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Հրատարակչության կողմից

Բե լա ռուս գրող Բո րիս Գա նա գոն քաջ հայտ նի է 

ուղ ղա փառ ըն թեր ցո ղին: Նրա հե տաքրք րա շարժ գրքե-

րը  հիմ նա կա նում գրվել են ե րե խա նե րի հա մար, բայց 

կար դում են նաև տար բեր տա րի քի մար դիկ: Բո րիս 

Գա նա գոն գրել է ա վե լի քան տասն հինգ գիրք ա մե նա-

տար բեր տա րիք նե րի հա մար` սկսած կտրսեր տա րի-

քից մին չև ա վագ դպրո ցա կան նե րը: Դրան ցից են` «Կի-

րակ նօր յա հրաշ քը», «Երկ նա յին հյու րը», «Պատ րա՞ստ 

է արդ յոք սիր տը», «Լի նենք ե րե խա նե րի նման», «Ու՞մ 

են այ ցե լում հրեշ տակ նե րը», «Ե րե խա նե րին հա վա տի 

մա սին» և այլն:  Իր ան խոնջ գոր ծու նեութ յան հա մար 

(20 տա րուց ա վե լի) Բո րիս Գա նա գոն ար ժա նա ցել է Բե-

լա ռու սիա յում «Հո գևոր վե րածնն դի» հա մար Բե լա ռու-

սիա յի նախագահա կան դափ նեկ րի մրցա նա կին:  

Ներ կա յաց նում ենք Բո րիս Գա նա գո յի «Ո՞ւմ են այ-

ցե լում հրեշ տակ նե րը» պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն, 

որ տեղ ընդգրկ ված են պատմ վածք ներ, ո րոնց նյու թը 

մեր ա ռօր յա կյանքն է` իր հոգ սե րով, ցնցում նե րով, 

ու րա խութ յուն նե րով: Թե մա նե րի զա նա զա նութ յան, 

պար զութ յան մեջ զգում ես մար դու ներ քին խո րը էութ-
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յու նը` իր ա ղա վաղ ված պատ կե րով, եր բեմն պար զու-

նակ միամ տութ յամբ, ու այդ ա մե նի հետ ան տե սա նե լի 

այն կա պը Ա րար չի հետ, ո րը շատ հա ճախ չի գի տակց-

վում, որն էլ պատ ճառն է մեր տա ռա պանք նե րի: Նրա 

հե րոս նե րը ա մե նա տար բեր տա րի քի են: Կար ծես բո-

լորն ապ րում են ի րենց ա ռօր յա կյան քը, օ րե րը հո սում 

են, տա րի նե րը փոխ վում են մե կը մյու սով, և այդ հեր-

թա գա յութ յան մեջ մարդն ա ճում է ու անց նում հա վա տի 

իր ճա նա պար հը` ընկ նե լով և վեր կե նա լով, ցա վե րով և 

հայտ նա գոր ծութ յուն նե րով, խո րունկ հե տևութ յուն ներ 

ա նե լով կամ չա նե լով: Այդ ա մե նը, ինչ պես զգում ենք 

պատմ վածք նե րից, մի ան տես ձեռք նա խախ նա մում է 

և ուղ ղոր դում, խրա տում է և պահ պա նում մեզ: Չնա յած 

մեր մաղ սա լից էութ յա նը  բա զու մո ղորմ և բա րե գութ 

Աստ ված ձեռք է մեկ նում և պատ րաստ սպա սում է մեզ` 

թե թևաց նե լու մեր երկ րա վոր բե ռը: Տա րի ներ շա րու-

նակ գող և հար բե ցող մար դը, ո րը կորց րեց իր կնո ջը 

և ե րե խա յին, հան կարծ բան տում տու բեր կուլ յո զով հի-

վան դա նա լով, սկսում է սթափ վել. ինք նավս տա հութ յու-

նը և լկտիութ յու նը չքա նում են, և մնում է ինքն իր և 

Ճշմար տութ յան հետ դե մառ դեմ: Կա րեկ ցան քի ձեռ քը 

հաս նում է մի հա վա տաց յալ կնոջ հետ նա մա կագ րութ-

յան մի ջո ցով: Ներ սում արթ նա նում է այն ի րա կան մար-

դը, որ ստեղ ծել է Աստ ված և, ո րը նա կորց րել էր իր ե սի 

և հպար տութ յան պատ ճա ռով. և կա տար վում է հրաշ քը. 

ձեռքն է վերց նում «Աստ վա ծա շուն չը»… Տե րը կան չեց. 

«Ե կե՛ք ինձ մոտ բո լոր հոգ նած ներդ և բեռ նա վոր ված-

ներդ, և ես կհանգս տաց նեմ ձեզ…»: Եվ նա ե կավ… «Հո-

գե գալստ յան օ րը» պատմ ված քը վկա յութ յուն է այն 

ա նաստ ված տա րի նե րի մա սին, երբ ա մեն ինչ ար վում 

էր` մարդ կանց սրտե րից և հի շո ղութ յու նից ջնջե լու բո-

լոր սրբութ յուն նե րը. տի րում էր վա խի, անվս տա հութ-

յան մթնո լոր տը: Հո գե գալստ յան տո նը ա նաստ ված նե-

րը փո խա րի նում էին ժո ղովր դա կան զբո սան քով` երգ, 

պար, գի նար բուք:  

Եր բեմն մեր մեծ ող բեր գութ յուն նե րը այն քան են 

խտա նում, թվում է ելք չկա, բայց երբ աչ քերդ հառ նում 

ես եր կինք, որ տե ղից փրկութ յունդ ես սպա սում, այն չի 

ու շա նում: 

Այդ պես էլ «Բե կում» պատմ ված քում` մի պարզ և 

շատ տա րած ված պատ մութ յուն է. ա մու սի նը թող նում 

է կնո ջը, աղ ջիկ ա մուս նա նում է. կի նը մնում է միայ-

նակ, ընկճ ված և ի րեն կորց րած, և միայն բնութ յան 

մեջ, նա յե լով աստ ղա զարդ երկն քին, ինքն էլ ձուլ վում 

է տիե զեր քին ու հան կարծ իր հո գու խոր քե րից հաս կա-

նում է, թե որ քան չնչին է իր վիշ տը Ա րար չի այս ան հու-

նութ յան, հրա շա գոր ծութ յուն նե րի առ ջև և որ քան նեղ է 

մարդ կա յին միտ քը այն հաս կա նա լու հա մար: Մի կայծ, 

և այս տեղ էլ բեկ վում է նրա կյան քը: 

Օգ նութ յու նը և փրկութ յու նը գա լիս են տար բեր 

կերպ` ան ձանց, ե րևույթ նե րի և դեպ քե րի մի ջո ցով. 

պար զա պես պետք է հո գու աչ քե րով տես նել, հաս կա-

նալ, այն պես ինչ պես օգ նութ յու նը ե կավ Կոլ յա յին` 

«Սի րով փրկվա ծը» պատմ ված քում կամ ա կա նա պատ 

դաշ տով քայ լե լիս. Աստ ծո խոս քի կեն դա նի ներ գոր-

ծութ յամբ կո մե րիտ կազ մա կեր պի չը սկսում է հա վա տալ 
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Աստ ծուն: Պատմ վածք նե րը լի են Աստ ծո լույ սով, հույ-

սով և սի րով: 

Գիր քը օգ տա կար կլի նի հատ կա պես ե րի տա սարդ-

նե րի հա մար, ով քեր նոր են կյանք մտնում: Ինչ էլ լի նի 

չմո ռա նանք, որ Աստ ված մեզ սի րում է, ինչ պես Յուլ կա-

յին` «Յուլ կան, կամ Աստ ված կնե րի» պատմ ված քից, 

Ի գո րին` «Ե կեք ինձ մոտ…», Պո լի նա յին «Կնոջ բախտ» 

պատմ ված քից: Իսկ մենք բա ցենք մեր հո գու աչ քե րը 

և դռնե րը` ներս ըն դու նե լու մեր կորց րած պատ կե րը` 

Աստ ծուն, ըն դու նենք կյան քի ա մեն ծանր պա հե րը քա-

ջութ յամբ և ամ րա նաք ու մխի թար վենք Աստ ծու Խոս-

քով:

ՈՒՄ ԵՆ ԱՅ ՑԵ ԼՈՒՄ
Հ Ր Ե Շ  ՏԱԿ  ՆԵ  Ր Ը

ՊԱՏՄ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ԺՈ ՂՈ ՎԱ ԾՈՒ
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Գնա՛ և ետ մի՛ շրջվիր

Մի քա նի տա րի ա ռաջ ես աշ խա տում էի Ռու-
սաս տա նում, ա րա կան մե նաս տա նում: Մի ան-

գամ ձմռա նը հարկ ե ղավ ան տա ռով ութ կի լո մետր մի 
հե ռա վոր ճգնա րան գնալ:

Մթնում էր: Քայ լում էի ա րագ` Հի սու սին ուղղված 
ա ղոթ քը*1 մրմնջա լով: Տագ նա պա լից կչկչաց կա չա-
ղա կը` ա սես նա խազ գու շաց նե լով վտան գի մա սին: Եվ 
հան կարծ թի կուն քիս ե տևում հստակ ինչ˗որ բան զգա-
ցի, գու ցե և մե կի ներ կա յութ յու նը: Ու զում եմ շրջվել, 
Աֆ ղանստա նը սո վո րեց րել էր ու ղիղ նա յել վտան գի 
աչ քե րի մեջ: Բայց ներ սումս մի ձայն եմ լսում. «Գնա՛ և 
ետ մի՛ շրջվիր և մի՛ վա խե ցիր ոչ մի բա նից»: Ես գնում 
եմ, բայց զգում եմ՝ գլխիս մա զե րը բիզ˗բիզ են կանգ-
նել: Սոս կա լի է: Բարձ րա ձայն ա ղո թում եմ:

Ե րևաց ճա նա պար հը: Կրկին փոր ձում եմ գլուխս 
ետ շրջել: Բայց նույն ձայ նը. «Ես քեզ ա սա ցի՝ մի՛ 
շրջվիր: Գնա՛ ա ռաջ և մի՛ վա խե ցիր»: Հան կարծ տես-

 * Թարգմանաբար` «Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի 
Աս տու ծո, ողորմեա ինձ, մեղավորիս» աղոթքն է (ծնթ. 
խմբ.):
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նում եմ՝ ճա նա պար հով մի մար դա տար մե քե նա է 
սու րում մեծ ա րա գութ յամբ: Կտրուկ կանգ ա ռավ իմ 
կող քին: Դու ռը բաց վեց, վա րոր դը գո ռում է. «Ի՞նչ է, 
չե՞ս տես նում, ա րագ նստի՛ր, թի կուն քումդ գայ լեր են»: 
Տե ղից պոկ վե ցինք: Ետ շրջվե լով տե սա՝ ճա նա պար հի 
մոտ կի սաշր ջա նով գայ լե րի մի ոհ մակ էր կանգ նած` 
կենտ րո նում ա ռաջ նոր դը:

Ինչ պե՜ս էինք սլա նում: Իսկ ե թե ես ետ շրջվեի՞:

ccc

Շնոր հի գի նը

Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րում մի գյու ղում մի ծեր 
հե քիմ էր ապ րում: Ոչ թե հե քիմ, այլ` կա խարդ: 

Խո սում էին, թե նա պիղծ ու ժի հետ կապ ու նի՝ այն քան 
զո րեղ է. և՛ «կկա պի», և՛ «կքան դի», և՛ տղա յին աղջ-
կան կկա պի, և՛ նշան ված նե րին կբա ժա նի, և՛ կբժշկի, 
և՛ հի վան դութ յուն կու ղար կի… 

Տե ղի բնա կիչ նե րը թա քուն, բայց կող քե րը նա յե լով 
մեկ մե կու տար բեր պատ մութ յուն ներ էին պատ մում 
նրա կա խար դութ յուն նե րի մա սին. լի նում էին նաև 
ստեր: Ա սում էին, որ գի շե րը նա խրձա նո ցում խո սում 
է սա տա նա նե րի հետ, վատ ե ղա նակ է ու ղար կում, օ ձի 
լե զուն է հաս կա նում…

Իսկ մար դիկ՝ ո մանք հա ճո յա նում էին նրան, ու րիշ-
նե րը խու սա փում էին, եր րորդ նե րը թա քուն նա խան-
ձում էին, բայց բո լորն էլ վա խե նում էին: Ծեր հե քի մը 
ոչ մի բա նի կա րիք չու ներ, միայն թե մարդ կանց մեջ 
ապ րում էր, ոնց որ ան տա ռում. ի՜նչ ըն կեր, հա րա զատ, 
հա րևան, ի՜նչ բա րե կա մութ յուն, սեր:

Բայց ո րոշ ժա մա նա կից ի վեր ծե րու նին նկա տեց, 
որ նույն գյու ղից մի ե րի տա սարդ հե տևում է ի րեն, 
սա կայն մո տե նալ չի հա մար ձակ վում:
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˗ Ի՞նչ ես ու զում ին ձա նից,˗ մի ան գամ հարց րեց 
ծեր հե քի մը:

˗ Ու զում եմ քո մոտ ա շա կերտ մտնել,˗ խոս տո վա-
նեց նա:

˗ Դո՞ւ, ինձ մո՞տ:
˗ Չէ որ դու ոչ մե կը չու նես,˗ շտա պեց վրա բե րել 

ե րի տա սար դը:˗ Դու ծեր ես, դու քո կա րո ղութ յու նը 
պետք է մե կին փո խան ցես: Իսկ ես ա մեն ին չի պատ-
րաստ եմ, ինչ ա սես` ա մեն ինչ կա նեմ: Այ, կտես նես, 
միայն թե չվռնդես, այլ սո վո րեց րու:

˗ Դե լավ, մնա:
Եվ մնաց ե րի տա սար դը ծեր հե քի մի մոտ: Նա յում 

էր, թե ինչ պես է նա խո տե րից դե ղեր ե փում, ինչ պես 
է ձեռ քե րով հմա յանք ներ ա նում, հի շում էր, թե ինչ 
խոս քեր է շշնջում: Ինքն էլ սկսեց փոր ձել նույնն ա նել՝ 
ո չինչ չէր ստաց վում:

Ան ցավ ժա մա նակ, ե րի տա սար դը կրկին կպավ ծե-
րու նուն.

˗ Ի՞նչ ես ին ձա նից թաքց նում: Ին չո՞ւ ինձ մոտ ոչ 
մի բան չի ստաց վում, չնա յած ա մեն բան այն պես եմ 
ա նում եմ ինչ պես դու:

˗ Ա մեն բան, բայց ոչ մի բան,˗ քմծի ծաղ տվեց ծե-
րու նին:˗ Դու գլխա վո րը չու նես:

˗ Իսկ ի՞նչն է գլխա վո րը:
˗ Ու ժը:
˗ Իսկ ինչ պե՞ս այն ստա նամ: Սո վո րեց րո՛ւ:

˗ Կա րող եմ քեզ սո վո րեց նել, բայց գլուխ չես բե րի: 
Ես քեզ տնտղե ցի՝ դու թույլ ես: Ճիշտն ա սած, ես էլ 
էի թույլ: Գլխա վո րը հաղ թա հա րելն է… Հաղ թա հա րիր 
վախդ և թու լութ յունդ. մի կողմ դիր այն, ին չը հի մար-
նե րը խիղճ են ան վա նում, և դու ին ձա նից էլ ու ժեղ 
կդառ նաս:

˗ Քե զա նի՞ց էլ ու ժեղ: Ա սա՛, ինչ պետք է ա նել:
˗ Կվա խե նաս:
˗ Ոչ մի դեպ քում: Իսկ ե թե վա խե նամ էլ, միև նույն 

է` կա նեմ: Ա սա՛:
˗ Դե ինչ, ինձ դուր է գա լիս քո ինք նավս տա հութ-

յու նը: Ա սեմ, որ մեր գոր ծում ա ռանց դրա չի լի նում: 
Լսի՛ր: Գնա՛ ե կե ղե ցի…

˗ Ե կե ղե ցի՞: Չէ՞ որ ինքդ այն տեղ չես գնում:
˗ Մի՛ ընդ հա տիր: Լսի՛ր: Գնա՛ ե կե ղե ցի՝ խոս տո վա-

նութ յան…
˗ Խոս տո վա նութ յա՞ն: Այ դա քե զա նից չէի սպա սում 

լսել:
˗ Խոս տո վա նութ յան: Իսկ հե տո՝ Հա ղոր դութ յան…
˗ Դու ինձ ու ղար կում ես հա ղորդ վե լո՞ւ:
˗ Ոչ այն քան: Հա ղոր դութ յու նը դու չպետք է կուլ 

տաս: Հենց որ այն ըն դու նես, ան մի ջա պես հե ռա ցիր, 
թքիր ա փիդ մեջ և ա րագ ան տառ գնա: Այն տեղ՝ բա-
ցա տի մոտ, ես քեզ կսպա սեմ:

˗ Իսկ հե տո՞:
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˗ Հե տոն կլի նի հե տո: Մի՛ շտա պիր: Կա տա րիր 
ա սածս՝ դա կլի նի գոր ծի կե սը: Հե տո ա վե լի հեշտ կլի-
նի, գլխա վո րը՝ վճռա կան լի նելն է:

˗ Ես կա նեմ այն, ինչ ա սում ես: Վաղն իսկ:
˗ Դե ինչ, թող օգ նի քեզ … օգ նա կա նը:
˗ Ի՞նչ օգ նա կան:
˗ Դու նրան հի մա չես կա րող տես նել, ա վե լի ուշ 

կտես նես: Այն էլ ոչ մեկ օգ նա կա նի: Բայց այդ բո լո րը 
հե տո: Իսկ հի մա քեզ հա մար շատ սար սա փե լի կլի նի, 
բայց հի շիր՝ դու պետք է հաղ թա հա րես վախդ:

˗ Ես պե՛տք է…˗ ար ձա գան քեց ա շա կեր տը:˗ Պե՛տք 
է:

Ան համ բեր սպա սե լով լույ սը բաց վե լուն` սկսնակ 
հե քի մը գնաց ե կե ղե ցի: Խոս տո վա նեց, սպա սեց մին չև 
դուրս կբե րեն Սուրբ Ընծանե րը: «Աստ ծո երկ յու ղով և 
հա վա տով մո տե ցե՛ք և սրբութ յամբ հա ղորդ վե ցե՛ք»,˗ 
հայ տա րա րեց քա հա նան՝ բարձ րաց նե լով սկի հը: Եվ 
հան կարծ կար ծես մի սառ ցե ձեռք սեղ մեց նրա սիր-
տը. ե րի տա սար դը խեղդ վում էր մի տրտմեց նող սար-
սա փից: Հե ռա վոր ման կութ յու նից ա սես կեն դա նի` մի 
պատ կեր հառ նեց. մայ րը ի րեն` տա կա վին մա նուկ մո-
տեց նում է սկի հին, և ա րևի ճա ռա գայթ նե րը խրձե րով 
ե կե ղե ցի են թա փան ցում վե րին պա տու հան նե րից, 
իսկ ինքն ու րախ է և մի քիչ էլ վա խե նում է, միայն ոչ 
այն պես, ինչ պես հի մա: «Դու պետք է հաղ թա հա րես 
վա խը»,˗ լսվեց ա կանջ նե րում ծեր կա խար դի ձայ նը: 

«Ես պե՛տք է»… առ կայ ծում էր մտքում, և կա խար դի 
ա շա կեր տը քայ լեց դե պի սկի հը:

Այ նու հե տև ա րեց այն, ինչ պատ վի րել էր ծե րու նին. 
ե րի տա սար դը դուրս ե կավ ե կե ղե ցուց, Հա ղոր դութ-
յու նը թքեց ա փի մեջ և ուղղ վեց դե պի ան տառ: Որ քան 
մո տե նում էր, այն քան ոտ քե րը չէին հնա զանդ վում, 
տրտմութ յու նը ա հագ նա նում էր: Ե ղա նակն էլ փչա-
ցավ. սա ռը քա մի բարձ րա ցավ և պտտվեց դաշ տով 
մեկ, եր կին քը պատ վեց ամ պե րով: Եվ ա հա վեր ջա պես 
ան տա ռի եզ րը, ա հա և ծեր հե քի մը: Ին չո՞ւ է հրա ցան 
վերց րել:

˗ Ես ա մեն բան կա տա րե ցի: Ա հա Հա ղոր դութ յու նը:
˗ Քիչ բան է մնա ցել: Դի՛ր, ինչ բե րել ես, ճյու ղի 

վրա… Այս պես, դա թի րախն է: Տա սը քայլ ետ գնա …
Հե րի՛ք է, կանգ նի՛ր: Ա հա հրա ցա նը: Պետք է կրա կես… 
Հա վա տա՛, դիպց նե լը դժվար չէ … 

Բարձ րաց րեց ե րի տա սարդ հե քի մը հրա ցա նը, 
նա յեց թի րա խին… Եվ վայր գցեց հրա ցա նը, ըն կավ 
ծնկնե րի վրա և սկսեց ար տաս վել: Ծա ռի վրա ար յու-
նա քամ էր լի նում խաչ ված Քրիս տո սը:

Հաս կա ցավ ա շա կեր տը, թե ում պետք է սպա ներ 
կա խար դա կան ուժ ստա նա լու հա մար: Եվ մե կընդ-
միշտ զղջաց, որ ան խո հեմ ցան կութ յուն էր ու նե ցել 
ձեռք բե րե լու մի բան, ո րի հա մար պետք էր այդ պի սի 
գին վճա րել: 

G
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Վա լեն տի նան նոր աշ խա տան քի տե ղա փոխ վեց, 
և ան մի ջա պես էլ սկսե ցին լու րեր պտտվել, որ 

նոր աշ խա տակ ցու հին հա վա տաց յալ է: Թեև նա իր 
հա վատն առ Աստ ված չէր ցու ցադ րում, բայց չէր էլ 
թաքց նում: Ինչ պես կա նանց ոչ˗մեծ կո լեկ տի վում հա-
ճախ է պա տա հում, ա մեն մի նոր մարդ դառ նում է 
սևե ռուն ու շադ րութ յան ա ռար կա: Դրա նից չխու սա-
փեց նաև Վալ յան: Երբ Վալ յան չէր մաս նակ ցում սե-
րիալ նե րի և հե ռուս տա տե սա յին նո րա ձև շոու նե րի 
քննարկ մա նը, նրան կա տա կով ձեռք էին առ նում և 
ա ռանց թաքց նե լու ծի ծա ղում էին, երբ նա հա ճախ 
խոս տո վա նում էր, որ ոչ միայն կոս մե տի կա չի գոր ծա-
ծում, այ լև ան գամ՝ չու նի, նույ նիսկ ո րևէ տո նա կան 
ա ռի թի հա մար:

˗ Իսկ ին չո՞վ ես զբաղ վում ա զատ ժա մա նակ,˗ տա-
րա կու սում էին կա նայք:˗ Ե րևի տնտե սութ յուն ու նես՝ 
հա վեր, խո զեր, կով,˗ հեգ նում էին նրանք:

˗ Ի՞նչ եք ա սում, ի՞նչ տնտե սութ յուն,˗ կա տա կին 
կա տա կով պա տաս խա նում էր Վալ յան:˗ Մի շուն ու-
նեմ, այն էլ՝ ծեր: Ես ծույ լիկ եմ:

˗ Իսկ շա բա՞թ օ րը,˗ հար ցապն դում էին կո լե գա նե-
րը:

˗ Շա բաթ օրն էլ ծա ռա յութ յան եմ գնում ե կե ղե ցի,˗ 
ան կեղ ծո րեն պա տաս խա նում էր Վալ յան:

˗ Իսկ կի րա կի՞,˗ չէին հան դարտ վում աշ խա տա կից-
նե րը:

˗ Իսկ կի րա կի՝ նաև կի րակ նօր յա դպրոց:
˗ Ու րեմն ոչ միայն պար զա պես ա ղո թե լու ես գնում, 

այ լև այն տեղ պաշ տո՞ն ես զբա ղեց նում:
˗ Ի՞նչ պաշ տոն,˗ չհաս կա ցավ Վա լեն տի նան:
˗ Թող պաշ տոն չլի նի` դիրք լի նի:
˗ Այդ «դիր քը» կոչ վում է հնա զան դութ յան աշ խա-

տանք,˗ փոր ձեց բա ցատ րել Վա լեն տի նան:
˗ Դե լա՛վ, լա՛վ, հա մես տութ յուն մի՛ ա րա:
Այդ խո սակ ցութ յու նից հե տո Վա լեն տի նա յի հե ղի-

նա կութ յու նը աշ խա տա կից նե րի շրջա նում բարձ րա-
ցավ: Նրան մո տե նում էին տար բեր հար ցե րով. ի՞նչ 
ծա ռա յութ յուն պատ վի րել, ե թե ա մու սի նը հի վան դա-
ցել է կամ ե րե խան վատ է սո վո րում: Վայ լան սի րով 
պա տաս խա նում էր: Նրա վրա այ լևս չէին ծի ծա ղում, 
բայց միև նույն է, նա եր բեմն աշ խա տա կից նե րի շրջա-
նում նյար դայ նութ յուն էր հա րու ցում:

˗ Ին չո՞ւ ես քեզ հա կադ րում կո լեկ տի վին,˗ կշտամ-
բում էր նրան Լյուդ մի լան, տեղկոմի աշ խա տո ղը, երբ 
Վա լեն տի նան հրա ժար վեց մաս նակ ցել Մար տի 8˗ի 
տո նա կա տա րութ յա նը:
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˗ Հաս կա նում ես,˗ ցան կա ցավ բա ցատ րել Վալ յան,˗ 
Մեծ պահ քի ա ռա ջին շա բաթն է…

˗ Քո պահ քը որ քան կու զես` կպա հես,˗ ընդ հա տեց 
նրան Լյուդ մի լան,˗ մենք հո քեֆ չենք սար քում: Թեյ, 
տորթ, միրգ. սրտանց կնստենք:

˗ Ոչ, չեմ կա րող,˗ որ քան հնա րա վոր է մեղմ պա-
տաս խա նեց Վա լեն տի նան:

˗ Դե, ինչ պես կու զես: Տես, ըն կե րու հիս, մե նակ 
կմնաս:

«Մե նակ չեմ, այլ` Քրիս տո սի հետ»,˗ մտա ծեց Վալ-
յան, բայց միև նույն է` սրտին մի բան ծան րա ցավ: Սա-
կայն նա ի զուր էր հուզ վում: Հանգստ յան օ րե րից հե տո 
ոչ մե կը ո չինչ չհի շեց էլ, բո լո րը զբաղ ված էին ի րենց 
գոր ծե րով: Կյան քը իր սո վո րա կան հու նով էր ըն թա-
նում: Ա ռաջ վա նման հար ցե րով գա լիս էին Վա լեն տի-
նա յի մոտ, բայց նա տխրում էր, որ աշ խա տա կից նե րից 
և ոչ մե կը ե կե ղե ցի չգնաց: Նա հա ճախ էր փոր ձում բա-
ցատ րել, որ Տե րը նպա տակ է, այլ ոչ թե մի ջոց, բայց 
ա մեն ինչ զուր էր: Երկ րա յին բա րե կե ցութ յան հա մար 
մար դիկ պատ րաստ էին օգտ վել ցան կա ցած մի ջոց-
ներից:

˗ Վալ յու շա, բա րի ե ղիր, այս գրութ յու նը ե կե ղե ցի 
տար,˗ հա ճախ խնդրում էին աշ խա տա կից նե րը:

˗ Գնանք միա սին,˗ ու րախ ար ձա գան քում էր Վա-
լեն տի նան:

˗ Ժա մա նակ չու նեմ, իսկ դու, միև նույն է, գնում 
ես,˗ լսում էր նա միև նույն պա տաս խա նը:

Մի ան գամ Վա լեն տի նա յի աշ խա տա սեն յակ մտավ 
Ան նա Իգ նա տև նան, տա րեց մի կին, որ միշտ ե րե խա-
նե րի և թոռ նե րի հոգ սե րով էր ապ րում, ան դա դար 
ինչ˗որ տեղ շտա պում:

˗ Վալ յու շա,˗ սկսեց նա՝ դու ռը հա զիվ իր ե տևից 
փա կե լով,˗ լսի՛ր քեզ ինչ կա սեմ: Ես ոչ մե կի չեմ սպա-
նել, չեմ թա լա նել. ես մեղ քեր չու նեմ:

Վա լեն տի նան անս պա սե լիութ յու նից տե ղից վեր 
կա ցավ: Ան նան բռնեց նրա ձեռ քը և հուզ ված շա րու-
նա կեց.

˗ Ես դժվա րին կյանք եմ ապ րել, բայց եր բեք չեմ 
գո ղա ցել, չեմ սպա նել, մատ նութ յուն չեմ գրել ո րևէ 
մե կի վրա, ու րեմն մեղ քեր չու նեմ:

Գի տե նա լով Ան նա Իգ նա տև նա յի տա քար յուն բնա-
վո րութ յու նը, Վա լեն տի նան զգու շո րեն պա տաս խա նեց.

˗ Մի՞թե ոչ մի ան գամ չեք վի րա վոր վել, չեք մե ղադ-
րել մտքում…

˗ Ի՞նչ կապ ու նեն մտքե րը,˗ ընդ հա տեց Ան նա Իգ-
նա տև նան:˗ Ա յո՛, ես կա րող եմ ա սել ճշմար տութ յու նը, 
բայց դա մե ղադ րանք չէ:

˗ Հաս կա նում եք,˗ սկսեց բա ցատ րել Վա լեն տի-
նան,˗ կա մարդ կա յին ճշմար տութ յուն, բայց կա բարձ-
րա գույն՝ Աստ վա ծա յին:
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˗ Վալ յու շա, ամ բողջ կյանքս ճիշտ եմ ապ րում, մեղ-
քեր չու նեմ,˗ ջա նա լով զսպել ի րեն, պոռթ կաց Ան նա 
Իգ նա տև նան:

«Ի՞նչ է ու զում ին ձա նից»,˗ սրտնե ղե լով մտա ծեց 
Վալ յան և կտրուկ ա սաց.

˗ Նշա նա կում է` դուք սուրբ եք:
˗ Ո՛չ, ի՞նչ ես ա սում,˗ շփոթ ված փնթփնթաց Ան նա 

Իգ նա տև նան:
˗ Բայց չէ՞ որ մեղ քեր չու նեք:
˗ Ա յո՛,˗ ար դեն ոչ այն քան վստահ հաս տա տեց նա:
˗ Ով մեղք չու նի, նա սուրբ է,˗ եզ րա կաց րեց Վա-

լեն տի նան: Ան նա Իգ նա տև նան տա րա կու սած թոթ վեց 
ու սե րը և լուռ դուրս ե կավ:

«Ե րևի պետք չէր այդ քան կտրուկ,˗ մտա ծեց Վա-
լեն տի նան և ան մի ջա պես փոր ձեց իր հա մար ար դա-
րա ցում գտնել.˗ իսկ ինչ պե՞ս էր պետք»: Այդ պես մի չև 
ե րե կո ինքն իր հետ պայ քա րեց. մերթ կշտամ բում էր, 
մերթ ար դա րաց նում, մերթ մտո վի խո սում էր Ան նա 
Իգ նա տև նա յի հետ:

«Ա մեն դեպ քում պետք է նե րո ղութ յուն խնդրել»,˗ 
ո րո շում կա յաց րեց Վա լեն տի նան:

Հա ջորդ օ րը նա մտավ Ան նա Իգ նա տև նա յի մոտ:
˗ Դուք ինձ նե րե ցեք, ես ե րեկ չկա րո ղա ցա պա-

տաս խա նել ձեր հար ցին, բայց ա հա՛, կար դա ցե՛ք,˗ և 
նրան մեկ նեց Իոան Կրեստ յան կի նի «Խոս տո վա նութ-

յուն կա ռու ցե լու փորձ» գիր քը և ա վե լաց րեց,˗ Այս-
տեղ ա մեն բան հաս կա նա լի է:

˗ Ժա մա նակ չու նեմ գիրք կար դա լու,˗ սա ռը պա-
տաս խա նեց Ան նա Իգ նա տև նան և սեղ մեց շուր թե րը:

˗ Դե, ա սենք, մի գու ցե ընդ միջ ման ժա մին,˗ և Վալ-
յան, գիր քը սե ղա նին դնե լով, դուրս ե լավ սեն յա կից: 
Ան ցավ մի քա նի օր: Եվ Ան նա Իգ նա տև նան կրկին 
ե կավ նրա մոտ: Նա մո տե ցավ Վա լեն տի նա յի սե ղա նին 
և թա փա հա րեց մանր ձե ռագ րով գրված մի թուղթ:

˗ Ի՞նչ ա նեմ ես սրա հետ,˗ շշնջաց նա:
˗ Իսկ ի՞նչ է,˗ չգի տես ին չու նույն պես շշուն ջով 

հարց րեց Վալ յան:
˗ Սրանք մեղ քերս են,˗ ա վե լի ցածր պա տաս խա նեց 

կի նը և կարմ րեց:
˗ Ի՞նչ մեղ քեր,˗ զար մա ցավ Վա լեն տի նան:
˗ Իմ մեղ քե րը,˗ պա տաս խա նեց Ան նա Իգ նա տև-

նան, աչ քե րը կա խե լով,˗ դե, հի շում ես, դու ինձ գիրք 
էիր բե րել:

˗ Ա յո, ա յո ˗ գլխով հաս տա տեց Վալ յան:
˗ Ի՞նչ ա նեմ դրանց հետ:
˗ Ինչ պե՞ս թե ինչ: Գնա ցեք խոս տո վա նութ յան, քա-

հա նա յի մոտ:
˗ Վա լեչ կա, և դու կար ծում ես, որ այս ա մե նը նա 

կլսի՞,˗ կաս կա ծան քով հարց րեց Ան նա Իգ նա տև նան և 
նո րից թա փա հա րեց թուղ թը:
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˗ Ի հար կե, ի հար կե կլսի,˗ հա մո զում էր Վա լեն տի-
նան:

˗ Ծանր է, շատ ծանր,˗ դան դաղ ար տա բե րեց Ան-
նա Իգ նա տև նան, ինչ˗որ բան մտո րե լով ինքն ի րեն, և, 
նա յե լով Վալ յա յին, ցածր ձայ նով ա սաց.˗ Հի մա այս 
մեղ քե րով ինչ պե՞ս ապ րեմ: Էհ, Վալ յու շա, դու իմ կյան-
քը տակ նուվ րա ա րե ցիր…˗ և նա ուղղ վեց դե պի դու-
ռը: Բայց հան կարծ կանգ ա ռավ, շրջվեց, խնդրեց.˗ 
Դու այս մա սին ոչ մե կին մի՛ պատ միր, լա՞վ: Իսկ գիր քը 
ա վե լի ուշ կվե րա դարձ նեմ. ա մու սինս է սկսել կար դալ:
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Կո շիկ նե րը

Ար դեն ութ օր էր, որ Ան նան իր սեն յա կից դուր 
չէր ե կել: Ըն կե րու հու հան կար ծա կի մա հը նրան 

ա հա վոր ան հե թե թութ յուն էր թվում: Երբ մեռ նում են 
ծե րե րը, դա բա ցատ րե լի է: Բայց ա հա զոհ վել է Սվետ-
լա նան, իր հա սա կա կի ցը:

˗ Այդ ինչ պե՞ս: Էլ ո՞րն է կյան քի ի մաս տը, ի՞նչ է մա-
հը: Ին չո՞ւ սո վո րել, լար վել, ըն տա նիք կազ մել, ե թե բո-
լո րը մեռ նե լու են:

…Աղ ջիկ նե րը վե րա դառ նում էին դիս կո տե կից: Ու-
շա ցան է լեկտ րագ նաց քից, կա տա կե լով և ծի ծա ղե լով 
քայ լում էին գնաց քի գծե րով: Առ ջևում լույ սեր հայտն-
վե ցին: Սու րում էր ճե պըն թա ցը: Աղ ջիկ նե րը ցած վա-
զե ցին քար քա րոտ թմբով: Այդ տեղ Սվե տան նկա տեց, 
որ մնա ցել է մի կո շի կով, մյու սը ոտ քից ինչ˗որ տեղ էր 
թռել ռել սե րի վրա: Սվետ լա նան հա նեց կո շի կը, որ-
պես զի չքերծ վի և սկսեց վեր մագլ ցել: Ան յան նրան 
հետ էր պա հում. պա՛հ, ինչ մի թան կար ժեք բան է: 
Բայց Սվետ լա նա յին կանգ նեց նել չհա ջող վեց: Բո լո րը 
գո ռում էին նրա ե տևից: Իսկ նա ո չինչ չէր լսում: Շչա-
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կի ա կանջ ծա կող ձայն, աղ մուկ, դղրդյուն: Գնաց քը 
սրըն թաց ան ցավ: Եվ քար լռութ յուն: Սոս կա լի է:

Թաղ մա նը ե կել էր ամ բողջ դա սա րա նը: Սվետ-
լա նան պառ կած էր ամ բող ջո վին սպի տակ, ինչ պես 
հարս նա ցու, և այն նույն կո շիկ նե րով: Հի մա դրանք 
նրան պետք չեն: Մե ղա վո րութ յան զգա ցու մը Ան նա-
յին չէր լքում: Ծնող նե րը վա խե նում էին նրա հա մար՝ 
չի մա նա լով ինչ պես օգ նել: Հեր թա պա հում էին դռնե րի 
մոտ: Հո գե բան կան չե ցին, բայց դուստ րը հրա ժար վեց 
շփվել նրա հետ: Դեպ րե սիան չէր անց նում: Միակ ըն-
կե րու հու կո րուս տը ան դառ նա լի էր թվում:

Մի ան գամ ե րա զում տե սավ զոհ վա ծին: Սվետ լա-
նան ձեռ քով էր անում և, թվում էր, թե ինչ˗որ բան 
է խնդրում: Ան նան սար սա փեց: Նա սկսեց լաց լի նել 
և ա ռա ջին ան գամ ափ սո սաց, որ ոչ մի ա ղոթք չգի-
տե: Եվ ա հա ե րա զում հայտն վեց մի ան ծա նոթ աղ ջիկ` 
երկնագույն գլխա շո րով և նրան ինչ˗որ տեղ տա րավ: 
Հո գին ան մի ջա պես խա ղաղ վեց, և Ան նան արթ նա-
ցավ:

Ե րա զի աղջ կա դեմ քը ծա նոթ թվաց: Ա յո, այդ նա 
էր ե կել քա հա նա յի հետ հո գե հանգս տին: Ան նան հի-
շում էր նրա բա րի աչ քե րը:

Ան յան բա ցեց պա հա րա նը, նա յեց բազ մա թիվ հա-
գուստ նե րին և սկսեց ընտ րել: Ինչ˗որ բան դարձ յալ 
կա խեց, իսկ մնա ցա ծը դրեց ճամ փոր դա կան պա յու-

սա կը: Հե տո հարց րեց մայ րի կին՝ կա րե լի՞ է այդ ի րե րը 
տա նել ե կե ղե ցի:

Մայ րը չա ռար կեց և նույ նիսկ ու րա խա ցավ, որ աղ-
ջի կը ուշ քի ե կավ:

Վե րա դառ նա լով աշ խա տան քից՝ հայ րը ոչ մի բա նի 
մա սին հար ձու փորձ չա րեց, պա յու սա կը դրեց մա քե-
նան, և նրանք մեկ նե ցին:

Մե քե նա յի բաց պա տու հա նից ներս էր լցվում ծաղ-
կած լո րե նու բույ րը: Թե թև զեփ յու ռը շո յում էր դեմ քը: 
Ան նուշ կան ըմ բոշխ նում էր ծա ռե րի, ծա ղիկ նե րի, կա-
նա չի գե ղեց կութ յու նը՝ ա մեն ինչ խա ղա ղա վե տութ յուն 
էր ճա ռա գում:

Ե կե ղե ցում լռութ յուն էր: Նրանց թվաց, որ այն տեղ 
ոչ մե կը չկա: Բայց ա հա քայ լեր լսվե ցին, և նրանք տե-
սան մի աղջ կա: Այն նույն աղջ կան, երկ նա գույն գշխա-
շո րով: Նա Ան նա յին ժպտաց ինչ պես հին ծա նո թի:

˗ Հա գուստ ներ կվերց նե՞ք,˗ հարց րեց Ան յան:
˗ Աստ ված օգ նի ձեզ: Մենք դրանք կբա ժա նենք 

կա րի քա վոր նե րին:
Դա դա րից հե տո Ան յան անս պա սե լիո րեն խոս տո-

վա նեց.
˗ Այ սօր գի շե րը ե րա զիս քեզ տե սա… այդ նույն 

երկ նա գույն գլխա շո րով… և ինձ ինչ˗որ տեղ տա րար:
Աղ ջի կը խա չակն քեց: Խա չակն քեց նաև Ան յան: 

Նրանք կրկին լռե ցին: Հայ րը, նրանց չխան գա րե լու 
հա մար, մի կողմ գնաց:
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Աղ ջի կը շփոթ ված ա սաց.
˗ Ընդ հան րա պես ե րազ նե րին վստա հել պետք չէ: 

Բայց… Գի տես, մենք վա ղը քույ րե րով պետք է Պո լոցկ 
մեկ նենք` մե նաս տա նին օգ նե լու: Ու զո՞ւմ ես գալ մեզ 
հետ:

˗ Ու զում եմ,˗ ա սաց Ան նան և զգաց, որ իր կյան քը 
նոր ի մաս տով է լցվում:
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Ես դեռ պե՞տք եմ ո րևէ մե կին

Գետ նան ցում: Խո նավ, ցուրտ: Փոք րիկ, չո րա-
ցած, մի պա ռավ է մոլոր քայլում ` ոտքերը հա-

զիվ հազ շարժե լով: Հա յաց քը վե րա ցած է, դա տարկ… 
ա հա վոր դա տարկ: Աչ քե րը միայն նրա հա մար են, որ 
դեն նետ ված շիշ գտնի: Այդ ժա մա նակ հաց կլի նի:

Նրա առ ջևում մի սպի տակ կետ է լո ղում, նույն քան 
ան դեմ, ինչ պես շուր ջը ա մեն ինչ: Նույ նիսկ ձայ նը չի 
հաս նում նպա տա կին…

Մե կը հա մա ռո րեն քա շում է թև քից:
˗ Տա տի՛կ, սի րե լիս, կանգ նե՛ք:
Սպի տակ կե տը կա մաց˗կա մաց դառ նում է մի աղջ-

կա դեմք՝ գթութ յան քրոջ հան դերձ ներ հա գած:
˗ Վերց րե՛ք, խնդրո՛ւմ եմ, այս փոք րիկ շո կո լա դը: 

Ինձ հյու րա սի րե ցին, իսկ ինձ պետք չէ: Թեյ կխմեք: 
Վերց րե՛ք, տա տիկ: 

Թոր շո մած դեմ քը լու սա վոր վում է: Ան հա մար ձակ 
մեկ նում է ձեռ քը:

˗ Ես դեռ ինչ˗որ մե կին պե՞տք եմ,˗ ծնվում է վե հե-
րոտ միտ քը: Դան դաղ կեն դա նա նում են աչ քե րը:
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˗ Պետք եք Աստ ծուն: Մե զա նից յո ւա քանչ յու րը 
թանկ է Նրան,˗ գո րո վան քով ժպտում է դե ռա հաս 
դեմ քը:

˗ Աստ ված քեզ պա հի, զա վա՛կս:
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Ցան կութ յուն նե րի քա ղա քը

Ա վան դազ րույց

Մի տղա, ա նու րախ մտքե րի մեջ ըն կած, տոպ-
րակն ու սին քայ լում էր ան տա ռի ա րա հե տով: 

Նրա նախ նի նե րը ամ բողջ կյան քը տվել էին հո ղին, 
իսկ այդ տղա յին` ի րենց որ դուն և թո ռա նը, այդ պի սի 
աշ խա տան քը ծանր, միա պա ղաղ և ձանձ րա լի էր 
թվում: Նա թո ղել էր հայ րե նի տու նը և ճամ փա ըն կել 
աշ խար հը տես նե լու, նոր բախտ ո րո նե լու՝ իր հետ 
վերց նե լով միայն սի րե լի հար մո նը:

Ստե պա նը, այդ պես էր տղա յի ա նու նը, որ քան 
խորն էր մտնում ան տա ռը, այն քան խստա շունչ և 
ան բա րե համ բույր էր դառ նում շուրջ բո լո րը: Ծա ռե րի 
կա տար նե րը միահ յուս ված էին ի րար, ճյու ղե րը, ա սես 
հսկա յա կան կոշ տու կա պատ ձեռ քեր, կառ չում էին հա-
գուս տից: Գի շեր նե րը ինչ˗որ մե կը` ոչ այն է` թռչուն, ոչ 
այն է` ան տա ռա յին չար ո գի, ախ էր քա շում և խշշաց-
նում էր թևե րը: Բայց Ստե պա նը չէր նա հան ջում. ան-
վերջ գնում էր ու գնում, մին չև ան տա ռի վեր ջում տե-
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սավ կե չուն փակց ված մի տախ տակ, վրան գրված` 
«Ցան կութ յուն նե րի քա ղաք»:

«Ի՞նչ է սա: Ինչ որ մե կի կա տա՞կն է»,˗ մտա ծեց 
Ստե պա նը և շա րու նա կեց քայ լել: Ա հա և քա ղա քը: 
Ստե պա նը գնում էր և զար մա նում. ոչ մեկն իր ճա նա-
պար հին չպա տա հեց, ո՛չ աղ մուկ է լսվում, ո՛չ խո սա-
ցութ յուն, ո՛չ ե րե խա նե րի ծի ծաղ: Հա մար յա միան ման 
բնա կե լի տներ, մե կընդ մեջ էլ կի սա վեր շեն քեր: Ա մե-
նուր աղ բե րի, աղ յուս նե րի, հին կա հույ քի, ման կա կան 
խա ղա լիք նե րի կույ տեր են:

Ստե պա նը դուրս ե կավ հրա պա րակ, ո րի կենտ րո-
նում վեր էր խո յա նում մի սյուն, ո րից զանգ էր կախ-
ված: Նա ցան կա ցավ արթ նաց նել այդ քնած քա ղա քը: 
Ձգեց պա րա նը. հնչեց խլա ցու ցիչ մի զնգոց: Եվ հենց 
նույն պա հին տնե րից ե րևա ցին ծեր տղա մար դիկ և 
կա նայք` տխուր դեմ քե րով: Նրանք օ ղա կի մեջ ա ռան 
ճամ փոր դին: Նրանց քննա խույզ հա յաց քի ներ քո 
սկսեց նեղ վել: 

˗ Ո՞վ ես դու: Ին չո՞ւ ես ե կել մեր քա ղա քը,˗ հարց րեց 
ա վա գը:

˗ Ա նունս Ստե պան է,˗ պա տաս խա նեց ե րի տա սար-
դը:˗ Ես ու զում եմ ապ րել ձեր քա ղա քում: Ես ե րի տա-
սարդ եմ և ու ժեղ և կա րող եմ օգ տա կար լի նել ձեզ: 

Ծե րու նի նե րը միմ յանց նա յե ցին, և նո րից խո սեց 
ա վա գը.

˗ Քա նի որ մեր քա ղա քի ճամ փան գտար, կա րող ես 
այս տեղ մնալ մին չև քո կյան քի վեր ջին օ րե րը: Միայն 

ի մա ցիր՝ քո օգ նութ յու նը ոչ մե կիս պետք չէ: Այս քա-
ղաքն ի րոք կա տա րում է այս տե ղի բնա կիչ նե րի բո լոր 
ցան կութ յուն նե րը, ե թե միայն դրանք վե րա բե րում են 
ան շունչ ի րե րի աշ խար հին: Բա վա կան է ինչ˗որ բան 
ցան կա նաս և դու այն կստա նաս, միայն թե չես կա-
րող քեզ հետ վերց նել, ե թե ո րո շես թող նել քա ղա քը: 
Հենց որ հա տես նրա սահ մա նը, ա մեն բան ան մի ջա-
պես կցնդի, ինչ պես ծուխ: Դու նաև եր բևէ չես կա-
րող կրկին վե րա դառ նալ,˗ այս է քա ղա քի ան քակ տե լի 
օ րեն քը,˗ ծե րու նին խո րը հո գոց քա շեց:˗ Եվ վեր ջի նը՝ 
քո հա րա զատ նե րից, մտե րիմ նե րից կամ ըն կեր նե րից 
ոչ մե կին այս տեղ կան չել չես կա րող: Իսկ հի մա ո րո-
շիր՝ կմնա՞ս մեզ հետ, թե՞ ոչ:

˗ Մնում եմ,˗ վստահ պա տաս խա նեց պա տա նին:
˗ Այդ դեպ քում սկսիր ու րեմն տնից: Մտո վի նկա-

րագ րիր՝ ինչ բնա կա րան կցան կա նա յիր ու նե նալ, և 
ցան կա ցածդ կստա նաս: 

Եվ ե րի տա սար դին ուրիշ ոչ մի բա նի մա սին հար-
ձու փորձ չա նե լով՝ ծե րու նի նե րը հե ռա ցան:

Ստե պա նը եր կար ժա մա նակ կանգ նած էր` ծանր 
ու թե թև ա նե լով լսա ծը. «Արդ յո՞ք դա հնա րա վոր է: 
Դե ինչ, պետք է փոր ձել»: Նա պատ կե րաց րեց տու նը 
և նրա ներ քին հար դա րան քը, և օ դում, ա սես մշու շի 
մի ջից, ե րևա ցին պատ վիր ված բնա կա րա նի ուր վագ-
ծե րը: Դիպ չե լով գետ նին՝ տե սիլ քը դար ձավ գե ղե ցիկ 
տուն՝ պատշ գամ բով և այ գով:
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Աչ քե րին չհա վա տա լով՝ Ստե պա նը շո շա փում էր 
տան պա տե րը, վա խե նա լով, որ ինչ պես հայտն վել էր, 
այդ քան ա րագ էլ կան հե տա նա: Անվս տահ, նա բարձ-
րա ցավ աս տի ճան նե րով և բա ցեց դու ռը: Ներ սում 
ա մեն բան գե ղե ցիկ էր և հար մար: Խո հա նո ցում հա-
մեղ կե րա կուր էր պատ րաստ ված:

˗ Ու րեմն ի րոք ցան կութ յուն նե րի քա ղաք է,˗ ու րա-
խա ցավ Ստե պա նը և սե ղան նստեց:

Կշտա նա լով՝ տղան վա զեց լի ճը, ո րը տե սել էր 
ճա նա պար հով անց նե լիս: Բայց ա փը պատ ված էր 
կա նաչ ջրի մուռ նե րով, ո րոնք խան գա րում էին մո տե-
նալ ջրին: Նա ար դեն ա վե լի հա մար ձակ ցան կութ յուն 
հայտ նեց, որ լի ճը մաքր վի, և այն տե ղում, ուր կանգ-
նած էր, ա վա զոտ լո ղափ հայտն վի: Այդ պես էլ ե ղավ: 
Ստե պա նը եր կար լո ղում էր երկ նա գույն, վճիտ ջրում 
և վա յե լում տաք ա վա զը:

˗ Ա՜յ սա է կյան քը,˗ հրճվեց նա:˗ Ինչ պե՜ս կնա խան-
ձեին մեր գյու ղա ցի նե րը:

Ա ռա ջին շա բաթ նե րին Ստե պա նը վա յե լում էր ան-
գործ և ան հոգ կյան քը, և միայն քա ղա քի բնա կիչ նե-
րի տխուր դեմ քերն էին մտա հո գում նրան: Նա սկսեց 
նրանց հյուր կան չել, թե յախ մութ յուն էր կազ մա կեր-
պում ինք նաե ռի շուրջ, հար մոն էր նվա գում, որ բե րել 
էր հե տը, եր գում էր: Ծե րու նի նե րը մի քա նի րո պե աշ-
խու ժա նում էին, նույ նիսկ ժպտում էին, բայց շու տով 
նրանց աչ քե րը կրկին խամ րում էին և ժպիտ ներն էլ` 

մա րում: Հե տո նրանք դա դա րե ցին այ ցե լել Ստե պա նի 
տուն. հար մո նի հնչյուն նե րից խռով վում էին նրանք:

Մնա լով մե նակ, Ստե պա նը սկսեց փնտրել իր հա-
մար թե թև և հա ճե լի զբաղ մունք ներ:

˗ Ես քա ղա քը կգե ղեց կաց նեմ,˗ միտք ծա գեց 
գլխում:˗ Կդառ նամ բա րի կա խարդ, ո րի ձեռ քի շար ժու-
մով կհայտն վեն հո յա կերտ ամ րոց ներ և պա լատ ներ:

Նա ցան կա ցավ իր մտահ ղաց մա նը մաս նա կից 
դարձ նել նաև ծե րե րին, բայց նրանք հրա ժար վե ցին:

˗ Ին չո՞ւ կա ռու ցել ամ րոց ներ, որ տեղ ոչ մե կը չի 
ապ րե լու,˗ տա րա կու սում էին նրանք,˗ Ին չի՞ հա մար, 
ո՞ւմ է դա պետք: 

Ստե պանն ին քը սկսեց փո խել քա ղա քի տես քը: 
Նա ցան կա ցավ, որ քա ղա քը մաքր վի աղ բից և ա վե-
րակ նե րից: Ա մա յի վայ րում խնձո րի այ գի հայտն վեց: 
Ծե րու նի նե րի տնե րի կող քին հայտն վե ցին զրու ցա-
րան ներ, ծա ռեր և ծա ղիկ ներ: Ծե րու նի նե րը սկսե ցին 
ա վե լի հա ճախ բակ դուրս գալ, զրու ցել հա րևան նե-
րի հետ: Դա ու րա խաց նում էր պա տա նուն, բայց նա 
ա ռաջ վա նման չէր կա րո ղա նում բա ցատ րել նրանց 
դեմ քե րի տխրութ յու նը: Մի ան գամ Ստե պա նը գտավ 
պա տաս խա նը. «Իսկ գու ցե նրանք տխրում են, ո րով-
հե տև միայ նա՞կ են:˗ Որ տե՞ղ են նրանց ե րե խա նե րը, 
ո՞ւր են նրանց թոռ նե րը»,˗ և նա գնաց ա վա գի մոտ:

˗ Ա յո՛,˗ հա ռա չեց ա վա գը:˗ Մի ժա մա նակ շատ ե րե-
խա ներ ու նեինք: Մենք նրանց ցան կա ցանք տես նել 
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խե լա ցի, բա րի, եր ջա նիկ: Քա նի դեռ նրանք փոքր էին, 
նրանց ետ էինք պա հում ա մե նա թո ղութ յան գայ թակ-
ղութ յու նից: Մենք ինք ներս էինք նրանց խա ղա լիք ներ 
և գրքեր նվի րում, սո վո րեց նում էինք կար դալ, աշ խա-
տել: Բայց և այն պես ե րե խա նե րը գլխի ըն կան, որ այդ 
քա ղա քում բո լոր ցան կութ յուն նե րը ինք նըս տինք յան 
են կա տար վում, և ար դեն ո չինչ չցան կա ցան սո վո րել: 
Նրանց նախ կին ըն կե րութ յու նը վե րած վեց մրցակ-
ցութ յան: Նրանք դար ձան անհ նա զանդ, հպարտ և 
նա խան ձոտ, իսկ նրանց ա րարք նե րը՝ դա ժան և չար:

Հա սու նա նա լով՝ մեր ե րե խա նե րը ա վե լի հե ռա ցան 
մե զա նից: Ի րենց դա տարկ կյան քը լցնե լու հա մար 
նրանք վի ճում էին և ծեծկռ տուք սար քում, իսկ մեր 
ա ռա ջար կած գրքե րից խա րույկ էին վա ռում: Մենք 
ջա նում էինք նրանց խրա տել, հա մո զում էինք ըն տա-
նիք կազ մել, մեզ թոռ ներ պար գևել՝ նրանք միայն ծի-
ծա ղում էին:

˗ Ե րե խա նե՞ր: Նրանց հետ զբաղ վե՞լ: Բա վա կա՛ն է 
մեզ սո վո րեց նեք,˗ բա ցա կան չում էին նրանք:

˗ Դուք ու զում եք մեզ լքե՞լ, միայ նութ յա՞ն մատ նել,˗ 
ա ղեր սում էինք մենք` դի մե լով նրանց խղճին:

˗ Ին չի՞ մա սին եք խո սում: Մենք ձեզ չենք խնդրել 
մեզ ծնել,˗ պա տաս խա նում էին նրանք:

Նրանց հոգ նեց րել էին մեր խրատ նե րը, և նրանք 
հե ռա ցան: Հի մա մենք միայ նակ ապ րում ենք մեր վեր-
ջին օ րե րը:

Ծե րու նու պատ մութ յու նը ցնցեց Ստե պա նին: Նա 
սկսեց խոր հել իր ա պա գա յի մա սին:

…Օ րերն անց նում էին, ինչ պես երկ վոր յակ ներ` 
նման մեկ մե կու: Ստե պա նը սկսեց թախ ծել` ինքն էլ 
չի մա նա լով, թե ու րիշ ինչ ցան կա նա: Պա տա նին ա վե-
լի ու ա վե լի հա ճախ էր պառ կում բազ մո ցին՝ տրվե լով 
ա նու րախ մտո րում նե րին:

Նա լքել էր իր գյու ղը, ծեր ծնող նե րին, ըն կեր նե-
րին, հարս նա ցո ւին: Բո լո րը սի րում էին նրան, իսկ 
ինքն ան հոգ կյանք ցան կա ցավ:

Ա յո՛, հո ղի աշ խա տան քը ծանր է, բայց մի՞թե եր ջա-
նիկ օ րեր չեն ե ղել: Եվ աշ խա տան քը շատ հա ճախ նույ-
նիսկ ու րա խա լի էր: Նա հի շեց, թե որ քան հա մե րաշխ 
էին դուրս գա լիս հնձի. տղա նե րը սպի տակ շա պիկ նե-
րով, իսկ աղ ջիկ նե րը` գույնզ գույն սա րա ֆան նե րով, և 
նրանց մեջ ա մե նա գե ղե ցի կը՝ իր հարս նա ցուն:

Իսկ ե րե կո նե րին խա ղաղ եր գե րը հար մո նի տակ 
և աղ ջիկ նե րին ու ղեկ ցե լը մին չև դռնակ… Ի՜նչ ու րախ 
էին քեֆ ա նում հար սա նիք նե րին, ինչ քա՜ն էին ու րա-
խա նում ա մեն մի փոք րի կի աշ խարհ գա լուն:

Ստե պա նը վեր կա ցավ, վերց րեց իր տոպ րա կը, 
պա տից ի ջեց րեց հար մո նը և դուրս ե կավ գե ղե ցիկ 
տնից, որ պես զի այ լևս եր բեք այն տեղ չվե րա դառ նա: 
Վեր ջին ան գամ նա ձգեց զան գի պա րա նը և, հրա ժեշտ 
տա լով բո լո րին, քայ լեց դե պի իր հայ րե նի գյու ղը:
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«Ե կե՛ք ինձ մոտ…»*1

Երբ Ի գո րը կողոպ տում էր հեր թա կան բնա կա րա-
նը, ան գամ չէր էլ փոր ձում հետ քե րը թաքց նել: 

Նրան տի րել էր գո ղա կան ան սանձ խե լա ռութ յու նը: 
Նա ար դեն հասց րել էր եր կու ան գամ բան տում լի նել: 
Վեր ջին ան գամ ա զատ վել էր մեկ տա րի ա ռաջ: Կի նը 
հնա զանդ տա նում էր այդ ա մե նը: Իսկ հի մա, փոք րիկ 
որ դին ձեռ քին, մտա ծում էր նա, ուր պի տի գնա:

Ե րի տա սարդ հայ րը շատ բուռն էր նշել ա ռաջ նե կի 
ծնուն դը, հե տո չէր էլ հի շում, թե ո՞վ է կնո ջը ծննդատ-
նից տուն բե րել և որ տե ղի՞ց է կնոջ աչ քի տա կի կապ-
տու կը: Նե րում խնդրե լը նրա ո ճով չէր. կի նը նրա 
հա մար է, որ համ բե րի: Բայց ըն տա նի քի կա րիք նե րը 
պետք է ա պա հո վեր. աշ խա տել չէր ցան կա նում, և 
նա է լի հնին դար ձավ: Այդ «բա րօ րութ յու նը» եր կար 
չտևեց՝ մեկ շա բա թից նրան բռնե ցին:

Բանտ ընկ նե լով՝ Ի գո րը ո՛չ տրտնջում էր, ո՛չ էլ վա-
խե նում: Նրան չան հանգս տաց րեց այն, որ կի նը սո վո-
րա կա նի նման դա տա րան չե կավ: «Սա շա յով է զբաղ-

* Մատթ. 11, 28:

ված, ե րե խա յին ո՞ւմ մոտ թող նի»,˗ մտա ծեց նա: Բայց 
գա ղու թում ան ցավ կես տա րի, իսկ Ժեն յան այդ պես էլ 
տե սակ ցութ յան դի մում չտվեց: Նա մակ նե րը, չգի տես 
ին չու, ան պա տաս խան էին մնում:

Բայց և այն պես, մի ան գամ ա ռա վոտ յան նա մակ 
բե րե ցին: Նա յե լով ձե ռագ րին՝ Ի գո րը քմծի ծա ղեց. 
«Ա ռանց ինձ` գե ղե ցի կիս, չկա րո ղա ցավ ապ րել»:

Որ քան կար դում էր, այն քան նրա դեմ քից քմծի-
ծաղն ան հե տա նում էր:

«Ես այ լևս այս պես չեմ կա րող ապ րել: Սա շա յի ին-
չի՞ն է պետք գող հայ րը: Ես ի՞նչ եմ տե սել քեզ հետ 
ապ րե լով: Ջարդ ված ա ման ներ: Գի նար բուք ներ: Ին-
չո՞ւ էի տա նում քո վի րա վո րանք ներն ու ծե ծը: Ինքս 
էլ չեմ կա րո ղա նում հաս կա նալ: Գրում եմ միայն նրա 
հա մար, որ պես զի հայտ նեմ՝ ես բա ժան վել եմ քե զա-
նից և մեկ նում եմ ու րիշ քա ղաք: Ի դեպ, իմ և ե րե խա յի 
ազ գա նու նը փո խել եմ, այն պես որ մի՛ փնտրիր մեզ, 
միև նույն է` չես գտնի»:

Նախ կին ա մու սի նը կա տա ղութ յամբ բռունց քով 
խփեց պա տին:

Եվս մեկ տա րի փոր ձում էր խրոխտ ե րևալ: Ստո-
րաց նում էր խու ցա կից նե րին, վե ճի էր բռնվում ղե կա-
վա րութ յան հետ:

Հան կարծ ա ռող ջութ յու նը տե ղի տվեց: Չոր հա զը 
ա վե լի ու ա վե լի էր տան ջում նրան, այ տե րին ա նա-
ռողջ վար դա գույն հայտն վեց: Մի ան գամ, աշ խա տան-
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քի ժա մա նակ, այն քան ու ժեղ բռնեց նրա հա զը, որ 
Ի գո րը, երկ տակ վե լով, չհանգս տա ցավ, մին չև ար յուն 
չթքեց: Նրան բուժ մաս տա րան:

Նա ի մա ցավ, որ հի վանդ է տու բեր կուլ յո զով և 
ի րեն հա զիվ մի տար վա կյանք է մնա ցել:

Ի գո րին պառ կեց րին ա ռան ձին պա լա տում: Ճա ղա-
պատ պա տու հա նից վախ վո րած սեն յակ էր թա փան-
ցում գա րու նը: Կա նաչ ճյու ղը քնքշո րեն ճոճ վում էր 
քա մուց, ա սես ծաղ րում էր նրան. «Ապ րե՛լ, ապ րե՛լ»: 
Ինչ պե՜ս էր ու զում ապ րել: Չգի տես ին չու, անց յա լում 
նա այդ մա սին եր բեք չէր մտա ծում: Իսկ հի մա, երբ 
այն քան քիչ է մնա ցել, ե րե սու ներ կո ւամ յա տղա մար-
դու հա մար չա փա զանց քիչ, նրան տո չո րում էր ապ-
րե լու ծա րա վը: Նա կծո տում էր շուր թե րը, գո ռում էր, 
մին չև որ հա զը չէր ու ժաս պա ռում նրան:

Ի գո րը տոպ րա կից հա նեց կնոջ վեր ջին նա մա կը: 
Նա հի շեց բա կի ծա ղիկ նե րը ջրող վտիտ, շի կա հեր 
աղջ կան: Հի շեց, թե ինչ պես նա շփոթ վեց իր հա ճո յա-
խո սութ յու նից, ինչ պես ան հա մար ձակ ա սաց. «Ա նունս 
Ժեն յա է»…

Եվ այս տեղ նրա հա յացքն ըն կավ հե տև յալ տո-
ղե րին. «Ես այն քան էի սպա սում քեզ: Կար ծում էի` 
կփոխ վես: Ես քեզ սի րում էի ամ բողջ հո գով: Բայց դու 
ցե խի մեջ տրո րե ցիր այդ սե րը: Դու ինձ ստի պե ցիր վա-
խե նալ քե զա նից: Վա խե նալ նրա նից, ում սի րում էի»:

Եվ նա կար ծես ի րա կա նում, տե սավ նրա մեծ, վա-
խե ցած աչ քե րը, ցա վից աղ ճատ ված նրա դեմ քը… 
Ի գո րի ձեռ քից նա մակն ըն կավ, և նա լաց ե ղավ: Ե րևի 
ա ռա ջին ան գամ էր այդ պես հե կե կում՝ ցնցվե լով ամ-
բողջ մարմ նով:

Մի ան գամ պա տա հա բար ձեռքն ըն կավ «Ե կե ղե-
ցա կան խոսք» թեր թը: Պա րա պութ յու նից՝ թեր թը կար-
դա լով սկզբից մին չև վերջ, Ի գո րը ո րո շեց նա մակ գրել 
խմբագ րութ յուն՝ գու ցե ինչ˗որ մե կը հա մա ձայն վի նա-
մա կագ րութ յուն հաս տա տել իր հետ:

Եր կար սպա սեց: Նրա ա նու նով պա տաս խան ե կավ՝ 
այն պի սի ջեր մութ յամբ և կա րեկ ցան քով լե ցուն, որ 
փո թոր կեց ամ բողջ հո գին: Հու սա հատ մեռ նող Ի գո րը 
սկսեց կյանք վե րա դառ նալ: Դա այն ան հոգ կյան քը 
չէր, ո րը հա մա րում էր իս կա կա նը, այլ նորն էր, ան-
հայ տը՝ իր սրտի խոր քի նը: Քույր Ե լե նա յին գրած հեր-
թա կան նա մա կում նա խոս տո վա նեց, որ ար դեն պա-
րան էր պատ րաս տել՝ ինք նաս պան լի նե լու հա մար, և 
այդ սար սա փե լի ճա կա տագ րից փրկե ցին միայն նրա 
խոս քե րը:

Երբ բան տարկ յալ նե րի մոտ սկսեց քա հա նա գալ, 
Ի գո րը, խոս տո վա նութ յան գնա ցող նե րի մեջ ա ռա ջին-
նե րից էր: Նա եր կար խո սեց … Նրա ամ բողջ կյան քը 
հառ նում էր ծեր, ա լե հեր քա հա նա յի աչ քե րի առ ջև: 
Բայց խոս տո վա նո ղը վստահ գի տեր, որ այդ ու շա դիր 
աչ քե րից ի րեն են նա յում մեկ ու րիշ աչ քեր՝ Քրիս տո սի 
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աչ քե րը, Ում մա սին ին քը կար դաց ի րեն ու ղարկ ված 
Կտա կա րա նում: Նա գի տեր նաև, որ ցավն ու հու սա-
հա տութ յու նը հե ռա ցան, առ ջևում իրեն սպաս ում է ոչ 
թե մահը կամէ և խա վա րը, այլ Նրա ձեռ քը, Ով ա սաց. 

«Ե կե՛ք ինձ մոտ բո լոր հոգ նած ներդ և բեռ նա վոր-
ված ներդ, և ես կհանգս տաց նեմ ձեզ…»:

Եվ նա ե կավ…

qr

Սահ մա նագ ծից այն կողմ

Պա տա հե՞լ են արդ յոք ձեզ հետ ի րա դար ձութ-
յուն ներ, ո րոնց նշա նա կութ յուն չեք տվել, բայց 

հիշ վել են հան գա մանք նե րի տա րօ րի նակ բե րու մով: 
Այդ պա հին ապ րած մտքե րը և զգաց մունք նե րը, հա-
վա նա բար, վե րա բե րում էին ձեր հո գու ա մե նա գաղտ-
նի և վեհ զգաց մունք նե րին:

Մի ան գամ միայ նակ ճամ փոր դում էի Սուրբ Երկ-
րում, չու նե նա լով ո՛չ ո րո շա կի նպա տակ ներ, չի մա-
նա լով ո՛չ ճա նա պարհ ու ա րա հետ, սրբա տե ղի նե րը 
գտնե լով ի վե րուստ տրված մտքի պայ ծա ռաց մամբ: 
Այդ ար ժա նա հի շա տակ օ րը քայ լերս ուղ ղե ցի դե պի 
մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի համ բարձ ման վայ րում 
գտնվող ե կե ղե ցին:

Պայ ծառ շո ղում էր ա րևը: Կա պույտ, ան հուն 
երկն քում մի ամպ ան գամ չկար: Սա րի բար ձուն քից, 
ուր բարձ րա ցա, տես նում էի լայ նար ձակ դաշ տե-
րը՝ կտրատ ված ճա նա պա հի թե լիկ նե րով: Ներ քևում 
ա մեն բան պա րուր ված էր նուրբ մշու շով, իսկ վե-
րևում՝ ո ղող ված ա րևի շո ղե րով:

Իմ ճա նա պարհն անց նում էր բարձր, հա մար յա 
ե րեք մետ րա նոց պա տով շրջա պատ ված մե նաս տա-
նի կող քով: Շուրջս ոչ˗մե կը չկար: Ճա նա պար հը չգի-
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տեի, այդ պատ ճա ռով շու տով կորց րե ցի ուղ ղութ յու-
նը և մո լոր վե ցի՝ հայտն վե լով եր կու բարձր պա տե րի 
ա րան քում, փա կու ղու մեջ:

Նեղ ա րա հե տով ետ վե րա դառ նա լիս հան կարծ 
ճա նա պար հին տե սա տղա մար դկանց եր կու մուգ ուր-
վագ ծեր: Նրանք վա նա կան ներ չէին, և ոչ էլ ուխ տա-
վոր ներ, այլ տե ղի բնա կիչ ներ: Կանգ նած էին` ակն-
հայ տո րեն սպա սե լով ինձ, նա յե լով ու ղիղ ինձ` լար-
ված և բա վա կա նա չափ սպառ նա լից: Ետ դառ նա լու 
տեղ չկար, ետ քաշ վե լու՝ նույն պես, այդ պատ ճա ռով, 
մեջս խլաց նե լով ա նո րոշ տագ նա պը և վա խը, ինձ հա-
վա քե ցի և քայ լերս ուղ ղե ցի դե պի նրանց կող մը:

Տղա մար դիկ ետ քաշ վե ցին և անց նե լու ճա նա պարհ 
տվե ցին: Մին չև հի մա էլ չգի տեմ, արդ յոք վտանգն 
ի րա կա՞ն էր, թե՝ կեղծ: Հնա րա վոր է, որ ինձ հան դի-
պած մարդ կանց օրն ան հա ջող էր ան ցել, կամ ինչ˗որ 
տհա ճութ յուն ներ էին պա տա հել, իսկ ես իմ կաս կա-
ծամ տութ յամբ ա մեն ինչ հո րի նում էի:

Բայց նրան ցից բա վա կա նա չափ հե ռա նա լով՝ ես 
հան կարծ մտա ծե ցի, որ գու ցե խու սա փե լով այ սօր 
կո ղոպտ ված և սպան ված լի նե լու վտան գից, ես ա վե-
լի շատ բան կորց րե ցի, քան գտա: Ինչ քան լավ կլի ներ 
ապ րել և մեռ նել այս տեղ՝ Սուրբ Երկ րում, հիաս քանչ 
դաշ տե րի և լեռ նե րի մեջ, որ տեղ քայ լում էր Փրկի չը: 
Այդ միտքն այն քան հու զեց և կլա նեց ինձ, որ ոչ մի 
կերպ չէի կա րո ղա նում հանգս տա նալ… Հո գիս կար-
ծես ցնցվեց և թպրտաց… Եվ մտա ծում էի հա վեր ժութ-

յան մա սին: Այն մա սին, թե ինչ է մեզ սպա սում մեր 
երկ րա յին կյան քի սահ մա նագ ծից այն կողմ…

Գի շե րե ցի ինչ˗որ մի բլրի գա գա թին, քնա պար կի 
մեջ. նա յում էի աստ ղա փայլ երկն քին: Բզզում էին 
ճպուռ նե րը: Ես ա ղո թում էի և ե րա զում ա նի րա կա նի 
մա սին: Ե րա զում ինձ հայտն վեց մի ծե րուկ՝ կռա ցած, 
ա լե հեր, պարզ աչ քե րով, ոչ խա րե նու քուր քով և կար-
կա տած վա լեն կա նե րով: Նա, մատ թափ տա լով` ինձ 
սպառ նաց ցած րա ձայն և ա սաց. «Պա՜հ, էլ ինչ կու-
զեիր: Ար ժա նի չե՛ս, տղա՛ս, համ էլ տա կա վին շուտ է: 
Դեռ ապ րի՛ր, համ բե րի՛ր»:

Ա ռա վոտ յան արթ նա ցա թռչուն նե րի ծլվլո ցից: 
Ա րևը մշու շի մեջ լո ղա լով` ծա գում էր աշ խար հի վրա: 
Ե րազ նե րին չեմ հա վա տում, ձեզ էլ խոր հուրդ չեմ տա: 
Դա տարկ բան է այդ ա մե նը: Բոր բոք ված մտքի ե րևա-
կա յութ յուն: Մեր ցե րե կա յին տպա վո րութ յուն նե րի 
ար տա ցոլքն է լոկ, ու րիշ ո չինչ:

Բայց իմ ըն կալ ման տա րօ րի նակ քմա հա ճութ յամբ, 
տես նում եմ, կար ծես ի րա կա նում, այն ա մե նը, ինչ տե-
ղի էր ու նե ցել այն հի շար ժան օ րը, և ե րա զի այդ ծե-
րու նուն: Գու ցե, այն պատ ճա ռով որ ես զգա ցի ի րա-
կա նութ յան հպու մը յու րա քանչ յուր հա վա տաց յա լի 
ա մե նա խո րը և գաղտ նի հույ սի՝ Փրկչի հետ: Հույ սի, 
սպա սում նե րի, հա վա տի հետ, որ այն տեղ, մեր կյան-
քի սահ մա նագ ծից այն կողմ, ան ճա ռե լի հան դերձ յալ 
կյան քում գու ցե կա րո ղա նանք տես նել Աստ ծո դեմ քը:
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Ում են այ ցե լում հրեշ տակ նե րը

Լյու բան ար դեն տասն չորս տա րե կան է, նա սո վո-
րում է ու թե րորդ դա սա րա նում: Լավ է սո վո րում, 

կեն սա խինդ և աշ խուժ բնա վո րութ յուն ու նի: Նա նաև 
նկա րում է, զբաղ վում է ե րաժշ տութ յամբ, գի տե բո լոր 
ժա մա նա կա կից դե րա սան նե րին, տեղ յակ է բո լոր 
հան րա ծա նոթ հեռուս տա հա ղոր դում նե րին: Լյու բա յին 
հար գում են և՛ ըն կեր նե րը, և՛ ու սու ցիչ նե րը: Ծնող ներն 
էլ ի րենց դստե րը գո վե լուց չեն հոգ նում, ինքն էլ ի րեն 
հա մա րում է խե լա ցի և ժա մա նա կա կից:

Այ սօր Լյու բան ան սո վոր ու րա խութ յան մեջ է: Բանն 
այն է, որ նա ե կե ղե ցում ա ռա ջին ան գամ մաս նակ ցել 
է պա տա րա գին: Նա ա ռաջ էլ գնում էր ե կե ղե ցի, բայց 
միայն մեծ տո նե րին: Օ րի նակ՝ Զատ կին՝ օրհ նել տա-
լու կու լիչ նե րը*1 և ներ կած ձվե րը: Ինչ պես Ծաղ կա-
զար դին, գնե լու հա մար ու ռե նու ճյու ղե րի մի փունջ` 
վրան փամփ լիկ «փի սիկ ներ» և զար դար ված թղթե 
հրեշ տակ նե րով: Ին չի՞ հա մար են ու ռե նու ճյու ղե րը` 

 * Զատկական ընտիր հացը, որը օրհնվում է Ուղղափառ 
եկե ղե ցինե րում` Զատկական պատարագին (ծնթ. խմբ.):

չգի տեր, չէր էլ հարց նում, պար զա պես այդ սո վո րութ-
յու նը շատ էր հա վա նում: Այդ օ րե րին ե կե ղե ցին մար-
դա շատ էր լի նում, այն պես որ ե թե ան գամ աղ ջի կը 
նկա տում էր գե ղե ցիկ սրբա պատ կեր նե րը և կան թեղ-
նե րի փայլփ լուն կրակ նե րը, բայց ու շա դիր նա յել չէր 
կա րո ղա նում: Եվ այդ պատ ճա ռով, երբ հա րևա նու հի 
Ան յան ա ռա ջար կեց միա սին ե կե ղե ցի գնալ, հարց րեց.

˗ Իսկ ի՞նչ է, այ սօր ինչ˗որ տո՞ն է:
˗ Ի հար կե, տոն է: Շատ մեծ տոն՝ Սուրբ Աստ վա-

ծած նի Ա վե տու մը:
Լյու բան ա մա չեց ա սել, որ ին քը ո չինչ չգի տե այդ 

տո նի մա սին: Չէ՞ որ Ան յան ու սա նո ղու հի է և նրա կող-
քին Լյու բան ցան կա նում է մեծ ե րևալ: Նա միայն հե-
տաքրքր վեց.

Ու րեմն ե կե ղե ցում շա՞տ մարդ է լի նե լու, ինչ պես 
Զատ կի՞ն:

˗ Ա վե լի քիչ: Չէ՞ որ այ սօր կու լիչ ներ չեն օրհ նե լու: 
Մար դիկ կգան ա ղո թե լու:

Ա՜յ քեզ բան: Պարզ վում է, մար դիկ ե կե ղե ցի են 
գնում պար զա պես ա ղո թե լու, այլ ոչ միայն ինչ˗որ բան 
օրհ նել տա լու… Եվ Լյու բան հա մա ձայն վեց:

Երբ աղ ջիկ նե րը ե կե ղե ցի մտան, պա տա րագն ար-
դեն սկսվել էր: Մարդ շատ կար, բայց ոչ մե կը չէր 
հրմշտում, չէր շտա պում: Կանգ նե լով սյան մոտ, Լյու-
բան ան հա մար ձակ շուրջն էր նա յում: Նա ա ռա ջին 
ան գամն էր այդ քան մո տի կից տես նում այդ քան մեծ 
ի կո նոս տաս` բա զում գե ղե ցիկ սրբա պատ կեր նե րով: 
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Սպի տակ ծա ղիկ նե րով զար դար ված սրբա պատ կեր էր 
դրված նաև ե կե ղե ցու մեջ տե ղում՝ հա տուկ սե ղա նի 
վրա: Մար դիկ մո տե նում էին նրան, խա չակն քում էին, 
խո նարհ վում, համ բու րում: Հուզ մուն քով մո տե ցավ 
նաև Լյու բան: Աղջ կան թվում էր, որ բո լորն ի րեն են 
նա յում: Բայց Աստ վա ծա մոր դեմքն այն քան բա րի և 
խա ղաղ էր, որ վախն ան հե տա ցավ: Լյու բան համ բու-
րեց սրբա պատ կե րը և կանգ նեց իր տե ղը: Ոչ մե կը նրա 
վրա չէր նա յում. մարդ կանց դեմ քե րը հան գիստ էին և 
կենտ րո նա ցած: «Նրանք ա ղո թում են»,˗ մտա ծեց Լյու-
բան: Աղ ջիկն ա մեն բան չէր հի շում, բայց աշ խա տում 
էր խա չակն քել և խո նարհ վել բո լո րի հետ:

Երբ պա տա րագն ա վարտ վեց, Լյու բան զար մա ցավ, 
նկա տե լով, թե որ քան եր կար ժա մա նակ է ան ցել: Ին-
քը բո լո րո վի չի հոգ նել: Հո գում ան սո վոր թե թևութ-
յուն կար:

Քա րո զի մեջ քա հա նան պատ մեց Ա վետ ման տո-
նի մա սին: Զար մա նա լի պատ մութ յուն էր: Լյու բան 
շատ ու շա դիր լսում էր, թե ինչ պես Կույս Մա րիա մին 
հայտն վեց Հրեշ տա կը և ա սաց, որ նա պետք է դառ նա 
ամ բողջ աշ խար հի Փրկչի մայ րը…

…Եվ ա հա Լյու բան նստած է իր սեն յա կում և մտա-
ծում է այդ պատ մութ յան մա սին: Փոր ձում է պատ կե-
րաց նել ման կա մարդ Մա րիա մին, նույն քան գե ղե ցիկ, 
ինչ պի սին սրբա պատ կե րի վրա էր, և Հրեշ տա կին՝ 
ձյու նա ճեր մակ, շո ղա զարդ հա գուս տով: Հրեշ տա կին 
դժվար է պատ կե րաց նել. գլխում ա նընդ հատ ծի ծա-

ղե լի հար ցեր են ծա գում. կո շիկ նե րո՞վ է նա, ին չի՞ց 
են պատ րաստ ված հրեշ տակ նե րի թևե րը, քայ լո՞ւմ 
են արդ յոք, թե՞ միայն թռչում են և այլ ան հե թե թութ-
յուն ներ: «Այ, ե թե իս կա կան հրեշ տակ տես նեի,˗ հան-
կարծ մտա ծեց Լյու բան:˗ Իսկ ի՞նչ կա որ, հան կարծ ու 
հայտն վեր»:

Միտ քը հե տաքր քիր թվաց, և աղ ջի կը շա րու նա կեց 
ե րա զել: Հե տաքր քիր է՝ ի՞նչ կա սեր ի րեն՝ Լյու բա յին: 
Իսկ ի՞նչ կպա տաս խա ներ ին քը: Գլխում ան հա վա նա-
կան ցնորք ներ էին ծա գում …

Լյու բան ա սես ուշ քի ե կավ: Նա յեց շուր ջը: Նրա 
սեն յա կը նույնն էր, ինչ պես միշտ: Պա տե րի պաս-
տառ նե րից նա յում էին հայտ նի եր գիչ նե րի դեմ քեր: 
Պա տու հա նի մոտ՝ սե ղա նի վրա, տեղ էր գտել կոս մե-
տի կա յի հա վա քա ծուն: Լյու բան մի տե սակ ան հար մար 
զգաց: «Այս տեղ պայ ման ներն այն քան էլ Հրեշ տա կի 
հա մար չեն»:˗ մտա ծեց նա: Եվ նա պատ կե րաց րեց մի 
լու սա վոր սեն յակ, որ տեղ, հա վա նա բար, ապ րում էր 
Մա րիա մը: Այն տեղ ոչ մի ա վե լորդ բան չկար, միայն 
հա մեստ ան կո ղին և սե ղան: Իսկ դրա վրա՝ ձե ռա գոր-
ծը և Սուրբ Գիր քը:

Այդ մտա ծե լով, Լյու բան նա յեց գրա դա րա կին: 
Ա մեն ինչ այն տեղ կար՝ դե տեկ տիվ գրքեր, մի քա նի 
վեպ` սի րո մա սին: «Ի՞նչ դա տարկ գրքեր եմ կար դում,˗ 
մտա ծեց նա:˗ Հրեշ տա կին հաս տատ դուր չէին գա»: 
Ա մեն բան, որ ա ռաջ այն քան բնա կան էր թվում, այժմ 
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ճնշում էր: «Էլ ինչ Հրեշ տակ: Ե րա զանք նե րի գիրկն ըն-
կավ, հի մա րի մե կը»:

Նա մե քե նա յո րեն սկսեց սե ղա նից հա վա քել և ակ ղի 
մեջ լցնել քսուք նե րը և օ ծա նե լի քի սրվակ նե րը, ո րոն-
ցով մին չև վեր ջերս այն քան ու րա խա նում էր: Պա տից 
ի ջեց րեց ա մե նա գու նեղ նկա րը, մնա ցած նե րը ո րո շեց 
ա ռայժմ թող նել… Հի շեց տա տի կի նվի րած փոք րիկ 
սրբա պատ կե րը. այն գտավ գրքե րի ա րան քից, դրեց 
դա րա կի վրա:

Հան կարծ Լյու բան մտա ծեց, որ հրեշ տակ նե րը կար-
դում են ոչ միայն գրքեր, այ լև մարդ կանց մտքե րը: Նա 
ջա նաց հի շել, թե վեր ջին ժա մա նակ ներս ինչ մտքեր 
են ան ցել գլխով: Վեր հի շում էր միայն ման րուք ներ: 
Ա հա ին քը ե րա զում է, թե ինչ պես դպրոց չգնա: Ո րո-
շում է՝ նոր կոստ յու մի հետ ինչ վեր նա շա պիկ գնի: Նե-
ղա նում է ըն կե րու հուց՝ ա մեն հի մար բա նից: «Մի՞թե 
ես ոչ մի լուրջ բա նի մա սին չեմ մտա ծում»:˗ զար մա-
ցավ աղ ջի կը:

«Չէ, հրեշ տա կի մա սին ե րա զել դեռ չար ժե: Եվ ոչ 
այն պատ ճա ռով, որ այս տեղ նրան դուր չի գա: Այլ 
պար զա պես նրա հա մար, որ ա սե լիք չու նեմ»,˗ ո րո շեց 
Լյու բան: Եվ ա ռանց իր այդ հրա շա լի հայտ նութ յան 
էլ ար դեն գի տեր` կյան քում ա մեն ինչ չէ, որ այն պես 
ճիշտ է, ինչ պես թվում էր մին չև վեր ջերս: 

000

Հո գե գալստ յան օ րը

«Այն պի սի տե ղա տա րափ էր, որ ջրի հո սանք-
նե րը քշում էին կա մուրջ ներ, տներ, ցա խա-

նոց ներ, հո ղի բեր քա ռատ շեր տը: Շրջա նը մնաց 
ա ռանց բեր քի: Խու ճա պից հար յու րից ա վե լի մարդ 
զոհ վեց:

Դա պա տա հեց 1949 թվա կա նին Պսկո վի մոտ` 
Պուշ կին յան Սա րե րում: Ան հա վատ իշ խա նութ յուն նե-
րը, օգտ վե լով Պուշ կի նի 150˗ամ յա կի ա ռի թից, ցան-
կա նում էին Հո գե գալստ յան օ րը մեծ զվար ճա հան-
դես կազ մա կեր պել: Ին քը` Ա լեք սանդր Սեր գեևիչն 
էլ ու րախ չէր լի նի, որ ի րեն մե ծա րում են Ե կե ղե ցու 
ծննդյան 1օ րը*: Բայց հան դեսն այդ պես էլ տե ղի չու-
նե ցավ տա րեր քի` մինչ այդ չտեսն ված մո լեգ նութ յան 
պատ ճա ռով: Սուրբ տոնն ա նար գե լու հա մար պատժ-
վե ցին և՛ կազ մա կեր պիչ նե րը, և՛ մաս նա կից նե րը: 
՚՚Աստ ված ա նարգ ված չի լի նում՚՚**»2 ˗ վեր ջաց րեց իր 
պատ մութ յու նը ա լե հեր վա նա կա նը:

Ուխ տա վոր նե րը հրա ժեշտ տվե ցին սուրբ մե նաս-
տա նին և ի րենց տե ղե րը գրա վե ցին ավ տո բու սում: 

 * Քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներում Հոգե գալս տյան 
օրը համարվում է Եկեղեցու հիմնադրման` ծննդյան օր (ծնթ. 
խմբ.):

 ** Գաղ. 6, 7
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Նրանք թող նում էին Պսկո վո˗Պե չերս կա յա մե նաս տա-
նը և վե րա դառ նում էին տուն` Բե լա ռուս:

Զի նաի դան, դի տե լով պա տու հա նից ե րևա ցող տե-
սա րան նե րը և վեր հի շե լով վա նա կա նի պատ մա ծը, 
մտա ծում էր Հո գե գալստ յան տո նի վե հութ յան և սե-
րունդ նե րին միմ յանց կա պող ա նե րևույթ փրկա րար 
թե լի մա սին: Նա փա կեց աչ քե րը և խո րա սուզ վեց հի-
շո ղութ յուն նե րի մեջ:

…Ա րևի շողքն ըն կավ բար ձի վրա: Զի նոչ կան բա-
ցեց աչ քե րը և զար մա ցավ: Ամ բողջ տու նը զար դար-
ված էր գույնզ գույն ծա ղիկ նե րով, խնկե ղե գի կա նաչ 
ցո ղուն նե րով և լո րե նու տե րև նե րով: Ինչ˗որ մի ան սո-
վոր բա նի սպա սու մով նա դուրս սա հեց ան կող նուց և 
բակ վա զեց:

Ա ռա վո տը նրան դի մա վո րեց հա ճե լի սառ նութ-
յամբ: Հնձած խո տի թարմ բույ րը պտտեց րեց գլու խը:

Մայ րը նոր կթած կա թի դույ լը դրեց խո տին և խա-
չակն քեց դստե րը:

˗ Շնոր հա վո րում եմ քեզ Հո գե գալստ յան տո նի առ-
թիվ, Զի նուլ յա: 

˗ Այ սօր տո՜ն է,˗ ու րախ թռչկո տեց աղ ջի կը:˗ Ու-
րեմն, մենք հայ րի կի և Ստե պան քե ռու հետ կգնանք 
զբո սան քի: Նա իր Վաս յա յին էլ կվերց նի,˗ ու րախ 
ճռվո ղում էր նա: 

Մայ րի կը ո չինչ չպա տաս խա նեց, բայց նրա աչ քե րը 
տխրե ցին:

Դռնա կը ճռռաց, և բա կում հայտն վեց Ստե պա-
նի դյու ցազ նա կան մար մի նը: Քե ռին բա րեսր տո րեն 
ժպտում էր:

˗ Բա րի լույս, Լու կե րիա: Ի՞նչ ես վեր նա շա պի կով 
կանգ նել, դեռ պատ րաստ չե՞ս:

Կի նը խիստ հա յաց քով նա յեց եղ բո րը, իսկ աղջ կան 
պատ վի րեց.

˗ Գնա՛, Զի նա՛, քեզ կար գի՛ բեր: Մա զերդ թա փած 
կանգ նել ես: Տունն էլ կար գի բեր:

˗ Աղ ջի կը մտավ նա խա սեն յակ` դու ռը դիտ մամբ 
բաց թող նե լով. հաս կա ցավ` իր մա սին են խո սե լու:

Քե ռի Ստե պա նը` մի բա րե հո գի, ու րախ մարդ, 
փորձ ա րեց փափ կեց նել մայ րի կի խիստ սիր տը:

˗ Հան գիստ թող աղջ կան: Ար դեն յոթ տա րե կան 
է: Բա վա կան է փեշդ բռնած ման գա: Ոչ մի ու րախ 
հան դե սի չի ե ղել: Չէ որ տոն է` խոտ հունձն է սկսվել: 
Մո տա կա բո լոր գյու ղե րից հա վաք վե լու են ան տա ռի 
պու րա կում: Շրջա նից ար տիստ ներ են գա լու: Գյուղ-
խոր հուր դը մեզ հա մար է ջա նում:

˗ Այն էլ ինչ պես է ջա նում, վե րևից ստաց ված հրա-
հան գով,˗ կտրուկ ընդ հա տեց նրան քույ րը:˗ Զատ կին` 
ցան քի սկիզ բը, Աստ վա ծած նի Վե րա փոխ մա նը` հնձի 
սկիզ բը, Խաչ վե րա ցին` հնձի ա վար տը: Բա՛ց աչ քերդ, 
Ստե պան: Դա բո լո րո վին էլ խոտհն ձի տո նը չէ, այլ սա-
տա նա յի և նրա գոր ծա կալ նե րի հաղ թա նա կը: Նրանք 
ա մեն ջանք թա փում են, որ մո ռա նանք Աստ ծուն: Ե կե-
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ղե ցի նե րը քան դել են, հի մա էլ ու զում են սուրբ տո նե-
րից մեզ զրկել` զբո սանք նե րով են զբա ղեց նում. Վաս-
յան քո որ դին է, ես ի րա վունք չու նեմ ար գե լե լու, դու 
ինչ ու զում ես` ա րա, իսկ աղջ կաս չպղտո րես,˗ ա սաց` 
ա սես կտրեց, Լու կե րիան:

˗ Կամ քը քոնն է,˗ հո գոց քա շեց եղ բայ րը և ան հե-
տա ցավ դար պա սի դռնա կի ե տևում:

Այդ տա րօ րի նակ վե ճի ա մեն մի խոս քը մխրճվեց 
ման կա կան հի շո ղութ յան մեջ, թեև Զի նան միայն մի 
բան հաս կա ցավ` զբո սանք չի տես նի: 

˗ Մի՛ տխրիր, Զի նուլ յա: Գի տե՞ս ինչ տոն է` Հո գե-
գալստ յան տօն է,˗ փոր ձում էր հանգս տաց նել մայ րի-
կը` գոգ նո ցով սրբե լով նրա աչ քե րը:˗ Մեր տուն հյու-
րեր են գա լու: Մենք էլ եր գե լու ենք և թեյ ենք խմե լու: 
Երբ քնած էիր, ես թխվածք եմ պատ րաս տել, քո սի-
րած ռո գա լիկ նե րը, կա ղամ բով և սուն կով կար կան-
դակներ…

Զի նան լուրջ տես քով հե տևութ յուն ա րեց.
˗ Նրանք ի րենց տոնն ու նեն, իսկ մենք` մե րը:
˗ Չէ՛ աղ ջի՛կս, Հո գե գալստ յան տո նը մեր ընդ հա նուր 

տոնն է` Ե կե ղե ցու ծննդյան օ րը: Եվ բո լո րը պետք է 
միա սին լի նեն, ոչ թե պու րա կում, այլ ե կե ղե ցում: Մոր 
ծննդյան օ րը տնից չեն փախ չում:

˗ Բայց մենք գյու ղում ե կե ղե ցի չու նենք:
˗ Ե կե ղե ցին քանդ ված է` սրբութ յու նը հո գումդ 

պահիր:

Մայ րի կը նա յեց կար միր անկ յան մեծ սրբա պատ-
կե րին` խնամ քով զար դար ված ձե ռա գործ սրբի չով ու 
թարմ ծա ղիկ նե րով, և խա չակն քեց: 

Զի նան գլխով ա րեց և, քի թը վեր քա շեց, սկսեց 
կար գի բե րել սեն յա կը: Բայց քե ռի Ստե պա նի նկա րագ-
րած գյու ղա կան տո նի տե սա րա նը ոչ մի կերպ գլխից 
դուրս չէր գա լիս: Նա պատ կե րաց նում էր շրջկենտ րո-
նից ե կած և տո նա կա նո րեն հագն ված ար տիստ նե րին, 
կրպա կը` տար բեր տե սա կի հա մեղ ու տե լիք նե րով և 
հա մընդ հա նուր ու րա խութ յու նը:

Զի նան սպա սեց մին չև մայ րը փո ղոց դուրս ե կավ, 
և բա ցեց պա հա րա նը: Են թարկ վե լով տագ նա պա լից, 
ան հաս կա նա լի զգա ցու մին` նա շուր ջը նա յեց: Սրբա-
պատ կե րից խիստ նա յում էին Հայր Աստ ված, Որ դի 
Աստ ված և Սուրբ Հո գի Աստ ված:

Վախն իր մեջ խլաց նե լով` փոք րիկ աղ ջի կը տո-
նա կան հա գուս տով վա զում էր ան տա ռի կող մը: Զի-
նան ա ռա ջին ան գամ խախ տեց մոր կամ քը, իսկ դա 
նշա նա կում էր` նաև Աստ ծո կամ քը: Սպաս վող ճա նա-
պար հը նրան չէր վա խեց նում ` Զի նան ան տա ռը լավ 
էր ճա նաչում: Ա հա ա րա հե տը, ո րով այն քան են դաշտ 
գնա ցել: Ա հա մո րու տը, որ տեղ մայ րի կի հետ մո րի են 
հա վա քել: Ա հա պա տե րազ մից մնա ցած խրա մա տը, 
որ տեղ Վաս յա յի հետ պահմ տո ցի էին խա ղում, երբ 
քե ռի Ստե պա նը սուն կի գնա լիս նրանց իր հետ էր 
տա նում:
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Գնա լով փո շոտ ճա նա պար հով, ցան ված դաշ տե րի 
եր կայն քով` Զի նան ե րաժշ տութ յուն լսեց: Մո տե նա լով 
կե չի նե րի պու րա կին` նա զար մա ցած կանգ ա ռավ: 
Մարդ շատ կար, նույ նիսկ ա վե լի շատ, քան թա ղում-
նե րի ժսմա նակ, երբ ամ բողջ գյուղն էր հա վաք վում 
կամ երբ սկսվում էր հնձի շրջա նը: Բա ցա տի կենտ-
րո նում կանգ նած էր կո ղե րը ի ջեց րած մի բեռ նա տար, 
ո րը բեմ էր ծա ռա յում: Սա կայն լայն թի կունք նե րի 
ե տևից Զի նան ո չինչ չէր կա րող տես նել: Մե քե նա յից 
ոչ հե ռու` հենց խո տի վրա, տե ղա վոր վել էին կա նայք 
և տղա մար դիկ: Աղ ջի կը տե սավ քե ռի Ստե պա նի աչ քի 
ընկ նող կազմ ված քը և ու րախ վա զեց դե պի նա: 

˗ Օ՜, Զի նոչ կա, ինչ է, մայրդ մտա փոխ վե՞ց: Ինչ է քեզ 
տոն օ րը փա կի տակ պա հում,˗ ու րախ ա սաց քե ռին և 
դա վադ րա բար աչ քով ա րեց:

Աղ ջի կը շփոթ ված կարմ րեց, բայց Ստե պա նը նրան 
ար դեն ներ կա յաց րեց իր ըն կեր նե րին.

˗ Զար մու հիս է, Լու կե րիա յի աղ ջի կը: Կող քիցս չհե-
ռա նաս,˗ ա սաց քե ռին,˗ տե՛ս, այս տեղ կա րե լի է կո րել:

Բայց այդ պա հին մի նոր բա ժա կա ճառ հնչեց 
«կա նաչ ծո վե րի ղե կա պե տե րի» մա սին, և գի նով-
ցած Ստե պա նը մո ռա ցավ աղջ կան: Նա ըն կեր նե րին 
տաք˗տաք պատ մում էր, թե ինչ պես է իր մո տից մի 
ինչ˗որ «կուրբ յու րա տուր»*1 ինչ˗որ տեղ թռել: Զի նան 

 * Մեքենայի կարբյուրատորի` գազարարի, մասին է 
ակնար կը (ծնթ. խմբ.):

սկսեց ձանձ րա նալ և ո րո շեց փնտրել Վաս յա յին` իր 
քե ռու տղա յին:

Ման գա լով ու րա խա ցող նե րի խմբե րի մի ջև, նա 
հա սավ կրպա կին: Բայց գրպան նե րը դա տարկ էին, 
և աղջ կան մնա ցին միայն հո տե րը: Նվա գա խում բը 
ո րո տում էր: Ինչ˗որ տեղ ան հա վա սար եր գում էին 
սառ նա մա նի քի և ձիու մա սին` խլաց նե լով եր գիչ նե-
րին: Գլու խը դժժում էր աղ մու կից, իսկ փո րը` քաղ ցից 
ղռղռում: Ոչ մե կի պետ քը չէր, թե նա ինչ վի ճա կում է: 
Զի նան կա րո տով հի շեց կար կան դակ նե րը և մայ րի կին, 
ում ին քը խա բեց: Նա ան համ բեր ու զեց տուն գնալ: 

Հան կարծ անս պա սե լի վրա հա սած ամ պը ծած կեց 
ա րևը: Սար սա փե լի կայ ծա կը ճեղ քեց եր կին քը: Ամպ-
րո պը այն պի սի ու ժով հար վա ծեց, որ Զի նան գո ռաց 
ու ըն կավ գետ նին: Վա խից դո ղա լով` նա կուչ ե կավ 
մե քե նա յի տակ: Անձ րևի խո շոր կա թիլ նե րը, հար վա-
ծե լով մե տա ղին, ա նա սե լի աղ մուկ էին հա նում: Մար-
դիկ խու ճա պի մեջ ծածկ էին փնտրում միմ յանց հրե-
լով և գե տին գցե լով: Մի տղա մարդ, հա վա նա բար իր 
աղջ կան փնտրե լիս, բռնեց Զի նա յին և կտրուկ շրջեց 
դե պի ի րեն: Նրա խե լա կո րույս դեմքն այն պես վա-
խեց րեց Զի նա յին, որ նա ինչ քան ուժ ու ներ` նետ վեց 
դե պի տուն: Բայց վա զե լը դժվար էր, քա նի որ ճա նա-
պար հը ա րա գո րեն ցե խա պատ վեց: Ոտ քե րը խրվում 
էին ցե խի մեջ: Զի նոչ կան ընկ նում էր, վեր էր կե նում 
և նո րից վա զում:
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Ան տա ռում ջուրն ար դեն հա մար յա նրա ծնկնե րին 
էր հաս նում: Ա հա վոր ե ղա նա կը մշու շել էր աչ քե րը: 
Հան կարծ աղ ջի կը սայ թա քեց և գլխով ընկղմ վեց ջրի 
տակ: Ջա նա լով դուրս գալ` նա ջղա ձիգ կեր պով բե րա-
նով օդ էր կլա նում, չհաս կա նա լով, որ գտնվում է ջրով 
լի խրա մա տում:

Մայ րը, նկա տե լով Զի նա յի ան հե տա ցու մը, գնաց 
փնտրե լու նրան:

Վատ լու րե րը ա վե լի շուտ են տեղ հաս նում, քան 
լա վե րը:

˗ Քո Զի նոչ կան խրա մա տում խեղդ վել է,˗ լսեց 
Լու կե րիան և նետ վեց դե պի խրա մա տը, ա ղեր սե լով. 
«Սուրբ Եր րոր դութ յո՛ւն, փրկի՛ր»:

… Աղ ջի կը նստել էր խո տե րի վրա և ցրված նա յում 
էր շուր ջը` ցնցու մից դե ռևս ուշ քի չե կած:

˗ Փառք Աստ ծո, կեն դա նի ես,˗ հա զիվ ար տա բե րեց 
Լու կե րիան` կրծքին սեղ մե լով դստե րը:

 …Այդ օր վա նից ան ցել է քա ռա սուն տա րի, իսկ Զի-
նաի դան հի շում է 1965 թվա կա նի այդ ա մա ռա յին օ րը` 
կար ծես ե րեկ էր: Հի շում է, թե ինչ պես էին մայ րի կի 
հետ ծնկա չոք լա լիս Սուրբ Եր րոր դութ յան սրբա պատ-
կե րի ա ռաջ: Զի նոչ կան ա ղա չում էր Աստ ծուն ի րեն 
նե րել անհ նա զան դութ յան և չլսե լու հա մար: Մայ րի կը 
շնոր հա կա լութ յուն էր հայտ նում դստե րը փրկե լու և 
խրա տե լու հա մար:

Վա լեչ կան

Երբ Վա լեչ կան շատ փոք րիկ էր, նա հա ճախ 
խնդրում էր մո րը.

˗ Մայ րիկ, ինչ կլի նի` ինձ հա մար քույ րիկ կամ եղ-
բայր գնիր, ինչ կլի նի` գնի՛ր:

Մայ րը միայն ծի ծա ղում էր և դստե րը բե րում էր 
հեր թա կան տիկ նի կը:

Վա լեչ կա յի փոք րիկ սեն յա կը լիքն էր տիկ նիկ նե-
րով, թավշ յա գա զա նիկ նե րով, մե քե նա նե րով: Երբ 
խա ղա լիք նե րի մի մա սը ձանձ րաց նում էր, ան մի ջա-
պես հայտն վում էին նո րե րը: Ծնող նե րը` Անդ րեյ Սեր-
գեևի չը և Լի դիա Մի խայ լով նան դրամ չէին խնա յում 
ի րենց միակ աղջ կան նվեր առ նե լու հա մար: Նրան ցից 
ետ չէր մնում նաև Պետ յա պա պի կը: Միայն Կատ յա 
տա տիկն էր, զննե լով հեր թա կան գնու մը, օ րո րում 
գլու խը. 

˗ Ե րես կտաք աղջ կան, կփչաց նեք:
Թոռ նի կի սեն յա կը հա վա քե լիս տա տի կը, հո գոց 

հա նե լով, ա սում էր.
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˗ Այս քան խա ղա լիքն ի՞նչ ես ա նում: Կե սը բա ժա-
նեիր բա կի ե րե խա նե րին: Նրանք քե զա նից շնոր հա-
կալ կլի նեն:

Ի պա տաս խան` Վա լեչ կան փքում էր շուր թե րը և 
մտա ծում էր. «Տա տի կը ծի ծա ղե լի է: Ինչ պե՞ս ի մը տամ 
ու րիշ նե րին»:

Երբ նա բակ էր դուրս գա լիս նոր խա ղա լի քը ձեռ-
քին, փոք րիկ նե րը շրջա պա տում էին նրան և խնդրում 
էին ի րենց էլ տալ` խա ղա լու, բայց Վա լեչ կան կրկնում 
էր միև նույն նա խա դա սութ յու նը.

˗ Չե՛մ տա: Հան կարծ կջար դես, թանկ խա ղա լիք է:
Կատ յա տա տի կը, ինչ պես պա պի կը, պա տե րազ-

մի մաս նա կից էր, բայց կորց րել էր փաս տաթղ թե րը: 
Դրանց վե րա կանգն ման հա մար վկա ներ էին պետք. 
իսկ նրանց հի մա որ տե ղի՞ց գտնես: Այն պես որ տա տի-
կի թո շա կը քիչ էր:

Գու ցե դա էր պատ ճա ռը, ո րո շեց Վա լեչ կան, որ 
տա տիկն ի րեն խա ղա լիք չէր գնում: Այդ պատ ճա ռով 
նա տա տի կին ա վե լի քիչ էր սի րում, քան Պետ յա պա-
պի կին, թեև գտնում էր, որ տա տի կը տա նը նույն պես 
պետք է, թե չէ իր հա մար ո՞վ շի լա կպատ րաս տի և այ-
գի կտա նի: Բա ցի դրա նից, Կատ յա տա տի կը ամ բողջ 
ըն տա նի քի հա մար նա խա ճաշ, ճա շ, ընթ րիք  էր պատ-
րաս տում և հա մեղ թխվածք ներ թխում:

Մայ րի կը չէր աշ խա տում, հայ րի կը չէր թող նում, 
ա սում էր` ա վե լի լավ է` զբաղ վես աղջ կա նովդ: Եվ 

մայ րի կը Վա լեչ կա յին զար դա րում էր ժա նե կա վոր, գե-
ղե ցիկ ժա պա վե նա զարդ զգես տով, իր հետ խա նութ, 
սրճա րան, վար սա վի րա նոց տա նում: Այդ զբո սանք նե-
րը դուր էին գա լիս դստե րը:

Դպրո ցում մի ջակ էր սո վո րում: Մտե րիմ ըն կե րու-
հի ներ չու ներ, թեև փոր ձում էր ըն կե րա նալ աղ ջիկ-
նե րի հետ, ո րոն ցից կա րե լի էր ար տագ րել տնա յին 
ա ռա ջադ րանք նե րը: Ա վար տե լով դպրո ցը` վե րա պատ-
րաս տող նե րի օգ նութ յամբ Վա լեչ կան ըն դուն վեց հա-
մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի վճա րո վի 
բա ժի նը:

Այդ ժա մա նակ դժբախ տութ յուն պա տա հեց` մա-
հա ցավ Պետ յա պա պի կը: Թա ղու մից հե տո թոռ նի կը 
տա տի կին հա մո զեց սեն յակ նե րը փո խել. տա տի կը 
գնա Վա լեչ կա յի փոք րիկ սեն յա կը, իսկ Վա լեչ կան` տա-
տի կի մեծ սեն յա կը: Ծնող նե րը աղջ կա ա ռա ջար կին 
հա վա նութ յուն տվե ցին. «Ինչ էլ չլի նի` Վալ յան հի մա 
ու սա նող է, ըն կե րու հի նե րը կգան, հե տո էլ` տղա ներ: 
Նրանք հի մա ոչ միայն աղջ կան են նա յում, այ լև թե ինչ 
սեն յա կում է նա ապ րում»:

Շու տով Վա լեչ կան հայ տա րա րեց, որ ա մուս նա նում 
է Սլա վի կի հետ: Սլա վի կը նրա նից վեց տա րով մեծ 
էր: Որ տեղ էր աշ խա տում փե սա ցուն` ոչ մե կը չգի տեր, 
բայց ձեռ քին փող լի նում էր: Պար զե լու ժա մա նակ 
չկար, Վա լեչ կան հղի էր: 
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Ծնվեց նրա տղան` Կոս տի կը: Նրա ծննդից հա մար-
յա ան մի ջա պես հե տո նո րապ սակ նե րը սկսե ցին վի ճել. 
նրան ցից ոչ մե կը չէր ու զում գի շե րը աթ նա նալ տղա յի 
հա մար: Ցե րեկն էլ Վա լեչ կան աշ խա տում էր Կոս տի-
կին թող նել մոր կամ տա տի կի վրա, իսկ հանգստ յան 
օ րե րը` նաև Սլա վի կի վրա: Նա վրդով վում էր և կտրա-
կա նա պես հրա ժար վում էր որ դուն դա յա կութ յուն 
ա նել: Վե ճե րը կռիվ դար ձան: Եվ ա հա հնչեց սպառ-
նա լից «կբա ժան վե մը»:

Վա լեչ կան, սեն յա կը կորց նե լու վա խից (Սլա վի կը 
գրանց ված էր նրանց տա նը և, ի հար կե, բնակ մա կե-
րես կպա հան ջեր), ա րագ ել քը գտավ: Նա տա տի կին 
հայ տա րա րեց, որ պետք է շեղ վել պա պի կի մա սին 
տխուր մտքե րից: Դրա հա մար Կոս տի կի մահ ճա կա լը 
պետք է տե ղա փո խել նրա սեն յակ. ին չը և ար վեց: 

Նո րապ սակ նե րի մի ջև դարձ յալ խա ղա ղութ յուն և 
հա մե րաշ խութ յուն հաս տատ վեց:

Կատ յա տա տի կը սի րեց ծո ռա նը, նրան էր տա-
լիս իր սիր տը և ու ժե րը: Կոս տի կը նույն պես կապ վեց 
նրան: Ան ցան տա րի ներ: Տղան ա րագ էր մե ծա նում. 
նրան նե ղում էր տա տի կի ներ կա յութ յու նը սեն յա կում: 
Երբ դպրո ցա կան ըն կեր նե րը գա լիս էին նրա մոտ, 
տա տի կը գնում էր խո հա նոց:

Վա լեչ կան գտնում էր, որ տա տի կը Կոս տի կին 
խան գա րում է պա րա պել: Բա ցի դրա նից, նրա սեն յա-
կի պա տե րին շատ սրբա պատ կեր ներ կա յին, և Կատ յա 

տա տի կը ոչ միայն ինքն էր ա ղո թում, այ լև Կոս տի կին 
էր սո վո րեց նում: Եվ մի ան գամ, երբ տա տի կը տա-
նը չէր, Վա լեչ կան և Սլա վի կը նրա բազ մո ցը, ի րե րը և 
սրբա պատ կեր նե րը քարշ տվե ցին խո հա նոց:

Երբ տա տի կը վե րա դար ձավ, Սլա վիկն ա սաց.
˗ Ա հա, Կատ յա տատ, այս տեղ քեզ հա մար ա վե լի 

հան գիստ կլի նի և Կոս տի կին էլ նեղ վածք չի լի նի:
Կոս տի կը, տես նե լով տա տի կի տե ղա փո խութ յու նը, 

մռայլ հարց րեց մո րը:
˗ Այս ի՞նչ եք ա րել, տա տի կին խո հա նո՞ց:
˗ Էլ ո՞ւմ,˗ դժգոհ հարց րեց Վա լեչ կան:˗ Միև նույն է, 

նա ամ բողջ օ րը խո հա նո ցում է:
˗ Իսկ ին չո՞ւ դու չես պատ րաս տում,˗ զար մա ցավ 

որ դին,˗ կամ Լի դիա տա տի կը:
˗ Մե ծե րի գոր ծին մի՛ խառն վիր,˗ որ դու վրա գո-

ռաց Վա լեչ կան և դուրս ե կավ սեն յա կից` շրխկաց նե-
լով դու ռը:

Կոս տի կը տե սավ, որ տա տի կի հա մար խո հա նո ցում 
ա վե լի վատ էր, քան ա ռաջ, երբ միա սին էին ապ րում: 
Անդ րեյ Սեր գեևի չը և Սլա վի կը վաղ էին վեր կե նում, 
նա խա ճաշ էին պատ րաս տում: Նրանք բարձ րա ձայն 
քննար կում էին ֆուտ բո լա յին նո րութ յուն նե րը, ա նեկ-
դոտ ներ էին պատ մում ` տա տի կի վրա ու շադ րութ յուն 
չդարձ նե լով, ո րը քնած էր ձևա նում: Խղճա լով տա տի-
կին` Կոս տիկն սկսեց ա վե լի հա ճախ մտնել նրա մոտ 
խո հա նոց, օգ նում էր ճաշ պատ րաս տել, խա նութ էր 



64 655 - àõÙ »Ý ³Ûó»ÉáõÙ Ññ»ßï³ÏÝ»ñÁ

վա զում, պատ մում էր իր դպրո ցա կան գոր ծե րի մա-
սին: Իսկ նա Կոս տի կին լու սա վոր շո ղիկ էր ան վա նում:

Մի ան գամ, Հաղ թա նա կի Օ րը, հան դի սա վոր ժո ղո-
վին հրա վի րե ցին պա տե րազ մի մաս նա կից նե րին: Եվ 
տա տիկն այն տեղ, ո՜վ հրաշք, հան դի պեց իր նախ կին 
ճա կա տա յին հրա մա նա տար Ֆյո դոր Ի վա նո վի չին, որ 
ար դեն գե նե րալ էր և Վե տե րան նե րի խորհր դի նա խա-
գա հը: Ֆյո դոր Ի վա նո վի չը գրկեց և համ բու րեց բուժ-
քույր Կատ յու շա յին: 

˗ Ինչ քա՜ն մարդ է նա փրկել,˗ պատ մում էր գե նե-
րա լը,˗ ինձ էլ է վի րա վոր վի ճա կում դուրս բե րել կրա-
կի բե րա նից:

Եվ այդ տեղ Կատ յա տա տի կը, որ պա տե րազ մում 
այն քան ան վախ էր ե ղել, ար տաս վեց և Ֆյո դոր Ի վա-
նո վի չին պատ մեց ա մուս նու մահ վան և իր ա նու րախ 
կյան քի մա սին: 

˗ Ո չինչ, կպար զենք ինչն ին չոց է,˗ հանգս տաց րեց 
գե նե րա լը և տո նա կա տա րութ յու նից հե տո գնաց նրա 
տուն:

Երբ գե նե րա լը, ամ բողջ կուծ քը շքան շան նե րով և 
Խորհր դա յին Միութ յան Հե րո սի աստ ղով ծածկ ված, 
տուն մտավ տա տի կի հետ, բո լո րը ի րար խառն վե ցին:

˗ Դե՛, ցո՛ւյց տուր, թե որ տեղ ես ապ րում: Ու զում եմ 
տես նել, թե ինչ պես են հոգ տա նում քո մա սին աղ ջիկդ 
ու թոռ նիկդ:

Եվ շփոթ ված Կատ յա տա տի կը նրան տա րավ խո-
հա նոց, որ տեղ դրված էր նրա փոք րիկ բազ մո ցը: 

Դի տե լով ե րեք սեն յակ նե րը, ո րոն ցից եր կու սը 
զբա ղեց նում էին դուստ րը և թոռ նիկն ի րենց ա մու-
սին նե րով, իսկ եր րոր դում տե ղա վոր ված էր ծոռ նիկ 
Կոս տի կը, գե նե րա լը զայ րա ցավ.

˗ Ինչ պե՞ս,˗ ո րո տում էր նրա ձայ նը,˗ տղա յին 
ա ռան ձին սեն յակ, պա տե րազ մի հե րո սու հուն` բնա-
կա րա նի տի րու հուն` խո հա նոց: Չե՞ք ա մա չում: Ես ձեր 
մա սին թեր թում կգրեմ, դա տի կտամ:

Ծնող նե րը փոր ձում էին ար դա րա նալ, Սլա վի կը 
լռում էր, և միայն Վա լեչ կան ձայ նը բարձ րաց րեց գե-
նե րա լի վրա.

˗ Ո՞վ է ձեզ թույլ տվել խառն վել ու րի շի կյան քին: 
Մենք ինք ներս գլուխ կհա նենք: Իսկ դա տա րա նով մեզ 
մի՛ վա խեց րեք. այս տեղ բո լո րը գրանց ված են և բնակ-
մա կե րե սի ի րա վունք ու նեն:

Տես նե լով, որ խոսքե րով այս տեղ ո չինչ չես փո խի, 
Ֆյո դոր Ի վա նո վի չը հե ռա ցավ, խոս տա նա լով ան պայ-
ման վե րա դառ նալ: Նրա նից եր կար ժա մա նակ լուր 
չկար, և Վա լեչ կան, մտնե լով խո հա նոց, ծաղ րա բար 
ա սում էր.

˗ Դե, ո՞ւր է քո գե նե րա լը: Ե րևում է` մո ռա ցել է քո 
գո յութ յան մա սին:

Տա տի կը լռում էր: 
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Եր կու ամ սից Ֆյո դոր Ի վա նո վի չը, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, ե րևաց: Նա իր Կատ յու շա յին հանձ նեց մեկ սեն յա-
կա նոց բնա կա րա նի օր դե րը և վե րա կանգն ված փաս-
տաթղ թե րը` պա տե րազ մի վե տե րա նի թո շակ ստա նա-
լու հա մար: Ինքն էլ օգ նեց նրան տե ղա փոխ վել:

Նոր բնա կա րա նում նրան այ ցե լում էր միայն ծո ռը: 
Նա օգ նում էր տնտե սութ յան մեջ, խա նութ էր գնում: 
Հա ճախ դպրո ցից հե տո Կոս տիկն ան մի ջա պես տա տի-
կի մոտ էր գնում:

Մի ան գամ տա տի կին այ ցե լեց Վա լեչ կան: Նա եր-
կար բո ղո քում էր անշ նոր հա կալ որ դուց, որ հա մար յա 
տա նը չի լի նում, գա լիս է միայն գի շե րե լու: Հա րա բե-
րութ յուն նե րը Սլա վի կի հետ վա տա ցել են: Տա տի կի 
մեկ նու մից հե տո ճա շե րը պատ րաս տում է Լի դիա Մի-
խայ լով նան` Վա լեչ կա յի մայ րը: Նրա պատ րաս տած նե-
րը Սլա վի կին դուր չեն գա լիս. նա ետ է հրում ափ սեն 
և կռվում է, իսկ հե տո սո վո րութ յուն է դարձ րել ճա շեց 
ռես տո րա նում: Փո ղը չի բա վա կա նաց նում:

Վա լեչ կան խնդրեց, որ պես զի տա տի կը իր վրա 
ձևա կեր պի բնա կա րա նը: Նա խոս տա նում էր հոգ տա-
նել նրա մա սին, երբ բո լո րո վին ծե րա նա: Սա կայն 
տա տի կը մեր ժեց, քա նի որ բնա կա րանն ար դեն կտա-
կել էր Կոս տի կին: Նա միշտ օգ նել է ի րեն, և հի մա էլ, 
փառք Աստ ծո, ի րեն միայ նակ չի թող նում:

XXX

Բե կում

Դժվար է հա ղոր դել, թե ինչ ապ րե ցի ես այն պա-
հին, երբ ա մու սինս, մեր միակ աղջ կա՝ Նաստ-

յա յի ա մուս նութ յու նից հե տո հայ տա րա րեց, որ գնում 
է մեկ ու րի շի հետ ապ րե լու: Մենք միա սին ապ րել ենք 
ոչ ա վել, ոչ պա կաս` քսա նե րեք տա րի: Ես սի րում էի իմ 
ա մուս նուն և կու րո րեն հա վա տում էի նրան՝ չնկա տե-
լով մո տե ցող ա ղե տի ակն հայտ նա խան շան նե րը: Այն 
ա մե նը, ինչ զգում էի այն ժա մե րին և օ րե րին, երբ նա 
հա վա քում էր ի րե րը և մենք կի սում էինք (կյան քի դա-
ժան ճշմար տութ յուն) մեր ու նեց ված քը, բա ժան վում 
էինք, ինձ հի մա ծանր ե րազ է թվում: 

Ես լա լիս էի: Ա ղա չում էի դա չա նել: Խնդրում էի: 
Տե սա րան ներ էի սար քում (ա վաղ): Սպառ նում էի: 
Ժա մա նակ էի ձգում: Բայց ա մեն ինչ զուր էր: Ա մու-
սինս անդրդ վե լի էր: Այն տեղ, այս քաշք շո ցից այն 
կողմ, նրան սպա սում էր սլա ցիկ ոտ քե րով և փար թամ 
կրծքով մի քսա նամ յա գե ղեց կու հի՝ Է վե լի նա ա նու նով, 
շե ղա դիր, կա նաչ աչ քե րով, սևա թույր, ա ռատ մա զե-
րով, ա սես մո դա յիկ ամ սագ րի շա պի կից ի ջած լի ներ: 
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Այդ ե րի տա սարդ պչրու հու հետ մրցակ ցութ յա նը չէի 
դի մա նում. նա շքեղ մե քե նա ու ներ (հայ րիկն էր նվի-
րել), ա փի մեջ տե ղա վոր վող փոք րիկ շնիկ և ժա մա-
նա կա կից ե րի տա սարդ աղջ կա պի տույք ներ: 

Ես քա ռա սու նե րեք տա րե կան էի, փոք րա մար մին 
և գի րուկ, կար ճա տես, կուրծքս հարթ` կատ վի նման 
և ոտ քե րիս ե րակ նե րը լայ նա ցած, գոր ծա զուրկ էի, 
քա նի որ վեր ջին տա սը տա րի նե րին տնա յին տնտե-
սութ յամբ էի զբաղ ված: Եվ նույ նիսկ ա նունս էր շատ 
սո վո րա կան՝ Տատ յա նա:

Պաշ տո նա կան ա պա հար զա նից հե տո ես կար ծես 
քա րա ցել էի: Ինձ մնաց ե րեք սեն յա կա նոց բնա կա րա-
նը և ա մա ռա նո ցը, ինչ պես նաև կա հույ քը և այլ տնա-
յին ու նեց վածք, որ կու տա կել էինք եր կար տա րի նե րի 
հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քում: Մե քե նան և քա ղա քա-
մերձ տու նը, որ նախ կին ա մու սինս ժա ռան գութ յուն 
էր ստա ցել ծնող նե րից, նա վերց րեց ի րեն: Այդ պի սով 
էլ բա ժան վե ցինք:

Այդ ա միս նե րի միակ մխի թա րութ յունս դուստրս էր՝ 
Նաս տեն կան: Նա ա մուս նու հետ գա լիս էր ինձ մոտ, 
իր ու րա խութ յամբ և է ներ գիա յով վա րա կե լով ինձ: 
Նաստ յան հո րից ժա ռան գել էր բաձր հա սակ, սպոր-
տա յին սլա ցիկ կա ռուց վածք, իսկ ին ձա նից՝ շի կա-
գան գուր մա զեր և կա պույտ, կար ճա տես աչ քեր: Բայց 
հենց որ ե րի տա սարդ նե րը գնում էին, ես ճնշվում, լա-
լիս էի, տխրում և տեղս չէի գտնում:

Գի շեր նե րը չէի կա րո ղա նում քնել: Աչ քե րիս տակ 
մուգ շրջա նակ ներ հայտն վե ցին: Ես աղ մու կից կամ 
ճչո ցից կտրուկ ցնցվում էի: Նյար դայ նութ յունս այն 
վի ճա կին հա սավ, ո րից հե տո սկսվում է հի վան դութ-
յու նը: Ո՛չ ցե րե կը, ո՛չ գի շե րը հան գիստ չու նեի: Ներ քին 
ան տե սա նե լի կրակն այ րում էր հո գիս: Ան տա նե լի և 
սոս կա լի ցա վը տան ջում էր ինձ և ստի պում ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ նող կա լի ա րարք ներ գոր ծել: Օ րի նակ՝ 
երբ նախ կին ա մու սինս զան գում էր, նրա հետ չէի կա-
րո ղա նում հան գիստ խո սել, պոռթ կում էի, կոպ տում, 
շպրտում խո սա փո ղը: Շատ ան գամ պատ կե րաց նում 
էի սոս կա լի վրեժ դա վա ճան ա մուս նուցս. մտո վի այ-
րում էի նրա տու նը և ջար դում մե քե նան: Այդ հի վան-
դա գին ե րևա կա յութ յուն նե րը կար ծես ինձ մի փոքր 
մխի թա րում էին, բայց հաս կա նում էի, որ այդ զգա-
ցո ղութ յու նը խա բու սիկ է: Միայն ա վե լի ու ա վե լի էր 
բոր բո քում իմ հո գե կան վեր քը:

Եվ վա ղուց ար դեն ինձ հարց չէի տա լիս, թե ինչն 
էր այդ ա մե նի պատ ճա ռը: Պար զա պես չէի կա րո ղա-
նում ոչ մի կերպ հանգս տա նալ: Ջա նում էի ա ղո թել, 
գնում էի ե կե ղե ցի: Խոս տո վա նում էի և հա ղոր դութ-
յուն ստա նում, բայց ցա վը ինձ չէր թող նում, միայն մի 
փոքր հան դարտ վում էր:

Ծա նոթ նե րիս և ըն կե րու հի նե րիս խոր հուրդ նե րը 
չորս կող մից ինձ վրա էին թափ վում՝ ինչ պես հա յե լի 
ար տա ցո լե լով նրանց ներ քին աշ խար հը: Գնա աշ խա-
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տի՛ր: Հանգս տա ցի՛ր ծո վում: Սի րե կան, շուն (կա տու, 
թու թակ պա հի՛ր…): Փո խիր ոճդ: Գրիր քո տա ռա-
պանք նե րի մա սին: Բայց այդ բո լոր ա ռա ջար կութ յուն-
ներն ա նի մաստ էի հա մա րում, ո րով հե տև ո րևէ նոր 
բան չէի ցան կա նում, միայն վե րա դարձ նել հի նը, իսկ 
դա անհ նար էր:

Իմ ըն տա նի քը քանդ վել էր: Այն աշ խար հը, ուր ապ-
րում էի եր ջա նիկ ու ան հոգ, փլուզ վեց: Եր բեմն ինձ 
թվում էր, որ, ե րևի, այս աշ խար հը ես շատ էի սի րում, 
և այդ պատ ճա ռով Տե րը ինձ նից այն վերց րեց: Բայց 
ես ոչ մի կերպ չէի հա մա կերպ վում դրա հետ:

Մի ան գամ, շա բաթ օ րը վաղ ա ռա վոտ յան իմ բնա-
կա րան ներ խու ժե ցին աղ ջիկս և փե սաս: Նրանք ինձ 
արթ նաց րին և ստի պե ցին ի րենց հետ գնալ լճափ, ան-
տա ռի խոր քե րը, թա վուտ նե րը: Իմ ա ռար կութ յուն նե-
րին նրանք միա ձայն պնդում էին. «Գնում ենք և վե՛րջ: 
Եվ դու էլ մեզ չես խան գա րի»:

Օ րը ա րևոտ էր ու շոգ: Մենք ե րեք ժամ թա փա ռում 
էինք ինչ˗որ ան տա ռա յին ճա նա պարհ նե րով, մին չև 
դուրս ե կանք մի բարձր զա ռի թափ, ո րից բաց վում էր 
սո սի նե րով և ե ղև նի նե րով շրջա պատ ված կա պու տակ 
լճի մի հո յա կապ տե սա րան: Նաստ յան և Մի շան ա րագ 
վրան խփե ցին, խա րույկ վա ռե ցին, մի եր թա յին պարզ 
կե րա կուր պատ րաս տե ցին: Ես հա ճույ քով նա յում էի, 
թե ինչ ա խոր ժա կով էին նրանք կուլ տա լիս այդ կե րա-
կու րը: Նույ նիսկ մո ծակ նե րը մեզ շատ չէին ան հանգս-
տաց նում: 

Ես հի շե ցի իմ ե րի տա սար դութ յու նը և այն, թե ինչ-
պես նախ կին ա մուս նուս հետ բնութ յան գիրկն էինք 
գնում: Ար ցուն քը հո սեց աչ քե րիցս, աղ ջիկս, նկա տե-
լով դա, գրկեց ինձ և եր գեց տա տի կի սո վո րեց րած 
եր գը: Նրա նում խոս վում էր մար տում ըն կած մի ե րի-
տա սարդ քա ջի մա սին, թե նրա վրա ինչ պես էին ող-
բում ե րեք ծի ծեռ նակ ներ, ո րոնք խորհր դան շում էին 
մո րը, քրո ջը և կնո ջը: Այդ եր գում կինն իր ա մուս նուն 
ող բում էր մի օր միայն՝ մին չև ե րե կո: Ըն դա մե նը:

Հե տո մենք Նաստ յա յի հետ սունկ հա վա քե ցինք, 
իսկ նրա ա մու սի նը գնաց ձուկ որ սա լու: Մուգ˗շա գա-
նա կա գույն թավշ յա գլխիկ նե րով սուն կե րը մեզ էին 
սպա սում ե ղև նու տում, իսկ կե չի նե րի տակ թաքն ված 
էին կարմ րագլ խիկ նե րը: Այն քան շատ սունկ կար, 
ես նույ նիսկ զար մա ցա այդ ա ռա տութ յու նից: Մենք 
կտրում էինք ա մե նա թար մե րը: Այդ տեղ, հո յա շուք 
ան տա ռում, ա մա ռա յին թարմ քա մուն Նաստ յան ինձ 
խոս տո վա նեց, որ յոթ ամ սից մայր է դառ նա լու:

Ես ըն կա մամ ռա կա լած կոճ ղին և հե կե կա ցի: Ու րա-
խութ յու նից: Ցա վից, դե ռևս հո գիս կրծող ցա վից: Ես 
եր կար լա ցե ցի: Նաստ յան նստել էր կող քիս և հանգս-
տաց նում էր ինձ: Այդ ամ բողջ ժա մա նակ ա ռա ջին 
ան գամ ես մտա ծե ցի՝ ինչ լավ դուստր ու նեմ: Բա րի, 
քնքուշ, զգա յուն: Անն կա տե լիո րեն մե ծա ցավ՝ ա ռանց 
լուրջ խնդիր նե րի: Ա հա նա մայր է դառ նա լու, իսկ ես՝ 
տա տիկ: Ես ար ցունք նե րի մի ջից ժպտում էի:
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Ե րե կո յան մենք ընթ րե ցինք` սունկ կար տո ֆի լով 
և հա մեղ ձկնա պուր, որ ա մուս նու ղե կա վա րութ յամբ 
պատ րաս տել էր Նաստ յան ինչ˗որ յու րա հա տուկ բա-
ղադ րա տոմ սով: Հե տո ես գնա ցի փչո վի նա վա կով 
պտտվե լու լճում, իսկ ե րի տա սարդ նե րը մնա ցին խա-
րույ կի մոտ:

Ջու րը տաք էր, հա յե լան ման հարթ, ո րի մեջ ար տա-
ցոլ վում էին աստ ղե րը: Ես ա փից հե ռա ցա և պառ կե-
ցի նա վա կի հա տա կին՝ նա յե լով երկն քի մուգ թավ շին՝ 
ծածկ ված բա զում հե ռա վոր ա րև նե րով: Նա վա կը թե-
թևա կի տա տան վում էր, և ես ինձ անկշ ռութ յան մեջ 
էի զգում: Թվում էր` շուրջս ա մե նուր՝ և՛ վե րևում, և՛ 
ներ քևում, աստ ղերն են շո ղում: «Կար ծես Տիե զեր քի 
ա րար ման ա ռա ջին օ րերն են»,˗ մտա ծե ցի ես: Եվ հան-
կարծ հաս կա ցա, թե որ քան չնչին են իմ տան ջանք նե-
րը Ա րար չի մե ծութ յան և Նրա ստեղ ծա գոր ծութ յան 
հա մե մատ: 

Այդ ա նի մա նա լի պա հին, Տի րոջ հրեշ տա կը ե րևի 
ինձ շշնջաց մի նվի րա կան գաղտ նիք, որն ան տե սա նե-
լի և անլ սե լի է քա ղա քա յին կյան քի թո հու բո հում: Հո-
գիս եր կինք սլա ցավ: Ո՛չ դե պի այս շո ղաչ ձակ աստ ղա-
զարդ ան հու նը, այլ այն ան տե սա նե լի վե րին աշ խար-
հը, ո րը մենք կա րող ենք միայն կան խազ գալ: «Տե՛ր, 
օգ նի՛ր ինձ, օգ նի՛ր…» ˗ շշնջում էի ես: Եվ հան կարծ 
ինձ թե թևա ցած և ա զատ զգա ցի: Անց յա լը կար ծես 
պոկ վում էր ին ձա նից և հե ռա նում՝ իր հետ տա նե լով 

չի րա կա նա ցած հույ սե րը, ցա վա գին հի շո ղութ յուն նե-
րը, վիշ տը, վա խե րը:

Ան տա ռի զբո սան քից հե տո շու տով աշ խա տան քի 
տե ղա վոր վե ցի: Շուն վերց րե ցի՝ փոք րիկ, շեկ, ան հայտ 
ցե ղա տե սա կի, բայց շատ բա րի և հաս կա ցող: Ինձ 
մոտ սկսեց ապ րե լ մի կա տու, որ փո ղո ցում իմ ե տևից 
ե կավ մին չև մուտքը: Նա իմ ե տևից հա մար ձակ մտավ 
բնա կա րանս, այդ պես էլ մնաց այն տեղ:

Ես վե րըն թեր ցե ցի իմ գրա դա րա նի ողջ դա սա կան 
գրա կա նութ յու նը, որ այդ քան տա րի ա նօ գուտ փո շոտ-
վում էր դա րակ նե րի մեջ: Ինձ հատ կա պես ցնցե ցին 
Զո սի մա ծե րի խոս քե րը Դոս տոևս կու «Կա րա մա զով 
եղ բայր ներ» վե պից. «Երկ րի վրա շատ բան մե զա նից 
ծածկ ված է, բայց դրա փո խա րեն մեզ շնորհ ված է այլ 
աշ խար հի, երկ նա յին և վե րին աշ խար հի հետ մեր կեն-
դա նի կա պի ան մե կին, նվի րա կան զգա ցո ղութ յու նը»:

Ես սպա սում եմ թոռ նի կի կամ թոռ նու հու: Եվ ա ղո-
թում եմ Տի րո ջը ե րե խա յի և դստերս հա մար:

D
DD
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Կնոջ բախտ

Ապ րում էր մի կին: Ա նու նը` Պո լի նա: Քա ռա-
սուն˗հի սուն տա րե կան էր: Փոք րա հա սակ, մի 

քիչ լի քը, միշտ կո կիկ և ձգված: Նրա նից սո վո րա բար 
դե ղե րի հոտ էր գա լիս, քա նի որ Պո լի նան տե ղի հի-
վան դա նո ցում բուժ քույր էր աշ խա տում: 

Ե րի տա սարդ տա րի նե րին շատ սի րու նա տես էր 
ե ղել: Բա րե կազմ էր, շա գա նա կա գույն աշ քե րով, փար-
թամ, սեփ˗սև մա զե րով՝ հյուս ված եր կու հաստ հյու սե-
րով: Տա րի նե րի հետ նա գի րա ցել էր, ճեր մա կել, դեմ-
քին կնճիռ ներ էին հայտն վել, բայց միև նույն է` ա ռանց 
չա փա զան ցութ յան նրան կա րե լի էր գե ղե ցիկ հա մա րել:

Աշ խա տա կից նե րը հա ճախ հարց նում էին. «Պոլ յա, 
իսկ ին չո՞ւ չես ա մուս նա նում: Դե, քեզ հետ ցան կա ցած 
մե կը կա մուս նա նա. միայն թե գրա վես նրան». դրան 
Պո լի նան տխուր ժպտում էր և ճո ճում գլու խը: Իսկ եր-
բեմն էլ պա տաս խա նում էր. «Ար դեն ուշ է: Ե րի տա-
սարդ տա րի նե րին հնա րա վո րութ յունս բաց թո ղե ցի, 
իսկ հի մա ախր հար մար փե սա ցու ներ էլ չկան»:

Նրա ըն տա նի քը բա կի ծեր շունն ու եր կու կա տու-
ներն էին: Կա տու նե րը պար բե րա բար ձա գեր էին բե-

րում, ո րոնց ստիպ ված տե ղա վո րում էր հա րևան նե րի 
մոտ, եր բեմն էլ քա ղաք էր տա նում՝ շու կա յում բա ժա-
նե լու:

Մի ժա մա նակ Պո լի նան ապ րում էր ծնող նե րի հետ, 
բայց ար դեն հինգ տա րի էր, որ մայ րը և հայ րը հանգ-
չում էին մո տա կա հին գե րեզ մա նա տա նը: 

Պո լի նա յի տունն ըն դար ձակ էր, բայց խարխլ ված, 
ո րը, ինչ պես և այ գին, ան դա դար խնամք էր պա հան-
ջում: 

Այս պես անց նում էին օ րե րը: Փոխ վում էին տար-
վա ե ղա նակ նե րը: Ծեր այ գում ծաղ կում էին խնձո-
րե նի նե րը, նրանց ծաղ կա թեր թիկ նե րը թափ վում էին 
գետ նին, հե տո պտուղ ներ էին տա լիս, դրանք մե ծա-
նում էին, հա սու նա նում և ծանր հար վա ծով ընկ նում 
գե տին: Ձմռա նը Պո լի նան մթե րա նո ցից խո շոր ան-
տո նով կա խնձոր ներ էր բե րում, հոտ էր քա շում ` վա-
յե լե լով ուշ աշ նան բույ րե րը, և ե րա զում էր ա պա գա 
ամ ռան մա սին:

Ե րի տա սարդ տա րի նե րին նրան մի տղա մարդ էր 
սի րում, բայց նրանց հա րա բե րութ յուն նե րը հար սա նի-
քի չհա սան էլ: Նրանք բա ժան վե ցին: Հե տո Պո լի նա յի 
մայ րը ծանր հի վան դա ցավ, նրա հե տևից էլ` հայ րը: 
Ե րի տա սարդ կինն աշ խա տում էր, հի վանդ ծնող նե-
րին հոգ տա նում, տնա յին տնտե սութ յունն էր վա րում: 
Օ րե րը դառ նում էին շա բաթ ներ, շա բաթ նե րը՝ ա միս-
ներ, իսկ ա միս ներն էլ` տա րի ներ: Տղա մարդ կանց հետ 
հան դի պե լու հա մար ժա մա նակ չէր մնում: Նրանք էլ, 
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ընդ ո րում, ա զատ հա րա բե րութ յուն ներ էին ու զում, 
բայց` ոչ ա մուս նութ յուն: Դա Պո լի նա յի հա մար ա նըն-
դու նե լի էր. և՛ ին քը, և՛ նրա ծնող նե րը հա վա տաց յալ 
մար դիկ էին:

Մի ան գամ, վաղ գար նան ա ռա վոտ յան ժա մին նա 
արթ նա ցավ իր ծեր շան բարձր և կա տա ղի հա չո ցից: 
Պո լի նան պա տու հա նից դուս նա յեց, բայց ոչ մե կին 
չտե սավ: Ա ռա վոտն ամ պա մած էր, անձ րև էր տե ղում: 
Դուրս գա լով սանդ ղա մուտք, նա մի փա թեթ նկա տեց: 
Զգու շա վո րութ յամբ այն բա ցե լով՝ Պո լի նան նո րած նի 
մի փոք րիկ կնճռոտ ված, կար միր դեմք տե սավ:

Պո լի նան շփոթ վեց: Ա րագ վերց րեց ե րե խա յին, 
վա զե լով տուն մտավ, բա ցեց բա րու րը: Նրա հպու մից 
ե րե խան արթ նա ցավ և լաց ե ղավ, բա ցե լով մեծ, ա նա-
տամ բե րա նը: Տղա էր: Բա ցի բամ բակ յա ծած կո ցից, 
ո րով փա թաթ ված էր, էլ ո չինչ չկար: 

Պո լի նան զան գեց ոս տի կա նութ յուն: Տղա յի ծնող-
նե րին այդ պես էլ չգտան: Պո լի նա յի տու նը գտնվում 
էր մայ րու ղուց ոչ հե ռու, և ով ա սես կա րող էր թո ղած 
լի նել ե րե խա յին: Ա վե լի շուտ, պատ ճառն այն էր, որ 
ե րե խան պռատշր թունք էր:

Պո լի նան փոք րի կին որ դեգ րեց: Ա վե լի ուշ նրան 
վի րա հա տե ցին, և ժա մա նա կի հետ էլ վե րին շուր թի 
սպին հա մար յա անն կատ դար ձավ:

Ինչ˗որ մե կի կող մից լքված ե րե խան նրա կյան քը 
ի մաս տով լցրեց:

Ան ցել են շատ ու շատ տա րի ներ: Լրա ցել էր Պո-
լի նա յի ութ սուն տա րին: Նա միայն վեր ջերս վե րա նո-
րոգ ված տան պատշ գամ բում նստել էր բազ կա թո ռին, 
իսկ այ գուց լսվում էին իր փոք րիկ թոռ նիկ նե րի ձայ-
նե րը, ո րոնք գնդա կով խա ղում էին ծեր խնձո րե նի նե-
րի տակ:

Պո լի նան հի մա վատ էր տես նում, բայց միև նույն 
է` ա մա ռա յին մայ րա մու տի գե ղեց կութ յու նը ու րա-
խաց նում էր նրան: Նա ժպտում էր: Աչ քե րը լցվում էին 
ար ցուն քով, իսկ գու ցե լա լիս էր… Ո՜վ գի տե: Մոտ վա-
զեց թոռ նի կը` ա վա գը, նրան տվեց մի մեծ, կար միր 
խնձոր: «Տա՛տ, սա քեզ»,˗ ա սաց նա և նո րից վա զեց 
խա ղա լու:

Պո լի նան բռնել էր մեղր և թար մութ յուն բու րող 
խնձո րը, և ցածր շշնջաց. «Փառք Աստ ծուն ա մեն ին չի 
հա մար»:

XXX
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Հա կա դարձ ա պա ցույց

Տո չոր վում էր միշտ հո գիս ծա րա վի,
Ան բառ խորհր դով մի զմայ լե լի,
Ինչ˗որ տեղ թռչում, ինչ˗որ բան տեն չում `
Չէր կա րո ղա նում գո հա նալ, սա կայն,
Այն ա մեն ին չով, որ զգացմունքա յին է.
Բայց սուրբ գի շե րը սուրբ մկրտութ յան,
Կա տար վեց հրաշ քը պայ ծա ռաց ման,
Եվ մո ռա ցած այս կյան քում ա մեն բան`
Լույ սի առ ջև կույ սը ջերմ ար տաս վեց*1:

Մին չև տաս ներ կու տա րե կան հա սա կը ինձ դաս-
տիա րա կում էր ա թեիստ տա տիկս: Նա խոս տո-

վա նում էր, որ ա թեիզմն էլ հա վատ է, բայց հա վատ, 
որ Աստ ված չկա: «Վերջ ի վեր ջո,˗ հա մա ձայն վում էր 
նա,˗ մար դիկ պետք է ինչ որ բա նի հա վա տան»: Այդ 
պատ ճա ռով տա տիկս հա վա տում էր սկզբում կո մու-
նիզ մի ան սա սան սկզբունք նե րին, իսկ հե տո՝ վե րա կա-
ռուց մա նը: Նրա ազ դե ցութ յան տակ ես չէի էլ կա րող 
մտա ծել ան գամ, որ գո յութ յուն ու նեն ան տե սա նե լի 
հո գևոր ու ժեր:

 * Բանաստեղծությունը հեղինակինն է:

Երբ լրա ցավ իմ տաս նե րկու տա րին, ծնող ներս ինձ 
տա րան ի րենց հետ ապ րե լու: Հենց այդտեղ էլ ա մեն 
ինչ սկսվեց: Հան կարծ ես զգա ցի, որ մար դուն ան-
թարթ նա յե լով` կա րող եմ նրան ստի պել ետ շրջվել: 
Այդ ու նա կութ յունն ա ճում էր ոչ թե օ րե րով, այլ ժա մե-
րով, այն պես որ բա կի տղա նե րը սկսե ցին խնդրել ինձ 
ցույց տալ, թե դա ինչ պես եմ ա նում: Ես հա ճույք էի 
ստա նում նրանց վա խեց նե լուց:

Բայց ո րոշ ժա մա նակ անց ինչ˗որ բան ինձ սկսեց 
մտա հո գել: Ինչ˗որ չար ուժ էր: Եվ ես ո րո շե ցի այ լևս 
չօգտ վել դրա նից:

Դրա նից հե տո սար սա փե լի բան սկսվեց: Ինչ˗որ 
տե ղից չա րա գու շակ շշնջոց էր լսվում: Այդ ձայ նից 
մա զերս փշա քաղ վում էին: Շննջոցն ա վե լի ու ա վե-
լի բարձ րա ձայն էր դառ նում, պա րու րում էր ա մեն 
կող մից և ինչ˗որ բան պա հան ջում: Նույ նիսկ ցե րեկն 
այն պես էի գո ռում, որ բո լո րը վա զե լով գա լիս էին 
ինձ հանգս տաց նե լու: Գի շերն ա վե լի վատ էր: Անկ-
յուն նե րից ու ղիղ ինձ վրա էր հար ձակ վում խա վա րը: 
Ես լապ տերն ուղ ղում էի դե պի ներ սը, բայց խա վարն 
ա գա հո րեն կլա նում էր լույ սը և ան թա փանց էր մնում: 
Ի՞նչ լապ տեր կօգ ներ այդ տեղ: Ես այն պես էի ճչում, որ 
մին չև հի մա զար մա նում եմ, թե ինձ ինչ պես հո գե բու-
ժա րան չտա րան:

Վեր ջա պես մայ րիկս վճռեց ինձ պատ մել կա տար-
վա ծի բուն էութ յու նը: Մայ րի կիս այդ պես էլ չէին 
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մկրտել: Նրա հա րա զատ տա տի կը կա խար դութ յամբ 
էր զբաղ վում: Նրա մա հը սար սա փե լի էր: Մայ րիկս 
այն ժա մա նակ չորս տա րե կան էր և հի շում էր, որ ջու-
րը տա տի կիս տա լիս էին գա վա թը բռնի չին կա պած: 
Մեռ նո ղի կող քին ոչ մե կը չէր մնում: Ե րե խա նե րին 
չէին թող նում մտնել նրա սեն յակ:

Ա՜յ քեզ բան: Պարզ վում է՝ մայ րի կիս տա տը կա-
խարդ էր ե ղել և մա հա ցել է ա ռանց ա պաշ խա րե լու: 
Պարզ վում է` չար ու ժեր կան: Ես այդ զգա ցի ինձ վրա: 
Ես հաս կա ցա, որ պետք է ընտ րել` կա՛մ գնալ մեծ տա-
տիս ճա նա պար հով, կա՛մ գնալ դե պի Լույ սը: Տա տիկս 
ա սում էր, որ ո չինչ չկա: Բայց ե թե մութ ուժ կա, ա պա 
ան պայ ման կա Աստ ված: Եվ ես  ծնող նե րիս խնդրե ցի 
ինձ մկրտել:

Մեր գյու ղի ե կե ղե ցին այր վել էր, այդ պատ ճա ռով 
քա հա նան ծե սե րը կա տա րում էր տնե րում: Նշա նակ-
ված օ րը, երբ քա հա նան պատ րաստ վում էր մեզ մոտ 
գալ, նրան հայտ նե ցին, որ հե ռա վոր գյու ղում մի տա-
տիկ է մեռ նում, և նա շտապ մեկ նեց այն տեղ: Նա խոս-
տո վա նութ յուն ըն դու նեց և մեռ նո ղին հա ղոր դութ յուն 
տվեց, և նրան կրկին շտապ կան չե ցին` հա կա ռակ ուղ-
ղութ յամբ, քա ռա սուն կի լո մետր հե ռու: Հարկ ե ղավ 
այդ պես ե րեք կամ չորս ան գամ գնալ: Հե տո նրա մե-
քե նան խա փան վեց, և նա չորս ժամ սպա սեց ա մա յի 
ճա նա պար հին: Մի խոս քով, քա հա նան մեր տուն հա-
սավ միայն տասն մեկն անց կեսին և ա սաց, որ այս-

պի սի բան իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում չի հի շում: 
Չնա յած ուշ ժա մին, բայց և այն պես նա ո րո շեց կա-
տա րել խոր հուր դը:

Երբ ինձ մկրտում էին, հան դուգն մտքեր էին անց-
նում գլխովս: Շատ էի ցան կա նում քա շել տեր հոր 
շուր ջա ռը, ան զուսպ ու զում էի կչկչալ, իսկ երբ պետք 
էր ա սել. «Հրա ժար վում եմ սա տա նա յից և նրա բո լոր 
գոր ծե րից», ինձ թվաց` մի մեծ քա րա բե կոր ի ջավ ու սե-
րիս և գետ նին սեղ մեց ինձ: Լե զուս այն քան դժվա րութ-
յամբ էր պտտվում, որ կար ծես խո սե լը մո ռա ցել էի:

Եվ ա հա ես խաչ եմ կրում: Բո լոր վա խե րը ցրվե ցին, 
մաքր վե ցին, ինչ պես սար դոս տայ նը: Ծան րութ յու նը 
հե ռա ցավ, չա րա գու շակ ձայ ներն ան հե տա ցան:

Մկրտութ յու նից հե տո մի մոմ էր մնա ցել: Երբ բո-
լո րը գնա ցին քնե լու, հնա զանդ վե լով անս պա սե լի 
ներ քին մղու մին, վա ռե ցի այն, ծնկի ի ջա և սկսե ցի 
խո սել. «Հա՛յր մեր, որ երկն քում ես, սո՛ւրբ թող լի նի 
ա նու նը Քո, թող գա՛ Ար քա յութ յու նը Քո, թող լի նի Քո 
կամ քը…»: Ես ո չինչ չգի տեի Աստ ծու մա սին, բա ցի 
նրա նից, որ Նա կա: Ոչ մի ան գամ ա ղոթք չէի ա րել 
և մա նա վանդ չէի հաս կա նում, թե այդ ժա մա նակ ինչ 
էի ա սում: Բայց իմ ամ բողջ մար մինն այն պի սի ու րա-
խութ յամբ էր լցվում, որ ես նո րից ու նո րից կրկնում 
էի այդ խոս քե րը` մին չև մո մի մա րե լը: Իսկ ա ռա վոտ-
յան գնա ցի քա հա նա յի մոտ և հարց րե ցի, թե ինչ են 
նշա նա կում այդ խոս քե րը:
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Սեր գիյ քահանան ինչ˗որ տա րօ րի նակ նա յեց ինձ և 
հարց րեց, թե որ տե ղի՞ց գի տեմ այդ ա մե նը:

˗ Ոչ մի տե ղից,˗ պա տաս խա նե ցի ես,˗ մկրտութ յու-
նից հե տո ի րենք ի րենց հայտն վե ցին իմ հի շո ղութ յան 
մեջ:

˗ Ա յո՛, անքն նե լի են Քո գոր ծե րը, Տե՛ր,˗ խա չակն քեց 
տեր հայ րը:˗ Քո պա հա պան հրեշ տակն է քեզ սո վո-
րեց րել:

Այդ պես Տե րը ինձ հա վատ շնոր հեց:

F

Ան ցու մա յին տա րիք

Նադ յու շան ար դեն քնում էր, երբ հա րևան սեն-
յա կից լսվեց Վե րա յի խո սակ ցութ յու նը մոր 

հետ: Խո սում էին բարձր, և ա մեն մի բառը լսվում էր:
˗ Ի՞նչ սի րո մա սին ես խո սում, մայ րիկ: Մի՞թե չես 

տես նում՝ ա մեն բան ան ցավ: Նա յիր քեզ. այդ ա հա վոր 
հա գուս տը, ո րը եր րորդ տա րին է` հագ նում ես, ա նե-
րևա կա յե լի խո պոպ ներդ, ծռմռված հո ղա թա փերդ, 
ան վերջ քաշք շու կը խո հա նո ցում: Ես հաս կա նում եմ 
հայ րի կին. որ քան է այդ ա մե նը ձանձ րաց րել նրան: 
Ես ա մեն ինչ գի տեմ, մայ րի՛կ: Պա տա հա բար լսե ցի ձեր 
խո սակ ցութ յու նը: Ես հաս կա ցա, որ հայ րիկն ու զում է 
հե ռա նալ մե զա նից: Շու տով մենք լքված ե րե խա ներ 
կլի նենք…

Մայ րիկն ինչ˗որ բան պա տաս խա նեց Վե րա յին, 
իսկ հե տո լաց ե ղավ:

Նադ յու շան այ լևս չդի մա ցավ: Նա ցատ կեց ան-
կող նուց և ո տա բո բիկ, գի շե րա նո ցով, նետ վեց դե պի 
մայրը:

˗ Մայ րի՜կ, մայ րի՜կ, մի՛ լսիր նրան: Ինչ չարն ես, Վե-
րա: Ինչ պե՞ս կա րող ես մայ րի կին նե ղաց նել: Մեր մայ-
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րի կը ա մե նա լավն է ցան կա ցած հա գուս տով և ցան-
կա ցած սանր ված քով: Ես քեզ սի րում եմ, մայ րիկ,˗ 
ա սում էր Նադ յան ար ցունք նե րի մի ջից, փա թաթ վե լով 
մո րը:˗ Հայ րի կին էլ եմ սի րում:

˗ Լռի՛ր, ան կարգ,˗ գո ռաց Վե րան:˗ Դու ա կանջ էիր 
դնում, ա կանջ էիր դնում:

˗ Ո՛չ, ո՛չ, ճիշտ չէ: Դու այն պես էիր գո ռում, որ ես 
արթ նա ցա: Այդ դու էիր ա կանջ դնում մայ րի կի և հայ-
րի կի խո սակ ցութ յա նը: Եվ ա մեն ինչ խառ նել ես: Չի 
կա րող հայ րիկն այդ պես վար վել: Նա լավն է: Նա սի-
րում է մայ րի կին և մեզ:

˗ Ութ տա րե կա նում ես էլ էի սի րում բո լո րին,˗ նյար-
դայ նա ցած ա սաց Վե րան:˗ Այն ժա մա նակ ինձ թվում 
էր, որ իմ ծնող նե րից լա վը, մեր տնից լա վը չկա… Բայց 
հի մա… Հի մա ես սպա սում եմ դպրոցն ա վար տե լուն 
և կթող նեմ այս ա տե լի տու նը:˗ Եվ ար դեն հան գիստ 
ա վե լաց րեց.˗ Ես գնում եմ Նա տա շա յի մոտ, կգի շե րեմ 
այն տեղ: Հայ րի կին մի՛ ա սա: Կար ծում եմ ` նա չի էլ 
նկա տի, որ դուստ րե րից մեկն ան հե տա ցել է:

Մայրը, ար ցունքն աչ քե րին, Նադ յա յին սեղ մեց 
կրծքին և շշնջաց.

˗ Գնանք, Նադ յու շա, քեզ, պառ կեց նեմ ˗ նա համ-
բու րեց դստե րը:˗ Ա ղո թի՛ր իմ ու հայ րի կի հա մար: 
Ման կա կան ա ղոթքն Աստ ված կըն դու նի: Նա ա մեն 
ինչ կկար գա վո րի: 

Նադ յան ննջեց և չլսեց ուշ ժա մին հոր գա լը: Ա ռա-
վոտ յան մայ րիկն արթ նաց րեց աղջկան, պատ վի րեց, 
թե նա խա ճա շին ինչ պատ րաս տի և գնաց աշ խա տան-
քի:

Նադյան մտավ հոր աշ խա տա սեն յա կը, որ տեղ 
քնում էր նա վեր ջին ա միս նե րին, նստեց նրա մոտ 
բազ մո ցին և եր գեց այն եր գը, ո րով միշտ հայրն արթ-
նաց նում էր ի րեն…

Դե պի դպրո՛ց, ե րե խա նե՛ր, 

Ա քա ղա ղը վաղ է կան չել,

Հա գեք ա րագ շո րե րը ձեր ,

Ա րևն ար դեն ներս է ըն կել…

Հայ րը բա ցեց աչ քե րը և, տես նե լով Նադ յա յին, 
ժպտաց:

˗ Դե ինչ, ե րի տա սարդ տան տի րու հի, մե նա՞կ ես: Վե-
րան ար դեն գնա ցե՞լ է: Ու տե լու ի՞նչ ես տա լու հայ րի կիդ:

˗ Ես ու զում եմ խո սել քեզ հետ,˗ լուրջ ա սաց աղ ջի-
կը:˗ Դու էլ չե՞ս սի րում մայ րի կին:

Հայ րը շփոթ վեց և փոր ձեց խու սա փել խո սակ ցութ-
յու նից:

˗ Դու դեռ փոքր ես և չես կա րող այդ պի սի հար ցե րը 
հաս կա նալ:

˗ Ես կհաս կա նամ, հայ րիկ: Դու ինձ պատ միր, ես 
ա մեն ինչ կհաս կա նամ:
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˗ Եվ ընդ հան րա պես, որ տե ղի՞ց վերց րիր,˗ տհա-
ճութ յամբ քրթմնջաց հայ րը:

˗ Վե րան ա սում է, որ դու այ լևս չես սի րում մայ-
րիկին:

˗ Դե, Վե րա յին միշտ չէ, որ պետք է լսես,˗ ժպտաց 
հայ րը:˗ Նա ան ցու մա յին տա րի քում է: Դա մի բարդ 
շրջան է, աղ ջիկս: Մարդն սկսում է ա մեն ին չի մա սին 
կտրուկ և խիստ դա տել: Եվ, ընդ հան րա պես, մտա ծում 
է միայն իր մա սին և այդ պատ ճա ռով հեշ տութ յամբ 
նե ղաց նում է ու րիշ նե րին: Ա վե լի հա ճախ ի րեն շրջա-
պա տող նե րին` հա րա զատ նե րին… Նույ նիսկ իր տու նը 
դուր չի գա լիս ի րեն, ու զում է այն լքել…

˗ Ու րեմն, դու ևս, հայ րի՛կ, Վե րա յի պես ան ցու մա-
յին տա րի քում ես,˗ տխուր հո գոց հա նեց աղ ջի կը:

˗ Դե ի՞նչ ես ա սում, աղ ջիկս,˗ ծի ծա ղեց հայ րը:˗ Իմ 
ան ցու մա յին տա րի քը վա ղուց է ան ցել:

˗ Ինչ պե՞ս է ան ցել, հայ րի՛կ: Դու Վե րա յի պես մտա-
ծում ես միայն քո մա սին: Նա ա սում էր, որ դու ցան-
կա նում ես հե ռա նալ մե զա նից: Իսկ դու չգի տե՞ս, որ 
մեր և մայ րի կի հա մար ա ռանց քեզ ծանր կլի նի: Վե-
րան ի րա վա ցի է, մենք լքված ե րե խա ներ կլի նենք: Եվ 
մեր տունն էլ քեզ այ լևս դուր չի գա լիս: Ուշ ես գա լիս, 
ոչ մե կի հետ չես խո սում, միան գա մից գնում ես աշ-
խա տա սեն յակ: Եվ քեզ այ լևս դուր չեն գա լիս մայ րի կի 
հա գուս տը և խո պո պիկ նե րը:

˗ Հա գո՞ւստը, խո պո պիկ նե՞րը,˗ ժպտաց հայ րը,˗ Դե 
դրանք չեմ էլ նկա տում: 

˗ Ա՛յ, տես նում ես, նույ նիսկ չես նկա տում: Չնա յած 
մայ րի կը քեզ հա մար է ջա նում: Մի՞թե նրա հա մար ցա-
վա լի չէ: Վե րան էլ գի շե րե լու գնաց ըն կե րու հու տա-
նը, իսկ գնա լուց ա ռաջ ա սաց, որ դու նույ նիսկ չես 
նկա տի: Եվ հե տո, հայ րիկ, ի՞նչ է նշա նա կում ` էլ չսի-
րել: Մի՞թե կա րե լի է մար դուն, ում ա ռաջ սի րում էիր, 
այ լևս չսի րել: Այ, դու կծե րա նաս և այն քան գե ղե ցիկ 
չես լի նի, ինչ պես հի մա, և ես այ լևս չսի րե՞մ քեզ: Ոչ մի 
դեպ քում: Դե լավ,˗ հո գոց հա նեց աղ ջի կը:˗ Մի՛ բար-
կա ցիր ինձ վրա, ես իս կա պես դեռ հի մար եմ: Գնամ 
նա խա ճա շը պատ րաս տեմ,˗ և, թաքց նե լով ար ցունք-
նե րը, Նադ յան վա զեց խո հա նոց:

Հայ րը սկսեց դան դաղ հագն վել:
«Նադ յու շան ի րա վա ցի է,˗ մտա ծեց նա:˗ Իս կա-

պես, ան ցու մա յին տա րի քում եմ: Քա ռա սուն տա րե-
կան՝ ե րի տա սար դութ յու նը ե տևում է մնա ցել: Ցան կա-
նում ես ինչ˗որ բան փո խել, նոր կյանք սկսել: Չորս 
կողմն այն քան գայ թակ ղութ յուն կա… Աշ խա տան քի 
վայ րում ի՜նչ սի րա լիր հա յաց քով է ինձ նա յում թարգ-
ման չու հին… Իսկ այս տեղ Մա շան` հին շո րով և մշտա-
կան խո պո պիկ նե րով, միշտ դժգոհ Վե րան: Միայն մի 
բո ժո ժիկ, մի ու րա խութ յուն՝ Նադ յան: Ինչ պե՞ս նրան 
լքես: Իսկ Մա շա՞ն. մի՞թե քիչ ենք ապ րել եր կու սով: Որ-
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քան եր ջա նիկ և տխուր օ րեր են ե ղել: Հի մա էլ գրկես՝ 
աղջ նա կի պես կբռնկվի»:

Շու տով աղ ջի կը մա տու ցա րա նի վրա բե րեց ափ սե-
նե րը` գո լոր շի ար ձա կող ձվա ծե ղով և մի մեծ բա ժակ 
սուրճ` հայ րի կին: Ինքն էլ նստեց գրա սե ղա նի մոտ:

Հայ րը դեռ նստած էր մտո րում նե րի մեջ:
˗ Բայց ին չո՞ւ ենք աշ խա տա սեն յա կում ու տում,˗ 

հարց րեց նա հան կարծ և, մա տու ցա րա նը վերց նե լով, 
գնաց խո հա նոց:

˗ Եվ ընդ հան րա պես, թող նենք ա ռայժմ այս խո-
սակ ցութ յու նը: Ա րի ե րե կո յան գնանք մայ րի կին դի-
մա վո րենք և տուն ու ղեկ ցենք աշ խա տան քի վայ րից: 
Իսկ երբ վե րա դառ նա Վե րան, ըն տա նե կան խոր հուրդ 
կհա վա քենք և կո րո շենք՝ ուր գնալ ամ ռա նը: Դու ու-
զո՞ւմ ես ծով գնալ,˗ դի մեց նա դստե րը:

˗ Ա յո՛, ա յո՛,˗ ու րախ գո չեց Նադ յու շան, փա թաթ վե-
լով հո րը:˗ Բո լորս միա սին կգնանք: Եվ միշտ միա սին 
կլի նենք:

qr

Սի րով փրկվա ծը 

Կոլ յան ու րախ, եր բեք չվհատ վող ե րի տա սարդ 
էր: Նա ըն տե լա ցել էր տո կու նութ յամբ տա նել 

իր դժվա րին կյան քի բո լոր անս պա սե լի բար դութ յուն-
նե րը, ոչ մե կին և եր բեք չբո ղո քել: Ար դեն մի քա նի 
տա րի է` ապ րում էր Մինս կում, ծայ րա մա սի փոք րիկ 
տնա կում՝ աշ խա տե լով մեկ այս տեղ, մեկ այն տեղ: 
1937 թվա կանն էր:

Մի ան գամ գի շե րը շտա պով թա կե ցին նրա պա-
տու հա նը: Թա կո ցը ինչ˗որ ա նո րոշ էր. թվում էր՝ կե չու 
ճյուղն է հար վա ծում պա տու հա նին: Բայց ցած րա ձայն 
և հա մառ թա կո ցը կրկնվեց: Ետ քա շե լով վա րա գույ րը՝ 
Կոլ յան տե սավ քաղ խորհր դի կու սակ ցա կան մի մե ծա-
վո րի դստեր` Սվե տա յի գու նատ դեմ քը:

˗ Կոլ յա, դու ռը բա՛ց ներս մտնեմ: Լույ սը չվա ռե՛ս: Ոչ 
մե կը մեզ չպի տի տես նի: 

Ե րի տա սարդն ան մի ջա պես չպա տաս խա նեց:
˗ Գի շեր է, ես ար դեն քնում եմ, ի՞նչ է պա տա հել,˗ 

նույն պես շշնջա լով պա տաս խա նեց նա` վա խե նա լով 
արթ նաց նել տան տի րու հուն: Նա չէր ու զում գործ ու-
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նե նալ Սվե տա յի հոր հետ, համ էլ վա խե նում էր աղջ կա 
հե ղի նա կութ յան հա մար:

˗ Բա՛ց,˗ հա մա ռո րեն կրկնում էր նա:
Կոլ յան գնաց նա խա մուտք և բա ցեց դու ռը: Աղ ջի-

կը ներս սա հեց: Նա ընդ հատ˗ ընդ հատ էր շնչում, նրա 
փար թամ մա զե րի ամ պը քսվեց տղա յի այ տին: 

Նրանք սեն յակ մտան: Լու սի նը թաքն վեց ամ պե րի 
ե տևում, լույ սը մա րեց, և սեն յա կը ընկղմ վեց ան թա-
փանց խա վա րի մեջ: 

˗ Դե՞,˗ հարց րեց Նի կո լա յը:
˗ Կոլ յա, սի րե լիս,˗ աղջ կա ձայ նը մթութ յան մեջ դո-

ղում էր, ինչ պես ձգված լար:˗ Դու պի տի փախ չես:
˗ Ու՞ր, ի՞նչ է պա տա հել: Ինչ որ մե կին դժբախ տութ-

յո՞ւն է պա տա հել:
˗ Ա յո՛, քեզ: Վա ղը ձեզ տա նե լու են աշ խա տե լու քա-

ղա քից դուրս:
˗ Հե տո ինչ: Ես էլ կգնամ:
˗ Ո՛չ, ո՛չ, դու չես հաս կա նում, այն տեղ չի կա րե լի 

մեկ նել, վերց րու անձ նա գիրդ և հե ռա ցի՛ր: Հենց հի մա՛: 
Ա րա՛գ:

˗ Բան չեմ հաս կա նում:
˗ Ձեզ տա նում են ոչ թե աշ խա տաց նե լու, այլ այն-

տեղ բո լո րիդ գնդա կա հա րե լու են:
Նա փլվեց եր կա թե մահ ճա կա լի ծայ րին, զսպա նա-

կը ճռռաց, աղ ջի կը ցնցվեց:
˗ Սվե տա,˗ ճնշված ձայ նով ար տա սա նեց Նի կո լա-

յը,˗ իսկ մնա ցած նե՞րը… Դու…

˗ Արդ յո՞ք բո լո րին եմ զգու շաց րել: Ի՜նչ ես ա սում. 
այն տեղ հար յու րից ա վե լի են: Ես ցու ցակ նե րը տե սել 
եմ հորս աշ խա տա սեն յա կում:

˗ Բայց ին չո՞ւ ես: Ին չո՞ւ դու ինձ մոտ ե կար:
˗ Դու դեռ չե՞ս հաս կա ցել,˗ նրա ձե ռքը մթութ յան 

մեջ շո յեց տղա յի մա զե րը:˗ Ես քեզ սի րում եմ: Դու 
միայն ապ րի՛ր, խնդրում եմ: Ինձ ո չինչ պետք չէ: Փա-
խի՛ր: Հենց հի մա փա խի՛ր …

Նա ե րախ տա գի տութ յամբ համ բու րեց Սվե տա յի 
ար ցուն քից ա ղի այ տը:

˗ Դու պի տի շտա պես:˗ շշնջաց նա շե մին:
Դրսի դու ռը ա սես զգու շո րեն հա ռա չեց: Լավ փա-

կե լով վա րա գույ րը՝ Կոլ յան վա ռեց մո մի մնա ցոր դը և 
պար կի մեջ գցեց ա մե նանհ րա ժեշտ ի րե րը: Անձ նա գի-
րը խցկեց գրպա նը:

Երբ մահ գու ժող սար սա փե լի վայ րից գյու ղա միջ-
յան ա մա յի ճա նա պար հով դե պի ան հայ տութ յուն էր 
գնում, մտքի մեջ պա տա ռիկ ներ էին լո ղում ման կա-
կան հի շո ղութ յուն նե րից: Ա հա ին քը, ե րեք տա րե կան, 
կառ չում է մոր փե շե րից: Մայ րը՝ շի կա հեր մի կին, 
ծանր հյուս քը գլխի շուր ջը հա վա քած, երկ նա գույն 
աչ քե րով, դե սու դեն է ա նում տա նը կամ սպի տա կե ղեն 
է լվա նում տաշ տա կում: Այն քան քիչ է հի շում նրան, չէ՞ 
որ մայ րը մա հա ցավ քսա նե րեք տա րե կա նում՝ տի ֆից, 
խա ղաղ ու անն կատ հալ վեց, ինչ պես մոմ:

Ա հա և ֆոլ վար կը (լե հա կան կալ վածք): Ա մուր 
կա ռուց ված վեց տներ` ի րար միա ցած մի մեծ, ըն-
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դար ձակ սեն յա կով: Ինչ ու րա խա լի էր վազվ զել ըն-
տա նե կան կլոր սե ղա նի շուր ջը, որ տեղ խորհր դի էին 
նստում հայ րը և հո րեղ բայ րը: Եվ բարձ րա հա սակ, 
խստամ բեր հո րեղ բայր Յուս տա սը` խիստ գոչ յու նով. 
«Ես ձեզ ցույց կտամ, ան կարգ նե՛ր»: Ա հա հայ րը, թե-
թևա կի խմած վե րա դառ նում է հա րևան նե րի հար սա-
նի քից, որ տեղ ինքն էր «ե րաժշ տութ յու նը»: Նա ինքն 
էր ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ պատ րաս տում, ինքն էլ 
նվա գում էր: Բայց հատ կա պես հար գում էր կլար նե տը: 
Ա հա նա` Իգ նա տը, նստել է տան պա տի տա կի հո ղե 
նստա րա նին, ոտ քը ոտ քին և կտրի ճա վա րի եր գում է…

Եվ ա հա այն թա փան ցիկ, կա պույտ եր կին քը այն 
ցա վա լի օ րը, երբ կար միր կո մի սար նե րը հար ձակ վե-
ցին ֆոլ վար կի վրա:

Վեց եղ բայր միա սին էին ապ րում: Մե կը մյու սի 
թի կունքն էր. հի շեց հայր Նի կո լա յի և Ֆո մա պա պի 
պատ վի րա նը` հո ղը չբա ժա նել, չան ջատ վել ըն տա-
նի քից… Եվ ա հա ա մեն ինչ թալանված է, քանդ ված, 
ջարդ ված…

Է՜խ, Ֆո մա պապ: Չօգ նե ցին քո խոր հուրդ նե րը, եղ-
բայր նե րը չկա րո ղա ցան կանգ նել ա վե րիչ ու ժի դեմ: 
Նրանք մնա ցին ան կոտ րում, չճա նա չե ցին ա նաստ ված 
իշ խա նութ յու նը, սա կայն նրանց կակ պե ցին ու գցե-
ցին սայ լի մեջ: Լուռ նստած էին նրանք` նա յե լով ան-
հուն երկն քին… Նրանց սրտե րը դո ղա ցին միայն այն 
ժա մա նակ, երբ նրանց կա նանց և ե րե խա նե րին քարշ 
տվե ցին մեկ այլ սայ լի մեջ: Եվ քշե ցին տար բեր ուղ-

ղութ յուն նե րով. կա նանց` Ղա զախս տան, ա մու սին նե-
րին` Սո լով կի, որ տեղ էլ գնդա կա հա րե ցին 1932 թվա-
կա նին: 

Կոլ յան հի շում էր, թե ինչ պես ի րեն հա ջող վեց անն-
կատ ցած թռչել սայ լից և դաշտ փախ չել, ինչ պես տա-
րան դժբախ տութ յու նից քա րա ցած խորթ մո րը ե րեք 
ե րե խա նե րի հետ… Ինչ պես հո վիվ էր գյու ղում, ի րեն 
աղ քատ, որբ գյու ղա ցու տեղ դնե լով… Այն ժա մա նակ 
նա տաս ներ կու տա րե կան էր:

Դա ժան ճա կա տա գի րը ա հա հի մա էլ է հալածում 
իրեն. աչ քե րը նո րից նա յում էին դե պի ան հայտ հե-
ռու նե րը… Իսկ ե թե Սվետ լա նա յի սե րը չլի նե՞ր, կեն դա-
նի կմնա՞ր: Ե րևի գնդա կա հար ված հայ րը եղ բայր նե րի 
հետ ա ղո թում էր իր հա մար: 

Եվ քայ լում էր գյու ղա միջ յան ճա նա պար հով Կոլ-
յան՝ սի րով փրկված: 

TU
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Ա կա նա պատ դաշ տը

Գա րուն է: 1945 թվա կան, ապ րիլ: Ա րևել յան 
Պրու սիա: Ա ռա ջա վոր գիծ:

Ի վա նին կան չե ցին սպա յա կան բլին դաժ: Սե ղա նի 
մոտ, քար տեզ նե րի վրա կռա ցած` նստել էր գու մար-
տա կի հրա մա նա տա րը:

˗ Պա րոն մա յոր, շար քա յին Ռյա բո վը ձեր հրա մա-
նով ներ կա յա ցել է,˗ զե կու ցեց Ի վա նը:

˗ Նե՛րս ա րի: Դու, կար ծեմ, կա պա վո՞ր ես ե ղել պար-
տի զան նե րի մոտ,˗հարց րեց հրա մա նա տա րը:

˗ Ա յո, պա տա հել է,˗ հաս տա տեց Ի վա նը:
˗ Դու գի տես, որ վա ղը հար ձակ վում ենք: Քիչ 

ա ռաջ ճա կա տի գծից վե րա դար ձավ հե տա խու զա կան 
խում բը: Նկատ վել են նոր կրա կա կե տեր:

Ի վա նը հի շեց, որ եր կու օր ա ռաջ հար ձակ ման ան-
ցած վաշ տից, որ գնդա կոծ ման տակ էր ըն կել, մի քա-
նի մարդ է միայն մնա ցել:

˗ Գու մար տա կում հա մար յա բո լո րը նո րա կո չիկ-
ներ են, իսկ դու փոր ձա ռու մար տիկ ես: Գեր մա նա-
կան կրա կա կե տե րի մա սին զե կույցն անհ րա ժեշտ է 
մեկ ժամ վա ըն թաց քում շտաբ հասց նել, այ լա պես մեր 
հար ձա կու մը կտա պալ վի: Կգնաք կո մե րիտ կազ մա-

կերպ չի հետ, նա պետք է հասց նի մաս նակ ցել գնդի 
ակ տի վիստ նե րի ժո ղո վին:

˗ Կո մե րիտ կազ մա կեր պի՛չ ˗ կան չեց գու մար տա կի 
հրա մա նա տա րը:

Սե ղա նին մո տե ցավ բո լո րո վին ե րի տա սարդ մի 
տղա: 

˗ Զե կույ ցի հա մար եր կուսդ էլ գլխով պա տաս խան 
եք տա լու: Ե թե այն ժա մա նա կին չհաս նի, ռազ մա կան 
դա տա րան կգնաք: Վե՛րջ, գնա ցե՛ք:

˗ Ճիշտ այդ պես,˗ միա բե րան պա տաս խա նե ցին 
զին վոր նե րը:

Ի վա նը քայ լում էր լուռ, մտա ծե լով ա ռա ջի կա հար-
ձակ ման մա սին: Իսկ կո մե րիտ կազ մա կեր պի չը ան դա-
դար խո սում էր: Նա ժո ղո վում ե լույթ պետք է ու նե նար 
Ա րևմտ յան Բե լո ռու սիա յից նոր զո րա կոչ ված զին վոր-
նե րի շրջա նում հա կակ րո նա կան քա րոզ չութ յուն տա-
նե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, և ո րո շել էր վար-
ժանքներ ա նել:

˗ Աստ ված չկա: Նրան հո րի նել են տեր տեր նե րը, 
որ պես զի կո ղոպ տեն տգետ ժո ղովր դին,˗ կրկնում էր 
ան գիր ա րած խոս քե րը կո մե րիտ կազ մա կերպ չը:

Ի վա նը չէր ցան կա նում լսել: Նա հի շում էր ման-
կութ յու նը: Մայ րը նրան հա ճախ էր ե կե ղե ցի տա նում: 
Նա կար ծես ի րա կա նում տե սավ Զատ կի խա չեր թը, 
զատ կա կան կու լիչ նե րը, ու րա խութ յու նը Հա ղոր դութ-
յու նից հե տո, Վե րա յի հետ իր պսա կադ րութ յան հան-
դի սութ յու նը:
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Մտքե րը նրան տուն տա րան: Ինչ պե՞ս է Վե րոչ կան, 
ինչ պես են ե րե խա նե րը: Գա րուն է, ա հա մոտ է ցան քի 
ժա մա նա կը, որ պես զի աշ նա նը քաղ ցած չմնան…

Մինչ այս, մինչ այն` սայ լու ղին կտրուկ թեք վեց 
և ճա նա պար հը կար ճաց նե լու հա մար մար տիկ նե րը 
գնա ցին ու ղիղ դաշ տով: Նրանք ի ջան մի ոչ˗մեծ ձո-
րակ և ըն կան մա ռա խու ղի մեջ: Ի վա նի սիր տը նվվաց: 
Նա սկսեց ու շա դիր նա յել ոտ քե րի տակ և հան կարծ 
անս պա սե լի կանգ ա ռավ ա սես քա րա ցած: Կո մե րիտ-
կազ մա կեր պի չը, որ ե տևից էր գա լիս, անս պա սե լիութ-
յու նից ըն կավ նրա վրա:

˗ Այդ ի՞նչ ե ղավ:
˗ Այստեղ նա յի՛ր:
Ի վա նը ցույց տվեց առ ջևը, որ տեղ նրա նից մեկ 

մետր հե ռու գետ նի տա կից ցցվել էր ա կա նի պայ թու-
ցի չը. քա մին մեր կաց րել էր մոխ րա գույն մե տա ղը:

˗ Գեր մա նա կան «գորտ է»,˗ բա ցատ րեց Ի վա նը:˗ 
Մե ջը շրապ նել (ռմբա կո տո րակ) կա: Նրա վրա ոտք 
դնե լիս վեր է թռչում և պայ թում օ դում: 

Զին վոր նե րը նա յե ցին չորս բո լո րը և տե սան, որ 
այդ պի սի մե տա ղա կան ա ռար կա ներ կան և՛ առ ջևում, 
և՛ ա ջում, և՛ ձա խում, իսկ սար սա փե լին այն էր, որ 
ա կան ներ կա յին նաև ի րենց ե տևում: Նրանք հայտն-
վել էին ա կա նա պատ ված դաշ տում:

Կո մե րիտ կազ մա կեր պի չը վա խից նստեց գետ նին:
˗ Ես տե ղիցս չեմ շարժ վի,˗ գո ռաց նա:

Ի վա նը ինքն ի րեն մտա ծում էր. «Ե թե սպա սենք 
ա կա նա զեր ծող նե րին` ժա մա նակ կկորց նենք: Տե ղե-
կութ յուն նե րը պետք է ժա մա նա կին շտաբ հասց վեն: 
Ա ռա վոտ յան հար ձակ ման անց նող նե րի կյան քը մե զա-
նից է կախ ված»:

˗ Վե՛ր կաց,˗ խիստ ա սաց նա:˗ Ես կգնամ առ ջևից, 
իսկ դու, մի քիչ սպա սե լուց հե տո, կգաս իմ հե տևից: 
Ե թե մի բան պա տա հի, տե ղե կութ յուն նե րը կհասց նես 
շտաբ:

Ի վա նը ծրա րը հանձ նեց կո մե րիտ կազ մա կերպ չին:
˗ Դու չե՞ս վա խե նում,˗ հարց րեց պա տա նին:
˗ Վա խե նում եմ,˗ պա տաս խա նեց Ի վա նը:˗ Բայց 

ինձ հա մար ա ղո թում են և՛ մայրս, և՛ կինս, և՛ ե րե խա-
ներս: Ես էլ կա ղո թեմ: 

Ի վա նը լայն շար ժու մով խա չակն քեց, քայ լեց և 
սկսեց եր գել.

˗ Հա վա տում եմ մեկ Աստ ծուն` ա մե նա կալ Հո րը…
Կո մե րիտ կազ մա կեր պի չը զար ման քով նա յում էր 

Ի վա նին: Նա շրջվեց և կրկնեց.
˗ Վեր կա՛ց: Պետք է գնալ, մի՛ վա խե ցիր: Մեր ամ-

բողջ կյան քը ա կա նա պատ դաշտ է: Միայն հա վա տա:
 Ա մեն քայ լի հետ նրա ձայ նը ա վե լի ու ա վե լի հաս-

տա տուն էր դառ նում.
˗ Եվ մեկ Տեր Հի սուս Քրիս տո սին` Աստ ծո Որ դուն …
Կո մե րիտ կազ մա կեր պի չը սկզբում հա զիվ լսե լի, 

իսկ հե տո ամ բողջ ձայ նով սկսեց նրա հե տևից կրկնել 
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Հա վա տո Հան գա նա կը: Ա ղոթ քի բա ռե րը բարձ րա նում 
էին դե պի ամ պե րը:

Թե ինչ քան ժա մա նակ անց նրանք հայտն վե ցին 
ան տա ռի թա վու տում, նրան ցից ոչ մե կը չէր կա րող 
ա սել: Կրկին հայտն վե լով ճա նա պար հին, մար տիկ նե-
րը մեկ շնչով շտաբ հա սան:

Ապ րում նե րից հե տո կո մե րիտ կազ մա կեր պի չը ժո-
ղո վին չգնաց, և նրանք միա սին Ի վա նի հետ նույն 
ճա նա պար հով պա տա հած մե քե նա յով վե րա դար ձան 
գու մար տա կի դիր քե րը:

Ի վա նը չցան կա ցավ հար ձակ ման գի շե րը մնալ 
բլին դա ժում: Նա նստել էր խրա մա տում, մտա ծում էր 
տան, ըն տա նի քի մա սին և ա ղո թում էր: Խրա մա փո սի 
թեք ման տե ղից դուրս ե կավ կո մե րիտ կազ մա կեր պի չը 
և կանգ ա ռավ՝ գլու խը կա խե լով.

˗ Նե րի՛ր ինձ, Ի վա՛ն: Ես չգի տեի, որ դու հա վա տում 
ես Աստ ծուն:

˗ Աստ ված կնե րի: Կա րևո րը, որ մենք ողջ ենք: Իսկ 
ես նույ նիսկ ա նունդ չգի տեմ: Ա նունդ ի՞նչ է:

˗ Պա վել:
˗ Ա ռա ջին քրիս տոն յա նե րին հա լա ծո ղի ա նունն է: 

Աստ ծու ո ղոր մութ յամբ` նա հե տո ա ռաք յալ դար ձավ:
˗ Ի վան, ես լսել եմ, որ վտան գի պա հին ա մեն մի 

հա վա տաց յալ կա րող է մարդ մկրտել: Օգ նի՛ր ինձ: Ես 
ու զում եմ քրիս տոն յա դառ նալ: 

Չու ղարկ ված նա մակ

Իմ սի րե լի Վե րոչ կա.

Ա հա և ես մե նակ մնա ցի, ա ռանց քեզ: Ի հար կե, ես 
ե րե խա ներ, թոռ ներ և եր կու վա ղե մի ծա նոթ ներ ու-
նեմ, դու նրանց լավ ես ճա նա չում: Ճիշտ է, ա վե լի ու 
ա վե լի քիչ ենք հա մար ձակ վում գնալ ձկնոր սութ յան` 
գե րա դա սե լով հա վաք վել ո րևէ մե կի տա նը, եր բեմն 
էլ սահ մա նա փակ վում ենք հե ռա խո սա յին խո սակ-
ցութ յուն նե րով: Բայց դա ո չինչ չի փո խում: Իմ տու-
նը որ բա ցել է: Հաս կա նալ, թե ինչ զգա ցի քո մահ վա-
նից հե տո, կա րող է միայն նա, ով իր ան չափ սի րած 
կնոջ հետ ապ րել է եր կար տա րի ներ և հե տո հան կարծ 
կորց րել նրան:

Դու մա հա ցար անս պա սե լի, սրտի տագ նա պից: Ես 
նույ նիսկ չհասց րե ցի քեզ հրա ժեշտ տալ: Քո գնա լուց 
հե տո ա մեն ինչ փոխ վել է: Սկզբում ես չէի կա րո ղա-
նում հաշտ վել դրա հետ: Մե նա կութ յու նը ցան կա ցած 
տա րի քում տհաճ է, բայց հատ կա պես ծանր է հաղ թա-
հա րել օր ծե րութ յան: Գու ցե հենց այդ պատ ճա ռով էլ 
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ի ր երկ րորդ կե սը կորց րած ծեր մար դը դրա նից հե տո 
եր կար չի ապ րում…

Ինքս իմ հան դեպ խղճա հա րութ յան պա հե րը տան-
ջում էին ինձ քո ի րե րը տես նե լիս, ո րոնք ա մեն րո պե 
քեզ էին հի շեց նում: Չէ՞ որ մեր տա նը հա մար յա ա մեն 
ինչ քո ձեռ քե րով է դրված, ա մե նու րեք ես գտնում եմ 
քո ներ կա յութ յան անջն ջե լի հետ քե րը: 

Գրքե րը գրա դա րակ նե րի վրա: Կա հույ քը, ո րը 
միա սին ենք գնել, բո լոր այն ման րուք նե րը, ո րոն ցից 
տաս նամ յակ նե րով ստեղծ վում էր մեր տան հար մա-
րա վե տութ յու նը: Քո Աստ վա ծա շուն չը, քո սրբա պատ-
կեր նե րը: Վեր ջին տա րի նե րին դու խա չակն քում էիր և 
հա ճախ ե կե ղե ցի էիր գնում: Դու խնդրում էիր, որ ես 
էլ խա չակն քեմ, բայց ես այն ժա մա նակ հա մա ռում էի, 
բար կա նում և նույ նիսկ դժգո հում ` գտնե լով, որ դա 
քեզ կտրում էր ին ձա նից: Ամ բողջ կյան քում ապ րե լով 
Ե կե ղե ցուց դուրս` ես քո զբաղ մուն քը հա մա րում էի 
հի մա րութ յուն: Ի՜նչ դա ժան էի, կույր և ե սա սեր:

Մի ան գամ, քո թա ղու մից հե տո, մի եր կար, միայ-
նակ ե րե կո, ո րը ես փոր ձում է կար ճաց նել ըն թեր ցա-
նութ յամբ, ինձ հյուր ե կավ մեր թոռ նու հին` Լե նոչ կան: 
Միայն վեր ջերս տո նե ցինք նրա տաս նու թամ յա կը: Դու 
այդ օրն այն քան ու րախ էիր, նրա հա մար մի հին երգ 
եր գե ցիր` ե րի տա սարդ օ րիոր դի և նրա փե սա ցո ւի մա-
սին… Դու շատ եր գեր գի տեիր… Հի շո՞ւմ ես, դու ա սում 
էիր, որ մեր Լե նոչ կան նման է գզգզված ճնճղու կի, 

ո րը ջա նում է կյան քի փոր ձա ռութ յամբ ի մաստ նա ցած 
մայր ճնճղուկ ե րևալ:

Դու շատ ճիշտ էիր բնու թագ րում մեր թոռ նու հուն: 
Նա իս կա կան ժա մա նա կա կից օ րիորդ է, ո րը ձգտում 
է նման վել բո լո րին: Սև մա զեր, վար սա վի րա կան 
հնարք նե րով հար դար ված ան սո վոր սանր վածք, կիպ 
նստած ջինս, կարճ վեր նա շա պիկ: Բազ մա թիվ ա կան-
ջօ ղեր, պոր տին` օ ղակ, դաջ վածք ներ: Փո ղո ցի զա վակ: 
Զանգ վա ծա յին մշա կույ թի արդ յունք:

Բայց մենք հո գի տենք, որ այդ ամ բողջ զար դա րան-
քի տակ թաքն ված է բա րի, խո ցե լի մի հո գի: Մեր թոռ-
նու հին խե լա ցի է: Ըն դուն վել է, ինչ պես ե րա զում էր, 
ա նաս նա բու ժա կան: Կի նո լոգ նե րի ա կում բում դրամ 
է վաս տա կում: Դու հո հի շում ես` որ քան էր կեն դա-
նի ներ սի րում. ման կա կան տա րի քից հի վանդ, լքված 
կեն դա նի ներ էր տուն բե րում:

Մենք Լե նա յի հետ հո տա վետ թեյ թխմե ցինք 
թխված քաբ լի թով, ո րը ես թխել էի քո բա ղադ րա տոմ-
սով: Բայց պարզ էր, որ նա հենց այն պես չէր ե կել, 
որ հո գու վրա ծան րա ցած մի բան կար: Թառ նու հիս 
պատ մեց, որ պատ րաստ վում է ա մուս նա նալ: Նրա 
ընտր յա լը, ի հար կե, շատ լավ տղա է: Ուղ ղա կի հրա-
շա լի: Ֆուտ բո լիստ է: Խա ղում է տե ղի ինչ˗որ ա կում-
բում: Բայց նրա ծնող նե րը դեմ են: Կտրա կա նա պես:

˗ Պապ, ին չո՞ւ են նրանք այդ պես ա նում: Չէ՞ որ 
մենք սի րում ենք միմ յանց:
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˗ Եվ դուք եր կա՞ր ժա մա նակ է, որ ծա նո թա ցել եք,˗ 
հարց րե ցի ես:

˗ Մի ա միս ա ռաջ: Դա ի՞նչ նշա նա կութ յուն ու նի: 
Ես ա ռանց նրա ապ րել չեմ կա րող,˗ և նա լաց ե ղավ, 
դեմ քը թա ղե լով բար ձի մեջ, որ դու էիր ա սեղ նա գոր-
ծել` կա ղին ու տող եր կու սկյու ռիկ ներ` կաղ նու կա նաչ 
տե րև նե րի մեջ…

Ես լռում էի: Լե նոչ կան դեռ եր կար հեծկլ տում էր: 
Վեր ջա պես նա հանգս տա ցավ:

˗ Ու զո՞ւմ ես պատ մեմ, թե ինչ պես ենք տա տի կի 
հետ ա մուս նա ցել,˗ հարց րի ես:

Թոռ նու հիս գլխով ա րեց, բռունցք նե րով սրբե լով 
ար ցունք նե րը, իսկ և իսկ մա նուկ տա րի քում:

˗ Ես այն ժա մա նակ սո վո րում էի հա մալ սա րա նի 
ֆի զի կա˗մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տում: Եր կա-
րա հա սակ էի, կո րա մեջք, ան բա րե ձև, ակ նո ցա վոր: 
Ապ րում էի հան րա կա ցա րա նում: Մի ան գամ ըն թեր-
ցաս րա հում հա րևան սե ղա նի մոտ մի աղջ կա նկա տե-
ցի` ոս կե գույն մա զե րով: Նա կենտ րո նա ցած ինչ˗որ 
բան էր գրում մեծ, հաստ տետ րում ` շուր թե րը շար-
ժե լով և շա րու նակ աչ քե րին ընկ նող խո պո պը մի կողմ 
տա նե լով: Շա բաթ ներ շա րու նակ նրա հետ խո սել ան-
գամ չէի հա մար ձակ վում: Միայն ե րեք ա միս հե տո 
քա ջութ յուն ու նե ցա ներ կա յա նալ Վե րա յին` քո ա պա-
գա տա տի կին: Մենք ծա նո թա ցանք, սկսե ցինք հան-
դի պել: Եվ միայն ծա նո թութ յու նից ե րեք տա րի հե տո 
մենք ա մուս նա ցանք: Ա մեն բան այդ պես է ե ղել:

Այն հե ռու ժա մա նակ նե րից ա մե նա հա ճե լի և վառ 
հի շո ղութ յու նը մնա ցել են` հազ վա դեպ այ ցե լութ յուն-
նե րը հարս նա ցո ւիս ծնող նե րին, երբ ամ բողջ ըն տա-
նի քով նստում էինք մեծ սե ղա նի շուր ջը, թե յախ մութ-
յուն նե րը հա մեղ թխվածք նե րով, անշ տապ զրույց նե րը 
աշ խար հում ա մեն ին չի մա սին: Հար մա րա վե տութ յուն, 
հանգս տութ յուն, հա մեղ թխվածք, Վե րա յի մայ րի կի 
բա րի աչ քե րը, նրա հայ րի կի բար կաց կոտ փնթփնթո-
ցը: Նա սի րում էր դա տո ղութ յուն ներ ա նել քա ղա քա-
կա նութ յան մա սին: Ա վե լի ա ճախ մենք հա վաք վում 
էինք ե րե կո նե րը: Պա տու հա նից այն կողմ բոցկլ տում 
էր ա րևա մու տը` վա րա գույր նե րը ներ կե լով նարն-
ջա˗վար դա գույն ե րան գով: Վե րա յի մա զե րը բռնկվում 
էին ոս կե գույն կայ ծե րով, իսկ աչ քե րում փայ լում էին 
եր կու փոք րիկ ա րե գակ ներ:

˗ Ե րեք տա րի՜: Դուք ե րեք տա րի հան դի պել եք, հե-
տո նո՞ր ա մուս նա ցել,˗ զար մա ցած բա ցա կան չեց Լե-
նոչ կան: 

˗ Ա յո՛: Ա հա հենց այս նույն տա նը: Եվ ան կեղ ծո րեն 
կա սեմ քեզ, համ բույր նե րից այն կողմ չենք ան ցել: Իսկ 
դուք քո փե սա ցո ւի հետ… ի՞նչ է նրա ա նու նը: Ե րևի 
ձեզ մոտ այլ կե՞րպ է: Դուք բո լորդ հի մա այն պես եք 
շտա պում ինչ˗որ տեղ… Կար ծես վա խե նում եք ու շա-
նալ: Մո լուցք է կար ծես…

Լե նան քա րա ցավ: Նրա այ տե րը կարմ րե ցին:
˗ Ճի՞շտ եմ: 
Թոռ նու հին գլխով ա րեց` փախց նե լով հա յաց քը:
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˗ Ար ժե՞ր այդ պի սի քայլ ա նել,˗ հարց րե ցի ես:
Մեր թոռ նու հին լռում էր: Հե տո ուն քե րի տա կից 

ինձ նա յեց մի ինչ˗որ ան սո վոր տխուր և միա ժա մա-
նակ հա մառ հա յաց քով:

˗ Լա՛վ,˗ ա սա ցի ես նրան:˗ Դուք հաս տա՞տ ո րո շել 
եք միա սին լի նել: Այդ պե՞ս է: Եվ ա մուս նա նա լո՞ւ եք, 
ա յո՞:

˗ Ա յո՛,˗ մար տա կա նո րեն պա տաս խա նեց նա:
˗ Իսկ որ տե՞ղ եք ապ րե լու, և կկա րո ղա նա՞ քո ա պա-

գա ա մու սի նը ըն տա նիք պա հել: Դու երկ րորդ կուր-
սում ես: Քո աշ խա տա վար ձը հա զիվ բա վա կա նաց նի 
ու տե լուն և ճա նա պար հա ծախ սին: Իսկ նա շա՞տ է 
վաս տա կում:

˗ Այն քան էլ չէ: Պա՛պ, ես ու զում եմ խնդրել քե զա-
նից` կա րե լի՞ է ա ռայժմ քեզ հետ ապ րենք: Ժա մա նա-
կա վո րա պես:

˗ Ա ռա՞յժմ:
˗ Դե, չգի տեմ… Հաս կա նում ես… Ես դեռ ոչ մե կին 

չեմ ա սել… Ես ե րե խա եմ ու նե նա լու:
˗ Իսկ նա գի տե՞
˗ Ո՛չ, դեռ չգի տե:
˗ Գնա՛ և ա սա նրան: Իսկ հե տո մի բան կմտա ծենք:
Ա հա այս պի սի խո սակ ցութ յուն մեր մի ջև: Ի հար կե, 

ես շատ էի ափ սո սում, որ դու իմ կող քին չես: Գու ցե 
դու ա վե լի խե լա ցի և ճիշտ խոր հուրդ կտա յիր: Մեր 
թոռ նու հին գնաց:

Մեկ շա բա թից նա իր ի րե րը տե ղա փո խեց մեզ մոտ: 
Եվ սկսեց ապ րել ինձ հետ: Միայ նակ: Տխուր: Ճնշված: 
Լե նոչ կան աս տի ճա նա բար ուշ քի էր գա լիս: Դու, ի հար-
կե, հաս կա ցար: Փե սա ցուն լքեց նրան, հենց որ ի մա-
ցավ նրա հղիութ յան մա սին: Մեր խեղճ ճնճղուկ: 

Հի մա ա վե լի ու րախ եմ, այն քան էլ միայ նակ չեմ 
զգում: Լե նոչ կան ամ բողջ ժա մա նակ ինս տի տու տում է 
և աշ խա տան քի: Խեղ ճի վի ճակն ա վե լի ծանր է, քան 
ի մը: Ա ռա ջին դա ժան հիաս թա փութ յու նը կյան քում: 
Բայց քաջ աղ ջիկ է, կհաղ թա հա րի, ես հա մոզ ված եմ: 
Չէ՞ որ նա այն քան նման է քեզ:

Ես ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ եմ ձեռքս վերց նում և 
կար դում քո գրքե րը: Այդ գրքե րը գրել են ի մաս տուն 
մար դիկ: Ա մեն բան չէ, որ ինձ դուր է գա լիս, ո րոշ բա-
ներ վի ճե լի են, բայց և այն պես… Շատ բան ինձ հաս-
կա նա լի է դառ նում և՛ իմ կյան քում, և՛ իմ ե րե խա նե րի 
ու թոռ նե րի կյան քում:

Մեր տունն աշ խու ժա ցել է: Հա ճախ մեզ հյուր են 
գա լիս բա րե կամ ներ, ըն կեր ներ: Նրանք ա մեն ան գամ 
ինչ˗որ բան են բե րում ա պա գա փոք րի կի հա մար: Ես 
ձեղ նա հար կից ի ջեց րի հին, փայ տե մահ ճա կա լը, ո րի 
վրա քնել են մեր ե րե խա նե րը: Նոր ներք նակ պատ-
րաս տե ցի: Տղա յին հար մար կլի նի: 

Մենք ար դեն գի տենք` տղա է լի նե լու: Մեր ծո ռը: 
Եվ ե թե ես ապ րեմ մին չև այն ժա մա նակ, երբ նա կա-
րո ղա նա հաս կա նալ իմ խոս քե րը, ես նրան ան պայ ման 
կպատ մեմ, թե ինչ պի սին էր նրա նա խա տա տը, ինչ պես 
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էինք ապ րում, սխալ վում, ու րա խա նում, ինչ պես էինք 
ի րար սի րում: Եվ նրա հետ ձկնոր սութ յան կգնանք:

Ես հաս կա ցա, Վե րոչ կա, որ մենք այս աշ խարհ ենք 
գա լիս, որ պես զի շփվենք միմ յանց հետ և այդ շփման 
մեջ գտնենք դե պի Ա րա րի չը տա նող ճա նա պար հը:

Այ սօր ես մկրտվե ցի: Քո խոս քե րը ի զուր չան ցան: 
Ա պա գա յում ու զում եմ դառ նալ ծո ռանս կնքա հայ-
րը: Ե թե Տե րը ինձ մի քիչ էլ ուժ և ժա մա նակ տա, ես 
կփոր ձեմ նրան սո վո րեց նել այն ա մե նը, ինչ հասց րել 
եմ ինքս ի մա նալ:

Մի ան գամ կի նո յում տե սել եմ, թե ինչ պես մի 
փոք րիկ աղ ջիկ նա մակ գրեց իր զոհ ված հո րը և այն 
դրախտ ու ղար կեց, փու չի կին կա պած: Փոք րի կը պա-
տաս խան ներ ստա ցավ մարդ կան ցից, ով քեր գտել էին 
նա մա կը:

Ես այդ մի ջո ցին չեմ դի մի: Իմ նա մա կը կդնեմ պար-
զա պես Աստ վա ծա մոր սրբա պատ կե րի ե տևը: Թող 
մնա այն տեղ: Ես հա վա տում եմ, որ կհան դի պենք: 
Ցտե սութ յուն, Վե րոչ կա:

xxx

Հան դի պում

Ծա գող ա րևի ճա ռա գայթ նե րը արթ նաց րին Մա-
շա յին: Աղ ջիկն անշ տապ ճմլկոտ վեց, վեր կա-

ցավ ան կող նուց և մո տե ցավ պա տու հա նին:
˗ Իս կա կան ա րևի լո գանք ըն դու նե լու և լո ղա լու 

ե ղա նակ է: Ինչ պես չեմ ու զում գյուղ գնալ,˗ ա սաց 
նա ինքն ի րեն և ա վե լաց րեց.˗ Ա յո, Մա շա, չհա ջող վեց 
խույս տալ:

Մո տե նում էր տա տի կի` Մա րիա յի ութ սու նամ յա կը, 
և ծնող նե րը զան գա հա րե ցին Սի բի րից, խիստ պատ-
վի րե ցին, որ նա ամ բողջ ըն տա նի քի ա նու նից շնոր հա-
վո րի տա տի կին և մի քա նի օր էլ ապ րի նրա հետ:

Մա շան եր կար տա րի ներ չէր ե ղել գյու ղում: Նա հի-
շում էր, որ ման կութ յան տա րի նե րին ծնող նե րը նրան 
մի ամ բողջ ա մառ թո ղել էին տա տի կի մոտ: Այն տեղ 
նա խա ղում էր իր եղ բայր նե րի և քույ րե րի, գյու ղի 
ե րե խա նե րի հետ:

Բայց ա հա Մա շան հա սու նա ցավ, ըն դուն վեց պատ-
վա վոր աշ խա տան քի, և նա ար դեն չէր ցան կա նում 
մեկ նել տա տի կի մոտ: Նա հա մա րում էր, որ իր նման 
ժա մա նա կա կից օ րիոր դը ընդ հա նուր լե զու չի գտնի 
հա սա րակ մարդ կանց հետ: Եվ հար մա րութ յուն ներն էլ 
այն չեն, ինչ քա ղա քում:
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Բայց ելք չկա, պետք է գնալ: Մտնե լով շու կա` Մա-
շան գնեց ինչ որ պետք էր և ճա նա պարհ ըն կավ ար-
տա սահ ման յան մակ նի շի իր նոր ավ տո մե քե նա յով:

Անց նե լով գյու ղով, աղ ջի կը դժվա րութ յամբ էր 
ճա նա չում ծա նոթ վայ րե րը. լճա կը` ե ղե գով ծածկ-
ված, տնե րը` հին այ գի նե րով: Ա հա և ե կե ղե ցին: «Ինչ 
գե ղե ցիկ է,˗մտա ծեց Մա շան:˗ Ոչ պա կաս, քան քա-
ղա քում»: Նա նույ նիսկ մե քե նա յի ըն թաց քը դան դա-
ղեց րեց: «Է՜խ, Մա շա, Մա շա, մո ռա ցել ես Աստ ծուն,˗ 
ան ցավ մտքով,˗ միայն հեռ վից ես հիա նում ե կե ղե ցի-
նե րի գե ղեց կութ յամբ, իսկ ինքդ…».

˗ Ո չինչ, մի օր կմտնեմ,˗ ար դա րաց նե լով ի րեն` 
բարձ րա ձայն ար տա բե րեց աղ ջի կը:

Ա հա վեր ջա պես գյու ղի ծայ րը և տա տի կի տու նը:
˗ Ող ջո՛ւյն տա տի՛կ,˗ բա ցե լով դար պա սը և մտնե լով 

բակ` ա սաց Մա շան:
Տա տի կը նստել էր հին նստա րա նին, խա ղո ղի կախ 

ըն կած ող կույզ նե րի տակ:
˗ Մար յո՛ւշկա, թոռ նի՛կս, սի րե լի՛ս,˗ ու րա խա ցավ 

տա տի կը և նրան եր կա րեց ձեռ քե րը:
Մա շան շփոթ վեց, մտա ծե լով, որ հի մա տա տիկն 

կփա թաթ վի ի րեն: Տա տի կը, կար ծես կար դաց նրա 
մտքե րը, շո յեց նրան և ա սաց:

˗ Ի՜նչ մե ծա ցել ես, գե ղեց կա ցել: Իսկ ես ար դեն ծեր 
եմ, ծան րա շարժ:

Մա շան ա մա չեց: Նա նստեց նստա րա նին և ան-
վարժ գրկեց տա տի կին:

˗ Դա տա րի քից է, տա տիկ: Ո չինչ, իսկ ես քեզ շատ 
հա մով բա ներ եմ բե րել,˗ և աղ ջի կը տա տի կին մեկ նեց 
քա ղա քից տա րած նվեր նե րի տոպ րա կը:

Ե րե կո յան տա տի կը խնդրեց թոռ նի կին ի րեն խա-
նութ տա նել` ու տե լիք գնե լու իր ե րե խա նե րի և թոռ-
նե րի հա մար, ով քեր պատ րաստ վում էին գալ հո բել-
յա նին: Տա տի կի ոտ քե րը ցա վում էին, և նա կա րող էր 
քայ լել միայն ձեռ նա փայ տով կամ ո րևէ մե կի թևից 
բռնած:

Մա շա յին այդ միտ քը շփո թեց նում էր: Նա պատ-
կե րաց րեց, թե ինչ պես են ի րենք տա տի կի հետ քայ-
լում գյու ղի փո ղոց նե րով` սլա ցիկ օ րիոր դը և կռա ցած 
տա տի կը, իսկ գյու ղի պա ռավ նե րը քչփչում են ի րենց 
հե տևից: Մա շան խղճաց ի րեն: Բայց հո տա տի կին մե-
նակ չես ու ղար կի…

Խա նու թի ճա նա պար հին հան դի պող նե րը բա րևում 
էին նրանց, հարց նում էին տա տի կի ա ռող ջութ յան 
մա սին, շնոր հա վո րում մո տա կա հո բել յա նի ա ռի թով: 
Մա շան մի տե սակ վի րա վոր վում էր, որ ոչ մե կը չի 
նկա տում իր գե ղեց կութ յու նը և չի հիա նում ի րե նով: 

˗ Բա՛րև, Մա րիա՛,˗ լսվե ցին ձայ ներ:
˗ Բա րև՛ ձեզ, հա րևան նե՛ր,˗ պա տաս խա նեց տա տի-

կը նստա րա նին նստած տա տիկ նե րին:
˗ Իսկ այդ ով՞ է քեզ հետ:
˗ Ի վա նի աղ ջիկն է, իմ Կատ յա յի աղ ջի կը, իմ թոռ-

նի կը` Մար յուշ կան:
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˗ Լավ աղ ջիկ է, գե ղեց կու հի է:
˗ Այդ պես է,˗ պա տաս խա նեց տա տի կը և տխուր 

նա յեց Մա շա յին:
Գնե լով ինչ որ պետք էր, նրանք տուն վե րա-

դարձան:
Հա ջորդ օ րը շատ հյու րեր ժա մա նե ցին. տա տի կի 

ե րե խա նե րը, թոռ նե րը, ծոռ նե րը: Սե ղա նը գցե ցին այ-
գում, ծեր, ճյու ղա տա րած խնձո րե նի նե րի տակ: Մա-
րիա տա տի կը իս կա պես օր վա հե րո սու հին էր: Նրան 
ծա ղիկ ներ էին նվի րում, նվեր ներ տա լիս, բա րի խոս-
քեր էին ա սում: Բո լո րը սրտանց ու րա խա նում էին, եր-
գում, պա րում: Բայց Մա շան այն քան էլ ու րախ չէր: Ինչ 
որ բան նրան տխրեց նում էր: «Ին չո՞ւ,˗ մտա ծում էր 
նա,˗ ի՞նչ է ինձ հետ կա տար վում: Բո լո րը ու րա խա նում 
են, իսկ ե՞ս»: Նա նա յեց հյու րե րին, և նրա հա յաց քը 
հան դի պեց տա տի կի հա յաց քին: «Ի՞նչ է պա տա հել, ու-
րա խա ցի՛ր»,˗ կար ծես ա սում էր այդ հա յաց քը: Եվ նա 
ա ռա ջին ան գամ տե սավ, թե ինչ գե ղե ցիկ է տա տի կը: 
Ա յո՛, ա յո՛, գե ղե ցիկ: Թեև նրա դեմ քը կնճռոտ էր, բայց 
աչ քե րը լու սա վոր ված էին բա րութ յամբ և սի րով: 

Հյու րե րը ցրվե ցին ուշ գի շե րը: Մա շան, կար ծե լով, 
թե տա տի կը քնած է, զգույշ մտավ տուն և հան կարծ 
սեն յա կից լսվեց տա տի կի մեղմ ձայ նը.

˗ Փա՛ռք քեզ, որ ինձ կյան քի կո չե ցիր: Փա՛ռք քեզ, 
որ ինձ ցույց տվե ցիր տիե զեր քի գե ղեց կութ յու նը: 
Փա՛ռք քեզ իմ ա մեն մի տխուր հո գո ցի հա մար: Փա՛ռք 

քեզ, կյան քի ա մեն քայ լի հա մար, ու րա խութ յան ա մեն 
ակն թար թի հա մար: Փա՛ռք քեզ Աստ ված, հա վիտ յանս:

Աղ ջի կը հիաց մուն քից քա րա ցել էր: Բա ռե րը նրան 
շատ ծա նոթ էին թվում: Ա ռաջ որ տե՞ղ էր նա լսել այդ 
խոս քե րը: Եվ հան կարծ նա հի շեց. ա յո, հատ կա պես 
այն նույն գի շե րը, ա վե լի քան տա սը տա րի ա ռաջ, 
ին քը տա տի կի հետ ծնկի էր ի ջել սրբա պատ կեր նե րի 
ա ռաջ, և նրանք միա սին գո հութ յուն էին հայտ նում 
Տի րո ջը, որ Նա ի րենց կյանք է պար գևել և հնա րա վո-
րութ յուն է տվել սի րել և սեր տա նել ու րիշ նե րին:

Աղջ կա աչ քե րին ար ցունք ներ ե րևա ցին: «Որ քա՜ն 
եմ փոխ վել այս տա րի նե րի ըն թաց քում,˗ տխրութ յամբ 
մտա ծեց Մա շան:˗ Ի՞նչ է այն Մա շեն կա յից մնա ցել, ով 
չէր ա մա չում փա թաթ վել տա տի կին և ա ղո թել սրբա-
պատ կե րի ա ռաջ»:

˗ Տա տի՛կ, նե րի՛ր ինձ,˗ մտնե լով սեն յակ և փար վե-
լով տա տի կին, շշնջաց Մա շան ար ցունք նե րի մի ջից:˗ 
Նե րի՛ր ինձ:

˗ Ո չի՛նչ, ո չի՛նչ,˗ քնքշո րեն խո սեց տա տի կը և շո յեց 
թոռ նու հու գլու խը:˗ Ա մեն ինչ լավ է: Տե րը ո ղոր մած 
է,˗ և տա տի կը թոռ նի կին մատ նա ցույց ա րեց սրբա-
պատ կեր նե րի անկ յու նը:

Մա շան նա յեց խա չին, ո րին խաչ ված էր Քրիս տոս` 
իր հա մար, տա տի կի և բո լոր մարդ կանց հա մար:

xxx
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Բա րի լու ր

Հյու րը

Սա շան ցավ էր զգում: Դա ֆի զի կա կան ցավ չէր. 
դե ղա հա բե րը, որ բե րում էր բուժ քույ րը ման-

կա կան հի վան դա նո ցից, ա նում էին ի րենց գոր ծը: 
Ի րեն ան կող նուն գա մած հի վան դութ յու նը այլ կերպ 
էր իր մա սին զգաց նել տա լիս: Նրան հի մա տան ջող 
ցա վը բույն էր դրել ինչ˗որ տեղ սրտի շրջա նում ` ստի-
պե լով նրան սեղմ վել տա րա կու սան քից և վե րա հաս 
ա ղե տի վա խից, ո րին նա, չնա յած իր ոչ˗ման կա կան 
խի զա խութ յա նը, չէր կա րող դի մա կա յել: Նա այդ ցա-
վի մա սին չէր կա րող պատ մել մո րը, ա մե նա հա րա-
զատ, ան սահ ման թան կա գին մար դուն, ո րով հե տև 
գի տեր` նա կար տաս վի և չի կա րո ղա նա ո չինչ ա սել, 
իսկ ինքը նրա ար ցունք նե րը չի կա րո ղա նում տա նել և 
սկսում է ին քն էլ լաց լի նել: Խո սե՞լ հի վան դա նո ցի 
բուժք րոջ հետ: Երբ նա ա ռա ջին ան գամ հայտն վեց 
ի րենց տա նը, ին քը շատ էր հա վա տում, որ նա ի րեն 
կօգ նի և այդ պատ ճա ռով հի մա այ լևս չի հա վա տում 
նրան:

Նրա հա յաց քը սա հեց սեն յա կով մեկ և կանգ ա ռավ 
ին նե րորդ դա սա րա նի դա սագր քե րի շար քին, որ կո-
կիկ դա սա վո րել էր մայ րը: Ըն կեր նե րը և ու սու ցիչ նե րը 
հի մա ար դեն հազ վա դեպ էին այ ցե լում ի րեն, և իր եր-
բեմ նի սի րե լի գրքե րը, ոչ մե կին պետք չգա լով, փո շով 
էին ծածկ վում: Մե նա կութ յու նը սեղ մում էր սիր տը:

˗ Տե՛ր Աստ ված,˗ տղա յի բե րա նից ա կա մա դուրս 
թռան բա ռեր, ո րոնց նշա նա կութ յան մա սին մին չև 
այդ օ րը հազ վա դեպ էր մտա ծել,˗ Տե՛ր, ին չի հա մար է 
այս բո լո րը: 

Եվ այդ պա հին ո՜վ, հրաշք,˗ սեն յա կը լու սա վոր վեց 
հրա շա լի լույ սով և ա նու շա հո տութ յամբ: Նա փա կեց 
աչ քե րը և, նույ նիսկ այդ պես, փակ աչ քե րով, տե սավ 
մի պա տա նու, ո րը նստեց իր ան կող նու եզ րին:

˗ Ո՞վ ես դու,˗ հարց րեց տղան և բա ցեց աչ քե րը:
˗ Բան բեր եմ,˗ պա տաս խա նեց տղան:˗ Քո պա հա-

պան հրեշ տա կը: Ա մեն օր Տի րոջ աչ քի առ ջև ես պա-
տաս խա նա տու եմ քեզ հա մար. քո ա րարք նե րի, մտքե-
րի, զգաց մունք նե րի հա մար:

˗ Տի րոջ աչ քի ա ռա՞ջ,˗ նո րից հարց րեց տղան:˗ Դու 
նրան տես նում ես ա մեն օ՞ր:

˗ Ա յո՛: Դու հի մա կան չե ցիր Նրան:
Սա շան գլխով ա րեց, և նրա սիր տը սեղմ վեց կա-

տար վա ծի ա հա վո րութ յու նից և վե հութ յու նից:
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Գող գո թա

…Քա ղա քի փո ղոց նե րում ոռ նում էր քա մին, աղ ջա-
մուղջ էր, և գրգռված մարդ կանց ամ բոխ նե րը հո սում 
էին դե պի Գող գո թա: Իշ խա նութ յուն նե րը նրանց հա-
մար պատ րաս տել էին այն ժա մա նակ նե րում սո վո րա-
կան մի ու րա խութ յուն` ե րեք հան ցա գործ նե րի մա հա-
պա տիժ` խա չե լութ յամբ: Ա մե նա մեծ ամ բո խը քա ղա-
քից իր հե տևից տա նում էր ե րեք մարդ կանց` հսկա-
յա կան խա չա փայ տե րը ու սե րին: Նրան ցից եր կու սը 
կեղ տոտ էին, սար սա փազ դու և շղթա յա կապ, եր րոր-
դին Սա շան չհասց րեց տես նել, ո րով հե տև նրա ու շադ-
րութ յու նը գրա վեց Ճամ փոր դը, որ նույն պես գնում էր 
պա հա կախմ բի ու ղեկ ցութ յամբ, բայց սյու ներ տա նող 
մյուս եր կու սից մի փոքր հե ռու: Այն պա հից, երբ տղա-
յի հա յացքն ըն կավ այդ Մար դու վրա, մնա ցած ա մեն 
բան ա սես դա դա րեց գո յութ յուն ու նե նա լուց: 

Սա շա յի վրա տպա վո րութ յուն թո ղեց ո՛չ նրա ծայ-
րա հեղ հյուծ վա ծութ յու նը, ո րը ստի պում էր Ճամ փոր-
դին ա մեն պահ կանգ առ նել, ո՛չ ար նոտ վեր քե րին 
կպած և ա մեն քայ լի հետ ցավ պատ ճա ռող հա գուս-
տը: Ո՛չ, նրան ցնցեց մի այլ բան` մի ինչ˗որ ոչ˗երկ-
րա յին վե հութ յուն, ինչ˗որ ան մարդ կա յին ուժ, որ կար 
այդ ա ղա ղա կող տկա րութ յան մեջ: Այդ ժա մա նակ, մե-
նութ յան և հու սա հա տութ յան գա գաթ նա կե տին, տղա-

յին հա ցի պես հենց այդ ուժն էր պետք: Բայց Սա շա յին 
ա վե լի շատ ցնցեց մի ու րիշ բան: Թվում էր` Տա ռապ-
յա լին ու ղեկ ցող մարդ կան ցից և ոչ մե կը Նրա մեջ չէր 
տես նում այն, ինչ փնտրել և այդ Մար դու մեջ գտել 
էր ե րե խա յի տան ջա հար հո գին: Ընդ հա կա ռա կը, Նրա 
վրա ծի ծա ղում էին, Նրան հրում էին, ծե ծում, Նրա 
վրա թքում էին, ծաղ րում. այն լե զուն, ո րով խո սում 
էին այդ մար դիկ, տղա յին ան ծա նոթ էր, բայց շար-
ժում նե րը բա ռե րից էլ խո սուն էին:

Մինչ այդ ամ բո խը քա ղա քից դուրս ե կավ և տա-
րած վեց մի փոքր հե ռու գտնվող ոչ բարձր սա րի 
շուր ջը: Տա րօ րի նակ մշուշ էր կանգ նած մա հա պատ-
ժի վայ րում, օ դը ծանր էր և լար ված, տղան վատ 
զգաց, և նրա նվա ղած ու ժե րը պա հում էին միայն նրա 
լռակ յաց ու ղեկ ցի` աչ քե րը մին չև գե տին խո նար հած 
ոս կե գան գուր պա տա նու մեր ձա վո րութ յու նը: Ար դեն 
չէր ե րևում, թե ինչ էր կա տար վում սա րի վրա, և Սա-
շա յի հա յաց քը ցրված սա հում էր ի րեն շրջա պա տող 
մարդ կանց վրա յով: Հա մար յա բո լո րը ու րախ էին 
և գրգռված. բո լո րը պատ րաստ վում էին տո նին, և 
սպաս վող տե սա րա նը նրանց հա մար նա խա տո նա կան 
զվար ճանք նե րից մեկն էր: Այդ խայ տաբ ղետ, բազ մա-
դեմ ամ բո խի մեջ նա լա ցա կու մած աչ քե րով միայն մի 
քա նի կա նանց նկա տեց:

Լսվեց հար վա ծի մի խուլ, ընդ հատ ձայն. խա չե րի 
հիմ քին լայ նա կի գե րան ներն էին ամ րաց նում: Այ նու-
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հե տև հար վա ծը կրկնվեց, և նույն պա հին խլա ցավ` 
սուր ա ղա ղակ նե րից և լու տանք նե րից: Կա նայք սուգ 
ու շի վան բարձ րաց րե ցին. նրանց վրա գոռ գո ռա ցին, 
և լռած ամ բո խի վրա դան դա ղո րեն սկսե ցին բարձ րա-
նալ ե րեք խա չեր` դրանց վրա խաչ ված մարդ կան ցով: 

Ե րե խա յի աչ քե րը մթնե ցին, այն տեղ` կենտ րո նա-
կան, ա մե նա բարձր խա չի վրա, նա տե սավ այն Մար-
դուն, Ով ընդ հա նուր ցա վի մի քա նի րո պե նե րի ըն թաց-
քում ան սահ ման մո տիկ մարդ դար ձավ: Բայց մթնեց 
նաև մա հա պատ ժի վայ րում: Թվում էր` ա րևն իր ե րե սը 
շրջեց կա տար վա ծից, և միայն հո գևոր տե սո ղութ յամբ 
կա րե լի էր տար բե րել, թե ինչ պես բաց վե ցին Նա հա-
տա կի շուր թե րը, և Նա մի քա նի բառ ար տա սա նեց.

˗ Ի՞նչ ա սաց Նա,˗ շշնջաց Սա շան` այդ Մար դուն օգ-
նե լու ցան կութ յան մղու մով:

˗ Նա ա սաց. «Տե՛ր, նե րի՛ր նրանց, չգի տեն` ինչ են 
ա նում»*,1˗ աչ քե րը չբարձ րաց նե լով գետ նից, դան-
դաղ ար տա բե րեց նրա ու ղե կի ցը:

Սա շա յի սիր տը սեղմ վեց սար սա փե լի կան խազ գա-
ցու մից:

˗ Ո՞վ է այդ Մար դը,˗ ար տա բե րեց նա վեր ջա պես:
˗ Աստ ծո մարմ նաց յալ Բա նը: Ճշմար տութ յու նը, քո 

Ճա նա պար հը և քո Փրկութ յու նը: Թա գա վո րը երկն քի 
և երկ րի:

* Ղուկ. 23, 34:

Պա տա նին ար տա սա նում էր բա ռեր, ո րոնք միայն 
ու ժե ղաց նում էին կա տար վա ծի ցա վը և ո չինչ չէին 
բա ցատ րում:

˗ Ես չեմ հաս կա նում,˗ ա սաց վեր ջա պես տղան:
˗ Նա Աստ ված է, որ Մարդ դար ձավ, որ պես զի 

մարդն աստ վա ծա նա:
Սա շան չէր հաս կա նում: Ո՞ր մար դը պետք է աստ-

ված դառ նա: Ա հա այս շքեղ հագն ված հռո մեա ցի՞ն, 
ո րը կա ռա վա րութ յան օ րի նա կա նաց րած ա վան դույ-
թով ստա ցավ զվար ճան քի իր չա փա բա ժի նը: Կամ 
այն աղ քատ, ցնցո տիա վոր սա մա րա ցի՞ն` կեղ տոտ և 
զզվե լի, որ նույ նիսկ հի մա, կա տար վող դժբախ տութ-
յան առ ջև կո պե կի հա մար ծա մածռ վում է ամ բո խի 
դի մաց: Կամ ի՞նքը` Սա շա՞ն` բզկտված տան ջա լից հի-
վան դութ յու նից, ծայ րաս տի ճան հու սա հատ ված:

Թա գա վո՞ր: Իսկ ո՞ւր են թան կա գին քա րե րով զար-
դար ված ոս կե գա հա վո րա կը, աշ խար հին ան ծա նոթ 
կտոր նե րից կար ված հա գուստ նե րը, գա յի սո նը և աշ-
խար հա գուն դը ձեռ քին:

Նա Ին քը` Տե՞րն է հի մա ըն դու նում է աշ խար հում 
ա մե նա խայ տա ռակ և տան ջա լից մա հա պա տի ժը` աղ-
քատ, վի րա վոր, հայ հոյ ված, ար հա մար ված և՛ իշ խա-
նութ յուն նե րից, և՛ մարդ կան ցից, և՛ խա ժա մու ժից:

Սա շան լռում էր և ար տաս վում, այն ա մե նը, ինչ 
որ տես նում էր իր շուր ջը, այն քան հա կա սում էր այն 
ա մե նին, ինչ որ կա տար վում է իր հո գում: Ա յո՛, ո՛չ Նա 
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«որ երկն քում ես», ա ղոթ քի մի ջի ա նի մա նա լին, ո րին 
նա եր բեք չէր զգա ցել և չէր հաս կա ցել, այլ Սա՛ է իր 
տան ջա հար ված և տա ռա պած, կա րե վեր հո գու, իր 
բզկտված մարմ նի Տերը …

Հան կարծ մի նենգ միտք կայ ծա կի պես շան թա-
հա րեց նրան: Նրա աչ քե րը մի ակն թար թում չո րա ցան, 
հա յաց քը դար ձավ կո պիտ: Նա հի շեց իր դժբախ տութ-
յան և իր վի րա վո րան քի մա սին:

˗ Չէ՞ որ Նա Աստ ված է: Նշա նա կում է` Նա Ինքն է 
այդ մա հը ցան կա ցել:

˗ Ե՛վ ա յո, և՛ ոչ,˗ պա տաս խա նեց նրա ու ղե կի ցը, 
սևե ռուն նա յե լով տղա յին:˗ Նա յի՛ր:

Գեթ սե մա նի

…Լուս նի լույ սը ո ղո ղել էր Գեթ սե մա նիի պար տե զի 
բա ցատ ներն ու ա րա հետ նե րը: Ոչ մե կը չկար և զար մա-
նա լի խա ղա ղութ յուն էր տի րում, ա սես բնութ յան մեջ 
ա մեն բան շուն չը պա հած սպա սում էր վե րա հա սին: 
Այդ գի շեր վա լռութ յու նը նման էր այն ա հա վոր օր-
վա աղ ջա մուղ ջին, որն այժմ ե րե խա յի հո գում ապ րում 
էր տան ջա լից, ա նա սե լի ցա վով: Լռում էին տե րև նե րը 
և խո տը, լռում էին ծղրիդ նե րը, լռում էին չորս տղա-
մար դիկ` ա ռանձ նա ցած այ գու գողտ րիկ անկ յու նում: 
Նրան ցից մե կը Նա էր, ով քիչ ա ռաջ լա լիս էր խա չի 

մոտ: Այդ մար դը կեն դա նի էր, նրա վրա բռնութ յան 
ոչ մի նկա տե լի հետք չկար, բայց նրա աչ քե րում խո-
րունկ, ա նա սե լի ցավ կար: Թևերն ան զոր կախ վել էին, 
կար ծես ու սե րին մարդ կա յին ու ժե րից վեր մի բան էր 
ըն կած: Նա մի քա նի բառ ա սաց իր գլխա հակ ու ղե-
կից նե րին, հե ռա ցավ և մթութ յան մեջ վայր ըն կավ 
ա սես իր բե ռան ծան րութ յու նից: Մնա ցած նե րը լուռ 
ըն կան խո տե րի վրա:

Սա շան հար ցա կան հա յաց քով նա յեց իր ու ղեկ ցին:
˗ «Հո գիս տխուր է մա հու չափ. այս տեղ մնա ցե՛ք և 

ինձ հետ հսկե ցե՛ք»*,1˗ այս պես ա սաց Նա,˗ պա տաս-
խա նեց պա տա նին նրա հա յաց քին:

Դա ա ղոթ քի ժամն էր: Ժա մե՞րը, րո պե նե՞րը, թե՞ 
ակն թարթ ներն էին թռչում ` ոչ մե կը չէր կա րող ա սել: 
Ա ղո թո ղը մե՛րթ ծնկի էր իջ նում, մե՛րթ կրկին ե րե սի 
վրա ընկ նում խո տե րին: Նրա մեջ մղվող պայ քա րը, 
հա վա նա բար, մարդ կա յին ու ժե րից վեր էր, այդ ա ղոթ-
քի լար վա ծութ յունն այն պի սին էր, որ ու ղեկ ցող նե րը 
չկա րո ղա ցան տա նել Նրա տա ռա պանք նե րի մի չնչին 
մասն ան գամ, քնե ցին ծանր, խառ նակ քնով… Եվ Նրա 
քրտին քը նման էր գետ նին թափ վող ար յան կա թիլ-
նե րի:

˗ Ի՞նչ է, այդ ի՞նչ է կա տար վում Նրա հետ,˗ ու զում 
էր հարց նել Սա շան, բայց ոչ մի բառ իսկ չկա րո ղա ցավ 
ար տա բե րել:

* Մասթ. 26, 38, Մարկ. 14, 33:
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˗ Նա հի մա, Մարդ լի նե լով, պատ րաստ վում է իր 
վրա վերց նել մարդ կա յին ա տե լութ յան ամ բողջ բե ռը, 
մարդ կա յին մեղ քե րի ամ բողջ ծան րութ յու նը` և՛ ան-
ցած, և՛ ա պա գա ժա մա նակ նե րի, որ պես զի կա մա վոր 
մար տի րո սա կան մա հով բաց ա նի մե ռել նե րի թա գա-
վո րութ յան դար պաս նե րը և այն սրբա գոր ծի Իր Աստ-
վա ծա յին ներ կա յութ յամբ,˗ Սա շան այդ խոս քե րը լսեց 
իր սրտում, թեև վստահ էր, որ իր ու ղե կի ցը լռում էր:

Նրանց ա կան ջին հաս նում էին ա ղոթ քի ար տա հայ-
տութ յուն նե րի պա տա ռիկ ներ, ա ռան ձին խոս քեր, և 
հատ կա պես հստակ լսվեց դրան ցից մե կը:

˗ «Հա՛յր իմ, ե թե կա րե լի է, այս բա ժակը թող 
ինձնից հե ռու անց նի, բայց ոչ`  ինչ պես ես եմ ու զում, 
այլ` ինչ պես Դու»*,1˗ ցած րա ձայն կրկնեց ոս կե գան-
գուր պա տա նին: 

˗ «Հա՛յր իմ, ե թե կա րե լի է, այս բա ժակը թող 
ինձնից հե ռու անց նի, բայց ոչ`  ինչ պես ես եմ ու զում, 
այլ` ինչ պես Դու»,˗ նրա հե տևից ար տա բե րեց տղան և 
փա կեց աչ քե րը: 

˗ Իսկ ի՞նչ ե ղավ հե տո,˗ ա ռանց աչ քե րը բա ցե լու 
հարց րեց նա:

Հե տո ե ղավ այն, ինչ ար դեն տե սար,˗ պա տաս խա-
նեց հրեշ տա կը,˗ ձեր բա կա լութ յու նը, տան ջանք նե րը, 
խա չե լութ յու նը:

* Մատթ. 26, 39, Մարկ. 14, 35, Ղուկ. 22, 42:

˗ Եվ Նա մե ռա՞վ,˗ սար սա փով հարց րեց տղան, 
զգա լով, որ ե թե այդ մար դը մա հա ցել է, նշա նա կում է, 
Աստ ված էլ մա հա ցել է, և ի րեն ոչ մի ու րիշ Աստ ված 
պետք չէ, և նշա նա կում է` Աստ ված չկա:

˗ Ա յո՛: Նա մե ռավ մարմ նով և ի ջավ մե ռած նե րի թա-
գա վո րութ յուն: Բայց մա հը իշ խա նութ յուն ու նի միայն 
նրանց վրա, ում քայ քա յել է մեղ քը: Իսկ ով մեղք չու-
նի և լցված է ան չափ սի րով, նրա վրա իշ խա նութ յուն 
չու նի: Այն չկա րո ղա ցավ իր ձեռ քում պա հել Նրան: Նա 
հա րութ յուն ա ռավ և վե րա դար ձավ Իր Երկ նա յին Բնա-
կա րա նը: Նա բա ցեց ճա նա պար հը, ո րով յու րա քանչ-
յուր մարդ կա րող է վե րա դառ նալ իր Հոր մոտ, ո րից 
հե ռա ցավ, ինչ պես ա նա ռակ որ դին` ա ռանց ե րախ տա-
գի տութ յան և ապաշխարության: Շատ˗շա տերն ար-
դեն ան ցել են և դեռ անցնում են այդ ու ղիով, և ար-
դեն հե ռու չէ այն պա լա տը, որ տեղ «ոչ ար ցունք կա, ոչ 
հո գոց, այլ կյանք հա վի տե նա կան»: Եվ դու գնում ես 
այդ ճա նա պար հով, Սա շա:

«Ու՞ր է, մա՛հ, քո խայ թո ցը: Դժոխք, ո՞ւր է քո հաղ-
թա նա կը»*,1˗ տղա յի ա կանջ նե րում հնչե ցին վեր ջին 
զատ կա կան գի շե րը ե կե ղե ցու գավ թում իր լսած բա-
ռե րը:

Եվ հան կարծ նա ա մեն ինչ հաս կա ցավ: Ու րա խութ-
յամբ, ցնծա գին ու րա խութ յամբ լցվեց նրա սիր տը, և 
աշ խար հում ա մե նից շատ ցան կա ցավ այդ ու րա խութ-

* Օսեե 13, 14, Ա Կորնթ. 15, 55:
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յու նը կի սել ա մե նա սի րե լի և մո տիկ մարդ կանց հետ` 
մայ րի կի, քրոջ, մա թե մա տի կա յի ու սուց չու հու, որն 
ա վե լի եր կար էր մնում իր մոտ, քան մյուս նե րը…

˗ Եվ մահ այ լևս չկա՞,˗ հարց րեց նա, որ պես զի վերջ-
նա կա նա պես հա մոզ վի իր հայտ նա գոր ծութ յան մեջ:

˗ Եվ մահ այ լևս չկա: Նրանց հա մար, ով քեր հա վա-
տում են Քրիս տո սին և գնում են Նրա խա չի ճա նա-
պար հով` այ լևս մահ չկա,˗ պա տաս խա նեց պա տա նին` 
սի րով նա յե լով իր զրու ցակ ցին:

…Երբ մայ րի կը սեն յակ մտավ, նրան մի պահ թվաց, 
որ տղան այն տեղ չէ: Ու շա դիր նա յե լով նրա հիա ցած, 
պայ ծա ռա ցած դի մագ ծե րին, նոր միայն հաս կա ցավ, 
որ նրա հետ ինչ˗որ բան է կա տար վել: Նա նստեց մահ-
ճա կա լի եզ րին, բռնեց նրա ձեռ քը, և նրանք եր կար 
լռում էին:

˗ Մայ րի՛կ… Մայ րի՛կ, մենք Ավետա րան ու նե՞նք,˗ 
հարց րեց վեր ջա պես տղան…

777

Դու իմ ամ րոցն ես

˗Նե րե ցեք, Տատ յա նա Պետ րով նա,˗ դի մեց իր 
ու ղեկ ցին Մա րի նան,˗ կա րե լի՞ է ի մա նալ` 

քա նի տա րե կան եք: 
˗ Օ՜խ, աղ ջիկս,˗ ժպտաց տա տի կը, իմ տա րի քում, 

տա րի նե րը չես թաքց նի: Ութ սու վեցս լրա ցել է:
˗ Ինչ պե՞ս եք այս քան ճա նա պարհ կտրել:
˗ Տերն ամ րաց նում է: Հա մար յա եր կու հա զար 

վերստ*1 ու ժերս բա վա կա նաց րե ցին և, Աստ ված 
կտա, կհաս նեմ, քրոջս կտես նեմ: Թեև նա ին ձա նից 
կրտսերն է, բայց ան կող նա յին հի վանդ է: Ման կա կան 
տա րի քում ես էլ եմ շատ տա ռա պել, ընկ նա վո րութ յուն 
ու նեի: Թշնա մուս այդ պի սի հի վան դութ յուն չեմ կա մե-
նա: Սոս կա լի ցնցում ներ էի ու նե նում, իսկ աջ ձեռքս 
թու լա ցել էր և կախ վել էր ինչ պես մտրակ: Չար չար վե-
ցի ես տասն վեց տա րի շա րու նակ:

˗ Իսկ ինչ պե՞ս բուժ վե ցիք:
˗ Տերն օգ նեց: Նա իմ ամ րոցն է: Նա է իմ ու ժը:
˗ Ե կե ղե ցի՞ էիք գնում:

* Հին ռուսական չափ, որ հավասար է 1066,8 մ. (ծնթ. խմբ.):
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˗ Ե րե սու նա կան թվա կան նե րին մեր ե կե ղե ցի նե-
րը բո լո րը քան դե ցին: Հայրս ու մայրս ա ղո թում էին, 
բայց սրբա պատ կեր չէին պա հում տա նը, վա խե նում 
էին: Մեծ ըն տա նիք ու նեինք, բա ցի ին ձա նիս` ևս չորս 
ե րե խա: Իսկ մո րա քույրս շատ աստ վա ծա սեր էր, անկ-
յու նում սրբա պատ կեր ներ էին կախ ված, և կան թեղն 
էլ միշտ վառ վում էր: Ես նրա մոտ խա ճախ էի գնում: 
Այս պես: Մի ան գամ ե րա զում մի հրեշ տակ եմ տես-
նում, որն ինձ ա սում է. «Այս տեղ քեզ ոչ մե կը չի օգ նի, 
մեկ նի՛ր Կիև»: 

Արթ նա ցա, վա ռա րա նից ցած թռա ու ղիղ մորս մոտ:
˗ Մայ րի՛կ, ա րագ ինձ օգ նի՛ր վե րար կուս հագ նեմ, 

վա զեմ մո րաք րոջս մոտ:
Մայ րի կը ձեռ քերն ի րար զար կեց:
˗ Նա յիր պա տու հա նից դուրս, դեռ մութ է: 
˗ Մայ րիկ, այն պի սի ե րազ եմ տե սել, պետք է մո-

րաք րո ջը պատ մեմ:
Տատ յա նա Պետ րով նան մտո րում էր, ա պա շա րու-

նա կեց.
˗ Այն պե՜ս էի ու զում գնալ այն տեղ: Եվ պարզ վեց, 

որ դա ի զուր չէր: Ես չգի տեի, որ մո րաք րոջս մոտ այդ 
գի շե րը ան սո վոր հյուր կար` մի ծպտյալ միանձ նու հի 
Կիևից: Այն ժա մա նակ մե նաս տան նե րը բո լո րը փակ-
ված էին, իսկ վա նա կան նե րը և միանձ նու հի նե րը 
թաքն վում էին սո վո րա կան հա գուս տի տակ:

Երբ ես մտա մո րաք րոջս տուն, այդ կի նը, տես նե-
լով ինձ, ա սաց. 

˗ Ա հա և ին քը ե կավ:
Մո րա քույրս և ես տա րա կու սած ի րար նա յե ցինք. 

այ նու հե տև հյու րը բա ցատ րեց.
˗ Կիևից մի ծեր է ու ղար կել ինձ Տամ բով` հի վանդ 

աղջ կան տա նե լու: Ես էլ մեկ նե ցի: Հա սա ձեր քա ղա քը, 
ի ջա գնաց քից և քայ լե ցի, ինքս էլ չի մա նա լով, թե ուր: 
Քայ լում եմ, իսկ այս տան մոտ ոտ քերս ի րենք ի րենց 
կանգ ա ռան: Մտա և օ թևան խնդրե ցի: 

Կար ծես կրկին վե րապ րե լով հե ռա վոր անց յա լը` 
Տատ յա նա տա տի կը խա չակն քեց և շա րու նա կեց:

˗ Պատ մե ցի ես իմ ե րա զը, իսկ միանձ նու հին ա սում 
է. 

˗ Դու կգաս ինձ հետ: Գնա՛ ծնող նե րիդ մոտ, թող 
փաս տաթղ թերդ պատ րաս տեն, և ա րի եր կա թու ղա յին 
կա յա րան: Ես քեզ այն տեղ կսպա սեմ:

˗ Եվ դուք ծնող նե րի մոտ գնա ցի՞ք:
˗ Ոչ թե գնա ցի, այլ վա զե ցի և խնդրե ցի հորս ու 

մորս, որ պես զի ինձ բաց թող նեն: Մայրս դեմ էր և ան-
դա դար հա մո զում էր ինձ.

˗ Տա նեչ կա, մե նակ ո՞ւր գնաս, այդ կնո ջը մենք բո-
լո րո վին չենք ճա նա չում:

Իսկ հայրս, տես նե լով իմ մշտա կան տան ջանք նե-
րը, վճռա կա նո րեն ա սաց.

˗ Թող գնա՛: Գնանք, աղ ջիկս, փաս տաթղ թերդ ձևա-
կեր պենք:

Եվ ինքն էլ հե տո ինձ կա յա րան տա րավ:
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Մենք գնացք նստե ցինք և մեկ նե ցինք Կիև: Կի-
սա վեր մե նաս տա նից ոչ հե ռու մի տուն կար, որ տեղ 
ապ րում էին ա ռա ջին հա յաց քից սո վո րա կան բնա կիչ-
ներ: Բայց նրանք միանձ նու հի ներ էին: Նրանց հա մար 
խուց էին ծա ռա յում փոք րիկ սեն յակ նե րը: Նեղ, եր կար 
մի ջանց քում մի մեծ սե ղան կար: Այդ մի ջանց քը սե-
ղա նա տունն էր: Այն տեղ էին հա վաք վում եկ վոր նե րը:

Այն տեղ տա րան նաև ինձ: Մո տեց րին մի դռան, և 
իմ ու ղեկ ցու հին բարձ րա ձայն ա սաց.

˗ Մա տուշ կա*1 Ռա ֆա յի լա: Ես ձեզ հի վանդ աղջիկ 
եմ բե րել Տամ բո վից: 

Դու ռը բաց վեց, և շե մին ե րևաց բարձ րա հա սակ, 
ձիգ մի կին, ո րը ինձ հա յաց քով քննեց և ա սաց.

˗ Նա իմ հի վան դը չէ, թող դի մի բժշկի,˗ և փա կեց 
դու ռը:

Ես ծնկի ի ջա և դառ նո րեն լաց ե ղա: «Ինչ պե՜ս,˗ 
մտա ծում եմ,˗ այն քա՜ն հույս ու նեի, այս քան ճա նա-
պարհ կտրե ցի: Ին չի՞ հա մար է ինձ այս հի վան դութ յու-
նը: Թե՞ ես ինչ˗որ բա նում մե ղա վոր եմ: Թե՞ իմ ծնող նե-
րը»:

Հան կարծ դու ռը կրկին բաց վեց և մա տուշ կա Ռա-
ֆա յի լան, հայտն վե լով գրտնա կը ձեռ քին, ա սաց.

˗ Ո՛չ, դու մե ղա վոր չես, ո՛չ էլ ծնող ներդ: Այլ ք ո վրա 
պետք է հայտն վի Տի րոջ փառ քը: Վե՛ր կաց:

* Մատուշկա - ռուսական միջավայրում այդպես են դի մում 
մայրապետերին, երևելի կանանց, քահանայի կնոջը` երեց-
կնոջը, միանձնուհիներին և այլն (ծնթ. խմբ.):

Ես վեր թռա, իսկ մա տուշ կան գրտնա կով բզեց մի 
ան գամ կրծքիս տակ, հե տո մի քա նի ան գամ թե թևա կի 
խփեց ձեռ քե րիս և ինձ տա րավ Մի խա յի լ քահանայի 
մոտ: Քահանան եր կար խո սեց ինձ հետ, այ նու հե տև 
խոս տո վա նեց րեց և հա ղոր դութ յուն տվեց:

Իմ ե տևից ե կավ այն միանձ նու հին, որ բե րել էր ինձ, 
և տա րավ սե ղա նա տուն: Ճա նա պար հին ես մտա ծում 
էի. «Տեր Աստ ված, ինչ քան լավ է այս տեղ: Ինչ լավ կլի-
ներ` ընդ միշտ այս տեղ մնա յի: Ես ա մեն ինչ կտա նեի»:

Բո լորն ար դեն հա վաք վել էին սե ղա նա տա նը: Սե-
ղա նին դրված էր կտրատ ված հա ցով ափ սե, կաթ: 
Ա ղո թե ցին, նստե ցին: Ես ձախ ձեռքս մեկ նե ցի հաց 
վերց նե լու: Մա տուշ կա Ռա ֆա յի լան բա ժա կի մեջ քա-
ռորդ մաս շա քա րա վազ լցրեց, կաթ ա վե լաց րեց և 
դրեց սե ղա նի մեջ տե ղը:

˗ Սպա սի՛ր, սի րե լի՛ս,˗ ինձ դի մե լով ա սաց նա,˗ ոչ 
թե հաց վերց րու, այլ այս բա ժա կը, այն էլ ոչ թե ձախ 
ձեռ քով, այլ ա ջով:

˗ Մա տուշ կա, ախր չէ որ աջ ձեռքս հի վանդ է, ես 
բա ժա կը չեմ կա րո ղա նա պա հել: 

˗ Քո ձեռ քը ա ռողջ է, ա ռողջ,˗ շա րու նա կում էր 
պնդել մա տուշ կան: 

Ես են թարկ վե ցի. վերց րե ցի բա ժա կով կա թը, և ի 
զար մանս ինձ, չգցե ցի: Խմե լով կա թը մի չև շա քա րա-
վա զը` դրե ցի սե ղա նին: Մա տուշ կան ինձ էր հե տևում: 

˗ Իսկ դու կար ծում էիր, Տան յա՛, ա մեն ին չի կդի-
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մա նաս: Մե նաս տան մտնե լը քո բա նը չէ, քո նը չէ: Դու 
դեռ ա մուս նա նա լու ես: 

˗ Տան յա տա տիկ, իսկ որ տե ղի՞ց գի տեր մա տուշ կա 
Ռա ֆա յի լան,˗ չհամ բե րե լով հարց րեց Մա րի նան:

˗ Նա ար դա րի կյան քով էր ապ րում, ա հա և Տե րը 
նրան այդ պի սի շնորհ էր տվել: Ես էլ էի այն ժա մա-
նակ զար մա նում: Այդ պա հից էլ ես ինձ ա ռող ջա ցած 
զգա ցի:

˗ Եվ դուք էլ ոչ մի ան գամ չհի վան դա ցա՞ք:
˗ Այն սոս կա լի հի վան դութ յու նը հե ռա ցավ ընդ-

միշտ: Մրսա ծութ յուն լի նում էր: Ոչ մի լուրջ բան:
˗ Հե տո ի՞նչ ե ղավ:
˗ Հե տո ե կավ հայր Մի խա յի լը և ա սաց, որ ես պետք 

է տուն մեկ նեմ, ինչ˗որ փաս տաթղ թի հե տևից:
˗ Եվ դուք մեկ նե ցի՞ք:
˗ Ա յո՛, ես մեկ նե ցի, բայց պարզ վեց, որ բո լոր 

անհրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը հա վաք վել էին, իսկ 
հայր սուր բը ինձ տուն ու ղար կեց, որ պես զի մար դիկ 
Աստ ծուն փա ռա բա նեն: Ինչ պե՞ս է մեզ մոտ գյու ղում: 
Շու նը գյու ղի մի ծայ րում հա չի, մյուս ծայ րում կլսվի: 
Նոր էի գյուղ մտել, և իմ հրա շա լի բուժ ման մա սին լու-
րը տա րած վեց մի ծայ րից մյու սը: Մի գու ցե այդ ժա-
մա նակ ինչ որ մե կը դար ձի ե կավ դե պի Աստված:

Ծանր էր կյան քը, բայց Աստ ված միշտ ամ րաց նում 
էր: Ես ա մուս նա ցա, տղա ծնվեց: Երբ նա մե ծա ցավ և 
ա մուս նա ցավ, մենք ա մուս նուս հետ մեկ նե ցինք այն-

տեղ, ուր ձմե րուկ է ա ճում: Ե րևի ցան կա ցանք կյան քը 
քաղց րաց նել:

Ա մուս նուս հետ վատ էինք ապ րում: Ան հա վատ էր 
նա: Աստ ծուն ընդ հան րա պես չէր ըն դու նում, հայ հո-
յում էր ինձ, ծե ծում: Եվ տղաս էլ ան հա վատ մե ծա-
ցավ: Հի մա, ճիշտ է, խաչ է կրում:

˗ Տատ յա նա Պետ րով նա, իսկ հի մա ո՞ւմ հետ եք ապ-
րում,˗ հե տաքրքր վեց Մա րի նան:

˗ Մե նակ: Տա սը տա րի է` ծե րու կը մա հա ցել է: Ես 
հի մա մշտա պես ե կե ղե ցում եմ, երգ չախմ բում եմ եր-
գում: Իմ բան ջա րա նոցն ու նեմ, ա մեն ինչ ա ճեց նում 
եմ: Ձմե րուկ ներս մեծ են, քաղցր: Ա րի՛ ինձ մոտ` ձմե-
րուկ ու տե լու:

Ար դեն մթնում էր: Գնաց քը դան դա ղեց րեց ըն թաց-
քը, շու տով կե րևա կա յա րա նը: Տան յա տա տը սկսեց 
հա վաք վել: 

˗ Ձեզ ո րևէ մե կը կդի մա վո րի՞:
˗ Ոչ մե կին չեմ հայտ նել, որ գա լու եմ: Ո՞վ պի տի 

դի մա վո րի, ե թե մին չև գյուղ չորս կի լո մետր քայ լե լու 
ճա նա պարհ կա:

˗ Մե նակ ինչ պե՞ս կգնաք:
˗ Այդ պես էլ կգնամ, աղ ջիկս, եր գե լով. «Դու իմ ամ-

րոցն ես, Տեր, Դու իմ ուժն ես»:
Մա րի նա յի հո գում դեռ եր կար լսվում էին դե պի հե-

ռու նե րը քայ լող փոք րիկ, ա լե հեր տա տի կի խոս քե րը… 

YY
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Նո րե կը

Աղմ կոտ և ան հաշտ յո թի «Բ» դա սա րա նը նո րե-
կի գա լու հետ` իր և ու սու ցիչ նե րի հա մար անն-

կատ, սկսեց աս տի ճա նա բար փոխ վել: Ի լա րիան շատ 
փխրուն էր, և թվում էր` ե թե նրա վրա գո ռան, ա պա 
կփշրվի մանր բյու րե ղիկ նե րի: Եվ նույ նիսկ ֆի զի կա յի 
ու սու ցի չը, որ նոր նյու թը շատ բարձ րա ձայն էր բա-
ցատ րում, սկսել էր ա վե լի ցած րա ձայն խո սել: Իսկ 
երբ մո ռա նում էր, և ձայ նը սկսում էր ո րո տալ, կանգ 
էր առ նում և նա յում էր Ի լա րիա յին, կար ծես ստու գե-
լով` նրա հետ ա մե՞ն ինչ կար գին է:

Աղ ջիկ ներն ու տղա նե րը ձգվե ցին դե պի նո րե կը: 
Թեև բնութ յամբ ա ռաջ նորդ չէր, բայց ինչ˗որ ան հաս-
կա նա լի բան ձգում էր բո լո րին դե պի նա` բա ցի մե կից` 
Վա լե րի կից: Վա լե րիկն ամ բողջ դպրո ցի ահ ու սար-
սափն էր, ու սու ցիչ նե րի գլխա ցա վան քը. Ի լա րիա յի 
ե տևում էր նստում: Մի ան գամ հան րա հաշ վի ստու գո-
ղա կա նի ժա մա նակ Ի լա րիա յի թի կուն քում նա շշնջաց.

˗ Լսի՛ր, թո՛ղ ար տագ րեմ:
Ի լա րիան, ոչ մի բառ չա սե լով, տետ րը տե ղա շար-

ժեց այն պես, որ պես զի նրան ե րևար: Վա լե րի կը գոհ 

մնաց: Որ պես կա նոն, նա դպրոց էր գա լիս տնա յին-
նե րը չկա տա րած, իսկ դա սից ա ռաջ ո րևէ մե կից ար-
տագ րում էր: Ոչ մե կը նրան չէր մեր ժում, բո լո րը վա-
խե նում էին:

˗ Չտաս` ճա կա տիդ կստա նաս,˗ ա սում էր նա:
Մի ան գամ Վա լե րիկն ա սաց Ի լա րիա յին.
˗ Տո՛ւր ինձ տետ րերդ, մի քիչ աշ խա տեմ:
Ի լա րիան ու շա դիր նա յեց նրան և ցած րա ձայն, 

բայց հաս տա տա կամ ա սաց.
˗ Չէ՛, ար տագ րե լու չեմ տա: Դա ստու գո ղա կան չէ: 

Տա նը ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու բա վա կան ժա մա-
նակ կա:

Վա լե րի կի սիր տը կանգ նեց` նրան մեր ժել էին: Դեռ 
այդ պի սի բան չէր ե ղել:

˗ Դե տե՛ս` հե տո չզղջաս:
Սվե տան` Ի լա րիա յի նստա րա նի հա րևա նու հին, 

մեկ նեց իր տետ րե րը և ա սաց.
˗ Վերց րո՛ւ, ար տագ րի՛ր, միայն նրան հան գիստ 

թող:
Վա լե րի կը ծա մածռ վեց, բայց տետ րե րը վերց րեց:
Դա սե րից հե տո աղ ջիկ նե րը միա սին դուրս ե կան 

դպրո ցից: Վա լե րի կը ոչ մի տեղ չէր ե րևում: Սվե տան 
թե թևա ցած շունչ քա շեց, բայց հա զիվ էին հե ռա ցել, 
երբ անկ յու նից դուրս ե կավ տղա նե րի խում բը Վա լե-
րի կի գլխա վո րութ յամբ: Աղ ջիկ նե րը այս ու այն կողմ 
փա խան: «Փախ նե՛նք» ˗ գո ռաց Սվե տան Ի լա րիա յին, 
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բայց նա, շփոթ վե լով, տե ղում կանգ նած մնաց: Տղա-
նե րը շրջա պա տե ցին նրանց: Մե կը, Սվե տա յին մի 
կողմ հրե լով, հարց րեց.

˗ Վա լեր կա՛, քո «մատ նա չա փի կին» ինչ պե՞ս պատ-
ժենք: Նա մի հար վա ծից ցրիվ կգա:

˗ Վերց րո՛ւ պա յու սա կը և մի՛ խո սիր,˗ ա սաց Վա լե-
րի կը:

Ի լա րիա յի պա յու սա կը խլե ցին ձեռ քից և սկսե ցին 
այն մեկ մե կու նե տել: 

Հե տո Վա լե րիկն ա սաց:
˗ Այ սօր վա հա մար բա վա կան է: Վա ղը ա ռա վոտ յան 

քո տետ րե րը պետք է դրված լի նեն իմ սե ղա նին: Ա մեն 
ինչ հաս կա ցա՞ր:

˗ Ես խղճում եմ քեզ, Վա լե րի,˗ ցած րա ձայն ա սաց 
Ի լա րիան:

˗ Գնա՛ այս տե ղից: Խղճա հար վո ղիս տես: Տե՛ս հա:
Հա ջորդ օ րը Սվե տան և մյուս աղ ջիկ նե րը սկսե ցին 

հա մո զել Ի լա րիա յին` տետ րե րը տալ Վա լե րի կին` ար-
տագ րե լու, բայց աղ ջիկն ա սաց.

˗ Այդ պես չի կա րե լի, մենք նրան նվաս տաց նում 
ենք: Նա չի հաս կա նում ` ինչ է ա նում, իսկ մենք նրան 
խրա խու սում ենք:

Բայց Վա լե րի կը դպրոց չե կավ, նա չհայտն վեց նաև 
հա ջորդ օ րը

˗ Ի՞նչ է պա տա հել Վա լե րա յին,˗ հարց րեց Ի լա րիան 
Սվե տա յին:

Այդ պես պա տա հում է: Ոչ մե կին հայտ նի չէ, թե ին-
չով է նա զբաղ ված: Քա նի ան գամ դաս ղե կը կան չել է 
նրա մո րը դպրոց, բայց նա միշտ ա սում է, որ մայ րը 
գոր ծուղ ման մեջ է: 

Ի լա րիան գի տեր, որ Վա լե րին ապ րում է հա րևան 
շեն քում, մի ան գամ ին քը տե սել էր նրա մուտք մտնե-
լը: Բա կում խա ղա ցող ե րե խա նե րից աղ ջիկն ի մա ցավ 
բնա կա րա նի հա մա րը: Դու ռը բա ցեց ին քը` Վա լե րան: 
Նա շատ զար մա ցավ, երբ տե սավ Ի լա րիա յին:

˗ Ին չո՞ւ ես ե կել,˗ շշնջա լով հարց րեց նա:
˗ Դու հի վան դա ցե՞լ ես: Ինչ˗որ բա՞ն է պա տա հել: 

Ին չո՞ւ եր կու օր է դպրոց չես գա լիս: 
˗ Քեզ ի՞նչ: Գնա՛ այս տե ղից:
Վա լե րի կը կանգ նած էր դռնե րի մեջ` չթող նե լով 

անց նել: Բայց և այն պես նրան հա ճե լի էր, որ ինչ˗որ 
մե կը նկա տել է իր բա ցա կա յութ յու նը: Բնա կա րա նի 
խոր քից Ի լա րիան լսեց կա նա ցի մի թույլ ձայն.

˗ Վա լե րա, ո՞վ է ե կել: Նե՛րս հրա վի րիր:
˗ Սխալ վել են,˗ պա տաս խա նեց տղան:
˗ Ո՛չ, ո՛չ, ես ճիշտ եմ ե կել,˗ ա սաց Ի լա րիան:
Վա լե րիին  մնում էր միայն նրան ներս թող նել:
Ի լա րիան մտավ սեն յակ և քա րա ցավ: Պա տին 

կախ ված էր Աստ վա ծա մոր սրբա պատ կե րը, գրա դա-
րա կին դրված էին փոքր սրբա պատ կեր ներ և վառ-
վում էր կան թե ղը: Աղ ջի կը խա չակնք եց և մո տե ցավ 
հի վան դի ան կող նին: Կնոջ աչ քե րը ու րա խութ յուն էին 
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ճա ռա գում: Նա քնքշո րեն նա յում էր Ի լա րիա յին: Որ-
դին, մոր հի վան դութ յան մի քա նի ա միս ների ըն թաց-
քում ա ռա ջին ան գամ աչ քե րում փայլ տե սավ: 

˗ Վա լե րան ա մա չում է, որ ես հա վա տաց յալ եմ և 
որ մեր տա նը սրբա պատ կեր ներ կան: Նա մտա ծում է, 
որ կծաղ րեն ի րեն, այդ պատ ճա ռով էլ ոչ մե կին տուն 
չի հրա վի րում, նույ նիսկ իր ըն կեր նե րին: Իսկ երբ դու 
խա չակն քե ցիր, ես մտա ծե ցի. «Տերն է քեզ մեզ մոտ 
ու ղար կել»: Ա նունդ ի՞նչ է:

˗ Ի լա րիա:
˗ Ինչ գե ղե ցիկ և հազ վա դեպ ա նուն է: Դա մի մար-

տի րո սու հու ա նուն է: Դու գի տե՞ս, ինչ է նշա նա կում 
այդ ա նու նը:

˗ Ա յո՛, ինձ մայ րիկս ա սել է` խա ղաղ, պարզ:
˗ Քեզ շատ է սա զում: Իսկ Վա լե րի նշա նա կում է` 

աշ խույժ, ա մուր: Այդ պես էլ կա: Նա և՛ ինձ է խնա-
մում, և՛ բնա կա րանն է հա վա քած պա հում, և՛ ու տե լիք 
է պատ րաս տում: Մենք ոչ մե կը չու նենք: Նույ նիսկ չգի-
տեմ, թե երբ է հասց նում դա սե րը պատ րաս տել: Երբ 
ա վե լի եմ վա տա նում, նա դա սերն է բաց թող նում: 
Բայց ստու գո ղա կա նից «լավ է» ստա ցել, ինձ ցույց է 
տվել: Ինչ պե՞ս է դպրո ցում ի րեն պա հում:

Վա լե րին ուն քե րի տա կից նա յեց Ի լա րիա յին:
˗ Լավ: Բո լո րը նրան լսում են,˗ ա սաց աղ ջի կը: 
Մա րիա Ի վա նով նան, այդ պես էր Վա լե րիի մոր 

ա նու նը, հոգ նած փա կեց աչ քե րը: Կող քի սե ղա նի վրա` 

մահ ճա կա լի կող քին, դրված էր հա վի ար գա նա կով 
կե րա կու րը: Պարզ էր, որ Ի լա րիա յի գա լուց ա ռաջ Վա-
լե րին կե րակ րում էր մո րը:

˗ Մենք ձեզ հի մա կկե րակ րենք, և ե թե դուք դեմ 
չեք, Վա լե րա յի հետ դաս կսո վո րենք: Շու տով քա ռոր-
դի վերջն է, նա չպետք է ետ մնա, ճի՞շտ է, Վա լե րա:

˗ Ա յո՛,˗ ցած րա ձայն պա տաս խա նեց տղան։
Այդ խո սակ ցութ յան ժա մա նակ Վա լե րի կը սկզբում 

վա խով և հուզ մուն քով, իսկ հե տո ե րախ տա գի տութ-
յամբ էր նա յում Ի լա րիա յին:

Աղ ջիկն օգ նեց Վա լե րիին տնա յին գոր ծե րում, իսկ 
մայ րը, ըն դու նե լով դե ղը, քնեց: Հի վան դի դեմ քը հան-
գիստ էր, և հա զիվ նկա տե լի ժպիտ թրթռաց նրա շուր-
թե րին:

Վա լե րին և Ի լա րիան գնա ցին մյուս սեն յա կը` դա-
սե րը պա րա պե լու: 

Նրանք միա սին կա տա րե ցին տնա յին ա ռա ջադ-
րանք նե րը, իսկ հե տո եր կար խո սում էին: Ի լա րիան 
պատ մում էր այն մա սին, թե ով և ինչ պես է ա րա րել 
աշ խար հը և Աստ ծո սի րո մա սին:

˗ Իսկ որ տե ղի՞ց գի տես այդ բո լո րը,˗ հարց րեց Վա-
լե րին:

˗ Ես կի րակ նօր յա դպրոց եմ գնում:
Երբ Ի լա րիան գնում էր, Վա լե րին ա սաց.
˗ Իսկ դու, պարզ վում է, կար գին աղ ջիկ ես: Է լի՛ 

ա րի:
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Իմ ա վագ եղ բայ րը

Իմ բախ տը շատ է բե րել` ես ա վագ եղ բայր ու նեմ: 
Ոչ մեկն այդ պի սի եղ բայր չու նի: Մենք ապ րում 

ենք Մի շա յի հետ մի սեն յա կում: Նա ինձ հետ դղյակ-
ներ և ամ րոց ներ է կա ռու ցում կոնստ րուկ տոր նե րով, 
հե քիաթ ներ է կար դում, պատ մութ յուն ներ պատ մում: 
Եղ բայրս ինձ սո վո րեց նում է հե ծա նիվ քշել, սա հել 
չմուշք նե րով և լո ղալ: Իսկ ինչ քան բա րի է և համ բե րա-
տար. եր բեք չի գո ռում ինձ վրա, չի վի րա վո րում:

Այդ պես էլ ապ րում էի` շրջա պատ ված ա վագ եղ-
բորս ու շադ րութ յամբ և սի րով: Բայց երբ մի քիչ մե-
ծա ցա, նկա տե ցի, որ նա հա ճախ է տխրում: «Ին չո՞ւ,˗ 
մտա ծում էի ես:˗ Գու ցե ես եմ ինչ˗որ բա նով տխրեց-
նում»: 

Ես սկսե ցի ու շադ րութ յուն դարձ նել, թե ինչ է կա-
տար վում տա նը և շու տով նկա տե ցի, որ հայ րի կը չի 
սի րում Մի շա յին: Ինչ պե՞ս ա ռաջ չէի նկա տել: Երբ հայ-
րիկն անց նում է մեր կող քով, երբ խա ղում ենք, նա 
ան պայ ման խառ նում է իմ մա զե րը, իսկ Մի շա յի գլխին 
կտտաց նում է: Երբ մենք վե րա դառ նում ենք զբո սան-

քից, և ես թաց եմ ու թափթփ ված, նա բար կա նում է ոչ 
թե ինձ վրա, այլ Մի շա յի և նույ նիսկ անկ յուն է կանգ-
նեց նում: Իսկ ա մե նա սար սա փե լին` հայ րի կը ծե ծում է 
եղ բորս գո տիով, ընդ ո րում աշ խա տում է, որ մայ րիկն 
ու ես չտես նենք: Բայց ես հաս տատ գի տեմ, որ ծե ծում 
է, ես Մի շա յի մեջ քին տե սել եմ գո տու հետ քե րը:

Իսկ Մի շա՞ն: Նա եր բեք լաց չի լի նում, ա մեն ինչ 
տա նում է և մայ րի կին էլ, թե կուզ ինձ, չի բո ղո քում: 
Ին չո՞ւ է ծե ծում հայ րի կը: Ի՛նձ պետք է ծե ծել: Ես կո-
պիտ եմ լի նում, անհ նա զանդ, կա մա կոր` հայ րի կիս և 
նույ նիսկ մայ րի կիս հետ:

Եվ ա հա մի ան գամ ես պա տա հա բար լսե ցի հորս 
և մորս խո սակ ցութ յու նը: Մայրս ձայ նի մեջ ար ցունք-
ներ` ա սում էր.

˗ Ֆեդ յա՛, ին չո՞ւ ես այդ պես վար վում Մի շա յի հետ: 
Չէ որ երբ ա մուս նա նում էինք, դու գի տեիր, որ ես որ-
դի ու նեմ: Ինձ նույ նիսկ թվաց, որ նրան սի րե ցիր: Բայց 
Պավ լի կի ծնուն դից հե տո ˗Պավ լի կը ես եմ˗, դու նրա 
հան դեպ վե րա բեր մունքդ փո խել ես: Ին չի՞ հա մար ես 
նրան այդ քան հա ճախ պատ ժում և նույ նիսկ` խփում:

˗ Ես ձանձ րա ցել եմ Պաշ կա յից ա նընդ հատ լսել` 
«Իմ ա վագ եղ բայ րը, իմ ա վագ եղ բայ րը»,˗ նմա նա կեց 
նա ինձ: Հայրս վեր կա ցավ, և ես փա խա իմ սեն յակ:

«Ա հա թե ինչ,˗ մտա ծե ցի ես:˗ Նշա նա կում է` Մի-
շան նրա հա րա զատ տղան չէ,˗դա տո ղութ յուն ներ էի 
ա նում ես. բայց չէ՞ որ ծնել է մեր մայ րի կը: Հո չէ՞ր կա-
րող հա րա զատ մայ րը ծնել օ տար տղա յի: Հե ռուս տա-
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ցույ ցով ցույց են տվել, թե ինչ պես են մար դիկ բո լո րո-
վին ան ծա նոթ ե րե խա ներ վերց նում ման կատ նե րից, 
ում տես նում են ա ռա ջին ան գամ: Իսկ այս տեղ մայ-
րի կի հա րա զատ որ դին: Մի՞թե հայ րի կը չպի տի սի րի 
նրան: Ու րեմն, մեկ ու րիշ պատ ճառ կա»: Ես դեռ եր-
կար մտա ծում էի և վեր ջա պես հաս կա ցա:

Երբ մայ րի կը գնաց աշ խա տան քի, ես ան մի ջա պես 
գնա ցի հայ րի կի մոտ:

˗ Ես գի տեմ, ին չու չես սի րում իմ եղ բո րը,˗ սկսե-
ցի ես:˗ Դու նա խան ձում ես, որ մեր մայ րի կի ա ռա ջին 
ա մու սի նը լավ տղա է ու նե ցել, խե լա ցի և բա րի: Իսկ 
դու` ու նե ցել ես ինձ` այդ քան աղմ կոտ, չլսող, զզվե լի: 
Այդ պատ ճա ռով էլ չա րա նում ես Մի շա յի հան դեպ, ծե-
ծում ես նրան: Եվ ընդ հան րա պես, ե թե Մի շան չլի ներ, 
դու ինձ չէիր են թար կի քեզ: Դու նրա նից շնոր հա կալ 
պի տի լի նես, այլ ոչ թե խփես:

Հայ րի կը շատ բար կա ցավ:
˗ Այ դու ան պի տա՛ն,˗ գո ռաց նա:˗ Ինչ պե՞ս ես հա-

մար ձակ վում այդ պես խո սել հորդ հետ: Հորդ հետ, ով 
քեզ ոչ մի ան գամ մա տով իսկ չի դի պել: Ի զուր էի ես 
քեզ խղճում: Հի մա դու կստա նաս. և նա, հա նե լով գո-
տին, քա շեց ձեռ քիցս: Ես փոր ձում էի ա զատ վել, բայց 
նա ա մուր պա հել էր ինձ: 

Մի շան հա րևան սեն յա կում էր և ա մեն ինչ լսում 
էր: Երբ հայրս սկսեց ինձ խփել, նա այ լևս չդի մա ցավ:

˗ Ին չո՞ւ ես խփում Պավ լի կին:

Հայ րի կը ինձ բաց թո ղեց, քա շեց Մի շա յին և սկսեց 
նրան ծե ծել` ա սե լով.

˗ Ստա ցի՛ր, ստա ցի՛ր: Դա նրա հա մար, որ դու Պա-
շա յին իմ դեմ ես լա րում:

Ես ցատ կե ցի դե պի նա, փոր ձե լով գո տին խլել 
հորս ձեռ քից: Նա ինձ կատ վի ձա գի պես ետ շպրտեց 
և շա րու նա կեց ծե ծել Մի շա յին: Ես սկսե ցի այն պես գո-
ռալ, որ հա րևան նե րը սկսե ցին դու ռը ջար դել:

˗ Ի՞նչ ես ա նում ե րե խա յին,˗ զայ րա ցան նրանք:˗ 
Մենք հի մա ոս տի կան կկան չենք:

Բա րե բախ տա բար ե կավ մայ րի կը: Նա հանգս տաց-
րեց հա րևան նե րին, խլեց գո տին հո րիցս, իսկ մեզ ու-
ղար կեց մեր սեն յակ:

Բայց Մի շան դրա փո խա րեն փակ վեց լո ղա սեն յա-
կում: Իմ թա կո ցին նա չար ձա գան քեց: Ես շա րու նա կե-
ցի թա կել: Երբ նա դուրս ե կավ, նրա աչ քե րը կար միր 
էին:

˗ Նե րի՛ր ինձ,˗ մռթմռթա ցի ես:
˗ Դու ինձ զայ րաց րիր, Պավ լու շա,˗ Մի շան կա տա-

կով կտտաց րեց ճա կա տիս:
Ես չդի մա ցա ու լաց ե ղա և ա սա ցի, որ ե թե նա այ-

լևս ինձ չսի րի, ես կմեռ նեմ:
Ա վագ եղ բայրս ժպտաց և փա թաթ վեց ինձ.
˗ Ես քեզ սի րում եմ, Պավ լու շա և միշտ էլ կսի րեմ 

քեզ: Բայց ես կցան կա նա յի, որ դու սո վո րես քեզ զսպել:
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Մենք դեռ եր կար խո սում էինք: Մի շան ինձ պատ-
մում էր իր հոր մա սին: Պարզ վում է` նա զոհ վել է որ պես 
հե րոս ըն կեր նե րին փրկե լիս: Նրա մայ րը, Մի շա յի տա-
տի կը, ու զում էր Մի շա յին տա նել իր տուն, բայց մայ-
րի կը չի հա մա ձայն վել: Իսկ հե տո ծնվել եմ ես, և հե տո 
ինքն ար դեն չէր ցան կա նում գնալ, ո րով հե տև սի րում 
էր ինձ:

Ե րե կո յան մայ րի կը հե ռա խո սով եր կար խո սում էր 
Մի շա յի տա տի կի հետ, իսկ հե տո հայ տա րա րեց, որ 
Մի շան կմեկ նի նրա մոտ ա մա ռա նոց ե րեք շա բա թով, 
և գու ցե մի ամ սով: Մի շան տխուր էր, բայց չէր ա ռար-
կում: Ես այդ ժա մա նակ նո րից սկսե ցի գո ռալ և այն-
պես բարձր էի գո ռում, որ տա տի կը, ե րևի, իմ գո ռո ցը 
լսե լով, զան գա հա րեց մայ րի կին: 

˗ Լի զեն կա, իսկ ին չու,˗ լսե ցի ես ձայ նը խո սա-
փո ղում և ան մի ջա պես դա դա րեց րի գո ռոցս,˗ եր կու 
ե րե խա նե րին էլ չբե րես ա մա ռա նոց: Եր կու սով ա վե լի 
ու րախ կլի նի, ես էլ մեծ հա ճույ քով կծա նո թա նամ քո 
փոք րի կի հետ:

Հայ րի կը, ե րևում է, ա մա չեց մայ րի կից, հա րևան նե-
րից և, գու ցե, նաև մե զա նից: Նա ձեռ քը թափ տվեց և 
հա մա ձայն վեց: Հա ջորդ օ րը նա ին քը բո լո րիս տա րավ 
տա տի կի մոտ ա մա ռա նոց:

Տա տի կը ա լե հեր էր, բայց ոչ ծեր: Նա բա րե համ-
բույր դի մա վո րեց մեզ և հյու րա սի րեց թեյ` կար կան-
դակ նե րով: Թե յի շուր ջը խո սակ ցութ յունն աշ խու-
ժա ցավ: Տա տիկն ա սաց, որ ու րախ է մեզ տես նե լու 

հա մար, որ մեր ըն տա նի քը լավն է և հա մե րաշխ: Նա 
հատ կա պես շնոր հա կալ էր հայ րի կից, որ նա կա րո ղա-
ցել է մտեր մաց նել ե րե խա նե րին և Մի շա յին հա րա զա-
տի պես վե րա բեր վել: Պարզ վում է, Մի շան այդ պես էր 
նրան գրել: Բայց նա այլ բան չէր էլ սպա սում: Չէ՞ որ 
իր որ դին` Մի շա յի հայ րը, Պավ լի կի հոր լա վա գույն ըն-
կերն էր:

Տա տի կը խնդրեց, որ ա մեն տա րի ամ ռա նը գանք 
ա մա ռա նոց:

˗ Ա մա ռա նո ցը մեծ է,˗ ա սում էր նա,˗ բո լորս կտե-
ղա վոր վենք: Գե տա կը, ձկնոր սութ յու նը շատ մո տիկ: 
Ան տա ռում ` ա ռատ սունկ:

Հայ րի կը ան ճա նա չե լի փոխ վել էր: Նա ժպտում էր, 
զվար ճա լի պատ մութ յուն ներ էր պատ մում, շնոր հա-
կա լութ յուն էր հայտ նում հրա վեր քի հա մար:

Իսկ մեզ հրա ժեշտ տա լիս հայ րի կը եր կու սիս մա-
զերն էլ խառ նեց:

TU
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Սուրբը վե րա դար ձավ

Տատ յա նան տա նը արտասանում էր երանելի Սե-
րա ֆի մին նվիրված օրհներգը*:1 Նա հա ճախ էր 

իր ա ղոթք նե րում դի մում նրան` օգ նութ յուն ու մխի-
թա րութ յուն խնդրե լով, և երանելին ար ձա գան քում էր 
նրա խնդրանքնե րին: Ա հա հի մա էլ սիր տը մտազ բաղ 
է` ի՞նչ նվի րի իր ըն կե րու հուն` Նատալյային անվանա-
կո չության օր վա ա ռի թով**:2

Անս պա սե լի մի միտք ծա գեց` նվի րել Սե րա ֆիմ Սա-
րովս կու սրբա պատ կե րը, այն, ո րի առ ջև ա ղո թում էր: 
Տատ յա նան փոր ձում էր ա զատ վել այդ մտքից, բայց 
նրան չէր հա ջող վում:

 * Ռուսերենում՝ акафист - հոգևոր երգեր նվիրված Աստ-
վա ծամորը, սրբերին, որոնք կատարվում են կանգնած (ծնթ. 
խմբ.):

 ** Ուղղափառների ավանդության համաձայն երեխայի 
անունը տրվում էր ծննդյան 8-րդ օրը՝ մկրտության ժամանակ. 
որպես կանոն այդ անունը լինում էր տվյալ օրվա հովանավոր 
սրբի անունը: Այդ օրը համարվում էր անվանակոչության 
օրը, ռուսերենում՝ день Ангела: Նատալյա անվան օրը սեպ-
տեմբերի 8-ն է (հին տոմարով օգոստոսի 26-ը)` նվիրված ս. 
Ադրիանոսի և նրա կնոջ՝ ս. Նատալյայի (հայերեն՝ Անատոլիա) 
հիշատակին: Հայոց վարքերում նույնպես օգոստոսի 26-ը  ս. 
Ադրիանոսի և նրա կնոջ՝ ս. Անատոլիայի հիշատակի օրն է 
(ծնթ. խմբ.):

«Նվի րե՞մ, թե՞ ինձ թող նեմ»,˗ մտա տանջ վում էր 
նա:

«Նվի րի՛ր,˗ ա սես շշնջում էր մե կը նրա ա կան ջին,˗ 
Նա տա շան ե րի տա սարդ է, կա ղո թի ս. Սե րա ֆի մին և 
Աստ ված կտա, անձ նա կան կյանքն էլ կկար գա վոր վի»:

«Ախր ես էլ եմ սի րում ա ղո թել այս սրբա պատ կե րի 
ա ռաջ,˗ հա մո զիչ փաս տարկ ներ եր գտնում Տատ յա-
նան:˗ Այս սրբա պատ կե րից ե րևի ինքն էլ ու նի»:

Նա տատն վում էր: Դա նույ նիսկ ա մու սի նը նկա տեց:
˗ Քեզ ինչ˗որ բա՞ն է ան հանգս տաց նում, Տան յա: 

Ի՞նչ է պա տա հել:
˗ Ո չինչ: Փառք Աստ ծու,˗ պա տաս խա նեց նա: Բայց 

մտա ծեց. «Ա մուս նուս հո չեմ պատ մե լու իմ տա րա կու-
սանք նե րը: Կծի ծա ղի»:

Ե րե կո յան կա նո նը*1 կար դա լիս Տան յան մեր թընդ-
մերթ նա յում էր ս. Սե րա ֆի մի սրբա պատ կե րին, և 
նրան թվում էր, որ նա կշտամ բան քով է ի րեն նա յում: 
Գի շե րը վատ քնեց և արթ նա ցավ գլխա ցա վով:

«Ին չի՞ հա մար եմ ես տանջ վում,˗ գրգռված մտա-
ծեց Տատ յա նան:˗ Ի՞նչ բան է սա»:

«Ագահութ յո՛ւն»,˗ հնչեց ներ սից մի ձայն:
˗ Ագահութ յուն…,˗ խուլ կրկնեց նա և չգի տես ին չու` 

սկսեց շո գել:
Սեպ տեմ բե րի ու թին` անվանակոչության օր վա 

կա պակ ցութ յամբ շնոր հա վո րում էին Նա տալ յա յին, 

 * Աղոթքների շարք, որ ուղղափառները ասում են քնելուց 
առաջ տանը` որևէ սրբապատկերի առաջ:
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նրա հա մար եր գե ցին «Բա զում տա րի ներ» երգը: Երբ 
ան վա նա կո չի կը նվեր նե րի մեջ տե սավ Սե րա ֆիմ Սա-
րովս կու սրբա պատ կե րը, Նա տա շան ան մի ջա պես 
ձեռ քը վերց րեց:

˗ Ի՜նչ գե ղե ցիկ է: Այն քա՜ն էի ու զում ու նե նալ այս 
երանելի սր բի պատ կե րը,˗ Եվ կռա նա լով դե պի ըն կե-
րու հին` հարց րեց.˗ Խոս տո վա նի՛ր, քեզ հա մար ծա՞նր է 
նրա նից բա ժան վե լը:

˗ Ծանր էր,˗ հո գոց հա նեց Տատ յա նան,˗ բայց ես 
հաղ թա հա րե ցի ինձ:

Հա ջորդ օ րը Տան յան հենց որ աշ խա տան քի հա սավ, 
նրան դի մա վո րեց ըն կե րու հին` Վա լեն տի նան, ա սե լով.

˗ Դե, ըն կե րու հիս, դու ինձ ե րեկ խայ տա ռա կե ցիր:
˗ Ե՞ս: Խայ տա ռա կե ցի՞ ˗ զար մա ցավ Տատ յա նան, 

ջա նա լով վե րա կանգ նել ան ցած օր վա դեպ քե րը:
˗ Ա յո՛, դո՛ւ,˗ ժպտաց Վա լեն տի նան և Տան յա յին մի 

փա թեթ մեկ նեց:˗ Սա քեզ` ծննդյան օր վա առ թիվ:
˗ Իմ ծննդյան օր վա՞,˗ զար մա ցավ Տատ յա նան:˗ 

Բայց չէ՞ որ այն շատ վա ղուց է ան ցել: Դու ինչ է, մո-
ռա ցե՞լ ես:

˗ Ո՛չ, չեմ մո ռա ցել, ես այն շատ լավ եմ հի շում: Այս 
նվե րը,˗ Վալ յան ցույց տվեց չբաց ված մի մեծ փա-
թեթ,˗ ես այն ընտ րել եմ հենց քո աշ խարհ գա լու օր վա 
առ թիվ: Բե րե ցի տուն, մի լավ նա յե ցի և… չկա րո ղա ցա 
նրա նից բա ժան վել: Խա նութ գնա ցի և քեզ մի բա ժակ 
գնե ցի, իսկ այս սրբա պատ կե րը,˗ Վա լեն տի նան փա-
թե թից հա նեց նվե րը,˗ թո ղե ցի ինձ: Իսկ ե րեկ, երբ դու 

խոս տո վա նե ցիր, թե դժվա րութ յամբ ես բա ժան վել քո 
նվեր բե րած սրբա պատ կե րից, ես ա մա չե ցի: Նե րի՛ր 
ինձ:

Տատ յա նան խա չակն քեց, համ բու րեց սրբա պատ-
կե րը, հե տո գրկեց Վա լեն տի նա յին:

Այդ պա հին ե կավ Նա տա շան:
˗ Ինչ որ բա՞ն է պա տա հել,˗ ող ջույ նի փո խա րեն 

հարց րեց նա:
˗ Պա տա հել է,˗ պա տաս խա նեց Տատ յա նան:˗ Հրաշք 

է կա տար վել. ս. Սե րա ֆիմն ինձ մոտ է վե րա դար ձել:

TU
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Նոր կյանք, կամ որ դեծ նութ յուն

1

Զո յա Դմիտ րիև նան նստած էր բազ մո ցին, գլու-
խը ձեռ քե րի մեջ ա ռած և ճոճ վում էր հա տա-

կի մեծ ժա մա ցույ ցին հա մըն թաց. թիկ` մի կողմ, թակ` 
մյուս կողմ, թիկ` մի կողմ, թակ` մյուս կողմ: Հա յաց քը 
բա ցա կա էր: Շրջա պա տող աշ խար հը աս տի ճա նա բար 
հալ չում էր, կորց նում էր իր ի րո ղե նութ յու նը և փոխ-
վում, դառ նում էր այն ներ քին աշ խար հը, ուր ա ռօր յա 
կյան քում նա յե լու ժա մա նակ չի լի նում:

Նրա աչ քե րի առ ջև հառ նող պատ կե րը ու րա խա լի 
չէր: Քա ռա սուն չորս տա րե կան, դա այն տա րի քը չէ 
եր րորդ ե րե խան ու նե նա լու հա մար: Բայց ժա մա նա կը 
բաց էր թողն վել, և հի մա ոչ մի բժիշկ վի րա հա տութ-
յուն հանձն չի առ նի:

Հաշ վա պա հութ յան կա նանց կո լեկ տի վը, որ տեղ 
նա աշ խա տում էր, ար դեն սկսել էր կա տակ ներ ա նել 
փո րի կլո րութ յան շուրջ. այն ա սես բո լո րի աչ քին էր 
զար նում:

Ա նա սե լի ա մոթ էր` քուն քե րը սպի տա կել էին, աչ-
քե րի տակ` կնճիռ ներ, պատ կա ռե լի տեսք, հա մար յա 
հա սուն եր կու աղ ջիկ ներ և ա հա` սա: Աղ ջիկ նե րը տա-
րօ րի նակ հա յաց քով նա յում էին մո րը, իսկ մի ան գամ 
Զո յան նկա տեց, թե ինչ պես Տատ յա նան` ա վա գը, նա յե-
լով քրո ջը և մոր կող մը գլխով ա նե լով, մա տը պտտեց 
քուն քի մոտ: Միայն Ի վա նը չի ցան կա նում ո չինչ հաս-
կա նալ: Այն քան եր ջա նիկ է ման գա լիս, որ կա րե լի է 
կար ծել` ա ռա ջին ան գամ է հայր դա ռում: 

Նա մի պարզ մարդ է: Ամ բողջ կյան քը գոր ծա րա-
նում խա ռատ է աշ խա տել: Ամ բողջ կյան քը նույն կա-
ղա պար ներն է տա շում, տա շո՛ւմ, տա շո՛ւմ: Ինչ պե՞ս կա-
րե լի է այդ պես ապ րել:

Նրա հետ ա մուս նա ցավ քսան հինգ տա րի ա ռաջ: 
Աղ ջի կը որ քա՜ն վար դա գույն հույ սեր էր կա պում 
ա մուս նու հետ: Հե տո ինչ, որ գոր ծա րա նում է աշ խա-
տում: Այ, կա մուս նա նանք, հե ռա կա կըն դուն վի, ին ժե-
ներ˗նո րա րար կդառ նա և այն պի սի մի բան կհնա րի, 
որ բո լո րը կզար մա նան:

Բայց տա րի ներն անց նում էին, ե րա զանք նե րը` 
խամ րում, և մի ան գամ Զո յան հաս կա ցավ, որ իր բո լոր 
հույ սե րից մնա ցել են միայն մի բուռ ժան գոտ հիաս-
թա փութ յուն ներ: Ի վանն ա ռաջ վա նման աշ խա տան-
քից գա լիս էր ժա մա նա կին, օգ նում էր տնա յին գոր-
ծե րում, խա ղում էր մե ծա ցող աղ ջիկ նե րի հետ, քնքուշ 
և սի րա լիր էր կնոջ հետ, բայց Զո յա յի մեջ ա վե լի ու 
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ա վե լի էր ա ճում ան բա վա կա նութ յան զգա ցու մը: Ու՞ր 
է այն աս պե տը, որ ա մեն ինչ կդնի իր ոտ քե րի ա ռաջ:

Իսկ ա մու սի նը, չնկա տե լով նրա նյար դայ նութ յու-
նը, շա րու նա կում էր ու րա խա նալ կյան քով, գրքեր 
գնել, կար դալ, և նույ նիսկ ինչ˗որ կերպ հասց րել էր 
ձեռ քի հետ չորս օ տար լե զու սո վո րել: Դա միայն խո-
րաց րեց Զո յա յի հիաս թա փութ յու նը. գո նե թարգ մա նիչ 
դառ նար, փող կաշ խա տեր: Հար ցը փո ղը չէր: Ով է նա` 
հա սա րակ բան վոր: Ա հա որն է հար ցը: Իսկ Ի վա նը 
միայն կա տա կում է, ա սում է, որ իր նման խա ռատ 
դեռ թող գտնեն:

Իսկ հի մա էլ ժպտում է. «Կծծդա բե րես հենց ար-
ծա թե հար սա նի քի նա խօ րեին: Հո բել յա նա կան ե րե-
խա է»: Ի րոք որ հո բել յա նա կան: Նրան ինչ է պետք` 
հա˗հա, հի˗հի ա նի:

Հո զո ռով չի, Զո յան այդ ե րե խան չի ու զուն: Չի ու-
զում և վե՛րջ: Նրա ամ բողջ ներ քի նը բո ղո քում էր, երբ 
հի շում էր, որ նո րից պետք է գի շեր նե րը տե ղից թռչի, 
ան վերջ հուզ վի և զբոս նի ե րի տա սարդ մայ րե րի այ-
րող հա յաց քի տակ:

Վերջ ի վեր ջո Զո յա յին պա տեց ան տար բե րութ յու-
նը: Նա ու տում էր մե քե նա յա բար, բժշկի էր գնում և 
կա տա րում բո լոր ոչ˗բարդ հանձ նա րա րա կան նե րը: 
Սեպ տեմ բե րին ա պա գա մո րը նա խածննդ յան ար ձա-
կուրդի ու ղար կե ցին: Աշ խա տան քի վայ րում ըն տե-
լա ցան նրա «հե տաքր քիր» վի ճա կին և այ լևս ու շադ-
րութ յուն չէին դարձ նում: Դրա վրա նա աս տի ճա նա-

բար, թեև ոչ մին չև վերջ, հաշտ վեց և ար դեն հան գիստ 
սպա սում էր ան խու սա փե լիին:

Փո ղո ցում անձ րև էր մա ղում: Թափ ված տե րև նե րը 
ջրա փո սե րում ճպճպում էին ոտ քե րի տա կ: Զո յան վե-
րա դառ նում էր պո լիկ լի նի կա յից` կա պույտ անձ րևա-
նո ցի մեջ փա թաթ ված, ցրտից սեղ մե լով մրսած ու սե-
րը: Դժբախ տա բար, հո վա նո ցը թո ղել էր տա նը` ու թե-
րորդ ամ սում այն պի սի ցրվա ծութ յուն է ա ռաջ ե կել: 
Տնե ցի նե րին դա զվար ճաց նում էր, իսկ նրան` չա րաց-
նում: Տրամ վայն էլ փչա ցավ կես˗ճա նա պար հին: Քայ-
լե լու հա մար յա մեկ կան գառ կա, իսկ իր վի ճա կում դա 
մի քսան րո պե է, ոչ պա կաս: «Տեր, Աստ ված» ˗ կի նը 
հո գոց հա նեց: Անձ րևը, կար ծես ար ձա գան քե լով նրա 
հո գո ցին, դա դա րեց, թեև մոխ րա գույն ամ պե րը ցածր 
կախ ված էին տա նիք նե րի վրա: Եվ հան կարծ մի բա-
րակ շող ճամ փա բա ցեց իր հա մար և մի քա նի վայրկ-
յան ա մեն ինչ լու սա վո րեց շուրջ բո լո րը:

Զո յա յի հո գում ա ռա ջին ան գամ ու րա խութ յուն 
արթ նա ցավ, և ե րե խան, ար ձա գան քե լով դրան, ան-
հա մար ձակ խլրտաց նրա ներ սում, ա սես կա մա ցուկ 
թա կեց. «Այդ ես եմ, ձեր սրտից ներս թո ղե՛ք ինձ»: 
Լցված զար մա նա լի քնքշան քով` նա վե րա դար ձավ 
տուն և չծնված ե րե խա յի հա մար ա ռա ջին ան գամ 
ա ղո թեց Նրան, Ով ու րա խութ յուն պար գևեց տես նել 
ա րևը անձ րևից հե տո: 
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2

Ծննդա բե րութ յան ժա մա նա կը մո տե նում էր: Այժմ 
աղ ջիկ ներն էլ էին պտտվում ա պա գա մոր շուր ջը:

˗ Մամ, որ տե՞ղ ես դրել հա տա կի շո րը: Գնա պառ-
կի՛ր, ես ինքս կմաք րեմ,˗ նրա վրա ձեռ քը թափ տվեց 
Տատ յա նան: Նա ար դեն տասն յոթ տա րե կան է: Վեր-
ջերս ըն դուն վել է բժշկա կան ու սում նա րան: Սլա ցիկ, 
բա րա կի րան, բարձ րա հա սակ Տան յու շան նման էր հո-
րը: Նույ նիսկ հոր հա յացքն էր, թե թևա կի ծաղ րա կան 
և չա րաճ ճի:˗ Գնա՛, գնա՛, ի՞նչ ես կանգ նել: Փոքր չեմ, 
կա նեմ:

Զո յան են թարկ վե լով` ոտ քե րը քարշ տվեց դե պի 
բազ մո ցը:

˗ Մա մո՛ւլիկ, դու այ սօր խնձոր կե րե՞լ ես,˗ սեն յակ 
ընկ նե լով հարց րեց Օլ գան` կրտսե րը:

˗ Ա յո՛, կե րել եմ: Ա մեն ինչ կե րել եմ: Իսկ դու դա-
սերդ սո վո րե՞լ ես,˗ հարց րեց նա դստե րը:

Օլ գան աչ քե րը ո լո րեց.
˗ Սո վո րել եմ, ես եր կու օր վա դա սերն էլ եմ ա րել, 

մա՛մ, ար դեն եր կու ան գամ հարց րել ես: Ա վե լի լավ է 
թող լսեմ, թե ինչ պես է խա ղում:

Նա ձեռ քը դրեց մոր փո րին: Մա նու կը ներ սից թա-
փով խփեց ու ղիղ ա փի մեջ տե ղը:

˗ Վա՞յ,˗ հիա ցած ծղրտաց աղ ջի կը:˗ Չի՞ ցա վում:
˗ Եր բեմն լի նում է ˗ ժպտաց Զո յան:

˗ Ուղ ղա կի չեմ կա րո ղա նում պատ կե րաց նել, որ ես 
էլ եմ այն տեղ նստել,˗ ինքն ի րեն դի տե լով ա սաց աղ-
ջի կը:

˗ Բայց չէ՞ որ երբ նստած էիր այն տեղ, այդ քան մեծ 
չէիր,˗ ծի ծա ղեց մայ րը:˗ Շատ ա վե լի փոք րիկ:

Օլ յան նման էր մո րը: Եվ թեև տաս ներ կու տա րե-
կան էր, նրա նից բա րութ յուն և ըն տա նե կան ջեր մութ-
յուն էր հոր դում:

Հան կարծ Զո յան վատ զգաց: Սկսվեց: Ցա վը կա-
մաց, բայց ան կա սե լիո րեն ա ճում էր ա լի քի պես, ստի-
պե լով սեղ մել ա տամ նե րը և մատ նե րով կառ չել բազ-
մո ցի արմն կա կա լից: 

˗ Մայ րիկ, վա՞տ ես զգում:
˗ Օ լեն կա՛, կան չի՛ր Տատ յա նա յին,˗ պա տաս խա նեց 

Զո յան, ջա նա լով ժպտալ,˗ ե րևում է` ժա մա նակն է հա-
վաք վե լու:

Աղ ջի կը քա մու պես ան հե տա ցավ: Տան յան բե րեց 
նա խա պես հա վաք ված պա յու սա կը և օգ նեց մո րը 
հագն վել:

3

Սպի տակ ա ռաս տաղ: Սպի տակ ար տա հա գուստ-
ներ… Որ քա՞ն ժա մա նակ է ան ցել: Մի ամ բողջ կյանք: 
Նա ձեռ քի մեջ սեղ մեց վզի խա չը. «Տե՛ր Աստ ված, օգ-
նի՛ր ինձ»: Ինչ˗որ տե ղից դուրս լո ղաց Ի վա նի դեմ-
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քը: Եվ հան կարծ ե րե խա յի ճիչ: Բարձր, զիլ: Եվ լույս, 
ա նա սե լի վառ լույս:

Սպի տակ ա ռաս տաղ: Սպի տակ ար տա հա գուստ-
ներ… Նա պա տու հա նից դուրս նա յեց: Քա մին պա տա-
ռո տեց ամ պե րի տրտում ծած կո ցը, հայտն վեց կու-
րա ցու ցիչ վառ ա րևը: Ա րև, լույս, նոր կյանք: Կյանք, 
ա փեափ լի կյանք, դուրս թափ վե լու պատ րաստ, ար-
դեն դուրս թափ ված` այդ ա նօգ նա կան և կա տար յալ 
մարմ նում:

˗ Տղա ու նեք: Ա հա, նա յեք, դեռ ծնվել չհասց րած` 
ար դեն ինձ չանգ ռեց, տե ղը կկապ տի,˗ ծի ծա ղում է 
ման կա բար ձու հին` ձեռ քը ցույց տա լով:

Պա լատն ըն դար ձակ է, ամ բողջ պա տով մեկ պա-
տու հան է: Քնել` ա հա թե աշ խար հում ա մե նից շատ ինչ 
է պետք: Խո րը, հան գիստ քուն…

Զո յան, գլու խը բար ձին դեռ չդրած, քնեց: Նա ե րա-
զում տե սավ ամ բողջ դաշ տով մեկ փռված սքան չե լի, 
ա րևի տակ շող շո ղա ցող սպի տակ շու շան ներ:

ABA

Բա րակ թե լիկ ներ

Սա շան հար սա նի քի էր պատ րաստ վում: Տա տի կի 
հետ նա ու լունք ներ էր կա րում ձյու նա ճեր մակ 

հա գուս տի փե շե րին: Տա տիկն ինչ˗որ բան էր պատ-
մում, բայց Սա շան մերթ լսում էր նրան, մերթ խո րա-
նում հի շո ղութ յուն նե րի մեջ:

…Այն հի շար ժան օ րը, երբ ե րի տա սարդ աղ ջի կը 
ո րո շում կա յաց րեց փո խել իր կյան քը, եր կար քնել չէր 
կա րո ղա նում: Ծնող նե րը պա տի ե տևում աղմ կում էին 
և վի ճում: Իսկ հա ջորդ օ րը Սա շան պետք է մարզ ման 
գնար, հե տո` դպրոց: Նո րից ամ բողջ օ րը քու նը տա-
նե լու է…

Ծնող նե րի վե ճը շու տով եզ րա փա կիչ փուլ մտավ: 
Հայ րը խփեց մո րը, նա բարձր գո ռաց: Սա շան փա կեց 
ա կանջ նե րը, աչ քե րը կկո ցեց և գլու խը խրեց բար ձի 
մեջ:

Կես ժամ հե տո աղ ջի կը լսեց, թե հայ րը ինչ պես էր 
ա ղեր սա ձայն ինչ˗որ բան ա սում, իսկ մայ րը հիս տե-
րիկ լա լիս էր: Հայ րի կը մեկ կամ եր կու շա բաթ մե ղա-
վոր տեսք կըն դու նի, մայ րի կին ծա ղիկ ներ և նվեր ներ 
կբե րի: Մայ րի կը կպառ կի, վա լո կոր դին և վա լե րիա-
նի կա թիլ ներ կխմի, բո լո րին կգան գատ վի իր դա ժան 
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ճա կա տագ րից, ո րը կա պել է այդ պի սի կո պիտ և չար 
տղա մար դու հետ: Ա մեն ինչ կլի նի ա ռաջ վա նման:

Սա շա յի ծնող նե րը, ընդ հա նուր առ մամբ, վատ 
մար դիկ չէին: Հայ րը գոր ծա րա նում աշ խա տում էր որ-
պես գլխա վոր ին ժե ներ: Սի րում էր որ սոր դութ յուն և 
ձկնոր սութ յուն: Մայ րի կը մաս նա գի տութ յամբ ու սուց-
չու հի էր, աչ քի էր ընկ նում ան հա վա սա րակ շիռ և պա-
հանջ կոտ բնա վո րութ յամբ:

Մայ րի կի հենց այդ մեծ պա հանջ մունք ներն էլ 
հա րու ցում էին հայ րի կի բար կութ յան պոռթ կու մը, 
երբ նա, այ լևս չտա նե լով ծաղ րան քը և կշտամ բան-
քը, ա զա տութ յուն էր տա լիս ձեռ քե րին: Մայ րիկն 
ընդ հան րա պես սո վոր չէր ո րևէ մե կին գո վել, հա վա-
նութ յուն տալ կամ խրա խու սել: Երբ Սա շան դպրո ցից 
գե րա զանց գնա հա տա կան ներ էր բե րում, մայ րի կը 
նկա տում էր, որ դա բա վա րար չէ բուհ ըն դուն վե լու 
հա մար, և որ լրա ցու ցիչ պա րա պել է պետք: Երբ աղ-
ջի կը ա ռա ջին տե ղը գրա վեց լո ղի մրցում նե րում, մայ-
րի կը պնդում էր, որ սպոր տը ու շադ րութ յու նը շե ղում 
է դա սե րից: Ե թե աղ ջի կը փոր ձում էր մի բան ե փել, 
մայ րի կը, հա ճույ քով ու տե լով պատ րաս տա ծը, բազ-
մա թիվ թե րութ յուն ներ էր գտնում ու տե լի քի մեջ: Ե թե 
դուստ րը լվացք էր ա նում, մայրն ա մեն ինչ նո րից էր 
լվա նում:

Մայ րի կը, որին ուղ ղա փառ տա տի կը մկրտելու 
էր տարել ման ուկ հասակում ` հա վա տում էր Ա րար չի 

գոյությանը, բայց այդ հա վա տը նրա մեջ շատ տա րօ-
րի նակ կեր պով էր ար տա հայտ վում: Նա ա նընդ հատ 
մի ծայ րա հե ղութ յու նից ընկ նում էր մի ու րիշ ծայ-
րա հե ղութ յան մեջ: Մե՛կ տար ված պատ մում էր բո-
ղո քա կան ժո ղով նե րին իր այ ցե լութ յուն նե րի մա սին, 
մե՛կ սկսում էր գնալ կրիշ նա յա կան նե րի մոտ, մեկ էլ 
կտար վեր տե ղա կան կա խար դու հով: Գրա դա րակ նե րի 
վրա Աստ վա ծաշն չի կող քին դրված էին Ղու րա նը, Թո-
րան, կրիշ նա յա կան հրա տա րա կութ յուն նե րը, օ կուլ-
տիստ նե րի և էքստ րա սեն սե րի գրքե րը: Վեր ջա պես 
մայ րի կը հայ տա րա րեց, որ ին քը «հա վա տում է տիե-
զեր քին», մշու շոտ բա ցատ րե լով, որ այդ նույն տիե-
զերքն էլ ա մեն ին չի ա րա րիչն է:

Սա շա յի հայրն ինք նամ փոփ և քչա խոս մարդ էր: 
Նա յու րո վի էր սի րում կնոջն ու դստե րը, բայց աղջ-
կան եր բեմն թվում էր, որ ե թե նա մի ու րիշ կին ու նե-
նար, շատ ա վե լի եր ջա նիկ կլի ներ:

Պա տի հե տևում լռութ յուն տի րեց: Սա շան վա ռեց 
լու սամ փո փը, պա հա րա նի վրա յից վերց րեց նա խօ-
րեին հե ռա վոր մայ րա քա ղա քից ե կած նա մա կը: Նրան 
գրում էր նրա տա տի մայ րը` Ե լի զա վե տան, ո րը միայ-
նակ իր դարն էր ապ րում մեծ քա ղա քում ` կա յա րա նի 
մոտ գտնվող երկ սեն յա կա նոց բնա կա րա նում:

«Սա շեն կա, իմ սի րե լի թոռ նու հի,˗ գրում էր նա:˗ 
Ձե զա նից բա ցի ամ բողջ աշ խար հում ոչ˗մե կը չի մնա-
ցել: Ես ար դեն շատ ծեր եմ, հա ճախ հի վան դա նում 
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եմ: Ա րի՛ ինձ հետ ապ րե լու: Չեմ ու զում, որ իմ բույ-
նը ու րիշ նե րը քան դեն: Իմ մահ վա նից հե տո ա մեն ինչ 
կմնա քեզ` բնա կա րա նը, ա մա ռա նո ցը և պա պի կի ավ-
տո մե քե նան: Կգա՞ս: Գրիր կամ զան գա հա րիր ինձ: Քո 
տա տիկ` Լի զա»:

Նա մա կը գրված էր հա վա սար, հստակ ձե ռագ րով: 
Սա շան այն ստա ցել էր մի շա բաթ ա ռաջ: Սկզբում նա 
չէր ցան կա նում ան գամ մտա ծել այլ քա ղաք` մեծ տա-
տի կի մոտ տե ղա փոխ վե լու մա սին, ո րին հա մար յա չէր 
հի շում: Ինքն ինչ պե՞ս կդի մա նա ա ռանց իր դպրո ցի, 
ըն կեր նե րի, մարզ չի: Սա շան ան գամ պատ կե րաց նել 
չէր կա րո ղա նում:

Մի ժա մա նակ, շատ վա ղուց, նրանք ապ րում էին 
տա տի կի բնա կա րա նում. Սա շան ա ղոտ հի շում էր մի-
ջանց քի մեծ հա յե լին` կար միր փայ տից դրվա գա զարդ 
շրջա նա կով: Նաև գնացք նե րի աղ մու կը, որ ներս էր 
խու ժում օ դանց քից, և պա տու հան նե րի հին, շղար շե 
վա րա գույր նե րը, ո րոն ցով ին քը սի րում էր փա թաթ-
վել և ի րեն ար քա յա դուստր կամ հարս նա ցու պատ կե-
րացնել:

Ծնող նե րը խոր հուրդ տվե ցին մեկ նել: Մայ րի-
կը դրան մո տե ցավ գործ նա կան տե սանկ յու նից: Նա 
ա սաց. «Մայ րա քա ղա քում բնա կա րան ու նե նա լը հա-
նաք բան չէ»: Իսկ հայ րիկն ա սաց. «Լի զա տա տի կը 
ծեր է, միայ նակ, նրան պետք է օգ նել: Պետք է գնալ: 
Ես կգնա յի: Բայց ի՛նքդ ո րո շիր»:

Սա շան վեր կա ցավ, դուրս ե կավ մի ջանցք, միաց-
րեց լույ սը, մո տե ցավ հե ռա խո սին և հա վա քեց եր կար 
միջ քա ղա քա յին հա մա րը: Տա տիկն ան մի ջա պես վերց-
րեց խո սա փո ղը: Նրանք բա րևե ցին միմ յանց:

˗ Ես մեկ ամ սից կգամ: Բո լոր գոր ծե րը կկար գա վո-
րեմ և կգամ,˗ հայտ նեց նա տա տի կին:

˗ Ես կսպա սեմ,˗ պա տաս խա նեց ծե րու նա կան ձայ-
նը:

Մայ րա քա ղա քը ցնցեց նրան: Շուրջն այն քան մարդ 
կար, այն քան մե քե նա: Ա հա և նրբանց քը, ա հա և տա-
տի կի տու նը, ա հա և շա գա նա կա գույն դեր մա տի նով 
պատ ված ծա նոթ դու ռը: Շե մին ե րի տա սարդ աղջ կան 
դի մա վո րեց մա քուր հագն ված մի տա տիկ` հա մեստ 
բրդյա հա գուս տով` գե ղե ցիկ գու նա վոր գլխա շո րը չոր 
ու սե րին: Նրանք համ բուր վե ցին:

Մեծ, լու սա վոր սեն յա կում ցած րա ձայն թկթկում 
էր ժա մա ցույ ցը, ռա դիոն խո հա նո ցում ի րենն էր 
մրմնջում, կար միր անկ յու նում, սրբա պատ կեր նե րի 
առ ջև, թրթռում էր կան թե ղի լույ սը: Ա մեն ինչ իր տե-
ղում էր` և՛ վա րա գույր նե րը, և՛ հա յե լին:

˗ Ա հա՛,˗ ա սաց տա տի կը:˗ Սա քո տունն է:
Սա շան նա յեց շուր ջը: Բազ մո ցի անկ յու նում նստած 

էր միա կանջ նա պաս տա կը` նրա հե ռա վոր ման կութ-
յան խա ղա լի քը, իսկ պա հա րա նի վրա նստած էր վա-
ղե մի ծա նո թը` կապ տաչ յա գեր մա նա կան տիկ նի կը` 
խո պո պիկ նե րով, շքեղ հա գուս տով, ժպի տը վար դա-
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գույն դեմ քին: Սա շա յի աչ քե րին ար ցունք ներ հայտն-
վե ցին:

˗ Ա յո՛,˗ հաս տա տեց նա, խո րը հա ռա չե լով,˗ ես 
տանն եմ:

Այս պես սկսվեց նրա նոր կյան քը: Սա շան ու սում-
նա րան ըն դուն վեց, շա րու նա կեց լո ղի մար զում նե րը: 
Ծնող նե րը, նրանց վե ճե րը, ա մեն ինչ մնաց ինչ˗որ 
տեղ ե տևում: Նա հազ վա դեպ էր նրանց զան գում: 
Հայտն վե ցին նոր հոգ սեր, նոր ըն կեր ներ:

Գար նա նը տա տի կի հետ ներ կե ցին ա մա ռա նո ցի 
տնա կը, մար գե րը նա խա պատ րաս տե ցին սա ծի լե լու: 
Տա տի կի մե քե նան հնաոճ էր, տա րի ներ ա ռաջ նո-
րո գել էր պա պը: Հենց այդ պի սի մե քե նա էր վա րում 
Շտիր լի ցը «Գար նան տասն յոթ ակն թար թը» ֆիլ մում: 
Սա շա յին ապ շեց րեց, որ տա տի կը կա րո ղա նում էր այն 
վա րել:

Այդ պես, ա ռօր յա հոգ սե րի, բա նու գոր ծի մեջ ան-
ցավ մի քա նի տա րի: Մի ան գամ Սա շա յին զան գա հա-
րեց մայ րը և հուզ մուն քից խզվող ձայ նով հա ղոր դեց, 
որ հայ րի կը հի վան դա նո ցում է, և որ բժիշկ ներն ա սում 
են` հույս չկա:

˗ Են թաս տա մոք սա յին գեղձն է: Սրա ցում է,˗ ա սաց 
մայ րը:˗ Վի րա հա տել են… Նա շատ վատ է:

Տա տի կը, լսե լով այդ ա հա վոր նո րութ յու նը, միայն 
գլուխն օ րո րեց.

˗ Շատ ցա վա լի է… Այդ պես չմկրտված էլ կգնա այն 
աշ խար հը: Ափ սոս… Բայց լավ մարդ է, շատ լավ:

Սա շան նետ վեց կա յա րան: Տոմս գնեց: Մին չև 
գնաց քի մեկ նե լը եր կու ժամ կար: Ուժ չու նե նա լով տե-
ղում նստել` դուրս ե կավ քայ լե լու: Եր կա թու ղու վրա-
յով անց նող կամր ջով ոտ քե րը նրան ա կա մա տա րան 
այն տեղ, ուր սլա ցիկ բար դի նե րի վե րևում ե րևում էին 
գե րեզ մա նա տան ե կե ղե ցու ոս կե զօծ խա չե րը:

Ե կե ղե ցում մութ էր և դա տարկ: Մարմ րում էին մո-
մե րը, կան թեղ նե րի բազ մա գույն կրակ նե րը փայլփ-
լում էին մեղմ լույ սով: Սա շան աչ քե րը վեր բարձ րաց-
րեց դե պի ա ռաս տա ղի կա մար նե րը, դե պի Փրկի չը` 
շրջա պատ ված Հրեշ տակ նե րով: Նրա հո գին կար ծես 
ծանր քա րի տակ ճզմված` սկսեց թպրտալ: Սա շան 
սկսեց խոս քեր ա սել, ո րոնք պոռթ կում էին. «Տե՛ր, 
հայ րի կիս մե զա նից մի՛ տա նիր: Նրան մի քիչ էլ կյանք 
տուր: Գո նե մի քիչ: Թող հայ րիկս մի քիչ էլ ապ րի»: 
Սա շան ա ղո թում էր և զգում, թե ինչ պես էր ա նի մա-
նա լի հո գևոր աշ խար հից մի ան տե սա նե լի թել ձգվում 
դե պի ի րեն:

Վաղ ա ռա վոտ յան նա հա սավ հա րա զատ քա ղաք: 
Կա յա րա նից ու ղիղ վա զեց հի վան դա նոց: Վե րա կեն դա-
նաց ման բա ժան մուն քի մոտ կանգ նած էր մայ րը` գու-
նատ, գզգզված մա զե րով: Նրա աչ քերն այր վում էին:

˗ Հրա՛շք: Հրա՛շք,˗ կրկնում էր մայ րի կը:˗ Նա ի րեն 
ա վե լի լավ է զգում: Շատ ա վե լի լավ: Ուղ ղա կի հրաշք 
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է: Նույ նիսկ բժիշկն այդ պես ա սաց: Ինձ հենց նոր այն-
տե ղից դուրս քշե ցին,˗ մե ղա վոր ա վե լաց րեց նա:

Սա շան բժշկին խնդրեց մեկ րո պեով տես նել հո րը: 
Նա գու նատ տեսք ու ներ, տանջ ված, թույլ և ա նօգ նա-
կան: Սա շան վերց րեց նրա ձեռ քը, նա բա ցեց աչ քե րը 
և հա զիվ լսե լի ար տա բե րեց. 

˗ Աղ ջի՛կս, աղ ջի՛կս է ե կել:
Հայ րի կը դան դաղ էր լա վա նում: Նա այ լևս չէր 

կա րող աշ խա տել, հաշ ման դա մութ յուն ձևա կեր պե-
ցին: Նստում էր տա նը, իր գոր ծա րա նի հա մար ինչ˗որ 
պա հես տա մա սեր էր գծագ րում մի լի մետ րա յին թղթի 
վրա: Եր ջա նիկ և գոհ տեսք ու ներ:

Սա շան իր այ ցե լութ յուն նե րից մե կի ժա մա նակ 
նրան հա մո զեց մկրտվել:

˗ Լավ, հա մա ձայն եմ: Հա մա ձայն եմ: Ինչ պես կա-
սեք,˗ պա տաս խա նեց նա:

Հայ րի կին մկրտե ցին տա նը, քա նի որ թու լութ-
յան պատ ճա ռով չէր կա րող ծի սա կար գին դի մա նալ 
եկեղեցում: Ծնող ներն այ լևս միմ յանց հետ չէին վի-
ճում: Մայ րի կը բո լո րո վին նոր` հո գա տար և սի րող 
կնոջ դե րում էր: Հայ րիկն ամ բող ջութ յամբ նրա իշ խա-
նութ յան տակ էր և նրա օգ նութ յան կա րիքն ու ներ: 
Ըն տա նի քում տի րում էր խա ղա ղութ յու նը, ան դոր րը և 
լիար ժեք փո խըմբռ նու մը:

Շատ ջրեր են հո սել այն ժա մա նակ վա նից: Սա շան 
շա րու նա կում էր լրջո րեն զբաղ վել լո ղով: Մի ան գամ 

նա ար ծա թե մե դալ շա հեց երկ րի ա ռաջ նութ յու նում: 
Մայ րիկն ա սաց.

˗ Ար ծա թը լավ է, իսկ ոս կին` ա վե լի լավ:
Բայց դուստ րը դրան ու շադ րութ յուն չդարձ րեց: 

Նա պատ րաստ վում էր ա մուս նութ յան…
Մայ րի կը մար գար տա ճեր մակ, հրա շա լի կտոր ու-

ղար կեց: Տա տի կը թոռ նու հու հա մար զգեստ կա րեց: 
Ե րե կո նե րը նրանք նստում էին կողք կող քի, հար սա նե-
կան զգես տը զար դա րում ու լունք նե րով և պսպղա ցող 
ար հես տա կան քա րե րով: Ու լուն քը թե լին հագց նե լով` 
ծեր կի նը խո րա մանկ ժպի տով նա յում էր թո ռա նը:

˗ Ի՞նչ ես մտա ծում, հարս նա ցու: Մայ րիկդ կգա և 
մեզ մի լավ կքննա դա տի: Ե՛վ զգեստդ, և՛ կո շիկ ներդ, 
և՛ քողդ, և՛ կե րու խու մը…

˗ Ե՛վ փե սա ցո ւին, և՛ նրա բա րե կամ նե րին, և՛ մեզ` 
մե ղա վոր նե րիս…

˗ Ա յո՛, նրան չես գո հաց նի:
˗ Իսկ մենք չենք էլ ջա նա: Թող փնթփնթա ինչ քան 

ու զում է: Չենք նե ղա նա նրա փնթփնթո ցից:
Եր կու կա նայք` ծեր և ե րի տա սարդ, շա րու նա կում 

էին փայլփ լուն ու լունք ներ թե լել բա րակ թե լիկ նե րին, 
դրան ցով վարժ ա սեղ նա գոր ծե լով թա փան ցիկ կտո-
րը: Աս տի ճա նա բար ուր վագծ վում էին տե րև նե րից, 
ծա ղիկ նե րից, ո լոր ծուն գծե րով հյուս ված բարդ նախ-
շա զար դե րը:
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Ա կա մա յից Սա շա յի գլխում միտք ծա գեց, որ զգես-
տի սպի տակ կտո րը կա րե լի է հա մե մա տել կյան քի 
հետ, ո րը տա լիս է Ա րա րի չը յու րա քանչ յուր մար դու: 
Թե լած ա սե ղը` մեր ա զատ կամքն է: Ու լունք նե րը` մեր 
ա րարք նե րը: Նրանց օգ նութ յամբ մենք ա սեղ նա գոր-
ծում ենք մեր կյան քի բարդ նախ շը` ա մեն օր կա տա-
րե լով մեր ընտ րութ յու նը…

Ինչ պի սի՞ն կլի նի այդ նախ շը: Ինչ պի սի՞ն կլի նի մեր 
կյան քը: 

@^

Վերց րո՛ւ ե րե խա յին

Մա րիան խո հա նո ցում կար տո ֆիլ էր մաք րում: 
Թույլ լսվում էր ժա մա ցույ ցի թկթկո ցը, փոք րիկ 

մահ ճա կա լի վրա խա ղաղ ֆսֆսաց նում էր դժվա րութ-
յամբ քուն մտած դստրի կը: Մա րիա յի հո գում անս պա-
սե լի մի ձայն լսվեց. «Վերց րո՛ւ ե րե խա յին»: Նա ըմ-
բոս տա ցավ այդ պի սի ներ քին հրա մա նի դեմ: Սա ի՞նչ 
գայ թակ ղութ յուն է: Ին չո՞ւ ե րե խա յին ան հանգս տաց-
նեմ: Ա մե նա տաք տեղն էլ այս տեղ` վա ռա րա նի կող-
քին է:

Մաք րե լով կար տո ֆի լը` այն դրեց եփ վե լու: Եվ 
գնաց սեն յակ, որ տեղ շա րու նա կեց իր կի սատ թո ղած 
գոր ծը` կի սա գուլ պա գոր ծե լը: Սկսեց ցած րա ձայն եր-
գել տա տի կի սի րած եր գը…

Ցած րիկ սեն յա կում 
Լույս է վառ վում ա ղոտ,
Աղ ջի կը` թել է մա նում
Պա տու հա նի մոտ…
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Եվ նո րից լսեց, ար դեն ա վե լի հա մառ, մի ձայն. 
«Վերց րո՛ւ ե րե խա յին»: Մայ րը տագ նա պեց: Բա ռե րը 
լսվում էին հստակ, պարզ և հրա մա յա բար: Ա մու սի նը 
չէր, ոչ էլ հա րևան նե րը, ոչ էլ իր սե փա կան մտքերն 
էին: Բա ռե րը ինչ˗որ ան ծա նո թի էին պատ կա նում: 
«Ի՞նչ է պա տա հել ինձ, աչ քի՞ս է ե րևում, ինչ է»,˗ մտա-
ծեց նա: Վա խի զգա ցու մը ա նընդ հատ ուժգ նա նում էր 
և ա սես խո յա ցած ա լիք` սկսեց խռո վել կնոջ հո գին: 
Եվ հան կարծ այդ բա ռե րը` «Վերց րո՛ւ ե րե խա յին», 
ա սես կայ ծա կի մի հար ված, ծա կե ցին˗ան ցան նրա 
ողջ մարմ նով: Ան չափ վա խե ցած` Մա րիան նետ վեց 
դե պի մահ ճա կա լը և ա րագ վերց րեց ե րե խա յին: Հենց 
որ փոք րիկ էա կը հայտն վեց նրա ձեռ քե րում, ծե փի 
մի մեծ կտոր ա ռաս տա ղից պոկ վեց ըն կավ այն տեղ, 
որ տեղ հենց նոր աղջ կա գլուխն էր: Մայ րը վա խից 
շրջվեց և քա րա ցավ: Մի վայրկ յան հա պա ղեր` ե րե-
խան կզոհ վեր:

Հա ջորդ կի րա կի ա ռա ջին ան գամ ե րե խա յին տա-
րավ հա ղորդ վե լու: Դրա նից հե տո մայ րը Ե լե նա յի 
փրկութ յան օ րը հա մա րում էր իր իս կա կան հա վա տի 
ձեռք բեր ման օր: 

@^

Ար ձա գան քի՛ր

-Ինչ պե՜ս խառ նե ցիր իմ ծրագ րե րը: Ինձ գոր-
ծա րար փե սա է պետք, այլ ոչ ամ պե րում սա-

վառ նող գիտ նա կան,˗ ափ սո սան քով ա սում էր Պա վել 
Մի խայ լո վի չը:

Ի րի նան` բար գա վա ճող ֆիր մա յի տնօ րե նի միակ 
աղ ջի կը, բո լո րի հա մար անս պա սե լի ա մուս նա ցավ 
ե րի տա սարդ պրո ֆե սոր Սեր գեյ Ա լեք սանդ րո վիչ Բե-
րես նևի հետ:

˗ Ո չի՛նչ, հայ րի՛կ,˗ ծի ծա ղում էր դուստ րը:˗ Ես նրան 
կփո խեմ իմ ձևով:

Եվ ի՞նչ: Սեր գե յի հետ հա մա տեղ կյան քի բո լոր հինգ 
տա րի նե րը Ի րի նան պայ քա րում էր իր ա ռաջ նութ յան 
հա մար, բայց կա մաց˗կա մաց զի ջում էր դիր քե րը: 

Սեր գե յը չցան կա ցավ ապ րել ա նե րոջ տուն˗պա լա-
տում: Նո րապ սակ նե րը տե ղա վոր վե ցին նրա հա մեստ 
բնա կա րա նում ` հին կա հույ քով և բազ մա թիվ սրբա-
պատ կեր նե րով:

Սեր գե յը Ի րի նա յի շրջա պա տի հետ չէր հար մար-
վում, չէր մաս նակ ցում աղմ կոտ ե րե կո նե րին, որ կազ-
մա կեր պում էր կի նը, հրա ժար վեց ըն դուն վել է լի տար 
ա կումբ:
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Ար տա սահ մա նում և անդր ծով յան լո ղա փե րում 
հանգս տա նա լու` Ի րի նա յի ե րա զանք նե րը հօդս ցնդե-
ցին: Ճիշտ է, ա մուս նուն հրա վի րում էին ար տա սահ-
ման յան հա մալ սա րան նե րը, բայց նա, չգի տես ին չու, 
հրա ժար վում էր: 

Ա վե լին, Սեր գե յը նրա կյանքն ան վա նում էր դա-
տարկ և ա նի մաստ:

˗ Ախր դու ի րա վա բան ես,˗ կշտամ բե լով ա սում էր 
նա,˗ բայց դու հորդ մոտ աշ խա տանքն ան գամ վե րա-
ծում ես հեր թա կան զվար ճան քի:

Սեր գե յին հատ կա պես վրդո վում էր այն, որ Ի րի-
նան ե րե խա ու նե նալ չի ցան կա նում:

˗ Թա գու հի, ո՞ւր են քո ժա ռանգ նե րը,˗ սկզբում 
կա տա կով, հե տո ա վե լի ու ա վե լի հա մա ռո րեն էր 
կրկնում ա մու սի նը:˗ քո կյան քը ի մաս տով լցնել կա-
րող են միայն ե րե խա նե րը:

Թոռ ներ էր ու զում նաև Ի րի նա յի հայ րը: Վեր ջա պես 
նա վճռեց: Եվ, այ քեզ սար սափ, ծնվե ցին երկ վոր-
յակ ներ` տղա և աղ ջիկ` Պա վե լը և Սվետ լա նան: Ի րի-
նան հրա ժար վեց կե րակ րել ե րե խա նե րին, և գյու ղից 
ստնտու բե րե ցին:

Ի րի նան հազ վա դեպ էր մտնում ման կա սեն յակ, 
իսկ Սեր գե յը, ընդ հա կա ռա կը, բո լոր ա զատ ե րե կո նե-
րը զբաղ վում էր փոք րիկ նե րով:

Երբ ե րե խա նե րին մկրտում էին, կնքա հայր դար-
ձավ ա նե րը, կնքա մայր` Դար յան` Պա վել Մի խայ լո վի չի 

հե ռա վոր ազ գա կա նու հին, խո րա պես հա վա տաց յալ 
մի կին: Նա տնտե սու հի էր Ի րի նա յի հոր տա նը, իսկ 
հար սա նի քից հե տո տե ղա փոխ վել էր ապ րե լու ե րի-
տա սարդ նե րի հետ: 

Կի րա կի օ րե րը Սեր գե յը և Դար յան ե րե խա նե րին 
ե կե ղե ցի էին տա նում հա ղոր դութ յուն ստա նա լու, 
խոս տո վա նում և հա ղոր դութ յուն էր ստա նում նաև 
Սեր գե յը: Երբ ե րե խա նե րը մե ծա ցան, եր բեմն նրանց 
միա նում էր նաև Պա վել Մի խայ լո վի չը, ով գիտ նական 
փե սա յի ազ դե ցութ յան տակ սկսեց հե տաքրքր վել 
հոգևոր հար ցե րով: Նա հա ճույ քով էր դի տում, թե թո-
ռը ինչ պես է ա մուր բռնել քրոջ ձեռ քը` կանգ նե լով սի-
րած տե ղում ` Կա զա նի Աստ վա ծա մոր սրբա պատ կե րի 
առ ջև:

Ե րե խա նե րը մե ծա նում էին: Նրանք զուսպ էին վե-
րա բեր վում մո րը, բայց հո րը դի մա վո րե լու էին գնում 
վա զե լով: Դա նյար դայ նաց նում էր Ի րի նա յին: Սեր գե-
յին բար կաց նե լու հա մար նա սկսեց նո րից ե րե կույթ-
ներ հա ճա խել և նո րից սկսեց գնալ իր ա կում բը: Նոր 
երկր պա գու ներ հայտն վե ցին… Հա րա բե րութ յուն նե-
րում ճեղք վածքն ա ճում էր, և, ի վեր ջո, Ի րի նան Սեր-
գե յին ա ռա ջար կեց բա ժան վել:

Նա սպա սում էր, որ ա մու սի նը բա ցատ րութ յուն ներ 
կպա հան ջի և կհա մո զի ի րեն, բայց նա միայն խիստ 
նա յեց և ա սաց. 

˗ Իսկ ե րե խա նե՞րը: Նրանց ինձ տուր:
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Եվ այս տեղ իր հա մար աս պա սե լի` Ի րի նան ա ռա-
ջար կեց բա ժա նել ե րե խա նե րին. ին քը կվերց նի Սվետ-
լա նա յին, իսկ նա` Պա վե լին: Սեր գե յի ոչ մի փաս տարկ, 
որ երկ վոր յակ˗ե րե խա նե րի մի ջև հա տուկ կապ գո-
յութ յուն ու նի և նրանց բա ժա նե լը դա ժա նութ յուն է, 
չփո խեց նրա ո րո շու մը: Սվետ լա նան կմնա ինձ հետ,˗ 
ա սում էր նա,˗ և խնդրում եմ եր բեք չզան գես մեզ: Ե թե 
դու հա մա ձայն չես, ես եր կու ե րե խա նե րին էլ կվերց-
նեմ: Սեր գե յը հար կադր ված էր հա մա ձայն վել:

Ի րի նան դստեր հետ վե րա դար ձավ հոր տուն, ո րը 
բա ժա նութ յու նը խե լա գա րութ յուն ան վա նեց:

Սկզբնա կան շրջա նում աղ ջի կը կա րո տում էր եղ բո-
րը: Սա կայն մեծ, նոր տուն տե ղա փոխ վե լը, մտեր մութ-
յու նը պա պի կի հետ, ո րին նա սի րեց, աս տի ճա նա բար 
շե ղե ցին նրան: Բայց որ քան Սվե տան մե ծա նում էր, 
այն քան հա ճախ էր ե րա զում և ե րևա կա յութ յան մեջ 
մի տղա էր ե րևում իր ձեռ քը բռնած: Աղ ջի կը փոր ձում 
էր այդ մա սին խո սել մոր հետ, բայց նա բար կա նում 
էր և խո սակ ցութ յու նը փո խում էր այլ նյու թի վրա:

Հան կար ծա կի դժբախ տութ յուն պա տա հեց: Պա-
վել Մի խայ լո վի չի ֆիր ման սնան կա ցավ, և նա մա հա-
ցավ սրտի տագ նա պից: Բո լոր դրա մա կան մի ջոց նե րը 
ծախս վե ցին պարտ քե րի մար ման հա մար: Ի րի նա յին 
ան մի ջա պես ա զա տե ցին աշ խա տան քից: Նա ի րեն 
կորց րեց, նույ նիսկ զան գա հա րեց Սեր գե յին, բայց 
ի մա ցավ, որ նա որ դու հետ չորս տա րով մեկ նել է Անգ-

լիա: Ի րի նան դժվա րութ յամբ ըն դուն վեց նոր աշ խա-
տան քի: Նախ կին ան հոգ կյանքն ա վարտ վեց: Փո ղը 
չէր բա վա կա նաց նում: Ստիպ ված հրա ժեշտ տվեց հայ-
րա կան տա նը` այն փո խե լով ե րեք սեն յա կա նոց բնա-
կա րա նով: Գի շեր նե րը Ի րի նան եր կար ժա մա նակ չէր 
կա րո ղա նում քնել. անց յա լի պատ կեր նե րը պտտվում 
էին նրա գի տակ ցութ յան մեջ: Նա ցան կա նում էր իր 
խե լա ցի, գի տութ յամբ տար ված բա րի, տա ղան դա վոր 
ա մուս նուն փո խել և հար մա րեց նել ի րեն: Նրա ցան կա-
ցած դի տո ղութ յունն ըն դու նում էր որ պես ոտնձ գութ-
յուն իր ա զա տութ յան նկատ մամբ: Ին քը ե րե խա չէր 
ու զում և բա ժան ման ժա մա նակ նույ նիսկ ան ջա տեց 
նրանց: Երբ որ դին չորս տա րի հե տո վե րա դառ նա, 
ի րեն օ տար կլի նի:

Այդ ժա մա նակ կար ծես ինչ˗որ պատ ա ռա ջա ցավ 
նրա և Սվե տա յի մի ջև: Ար դեն հա սու նա ցած դուստ րը 
հա մար յա չէր խո սում մոր հետ: Պատ ճառն այն էր, որ 
նոր բնա կա րան տե ղա փոխ վե լիս Սվե տան պա հա րա-
նում նկա տեց տղա յի և աղջ կա մի լու սան կար, տա կը` 
մա կագր ված. Պա վել և Սվետ լա նա Բե րես նև ներ: Աղ-
ջի կը ցնցված էր: Ին քը եղ բայր ու նի: Որ տե՞ղ է նա: Ի՞նչ 
է տե ղի ու նե ցել:

Մո րը չվստա հե լով` Սվե տան գնաց կնքա մոր մոտ, 
ցույց տվեց լու սան կա րը և խնդրեց ա մեն ինչ պատ-
մել: Եվ Դար յան պատ մեց…
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Կնքա մոր հոր դոր նե րով Սվետ լա նան սկսեց ե կե ղե-
ցի գնալ և եր կար ա ղո թում էր քնից ա ռաջ, հու սա լով, 
որ Աստ ված կհու շի` ինչ պես վե րա դարձ նել եղ բո րը:

Ինս տի տու տում ի մա նա լով հոր հաս ցեն` Սվետ-
լա նան նա մակ ու ղար կեց Անգ լիա` Պա վել Բե րես նևի 
ա նու նով: Իսկ այն տեղ` միայն մի քա նի բառ. «Պա շա՛, 
Պա շա՛, պա տաս խա նի՛ր: Ես քո քույրն եմ ` Սվետ լա-
նան»: 

Անց նում էին շա բաթ ներ, ա միս ներ, բայց պա-
տաս խան չկար: Մի ան գամ Սվետ լա նան արթ նա ցավ 
ինչ˗որ ան սո վոր բա նի սպա սե լի քով: «Տեր Աստ ված, 
Ին չո՞ւ եմ այս քան ու րախ: Գու ցե այ սօր եղ բո րիցս նա-
մա՞կ ստա նամ»:

Սվետ լա նան հապշ տապ հա վաք վեց և գնաց դպրոց: 
Դա սե րին դժվար էր կենտ րո նա նալ, խան գա րում էին 
եղ բոր հետ կապ ված մտքե րը: «Որ տե՞ղ է նա: Ինչ պի-
սի՞ն է հի մա նա: Գի տե՞ արդ յոք նա իմ մա սին»,˗ հար-
ցե րը խռնվում էին գլխում ` նրան շե ղե լով դա սե րից: 
Վեր ջին դա սի ժա մա նակ ուս մաս վա րի ու ղեկ ցութ յամբ 
դա սա րան մտավ մի պա տա նի, բարձ րա հա սակ, թիկ-
նեղ և մի տե սակ հա սուն: 

˗ Սա ձեր նոր ըն կերն է,˗ Պա վել Բե րես նևը: Նա 
ե րեք տա րի ապ րել է Անգ լիա յում, իսկ հի մա սո վո րե-
լու է ձեր դա սա րա նում:

Սվետ լա նա յի այ տե րը կարմ րե ցին, ար ցունք ներ 
հայտն վե ցին նրա աչ քե րում: Կող քին նստած դա սըն-
կե րը ան հանգս տա ցած հարց րեց.

˗ Ի՞նչ ե ղավ քեզ:
˗ Նա իմ եղ բայրն է: Հաս կա նո՞ւմ ես, հա րա զատ եղ-

բայրս,˗ շշնջաց աղ ջի կը:
Նո րե կը լար ված նա յում էր աղ ջիկ նե րի դեմ քե րին` 

կար ծես ինչ˗որ մե կին էր փնտրում: Եվ ա հա նրա հա-
յաց քը հան դի պեց քրոջ հա յաց քին: Նա թե թևա ցած 
շունչ քա շեց, վճռա կա նո րեն ուղղ վեց դե պի նա և 
քնքշո րեն ար տա բե րեց. 

˗ Բա րև՛, Սվե՛տա, ես քո եղ բայրն եմ ` Պա վե լը: Վեր-
ջա պես մենք հան դի պե ցինք:

Սվե տան ու րախ փա թաթ վեց նրան:
Դա սե րից հե տո նրանք եր կար խո սում էին, հե տո 

Պա վելն ա սաց.
˗ Իսկ հի մա, Սվե տա, ես ու զում եմ տես նել իմ մո րը:
Այս պատ մութ յու նը բա րե հա ջող ա վարտ ու նե ցավ: 

Դժվար է նկա րագ րել Ի րի նա յի և որ դու հան դի պու մը: 
Լա լիս էին բո լո րը, նույ նիսկ Պա վե լը հա զիվ էր զսպում 
ար ցունք նե րը:

Մեկ տա րի հե տո վե րա դար ձավ Սեր գե յը: Նրան 
սի րով դի մա վո րե ցին ե րե խա նե րը և կի նը: Մի ամ սից 
Սեր գե յը և Ի րի նան պսկադր վե ցին:

444
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Չա րը

Շտա պո ղա կա նութ յու նը բնո րոշ է մեր ժա մա-
նակ նե րին: Ա մեն ինչ` վազ քով: Ա մեն ինչ` հապշ-

տապ: Նույ նիսկ դա դա րել են խո սել սե փա կան ե րե-
խա նե րի հետ: Հարց նում ես.

˗ Տղա՛ս, քաղ ցա՞ծ ես:
˗ Ո՛չ, մայ րիկ, ման կա պար տե զում ընթ րել ենք:
˗ Դե՛ ու րեմն, լավ է:
˗ Աղ ջիկս, ի՞նչ կա դպրո ցում:
˗ Նոր մալ է…
˗ Դե լավ է:
Ա վե լի մե ծերն ըն տե լա ցել են: Ի րենք էլ դժկա-

մութ յամբ են խո սակ ցութ յան բռնվում: Իսկ փոք րե՞րը: 
Ի՞նչ են թաքց նում նրանց տա կա վին թույլ հո գի նե րը: 
Ի՞նչ է նրանց փոք րիկ սրտիկ նե րի ցա վը: Եվ այդ պես, 
մեր ե րե խա նե րը ման կա պար տեզ գնա լիս ջա նում են 
տասն հինգ րո պե նե րի ըն թաց քում լու ծել աշ խար-
հի բո լոր մեծ խնդիր նե րը, քա նի դեռ մայ րի կը ի րենց  
կող քին է…

˗ Մա մու լիկ, մի ե րե խա բեր: Տղա: Ո՛չ, աղ ջիկ: Ո՛չ, 
ինձ` տղա, իսկ քույ րի կին` աղ ջիկ:

Մայ րի կը ծի ծա ղեց: Որ դին ա վե լի հա մա ռեց:

˗ Դու մեզ ե րե խա կբե րե՞ս:
˗ Ինչ պես Աստ ված կտա: Տե րը տես նում է, որ ձեր 

հոգ սը գլուխ բե րե լը դժվար է, դրա հա մար էլ չի տա-
լիս: Դուք ինձ չեք լսում, չեք օգ նում:

˗ Իսկ մենք եր կու սով չենք հասց նում: Պետք է օգ-
նել ե րե քով, չոր սով, հին գով…

˗ Սպա սի՛ր, սպա սի՛ր, որ տե ղի՞ց այդ քան օգ նա կան 
վերց նեմ:

˗ Ու նե ցի՛ր:
Ման կա պար տե զի ճա նա պարհն անց նում էր ման-

կա տան պա տե րի կող քով: Ման կա տան սա նե րը 
դպրոց են գնում դաս տիա րակ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ:

˗ Տես նո՞ւմ ես, ինչ քան շատ ե րե խա ու նի այս մայ-
րի կը,˗ խրա տա կան նկա տում է փոք րի կը:

˗ Ո՛չ, որ դիս: Նա մայ րի կը չէ, այլ դաս տիա րակ չու-
հին: Իսկ ե րե խա նե րը ման կատ նից են:

˗ Դա այդ պի սի ման կա պար տե՞զ է:
˗ Այն քան էլ չէ, նրանք միայն ցե րեկն են ման կա-

պար տե զում լի նում, իսկ այս տեղ նրանք գի շե րում են,˗ 
շե ղե լով խո սակ ցութ յու նը, պա տաս խա նեց մայ րը:

˗ Իսկ ին չո՞ւ մայ րիկ ներն ի րենք չեն տա նում ի րենց 
ե րե խա նե րին դպրոց:

˗ Հաս կա նում ես,˗ կի նը փոր ձում է կյան քի ճշմար-
տութ յու նը որ քան հնա րա վոր է փա փուկ բա ցել փոք րի-
կի առ ջև,˗ այս ե րե խա նե րը ոչ հայր ու նեն, ոչ էլ` մայր:

˗ Բա ցի դրա նից, տո՞ւն էլ չու նեն:
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˗ Չու նեն:
˗ Որ քան եմ խղճում նրանց… Ի՞նչ է` նրանց ծնող նե-

րը մա հա ցե՞լ են:
˗ Ո՛չ բո լո րը: Կան ե րե խա ներ, ում ծնող նե րը կեն-

դա նի են: 
˗ Բան տո՞ւմ են:
Որ դու այդ պի սի գի տե լիք նե րից մայ րը փշա քաղ-

վում է:
˗ Բան տում են կամ զրկված են ծնո ղա կան ի րա-

վուն քից:
˗ Ինչ պես վա րոր դա կան ի րա վունք նե րի՞ց: Իսկ ին չի՞ 

հա մար:
˗ Ի րենց ե րե խա նե րի մա սին չեն հո գա ցել, նե ղաց-

րել են, չեն կե րակ րել, չեն հագց րել:
˗ Եվ հի մա այդ ե րե խա ներն ապ րում են այս տեղ: 

Որ դին հո գոց հա նեց.˗ Այ, նրանք կմե ծա նան, կդառ-
նան հայ րիկ ու մայ րիկ և ի րենց հա մար ե րե խա ներ 
կու նե նան: Վատ կամ լավ, բայց կու նե նան:

Մայ րի կը մի պահ չի մա ցավ ինչ պա տաս խա նի:
˗ Իսկ ին չո՞ւ ա սա ցիր` վատ կամ լավ:
˗ Դե, ես վատն եմ մե ծա ցել:
˗ Դո՞ւ, վա՞տը,˗ մոր շուն չը կտրվեց:˗ Դո՛ւ, դո՛ւ, աշ-

խար հի ա մե նա լավ ե րե խան` հա մե նայն դեպս ինձ հա-
մար:

˗ Միայն թե մի՛ ստիր,˗ ուն քե րը կի տե լով, խիստ 
ար տա բե րեց փոք րի կը: Ես վատն եմ, գի տեմ, որ վատն 
եմ: Ես կռվում եմ, չեմ լսում քեզ:

˗ Ի հար կե, դու եր բեմն ինձ վրդո վեց նող բա ներ ես 
ա նում: Բայց դու լավն ես: Դու բա րի ես, սի րում ես 
կեն դա նի նե րին, քրոջդ, մայ րի կիդ, հայ րի կիդ. օգ նում 
ես մեզ, երբ ու զում ես:

˗ Ես կռվում եմ, ձեռքս զենք եմ վերց նում,˗ հա կա-
ռակ վեց տղան:˗ Ա մեն ինչ մո ռա նում եմ, տնակ վատ 
եմ կա ռու ցում:

˗ Սպա սիր, ինչ պե՞ս հաս կա նալ:
˗ Ե րեկ բո լո րը ե րևա կա յա կան ամ րոց և տար բեր 

սար սա փե լի խրտվի լակ ներ էին պատ րաս տում, ես 
էլ նրանց հետ: Հե տո էլ մո ռա նում եմ և այն պես չեմ 
ա նում, ինչ պես պետք է: Ինձ ա սա ցին` տա տի կին մի 
կտոր կար կան դակ տար, իսկ ես վերց րի և ման կա-
պար տեզ տա րա… 

˗ Այդ ե՞րբ է այդ պի սի բան ե ղել:
˗ Ես օ րի նա կի հա մար եմ ա սում, որ այն պես չեմ 

ա նում, ինչ պես պետք է:
Ա հա և ման կա պար տե զը: Մայ րի կը, հուզ մուն քը 

հաղթ հա րե լով, դան դաղ կռա նում է և փա թաթ վում 
որ դուն.

˗ Տղա՛ս, սի րե լի՛ս, իմ լավ տղաս, ես քեզ շատ եմ 
խնդրում, եր բեք չմո ռա նա՛ս, որ մայ րի կը քեզ սի րում է:

˗ Նույ նիսկ երբ բար կա նում է և պատ ժո՞ւմ:
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˗ Ա յո՛, նույ նիսկ երբ բար կա նում է և պատ ժում. աշ-
խար հում բո լո րից շատ քեզ եմ սի րում:

˗ Աստ ծուց էլ շա՞տ:
˗ Ո՛չ, Աստ ծո՛ւն, հե տո քեզ: Չե՞ս մո ռա նա:
˗ Լա՛վ,˗ կարճ, տղա մար դու պես պա տաս խա նում 

է փոք րի կը: Եվ գրկե լով մայ րի կի վի զը` կա մաց ա վե-
լաց նում է,˗ Իսկ ե թե քեզ հետ միա սին ա ղո թենք, Աստ-
ված մեզ ե րե խա կտա՞: Ես ճիշտ եմ ա սում, կլսեմ քեզ 
և կօգ նեմ:

Ման կա պար տե զում ա ռա վոտ յան ար ցուն քա խառն 
տե սա րան ներ են` ա մե նա սո վո րա կան մի ե րևույթ: 
Լա լիս են մայ րիկ նե րը, ի րենց սրտից ար յուն կա թեց-
նե լով. լա լիս են ե րե խա նե րը` ամ բողջ օ րը զրկվե լով 
մայ րա կան գգվան քից:

Կող քից վազ քով անց նող ծնող նե րը կա րեկ ցան քով 
նա յում են որ դու և մոր կող մը, ով մո ռա ցել է, թե ուր 
է շտա պում:

@^

Կա տա կեց

Վա նա հայ ր քահանան իր ծուխ էր վե րա դառ-
նում: Գոր ծե րով մեկ նել էր թեմ և ու շա ցել էր: 

Նա շտա պում էր, ո րով հե տև երեցկնոջը խոս տա ցել էր 
հաս նել ընթ րի քին: Չէր ու զում ու շա նալ, ի մա նա լով, 
որ նա կան հանգս տա նա: Լեո նի դ քահանան գի տեր 
«Դան դաղ շտա պիր» ա սաց ված քը, այդ պատ ճա ռով 
եր բեք ա րա գութ յու նը չէր գե րա զան ցում և կար գը չէր 
խախ տում:

Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան պա հա կե տի մո-
տով անց նե լիս նա ա րա գութ յու նը նվա զեց րեց մին չև 
թույ լատ րե լի սահ մա նը` ժա մում հի սուն կի լո մետր, 
բայց գծա վոր փայ տի կի տի րա կան թա փա հա րու մով 
նրան կանգ նեց րին:

˗ Օ՜, տեր տեր է,˗ ման կա կան ու րա խութ յամբ 
ժպտա լով` մե քե նա յին մո տե ցավ ավ տո տե սու չը:

˗ Սեր ժանտ Պետ րեն կո,˗ ներ կա յա ցավ նա ակն-
հայտ ուկ րաի նա կան ա ռո գա նութ յամբ:

˗ Բա րև ձեզ,˗ հար գա լից բա րևեց հո գևո րա կա նը:˗ 
Պոկ րով կա գյու ղի Կա զա նի Աստ վա ծած նի սրբա պատ-
կե րի տա ճա րի վա նա հայր:
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˗ Օ՛յ: Տես նում եմ, կույր չեմ,˗ ու րախ շա րու նա կեց 
ոս տի կա նը:˗ Դե՛,˗ նա ե րա նե լի ժպի տը հար ցա կան սա-
ռեց դեմ քին:

˗ Ա հա վա րոր դա կան ի րա վուն քը, տե խանձ նա գի-
րը,˗ մեկ նեց տեր հայ րը փաս տաթղ թե րը պա տու հա-
նից:

˗ Ին չի՞ս են պետք ձեր փաս տաթղ թե րը,˗ ան կեղ ծո-
րեն զար մա ցավ ոս տի կա նը:˗ Կար ծես չգի տեմ, որ տեր-
տեր նե րը գո ղա ցած մե քե նա ա ռանց փաս տաթղթի չեն 
քշում: Ինձ փաս տա թուղթ պետք չէ: Վճա րել է պետք:

˗ Ին չի՞ հա մար,˗ տե սու չի խղճին դի մեց տեր հայ րը, 
բայց ոս տի կա նի դեմ քից չիջ նող ժպի տի օ րո րի տակ 
այն խո րը քնով քնած էր:

˗ Ինչ պե՞ս թե ին չի հա մար: Մենք գի շե րե լո՞ւ ենք 
այս տեղ, թե՞ հե տա գա ճա նա պար հի հա մար կվճա-
րենք: Իսկ մենք, ինչ պես ա նեկ դո տում, կա րող ենք մո-
րու քը մին չև խոր քը փորփ րել:

Տեր հայ րը դժկա մութ յամբ դրա մա պա նա կից հա-
նեց մի մանր թղթադ րամ և տվեց ոս տի կա նին: Նա ու-
րախ գլխով ա րեց:

˗ Իսկ կին ու նե՞ս,˗ չգի տես ին չու հարց րեց տեր հայ-
րը:

˗ Ու նեմ: Գե ղեց կու հի կին էլ ու նեմ, շքեղ սի րու հի 
էլ,˗ բա ռե րը եր կա րե լով ա սաց ոս տի կա նը` փոր ձե լով 
օ դում ձեռ քե րով նկա րել սի րու հուն:

˗ Ա սում ես` սի րու հի ու նես…˗ մտած կոտ ար տա-
սա նեց տեր հայ րը: Այդ տեղ այն պի սի վրդով մուն քով 
լցվեց այդ դրա մա շոր թի հան դեպ, որ ինքն էլ չի մա նա-
լով ին չու` լայն շար ժու մով խա չակն քեց ոս տի կա նին և 
հան դի սա վոր ար տա բե րեց.˗ Սի րու հի չե՛ս ու նե նա:

Ոս տի կա նը զար ման քից միայն բե րա նը բա ցեց…
Եր կու ա միս անց, կի րա կի վաղ ա ռա վոտ յան, երբ 

տեր հայ րը նոր էր պատ րաստ վում խո րան մտնել, 
ե տևից տա րօ րի նակ ձայ ներ լսվե ցին: Ետ շրջվե լով` 
հայր Լեո նի դը տե սավ հին ծա նո թին: Սեր ժանտ Պետ-
րեն կոն, մո տե նա լով ըն կավ տեր հոր ոտ քե րը:

˗ Նե րի՛ր ինձ, տեր հայր, նե րի՛ր: Ես չգի տեի, որ 
հո գևո րա կան նե րը Աստ ծուց այդ պի սի զո րութ յուն 
ու նեն: Այ սու հե տև միշտ ե կե ղե ցի կգնամ, ոչ մե կից 
ա ռանց ան դոր րագ րի ոչ մի կո պեկ չեմ վերց նի: Դու 
միայն ինձ նե րիր, Աստ ծուց էլ խնդրիր, որ վե րա-
դարձ նի կնոջս: Կար ծում էի` կա տա կում ես, իսկ նա 
ինձ ե րեք օր ա ռաջ բռնեց րեց Կլա վա յի հետ: Ե րե խա-
նե րին վերց րեց և զո քան չիս տուն գնաց, տուն չի գա-
լիս: Կլա վան էլ ին ձա նից փա խավ: Միայն թե կինս, 
ե րե խա ներս վե րա դառ նան, այ լևս եր բեք …

Տեր հայ րը հա յաց քը ոս տի կա նից տե ղա փո խեց 
Փրկչի սրբա պատ կե րին: Տե րը խիստ էր նա յում, բայց 
Լեո նի դ քահանային թվաց, որ այդ խստութ յան մի ջով 
ժպիտ փայ լա տա կեց…
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Սեր ժանտ Պետ րեն կոն դար ձավ ջեր մե ռանդ ծխա-
կան: Մեկ տա րի հե տո պսակ վեց իր կնոջ հետ և 
մկրտեց ե րե խա նե րին: Այժմ, երբ ա ռիթ էր լի նում հո-
գևո րա կա նի մե քե նա կանգ նեց նել, խո նար հութ յամբ 
օրհ նութ յուն էր խնդրում, և, պա տիվ տա լով, բա րի 
ճա նա պարհ մաղ թում…

PPP

Նվե րը

Յուլ յան քայ լում էր ծո վա փով և խոր հում էր 
իր չկա յա ցած ճա կա տագ րի մա սին. «Մեկ շա-

բա թից ծննդյանս օրն է, և նո րից ոչ մե կը ծա ղիկ չի 
նվի րի, բա ցի մայ րի կից և ըն կե րու հի նե րից: Մի՞թե ես 
այդ պես էլ մե նակ կմնամ: Ո՛չ ա մու սին, ո՛չ ե րե խա-
ներ: Ըն կե րու հի ներս բո լորն էլ վա ղուց ա մուս նա ցած 
են, իսկ ես… Քա հա նան ա սում է, որ Տե րը լսում է իմ 
ա ղոթք նե րը: Բայց տա րի ներն անց նում են…»

Նստե լով նստա րա նին` Յուլ յան պա յու սա կից հա-
նեց փոք րիկ հա յե լին և նա յեց: Ի րեն էր նա յում մի 
գե ղե ցիկ աղ ջիկ եր կար, շի կա հեր հյուս քով և մեծ, 
տխուր աչ քե րով: Յուլ յան փոր ձեց ժպտալ, բայց հի-
շեց վեր ջերս աշ խա տա վայ րում իր հաս ցեին ուղղ ված 
մի կա տակ. «Լա լիս է օ րիոր դը սեն յա կում, չեն ու զում 
նրա հե տը ա մուս նա նալ», և նա նո րից տրտմեց:

«Գու ցե կտրե՞մ մա զերս, կամ էլ կի սաշր ջազ գե՞ստս 
կար ճաց նեմ»,˗ մտա ծում էր նա, ջա նա լով գո նե ինչ˗որ 
կերպ հանգս տաց նել ի րեն:

˗ Ին չո՞ւ ես տրտմել, գե ղեց կու հի օ րիորդ,˗ լսվեց 
հան կարծ մի ձայն:
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Յուլ յան գլու խը բարձ րաց րեց և տե սավ մի ե րի տա-
սար դի, ե րե սին` գար նան նվի րած փոք րիկ պե պեն ներ:

˗ Գու ցե չար վի շա՞պն է քեզ նե ղաց րել: Թե՞ է լի 
ինչ˗որ մե կը: 

Աղ ջիկն ա կա մա յից ժպտաց և, շփոթ վե լով, պա-
տաս խա նեց.

˗ Ո՛չ:
˗ Մի՛ տխրիր:

Ա մեն մի օ րը պար գևն է Աստ ծու,

Բնավ նման չէ ե րեկ վա օր վան,

Ա մեն նոր գրված բա նաս տեղ ծութ յուն`

Անկրկ նե լի մասն հա վեր ժութ յան, 

Ինչ պես սպի տակ մշուշն ա ռա վոտ յան

Անկրկ նե լի մասն հա վեր ժութ յան:

Ու րա խա ցի՛ր: Տե՛ս ինչ հրա շա լի օր է:
˗ Իսկ մի՞թե կա րե լի է ու րա խա նալ, երբ ա մեն ինչ 

վատ է:
˗ Ի հար կե, նա յի՛ր շուրջդ, ինչ պի սի՜ գե ղեց կութ յուն:
Յուլ յան նա յեց շոր ջը և հան կարծ տե սավ ան սահ-

ման կա պույտ եր կին քը, փայ լող ա րևը, թե թևա կիո-
րեն քա մուց օ րոր վող սլա ցիկ կե չի նե րը և բազ մա թիվ 
մարդ կանց, ով քեր յու րո վի եր ջա նիկ էին և ու րա խա-
նում էին. ծի ծա ղում էր փոք րի կը, ո րին գգվում էր 
շնի կը, ժպտում էր ման կա սայ լա կով երկ վոր յակ նե րին 

ման ա ծող ա մուս նա կան զույ գը. մե ծա հա սակ մար դիկ 
ու րա խա նում էին շուրջ բո լո րը ցնծա ցող կյան քով: 

Աս տի ճա նա բար ու րա խութ յամբ լցվեց նաև Յուլ յա-
յի սիր տը, և նա սկսեց ժպտալ:

«Տեր Աստ ված, որ քան եր ջա նիկ եմ, որ Դու ինձ 
կյանք ես պար գևել»,˗ մտա ծեց աղ ջի կը և շրջվեց` 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լու ե րի տա սար դին, բայց 
նա ար դեն գնա ցել էր:

Անն կատ մի շա բաթ ան ցավ: Յուլ յան կանգ նած էր 
տա ճա րում, ձեռ քե րը կրծքին ծա լած և պատ րաստ-
վում էր Հա ղոր դութ յուն ստա նալ: Նրա աչ քե րը շո ղում 
էին, շուր թե րը կրկնում էին երգ չախմ բի եր գը. «Ճա շա-
կե ցեք Քրիս տո սի մար մի նը, ճա շա կե ցեք ան մա հութ-
յան աղբ յու րը»: Նա զգում էր, որ այդ օ րը ինչ˗որ բան 
է կա տար վե լու:

Աստ վա ծա յին Պա տա րա գից հե տո աղ ջի կը Փրկչի 
սրբա պատ կե րին մո տե ցավ ե րախ տա գի տութ յան ա մե-
նան վի րա կան խոս քե րով, ո րոնք բխում էին նրա 
սրտից: Նա ար դեն պատ րաստ վում էր գնալ, երբ հան-
կարծ նկա տեց ի րեն մո տե ցող ծա ռա յո ղին: Որ քան 
մեծ ե ղավ նրա զար ման քը, երբ ճա նա չեց ա ռափն յա 
փո ղո ցի այն նույն ե րի տա սար դին: Նա ձեռ քը մեկ նեց 
աղջ կան, ա փի մեջ` ա նու շա հոտ նշխար: Յուլ յան զար-
մա ցած հարց րեց.

˗ Սա ի՞նձ:
˗ Ա յո՛, քեզ:
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˗ Հենց խո րա նի՞ց: 
˗ Ա յո՛, խո րա նից,˗ ժպտա լով պա տաս խա նեց նա:
˗ Փրկի՛ր, Տե՛ր,˗ և նա խնամ քով վերց րեց նշխա րը:
…Ժա մա նակ ան ցավ: Նրանք կանգ նած էին խո րա-

նի ա ռաջ վառ ված մո մե րը ձեռ քե րին` վկա յե լով ի րենց 
սե րը Աստ ծու և միմ յանց նկատ մամբ: Նա` նրբա գեղ 
աղ ջի կը եր կար, շի կա հեր հյուս քով, սպի տակ հա գուս-
տով: Նա` ե րի տա սար դը` փոք րիկ պեպն նե րը դեմ քին:

«Ա մուս նա նում են Աստ ծու ծա ռա Ի գո րը և Աստ ծու 
ծա ռա Յուլ յան…»:

@^

Ար յան հի շո ղութ յու ն

Այդ կի րա կին սկսվեց ա նու րախ: Ես սպա սում էի 
ա մուս նուս գոր ծու ղու մից վե րա դար ձին: Ան-

հանգս տա նում էի: Ե րե խա նե րը, հա զիվ արթ նա ցած, 
ար դեն հասց րել էին չա րութ յուն ա նել: Պա պի կը Պավ-
լի կին հեր թա կան ան գամ բռնեց հան ցան քի վայ րում: 
Թո ռը նո րից մտել էր պա պի կի պա հա րա նը և խա ղում 
էր դա շույ նի հետ, մի բան, ո րը խստո րեն ար գել ված 
էր:

Փոք րիկ Ա նեչ կան ա ռա վո տից թնկթնկում էր, հրա-
ժար վում էր նա խա ճա շից. իր հան դեպ ու շադ րութ յուն 
էր պա հան ջում:

Սկե սուրս սկսեց հեր թա կան ան գամ ինձ հան դի-
մա նել, որ ե րե խա նե րին սխալ եմ դաս տիա րա կում: 
Նա խո սեց եր կար, բարձր և շատ հա մո զիչ: Ե՛վ ռե ժի մը 
չեմ պա հում, և՛ ինչ ա սես տա լիս եմ ու տե լու, և՛ ե րեկ 
ե րե կո յան ին չու եմ Ա նեչ կա յին թույլ տվել տոր թի երկ-
րորդ կտո րը ու տել, և՛ ե րե խա ներն ան դա դար ինչ որ 
բան են կրծում. մե՛կ բխված քաբ լիթ, մե՛կ խնձոր, մե՛կ 
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գա թա, իսկ դրա նից միայն ստա մոքսն է խան գար վում 
և ա խոր ժակն է վա տա նում:

Ես լսում էի համ բե րութ յամբ և խո նար հա բար` հո-
գումս խլաց նե լով նյար դայ նութ յան և ան բար յա ցա կա-
մութ յան ա լիք նե րը: Սկե սուրս ճիշտ էր. ես իս կա պես 
վատ տնտե սու հի եմ: Եվ ոչ այն պատ ճա ռով, որ չգի-
տեմ ու տե լիք պատ րաս տել, տու նը հա վա քել, լվացք 
ա նել, նա այդ ա մե նը պար զա պես ին ձա նից ա վե լի լավ 
է ա նում:

Վեր ջա պես ա ռա վոտ վա բո լոր թյու րի մա ցութ յուն-
նե րը լուծ վե ցին: Ա նեչ կան տա տի կի օգ նութ յամբ կե-
րավ, իսկ Պավ լի կը անկ յու նից ա զատ ար ձակ վեց` դա-
շույ նը ձեռք չտա լու խոս տու մով:

Ես ե րե խա նե րի հետ պատ րաստ վում էի դուրս գալ:
˗ Ի՞նչ է, նո րից ե կե ղե ցի՞ եք գնա լու,˗ կշտամ բան քով 

գլուխն օ րո րեց սկե սուրս, երբ հա սանք շե մին:
Իսկ սկես րայրս խրա տա կան ա սաց.
˗ Ե րե խա նե րի գլու խը մի՛ լցրու այդ տի րա ցո ւա կան 

բար բա ջան քով: Մենք ապ րել ենք ա ռանց դրա և վատ 
չենք ապ րել, և նրանք նույ նիսկ շատ լավ կապ րեն: 

Ես ծանր հո գոց հա նե ցի, և դրսի դու ռը փակ վեց 
մեր հե տևից: Մենք ի ջանք աս տի ճան նե րով և մուտ-
քից դուրս ե կանք ձեռք˗ձեռ քի բռնած: Դեղ նած կե չի-
նե րի կա տար նե րի վե րևում շող շո ղում էին ուղ ղա փառ 
ե կե ղե ցու խա չե րը, և մենք կարճ ճա նա պար հով ուղղ-

վե ցինք այն տեղ: Աշ նա նա յին օ րը լցված էր թար մութ-
յամբ: Մենք քայ լում էինք դե պի Աստ ված…

Պա տա րա գից հե տո զբոս նում էինք այ գում: Ե րե-
խա նե րը խա ղում էին ա վա զի վրա, իսկ ես նստել էի 
նստա րա նին և մտա ծում էի իմ կյան քի մա սին:

Ռու սա կան ծայ րա մա սից հայտն վե ցի մայ րա քա-
ղա քում ` գե նե րա լի ըն տա նի քում: Ինչ պես գտնում էին 
իմ հա րա զատ նե րը, հա ջող եմ ա մուս նա ցել: Երբ հյուր 
էին գա լիս մեր տուն, նրանք ա սում էին. «Դու յուղ 
ու մեղ րի մեջ ես ապ րում: Այդ պի սի հա րուստ տուն: 
Այդ պի սի լավ սկե սուր, սկես րայր: Իսկ ա մու սինդ ընդ-
հան րա պես ոս կի է»:

Այդ ա մե նը ճիշտ էր: Ե՛վ ա մուս նուս մա սին, և՛ նրա 
ծնող նե րի մա սին: Լավ մար դիկ են, բա րի, ա ռա տա-
ձեռն, մեզ բա րի կա մե ցող… Յու րո վի:

Նրանք խորհր դա յին տա րի նե րին ա թեիս տա կան 
դաս տիա րա կութ յուն էին ստա ցել, կյան քում մեծ 
հա ջո ղութ յուն նե րի հա սել, նրանց ա մեն ինչ տրվում 
էր, թեև դժվա րութ յամբ, բայց ընդ հա նուր առ մամբ` 
ա ռանց մեծ խնդիր նե րի և ցնցում նե րի:

Նրանք Աստ ծուն հա վա տա լը հա մա րում էին անգ-
րա գետ տա տիկ նե րի բա ժի նը` նրանց նե րո ղամ տո րեն 
«թույլ տա լով» գնալ ե կե ղե ցի և տո նել ի րենց տո նե րը: 
Սկե սուրս և սկես րայրս մկրտված չէին, իսկ նշա նածս` 
Սա շան, մկրտվեց ա մուս նութ յու նից ա ռաջ, քա նի որ 
ես պա հան ջե ցի, որ մենք պսակ վենք ե կե ղե ցով: Բայց 
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Սա շան դա ա րեց իմ հան դեպ սի րուց, այլ ոչ` ներ քին 
հա մոզ մուն քից: Նրա հա վա տը դե պի Աստ ված շատ 
ա նո րոշ էր, և եր բեմն ես նրա հա մար շատ էի վա խե-
նում: Հենց այդ հո գևոր ա նո րո շութ յան պատ ճա ռով 
է, որ մար դիկ հա ճախ հայտն վում են ա մեն տե սա կի 
պաշ տա մունք նե րի և ա ղանդ նե րի մեջ: 

Մին չև մեր ծա նո թութ յու նը ա պա գա ա մու սինս հե-
տաքրքր վում էր աստ վա ծա բա նութ յամբ և օ կուլ տիզ-
մով, գնում էր ինչ˗որ ա ղան դի ժո ղով նե րին: Կար դա-
լով Աստ վա ծա շուն չը` նա հայ տա րա րեց, որ «ա մեն 
ինչ հաս կա ցավ», և հա մար ձակ դա տո ղութ յուն ներ էր 
ա նում դե պի Աստ ված տա նող բա զում ճա նա պարհ նե-
րի մա սին:

Հնա րա վոր է, որ դա ա վե լի վատ էր, քան նրա 
ծնող նե րի ռազ մա շունչ ա թեիզ մը: Նրանք փոր ձե ցին 
ազ դել իմ հա վա տի վրա, փոր ձում էին ի րենց թոռ-
նե րին և ա մուս նուս ետ պա հել ուղ ղա փա ռութ յու նից` 
դա տո ղութ յուն ներ ա նե լով «ժո ղովր դի հա մար հա-
շի շի» և «կրո նա կան թմբի րի» մա սին: Դրան ես պա-
տաս խա նում էի, որ իմ նախ նի նե րը ար դեն հա զար 
տա րի հա վա տում են Քրիս տո սին և ապ րում են ուղ-
ղա փա ռութ յան օ րենք նե րով: Եվ ա վե լաց նում էի, որ, 
դա տե լով ըստ ըն տա նե կան ալ բո մի լու սան կար նե րի, 
նրանց նախ նի նե րը նույն պես ուղ ղա փա ռութ յուն են 
դա վա նել: Ես նրանց ա սում էի, որ ուղ ղա փա ռութ յու-

նը մեր ար յան մեջ է, դրան ի պա տաս խան նրանք նե-
րո ղամ տա բար ժպտում էին: 

Այդ պես ես փոր ձում էի պաշտ պան վել: Նրանց հետ 
ծանր էր: Ի հար կե, նրանց հա մար էլ հեշտ չէր ինձ հետ:

Վե րա դար ձանք տուն. ոչ մե կը չկար տա նը: Ճա շը 
սառ չում էր գա զօ ջա խի վրա, իսկ սե ղա նին սպի տա-
կին էր տա լիս մի գրութ յուն: Սկե սուրս դո ղա ցող ձեռ-
քով գրել էր. «Սո նեչ կա, դժբախ տութ յուն է պա տա հել: 
Սա շան վթա րի է են թարկ վել: Կտրվել է ղե կի ձգա ձո-
ղը, մե քե նան թռել է ճամ փեզ րի խրա մա փո սը և շրջվել 
է: Նա ու ղե ղի ծանր ցնցում ու նի: Մենք նրա հետ յո-
թե րորդ հի վան դա նո ցում ենք: Ա րի՛, ե թե կա րող ես»: 

Կար դա լով այդ գրությունը` զգա ցի, որ ոտ քերս 
ծալ վում են, իսկ սիրտս սկսեց ա րագ˗ա րագ խփել: 
Դժվա րութ յամբ մտքերս հա վա քե լով` ե րե խա նե րին 
տա րա հա րևա նու հուս մոտ, իսկ ինքս գնա ցի հի վան-
դա նոց:

Ա մուս նուս ծնող ներն այն տեղ էին: Կողք˗կող-
քի նստած էին ան կող նու մոտ: Սա շան պառ կած էր 
ա ռանց ո րևէ վնաս ված քի: Ոչ մի՛ քերծ վածք, ոչ մի՛ 
կապ տուկ: Միայն սաս տիկ գլխա ցա վը և աչ քե րի պայ-
թած մա զա նոթ ներն էին խո սում նրա հետ պա տա հա-
ծի մա սին:

˗ Ամ րա գո տին, նրան ամ րա գոր տին է փրկել,˗ 
շշնջում էր ինձ սկե սուրս: Իսկ սկես րայրս բա րի ձայ-
նով ինչ˗որ բան էր ա սում տղա յին:
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Շու տով մեզ խնդրե ցին հի վան դա սեն յա կից դուրս 
գալ: Ծնող ներն ա ռա ջի նը դուրս ե կան, ես մի քիչ էլ 
մնա ցի նրա հետ, ձեռ քը բռնած, ուժ չու նե նա լով պոկ-
վել նրա նից: Վեր ջա պես նա քնեց:

Ես վե րա դառ նում էի տուն և ա ռանց ա մա չե լու լա-
լիս էի: Եվ Աստ ծուն գո հութ յուն էի հայտ նում, որ Նա 
իմ ա մուս նուն փրկել է: Ոտ քերս ինձ տա րան ե կե ղե ցի: 
Վառ վող մո մե րը ցրում էին խա վա րը: Եր գե ցո ղութ յուն 
էր լսվում: Եվ հան կարծ ա ղո թող նե րի մեջ տե սա սկես-
րոջս և սկես րայ րիս: Նրանք կանգ նել էին ա սես կո րած 
մեծ ե րե խա ներ` չի մա նա լով ինչ ա նել… Այ նու հե տև մո-
տե ցան Նի կո ղա յոս Սքան չե լա գոր ծի սրբա պատ կե րին 
և մե ծա գույն լրջութ յամբ մո մեր վա ռե ցին: Սկե սուրս 
ան վարժ խա չակնք եց: Եր կու սի աչ քե րում էլ ար ցունք 
կար: Շու տով նրանք գնա ցին` այդ պես էլ չնկա տե լով 
ինձ:

Չեմ կա րող ա սել, թե պա տա հա ծը ար մա տա պես 
փո խեց նրանց վե րա բեր մուն քը ուղ ղա փա ռութ յան 
հան դեպ, բայց և այն պես… Երբ մտա ծում եմ, թե այն 
հի շար ժան ե րե կո յան ին չը բե րեց նրանց ե կե ղե ցի, 
ա կա մա յից նո րից ու նո րից միտքս է գա լիս, որ մեր 
նախ նի նե րի հա զա րամ յա դա վա նութ յու նը` ուղ ղա փա-
ռութ յու նը, ան բա ցատ րե լի կեր պով մտել է մեր մարմ-
նի և ար յան, մեր հո գի նե րի մեջ: Եվ ա մե նայն չար և 
օ տար բան, որ մեզ խո տո րում է այդ դա վա նութ յու-
նից, ան ցո ղիկ է…

Տե րը սպա սում է իր մո լոր ված զա վակ նե րին: Նա 
սպա սում է բո լո րին` ա թեիզ մի, ա ղանդ նե րի, օ կուլ-
տիզ մի, թե րա հա վա տութ յան ցան ցե րում խճճված նե-
րին…

Եվ մենք կվե րա դառ նանք: Չէ որ Տե րը սպա սում է 
մե զա նից յու րաքնչ յու րին:

<<<
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Հար ցազ րույց

Դա այն անս պա սե լի հար ցազ րույց նե րից էր, 
ո րոնք լրագ րո ղի հո գում անջն ջե լի տպա վո-

րութ յուն են թող նում: 
Հան դի պու մը պետք է կա յա նար ման կա կան մար-

զադպ րո ցում: Քսեն յան նշա նակ ված ժա մից մի փոքր 
ա վե լի վաղ էր ե կել: Նա խա մուտ քում ոչ ոք չկար: 
Օ րիոր դը բարձ րա ցավ հան դի սա տես նե րի հա մար նա-
խա տես ված պատշ գամ բը և, հար մար տե ղա վոր վե լով` 
լսում էր ջրում չլմփաց նող ե րե խա նե րի բա ցա կան-
չութ յուն նե րը և ծի ծա ղը:

˗ Բա րի օր,˗ ձայն տվեց մար զա հա գուս տով լո ղա-
վա զա նի եզ րին կանգնած մար դը:˗ Այդ դո՞ւք էիք ե րեկ 
հե ռա խո սով խո սում ինձ հետ:

˗ Դուք Վիկ տոր Անդ րեևի՞չն եք:
˗ Ա յո՛, ես եմ,˗ հաս տա տեց նա` ժպտա լով,˗ հի մա 

կմո տե նամ ` մի տա սը րո պեից: Շու տով կվեր ջաց նենք:
˗ Ո չինչ, ես կսպա սեմ:
Հեն վե լով բազ րի քին` նա սկսեց հե տևել լո ղա ցող 

ե րե խա նե րին: Թվում է` շատ սո վո րա կան մի բան: 

Սա կայն, երբ ե րե խա նե րը սկսե ցին ջրից դուրս գալ, 
լրագ րո ղու հին նկա տեց, որ ե րե խա նե րից մե կը ձեռք 
չու ներ, իսկ մեկ ու րի շը` ոտ նա թաթ: Ա վե լի ու շա դիր 
նա յե լով, նա հաս կա ցավ, որ բո լոր ե րե խա նե րը հաշ-
ման դամ են:

Մի քա նի րո պեից վե րև բարձ րա ցավ Վիկ տո րը: Նա 
մի ե րի տա սարդ էր` սպոր տա յին կազմ ված քով, սրտա-
բաց, հա ճե լի դեմ քով և ծի ծաղ կոտ, խաժ աչ քե րով:

˗ Ա յո՛, ձերդ մե ծութ յուն մա մու լը ինձ վա ղուց չի 
պատ վել իր ու շադ րութ յամբ,˗ կա տա կեց նա և մեկ նեց 
ձեռ քը:

Ո րո շե լով, որ զրույ ցի հա մար ա վե լի լավ տեղ չկա, 
նրանք տե ղա վոր վե ցին հենց այդ տեղ, պատշ գամ-
բում, բազ մա թիվ ծա ղիկ նե րով և բու սա կա նութ յամբ 
շրջա պատ ված: 

Լրագ րո ղու հին չտվեց նա խա պես պատ րաս տած 
հար ցեր. դրանք ար դեն երկ րոր դա կան էին դար ձել, 
լո ղա վա զա նում տե սա ծը նրան ան չափ ցնցել էր: Նա 
ու րիշ բա նից սկսեց.

˗ Ա սեք, Վիկ տոր, դուք ին չո՞ւ մեծ սպոր տը թո ղե ցիք 
ձեր փառ քի գա գաթ նա կե տում և ա ռանց ո րևէ պատ-
ճա ռի հե ռա ցաք դե պի ան հայ տութ յուն: Ձեր երկր-
պա գու նե րը մին չև հի մա էլ հի շում և սի րում են ձեզ: 
Ի մա նա լով, որ այս տեղ եք աշ խա տում, ես մտա ծե ցի` 
ան վա նի Բա տու րո վը ոչ մի տեղ էլ չի ան հայ տա ցել, նա 
պար զա պես ի րեն ար ժա նի հե տևորդ ներ, հա մաշ խար-
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հա յին սպոր տի ա պա գա աստ ղեր է պատ րաս տում: 
Գա լիս եմ և ինչ եմ տես նում ` դուք հի վանդ ե րե խա նե-
րի՞ եք մար զում: 

Վիկ տո րը քննող հա յաց քով նա յեց նրան:
˗ Ու րեմն ե րե խա նե րի մա սին ո չինչ չգի տեիք և ե կել 

եք իմ մա սի՞ն գրե լու:
˗ Դե, ա յո՛, ձեր մա սին:
˗ Ա հա թե ինչ,˗ ձգեց Վիկ տո րը:˗ Ո՛չ, իմ մա սին 

պետք չէ: Ա վե լի լավ է նրանց մա սին գրեք:
˗ Լավ,˗ հա մա ձայ նեց Քսեն յան,˗ կգրեմ: Իսկ ձեր 

մա սին չե՞ք պատ մի,˗ նրա ձայ նում խնդրան քի ե րանգ-
ներ հնչե ցին:˗ Խնդրում եմ, ոչ մա մու լի, այլ ինձ հա-
մար,˗ ցածր ա վե լաց րեց նա:

Վիկ տո րը գլու խը կա խեց: Ճնշող լռութ յուն տի րեց:
˗ Ե րեք տա րի ա ռաջ իմ կյան քում բե կում կա տար-

վեց,˗ վեր ջա պես ա ռա ջի նը խզեց լռութ յու նը Վիկ տո-
րը:˗ Այն ժա մա նակ ես մեծ հույ սեր էի խոս տա նում, 
ար դեն բազ մա թիվ մե դալ ներ ու նեի` լրջո րեն պատ-
րաստ վում էի Օ լիմ պիա դա յին: Թվում էր, թե քսան չորս 
տա րե կա նում ա մեն ինչ ու նեի` փող, փառք, գե ղեց կու-
հի կին: Բայց դուք չեք հա վա տա, ես եր ջա նիկ չէի:

˗ Ին չո՞ւ:
˗ Բանն այն է, որ իմ մար զա կան հա վակ նո տութ յան 

պատ ճա ռով դա դա րել էի ար ժևո րել այն ա մե նը, ինչն 
այն ժա մա նակ այն քան թանկ էր ինձ հա մար: Կյան-
քը վե րած վել էր ա վեր ջա նա լի, հյու ծող մար զում նե րի, 

ես պայ քա րում էի ա ռա ջին տե ղը գրա վե լու հա մար: 
Կինս հե ռա ցավ ին ձա նից, ըն կեր նե րիս հետ դա դա րե-
ցի շփվե լուց, նույ նիսկ ծնող նե րիս ար դեն քա նի տա րի 
չէի տե սել:

Վիկ տո րը կրկին լռեց: Նա նստել էր մի փոքր ա ռաջ 
թեք ված: Նրա ժպտե րես դեմ քը ան սո վոր լուրջ դար-
ձավ: Քսեն յան նույն պես լռում էր: Նա հաս կա նում էր, 
որ Վիկ տորն ինքն է ո րո շում ` օ տար մար դուն իր ներ-
քին աշ խար հը ներս թող նե՞լ, թե՞ ոչ:

˗ Նոր տար վա նա խօր յա կին էր,˗ նո րից խո սեց նա,˗ 
շուր ջը բո լո րը ի րա րանց ման մեջ էին, պատ րաստ-
վում էին տո նին, նվեր ներ գնում: Իսկ ես տխրում էի, 
սիրտս ճմլվում էր: Ինչ որ կերպ տրա մադ րութ յունս 
բարձ րաց նե լու հա մար խա նութ գնա ցի` ինձ ինչ˗որ 
բան գնե լու: 

Լավ ժա մա ցույց ընտ րե ցի: Այն ֆիր մա յին թանկ 
ժա մա ցույց էր, ո րի մա սին վա ղուց էի ե րա զում: Բայց 
այդ խա ղա լի քը ևս եր կար չմխի թա րեց ինձ: Պատ կե-
րաց րեք` նստել եմ նստա րա նին, կող քովս հար յու րա-
վոր մար դիկ են անց նում, իսկ ես ինձ ա մե նա միայ նակ 
մարդն եմ զգում: Եվ այդ պա հին կող քիս մի ծե րու նի 
նստեց, շրջվեց դե պի ինձ և ա սում է. 

˗ Մար դիկ ամ բողջ տա րին ձգտում են ի րենց հա-
մար ինչ˗որ բան ձեռք բե րել, եր բեմն էլ խլել ու րի շից: 
Բայց, փառք Աստ ծո, վաղ թե ուշ սկսում ես հաս կա-
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նալ, որ ի րա կան եր ջան կութ յու նը սիրտդ ու րիշ նե րին 
նվի րելն է:

Ես ո չինչ չպա տաս խա նե ցի, թեև նրա խոս քերն ինձ 
խո րա պես ցնցե ցին: Ես իս կա պես գտնում էի, որ ինձ 
եր ջա նիկ կա րող է դարձ նել միայն այն, ինչ ու նեմ ` 
նյու թա կան բա րե կե ցութ յու նը, փառ քը, ճա նա չու մը:

Դուրս գա լով խա նու թից, ես մո տե ցա մի կնոջ, որ 
հաշ մա սայ լա կով ինչ˗որ տեղ էր տա նում իր դե ռա հաս 
որ դուն, և նրանց օգ նե ցի բարձ րա նալ աս տի ճան նե-
րով: Մենք խո սե ցինք, և ես, գրպա նիցս հա նե լով ժա-
մա ցույ ցի տու փը, տղա յին խնդրե ցի նվեր ըն դու նել 
ին ձա նից: 

Չեք պատ կե րաց նում, թե ինչ կա տար վեց ինձ հետ: 
Ես տե սա նրա մեկ նած ձեռ քե րը, նրա ե րախ տա գի-
տութ յամբ լի աչ քե րը և եր ջա նիկ ժպի տը: Իմ մեջ ա սես 
մի ծանր բան փուլ ե կավ: Ինչ˗որ մե կին պետք գա լու 
զգա ցու մը, որ ծնվեց այդ ժա մա նակ, քա նիցս ջեր մաց-
րել է իմ հո գին: Պատ կե րաց նում եք, ու րի շի ե րե խա յի 
ու րա խութ յու նը ինձ տվեց այն, ին չը չէր տվել և ոչ մի 
թան կար ժեք գնում: Այդ պա հին ես հաս կա ցա, թե որ-
քան ի րա վա ցի էր ծե րու նին:

Այդ հան դի պու մից հե տո ես սկսե ցի մտա ծել իմ 
կյան քի մա սին, շատ բան վե րա նա յե ցի: Եվ, հա վա տա-
ցեք, այ սօր ես ա վե լի շատ բան ու նեմ, քան այն ժա մա-
նակ` ե րեք տա րի ա ռաջ:

Խմբագ րութ յուն վե րա դառ նա լու ճա նա պար հին 
Քսեն յան մե քե նան կանգ նեց րեց կար միր լույ սի տակ, 
նո թա տետ րում գրա ռեց. «Իս կա պես հա րուստ ես 
դառ նում նրա նով, ինչ տա լիս ես ու րիշ նե րին»:

Լու սա կի րը թար թեց դե ղին աչ քը և միաց րեց կա-
նաչ գույ նը: Մե քե նան շարժ վեց ա ռաջ:

@^
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Կաղ նի˗ժամ հա րը

Լե գենդ

Ե ղել է, թե չի ե ղել` բայց ձեզ կպատ մեմ ` դուք լսեք: 
Սուրբ Ռու սիա յում հու լիս ամ սին ցրտեց, ինչ պես ուշ 
աշ նա նը: Ցրտեց մարդ կա յին սրտե րից: Ռուս ժո ղովր-
դի մեջ հայտն վե ցին ան տար բեր, չար, անհ նա զանդ, 
Աստ ծուն չան սա ցող մար դիկ: Մե ծե րին չեն հար գում, 
փոք րե րին նե ղաց նում են:

Եր կար համ բե րում է Աստ ված, բայց չէ՞ որ շատ  ու-
ժեղ էլ հարվածում է: Եվ Աստ ծո բար կութ յու նը ռուս-
նե րի վրա հա սավ: Ա սես անգղ ներ, սև ամ պե րի նման, 
Ռու սիա յի վրա հար ձակ վե ցին թշնա մու զոր քե րը: 
Հրդե հի մատ նե ցին քա ղաք նե րը` գյու ղե րի հետ, գե րի 
տա րան գե ղեց կու հի օ րիորդ նե րին ու փոք րիկ ե րե խա-
նե րին:

Բայց ոչ բո լորն էին Աստ ծուն մո ռա ցել: Ռու սա կան 
երկ րի ծայ րա մա սում մի փոք րիկ քա ղաք կար` քա րե 
պա տով պարսպ ված, այն տեղ մի ոս կեգմ բեթ ե կե ղե-
ցի` զան գա կա տու նը շատ բարձր: Եվ այն քա ղա քում 

մոր հետ ապ րում էր մի քաջ պա տա նի: Նրա ա նու-
նը Օ նի սի մոս էր: Աստ ծո տա ճա րում նա ժամ հար էր: 
Հենց դրա նով էլ հայտ նի էր, դրա նով էլ ծա ռա յում էր: 
Սիր տը` մա քուր, սիր տը` զգա յուն, բա զուկ ներն` ու ժեղ, 
բայց ոտ քերը` թույլ: Նա ի ծնե կաղ էր, այդ պատ ճա-
ռով էլ ռու սա կան զոր քի հետ չմեկ նեց պա տե րազ մե լու 
պիղծ խա նի դեմ:

Երբ Ռու սիա յի վրա հար ձակ վե ցին պիղծ ոհ մակ-
նե րը, այս պես ա սաց Օ նի սի մո սը իր մո րը. «Մայր իմ 
հա րա զատ, պայ ծառ ա րև իմ, ես գնում եմ հսկե լու: 
Զան գա կատ նից չեմ իջ նի, մին չև չհաղ թենք ժանտ 
թշնա մուն»: Ստա նա լով մոր օրհ նութ յու նը` սկսեց 
օգ նութ յուն հայ ցել Աստ վա ծա մո րից. «Ա մե նա սուրբ 
Աստ վա ծա մա՛յր, Երկ նա յին բա րե խո՛ս, մի՛ թող նիր մեզ` 
որ բե րիս, ա նօգ նա կան, օգ նի՛ր հաղ թե լու խա նի զոր-
քե րին»: Խոսքն աս վեց, գոր ծը` ար վեց. գնաց Օ նի սի-
մո սը Աստ ծո տա ճար:

Նա յում է պա տա նին ինչ պես սրա տես բա զե հե-
ռու˗հե ռու նե րը, ան հուն խոր քե րը: Մի օր է հսկում, եր-
կու օր է հսկում ` շուրջ բո լո րը ա մեն ինչ լուռ է: Իսկ եր-
րորդ օ րը սև ամ պի նման քա ղա քին է մո տե նում խա նի 
զոր քը: Ժամ հա րը հնչեց նում է ա հա զան գը, ա ղո թում է 
Աստ ծուն: Չլքեց Աստ վա ծա ծի նը: Հզոր ու ժը շրջա պա-
տեց քա ղա քը, ուժն ան տե սա նե լի, ուժն Աստ ծու: Եվ 
չի կա րո ղա նում խա նը ամ րո ցը կռվով գրա վել: Շատ 
չար չար վեց, շատ ու ժաս պառ վեց. չկա ճա կա տա մարտ` 
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չկա հաղ թութ յուն: Ժամ հա րը խփում է զան գե րը, իսկ 
խա նի զոր քե րը թու լա նում են:

Բայց չի ննջում մութ ու ժը, ու ժը չար, չի դի մա նում 
զան գե րի ձայ նին: Եվ կա խարդ շա ման նե րը ա սա ցին 
խա նին. «Մենք  ժամ հա րին կսպա նենք` կա խար դան-
քով և խա բեութ յամբ: Ժամ հա րը չի թող նի, որ զոր քը 
մո տե նա քա ղա քին, բայց չի էլ թող նի, որ ծե րու նին 
որ բի հետ ա ղե տի մեջ մնա»:

Ժամ հա րը կանգ նած հսկում է զան գա կա տա նը, հե-
տևում է թշնա մու բա նա կին, իսկ քա ղա քի դար պաս նե-
րի մոտ մի ծե րու նի ե րե խա յի հետ ա ղեր սում է. «Բա րի 
մար դի՛կ, մի՛ թո ղեք, որ թշնա մին հո շո տի մեզ»: Օ նի-
սի մո սի սիր տը մա քուր է, զգա յուն, գթա սեր. ու րի շի 
ցա վը կար ծես ի րե նը լի նի: Բա ցեց դար պաս նե րը ծե-
րու նու և ե րե խա յի առ ջև, և պիղծ ու ժե րը ներս մտան 
քա ղաք: Ի՞նչ ի մա նար, որ այդ ա նօգ նա կան ծե րու նին 
չար կա խարդ էր թշնա մու զոր քից: Ա սում է Օ նի սի մո-
սին ծե րու նին. «Թող քեզ գրկեմ, որ դի՛ս»: Հա զիվ էր 
ծե րու նին հպվել նրա ու ժեղ ձեռ քե րին, երբ Օ նի սի մո-
սը դար ձավ մի հուժ կու կաղ նի:

Այ լևս չի զրնգում հրաշք˗զան գը, քա ղա քում լսվում 
են միայն լաց ու տնքոց: Խա նը ա վե րեց տա ճա րը զան-
գա կա տան հետ, և ա զատ մար դիկ ստրուկ դար ձան: 
Բայց խա նի քու նը չի տա նում, նվվում է չար սիր տը, 
նրան հան գիստ չի տա լիս հուժ կու կաղ նին: Եվ խա-

նը ո րո շում է կաղ նին կտրել, որ հա վիտ յան կոր ծա նի 
պա տա նուն:

Կաղ նու մոտ է գա լիս ծեր մայ րը, բարձ րա ձայն ող-
բում է, ար ցունք է թա փում. «Իմ բա րի որ դի, ինչ պե՞ս 
ապ րենք սրա նից հե տո: Իմ հզոր կաղ նի, խանն ու զում 
է քեզ կտրել»: Շար ժեց կա տարն իր, աղմ կեց, խշխշաց 
կաղ նին, և մայ րը այդ խշշյու նի մեջ լսեց իր Օ նի սի մո սի 
ձայ նը. «Մի՛ տխրիր, մի՛ լար, մայր իմ, կաղ նեպ սա կը 
իմ սրտով է: Սի րե լի և թանկ է ինձ նա հա տա կութ յան 
պսա կը: Երբ ինձ կտրեն խա նի ծա ռա նե րը, հա վա քեք 
իմ տա շեղ˗ոս կոր նե րը: Երբ խստա շունչ ձմե ռը գա, 
նրան ցով վա ռեք ռու սա կան վա ռա րան նե րը»:

Ձմե ռը եր կար սպա սեց նել չտվեց: Ցրտա շունչ, սաս-
տիկ սառ նա մա նիք էր, ինչ պես եր բեք: Ժո ղո վուր դը 
սկսեց վա ռա րան նե րը վա ռել այդ տա շեղ նե րով` ժամ-
հա րը մա տու ցեց վեր ջին ծա ռա յութ յու նը: Եվ վառ վում 
է կրա կը, ճրթճրթում է կրա կը բո լո րի տնե րում, կար-
ծես զարգն է զրնգում: Այն պես տաք է տնե րում և այն-
պես ու րախ, կար ծես դա ռը ցավ չկար:

Բայց այդ պես չէր խա նի զոր քի վրան նե րում, չէ՞ 
որ այն տեղ կրակ չի վառ վում: Եվ որ քան ա վե լի է չա-
րա նում խա նը, այն քան ա վե լի է ցրտում: Ձնա բու քը 
ծած կեց վրան նե րը, և թշնա մու ամ բողջ զոր քը ցրտա-
հար վեց:

Իսկ հե տո ե կավ գե ղե ցիկ գա րու նը: Եվ հա րութ յուն 
ա ռավ Ռու սա կան հո ղը: Գե րութ յու նից վե րա դար ձան 
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աղ ջիկ նե րը, և ժո ղո վուրդն ապ րեց խա ղաղ կյան քով: 
Կա ռու ցե ցին ե կե ղե ցի` զան գա կատ նով, տնկե ցին 
կաղ նու մի փոք րիկ ան տառ: Եվ աղմ կում են կաղ նի-
նե րի կա տար նե րը, և զրնգում են զան գե րը ամ բողջ 
Ռու սիա յով մեկ, որ պես զի մար դիկ հի շեն` չկա ա վե-
լի դառ նա շունչ ու սոս կա լի ձմեռ, քան մարդ կա յին 
սրտե րի ձմե ռը: 



Բա րի լո՛ւյս, իմ ու րա խութ յուն

Ին չի՞ց ա մեն ինչ սկսվեց: Հա մա դա սա րան ցի նե րի 
ըն կե րա կան հան դի պու մից: Այն տեղ Նաստ յան 

ա ռա ջին ան գամ տե սավ Կոստ յա յին, որ պա տա հա կան 
էր հայտն վել այդ հան դիպ մա նը:

Փո խա դարձ հա մակ րան քը ծա գեց ան մի ջա պես: 
Սեր ա ռա ջին հա յաց քի՞ց: Հնա րա վոր է: Բայց սկզբում 
շփվե լու ան հա գուրդ ցան կութ յունն էր: Կոստ յան հան-
դի պում էր Նաստ յա յին ինս տի տու տի դա սե րից հե տո 
և ճա նա պար հում էր նրան մին չև տուն` ճա նա պար-
հին պատ մե լով ծի ծա ղե լի պատ մութ յուն ներ: Եր բեմն 
նրանք կի նո էին գնում կամ հա մերգ, կամ զբոս նում 
էին ծեր այ գում, իսկ ե բեմն էլ պար զա պես թա փա ռում 
էին քա ղա քի փո ղոց նե րով` մո ռա նա լով ե ղա նա կը: 

Կոստ յան հա ճախ գնում էր նաև Նաստ յա յի տուն: 
Կապ տաչ յա, ոս կե գան գուր մա զե րով և առ նա կա նա-
ցած հրեշ տա կի դեմ քով պա տա նին շատ դուր ե կավ 
Նաստ յա յի ծնող նե րին: Մայ րի կը սո վո րա բար հյու րին 
պատ վում էր նոր թխած կար կան դակ նե րով, իսկ խորթ 
հայ րը ե րի տա սար դի հետ ծան րակ շիռ զրույց ներ էր 
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վա րում նրա ա պա գա մաս նա գի տութ յան շուրջ` Կոնս-
տան տի նը սո վո րում էր ին ժե ներ˗մե խա նի կի մաս նա-
գի տութ յու նը:

Հենց այդ ժա մա նակ Կոստ յան Նաստ յա յենց շեն քը 
ավ տոտ նակ նե րից բա ժա նող փայ տե ցան կա պա տին 
գրեց. «Բա րի լո՛ւյս, իմ ու րա խութ յուն»: Նա խա մուտ-
քից դուրս գա լիս Նաստ յան ա մեն ան գամ տես նում էր 
այդ բա ռե րը, ո րոնք սպի տա կին էին տա լիս եղ րևա նու 
թփե րի և ճյու ղե րը ցած խո նար հած, ծեր բար դի նե րի 
ա րան քից:

Նրանք ա մուս նա ցան: Հար սա նի քից ա ռաջ Նաստ-
յան փե սա ցո ւի հետ մեկ նեց գյուղ` մեծ տա տի կի մոտ, 
որ միայ նակ իր դարն էր ապ րում ա մուր, գե րա նա կապ 
խրճի թում: Տա տիկն օրհ նեց նրանց Փրկչի ըն տա նե-
կան հնա մե նի սրբա պատ կե րով: Իսկ հե տո լաց ե ղավ: 
Ե րի տա սարդ նե րը հանգս տաց նում էին նրան: Շու տով 
տա տի կը հանգս տա ցավ: Նրանց հյու րա սի րեց գյու-
ղա կան պարզ ու տե լի քով: Իսկ երբ Կոստ յան գնաց 
խո տա նո ցում քնե լու, թոռ նու հին մեծ տա տի կի հետ 
դեռ եր կար զրու ցում էր:

˗ Սի րե լի թոռ նիկս,˗ ա սում էր տա տը,˗ դու իմ կա-
նա ցի հի մար ար ցունք նե րին մի՛ նա յիր: Ա մուս նա ցի՛ր, 
ապ րի՛ր, ու րա խա ցի՛ր: Միայն թե չեմ կա րող քեզ չա սել 
այն, ինչ դու էլ գի տես: Վա խե նում եմ քեզ հա մար: Մեր 
ըն տա նի քի վրա ինչ˗որ գիր կա: Կար ծես ա նիծ ված 
ենք: Տղա ներ չենք ծնում: Միայն աղ ջիկ ներ: Նրանք էլ 

բո լո րը չէ, որ ա մուս նա ցել են, կամ այ րիա ցել են փոքր 
ե րե խա նե րով: Ին չի՞ հա մար է Աստ ված մեզ պատ ժում ` 
չգի տեմ: Ի՞նչ մեղք կա մեզ վրա: Ա ղո թում եմ, ա ղո թում 
ա մեն օր, նե րում եմ խնդրում, իսկ ին չի հա մար` չգի-
տեմ: Միայն Տե րը գի տի: 

Այդ պես ե ղավ և՛ իմ մոր, և՛ տա տի կիս հետ: Իմ աղ-
ջի կը` Քսեն յան, քո տա տի կը, եր կու աղ ջիկ նե րի հետ 
քսա նե րեք տա րե կա նում այ րիա ցավ: Քո մայ րը այ-
րիա ցավ ե րե սուն տա րե կա նում: Երկ րորդ ան գամ 
ա մուս նա ցավ, իսկ ե րե խա ներ Աստ ված այդ պես էլ 
չտվեց: Դու նրա միակն ես: Հի շի՛ր այդ մա սին: Լա՛վ 
նա յիր ա մուս նուդ:

Նաստ յան պա տաս խա նեց.
˗ Ի՞նչ ես ա սում, տա տիկ, դա պա տա հա կա նութ-

յուն է, հա մըն կել է: Մեզ վրա ոչ մի ա նեծք չկա: Ես չեմ 
հա վա տում: Տե րը ո ղոր մած է և բա րի: Ա մեն ինչ լավ 
կլի նի,˗ այդ պես էր ա սում նա, իսկ հո գում կար ծես մի 
ստվեր ըն կավ:

Լսում էր տա տի կը ծոռ նու հուն, գլխով էր ա նում ` 
չհա մա ձայն վե լով նրա հետ: Միայն մի բան էր պնդում.

˗ Ա ղո թի՛ր, Նաստ յա: Մեր ամ բողջ տոհ մի հա մար 
ա ղո թի՛ր: Մի՛շտ ա ղո թիր:

Ու րախ հար սա նիք ա րե ցին: Կոստ յա յի ծնող նե րը 
ե րի տա սարդ նե րի հա մար տուն վար ձե ցին: Մեկ տա-
րուց ծնվե ցին երկ վոր յակ տղա ներ: Նրանց ա նու նե րը 
դրե ցին Ե գոր և Ի վան: Նաստ յան շատ էր ու րա խա նում 
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իր փոք րիկ նե րով: Անց նում էր ժա մա նա կը, տղա նե րը 
մե ծա նում էին ա ռողջ և ա մուր: Ա մու սինն ա վար տեց 
ինս տի տու տը, տե ղա վոր վեց ըստ մաս նա գի տութ յան: 
Նրանք ծա ռա յո ղա կան բնա կա րան ստա ցան Կոստ յա-
յի աշ խա տա վայ րից: Կյանքն աս տի ճա նա բար կար գա-
վոր վում էր:

Մի ան գամ ե րե կո յան Կոստ յան, որ միշտ այն քան 
ճշտա պահ էր, ա ռանց նա խազ գու շաց նե լու մնաց 
աշ խա տա վայ րում: Չե կավ նաև գի շե րը: Նայստ յան 
և նրա հա րա զատ նե րը փնտրե ցին նրան: Եվ գտան: 
Դիա հեր ձա րա նում:

Հե տաքն նութ յու նը ցույց տվեց, որ ե րե կո յան ժա-
մը յո թին, երբ Կոստ յան շտա պում էր տուն, հա րևան 
փողո ցում նրան կանգ նեց րել էին ե րեք հո գի: Նրան-
ցից մե կը դա նա կով էր: Հար վա ծել էին ու ղիղ սրտին: 
Այն մեկ ակն թար թում դա դա րել էր բա բա խե լուց: 
Այդ պես Նաստ յան այ րիա ցավ` մնա լով եր կու ման կա-
հա սակ որ դի նե րի և նոր կյան քի հետ, ո րը կրում էր 
կրծքի տակ:

Այդ ըն թաց քում մեծ տա տի կը մա հա ցավ: Մայ րը 
չէր ցան կա նում քննար կել կա տար վա ծը: Նա միայն 
մռայլ վեց և ա նընդ հատ լռում էր: Նաստ յան ինքն 
ի րեն ա սում էր. «Ե րևի քիչ եմ ա ղո թել մեր տոհ մի, իմ 
ըն տա նի քի, ա մուս նուս համար: Ա ղոթ քով մեղ քերս չեմ 
քա վել»: Թա ղու մից հե տո, երբ ան ցան աչ քե րի տա կի 
սև շրջա նակ նե րը, Նաստ յան ստիպ ված էր տե ղա փոխ-

վել ծնող նե րի մոտ, քա նի որ ծա ռա յո ղա կան բնա կա-
րա նը նրա նից ետ վերց րե ցին:

Պետք է շա րու նա կեր ապ րել, հաղ թա հա րե լով ա մեն 
մի օ րը: Նաստ յան ա սես մագլ ցում էր զա ռի թափ սարն 
ի վեր: Ա մեն ինչ դժվա րութ յամբ էր տրվում: Աղ ջիկ 
ծնվեց: Դա շեն կան: Փոք րիկ, հի վան դոտ, լաց կան: 
Նաստ յան գի շեր նե րը հա մար յա չէր քնում: Ցե րեկն էլ 
ժա մա նակ չկար:

Եր կու կող մե րի ծնող ներն օգ նում էին ին չով կա-
րող էին: Նաստ յան ա ղո թում էր և հարց նում Աստ ծուն 
«Ին չի՞ հա մար, Տեր Աստ ված: Ին չի՞ հա մար: Ին չո՞ւ նա 
մա հա ցավ այդ քան ե րի տա սարդ: Եվ այդ քան ա նի-
մաստ մա հով»: 

Ամ բողջ ըն տա նի քով նրանք սրբա վայ րեր էին մեկ-
նում, լի նում էին վան քե րում: Եվ ա մեն տեղ Նաստ յան 
պա տաս խան էր փնտրում: Եվ չէր գտնում: Կամ չէր 
լսում: Կամ չէր ու զում լսել:

Տա րի ներն անց նում էին: Ե րե խա նե րը մե ծա ցան: 
Նաստ յան աշ խա տում էր, ե րե խա նե րը սո վո րում էին 
դպրո ցում: Դա շան ման կա պար տեզ էր գնում: Ի վա-
նը և Ե գո րը սո վո րա կան տղա ներ էին. տա քար յուն, 
կռվա զան, ի րենց չա փով խո րա մանկ: Հա մար յա չէին 
հի վան դա նում: Շատ էին սի րում ի րենց Նաստ յա մայ-
րի կին. օգ նում էին ա մեն ին չում, պաշտ պա նում էին: 
Նա էլ նրանց էր սի րում: Նրանք ա մուս նու եր կու փոք-
րիկ կրկնօ րի նակներն էին: Բայց նա ամ բողջ հո գով ու 
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սրտով, ինք նան մո ռա ցութ յան աս տի ճան, սի րում էր 
Դա շա յին:

«Իմ ար ցունք նե րի զա վակ, իմ ցա վի զա վակ» ˗ 
այդ պես էր կո չում նրան Նաստ յան: Աղ ջի կը փխրուն 
էր, մեծ աչ քե րով, քնքշա լի: Երբ նրան հարց նում էին` 
մե ծա նաս` ի՞նչ ես դառ նա լու. պա տաս խա նում էր. 
«Հրեշ տակ»:

Մի ան գամ, ա մա ռա յին մի ա րևոտ օր Նաստ յան 
և մայ րի կը նստել էին մեծ սեն յա կում ` կլոր սե ղա նի 
շուր ջը և նա յում էին հին լու սան կար նե րը: Տղա նե րը 
խա ղում էին հա րևան սեն յա կում, իսկ Դա շան գոր գի 
վրա պառ կած նկա րում էր: Եր կար տա րի ներ անց, 
Նաստ յա յի մայ րի կը ա ռա ջին ան գամ խո սեց ի րենց 
տա նը ար գել ված թե մա յի մա սին: Այն նույն ճա կա-
տագ րի կամ ա նեծ քի մա սին, որ կախ ված էր ի րենց 
ըն տա նի քի վրա: 

Նա վշտա նում էր, ար ցունք նե րը հո սում էին նրա 
այ տե րով, և՛ տխրում էր, և՛ խղճում էր բո լո րին: Ե՛վ 
նրանց, ով քեր հե ռա ցան կյան քից, և՛ նրանց, ով քեր 
ապ րում են հի մա, և՛ նրանց, ով դեռ չի ծնվել:

Եվ հան կարծ փոք րիկ Դա շան մո տե ցավ նրանց, 
փա թաթ վեց տա տի կի ծնկնե րին և ա սաց.

˗ Լաց մի՛ լի նիր: Ես մե ծա նամ ` միանձ նու հի կդառ-
նամ: Ես բո լո րիդ տե ղը կա ղո թեմ, չվա խե նաք: Տե սեք 
ինչ ու նեմ:

Եվ աղ ջի կը նրանց մեկ նեց մի նկար, ո րի վրա 
նրանք տե սան ի րենց բա կը, ծաղ կած եղ րևա նին, ծեր 
բար դի նե րը և փայ տե հին ցան կա պա տի գրութ յու նը. 
«Բա րի լո՛ւյս, իմ ու րա խութ յուն»: Եվ այդ բո լո րի վրա 
սա վառ նում էր մի հրեշ տակ, ո րի վրա գրված էր «հայ-
րիկ»:

@^
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Յուլ կան, կամ Աստ ված կնե րի

1

Կան գա ռում սրթսրթում էր մի փոք րիկ, վտիտ 
աղ ջիկ: Ըն կե րու հու տնից ուշ էր դուրս ե կել, 

իսկ ոտ քով ե րեք կան գառ գնալ չէր ու զում, մութ էր 
և ցուրտ: Շու ջը ոչ˗ոք չկար, և Յուլ կան սկսեց պա րել` 
ձեռ քե րը թա փա հա րե լով և ոտ քե րով դո փե լով` մի 
կերպ պի տի տա քա նա՞ր թե ոչ, մին չև գար տաս ներ-
կո ւե րորդ ավ տո բու սը: Յուլ յան այն պես ո գևոր վեց, որ 
չնկա տեց, թե ինչ պես իր կող քին սկսեց պա րել նաև մի 
բարձ րա հա սակ ե րի տա սարդ, քա նի դեռ նա չէր սկսել 
աշ խույժ ձայ ներ ար ձա կել պա րի տակ տով:

˗ Օ՜յ,˗ վեր թռավ Յուլ յան և շփոթ ված կանգ ա ռավ:
˗ Ա ռա ջին ա գամ եմ սառ նա մա նի քին պա րում, այն 

էլ այս քան հմա յիչ զու գըն կե րու հու հետ: Պա վել,˗ ներ-
կա յա ցավ նա:

˗ Յուլ յա,˗ թո թո վեց աղջիկը, զգու շա վոր զննե լով 
նրա ատ լե տիկ կազմ ված քը. հա մե նայն դեպս ժա մը 
տաս ներ կուսն է, շուրջն էլ ոչ մե կը չկա:

Զրույ ցի բռնվե լով` Պա վե լը Յուլ յա յին հա մեր գի 
հրա վի րեց, որ տեղ ին քը ե լույթ էր ու նե նա լու: Աղ ջիկն 
ան հար մար զգաց և ա սաց, որ ի րենք ծա նոթ ներ չեն: 
Բայց ե րի տա սարդն ա ռար կեց.

˗ Ծա նոթ ենք մի ամ բողջ հինգ րո պե, իսկ ժա մա-
նա կը պետք է խնա յել, ո րով հե տև դա ա մե նա թանկն 
է կյան քում:

Տաս ներ կուսն այդ պես էլ չե կավ, և Պա վե լը Յուլ յա-
յին ճա նա պար հեց մին չև տուն:

Ամ բողջ կի րա կի օ րը նա հուզ վում էր: Չորս հա-
գուստ փոր ձեց և վա զեց ըն կե րու հու` Նադ յա յի մոտ` 
հին գե րոր դը խնդրե լու: Ի վեր ջո, հա գավ ա ռա ջի նը` 
ի րա նը կիպ գրկող մուգ˗կա պույտ զգեստը և վզին 
գցեց մար գա րիտ նե րի շա րա նը, ո րը թռցրել էր ա վագ 
քրո ջից` Օլ յա յից:

Ե րի տա սար դութ յան պա լա տի մոտ աղ մուկ և ի րա-
րան ցում էր: Յուլ յան կանգ նել էր «Ծա ռա յո ղա կան 
մուտք» մա կագ րութ յամբ դռան մոտ և մտա ծում էր, 
որ ի զուր է սպա սում, բայց դու ռը բաց վեց և դուրս 
ե կավ Պա վե լը` ժո ղովր դա կան տա րա զով, ո րը նրան 
շատ էր սա զում: «Ե կե՞լ ես: Ապ րես»,˗ ող ջու նեց նա և 
նրան տա րավ դահ լիճ, նստեց րեց ա ռա ջին կար գում և 
վա զեց կու լիս նե րի ե տև:

Հա մեր գը սկսվեց: Պա վե լը մե նա կա տար էր, այն էլ 
ինչ պի սի՜: Վեց ան գամ նրան բեմ հրա վի րե ցին և չէին 
ու զում բաց թող նել, այն քան ո գևո րութ յուն և կրակ 
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կար նրա պա րե րի մեջ: Յուլ յան նստել էր, հպարտ, 
որ հատ կա պես նա է ի րեն այս տեղ բե րել և, ինչ պես 
ա սում են` «իր վրա աչք է դրել»: Մի փոք րիկ խնդիր 
կար. Յուլ յան ապ րում էր մի գա վա ռա կան քա ղա քում, 
իսկ Պա վե լը Մոսկ վա յից է ե կել ե րեք շա բա թով հյու-
րա խա ղե րի: Բայց Յուլ յան այն քան ֆիլ մեր էր դի տել 
եր ջա նիկ ա վար տով, որ հա վա տա ցած էր` Պա վելն 
ի րեն Մոսկ վա կտա նի, և ի րենք ամ բողջ մնա ցած 
կյան քում եր ջա նիկ կլի նեն:

Եր կու շա բաթ ան ցավ, ինչ պես հե քիա թում: Ա մեն 
օր Պա վե լը նրան ծա ղիկ ներ և կոն ֆետ ներ էր նվի-
րում: Ըն կե րու հի նե րը նա խան ձից պար զա պես պայ-
թում էին: 

Ծնող նե րին և քրո ջը ո չինչ չէր պատ մում, վե՛րջ, ին-
քը տաս նութ տա րե կան է` չա փա հաս: Թե չէ կսկսեն 
հար ցաքն նել, խրատ կար դալ` ո՞ւմ է պետք: Այդ պատ-
ճա ռով ծա ղիկ նե րը տա նում էր Նադ յա յի մոտ, իսկ 
տուն վե րա դառ նում էր տասն մե կից ոչ ուշ: 

Մո տե նում էր հին Նոր տա րին: Սո վո րա բար ամ բողջ 
ըն տա նի քը տո նը դի մա վո րում էր ա մա ռա նո ցում, թեժ 
բու խա րու մոտ, մո մեր վա ռած: Մեծ պա պի կի հա տա-
կի ժա մա ցույ ցը դան դաղ և հան դի սա վոր խփում էր. 
«Բո՛ւմ, բո՛ւմ, բո՛ւմ…»: Բո լո րը միա սին հաշ վում էին 
զար կե րը, հե տո մի˗մի բա ժակ շամ պայն էին խմում, 
իսկ վեր ջին կու մը թա փում էին բու խա րու մեջ` եր ջան-
կութ յան հա մար: 

Յուլ յան վատ էր զգում և ա մա ռա նոց չմեկ նեց: 
Մայ րիկն ու զում էր մնալ նրա հետ, բայց Յուլ յան հա-
մո զեց, որ ինքն ար դեն մեծ աղ ջիկ է և մրսա ծութ յու-
նը ին քը կբու ժի: Եվ ընդ հան րա պես, հո ե սա սեր չէ, 
որ տո ն օրով ըն տա նի քը բա ժա նի: Քույ րը` Օլ յան, մի 
կույտ տե սա ֆիլ մեր բե րեց, վի զը փա թա թեց շար ֆով 
և պատ վի րեց տնից դուրս չգալ, դրա կա րի քը չկա, 
սառ նա րա նը լիքն է մթեր քով: 

Տաս նե րե քի ա ռա վոտ յան բո լո րը մեկ նե ցին: Սպա-
սե լով մի ժա մից ա վե լի` գու ցե վե րա դառ նան ինչ˗որ 
պատ ճա ռով, Յուլ կան ցատ կեց մահ ճա կա լից, շպար-
վեց և խո հա նոց սլա ցավ ռո ման տիկ ընթ րիք պատ-
րաս տե լու եր կու սի հա մար: Ե րե կո յան ժա մը ու թին 
հնչեց դռան զան գը: Պա վե լը ալ վար դե րի փնջով, 
տասն հինգ հա տից ոչ պա կաս, մի ծնկի վրա իջ նե լով, 
համ բու րեց նրա ձեռ քը և մա տու ցեց ծա ղիկ նե րը:

Ա մեն ինչ ա սես ֆիլ մում լի ներ: Սե ղա նին` մո մեր, 
կի սա խա վար սեն յակ, ե րե կո յան զգեստ, ցածր ե -
րաժշտու թյուն, հախ ճա պա կե բա ժակ նե րում ` սու տա-
կի փայ լով շող շո ղա ցող գի նի: Եվ Պա վե լի ձեռ քե րը 
կար ծես ի րենք ի րենց հայտն վե ցին սկզբում աղջ կա 
ու սե րին, իսկ հե տո ա վե լի ու ա վե լի ներ քև` ար ձա կե-
լով հա գուս տի կա պը:

˗ Ո՛չ, ես չեմ կա րող,˗ շշնջաց Յուլ կան, շնչա հեղձ լի-
նե լով սուր և նոր զգա ցո ղութ յու նից,˗ դու ինձ կթող նես:

˗ Եր բե՛ք, իմ սեր, եր բե՛ք:
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2

Մի շա բա թից նա մեկ նեց: Պար զա պես ան հե տա-
ցավ, ո չինչ չթող նե լով. ո՛չ հաս ցե, ո՛չ հե ռա խոս: Ո չինչ, 
միայն հղիութ յուն, բայց այդ մա սին նա ա վե լի ուշ 
ի մա ցավ:

Սկզբում Յուլ կան չէր կա րո ղա նում հա վա տալ. 
մի՞թե այս պես է վեր ջա նում սե րը: Նա ժա մե րով չէր հե-
ռա նում հե ռա խո սի մո տից, օ րը չորս ան գամ վա զում 
էր փոս տարկ ղի մոտ և քո ղար կում էր իր զգաց մունք-
նե րը, ծնող նե րին ստե լով, թե պա տաս խան է սպա սում 
ինչ˗որ հե ռուս տա տե սա յին վիկ տո րի նա յից:

Մի ա մի սից Յուլ կան հան կարծ գի տակ ցեց` վերջ: 
Եվ ամ բողջ ձայ նով ոռ նաց: Օլ յան տանն էր: Նա այդ 
հեծկլ տոց նե րի վրա մոտ վա զեց և քա րա ցավ, տես նե-
լով, թե միշտ հան գիստ քույ րը ինչ պես է գա լար վում 
հա տա կին` հեծկլ տոց նե րից ցնցվե լով: Մի ժա մից հա-
ջող վեց նրան քիչ թե շատ ուշ քի բե րել, վա լեր յա նի 
կա թիլ ներ խմեց նել և նստեց նել բազ կա թո ռին: Յուլ-
յան նստել էր բա ցա կա յող հա յաց քով, իսկ Օլ յան ոչ 
մի կերպ չէր հաս կա նում ` ինչ է կա տար վում նրա հետ:

Յուլ յա յի հա մար դա ժան օ րեր էին: Բայց շու տով 
պարզ վեց, որ այդ ա մե նը միայն ծա ղիկ ներն էին, իսկ 
պտուղ նե րը զգաց նել տվե ցին ևս եր կու շա բա թից:

Ա ռա վոտ յան ժա մը վե ցին Յուլ յան արթ նա ցավ 
սրտխառ նու քից, հա զիվ հասց րեց վա զել մին չև զու-
գա րան: Վեր ջին ժա մա նակ ներս նա ինք նա բե րա բար 
էր ու տում և չզար մա ցավ. այն չի կե րել, ինչ պետք էր: 
Սա կայն այդ «այն չին» շա րու նակ վեց մի շա բա թից 
ա վե լի: Օլ յան հարց րեց, թե ե՞րբ է ե ղել նրա վեր ջին 
ամ սա կա նը: Յուլ յան աչ քե րը քրոջ վրա հա ռեց` որ պես 
հի մա րի վրա. վա րա կի չում պառ կե լու ժա մա նակն է, 
իսկ նա ամ սա կան է հարց նում: Օլ յան նրա նից ըն դա-
մե նը ե րեք տա րի էր մեծ, բայց ի րեն հա րա զատ մոր 
տեղ էր դնում: 

Յուլ յա յին դա գրգռում էր, նա այդ պես էլ ա սաց` 
հան գիստ թող, ա ռանց այն էլ լավ չեմ: Օլ յան ձեռք չէր 
քա շում նրա նից, ստիպ ված հաշ վեց օ րե րը և պարզ-
վեց, որ «գոր ծե րը» պետք է սկսված լի նեին դեռ մեկ 
ա միս ա ռաջ:

˗ Հղիա ցել ես: Իսկ դեռ մեծ˗մեծ խո սում էիր: Գո նե 
պաշտ պան վո՞ւմ էիր,˗ հար ցաքն նում էր Օլ յան:

˗ Ին չո՞ւ,˗ ող բա ձայն լա լիս էր Յուլ կան:˗ Մենք դրա 
մա սին չէինք մտա ծում: Մենք սի րում էինք:

˗ Մե՞նք: Սի րո՞ւմ էինք: Ու՞ր է քո այդ սի րե լին: Ի՞նչ 
է` բնա վո րութ յուն նե՞րդ չհա մա պա տաս խա նե ցին,˗ գո-
ռում էր Օլ յան:

Բայց Յուլ կան ար դեն ո չինչ չպա տաս խա նեց, նա 
կորց րեց գի տակ ցութ յու նը, ո րով հե տև ու զում էր մեռ-
նել:
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Բայց նա չմե ռավ, այլ ուշ քի ե կավ: Օլ յան կանգ նած 
էր ա նու շադ րի սպիր տը ձեռ քին:

˗ Եվ ե՞րբ դու հասց րե ցիր:
˗ Ի՞նչ ա նեմ հի մա: Ի՞նչ ա նեմ,˗ փղձկում էր Յուլ կան:
˗ Լա՛վ, մի՛ լաց: Կան ե ղա նակ ներ, ա բորտ կա նես, 

ոչ մե կը չի ի մա նա: Իսկ մինչ այդ` ա նա նուխ խմիր, որ-
պես զի սիրտդ չխառ նի: Նա յի՛ր, ոչ մե կին` ոչ մի խոսք, 
թե չէ ծնող ներդ կաթ ված կստա նան, ինչ քան չլի նի` 
նրանց սի րե լի դստրիկն ես,˗ պա տաս խա նեց Օլ գան:

Եր կու շաբ թի հայ րը գոր ծու ղում մեկ նեց, իսկ մայ-
րի կը հի վան դա նո ցում պառ կեց իր խո ցի հե տա զոտ-
ման հա մար` մո տե նում էր գա րու նը` սրա ցում նե րի 
շրջա նը: Եվ Օլ յան «հի մար հղիին» քաշ տվեց պո լիկ-
լի նի կա:

˗ Ար դեն եր կու ամ սա կան կլի նի,˗ ո րո շեց գի նե-
կո լո գը:˗ «Ին չո՞ւ եք, աղ ջիկ ներ, սի րում գե ղե ցիկ նե-
րին…»: Լավ, ո՞ւմ հետ չի պա տա հում, վա ղը ժա մը եր-
կու սին ա րի հի վան դա նոց, ու ղե գի րը դուրս եմ գրել: 
Ո չինչ չու տես, թե չէ անզ գա յա ցու մից շոկ կստա նաս:

Օլ յան սպա սում էր մի ջանց քում:
˗ Դե ի՞նչ: Ա մեն ինչ կար գի՞ն է: Ու ղե գի րը տվե՞ց: Ին-

չո՞ւ ես գու նատ վել: Վա ղը իմ ա զատ օրն է, ես քեզ կօգ-
նեմ հի վան դա նոց հաս նել և ետ վե րա դառ նալ: Մի քիչ 
կպառ կես այն տեղ և` տուն:

˗ Լսի՛ր, իսկ դու որ տե ղի՞ց այ քան լավ գի տես,˗ Յուլ-
յան ու ղիղ նա յեց նրա աչ քե րին: Օլ գան ո չինչ չպա-
տաս խա նեց, աչ քե րը փախց րեց և քայ լեց դե պի դու ռը:

3

Հի վան դա նո ցում ստիպ ված էին սպա սել մի ամ-
բողջ ժամ: Ժա մը ե րե քին նրան տա րան վի րա հա տա-
րան, պատ րաս տե ցին վի րա հա տութ յան: Անզ գա յաց-
նո ղը մո տե ցավ նե րար կի չը ձեռ քին:

˗ Դե ինչ, գնա ցին՞ք:
˗ Սպա սե՛ք: Ես միտքս փո խե ցի: Թո ղե՛ք ինձ,˗ հան-

կարծ գո ռաց Յուլ կան:
˗ Ի՞նչ ես գո ռում: Միտքդ փո խե ցի՞ր: Ու՞ր էիր մին չև 

հի մա: Ի՞նչ ես ա նե լու ե րե խա յի հետ,˗ նրա վրա գո ռաց 
ման կա բար ձու հին:

Սո վո րա բար այդ ար տա հայ տութ յու նից հե տո ցան-
կա ցած այ ցե լու սսկվում էր և, դա տարկ աչ քե րով նա-
յե լով ա ռաս տա ղին, ձեռ քը մեկ նում էր անզ գա յաց նո-
ղին: Բայց սա կար ծես թո կից պոկ վեց:

˗ Ում հետ ա սես քարշ գալ գի տեք: Իսկ ե րե խա-
յին ո՞վ պետք է մե ծաց նի, ի՞նչ է, մայ րի՞կը,˗ կա տա ղեց 
բժիշ կը:

˗ Ձեր գոր ծը չէ՛: Ի՛նքս կմե ծաց նեմ: Թո ղե՛ք ինձ: Ես 
ձեզ դա տի կտամ,˗ շա րու նա կում էր աղմ կել Յուլ կան: 
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Նրան ար ձա կե ցին և վի րա հա տա րա նից դուրս հա նե-
ցին:

˗ Այ քեզ ան նոր մալ,˗ ա սաց անզ գա յաց նո ղը:˗ Մե-
կին էլ կան չիր և գնանք թեյ խմե լու: Այս աշ խա տան-
քում գժվել կա րե լի է, այ թե հի մար եք դուք, կա նայքդ:

˗ Վե՛րջ, էլ չե՛մ կա րող,˗ ման կա բար ձու հին հա նեց 
ձեռ նոց նե րը, նե տեց մի անկ յուն և դուրս ե կավ:

Յուլ յան վա զում էր հի վան դա նո ցի մաս նա շեն քե-
րի մո տով` ար ցունք նե րը դեմ քին լղո զե լով: Ապ րե լու 
ուժ չկար, ու զում էր փախ չել, ե րևի թե ինքն ի րե նից: 
Դուրս թռչե լով հի վան դա նո ցի պարս պից` սլա ցավ փո-
ղո ցով, ինքն էլ չի մա նա լով` ուր: Շու տով ու ժաս պառ 
լի նե լով` փլվեց պու րա կի նստա րա նին:

˗ Ին չո՞ւ ես լա լիս, սի րե լիս,˗ հան կարծ կող քից 
հարց րեց մի տա րեց կնոջ մեղմ ձայն: Յուլ կան շրջվեց 
և իր կող քին տե սավ տխուր աչ քե րով մի բա րի, փոք-
րիկ, լու սա վոր տա տի կի:

«Ի՜նչ ա մոթ, ինչ պե՞ս պատ մեմ»,˗ Յուլ յան շա րու նա-
կում էր լաց լի նել:

˗ Ի՞նչ ցավ ու նես: Գու ցե ինչ˗որ բա նով օգ նեմ քեզ,˗ 
տա տի կը հա մակ րան քով ձեռ քը դրեց աղջ կա ու սին:

˗ Ոչ մե կը, ոչ մեկն ինձ օգ նել չի կա րող: Չեմ կա րող 
ինձ նե րել,˗ հեծկլ տում էր Յուլ յան:

˗ Դու ճիշտ չես: Ճիշտ է, որ մարդն ի րեն չի կա-
րող նե րել, խիղ ճը թույլ չի տա նե րել, իսկ Աստ ված 
և՛ կնե րի, և՛ կօգ նի,˗ վստա հա բար ա սաց տա տի կը, 

նրա հա յաց քը ա վե լի լու սա վոր վեց, և այն քան համ բե-
րութ յուն կար նրա նում, ա րիութ յուն և ուժ, որ Յուլ յան 
դա դա րեց հե կե կա լուց և տա րա կու սան քով նա յում էր 
տա տի կին:

˗ Գնա՛, սի րե լիս, ե կե ղե ցի:
Դա մի ան հե թեթ խոր հուրդ էր: Յուլ յա յի ըն տա-

նի քում բո լորն ա թեիստ էին, «ժո ղովր դա կան ա վան-
դույ թին տուրք չէին տա լիս» նույ նիսկ Զատ կին: Եվ 
հան կարծ` ե կե ղե ցի: Բայց չգի տես ին չու` նա լսեց և 
գնաց պու րա կի կող քի փոք րիկ, սպի տակ ե կե ղե ցին: 
Տա տի կը պտտվում էր նրա կող քին:

˗ Ա նունդ ինչ է, սի րե լիս:
˗ Յուլ յա,˗ պա տաս խա նեց աղ ջի կը,˗ իսկ ձե՞ր ա նու-

նը:
˗ Ինձ Ակ սին յա Պետ րով նա են կո չում: Դու գո նե 

մկրտվա՞ծ ես:
˗ Ո՛չ, տա տիկ, մեր ըն տա նի քում բո լորն ան հա վատ 

են:
˗ Այդ պես բո լորն են ա սում, բայց հի շիր, թե մայրդ 

քա նի ան գամ է ա սել` «փառք Աստ ծո» կամ «Աստ ված 
չա նի»: Իսկ ին չո՞ւ են ա ղո թում, ե թե չեն հա վա տում:

Յուլ կան այդ մա սին ա ռաջ եր բեք չէր մտա ծել, իսկ 
հի մա կար ծես արթ նա ցավ:

˗ Իսկ ին չո՞ւ, Յուլ յա, հո գին հո գի տի, որ Աստ-
ված կա, ա հա և սուրբ բա ռե րը ա մեն ծա մի դուրս են 
թռչում: Խա չակն քել գի տե՞ս:
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Յուլ յան չգի տեր, և Ակ սին յա Պետ րով նան նրան սո-
վո րեց րեց:

Ե կե ղե ցում կի սա խա վար էր, կայծկլ տում էին մո-
մե րի լույ սե րը: Աչ քերն աս տի ճա նա բար ըն տե լա ցան 
կի սա մու թին: Յուլ յան հե տաքրք րութ յամբ դի տում էր 
շուր ջը ա մեն ինչ, կյան քում ա ռա ջին ան գամ էր ե կե ղե-
ցում: Աղ ջի կը պտտվում էր այս ու այն կողմ, մին չև որ 
հան դի պեց աչ քե րի… Այն պի սի աչ քեր էին, որ Յուլ յա յի 
շուն չը կտրվեց: Նրան թվում էր, որ կա րե լի է միշտ 
այդ պես կանգ նել և նա յել այդ մա քուր և բա րե գութ, 
այն քան տխուր աչ քե րին:

˗ Նա Աստ վա ծա մայրն է,˗ կա մաց ա սաց Ակ սին յա 
Պետ րով նան:˗ Դու, սի րե լիս, մո տե ցիր Երկ նա յին Թա-
գու հուն և ա սա նրան` ինչ է քեզ տան ջում: Ա հա Նա էլ 
քո սրտի կը կգուր գու րի:

Աստ վա ծա մայ րը գրկել էր մի հրա շա գեղ ման կի-
կի, բայց ինչ˗որ բա նից նրա աչ քե րը ու րախ չէին, այլ 
լու սա վոր ված էին ան սահ ման ի մաս տութ յամբ և խո րը 
վշտով:

˗ Ես չգի տեմ ինչ պես ա նել,˗ շփոթ ված թո թո վեց 
Յուլ կան:

˗ Իսկ դու ամ բողջ սրտով, ինչ որ մտա ծում, ինչ որ 
զգում ես` այն էլ պատ միր: Տի րու հին ա մեն ինչ կլսի 
և կօգ նի քեզ: Դու միայն հա վա տա: Մար դիկ տար բեր 
կերպ են դե պի Աստ ված գնում. ո մանք ու րա խութ յան 
մի ջո ցով, իսկ ա վե լի շատ` տա ռա պան քի: Ա հա դու էլ 

քո ճա նա պար հը գտար, մնա ցա ծը կա րևոր չէ: Հի մա 
ա մեն ինչ լավ կլի նի:

Յուլ կան շատ էր ու զում հա վա տալ, որ այ լևս լավ 
է լի նե լու: Նա մո տե ցավ սրբա պատ կե րին և, նա յե լով 
սքան չե լի աչ քե րի մեջ, պատ մեց իր դժբախ տութ յան 
մա սին:

Եվ հան կարծ նրա հո գու վրա այն պի սի հանգս-
տութ յուն և խա ղա ղութ յուն ի ջավ, որ շուրջն ա մեն 
ինչ դար ձավ ան կա րևոր: Եվ Յուլ կան հաս կա ցավ. կա՛ 
Աստ ված, և կա՛ Աստ վա ծա մայ րը, և է լի ինչ˗որ բան 
կա, որ ին քը չգի տի, բայց այ սու հե տև ան պայ ման կի-
մա նա:

Ակ սին յա Պետ րով նա յին մո տե ցավ եր կար, սև հա-
գուս տով մի բարձ րա հա սակ մարդ: 

˗ Օրհ նե ցե՛ք, տե՛ր Ի գոր,˗ ա փե րը կրծքին ծա լեց և 
խո նարհ վեց տա տի կը:

˗ Աստ ված օրհ նի: Ինչ պե՞ս ես: 
˗ Ա հա, վշաց յալ եմ բե րել ձեզ մոտ, այն պե՜ս էր լա-

լիս պու րա կում: Ծանր է, մկրտված չէ, նե ղաց րել են, 
կյան քը խլել է ոտ քի տա կի հո ղը: Մտա ծե ցի բե րեմ 
ե կե ղե ցի, Աստ ված կօգ նի` ոտ քի կկանգ նի:

Հո գևո րա կա նի ձայ նը մեղմ էր, թավշ յա: Յուլ կան 
եր կար լսում էր: Պարզ վում է` ե կե ղե ցին նավ է,  իսկ 
մեր կյան քը` պարզ վում է, ա լե կոծ մի ծով: 

Աստ վա ծա ծի նը գրկել է Քրիս տո սին, Աստ ծո Որ-
դուն, Ո րը խաչ վեց, մա հա ցավ, իսկ հե տո հա րութ յուն 
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ա ռավ: Նա բո լո րին փրկեց և նե րում է բո լո րին, ով քեր 
զղջում են:

Տեր Ի գո րը մկրտեց Յուլ յա յին, իսկ Ակ սին յա Պետ-
րով նան դար ձավ նրա կնքա մայ րը:

Երբ աղ ջի կը տուն էր վե րա դառ նում, նրա կրծքին 
խաչ էր կախ ված` փրկութ յան, ներ ման և մահ վան 
նկատ մաբ հաղ թա նա կի խորհր դա նի շը, իսկ ձեռ քին 
բռնել էր Աստ վա ծա շուն չը և մի ա ղո թա գիրք, որ նվի-
րել էր կնքա մայ րը:

Օլ գան նստել էր բազ մո ցին` ոտ քը ոտ քին գցած և 
նյար դա յին ծխում էր: «Այդ ան նոր մա լը փա խել է հի-
վան դա նո ցից` ու ղիղ վի րա հա տա րա նից: Ան ցել է ար-
դեն չորս ժամ: Հայտ նի չէ` որ տեղ է թա փա ռում»:

Շե մին տես նե լով քրո ջը, Օլ յան թե թևա ցած շունչ 
քա շեց. «Գո նե ողջ է»:

˗ Դու, ե րևի, բո լո րո վին ցնդել ես,˗ ա սաց նա:
˗ Օլ յա՛, մի՛ սկսիր,˗ պա տաս խա նեց Յուլ կան,˗ ես 

ա բորտ չեմ ա նի, պա՞րզ է:
˗ Իսկ ի՞նչ ես ա նե լու, հե տաքր քիր է,˗ կծու հարց րեց 

քույ րը, թափ տա լով ծխա խո տի մո խի րը:
˗ Տա նել իմ խա չը,˗ հան գիստ ար տա բե րեց Յուլ յան 

և գնաց սեն յակ:
Օլ յան նստել էր բե րա նը բաց, մին չև ծխա խո տի 

մնա ցոր դը չվա ռեց մատ նե րը:

4
Հի վան դա նո ցի ման կա բար ձութ յան և գի նե կո լո-

գիա յի բա ժան մուն քի բժիշկն իր ա ռանձ նա սեն յա կում 
նստած` նո րից ու նո րից կար դում էր «հա մա ձայն իր 
ո րոշ ման» դի մու մը.

˗ Բայց և այն պես, Ի լո նա, ա րի հան գիստ խո սենք: 
Ին չո՞ւ դուրս գաս աշ խա տան քից:

˗ Ես ար դեն ա մեն ինչ ո րո շել եմ, չեմ կա րող այ լևս 
ա բորտ ներ ա նել:

˗ Բայց չէ՞ որ դա քո աշ խա տանքն է: Ամ բողջ կյանքդ 
ա րել ես, իսկ հի մա…˗ հար ցա կան նա յում էր վա րիչն 
իր աշ խա տակ ցու հուն:

˗ Ամ բողջ կյանքս ճիշտ չեմ ապ րել: Իմ աշ խա-
տանքն է` օգ նել ծննդա բե րե լուն: Իսկ սպա նութ յու նը 
իմ գոր ծը չէ, հա մե նայն դեպս` հի մա:

˗ Գու ցե, այ դու հան դերձ, մնա՞ք:
˗ Ե թե ինձ ա բորտ նե րից ա զա տեք, կմնամ:
˗ Բայց գի տեք, որ դա անհ նար է,˗ պա տաս խա նեց 

վա րի չը:
˗ Հենց այդ է որ կա,˗ ա սաց Ի լո նա Սեր գեև նան և, 

վերց նե լով պա յու սա կը, դուրս ե կավ աշ խա տա սեն յա-
կից:

˗ Վերջ նա հաշ վար կը հաշ վա պա հութ յու նից կստա-
նաք ե րեք օ րից,˗ հե տևից գո ռաց վա րի չը, իսկ ին քը 
մտա ծեց. «Հե ռա նալ այս պի սի աշ խա տա վար ձից…»:
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Ի լո նա Սեր գեև նան դան դաղ քայ լում էր փո ղո ցով: 
Նա վա խե նում էր: Այդ աղ ջի կը, որ հրա ժար վեց ա բոր-
տից, հան կարծ այն պես տակ նուվ րա ա րեց իր հո գին… 
Բայց ապրի նա, ինչ քաջ աղ ջիկ էր, ե րե խան կու նե նա, 
կլի նի մե կը, ում հետ կապ րի, կխո սի և ում կսի րի: Ի լո-
նան բա ժան վել էր յոթ տա րի ա ռաջ, ու րիշ ա մու սին 
փնտրելն ուշ էր. ո՞ւմ է պետք քա ռա սու նի նը տա րե-
կան կի նը մեկ սեն յա կա նոց «խրուշչ յով կա յով»…

Նա ա մուս նա ցել էր քսան հինգ տա րե կա նում: Վա-
սի լին գե ղե ցիկ տղա մարդ էր. բո լոր ըն կե րու հի նե րը 
նա խան ձում էին: Եվ ի՞նչ է գտել նրա մեջ: Նրան նույ-
նիսկ հա մակ րե լի էլ չէիր ա սի: Հար սա նի քից հե տո 
Ի լո նան ան մի ջա պես հղիա ցավ: Իսկ նա այն քա՜ն էր 
ու զում «իր հա մար ապ րել»: Գնաց ա բոր տի. ո րո շեց` 
ե րե խա կբե րի եր կու տա րի հե տո, գու ցե և եր կուսն ու-
նե նա: Բայց եր կու տա րի հե տո ո չինչ չստաց վեց: Ո չինչ 
չստաց վեց նաև չորս, վեց տա րուց հե տո: Այն ա բոր տը 
ի րեն ընդ միշտ զրկեց մայ րա կան եր ջան կութ յու նից:

Եր կար ապ րե ցին ի րենց հա մար: Հե տո ա մու սի նը 
ձանձ րա ցավ և հե ռա ցավ, գնաց մեկ ու րի շի մոտ, ով 
նրա հա մար ե րեք ե րե խա ու նե ցավ` տղան` Վիտ յան` 
վեց, Սվե տան` չորս, իսկ Դաշ կան` եր կու տա րե կան: 
Ի լո նան մնաց մե նակ, բայց դրա նից հե տո միայն հաս-
կա ցավ, որ մե ղա վո րը ա մու սի նը չէր, նա ե րե խա շատ 
էր ու զում, իսկ ին քը պնդեց, թե ա բոր տը ճիշտ է` սպա-
նե լով ի րենց միակ ե րե խա յին: 

Ի լո նա յի աչ քե րից ա սես մի փառ ըն կավ: Նա հաս-
կա ցավ, որ այն պես չի ապ րել, ինչ պես պետք է և այ լևս 
բժիշկ լի նել չի կա րող:

Մի հայ տա րա րութ յուն էր փակց ված սյան վրա. 
«Ման կա տա նը պա հանջ վում է դա յակ` նա խադպ րո-
ցա կան ե րե խա նե րի խնամ քի հա մար: Դի մել կադ րե րի 
բա ժին»: Եվ Ի լո նան վճռա կա նո րեն քայ լեց գի շե րօ թի-
կի ուղ ղութ յամբ:

Նրան ըն դու նե ցին ան մի ջա պես, ձեռ քի պա կաս 
շատ կար: Զար մա ցան, ի հար կե, որ հե ռա ցել է բարձր 
աշ խա տա վար ձից` դա յակ աշ խա տե լու, բայց հար-
ցու փորձ չա րե ցին: Խմբում ե րե սուն վեց ե րե խա էր` 
եր կու սից մին չև հինգ տա րե կան, դաս տիա րա կը չէր 
հասց նում: Ե րե խա նե րը շրջա պա տել էին Ի լո նա յին և 
հարց նում էին. «Դու մեր նոր մայ րի՞կն ես»,˗ իսկ նրա 
սիր տը սեղմ վում էր և ու զում էր ամ բողջ ձայ նով ող-
բալ:

Նա բո լո րին թույլ էր տա լիս ի րեն մայ րիկ կո չել, 
թեև դա հա կա ման կա վար ժա կան էր, ինչ պես ա սաց 
վա րի չը: Բայց Ի լո նա յի հա մար միև նույն էր` ման կա-
վար ժա կա՞ն էր դա, թե` ոչ: 

Ե րե խա նե րը ջեր մութ յան ծա րավ ու նեին, և նա, 
ա սես թևեր ա ռած, թռչում էր աշ խա տան քի, ա զատ 
օ րե րին շատ թխված քաբ լիթ ներ էր թխում, որ պես զի 
ու րա խաց նի իր ե րե խա նե րին: Այդ ե րե խա նե րը ոչ մե-
կի նը չէին, իսկ դա նշա նա կում է` ու մը ա սես կա րող են 
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լի նել, և նոր դա յա կը ո րո շեց, որ նրանք իր ե րե խա նե-
րը կլի նեն: 

Ղե կա վա րութ յու նը նրան տա րօ րի նակ էր հա մա-
րում, բայց նա լավ էր աշ խա տում և նրան չէին կպչում: 
Իսկ ե րե խա նե րը, զգա լով, որ ի րենց սի րում են, բաց-
վե ցին ինչ պես ծա ղիկ ներն ա րևին ըն դա ռաջ, ո րը հի-
մա լու սա վո րում էր Ի լո նա յի հո գին…

5

Յուլ կան կանգ նել էր սեն յա կի մեջ տե ղում, նա յե-
լով, թե ինչ պես է հայ րը պա հա րա նից դուրս շպրտում 
իր ի րե րը: Մայ րը լա լիս էր խո հա նո ցում, Օլ յան նրան 
վա լեր յա նա էր խմեց նում: Յուլ յա յին այդ ա մե նը ցավ 
էր պատ ճա ռում, բայց նա այլ կերպ չէր կա րող:

˗  Վեր ջին ան գամ եմ հարց նում, ա բորտ ա նե լո՞ւ 
ես,˗ գո ռում էր հայ րը:˗ Ի՜նչ ա մոթ: Ապ րե ցինք, դաս-
տիա րա կե ցինք աղջ կան:

˗  Խայ տա ռա կութ յան հա մար ինձ նե րե ցեք, մե ղա-
վոր եմ, գի տեմ: Բայց ա բորտ չեմ ա նի: Մեղ քը մեղ քով 
չեն շտկի,˗ ար ցունք նե րի մի ջից կրկնեց նա, թեև դա 
նշա նա կութ յուն չու ներ: Իսկ ին չը որ նշա նա կութ յուն 
ու ներ` այն էր, որ հինգ րո պեից նա գնա լու տեղ չէր 
ու նե նա լու:

Հայ րը հա վա քեց ճամպ րու կը, տվեց Յուլ յա յի ձեռ-
քը և ա սաց.

˗  Դու մեզ խայ տա ռա կել ես: Ա րա՛ ինչ ու զում ես, 
բայց հինգ րո պեից ոտքդ չտես նեմ այս տեղ: Մենք աղ-
ջիկ չու նենք:

Նա սպա սում էր, որ Յուլ կան, միշտ այն քան փա-
փուկ ու լսող, խել քի կգա, կսկսի ա ղա չել, խնդրել և 
հա մա ձայ նել ա բոր տի: Բայց նա միայն խո նարհ վեց, 
ա սաց. «Շնոր հա կալ եմ ա մեն ին չի հա մար, նրա հա-
մար, որ ինձ կյանք եք տվել, դաս տիա րա կել եք»,˗ և 
գնաց:

Մայ րը բարձ րա ձայն փղձկաց:
˗  Հե րիք է ող բաս: Եվ այ լևս ես նրա մա սին չլսեմ,˗ 

կտրեց հայ րը:
Օլ յա յի մեջ ա նո րոշ մե ղա վո րութ յան զգա ցում 

շարժ վեց` ինքն էր ա մեն ինչ պատ մել ծնող նե րին:
Ճամպ րու կը ծանր էր, Յուլ կան փո ղո ցով դժվա-

րութ յամբ քայ լում էր` ինքն էլ չի մա նա լով, թե ուր: Ապ-
րի լի սկիզ բը ցուրտ էր, քա մին անձ րևի խո շոր կա թիլ-
նե րը խփում էր ե րե սին: Ու՞ր գնալ: Ըն կե րու հի նե րի 
մո՞տ: Բայց նրանք ապ րում են ծնող նե րի հետ: Այդ պես 
նա հա սավ մին չև ե կե ղե ցի և ո րո շեց գնալ խորհր դակ-
ցել տեր հոր` Ի գո րի հետ:

Նա ե կե ղե ցում չէր, և պա հա կը աղջ կան տա րավ 
ծխա կան նե րի շեն քը, ո րի ա ռա ջին հար կում կի րակ-
նօր յա դպրոցն էր, իսկ վե րևում ապ րում էր տեր 
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հայր Ի գո րը ե րեցկ նոջ և եր կու որ դի նե րի` Սա շա յի 
և Նի կո լա յի հետ: Ամ բողջ ըն տա նի քը թեյ էր խմում: 
Նրան սրտա բաց հրա վի րե ցին սե ղա նի մոտ: Ե րեց կի-
նը` Վե րան, ծի րա նի մու րա բա ա ռա ջար կե լով, ու րախ 
ժպտում էր: Հան կարծ Յուլ յա յի աչ քի ա ռաջ ա մեն ինչ 
լո ղաց, և նա ընկղմ վեց հա ճե լի մթութ յան մեջ, որ տեղ 
ոչ ցավ կար, ոչ դժբախ տութ յուն:

Յուլ կան ուշ քի ե կավ բազ մո ցին, ե րեց կի նը ջա նում 
էր ինչ˗որ բան ա նել: Աղ ջիկն ա մա չում էր, որ այդ-
քան ան հանգս տութ յուն է պատ ճա ռում: Նրա նե րո-
ղութ յուն նե րին ի պա տաս խան` ե րեց կի նը ձեռ քը թափ 
տվեց:

˗  Հան գի՛ստ, հան գի՛ստ: Ա վե տա րա նում աս ված է` 
պետք է միմ յանց օգ նել: Թե չէ ինչ պես կի մա նան, որ 
մենք Նրանն ենք: 

˗  Դե, Աստ ծո ծա ռա, պատ մի՛ր. ի՞նչ է պա տա հել,˗ 
նրա կող քին բազ մա թո ռին նստե լով ա սաց տեր հայ-
րը: Եվ նա ա մեն ինչ պատ մեց: Մի ժա մից Նի կո լա յը` 
հայր Ի գո րի որ դին, բե րեց Ակ սին յա Պետ րով նա յին:

˗  Հա րա զատս, գնա՛նք, միա սի՛ն կապ րենք: Չէ որ 
ես կնքա մայրդ եմ, պար տա վոր եմ քեզ դաս տիա րա-
կել, ե թե ծնող նե րին մի բան պա տա հի:

˗  Մի՛ տա տան վիր, Յուլ յա, մի՛ տա տան վիր: Ի զուր 
չէր, որ պու րա կում հան դի պե ցիր Ակ սին յա Պետ րով-
նա յին,˗ ժպտում էր հայր Ի գո րը:˗ Նա միայ նակ է ապ-
րում սե փա կան տա նը, նրա հա մար ա վե լի ու րախ կլի-

նի: Եվ աշ խա տիր աշ խա տան քի տե ղա վոր վել, ե րե խա-
յի խնամ քի հա մար ար ձա կուրդ կգնաս, կվճա րեն: Հա-
մայնքն էլ կօգ նի: Աստ ված կտա, ա մեն ինչ լավ կլի նի:

Հայր Ի գո րը օրհ նեց նրանց, և նրանք գնա ցին Ակ-
սին յա Պետ րով նա յի տուն: Նի կո լա յը ճամպ րուկն էր 
տա նում, իսկ Յուլ յան գնում էր նրանց կող քով և չէր 
հա վա տում իր եր ջան կութ յա նը:

Յուլ յան աշ խա տան քի տե ղա վոր վեց գրա դա րա-
նում: Հան գիստ աշ խա տանք էր, վատ չէին վճա րում, և 
նա չէր ցան կա նում նա խածննդ յան ար ձա կուրդ գնալ: 
Մի շա բաթ էր մնա ցել մին չև ծննդա բե րութ յու նը, երբ 
վա րի չը, այ դու հան դերձ, հա մո զեց նրան գնալ, խոսք 
տա լով, որ տե ղը չի կո րի: Վեր ջի վեր ջո, մե կու կես տա-
րի է, և ե րե խա յին կա րե լի է մսուր տալ. աշ խա տակ ցու-
հին Ան նա Պավ լով նա յին դուր էր գա լիս: Ճիշտ է, շատ 
նե րամ փոփ է, ըն տա նի քի մա սին եր բեք չի պատ մում, 
փո խա րե նը շատ պա տաս խա նա տու է, լուրջ. այդ պի-
սի նե րին վա րի չը սի րում էր: Բա ցի դրա նից, Յուլ կան 
իր նման միայ նակ մայր էր: 

Ան նա Պավ լով նան ա մուս նու հետ ապ րեց մեկ 
տա րի: Այդ ըն թաց քում նա չորս ան գամ հա մոզ վեց 
ա մուս նու ան հա վա տար մութ յան մեջ, իսկ հին գե րորդ 
ան գամ չդի մա ցավ, բա ժան վեց: Վո լոդ յա յին ծննդա-
բե րեց ա ռանց ա մուս նու: Ծննդատ նից նրան վերց րին 
ըն կե րու հի նե րը:



230 231

Շատ ծանր էր, ի հար կե, բայց ո չինչ, որ դուն ոտ քի 
կանգ նեց րեց, հի մա սո վո րում է ինս տի տու տում: Նա 
կյան քում մի ու րա խութ յուն ու նի` դա որ դին է, թե չէ 
հի մա մեն˗մենակ կլի ներ:

Հնչեց հե ռա խո սա զան գը, վա րի չը վերց րեց խո սա-
փո ղը:

˗  Ալ լո՛, Ան նա Պավ լով նա՞ն է: Բա րև ձեզ: Ակ սին-
յա Պետ րով նան է խո սում ` Յուլ յա յի կնքա մայ րը: Յուլ-
յան խնդրեց հա ղոր դել, որ աղ ջիկ է ու նե ցել: Հա սա կը 
51 սան տի մետր, իսկ քա շը` 3400: Ի րեն լավ է զգում, 
հինգ օ րից դուրս կգրեն:

Գրա դա րա նի կո լեկ տի վը հա մե րաշխ էր, բո լոր 
աղ ջիկ նե րը ե րի տա սարդ էին, մի քա նի սը փոքր ե րե-
խա ներ ու նեին: Այդ պատ ճա ռով, երբ վա րի չը նրանց 
կան չեց իր աշ խա տա սեն յակ և հայտ նեց նո րութ յու նը, 
միա հա մուռ հնչեց բա րե կա մա կամ «Ու ռա՜»˗ն:

Ակ սին յա Պետ րով նա յի մոտ անհ րա ժեշտ ի րեր տա-
րան: Հայր Ի գո րի որ դին` Նի կո լա յը, չգի տես որ տե ղից 
ձեռք բե րեց մի ման կա կան մահ ճա կալ, ո րը նոր չէր, 
բայց լավ վի ճա կում էր, գրա դա րա նի աղ ջիկ նե րը վեր-
մակ, բա րու րա շո րեր բե րե ցին, և աշ խա տա վար ձից 
փող հա վա քե լով, նվեր գնե ցին նո րած նի հա մար, որ-
պես զի նրան տուն բե րեն ամ բող ջո վին նոր շո րե րով:

Ծննդատ նից Յուլ յա յին դի մա վո րում էին ու րախ 
խմբով` ծա ղիկ նե րով և կոն ֆե տի տու փով: Տա նը բո-
լո րը աղջ նա կին ձեռ քից˗ձեռք էին վերց նում, հիա նում 

էին, թե որ քան գե ղե ցիկ է, իսկ ե րի տա սարդ մայ րի կը 
փայ լում էր եր ջան կութ յու նից: Յուլ յան ո րո շեց աղջ կա 
ա նու նը Ան գե լի նա դնել:

6

Լսվեց դռան զան գի ձայ նը: «Ե րևի Վա դիմն է»,˗ 
մտա ծեց Օլ յան և ցատ կե լով դե պի հա յե լին, ուղ ղեց 
սանր ված քը: Նա ար դեն կես տա րի է, որ հան դի պում 
էր Վա դի մի հետ և ար դեն դի մում էին տվել զագս: Մեկ 
ամ սից պետք է ա մուս նա նա յին: Ա մեն ինչ լավ կլի ներ, 
ե թե Յուլ յա յի խնդի րը չլի ներ: Հայրն ու մայ րը նրա մա-
սին լսել ան գամ չէին ցան կա նում: Օլ յան փոր ձում էր 
գտնել Յուլ յա յին, բայց ա մեն ինչ ա պարդ յուն: Նա բա-
ցեց դու ռը, Նադ յան էր` չոր րորդ հար կից:

˗ Հենց նոր ինձ զան գա հա րեց Յուլ յան: Նա աղ ջիկ 
է ու նե ցել: ԻՆձ տվել է հաս ցեն, մտա ծե ցի ա սել քեզ:

Օլ յան խլեց ձեռ քից թուղ թը և ներ քև սլա ցավ:
˗ Կո շիկ հա գիր,˗ նրա հե տևից գո ռաց Նադ յան:˗ 

Այդ ո՞ւր մա շիկ նե րով:
Օլ գան վե րա դար ձավ, նստեց հա յե լու մոտ և սկսեց 

ծխել.
˗ Գի տես, Նադ յա, ես չեմ գնա:
˗ Ին չո՞ւ: Հենց նոր վա զում էիր, իսկ հի մա մտա-

փոխ վե ցիր:
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˗ Ես մե ղա վոր եմ նրա առ ջև, Նա ինձ տես նել չի 
ցան կա նա: Ես նրան ա բոր տի էի տա նում, հե տո էլ 
գաղտ նի քը հայտ նե ցի ծնող նե րիս: Դու ինքդ գնա, 
ի մա ցիր, ե թե նա ինձ թույլ տա` ես կգամ,˗ և Օլ յան 
լաց ե ղավ:

Նադ յան հա ջորդ օ րը Յու լիա յի մոտ գնաց մի փունջ 
մե խակ նե րով, հյու թեր էր վերց րել կե րակ րող մոր հա-
մար և ան կող նու գե ղե ցիկ ծրար` Ան գե լի նա յի հա մար: 
Այն տու նը, ուր այժմ ապ րում էր Յուլ յան, քա ղա քի 
ծայ րա մա սում էր, ոչ մեծ հո ղա մա սի մեջ, որ տեղ Ակ-
սին յա Պետ րով նան վա րունգ, լո լիկ, կա նա չի էր ա ճեց-
նում: Խնձո րե նի նե րի տակ նստա րան էր հար մա րեց-
ված. Ժուչ կան պո չով ու րախ քսմսվում էր հյու րին:

Ակ սին յա Պետ րով նան ճաշ էր պատ րաս տում, իսկ 
Յուլ կան օ րո րում էր դստե րը: Սեն յա կը մեծ չէր, բայց 
լու սա վոր էր, մա քուր, պա տու հան նե րին ժա նե կա-
զարդ վա րա գույր ներ:

Երբ Ան գե լի նան քնեց, ըն կե րու հի նե րը դեռ եր կար 
խո սում էին:
˗Դու կեց ցես, վճռա կան ե ղար: Իսկ դու ինչ է` հի-

մա հա վա տաց յա՞լ ես,˗ հարց րեց Նադ յան` ցույց տա լով 
սրբա պատ կեր նե րը:

˗ Ա յո,˗ հան գիստ պա տաս խա նեց Յուլ յան:
˗ Լսի՛ր, նույ նիսկ չգի տեմ, թե ինչ պես հարց նեմ: Օլ-

յան ու զում էր գալ, բայց վա խե նում է: Ե րեկ լա լիս էր: 
Ա սում է` ի րեն մե ղա վոր է զգում քո ա ռաջ:

˗ Ին չո՞ւ շուտ չա սա ցիր: Ի հար կե, թող գա, հենց 
վաղն էլ: Նրան ա սա, որ ես կսպա սեմ:

Նադ յան գնաց: Յուլ կան ան համ բեր սպա սում էր 
վաղ վա օր վան, հուզ վում էր, ա մեն ինչ ձեռ քից ընկ-
նում էր:

˗ Դե՛˗դե՛, շատ մտա տանջ վե ցիր: Չի՛ կա րե լի, կաթդ 
կպա կա սի,˗ քնքուշ կշտա բեց նրան կնքա մայ րը:˗ Փոք-
րի կին ե՞րբ ենք մկրտե լու:

˗ Այ, Օլ յան կգա, ես հենց նրան էլ կխնդրեմ կնքա-
մայ րը լի նել,˗ պա տաս խա նեց Յուլ յան:

˗ Բայց նրան դեռ սո վո րեց նել է պետք: Իսկ նա գո-
նե հա վա տո՞ւմ է Աստ ծուն,˗ երկմ տեց Ակ սին յա Պետ-
րով նան:

˗ Ա մեն մե կը դե պի Աստ ված իր ճա նա պարհն ու-
նի,˗ վճռա կան պա տաս խա նեց Յուլ կան:

…Օլ յան վա խե նում էր, որ Յուլ յան չի ցան կա նա 
ի րեն տես նել: Տե ղի ու նե ցա ծից հե տո Օլ գան սկսեց 
ծնող նե րից գաղտ նի ե կե ղե ցի գնալ: Սկզբում ցան կա-
նում էր հաս կա նալ, թե ինչ է գտել այն տեղ Յուլ յան: 
Ե րևի ինչ˗որ կա րևոր բան, ե թե դա ստի պել է նրան 
փո խել իր կյան քը: Իսկ հե տո ար դեն հա ճա խում էր 
իր հա մար, փոր ձե լով հաս կա նալ, թե ինչն է այն տեղ 
ձգում ի րեն: Օլ գան Կտա կա րան գնեց: Սկսեց կար-
դալ և հայտ նա բե րեց, որ այն ա մե նը, ինչ խո սում էին 
այդ գրքի մա սին, սուտ է: Իսկ երբ կար դաց, ո րո շեց 
մկրտվել:
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Նադ յան զան գա հա րեց Օլ յա յին և խորհր դա վոր 
տո նով եր կու բառ ա սաց. «Կա րե լի է, վա ղը»: Օլ յան 
այն պես ո ւա խա ցավ, որ ամ բողջ գի շե րը չքնեց և կյան-
քում ա ռա ջին ան գամ դի մեց Աստ ծուն. «Ե թե Դու կաս, 
այն պես ա րա՛, որ նա ինձ նե րի»:

Հան դի պե լով` նրանք գրկա խառն վե ցին և եր կար 
լուռ կանգ նած էին` ցածր հե կե կա լով:

˗ Նե րի՛ր,˗ հա զիվ ա սաց Օլ յան:
˗ Ի՞նչ ես ա սում: Ես այն քան ու րախ եմ, որ դու 

ե կար,˗ պա տաս խա նեց Յուլ կան:
Նրանք նստե ցին բազ մո ցին և եր կու ժամ խո սում 

էին, մին չև Ան գե լի նան լաց ե ղավ:
˗ Շատ խո սե ցինք,˗ ծի ծա ղեց Յուլ կան,˗ իսկ աղ ջի-

կը թեև հրեշ տակ է, բայց ու տել ու զում է:
Օլ գան զննում էր զար մու հուն, նրա ման րիկ ձեռ-

քե րը, աշ խույժ աչ քե րը, բաց գույ նի նոսր մա զիկ նե րը 
և մտա ծում էր, որ նա կա րող էր և չլի նել այս աշ խար-
հում: Հի մա դա անհ նար էր թվում:

˗ Իսկ մայ րիկն ու հայ րի կը իմ մա սին հարց նո՞ւմ 
էին,˗ տխրեց Յուլ յան: Օլ յան լռում էր, չի մա նա լով ինչ 
ա սել:˗ Լավ, Օ լեն կա, ես հաս կա ցա: Մի՛ ա սա, որ ե ղել 
ես ինձ մոտ: Իսկ դու դեռ չե՞ս մկրտվել:

˗ Ո՛չ, ոչ մի կերպ կնքա մայր չեմ գտնում,˗ շփոթ ված 
ծի ծա ղեց Օլ գան:

˗ Իսկ մենք կխնդրենք Ակ սին յա Պետ րով նա յին, նա 
քեզ մի ակն թար թում կնքա մայր կգտնի: Ես ու զում եմ, 
որ դու Ան գե լի նա յի կնքա մայ րը լի նես, կլի նե՞ս:

˗ Ե՞ս, կնքա մա՞յր: Ի հար կե, կլի նեմ: Միայն թե չգի-
տեմ ` ինչ եմ ա նե լու և դրա հա մար ինչ պի սին պի տի 
լի նեմ,˗ պա տաս խա նեց քույ րը:

˗ Դե, նախ և ա ռաջ` թո՛ղ ծխե լը և ինքդ մկրտվիր, 
իսկ մնա ցած բա նե րում օ րի նակ վերց րու Ակ սին յա 
Պետ րով նա յից,˗ պա տաս խա նեց Յուլ յան:

Երբ Օլ գան գնում էր, Յուլ յան մի ան գամ էլ խնդրեց 
ո չինչ չա սել ծնող նե րին:

˗ Ես եմ մե ղա վո րը, նրանց ո չինչ չպատ մե ցի: Թող 
ո րոշ ժա մա նակ անց նի, դրա նից հե տո նրանք կկա րո-
ղա նան ինձ նե րել:

7

Եվ ժա մա նակն անց նում էր: Ան գե լի նան մե ծա նում 
էր որ պես իս կա կան մի հրեշ տակ` բաց գույ նի մա զե-
րով, մայ րի կի իս կա կան պատ ճե նը, միայն աչ քերն էին 
երկ նա գույն և ոչ շա գա նա կա գույն: Աղջ նակն ար տա-
կարգ լսող էր և հաս կա ցող, կար ծես զգում էր, որ մոր 
հա մար ա ռանց այդ էլ ծանր է:

Երբ Յուլ յան սկսեց աշ խա տան քի գնալ, Ակ սին յա 
Պետ րով նան մնում էր փոք րի կի հետ: «Ես մեր հրեշ-
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տա կին ման կամ սուր չեմ տա»,˗ հայ տա րա րեց տա-
տի կը: Յուլ յան տե ղա վոր վեց կես հաս տի քով, իսկ աշ-
խա տան քի մի մա սը տուն էր տա նում: Օլ յան էլ ին չով 
կա րող էր` օգ նում էր, չէ՞ որ նա Ան գե լի նա յի երկ րորդ 
մայրն էր: Աղ ջի կը Յուլ յա յի ողջ աշ խար հը լցրել էր 
մայ րութ յան ու րա խութ յամբ և եր ջան կութ յամբ:

Ան ցավ չորս տա րի: Յուլ կան աշ խա տան քից տուն 
էր վա զում ` շտա պե լով դստե րը ման կա պար տե զից 
վերց նել. այդ օ րը Ան գե լի նա յի ան վա նա կո չութ յան 
օրն էր:

Ե րե խա նե րը խա ղում էին խա ղահ րա պա րա կում: 
Մի կին` մոտ քա ռա սուն հինգ տա րե կան, անց նում էր 
և կանգ ա ռավ` ե րե խա նե րին նա յե լու, հի շե լով, որ 
իր աղ ջիկ ներն էլ մի ժա մա նակ այս պի սին էին: Նրա 
ուշադ րութ յու նը գրա վեց մի աղջ նակ երկ նա գույն շո-
րի կով, որ թռչկո տում էր մի ոտ քի վրա: Կի նը չհա վա-
տաց իր աչ քե րին` նա ճիշտ և ճիշտ իր աղջ կա կրկնօ-
րի նակն էր: «Ե րևի ինձ է թվում,˗ մտա ծեց նա, և նրա 
սիր տը ա րագ բա բա խեց:˗ Նրան ին չո՞ւ տնից վռնդե-
ցինք: Տե՛ր Աստ ված, նե րի՛ր: Իսկ Յուլ յան եր բևի ցե ինձ 
կնե րի՞»:

Մի ե րի տա սարդ կին բա ցեց դար պա սը և ուղղ վեց 
դե պի երկ նա գույն շո րի կով աղջ նա կը: Գրկե լով դստե-
րը` ե րի տա սարդ մայ րը հրա ժեշտ տվեց դաս տիա րակ-
չու հուն և ուղղ վեց դե պի ել քը:

˗ Յուլ յա՛, Յուլ յա՛,˗ լսեց նա իր հե տևից:

Յուլ կան շրջվեց դե պի այդ հա րա զատ, ան մո ռա-
նա լի ձայ նը: Ել քից ոչ հե ռու կանգ նած էր նրա մայ րը: 
Յուլ յան մո տե ցավ նրան և, աշ խա տե լով ցույց չտալ, 
որ ձայ նը դո ղում է, ա սաց.

˗ Ան գե լի նա, սա քո Վալ յա տա տիկն է:
˗ Յու լեն կա՛, հա րա զա՛տս, նե րի՛ր ինձ, նե րի՛ր,˗ լաց 

ե ղավ մայ րը:
˗ Մայ րիկս, հա րա զատս, ի՞նչ ես ա սում, դո՛ւ ինձ նե-

րիր,˗ նրան փա թաթ վեց Յուլ յան:
Ան գե լի նան լու սա վոր աչ քե րով նա յեց նրանց և 

լրջո րեն ա սաց:
˗ Աստ ված կնե րի:

@^
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