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Վեր  բարձրացիր  ու        

կհաղթես 

(Նախաբանի  փոխարեն) 

 

- Այս  ճանապարհը  անցնելու  համար յուրաքանչյուրդ  

պետք  է  դրսևորի  կամքի  ուժ և  մարդկային  

հատկություններ,  որոնք  կզարգացնեք  ընթացքում:  Կա  ևս 

մեկ ճանապարհ. այս  ճանապարհը  իրենից  առանձնակի  

դժվարություն չի  ներկայացնում,  ուղղակի  արեք   այն, ինչ  

դուք  եք ուզում:  Սրանք  իրարից  բավական  տարբեր  

ճանապարհներ  են, տարբեր  եզրեր:  Եթե  դժվարանում  եք  

ընտրել`  որ  ճանապարհով  գնալ,  ապա  կառուցեք   ձերը,  

բայց  հիշեք`  որ  ճանապարհին  մոտ  եղավ  ձեր  կյանքի  

ճանապարհը,  այդ  ճանապարհի վերջնակետին  էլ  

հասնելու  եք դուք:  Հիշեք`  որ  ճանապարհով  էլ  գնաք,  

դժվարություններ  ունենալու  եք,  ու չկա  ճանապարհ,  որ  

ասֆալտապատված  ձեզ  տան,  չկա  հստակ  ձևակեպված 

գիծ,  չկան  այնպիսի  երկու  անհատներ, որ  նույն  
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ճանապարհն  անցած  լինեն:  Յուրաքանչյուրիդ  ընտրած  

ճանապարհը  բաղկացած է  լինելու  փոքրիկ  շավիղներից  

ու  արահետներից,  որոնցից  յուրաքանչյուրն  անցնելու  

դեպքում  որևէ   նպատակ  եք  իրագործելու,  իսկ  ձեր  

գլխավոր ճանապարհի  վերջում  կերևա, թե  որքանով  եք  

կարողացել  հասնել  ձեր  վերջնական նպատակին:  Դե՛,  

գնացե՛ք: 

 Ես  սկսեցի  քայլել ու  կառուցել իմ  ճանապարհը. այն  

պետք   է  մոտ  լիներ նշվածներից առաջինին:  Գիտեի,  որ  

այնտեղ  ավելի  քարքարոտ էր,  խանգարող  

հանգամանքները  շատ էին,  բայց  ինձ  տպավորել  էր  դրա  

վերջնակետը.  բարի  անուն,  ափսոսալու  տեղքի  չտվող  

անցյալ  ու  հեքիաթային  ապագա, որ միշտ  պիտի  մնա  

ներկա: Սկզբից  դժվար  էր,  հետո  սովորեցի:  Որոշ  

ժամանակ անց  մտածում էի,  որ արդեն  որևէ  դժվարության  

չեմ  հանդիպի:  Մտածում  էի  այդպես, երբ  ընկա մի  փոսի  

մեջ: 

 - Էս ու՞ր եմ ընկել: Հե~յ, օգնեցեք: 

 Շատ  մեծ փոս  էր:  Ոչինչ  չունեի,  որի միջոցով  վեր  

կբարձրանայի: 
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 - Հիմա  ի՞նչ  եմ  անելու:  Իսկ ընտանի՞քս, ի՞նչ են   նրանք 

անելու: Չէ՛,  մի  ելք  պետք  է  գտնեմ: 

 Բազում  ապրադյուն  փորձեր:  Արդյունքում 

հուսահատվեցի: 

 - Փոս,  բայց  այսքան  մեծ:  Ինչու՞:  Ես արժանի  չէի:  Որտե՞ղ  

սխալվեցի:  Կյանքս  պիտի՞  դադարի: 

 Շարունակ  ինձ  հարցեր  էի  տալիս,  երբ  մի  

ցուցատախտակ  տեսա:  Վրան  կարդացի. «Այստեղ`  այս 

փոսում,  դուք  կգտնեք այս  փոսը  ընկածների  

պատմությունները և  հորդորները`  ուղղված  դրանք  

կարդացողներին:  Ուշադիր  եղեք» : 

 Որոշեցի  կարդալ: 
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Չբացված առավոտը 

- Բժի՛շկ, կարծես չի  շնչում: 

  - Շուտ տեղափոխեք վիրահատարան: Անհրաժեշտ է   ամեն  

ինչ ձեռնարկել, որ գոնե այս երկուշաբթին բարի  շարունակվի: 

Փոքրիկ  Սերյոժան պիտի ապրի: 

  Երկրի  լավագույն  բժիշկները  մտան  վիրահատարան: 

Նրանք ոչ մի վայրկյան, ջանք բաց չէին թողնում, որ փրկեին 

այս մանուկ, դեռ նոր կյանք մտած  երեխային: 

                                              * * * 

   - Մա՛մ, ընչի ապերիգս չի խոսա: 

   - Հաս ջան, ապերդ դեռ  փոքր է, դեռ շուտ է: 

   - Հասմի՛կ, հըլը ըսե հեռուստացույց: 

   - Հելուստացույց,- կմկմաց Հասմիկը,- ուֆ  պապի: 

   - Այ տեսնիս գը` դու չես  կռնա ըսել հեռուստացույց, 

Սերոժս էլ խոսել  չի  կռնա,- ժպտալով ասաց Սերոժ պապը: 

  - Մա՛մ,- թեման փոխեց Աիդան: 

  - Ասա բալես: 
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  - Էսօր Արմենը էս ինչի՞  է  ուշանում: 

  - Չգիտեմ, գործեր ուներ, Աիդա ջան: 

  Այդ խոսքի վրա ներս մտավ Արմենը` Սերոժ պապի ու 

Հասմիկ տատի միակ որդին: Ասենք երկու զավակ ունեին 

նրանք` Արմենն ու Աիդան: Արմենի  տեսքից  երևում  էր,  որ 

աշխույժ  օր  էր  ունեցել:   

  - Սայլուգ,  ինճ խոր  կուզես տռճիկ տաս, ի՞նչ է  էղե, - 

կատակի տվեց պապը: 

  - Պապ ջան, էնկան ուրախ եմ, օր մոռցա բարևեմ: 

  - Ըսե, ըսե, տեսնինք էդ  ի՞նչ  է  էղե: 

  - Մի ղայդին գործ եմ  գտել էն Գարոյենց  մայլեքը: 

Վաղվանից գործի եմ: 

  - Էս ինչ լավ բան ասիր, մարդ ջան,- ուրախացավ Արաքսը` 

տան հարսը: 

  - Հա ղայդին գործ է, լավ էլ վարձատրում են: Վերջ, կամաց-

կամաց  մենք էլ հալի կուգանք: 

  - Ըսիգ  բդի նշվի: Ախչի Հասմիկ, Արաքս, Աիդա, հըլը սեղան 

քցեք: 
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  Պապի խոսքերից  հետո կանայք  գնացին խոհանոց` հացի 

պատրաստություն տեսնելու: Մյուս սենյակից փոքրիկ  

Հասմիկը,  լսելով  հոր ձայնը, վազեց հյուրասենյակ: 

  - Պա՛պ, պա՛պ, կարոտցել էի քեզ: 

  - Արի գրկեմ ու իրար հետ գնանք Սերոժիս մոտ: 

  Հայր ու աղջիկ  գնացին Սերոժի մոտ: Քնած էր  փոքրիկը, 

քնած` անուշ  ու  խոր քնով: Նոր-նոր  աչքի առջևով  բաներ 

էին անցնում: Երբ  արթուն էր  լինում,  փոքրիկ  աչքերը  

չռում էր շուրջբոլորը, ուշադիր  զննում,  ծանոթ  

առարկաներ, մարդիկ  տեսնելիս  անուշիկ բերանը բացում 

ու փորձում ծիծաղել, իսկ  օտարների հետ շփվելիս  նա  

մնացած  երեխաների նման չէր լացում, փորձում  էր  քաջ  

լինել. կարծես  նա գիտեր` իրեն  ինչ է սպասվում ու 

փորձում էր պատրաստվել: 

  - Հիմա դու քնած ես, իմ բալա,  ես խոսք  եմ  տալիս` մինչև 

կյանքիս վերջ կողքիդ  կլինեմ: Վաղվանից  ամեն բան ուրիշ է  

լինելու. նոր գործ, նոր կյանք,  ամեն  ինչ կփոխվի,  էսօր 

կիրակի է, վաղը երկուշաբթի` նոր  շաբաթվա, նորի սկիզբ ,-

ոգևորված,  բայց շշուկով  ու  որդու  գլուխը  շոյելով  ասում  

էր հայրը: 
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  - Պա՛պ, իմ   կյանքում էլ  չէ՞  լավ բաներ կլինի,  տիկնիկներ  

կունենամ, էն բարբիից,- մի  քիչ  խանդելով,  մի  քիչից  շատ  

էլ ոգևորված  խոսեց Հասը: 

  - Հա, բալե՛ս, անպայման: 

  Բայց  ցավոք  ամեն  համոզված ճշմարտություն չէ, որ 

ճշմարիտ  է, ամեն ենթադրվող  կատարվելիք նպատակ չէ, 

որ կատարվում է: 

       *   *   * 

  - Պա՛պ, էս  ինչի հաց  չես  ուտում, դիլխո՞ ր  ես,-հարցրեց  

Արմենը: 

  - Չէ՛,  բալես,  լավ  էլ  կակուղ եմ ,- բրդուճը  վերցրեց  ու 

ժպտալով  մեջբերեց տան մեծը: 

   Բայց իրականում  տան մեծի  հոգու խորքում մի բան այն 

չէր: Նա  վերահաս մի վտանգ էր զգում, մի փոթորիկ, որ  

մոտենում  էր իրենց  ընտանիքին: Սակայն պապը  դա  ցույց  

չէր  տալիս. մտածում  էր` միգուցե պառավական  ինչ-որ  

խաբկանք է, ու դրա մասին  պետք չէ  ուրիշներին պատմել, 

թող  ուրախանան: 
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  - Մա՛մ,  պա՛պ, ես ուզում եմ `  ձեզ, հորքուրին, պապիին,  

տատիին լսեմ  ու ապերիս  էլ  օգնեմ, որ խոսի ,- մի կերպ  

ասաց  Հասը: 

  - Ապրե՛ս, սիրուն ջան: 

  - Հաս, մանկապարտեզ ուզու՞մ ես գնաս:  

  - Հա՛,-վստահ  գոռաց աղջնակը: 

  - Ու կգնաս, էս  տարի  կգնաս: 

  - Ջա՜ն ,- սկսեց գոռալով  վազել  Հասմիկը: 

  - Ես էլ որոշել եմ  էս  տարի լավ  գործ գտնել, շրջապատ  

մտնել: 

  - Դե  մի բառով  ասա պսակվել ,- ինչպես  միշտ  սրամտեց  

պապը: 

   Այս խոսքի  վրա  բոլորը սկսեցին  ծիծաղել `  չիմանալով, 

թե  ինչ  սև  խավար  է  պատել  դուրսը: 

   Ընթրիքից  հետո  բոլորը  գնացին  քնելու,  միայն պապի  

քունը  չէր  տանում: Սերոժ  պապը  մեծ  մարդ  էր,  շատ  

դժվարությունների միջով  էր  անցել, քիչ,  թե  շատ  

տարբերում  էր  սևը  սպիտակից ու  դրա համար հիմա  աչք  
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կպցնել  չէր  կարողանում. Մի  չարագուշակ թախիծ  կար 

սրտում:  

            *  *  * 

   Անցավ  չարագուշակ  գիշերը… 

                                                   *  *  * 

  - Մամ  հասի,  Սե…Սերոժ  ձյա..ձ…ձյայենց  տունը: Մա՛մ: 

  - Ի՞նչ  Ալինա: Էս Սերոժիկն՞ է: Էս  ինչ՞  է էղել: 

  - Շուտ  զանգի  միլիցայություն, շտապ: Մա՛մ, Հասը, 

Արաքսը, Աիդա  քուրիկը ,- լացում էր  աղջիկը,- չէ~… 

                                         *  *  *              

    Ամեն ինչ  տակնուվրա  էր  եղել:Երեկվա ուրախ  

ընտանիքից  մեկն էր մնացել,  այն էլ ` կիսամեռ: Ամեն  

նպատակ  ոչնչացել  էր, ամեն երազանք էլ անհետացել: 

Այդժամ  միայն  մի  երազանք կար․ Սերյոժան պետք  է  

ապրի:  Սա  էր  բոլորի  երազանքը: Սա  էր  լինելու  

լուսավոր  կետը,  եթե  նա  ապրեր, եթե  առողջանար, եթե… 

    Բայց  «եթե»-ները  շատ  էին,  դրանք  պայմաններ  էին,  որ 

կատարելը  դժվար  է.  չէ՞  որ  ամեն  «եթե»  չէ,  որ  ունի  
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շարունակություն: Այս  «եթե»-ն  էլ այդպիսին  էր. փոքրիկ, 

բայց  քաջ  Սերյոժան  դիմացավ  ընդամենը  մեկ  շաբաթ: 

                                      *  *  *              

   Հիմա  հանցագործը  կրում է  իր  պատիժը, բայց  այն յոթ  

կյանքերը, յոթ  երազանքները,  յոթ  գույները, յոթ հույսերը 

մոխրացել  են,  չկան,  անհետացել  են: Մեղավորը  միգուցե  

աշխարհն  է, հասարակությունը,  այդ հանցագործը, թե  

Սատանան, բայց  ոչ Աստված : Բայց ով  էլ, որ  մեղավոր է`  

այդ  յոթ  ժպիտը  հետ  բերել չի կարող: 

                                      *  *  *              

  Երկիրը  խաղավեց, բայց Մյասնիկյան  188  հասցեում  ոչինչ  

նույնը  չէ`  դատարկ է… 

                                                                    13/01/2019 
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Փոքրիկ վառարանի շուրջ 

   - Բարև  ձեզ, ճիշտ  է`  ես   ձեզ  հասկանում  եմ,  ձեր  

դրության  մեջ  մտնում  եմ,  բայց  ինձ  էլ  հասկացեք.  իմ  

աշխատավարձով  եմ  տունս  պահում,  չեմ  կարող  

չանջատել  ձեր  հոսանքը: 

  - Հա՛,  գիտեմ, հասկանում  եմ, շնորհակալ  եմ,  որ  գոնե  

մեկ  շաբաթ  համբերեցիք: Իսկ հիմա,  որ  խնդրեմ,  կասե՞ք `  

որքան  գումար   է  անհրաժեշտ  վճարման  համար: 

  - 5600  դրամ,- ասաց էլեկտրիկը` նայելով  իր   ցուցակին: 

  - Լավ, կփորձեմ  մի  բան  անել: 

  Ընդամենը  5600  դրամ,  շատերը  այդ  գումարը   մեկ  օրում 

են  ծախսում,  իսկ  նա  նույնիսկ  այդ  գումարի  մի  մասը  

չուներ: Չգիտեր  ինչ  անել,  ախր  երեխաները  գոնե  

հեռուստացույց  դիտելով  էին   զբաղվում,  իսկ  հիմա  պիտի  

լոկ  կուչ  գային  այդքան էլ  չտաքացնող  վառարանի  շուրջը   

ու  այնքան  զրուցեին  մինչև  քունները  տաներ,  գնային  

քնելու:  Բայց  այդպես  որքա՞ն  պիտի  շարունակվեր `  1  օր,  

2  օր,  բայց  կհոգնեին  ու  այդ  օրը  հեռու  չէր: Հարևան  ու  

բարեկամ  էլ  ախր  չունեին,  որ  գոնե  երեխաները  նրանց,  

նրանց   երեխաների  հետ էլ  շփվեին: 
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  Իսկ  որտե՞ղ  էին  ապրում,  ինչպիսի՞ն  էր  նրանց  տունը: 

Տու՞նը: Երբ  հիշում  եմ նրանց  տնակը,  միամգամից  հոգիս  

խառնվում  է: Նրանք  ապրում  էին բոլորից  հեռու մի  խուլ  

վայրում: Նրանց  տնակը  հազիվ  10-15  քառակուսի  մետր  

լիներ,  ասենք այնքան,  որքան  մեր  մի սենյակն է:  Այդ  

տնակը  տնակ-սենյակ էր, որտեղ  փոքրիկ   սառնարան  

կար, մեկ  անկողին,  պահարան,  փոքր  հեռուստացույց  ու  

այդ  փոքրիկ  վառարանը: Այդ  ծանր  պայմաններին  նրանք  

դիմանում  էին. արդեն  հարմարվել  էին: Լավ  է,  որ  այդ  

տարի  ձմեռը  այդքան  էլ  ցուրտ  չէր,  բայց  ավելի  լավ  է,  

որ չնայած  այդ  պայմաններին` նրանց  ընտանեկան  

ջերմությունը  միշտ  բարձր  էր: 

     *  *  * 

  - Գա՛յ,  լույսերը   էսօր  էլեկտրիկը  անջատեց: 

  - Դե  հա  բա,  հըլը  շնորհակալ  պիտի  լինենք,  որ  էդ  

մարդն  էտքան  համբերեց: 

  - Հա  ոչինչ պապ,  սենց  ավելի  լավա,  փեջի  կողքը  նստել  

ենք  ու  իրար  հետ  ենք  խոսում: 
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  Այդ  պահին  հայրը`  Կարենը, ժպտալով  գլխով  արեց,  թեև  

զգում  էր,  որ  աղջիկը  կարիքից դրդված  էր  այդպես  

ասում: 

  - Լավ, էկեք  մի  խաղ  խաղանք,- լռությունը  ընդհատեց  

Մարիամը`  միջնեկ  աղջիկը: 

  - Էկեք,- ուրախ  ասաց  վեցամյա  Կառլենը: 

  Ու մթության  մեջ  աշխուժություն   տիրեց: Մարիամը  

բացատրեց  խաղի  էությունը.  Բաժանվում  են  2  խմբի` 

Կարենն  ու  Մարիամը   մի  խումբ  էին  լինելու,  իսկ  

Գայանեն  ու  Սոնան` ուրիշ խումբ,  դե  Կառլենն  էլ ` որպես 

տան  ամենափոքրը,  պետք  է  2  թիմից   խաղար: Իրար 

պետք է  ինչ-որ  բառեր  բացատրեին, ընդ  որում, թիմի մի   

անդամին հակառակորդ  թիմից   մեկը  թաքուն  ինչ-որ  բառ   

էր   ասելու, իսկ  նա  3  բառով  պետք  է   բացատրեր  իր  

թիմակցին: 

  Երբ  Մարիամը  վերջացրեց  բացատրելը,  բոլորը  

համաձայնվեցին  և  կուչ   եկան   փոքրիկ  վառարանի  շուրջ: 

  - Բազկաթոռ, - շշնջած  Սոնան  Մարիամի  ականջին: 

  - Պա՛պ, բազմոցի  փոքրը, - բացատրեց  Մարիամը: 
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  - Կռեսլո, նու՜, բասկաթոռ ,- ասաց  Կարենը: 

  - Ճիշտ  է: 

  Ու  այսպես  սկսեցին  ուրախ  խաղալ: Բայց  դրսում  քամի  

էր,  շա՜տ  ուժեղ   քամի: 

  - Կրա՛կ:  

  - Է՜, պա՛պ, ի՞նչ կրակ,  պատասխանը  երկաթ է: 

  - Չէ, կրա՛կ, տունն է  վառվում,  շուտ  դուրս  էկեք: 

  Կարենը  վերջին   խոսքերը   արտասանեց  շատ  ուժգին,  

բարկացած  ձայնով:  Ընտանիքը այդպես  էլ  արեց. Կարենը,  

գրկելով   Կառլենին  և  բռնելով  Մարիամի  ձեռքը,  վազեց  

դեպի  դուրս:  Նույն  կերպ  վարվեցին  Գայանեն  և  Սոնան: 

  -Հե՜յ,  ո՞վ  կա,  էկեք,  օգնեցե՛ք,  տունս  մոխրացավ,- գոռում   

էր  Կարենը`  վերջին  բառերը  հազիվ  արտասանելով: 

  Բայց  ոչ  ոք չկար:  Մի  քանի  հարյուր  մետր  

հեռավորության  վրա  կար  ճանապարհ,  որտեղով  անցնում  

էին  շատ  մեքենաներ,  ու  եթե  այստեղ  անգամ   մի  փոքրիկ  

դեզ  այրվեր,  ապա  ճանապարհից    այն կերևար:   

Հավանաբար  այդպիսին  էր  և  այդժամ,  երբ  խիտ  

խավարում  մի  չարագուշակ  լույս   էր    շողում:  Բայց   
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երկար  ժամանակ   որևէ    արձագանք  չկար:  Այսպիսին   են  

հիմա  մարդիկ.  շատերի  սերը  սառչել  է,  միմյանց  ցավերի  

դեմ  անտարբեր   են  դարձել:  Եթե  հիմա  հայտարարվեր,  

որ  այդ  լույսի  մոտ   մարդկանց  նվերներ  են  բաժանում,  

ապա  բոլորն  անխնա  կգնային: Բայց  որ  նրանք  պիտի  

նվիրեին`  մի  փոքրիկ  օգնություն,  մի  քաջալերական  

խոսք, ժլատություն  էին  անում,  չէ՞  որ  նրանք  չափազանց  

խնայող  են: 

  Բայց  լավ  է,  որ  դեռ  կան  ու  շատ  կան  նաև  բարի  

մարդիկ,  նրանք,  ովքեր   պատրաստ  են  ուրիշներին`  

ծանոթներին  ու  անծանոթներին,  օգնել:  Եվ   որոշ 

ժամանակ  անց,  երբ  գրեթե  հնարավոր  չէր  տնակը  փրկել,  

մարդկանց  մի  խումբ  փորձում  էր  հանգցնել  կրակը:  Այս  

խմբին  միացան   և  այլ   մարդիկ,  որոնցից   շատերը   եկել   

էին  ոչ  թե  օգնելու,  այլ  վերլուծելու,  քննադատելու  ու  

բամբասելու: 

  Այս  ամբոխի  մեջ… Առաջին  անգամ  Կարենն  ու  իր  

ընտանիքը  հայտնվել  էին  մարդաշատ  վայրում  և  

այսպիսի  ուշադրության  էին  արժանանում: Բայց  ու՞մ  էր  

պետք:  Կործանվել  էր  իրենց  արդար  քրտինքով  ձեռք   

բերված տնակը,  ուր  ամեն   ինչ  այնքան  հարազատ  էր,  
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այնքան  մտերիմ:  Դատարկվել  էր  նրանց  բոլորի  

հոգիները:  Չգիտեին` ինչ  անեին: Չգիտեին` ինչպես  

ապրեին: 

  Վերջապես  կրակը  մարեցին:  Հետաքրքիր  էր,  որ  կրակի  

միջից կարողացան  փրկվել  փոքրիկ  վառարանն  ու  մի  

սնդուկ,  որտեղ   պահված  էին  ընտանեկան  նկարներ   ու  

իրեր:  Սա   էր,  երևի, որ  նրանց  օգնեց  մի  փոքր  ժպտալ,  

կյանքի  նշույլներ  բերեց: 

  Մի  քանի  բարի  ընտանիք   նրանց  մեծ  օգնություն  

տրամադրեցին,  մեկն  էլ  իր  տանը  որոշ  ժամանակով  

հյուրընկալեց,  մինչև  որ  կարողանային  նոր  կացարան  

ձեռք  բերել: 

         *   *   * 

  Անցան  հազարավոր  օրեր  ու  այս  ընտանիքը  նորից  

հավաքվեց,  հավաքվեց   փոքրիկ  վառարանի  շուրջ: 

Երեխաներն   արդեն  երեխա  չէին,  այլ  լուրջ   

մասնագետներ  էին:  Բացի  դրանից  նրանք  հիմնել  էին  

իրենց  ընտանեկան  բիզնեսն  ու   զբաղվում  էին  

բարեգործությամբ: 
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  Եվ  վերջապես  նրանք  կարողացան  գնել  իրենց   նախկին   

տարածքը (որտեղ  նրանց  տնակն  էր,  բայց  տարածքը  

իրենցը  չէր):  Այնտեղ   կառուցեցին   իրենց  կամքի  տնակը,   

ու  հավաքվելով  վառարանի  շուրջը`  խաղացին  իրենց  

սիրելի  խաղը: Հիմա  արդեն  նրանց  սրտում  էր  կրակը,  

շարունակ  պայքարելու  ու  բարին  անելու   բոցկլտացող   

կրակը: 

                                                                      20/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դեղին ժապավենով նարգիզը 
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- Դուք  իմ  ծնողները  չեք: Դուք, դուք  իմ  վատն  եք  ուզում: 

Չեմ  հասկանում՝  ինչ  եք    ցանկանում, որ ձեր  խամաճիկը  

դառնա ՞մ: Ես  եմ  որոշում՝ ինչպիսին լինեմ: 

  Ապտակ: Այդ  պահին նա  ստացավ  իր  կյանքի  առաջին  

ապտակը: Որքան  ցավ, բարկություն,  որքան  սեր  ու  

բարություն  կար  այդ  մեկ  ապտակում: 

 - Ապտակու՞մ ես, և, և, ի՞նչ: Ապտակու՞մ  ես, հա՞  մա՛մ: 

Ապտակիր: Ես  հեռանում եմ: Հա, պապ, դու  էլ  կարող  ես  

ապտակել,  մեկա  ես  ձեր  համար  ոչինչ  եմ: Լավ  մնացեք: 

  Աղջիկը  շրջվեց  ու  հեռացավ՝  հետևում   թողնելով  մի  

ամբողջ  պատմություն,  որ  կերտել   էր   իր  ծնողների  հետ: 

Հետևում  թողեց   նրանց,  ովքեր  սովորեցրել   էին  նրան  

քայլել,  խոսել,  ովքեր  ոչ  մի   ուժ  չէին  խնայել,  որ  նա  

մեծանա ապահով  միջավայրում՝  դաստիարակվելով  

բարձր  բարոյականությամբ: Բայց,  ինչպես  ասում  են՝  նա  

անբնական  կապի համար  քայքայեց  իր  բնական  

կապվածությունը: 

  Ահա,  թե  ինչ  էր  եղել: Մեր  հերոսուհին  սկսել  էր  շփվել  

մի  տղայի  հետ,  ով  «քուչում  հարգված  տղա  էր», ամեն օր  

կռիվների  մեջ,  շաբաթը  մեկ  էլ   «թռնում  էր  յոթերորդ  
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երկինք»: Յուրաքանչյուրն  ունի  իր  կարծիքը: Բայց  ծնողի  

կարծիքը  պետք  է  յուրաքանչյուրը  հաշվի  առնի,  չէ՞ որ 

նրանք  ավելի  փորձառու  են և  շատ  են   սիրում  իրենց  

երեխաներին: Ծնողներն  էլ  մեր  հերոսին  խորհուրդ  էին  

տալիս,   որ  նա  հեռու  մնա այդ  տղայից: Իսկ  աղջիկն  

ասում  էր,  որ  նրանք  իրար  սիրում  են,  ու  տղան  կփոխվի: 

Հա՛,  սերը փոխում է  մարդկանց,  եթե  սեր  կա… 

  Աղջիկը  փախավ,  վազեց  ու  ինչ-որ    տեղ  հասավ,  բայց  

ինքն  էլ  չիմացավ,  թե  ուր  է  հասել: Երևում  է,  որ  աղջիկը  

այդտեղ  երբեք  չէր  եղել: Հանկարծ,  երբ  շնչակտուր  

կանգնեց, նկատեց,  որ   շրջակայքում մարդ  չկա,  և  որոշեց  

հանգիստ  առնել:  Նստեց մի  բարձր  ծառի տակ  և  սկսեց  

բարձր,  բարձր  լացել:  Ինչ  դժվար  պահ  էր  նրա  համար: 

Նույնիսկ,  արցունքներն  էին  դժվար  իջնում: Լացում  էր ու  

ոչնչի  մասին  չէր մտածում,  կարծես  ռոբոտ  լիներ,  որ  

նախատեսված  էր  լացելու  համար:  Բոլորիս  կյանքում  էլ  

գալիս  է  մի  շրջան,  երբ մեզ  զգում  ենք  ռոբոտի  նման  ու  

ոչ   միայն չենք  կարողանում  մեր  ուզածն  անել , այլև չենք  

էլ  ցանկանում  երազել,  գործել: 

  -Կղա, կղա: Ծիվ-ծիվ: 
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  Աղջիկը  սթափվեց: Սկսեց  նկատել  շրջակայքը,  նկատել 

կենդանիներին, ծաղիկներին  ու  ծառերին: Մի  պարզ 

հայացք նետեց  ու  սկսեց  արդեն  մտածել: Երբ  մի  փոքր  

ժամանակ  անցավ,  սկսեց  նաև  ժպտալ: Կարծես  

բնությունը նրա  ուրախությունն  էր  վերականգնում: Հետո  

սկսեց  ծաղիկներ  հավաքել  ու  դրանցով   մի  թագ  ստեղծել: 

  - Դեղին  ծաղի՜կ, 

    Սիրուն  ծաղիկ, 

    Քեզ  հավաքեմ, 

    Պսակ  հյուսեմ: 

  Արդեն  մեր  հերոսուհին  երգում   էր: Երգից  հետո  սկսեց  

վերլուծել  անցածը,  այդ  սեր  կոչվածը: Հասկացավ,  որ  այդ  

«լավ  տղան» իրեն  ուղղակի  օգտագործում  էր,  բացի  

դրանից  նրա  վարքը  մեղմ  ասած  լավը  չէր : Հասկացավ,  

որ  ծնողներն  իրավացի  էին  և  իր  լավն  էին   ցանկանում: 

  - Ա՜խ,  ինչպես  եմ  ցանկանում   վերադառնալ  տուն  և  

ներողություն  խնդրել  ծնողներիցս: Որքա՜ն եմ  սիրում  

նրանց: 

 - Իսկ  դու  գնա: 
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 - Այդ  ո՞վ  է  այդտեղ:  Դուրս  եկեք: 

  Այդ  պահին  աղջկա  ուղղությամբ  շպրտվեց  մի  գեղեցիկ  

ծաղկեփունջ՝  լի  դեղին  դաշտային  ծաղիկներով: Բայց  ի՜նչ  

շքեղ   էր   շպրտված, ի՜նչ  մեղմ,  կարծես  ծաղիկները  

ցանկանում  էին թռչել  իրենց  ապագա  տիրուհու  մոտ: 

  - Նորից  եմ  ասում՝  ո՞վ  եք,  դուրս  եկեք: 

  Պատասխանող  չկար: Աղջիկը  նայեց  աջ,  ապա  ձախ,  

բայց  ոչ  ոք   չկար:   Հետո  քնքուշ  ձեռքերով  վերցրեց  ոչ  

պակաս  քնքուշ  կապված  փունջը,  երկար  նայեց,  ապա 

գնաց նույն   ճանապարհով,  որով  եկել  էր,  բայց  այս  

անգամ   ոչ  թե  կռվելու,  այլ  հաշտվելու:  Ախ   այս  բառը:  

Որքան  հեշտ  է  այն  արտասանել,  բայց   որքան  դժվար՝  

իրագործել: 

  Գնում  էր,  գնում՝  լի  հաստատակամությամբ  ու  կյանքի  

հանդեպ  կորցրած  սերը  վերականգնվելով: Հանկարծ  

նկատեց,  որ  մոլորվել  է :  Դիմացը  կար  2  ճանապարհ:  

Որոշեց  գնալ  դեպի  աջ:  

  - Այդ  կողմ  մի  գնացեք: Գնացեք  ձախ,  հետո  աջ   և  

կհայտնվեք  ձեզ  ծանոթ  վայրում: 

  - Ո՞վ  եք  դուք: Խնդրում   եմ,  դուրս  եկեք: 
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  Նորից  ձայն  տվող  չկար:  Աղջիկը  վարվեց  այդ  ձայնի   

հորդորի  համաձայն և գնաց  ձախ,   հետո  էլ  աջ,  ապա  

հայտնվեց  իրեն  ծանոթ  վայրում: 

  - Շնորհակալ  եմ, խորհրդավոր  ձայն: Այսօր  քո  շնորհիվ   

տրամադրությունս  բարձրացավ: 

  Այս  խոսքերը  աղջիկը  արտասանեց  բարձր,  ժպիտը  

դեմքին ՝  չիմանալով,  թե  որքան  ուրախացրեց   այն  սիրտը,  

որի  լիությունից  լսվում  էր  մեզ  ծանոթ  ձայնը: 

  - Իմ  սիրելի  ծնողներ, մա՛մ, պա՛պ:  Ես  հասկացա  սխալս: 

Կներեք:  Որոշեցի    ձեզանից  ներողություն  խնդրել   և  

հիմա  խնդրում  եմ:     Խնդրում  եմ՝  ներեք  ինձ:  Որոշել  եմ  

նաև  բաժանվել  իմ ընկեր  կոչվածից: 

  Որքան  էլ,  որ  հետաքրքիր  է  աղջիկը  բոլոր  բառերը  

արտասանեց  վստահ,  առանց  կմկոցի: 

 - Աղջիկս,  մենք քեզ հասկանում ենք  և  ներում  ենք,  չէ  որ  

քո   ողջ  թերություններով  ու  առավելություններով  

հանդերձ  դու  մեր  դուստրն  ես: 

  - Շնորհակալ  եմ: Ես  ձեզ  սիրում  եմ: 
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  Ընթրելուց  հետո  մեր  հերոսուհին   պառկեց   և  մի  քանի  

վայրկյան  անց  քնեց: 

   - Այս  ու՞ր  ենք  մենք:  ի՞նչ  ես  ուզում  անել: Դու  ինչպիսի՞  

ընկեր  ես:  Ես  քեզ  ատում  եմ: 

  - Ես  էլ  քեզ:  Հիմա լսիր  պայմանս.  Կամ  դու  իմ շահերն  

ես  առաջ  տանում՝  դառնալով  իմ  ձևական  ընկերուհին,  

կամ  ես  քեզ  այս  ժայռից  գցում  եմ: 

  - Գցի՛ր,  ես  քո  խամաճիկը   չեմ  դառնա: 

  Տղան  փորձեց   գցել  աղջկան,  սակայն  այդ  պահին  ինչ-

որ  դեղին,  ամբողջովին  փայլուն  դեղին  էակ  փրկեց  

աղջկան: 

  - Վա՛խ,- բարձր  գոռաց  աղջիկը: 

 «Ի՜նչ լավ  է,  որ  երազ  էր»,- մտածեց   աղջիկը: 

  -Աղջիկս, ի՞նչ  է  պատահել,- սենյակ  մտնելով  հարցրեց  

մայրը: 

  - Ոչինչ, մա՛մ,  ուղղակի  վատ  երազ  էր: Ճի՛շտ,  ժամը  

քանի՞սն  է: 

 - Մոտ  տասնմեկը: 
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 - Հը՞ն,  կես  օր  քնել  եմ: Լավ  ես  դուրս  գամ: 

 - Առանց  նախաճաշելու՞: 

 - Հա՛,  շտապում  եմ: 

 Աղջիկը  շտապ  դուրս  եկավ  տանից և  արագ-արագ  

քայլեր  անելով  ընթացավ  դեպի մի  մութ  փողոց: 

  - Բայլուս,  կյանքս: Էս  ո՞նցա ՝  սենց  շուտ   ինձ  հիշել  ես: 

  - Մենք լուրջ  խոսելու  բան  ունենք: 

  - Սպասի  էս  մի  օյինը  քցենք,  կխոսանք: 

  - Չէ՛, հենց հիմա: Մենք  բաժանվում  ենք:  Ու  էս  

վերջնականա: 

  - Իյա,  Տու՛զ,- մեջ  մտավ  մի  բարակ,   բայց  կոշտացնել  

փորձող  ձայն,- բա  մենք  հըլը  լիքը  գործեր  ունենք  անելու: 

Մոռացա՞ր՝ ինչ  էիր  խոսք  տվել: 

  - Հա, հանգիստ  էղեք: Հերթով  ում  համարը  պետքա  

կիմանանք, ինչ  պետք,  կիմանանք: 

  - Ախչի, դու  չգիտե՞ս  հանգիստ  ապրելը  ինչա ,- մի  կողմ   

տանելով  ասաց  տղան ,- չգիտես,  կսովորեցնեմ: 
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  Այդ  պահին  մի  զանգ  եկավ  տղային,  որի  միջից  պարզ  

լսվում  էր. «Բաց  թող  նրան»: 

Այդ  պահին  աղջիկը  փախավ:  

 «Հետաքրքիր  է ՝  ո՞վ  է նա, ո՞վ  է   իմ  փրկիչը»,- մտածում  

էր  աղջիկը  փախուստի  ժամանակ: 

  - Ոմն  անձնավորություն  ծեծի  է  ենթարկել  Ա.Ս.-ին,  ով  

քրեական  աշխարհում  հայտնի է  Տուզ  անունով,  և  

փախուստի  դիմել: Հանցագործության  վայրում  

հայտնաբերվել  են  դեղին  ժապավեններ: 

  - Աղջիկս, հեռուստացույցով  կարծես  քո   նախկին  

ընկերոջ  մասին   են  խոսում: 

  - Ինչ անեմ,մամ, դու  էլ  նշեցիր  ՝  նա  նախկին  է: 

  «Էլի  նա,  ո՞վ  ես  դու՛»,- մտածում  էր  հերոսուհին: 

  Բոլորս  էլ  մեր  կյանքում  ունենք  մի  մարդու,  ով  մեզ  

այնքան  է  սիրում,  որ  դառնում  է  մեր  «պահապան 

հրեշտակը»: Այդ  մեծ  սերը  կարծես  արև  լինի,  որ  

շարունակ  լույս  ու  ջերմություն  է  տալիս  ու  չի  

ակնկալում,  որ  կստանա  փոխադարձ  լույսի  կամ  

ջերմության  մի  կաթիլ: Բայց  պատկերացրեք՝  սիրո  արևի 
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կողքը  ևս  մեկը  լինի,  թեկուզ  ոչ  շատ  մեծ,  ամբողջ  

շրջակայքը  կվարակվի  սիրո  կրակով: 

  - Թող,  մի  արա: 

  - Դու արժանի  ես: 

  Աղջիկն ուշաթափեղավ: Իսկ  տղան  հարված  ստացավ  

դեմքին: 

   - Դուք  ձերբակալված  եք:  Իսկ  ձեզ  շնորհակալություն  

մեզ  օգնելու  համար,  բայց  հարվածը  պետք  չէր: 

                                     *    *    * 

  - Վա՜յ,  էս  ինչքան  եմ  քնել: Էս  ու՞ր  եմ ես: 

  Այս  խոսքերը  ասաց  աղջիկը՝   ամուր  փակած  աչքերը   

բացելով: 

   - Էս  ի՜նչ հրաշք  դեղին  է,  ի՜նչ  հրաշք  դաշտ:  Շուրջս՝  

նարգիզներ:  Բայց  մի  վայրկյան՝   ինչպե՞ս  եմ   ես  

հայտնվել  այստեղ: 

   - Բարև  ձեզ,  օրիորդ:  Սա  ձեզ: 

   Գեղեցիկ   տեսքով  մի  տղա  աղջկան  տվեց  դեղին  

ժապավենով  նարգիզի  մի  փունջ,  որի  կառուցվածքը   
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հիանալի  կերպով  արտացոլում  էր  աղջկա  դեմքը:  

Անհնար  է  պատկերացնել,  թե  այդ  պահին  ինչ  զգաց  

աղջիկը: 

   - Ճիշտ   է  ՝  սա  գեղեցիկ  է,  բայց  միլիոն  անգամ  պակաս  

է  ձեր  գեղեցկությունից: 

   - Փաստորեն  դուք  եք  իմ փրկիչը:  Որ  խնդրեմ,  կպատմեք  

ձեր  մասին: 

   - Ես  այն  բարբարոսի  եղբայրն  եմ,  որ  ձեր  ընկերն  էր:  Ի  

սկզբանե  ես  դեմ  եմ   եղել  թե՛  այդ  ձևական  

ընկերությանը,  թե՛  նրա  գործունեությանը : Իրականում  

նա  թմրանյութերի   տարածումով  էր  զբաղվում  և  ձեզ  այդ 

գործի  մեջ  էր  ներքաշել: Ես  էլ  որոշեցի   ձեզ  պատմել  այդ  

մասին,  սակայն  մինչ  այդ   հեռու  պահել  փորձանքներից: 

Ձեզ  հետևեցի  և  ընթացքում  էլ  սիրահարվեցի,  բայց  

մաքուր  սիրով:  Ընդունեք   այս  ծաղկեփունջը   որպես  իմ  

եղբոր  արածների  փոխարեն  իմ  կողմից   ներողություն  և  

որպես  իմ  սիրո  խորհրդանիշ: 

   -   Ես   ձեզ  ներում  եմ,  չնայած   ոչինչ  իմ  դեմ  չեք  արել ,  

և  ուզում  եմ  խոստովանել,  որ  ես  էլ  չճանաչելով   ձեզ,  

սիրահարվեցի : 
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   Այդ  դեղին  ժապավենով  ծաղիկը  դարձավ  մի  սիրո  

կրակի  խորհրդանիշ,  որ  պիտի  բարության  կրակ  վառեր  

ամենուր: 

                                                                           11/03/2019 
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Մի կաթիլ արցունքի հեքիաթը 

    - Բժիշկ, կարելի՞   է: 

    - Այո, ներս  եկեք: 

    - Հը՞ն,  բժիշկ,  ոնցա՞  մեր  պուճուրիկը: 

    - Գիտեք`  դուք  դեռ  երիտասարդ  եք,  փոքրիկների  ճիչեր   

դեռ  շատ   կարող  եք  լսել: 

    - Մենք  արդեն  վախենում   ենք:  Խնդրում  եմ`   ասացեք  

այն  ինչ  կա: 

    - Լավ,  խոսեմ:  Երեխայի  մոտ  հայտնաբերվել  են  

բարդություններ:  Նա,  հնարավոր  է,  չապրի: Բացի  այդ  

հնարավոր  է`  հղիության  ընթացքում  առաջացած 

բարդությունները  պատճառ  դառնան,- կտրուկ  լռեց  

բժիշկը: 

    - Ի՞նչ,  բժիշկ,  ինչի՞ն,- հուսահատված  խոսեց երեխայի  

հայրը:  

    - Մոր,  այսինքն`  ձեր  կնոջ  մահվանը,- մեղմ,  բայց  արագ  

ասաց  բժիշկը: 
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    - Չի  կարող  պատահել,  ես  իմ  աչքերով  եմ  տեսել  էդ  

ձեր  սարքով:  Ախր,  ինքը  շատ  սիրուն  էր,  առողջ:  

Հաստատ  սխալա, չի կարող,- լացակումած    գոռաց   հայրը: 

   Բժիշկը  փորձում էր  հանգստացնել, ասում էր, որ  եթե  

երեխային  հիմա  հեռացնեն,  ոչ  մի խնդիր   էլ  չի  լինի:  

Բժիշկը խոսում  էր,  բայց  չէր  հասկանում,  որ  իրականում  

ծնողի համար    երեխային   կորցնելուց  հետո  ոչ  թե  ոչ  մի 

խնդիր  չի  լինի, այլ  էլ  կյանք  չի  լինի: 

    - Չէ, բժիշկ  սուտ  եք  ասում: Հիմա  ի՞նչ եմ անելու, 

ինչպե՞ս  եմ  Մարիային  պատմելու:  Ինքը  չի դիմանա: 

    Բժիշկը լռում  էր: 

    - Դե  մի  բան  խոսեք:  Այնքան   հեշտ եք   այսպիսի  

տեղեկությունները   հաղորդում, իսկ հետո  լռում  եք: 

    - Տիգրան, ես հասկանում եմ ձեր  ցավը:  Այդ  պատճառով  

առաջարկում եմ`  ձեր  կնոջը    հանգիստ  ձևով պատմեք  

այս  մասին, իսկ  հետո   հեռացրեք, երեխային,  միևնույն  է ` 

հետո  էլի  երեխաներ  կունենաք: 

    - Չէ,  ես  ամեն   ինչ  անելու   եմ, որ  աղջիկս  ծնվի, բայց  

մի  դեպքում.  եթե   կինս  համաձայնվի: 
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    Բժիշկը  մի  անհասկանալի  շարժում  արեց:  Ամեն  

դեպքում  բժիշկները  այդքան  էլ  մեղավոր   չեն.  շատ  

ժամանակ   նրանք  միայն  կարող են   տեղեկացնել  

հիվանդության  մասին  և  առաջարկել  լուծումներ,  որոնք  

մեղմ  ասած  լավը  չեն: 

        *  *  * 

    - Ո՞նց  թե,- արտասվահար  գոռաց  Մարիան: 

    - Հանգստացիր,  լացիր,  չգիտեմ,  մի  բան  արա,  բայց  

այդպես  մի  նեղվիր: 

    - Տիկ,  ախր  ո՞նց  չնեղվեմ,  ո՞նց  չլացեմ: 

   Տիրեց   տխրությամբ  լի  լռություն:  Այն տպավորութ- յունն  

էր,  որ,  եթե  նորահարսը  անգամլսեր   այդ   լռությունը,  

կարտասվեր: 

  - Տիկ,  ես  որոշեցի,- վճռականությամբ  խախտվեց 

լռությունը,- որոշեցի պայքարել: Պայքարելու  եմ,  որ  

էրեխես  ծնվի,  ու  հաստատ  ծնվելու  է:  

  - Անպայման,  հանգստացնում  էր   ամուսինը,- մենք  

կպայքարենք   և  նա  կծնվի: 
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  Ասում  էր,  բայց  ինքն  էլ  իր  ասածին   չէր  հավատում: 

  - Արի  աղոթենք: Աստված  մեզ  կօգնի: 

  - Արի: 

  Սկսեցին  աղոթել: Աղոթեցին   ու  չիմացան, թե  ինչպես  

քնեցին: 

  Ինչ  զորեղ  ուժ  ունի   աղոթքը. Սկզբից   հանգստանում  ես,   

իսկ  հետո,  երբ  տեսնում  ես,  թե  ինչպես  է  Աստված  

տալիս  աղոթքիդ  պատասխանը,  ամենաերջանիկն  ես  

դառնում:  Դե   պատկերացրեք   այս   զույգի  վիճակը:  

Որքա՜ն  այսպիսի  զույգեր  են  եղել,  բայց  նրանց  մի  մասն  

է  որոշել  պայքարել: 

                        *  *  * 

  - Բժիշկը  ճիշտ  է  ասում:   Մի  վտանգեք   ձեր  հետագա   

կյանքը:  Մի  երեխայա   էլի, հետո  որքան  ուզեք, կունենաք, 

մեկ  է ` դեռ  չի  ծնվել: 

  - Մամ,  չե՞ս  հասկանում`  ինչ  ես  խոսում:,- վճռական  ու  

բարձր  ձայնով  ասաց  Տիգրանը,- մենք  քո  խորհրդի   

կարիքը  չունենք: 
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  Նախաճաշը կիսատ  թողած`  նա  վեր  կացավ  և  հեռացավ: 

   - Ի՞նչ  ասեմ,  ձեր  գործն է,- մռթմռթաց  մայրը: 

  «Ալինա, իմ  սիրում Ալինա:  Էս  ի՜նչ  համով  մռութ  ունես, 

ուտեմ քեզ: Դու  ծնվելու  ես:  Չէ, բժիշկ,   էս  ի՞նչ  ես  անում,  

ինձ  դեղեր  պետք  չեն: մամ: Տիգրան»: 

  - Մարիա՛,  Մարիա՛: 

  - Հա,  Տի՛կ: 

  - Մարիա՛,  ես  արդեն   վախենում  եմ,  դու  զառանցում  

էիր: 

  - Ի՞նչ  անեմ,  արդեն  խելագարվում եմ: 

  - Դիմացիր:  Մենք  միասին  ենք: 

                        *  *  * 

  - Տո  լավ, ախպերս,  ինչի՞   ես  կնոջդ  կյանքը  վտանգի  

տակ  դնում:  Գնացեք, հեռացրեք: 

  - Նորից  եմ  ասում` աղջիկս  ծնվելու  է: 

  - Լավ,  դու  ես  որոշողը: 
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  - Ապրես,  Արամ  ջան,  խորհրդի  համար,  բայց  մենք  մեր  

որոշումը  կայացրել  ենք: 

                        *  *  * 

  Ամեն  տեղ  նույնը. «Դուք  երիտասարդ  եք, էլի  երեխաներ  

կունենաք»: Մի՞թե  հերիք  չէ: Նրանք  կայացրել  են  իրենց  

որոշումը,  բայց  ոչ  սովորական  որոշում: Այսպիսի  որոշում  

կարող  են  կայացնել   միայն  ուժեղ  կամք  ունեցող  

մարդիկ:  Նրանք  այդպիսին  էին: 

  Աշխարհում որքան   մարդիկ  կան, որ  երազում  են  լսել  

երեխայի  ճիչ, իսկ  երեխային  ճիչից  զրկողները  պակաս  

քիչ  էլ  չեն:  Ախր, ինչու՞  մարդիկ  չեն  հասկանում, որ  

յուրաքանչյուր  երեխայի  ծնունդով  մի  նոր  հեքիաթ  է 

ծնվում`  լի  բազում  երազներով,  սպասումով,  հույսերով,  

լի բարությամբ,  իսկ  երեխան ծնվում  է,  ոչ  թե  այն  

ծամանակ,  երբ  լույս  աշխարհ  է  գալիս, այլ  այն  

ժամանակ,  երբ  նրա  մասին  իմանում  են:  Դե  

պատկերացրեք`  աշխարհում  որքան  բարություն է  

կորչում,  որքան  երազ ու  երազանք  է  հօդս  թռչում,  որքան  

հեքիաթ  է  կիսատ  մնում… 
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                        *  *  * 

  - Դեռ  հղիության  ութերորդ  ամիսն է,  բայց  արդեն   

երեխան  ցանկանում  է  ծնվել:  Վախենում  եմ,  որ  երեխան  

վաղաժամ  ծնվի,  իսկ  մենք  չկարողանանք  փրկել  ոչ  

երեխայի, ոչ  ձեր  կնոջ  կյանքը:  Վերջին  անգամ  խնդրում  

եմ`  հեռացրեք: 

  - Բավական է,  բժի՛շկ,- թույլ  չտվեց  բժշկին  խոսքը  

ավարտել: 

  - Ուրեմն  հիմա  պետք  է  վիրահատենք: Արդեն  

ժամանակն է: 

  - Վիրահատեք:  Ես  վստահ  եմ`  ամեն  ինչ  լավ  է 

ընթանալու:  Աստված  բոլորիս  հետ: 

  Բժիշկների  խումբը   Մարիայի  հետ  մտավ  

վիրահատարան: 

  Աշխարհը  կանգ  առավ: Իսկ  ինչպիսի՞ն  կլիներ  Մարիայի  

և  Տիգրանի  վիճակը, եթե  երեխան… Չէ,  նման  բան  չէր  

կարող  լինել. Նրանք  պայքարել  էին  և  հիմա   էլ  

պայքարում   էին,  նրանք  անցել  էին  զրկանքների,  դառը  

խոսքերի,  զառանցանքների,  տանջահար  լռությունների  
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միջով,  որ  ամեն  ինչ   այդպես  ավարտվեր:  Ցավալի  է,  

բայց  ոչ միշտ  են  մեր  ակնկալիքները,  հույսերը,  

երազանքները իրականություն  դառնում: 

  - Աստված  ջան,  քո զորության  կարիքը  ունենք,  դու  մեզ  

կարող  ես  օգնել, խնդրում  եմ`  օգնիր,- արտասվահար  

կմկմում  էր  Տիգրանը: 

  Նրա յուրաքանչյուր   արցունքը   պայքարի  մի  օր  էր,  որ  

կուտակվել  էր  ու  չդիմանալով  վերջին  օրվա  ավարտն`  

թափվում  էր  առանց  հանգստի,  անդադար  թափվում: 

  Ա՜խ, այս  տանջող  ժամանակը: 

                        *  *  * 

  - Արմեն,  բարև  ո՞նց  ես: 

  - Որ  քեզ  տեսնում եմ,  թեկուզ  վատ  էլ լինեմ,  անկախ 

ինձանից  երջանկանում  եմ: Կասե՞ս  գաղտնիքդ: 

  - Դե  ես  գաղտնիք  չունեմ, ես  սովորական  աղջնակ եմ:  Ես  

գնամ: 
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  «Գաղտնիքն  այն  է,  որ  ծնողներդ   մինչև  վերջ  

պայքարեցին  քո  ծննդի  համար»- մտածեցի ես ու 

շարունակեցի ժպտալ 

                                                                      03/2019 
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Մռայլության լույսը 

- Հը՞ն,  կամանդիր  Օհան:  Սրանից  հետո   քեզ  տե՞նց  ենք 

դիմելու: 

  - Է՜,  տխուրա  Օհանը:  Ընչի՞  ես  տխուր,  կամանդիր  են  

տվել: 

  - Սերոբ,  պատերազմի  մեջ   ի՞նչ  ուրախ  բան  կա:  Նոր  եմ  

ամուսնացել,  երեխաս  էլ  պիտի  ծնվի,  քիչ  ժամանակ  է 

մնացել:  Սերոբ,  պատերազմի  մեջ   ի՞նչ   լավ  բան  կա:  

Պատերազմի,  մարդկանց  ագահության   պատճառով  եմ  ես  

որբ  մնացել.  սկզբից  մայրս  մեռավ,  երբ  դեռ  նոր   էի  

մամա  ասում,  իսկ  հետո,  երբ  այբուբենը  դեռ  նոր  էի  

սերտել,  հորս  կորցրի:  Քեզ   եմ   հարցնում`  դրա  ի՞նչն  է  

լավ: 

  Բոլորը  մի  պահ  լռեցին: 

  - Ես  մտավախություն   ունեմ,  որ  երեխաս  անցնի   այն  

նույն `  դժգույն,  շրջանի  միջով,  ինչի   միջով  մանուկ  

հասակում  անցա  ես: 

  - Կներես,  Օհան  ջան,  մոռացել  էի: 

  - Ոչինչ,  ես  էլ  բռնկվեցի:  Դուք  ոչնչում  մեղավոր  չեք: 
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  Սերոբը   դանդաղ   ձեռքը  դրեց   Օհանի  ուսին: 

  - Մի  նեղվի,  անցյալը  կրկնվելու  սովորություն  չունի,  դու,  

ի  տարբերություն քո  հոր,  ապրելու  ես,  իսկ  որդիդ  

վայելելու  է   քո հայրական  սերը: 

  - Երանի   այդպես  լինի: 

  Ասաց  ու բռնեց  տան  ճանապարհը:  Տխուր  էր,  որովհետև    

իր  մաշկի  վրա   զգացել  էր  պատերազմի  

դառնությունները,  տխուր  էր,  որովհետև  ինքը  մի  քանի  

օրից  մեկնելու  էր  ռազմի  դաշտ,   իսկ  երեխայի   ծնունդին  

դեռ   մի  քանի   ամիս  կար:  Չգիտեր`  ե՞րբ  էր  վերջանալու  

այդ  մեծ  պատերազմը,  որ  բոլորին  խառնել  էր  իրար,  

չգիտեր`   իր  երեխան   առանց  իրե՞ն  կսկսեր  քայլել,  թե՞  

ոչ:  Տխուր  էր,  չգիտեր,  մտածում  էր:  Բայց   վստահ  էր,  որ  

գնալու  էր:  Երբ մենք  ուրախ  ենք ,  ճանապարհը,  որ  մենք  

ուրախ ենք,  այնքան  երկար   է  թվում,  իսկ  երբ  տխուր   

ենք  կամ  ինչ-որ  բանի  մասին  ենք  մտածում,  

ճանապարհը   մի  կարճ  ուղի  է  դառնում,  որն  անցնելը   

ակնթարթ  է  թվում: 

  - Հիմա  ի՞նչ`  գնալու  ե՞ս: 

  - Հա , Սոն:  Պիտի  գնամ: 
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  - Բա էրեխե՞ն: 

  - Որոշ  ժամանակ  առանց  ինձ  կմեծացնես: 

  Անցավ  այդ  մի  քանի  օրը:  Շատ   արագ   անցավ:  Ինչ  

դաժան  է,  չէ՞ ,  հրաժեշտի  պահը:  Տալիս  ես  հրաժեշտ  ու  

չգիտես  որքան  ժամանակով,  չգիտես`  երբ ես  վերջապես   

բարևելու,  որովհետև  չգիտես`  հաջորդ  պահին  ինչ  է  

լինելու: 

  - Լավ մնացեք,  էրեխուս լավ  կպահես: Հենց  ծնվեց, նամակ  

կգրես: Պինդ   մնացեք:  Ես  գնացի: 

  - Շուտ  հետ  կգա՜ս,- հետևելով  Օհանի  ընթացքին  գոռաց   

Սոնան: 

  Որքա՜ն  երկար  կարելի  է  խոսել  պատերազմից:  Բայց  

հետաքրքիրն  այն  է,  որ   որքան  էլ  խոսենք,  որքան  էլ  

բանավիճենք  մեկ  է`  պատերազմը  գորշ, ճահճանման  

լճակ    է,  ուր  կամ  պիտի  լինես  ճարպիկ  մի  գորտ,  

ինչպիսին  պետական  ղեկավարներն  են,  որ  կարողանաս  

ապրել  ճահճում  չխեղդվելով,  կամ  էլ,  եթե  արդեն  մտել  

ես,  պիտի  փորձես   ապրել,  որի  համար  պիտի  

պայքարես, որ  դուրս  գաս  լճակից: 
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  Պատերազմը  մարդու  ագահության,  փառասիրության  ու  

նյութապաշտության  հետևանքն  է,  որ  կործանում  է,  

մարդկային  կյանքեր, շրջակայքն  ու  մեր  մոլորակը:  

Պատերազմը  չարիք  է: 

                       *  *  * 

- Շա՞տ  ես  կարոտել: 

- Հա՜,  շատ, արդեն   մի  ամիսա  անցել,  բայց  ոնց  որ մեկ  

տարի  անցած  լինի:  Հիմա  պատկերացնում  եմ`  ինչպեսա  

մեծացել  Սոնայիս  փորիկը,  տատիկս  հաստատ  լավ  

խնամումա  Սոնային: 

 - Ի՞նչ  ես  որոշել  անունը  դնես: 

 - Դե,  եթե  տղա  ծնվեց, կդնեմ  Սարգիս,  եթե  աղջիկ`  

Սառա: 

 - Սիրուն  անուններ  են: 

 - Հայկ,  իսկ  դու  երեխաներ  ունե՞ս: 

 - Հա, մի  աղջիկ, մի  տղա:  Աղջիկս մի  քանի  օր  առաջ  

դարձավ  10  տարեկան,  իսկ  տղաս   մի  քանի  ամսից    

կդառնա  8  տարեկան: 
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 - Զգացե՞լ  ես`  որքան  ենք  մտերմացել:  երբ  պատերազմը  

ավարտվի,  ընտանիքներով  իրար  հյուր կգնանք,  համ էլ  

մեր  էրեխեքը  կընկերանան: 

 - Ուր  էր՝ շուտ  վերջանար: Գնայինք  ամեն  մեկս  մեր  

գործին: 

 Այսպես  զրուցում  էին  երկու  ընկեր:  Պատկերացնում  էին 

իրենց   ապագան:  Ցանկանում  էին  ինչ-որ  կերպ  

անցկացնել  այդ  գիշերը: 

 Եկավ   առավոտը: 

 - Սպա  Բաբայան,  նամակ  ունեք: 

 - Նամա՞կ,  ումի՞ց  է, - մի  կերպ  ասաց  Օհանը: 

 - Ձեր  կնոջից  է: 

՛Տեսնես`  ի՞նչ  է  գրված»,- մտածեց ու  միանգամից  բացեց. 

«Սիրելի  Օհան, 

 Իմացիր, որ  մեր  երեխան  ծնվել  է: Ճիշտ  է`  ծնվել  է  ավելի  

վաղ,  բայց  առողջ  է:  Մենք  լավ  ենք:  Երեխայիդ  սեռը  

ասե՞մ:  Տղա  ես  ունեցել,  տղա: Ուրախացիր:  Սիրում  ենք  

քեզ  շա՜տ: 
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 Պատասխան  նամակում  կգրես քո  որպիսության   մասին: 

Լավ   մնա,  քեզ  հետ ենք: 

 Բարևներ  է  ուղարկում  նաև  տատիկդ: 

                                                                  Քո  սիրելի  Սոնա»: 

 Կարդաց  ու  նայեց   նամակին,  տեսավ  ,  որ  ծրարում   

նկար  կար.  կնոջ,  տատիկի  ու  երեխայի  այդքան  

հարազատ  դեմքերն  էին:  Անհնար   է  պատկերացնել,  թե  

այդ պահին  որքան  ջերմություն,  որքան  կյանք  ստացավ:  

Նկարի հետևում  կար  մակագրություն. «Քեզ  շատ  սիրող  

Սարգիսը`  հրաշք  որդիդ,  կինդ  և  տատիկդ»: Ահա  և  

մոտիվացնող  խոսքերը  առկա  են:  Որքան  էր ցանկանում   

խոսել նրա  հետ,  լսել  երեխայի  ջայնը,  բայց  այդ  

տարածքում  կապեր  չկային: 

 Ուրախացավ  ու  առանց  հապաղելու  սկսեց  պատասխան  

նամակը  գրել:  Ինքնամոռաց  գրում  էր. գրում  էր  ու 

փորձում  էր ողջ  հույզերը,  զգացմունքները,  սերը   

արտահայտել բառերով: Արագ   էր  գրում,  որովհետև  

վախենում  էր,  որ  կամ   բառերը   կթռչեին,  կամ  թանաքը  

կվերջանար:  Գրեց,  վերջացրեց  ու  փոստատարի  միջոցով  

ուղարկեց: 
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 - Տղե՜րք,  տղա  եմ  ունեցել,- նամակընուղարկելուց  հետո 

գոռաց  Օհանը: 

 Ամեն  կողմից լսվեցին  շնորհավորանքներ:  Հետո  մի  քանի  

ընկերներով  գնացին  փոքրիկ  քեֆ անելու: 

 - Տղերք,  ով  դեռ  չի  ամուսնացել,  անպայման  

ամուսնացեք,  ով  երեխա  չի  ունեցել,  ոչինչ  վստահ  եղեք  `  

կունենաք,- կատակի  տալով  շարունակեց  Բաբայանը,- 

իրոք  ընտանիքից  լավ  բան  չկա:  Թող   բարով-խերով  

հասնենք  մեր  ընտանիքներին: 

 - Իրոք,  շատ  եմ  կարոտել  ընտանիքս: Միշտ  մտածել եմ,  

որ մարդ  մենակ   էլ  կարող  է  ապրել,  բայց  հիմա  

հասկանում  եմ`  ընտանիքն  է  մարդուն  շունչ  տալիս,  

օգնում ապրել: 

 - Ճիշտ  ես: Մարդիկ  ընտանիքներ  են  ստեղծում,  իսկ  

պատերազմներն  ու  պատերազմանման  երևույթները`  

ոչնչացնում: Իրականում  մեր  թշնամին  նա  է, ոչ  թե  ում 

դեմ  կռվում  ենք, այլ  հենց  ինքը`  պատերազմը:  Ա՜խ,  ե՞րբ  

է վերջանալու  այս  գորշությունը: 

 Այսպես  խոսում  էին, խոսում  ընտանիքից,  պատերազմից,  

կյանքից: 
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            *  *  * 

 - Օհա՛ն, Օհա՛ն: 

 - Հա՛յկ,  ինձ  մի  նայիր,  դու  գնաս,  որ  փրկվես: 

 - Չէ, քեզ  էլ  կփրկեմ: 

 Հայկը  գրկեց  վիրավոր  ընկերոջը  և  տարավ:  Գնդակների  

տեղատարափ  անձրև  էր:  Այդ  գնդակներից  մեկն  էլ  

Հայկին  վիրավորեց: 

 Մի  քանի  ժամ  առաջ  նշում   էին  Սարգիսի  1  տարեկան  

դառնալը,  երբ  կռիվը  մոլեգնեց:  Շատ  բան  էր փոխվել  այդ  

մեկ  տարվա  ընթացքում,  բայց  ցավոք  Օհանը  Սարգիսին  

չէր  տեսել: 

                       *  *  * 

 - Բժիշկ,  ինչպե՞ս  են  զինակիցներս:   

 - Օհանը  մի  քանի  տարուց  կապաքինվի,  բայց ոչ  

ամբողջովին: 

 - Ի՞սկ  հայկը: 

 - Հայկը  մահացավ,- մի  կերպ  ասաց  բժիշկը: 
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 - Ի՞նչ:  Չի կարող  պատահել: 

 Հարց  տվողը    Սևակն  էր`  Օհանի  ու  Հայկի  զինակիցը:  

Սկսեց  արտասվել:  Բարձր  արտասվում  էր,  գոռում:  «Քիչ  

էր  մնացել  պատերազմի  ավարտին,  դիմանայիր  էլի:  

Ախպերս, Հա՜յկ:  Ինչի՞  համար»,- լացակումած  խոսում  էր  

Սևակը:  Այդ  պահին   նրա  մտքով     անցան  իր  ու  Հայկի  

մասին  ողջ  հիշողությունները:  Իսկ  ի՞նչ  էր  ասելու   

Օհանին, չէ  որ  Օհանը  Հայկի  հետ  ավելի  մտերիմ  էր,  

ի՞սկ  Հայկի  ընտանիքին, ո՞վ էր պահելու  նրա  

երեխաներին:  Այսպես  լիքը  տանջող  հարցեր: 

 - Բարև  ձեզ,  պարոն, Օհանի  համար  մի  նամակ  ունենք: 

 - Տվեք: 

 Վերցրեց  ու  որոշեց,  որ  ավելի  լավ  է `  ինքը  սկզբից  

կարդա,  հետո  տա  Օհանին,  միգուցե  այնպիսի  բան  է 

պատահել,  որ  հիմա  պետք  չէ  տալ:  Որոշեց  ու  ճիշտ  էր 

որոշել.  նամակում  գրված  էր, որ   փոքրիկ   Սարգիսը  

պատերազմի պատճառով  տարածված  հիվանդության  ու  

սովի  պատճառով  մահացել  էր: Կարդալուց  հետո  

ուշաթափ  եղավ: Այս  ամենը   հերիք  չէր,  հիմա  էլ  սա: 

Լավ,  բավական  է,  էլ  չեմ  կարող  շարունակել :  Այն  
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հույզերը, մտածմունքը,  ամեն  զգացմունք,  որ  կապված   է  

այս  պատմության  հետ,  էլ  չեմ  կարող  նկարագրել:  Էլ  ուժ  

չունեմ:  Անհրաժեշտ  է  պատերազմել  ոչ  թե  մարդու, այլ  

պատերազմի   դեմ:  Այդ  պատերազմ  կոչվածը  միայն  

կործանում  է:  Ատում  եմ այն:  Բաժանում,  կործանում,  

ահաբեկում,  սպանում: Ահա  պատերազմի  ֆունկցիաները:   

Իսկ  ի՞նչ էին զգում  հերոսներս,   չեմ կարող  ասել  և  չեմ  էլ 

փորձի: 

 - Օհան  հոպար, շատ  շնորհակալություն:  Ի՜նչ սիրուն  

տիկնիկա: 

 - Խնդրեմ, աղջիկս: 

 - Օհան,  ճիշտ`  դու  քանի՞  երեխա  ունես: 

 - Աշո՞տ,  ճիշտ  է`  մենք  նոր  ենք  ծանոթացել,  բայց 

չգիտե՞ս:  Չորս  երեխա: 

 - Բա  ո՞նց   Սոնան  ասաց  երկու: 

 - Դա Սոնայինն  են  երկու:  Երկուսը  իմ  զավակներն  են,  

երկուսը ՝ Հայկի:  Ես  քեզ  պատմել  եմ  նրա  մասին: Ես  

ապրում  եմ  ու  ապրում  եմ  թե  իմ,   թե  Հայկի  ընտանիքի  

համար:                                                             Ապրիլ, 2019թ. 
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Երկուսի ընտանիքը առանց մեկի 

- Բիձա՛,  էն  կողմ,  չե՞ս  տեսնում`  անցնում  եմ: 

 - Հա,  բալա  ջան,  չեմ  կարողանում  արագ  շարժվել, 

կներես: 

 - Չես  կարողանում,  փորձիր,  ոնց  որ  ասում  են`  փորձը  

փորձանք  չի: 

 Ու դրանք բացեցին  լպիրշ  բերաններն  ու  սկսեցին  

ծիծաղել:  Դրանք:  Բայց  «դրանք»-ը  կենդանիներին  չե՞ն  

հաճախ  ասում:  Դրանք  նույնիսկ  կենդանու  արժեք  էլ  

չունեն:  Դրանք  աղբ  են,  որոնց  համար  նույնիսկ   

աղբամանն  է  թագավորական  վայր.  Դրան  էլ արժանի  չեն: 

 -  Չե՞ք  տեսնում`  մեծ  մարդ  է:  Ձեր  հորից  էլ  մեծ  է:  Ամոթ  

է:  Էս  ի՜նչ  սերունդ  է  մեծանում: 

- Դու սուս մնա:  Դու էլ ես էլի էդպիսին,  ուղղակի  դու  

պառավ  ես:  Ես  ընդամենը  պապիկին  խնդրեցի  տեղ  տալ:  

Չէ՞,  պապի,- ծաղրական  հայացքով  դիմեց  պապիկին  այդ  

երիտասարդ կոչվածը: 
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 Հետաքրքիրն  այն  է,  որ  երթուղայինում  ոչ  ոք  չփորձեց   

վիճել  նրանց  հետ:  Կինն  էլ  լռեց. Որովհետև  չէին  

ցանկանում  իջնել  նրանց, ավելի   ճիշտ`   դրանց  

մակարդակին: 

 Հենց  հաջորդ  կանգառում պապիկը  մի  կերպ  հանեց   

հարյուր  դրամանոցը, վճարեց  և  իջավ: 

 Ամեն  ինչ  նույնն է, չէ՞: Ոչինչ  չի՞  փոխվել: Շրջակա  

աշխարհը  մնաց  նույնը.  Մի  պահ էր`  եկավ  ու  գնաց:  

Բայց  պապիկի  ներքին  աշխարհում  էր  ինչ-որ  բան   

փոխվել, չնայած`  արդեն  սովորել  էր:   

                                         *  *  * 

 - Չէ, պապի, ես  չեմ  կարող համբերել  մինչև  թոշակդ  

ստանաս  կամ էլ  գումար  ուղարկեն: 

 - Ախր,  հասկացիր,  բալա  ջան,  չեմ  կարող  առանց  ջուր  

դիմանալ:  Երկու օր  է,  երկու  օրից,  թոշակս  կստանամ,  

կմուծեմ: 

 - Կներես,  պապի  ջան,  բայց  անջատում եմ: 

 Ասաց,  անջատեց,  գնաց: 
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 Ի՞նչ ասեմ:  Դե  իր  գործն  էր:  Հիմա կասեք` իսկ  

հարևաններ  չունե՞ր:  Ուներ,  ու  լավ  է,  որ  նրանք  կային:  

Այդ մոլեգին  խավարի  միակ  լուսավոր  կետը հարևաններն  

էին:  Երկու  ընտանիք  էին  ապրում  նրա  հարևանությամբ,  

երկու բարի  տուն:  Նրանք  շատ  էին օգնել  մեր  պապիկին: 

Ի  դեպ,  մեր  պապիկի անունը Վազգեն  է: Վազգեն  պապին  

ինչ  պետք  էր  լինում,  տալիս  էին,  ինչում  կարողանում  

էին,  օգնում  էին:  Լավ, մանրամասն  հետո  կպատմեմ:  

Հիմա  մի  փոքր  խոսեմ  Վազգեն  պապի  ուրախ  ու  տխուր 

օրերից: 

 Վազգեն  պապը  ժամանակին  մեծ  համբավ  ուներ:  Նա  

երկար  ժամանակ  թատրոնում  աշխատում էր  որպես  

բեմադրիչ-ռեժիսոր,  թատերականում  էլ  դասավանդում էր  

թատերկան  խաղ: Մեծ  արվեստագետ  էր, սիրում  էր  իր  

աշխատանքը:  Նա  մի շարք  դերասանների   էր  

հասունացրել, դարձրել  իրենց  գործի  վարպետը: 

 Ընտանիք  նույնպես ուներ:  Սակայն  վատ էր, որ «ուներ»  և  

ոչ   թե «ունի» : Երկու  զավակ  ուներ`  տղա  և  աղջիկ:  

Երկուսն  էլ  ամուսնացած  էին.  Աղջիկը  ամուսնացել  և  

հեռացել  էր  Եվրոպա, իսկ  տղան  ամուսնանալուց  հետո  

երկար  ժամանակ  մնացել  էր  ծնողների  կողքին:       
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Նկարագրից  երևում  է,  որ  ամեն  ինչ լավ  էր  այդ  

ընտանիքում:  Բայց  մի  բան  փոխեց  ընտանեկան  գետի  

հունը: 

                                         *  *  * 

 - Մամ,  ի՞նչ  եղավ: 

 - Ոչինչ, բալես, ուղղակի  գլուխս  պտտվեց: 

 - Էս  վերջում գլուխդ  շուտ-շուտա  պտտվում:  Արի գնանք  

հիվանդանոց,  ստուգվի: 

 - Ուֆ,  ի՞նչ  ես  գրող  ու  սև  ցավ  պետքա  ինձ  կպնի:  Ամեն  

ինչ  լավ  է: 

 - Չէ,  մա՛մ,  վաղը  գնում ենք  ու  վերջ: 

 - Հա,  տատ,  վաղը  գնա,  լավացի,  որ  իրար  հետ  շատ  

խաղանք,- մեղմ, փոքրին  վայել  ձևով  պատասխանեց  

Անուշիկը`  տան  միակ թոռը, ում  անունը  տատի  պատվին  

էին  դրել: 

 - Լավ,  որ  սիրունիկս  է  ասում,  կգնամ: 

 Հաջորդ  օրը  գնացին  հիվանդանոց: Պետք  է  երկու օր  

սպասեին  անալիզների   արդյունքներն  իմանալու  համար: 
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 Եկավ  մռայլ  օրը: 

 - Բարև  ձեզ,  բժիշկ: 

 - Բարև  ձեզ,  նստեք:  Կարևոր  բան  պիտի  ասեմ: 

 - Ի՞նչ  է  եղել:  Ինչպես կա ` ասեք: 

 - Ձեր  մայրը  մահացու  հիվանդ  է:  Մի  քանի  շաբաթ  է  

մնացել: 

  Հավանաբար,  դուք,  որ ուղղակի  ընթերող  եք,  ցավ  

ապրեցիք:  Իսկ  ի՞նչ   զգացին  այդ  ընտանիքի  անդամները:  

Անհնար է  նկարագրել: 

 Անցավ  երկու  շաբաթ:  Բավականին   երիտասարդ  

տատիկը  մահացավ: 

  Չեմ ուզում  նկարագրել  նրանց  ցավը:  Չեմ ուզում,  

որովհետև  յուրաքանչյուր  մարդու  ցավ  

անհատականացված  է ,  յուրօրինակ,  ոչ ոք չի  կարող  այն  

զգալ,  պատկերացնել ամբողջովին: Մարդիկ  հաճախ  ասում  

են`  պատկերացնում  եմ քո  վիճակը,  ասում  են`  եթե  ես  

քո փոխարեն   լինեի:  Ասում  են,  բայց  ոչ  ոք  չի  կարող  

ուրիշի  փոխարեն  լինել, ուրիշի ցավը  զգալ: 

                                       *  *  * 
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- Է՜հ,  բարի  ախորժակ,  բալեքս: 

- Պապ,  ես  ու  կինս  մի  բան  ենք  որոշել: 

- Ասա,   տղես: 

 - Որեշել  ենք,  որ  ես,  կինս  ու  Անուշիկը  գնանք  

Ռուսաստան:  Պապ,  ուղղակի  գումարս  չի  

բավականացնում,  չեմ  կարող  քեզ   համար  էլ  տոմս  գնել,  

կներես:  Առանց  այդ  էլ  պիտի  մի  քանի   իր  վաճառեմ,  որ  

Անուշիկիս   տոմսը   գնեմ:  Կգնանք,  լավ   փող  կաշխատեմ, 

ավելի  լավ  կապրենք, հետո  էլ  քեզ կկանչենք:  Համաձայն  

ե՞ս: 

 - Է՜,  ինձ  ինչ  կա,  իմ  ուրախությունը  դուք  եք.  Դուք  լավ  

լինեք,  ես  ալվ  կլինեմ:  Բա  համաձայն  էլ չեմ:  Բայց  ձեր  

երկիրը  չմոռանաք: 

 Որոշվեց`  երկու  օր  հետո  պիտի  մեկնեին:  Դժվար   օրեր  

էին:   Անցան: Եկավ  հրաժեշտի  պահը:  Որքան  դժվար  է   

հրաժեշտ  տալը, բայց էլ  ավելի  դժվար է  հրաժեշտից  հետո  

եկող  շրջանը: 

 - Պապիկ,  շատ  կկարոտեմ: 

 - Ես   էլ քեզ,  Անուշի՜կս: 
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 Ասացին,  փարվեցին,  իսկ  հետո  արտասվելով  հեռացան: 

                                      *  *  * 

- Լար,  շուտ  շտապ  զանգիր,  Վազգեն  պապը  վատացել  է: 

 - Հիմա, մամ: 

 Ասաց շտապող  ու  թախծոտ  ձայնով: 

 Եկավ  շտապ  օգնության  մեքենան,  և  Վազգեն  պապին  

տեղափոխեցին  հիվանդանոց: 

        *  *  * 

 - Մամ, ի՞նչ  են  ասում,  ինչպե՞ս  է  Վազգեն  պապը,- 

հիվանդանոց  հասնելով  ասաց  հարևանուհու  աղջիկը`  

Լաուրան: 

 - Դու  ինչու՞   եկար:  Լավ: Ասում  են`  ինֆարկտ  է  վրա  

հասել:  Բայց  հաստատ   կլավանա: 

 - Մամ,  թող  շուտ  լավանա:  Ամեն ինչ  կանենք,  չէ՞,  պապ: 

 - Հա,  բալես, Վազգեն պապը  ինձ  համար  հոր պես  է  եղել:  

Երբ  հորս  կորցրի  ութ  տարեկանում,  նա  ամեն  ինչ  արեց,   

որ ես  ոչնչի կարիք  չունենամ: Ինձ  իր  երեխաներից  չէր  

տարբերում: Հիշում  եմ`  մի  անգամ  հարցրի,  թե  ինչու  է  
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բոլորին  «բալա   ջան»-ով  դիմում, պատասխանեց. «Բոլորին  

սիրում  եմ  հարազատ  երեխաներիս  պես,  չէ՞  որ  բոլորս  էլ  

մի  ընտանիք  ենք»:  Իսկ  հիմա  իմ  հերթն  է.  ամեն ինչ  

պիտի  անեմ, որ  նա  առողջանա: 

 - Պապ,  իսկ  զանգե՞լ  ես իր տղային: 

 - Ավելի  լավ  է `  այդ  մասին չխոսեմ: 

 - Ինչու՞,  ի՞նչ  է  եղել: 

 - Կինը  վերցրեց  ու  ասաց,  որ  «յոլա  տանենք», մինչև  

գումար  գտնեն,  որ  գան,  ավելի  կոնկրետ`  մինչև ամսվա  

վերջ: 

 Լռեցին,  որովհետև չգիտեին  ինչպես  կոչել  այդպիսի  

մարդուն: Ի՜նչ  ճիշտ  են  ասում`  մոտիկ  հարևանը  հեռու  

բարեկամից լավ  է:  Բայց,  բայց  հեռու:  Իսկ  նրանք  Վազգեն  

պապի  ընտանիքն  էին,  որ  արհեստական  իրենց  հեռացրել   

էին: 

 Բայց  լավ է `  Վազգեն  պապը  լավացավ:  Բոլորը  ուրախ  

էին,  բոլորը  բացի   Վազգեն  պապից,  ով  հոգու  խորքում  

տխուր  էր,  որովհետև  որդին  այդտեղ  չէր: 
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 - Տեսա՞ր,  Վազգեն  պապ,  2  օր է  անցել,  բայց  դու  արդեն  

լավ  ես: 

 - Պա՜պ: 

 Այդ  պահին  ներս մտավ  որդին  իր  ամբողջ  ընտանիքով:  

Հուզմունք:  Ցավ: Ուրախություն: Պատմեց,  որ  իրոք  վատ  

վիճակում են  եղել,  բայց  կնոջը  խրատել  է իր  ասածների  

համար:  Ասաց, որ փոշմանել  են. այստեղ էլ կարող  են  լավ 

ապրել  և ավելի  լավ: 

 - Ներողություն, հայրիկ:  Ավելի  լավ  է  ուտել  մի  կտոր  

հաց  քեզ  և ընտանիքիս  հետ,  քան  լվացվել  փողով  

ձեզանից  հեռու:  սիրում  եմ  թե  քեզ,  թե  տունս, թե  քո  

մասին  հոգ տանողներին:  Միասին  մի  ընտանիք  ենք: 

                                                                          25,ապրիլ,2019 
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Նետահարվածի պայքարն ու 

հաղթանակը 

- Լսիր,  բայց  ինչ  նախանձ  է: 

- Հա, արտաքինն ու ներքինը  լրիվ  նույնն  են: 

 - Բա՞  ընտանիքը.  Հայրը  ալկաշի  մեկն  է, մայրն  էլ 

նրանցից  է: 

 - Որոնցի՞ց: 

 - Դե  էն  Եհովայի  վկաներից:  Ասում  են`  ինքն  էլ  է գնում: 

 - Ուֆ, դրա  համար  էլ  էդպիսիննա:  Դրանցից  պրծում  չկա: 

 Բամբասանք: Ես քեզ եմ ասում, դու մի բան ավելացնում ես 

և փոխանցում ուրիշին, այդ ուրիշն էլ նորից ճիշտը 

աղավաղելով ու վրան մեկ-երկու բան ավելացնելով` ավելի 

շատ մարդու է աղավաղված ճշմարտության մասին 

պատմում: Ցավն էլ նրանում է, որ հասարակությունը 

ենթարկվում է բամբասանք կոչվող իշխանությանը, իսկ 

մարդիկ` հասարակություն կոչվող ենթիշխանությանը: 

Այդպես տարածվում է ինչ-որ մեկի սուբյեկտիվ, 
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չհիմնավորված կարծիքը և դառնում հասարակական 

գաղափարախոսության անբաժան մասնիկը: 

 - Լիլ, Լիլի, մի  նեղվիր:  Արդեն  քանի  տարի  է,  ինչ  

սովորում  ես նրանց  հետ, չգիտե՞ս`  ինչ  տիպի մարդիկ   են  

նրանք: Ամեն մեկի հետևեից  խոսում  են:  Քեզ  են  ասում  

նախանձ,  բայց   իրականում  իրենք  են  քեզ  նախանձում,  

որովհետև  տեսնում  են,  թե  ինչ հաջողությունների  ես  

հասել: 

 - Իսկ  ընտանի՞քս,- լացակումած  պատասխանեց  Լիլին: 

 - Ընտանի՞քդ,-  ժպտալով  հարց-պատասխանով  

շարունակեց  Արիանան`  Լիլիի  ամենամոտ  

ընկերուհիներից  մեկը,- նրանք  հետաքրքրվում են  քո  

ընտանիքով,  որովհետև   իրենց  ընտանիքներում  որևէ  

հետաքրքիր  բան  չկա: 

 - Ա՜խ,  դու  ամեն  ինչի պատասխանը ունես:  Որքա~ն  շատ   

եմ քեզ  սիրում,  իմ  Արիա.- Լիլին  այդպես  էր  դիմում  

նրան: 

 Մտերիմ  ընկեր  ունենալը  որքա՜ն  լավ  է. կարող  ես  

կիսվել  նրա հետ,  սիրտդ   բացել  նրա  առաջ, իսկ հաճախ  

դրա անհրաժեշտությունը  չի լինում.  նա,  միանգամից  
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զգալով մոտալուտ  վտանգը,  օգնում  է  քեզ  ու  այդ  ամենը 

առանց  շահի.  Նրա  միակ շահը  ժպիտն  է: 

 - Արդեն  հասանք: 

 - Ի՞նչ  կարիք կար մինչև  այստեղ  գալու: 

 - Դու  ոչինչ  չգիտես, Լիլ: 

 - Աղջիկներ,  արդեն  եկա՞ք:  Բարև  ձեզ: Էկեք  ներս,  ինչու՞  

եք  կանգնել  դրսում: 

 - Արի, Արիա, համ  էլ  էն  խնդիրը  քեզ կբացատրեմ: 

 - Թույլ  տեղս  գտա՞ր:  Լավ,  կգամ: 

 Մտան  փոքրիկ, հին,  բայց  մաքուր  ու  կոկիկ  մի  տուն:  

Այստեղ  շատ  էին նստել, խոսել,  ինչու  չէ`  նաև խնդիրներ  

լուծել: 

 - Աղջիկներ, թեյ  կուզե՞ք: 

 - Թե՞յ, առանց  հարցնելու: 

 - Արիա,  ո՞ր  խնդիրն էր: 

 - 170-ը: 
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 Բացեցին  ու  սկսեցին  աշխատել:  Խնդիրն  իրենից  

դժվարություն  չէր  ներկայացնում, բայց  Լիլին, որ  շատ  էր  

սիրում  լուծել  այդպիսի  խնդիրներ,  երկար  էր  մտածում,  

սակայն. մտքում  փորձելով լուծել  մեկ  այլ`  ավելի  կարևոր  

խնդիր,  ոչ  մի արդյունքի  չէր  հասնում: 

 - Նկատում եմ,  որ  չես կենտրոնանում:  Հանգիստ  կիսվիր,  

պատմիր,  որքանով  կարող եմ,  կօգնեմ: 

 - Գիտես`  անընդհատ  փորձել  եմ   դիմադրել, անտեսել,  

փորձել   եմ  հասարակական  այս  անհիմն  կարծիքը  

մոռացության  մատնել,  բայց  այսօր  կարծես  չի  ստացվում: 

Ախր,  ես  ոչ  ոքի  ոչ  մի  վատություն  չեմ  արել,  չեմ 

նախանձել,  երբ  խնդրել  են,  օգնել  եմ:  Հիշում   եմ`  

նույնիսկ  մի  օր իմ  մասին  այդպես  արտահայտվողներին  

օգնելու  համար  բավականին  ուշ գնացի տուն, այն  էլ  ուժեղ 

անձրևի  տակ  թրջվելով:  Ասացի  համար, ոչ   թե 

պատճառով, որովհետև    նրանց  ընկերական  սիրով սիրում  

ու  օգնում  էի:  Այն  ժամանակ, երբ  ես  իրենց  իրոք  պետք  

էի, ես  իրենց  քույրն էի: Իսկ  հիմա՞:  Հետո  ի՞նչ, որ հայրս  

հարբեցող  է,  հա,  ես  էլ  դրան դեմ եմ ու  փորձում  եմ  իրեն  

օգնել:  Բայց  դրա համար  ժամանակ  է հարկավոր: Իսկ  այդ  

բամասողները  ի՞նչ  վերաբերմունք  ունեն  իրենց  
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ընտանիքների նկատմամբ.  նրանց  հայրերը  չէի՞ն,  որ  

այնքան  էին  խմել`  քնել էին  փողոցում` նստարանների  

վրա:  Կամ իմ  մայրիկից,  իմ  ու  նրա  հավատից  ի՞նչ  գործ 

ունեն.  մենք  ենք  ընտրել,  յուրաքանչյուրս  առանձին  

կարծիքի  տեր է.  ինքն  է  որոշում`  ինչպես    ու  ինչ  

կյանքով ապրի: Ու  գիտե՞ս`  հետաքրքիրը  որն է:  Այն  է  

հետաքրքիրը,  որ  մենք  մեր հավատի  միջոցով ավելի շատ  

օգուտ  ենք  տալիս  մեր հայրենիքին,  քան իրենք:  Բա  իմ  

արտաքինից  ի՞նչ   գործ  ունեն, ես  այն եմ,  ինչ,  որ կամ: 

 Ասաց  ու  միանգամից  փռթկաց,  բայց  ոչ  ծիծաղով, այլ  

լացով,  այն լացով,  որ  իր  մեջ  խոր  դաղափար,  խոր  վերք  

ու  հիասթափության  կրակ  է  ներառում: 

 - Ոչինչ,  բարձրացիր,  մի  լացիր,  ոչ ոք  չարժե`  քո  թանկ  

արցունքը նրա  համար  թափես:  Ես  ու  մի մեծ  բանակ  քո  

կողքին  ենք: 

  Փորձել  ե՞ք  տխուր  մարդուն  անկեղծ  գովել, անկեղծ 

մխիթարել:  Փորձե՞լ  եք  նրան  լսել  լուռ,  բայց  ուշադիր,  

իսկ  վերջում  էլ  սրտանց  մխիթարել:  Եթե  չեք  փորձել,  

անպայման  փորձեք  անհրաժեշտության  դեպքում:  Փորձեք  

ու  չեք  փոշմանի:  Երբ  տեսնեք  ձեր  զրուցակցի  դեմքին  

հայտնվում  ծիածանաձև  ժպիտը,  դուք  ինքներդ  էկ  կսկսեք  
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ժպտալ, ժպտալ սրտով,  ժպտալ  դեմքով, ժպտալ 

շարժուձևով: 

 - Ի՞նչ  էի  անելու  առանց  քեզ,  իմ  Արիա: 

 - Կապրեիր,  էլի: 

 - Քո  նման  ընկերուհի  յուրաքանչյուրը  պետք  է  ունենա: 

 Խոսում  էին:  Հիմա  հանգիստ  էին  երկուսն  էլ:  Հանգիստ  

խնդիրը  լուծեցին,  ու  Արիանան  գնաց  իրենց  տուն: 

 Արդեն  որոշ  չափով   պատկերացում  կազմեցինք  մեր  

հերոսուհիների  մասին,  բայց  դե  որոշ  չափով:  Հիմա  

ավելի  ճանաչեցնեմ  իմ  հերոսուհիներին  ձեզ: 

 Լիլին  շատ  խելացի  աղջիկ է:  Շատերի  կարծիքով   նա  

տգեղ  է, որովհետև  նիհար  է,  ունի  կարճ  մազեր, դեմքն  էլ  

պեպենոտ  է:  Բայց չէ  որ գեղեցկությունը  չունի  

սահմաններ  և  գնահատման  չափանիշներ. յուրաքանչյուր  

մարդ  արտաքնապես  գեղեցիկ  է`  կապ  չունի  գեր  է,  թե  

նիհար, շիկահեր  է, թե  սևահեր.  Բնության  մեջ   

յուրաքանչյուր  գոյ  գեղեցիկ  է:  Մանրացա,  բայց  պետք  էր:  

Չնայած  այս  ամենին`  նրա  ծանոթների  մեծ մասը սիրում  

էին  այնքան  ժամանակ,  որքան, որ  նրա  անունը   կապված  

չէր  Եհովայի  վկաների  հետ, և  որքան   նրանից  շահ  
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չունեին:   Բայց… Նա  մնաց  նույնը կամ,  ավելի  ճիշտ,  

փոխվեց, բայց  դեպի  լավը :  Սա  տեսնում  ու  հասկանում  

էին  բոլորը,  բայց քանի  որ մարդկանց  մեծ  մասի  մոտ  կա  

չհիմնավորված  կարծիք, բոլորը  մտածում էին,  որ  նա   

վատն  է: 

 Ինչպես  նշեցի,  նա  խելացի  ու  աշխատասեր աղջիկ  է,  

ինչի  արդյունքում  բազում  մրցույթներում է հաղթել:  Բայց  

այդ  հաղթանակները  նրա  համար  ոչինչ  էին  շրջապատին  

օգնելու  վանկության  դիմաց: Ուրիշ  բան չեմ նշի:  Մնացածը  

հետագայում կիմանաք:  Իսկ  Արիանայի մասին  ասեմ,  որ  

նա  Լիլիին ամեն  ինչով  նման  է, ուղղակի  փոքր  ինչ  թույլ  

էր սովորում  ու չնայած  իր  հավատին,  չէր  հալածվում:  

Հետաքրքիր  է `  ինչու՞: Ինքս  էլ  չգիտեմ:  Այսինքն  

հալածվում էր,  բայց  ոչ  նույն ուժգնությամբ: 

 - Ալո, բարև ձեզ, Լիլին դուք եք։ 

 - Բարև ձեզ, այո, ես եմ։ 

 - Ձեր հորը տեղափոխեցին հիվանդանոց, ես էլ որոշեցի ձեզ 

զանգել, տեղյակ պահել։ 

 - Ինչպե՞ս, որտե՞ղ, ե՞րբ,- շփոթվեց Լիլին։ 

 - Դե ես նրան տեսա փողոցում ընկած ու։ 

 - Լավ, պարզ է, ո՞ր հիվանդանոց են տեղափոխել,- 
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զանգողին թույլ չտալով խոսքն ավարտել՝ հետաքրքիր 

տոնայնությամբ ասաց Լիլին։ 

 Լիլին հասկացավ՝ ինչ էր եղել , ուրեմն նորից հարբել էր և, և 

քնել փողոցում։ Զանգից հետո Լիլին ու Մերին՝ Լիլիի մայրը, 

գնացին Արտակի՝ Լիլիի հոր մոտ։ 

 - Բժի՞շկ, բժի՞շկ, ինչպե՞ս է ամուսինս։ 

 - Հիմա վիճակը կայուն է, սպասում ենք անալիզների 

պատասխաններին,- հանգիստ տոնով ասաց բժիշկը։ 

 - Բժի՛շկ, անալիզների պատասխանները պատրաստ են,- 

հենց այդ պահին բժշկին  մոտենալով՝ ասաց բուժքույրը։ 

 - Խնդրում եմ՝ եկեք իմ սենյակ։ 

 - Ես էլ կարո՞ղ եմ գալ, մա՛մ,- վերջապես խոսեց Լիլին։ 

 - Ո՛չ, դու մնա։ 

 Լիլին ու բուժքույրը մնացին, իսկ նրանք գնացին։ Մի քանի 

վայրկյան հետո բուժքույրն էլ հեռացավ՝ Լիլիին թողնելով իր 

մտքերի հետ մենակ։ Տանջվում էր, տանջվում էր, որովհետև 

հասկանում էր՝ ինչ կարող էր պատահել հիմա, և ինչ կլիներ, 

եթե նա այդ կյանքը չընտրեր։ 

 - Բժիշկ, կասեք պատասխանները։ 

 - Ձեր ամուսնու մոտ հայտնաբերվել է լյարդի քաղցկեղ։     

Սակայն լավ է, որ այն դեռ գտնվում է զարգացման առաջին 

փուլում. որոշակի բժշկական միջամտության և նրա կամքի 
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ուժի շնորհիվ հնարավոր է բուժել հիվանդին։ 

 Տիրեց փոքրիկ լռություն։ Մերին չգիտեր՝ ինչ աներ, ինչպես 

վարվեր։ 

 - Բժիշկ, ի՞նչ անեմ։ 

 - Նախ մի հուսահատվեք, ապա փորձեք ձեր ամուսնուն 

համոզել, որ ալկոհոլից  հրաժարվի։ Այս ամենից բացի նա 

պետք է անցնի բժշկական կուրսեր, որի ընթացքում պետք է 

առողջ ապրելակերպ վարի։ 

 - Շնորհակալություն, բժիշկ, իսկ որքա՞ն գումար է  

անհրաժեշտ այդ կուրսերի համար։ 

 - Հստակ չեմ կարող ասել, դեռ որոշ հետազոտություններ 

կան, որ պետք է անցկացնել, բայց մոտավորապես կես 

միլիոն դրամ է անհրաժեշտ։ 

 Ահռելի գումար է այն ընտանիքի համար, որն առանց այդ էլ  

մեծ պարտքեր ունի, բայց չունի գումարի մեծ ու կայուն 

աղբյուր։ Այդ ընտանիքում աշխատում էին 3-ից երկուսը. 

Մերին դաստիարակչուհի էր, Արտակը՝ շինարար։ Բայց, 

չնայելով, որ երկուսն էլ աշխատում էին, տուն մտնում էր 

միայն Մերիի աշխատավարձի մի մասը։ Կարծում եմ՝ 

կռահեցիք, թե մնացած մասն ուր էր գնում։ 

 - Կես միլիո՞ն։ 

 - Հա։ Ու դեռ էս ամեն ինչը դառը հետևանքներով դառը ջրի 
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դիմաց։  

 - Պապ, ե՞րբ ես հրաժարվելու խմելուց։ 

 - Այսօր։  

- Այսօ՞ր։ 

- Հա, բավական է խմեմ։ Ոչ քեզ եմ կարողանում օգնել, ոչ 

մորդ։ Վերջին անգամ չեմ հիշում՝ երբ եմ ձեզանով 

հետաքրքրվել, ասել, որ ձեզ սիրում եմ։ Իրոք, բավական է։ 

 - Ապրես, պապ։ Այ հիմա ես ճանաչում եմ իմ հայրիկին։ 

 Թեև հիվանդանոցում էին տխուր պատճառով, սկսեցին 

ժպտալ, որովհետև տխրությունը պատճառ էր դարձել 

երջանկության ճանապարհի կառուցման։ 

 - Լիլ, վաղը գալու՞ ես դպրոց։ 

 - Հա։ 

 - Իսկ համդասարանցինե՞րը։ 

 - Համադասարանցիները ի՞նչ։ Մոռացա՞ր, Արիա, թե  ինչ 

էիր ինձ ասում։ 

 - Չեմ մոռացել, վստահ արի, ես քո կողքին եմ, Աստված 

նույնպես։ 

 - Ապրես, բարի գիշեր։ 

 - Բարի։ 

 Թեկուզ հեռախոսով էին խոսում, բայց կարողանում էին 
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միմյանց ջերմություն փոխանցել։ Լիլին պառկեց քնելու։ 

Որքան լավ է հնչում՝ պառկեց քնելու։ Քունը մարդուն 

հանգիստ է տալիս, եթե նա բավարարվածության զգացումով 

է ավարտում օրը։ Բայց նա, ով ունի լիքը մտածմունքներ, 

օրվա ընթացքում   թողել  է  լիքը  անավարտ  գործեր,  ոչ  

միայն չի կարողանում  քնել,  այլև  քունը  իդեալական  

ժամանակ է դառնում  մտածելու,  երևակայելու  ու  

տանջվելու    համար:  Իսկ,  երբ  մտածմունքներդ  կիսատ  

թողած  քնում  ես,  մի  երազ  ես  տեսնում,  որ   կամ  շատ  է  

տանջում,  կամ էլ թեթևություն  է բերում: 

 - Էլի  էսի  եկավ: 

 - Հեռու,  հա՞,  հերը  էնքան  հարբեց,  որ  ընկավ  

հիվանդանոց:  

 Աշակերտները   մի  միջանցք  էին  բացել  Լիլիի  համար:  

Այդ  միջանցքը  նման  էր  հաղթական  միջանցքի ,  բայց  

այժմ  այդ  միջանցքը  հասարակությունը  բացել  էր  իր  

կարծիքով  պարտվողի    առաջ,  և  դա   նրա  պարտության  

ապացույցն  էր: Լիլին  անցավ  առանց  արցունքի,  գլուխը  

բարձր,  բայց  ոչ հպարտ:  Անցավ  այնպես,  ինչպեսս  վայել  

է   հաղթողին,  խոնարհ  հաղթողին: 
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 - Այդ  ի՞նչ  եք անում,-  մտնելով   դասարան  հարցրեց  

Լիլին: 

 - Որպես  պատիժ` մեր  դասղեկը հանձնարարել է  մինչև  

դասերի  սկսվելը  այս ամբողջը  մաքրել: 

 - Ի՞նչ  էր եղել: 

 - Մի  քանի  աշակերտներ  մտել  էին  դասարան  և  

կեղտոտել,  ապա  դուրս  եկել:  Մենք  մտանք  դասարան,  

այդ  պահին  եկավ  դասղեկը: 

 - Ամեն  ինչ պարզ  է: Ունեք  տասնհինգ  րոպե,  չեք  հասցնի,  

ինձ  էլ  տվեք  ավել,  ես  ձեզ կօգնեմ,-  մեղմությամբ  ասաց 

Լիլին  և  սկսեց  օգնել նրանց: 

  Նրանց  էր  օգնում,  ում  հետ  մենք  ծանոթացել էինք 

պատմվածքի  սկզբում:  Առանց  բարկության  որևէ  նշանի,  

առանց  որևէ  ոխի  օգնում էր  իրենից  բամբասողներին: 

 - Կներես,  Լիլ, իրոք  մեղավոր  եմ,-  մի  քանի  րոպե  

լռությունից հետո  զղջացող  ձայնով  ասաց  նրանցից  մեկը: 

 Մյուսները  ևս  կրկնեցին: 

 - Ոչինչ,  դուք  մեղավոր  չեք:  Հասարակության  մեջ  

ուղղակի  թյուր  կարժիք  կա,  դուք  էլ  ճիշտը  չգիտեիք:  
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Կարևորը`  հասկանում  եք  ձեր  սխալը:  ես  էլ  իմն  եմ  

հասկանում.  ձեզ  հետ  պարզ  չէի  խոսում:  Կներեք: 

 Այդ  պահին  զանգը  հնչեց:  Դասղեկը  եկավ, տեսավ  և  

գովեց,  ապա  անցավ  իր  դասին: 

 - Ընկեր  Հարությունյան,  կարո՞ղ  եմ  դասարանին  և  ձեզ  

մի բան  սել: 

 - Ասա: 

  Լիլին  կանգնեց  և  սկսեց: 

 - Բոլորդ  էլ  ինձ  շատ  լավ  ճանաչում  եք,  գիտեք`  

ինչպիսին   եմ,  ինչ եմ  սիրում,  ինչից  եմ  վախենում,  ինչից  

եմ  զզվում:  Ես  ցանկանում  եմ  ներողություն  խնդրել,  որ  

շուտ չէի  խոսում  ձեզ  հետ:  Ես ,  ինչպես  գիտեք,  

պատրաստվում   եմ  դառնալ  Եհովայի  վկա:  Իմ  հավատի  

մեջ  որևէ  վատ  բան  ինքս  չեմ  գտնում:  ես  իմ  

անհատական  կամքով այս  ուղին  եմ ընտրել:  Այնպես  չէ,  

որ  վկա  դառնալուց  հետո  ես   դադարելու  եմ  սիրել  իմ 

հայրենիքը,  իմ դպրոցը  և  ձեզ:  Ընդհակառակը `  ես  

շարունակ  աշխատում  եմ ավելի ուժգին   սիրով  սիրել այս  

նշածներիս,  ակայն  ավելի  շատ  պետք  է  և  սիրում  եմ  

Աստծուն  ու  ցանկանում  եմ  նրան  հաճելի  ձևով  իրեն 
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երկրպագել:  Ինչ  վերաբերում  է  ծնողներիս` մայրիկիս  

դուք  ճանաչում  եք ,  և  նա  չի  փոխվում, իսկ  հայրիկս  

դադարել  է  օգտագործել  ալկոհոլ:  Հա,  ես  միգուցե  տգեղ  

եմ, բայց  խնդրում  եմ`  նայեք  իմ  հոգուն  ու  եթե  տեսնեք  

ինչ-որ  տգեղություն, տեղյակ  պահեք  ինձ,  և  ես  հանուն 

ինձ,  ձեզ և  իմ Աստծու  կշտկեմ  այն: 

 Բոլորը  ծափահարեցին :  Սա  տանջանքի  ու  պայքարի  

արդյունքում  ձևավորված  ու  ժամանակի  ընթացքում  

անհատական  ջանքերի  միջոցով  հղկված, հոգու  խորքից  

բխող  ելույթ  էր,  որ իր  անկեղծությամբ  գրավեց  

ունկնդիրներին   և  հասավ  նրանց  սրտին: 

        *  *  * 

 - Պապ, էսօր  ավարտեցիր  կուրսերդ:  Վերջ  էսօր  քեֆ  ենք  

անում, չէ՞: 

 - Հա,  բալես:  Վերջապես  ես  ավարտեցի,  վերջապես  

կտրվեցի   հիվանդանոցից,  վերջապես  ալկոհոլն  իր  

հետևանքներով  հեռացավ  իմ  կյանքից:  Ու  ամենը  քո, իմ  

սիրելի կնոջ,  իմ  ընկերների  ու  շրջապատի  և իհարկե   

Աստծու  շնորհիվ: Շնորհակալ  եմ բոլորիդ: 
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 - Ես  էլ, մենք էլ, բոլորս  էլ ուրախ ենք: 

 - Իսկ  դպրոցու՞մ: 

 - Դպրոցում  ամեն  ինչ  լավ  է. բոլորն էլ ինձ  սիրում  ու 

հարգում  են,  ես էլ  նրանց: 

 Դե  ինչ`  այս  ընտանիքը կարողացավ  պայքարել  ու  

հաղթել:  Բոլորն  էլ  կարող  են: Բայց  սկզբի  համար  

անհրաժեշտ է  բոլորին հարգել:  Հարգանքով  են  հաղթել… 

                                                 30, ապրիլ – 3, մայիս, 2019 
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Ընկածի փայլը 

- Ա՜, էս գիժն  ո՞վ է,  էնկողմ  գնացեք: 

 - Փախանք: Մեզ  կվնասի: 

 Նրանց  էր  մոտենում  մի  տղա,  ով  ճանաչված  էր  որպես  

խելագար:  Հենց  այդ  պատճառով   աղջիկները  նրան  

տեսնելուն  պես  գոռացին  ու  փախան:  Նրանք  փախան  

չնայած, որ տղան  որևէ արտառոց  արարք չէր անում,  իրենց  

մոտենալիս: 

 - Ար-մեն, Արմեն: 

 - Ասա, Սարգիս ջան: 

 - Էն  տղա,  տղաները  տես`  ինչ  են արել: 

 Կակազելով   խոսելով  նա  ցույց  տվեց   իր  կարմրած  վիզը:  

նայեցի  և  հասկացա,  թե  ինչ էր եղել.  Տղաները  ծաղրել  էին  

նրան  և  հարվածել:  Ինչպես  նշեցի, տղայի  անունը Սարգիս 

է:  Սարգիսը  ի  ծնե  հիվանդ էր,  որի  պատճառով  

կակազում  էր  ու  իրեն տարօրինակ  պահում:  ծնայախ  իր  

հիվանդությանը`  նա  բարի  սիրտ  ուներ  և  կարող  ուժ էր:  

Ի՜նչ  հետաքրքիր  է,  չէ՞,  հասարակությունը.  Իր  հիվանդ  

տարրին բուժելու  փոխարեն  նրա  վրա  նետում  է  քար  ու  
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ճնշման  միջոցով  փորձում   սպանել:   Հասարակությունը  

մարդն  է,  մարդը `  հասարակությունը.  մարդը  

հասրակության  հավաքական  կերպարն է:  Եթե  ձեր  ձեռքը  

կոտրվի,   միթե՞ այն  կկտրեք  և  կնետեք: Նույնիսկ  

ծիծաղելի է  հնչում:  Հապա  ինչու՞   եք  այդպես վարվում  

մարդկանց  հետ: 

 - Ոչինչ, Սարգիս  ջան, ես  նրանց  վրա  կբարկանամ: 

 Նեղացողները  նրա  համադասարանցիներն  էին:  Որքան  

էլ խոսեմ,  հասկանում  եմ`  տարիքի պատճառով  դժվար  

էին հասկանում.  մոտ  տասը  տարեկան  երեխաներ  էին:  

փորձեցի  բացատրել: Երևի  ստացվեց: Բայց  շատ  լավ 

հասկանում  եմ`  երեխան  իր  դաստիարակության  

սկզբնական   և  մեծ  մասը  ստանում  է ընտանիքում: Ի՞նչ 

բացատրես  երեխային,  եթե  նրա ծնողը  տանը  խորհուրդ  է  

տալիս  իր երեխային  հեռու  մնալ Սարգիսից. նա  

վտանգավոր  ու  տարօրինակ  երեխա  է: 

 - Սարգիս, ու՞ր  ես  գնում: 

 - Ը,  ըն, ընկեր  Սարգսյան, տանում  եմ սա  թա,  թափեմ: 

 Ձեռքին  թուղթ  էր: 

 - Առանց  հարցնելու՞: 
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 - Այո: 

 - Շուտ  նստիր  տեղդ: 

 - Ա՜,- գոռաց  Սարգիսը  ու  վազելով  նստեց: 

 - Գոռում  ես,  հա՞: Դե  ստացիր: 

 Ասաց  ու ապտակեց: Երանի, թե  այդտեղ  լինեի. աշակերտ 

լինելով  հանդերձ  կապտակեի այդ  ուսուցչին: Ուսուցիչը  ոչ 

թե  նա, ով ունի  շատ  գիտելիքներ  ու  տալիս  է  դրանք  

աշակերտին, այլ  նա,  ով  վաստակելով  աշակերտների  

սերն  ու  հարգանքը`  օգնում  է  աշակերտին իր  տված  

գիտելիքներով  կառուցել  սեփական  ճանապարհը: 

 - Մա, մամ: 

 - Բալես, էկա՞ր,  ես էլ  համով ճաշ  եմ  պատրաստել: 

 - Ջա՜ն: 

 Սարգիսը  գնաց,  լվացվեց,  եկավ  ու  նստեց  ճաշելու: նա  

մաքրասեր  էր,  բայց  այդպիսին  դարձել  էր  ծնողների  

օգնությամբ: 

 - Մամ, է, էսօր  ռուսերենից  վե,վեց  եմ  ստա,  ստացել  լավ  

կարդալու  համար: 
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 - Ապրի  իմ  բալեն:  Վաղը  անգլերեն , չէ՞, ունես:  

 - Հա: 

 - Դե  կգնաս  դասարանցիներիցդ  մեկի  գրքով  կսովորես:  

 - Հա, կգնամ  Լիլիենց  տուն.  ինքը  ի,ինձ  միշտ  օգ, 

օգնումա: 

                      *  *  * 

 Ցավոք,  հասարակությունը  այսօր շատ մեծ  զորություն 

ունի  ազդելու  մարդու, նրա  մտածողության  ու  սրտի  վրա:  

Ցավոք  եմ ասում,  որովհետև  առավել հաճախ  այդ  

ազդեցությունը  բացասական  հետևանքներ  է  թողնում: 

 - Էս  էլի  կռիվ  ե՞ս  արել: 

 - Հա, մա, մամ: 

 Սարգիսի  հագուստը  պատռված էր,  ապյուսակը`  ցեխոտ,  

բայց  վատն  այն  էր,  որ  ցեխոտվել էր  նրա`  Սարգիսի  

սիրտը.  գրեթե  ամեն  օր  կռիվ  էր  անում`  մեկ  իր  

հրահրմամբ,   մեկ`  ուրիշի: 
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 - Ի՞նչ  անեմ,  քեզ  ինչպե՞ս  բացատրեմ:  Սարգիս  ջան,  

իրենց  խելքին  մի ընկի:  Էսօր  ու՞մ  հետ ես կռվել: 

 - Գևորգի:  Ե. Ես  մեղավոր  չեմ,  ինքը  սկսեց:  

 - Կապ  չունի,  թե  ով  է  առաջինը  սկսել,  պետք  է 

հանդուրժող  լինել:  Սաք,  հիշիր`  դու  ոչ  ոքից  ոչ  լավն  ես,  

ոչ էլ  վատը: Մի ծեծիր նրան, ով  քեզ  ցավեցնում է,  չէ՞  որ,  

դու  արդեն  զգացել  ես ու  դժվար  թե  ուզենաս  երկրորդ  

անգամ  զգալ  այդ  ցավը. ցավը  զգում է  ոչ  միայն նա, ում  

ցավեցնում  են, այլև  նա, ով  ցավեցնում  է: 

 -  Հասկացա,- իրոք   հասկանալով  ասաց  Սարգիսը,- իսկ  

հիմա  ինձ  համար  հեքիաթ կկարդա՞ս: 

 Այո,  հեքիաթ:  Կապ  չունի`  երեք  տարեկան  ես,  տասը,  

թե երեսուն`  հեքիաթը  մարդուն   կարող  է  ստիպել    

աշխարհին  նայել մանկան  աչքերով,  բարի  աչքերով: 

                       *  *  * 

- Արտ,  պատկերացրու Սարգիսին  երգիչ  դառնալիս: Չորս  

րոպեանոց  երգը մի  ժամում  հազիվ  էլ  կակազելով  երգի: 

 - Լավ  ասեցիր,  Գև:  Սաք, դու  ի՞նչ  կասես: 
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 Սկսեցին  ծիծաղել: 

 - Գևորգ, զգու,  զգույշ: 

 Սա  ասաց  Սարգիսը  ու  Գևորգին  հրեց: 

       *  *  * 

 - Բժիշկ,  բժիշկ,- լացելով  ու վազելով  բժշկին  մոտեցավ  

Սարգսի  մայրը: 

 - Ձեր  հերոս  որդին  այժմ  էլ  հերոսաբար  պայքարում է:  

Ավտոմեքենայի  հարվածը   թույլ  է  եղել, արդյունքում ձեր  

որդին  մեծ վնասվածքներ չի  ստացել:  շուտ  կապաքինվի: 

 - Շնորհակալություն  շա՜տ:  Ի՞նչ   կարող  ենք  մենք  անել, 

ե՞րբ  կարող  եմ  տեսնել  որդուս :   

- Ոչինչ  անել  պետք  չէ. մենք  ամեն  ինչ   անում  ենք:  Իսկ  

տեսնել  հիմա  էլ  կարող  եք, միայն  թե  նա  հիմա  չի  կարող  

խոսել: 

 - Լավ,  բժիշկ,  շնորհակալություն,- ասաց,  մաքրեց  

արցունքներն  ու  մտավ  որդու  մոտ: 
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 - Վախ,  բալիս  ցավը  ինձ  վերցնեմ: Սաք,  Սաք,  սիրում  եմ  

քեզ,  ապրես,  ապրես ,  իմ  բալա:  Հանգիստ  եղիր`  ամեն  

ինչ  լավ  կընթանա,  կառողջանաս:  Հայրդ  էլ  հիմա  կգա:  

Իմ  Սարգիս,- Սարգսի  ձեռքը  ամուր  բռնելով  ասաց նա: 

 Հանկարծ  լսվեց  դռան  թակոցի ձայն: 

 - Ահան,  երևի  հայրիկդ  է: 

 - Կարելի՞  է: 

 Գևորգն  ու  իր  ծնողներն  էին: 

 - Մենք եկել ենք ներողություն խնդրելու և   

շնորհակալություն  հայտնելու:  Ձեր  որդին,  չնայելով  մեր  

որդու  չափազանց  վատ  արարքներին,  

արժանապատվությամբ  փայլեց:  Այո,  փայլեց:  Մենք  

պատրաստ  ենք  ձեզ,  ինչում   կարող  ենք, օգնել:  Մենք  ձեզ  

պարտական  ենք: 

 - Սաք, Սաք,  կներես  ինձ, կներես  ինձ  իմ  սխալների  

համար:  Շնորհակալ  եմ  քեզ:  Ներում ե՞ս, չէ՞,-  

արտասվելով  ասաց  Գևորգը: 

 - Ներում  եմ, չէ՞ որ,  ընկերներ  ենք  արդեն: 
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 Ամեն  մի  դեպք,  դառնալով  անցյալ,  կարող  է  փոխել  

ապագան, եթե  ցանկանանք: 

                                                                     3, հունիս, 2019 
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Ձայնի յոթ երանգները 

- Բարև  ձեզ, կներեք  ուշացման համար,  կարելի՞  է: 

- Նորից  ուշանում  ես,  Աշոտ:  Նստիր: 

- Շնորհակալություն: 

 Աշոտը  նստեց:  Շնորհքով  տղա  է  Աշոտը,  բայց  նրա  

կյանքը  այդքան  էլ  լավ  չի  դասավորվել:  Այս  մասին հետո: 

 - Ալիսա, Ալիսա,- շշուկով  խոսեց  Աշոտը,-  վերցրու  

տետրդ:  Շնորհակալություն  շատ: 

 Ալիսան  նստում  էր  հենց  նրա  դիմաց:  Ալիսայի երկա՜ր, 

սև  մազերը  շատ  էին  ծածկել Աշոտի  դասագրքերը,  բայց  

դրա  համար որքա՜ն   ուրախ էր  նա. այդ  վարսերը`  

վարսեր  կոչվող  հրաշքը,  ավելի  հարզատ  էր  Աշոտի  

աչքերին , քան, ասենք, գրականության  կամ  

երկրաչափության  դասագրքերը: 

 - Ի՞նչ  է  սա, Աշոտ: 

 - Կոնֆետ: 



84 
 

 - Տեսնում  եմ,  որ  սա  կոնֆետ  է,  բայց  ինչու՞  էիր այն  դրել  

տետրի  մեջ: 

 - Հիշու՞մ  ես`  երեկ  ասել էիր,  որ  այս  կոնֆետը  դու  

ամենաշատն  ես  սիրում,  ես  էլ  բերել եմ: Բայց  եթե  քիչ  է,  

էլի  կարող  եմ  բերել: 

 - Այդ  ո՞վ  է այդտեղ  խոսում,  լռեք,  թույլ  տվեք, դասը  

բացատրել: 

 - էլ չեմ  ուզում, համենայնդեպս  մերսի: 

 Ալիսան  գիտեր,  որ  Աշոտը  իրեն  էր  սիրում,  բայց  Աշոտը  

իր ճաշակով  չէր  ու  հետո  էլ  վախենում էր, թե ինչ  կասեին 

մարդիկ,  երբ  իմանային  իր  ու  Աշոտի  սիրավեպի  մասին: 

 «Չորս  տարի  սիրել  է  միակողմանի,  այս  տարի  էլ  կսիրի,  

իսկ  հետո  կավարտենք,  ամեն  մեկս յուրովի  կքայլի  իր  

ճանապրհով,  նա  էլ  ինձ  կմոռանա»,-  այսպես  էր  

պատասխանում  Ալիսան  իր  մեջ  ծագող  հարցերին` 

մոռանալով,  որ,  երբ  մարդ  իսկապես  սիրում  է,  նրա  

սրտում մի անցք  է բացվում. որքան  շատ է մարդ  սիրում,  

այնքան  շատ  է  էներգիա  տալիս  ու  այնքան ավելի  է  

մեծանում այդ անցքը  և  այն  լցվում է  միայն  այն  
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ժամանակ,  երբ  նա  սիրվում  է,  հակառակ  դեպքում  այդ  

անցքը  այդպես  դատարկ  նրա  հետ  գնում  է մինչև  մահ: 

                                   *  *  *   

 - Բալես,  ինչ լավ է, որ շուտ  եկար. ես  արդեն հավերի  կերը  

սարքել  եմ, ժամն  է,  պիտի  տաս:   

 - Հա, տատ  ջան: Հեսա  փոխվեմ,  գամ: 

 Աշոտը  վայրկյանական  փոխվեց  ու  գնաց  հավերին  

կերակրելու:  Ինչու՞  եմ սա  գրում:  Ինչու՞  եք  սա  կարդում:  

Բանն  այն է, որ  հաճախ  նույնիսկ  շատ  բարի  մարդիկ  

կենդանիների  հետ  չեն վարվում  այնպես, որ   այդ  

չխոսկանները  իրենց  լավ  զգան,  իսկ  Աշոտը  ոչ  միայն  

մեղմ  էր  ու  բարի  մարդկանց  հետ  շփման  ժամանակ,  այլև  

կենդանիների  հետ  շփվելիս. նա    խոսում էր  կենդանիների  

հետ,  երբեմն  գովում,  երբեմն  խրատում,  վտանգի  

ժամանակ էլ անհանգստանում ու օգնում:  Աշոտի  համար  

կենդանիները  լուռ  մարդիկ  էին: 

                                      *  *  * 

 - Պապ, էդ ի՞նչ ես  անում,  սպասիր`  գամ, օգնեմ: 
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 - Չէ,  հանգիստ  դասերդ  արա: 

 - Վայ, պապ: 

 Ասաց  ու գնաց  հորը  օգնելու:  Մի  քանի  ամիս  առաջ  

ավտովթարի  պատճառով  հայրը  գամվել  էր  հաշմանդամի  

սայլակին  ու  ցավոք  ցմահ:  Իսկ  մա՞յրը,  միգուցե  հարցնեք  

դուք: Մայրը  մահացել  էր  Աշոտին  ծննդաբերելիս:  Դաժան  

էր Աշոտի  կյանքը.  մեծացել  էր առանց  մոր,  հայրը  

հիվանդ  էր,  տատիկն էլ  տարիքի պատճառով  դժվար  էր  

տեղաշարժվում,  արդյունքում՝ Աշոտը  ստիպված  էր   իր  

այդ  տարիքում բավարարել  ընտանքիք  նյութական  

կարիքները`  չբավարարելով  սեփական  էմոցիանալ  

կարիքները: 

 - Դասերս  վերջացրեցի,-  մի  տեսակ ոգևորությամբ  ասաց  

Աշոտը:  

 - Ապրես:  Կարո՞ղ  ենք մի  փոքր զրուցել: 

 - Իհարկե,  պապ:  

 - Մոտ  երեք   ամիս  է  անցել  այդ օրվանից,  որից  երկու  

ամսիը ոչինչ  չի  թողել   հիշողությանս  մեջ, իսկ այս  մեկ  

ամսում էլ  միայն  կարողացա միտքս  վերականգնել: 
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 Եթե  իմ  վիճակն  է  այսպիսին,  հապա  քոնն  ինչ  պիտի  

լինի:  Խնդրում  եմ`  կիսվիր հետս: 

 - Ի՞նչ  կիսվեմ , պապ: Ասեմ՝ որքան  եմ  լացել, պատմե՞մ`  

ինչպես  եմ  տատիկին հանգստացրել` այդպես  էլ  չգտնելով 

ներքին  խաղաղություն,  թե՞  խոսեմ`  որքան  եմ  տանջվել  

այս անօգնական  վիճակից:  Կներես ,  պապա: Ես  

հաղթահարում  եմ,  դու  հանգիստ  էղի,  դու  մենակ առանց  

տանջվելու  ժպտա:  Ես  քեզ  սիրում  եմ,   իմ  լավ պապա: 

 - Ի՞սկ: 

 - Ի՞նչ: 

 - Ի՞սկ  որտեղ  ես  աշխատում, ի՞նչ  պայմաններում: 

 - Իսկ  ո՞վ  է քեզ  ասել,  որ  աշխատում  եմ: 

 - Կարևոր  չէ:  Հիմա ասում  ե՞ս: 

 - Լավ  մարդիկ  են,  իրենց  այգու  աշխատանքներն  եմ 

անում: 

 - Ճանաչում  ե՞մ: 

 - Չէ: 

 - Իսկ  ո՞ր ժամերին  ես  աշխատում: 
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 - Առավոտյան, մինչ  դասի  գնալը: Գումարն  էլ  լավ  է: 

 - Լավ, դե բարի գիշեր: 

 - Բարի  գիշեր: 

 Աշոտին  թվաց,  որ  հայրը  հավատաց, իսկ  հայրը  այդ  

պահին  ևս  մեկ ծանրություն  վերցրեց  իր  սրտի  վրա. 

որդին  ուսման  հաշվին  աշխատում  էր  իրեն  պահելու  

համար:     

     *  *  * 

 - Աշոտ, Աշոտ:  Արթնացիր,  Աշոտ: 

 - Բայց  ես  քնած  չէի,  ընկեր  Հովհաննիսյան: 

 - Ուրեմն  ես  եմ  կույր,  դու  էլ  խուլ:  Մի  փորձիր  ինձ   

խաբել:  Դասերի  վերջում  կմնաս,  որ  մի  փոքր  զրուցենք: 

 - Լավ,  ամեն  դեպքում  կներեք: 

 Աշոտն  իրոք  քնած  էր,  բայց  դեմքից  երևում  էր, որ 

դիտմամբ  չէր  քնել, այլ  ամբողջովին  հյուծված  էր: 

 - Ընկեր  Հովհաննիսյան,  կարելի՞ է: 
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 - Ներս  արի: 

 - Ի՞նչ  էիք  ցանկանում  ասել: 

 - Աշոտ,  ինձ  ճիշտ  հասկացիր. գիտեմ,  թե  ինչ  վիճակում  

ես  հիմա  դու  գտնվում,  հասկանում  եմ,  որ դժվար  է,  

տեղյակ  եմ  նաև,  որ  դու  աշխատում  ես,  բայց…. 

 - Որտեղի՞ց  գիտեք,- ուսուցչին  ընդհատելով  ասաց  

Աշոտը: 

 - Դա  կարևոր  չէ: Խնդրում  եմ` չընդհատես:  Բայց ես քեզ  

խնդրում  եմ, որ  ուսումդ  աչքաթող  չանես, որովհետև  դու  

մեծ  պոտենցիալ  ունես: Իսկ  ինչ  վերաբերվում   է  ձեր  

ընտանեկան  վիճակին`  ես  ինքս  պատրաստակամությւոն  

եմ  հայտնում  օգնելու  քեզ,  վստահ  եմ  նաև,  որ  ուրիշներն  

էլ  կօգնեն: 

 - Կներեք,   բայց  ես չեմ  ցանկանում,-  որքան  շնորհքով  էր,  

այդքան  էլ   հպարտ  էր,- հետո  էլ  մի  խնդրանք  ինձանից  

ձեզ. այս  մասին,  ավելի  կոնկրետ  իմ  աշխատելու  մասին  

թող   ոչ  ոք  չիմանա: 

 Ինչու՞  էր  այսպես  ասում  Աշոտը:  Միգուցե՞  վախենում  

էր, որ  հայրն  այդ  մասին  կիմանա և  ավելի  մեծ  ցավ  
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կապրի,  կամ էլ  վախենու՞մ  էր  դասարանցիների   

արձագանքից: Դժվար  է  ասել: 

 - Ամեն  դեպքում  հիշիր,  որ ես  քո  երկրորդ  ծնողն  եմ, ու    

ինձ  հետ  կարող   ես  կիսվել:  Հիշիր  նաև,  որ  աշխատանքի  

կամ  սոցիալական վիճակի  պատճառով  չեն  ամաչում, 

ամաչում  են ծուլության  ու  մտավոր  աղքատության  

պատճառով,- ձայնի  հոգատար  երանգով  արտասանեց  նա: 

                                            *  *  * 

 - Երեխաներ, դուք  գիտեք,  որ  երեք  օրից  գնում  ենք   

էքսկուրսիա,  իսկ  հաջորդ  օրը  գնալու  ենք  մոտակա 

անտառ` արշավի:  Ովքե՞ր  են  գալու: 

 - Ես,- լսվեց  մի  կողմից: 

 - Ես  էլ,- սա  էլ  ուրիշ  կողմից: 

 Տարբեր կողմերից  լսվեցին  «ես»-եր:  Ուսուցչուհին  սկսեց  

անունները  գրել: 

 - Աշ,  դու չե՞ս  գալու: 

 - Ե՞ս,- ասենք`  դասարանում  միայն  նա  էր  Աշոտ,- ես  

միայն  արշավին  կգամ: 
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 - Որտեղի՞ց  գա:  Տասը  դրամանոց  գցես  գետնին,  կիջնի,  

ման  կգա.  դրա  կարիքը  շատ  ունի,-  ձայնի  հեգնական  

երանգով  խոսեց  Արտակը`  դասարանի  ամենասիմպո  ու  

ամենահարուստ  տղաներից  մեկը: 

 - Տասը  դրամանոց,  հա՞:   Դուրս  արի, ցույց  տամ: 

 - Արի: 

 - Աշոտ,  Արտակ, լռեք  երկուսդ  էլ:  Արտակ,  չափերդ  

անցար  արդեն: 

 - Կխոսենք  դասերի  վերջում,-  շշուկով  ասաց  Արտակը: 

 - Եկա՞ր: 

 - Չի  երևում: 

 - Ասու՞մ  ես  պիտի  ցույց  տայիր,  դե  ցույց  տուր: 

 - Ես  կռիվ  չեմ սիրում: 

 - Թե  վախենում  ես: 

 - Ես  կռվարար  մարդ  չեմ: Կփորձեմ   խոսքով  բացատրել:  

Հա, ես  աշխատում  եմ  ու  քո  նման  հարուստ  չեմ,  բայց  քո  

նման փողի  մեռած  չեմ: 
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 - Արտակ, էսի  ոնց  որ  համը  հանումա,  սկսե՞նք: 

 - Սաքո,  դու  երբվանի՞ց  դարձար Արտակի  օգնականը: 

 - Ի  տարբերություն քեզ, Ռուբո, ես գիտեմ`  ում հետ շփվեմ: 

 -  Հա  էլի`  սապոնվող: 

 Այս  խոսքի  վրա  սկսվեց  ծեծկռտուքը: Ու՞մ է  այն պետք. 

լինես  սրտով  մեծ  ու  մտքով  ուժեղ,  մեղավոր  դուրս  կգաս  

մեծ  բիլակներ  ունեցողի  հետ  պայքարում. ուժեղի  դեմ  

միշտ  էլ  թույն  է  մեղավոր:  Իսկ կռիվը  ի՞նչ  է  այդ դեպքում: 

Կռիվը  ոչ  այլ  ինչ  է, եթե  ոչ  մարմնի  թուլության  

ապացույց. մարդը  ինքը  չի  կարողանում  լուծել  խոսքի  և 

մտքի  օգնությամբ,  փորձում  է  լուծել   ուժի  օգնությամբ: 

 - Այդ  ի՞նչ  եք  անում,  շուտ  այստեղ  եկեք: 

 Կռիվը  տևեց  մի  քանի  րոպե: 

- Կռի՞վ  եք  անում:  Եկեք,  գնում  ենք  տնօրենի  մոտ: 

- Ընկեր  Սարոյան, ասում  եք`  ինչպե՞ս  եղավ: 

- Պարոն  տնօրեն,  անցնում  էի ,  տեսա,  որ  կռիվ  էին  

անում,  բայց  ինչպես  հասկացա  Աշոտն  ու  իր  ընկերները  
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առաջինը   սկսեցին,- վերջին   մասը  հորինելով  ասաց  

պատմության  ուսուցիչը: 

 - Դա՜,  հերթով  յուրաքանչյուրը  իր  պատիժը  կստանա: 

Բոլորիդ  էքսկուրսիայից  զրկում  եմ,  իսկ  դու,  Աշոտ, երկու  

օր դասերից  հետո  կմնաս`  դպրոցում  հանրային  

աշխատանք  կատարելու:  

 - Պարոն  Եղիազարյան,  Ռուբենը  մեղք չունի,  կարող  է  

ինքը  գնալ  էքսկուրսիա: 

 - Ուրեմն  դու  երրորդ  օրն  էլ պիտի  մնաս: 

 - Համաձայն  եմ: 

 Ռուբենը  կողքից  անընդհատ   բզում  էր  Աշոտին ,  բայց  

Աշոտը  իր խոսքի  տերն էր: 

 - Դե….  Գնացեք: 

 Հավանաբար  նկատեցիք,  որ  ես  ինչ-որ  բան  բաց  թողեցի:  

Բաց  թողածս  իրենից  մեծ  բան  չի  ներկայացնում.  

Ուսուցչական  մի  երկար  ճառ,  որ  չի  հասնում  աշակերտի  

սրտին,  ուղղակի   զբաղեցնում   է  աշակերտի  սրտին, 

ուղղակի   զբաղեցնում  է  աշակերտի  ականջները:  Հաճախ  

անհրաժեշտ է  ընդամենը  մեկ  կամ  երկու բառ  մարդու  
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սրտի  բանալիները  վերցնելու  կամ  նրան  գործի  մղելու  

համար,   մինչդեռ   խոսքի  երկարությունը  փակում է  դեպի  

սիրտ  գնացող   ճանապարհները: 

 - Կտեսնես` ես  գնալու  եմ,- տնօրենի  սենյակից  

հեռանալիս  քմծիծաղ  տալով ասաց Արտակը: 

 Արտակը  ասաց,  ու,  ցավոք, այդպես  էլ   եղավ: 

                                         *  *  *    

 - Արտակենք  էսօր  էկել  էին  էքսկուրսիա: 

 - Հա,  ես  էդպես  էլ  գիտեի, Ռուբ:  Լավ  անցա՞վ: 

 - Ոչինչ:  Վաղը  մի  բան  եմ  որոշել   անել: 

 - Ի՞նչ: 

 - Առաջարկություն: 

 - Ի՞նչ,- շեշտակի  զարմացավ  Ռուբենը: 

 - Կներես  սխալ  խոսեցի.  Վաղը  ցանկանում  եմ Ալիսային  

իմ  սիրո  մասին  պատմել: 

 - Իսկ  ինչպե՞ս  ես  պատկերացնում: 
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 - Նայիր,  ավելի ճիշտ  լսիր. սկզբից  փորձում  ենք  այնպես  

անել,  որ  Ալիսան անտառում  մենակ  մնա,  ապա  ես  նրա  

ուղղությամբ  ծաղիկներ   կդնեմ,  որոնցից  յուրաքանչյուրի  

վրա  մի  բառ  գրված  կլինի,  իսկ  վերջում  ծաղկեփնջով  

կմոտենամ   ու  կպատմեմ  սիրուս  մասին: 

 - Ու  այդ  պահին  կգա  անձրև: 

 - Լավ,  մի  կատակիր: 

 - Կատակը  մի  կողմ,  բայց  ընտիրություն  ես  մտածել,   

իսկական  ռոմանտիկա:  Վստահ   եղիր,  ինձ  էլ   վստահիր։  

Ամեն ինչ  կանեմ,  որ երազանքդ   կատարվի,  կփորձեմ,  

որքան  պետք  է`  ջանք կթափեմ,-  ձայնի  վստահեցնող 

երանգով ասաց  Ռուբենը: 

 - Անձրև  էլ  կբերե՞ս: 

 - Մենակ  ձեզ  վրա, Արտակ  թող  չորանա: 

 Որքան  քիչ  են  մեր  կյանքում  իրական ընկերները,  բայց  

որքան  արժեքավոր  են նրանք:  Իրական  ընկերը  կատակը  

դաևձնում  է  միջոց  ընկերոջից  ցավը  իր  վրա  վերցնելու  

համար,  իսկական  ընկերը աննահանջ պայքարում  է  

ընկերոջ  ուրախությունը  գոնե  մի  կաթիլով  ավելացնելու  

համար: «Իսկական  ընկերը  սիրում  է  ամեն ժամանակ. նա  
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եղբայր  է  նեղ  օրվա  համար  ծնված»,- գրված  է  Առակներ  

17:17-ում: 

    *  *  *  

 - Աշոտ,  ամեն   ինչ  պատրաստ է, կարող  ես  գնալ: 

 - Ռուբեն,  ես  քեզ  սիրում  եմ: 

 - Այ  տղա,  սխալ   մարդու  ես  սիրո խոստովանություն  

անում, գնա, Ալիսան  քեզ  է  սպասում:  Վստահ  առաջ գնա: 

 Ամեն   ինչ պատրաստ  էր, պատրաստ  ամբողջովին,  բայց  

կարևորն  այն  էր, որ  պատրաստ  էր  Աշոտը,  Աշոտի  

սիրտը.  արդեն  երկար  ժամանակ    սիրել  էր  ու  հիմա  

ցանկանում  էր  սիրվել: 

 - Հե՜յ, ո՞վ կա,- Աշոտը  լսում  էր  Ալիսայի   քաղցր  ձայնը,- 

սա  ի՞նչ  ծաղիկ  է: 

 Վերցրեց  ծաղիկն  ու  ու  ծաղկից  կախված  թղթի  վրա  

կարդաց.  «Ես»:  Շարունակեց:  Վերցրեց  հաջորդ  ծաղիկը.  

«քեզ» : Ապա  մյուսը. «սիրում  եմ» : Հենց  այդ  պահին. 

 - Ես  քեզ  սիրում  եմ, Ալիսա:  Այս  մասին  դու  իմացել  ես,  

բայց  ես  ուզում  եմ  քեզ ասել,  որ  դու  իմ կյանքի  իմաստն  



97 
 

ես,  այն  միակը,  ով  իմ  սրտում  վառ է  պահում  ապրելու  

կրակը: 

 - Իսկ   չե՞ս  վախենում,  որ  հենց  այդ  սիրո  պատճառով   

հանգչի այդ  կրակը: 

 - Սերը  միայն  թեժացնում է  կրակը: 

 - Միակողմանի՞: 

 - Այդ  դեպքում խնդրում  եմ`  ինձ  ժամանակ  տուր,  

ճանաչիր  ինձ  ու  թույլ  տուր,  որ  ցույց  տամ  սիրուս  չափը: 

 - Իսկ  եթե  չտա՞մ: 

 - Պիտի  պայքարեմ: 

 - Որովհետև  սիրում ես: 

 - Որովհետև  սիրում եմ: 

 - Ցավում   եմ, որովհետև  արդեն  ուշ  է. իմ  սիրտն  արդեն  

զբաղված  է: 

 - Ճանաչում  ե՞մ: 

 - Արտակն  է,- ձայնի հիասթափեցնող  երանգով   կրկնակի  

ապտակ  հասցրեց  Աշոտին,- հաջողությու'ն: 
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 Ալիսան  ասաց  առանց  Աշոտին  նայելու  ու  հեռացավ 

անցավ: 

--- 

 - Հը՞ն, Աշո'տ: 

 - Մերժեց,  մերժեց,  որովհետև  իբր  թե  սիրում  է,  ու  

գիտե՞ս  ում:  Արտակին:  Անհնար  է,  ինքը  չի  սիրում,  չի  

սիրում: 

 - Եթե  նրա ճաշակն  այդպիսին  է,  ուրեմն  նա չարժե, որ  

դու  իրեն  սիրես:  

 - Ի՞սկ  եթե  չի  սիրում: 

- Բա  ինչու՞   ասաց,  որ  սիրում է: 

 - Չգիտեմ,  բայց  չի  սիրում, չի  սիրում  հաստատ: 

 - Ուրեմն  քեզ  հետ  եմ,  կգնանք  մինչև   վերջ,  կպարզենք`  

ինչ  է  կատարվել,  ինչ  ուզում  ես  արա,  եթե  դու  մնաս  

նույն  Աշոտը,  ապա  ես  քեզ  մենակ չեմ թողնի: 

 Աշոտը   լսեց   այս  խոսքերը, որ  մխիթարեցին  իր  սիրտը, 

լսեց  այս  ձայնը,  որ  հնչում  էր ձայնի  նվիրված   երանգով:    
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                            *  *  * 

 - Տատ, էս  ի՞նչ  է  կատարվում,  ու՞ր են պապային  տանում: 

 - Պապադ  վատացելա, տանում  ենք  հիվանդանոց: 

 Աշոտի  աչքի  առջև հորը  դրեցին  պատգարակի  վրա  և 

տարան  հիվանդանոց: Աշոտը  աչքերը  չէր  կարողանում  

հեռացնել  այդ տեսարանից,  չէր կարողանում  

կենտրոնանալ  ու  հասկանալ`  ինչ  է  պետք  անել: 

 - Տատ,  տաքսի  եմ  զանգում,- վերջապես  կենտրոնացավ  

Աշոտը,-  գալի՞ս  ես: 

 - Հա, շուտ  արա: 

 --- 

 - Տատ,  ո՞նց  էղավ,  որ  պապան  վատացավ: 

 - Ծանոթներից   մեկի  հետ  էր  խոսում: Էդ  մարդը  պատմեց   

քո գործի  մասին,  պատմեց,  որ  գիշերներն   էլ  ես  

աշխատում:  Հետո,  երբ  էդ  մարդը  գնաց, հերդ  զանգեց  ձեր  

տնօրենի…. 
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  «Փաստորեն  հայրս  իմ  մեղքովա  էս  վիչակում: Ի~նչ 

հիմարն  եմ  ես»,- մինչ  տատը  խոսում էր,  մտածում  էր  

Աշոտը: 

 - …. Ինձ ինչի՞  չէիր  ասել: Ի՞նչ  ես  մտածում:  

 - Այ սրա  համար  չէի, որ  դուք  իմանայիք:  Էն էլ բժիշկը: 

 Աշոտը  վազեց   դեպի  բժիշկը,  այդպես  էր  ուզում վարվել  

նաև  տատը,  բայց  չէր  կարողանում: 

 - Բժիշկ,  խոսեք,  ինչպե՞ս է  հայրս: 

 - Աղոթեք  Աստծուն.  միայն  հրաշքը  կարող է փրկել  նրան,- 

ձայնի  հուսահատեցնող  երանգով  բժիշկը  կարժես տաք  

սրով  խոցեց  Աշոտին  ու  իր  տատին: 

 - Ո՞նց,  բժիշկ, մի  բան  արեք,  փորձեք: Տատ,  տատ,  քեզ  

ի՞նչ  պատահեց: 

 Այդ  պահին  ուշաթափվեց  տատը:  Մի  կերպ  բժիշկները   

ուշքի  բերեցին Աշոտի տատին  և նրանց  ուղարկեցին   

տուն,  որ  հանգստանային   գոնե  մի քանի ժամով: 

--- 
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- Սա  ի՞նչ  նամակ  է,- իր  պահարանը  նյարդայնությունից 

քրքրելիս  մի  նամակ  գտավ  Աշոտը: 

 Նամակը  հասցեագրված  էր Աշոտին  իր մորից,  բայց  

հետնամասում  մայրը  խնդրում  էր,  որ  դա  Աշոտինն   

փոխանցեն,  երբ  նա  չափահաս  դառնա:  Խորհուրդների  

տեսքով  նամակներ  նա  շատ  էր  ստացել, որ գրվել էին  մոր  

կողմից, բայց  սա  աառաջին անգամ  էր  տեսնում.  

տասնութը  մի  ամիս  առաջ էր  լրացել, բայց  սա  իրեն չէին  

տվել: 

 «Իմ  Աշոտ, 

 Քեզ  գրում  եմ մեծ կարոտով, լիքը  արցունքներով  ու 

մայրական   անկեղծ սիրով  լիքը  սրտով:  Հավանաբար 

արդեն  տասնութ  տարի  է  անցել քո  ժնունդից,  տասնութ  

տարի է  անցել իմ վերածնունդից, իմ  կյանքի  վերսկսումից:  

Երբ  բժիշկներն  ինձ  ասացին,  որ  ավելի   լավ  է `  քեզանից  

ազատվեմ,  որովհետև  դու  չես ծնվելու,  ես լցվեցի  

պայքարի  զգացումով. ես  վստահ  էի` եթե  պայքարեմ,  դու  

կժնվես: Որոշեցի   ու  պայքարեցի:   Հանդուրժեցի  բազում  

հանդիմանական  խոսքեր,  հանդուրժեցի,  որովհետև  քեզ  

սիրում  էի,  սիրում  էի  քեզ  ամբողջովին,  ու  քեզ  կորցնելը  

ինձ համար  կնշանակեր  կորցնել սեփական  կյանքը: 
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Պայքարեցի:  Եկավ  քո  ծննդյան  օրը,  որին  ես  երկար  էի  

սպասել:  Անցա  մի  շարք  հետազոտությոններ  մինչ  քո  

ծնունդը,  որի  արդյունքում  պարզվեց, որ  հնարավոր  է `  

վիրահատության  ընթացքում  հարկ  լինի  ընտրելու` ե՞ս,  

թե՞  դու: Ես  միանգամից  ասացի,  որ  ցանկանում  եմ  փրկել   

քո  կյանքը  թեկուզ  իմ կյանքի  գնով:  Եթե  դու  հիմա  սա  

կարդում  ես,  ուրեմն  ինձ  հաջողվել  է,  հաջողվել  իմ  

կյանքի   գնով  փրկել քո  կյանքը:  Հաջողվել ինձ, հաջողվել 

բժիշկներին,  հաջողվել  Աստծուն: 

 Գիտե՞ս  `  Աշոտ անունը  իմ ամենասիրելի  անունն  է,  այդ  

պատճառով եմ  խնդրել հորդ  քեզ   այդպես  անվանել:  

Գիտե՞ս`  քեզ հետ  կապված  որքան  նպատակներ  եմ  

ծրագրել,  որոնք  հուսով  եմ,  հայրդ  փորձել  է  

իրականացնել:  Բայց  քեզ հետ   կապված  իմ  ամենամեծ  

նպատակը   քեզ լավ  մարդ  դաստիարակելն  է,  որը  վստահ  

եմ,  որ  իմ նամակների,հորդ  ու  տատիդ շնորհիվ  ստացվել  

է: 

 Իսկ  ո՞րն  է  այս  նամակի  նպատակը:  Նպատակը  մեկն  է`   

սվորեցնել  քեզ  պայքարել:  Հիշիր`  ես  մեռած  չեմ,  ես  

ապրում  եմ,  քանի  դեռ  դու  պայքարում  ես,  իսկ  քանի  

դեռ  դու  պայքարում  ես,  ես  ու  դո  հաղթում  ենք…» 
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 - Մամ,  մամ,- ընթերցելիս  արտասվում  էր,  խոսելիս`  

նույնպես,- ես  քո  ծոսքը  կկատարեմ.  ես  ու  դու հաղթելու  

ենք,  որովհետև  ես   պայքարելու  եմ: 

 Արտասանեց  այս  խոսքերը  ձայնի  ամենակարևոր  

երանգներից  մեկով`  պայքարի  երանգով,  այն երանգով,  

որով  հավանաբար   գրել է  մայրը  այս  նամակը:  

Արտասանեց   ու  գնաց  հոր  մոտ`  մտքում վառ  պահելով  

նամակի  վերջին  խոսքերըը  և  այն,  որը  չկարդաց. «Քեզ 

միշտ  սիրող  քո մայրիկ»: 

*  *  * 

 Աշոտը  քայլում   էր,  քայլում հաստատ  ու  վժռական   

քայլերով:  Հասավ  հիվանդանոց,  բարձրացավ  հոր  մոտ ու,  

բռնելով  հոր  ձեռքը,  իր  ներսն  ամբողջությամբ  սկսեց  

դատարկել  հոր  առաջ. 

 - Պապ,  իմ  պապա, իմ  հայր:  Կներես,  կներես  ինձ, 

կներես,  որ  չէի  պատմում:  Պապ,  չէի պատմում,  

որովհետև  չէի  ուզում,  որ  ընկնես  էս  վիճակում: Հայրս,  

դու ինձ  համար  եղել ես  թե  հայր,  թե  եղբայր,  թե  ընկեր,  

դու միշտ  իմ  կողքին  ես  եղել,  ու  հիմա  էլ արի  
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ավանդույթը  չխախտենք:  Պապ,  դու  պիտի  ապրես, լսում  

ե՞ս,  պիտի  ապրես,  որ  ինձ  քո  խորհուրդներով  օգնես  վեր  

բարձրանալ:  Հիշու՞մ  ես,  պապ,  թե  ինչպես էիր  ինձ  

հեծանիվ քշել սովորեցնում. երբ ես  ընկնում էի,  դու  ինձ  

արագ   բարձրացնում  էիր, մխիթարում  և  հորդորում նորից  

փորձել,  այնքան էիր  օգնում,  մինչև  ստացվում  էր,  և  երբ  

օգնում  էիր  ու ստացվում էր, դու  ինձ  գովում    էիր:  

Այդպես  դու  ինձ  սովորեցրիր   ընկնելիս  վեր  բարձրանալ:  

Հիմա  ես  քեզ  խնդրում  եմ`  վեր  բարձրացիր,  ես քո  

կողքին  եմ: 

 - Ես էլ,  ներս  մտավ  Ալիսան: 

 - Դու՞: 

 - Հա,  Ռուբենը  ինձ  ամեն  ինչ  պատմեց:  Իրականում  ես  

քեզ  սիրում  էի,  բայց  չէի  հասկանում: 

 - Իսկ  ինչպե՞ս հասկացար: 

 - Փաստերը  կողք-կողքի  դրեցի: 

 - Ե՞վ: 

 - Ես  քեզ  սիրում  եմ:  Կլինե՞ս  իմ  ընկերը, խնդրում  եմ: 

 - Կլինեմ:  Ես էլ  քեզ  եմ  սիրում: 
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 - Ես  էլ  ձեզ,- դժվարությամբ  ու  հանկարծակի  խոսեց 

հայրը: 

 - Պապ,  պապ,  դու  խոսու՞մ  ես:  Պապ,  ես  գիտեի:  

Շնորհակալ  եմ  Աստծուն:  Պապ, բժիշկ: 

 Ձայնը  ունի  շատ  երանգներ,  ես նշեցի  մի  քանիսը.  

կարևոր  է  ձայնի  ճիշտ  երանգ ընտրել,  կարևոր  է սրտի  

ճիշտ  տրամադրվածություն  ունենալ: 

 - Կարևոր  է  խոսել  ձայնի պայքարող   երանգով,- մի  օր  

ասաց  Աշոտը,- կարևոր  է  վեր  բարձրանալ  ու  հաղթել: 

                                                               21/հունիս/2019 
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Սիրո պայքարը դժվարության 

փոսում 

- Այ  այսպես  բարձրացիր: 

 - Այսպե՞ս: 

 - Ահան,  ուղղակի  ձեռքդ  տուր, և  ես քեզ  կօգնեմ: 

 Ձեռքս   տվեցի  և  վեր  բարձրացա:  Ինձ  օգնողը  հովիվ  

Գագիկն  էր`  Գագիկ  պապիկը,  այսօր  կամ  ավելի  ճիշտ  

այդ  օր  մեր  հերթն  էր  նախիրը  տանելու:  Որոշվել  էր, որ  

այդ օրը  նախիրը  ինձ կօգնի  տանել  Գագիկ պապիկը:  

Առաջին  անգամ  էի  այսպիսի  աշախատանք  կատարելու:  

Առաջին  անգամ  և  չգիտես`   ինչու դժկամորոեն  պիտի  

կատարեի  այն:  Երևի  պատճառը  այն  էր,  որ  

շրջապատում  շատ  էին  ծաղրում  հովիվներին:  Այնպես  

չէր, որ  դա  պիտի  դառնար  իմ մասնագիտությունը, 

ուղղակի կարիքից  դրդված   պիտի  գնայի:  Ահա  

«արդարացումները»,  որ տալիս  էի  ինքս  ինձ ցույց  տալու,  

որ  կարիք  կա գնալու այդ  «զոհողությանը»,  նրան,  որը  

հետագայում ինձ  շատ  բան  պետք  է սովորեցներ: 

 - Կենդանիներ  սիրու՞մ  ես: 
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 - Հա,  բայց միայն շներ,- աշխույժ պատասխանեցի ես: 

 - Ժամանակին  ես  ընդհանրապես  կենդանիներ  չէի  

սիրում,  բայց  մի դեպք  փոխեց իմ  մտածելակերպը: 

 - Ի՞նչ  դեպք: 

 - Մենք   մի  շուն ունեինք,  անունը`  Բոբի:  Բոբիին  մենք  

խնամեցինք  մոտ  մեկ  տարի:  Մինչև  Բոբիին մեր  տուն  

բերելը,  ինչպես  նշեցի,  չէի  սիրում  կենդանիներ,  բայց  

սկսեցի  կապվել  Բոբիի  հետ,  կապվում  էի,  բայց  չէի  

հասկանում,  թե  որքան  թանկ  էր  ինձ  համար  դառնում  

այդ  սպիտակաշագանակագույն  հավատարիմ  էակը:  

Եկավ  մի  օր,  երբ  հարևանները  սկսեցին  Բոբիից  բողոքել,  

բացի  դա  մեր  տան  անդամները,  ավելի  կոնկրետ`  

հայրիկը,  դեմ  էին  Բոբիին  պահելուն:  Արդյունքում  

հայրիկը  նրան  տարավ  ու  կորցրեց:  Անցան  ժամեր,  օրեր,  

տարիներ,  բայց  ես չմոռացա  Բոբիին,  ավելին`  շարունակ  

կարոտում  էի:  Բայց  մի  բանում էի հանգիստ. նա լավ  էր  

ապրում,  թեկուզ  մի  տեղից մյուսն  էր  տեղափոխվում: 

 - Ցավալի  է:  Հիմա  էլ  ե՞ս  կարոտում: 

 - Հիմա  էլ,  միշտ   էլ:  Հենց  այս  դեպքից   հետո  

կենդանիներին  ուրիշ  կերպ  եմ  նայում: Զգու՛յշ: 
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 Եթե  նա  չասեր,  ես  ոտքս  սխալ տեղ  կդնեի  և  կընկնեի:  

Ինչ  բարի  է  Գագիկ պապը:  Լավ է,   որ  գոնե  այդ  պահին  

հասկացա:  Գագիկ  պապը  պատմեց  իր  դժվար  կյանքի  

մասին: Նա   դպրոցն  ավարտելուց  հետո  ընդունվել  էր  

համալսարան,  բայց  գումարի  սղության պատճառով 

երկրորդ  կուրսից  դուրս  էր  մնացել:  Գտել  էր  

բանվորական  աշխատանք:  Մի  քանի  տարի  աշխատելուց  

հետո  կորցրել  էր  հորը. հայրը երկար  ժամանակ  հիվանդ  

էր,  բայց  չապաքինվելու  պատճառով  երիտասարդ  

տարիքում  մահացել  էր: 

 - Հորս  մահվանից  հետո,- շարունակեց  Գագիկ  պապը,- ես  

ինձ  լրիվ  կորցրեցի.  չէի հասկանում  ոչ ոքի,   չէի  

կարողանում  շնչել, չէի  կարողանում  ապրել: Դժվար,  շատ  

դժվար  ժամանակ  էր  ինձ  համար:  Բայց,  լավ  է,  իսկական  

ընկերներ  ունեի, ընկերներ,  ովքեր  ինձ  օգնեցին  դուրս  գալ 

այդ  ծանր իրավիճակից:  Դուրս  եկա  ու  իմ սիրելի  

զբաղմունքով  զբաղվեցի: 

 - Ինչո՞վ: 

 - Կենդանիներին  օգնելով. աշխատանքի ընդունվեցի մի  

կազմակերպությունում,  որը  զբաղվում  էր  կենդանիներին  

օգնություն տրամադրելով: 
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 - Իսկ  հետո՞: 

 - Հետո:  Հետոն  հետո  կպատմեմ:  Հիմա  նախիրը պետք  է  

առանց  այգիներին  վնաս  հասցնելու  անցկացնենք  

այստեղից:  Դու  աջ  կողմով  քայլելով  գնա  առաջ:  Երբ  

կովերին  ջրենք,  այդ ժամանակ  կպատմեմ: 

 - Լավ: 

 Ես  վարվեցի փորձառու  հովվի  ասածով:  Այդ ժամանակ  

անընդհատ  մտածում  էի` ինչպես  կարող  է  հովիվը  

այդքան հոգատար  լինել:  Մտածեցի  ու  հասկացա,  որ  

հենց  հովիվը  կարող  է  այդքան  հոգատար  լինել: 

 Մեկուկես  ժամ  հետո  գրեթե  հասանք  փոքրիկ  ջրափոսին,  

սակայն  մինչ  այդ  պիտի  մի  լուր  անցնեինք:  Գնացի,  որ  

օգնեմ  Գագիկ  պապիկին:  Հեռվից տեսա,  որ  ձեռքին  հին  

թուղթ  էր:  Ցանկացա  հարցնել,  բայց  նա  արագ  պահեց և,  

թեման  փոխելով,  ասաց. 

 - Քիչ  մնաց:  Հիմա  արի  հետևեից  քշենք  նախիրը: 

 - Իսկ  ի՞նչ  էիր  կարդում: 

 - Ոչինչ  ուղղակի  թուղթ  էր:  Գիտե՞ս`  ինչ  հետաքրքիր  

բան եմ նկատել: 
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 - Ի՞նչ: 

 - Միգուցե  կոպիտ թվա,  բայց  այսօրվա  շատ  մարդիկ 

նմանություներ  ունեն,  հմմ,  մարդիկ  և  կովերը  իրար  

նման  են: 

 - Ի՞նչ,  իրո՞ք: 

 - Ցավոք  սրտի,  հա:  Օրինակ` թե  կովերը,  թե  մարդիկ 

սիրում  են կանաչ  գույնը.  կովերը` խոտը,  մարդիկ`  փողը:  

Կամ  մեկ  ուրիշը` կովերը  հետևում  են  այն  կովին, որն  

առջևից  է  գնում,  այսօրվա  մարդկանցից  շատերը  

նույնպես  ունեն  այդ  մտածելակերպը. շատ մարդիկ  

ուղղակի  հետևում են  նրան,   ով  առաջիննն է  գնում` 

առանց  հարցնելու `  ինչու՞  և  ու՞ր:  Բայց  լավ  է,  որ  կան  

մարդիկ, ովքեր իրենց   արարքներով  ցույց  են  տալիս  

կենդանիների  նկատմամբ  իրենց  բարձր  դիրքը: 

 - Շատ  հետաքրքիրա: 

 Երկու  բառով`  կյանքի  փորձ: Այդ  խոսքերից  հետո  դժվար  

թե  ինչ-որ  մեկը  ինձ  հետ  խոսելիս  ծաղրեր  հովիվներին. 

ցույց կտայի  այդ  մարդուն  իր  իսկական  տեղը: 

 - Ըհը, թող կովերը  ջուր  խմեն,  մենք  էլ  հաց  ուտենք  ու  

հանգստանանք: 
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 - Հա, լավ  սոված  եմ: 

 - Դե օգտվի:  Բարի  ախորժակ: 

 Վերջապես  խոսք  բացվեց,  որ  կարողանայի  ճշտել,  թե  

ինչ  էր նա  կարդում  այն  ծամանակ: 

 - Հիշու՞մ  ես`  ասացիր,  որ  հանգստանալու  ժամանակ  

կպատմես հետոն: 

 - Հա,  հիշում  եմ:  Դե   լսիր:  Աշխատելիս  հանդիպեցի  մի  

աղջկա,  ում հմայքը, մտածողությունն  ու  սիրտը   միասին  

մտան սիրտս:  Երկար  ժամանակ  պահանջվեց  ինձանից  

ապացուցելու  համար,   որ  սիրում եմ  նրան:  Երկար  

պայքարի  արդյունքում  նա  դարձավ իմը,  ես`  նրանը:  Մեր 

սիրուց  երկու երեխա  ծնվեց`  մեկ տղա  և  մեկ  աղջիկ:  

Երջանիկ   ընտանիք  էինք,  քանի  դեռ  չպարզվեց,  որ այն  

հիվանդությունը,  որ  ուներ  հայրս,  ունի  նաև  որդիս:  

ցավոք,  պայքարը  արդյունքը  չտվեց.  քսան տարեկան  

որդիս  մահացավ: Կարդա: Ահա  այն թուղթը,  որ  հարցնում  

էիր:  Որդուս  վերջին  խոսքերն  են, որ  գրել եմ  նրա 

խնդրանքով: 

«Իմ  անուշ  պապա,  իմ  անուշ  մամա,  դուք  գիտեք,  թե  

որքան  եմ  ձեզ  սիրում:  Այնքան  ուրախ   եմ, որ  ծնվել եմ 
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հենց  ձեր  ընտանիքում:  Ծնվելուս  օրվանից  հասկացել  եմ,  

որ  պետք  է  սիրեմ բոլորին.  դուք  եք  ինձ  այդքան  սեր  

տվել:  Ձեզանից  հետո  սիրեցի  քրոջս  ու  տատիկիս: Ախր,  

սերը  շատ  էր,  հավես  էր:  Բայց  մի  խնդրանք` թեկուզ  ես  

չլինեմ  ձեզ  հետ,  չպակասեցնեք  ձեր  սերը,  այն  սերը,  որ  

ձեզ մղեց  այդքան  պայքարելու: Մի  մտածեք, թե  ձեր 

պայքարը  իզուր  է.  իզուր  չէ,  որովհետև իրար  ավելի  

սիրեցինք:  Անընդհատ  ասում  եմ  սեր: Ախր,  սիրով  եմ  

սիրում  սերը: 

 Մեկ  անգամ խոսեցի իմ  չլինելու մասին: Խնդրում  եմ` դուք  

էլ քիչ  հիշեք:  Հիշեք միայն լավ  օրերը,  հիշեք  ժպիտով,  

առանց  արցունքի:  պայքարեք  նաև  այս  պատժառով: 

Պայքարեք  ու  սիրեք»: 

 - Չգիտեմ`  ինչ ասեմ,- կարդալուց  հետո  ասացի  ես: 

 - Ես  էլ  չգիտեի:  Փորձեցի  վարվել  որդուս  խոսքերի  

համաձայն:  Փորձեցի, հուսով  եմ`  ստացվում  է: 

 - Շատ  խելացի  տղա  ունեիք: 

 - Դու  էլ  ես խելացի:  Միշտ  մի  բան հիշիր`  ինչ 

փորձության  ու  դժվարության  մեջ  ընկնես,  կարող  ես  

դուրս  գալ,  եթե  ունենաս  իսկական  ընկեր,  ինչպիսին  
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Աստված է,  նրա օգնությամբ,  քո կամք  ուժով  ու  կյանքի  

հանդեպ  սիրով  դու  կարող  ես  պայքարել,  կարող  ես 

պայքարելով  վեր  բարձրանալ  դժվարության  փոսից  ու  

հաղթել: 

                      *  *   *   

 

Անցավ  ժամանակ,  Գագիկ  պապիկը  ծանր   հիվանդության  

դեմ պայքարեց  ու  հաղթահարեց  այն, ևս  մի  քանի  տարի  

ապրեց երջանիկ   և  մահացավ`  իր  հետևեից  թողնելով  

կյանքի  խրատը`  վեր  բարձրացիր,  որ հաղթես: 

                                                            23/հուլիս/2019 
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Վերջաբանի  փոխարեն 

-  Վեր  բարձրացիր,  որ  հաղթես:  Ընտիր  միտք  է:  

փաստորեն  հույս  ունեմ  այս  փոսից  դուրս  գալու:  Իսկ  

եթե  հույս  կա,  ուրեմն  պիտի  փորձեմ: 

 Ուշադիր  զննեցի  փոսը:  Նայեցի, թե  որտեղից  եմ  ընկել: 

պարզվեց,  որ  եթե  ոտքերիս  ու  ձեռքերիս  համար  փոքրիկ 

փոսիկներ  պատրաստեմ այդ  փոսի  պատերի  մեջ,  ապա  

կկարողանամ բարձրանալ:  Սակայն դա մի  քանի փորձից  

հազիվ կստացվեր:  Այդ  պատճառով  պիտի հոգեբանորեն  և  

ֆիզիկապես պատրաստվեի: 

 Մի  փոքր  հանգիստ  առա:  Փորձեցի  չմտածել  ոչնչի  

մասին: Կտրվեցի  աշխարհից, քնեցի  և  հանգստացա: 

 Հանգստանալուց  հետո  ֆիզիկական  վարժություններ  

արեցի:  Արդեն  ֆիզիկապես  պատրաստ  էի: 

 Հերթը  հասավ  հոգեբանորեն  պատրաստ  լինելուն:  

Հերթով   հիշեցի  ընտանիքիս  անդամներից  

յուրաքանչյուրին: Մտաբերեցի  կարդացածս  

պատմությունների  հերոսներին,  ինչպես  նաև,  թե ինչպես  

նրանք  բարձրացան  փոսից: Աչքիս  առջև  բերեցի  
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նպատակներս  և  վճռականությամբ  լցվեցի:  Աղոթքով  

դիմեցի  Աստծուն  և  սկսեցի  աշխատելը` մտքումս վառ 

պահելով  պայքարելու  ցանկությունը:  

Պայքարեցի,  թեկուզ ցավերի ու տանջանքների  գնով,  բայց 

պայքարեցի  ու վեր  բարձրացա: 

 - Հաղթեցի,- վեր  բարձրանալով  է գոռացի  ես: 

 Որոշեցի  գրել  նամակ`  ուղղված այդ  փոսը  ընկնողներին. 

«Սիրելի  ընթերցող,  եթե դու  սա  կարդում  ես,  ապա  մի  

ժամանակ  ընկել ես  կամ էլ հիմա  գտնվում  ես  կյանքի  

դժվարության  փոսում:  Ես  էլ  եմ ընկել, կողքինս  էլ ու  

այդպես  շատերը: Մենք  դուրս  ենք  եկել,  ուրեմն վստահ 

եղիր, որ  դու  էլ կարող ես: Այս փոսը քեզ  համար կարող  է  

լինել հիվանդություն,  արհամարհանք, կարող  է  լինել  

միայնություն կամ  էլ  ցավ, կարող  է լինել աղետ  կամ  այլ  

բան  կամ էլ ամենը  միասին: Բայց ինչ էլ լինի, միշտ  հիշիր`   

այդ  փոսը  անսահման  մեծ   չէ, ոչ էլ փշածածկ, կամ եթե  

նույնիսկ այդպիսին է, միևնույն  է,  անհաղթահարելի  չէ.  ինչ  

էլ  լինի  կարող  ես  հաղթահարել,  կարող  ես դուրս  գալ  ու  

աղթել, միայն  պայքարիր  ու  վեր  բարձրացիր»: 
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 Այս  թուղթը գցեցի  փոսը: Ապա  նոր  ցուցատախտակ   

կանգնեցրի  փոսում,  որի  վրա  համոզվածությամբ  գրեցի. 

«ՎԵՐ  ԲԱՐՁՐԱՑԻՐ  ՈՒ  ԿՀԱՂԹԵՍ»: 
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 Հատուկ շնորհակալություն 

Այս  գրքի  ստեղծման  մեջ  ոչ  միայն իմ  դերն  է  մեծ  այլև  

շատերինը: Կնշեմ մի քանիսին, ում կմոռանամ,  թող  ների:  

Շնորհակալություն իմ  գրականության  

ուսուցիչներին(ընկեր  Ստեփանյան, ընկեր  Սահակյան)  և  

Հայկ  Համբարձումյանին իմ մեջ  գրական ճաշակ 

զարգացնելու համար:  

Շնորհակալություն  իմ  հավատարիմ  ընթերցողներին 

(Հարությունյան Անիին,  Մազմանյան  Աննային, 

Հայրապետյան  Արմինեին, Ղոնաղչյան  Նոռային  և  այլոց):  

Նրանք  կարողացան  ինձ  վստահեցնել, որ շարունակեմ  

գրել և  դեռ  ավելին: Նրանք  վստահում էին,  քաջալերում  ու 

ցույց  տալիս,  որ  գրելս  իզուր  չէ:  

Շնորհակալություն  ընտանիքիս  ու  շատ-շատերին,  ովքեր 

իմ  գրական հղկմանն  են  մասնակցել: 

Եվ  իհարկե`  Չարի Թեո`  շնորհակալություն  Աստված,  

ամեն  ինչ  համար: Շնորհակալ  եմ  Աստծուն,  որ ես  կամ,  

որ  ես  գրում  եմ: 
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Շապիկի  նկարի  հեղինակ`  Թադևոսյան  Արմեն 

 

Գրքի  հեղինակ`  Չարի  Թեո (Թադևոսյան  Արմեն) 
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