վերջա
պես՝ նա իմ վերևում, աչքն աչքիս, մինչև ես օրգազմի հասա 
և աչքերս ամուր փակեցի, սկզբում փորձեցի ինձ տիրապե
ւոել, բայց հետո այնպես բարձր ճչացի, որ նա ձեռքով իմ 
ճիչը բերանումս խեղդեց։
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Հենց այդ գիշեր ես սիրահարվեցի նրան։ Չէի կարողա
նումքնել, տենչում էի նրան, երազումնրա մասին, թվում էր, 
թե նա կողքիս է, բայց հետո նկատում էի, որ բարձը կամ էլ 
ծածկոցն եմ գրկել։ Համբուրելուց բերանս ցավում էր։ Սե
ռական օրգանս շարունակ գրգռված էր, բայց ես չէի ուզում 
ինքս ինձ բավարարել։ Այլևս երբեք չէի ուզում դա անել։ ես 
ուզում էի նրա հետ լինել։

Միթե նրան սիրահարվեցի ինձ հետ քնելու համար։ Մին
չև հիմա էլ կնոջ հետ անցկացրած գիշերից հետո այն զգա
ցումն ունեմ, թե ինձ երես են տալիս, և ես պետք է վար
ձահատույց լինեմ* գոնե փորձելով սիրել նրան և աշխարհը, 
որտեղ ապրում եմ։

Իմ վաղ մանկությունից մնացած հազվադեպ վառ հիշո
ղություններից մեկը վերաբերում է ձմեռային մի առավոտ
վա, երբ չորս տարեկան էի։ Սենյակը, որտեղ այն ժամա
նակ քնում էի, չէր ջեռուցվում, և գիշերն ու առավոտյան 
շատ ցուրտ էր։ Ես հիշում եմ տաք խոհանոցը և տաք օջա
խը՝ ծանր, երկաթե մի սարք, որտեղից կարելի էր տեսնել 
կրակը, երբ կախիչով օջախի սալիկներն ու օղակները մի 
կողմ էի քաշում, և որի մեջ տաք ջրով տաշտակը միշտ 
պատրաստ դրված էր։ Օջախի առաջ մայրս աթոռ էր դրել, 
որի վրա կանգնում էի, երբ նա ինձ լվացնում ու հագցնում
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էր։ Ես հիշում եմ ջերմության հաճելի զգացումը և հաճույքը, 
որն ինձ պատճառում էին այդ տաքության մեջ լվացվելն ու 
հագնվելը։ Ամեն անգամ, երբ այդ պահը վերհիշում եմ, ինքս 
ինձ միշտ հարցնում եմ, թե մայրս ինչու էր ինձ այդպես երես 
տալիս։ Միթե ես հիվանդ էի, թե քույր ու եդբայրներս ինչ֊որ 
բան էին ստացել, որից ես զրկված էի։ Միթե օրվա ընթաց
քում ինձ ինչ֊որ տհաճ, դժվար բան էր սպասվում, որին ես 
պետք է դիմանայի։

Եվ քանի որ այդ կինը, որն իմ մտքերում անանուն էր, 
ինձ այդպես երես տվեց այն հետմիջօրեին, ես հաջորդ օրը 
նորից դպրոց գնացի։ Դրան ավելացավ և այն տղամարդ– 
կայինը, որ ձեռք էի բերել և ուզում էի ցուցադրել։ Ես չէի 
ցանկանում պարծենալ։ Պարզապես ինձ զորեղ ու առավել 
I,ի զգում և ուզում էի իմ համադասարանցիներին, ուսու
ցիչներին առերեսվել այդ ուժով ու առավելությամբ։ Բացի 
պրանից՝՜ ես նրա հետ այդ մասին, իհարկե, չէի խոսել, բայց 
պատկերացնում էի, որ նա՝ որպես տրամվայի տոմսավա
ճառ, հաճախ մինչև երեկո, նույնիսկ մինչև գիշեր աշխա
տում էր։ Այդ դեպքում ինչպես կարոդ էի նրան ամեն օր 
տեսնել, եթե տանը մնայի և միայն իմ կազդուրմանը ծա
ռայող զբոսանքները կատարեի։

Երբ նրա մոտից տուն եկա, ծնողներս, քույրերս և եղ
բայրս արդեն ընթրում էին։

—  Ինչու ես այսպես ուշ գալիս։ Մայրդ անհանգստանում 
կւ քեզ համար,—  հորս ձայնը ավելի շատ բարկություն, քան 
թե մտահոգություն էր արտահայտում։

Ասացի, որ մոլորվել էի քաղաքում, ծրագրել էի զբոսնել 
Աոհված զինվորների գերեզմանոցից մինչև Մհլկենկուրի 
առողջարան, բայց երկար ժամանակ ինչ֊որ անծանոթ տե
ղում էի, մինչև վերջապես հայտնվեցի Նուսլոխ համայնքում։

—  Ես փող չունեի և ստիպված էի Նուսլոխից ոտքով 
տուն գալ։
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—  Դու կարող էիր պատահական մեքենա կանգնեցնել 
և գալ։

Իմ կրտսեր քույրը երբեմն պատահական մեքենա էր 
կանգնեցնում, ինչին ծնողներս հավանություն չէին տալիս։

Մեծ եղբայրս արհամարհական փնչացրեց.
—  Մոլկենկուրը և Նուսլոխը միանգամայն տարբեր ուղ

ղություններ են։
Մեծ քույրս քննողաբար նայեց ինձ։
—  Ես վաղն արդեն դպրոց կգնամ։
—  Այդ դեպքում ուշադիր եղիր աշխարհագրության դասին։ 

Հյուսիս և հարավ կա, իսկ արևը ծագում է...
Մայրս ընդհատեց եղբորս.
—  Բայց բժիշկն ասել է, որ ևս երեք շաբաթ...
—  Եթե նա Զոհված զինվորների գերեզմանոցից Նուս– 

լոխ, իսկ այնտեղից էլ հետ կարող է քայլել, կարող է նաև 
դպրոց գնալ։ Նա ոչ թե ուժի, այլ խելքի պակաս ունի։

Երեխա ժամանակ ես ու եղբայրս մշտական ծեծկռտու
քի մեջ էինք, իսկ ավելի ուշ լեզվակոիվ էինք տալիս։ Երեք 
տարով մեծ լինելով՝ նա ինձ գերազանցում էր ինչպես առա
ջին, այնպես էլ երկրորդ դեպքում։ Եկավ մի օր, որ ես նրան 
դիմագրերս փոխարեն նրա կռվարար պահվածքին հակահար
ված տվեցի։ Այդ ժամանակվանից նա սահմանափակվում էր 
միայն փնթփնթալով։

—  Իսկ դու ինչ կասես,—  դիմեց մայրս հորս։
Հայրս դանակն ու պատառաքաղը դրեց ափսեի վրա, 

թիկնեց աթոռին և ձեռքերը դրեց ծնկներին։ Նա լուռ և 
մտածկոտ նայեց, ինչպես միշտ նայում էր, երբ մայրս նրան 
էր դիմում երեխաների կամ տնային տնտեսության հարցե
րով։ Ամեն անգամվա նման ինքս ինձ հարց տվեցի, իրա
կանում ինչի մասին էր նա մտածում՛ մորս հարցի, թե իր 
աշխատանքի։ Միգուցե նա փորձում էր, բայց հենց սկսում 
էր խորհրդածել, մտքերը միայն աշխատանքի վրա էին
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կենտրոնանում։ Նա փիլիսոփայության պրոֆեսոր էր, և 
մտածելը նրա կյանքն էր, մտածելը և կարդալը, գրելը և սո– 
վորեցնելը։

Երբեմն այն զգացողությունն էի ունենամ, որ մենք՝ հորս 
ընտանիքը, տնային կենդանու նման մի բան էինք նրա 
համար։ Այն շան նման, որի հետ զբոսնում ես, և կատվի, 
որի հետ խաղում ես, և որը քո գոգին շուռումուռ է գալիս 
ու մռռալով թույլ է տալիս իրեն շոյել։ Այդ ամենը կարող է 
հաճելի, նույնիսկ պիտանի լինել տիրոջ համար, բայց այդ 
շան կամ կատվի համար կեր գնելը, նրա կեղտը մաքրելը և 
անասնաբույժին այցելելն արդեն հոգս են պատճառում։ Դա 
չափազանց շատ է, քանի որ կյանքը ինչ-որ ուրիշ մի տեղում 
է։ Իսկ ինձ հաճելի կլիներ, որ հենց մենք՝ նրա ընտանիքը, 
լինեինք նրա կյանքը։ Երբեմն ուզում էի, որ իմ փնթփնթան 
եղբայրը և հանդուգն կրտսեր քույրն ուրիշը լինեին։ Բայց 
այդ երեկո ես հանկարծ սկսեցի նրանց բոլորին սարսա
փելի շատ սիրել։ Օրինակ՝ իմ փոքր քրոջը։ Հավանաբար 
հեշտ չէր չորս երեխաներից կրտսերը լինել, և նա չէր կարող 
առանց որոշ հանդգնությունների ինքնահաստատվել։ Կամ 
էլ իմ մեծ եղբայրը։ Մենք մի ընդհանուր սենյակ ունեինք, 
այդ հանգամանքը նրա համար վստահաբար ավելի ան
տանելի էր, քան ինձ համար, և բացի դրանից, քանի դեռ 
ես հիվանդ էի, նա ստիպված էր սենյակն ամբողջովին ինձ 
զիջել և հյուրասենյակի բազմոցին քնել։ Էլ ինչպես կարող 
էր չփնթփնթալ։ Կամ իմ հայրը։ Ինչու պետք է մենք՝ երե
խաներս, նրա կյանքը լինեինք։ Չէ որ մենք շուտով կմեծա
նայինք և կհեռանայինք տնից։

Ես այնպիսի զգացողություն ունեի, կարծես մենք վերջին 
անգամ էինք միասին նստում կլոր սեղանի շուրջ՝ հինգթևա
նի, հինգմոմանի արույրե ջահի ներքո, կարծես վերջին ան– 
(|ւսմ էինք ուտում հին, կանաչ, ոլորուն եզրերով ափսենե
րից, վերջին անգամ էինք այդպես մտերմիկ խոսում իրար
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հետ։ Կարծես հրաժեշտ էի տալիս բոլորին։ Ես դեռ այնտեղ 
էի, բայց արդեն հեռու էի։ Ես կարոտում էի մորս և հորս, 
քույրերիս և եղբորս, բայց փափագում էի այն կնոջ մոտ լինել։ 

Հայրս նայեց ինձ.
—  Ես վաղն արդեն դպրոց կգնամ, դու այդպես ասա–

ցԻո–
—  Այո։
Ուրեմն նա նկատել էր, որ ես նրան կամ էլ մորս չէի հարց

րել, ոչ էլ թույլտվություն էի խնդրել դպրոց գնալու համար։ 
Նա գլխով արեց.
—  Գնա դպրոց, թույլ ենք տալիս։ Եթե դժվարանաս, կա

րող ես նորից տանը մնալ։
Ես ուրախացա։ Միաժամանակ զգացի, որ հրաժեշտն 

այժմ կատարյալ է։
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Հաջորդ օրերին այն կինը վաղ առավոտյան հերթափո
խով էր աշխատում։ Նա ժամը տասներկուսին էր տուն գա
լիս, և ես ամեն օր փախչում էի վերջին դասից, որ նրա բնա
կարանի առաջ՝ հարթակին նստած, սպասեմ տիկին Շմիցին։ 
Մենք ցնցուղ էինք ընդունում և զբաղվում էինք սիրով, իսկ 
մեկն անց կեսից մի փոքր շուտ արագ հագնվում էի և վա
զում։ Մեկն անց կեսին մենք տանը ճաշում էինք։ Կիրակի 
օրերին ճաշում էինք ժամը տասներկուսին, իսկ նրա առավո
տյան հերթափոխն էլ սկսվում ու ավարտվում էր ավելի ուշ։

Ցնցուղ ընդունելը ես սիրով մի կողմ կթողնեի։ Բայց նա 
ծայրաստիճան մաքրասեր էր, առավոտյան միշտ ցնցուղ էր 
րնդունում, իսկ ես սիրում էի նրա օծանելիքի, թարմ քրտին– 
բի և տրամվայի հոտը, որ նա իր հետ բերում էր աշխատան
քից։ Բայց սիրում էի նաև նրա թաց, օճառոտ մարմինը, ինձ 
հաճույք էր պատճառում, երբ նա օճառում էր ինձ, ես էլ հա
ճույքով նրան էի օճառում, նա սովորեցրեց ինձ, որ չամա– 
փմ, այլ դա անեմ բնական ու տիրոջ նման հիմնավոր։ Երբ 
մենք սիրով էինք զբաղվում, նա նույնքան բնականորեն էր 
տրվում սիրուն։ Նրա լեզուն խաղում էր իմ լեզվի հետ, նա 
ասում էր ինձ, թե որտեղ և ինչպես բռնեմ իրեն։ Երբ նա ինձ 
ւ|րա էր, մինչև նրա օրգազմի հասնելը ես միայն այն բանի 
համար գոյություն ունեի, որ նա, ինձ հետ լինելով, հաճույք 
ստանար։ Չէի ասի, թե նա քնքուշ չէր կամ էլ ինձ հաճույք
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չէր պատճառում։ Բայց նա այդ ամենն անում էր սեփական 
հաճույքի համար, ինչն էլ հետո ինձ սովորեցրեց։

Դա ավելի ուշ եղավ։ Երբեք չսովորեցի մինչև վերջ 
տիրանալ նրան, իմը դարձնել։ Երկար ժամանակ ես դրա 
պակասը չէի էլ զգում։ Ես երիտասարդ էի և արագ էի հաս
նում օրգազմի, իսկ երբ դրանից հետո նորից դանդաղորեն 
աշխուժանում էի, հաճույքով թույլ էի տալիս, որ ինձ տի
րանար։ Ես նայում էի, երբ նա իմ վերևում էր, տեսնում էի 
նրա փորը, որը պորտի վերևում մի խոր ծալք էր գծում, նրա 
ստինքները, աջն աննշան ավելի մեծ, քան ձախը, նրա բաց 
բերանով դեմքը։ Նա ձեռքերով հենվում էր կրծքավանդա
կիս, իսկ վերջին պահին ձեռքերը և գլուխը բարձրացնում էր 
վեր և մի խուլ հեծկլտանքի նման կլկլան ճիչ էր արձակում, 
որն ինձ առաջին անգամ վախեցրեց, բայց որին ես հետա
գայում սպասում էի տենչանքով։

Դրանից հետո մենք անուժ էինք։ Հաճախ նա քնում էր 
ինձ վրա պառկած։ Ես բակից լսում էի սղոցի ձայնը և ար
հեստավորների բարձր բղավոցները, որոնք աշխատում էին 
սղոցով և բղավում էին սղոցի աշխատանքին համընթաց։ 
Երբ սղոցը լռում էր, խոհանոց էր թափանցում Կայարանի 
փողոցի երթևեկության աղմուկը։ Երբ լսում էի, թե ինչպես 
էին ճչում ու խաղում երեխաները, այդժամ հասկանում էի, որ 
դասերն ավարտվել են, և ժամը մեկն անց է։ Նրա հարևանը 
միշտ կեսօրին տուն էր գալիս, պատշգամբում թռչունների 
համար կեր էր շաղ տալիս, և աղավնիները գալիս ու ղուն
ղունում էին։

—  Ինչ է անունդ,—  հարցրի ես նրան վեցերորդ թե յոթե
րորդ օրը։

Նա քնել էր ինձ վրա և այդ պահին էր արթնացել։ Մինչ 
այդ ես խուսափում էի որևէ դիմելաձևից՝ «Դուք» կամ «դու»։;

Նա հանկարծակիի եկած բարձրացավ.
—  Ի՞նչ։
—  Ինչ է անունդ։
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—  Ինչու ես ուզում իմանալ,—  անվստահ նայեց ինձ։
—  Դու և ես... ես գիտեմ քո ազգանունը, բայց անունդ 

չգիտեմ։ Ուզում եմ անունդ իմանալ։ Ինչ կա այդտեղ...
Նա ծիծաղեց.
—  Ոչինչ, փոքրիկ տդա, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ 

Անունս Հաննա է։
Նա շարունակ ծիծաղում էր՝ վարակելով նաև ինձ։
—  Դու այնպես տարօրինակ էիր նայում։
—  Ես դեռ կիսաքուն էի։ Քո անունն ինչ է։
Կարծում էի, թե նա գիտեր։ Այդ ժամանակ արդեն 

ընդունված էր դպրոցական պարագաներն այլևս ոչ թե 
պայուսակում, այլ թևի տակ դնելը, դրանք նրա խոհանոցի 
սեղանին էի դնում, տետրերը և գրքերը, սովորության հա
մաձայն, հաստ թղթով կազմում էի, իսկ վրան էլ պիտակ 
էի փակցնում, որի վրա գրված էին գրքի վերնադիրը և իմ 
անուն֊ազգանունը։ Բայց նա երևի դրանց ուշադրություն չէր 
դարձրել։

—  Անունս Աիխայել Բերգ է։
—  Սփխայել, Աիխայել, Աիխայել,—  նա բարձրաձայն փոր

ձում էր արտասանել իմ անունը։—  Իմ փոքրիկ տղայի անունը 
Աիխայել է, նա ուսանող է...

—  Աշակերտ է։
—  ... աշակերտ է, նա քանի տարեկան է, տասնյոթ։
Ես հպարտ էի այն երկու ավելի տարվա համար, որ նա 

ինձ տվեց, և գլխով արեցի։
—  ... տասնյոթ տարեկան է և ուզում է՝ երբ մեծանա, 

նշանավոր ...—  Նա հապաղեց։
—  Ես չգիտեմ, թե ինչ եմ ուզում դառնալ։
—  Բայց դու ջանասեր աշակերտ ես։
—  Դե, այո։
Հետո ասացի, որ նա ինձ համար ավելի կարևոր է, քան 

սովորելը և դպրոցը, որ սիրով ավելի հաճախ կլինեմ նրա 
տանը։
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—  Ես այսպես թե այնպես մնալու եմ նույն դասարանում։
—  Ինչպես թե։
Նա ուղղվեց։ Դա մեր առաջին իսկական զրույցն էր։
—  Դե, մնալու եմ գիմնազիայի վեցերորդ դասարանում։ 

Ես վերջին ամիսների ընթացքում դասերս շատ եմ բաց 
թողել հիվանդության պատճառով։ Իսկ եթե այդ դասարանի 
նյութը ցանկանամ հասցնել, պետք է ապուշի նման աշխա
տեմ։ Ես այժմ էլ պետք է դպրոցում լինեի։

Ես պատմեցի նրան, որ դասերիցս փախչում եմ։
—  Դուրս,—  նա մի կողմ գցեց վերմակը,—  դուրս իմ ան

կողնուց։ Եվ այլևս չգաս, եթե դու քո աշխատանքը չես կա
տարում։ Ապուշություն։ Ինչ ես կարծում, ուղետոմս վաճառելը 
և դակելը ապուշություն չեն։

Նա վեր կացավ, մերկ կանգնեց խոհանոցում և ցույց տվեց 
տոմսավաճառի աշխատանքը։ Ձախ ձեռքով բացեց ուղետոմ– 
սերի գրքույկով փոքրիկ թղթապանակը, նույն ձեռքի բթամա
տով, որին ռետինե մատնոց էր հագցրած, երկու ուղետոմս պո– 
կեց, աջ ձեռքը թափահարեց այնպես, որ կարողացավ բռնել 
արմունկից կախված աքցանը և դակեց երկու անգամ։

—  Երկու հատ դեպի Ռորթախ։
Նա բաց թողեց աքցանը, երկարեց ձեռքը, վերցրեց 

թղթադրամը, բացեց փորին կախված փողի պայուսակը, 
թղթադրամը դրեց դրա մեջ, նորից փակեց այն և ման
րադրամների համար նախատեսված դրսի գրպանից 
հանեց մանրը.

—  Էլ ով ուղետոմս չունի։
Նա նայեց ինձ։
—  Ապուշություն։ Դու չգիտես, թե ինչ է ապուշությունը։
Ես նստեցի անկողնու եզրին։ Կարծես խլացել էի։
—  Կներես։ Ես անպայման կպարապեմ։ Չգիտեմ, թե 

կհասցնեմ արդյոք, քանի որ վեց շաբաթից ուսումնական 
տարին ավարտվում է։ Կփորձեմ։ Բայց ինձ մոտ չի ստացվի, 
եթե թույլ չտաս այլևս քեզ տեսնել։ Ես...
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Սկզբում ուզում էի ասել ես սիրում եմ քեզ։ Բայց հետո 
միտքս փոխեցի։ Թերևս նա իրավացի էր, հաստատ իրավա
ցի էր։ Բայց նա իրավունք չուներ ինձնից պահանջելու, որ 
ավելին անեմ դպրոցի համար, և որ դրանից կախված լինեն 
մեր հետագա հանդիպումները։

—  Ես չեմ կարող քեզ չտեսնել։
Միջանցքի ժամացույցը խփեց մեկն անց կեսը։
—  Դու պետք է գնաս։
Նա հապաղեց.
—  Վաղվանից ես գլխավոր հերթափոխի եմ։ Հինգն անց 

կեսից հետո եմ տուն գալիս։ Կարող ես գալ, եթե դրանից 
առաջ պարապես։

Մենք մերկ կանգնած էինք դեմ դիմաց, բայց նա նույ
նիսկ իր համազգեստով այդքան օտար չէր կարող թվալ 
ինձ։ Ես իրավիճակը չէի ըմբռնում։ Մեղքն իմն էր, թե 
նրանը։ Միգուցե նա վիրավորվեց, որ իր աշխատանքը, 
համեմատած իմ ուսման հետ, ապուշություն թվաց։ Բայց 
ես բոլորովին չասացի, թե իմ ուսումը կամ նրա աշխա
տանքը ապուշություն է։ Միգուցե նա չէր ուզում ինձ նման 
անհաջողակ սիրեկան ունենալ։ Բայց միթե ես նրա սիրե
կանն էի։ Ո՞վ էի ես նրա համար։ Ես դանդաղ հագնվում 
էի՝ հույս ունենալով, որ նա ինչ֊որ բան կասի։ Բայց նա 
ոչինչ չասաց։ Ես արդեն հագնված էի, իսկ նա դեռ մերկ 
կանգնած էր, և երբ հրաժեշտ տալուց գրկեցի, նա դրան 
չպատասխանեց։
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Ինչու եմ ես այսպես տխրում, երբ հիշում եմ այն օրերը։ 
Միթե կարոտում եմ անցած երջանկությունը։ Ես իրոք երջա
նիկ էի այն ժամանակ, այն մի քանի շաբաթվա ընթացքում, 
երբ իսկապես ապուշի նման աշխատեցի, դասերս հասցրի 
և փոխադրվեցի հաջորդ դասարան։ Դրանից հետո մենք 
այնպես էինք սիրով զբաղվում, կարծես աշխարհում էլ ուրիշ 
ոչինչ գոյություն չուներ։ Միգուցե տխրությանս պատճառն 
այն է, ինչ հայտնի դարձավ ավելի ուշ, բայց գոյություն ուներ 
դեռ այն ժամանակ։

Ինչու։ Ինչու է մեզ համար այն ամենը, ինչ գեղեցիկ էր, հե
տադարձ հայացք նետելիս խոցելի թվում, միթե նրա համար, 
որ իր մեջ զազրելի ճշմարտություններ է թաքցնում։ Ինչու է 
ճշմարտությունը դառնացնում երջանիկ ամուսնական տարի
ների մասին հիշողությունը, երբ պարզվում է, որ ամուսիննե
րից մեկն այդ ամբողջ տարիներին սիրեկան է ունեցել։ Որով
հետև նման իրավիճակում երջանիկ չես կարող լինել։ Բայց 
դու երջանիկ էիր։ Երբեմն հիշողությունը երջանկությանն 
այլևս հավատարիմ չի մնում, երբ վերջը ցավ է պատճառում։ 
Միթե երջանկությունը երջանկություն է համարվում միայն 
այն դեպքում, երբ հավերժական է։ Միթե ցավով կարող է 
ավարտվել միայն այն, ինչը ցավոտ է եղել, չգիտակցված ու 
չընկալված։ Իսկ որն է չգիտակցված ու չընկալված ցավը։

Ես վերհիշում եմ այն ժամանակը և իմ առջև տեսնում 
եմ ինքս ինձ։ Ես հագնում էի պերճաշուք կոստյումներ,
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որոնք ժառանգություն էին մնացել մի հարուստ քեռուց, 
դրա հետ՝ մի քանի զայգ երկգույն կոշիկներ՝ սև և շագա
նակագույն, սև և սպիտակ, անմշակ կոշտ և մշակված փա
փուկ կաշվից։ Իմ թևերն ու ոտքերը չափազանց երկար էին, 
չէին հարմարվում այն կոստյումներին, որոնք մայրս էր ինձ 
հագցնում, բայց դրանք իմ շարժումները կոորդինացնում 
էին։ Իմ ակնոցը բժշկական ապահովագրությամբ ստացած 
էժանագին մի բան էր, իսկ մազերս գզգզված ցախավելի 
էին նման և ընդհանրապես չէին ենթարկվում։ Դպրոցում 
ես միջակ աշակերտ էի. կարծում եմ* շատ ուսուցիչներ ինձ 
չէին էլ նկատում, ինչպես նաև այն աշակերտները, որոնք 
դասարանում հեղինակություն էին։ Ինձ դուր չէին գալիս իմ 
տեսքը, իմ հագուստն ու շարժուձևը, այն, թե ինչպես էին ինձ 
ընկալում, և թե ինչի էի ես ինքս հասել։ Բայց փոխարենը 
որքան եռանդ և վստահություն կար իմ մեջ, որ մի օր գե
ղեցիկ ու խելացի, բոլորից առավել ու հիացմունքի արժանի 
եմ լինելու, որքան ակնկալիք կար, որով հանդիպում էի նոր 
մարդկանց և իրավիճակների։

Միթե դա է, որ ինձ տխրեցնում է։ Այն եռանդը և հա
վատը, որով լի էի այն ժամանակ, և կյանքից կորզած այն 
խոստումը, որ երբեք չկարողացա պահպանել։ Երբեմն ես 
երեխաների ու պատանիների դեմքերին տեսնում եմ նույն 
եռանդն ու հավատը և նայում եմ դրան նույն թախիծով, ին
չը համակում է ինձ անցյալը վերհիշելիս։ Իսկ այդ թախիծը 
պարզապես թախիծ է։ Այդ զգացումը համակում է մեզ, երբ 
հետադարձ հայացքով նայելիս գեղեցիկ հիշողությունները 
փշրվում են։ Այդ երջանկությունը պայմանավորված է ոչ թե 
իրավիճակով, այլ ակնկալիքով, որը չի կատարվել։

Նա (ես պետք է սկսեմ նրան Հաննա անվանել, ինչպես 
այն ժամանակ), իհարկե, չէր ապրում սպասումներով, խոս
տումներով, այլ ապրում էր այդ պահի իրականությամբ։

Երբ նրան հարցրի իր անցյալից, թվաց, թե պատասխան
ները մի փոշոտ սնդուկից փորփրեց և հանեց։ Նա մեծացել 
է Զիբենբյուրգենում, տասնյոթ տարեկանում եկել է Բեռլին,
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Սիմենսում աշխատել է որպես բանվորուհի, իսկ քսանմեկ 
տարեկանում միացել է զինվորներին։ Պատերազմի ավար
տից հետո զբաղվել է հնարավոր ամեն տեսակի աշխատան
քով։ Արդեն մի քանի տարի տրամվայի տոմսավաճառ է 
աշխատում, իր աշխատանքի մեջ սիրում է համազգեստը և 
շարժումը, պատկերների փոփոխությունը և այն, թե ինչպես 
են ոտքերի տակ անիվները գլորվում։ Ուրիշ ոչինչ չի սիրում 
այդ գործի մեջ։ Ընտանիք չունի։ Երեսունվեց տարեկան է։

Այս ամենը պատմում էր այնպես, կարծես ոչ թե իր, այլ 
մեկ ուրիշի՝ մի անծանոթ մարդու կյանքի մասին էր պատ
մում։ Նա հաճախ չէր կարողանում պատասխանել, երբ ես 
մանրամասներ էի հարցնում, չէր հասկանում նաև, թե ինչու 
էր ինձ հետաքրքրում՝ ինչ էր պատահել իր ծնողներին, ուներ 
արդյոք քույր ու եղբայր, ինչպես էր ապրել Բեռլինում կ. ինչ 
էր արել բանակում։ «Ինչքան շատ բան ես ուզում իմանալ, 
փոքրիկ տղա»։

Նույնը տեղի էր ունենում նաև ապագայի հետ կապված 
հարցերում։ Բնականաբար, ես ամուսնության ու ընտանիքի 
մասին ծրագրեր չէի կազմում։ Բայց ինձ ավելի շատ հուզում 
էր ժուլիեն Սորելի հարաբերությունը Մադամ դե Ռենալի, 
քան թե Մաթիլդե դե լա Մոլի հետ։ Ես սիրով պատկերացնում 
էի Ֆելիքս Կրուլին մոր գրկում, քան թե դստեր։ Քույրս, որը 
գերմանական բանասիրություն էր ուսանում, ճաշելիս պատ
մում էր մի բանավեճի մասին, որտեղ քննարկվում էր, թե 
արդյոք պարոն ֆոն Գյոթեն և տիկին ֆոն Շտայնը սիրային 
հարաբերություններ ունեցել են, և ես պաշտպանում էի այդ 
տեսակետը՝ ապշեցնելով ընտանիքիս իմ ոգևորությամբ։ Ես 
պատկերացնում էի, թե ինչպիսին կլինեին մեր հարաբերու
թյունները հինգ կամ տասը տարի հետո։ Ես հարցնում էի 
Հաննային, թե ինքը ինչպես է պատկերացնում, բայց նա չէր 
ուզում նույնիսկ մինչև Զատիկ մտածել այն մասին, թե ուր 
էինք միասին արձակուրդներին հեծանիվով մեկնելու։ Մենք 
կարող էինք իբրև մայր ու որդի ընդհանուր սենյակ վերցնել 
ու ամբողջ գիշեր միասին լինել։
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Տարօրինակ էր, որ իմ գլխում այդպիսի միտք ծագեց։ 
Եթե ես մորս հետ ճամփորդեի, ապա կպայքարեի, որ առան
ձին սենյակ ունենամ։ Ես կարծում էի, որ վաղուց դուրս եմ 
եկել այն տարիքից, երբ մայրը պետք է երեխային բժշկի 
մոտ ուղեկցի կամ նոր վերարկու գնելիս նրա հետ լինի, 
դիմավորի ճամփորդությունից վերադառնալիս։ Երբ մենք 
միասին փողոցով գնում էինք և հանդիպում էինք իմ դպրո
ցական ընկերներին, վախենում էի, որ նրանք ինձ «մամա
յի բալա» կհամարեն։ Բայց Հաննայի հետ դուրս գալը (որը, 
չնայած տասը տարով երիտասարդ էր մորիցս, բայց կարող 
էր մայրս լինել) ինձ բոլորովին չէր անհանգստացնում։ Ես 
հպարտանում էի դրանով։

Երբ այսօր երեսունվեց տարեկան կին եմ տեսնում, նրան 
երիտասարդ եմ համարում։ Բայց երբ տասնհինգ տարեկան 
տղա եմ տեսնում, նրան երեխա եմ համարում։ Զարմանալի 
է, թե ինչ վստահություն էր ներշնչել ինձ Հաննան։ Դպրոցում 
իմ հաջողության շնորհիվ ուսուցիչներն ինձ նկատեցին, և 
այդ հաջողությունն ապահովեց նրանց հարգանքը իմ նկատ
մամբ։ Այդ հաջողությունը նկատեցին նաև ինձ ծանոթ աղ
ջիկները, որոնց դուր էր գալիս, որ ես չեմ վախենում իրենց 
ներկայությունից։ Ես իմ մարմնից գոհ էի։

Հիշողությունը, որ լուսավորում է և ճշգրտորեն պահպա
նում Հաննայի հետ առաջին հանդիպումները, մթագնում և 
իրար է խառնում մեր այն զրույցի և ուսումնական տարվա 
ավարտի միջև ընկած շաբաթները։ Առաջին պատճառը մեր 
կանոնավոր ընթացող հանդիպումներն էին։ Մյուս պատ
ճառն այն էր, որ ես դրանից առաջ դեռ երբեք նման իրա
դարձություններով առլեցուն օրեր չէի ունեցել, իմ կյանքը 
դեռ երբեք այդքան արագ ու հագեցած չէր ընթացել։ Երբ 
հիշում եմ այն շաբաթների իմ աշխատանքը, թվում է, թե մի 
անգամ նստեցի գրասեղանի մոտ և մնացի այնտեղ նստած, 
ւփնչև սովորեցի այն ամենը, ինչը բաց էի թողել դեղնախ
տով հիվանդ ժամանակ։ Բոլոր բառերը սովորեցի, բոլոր 
տեքստերը կարդացի, բոլոր մաթեմատիկական ապացույց–
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ները կատարեցի և քիմիական կապերը կապեցի։ Վայ մա֊ 
րյան Հանրապետության և երրորդ Ո-այխի մասին դեռևս 
հիվանդ ժամանակ էի կարդացել։ Մեր հանդիպումները իմ 
հիշողության մեջ ընդամենը մի շարունակական երկար հան
դիպում են թվում։ Մեր այն զրույցից հետո դրանք միշտ տե
ղի էին ունենում հետմիջօրեին, երբ նա երկրորդ հերթափոխ 
էր ունենում, ապա ժամը երեքից մինչև չորսն անց կեսը, 
երբեմն՝ հինգն անց կեսին։ ժամը յոթին մեր տանը ընթրիքի 
ժամ էր, և Հաննան ինձ շտապեցնում էր, որ ժամանակին 
տանը լինեմ։ Բայց որոշ ժամանակ անց այդ մեկուկես ժամը 
սկսեց մեզ չբա վակ անացն ել, և ես պատրվակներ էի հորի
նում, որ ընթրիքը բաց թողնեմ։

Պատճառն ընթերցանությունն էր։ Մեր զրույցի հաջհրդ 
օրը Հաննան ցանկացավ իմանալ, թե ինչ էի սովորում դպրո
ցում։ Ես պատմեցի Հոմերոսի էպոսների, Կիկերոնի ճառե
րի և Հեմինգուեյի պատմվածքի մասին, որտեղ ծերունին 
պայքար էր մղում հսկա ձկան ու ծովի հետ։ Նա ցանկացավ 
լսել, թե ինչպես էին հնչում հունարենը և լատիներենը, և ես 
նրա համար որոշ բաներ կարդացի Ոդիսևսից ու Կատիլի– 
նայի դեմ ճառերից։

—  Դու գերմաներեն էլ ես սովորում։
—  Ինչ նկատի ունես։
—  Դու միայն օտար լեզուներ ես սովորում, թե մեր լեզվով 

էլ եք ինչ֊որ բան կարդում։
—  Մենք գրքեր ենք կարդում։
Իմ հիվանդության ժամանակ դասարանը կարդացել 

էր «էմիլիա Գալոտին» ու «Սեր և խարդավանքը», շուտով 
դրանց մասին պետք է ինքնուրույն աշխատանք գրվեր։ Հե
տևապես ես այդ երկու պիեսները կարդում էի, երբ մնացած 
դասերն ավարտում էի։ Քանի որ դասերից շատ էի հոգնում, 
ապա երեկվա կարդացածը այսօր այլևս չէի հիշում ու ստիպ
ված նորից էի կարդում։

—  Ընթերցիր ինձ համար։
—  Ինքդ կարող ես կարդալ, ես դրանք կբերեմ քեզ համար։
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—  Քո ձայնն այնպես գեղեցիկ է, փոքրիկ տղա, ու ես 
ավելի հաճույքով քեզ կլսեմ, քան ինքս կկարդամ։

—  Դե, չգիտեմ։
Բայց երբ հաջորդ օրը եկա և ուզում էի նրան համբուրել, 

նա հետ քաշվեց։
—  Սկզբում պետք է ընթերցես ինձ համար։
Դա լրջությամբ էր ասված։ Ես պետք է նրա համար 

կես ժամ «էմիլիա Գալոտի» ընթերցեի, մինչև նա ինձ թույլ 
կտար իր հետ ցնցուղ ընդունել ու անկողին մտնել։ Այժմ ես 
էլ էի ուրախանում ցնցուղ ընդունելիս։ Հաճույքի պոռթկումը, 
որով եկել էի, ընթերցելիս անցնում էր։ Պիեսն այնպես ըն
թերցել, որով գործող տարթեր անձինք ճանաչելի ու կեն
դանի դառնան, բավարար չափով կենտրոնացում է պահան
ջում։ Ցնցուղի տակ խանդավառությունս վերականգնվում 
էր։ Ընթերցել, ցնցուղ ընդունել, սիրով զբաղվել և մի փոքր 
էլ իրար կողքի պառկել, այդպիսին էր մեր հանդիպումների 
անփոփոխ արարողակարգը։

Նա ուշադիր ունկնդիր էր։ Նրա ծիծաղը, արհամարհա
կան փնչոցը և բարկացած կամ հավանություն տվող բացա
կանչությունները վկայում էին, որ նա լարված հետևում էր 
գործողությանը և որ էմիլիային ու Ըուիզային հիմար, ան
դաստիարակ երեխաներ էր համարում։ Երբեմն ինձ խնդրում 
էր շարունակությունը կարդալ անհամբերությամբ ու այն 
հույսով, որ նրանց հիմարությունը վերջապես կանցնի։

—  Դա հաստատ չի կարող ճիշտ լինել։
Երբեմն ինքս էի շտապում կարդալ շարունակությունը։ 

Երբ օրերը երկարեցին, ավելի շատ էի կարդում, որ մթնշա
ղին նրա հետ անկողնում լինեմ։ Երբ նա քնում էր ինձ վրա, 
բակում լռում էր սղոցի ձայնը, կեռնեխը երգում էր, խոհա
նոցի իրերի գույները աղոտանում էին, այդ պահերին իմ եր
ջանկությունը կատարյալ էր դառնում։
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Զատկի արձակուրդների առաջին օրը ես վեր կացա ժա
մը չորսին։ Հաննան առավոտյան հերթափոխի էր։ Նա ժամը 
չորսն անց տասնհինգ րոպեին հեծանիվով մեկնում էր տրպմ– 
վայի դեպո և չորսն անց կեսին՝ տրամվայով դեպի Շվեցին֊ 
գեն փողոց։ Ինձ պատմել էր, որ այնտեղ մեկնելիս գնացքը 
հաճախ դատարկ էր լինում։ Միայն հետդարձին էր լցվում։

Երկրորդ կանգառում ես բարձրացա տրամվայ։ Երկրորդ 
վագոնը դատարկ էր, առաջինում Հաննան էր, նա կանգ
նած էր վարորդի մոտ։ Տատանվում էի՝ առաջին, թե վեր
ջին վագոնը նստեմ, ու վճռեցի վերջինը նստել։ Միգուցե 
մենակ մնալով՝ մենք գրկախառնվեինք ու համբուրվեինք։ 
Բայց Հաննան չեկավ։ Նա պետք է տեսած լիներ, որ ես 
սպասում էի կանգառում և բարձրացա տրամվայ։ Չէ որ 
այդ պատճառով էր կանգնել տրամվայը։ Բայց նա մնաց 
վարորդի մոտ կանգնած, խոսում և կատակում էր նրա 
հետ։ Ես այդ ամենը տեսա։

Հաջորդ կանգառը տրամվայն առանց կանգնելու ան
ցավ։ Ոչ ոք չէր սպասում։ Փողոցները դատարկ էին։ Արևը 
դեռ չէր ծագել, և սպիտակ երկնքի տակ ամեն ինչ գունատ 
էր՝ ողողված դժգույն լույսով, տներ, կայանած ավտոմե
քենաներ, նոր կանաչող ծառեր և ծաղկող թփեր, գազի տա
րաներ, իսկ հեռվում՝ լեռները։ Տրամվայը դանդաղ էր շարժ
վում, հավանաբար չվացուցակը կազմված էր ըստ մեկնե
լու և կանգնելու ժամանակի, և ընթացքի ժամերը պետք է
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պահպանվեին, որովհետև կանգառները չէին կատարվում։ 
Ես փակված էի դանդաղ ընթացող տրամվայում։ Սկզբում 
նստեցի, հետո կանգնեցի առաջին սրահում և փորձեցի 
աչքս Հաննայից չկտրել, որպեսզի նա զգար իմ հայացքը իր 
թիկունքին։ Որոշ ժամանակ անց նա շրջվեց և նայեց ինձ։ 
Հետո նորից շարունակեց խոսել վարորդի հետ։ Տրամվայը 
գնում էր իր ընթացքով։ Էպելհայմ թաղամասից հետո գնաց
քի ռելսերը փողոցի մեջտեղից տեղափոխված էին կողքին 
գտնվող խճապատ պատվարի վրա։ Տրամվայը շարժվեց 
ւսվելի արագ՝ գնացքին հատուկ հավասարաչափ ճռնչոցով։ 
Դիտեի, որ այդ կանգառից մինչև մյուս կանգառն ընկած 
տարածությունն անցնում էր անծանոթ վայրերով և ի վերջո 
տանում Շվեցինգեն։ ես ինձ կտրված ու վանված էի զգում 
սովորական աշխարհից, որտեղ մարդիկ էին ապրում, աշ
խատում ու սիրում։ Կարծես դատապարտված էի դատարկ 
վագոնով աննպատակ ու անվերջ ճամփորդության։

Հետո կանգառ տեսա, որը սպասասրահ ուներ բաց դաշ
տում։ ես քաշեցի լարը, որով տրամվայի տոմսավաճառն 
ազդանշան էր տալիս վարորդին, որ կանգառ կատարի կամ 
մեկնի։ Տրամվայը կանգ առավ։ Ո չ Հաննան, ոչ էլ վարոր– 
1|ը զանգից հետո իմ կողմը չնայեցին։ Երբ իջա, թվաց, թե 
նրանք ծիծաղելով ինձ են նայում։ Բայց վստահ չէի դրա
նում։ Հետո տրամվայը շարժվեց, և ես նայեցի նրա հետևից 
այնքան, մինչև սկզբում թեքվեց իջվածքում, հետո անհետա
ցավ բլրի հետևում։ Ես կանգնած էի պատվարի և փողոցի 
միջև, ամենուրեք դաշտեր, պտղատու ծառեր էին, իսկ հեռ
վում ջերմոցներով այգեստաններ էին։ Օդը մաքուր էր։ Այն 
ւպողված էր թռչունների ծլվլոցով։ Սաների վերևում սպի
տակ երկինքը սկսեց վարդագունել։

Տրամվայով այդ ճամփորդությունը վատ երազի էրնման։ 
Եթե ես դրան հաջորդող իրադարձություններն այդպես 
պարզ չհիշեի, միգուցե իրոք վատ երազ համարեի։ Կանգնել 
կանգառում, լսել թռչուններին, տեսնել, թե ինչպես է արևը
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ծագում, նման էր արթնացումխ Բայց վատ երազից ար թնա 
նալը չի թեթևացնում։ Միայն այդ ժամանակ ես հասկանում, 
թե ինչ սարսափելի բան ես երագում տեսել կամ թե ինչ սար
սափելի ճշմարտության ես հանդիպել երագում։ Ես քայլեցի 
դեպի տուն, արցունքներս հոսում էին, դադարեցի լաց լինել, 
միայն երբ էպելհայմ հասա։

Տուն գնացի ոտքով։ Մի քանի անգամ զուր փորձեցի մե
քենա կանգնեցնել։ Երբ ճանապարհի կեսը հաղթահարել էի, 
տրամվայն անցավ կողքովս։ Այն լիքն էր։ Հաննային չտեսա։

Ես սպասում էի նրան ժամը տասներկուսին իր բնակա
րանի առաջ՝ հարթակին՝ տխուր, վախեցած և զայրացած։

—  Դու նորից դասից փախել ես։
—  Դպրոցական արձակուրդները սկսվել են։ Ինչ էր պա

տահել այսօր առավոտյան։
Նա բացեց դուռը, ես հետևեցի Նրան և մտա խոհանոց։
—  Են չ պետք է պատահեր այսօր առավոտյան։
—  Ինչու ձևացրիր, թե ինձ չես ճանաչում։ Ես ուզում էի...
—  Ես ձևացրի, թե քեզ չեմ ճանաչում,֊ նա շրջվեց և 

սառը նայեց դեմքիս։—  Այդ դու չէիր ուզում ինձ ճանաչել։ 
Բարձրացար երկրորդ վւսգոն, չնայած տեսար, որ ես առա
ջինում եմ։

—  Քո կարծիքով ինչու եմ ես արձակուրդներիս առաջին 
օրը՝ ժամը չորսն անց կեսին, մեկնում Շվեցինգեն։ Միայն 
այն պատճառով, որ ուզում էի քեզ անակնկալ մատուցել, 
որովհետև մտածում էի, որ կուրախանաս։ Իսկ երկրորդ վա
գոն բարձրացա...

—  Ււփղճ երեխա։ Արդեն ժամը չորսն անց կեսին ոտքի 
վրա ես եղել և այն էլ քո արձակուրդների ժամանակ։

Ես դեռ երբեք չէի տեսել նրան այդպես հեգնանքով խո
սելիս։ Նա օրորեց գլուխը։

—  Ես ինչ գիտեմ, թե ինչու ես մեկնում Շվեցինգեն։ Ինչ 
գիտեմ, թե ինչու չես ուզում ինձ ճանաչել։ Դա քո գործն է։ 
Իսկ հիմա գնա այստեղից։
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Չեմ կարող նկարագրել, թե որքան զայրացա։
—  Դա ազնիվ չէ, Հաննա։ Դու գիտեիր, դու պետք է իմա

նայիր, որ ես միայն քեզ համար էի գնում այդ տրամվայով։ 
Ինչպես կարող ես մտածել, թե չէի ուզում քեզ ճանաչել։ Եթե 
չցանկանայի քեզ ճանաչել, այդ տրամվայը չէի նստի։

—  Ահա թե ինչ, դե լավ, վերջ տուր։ Ես քեզ արդեն ասա
ցի, որ այդ ամենը քո գործն է, ինձ չի վերաբերում։

Նա այնպես էր կանգնել, որ խոհանոցի սեղանը մեր միջև 
I.ր, նրա հայացքից, ձայնից և շարժուձևերից դատելով՝ ես 
անկոչ հյուր էի, որից պահանջում էին հեռանալ։

Ես նստեցի բազմոցին։ Նա ինձ հետ վատ էր վարվել, և ես 
պետք է նրանից բացատրություն պահանջեի։ Բայց նա բո֊ 
|որովին անմատչելի էր, փակ։ Փոխարենը ինքն էր հարձակ֊ 
կում ինձ վրա։ Ես սկսեցի տարակուսել, կորցրի վստահու
թյունս։ Աիգուցե նա ճիշտ էր իր տեսանկյունից։ Հնարավոր 
I,, որ ես նրան առանց դիտավորության, մտադրությանս հա
կառակ իսկապես վիրավորել էի։

—  Ցավում եմ, Հաննա։ Ամեն ինչ սխալ ընթացավ։ Ես չէի 
տզում քեզ վիրավորել, բայց թվում է...

— Թվում է։ Թվում է, թե դու ինձ վիրավորել ես։ Դու ինձ 
չես կարող վիրավորել, միայն ոչ դու։ Վերջապես գնալու ես, 
|.»ե ոչ։ Ես հոգնել եմ, ուզում եմ լողանալ, հանգստանալ։

Նա պահանջկոտ նայեց ինձ։ Բայց երթ ես վեր չկացա, 
նա թոթվեց ուսերը, շրջվեց, լոգարանի մեջ ջուր լցրեց և 
հանվեց։

Այդ ժամանակ ես ոտքի կանգնեցի և գնացի։ Կարծում 
I.ի, թե ընդմիշտ եմ գնում։ Բայց կես ժամ անց նորից կանգ
նած էի նրա բնակարանի առաջ։ Հաննան ինձ ներս թողեց, 
հ ևս ամեն ինչ ինձ վրա վերցրի։ Ես անմիտ, անխնա, ան֊ 
ււիրտ էի վարվել։ Ես հասկանում էի, որ նա նեղացել էր։ 
Ս իևնույն ժամանակ հասկանում էի, որ ես նրան չէի կարող 
վիրավորել, քանի որ նա ինձ պարզապես թույլ չէր տա նման
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վերաբերմունք։ Վերջապես ես երջանիկ էի, քանի որ նա 
խոստովանեց, որ վիրավորվել էր։ Հետևապես նա, այնուա
մենայնիվ, այնքան անձեռնմխելի ու անտարբեր չէր, ինչպես 
ցույց էր տալիս։

—  Ներում ես ինձ։
Նա գլխով արեց։
—  Սիրում ես ինձ։
Նա նորից գլխով արեց։
—  Լոգարանը դեռ ջրով լիքն է։ Արի քեզ լողացնեմ։
Ավելի ուշ ինքս ինձ հարց էի տալիս՝ միթե նա ջուրը

լոգարանում էր թողել, որովհետև գիտեր, որ կվերադառ
նամ։ Աիթենա հանվել էր, որովհետև գիտեր, որ դա մտքիցս 
դուրս չի գա և կստիպի ինձ հետ դառնալ։ Թ՜ե նա ուզում էր 
ընդամենը իր իշխանությունը ցույց տվող այդ խաղը շահել։ 
Երբ մենք սիրով զբաղվեցինք ու կողք կողքի պառկեցինք, 
ես պատմեցի նրան, թե ինչու էի առաջինի փոխարեն երկ
րորդ վագոն բարձրացել։ Նա ինձ ծաղրեց։

—  Նույնիսկ տրամվայում ես ուզում սիրով զբաղվել։ Ա՜խ 
դու, փոքրիկ տղա։

Սի խոսքով՝ մեր վեճի առիթն իրականում աննշան մի 
բան էր։

Բայց դրա արդյունքը նշանակություն ուներ։ Ես տանուլ 
տվեցի այդ վեճը։ Կարճ ւցայքարից հետո հանձնվեցի, երբ 
նա սպառնաց, որ ինձ չի ընդունի, կխուսափի ինձնից։ Հա
ջորդ շաբաթներին այլևս պայքարելու փորձ անգամ չարեցի։ 
Երբ նա սպառնում էր, ես իսկույն հանձնվում էի առանց պայ
մանների։ Ցանկացած մեղք վերցնում էի ինձ վրա։ Ընդունում 
էի սխալը, որ չէի կատարել, զղջում էի մտադրությունների 
համար, որ երբևէ չէի ունեցել։ Երբ նա դառնում էր սառը և 
կոպիտ, ես աղաչում էի, որ նորից իմ հանդեպ բարի լինի, 
ների ու սիրի ինձ։ Երբեմն զգում էի, որ նա ինքն էլ էր տա
ռապում իր սառնությունից ու կոպտությունից։ Կարծես նրան
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ջերմացնում էին իմ ներողությունները, հավաստիացումները 
1ւ երդումները։ երբեմն մտածում էի, որ պարզապես տոնում 
I. իմ հանդեպ ունեցած հաղթանակը։ Ամեն դեպքում՝ ես այլ 
ընտրություն չունեի։

Չէի կարոդ նրա հետ այդ մասին խոսել։ Սեր վեճի մա
սին խոսելը կհանգեցներ մեկ այլ վեճի։ Մեկ֊երկու անգամ 
նրան երկար նամակներ գրեցի։ Բայց Հաննան չարձագան֊ 
րեց, երբ հարցրի այդ մասին, նա միայն ասաց.

-  Դու նորից ես սկսում։
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Չէի ասի, թե Հաննան ու ես Զատկի արձակուրդների առա
ջին օրվանից հետո այլևս երջանիկ չենք եղել։ Ընդհակառակը, 
լքենք երբեք այնքան երջանիկ չենք եղել, որքան ապրիլյան 
այն շաբաթներին։ Սեր առաջին վեճը և, ընդհանրապես, լքեր 
վեճերը ձևական էին. այն աւքենը, ինչ կազմում էր մեր արա
րողակարգը՝ ընթերցելը, ցնցուղ ընդունելը, սիրով զբաղ
վելը և կողք կողքի պառկելը, մեզ ավելի էին մտերմացնում։ 
Սակայն նա մնաց իր կարծիքին, որ այդ ես չէի ցանկացել 
իրեն ճանաչել։ Իսկ նա սկզբունքորեն դեմ չէր ինձ հետ ղրսում 
երևալուն։

—  Հետևապես, քեզ էր անցանկալի, որ ինձ քեզ հետ 
տեսնեին։

Նա թույլ չէր տալիս, որ այդ խոսքն ասվեր։ Անմիջապես 
Զատկից հետո մենք չորս օրով հեծանիվով մեկնեցինք դե
պի Վիմպֆեն, Ամորբախ և Սիլթենբերգ քաղաքներ։

Չեմ հիշում, թե ինչ էի ասել ծնողներիս, ճամփորդում 
եմ իմ ընկեր Սաթիասի հետ, խմբի հետ, թև այցելում եմ իմ 
նախկին համադասարանցուն։ Հավանաբար մայրս, ինչպես 
միշտ, մտահոգ էր, իսկ հայրս էլ, ինչպես միշտ, կարծում էր, 
թե մտահոգվելու առիթ չկա։ Չէ որ ես հասցրել էի դասա
րանից դասարան փոխադրվել, ինչին ոչ ոք չէր հավատում։

երբ հիվանդ էի, ծնողներիս տված գրպանի փողերը 
հավաքել էի։ Բայց դա չէր բավականացնի, որ ես Հաննայի
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համար էլ վճարեի։ Այդ պատճառով Սուրբ հոգի եկեղեցու 
մոտ գտնվող նամականիշների խանութում իմ հավաքածուն 
վաճառքի առաջարկեցի։ Դա միակ խանութն էր, որի դռան 
վրա ծանուցված էր հավաքածուների գնման մասին։ Վաճա– 
ռողը թերթեց իմ ալբոմները և վաթսուն մարկ առաջարկեց։ 
Ես մատնացույց արեցի իմ շքեղ նամականիշը, այն ուղիղ 
կտրված, բուրգի պատկերով եգիպտական նամականիշ էր, 
որը կատալոգում չորս հարյուր մարկ էր գնահատված։ Նա 
ուսերը թոթվեց։ Եթե այդքան կապված էի իմ հավաքածուին, 
լավ կլիներ, որ պահեի այն։ Իսկ ես, ի դեպ, իրավունք ունեի 
այն վաճառելու։ Ինչ կարծիքի են ծնողներս։ Ես փորձեցի 
սակարկել։ Եթե բուրգով նամականիշն արժեքավոր չէ, ես 
այն պարզապես կվերցնեմ ալբոմից։ Այդ դեպքում վաճառո
ղը ինձ ընդամենը երեսուն մարկ առաջարկեց։ Հետևապես 
բուրգով նամականիշը, այնուամենայնիվ, արժեքավոր է։ 
Ի վերջո, յոթանասուն մարկ ստացա։ Ես ինձ խաբված էի 
զգում, բայց դա ինձ համար միևնույնն էր։

Աիայն ես չէ, որ անհանգստացած էի առաջիկա ճամ
փորդությամբ։ Ի զարմանս ինձ՝ Հաննան արդեն օրեր առաջ 
անհանգիստ էր։ Նա շարունակ մտորումների մեջ էր, թե ինչ 
վերցնի իր հետ, և դասավորեց ու լիքը լցրեց հեծանիվին 
ամրացված պայուսակն ու ուսապարկը, որ ես էի ճարելնրա 
համար։ Երբ ցանկացա քարտեզի վրա ցույց տալ մեր երթու
ղին, որ մտածել էի, նա չցանկացավ ոչինչ լսել ու տեսնել։

—  Ես այժմ չափազանց հուզված եմ։ Գիտեմ, որ դու 
ամեն ինչ ճիշտ ես անում, փոքրիկ տղա։

Աենք ճամփա ընկանք Զատկի երկուշաբթի օրը։ Արևը 
փայլում էր և շողաց չորս օր շարունակ։ Առավոտյան օդը 
սառն էր լինում, ցերեկը տաքանում էր, մենք հաճույքով 
ճամփորդում էինք հեծանիվով և ճաշում դաշտում։ Անտառ
ները կանաչ գորգերի էին նման, որոնց մեջ դեղնականա
չավուն, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, կապույտ ու մուգ կանաչ
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կետեր, բծեր և ծանծաղուտներ կային։ Հռենոսի դաշտավայ
րում արդեն ծաղկել էին առաջին պտղատու ծառերը։ Օդենի 
անտառում հենց նոր էին բացվել ֆորզիթները։

Աենք հաճախ կողք կողքի էինք վարում հեծանիվները։ 
Այղ ժաւևսնակ իրար ցույց էինք տալիս մեր առջև բացված 
ւոեսարանները՝ դղյակը, ձկնորսներին, նավակը գետի վրա, 
վրանը, բաղերի երթ հիշեցնող ընտանիքը գետափին, բաց 
թափքով ամերիկյան մեծ մարդատար ավտոմեքենան։ Երբ 
ուղղությունը և փողոցը փոխում էինք, ես առջևից պետք է 
վարեի, նա չէր ուզում մտածել դրանց մասին։ Իսկ երբ եր
թևեկությունը խիտ էր, մեկ նա էր իմ հետևից վարում, մեկ 
ես՝ նրա հետևից։ Նրա հեծանիվը ծածկված ճաղերով, 
ծածկված ոտնակով և ատամնանիվով էր։ Նա հագել էր 
կապույտ զգեստ, որի լայն փեշերը ծածանվում էին քամուց։ 
Ինձնից բավականին ժամանակ պահանջվեց, մինչև դադա
րեցի վախենալ, որ նրա փեշը կկառչի ճաղերից կամ ատամ
նանիվից, և նա ցած կտապալվի։ Դրանից հետո ես սիրով էի 
նայում, թե ինչպես էնա իմ առջևից գնում։

Որքան էի ես սպասել այդ գիշերներին։ Պատկերացրել 
էի, որ սիրով կզբաղվենք, կքնենք, կարթնանանք, նորից սի
րով կզբաղվենք, նորից կքնենք, նորից կարթնանանք և այդ
պես շարունակ, գիշեր առ գիշեր։ Բայց միայն առաջին գի
շերը նորից արթնացա։ Նա պառկած էր՝ մեջքը ինձ դարձ
րած, ես կռացա և համբուրեցի նրան, նա շրջվեց մեջքին և 
գրկեց ինձ։

—  Իմ փոքրիկ տղա, իմ փոքրիկ տղա։
Հետո ես քնեցի։ Հաջորդ գիշեր մենք քնով անցանք, 

որովհետև հոգնել էինք հեծանիվ վարելուց, արևից և քա
մուց։ Իսկ առավոտյան սիրով զբաղվեցինք։

Հաննան ինձ էր զիջել ոչ միայն ուղղությունների ու փո
ղոցների ընտրությունը։ Ես ընտրում էի հյուրանոցները, որ
տեղ գիշերում էինք, գրանցման թերթիկում մեզ նշում էի
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որպես մայր ու որդի, նա միայն ստորագրում էր, ճաշացան
կից ճաշն ընտրում էի ոչ միայն ինձ, այլև նրա համար։

-  Ինձ դուր է գալիս, որ գոնե մեկ անգամ ոչ մի բանի 
մասին չեմ հոգալու,—  ասում էր Հաննան։

Այդ ճանապարհորդության ընթացքում մեր միակ վեճը 
տեղի ունեցավ Ամորբախում։ ես վաղ էի արթնացել, անաղ
մուկ հագնվել և սենյակից դուրս էի սողոսկել։ Ուզում էի նա
խաճաշը վերև բերել և միաժամանակ տեսնել, թե արդյոք 
այդ ժամին ծաղկի որևէ բաց խանութ կգտնեմ, որ Հան– 
նայի համար մի վարդ գնեմ։ Գիշերասեղանի վրա նրան մի 
երկտող էի թողել. «Բարի առավոտ։ Գնում եմ նախաճաշը 
բերելու, շուտով կվերադառնամ»,—  կամ նման մի բան էի 
ցրել։ Երբ վերադարձա, նա կանգնած էր սենյակում՝ կիսա
հագնված, զայրույթից դողալով, սփրթնած դեմքով։

-  Ինչպես կարող էիր առանց զգուշացնելու գնալ։
Ես նախաճաշով և վարդով մատուցարանը մի կողմ դրե

ցի ու ցանկացա գրկելնրան։
-  Հաննա...
-  Ձեռք մի տուր ինձ։

Նրա ձեռքին մի բարակ կաշվե գոտի էր, որը սովորաբար 
կապում էր զգեստի վրա։ Նա մի քայլ հետ գնաց և գոտիով 
խփեց դեմքիս։ Շուրթս պատռվեց, և ես զգացի արյան համը։
Վր ցավում, բայց սարսափելի վախեցա։ Նա մի անգամ էլ 

բարձրացրեց գոտին։
Սակայն այս անգամչխփեց։ Ձեռքը թուլացավ, գոտին ըն

կավ, և նա սկսեց լաց լինել։ Ես դեռ երբեք նրան լաց լինելիս 
՚,1.ի տեսել։ Նրա դեմքն այլակերպվել էր. չռած աչքեր, լայն 
բացված բերան, լաց լինելուց այտուցված կոպեր, այտերին 
ա պարանոցին կարմիր բծեր։ Նրա բերանից լսվում էին 
հհացող, կոկորդային հնչյուններ, որ նման էին այն խուլճի֊
• հրին, որ արձակում էր, երբ մենք սիրով էինք զբաղվում։ 
1աւ կանգնել ու արցունքների միջից ինձ էր նայում։
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ես պետք է նրան գրկհի։ Բայց չէի կարող։ Չգիտեի՝ ինչ 
անել։ Մեր տանը այդպես լաց չեն լինում։ Չեն խփում ոչ ձեռ
քով, ոչ էլ, առավել ևս, կաշվե գոտիով։ Մեր տանը վեճերի 
ժամանակ փորձում են բացատրվել։ Բայց ինչ կարող էի ես 
ասել այդ պահին։

Նա երկու քայլ արեց դեպի ինձ, ընկավ կրծքիս, բռունցք
ներով հարվածեց, այնուհետև կառչեց ինձնից։ Այժմ կարե
լի էր գրկել նրան։ Նրա ուսերը ցնցվում էին, նա ճակատը 
խփում էր կրծքիս։ Հետո խոր տնքաց և փաթաթվեց ինձ։

—  Նախաճաշենք։—  Նա պոկվեց ինձանից։—  Աստված 
իմ, փոքրիկ տղա, այս ինչ է տեսքդ։—  Նա գնաց, մի թաց 
թաշկինակ բերեց, մաքրեց բերանս և ծնոտս։—  Վերնաշա
պիկդ էլ լրիվ արյունոտ է։—  Հանեց վերնաշապիկս, հետո 
տաբատս, հետո ինքը հանվեց, և մենք սիրով զբաղվեցինք։

—  Քեզ ինչ էր պատահել։ Ինչու էիր այդպես զայրացել։
Մենք պառկած էինք կողք կողքի՝ այնպես բավարարված

ու գոհ, որ մտածեցի, թե այժմ կարելի է ամեն ինչ պարզել։
—  Ինչ էր պատահել, ինչ էր պատահել, դու միշտ այն

պիսի հիմար հարցեր ես տալիս։ Չի կարելի հենց այնպես, 
առանց զգուշացնելու զնալ։

—  Բայց չէ որ ես քեզ երկտող...
—  երկտող։
ես նստեցի։ երկտողը, որ դրել էի գիշերասեղանի վրա, 

այլևս տեղում չէր։ Վեր կացա, փնտրեցի գիշերասեղանի 
կողքին, տակը, անկողնու տակ, մեջը։ Ոչ մի տեղից չգտա։

—  Չեմ հասկանում։ Ես քեզ երկտող էի գրել, որ գնում եմ 
նախաճաշը բերելու և շուտով կվերադառնամ։

—  Իսկապես։ Ես երկտող չեմ տեսել։
—  Դու ինձ չես հավատում։
—  Ես սիրով կհավատայի։ Բայց ոչ մի երկտող էլ չկա։
Մենք այլևս չվիճեցինք։ Երևի քամի էր եկել, առել երկ

տողն ու ինչ֊որ մի տեղ էր տարել։ Միթե այս ամենը թյու–
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րիմացաթյան էր. նրա զայրույթը, իմ պատռված շրթունքը, 
նրա այլայլված դեմքը, իմ անզորությունը։

Միգուցե պետք է շարունակեի փնտրել և զտնել երկ
տողը, որը դարձավ Հաննայի զայրույթի և իմ անզորության 
պատճառը։

— Ինչ֊որ բան ընթերցիր ինձ համար, փոքրիկ տղա։
Նա սեղմվեց ինձ, ես վերցրի Այշենղորֆի «Ավարան» և

շարունակեցի կարդալ այնտեղից, որտեղ ընդհատել էի վեր
ջին ւսնզամ։ «Ավարան» ավելի հեշտությամբ էր ընթերց
վում, քան «էմիլիա Գալոտին» ու «Սեր և խարդավանքը»։ 
Հաննան հետևում էր ինձ համակ ուշադրությամբ։ Նա սի
րում էր ժամանակ առ ժամանակ հանդիպող բանաստեղ
ծությունները։ Սիրում էր քողարկումները, շփոթությունները, 
խառնաշփոթները և որոգայթները, որոնց մեջ խճճվել էր 
հերոսը Իտալիայում։ Միաժամանակ նեղանում էր հերոսից, 
որ դատարկապորտ է, ոչինչ չի անում, ոչինչ չգիտի և ոչինչ 
>ի ուզում սովորել։ Նա պատեպատ էր խփվում, և նույնիսկ 
ծամեր անց, երբ դադարել էի ընթերցել, հարցեր էր տալիս։

—  Մաքսավորը լավ մասնագիտություն չէ։
Մեր վեճն այնպես մանրամասն ներկայացրի, որ ուզում 

եմ նաև մեր երջանկությունը նկարագրել։ Այդ վեճը մեզ 
ավելի մտերմացրեց։ Ես տեսա նրան լաց լինելիս. Հաննան, 
որը կարոդ էր լաց լինել, ինձ ավելի մոտ էր, քան այն Հան֊ 
նան, որը միայն ուժեղ էր։ Նա սկսեց իր մեղմ կողմերը ցույց 
տալ, որ ես դեռ չէի ճանաչում։ Մինչև բուժվելը նա շարու
նակ զննում ու նրբորեն շոյում էր իմ պատռված շրթունքը։

Այժմ մենք իրար ուրիշ կերպ էինք սիրում։ Երկար ժամա
նակ ես ամբողջովին հանձնվել էի նրան, նա էր ինձ ղեկա
վարում, իշխում։ Հետո սովորեցի ինքս նրան իշխել։ Բայց 
ներ ճամփորդության ժամանակ և դրանից հետո այլևս չէինք 
այտում իրար իշխել։
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ես մի բանաստեղծություն ունեմ, որ այն ժամանակ եմ 
գրել։ Որպես բանաստեղծություն այն արժեքավոր չէ։ Ես 
այն ժամանակ տարված էի Ո֊իլկեով և Բենով ու բանաստեղ
ծությունը գրելիս այդ երկուսից միաժամանակ օրինակ եմ 
վերցրել։ Բանաստեղծությունն ընթերցելիս տեսնում եմ, թե 
որքան մտերիմ էինք այն ժամանակ։ Ահա այն.

Աենք բաց ենք.
Դու՝ իմ առաջ, ես՝ քո առաջ,
Աենք ընկղմվում ենք.
Դու՝ իմ մեջ, ես՝ քո մեջ,
Աենք կորչում ենք.
Դու՝ իմ եսի մեջ, ես՝ քո եսի մեջ։
Հետո 
ես ես եմ, 
իսկ դու դու ես։
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Եթե չեմ հիշում այն սուտը, որ Հաննայի հետ ճամփորդու
թյան համար հրամցրել էի ծնողներիս, ապա լավ եմ հիշում 
այն գինը, որ ստիպված էի վճարել արձակուրդների վերջին 
շաբաթը տանը մենակ մնալու համար։ Արդեն չեմ հիշում, 
թե ուր էին իմ ծնողները, մեծ քույրը և մեծ եղբայրը մեկնել։ 
Խնդիրը փոքր քույրս էր։ Նա պետք է մնար ընկերուհու տա
նը։ Բայց քանի որ ես տանն էի մնում, նա նույնպես ուզում 
էր տանը մնալ։ Ծնողներիս դա դուր չեկավ։ Ստիպված էի 
համաձայնել ծնողներիս վճռին, որ ես նույնպես ընկերոջս 
տանը մնամ։

Հետադարձ հայացքնետելիս ես ուշագրավ եմ համարում, 
որ ծնողներս պատրաստ էին ինձ՝ տասնհինգ տարեկանիս, 
մի ամբողջ շաբաթ տանը մենակ թողնել։ Նկատել էին ար
դյոք նրանք այն ինքնուրույնությունը, որ ամրապնդվել էր իմ 
մեջ Հաննայի հետ հանդիպման շնորհիվ։ Թե նրանք պար
զապես արձանագրել էին, որ չնայած ես ամիսներ շարունակ 
հիվանդ էի, բայց հասցրել էի դասերս, և դրանից եզրակաց
րել էին, որ դարձել էի ավելի պատասխանատու և վստա
հության արժանի, քան մինչ այդ էի։ Ես նաև չեմ հիշում, 
որ Հաննայի հետ անցկացրած ժամանակի համար ինձնից 
բացատրություն պահանջեին։ Ծնողներս երևի ենթադրում 
էին, թե առողջանալով՝ ավելի շատ եմ ցանկանում շփվել 
ու ազատ ժամանակս անցկացնել ընկերներիս հետ։ Բացի 
դրանից, չորս երեխան մեծ բազմություն է, որտեղ ծնողների
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ուշադրությունը չի կարող բոլորին հավասար բաշխվել, այլ 
կենտրոնանում է այն երեխայի վրա, որն այդ պահին առանձ
նահատուկ խնդիրներ ունի։ ես երկար ժամանակ բավական 
հոգս էի պատճառել, իսկ հիմա ծնողներս հանգստացել էին, 
որ առողջ եմ և փոխադրվել եմ հաջորդ դասարան։

Երբ փոքր քրոջս հարցրի, թե ինչ է ուգում փոխարենը, որ 
գնա իր ընկերուհու մոտ, եթե ես տանը մնամ, նա ջինս (այն 
ժամանակ մենք դրանց կապույտ ջինս կամ գրպանին ու գո
սաւն երկաթե կոճակներով ջինսե տաբատ էինք անվանում) 
և թավշե սվիտեր պահանջեց։ Ես հասկանում էի նրան։ Ջին
սը այն ժամանակ ինչ֊որ առանձնահատուկ, նրբագեղ բան 
էր և, բացի դրանից, ազատում էր նրան հնաոճ կոստյումից 
և մեծ ծաղկավոր նախշերով զգեստներից։ Ինչպես ես էի 
ստիպված հագնել քեռուս հագուստները, այնպես էլ կրտսեր 
քույրս՝ մեծ քրոջ շորերը։ Բայց ես փող չունեի։

—  Ուրեմն գողա ցիր,֊ կրտսեր քույրս անվրդովնայեց ինձ։
Պարզապես ապշեցուցիչ բան էր։ ես մի քանի ջինս 

փորձեցի, հետս հանդերձարան տարա քրոջս չափսի մի 
քանի ջինս և փորիս վրա՝ լայն տաբատիս մեջ դրած, դուրս 
բերեցի խանութից։ Թավշե սվիտերը առևտրի կենտրոնից 
թռցրի։ Սի ամբողջ օր քույրս և ես նորաձև իրերի բաժ
նում մի տաղավարից մյուսը այնքան թափառեցինք, մինչև 
համապատասխան տաղավարը և սվիտերը գտանք։ Հա 
ջորդ օրը ես շտապողական, վճռական քայլերով գնացի 
այդ բաժին, վերցրի սվիտերը, թաքցրի կոստյումիս տակ 
և արդեն դրսում էի։ Հենց այդ նույն օրը ես Հաննայի հա
մար մետաքսե գիշերաշապիկ թռցրի, ինչն առևտրի սրա
հի հսկիչը նկատեց, ես փախա, վազեցի կյանքիս գնով և 
դուրս պրծա մեծ դժվարությամբ։ Այդ առևտրի սրահ տա
րիներ շարունակ այլևս ոտք չդրեցի։

ճամփորդության ընթացքում միասին անցկացրած գի
շերներից հետո ես ամեն գիշեր Հաննային էի տենչում։ 
Ուզում էի զգալնրա ջերմությունը, ուզում էի, որ նա սեղմվեր
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ինձ, փորս նրա հետույքին և կուրծքս նրա թիկունքին, ձեռքս 
նրա կրծքին դնեի, գիշերն արթնանալիս ձեռքերով շոշափեի 
նրան, ոտքս նրա ոտքին դնեի ու դեմքս նրա ուսին սեղմեի։ 
Սեկ շաբաթ տանը մենակ լինել նշանակում էր յոթ գիշեր 
անցկացնել Հաննայի հետ։

Սի երեկո ես նրան մեր տուն ճաշի հրավիրեցի։ Նա խո
հանոցում էր, երբ ճաշը պատրաստելու վերջին գործողու
թյուններն էի կատարում։ Կանգնած էր ճաշասենյակի և 
հյուրասենյակի երկփեղկ բաց դռների միջև, երբ սեղանին 
դրեցի ճաշը։ Նա նստեց կլոր սեղանի մոտ՝ այնտեղ, ուր սո
վորաբար հայրս էր նստում։ Նայեց շուրջը։

Նրա հայացքը շոշափելով սահում էր բիդերմայերի ոճի 
կահույքի, դաշնամուրի, հին պատվանդանով ժամացույցի, 
նկարների, գրադարակների, սեղանի վրայի ամանեղենի և 
սպասքի վրայով։ երբ Հաննային մենակ թողեցի, որ աղան
դերը պատրաստեմ, վերադարձիս նրան սեղանի մոտ չգտա։ 
Նա քայլել էր սենյակից սենյակ և կանգ էր առել հորս աշ
խատասենյակում։ Ես անաղմուկ հենվեցի դռան դրանդուն 
և ուշադիր դիտեցի նրան։ Նրա հայացքը թափառում էր 
գրադարակների վրայով, որոնցով պատված էին պատերը, 
կարծես գիրք էր կարդում։ Հետո մոտեցավ մի գրադարակի, 
աջ ձեռքի ցուցամատը դանդաղ սահեցրեց կրծքավանդակի 
բարձրությանը հասնող գրքերի կազմերի վրայով, անցավ 
հաջորդ գրադարակին՝ շարունակելով մատը սահեցնել 
գրքից գիրք և այդպես շրջեց ամբողջ սենյակով։ Պատու
հանի մոտ կանգ առավ, նայեց գրադարակներին և ապակու 
մեջ իր արտացոլմանը։

Դա Հաննայի այն պատկերներից է, որ մնացել է իմ հի
շողության մեջ։ ես այն պահպանել եմ, կարոդ եմ իմ ներքին 
էկրանի վրա արտապատկերելն դիտել, այն անփոփոխ է ու 
թարմ։ Երբեմն երկար ժամանակ նրա մասին չեմ մտածում։ 
Բայց երբեմն էլ մտաբերում եմ այդ պատկերները ու իրար 
հետևից իմ ներքին էկրանին արտապատկերում և դիտում
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եմ դրանք։ Սեկը Հաննան է, որ խոհանոցում գուլպաներն է 
հագնում։ Ապա լոգարանի առաջ կանգնած Հաննան է, որ 
լայն տարածած ձեռքերով բաղնիքի սրբիչն է բռնել։ Հաջոր
դը Հաննան է, որ հեծանիվ է վարում, և շրջազգեստն էլ ծա
ծանվում է քամուց։ Հետո երևում է Հաննայի այդ պատկերը 
հորս աշխատասենյակում։ Նրա հագին կապույտ֊սպիտակ 
զոլավոր զգեստ է։ Դրա մեջ նա երիտասարդ տեսք ունի։ Նա 
մատները սահեցնում է գրքերի կազմերի վրայով և նայում է 
պատուհանից դուրս։ Հետո շրջվում է իմ կողմը բավական 
արագ, այնպես, որ փեշերը մի կարճ ակնթարթ փաթաթվում 
են նրա ոտքերին, հետո նորից հարթվում են։ Նա հոգնած 
հայացք ունի։

—  Սրանք այն գրքերն են, որ քո հայրը միայն կարդացել, 
թե նաև գրել է։

Ես գիտեի, որ հայրս Կանտի և Հեգելի մասին գրքեր է 
գրել, փնտրեցի և գտա դրանք ու ցույց տվեցի նրան։

—  Ընթերցիր մի փոքր ինձ համար։ Չես ուզում, փոք
րիկ տղա։

—  Ես...
Ես չէի ուզում կարդալ, բայց չէի ուզում նաև նրա ցանկու

թյունը մերժել։ Վերցրի հորս՝ Կանտի մասին գրած գիրքը և 
դրանից մի հատված կարդացի անալիտիկայի ու դիալեկտի
կայի մասին, որը երկուսս էլ հավասարապես չհասկացանք։

—  Բավական է։
Նա նայեց ինձ, կարծես ամեն ինչ հասկացել էր, կամ էլ 

բոլորովին կարևոր չէր՝ տեքստը հասկանալի էր, թե ոչ։
—  Դու էլ մի օր այսպիսի գրքեր կգրես։
Ես տարուբերեցի գլուխս։
—  Ուրիշ գրքեր ես գրելու։
—  Չգիտեմ։
—  Թե պիեսներ ես գրելու։
—  Չգիտեմ, Հաննա։
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Նա գլխով արեց։ Հետո մենք կերանք աղանդերը և 
գնացինք նրա տուն։ Ես սիրով իմ անկողնում կքնեի նրա 
հետ, բայց նա չհամաձայնեց։ Հանն ան մեր տանը իրեն ան
կոչ հյուրի նման էր զգում։ Նա բառերով չասաց ղա, բայց 
ես զգացի այն ձևից, որով կանգնած էր խոհանոցում՝ բաց 
դռների միջև, նրանից, թե ինչպես էր քայլում սենյակից 
սենյակ, զննում հորս գրքերը և ինչպես էր ինձ հետ ճաշում։

Ես նվիրեցի նրան մետաքսե գիշերաշապիկը։ Այն կարմ
րամանուշակագույն էր, բարակ ուսակապերով, հասնում էր 
մինչև ոտքի հոդերը։ Մետաքսը փայլում ու շողում էր։ Հան֊ 
նան ուրախացավ, ծիծաղեց և փայլեց ուրախությունից։ Նա 
նայեց ներքև, շրջվեց, մի քանի պարաքայլ կատարեց, նա
յեց իրեն հայելու մեջ, կարճ զննեց իր արտացոլանքը և շա
րունակեց պարել։ Դա նույնպես այն պատկերներից է, որ 
մնացել է իմ հիշողության մեջ։
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Ուսումնական տարվա սկիզբը ես միշտ որպես բեկում 
եմ ընկալում։ Գիմնազիայի վեցերորդ դասարանից յոթե
րորդ դասարան փոխադրվելը առանձնապես վճռական փո
փոխություն էր։ Իմ դասարանը ցրել էին և բաժանել երեք 
զուզահեռ դասարանների միջև։ Շատ աշակերտներ չէին 
հաղթահարել վեցերորդից յոթերորդ դասարանի շեմը, այդ 
պատճառով չորս փոքրաթիվ դասարաններից կազմել էին 
երեք մեծաթիվը։

Այն գիմնազիայում, ուր ես հաճախում էի, երկար 
ժամանակ միայն տղաներին էին ընդունում։ Երբ աղջիկնե
րին նույնպես ընդունեցին, սկզբում նրանք այնքան քիչ էին, 
որ հավասարաչափ չբաշխվեցին զուզահեռ դասարաննե
րում, այլ ընդունվեցին նախ մեկ դասարանում, հետո արդեն 
երկրորդ և երրորդ դասարաններում, մինչև նրանք կազմե
ցին այդ դասարանների աշակերտների թվի մեկ երրորդը։ 
ես չորրորդ զուզահեռ դասարանում էի, ու քանի որ ինձ 
տարեկից քիչ աղջիկ կար, մեր դասարանում միայն տղաներ 
էին։ Այդ պատճառով էլ մեր դասարանը ցրեցին և բաժանե
ցին մյուս դասարանների վրա։

Այդ մասին մենք միայն ուսումնական տարվա սկզբում 
իմացանք։ Դպրոցի տնօրենը մեզ հավաքեց մի դասասենյա
կում և բացատրեց, թե ինչպես են մեզ բաժանել։ Վեց հա
մադասարանցիների հետ դատարկ միջանցքներով ես գնա
ցի դեպի նոր դասասենյակ։ Մենք նստեցինք ազատ մնա
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ցած տեղերում, ես՝ երկրորդ շարքում։ Դրանք մեկտեղանի 
նստարաններ էին, բայց երեք շարք կար, որտեղ, համա
պատասխանաբար, երկու նստարան իրար կողքի էին։ Իմ 
տեղը մեջտեղի շարքում էր։ Ինձնից ձախ նստում էր իմ 
նախկին համադասարանցի Ո֊ուդոլֆ Բարգենը՝ հաստլիկ, 
հանգիստ, վստահելի, շախմատ և հոկեյ խաղացող, որի 
հետ հին դասարանում հազվադեպ էի շփվում, բայց շուտով 
լավ ընկերներ դարձանք։ Ինձնից աջ՝ մյուս շարքում, աղջիկ
ներ էին նստում։

Իմ հարևանուհին Սոֆին էր՝ շագանակագույն մազերով, 
շագանակագույն աչքերով, ամառային արևայրուքով, մերկ 
թևերին՝ ոսկեգույն մազիկներ։ Երբ նստեցի ու շուրջս նայե
ցի, նա ժպտաց ինձ։

Ես ժպտացի ի պատասխան։ Ինձ դուր էր գալիս, որ նոր 
դասարանում եմ սովորելու, և որ այդտեղ աղջիկներ կան։ Ես 
ուսումնասիրեցի վեցերորդ դասարանի իմ համադասարան
ցիներին։ Նրանց դասարանում աղջիկ կար, թե ոչ, նշանա
կություն չուներ, նրանք վախենում էին աղջիկներից, խու
սափում կամ էլ պարծենում էին նրանց առաջ ու երկրպա
գում։ Ես գիտեի կանանց և կարող էի անկաշկանդ ու ընկե
րական լինել նրանց հետ։ Աղջիկներին դա դուր էր գալիս։ 
Ես համոզված էի, որ նոր դասարանում և աղջիկների, և 
տղաների հետ հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեմ։

Բոլորի մոտ է այդպես։ Երբ երիտասարդ էի, ինձ միշտ 
կամ շատ վստահ, կամ էլ շատ անվստահ էի զգում։ Կամ ինձ 
բոլորովին անկարող, անբարետես ու անարժան էի թվում, 
կամ էլ կարծում էի, թե ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է, և ամեն 
ինչ կստացվի։ Եթե ինձ վստահ էի զգում, ապա հաղթահա
րում էի ամենամեծ դժվարությունները։ Բայց ամենաչնչին 
ձախողումը բավական էր, որ մտածեի իմ անարժանության 
մասին։ Ես ինձնից շարունակ նվաճումներ էի սպասում, 
ձգտում էի ուրիշների ճանաչմանը, ինչն ամեն հաջողություն 
խղճալի էր դարձնում։ Այն ամիսներին ես Հաննայի հետ ինձ
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լավ էի զգում՝ չնայած մեր վեճերին, չնայած նա ինձ շարու
նակ վանում էր, և ես շարունակ նվաստանում էի։

եվ այսպես՝ հաջող սկսվեց ամառը նոր դասարանում։
Այդ դասասենյակն այժմ էլ աչքիս առաջ է. առջևում՝ աջ 

կողմում, դուռն է, աջ պատի մոտ հագուստի կախիչներով 
փայտե ձողն է, ձախ կողմում պատուհաններն են, որտեղից 
երևում է Հայլիգեն սարը, իսկ երբ մենք ընդմիջումներին 
կանգնում էինք պատուհանների մոտ, ներքևում երևում էին 
փողոցը, գետը և դիմացի ափի մարգագետինները, առջևում 
գրատախտակն է, պատվանդանը՝ քարտեզների և սանդ
ղակների համար, և ուսուցչի գրակալն ու աթոռը՝ մի ոտք 
բարձր պատվանդանի վրա։ Պատերը մինչև մեր հասակի 
բարձրության դեղին յուղաներկված էին, դրանից վեր՝ սպի
տակ ներկված, իսկ առաստաղից կախված էին երկու ան
թափանց ապակե գնդաձև լամպեր։ Սենյակում ոչ մի ավե
լորդ բան չկար, ոչ նկար, ոչ բույս, ոչ ավելորդ նստարան, 
ոչ պահարան՝ մոռացված գրքերի, տետրերի ու գունավոր 
կավիճների համար։ Երբ հայացքդ դեսուդեն էիր գցում, այն 
պատուհանից դուրս էր ընկնում կամ էլ գողունի դիպչում էր 
հարևանուհուդ ու հարևանիդ։ Երբ Սոֆին նկատում էր, որ 
իրեն եմ նայում, ուղղվում էր իմ կողմը և ժպտում ինձ։

—  Բերգ, չնայած Սոֆին հունական անուն է, բայց դա 
պատճառ չէ, որ Դուք հունարենի դասին գրքի փոխարեն 
Ձեր հարևանուհուն նայեք։ Ապա թարգմանեք հաջորդ 
հատվածը։

Լէենք Ոդիսևս էինք թարգմանում։ Ես այն գերմաներեն 
էի կարդացել, սիրել և սիրում եմ մինչև այսօր։ Սովորաբար, 
երբ հերթն ինձ էր հասնում, ընդամենը մի քանի վայրկյան էր 
պահանջվում, որ կողմնորոշվեի ու թարգմանեի։ Բայց երբ 
ուսուցիչն ինձ ծաղրեց, և դասարանը ծիծաղեց, ես սկսեցի 
կմկմալ։ Ո՞վ էր կուսական ու ճերմակաթև Նավզիկեին՝ այդ 
անմահին, հասակով ու տեսքով նման, Հաննան, թե Սոֆին։ 
Համենայն դեպս՝ երկուսից մեկը։
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Երբ ինքնաթիռի շարժիչները հանկարծ դադարում են 
գործել, դա դեռ թռիչքի վերջը չէ։ Ինքնաթիռները երկնքից 
չեն ընկնում աստդերի նման։ Նրանք՝ հսկայական, բազմա֊ 
ճաճանչավոր մարդատար ինքնաթիռները, շարունակում 
են սահել կեսից մինչև երեք քառորդ ժամ և միայն վայրէջ֊ 
րի փորձ կատարելիս են զարնվում գետնին ու փշրվում։
I հդևորները ոչինչ չեն նկատում։ Չգործող շարժիչներով 
քռչելը չի տարբերվում գործող շարժիչներով թռչելուց։ Այն 
ավելի անաղմուկ է, միայն թե անաղմուկ շարժիչներից մի 
ւիււքր ավելի աղմկոտ է քամին, որը բախվում է ինքնաթիռի 
իրւսնին ու թևերին։ Պատուհանից դուրս նայելիս մի պահ 
ցետինը կամ ծովը սպառնալից մոտիկ են։ Ենթադրենք, թե 
՚իիլմ է ընթանում, և ուղեկցորդուհիներն ու ուղեկցորդները 
փակել են շերտավարագույրները։ Ուղևորների համար այդ 
11ի փոքր անաղմուկ թռիչքը կարող է նույնիսկ հաճելի լինել։

Այդ ամառը մեր սիրո սահաթռիչքն էր։ Կամ, ավելի ճիշտ, 
նսննայի հանդեպ իմ սիրո, իմ հանդեպ նրա սիրո մասին ինձ 
ոչինչ հայտնի չէ։

Աենք պահպանել էինք ընթերցելու, ցնցուղ րնղունե– 
|ւււ, սիրով զբաղվելու և անկողնում զրուցելու մեր արարո
ղակարգը։ Ես ընթերցեցի «Պատերազմն խաղաղությունը», 
պատմության, հայտնի տղամարդկանց, Ռուսաստանի, սիրո 
հ ամուսնության մասին Տոլստոյի բոլոր նկարագրություն
ները. դա, հավանաբար, տևեց քառասունից հիսուն ժամ։
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Հաննան նորից լարված հետևում էր գրքի ընթացքին։ Նա 
փոխվել էր, նախկինի նման չէր, զսպում էր իր դատողու
թյունները, Նատաշային, Անդրեյին և Պիեռին չէր դարձնում 
իր աշխարհի մի մասը, ինչպես վարվել էր Լուիզայի և էմի֊ 
լիայի հետ, այլ մտնում էր նրանց աշխարհը այնպես, ինչ
պես մարդ հեռավոր ճամփորդություն է կատարում կամ էլ 
մտնում է դղյակ, որտեղ նրան ներս են թողել, որտեղ կա֊ 
րող է իջևանել և որին ծանոթանում է առանց երկյուղը լրիվ 
կորցնելու։ Այն, ինչ նրա համար ընթերցել էի մինչ այղ, ինձ 
արդեն ծանոթ էր։ «Պատերազմ և խաղաղությունը» ինձ հա
մար էլ նորություն էր։ Այս անգամ մենք միասին կատարե
ցինք այդ հեռավոր ճամփորդությունը։

Աենք միմյանց համար փաղաքշական անուններ էինք հո
րինել։ Նա սկսեց ինձ արդեն ոչ միայն փոքրիկ տղա անվա
նել, այլև տարբեր հատկանիշներ արտահայտող ու փաղաք
շական բառերով՝ գորտ կամ դոդոշ, շնիկ, հրաքար և վարդ։ 
Ես շարունակում էի նրան միայն Հաննա անվանել, մինչև նա 
մի օր ինձ հարցրեց.

—  Աեչ կենդանու ես պատկերացնում, երբ ինձ գրկում 
ես և աչքերդ փակում, որ կենդանուն եմ ես նման։

Ես փակեցի աչքերԱ և մտածեցի կենդանիների մասին։ 
Աենք պառկած էինք իրար սեղմված, իմ գլուխը՝ նրա պա
րանոցին, իմ պարանոցը՝ նրա ստինքներին, իմ աջ ձեռքը՝ 
նրա մեջքին, իսկ ձախս՝ նրա հետույքին։ Ես շոյեցի նրա 
լայն թիկունքը, ձիգ ազդրերը, ամուր հետույքը և զգացի նրա 
ստինքների ու փորի ամրությունը պարանոցիս ու կրծքա
վանդակիս։ Նրա մաշկը հարթ էր ու փափուկ, իսկ մարմինը՝ 
ուժեղ ու հուսալի։ Երբ իմ ձեռքը դիպավ նրա սրունքին, ես 
զգացի մկանների մշտական, ցնցվող խաղը։ Այն ինձ հիշեց
րեց մաշկի ցնցումը, որով ձիերը փորձում են քշելճանճերին։

—  Դու նման ես ձիու։
—  Ձիու,—  նա անջատվեց ինձնից, ուղղվեց և նայեց ինձ։ 

Նրա աչքերում սարսափ կար։
—  Քեզ դուր չեկավ։ Ես այդպես ասացի, որովհետև
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քեզ շոշափելն այնպես հաճելի է, մաշկդ հարթ է ու փա
փուկ, իսկ մարմինդ՝ ամուր և ուժեղ։ եվ քանի որ քո սրնքւս֊ 
միսը կծկվում է...—  ես բացատրեցի նրան, թե ինչով էին 
պայմանավորված իմ պատկերացումները։

Նա նայեց իր սրնքամսի մկանախաղին։
—  Ձի,—  նա թափահարեց գլուխը,—  չգիտեմ...
Դա նրան նման չէր։ Սովորաբար նա բոլորովին միանշա

նակ էր և համաձայնվելիս, եւ մերժելիս։ Նրա սարսափահար 
հայացքը տեսնելով՝ ես պատրաստ էի, հարկ եդած դեպքում, 
ամեն ինչ հետ վերցնելով՝ ներողություն խնդրել նրանից։ 
Բայց սկզբում փորձեցի հաշտեցնել նրան ձիու մտքի հետ։

—  Ես կարող եմ քեզ Շևալ, Հոթեհյու, էքվինշեն կամ 
Բուցեֆալշեն անվանել։ Ձի ասելով՝ ես չեմ մտածում ձիու 
ատամնաշարի, ձիու գանգի կամ այն մասին, ինչ քեզ դուր 
չի գալիս, այլ մի ուրիշ՝ բարի, ջերմ, փափուկ, ուժեղ բանի 
մասին։ Դու ճագարիկ, կատվիկ կամ վագրուհի չես. դրանց 
մեջ ինչ֊որ չար բան կա, իսկ դու այդպիսին չես։

Նա պառկեց մեջքին, ձեռքերը՝ գլխի տակ։ ես նույնպես 
ուղղվեցի ու նայեցի Հանն այ ին։ Նրա հայացքը ուղղված էր 
պարապին։ Որոշ ժամանակ անց նա դեմքը շրջեց իմ կողմը 
և յուրահատուկ հոգեկան ջերմությամբ ասաց.

—  Լավ, ինձ դուր է գալիս, դու կարող ես ինձ ձի կամ ձիու 
ուրիշ անունով կոչել, բայց այդ անունների նշանակությունը 
կբացատրես ինձ։

Մի անգամ մենք միասին գնացինք հարևան քաղաքի 
թատրոն ու դիտեցինք «Սեր և խարդավանքը»։ Դա Հաննայի 
առաջին այցելությունն էր թատրոն, և նա վայելում էր ամեն 
ինչ՝ բեմադրությունից մինչև ընդմիջմանը խմած շամպայնը։ 
Ես թևս դրել էի նրա իրանին, և ինձ համար միևնույնն էր, 
թե մարդիկ մեր մասին ինչ կմտածեին։ Ես հպարտ էի, որ 
դա ինձ համար միևնույնն էր։ Միաժամանակ գիտեի, որ ինձ 
համար միևնույնը չէր լինի իմ հայրենի քաղաքի թատրոնում։ 
Արդյոք նա էլ գիտեր դա։
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Հաննան հասկանում էր, որ իմ կյանքն այլևս միայն իրենով, 
դպրոցով և սովորելով չէր սահմանափակվում։ Արդեն ավելի 
հաճախ էի ուշ հետմիջօրեին նրա մոտ գալիս լողավազա
նից։ Այնտեղ իրար էին հանդիպում համադասարանցի աղ
ջիկներն ու ադաները, միասին կատարում էին դպրոցական 
առաջադրանքները, ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, սկատ էին խաղում 
և սիրաբանում։ Այնտեղ ընթանում էր դպրոցի հասարակա
կան կյանքը, և ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ուներ 
այդ ամենին մասնակցելը։ Իմ հեղինակությանը չէր վնասում 
այն, որ ես, կախված Հաննայի աշխատանքից, մյուսներից 
ավելի ուշ էի գալիս կամ շուտ էի գնում, ընդհակառակը, 
ինձ ավելի հետաքրքիր էր դարձնում։ Ես գիտեի նաև, որ 
ոչ մի կարևոր բան բաց չէի թողնում, բայց, այնուամենայ
նիվ, հաճախ այնպիսի զգացողություն էի ունենում, որ 
իմ բացակայության ժամանակ ինչ֊որ արտառոց բան է 
պատահել։ Արդյոք ես ավելի սիրով լողավազանում կլի
նեի, թե Հաննայի մոտ, այդ մասին երկար ժամանակ ինքս 
ինձ չէի համարձակվում հարցնել։ Հուլիսին ընկերներս 
լողավազանում նշեցին իմ ծննդյան օրը, մեծարեցին ինձ և 
միայն ափսոսանքով բաց թողեցին, դրան հակառակ՝ Հան
նան վատ տրամադրությամբ ու հոգնած ընդունեց ինձ։ Նա 
չգիտեր, որ իմ ծննդյան օրն է։ Աի անգամ ես նրան հարց
րի իր ծննդյան օրը, և նա ասաց՝ հոկտեմբերի 21֊ին, բայց 
իմի մասին չհարցրեց։ Նրա տրամադրությունը սովորա
կանից ավելի վատ չէր, երբ հոգնած էր։ Բայց ինձ բար
կացրեց նրա վատ տրամադրությունը, և ես ցանկացա հետ 
դառնալ լողավազան՝ իմ համադասարանցի աղջիկների ու 
տղաների մոտ, որտեղ թեթև ու հանգիստ խոսում, կատա
կում, խաղում ու սիրաբանում էինք։ Իմ տրամադրությունը 
նույնպես ընկավ, մենք վեճի բռնվեցինք, և Հաննան սկսեց 
ինձ հետ վարվել այնպես, կարծես ես գոյություն չունեի, ու 
կրկին վախեցա, որ կկորցնեմ նրան, նվաստացա և ներո
ղություն խնդրեցի այնքան, մինչև ինձ նկատեց։ Բայց ես 
լցվեցի թշնամանքով։
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Այդ պահից սկսվեց իմ դավաճանությունը։
Իհարկե, ես գաղտնիքներ չէի մատնում, չէի վարկաբեկում 

մաննային։ ես ոչինչ չէի բացահայտել, որը պետք էր լռու֊ 
ի»|ւսն մատնել։ Ընդհակառակը, ես գաղտնի էի պահել 
այն, ինչը պետք է բացահայտեի։ ես սկսեցի ամաչել մեր 
կապից։ Գիտեմ, որ այդպիսի վերաբերմունքը դավաճանու
թյան ամենաանտեսանելի տարբերակն է։ Արտաքնապես չի 
երևում՝ արդյոք ուրանում է մարդ ինչ֊որ բան, թե, որոշ բա֊ 
ներ հաշվի առնելով, միայն գաղտնապահություն է անում,
1111 խուսափի տհաճություններից և անախորժություններից։ 
Բայց նա, ով ուրանում է, դա հստակ գիտի։ Եվ ուրանալը 
ւրսվաճանության նման վնասում է հարաբերություններին։

Ես արդեն չեմ հիշում, թե երբ առաջին անգամ խաբեցի 
•նսննային։ Լողավազանում անցկացրած ամառային հետմի֊ 
«,><>|ւեի դասընկերային հարաբերություններից մի քանիսը վե
րածվեցին ընկերության։ Բացի իմ կողքին նստող ընկերոջից, 
որին գիտեի նախկին դասարանից, այս նոր դասարանում 
ինծ նաև դուր էր գալիս Հոլգեր Շլյուտերը, որն ինձ նման 
հետաքրքրվում էր պատմությամբ և գրականությամբ, և նրա 
հետ շփումները շատ արագ մտերմության վերածվեցին։ Նա 
նույնպես շուտով մտերմացավ Սոֆիի հետ, որը հեռու չէր 
սայրում մեզանից, և մենք միասին գնում էինք լողավազան։ 
Սկզբում ես մտածում էի, որ ընկերներիս հետ այդ մտերմու֊ 
|.»յունը դեռ բավական սերտ չէ, որ նրանց պատմեմ Հաննայի
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մասին։ Հետո հարմար առիթը, հարմար ժամանակն ու բա
ռերը չգտա։ Ի վերջո, շատ ուշ էր, որ պատմեի Հաննայի մա
սին, նրան մյուս պատանեկան գաղտնիքների նման ներկա
յացնեի։ Կարծում էի, որ այդպես ուշ նրա մասին պատմելով՝ 
կարոդ եմ սխալ տպավորություն ստեղծել, իբրև թե լռել եմ 
Հաննայի մասին՝ մտածելով, որ մեր հարաբերությունը ճիշտ 
չէ, և իմ խիղճն էլ մաքուր չէ։ Բայց ինչպես էլ ինձ համոզեի, 
հասկանում էի, որ դավաճանել եմ Հաննային. ընկերներիս 
թույլ տալով իմանալ իմ կյանքում ամենակարևոր բաները՝ 
լռել եմ Հաննայի մասին։

Նրանք զգում էին, որ ես ամբողջովին անկեղծ չէի, և դա 
ավելի էր բարդացնում իմ վիճակը։ Մի երեկո տունդարձին 
ես և Սոֆին ընկանք ամպրոպի տակ, և Նոյենհայմեր ֆելղ 
թաղամասում, որտեղ այն ժամանակ համալսարանի շենքի 
փոխարեն դաշտեր ու այգիներ էին, մի տաղավարի ծածկի 
տակ մտանք։ Կայծակում էր և ամպրոպում, փոթորկում էր և 
անձրևում խոշոր, առատ կաթիլներով։ Միաժամանակ օդի 
ջերմաստիճանը մոտ հինգ աստիճանով իջավ։ Մենք դողում 
էինք, և ես թևս դրեցի նրա իրանին։

—  Դու...—  նա ինձ չնայեց, այլ դեպի դուրս՝ անձրևին։
– Ա յո ։
—  Դու երկար ժամանակ հիվանդ էիր դեղնախտով, չէ։ 

Դա է պատճառը, որ շարունակ մտահոգ ես։ Վախենում ես, 
որ մինչև վերջ չես ապաքինվի։ Բժիշկներն այդ մասին ինչ 
են ասում։ Դու պետք է ամեն օր հիվանդանոց գնաս՝ արյունը 
փոխելու կամ ներարկում ստանալու համար։

Փաստորեն, Հաննան որպես հիվանդություն։ ես ամա
չեցի։ Բայց Հաննայի մասին էլ արդեն, անկեղծ ասած, չէի 
կարող պատմել։

—  Ոչ, Սոֆի։ ես այլևս հիվանդ չեմ։ Իմ լյարդը նոր֊ 
մալ է գործում, իսկ մեկ տարի անց կարոդ եմ նույնիսկ 
ալկոհոլ խմել, եթե ցանկանամ։ Ես ուրիշ...—  Երբ խոսքը 
Հաննային էր վերաբերում, ես չէի ուզում ասել, թե մտա֊
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հոդված եմ։—  Ես ուշ եմ գալիս կամ շուտ եմ գնում 
բոլորովին այլ պատճառով։

—  Դու չես ուզում այդ մասին խոսել, թե իրականում 
ուզում ես, բայց չգիտես, թե ինչպես։

Չէի ուզում կամ չգիտեի, թե ինչ ասեի, ես նույնիսկ այդ 
հարցին չէի կարող պատասխանել։ Մենք կանգնել էինք 
կայծակի, պայծառ ու շատ մոտ ճռնչացող ամպրոպի ու տե
ղացող անձրևի տակ, մենք մրսում էինք և փորձում էինք 
մի փոքր ջերմացնել իրար։ Այդ պահին հասկացա, որ հենց 
նրան պետք է պատմեմ Հաննայի մասին։

—  Թերևս մեկ ուրիշ անգամ կկարողանամ այղ մասին 
խոսել։

Բայց երբեք րանը դրան չհասավ։
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ես այդպես էլ երբեք չիմացա, թե ինչ էր անում Հաննան, 
երբ չէր աշխատում, կամ երբ մենք միասին չէինք։ Երբ այգ 
մասին հարցնում էի, նա հրաժարվում էր պատասխանելուց։ 
Սեր աշխարհը ընդհանուր չէր, նա իր կյանքում ինձ միայն այն 
տեղն էր տվել, որն ուզում էր տալ։ Ես դրանով պետք է բավա
րարվեի։ Եթե ավելի շատ տեղ էի ուզում և ավելի շատ բան էի 
ուզում իմանալ, ապա դա հանդզնություն էր համարվում։ Երբ 
միասին առանձնապես երջանիկ էինք լինում, և զզում էի, որ 
այժմ ամեն ինչ հնարավոր է, և հարցեր էի տալիս, Նա խու
սափում էր պատասխանից։

—  Ամեն ինչ ուզում ես իմանալ, փոքրիկ տղա։
Կամ վերցնում էր ձեռքս և դնում իր փորին.
—  Ուզում ես ինձ հարցերով ձանձրացնել։
Կամ էլ հաշվում էր մատների վրա.
—  Ես պետք է լվացք անեմ, արդուկ անեմ, ավլեմ, սրբեմ, 

պետք է գնումներ կատարեմ, ճաշ եփեմ, սալորները թափ 
տամ, հավաքեմ, տուն բերեմ և եփեմ, թե չէ փոքրիկը,—  նա 
դնում էր իր ձախ ձեռքի ճկույթը աջի բթամատի և ցուցամա 
տի միջև,—  թե չէնա ամբողջը մենակ կուտի։

Ես երբեք նրան պատահաբար չէի հանդիպում փողոցում, 
խանութում կամ կինոթատրոնում, ուր նա, ինչպես ինքն էր 
ասում, հաճույքով ու հաճախ էր գնում։ Առաջին ամիսներին 
ես շարունակ ցանկանում էի նրա հետ կինո զնալ, բայց նա 
առարկում էր։ Երբեմն մենք խոսում էինք կինոնկարների

7 0



մասին, որոնք երկուսս էլ տեսել էինք։ Նա յուրահատուկ 
ձևով և առանց ընտրության էր գնում կինոթատրոն ու նա
յում էր ամեն ինչ՝ գերմանական պատերազմական և հայ
րենագիտական ֆիլմերից մինչև կովբոյական և ֆրանսիա
կան «Նոր ալիք» ոճի ֆիլմերը, իսկ ես սիրում էի այն, ինչ 
Հոլիվուդից էր, միևնույնն է, թե գործողությունը որտեղ էր 
տեղի ունենում՝ Հին Հռոմում, թե ԱՄՆ-ում։ Մենք երկուսով 
առանձնապես շատ էինք սիրում ամերիկյան մի ֆիլմ, որտեղ 
Բփչարդ Ուիդմարկը շերիֆի դերում է. հաջորդ առավոտյան 
նա պետք է մենամարտի մասնակցի, և հաղթանակի ոչ մի 
հայս չկա։ Երեկոյան նա թակում է Դորոթի Մելոունի դուռը, 
որը նրան ապարդյուն խորհուրդ էր տալիս փախչել։ Դորո– 
թին բացում է դուռը.

—  Հիմա ինչ ես ուզում։ Քո ողջ կյանքը մեկ գիշերում։
Հաննան երբեմն ինձ ծաղրում էր, երբ մեծ ցանկությամբ

համակված՝ գալիս էի նրա մոտ.
—  Հիմա ինչ ես ուզում։ Քո ողջ կյանքը մեկ ժամում։
Ես միայն մեկ անգամ տեսա Հաննային մեր պայմանա

վորվածություններից դուրս։ Դա հուլիսի վերջին էր կամ 
օգոստոսի սկզբին՝ մեծ արձակուրդները սկսվելուց մի քանի 
օր առաջ։

Հաննան օրեր շարունակ տարօրինակ տրամադրություն 
ուներ, քմահաճ էր, տիրական, միաժամանակ փորձում էր 
տիրապեւոել իրեն և չափազանց տանջվում էր ինչ-որ բանից, 
որը նրան զգայուն ու խոցելի էր դարձնում։ Բայց միևնույն 
ժամանակ այնպիսի լարվածություն էր զգացվում, կարծես 
նա ուր որ է ինչ-որ ճնշումից կպայթի։ Իմ հարցին, թե ինչն 
է իրեն տանջում, նա կոպիտ պատասխանեց։ ես շփոթվեցի, 
բայց ոչ այնքան նրա կոպտությունից, որքան նրա անօգ
նականությունից, ես փորձեցի նրա կողքին լինել և միաժա
մանակ նրան հանգիստ թողնել։ Հետո լարվածությունը վե
րացավ։ Ինձ թվաց, թե Հաննան կրկին առաջվանն է։ Մենք 
«Պատերազմ և խաղաղությունը» ավարտելուց անմիջապես
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հետո նոր գիրք չէինք սկսել, ես խոստացել էի դրա մասին 
մտածել և շատ գրքեր էի բերել, որ ընտրեինք։

Բայց նա նույնիսկ մոտ չեկավ այդ գրքերին։
—  Թող քեզ լողացնեմ, փոքրիկ տղա։
Ամառվա հեղձուցիչ տոթն այլևս չկար, որ խոհանոց 

մտնելիս ծանր գործվածքի նման ծածկում էր ինձ. Հանն ան 
արդեն միացրել էր ջրատաքացնող վառարանը։ Նա ջուր 
լցրեց լոգարանը, մի քանի կաթիլ նարդոս ավելացրեց ջրին 
և լողացրեց ինձ։ Խունացած երկնագույն, ծաղկավոր խա
լաթը, որի տակ ներքնազգեստ չկար, տաք, խոնավ օղից ՚ 
կպել էր նրա քրտնած մարմնին։ Նրա շունչն ինձ գրգռեց։ 
երբ մենք սիրով զբաղվեցինք, թվաց, թե նա ուզում է ինձ 
տանել մինչ այդ ապրած բոլոր զգացումներից այն կողմ՝ 
այնտեղ, որտեղ ես այլևս չէի կարողանա դիմանալ։ Նրա 
նվիրումը նույնպես բացառիկ էր։ Ոչ անվերապահ, իր գաղտ– 
նիքը երբեք չմատնող։ Բայց այնպիսի զգացողություն ունեի, 
թե ուզում է ինձ հետ սուզվել ծովի հատակը։

—  Դե, իսկ այժմ գնա քո ընկերների մոտ։
Նա հրաժեշտ տվեց ինձ, և ես հեռացա։ Տոթը պատել էր 

տները, ծածկել էր դաշտերն ու այգիները և կայծկլտում էր 
ասֆալտի վրա։ Ես ընդարմացած էի։ Լողավազանում կար
ծես հեռու հեռվից ականջիս էին հասնում խաղացող և ջուրը 
չփչփացնող երեխաների ճիչերը։ Ընդհանրապես աշխարհն 
ինձ օտար էր թվում, ես էլ աշխարհին։ Ես սուզվեցի քլորաց– 
րած, կաթնագույն ջրի մեջ և ոչ մի ցանկություն չունեի նորից 
ջրի երես դուրս գալու։ Պառկած էի մյուսների մոտ, ուշադիր 
լսում էի նրանց, և այն, ինչ նրանք խոսում էին, ինձ ծիծա
ղելի ու չնչին էր թվում։

Ինչ֊որ պահի այդ տրամադրությունն անցավ։ Ես նորից 
տրվեցի լողավազանի այն սովորական հետմիջօրեին՝ իր 
դպրոցական ւսռաջադրանքներով և վոլեյբոլով, շատախո
սություններով ու սիրախաղերով։ Չեմ հիշում, թե ինչով էի 
այդ պահին զբաղված, երբ վեր նայեցի ու տեսա նրան։
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Նա կանգնած էր քսան֊երեսուն քայլ հեռա՝ կարճ տաբա
տով և բաց իրանին ագուցված վերնաշապիկով, ու վերևից 
նայում էր ինձ։ Ես նույնպես նայեցի նրան, բայց հեռվից չկա
րողացա կարդալ նրա դեմքի արտահայտությունը։ Ես վեր 
չցատկեցի և նրա մոտ չվազեցի։ Գլխումս տարբեր հարցեր 
ծագեցին, թե ինչու էր նա լողավազանում, արդյոք ուզում էր, 
որ իրեն տեսնեի, և ինձ իր հետ տեսնեին, արդյոք ես ինքս 
ուզում եմ դա, ինչու մինչև այժմ մենք երբեք պատահաբար 
չէինք հանդիպել և, ուրեմն, ինչ անեմ ես հիմա։ Վերջապես 
ես ոտքի կանգնեցի։ Բայց այդ կարճ ակնթարթի ընթացքում, 
երբ հայացքս կտրել էի նրանից, նա հեռացել էր։

Հաննան՝ կարճ տաբատով և ագուցված վերնաշապիկով, 
երեսն ինձ դարձրած, որի արտահայտությունը չեմ կարող 
կարդալ, նույնպես այն պատկերներից է, որ մնացել է իմ 
հիշողության մեջ։
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Հաջորդ օրը նա անհետացել էր։ Ես սովորական ժամին 
եկա և զանգը տվեցի։ Նայեցի դռան ապակու միջով, ամեն 
ինչ նույնն էր, սովորականի նման, լսվում էր ժամացույցի 
թիկ֊թակը։

Նստեցի աստիճաններին։ Առաջին ամիսներին միշտ գի
տեի նրա չվացուցակը և երթուղին, նույնիսկ եթե այլևս եր
բեք չփորձեցի նրան ուղեկցել կամ դիմավորել։ Հետո այլևս 
չէի հարցնում, չէի հետաքրքրվում դրանով։ Դա միայն այժմ 
մտաբերեցի։

Վիլհելմի հրապարակի հեռախոսախցիկից զանգեցի քա
ղաքային տրանսպորտի վարչություն, ինձ միացրին մեկից 
մյուսին, և ես տեղեկացա, որ Հաննա Շմիցն աշխատանքի 
չի եկել։ Վերադարձա Կայարանի փողոց, բակի սղոցարա
նում հարցրի շենքի սեփականատիրոջ մասին, և ինձ տվե
ցին տիրոջ անունն ու հասցեն, նա ապրում էր Կիրխենհայմ 
թաղամասում։ Գնացի այնտեղ։

—  Տիկին Շմիցը։ Նա այսօր առավոտյան տեղափոխվել է։
—  Իսկ նրա կահույքը։
—  Դա նրա կահույքը չէ։
—  երբվանից էր նա ապրում այդ բնակարանում։
—  Ձեր ինչ գործն է։
Կինը, որ ինձ հետ դռան պատուհանի միջից էր խոսում, 

պատուհանը փակեց։
Քաղաքային տրանսպորտի վարչության կադրերի բաժ–
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նում ես հարցուփորձ արեցի։ Կադրերի բաժնի վարիչը սի
րալիր էր և կարեկից։

—  Նա այսօր առավոտյան նախօրոք զանգել է, որ իր 
փոխարինումը կազմակերպենք, և ասել է, որ այլևս չի գալու։

Նա տարակուսած օրորեց գլուխը։
—  Տասնչորս օր առաջ նա նստած էր այստեղ՝ Ձեր աթո

ռին, ես նրան պաշտոնի բարձրացում առաջարկեցի, մենք 
ւցատրաստվում էինք նրան վերապատրաստման ուղարկել, 
իսկ նա հանկարծակի ամեն ինչից հրաժարվեց։

Սիայն օրեր անց իմ մտքով անցավ բնակիչների գրանց
ման բյուրո գնալ։ Նա գրանցումից դուրս էր եկել Համբար֊ 
զում գրանցվելու համար, բայց հասցե չէր թողել։

Օրեր շարունակ ես ինձ շատ վատ էի զգում։ Ամեն ինչ 
անում էի, որ ծնողներս, քույրերս ու եղբայրս ոչինչ չնկա
տեն։ Սեղանի շուրջ նստելով՝ ես փոքր֊ինչ մասնակցում էի 
զրույցին, մի քիչ ուտում էի և եթե սրտխառնոց էի ունենում, 
համբերում էի մինչև զուգարան հասնելս։ Գնում էի դպրոց 
և լողավազան։ Այնտեղ անցկացնում էի հետմիջօրեները, 
առանձնանում էի, որ ինձ ոչ ոք չմոտենա։ Իմ մարմինը տեն
չում էր Հաննային։ Բայց մարմնական տենչանքից ավելի 
ուժեղ էր մեղքի զգացումը։ Երբ նա այնտեղ կանգնած էր, 
ինչու ես անմիջապես վեր չցատկեցի ու նրա մոտ չվազեցի։ 
Հավանաբար վերջին ամիսների մեր սառը հարաբերություն
ների պատճառով, կամ էլ որ նրան խաբել էի, դավաճանել։ 
Դրա համար էր նա ինձ պատժել և հեռացել։

Երբեմն փորձում էի ինքս ինձ համոզել, որ այղ օրը 
տեսածս կինը նա չէր։ Ինչպես կարող էի վստահ լինել, որ 
նա էր, երբ դեմքը լավ չէի տեսել։ Եթե Հաննան լիներ, միթե 
չէի ճանաչի։ Բայց միևնույն ժամանակ չէի կարող վստահ 
Iինել, որ նա չէր եղել։

Այնուամենայնիվ գիտեի, որ Հաննան էր եղել։ Նա կանգ
նել ու նայել էր, բայց արդեն շատ ուշ էր։
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Մ Ա Ս  Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ

1

Հաննայի՝ քաղաքից հերոսնալուց հետո որոշ ժամա
նակ պահանջվեց, մինչև ես հրաժարվեցի ամենուրեք նրան 
փնտրելուց, մինչև ընտելացա այն բանին, որ հետմիջօրեն 
այլևս նրա կերպարանքը չուներ, և սկսեցի գրքեր կարդալ՝ 
առանց մտածելու, թե դրանք արդյոք հարմար են բարձ
րաձայն ընթերցելու համար։ Րավական ժամանակ պա 
հանջվեց, մինչև մարմինս այլևս չէր տենչում նրան, երբեմն 
նույնիսկ նկատում էի, որ ձեռքերս ու ոտքերս քնի մեջ շո
շափելով նրան էին փնտրում։ Հաճախ եղբայրս սեղանի 
շուրջ ծաղրում էր ինձ՝ պատմելով, որ ես քնած ժամանակ 
«Հաննա» եմ կանչել։ Հիշում եմ նաև դպրոցական այն ժա
մերը, երբ միայն նրա մասին էի երազում, միայն նրա մասին 
էի մտածում։ Մեղքի զգացումը, որ առաջին շաբաթներին 
ինձ տանջում էր, աստիճանաբար անհետացավ։ ես սկսեցի 
խուԱւսփելնրա շենքի կողքով անցնելուց, այլ ճանապարհով 
էի գնում, իսկ կես տարի անց իմ ընտանիքը տեղափոխվեց 
ուրիշ թաղամաս։ Իհարկե, ես Հաննային չէի մոռացել։ Բայց 
որոշ ժամանակ անց նրա մասին հիշողությունները ղադա 
րեցին ինձ հետապնդել։ Նրանք մնացին հետևում, ինչպես 
քաղաքն է մնում հետևում, երբ գնացքն ընթացքի մեջ է։ 
Նա այնտեղ է, շարունակում է գոյություն ունենալ, կարելի 
է մեկնել այնտեղ ու համոզվել դրանում։ Բայց ինչու մեկնել։
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Դպրոցական վերջին և համալսարանական առաջին տա
րիները հիշում եմ որպես երջանիկ տարիներ։ (միաժամա
նակ այդ տարիների մասին շատ քիչ թան կարոդ եմ պատ
մել։ Դրանք չափազանց անհոգ էին, առանց դժվարության 
ստացա հասունության վկայականը, նույնքան հեշտությամբ 
անցավ ուսումը պատահական ընտրված իրավագիտության 
ֆակուլտետում, ընկերությունները, սիրային հարաբերություն
ները և բաժանումները Նույնպես դժվար չէին ինձ համար։ 
Ամեն ինչ հեշտությամբ էր տրվում ինձ, ամեն ինչ թեթև էր։ 
Թերևս հիշողություններիս ծանրոցն այդ պատճառով է այդ
քան փոքր։ Կամ միգուցե ինձ համար է փոքր։ ես հարցնում 
եմ նաև ինքս ինձ, թե արդյոք հիշողությունները ճիշտ են և 
համապատասխանում են իրականությանը։ Երբ ավելի վաղ 
շրջանն եմ հիշում, մտաբերում եմ բավական ամոթալի ու ցա
վալի իրավիճակներ և գիտեմ, որ Հաննայի մասին հիշողու
թյանը, իհարկե, հրաժեշտ եմ տվել, բայց չեմ հաղթահարել։ 
Հաննայից հետո այլևս երբեք ոչ ոքի թույլ չեմ տվել նվաս
տացնել ինձ, ոչ ոքի հետ այդպես չեմ վարվել, որ հետո ինձ 
մեղավոր չզգամ, այլևս ոչ ոքի այնպես չեմ սիրել, որ նրա կո
րուստը ցավչպատճառի. այս ամենը այն ժամւսնակ այսպես 
հստակ չէի գիտակցել, բայց հաստատ զգացել էի։

Ես ընտելացա սնապարծ ու իր գերազանցությունը 
զգացող մարդու վարքին, որին ոչինչ չի հուզում, չի ցնցում, 
չի շփոթեցնում։ Ես ոչնչի չէի խառնվում, հիշում եմ մի 
ուսուցչի, որը, այդ ամենը հասկանալով, փորձեց խոսել ինձ 
հետ, բայց ես նրա հետ գոռոզ ու կոպիտ վարվեցի։ Հիշում 
եմ նաև Սոֆիին։ Հաննայի՝ քաղաքից հեռանալուց շատ 
չանցած՝ Սոֆին տուբերկուլյոզով հիվանդացավ։ Նա երեք 
տարի անցկացրեց առողջարանում և երթ վերադարձավ, ես 
արդեն ուսանող էի։ Նա իրեն միայնակ էր զգում, փորձում 
էր կապ հաստատել հին ընկերների հետ, այդ պատճառով 
էլ ինձ հւսմար դժվար չեղավ գրավել նրա սիրտը։ Երբ մենք
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իրար հետ քնեցինք, նա հասկացավ, որ իրականում ես իր 
հետ չէի, և արտասվելով ասաց.

—  Ւնչ է պատահել, ինչ է պատահել։
Հիշում եմ պապիս, որն իր մահից առաջ՝ մի կարճ այցե– 

լության ժամանակ, ուզում էր ինձ օրհնել, բայց ես հայտա
րարեցի, որ չեմ հավատում օրհնանքին, ու ինձ համար դա 
նշանակություն չունի։ Դժվար է պատկերացնել, որ այդպիսի 
պահվածքից հետո ես ընդհանրապես խդճի խայթ չէի զգում։ 
Հիշում եմ նաև, որ սիրալիր վերաբերմունքի փոքրիկ ժես
տերի արժանանալիս կոկորդումս գունդ էի զգում՝ անկախ 
նրանից, թե այդ ժեստերը ում էին վերաբերում, ինձ, թե մեկ 
ուրիշի։ երբեմն հուզվելու համար բավական էր կինոնկարի 
որևէ սրտաշարժ տեսարան։ Սառնասրտության և զգայու
նության այս կողք կողքի գոյությունը նույնիսկ ինձ համար 
կասկածելի էր։
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Ես Հաննային կրկին տեսա դատարանի դահլիճում։
Դա համակենտրոնացման ճամբարների մասին առաջին 

դատավարությանը չէր և ոչ էլ ամենախոշորն էր։ Սեր պրո
ֆեսորը այն քչերից մեկն էր, ով այն ժամանակ աշխատում 
էր նացիստական անցյալի և համապատասխան դատավա
րությունների վրա։ Նա դարձրել էր դա իր սեմինարի թե
ման, որովհետև հույս ուներ, թե ուսանողների օգնությամբ 
կարող է հետևել դրա ողջ ընթացքին և գնահատել այն։ 
Այլևս չեմ հիշում, թե ինչ էր նա ուզում վերաքննել, հաս
տատել կամ հերքել։ Հիշում եմ, որ սեմինարին քննարկվում 
էր հետադարձ ուժ ունեցող պատժի արգելքը։ Բավական է 
արդյոք համակենտրոնացման ճամբարների հսկիչներին 
և դահիճներին դատապարտելու համար այդ ժամանակ 
քրեական օրենսգրքում գոյություն ունեցող հոդվածը, որը 
նախատեսված էր համապատասխան հանցանքի համար, 
կամ էլ կարևոր էր, թե այդ հոդվածն այն ժամանակ ինչպես 
էր մեկնաբանվում ու կիրառվում, նրան ենթակա էին այն 
մարդիկ, ովքեր այժմ հանցագործ էին համարվում։ Անչ է 
իրավունքը։ Այն, ինչ գրված է գրքում, կամ ինչ հասարակու
թյան մեջ իրականում կիրառվում է, և որին հետևում են։ Թն 
իրավունքն այն է, ինչն, անկախ այն թանից, գրված է գրքում, 
թե ոչ, պետք է կիրառել ու հետևել դրան, եթե խոսքն իրա
վական հարցերին է վերաբերում։ Պրոֆեսորը ծեր պարոն 
էր, վերադարձել էր տարագրությունից, բայց գերմանական
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իրավագիտության մեջ այլախոհ էր մնացել, մասնակցում էր 
այդ քննարկումներին իր ողջ խորագիտակությամբ և միա
ժամանակ զուսպ՝ որևէ խնդրի լուծման համար միայն այդ 
գիտակությամբ չբավարարվելով։

—  Նայեք մեղադրյալներին, դուք չեք գտնի մեկին, որն 
իսկապես կարծում է, թե այն ժամանակ իրավունք ուներ 
սպանելու մարդկանց։

Սեմինարը սկսվեց ձմռանը, իսկ դատավարությունը տեղի 
ունեցավ գարնանը և շաբաթներ տևեց։ Դատավարությունը 
տեղի էը ունենում երկուշաբթիից հինգշաբթի, և այդ չորս 
օրերից ամեն մեկը պրոֆեսորը հատկացրել էր ուսանողնե
րի տարբեր խմբերի, որոնք բառ առ բառ արձանագրություն 
էին կազմում։ Ուրբաթ օրը սեմինարի ընթացքում վերլուծ
վում էին անցած շաբաթվա իրադարձությունները։

Վերլուծություն։ Անցյալի վերլուծություն։ Մենք՝ սեմի
նարի ուսանողներս, մեզ դիտում էինք որպես վերլուծու
թյան առաջապահներ։ Բացում էինք պատուհանները, թարմ 
օդ էինք ներս թողնում՝ հույս ունենալով, որ գուցե քամին 
պտտահողմով քշի տանի փոշին, որը հասարակության 
թույլտվությամբ իջել էր անցյալի այդ սոսկալի երևույթների 
վրա։ Մենք հոգում էինք, որ մարդ շնչել ու տեսնել կարո
ղանար։ Մենք նույնպես չէինք հիմնվում իրավաբանական 
գիտակության վրա։ Որ պետք է այս ամենը դատապարտ
վեր, մեզ համար կասկածից դուրս էր։ Պարզ էր նաև այն, 
որ միայն առաջին հայացքից էր խոսքը համակենտրոնաց
ման ճամբարի այս կամ այն հսկիչի կամ դահիճի դատա
պարտման մասին։ Դատարանի առաջ կանգնած էր ամբողջ 
մի սերունդ, որ ծառայել էր հսկիչներին և դահիճներին, 
չէր խանգարել և չէր վռնդել նրանց։ Այս դատավարության 
ընթացքում վերլուծելով և բացահայտելով՝ մենք դատա
պարտում էինք նրանց և ստիպում, որ գոնե նրանք ամաչեն 
իրենց անցյալից։
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Սեր ծնողները Երրորդ Ռայխում միանգամայն տարբեր 
դերեր են ունեցել։ Մեզանից մի քանիսի հայրերը մասնակ
ցել էին պատերազմին, նրանցից երկուսը կամ երեքը բա
նակի սպաներ էին եղել, մեկը՝ էսէսական սպա, մի քանիսը 
պաշտոնների էին հասել արդարադատության և կառա
վարության բնագավառներում, մեր ծնողների մեջ կային 
նաև ուսուցիչներ ու բժիշկներ, իսկ մեկի հորեղբայրը Ռայ֊ 
խի ներքին գործերի նախարարությունում բարձր պաշ
տոնյա էր եդել։ Վստահ եմ, որ եթե նրանք համաձայնվեին 
պատասխանել մեր հարցերին, նրանց պատասխանները 
չափազանց կտարբերվեին մեկը մյուսից։ Հայրս չէր սիրում 
իր մասին խոսել։ Բայց գիտեի, որ նա զրկվել էր փիլիսոփա
յության դոցենտի իր պաշտոնից, երբ Սպինոզայի մասին 
դասախոսություն էր կարդացել։ Դրանից հետո նա վերապ
րել էր պատերազմը ու մեզ պահել էր ճանապարհորդնե
րի համար քարտեզների ու գրքերի հրատարակչությունում 
խմբագիր աշխատելով։ Ինչպես էր մտքովս անցելնրան դա
տապարտել։ Բայց ես դա արեցի։ Մենք բոլորս դատապար
տում էինք մեր ծնողներին թեկուզ միայն այն բանի համար, 
որ 1945 թվականից հետո հանցագործներին հանդուրժել 
էին իրենց կողքին և երես չէին թեքել նրանցից։

Մենք՝ սեմինարի ուսանողներս, մեր խմբի համար 
ստեղծեցինք ուժեղ ինքնություն։ Համալսարանում մեզ 
ծաղրանքով անվանում էին «Համակենտրոնացման ճամ
բարներ» սեմինարի մասնակիցներ։ Մենք ընդունեցինք այդ 
անունը, և ինքներս էլ սկսեցինք մեզ այդպես կոչել։ Այն, ինչ 
մենք անում էինք, ուրիշներին չէր հետաքրքրում. շատերին 
գա խորթ էր թվում, որոշ մարդկանց վանում էր մեզանից։ 
Այժմ մտածում եմ, որ այն նախանձախնդրությունը, որով 
մենք սոսկալի իրադարձությունները ի գիտություն էինք ըն
դունում և ուրիշներին ուզում էինք տեղյակ պահել, իրակա
նում վանող էր։ Որքան սոսկալի էին իրադարձությունները, 
որոնց մասին մենք լսում ու կարդում էինք, այնքան ավելի

8ւ



Էինք ոգևորվում մեր բացահայտող և մեղադրող առաջադ
րանքով։ Եթե նույնիսկ այդ իրադարձություններից շունչ
ներս կտրվում էր, մենք դրանք ցնծությամբ ի ցույց էինք 
դնում։ Այստեղ նայեք։

Ես, զուտ հետաքրքրությունից դրդված, որոշեցի մաս
նակցել այդ սեմինարին։ Այս անգամ ուրիշ մի բան էր, ոչ 
թե առևտրի իրավունք և հանցագործություն ու մասնակցու
թյուն, ոչ թե գերմանական միջնադարի իրավունքի պատ
մություն և ոչ էլ իրավաւիիլիսուիայական պատմական հու
շարձաններ։ Սկզբում ես այստեղ էլ էի ինձ ինքնավստահ 
ու անկախ պահում։ Բայց ձմեռվա ընթացքում այլևս չկարո
ղացա խուսափել ոչ իրադարձություններից, որոնց մասին 
մենք կարդացինք և լսեցինք, ոչ էլ եռանդից, որով սեմինա
րի ուսանողները համակվել էին։ Սկզբում ինձ թվում էր, թե 
ուզում եմ միայն գիտական կամ էլ քաղաքական ու բարո
յական նախանձախնդրությունը կիսել։ Բայց ես ավելին էի 
ուզում, ուզում էի ընդհանուրի մասը դառնալ։ Մյուսները կա
րող էին ինձ դեռևս առաջվա պես սառը և գոռոզ համարել։ 
Ես ձմեռային ամիսների ընթացքում պարզորոշ զգում էի, որ 
ճիշտ տեղում էի, որ ինչպես ես, այնպես էլ նրանք, որոնց 
հետ էի, հստակ էինք պատկերացնում մեր անելիքը։
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Դատավարությունը տեղի էր ունենում հարևան քաղա
քում, և ավտոմեքենայով գնալու դեպքում մոտ մեկ ժամ էր 
պահանջվում։ ես այնտեղ երբևէ չէի եղել։ Մեքենան ուրիշ 
ուսանող էր վարում։ Նա այնտեղ էր մեծացել և լավ գիտեր 
ճանապարհները։

Հինգշաբթի էր։ Դատավարությունը սկսվել էր երկուշաբ
թի օրը։ Դատավարության առաջին երեք օրերը անցել էին 
դատապաշտպանների կողմնակալության դիմումներով։ 
Մենք չորրորդ խումբն էինք, որ ներկա էինք լինելու դատա
վարության իսկական սկզբին, երբ տեղի էր ունենալու մե
ղադրյալների առերես հարցաքննությունը։

Մենք գնում էինք Բերգի փողոցով՝ ծաղկած ծառերի տա֊ 
կով։ Մեր տրամադրությունը բարձր էր. ոգևորված էինք, որ 
վերջապես կարող էինք գործով ապացուցել այն, ինչին նա
խապատրաստվել էինք։ Մենք մեզ սովորական ունկնդիր, 
հանդիսատես և արձանագրող չէինք համարում։ Դա լինելու 
էր մեր ներդրումը անցյալի վերլուծության մեջ։

Դատարանը դարադարձի կառույց էր, բայց առանց շքե
ղության կամ մռայլության, որ բնորոշ էր այն ժամանակվա 
դատարանի շենքերին։ երդվյալների դատարանի նիստերը 
տեղի էին ունենում մի դահլիճում, որի ձախ կողմում մեծ 
պատուհանների շարք էր, որոնց հաստ սպիտակ ապակի
ները արգելում էին որևէ հայացք դեպի դուրս, բայց թույլ 
էին տալիս, որ բավական լույս ներս թափանցեր։ Պատու–
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հանների առաջ նստած էին դատախազները, որոնց մի
այն ուրվագծերն էին տեսանելի գարնանային և ամառային 
արևոտ օրերին։ Երեք դատավոր՝ սև պատմուճաններով, 
և վեց ատենակալ նստած էին դահլիճի ճակատամասում, 
իսկ աջ կողմում մեղադրյալների և դատապաշտպանների 
նստարաններն էին, որոնք բազմաթիվ սեղանների և աթոռ
ների պատճառով երկարում ու հասնում էին մինչև դահլիճի 
մեջտեղը՝ հանդիսատեսների շարքը։ Սի քանի մեղադրյալ 
և պաշտպան մեջքով էին նստած դեպի մեզ։ Հաննան 
նույնպես մեջքով էր նստած։ Ես նրան միայն այն ժամանակ 
ճանաչեցի, երբ անունով կանչեցին, և նա ոտքի կանգնեց ու 
առաջ եկավ։ Իհարկե, ես իսկույն հիշեցի այդ անունը՝ Հան֊ 
նա Շմից։ Հետո ճանաչեցի նաև նրա կերպարանքը, գլու
խը՝ օտարոտի, հանգույցով կապված մազերով, ծոծրակը, 
լայն թիկունքը և ուժեղ թևերը։ Նա ուղիղ և ամուր կանգնած 
էր երկու ոտքերին։ Թևերը ազատ ցած էր կախել։ Հագին 
կարճաթև գորշ զգեստ էր։ Ես ճանաչեցի նրան, բայց ոչինչ 
չզգացի։ Ընդհանրապես ոչինչ։

Այո, նրան ավելի հարմար է կանգնած պատասխանել։ 
Այո, նա ծնվել է 1922 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Հեր֊ 
մանշտադտի մոտ և այժմ քառասուներեք տարեկան է։ Այո, 
աշխատել է Բեռլինում՝ Սիմենս ձեռնարկությունում, և 1943 
թվականի աշնանից անցել է էսէսականների շարքերը։

—  Դուք կամավոր եք դարձել էսէսական։
—  Այո։
—  Ինչու։
Հաննան չպատասխանեց։
—  ճիշտ է, որ դարձել եք էսէսական, թեև Սիմենսում Ձեզ 

առաջարկել են աշխատել որպես բրիգադիր։
Հանն այ ի դատապաշտպանը վեր թռավ.
—  Ինչ է նշանակում այդ «թեև»֊ը։ Դրանով ինչ եք կամե

նում ասել, որ ցանկացած կին ավելի սիրով Սիմենսում բրի
գադիր կդառնար, քան թե էսէսական։ Հարցն արդարացի

84



չէ, և իմ պաշտպանյալի որոշումը նման հարցի առարկա 
չպետք է դառնա։

Դատապաշտպանը նստեց։ Նա միակ երիտասարդ 
պաշտպանն էր, մյուսները տարիքով էին, մի քանիսը, ինչ
պես շուտով պարզ դարձավ, հին նացիստներ էին։ Հաննայի 
պաշտպանը խուսափում էր նրանց ժարգոնից և դրույթնե
րից։ Բայց նրան հատուկ էր շտապողական եռանդը, որը 
նրա պաշտպանյալին վնասում էր ոչ պակաս, քան նրա 
գործընկերների նացիոնալ-սոցիալիստական ելույթնե
րը՝ իրենց պաշտպանյալներին։ Երիտասարդ պաշտպանը 
հասավ միայն նրան, որ նախագահը շփոթված նայեց, 
և այն հարցը, թե ինչու էր Հաննան դարձել էսէսական, 
չպարզաբանվեց։ Ամեն դեպքում, այն տպավորությունը 
ստեղծվեց, թե նա կանխամտածված էր դա արել, այլ ոչ թե 
հանգամանքներից ելնելով։ Երբ մի ատենակալ Հաննային 
հարցրեց, թե նա ինչ աշխատանք էր ակնկալել ստանալ 
էսէսականների մոտ, Հաննան պատասխանեց, որ էսէսը 
Սիմենսում, ինչպես նաև ուրիշ ձեռնարկություններում պա
հակային ծառայության համար կանանց էր հավաքագրում, 
դրա համար էր ինքը գրանցվել և աշխատանքի ընդունվել։ 
Բայց նման պատասխանը բոլորովին չփոխեց բացասական 
տպավորությունը։

Նախագահի հարցերին Հաննան սակավախոս հաստա
տեց, որ ինքը մինչև 1944 թվականի գարունը աշխատել է 
Օսվենցիմում, իսկ մինչև 1944/45 թվականների ձմեռը՝ 
Կրակովի մոտ գտնվող մի փոքր ճամբարում։ Այդտեղից նա 
բանտարկյալների հետ հեռացել է արևմուտք, պատերազմի 
ավարտին Կասելում է եդել, իսկ դրանից հետո հաճախ 
տեղափոխվել է։ Ութ տարի նա ապրել է իմ հայրենի քաղա
քում. դա ամենաերկար ժամկետն էր, որ Հաննան անցկաց
րել էր նույն վայրում։

—  Հնարավոր է, որ բնակավայրի հաճախակի փոփոխու
թյունները արդարադատությունից փախչելու պատճառով էին։
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Դատարանը չէր թաքցնում իր հեգնանքը։
—  Իմ պաշտպանյալը բնակավայրի յուրաքանչյուր Փո

փոխության ժամանակ գրանցվել է և գրանցումից դուրս է 
եկել ոստիկանությունում։ Ոչնչից չի երևում, որ նա ուզում 
էր փախչել կամ ինչ֊որ բան թաքցնել։ Միթե դատավորին 
թվում է, թե վերագրվող հանցանքի ծանրության և հասա
րակական հուզումների վտանգի տեսանկյունից անհնարին 
է իմ պաշտպանյալին ազատության մեջ թողնել։ Դա, վսե
մափայլ դատարան, նացիստական հիմնավորում է ձերբա
կալության համար, այն մտցվել է նացիստների կողմից և 
չեղյալ է համարվել նրանց իշխանության փլուզումից հետո։ 
Այն այլևս գոյություն չունի։

Փաստաբանը խոսում էր նենգ գոհունակությամբ, որով 
ներկայացնում են որևէ գրգռիչ ճշմարտություն։

Ես վախեցա։ Վախեցա, քանի որ գիտակցեցի, որ Հան֊ 
նայի ձերբակալությունը բնական ու ճիշտ եմ համարել։ Ոչ 
թե մեղադրանքի, դրա ծանրության և կասկածի չափի պատ
ճառով, որոնց մասին ստույգ ոչինչ չգիտեի, այլ որովհետև 
նա բանտախցում էր, դուրս էր եկել իմ աշխարհից, դուրս էր 
եկել իմ կյանքից։ Ես ուզում էի, որ նա ինձնից հեռու լիներ, 
այնքան անհասանելի, որ միայն որպես հիշողություն կարո
ղանար մնալ, ինչպիսին դարձել էր ինձ համար և եղել էր 
անցած տարիներին։ Եթե դատապաշտպանը հաջողության 
հասներ, ապա ես պետք է պատրաստ լինեի նրան հանդի
պելուն, ես պետք է նախօրոք մտածեի՝ ինչպիսին է լինելու 
մեր հանդիպումը, և արդյոք ուզում եմ դա, թե ոչ։ Եվ ես տե
սա, որ դա կհաջողվեր։ Եթե Հաննան մինչ այդ չէր փորձել 
փախչել, ինչու պետք է այժմ փորձեր։ Եվ ինչ կարող էր նա 
թաքցնել։ Ձերբակալության ուրիշ պատճառներ այն ժամա
նակ չկային։

Նախագահը նորից շփոթված արձագանքեց, և ես սկսե
ցի հասկանալ, որ դա նրա ոճն է։ Երբ նա որևէ արտահայտու
թյուն համարում էր կաշկանդող և վրդովվեց ո ւցիչ, հանում
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Էր ակնոցը, կարճատես, անվստահ հայացքը սահեցնում 
էր խոսողի վրայով, կնճռոտում էր ճակատը և շրջանցում 
արտահայտությունը կամ մռթմռթում էր. «Դուք հետևապես 
կարծում եք», «Դուք հետևապես ուզում եք ասել» և կրկնում 
էր ասածը մի ձևով, ինչը կասկածի տեղիք չէր տալիս, որ 
նա պատրաստ չէր այդ հարցին, և որ նրան հարկադրելն 
աննպատակ էր։

—  Հետևապես դուք կարծում եք, թե ձերբակալող դա
տավորը սխալ նշանակություն է վերագրում այն հանգա
մանքին, որ մեղադրյալը նամակի և հրավերի չի արձագան֊ 
քել, չի ներկայացել ոչ ոստիկանությանը, ոչ դատախազին և 
ոչ դատավորին։ Դուք ցանկանում եք ձերբակալության հրա
մանը չեղյալ հայտարարելու դիմում տալ։

Փաստաբանը դիմումը տվեց, և դատարանը մերժեց այդ 
դիմումը։
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Ես բաց չթողեցի դատաքննության ոչ մի օր։ Մյուս ուսա
նողները զարմանում էին։ Պրոֆեսորը ողջունում էր այն 
փաստը, որ մեզանից մեկը հոգում էր, որպեսզի հաջորդ 
խումբը իմանա, թե ինչ է լսել և տեսել նախորդը։

Միայն մի անգամ Հանն ան նայեց հանդիսատեսին և ինձ։ 
Սովորաբար նա գործը լսելու բոլոր օրերին հայացքը հառում 
էր դատավորների նստարանին, երբ նրան ներս էր ուղեկցում 
պահակ կինը, և զբաղեցնում էր իր տեղը։ Դա ամբարտավա
նություն էր թվում, ամբարտավանություն էր թվում նաև այն, 
որ նա մյուս մեղադրյալների հետ ընդհանրապես չէր շփվում 
և համարյա չէր խոսումնաև իր փաստաբանի հետ։ Մյուս մե
ղադրյալներն էլ, որքան ավելի երկարեց դատաքննությունը, 
այնքան սկսեցին ավելի քիչ խոսել իրար հետ։ Նրանք դա֊ 
տալսման ընդմիջումներին կանգնում էին հարազատների և 
ընկերների հետ, որոնց ձեռքով էին անում, ձայն էին տալիս, 
երբ առավոտյան տեսնում էին հանդիսատեսի մեջ։ Հան֊ 
նան դատալսումների ընդմիջումներին մնում էր իր տեղում 
նստած։

ես նրան տեսնում էի հետևից։ Տեսնում էի նրա գլուխը, 
ծոծրակը, ուսերը։ Գուշակում էի, թե ինչի մասին են «խոսում» 
նրա մարմնի այդ մասերը։ երբ խոսքը նրան էր վերաբե
րում, Հաննան գլուխը առանձնապես բարձր էր պահում։ 
Երբ զգում էր, որ իր հետ անարդար էին վարվում, զրպար
տում էին, և անհրաժեշտ էր առարկել, նրա ուսերը գլորվում
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Էին առաջ, ծոծրակը ուռչում էր, մկաններն ավելի ուժեղ ու 
արտահայտիչ դուրս էին ցցվում։ Բայց առարկությունները, 
որպես կանոն, անհաջող էին, և ամեն անգամ ուսերը ցած 
էին կախվում։ Նա երբեք ուսերը չէր թոթվում, գլուխը չէր 
թափահարում։ Հաննան չափազանց լարված էր, որ իրեն 
ուսերը թոթվելու կամ գլուխը թափահարելու թեթևություն 
թույլ տար։ Նա իրեն թույլ չէր տալիս նաև գլուխը թեք պա
հել, կախել կամ հենվել։ Նստում էր փայտացածի նման։ 
Այդպես նստելը պետք է որ ցավոտ լիներ։

Երբեմն ձիգ կապած ագույցից մազեր էին դուրս պրծնում, 
խոպոպվում էին, կախվում ծոծրակն ի վար և միջանցիկ քա
մուց օրորվելով՝ հպվում էին նրան։ Հաննան երբեմն գալիս 
էր մի զգեստով, որի բացվածքը բավական լայն էր, և ձախ 
ուսի վերևի խալը երևում էր։ Այդ ժամանակ ես հիշում էի, թե 
ինչպես էի նրա մազերը ծոծրակի վրայից փչում և ինչպես էի 
այդ խալն ու ծոծրակը համբուրում։ Բայց հիշելն ընդամենը 
արձանագրել էր։ ես ոչինչ չէի զգում։

Շաբաթներ տևող դատաքննության ժամանակ ես ոչինչ 
չէի զգում, զգացմունքներս կարծես բթացել էին։ երբեմն 
ես պատկերացնում էի Հաննային այն ամենը կատարելիս, 
ինչում նրան մեղադրում էին, պատկերացնում էի այնքան 
հստակ, ինչքան կարող էի, և փորձում էի մտաբերել այն 
ամենը, ինչը նրա ծոծրակին ընկած մազը և ուսի խալն էին 
հիշեցնում։ Ես ինձ այնպես էի զգում, ինչպես կզգա մարդ, 
երբ ձեռքով կսմթում ես նրա՝ ներարկումից անզգայացած 
թևը։ Անզգայացած թևը չգիտի, որ իրեն կսմթել են, դա 
գիտի միայն կսմթող ձեռքը, իսկ ուղեղն այդ պահին այդ 
երկուսն իրարից չի տարբերում։ Բայց հաջորդ պահին ամեն 
ինչ վերստին ընկալում է։ Եթե ձեռքն ավելի ամուր կսմթես, 
այդ տեղում մի որոշ ժամանակ կգունատվի։ Հետո արյունը 
հետ կդառնա և վերստին գույն կառնի։ Բայց զգայունու
թյունը այդ դեպքում դեռ չի վերականգնվի։
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քքվ էր ինձ ներարկել։ Միգուցե ինքս ինձ, որովհետև 
առանց անզգայացման չէի դիմանա այն ամենին, ինչ 
կատարվում էր դատարանի դահլիճում։ Անզգայացումն ազ
դում էր ոչ միայն դատարանի դահլիճում։ Ես արդեն նայում 
էի Հաննային այն օտարի նման, ով սիրել ու տենչացել էր 
նրան, և ում լավ էի ճանաչում, բայց այլևս ես չէի։ Ես մյուս
ների հետ կանգնում էի իմ կողքին, դիտում էի ինձ, տեսնում 
էի ինձ համալսարանում, ծնողների և քույր ու եղբայրների, 
ընկերների հետ, բայց ներքնապես անմասնակից էի։

Որոշ ժամանակ անց ինձ թվաց, թե նման անզգայա
ցում տեղի է ունենում նաև մյուսների հետ։ Իհարկե, դա չէր 
վերաբերում փաստաբաններին, որոնք ողջ դատալսման 
ընթացքում տարված էին նույն պոռթկացող, չզիջող կռվա
րարությամբ, բծախնդիր խստությամբ կամ էլ աղմկարար, 
սառնասիրտ անամոթությամբ՝ ըստ խառնվածքի կամ քա
ղաքական ուղղվածության։ Բնականաբար դատալսումը 
հոգնեցրել էր նրանց, երեկոյան նրանք ավելի հոգնած էին 
լինում կամ էլ ավելի սուր էին ճչում։ Բայց գիշերվա ընթաց
քում նրանք վերստին լիցքավորվում էին և հաջորդ առա
վոտ թնդում ու ֆշշում էին նախորդ առավոտվա նման։ Դա
տախազները փորձում էին հետ չմնալ փաստաբաններից՝ 
փորձելով իրենք էլ ամեն օր նույն մարտական մասնակցու
թյունը ցուցաբերել։ Բայց սկզբում նրանց չէր հաջողվում, 
որովհետև դատալսման առարկան և արդյունքները նրանց 
շատ էին սարսափեցրել, իսկ հետո անզգայացումը սկսեց 
ազդել։ Ամենից շատ այն ազդեց դատավորների և ատենա
կալների վրա։ Դատալսման առաջին շաբաթներին նրանք 
ի գիտություն էին ընդունում սոսկալի իրադարձությունները, 
որոնք վկաները, երբեմն արտասվելով, երբեւմն չենթարկ
վող ձայնով, երբեմն հալածված կամ հուզված պատմում և 
հաստատում էին նկատելի հոգեկան ցնցումով կամ դժվարու
թյամբ պահվող ինքնազսպումով։ Հետո նրանց դեմքերը նո
րից նորմալ արտահայտություն ստացան, նրանք կարող էին
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իրար ժպտալով դիտողություն վաւիսալ կամ էլ անհամբերու
թյան նշաններ ցույց տալ, երբ որևէ վկա մանրամասնություն
ների մեջ էր ընկնում։ Երբ դատալսման ժամանակ քննարկ
վեց Իսրայել մեկնելու հարցը, որտեղ պետք է հարցաքննէ
ին մի վկա կնոջ, ճամփորղական ոգևորություն առաջացավ։ 
Դրան հակառակ՝ մյուս ուսանողներն ամեն անգամ նորովի 
էին սարսափում։ Նրանք շաբաթական միայն մեկ անգամ էին 
գալիս դատալսման։ Ես, որ ամեն օր ներկա էի դատալսմանը, 
նրանց արձագանքին զուսպ էի վերաբերվում։

Համակենտրոնացման ճամբարի այն բանտարկյալի 
նման, որն ամիս առ ամիս վերապրում է և ընտելանում իր 
վիճակին, նորեկների սարսափը անտարբերությամբ է ար
ձանագրում։ Նա նույն անզգայացմամբ է արձանագրում 
այդ սարսափը, որով ընկալում է նույնիսկ սպանությունը 
և մահը։ Վերապրածների ողջ գրականությունը պատ
մում է այս անզգայացման մասին, որի ազդեցությամբ 
առօրեական են դառնում անտարբերությունը և անուշա
դրութիւնը, գազաթունավորումը և ողջակիզումը։ Հան
ցագործների սակավ արտահայտություններից նույնպես 
պարզ դարձավ, որ գազախցերը և ողջակիզման վառա
րաններն առօրյա միջավայր էին, որոնք հանցագործների 
աշխատանքը կրճատում էին։ Նրանք անզգայացման մեջ 
էին, անխնա և անտարբեր, թմրած կամ արբած։ Ինձ թվում 
էր, որ մեղադրյալները դեռևս անզգայացման մեջ էին և 
դրա մեջ որոշ չափով քարացել էին։

Արդեն այն ժամանակ ինձ հուզեց այս համընդհանուր 
անզգայացումը, որ համակել էր ոչ միայն հանցագործներին 
ու զոհերին, այլև մեզ. մենք՝ որպես դատավոր կամ ատենա
կալ, դատախազ կամ արձանագրող, հետո դրա հետ գործ 
պիտի ունենայինք։ Երբ այդ ժամանակ ես համեմատում էի 
հանցագործներին, զոհերին, մահացածներին, ողջերին, վե
րապրողներին և ապրողներին, ինձ լավ չէի զգում և այսօր 
էլ լավ չեմ զգում։ Իսկ միթե կարելի է նման համեմատություն
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կատարել։ Երբ զրուցելիս սկսում էի նման համեմատություն 
կատարել, անպայման շեշտում էի, որ այդ համեմատու
թյամբ հարաբերական չի դառնում այն տարբերությունը, 
թե մարդ համակենտրոնացման ճամբարի աշխարհը ստիպ
ված, թե կամավոր է մտել, արդյոք տառապել, թե տառա
պանք է պատճառել, և այդ տարբերությունը շատ մեծ, 
ամեն ինչ վճռող նշանակություն ունի։ Բայց ես հանդիպում 
էի զարմանքի ու զայրույթի, երբ ոչ թե ուրիշների առարկու
թյուններին արձագանքելով էի խոսում այդ մասին, այլ ավե
լի շուտ, քան նրանք կկարողանային ինչ-֊որ կերպ առարկել։

Ես մինչև հիմա ինձ տալիս եմ այն հարցը, որն արդեն այն 
ժամանակ էր սկսել տանջել ինձ. ինչպես պետք է վարվեր 
կամ վարվի վերապրածների իմ սերունդը հրեաների 
բնաջնջման մասին սարսափելի փաստի հետ։ Մենք չպետք 
է հավակնություն ունենանք՝ հասկանալու այն, ինչն անհաս
կանալի է, իրավունք չունենք համեմատելու այն, ինչն ան
համեմատելի է, իրավունք չունենք ավելորդ հարցեր տալու, 
որովհետև հարցնողը, եթե նույնիսկ կասկածի տակ չի դնում 
այդ սոսկալի իրադարձությունները, ապա ստիպում է խոսել 
դրանց մասին, փոխանակ սարսափից, ամոթից և մեղքի 
զգացումից համրանալու։ Փաստորեն մենք պետք է համրա
նանք սարսափից, ամոթից և մեղքից։ Սինչև երբ։ Իհարկե, 
վերլուծության և բացահայտման այն եռանդը, որով ես մաս
նակցել էի սեմինարին, դւս տա լսման ժամանակ հենց այն
պես չկորցրի։ Բայց որ նրանցից քչերը դատապարտվեցին և 
պատժվեցին, և որ մենք՝ հաջորդող սերունդը, սարսափից, 
ամոթից և մեղքից համրացանք, միթե դա այն արդյունքն էր, 
որն ակնկալում էինք։
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Երկրորդ շաբաթ մեղադրանքը հրապարակվեց։ Այն բարձ
րաձայն կարդալը տևեց մեկուկես օր, մեկուկես օր ըղձական 
եղանակ լսվեց։ Մեղադրյալ համար առաջին, արել է..., ապա 
նա այնուհետև նա..., դրանովնա կատարել է այս հոդվա
ծի փաստական դրության այս ու այն մասը, ապա գործի այս 
հանգամանքը և այս հանգամանքը..., նա նաև հակաօրինա
կան և մեղսավոր է գործել։ Հաննան յՏք2 4 մեղադրյալն էր։

Հինգ մեղադրյալ կանայք Կրակովի մոտ գտնվող մի 
փոքրիկ ճամբարի հսկիչներ էին եղել, ճամբարը պատկա– 
նել էր Օսվենցիմին։ 1944 թվականի գարնանը նրանց Օս֊ 
վենցիմից տեղափոխել էին այնտեղ, որ փոխարինեն այն 
հսկիչ կանանց, որոնք գործարանի պայթյունից զոհվել կամ 
ւփրավորվել էին, որտեղ աշխատել էին բանտարկյալները։ 
Մեղադրական կետերից մեկը վերաբերում էր Օսվենցիմում 
նրանց վարքին, բայց դա մյուս մեղադրական կետերի ստվե
րում մնաց։ Ես այն այլևս չեմ հիշում։ Միգուցե այն միայն 
ւքյուս կանանց էր վերաբերում և Հաննայի հետ բոլորովին 
կապ չուներ։ Կամ էլ մեղադրական մյուս կետերի համեմատ 
այղ մեկն իրոք աննշան և չնչին մի բան էր։ Միթե պարզա֊ 
լցես անհնարին էր չմեղադրել մեկին, որը եղել է Օսվենցի֊ 
լքում, և որին ձերբակալել են։

Իհարկե, այղ հինգ մեղադրյալները չէին ղեկավարել 
ճամբարը։ Կային բանտապետ, պահակազոր և ուրիշ հսկիչ
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կանայք։ Պահակների և հսկիչ կանանց մեծ մասը ռմբակո
ծությունից զոհվել էր, որի հետևանքով արևմուտք մեկնող 
բանտարկյալների շարասյան երթը մի գիշերում կանգ էր 
առել։ Սի քանիսն այդ գիշեր հեռացել էին և անհետ կորել 
էին, ինչպես բանտապետը, որն արդեն այն ժամանակ էր 
փախել, երբ շարասյունը շարժվել էր դեպի արևմուտք։

Բանտարկյալներից ոչ ոք ռմբակոծության այդ գիշերվա
նից հետո իրականում չպետք է ողջ մնար։ Այնուամենայնիվ 
երկու բանտարկյալ ողջ էին մնացել՝ մայր ու աղջիկ։ Աղջիկը 
գիրք էր գրել համակենտրոնացման ճամբարի և արևմուտք 
ուղևորված շարասյան մասին ու հրատարակել էր Ամերիկա– 
յում։ Ոստիկանությունը և դատախազությունը ոչ միայն այս 
հինգ մեղադրյալներին էին գտել, այլև մի քանի վկաների։ 
Նրանք ապրել էին այն գյուղում, որտեղ ռմբակոծությունը 
վնասել էր բանտարկյալների՝ արևմուտք գնացող շարա֊ 
պանը։ Գլխավոր վկաներն էին դուստրը, որ եկել էր Գերմա
նիա, և մայրը, որ մնացել էր Իսրայելում։ Մորը հարցաքննե
լու համար Իսրայել մեկնեցին դատավորները, դատախազ
ները և պաշտպանները, սա դատավարության միակ հատ
վածն էր, որին ես ներկա չեղա։

Մեղադրանքի գլխավոր կետերից մեկը վերաբերում էր 
ճամբարից գազախցեր ուղարկվողների ընտրությանը։ Ամեն 
ամիս Օսվենցիմից ուղարկվում էին մոտ վաթսուն նոր կին 
և նույն քանակով պետք է հետ՝ Օսվենցիմ ուղարկվեին, 
չհաշված այդ ընթացքում մահացածներին։ Բոլորին պարզ 
էր, որ կանանց Օսվենցիմում սպանում էին. այնտեղ էին 
ուղարկվում նրանք, ովքեր գործարանում այլևս չէին կարող 
աշխատել։ Գա ռազմական գործարան էր, որտեղ աշխա
տանքն ըստ էության շատ ծանր չէր, բայց այդտեղ կանայք 
բուն աշխատանքը չէին կատարում, այլ ստիպված էին շի
նարարական աշխատանքներ կատարել, որովհետև գար
նանը տեղի ունեցած պայթյունը ծանր վնասներ էր հասցրել 
գործարանին։
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Մեղադրանքի մյուս գլխավոր կետը վերաբերում էր ռմբա
կոծության գիշերվան, որով էլ ամեն ինչ վերջացավ։ Պահա
կազորը և հսկիչ կանայք բանտարկյալներին՝ հարյուրավոր 
կանանց, փակել էին գյուղի եկեղեցում։ Գյուղի բնակիչների 
ւ1նծ մասը հեռացել էր այդտեղից։ Միայն մի քանի ռումբեր 
ընկան, որոնք հավանաբար ուղղված էին մոտակա երկաթու
ղուն կամ էլ գործարանի շենքին կամ գցվել էին, որովհետև 
ւ1եծ քաղաքի վրա հարձակումից էին ավելացել։ Մեկը դիպավ 
րահանայի տանը, որտեղ քնած էին պահակներն ու հսկիչ կա
նայք։ Սխաը հարվածեց եկեղեցու զանգակատանը։ Սկզբում 
այրվեց զանգակատունը, հետո տանիքը, հետո փայտամածը 
բոցավառվելով փլվեց եկեղեցու սրահի մեջ, և նստարանները 
կրակով բռնկվեցին։ Ծանր դռներն ամուր կանգնած էին։ Մե
ղադրյալները կարող էին դրանք բացել։ Բայց նրանք չարեցին 
դա, և եկեղեցում փակված կանայք ողջակիզվեցին։
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Հաննայի համար դատավարությունն անբարենպաստ էր 
ընթանամ։ Արդեն անձնական հարցաքննության ժամանակ 
նա դրական տպավորության չթողեց դատարանի վրա։ Մե
ղադրանքը հրապարակելաց հետո նա հայտնեց, որ ինչ֊որ 
բան ճիշտ չէ, նախագահող դատավորը շփոթված կար
գի հրավիրեց՝ ասելով, թե դատալսամը սկսելուց առաջ նա 
բավական ժամանակ էր ունեցել, որ ուսումնասիրեր մեղա
դրանքը և առարկություններ կատարեր, այժմ գլխավոր դա֊ 
տալսումն էր, և թե ինչն էր ճիշտ կամ սխալ մեղադրանքում, 
ցույց կտային ապացույցները։ Նախագահող դատավորը 
ապացույցները թվարկելիս առաջարկեց հրաժարվել դստեր 
գրքի գերմաներեն տարբերակը բարձրաձայն կարդալուց, 
քանի որ գերմանական հրատարակչությունը գիրքն արդեն 
նախապատրաստել էր հրատարակության, ուստի բոլոր մաս
նակիցներին հասանելի էր ձեռագիրը։ Բայց Հաննան նախա
գահող դատավորի շփոթված հայացքի ներքո համաձայնվեց 
դրան միայն այն ժամանակ, երբ իր փաստաբանը համոզեց։ 
Նա չէր ուզում։ Չէր ուզում նաև ընդունել, որ ինքը դատա
կան նախկին հարցաքննության ժամանակ խոստովանել է, 
թե ունեցել է եկեղեցու բանալին։ Նա բանալի չի ունեցել, ոչ 
ոք բանալի չի ունեցել, եկեղեցու բանալի ընդհանրապես չի 
եղել, այլ եղել են բազմաթիվ դռների շատ բանալիներ, որոնք 
դրսի կողմից փականքի մեջ էին։ Բայց նրա դատական հար
ցաքննության արձանագրության մեջ, որը նա կարդացել և
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ստորագրել էր, ուրիշ կերպ էր գրված, և այն հարցը, թե ինչու 
էին ուզում իրեն վերագրել այն, ինչ ինքը չի կատարել, իրա֊ 
ւփճւսկը չէր փոխում։ Նրա հարցը հնչեց ոչ բարձր, ոչ տի
րական, բայց համառ էր, միևնույն ժամանակ՝ մոլորված ու 
անօգնական։ Իհարկե, խոսելով այն մասին, որ իրեն ուզում 
են ինչ֊որ սուտ բան վերագրել, նա դա չէր համարում օրեն
քի խախտման դեպք։ Բայց նախագահոդ դատավորն այդպես 
հասկացավ և խիստ արձագանքեց։ Հաննայի փաստաբանը 
ւսնմիջապես ոտքի կանգնեց և հարձակողական եռանդով 
ու հապշտապ ասաց, թե տրված հարցը իր պաշտպանյալին 
ուղդված մեղադրանք է, և նորից նստեց։

Հաննան ցանկանում էր, որ ամեն ինչ ճիշտ կատարվեր։ 
Երբ նա տեսնում էր, որ իր հանդեպ անարդարություն է կա
տարվում, համառորեն առարկումէր, իսկ երբ մեղադրանքները 
տեղին էին, նա պատրաստակամ ընդունում էր։ Այդ ամենն 
ընդունելով՝ նա կարծես իրավունք էր ձեռք բերում առար
կելու կամ պարտականություն էր ստանձնում առարկելով ըն
դունելու այն, ինչ ուղղամտորեն չէր կարող վիճարկել։ Բայց 
նա չէր նկատում, որ իր համառությունը վրդովվում էր նա
խագահող դատավորին։ Նա չէր հասկանում համատեքստը, 
կանոնները, որոնցով խաղում էին, բանաձևերը, ըստ որոնց 
իր և մյուսների արտահայտությունները հաշվի կառնվեին մե
ղավոր կամ անմեղ ճանաչելիս, դատապարտելիս կամ ար
դարացման դատավճիռ կայացնելիս։ Նրա փաստաբանն այս 
իրավիճակը չպատկերացնող զգացումը պետք է փոխհատու
ցեր՝ ավելի մեծ փորձ և վստահություն ունենալով կամ ավելի 
հմուտ լինելով։ Կամ Հաննան նրա գործը այդպես չպետք է 
դժվարացներ, նա ակնհայտորեն հրաժարվում էր իր փաս
տաբանին վստահելուց, բայց վստահելի փաստաբան նույն
պես չէր ընտրել։ Նրա փաստաբանը պարտադիր պաշտպան 
Լր, որին նշանակել էր դատարանը։

Երբեմն Հաննան կարողանում էր փոքրիկ հաջողության 
հասնել։ Հիշում եմ ճամբարում կատարված գազախցեր 
ուղարկվողների ընտրության մասին նրա հարցաքննությունը։
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Մյուս մեղադրյալները վիճարկում էին, որ երբևէ դրան որևէ 
կերպ մասնակցել են։ Հաննան պատրաստակամ խոստովա
նեց, որ մասնակցել է, բայց ոչ միայնակ, այլ բոլորի հետ 
հավասար, այնպես որ նախագահող դատավորը որոշեց 
նրանից լսել մանրամասները։

—  Ինչպես էր ընթանում գազախցեր ուղարկվողների 
ընտրությունը։

Հաննան նկարագրեց, որ հսկիչ կանայք համաձայնու
թյան էին եկել այն վեց հավասարաչափ մասերից, որոնց 
համար իրենք պատասխանատու էին, հավասարաչափ թվով 
բանտարկյալների ուղարկել, որպես կանոն՝ տասը հոգի և 
կամ մեկի բաժնից ավելի քիչ և մյուսի բաժնից ավելի շատ, 
եթե հիվանդներ կային, և ի վերջո բոլոր ծառայող հսկիչ կա
նայք միասին էին վճռում, թե ում պետք է հետ ուղարկեին։

—  Ձեզանից ոչ ոք չէր հրաժարվում, դուք բոլորդ միասին 
էիք գործում։

—  Այո։
—  Դուք չգիտեիք, որ բանտարկյալներին դեպի մահ եք 

ուղարկում։
—  Գիտեինք, բայց նորերն էին գալիս, և հները պետք է 

տեղը զիջեին նորերին։
—  Ուրեմն տեղ ազատելու համար Դուք ասում էիք՝ դու, 

դու և ղու պետք է հետ ուղարկվեք և ոչնչացվեք։
Հաննան չհասկացավ, թե նախագահն ինչ նկատի ուներ՝ 

այդ հարցը տալով։
—  Ես..., ես...։ Իսկ Դուք ինչ կանեիք իմ փոխարեն։
Այս հարցը Հաննայի կողմից լուրջ էր տրված։ Նա չգի

տեր, թե ինքը ուրիշ ինչ պետք է աներ կամ ինչ կարող էր 
անել այն ժամանակ, այդ պատճառով ուզում էր նախագա
հից լսել, որը կարծես ամեն ինչ գիտեր, թե վերջինս ինչ կա
ներ իր փոխարեն։

Աի պահ լռություն տիրեց։ Գերմանական պատժահար– 
ցաքննություններում չէր թույլատրվում, որ մեղադրյալը դա
տավորին հարցեր տա։ Բայց այժմ հարցը տրված էր, և բոլորը
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սպասում էին դատավորի պատասխանին։ Նա ստիպված 
կւ պատասխանել, չէր կարոդ հարցը շրջանցել ոչ կշտամ
լական դիտողությամբ, ոչ էլ մերժողական հակահարցով 
ջնջել։ Բոլորի համար պարզ էր, նրա համար էլ էր պարզ, և 
ես հասկացա, թե ինչու էր նա շփոթության այդ արտահայ
տությունն իր հնարքը դարձրել։ Այն դարձրել էր իր դիմակը։ 
Դրա հետևում թաքնվելով՝ նա կարող էր մի փոքր ժամանակ 
շահել, որ գտներ պատասխանը։ Բայց տվյալ դեպքում նա 
շատ ժամանակ չուներ, որքան ավելի երկար էր լռում, այն֊ 
բան ավելի էր մեծանում լարվածությունը, և այնքան ավելի 
ստույգ պետք է լիներ պատասխանը։

—  Կան բաներ, որոնց մարդը պարզապես իրավունք 
չ ո ւն ի տրվելու, և որոնցից նա պետք է հրաժարվի, եթե, 
իհարկե, դա կյանքի խնդիր չէ։

Թերևս այդպիսի պատասխանը կզոհացներ, եթե 
դատավորն ասեր իր կամ Հաննայի մասին։ Հաննայի 
հարցը չափազանց լուրջ էր, որպեսզի հնարավոր լիներ 
բավարարվել վերացական դատողություններով այն մասին, 
թե ինչ պետք է անել, կամ ինչ չպետք է անել, և, դրանով 
հանդերձ, ինչն է կարելի կամ չի կարելի ռիսկի ենթարկել։ 
Հաննան ուզում էր իմանալ, թե ինքը ինչ պետք է աներ իր 
իրավիճակում, ոչ թե այն, որ կան բաներ, որոնք չի կարելի 
կատարել։ Դատավորի պատասխանն անօգնական ու 
խղճուկ էր։ Բոլորը դա զգացին։ Նրանք արձագանքեցին՝ 
հիսաթափված շունչ քաշելով և զարմանքով նայելով Հան֊ 
նային, որ խոսքի այս փոխանակումից որոշ չափով շահեց։ 
Բայց նա մտքերի մեջ էր.

—  Փաստորեն ես... ես չ... ես չպետք է Սիմենսում 
գրանցվեի։

Դա դատավորին ուղղված հարց չէր։ Նա խոսում էր 
ինքնիրեն, հարցնում էր ինքն իրեն՝ անվճռականորեն, վա
րանելով, թե արդյոք ճիշտ էր այդ հարցը, և ինչպիսին պիտի 
ւիներ պատասխանը։
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եթե նախագահող դատավորին զայրացնում էր Հաննայի 
համառությանը, որով նա հակառակվում էր, ապա մյուս 
մեղադրյալներին՝ այն պատրաստակամությունը, որով նա 
խոստովանում էր։ Այգ խոստովանությունները ճակատա
գրական դեր խաղացին նրանց և Հաննայի պաշտպանու
թյան համար։

Իրականում մեղադրյալների վիճակը համեմատաբար 
բարենպաստ էր։ Առաջին հիմնական մեղադրական կետի 
համար ապացույցները բացառապես ողջ մնացած մոր, նրա 
դստեր և վերջինիս գրքի վկայություններն էին։ Լավ պաշտ
պանությունը, առանց կասկածի տակ առնելու մոր և դստեր 
ասածները, կարոդ էր հավաստիորեն վիճարկել այն, որ 
հենց այս մեղադրյալներն էին կատարել գազախցեր ուղարկ
վողների ընտրությունը։ Վկաների ասածներն անհրաժեշտ 
չափով հստակ չէին և չէին էլ կարոդ լինել, ճամբարում 
կային բանտապետ, պահակախումբ, ուրիշ հսկիչ կանայք և 
առաջադրանքներ ու հրամաններ տվոդ վերադաս, որի հետ 
բանտարկյալները միայն մասնակի էին առերեսվել, և որը 
նրանց մասին համապատասխանաբար մասնակիորեն կա
րող էր իմանալ։ Նույնն էր երկրորդ մեղադրական կետում։ 
Աայր և աղջիկ փակված էին եղել եկեղեցում և չէին կարոդ 
վկայություն տալ այն մասին, ինչ տեղի էր ունեցել դրսում։ 
Աեղադրյալները չէին կարոդ, իհարկե, պնդել, թե այնտեղ 
չէին եղել։ Սյոա վկաները, որ այն ժամանակ ապրում էին
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տյդ գյուղում, խոսել էին նրանց հետ և հիշում էին նրանց։ 
Բայց այս մյուս վկաները պետք է զգուշանային, որ իրենց 
ւ|րա չընկներ այն մեղադրանքը, թե իրենք էլ կարող էին 
փրկել բանտարկյալներին։ Եթե միայն այստեղ գտնվող մե
ղադրյալներն էին այնտեղ եղել, միթե գյուղի բնակիչները 
չէին կարող չեզոքացնել այդ մի քանի կանանց և բացել 
եկեղեցու դռները։ Միգուցե նրանց ձեռնտու էր, որ իրենք էլ 
ուղղորդվեին պաշտպանության գծով, իբր թե մեղադրյալ
ների նման իրենք էլ հատուկ հարկադրանքի տակ են գոր
ծել։ Հրամանը կամ հարկադրանքը կարող էր եկած լինել 
զինված պահակախմբի կողմից, որը դեռ չէր ցրվել, իսկ 
եթե նույնիսկ այդտեղ չէր, ապա, վկաների կարծիքով, շատ 
կարն ժամանակով, քանի որ բացակայում էր՝ վիրավորնե
րին զինվորական հիվանդանոց հասցնելու համար և շուտով 
վերադառնալու էր։

Երբ մյուս մեղադրյալները և իրենց պաշտպանները 
նկատեցին, որ նման մարտավարությունը Հաննայի պատ
րաստակամ խոստովանության պատճառով ձախողվում է, 
նրանք վերաձևակերպեցին իրենց մարտավարությունը և 
սկսեցին Հաննայի դեմ օգտագործել այդ պատրաստակամ 
խոստովանությունները, որոնք նրա գործը ծանրացնում և 
ղրանով մյուս մեղադրյալն եր ինը թեթևացնում էին։ Պաշտ
պանները դա անում էին մասնագիտական նրբությամբ։ 
Մյուս մեղադրյալները աջակցում էին զայրացած առարկու
թյուններով։

—  Ձեր խոսքերից ենթադրվում է, թե Դուք գիտեիք, որ 
այդ բանտարկյալներին դեպի մահ եք ուղարկում, դա վերա
բերում է միայն Ձեզ, այնպես չէ։ Դուք չէիք կարող իմանալ, 
թե ինչ գիտեին Ձեր գործընկերները, Դուք կարող էիք թերևս 
ենթադրել, բայց ոչ հաստատել, այդպես չէ։

Հաննային հարցուփորձ էր անում մյուս մեղադրյալներից 
լքեկի փաստաբանը։

—  Բայց մենք բոլորս գիտեինք...
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—  «Մենք», «մենք բոլորս» ասելը շատ ավելի հեշտ է, քան 
«ես» կամ «ես մենակ» ասելը, այդպես չէք։ Ի դեպ, ճիշտ է, 
որ Դուք, միայն Դուք ճամբարում ունեիք Ձեր պաշտպան
յալները՝ երիտասարդ աղջիկներ, նախ որոշ ժամանակ մե
կին, հետո մեկ ուրիշին։

Հանն ան վարանեց.
—  Կարծում եմ, որ ես միակը չէի, որ...
—  Ա՜յ դու կեղտոտ ստախոս։ Միայն դու ունեիր սիրելի

ներ, միայն դու։
Մեկ ուրիշ մեղադրյալ՝ մի կոշտուկոպիտ կին՝ չափա

զանց ծանրամարմին և միաժամանակ չարալեզու, նկատե
լիորեն հուզված էր։

—  Միզուցե Դուք միշտ ասում եք «զիտեմ», երբ ամեն 
դեպքում կարող եք կարծել, և ասում եք «կարծում եմ», երբ 
պարզապես հորինում եք։

Փաստաբանը մտահոգ օրորեց գլուխը, կարծես 
համոզված էր, որ Հաննան դրական պատասխան էր տալու։

—  ճիշտ է նաև, որ Դուք Ձեր բոլոր պաշտպանյալներին, 
երբ հոգնում էիք նրանցից, հաջորդ տրանսպորտով Օսվեն֊ 
ցիմ էիք ուղարկում։

Հաննան չպատասխանեց։
—  Դա Ձեր հատուկ, գազախցեր ուղարկվողների անձ

նական ընտրությունն էր, այդպես չէ։ Դա արդեն չեք կարող 
ժխտել՝ ասելով, թե բոլորն են արել։ Բայց...

—  Աստված իմ։
Աղջիկը, որ իր հարցաքննությունից հետո նստել էր հան

դիսատեսի մեջ, ձեռքերը խփեց իրար։
—  Ինչպես կարող էի այդ մասին մոռանալ։
Նախագահող դատավորը հարցրեց, թե արդյոք նա իր

ցուցմունքը լրացնելէ ուզում։ Բայց աղջիկը չսպասեց, մինչև 
իրեն կանչեին։ Ոտքի կանգնեց և իր տեղից՝ հանդիսատեսի 
միջից, խոսեց։
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—  Այո, նա սիրելիներ ուներ, նա միշտ ընտրում էր երի
տասարդ, թույլ և նուրբ աղջիկներին, նրանց վերցնում էր իր 
պաշտպանության տակ և հոգում էր, որ չաշխատեին, նրանց 
ավելի լավ էր տեղավորում, ապահովում և կերակրում, իսկ 
երեկոյան տանում էր իր մոտ։ Աղջիկներն իրավունք չու
նեին ասելու, թե երեկոյան այդ կինն ինչ էր անում իրենց 
հետ. մենք մտածում էինք, որ նա նրանց հետ..., և քանի որ 
նրանք բոլորը տրանսպորտով Օսվենցիմ էին ուղարկվում, 
մենք մտածում էինք, թե նա աղջիկներից իր հաճույքը ստա
ցել էր և արդեն կուշտ էր։ Բայց պարզվեց, որ բոլորովին էլ 
այդպես չէ. մի օր, այնուամենայնիվ, նրանցից մեկը խոսեց, 
և մենք իմացանք, որ աղջիկներն ամեն երեկո ընթերցում 
էին նրա համար։ Դա ավելի լավ էր, քան եթե նրանք... Ավե֊ 
|ի լավ, քան եթե նրանք շինարարության վրա աշխատեին, 
որին հաստատ չէին դիմանա, ես մտածել էի, որ դա ավելի 
Iւսվ էր, այլապես չէի մոռանա այդ մասին։ Բայց արդյոք դա 
ավելի լավ էր։

Նա նստեց։
Հաննան շրջվեց և նայեց ինձ։ Նրա հայացքն ինձ անմի

ջապես գտավ, և ես հասկացա, որ ամբողջ ժամանակ իմա
ցել էր իմ ներկայության մասին։ Նա պարզապես նայեց ինձ։ 
Նրա դեմքը ոչինչ չէր խնդրում, ոչինչ չէր փնտրում, ոչինչ 
)էր հավաստիացնում կամ խոստանում։ Նա ուղղակի նայում 
1,ր։ Ես տեսա, թե որքան լարված ու հոգնած էր։ Նրա աչքե
րի տակ օղակներ էին, և ամեն այտին վերևից ներքև կնճիռ 
1,ր ձգվում, որն ինձ ծանոթ չէր, որը դեռ այնքան խոր չէր, 
բայց արդեն սպիի էր նման։ Երբ ես նրա հայացքից կարմ
րեցի, Հաննան հայացքը շուռ տվեց և նորից ուղղվեց դա
տավորների նստարանի կողմը։

Նախագահող դատավորը հարցրեց փաստաբանից, որը 
Հաննային հարցուփորձ արեց, թե արդյոք նա էլի հարցեր ունի 
ւքեդադրյալին։ Հետո դիմեց Հաննայի փաստաբանին։ «Հարց֊
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րու նրան,—  մտածեցի ես։—  Հարցրու, թե նա թույլ և նուրբ 
աղջիկներին էր ընտրել, որովհետև նրանք առանց այղ էլ բա
վական ուժ չունեին կառույցի վրա աշխատելու համար, որով
հետև նրանք առանց այդ էլ հաջորդ տրանսպորտով Օսվեն֊ 
ցիմ էին գնալու, և որովհետև նա ուզում էր այդ վերջին ամի
սը նրանց համար տանելի դարձնել։ Պատասխանիր նրանց, 
Հւսննա։ Ասա, որ դու ուզում էիր նրանց համար այդ վերջին 
ամիսը տանելի դարձնել։ Որ այդ պատճառով էիր ընտրում 
նուրբերին ու թույլերին։ Որ ուրիշ ոչ մի պատճառ չկար և չէր էլ 
կարող լինել»։

Բայց փաստաբանը Հաննային ոչինչ չհարցրեց, իսկ 
Հանն ան ինքնուրույն չարտահայտվեց։
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Գրքի գերմաներեն տարբերակը, որ դուստրը գրել էր 
համակենտրոնացման ճամբարում անցկացրած իր կյանքի 
մասին, միայն դատավարությունից հետո լույս տեսավ։ Դա
տավարության ժամանակ ձեռագիրն, իհարկե, արդեն կար, 
բայց միայն դատավարության մասնակիցներին էր հասա 
նելի։ Ես ստիպված էի գիրքն անգլերենով կարդալ, որ այն 
Ժամանակ ինձ համար անսովոր և դժվար, համարձակ մի 
ձեռնարկ էր։ Եվ ինչպես միշտ, օտար լեզուն, որին չես տի
րապետում և որի հետ պայքարում ես հասկանալու համար, 
ստեղծեց հեռավորության և մոտիկության յուրօրինակ հա
մադրություն։ Գիրքը բավական լավ էին թարգմանել, բայց, 
այնուամենայնիվ, էությունը մինչև վերջ չէին ըմբռնել։ Այն 
ւքնում էր նույնքան օտար, որքան այդ լեզուն։

Տարիներ անց ես այն վերընթերցեցի և հայտնաբերեցի, 
որ գիրքն ինքը հեռավորություն է ստեղծում։ Այն չի հրա
վիրում ընթերցողին նույնացվելու և ոչ ոքի համակրելի չի 
դարձնում՝ ոչ մորը և աղջկան, ոչ էլ նրանց, որոնց հետ այդ 
Երկուսը տարբեր ճամբարներում և, վերջապես, Օսվեն֊ 
ցիմում ու Կրակովի ճամբարում իրենց ճակատագիրն էին 
կիսել։ Ինչ վերաբերում է բարաքի ավագներին, հսկիչ կա
նանց և պահակներին, ապա նրանք այնքան միս ու արյուն 
չեն ստանում, որ նրանց հանդեպ վերաբերմունք ձևավորես, 
նրանց ավելի լավ կամ ավելի վատ համարես։ Գրքում երևում 
I, անզգայացումը, որը ես արդեն փորձել եմ նկարագրել։
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Բայց դուստրն այդ անզգայացման մեջ չի կորցրել արձա
նագրելու և վերլուծելու ընդունակությունը։ Եվ չի կաշառվել 
ոչ ինքնակարեկցությամբ, ոչ էլ ինքնավստահությամբ, որն 
ակնհայտորեն ձեռք է բերել այն բանից, որ վերապրել է, 
և որ ճամբարներում անցկացրած տարիները ոչ միայն չեն 
հաղթել նրան, այլև թույլ են տվել գրականության միջոցով 
արտահայտվել։ Նա գրում է իր մասին իր տարիքին անհա
մապատասխան խելացի և, եթե կարելի է ասել, խորամանկ 
վարքի մասին այնպիսի ողջախոհությամբ, ինչպես մնացած 
ամեն ինչ է նկարագրում։

Հաննան գրքում հանդես չի գալիս ոչ անունով, ոչ էլ ճա
նաչելի է ու նույնացնելի։ Երբեմն ինձ թվում էր, որ նրան վե
րաճանաչում էի մի հսկիչ կնոջ կերպարում, ով երիտասարդ 
էր, գեղեցիկ և իր աշխատանքը կատարում էր «անխիղճ բա
րեխղճությամբ»։ Բայց վստահ չէի իմ ենթադրության մեջ։ 
Երբ դիտում էի մյուս մեղադրյալներին, միայն Հաննան կա
րող էր այդ նկարագրված հսկիչ կինը լինել։ Բայց չէ որ եղել 
էին նաև ուրիշ հսկիչ կանայք։ ճամբարներից մեկում դուստ
րը մի հսկիչ կնոջ գիտեր, որին «զամբիկ» էին անվանում, նա 
նույնպես երիտասարդ, գեղեցիկ և եռանդուն էր, բայց դա
ժան և անզուսպ։ Նրան էր հիշեցնում այդ ճամբարի հսկիչ 
կինը։ Արդյոք մյուսներն էլ համեմատության կատարել էին։ 
Գիտեր Հաննան այդ մասին, հիշում էր դա, այդ պատճառով 
հուզվեց, երբ ես նրան ձիու հետ համեմատեցի։

Կրակովի մոտ գտնվող ճամբարը մոր և դստեր հա
մար Օսվենցիմից հետո վերջին կանգառն էր։ Այստեղ, 
համեմատած մյուս ճամբարների հետ, ավելի լավ էր. աշխա
տանքը ծանր էր, բայց ավելի հեշտ, ճաշն ավելի լավ էր, և 
վեց կանանցով մի սրահում էին քնում, ոչ թե հարյուր հոգով՝ 
մի բարաքում։ Այստեղ նաև ավելի տաք էր. կանայք կարող 
էին գործարանից ճամբար վերադառնալիս ճանապարհին 
փայտ հավաքել և իրենց հետ վերցնել։ Բոլորը վախենում 
էին գազախցեր ուղարկվելուց, բայց դա նույնպես այնքան
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սարսափելի չէր, որքան Օսվենցիմում։ Վաթսուն կանանց 
ամեն ամիս հետ էին ուղարկում, վաթսունին՝ հազար երկու 
հարյուրից, այդ դեպքում նրանցից ամեն մեկը ողջ մնալու 
քսան ամիս ուներ, եթե ուներ միջին ուժ և կարոդ էր հուսալ, 
որ ավելի ուժեղ կլինի, քան մնացածները։ Չէ որ համարյա 
յուրաքանչյուրը հույս ուներ, որ պատերազմն ավելի շուտ 
կվերջանա, քան այդ քսան ամիսները։

Վիճակը սարսաւիելի վատացավ, երբ ճամբարը ցրեցին, 
և բանտարկյալները ճամփա ընկան դեպի արևմուտք։ Ձմեռ 
էր, ձյուն էր գալիս, և այն հագուստը, որով կանայք մրսում 
էին գործարանում, իսկ ճամբարում որոշ չափով դիմանում 
էին, բոլորովին անբավարար էր, էլ ավելի վատ էր կոշիկնե
րի վիճակը, որոնք հաճախ լաթեր ու թերթի թուղթ էին՝ այն
պես կապկպված, որ կանգնելիս և քայլելիս ամուր էին մնում, 
բայց ձյան և սառույցի միջով երկար երթերի ժամանակ 
պատառոտվում էին։ Կանայք ոչ թե քայլում էին, այլ վազում։ 
«Մահվան երթ,—  հարցնում է դուստրը գրքում և պատաս
խանում,—  ոչ, մահվան վարգ, մահվան քառատրոփ»։ Շա
տերը ճանապարհին ուժասպառ էին լինում, մյուսները որևէ 
մարագում կամ էլ պարզապես մի պատի տակ անցկացրած 
(փշերից հետո այլևս վեր չէին կենում։ Աեկ շաբաթ անց կա
նանց համարյա կեսը մահացած էր։

Եկեղեցին ավելի լավ ապաստան էր, քան մարագները 
և պատերը, որտեղ դրանից առաջ եղել էին կանայք։ Երբ 
նրանք լքված ագարակների կողքով էին անցնում և գիշե
րում այնտեղ, պահակները և հսկիչ կանայք բնակելի շենքն 
իրենց էին վերցնում։ Այստեղ այս բոլորովին լքված դյու
րում, նրանք կարող էին իրենց վերցնել քահանայի տունը և 
րանտարկյալներին զիջել եկեղեցին։ Նրանք հենց այդպես 
1գ արեցին և բանտարկյալներին գյուղում նույնիսկ տաք խա
շուով կերակրեցին. սա արդեն թշվառության ավարտի խոս
տում էր թվում։ Հետո կանայք քնեցին։ Ավելի ուշ թափվեցին 
ռումբերը։ Քանի դեռ միայն զանգակատունն էր վառվում,
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եկեղեցում լսում էին կրակի ձայնը, բայց չէին տեսնում 
կրակը։ երբ զանգակատունը փլվեց և հարվածեց առաս
տաղի գերաններին, միայն րոպեներ տևեցին, որ կրակի բո
ցը երևար։ Հետո արդեն բոցերը ցած հոսեցին և վառեցին 
շորերը, ցած ընկնող վառվող գերանները հրդեհեցին բո
լոր նստարանները և եկեղեցու բեմը, կարճ ժամանակ անց 
առաստաղի գերանները ճարճատյունով ընկան եկեղեցու 
սրահ, և ամեն ինչ պայծառ բոցերով բռնկվեց։

Դուստրը կարծում էր, որ կանայք կարող էին փրկվել, 
եթե անմիջապես միավորվեին և դռները կոտրելով բացեին։ 
Բայց մինչ նրանք հասկացան, թե ինչ է կատարվում, և ինչ 
վտանգ է իրենց Ապառնում, և որ ոչ ոք եկեղեցու դուռը չի 
բացի, արդեն շատ ուշ էր։ Մութ գիշեր էր, երբ նրանք արթ
նացան ռումբերի հարվածներից։ Որոշ ժամանակ լսվում 
էր միայն օտարոտի, երկյուղալի աղմուկ, բոլորը լռեցին, 
որպեսզի լավ լսեն և կարողանան հասկանալ, թե ինչ է 
կատարվում։ Որ դա կրակի ճարճատյուն և ճռնչյուն էր, 
որ կրակի շողքն էր, որ ժամանակ առ ժամանակ ցնցվում 
էր լուսավոր պատուհանների հետևում, որ նրանց գլխա
վերևում լսվող հարվածը նշանակում էր, որ կրակը զան
գակատնից անցել էր տանիքին, կանայք միայն այն ժամա
նակ հասկացան, երբ առաստաղի գերանները տեսանելի 
բռնկվեցին։ Նրանք սկսեցին ճչալ սարսափից, օգնություն 
կանչել, հարձակվել դռների վրա, թափահարել, խփել 
դռներին՝ շարունակելով ճչալ։

Երբ բոցավառվող գերանները ճարճատյունով ընկան 
եկեղեցու սրահ, պատերը պահեցին կրակը ինչպես բուխա֊ 
րիում։ Կանանց մեծ մասը չէր խեղդվել, այլ այրվել էր վառ, 
աղմուկով բոցավառվող կրակի մեջ։ Վերջում կրակը նույ
նիսկ այրել, շիկացրել էր եկեղեցու երկաթապատ դռները։ 
Բայց դա՝ ժամեր անց։

Մայրը և դուստրը ողջ մնացին, որովհետև մայրը սխալ
մամբ ճիշտ բան էր արել։ Երբ կանայք խուճապի մատնվեցին,
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նա այլևս չկարողացավ նրանց մեջ դիմանալ։ Փախավ եկե
ղեցու երգչախմբի համար նախատեսված վերին հարկ։ 
Նրա համար միևնույնն էր, որ այնտեղ բոցերին ավելի մո– 
տիկ կլիներ, նա պարզապես ուզում էր մենակ լինել, հեռու 
այդ ճչացող, այս ու այն կողմ վազող, վառվող կանանցից։ 
Վերին հարկը այնքան նեղ էր, որ այրվող գերանները նրան 
համարյա չէին դիպել։ Սայր և աղջիկ կանգնել էին պատին 
սեղմված և տեսնում ու լսում էին կրակի մռնչոցը։ Ցերեկը 
նրանք չէին համարձակվում ցած իջնել և դուրս զալ։ Իսկ 
գիշերվա մթության մեջ վախենում էին, որ կմոլորվեին աս
տիճաններով իջնելիս և ճանապարհը չէին գտնի։ Միայն 
Մեկ օր անց՝ աղջամուղջին, դուրս եկան եկեղեցուց և հանդի
պեցին գյուղի բնակիչներից մի քանիսին, որոնք շփոթված 
ու անխոս հայացքները հառեցին նրանց, բայց հագուստ ու 
ուտելիք տվեցին և թույլ տվեցին, որ հեռանան։
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9

—  Ինչու Դուք չբացեցիք դռները։
Նախագահող դատավորն այս նույն հարցը տալիս էր 

անխտիր բոլոր մեղադրյալներին։ Նրանք մեկը մյուսի հետևից 
տալիս էին նույն պատասխանը։ Նա չէր կարող բացել։ Ինչու։ 
Ինքը վիրավորվել էր, երբ ռումբն ընկել էր քահանայի տան 
վրա։ Կամ՝ ռմբակոծությունից մեծ ցնցում էր ապրել։ Կաւք 
հոգում էր ռմբակոծությունից վիրավոր մյուս պահակների և 
հսկիչ կանանց մասին, նրանց հանում էր ավերակներից, վի
րակապում, խնամում։ եկեղեցու մասին չէր մտածել, նրա մո
տերքում չէր եդել, հրդեհվելը չէր տեսել և եկեղեցուց հնչող 
ճիչերը չէր լսել։

Դատավորը նախատում էր մի մեղադրյալին մյուսի հե
տևից։ Զեկուցման մեջ այդ մասին ուրիշ բան է գրված։ Դա 
զգուշավոր ձևակերպում է։ Ասել, որ զեկուցման մեջ, որը 
գտել էին էսէսի փաստաթղթերում, այլ բան էր գրված, սխալ 
կլիներ։ Բայց կարելի էր դա ուրիշ կերպ հասկանալ։ Այնտեղ 
անուններով նշված էր, թե ով էր մահացել, և ով՝ վիրավոր
վել քահանայի տանը, ով էր վիրավորներին բեռնատար մե
քենայով տեղափոխել զինվորական հիվանդանոց, և ով էր 
փոխադրամիջոցներին զինվորական մեքենայով ուղեկցել։ 
Նշված էր, որ հսկիչ կանանց մի մասը մնացել էր՝ սպա
սելու հրդեհի ավարտին, խոչընդոտելու կրակի տարածմանը 
և փախուստի փորձերին, եթե որևէ մեկը փորձեր, հրդեհից
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օգտվելով, փախչել։ Այնտեղ գրված էր նաև բանտարկյալ
ների մահվան մասին։

Մեղադրյալների ազգանունները նշված ցուցակներում 
չկային, ինչը վկայում էր, որ մեղադրյալները եկեղեցու մոտ 
ւքնացած հսկիչ կանանցից էին։ Հսկիչ կանայք մնացել էին, 
որ խանգարեին փախուստի փորձերը, թույլ էին տվել, որ 
հրդեհը մոլեգներ եկեղեցում, և եկեղեցու դռները փակ էին 
պահել։ Այս մեղադրյալները այնտեղ մնացած հսկիչ կա
նանց մեջ էին եղել։

Ոչ, ասում էր մի մեղադրյալը մյուսի հետևից, այդպես 
չի եղել։ Զեկուցման մեջ փաստերը խեղաթյուրված են։ Դա 
երևում է թեկուզ այն բանից, որ այնտեղ խոսվում էր հետ 
մնացած հսկիչ կանանց առաջադրանքի մասին, այն էր՝ 
խանգարել հրդեհի տարածմանը։ Ինչպես պետք է իրենք այդ 
առաջադրանքը կատարեին։ Դա անհեթեթություն էր, ինչ
պես անմտություն էր մյուս առաջադրանքը, որ խանգարեին 
հրդեհի օգնությամբ փախուստի փորձերին։ Ինչ փախուս
տի փորձերի մասին է խոսքը, երբ նրանք նույնիսկ չէին կա
րողանում հոգալ իրենց և մյուս բանտարկյալների մասին։ Ոչ, 
զեկուցումը բոլորովին չէր համապատասխանում այն ամե
նին, ինչ նրանք կատարել են այն գիշեր և ինչպես են տառա
պել։ Թե ինչպես կարող էր նման սխալ զեկուցում կազմվել, 
նրանք էլ չգիտեին։

Այդպես շարունակվեց, մինչև հերթը հասավ մարմնեղ, 
տգեղ մեղադրյալին։ Նա ասաց.

—  Հարցրեք այ նրան։
Նա մատնացույց արեց Հաննային։
—  Նա է գրել այդ զեկուցումը։ Նա է մեղավոր ամեն ին

չում, իսկ զեկուցումով ցանկացել է ամեն ինչ կոծկել և մա
րար դուրս գալ։

Նախագահը հարցրեց Հաննային զեկուցման մասին։ Բայց 
գա նրա վերջին հարցն էր։ Իսկ առաջին հարցը հետևյալն էր.
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—  Ինչու չբացեցիք դուռը։
—  Սենք..., մենք...,—  Հաննան պատասխան էր 

փնտրում։—  Սենք չգիտեինք՝ ինչ անեինք։
—  Դուք չգիտեիք ինչ անեիք։
—  Դե, այո։ Սեզնից մի քանիսը մահացան, մյուսները 

փախան։ Նրանք ասացին, որ վիրավորներին զինվորական 
հիվանդանոց կհասցնեն և կվերադառնան, բայց գիտեին, որ 
չեն վերադառնալու, և մենք էլ գիտեինք։ Թերևս նրանք բոլո
րովին էլ զինվորական հիվանդանոց չեն գնացել, վիրավոր
ների վիճակն այնքան էլ ծանր չէր։ Սենք նույնպես ուզում 
էինք նրանց հետ մեկնել, բայց ասացին, որ վիրավորների 
համար փոխադրամիջոցներում տեդը հազիվ է բավարա
րում, և նրանք այսպես թե այնպես... նրանք հավանաբար 
չէին ուզում, որ այդքան շատ կանայք իրենց հետ լինեին։ 
Չգիտեմ, թե ուր գնացին։

—  Դուք ինչ արեցիք։
—  Սենք չգիտեինք, թե ինչ անեինք։ Ամեն ինչ այնպես 

արագ եդավ՝ և քահանայի տան այրվելը, և եկեղեցու զան
գակատան հրդեհվելը, հետո էլ տղամարդիկ ու ավտոմեքե
նաները, որ սկզբում դեռ այնտեղ էին, իսկ հետո հեռացան, 
և մենք մենակ մնացինք եկեղեցում գտնվող կանանց հետ։ 
Ինչ-֊որ զենքեր նրանք թողել էին, բայց մենք չէինք կարող 
դրանք գործածել, եթե նույնիսկ կարողանայինք, դա մեզ ին
չով կօգներ, մենք ընդամենը մի քանի հոգի էինք։ Ինչպես 
պետք է հսկեինք այդքան շատ բանտարկյալներին։ Այդպի
սի շարասյունը բավական երկար է ձգվում, և այն իրար հետ 
պահելու և հսկելու համար անհրաժեշտ էր ավելին, քան 
մեր մի քանի հոգին էր։—  Հաննան դադար տվեց։—  Հետո 
սկսվեցին ճիչերը, և վիճակն ավելի վատացավ։ եթե մենք 
այդ ժամանակ դռները բացեինք, և բոլորը դուրս վազեին...

Նախագահը մի պահ սպասեց.
—  Դուք վախենում էիք։ Վախենում էիք, որ բանտար

կյալները կհարձակվեն ձեզ վրա։
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—  Որ կհարձակվեն... ոչ, բայց մենք ինչպես պետք է նո
րից կարգ ու կանոն հաստատեինք։ Դա խառնաշփոթ կա– 
ռաջացներ, որը չէինք կարողանա հաղթահարել։ Իսկ եթե 
նրանք փորձեին փախչել...

Նախագահը կրկին սպասեց, բայց Հաննան նախաղա 
սությունը չավարտեց։

—  Դուք վախենում էիք, որ նրանց փախուստի ղեպքում 
ձեգ կձերբակալեին, կդատապարտէին, կգնդակահարեին։

—  Չէ որ մենք պարզապես չէինք կարող նրանց թողնել, 
որ փախչեն։ Չէ որ պատասխանատու էինք դրա համար... 
Չէ որ մենք ողջ ժամանակ ճամբարում և շարասյան մեջ 
նրանց հսկել էինք, չէ որ նրանց հսկելը մեը աշխատանքն 
1,ր։ Այդ պատճառով մենք չգիտեինք, թե ինչ անեինք։ Մենք 
նաև չգիտեինք, թե քանի կին ողջ կմնային հաջորդող օրե
րին։ Արդեն այնքան մարդ էր մահացել, իսկ նրանք էլ, որ 
դեռ ապրում էին, շատ թույլ էին...

Հաննան հասկացավ, որ իր խոսքերով իր իսկ գործին 
|ւսվ ծառայություն չի մատուցում։ Բայց այլ կերպ չէր կարող 
վարվել։ Նա կարոդ էր միայն փորձել իր ասածներն ավելի լավ 
նկարագրել և բացատրել։ Բայց որքան շատ էր խոսում, այն֊ 
բան ավելի էր վատթարանում նրա գործը։ Վերջնականապես 
շփոթված՝ նա նորից դիմեց նախագահին.

—  Իսկ Դուք ինչ կանեիք մեր փոխարեն։
Բայց այս անգամնա գիտեր, որ պատասխան չի ստանա։ 

Նա պատասխանի չսպասեց։ Ոչ ոք պատասխանի չսպա
սեց։ Նախագահը լուռ օրորեց գլուխը։

Հարցն այն չէր, որ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել ան
օգնականությունն ու շփոթությունը, որ Հաննան նկարագրեց։ 
Դիշերը, ցուրտը, ձյունը, կրակը, կանանց ճիչերը եկեղեցուց, 
այն մարդկանց անհետացումը, որ հրամաններ էին տալիս 
հսկիչ կանանց, իրավիճակը շատ բարդ էր։ Բայց իրավիճակի 
բարդությունը միթե կարոդ էր մեղադրյալների արածի կամ էլ 
չարածի սարսափելի իրողությունը հարաբերական դարձնել։
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Կարծես խոսքը ձմեռվա մի ցուրտ գիշեր անմարդ ու դատարկ 
փողոցում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքների մասին 
էր։ Չէ որ խոսքը վիրավորների և զոհվածների մասին է, և 
անելանելի դրության մեջ ես հայտնվել։ Կամ էլ երկընտրանքի 
առաջ ես երկու պարտականությունների միջև, որոնք երկուսն 
էլ ուշադրության արժանի են։ Իհարկե, կարող ես, բայց չես 
ուզում պատկերացնել այն, ինչ Հաննան նկարագրեց։

—  Դուք եք գրել զեկուցումը։
—  Մենք միասին ենք մտածել, թե ինչ գրենք։ Մենք չէինք 

ուզում, որ տուժեին նրանք, ովքեր հեռացել էին։ Բայց չէինք 
էլ ուզում ամբողջ մեղքը մեզ վրա վերցնել։

—  Դուք ասում եք, հետևապես, որ միասին եք մտածել։ 
Բայց ով է գրել։

—  Դու։—  Մյուս մեղադրյալները կրկին մատնացույց 
արեցին Հանն այ ին։

—  քէչ, ես չեմ գրել։ Միթե կարևոր է, թե ով է գրել։
Մի դատախազ առաջարկեց զեկուցման ձեռագիրը և 

մեղադրյալ Շմիցի ձեռագիրը տալ մասնագետի՝ իրար հետ 
համեմատելու համար։

—  Իմ ձեռագիրը։ Դուք ուզում եք իմ ձեռագիրը...
Նախագահը, դատախազը և Հաննայի պաշտպանը

քննարկում էին, թե արդյոք ձեռագիրն ավելի քան տասն
հինգ տարվա ընթացքում պահպանել է իր նույնությունը, և 
այն կարելի է վերաճանաչել։ Հաննան ուշադիր լսում էր, մի 
քանի անգամ փորձեց ինչ-որ բան ասել կամ հարցնել, նրա 
տագնապը մեծանում էր։ Վերջապես ասաց.

—  Հարկավոր չէ մասնագետ կանչել։ ես խոստովանում 
եմ, ես եմ գրել զեկուցումը։
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Ուրբաթ օրվա սեմինարի դասերը չեմ հիշում։ Նույնիսկ 
երթ վերհիշում եմ դատաքննությանը, չեմ մտաբերում, թե 
ինչ էինք վերլուծում տեսականորեն։ Ինչի մասին էինք խո
սում։ Ինչ էինք ուզում իմանալ։ Ինչ էր սովորեցնում մեզ 
պրոֆեսորը։

Բայց լավ եմ հիշում կիրակի օրերը։ Դատարանում անց
կացրած օրերից իմ մեջ բոլորովին նոր քաղց էր առաջացել 
բնության գույների ու բույրերի հանդեպ։ Ուրբաթ և շաբաթ 
օրերին որքան հնարավոր է սովորում էի այն, ինչ բաց էի 
թողել շաբաթվա մյուս օրերին, որ կարողանայի գործնական 
ւյասերը հասցնել և կիսամյակի ուսումնական նյութը հաղ
թահարել։ Փոխարենը կիրակի օրերին ես դուրս էի զալիս 
զբոսնելու։

Հայլիգենբերգ, Միխայելի տաճար, Բիսմարկի աշտա
րակ, Փիլիսոփաների արահետ, գետափ, այս ճանապարհը 
կիրակիից կիրակի շատ քիչ էր տարբերվում։ Ինձ համար 
արդեն մեծ բազմազանություն էր, որ կարող էի շաբաթեշա– 
բւսթ ավելի խտացող թավուտ կանաչը և Հռենոսի դաշ
տավայրը մեկ տոթի գոլորշու, մեկ անձրևի քողի հետևում 
և մեկ էլ ամպերի ներքո տեսնել, անտառում կիզիչ արևի 
տակ հատապտուղների և ծաղիկների, հողի և անցած տար– 
ւ|ա փտած տերևների հոտը քաշել, երբ անձրև էր գալիս։ 
Ընդհանրապես ես բազմազանության կարիք չունեմ և չեմ
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Էլ փնտրում։ Բավական էր միայն հաջորդ ուղևորությունը մի 
փոքր ավելի հեռու կատարել, քան նախորդը, հաջորդ ար
ձակուրդն այն վայրում, ուր նախորդ անգամ էի եղել, և որն 
ինձ դուր էր եկել։ Կար ժամանակ, երթ կարծում էի, թե պետք 
է ավելի համարձակ ճանապարհորդություններ կատարել, և 
հարկադրում էի ինձ մեկնել Ցեյլոն, Եգիպտոս կամ Բրազի֊ 
լիա։ Հետո նորից վերադարձա այն մտքին, որ ավելի լավ է 
մոտիկից ծանոթանալ արդեն ծանոթ երկրամասերին։ Այն
տեղ կարելի է ավելի շատ թան տեսնել։

ես անտառում գտա մի փոքրիկ մարգագետին, որտեղ 
քողազերծեցի Հաննայի գաղտնիքը։ Այդ մարգագետնում 
առանձնահատուկ ոչինչ չկար, ոչ մի յուրահատուկ ծառ կամ 
ժայռ, ոչ մի անսովոր տեսարան դեպի քաղաքն ու դաշտա
վայրը, ոչինչ, որ կարոդ էր անակնկալ երևակայական պատ
կերներ առաջացնել։ Հաննայի մասին խորհելիս, շաթաթ առ 
շաթաթ նույն ուղիով պտտվելով, մի միտք ծագեց, որն իր սե
փական ճամփան գտավ և վերջապես իր արդյունքը տվեց։ 
Այդ միտքն առաջացավ, այն իսկապես առաջացավ, և դա 
կարոդ էր պատահել ամենուրեք կամ այնտեղ, որտեղ շրջա
պատին և հանգամանքներին լավ ծանոթ լինելը թույլ է տա
լիս ընկալել և ընդունել այդ անակնկալը, որն առաջանում 
է ոչ թե դրսում, այլ աճում է ներսում։ Ահա այն ճանապար
հին կատարվեց դա, որ շեշտակի թարձրանում է լեռն ի վեր, 
հատում խճուղին, անցնում աղթյուրի մոտով, այնուհետև՝ 
սկզթում դարավոր թարձր, մութ ծառերի տակով, հետո էլ 
նոսր պուրակի միջով։

Հաննան կարդալ և գրել չգիտեր։
Դրա համար էր նա խնդրում, որ իր համար թարձրաձայն 

ընթերցեին։ Այդ պատճառով էր հեծանիվներով մեր ար
շավի ժամանակ ինձ զիջել գրելն ու կարդալը և հյուրանո
ցում այն առավոտ իրեն կորցրել էր, երթ գտել էր իմ երկ
տողը։ Նա վախեցել էր վարկաթեկվելուց և կռահել, որ
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հրկտողով իրեն ինչ-որ բան էի հաղորդել։ Այդ պատճառով 
էր հրաժարվել քաղաքային տրանսպորտի վարչությունում 
պաշտոնի բարձրացումից։ Իր թերությունը, որ նա որպես 
տոմսավաճառ կարող էր թաքցնել, որպես վարորդ վե
րապատրաստվելիս կբացահայտվեր։ Դա էր պատճառը, որ 
հրաժարվել էր Սիմենսում պաշտոնի բարձրացումից և դար
ձել հսկիչ։ Այդ պատճառով էր նա մասնագետի հետ առե
րեսվելուց խուսափելու համար խոստովանել, որ ինքն էր 
ցրել զեկուցումը։ Աիգուցե հենց այդ պատճառով էր նա դա
տավարության ժամանակ կյանքի գնով վճարել իր ասած
ների համար։ Որովհետև նա չէր կարողացել դստեր գիրքը, 
ինչպես նաև մեղադրանքը կարդալ, իր պաշտպանության 
հնարավորությունները տեսնել և, համապատասխանաբար, 
նւսխապատրաստվել։ Դրա համար էր նա իր պաշտպանյալ
ներին Օսվենցիմ ուղարկել։ Որպեսզի լռեցներ նրանց, եթե 
վերջիններս ինչ-որ բան էին նկատել։ եվ դրա պատճառով 
1,ր նա թույլերին իր պաշտպանյալը դարձրել։

Դւս էր պատճառը։ Ես կարող էի հասկանալ, որ նա ամա 
>ում էր իր անգրագիտությունից և նախընտրեց վիրավորել 
ինձ, միայն թե իրականությունը ջրի երես դուրս չգա։ Ես 
իմ փորձից գիտեի, որ ամոթը կարոդ էր ծածկամտության, 
պաշտպանողական ռեակցիայի, տարօրինակ պահվածքի և 
նույնիսկ ագրեսիվության պատճառ դառնալ։ Բայց Հաննայի 
ամ՛ոթը, որ չի կարող կարդալ և գրել, միթե դատավարության 
մամանակ և ճամբարում կարող էր նրա վարքի պատճառը 
ւբսռնալ։ Վախենալ, որ կխայտառակվի որպես անգրագետ 
հ նախընտրել խայտառակությունը որպես հանցագործ։ Որ
պես անգրագետ խայտառակվելուց վախենալով՝ ընտրել էր 
հանցագործությունը։

Ես այն ժամանակ և հիմա էլ միշտ ինձ տալիս եմ այդ 
հարցերը։ Եթե Հաննայի համար դրդապատճառը վախն էր 
փսրկաբեկումից, այդ դեպքում ինչու որպես անգրագետ ան–
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մեգ վարկաբեկման փոխարեն ընտրեց որպես հանցագործ 
սարսափելի խայտառակությունը։ Թ՜ե նա կարծում էր, որ 
առանց բացահայտման դուրս կպրծնի և կհեռանա։ Միթե 
նա պարզապես հիմար էր։ Եվ միթե այդքան ունայն էր ու 
չար, որ վարկաբեկումից խուսափելու համար հանցագործ 
էր դարձել։

Ես այն ժամանակ և դրանից հետո շարունակ մերժում էի 
այս միտքը։ Ո չ, ասում էի ինքս ինձ, Հաննան չի վճռել հան
ցագործության օգտին։ Նա ստիպված է եղել հրաժարվել 
Սիմենսում պաշտոնի բարձրացումից, այդ պատճառով 
հսկիչ է դարձել։ Կրկին անգամ ոչ, նա նուրբերին և թույլերին 
տրանսպորտով Օսվենցիմ չի ուղարկել այն պատճառով, որ 
ընթերցել են իր համար, այլ ընտրել է նրանց ընթերցանու
թյան համար, որովհետև ցանկացել է նրանց համար այդ 
վերջին ամիսը տանելի դարձնել, քանի որ նրանք առանց 
այդ էլ Օսվենցիմ պիտի գնային։ Ո չ, դատավարության ժա
մանակ Հաննան չէր կշռադատում որպես անգրագետ խայ
տառակության և որպես հանցագործ խայտառակության 
միջև։ Նա չէր հաշվարկել և մարտավարություն չէր ընտրել։ 
Նա ընդունում էր, որ իրեն պատասխանատվության էին 
կանչել, միայն թե չէր ուզում խայտառակվել։ Հաննան ոչ 
այնքան հետապնդում էր իր շահերը, որքան պայքարում էր 
միայն իր ճշմարտության, իր արդարացիության համար։ Նա 
միշտ ստիպված էր մի փոքր կեղծել, քանի որ երբեք մինչև 
վերջ անկեղծ չէր եղել, երբեք հույսն ուրիշի վրա չէր դրել, 
դրանք խղճալի ճշմարտություն և խղճալի արդարություն 
էին, բայց նրանն էին, և այդ պայքարը նըա պայքարն էր։

Նա երևի ամբողջովին ուժասպառ էր եղել։ Հաննան 
պայքարում էր ոչ միայն դատավարության ժամանակ։ Նա 
միշտ էր պայքարում և միշտ էլ պայքարել էր, ոչ թե որ ցույց 
տա, թե ինչ կարոդ է, այլ որ թաքցնի այն, ինչ չի կարոդ։ 
Կյանք, որտեղ առաջխաղացման հույսերն արդարանում էին
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հռանդուն նահանջներով, և որի հաղթանակները ծածուկ 
պարտություններով էին պայմանավորված։

Ինձ տարօրինակ կերպով հուզում էր այն հակասականու
թյունը, որ կար Հաննայի՝ իմ հայրենի քաղաքից հեռանա
լս իրական պատճառի և նրա միջև, ինչ ես այն ժամանակ 
պւստկերացրել ու երևակայել էի։ Ինձ միշտ թվում էր, թե 
նա հեռացել էր, որովհետև ես նրան դավաճանել ու ստել 
I,ի, իսկ իրականում նա պարզապես խուսափել էր տրանս
պորտի վարչությունում վարկաբեկվելուց։ Ամեն դեպքում, 
տյն հանզամանքը, որ նա իմ պատճառով չէր զնացել, ոչինչ 
վր փոխում, միևնույնն է, ես նրան դավաճանել էի։ Ուրեմն 
մեղավոր էի։ եվ եթե հանցազործին դավաճանելը մեղք չի 
համարվում, այդ դեպքում ես մեղավոր էի, որովհետև սիրել 
I.ի հանցագործի։
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Երբ Հաննան ընդունեց, որ ինքն է գրել զեկուցում՜ը, 
մյուս մեդադրյալների գործը զգալիորեն հեշտացավ։ Այժմ 
ստացվում էր, որ եթե Հաննան մենակ չէր գործել, ապա 
մյուսներին ստիպել, սպառնացել, հարկադրել էր։ Նա հրա
մանատարությունը իր ձեռքն էր վերցրել։ Վարել էր գրիչն 
ու խոսքը։ Նա էր ամեն ինչ վճռել։

Գյուղի բնակիչները, որոնք որպես վկա ցուցմունք էին 
տալիս, չէին կարող դա ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել։ Նրանք 
տեսել էին, որ համազգեստով բազմաթիվ կանայք հսկում 
էին վառվող եկեղեցին և չէին բացում դռները, այղ պատ
ճառով իրենք էլ չէին համարձակվել բացել։ Նրանք այղ կա
նանց հանդիպել էին հաջորդ առավոտյան, երբ վերջիններս 
հեռանում էին, իսկ հետո ճանաչել էին նրանց, երբ հանդի
պել էին արդեն որպես մեղադրյալ։ Բայց թե որ մեղադրյալն 
էր այն առավոտյան հրամաններ տալիս, կամ էլ ընդհանրա
պես մեղադրյալների մեջ կար հրամանատար, թե ոչ, նրանք 
չէին կարող ասել։

—  Բայց դուք չեք կարոդ բացառել, որ այս մեղադրյալն 
էր վճիռներ կայացնում,—  ասաց մյուս մեղադրյալներից մեկի 
փաստաբանը՝ ցույց տալով Հաննային։

Նրանք չէին կարող, ուստի չէին ցանկանում այս մեղա
դրյալին բացառել, ինչպես նաև մյուս մեղադրյալներին, 
որոնք ակնհայտորեն ավելի ծեր, հոգնած, վախեցած և դառ
նացած էին։ Սյուս մեղադրյալների համեմատությամբ Հան–
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նան առաջնորդ էր թվում։ Առաջնորդի գոյությունը թեթևաց
նում էր նաև գյուղի բնակիչների վիճակը, նրանք, այդպիսով, 
չէին համարձակվել բանտարկյալներին օգնություն ցույց տալ 
բււվ կազմակերպված և ղեկավարվող ջոկատի առկայության 
ւյեպքում. դա նրանց գործը թեթևացնում էր ավելի, քան եթե 
նրանք հրաժարված լինեին մի խումբ շփոթված կանանց դեմ 
պայքարելուց և բանտարկյալներին օգնելուց։

Հաննան շարունակում էր պայքարել։ Նա ընդունում էր 
այն, ինչը ճիշտ էր, և վիճարկում էր այն, ինչը սխալ էր։ 
Նա վիճարկում էր հետզհետե մեծացող հուսահատ պոռթ
կումով։ Նա ձայնը չէր բարձրացնում, բայց այն լարվա
ծությունը, որով խոսում էր, դատարանում զարմանք և 
անբարյացակամություն էր առաջացնում։

Վերջապես նա տեղի տվեց։ Այժմ խոսում էր միայն, երբ 
հարց էին տալիս, պատասխանում էր կարճ, աղքատիկ, 
երբեմն ցրված։ Կարծես ցույց տալու համար, որ ինքը տե֊ 
լ|ի տվեց, նա այժմ խոսելիս մնում էր նստած։ Նախագա
հող դատավորը, որը դատալսման սկզբում շատ անգամներ 
ասել էր, որ Հաննան չպետք է կանգնի, ավելի լավ է՝ նստի, 
նրա այս վերաբերմունքը տհաճությամբ ի գիտություն ընդու
նեց։ Դատալսման վերջում ինձ մոտ այն տպավորությունը 
ստեղծվեց, թե դատարանը ձանձրացել էր և ուզում էր այդ 
<I ործը վերջապես ավարտել։ Դատարանը շեղվում էր գոր
ծից, մտքերով ուրիշ տեդ էր, վերադարձել էր ներկա՝ շա
բութներով անցյալում գտնվելուց հետո։

Ես էլ էի ձանձրացել։ Բայց չէի կարող շեղվել այդ գոր
ծից։ ինձ համար դատավարությունը ոչ թե ավարտվում, այլ 
ււկսվում էր։ ես հանդիսատես էի եղել և հանկարծ դարձել 
1,ի մասնակից, խաղընկեր։ Ավելին՝ ինձ բաժին էր ընկել մի 
որոշիչ դեր, որը ես չէի փնտրել, բայց ստացել էի՝ անկախ 
այն բանից՝ ակտիվ էի, թե պասիվ։

Ինչ-որ բան ձեռնարկել։ Դա կարող էր միայն այսպես 
Iինել։ ես կարոդ էի գնալ նախագահող դատավորի մոտ և
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ասել, որ Հաննան անգրագետ է։ Որ նա չէր կարող լինել 
գլխավոր դերակատարուհին և մեղավորը, ինչպես նրան 
ներկայացնում էին մյուսները։ Որ Հաննայի վարքը դա
տավարության ժամանակ չէր խոսում այն մասին, որ նա 
առանձնապես անուղղելի, տգետ կամ էլ շատ հանդուգն էր, 
այլ բխում էր մեղադրանքի ու ձեռագրի մասին սուղ իմա
ցությունից և արդյունք էր ամեն տեսակի մարտավարական 
կամ տակտիկական ունակության բացակայության։ Որ նրա 
շահերը պաշտպանության ժամանակ նշանակալի խախտ
վել են։ Որ նա անկասկած մեղավոր էր, բայց ոչ այնքան, 
որքան թվում էր։

Թերևս ես նախագահին չէի համոզի։ Բայց նրան կգրգեի 
խորհել և գործը նորից ուսումնասիրել։ Վերջում կպարզվեր, 
որ ես իրավացի էի, և Հաննան, իհարկե, կդատապարտվեր, 
բայց ավելի քիչ ժամկետով։ Նա, իհարկե, բանտ կգնար, 
բայց ավելի շուտ դուրս կգար, ավելի շուտ ազատ կլիներ, 
միթե դա այն չէր, ինչի համար նա պայքարում էր։

Այո, նա պայքարում էր դրա համար, բայց մտադիր չէր 
հաջողության համար վճարել այն գինը, որ մերկացվեր 
որպես անգրագետ։ Ենթադրում եմ, որ նա չէր ցանկանա, 
որ ես այդ մերկացումով իր համար ազատության մի քա
նի տարի գնեի։ Այդ առևտուրն ինքն էլ կարոդ էր անել, 
բայց չարեց, ուրեմն չէր ուզում։ Նշանակում է՝ պատրաստ 
էր իր ընտրության համար վճարելու բանտային մի քանի 
տարիներով։

Բայց արժեր դրա համար այդքան թանկ գին վճարել։ 
ինչու էր նա կառչել այդ կեղծ ինքնաներկայացումից, որը 
նրան կապկպել, խեղել էր և չէր թողնում բացվել։ Այն եռան
դը, որով իր կյանքի սուտն էր պահպանում, նա կարոդ էր 
օգտագործել և վաղուց կարդալ ու գրել սովորել։

Ես այն ժամանակ մի քանի անգամ վարձեցի այդ խնդրի 
մասին խոսել ընկերներիս հետ։ Պատկերացրու, որ ինչ֊որ 
մեկը գիտակցաբար դեպի կործանում է գնում, և դու կարող
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1.ս փրկել նրան, կփրկես։ Պատկերացրու, որ հիվանդին վի– 
րահատություն է սպասվում, բայց նա թմրանյութ է օգտագոր
ծում, որի հետ անզգայացումը անհամատեղելի է. հիվանդն 
ամաչում է, որ թմրանյութ է ընդունում, և անզգայացնող 
բժշկին ոչինչ չի ասում այդ մասին, դու կխոսես անզգայաց֊ 
՛հող բժշկի հետ։ Պատկերացրու, որ դատարանում անողոք 
ւրստավճիռ է սպասվում մի մարդու, եթե նա չխոստովանի, 
որ ձախլիկ է. քանի որ հանցագործությունը կատարվել է 
աջ ձեռքով, նա չէր կարող դա կատարել։ Բայց նա ամաչում 
I, խոստովանելուց, որ ձախլիկ է. դու կասես դատավորին 
<|ործի իսկությունը։ Պատկերացրու, որ նա համասեռամոլ է, 
հանցանքը որպես համասեռամոլ չի կարող կատարած լի
նել, բայց ամաչում է, որ համասեռամոլ է։ Խոսքն այն մասին 
>է, թե պետք է ամաչելնրանից, որ ձախլիկ ես կամ հւսմասե֊ 
ոամոլ. պարզապես պատկերացրու, որ մեղադրյալն ինչ֊որ 
բանից սաստիկ ամաչում է։

123



12

Ես վճռեցի խոսել հորս հետ։ Ո չ, մենք այնքան էլ մտերիմ 
չէինք։ Հայրս ինքնամփոփ մարդ էր, նա չէր կարողանում իր 
զգացմունքները ոչ մեզ՝ երեխաներիս հաղորդել, ոչ էլ կիսել 
այն զգացմունքները, որ մենք էինք տածում նրա հանդեպ։ 
Երկար ժամանակ ինձ թվում էր, որ այդ անհաղորդ վերա
բերմունքի հետևում չափից շատ հոգևոր հարստություն կա։ 
Բայց հետո սկսեցի կասկածել։ Թերևս նա պատանի և երի
տասարդ տարիներին հարուստ էր եղել զգացմունքներով և 
դրանք ոչ մի կերպ չարտահայտելով՝ տարիների ընթացքում 
թողել էր, որ չորանան ու մահանան։

Բայց մեր միջև եղած հենց այս սառնության պատճառով 
էի ուզում խոսել նրա հետ։ Ես փորձեցի խոսել փիլիսոփայի 
հետ, որը գրել էր Կանտի և Հեգելի մասին, որոնք, ինչպես 
գիտեի, զբաղվել էին բարոյականության հարցերով։ Նա 
կարող էր իմ խնդիրը վերացականորեն պարզաբանել, ոչ 
այնպես, ինչպես իմ ընկերները, և կանգ չառնել իմ օրինակ
ներում եղած փաստերի սղության վրա։

Երբ մենք՝ երեխաներս, ուզում էինք հայրիկի հետ խոսել, 
նա ընդունելության ժամ էր նշանակում, ինչպես իր ուսանող
ներին կնշանակեր։ Նա հիմնականում տանն էր աշխատումն 
համալսարան էր գնում միայն դասախոսություններ կարդալու 
և սեմինարներ վարելու համար։ Գործընկերները և ուսանող
ները, որոնք ուզում էին նրա հետ խոսել, զալիս էին տուն։ 
Ես հիշում եմ ուսանողների այն շարքերը, որոնք միջանցքում
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հենվում էին պատին ու սպասում, մինչև իրենց հերթը կհաս
ներ. մի քանիսը կարդում էին, մյուսները քաղաքի տեսարժան 
փսյրերի պատկերներն էին դիտում, որոնք կախված էին մի
զանցքում, ոմանք աչքերը հառում էին պարապին, բոլորը լուռ 
Լին, միայն երբ մենք՝ երեխաներս, անցնում էինք միջանցքով, 
նրանք շփոթված պատասխանում էին մեր ողջույնին։ Աենք 
մյուսների նման չէինք սպասում միջանցքում, երթ հայրս մեզ 
րնդունելություն էր նշանակում։ Բայց մենք նույնպես նշա֊ 
նւսկված ժամին թակում էինք նրա աշխատասենյակի դուռը 
հ ներս հրավիրվում։

Իմ մեջ հայրիկիս աշխատասենյակներից երկուսն են 
տպավորվել։ Առաջինի պատուհանները, որտեղ Հաննան, 
մատները գրքերի վրա սահեցնելով, քայլում էր, նայում էին 
փողոցին և հարևան տներին։ Երկրորդի պատուհանները նա
յում էին Հռենոսի դաշտավայրին։ Այն տունը, ուր մենք տեղա
փոխվել էինք վաթսունական թվականների սկզբին, և որտեղ 
ծնողներս մնացին ապրելու, երբ մենք՝ երեխաներս, մեծա
ցանք և ցրվեցինք տարբեր տեղեր, քաղաքի վերևում՝ զա
ռիվայրի վրա էր։ Վերջին տան պատուհանները դեպի ղրսի 
աշխարհ չէին տանում, այլ նկարների նման կախված էին 
պատերից։ Հորս աշխատասենյակը մի վայր էր, որտեղ զրքե֊ 
րր, թղթերը, մտքերը և ծխամորճի ու սիգարի ծուխը սեփա
կան, արտաքին աշխարհից տարբեր, ճնշող մթնոլորտ էին 
ստեղծում։ Դրանք ինձ ծանոթ ու միաժամանակ օտար էին։

Հայրս թույլ տվեց, որ նկարագրեմ իմ խնդիրը վերացա
կան տարբերակով և օրինակներով։

—  Դա կապ ունի դատավարության հետ, այնպես չ է , ֊  
հարցրեց նա և միաժամանակ օրորեց գլուխը՝ ինձ հասկաց
նելու համար, որ չի սպասում պատասխանի, չի ուզում թա֊ 
փւսնցել իմ ներաշխարհ, ինձնից չի ուզում իմանալ այն, ինչը 
Ես ինքնակամ չեմ ասի։ Հետո նա մտախոհ նստեց՝ գլուխը 
մի կողմ թեքած, ձեռքերով բազկաթոռի թիկնակներն ամուր 
1‘ռնած։ Նա ինձ չէր նայում։ Ես զննում էի նրան, նրա ալե֊
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խառն մազերը, ինչպես միշտ, վատ սափրված այտերը, աչքե
րի միջև ընկած և քթանցքներից դեպի բերանի անկյունները 
ձգվող խոր կնճիռները։ ես սպասում էի։

Նա շատ հեռվից սկսեց։ Խոսեց անձի ազատության և 
արժանապատվության, մարդու՝ որպես սուբյեկտի մասին, 
որին իրավունք չունեն վերաբերվելու որպես օբյեկտ։

—  Հիշում ես, երբ դու փոքր էիր, անչափ զայրանում էիր, 
երբ մայրդ քո փոխարեն որոշում էր, թե ինչն էր քեզ համար 
լավ, ինչը՝ վատ։ Թե մինչև որ աստիճան մարդ իրավունք ունի 
այդ անելու, դա իսկական խնդիր է։ Դա փիլիսոփայական 
խնդիր է, բայց փիլիսոփայությունը չի հոգում երեխաների 
մասին։ Նա այդ հարցում իր տեղը զիջել է մանկավարժու
թյանը, որտեղ այն շատ վատ է լուծվում։ Փիլիսոփայությունը 
մոռացել է երեխաներին,—  նա ժպտաց ինձ,—  ընդմիշտ է մո
ռացել, ոչ թե երբեմն, ինչպես ես ձեզ։

—  Բայց...
—  Ինչ վերաբերում է մեծերին, ապա ոչ մի կերպ չի 

կարելի արդարացնել այն, որ ինչ֊որ մեկը մյուսի փոխարեն 
որոշում է, թե ինչն է նրա համար լավ կամ վատ։

—  Եթե նույնիսկ հետո պարզվի, որ դա նրանց օգտին էր։
Նա տարուբերեց գլուխը.
—  Մենք խոսում ենք ոչ թե օգուտի, այլ անձի արժանա

պատվության և ազատության մասին։ Դու մանուկ հասակում 
արդեն այդ տարբերությունը զգացել ես։ Մայրդ միշտ 
իրավացի էր, բայց դա քեզ չէր մխիթարում։

Այսօր սիրով եմ վերհիշում հորս հետ այդ զրույցը։ Ես մո
ռացել էի այն, բայց նրա մահից հետո սկսեցի հիշողությանս 
նստվածքում նրանից գեղեցիկ հանդիպումներ, ապրումներ 
ու փորձառնություններ փնտրել։ Երբ հիշեցի այդ զրույցը, 
զարմանքով և ուրախությամբ սկսեցի խորհել դրա շուրջ։ 
Այն ժամանակ ես սկզբում շփոթվեցի հորս արտահայտած 
վերացական և ակնառու մտքերի խառնուրդից։ Բայց ի վեր
ջո այն ամենից, ինչ նա ասում էր, կարողացա հասկանալ, 
որ դատավորի հետ խոսելու իրավունք չունեմ, և թեթևացա։
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Հայրս ուշադիր նայեց ինձ.
—  Քեզ այդքան դուր է գալիս փիլիսոփայությունը։
—  Դե, չգիտեի, թե իմ նկարագրած իրավիճակում 

արդյոք պետք է գործել, և իրականում ինձ դուր չէր գալիս 
այն միտքը, որ պետք է միջամտել, ե եթե այժմ բոլորովին 
իրավունք չունեմ միջամտելու, դա ես համարում եմ...

Ես չէի կարողանում հարմար բառեր գտնել։ Թեթևացնող։ 
Հանգստացնող։ Հաճելի։ Կարծում եմ, որ նման մոտեցումը 
բարոյական էր ու պատասխանատու, բայց ամեն դեպքում 
ըսվ չէր, այլ ընդամենը թեթևացնող էր*

—  Գուցե հաճելի,—  առաջարկեց հայրս։
Ես գլխով արեցի և թոթվեցի ուսերս։
—  Ոչ, քո խնդիրը հեշտ լուծում չունի։ Իհարկե, պետք է 

<պրծել, եթե այն իրավիճակը, որ նկարագրեցիր, մեծա
ցող և ահագնացող պատասխանատվության իրավիճակ 
I,։ Եթե գիտես, թե ինչն է օգտակար մարդուն, բայց նա դա 
փ գիտակցում, պետք է փորձես բացել նրա աչքերը։ Պետք 
I, նրան թողնել վերջին խոսքը, բայց պետք է աչքերը բացել։ 
՜հետք է նրան թողնել վերջին խոսքը, բայ9 անհրաժեշտ է հենց 
նրա հետ խոսել, այլ ոչ թե նրա թիկունքում՝ մեկ ուրիշի հետ։

Խոսել Հաննայի հետ։ Ինչ պետք է նրան ասեի։ Որ 
կռահել եմ նրա կյանքի սուտը։ Որ նա ուր որ է կյանքով է 
փսսրելու այդ հիմար ստի պատճառով* Որ այդ սուտն այդ զո
հողությանը չարժե։ Որ նա պետք է պայքարի և իր արարքին 
արժանի ժամկետից շատ չմնա բանտում, որ դրանից հետո 
նոր կյանք կարողանա կառուցել։ Բտյց ինչպիսի կյանք։ Սի 
փոքր շատ, մի փոքր քիչ, ինչ պետք է աներ նա իր կյանքի 
հետ։ Իրավունք ունեի ես նրանից խլելու իր կյանքի սուտը 
առանց նրա առաջ կյանքի հեռանկար բացելու։ Ես չգիտեի 
ինչպիսին կլինի նրա երկարաժամկետ կյանքի հեռանկարը, 
><(իտեի նաև, թե ինչպես էի Հաննայի դիմաց կանգնելու 
հ ասելու, որ պատահածից հետո արդարացի էր, որ նրա 
կյանքի հեռանկարը կարճաժամկետ կտմ միջին ժամկետով
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բանտն է լինելու։ ես ընդհանրապես չէի պատկերացնում, 
թե ինչպես էի նրա դիմաց կանգնելու և ինչ-որ բան ասելու։

ես հարցրի հորս.
—  Իսկ ինչ անեմ, եթե չեմ կարոդ խոսել այդ մարդու հետ։
Նա կասկածանքով նայեց ինձ, և ես ինքս էլ հասկացա,

որ այդ հարցը տեղին չէր։ Այլևս բարոյախոսելու կարիք 
չկար։ ես արդեն պետք է ինչ-որ բան վճռեի։

—  Ես չկարողացա քեզ օգնել։—  Հայրս ոտքի կանգնեց, 
ես նույնպես։—  Ոչ, դու մի գնա, ուղղակի իմ մեջքն է ցա
վում։—  Նա կանգնեց ծռված, ձեռքերը երիկամներին սեղ
մած։—  Չէի ասի, թե ցավում եմ, որ չկարողացա քեզ օգնել։ 
Դա, իհարկե, ասում եմ որպես փիլիսուիա, որին դու դիմել 
ես։ Իսկ որպես հայր ինձ համար համարյա անտանելի է, որ 
իմ երեխաներին չեմ կարոդ օգնել։

Ես սպասում էի, բայց նա խոսքը չշարունակեց։ Ես կար
ծում էի, որ նա իրեն ազատում էր ամեն տեսակ հոգսից և 
կարող էր մեր մասին ավելի շատ հոգալ և մեզ օգնել։ Հետո 
մտածեցի, որ նա ինքն էլ թերևս դա գիտի, և դրան իսկա
պես դժվար է դիմանալ։ Բայց, այսպես թե այնպես, ես նրան 
ոչինչ չէի կարող ասել։ ես շփոթվեցի և զգացի, որ նա նույն
պես շփոթված էր։

—  Դե, այդ դեպքում...
—  Դու կարոդ ես ցանկացած ժամանակ գալ։—  Հայրս 

նայեց ինձ։
ես նրան չհավատացի, բայց գլխով արեցի։
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Հուլիսին դատարանի կազմը երկու շաբաթով մեկնեց 
Իսրայել։ Այնտեղի հարցաքննությունը մի քանի օրվա գործ 
1,ր։ Բայց դատավորները և դատախազները արդարադատու
թյունը կապեցին զբոսաշրջության հետ դեպի Երուսազեմ և 
(<)ել Ավիվ, Նեգևի անապատ և Կարմիր ծով։ Դա ծա ռայ ո դա 
կւսն արձակուրդ էր, և ծախսերի առումով ամեն ինչ կարգին 
1,ր։ Այնուամենայնիվ, իմ կարծիքով, դա քմահաճություն էր։

Ես ծրագրել էի այդ երկու շաբաթն ամբողջովին նվիրել 
իմ ուսմանը։ Բայց ամեն ինչ այնպես չընթացավ, ինչպես 
մտադրվել էի։ Ես չէի կարողանում կենտրոնանալ սովորե֊ 
|ու վրա։ Ատքերս շարունակ պտտվում էին և կորչում պատ
կերներում։

Ես տեսնում էի Հաննային այրվող եկեղեցու մոտ՝ խիստ 
դեմքով, սև համազգեստով և ձեռքին մտրակ։ Այդ մտրակով 
նա օղակներ է գծում ձյան վրա և խփում ճտքավոր կոշիկի 
ետքին։ Տեսնում էի, թե ինչպես են ընթերցում նրա համար։ 
Նա ուշադիր լսումէ, հարցեր չի տալիս, դիտողություններ չի 
անում։ Երբ ընթերցումն ավարտում է, տեղեկացնում է ըն֊ 
1<>երցոդուհուն, որ վաղը նրան տրանսպորտով ուղարկելու են 
Օսվենցիմ։ Ընթերցողուհին՝ նիհարիկ, սև խուզած մազերով 
և կարճատես աչքերով, սկսում է լաց լինել։ Հաննան ձեռքով 
խփում է պատին, գծավոր հագուստով երկու բանտարկյալ 
կին ներս են մտնում և ընթերցողուհուն դուրս են տանում 
սենյակից։ Ես տեսնում էի Հաննային ճամբարի տարածքում
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քայլելիս, բանտարկյալների բարաքներ մտնելիս և շինարա
րական աշխատանքները հսկելիս։ Նա ամեն ինչ անում է 
նույն կոպիտ դեմքով, սառը աչքերով և սեղմված շուրթերով, 
իսկ բանտարկյալները նրա հայացքից կծկվում են, կռանում, 
սեղմվում են պատին, կարծես ուզում են անհետանալ այդ 
պատի մեջ։ Երբեմն ես տեսնում եմ շատ բանտարկյալների, 
որոնք վազվզում են այս ու այն կողմ, շարք են կազմում կամ 
քայլում են, իսկ Հաննան կանզնած է այնտեղ, հրամաններ 
է արձակում (այդ գոռացող դեմքը նման է տգեղ ծամածռու
թյան), երբեմն էլ գործի է դնում մտրակը։ Ես տեսնում եմ 
եկեղեցու զանգակատունը առաստաղին խփվելիս, ինչպես 
են կայծեր թռչում, և լսում եմ կանանց հուսահատ ձայները։ 
Տեսնում եմ հաջորդ առավոտյան իսպառ այրված եկեղեցին։

Այդ ամենից բացի, ես տեսիլքներ էլ էի ունենամ։ Հան
նան խոհանոցում գուլպաներն է հագնում, լոգարանի առաջ 
բաղնիքի սրբիչն է պահել, ծածանվող շրջազգեստով գնում 
է հեծանիվով, կանգնած է հորս աշխատասենյակում կամ 
պարում է հայելու առաջ, լողավազանում վերևից ներքև ինձ 
է նայում, Հաննան, որ ուշադիր ինձ է լսում կամ խոսում է 
ինձ հետ, ուրախ ինձ է նայում կամ սիրով է զբաղվում ինձ 
հետ։ Ամենավատն այն էր, որ այդ պատկերները երբեմն 
իրար էին խառնվում։ Ահա Հաննան, որ սառն աչքերով և 
սեղմված շուրթերով ինձ հետ սիրով է զբաղվում, ես ընթեր
ցում եմ նրա համար, հետո նա ձեռքով պատին է խփում, 
նա խոսում է ինձ հետ, և հանկարծ նրա դեմքը ծամածռվում 
է։ Ամենամղձավանջայինը այն երազներն էին, երբ իմ մեջ 
կիրք էր առաջացնում խիստ, տիրական, դաժան Հաննան, 
և ես արթնանում էի տենչանքով, ամոթով, բարկությամբ և 
վախեցած, թե ով եմ ես իրականում։

Ես գիտեի, որ այդ երևակայական պատկերները խղճուկ 
պատճեններ էին։ Դրանք չէին համապատասխանում այն 
Հաննային, որին ես սիրել եմ։ Այնուամենայնիվ, դրանք մեծ 
ուժ ունեին։ Նրանք տարրալուծում էին Հաննայի նախկին
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կերպարը և կապվում էին այն պատկերների հետ, որոնք 
համակենտրոնացման ճամբարի նկարներից էի մտապահել։

երր այսօր այն տարիների մասին եմ մտածում, հայտ
նաբերում եմ, որ մենք շատ քիչ տեղեկություն ունենք այն 
մասին, թե ինչպես էին մարդիկ ապրում ճամբարներում, և 
ինչպես էին նրանց ոչնչացնում։ Մենք Օսվենցիմի մասին 
(րսղափար ենքկազմումնրա դարպասի արձանագրությունից, 
բազմահարկ փայտե թախտերից, մազերի, ակնոցների և 
նամպրուկների դեզերից, Բիրկենաուի մասին աշտարակով 
մուտքի շենքից, երկփեղկ դռներից և գնացքների համար 
նախատեսված անցումից, իսկ Բերզեն֊Բելզենը հայտնի 
I, դիակների սարերով, որ զտել էին դաշնակից պետու
թյուններն ազատագրելիս և լուսանկարել էին։ Մենք գի
տեինք բանտարկյալների մի քանի պատմություններ, բայց 
ւյրւսնց մեծ մասը լույս էին տեսել պատերազմի ավարտից 
անմիջապես հետո և միայն 80-ական թվականներին վե
րահրատարակվեցին, իսկ մինչ այդ չէին մտնում հրա֊ 
տւսրակչությունների ծրագրերի մեջ։ Այսօր բազմաթիվ 
<|թքեր և կինոնկարներ կան, ճամբարի կյանքը դարձել է 
մի մասը այն պատկերացումների, որոնցով մենք լրացնում 
ենք մեր իրական աշխարհը։ Երևակայությունն ազատ է և 
անսահման, իսկ այն պահից, երբ սկսեցին ցուցադրել «Հո֊ 
րւքոստ» սերիալը, ապա «Սոֆիի ընտրությունը» և, հատկա
պես, «Շինդլերի ցուցակը» ֆիլմերը, այն նաև այդ աշխարհի 
մասն է կազմում, դարձնում ոչ միայն ընկալելի, այլև լրաց
նում, զարդարում է։ Այն ժամանակ երևակայությունը լուռ 
1,ր, կարծես թե այն ցնցումը, որն առաջացել էր ճամբարի 
աշխարհի պատճառով, անհամատեղելի էր նոր պատկե
րացումներ ստեղծելու համար։ Այն մի քանի պատկերները, 
որոնց համար երևակայությունը պարտական էր դաշնակից
ների լուսանկարներին և բանտարկյալների պատմություննե
րին, նա այնքան երկար էր զննում, մինչև դրանք քարանում 
հ ւցատճեններ էին դառնում։
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Ես վճռեցի մեկնել քաղաքից։ Եթե անմիջապես կարողա
նայի Օսվենցիմ մեկնել, այղպես էլ կանեի։ Բայց անցագիր 
ստանալը շաբաթներ էր տևում։ Այդ պատճառով ես մեկնեցի 
էլզաս՝ Շտրատհոֆ։ Դա ամենամոտ համակենտրոնացման 
ճամբարն էր։ Ես դեռ երբեք նման բան չէի տեսել։ Ուզում էի 
իրականության միջոցով վանել պատճենները։

Ես պատահական մեքենաներով էի գնում և հիշում եմ 
բեռնատարի մի վարորդի, ով մի շիշ գարեջուրը մյուսի հե
տևից դատարկում էր, և «Սերսեդեսի» մի վարորդի, ով սպի
տակ ձեռնոցներով էր վարում մեքենան։ Ստրասբուրգից 
հետո բախտս բերեց, ավտոմեքենան մեկնում էր Շիրմեք՝ 
Շտրուտհոֆից ոչ հեռու մի փոքրիկ քաղաք։

Երբ վարորդին ասացի, թե ստույգ ուր էի ուզում գնալ, 
նա լռեց։ Նայեցի նրան, բայց դեմքից չկարողացա կռահել, 
թե ինչու աշխույժ զրույցի կեսին հանկարծ համրացավ։ Նա 
միջին տարիքի, նիհար դեմքով տղամարդ էր, աջ քունքին 
մուգ կարմիր խալ կամ այրվածքի հետք կար, մազերը սև 
էին, կոկիկ սանրած։ Նա ուշադիր նայում էր ճանապարհին։

Սեր առջև տարածվում էր Վոժեզի լեռնաշղթան՝ իր 
բլուրներով։ Սենք գնում էինք խաղողի այգիների միջով 
դեպի լայն բացվող, թեթևակի բարձրացող հովիտ։ Ձախ և 
աջ կողմերում՝ բլուրների վրա, խառը անտառ էր, երբեմն 
երևում էին քարհանք, աղյուսե պատերով գործարան՝ ծալ
քավոր տանիքով, մի հին առողջարան, մեծ առանձնատուն՝
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բազմաթիվ փոքրիկ աշտարակներով, շրջապատված բարձր 
ծառերով։ երբեմն աջից երևում էր երկաթուղին։

Հետո վարորդը նորից խոսեց։ Հարցրեց, թե ինչու եմ 
(խում Շտրուտհոֆ, ես նրան պատմեցի դատավարության և 
դրա վերաբերյալ իմ իմացության պակասի մասին։

—  Ա՜խ, Դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչու էին մարդիկ 
նման սոսկալի բաներ անում։

Նրա ձայնում մի փոքր հեգնանք կար։ Բայց դա, թերևս, 
րնդամենը ձայնի և լեզվի բարբառային նրբերանգ էր։ Մինչ ես 
կպատասխանեի, նա շարունակեց խոսքը.

—  Ւ՝նչ եք ուզում իրականում հասկանալ։ Դուք ընդունում եք, 
երբ սպանում են կրքից, սիրուց կամ ատելությունից դրդված 
կամ թե պատվի ու վրեժի համար։

Ես գլխով արեցի։
—  Դուք ընդունում եք, երբ սպանում են հարստության 

կամ իշխանության համար, երբ սպանում են պատերազմում 
կամ հեղափոխության ժամանակ։

Ես նորից գլխով արեցի.
—  Բայց...
—  Բայց նրանք, ովքեր սպանվել են ճամբարներում, 

սպանողների հանդեպ ոչ մի մեղք չեն գործել։ Դա էիք ուզում 
ասել։ Ուզում էիք ասել, որ ատելության որևէ պատճառ չկար, 
և պատերազմ չէր։

Ես այլևս չէի ուզում գլխով անել։ Այն ամենը, ինչ նա 
ասում էր, ճիշտ էր, բայց ինձ դուր չէր գալիս, թե ինչպես էր 
նա այդ ամենն ասում։

—  Դուք իրավացի եք, պատերազմ չէր, և ատելության 
պատճառ չկար։ Դահիճը նույնպես չի ատում դատապար
տյալին, բայց, այնուամենայնիվ, մահապատժի է ենթար
կում։ Որովհետև նրան հրամայել են։ Կարծում եք, որ նա այդ 
անում է, որովհետև հրամայել են։ Դուք մտածում եք, որ ես 
հիմա խոսում եմ հրամանի ու հնազանդության և այն մասին, 
որ ճամբարներում զինվորներին հրամաններ էին տրվում,
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իսկ նրանք ստիպված հնազանդվում էին։—  Նա քամահրա
կան ծիծաղեց։—  Ոչ, ես չեմ խոսում հրամանի և հնազանդու
թյան մասին։ Դահիճը չի հետևում հրամաններին։ Նա կա
տարում է իր աշխատանքը մահապատժի ենթարկվողների 
հանդեպ առանց ատելության, առանց վրեժի զգացումի, չի 
սպանում նրանց, որովհետև իր ճանապարհին են կանգնել 
կամ Ապառնում են իրեն։ Դահիճը նրանց հանդեպ բոլորո
վին անտարբեր է։ Այնքան անտարբեր է, որ նրա համար 
միևնույնն է՝ կսպանի Նրանց, թե ոչ։

Նա նայեց ինձ.
—  Ոչ մի «բայց», դե այսքանից հետո ասեք, որ մարդը 

մարդու հանդեպ անտարբեր լինելու իրավունք չունի։ 
Սի թե դա ձեզ չեն սովորեցրել։ Ձեր մեջ չեն ներարկել 
կարեկցություն այն ամենի նկատմամբ, ինչ մարդկային 
դեմք է կրում, մարդկային արժանապատվություն, պատկա
ռանք կյանքի հանդեպ։

Ես վրդովված էի և միաժամանակ անօզնական։ Ես բառ, 
նախադասություն էի փնտրում, որ ժխտեի այն, ինչ նա 
ասում էր, և ստիպեի նրան պապանձվել։

—  Սի անգամ ես,—  շարունակեց նա,— Ռուսաստանում 
հրեաների գնդակահարություն պատկերող մի լուսանկար 
եմ տեսել։ Հրեաները մերկ էին, նրանց շարքով կանգնեցրել 
էին փոսի եզրին, իսկ հետևում կանգնած էին զինվորները 
և կրակում էին հրեաների ծոծրակին։ Դա տեղի էր ունենում 
քարհանքում, իսկ վերևում՝ պատի քիվին, նստած էր մի սպա, 
որը ոտքերն էր ճոճում և ծխախոտ էր ծխում։ Նա նայում էր 
մի փոքր ձանձրացած։ Թերևս այս ամենը նրա կարծիքով 
բավական ձգձգվում էր։ Բայց նրա դեմքին գոհունակ, նույ
նիսկ բավարարված արտահայտություն կար. միգուցե նրա 
համար, որ աշխատանքը ավարտին էր մոտենում, և շուտով 
աշխատանքից ազատ երեկոն էր սկսվում։ Նա հրեաներին 
չէր ատում։ Նա չէր...

—  Այդ Դուք էիք։ Դուք էիք նստել պատի քիվին և...
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Նա կտրուկ արգելակեց մեքենան։ Լրիվսփրթնեւ Հ\Լ ։ 
քունքի խալը փայլում էր.

—  Դուրս։
Ես իջա մեքենայից։ Նա այնպես պոկվեց տեղից, որ ես 

ստիպված էի մի կողմ ցատկել։ Նույնիսկ հաջորդ ոլորանից 
լսվում էր նրա մեքենայի մռնչոցը։ Հետո լռություն տիրեց։

Ես գնում էի լեռն ի վեր ճանապարհով։ Ո՛չ մի մեքենա 
չանցավ իմ կողքով, ոչ մի մեքենա դիմացից չեկավ։ Ես 
լսում էի թռչունների ձայնը, ծառերի սաղարթների մեջ քա
մու շրշյունը, երբեմն առվի խշշոցը։ Թեթևացած շունչ քա
շեցի։ Քառորդ ժամ անց ես հասա համակենտրոնացման 
ճամբար։
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Վերջերս մի անգամ էլ այնտեղ գնացի։ Ձմեռ էր, պարզ, 
ցուրտ օր։ Շիրմեքից հետո անտառը ձյունապատ էր, ծառերը 
պատված էին սպիտակ փոշով, հողը նույնպես սպիտակով 
էր ծածկված։ Համակենտրոնացման ճամբարի տարածքը 
լայն դաշտ էր, որ տարածվում էր լեռնային դարավանդի 
վրա, և որտեղից լավ տեսանելի էր Վոժեզի լեռնաշղթան, 
ճերմակ արևը պայծառ շողում էր։ Երկու և երեքհարկանի 
պահակային աշտարակների և միհարկանի բարաքների 
գորշակապույտ ներկած փայտին հաճելիորեն հակադրվում 
էր ճերմակ ձյունը։ Բնականաբար, դեռ տեղում էին մետա
ղալարից հյուսված դարպասը, «Համակենտրոնացման 
ճամբար Շտրուտհոֆ֊Նացվայլեր» ցուցանակը և ճամբա֊ 
րի շուրջբոլորը ձգվող կրկնակի փշալարե ցանկապատը։ 
Բայց կանգուն մնացած բարաքների միջև գետինը, որտեղ 
սկզբում ուրիշ բարաքներ էին՝ իրար կիպ կառուցված, ճամ 
բարի փայլփլող ձյան ծածկույթի տակ այլևս ճանաչելի չէր։ 
Այն կարող էր սահալանջ լինել երեխաների համար, ովքեր 
ձմեռային արձակուրդներն են անցկացնում հարմարավետ 
և հաճելի վանդակապատ պատուհաններով բարաքներում, 
և որոնց հիմա ներս կկանչեն՝ խմորեղեն ուտելու և տաք 
շոկոլադ խմելու։

ճամբարը փակ էր։ Ես, ոտքերս դոփդոփելով, ձյան մի 
ջով այս ու այն կողմ էի գնում, և ոտքերս թրջվեցին։ Դրսից
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ամբողջ տարածքը լավ երևում էր, և ես հիշեցի, թե իմ առա
ջին այցելության ժամանակ ինչպես էի իջել աստիճաննե
րով, որոնք դեպի քանդված թարաքներն էին տանում։ Ես 
հիշեցի նաև ողջակիզման վառարանները, որոնք այն ժա
մանակ ցուցադրվում էին մի բարաքում, ինչպես նաև այն, 
որ մի ուրիշ թարաք որպես խցերի շենք էր ծառայել։ Հիշե
ցի այն ժամանակվա իմ ապարդյուն փորձերը՝ պատկերաց
նելու լեփ՜լեցուն ճամբարը, բանտարկյալներին, պահակ
ներին և այն, թե ինչպես էին մարդիկ այդտեդ տանջվում։ 
Լ ա իսկապես փորձում էի դա անել, փակում էի աչքերս և 
մտովի դասավորում էի բարաքների շարքերը մեկը մյուսի 
հետևից։ Ես չափեցի մի բարաք, հաշվարկեցի ճամբարի 
մասին պատկերազարդ զրքույկից նրա զբաղեցրած տա
րածքը և պատկերացրի փակուղին։ Ասել էի, որ բարաք֊ 
ների միջև եդած աստիճանները միաժամանակ ծառա
յել էին որպես հրամանները հայտարարելու հրապարակ, 
հ պատկերացրի, որ այդ ժամանակ ճամբարը ներքևից 
վերև լիքն էր լինում բանտարկյալների շարքերով։ Բայց 
այս ամենը ւսպարդյուն էր. ես խղճացի ինքս ինձ։ Հետ֊ 
ւբսրձին զառիվայրի մոտ՝ ներքևում, ես զտա փոքրիկ ռես
տորանի դիմաց զտնվող մի հետ ընկած տուն, որը որպես 
ցւսզախցիկ էր ծառայել։ Այն սպիտակ էր ներկված, ուներ 
ավազաքարերով շրջանակված դեղին դռներ և պատու
հաններ, կարող էր հարդանոց կամ մարագ լինել, ինչպես 
նաև ծառաների բնակելի շենք։ Այս շենքն էլ փակ էր, և 
ես չհիշեցի, որ այն ժամանակ եղել էի ներսում։ ես ներ֊ 
բև չէի իջել։ Միառժամանակ նստեցի մեքենայում՝ առանց 
անջատելու շարժիչը, և նայեցի։ Հետո շարժվեցի։

Սկզբում ես վախենում էի, որ տունդարձի ճանապար
հին էլզասի գյուղերի միջով անցնելիս կմոլորվեմ, և ճաշելու 
համար ռեստորան չէի փնտրում։ Բայց այդ անվճռականու
թյունը այնքան վախի զգացումից չէր, որքան շփոթությունից,
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որ համակում է մարդուն համակենտրոնացման ճամբար այ 
ցելելուց հետո։ Հասկանալով դա՝ թոթվեցի ուսերս և Վոժեգի 
լեռնաշդթայի զառիվայրի մի գյուղում գտա «>ձս բօէւէ ցՁրշօո» 
ռեստորանը։ Իմ սեղանի մոտից ես տեսնում էի դաշտավայրը։ 
Հաննան ինձ այն ժամանակ «փոքրիկ տղա» էր անվանում։

Իմ առաջին այցելության ժամանակ համակենտրոնաց
ման ճամբարի տարածքում այնքան թափառեցի, մինչև այն 
փակեցին։ Դրանից հետո նստեցի ճամբարի վերևում կանգ 
նեցված հուշարձանի տակ և այնտեղից ներքև նայեցի։ ես 
ներքին մեծ դատարկություն էի զգում, կարծես իմ հարցերի 
պատասխանը փնտրում էի ոչ թե ճամբարում, այլ հենց 
իմ ներսում, և վերջնականապես համոզվեցի, որ այնտեղ 
դատարկություն է։

Հետո մթնեց։ ես ստիպված էի մեկ ժամ սպասել, մինչև 
մի փոքրիկ բեռնատար մեքենայի բաց թափքում նստած՝ մո 
տակա գյոսլ հասա։ Հետո հրաժարվեցի նույն օրը պատա
հական մեքենայով հետ դառնալու մտքից։ Ես գյուղի հյու 
րանոցում մի էժան սենյակ վարձեցի, որտեղ էլ ճաշին կերա 
տապակած կարտոֆիլով և սիսեռով տավարի միս։

Հարևան սեղանի մոտ չորս տղամարդ աղմկելով թուղթ 
էին խաղում։ Դուռը բացվեց, և մի կարճահասակ ծեր տղա 
մարդ առանց ողջունելու մտավ ներս։ Նրա հագին կարճ 
տաբատ էր, մի ոտքն էլ փայտից էր։ Վաճառասեղանի մոտ 
նա գարեջուր պահանջեց, հետո հարևան սեղանին դարձրեց 
իր թիկունքը և չափազանց մեծ ճաղատ գլուխը։ Թղթախւտ 
ղով զբաղվողները ցած դրեցին թղթերը, ձեռքերը մեկնեցին 
դեպի մոխրամանը, վերցրին ծխախոտի մնացորդները և 
նետեցին նրա վրա։ Վաճառասեղանի մոտ կանգնած տղա 
մարդը ձեռքերը թափահարում էր իր ծոծրակի շուրջը, կար 
ծես ուզում էր ճանճերից պաշտպանվել։ Մատուցողը նրա 
առաջ դրեց գարեջուրը։ Ոչ ոք ոչինչ չէր խոսում։

Ես չդիմացա, վեր թռա և մոտեցա հարևան սեղանին.
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—  Անմիջապես Վէւրջ տվեք։
Զայրույթից դողում էի։ Այդ պահին տղամարդը կարճ 

ոստյուններով մոտեցավ նրանց, կանգնեց առողջ ոտքին, 
հետո փայտե ոտքն առավ երկու ձեռքերի մեջ ու շրխկոցով 
այնպես խփեց սեղանին, որ բաժակներն ու մոխրամանները 
պար բռնեցին, ապա նստեց ազատ աթոռին։ Այդ ընթացքում 
նա անատամ բերանով ծվծվոցով ծիծաղում էր, մյուսները 
ծիծաղում էին նրա հետ գարեջրի ազդեցության տակ։

—  Վերջ տվեք,—  ծիծաղում էին նրանք և ցույց էին տա
փս ինձ,—  վերջ տվեք։

Գիշերը ուժեղ քամի բարձրացավ։ Ես չէի մրսում, իսկ 
քամու ոռնոցը, պատուհանի տակ ծառի ճռնչյունը և լու
սամուտափեղկի՝ ժամանակ առ ժամանակ շրխկոցն այն
քան աղմկոտ չէին, որ այղ պատճառով չկարողանայի քնել։ 
Բայց ներսումս ինչ֊որ անհանգստություն առաջացավ, ես 
սկսեցի ողջ մարմնով դողալ։ Ինձ պարուրեց վախը, բայց ոչ 
այն պատճառով, որ ինչ–որ սարսափելի բանի էի սպասում, 
ուղղակի այդպիսին էր իմ ֆիզիկական ու հոգեկան վիճակվ
ես պառկած էի այնտեղ, լսում էի քամու ձայնը, թեթևություն 
էի զգում, երբ այն թուլանում և անաղմուկ էր դառնում, վա
խենում էի նրա նորացող պոռթկումից և չէի պատկերաց
նում, թե հաջորդ առավոտյան ինչպես էի վեր կենալու, հետ 
գնալու պատահական մեքենայով, շարունակելու սովորել և 
մի օր մասնագիտություն, կին, երեխաներ ունենալու։

Ես պատրաստ էի Հաննայի հանցանքը հասկանալու և 
միաժամանակ դատապարտելու։ Բայց այն չափազանց 
սարսափելի էր։ երբ փորձում էի հասկանալ, զգում էի, որ 
չեմ կարողանա այնպես դատապարտել, ինչպես իրականում 
արժանի էր դատապարտվելու։ Իսկ երբ այնպես էի դատա
պարտում, ինչպես արժանի էր, հասկանալու համար տեղչէր 
լքնում։ Բայց միևնույնն է, ես ուզում էի հասկանալ Հաննա– 
յին. չհասկանալը նշանակում էր նորից դավաճանել նրան։
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Սակայն ինձ մոտ ոչինչ չէր ստացվում։ Երկուսն էլ ուզում էի 
պատկերացնել հասկանալը և դատապարտելը։ Բայց այր 
երկուսը միաժամանակ հնարավոր չէր։

Հաջորդ օրը վերստին հրաշալի ամառային օր էր։ Պա 
տահական մեքենայով գնալը հեշտ էր, և ես մի քանի ժամից 
քաղաք հասա։ Քայլում էի քաղաքում այնպիսի զգացողու 
թյամբ, կարծես երկար ժամանակ էի բացակայել։ Փողոց 
ները, տները և մարդիկ բացարձակապես օտար էին թվում։ 
Բայց համակենտրոնացման ճամբարների օտար աշխարհը 
դրանով ինձ ավելի հարազատ չէր դարձել։ Շտրուտհոֆից 
իմ տպավորությունները միացան Օսվենցիմի, Բիրկենաուի 
և Բերգեն֊Բելզենի այն սակավ պատկերներին, որ ես ար 
դեն ունեի, և քարացան նրանց հետ։
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Ամեն դեպքում ես որոշեցի գնալ նախագահող դատավո
րի մոտ։ Հաննայի մոտ գնալու համարձակություն չունեցա։ 
Բայց ոչինչ չանել նույնպես չէի կարոդ։

Ինչու չկարողացա Հաննայի հետ խոսել։ Նա լքել էր ինձ, 
խաբել, չէր եղել այնպիսին, ինչպիսին ես էի երևակայել 
նրան։ Իսկ ով էի եդել ես նրա համար։ Փոքրիկ ընթերցող, 
փոքրիկ սիրեկան, որին նա օգտագործել էր, և որը հաճույք 
էր պատճսաել։ Աիգուցե նա ինձ էլ գազախցիկ կուղարկեր, 
եթե ցանկանար ազատվել։

Ինչու ես չէի կարողանում ոչինչ չձեռնարկել, ինքս ինձ 
ներշնչել էի, որ պետք է խանգարեմ սխալ դատավճռին։ 
Պետք է հոգ տանեի, որ արդարություն լիներ՝ չնայած Հան– 
Նայի կյանքի ստին, արդարություն, այսպես ասած՝ Հաննայի 
համար և Հաննայի դեմ։ Բայց իրականում ինձ միայն ար
դարությունը չէր հուզում։ Ես չէի կարող Հաննային թողնել 
այնպես, ինչպես նա էր կամ ուզում էր լինել։ Ինձ հուզում էր 
նրա վիճակը, ես պետք է ինչ֊-որ կեըպ ազդեի նրա վրա, եթե 
ոչ ուղղակի, ապա գոնե անուղղակի։

Նախագահող դատավորը ճանաչում էր մեր սեմինա
րի խմբին և սիրով համաձայնեց նիստից հետո ինձ ընդու
նելու և զրուցելու։ Ես թակեցի դուռը, նա ներս հրավիրեց, 
ողջունեց և առաջարկեց նստել գրասեղանի առաջ դրված 
աթոռին։ Նա միայն վերնաշապիկով էր և նստած էր գրա
սեղանի հետևում։ Պատմուճանը գցել էր աթոռի թիկնակին.
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դատավորը երևի հենվել էր թիկնակին, և պատմուճանը ցած 
էր սահել։ Նա թեթևացած տեսք ուներ, ահա տղամարդը, 
որ կատարել էր իր օրվա աշխատանքը և գոհ էր դրանից։ 
Առանց դեմքի շփոթահար արտահայտության, որի հետևոս1 
թաքնվում էր դատաքննության ժամանակ, նա ուներ հաճելի, 
ինտելիգենտ, անմեղ պաշտոնյայի դեմք։ Նա անթռնազթաւ 
կերպով ինձ հարցնում էր այս կամ այն բանի մասին։ Նրան 
հետաքրքրում էր, թե ինչ է մտածում դատավարության մա 
սին մեր սեմինարի խումբը, ինչ է մտադիր անել մեր պրո 
ֆեսորն արձանագրությունները, որ կիսամյակում եմ ես, ին 
չու եմ իրավաբանություն ընտրել և երբ եմ պատրաստվում 
հանձնել պետական քննությունները։ Ես ոչ մի դեպքուԱ 
չպետք է հետաձգեի դրանք։

ես պատասխանեցի բոլոր հարցերին։ Հետո ուշադիր 
լսեցի, թե ինչ էր պատմում իր ուսման և պետական քննու 
թյունների մասին։ Նա ամեն ինչ ճիշտ էր արել։ ճիշտ ժամա 
նակին և պատշաճ հաջողությամբ ավարտել էր պարտադիր 
գործնական դասերը, սեմինարները և հանձնել էր պետական 
քննությունները։ Նա սիրով էր աշխատում որպես իրավա 
բան և դատավոր և եթե նորից ստիպված լիներ ընտրություն 
կատարել, ապա անկասկած Նայն բանը կաներ։

Պատուհանը բաց էր։ Կայանատեղիում դռներ էին փակ 
վում, և շարժիչներ էին միանում։ Ես ականջ էի դնում, մինչև 
այդ ձայները ձուլվում էին փողոցային երթևեկությանը։ Հետո 
դատարկ կայանատեղիից լսվում էին խաղացող երեխաների 
ձայները։ Երբեմն կարելի էր ամբողջական բառեր պարզ ըն 
կալել՝ անուն, նախատինք, կանչ։

Նախագահող դատավորը ոտքի կանգնեց, որպեսզի 
հրաժեշտ տա ինձ։ Նա ասաց՝ կարող եմ նորից գալ, եթե 
ուրիշ հարցեր ունենամ, կամ ուսման վերաբերյալ խորհուրդ 
հարկավոր լինի։ Ցանկություն հայտնեց մեր սեմինարի 
խմբի աշխատանքի արդյունքների մասին տեղեկություններ 
ստանալու։



Ես գնամ էի դատարկ կայանատեղիով։ Մի բարձրահա
սակ տղայի խնդրեցի նկարագրել կայարան տանող ճանա
պարհը։ Իմ համակուրսեցիները նիստից անմիջապես հետո 
մեքենայով հետ էին դարձել, և ես ստիպված էի գնացքով 
փւրաղառնալ։ Դա ապրանքամարդատար գնացք էր, որ 
հատակ աշխատանքային օրվա ավարտին էր աշխատում, 
կանգ էր առնում ամեն կայարանում, մարդիկ բարձրանում 
հ իջնում էին. ես նստած էի պատուհանի մոտ՝ շրջապատ֊ 
փսծ անընդհատ փոփոխվող ուդեկիցներով, զրույցներով, 
հոտերով։ Գնացքն անցնում էր տների, փողոցների, մեքե
նաների, ծառերի կողքով, իսկ հեռվում երևում էին լեռները, 
պսակները և քարհանքերը։ Ես ամեն ինչ տեսնում էի, բայց 
ոչինչ չէի զգում։ Այլևս դառնացած չէի, որ Հաննան ինձ լքել, 
խւսբել և օգտագործել էր։ Նա ինձ այլևս չպետք է հուզեր, 
հետաքրքրեր։ Անզգայացումը, որով հետևել էի դատավա
րության սարսափներին, իշխում էր վերջին շաբաթների իմ 
զգացմունքների և մտքերի վրա։ Չէի ասի, թե ուրախ էի դրա 
համար, բայց զգում էի, որ այդպես ճիշտ էր։ Այն ինձ հնա
րավորություն էր ընձեռում վերադառնալու իմ առօրյա և ապ
րելու այնտեղ։
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17

Հունիսի վերջին դատավճիռը հայտարարվեց։ Հաննան 
ցմահ բանտարկության դատապարտվեց, մյուսները՝ ժամա
նակավոր ազատազրկման։

Դատարանի դահլիճը լեփ՜լեցուն էր, ինչպես դատավարու
թյան սկզբում։ Ներկա էին արդարադատության համակար
գի անձնակազմը, իմ և տեղի համալսարանի ուսանողները, 
դպրոցի մի ողջ դասարան, լրագրողներ, այդ թվում նաև ար
տասահմանից այնպիսի մարդիկ, որոնք միշտ ներկա էին լի
նում դատարանի դահլիճներում։ Աղմուկ էր։ երբ մեղադրյալ
ներին ներս ուղեկցեցին, սկզբում ոչ ոք նրանց վրա ուշադրու
թյուն չդարձրեց։ Բայց հետո այցելուները լռեցին, համրացան։ 
Սկզբում լռեցին առջևում նստածները։ Նրանք հրեցին իրենց 
հարևաններին և շրջվեցին նրանց կողմը, ովքեր իրենց հե
տևում էին նստած։ «Ապա նայեք»,—  փսփսում էին նրանք, 
հետո վերջիններս նույնպես հրում էին իրենց հարևաններին, 
շրջվում իրենց հետևում նստածների կողմը և փսփսում.

—  Ապա նայեք։
Վերջապես դատարանի դահլիճում բոլորովին լռություն 

տիրեց։
Ես չգիտեմ՝ Հաննան պատկերացնում էր, թե ինչպիսի 

տեսք ուներ ինքը։ Աիգուցե նա ուզում էր հենց այդպիսի 
տեսք ունենալ։ Նրա հազին սև կոստյում և սպիտակ բլուզ 
էր, և կոստյումի բացվածքն ու բլուզի հետ հարմարեցված 
փողկապը ստեղծում էին այն պատկերը, կարծես նրա հա–
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<|ին համազգեստ էբ։ Ես երբեք չէի տեսել էսէսական կնոջ 
համազգեստ։ Բայց բոլոր ներկաների նման կարծում էի, որ 
հեր առաջ նստած էր մի կին՝ սև էսէսական համազգես
տով, և որ նա կատարել էր այն ամենը, ինչում իրեն մե֊ 
ւրււդրում էին։

Այցելուները սկսեցին նորից փսփսալ։ Այդ փսփսոցի մեջ 
(րսյրույթ էր զգացվում։ Մարդիկ կարծում էին, թե Հաննան 
ծաղրում է այդ դատավարությունը, այդ դատավճիռը և 
իրենց, որ եկել էին դատավճռի ծանուցումը լսելու։ Նրանք 
ււկսեցին աղմկել, մի քանիսը բղավոցներ տեղացին Հաննա֊ 
|ի հասցեին, ասացին այն, ինչ մտածում էին նրա մասին։ 
Այդ ամենը շարունակվեց, մինչև դատարանը դահլիճ մտավ, 
հ նախագահը Հաննային հառած իր շփոթահար հայացքից 
հետո հայտարարեց դատավճիռը։ Հաննան դատավճիռը 
րւեց կանգնած, ուղիդ կեցվածքով և առանց որևէ շարժման։ 
Դատավճռի հիմնավորումը կարդալիս նա նստեց։ Ես չէի 
կարողանում հայացքս կտրել նրա ծոծրակից։

Դատավճռի ընթերցումը մի քանի ժամ տևեց։ Երբ դա
տավարությունն ավարտվել էր, և մեղադրյալներին դուրս 
էին ուղեկցում, ես սպասում էի, որ Հաննան կշրջվի իմ 
կողմը։ Ես նստած էի իմ մշտական տեղում։ Բայց նա նայում 
I.ր ուղիղ իր առաջ և ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում։ Դա մեծա
միտ, վիրավորված, հուսահատ և անվերջ հոգնած հայացք 
էր։ Հայացք, որ ոչ ոքի և ոչինչ չէր ուզում տեսնել։
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ՍԱՍ ԵՐՐՈՐԴ

1

Դատավարությանը հաջորդած ամառը ես անցկացրի 
համալսարանի գրադարանի ընթերցասրահում։ Դալիս էի, 
երր ընթերցասրահը բացում էին, և գնում էի, երբ փակում 
էին։ Հանգստյան օրերին տանն էի սովորում։ Ես այնպես 
մոլեգին էի սովորում, որ այն զգացմունքները և մտքերը, 
որ դատավարությունն էր անզգայացրել, հենց այդպես 
անզգայացած մնացին։ Ես մարդկանցից խուսափում էի։ 
Տեղափոխվեցի ծնողներիս տանից և սենյակ վարձեցի։ 
Այն քիչ ծանոթներին, որոնք խոսում էին ինձ հետ ընթեր 
ցասրահում կամ պատահական կինոթատրոն այցելելիս, 
ես ինձնից վանում էի։

Ձմեռային կիսամյակում համարյա թե չփոխեցի վարքս։ 
Չնայած դրան՝ ինձ հարցրին, թե ուսանողների խմբի հետ 
ծննդյան տոների արձակուրդներին դահուկ քշելու կգնամ։ 
Զարմացած համաձայնվեցի։

Ես այնքան էլ լավ դահուկորդ չէի։ Բայց դահուկներ շատ 
էի սիրում և արագությամբ չէի զիջում լավ դահուկորդնե 
րին։ Երբեմն ռիսկի էի ենթարկվում վայրէջքներ կատարե 
լիս, որոնց իրականում պատրաստ չէի։ Ես կարող էի կոտրել 
ոտքս կամ ձեռքս, բայց դա գիտակցաբար էի անում։ Մյուս 
ռիսկին, որ ենթարկվում էի, և որն ի վերջո ինձ փորձանքի 
մեջ գցեց, ես ընդհանրապես ուշադրություն չէի դարձնում։
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Ես երբեք չէի մրսում։ Սինչ մյուսները սվիտերով և բաճ
կոններով էին դահուկ քշում, իմ հագին միայն վերնաշապիկ 
1,ր։ Շատերը օրորում էին գլուխները, ծաղրում ինձ դրա հա
մար։ Բայց նրանց մտահոգ զգուշացումները նույնպես լուրջ 
վ;ի ընդունում։ Ես իսկապես չէի մրսում։ Երբ սկսեցի հազալ, 
դա վերագրեցի ավստրիական ծխախոտին։ Երբ սկսեցի 
ջերմել, այդ վիճակն ինձ նույնիսկ դուր եկավ։ Ես թուլություն 
և միաժամանակ անսովոր թեթևություն էի զգում, իսկ զգա
յարաններս հաճելիորեն բթացել էին, ծանծաղ էին ու լեցուն։ 
Ես կարծես ճախրում էի օդում։

Հետո ջերմությունս բարձրացավ, և ինձ հիվանդանոց 
տարան։ Երբ հիվանդանոցից դուրս գրվեցի, անզգայա
ցումն անցել էր։ Բոլոր հարցերը, վախերը, մեղադրանքները 
և ինքնանախատինքները, բոլոր սարսափները և ամեն տե
սակի ցավերը, որ սկսվել էին դատավարության ժամանակ և 
անմիջապես էլ անզգայացել, նորից վերադարձել էին և ինձ 
հանգիստ չէին տալիս։ Չգիտեմ, թե բժիշկներն ինչ ախտո
րոշում են տալիս, երբ որևէ մեկը չի մրսում, չնայած պետք է 
մրսի։ Իմ սեփական ախտորոշումն է, որ անզգայացումն ինձ 
մարմնապես հաղթել էր, և ես չէի կարողացել հաղթահարել 
ու ազատվել նրանից։

Երբ ուսումս ավարտեցի և սկսեցի նախապատրաստա
կան ծառայությունը որպես ռեֆերենտ, սկսվեց ուսանողա
կան շարժման ամառը։ Ես հետաքրքրվում էի պատմությամբ 
և սոցիոլոգիայով և, որպես ռեֆերենտ, բավական ժամանակ 
էի անցկացնում համալսարանում ու ամեն ինչից տեղյակ էի։ 
Տեղյակ էի, բայց ակտիվորեն չէի մասնակցում այդ ամենին, 
բուհի և բարձրագույն դպրոցի բարեփոխումների հանդեպ 
ես նույնքան անտարբեր էի, որքան հարավվիետնամական 
պարտիզանական շարժման և ամերիկացիների հանդեպ։ 
Ինչ վերաբերում էր ուսանողական շարժման երրորդ և իսկա
կան թեմային՝ նացիոնալ-սոցիալիստական անցյալի բացա֊
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հայւոմանը, ապա իմ և մյուս ուսանողների միջև մեծ անջրպետ 
կար, և ես չէի կարող մասնակցել նրանց ագիտացիաներին ու 
ցույցերին։

երբեմն մտածում եմ, որ պատճառը ոչ թե նացիոնալ֊սո 
ցիալիստական անցյալի բացահայտումն էր, այլ սերունդնե 
րի միջև հակամարտության արտահայտությունը, որը կա 
րելի էր համարել ուսանողական շարժման ղրդիչ ուժ։ Ամեն 
սերունդ ճզտում է ազատվել ծնողների ակնկալիքներից, և 
սա հարմար պատճառ էր, քանի որ այդ ծնողները երրորդ 
Ռայխում կամ հետագայում՝ դրա ավարտից հետո, իրենց 
պարտականություններում ձախողվել էին։ ենչ իրավունքով 
պետք է նրանք, որ նացիոնալ֊սոցիալիստական հանցանք 
էին կատարել կամ հարևանցի դիտել էին դա կատարելիս 
կամ 1945 թվականից հետո հանդուրժել էին իրենց մեջ հան 
ցագործներին և նույնիսկ ընդունել նրանց, կարողանային 
իրենց երեխաներին ինչ-որ բան ասել; Բայց մյուս կողմից 
նացիոնալ֊սոցիալիստական անցյալը մեծ խնդիր էը այն 
երեխաների համար, ովքեր իրենց ծնողներին ոչնչով չէին 
կարող կամ չէին ուզում մեղադրել։ Նրանց համար նացիո 
նալ֊սոցիալիստական անցյալի պարզաբանումը ոչ թե սե 
րունդների միջև հակամարտություն էր, այլ իսկական խնդիր։

Ինչ էլ որ ասվեր այդ կոլեկտիվ մեղքի մասին բարոյական 
կամ իրավաբանական տեսանկյունից, իմ ուսանողական 
տարիների սերնդի համար այն կենդանի իրականություն էր։ 
Չէ որ վերաբերում էր ոչ միայն այն դեպքերին, որ կատար 
վել էին երրորդ Ռայխում։ Որ հրեական շիրմաքարերին կեռ 
խաչեր էին լղոզվում, որ այդքան շատ նախկին նացիստներ 
դատարաններում, կառավարությունում և համալսարաննե 
րում մասնագիտական վերելք էին ապրել, որ ԳՖՀ֊-ն Իս 
րայելի պետությունը չէր ճանաչում, որ տարագրությունն ու 
դիմադրության շարժումն ավելի քիչ էին ընդունված, քան 
հարմարվողական կյանքը, այդ ամենը մեզ համակում էր
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ամոթով, նույնիսկ եթե մենք կարող էինք մեղավորներին 
մատնացույց անել։ Մեղավորներին մատնացույց անելը մեզ 
յէր ազատում ամոթից։ Բայց ղրանով գոնե վտքր-ինչ հաղ
թահարում էինք տառապանքը։ Պասիվ տառապանքը փո
խակերպվում էր եռանդի, գործունեության, ագրեսիայի։ Իսկ 
մեղավոր ծնողների հետ վեճերը համակված էին հատուկ 
վճռականությամբ։

ես չէի կարող ոչ ոքի մատնացույց անել, այդ թվում 
նաև իմ ծնողներին, որովհետև նրանց ոչնչում չէի կարող 
նախատել։ Այն եռանդը, որով մի ժամանակ որպես «Հա
մակենտրոնացման ճամբարներ» սեմինարի մասնակից 
դատապարտել էի հորս, անցել էր, նույնիսկ ծիծաղելի դար
ձել։ Բայց այն, ինչ իմ միջավայրի ավագ սերնդի որոշ մար
դիկ էին կատարել, ամեն դեպքում չէր կարող համեմատվել 
նրա հետ, ինչ Հաննան էր արել։ Ահա թե ում պետք է 
իրականում մատնացույց անեի։ Բայց Հաննային մատնա
ցույց անելն ինձ էր վերադառնում։ Ես սիրել էի նրան։ Ոչ 
միայն սիրել էի, այլև ընտրել էի նրան։ Փորձում էի ինքս 
ինձ համոզել, որ Հաննային ընտրելիս ոչինչ չգիտեի նրա 
մասին։ Փորձում էի ինձ համոզել, որ անմեղության այն վի
ճակում եմ, ինչպես իրենց ծնողներին սիրող երեխաները։ 
իսկ ծնողների հանդեպ սերը միակ սերն է, որի համար 
մարդ պատասխանատվություն չի կրում։

իսկ միգուցե անհրաժեշտ է պատասխան տալ նույնիսկ 
այդ սիրո համար։ Այն ժամանակ ես նախանձեցի մյուս ուսա
նողներին, որոնք հեռացան իրենց ծնողներից ու հանցագործ
ների, դիտողների և հարևանցի նայողների, հանդուրժողների 
և ընդունողների ամբողջ սերնղից և դրանով հաղթահարեցին 
եթե ոչ իրենց ամոթը, ապա գոնե ամոթից տառապելը։ Բայց 
որտեղից էր գալիս այն հաղթաթուղթ ինքնաարդարադա
տությունը, որին հաճախ էի նրանց մոտ հանդիպում։ ինչպես 
կարող է մարդ մեղք ու ամոթ զգալ և միաժամանակ ինք֊
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նաարդարտցնորլ հաղթաթուղթ ունենալ։ Աիթե ծնողներից 
հեռանալն ընդամենը ճարտասանություն, աղմուկ, աղաղակ 
էր, որը պետք է լռեցներ այն փաստը, որ ծնողներին սիրելով 
անդառնալիորեն խճճվում ես նրանց մեղքի մեջ։

Այդ բոլոր մտքերը ծագել են հետագայում։ Բայց նույնիսկ 
այդ ժամանակ դրանք չէին մխիթարում ինձ։ Ինչպես կարող 
էր մխիթարություն լինել, որ Հաննայի հանդեպ իմ սիրուց 
տառապելը որոշ ձևով իմ սերնդի ճակատագիրն էր, գեր֊ 
մանական ճակատագիրը, որ ես ավելի դժվարությամբ, քան 
ուրիշները, կարողացա հաղթահարել։ Աիգուցե այն ժամա
նակ ավելի օգտակար կլիներ, եթե ես ինձ իմ սերնգին ավելի 
մոտ զգայի։
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Ես ամուսնացա, երբ ռեֆերենտ էի աշխատում։ Գերա
րագի հետ ծանոթացել էի դահուկային արշավի ժամանակ։ 
Մյուսները արձակուրդներն ավարտվելուց հետո վերադար
ձան, իսկ Գերտրուդը մնաց, մինչև ես հիվանդանոցից դուրս 
գրվեցի, և ինձ տուն տարավ։ Նա նույնպես իրավաբան էր. 
լքենք միասին էինք սովորում, միասին հանձնեցինք պետա
կան քննությունը և միասին դարձանք ռեֆերենտ։ Ամուսնա
ցանք, երբ Գերտրուդը երեխայի էր սպասում։

Ես նրան Հաննայի մասին ոչինչ չեմ պատմել։ Ատածում 
էի, որ նրան հաճելի չի լինի իմանալ իմ նախկին կապերի 
լքասին։ Գերտրուդը խելացի էր, աշխատասեր և շնորհքով, և 
եթե մենք ապրեինք գյուղում, ագարակ վարեինք, շատ սպա֊ 
սափորներ և սպասուհիներ, երեխաներ, շատ աշխատանք 
ունենայինք և բոլորովին ժամանակ չունենայինք իրար հա
մար, այդ ամենը մեզ կկլաներ և կերջանկացներ։ Բայց մեր 
առօրյան ընդամենը երեքսենյականոց բնակարան էր ար
վարձանային նորակառույց շենքում, մեր դուստր Յուլյան և 
Գերտրուդի ու իմ աշխատանքը որպես ռեֆերենտ։ Ես ոչ մի 
կերպ չէի կարողանում Գերտրուդին չհամեմատել Հաննա
յի հետ և ամեն անգամ, երբ գրկում էի Գերտրուդին, այն 
զգացողությունն ունեի, որ ինչ֊որ թան այն չէ, որ նա սխալ 
հոտ ու համ ունի։ Ես հույս ունեի, որ ժամանակի ընթացքում
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դա կանցնի։ Ես ուզում էի ազատվել Հաննայից։ Բայց այդ 
զգացողությանը երբեք չանցավ։

Երբ Յուլյան հինգ տարեկան էր, մենք բաժանվեցինք։ 
Այլևս չէինք կարող իրար հետ ապրել, մենք հեռացանք 
իրարից առանց դառնության և մնացինք լավ ընկերներ։ 
Ինձ տանջում էր միայն այն միտքը, որ մենք չկարողացանք 
Յուլյային տալ այն ջերմությունը, որի կարիքը նա ուներ։ 
Երբ Գերտրուդը և ես իրար վստահում և աջակցում էինք, 
Յուլյան իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում։ Նա իր տա 
բերքի մեջ էր։ Երբ լարվածություն էր նկատում մեր մի֊ 
ջև, վազում էր մեկ մոր մոտ, մեկ իմ և հավատացնում, որ 
սիրում է մեզ։ Նա եղբայրիկ էր ուզում, երևի շատ քույր ու 
եղբայրներ ունենալով՝ ավելի երջանիկ կլիներ։ Նա երկար 
ժամանակ չէր հասկանում, թե ինչ էր նշանակում ամուսնա
լուծությունը, և ուզում էր, որ իրեն այցելելիս իր մոտ մնամ, 
իսկ երբ նա էր ինձ այցելում, Գերտրուղն իր հետ զար։ Երբ 
ես հրաժեշտ էի տալիս ու գնում, նա պատուհանից նայում 
էր, ես նրա տխուր հայացքի ներքո մեքենա էի նստում, և 
սիրտս կտոր-կտոր էր լինում։ Ես մտածում էի, որ այն, ինչ 
մենք մերժեցինքնրան, ոչ միայն նրա ցանկությունն էր, այլ 
նաև իրավունքը։ Ամուսնալուծվելով մենք խախտել էինք 
նրա իրավունքները, և այն, որ այդ որոշումը միասին էինք 
կայացրել, մեր մեղքը չէր մեղմացնում։

Հետագայում կանանց հետ հարաբերությունները ես փոր
ձել եմ ավելի լավ սկսել և շարունակել։ Ցանկանում էի, որ կինը 
մի փոքր նման լինի Հաննային։ Եվ ես պատմում էի նրանց 
Հաննայի մասին։ Սփւս կանանց ավելի շատ բան եմ պատմել 
իմ մասին, քան Գերտրուղին, որպեսզի նրանց ավելի հեշտ 
լինի ըմբռնել իմ տրամադրությունն ու վարքագիծը։ Բայց դա 
կանանց այդքան էլշատ չէր հետաքրքրում։ ՀիշումեմՀելենին՝ 
ամերիկացի գրականագետին, որը հանգստացնելով անխոս 
մեջքս էր շոյում, երր պատմում էի, և նույն կերպ շարունակում
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Էր շոյել, երբ դադարոււք էի պատմել։ Գեզինան՝ հոգեվերլու֊ 
էաբանը, կարծում՛ էր, որ պետք է կարգի բերեմ մորս հետ 
իմ հարաբերությունները։ Միթե չէր նկատում, որ մայրս իմ 
պատմության մեջ համարյա չէր հանդիպում։ Հիլկեն՝ ատամ
նաբույժը, շարունակ հարցնում էր մինչև մեր ծանոթությունն 
իմ կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, 
բայց անմիջապես էլ մոռանում էր, թե ինչ էի նրան պատմել։ 
Հետո ես նորից հրաժարվեցի պատմելուց։ Որովհետև եթե 
ճշմարտությունը, որի մասին մարդ խոսում է, այն է, ինչ նա 
անում է, ապա կարող է խոսելուց հրաժարվել։
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Երբ ես իմ երկրորդ պետական քննությունն էի հանձ 
նում, մահացավ այն պրոֆեսորը, որը վարում էր «Հա 
մակենտրոնացման ճամբարներ» սեմինարը։ Գերտրուդը 
նրա մահվան ծանուցումը պատահաբար տեսել էր թեր 
թում։ Հուղարկավորությունը տեղի էր ունենալու Բերգի 
գերեզմանոցում։ Գերտրուդը հարցրեց, թե արդյոք չէի 
ցանկանա գնալ։

ես չէի ուզում։ Հուղարկավորությունը նշանակված էր 
հինգշաբթի կեսօրից հետո, իսկ հինգշաբթի և ուրբաթ օրե
րին՝ կեսօրից առաջ, ես պետք է քննական գրավորներ գրեի։ 
Հետո էլ պրոֆեսորն ու ես առանձնապես մտերիմ չենք եղել։ 
եվ, բացի դրանից, ես թաղումներ չէի սիրում։ Եվ չէի ուզում, 
որ ինձ ինչ֊որ բան հիշեցներ դատավարության մասին։

Բայց արդեն շատ ուշ էր։ Հիշողությունն արթնացել էր. երբ 
հինգշաբթի օրը քննական գրավորից հետո տուն եկա, ինձ 
թվաց, թե անցյալի հետ պայմանավորվածություն ունեի, որն 
իրավունք չունեի բաց թողնելու։

ես մեկնեցի տրամվայով, ինչը սովորաբար չէի անում։ Դա 
արդեն հանդիպում էր անցյալի հետ, նման էր վերադարձի 
դեպի մի վայր, որը ծանոթ էր, բայց փոխել էր իր դեմքը։ երբ 
Հաննան տրամվայի տոմսավաճառ էր աշխատում, տրամ
վայը բաղկացած էր երկու կամ երեք վագոնից, առջևում և 
հետևում պլատֆորմով, ոտնակներ պլատֆորմի մոտ, որտեղ 
դեռ կարոդ էիր ցատկել, երբ տրամվայն արդեն շարժվել
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կւ, տրամվայի միջով անցնում էր մի լար, որով տոմսավա
ճառը շարժվելու ազդանշան էր տալիս։ Ամռանը տրամվայի 
վագոնները բաց պլատֆորմով էին։ Տոմսավաճառը վաճա
ռում, դակում և ստուգում էր ուղետոմսերը, հայտարարում 
էր կանգառները, մեկնումների ազդանշան էր տալիս, աչքը 
երեխաների վրա էր պահում, որոնք խռնվում էին պլատֆոր
մում, նախատում էր ուղևորներին, որոնք վերև ու ներքև էին 
ցատկում, և արգելում էր մուտքը, երբ վագոնը լիքն էր։ Կային 
ուրախ, կատակասեր, լուրջ, մռայլ և կոպիտ տոմսավաճառ
ներ, և հաճախ հենց նրանց խառնվածքից կամ տրամադրու
թյունից էր կախված լինում վագոնում տիրոդ մթնոլորտը։ 
Ինչ հիմարություն էր, որ ես Շվեցինգենի ճանապարհին 
Հաննային անակնկալ անելու այն անհաջող փորձից հետո 
այլևս համարձակություն չունեցա նայելու, թե ինչպես էր նա 
կատարում իր աշխատանքը որպես տոմսավաճառ։

Ես բարձրացա առանց տոմսավաճառի տրամվայ և մեկ
նեցի Բերգի գերեզմանոց։ Ցուրտ աշնանային օր էր՝ անամպ, 
մառախլապատ երկնքով և դեդին արևով, որն այլևս չէր ջեր
մացնում, և որին կարոդ էիր նայել առանց աչքերդ ցավելու։ 
Ես ստիպված էի որոշ ժամանակ փնտրել, մինչև գտա այն 
գերեզմանը, որտեղ տեդի էր ունենում թաղման արարողու
թյունը։ Քայլում էի բարձր, տերևազուրկ ծառերի տակով, 
հին շիրմաքարերի արանքով։ Երբեմն հանդիպում էի գերեզ
մանոցի պարտիզպանի կամ ծեր կնոջ, որի ձեռքին ցնցուղ 
էր և այգու մկրատ։ Ամենուրեք լռություն էր, այդ պատճառով 
հեռվից լսվեց եկեղեցական երգը, որ երգում էին պրոֆեսո
րի գերեզմանին։

Ես կանգնեցի մի կողմում և սկսեցի զննել թաղման կաք֊ 
րիկ թափորին։ Նրանցից ոմանք ակներևաբար միայնակ ու 
այլախոհ էին։ Պրոֆեսորի կյանքի և գործունեության մա
սին ճառերում ասվում էր, որ նա մերժել է հասարակության 
պարտադրանքները, բայց չի խզել կապը նրա հետ, ինքնու
րույն է մնացել և միայնակ է դարձել։
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ես ճանաչեցի «Համակենտրոնացման ճամբարներ» սե 
մինարի մի նախկին մասնակցի, նա ինձնից առաջ էր հանձ 
նել պետական քննությանը, սկզբում աշխատել էր որպես 
փաստաբան, ապա դարձել էր գարեջրատան տեր։ Նրա 
հագին երկար կարմիր վերարկու էր։ Նա դիմեց ինձ, երբ 
հուդարկավորությունն ավարտվել էր, և ես դեպի գերեզմանոցի 
մուտք էի վերադառնում։

—  Մենք միասին էինք սեմինարում, ինձ չես հիշում։
—  Հիշում եմ։
Մենք իրար ձեռք սեղմեցինք։
—  Ես միշտ չորեքշաբթի օրերին էի դատավարությանը 

մասնակցում և երբեմն քեզ իմ մեքենայով տանում էի։—  Նա 
ծիծաղեց։—  Դու ամեն օր այնտեղ էիր, ամեն օր և ամեն շա 
բաթ։ Հիմա կասես, թե ինչու։

Նա նայեց ինձ բարեսիրտ, անհամբեր, և ես հիշեցի, որ 
այդ հայացքը նկատել էի արդեն սեմինարի ժամանակ։

—  Ինձ շատ էր հետաքրքրում այդ դատավարությունը։
—  Ք եզ  շատ էր հետաքրքրում դատավարությունը։—  

Նա նորից ծիծաղեց։—  Դատավարությունը, թե այն մե
ղադրյալը, որին միշտ սևեռուն հայացքով նայում էիր։ 
Այն մեկը, որը բավական լավ տեսք ուներ։ Մենք բոլորս 
մտածում էինք, թե ինչ֊որ բան կար քո և նրա միջև, բայց 
ոչ ոք չհամարձակվեց հարցնել այդ մասին։ Մենք այն 
ժամանակ սարսափելի զգայուն ու նրբանկատ էինք։ Իսկ 
հիշում ես...

Նա հիշեց սեմինարի մի ուրիշ մասնակցի, որ կակազումէր 
ու չափազանց շատախոս էր և անընդհատ դատարկաբանում 
էր։ Մենք ցույց էինք տալիս, թե իբր շատ ուշադիր լսում էինք 
և հիացած էինք նրա ճարտասանությամբ։ Հետո անցավ սե
մինարի մյուս մասնակիցներին, պատմեց, թե ինչպիսին էին 
նրանք այն ժամանակ և ինչ են անում այսօր։ Նա պատմում 
էր ու պատմում։ Բայց գիտեի, որ վերջում մեկ անգամ էլ 
կհարցնի.

15 6



—  Իսկ հիմա կասես, թե ինչ կար քո և այն մեղադրյալի 
միջև։

Եվ ես չգիտեի, թե ինչ պատասխանեի՝ ժխտեի, խոստո֊ 
վանեի, խուսափեի։

Երբ մենք գերեզմանոցի մատքի մոտ էինք, նա տվեց 
այդ հարցը։ Հենց այդ պահին կանգառից շարժվեց տրամ
վայը, ես բղավեցի՝ առայժմ, ա վազեցի այնպես, կարծես 
պատրաստվում եմ ցատկել ոտնակին, վազեցի տրամվայի 
կողքով ու ձեռքի ափով խփեցի դռանը, և հրաշք պատահեց, 
որի հույսը բոլորովին չունեի։ Տրամվայը կանգնեց, դռները 
բացվեցին, և ես բարձրացա։
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Ստաժավորում անցնելուց հետո պետք է վճռեի, թե ին) 
մասնագիտություն էի ընտրում։ Որոշ ժամանակ դադար 
տվեցի. Գերտրուդը անմիջապես սկսեց որպես դատավոր 
աշխատել, նա շատ զբադված էր, և մենք ուրախ էինք, որ 
ես կարող էի տանը մնալ և Յուլյայի մասին հոգ տանել։ Երբ 
Գերտրուդը սկզբնական դժվարությունները հաղթահարեց, 
ու Յուլյան սկսեց մանկապարտեզ հաճախել, արդեն պետք 
էր որոշում կայացնել։

Ես դժվարանում էի։ Ինձ չէի պատկերացնում այն դե 
րերից և ոչ մեկում, որոնք կատարել էին իրավաբանները 
Հաննայի դեմ դատավարության ժամանակ։ Մեղադրելն 
ինձ նույնքան ծիծաղելի, պարզունակ էր թվում, որքան 
պաշտպանելը, իսկ դատելն այդ պարզունակ բաների մեջ 
ընդհանրապես ամենածիծաղելին էր։ Ես չէի պատկերաց 
նում ինձ նաև որպես վարչական պւսշտոնյա. ես որպես 
ռեֆերենտ աշխատել էի մարզային խորհրդում, և իմ կար
ծիքով այնտեղի սենյակները, միջանցքները, հոտերը և ծա
ռայողները գորշ, սառն ու ձանձրալի էին։

Առանձնապես շատ ուրիշ իրավաբանական մասնագի 
տություններ չէին մնում, և ես չգիտեմ, թե ինչ կանեի, եթե 
իրավագիտության պւստմության մի ծանոթ պրոֆեսոր ինձ 
չառաջարկեր իր մոտ աշխատել։ Գերտրուդն ասաց, որ 
դա փախուստ էր, փախուստ կյանքի մարտահրավերնե
րից և պատասխանատվությունից, և նա իրավացի էր։ Դա
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իսկապես փախուստ էր, և ես դրանից թեթևություն էի զգում։ 
ես ինձ և Գերւորուդին համոզում էի, որ դա ժամանակավոր 
բնույթ է կրում, ես բավական երիտասարդ էի և մի քանի 
տարի էլ իրավագիտության պատմություն ուսումնասիրելուց 
հետո ցանկացած ծանրակշիռ իրավաբանական մասնագի
տություն կարող էի ընտրել։ Բայց դա ընդմիշտ էր. առա
ծին փախուստին հետևեց երկրորդը, երբ ես համալսարանից 
տեղափոխվեցի գիտահետազոտական ինստիտուտ և այն
տեղ մի անկյուն փնտրեցի ու գտա, որտեղ կարող էի տրվել 
իրավագիտության պատմության իմ հետաքրքրություններին 
և ոչ ոքի կարիքը չունենալ, ոչ ոքի չխանգարել։

Այս փախուստը ինձ հեռացրեց ներկայից և հետ տարավ 
անցյալ, որտեղ սկսեցի զբաղվել որպես իրավագիտության 
պատմաբան, և այդ անցյալը Ներկայից պակաս կենսունակ 
չէր։ Կողքից դիտողին թվում է, թե անցյալը հնարավոր է 
միայն դիտել, ընդ որում՝ ներկայից չկտրվելով։ Բայց պատ
մությամբ զբաղվել նշանակում է կամուրջներ գցել անցյալի 
և ներկայի միջև, երկու ափերը դիտել և երկուսում էլ գոր
ծել։ Իմ հետազոտության բնագավառներից մեկը դարձավ 
իրավագիտությունը երրորդ Ռայխում, և այստեղ հատկա
պես ակնառու էր, թե ինչպես էին անցյալը և ներկան կյանքի 
իրականության մեջ իրար միանում։ Փախուստն այստեղ ոչ 
թե անցյալին դիմելն է, այլ հենց վճռականորեն կենտրոնա
նալը ներկայի և ապագայի վրա, որը կույր է անցյալի ժա
ռանգության հանդեպ և իր կնիքն է դրել մեզ վրա, որի հետ 
մենք ստիպված ենք ապրել։

Ընդ որում՝ ես չեմ ուզում թաքցնել այն բավականությունը, 
որին պարտական եմ անցյալի մեջ խորանալու համար, այն 
անցյալի, որի նշանակությունը ներկայի համար աննշան է։ 
Առաջին անգամ ես դա զգացել եմ, երբ աշխատում էի Լուսա
վորության ժամանակաշրջանի օրենսգրքերի և նախագծերի 
վրա։ Նրանք հենված էին այն հավատի վրա, որ աշխարհում 
լավ կարգ ու կանոն է հաստատված, և որ դրանից ելնելով՝
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կարելի է աշխարհում ավելի լավ կարգ ու կանոն ստեղծել։ 
Ինձ համար մեծ երջանկություն էր տեսնելը, թե ինչպես էին 
այդ հավատից հոդվածներ ստեղծվում որպես կարգ ու կա 
նոնի տոնական պահապաններ և դառնում օրենք, դրանք 
փայլուն և ճշմարիտ օրենքներ էին։ երկար ժամանակ ես 
հավատում էի, որ իրավագիտության պատմության մեջ 
առաջընթաց կա, որ չնայած սարսափելի անհաջողության և 
հետադիմության՝ այն զարգանում է և փոխվում ավելի հգոր 
գեղեցկության և ճշմարտության, ռացիոնալիզմի և մարդա 
սիրության։ Այն պահից, երբ ինձ համար պարզ դարձավ, որ 
այդ հավատը պատրանք է, ինձ հուզում է իրավունքի պատ
մության զարգացման մեկ այլ պատկեր։ Այո, այն զարգանում 
է որոշակի ուղդությամբ, սակայն նպատակը, որին իրավամբ 
հասնում է բազմաթիվ ցնցումներից, տատանումներից, 
մոլորություններից հետո, լինում է հենց նրա ելման կետը, և 
այն, հասնելով այդ նպատակին, պետք է նոր սկիզբ առնի։

Այն ժամանակ ես վերընթերցում էի Ոդիսևսը, որն առա
ջին անգամ դպրոցում էի կարդացել, և այն հիշողությանս 
մեջ մնացել էր որպես տունդարձի պատմություն։ Բայց 
դա բոլորովին էլ տունդարձի պատմություն չէ։ Հույները, 
իմանալով, որ մարդ երկրորդ անգամ միևնույն գետը չի 
մտնում, ինչպես կարող էին այլևս տունդարձին հավատալ։ 
Ոդիսևսը չի վերադառնում, որ մնա, այլ վերադառնում է, որ 
նոր ճանապարհորդություն սկսի։ Ոդիսևսը շարժման պատ
մություն է, միաժամանակ նպատակաուղղված և աննպատակ, 
հաջողակ և ապարդյուն։ Իսկ ինչով է նրանից տարբերվում 
իրավագիտության պատմությունը։
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Ամեն ինչ սկսվեց «Ոգիսևս»֊ից։ ես այն սկսեցի կարդալ 
իմ և Գերարագի բաժանումից հետո։ Գիշերներն ընդամենը 
մի քանի ժամ էի քնում, մնացած ժամանակ արթուն պառ
կում էի, բայց երբ միացնում էի լույսը և ձեռքս էի վերց
նում գիրքը, աչքերս փակվում էին, երբ գիրքը մի կողմ էի 
դնում և լույսը մարում, քունս նորից փախչում էր։ Այսպես 
ես սկսեցի բարձրաձայն կարդալ։ Աչքերս այլևս չէին փակ
վում։ Եվ քանի որ գիշերային տանջալից հիշողությունների, 
տեսիլքների և իմ ամուսնության ու դստերս շուրջ կիսաքուն 
խորհրդածությունների մեջ միշտ գերիշխում էին Հաննայի 
մասին մտքերը, ես սկսեցի կարդալ Հաննայի համար։ 
Բարձրաձայն կարդում և ձայնագրում էի։

Անցավ մի քանի ամիս, մինչև ես ուղարկեցի ձայնե
րիզները։ Սկզբում չէի ուզում մաս֊մաս ուղարկել և սպա
սեցի, մինչև ողջ Ոդիսևսը ձայնագրեցի։ Հետո սկսեցի 
տարակուսել, թե Հաննան Ոդիսևսը բավական հետաքրքիր 
կհամարեր, և ձայնագրեցի այն, ինչ Ոդիսևսից հետո ընթեր
ցեցի՝ Շնիցլերի և Չեխովի պատմվածքները։ Հետո շարու
նակ հետաձգում էի դատարան զանգելը, որպեսզի պարզեի, 
թե որտեղ է նա կրում իր պատիժը։ Վերջապես ամեն ինչ 
ի մի բերեցի. Հաննայի հասցեն (նա իր պատիժը կրում էր 
այն քաղաքի մոտակայքի բանտում, որտեղ տեղի էր ունեցել 
դատավարությունը), ձայնագրիչ և ձայներիզներ՝ համարա
կալված Չեխովից Շնիցլեր և մինչև Հոմերոս։ եվ վերջապես 
ձայնագրիչով ու ձայներիզներով ծանրոցն ուղարկեցի։
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Վերջերս ես գտա տետրը, որտեղ գրանցել եմ այն ամ 
բողջը, ինչ այդ տարիների ընթացքում ձայնագրել եմ Հան 
նայի համար։ Առաջին տասներկու վերնագրերն ակներևա 
բար միևնույն ժամանակ էի նշել, սկզբում երևի իրար հե 
տևից էի կարդացել և հետո նկատել, որ առանց նշումների 
չեմ հիշի այն, ինչ արդեն կարդացել եմ։ Հաջորդ վերնագրե 
րի դեպքում երբեմն թվական տվյալ է նշված, երբեմն չի 
նշված, բայց առանց տվյալների էլ ես գիտեմ, որ Հաննա 
յին առաջին առաքումը կատարել եմ նրա բանտարկության 
ութերորդ, իսկ վերջինը տասնութերորդ տարում։ Այդ տարի 
նրա ներման դիմումը բավարարվեց։

Այնուհետև Հաննայի համար ընթերցում էի այն, ինչ ինքս 
էի հենց այդ պահին ուզում կարդալ։ Ոդիսևսի դեպքում 
սկզբում հեշտ չէր համատեղել բարձրաձայն ընթերցումը և 
ուշադիր ձայնագրելը, ինչպես լինում էր, երբ ես կարդում էի 
մտքիս մեջ, ինքս ինձ համար։ Հետո այդ ամենը հարթվեց։ 
Բարձրաձայն ընթերցելու միակ թերությունն այն էր, որ 
ավելի երկար էր տևում։ Բայց դրա փոխարեն ընթերցվածն 
ավելի լավ էր պահպանվում հիշողությանս մեջ։ Դեռ այսօր 
էլ որոշ բաներ առանձնապես հստակ եմ հիշում։

Բայց ես նաև ընթերցում էի ինձ ծանոթ և սիրելի գործեր։ 
Այդպես Հաննան կարողացավ լսել Քեղերի և Ֆոնտանեի, 
Հայնեի և Մյորիկեի գործերից։ Երկար ժամանակ չէի հա 
մարձակվում բանաստեղծություններ ընթերցել, բայց հետո 
ինձ հաճույք էր պատճառում դա, և ես այդ բանաստեդծու 
թյունների մի ամբողջ շարք անգիր սովորեցի։ Ես դրանք 
այսօր էլ կարող եմ անգիր ասել։

Ընդհանուր առմամբ տետրի վերնագրերը վկայում են 
տասնիններորդ դարի առաջին կեսի բյուրգերական կրթու
թյան հանդեպ իմ մեծ վստահության մասին։ Չեմ հիշում 
նաև, որ ինձ երբևէ տվել եմ այն հարցը, թե ես կանցնեի 
Կաֆկային, Ֆրիշին, Յոնսոնին, Բախմանին, Լենցին և էքս
պերիմենտալ գրականությանը, գրականություն, որտեղ



պատմությունը անճանաչելի է, որտեղ գործող ոչ մի անձի 
)եմ սիրում, կարող էի արդյոք դրանք ընթերցել։ Ինձ համար 
հասկանալի էր, որ էքսպերիմենտալ գրականությունը փոր
ձեր է կատարում ընթերցողի հետ, իսկ գա ոչ Հաննային էր 
հարկավոր, ոչ էլ ինձ։

Երբ սկսեցի ինքս գրել, դրանք էլ էի ընթերցում Հաննայի 
համար։ Ձեռագիրը թելաղրելուց հետո ես վերամշակում 
Լի մեքենագրված տեքստը և երբ գգում էի, որ այն արդեն 
պւստրաստ է, կարդում էի Հաննայի համար։ Բարձրաձայն 
ընթերցելով՝ ես ստուգում էի, թե որքանով է տեքստը 
հաջողված։ Եթե ոչ, կարող էի մի անգամ էլ վերափոխել և 
նոր ձայնագրություն կատարել հնի վրա։ Բայց դա այնքան 
1,լ հաճույքով չէի անում, քանի որ ուզում էի մեկ անգամ ըն
թերցելով ավարտել գործը։ Հաննան դարձավ այն ատյանը, 
որի հետ կապեցի իմ բոլոր ուժերը, իմ ստեղծագործական 
ողջ միտքը, քննադատական ողջ երևակայությունը։ Դրանից 
հետո ես նույնիսկ կարող էի հրատարակչություն ուղարկել 
ձեռագիրը։

Ես ձայներիզների վրա ոչ մի անձնական նշում չէի կատա
րում, ոչինչ չէի հարցնում Հաննայից, չէի պատմում իմ մա
սին։ Ընթերցում էի վերնագիրը, հեղինակի անունը և տեքս
տը։ Երբ տեքստն ավարտվում էր, ես մի ակնթարթ դադար 
էի տալիս, փակում էի գիրքը և անջատում ձայնագրիչը։
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Սեր խոսուն, բայց միևնույն ժամանակ սակավախոս կա
պի չորրորդ տարում ողջույն եկավ։ «Փոքրիկ տդա, վերջին 
պատմությունն առանձնապես գեղեցիկ էր։ Շնորհակալու
թյուն։ Հաննա»։

Թղթի վրա տողեր էին գծված՝ տետրից պոկված, ուղիղ 
կտրված էջի վրա։ Ողջույնը գրված էր ամենավերևում և 
գբաղեցնում էր երեք տող։ Գրված էր կապույտ գնղիկավոր 
գրիչով։ Հաննան գրիչը մեծ ուժով էր աշխատեցրել, գիրը 
դրոշմվել էր թղթի հետևի կողմում։ Հասցեն նույնպես գրել 
էր մեծ ուժով, արտատիպն ընթեռնելի էր եռակի ծալված 
թղթի յուրաքանչյուր մասում։

Առաջին հայացքից կարելի էր կարծել, թե դա մանկական 
ձեռագիր է։ Բայց այն, ինչ երեխաների ձեռագրում ճապաղ 
ու անօգնական է, այստեղ կոպիտ էր։ Տեսանելի էր այն 
լարվածությունը, որը Հաննան ստիպված էր հաղթահարել, 
որպեսզի գծերը տառեր, իսկ տառերն էլ բառեր դառնային։ 
երեխայի ձեռքը թղթի վրա այս ու այն կողմ է շեղվում, և 
ստիպված ենք բռնելնրա ձեռքը։ Հաննայի ձեռքը ոչ մի կողմ 
չէր շեղվել և մեծ ուժով առաջ էր գնում։ Գծերը, որոնք ձևա
վորում էին տառերը, շարունակ նորից էին սկիզբ առնում 
գծելիս, միացնելիս, աղեղներից և հանգույցներից առաջ։ 
Եվ ամեն տառի համար նոր պայքար էր մղված, ամեն տառ 
ուներ նոր՝ շեղ կամ ուղիղ ուղղություն, հաճախ նաև սխալ 
բարձրություն և լայնություն։
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երբ կարդացի ողջույնը, սիրտս լցվեց ուրախությամբ և 
ցնծությամբ. «Նա գրում է, գրում է»։ Այգ բոլոր տարիներին 
ևս կարդացել էի անգրագիտության մասին այն, ինչ կարո
ղացել էի ձեռք բերել։ Գիտեի, թե ինչ դժվարությունների է 
հանդիպում մարդը առօրյա կյանքում, երբ տրված հասցեով 
տուն է փնտրում, ռեստորանում ճաշ ընտրելիս որքան 
անօգնական է, ինչ երկչոտությամբ է հետևում անգրագետը 
տրված օրինակին ու պահպանում օրվա կարգ ու կանոնը, 
գիտեի այն ջանքեըի մասին, որ պահանջում է կարդալու և 
գրելու անկարողությունը թաքցնելը, և ինչպես է հեռացնում 
իսկական կյանքից։ Անգրագիտությունը անչափահասու
թյուն է։ Հաննան քաջություն է ունեցել և գրել֊կարդալ է սո
վորել, նա դրանով անչափահասությունից դեպի չափահա
սություն քայլն է կատարել, լուսավորող քայլ։

Ես զննեցի Հաննայի ձեռագիրը և տեսա, թե որքան ուժ 
ու ներքին պայքար է պահանջվել այս փոքրիկ նամակը 
գրելու համար։ Ես հպարտ էի նրանով։ Սի ա ժաման ակ 
տխուր էի նրա համար, տխուր՝ նրա ուշացած և ձախողված 
կյանքի հւսմար, տխուր էի ընդհանրապես կյանքի ուշա
ցումների և ձախորդությունների համար։ ես մտածեցի, որ 
երթ ճիշտ ժամանակը բաց է թողնվում, և մարդուն ինչ֊որ 
բան երկար ժամանակ մերժվում է և տրվում շատ ուշ, ապա 
այն եթե նույնիսկ դժվարությամբ է ձեռք բերվում, պետք 
է ուրախությամբ ընդունվի։ Իսկ միգուցե չկա «շատ ուշ», 
այլ կա միայն «ուշ», իսկ «ուշը» ամեն դեպքում «երբեքից» 
ավելի լավ է։ Չգիտեմ։

Առաջին ողջույնին հետևեցին մյուսները, դրանք հաջոր
դեցին մեկը մյուսին։ Աիշտ մի քանի տոդ էին՝ շնորհակա
լություն, ցանկություն նույն հեղինակից ավելի շատ բան 
լսելու կամ ոչինչ չլսելու մասին, հեղինակի կամ բանաստեղ
ծության, պատմության կամ վեպից որևէ անձի մասին դի
տողություն, երբեմն ինչ֊որ բաներ էր հայտնում բանտային 
առօրյայից։ «Բակում արդեն ծաղկում են ֆորզիթները», կամ
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«ինձ գոտ է գալիս, որ այս ամառ շատ է ամպրոպ լինում», 
կամ «պատուհանից տեսնում եմ, թե ինչպես են թռչունները 
հավաքվել, որ հարավ թռչեն», հաճախ միայն Հաննայի այս 
դիտողություններից հետո էի ես ուշադրություն դարձնում 
ծաղկող ֆորզիթներին, ամառային ամպրոպներին։ Գրակա
նության մասին նրա դիտողությունները հաճախ զար
մանալիորեն ճշգրիտ ու դիպուկ էին։ «Շնիցլերը հաչում է, 
Շտեֆան Ցվայգը սատկած շուն է», կամ «Քեղերին կին է 
հարկավոր», կամ «Գյոթեի բանաստեղծությունները նման 
են գեղեցիկ շրջանակներով փոքրիկ պատկերների», կամ 
«Լենցը հաստատ գրում է գրամեքենայով»։ Քանի որ նա հե
ղինակների մասին ոչինչ չգիտեր, ենթադրում էր, որ նրանք 
բոլորը ժամանակակից են, չհաշված, իհարկե, ակնհայտ 
դեպքերը։ Ես ապշած էի, թե ինչքան հին գրականություն 
կարելի էր իրականում կարդալ այնպես, կարծես դա այսօր
վա գրականություն է, և ով ոչինչ չգիտի պատմությունից, 
կարող է այնտեղ ճշգրտորեն տեսնել վաղ ժամանակներին 
հատուկ կյանքի պայմանները և անցյալում մնացած բնա֊ 
կավայրերը։

ես Հաննային երբեք չեմ գրել։ Բայց միշտ շարունակել 
եմ ընթերցել նրա համար։ Երբ մեկ տարի անցկացրի Ամե֊ 
րիկայում, այնտեղից նույնպես ձայներիզներ ուղարկեցի։ 
Երբ արձակուրդի էի գնում կամ չափից շատ աշխատանք 
էի ունենում, ապա բավական երկար էր տևում, մինչև հա
ջորդ ձայներիզը պատրաստում էի. ես որոշակի ռիթմ չէի 
հաստատել, երբեմն ձայներիզները ուղարկում էի շաբաթը 
մեկ կամ տասնչորս օրը մեկ անգամ, իսկ երբեմն էլՀւսննան 
ստիպված էր սպասել երեք կամ չորս շաբաթ։ Որ Հան֊ 
նան այժմ ինքնուրույն կարդալ էր սովորել և իմ ձայներիզ
ների կարիքը կարող էր չունենալ, ինձ չէր հետաքրքրում։ 
Ձայներիզների հետ մեկտեղ կարող էր նաև գիրք կարդալ։ 
Բարձրաձայն ընթերցելը դարձել էր նրա հետ խոսելու և 
շփվելու իմ կերպը։
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ես նրա բոլոր ողջույնները պահպանել եմ։ Ձեռագիրն 
աստիճանաբար փոխվել է։ Սկզբում նա հարկադրել է տա
ռերին նույն թեք ուղղությունը և ճիշտ բարձրությունն ու 
լայնությունը։ Երբ դա հաղթահարել է, ձեռագիրը դարձել 
է ավելի ազատ և վստահ։ Սահուն այն երբեք չի դարձել, 
սակայն ձեռք է բերել ինչ-որ խստաշունչ գեղեցկություն, 
որ հատուկ է մեծահասակ մարդկանց ձեռագրերին, որոնք 
կյանքում քիչ են գրել։
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Իմ մտքով երբևէ չէր անցնում, որ Հանն ան վաղ թե ուշ 
բանտից դուրս է գալու։ Ողջույնների ու ձայներիզների փո
խանակությունն այնպես սովորական ու մտերմիկ էր, իսկ 
Հաննան էլ ինձ համար այնքան մոտ էր և միաժամանակ հե
ռու, որ ես սիրով կթողնեի, որ այդ վիճակը շարունակական 
լիներ։ Դա ինձ հարմար էր, բայց եսասիրական էր։

Մի օր ես նամակ ստացա բանտի ղեկավարուհուց.
«Տարիներ ի վեր Դուք տիկին Շմիցի հետ նամակագրա

կան կապի մեջ եք։ Դա միակ շփումն է, որ տիկին Շմիցն 
ունի դրսի աշխարհի հետ, ուստի ես որոշեցի դիմել Յեզ, 
թեև չգիտեմ՝ արդյոք Դուք բարեկամ եք, թե ընկեր։

Հաջորդ տարի տիկին Շմիցը կրկին ներման դիմում է 
ներկայացնելու, և ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովը նրա 
խնդրանքը կբավարարի։ Նա կկարողանա ազատ արձակվել 
տասնութ տարվա բանտարկությունից հետո։ Բնականաբար, 
մենք կփորձենք նրա համար բնակարան և աշխատանք 
գտնել, թեև նրա տարիքում աշխատանք գտնելը դժվար կլի
նի, նույնիսկ եթե նա դեռ լրիվ առողջ է և մեր կարի արհես
տանոցում մեծ հմտություն է ցուցաբերել։ Բայց ավելի լավ 
կլիներ, եթե նրա մասին հոգային բարեկամները կամ ընկեր
ները, ովքեր կարոդ էին աջակցել և նրա կողքին լինել։ Դուք 
չեք պատկերացնում, թե ազատության մեջ որքան միայնակ 
և անօգնական կարող է լինել մարդ տասնութ տարվա բան
տարկությունից հետո։
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Տիկին Շմիցը կարող է ինքն իր մասին հոգալ և մենակ 
Լլ գլուխ կհանի։ Բավական կլինի, եթե Դուք նրա համար մի 
փոքրիկ բնակարան և աշխատանք գտնեք, նրան առաջին 
շաբաթներին և ամիսներին երբեմն այցելեք, ինչ-որ տեղ 
հրավիրեք ու հոգ տանեք այն մասին, որ նա իմանա եկե
ղեցական համայնքի, մեծահասակների հետագա կրթական 
հաստատության և այլ ուսումնական հաստատությունների 
ւքասին։ Բացի դրանից, հեշտ չէ տասնութ տարի հետո առա
ջին անգամ քաղաք իջնել, գնումներ կատարել, իշխանու
թյունների առաջ խոսել, ռեստորան այցելել։ Ուղեկից ունե
նալու դեպքում այդ ամենը կհեշտանա։

Ես նկատել եմ, որ Դուք տիկին Շմիցին չեք այցե
լում։ Հակառակ դեպքում կնախընտրեի ոչ թե գրել Ձեզ, 
այլ այցելության ժամանակ զրույցի հրավիրել։ Դուք դեռ 
հնարավորություն ունեք բանտից ազատվելուց առաջ նրան 
ւսյցելելու։ Խնդրում եմ, այդ առիթը օգտագործեք և ինձ մոտ 
էլ անցեք»։

Նամակն ավարտվում էր սրտանց ողջույններով, որոնք 
վերագրեցի ոչ թե ինձ, այլ այն բանին, որ բանտի դեկավա֊ 
բուհին այս գործը սրտին մոտ էր ընդունում։ Ես արդեն նրա 
ւքասին լսել էի. նրա հիմնարկությունը համարվում էր արտա
սովոր, իսկ նրա ձայնը պատժի կատարման բարեփոխում
ների հարցերում կշիռ ուներ։ Ինձ դուր եկավ այդ նամակը։

Բայց ինձ դուր չեկավ այն, ինչ առաջիկայում սպասվում 
էր։ Ամեն դեպքում ես անցա բնակարան և աշխատանք 
փնտրելու գործին։ Ընկերներ ունեի, որոնք իրենց տանը կից 
կառուցված բնակարանը ոչ օգտագործում, ոչ էլ վարձով էին 
տալիս, նրանք համաձայնեցին այն տրամադրել Հաննային 
չնչին վարձի դիմաց։ Հույն դերձակը, որի մոտ երբեմն հա
գուստ էի տալիս ձևափոխելու, համաձայնեց Հաննային 
աշխատանք տալ, քանի որ նրա քույրը, որ աշխատում էր 
այդ կարի արհեստանոցում, վերադարձել էր Հունաստան։ 
Մփնչև Հաննայի՝ բանտից դուրս գալը ես տեղեկացա բոլոր
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սոցիալական և եկեղեցական հաստատությունների մասին, 
որոնք կարող էին նրան պետք գալ։ Բայց Հաննային այցե
լութիւնը հետաձգում էի։

Ինձ թվում էր, որ նա կարող է լինել այն, ինչ նշանակում 
էր ինձ համար, միայն որոշակի հեռավորությունից։ Ես վախե
նում էի, որ ապահով ողջույնների և ձայներիզների փոքրիկ, 
թեթև աշխարհը չափազանց փխրուն ու արհեստական և չա
փազանց խոցելի էր, որ կարողանար դիմանալ իրական մո
տիկությանը։ Դժվար թե մենք կարողանայինք դեմ առ դեմ 
կանգնել և չհիշել այն ամենը, ինչ եղել էր մեր միջև։

Այսպես այդ տարին անցավ, բայց ես բանտ չգնացի։ 
Բանտի ղեկավարուհուց երկար ժամանակ ոչինչ չլսեցի, 
նամակը, որով ես հայտնում էի Հաննայի բնակարանի և 
աշխատանքի մասին, անպատասխան մնաց։ Միգուցե նա 
մտածում էր, որ Հաննային այցելելու ժամանակ ինձ հետ 
կխոսի։ Նա որտեղից իմանար, որ ես ամեն կերպ փորձում 
էի խույս տալ այդ այցելությունից։ Բայց, ի վերջո, վճիռը կա
յացվեց, Հաննային ներում շնորհվեց, և բանտի ղեկավարվ
եին զանգահարեց ինձ։ Արդյոք այժմ կարող էի գնալ։ Աեկ 
շաբաթից Հաննան դուրս էր գալու։
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Հաջորդ կիրակի ես գնացի այնտեղ։ Դա իմ առաջին այ 
ցելությունն էր բանտ։ Մուտքի մոտ ինձ ստուգեցին, և ճանա
պարհին բազմաթիվ դռներ բացվեցին ու փակվեցին։ Շենքը 
նոր էր ու լուսավոր, իսկ ներսում դռները բաց էին, և կանայք 
ազատ տեղաշարժվում էին։ Միջանցքի վերջում մի դուռ դե
պի դուրս էր տանում, որտեղ գեղեցիկ փոքրիկ մարգագե
տին էր՝ ծառերով և նստարաններով։ ես նայեցի շուրջս։ Ինձ 
ուղեկցող հսկիչ կինը ցույց տվեց շագանակենու ստվերում 
գտնվող նստարանը։

Հաննան։ Նստարանի կինը Հաննան էր։ Ալեհեր մազեր, 
խոր ուղղաձիգ կնճիռներ ճակատին, այտերին, բերանի շուր
ջը և ծանր մարմին։ Նրա հագին շատ նեղ, կրծքին, փորին 
և ազդրերին ձգված երկնագույն զգեստ էր։ Ձեռքին գիրք 
կար, բայց չէր կարդում։ Իր կարդալու ակնոցովնա ուշադիր 
դիտում էր մի կնոջ, որը ճնճղուկներին իրար հետևից հացի 
փշրանքներ էր շպրտում։ երբ նա նկատեց, որ իրեն զննում 
են, դեմքով շրջվեց դեպի ինձ։

Ես Հաննայի դեմքին սպասում տեսա, տեսա, թե ինչպես 
դեմքն ուրախությունից շողաց, երբ ինձ ճանաչեց, երբ փոքր֊ 
ինչ մոտեցա, զգացի, որ նրա աչքերը կարծես շոշափում են 
դեմքս, նրա հայացքը, որ անվստահ էր ու վիրավորված, 
հարցում էր արտահայտում, բայց մի պահ անց նրա դեւքքը 
մարեց։ Երբ բոլորովին մոտեցա, նա ինձ ժպտաց սիրալիր,
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հոգնած ժպիտով։ «Դու մեծացել ես, փոքրիկ տղա»։ Ես 
նստեցի նրա կողքին, նա բռնեց ձեռքս։

Ես նախկինում հատկապես նրա հոտն էի սիրում։ Նրանից 
միշտ թարմության հոտ էր գալիս, լոգարանից հենց նոր դուրս 
եկած մարմնի, թարմ սպիտակեղենի, թարմ քրտինքի և սիրո 
բույր։ Երբեմն նա օծանելիք էր օգտագործում, չգիտեմ, թե 
ինչ, բայց դա ինձ համար ամենաթարմ բույրն էր։ Այդ թարմ 
հոտերի մեջ ուրիշ մի բան էլ կար, խիտ, դառը, տտիպ հոտ։ 
Հաճախ ես հոտոտում էի նրան հետաքրքրասեր կենդանու 
նման, սկսում էի վզից և ուսերից, որոնցից թարմության հոտ 
էր գալիս, ներծծում էի ստինքների միջև թարմ քրտինքի հո– 
տը, որը խառնվում էր թևատակերի հոտին, իրանի և որովայ
նի շուրջը խիտ, անծանոթ հոտ էր, որ կարծես մաքրության 
հոտն էր, իսկ ոտքերի արանքում թարմ մրգահոտի տարբեր 
երանգներ էին, որ ինձ գրգռում էին, հոտոտում էի նաև նրա 
ոտքերն ու ոտնաթաթերը, ազդրերը, որտեղ այն խիտ հոտը 
կորչում էր, ծնկածալերը՝ նույնպես թեթև թարմ քրտինքի հո
տով, և ոտքերը, որոնցից օճառի, կաշվի կամ հոգնածության 
հոտ էր գալիս։ Մեջքը և ձեռքերը առանձնահատուկ հոտ չու
նեին, բայց, այնուամենայնիվ, նրա հոտն ունեին, իսկ ձեռքի 
ափերում օրվա և աշխատանքի բուրմունքն էր. ուղետոմսերի 
դակիչի սև ներկի, աքցանի մետաղի, ձկան կամ տապակած 
մսի, լվացքաջրի կամ արդուկի գոլորշու։ Երբ նա լվացվում 
էր, սկզբում այդ հոտերը կորչում էին։ Բայց օճառն ընդամենը 
քողարկում է հոտերը, որոշ ժամանակ անց նրանք կրկին 
վերականգնվում էին, իհարկե ավելի թույլ և լուծված աշխա
տանքային օրվա, աշխատանքի ավարտի, երեկոյի, տուն
դարձի և տանը լինելու բուրմունքի մեջ։

Ես նստեցի Հաննայի կողքին և ծեր կնոջ հոտ զգացի։ 
Այդ հոտն ինձ ծանոթ էր տատիկներից և ծեր մորաքույր֊ 
ներից, այն ծերանոցների սենյակներում ու միջանցքներում 
անեծքի նման կախված է օդում։ Հաննան չափազանց երի
տասարդ էր դրա համար։
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Ես ավելի մոտ նստեցի։ Նրա դեմքին սկզբում հիաս
թափություն էի նկատել և ուզում էի փոքր-֊ինչ շտկել իրա
վիճակը։

—  Ուրախ եմ, որ շուտով դուրս ես գալու։
—  Այո։
—  Այո, և ուրախ եմ, որ ինձ մոտիկ կլինես։
Ես պատմեցի Հաննային բնակարանի և աշխատանքի 

մասին, որ զտել էի նրա համար, մշակութային և սոցիալա
կան օջախների մասին, որ գտնվում էին այդ թաղամասում, 
և ինչպես կարելի է հասնել քաղաքային գրադարան։

—  Շատ ես կարդում։
—  Ոչինչ։ Ավելի հաճելի է, երթ դու ես ինձ համար 

կարդում։—  Նա նայեց ինձ։—  Հիմա դա կվերջանա, այն
պես չէ։

—  Ինչու պետք է վերջանա։
Անկեղծ ասած՝ ես չէի պատկերացնում ինձ նրա հետ ոչ 

ձայներիզները քննարկելիս, ոչ նրան հանդիպելիս, ոչ էլ ըն– 
թերցելիս։

—  Ես չափազանց ուրախ եմ, որ դու կարդալ ես սովորել, 
ես հպարտանում եմ քեզանով։ Իսկ ինչ գեղեցիկ նամակներ 
էիր ինձ գրում։

Դա իսկապես ճիշտ էր. ես հիացել և ուրախացել էի, որ 
նա կարդալ էր սովորել և ինձ նամակ էր գրում։ Բայց ես 
զգացի, թե իմ հիացմունքն ու ուրախությունը որքան չնչին 
են՝ համեմատած այն դժվարությունների հետ, որ ունեցել էր 
Հաննան կարդալ և գրել սովորելիս, և որ այդ ամենը որքան 
զուր էր, քանի որ նրան չհաջողվեց նույնիսկ մի պատասխան 
նամակ ստանալ ինձանից, էլ չեմ խոսում հանդիպման կամ 
զրույց ունենալու մասին։ Ես Հաննային փոքրիկ անկյուն էի 
հատկացրել, ընդամենը մի անկյուն, որն ինձ համար կա
րևոր էր, և որի համար ես ջանք էի թափում, բայց իմ կյան
քում Հաննան տեղ չուներ։
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Բայց միթե ես պարտավոր էի նրան իմ կյանքում տեղ 
հատկացնել։ Ես զայրանում էի խղճիս խայթի դեմ, որ առա
ջանում էր այն մտքից, թե Հաննային սահմանափակել եմ մի 
անկյունում։

—  Դու դատավարությունից առաջ իրականում երբեք չես 
մտածել այն մասին, ինչի մասին խոսվեց դատավարության 
ժամանակ։ Չես մտածել այդ մասին, երբ մենք միասին էինք 
լինում, երբ քեզ համար ընթերցում էի։

—  Քեզ  այդ հարցը շատ է հուզում։—  Բայց նա պատաս
խանի չսպասեց։—  Գիտես, ինձ միշտ թվում էր, որ ինձ 
միևնույնն է ոչ ոք չի հասկանա, ոչ ոք չի կարող հասկանալ, 
թե ով եմ ես, և ինչն է ինձ դարձրել այդպիսին։ Իսկ եթե ոչ ոք 
քեզ չի հասկանում, ապա ոչ ոք չի կարող քեզանից հաշիվ 
պահանջել։ Դատարանը նույնպես չէր կարող ինձանից հա
շիվ պահանջել։ Բայց մեռածները կարող են։ Նրանք հաս
կանում են։ Բոլորովին պարտադիր չէ ներկա լինել, բայց 
եթե նրանք լինեին, ավելի լավ կհասկանային։ Այստեղ՝ բան
տում, նրանք եկել են ինձ մոտ։ Նրանք գալիս էին ամեն գի
շեր, ուզում էի դա, թե ոչ։ Դատից առաջ ես նրանց դեռ կա
րողանում էի վանել։

Նա սպասեց, որ որևէ բան ավելացնեմ, բայց ես ոչինչ 
չմտաբերեցի։ Սկզբում ուզում էի ասել, որ ես ոչ ոքի չեմ կա
րող վանել։ Բայց դա ճիշտ չէր։ Չէ որ ես նրան վանել եմ, մի 
փոքրիկ անկյուն եմ հատկացրել։

—  Ամուսնացած ես։
—  Էի։ Գերտրուդը և ես բաժանվել ենք շատ տարիներ 

առաջ, իսկ մեր դուստրն ապրում է գիշերօթիկում։ Հուսով 
եմ, որ նա դպրոցական վերջին տարիներին այնտեղ չի մնա, 
այլ կտեղափոխվի ինձ մոտ։

ես սպասեցի, որ նա ինչ֊որ բան կավելացնի կամ կհարց
նի։ Բայց նա լռեց։

—  Ես հաջորդ շաբաթ կգամ քո հետևից, լավ։
֊  Լավ։
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—  Հանդարտ, թե ինչ-որ կերպ նշենք։
—  Հանդարտ։
—  Լավ, ես քեզ կտանեմ հանդարտ, առանց երաժշտու

թյան ու շամպայնի։
Ես ոտքի կանգնեցի, նա նույնպես։ Մենք Նայեցինք իրար։ 

Երկու անգամ զանգը հնչեց, մյուս կանայք ներս գնացին։ 
Նրա աչքերը նորից շոշափեցին իմ դեմքը։ Ես նրան գրկեցի, 
բայց ոչինչ չզգացի։

—  Լավ մնա, փոքրիկ տղա։
—  Դու նույնպես։
Մենք իրար հրաժեշտ տվեցինք, չնայած միայն շենքի 

ներսում էինք բաժանվելու։
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Հաջորդ շաբաթ ես շատ զբաղված էի։ Չեմ հիշում՝ 
արդյոք շտապում էի ժամանակին հանձնել զեկուցումս, թե 
ցանկանում էի այն ավելի լավ զրել։

Այն մտքերն ու նյութերը, որ ունեի զեկուցման համար, 
այլևս պիտանի չէին։ Երբ սկսեցի վերանայել, իմաստի ու 
օրինաչափության փոխարեն հանդիպեցի մի պատահակա
նությանը մյուսի հետևից։ Ես չկարողացա համակերպվել 
այդ սխալների հետ և շարունակեցի անհանգիստ, մոլեգին, 
վախեցած փնտրել Նոր փաստեր, կարծես սխալը ոչ թե իմ 
հիպոթեզի, այլ հենց իրականության մեջ էր, հանուն որի ես 
պատրաստ էի արդյունքները շրջել, չափազանցնել կամ գի– 
տակցաբարնվազեցնել։ Ինձ տարօրինակ անհանգստություն 
էր պատել, շատ ուշ անկողին էի մտնում, անմիջապես քնում 
էի, բայց մի քանի ժամից նորից արթնանում էի և վճռում էի 
վեր կենալ ու շարունակել կարդալ կամ գրել։

Ես անում էի նաև այն, ինչ անհրաժեշտ էր Հաննայի 
ազատմանը նախապատրաստվելու համար։ Կահավորեցի 
Հաննայի բնակարանը Իկեայի կահույքով և մի քանի հին 
իրերով, նախազգուշացրի հույն դերձակին Հաննայի գա
լու մասին և թարմացրի սոցիալական և կրթական միջոցա
ռումների մասին տեղեկությունները։ Գնումներ կատարեցի, 
գրքեր դրեցի գրադարակի ներսում, պատերին նկարներ 
կախեցի։ Պարտիզպանի կանչեցի, որ հյուրասենյակի առ
ջև ընկած դարավանդը շրջապաւոող փոքրիկ պարտեզը
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խնամի, կարգի բերի։ Այդ ամենը ես անում էի յուրահատուկ 
անհանգստությամբ և մոլեգնությամբ, դրանք չափազանց 
շատ էին ինձ համար։

Բայց դա շեղում էր ինձ Հաննայի մոտալուտ գալստյան 
մասին մտքից։ Աիայն երբեմն, երբ մեքենա էի վարում կամ 
հոգնած նստած էի գրասեղանի մոտ, արթուն պառկած էի 
անկողնում կամ Հաննայի նոր բնակարանում էի, նրա մասին 
մտքերն ու հիշողությունները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ 
Ես տեսնում էի նրան՝ նստարանին նստած, հայացքն ինձ 
հառած, տեսնում էի լողավազանում՝ դեմքն ինձ դարձրած, 
և նորից ինձ տանջում էր մեղքի զգացումը, որ նրան դավա
ճանել եմ և մեղավոր եմ նրա առաջ։ Եվ կրկին զայրանում էի 
այդ զգացման դեմ, բողոքում էի ու մեղադրում Հաննային, որ 
այդպես անսպասելի փախել էր պատասխանատվությունից։ 
Կարծես միայն մեռածները կարող էին նրանից հաշիվ պա
հանջել, իսկ ինքը սեփական պարտքը և մեղքը կարող էր 
սահմանափակել անքնությամբ և ծանր երագներով, այղ 
դեպքում ուր էին մնում ողջերը։ Բայց ես բոլոը ողջերին նկա
տի չունեի, այլ ինձ։ Ես նույնպես չէի կարող նրանից հաշիվ 
պահանջել։ Որտեղ էի ես՝ ողջերի, թե մեռածների մեջ։

Հետմիջօրեին՝ նախքան նրա հետևից գնալը, զանգեցի 
բանտ։ Սկզբում խոսեցի ղեկավարուհու հետ։

—  Գիտեք, ես մի քիչ նյարդայնացած եմ։ Որպես կանոն՝ 
ոչ ոք այդքան երկար բանտարկությունից հետո միանգամից 
չի ազատվում։ Դրան նախապատրաստվելու համար նրանց 
հնարավորություն է տրվում մի քանի ժամով կամ օրով դուրս 
գալու։ Տիկին Շմիցը հրաժարվել է դրանից։ Նրա համար 
վաղը հեշտ չի լինի։

Ինձ միացրին Հաննայի հետ։
—  Մտածիր, թե ինչ անենք վաղը։ Ուզում ես անմիջա

պես քո տուն գնանք, թե նախ զբոսնենք անտառում կամ 
գետափում։

—  Կմտածեմ։ Դու էլի նույն ծրագրողն ես մնացել։
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Ես մի փոքր բարկացա, որովհետև ընկերուհիներս հաճախ 
ինձ կշտամբում էին, որ ես բավարար չափով ինքնաբուխ 
չեմ, գործում եմ ավելի շատ գլխով, քան զգացմունքներով։

Նա իմ լռության մեջ նկատեց բարկությունս և ծիծաղեց.
—  Սի բարկացիր, փոքրիկ տղա, ես չէի ուզում քեզ 

նեղացնել։
Նստարանին նստած Հաննան ծեր կնոջ տեսք ուներ, և 

նրանից ծեր կնոջ հոտ էր գափս։ Բայց ես բոլորովին ուշադրու
թյուն չէի դարձրելնրա ձայնին։ Նրա ձայնը բոլորովին երիտա
սարդ էր մնացել։
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Հաջորդ առավոտյան Հաննան մեռած էր։ Նա լոաաբա– 
ցին կախվել էր։

Երբ ես բանտ գնացի, ինձ տարան ղեկավարուհու մոտ։ Ես 
նրան առաջին անգամ տեսա, կարճահասակ, նիհար կին էր՝ 
մուգ շեկ մազերով և ակնոցով։ Նա անբարետես էր, մինչև 
սկսեց խոսել եռանդով և ջերմությամբ, խիստ հայացքով, 
ձեռքերի շարժումներով։ Նա ինձ հարցրեց նախորդ երեկոյի 
հեռախոսազրույցի և մեկ շաբաթ առաջվա մեր հանդիպման 
մասին։ Արդյոք ես կանխազգացել էի ինչ֊որ բան, զգացել 
էի ինչ-որ վտանգ։ Ես պատասխանեցի, որ ոչ։ Իրականում 
չէր եղել ոչ կանխազգացում, ոչ էլ վախ, որ ես ցանկանայի 
մոռացության տալ։

—  Որտեղից գիտեք իրար։
—  Ս՝ենք մոտ էինք ապրում։
Նա քննական նայեց ինձ, և ես հասկացա, որ պետք է 

ավելին ասեմ։
—  Աենք մոտ էինք ապրում և ծանոթացել ու ընկերացել 

էինք։ Որպես երիտասարդ ուսանող՝ ես ներկա եմ եղել նրա 
դատավարությանը։

—  Ինչու էիք տիկին Շմիցին ձայներիզներ ուղարկում։
Ես լռեցի։
—  Դուք գիտեիք, որ նա անգրագետ էր, այնպես չէ։ Որ

տեղից գիտեիք։
Ես թոթվեցի ուսերս։ Կարծում էի, որ Հաննայի և իմ պատ

մությունը նրան չէր վերաբերում։ Կոկորդումս արցունքներ
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Էին, և ես վախենում էի, որ չեմ կարողանա խոսել։ ես չէի 
ուզում այդ կնոջ առաջ լաց լինել։

Նա զգաց, թե ինչ է ինձ հետ կատարվում։
—  Եկեք ինձ հետ, ես Ձեզ ցույց կտամ տիկին Շմիցի 

բանտախուցը։
Նա գնում էր առջևից, բայց շարունակ շրջվում և բացատրու

թյուններ էր տալիս։ Այստեղ ահաբեկիչների հարձակում էր 
եղել, այստեղ կարի արհեստանոցն էր, որտեղ Հաննան էր աշ
խատել, այստեղ Հաննան մի անգամ նստացույց էր արել այն
քան ժամանակ, մինչև գրադարանին հատկացվող միջոցների 
կրճատման կարգադրությունը փոխեցին, այս ճանապարհը 
տանում է գրադարան։ Բանտախցի առաջ նա կանգ առավ։

—  Տիկին Շմիցն իրերը չի հավաքել։ Դուք բանտախուցը 
կտեսնեք այնպես, ինչպես նրա կյանքի օրոք էր։

Մահճակալ, պահարան, սեղան և աթոռ, սեղանի վերևում՝ 
պատին՝ գրադարակ, իսկ անկյունում՝ դռան հետևում՝ լվա
ցարան և զուգարան։ Պատուհանի փոխարեն լուսաթափանց 
ապակե շինաքարեր էին։ Սեղանը դատարկ էր։ Գրադա
րակին դրված էին գրքեր, զարթուցիչ, փափուկ խաղալիք 
արջուկ, երկու գավաթ, լուծվող սուրճ, թեյի տուփեր, ձայ
նագրիչ և ներքևի երկու դարակներում՝ իմ ձայնագրած ձայ
ներիզները։

—  Այստեղ բոլորը չեն։—  Ղեկավարուհին հետևել էր իմ 
հայացքին։—  Տիկին Շմիցը մի քանի ձայներիզ փոխարինա
բար տվել է կույր կալանավորներին օգնող ծառայությանը։

Ես մոտեցա գրադարակին։ Պրիմո Աւի, էլի Վիզել, Թա֊ 
դեուշ Բորովսկի, ժան Ամերի. նացիզմի զոհերի գրականու
թյունը, դրանց կողքին Ռուդոլֆ Հյոսի ինքնակենսագրական 
նոթերն էին, Հաննահ Արենդտի Այշմաննի մասին պատմու
թյունը՝ նրա Երուսաղեմ այցելության մասին, և համակենտ
րոնացման ճամբարների մասին գիտական գրականություն։

—  Հաննան այս ամենը կարդացել է։
—  Ամեն դեպքում այդ մտադրությամբ է պատվիրել։ Ես 

նրա համար տարիներ առաջ համակենտրոնացման ճամ–
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բարների մասին գրականության ընդհանուր ցանկն եմ պատ֊ 
վիրել, իսկ մեկ կամ երկու տարի առաջ նա ինձ խնդրեց հա֊ 
մակենտրոնացման ճամբարներում եղած բանտարկյալ ու 
հսկիչ կանանց մասին գրքերի անուններ ասել։ ես հարցում 
ուղարկեցի ժամանակի պատմության ինստիտուտ և ստացա 
համապատասխան գրականության ցանկը։ Կարդալ սովորե
լուց անմիջապես հետո տիկին Շմիցը սկսել է համակենտրո
նացման ճամբարների մասին կարդալ։

Մահճակալի վերևում կախված էին շատ փոքրիկ նկար
ներ և երկտողեր։ Ես ծնկի եկա մահճակալի վրա և կարդացի։ 
Դրանք հատվածներ էին բանաստեղծություններից, փոքրիկ 
տեղեկություններ, նաև ճաշատեսակների բաղադրատոմսեր 
ու նկարներ, որոնք Հաննան էր թերթերից ու ամսագրերից 
կտրել։ «Գարնան կապույտ ժապավենը նորից ճախրում է 
օդում», «Ամպի ստվերները փախչում են դաշտերի վրայով». 
այդ բոլոր բանաստեղծությունները լցված էին բնության հան
դեպ սիրով և կարոտով, իսկ նկարները ցույց էին տալիս գար
նանային պայծառ անտառ, գույնզգույն ծաղիկներով մարգա
գետիններ, աշնան տերև և միայնակ ծառեր, արոտավայր 
առվի ափին, բալենի՝ հասած կարմիր բալերով, աշնանային 
դեղին ու նարնջագույն բոցավառվող շագանակենի։ Թերթի 
մի լուսանկարի վրա պատկերված էին սև կոստյումներով մի 
տարիքով և մի երիտասարդ տղամարդ, նրանք իրար ձեռք 
էին սեղմում, և երիտասարդին, որ խոնարհվել էր տարիքովի 
առաջ, ես ճանաչեցի, դա ես էի։ Հասունության վկայական 
ստանալու տոնակատարության ժամանակ ռեկտորն ինձ 
հատուկ մրցանակ էր հանձնում։ Դա շատ վաղուց էր՝ Հան– 
նայի քաղաքից հեռանալուց հետո։ Ինչպես կարող էր նա 
այն ժամանակ բաժանորդագրվել տեղական թերթը, որտեղ 
տպագրվել էր լուսանկարը, չէ որ նա կարդալ չգիտեր։ Ամեն 
դեպքում նա ինչ-որ կերպ իմացել էր այդ լուսանկարի մա
սին և ձեռք էր բերել։ Ուրեմն այս լուսանկարը նրա մոտ էր 
նաև դատավարության ժամանակ։ Ես նորից արցունքներ 
գգացի կոկորդումս։
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—  Նա Ձեր շնորհիվ է կարդալ սովորել։ Նա գրադարանից 
վերցրել է այն գրքերը, որոնք Դուք ձայնագրել եք, և բառ առ 
բառ, նախադասության առ նախադասություն հետևել է այն 
ամենին, ինչ լսել է։ Ձայնագրիչը անընդհատ միացնել-ան֊ 
ջատելուն, առաջ և հետ տանելուն երկար չէր դիմանում, շա
րունակ խափանվում էր։ Եվ քանի որ վերանորոգելու համար 
թույլտվություն էր հարկավոր, նա ինձ ամեն ինչ պատմեց։ 
Սկզբում չէր ուզում այդ մասին ասել, բայց երբ նաև գրել 
սկսեց և ինձնից ձեռագիր տառերի գիրք խնդրեց, այլևս չփոր
ձեց թաքցնել։ Նա հպարտանում էր իր հաջողություններով և 
ուզում էր ինչ-որ մեկի հետ կիսել ուրախությունը։

Մինչ նա խոսում էր, ես ծնկի իջա նկարների ու երկտողե– 
րի առաջ՝ պայքարելով արցունքներիս դեմ։ Երբ շրջվեցի և 
նստեցի անկողնուն, ղեկավարուհին ասաց.

—  Նա այնքան էր սպասում, որ Դուք իրեն կգրեք։ Նա 
միայն Ձեզնից էր փոստ ստանում, և երբ փոստը բաժանում 
էին, անպայման հարցնում էր. «Ինձ համար նամակ չկա»,—  
նամակ ասելով՝ նկատի չուներ ձայներիզների ծանրոցը։ Ին
չու Դուք նրան երբևէ չգրեցիք։

Ես նորից լռեցի։ Չէի կարող խոսել, կարող էի միայն կա
կազել ու լաց լինել։

Նա մոտեցավ գրադարակին, վերցրեց թեյի տուփը, 
նստեց կողքիս և իր կոստյումի գրպանից մի ծալած թուղթ 
հանեց։

—  Տիկին Շմիցն ինձ մի նամակ է թողել, կտակի նման 
մի բան։ Ես Ձեզ համար կընթերցեմ այն, ինչ Ձեզ է վերա
բերում։—  Բացելով թուղթը՝ նա սկսեց կարդալ. «Մանուշա
կագույն թեյի տուփում մի քիչ գումար կա։ Տվեք Միխայել 
Բերգին այն 7000 մարկի հետ, որ ես ունեմ խնայողական 
դրամարկղում, այդ գումարը նա պետք է տա եկեղեցում 
բռնկված հրդեհից հետո ողջ մնացած մորը և դստերը։ Թող 
դուստրը վճռի, թե ինչ անի դա։ Եվ ասեք Բերգին, որ ես ող
ջունում եմ իրեն»։

Ուրեմն նա ինձ ոչ մի նամակ չի թողել։ Ցանկացել է ինձ
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վիրավորել։ Ցանկացել է ինձ պատժէդ։ Թ՜ե նրա հոգին այն
քան էր հոգնել, որ աժերը բավականացրել էին միայն ամե
նաանհրաժեշտը գրելու համար։

—  Ինչպիսին էր նա այս բոլոր տարիներին,—  ես սպա
սեցի, մինչև կարողացա խոսքս շարունակել,—  և ինչպիսին 
էին նրա վերջին օրերը։

—  Երկար տարիներ նա այստեղ ապրել է ինչպես մենաս
տանում։ Կարծես կամավոր էր այստեղ քաշվել, կարծես կա
մավոր էր ենթարկվել այստեղի կարգ ու կանոնին, և կարծես 
այս որոշ չափով միապաղաղ կյանքը ներհայեցողության մի 
ձև էր։ Մյուս կանանց հանղեպ նա սիրալիր, բայց զուսպ 
էր և առանձնահատուկ հարգանք էր վայելում։ Ավելին՝ նա 
հեղինակություն էր, նրանից խորհուրդ էին հարցնում, երբ 
խնդիրներ կային, իսկ երբ նա վեճի ժամանակ միջամտում 
էր, միանշանակ ընդունվում էր նրա վճիռը։ Բայց մի քանի 
տարի առաջ հանձնվեց։ Մինչ այդ նա միշտ հետևում էր 
իրեն, իր հուժկու կազմվածքով այնուամենայնիվ նիհար էր 
և բծախնղրաբար խնամված ու մաքրասեր։ Իսկ հետո սկսեց 
շատ ուտել, հազվադեպ լվացվել, գիրացավ, և նրանից վատ 
հոտ էր գալիս։ Բայց, այդ ամենով հանդերձ, նա դժբախտ 
կամ դժգոհ մարդու տպավորություն չէր թողնում։ Թվում էր, թե 
մենաստան քաշվելն այլևս չէր բավարարում, կարծես նույնիսկ 
մենաստանում էլ կյանքը հետաքրքրաշարժ ու բազմաբառ էր 
ընթանում, և կարծես նա պետք է դրանից էլ հեռու քաշվեր՝ մե
կուսի մի ճգնարան, որտեղ ոչ ոք այլևս չէր տեսնի նրան, և նրա 
տեսքը, հագուստը և հոտն այլևս նշանակություն չէին ունենա։ 
Ո՜չ, ասել, թե նա հանձնվեց, սխալէ։ Նա իր բնակավայրը նո
րովի գնահատեց, ընկալեց այն, ինչ նախասահմանված էր 
իր համար, բայց մյուս կանանց վրա այլևս տպավորություն 
չէր թողնում։

—  Իսկ վերջին օրերը։
—  Այնպիսին էր, ինչպես միշտ։
—  Կարող եմ նրան տեսնել։
Նա գլխով արեց, բայց մնաց նստած։
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—  Միթե հնարավոր է, որ մենության երկար տարինե
րից հետո այս աշխարհը մարդու համար այդպես անտանելի 
դառնա, որ նախընտրի ինքնասպանություն գործել, քան 
մենաստանից, ճգնարանից կրկին աշխարհ վերադառ
նալ։—  Նա շրջվեց իմ կոդմը։—  Տիկին Շմիցը չի գրել, թե 
ինչու է ինքնասպանություն գործել։ Եվ Դուք էլ չեք ասում, 
թե ինչ է եղել Ձեր երկուսի միջև, որը, թերևս, հանգեցրել 
է ինքնասպանության հենց նախօրեի գիշերը, երբ Դուք 
պատրաստվում էիք տանել նրան այստեղից։—  Նա ծալեց 
թուղթը, դրեց գրպանը, ոտքի կանգնեց և ուղղեց զգեստը։—  
Գիտեք, ինձ ցնցել է նրա մահը, և այս պահին ես զայրացած 
եմ տիկին Շմիցի ու Ձեզ վրա։ Բայց գնանք։

Նա նորից գնում էր առջևից, այս անգամ՝ անխոս։ Հան֊ 
նան պառկած էր բանտային հիվանդանոցի մի փոքրիկ 
խցում։ Մենք կարող էինք կանգնել անմիջապես պատի և 
պատգարակի միջև։ Ղեկավարուհին ծածկոցը հետ տարավ։

Հաննայի գլխի շուրջը թաշկինակ էր կապված, որպեսզի 
կզակը մահվան փայտացումից հետո բարձր մնար։ Դեմքը 
ոչ խաղաղ էր, ոչ էլ առանձնապես տանջալից։ Պարզապես 
քարացած էր, մեռած։ Երբ ես երկար նայեցի նրան, մեռած 
դեմքի փոխարեն իմ առաջ հառնեց կենդանին, ծերի փո
խարեն՝ երիտասարդը։ Հավանաբար այդպես է ծեր ամու
սինների դեպքում, մտածեցի ես. կնոջ հիշողության մեջ ծեր 
ամուսնու փոխարեն երիտասարդն է պահպանվում, իսկ 
ամուսնու մեջ՝ ծեր կնոջ փոխարեն՝ երիտասարդ կնոջ գե
ղեցկությունն ու գրավչությունը։ Ինչու ես մեկ շաբաթ առաջ 
այդ փայլը չէի տեսել։

Ես լաց չեղա։ Երբ ղեկավարուհին որոշ ժամանակ անց 
հարցական նայեց ինձ, ես գլխով արեցի, և նա ծածկոցը նո
րից գցեց Հաննայի դեմքին։
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Հաննայի հանձնարարությունը ես կարողացա կատարել 
միայն աշնանը։ Այն կնոջ դուստրն ապրում էր Նյու Յորքում, 
և ես Բոստոնում տեղի ունեցող կոնգրեսին մասնակցելու 
առիթը օգտագործեցի, որ նրան տանեմ այդ գումարը՝ խնա
յողական գրքույկի չեկը և կանխիկ դրամով թեյի տուփը։ Ես 
գրել էի նրան, ներկայացել որպես իրավագիտության պատ
մաբան, հիշատակել էի դատը և ավելացրել, որ շնորհակալ 
կլինեի, եթե կարողանայի խոսել նրա հետ։ Նա ինձ թեյի 
հրավիրեց։

Ես Բոստոնից Նյու Յորք մեկնեցի գնացքով։ Անտառ
ները փայլում էին շագանակագույն, դեղին, նարնջագույն, 
կարմրաշագանակագույն և շագանակակարմիր ու թխկու 
վառվռուն պայծառ կարմիրով։ Հիշեցի Հաննայի թանտախցի 
աշնանային նկարները։ Երբ թմրեցի անիվների գլորվելուց և 
վագոնի ճոճքից, երագ տեսա Հաննայի ու իմ մասին, մենք 
աշնանային գույնզգույն բլուրների վրա գտնվող տանն էինք, 
գնացքը շարժվում էր այղ բլուրների միջով։ Հաննան տա
րիքով ավելի մեծ էր, քան այն ժամանակ, երբ նրա հետ 
ծանոթացա, և ավելի երիտասարդ էր, երբ նորից հանդի
պեցի. ինձնից ավելի մեծ, նախկինից ավելի գեղեցիկ։ Նա 
շարժումների մեջ ավելի անկաշկանդ էր և ավելի շատ էր 
հետևում իր կազմվածքին։ Ես տեսա նրան մեքենայից իջնե
լիս և գնումների տոպրակները ձեռքին, տեսա այգու միջով 
տուն գնալիս, հետո գնումների տոպրակները մի կողմ դնե֊
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լիս և իմ առաջ աստիճաններով բարձրանալիս։ Հաննայի 
հանդեպ կարոտն այնքան ուժեղ էր, որ ես ֆիզիկական ցավ 
էի զգում։ Պայքարում էի այդ կարոտի դեմ, հակադրվում էի 
նրան, այն դուրս էր Հաննայի և իմ իրականությունից, մեր 
իրական տարիքից ու մեր կյանքի պայմաններից։ Ինչպես 
կարող էր Հաննան, անգլերեն չիմանալով, ապրել Ամերի– 
կայում։ Եվ մեքենա վարել նա նույնպես չէր կարող։

Ես արթնացա այն մտքից, որ Հաննան մեռած է։ Ես նաև 
հասկացա, որ այդ կարոտը նրան չի վերաբերում, այլ պար
զապես կրում է Հաննայի անունը և ունի նրա կերպարանքը։ 
Դա տունդարձի փափագ էր։

Դուստրն ապրում էր Նյու Յորքի մի փոքր փողոցում՝ 
Ցենտրալ Պարկի մոտերքում։ Փողոցի երկու կողմերում 
մուգ ավազաքարից կառուցված հին սեփական տներ էին, 
նույն ավագաքարե աստիճանները տանում էին դեպի 
առաջին հարկ։ Դա խստաշունչ պատկեր էր ստեղծում, 
տունը տան հետևից, գրեթե միանման ճակատամասե
րով, աստիճաններ աստիճանների հետևից, փողոցում 
ծառեր՝ իրարից ոչ մեծ, կանոնավոր հեռավորությամբ, 
որոնց բարակ ճյուղերին մի քանի դեղին տերևներ էին։

Դուստրը թեյը մատուցեց մեծ պատուհանների առաջ, որ
տեղից երևում էին տների միջև ընկած քառանկյուն հրապա
րակի վրա գտնվող փոքրիկ պարտեզները, դրանք կանաչ ու 
գույնզգույն էին ինչ֊որ տեղ, իսկ որոշ տեղերում էլ միայն 
հնոտիների հավաքատեղի։ Թեյ լցնելուց, շաքարը ավելաց
նելուց և խառնելուց հետո նա անգլերենից, որով ինձ ողջու֊ 
նել էր, անցավ գերմաներենի։

—  Ինչն է Ձեզ ինձ մոտ բերել։
Նա հարցրեց ոչ սիրալիր, ոչ էլ սառը, այլ ընդգծված 

գործնական տոնով։ Նրա մեջ ամեն ինչ գործնական էր, 
կեցվածքը, շարժուձևը, հագուստը։ Դեմքը յուրահատուկ էր 
և տարիքը չմատնող։ Այդպես են այն դեմքերը, որոնց մաշ֊ 
կը ձգված է։ Իսկ միգուցե այն իր ապրած տառապանքնե֊
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րից էր քարացել, ես ապարդյուն փորձեցի վերհիշել նրա 
դեմքը դատի ժամանակ։

Ես պատմեցի Հաննայի մահվան և հանձնարարության 
մասին։

—  Իսկ ինչու է նա ինձ ընտրել։
—  Հավանաբար այն պատճառով, որ Դուք եք միակ ողջ 

մնացածը։
—  էնչ պիտի անեմ ես այդ գումարը։
—  Այն, ինչ իմաստալից կհամարեք։
—  Եվ դրանով տիկին Շմիցին ներում շնորհեմ։
Սկզբում ես ուզում էի առարկել, բայց Հաննան իրակա

նում շատ բան էր պահանջել։ Բանտարկության տարիները 
ոչ միայն սահմանված քավություն պետք է լինեին. Հաննան 
ցանկանում էր դրանք իմաստավորել, ինչպես նաև, որ այդ 
իմաստավորումը ճանաչվեր։ Ես ասացի այդ մասին։

Նա գլուխն օրորեց։ Ես չգիտեմ՝ դրանով ուզում էր իմ 
բացատրությունը մերժել, թե հրաժարվում էր Հաննային այդ 
ճանաչումը տալուց։

—  Չեք կարող հասկանալ նրան առանց ներելու։
Նա քմծիծաղեց.
—  Դուք Նրան սիրում էիք, այդպես չէ։ Ինչպիսին են եղել 

ձեր հարաբերությունները։
Ես մի պահ վարանեցի.
—  Ես նրա ընթերցողն էի։ Դա սկսվեց, երբ տասնհինգ 

տարեկան էի, և շարունակվեց, երբ նա բանտում էր։
—  Իսկ ինչպես էր դա Ձեզ հաջողվում...
—  Ես նրան ձայներիզներ էի ուղարկում։ Տիկին Շմիցը 

համարյա իր ողջ կյանքում անգրագետ էր. նա միայն բան
տում է կարդալ և գրել սովորել։

—  Ինչու եք այդ ամենն արել։
—  Երբ ես տասնհինգ տարեկան էի, մենք սիրային հա

րաբերություն ունեինք։
—  Նկատի ունեք՝ իրար հետ էիք քնում։
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֊  Այո։
—  ՒԴւչ վայրագ է եղել այդ կինը։ եվ Դուք ներել եք նրան, 

չնայած նա տասնհինգ տարեկանում Ձեզ... Ո չ, րտյց Դուք 
ինքներդ եք ասում, որ սկսել եք նրա համար նորից ընթեր
ցել, երբ նա բանտում էր։ Դուք երբևէ ամուսնացել եք։

ես գլխով արեցի։
—  եվ ամուսնությունը կարճատև ու դժբախտ էր, Դուքնո– 

րից չեք ամուսնացել, իսկ երեխան, եթե ունեք, հավանաբար 
գիշերօթիկում է։

—  Դա հազարավորների դեպքում նույնն է. դրա համար 
ոչ մի տիկին Շմից անհրաժեշտ չէ։

—  Վերջին տարիներին, երբ նրա հետ նորից կապ ունեիք, 
երբևէ այնպիսի զգացողություն ունեցել եք, որ նա գիտակցում 
է, թե ինչ է արել Ձեզ հետ։

Ես թոթվեցի ուսերս։
—  Ամեն դեպքում, նա գիտակցում էր, թե ինչ է արել 

մարդկանց ճամբարում և երթի ժամանակ։ Նա ասել է ինձ 
այդ մասին, իսկ բանտում եղած վերջին տարիներին չափա
զանց խորն է զբաղվել դրանով։

Ես պատմեցի այն, ինչ այդ բանտի ղեկավարուհին էր ինձ 
պատմել։

Նա ոտքի կանգնեց և սկսեց մեծ քայլերով սենյակում 
հետ ու առաջ քայլել։

—  Խոսքն ինչ չափի գումարի մասին է։
Ես գնացի դեպի հանդերձարան, որտեղ թողել էի պայու

սակս, և վերադարձա չեկով ու թեյի տուփով։
֊ ֊  Ահա։
Նա նայեց չեկին, հետո դրեց սեղանին։ Տուփը բացեց, 

դատարկեց, նորից փակեց և պահեց ձեռքում՝ սևեռուն հա
յացքն ուղղելով դրան։

—  Երբ ես փոքր էի, թեյի տուփ ունեի իմ գանձերի համար։ 
Սրա Նման չէր, չնայած այսպիսի թեյի տուփ այն ժամանակ 
էլ կար. այն կիրիլյան տառերով էր, կափարիչը դեպի ներս
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չէր գնում, այլ վերև էր սեղմվում։ Նույնիսկ ճամբարում այն 
ինձ հետ էր, բայց մի օր գողացան։

—  Ինչ կար մեջը։
—  Ինչ ասես։ Մեր պուղելի խոպոպը, օպերայի տոմսեր, 

ուր ինձ հայրս էր տարել, մատանի, որ ինչ֊որ տեղ էի շահել 
կամ գտել էի փաթեթավորման մեջ. այդ տուփն իր պարու
նակության համար չէին ինձնից գողացել։ Ինքը՝ տուփը, ար
դեն շատ արժեքավոր էր ճամբարում և շատ բաների համար 
կարող էր պետք գալ։—  Նա տուփը դրեց չեկի վրա։—  Դուք 
փողն օգտագործելու որևէ առաջարկ ունեք։ Դա ինչ֊որ բա
նի համար օգտագործել, որը կապված է հոլոքոստի հետ, 
ինձ իսկապես ներում է թվում, որը ես ոչ կարող եմ, ոչ էլ 
ուզում եմ տալ։

—  Կարելի է նվիրաբերել անգրագետներին, որոնք 
ուզում են կարդալ և գրել սովորել։ Հաստատ կան նման 
հանրօգուտ հիմնադրամներ, միություններ, կազմակեր
պություններ։

—  Այո, իհարկե,—  նա մտորեց։—  Իսկ նման հրեական 
միություններ էլ կան։

—  Դուք կարող եք վստահ լինել, որ եթե որևէ բանի միու
թյուն կա ընդհանրապես, ապա դրանցից նաև հրեականներ 
կան։ Չնայած անգրագիտությունն իրականում հրեական 
խնդիր չէ։

Նա իմ կողմը հրեց չեկը և փողը։
—  Այսպես կանենք։ Դուք կտեղեկանաք, թե ինչ համա

պատասխան հրեական հիմնարկներ կան այստեղ կամ Դեր 
մանիայում, և կփոխանցեք այդ գումարն այն հիմնարկու֊ 
թյան հաշվին, որը Ձեզ ամենահամոզիչը կթվա։ Դուք կա
րող եք, այո,—  նա քմծիծաղեց,—  եթե այդ ճանաչումը շատ 
կարևոր է, գումարը Հաննա Շմիցի անունից փոխանցել։

Տուփը նա նորից վերցրեց ձեռքը։
—  Իսկ այս տուփը ես կպահեմ ինձ մոտ։
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Այս ամենից արդեն տասը տարի է անցել։ Հաննայի մա
հից հետո առաջին տարիներին ինձ շարունակում էին տան
ջել այն հարցերը, թե արդյոք ես ուրացել և դավաճանել եմ 
նրան, արդյոք նրան ինչ-որ բանում պարտական եմ մնա
ցել, արդյոք մեղավոր էի, որ նրան սիրել եմ, արդյոք նրանից 
հրաժարվել էի, լքել էի նրան։ երբեմն ես ինձ հարցնում էի, 
թե արդյոք պատասխանատու էի նրա մահվան համար։ Իսկ 
երբեմն էլ զայրանում էի նրա վրա, որ ինձ հետ այդպես էր 
վարվել։ (մինչև զայրույթս անցավ, հարցերն էլ անկարևոր 
դարձան։ Ինչ էի արել ես և ինչ չէի արել, և ինչ էր նա ինձ 
արել, այդ ամենը դարձավ իմ կյանքի անբաժան մասը։

Հաննայի ու իմ պատմությունը գրի առնելու ցանկությունը 
նրա մահից անմիջապես հետո համակեց ինձ։ Այդ ժամա
նակ վանից մեր պատմությունը մտքումս բազմաթիվ անգամ
ներ գրվել է՝ միշտ մի փոքր ուրիշ, միշտ նոր պատկերներով, 
գործողության ու մտքերի նոր կտորներով։ Այնպես որ, այն 
տարբերակի կողքին, որը ես գրել եմ, կան շատ ուրիշները։ 
Երաշխիքը, որ գրվածը ճիշտ է, այն բանում է, որ հենց այս 
տարբերակն եմ գրել, այլ ոչ թե մյուսները։ Գրված տարբե
րակն ուզում էր լույս աշխարհ գալ, իսկ մյուսները՝ ոչ։

Սկզբում ես ուզում էի գրի առնել մեր պատմությունը, որ 
ազատվեի նրանից։ Բայց դրանով հիշողությունները չէին 
հանդարտվում։ Հետո նկատեցի, թե ինչպես էր այդ պատ
մությունն ինձնից հեռանում, և ցանկացա այն գրի առնելով
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հետ բերել, բայց դա նույնպես հիշողությունս չարթնացրեց։ 
Արդեն քանի տարի ես մեր պատմությունը հանգիստ եմ թո
ղել։ Հաշտվել եմ նրա հետ։ Եվ նա վերադարձել է ամենայն 
մանրամասնությամբ և ինչ֊որ կերպ ամփոփ ու փակ. այն 
ինձ այլևս չի տխրեցնում։ «Է*նչ տխուր պատմություն»,—  
մտածում էի երկար ժամանակ։ Ո չ, իհարկե, ես այժմ էլ չեմ 
մտածում, թե այն ուրախ պատմություն է։ Բայց, կարծում եմ, 
այն իրականությունն է, և այն հարցը, թե այդ պատմությունը 
տխուր կամ ուրախ է, ոչ մի նշանակություն չունի։

Ամեն դեպքում ես այդպես եմ կարծում, երբ պարզապես 
նրա մասին եմ մտածում։ Եթե ես, այնուհանդերձ, վիրավոր
վում եմ, կրկին արթնանում են այն ժամանակ ապրած վիրա
վորանքներս, եթե ինձ մեղավոր եմ զգում, այն ժամանակվա 
մեղքի զգացումներս, և այսօրվա անձկալի ցանկության մեջ, 
այսօրվա տան կարոտի մեջ ես զգում եմ այն ժամանակվա 
անձկալի ցանկությունն ու տան կարոտը։ Մեր կյանքի այդ 
շերտերն այնպես խիտ են դարսված իրար վրա, որ վերևի 
շերտերում միշտ վաղ ժամանակներն են հանդիպում՝ ոչ թե 
որպես ավարտված և հեռացած, այլ ներկա և կենդանի։ Ես 
դա հասկանում եմ։ Չնայած դրան երբեմն դժվար է դիմա
նալ։ Հավանաբար մեր պատմությունը գրի եմ առել, որով
հետև այնուամենայնիվ ուզում էի ազատվել նրանից, եթե 
նույնիսկ չեմ կարող։

Հաննայի գումարը Նյու Յորքից վերադառնալուց անմի
ջապես հետո նրա անունից փոխանցեցի Անգրագիտության 
դեմ պայքարի հրեական միությանը։ Որոշ ժամանակ անց 
ստացա համակարգչով գրված մի կարճ նամակ, որտեղ 
Հրեական միությունը շնորհակալություն էր հայտնում տիկին 
Շմիցին իր նվիրատվության համար։ Այդ նամակը գրպա
նումս ես գնացի գերեզմանոց՝ Հաննային այցելության։ Դա 
առաջին և վերջին անգամն էր, որ ես այցելեցի Հաննայի 
շիրիմին։
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