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ՆԱԽԱԲԱՆ

Եվ որ քան էլ փոր ձես օ տա րո տի աչ քով նա յել՝ հան գե լու ես գան-
գուր ճա ճանչ նե րով նույն մտքին –  չէ՛, գրո ղը տա նի, մեր եր կիրն ու-
րիշ է՝ ան զու գա կան ու ան փո խա րի նե լի, նմա նը չես գտնի ա րար 
աշ խար հում, տիե զեր քում՝ նույն պես: Եվ գի տե՞ս՝ ին չու. ո րով հե տեւ 
այն քո՛ եր կիրն է, քո՛ հայ րե նի քը՝ ծնո ղի պես անկրկ նե լի ու հա րա-
զատ, ո րի հետ անխ զե լիո րեն կապ ված ես ար յամբ, հո գով ու ճա-
կա տագ րով: Եվ ե թե նրա մատն ան գամ փուշ է մտնում, կամ փոք-
րիկ մրսա ծութ յուն է հա մա կում նրան՝ ան հանգս տա նում ու դո ղում 
ես, դռնե դուռ ընկ նում, թե ինչ ա նես, որ ծնող-հա րա զա տիդ կպած 
ցա վը շու տա փույթ անց նի… Եվ մի՞ թե նման դեպ քե րում այդ պես չի 
սրտմտում ֆրան սիա ցին իր հո ղի վրա կանգ նած, ռու սը՝ իր, չի նա-
ցին՝ իր, ա րաբն՝ իր, բար բա դոս ցին՝ իր… 

 Պատ կե րաց րեք, թե ինչ է կա տար վում մեզ հետ, երբ հան կարծ, 
լու սա վառ ու գե ղե ցիկ մի օր շանթ ու ո րո տի տակ է ընկ նում մեր 
միա կը՝ անկրկ նե լին ու ան փո խա րի նե լին, մեր ծնող-հայ րե նի քը, 
երբ թվում էր, թե նրան այն պի սի սի րով ու հա վա տար մութ յամբ 
ենք պա րու րել, որ ոչ մի չար ուժ չի կա րող ա հա սար սուռ վտան գի 
մատ նել… չէ՛, գրո ղը տա նի, մենք դա ժա նո րեն սխալ վել ենք, մենք 
չենք կան խազ գա ցել ու կան խա տե սել –  ա նո ղոք չա րիքն ըն դու նակ 
է այն պես անս պա սե լի ու հուժ կու հար վա ծել մեզ, որ ուշ քի գա լու 
հա մար, ժա մա նա կից ու ֆի զի կա կան տո կու նութ յու նից բա ցի, պա-
հանջ վի նաեւ նո րոգ ված հա վատ ու ո գի՝ առ մեր ինք նութ յու նը, եր-
կիրն ու պատ մութ յու նը: Առ մեր միաս նա կան գա լի քը: Եվ ա նակն-
կալ տես նե լու ենք, որ ա ղետն այդ քան զար հու րե լի ե ղավ, քան զի 
հար վա ծը ոչ միայն դրսից էր, այ լեւ՝ ներ սից… 

Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան դեմ Ադր բե ջա նի եւ  Թուր քիա յի 
հա մա տեղ սան ձա զեր ծած եր րորդ պա տե րազ մը սկսվել է 2020 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ի վաղ ա ռա վոտ յան, շա րու նակ վել քա-
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ռա սուն չորս օր եւ վեր ջա կետ վել հա յութ յան հա մար կա պի տուլ յա-
ցիոն խայ տա ռակ պայ մա նագ րի ստո րագր մամբ:  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան հետ վե րա միա վոր ման ձգտող Ար ցա խը կրկին 
մե կու սաց վել է, այս ան գամ՝ ռու սա կան խա ղա ղա պա հութ յան 
ներ քո: Ար յու նա լի պա տե րազ մում հայ կա կան կող մը կորց րել է 
շուրջ հինգ հա զար մարդ՝ զին վո րա կան ու քա ղա քա ցիա կան ան-
ձինք, անվ տան գութ յան գո տու հետ մեկ տեղ՝ Ար ցա խը կորց րել 
է նաեւ հայ րե նի  Շու շիի եւ  Հադ րու թի շրջան նե րը:  Հայ կա կան եր-
կու հան րա պե տութ յուն նե րի ցա վա գին պար տութ յան հե տեւանք-
նե րը դա վա դիր մշու շի պես պա տել են ամ բողջ հա յոց աշ խար հը: 
 Պա տե րազ մում պարտ վե լը ծանր է ընդ հան րա պես, կրկնա կի ծանր 
է, երբ պարտ վում ես Ա զա տութ յան ու Ան կա խութ յան, հա մազ գա-
յին միաս նութ յան հա մար պայ քա րում, որ սրբա զան լի նե լով՝ մե կեն 
հայտն վում է սառ չու մի եւ ճա քեր տա լու սպառ նա լի քի տակ: Ինչ պե՞ս 
կա րող է ապ րող սե րուն դը հաղ թա հա րել այդ մեծ ա ղե տը, ինչ պե՞ս 
է փոր ձում վերգտ նել իր մարդ կա յին ու ազ գա յին կերպն ու հա վա-
տամ քը. այդ մա սին է վե պը:

Կ յանքն իր պրկման ու խտաց ման ու ժով ծնում է հե րոս ներ ու 
հա կա հե րոս ներ, նրանց հա րա բե րակ ցութ յու նից է կախ ված, թե որ 
կողմ կթեք վի կե նաց ծա ռը, ինչ պտուղ ներ կտա:  Վե պում հե ղի նա կը 
կենտ րո նա ցել է գե րա զան ցա պես մա քա ռող հե րոս նե րի՝ պայ ծառ 
նե րաշ խար հով օժտ ված ան հատ նե րի վրա, իսկ հա կա հե րոս նե րին 
անդ րա դառ նում է թռու ցիկ՝ ակ նար կե լով, որ նրանց սա ռը շուն չը 
կոր չե լու է ինք նին:  Ներ կա յաց ված բո լոր կեր պար նե րը մտա ցա ծին 
են, ո րոնք, սա կայն, գոր ծում են ի րա կան մի ջա վայ րում եւ ի րա կան 
հա մա պատ կե րի վրա: Ն րանք, այս պես կոչ ված, հա վա քա կան կեր-
պար ներ են, ո րոնք վի պա կան հյուս ված քում գու նա վոր վել են տար-
բեր նա խա տի պե րի ուր վագ ծե րից: Ըն թեր ցող նե րը կա րող են ի րենց 
նույ նաց նել հե րոս նե րից ո մանց հետ՝ նկա րագր վող խառն վածք նե-
րի ինչ-որ հատ կա նիշ նե րով, կեն սագ րա կան ինչ-ինչ փաս տե րով 
կամ բա րո յա կան վար քագ ծի յու րա հատ կութ յամբ:  Շատ ի րա կան 
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մար դիկ են ներ կա գրքում, բայց՝ գե ղար վես տա կան պատ կե րա-
վոր մամբ: Ն րանք հայ կա կան նոր ժա մա նա կաշր ջա նի բա րե խիղճ 
պահ նորդ ներն են, ճար տա րա պետ ներն ու շի նա րար նե րը, նրանք 
ա ռա վելս գոր ծում են երկ րորդ պլա նից՝ ան հա վակ նոտ շար քա յին 
մար դու վե հութ յամբ, ա նաղ մուկ ու ինք նան վեր. այդ մա սին է վե պը: 

Գ րա դատ նե րը, հա վա նա բար, մա տուց վող եր կը բնո րո շեն որ-
պես ազ գա յին-գա ղա փա րա կան, եւ չեն սխալ վի. վե պի հե րոս ներն 
ա ռա վե լա պես ապ րում, գոր ծում, խո սում եւ խո հա ծում են հենց այդ 
ծի րում, բայց եւ ու նեն ի րենց ու րույն կյան քը, տա ռա պան քը, որն 
ինչ քան էլ անձ նա կան է, դարձ յալ ե ռեփ վում է ընդ հա նուր ող բեր-
գութ յան ու դի մա կա յութ յան ներ քո:  Վե պը հո գե բա նա կան է նաեւ: 
 Հե րոս նե րը ե կե ղե ցա կան սպա սա վոր ներ ու մտա վո րա կան ներ են, 
զին վո րա կան ներ ու հա սա րակ մար դիկ, ո րոնք բախ տո րոշ ի րա-
վի ճա կում ի րար կող քի են հայտն վում եւ ձեռք մեկ նում միմ յանց, 
մեկ տեղ՝ սա տա րում այ լոց, այդ պես ի րենց եւ ու րիշ նե րի հա մար 
կան խագ ծում, որ վե րած նութ յու նը հնա րա վոր է, նա խեւա ռաջ, 
մարդ կայ նութ յան ու հո գեւոր-ո գե ղեն միաց յալ ջան քով: Ն րանք 
հայ րե նի երկ րի զտար յուն զա վակ ներն են, բայց եւ զա վակ ներն են 
աշ խար հի, ո րի հետ հա կադ րութ յուն ներ չեն փնտրում, այլ՝ ներ դաշ-
նա կութ յան շա վիղ ներ: Ն րանք հաս կա ցել են, որ տե սա կի պահ պա-
նումն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը հնա ցած գո յա կան ներ չեն, այլ՝ 
ա մուր կռվան ներ՝ աշ խար հում քո դեմ քով ու հո գով հա րա տեւե լու 
հա մար,– ուս տի աս պե տա բար տեր են կանգ նում հայ րե նա կան 
դա վա նան քին ու նկա րագ րին՝ ա տե լութ յուն չտա ծե լով այ լոց հան-
դեպ: Ն րանք հենց այն ան պաշ տոն նվի րակ ներն են, որ ու նակ են 
կան խե լու նոր աճ յուն նե րի սփռու մը, երկ րի հան դեպ թշնա մա կան 
հար ձա կում նե րը, զո րաց նում են ազ գա յին նե րու ժը եւ սրբա գոր ծում 
ներ քին դաշ տը: Այդ մա սին է վե պը: 

Ինչ պի սի մար դիկ՝ նույն պի սի եր կիր. այն չի կա րող էա պես 
տար բեր վել իր տե րե րի տե սա կից ու խառն ված քից: Երկ րի մար դիկ 
կա րող են մի պահ խաբ վել ու ընկճ վել, հիպ նոս վել ու մե կու սա նալ, 
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բայց մշտա պես, եր բեմն՝ ու շա ցու մով, սթափ վում եւ ա ռույ գա նում են 
այն ա վան դա կան ուժ ու ավ յու նով, որ նրանց կեն սու նակ է պա հում 
սե փա կան հո ղի վրա ու ա րեւի տակ,– եւ հայ րե րի եր կի րը նրանք 
վերս տին միա վո րում ու լու սա վո րում են ըստ պատ կե րի յուր յանց: 

 Մեղք է՝ չգրել այս վե պը, քան զի զմրուխ տի պես փայլկ տող փոք-
րիկ հայ րե նի քը անս պա սե լիո րեն կա րող ես կորց նել՝ ուշքդ ա կա մա 
սեւե ռե լով մո տից ու հեռ վից նեն գո րեն քեզ մա տուց վող հրա պու-
րանք նե րի վրա. նաեւ գրո՛վ է հնա րա վոր ան բա ժան պա հել ա մե նա-
պան ծա լին: Եվ մշտա պես առ կա է մյուս խթա նի չը. իս կա պե՞ս, մեր 
եր կիրն ու րիշ է՝ ան զու գա կան ու ան փո խա րի նե լի, նրա նմա նը չես 
գտնի ա րար աշ խար հում, նույն պես՝ տիե զեր քում: Ինչ պե՞ս կա րե լի է 
չսի րել ու չփայ փա յել նման եր կի րը, թե կու զեւ այդ սերն ըն դա մե նը 
գա ու կո հակ վի քո տա րա բախտ ընտր յա լի հան դեպ տա ծած շող շո-
ղուն զգաց մուն քի մեջ:  Սի րո մա սին է վե պը:

Հ.Ա.
28 հուն վա րի, 2022թ.    
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Գ լուխ 1

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՊԵՍ

º ñ³ ÝÇ Ã» ÇÙ íÇß ïÁ É³í Ïßéí»ñ« 
áõ ÇÝÓ Ñ³ ë³Í ³ Õ»ïÝ ³Ù µáÕ çáõÃ Û³Ùµ  

Ïß»é ùÇ íñ³ ¹ñí»ñ:

Ðá µÇ ·Çñ ùÁ« 6

…Եվ ե ղավ մի պահ, երբ ա հագ նա ցած դղրդյու նը հա սել էր այն-
պի սի ահ ռե լի բարձ րա կե տի, որ թվում էր՝ ա հա ուր որ է կթնդա 
մի նոր ու ա հեղ պայթ յուն եւ իր սեւ ու ան պար փակ հզո րութ յամբ՝ 
տե սա նե լի ու ա նե րեւույթ, նկա րագ րե լի ու անզ գա յե լի ա մե նայն ինչ 
կխոր տա կի վիթ խա րի ու ան հա տակ վի հի մեջ:  Գու ցե հենց այդ 
պա հից ու այդ կերպ պի տի սկիզբ առ ներ ու նայ նութ յան հա ջորդ 
դա րաշր ջա նը, ո րի մա սին ի րենց ա պաս տա րա նում եր կար ու ան-
քուն խո սում էին քա հա նան ու նկա րի չը:  Բայց չլսված ու հիմ նա-
ցունց պայթ յու նը չթնդաց, այլ՝ հան կար ծա կի ի ջավ ծանր ու սարս-
ռա լի լռութ յուն՝ մե կեն քա րաց նե լով կյանքն ու ժա մա նա կը. այդ 
մա սին ո րեւէ հստակ դա տո ղութ յան ու նակ չէին ա պաս տա րա նում 
պատս պար ված նե րը, քան զի պա տե րազ մա կան ի րա կա նութ յու նը 
լոկ մտքի խե ղում նե րով է գծագր վում՝ առն վազն այն պա հե րին, երբ 
ներ կան լի է մա հե րով, ա վե րա ծութ յամբ, ծխով ու նա խա հար ձակ 
շա ռա չով: Ն րանք ըն դա մե նը սպա սում էին, որ կարճ դա դա րից հե-
տո կվերսկս վի քա ղա քի հրե տա կո ծութ յու նը, բայց ան ցավ տա սը 
րո պե, իսկ սո վո րա կան դար ձած ո րո տի ձայ ներն ա սես միտք չու-
նեին կրկնվե լու: 
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Ի վեր ջո, կարմ րա ներկ ա թո ռից ե լավ  Տեր  Մի սաք քա հա նան, 
խա չակն քեց ու հա յաց քը դան դաղ սա հեց րեց ներ կա նե րի վրա յով, 
ա պա պատ գա մա բե րի զուսպ տո նով հայ տա րա րեց.

–  Զի նա դա դար է, կա րող եք հան գիստ շունչ քա շել:
 Պատս պար ված նե րի դեմ քե րից լար վա ծութ յու նը չքա ցավ:  Թե - 

 պետ նա խորդ քա ռա սուն չորս օ րե րին հրա դա դար ներ տե սել էին, 
սա կայն այս մե կի ազ դե ցութ յու նը կար ծես այլ ուժ ու կա րեւո րութ յուն 
ու ներ. դա զգում էին ներ քուստ, ա ռանց ստույգ նշան նե րի:  Մար դիկ 
գու ցե հոգ նել էին եւ ա մե նա փոքր հրա դա դարն ան գամ նրանց հա-
մար դառ նում էր գերն շա նա կա լից:  Բայց ան խո տոր կաս կա ծա միտ 
պա րոն  Սե րո բը, որ նախ կին ֆին տե սուչ է՝ հար կա հա վաք եւ շատ 
բծախն դիր ա րա րած, ար ձա գան քեց իր ան փո փոխ հեգ նան քով.

–  Հա, մի եր կու ժամ կլռեն, հե տո նո րից կշա րու նա կեն դժոխ քի 
թատ րո նը:  Հեր թա կան կարճ խա բեութ յունն է:

–  Չէ՛, ա սում եմ ձեզ՝ զի նա դա դար է, եւ այն եր կար կտեւի… 
օ րեր, ա միս ներ, տա րի ներ,– հաս տա տա կամ ա սաց  Տեր  Մի սաք 
քա հա նան:–  Վաղ վա մա սին մտա ծե լու ժա մա նա կը ե կել է:

–  Հա՞… իս կա պե՞ս…– լսվե ցին մի քա նի ան հա վատ ձայ ներ:
–  Դե, լավ է լի,  Տեր  Մի սաք, որ տե ղի՞ց ձեզ էդ տե ղե կութ յու նը… 

Էն պես էլ ան հեր քե լի ձեւով հայ տա րա րում եք… Աստ վա՞ծ է զան գել 
ու ա սել…– չա րախն դա լու պես հարց րեց  Սե րոբն ու աչ քե րը պլշեց 
քա հա նա յի վրա:

 Տեր  Մի սա քը մար գա րե ձեւա նա լու կա րիք չու ներ, շի տակ հո-
գեւո րա կան լի նե լով՝ ջա նում էր բա վա կա նին երկ րա յին լի նել իր ծա-
ռա յութ յան ու անձ նա կան կեն սա կեր պի մեջ: Դպ րո ցա հա սակ չորս 
ե րե խա նե րի հայր է, հու սա լի ու վստա հե լի մար դու համ բավ ու նի 
եւ ի րեն եր բեւէ թույլ չէր տվել հա վա տաց յալ նե րի եւ այ լոց աչ քին 
ե րեւալ Աստ ծո ո ղոր մա ծի ու ա նօգ նա կան գա ռան պես, տղա մար դու 
կո րո վով հոգ սի տակ էր մտնում եւ անմ ռունչ տա նում ճա կա տա գրի 
բե ռը:  Նա շփվող-հա ղոր դակց վող է, բազ մա թիվ ծա նոթ-ըն կեր ներ 
ու նի ա մե նա տար բեր աս պա րեզ նե րում. սպաս վող զի նա դա դա րի 



11

եւ բեր դա քա ղա քի են թադր վող անկ ման մա սին էլ նրան շշու կով 
հայտ նել էր հին ծա նոթ նե րից մե կը՝ ան վա նի, բայց ար դեն պաշ տո-
նա թող գե նե րալ  Սա րո Օ նան յա նը, ով ու շա ցու մով ներգ րավ վել էր 
պա շար ված բեր դա քա ղա քի պաշտ պա նութ յա նը, երբ այ լեւս ի րա վի-
ճա կը շտկել անհ նար էր:

 Նախ կին հար կա հա վա քի ու քա հա նա յի բա նա վե ճը սո վո րա-
կան էր դար ձել ան ցած օ րե րին, ներ կա նե րի հա մար դա բա վա կա-
նա չափ զվար ճա լի էր, այն քան, որ ա ռանձ նա պես չէին մի ջամ տում, 
երբ  Սե րո բը եր բեմն անց նում էր պատ շա ճութ յան սահ ման նե րը եւ 
քա հա նա յին ուղ ղա կի ծաղ րում՝ մե ղադ րե լով ոչ թե աստ վա ծա պաշ-
տութ յան, այլ՝ սնա հա վա տութ յան ու սնա փա ռութ յան մեջ: Ի հար կե, 
քա հա նան հա ջո ղութ յամբ պաշտ պան վում էր՝ մեջ բե րե լով սուրբ-
գրա յին ա սույթ ներ, բայց հա ճախ նեղսր տում էր եւ ներ քուստ վի րա-
վոր վում, երբ ընդ դի մա խո սը նրա նից պա հան ջում էր ա պա ցույց ներ 
Աստ ծո գո յութ յան մա սին: Այդ պա հե րին վե ճին խառն վում էին նկա-
րիչ  Մով սես  Մե լիք յա նը եւ պատ մութ յան նախ կին ու սու ցիչ  Սի մոն 
 Վա րագ յա նը: Ն րանք թո շա կա ռու ֆին տե սու չին բա րեկր թութ յան ու 
զսպվա ծութ յան կո չեր էին ա նում եւ ազ դա րա րում, որ նա իր ան հա-
վա տութ յամբ մնա ցել է նախ կին կո մու նիստն ու խառ նա կի չը: Այդ 
խոս քե րը վի րա վո րա կան էր հա մա րում պա րոն, ա վե լի ճիշտ՝ ըն կեր 
 Սե րո բը, բայց տես նե լով բա նա վի ճող ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը 
ոչ իր օգ տին, հաշտ վո ղա բար գո չում էր.

–  Դե, լավ, լավ, ոչ մե կիդ ինկ վի զի ցիա յի չենք տա նում, ա սում-
խո սում ենք է լի, որ էս զար հու րե լի մղձա վան ջը հաղ թա հա րենք:

Այ դու վի ճող ներն ու ունկն դիր նե րը հաս կա նում էին, որ բա նա-
վե ճը վեր ջա ցած է եւ հարկ է անց նել ա վե լի հան գիստ թե մա նե րի: 
 Բայց այս ան գամ նախ կին հար կա հա վա քի հար ցը խիստ զայ րաց-
րեց քա հա նա յին, եւ նա ջղա յին պոռթ կաց՝ ջրի ե րես հա նե լով իր 
մեջ կու տակ ված ամ բողջ վի րա վո րան քը:  

–  Հա՜, Աստ ված է հայտ նել, դա քո ի՞նչ հաս կա նա լու բանն է, 
ա նաստ ված:  Կա րող է՝ զան գով է ա սել կամ էլ ա կան ջիս է շշնջա-
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ցել… էդ քա նը չես կա րող ըն կա լել քո հի վան դա գին կաս կա ծա-
մտութ յամբ…  Դե, հե րիք է հո գուս հետ խա ղաս, հար-կա-հա-վաք:– 
 Վեր ջին բա ռը  Տեր  Մի սաքն այն պես բարձ րա ձայ նեց վան կա տե լով՝ 
քա մահ րա կան ու խայ թող ու ժա կա նութ յամբ, որ բո լորն ապ շե ցին 
նման կտրուկ ընդվ զու մից, մի ցաս կո տութ յուն, որն ընդ հան րա պես 
տեղ չպի տի գտներ նրա բնույ թի մեջ:  Մեղ մա սա ցութ յամբ փայ-
լող քա հա նան հան կար ծա կի դար ձել էր ան զի ջում, մարտն չող մի 
մահ կա նա ցու, ով այ լեւս չէր կա րող ըն դու նել ոչ մի ծուռ հա յացք ու 
խոսք՝ ուղղ ված իր տե սա կին ու կոչ մա նը:

 Ներ կա նե րը մի պահ կար կա մե ցին, քա հա նա յից նման կոշ տութ-
յուն չէին սպա սում, բայց եւ հա մոզ ված էին, որ ար դար ու տե ղին է 
վար վում. ան ցած քա ռա սուն չորս օ րե րին նա հա ճախ էր կուլ տվել 
ֆին տե սու չի ակն հայտ թե քո ղարկ ված խայ թոց նե րը՝ հա մա րե լով, 
որ այդ ա մե նը նրա հո գեւոր տհա սութ յան մրուրն է:  Տեր  Մի սա քը, 
սա կայն, այն քան էլ հա մոզ ված չէր, որ իր խստա շունչ խո սե լա կեր-
պը կա րող է լա վա գույնս ներ գոր ծել պա րոն (ըն կեր)  Սե րո բի վրա, 
որ նա կճնշվի ու կխո նար հա նա, ուս տի սեւե ռուն ու ան համ բեր նա-
յում էր ընդ դի մա խո սին՝ սպա սե լով, որ նա ուր որ է կհո խոր տա ու 
հա կա հար ձակ ման կանց նի:  Բայց հին ու փոր ձա ռու հար կա հա վա-
քը, երկն չե լով ու տե ղի տա լո՞վ, թե՞ վերջ նա կա նա պես ըմբռ նե լով, որ 
քա հա նա յի հետ չպետք է վի ճել ա թեիս տա բար ու բռի տրա մա բա-
նութ յամբ, տեղի տվեց ընկր կե լու պես, հնչյուն իսկ չար ձա կե լով, եւ 
մե ղա վո րա բար գլու խը կա խեց:  Նա թույլ ու խոց ված զգաց ի րեն, 
բայց եւ ըմբռ նեց, որ երբ քեզ տե ղին հար վա ծում է յու րա յին մար-
դը, նրա դեմ ըմ բոս տա նա լու կա րիք չկա, դու պետք է վի րա վոր ված 
ինք նա սի րութ յունդ պաշտ պա նես միայն լռութ յամբ, հա մա ձայ նութ-
յամբ ու մեղ քի պարզ գի տակ ցու մով:

 Հե տո նկա րիչ  Մով սե սը կա սի, որ այդ պահն ինքն ա ռա վել 
վճռո րոշ ու բե կում նա յին էր հա մա րում, քան վե րա հաս զի նա դա-
դա րը, քան զի մարդ կանց վե րա փո խութ յունն է հենց վճռում, թե 
ինչ պես կզար գա նան հե տա գա ի րա դար ձութ յուն նե րը: Իսկ ման կա-
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վարժ  Սի մոն  Վա րագ յա նը, մտա բե րե լով քա հա նա յի ու ֆին տե սու չի 
բա խու մը, կշեշ տի, որ մար դիկ ա րագ են հա սու նա նում պա տե րազ-
մի օ րե րին, ե թե ան գամ գտնվում են ա պա հով ա պաս տա րա նում. 
քա հա նան նաեւ մար տի կի էր վե րած վել, իսկ ան սա սան թվա ցող 
հա վա տա մերժ հար կա հա վաքն անն կատ դար ձել էր քրիս տոն յա՝ 
դե ռեւս չմկրտված ու չճա նաչ ված:  Բայց դրանք ա պա գա յում ար-
ձա նագր վե լիք մեկ նութ յուն ներ են, հի մա բո լո րը կանգ նել են շվա-
րած, ա սես կորց րել են ի րենց կողմ նո րո շու մը. լար ված ի րա վի ճա կը 
ճշմա րիտ լից քա թա փո ղի կա րիք ու ներ: 

Ն կա րիչ  Մով սե սը նկա տեց, թե ինչ պես են բռունցք վել  Տեր 
 Մի սա քի ձեռ քե րը, դա շա տե րը տե սան, եւ այդ պա հին ո մանք ցան-
կա նում էին ա րա գո րեն հաշ տեց նել մինչ այդ ան հաշտ թվա ցող զույ-
գին, քա նի դեռ « կար միր գծե րը» եր կուս տեք չեն տրո րել: Ու սու ցիչ 
 Սի մո նը ա րագ մո տե ցավ եւ քա հա նա յի ա կան ջին կա մա ցուկ ա սաց.

–  Տեր  Հայր, զսպիր քեզ, կանց նի:
Գ րե թե շշու կով աս ված խոս քը լսե լի ե ղավ ա մեն քին:  Հան կարծ 

 Տեր  Մի սա քի մոտ վա զեց խու լու համր  Մա րիան՝ ա պաս տա րա նի գե-
ղեց կու հին, ա ռինք նող ու մա քուր հու զախ ռո վութ յուն հա րու ցող այդ 
աղ ջի կը, ով ա մեն քի կա րեկ ցան քի, սի րո ու հմայ վա ծութ յան ա ռար-
կան էր ան ցած մռայլ օ րե րին:  Նա ա պաս տա րա նում մնա ցած վեր-
ջին կի նար մատն էր. սե ռա կից ներն օ րօ րի գնում էին՝ ենթարկվելով 
տղա մարդ կանց հոր դոր նե րին, որ կա նայք պետք է հե ռու մնան պա-
տե րազ մա կան թա տե րա բե մից՝ ե րե խա նե րի հետ միա սին, որ պա տե-
րազ մը տղա մարդ կանց հոգսն ու պար տա կա նութ յունն է: Մ նա ցել էր 
միայն  Մա րիան՝ իր խա ժաչ ու սեւա հեր գե ղեց կությամբ, հրա պու րիչ 
տես քով, բայց եւ ան թա քույց թա խիծ կար նրա հա յաց քում ու շար-
ժում նե րի մեջ: Ոչ ոք ճշմա րիտ չգի տեր, թե ին չու է  Մա րիան մնա ցել 
անխ նա ռմբա կոծ վող քա ղա քում, այդ ցուրտ ու ա ղոտ ա պաս տա րա-
նում, երբ կա րող էր մյուս կա նանց պես հե ռա նալ կրա կի մեջ հայտն-
ված քա ղա քից եւ ա պաս տա նել  Հա յաս տա նի հե ռա վոր ու ա նաղ մուկ 
բնա կա վայ րե րից մե կում, ինչ պես վար վել են Ս տե փա նա կեր տի կա-
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նանց մեծ մա սը՝ ի րենց ե րե խա նե րի ու տա րեց հա րա զատ նե րի հետ: 
 Տա րա բախտ աղ ջի կը ո րո շել էր մնալ ե կե ղե ցու ա պաս տա րա նում, 
քա հա նա  Տեր  Մի սա քի կող քին՝ խո րա պես զգա լով, որ իր ա պա հո-
վութ յունն այդ պես ա ռա վել հու սա լի է:  Բայց ա պաս տա րա նում սկիզբ 
ա ռած շշուկ նե րը չեն դա դա րում մինչ օրս, ո րոնք ակ նար կում են, թե 
խու լու համր գե ղեց կու հին, այ նուա մե նայ նիվ, ու նի իր ա ռեղծ վա ծը, որ 
գու ցե այդ պես էլ մնա ան բա ցա հայ տե լի:

 Մա րիան դո ղաց նե լով բռնեց քա հա նա յի աջ ձեռ քը, նրան տա-
րավ  Սե րո բի մոտ, բռնեց նաեւ վեր ջի նիս ձեռ քը եւ ա ղեր սա լից հա-
յաց քով սկսեց նա յել մերթ  Տեր  Մի սա քին, մերթ հար կա հա վա քին, 
- որ ցաս ման ու վի րա վո րան քի վայրկ յան նե րին չա ղար տեն ի րենց 
մարդ կա յին նկա րա գի րը, որ խլաց նեն ժայթ քու մի պատ րաստ զայ-
րույ թը եւ խա ղա ղա սի րա բար տրա մադր վեն միմ յանց նկատ մամբ: 
Անն կատ նրանց մո տե ցավ հաշ ման դամ  Վի գե նը՝ ժպտուն հա յաց քը 
 Մա րիա յին հա ռած, ի ցույց դնե լով իր ան կաս կա ծե լի հա մա խո հութ-
յունն ու զո րակ ցութ յու նը « հաշ տա րա րին»:  Գե ղեց կու հու ա րար քը 
սրտա ռուչ ու տպա վո րիչ էր, ա կա նա տես նե րը միան գա մից հաս-
կա ցան, որ, բա րե բախ տա բար, ար տա ռոց ո չինչ տե ղի չի ու նե նա, 
կլի նի հաշ տութ յուն ե՛ւ վի ճող նե րի, ե՛ւ տա րա ձայ նութ յուն նե րի մեջ 
խճճված մյուս ներ կա նե րի մի ջեւ: 

 Սե րո բը թեք վեց  Տեր  Մի սա քի կող մը եւ անլ սե լի ինչ-որ բան 
փսփսաց նրա ա կան ջին:  Քա հա նան թե թեւա կի գլխով ա րեց. նրանք 
ա ռա ջին ան գամ հա մա միտ էին մի հար ցում, ե րեւի շատ կա րեւոր ու 
գաղտ նա խոր հուրդ հար ցում, քան զի եր կար ժա մա նակ չէին ցան կա-
նում այն բա ցա հայ տել ոչ  Տեր  Մի սա քը, ոչ պա րոն  Սե րո բը: Եր կուսն 
էլ հե տա գա յում հե տաքրք րա սեր նե րին թռու ցիկ պա տաս խա նում էին, 
որ մար դու սուրբ գաղտ նիք նե րը են թա կա չեն բարձ րա ձայն ման, 
դրանք պետք է հնա զան դո րեն ու ան խոս կրել ներ սում:  Գե ղեց կու հի 
 Մա րիան կար ծես թե հաս կա ցավ նրանց թա քուն երկ խո սութ յան 
ի մաս տը, նրա դեմ քին թե թեւա կի ժպիտ գծագր վեց, եւ այն է՝ պատ-
րաստ վում էր թող նել «կռ վա զան նե րին», երբ ա պաս տա րան մտավ 
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փրկա րար ծա ռա յութ յան կա պի տան  Մու րադ  Բեկ յա նը, ով ան ցած քա - 
 ռա սուն չորս օ րե րին հաց ու ջուր էր հասց նում ա պաս տան յալ նե րին,– 
մի երկ վայրկ յան լռել յայն կանգ նեց մուտ քի մոտ, ա պա հայտ նեց 
սպաս ված լու րը.

–  Ժո ղո վուրդ ջան, զի նա դա դար է…  Կա րող եք գնալ ձեր տնե-
րը, ռմբա կո ծութ յուն էլ չի լի նի:

 Բայց փրկա րա րի ձայ նում ու րա խութ յան նշույլ իսկ չկար, ա վե լի 
շատ գույ ժի էր նման հայ տա րա րութ յու նը, թե պետ նա ջա նաց ար-
տա հայտ վել զին վո րա վա րի զուսպ՝ ա ռանց հույ զի եւ զգա ցա կան 
ե րանգ նե րի:  Կա տար ված ա ղետն իս կույն կռա հե ցին քա հա նան, 
 Մա րիան, նկա րի չը, ու սու ցի չը,  Սե րո բը, պաշ տո նա թող գնդա պետ 
Ա վե տիք  Վար դան յա նը,  Վի գե նը եւ այլք, ով քեր փոք րի շա տե տեղ-
յակ էին ծա վալ վող ռազ մա կան դրա մա յի բուն ըն թաց քին: Փր կա-
րար  Մու րա դը լու րը հայտ նե լուն պես փու թով հե ռա ցավ՝ ե տեւում 
թող նե լով տա րա կուս յալ մարդ կանց մի բազ մութ յուն, ո րոնց հա մար 
ա մե նեւին միեւ նույ նը չէր, թե ինչ գնով է հրամց վե լու զի նա դա դա-
րը. նրանք շատ էին տա ռա պել ի րենց փոք րիկ երկ րի հա մար, տեղ 
գտնող կո րուստ նե րը նրանց հո գի նե րում ար ձա գանք վում էին խոր 
ու ան վա նե լի ցա վով:

–  Հաս կա ցա՞ք, որ բեր դա քա ղաքն ըն կած է… հանձն վել է թշնա-
մուն,– մռայ լո րեն խո սեց պաշ տո նա թող գնդա պե տը:

Ա վե լորդ հարց էր՝ հաս կա ցան ա մեն քը, բայց ոչ ոք դրան հա-
վա տալ չէր ու զում. մի՞ թե սի րե լի եւ ա նա ռիկ հռչակ ված լեռ նա յին 
բեր դա քա ղա քը հնա րա վոր է հանձ նել ո խե րիմ թշնա մուն: Ի՞նչ սա-
տա նա է այս տեղ տնօ րի նել…  Մա րիան մի կողմ քաշ վեց եւ սկսեց 
ան ձայն հեծկլ տալ, մյուս նե րը կանգ նել էին վշտա հար, խո ժոռ ու 
տա րա կու սած:

– Ող բալ պետք չէ…– դժվա րութ յամբ, հան գուց յա լի վրա կարգ 
կա տա րո ղի պես, ի վեր ջո, ար տա հայտ վեց  Տեր  Մի սա քը,– ել նենք 
դուրս, Աստ ված մեծ է, նա մեզ չի լքի,– եւ շարժ վեց դե պի ա պաս-
տա րա նի ել քը: 
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Ա ռա ջին ան գամ քա հա նան չհա վա տաց իր ա սա ծին, նրա 
մտքում դժգո հութ յան մի կայ ծակ փայ լա տա կեց Աստ ծո դեմ՝ որ 
թույլ է տվել մի ող բեր գութ յուն, ին չը խստա գույն պատ ժի պես ծան-
րա նա լու է իր ժո ղովր դի վրա:  Նա ա պարդ յուն հա մա րեց այն ան-
հա մար ջեր մե ռանդ ա ղոթք նե րը, որ պա տե րազ մա կան օ րե րին, 
արթմ նի թե ե րա զում, տեն դա գին կրկնում էր առ  Բարձր յալ՝ ա ղեր-
սե լով, խնդրե լով ու պա հան ջե լով ար նա հե ղութ յան սան ձում, անվ-
տանգ ու ամ բող ջա կան եր կիր:  Զայ րա ցած էր  Տեր  Մի սա քը, ան-
չափ զայ րա ցած՝ իր ու Աստ ծո վրա:  Նա այդ պա հին տես նում էր 
եր կուս տեք գոր ծած մեղ քի ուր վա կան նե րին:

Այ նուա մե նայ նիվ, դրսում խա ղա ղութ յուն էր ար դեն եւ հարկ է 
հա մա կերպ վել դրան. ա ռայժմ մար դիկ ե կե ղե ցու ստոր գետն յա 
ա պաս տա րա նից դուրս էին գա լիս զգետն ված հո գով ու մտքով, իս-
կը՝ խա ղա ղութ յան զո հե րի պես:

 Նո յեմ բեր յան սա ռը, ամ պոտ ու տրտմա շուք ա ռա վոտ էր. ա պաս-
տա րա նից ե լած նե րի հա մար հան դի պու մը նոր օր վա, նոր ի րա կա-
նութ յան ու նոր կյան քի հետ մոր մո քուն ու հիաս թա փեց նող էր. նրանք 
Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի հո յա շեն ե կե ղե ցու բա կում տար տամ ու 
ան կիրք ի րար էին խառն վել՝ դե ռեւս ե րե սանց գի տակ ցե լով, թե ինչ 
նոր ու խեն թաց նող փոր ձութ յուն է սպաս վում ի րենց զի նա դա դա րի 
օ րոք:  Տուն գնա լուց ա ռաջ «փրկ ված նե րը» փոր ձում էին միմ յանց սփո-
փել ու քա ջա լե րել, սա կայն ա մենքն էլ զգում էին, որ ինք նա խա բեութ-
յամբ ան կոտ րում ու լա վա տես չեն դառ նա, ո գեշն չում չես ծնի դա-
տարկ ված հո գի նե րում: Ուս տի շա տե րը շու տով միմ յանց ա ռող ջութ յուն 
ու խա ղա ղութ յուն մաղ թե լով, ցրվե ցին՝ մեկ-մեկ, եր կու-եր կու՝ թա քուն 
հու սա լով, որ ի րենց քա ռա սուն չոր սօր յա ան զեն մա քա ռու մը ե կե ղե ցու 
ներք նա հար կում, քա ղա քում եւ նրա սահ ման նե րից դուրս, միեւ նույն 
է՝ իր բա րե հու սո հետ քերն է թող նե լու գա լիք օ րե րի պաստառ նե րին: 
Այ նուա մե նայ նիվ, փակ աչ քե րով ան գամ տե սա նե լի էր, որ հպարտ 
ճախ րող ար ծի վը մե կեն թեւա տա րած փռվել է գետ նին…
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 Բա կում մնա ցին  Տեր  Մի սա քը,  Մով սե սը,  Վա րագ յա նը,  Վար դան - 
 յա նը, դպիր Ար մա նը,  Մա րիան ու  Վի գե նը՝ ող բա ցող հո գի նե րի եղ-
բայ րութ յան պես: Ն րանք մերթ ի րար էին նա յում, մերթ  Շու շիի կող-
մը եւ չգի տեին, թե ինչ բա ցա րութ յուն կա րող է լի նել տեղ գտած 
ա ղե տին:  Տե ղում ան հան գիստ դո փում էր  Վի գե նը, ով իր կի սա պրո-
թե զե ձախ ոտ քով եւ ա ռողջ ա ջով կա րո ղա նում է ճկուն ու ա րագ 
շարժ վել՝ ձեռ նա փայտն ա ռա վելս օգ տա գոր ծե լով ոչ թե որ պես հե-
նակ, այլ՝ ճա նա պարհն ա զա տե լու գոր ծիք: Ե՛վ ներ քուստ, ե՛ւ ար-
տա քուստ նա ան դա դար ա ճա պա րո ղի դե րում է:  Հենց այդ ա ճա-
պա րան քի հե տեւան քով հաշմ վեց, երբ բա նա կից զո րացր վե լուց 
եր կու ա միս ա ռաջ տեն դա գին փոր ձում էր ծա ռա յա կից ըն կեր նե-
րին հա նել վթար ված մե քե նա յից. չոր րոր դին փրկե լու պա հին հսկա 
զին վո րա կան «Ու րա լը» շուռ ե կավ եւ ճզմեց նրա ձախ ոտ նա թա թը 
սրուն քի կե սի հետ միա սին: Երբ ա ռիթ էր լի նում, հան գիստ պատ-
մում էր այդ ցա վա լի մի ջա դե պի մա սին, ա վե լի շատ նրա հա մար, 
որ պես զի մեկ ան գամ եւս ափ սո սա, որ եր կու ծա ռա յա կից ըն կե րոջ 
այդ պես էլ չհա ջո ղեց փրկել: Ն րա քսան հին գամ յակն ա պաս տա րա-
նում բո լո րեց, ե րի տա սար դա կան զնգուն տա րիք էր թեւա կո խում, 
սա կայն  Վի գե նը, հատ կա պես իր մի րու քա խառն դեմ քի ար տա-
հայ տութ յամբ, հա սուն ու մտա խոհ տղա մար դու տպա վո րութ յուն է 
թող նում, շա րու նակ միտ ված է լոկ ի րեն հա սու ինչ-որ նպա տա կի: 
 Հի մա նրա նշանակետը խու լու համր գե ղեց կու հի  Մա րիան է, ո րին 
զգու շո րեն հե տամ տում է ան վի ճե լի երկր պա գուի կամ ինք նա կոչ 
թիկ նա պա հի պես: Օ րիոր դը կա նա ցի ան խա թար բնազ դով վաղ 
ըմբռ նեց ե րի տա սարդ տղա մար դու ա ռողջ հե տաքրք րա սի րութ-
յունն իր հան դեպ, բայց ա մե նեւին տրա մադր ված չէր ար ձա գանք ե-
լու նրան, մտա ծե լով, որ նո րա հայտ աս պե տին դեռ եր կար պետք է 
տնտղել՝ գնա հա տե լու նրա վե րա բեր մուն քի եւ հո գե կան բխում նե րի 
ի րա կան բնույ թը:  Չէ՞ որ ին քը « բարդ պեր սո նա է», ինչ պես կա սեր 
իր լեզ վա նի ըն կե րու հի  Մար գոն, խու լու համր է՝ դժվա րըն կա լե լի մի 
էակ, ո րի հետ լուրջ ու հե ռան կա րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ չի 
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մտնի ա մեն հա սա րակ մահ կա նա ցու:  Մա րիան քսան տա րե կան է, 
եւ ար դեն հասց րել է ճա նա չել մի քա նի թռու ցիկ սի րա հար վա ծութ-
յուն իր հան դեպ, երբ ե րի տա սարդ, ան գամ մի ջին տա րի քի տղա-
մար դիկ, մի կարճ ժա մա նակ հրա պուր վել էին իր գե ղեց կութ յամբ՝ 
տեն չա լով մարմ նա կան շփում ներ: Ն րանց ան մի ջա պես հե ռու Էր 
վա նել իր քա մահ րան քով ու զայ րույ թով… Ա սում են՝ ծնվել է միան-
գա մայն ա ռողջ, սա կայն վեց ամ սա կան հա սա կում ինչ-որ ան հաս-
կա նա լի, չախ տո րոշ ված ծանր հի վան դութ յուն է տա րել եւ կորց րել 
լսո ղութ յու նը, այդ պես՝ դա տա պարտ վել համ րութ յան:  Մա րիան ան-
բիծ ու ա ռա քի նի է իր վար քու բար քում, տան մի նու ճար զա վա կը լի-
նե լով ու մատն վե լով միայ նութ յան (մայ րը մա հա ցել է եր կու տա րի 
ա ռաջ, իսկ հայ րը վա ղուց լքել է ըն տա նի քը՝ թե թեւ սո լիկ մի աղջ կա 
հետ փախ չե լով Ար գեն տի նա), խստակ յաց կյանք է վա րում՝ որ պես 
հու սա լի հե նա րան ու ա պա վեն ու նե նա լով  Տեր  Մի սա քին:  Մա րիան 
ա մեն օր, ե րե կո յան կողմ, իր գոր ծերն ա վար տե լոց հե տո ե կե ղե ցի 
էր գնում ա ռա վելս ոչ թե մոմ վա ռե լու եւ ա ղո թե լու հա մար (ինքն 
ա ռան ձա պես մո լե ռանդ հա վա տաց յալ չէ), այլ հո գով ունկնդ րե լու 
 Տեր  Մի սա քի վա րած ժա մեր գութ յու նը, ո րը նրան հույս, հա վատ ու 
վստա հութ յուն էր ներշն չում: 

 Վի գե նը  Մա րիա յին միան գա մից չսի րա հար վեց, դա տե ղի ու նե-
ցավ հետզ հե տե. կե նա րար զգաց մուն քը փոք րի շա տե ցո լուն տեսք 
ա ռավ ա պաս տա րա նա յին շրջա նի կե սին, երբ գի տակ ցեց, որ աղ-
ջիկն իր լռութ յամբ, գե ղեց կութ յամբ եւ դեմ քին դրոշմ ված թա խի ծով 
ոչ միայն հու զում է ի րեն, այ լեւ ար դեն գլխա վոր տեղ է գրա վել իր 
զգա ցա կան ու մտա յին ո լոր տում. հենց նրա կեր պա րի մի ջո ցով էր 
ե րի տա սարդ հաշ ման դամն այ դու հետ մեղ մում ար յու նոտ ու սար-
սա փազ դու ժա մա նա կի ծանր խո հերն ու ապ րում նե րը, նույ նիսկ 
վա նում դրանք, ո րոնց մեջ մա հա հոտ ու դժնի շատ տե սիլ ներ կա-
յին:  Բայց  Մա րիա յի հետ  Վի գե նը գրե թե չէր շփվում, դե ռեւս պատ-
րաստ չէր բա ցեի բաց մա տու ցե լու իր ան կեղծ հմայ վա ծութ յունն ու 
գո րովն առ սի րու նիկ ու ան խոս աղ ջի կը:  Նաեւ, որ ին քը դե ռեւս 
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չէր սո վո րել նրա ան ձայն լե զուն՝ այդ պլաս տիկ մատ նա խո սութ-
յունն ու մնջա խա ղը, եւ չէր պատ կե րաց նում, թե դրան ցով ինչ պես 
պետք է անս խալ ու ճշմար տո րեն ար տա հայ տեր իր հո գում շա-
րու նակ ա ճող սի րո զգաց մուն քը: Ա ռայժմ ու շի-ու շով հե տեւում է 
աղջ կան, այ լեւս չթաքց նե լով իր հե տաքրքր վա ծութ յունն ու նրան 
պաշտ պա նե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը:   Հի մա  Վի գե նը կանգ նել 
է  «իր սի րուն լա լի կի» (մտքում այդ պես է նրան ան վա նում) կող քին՝ 
ունկնդ րե լով, թե ինչ է քննար կում ա պաս տա րա նի դե ռեւս գոր ծող 
« պաշտ պա նա կան խոր հուր դը»: Ի րա կա նում նա սկզբնա պես ցան-
կա նում էր ճշտել, թե ինչ մտադ րութ յուն ներ ու նի  Մա րիան, ինչ է 
պատ րաստ վում ա նել այ սու հետ, երբ սպաս վում են խա ղաղ շա-
բաթ ներ, ա միս ներ, գու ցեեւ՝ տա րի ներ: 

–  Մենք ու շա ցանք,– տխրա լի ա սում էր  Տեր  Մի սա քը,– թան կար-
ժեք շատ ի րեր մնա ցին  Ղա զան չե ցոց ե կե ղե ցում ու թան գա րան նե-
րում… ա զար նե րը դրանք կոչն չաց նեն:

–  Մի ելք պի տի գտնենք,– մտա խոհ ար ձա գան քել է պաշ տո նա-
թող գնդա պետ  Վար դան յա նը,– բայց ես չեմ կա րա պատ կե րաց նել, 
թե ինչ խել քով կա րե լի ա բեր դա քա ղա քը հանձ նել թշնա մուն… Ես 
հա մոզ ված եմ, որ մե րոնք   Շու շին պաշտ պա նե լու ցան կութ յուն ու 
կամք չեն ու նե ցել… Ախր մի հատ նա յեք,– բոր բոք ված շա րու նա-
կեց՝ ձեռ քը մեկ նե լով դե պի ոչ հե ռու բլրի վրա ծվա րած բեր դա քա-
ղա քը,– մի՞ թե նման բարձ րա դիր տե ղան քում գտնվող փոք րիկ քա-
ղա քը պաշտ պա նե լու հա մար շատ զորք ու տա ղանդ ա պետք… 

 Բո լո րը շրջվե ցին հեռ վում պատ կեր վող բեր դա քա ղա քի կող մը 
եւ միառ ժա մա նակ տրտմա լից ու մտազ բաղ նա յե ցին նրա մշու շոտ 
թա ղա մա սե րին, ուր ար դեն թշնա մին է՝ հա ջո ղութ յու նից լկտիա-
ցած եւ իր հաղ թութ յու նը ցի նի կա բար տո նող: Ե կե ղե ցու բա կում 
գտնվող ներն, այ նու հան դերձ, չէին ցան կա նում ստանձ նել պարտ-
վո ղի դե րա կա տա րութ յու նը՝ այն հա մա րե լով ան հա րիր ի րենց ո գուն 
ու իղ ձե րին,– բայց եւ սթափ վե լու, ող ջա միտ կեց ված քի պա հանջն 
էր սա վառ նում օ դում:
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–  Հա, նետ ու ա ղե ղով էլ կա րե լի էր պաշտ պա նել բեր դա քա-
ղա քը… լավ՝ միայն ավ տո մատ նե րով, ե թե ցան կա նա յինք. հե րիք 
էր՝ շրջա նա ձեւ պաշտ պա նութ յուն կազ մա կեր պել, եւ ոչ մի թշնա-
մի էն տեղ չէր ներ խու ժի…  Ներ քեւից ե կո ղին խփե լը հեշտ է, չէ՞… 
 Մե րոնք չեն ու զե ցել քա ղա քը պա հել, պա րոն գնդա պետ, հանձ նել 
են, ին չո՞ւ…– վի րա վոր ված ինք նա սի րութ յամբ, իր հա մար ան գամ 
անս պա սե լի, խո սակ ցութ յու նը սուր հար ցա կա նով շա րու նա կեց 
 Վի գե նը:  Նա ու զում էր իր տա րա կու սանքն ու տագ նա պը ան կեղ ծո-
րեն հայտ նել « պաշտ պա նա կան խորհր դին», նաեւ՝  Մա րիա յի աչ քին 
ե րեւալ որ պես ռազ մա կան գի տե լիք նե րով օժտ ված մարդ:

– Ապ րես, տղա ջան, ես էլ եմ հարց նում՝ ին չո՞ւ…,– խիստ անդ-
րա դար ձավ  Վար դան յա նը, ով իր գնդա պե տա կան կո չու մը ստա ցել 
էր բեր դա քա ղա քը ա զա տագ րե լու հա մար, դրա հետ մեկ տեղ՝ մի 
շարք մե դալ ներ, քսա նութ տա րի ա ռաջ:

–  Սա դա վադ րութ յուն է, իս կա կան դա վադ րութ յուն,– կա տար-
վա ծի իր գնա հա տա կա նը տվեց ման կա վարժ  Սի մո նը:–  Շու շին 
միշտ հանձն վել է դա վադ րա բար, դա է ցույց տա լիս պատ մութ յու-
նը… Երբ մենք էինք ա զա տագ րում բեր դա քա ղա քը, թշնա մին էր 
ի րենց հա մար դա վադ րա բար այն հանձ նում մեզ, երբ նրանք էին 
մո լուց քով աչք դնում, մե րոնք էին հանձ նում…  Սա է  Շու շիի մութ 
ա ռեղծ վա ծը:  

–  Շու շիի ան վամբ որ քան հե րոս ներ, ե րեւի նույն քան էլ դա վա-
դիր ներ ու նենք,– հեգ նան քո՞վ, թե՞ ցա վով իր մեկ նութ յու նը տվեց 
նկա րիչ  Մով սե սը:–  Թող ար տա ռոց չթվա՝ պի տի ա սեմ, որ մեզ սո-
փես տութ յունն է պա կա սում, էն հին ու ազ նիվ սո փես տութ յու նը, երբ 
հաշ վի էին նստում սո վո րա կան ու ա նա ռար կե լի ճշմար տութ յուն նե-
րի հետ:  Մարդ ես՝ մարդ կա յին ե ղիր, հող ու նես՝ պա հիր, եր կիր ու-
նես՝ կա ռա վա րիր, կռիվ է՝ կռվիր անձ նու րաց, տեղ չթող նե լով կաս-
կա ծա միտ նե րի, դա սա լիք նե րի ու դա վա ճան նե րի հա մար: 

–  Հայ ես, հա յա վա րի ապ րիր,– լրաց րեց ման կա վար ժը:
–  Հա… ա հա էդ պի սի սո փես տութ յուն նե րով ապ րե լու կա րի քը 
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կա, հա րա զատ ներս:  Մենք ար հա մար հում ենք պատ մութ յան դա-
սե րը, մենք հա ճախ հաշ վի չենք նստում ակն հայտ ճշմար տութ յուն-
նե րի հետ եւ պար բե րա բար ժա մա նա կի վի հե րում ենք հայտն վում, 
իսկ դրա նից ան մի ջա պես օգտ վում են թշնա մի ներն ու մեր քա ղա-
քա կան դուրսպր ծուկ նե րը. սրանց հա մար հայ րե նի բեր դա քա ղաք 
հանձ նե լը հա սա րակ բան է՝ պատ մա կան գեշ սո վո րույ թի կրկնութ-
յուն, ըն դա մե նը…– Ն կա րի չը խո սում էր դժգոհ ու դառ նա գին շեշ-
տե րով, բայց եւ խո րա թա փանց զգայ նութ յամբ:  Նա տես նում էր 
պատ մութ յան մռայլ ու ա վե լորդ գույ նե րը, հատ կա պես դա տարկ 
տե ղե րում դրվե լիք գույ ներն էր տես նում:–  Լավ, հի մա տե սա բա-
նե լու ժա մա նա կը չէ, դա հե տո էլ կա նենք, ե կեք հի մա խելք-խել քի 
տանք՝ տես նենք, թե ինչ պես փրկենք էն տեղ մնա ցած գոր գերն ու 
կտավ նե րը…  Կա րո՞ղ ենք դա ա նել, թե՞ իս կա պես ար դեն ուշ է…

– Եվ  Ղա զան չե ցոց ե կե ղե ցու ու  Կա նաչ ժա մի ի րե րի մի մա սը… 
չմո ռա նա՛նք,– հի շեց րեց  Տեր  Մի սա քը, որ ա կա մա դար ձել էր  Շու շիի 
ե կե ղե ցա կան գույ քի փրկութ յան պա տաս խա նա տուն՝ ան սա լով թե-
մա կալ ա ռաջ նոր դի խնդրան քին: 

 Պա տե րազ մի ա ռա ջին շա բա թա վեր ջին էր, երբ վա տա ռողջ ու 
ընկ ճախ տի մեջ սուզ ված ար քե պիս կո պո սը զան գեց  Տեր  Մի սա քին 
ու ա սաց, թե մտա վա խութ յուն ու նի, որ ուժգ նա ցող ռմբա կո ծութ-
յու նից կտու ժեն  Ղա զան չե ցոց տա ճարն ու  Կա նաչ ժա մը, « պետք է 
այն տե ղից հա նել մա սունք ներն ու տե ղա փո խել մի ա պա հով վայր»: 
 Թե մա կալ ա ռաջ նոր դը չէր ու զում նման վտան գա վոր ու կա րեւոր 
գոր ծը վստա հել այդ ե կե ղե ցի նե րի սպա սա վոր նե րին՝ չման րա մաս-
նե լով բուն պատ ճա ռը:  Բայց   Տեր  Մի սա քը կռա հում էր, ա վե լի 
ստույգ՝ գի տեր, թե ին չու պար տա կա նութ յուն նե րի նմա նօ րի նակ վե-
րա ձեւում է տե ղի ու նե նում այն պի սի վտան գա վոր պա հի, երբ ին քը 
լիո վին տար ված է իր ե կե ղե ցու ու ծխի հոգ սե րով, երբ հենց ի րեն 
եւ Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի տա ճա րի սպա սա վո րա կան անձ նա-
կազ մին է օգ նութ յուն  պետք:  Գի տեր՝ չգրված օ րենք է՝ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում հեն վում են բա րե խիղճ ու հա մար ձակ մարդ կանց 
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վրա՝ խախ տե լով աս տի ճա նա կար գութ յունն ու հանձ նա ռութ յան 
շրջա նակ նե րը:  Տեր  Մի սա քը հե տո ցա վա գին ափ սո սան քով տե սել 
էր, որ այդ չգրված օ րեն քից չեն օգտ վել երկ րի պա տաս խա նա տու 
պաշ տոն յա նե րը, ո րոնք նա խան ձի, նեղմ տութ յան, թե՞ հի շա չա րութ-
յան ու նեն գամ տութ յան թե լադ րան քով պա տե րազ մա կան հրա տապ 
գոր ծե րի մեջ չեն ներգ րա վել բազ մա թիվ ար ժա նա վոր գոր ծիչ նե րի՝ 
ռազ մա կան թե քա ղա քա ցիա կան, այդ պես նվա զա գույ նի հասց նե-
լով երկ րի պաշտ պա նու նա կութ յու նը:  Բայց այդ օ րե րին նա անձ-
նա պաս տան մտքե րի չէր տրվել, թե մա կալ ա ռաջ նոր դին ա ներկ բա 
խոս տա ցավ, որ կձեռ նար կի՝ ինչ հնա րա վոր է, եւ Աստ ված թող օգ-
նա կան լի նի ի րենց: Եր կու ան գամ նկա րիչ  Մով սե սի, դպիր Ար մա-
նի եւ  Վի գե նի հետ, վեր ջի նիս սե փա կան հին « Տո յո տա յով», պա-
տե րազ մի ժա մա նակ թա փան ցել է  Շու շի եւ այն տե ղից տե ղա փո խել 
ե կե ղե ցա կան ո րոշ ի րեր, գոր գեր ու նկար ներ, այն քան, որ քան 
հասց րել են այդ ժա մե րին, երբ ան դա դար հրե տա կոծ վում էին Ս տե-
փա նա կերտն ու  Շու շին: Ն րանք թան կա գին բե ռը տա րել-տե ղա վո-
րել են հրթի ռա կոծ վող բնա կա վայ րե րից հե ռու գտնվող  Պա տա րա 
գյու ղի ամ րա կուռ շի նութ յուն նե րից մե կի նկու ղա յին հար կում, ուր, 
ա սում են՝ ոչ մի արկ ու ռումբ չի կա րող մխրճվել: 

–  Բեր դա քա ղա քում հի մա ա զար ներն են… մենք դժվա րին 
խնդրի առ ջեւ ենք կանգ նած,–  Տեր  Մի սա քի պես ա զե րի նե րին 
ա զար ներ կո չե լով՝ ի րա վի ճա կա յին ա նե լի քը ճշտե լու փորձ ա րեց 
պաշ տո նա թող գնդա պե տը:–  Պետք ա հնա րա միտ ձեւ գտնել բեր-
դա քա ղաք մտնե լու եւ էն տեղ հա ջող գոր ծե լու հա մար, կամ պետք 
ա սպա սենք, մին չեւ որ ռուս խա ղա ղա պահ նե րը լրիվ տե ղա կայ-
վեն, հե տո դի մենք նրանց օգ նութ յա նը… Ինձ ժա մա նակ տվեք՝ ես 
իմ պլա նը կոնկ րե տաց նեմ ու ներ կա յաց նեմ ձեզ, մի քա նի ժամ ա 
պետք…

–  Ճիշտն ա սած՝ ես չեմ կար ծում, որ ռուս խա ղա ղա պահ նե րը 
մեզ օգ նութ յան ձեռք կմեկ նեն նման գոր ծե րում,– հո ռե տե սո րեն 
ար տա հայտ վեց ման կա վարժ  Սի մո նը:– Ն րանք կա սեն, որ ի րենք 
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զուտ անվ տան գա յին հար ցեր են լու ծում, եւ հո գեւոր ար ժեք ներ 
փրկելն ի րենց գոր ծը չէ:

–  Դա դեռ կտես նենք,– ա րագ ար ձա գան քեց  Վար դան յա նը, ով 
միշտ, տե ղի թե ան տե ղի, ի ցույց է հա նում իր ան սա սան ռու սա-
մի տութ յունն ու  Ռու սաս տա նի հան դեպ եղ բայ րա կան զգա ցում նե-
րը, ո րոնք, տարիների հոսքում, բա վա կա նա չափ բյու րե ղա ցել էին: 
 Պաշ տո նա թող գնդա պե տը ժա մա նա կին ծա ռա յել էր խորհր դա յին 
բա նա կում, բազ մա թիվ ռուս եւ այ լազ գի ծա ռա յա կից ըն կեր ներ ու-
նի ռու սաս տան յան տար բեր քա ղաք նե րում: Ն րան սպաս ում էր 
զին վո րա կա նի հա ջող վե րըն թաց վե րա կազ մա կերպ վող ռու սա կան 
բա նա կում, բայց երբ սկսվեց Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մը, 
հապշ տապ, 1992-ի հուն վա րին ե կավ Ս տե փա նա կերտ եւ ստանձ-
նեց հրե տա նա յին դի վի զիո նի հրա մա նա տա րութ յու նը: Ա վե տիք 
 Վար դան յանն ան վե րա պահ հա վա տում է ռուս նե րի դաշ նակ ցա յին 
ա ռա քե լութ յա նը. այդ հա վա տը նրա ուժն ու թու լութ յունն է միա ժա-
մա նակ:

–   Հա վաս տիաց նում եմ ձեզ, որ ռուս նե րը չեն մեր ժի մեր հիմ-
նա վոր ա ռա ջար կութ յուն ներն ու խնդրանք նե րը, նրանք մեզ պաշտ-
պա նե լու են ե կել,– շա րու նա կեց  Վար դան յանն ու իս կույ նեւեթ զգաց, 
թե ինչ պես վե րա հաս մի տխրութ յուն ու վի րա վո րանք անս պա սե լի 
խու ժե ցին իր՝ սառ նա սիրտ գոր ծե լաո ճով հայտ նի զի վո րա կա նի հո-
գին:  Հան կարծ գի տակ ցեց, որ ին քը, ան կա շառ ռու սա սի րութ յամբ 
հան դերձ, խոց ված է որ պես հայ կա կան բա նա կի սպա եւ որ պես 
այս երկ րի քա ղա քա ցի. ինչ պե՞ս ե ղավ, որ հի մա ռուս նե րը պետք է 
ա պա հո վեն իր երկ րի ու բնակ չութ յան անվ տան գութ յու նը, երբ դեռ 
ե րեկ սե փա կան զի նուժն իս կա կան սար սափ էր թշնա մու հա մար 
եւ  Հա րա վա յին  Կով կա սում ու ժե ղա գույ նի հա մա րում ու ներ:  Մի՞ թե 
հաղ թա կան բարձ րա կե տից մին չեւ պարտ վո ղի ան պաշտ պան ստո-
րա դիրք՝ այդ քան կարճ է տա րա ծութ յու նը… 

–  Մենք ինք նու րույն հիա նա լի պաշտ պա նում էինք մեզ, իսկ հի-
մա պետք է ռուս նե րին խնդրենք, չէ, ծնկա չո՜ք ա ղա չենք, որ հո  - 
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գան մեր անվ տան գութ յու նը. ար ծիվ էինք՝ ճնճղուկ դա ռանք,– 
հեգ  նա խառն ու ան քո ղար կե լի դառ նութ յամբ ա սաց ման կա վարժ 
 Սի մո նը, ո րի խոս քի դեմ այ լեւս ո չինչ չու ներ զտար յուն ռու սա հարգ 
 Վար դան յա նը: Այդ պա հին հենց ման կա վար ժի պես էր խոր հում 
գնդա պե տը:  Նա այ դու հետ չի ա ռար կե լու ար դեն հնա մաշ կարծ-
րա տիպ թե զե րը հեր քող նե րին, հաս կա նա լով, որ կյանքն անս պա-
սե լիո րեն այն պես է շուռ ե կել, որ պի տի հե ղաշրջ վես նաեւ ինքդ՝ 
նույ նիսկ փշրանք ներ չթող նե լով վա ղուց քեզ ա ռաջ նոր դող հա վա-
տամ քից:  Լու սա տու գա ղա փարն էլ կա րող է ցնդել թե թեւ օ ծա նե-
լի քի պես:  Հի մա ի՞նչ գա ղա փար պի տի կրի նախ կին զին վո րա-
կա նը, ա ռանց գա ղա փա րի էլ ի՞նչ զին վո րա կան՝ լի նես ներ կա, թե 
նախ կին:  Բայց միան գա մից հե ղա փոխ վե լը վտան գա վոր է, ուս տի 
ինք նի րեն վճռեց, որ այ սու հետ հարկ է շարժ վել ոս կե մի ջի նի ճա-
նա պար հով՝ պահ պա նել առ կա կա մուրջ նե րը եւ ստեղ ծել ինք նա-
պահ պա նութ յան նոր հա մա կար գեր:

–  Մենք պետք ա լավ կողմ նո րոշ վենք էս ի րա վի ճա կում, ծայ րա-
հե ղա կա նութ յան, խու ճա պի ու հու սա հա տութ յան չտրվենք…  ճա-
կա տագ րա կան սխալ ներ թույլ չտանք… կա րող ա՝ ա վե լին կորց-
նենք,– հա մե նայն դեպս, իր պարտ քը հա մա րեց ա սել կյան քի 
կրակ նե րում թրծված գնդա պե տը:–  Մենք դեռ պի տի կա րո ղա նանք 
շատ բան ուղ ղել:  Կա րեւո րը՝ որ ինք ներս մեզ չկորց նենք:

– Աստ ված թող լսի ձեր ձայ նը, գնդա պետ,– հո գոց հա նե լով 
ա սաց  Տեր  Մի սա քը. նա ար ձա կել էր սքե մի կո ճակ նե րը, եւ տա կից 
ե րեւում էր զին վո րա կան հա մազ գես տը, որ կրում էր պա տե րազ մի 
ա ռա ջին օ րե րից:  Դա ցու ցա մո լութ յուն չէր, նման ա րատ նե րից զերծ 
է քա հա նան, այդ քայ լին էր դի մել ա ռա վելս իր հա մար՝ ինքն ի րեն 
ո գի ներշն չե լու, մար տիկ զգա լու հույ սով, քան զի կռի վը, նախ, մար-
տիկ ներ է պա հան ջում, ա պա՝ մնա ցա ծը:

–  Դե, քո Աստ ծուն ա սա՝ թող ճիշտ հրա ման ներ տա մեզ,– հնա-
զանդ զին վո րի պես ա սաց  Վար դան յա նը:

– Իսկ ո՞ւր մնաց  Քե ռին,– հան կարծ վեր հի շե լով կա րեւոր մի 
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բան, ներ կա նե րին տագ նա պով հարց րեց  Տեր  Մի սա քը:– Ն րան չի՞ 
հա ջող վել կապ վել տղա յի հետ կամ՝ լուր առ նել ու րիշ նե րից…

– Ե րեւի թե՝ ոչ, թե չէ կգար ու կա սեր նո րութ յու նը,– ար ձա-
գան քեց դպիր Ար մա նը:– Ար դեն եր կու օր է՝ չի ե րեւում… որ դուն է 
փնտրում…

  Տե ղե կութ յու նը գլխի շար ժու մով հաս տա տե ցին մյուս նե րը: 
 Քա հա նան գրպա նից հա նեց հե ռա խո սը եւ փոր ձեց կապ վել  Քե ռու 
հետ:

–   Կապ չկա, մեր տե լե կո մի ցան ցը նո րից խա փան ված է:
« Պաշտ պա նա կան խորհր դի» այդ հոտն կայս « նիս տի» թե րեւս 

ա մե նաու շիմ ունկն դի րը  Մա րիան էր, որ կանգ նել էր քա հա նա յի ու 
 Վի գե նի մի ջեւ եւ ակն դետ հե տեւում էր խո սող նե րին, հատ կա պես՝ 
նրանց շրթունք նե րի շար ժում նե րին, որ աս վածն ան թե րի ըմբռ նի: 
 Լար վա ծութ յու նից դեմ քը մի փոքր կարմ րել էր, թե՞ շա ռա գու նել էր 
ցրտից:  Դա նկա տեց  Վի գե նը եւ կիպ կանգ նած լի նե լով « սի րուն 
լա լի կի» կող քին, անն կատ բռնեց նրա ձեռ քը՝ նրան ջեր մութ յուն, 
ուժ եւ տո կու նութ յուն հա ղոր դե լու ան կեղծ ցան կութ յամբ:  Մա րիան 
 Վի գե նից չէր սպա սում նման հանդգ նութ յուն, դա իս կա կան ոտն-
ձ գութ յուն հա մա րեց իր կու սա կան էութ յան դեմ, ուս տի կտրուկ ետ 
տա րավ ձեռ քը եւ կշտամ բան քով, զար մա ցած ու զայ րա ցած նա-
յեց իր պաշտ պա նին: Ե րի տա սարդ սի րա հա րը նե րո ղա միտ ժպի-
տով կա խեց գլու խը, ա պա կրկին լրջա նա լով, ա սես սի րա յին ոչ մի, 
աննշ մար թե կուզ, մի ջա դեպ չէր ե ղել, դի մեց ծան րա խո հութ յան մեջ 
ընկղմ ված այ րե րին.

–  Թո ղե՛ք՝ ես գնամ հե տա խու զութ յան, տես նեմ՝ ոնց ու որ տե-
ղից է հար մար մտնել  բեր դա քա ղաք… հաս նել  Ղա զան չե ցոց ու 
թան գա րան:  Հե տո իմ բե րած տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա թող 
 «օ պե րա ցիա յի» պլան կազ մի պա րոն գնդա պե տը,– ա նակն կալ 
ա ռա ջար կեց  Վի գե նը՝ խե լամ տո րեն հոն քե րը վեր բարձ րաց նե լով:

–  Հա, ճիշտ է ա սում, ես էլ նրա հետ կգնամ,–  Վի գե նի ա ռա-
ջար կութ յա նը միա ցավ դպիր Ար մա նը, ով թե պետ հի վան դոտ, գրե-
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թե սմքած ե րի տա սարդ է, ա վե լի շուտ հայտ նի է իր կամ քի ու ժով ու 
բա րե հո գութ յամբ: Ն րա ըն կե րա կան պատ րաս տա կա մութ յան մա սին 
ա պաս տա րա նա յին ժա մե րին « լե գենդ ներ» է պատ մել  Տեր  Մի սա քը:

 Պաշ տո նա թող գնդա պե տը միառ պահ մտած մուն քի մեջ ըն կավ:
–  Բայց ա ռանց ար կա ծախնդ րութ յան, ոչ մի չմտած ված քայլ,– 

խիստ հա յաց քը հա ռե լով, նախ,  Վի գե նին, ա պա Ար մա նին, ի վեր-
ջո հա մա ձայ նեց  Վար դան յա նը:–  Հե տա խու զել միայն գի շե րը:

– Ա յո, ա յո, գի շե րով կա նենք,– գրե թե միա բե րան պա տաս խա-
նե ցին ինքնակոչ հետախույզները:

– Ա զար նե րը  Շու շիի շուրջ դեռ լրիվ չեն ամ րա ցել, պաշտ պա նա-
կան ճեղ քեր ու բաց թո ղում ներ հաս տատ դեռ կգտնվեն,– կան խա-
տե սեց նախ կին զին վո րա կա նը:–  Պետք ա խե լա ցի գոր ծել ու ժա-
մա նա կին:

– Իսկ գու ցե դի մենք գե նե րալ Օ նան յա նի՞ն, հը՞,  Տեր  Հայր, նա 
կա րող է օգ նել… որ տղեր քը,– մի ջամ տեց ման կա վարժ  Սի մո նը՝ 
ցույց տա լով  Վի գե նին ու Ար մա նին,– ա վե լորդ ռիս կի չեն թարկ վեն:

–  Գե նե րա լը, ցա վոք, ար դեն մեկ նել է Ե րեւան,– պա տաս խա-
նեց  Տեր  Մի սա քը,– ե րեւի բա վա րար վենք մեր սե փա կան ու ժե րով… 
 Ռիսկ է, ի հար կե, հե տա խու զութ յան գնա լը, բայց ա ռանց դրա հա-
ջող օ պե րա ցիա չես ա նի, չէ՞, պա րոն գնդա պետ…

–  Ճիշտ այդ պես,– հաս տա տեց  Վար դան յա նը զին վո րա կա նի 
հին սո վո րույ թով:– Գ րա գետ ու տե ղին հե տա խու զութ յու նը ե րաշ-
խա վո րում է հա ջող օ պե րա ցիան:

– Ես էլ գնամ տղեր քի հետ, տե ղան քը հա տա կագ ծեմ, որ քար-
տե զի պես մի բան ու նե նանք բեր դա քա ղաք մտնե լիս,– իր ծա ռա-
յութ յունն ա ռա ջար կեց նկա րիչ  Մով սե սը:– Ես նման փորձ ու նեմ. 
ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ ինձ տա նում էին Օ մա րի լեռ-
նանց քի մա տույց նե րը, որ քար տե զագ րեմ էդ տե ղե րը:  Հե տո գե նե-
րալ  Վան յանն ա սել է, որ իմ ա րած գծագ րե րը մեր զին վո րա կան նե-
րին շատ են օգ նել Օ մա րը գրա վե լիս:

–  Կա րիք չկա, վար պետ  Մով սես,– հապ ճեպ պա տաս խա նեց  Վի  - 
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գե նը:– Ես իմ հե ռա խո սով կլու սան կա րեմ տե ղան քը:
– Ե՛ս կա նեմ դա,– պատ րաս տա կամ ա սաց դպիր Ար մա նը:
– Եր կու սով կա նենք: Ես ա մեն ինչ ու նեմ հե տա խու զութ յան հա-

մար՝ հե ռա դի տակ, սա ռը զենք, հրա զեն…– ռազ մա կան իր գաղտ-
նի քը հայտ նեց  Վի գե նը եւ նա յեց  Մա րիա յի կող մը՝ դարձ յալ ան-
կեղ ծո րեն ցան կա նա լով նրան ցույց տալ իր կա րո ղու նա կութ յու նը: 
Ի վեր ջո, նա զուր չէր մե կու կես տա րի ծա ռա յել բա նա կի հա տուկ 
նշա նա կութ յան ջո կատ նե րից մե կում, հի մա ճիշտ ժա մա նակն է, որ 
գոր ծադ րի յու րաց րա ծը:– Չ զո րա կո չե ցին ինձ պա տե րազ մի օ րոք, 
հի մա գո նե մի բան կա նեմ:

–  Հա, քո նման տղա նե րը որ շատ լի նեին մեր կռվող նե րի շար-
քե րում, մենք չէինք պարտ վի,– ա սաց ու սու ցիչ  Սի մո նը:

–  Հաշ ման դամ նե րին չեն զո րա կո չում, ըն կեր  Վա րագ յան,– հի-
շեց րեց  Վար դան յա նը:

–  Լավ է՛ լի, ըն կեր գնդա պետ, ե թե մարդ ա ռողջ է, բայց կռվել 
չգի տի կամ չի ու զում, ի՞նչ կստաց վի…  Տե սանք, չէ՞, թե ինչ է լի-
նում նման դեպ քում,– նեղսր տած ա ռար կեց նախ կին ման կա վար-
ժը, ով իր վեճն ու նի գնդա պե տի հետ ա պաս տա րա նա յին ա ռա ջին 
օ րե րից. ոչ մի կերպ չէին հա մա տեղ վում ու սուց չի ան կախ-ազ գա յին 
հա յացք նե րը զին վո րա կա նի « հա վերժ դաշ նակ ցա յին ու ըն կե րա վա-
րա կան» գա ղա փար նե րի հետ:

–  Ես այ սու հետ չեմ վի ճե լու քեզ հետ, ըն կեր  Վա րագ յան, թույլ 
տուր, որ հան գիստ ու խո հե մա բար վե րա նա յեմ իմ ո րոշ հա յացք-
ներ ու սկզբունք ներ, հա մա ձա՞յն եք,– բա րե հո գա բար հարց րեց 
 Վար դան յա նը:

–  Սի րով, սի րով, ըն կեր գնդա պետ:  Դուք միայն ու շա դիր նա յեք, 
թե կյան քի քա մին որ կողմն է փչում,– պա տաս խա նեց փոր ձա ռու 
ման կա վար ժը՝ ցու ցա բե րե լով շեշտ ված հան դուր ժո ղա կա նութ յուն ու 
բար յա ցա կա մութ յուն « հա կա ռա կոր դի» հան դեպ:

–  Բայց դուք էլ վե րա նա յեք ձեր ո րոշ սկզբունք ներ կամ գո նե մի 
փոքր սրբագ րեք:
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–  Չե ղավ,– ան նա հանջ պա տաս խա նեց ու սու ցիչ  Սի մո նը՝ մեր-
ժե լով գնդա պե տի բա րե կա մա կան ա ռա ջար կութ յու նը:–  Թո ղեք ես 
ինք նու րույն վա րեմ իմ կառ քը:

–  Լավ, ինչ պես կու զեք,– իր հա մար ան սո վոր մեղ մութ յամբ ար-
ձա գան քեց Ա վե տիք  Վար դան յա նը:

Հն չեց հե ռա խո սի զանգ, գրե թե բո լո րը ձեռ քերն ա կա մա տա-
րան գրպան նե րը. զան գում էր  Տեր  Մի սա քի հե ռա խո սը:

– Ա յո, լսում եմ ձեզ… Աստ ված ձեզ օգ նա կան… Ի՞նչ… ա յո, 
ա յո… լավ, ժա մը տաս ներ կու սին,– խո սեց քա հա նան եւ հե ռա խո-
սը ետ դրեց սքե մի գրպա նը:–  Բա նա կի շտա բից է՝ փոխգն դա պետ 
 Հայ րում յա նը, ա սում է՝ ե րեք զոհ ված զին ծա ռա յո ղի աճ յուն են հո-
ղին հանձ նե լու եղ բայ րա կան գե րեզ մա նո ցում… պի տի գնամ հո գե-
հանգստ յան կարգ կա տա րեմ…  Թող Աստ ված լու սա վո րի տղա նե րի 
հո գի նե րը:

 Բո լո րը գլուխ կախ լռե ցին՝ ա վե լի ընկղմ վե լով տխրութ յան ու 
վշտի մեջ. նրանք գրե թե վարժ վել էին այդ պար բե րա կան թա ղում-
նե րին, որ ա ռօ րեա կան դար ձան պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օ րե-
րից, բայց, միեւ նույն է, ա մեն ան գամ ա պաս տան յալ նե րը նո րո վի 
մղկտում ու խո ժոռ վում էին յու րա քանչ յուր զոհ յա լի հա մար՝ ա նի-
ծե լով թշնա մուն եւ ի րենց ժո ղովր դին ստո րա ցու ցիչ պար տութ յան 
հասց րած ա ռաջ նորդ նե րին: Ն րանք դե ռեւս չգի տեին ի րա կան ող-
բեր գութ յան ծա վալ նե րը. զո հե րի, ան հետ կո րած ու գե րե վար ված 
զին ծա ռա յող նե րի ի րա կան թվաքա նա կը դեռ եր կար ժա մա նակ 
մշուշ ված է մնա լու ան հաս կա նա լի ու վի րա վո րա կան ծած կադմ փո-
ցով ու խար դա վանք նե րով՝ հիմ նա կա նում քա ղա քա կան վեր նա-
խա վից եւ զին վո րա կան ա ռան ձին օ ղակ նե րից ուղ ղորդ վող, բայց 
ար դեն նշմար վող կո րուստ նե րի պատ կե րը շան թա հա րող ու սահմռ-
կե ցու ցու ցիչ էր ետ պա տե րազմ յան ա ռա ջին իսկ օ րը: Աջ ու ահ յակ 
մար դիկ խո սում էին, որ չա փա զանց շատ ե րի տա սարդ զո հեր կան՝ 
գրե թե պա տա նի, եւ ող բեր գա կան մյուս փաս տը՝ որ  Շու շիից բա ցի 
թշնա մուն է հանձն վել նաեւ  Հադ րու թը՝ հի նա վուրց  Դի զակ շրջա-
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նի այդ գե ղա տե սիլ կենտ րո նը, ար բան յակ գյու ղե րով հան դերձ: 
 Բայց ա ղե տը վե րապ րող ներն ի րենց էթ նիկ բնազ դով նա խընտ րե-
ցին դի մա կա յել եւ շարժ վել դե պի կեն սա դաշ տի առ կայ ծող հանգր-
վան ներ, ուր կա րող են վերգտ նել ի րենց մարդ կա յին ու ազ գա յին 
ա նեղծ նկա րա գի րը, որ լի է տա ռա պան քով, նվիր վա ծութ յամբ եւ 
աշ խար հի ու Աստ ծո հետ ու րույն լեզ վով խո սե լու ջան քով:  Սա կայն 
դա փոքր-ինչ հե տո խմոր վե լիք պարտք էր, տվյալ պա հին մար դիկ 
պա րուր ված էին վա րան քով ու ցա վով, նրանց հա մար « վա ղը» եւ 
 «ա պա գա» բա ռե րը ա ղարտ ված էին խա վա րով ու ծաղ րան քով: 

– Ես հի մա ժա մեր գութ յու նը կսկսեմ, ե թե ցան կա նում եք, կա-
րող եք մաս նակ ցել, ե թե ոչ, գնա ցեք տուն ու հանգս տա ցեք, ե րե-
կո յան կհա վաք վենք ինձ մոտ… ե թե ցան կա նում եք,– տխրա մած 
հայ տա րա րեց  Տեր  Մի սա քը եւ շարժ վեց դե պի ե կե ղե ցու մուտ քը: 
Ն րան հե տեւե ցին  Մա րիան,  Վի գե նը, դպիր Ար մա նը:  Հե տո, կար-
ծես մտա փոխ վե լով, նրանց միա ցավ նկա րիչ  Մով սե սը: Գն դա պետ 
 Վար դան յանն ու ման կա վարժ  Վա րագ յա նը ցած րա ձայն զրու ցե լով 
հե ռա ցան: 

Ե կե ղե ցի մտան ու րիշ այ ցե լու ներ եւս՝ ներազդ ված զան գե րի ղո-
ղան ջից, որ չէին լսել քա ռա սուն չորս օր:  Ժա մեր գութ յուն էր սկսվում 
ցուրտ ու մռայլ մի պա հի, երբ թվում էր՝ ժա մա ցույ ցի սլաք նե րը 
բրտո րեն մի քա նի պտույ տով ետ էին տար վել, եւ կյան քը պի տի 
վերսկս վեր մութ ու ան կու մա յին մի կե տից: 

2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի տասն էր:
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Գ լուխ 2

ԿԱՐՄԻՐ ՈՒ ՍԵՎ ԽԱՉԵՐԻ ՔԱՂԱՔԸ

ÆëÏ »ë » ñ»ëë ßñç» Éáõ »Ù Ýñ³Ý óÇó« 

»õ Ýñ³Ýù åÕÍ» Éáõ »Ý ÆÙ ëáõñµ ï» ÕÁ« 

ù³ ÝÇ áñ Ñ³÷ß ï³ ÏÇã Ý»ñ »Ý ÙïÝ» Éáõ ³ÛÝ ï»Õ®

º ½» ÏÇ» ÉÇ Ù³ñ ·³ ñ»áõÃ Ûáõ ÝÁ« 7

Ն րանք շարժ վե ցին դե պի բեր դա քա ղա քի հյու սիսա րեւել յան մա  - 
տույց նե րը, երբ ար դեն սա ռը գի շերն էր իշ խում տե ղան քում. ոչ մի 
աստղ երկն քում չէր փայ լում, լու սի նը նույն պես աննշ մա րե լի պահմ-
տած էր խա վար ամ պե րից վեր: 

 Վի գե նը զին վո րա կան հա մազ գես տով էր եւ ու սա պար կով, սպա - 
 ռա զի նութ յունն էր՝ հե ռա դի տակ, դա շույ նա կերպ դա նակ ու ատր-
ճա նակ (վեր ջինս պաշտ պա նութ յան նա խա րա րից էր նվեր ստա-
ցել ցու ցա բե րած ա րիութ յան հա մար, զո րացր վե լուց ա ռաջ): Եվ նոր 
ձեռ նա փայ տով էր՝ ար ծա թա փայլ մե տաղ յա, այն հա տուկ նշա նա-
կութ յան էր՝ նմա նօ րի նակ դեպ քե րի հա մար:

Դ պիր Ար մա նը եւս զին վո րի հա գու կապ ու ներ:  Նա ա ռա ջին ան-
գամ էր նման հան դեր ձով, եւ շատ ո գեւոր ված էր. բա նա կում չէր ծա-
ռա յել՝ չեն զո րա կո չել ֆի զի կա կան վտի տութ յան եւ փոքր-ինչ կախ 
ըն կած աջ ու սի պատ ճա ռով: Իր ե րե սուն տար վա մեջ նա բար դույ-
թա վոր վել ու գերզ գա յուն էր դար ձել, հի մա ա ռա ջին ան գամ ի րեն 
իս կա կան տղա մարդ ու զին վոր էր զգում եւ պատ րաստ էր հա վա-
սա րի պես գոր ծել  Վի գե նի հետ, տա նել նույն վտանգ նե րը, իսկ ե թե 
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հարկ լի նի՝  «ա ռա ջին ջու թա կի» դեր ստանձ նել: Ան զեն էր Ար մա-
նը, բայց հա մոզ ված էր, որ իր սուր տե սո ղութ յունն ու լսո ղութ յու նը 
հիա նա լիո րեն օգ տա կար կլի նեն՝ լիա կա տար կողմ նո րոշ վե լու այդ 
վտան գա վոր ճա նա պար հին, երբ սեւակ նած եր կինքն էր ծան րո րեն 
կախ վել, եւ կա րող էին ա կա մա հայտն վել թշնա մու դեմ-դի մաց կամ 
ընկ նել նրա սար քած ծու ղա կը: Սկզ բում դո ղում էր Ար մա նը՝  Վի գե նի 
աչ քից անն կատ, բայց հի մա վախ չու ներ, հա մակ զգո նութ յուն էր եւ 
հու սա լի զի նա կից, թե պետ ան զեն էր ու ֆի զի կա պես տկար, բայց ու-
ներ ար ծա թե խաչ եւ իր հա մառ ո գին:

Խիտ մութ էր, այնուհանդերձ, նրանք ճա նա պար հին ու մեր ձա - 
 կա տե ղե րում տես նում էին ռմբա հա րում նե րից ջնջխված ու մե տա ղա  - 
կույ տի վե րած ված զին տեխ նի կա՝ տան կեր, զրա հա մե քե նա ներ, հրա-
նոթ ներ, բեռ նա տար ներ. ճա կա տա մար տի ցցուն հետքերն ա նո ղո  - 
քա բար փռված էին այդ տեղ, մի տան կից դե ռեւս բա րակ ծուխ էր ել-
նում:  Շու տով հե տա խույզ նե րը տե սան զին վո րա կան «Շ տապ օգ նու - 
թ յան» խփված մի մե քե նա, ո րի ձախ՝ ճմռթված դռան վրա ե րեւում 
էր կարմ րա գույն խա չան շա նը.  Վի գե նը ցա վա գին ճի գով Ար մա-
նին մատ նա ցույց ա րեց այն՝ ցան կա նա լով ակ նար կել, որ խա չը չէր 
պաշտ պա նել մե քե նա յի մեջ գտնվող նե րին. գու ցե նրա մեջ կային 
վի րա վոր մար տիկ նե՞ր՝ բժշկի ու սա նի տա րի հետ: Ե րեւի հենց այդ-
պես էլ կար՝ իր հա մար ո րո շա կիաց րեց  Վի գե նը, թե չէ թշնա մին 
հա տուկ նշա նա ռութ յան տակ չէր առնի բժշկա կան մե քե նան, ո րը 
ռազ մա կան վտանգ չէր ներ կա յաց նում, լոկ մար դա սի րա կան ա ռա-
քե լութ յան էր կոչ ված:  Բայց դա հենց թշնա մու վար քա գիծն է՝ խփել 
հա կա ռա կոր դի ա ռա վել զգա յուն տե ղե րին՝ քի նախնդ րո րեն շեշ տե-
լով, որ մար դա սի րա կան գա ղա փարն իր հա մար առ ո չինչ է պա-
տե րազ մի օ րոք: Ար մա նը մի երկ վայրկ յան կանգ նեց կոր ծան ված 
«Շ տապ օգ նութ յան» մոտ, խա չակն քեց ու ձեռ քը պար զեց վեր՝ «Ո՞վ 
գի տե Աստ ծո գոր ծը»: 

Ն րանք ճա նա պար հա մերձ բեն զալ ցա կա յա նից թեք վել էին ձախ 
ու բա վա կա նա չափ բարձ րա ցել բեր դի ուղ ղութ յամբ,  Շու շիի հենց 
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այն բեր դի, ո րի մեջ եւ ո րի շուրջ հյուս ված պատ մութ յու նը, 18-րդ 
 դա րից ի վեր, ա ռա վելս աչ քի է զար նում իր ար յու նոտ միտ վա ծութ-
յամբ ու տա րա տե սակ բռնութ յան դրվագ նե րով. այն տեղ, վեր ջին 
հար յուր տա րում, կալանավորներ են պահ վել, այն բան տի էր վե-
րած վել՝ ա վե լի մռայլ ե րանգ հա ղոր դե լով իր ան վա նը:  Բեր դից վեր 
կազ մա վոր ված քա ղա քը՝ քրիս տո նեա կան ու մահ մե դա կան շին-
վածք նե րով հան դերձ, որ քան էլ խճո ղում է իր ծա գում նա բա նութ-
յու նը եւ լղո զում ար նա հե ղութ յուն նե րի հետ քե րը, միեւ նույն է՝ այդ 
ա մենն ա պարդ յուն ջան քի է վե րած վում. քա ղա քի նախ նի տե րե րը, 
ա սես հան դերձ յալ աշ խար հից, ուր վա կան նե րի պես պար բե րա բար 
հայտն վում են այն տեղ եւ ար ծա թա փայլ խա չով դա տա պար տում 
մեղ սա վոր նե րին ու չա րա գործ նե րին, բայց եւ թո ղութ յուն տա լիս 
նրանց եւ մղում ա պաշ խա րե լու:  Մինչ դեռ մեղ սա վոր ներն ու չա րա-
գործ նե րը դե ռեւս նա խա հար ձակ վար քի մեջ են պար տակ վում եւ 
հեր սոտ ված՝ վերս տին ճգնում են զեն քի ու բռնութ յան ու ժով հաս-
տա տել կի սա լուս նի գե րիշ խա նութ յու նը մի քա ղա քում, ուր Աստ ված 
վա ղուց ցա նել է հա վատ քի, հա վա տար մութ յան ու ինք նա պահ պա-
նութ յան ար դար ու կեն սու նակ սեր մե րը: 

Ե րի տա սարդ հե տա խույզ նե րը դան դա ղո րեն, աչք նե րը չորս 
ա րած, բարձ րա նում էին լանջն ի վեր՝ ի րար հետ հա ղոր դակց վե-
լով հա զիվ լսե լի շշու կով ու ժես տե րով: Բ նավ հեշտ չէր կաղ ոտ քով 
վեր ել նե լը, թե կու զեւ ա մուր ձեռ նա փայ տով, բայց  Վի գենն անն կատ 
ջա նում էր վստա հե լի ա ռաջ նորդ լի նել:  Միա ժա մա նակ պետք էր 
ու ժե րը բաշ խել հա վա սա րա պես՝ դեռ եր կար տա րա ծութ յուն ու նեն 
անց նե լու:  Շու տով նա Ար մա նին նշան ա րեց, որ մի փոքր շունչ առ-
նեն մաս րե նու հսկա թփի տակ, ո րը մթան մեջ իր կար միր պտուղ-
նե րով բոցկլ տում էր: Նս տե ցին պաղ գետ նին եւ լար ված հա յացք-
նե րը հա ռե ցին աչ քի ա ռաջ տրտմո րեն՝ ա սես գոց աչ քե րով փռված 
Ս տե փա նա կեր տին, որն իր ա ռօ րեա կան լու սա վո րութ յու նը դեռ չէր 
վերս տա ցել. թույլ առ կայ ծող ճրագ ներն ու հա տու կենտ է լեկտ րա-
կան լույ սե րը հու շում էին, որ քա ղա քը դուրս ընկած է բնա կա նոն 
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վի ճա կից, վի րա վոր է ու խամ րած: Այդ պա հին դեռ ոչ ոք չգի տեր, 
թե որ քան ժա մա նակ ու ավ յուն է պետք, որ պես զի կյանքն այն տեղ 
ծփա նախ կի նի պես՝ լի վստա հութ յամբ ու ա պա հո վութ յամբ, ա զա-
տութ յամբ ու ե րա զանք նե րով, նաեւ՝ գի շե րա յին շռայլ ու խայ տա-
բղետ շող շո ղան քով:  Պա տե րազ մի հուժ կու-ա վե րիչ ա լի քը նոր էր 
ան ցել Ար ցա խի եւ նրա մայ րա քա ղա քի վրա յով, ուս տի դեռ ա մեն 
ինչ թաղ ված էր մշու շի, ա նո րո շութ յան, տագ նա պի ու հո ռե տե-
սութ յան մեջ:  Վի գե նը նա յում էր մթնշա ղախ Ս տե փա նա կեր տին 
ու մտա բե րում, թե դեռ ե րեկ որ քան էր հրա պուր վում իր լու սա հեղ 
քա ղա քով, հատ կա պես այն րո պե նե րին, երբ, օ րի նակ, գի շե րով իջ-
նում էր  Շու շիի բար ձուն քից կամ մո տա կա Ք ռաս նի գյու ղի վե րին 
ո լո րան նե րից: Այդ պա հե րին նա սի րա հա րի աչ քե րով էր նա յում 
հա րա զատ քա ղա քին եւ հար յուր թե հա զա րե րորդ ան գամ կրկնում 
ինքն ի րեն, որ աշ խար հում Ս տե փա նա կեր տից ա վե լի հիաս քանչ 
քա ղաք չկա:  Հի մա դա ա սել չի կա րող՝ նրա սրտում ան պար տա-
կե լի շատ ցավ ու մրմուռ կա - անխ նա հրե տա կոծ ված ու հրթի ռա-
կոծ ված քա ղա քը նո րից կուչ էր ե կել բա զում վեր քե րի մեջ:  Սա կայն 
հենց նոր զգաց, որ թե կուզ ժամ ա ռաջ էր դուրս ե կել այն տե ղից, 
միեւ նույն է կա րո տում է սի րե լի քա ղա քը, սա կայն՝ մե ղա վո րութ յան 
սիրտ ծա կող զգա ցու մով:  Վի գենն ար դեն քա նի օր ներ սույզ մտա-
ծում էր, որ ե թե ին քը մաս նա կից լի ներ պաշտ պա նա կան մար տե-
րին, պա տե րազմն այդ քան ար յու նա լի չէր լի նի հայ րե նա կից նե րի 
հա մար. գու ցե հենց իր բա ցա կա յութ յո?ւնն է նաեւ ե ղել պատ ճառ-
նե րից մե կը, որ ի րենք անս պա սե լի ու ահ ռե լի կո րուստ ներ են ու նե-
ցել՝ խոր հում էր նա սրտի սուր ճմլու մով:  

 Վի գենն ու Ար մա նը պա տե րազ մի օ րե րին էին զգա ցել, թե որ-
քան խոր ու ան կեղծ են սի րում ի րենց քա ղա քը, ո րը հան կարծ բաց 
թի րախ է դար ձել թշնա մա կան հե ռա հար ու օ դա յին հար ված նե րի 
դի մաց: Ն րանք, ինչ պես եւ շա տե րը, ա րագ հաս կա ցան, որ քա-
ղաքն ան պաշտ պան է օ դից, մինչ դեռ պա տե րազ մից ըն դա մենն 
ա միս ներ ա ռաջ երկ րի ղե կա վա րութ յու նը հայ տա րա րում էր, թե 
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Ս տե փա նա կերտն այ լեւս հու սա լիո րեն պաշտ պան ված է  «օ դա յին 
տա նի քով»:  Մո լեգ նո րեն հրե տա կոծ վող եւ շենք առ շենք, տուն առ 
տուն վնաս վող քա ղա քը երիտասարդ նե րին մեծ ցավ ու դառ նութ-
յուն էր պատ ճա ռում, եւ նրանք այդ զգա ցո ղութ յան մա սին բարձ-
րա ձայն, գու ցեեւ ա վե լորդ հու զա կա նութ յամբ, ար տա հայտ վում էին 
ա պաս տա րա նում... 

 Վի գե նը ու սա պար կից հա նեց ջրով լի եր կու պլաս տի կե շիշ եւ 
ան ձե ռո ցի կի մեջ փա թաթ ված եր կու բրդուճ, որ ինքն է8 պատ րաս-
տել այդ ար շա վի հա մար:  Մի շիշ ջուրն ու բրդու ճը տվեց Ար մա նին:

–  Ուժ առ, մենք դեռ շատ է ներ գիա պի տի ծախ սենք:
– Շ նոր հա կալ եմ, եղ բայր,– զգաց ված ար ձա գան քեց Ար մա նը: 

 Նա ընդ հան րա պես մտա հան էր ա րել, որ ճա նա պարհ գնա ցո ղը 
պետք է սնվե լու եւ խմե լու ինչ-որ պա շար վերց նի հե տը:

 Միառ ժա մա նակ լուռ ու տում եւ ջուր էին խմում:  Կար ծես նա խա-
պես պայ մա նա վոր ված՝ եր կուսն էլ ջրի մեծ մա սը թո ղե ցին շշում, 
իսկ բրդու ճի՝ կե սը, եւ դրանք խնամ քով տե ղա վո րե ցին ու սա պար-
կում: Ա պա Ար մա նը մա սուր քա ղեց ի րենց քսվող ճյու ղե րից եւ լցրեց 
գրպա նը:

–  Տեր  Մի սա քը մա սու րով թեյ շատ է սի րում, կտամ նրան,– բա
ցատ րեց:–  Ժո ղովր դա կան խոս քը գի տե՞ս՝ մա սուր ու տե լը հա վես 
ա, հե տույք քո րե լը` պա տու հաս:– Ք թի տակ թե թեւ խնդմնդա լուց 
հե տո հարց րեց.- Ու զո՞ւմ ես՝ քեզ հա մար էլ քա ղեմ,  Վի գեն:

–  Չէ, ես մա սու րով թեյ չեմ սի րում, այ, ուրցն ու րիշ է:
–  Լավ, քեզ հա մար ուրց եմ խոս տա նում ա ռա ջի կա օ րե րին: Էս 

տե ղե րում էլ կա, նկա տել եմ, բայց հի մա քա ղե լու ժա մա նա կը չէ:
– Ապ րես, ու շա դիր ես ու ճիշտ ես կողմ նո րոշ վում,– մե ծա վա-

րի ա սաց գլխա վոր հե տա խույ զը, որ ըն կե րո ջից փոքր է մոտ հինգ 
տա րով, բայց հմտո րեն օգտ վում է  «աս տի ճա նա կար գութ յու նից»:– 
 Հե ռա խո սիդ ձայնն ան ջա տե՞լ ես,– հան կարծ հարց րեց նա: 

Ար մա նը հապ ճեպ ստու գեց գրպա նի հե ռա խո սը եւ զար ման քով 
գո չեց.



35

– Օ՜ գրո ղը տա նի, ո՛չ,– ա սաց ու փու թով ան ջա տեց հե ռա խո սը:
–  Կա մա՛ց,– հան դի մա նան քով շշնջաց  Վի գե նը՝ ցու ցա մա տը 

շուր թե րին դնե լով:
Ար մա նը մե ղա վոր ժպի տով գլու խը կա խեց եւ սպա սեց  Վի գե նի 

հե տա գա հրա հանգ նե րին:  Բայց գլխա վոր հե տա խույ զը պա րուր-
վեց լռութ յամբ, եւ մի պահ Ար մա նին թվաց, թե ըն կե րը մո ռա ցել է 
ի րենց հույժ ա նե լի քը եւ ան պա տեհ սուզ վել  չգի տես թե ինչ խո հա-
ծութ յան մեջ: Իսկ  Վի գե նը մտո վի զրու ցում էր  Մա րիա յի հետ, նրան 
թվար կում այն փաս տարկ նե րը, ո րոնք ի րեն ի րա վունք են տա լիս 
լի նել նրա կյան քի ու ղե կի ցը՝ զին ված սի րով ու հա վա տար մութ յամբ: 
Ին քը շատ ա րագ կսո վո րի խու լու համ րի ան ձայն լե զուն, ըն դու նակ 
է՝ չի ա լա րի, ար դեն իսկ ո րոշ բան գի տի մատ նա խո սութ յու նից ու 
դի մա խա ղից: Իր սերն էլ կխոս տո վա նի, նախ, համր ժես տե րով, 
ա պա՝ բարձ րա ձայն:

– Ար ման, ի՞նչ գի տես  Մա րիա յի մա սին,– մե կեն հարց րեց 
 Վի գե նը:

–  Նա հրա շա լի աղ ջիկ է, գե ղե ցիկ, հմա յիչ,– ան մի ջա պես պա-
տաս խա նեց Ար մա նը՝ հաս կա նա լով, թե քիչ ա ռաջ ինչ խո հե րի մեջ 
էր թաղ ված ըն կե րը:

–  Դե, էդ քա նը ես էլ գի տեմ, բո լո րը դա գի տեն: Ու րիշ ի՞նչ կա-
րող ես ա սել,– հար ցապնդ ման ան ցավ  Վի գե նը:

Ար մա նը կար ճա տեւ խոր հեց:
–  Նա մա քուր վար քի տեր, լրջմիտ աղ ջիկ է, ազ նիվ հո գի ու-

նի, բայց…– նա կծեց շրթուն քը՝ ափ սո սա լով բե րա նից դուրս թռած 
ա վե լորդ բա ռի հա մար:  Դա մի « բայց» էր, որ հե տո մտա տան ջե-
լու է  Վի գե նին՝ եր բեւէ չու նե նա լով կաս կած նե րը հաս տա տող ոչ մի 
ա պա ցույց:

– Ի՞նչ « բայց»,– զգաս տա ցավ  Վի գե նը: 
–  Դե, ա ռանձ նա պես ո չինչ… Ուղ ղա կի պի տի մի ո րոշ ճա նա-

պարհ կտրես նրան « յու րաց նե լու» հա մար:  Նա ոնց որ թե… ե թե-
րա յին լի նի՝ ինչ-որ ան մատ չե լի գաղտ նի քով քո ղարկ ված…  Շատ է 
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կապ ված  Տեր  Մի սա քի հետ, նրա հո վա նու տակ ի րեն եր ջա նիկ ու 
ա պա հով է զգում:

–  Կամ էլ քա հա նա յի պա հա պան հրեշ տա կի դերն է կա տա-
րում,– անն կա տե լի չա րախն դութ յամբ հա վե լեց  Վի գե նը:

Ար մա նին ա նակն կա լի բե րեց ըն կե րոջ այդ « խան դոտ» կռա-
հու մը: Ինքն էլ եր բեմն են թա գի տակ ցա բար խոր հում էր, որ ա վե լի 
շուտ  Մա րիան է հո վա նա վո րում  Տեր  Մի սա քին, եւ ոչ թե հա կա ռա-
կը:  Բայց դա այն քա՛ն դժվար ա պա ցու ցե լի են թադ րութ յուն է: Ար-
մա նը չցան կա ցավ ըն կե րոջ հետ խո րա մուխ լի նել այդ հար ցի մեջ, 
մտա ծե լով, որ դա կա րող է մարդ կա յին ճա կա տագ րեր խճո ղել, ուս-
տի փոր ձեց զրույ ցը թե քել ա ռա վել հա ճե լի ուղ ղութ յամբ:

–  Ա րի Աստ ծո ա նի մա նա լի գոր ծե րին չխառն վենք, եղ բայր: 
 Մա րիան իս կա պես հրա շա լի աղ ջիկ է, եւ լավ կա նես՝ նվա ճես նրա 
սիր տը...  Դա քեզ կհա ջող վի,  Վի գեն, կաս կած չու նեմ,– ա սաց ու 
ձեռ քով թփթփաց րեց ըն կե րոջ ու սին:–  Միայն խոս տա ցիր, որ հար-
սա նի քիդ քա վո րը ես եմ լի նե լու:

 Վի գե նը մի պահ երկմ տեց:
–  Լավ, Ար ման, քա վո րը դու կլի նես…– ի վեր ջո պա տաս խա նեց 

նա:
–  Հո յա կա՜պ… Աստ ված լսի ձենդ:  Լավ նվեր կառ նեմ հարս նա-

ցուիդ հա մար… ոս կե ա պա րան ջան,– իր ա նե լիքն իս կույն ո րո շեց 
Ար մա նը, ա պա կա մե ցավ մի փոքր զվար ճաց նել ըն կե րո ջը:– Որ-
պես ա մու սին շատ կշա հես,  Վի գեն… կինդ գե ղե ցի՛կ ու լա լի՛կ…

 Վի գե նը մթութ յան մեջ լայն ժպտաց՝ զսպե լով փռթկո ցը:
–  Դե, լավ, ա րի « հոպ» չա նենք ա ռուն անց նե լուց ա ռաջ,– փոր-

ձե լով լրջա նալ՝ ա սաց նա, ա պա մտա բե րե լով գլխա վոր հե տա խույ-
զի պար տա կա նութ յուն նե րը, ա վե լաց րեց.- հե րիք է ե րե խու պես 
բլբլաց նենք, շա րու նա կենք մեր ճամ փան:

Եր կու սով ա րագ ոտ քի ե լան:  Վի գե նը շտկեց հան դեր ձան քը, 
թափ տվեց ի րեն եւ, ա սես թե նոր հի շե լով, որ մո տը հե ռա դի տակ 
կա, ա ռավ աչ քե րին եւ մի քա նի վայրկ յան մտա սույզ նա յեց խա վա-
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րոտ Ս տե փա նա կեր տին:  Նա ա կա մա ձեռ քը մեկ նեց ա ռաջ, կար ծես 
ցան կա նա լով շո շա փել հե ռա դի տա կով մո տիկ հայտն ված քաղաքը:

–  Մեր շեն քը հա զիվ է ե րեւում… ձերն էլ…  Լավ, գնա ցի՜նք,– 
ա սաց  Վի գենն ու ա ռաջ ըն կավ զա ռի վե րով: 

Ար մա նը փու թով հե տեւեց նրան՝ խա չակն քե լով ու քրթմնջա լով՝ 
«Աստ ված թող օրհ նի մեր ճամ փան,  Տե րը մեզ օգ նա կան»: Լ ռել յայն 
ու վստա հո րեն բարձ րա ցան եւս կես ժամ.  Վի գե նը, ըստ էութ յան, 
նոր ճա նա պարհ չէր բա ցա հայ տում ի րենց հե տա գա գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հա մար, նա Ար մա նի հետ պար զա պես անց նում էր այն 
ա րա հետ նե րով, որ սեր տած գի տեր դպրո ցա կան տա րի նե րից, երբ 
ա մա ռա յին օ րե րին ըն կեր նե րով գա լիս էին այս վայ րե րը ժա ման ցի 
հա մար:  Մո տա կա  Կար կառ գե տում լո ղա նա լուց հե տո նրանք սո-
վո րա բար թա փա ռում էին վայ րի թփե րով պատ ված այս լան ջե րին, 
քաղց րա ծոր ու խո շո րա հա տիկ մոշ էին ու տում, հա վա քում ծա ղիկ-
ներ ի րենց մայ րե րի, քույ րե րի եւ թա քուն սի րած աղ ջիկ նե րի հա-
մար:

– Չ լու սան կա րե՞նք մեր ան ցած ճա նա պար հը,  Վի գեն,– կա մա-
ցուկ հարց րեց Ար մա նը եւ հա նեց ձեռ քի հե ռա խո սը:–  Գու ցե վի դեո՞ 
հա նենք…

–  Չէ՛, չէ՛, պետք չի՛, ես ան գիր հի շում եմ մեր ան ցած ճամ փան,– 
շրջվե լով՝ իս կույն ա ռար կեց  գլխա վոր հե տա խույզն ու ըն կե րո ջը 
նշան ա րեց, որ հե ռա խո սը դնի գրպա նը: Ար մա նը հնա զանդ կա-
տա րեց նրա հրա հան գը:–  Համ էլ լու սան կա րե լիս կա րող են ա զար-
նե րը նկա տել մեզ… Ես նկա րիչ  Մով սե սին հե ռա խո սի մա սին ա սել 
եմ, որ պես զի նա մեզ հետ չգա, շատ դժվար էր լի նե լու նրա հա-
մար՝ ծան րա մար մին ու վաթ սուն տա րե կան մարդ է. էս պի սի տեղե-
րը կա րող են մագլ ցել մեզ նման ջա հել նե րը:

–  Հա,– ու րա խութ յամբ հաս տա տեց Ար մա նը՝ իր վտիտ մար մի-
նը պատ կե րաց նե լով ու ժով ու կեն սու նա կութ յամբ լի:

 Թե պետ ամ պա մած գի շեր էր,  Վի գե նը շատ բան էր նկա տում 
ի րենց ճա նա պար հին՝ զին վո րա կան հա գուս տի կտոր ներ, պայ թած 
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ու չպայ թած ար կեր, փամփշ տա կալ ներ, մո ռաց վա՞ծ, թե՞ դեն նետ-
ված ինք նա ձիգ, սա նի տա րա կան պա յու սակ,– եւ նա  շշնջո ցով ու 
ժես տե րով այն պես էր կա ռա վա րում ի րենց ըն թաց քը, որպեսզի 
Ար մա նը պա տե րազ մա կան այդ մնա ցուկ նե րի վրա ուշք չդարձ-
ներ.  Վի գե նը դեռ չգի տեր, թե իր ե կե ղե ցա կան սպա սա վոր ու ղե կի-
ցը որ քան ո գե կան ա րիութ յուն ու նի՝ անց նե լու նման ճնշիչ վայ րե-
րով:  Բայց այն, ինչ նա շու տով հայտ նա բե րեց, ցա վոտ ա նակն կա լի 
մատ նեց գլխա վոր հե տա խույ զին. զին վո րի մար մին էր ըն կած մո-
տա կա թփի տակ:  Վի գենն ինք նա բե րա բար բռնեց ըն կե րոջ ձեռ քը 
եւ քա րա ցավ տե ղում:  Նաեւ Ար մա նի աչ քին զար նեց այդ սրտաճմ-
լիկ պատ կե րը:  Թեեւ եր կուսն էլ այ լայլ ված էին, փոր ձե ցին վերգտ-
նել սառ նասր տութ յու նը եւ մո տե ցան ըն կա ծին. յու րա յին դեմ քով 
զին վոր էր՝ մոտ ե րե սուն տա րե կան, զին վո րա կան հա մազ գես տի 
տա կից ե րեւում էր քա ղա քա ցիա կան շո րը՝ ձե ռա գործ սվի տե րը. ու-
րեմն կա մա վո րա կան է՝ եզ րա հան գե ցին հե տա խույզ նե րը:  Վի գե նը 
ծնկնե րում թու լութ յուն, իսկ ներ սում հեղ ձուկ զգաց, ա կա մա նստեց 
դիա կի կող քին եւ գլուխն ա ռավ ձեռ նա փե րի մեջ: Ար մա նը կանգ-
նած խա չակն քում էր՝ չշշնջա լով ոչ մի բառ:

Ան ցավ ծանր լռութ յան մի քա նի րո պե՝ հո գե հանգստ յան չհայ-
տա րար ված ա րա րո ղութ յան պես: Դ պիրն ա ռա ջի նը վերգ տավ սթա-
փութ յու նը եւ տնտղեց ըն կած զին վո րի ծո ցագր պա նը. այն տե ղից 
հա նեց մուգ կա նաչ զինգր քույ կը, բա ցեց ու կար դաց՝  Հով հան նես 
 Սարգ սի  Մա նուկ յան, ՀՀ  Գո րի սի զին կո մի սա րիատ:  Զինգր քույ կը 
դրեց գրպա նը, ա պա մի րո պեի չափ ակն դետ նա յեց տա րա բախտ 
կա մա վո րա կա նին. աչ քե րը փակ էին, դեմքն այն քան էլ գու նատ 
չէր, եւ դա տա րօ րի նակ թվաց Ար մա նին: Ին քը  Տեր  Մի սա քի հետ 
հա ճախ էր մաս նակ ցում հու ղար կա վո րութ յուն նե րի եւ մեռ յալ նե րի 
դեմ քե րի մաս նա գետ է դար ձել. դրանց նա յե լով՝ նա կա րող է գրե-
թե անս խալ փաս տել, թե հան գուց յալն ինչ խա վից ու քա նի տա րե-
կան է, երբ է հո գին ա վան դել, նույ նիսկ՝ ինչ հո գե կան ու ֆի զի կա-
կան տվայ տանք ներ է տա րել մահ տա րա ժա մին: Դ պի րը նա յում ու 



39

տեն դա գին մտա ծում էր, որ գո րիս ցի կա մա վո րա կա նը կար ծես թե 
նոր է հրա ժեշտ տվել կյան քին՝ դեռ չխամ րած կեն դա նութ յուն էր 
նշմար վում դեմ քին: Ար մա նը, նախ, ձեռ քը դրեց զին վո րի ճա կա-
տին՝ նրա ջեր մութ յու նը զգա լու հա մար, ա պա ստու գեց քնե րա կը, 
հե տո ա կան ջը դրեց կրծքին եւ գլու խը տա րա կու սած տա րու բե րե-
լով՝ կանգ նեց:  Մի երկ վայրկ յան էլ ակն դետ նա յեց տա րա բախ տին 
եւ շշնջաց  Վի գե նի ա կան ջին.

– Ա սես կեն դա նի լի նի, նա յի՛ր:
 Վի գե նը բա ցեց աչ քերն ու նա յեց ըն կա ծին, ա պա կրկին փա-

կեց. զգաց, որ դեռ ան պատ րաստ է մար սե լու մահ վան տե սա րա-
նը:  Բայց հա վա քեց ամ բողջ ա րիութ յու նը, դան դաղ ուղղ վեց եւ 
մո տե ցավ զին վո րին, նա յեց նրա մի րու քոտ դեմ քին ու ան շար ժա-
ցավ:  Զին վո րը պառ կած էր մեջ քի վրա՝ գլու խը մի փոքր ձախ շե-
ղած:  Վի գե նը զգու շո րեն աջ կող մի վրա թե քեց նրա մար մի նը, եւ 
հե տա խույզ նե րը նոր տե սան սպան վա ծի վեր քը. նա խոց ված էր 
ձախ թիա կի ներ քեւից, լեր դա ցած ար յուն կար վեր քի տակ, կա մա-
վո րա կանն այդ դիր քով ա սես փոր ձել էր կա սեց նել ար նա հո սութ յու-
նը:  Վի գենն ա ռաջ վա դիր քին վե րա դարձ րեց զին վո րի մար մի նը եւ 
գլուխ կախ ու զգաստ կանգ նեց՝ պատ վո հրա ժեշտ տա լու: Ար մա նը 
վար վեց նույն կերպ, բայց աչ քը չէր կտրում զին վո րից: Լ ռութ յամբ 
հար գան քի տուր քի մա տուց ման մեկ րո պեն ան ցավ ա սես ժա մի 
չափ՝ դա զգա ցին եր կուսն էլ:

– Ի՞նչ ա նենք,– հարց րեց Ար մա նը եւ կրկին մո տե ցավ ըն կա-
ծին:– Ար տա քուստ սպան վա ծի պես է, բայց ես կեն դա նութ յան 
նշույլ ներ եմ զգում նրա մարմ նում:

Դ պի րը մեկ ան գամ եւս կռա ցավ խոց ված կա մա վո րա կա նի 
վրա, սեւե ռուն նա յեց նրա կի սա փակ աչ քե րին, շո յեց դեմ քը, ա պա 
մատ նե րը մո տեց րեց քթին ստու գե լու՝ շնչա ռութ յուն ու նի՞, թե՞ ոչ:

–  Նա կո մա յի մեջ է,– ի վեր ջո ա սաց Ար մա նը,– նա դեռ մե ռած 
չէ, կա րե լի է փրկել:

–  Հա մոզ վա՞ծ ես,– կաս կա ծեց  Վի գե նը:
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–  Հա՛,– վճռա կան պա տաս խա նեց դպի րը:– Ն րան պետք է 
շտապ տե ղա փո խել հոս պի տալ:  Բայց, նախ, վեր քը վի րա կա պեմ, 
որ ճա նա պար հին լրիվ չար յու նազրկ վի:– Ա սաց ու գրպա նից հապ-
ճեպ հա նեց բինտ ու բամ բակ, նաեւ՝ յո դի սրվա կը. վի րա վոր զին-
վո րից հե ռաց րեց բաճ կո նը եւ ըն կե րոջ օգ նութ յամբ ա րագ վի րա-
կա պեց նրան՝ հմուտ բու ժա կի պես:

–  Դու լավ սա նի տար կլի նեիր բա նա կում,– գո վեց  Վի գե նը:
–  Դի մե ցի ու խնդրե ցի՝ չվերց րին. նա յե ցին ար տա քի նիս ու 

ա սին՝ դու քեզ լավ պա հիր՝ հե րիք է…  Հի մա վերց նենք մեր ըն կե-
րոջն ու շտա պենք ներ քեւ:

– Ս պա սի՛ր, զան գեմ հոս պի տալ ու ա սեմ, որ նրանք մե քե նա ու-
ղար կեն մեզ ըն դա ռաջ:

–  Հա:
 Վի գե նը գրպա նից հա նեց հե ռա խո սը եւ թվերն էր հա վա քում, 

երբ մո տե ցող շրշյուն ներ լսվե ցին: Ար մա նը ձեռ քը դրեց ըն կե րոջ 
հե ռա խո սին եւ նշան ա րեց, որ ա կանջ դնի: Եր կու սով լռե ցին, ա պա 
տե սան, որ ի րեն ցից քիչ հե ռա վո րութ յան վրա մեկն ա րա գո րեն իջ-
նում էր:  Ծա նոթ կեր պա րանք էր ե րեւում:

–  Քե ռին է,– զար մա ցած շշնջաց Ար մա նը, ա պա փոքր-ինչ 
բարձ րա ձայն կան չեց.-  Քե ռի՜…

–  Քե ռի՜,– կրկնեց  Վի գե նը:
 Ներ քեւ փու թա ցող տղա մար դը կտրուկ կանգ ա ռավ, թեք վեց 

կան չի ուղ ղութ յամբ եւ մի պահ ան շարժ ու ակ նա պիշ նա յեց տղա-
նե րին. մու թը խան գա րում էր հստակ տես նել նրանց, բայց իջ նողն 
ար դեն վստահ էր, որ ի րեն կան չող նե րը յու րա յին ներ են:

– Ով քե՞ր եք,– կա մա ցուկ ար ձա գան քեց  Քե ռին:
–  Մենք ենք՝  Վի գենն ու Ար մա նը,– դպի րի ձայնն ան թա քույց ու-

րա խութ յուն էր ար տա հայ տում:
 Քե ռին ան վա րան մո տե ցավ նրանց:
– Էս ի՞նչ եք ա նում էս տեղ,– ճա նա չե լով տղա նե րին՝ զար մա ցած 

հարց րեց նա եւ գրկա խառն վեց նրանց հետ:
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 Քե ռու ցած րա ձայն բա սը, միեւ նույն է, բարձր էր հնչում: Ար մա-
նը նշա նա ցի հաս կաց րեց, որ նա ա վե լի կա մաց խո սի:  Քե ռին ձեռ-
քը թափ տվեց ա զե րի նե րի կող մը՝ հաս կաց նե լով, որ ի րենց չեն լսի:

– Ե կել եք աճ յուն տե ղա փո խե լո՞ւ,– նկա տե լով ըն կած զին վո րին՝ 
խռո վա ձայն հարց րեց նո րե կը:

– Չէ՛,  Քե ռի, դրա հա մար չենք էս տեղ, բայց հի մա ստիպ ված 
ենք դա ա նել,– պա տաս խա նեց  Վի գե նը եւ Ար մա նի ռեպ լիկ նե րի ու-
ղեկ ցութ յամբ կար ճա ռոտ բա ցատ րեց ի րենց ա ռա քե լութ յան նպա-
տակն ու ա նակն կալ ի րա վի ճա կը: Ա պա չհամ բե րե լով՝ հարց րեց.- 
Իսկ դուք էս տեղ ի՞նչ եք ա նում,  Քե ռի:

– Տ ղա յիս՝  Տիգ րա նին էի փնտրում, գտա:  Նա իր ջո կա տով դեռ 
 Շու շիում է, չի ու զում դուրս գալ, ա սում է՝ գործ ու նենք ա նե լու… 
 Բայց սա գաղտ նի տե ղե կութ յուն է, չտա րա ծեք:

Տ ղա նե րը գլխով ա րին:
–  Լավ, չու շաց նենք, մեր վի րա վոր տղա յին, ի րոք, պետք է 

շտապ տե ղա փո խել… Ու րեմն վար վում ենք էս պես. ես վերց նում 
եմ նրան եւ հասց նում հոս պի տալ, իսկ դուք շա րու նա կեք ձեր հե-
տա խու զութ յու նը: Աշ խա տեք թթե նու այ գով մտնել քա ղաք, բեր դա-
պարս պի ձախ կող քով, էն տե ղով հար մար է, ինքս գնա ցի-ե կա էդ 
ճամ փով:

–  Բայց ձեզ հա մար մե նակ դժվար կլի նի, թող Ար մա նը օգ նի 
ձեզ,  Քե ռի, ես մե նակ կգնամ:

–  Չէ՛, մե նակ չես գնա, ըն կե րոջդ հետ կլի նես,– հո գա տար հոր 
խստութ յամբ ա սաց  Քե ռին:–  Հա պա մի ինձ նա յեք՝ էս հսկան ի՞նչ 
մի դժվա րութ յուն պի տի ու նե նա մեր էս նի հա րոտ ջա հե լին տե ղա-
փո խե լիս,– պար ծեն կո տա բար ա սաց նա եւ տղա նե րի ու շադ րութ յու-
նը բեւե ռեց իր պար թեւա հա սակ մարմ նի վրա:–  Դե, շարժ վե ցինք, 
դուք՝ վե րեւ, ես ու վի րա վոր ըն կե րը՝ ներ քեւ,– հրա հան գեց  Քե ռին 
եւ հմտո րեն ու սին ա ռավ մա հաք նի մեջ գտնվող կա մա վո րա կա-
նին:– Զ գույշ ե ղեք եւ շուտ վե րա դար ձեք, ա վե լորդ ար կա ծախնդ-
րութ յուն չա նեք,– ա սաց ու սկսեց իջ նել: 
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– Ս պա սի՛ր,  Քե ռի,– նրա ե տեւից կա մաց կան չեց  Վի գե նը,– զան-
գեմ հոս պի տալ ու ա սեմ, որ սա նի տա րա կան մե քե նան ձեզ դի մա-
վո րի « Մա զե կամր ջի» մոտ:

–  Պետք չի, ինձ մե քե նա է սպա սում ներ քեւում, ժա մա նա կին 
տեղ կհասց նենք,– ա ռանց ետ շրջվե լու պա տաս խա նեց  Քե ռին եւ 
փու թաց րեց վա րըն թա ցը:

 Վի գենն ու Ար մա նը սպա սե ցին այն քան, մին չեւ  Քե ռին իր թան-
կա գին բե ռան հետ ան հե տա ցավ խա վա րում:

–  Գո րիս ցի մեր ըն կե րը նո րից կյանք կառ նի.  Քե ռին ա րա գա-
շարժ եւ ու ժեղ տղա մարդ է, նրան շուտ հոս պի տալ կհասց նի… 
 Մենք հա զիվ թե կա րո ղա նա յինք եր կու սով ա պա հո վել էդ պի սի 
ա րա գա շար ժութ յուն, ինչն էս պա հին չա փա զանց կա րեւոր է,– մե-
նա խո սե լու պես ա սաց Ար մա նը:

–  Հա, ճիշտ ես, եղ բայր, մեկս՝ կաղ, մյու սը՝ թու լիկ-մու լիկ,– ըն-
կե րոջ խոս քը չա րաճ ճի տո նով հաս տա տեց  Վի գե նը: Ա պա լրջո րեն 
ա վե լաց րեց.-  Թող Աստ ված մեր վի րա վո րին նոր կյանք պար գեւի: 

–  Տե րը կտա էդ կյան քը,– հա վա տով ա սաց դպի րը:–  Քե ռին լավ 
է տես նում Աստ ծո մատ նան շած ու ղի նե րը:

–  Լավ, բարձ րա նանք,– ա սաց  Վի գենն ու ե ռան դուն շարժ վեց 
ա ռաջ, դարձ յալ ցան կա նա լով ու ղեկ ցին ցույց տալ, որ իր հաշ-
ման դամ ոտքն ա ռանձ նա պես չի խան գա րում վե րել քին: Ք թի տակ 
ժպտա լով՝ նրան ան խոս հե տեւեց Ար մա նը: Ն պա տա կաս լաց բարձ-
րա նում էին՝ ա սես լիո վին սեւեռ ված ի րենց ա ռա քե լութ յան վրա, 
բայց ո րոշ ժա մա նակ եր կու սի մտքում էլ մա հաթմ բի րի մեջ հայտն-
ված կա մա վո րա կանն ու  Քե ռին էին:

 Քե ռին՝  Ռու բեն  Բագ րատ յա նը, ա պաս տա րա նի մարդ կանց միա-
ցավ պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րին:  Նա Ե րեւա նից Ար ցախ էր ե կել, 
իր բա ցատ րութ յամբ, որ դու կող քին լի նե լու հա մար, ով ան մի ջա պես 
կա մա վո րագր վել էր ու մեկ նել ճա կատ:  Բայց պա տե րազ մի բո ցե-
րով կրկին բռնկված երկ րա մաս գա լու այլ, ոչ պա կաս հզոր, պատ-
ճառ ներ եւս ու ներ, ո րոնց մա սին գե րա դա սում էր լռել:  Ռու բե նը հին 



43

ա զա տա մար տիկ նե րից է, մար տա կան բուռն ու ղի ան ցած մարդ. 
Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մում եր կու ան գամ վի րա վոր վել է 
եւ աչ քի ըն կել քա ջութ յամբ ու հնա րամ տութ յամբ:  Խոր հեց, որ այս 
ան գամ էլ կա րող է օգ տա կար լի նել հայ մար տիկ նե րին, եւ քա նի 
որ կար նաեւ անձ նա կան շար ժա ռիթ, ո րո շեց գնալ-միա նալ տղա-
յի ջո կա տին, նե ցուկ լի նել իր փոր ձով, այդ պես՝ կրկին պարտք 
կա տա րել եւ քա ջա լե րել որ դուն. նա իր միակ զա վակն է, իսկ մի-
նու ճա րի հա մար ծնող նե րը սո վո րա բար ա վե լին են ա նում՝ ան-
մնա ցորդ տուրք տա լով ցե ղը շա րու նա կե լի դարձ նե լու հո գեւոր ու 
կեն սա բա նա կան պա հան ջին: Որ դին՝  Տիգ րա նը, ե րի տա սարդ գիտ-
նա կան է, եր կու փոք րիկ նե րի հայր, եւ չու նի զին վո րա կան փոր ձի 
այն պա շա րը, ո րը պետք է նմա նա տիպ ա նո ղոք կռվում:  Բայց նա 
հորը ջո կա տում հան դուր ժեց լոկ եր կու օր, պատ ճա ռա բա նեց, թե 
ար դեն տա րի քով է, սրտի նո պա ներ է ու նե նում, ուս տի պա հան ջեց, 
որ նա վե րա դառ նա տուն, չէ՛, նրան պար զա պես քշեց ջո կա տից: 
Որ դիա կան ու տղա մարդ կա յին պատ վախնդ րութ յու նը  Տիգ րա նին 
թույլ չէին տա լիս, որ հան դուր ժեր հոր մշտա կան ներ կա յութ յու նը՝ 
ին քը հո պա պա յի բա լա չէ:  Ռու բե նը հե ռա ցավ ջո կա տից, սակայն 
Ե րեւան չվե րա դար ձավ…  Նա Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե ղե ցու 
ա պաս տա րա նում լի նում էր գե րա զան ցա պես գի շեր նե րը՝ մի փոքր 
հան գիստ առ նե լու հա մար: Ք չե րը գի տեին, որ նա դարձ յալ զին-
վո րագր վել էր:  Բա րե հո գի, մար դա մոտ ու լա վա տե սութ յուն ներշն-
չող մարդ լի նե լով՝ սիր վել էր տե ղա ցի նե րից, նրա հետ հա ճույ-
քով շփվում էին բո լո րը: Այս տեղ էլ  Ռու բե նը կնքվեց  Քե ռի, եւ այդ 
ա նու նը հե տա գա օ րե րին սի րով բարձ րա ձայ նում էին ա պաս տան-
յալ նե րը՝ ան կախ տա րի քից: Այ նու հան դերձ, գրե թե ա մեն քի մոտ 
տպա վո րութ յուն կար, որ նա խորհր դա վոր մարդ է՝ հայտն վում է 
անս պա սե լի եւ նույն կերպ ան հե տա նում.  Քե ռին ա սես հույժ գաղտ-
նի ա ռա քե լութ յան մեջ էր…  

 Հե տա խույզ ներն ա նար գել, գրե թե մի շնչով հա սան բեր դի հա-
րեւա նութ յամբ փռված թթե նու այ գին:  Վի գենն ու ղեկ ցին նշան 
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ա րեց, որ մի փոքր հանգս տա նան իր մատ նան շած ծա ռի տակ: Նս-
տե ցին ու մեջք նե րը հե նե ցին հաստ բնին: Ն րանք սկսե ցին կա մա-
ցուկ զրու ցել շշնջո ցով ու ժես տե րով:

– Էս ծա ռը շատ ան գամ եմ բարձ րա ցել թութ ու տե լու, երբ 
ա մառ նե րը մի քա նի օ րով գա լիս էի  Շու շի՝ հո րաք րոջս տուն,– վեր-
հի շեց  Վի գե նը:–  Հո րա քույրս ըն տան յոք ապ րում էր էս տե ղից մի 
հար յուր մետր հե ռու, պա պա կան հին ա ռանձ նա տա նը, ա՛յ էն տեղ,– 
եւ ձեռ քով ցույց տվեց ձախ կող մը, բայց մթութ յան մեջ ո րեւէ բան 
զա նա զա նելն ան կա րե լի էր:

–  Դե ա սա քո ծառն է, է լի՛,– հա րեց Ար մա նը:
–  Հա:  Ս րա վե րեւում մեծ փչակ կա, էն տեղ կրիա ենք պա հել,– 

ա սաց  Վի գենն ու բու թը վեր պար զեց՝ ցույց տա լով փչա կի տե ղը:
Ար մա նը ե րե խա յի հե տաքրք րա սի րութ յամբ վեր կա ցավ տե ղից 

եւ տե սավ լայն փչա կը: « Սա կա րող է լավ բույն լի նել նաեւ շան հա-
մար… իսկ ա վե լի շուտ՝ ա ղավ նի նե րի»,– մտա ծեց դպի րը եւ ձեռ քը 
տա րավ փչա կից ներս. շատ խորն էր:

– Զ գո՜ւյշ,– ըն կե րոջ բաճ կո նից քա շեց  Վի գե նը,– կա րող է օձ լի-
նել:

Ար մա նը վա խե ցած նստեց տե ղում, բայց ա րագ վերգ տավ ի րեն 
եւ հան գիստ ա սաց.

– Օ ձը ինձ չի սպա նի, նրա թույ նից պաշտ պան վել գի տեմ:
– Էն յո գա յի հնարք նե րո՞վ, ո րոնց մա սին պատ մում էիր ա պաս-

տա րա նում,– թե թեւ հեգ նան քով հարց րեց  Վի գե նը:
–  Չէ՛, ես թուրմ ու նեմ պատ րաստ,– ա սաց եւ գրպա նից հա նեց 

թղթով ու ցե լո ֆա նով պատ ված մի փոք րիկ փա թեթ:– Ա հա,  Տեր 
 Մի սա քի տված բա ղադ րա տոմ սով եմ պատ րաս տել:

–  Հա մոզ վա՞ծ ես, որ կօգ նի:
–  Հա՛, Աստ ված վկա,– հաս տա տեց Ար մանն ու խա չակն քեց:– 

 Հան գիստ ե ղիր, ե թե քեզ օ ձը կծի, հա կա թույն կտամ:– Ա սաց ու 
ձեռ քը դրեց ըն կե րոջ ու սին:

– Մ խի թա րե ցիր…  Լավ, մտնենք քա ղաք:  Շատ զգույշ ե ղիր եւ 
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ինձ նից պոկ չգաս. ես քա ղա քը լավ գի տեմ, հե տեւիր ինձ ստվե րի 
պես, ե ղա՞վ…

– Ե ղա՜վ, հրա մա նա տար,– ար ձա գան քեց դպի րը եւ ձեռ քը տա-
րավ քուն քին՝ պա տիվ տա լով: 

–  Ի րար հետ հա ղոր դակց վում ենք ժես տե րով, ցած րա ձայն 
խո սել միայն խիստ անհ րա ժեշտ պա հե րին,– հրա հան գը լրաց րեց 
գլխա վոր հե տա խույ զը՝ եր կու ձեռ քով օ դում քա ռա կու սի գծե լով. այ-
սինքն՝ այդ շրջա նա կից դուրս չեն գա լիս:

–  Լավ:
 Վեր կա ցան եւ ա նաղ մուկ շարժ վե ցին մո տա կա շի նութ յուն նե րի 

ուղ ղութ յամբ, ո րոնց մի մա սը դեռ կի սա վեր է նա խորդ պա տե րազ-
մի օ րե րից: 

– Ս պա սի՛ր,– շշնջաց  Վի գե նը եւ Ար մա նին քա շեց մո տա կա պա-
տի տակ:  Նա տա բա տի գրպա նից ինչ-որ բան հա նեց:– Ս րանք 
ա զար նե րի զին վո րա կան տար բե րան շան ներ են, փակց նենք, որ 
նրանց ա նակն կալ հան դի պե լիս յու րա յին ձեւա նանք:

– Իսկ ե թե մե րո՞նց հան դի պենք…  Քե ռին ա սաց, չէ՞, որ իր տղա-
յի ջո կա տը դեռ  Շու շիում է,– ըն կե րո ջը հի շեց րեց Ար մա նը:

–  Ճիշտ ես, մո ռա ցել էի,– կարճ երկմ տան քից հե տո ա սաց 
 Վի գե նը:–  Դե, թող գրո ղի ծո ցը կո րեն նրանց տար բե րան շան նե-
րը,– մտա փոխ վե լով՝ ձեռ քին ե ղա ծը նե տեց գետ նին:

–  Չէ՛, կա րող է եւ պետք գան… չփակց նենք հի մա, պա հենք ու 
օգ տա գոր ծենք ըստ ի րա վի ճա կի,– հե ռա տե սութ յուն ցու ցա բե րեց 
դպի րը եւ վերց րեց նետ ված տար բե րան շան ներն ու խո թեց գրպա-
նը:

– Ապ րե՛ս, հե ռա տես ես,– ըն կե րո ջը գո վեց գլխա վոր հե տա խույ-
զը:– Գ նա ցի՜նք: Օրհ նի՜ր, դպիր եղ բայր, որ ա մեն ինչ բա րե հա ջող 
անց նի:

– Ես ար դեն օրհ նել եմ ճա նա պար հին, մաս րե նու թփի տակ, դու 
չես լսել ինձ… Աստ ված մեզ հետ է, եղ բայր, գնանք:  Հա, ի դեպ, 
չմո ռա նաս ցույց տալ ձեր շեն քը:
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– Ան պայ ման: 
 Վի գենն Ար մա նին դեռ ա պաս տա րա նում էր պատ մել, որ ին քը 

ծնվել է բեր դա քա ղա քում, 1995-ին, ծնող նե րի եր րորդ ե րե խան է 
եր կու քույ րե րից հե տո: Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ա վար-
տից ա միս ներ անց նրա հայ րը պաշ տո նի էր նշա նակ վել  Շու շիի 
շրջա նա յին վար չա կազ մում, եւ ըն տան յոք ապ րել Սբ. Ղա զան չե ցոց 
ե կե ղե ցու հա րեւա նութ յամբ գտնվող շեն քե րից մե կում, ուր ծա ռա-
յո ղա կան բնա կա րան էին տրա մադ րել: Այս տեղ էլ ան ցել է  Վի գե նի 
ման կութ յան ա ռա ջին հինգ տա րին:  Հոր աշ խա տան քա յին նոր նշա-
նակ ման պատ ճա ռով նրանց ըն տա նի քը վե րա դար ձել է Ս տե փա-
նա կերտ: Այ դու ստե փա նա կերտ ցի է  Վի գե նը:  Բայց այդ գի շեր նա 
հա մակ ված էր  Շու շիի հուշ ու ո գով, եւ ներ քուստ զգում էր, որ ժա-
մա նակն ի րեն նա խա պատ րաս տում է մեծ փոր ձութ յան:  «Չ կորց նես 
սառ նասր տութ յունդ, եղ բայր, յոթ կչա փես, մեկ կկտրես»,– չգի տես՝ 
լոկ այդ օր վա՞, թե՞ ողջ կյան քի հա մար էր մտո վի ի րեն քա ջա լե րում 
ու հոր դո րում տա քար յուն գլխա վոր հե տա խույ զը՝ դպիր ըն կե րոջն 
ա ռաջ նոր դե լով գի շե րա յին բեր դա քա ղա քով, որ այ լեւս զավթ ված 
ու անհ յու րըն կալ է: Իսկ ա մե նից ա ռաջ նա ջա նում էր ա ռաջ նոր դել 
ինքն ի րեն:

 Լու սի նը հան կար ծա կի շո ղաց ամ պա մած երկն քում գո յա ցած 
ըն դար ձակ բաց ված քից՝ իր բո սո րաս պի տա կով ու լրու մով. ան թե-
րի ու գե ղե ցիկ լիա լու սին էր, որ ա նակն կալ հայտ նութ յամբ կար ծես 
ցան կա նում էր ինչ-որ ակ նարկ ներ հղել ե րի տա սարդ հե տա խույզ-
նե րին: Ն րանք սկզբից բա վա կան զգու շո րեն էին տե ղա շարժ վում, 
բայց ա նակն կալ սփռված պայ ծառ ու անր ջա կան լուս նա լույ սը 
տղա նե րին ա սես ար բեց րեց, եւ նրանք ար դեն ա վե լի շատ փո ղո-
ցով ու մայ թե րով էին քայ լում, քան գաղ տա գո ղի՝ պա տե րի տա կով: 
 Դա իս կա պես շատ վտան գա վոր էր, ա մեն րո պե հե տա խույզ նե րի 
դի մաց կա րող էին ցցվել ա զե րա կան զին յալ նե րը՝ ա մեն ան ցոր-
դի մեջ թշնա մի փնտրե լով, իսկ թշնա մու, ի մա՝ հա յե րի հան դեպ 
նրանք ա նո ղորմ են մո լեգ նութ յան չափ:  Բայց այդ գի շեր, ինչ պես 
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դպիրն է ա սել՝ Աստ ված ի րենց հետ էր,  Տե րը ար կա ծախն դիր 
տղա նե րին հե ռու էր պա հում շուրջ բո լորը ծիկ րա կող փոր ձան քից: 
 Կար մի այլ իս կութ յուն եւս՝ խոր շանք ու զայ րույթ հա րու ցող.  Շու շին 
գրա ված ա զե րի նե րը իս կա կան սա տուռ նա տոն էին սար քել՝ ան-
զուսպ խրախ ճա նում էին ուր ա սես, ինչ պես ա սես՝ մո ռա նա լով զգո-
նութ յան մա սին:  Հար բած ու հաբռ գած ա զե րի զին վո րա կան ներն 
ի րենց ա խո յան նե րի հաս ցեին հե ռա հար հայ հո յում ու գոռ գո ռում 
էին, ընկ նե լով պա րում ու եր գում էին խռպո տա ձայն, ինք նա ձիգ նե-
րով ա նընդ մեջ օդ էին կրա կում, իսկ երբ հա սավ գի շեր վա ժա մը 
12-ը, նրանք իս կա կան հրա վա ռութ յուն սար քե ցին. բեր դա քա ղա քը 
մի քա նի րո պե, գրե թե լիո վին, ե րեւաց իր վե րա հաս ճա կա տագ րա-
կա նութ յամբ՝ ար դեն սկսված թա լա նի եւ ա ռա ջին օր վա ըն թաց քում 
ի րա գործ ված ա վե րի բա զում օբ յեկտ նե րով: Ա զե րի նե րի ցնծութ յան 
ա ղա ղակ նե րի ու աղ մու կի ներ քո էլ  Վի գենն ու Ար մա նը շրջում էին՝ 
մերթ խռո վա հույզ հո գով ու ար տաս վա խառն աչ քե րով, մերթ՝ ցա-
սում նա լից հա յեց մամբ, եր բեմն էլ սրտա պա տառ քնշան քով էին 
քայ լում նվի րա կան ու խոշ տանգ վող վայ րե րով:  Պետք էր պող-
պատ յա նյար դեր ու նե նալ՝ չոստ նե լու վայ րա գո րեն խրախ ճա նող 
զավ թիչ նե րի վրա:  Վի գե նը շա րու նակ ի րեն ու ու ղեկ ցին կա մա ցուկ 
հրա հան գում էր՝ սառ նասր տութ յո՜ւն, սառ նասր տութ յո՜ւն…  

Ն րանք, նախ, մտան քա ղա քա յին պատ կե րաս րահ, ո րի գե ղե-
ցիկ փայ տա շեն դուռն ա զե րի ներն ար դեն հասց րել էին կոտ րել: 
Դ պի րը բազ միցս ե ղել էր այդ հա ճե լի ու ան դոր րա վետ հաս տա-
տութ յու նում, որ վե րա նո րոգ ված է ժա մա նա կա կից դի զայ նով եւ 
կեր պար վես տի գոր ծե րի լիար ժեք ցու ցադ րութ յան հա մար աչք շո-
յող պայ ման նե րով: Այս շի նութ յու նում ա ռաջ նորդն ար դեն Ար մանն 
էր. նա  Վի գե նին, որ ա ռա ջին ան գամ էր մուտք գոր ծել պատ կե-
րաս րահ, ան խոս ու հիա ցած ցույց էր տա լիս հա րուստ հա վա քա-
ծուն:  Խախ տե լով զգու շութ յան պա հանջ նե րը՝ դպիր ար վես տա սե-
րը, ըն կե րո ջը՝ թեւան ցուկ, շրջում էր պատ կե րաս րա հի հար կե րով, 
գրպա նի հե ռա խո սով մեկ-մեկ լու սա վո րում ա ռան ձին նկար ներ 
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ու քան դակ ներ, հենց այնպիսիք, որ ինքն ա ռանձ նա պես շատ էր 
սի րում: Երբ հա սան գծան կար նե րի շար քին, կանգ նեց ու  Վի գե նի 
ա կան ջին շշնջաց.

–  Գառ զուի նկար ներն են, տես՝ ինչ գրա ֆի կա է:
 Սա կայն  Վի գե նը պատ րաստ չէր կի սե լու դպի րի հիաց մուն քը՝ 

ին քը ոչ ար վես տա բան է, ոչ էլ մի կար գին ար վես տա սեր, ինքն ըն-
դա մե նը ավ տո մե խա նիկ է, այն էլ՝ ա ռանց սե փա կան ար հես տա նո-
ցի, ա ռայժմ ու րի շի մոտ է աշ խա տում օգ նա կա նի կար գա վի ճա կով: 
 Բայց, քա նի որ ըն կե րը հիա ցած էր խո սում այդ «խզբ զած» նկար-
նե րի մա սին, մտա ծեց, որ, ե րեւի, դրանք ար ժե քա վոր են, եւ նա մի 
պահ պա րուր վեց Ար մա նի ար վես տակր քով, ու շա դիր նա յեց նկար-
ներն ու կա մա ցուկ ա սաց.

–  Վար պե տի գոր ծեր են:
– Ապ րես, նկար չութ յու նից բան ես հաս կա նում: 
–  Բա ո՜նց…
Ար մա նը նկար նե րից մեկն ի ջեց րեց եւ մի քա նի վայրկ յան հրա-

պուր ված նա յեց պատ կեր ված՝ եր կար պա րա նո ցով, սի րու նա տես ու 
ա ռինք նող ե րի տա սարդ կնո ջը:

– Ինձ միշտ թվա ցել է, թե ես նրա հետ մի ողջ կյանք եմ ապ-
րել,– ցույց տա լով նկա րը, ա սաց դպի րը:–  Սա կտա նենք մեզ հետ, 
իմ ա մե նա սի րած  Գառ զուն է:

–   Լավ ճա շակ ու նես…– գնա հա տեց  Վի գե նը:–  Հետ դար ձին 
կվերց նես գե ղեց կու հուդ, դեռ շատ տե ղեր պի տի մտնենք, ձեռ քիդ 
կխան գա րի:

–  Լավ:– Ար մա նը նկա րը զգու շո րեն դրեց մո տա կա ա թո ռին եւ 
ան ջա տեց հե ռա խո սի լապ տե րի կը:

Ն րանք դուրս ե կան փո ղոց, մի պահ զննե ցին շրջա կայ քը՝ ոչ ոք 
չկար, միայն բարձ րա գոչ ձայ ներ էին լսվում դի մա հա յաց շեն քից, 
ուր դեռ վեր ջերս տե ղա կան վար չա կազմն էր գոր ծում, իսկ հի մա 
այն տեղ զավ թիչ նե րը գի նար բու քի էին տրված:  Հան կարծ բա կում 
ե րեւա ցին ինք նա ձիգ նե րով զին վո րա կան ներ՝ ճոճ վե լով ու քրքջա-
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լով. նրանք հար բած ու  «ու ռած» էին՝ մտո վի ար ձա նագ րե ցին հե-
տա խույզ նե րը:  Ապա ա րագ ու ա նաղ մուկ վեր « սա հե ցին» փո ղո ցով՝ 
խու սա փե լով թշնա մա կան զին յալ նե րի հետ հան դի պու մից:  Քիչ անց 
հա սան մի հնաոճ շի նութ յան մոտ. նախ շա զարդ բարձ րա դիր դռան 
կող պե քը ջարդ ված էր հրա զե նա յին զար կով եւ փակ ված՝ մե տա ղա-
լա րով:  Վի գե նը հմտո րեն ետ տա րավ ժան գոտ մե տա ղա լա րը, եւ 
տղա նե րը միա կամ մտան շի նութ յան ներ սը:  Գոր գե րի թան գա րանն 
էր: Այս տեղ ար դեն  Վի գենն ի րեն յու րա յին այ ցե լուի պես էր զգում. 
անց յալ տա րի նե րին մի քա նի ան գամ թան գա րան էր ու ղեկ ցել 
Ե րեւա նից ու  Ռու սաս տա նից ժա մա նած իր բա րե կամ նե րին ու ծա-
նոթ նե րին եւ նրանց ա ռաջ պար ծե ցել ար ցախ յան գոր գար վես տով: 
 Նա ան գամ մի քա նի բա ռով, տա նե լի գրա գի տութ յամբ, ան կա րող 
է բնու թագ րե լ այդ գու նա գեղ ու մատ նահ յուս գործ վածք նե րը, բայց 
են թա գի տակ ցո րեն ըմբռ նում է, թե որ քան հո գի, կամք, գե ղեց կութ-
յուն ու պատ մութ յուն է պար փակ ված դրան ցում: Իսկ Ար մա նը, ինչ-
պես եւ պատ կե րաս րա հում, այս տեղ էլ կա րող է գի տուն ցու ցա վար 
լի նել:  Նա ի րեն գոր գա գետ է հա մա րում, քա ջա տեղ յակ է թան գա-
րա նի ամ բողջ պա րու նա կութ յա նը:  

Պա տու հա նից ըն կած լուս նա լույ սի ներ քո հե տա խույզ նե րը նկա-
տե ցին, որ բա ցա կա բազ մա թիվ գոր գեր կան: 

–  Թա լանն էս տեղ էլ է սկսվել,– Ար մա նի ա կան ջին ան հան գիստ 
շշնջաց  Վի գե նը:

–  Կար ծես թե՝ ոչ…– շուր ջը նա յե լով՝ ար ձա գան քեց Ար մա նը:– 
 Գոր գե րի կե սից ա վե լին թան գա րա նի տնօ րի նութ յու նը հասց րել է 
տե ղա փո խել ապահով տեղ,– պար զա բա նեց նա եւ կրկին ու շա դիր 
զննեց ցու ցաս րա հը:– Ինչ որ թո ղել են մե րոնք՝ ոնց-որ թե լրիվ էս-
տեղ է… ա վե լի քան հար յուր գորգ… 

 Կա րեւոր բան հի շե լով՝ դպի րը փու թաց սրա հի հե ռա վոր անկ յու-
նը. փառք Աստ ծո, այս տեղ է նրա ա մե նա սի րե լին՝ 17-րդ  դա րի վի-
շա պա գոր գը: Ըն կե րոջ օգ նութ յամբ վար բե րեց կախ ված մե ծա չափ 
եւ ա ղոտ լույ սի մեջ ան գամ գրա վիչ ե րեւա ցող հյուս ված քը, հմտո-
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րեն ո լո րեց ու տե ղա փո խեց մուտ քի մոտ: Վ տիտ Ար մանն ա սես վե-
րած վել էր հաղ թան դամ ատ լե տի:

–  Սա էլ պի տի տա նենք,– շշնջաց նա:
–  Կա րո՞ղ ենք,– կաս կա ծեց  Վի գե նը:
–  Կա րո՜ղ ենք,– հնչեց կա մա ցուկ, բայց վստահ պա տաս խա նը:– 

Աստ ված մեզ օգ նա կան կլի նի:
 Հե տա խույզ նե րը մի եր կու րո պե եւս շրջե ցին ցու ցաս րա հում՝ 

շո շա փե լով ու շո յե լով թան կա գին ստեղծ վածք նե րը, ա պա անշ շուկ 
ե լան դուրս՝ կսկծա լի խոր հե լով, որ գոր գե րի մնաց յալ հա վա քա ծուն 
հա զիվ թե հնա րա վոր լի նի փրկել: 

Ն րանք ա չալր ջո րեն շարժ վե ցին դե պի Սբ. Ա մե նափր կիչ  Ղա  - 
զան չե ցոց ե կե ղե ցի, որ գոր գե րի թան գա րա նից կարճ հե ռա վո րութ-
յան վրա է: Տ ղա ներն այդ տա րա ծութ յունն ան ցան մեկ շնչով՝ ուշք 
չդարձ նե լով ան գամ, որ ա զե րի նե րի մի ջո կատ խե լա հեղ քե ֆի մեջ 
է ի րեն ցից աջ գտնվող մո տիկ տա րած քում, ուր տե ղա կայ ված էր 
Ար ցա խի թե մա կալ ա ռաջ նոր դի կե ցա վայ րը:  Հե տա խույզ նե րը ե կե-
ղե ցի մտան այն պա հին, երբ լիա լու սինն ի րե նով փա կել էր երկ-
նաս լաց գմբե թի վրա բաց ված մեծ անց քը: Ա ռատ ու շո յիչ լույ սով 
էր ո ղող ված ե կե ղե ցին, լույս, որն ա սես անց յա լի ու տիե զեր քի ա մե-
նա խոր անկ յուն նե րից էր ա ռաք վել:

Տ ղա նե րը դեռ պա տե րազ մի օ րե րից գի տեին, որ մար մա րա-
փայլ սրբա վայր-տա ճա րը եր կու ան գամ, գմբե թի գրե թե նույն տե-
ղից, խոց վել է. թշնա մա կան օ դու ժը հա տուկ քի նախնդ րութ յամբ ու 
ա տե լութ յամբ էր ի րա գոր ծել պե տա կան բարձր մա կար դա կով հրա-
հանգ ված այդ ո ճի րը: « Բայց այդ պես չես ոչն չաց նի դա վա նան քը, 
ընդ հա կա ռա կը, այդ պես ճշմա րիտ հա վա տը, սե փա կան հո գին ու 
մար մի նը զո րաց նե լու պա հան ջը ե ռա պատկ վում է»,– քստմնե լի ոճ-
րա գոր ծութ յան մա սին տե ղե կա նա լով՝ ա սել էր  Տեր  Մի սա քը: 

Ե կե ղե ցու ըն դար ձակ սրա հը, բեմն ու խո րա նը ծածկ ված էին 
փո շու, փշրված ա պա կի նե րի, ծե փի ու քա րակ տոր նե րի խառ նուր-
դով. կույրն ան գամ կհասկանար միան գա մից, որ այս տեղ հայտն-
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վել է վայ րա գը՝ իր դա րա վոր մո լութ յամբ ու ոռ նո ցով:  Բայց բե մից 
վեր կախ ված խո շոր, ոս կե փայլ խա չը դեռ տե ղում էր,– դպի րը ներ-
քին գո հու նա կութ յուն զգաց այդ փաս տից եւ խա չակն քեց:  Մի փոքր 
եր կար նա յե լով խա չին՝ խոր հեց, թե արդ յո՞ք հնա րա վոր է այն ի ջեց-
նել ու տե ղա փո խել, բայց եզ րա կաց րեց, որ այդ բարձ րութ յու նից 
եր կու սով ո չինչ չեն կա րող վար բե րել, եւ փո խեց մտա ծու մի ուղ-
ղութ յու նը՝ թող մնա տե ղում, եւ ե թե ա զար նե րը պո կեն այն, ա պա 
ա նիծ ված կլի նեն հա վիտ յանս: Դ պի րին ա նա սե լի ցավ էին պատ-
ճա ռում ըն կած-վնաս ված սրբա պատ կեր նե րը, փլվածք նե րի մեջ 
հայտն ված բուր վառ նե րը, գրա կա լը, աշ տա նակ նե րը, ժամ գիր քը, 
մո մա վա ռութ յան սե ղան նե րը, գան ձա նա կը, նստա րան նե րը, ու թե-
պետ ցա սում էր ա լիք վում հո գում, նա ստոիկ յան հանգս տութ յամբ 
փոր ձեց հաղ թա հա րել հա րա զատ հա վատ քի դեմ հասց ված եղ կե լի 
հար վա ծը:

 Վի գենն ան խոս հե տեւում էր ըն կե րոջ շար ժին ու ապ րում նե րին, 
սա կայն մտա դիր չէր մխի թա րել նրան. ինչ որ հի մա ցցված է աչ քի 
ա ռաջ, նա այդ ա մե նը հա մա րեց ան խու սա փե լի հե տեւանք ի րենց 
միա միտ կեց ված քի:  Վայ րա գի հետ պետք է հա րա բեր վել վայ րա-
գա բար՝ այդ պա հին ինք նա պաշտ պա նա կան կեն սու նակ միտքն 
էր վե րա բոր բո քում  Վի գե նը: «Ե թե ինք ներս մեղք գոր ծած չլի նեինք 
մեր իսկ հան դեպ, ոչ մի թշնա մի չէր կա րող ներ խու ժել մեր հողն ու 
մեր տա ճա րը»՝ խոր հում էր նա: Գլ խա վոր հե տա խույ զը կա մե ցավ 
իր մտայ նութ յու նը փո խան ցել դպիր ըն կե րո ջը, բայց իս կույ նեւեթ 
խու սա փեց մտադ րութ յու նից, քան զի կաս կած չու ներ, որ Ար մանն 
այն պես է ի րեն ա ռար կե լու քրիս տո նեա բար ու քա ղա քակր թա կան 
վե հութ յամբ, որ ին քը չէր գտնե լու անհ րա ժեշտ բա ռե րը՝ նրան հա-
մո զե լու ա նո ղոք կյան քի օ րենք նե րի ճշմար տա ցիութ յան մեջ: Եվ, 
ընդ հան րա պես հի մա բա նա վե ճի ոչ տեղն է, ոչ էլ ժա մա նա կը՝ 
մտա ծեց  Վի գե նը եւ փսփսաց Ար մա նի ա կան ջին.

– Ինձ էս տեղ են մկրտել, երբ մեկ տա րե կան դար ձա:
–  Լավ է, չգի տեի…– ու րա խա ձայն ար ձա գան քեց դպի րը:
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– Ու րեմն՝ ես կար գին քրիս տոն յա եմ, չէ՞:
– Ի հար կե, ոչ մի կաս կած:
– Իսկ ա վագ քույրս ա սում է, թե ես ան միտ հե թա նո սի եմ նման:
–  Դե, նա կա տա կում է, մի հա վա տա:
–  Լավ, քե՛զ կհա վա տամ… Գ նա՛նք:
– Ս պա սի՛ր,–  Վի գե նին կան խեց դպի րը եւ սկսեց մրմնջալ խոս-

քեր, որ կար ծես հենց նոր էին գրվել Ա վե տա րա նում, եւ դեռ ոչ ոք 
չէր հասց րել բարձ րա ձայ նել:  Բայց դրանք սուրբգ րա յին հին խոս-
քեր էին՝ ցարդ մի լիար դա վոր ան գամ ըն թերց ված ու հնչեց ված: 

–  Կեն դա նի է Աստ ված, Ով ի րա վունքս մեր ժեց, եւ Ա մե նա կա-
լը, Ով հո գիս մա շեց րեց, որ քա նի դեռ շունչս վրաս է, ու ռուն գե-
րիս մեջ Աստ ծո հո գին կա, շուր թերս ա նի րա վութ յուն չեն խո սե լու, 
ու լե զուս նեն գութ յուն չի ա սե լու;  Քավ լի ցի, որ ձեզ ար դա րաց նեմ, 
մին չեւ մեռ նելս իմ շի տա կութ յու նը չեմ թող նե լու:  Հաս տատ եմ բռնել 
իմ ար դա րութ յունն ու այն չեմ թող նե լու, ու իմ կյան քի ոչ մի օր վա 
հա մար սիրտս եր բեք չի հան դի մա նե լու ինձ*…– մրմնջաց ու ծանր 
լռեց դպի րը:  Վայրկ յան ներ անց հա վե լեց.-  Տեր Աստ ված, թո ղութ-
յուն տուր մեր մեղ քե րին:

–  Քեզ ոչ ոք էլ չի հան դի մա նե լու, գնա՛նք, եղ բայր, ու շա նում 
ենք,– կա մա ցուկ հրա հան գեց  Վի գե նը եւ թե թեւա կի քա շեց ըն կե-
րոջ թեւից: 

 Սա կայն առ ժա մա նակ դպի րը կանգ նած մնաց տե ղում, ա սես 
ստու գում էր՝ տեղ հա սա՞վ իր ա ղոթ քը, թե՞ կո րավ տա ճա րի 
փլվածք նե րի մեջ՝ փո շու ու լռութ յան վե րած վե լով: Մ տա ծեց, որ մի - 
այ  նակ ար տա բերած մրմունջ նե րը թույլ ու ան ձուկ են, ուս տիեւ՝ 
ան հա սա նե լի  Բարձր յա լին:  Նա հա զիվ թե կա րեւո րի մի ընկճ ված 
մար դու սրտաճմ լիկ ա ղա չան քը:  Պետք է այլ կերպ գրա վել  Տի րոջ 
ուշքն ու հո գա ծութ յու նը: Եվ դպիրն ակն թար թո րեն ե րեւա կա յեց, որ 
այս պա հին միաս նա բար, որ պես մի վիթ խա րի երգ չա խումբ, ո գե-

* Հո բի գիր քը, 27
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շունչ ա ղոթ քի են ե լել մինչ այդ  Ղա զան չե ցոց ե կե ղե ցի մտած հա-
զա րա վոր իր ար նա կից ներն ու հայ րե նա կից նե րը եւ պա հանջ կոտ 
տո նով ո գում են. «Աստ ված, պա հա պա՛ն ե ղիր քեզ սի րող ազ գին»: 
Եր գե ցիկ պա հան ջում են  Տե րու նա կան շա րա կա նի ռիթ մով: «Էս պես 
 Բարձր յա լը կլսի մեզ»՝ խո հա ծեց Ար մա նը եւ գո հու նակ հա յաց քով 
շրջվեց  Վի գե նի կող մը:  Վեր ջինս հաս կա ցավ ըն կե րոջ մոտ տե ղի 
ու նե ցած դրա կան հո գե շար ժը, ուս տի ա վե լի հան գիստ, բայց վճռա-
կան կրկնեց.

– Գ նա՛նք:      
Այս ան գամ դպի րը հնա զանդ հե տեւեց գլխա վոր հե տա խույ-

զին, բայց ե կե ղե ցու մուտ քին չհա սած՝ նկա տե լով հա տա կին ըն կած 
ե ռա մատ մեծ աշ տա նա կը, վերց րեց ու դրեց դռան մոտ:

–  Հա, դա էլ կտա նենք,– դպի րի միտ քը կռա հե լով՝ շշնջաց 
 Վի գե նը եւ խոր հեց, որ շատ ծան րա բեռն ված են հե ռա նա լու բեր-
դա քա ղա քից:

Դր սում խրախ ճա նա յին նույն ժխո րի ձայ ներն էին հնչում՝ վայ-
նա սու նի ու կաղ կան ձի պես:  Դեռ ե կե ղե ցու բա կից դուրս չէին ե կել՝ 
հե տա խույզ նե րը նշմա րե ցին փո ղո ցի ներ քեւից վե րեւ բարձ րա ցող 
եր կու ասկ յա րի, ինչ պես ա զե րի զին յալ նե րին հա ճախ կո չում էր 
 Վի գե նը:  Նա Ար մա նի հետ ան մի ջա պես պահմտ վեց մուտ քի մոտ 
գտնվող մո մա վա ճառ քի կրպա կի կո ղաե տեւում: Ասկ յար ներն ամ-
պա գոռ գոռ խո սում եւ քրքջում էին հաղ թա կան տրա մադ րութ յան 
մեջ: Իսկ երբ հա վա սար վե ցին ե կե ղե ցուն, կանգ ա ռան, ինք նա-
ձիգ նե րով նշան բռնե ցին ե ռա հարկ զան գա կա տան վրա, սա կայն 
նրան ցից մեկն ինչ-որ բան ա սաց, եւ, մտա փոխ վե լով, միա սին օդ 
կրա կե ցին: Ա պա հայ հո յե ցին հա յե րի հա վա տը՝ թյուր քա կան լե զուն 
չի մա ցո ղի հա մար ան գամ հաս կա նա լի հո խոր տան քով, եւ քի նոտ 
բոռ բո ռա լով, ի վեր ջո, մտան բակ: Ասկ յար նե րը կանգ նե ցին զան-
գա կա տան տակ, եւ հա ճույ քից ար տաբխ վող  «ու խայ նե րով» բա վա-
րա րե ցին ի րենց բնա կան կա րի քը: 

Այդ կեն դա նա կան թատ րո նին ու շի-ու շով հե տեւում էին հե տա-
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խույզ նե րը:  Վի գենն ա րա գո րեն վճի ռ կա յաց րեց:  Նա գրպա նից հա  - 
նեց խլա ցու ցի չով ատր ճա նա կը, եւ երբ « թե թեւա ցած» ասկ յար նե րը 
դուրս էին գա լիս փո ղոց, ուր վա կա նի պես դուրս սա հեց թաքս տո-
ցից՝ մո ռա նա լով կա ղութ յու նը՝ ուղ ղա կի սու րաց ե կե ղե ցին պղծող  - 
նե րի վրա եւ գնդա կա հա րեց եր կու սին էլ. նրանք անծպ տուն փլվե-
ցին գետ նին:  Վի գե նը երկ րորդ ան գամ կրա կեց հա վա տա պիղծ-
նե րի վրա, այս ան գամ՝ նրանց ճա կատ նե րին, բայց ոչ ցա սու մից, 
այլ՝ որ պես ստու գո ղա կան քայլ, մի գոր ծո ղութ յուն, որ նախ կին հա-
տուկ ջո կա տա յի նը սո վո րել էր ծա ռա յութ յան օ րե րին:  Հե տո նա Ար-
մա նին կպար զա բա նի, որ ատր ճա նա կի խլա ցու ցիչ հար մա րան քը 
պատ րաս տել էին ինքն ու վար պետ  Բագ րա տը՝ այ դօ րի նակ ի րա վի-
ճակ նե րի հա մար:

Իսկ այդ րո պեին դպի րը սար սա փից ու ապ շան քից քա րա ցել 
էր տե ղում, բայց շու տով վերգ տավ ի րեն եւ վա զե լով մո տե ցավ 
 Վի գե նին ու տա պալ ված ասկ յար նե րին:

–  Պի տի սրանց հե ռաց նենք էս տե ղից,– շշնջաց Ար մա նը եւ ըն-
կած ասկ յար նե րից մե կին ճարպ կո րեն քարշ տվեց ե կե ղե ցու բա կի 
կող քին տա րած ված բարձր ու չոր մո լա խո տե րի մեջ: Մ յու սին նույն 
տե ղը քար շեց  Վի գե նը՝ ա կա մա խոր հե լով, թե վտիտ ու տկար դպի-
րին որ տե ղի՞ց են հան կար ծա կի հայտն վում թարմ ուժ ու ա րիութ-
յուն:  Բայց ու ներ եւ այլ հարց.

–  Դու սրանց պի տի նե րեի՞ր…
–  Հա զիվ թե,– երկմ տե լով պա տաս խա նեց դպի րը…–  Սա կայն 

իմ պա տի ժը կա րող էր ու րիշ կերպ լի նել: 
– Օ րի նա՞կ…– ձայ նին խստութ յուն հա ղոր դե լով՝ հարց րեց 

 Վի գե նը:
Դ պի րը միառպահ մտած մուն քի մեջ ըն կավ:
– Չ գի տեմ… Ինձ մի նե ղիր, եղ բայր,– նեղսր տեց նա:
–  Չեմ նե ղում, հան գիստ կաց,– հա վաս տիաց րեց  Վի գե նը եւ 

ըն կե րա բար խփեց դպի րի ու սին:– Գ նա ցի՜նք, ու շա դիր ե ղիր, հար-
բած ու լկտի ասկ յար նե րի դեռ է լի ենք հան դի պե լու… Ս պա սի՜ր…– 
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 Վի գե նը սպան ված ասկ յար նե րից վերց րեց ինք նա ձիգ նե րը եւ մի 
փոքր զննե լով՝ մե կը հանձ նեց Ար մա նին, մյու սը պա հեց ի րեն:

Դ պիրն ա նակն կա լի ե կավ՝ զենք ա ռա ջին ան գամ պի տի կրեր, 
այն էլ այս պի սի պա տաս խա նա տու գի շերը, ա պա հա մա կերպ վե լով՝ 
ինք նա ձի գը կա խեց ու սից:

–  Քո նը « Կա լաշ նի կով» է, իսկ ի մը՝ թուր քա կան… Ավ տո մա տը 
լավ էլ սա զում է քեզ,– ըն կե րո ջը ո տից գլուխ թռու ցիկ զննե լով՝ 
խնդմնդաց  Վի գե նը:

Ար մա նի ինք նա պաշտ պա նա կան բնազ դը մին չեւ  «օ պե րա ցիա յի» 
ա վարտն ար թուն մնաց, թեեւ ա ռան ձին դրվագ նե րում ա նօգ նա կան 
տեսք ու ներ:  Բայց  Վի գե նը միշտ կող քին էր, եւ դպի րը նրա ներ-
կա յութ յամբ ի րեն վստահ էր զգում: Եր բեմն նաեւ փոր ձում էր նա-
խա ձեռ նող լի նել, ինչ պես այդ պա հին, երբ գրպա նից հա նեց  ա զե-
րա կան հա մազ գես տի տար բե րան շան նե րը եւ հրա հան գե լու պես 
ա սաց.

–   Փակց նե՛նք սրանք, պետք կգան:
Այս ան գամ են թարկ վո ղը  Վի գենն էր: Ն րանք լու ռու մունջ հա-

մազ գես տին փակց րին օ տար տար բե րան շան նե րը եւ համ րա քայլ 
շարժ վե ցին վեր:  Քիչ անց գլխա վո ր հե տա խույ զը նշան ա րեց, որ 
թեք վեն ձախ եւ գնան դե պի բազ մաբ նա կա րան շեն քե րը տա նող 
խճա պատ փո ղո ցով:  Շու տով նրանք հայտն վե ցին հնգա հարկ մի 
շեն քի մոտ, ո րի նեղ բա կից վեր՝ տա փա րա կի վրա, խա ղահ րա պա-
րակն էր, ուր կար մի վիթ խա րի խա ղո ղե նի՝ ան հույս տե րեւա թա փի 
մեջ: 

–  Տե՜ս, մեր շենքն է,– թե թեւ հուզ մունքվ շշնջաց  Վի գե նը:– 
Գ նանք խա ղահ րա պա րա կում մի քիչ նստենք ու հանգս տա նանք:

Ար մա նը հե տեւեց ըն կե րո ջը, ով, շուր ջը զննե լով, հու շիկ հա սավ 
խա ղո ղե նու տակ եւ մե ղա վո րի պես ծվա րեց փայտ յա նստա րա նին: 
Դ պի րը հոգ նած նստեց նրա կող քին:

– Ա հա մեր նախ կին տու նը՝ չոր րորդ հար կում:–  Վի գե նը մատ-
նա ցույց ա րեց ի րենց դի մաց ե րեւա ցող կապ տա ներկ, փակ պատշ-
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գամ բով բնա կա րա նը:– Էն ժա մա նակ դեռ բաց էր պատշ գամ բը… 
Էն տե ղից մի օր քիչ էր մնում ընկ նեի, քույրս հա զիվ բռնեց…  Չորս 
տա րե կան էի, ինձ մի պահ թվա ցել էր, թե կա րող եմ ցատ կել ու 
հաս նել էս տեղ՝ խա ղո ղե նու մոտ…  Հայրս է տնկել, իմ ծծնդյան օր-
վա առ թիվ:–  Վի գե նը թախ ծոտ նա յեց թա փով ձգված մշկա խա ղո-
ղի ծա ռի ո լո րուն ճյու ղե րին, ո րոնք վե րեւում տա նիք էին կազ մել 
եր կաթ յա ձո ղե րի վրա, բայց ա սես չբա վա րար վե լով՝ մտել են հա-
րեւան ծա ռե րի սա ղարթ նե րի մեջ եւ միա խառն վել դրանց ճյու ղե-
րին:  Խա ղո ղի բեր քը ոչ ոք չէր քա ղել, եւ հա սու նա ցած սեւ ճու թե րը 
չո րա ցել ու սմքել էին:– Ինչ էլ շատ բերք կա էս տա րի… Էդ չո րա-
ցած մուս կատ խա ղո ղը լրիվ կու տեի, լրիվ,– կար ծես հա մո զե լով 
բա ցա կա մե կին, ա սաց  Վի գե նը, բայց տե ղից չշարժ վեց:  Նա հան-
գիստ պո կեց մո տիկ ող կույ զը, հոտ քա շեց, որ զգա դրա ար բեց նող 
բույ րը, եւ սկսեց սմքած հա տիկ նե րը բե րա նը տա նել: 

Դ պիրն էլ մի ող կույզ քա ղեց եւ ճա շա կե լով մտո րում էր, որ իր 
ըն կե րոջ մոտ նախ կին խեն թութ յու նից (դե, պատշ գամ բից ու զում 
էր ցատ կել), հա մե նայն դեպս, ինչ-որ բան մնա ցել է, թե չէ ի՞նչ են 
ա նում ի րենք այս վայ րագ գի շե րը զավ թած ու բռնա բար վող քա-
ղա քում, ուր թշնա մին սան ձար ձակ ցնծութ յան մեջ է՝ զուրկ հան-
դուր ժու մից, բա րեգ թութ յու նից ու նե րու մից: Որ տեղ դու հի մա ա վե-
լորդ ու մա հա պարտ ես սոսկ, որ տեղ փո ղոց ներն օ տա րա նում են 
քեզ նից, եւ ա զատ շրջե լու ի րա վուն քից զրկված ես այ լեւս:  Բայց չէ՞ 
որ ի րենք կա րող էին ետ վե րա դառ նալ բեր դա մերձ թթայ գուց, երբ 
ար դեն լրիվ կա տա րել էին բուն ա ռա ջադ րան քը,– պար զել էին, թե 
որ ա րա հետ նե րով է ա ռա վել հար մար թա փան ցել բեր դա քա ղաք: 
Իսկ գլխա վոր հե տա խույ զը թթայ գում բառ իսկ չա սաց ետ դար ձի 
մա սին, ու րեմն՝ նա այլ մտադ րութ յուն կամ ծրա գիր ու նի, որ դե-
ռեւս լիո վին պարզ չէ ի րեն:  Բայց  «ըն կե րա մեռ» Ար մա նը չի կա-
րող ման րախնդ րութ յուն ա նել ու թնկթնկալ, թե « պետք է ետ գնալ՝ 
վտան գա վոր է»: Չէ՛, ինքն այդ տղան չէ, ըն կե րո ջից ետ կանգ նել չի 
կա րող, Աստ ծո աչ քին խորթ կթվա իր փոք րո գութ յու նը: Եվ հի մա 
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դպի րը գոհ է, որ այս լիա լուս նոտ ու կրա կա հեր թե րով խոցոտ վող 
գի շե րը նստած է ըն կե րոջ կող քին, նրա ման կութ յան բա կում, եւ 
կրկնա պատ կում է զի նակ ցի ման կա բույր բերկ րան քը ի րեն ցից հե-
ռա ցող քա ղա քում:

–  Դու  Շու շի ես ե կել քա ղա քին հրա ժեշտ տա լու, ճի՞շտ է,– հան-
կարծ գյուտ ա րա ծի պես հարց րեց դպի րը:

 Վի գե նը միան գա մից չպա տաս խա նեց, շա րու նա կեց ինք նա սույզ 
նա յել ի րենց նախ կին պատշ գամ բին:

–  Գու ցե…– ի վեր ջո տխուր ար տա բե րեց նա:– Չ գի տեմ:
Ա պա ի ջեց րեց ու սա պար կը, բա ցեց ու այն տեղ մնա ցած բրդուճն 

ու ջրի շշե րը հա նեց եւ Ար մա նին տվեց նրա բա ժի նը:  Մի քա նի րո-
պե ըն կեր նե րը լուռ ու մտա սույզ ու տում եւ ջուր էին խմում: Երբ 
վեր ջաց րին,  Վի գենն այն է՝ պատ րաստ վում էր ոտ քի ել նել, բայց 
կրկին նստեց տե ղում՝ ինչ-որ բան հի շե լով:  Նա ու սա պար կից հա-
նեց թի թեղ յա եր կու մե ծա վուն պար կուճ, մե կը՝ սեւ, մյու սը՝ կար միր 
շեր տագ ծե րով:

– Փ չո վի ներ կեր են սրանք՝ սեւ ու կար միր,– բա ցատ րեց գլխա-
վոր հե տա խույ զը:– Ու զում եմ, որ խա չեր դնենք շեն քե րի պա տե-
րին, թող թուր քերն ա ռա վոտ յան ի մա նան, որ մենք ե ղել ենք էս-
տեղ: Ու հաս կա նան՝ դեռ կլի նենք էս տեղ:

–  Լավ,– ա սաց Ար մա նը, թե պետ լիո վին չհաս կա ցավ, թե ի րենց 
սեւ ու կար միր խա չե րից ին չու պետք է թշնա մին եզ րա կաց նի, որ 
ի րենք դեռ կլի նեն այս տեղ: Դ պի րը կարճ մտո րեց, որ  Վի գենն այ-
լա բա նո րեն է իր գա ղա փա րը մա տու ցում, ուս տի, գլու խը մի կողմ 
թե քե լով, թե թեւա կի ժպտաց նրա՝ նոր հայտ նա բե րած այդ հատ-
կութ յան վրա: 

–  Դու ո՞ր գույնն ես ու զում:
–  Կար մի րը,– ան վա րան պա տաս խա նեց Ար մա նը:
– Ե ղավ,– հա մա ձայ նեց  Վի գե նը եւ կար միր ներ կով պար կու ճը 

հանձ նեց դպի րին:– Ու րեմն՝ դու կար միր խա չեր ես դնում մեր սի-
րուն շի նութ յուն նե րի վրա, իսկ ես սեւ խա չե րով կպա տեմ մնա ցած 
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շեն քե րը, հատ կա պես նրանք, ուր հի մա կե րու խու մի են ասկ յար նե-
րը…  Գի տեմ՝ մեր գոր ծը բար դաց նում ենք, բայց հա վա տա՝ պետք է 
լրիվ խա չի տակ առ նել բեր դա քա ղա քը:

– Ու զում ես ա սել, որ  Շու շին խաչ ված քա ղա՞ք է, թե՞ խա չի քա-
ղաք է…

–  Սեւ խա չը կնշա նա կի, որ զավ թիչ նե րը կխաչ վեն մի օր, իսկ 
կար միր խա չը կնշա նա կի, որ, ա յո,  Շու շին խա չի քա ղաք է:

 Վի գե նի բա ցատ րութ յու նից Ար մա նը հա ճե լիո րեն զար մա-
ցավ. նրա մտքով մինչ այդ չէր ան ցել, որ ա վե լի քան աշ խար հիկ 
այդ ե րի տա սար դը կա րող է խա չե րի մեջ ներդ նել այդ քան կե նաց 
ի մաստ ներ: Դ պի րը պարզ տես նում էր, թե իր ա ռաջ ինչ պես է ժամ 
առ ժամ ար գա սա վոր դառ նում իր զի նակ ցի մտա յին ու հո գեւոր 
աշ խար հը: Իսկ գու ցե այդ պի սին էլ կար, պար զա պես ին քը չէր 
նկա տել կամ զգա ցել:

–   Լավ, թող Աստ ված մեզ օգ նա կան լի նի նաեւ էս գոր ծում,– 
օրհ նեց դպի րը:

 Հե տա խույզ նե րը վեր կա ցան եւ շռայլ լուս նա լույ սի ներ քո անձ-
նա տուր ե ղան ի րենց ա ռեղծ վա ծա յին ա ռա քե լութ յա նը: Ն րանք, 
պահ պա նե լով զգո նութ յուն ու զգու շա վո րութ յուն, իսկ եր բեմն նաեւ 
մո ռա նա լով կամ զանց առ նե լով դրանք, ման կա կան ժրութ յամբ ու 
չա րաճ ճիութ յամբ սկսե ցին սեւ ու կար միր խա չեր դնել տնե րի ու 
շի նութ յուն նե րի պա տե րին, ծա ռաբ նե րին, կրպակ նե րին, ցան կա-
պատ նե րին ու պատ նեշ նե րին: Ըն թաց քում նրանք խառ նե ցին սեւ 
ու կարմ րի՝ պայ մա նա վոր ված նշա նա կե տե րը, եւ այ լեւս այդ հան-
գա ման քը կա րեւոր չհա մա րե ցին: Իսկ շու տով նրանց խա չան կար-
չութ յու նը ռազ մա շունչ բնույթ ստա ցավ. քա ղա քի կենտ րո նա կան 
մա սում բա վա կա նա չափ ռազ մա կան տեխ նի կա կար՝ տան կեր, 
հրե տա նի, զե նի թա յին ու «Գ րադ» կա յանք ներ, զրա հա մե քե նա ներ, 
ո րոնց անձ նա կազ մե րը խրախ ճան քի մեջ էին մեր ձա կա շեն քե րում, 
եւ դրանց հսկո ղութ յու նը թողն ված էր հա տու կենտ պա րեկ նե րին, 
ո րոնք նույն պես խմում ու ծխում էին՝ ոտ քի վրա կամ զին տեխ նի-
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կա յի վրա նստած: Ն րանց մտքով անց նել չէր կա րող, որ ի րենց 
քթի տակ եր կու հայ ե րի տա սարդ կհանդգ նեն մի ցայ տուն նշա նով 
փո խել ա զե րա կան տան կե րի ու մնաց յա լի «կ րո նա կան պատ կա-
նե լութ յու նը»,– թշնա մա կան սպա ռա զի նութ յան վրա սեւ ու կար միր 
նշան նե րը լուս նա լույ սի տակ ցո լում էին խորհր դա պա հա կան առ-
կայ ծում նե րով:  

« Խա չակ րաց ար շա վան քի» ե լած տղա նե րը, մեկ ժամ անց, 
ներ կա թա թախ ու հոգ նած հայտն վե ցին Սբ.  Հով հան նես Մկր տիչ 
ե կե ղե ցու՝  Կա նաչ ժա մի մոտ եւ շան թա հար կանգ ա ռան. նրանք 
նա խա պես գի տեին, որ այդ գողտ րիկ ե կե ղե ցին նույն պես ռմբա-
հար վել է, սա կայն չէին պատ կե րաց նում, որ այն ա վեր ված է այդ 
աս տի ճան եւ նման պիղծ դի տա վո րութ յամբ: Ոչն չաց ված էին ե կե-
ղե ցու գմբեթն ու զան գա կա տու նը, հիմ նա կան հար կա չա փից վեր 
գրե թե ո չինչ չէր մնա ցել, դե պի մուտք տա նող աս տի ճան նե րը, 
ներսն ու գա վի թը ծան րո րեն խճող ված էին փլվածք նե րով, փայ տա-
շեն դրվա գա զարդ դու ռը պոկ ված-ըն կած էր գետ նին:  Նույ նիսկ ան-
փորձ աչ քը կնկա տեր, որ այդ հա մեստ ու սի րու նա տես սրբա վայ-
րին թշնա մին հար վա ծել է տասն յակ ար կե րով: Դ պի րը խա չակն քեց 
եւ ինչ-որ անլ սե լի բան մրմնջաց: Գլ խա վոր հե տա խույ զը նույն պես 
խա չակն քեց, բայց՝ ան բառ ու խո ժոռ:  Միառ պահ նրանք լուռ կանգ-
նել՝ ա սես հի շա տա կի տուրք էին մա տու ցում դեռ ե րեկ սքան չե լի, 
իսկ հի մա ա վե րակ տա ճա րի կին:

–  Մի օր կվե րա կանգ նենք, դարդ մի ա նի,– Ար մա նի ա կան-
ջին փսփսաց  Վի գե նը: Ա պա նրա ձեռ քից վերց րեց կար միր ներ-
կով պար կու ճը եւ մեծ խա չեր նկա րեց ե կե ղե ցու կո ղա պա տե րին: 
 Նա խա չե րի ծայ րե րը կլո րութ յուն նե րով պսա կեց՝ մի տե սակ հան-
դի սա վոր տեսք տա լով նշան նե րին.  Վի գե նը այդ պես էր վար վում 
դպրո ցա կան տա րի նե րին, երբ մեկ-մեկ ե կե ղե ցի ներ էր պատ կե-
րում:  Հե տո նրան հա մա կեց մո լուց քը. հայ հո յե լով թշնա մու մե րը՝ 
մի շնչով տասն յակ խա չեր նկա րեց  Ժա մի շուրջ փռված պու րա կի 
ծա ռաբ նե րին, եւ երբ պար կու ճը դա տարկ վեց, նե տեց ու հեւա լով 
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դար ձավ ըն կե րոջ մոտ:  Վի գենն ու զում էր շուն չը տե ղը բե րել, երբ 
թե թեւ խշշոց լսվեց ե կե ղե ցու ներ սից. նա մո տե ցավ մուտ քին, ինք-
նա ձիգն ա ռաջ պար զեց եւ մի փոքր ներս անց նե լով՝ նա յեց խոր քը, 
բայց փլա տակ նե րից բա ցի ո չինչ չտե սավ: Ետ քայլ ա րեց եւ Ար մա-
նին նշա նա ցի հաս կաց րեց, որ ան հանգս տա նա լու պատ ճառ չկա: 
Ա պա ուշքն ա կա մա բեւե ռեց մուտ քի աջ պա տին տեղ գտած ար-
ձա նագ րութ յան վրա, որ պարզ ե րեւում էր լուս նա լույ սի տակ, եւ 
փոր ձեց կար դալ: Իսկ դպի րը կռա ցավ և սկսեց գետ նա հար դռան 
վրա ձեռ քը քնքշո րեն սա հեց նել ու մրմնջալ:  Վի գե նը մի եր կու բառ 
հա զիվ հասց րեց կար դալ պա տին փո րագր վա ծից, երբ դարձ յալ 
թե թեւա կի խշշյու նի ձայն որ սաց եւ գլու խը ձախ շրջեց. նա տե սավ, 
թե ինչ պես մի զին յալ գո ղու նի դուրս ե կավ ե կե ղե ցուց եւ ինք նա-
ձիգն ա ռաջ ցցած՝ մո տե ցավ դռան վրա խո նարհ ված Ար մա նին: 
 Վի գե նի ներ սում միան գա մից զարթ նեց նախ կին հա տուկ ջո կա տա-
յի նի բնազ դը. մի ոստ յու նով հայտն վեց վե րա հաս ա հա բեկ չի մոտ, 
ձախ՝ վի րա վոր ոտ քով ուժ գին հար վա ծեց նրա ինք նա ձի գին, իսկ 
աջ ձեռ քի ձեռ նա փայ տով շեշ տա կի խո ցեց նրան. վեր ջինս  «ախ» 
ա րեց եւ շեղ ված ինք նա ձի գից կարճ կրա կա հերթ ար ձա կե լով՝ տա-
պալ վեց գետ նին:

 Դ պի րը սար սա փից կուչ ե կավ, ա պա տես նե լով կող քին փռված 
զին յա լին՝ ետ ընկր կեց ու նստեց գետ նին: 

– Էս ի՞նչ ե ղավ,  Տեր Աստ ված,– հա զիվ կմկմաց նա: 
– Էս ասկ յարն ու զում էր, նախ, քեզ դժոխք ու ղար կել, հե տո՝ ինձ,– 

ձեռ նա փայ տից դուրս ցցված ար յունոտ սու սե րը ըն կա ծի կրծքին 
մաք րե լով՝ բա ցատ րեց  Վի գե նը:  Նա ճգնում էր հան գիստ խո սել, 
բայց ձայ նի մեջ սո ղոս կած տագ նա պը լիո վին քո ղար կել հնա րա վոր 
չէր, եւ դա զգաց Ար մա նը, ով ար շա վի ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ 
էր տես նում ըն կե րո ջը վա խե ցած:  Հե տո նրան կմխի թա րի, որ նա 
քաջ ու ա նե րեր տղա է, եւ ե թե վա խե ցել է, ա պա լոկ իր՝ Ար մա նի 
հա մար:  Բայց այդ պա հին նման դա տո ղութ յուն ներ ա նել չէր կա րող՝ 
ժա մա նա կը չէր, եւ դպի րը միայն ան տե ղի հարց րեց.
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–  Դո՞ւ ես սպա նել… էդ ձեռ նա փայ տո՞վ…
–  Հա: Ս րա մեջ տես նում ես՝ սու սեր կա, բաց վում-փակ վում է 

կո ճա կով,– ար դեն հան գիստ բա ցատ րեց  Վի գե նը եւ սեղ մեց ձեռ-
նա փայ տի կո ճա կը. սու սե րը ետ՝ իր տեղն ըն կավ:– Ես ու վար պետ 
 Բագ րատն ենք սար քել, հենց էս պի սի ի րա վի ճակ նե րի հա մար:

–  Բայց էս ասկ յա րը ո՞նց կռա հեց, որ մենք ա զե րի չենք… Էս 
տար բե րան շան ներն էլ չօգ նե ցին, հա՞…

–  Դե, եղ բայր, էս գի շե րով ի՞նչ տար բե րան շան ներ. բան է, է լի, 
ա սիր՝ փակց րինք: Էս ասկ յա րը ե րեւի ե կե ղե ցու ներ սում գանձ էր 
փնտրում կամ չգի տեմ՝ ինչ նպա տա կով էր էն տեղ…  Նա մեզ տար-
բե րել է անս խալ, նույ նիսկ մեր հա յե րեն շշուկ նե րը չլսե լով, երբ 
մենք էս ա վե րակ ե կե ղե ցու դի մաց խա չակն քում էինք… Էս գի շե րով 
ո՞ր թուր քը նման բան կա ներ, թե կու զեւ կա տա կի հա մար:

– Ճշ մա րիտ ես,– դող դո ջուն ար տա բե րեց դպի րը եւ տե ղից 
բարձ րա նա լով՝ մո տե ցավ ու փար վեց  Վի գե նին:– Շ նոր հա կալ եմ, 
եղ բայր, իմ տկար մար մի նը փրկե ցիր:

–  Դե, վերջ տուր, ըն կեր, ես իմ գործն եմ ա նում:  Համ էլ Աստ-
ված է, չէ՞, մեզ օգ նա կան:

Դ պի րը չար ձա գան քեց, նա յեց սպան ված ասկ յա րին ու 
 Վի գե նին, ա պա քթի տակ ժպտաց:

–  Բայց ին չո՞ւ նա միան գա մից չկրա կեց ինձ վրա:
– Չ գի տեմ… ե րեւի ու րիշ կերպ էր մտա ծում,– մեկ նա բա նեց 

 Վի գե նը, ա պա կաս կա ծան քով տնտղեց սպան ված զին յա լի գրպան-
նե րը եւ հա նեց մի վկա յա կան: 

–  Սա ոնց որ թե ա րա բե րեն գրված փաս տա թուղթ է:–  Նա յեց ու 
տա րա կու սած տվեց դպի րին:

–  Հա, ա րա բա կան գիր է,– վկա յա կա նին նա յե լով՝ հաս տա տեց 
դպի րը:–  Գու ցե նա ա զար նե րին միա ցած էն վարձ կան նե րից էր, 
ո րոնց մա սին մե րոնք խո սում էին պա տե րազ մի ժա մա նակ:

– Հ նա րա վոր է,– ա սաց  Վի գենն ու Ար մա նի ձեռ քից վերց րեց 
օ տա րա գիր փաս տա թուղ թը:– Ես սա ցույց կտամ ազ գա յին ան վտան  - 
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գութ յան ծա ռա յութ յան իմ ծա նո թին, թող ի րենք պար զեն սրա ով 
եւ ինչ լի նե լը:– Ա պա գրպա նը դրեց սպան վա ծի վկա յա կա նը:–  Քեզ 
հի մա լա՞վ ես զգում, Ար ման,– հո գա տար հարց րեց նա:

–  Հա, եղ բայր, ի՞նչ է ե ղել որ…
Եր կու սով զուսպ ու կա մա ցուկ ծի ծա ղե ցին:  
– Գ նա՛նք,– հրա հան գեց գլխա վո րը, բայց վերս տին անդ րա դար-

ձավ վարձ կա նին:–  Սա թող ըն կած մնա էս տեղ:–  Նա ձեռ նա փայ-
տը սեղ մեց սպան վա ծի ո րո վայ նին:–  Գու ցե ա զար նե րը տես նեն ու 
հաս կա նան, որ սրբա վայր պղծե լը մա հա ցու մեղք է:

–  Հա մա միտ եմ, եղ բայր,– ա սաց դպի րը եւ մի քայլ ա ռա ջա ցավ, 
որ մտնի ե կե ղե ցին:

– Ս պա սի՛ր, պետք չի մտնել: Էս տե ղից ո րեւէ բան հնա րա վոր չէ 
տա նել, ինքդ ես տես նում ա վե րա ծութ յու նը… Ինչ-որ մնա ցել է՝ թող 
մնա Աստ ծու պահ պա նութ յա նը, հա՞…

Դ պի րը գլխա հակ կանգ նեց տե ղում եւ միան գա մից սուզ վեց 
խոր տրտմութ յան մեջ:  Հե տո  Վի գե նին ու մտե րիմ նե րին կպատ մի, 
որ ինքն այդ րո պեին վե րապ րել է աշ խար հի թա խիծն ու ա նար-
դա րութ յու նը: Ա վեր ված հա րա զատ ե կե ղե ցուց նա պի տի հե ռա նար 
ան մասն ու մերժ ված, կար ծես մեռ յալ ար յու նակ ցիդ ես թող նում ան-
թաղ ու ան հի շա տակ:  Նա մտքի մեջ տեն դա գին կրկնում էր. « Տեր 
Աստ ված, մի թող մեզ էս պես… մի թող մեզ էս պես…»:

–   Մի օր կվե րա կանգ նենք, դարդ մի ա նի, եղ բայր, գնա՜նք,– նո-
րից մխի թա րեց գլխա վոր հե տա խույ զը եւ ըն կե րոջ թեւը բռնե լով՝ 
նրա հետ ուղղ վեց դե պի ել քը: Ար դեն մթա շունչ փո ղո ցում էին, երբ 
ու շա ցած հե տաքրք րա սի րութ յամբ հարց րեց.- Ին չո՞ւ է  Կա նաչ ժամ 
կոչ վում, Ար ման…

–  Մի ժա մա նակ գմբե թը կա նաչ գույ նով էր պատ ված… Ու զո՞ւմ 
ես՝ ա վե լին պատ մեմ էդ սքան չե լի ե կե ղե ցու մա սին…

–  Չէ՛, չէ՛, հե տո կպատ մես:  Հի մա պի տի լու ռու մունջ գնանք:  
Ն րանք այ դու դար ձան հա մակ զգո նութ յուն:  Կա նաչ ժա մի փո-

ղո ցով ի ջան ներ քեւ եւ թեք վե ցին ձախ. քիչ հեռ վում տե սան կու-
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տակ ված զին վո րա կան մե քե նա ներ, ո րոնց կող քին միայն մի զին յալ 
կար, նա էլ նստել էր մայ թի նստա րա նին ու ծխում էր,  Վի գե նը կա-
սեր՝  «ու ռում» էր:  Մե քե նա նե րի հա րեւա նութ յամբ գտնվող շեն քե րի 
բա կե րում ա զե րի նե րը շա րու նա կում էին ա ղա ղակ նե րով ու հրա զե-
նա յին կրա կա հեր թե րով նշել ի րենց հաղ թա նա կը:  Հե տա խույզ նե րը 
զգու շո րեն մո տե ցան բեռ նա տար «Ու րալ»-նե րին ու զրա հա մե քե նա-
նե րին, ո րոնք, ա սես հա տուկ հրա մա նով, խառ նի խուռն կա յան ված 
էին կողք կող քի՝ կի սա լուս նի նշա նով:  Վի գենն Ար մա նին նշա նա ցի 
հաս կաց րեց, որ նա թաքն վի մո տա կա բաց դար պա սի ե տեւում, իսկ 
ինքն ան ցավ «գ րո հի». ու սա պար կից հա նեց դա շույ նը եւ ա րա գո-
րեն ու հա տու շար ժում նե րով սկսեց ճղել մե քե նա նե րի ան վա դո ղե-
րը:  Թե պետ մի փոքր դժվա րութ յամբ, նրան հա ջող վեց « մա հա ցու» 
հար ված ներ հասց նել նաեւ БТР-ի պինդ ու հաստ ան վա դո ղե րին: 
 Վի գենն ընդ հուպ մո տե ցել էր ծխող ասկ յա րին եւ մի երկ վայրկ յան 
նրան էր նա յում ցե խա թա թախ բեռ նա տա րի կող քից: Ասկ յա րը մի 
պահ գլու խը աջ ու ձախ շրջեց, բայց տա րօ րի նակ ո չինչ չհայտ նա-
բե րե լով, շա րու նա կեց  «ու ռել»:  Վի գե նի մեջ արթ նա ցել էր նախ կին 
հա տուկ ջո կա տա յի նի կիր քը, եւ նա մտմտում էր՝ սպա նել ասկ յա րին 
ու նոր հե ռա նա՞լ, թե՞ մար դա սի րա բար թող նել ու գնալ… Ի վեր ջո, 
վճռեց ասկ յա րին ճամ փել ի Ե րու սա ղեմ, եւ գրպա նից ար դեն հա նել 
էր խլա ցու ցի չով ատր ճա նա կը, երբ են թա գի տակ ցո րեն ետ նա յեց 
ու տե սավ, որ Ար մա նը ձեռ քի թա փա հա րու մով ի րեն ետ է կան չում: 
Գլ խա վոր հե տա խույզն ա կա մա հնա զանդ վեց ըն կե րոջ հոր դո րին եւ 
վե րա դար ձավ նրա մոտ:

–  Պետք չի, եղ բայր, մեզ կբա ցա հայ տեն, հե ռա նա՛նք շուտ,– ե՛ւ 
վա խե ցած, ե՛ւ գի տա կի պես շշնջաց դպի րը:

 Վի գե նը գլխի շար ժու մով հա մա ձայ նութ յուն տվեց եւ դպի րի 
թեւը բռնած՝ եր կու սով մտան կող քի ա մա յի բա կը:

–  Ու րեմն էս պես, ըն կեր,– կա մա ցուկ խո սեց  Վի գե նը,– անց նում 
ենք մեր  «օ պե րա ցիա յի» վեր ջին մա սին, դա էլ կա նենք ու մեր բեռն 
ա ռած՝ կվե րա դառ նանք Ս տե փա նա կերտ:  Պար տա դիր չէ, որ դու 
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մաս նակ ցես նաեւ էս գոր ծո ղութ յա նը, շատ անձ նա կան գործ է:  Դու 
կա րող ես մո տեր քում ինչ-որ ա պա հով տեղ սպա սել, մին չեւ կա-
վար տեմ ա նե լիքս:  Դե, ի՞նչ կա սես:

–  Կա սեմ, որ ես քեզ հետ եմ, ուր էլ գնաս՝ հետդ եմ, թե կուզ՝ 
դժոխք,– հաս տա տա կամ պա տաս խա նեց Ար մա նը:

Գլ խա վորն ի րեն շոյ ված զգաց. այս պի սի ու ղեկ ցի հետ կա րե լի 
է գնալ ռազ մա ճա կատ, թշնա մու թի կունք՝ ա մե նա բարդ դի վեր սիա-
նե րի, ուր ա սես, ան գամ՝  «ան մեղ մե ղան չում նե րի»՝ ա րագ խոր հեց 
նա:

–  Լավ, բայց նա խա պես ա սեմ, որ մի քիչ եր կար ճա նա պարհ 
պի տի անց նենք ոտ քով, կա րո՞ղ ես…

–  Բա ոնց, ու զո՞ւմ ես՝ քեզ էլ օգ նեմ, ե թե հոգ նես,– նույն վճռա-
կա նութ յամբ խո սեց դպի րը:

–  Շ նոր հա կալ եմ, ինձ օգ նութ յուն պետք չի լի նի, միայն թե դու 
կա րո ղա նաս հաղ թա հա րել ճա նա պար հը,– ա սաց  Վի գենն ու նույն 
պա հին ուշք դարձ րեց ձախ ոտ քի ցա վին. ոտ քը սկսեց նվալ ու 
ծակծ կել, երբ ու ժեղ հար վա ծեց այն ա րաբ վարձ կա նի ինք նա ձի-
գին: Ե րեւի պրո թե զը տե ղա շարժ վել է՝ մտա ծեց նա ու կռա ցավ, շո-
շա փեց ցա վող տեղն ու հաս կա ցավ, որ պրո թե զի ամ րա կա պե րից 
մե կը կտրվել է:  Բայց դրա վրա կենտ րո նա նա լու ժա մա նա կը չէր, 
 Վի գե նը հապ ճեպ շտկեց պրո թե զը, ամ րաց րեց՝ ինչ քան հնա րա վոր 
է եւ ուղղ վեց:– Գ նա ցի՜նք,– հրա հան գեց նա եւ ա ռաջ ըն կավ փո-
ղոցն ի վեր: Ար մա նը տղա յա կան ո գեւո րութ յամբ հե տեւեց նրան: 

Երբ հա սան  Ղա զան չե ցոց փո ղո ցի խաչ մե րու կը, գլխա վոր հե-
տա խույզն ու շադ րութ յուն դարձ րեց ա ջա կողմ յան կա նաչ տա րած-
քում կանգ նած սեւ « Տո յո տա յի» վրա, ո րի բաց թափ քում ինչ-որ 
ի րեր կա յին տե ղա վոր ված:  Զենք է՝ անվ րեպ կռա հեց  Վի գե նը եւ 
մո տե ցավ մե քե նա յին, իսկ Ար մա նին նշան ա րեց, որ թաքն վի մո-
տա կա հաս տա բուն ծա ռի ե տեւում:  Հա մե նայն դեպս, հա մոզ վե լու 
հա մար, նա մի փոքր ետ տա րավ մե քե նա յի թափ քի ի րե րը ծած կող 
բրե զեն տը, ա պա շտկեց այն. թափ քում ե րեք գնդա ցիր, փամփշ-
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տա կալ ներ ու ինք նա ձիգ ներ կա յին: Այ նու հե տեւ նախ կին հա-
տուկ ջո կա տա յի նը, չէ՛, ներ կա յիս ավ տո մե խա նի կը, գոր ծեց հմուտ 
ա ռեւան գո ղի պես. բա ցեց մե քե նա յի դու ռը, տե ղա վոր վեց վա րոր-
դի նստա տե ղում եւ, տես նե լով, որ չկա շար ժի չի բա նա լին, կռա ցավ 
ու ղե կա տա կի ինչ-որ լա րեր քա շեց ու միաց րեց ի րար. մե քե նան 
գոր ծի ըն կավ: Այդ ար կա ծին ակ նա պիշ հե տեւող Ար մա նը, ա ռանց 
սպա սե լու ըն կե րոջ կան չին, վա զե լով ե կավ ու տե ղա վոր վեց նրա 
կող քին եւ անս պա սե լի, ի րեն դեռ ան ծա նոթ ու րա խութ յամբ գո չեց.

– Ք շի՛ր, եղ բայր, շո՛ւտ:– Ար մա նի աչ քե րը փայ լում էին:
 Շարժ վե ցին:  Վի գե նը ժպի տա խառն հա յաց քով մերթ տղա յա-

ցած ըն կե րոջն էր նա յում, մերթ լուս նա լույ սի տակ պարզ ե րեւա ցող 
խճա պատ ու ո լոր ճա նա պար հին. նրանք դան դաղ ըն թա նում էին 
ա ռանց վառ լու սար ձակ նե րի:  Մոտ տասը րո պե անց, լռել յայն գնա-
լուց հե տո,  Վի գե նը մե քե նան ձախ թե քեց ու կանգ նեց րեց:

– Ի ջի՜ր, հա սանք,– ա սաց եւ ուղ ղա կի դուրս թռավ մե քե նա յից: 
Ն րա ե տեւից ա ճա պա րող Ար մա նը նոր նկա տեց, որ գե րեզ-

մա նա տուն են մտել:  Վի գե նը մո տե ցավ ու համ բու րեց ուղ ղա ձիգ, 
կա նաչ մար մար յա հու շա քա րի վրա պատ կեր ված սի րու նիկ կնո ջը, 
ա պա քա րե ափ սեի մեջ խունկ վա ռեց:  Հե տո սկսեց մաք րել շի րի մը 
եւ կա մա ցուկ ու դան դաղ խո սել:  Մինչ այդ հու շա քա րին իր աջն էր 
դրել Ար մա նը, ա պա նստել մո տա կա քա րե նստա րա նին:

–  Մայ րիկս է, քաղց կե ղից է մա հա ցել, երբ չորս տա րե կան էի… 
 Նա ցան կա ցավ էս տեղ հու ղար կա վոր վել, իր պա պա կան գե րեզ-
մա նա տա նը: Էս տեղ են թաղ ված նրա հայրն ու մայ րը, հո րա կան 
ծնող նե րը,– եւ ձեռքն աջ կողմ տա նե լով՝ ա վե լաց րեց,– էն տեղ էլ 
մյուս հա րա զատ ներն են:–  Նա բա ռե րը գրե թե հատ-հատ էր ար-
տա սա նում՝ ա սես ընդգ ծե լու իր տե ղե կատ վութ յան կա րեւո րութ-
յու նը:– Ինձ հայրս, քույ րերս եւ  Մա նու շակ տա տիկս են մե ծաց րել՝ 
 Ղու կաս պա պի հետ…  Շատ էին սի րում ու ե րես տա լիս ինձ… Ես 
սի րո, փա ղաք շան քի պա կաս չեմ զգա ցել, ուղ ղա կի չեմ վա յե լել ինձ 
հա սա նե լիք մայ րա կան սի րո ու խնամ քի լրիվ բա ժի նը…
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« Դե, նա գրա գետ ար տա հայտ վել գի տե»,– ու րա խութ յամբ 
մտա ծեց Ար մա նը: Աչ քե րը կկո ցե լով՝ լուս նա լույ սի տակ կար դաց 
հու շա քա րի վրա յի գե ղեց կա տառ գրութ յու նը՝ Ասպ րամ  Մարդ յան, 
1966-1999: Ա պա աչ քի պո չով ար ձա նագ րեց, որ  Վի գե նի մո րա կան 
գե րեզ մա նա տե ղին սո վո րա կա նից ըն դար ձակ է՝ շրջա նակ ված մե-
տաղ յա ցան կա պա տով: Այս տեղ կանգ նեց ված հու շա քա րե րը տար-
բեր էին ի րենց ո ճով ու տե սա կով, եւ ու շագ րավ տար բե րութ յունն 
այն էր, որ հին, քա ռա նիստ ու եզ րա նախշ գե րեզ մա նա քա րե րի գա-
գա թին խա չեր կա յին, իսկ նո րերն ան խաչ էին՝ սո վո րա կան ուղ-
ղանկ յուն քա րեր, եր բեմն՝ վեր նա մա սը թեք հա տած:

 Վի գե նը նստեց Ար մա նի կող քին՝ կիպ հպվե լով նրան, ա սես 
ակ նար կե լով ինչ-որ էա կան ու հրա տապ բան: Դ պի րը մի փոքր ու-
շա ցու մով կռա հեց ըն կե րոջ ցան կութ յու նը եւ վեր կա ցավ ու մո տե-
ցավ հու շա քա րին՝ պետք է խո սել:  Բայց նա սպաս վա ծից եր կար 
լռեց, ա շա կեր տի պես կարմ րել ու քրտնել էր: Իս կա պես, դպի րը 
հան կար ծա կի մո ռա ցել էր ա վե տա րա նա կան ու ա վան դա կան այն 
ա սա ցում նե րը, որ սեր տած գի տեր  Տեր  Մի սա քի հետ անց կաց րած 
հո գե հանգստ յան բազ մա թիվ ա րա րո ղութ յուն նե րից: Մտ քից թռել էր 
ան գամ  Տե րու նա կան ա ղոթ քը: Եվ նա վճռեց խո սել ըստ սրտի ձայ-
նի:

–  Թան կա գին տի կին Ասպ րամ… Այս լուսն յակ գի շե րով ձեզ այ-
ցի է ե կել ձեր կրտսեր զա վա կը, ձեր որ դի  Վի գե նը… Ե րեւի կա-
րիք չկա բարձ րա ձայ նե լու, թե դուք որ քան սի րել ու պաշ տել եք 
նրան ժա մա նա կին… Չէ՛,  Վի գե նը անք նութ յամբ չի տա ռա պում եւ 
ան զուսպ կա րո տը չէ, որ նրան ձեր շիր մի մոտ է բե րել այս պի սի 
ուշ ժա մի…  Հան գա ման քներն են ստի պել, տի կին Ասպ րամ…  Սա 
սո վո րա կան այ ցե լութ յուն չէ…  Վի գե նը ե կել է ձեզ հրա ժեշտ տա-
լու…  Պի տի խոս տո վա նեմ, որ շատ ծանր ժա մա նակ ներ են սկսվել 
ձեր որ դու, նրա ըն կեր-ծա նոթ նե րի, ա մեն քիս հա մար…  Շու շին՝ 
ձեր գեր դաս տա նի հայ րե նի քա ղա քը, այ սօր հանձն վել է թշնա մուն, 
մեր ո խե րիմ հա կա ռա կոր դը զավ թել է մեր հին բեր դա քա ղա քը… 
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Չէ՛, ան կեղ ծո րեն կա սեմ՝ մե՜նք հանձ նե ցինք քա ղա քը թշնա մուն… 
Ին չո՞ւ… ո րով հե տեւ ինչ-որ սա տա նա է մտել մեր մեջ, եւ մենք, էդ 
սա տա նա յի թե լադ րան քով, չպաշտ պա նե ցինք քա ղաքն այն պես, 
որ թշնա մին մոտ չգար, խա ղա ցինք քա ղա քի բախ տի հետ…  Դուք 
միայն տես նեիք, թե ինչ պես է ող բում  Վի գե նը  Շու շիի կորստ յան 
հա մար…  Չէ՞ որ դա իր ման կութ յան քա ղաքն է, շա տե րիս պար-
ծան քի ու հպար տութ յան քա ղաքն էր…  Բայց, գի տե՞ք, տի կին Ասպ-
րամ, ձեր որ դին ող բում է ան լաց ու ան ձայն, աս պե տա բար է կրում 
իր ա նա սե լի վիշ տը՝ տո կուն ու ան սա սան տղա մար դու պես:  Նա 
հու սալք ված չէ, նրա մեջ այն պի սի հու սադ րող կրակ է բոցկլ տում, 
որ կա րող ես նրա կող քին տա քա նալ ու ա պա հով զգալ ան գամ 
թշնա մու ներ կա յութ յամբ…  Քիչ ա ռաջ նա իմ կյանքն է փրկել…  Նա 
ինձ վստա հա բար ա սում է, թե կվե րա կանգ նենք ա վեր ված  Կա նաչ 
ժա մը…  Ձեր տղան խի զախ, անձն վեր ու վեհ մարդ է… Երկն քում 
եր ջա նիկ ե ղեք, տի կին Ասպ րամ, որ դուք ծնել եք հենց այդ պի սի 
զա վակ:  Նա նաեւ շատ զգա յուն հո գի ու նի… Երբ դուք մա հա ցաք, 
օ րեր անց  Վի գե նը, այդ չոր սամ յա մա նու կը, ձեր կա րո տից խեն թա-
ցել ու ցան կա նում էր ցատ կել պատշ գամ բից:– Դ պիրն այդ պա հին 
աչ քի պո չով նա յեց ըն կե րո ջը՝ տես նե լու, թե իր կռա հումն ինչ ազ-
դե ցութ յուն է գոր ծում նրա վրա.  Վի գե նը, որ մինչ այդ գլխա հակ 
լսում էր Ար մա նին, հան կարծ գլուխն ըն դոստ վեր բարձ րաց րեց եւ 
ակ նա պիշ ու զար մա ցած նա յեց նրան. դպի րը հաս կա ցավ՝ իր հե-
տա հա յաց պայ ծա ռա տե սութ յու նը ճիշտ է, եւ շա րու նա կեց խոս քը:– 
Ար տա քուստ չոր ու կոշտ տղա է ե րեւում  Վի գե նը, իսկ ի րա կա նում 
այն պի սի նուրբ հո գի ու նի, տի կին Ասպ րամ…  Թո ղեք ես հայտ նեմ 
ձեզ նրա նվի րա կան գաղտ նի քը.  Վի գե նը հո գու մին չեւ ա մե նապս-
տիկ անկ յու նը սի րա հար ված է մի չքնաղ աղջ կա… նրա ա նու նը 
 Մա րիա է:  Դեռ հայտ նի չէ, թե երբ կլի նի հար սա նի քը, բայց վստահ 
ե ղեք, որ ձեր որ դին հրա շա լի ըն տա նիք կկազ մի…  Ձեր հար սի կը 
ա վան դա պահ հա յու հի է, գե ղե ցիկ, հմա յիչ, խո նարհ ու…,– հա պա-
ղեց դպի րը՝ դի պուկ մակ դիր փնտրե լով:
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–  Լա լիկ,– լրաց րեց  Վի գենն ու փռթկաց րեց:
– Ա յո, նա նաեւ լա լիկ է, բայց ինչ պի սի՜ լա լիկ… Ափ սոս, որ դուք 

նրա հարս նութ յու նը չեք տես նե լու, տի կին Ասպ րամ…  Բայց ձեր հո-
գին տես նում եւ զգում է այս ա մե նը, դուք շա րու նա կում եք ներ կա 
լի նել ձեր որ դու կյան քում որ պես սքան չե լի մայր…  Թող Աստ ված 
միշտ կեն դա նի ու պայ ծառ պա հի ձեր հո գին, եւ դուք մշտա պես 
զգաք  Վի գե նի որ դիա կան ան մար սե րը… Չ գի տեմ երբ, չգի տեմ 
ինչ պես, բայց ձեր որ դին դեռ է լի այ ցի կգա ձեզ…  Ց տե սութ յուն, 
տի կին Ասպ րամ, ցտե սութ յուն: Աստ ված թող ի կա տար ա ծի բո լո-
րիս ար դար ե րա զանք նե րը: Ա մե՛ն:

 Վի գե նը վեր կա ցավ եւ հու զախ ռով գրկեց դպի րին:
– Շ նոր հա կալ եմ, եղ բայր: Ապ րես:
– Ես էլ եմ շնոր հա կալ, որ թույլ տվիր խո սել,– զգաց ված ար ձա-

գան քեց Ար մա նը:
 Վի գե նը կրկին համ բու րեց մոր հու շա քա րը, ա պա գնաց եւ ձեռ-

քով հպվեց մյուս հա րա զատ նե րի շիր մա քա րե րին ու վե րա դար ձավ:
– Գ նա՛նք,– ա սաց նա եւ շարժ վեց դե պի մե քե նան: Ար մա նը՝ 

նրա ե տեւից:
 Վե րա դառ նում էին՝ դարձ յալ ան վառ լու սար ձակ նե րով, թե պետ 

ար դեն զգաց վում էր լույ սի պա կաս. լու սի նը դան դաղ ա ղո տա նում 
էր:  Զա ռի վա րին  Վի գե նը շար ժիչն էլ ան ջա տեց, մե քե նան ինք-
նագ լոր էր ա ռա ջա նում. ար դեն խոր գի շեր էր՝ ժա մը ե րեքն անց, 
յուրաքանչյուր աղ մուկ կա րող էր գրա վել ար թուն մնա ցած հա տու-
կենտ պահ նորդ նե րի ու շադ րութ յու նը:  Ճա նա պար հին եր կուսն էլ 
խո րա սուզ ված էին մտքե րի մեջ,  Վի գե նը միայն մի ան գամ խախ-
տեց լռութ յու նը.

–  Լավ քա րո զիչ կա րող ես լի նել: 
Ար մա նը դեմ քի հար ցա կա նով ար ձա գան քեց:
Երբ հա սան  Ղա զան չե ցոց ե կե ղե ցու մոտ,  Վի գե նը ար գե լա կեց 

մե քե նան.
– Աշ տա նա կը վերց նենք:
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–  Հա,– աշ խույժ պա տաս խա նեց դպի րը եւ փութ կոտ դուրս 
ե կավ մե քե նա յից:  Քիչ անց վազ քով վե րա դար ձավ՝ թան կա գին բե-
ռը ձեռ քին:

 Հա ջորդ կան գա ռը գոր գե րի թան գա րա նի մոտ էր: Այս տեղ հե-
տա խույզ նե րը մե քե նա յից ի ջան եւ ար դեն շեն քի մուտքն էին հա-
տում, երբ նկա տե ցին, որ եր կու զին յալ նստած են նկուղ տա նող 
աս տի ճան նե րին եւ կուշտ խռմփաց նում են. հա վա նա բար նրանք 
պա հա կութ յան էին կարգ ված, բայց չէին զսպել ի րենց բաց ված 
ա խոր ժա կը:  Խոր քնով ան ցած զին յալ նե րից սպիր տի ու ծխա խո տի 
սուր հոտ էր փչում: Ար մա նը բնազ դա յին վա խով ներս ան ցավ, իսկ 
 Վի գե նը զգու շո րեն մո տե ցավ խռմփաց նող ասկ յար նե րին, վերց րեց 
նրանց ինք նա ձիգ նե րը եւ տե ղա վո րեց մե քե նա յի թափ քում: Ա պա 
Ար մա նի հետ խո րա ցավ թան գա րա նում: Քիչ անց նրանք վե րա-
դար ձան վի շա պա գորգն ա ռած եւ այն խնամ քով տե ղա վո րե ցին թա - 
փ քում: 

 Վի գենն ուշք դարձ րեց, որ բեր դա քա ղա քի խրախ ճա նա յին 
ա ղա ղակ նե րը գրե թե լռել էին, կար ծես թե վի շա պը պատ րաստ վում 
էր խոր մրա փի. խոր հեց, որ դա կա րող է օգ նել՝ խու սա փե լու մի-
ջա դե պե րից: « Բայց էս կար գի թշնա մուց ա մեն ստո րութ յուն սպա-
սե լի է, ան գամ՝ մրա փի ժա մա նակ»,– մտա բե րեց նա եւ մե քե նան 
մի փոքր հրե լով, ցատ կեց ներս եւ այն ա նաղ մուկ ու ինք նագ լոր 
վա րեց ներ քեւ:  Հա սան պատ կե րաս րա հի մոտ: Այս տեղ  Վի գե նը մե-
նակ գնաց Ար մա նի ա ռանձ նաց րած նկա րի ե տեւից:  Վայրկ յան ներ 
անց ե կավ եւ, գծան կա րը դպի րին տա լով, ա սաց.

–  Գե ղեց կու հուդ լավ պա հիր:
Ար մա նը ժպտաց եւ հիա ցած նա յե լով նկա րի գե ղա նի կնո ջը, 

այն հու շիկ դրեց ծնկնե րին:
–  Դե, ե՞րբ ես ըն տա նիքդ վե րա միա վո րե լու,– անս պա սե լի հարց-

րեց  Վի գե նը:
– Չ գի տեմ,– տխուր պա տաս խա նեց դպի րը: Ն րա կի նը հե ռա ցել 

էր եր կու տա րի ա ռաջ՝ իր հետ տա նե լով ե րե քամ յա աղջ կան:  
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 Հե տա խույզ ներն ա նար գել հա սան բերդ, մտան բակ եւ մե քե-
նան կանգ նեց րին թթայ գու մոտ: Ն րանք թափ քից ի ջեց րին գոր գը, 
աշ տա նակն ու նկա րը: Ա պա բրե զեն տա ծածկ զի նամ թեր քը տա րան 
ու նե տե ցին մո տա կա խոր խան դա կի մեջ, որ հայտ նա բե րել էր 
 Վի գե նը բեր դա քա ղաք մտնե լու ժա մա նակ:  Զի նամ թեր քը ծած կե ցին 
ճյու ղե րով ու խո տե րով՝ որ քան կա րո ղա ցան:

– Հ նա րա վոր է՝ մեզ պետք գա,– բա ցատ րեց  Վի գե նը:  Բայց այն 
ինք նա ձիգ նե րը, որ առգ րա վել էին Ղա զան չե ցո ցի մոտ սպա նած 
ասկ յար նե րից, պա հե ցին ի րենց: 

–  Գի տե՞ս՝ մենք ուր վա կան նե րի պես շրջե ցինք  Շու շիում,– ա վա-
րած զեն քը պար տա կե լուց հե տո շուն չը տե ղը բե րե լով՝ ա սաց դպի-
րը:

–  Չէ՛, մեզ օգ նա կան ե ղավ Աստ ված,– հան գիստ ա ռար կեց 
գլխա վոր հե տա խույ զը:

Տ ղա նե րը պատ րաստ էին վե րա դառ նալ եւ, ա ռա ջին ան գամ 
ամ բողջ ար շա վի ըն թաց քում, վի ճե ցին, բայց՝ ըն դա մե նը մեկ րո պե: 
Ն րանք միան գա մից հա մա ձայ նութ յան չե կան, թե ճա նա պար հին ով 
ինչ պետք է պա հի ձեռ քին: Ար մանն ու զում էր վերց նել աշ տա նակն 
ու նկա րը միա ժա մա նակ, իսկ ինք նա ձի գը տալ  Վի գե նին. վեր ջինս 
հա մա միտ չէր նրա հետ, պնդում էր, որ Ար մանն ինք նա ձի գը պա-
հի իր մոտ, իսկ նկարն ու աշ տա նա կը կվերց նի ին քը: Ի վեր ջո, 
ո րո շե ցին Ար մա նին թող նել աշ տա նա կը, իսկ նկա րը՝  Վի գե նին: 
Ն րանք ուս նե րին ա ռան վի շա պա գոր գը, եւ երկ հո գա նոց ծան րա-
բեռ « թա փո րը» շարժ վեց դե պի Ս տե փա նա կերտ: 

Ար դեն սկսել էին վայ րէջ քը, երբ դպի րը զգաց, որ լույսն ա վե-
լի նվա ղեց. վեր նա յե լով՝ տե սավ, որ լու սինն անց նում է սեւակ նած 
խո շոր ամ պի ե տեւը, եւ այդ վայր կյա նին ե րեւում էր լոկ նրա մա հի-
կը:  Դա վատ նշան հա մա րեց եւ թա քույց վա խով  Վի գե նին խնդրեց, 
որ դե պի եր կինք նա յի:  Վի գե նը վեր նա յեց ու ա սաց.

– Շ նոր հա կալ լի նենք լուս նին, որ էս քան ժա մա նակ մեզ լու սա-
վո րել է:
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 Կար ճա տեւ դա դար ներ առ նե լով՝ « թա փորն» ան փոր ձանք հա-
սավ Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի տա ճար. լու սա դեմ էր՝ ցուրտ ու 
ան խոս տում, բայց է լեկտ րա կան լույսն ար դեն վե րա կանգն ված էր 
թա ղա մա սում: Երբ հե տա խույզ նե րը մտան ա պաս տա րան, տե սան 
ա թոռ նե րին ննջող  Տեր  Մի սա քին, նկա րիչ  Մով սե սին, ման կա վարժ 
 Վա րագ յա նին,  Մա րիա յին,  Քե ռուն, գնդա պետ  Վար դան յա նին: Այն-
տեղ էր նաեւ  Վի գե նի բա նա կա յին մտե րիմ ըն կեր  Խո րե նը՝ վի րա-
կապ ված գլխով. նա ա ռաջ նագ ծում էր, եւ վեր ջին օ րե րին լուր չկար 
նրա նից:  Վի գե նը խինդ ա ռավ՝ տես նե լով ըն կե րո ջը, որ մահ ճա կա-
լին կի սա պառ կած՝ նույն պես ննջում էր:  Սե ղա նին  Ժենգ յա լով հաց 
կար եւ գի նի. հաս կա ցան՝ ի րենց հա մար էին պա հել: Ն րանք լա՜վ 
քաղ ցած էին, բայց չմո տե ցան սի րած ու տե լի քին, անծպ տուն ու հոգ-
նա տանջ փլվե ցին մահ ճա կալ նե րի վրա:  Վի գե նին ար դեն նիրհն էր 
պա րու րում, երբ ա ղոտ տե սավ, թե՞ նրան թվաց, որ  Մա րիան արթ-
նա ցել եւ ժպտա լից հա յաց քը հա ռել էր ի րեն՝ ինչ պես սի րա հո գի 
Աստ վա ծա մայր: 



72

Գ լուխ 3

ՄՈՎՍԵՍ: ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑԻ 
ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

ºí ÙÏñï» Éáí Ù»½ áñ ¹»· ñ» óÇñ«

ºí ÝÏ³ ñ» óÇñ áõ Ñá ñÇ Ý» óÇñ å³ï Ï» ñÇ¹ ÷³é ùáí:

¶© Ü³ ñ» Ï³ óÇ© §Ø³ï Û³Ý áÕ µ»ñ ·áõÃ Û³Ý¦

 
Պա տե րազ մի վեր ջին գի շե րը սաս տիկ հրե տա կոծ վել էր Ս տե-

փա նա կեր տը, եւ բա զում ա վե րա ծութ յուն նե րի մեջ կար մե կը, որ 
ա ռա վել ա նանձ նա կան խոր քով էր վշտաց րել  Մով սես  Մե լիք յա նին. 
նրա ար վես տա նո ցը նույն պես տու ժել էր, ոչն չաց վել էին տասն յակ 
նկար ներ, քան դակ ներ ու կո լաժ ներ:  Մով սե սը  Տեր  Մի սա քի հետ 
հա մոզ ված պնդում էր ա մեն քի մոտ, որ ար վես տա նոցն ար կա հար-
վել է հենց վեր ջին հա մա զար կից. «Թշ նա մու հա մար կա րեւոր էր, 
որ խփեն մե րոնց ստեղ ծա րար կե տե րին… յու ղոտ վեր ջա կետ դնե-
լու հա մար»: Ոչ ոք չէր ա ռար կում այդ պնդմա նը, թեեւ հաս կա նում 
էին, որ դա սոսկ են թադ րութ յուն է, վար կած, որ ա պա ցու ցել չես 
կա րող: 

Ար վես տա նո ցի ա վեր ման մա սին նկա րիչն ի մա ցավ ա ռա ջին 
խա ղաղ օր վա երկ րորդ կե սին, Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի տա ճա-
րում ունկնդ րած ժա մեր գութ յու նից հե տո, երբ պատ րաստ վում էր 
տուն գնալ՝ մի փոքր ի րեն կար գի բե րե լու. ա պաս տա րա նա յին օ րե-
րին նա շա տե րի պես դար ձել էր ան փույթ, նույ նիսկ անլ վա օ րեր էր 
անց կաց նում, թեեւ կո կե տութ յամբ ու մաք րա սի րութ յամբ եր բեք էլ 
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աչ քի չէր ըն կել: Ե թե ան գամ լի նես այդ պի սին, հա զիվ թե պա տե-
րազ մի օ րոք կա րո ղա նաս պահ պա նել վա յե լուչ տեսք ու հա գու կապ. 
պա տե րազ մը մար դուն դրդում է թափթփ վա ծութ յան ու խառ նա-
կութ յան, սե փա կան ար տա քի նի հան դեպ՝ ար հա մար հան քի, ա սես 
մոտ ե կած մա հը ստի պում է զերծ մնալ ա մե նայն ա վե լոր դութ յուն-
նե րից:  Մով սե սը չի շտա պել դե պի դժբախ տութ յան վայր, գնա ցել 
է դան դաղ ու մտած կոտ քայ լե րով՝ ինքն ի րեն հա մո զե լով, որ կա-
տար վածն օ րի նա չափ դեպք է, ուս տի կա րիք չկա ող բեր գութ յուն 
սար քել այս պի սի ար նա շա ղախ հա մա պատ կե րի վրա, ուր գրե թե 
ա մեն քայ լա փո խի զգաց նել են տա լիս մարդ կա յին մեծ կո րուստ նե-
րի մոր մոք նե րը: 

Երբ հա սավ ա վեր ված ար վես տա նո ցի մոտ, ներս չմտած՝ եր-
կար կանգ նեց ու նա յեց ջարդ ված պա տու հան նե րին, դռա նը, ներ - 
 սում պա տա ռոտ ված ու խեղ ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին:  Մով  - 
սե  սի՝ աշ խար հում ա մե նա սի րե լի տա րած քը խճող վել էր ար կի բե-
կոր նե րի, ա պա կու կտոր տան քի, ներ կե րի, վրձին նե րի, նկա րա կալ-
նե րի, դեռ մա քուր ու գու նա գեղ կտավ նե րի թափ ված քով: Ա ռա ջին 
միտ քը, որ վառ վեց նրա գլխում, այն էր, որ այս բռնա ծին խառ-
նակ չութ յու նը նման է մայ րա մուտ ապ րող  Բա բե լո նի ման րա կեր-
տին՝ հա յե լա յին ար տա ցոլ ման մեջ: Ե թե այն ժա մա նակ վե հա շուք 
մայ րա քա ղա քը կոր ծան վել էր ա ռա վե լա բար ներ քին բռնութ յու նից 
ու այ լա սե րու մից, ա պա իր՝  Մով սե սի աշ խար հը կա րող է գրո ղի 
բա ժին դառ նալ ե՛ւ ներ քին բռնութ յու նից ու այ լա սե րու մից, ե՛ւ ար-
տա քին ագ րե սիա յից:  Բայց արդ յո՞ք ո րեւէ հա մե մա տութ յուն կա րող 
է սփո փիչ լի նել հի մա… Ար կը պայ թել էր ար վես տա նո ցի մուտ քի 
մոտ, հար վա ծի ա լի քը, ա սես դի տա վո րութ յամբ, ուղղ վել էր այն 
նկար նե րի ու կո լաժ նե րի կող մը, որ  Մով սե սը նա խա պատ րաս տում 
էր ե րեւան յան ան հա տա կան ցու ցա հան դե սի հա մար: Իսկ ե թե ցու-
ցա հան դե սին գոր ծե րը տա նի հենց այս վի ճա կո՞ւմ՝ ան ցավ նրա 
մտքով, եւ վճռեց, որ դեռ կխոր հի այդ գա ղա փա րի վրա… 

 Մոտ մեկ ժամ նկա րի չը կող քից, ա սես օ տա րո տի, դի տում էր 
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ա վեր ված ար վես տա նո ցը, հե տո ներս մտավ եւ կանգ նեց ըն դար-
ձակ սրա հի կենտ րո նում: Ար վես տա նո ցը մեկ տա րի ա ռաջ էր հիմ-
նո վին վե րա նո րո գել, դարձ րել ար դիա կան ու հար մարա վետ ոչ 
միայն ստեղ ծա գոր ծե լու, այ լեւ տար բեր ցու ցադ րութ յուն ներ կազ մա-
կեր պե լու, հատ կա պես՝ ստու դիա յի սա նու հիե րի հա մար:  Մով սե սի 
մոտ ստեղ ծա գոր ծա կան հմտութ յուն էին ձեռք բե րում չորս սկսնակ 
նկար չու հի ներ, ո րոն ցից եր կու սը ու սա նում էին տե ղի հա մալ սա-
րա նի կեր պար վես տա գի տա կան բաժ նում:  Դա սե րից հե տո նրանք 
գա լիս էին պա րոն  Մով սե սի մոտ՝ մի եր կու-ե րեք ժա մով ի րա պես 
յու րաց նե լու գե ղան կար չութ յան գաղտ նիք նե րը, քա նի որ ա րագ հա-
մոզ վել էին, որ հա մալ սա րա նում չեն սո վո րեց նում այն, ինչ ի րենք 
ակնկալում էին:  Չէ՛, այդ պա րապ մունք նե րը  Մով սեսն անվ ճար չի 
անց կաց նում, ամ սա կան գու մար վերց նում է, բայց հա մեստ չա-
փով՝ լիո վին մատ չե լի դի մորդ նե րի հա մար, հե տո զեղ չե լով նույ-
նիսկ պայ մա նա վոր ված փոքր գու մա րը: Ինքն էլ ե կամ տի քիչ թե 
շատ կա նո նա հոս աղբ յուր չու նի, միշտ չէ, որ ստա նում է ար ժա-
նի պատ վեր ներ:  Սա նու հի նե րի հետ նկա րիչն ա ռանձ նա կի հույ-
սեր չի կա պում, պա րա պում է, քա նի որ նրանք « գույ ներ շատ են 
սի րում», որ կապ ված մնան ար վես տի հետ՝ թե կու զեւ սի րո ղա կան 
մա կար դա կով:  Հայ րե նի փոքր քա ղա քում ար վես տա յին բա բա խուն 
մի ջա վայ րը պահ պա նե լու ցան կութ յամբ  Մով սե սը եր բեմն փոք րիկ 
նա հանջ ներ է կա տա րում, ինչ պես՝ ան հե ռան կար սկսնակ նե րին 
ժա մա նակ ու ջանք հատ կաց նե լը, բայց եր բեք « կար միր գծե րը» չի 
հա տում:  Հի մա նա զգում է, որ ներ կա յի բիրտ ու ծանր թաթն ի րեն 
կա րող է փո ղոց շպրտել՝ այն տեղ օր վա հա ցի հա մար տվայ տա լու… 
 Բայց՝ չէ՛, իր ար վես տա նո ցի մեջ կու տակ ված ա նե րեւույթ հզոր լից-
քե րը թույլ չեն տա, որ հանձն վի բախ տի քմա հա ճույ քին: Եվ խառ-
նակ սրա հի կենտ րո նում նա մի պահ ան շար ժա ցավ մո նու մեն տալ 
ար ձա նի պես՝ հա յաց քը ուղ ղե լով փշրված պա տու հան նե րից դուրս՝ 
դե պի կապ տա կա նաչ աշ խար հը: « Թե կու զեւ էս պես, միեւ նույն է՝ 
էս տեղ տե րը ես եմ»,– ի րեն գո տեպն դե լո՞ւ, թե՞ իր ճշմար տութ յու-
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նը շեշ տե լու ցան կութ յամբ խոր հեց  Մով սե սը, ա պա մի եր կու րո պե 
սեւեռ վեց պա տից կախ ված մե ծա դիր նկա րի վրա. այն տեղ իր վա-
ղա մե ռիկ տղա յի պատ կերն է՝ կա պույ տի ու կա նա չի մեջ շո ղա ցող: 
Այդ գե ղան կարն անվ նաս է մնա ցել, ա սես հույ սի ողջ բե ռը վերց րել 
է իր վրա՝ ստեղ ծո ղին ակ նար կե լով, թե ինչ քան էլ մա հը պտտվի 
մեր շուրջը, մենք կեն դա նի ու ան մահ լի նե լու ա վե լի մեծ ի րա վունք 
ու շանս ու նենք:  Հե տո զար ման քով հայտ նա բե րեց, որ պա տից ան-
վ նաս ու անվր դով կախ ված են նաեւ այն եր կու գե ղան կար նե րը, որ 
մտա դիր էր ու ղար կել դեկ տեմ բե րին  Փա րի զում կա յա նա լիք խմբա-
յին ցու ցա հան դե սին:  Դեռ ոչ մի բա ցատ րութ յուն չու ներ, թե ինչ պես 
է այդ « փա րիզ ցի նե րի» բախ տը բե րել, նույն պա հին լոկ խո հա ծեց, 
որ « փա րիզ ցի» բա ռը ինչ-որ հա մա հունչ է ստաց վում փա րի սե-
ցիութ յան հետ, բայց այդ հաս կա ցութ յուն նե րը զու գոր դե լու միտ քը 
հե ռու վա նեց ի րե նից: 

Ար վես տա նո ցը գտնվում է բազ մա հարկ շեն քի ա ռա ջին հար-
կում եւ իր ար տա քին դի զայ նով գրա վում էր ան ցորդ նե րին: Այն 
գրա վիչ ե ղավ նաեւ թշնա մա կան ար կի հա մար, որ ար ձակ ված էր 
ոչն չաց նե լու մի կամք, ո րը ցայ սօր դեռ չի հա ջող վել ոչ մի չար ու ժի. 
ստեղ ծա րա րութ յու նը, Աստ ծո կա մոք, կեն սու նակ է մշտա պես, ան-
գամ պա տե րազ մի ա մե նա թեժ ժա մե րին:  Մով սե սը խո հա ծեց նաեւ, 
որ ե թե ին քը չա պա վի նի նման փի լի սո փա յութ յան, ա պա կկորց նի 
դի մա կա յութ յան իր ողջ պա շա րը:  Նա նա յում էր ժպտա ցող տղա-
յի նկա րին եւ սրտի ցա վա գին ճմլու մով մտա ծում, որ որ դու հետ 
վա յե լած եր ջա նիկ կար ճա տեւ տա րի նե րի դի մաց (ըն դա մե նը ութ 
տա րի) իս կա պես ո չինչ են իր հե տա գա բո լոր ձեռք բե րում նե րը, 
ո րոնց վկան հի մա այս ա վեր ար վես տա նոցն է:  Բայց կրկին բա-
րե սիրտ լի նե լու իս կա կան պահն էր, եւ  Մով սե սը խոր հեց. « Բան 
չկա, տղաս, կվե րա կանգ նենք, դու էս տեղ դարձ յալ կլի նես գլխա վո-
րը»: Ա պա շրջեց գլու խը եւ ու շա ցու մով տե սավ, որ ար վես տա նո ցի 
մոտ հա վաք վել են  Տեր  Մի սա քը, ման կա վարժ  Սի մո նը, գնդա պետ 
 Վար դան յա նը,  Մա րիան,  Մով սե սի ազ գա կան նե րից ու բա րե կամ-



76

նե րից ո մանք, ար վես տա կից ըն կեր ներ, պատ կից խա նու թի տեր 
Վ ռամն ու գոր ծա կա տա րը եւ է լի ծա նոթ ու ան ծա նոթ մար դիկ: 

– Մ խի թա րան քի խոսք չու նեմ,–  Մով սե սին մո տե նա լով՝ ա սաց 
 Տեր  Մի սա քը:–  Բայց գի տես՝ Աստ ված մեծ է, եւ ա մեն ինչ կո րած 
չէ:–  Տես նե լով ար վես տա նո ցում ըն կած ու պա տա ռոտ ված գոր ծե-
րի մեծ քա նա կը՝ քա հա նա յի դեմքն ա սես մգա ցավ ու խստա ցավ 
կրկնա կի.- Ոնց-որ թե էս տեղ դեւն է մտել…  Դե, չարքն ա նո ղոք է 
հատ կա պես հո գեւո րի հան դեպ, եւ մենք ա ռա ջին ան գամ չենք դա 
զգում մեր մաշ կի վրա:

–  Սա տա նան էլ է ար վեստ սի րում,  Տեր  Մի սաք,– հեգ նան քո՞վ, 
թե՞ լրջո րեն ար ձա գան քեց  Մով սե սը:

–  Շատ յու րո վի է սի րում,– թե թեւ քմծի ծա ղեց քա հա նան, ա պա 
ըն կե րա կան տո նով ա սաց.- ե կել ենք քեզ ձեռք մեկ նե լու,  Մով սես 
եղ բայր. նախ, օգ նենք՝ կար գի բե րես ար վես տա նո ցը, հե տո կմտա-
ծենք՝ ու րիշ ինչ ա նել… Որ տե ղի՞ց սկսենք:

–  Չէ՛, չէ՛,  Տեր  Հայր, շնոր հա կալ եմ, պետք չի՛, թո ղե՛ք՝ ինքս ա մեն 
ինչ կար գի բե րեմ. սա իմ ա նե լիքն է:

 Քա հա նան շվա րեց, թեեւ ծա նոթ էր  Մով սե սի կո ղա հաս տութ յա-
նը:

–  Դու գի տես, որ մենք միշտ պատ րաստ ենք քեզ օգ նե լու… այ-
սինքն՝ մեզ օգ նե լու,– հա վաս տեց  Տեր  Մի սաքն ու դուրս ե կավ ար-
վես տա նո ցից:

Դր սում կանգ նած նե րը լսում էին նրանց երկ խո սութ յու նը, ուս տի 
նկար չին չան հանգս տաց րին զուր խոս քե րով, քիչ զրու ցե լուց հե տո 
ցրվե ցին:

 Մով սե սը միառ ժա մա նակ միայ նակ մնաց ա վեր ված ար վես տա-
նո ցում. կրկին հա յաց քով ստու գեց, թե որ քան գոր ծեր են փրկվել. 
« Քիչ չեն մա զա պուրծ նե րը,– հեգ նա խառն ամ փո փեց նկա րի չը,– 
պահ պան վա ծով դեռ կա րե լի է զո րա վոր զգալ»:  Տե սավ, որ անվ նաս 
է իր սի րե լի ճո ճա թո ռը. պատ րաս տել էր մո դեռն ո ճով՝  ան վան ման 
ոտ քե րով ու գու նա վոր խա ռը հյու սա ծո յով: Նս տեց ճո ճա թո ռին՝ 
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վեր հի շե լու զմայ լան քի հին զգա ցու մը, բայց ոչ մի զգա յա կա նութ յուն 
չվե րապ րեց այդ պա հին, ուս տի վեր կա ցավ եւ, ոչն չի ձեռք չտա լով, 
դուրս ե կավ:  Նա տե սավ, որ ար վես տա նո ցի մոտ կրկին մար դիկ 
են հա վաք վել, նրանց թե թեւա կի գլուխ տա լով՝ շարժ վեց դե պի ե կե-
ղե ցին:  Ճա նա պար հին եր կու տասն յակ ժենգ յա լով հաց գնեց ար-
դեն գոր ծի ան ցած ժրա ջան տի կին  Նի նա յից, ա պա վե րա բաց ված 
« Կա պի տալ» սու պեր մար կե տում իր բե ռը հարս տաց րեց գի նու մի 
քա նի շշով եւ հո գե հաց տա նո ղի՞, թե՞ մա տաղ մա տու ցո ղի նե րամ-
փոփ վա ծութ յամբ հա սավ տա ճար, երբ ար դեն աղ ջա մուղջ էր:

Ա պաս տա րա նում « պաշտ պա նա կան խորհր դի» ան դամ նե րի եւ 
այ լոց հետ նկա րի չը ամ բողջ գի շեր սպա սեց  Վի գե նին ու Ար մա-
նին՝ թա քուն հու սա լով, որ նրանք ի րենց օ րի նա կով կխան դա վա-
ռեն ի րեն ու մյուս նե րին, եւ ին քը կկա րո ղա նա խմբի հետ թա փան-
ցել  Շու շի՝ փրկե լու այն տեղ մնա ցած բա զում մա սունք նե րի գո նե մի 
մա սը:  Բայց  Մով սե սի եւ մյուս նե րի խան դա վա ռութ յու նը սառ ցա հար 
ե ղավ, երբ գի շեր վա կե սին  Տեր  Մի սա քը զանգ ստա ցավ ազ գա յին 
անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յու նից. մի կոշտ ձայն նրանց խստիվ 
ար գե լեց  Շու շիի հետ կապ ված ա մեն մի ար կա ծախնդ րութ յու նից: 
 Բա ցատ րե ցին, որ դա մեծ վտան գի հետ է կապ ված եւ կա րող է 
խա թա րել ար դեն ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը ռուս 
խա ղա ղա պահ նե րի ու ա զե րի նե րի հետ:  Քա հա նան զան գո ղին 
չհայտ նեց, որ ար դեն բեր դա քա ղաք են գնա ցել ի րենց տղա նե րը: 
 Զայ րա ցած ան ջա տե լով հե ռա խո սը՝ խո ժոռ նա յեց շրջա պա տին՝ 
փոր ձե լով կռա հել, թե ով է ի րա զե կել անվ տան գութ յան ծա ռա յութ-
յանն ի րենց մտադ րութ յան մա սին:  Բայց խնա յեց բո լո րին՝ ի րեն էլ 
հե տը, ո չինչ չհար ցու փոր ձեց միա տե սակ զար մա ցած մարդ կանց, 
լոկ բարձ րա ձայն խոր հեց, թե գու ցե լա վը այդ է, գու ցե  Շու շի թա-
փան ցե լով՝ կա րող են փոր ձան քի մատն վել եւ պատ ճառ դառ նալ 
նոր ար նա հե ղութ յան:  Տեր  Մի սա քը ճգնեց իր խո հա ծու մի եւ հրա-
հանգ ված ար գել քի մեջ հե ռա տե սութ յուն ու ի րա վա ցիութ յուն տես-
նել, բայց ա վե լի շուտ նվաս տա ցած ու խաբ ված զգաց ի րեն: 
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 Նույն զգա ցո ղութ յամբ էր հա մակ ված  Մով սե սը, նա այդ պա-
հին ծո ցագր պա նից հա նեց եր կա րա վուն նո թա տետրն ու մա տի-
տը եւ սկսեց նյար դայ նո րեն ինչ-որ բան խզբզել:  Քիչ անց կար ծես 
թե հանգս տա ցավ, խզբզո ցով թեր թը պատ ռեց ու դեն նե տեց եւ, 
միառ պահ ա սես առնչ վե լով վե րին աստ վա ծութ յան հետ, ներշնչ-
ված ձեռ նա մուխ ե ղավ  Մա րիա յին նկա րե լուն: Ան ցած քա ռա սուն-
չորս օ րե րին, չնա յած հուժ կու եւ ան վեր ջա նա լի պայթ յուն նե րին, 
ո րոն ցով դղրդում էր քա ղա քը,  Մով սե սը մի շարք մա տի տան կար-
ներ էր ա րել՝ ա պաս տա րա նի մարդ կանց էր պատ կե րել կամ նրանց 
կա մե ցած տե սա րան նե րը:  Սա կայն, ա ռա վելս են թա գի տակ ցո րեն, 
նա կա մե նում էր գծան կա րել խորհր դա վոր ու գե ղեց կա տես լա-
լիկ աղջ կա պատ կե րը եւ ան վերջ վա րա նում էր, ե րեւի զգա լով, որ 
դե ռեւս դրա ժա մա նա կը չէ:  Հի մա ե կել է այդ պա հը, եւ իր վրա 
ի ջած հան կար ծա հաս խա ղա ղութ յամբ ու ներզ գա յութ յամբ, ուղ ղա-
կի մի շնչով պատ կե րեց  Մա րիա յի դեմ քը՝ անր ջա կան ու տրտմութ-
յան շղար շով, բայց ա վե լի գե ղե ցիկ, քան աղ ջիկն է՝ իր դի մագ ծե-
րի ներ դաշ նա կութ յամբ:  Նո թա տետ րից թուղ թը պո կեց ու տվեց 
 Մա րիա յին եւ խնդրեց, որ ե թե նկա րը դուր գա ի րեն, ցույց տա 
նաեւ  Վի գե նին կամ՝ նվի րի նրան:  Մա րիան եր կար նա յել է թղթի 
վրա սեւով կայծկլ տա ցող իր պատ կե րին, մտա խոհ վել ու ժպտա ցել 
է՝ ա սես տես նե լով իր հո գու կու սա կան անկ յուն նե րը, ա պա խնամ-
քով թուղ թը ծա լել է եւ բո լո րի աչ քի ա ռաջ դրել ծո ցի մեջ:  Մով սե սը 
եզ րա հան գեց, որ իր պատ կե րա ծը, թե կու զեւ գե րի րա կան, նուրբ ու 
սրտա հույզ է ստաց վել, եւ այն ցնցե՞լ, թե՞ ա ռինք նել է աղջ կան…

 Մով սեսն այ դօր զան գել էր Ե րեւա նում գտնվող կնո ջը՝ 
 Գա յա նեին, ճշտե լու, թե երբ է վե րա դառ նա լու. նա Ս տե փա նա-
կեր տից փութ կոտ հե ռա ցել էր պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րը: 
 Վա ղուց ման կա պար տե զի դաս տիա րակ չու հու աշ խա տան քը թո-
ղած եւ տնա յին տնտե սու հի դար ձած տի կի նը նեղսր տած ա սել էր, 
որ ին քը դեռ վա խե նում է վե րա դառ նալ տուն, պա տե րազ մը նոր է 
ա վարտ վել, ու դեռ հայտ նի չէ, թե վա ղը-մյուս օրը ինչ կլի նի. կսպա-
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սի, որ ի րա վի ճա կը կա յու նա նա` նոր կգա:  Նա ի րենն էր պնդել 
ա մուս նու այն « հանգս տա ցու ցիչ»-ից հե տո էլ, թե ար դեն Ար ցա խում 
են ռուս խա ղա ղա պահ նե րը, եւ կռի վը չի վերսկս վի, լրջո րեն ան-
հանգս տա նա լու բան չկա: «Ոչ մե կին մի հա վա տա,– ա նա ռար կե լի 
տո նով ար ձա գան քել է  Գա յա նեն,– միշտ կռվել ենք թուր քե րի հետ, 
այ սու հետ էլ կկռվենք»:  Բայց կնոջ պատ մա կան այդ դի տար կու մը 
լոկ ծխա քող էր ի րա կան պահ ված քի հա մար.  Մով սե սը հիա նա լի է 
ճա նա չում իր երկ րորդ կե սին, ով, ի րոք, չա փա զանց վախ կոտ լի-
նե լով, բնա կա նա բար, նաեւ ե սա սեր է ու դժվա րութ յուն նե րից խու-
սա նա վող:  Դե, ի՞նչ ա նի, իր կինն է, գե տը չի գցե լու՝ ժո ղովր դա կան 
մտայ նութ յամբ խոր հել է  Մով սե սը:  Թող Ե րեւա նում մնա ինչ քան 
ու զում է, այն տեղ է նաեւ դստեր ըն տա նի քը, որ նույն պես վե րա-
դառ նա լու ցան կութ յուն դե ռեւս չու նի:  Կի նը գո նե թոռ նե րին կնա յի, 
իսկ աղ ջիկն ու ա մու սի նը (փե սա յին այդ պես էլ չսի րեց՝ ճար պիկ ու 
շա հա մոլ է) ի րենց գոր ծե րով կզբաղ վեն:  Հե ռա խո սա յին այդ նույն 
խո սակ ցութ յան ըն թաց քում, ա սես ի մի ջիայ լոց, կինն ի րեն հոր դո րել 
էր գալ Ե րեւան ու միա նալ ի րենց. «Կ յան քը մի ան գամ է տրվում, 
ի՞նչ կա էդ ա վեր ված ու ա նիծ ված քա ղա քում»՝ ար դեն օ տա րա ցող 
ձայ նով ա սել էր կի նը: Այդ րո պեին  Մով սեսն անվ րեպ կան խա գու-
շա կեց, որ իր ըն տա նե կան կյանքն այ սու հետ ըն թա նա լու է ճռռա-
ցող սայ լի պես, եւ մշտա պես զգաց նել են տա լու դի սո նանս նե րը:

Ն կա րի չը հրա շա լի գի տե, թե ինչ կա այս տեղ՝ իր հա րա զատ 
քա ղա քում, եւ դա այն պի սի անջն ջե լի, չէ՛, տար րա կան ի րո ղութ-
յուն է, որ դրա մա սին բարձ րա ձայ նե լը միան գա մայն ա վե լորդ, չէ՛, 
վի րա վո րա կան է հա մա րում: Այս տեղ են իր տու նը, ար վես տա նո-
ցը, իր նկար նե րը, սի րե լի ու թան կա գին մար դիկ, Սբ. Աստ վա ծա-
մոր  Հո վա նի տա ճա րը, Օ ղա կա ձեւ պու րա կը, Ա զա տա մար տիկ նե րի 
զբո սայ գին եւ փո ղոց ներ ու անկ յուն ներ, ուր քայ լել կամ կանգ նել 
է սի րա հար ված ու ներշնչ ված, որ տեղ զգա ցել է իր հո գու սլաց քը 
եւ ստեղ ծե լու այն լու սե ղեն ձիր քը, որ ի րեն պաշտ պա նում է գրե թե 
ա մե նուր, հետզ հե տե փո թորկ վող հո գեւոր այ լա սե րու մից: Եվ մի՞-
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թե այդ ա մենն ին քը պետք է բա ցատ րի շրջա պա տի մարդ կանց, 
ան գամ՝ կնո ջը, ով ար դեն ե րե սուն տա րի ապ րում է իր հետ, բայց 
այդ պես էլ չդար ձավ իր իս կա կան դաշ նա կի ցը: «Ո չինչ, ես կդի մա-
նամ, թող ին քը մնա իր կնութ յա նը»՝  Գա յա նեի առ թիվ մե ծա հո գա-
բար խոր հեց  Մով սե սը եւ նրան ա ռող ջութ յուն մաղ թեց, քան զի կի-
նը վեր ջին տա րի նե րին նաեւ հի վան դոտ էր դար ձել: 

Իսկ կի նը հա մոզ մունք ու ներ, թե  Մով սե սը կրա կի մեջ հայտն-
ված քա ղա քում մնա ցել էր հա նուն իր ար վես տա նո ցի ու նկար նե-
րի, ո րոնց ստեղծ ման հա մար հո գե կան ավ յուն ու նյու թա կան շատ 
մի ջոց ներ էր ներդ րել:  Գա յա նեն դստեր ու ըն կե րու հի նե րի մոտ 
պա տեհ ու ան պա տեհ կրկնում էր, որ ե թե ի րենց ա ռանձ նա տու նն 
ա վեր վի,  Մով սե սի սիրտն ա ռանձ նա պես չի ցա վի, բայց, այ, ե թե 
մի բան պա տա հի ար վես տա նո ցին ու նկար նե րին, ի րար կխառ նի 
աշ խար հը, ուս տի մնա ցել է Ս տե փա նա կեր տում, որ գի շեր ու զօր 
հոգ տա նի դրանց:  Բայց այդ կար ծիքն այն քա՜ն հե ռու է ճշմար-
տութ յու նից, դա հաս տա տե լու հա մար մի ե րե խա յի ու շա դիր հա-
յացքն իսկ բա վա րար կլի ներ:  Մով սեսն, ա յո, դեռ մեծ ձգտում ներ 
ու նի, ար դեն ճա նաչ ված ա նուն է  Հա յաս տա նի եւ է լի ո րոշ երկր նե-
րի ար վես տա սի րա կան շրջա նակ նե րում, տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով 
պար բե րա բար այ ցե լում է փա ռա տո նե րի, սիմ պո զիում նե րի ու ցու-
ցա հան դես նե րի:  Բայց  Մով սես նկա րի չը չի տա ռա պում փա ռա տեն-
չութ յամբ, դա հա մա րում է ու նայն մո լութ յուն, ին քը սոսկ ցան կա-
նում է իր ու յու րա յին նե րի, քա ղա քի, երկ րի ու աշ խար հի կյան քը, 
մարդ կա յին ե րա զանք նե րը պատ կե րել մի այն պի սի սի րով, ու ժով, 
ճշմար տութ յամբ ու ո ճով, որ անկրկ նե լի լի նի՝ նման ինք նա բուխ 
օրհ ներ գի ու ա ղոթ քի, նե րու մի ու բա ցա կան չութ յան, բա լա սա նի ու 
թով չան քի, աստ ղա բույ լի ու թռիչ քի:  Մով սեսն ա մեն քից լավ գի տե, 
որ ինքն ան կեղծ ու ազ նիվ ստեղ ծա րար է, եւ ու րիշ ո չինչ:  Հա, նաեւ 
նվիր յալ տան տեր է, տե սեք՝ ինչ սի րուն, երկ հար կա նի ա ռանձ նա-
տուն է վեր հա նել քա ղա քի ծայ րա մա սա յին թա ղա մա սե րից մե կում: 
 Ճիշտ է՝ մո ռա ցել է նկու ղա յին ա պաս տա րան եւս կա ռու ցել, չէ՞ որ 
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ի րենց ժա նիք ներն են շա րու նակ ցույց տա լիս ան հաշտ ու նա խա-
հար ձակ հա րեւան նե րը. ա զե րի նե րի հետ պա տե րազ մը դեռ պետք 
է ա վար տել, հի մա պար զա պես հեր թա կան եր կար հրա դա դարն է՝ 
ըստ  Մով սե սի 2020 թվա կա նի նո յեմ բեր յան դի տարկ ման: 

 Նա ան չափ հիա ցել էր  Շու շիից բեր ված վի շա պա գոր գով, իսկ 
 Գառ զուի գծան կա րի առ իթով նկա տել էր, որ հիա նա լի տեխ նի կա 
ու նի ֆրան սա հայ նկա րի չը. ա հա այդ պի սի մաս նա գի տա կան գնա-
հա տա կան Ար մա նի « գե ղեց կու հու» վե րա բեր յալ: Եվ հա զիվ թե 
ի մաստ ու նի նկար չին մե ղադ րել կողմ նա կա լութ յան մեջ:

 Հա ջորդ եր կու օ րե րին  Մով սեսն ինք նա սույզ քայ լում էր Ս տե-
փա նա կեր տի փո ղոց նե րով, նա յում հրե տա կոծ ված շի նութ յուն նե-
րին, մաս նա գե տի հա յաց քով զննում ու կշռում վնաս նե րի չա փը: 
 Բայց վար պե տի աչք ու նե նալ պետք չէ, շար քա յին դի տորդն ան-
գամ տես նում է, որ վնաս նե րը հսկա յա կան են. թշնա մին հա տուկ 
նշա նա ռութ յամբ բազ մա կի հար վա ծել էր հատ կա պես կեն սա գոր-
ծու նեութ յան օբ յեկտ նե րին՝ է լեկ տ րա կան ցան ցե րին, ջրա տար ու 
գա զա տար խո ղո վակ նե րին, հի վան դա նոց նե րին ու դպրոց նե րին: 
Եվ գրե թե յու րա քանչ յուր փո ղո ցում զգա լի ա վե րա ծութ յուն ներ կան 
հատ կա պես բնա կե լի շեն քե րում, հե տեւա բար՝ փոքր երկ րի փոքր 
գան ձա րա նը ան կա րող է լի նե լու դուրս գալ այդ մե ծա ծա վալ փլա-
տակ նե րի տա կից: Արդ յոք կա ռա վա րութ յու նը մի ջոց ներ կգտնի՞ 
ա վե րա ծութ յուն նե րը շու տա փույթ վե րա կանգ նե լու հա մար, արդ յոք 
հա մազ գա յին հա մախմ բում կլի նի՞ այդ հար ցում,– ցավ ու տագ նա-
պով խոր հում էր նկա րի չը՝ վեր հի շե լով, թե ա ռա ջին պա տե րազ մից 
հե տո որ քան եր կար տեւե ցին Ս տե փա նա կեր տի ու Ար ցա խի այլ 
բնա կա վայ րե րի վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րը:  Չես հեր քի՝ 
գործ շա րու նակ ար վել է այդ ուղ ղութ յամբ, բայց կար ծես մշտա պես 
ինչ-որ ծանր ու անհաշտ ձեռք ետ էր քա շում վե րած նութ յան գնաց-
քը: Ն կար չի կեն սա փոր ձը, ու նե ցած տե ղե կութ յուն ներն ու դի տու-
նա կութ յու նը թույլ էին տա լիս նրան տես նե լու, թե ին չից է շին ված 
այդ ետ քարշ ձեռ քը, ով քեր են դրա ծպտյալ հո վա նա վոր ներն ու 
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շա հա ռու նե րը:  Նա միշտ գար շել է նմա նա տիպ հիմ նախն դիր նե րից, 
ինք նի րեն ու այ լոց հա մո զել, որ ար վես տա գետ նե րին պետք չէ ներ-
քա շել ճղճիմ հար ցե րի մեջ, թող ի րա վա սու մար մին նե րը զբաղ վեն 
խար դախ նե րով ու խա բե բա նե րով:  Բայց եւ գի տակ ցում էր, որ ե թե 
ի րենք՝ ստեղ ծա րար նե րը, լռեն, ա պա ա վե լի կհաբռ գեն երկ րի տա-
ռա պան քը ի րենց եր ջան կութ յան աղբ յու րի վե րա ծող նե րը: Եվ նա 
հա ճախ բարձ րա ձայն ա հա զան գում էր այդ մա սին՝ ըն կե րա կան 
շրջա պա տում, թե հրա պա րա կա յին ե լույթ նե րով, եւ այդ պես աչ քի 
փուշ դառ նում ո րոշ բարձ րաս տի ճան իշ խա նա վոր նե րի հա մար: 
«Թ քա՛ծ,– ա սում էր  Մով սե սը,– հո նկա րե լու ձիրքն ինձ նից չեն խլե-
լու»: Եվ հի մա նա մտո վի, ըմբռ նու մով ու ըն կե րա բար հրա հան գում 
էր պե տութ յան նոր ղե կա վար նե րին (« Բայց նրանք դեռ պետք է 
սո վո րեն ղե կը ճիշտ բռնել») ա րա գաց նել վե րա կանգ նու մը, շու տա-
փույթ մաք րել քա ղաքն ա վե րակ նե րից ու կեղ տից, որ պա տե րազ-
մա կան ար հա վիր քից հե ռա ցած նե րը տուն վե րա դառ նան այն հույս 
ու հա վա տով, որ ի րենք դարձ յալ ապ րե լու են լու սա վոր, բա րե կարգ 
ու կո կիկ քա ղա քում:  Չես կա րող մարդ կանց մշտա պես հա մո զել, 
թե հա նուն հայ րեն յաց պետք է ան դա դար տա նել կե ցութ յան ծան-
րութ յունն ու դառ նութ յուն նե րը. նրանք ժա մա նա կա կից մար դիկ են՝ 
բազ մա թիվ թե լե րով կապ ված աշ խար հի ա մե նա տար բեր քա ղա-
քակր թա կան անկ յուն նե րի հետ, նրանք ու զում են, ի րա վունք ու նեն 
եւ ար ժա նի են ապ րե լու բա րե կե ցիկ ու անվ տանգ երկ րում:

Անվ տան գութ յուն՝ ա հա թե որ տեղ է հի մա երկ րի ա քիլ լես յան 
գար շա պա րը՝ ցա վագ նո րեն խոր հում էր  Մով սե սը փո ղոց առ փո ղոց 
անց նե լիս:  Մինչ այս վեր ջին պա տե րազ մը գո նե անվ տանգ էին ու 
լիա հույս, գու ցե միամ տութ յան հաշ վին՝  հա մոզ ված էին, որ թշնա-
մին չի կա րող այն պի սի հար ված հասց նել, որ ցնցվեն պե տութ յան 
հիմ քե րը:  Կա տար վեց հենց անս պա սե լին, ո րի հա մար  Մով սեսն ու-
նի իր մե ղադ րա կա նը՝ ո րո շա կի ա նուն նե րով ու հան ցան շան նե րով: 
Ա մեն ա վեր շեն քի մոտ մտո վի թե կի սա ձայն հայ հո յեց ու ա նի ծեց 
Ե րեւա նի ա ռաջ նորդ ամ բո խա վար նե րին ու տե ղա կան գոր ծա կից-
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նե րին, ո րոնք շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում պար զա պես փո-
շիաց րին մի ամ բողջ սերն դի հաղ թութ յուն: Ա զա տա րար սե րունդն 
այդ նա խորդ տաս նամ յակ նե րին  Հա յոց աշ խար հը դուրս էր բե-
րել հար յու րամ յակ նե րի կախ յալ ո գու ա րա հե տից եւ տե ղա փո խել 
Ա վետ յաց եր կիր տա նող խճու ղի: Ն կա րի չը կան խազ գում էր, որ իր 
ժո ղովր դի հետ տե ղի է ու նե ցել մի սահմռ կե լի պա տա հար, ո րի հե-
տեւանք նե րը, հնա րա վոր է, կա րող են լի նել անշտ կե լի: «Աստ ված 
իմ, հո վա նի ե ղիր մեր երկ րի բա րի ըն թաց քին»՝ շշնջում էր նա ան-
դա դար:   

 Մով սե սը մռայլ ու նյար դա յին շրջում էր Ս տե փա նա կեր տի փո-
ղոց նե րով՝ ինքն զինքը վերգտ նե լու, կի զիչ խո հե րից ձեր բա զատ վե-
լու հա մար նաեւ, բայց որ քան քայ լում էր, այն քան հո ռի զգա ցում նե-
րի ու տե սիլք նե րի մեջ էր խրվում:  Մե կեն ինչ-որ օ րի նա չա փութ յուն 
նկա տեց ա վեր ված շի նութ յուն նե րի շար քում. « կոլ ցեւո յի» մոտ կանգ 
ա ռավ հեր թա կան ջարդ ված դռնե րի ա ռաջ եւ զար ման քով ար ձա-
նագ րեց, որ  «ար կա հար ված» հատ վա ծի շուրջն այլ ա վե րա ծութ յուն-
ներ չկան:  Շեն քի ա ռա ջին հար կում տե ղա կայ ված մթե րա յին խա-
նու թից աջ ու ահ յակ եւ վե րեւի հար կե րում ոչ մի պա տու հան ու դուռ 
վնաս ված չէր, ա սես ար կը «մ տա դիր» էր խո ցել միայն խա նու թի 
մուտ քը:  Մինչ այդ նմա նա տիպ եւս ե րեք-չորս պատ կեր էր տե սել: 
« Չէ՛, սա ար կի գործ չէ,– եզ րա հան գեց նկա րի չը,– սա գող ձեռ քի 
ա րած է…  Դե, Աստ ված ի րենց հետ, գու ցե ռմբա կո ծութ յան օ րե րին 
սո ված էին մնա ցել… եւ խա նութ ներ են խու ժել ու տե լիք հայ թայ թե-
լու հա մար»:  Բայց տե սավ նաեւ հա գուս տի կո ղոպտ ված սրահ, եւ 
 Մով սե սը խո ժոռ վեց մին չեւ հո գու խոր քը, ստա հակ ներ կո չեց ա նի-
րավ նե րին, այդ քա նը բա վա րար հա մա րե լով՝ շա րու նա կեց «ս տու-
գայ ցը»: Այ դու հետ, սա կայն, միտքն ա ռա վել էր խո ցո տում նրան, 
ան դա դար մղում՝ գտնվել հա մընդ հա նուր ցա վի առթած կրա կի մեջ:    

Իր հայ րե նա կից նե րից շա տե րի պես դա վա ճան ված ու խաբ ված 
էր զգում ի րեն՝ ե րես առ ե րես հայտն վե լով պե տութ յան կրած նվաս-
տա ցու ցիչ պար տութ յան դի մաց:  Թե կու զեւ ա ղոտ, նշմա րում էր, 
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թե ինչ ծան րա գույն փոխ հա տու ցում է պա հանջ վե լու ա մեն քից՝ այդ 
մթին գու բից ել նե լու հա մար: « Չեմ գայ թակղ վի, չէ՛, իմ ճա նա պար-
հով կքայ լեմ,– ինք ն ի րեն հանգս տաց նում էր  Մով սե սը,– չեմ հա մա-
լ րի քա ղա քա կան ճամ բա րը, որ քան էլ հան գա մանք ներն ու մար դիկ 
դրդեն, էդ ճամ բա րում հի մա վխտում են հա զար ու մի ար կա ծախն-
դիր ներ ու դուրսպր ծուկ ներ. ե թե հան կարծ սխալ վեմ ու միա նամ էդ 
ամ բո խին, կկոր չեմ»: Իր ու ղին ար վեստն է, ո րին ի բնե նվիր ված 
է, թե պետ այն շատ ա վե լի նեղ, տա տաս կոտ ու ան հե ռան կար է 
ե րեւում, հատ կա պես հի մա, երբ ար դեն կան խա տե սում է, որ իր 
հա մար սկսվում է ան նա խա դեպ ճգնա ժամ՝ ար վես տա յին ու մարդ-
կա յին տի րույթ նե րի ընդգրկ մամբ, եւ կա րիք է լի նե լու ժո ղո վել նոր 
ավ յուն, կամք ու ա րիութ յուն, որ պես զի հաղ թա հա րի սեւ շրջա նը եւ 
վե րա դառ նա հա րա զատ հուն:  Բայց դա՝ ա պա գա յում, այժմ ապ րել 
ու գոր ծել է պետք ըստ օր վա տագ նա պա լի ձայ նե րի ու գույ նե րի: 

Եր կու օր անց միայն  Մով սե սը նո րից ար վես տա նոց գնաց՝ ձեռ-
քին ցե լո ֆա նե մի մեծ փա թեթ:  Պետք է, ի վեր ջո, ծած կել ջարդ ված 
պա տու հան ներն ու դու ռը, մաք րել ու կար գի բե րել ներ սը:  Սա կայն 
ար վես տա նոց տա նող ճա նա պար հը ո լո րուն ու եր կար դարձ րեց, 
որ մեկ ան գամ եւս տես նի քա ղա քի վեր քերն ու անվ նաս մնա ցած 
հատ ված նե րը:  Թու ման յան փո ղո ցով ցած ի ջավ, ա պա ետ դար-
ձավ ու մտավ հրա պա րակ, ուր ոտք չէր դրել պա տե րազ մի սկզբից 
ի վեր:  Մի քա նի քայլ ա ռա ջա նա լով՝ կանգ նեց ու նա յեց հրա պա-
րա կը ե րի զող շեն քե րին՝ « Բո լո րը ողջ-ա ռողջ են, անվ նաս, փառք 
Աստ ծո»:  Մով սեսն ու րախ էր՝ շրջա կայ քը տես նե լով իր ամ բող ջա-
կան-անխաթար տես քի մեջ:  Սա կայն նրան տա րօ րի նակ թվաց, 
որ պե տա կան-կա ռա վա րա կան այդ շեն քե րը, նաեւ՝ դրա մա տու նը, 
անն շան չա փով իսկ չեն հայտն վել թշնա մա կան հրթի ռա կո ծութ յան 
թի րա խում, երբ հա կա ռա կոր դը ճշգրիտ հար ված ներ էր հասց նում 
իր ընտ րած բազ մա թիվ օբ յեկտ նե րի: «Ա զե րի նե րը ե րեւի խնա յել են 
դրանք՝ մտա ծե լով, որ շու տով ի րենք են էս տեղ նստե լու»՝ եզ րա հան-
գեց նկա րի չը: Այ նու հան դերձ, մտքի մի սեւ թե լակ տոր կծկված մնաց 
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նրա ու ղե ղի գա լար նե րից մե կում:
 Մով սե սը դան դաղ քայ լե րով մո տե ցավ հրա պա րա կի կենտ րո նին 

կից կի սակ լոր հար թա կին, որն իր սի րե լի վայ րե րից է. այս տե ղից 
բաց վում է մի գե ղահ րաշ տե սա րան՝ լեռ նե րով ու դաշ տե րով, գյու-
ղե րով ու ճա նա պարհ նե րով, կա պույտ-կա նաչ-սեւ-դարչ նա գույ նով եւ 
մշու շի մեջ լուծ վող հո րի զո նով:  Տար վա գրե թե բո լոր օ րե րին հար-
թա կից ե րեւում է Մ ռով սա րը, ո րը երկ րա յին թիկ նեղ մար գա րեի պես 
բազ մած է քիչ հեռ վում եւ ա սես կան խա տե սում է ա մեն քի գա լի քը: 
Իսկ գար նա նա յին պարզ կա ա ռա վոտ նե րին, հատ կա պես ապ րի լին, 
այդ տե ղից նշմար վում է  Կով կաս յան լեռ նաշղ թան իր բարձ րա կե տե-
րով ու խորհր դա վոր ուր վագ ծե րով:  Մով սե սը բազ միցս է հմայ վել այդ 
տե սա րա նով, որն իր մեջ արթ նաց նում էր դե պի ա պա գա ժա մա-
նակ ներ եւ նոր աշ խարհ ներ ճամ փոր դե լու տրո փուն իղ ձեր, եւ գրե թե 
միշտ այդ տե ղից հե ռա ցել է մի ան բա ցա հայ տե լի թա խի ծով. ե րեւի 
հմայ վա ծութ յու նը միշտ չէ, որ կա րող է ներ դաշ նակ վել ե րա զան քի 
ու մարմ նա վոր կյան քի հետ:  Մով սե սը ցան կա ցավ վերս տին՝ հա-
զարո րե րորդ ան գամ վա յե լել այդ պատ կե րը, բայց նրան սպա սում 
էր տխուր ա նակն կալ:  Հար թա կին դրված էին մեծ ցու ցա տախ տակ-
ներ լու սան կար նե րով. մո տե ցավ, նա յեց՝ ան հայտ կո րած զին վոր նե-
րի դի մա պատ կեր ներ են:  Հա րա զատ նե րը ստիպ ված էին դի մել այդ 
քայ լին, որ ա մեն քի ու շադ րութ յու նը բեւե ռեն ի րենց կո րած սի րե լի նե-
րի վրա, ո րոնք այդ պես էլ տուն չեն դար ձել ա հեղ կռվից հե տո. գու-
ցե՞ մեկ նու մեկն ինչ-որ տե ղե կութ յուն ու նի նրանց վե րա բեր յալ… Եվ 
մո մեր էին վառ վում լու սան կար նե րի ներ քո, ծա ղիկ ներ էին դրված: 
 Մով սե սը տրտմո րեն, մեկ առ մեկ նա յեց չվե րա դար ձած զին վոր նե րի 
պատ կեր նե րին. ե րե քին ճա նա չեց, բայց, դժբախ տա բար, նրանց մա-
սին ոչ մի լուր չու ներ:  Նա խատ րա մադր վա ծութ յու նը իս պառ կո րավ, 
չցան կա ցավ ան գամ թռու ցիկ նա յել դե պի  «իր» հե ռու նե րը, շրջվեց ու 
գնաց ար վես տա նոց:

Երբ տեղ հա սավ, դեռ մին չեւ ներս մտնե լը, մուտ քի մոտ 
 Մով սեսն իր վե ցե րորդ զգա յա րա նով կռա հեց, որ ինչ-որ մար դիկ 
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մտել են ար վես տա նոց, հե տաքրքր վել… ին չո՞վ:  Հար ցը նկար չի 
հա մար շատ էա կան էր. նա ան ցած օ րե րին իբր ան տե րութ յան էր 
մատ նել իր ա վեր «սր բութ յուն սրբո ցը», մինչ դեռ ի րա կա նում ու-
զում էր պար զել, թե մար դիկ այս պի սի խե լա կո րույս ժա մա նակ նե-
րում ու շադ րութ յուն կդարձ նե՞ն, արդ յոք, ինչ-որ ար կա հար ված ար-
վես տա նո ցի, երբ շուրջ բո լորը բա զում այլ ա վե րա ծութ յուն ներ կան՝ 
ա ռա վել ծա վա լուն ու կեն սա կան հրա տա պութ յան:  Խոս քը մանր ու 
 «է ժա նա գին» գո ղե րի մա սին չէ, ո րոնք ա մե նուր են՝ ու շա դիր աչ քա-
թող ար ված ցան կա ցած ի րի նկատ մամբ, այլ՝ լրջմիտ, բա րե կիրթ 
ու հո գի ու նե ցող մարդ կանց վե րա բեր մունքն էր նրան հու զում, ով-
քեր ըն կել են այ րող ցա վի մեջ: Արդ յո՞ք ցա վը թույլ կտա, որ մար դը 
հմայ վի ու ներշնչ վի ինչ-որ նկա րով, թե կու զեւ ստեղծ ված լի նի հան-
ճա րեղ ձե ռամբ կամ՝ շար քա յին շնոր հա լիի կող մից: Եվ մի՞ թե ա մեն-
քի հա մար չէ լու սե ղեն ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, մի՞ թե բո լոր հո գի նե րի 
սնուց ման հա մար չէ ար վես տը,– եր կար տա րի ներ այդ հար ցե-
րի մեջ խճճված  Մով սե սը սպա սել է այն ժա մին, երբ լիա կա տար 
վստա հութ յամբ կվկա յի իր լա վա տե սա կան հայտնաբերումները: 

Մ տավ ար վես տա նոց, եւ աչ քե րը կլո րա ցան զար ման քից ու ու-
րա խութ յու նից. սրա հի կենտ րո նում, ա թո ռին ինք նա սույզ նստած էր 
Ար սե նը՝ Ար սեն  Մա մուն ցը, իր սանն ու ար վես տա կից ե րի տա սարդ 
ըն կե րը:  Մով սե սը ձեռ քի փա թեթն ա նաղ մուկ մի կողմ դրեց եւ 
հրճվա գին նա յեց թան կա գին այ ցե լուին, մին չեւ վեր ջինս նկա տեց 
նրան: Ար սե նը կտրուկ վեր թռավ տե ղից եւ փութ կոտ մո տե ցավ ու 
ող ջա գուր վեց վար պե տի հետ:

–  Բա րե՜ւ, պա րոն  Մով սես, բա րե՜ւ… բա րով տե սանք:
–  Հա զար բա րեւ, Ար սեն ջան… Ողջ-ա ռո՞ղջ ես…
–  Հա, իսկ դո՞ւք…
– Ես էլ: Ե՞րբ ես ե կել:
–  Մի ժամ ա ռաջ…  Մի քա նի րո պեով մտա խուցս ու շտա պե ցի 

էս տեղ:  Գի տեի ար վես տա նո ցի հետ պա տա հա ծի մա սին:
–  Բան չկա, շատ ա վե լի մեծ կո րուստ ներ ու նենք…  Դե, մի քիչ 
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պատ միր քո մա սին:
Ար սե նը վե րա դար ձել էր  Մար տա կեր տից, ուր զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յան էր հա մերկ րա ցի նե րի հետ:  Նա զո րա կոչ վել էր պա-
տե րազ մի սկզբին, բայց, բազ մա թիվ զո րա կոչ յալ նե րի պես, նրան 
քա ռա սուն օր՝ մին չեւ կռվի ա վար տը, պա հել են պա հես տա զո րա յին 
գնդում:  Զի նա դա դա րի եր րորդ օ րը Ս տե փա նա կերտ է վե րա դար-
ձել: Այս տեղ՝ քա ղա քի հին երկ հար կա նի շեն քե րից մե կում նա մեկ 
սեն յա կա նոց բնա կա րան՝ « խուց» է վար ձում ար դեն հինգ տա րի: 
Իր ա ռօր յա յին է դար ձել շա տե րի պես հիաս թափ ված, ջղա յին ու 
ընկճ ված, բայց չէր օ տա րել հո գու մեջ թեւա ծող վա ղե մի ե րա զանք-
նե րը: Ար սե նը կեր պար վես տա գի տա կան բարձ րա գույն կրթութ յուն 
է ստա ցել Ե րեւա նում, գե ղան կար չի դիպ լո մը ստա նա լուց հե տո այն-
տեղ դե գե րել է մի տա րի, ա պա ներ քին ո գո րում նե րով տե ղա փոխ-
վել Ս տե փա նա կերտ: Այս տեղ միան գա մից չի ներգ րավ վել բուռն 
գոր ծու նեութ յան մեջ, ուս տի, պա տա հա կան աշ խա տանք նե րին 
զու գա հեռ, ցան կա ցավ շա րու նա կել ու սում նա ռութ յու նը, այս ան-
գամ՝  Մով սես  Մե լիք յա նի ար վես տա նո ցում: Ա զատ ունկնդ րի պես 
հա ճախ էր լի նում այս տեղ՝ իր ու զած օրն ու ժա մին, մի բա ցա ռիկ 
հնա րա վո րութ յուն, որ վաս տա կել էր իր ձիր քով ու մարդ կա յին ինք-
նա տիպ խառն ված քով, շնորհ ներ, որ չա փա զանց բարձր է գնա հա-
տում  Մով սե սը: Աս տի ճա նա բար ա ռա ջա դի մող ե րի տա սարդ ար-
վես տա գե տը նկա րում էր մի անկ յուն քաշ ված՝ լուռ « ձայ նակ ցե լով» 
իր հեր թա կան «գ լուխ գոր ծո ցը» կեր տող վար պե տին եւ չշե ղե լով 
նրա սա նու հի նե րի ու շադ րութ յու նը. դե, բա րե տես ե րի տա սարդ է եւ 
ա մու րի, աղ ջիկ նե րից էլ լավ է նկա րում, ինչ պե՞ս կա րող է նրանց 
հե տաքր քրա սի րութ յու նը չշար ժել:  Բայց ա վե լի հա ճախ, երբ եր-
կու սով էին մնում, Ար սե նը վար պե տի հետ զրու ցում էր մեծ նկա-
րիչ նե րի ու նրանց ստեղ ծա գոր ծութ յան մա սին՝ մեկ տեղ, մեկ առ 
մեկ « կազ մա քան դե լով» նրանց ար վեստն ու կեն սագ րութ յու նը: Եվ 
սրտա հա ճո ու գողտ րիկ դա դար ներ էին ու նե նում դեմ դի մաց, բա-
ժակ նե րը ձեռք նե րին. նրանց հա մեստ սե ղա նը, քիչ շե ղում նե րով, 



88

ա վան դա բար զար դա րում էին գի նին, գա րե ջու րը, ժենգ յա լով հացն 
ու մա ծու նը:  Վար պե տը նեղսր տում, նաեւ զայ րա նում էր, երբ ե րի-
տա սարդ, դեռ կա յուն վաս տակ չու նե ցող ըն կերն էր խմիչ քի եւ ու-
տե լի քի հար ցը հո գում,  Մով սեսն այդ գոր ծը վե րա պա հում էր ի րեն: 
 Բայց չէր ա ռար կում, երբ Ար սե նը ար վես տա նոց էր բե րում հոր քա-
շած գի նին, ո րը վար պե տի քիմ քին խտղտում էր իր աստ վա ծա յին 
բույր ու հա մով: Եվ հոր ժա ռան գը լի նե լով՝ Ար սե նը հիա նա լի կե-
նաց ներ էր ճա ռում:  Բայց հի մա վե րա կողմ նո րոշ վե լու ժա մա նակն 
է:

– Իմ կռի վը թող այ սու հե տեւ լի նի միայն նկար չութ յամբ… Ի՞նչ 
կա սեք, վար պետ:

 Վար պետն ան խառն ժպի տով նա յեց սա նին՝ չար ձա կե լով փոք-
րիկ հնչյուն իսկ. ո՜նց է  Մով սե սին դուր գա լիս Ար սե նի այդ սլա ցիկ 
մտա ծո ղութ յու նը:  Նա մի ան գամ ա սել էր ե րի տա սարդ ար վես տակ-
ցին, որ ե թե նրա նկար չութ յունն էլ դառ նա իր խոս քի պես հա սուն 
ու ար տա հայ տիչ, ա պա ճա կա տա գի րը նրան հա ճե լի ա նակն կալ-
ներ շատ կմա տու ցի՝ հռչա կի ու դափ նի նե րի տես քով նաեւ: Ար սե նը 
ծի ծա ղել ու գո չել է ինք նա բուխ. « Դե, կդառ նա, մի կաս կա ծեք, ձեզ 
նման վար պե տը թույլ չի տա, որ ինձ նման տղան մի ջա կութ յան 
վերածվի»:  Վար պե տը գո վեստ ներ չի շռայ լում ոչ ո քի, խոր հուրդ-
նե րի մեջ նույն պես զուսպ է: Երբ Ար սե նը նկա րում էր ար վես տա նո-
ցում, մեկ-մեկ մո տե նում էր նրան, նա յում խմոր վող պատ կե րին. եր-
բեմն լուռ հե ռա նում էր, եր բեմն հու շում, որ ու րիշ գործ սկսի, բայց 
ա վե լի հա ճախ թնդում էր. « Դե, քեզ տես նեմ, Ար սեն տղա, ա ռա՜ջ»:

Որ տղան տա ղանդ ու նի,  Մով սե սը տե սել է ա մե նասկզ բից, 
բայց այդ մա սին բարձ րա ձայն ակ նարկ իսկ չի ա րել՝ մտա վա խութ-
յուն ու ներ, որ նա շուտ կշփա նա, հատ կա պես, երբ ար դեն ստա-
ցել է ա ռա ջին ե րի տա սար դա կան մրցա նակ նե րը հան րա պե տա կան 
ու հա մա հայ կա կան փա ռա տո նե րում: Իր կրտսեր ար վես տակ ցին 
 Մով սե սը խրա խու սում էր մտե րիմ ու ջերմ, գրե թե հայ րա կա նի 
հաս նող վե րա բեր մուն քով, ուր խստութ յու նը գրա վել էր ա ռաջ նա-



89

կարգ տեղ:  « Հա, խելքդ չտաս էդ պատ վոգ րե րին ու դիպ լոմ նե րին, 
հո բյու րոկ րատ չես»,– իր սա նին սաս տել է վար պե տը եւ լայ նո րեն 
ժպտա ցել. չէ՛, այս տղա յով հիա նալ պետք է, սա կայն՝ ա նաղ մուկ:

– Ու րեմն այ սու հետ նկար չութ յամբ կմարտն չես…  Բո լո րիս հա-
մար դա ա վե լի շա հե կան կլի նի…  Բայց երբ նո րից պա տե րազմ 
բռնկվի…

– Էն ժա մա նակ նո րից զին վո րագր վե լու եմ, վար պետ, մի կաս-
կա ծեք,– շի տա կո րեն անդ րա դար ձել է ե րի տա սարդ նկա րի չը:

Ար սե նի ո րոշ մա նը հա վա նութ յուն տա լով՝  Մով սե սը սեւեռ վեց 
ար վես տա նո ցի « ներ քին կյան քի» վրա:  Նա ու շադ րութ յամբ զննեց 
սրա հը. հա տա կին փռված վրձին նե րը, ներ կե րը, նկա րա կալ ներն ու 
փայ տե գոր ծե րը հա վաք ված ու խնամ քով դրված էին անկ յու նում, 
այդ տեղ էր հանգր վա նել նաեւ մի մա քուր կտավ, որ ար կա կո ծու-
մից ըն կած էր հա կա ռակ անկ յու նում, բայց՝ ա ռանց պատռ վածք նե-
րի: Մ նա ցած ա մեն ինչ կար ծես թե նախ կին վի ճա կում էր՝ ա պա կու 
կտոր տանք նե րը, ար կի բե կոր նե րը, պատռ ված նկար նե րը, վատ-
մա նաթղ թե րը, ցա քուց րիվ ա թոռ նե րը:  Մի խտրա կան, բայց բա րի 
ձեռք է ան ցել ար վես տա նո ցով: Այ նու հան դերձ,  Մով սե սի սուր աչ քը 
հու շեց անս խալ, որ բա ցա կա գոր ծեր կան:

–  Նա յիր, Ար սեն, եր կու նկար պա կա սում է… տա րել են:
– Ո՞ր նկար նե րը,– սե փա կան ոս կին կորց րա ծի պես տագ նա-

պեց ե րի տա սարդ նկա րի չը:
– Ըմմմ… ու րեմն՝ «Ս կա հակ մաք րող աղ ջի կը», որ ե րեւան յան 

ցու ցա հան դե սի հա մար էր եւ… « Մար մա րի մեջ եր գող ձեռ քե րը», 
դա էլ փա րիզ յան ցու ցա հան դե սի հա մար էի նա խա տե սել, գի տես:

–  Հա… ա՛յ քեզ գող… Ինչ էլ ճա շակ ու նի:
–  Նա գող չէ… էդ պես մի ա սա,– անս պա սե լի ա ռար կեց 

 Մով սե սը:
–  Հա պա ո՞վ է, վար պետ, նա ուղ ղա կի թռցրել է ձեր լա վա գույն 

գոր ծե րից եր կու սը… գու ցեեւ՝ ա մե նա լավ գոր ծե րը…
 Մով սե սը մո տե ցավ եւ կկո ցուն աչ քե րով նա յեց պա տի վրա յի 
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այն դա տարկ տե ղե րին, որ դեռ ե րեկ ծածկ ված էին նկար նե րով:
–  Հա, ես էլ էի յու րա հա տուկ ձեւով վե րա բեր վում էդ կտավ նե-

րին… բայց նա գող չէ,– մտած կոտ ա սաց  Մով սե սը:
–  Դե, դուք ու զում եք գո ղին ար դա րաց նել…
–  Չէ՛, նա… ար վես տը հաս կա ցող ու գնա հա տող մարդ է… շա-

հա դի տա կան ո չինչ չի հե տապն դել…–  Մով սե սը բա ռեր փնտրեց իր 
միտ քը ցո լուն դարձ նե լու հա մար:–  Նա փրկել է էդ եր կու գոր ծը… 
է ժա նա գին ու ստից գո ղե րից, նաեւ՝ կա րի քա վոր ան ցորդ նե րից, 
ո րոնք ա մեն ինչ, հնա րա վոր է, խառ նեին ի րար ու էս բո լո րը տա-
նեին ու գրոշ նե րով վա ճա ռեին ինչ-որ մե կին կամ էլ ուղ ղա կի վա-
ռա րա նը գցեին՝ ի րենց ցուրտ սեն յակ նե րը տա քաց նե լու հա մար… 
Ար սեն տղա, դու գի տես, չէ՞, որ քա ղա քում գա զա մա տա կա րա րու մը 
դեռ չեն վե րա կանգ նել, տնե րը տա քաց նե լու խնդիր կա:

–  Հա:
– Ապ րես, քա ջա տեղ յակս:  Հի մա հա մա մի՞տ ես ինձ հետ, որ 

նկար ներ տա նո ղը չա փա զանց բա րո յա կան ու ար վես տա մե ծար 
մարդ է…  Պետք է ու րա խա նալ, որ էդ պի սի մե կը հայտն վում է եւ 
տա նում քո լա վա գույն կտավ նե րից:

– Էդ դեպ քում թող բո լո րը տա ներ, սրանք ին չո՞ւ է թո ղել…  Ձեր 
ա սած  «է ժա նա գին գո ղերն» ու կա րի քա վոր ան ցորդ նե րը կա րող 
էին մնա ցա ծը ոչն չաց նել:

– Չէ՛, եղ բայր, նա չի կա րող էս ամ բողջ բե ռը վերց նել իր վրա, 
նա ա րել է էն քան, որ քան իր ուժն է զո րել,– սե փա կան պայ ծա ռա-
տե սութ յանն ա պա վի նե լով՝ ա սաց  Մով սե սը:

–  Բայց ո՞ւր է տա րել, գի տե՞ք… Դ րանք կա րող են փչա նալ կամ 
ան հե տա նալ, վար պետ  Մով սես: Ո՞վ գի տե, թե որ տեղ է պա հե լու 
իր թանկ գո ղո նը էդ… բա րո յա կան ար վես տա մե ծա րը… մի խո-
նավ նկու ղո՞ւմ, ավ տոտ նա կո՞ւմ, բա կի խոր դա նո ցո՞ւմ, ծակ տա նի քի 
տա՞կ…– չէր հանգս տա նում Ար սե նը:

–  Դե, տագ նա պիդ ազ դան շա նը ան ջա տիր, Ար սեն:  Նա էդ 
նկար նե րը կա խե լու է իր տան ա մե նա լու սա վոր պա տից եւ ո րոշ ժա-
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մա նակ անց վե րա դարձ նե լու է… Այ, կտես նես…  Լավ, հի մա նստիր 
մի հար մար անկ յու նում, իսկ ես անց նեմ « շա բա թօր յա կի»:

–  Չէ՛, վար պետ, միա սին կփայ լեց նենք ար վես տա նո ցը: Ն ման 
գոր ծե րը պետք է ըն կե րա բար ա նել, թե չէ Աստ ծո աչ քին գեշ կե-
րեւա: 

 Մով սե սը մի պահ տա տան վել, ա պա հա մա ձայ նել է: 
Եր կու սով ձեռք նե րը քշտե ցին եւ մոտ ե րեք ժամ, ըն թաց քում 

հա տու կենտ բա ռեր փո խա նա կե լով, հա վա քե ցին ու վե րա դա սա վո-
րե ցին, ավ լե ցին ու մաք րե ցին ըն դար ձակ ար վես տա նո ցը:  Փո ղո ցի 
մո տա կա աղ բարկղ նետ ված թափ ված քը կա րող էր շատ ա վե լին 
լի նել, ե թե, Ար սե նի խնդրան քով ու հոր դո րով, չպահ պան եին մի 
շարք վի րա վոր նկար ներ, ո րոնք հնա րա վոր էր վե րա կանգ նել, իսկ 
ե թե մնան այդ պի սին էլ, դարձ յալ ար ժե քա վոր կլի նեին:  Հե տո ցե լո-
ֆա նով ծած կե ցին պա տու հան ներն ու դռան ա պա կե ջարդ ուղ ղանկ-
յուն նե րը, եւ երբ ար դեն ի րիկ նա մուտ էր, խոն ջա ցած բան վոր նե րի 
պես նստե ցին մինչ պա տե րազմ յան օ րե րից մնա ցած մի խնձո րի, 
կոն ֆետ նե րի եւ գի նու թե րատ շշի շուրջ:  Հազ վա դեպ էր պա տա-
հում, որ գի նու շի շը կի սատ թող նեին. գու ցե վատ կան խազ գա ցում 
ու նեին, եւ հո ռի տրա մադ րութ յու նը նրանց խան գա րել էր խմե լու 
հրա շա լի գի նին:  Բայց նրանց հա յացք ներն ար դեն վաղ վան էին 
հառ ված, չնա յած ողջ զգա յա րան նե րով տես նում էին, որ այդ « վա-
ղը» դեռ ան հայտ տեւո ղութ յամբ լի նե լու է ա նո րո շութ յան, կաս կա ծի 
ու մտա վա խութ յուն նե րի մի եր կար շղթա յի հանձ նա կա տա րը:

Ար սե նը լցրեց բա ժակ նե րը եւ նա յեց վար պե տին: Իսկ նա սպա-
սում էր, որ կե նա ցը նախ կի նի պես ե րի տա սարդ ար վես տա կի ցը 
հի շա տա կի:  Հաս կա նա լով այդ, Ար սե նը փակ վեց իր պատ յա նի մեջ, 
նրա դեմքն ա սես մթնեց ու ան հա ղորդ դար ձավ, ան գամ աչ քե րում 
բնա վոր ված բնա կան փայ լը հան կար ծա կի ան հե տա ցավ:  Մով սեսն 
ա ռա ջին ան գամ էր տես նում կրտսեր ըն կե րոջ նման կեր պա րա նա-
փո խութ յու նը:  Բա ժա կը ձեռ քին՝ Ար սե նը մշտա պես ցույց էր տա լիս 
իր ան սահ ման կեն սախն դութ յու նը, հի մա կար ծես թե նրա հա կա-
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պատ կերն է  Մով սե սի դի մաց:
– Տ ղա նե րի կե նա ցը,– տրտմութ յան ան հուն խոր քե րից ի վեր-

ջո ա սաց ե րի տա սարդ նկա րի չը եւ ոտ քի ե լավ:  Կանգ նեց նաեւ 
 Մով սե սը, եւ նրանք լուռ պար պե ցին բա ժակ նե րը, ա պա ա թոռ նե-
րին կծկվե ցին խոց ված ոզ նի նե րի պես:

Տ ղա նե րը նա հա տակ ված զի վոր  ներն են՝ ա վագ թե կրտսեր, 
նրանք բո լո րը՝ շար քա յին թե սպա, տղա ներ են, որ հայ րե նի քի հա-
մար մարտն չել են ու զոհ վել:  Սա լա քա րի պես ծանր լռութ յուն ի ջավ 
եր կու սի կրծքին. նրանք միառ ժա մա նակ սուզ վե ցին ի րենց խոշ-
տան գող միաբ նույթ խո հա ծութ յան մեջ:

– Ի՞նչ ծրագ րեր ու նես, Ար սեն,– ի վեր ջո խո սեց  Մով սե սը՝ մտա-
ծե լով, որ դա հար կա դիր, հեր թա պահ հարց է:

Ար սե նը շու ռու մուռ ե կավ տե ղում, փնչաց, ա պա ու ժը վերգ տած 
հո վա զի պես ա ռաջ մղվեց՝ հստակ տես նե լով ընտ րած նշա նա կե-
տը:

– Ու զում եմ նկար չութ յան մեջ իմ ա նու նը թող նել, վար պետ… 
Աստ ված ինձ ողջ թո ղեց ան ցած պա տե րազ մում… Ես հո ե րախ-
տա մոռ չեմ, որ ինձ տրված էս հնա րա վո րութ յու նը վատ նեմ մանր 
նպա տակ նե րի վրա:

–  Հա, ճշմա րիտ:
 Մով սեսը լցրեց բա ժակ նե րը, բայց տե սավ, որ եր կուսն էլ այ լեւս 

խմե լու ցան կութ յուն չու նեն, ուս տի գի նին ետ՝ շի շը լցրեց, փա կեց 
եւ տա րավ դրեց մա ռա նի կում: «Երկ րորդ ան գամ մեր շի շը թե րատ 
մնաց. չէ՛, ու րիշ ժա մա նակ ներ են սկսվում»՝ մտքում ար ձա նագ րեց 
նա եւ թփթփաց րեց Ար սե նի ու սին.

–  Դու քո սա րե րը պի տի բարձ րա նաս…
–  Հա, ալ պի նիզ մի ժա մա նակ ներ են մեզ սպաս վում, վար պետ:
– Գ նանք, ալ պի նիստ, շու տով մթնե լու է: Ե կե ղե ցի մտնենք, հե-

տո տուն կգնանք:
Նախ քան դուրս գա լը  Մով սե սը տան տի րո՞ջ, թե՞ ան կոչ հսկի չի 

պես զննեց ա վեր ման հետ քե րից ա զատ ված ար վես տա նո ցը. այն, 
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ի րոք, նոր տեսք ու գույն է ստա ցել, եւ կար ծես թե լադ րում է, որ 
ա ռա քե լութ յու նը խմբագ րել է պետք:

–  Չէ, ա ռա քե լութ յու նը նույ նը կմնա, ա վե լի խստաց ված կա նոն-
նե րով,– բարձ րա ձայն ա ռար կեց  Մով սե սը իր ան հայտ ընդ դի մա խո-
սին:

– Ի՞նչ, վար պետ,– նրա խոս քը չըն կա լե լով՝ հարց րեց Ար սե նը:
– Ա սում եմ՝ մեր ա ռա քե լութ յու նը նույ նը պետք է մնա:
–  Հա, վար պետ, դա ա րեւի լույ սի պես պարզ ճշմար տութ յուն է:
–  Դե, գնա ցինք,– ա սաց  Մով սե սը, հա նեց բա նա լին, որ դու ռը 

կող պի:  Նույն պա հին մուտ քի մոտ հայտն վե ցին նրա սա նու հի-
ներ  Ժան նան եւ  Գո հա րի կը: Ն րանք առ ժա մա նակ շշմած կանգ նել 
ու նա յում էին ար վես տա նո ցի ցե լո ֆա նա պատ պա տու հան նե րին: 
 Ժան նա յի ձեռ քին ե րեք խո շոր ալ վան վարդ կար, բնա կան, անկրկ-
նե լի բույ րով վար դեր:

–  Շա՞տ է վնաս վել, պա րոն  Մով սես,– ա ռանց բա րեւի ու « բա րով  - 
տե սան քի», մե ղա վոր ձայ նով հարց րին սկսնակ նկար չու հի նե րը՝ 
ի րար կրկնե լով:

–  Դե, չէ, աղ ջիկ ներ, ա ռանձ նա պես բան չկա: Ար սե նի հետ հա-
վաք-տե ղակ ա րինք: Ա ռայժմ ցե լո ֆա նա պատ ար վես տա նոց կլի նի, 
մին չեւ նոր ա պա կի ներ տե ղադ րենք: 

Աղ ջիկ ներն ա ռանց հրա վե րի ներս ան ցան եւ մի եր կու րո պեի 
չափ ու սում նա սի րե ցին ար վես տա նո ցը:  Դա նրանց հա մար նույն-
պես հա րա զատ վայր է, ուր ներ խու ժած ա վե րը կա րող է գետ նա հար 
ա նել նաեւ նրանց ե րա զանք նե րում ու հո գի նե րում ա ճող ծա ղիկ նե րը:

 Ժան նան հա յաց քով փնտրեց ու գտավ ճե նա պա կե հին ծաղ կա-
մա նը, որ պա տին ամ րաց ված եր կար փայ տե դա րա կի վրա յի տե ղը 
կորց րած՝ այժմ հանգր վա նել է խոր քի պա տու հա նա գո գին. պա տի 
այդ դա րակն այ լեւս չկար:  Ջուր լցրեց, վար դե րը տե ղա վո րեց, եւ 
միան գա մից եր գող ու բու րող կար մի րով բռնկվեց ծաղ կա մա նը: Այն 
հա մակ զգու շութ յամբ տա րավ ու դրեց սե ղա նի կենտ րո նում, մի եր-
կու քայլ ետ գնաց ու տե սավ, թե ինչ պես ե րա զա յին տեսք ու շունչ 
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ա ռավ ամ բողջ սրա հը:  Ժան նա յի տե սիլքն ակ նե րեւ ե ղավ նաեւ 
մյուս նե րի հա մար: Աղ ջիկ ներն ինք նա գոհ ժպտա ցին, որ հա ջող-
վեց, թե կու զեւ ժա մա նա կա վո րա պես, վար դիշ խա նութ յուն հաս տա-
տել ար վես տա նո ցում:  Ժան նան միա ժա մա նակ հասց րեց նկա տել, 
որ ճե նա պա կե ծաղ կա մա նը վե րից վար ճա քել է. «Ար կա հա րու մից 
կրել է հար վա ծի իր բա ժի նը»,– եզ րա կաց րեց ու շիմ սա նու հին:

– Իսկ ես կար ծե ցի, թե վար դերն ինձ հա մար են,– ծա ղիկ նե րից 
աչ քը չկտրե լով՝ իբր խռով կա նի տեսք ա ռավ  Մով սե սը. դա նրա սի-
րած կա տակ նե րից է:

–  Չէ՛, պա րոն  Մով սես, ար վես տա նո ցի հա մար են:  Շատ 
ման ե կանք քա ղա քում, մին չեւ գտանք մեր բա րե կա մի այ գում: 
 Ծաղ կա վա ճառ նե րը դեռ կար գին չեն ակ տի վա ցել,– եր գող թռչնա-
կի պես գեղ գե ղաց  Գո հա րի կը:

– Ապ րեք, ար վես տա նո ցի ա նու նից՝ շնոր հա կա լութ յուն:
–  Ձեր կի սատ թո ղած նկար նե րը հիմ նա կա նում պահ պան վել են, 

հա վա քել ենք ա՛յ էն տեղ,– տե ղե կաց րեց Ար սե նը՝ մատ նա ցույց ա նե-
լով հե ռա վոր պա տի տակ դրված մեծ ու բաց գրա պա հա րա նը:

 Ժա նանն ու  Գո հա րի կը դան դաղ մո տե ցան գրա պա հա րա նին, 
նա յե ցին նկար նե րը, ո րոնք նրանց աչ քին հե ռա վոր ու խամ րած 
աստ ղե րի պես ե րեւա ցին, եւ ծպտուն չհա նե լով՝ վե րա դար ձան վար-
պե տի ու Ար սե նի մոտ:

–  Կա րող ենք շու տով վերսկ սել պա րապ մունք նե րը,– որ պես լավ 
լուր շտա պեց հայտ նել  Մով սե սը:  

–  Հա՞,– զար մա ցան աղ ջիկ նե րը:
– Ի հար կե, ե թե ցան կա նաք…  Դե, ա սեք՝ ո՞նց եք, օ րիորդ ներ, 

ա մեն ինչ կար գի՞ն է ձեր ըն տա նիք նե րում,– հարց րեց  Մով սե սը՝ 
մտքում փա փա գե լով, որ տխուր լու րեր չի լսի սա նու հի նե րից:  Բայց 
ի րա կա նութ յունն ա նո ղոք է, այն հաշ վի չի նստում ոչ մի փա փա գի 
ու սպա սե լի քի հետ:

–  Մենք է սօր ենք վե րա դար ձել Ե րեւա նից, պա րոն  Մով սես,– 
տե ղե կաց րեց  Գո հա րի կը, ով ստու դիա յի փոքր խմբի « խոս նակն» 
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է՝ ա սում են:–  Մեզ լավ են հյու րըն կա լել էն տեղ, բայց մեկ է՝ շատ 
դժվար օ րեր ենք անց կաց րել…  Թե կուզ կռվից հե ռու էինք, մղձա-
վան ջի մի ջով ենք ան ցել… Ա մեն ինչ լավ չի, պա րոն  Մով սես… 
 Սո ֆի կի եղ բայրն է զոհ վել… դիա կը դեռ չեն գտել:

 Սո ֆի կը ստու դիա յի չորս սա նու հի նե րից մեկն է, խմբի ա մե նա-
շնոր հա լին՝ ըստ Ար սե նի:  Վեր ջինս, լսե լով ար յու նոտ լու րը, շեշ տա-
կի հարց րեց.

–  Սո ֆի կը որ տե՞ղ է հի մա,– եւ ներ կա նե րը զգա ցին, որ Ար սե նը 
ցնցված է:

–  Նա վա ղը կվե րա դառ նա Ս տե փա նա կերտ:  Պա տե րազ մի օ րե-
րին հա րա զատ նե րի հետ Գ յում րիում էր: 

–  Հա րա զատ նե րի ի գա կան խմբով,– լրա ցումն էա կան հա մա-
րեց  Ժան նան:

Ար վես տա նո ցում վերս տին տի րեց փշոտ ու այ րող լռութ յուն:
– Երբ ե կավ  Սո ֆի կը, մեզ տեղ յակ պա հեք, աղ ջիկ ներ: Կգ նանք 

տե սակ ցութ յան:
–  Լավ, պա րոն  Մով սես, ան պայ ման,– ըն կե րու հի նե րի ա նու նից 

պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց  Գո հա րի կը:
Ար վես տա նո ցից դուրս ե կան տխրա մած տրա մադ րութ յամբ: 

Օ րը դե պի ի րիկ նա մուտ էր թեք վել իր սառ նութ յամբ ու տարտամ 
հա մա պատ կե րով: Ն րանք գրե թե ան խոս քայ լե ցին մին չեւ Օ ղա կա-
ձեւ պու րակ: Երբ պի տի հրա ժեշտ տա յին աղ ջիկ նե րին,  Մով սեսն 
ա նակն կալ ա սաց.

– Ե թե  Սո ֆի կի եղ բոր դին դժվա րա նան գտնել, մենք էլ կգնանք 
ո րո նում նե րին մաս նակ ցե լու…–  Մով սեսն ար դեն կան խա տե սում էր, 
թե ինչ մարդ կա յին ա լե կո ծում նե րի մեջ կա րող են հայտն վել ի րենք 
ա ռա ջի կա յում:

–  Հա, հնա րա վոր է՝ մենք ա վե լի ա րագ գտնենք նրան,– վար-
պե տի միտքն ամ րապն դեց Ար սե նը:

–   Տես նենք,– մտա խոհ ա սաց  Մով սե սը:–  Դե,  Ժան նա,  Գո հա  - 
րիկ, լավ պա հեք ձեզ եւ կա պի մեջ ե ղեք:
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–  Լավ, պա րոն  Մով սես, դուք էլ ձեզ լավ պա հեք,– գրե թե միա-
բե րան ար ձա գան քե ցին սա նու հի նե րը:– Ց տե սութ յուն ձեզ:

– Ց տե սութ յուն, Ար սեն, դու էլ քեզ լավ պա հիր,– ա վա գի ի րա-
վուն քո՞վ, թե՞ գաղտ նի հա մակ րան քով ա սաց  Ժան նան:

– Ց տե սութ յուն, աղ ջիկ ներ,– մի փոքր ու շա ցած՝ ար դեն նրանց 
ե տեւից պա տաս խա նե ցին  Մով սեսն ու Ար սե նը: Ն րանք մի քա նի 
վայրկ յան հա յաց քով ու ղեկ ցե ցին աղ ջիկ նե րին:

–  Ժան նան քեզ հա մակ րում է, գի տե՞ս…– որ պես նո րութ յուն 
ա սաց  Մով սե սը:

– Է՜… թող հա մակ րի, իր գործն է,– ան տար բեր ար ձա գան քեց 
Ար սե նը:

Ն րանք ուղղ վե ցին դե պի Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի տա ճար: 
 Քայ լե ցին ինք նամ փոփ ու դան դաղ, եւ  Մով սե սը ճամ փին նո րեն 
ի րեն հայր զգաց Ար սե նի հան դեպ, մի զգա ցում, որ եր բեմն ու-
նե նում է հատ կա պես որ դու՝  Գե ղա մի,  Ռու սաս տան տե ղա փոխ-
վե լուց հե տո:  Դա ե րեք տա րի ա ռաջ էր:  Մով սե սը եր կար փոր ձեց 
որ դուն հա մո զել, որ ետ կանգ նի տա րագր վե լուց, սա կայն կա մա-
կոր ու ե սա կենտ րոն ժա ռան գը («ո՞ւմ է քա շել իր էդ վար քագ ծով») 
հա մա ռո րեն պնդեց, որ իր զա վակ նե րի ա պա գա յի մա սին է մտա-
հոգ վում, վերց րեց կնոջն ու եր կու եր խա նե րին եւ թը՜ռռ՝ ռու սա կան 
խուլ նա հանգ նե րից մե կը, իբր այն տեղ ա վե լի ա պա հով կապ րեն, 
հե ռու՝ ար ցախ յան պա տե րազ մա շունչ գո տուց: Կռ վի քա ռա սուն չորս 
օ րե րին  Գե ղամն ըն դա մե նը մեկ ան գամ էր զան գել հո րը: Այդ մա-
սին  Մով սե սը ոչ ո քի չի ա սել, նույ նիսկ՝ կնոջն ու աղջ կան, տխուր 
փաստը որ պես ա մո թա լի գաղտ նիք ու խոր վի րա վո րանք պա հում է  
սրտի ա մե նա մութ անկ յու նում:

–  Հարս նա ցու դեռ չե՞ս գտել,– երբ հա սել էին տու ֆա պատ տա-
ճա րի մա տույց նե րը, Ար սե նին իր պա հանջ կոտ հա յացքն ուղ ղե լով՝ 
հարց րեց  Մով սե սը: 

– Էդ ուղ ղութ յամբ մտա ծում եմ, վար պետ:
– Ի՞նչ ես մտա ծում էդ քան եր կար… շու տով ե րե սունդ կլրա նա:
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– Է՜, աղ ջիկ նե րը չեն փախ չի:  Համ էլ աղ քատ նկար չի հետ ո՞ր մի 
խե լո քը կու զե նա ա մուս նա նալ:

– Լ սիր, ըն կեր, ա կան ջիդ օղ ա րա՝ ըն տա նիքն ու ար վես տը հա-
կոտն յա ներ չեն, ի րար եր բեք չհա կադ րես: Ըն տա նիքն էլ մի այլ 
կար գի ար վեստ է, հաս կա ցա՞ր…

– Ա յո, վար պետ, ճիշտ այդ պես,– չգի տես ին չու՝ զգաստ ու զին-
վո րա վա րի պա տաս խա նեց Ար սե նը: 

–  Հան կարծ չլի նի, որ քո ա զա տա սի րութ յան ու ան հե ռա տե սութ-
յան զո հը դառ նաս: 

–  Բայց մենք միշտ ինչ-որ բա նի զոհ ենք դառ նում, չէ՞…
–  Հա, բայց դրա դի մաց փոխ հա տու ցում ենք ստա նում, ե թե խե-

լա ցի ձեւով ես զո հա բեր վում: Օ րի նակ, ըն տա նի քի տեր լի նես՝ ժա-
ռանգ ներ կու նե նաս… գու ցեեւ նրանք քեզ նից ա վե լի տա ղան դա վոր 
լի նեն…

– Որ մե ծա նան՝ աջ ու ձախ թռնեն…  Մեզ լա վա գույն դեպ քում 
զույ գով ծե րութ յուն է սպաս վում:

 Մով սե սի սիր տը ճմլվեց՝ հի շեց  Գե ղա մին:  Բայց նա հան ջե լու 
մտադ րութ յուն չու ներ, միայն փո խեց զրույ ցի մար տա վա րութ յու նը:

– Իսկ ի՞նչ կա սես  Սո ֆի կի ա ռի թով,– հարց րեց  Մով սե սը՝ գտնե-
լով, որ « Ժան նա յի հարցը» Ար սե նի օ րա կար գում չկա:–  Նա քեզ ար-
ժա նի կին կա րող է լի նել՝ ար վես տիդ գինն ի մա ցող, քեզ հա մա խոհ:

–  Սո ֆի կը հրա շա լի աղ ջիկ է,– այդ քա նը խոս տո վա նեց Ար սե նը: 
Ար դեն հա սել էին ե կե ղե ցու մուտ քի մոտ:  Ներս մտան, եւ 

 Մով սեսն ան մի ջա պես նկա տեց, որ վառ վող մո մե րի թիվն ան հա մե-
մատ ա վե լա ցել է, շատ էին նաեւ այ ցե լու նե րը, ինչն օր վա այդ ժա-
մի հա մար ան սո վոր է. ե րե կո յան տա ճա րը սո վո րա բար դա տարկ-
վում է մարդ կան ցից, հա գե նում իր աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յամբ:

– Ինչ շատ են այ ցե լու նե րը,– զար ման քը չթաքց նե լով եւ ի գի տու - 
թ յուն Ար սե նի՝ ա սաց  Մով սե սը:  Նա այդ ի րո ղութ յու նը մտո վի առն-
չեց տուն վե րա դար ձող հա մա քա ղա քա ցի նե րի թվաքանակի ա ճի 
հետ: Ար սենն էլ խոր հեց, որ ա հագ նա նում են զո հե րի վե րա բեր յալ 
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տե ղե կութ յուն նե րը, եւ հա րա զատ նե րը նաեւ մո մա վա ռութ յամբ են 
ար տա հայ տում ի րենց սպա սե լիք նե րը: Իսկ ամ բողջ ի րա կա նութ-
յունն այդ եր կու փաս տի միա գու մարն է, ո րը դեռ տեւա կա նո րեն 
սթրե սի, ընկ ճախ տի, հու սա խա բութ յան ու դա տա պարտ վա ծութ յան 
մեջ է դա ղե լու հա զա րա վոր մարդ կանց, այդ թվում՝ վար պե տին ու 
իր ա շա կեր տին:

Աս տի ճան նե րով ա պաս տա րան իջ նե լիս  Մով սեսն ա սաց.
– Կ ծա նո թա նաս մեր « պաշտ պա նա կան խորհր դի» հետ, հրա-

շա լի մար դիկ են, նրանց հետ կա րե լի է ե՛ւ մար տի գնալ, ե՛ւ « ձախ»:
Ար սե նը զուսպ ծի ծա ղեց, ա պա ցան կա ցավ ճշտել.
– Էդ ի՞նչ « պաշտ պա նա կան խոր հուրդ» է:
– Ինքդ կտես նես:  Մենք ա մեն ե րե կո ա ռանց հրա վե րի ու պար-

տադ րան քի հա վաք վում ենք էս տեղ, մեզ հա մար պա տե րազմն 
ա վարտ ված չէ:

Ա պաս տա րա նի եր կար սե ղա նի շուրջ նստած զրու ցում եւ թեյ էին 
խմում (մա տու ցում էր  Մա րիան)  Տեր  Մի սա քը, պաշ տո նա թող գնդա - 
 պետ  Վար դան յա նը, ման կա վարժ  Սի մոն  Վա րագ յա նը,  Վի գե նը եւ 
նրա ըն կեր, վի րա վոր  Խո րե նը, դպիր Ար մա նը,  Քե ռին՝ իր որդի  Տիգ - 
 րա նի հետ, փրկա րար ծա ռա յութ յան կա պի տան  Մու րադ  Բեկ յա - 
 նը,  Սո ֆի կի հայր  Սու րե նը եւ եր կու ան ծա նոթ: 

 Սե ղա նի մոտ տեղ գրա վե լուց ա ռաջ  Մով սե սը մո տե ցավ  Սո ֆի կի 
հո րը եւ ա մուր ու կա րեկ ցա բար սեղ մեց ձեռ քը: Ա վե լորդ հա մա-
րեց ար տա բե րել ա վան դա կան « պինդ կաց»-ը, ա մեն ինչ ա ռա վել 
քան ակ նբախ էր:  Հե տո  Վի գե նի ըն կեր  Խո րե նի որ պի սութ յամբ հե-
տաքրքր վեց, ում վի րա կապ ված գլու խը եւ դեմ քի ճանկռ վածք ներն 
ու մռայ լութ յու նը հստակ հու շում էին կա տար ված ող բեր գութ յան խո  - 
րութ յու նը:

–  Դե, ո՞նց պի տի լի նեմ… պարտ ված, վի րա վոր, խաբ ված, հու-
սալք ված…  Կա րող եք ինք ներդ շա րու նա կել էդ շար քը,– խռո վա-
հույզ պա տաս խա նել է վի րա վոր զին ծա ռա յո ղը:

 Մով սե սը պարզ տես նում էր նվաս տա ցած սերն դի մի շար քա-
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յին ներ կա յա ցուց չի, ո րի կյան քը հա վա նա բար եր կար խա րան ված 
է մնա լու պար տութ յան անարգանքով:  Բայց նրանց օգ նել է պետք՝ 
խոր հեց նկա րի չը, որ շուտ ել նեն կե ղե քիչ թմբի րից եւ նո րից ճամ-
փա ընկ նեն դե պի ա նե րեր ինք նա հաս տա տում:  Տե ղա վոր վե լով 
ա թո ռին եւ  Մա րիա յից իր բա ժին թե յը ստա նա լով՝  Մով սե սը թեք վեց 
կող քին ըն կող մա նած Ար սե նի ա կան ջին եւ խորհր դա վոր ձայ նով 
ա սաց.

–  Մեր « պաշտ պա նա կան խորհր դի» է սօր վա նիս տը լի նե լու է 
ընդ լայն ված կազ մով:– Ա պա ե րի տա սարդ ըն կե րո ջը կա մա ցուկ ու 
հա կիրճ ներ կա յաց րեց « խորհր դի» ան դամ նե րին՝ յու րա քանչ յու րի 
վե րա բեր յալ մի հիա ցա կան խոսք ա սե լով:  Մա րիա յի կա պակ ցութ-
յամբ ա սաց.-  Մեր հիաս քանչ լա լիկն է,  Վի գե նը ո տից գլուխ սի րա-
հար ված է նրան:

–  Սի րա հար վե լու տիպ է ե րեւում,– շշնջաց Ար սե նը:
–  Ձե՜նդ,– կրտսեր ըն կե րո ջը մե ծա վա րի սաս տեց  Մով սեսն ու 

հա յաց քը դարձ րեց ներ կա նե րին եւ տե սավ, որ գրե թե բո լորն ի րեն 
ու Ար սե նին են նա յում, իսկ  Տեր  Մի սա քը թե թեւա կի դի մա խա ղով 
ինչ-որ բան է ակ նար կում ի րեն. նկա րիչն ըմբռ նեց ա նե լի քը:

–  Հա՜, պա րո նայք, մենք նո րեկ ու նենք՝ իմ ար վես տա կից ըն կեր 
Ար սե նը,– ա սաց ու ձեռ քը տա րավ նրա ու սով:–  Նա է սօր է վե րա-
դար ձել  Մար տա կեր տից, էն տեղ ծա ռա յութ յան էր… Ինչ պես ա սում 
են՝ սի րեք ու փայ փա յեք նրան… մյուս նե րի պես:  Հա, նա է սօր շատ 
օգ նեց, որ մաք րենք ու հա վա քենք ար վես տա նո ցը:

–  Բայց մեր օգ նութ յու նից հրա ժար վո՛ւմ էիր,– նե ղա ցած ար ձա-
գան քեց ման կա վարժ  Սի մո նը:

–  Դե, ըն կեր  Սի մոն… հա մա րե ցի, որ ար վես տի հոգ սե րը պետք 
է հո գան ար վես տի մար դիկ, ըն դա մե նը: Ես ձեզ բո լո րիդ ե րախ տա-
պարտ եմ:

– Իսկ վնաս նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար մեր օգ նութ յան կա րի-
քը չկա՞,  Մով սես,– բա րե հո գա բար հարց րեց  Տեր  Մի սա քը:

–  Շատ շնոր հա կալ եմ,  Տեր  Մի սաք, մի ան հանգս տա ցեք, ես 
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ա մեն ինչ կվե րա կանգ նեմ:  Դուք էն քան դարդ ու ցավ ու նեք, որ 
չպետք է մի ար վես տա նո ցի բեռ էլ վերց նեք ձեզ վրա: Աստ ված բո-
լո րիս օգ նա կան:

–  Դե, լավ, բա րի…  Մինչ կանց նենք մեր մյուս մտահո գութ յուն-
նե րին, թող ու րա խա լի լու րով սկսենք է սօր վա հա վա քը:  Խո սիր, սի-
րե լի  Քե ռի:

 Քե ռին, նույն ին քը՝  Ռու բեն  Բագ րատ յա նը, ոտ քի կանգ նեց եւ իր 
գե ղե ցիկ ու տա րա ծուն ժպի տով վա րա կեց ներ կա նե րին: Ն րա բնա-
կան բամբ ձայնն այս ան գամ փա փուկ ու քնքուշ էր հնչում:

–  Հա րա զատ ներս, դուք ե րեւի չեք մո ռա ցել, որ  Շու շի հե տա-
խու զութ յան գնա լու ճա նա պար հին մեր խի զախ տղա ներ  Վի գենն 
ու Ար մա նը հայտ նա բե րել էին մի վի րա վոր զին վո րի՝ գո րիս ցի 
 Հով հան նես  Մա նուկ յա նին… նա կո մա յի մեջ էր: Ն րան հոս պի տալ 
էինք տե ղա փո խել: Է սօր  Տիգ րա նիս հետ,– ա սաց  Քե ռին ու ձեռ քը 
տա րավ որ դու ու սե րով,– գնա ցինք  Հով հան նե սին տե սակ ցութ յան… 
եւ տե սանք, որ սպաս ված հրաշ քը կա տար վել է՝ նա ուշ քի է ե կել:

–  Հա՜,– բա ցա կան չե ցին  Վի գենն ու Ար մա նը:
–  Մենք ե րեկ էինք նրան այ ցի գնա ցել, դեռ կո մա յում էր,– զվար-

թա գին ա սաց  Վի գե նը:
–  Հա, է սօր է ուշ քի ե կել տղան, բժիշկ ներն ա սա ցին՝ ա ռա վոտ-

յան տասն մե կին: Ա սա ցին նաեւ, որ նա եր կար բու ժում կանց նի, 
բայց ան պայ ման կա պա քին վի: Աստ ված նրան ա ռող ջութ յուն տա:

– Աստ ված ա ռող ջութ յուն տա նրան,– ա ռույգ ար ձա գան քե ցին 
ներ կա նե րը:

– Ա սում էի, չէ՞,  Վի գեն, որ մեր վի րա վոր ըն կե րը կա պա քին վի,– 
նոր հա ղոր դութ յուն ստա ցա ծի հուզ մուն քով ա սաց դպի րը:

–  Հա՛, դու հրա շա գործ ես, Ար ման,– գո չեց  Վի գենն ու, եղ բայ-
րա բար գրկե լով նրան, համ բու րեց ճա կա տը:

 Բայց ա մենից զգաց վածն ու տպա վոր վա ծը  Մա րիան էր. նա 
ու րա խութ յու նից ու զար ման քից ձեռ քով փա կել էր բե րա նը՝ ա վե լի 
ընդգ ծե լով լայ նո րեն բաց ված ու շող շո ղուն խաժ աչ քե րը: Ա պաս-
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տա րա նում շա տե րը դեռ չգի տեին, որ ան ցած գի շեր նե րը  Մա րիան 
 Վի գե նի ու Ար մա նի հետ անց էր կաց նում հոս պի տա լում, մա հաթմ-
բի րի մեջ գտնվող զին վո րի մոտ: « Սի րուն լա լի կը» բռնում էր տա-
րա բախ տի մի ձեռ քը,  Վի գե նը՝ մյուս, իսկ Ար մա նը ա ղո թում էր, 
այդ պես՝ ե րեք գի շեր: Այդ ըն թաց քում նրանց եր կու ան գամ միա ցել 
էր  Քե ռին:

– Աստ ված եր կար կյանք տա վի րա վո րին,– բարձ րա ձայ նեց քա-
հա նան:  Մի քա նի վայրկ յան հու սո լռութ յուն տի րեց ա պաս տա րա-
նում:–  Թող միշտ մեզ ու ղեկ ցեն նման բա րի լու րե րը,– ա վե տիսն 
ամ փո փեց  Տեր  Մի սա քը եւ կենտ րո նա ցավ հա վա քի բուն թե մա-
նե րի վրա:–  Սի րե լի ներս, դուք ե րեւի նկա տել եք, որ ար դեն Ս տե-
փա նա կերտ են վե րա դառ նում պա տե րազ մի օ րե րին  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յուն եւ այ լուր տե ղա փոխ ված մեր հա մա քա ղա քա-
ցի նե րը, եւ ոչ միայն. այս տեղ են գա լիս նաեւ հա զա րա վոր տե ղա-
հան ված ներ  Շու շիից,  Հադ րու թի շրջա նից եւ սահ մա նա յին ա ռան-
ձին բնա կա վայ րե րից, ո րոնք նույն պես հանձն վել են թշնա մուն: 
 Հի մա մեր կող քին է  Շու շիից տե ղա հան ված  Սա րո  Հա րութ յուն յա նը, 
նա մեզ հե տո կպատ մի իր ապ րա ծի եւ մեզ նից ու նե ցած ակն կա-
լիք նե րի մա սին,– ա սաց քա հա նան եւ ձեռ քով ցույց տվեց շու շե ցի 
բռնա գաղ թա ծին: Ա պա ա ռա վել մտա հո գիչ տո նով հա վե լեց.- Եվ, 
պարզ վում է՝ կա ա վե լի ծանր խնդիր.  Հա յաս տա նից եւ մեր շրջան-
նե րից Ս տե փա նա կերտ են ժա մա նում բազ մա թիվ զոհ ված, գե րե-
վար ված եւ ան հայտ կո րած զին վոր նե րի հա րա զատ ներ՝ ծնող ներ, 
եղ բայր ներ ու քույ րեր, զա վակ ներ: Ն րան ցից մե կը հի մա այս-
տեղ է՝ ե րեւան ցի պա րոն  Խա չա տուր  Մար գար յա նը:  Նա շի նա-
րար է, որ դուց՝  Վա րու ժից լուր չու նի ար դեն ե րեք շա բաթ: Ո մանք 
ա սում են…–  Տեր  Մի սա քը հա զաց, խռպոտ ված կո կոր դը մաք րեց 
եւ հուզ մուն քը խեղ դե լով՝ շա րու նա կեց,– ո մանք ա սում են՝ զոհ վել 
է  Վա րան դա յում, ո մանք էլ ա սում են, թե գե րե վար վել է… Այս տեղ 
է նաեւ իմ հա րեւան  Սու րեն  Բա դալ յա նը, ով նույն պես հայտն վել է 
մեծ դժբախ տութ յան մեջ:
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–  Նա  Սո ֆի կի հայրն է,– Ար սե նին կա մա ցուկ հա ղոր դեց 
 Մով սե սը:

–  Հա՞,– անս պա սե լիութ յու նից ծուլ ե ղավ ե րի տա սար դը: Ար սե-
նը շատ տխրեց, որ  Սո ֆի կի հորն ա ռա ջին ան գամ հան դի պում է 
նման ի րա վի ճա կում:

Իսկ  Տեր  Մի սաքն անշ տապ հրամց նում էր իր շամփ րող տե ղե-
կատ վութ յու նը: 

–  Սու րե նի որ դին՝  Կոր յու նը, զոհ վել է, այդ պես են ա սում նրա 
ողջ մնա ցած ծա ռա յա կից նե րը, բայց տղա յի մար մի նը դեռ պետք է 
գտնել եւ…–  Տեր  Մի սա քը լռեց. նա չի կա րող ա մեն ցավ բարձ րա-
ձայ նել, դա իր կո չու մը չէ:  Քա հա նան մին չեւ վեր ջերս, հու ղար կա վո-
րութ յուն նե րը մի կողմ, հիմ նա կա նում զբաղ ված էր ժա մեր գութ յամբ 
ու պա տա րա գով, մկրտութ յամբ ու օրհնութ յամբ, քա ջա լե րան քով ու 
մխի թա րութ յամբ, հի մա ինչ պե՞ս քա ջա լե րի ու մխի թա րի:  Նա սրըն-
թաց խոր հեց, որ Աստ ված ի րեն մի նոր ա ռա քե լութ յան է մղում, չէ՛, 
իս կա կան փոր ձութ յան, ո րը կա րող է եւ իր ու ժե րից վեր լի նել: Այ-
նու հան դերձ, կո րով գտավ իր մեջ ու շա րու նա կեց:–  Սի րե լի ներս, 
դուք գի տեք, որ մենք ոչ կա ռա վա րութ յուն ենք, ոչ էլ պե տա կան 
կամ նույ նիսկ հա սա րա կա կան կա ռույց, որ մի ջոց ներ ու մար դիկ ու-
նե նանք՝ լծվե լու այ դօ րի նակ բարդ խնդիր նե րի կար գա վոր մա նը…

–  Ինչ ա րեց կա ռա վա րութ յու նը պա տե րազ մի ժա մա նակ, որ ինչ 
ա նի հի մա,–  իր սար կազ մը չզսպեց ման կա վարժ  Սի մո նը: Գլ խի շար  - 
ժու մով նրան «ձայնակցեցին» գնդա պետ  Վար դան յա նը,  Մով  սե սը, 
 Վի գե նը, Ար մա նը, Ար սե նը: 

–  Ըն կեր  Սի մոն, դրա ժա մա նա կը չէ…  Հա, մենք պե տա կան 
կա ռույց չենք, մենք Հայ ե կե ղե ցու հա մեստ սպա սա վոր ներ ու հե-
տեւորդ ներ ենք, ըն դա մե նը, շար քա յին քա ղա քա ցի ներ, բայց՝ զգա-
յուն ու սրտա ցավ մեր երկ րի ու հայ րե նա կից նե րի հան դեպ, ուս տի, 
ե թե ինչ-որ բան հա ջող վի մեզ ա նել, դա հնա րա վոր կլի նի հո գով, 
մտոք եւ մեր այս ձեռ քե րով,– ա սաց քա հա նան ու ձեռ քերն ա ռաջ 
մեկ նեց:–  Մենք կա րող ենք մեր ու ժե րի նե րա ծին չա փով ա ջակ-
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ցել նրանց, ով քեր պա տաս խա նա տու են հի շա տա կածս ծան րա-
գույն հար ցե րի հա մար…  Դուք տես նում եք, որ մեր հա վա քին ներ-
կա է նաեւ փրկա րար ծա ռա յութ յու նից մեր լավ բա րե կամ  Մու րադ 
 Բեկ յա նը, ում բե րած հացն ու ջու րը պա տե րազ մի օ րե րին մեզ հա-
մար մա նա նա յի պես էին…  Սի րե լի  Մու րադ, կա րո՞ղ եք ա սել, թե ինչ 
է ձեռ նարկ վում պե տութ յան, ձեր գե րա տես չութ յան կող մից ա հագ-
նա ցող այդ խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար, եւ մենք ինչ պես կա րող 
ենք ա ջակ ցել:

–  Հա կիրճ հե տեւ յա լը կա սեմ,  Տեր  Հայր,– ոտ քի կանգ նե լով՝ իր 
պար զա բա նու մը սկսեց կա պի տան  Բեկ յա նը:– Ա յո, ամ բողջ պե-
տութ յունն ու ժո ղո վուրդն ան նա խա դեպ պրոբ լեմ նե րի առ ջեւ են 
հայտն վել:  Նա խա տես վում է  Շու շիից ու  Հադ րու թից բռնա գաղ թած 
մարդ կանց ժա մա նա կա վո րա պես տե ղա վո րել հյու րա նոց նե րում, 
հան րա կա ցա րան նե րում, այ լեւայլ շեն քե րում, ուր նման հնա րա վո-
րութ յուն կգտնվի, մին չեւ նրանց բնա կութ յան հար ցի վերջ նա կան 
լու ծու մը:  Բայց բո լո րիս հա մար  ակն հայտ է, որ առ կա ամ բողջ շեն-
քա յին ռե սուր սը բա վա րար չէ, որ պես զի բո լոր բռնգաղ թած նե րին 
տե ղա վո րեն, քա նի որ նրանց թի վը բա վա կա նին մեծ է… հա զա րա-
վոր ներ են: Ուս տի կա րիք է լի նե լու մեր քա ղա քա ցի նե րի ա ջակ ցութ-
յան, հատ կա պես նրանց, ով քեր ու նեն ա զատ տուն ու բնա կա րան, 
եւ էն տեղ կա րե լի է մարդ կանց ժա մա նա կա վոր բնա կութ յան հնա րա-
վո րութ յուն տալ: Ա հա էս հար ցում կա րող եք օգ տա կար լի նել. ե թե 
դուք չու նեք լրա ցու ցիչ բնակ տա րածք, կա րող եք տե ղե կա նալ ձեր 
ըն կեր-բա րե կամ նե րից, թե ով քեր կա րող են օգ նութ յուն ցույց տալ 
ա նօ թեւան ու ու նեզրկ ված մեր հայ րե նա կից նե րին:  Պե տութ յու նը, 
կար ծում եմ, օ ժան դա կե լու է հյու րըն կա լող նե րին:

 Մով սեսն ու Ար սենն ի րար նա յե ցին եւ ինք նին հաս կա նա լի հա-
մա ձայ նութ յուն կա յաց նե լով՝ խո նար հե ցին գլուխ նե րը:  Նույն շար-
ժու մը կրկնե ցին մյուս ունկն դիր նե րը:

–  Գե րե վար ված նե րի վե րա բեր յալ,– իր « զե կույ ցը» շա րու նա կեց 
կա պի տան  Բեկ յա նը,– ա ռայժմ ո չինչ չեմ կաող ա սել, կար ծում եմ՝ 
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մեր ու ժա յին մար մին նե րը կզբաղ վեն էդ հարցով:  Մեր ծա ռա յութ-
յու նը լիո վին ներգ րավ վե լու է մյուս բարդ գոր ծում. դուք գի տեք, որ 
շատ զոհ ված նե րի աճ յուն ներ մնա ցել են գրավ յալ տա րածք նե րում, 
հի մա մեր հրա տապ խնդիրն է՝ փնտրել ու գտնել տղա նե րի մար-
մին նե րը, բե րել ու հո ղին հանձ նել: Էս պա հին ռուս խա ղա ղա պահ-
նե րի միջ նոր դութ յամբ բա նակ ցութ յուն ներ են վար վում հա կա ռակ 
կող մի հետ՝ թույլտ վութ յուն ստա նա լու նպա տա կով, որ պես զի մեր 
ո րո նո ղա կան խում բը մտնի գրավ յալ շրջան ներ եւ մեր զոհ ված նե-
րի աճ յուն նե րը հա նի էն տե ղից… 

– Ես կա րո՞ղ եմ միա նալ ձեզ… Ես ստույգ գի տեմ, թե որ տեղ է 
զոհ վել իմ տղան,– ան համ բեր ու գրե թե ա ղեր սա կան ձայ նով մի ջամ-
տեց  Խա չա տուր  Մար գար յա նը:–  Հե նո յիս հետ հե ռա խո սով խո սել եմ 
նրա զոհ վե լուց կես ժամ ա ռաջ. ա սաց, որ ես չան հանգս տա նամ, 
այ նինչ նրանք ար դեն շրջա փակ ման մեջ էին ամ բողջ դա սա կով… 
 Վա րան դա յի հին օ դա նա վա կա յա նի մե րձա կայ քում էին:

– Չ գի տեմ, հայ րիկ, ես ձեզ ո չինչ չեմ կա րող խոս տա նալ, նման 
հար ցե րը ես չեմ ո րո շում,– ափ սո սան քով ար ձա գան քեց կա պի տա-
նը եւ բութ մա տով դե պի վեր նշան ա րեց:–  Ես միայն կար ծում եմ, 
որ հնա րա վոր ու տե ղին կլի ներ՝ հա րա զատ նե րին ներգ րա վել ո րո-
նում նե րում, թեեւ դա շատ ծանր ապ րում նե րի տե ղիք կտա նրանց: 
 Բազ մա թիվ ծնող ներ են գրե թե մին չեւ վեր ջին պա հը կապ պա-
հել ի րենց որ դի նե րի հետ, գի տեն, թե մո տա վո րա պես որ տեղ են 
գտնվել նրանք զոհ վե լուց ա ռաջ:  Զին վո րա կան տե սանկ յու նից՝ դա 
լավ փաստ չէ, բայց հի մա օգ տա կար դեր կա րող է խա ղալ:

– Իմ տղա  Շա հենն էլ վեր ջին ան գամ զան գել է  Հադ րու թից, հե-
տո ինձ չհա ջող վեց նրա հետ կապ վել… Ե րեք օր հե տո ի մա ցանք, 
որ զոհ վել է իր եր կու ըն կեր նե րի հետ,  Տող գյու ղի մոտ… Ես էլ եմ 
ու զում միա նալ ձեր խմբին, կա պի տան,– ա սես կրա կի մի ջից հա նե-
լով բա ռե րը՝ խնդրեց  Սու րե նը:

–  Մենք էլ ենք ու զում,– բարձ րա ձայ նեց  Վի գե նը՝ ձեռ քը Ար մա նի 
ու սին:
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–  Հա, դուք շատ օգ տա կար կլի նեք,– հա վա նութ յուն տվեց գնդա  - 
պետ  Վար դան յա նը, ով « գե րա զանց» էր գնա հա տել տղա նե րի ար-
շա վը  Շու շի:  Բայց եւ ա վե լաց րել էր. « Հա մա թե ա վանտ յու րիստ ներ 
եք, հա՜»:

«Ինչ խորն է որ դի կորց րած հոր վիշ տը, ինչ ան պատ մե լի,– 
խոր հեց  Մով սե սը՝ մտա խոհ հա յաց քը դարձ նե լով մերթ  Սու րե նին, 
մերթ  Խա չա տու րին:– Ն րանք նույ նիսկ չգի տեն՝ կգտնվե՞ն ի րենց 
որ դի նե րի մար մին նե րը, թե՞…»: Ն կա րի չը չշա րու նա կեց խո հա ծու մը՝ 
այն ան տա նե լի էր դառ նում:  Միայն մտքի մեջ հպան ցիկ անդ րա-
դար ձավ, որ մի օր կփոր ձի պատ կե րել այդ վիշ տը, բայց հա մոզ-
ված չէր, որ դա ի րեն կհա ջող վի:

 Հե ռա խո սի զանգ լսվեց՝ կա պի տա նին էր ուղղ ված:  Նա ա րա գո-
րեն պա տաս խա նեց.

– Ա յո, լսում եմ… ա յո, պա րոն գնդա պետ… հի մա:– Ան ջա տեց 
հե ռա խոսն ու հոգ նած հա յաց քով շուր ջը նա յեց:–  Նե րե ցեք, ես պի-
տի գնամ, կան չում են… հենց էս հար ցե րով:–  Բեկ յա նը շարժ վեց 
դե պի ել քը:–  Կա պի մեջ կլի նենք,  Տեր  Մի սաք: Ց տե սութ յուն բո լո-
րիդ, խա ղա ղութ յուն ձեզ:

– Ց տե սութ յուն, թան կա գին կա պի տան,– պա տաս խա նեց քա հա-
նան: Երբ  Բեկ յա նը հե ռա ցել էր, կա մե ցավ ա վե լի խո րա մուխ լի նել 
օր վա հիմ նախն դիր նե րի մեջ, բայց ներ քին մի ձայն  Տեր  Մի սա քին 
կան խեց՝ պետք չէ ծամծ մել այն նյու թը, որն ար յու նոտ ու դառ նա-
համ է եւ ինչն այն քան ակն բա խո րեն տա րու բեր վում է քո առ ջեւ: 
 Նա միայն ա սաց.-  Դե, ա վե լորդ խո սե լու կա րիք չկա, կար ծում եմ՝ 
բո լո րիդ ա մեն ինչ պարզ է: Աստ ված օգ նա կան: 

– Աստ ված օգ նա կան,– ար ձա գան քե ցին ներ կա նե րը:
 Մով սե սը գի տեր, որ հա վա քի բուն թե մա նե րը թեեւ քննարկ-

ված-ա վարտ ված են, ա պաս տա րա նի մար դիկ դեռ է լի եր կար նստե-
լու են՝ փոխ կան չի հան գույն զրու ցե լու ա ռա վել մատ չե լի ու ա ռօր յա 
բա նե րից, օ րի նակ՝ կա պի ու է լեկտ րա կա նութ յան խա փա նում նե րից, 
ա վե րակ ված շի նութ յուն նե րից, թան կա ցող ապ րանք նե րից, վե րա-
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դար ձող հա րա զատ նե րից՝ այդ պես ցան կա նա լով մի փոքր ցրել  Խա - 
 չա տու րի եւ  Սու րե նի դառ նա ղետ մտքե րը, նաեւ՝ թա քուն ձգտե  - 
լով այդ կերպ, միառ ժա մա նակ, քո ղար կել օր վա տան ջա լի ցա վե րը: 
 Բայց դա նրանց չի հա ջող վե լու, ան մեղ « թատ րո նը» շու տով տաղտ-
կաց նե լու է ի րենց, եւ մի կես ժամ անց նրանք նո րեն անդ րա դառ-
նա լու են գաղ թա կան նե րին, գե րի նե րին ու զո հե րին, խմբվե լու են 
վշտա կիր հայ րե րի շուրջը եւ նրանց մխի թա րե լու աշ խար հի ա մե նա-
նուրբ ու քնքուշ խոս քե րով:  Մով սեսն այս մարդ կանց ար դեն հիա նա-
լի ճա նա չում է. նրանք քեզ մե նակ չեն թող նի, իսկ ին քը մե նակ լի-
նե լով հան դերձ՝ որ պես ստեղ ծա րար ան հատ, եր բեք էլ միայ նակ չի 
ե ղել որ պես մարդ, ա ռա վել եւս հի մա, իր այս վե հա սիրտ ըն կեր նե-
րի շրջա պա տում, բայց եւ սեն տի մեն տա լութ յան ծու ղա կը չէր ու զում 
ընկ նել, դա իր «ե ղա նա կը» չէ: Ուս տի նպա տա կա հար մար չգտավ 
ա կա  նա տեսն ու մաս նա կի ցը մնալ այդ սրտա պա տառ տե սա րա նին, 
վեր կա ցավ եւ « լավ կա ցեք» ա սե լով՝ դուրս ե կավ ա պաս տա րա նից: 
Ն րան ան վա րան հե տեւեց Ար սե նը: Աս տի ճան նե րով բարձ րա նում 
էին, երբ նրանց փութ կոտ հա սավ  Վի գե նը եւ ծո ցագր պա նից հա նե-
լով մի թուղթ, ե րախ տա գին ա սաց.

–  Վար պետ  Մով սես, ան չափ շնոր հա կալ եմ,  Մա րիա յին էն պես 
եք նկա րել, ոնց որ ես եմ տես նում ու պատ կե րաց նում նրան:

– Ապ րես,  Վի գեն ջան, դու հիա նա լի աս պետ կլի նես  Մա րիա յի 
հա մար:  Հու սամ՝ մի օր ճեր մակ ձիով կգնաս նրան փախց նե լու,– իր 
ա րած գծան կա րին թռու ցիկ նա յե լով՝ կես-կա տակ, կես-լուրջ ա սաց 
 Մով սե սը:

 Վի գենն ու Ար սե նը հա մե րաշ խո րեն ծի ծա ղե ցին:  Մով սե սը ժպտում 
էր իր ե րի տա սար դութ յան ինչ-որ հե ռա վոր կա պույտ նե րից: Այդ  - 
պես ե րեք տղա մարդ ան խոս ուխտ կա պե ցին, որ միա հա մուռ պաշտ  - 
պա նե լու են ազն վա կան սի րո սլացքն ու փթթու մը:

 Նախ քան տա ճա րից դուրս գա լը  Մով սե սը մո տե ցավ խո րա նին եւ 
մի եր կու րո պե հիա ցա կան նա յեց փռված վի շա պա գոր գին, որ առ-
ժա մա նակ հանգր վա նել էր այն տեղ՝ մին չեւ կմիա նա փրկված մյուս 
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գոր գե րին: 
–  Նա յիր, Ար սեն, տես՝ ինչ հրա շա լի վի շա պա գորգ է,  Վի գե նի 

ու Ար մա նի փրկածն է,– սեղմ լու սա բա նեց  Մով սե սը: Իսկ հե տո ճա-
նա պար հին ման րա մաս նո րեն ու ո գեշնչ ված պատ մել է, թե ինչ պես 
են հե տա խույզ նե րը  Շու շիից Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի տա ճար 
հասց րել այդ հին ու թան կա գին մա սուն քը: 

Երբ դուրս էին գա լիս դեռ մար դա շատ ե կե ղե ցուց, վար պե տը 
նկա տեց, որ մի ջա հա սակ ու նի հար մի տղա մարդ կանգ նել է բե մին 
շատ մոտ եւ ակն դետ նա յում է վի շա պա գոր գին:  Մով սե սին թվաց, 
թե գզգզված մա զե րով այդ մար դը, ում հա գին խամ րած մոխ րա - 
 գույն թիկ նոց կար, հենց այն խորհր դա վոր «փր կիչն» է, ով իր խառ-
նակ ված ար վես տա նո ցը մաս նա կիո րեն կար գի է բե րել եւ հե տը տա-
րել եր կու նո րաս տեղծ գե ղան կար նե րը:  Բայց դա ըն դա մե նը վար կած 
էր՝ ե րեւա կա յութ յան հան կար ծա կի խաղ, եւ նկա րիչն ա ռանձ նա կի 
կա րեւո րութ յուն չտվեց դրան:

Եր կուսն էլ շատ քաղ ցած էին, օր վա ըն թաց քում գրե թե ո չինչ 
չէին կե րել, ուս տի ա ճա պա րան քով մտան ա ռա ջին պա տա հած 
մթե րա յին խա նու թը, ու տե լիք ու գի նի ա ռան:

– Կ գի շե րես ինձ մոտ,– Ար սե նին հրա հան գի պես ա սաց վար-
պե տը, երբ սկսե ցին խո րա նալ դե ռեւս չլու սա վոր վող գի շե րա յին 
փո ղոց նե րով:  Մոտ կես ժամ դեռ պի տի քայ լեին մին չեւ  Մով սե սենց 
ա ռանձ նա տու նը: Տ նե րի պա տու հան նե րից ցո լա ցող հա տու կենտ 
լույ սերն ա սես ե րեւա կում էին քա ղա քի ռենտ գեն յան պատ կե րը, ո րի 
վրա թույլ աչքն ան գամ կնշմա րեր ցա վի ու տխրութ յան ու ռուցք նե-
րը: Այդ պատ կե րը տե սածր վում էր նկա րիչ նե րի հո գի նե րում, որ հե-
տո ար տա պատ կեր վեր նրանց գոր ծե րում՝ ինչ պես այ լա բա նո րեն ու 
խորհր դան շա բար, այն պես էլ ուղ ղա կի ի մաս տով:

Ն րանք գրե թե չքնե ցին: Ու շա ցած ընթ րի քից հե տո եր կար խո-
սե ցին ու լռե ցին ոչ միայն ան մի ջա կա նո րեն ի րենց առնչ վող, այ լեւ՝ 
աշ խար հի հոգ սե րից, նախ, բազ կա թոռ նե րին նստած, ա պա՝ ան կո-
ղի նե րում, որ  Մով սե սը եր կու սի հա մար բա ցել էր մեծ հյու րա սեն յա-
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կում:  Նա Ար սե նին տեղ հատ կաց րեց բազ մո ցին, իսկ իր հա մար մի 
թե թեւ ներք նակ փռեց հա տա կին. սի րում է քնել կոշտ ան կող նում, 
քա նի որ « դա ամ րաց նում է օր գա նիզ մը»:

–  Գա յա նեի ա կան ջը կան չի՝ ինչ ու զում, էն էլ ա նում ենք մեր 
տա նը,– ինք նա գոհ ա սել է  Մով սե սը, ա պա հա վե լել.- ա ռանց կնոջ 
մնա ցած տղա մար դը միա ժա մա նակ դառ նում է ե՛ւ ա զատ, ե՛ւ ճորտ:

Ա ռա վելս խո սել է Ար սե նը, չէ՛, մե նա խո սել է հա ճախ. նա հայտն-
վել է հենց այն զրու ցակ ցի եւ ունկնդ րի կող քին, ում պի տի պատ մեր 
պա տե րազ մա կան օ րե րին տե սած ու վե րապ րած բո լոր այն անց քե-
րը, որ անջն ջե լի ու խո շոր կնի քի պես դրոշմ վել էին իր հի շո ղութ յան 
ու զգա յութ յան է ջե րին. դրանք սպա սե լիք ներ ու հիաս թա փութ յուն-
ներ էին, սար սուռ ու ընկր կում, տագ նապ ներ ու ո գեշնչ վա ծութ-
յուն, խի զա խում ու նա հանջ, ցավ ու մահ, ցավ ու մահ…  Թեեւ նա 
ա ռաջ նագ ծում այդ պես էլ չհայտն վեց, սա կայն շատ մոտ էր դրան,– 
լսում էր մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ան դա դար դղիր դը, ար կե-
րի ու հրթիռ նե րի ան վեր ջա նա լի պայթ յուն նե րը, տես նում թշնա մա-
կան ինք նա թիռ նե րի եւ ա նօ դա չու թռչող սար քե րի (ԱԹՍ) մա հա բեր 
թռիչք նե րը:  Մի քա նի արկ ու հրթիռ ըն կել էին նաեւ ի րենց տե ղա-
կայ ման մեր ձա կայ քում, սա կայն, բա րե բախ տա բար, տու ժող ներ չե-
ղան: Երբ կարճ դա դար ներ էին լի նում, միեւ նույն է, Ար սե նը շա-
րու նա կա բար լսում էր այդ չա րա գույժ ո րոտ ներն ու գվվո ցը, որ 
եր կար ժա մա նակ չէին հե ռա նում իր ուն կե րից:  Ծա ռա յա կից նե րի 
հետ ի րա կա նում պա տե րազ մի մեջ էին, քա նի որ գրե թե ա մեն 
ժամ ա ռե րես վում էին մահ վան ու ծանր վի րա վո րում նե րի տասն-
յակ դեպ քե րի հետ. ա ռաջ նագ ծից Ար սե նենց վրա նա յին սան մաս 
էին բե րում զոհ ված ու խեղ ված զին վո րա կան նե րի՝ մե ծա մա սամբ 
շար քա յին պա տա նի ներ՝ 18-20 տա րե կան, որ ժամ կե տա յին զին ծա-
ռա յութ յան հրա մա յա կա նով հայտն վել էին ճա կա տի ա ռաջ նագ ծում 
եւ ցու ցա բե րել անզ նա զոհ վարք: Ա պա նրանց տա նում էին ա վե լի 
լավ կա հա վոր ված հոս պի տալ ներ՝  Մար տա կերտ, Ս տե փա նա կերտ, 
իսկ այդ տե ղից մար մին ներ էին տե ղա փոխ վում  Հա յաս տա նի քա-
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ղաք ներ:  Շատ ար յուն տե սավ Ար սե նը, եւ հի մա ար յու նը հո սում է 
իր սրտից. ին չո՞ւ նման դժնա տե սիլ տա ռա պան քից ու փոր ձութ յու-
նից հե տո Ար ցախն ամ բող ջա պես չի ինք նա պահ պան վել, ինչ պե՞ս 
ե ղավ, որ  «ե րեկ վա հաղ թա կան սերն դի ժա ռան գորդ նե րը կորց րին 
հայ րե նա կան տա րածք ներ եւ ազ գա յին ու պե տա կան միաս նութ յան 
ար դեն շո շափ վող հե ռան կա րը»՝ ցա վա գին ճի գով հարց նում էր Ար-
սե նը հյու րա սեն յա կի դա ռը մթութ յան մեջ:

–  Մենք շատ դա ժան դաս ենք ստա ցել, Ար սեն, պի տի ուշ-
քի գանք, ու ժե րը ժող վենք ու շարժ վենք ա ռաջ,– ար ձա գան քել է 
 Մով սե սը:–   Հարկ է հե ռա տե սութ յուն ու կո րով ու նե նալ, որ ետ-
պա տե րազմ յան էս խոր սինդ րո մը հնա րա վոր լի նի հաղ թա հա րել… 
 Լավ, քնի՛ր,– եզ րա փա կել է նա ու շրջվել կող քի՝ հա տա կի իր ան-
կող նում: 

 Նա ա րագ քուն մտավ՝ շատ էր հոգ նած, հատ կա պես՝ հո գե պես 
ու մտոք: Ք նեց նաեւ Ար սե նը՝ ներ քուստ փոքր-ինչ թե թեւա ցած եւ 
ա պա հո վութ յան զգա ցու մով, երբ այ գա բա ցին հա զիվ մի եր կու ժամ 
էր մնա ցել: Ա ռանձ նա տու նը սուզ վել էր մութ հանգս տի մեջ, իսկ 
թա ղա մա սին ա սես պա տել էր պիրկ ու կույր ան դոր րը: 

 Վա ղորդ յան աղ ջա մուղ ջը սկսել էր ցրվել, երբ ավ տո մա տա յին 
կրա կա հեր թեր հնչե ցին, սկզբից՝ կարճ, ա պա փոքր-ինչ եր կար ու 
հա մառ:  Մով սե սը, որ սո վո րա բար ե րե սանց է քնում, արթ նա ցավ 
ձայ նե րից եւ կի սա մերկ ե լավ պատշ գամբ: Ունկ դրեց՝ աչ քը հա ռած 
դե պի  Շու շիի բար ձուն քը. ի րենց տունն ու թա ղա մա սը գտնվում են 
բեր դա քա ղա քից ոչ հե ռու՝ ձախ ըն կած տա փա րա կում, որ տե ղից 
դի մա հա յաց ե րեւում են հա կա ռա կոր դի նոր դրած հե նա կե տե րը, 
իսկ յու րա յին նե րի դիր քե րը թա ղա մա սի տա րած քի շա րու նա կութ-
յան՝ մոտ մեկ կի լո մետր հե ռա վո րութ յան վրա են:  Մով սե սը հաս-
կա ցավ, որ ի րենք մի չհայ տա րար ված, թվաց յալ խա ղա ղութ յամբ 
մար տա դաշ տում են, ուր պետք է ապ րել ու դի մա կա յել: Ակն հայտ 
էր, որ մո տեր քում դիր քա վոր ված ա զե րի նե րը, թե կու զեւ ոչ թի րա-
խա յին, շա րու նակ կրա կե լու են Ս տե փա նա կեր տի, ա ռանձ նա պես 
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նրա ծայ րա մա սա յին թա ղա մա սե րի ուղ ղութ յամբ, որ պես զի ա հա բե-
կեն մարդ կանց, ստի պեն նրանց լքե լու ի րենց բնօր րա նը, երբ պա-
տե րազմն ա վարտ ված է հա մար վում, եւ ար դեն գոր ծի էին ան ցել 
ռուս խա ղա ղա պահ նե րը: Կր կին կրա կա հեր թեր հնչե ցին, ա պա մի 
խեղ ված ու պայ թու ցիկ լռութ յուն ի ջավ տե ղան քի վրա:  

–  Թուր քերն ի րենց հաղ թա նա կից լպիր շա ցել են… ես ձեր մե-
րը… Ն րանք դեռ շատ են փոր ձե լու նե ղութ յուն տալ մեզ,– ցած րա-
ձայն մե նա խո սեց  Մով սե սը:–  Բայց ո չինչ, կապ րենք, էս փոր ձանքն 
էլ կանց նենք: 

–  Վար պետ, ի՞նչ է ե ղել,– նրան մո տե նա լով՝ քնա թա թախ հարց-
րեց Ար սե նը:

– Ո չինչ, բան չկա, թուր քերն են, մի քիչ օդ կրա կե ցին ու սսկվե-
ցին:

–  Մե րոնք պա տաս խա նե՞լ են… 
–  Ձայ նե րից դա տե լով՝ հա…  Դե, էդ քա նը, « բա րի լույ սի» պես 

մի բան էր,– թե թեւա կի քմծի ծա ղեց  Մով սե սը:–  Դու գնա քնիր, դեռ 
շուտ է վեր կե նա լու հա մար, գնա մի լավ քնիր ու հանգս տա ցիր,– 
ա սե լով՝ ե րի տա սարդ ըն կե րո ջը թեւան ցուկ ա րեց եւ տա րավ ան-
կող նու մոտ: Ար սե նը պառ կեց եւ կրկին քուն մտավ: Իսկ ին քը նո-
րից գնաց պատշ գամբ եւ դեռ ո րոշ ժա մա նակ ունկ դրեց ար դեն 
պարզ վող ար շա լույ սի ձայ նե րին: 

 Բայց ան հանգս տաց նող ո չինչ այ լեւս չլսեց:  Վե րա դար ձավ հյու-
րա սեն յակ, հագն վեց ու ի ջավ ա ռա ջին հարկ, որ տեղ խոր քի սեն յակ-
նե րից մե կում պա հում էր նկար չա կան պա րա գա ներ:  Կի նը՝  Գա յա - 
 նեն, ժա մա նա կին ցան կա ցել էր  Մով սե սի  «ամ բողջ նկար չութ յու նը» 
տե ղա փո խել նրա ար վես տա նոց, հատ կա պես, որ այն շատ ըն դար-
ձակ ու լու սա վոր է, իսկ ա ռանձ նա տունն ամ բող ջո վին վե րա պահ-
վեր ըն տա նե կան կա րիք նե րին ու եր ջան կութ յա նը:  Բայց  Մով սե սի 
հետ կա րո ղա ցավ միայն փոխ զիջ ման հաս նել:  Տան տե րը կնո ջը 
գե ղա գի տա կան ու րույն ու զվարթ դա սեր է տվել՝ նրան հանգս-
տաց նե լով, որ տա նը կպա հի « միայն ո րոշ պա րա գա ներ՝ ան ցո ղիկ 
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ներշն չան քի դեպ քում նկա րել հասց նե լու հա մար», որ պես զի սպաս-
վե լիք գլուխ գոր ծոց նե րից չզրկվեն. չէ՞ որ դրանք նաեւ նյու թա կան 
փոխ հա տու ցում են խոս տա նում: Այդ մտքի հետ  Գա յա նեն հա մա-
ձայ նել է, բայց եւ պա հանջ կոտ խնդրել, որ նա տա նը ստեղ ծած 
նկար նե րի մի անկ յու նում, թե կու զեւ գաղտ նագր ված ու աննշ մար, 
զե տե ղի նաեւ իր ա նու նը:  Մով սե սը գլխով է ա րել. դե, կնոջ քմա-
հա ճույք նե րի պատ ճա ռով վի ճա բա նելն ա նի մաստ է, պետք է հա-
մա ձայ նութ յան քո ղի տակ ան խու սափ տա նել սե փա կան գի ծը, 
հա կա ռակ դեպ քում կտարտղն վես ա նար ժեք բար յա ցա կա մութ յան 
մեջ: Ի րա կա նում  Մով սե սը տա նը պա հեց բա վա կա նա չափ ներ կեր 
ու վրձին ներ, վատ ման ու սո վո րա կան թղթեր, նկա րա կալ ու կտավ, 
մա տիտ ներ ու ֆլո մաս տեր ներ՝ նկար չա կան գե րիշ խա նութ յունն ան - 
 սա սան պա հե լու ակ նար կով: Եվ, ի րոք, ա ռանձ նա տու նը եւս տրա-
մադ րեց ստեղ ծա գոր ծե լու. այս տեղ է, օ րի նակ, ուր վան կա րել « Մար - 
 մա րի մեջ եր գող ձեռ քե րը», որ հե տո մեծ ու գու նա գեղ կտա վի է 
վե րա ծել ար վես տա նո ցում, այն հի մա ան հայտ «փրկ չի» մոտ է: 

 Մով սե սը մե ծա չափ թուղթ ու մա տիտ վերց րեց, պատշ գամ-
բի տա կի պլաստ մա սե սե ղանն ու ա թո ռը տե ղա փո խեց բակ եւ 
նստեց քիչ ա ռաջ վա՝ «կ րա կա հեր թա յին» ապ րու մը պատ կե րե լու 
մտադ րութ յամբ: Ան ցավ մոտ քսան րո պե, սա կայն թղթի վրա մով-
սես յան հայտ նի ո լո րուն գծե րը չէին հայտն վում, մա տիտն ա սես 
« թուղ թու գիր» ա րա ծով պա պանձ վել է: Գ նաց եւ ներք նա սեն յա կից 
հաստ լիկ ֆլո մաս տեր ներ բե րեց՝ հու սա լով, որ գույ նե րը կօգ նեն 
հստակ պատ կե րաց նել մտքում գա լար վո ղը:  Բայց մտահ ղա ցու մը 
մե կեն չքա ցավ՝ տե ղը զի ջե լով ան մեղ ու հրա շա գեղ մի զ գա յութ-
յան, եւ նա սկսեց, նախ, դան դաղ, ա պա փու թա ջան պատ կե րել 
վա ղուց իր հո գին քնքշաց նող ապ րու մը: 

Ե րեւի ուր վան կա րի հա մար եր կար ու ինք նա մո ռաց էր աշ խա-
տել. երբ մի ան գամ եւս ու շա դիր սեւեռ վեց նկա րա ծի վրա՝ տես նե-
լու՝ գործն այդ կե տում կա րե լի՞ է ա վար տած հա մա րել, նոր միայն 
նկա տեց (թե՞ զգաց), որ թի կուն քին մարդ կա կանգ նած: Շրջ վեց ու 
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տե սավ Ար սե նին, ով լուռ ու կկո ցուն աչ քե րով նա յում էր գու նա վոր 
պատ կե րին:

– Ո՞վ է էդ ե րե խան,– կա մա ցուկ հարց րեց Ար սե նը:
– Ի՞նչ ա սեմ… ես… դու,  Գե ղա մը…  Նո րայ րը… նրան ցից մեկ նու-

մե կը, կամ մե կը, ո րին ա ռե րես չեմ ճա նա չում, բայց նրան հա զար 
ան գամ տե սել եմ մտքիս մեջ կամ ե րա զում:

Իսկ թղթին պատ կեր ված էր չորս-հինգ տա րե կան մո րե մերկ ու 
ժպտե րես մի մա նուկ, որ կայ տա ռո րեն վա զում էր կար միր ու կա-
պույտ ծաղ կա դաշ տով:

–  Դարձ յալ  Նո րայ րին եք պատ կե րել,– տխուր ու թե թեւ հան դի-
մա նան քով ա սաց Ար սե նը:–  Հան գիստ թո ղեք նրան, վար պետ: 

 Նո րայ րը  Մով սե սի վա ղա մե ռիկ որ դին է, ով աշ խար հից հե ռա-
ցել է քսան հինգ տա րի ա ռաջ:

–   Վա ղուց ժա մա նակն է խա ղաղ վե լու եւ տղա յին ա զատ ար ձա-
կե լու,– մե ծա վա րի խոր հուրդ տվեց ե րի տա սարդ ըն կե րը:

–  Չէ,  Նո րայ րը չէ, միայն նա չէ… ե րե խա է պար զա պես, ինչ պես 
ա սում են՝ հա վա քա կան կեր պար,– ար դա րա ցավ  Մով սե սը:

–  Լավ, թող ձեր ա սա ծը լի նի…  Չա փա զանց գե ղե ցիկ եք պատ-
կե րել, պա րոն  Մով սես:  Քա շե լո՞ւ եք կտա վի վրա:

– Ե րեւի… դեռ չգի տեմ: 
– Ան պայ ման փո խադ րեք կտա վի վրա՝ մեծ եւ ա վե լի գու նեղ: Ես 

կգնեմ էդ կտա վը:
– Ար դեն պատ վի րո՞ւմ ես,– ծի ծա ղեց  Մով սե սը,– մե ծա հա րո՜ւստ…
– Դ րա հա մար ես փող կգտնեմ, մի կաս կա ծեք:
–  Չեմ էլ կաս կա ծում, բայց կար ծում ես՝ կվա ճա ռե՞մ քեզ…
–  Դե՜…
– « Դե» ու ջան…  Լավ, քա նի որ նո րից ես արթ նա ցել, գնանք 

նա խա ճա շենք ու դուրս գանք:
 Մով սե սը նկարն ա ռած՝ բարձ րա ցավ վեր՝ իր ե տեւից տա նե լով 

Ար սե նին: Եր կու սով նա խա ճաշ պատ րաս տե ցին, կե րան ու շարժ վե-
ցին դե պի քա ղա քի կենտ րոն: Ար դեն աշ խա տում էին ներ քա ղա քա-
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յին եր թու ղա յին ավ տո բուս նե րը, բայց գե րա դա սե ցին քայ լել՝ կրկին 
տես նե լու քա ղա քի ետ պա տե րազմ յան դեմ քը:  Շու տով նրանք հա-
սան կա ռա վա րութ յան շեն քի մոտ, ուր խմբվել էին բազ մա քա նակ 
մար դիկ՝ բռնա տե ղա հան ված ներ  Շու շիից ու  Հադ րու թից, որոնք կե-
ցութ յան պայ ման ներ էին պա հան ջում պե տութ յու նից: Ն կա րիչ նե րը 
զրույ ցի բռնվե ցին տա րա բախտ մարդ կանց հետ, ո ր Ս տե փա նա-
կերտ էին հա սել գրե թե ձեռ նու նայն. նրանց տներն ու գույքն ամ-
բող ջո վին մնա ցել էին թշնա մուն, շա տե րը նույ նիսկ չէին հասց րել 
ի րենց հետ վերց նել հա գուստ ներն ու թան կար ժեք զար դե ղե նը, 
ա պա հով վայր տե ղա փո խել փո խադ րա մի ջոց նե րը, գյու ղատն տե-
սա կան տեխ նի կան ու ըն տա նի կեն դա նի նե րը:

–  Բայց ին չո՞ւ… ին չո՞ւ էդ քան ան պատ րաստ, դա տարկ եք դուրս 
ե կել ձեր տնե րից,– տա րա կու սած իր հար ցը կրկնեց  Մով սե սը կող-
քին կանգ նած մի ջա հա սակ կնո ջը:

– Եղ բայր, ա սում եմ՝ մենք չէինք հա վա տում, որ մեր քա ղաք-
ներն ու գյու ղե րը կհանձն են թշնա մուն… մին չեւ վեր ջին օ րը չհա վա-
տա ցինք,– վերս տին, ար դեն լա ցա կու մած պար զա բա նեց կի նը, ո րի 
դեմքն ա սես վշտի մի կեն դա նի պատ կե րա նիշ լի ներ:  Կի նը հադ-
րութ ցի է, իր հա մերկ րա ցի նե րի մի խմբի հետ ե րեկ էր վե րա դար ձել 
 Վա նա ձո րից: Ն րա փե շից կախ վել էին ե րեք ե րե խա՝ եր կու տղա և 
մի աղ ջիկ՝ 5-10 տա րե կան:–  Թոռ ներս են՝ աղջ կաս ե րե խե քը,– նկա-
տե լով  Մով սե սի՝ փոք րե րին ուղղ ված մտա հոգ հա յաց քը, բա ցատ րեց 
կի նը:– Աղ ջիկս Ե րեւա նում բուժ վում է, պա տե րազ մը սկսվե լուց մի 
շա բաթ ա ռաջ նրան վի րա հա տել են, մոտ մի ա միս դեռ պի տի պառ-
կի հի վան դա նո ցում:  Ծանր վի րա հա տութ յուն է տա րել…  Փե սաս էլ 
 Մար տու նիում ծա ռա յութ յան է,– չսպա սե լով հեր թա կան հար ցին՝ հա-
վե լեց կի նը:

– Իսկ ձեր ա մու սի նը որ տե՞ղ է, մայ րիկ,– հարց րեց Ար սե նը:
– Էս տեղ է,– ու կան չեց,– Եր վա՜նդ, եկ ստեղ …
 Մինչ կմո տե նար Եր վան դը,  Մով սե սը բռնեց ե րե խա նե րից փոք-

րի՝ տղե կի ձեռքն ու հարց րեց.



114

– Ա նունդ ի՞նչ է, պու ճուր:
– Ա վո:
– Իսկ մեծ եղ բորդ ա նո՞ւ նը…
–  Դա վո:
–  Քույ րի կիդ ա նո՞ւ նը…
– Ա նո:
– Ապ րես,– ժպտաց  Մով սեսն ու շո յեց տղա յի գլու խը: 
Ար դեն նրանց կող քին էր Եր վան դը՝ մա զա կա լած դեմ քով, կոշտ 

ու խո շոր ձեռ քե րով, ցուրտ ե ղա նա կին թե թեւո րեն հագն ված մի 
տղա մարդ: « Պինդ՝ կռո տե սա կից է»՝ իս կույն  «ախ տո րո շեց»  Մով  - 
սե սը, բայց եւ զգաց, որ նո րե կը նե քուստ ընկճ ված ու մո լոր է:

–  Հի՞նչ ա ը լալ,  Սո նա,– աչ քերն ան համ բեր ուղ ղե լով կնոջն ու 
ան ծա նոթ մարդ կանց՝ հարց րեց ա մու սի նը:

–  Տես՝ հինչ ըն ը սես,– կի նը մտա խոհ հա յաց քով ցույց տվեց 
կող քին կանգ նած ան ծա նոթ տղա մարդ կանց:

–  Նախ, ծա նո թա նանք. ես  Մով սեսն եմ, իսկ սա իմ լա վա գույն ըն-
կերն է՝ Ար սե նը,– ա սաց նկա րիչն ու ձեռ քը մեկ նեց. Եր վանդ կոչ ված 
տղա մար դը պա տաս խա նեց ձեռք սեղ մու մով, նույ նը՝ Ար սե նի հետ:

–  Հայ րիկ, դուք բնակ վե լու տե՞ղ եք փնտրում,– շտա պեց բուն 
հար ցին անց նել Ար սե նը: 

–  Հա, ժա մա նա կա վոր, մին չեւ պե տութ յու նը մեզ հար մար տեղ 
տա…

– Էդ դեպ քում գնա ցի՛նք, եղ բայր,– հրա հանգ չի պես, բայց վստա - 
 հութ յուն ներշն չող տո նով ա սաց  Մով սե սը:

– Ո՞ւր,– շվա րեց Եր վան դը եւ հար ցա կան նա յեց կնո ջը:
–  Մեր տուն:  Դուք ըն տան յոք կտե ղա վոր վեք էն տեղ եւ կմնաք, 

ինչ քան կա րիք լի նի,– բա ցատ րեց  Մով սե սը:–  Բո լոր հար մա րութ-
յուն նե րը կան, այ գի էլ ու նեմ, ե թե ու զե նաք՝ էն տեղ ժա մա նակ կաց-
կաց նեք:

–  Վա՜յ, շատ շնոր հա կալ ենք, եղ բայր ջան,– բա ցա կան չեց  Սո  - 
նան եւ շուռ ե կավ ա մուս նու կող մը:–  Հը՞, Եր վանդ, չգնա՞նք…  Մար դը 
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սրտանց հրա վի րում ա:
–  Դե, ե թե սրտանց ա ա սում...– երկմ տան քից հե տո ի վեր ջո 

հա մա ձայ նեց ա մու սի նը:
– Ար սեն, մի տաք սի գտիր՝ բե՜ր,– ա ռույգ հրա հան գեց  Մով սե սը:
Ե րի տա սար դը փու թով հե ռա ցավ, եւ մինչ տաք սին կե րեւար, 

Եր վան դը հասց րեց մի քա նի բա ռով նշել ի րենց կո րուստ նե րը: 
Ն րանք  Հադ րու թում էին թո ղել երկ հար կա նի մեծ, բա րե կարգ ու լի 
տուն, մեր ձա կայ քում՝ ա նաս նա ֆեր ման քա ռա սուն տա վա րով, բեռ-
նա տար « Գա զիկն» ու վա րու ցան քի հսկա « Կի րո վեց» տրակ տո րը, 
տա սը հեկ տար « կար դի նալ» խա ղո ղի այ գին, հա ցա հա տի կի դաշ-
տե րը… Այս տեղ հադ րութ ցի տղա մարդն ընդ հա տեց թվար կու մը, 
մտա ծե լով, որ խեղ ճա նալ պետք չէ այ լոց աչ քին, բայց եւ՝ ինչ պե՞ս 
չպատ մես քո եւ ըն տա նի քիդ բա ցար ձակ ու նեզր կու մը…

– Ար յուն-քրտին քով էինք ստեղ ծել էդ սա ղը… հի մա լրիվ մնաց 
ըն դեղ,– ար ցունք նե րը չզսպեց Եր վան դը:

– Ո չինչ, եղ բայր, պա տա հում է, մի հու սա հատ վիր, աշ խար հը 
մեծ է. ա սում են, չէ՞,  Աստ ված երբ մի տե ղից կտրում է, տա լիս է 
մյուս տե ղից,– տա րա բախ տին ժո ղովր դա կան մտայ նութ յամբ մխի-
թա րեց  Մով սե սը, բայց եւ թե րա հա վատ ե ղավ ա սաց ված քի ու ժին: 
 Պար տա վոր ես ա սել, հու սադ րել, հա կա ռակ դեպ քում ինչ պե՞ս հա-
րաբերվես այ դօ րի նակ կա ցութ յուն մեջ հայտն ված մարդ կանց հետ՝ 
ա րագ խոր հեց նկա րի չը եւ քա ջա լե րե լով ի րեն, շա րու նա կեց.-  Դուք, 
մենք, բո լորս խո րը ճգնա ժա մի մեջ ենք…  Չի նա ցի նե րը չու նեն «ճգ-
նա ժամ» բառ հենց էդ ի մաս տով, նրանց մոտ էդ հաս կա ցութ յու նը 
ար տա հայտ վում է որ պես « հաղ թա հա րում»…  Մենք պի տի հաղ թա-
հա րենք էս փոր ձութ յու նը, Եր վանդ եղ բայր:

–  Հա,– տրտում ար ձա գան քեց Եր վան դը, եւ նրա դեմ քով լույ սի 
մի փոք րիկ շող ան ցավ, ո րը չվրի պեց  Մով սե սի աչ քից:  Նա հեր-
թա կան ան գամ հա մոզ վեց, որ հի մա մարդ կանց ա ռա վելս հույս է 
պետք՝ ա ռողջ, ա ռար կա յա կան, վստա հե լի մարդ կանց կող մից մա-
տուց վող: « Հույս տվո ղը պետք է ար ժա նի լի նի էդ կոչ մա նը»՝ սահ-
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մա նեց  Մով սե սը:
–  Հա, քիչ մնաց մո ռա նա յի. ձեզ պի տի նա խազ գու շաց նեմ, որ 

մեր թա ղա մա սը մոտ է նոր տե ղա կայ ված դիր քե րին, կրա կոց նե րի 
ձե ներ եք լսե լու. դա ձեզ կվա խեց նի՞,– հարց րեց նկա րիչն ու նա յեց 
ե րե խա նե րին:

– Ինձ՝ չէ,– գրե թե միա բե րան ար ձա գան քե ցին տղա ե րե խա նե-
րը: Աղջ նա կը մի փոքր վա խե ցած նա յեց տա տին:  Վեր ջինս շո յեց 
թո ռան գլուխն ու շի տա կո րեն հարց րեց  Մով սե սին.

–  Դո՞ւք էլ եք ձեր տա նը ապ րե լու, թե՞ հանձ նում եք մեզ ու տե-
ղա փոխ վեք ու րիշ տեղ:

 Մով սե սը մտա դիր էր ա ռանձ նա տան եր կու հար կը տրա մադ րել 
եր կու տե ղա հան ված ըն տա նի քի, իսկ ին քը տե ղա փոխ վել ար վես-
տա նոց:  Բայց տես նե լով ի րա վի ճա կի նրբութ յունն ու լրջութ յու նը, 
մե կեն փո խեց մտադ րութ յու նը:

–  Չէ՛, ես էլ եմ ապ րե լու էն տեղ… ձեզ հետ,– վճռա կան պա տաս-
խա նեց նա:

–  Լավ, էդ դեպ քում մենք ի՞նչ ու նենք ան հանգս տա նա լու… չէ՞, 
Եր վանդ:

–  Հա,  Սո նա,– հա մա ձայ նեց ա մու սի նը:
Ա րա գա քայլ մո տե ցավ Ար սե նը:
–  Տաք սին սպա սում է,– եւ ցույց տվեց քիչ հեռ վում կանգ նած 

սպի տակ « Լա դան»: Այն տե ղից վա րորդն ազ դան շան տվեց՝ ա վե լի 
մո տե նա լու հնա րա վո րութ յուն չկա:

–  Դե, գնա ցի՛նք,– ա սաց  Մով սեսն ու ա ռաջ ըն կավ՝ փոքր ե րե-
խա յի ձեռ քը բռնած:  Մարդ ու կին վերց րին եր կու մեծ պա յու սակ-
նե րը՝ ամ բող ջը, ինչ ու նեն, եւ ան խոս հե տեւե ցին ի րենց բա րե րա-
րին: Ար սե նը փոր ձեց կնոջ ձեռ քի պա յու սա կը տա նել, սա կայն կի նը 
հրա ժար վեց օգ նութ յու նից:

– Ապ րես, բա լաս, դու ար դեն մեզ օգ նել ես,– բա ցատ րեց կի նը, 
որ, ինչ պես ե րեւում է, վա ղուց սո վոր է տա նե լու կյան քի իր բա ժին 
բե ռը:
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 Մե քե նա յի առ ջեւում նստեց  Մով սե սը՝ ե րե խա յի հետ, ե տեւի 
նստա րա նին տե ղա վոր վե ցին պապն ու տա տը եր կու թոռ նե րով:

–  Դուք գնա ցեք, վար պետ, ես մնամ էս տեղ,– ա սաց Ար սե նը:
–  Հա, լավ,– կրտսեր ըն կե րոջ միտ քը կռա հեց  Մով սե սը, ա պա 

դի մեց վա րոր դին.– Հայ կա վան թա ղա մաս:
 Հա վաք ված բազ մութ յու նից մի կին մե կու սա ցել եւ խո նարհ 

ու թախ ծոտ հա յաց քով հե տեւում էր տաք սի նստող մարդ կանց: 
 Սի րու նա տես է, եր կա րա վուն սեւ մա զե րով, հա գին՝ բաց վար դա-
գույն վե րար կու, իսկ ձեռ քին կա նա ցի կարմ րա վուն պա յու սակ կար: 
 Մե քե նան ար դեն շրջվել ու հե ռա նում էր, երբ  Մով սե սը նկա տեց 
նրան. « Տեր Աստ ված, ինչ ծա նոթ դեմք է, ո՞վ է նա»՝ մտա ծեց տեն-
դա գին: Մտա բե րել չհա ջող վեց, եւ ի րենց թա ղա մաս մտնե լիս չհամ-
բե րեց.

–  Սո նա քույ րիկ, ո՞վ էր էն վար դա գույն վե րար կուով կի նը, ձե-
րոնց կող քին կանգ նած…

–  Վար դա գույն վե րար կուո՞վ,– մի երկ վայրկ յան մտա ծեց  Սո նան:– 
Ա՜, մա րիա մա ձոր ցի ու սուց չու հին է՝ Ն վար դը…  Ճա նա չո՞ւմ եք…

 Մով սե սը չպա տաս խա նեց:
– Ն րա ա մու սի նը զոհ վել է ա ռա ջին պա տե րազ մում… Ե րե խա-

ներ չու նի…  Մե նակ, ան տեր կին է, է լի…– շա րու նա կեց  Սո նան: 
Այդ տե ղե կութ յու նը ցա վա գին մի տխրութ յամբ հա մա կեց 

 Մով սե սի հո գին:  Տուն հա սան, նա հապ ճեպ տե ղա վո րեց նո րե լուկ 
կեն վոր նե րին եւ նույն տաք սիով վե րա դար ձավ կա ռա վա րութ յան 
շեն քի մոտ. վար դա գույն վե րար կուով կինն ար դեն հե ռա ցել էր: 
 Նկարիչը հար ցու փոր ձեց, սա կայն ոչ ոք ո րո շա կի պա տաս խան 
չտվեց:

Ար սե նը դեռ այն տեղ էր, նա մի տա րեց զույ գի հետ պատ րաստ-
վում էր գնալ:  Մո տե ցավ վար պե տին ու տե ղե կաց րեց.

–  Խեղ ճուկ րակ մար դիկ են, տա նում եմ իմ « խու ցը», յո լա 
կգնանք… Ն րանք միայ նակ են, ե րե խա ներ ու թոռ ներ ու նեն, բայց 
վա ղուց հե ռու նե րում են: 
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–  Հա, տար, հե տո կտեսն վենք,– մտա սույզ ա սաց  Մով սե սը եւ 
դան դա ղա քայլ ուղղ վեց դե պի ար վես տա նոց:

 Ճա նա պար հին վեր հի շեց Ն վար դի հետ ու նե ցած ռո ման տիկ ու 
չքնաղ սե րը: 1980-ա կան նե րին էր: Այդ գե ղե ցիկ, կեն սա խինդ աղ-
ջի կը սո վո րում էր Ս տե փա նա կեր տի ման կա վար ժա կան ինս տի-
տու տում, իսկ ին քը ե րեւան յան ու սում նա ռութ յու նից հե տո նոր էր 
վե րա դար ձել հայ րե նի քա ղաք:  Ծա նո թա ցան պա տա հա բար, երբ 
պի տի գնար  Քիրս սա րի լան ջե րը՝ էտ յուդ նե րի:  Փո ղո ցում անս պա-
սե լի բաց վեց  Մով սե սի մեջ քից կախ նկար չա կան արկ ղը, եւ պի-
տույք նե րը ցա քուց րիվ ե ղան գետ նի վրա:  Դի մա ցից ե կող աղ ջիկն 
օգ նեց նրան հա վա քել վրձին ներն ու ներ կա տու փե րը. Ն վարդն էր: 
 Սի րա հար վե ցին ու սի րե ցին ի րար խեն թի պես, ինք նա տուր եւ հո-
գու ամ բողջ մաք րութ յամբ:  Բայց եր կու տա րի անց բա ժան վե ցին. 
Ն վարդն ա վար տել էր ինս տի տու տը եւ պի տի անց ներ աշ խա տան-
քի:  Նա հա մար ձակ վել եւ  Մով սե սին ակ նար կել էր, որ ա մուս նա նալ 
է պետք: Երիտասարդը խույս է տվել այդ գա ղա փա րից՝ նա դեռ 
ցան կութ յուն չու ներ մտնե լու ըն տա նե կան ուխ տի տակ: Ն վար դը 
խռո վեց ու վե րա դար ձավ հայ րե նի գյուղ: Եվ պարզ վում է՝ մինչ վեր-
ջերս ապ րում էր այն տեղ, ուր հի մա թշնա մին է:

 Մով սե սը հա սավ ար վես տա նո ցի մոտ, կանգ նեց եւ մտազ բաղ 
նա յեց ցե լո ֆա նա պատ պա տու հան նե րին ու դռա նը. նրան դուր 
չե կավ աղ քա տիկ այդ պատ կե րը:  Զան գեց ծա նոթ ար հես տա վո-
րին ու խնդրեց, որ ա ռա ջի կա օ րե րին ա պա կի ներ բե րի ու տե-
ղադ րի, փո ղը կտա ժա մա նա կին:  Խոր հեց՝ թող ար վես տա նոցն իր 
տես քը վերգտ նի ա րագ, այն իր մեջ շատ հույս է պա րու նա կում… 
« հաս կա ցող նե րի հա մար»:

Այդ պես մի փոքր ար դա րաց նե լով իր վար քը, մտավ ար վես-
տա նոց եւ փոր ձեց աշ խա տել կի սատ մի բնա պատ կե րի վրա՝ կար-
ծե լով, թե դա լավ նա խա վար ժանք կլի նի նոր նկար ներ սկսե լուց 
ա ռաջ:  Սա կայն տրա մադ րութ յու նը չբա վա րա րեց, եւ նա կի սա պառ-
կեց ճո ճա թո ռին ու փա կեց աչ քե րը:  Շու տով նիր հի մեջ ըն կավ եւ 
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տե սավ  «ան խու սա փե լի» մի ե րազ. զին վո րա կան հա գուս տով, գլու-
խը վի րա կա պած մի տղա մարդ մո լոր վա ծի պես մո տե նում է ի րեն 
եւ հարց նում, թե որ տեղ կա րող է լի նել Ն վար դը: Ին քը թոթ վում է 
ու սե րը եւ շա րու նա կում քայ լել, բայց տղա մար դը շնչաս պառ հաս-
նում է ի րեն, ծաղ կե փուն ջը տա լիս եւ խնդրում, որ այն փո խան ցի 
Ն վար դին:  Մով սե սը լռել յայն հե ռա նում է՝ ծաղ կե փուն ջը ձեռ քին, 
ո րից ար յուն ու ար ցունք էին կա թում միա խառն… 

Արթ նա ցավ ճնշված սրտով. ե րա զը չէր պատ ճա ռը, որ հստակ 
պատ վի րան էր պա րու նա կում, ին քը ե րազ նե րին չի հա վա տում, քա-
նի որ «դ րանք ա նօ գուտ մի ջամ տութ յուն ներ են մեր կյան քին՝ մեզ 
տրված ու ղուց շե ղե լու նպա տա կով»:  Մով սե սը ճնշված էր ու ղե ղին 
պինդ կառ չած այն մտա ծու մից, որ Ն վար դը չմո տե ցավ ի րեն եւ 
կրկին հե ռա ցել է խռով ու հու սա բեկ…  Զան գեց Ար սե նին. նա ար-
դեն գա լիս էր ար վես տա նոց՝ գի նին ու ժենգ յա լով հացն ա ռած: Նս-
տե ցին մին չեւ ե րե կո:  Մով սե սը պատ մեց Ն վար դի մա սին. ա ռա ջին 
ան գամ էր նա բարձ րա ձայն ար տա հայտ վում իր ե րի տա սար դա կան 
մեծ սի րո մա սին: Ար սե նը լսել-լսել ու մեկ նա բա նել է.

–  Սե րը գար նա նա յին զեփ յու ռի պես գա լիս ու հե ռա նում է ան-
դարձ,– չգի տես ում ձայ նակ ցե լով՝ ա սել է նա, իսկ գու ցե դա հենց 
իր դի տար կումն է. չէ՞ որ ե րի տա սարդ նկա րի չը հա սուն ու ար տա-
հայ տիչ միտք ու նի՝ ըստ  Մով սե սի:

Ն կա րիչ ըն կեր նե րը փոք րի շա տե խա ղաղ ված ցրվե ցին տնե րը, 
Ար սե նը՝ իր « պա ռավ նե րի»,  Մով սե սը « հադ րութ յան հնգյա կի» մոտ: 
Ն րանք այ դու հետ նաեւ « նոր ըն տա նիք նե րի» պա տաս խա նատ-
վութ յան ներ քո էին:
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Գ լուխ 4

ԱՃՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԽԱՐԴԱՆՔԸ

ÆëÏ Ù»Ýù« Ù»ñ ³ã ù» ñÁ ¹»é Ýí³ ÕáõÙ »Ýª  
áõ Ý³ÛÝ û· ÝáõÃ Û³Ý ëå³ ë» Éáí« Ù»ñ ëå³ ëáõÙ Ý» ñÇ Ù»ç  

Ý³ ÛáõÙ ¿ÇÝù ÙÇ ³½ ·Ç« á ñÁ Ù»½ ã¿ñ Ï³ ñáÕ ÷ñÏ»É:

º ñ» ÙÇ³ ÛÇ áÕ µ» ñÁ« 4

Փր կա րար ծա ռա յութ յան կա պի տան  Մու րադ  Բեկ յա նը իր խոս-
քի տե րը ե ղավ. ե կե ղե ցու ա պաս տա րա նում տե ղի ու նե ցած վեր ջին 
հա վա քից ե րեք օր անց զան գեց  Տեր  Մի սա քին եւ հայտ նեց, որ 
հա մա ձայ նութ յու նը կող մե րի մի ջեւ կա յաց ված է, հա ջորդ ա ռա վոտ 
աճ յուն նե րի ո րո նո ղա կան խումբ է մեկ նե լու  Վա րան դա յի շրջան, 
զոհ ված նե րի ու ան հետ կո րած նե րի հա րա զատ նե րից նույն պես 
կներգ րա վեն այդ խմբում, բայց ավ տո բու սի տե ղե րը սահ մա նա փակ 
են, ուս տի քա հա նա յի « թի մից» կա րող են տեղ տալ եր կու հո գու, 
ոչ ա վե լին:  Տեր  Մի սա քը հու սադ րող զգա ցում ապ րեց այն մտքից, 
որ ի րենք կա րեւոր ինչ-որ բան կա րող են ա նել այս խառ նակ ու 
դժնդակ ժա մա նակ նե րում: Իս կույն զան գեց  Վի գե նին ու Ար մա նին 
եւ հարց րեց, թե պատ րա՞ստ են վա ղը միա նալ ո րո նող նե րին: Տ ղա-
նե րի պա տաս խանն ա ներկ բա  «ա յո» էր. նրանք վստա հեց րին  Տեր 
 Մի սա քին, որ ա մեն ինչ կա նեն, որ պես զի ի րենց ու ղեւո րութ յունն 
ա պարդ յուն չանց նի:  Տեր  Հայ րը կաս կած չու ներ դրա նում: Ա պա 
քիչ խո հա ծե լով, զան գեց  Մով սե սին, թեեւ ան կեղ ծո րեն չէր ու զում, 
որ ար դեն տա րիք առ նող, բայց մշտա պես ան հան գիստ այդ մար-
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դը նույն պես մաս նա կի ցը դառ նար նման հո գե մաշ ա ռա քե լութ յան, 
միա ժա մա նակ ի մա նա լով, թե դա հի մա որ քան կա րեւոր է ար վես-
տա գե տի հա մար:

– Ես քեզ միայն տե ղե կաց նում եմ,  Մով սես եղ բայր, դու պար-
տա վոր չես գնալ, դա ջա հել նե րի գործ է:

–  Ջա հե լը գործ չու նի աճ յուն նե րի հետ,  Տեր  Մի սաք,– հե ռա խո-
սի մյուս ծայ րից ա ռար կեց նկա րի չը եւ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
քա հա նա յին ի րեն տեղ յակ պա հե լու հա մար: 

 Մով սե սը, հա մե նայն դեպս, վաղ վա ու ղեւո րութ յան ա ռի թով խո-
սեց  Ար սե նի հետ՝ խնդրե լով, որ նա իր զին վո րա կան ճտքա կո շիկ-
նե րը մի եր կու օ րով տա ի րեն (նրանք նույն հա մարն են հագ նում), 
ինքն այդ պա հին հար մար կո շիկ ներ չու ներ բարդ տե ղանք նե րում 
տե ղա շարժ վե լու հա մար: Ար սենի հակադարձող ա ռա ջար կութ յան 
շուրջ հա մա ձայ նութ յան չե կան հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան ըն-
թաց քում, եւ հար ցի ճշտու մը թո ղե ցին վաղ վան:

 Հա ջորդ օր վա ա ռա վոտ յան ժա մը ու թին մեծ բազ մութ յուն էր 
հա վաք վել փրկա րար ծա ռա յութ յան դար պա սի մոտ. զոհ ված ու ան-
հետ կո րած զին վոր նե րի հա րա զատ նե րից շա տերն էին ցան կա նում 
միա նալ ո րո նող նե րին, բայց ծա ռա յութ յան սպա նե րը նրանց համ-
բե րա տար պար զա բա նում էին, որ կգնան նրանք, ում ար դեն նա-
խա պես զգու շաց րել են, որ ընտ րութ յու նը կա տար վել է ըստ նպա-
տա կա հար մա րութ յան: 

–  Ժո ղո վուրդ, մենք է լի ենք նմա նա տիպ ռեյ դեր ա նե լու: Ե թե 
կա րիք լի նի, հա րա զատ նե րից է լի ենք ընդգր կե լու մեր խմբում… 
Տ ղա նե րից ոչ մե կին չենք թող նե լու հանձն ված տա րածք նե րում, ժո-
ղո վուրդ ջան,– չգի տես ո րե րորդ ան գամ հու զախ ռով ու պա հանջ-
կոտ ներ կա նե րին բա ցատ րում էր կա պի տան  Մու րադ  Բեկ յա նը: 
Ա պա ծա ռա յա վայ րում մնա ցող կրտսեր գոր ծըն կեր նե րին խնդրում 
էր, որ հոգ տա նեն  Հա յաս տա նից ժա մա նած այն ծնող նե րին, ո րոնք 
դեռ պետք է սպա սեն:

Աճ յուն նե րի ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րին կա մա վոր մաս-
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նակ ցե լու տրա մադր վա ծութ յամբ այդ տեղ էին շտա պել  Մով սե սը, 
Ար սե նը,  Վի գե նը, դպիր Ար մա նը,  Քե ռին՝ իր որ դի  Տիգ րա նի հետ: 
Ն րանց քա ջա լե րե լու մղու մով պար տա ճա նա չո րեն ներ կա յա ցել էր 
ա պաս տա րա նի « պաշտ պա նա կան խորհր դի» ա վագ կո րի զը՝  Տեր 
 Մի սաք քա հա նան, գնդա պետ  Վար դան յա նը, ման կա վարժ  Սի մոն 
 Վա րագ յա նը:  Հա վաք վել էին տասն յակ « կողմ նա կի» մար դիկ, 
ո րոն ցից ո րեւէ մե կի ան մի ջա կան հա րա զա տը զոհ ված կամ ան-
հետ կո րած չէր, բայց ջա նում էին ինչ-որ կերպ օգ տա կար լի նել այդ 
վտան գա վոր, սրտա կե ղեք եւ ա մեն քին ներ քուստ խո ցող գոր ծում: 

 Տեր  Մի սա քը յու րա յին նե րի կող քին ներ սուզ վել էր դառ նա գույն 
խո հե րի մեջ՝ միառ ժա մա նակ ան հա ղորդ մնա լով շրջա պա տի ի րա-
րանց մա նը:  Հո գու խոր քում կաս կա ծում էր ինքն ի րեն, իր քայ լե-
րի հե ռա տե սութ յա նը եւ անխ նա հարց նում էր ան ձայն. «Ին չո՞ւ ես 
ա ճա պա րել էս տեղ, թշվառ քա հա նա… դու ի՞նչ կա րող ես ա նել էս 
վշտա կիր մարդ կանց հա մար…  Դու գի տե՞ս, թե ինչ խո րութ յուն ու նի 
նրանց ցա վը…» Ա պա փոր ձում էր ազ նիվ բա ռեր գտնել եւ ի մաս-
տա վո րել իր ներ կա յութ յու նը. « Դու էս տեղ ես, որ պես զի… որ պես-
զի ի՞նչ,– մտո վի կրկին ի րեն գա նա հա րում էր քա հա նան,– որ պես զի 
օրհ նե՞ս աճ յուն փնտրող նե րի ճա նա պար հը, որ պես զի նրանց ա սես՝ 
 Տե րը ձեզ օգ նա կա՞ն, որ դուք գտնեք ձեր որ դի նե րի մար մին նե րը, 
ո րոնց փայ փա յե լով մե ծաց րել եք… Ին չո՞ւ ես ե կել էս տեղ, խե լառ 
քա հա նա, ին չո՞ւ ես մտնում մղձա վան ջի էս խառ նա րա նը, մի՞ թե դու 
այ սօ րի նակ դեպ քե րի հա մար ես օծ վել… Ին չո՞ւ ես ինձ էս պի սի դա-
ժա նութ յուն ու տա ռա պանք ցույց տա լիս, Աստ ված իմ…»  

 Նույն պա հին Ար սե նը ցած րա ձայն, բայց վճռա կան տո նով հա-
մո զում էր իր վար պե տին, որ նա ետ կանգ նի խմբի հետ  Վա րան դա 
մեկ նե լու մտադ րութ յու նից:  Մով սեսն անդրդ վե լի տո նով բա ցատ-
րում էր.

–  Ես սուր աչք ու նեմ… տար բե րում եմ բնա կան ու ար հես տա-
կան գույ նե րը, շատ օգ տա կար կլի նեմ էն տեղ աշ նա նա յին տե րեւ նե-
րի, չո րա ցած ճյու ղե րի ու խո տե րի մեջ ըն կած մար մին նե րը ո րո նե-
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լիս,– եւ հուզ ված ու շեշ տա կի նա յում էր կրտսեր ըն կե րո ջը, ա պա 
կշտամ բում.-  Դու ինձ թե րագ նա հա տում ես, ըն կերս:

–  Չէ՛, վար պետ ջան, ձեզ չեմ թե րագ նա հա տում, ինձ ճիշտ հաս-
կա ցեք, ես ա մեն ինչ չէ, որ կա րող եմ խոս քե րով պարզ ար տա-
հայ տել… Ա սում եմ՝ դա շատ հոգ նե ցու ցիչ ու զգա յուն գործ է… 
մի մո ռա ցեք, որ մեկ-մեկ սրտի նո պա ներ եք ու նե նում: Մ նա ցեք 
էս տեղ, ես կգնամ, ա հա  Վի գենն ու Ար մանն էլ են գա լիս, մենք 
ե րե քով, բո լո րիս ա նու նից,– ցույց տա լով  Տեր  Մի սա քին ու մյուս 
 «ա պաս տա րա նա յին» ըն կեր նե րին,– կա նենք հնա րա վորն ու անհ-
նա րի նը:

–  Չէ՛, ես էլ եմ գա լիս, ա ռանց ինձ արդ յուն քը քիչ է լի նե լու,– հա-
մա ռում էր  Մով սե սը:

Ար սե նի համ բե րութ յու նը սպառ վում էր, նա ճա րա հատ քա շեց 
քա հա նա յի թեւից եւ ա ղեր սա կան ձայ նով խնդրեց.

–  Տեր  Հայր, հաս կաց րեք նրան, որ իր գնա լը կա րող է ա վե լի 
շատ վնա սա կար լի նել, քան օգ տա կար:

 Տեր  Մի սա քը, զգա լով ի րեն մի կողմ քա շող ձեռ քը, դուրս ե կավ 
այ րող մտքե րի գու բից եւ շփո թա հար ար ձա գան քեց.

– Ի՞նչ եք ա սում, ե րի տա սարդ, ի՞նչ է պա տա հել… 
– Խնդ րում եմ՝ վար պետ  Մով սե սին ա սեք, որ չմեկ նի ո րո նող նե-

րի հետ… դա կա րող է մեզ վրա թանկ նստել:
– Ճշ մա րիտ ես ա սում, ե րի տա սարդ,– սթափ վեց  Տեր  Մի սա քը 

եւ շրջվեց  Մով սե սի կող մը.–  Մով սես, դու չես գնա, ես ար գե լում 
եմ… մենք ար գե լում ենք:

 Քա հա նա յի վճռին միա ցան ման կա վարժ  Սի մո նը, գնդա պետ 
 Վար դան յա նը,  Վի գե նը, Ար մա նը,  Քե ռին ու  Տիգ րա նը, ո րոնք ա րագ 
խմբվե ցին  Մով սե սի ու քա հա նա յի շուրջը:

–  Հա,  Մով սես, դա քո գոր ծը չէ, դու ա ռանց դրա էլ շատ ա նե լիք 
ու նես: Լ սիր  Տեր  Մի սա քի եւ քո սա նի խոր հուր դը, նույ նը մենք ենք 
պնդում,– բա րե հո գա բար պա հան ջեց  Սի մոն  Վա րագ յա նը:–  Տես, 
նույ նիսկ փոր ձա ռու գնդա պե տը չի գնում, թեեւ պատ րաստ է: 
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–  Հորս էլ հա մո զե ցի, որ փո խի մտադ րութ յու նը. ա վագ սե րուն-
դը մնում է, գնում ենք ե րի տա սարդ նե րով,– հոր՝  Քե ռու թեւը բռնած, 
հայ տա րա րեց  Տիգ րա նը:

–   Սա էն պա հե րից է, որ պի տի լսենք ջա հել նե րին,– ըմբռ նու-
մով ա սաց  Քե ռին:–  Թող նրանք գնան ու բե րեն մեր տղա նե րին:

–  Ձեզ պի տի ա սեմ, որ մե րոն ցից ո րո նո ղա կան խմբի մեջ կա-
րող են վերց նել միայն եր կու հո գու,– ի րա զե կեց  Տեր  Մի սա քը:

– Ին չո՞ւ եր կու,– հան կար ծա կի վրդով վե լով՝ ա սաց դպիր Ար մա-
նը:–  Մենք հի մա առն վազն չորս հո գով կա րող ենք գնալ՝  Վի գե նը, 
Ար սե նը,  Տիգ րա նը, ես:

– Էդ հար ցը հի մա վե րա նա յել չենք կա րող, ուս տի ի զուր չքննար-
կենք,– պար զա բա նեց  Տեր  Մի սա քը:–  Կա պի տան  Բեկ յանն է հայտ-
նել, որ մե րոն ցից կա րող են ընդգր կել միայն եր կու հո գու, էն էլ 
ըն դա ռա ջե լով մեր հա մառ խնդրան քին…  Լավ, հի մա ե կեք ա րագ 
ո րո շենք, թե ում ենք գոր ծու ղում, ժա մա նակ չկա, բո լորն ար դեն 
տե ղա վոր վել են մե քե նա նե րում, մեզ են սպա սում:

 Քա հա նան հա յացքն ուղ ղեց առ ջեւի ավ տո բու սի կող մը եւ տե-
սավ, որ այն տեղ կողք կող քի նստած՝ տրտմա լից ի րենց են նա յում 
դժբախտ ծնող ներ, ե րեւան ցի  Խա չա տուր  Մար գար յա նը եւ հա րեւան 
 Սու րեն  Բա դալ յա նը. նրանց թե թեւա կի գլխով ա րեց՝ վերս տին ապ-
րե լով նույն ծանր զգա ցու մը՝  «ի՞նչ կա րող ես ա սել նրանց»:  Բայց 
ինք զինքը սթա փեց րեց եւ ան ցավ « գոր ծուղ վող նե րի» ընտ րութ յա նը: 
 Կարճ քննար կու մից հե տո, կշռա դա տե լով թեկ նա ծու նե րի թույլ եւ 
ու ժեղ կող մե րը, ա վագ նե րի քվեար կութ յամբ ո րո նո ղա կան խմբին 
միա նալ թույ լատ րե ցին  Վի գե նին ու Ար սե նին: Այդ ընտ րութ յա նը 
հա վա նութ յուն տվեց կա պի տան  Բեկ յա նը: Ար մա նին ու  Տիգ րա նին 
բա ժին հա սավ պատ շաճ մխի թա րանք առ այն, որ ե թե հեր թա կան 
նմա նօ րի նակ ու ղեւո րութ յունը լի նի, ա պա կմեկ նեն նրանք:

–  Շատ չտխրես, ախ պերս, որ էս ան գամ միա սին չենք գնում 
ա ռա ջադ րան քի,– տես նե լով Ար մա նի տխրա մած դեմ քը, նրան թե-
թեւա կի գրկեց եւ մեջ քին թփթփաց րեց  Վի գե նը:–  Դու մեզ հա մար 



125

մի կարգին կա ղո թես, լա՞վ…
–  Լավ,– կա մա ցուկ պա տաս խա նեց Ար մա նը եւ խռով կան ե րե-

խա յի պես կա խեց գլու խը:
 Վի գենն ու Ար սե նը փու թա ջա նո րեն ավ տո բուս բարձ րա ցան եւ 

ձեռ քի թա փա հա րու մով հրա ժեշտ տվին ի րենց ճա նա պար հող նե-
րին:  Հինգ մե քե նա յից բաղ կա ցած ավ տո շա րաս յու նը շարժ վեց՝ եր-
կու ավ տո բուս զոհ ված ու ան հետ կո րած զին ծա ռա յող նե րի հա րա-
զատ նե րով եւ փրկա րա րա կան ե րեք միկ րոավ տո բուս:  Դար պա սի 
մոտ կանգ նած մար դիկ տրտում ու խո ժոռ նա յում էին ան նա խա-
դեպ ա ռա քե լութ յան գնա ցող նե րի ե տեւից այն պես, ա սես նրանք 
մա հա պարտ ներ են, ո րոնց չի փրկե լու ան գամ հե տա գա եր կար 
կյան քը: 

Ավ տո շա րաս յունն ար դեն հե ռա նում էր, երբ հեւի հեւ ճա նա պար-
հող բազ մութ յա նը հա սավ  Մա րիան:  Տես նե լով, որ ու շա ցել է, բռնեց 
 Տեր  Մի սա քի թեւը, գլու խը հա կեց ու սին եւ սկսեց լալ՝ ան ձայն ու 
խո շո րար ցունք:  Թե ին չու եւ հատ կա պես ում հա մար էր նա այդ-
պես ինք նա բուխ հե ծե ծում, ստույգ գի տեր  Տեր  Մի սա քը, մյուս նե րը 
կա րող էին միայն յու րով սանն կռա հել:

 Բազ մութ յու նը սկսեց ցրվել:  Դան դաղ շարժ վե ցին նաեւ  «ա պաս   - 
տարան ցի նե րը»:  Մի քա նի րո պե լուռ քայ լե լուց հե տո  Տեր  Մի սա քը 
հայտ նեց.

– Ե րեկ նոր թե մա կալ ա ռաջ նորդն է զան գել ու պա հան ջել, որ 
այ լեւս հա վաք ներ չանց կաց նենք տա ճա րի ա պաս տա րա նում:

– Ին չո՞ւ,– զար մա ցան ըն կե րա կից նե րը:
– Ա սում է՝ ե կե ղե ցին ըն կե րա կան-քա ղա քա կան հար ցե րով հա-

վա քա տե ղի չէ, ան գամ՝ ա պաս տա րա նի սահ ման նե րում:
–  Դա ի՞նչ պա հանջ է… մի՞ թե նման ման րախնդ րութ յան ժա մա-

նակ ներ են հի մա,– ար դեն վրդով վում էր  Մով սե սը:
– Ա սում է՝ ե կե ղե ցին ան ջատ է պե տութ յու նից, մենք միայն 

պետք է զբաղ վենք հո գեւոր ծա ռա յութ յամբ:
– Ա՛յ քեզ ման կա միտ,– գո չեց ման կա վարժ  Սի մո նը:–  Մեզ հա-
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մար ե կե ղե ցին միշտ ե ղել է ա մեն ինչ եւ ա մեն քիս հետ, այդ թվում՝ 
պե տութ յան: Ես կգնամ ու նրան կբա ցատ րեմ մեր ի րա վուն քը:

–  Պետք չէ, հնա րա վոր է՝ մենք վի ճակն ա վե լի բար դաց նենք: 
Ու րիշ բան պետք է մտա ծել,– հու շեց  Տեր  Մի սա քը:

– Էդ պես հեշ տութ յամբ զի ջե՞նք,– վի րա վոր ված խո սեց գնդա-
պետ  Վար դան յա նը:– Էս պես ա մեն ինչ զի ջե՞նք…  Կար գու կա նոն 
ե կե ղե ցուց են պա հան ջում, կար գու կա նոն թող, նախ, պե տութ յու-
նից պա հան ջեն, որ չկա րաց պաշտ պա նել մեր երկ րի անվ տան-
գութ յունն ու ամ բող ջա կա նութ յու նը:

–  Չեմ կար ծում՝ թե մա կալ ա ռաջ նոր դի հետ հի մա վե ճի բռնվե-
լը կա րող է օ գուտ տալ:  Պետք է ու րիշ բան մտա ծել,– կրկնեց  Տեր 
 Մի սա քը:

–  Լավ,– կռա հե լով ի րադ րութ յան նրբութ յու նը՝ ա սաց  Մով սե սը,– 
ե կեք այ սու հետ հա վաք վենք իմ ար վես տա նո ցում:

–  Կա րե լի է,– միառ պահ խոր հե լով՝ ար ձա գան քեց քա հա նան:
– Երբ ցան կա նաք, հա մե ցե՛ք, գլխիս վրա տեղ ու նեք…  Համ էլ 

ձեզ նկար չութ յան դա սեր կտամ,– իր պատ րաս տա կա մութ յու նը կա-
տա կա խառն ա ռա ջար կով հա մե մեց  Մով սե սը:

– Շ նոր հա կալ ենք, վար պետ: Ու րեմն է սօր ե րե կո յան կհա վաք-
վենք ձեր ար վես տա նո ցում: Տ ղա նե րը ե րեւի վե րա դար ձած լի նեն, 
կլսենք նրանց պատ մութ յուն նե րը,–  «ա պաս տա րան ցի նե րի» ա նու-
նից ա սաց քա հա նան: 

–  Ձեզ ա ղու հա ցով կդի մա վո րեմ,– եզ րա փա կեց  Մով սե սը:
 Խում բը բա ժան վե լուց ա ռաջ միմ յան ցից տե ղե կա ցավ, որ ի րենց 

բնա կա րան նե րում,  Մով սե սից ու Ար սե նից բա ցի, բռնա գաղ թած նե-
րի ըն տա նիք ներ են տե ղա վո րել ման կա վարժ  Սի մո նը, գնդա պետ 
 Վար դան յա նը,  Վի գե նը եւ Ար մա նը:

–  Մեր տնե ցիք վե րա դառ նում են վա ղը, ես ըն դա մե նը երկ սեն-
յա կա նոց բնա կա րան ու նեմ, ցա վոք, թե չէ՝ գի տեք…– մե ղա վոր տո-
նով ա սաց  Տեր  Մի սա քը:

–  Դուք մի նեղսր տեք,  Տեր  Հայր, մեզ նից յու րա քանչ յուրն ա նում 
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է էն, ինչ կա րող է,– քա հա նա յին գո տեպն դեց ման կա վարժ  Սի մո նը:
–  Հա, շնոր հա կալ եմ… Էս պա հին ա մե նա կա րեւորն էն է, որ 

մենք, բո լոր հայ րե նա կից նե րով, ի րար միայ նակ չթող նենք,– ար ձա-
գան քեց  Տեր  Մի սա քը: 

– Ա յո,  Տեր  Հայր,– նրան ձայ նակ ցեց  Քե ռին:–  Մեր ժո ղովր դի 
մեջ քը հի մա ջարդ ված է, բայց չպետք է հու սա հա տութ յան ճի չեր 
ար ձա կենք: Ա տամ ներ կրճտաց նե լով էլ մենք նո րից ոտ քի կանգ նե-
լու ուժ եւ կամք պի տի ու նե նանք:–  Բայց  Քե ռու բա սը չա փա զանց 
տխուր էր հնչում, ա սես նա պար տադր ված խոս տո վա նութ յուն էր 
կա տա րում:

– Ճշ մա րիտ ես ա սում, ճշմա րիտ,  Ռու բեն ջան: Աստ ված թող 
զո րութ յուն տա եւ հո վա նի լի նի մեզ,– հա վա տա պահ քրիս տոն յա յի 
բա րեխղ ճութ յամբ օրհ նեց քա հա նան ու խա չակն քեց.- Ա մեն:

– Ա մեն,– փո ղո ցում լսվեց ա սես հո գեւոր ծե սի ե լած մարդ կանց 
ձայ նը: Ան ցորդ նե րը մի պահ տա րա կու սած նրանց էին նա յում: 

–  Դե, մին չեւ ե րե կո:  Մենք գնանք վի րա վոր զին վոր նե րին տե-
սութ յան,– ըն կե րա կից նե րին հրա ժեշտ տվեց  Տեր  Մի սա քը եւ դպիր 
Ար մա նի հետ շարժ վեց դե պի զին վո րա կան հոս պի տալ, որ ար դեն 
ե րեւում էր ի րենց տե սա դաշ տում:  Նո յեմ բեր յան ցուրտ ու մռայլ 
ա ռա վոտ էր:

 Մին չեւ ե րե կո ար վես տա նո ցում տքնեց ու քրտնեց  Մով սե սը:  Նա 
ուղ ղա կի հար կադ րեց ի րեն վերսկ սել աշ խա տան քը, որ քան էլ դա 
ժա մա նա կավ րեպ թվար:  Բայց չէ՞ որ փաս տո րեն վերսկ սել է, չէ՞ որ 
ե րեկ ստեղ ծա գոր ծել է՝ պատ կե րե լով ծաղ կա դաշ տում հո լա նի վա-
զող ման կա նը, թե կու զեւ նկարն ար վել էր պա հի տրտմութ յու նը ցրե-
լու ցան կութ յամբ:  Հե տո՛ ինչ, մի՞ թե վատ է, որ ստեղ ծա գոր ծութ յունն 
օգ նում է վա նել ծան րա ցող տխրութ յու նը, դա պար զա պես հրաշք է, 
չէ՞ որ մի ջոց ու հնար ու նես դուրս գա լու քեզ խոշ տան գող ցա վից. 
« Հա, լավ է, բայց ե րեւի դա քիչ է ա վե լի խոր ճգնա ժա մե րից ել նե լու 
հա մար»: Այդ պես փշոտ խո հա ծում էր եւ գի տակ ցում միեւ նույն պա-
հին, որ պա տե րազ մի պար տադ րած ստեղ ծա գոր ծա կան դա դա րի 
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եր կար շա րու նա կութ յունն իր հա մար կա րող է սոս կա լի ան կու մով 
վեր ջա նալ:  Մով սե սը լավ էր պատ կե րաց նում, թե ով կլի ներ ին քը 
նկար չութ յու նից՝ ար վես տից լքված լի նե լու դեպ քում. հա՝ մի իս կա-
կան վտա րակ յու րա յին նե րի մեջ եւ նրան ցից դուրս: Ուս տի որ քան 
շուտ վե րա դառ նա նկար չութ յուն, այն քան լավ…  «այն քան լավ բո լո-
րի հա մար»՝ հա մո զում էր, նախ, ի րեն, ա պա՝ այ լոց: Այ նու հան դերձ, 
կաս կա ծը կրկին հա մա կում էր նրան, թե ի՞նչ կա րող է ա նել ար-
վես տը հի մա, երբ շուրջդ հա մա տա րած ող բեր գութ յուն է՝ ազ գա յին, 
պե տա կան, հան րա յին, մարդ կա յին, մի խոս քով՝ բո լոր աս պա րեզ-
նե րում: «Իսկ գու ցե սա ինք նա խա բեութ յո՞ւն է… էս կտավ նե րը, ներ-
կե րը, վրձին նե րը, կո լաժ նե րը, փայ տե աշ խա տանք նե րը… գու ցե էս 
ամ բող ջը մեր հո րի նած պատ րա՞նքն է, որ նրա ե տեւում թաքն վենք 
դա ժան ի րա կա նութ յու նից»,– դառ նա գին խոր հում էր նա եւ ինքն 
ի րեն ընդ դի մա խո սում. «Ե թե մարդ կա յին տա ռա պան քը չի հաղ-
թա հար վե լու ա րար չա կան տքնան քով եւ չի պսակ վե լու հիաս քանչ 
պտուղ նե րով, ու րեմն մարդ կա յին կյանքն, ի րոք, ու նայ նութ յուն է, 
այն էլ՝ ցա վա գին ու մոխ րաց նող»:  Հա, ին քը հայտ նա գոր ծութ յուն 
չէր կա տա րում այդ տե սա բա նութ յամբ, պար զա պես վե րին ճշմար-
տութ յու նը նա զգում եւ ըմբռ նում էր իր աշ խարհզ գա ցո ղութ յան, 
ճա կա տագ րի եւ տա ռա պան քի գնով:  Մով սե սը, ա սես ինքն ի րեն 
պատ ժե լու հա մար, մի մեծ կտավ էր քա շել (եր կար դա դա րից հե տո 
միան գա մից մեծ կտավ) եւ ան ցել աշ խա տան քի՝ ա ռանց էս քիզ նե-
րի ու նախ նա կան մտահ ղաց ման, ինչ պես սո վո րա բար ա նում էր: 
 Նա սկսեց նկա րել հա խուռն ու ինք նա բուխ, ներ քին աչ քե րը լայ նո-
րեն չռած, նկա րող ա ջի զիլ ա զա տութ յամբ՝ ա սես փոր ձում էր գույ-
նե րի ու գծե րի հոր դու մի տակ խեղ դել մի ան տես հրե շի, որ ի րեն 
ա նո ղո քա բար հա լա ծում է:  Նա գի տե՝ ինչ հրեշ է դա, գի տե՝ ինչ-
պես եւ որ տե ղից է հա ճախ հայտն վում. նրա ա նու նը վայ րա գութ-
յուն է՝ բռնութ յուն, որ եր բեմն ա մե նա սան ձար ձակ տես քով՝ կրակ ու 
սուր ա ռած, եր բեմն փո փո խե լով ձեւե րը, մտնում է քո քա ղա քից, քո 
տնից, քո հո գուց ու մարմ նից ներս եւ քեզ հար կադ րում շնչել նրա 
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դժո խա յին օ րենք նե րով: Ո՜նց է գար շում  Մով սե սը բռնութ յու նից, 
իր ա զա տութ յան դեմ ա մե նայն ոտնձ գութ յու նից, դա թե րեւս միակ 
բանն է, ո րի հետ ան հաշտ է իր բնույ թով ու էութ յամբ. հա մա ձայն 
է՝ խլես իր մար մի նը, բայց ոչ հո գին ու միտ քը:  Նա ամ բողջ ցե րե-
կը հենց դա էր նկա րում, նախ, են թա գի տակ ցո րեն, ա պա ա վե լի ու 
ա վե լի գի տակ ցա կան շո ղար ձա կում նե րով:

Մթն շա ղից ա ռաջ քաղց զգաց, նա յեց մա ռա նիկն ու սառ նա րա-
նը, բայց ու տե լու պի տա նի ո չինչ չգտավ, ուս տի դուրս ե կավ եւ հա-
րեւան խա նու թից ու տե լիք գնեց: Ար դեն ար վես տա նոց էր մտնում՝ 
մե կեն կա րեւոր բան հի շեց, վե րա դար ձավ խա նութ, ու տե լի քի քա-
նակն ա վե լաց րեց, նաեւ միրգ ու ըմ պե լիք ա ռավ, տե ղա վո րեց եր-
կու տոպ րա կի մեջ եւ խա նութ պան Վ ռա մին խնդրեց, որ մե քե նա յով 
ի րեն շտապ տուն տա նի ու ետ բե րի՝ վճա րով:  Ճա նա պար հին, մե-
քե նա յի մեջ  Մով սեսն ա ռանձ նաց րեց ու տե լի քի մի բա ժին ու ըմ պե-
լիք, մնաց յալ մեծ մա սը թո ղեց տա նը հանգր վա նած « հադ րութ յան 
հնգյա կին»: 

Ար դեն ի րիկ նա նում էր, երբ նա դարձ յալ ար վես տա նո ցում էր: 
 Կե րավ իր պատ րաս տած բրդու ճը, խմեց « Ջեր մու կի» մի փոքր շիշ, 
մնա ցած ու տե լի քը կրկին փա թե թա վո րեց եւ դրեց մա ռա նի կում: 
 Հե տո ձեռքն ա ռավ վրձի նը:  Հա պա ղեց, նրան թվաց, թե դռան մոտ 
մե կը ցե լո ֆա նի դժվա րա թա փանց թա ղան թի մի ջով հե տեւում է 
ի րեն, ա սես մարդ կա յին մի ստվեր ի րեն լուր էր բե րել հե ռու նե րից: 
Ն ման զգա ցո ղութ յուն ու նե ցել էր նաեւ ետ կե սօ րեին, բայց այդ պա-
հին այն քան էր տար ված կտա վով, որ ուշք չդարձ րեց ի րեն թե թեւա-
կիո րեն գե րած տպա վո րութ յա նը: Այժմ թվաց յալ տե սիլքն ան տե սել 
չկա մե ցավ, գնաց դե պի դու ռը, բա ցեց՝ ոչ ոք չկար: « Գու ցե Ն վա՞րդն 
էր»՝ հան կարծ ան ցավ մտքով: Ի՞նչ ի մա նաս, հնա րա վոր է՝ ե րե-
սանց անդ րա դար ձավ եւ կրկին փոր ձեց նկա րել: Այս ան գամ նրան 
պար զա պես կան խե ցին. ներս մտավ  Տեր  Մի սա քը դպիր Ար մա նի 
եւ  Մա րիա յի հետ, ա պա հայտն վե ցին մյուս  «ա պաս տա րան ցի նե րը», 
եւ  Մով սե սը հյու րըն կալ տան տի րոջ բա րե վար քութ յամբ, գույ նե րի ու 
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գծե րի տակ ծան րա բեռ կտա վը նկա րա կա լի հետ մի կողմ քա շեց՝ 
այ ցե լու նե րին « բա րով ե կաք» ա սե լով:  

 Տեր  Մի սաքն ա ռա ջի նը նկա տեց  Մով սե սի « վե րա դար ձը» նկար-
չութ յուն. մո տե ցավ մի կողմ տար ված նկա րա կա լին եւ ու շա դիր նա-
յեց.

–  Մով սես եղ բայր, ին չո՞ւ էս քան աճ յուն ներ կան նկա րում…  Դուք 
ի րո՞ք հա մոզ ված եք, որ ճիշտ կե տից եք վերսկ սել աշ խա տան քը,– 
դի տար կեց քա հա նան:

– Աճ յուն նե՞ր… բայց ես աճ յուն ներ չեմ նկա րել,  Տեր  Մի սաք,– զար - 
 մա ցած ար ձա գան քեց  Մով սե սը եւ փու թով մո տե ցավ նրան: Մ յուս-
նե րը եւս խմբվե ցին նկա րա կա լի շուրջ:

– Էս սեւ կլո րութ յուն նե րը ծա ռե րի ու պա տե րի տակ՝ մի՞ թե աճ-
յուն ներ չեն,– փոր ձեց նկա րի փո խա բե րութ յու նը ըմբռ նել քա հա-
նան:

 Մով սե սը լուռ ու սեւե ռուն նա յեց ա նա վարտ նկա րին: 
– Դ րանք կա րե լի է նաեւ որ պես աճ յուն ներ ըն կա լել, բայց ես 

դրա՛նք չեմ նկա տի ու նե ցել:
–  Հա պա ի՞նչ,  Մով սես, ես էլ եմ կար ծում, որ դրանք աճ յուն ներ 

են նշա նա կում,– քա հա նա յի ըն կա լումն ի րե նը հա մա րեց նաեւ ման-
կա վարժ  Սի մո նը: 

– Դ րանք… ըմմմ… դրանք հո ղի տա կից ել նող սեւ ամ պեր 
են… որ հե տո պի տի ցրվեն…– ոչ այն քան հա մո զիչ բա ցատ րեց 
 Մով սե սը:–  Դե, լավ, ե կեք մեզ չտան ջենք տխուր պատ կե րա ցում-
նե րով, ա ռանց էն էլ մի լավ օ րի չենք,–- շրջեց նկա րը եւ ա թոռ ներ 
ա ռա ջար կեց հյու րե րին: Ն րանք տե ղա վոր վե ցին սե ղա նի մոտ:

 Մա րիան ի րենց հետ բե րած թեյն ու սուր ճը պատ րաս տեց եւ 
մա տու ցեց ներ կա նե րին:  Նաեւ բա ցեց շո կո լա դի եր կու սա լի կը եւ 
դրեց սե ղա նի կենտ րո նում:  Տեր  Մի սա քը գրպա նից հա նեց թղթի 
մեջ փա թաթ ված մա սու րի մի քա նի հա տիկ:

– Ով քեր մա սուր են սի րում, թող ա վե լաց նեն,– ա ռա ջար կեց քա-
հա նան ու եր կու հա տիկ գցեց իր բա ժա կի մեջ:– Ար մանն է բե րել 
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 Շու շիի մո տեր քից, երբ  Վի գե նի հետ բեր դա քա ղաք հե տա խու զութ-
յան էր գնա ցել:

– Ապ րես, Ար ման,– ա սաց գնդա պետ  Վար դան յա նը եւ մի հա-
տիկ մա սուր իր բա ժա կը նե տեց:–  Դուք փայ լուն գործ եք ա րել 
 Շու շիիում:  Բայց է լի եմ ա սում՝ իս կա կան ա վանտ յու րա էր ձեր 
ա րա ծը… Ապ րե՜ք:

Ար մա նը գոհ ժպտաց քթի տակ:  Ներս մտավ  Քե ռին:
– Կ նե րեք` ու շա ցա,  Տիգ րա նին էի ճամ փում, նրան Ե րեւա նից 

շտապ կան չել են ի րենց կու սակ ցութ յան գրասենյակ,– բա ցատ րեց 
 Քե ռին ու միա ցավ սե ղա նա կից նե րին:  Մա րիան նրան եւս թեյ մա-
տու ցեց:

– Տ ղա յիդ հետ կապ ված ինչ-որ հա շիվ կա՞,  Ռու բեն,– հարց րեց 
 Տեր  Մի սա քը:

– Են թադ րում եմ, որ  Տիգ րա նը պի տի բա ցատ րութ յուն տա բյու-
րո յի կու սա կից նե րին, թե ին չու ա ռանց թույլտ վութ յան ե րեք օր իր 
ջո կա տով մնա ցել է հանձն ված  Շու շիում:

– Ա՜… դե ա սա  Տիգ րա նին մի լավ գզե լու են… եւ հե ռաց նե լու 
կու սակ ցութ յու նից,– կան խա տե սեց ման կա վարժ  Սի մո նը:–  Սո վո  - 
րա բար էդ պես են վար վում անհ նա զանդ նե րի հետ, պատ մութ յու նից 
գի տեմ. ազ գա յին կու սակ ցութ յու նը շատ խիստ է իր կա նո նա կար-
գում:

–  Հա,– հա մա ձայ նեց  Քե ռին եւ իրեն սփոփ ե լու պես ա վե լաց-
րեց.- ո չինչ, դա չի խան գա րի, որ  Տիգ րա նը շա րու նա կի գոր ծել բո-
լո րիս օգ տին: 

 Պա հը հար մար հա մա րե լով՝  Մով սե սը հյու րե րին ծա նո թաց րեց 
իր ո րոշ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հետ: Ա ռան ձին գոր ծեր էր ի ցույց 
դնում, բա ցատ րութ յուն ներ տա լիս թան գա րա նա վա րի հանգույն: Ի 
պա տաս խան ման կա վարժ  Սի մո նի դի տարկ մա նը, թե նրա գոր ծե րը 
սո վո րա կան նկար նե րի պես չեն ըն կալ վում,  Մով սե սը պար զա բա նեց, 
որ ար վես տում ինք նու րույ նութ յուն չու նե նա լը նույնն է, թե՝ ինք նաս-
պան լի նես ա մեն նմա նակ վող գոր ծի հետ: Գն դա պետ  Վար դան յա նը 
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նկար չին խնդրեց, որ ա ռանձ նաց նի ու պա հի « Քա ղա քի ե րա զը» կոչ-
վող նկա րը, հա ջորդ ամս վա թո շա կը կստա նա եւ կգնի այն:

– Եվ ինչ քա՞ն թո շակ եք ստա նում, պա րոն գնդա պետ,– 
խնդմնդա լով հարց րեց  Մով սե սը:

–  Հար յուր քսան հա զար դրամ… Էս նկա րի հա մար քի՞չ է… 
 Մով սե սը կծեց շրթուն քը եւ մի կարճ պահ մտած մուն քի մեջ 

ընկավ: 
– Էս նկա րը մի ջազ գա յին շու կա յում ար ժե…– նա առ կա խե-

լով խոս քը՝ խոր հեց. «Ե թե ա սեմ եր կու հա զար դո լար, նրանք չեն 
հա վա տա, կա սեն՝ ար հես տա կա նո րեն թան կաց նում է իր գոր ծը», 
ուս տի ա պա վի նեց ի րա տե սա կան պահ ված քին.– չէ՛, զուր հա մե մա-
տութ յուն ներ չա նեմ, մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը դեռ մեզ հա մար 
չեն, ցա վոք…  Պա րոն գնդա պետ, էս նկա րը ձերն է էս րո պեից, կա-
րող եք ձեզ հետ տա նել: Վ ճա րու մը կա նեք, երբ ի վի ճա կի լի նեք,– 
գրե թե պաշ տո նա կան, ա ճուր դում վա ճառ ված նկա րը հայ տա րա-
րագ րե լու պես ա սաց ար վես տա գե տը:

– Ան չափ շնոր հա կալ եմ, եղ բայր,– զգաց ված ար ձա գան քեց 
 Վար դան յա նը եւ ձեռքն ա ռավ նկա րը, հմայ վա ծ նա յեց պատ կեր-
ված քա ղա քի  «ե րա զին»:–  Սա նաեւ իմ ե րազն ա… Ու րեմն էդ մա-
սին  Մով սե սը գի տեր:

 Տեր  Մի սա քը թեեւ ներ կա էր ինք նա բուխ կա յա ցած  «ա ճուր դին», 
ան հա ղորդ էր ըն թա ցող խո սակ ցութ յա նը, եւ մտա տան ջութ յան մեջ 
ընկղմ ված՝ կրկին  «ան ջատ վել» էր շրջա պա տից:

–  Տես նես տղա նե րը ե՞րբ կգան,– լսե լի մրմնջաց նա՝ մյուս նե րին 
վե րա դարձ նե լով շամփ րող ի րա կա նութ յուն:

–  Հի մա փոր ձեմ կապ վել  Վի գե նի հետ,– ա սաց Ար մանն ու ձեռ-
քի հե ռա խո սով հա մար հա վա քեց:–  Կապ չկա:

 Մով սեսն էլ իր հեր թին զան գեց:
– Ար սե նի հետ էլ կապ չկա, ե րեւի հա սա նե լիութ յան տիրույթից 

դեռ դուրս են:
 Բո լո րը հա վաք վե ցին սե ղա նի շուրջ:  Տեր  Մի սա քը խնդրեց 
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գնդա պետ  Վար դան յա նին, որ դրվագ ներ պատ մի  Շու շիի ա զա-
տագ րու մից, ո րին մաս նա կից էր 1992 թվա կա նի մա յի սին:

–  Մին չեւ տղա նե րը կգան,– իր ա ռա ջար կը հիմ նա վո րեց քա հա-
նան:

–  Բայց նրանք գի տե՞ն, որ մենք էս տեղ սպա սում ենք,– հարց րեց 
ման կա վարժ  Սի մո նը:

–  Հա, ես Ար սե նի հետ մի ան գամ է սօր խո սել եմ,– տե ղե կաց-
րեց  Մով սե սը:

–  Լավ, սկսենք,– ա սաց  Վար դան յանն ու ան ցավ իր պատ մու-
թ յուն նե րին, ո րոնք ընդ մի ջարկ վում էին  Քե ռու վեր հուշ ե րով. նա 
նույն պես մաս նակ ցել էր  Շու շիի ա զա տագ րա կան գոր ծո ղութ յա նը՝ 
որ պես կա մա վո րա կան:

– Երբ ես  Շու շի մտա ու ա ռա ջին ան գամ տե սա  Ղա զան չե ցոց 
ե կե ղե ցին, ինձ թվաց, թե մեր բո լոր սրբերն էն տեղ հա վաք ված՝ 
մեզ են սպա սում,– գի տակց վա՞ծ, թե՞ են թա գի տակ ցո րեն կրկնել է 
 Քե ռին ա մեն դրվագ պատ մե լուց հե տո:

Ան ցավ մոտ եր կու ժամ, երբ ար վես տա նո ցում հուշիկ հայտն-
վե ցին  Վի գենն ու Ար սե նը ի րենց նոր ըն կե րոջ՝ փրկա րար ծա ռա-
յութ յան սեր ժանտ  Վա հան  Մար տի րոս յա նի հետ: Ն րանք հոգ նա-
տանջ ու ցա վա հար դեմ քե րով էին, աղ տոտ ված հա մազ գեստ նե րով՝ 
ա սես դուրս էին պրծել տղմուտ վի հից: Ն րանց կե րակ րե ցին եւ թեյ 
ու սուրճ հյու րա սի րե ցին՝  Մով սե սի ու  Մա րիա յի ձե ռամբ, ո րոնց փու-
թա ջան ըն թե րա կում էր Ար մա նը: Ոչ ոք չէր շտա պում տղա նե րին 
հար ցու փոր ձել: Երբ մի կար գին շունչ ա ռան, ա ռանց խնդրան քի ու 
հար ցու մի, ա սես ան ձան տուր լի նե լով մի տի րա կան ձայ նի, սկսե-
ցին պատ մել տե սա ծի, ա րա ծի ու զգա ցա ծի մա սին՝ հի շա տա կե-
լով ան կա րեւոր թվա ցող բազ մա թիվ ման րա մաս ներ ու նրբագ ծեր: 
Տ ղա նե րը նկա րագ րում էին մի այն պի սի ի րա կա նութ յուն, որ ան-
հեր քե լիո րեն կար, բայց ո րը չպի տի լի ներ բա նա կան ու աստ վա ծա-
յին եւ ոչ մի օ րեն քով:
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 Վի գե նի պատ մա ծից
«…Ես լրիվ կենտ րո նա ցել էի աճ յուն ներ գտնե լու վրա… 

 Նա խանշ ված գո տին, ուր պի տի ո րո նում ներ ա նեինք, ինձ ան ծա-
նոթ էր՝ ա վե րակ բնա կա վայր, մա ցա ռուտ ներ, ան տառ, դա րա-
վանդ ներ… Ա մեն ճիգ ա նում էի՝ կռա հե լու, թե որ տեղ կա րող են 
ըն կած լի նել մար մին նե րը… Եր բեմն ճիշտ էի դուրս գա լիս, բայց 
ա վե լի հա ճախ սխալ վում էի… Գ րե թե ողջ օ րը աչ քերս չռած էի ման 
գա լիս…  Տասն յակ մար մին ներ գտանք ճա նա պարհ նե րին՝ ոչն չաց-
ված զին տեխ նի կա յի եւ փո խադ րա մի ջոց նե րի մեջ կամ կող քին… 
 Պարզ էր, որ նրանց խփել են ու ղիղ նշա նա ռութ յամբ, հիմ նա կա-
նում օ դից՝ ա նօ դա չու հար վա ծա յին սար քե րից… Ե րեւում էր, որ մեր 
զին վո րա կան ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում ներ դեռ մար տի մեջ չէին 
մտել…  Շատ այր ված մար մին ներ կա յին… Ն րանք թշնա մու հա մար 
բաց թի րախ էին դար ձել տե ղա շար ժե րի ժա մա նակ…  Թե ին չու եւ 
ինչ պես են հայտն վել նման ան պաշտ պան, խո ցե լի վի ճա կում, չեմ 
կա րող ա սել… պետք է բա ցատ րութ յուն ներ պա հան ջել հրա մա նա-
տա րութ յու նից… բայց տղա նե րը այ լեւս չեն վե րա կեն դա նա նա: 

Ես իմ ուշ քը, ինձ նից ան կախ, ա վե լի շատ էի սեւե ռում մար տա-
կան դիր քե րի վրա, ուր մե րոնք կռվել ու պաշտ պան վել են… Ի՛նչ 
խի զախ զին վոր ներ էին էդ պա տա նի նե րը… Ն րանց ըն կած դիր քից 
ու կրա կած փամ փուշտ նե րից կա րե լի էր եզ րա կաց նել, թե ինչ քան 
ու ինչ պես են կռվել… Ո մանք դուրս էին ե կել խրա մա տից ու ա ռաջ 
շարժ վել… հա վա նա բար հա կագ րո հի հնա րա վո րութ յուն են տե սել… 
բայց զոհ վել են թշնա մու հրե տա նա յին զար կե րից… Ս պան ված նե-
րի մեծ մա սը բե կո րա յին վնաս վածք ներ ու նեին…  Վի րա վոր նե րի մի 
մա սը, որ քան կա րո ղա ցել, կամ որ քան ի րենց օգ նել են, ետ է քաշ-
վել, պատս պար վել ծա ռե րի տակ… ե րեւի հու սա լով օգ նութ յուն… 
Էն տեղ էլ կյան քին հրա ժեշտ են տվել… Ինք նաս պան ե ղած ներ կա-
յին… Իմ կար ծի քով՝ ան հա վա սար մար տեր են ըն թա ցել էն տեղ… 
Նշան ներն էդ մա սին են խո սում, կեն դա նի ու ժի եւ կրա կի հա րա բե-
րակ ցութ յու նը մեր օգ տին չէր… Չ գի տեմ՝ ին չու էր էդ պես… 
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Աճ յուն ներ դժվա րութ յամբ գտանք հատ կա պես ան տա ռա յին 
մասում, թվում էր՝ էն տեղ շատ պի տի լի նեին, ըստ նախ նա կան տե-
ղե կութ յուն նե րի, քա նի որ էն տեղ էին ետ քաշ վել ոչ միայն վի րա-
վոր նե րը, այ լեւ նա հան ջող նե րը…  Խա շա մը ծած կել էր տղա նե րի 
մար մին նե րը… թփե րի մեջ էին… դժվար էր նրանց հայտ նա բե րե-
լը… Ինձ շատ օգ նեց իմ ձեռ նա փայ տը, մե խա նի կա կան շար ժում-
նե րով ա րագ տնտղում էի կաս կա ծե լի տե ղե րը… եր բեմն ձեռ նա-
փայտս ինք նա բե րա բար խփվում էր ան տե սա նե լի, քո ղարկ ված 
մարմ նին, ո րի կող քով ար դեն անց նում էինք… 

Թ վում էր՝ մի եր կու ժամ ա կա նա տես լի նե լով նման դեպ քե րի, 
կվարժ վես աճ յուն նե րին, ա վե լի հան գիստ կվե րա բեր վես նրանց… 
 Բայց՝ չէ՛, ա մեն նոր մարմ նի հետ ա սես մեռ նում ու վե րա կեն դա-
նա նում ես, ա մեն սպան ված մարմ նի մեջ ա սես քո սիրտն է… Աշ-
խար հում ոչ մի ազ նիվ հո գի չի կա րող ան տար բեր անց նել նրանց 
կող քով… Ն րանք մա հը չեն խորհր դան շում, որ ինք նին ծանր է, 
այլ՝ զո հա բե րութ յու նը, ի րենց ե րի տա սար դութ յու նը, ի րենց չապ-
րած եւ մոխ րա ցած կյան քը…  Մի տե սակ խե լո քա նում, ի մաստ նա-
նում ես յու րա յին աճ յուն նե րի կող քին… եւ զզվում ես ինքդ քեզ նից, 
որ չես կա րո ղա ցել կան խել էդ ջա հել տղեր քի կոր ծա նու մը… ոչն չով 
չես սա տա րել նրանց ի րենց վեր ջին րո պե նե րին…  Բայց ինք ներդ 
եք հաս կա նում՝ չի կա րե լի նման ի րա վի ճակ նե րում անձ նա տուր լի-
նել քեզ կլա նող հույ զե րին… Ես շատ փոր ձե ցի սառ նա սիրտ պա հել 
ինձ, որ կա րո ղա նամ ա վե լի արդ յու նա վետ գոր ծել, սա կայն դրանք 
զուր ջան քեր էին… Ե րեւի վե րին ճշմար տութ յունն էն է, որ պի տի ե՛ւ 
հուզ վես, ե՛ւ գոր ծես…  

 Ջա նա ցի, որ չկենտ րո նա նամ զոհ ված նե րի հա րա զատ նե րի ներ-
կա յութ յան վրա… բայց նրանց դա ժան ցավն ու կսկի ծը տես նում 
էի ան գամ ա ռանց նրանց կող մը նա յե լու…  Մենք ո րո նում ներ էինք 
ա նում մի մեծ տա րած քում, մեկ-մեկ թվում էր, թե դա ան սահ ման 
է… Ես փրկա րար ծա ռա յութ յան տղա նե րի հետ էի շղթա կազ մած 
ո րո նում, եր բեմն ա ռանձ նա նում էի եւ ան մատ չե լի թվա ցող տե ղե-
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րով անց նում… էդ պես եր կու մար մին գտա… Փր կա րար նե րի հետ 
հեշտ էր աշ խա տե լը, նրանք հմուտ, պատ րաս տա կամ մար դիկ են, 
ա րե ցին՝ ինչ իս կա պես կա րող էին…  Վա հա նը նրան ցից մեկն է… 
ինձ նից ջա հել է, ափ սոս, որ էդ տա րի քում միան գա մից էդ քան աճ-
յուն ներ տե սավ…  Բայց նա քաջ տղա է, հա վա տում եմ, որ նա հո-
գե պես չի կոտր վի եւ կշա րու նա կի իր ծա ռա յութ յու նը… Կ շա րու նա-
կի ապ րել իս կա կան տղա մար դու պես…»

Ար սե նի պատ մա ծից
«…Ի՛նչ սքան չե լի… սի րուն տղա ներ էին… նրանց հա սա կը… աչ-

քե րը… հա յաց քը…  Շատ քչե րի դեմ քին սար սափ ու վախ տե սա… 
մին չեւ վեր ջին պահն ա սես հա վա տով էին նա յում կյան քին… Որ-
քա՜ն վե հաց րել ու գե ղեց կաց րել էր նրանց էդ խաբ կան քը… Թ վում 
էր՝ բո լո րին ճա նա չում եմ… ար տա քուստ էն քան հա րա զատ էին 
ե րեւում… թե կուզ խեղ ված, ար յու նոտ ված մարմ նով…  Չէիր ա սի, 
թե հո գին թռել է նրանց մարմ նից… թեեւ ան շունչ էին, բայց էն-
պես կեն դա նի էին քեզ ներ կա յա նում ի րենց տես քով ու լռված ա սե-
լի քով… Ն րանք ինձ « պատ մե ցին», թե ինչ է անձ նա զո հութ յու նը… 
սխրան քը… սպա սու մը… հա վա տը… տհաճ ա նակն կա լը… հու սա-
խա բութ յու նը… լքվա ծութ յու նը… ճա կա տա գի րը… Ա մեն գտնված 
աճ յու նի հետ ես զրու ցե ցի… շատ բան ի մա ցա նրան ցից, ո րոշ բա-
ներ էլ ես հա ղոր դե ցի նրանց… Ն րանք ա սես Աստ ծուց ու ղարկ ված 
սուր հան դակ ներ լի նեին, ո րոնք մեզ պի տի հա ղոր դեին մի կա րեւոր 
պատ վի րան ու ա վե տիս…  Չեմ թաքց նի ձեզ նից՝ ա մեն մի աճ յու նի 
հա մար ես շո յանք, ար ցունք ու նեի… եւ նրանց մխի թա րում էի իմ 
հո գում անս պա սե լիո րեն ծնվող խոս քե րով… Ե թե հի մա հարց նեք, 
թե ինչ խոս քեր էին դրանք… վե րա պատ մել չեմ կա րող… ան կեղծ 
եմ ա սում: 

Օգ նում էի տե ղա վո րել գտնված աճ յուն նե րը մե քե նա նե րի մեջ… 
Ես էդ սեւ պար կե րի մեջ ա սես նրանց բա րու րում էի ան վարժ հոր 
նման…  Դեռ ե րե խա ներ չու նեմ, բայց ար դեն գի տեմ, թե ոնց է 
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պետք նրանց բա րու րել…  Մի զին վոր կար՝ ուղ ղա կի պա տա նի… 
նրա ե րե սին դեռ մո րուս չէր ա ճել… Ինք նա ձի գը պա հել էր մարմ-
նի տակ, գլու խը հե նել զեն քին ու ա սես քնով ան ցել…  Վեր քե րը 
չէին ե րեւում… ես խնդրե ցի ըն կեր նե րին, որ նրան դեռ ձեռք չտան, 
սպա սեն մի քիչ էլ, գու ցե արթ նա նա…  Հա րա զատ նե րից էդ պա հին 
ոչ ոք չկար նրա կող քին… գու ցե նա մե նակ է ապ րել իր կարճ կյան-
քը… Ա ղո թե ցի, որ այ սու հետ շատ եր կար ապ րի ա մեն քիս սրտում, 
Աստ ծո կող քին… 

Ծ նող նե րը… հա րա զատ նե րը… նրանք… խե լա գար նե րի պես 
էին… չէ՛, իս կա կան դա տա պարտ յալ ներ, ո րոնք այ դու հետ պի տի 
կրեն ցա վի ու հո գելլկ ման ծան րա գույն պա տի ժը… չէ՛, չպի տի թող-
նեին, որ նրանք մաս նա կի ցը դառ նա յին էդ հո գես պան տե սա րա-
նին… ծնող նե րին պի տի հե ռու պա հել նման վայ րե րից, նրանք էն-
տեղ ա նե լիք չու նեն… Ես ա մեն քայ լա փո խի նրանց հետ էի… Զս պում 
էի, որ ան տե ղի ա ռաջ չնետ վեն ո րո նում նե րի ժա մա նակ…  Փոր ձում 
էի հու սադ րել, որ գու ցե դեռ ողջ են ի րենց զա վակ նե րը… որ ա հա, 
հնա րա վոր է՝ նրանք դուրս գան ծա ռե րի ե տեւից, ել նեն ծա ծուկ տե-
ղե րից… Ո՞վ գի տե, թե բախ տը ինչ ա նակն կալ նե րով կա րող է մեզ 
զար մաց նել…  Փոր ձում էի նաեւ ի րա կա նութ յու նից չկտրել նրանց… 
որ սին լա վա տե սութ յան ու սպա սե լիք նե րի զոհ չդառ նան…  Բայց 
ա վե լի շատ փոր ձում էի նրանց ցա վի մի պա տա ռի կը վերց նել իմ 
սրտին…

Ինձ շա րու նակ թվում էր, թե էդ տա րած քում, ուր մեր տղա նե րի 
աճ յուն ներն էին փռված, անշ շուկ դե գե րում են ինչ-որ ուր վա կան-
ներ…  Կար ծես նրանց տես նում էի, քիչ էր մնում շո շա փեի, բայց 
վեր ջին պա հին խույս էին տա լիս… Մ տա ծում էի, որ դրանք զոհ-
ված տղա նե րի ո գի ներն են… նրանց ա նա ղարտ ուր վա կան նե րը, 
որ փոր ձում էին մեզ ինչ-որ կա րեւոր լուր փո խան ցել… Ն րանք կա-
խար դում էին ինձ ի րենց ան շո շա փե լիութ յամբ ու ո գե ղե նութ յամբ, 
ի րենց բիբ լիա կան ան մատ չե լիութ յամբ, ա սես ինչ-որ սրբա վայ րից 
էին ու ղարկ վել էն տեղ…  Բայց եւ շատ սար սուռ կար էդ տե սիլ քի 
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մեջ… Ինձ թվում էր, թե Աստ ված ու սա տա նան միա ժա մա նակ էն-
տեղ ներ կա էին… Երբ հե ռա նում էինք, ուր վա կան նե րը չքա ցան, 
ա սես ձուլ վե ցին տե ղան քի ծառ ու խո տի հետ, պահ մտան էն տեղ… 
ե րեւի մին չեւ մեր հա ջորդ այ ցը… Ես ար դեն ճա նա չել էի նրանց 
ի րա կան մար մին նե րը, ո րոնք ան քո ղար կե լի կա խար դանք ու նեին 
ի րենց մեջ, ես ա կա մա հպվում էի նրանց եւ ա սես մի քիչ սրբաց վել 
էի…

 Մի տա րօ րի նակ բան էլ պի տի ա սեմ. աճ յունն ու նրա հա րա զա-
տը ի րար հետ « լե զու» են գտնե լու, բայց ա հա մենք՝ եր րորդ կող մը, 
ինչ պե՞ս պի տի հա րա բեր վենք էդ եր կու սի հետ, ի՞նչ լեզ վով պի տի 
խո սենք նրանց հետ, որ ա մեն քիս հա մար հաս կա նա լի եւ ըն դու նե-
լի լի նի ի րա կա նութ յու նը… եւ ճշմար տութ յու նը…  Հայ րե նի քը գի տի՝ 
ինչ է զո հա բե րութ յու նը, բայց երբ զո հա բե րութ յան հետ կորս վում է 
նաեւ հայ րե նի քը, թե կու զեւ դրա մի մա սը, դու չգի տես, թե մարդ-
կայ նութ յան որ է ջե րից պի տի բա ռեր շշնջաս աճ յուն նե րին՝ նրանց 
հո ղին հանձ նե լու պա հին… Չ գի տեմ, ես պատ րաստ չեմ նման 
փշոտ հար ցե րի պա տաս խա նել, բայց պատ րաստ եմ էդ աճ յուն նե-
րի հա մար խո րա պես սգալ… եւ հու սալ, որ նրանք մեր հո ղի եւ մեզ 
հա մար ա նա սե լի թանկ են… Ես դա ռը, բայց եւ շատ կա րեւոր փորձ 
ձեռք բե րե ցի, ե թե պետք լի նի, դարձ յալ կա րող եմ գնալ նման 
« գոր ծուղ ման»…  Բայց հա վա տա ցեք  Վի գե նի խոս քե րին. ա մեն 
գտնված աճ յու նի հետ մեռ նում ու վե րա կեն դա նա նում ես, ա մեն 
սպան ված մարմ նի մեջ ա սես քո սիրտն է դրված… Աշ խար հում ոչ 
մի հո գի չի կա րող ան տար բեր անց նել նրանց կող քով, նրանք մա-
հը չեն խորհր դան շում, որ ինք նին ծանր է, այլ՝ զո հա բե րութ յու նը, 
ի րենց ե րի տա սար դութ յու նը, ի րենց չապ րած եւ մոխ րա ցած կյան-
քը…»

 Սեր ժանտ  Մար տի րոս յա նի պատ մա ծից
«… Մենք՝ փրկա րար ներս, կան խա տե սում էինք, որ էդ օ պե-

րա ցիան շատ դժվար ա լի նե լու, ո րով հե տեւ ա ռա ջին ան գամն էր 
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նման բան կազ մա կերպ վում… եւ զոհ ված նե րի ծնող ներն ու հա րա-
զատ ներն էին մեզ հետ…  Բայց, կար ծես թե,  փոր ձութ յունն ան-
ցանք… Ա զե րի նե րը մեզ սահ մա նա փակ պայ ման ներ էին ա ռա ջար-
կել ժամ կե տի, մաս նա կից նե րի եւ տա րած քի ա ռու մով… Ն րանց 
զին վո րա կան նե րը մեզ հե տեւում էին ո րոշ հե ռա վո րութ յան վրա, 
բայց եւ մեզ հսկո ղութ յան տակ էին պա հում ռուս խա ղա ղա պահ նե-
րը, որ հան կարծ մի ջա դե պեր չլի նեն կող մե րի մի ջեւ…  Մի ջա դե պեր 
չե ղան… մենք ին տեն սիվ աշ խա տե ցինք, թեեւ կա րե լի էր շատ ա վե-
լի մեծ տե ղանք « սան րել», ե թե մեզ հնա րա վո րութ յուն տա յին… 
 Բո լո րիս հա մար դժվար էր… գու ցե ա մե նա ծան րը հենց փրկա րար-
նե րի հա մար էր, քա նի որ մենք պաշ տո նա պես էինք կրում էդ գոր-
ծի ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը տե ղում… Ե թե աճ յուն ներ 
էինք գտնում… ա ռա ջին մե ղադ րան քը մեզ էր հաս նում, թե ին չու 
են զոհ վել տղա նե րը… Ե թե են թադր վող տե ղե րում աճ յուն ներ չէինք 
գտնում, ա պա է լի մենք ենք, նախ, մե ղա վոր, որ նրանց չենք հայտ-
նա բե րում…  Բայց մենք նույն ցա վող սրտով ենք կա տա րել մեր գոր-
ծը…  Վի գենն ու Ար սենն ար դեն ա սա ցին՝ ա մեն գտնված աճ յու նի 
հետ մեռ նում ու վե րա կեն դա նա նում էինք բո լորս, ա մեն սպան ված 
մարմ նի մեջ մեր սիրտն է… 

 Մենք ա զե րի զին վոր նե րի մար մին ներ էլ ենք գտել, փո խան ցել 
ենք նրանց:

Ինչ-որ տե սել ու զգա ցել եմ, չա փա զանց ծանր ա, դա, ոնց որ 
ա սում են՝ թշնա մուս էլ չէի ցան կա նա…  Բայց մենք պի տի վե րապ-
րենք մեր կեն սագ րութ յան բո լոր ար յու նոտ ու ցա վոտ կե տե րը… 
դրան ցով էլ գնանք ա ռաջ… Ե րեւի դա մեր ճա կա տա գիրն ա…»: 

 Վե րո բեր յալ ոչ ամ բող ջա կան սղագ րում նե րը կա տա րել է 
 Մով սե սը:  Մա րիան, որ հա վաք նե րին սո վո րա բար նստում էր  Տեր 
 Մի սա քի կող քին, այդ ե րե կո պա տա հա բա՞ր, թե՞ ինչ-որ ա ղոտ մղու-
մով հայտն վել էր նկար չի մոտ ու թեեւ ակ նա պիշ հե տեւում էր պատ-
մող տղա նե րի, հատ կա պես  Վի գե նի շար ժում նե րին, աչ քի պո չով 
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մեկ-մեկ տես նում էր, որ վար պետ  Մով սե սը շա րու նակ ինչ-որ բան 
է գրա ռում, բայց թե ո րո շա կի ինչ՝ պատ կե րա ցում չու ներ: Մ յուս ներ-
կա նե րին պար զա պես թվա ցել էր, թե նկա րի չը էս քիզ ներ է ա նում. 
ո՛չ, այդ ան գամ  Մով սե սը նկա րում էր բա ռե րով, ա վե լի ստույգ՝ ար-
տան կա րում էր, քան զի  Վի գե նի նա խա բան խոս քե րից ա րագ հաս-
կա ցավ, որ նման ա նօ րի նակ ու ինք նա հորդ խոս տո վա նութ յուն ներն 
անհ նար է ամ փո փել պատ կեր նե րի մեջ՝ չա փա զանց թե րի կլի նեին, 
դրանք պետք է խնամ քով, ման րա մաս նո րեն միայն վե րա պատ մել՝ 
ա մեն մի պա տեհ ա ռի թով: 

Աճ յուն ներ ո րո նող նե րի պատ մութ յուն նե րից հե տո, երբ ի ջած 
շնչա խեղդ լռութ յու նը ձգվում էր,  Մով սեսն իր եր կա րա վուն նո թա-
տետ րը դրեց գրպա նը եւ հյու րե րին ա ռա ջար կեց, որ գի շե րեն ար-
վես տա նո ցում՝ « մի կերպ կտե ղա վոր վեն»:  Սա կայն բո լորն ու զում 
էին տուն գնալ եւ հան գիստ առ նել ի րենց «պ րի շա կում», հու շե ցին, 
որ լավ հանգս տա նալ է պետք հատ կա պես  Վի գե նին, Ար սե նին ու 
 Վա հա նին: Ար դեն կես գի շեր էր:

 Մով սե սը տաք սի կան չեց:  Մե քե նա յում տե ղա վոր վե ցին ին-
քը,  Տեր  Մի սա քը, ման կա վարժ  Սի մո նը եւ  Քե ռին: Գն դա պետ 
 Վար դան յա նը բնակ վում էր ար վես տա նո ցից ոչ հե ռու, ուս տի ոտ-
քով ճա նա պարհ ըն կավ տուն:  Պա տե րազ մից հե տո ա ռա ջին ան-
գամ փո ղո ցի լապ տեր նե րը վառ էին, լու սի նը դուրս էր ե կել ամ պե րի 
ե տեւից իր պայ ծառ կլո րութ յամբ, եւ հենց այդ փոք րիկ ե րեւույթ ներն 
ա ռիթ ե ղան, որ ե րի տա սարդ նե րը ցան կա նա յին մի քիչ շրջել, թե-
պետ օ դը բա վա կան սառն էր եւ ոչ զբո սան քա յին: Ն րանք մեկ տեղ 
քայ լե ցին հին ու ներ դաշ նակ ըն կե րախմ բի պես, թռու ցիկ անդ րա-
դառ նա լով քա ղա քա յին ան ցու դար ձին. նրանց լա վա տե սութ յուն էր 
ներշն չում, որ ա վե րա ծութ յուն նե րի վե րա կանգ նու մը թափ է առ-
նում, բայց եւ տագ նա պում էին, որ շա տե րը կա րող են չհա մա կերպ-
վել նոր ի րո ղութ յուն նե րի հետ եւ ար տա գաղ թել: 

Օ ղա կա ձեւ պու րա կի մոտ ուշ ժամն ու հոգ նութ յու նը զգաց նել 
տվե ցին, եւ ե րի տա սարդ նե րը միմ յանց « բա րի գի շեր» մաղ թե լով՝ 
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բա ժան վե ցին: Ինք նա բե րա բա՞ր, թե՞ ան խոս հա մա ձայ նութ յամբ 
 Վի գենն ու  Մա րիան մնա ցին կողք կող քի կանգ նած՝ ա սես մի հույժ, 
ան հե տաձ գե լի խո սակ ցութ յուն շա րու նա կե լու մտադ րութ յամբ: Ա ռա-
ջին ան գամ նրանք եր կու սով էին՝ ա մա յա ցած, իր լույ սե րը վերգտ-
նող քա ղա քում, եւ  Վի գե նը, մո ռա նա լով հոգ նութ յուն ու տան ջանք, 
իր « սի րուն լա լի կին» թա քուց յալ խան դա վա ռութ յամբ ու ղեկ ցեց 
տուն՝ նրան առն չե լով լուսն յակ գի շեր վա հրա պույր նե րի եւ իր շո-
ղուն զգա ցո ղութ յուն նե րի հետ, բայց՝ թե թեւա կի նշան նե րով միայն, 
ա ռանց թեւա տա րած շար ժում նե րի: 

 Նո րա հայտ զույ գը մի քա նի քայլ էր ա րել՝  Վի գե նը, հո գա ծու ու-
ղեկ ցի մտոք, զգու շո րեն բռնեց  Մա րիա յի ձեռ քը, որ նա «չ վա խե-
նա գի շեր վա հնա րա վոր տհաճ ա նակն կալ նե րից», եւ այն իր խո-
շոր ա փի մեջ պա հեց մին չեւ բա ժան վե լը:  Ճա նա պար հին  Վի գե նը 
մի քա նի ան գամ խոր հեց, որ « սի րուն լա լի կի» տաք ու նրբին ձեռ քը 
նման է փոք րիկ ա ղավ նու, որ թե թեւ դո ղո ցով ծվա րել է ա պա հով 
բնի մեջ: Ն րանք դան դա ղա քայլ հա տե ցին  Վե րածնն դի հրա պա րա-
կը, ի ջան  Թու ման յան փո ղո ցով, թեք վե ցին ու հա սան  Հաղ թա նա կի 
պու րակ, ա պա Ա զա տա մար տիկ նե րի պո ղո տա յով բարձ րա ցան վեր՝ 
բա վա կա նութ յամբ եր կա րաձ գե լով ի րենց ու ղին:  Ճա նա պար հին 
աղ ջի կը մի եր կու ան գամ մատ նա խո սութ յամբ ըն կե րոջն ինչ-որ 
ա սե լիք փո խան ցեց:  Երիտասարդը, որ դեռ նոր էր ջա նում սո վո րել 
« լա լի կի» լե զուն, լիո վին չհաս կա ցավ նրա ան ձայն խոս քե րը, միայն 
մի « հա ղոր դագ րութ յուն» անս խալ ըմբռ նեց՝  Մա րիան Վիգենին քաջ 
է հա մա րում: 

 Թիվ 7 դպրո ցի մոտ աղ ջի կն ուղեկցին պարզ ժես տով հաս կաց-
րեց, որ ին քը բնակ վում է դի մա ցի շեն քում, հրա ժեշ տի նշան ա րեց, 
որ հե ռա նա:  Վի գե նը շուր ջը նա յեց՝ փո ղո ցը ա մա յի է, վե րեւից լու-
սինն էր շռայ լո րեն շո ղում, եւ պա հը հա մա րե լով սի րո խոս տո վա-
նութ յան հա մար ի դեա լա կան, փոր ձեց ար տա հայտ վել, սա կայն 
բա ռերն անս պա սե լիո րեն խցան վե ցին կո կոր դում, մի ակն թարթ 
շփոթ վեց, ա պա իր ամ բողջ գո րո վով  Մա րիա յին քա շեց դե պի ի րեն՝ 
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համ բու րե լու, նրան այդ կերպ սի րա յին ջինջ խոս քեր ա սե լու հա-
խուռն ցան կութ յամբ: Աղ ջի կը բնազ դա բար ետ քաշ վեց, բայց մի 
ան հուն ժպիտ պար գեւեց ըն կե րո ջը եւ թե թեւա սահ օ դա նույ շի՞, թե՞ 
ուր վա կա նի պես վազ քով կտրեց փո ղոցն ու ան ցավ շեն քի բակ: 
« Սի րուն լա լիկն» ի րեն կա տար յալ կնոջ պես էր զգում՝ ե՛ւ վա խե ցած 
էր, ե՛ւ եր ջա նիկ: 

 Վի գե նը չհասց րեց պար զել՝ ո՞րն է  Մա րիա յենց մուտ քը. շփոթ-
ված կանգ նեց մի քա նի րո պե, որ պես զի տես նի, թե որ բնա կա րա-
նի լույ սը կվառ վի:  Բայց դի մա ցի շեն քում նոր լույս չվառ վեց, ե ղած 
վեր ջին եր կուսն էլ քիչ անց հան գան: Տխ րեց ու տա տամ սեց, ա պա 
Ա զա տա մար տի կե րի պո ղո տա յով ետ դար ձավ դե պի ներ քեւ՝ թիվ 
59 շենք, ուր բնակ վում էր մոր հետ: Այն տեղ ա պաս տա նել էր նաեւ 
 Շու շիից բռնա տե ղա հան ված մի կին՝ եր կու ման կա հա սակ աղ ջիկ-
նե րով: 

Երբ հա սավ կա մրջին, կանգ նեց մի պահ ու վե րեւ նա յեց. « Չէ՛, 
Ս տե փա նա կեր տի լու սինն ու րիշ է… ա վե լի հա րա զատ է ու սրտա-
լի»՝ մտա ծեց  Վի գե նը՝ գի շե րա յին երկն քի թա գու հուն զու գա հե ռե լով 
 Շու շիում վա յե լած լուս նի հետ, որ  «եղ բայ րա բար» օգ նել էր ի րենց 
հե տա խու զութ յան ժա մա նակ: «Իսկ գու ցեեւ նույն լու սինն է»՝ փոր-
ձեց ա վե լի ար դա րամ տո րեն խոր հել, ա պա շա րու նա կեց ըն թաց քը: 
 Քայ լե լիս գյուտ ա րա ծի պես ար ձա նագ րեց, որ ինքն ու  Մա րիան 
ապ րում են նույն փո ղո ցի տար բեր ծայ րե րում: Եվ ան չափ շոյ ված ու 
ար ժեւոր ված զգաց ի րեն, որ եր կու սով զբոս նե լուց ա ռաջ, գտնվե լով 
Օ ղա կա ձեւ պու րա կի մոտ,  Մա րիան չի « մատ նել», որ ին քը բնակ-
վում է այդ տե ղից ըն դա մե նը հար յուր մետր հե ռա վո րութ յան վրա, 
այլ պտտվեց իր հետ մեծ հա ճույ քով, մին չեւ աս պետն ի րեն կհասց-
ներ տան մոտ՝ « շուր ջերկր յա ճա նա պար հոր դութ յու նից» հե տո: 

Ար դեն բարձ րա նում էր տան աս տի ճան նե րով՝  Վի գե նը հան-
կարծ հի շեց, որ ու սա պար կում մո ռա ցել է  Մա րիա յի հա մար բե րած՝ 
սե զի ճյու ղիկ նե րով փոք րիկ փուն ջը, որ քա ղել էր ո րո նում նե րի՝ ար-
դեն ան ցած օ րը, հանգս տի կար ճա տեւ դա դա րին: Ափ սո սաց, որ 
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քիչ ա ռաջ ըն ձեռ ված հիա նա լի պա հին այն չի նվի րել աղջ կան, 
բայց եւ դա լավ ա ռիթ հա մա րեց վա ղը նրան կրկին հան դի պե լու 
հա մար:  Դու ռը բա ցե լուց ա ռաջ նե րըմբռ նեց, որ իր հո գին շատ եր-
կար է լիա նա լու  Մա րիա յի հայտ նութ յամբ: « Գու ցե իս կա կան սե րը 
հենց էդ պես էլ պի տի լի նի՝ արտակարգ ու վերահաս».– մտա ծեց 
նա:
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Գ լուխ 5

ՏԵՐ ՄԻՍԱՔ. ԱՆՆԿԱՏ ՓՉՈՂ 
ԶԵՓՅՈՒՌԸ

¸áõ åÇ ïÇ Ýí³ ½»ó Ý»ë û ï³ñ Ý» ñÇ ³Õ Ùáõ ÏÁ«  
ÇÝã å»ë ãáñ ï» ÕáõÙ ï³ ùáõÃ ÛáõÝ«  

ÇÝã å»ë ³Ù åÇ ëïí» ñáõÙ » ÕáÕ ï³ ùáõÃ ÛáõÝ«  
³ Ñ³ñ Ïáõ Ý» ñÇ ×Ûáõ ÕÁ ó³Í åÇ ïÇ µ»ñ íÇ:

º ë³ Ûáõ Ù³ñ ·³ ñ»áõÃ Ûáõ ÝÁ« 25

 Տեր  Մի սա քը մի քա նի օր չէր զան գել, ոչ էլ այ ցե լել էր  Մով սե սի 
ար վես տա նոց: Իսկ նկա րիչն ինք նա մո ռաց զբաղ ված էր նոր կտա-
վով, այն պետք է հասց նի  Փա րի զի խմբա կա յին ցու ցա հան դե սին, 
ո րի բա ցու մը նա խա տես ված էր դեկ տեմ բե րի տա սին: « Փա րիզ յան» 
նախ կին՝ պատ րաստ նկա րը ան հե տա ցել էր, հի մա ին քը նոր գործ 
է ա վար տում, որ պես զի ֆրան սիա ցի եւ մյուս գոր ծըն կեր նե րը չմե-
ղադ րեն ի րեն ան պար տա ճա նա չութ յան մեջ. միշտ հստակ է գոր-
ծում պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի դեպ քում, « բա ցա ռիկ հատ-
կա նիշ ար վես տա գետ նե րի պա րա գա յում»՝ ինչ պես կա սեր  Տեր 
 Մի սա քը: Եվ միայն հի մա հի շեց, որ քա հա նան տա րօ րի նա կա բար 
լռում է:  Մով սե սը մի ան գամ եւս նա յեց նկա րին, ուր վե րա ցարկ վում 
է մարտն չող կար միրն ան դոր րա վետ կա պույ տի հետ՝ մի պա տը 
փլուզ ված դղյա կի ֆո նին, ցած դրեց վրձի նը եւ ներ կոտ մատ նե րով 
հա վա քեց  հե ռա խո սա հա մա րը:  Քա հա նա յի ընկճ ված եւ տրտում 
ձայ նը  Մով սե սին միան գա մից հու շեց, որ նրա հետ ինչ-որ բան է 
կա տար վում: 
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–  Տեր  Հայր, հա զար բա րեւ, ինչ պե՞ս եք… մի դար է՝ չեք 
ե րեւում,– ան հանգս տութ յու նը հայտ նեց նկա րիչն իր սո վո րա կան 
հի պեր բո լով:

 Քա հա նան կցկտուր պատ ճա ռա բա նեց, որ ջեր մութ յուն ու նի եւ 
տա նը պառ կած է, թա գա վա րակ են կաս կա ծում:  Քա ղա քը պա-
տե րազ մից հե տո է տրվում վի րու սա յին դրսեկ ճա րա կին, երբ այն 
ար դեն լայն տա րա ծում ու ներ  Հա յաս տա նում եւ գրե թե ա րար աշ-
խար հում:  Տեր  Մի սա քը զգու շաց րեց, որ ի րեն այ ցե լել պետք չէ, 
վա ղը-մյուս օ րը ոտ քի կկանգ նի եւ ան ձամբ կայ ցե լի ար վես տա նոց, 
«մ յուս նե րին էլ կկան չի»:

– Ու րեմն ա պա քին վեք ա րագ,  Տեր  Հայր, թե չէ մեր հո գի նե-
րը կոր բա նան, Աստ ված էլ ձեր տկա րութ յու նից ի րեն վատ կզգա,– 
այս պես  Մով սե սը կա տա կա խառն ա վար տեց խո սակ ցութ յու նը եւ 
կար ծես թե թեւա ցավ: 

Այ նու հան դերձ, կաս կա ծը չլքեց նրա սիր տը: Ե թե քա հա նան 
հի վանդ է, ա պա ինքն այդ տե ղե կութ յու նը կի մա նար ան գամ յոթ 
փա կի տակ գտնվող զնդա նում.  «ա պաս տա րան ցի նե րը» միմ յանց 
հան դեպ ու շա դիր ու հո գա տար են դար ձել, եւ մե կի հետ կապ ված 
փոք րի շա տե էա կան տե ղե կութ յունն ա րա գո րեն փո խանց վում է 
մյուս նե րին: Ին չո՞ւ ի րեն ոչ ոք ան ցած օ րե րին չի հայտ նել քա հա նա-
յի հի վան դութ յան մա սին.  Մով սե սը դա շատ տա րօ րի նակ հա մա րեց 
եւ ա րագ հա վա քեց դպիր Ար մա նի հե ռա խո սա հա մա րը:  Վեր ջի նիս 
փո խան ցած լուրն էլ ա վե լի տա րա կու սան քի մատ նեց նկար չին: Իսկ 
Ար մա նը հայտ նեց, որ  Տեր  Մի սա քը հի վանդ չէ, պար զա պես ան-
տրա մա դիր է եւ, ար դեն ե րեք օր, փակ վում է ա վան դա տա նը, տուն 
է գնում ուշ ժա մի: Դ պի րը չգի տեր՝ ի րա կան պատ ճառն ինչ է, տա-
ճա րի սպա սա վոր նե րի հար ցում նե րին  Տեր  Մի սա քը միա կերպ պա-
տաս խա նում էր, թե « մե ղա վոր մահ կա նա ցու նե րիս հա մար սո վո-
րա կան վի ճակ է»:

 Քա հա նա յի հետ ինչ-որ բան է կա տար վում, բայց ին չո՞ւ է նա 
ե րե խա յա բար ստում ի րեն՝ նե ղա ցած խոր հեց  Մով սե սը եւ ա ճա-
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պա րեց Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե ղե ցի:  Տեր  Մի սա քի մոտ 
մտնե լուց ա ռաջ նկա րի չը կանգ ա ռավ բե մի առ ջեւ փռված վի շա-
պա գոր գի մոտ:  Մի եր կու րո պե զմայլ ված նա յեց այդ հնա բույր ու 
չքնաղ « մու նե տի կին», որ ա մեն քին ան խոս պատ մում է իր ու մեր 
ժա մա նա կի, իր ան ցած ու մեր կտրե լիք ճա նա պարհ նե րի մա սին: 
 Սո վո րա կա նի պես  Մով սե սը ձեռ քով շո յեց գոր գը, նրան ցտե սութ-
յուն ա սաց եւ գնաց ու բա ցեց ա վան դա տան դու ռը:  Տեր  Մի սա քը 
միայ նակ նստած՝ « Նա րեկ» էր կար դում:

–  Տեր  Մի սա՞ք…– ե րե խա յին ստի մեջ բռնե լու պես, պա տաս-
խան չպա հան ջող հար ցա կա նով դի մեց  Մով սե սը եւ տե ղա վոր վեց 
կող քի ա թո ռին:

 Տեր  Մի սա քը շփոթ վեց ու կարմ րեց, գլխա հակ՝ գրքի մեջ դրեց 
է ջա նիշն ու փա կեց, ա պա հոգ նած-հոգ նած աչ քե րով նա յեց ար վես-
տա գետ ըն կե րո ջը:

–  Նե րիր,  Մով սես, ես չէի ու զում քեզ ան հանգս տաց նել իմ 
խնդիր նե րով:

– Ի՞նչ խնդիր ներ,  Տեր  Մի սաք, ա սեք, որ մենք էլ ի մա նանք… 
 Հա կա ռակ դեպ քում դրանք կա րող են ծան րա նալ նաեւ մեզ վրա:

 Քա հա նան մի քա նի վայրկ յան մտա խոհ նա յեց զրու ցակ ցին, 
ա պա խոս տո վա նեց.

–  Թե մա կալ նոր ա ռաջ նոր դը սպառ նում է ինձ պատ ժել:
– Ին չի՞ հա մար… ի՞նչ մեղք եք գոր ծել,  Տեր  Հայր…
– Այն մեղ քը, որ շա րու նա կում եմ մարդ կանց օգ նել… որ հա-

վաք վում ենք ու քննար կում մեզ հու զող հար ցեր… որ մաս նակ ցութ-
յուն ենք ու նե նում հան րա յին գոր ծե րին…

 Մով սե սը ծի ծա ղեց:
–  Տեր  Մի սաք, ձեր ա ռաջ նոր դը շատ է ուռ ճաց նում ձեր… ար-

տաե կե ղե ցա կան դե րա կա տա րութ յու նը…  Ձեր ու մեր մեկ տեղ 
ա րածն ի՞նչ է… սո վո րա կան մարդ կա յին վե րա բեր մունք դժբախ-
տութ յան ու դժվա րութ յան մեջ հայտն ված մարդ կանց հան դեպ:  Չեմ 
կար ծում, թե նա ե կե ղե ցու հա մար վտան գա վոր է հա մա րում ձեր 
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մար դա սի րա կան կեց ված քը, այլ որ նա…–  Մով սե սը կի սատ թո ղեց 
խոս քը, որ պես զի ընտ րի ճիշտ բա ռեր:

– Որ նա ի՞նչ…– ան համ բեր հարց րեց քա հա նան:
– Որ նա վա խե նում է ձեր հե ղի նա կութ յու նից… ինչ պես քա ղա-

քա կան գոր ծիչ ներն են վա խե նում ի րենց ու ժեղ մրցա կից նե րից:  Ձեր 
հե ղի նա կութ յունն ա ճում է,  Տեր  Հայր, բո լո րիս աչ քի ա ռաջ, օ րե ցօր՝ 
ճշմա րիտ ըն թաց քով…  Նա իր նոր ա թո ռը ե րե րուն է տես նում, եւ 
ու զում է ձեր հե ղի նա կութ յան վրա քար գցել: Գ րազ կգամ, որ նրա 
ա կան ջին փսփսա ցող ներ են ե ղել ձեր ան վան հետ կապ ված:

– Չ գի տեմ…  Բայց կա մե նա լու դեպ քում էլ չեմ կա րող հա վակ-
նել նրա տե ղին, նման ի րա վունք ինձ տրված չէ. ես ա մուս նաց յալ 
քա հա նա եմ, ըն տա նի քա տեր, էդ պի սիք ե կե ղե ցա կան աս տի ճան-
նե րով ա վե լի վեր չեն բարձ րա նում:

–  Գի տեմ:  Նա ընդ հա նար պես ձեր հե ղի նա կութ յու նից է վա խե-
նում… թույլ ու նա խան ձոտ մար դու պահ վածք: Իսկ նա խան ձը մա-
հա ցու մեղք է հա մար վում, չէ՞:  Ցա վա լի է, ե թե դրա նից տա ռա պում 
է բարձ րաս տի ճան հո գեւո րա կա նը: 

–  Պետք չէ նրան մե ղադ րել ինչ-որ մեղ քի մեջ:
–   Լավ, չմե ղադ րենք… թող նենք « բա նադ րի՞» ու րիշ նե րին…
 Տեր  Մի սա քը թե թեւա կի ծի ծա ղով ար ձա գան քեց:
–  Դե, ինձ չեն բա նադ րում, դու էլ քո հեր թին մի ուռ ճաց րու:
–  Տեր  Մի սաք, ձեզ սի րում ու հար գում են քա ղա քում, իսկ 

նրա՞ն… նրան դեռ շա տերն ան գամ չեն ճա նա չում…  Դե, ես նրան 
վի րա վո րե լու ոչ մի ցան կութ յուն չու նեմ, ձեր ա ռաջ նորդն է, հար-
գեք ու են թարկ վեք ինչ քան ու զում եք, բայց ես թույլ չեմ տա, որ 
նա տրո րի ձեր ա նու նը, պա տիվն ու կեր պա րը. այդ ա մե նը մեզ 
հա մար շատ թանկ է,  Տեր  Հայր, դուք մեզ բո լո րիս եք խորհր դա-
նշում, ա պաս տա րա նի եւ նրա նից դուրս գտնվող բա զում ար ժա նա-
վոր մարդ կանց, որ ար ցունք, ար յուն ու ավ յուն են տա լիս երկ րին 
ու նրա մարդ կանց:  Թույլ չեմ տա,– ար դեն ա կա մա բարձ րա ցած 
ձայ նով կրկնեց  Մով սե սը:
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– Շ նոր հա կալ եմ, բա րե կամս, դու բա վա կա նա չափ ո գեւո րե ցիր 
ինձ:  Բայց միամ տա բար ինձ նից սուրբ ու կուռք չսար քեք… այ, իս-
կա կան պա տի ժը դա կլի նի: 

–  Մենք ոչ ո քի չենք ա սի, որ դուք մեր սուրբն ու կուռքն եք,  Տեր 
 Մի սաք, շատ գաղտ նի կպա հենք,– չա րաճ ճիո րեն անդ րա դար ձավ 
 Մով սե սը:–  Բայց խոս տա ցեք, որ տե ղի չեք տա ինչ-որ ճնշում նե րի, 
որ տե ղից էլ դրանք լի նեն. մենք ձեր թի կուն քին ենք:

– Զ գաց ված եմ, եղ բայր  Մով սես, ես ձեզ հետ ին չո՞ւ պի տի վա-
խե նամ…

– Շատ բա րի…  Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, ա սեք,  Տեր  Հայր, ձեզ 
հա մար ի՞նչ պա տիժ էր մտմտում ձեր ե պիս կո պո սը:

–  Նա քա հա նա նե րիս կան չել էր իր մոտ եւ շարք կանգ նեց րել 
զին վոր նե րի պես… Գ նում-գա լիս էր մեր առ ջեւով՝ ինչ պես խստա-
շունչ հրա մա նա տար,– փոքր-ինչ խոր քից իր պար զա բա նու մը սկսեց 
 Տեր  Մի սա քը՝ թե թեւա կի նմա նա կե լով թե մա կա լի դի մա խա ղը:– Երբ 
մո տե ցավ ինձ, մինչ այդ հե ռա խո սով երկ րորդ խո սակ ցութ յունն էր 
ու նե ցել նույն թե մա յով, ջղա յին հայ տա րա րեց, որ ինձ կար գա լույծ 
ա նել կտա, ա պա մեղ մա ցավ ու ա սաց, որ իմ ծա ռա յութ յան վայ-
րը կփո խի. ե րեւի ու զում էր ա սել, որ ինձ կգոր ծու ղի գյու ղա կան 
ե կե ղե ցի նե րից մե կը…  Դե, Աստ ված նրա հետ, կծա ռա յենք, ուր որ 
պետք հա մա րեն:

–  Կար գա լո՞ւյծ… ա՛յ քեզ բռնա կալ:  Թույլ չենք տա,  Վե հա փա ռին 
հենց է սօր մի նա մակ կգրենք… բազ մա թիվ ստո րագ րութ յուն նե-
րով,– հա կընդ դեմ քայ լի մա սին շտա պեց խո սել  Մով սե սը:

–  Պետք չէ՛,– իս կույն կան խեց քա հա նան,– կա րիք չկա մեր տա-
րա ձայ նութ յուն նե րը Էջ միա ծին հասց նել:

–   Հո ձեռք ներս ծա լած չենք նա յե լու՝ տես նենք, թե մեր սի րե լի 
քա հա նա յին ոնց են հա նի րա վի պատ ժում: 

– Է՜ թող պատ ժեն, ոչ աշ խար հի վեր ջը կլի նի, ոչ էլ իմ: Ան խռով 
կկրեմ իմ պա տի ժը:  Կար ծում եմ՝ թե մա կա լը կբա վա րար վի ինձ 
 «աք սո րե լով», այ սինքն՝ ո րեւէ գյուղ կու ղար կի ծա ռա յութ յան:
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–  Դե, ե թե ձեզ հան կարծ, ի րոք, գյու ղա կան ե կե ղե ցի ու ղար կեն, 
մենք էլ կգանք ձեզ հետ,  Տեր  Մի սաք, մե նակ չեք գնա, ձեր ծխա-
կան հա մայն քի կո րի զը կգա ձեզ հետ… Կշն չենք գյու ղա կան մա-
քուր օ դը, կզբաղ վենք հո ղա գոր ծութ յամբ, կապ րենք մեր սքան չե-
լի գեղ ջուկ նե րի հետ նրանց հոգս ու ցա վով, իսկ ա զատ ժա մե րին, 
ե թե էդ պի սիք գտնվեն, կնկա րեմ գյու ղա կան հրա շա գեղ պատ կեր-
ներ…  Ռո ման տի կա՜…– փոքր-ինչ շին ծու թա տե րայ նութ յամբ բա ցա-
կան չեց նկա րի չը:

– Ի դի լիա՜…–  Մով սե սին նմա նա կեց  Տեր  Մի սա քը:
Լ ռե ցին:  Ռո ման տի կա յի տրվե լուց ա ռաջ, այ նու հան դերձ, հարկ 

էր, թե կուզ մշու շա պատ, պատ կե րաց նել այն հե տեւանք նե րը, որ 
կա րող են ի հայտ գալ «լք վող վայ րում», այ սինքն՝ տա ճա րում եւ 
քա ղա քում: Ն կա րիչն ու քա հա նան միմ յանց էին նա յում՝ խո հա ծե լով 
նույն հար ցի շուրջ: «Իսկ ե թե եր կար տեւի  Տեր  Մի սա քի  «աք սո րը», 
տա ճա րում ո՞վ է տնօ րի նութ յուն ա նե լու, ի՞նչ ի մա ցութ յամբ ու հո-
գով»՝ մտա ծում էր  Մով սե սը: «Իսկ ե թե ա նու շադ րութ յան մատն վեն 
էն բազ մա թիվ մար դիկ, ո րոնց հոգ ենք տա նում, ի՞նչ կլի նի նրանց 
վի ճա կը»՝ տագ նա պում էր քա հա նան:

–  Տեր  Մի սաք, ա րի հնա րա միտ գտնվենք էս ի րա վի ճա կում եւ 
հան գու ցա լու ծում տանք… ի փառս բո լոր կող մե րի,– մե կեն զվարթ 
տո նով խո սեց  Մով սե սը՝ դեմ քին մի խորհր դա վոր ժպիտ խա ղաց-
նե լով:

– Ի փա՜ռս,– կա մաց ծի ծա ղեց քա հա նան:
– Ա րի նա խա ձեռ նութ յու նը վերց նենք մեր ձեռ քը:
– Ինչ պե՞ս…
–  Դեռ չգի տեմ… պետք է մտա ծել:
Ա նաղ մուկ ներս մտավ գնդա պետ  Վար դան յա նը, լռին կանգ նեց 

քա հա նա յի ու նկար չի կող քին: Ակ նե րեւա բար տխուր ու մտա հոգ էր 
նախ կին զին վո րա կա նը:

–  Պա րոն գնդա պետ, ինչ-որ բա՞ն է պա տա հել,– իր եւ քա հա նա-
յի՝ օ դում կախ ված հար ցը մեկ տե ղեց  Մով սե սը:
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– Եղ բորս թո ռան մար մինն են գտել… 
 Քա հա նան ու նկա րի չը, նախ, ծանր հո գոց հա նե ցին, ա պա 

փոր ձե ցին ցա վակ ցա կան ու մխի թա րան քի բա ռեր գտնել գնդա պե-
տի հա մար:

–  Ցա վակ ցում ենք ձեզ… ցա վակ ցում ենք մեզ…  Համ բե րութ յուն 
ձեր եղ բոր ըն տա նիք ին… համ բե րութ յուն մեզ,– մրմնջա լով՝ լոկ 
այդ քա նը կա րո ղա ցավ ա սել քա հա նան: Ն րան կրկնեց  Մով սե սը: 
Ա պա  Տեր  Մի սա քը ան խոս գրկեց հին ու քա ջա րի զին վո րա կա նին, 
որ այդ պա հին նման էր խոց ված ու ան պաշտ պան եղ ջե րուի: Իսկ 
 Մով սեսն իր թեւե րի մեջ ա ռած զին վո րա կա նին փսփսաց, որ մեռ-
յալ նե րին ոչ ոք չի փո խա րի նում, ուղ ղա կի պի տի ծնվեն նոր մար-
դիկ:  Հե տո թփթփացրեց նրա մեջ քին, որն այն քան ա մուր էր դեռ 
ե րեկ, իսկ հի մա դար ձել է ճկվող ու օ րո րուն:

Գն դա պե տը ծան րո րեն նստեց ա թո ռին, նկա տե լի էր նրա ձեռ-
քե րի դո ղը: 

–  Տեր  Մի սաք, վա ղը հու ղար կա վո րութ յունն է… կա րո՞ղ եք…
– Ան պայ ման, հա րա զատս,– քա հա նան չթո ղեց  Վար դան յանն 

ա վար տի խոս քը,– կգանք ու թաղ ման կար գը կկա տա րենք, դա 
մեր սրբա զան պարտքն է: Ու րիշ ինչ պե՞ս կա րող ենք օգ նել, գնդա-
պետ… ա սեք, հի մա քաշ վե լու ժա մա նա կը չէ:

– Էլ ի՞նչ օգ նութ յուն,  Տեր  Մի սաք, խո խան չկա… մե ռած ա…– 
 Վար դան յա նը գրպա նից թաշ կի նակ հա նեց ու սրբեց ար ցունք նե-
րը:– Ինչ քան որ ա նում եք՝ բոլ ա… Շ նոր հա կալ եմ,– լույսն իր ներ-
սում մա րա ծի հան գույն ա սաց նա եւ շարժ վեց դե պի դու ռը:  Տեր 
 Մի սաքն ու  Մով սե սը ու ղեկ ցե ցին նրան մին չեւ ե կե ղե ցու գա վիթ:

– Ես էլ գնամ, վա ղը կտեսն վենք… թաղ մա նը… Ց տե սութ յուն, 
 Տեր  Մի սաք,– ա ռանց քա հա նա յի կող մը նա յե լու, ինք նա բե րա բար 
ա սաց  Մով սե սը:  Բայց, նախ, ետ գնաց եւ միառ պահ բաց դռնից 
աչ քը հա ռեց խո րա նի կող մը, ուր վի շա պա գորգն է, ա պա հա յաց-
քը սա հեց րեց ներ սում ա ղո թող բազ մութ յան եւ վառ վող մո մե րով լի 
կրա կա րան նե րի վրա յով:– Ես կգտնեմ հան գու ցա լու ծու մը… ան հոգ 
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ե ղեք,  Տեր  Մի սաք,– ի րենց ար ծար ծած խնդրին դառ նա լով՝ վստա-
հեց րեց  Մով սե սը եւ մեկ ան գամ եւս քա հա նա յին հրա ժեշտ տվեց ու 
հե ռա ցավ: 

 Մոտ հի սուն քայ լի վրա՝ առ ջեւից գնում էր գնդա պե տը՝ ցա վով ու 
հոգ նութ յամբ լի քայլ ված քով:  Մով սե սը ո րո շեց հե տեւել նրան՝ պահ-
պա նե լով հե ռա վո րութ յու նը, խոր հեց, որ այդ պես՝ հե ռա կա կար գով, 
դժբախ տին հո վա նի կլի նի միառ ժա մա նակ, մին չեւ նա կհաս նի 
սգա ցող նե րի մոտ:  Բայց մի քա նի րո պե անց նկար չին ման կամ-
տութ յուն թվաց այդ ա րար քը, ուս տի, ինքն ի րե նից հիաս թափ-
ված, փո խեց մտադ րութ յու նը եւ վճռեց մի քիչ զբոս նել, ա պա նոր 
վե րա դառ նալ ար վես տա նոց՝ շա րու նա կե լու կի սատ՝ « փա րիզ յան» 
գոր ծը: Կզ բոս նի եւ… կփոր ձի գտնել Ն վար դին՝ մե կեն իր ա նե լի քը 
վե րաճշ տեց. գու ցե պա տա հա բար հան դի պի փո ղո ցում, նախ կի նի 
պես, երբ տաս նամ յակ ներ ա ռաջ նրանք ա ռա ջին ան գամ կանգ նել 
էին դեմ դի մաց:

 Մով սե սը քայ լում եւ դի տում էր շուր ջը կա տար վող խմո րում նե րը, 
որ ետ պա տե րազմ յան շրջա նի ան խու սա փե լի եռքն էին կրում՝ օ րեր 
ա ռաջ տե ղի ու նե ցած ա ղե տի ցցուն անդ րա դարձ նե րով: Հ պան ցիկ 
հա յացքն իսկ բավ էր ար ձա նագ րե լու, որ օ րօ րի փոխ վում է քա-
ղա քի մարդ կա յին նկա րա գիրն իր ա մե նաու ղիղ ի մաս տով. ս տե փա-
նա կերտ ցի նե րի թվին զգա լիո րեն ա վե լա նում էին բռնա տե ղա հան-
ված նե ր  Շու շիից,  Հադ րու թից, Ա վե տա րա նո ցից,  Մեծ  Թա ղե րից եւ 
գրավ յալ այլ բնա կա վայ րե րից: Գ րե թե ա մեն քայ լա փո խի հան դի-
պում ես ու նեզրկ ված տուժ յալ նե րին, ո րոնց հեշտ է տար բե րել ար-
տաք նա պես՝ ի րենց թշվառ դեմ քե րով ու ոչ պատ շաճ հա գու կա պով, 
ո մանց՝ նաեւ խոս ված քով, հատ կա պես հադ րութ ցի նե րին: Ն րանք 
մո լոր յալ թռչուն նե րի պես ափ էին ի ջել ի րենց հա մար ոչ բնա կան 
վայ րում եւ չգի տեին՝ ինչ պես պետք է հանգր վա նեն նոր բնա կա-
տե ղիում: Ն րանց մեծ մա սը քա ղա քը վատ գի տեր, ուս տի հա ճախ 
էին դի մում ան ցորդ նե րին՝ ճշտե լու ի րենց եր թու դար ձի փողոցները: 
Նրանք հաճախակի հարց նում էին պե տա կան այն գե րա տես չութ-
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յուն նե րի հաս ցե նե րը, ո րոնց վե րա պահ ված է զբաղ վել այդ տա րա-
բախտ նե րի խնդիր նե րով: 

 Մի մարդ ու կին մո տե ցան  Մով սե սին, հարց րին, թե ինչ պես 
գնան սո ցապ նա խա րա րութ յուն: Ն կա րի չը բա ցատ րեց, բայց եւ 
տեղ նու տեղն ա ռա ջար կեց ու ղեկ ցել նրանց՝ այն քան էլ հե ռու չպի-
տի գնան:  Ճա նա պար հին տե ղե կա ցավ, որ տե ղա հան ված զույ գը 
կորս ված Խ ծա բերդ գյու ղից է, բազ ման դամ ըն տա նի քով տե ղա-
վոր վել են հանր ակա ցա րա նում. « Շատ նեղ վածք է, բայց պի տի 
դի մա նանք, մին չեւ ա վե լի հար մա րա վետ պայ ման ներ ու նե նանք»: 
«Ե՞րբ կու նե նան,– մտա հոգ մտա ծում էր  Մով սե սը ետ դար ձին,– կդի-
մա նա՞ն նրանք էդ նե ղութ յա նը, թե՞ կգաղ թեն հե ռու նե րը…»: Ար տա-
գաղ թող նե րի հան դեպ նախ կի նում խիստ բա ցա սա կան տրա մադր-
վա ծութ յուն ու ներ նկա րի չը, հի մա հա զիվ թե կա րո ղա նա նրանց 
հան դի մա նել հե ռա նա լու հա մար. շատ են տու ժել, չա փա զանց ա նո-
րոշ է վաղ վա օ րը՝ ինչ պե՞ս լա վա տե սութ յուն ներշն չես տա րա բախտ-
նե րին…  Բայց եւ փայ փա յում է այն հույ սը, որ իր հայ րե նա կից նե-
րը, հա մե նայն դեպս՝ մե ծա մաս նութ յու նը, ճիշտ ու ար դար ո րո շում 
կկա յաց նեն ա պա գա յի վե րա բեր յալ: « Հայ րե նիքն ինք նին ա մե նա-
դրախտն է»՝ ու զում էր հա մո զել նրանց, բայց նման միտք ար տա-
հայ տե լու հա մար այդ օ րե րին չու ներ ոչ հա մար ժեք տրա մադ րութ-
յուն, ոչ հո գու ա րիութ յուն: Ինքն էլ դեռ շատ ընկճ ված էր:

 Քայ լում եւ մտո վի ար ձա նագ րում էր, որ ոչ միայն մարդ կա յին, 
այ լեւ ավ տո մե քե նա նե րի մեծ խճո ղում ներ են ա ռա ջա նում քա ղա քի 
կենտ րո նա կան փո ղոց նե րում. ար տա քուստ քա ղա քը ե ռուն ու կեն-
սա հորդ էր թվում, իսկ ներ քուստ մատն վել էր նեղ ված քի ու ի րա-
րանց ման: Օր վա հա ցը վաս տա կե լու հա մար բազ մա կի շա տա ցել 
էին նաեւ մանր ա ռեւ տուր ա նող նե րը. նրանք գետ նին էին դրել 
մրգի ու բան ջա րե ղե նի կար տո նե արկ ղե րը, ո մանք կա նա չե ղե նը 
կի տել էին աս ֆալ տին փռված ցե լո ֆա նի վրա: « Քաո սը մեր քա-
ղա քում ե րեւի էս պատ կերն ու նի»,– խոր հեց  Մով սե սը:  Նախ կի նում 
միշտ զայ րա նում էր նման ե րեւույթ ներ տես նե լիս, հի մա խղճա հա-
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րութ յուն էր զգում այդ մարդ կանց հան դեպ եւ ցավ, որ քա ղա քա յին 
կեն ցա ղա վա րութ յունն ա ռա ջա դի մե լու փո խա րեն, պա տե րազ մի հե-
տեւան քով, նո րից ետ է ըն կել վազ քու ղում ոտ քը կոտ րած վա զոր-
դի պես:  Բայց ժա մա նա կը չէ կենտ րո նա նալ նման հար ցե րի վրա՝ 
սաս տեց ինքն ի րեն եւ թա քուն ե րա նի տվեց, որ այս մար դիկ դեռ 
ու նակ են մա քա ռե լու, կրկին ուժ ու կո րով են գտել՝ շա րու նա կե լու 
ապ րել եւ վե րա կար գա վո րել ի րենց խա թար ված կյան քը:  Նա մո տե-
ցավ կա նա չե ղեն վա ճա ռող, ար դեն տա րիքն ա ռած մի կնոջ եւ իր 
հին սո վո րութ յամբ հար ցու փոր ձեց:

– Որ տե ղի՞ց եք, մայ րիկ:
–  Քա րին տա կից,– տրտում պա տաս խա նեց կի նը:
–  Ցա վում եմ, ձեր գյուղն էլ է հի մա թշնա մու ձեռ քին:
–  Հա, թա ղիմ տրանց,– չանչ ա րեց կի նը:– Ու րանց էլ թա ղիմ,– 

ա վե լաց րեց ու ձեռ քով ցույց տվեց վե րեւ:  Բայց չհանգս տա ցավ կա-
նա ցի ան մեղ ա նեծ քով:–  Կը ծիկ րա կը տրանց տը ռը ծա կան կե նա…– 
ա սաց ու գլու խը կա խեց:

 Մով սե սը փռթկաց րեց կնոջ խոս քի վրա: 
– Ո՞ւմ, մայ րիկ…
– Ն րանց, որ մեր շե նե րը տվին…
  Մով սե սը լռեց՝ տա՞ իր հա ջորդ հար ցը, թե՞ խնա յի նրան: Վճ-

ռեց, որ ան կեղ ծո րեն ար տա հայտ վող կնոջ հետ պետք է խո սել 
նույն կերպ:

–  Մայ րիկ, հի մա  Քա րին տա կը չկա, բա ձեր կա նա չե ղե նը որ-
տե ղի՞ց…

– Գ նա ցել՝  Նո րագ յու ղից եմ բե րել, նրանք էլ են լավ բան ջա րե-
ղեն ա ճեց նում…  Բայց աշ խար հի ոչ մի կա նա չի չի հաս նի  Քա րին 
տա կի կա նա չե ղե նին:

–  Հա, մայ րիկ, գի տեմ, ես հա ճախ էի ձե րոն ցից ա ռեւ տուր 
ա նում,– խոս տո վա նեց  Մով սե սը եւ կնոջ առ ջեւի ամ բողջ կա նա չե-
ղե նը լցրեց գրպա նում մշտա պես պահ վող պո լիէ թի լե նե մեծ տոպ-
րա կի մեջ:
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– Ի՞նչ եք ա նում,– զար մա ցավ կի նը:
– Առ նում եմ,– հան գիստ պա տաս խա նեց  Մով սե սը, ա պա հա-

նեց տա սը հա զար դրամ եւ խո թեց կնոջ բու ռը:–  Վերց րեք… ապ-
րեք:

–  Շատ ես տա լիս, եղ բայր, սպա սիր,– կինն ու զում էր ման րը 
վե րա դարձ նել, սա կայն  Մով սե սը եղ բայ րա բար նրա ձեռ քը ետ վա-
նեց ու հե ռա ցավ: Գնած ապ րան քը եր թու ղա յին ավ տո բու սով տուն 
հասց րեց, հանձ նեց տա նը կե ցող հադ րութ ցի նե րին, նրանց հետ 
ճա շեց եւ վե րա դար ձավ ար վես տա նոց:

« Փա րիզ յան» կտա վի վրա աշ խա տեց մին չեւ ի րիկ նա մուտ՝ ներ-
սույզ ու կենտ րո նա ցած:  Հոգ նել էր, սուրճ պատ րաս տեց եւ նստեց 
հինգ րո պեա նոց հան գիստ առ նե լու:  Զան գեց ծա նոթ ար հես տա վո րը 
եւ հայտ նեց, որ ա պա կի նե րը կտրած-պատ րաստ են, կա րո՞ղ է բե-
րել ու տե ղադ րել: Ան շո՛ւշտ: Ար հես տա վո րին  Մով սե սը օգ նեց՝ գոր-
ծը հա ջո ղութ յամբ ա վար տին հասց նե լու: Ար դեն խո րա ցած գի շեր 
էր, երբ եր կու սով դուրս ե կան ար վես տա նո ցից: Գ նա լուց ա ռաջ ու-
շա դիր նա յեց նոր ա պա կի ներ հա գած պա տու հան նե րին ու դռա նը 
եւ գոհ մնաց. ար վես տա նո ցը վե րածն վել է ար տաք նա պես, մնում 
է նո րից պատ կե րա զար դել դրսից ու ներ սից եւ կա խել շեր տա վոր 
նոր վա րա գույր ներ, ո րոնք նույն պես փչա ցել էին ար կա կո ծու մից: 
 Մինչ այդ էլ կվերսկ սեն պա րապ մունք նե րը ստու դիա յում, վա ղը 
կզան գի սա նու հի նե րին ու կա սի, որ հա ջորդ եր կու շաբ թի կա րող 
են գալ պա րապ մունք նե րի. հա՛, ա ռա ջին ամս վա հա մար վարձ չի 
վերց նի: 

 Մով սե սը կար ծես րո պեա կան բա վա րա րում զգաց, հա վե լու-
մով վար ձատ րեց ար հես տա վո րին եւ նրա մե քե նա յով տուն մեկ-
նեց: Ե թե փո խա դար ձութ յունն այս պես սա հուն գոր ծեր մշտա պես 
եւ ա մե նուր, ա պա մարդ կութ յան հոգ սերն էա պես սա կավ կլի նեին՝ 
խոր հե լով նա տուն մտավ եւ միա ցավ կեն վոր նե րի աղմ կոտ խմբին:

 Հա ջորդ օ րը գնդա պետ  Վար դան յա նի եղ բոր թո ռան հու ղար-
կա վո րութ յունն էր: Եղ բայ րա կան գե րեզ մա նա տա նը ներ կա էր մեծ 
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բազ մութ յուն, բազ մա մարդ թա ղում նե րը պա տե րազ մից հե տո սո-
վո րա կան էին դար ձել՝ մար դիկ ար դեն քա ղա քում են եւ չեն ան-
տե սում ծա նոթ նե րի վիշ տը:  Գե րեզ մա նա տուն էին ե կել բո լոր 
 «ա պաս տա րան ցի նե րը», նրանց հետ միա ձուլ ված Ար սե նը,  Վի գե նի 
ըն կեր՝ դե ռեւս վի րա կապ ված  Խո րե նը, կա պի տան  Բեկ յանն իր այն 
եր կու ծա ռա յա կից նե րի հետ, ո րոնք գտել էին զին վո րի մար մի նը 
Ջ րա կա նի շրջա նում:  Նա հա տա կին հրա ժեշտ էին տա լիս նաեւ նրա 
մի քա նի զի նա կից ըն կեր ներ, մի սպա բա նա կի կենտ րո նա կան 
շտա բից:  Զոհ վա ծը՝ քսան տա րե կան, դեռ պա տա նի, ո րի դեմ քին 
ան դարձ խամ րել էին ե րեկ վա թով չանքն ու կե նա րար ապ րու մը: 
 Մով սե սը նե րամ փոփ լսում էր  Տեր  Մի սա քի՝ ի խո րոց սրտի հնչող 
խոս քը անձ նու րա ցութ յան, խի զա խութ յան, հայ րե նա սի րութ յան, 
նվի րու մի ու ճա կա տագ րի մա սին, որ Աստ ված է տնօ րի նում իր հա-
յե ցու մով: Ն կա րի չը լսում ու մտո րում էր, որ քա հա նան ա մեն ինչ 
ճիշտ ու տե ղին է ա սում, նրա քա րոզն ու տա ռա պա լից բա ռե րը քա-
ջա լե րան քի, ա պա վի նիչ խոս տո վա նութ յան ուժ ու հու զա կա նութ յուն 
ու նեն, սա կայն ինչ պե՞ս պի տի հա տուց վի այդ պա տա նի նա հա տա-
կի կո րուս տը, ի՞նչ մխի թա րանք ու ար դա րա ցում կա րե լի է գտնել՝ 
փոք րի շա տե հա վա սա րակշ ռե լու այն հու սա բե կութ յու նը, որ պա տա-
նու հո գին իր հետ տա րել է եր կինք, հա կազ դե լու այն վայ րագ ցա-
վին, որ մա գիլ նե րով կա լա նել է նրա ե րի տա սարդ ծնող նե րի հա-
մակ էութ յու նը: Եվ դա ի՞նչ է՝ երբ զոհ վում ես անխ նա, իսկ հե տո 
հա ջոր դում է ա նա գո րույն պար տութ յու նը…  Մով սե սը չգի տեր այդ 
հար ցե րի ան վի ճե լի պա տաս խան նե րը, ար դեն մի քա նի շա բաթ լոկ 
կան խազ գում էր, որ բո լոր տա ռապ յալ նե րին կա րե լի է նե ցուկ լի-
նել միայն ա նկեղծ ապ րու մակց մամբ՝ մարդ կա յին բարձ րա գույն մի 
շնորհ, որ ա մեն քին չէ տրված, թեեւ բնազ դա բար նման կերպ վար-
վում են շա տե րը:      

 Քա ղա քի  Հու շա հա մա լի րի հիմ նա կան տա րած քի կող քին 
ա ռան ձին հատ ված են հատ կաց րել նոր պա տե րազ մում նա հա-
տակ ված նե րի հա մար:  Մով սե սը կանգ նել էր մի սա լա քա րի վրա 
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եւ հա յաց քով ընդգր կել նո րա բաց գե րեզ մա նա տու նը՝ երկ շար շիր-
մաթմ բե րով. դրանք մե ծավ մա սամբ ծածկ ված էին ծա ղիկ նե րով ու 
ծաղ կեպ սակ նե րով, բայց եւ նկա տե լի էին հա տու կենտ շի րիմ ներ, 
ո րոնք որ բի պես՝ թողլք ված էին թվում սա կավ եւ ար դեն թոշ նած 
ծա ղիկ նե րով:  Մով սե սը խու սա փեց նոր մտա տան ջութ յու նից, մո տե-
ցավ դե ռեւս բաց գե րեզ մա նա փո սին եւ իր բա ժին բուռ հո ղը ցա նեց 
այն տեղ ի ջեց ված դա գա ղի վրա, ուր գնդա պետ  Վար դան յա նի ե րի-
տա սարդ հա րա զատն է:  

 Հո գե հա ցին չգնաց, թե պետ  Տեր  Մի սա քը խնդրեց, որ չլքի 
ի րեն:  Մով սե սը ծանր է տա նում սգո ա րա րո ղութ յուն նե րը, ուս տի 
նե րո ղութ յուն խնդրեց քա հա նա յից եւ Ար սե նի հետ ու ղեւոր վեց ար-
վես տա նոց: Այս տեղ նրան սպա սում էր իս կա կան ա նակն կալ. մուտ-
քի մոտ կանգ նած էր Ն վար դը՝ բա րակ ծաղ կա շո րի մեջ փա թաթ-
ված եր կու նկա րով:  Մով սե սը մի պահ քա րա ցավ իր վա ղե մի սի րո 
դի մաց, ա պա ող ջա գուր վեց: 

– Ն վա՜րդ…
–  Մով սես:
Ն կա րի չը մի քայլ ետ գնաց եւ շփո թա հար ժպի տով սկսեց 

տնտղել Ն վար դին. չա փեց ո տից գլուխ եւ հա մե մա տեց նրան օ րերս 
տե սած կնոջ եւ անց յա լի ջա հել ու հրա պու րիչ աղջ կա հետ: Ն վար-
դը նույն վար դա գույն վե րար կուով եւ ձեռ քի կարմ րա վուն պա յու սա-
կով էր, ին չը նրան հա վել յալ կա նա ցիութ յուն էր հա ղոր դում, բա րե-
կազմ է դարձ յալ, պահ պա նել է հմայ քը, չէ՛, դրա մի մա սը, դեմ քը 
շղարշ ված էր թա խի ծով ու տա ռա պան քով:  Մով սե սը մի վայրկ յան 
ջա նաց նրա աչ քե րում գտնել ի րեն քա ջա ծա նոթ հին կայծկլ տու մը, 
բայց՝ ա պարդ յուն: 

–  Դե, ներս անց նենք,– իր տան տի րութ յու նը հի շեց, եւ նկար-
ներն ա ռած՝ ե րե քով մտան ար վես տա նոց:

–  Գու ցե ես գնա՞մ…– հաս կա նա լով ի րավիճակի նրբութ յու նը՝ 
 Մով սե սին կա մա ցուկ դի մեց Ար սե նը:

– Ո՛չ, ո՛չ, եղ բայրս, մնա,– ա ղա չե լու պես իս կույն ար ձա գան-
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քեց  Մով սե սը եւ քա շեց ըն կե րոջ թեւից, նրան տա րավ նստեց րեց 
իր « գահ»-ճո ճա թո ռին:–  Դու մեզ պետք ես,– թե պետ դեռ չգի տեր 
Ար սե նի պի տա նիութ յան աս տի ճա նը, պար զա պես շփո թա հար էր, 
եւ կրտսեր ըն կե րոջ ներ կա յութ յու նը են թա գի տակ ցո րեն հրա տապ 
հա մա րեց:– Ն վարդ, ծա նո թա ցիր, ըն կերս է՝ Ար սե նը:

Ար սե նը մո տե ցավ Ն վար դին եւ աս պե տա բար խո նարհ վեց նրա 
առ ջեւ:  Նո րեկ կնո ջը դա հնաոճ ու զվար ճա լի թվաց:

– Իսկ աս պետ ներ դեռ կա՞ն էս քա ղա քում,– զուսպ ծի ծա ղեց 
Ն վար դը:

– Ի հար կե, տի կին, նրանք միշտ ե ղել են, կան ու կլի նեն,– 
վստա հեց րեց ե րի տա սար դը:  

Ն վար դը ժպտաց, ա պա սկսեց նախ կին երկր պա գուի՞, թե՞ փոր-
ձա ռու տե սու չի պես քայ լել ար վես տա նո ցում. մեկ ու շա դիր, մեկ 
թռու ցիկ դի տում էր նկար ներն ու մյուս աշ խա տանք նե րը, մերթ 
գլխով ա նում, մերթ մեր ժո ղա բար բե րա նը թե թեւա կի ծա մած ռում, 
ա պա կի սատ թող նե լով ու սում նա սի րութ յու նը՝ վե րա դար ձավ նկա-
րիչ նե րի մոտ:

–  Տես նում եմ՝ վերսկ սել ես նկա րել… լավ է,– ա շա կեր տի պա-
տաս խա նից գոհ ու սուց չի տոնով ար ձա նագ րեց Ն վար դը:–  Նաեւ 
ա պա կի ներն ես տե ղադ րել, կար գի բե րել ար քա յութ յունդ…  Հի մա 
լավ է, հար մա րա վետ… ե րեւի շա տե րը կու զե նա յին ստեղ ծա գոր ծել 
էս տեղ:

–  Դե, էդ ա մե նը հի մա կա րեւոր չէ, քո մա սին պատ միր, Ն վարդ՝ 
ո՞նց ես, ո՞նց ես տե ղա վոր վել, որ տե՞ղ…

Ն վար դը չլսե լու տվեց հին ըն կե րոջ հար ցե րը, նստեց ա թո ռին 
եւ քննա խույզ հա յաց քով շուր ջը նա յեց:

– Իսկ օ րեր ա ռաջ ին չո՞ւ էիր ան տեր թո ղել ար վես տա նոցդ… Խ ռո-
վե՞լ էիր նրա նից, որ հայտն վել է վի րա վոր ու խառ նափն թոր վի ճա-
կում…  Փո խա նակ իս կույն ձեռք մեկ նեիր, չգի տեմ՝ ինչ էիր ա նում…

–  Դե… ու զում էի, որ ար վես տա նո ցը մի քիչ… եր կար ապ րեր իր 
ցա վը,– ար դա րա նալ փոր ձեց  Մով սե սը:
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–  Դեռ լավ է, որ նրան չես լքել…– ա սաց Ն վար դը եւ մտքում 
կշտամ բեց ի րեն, որ եր կի մաստ է ար տա հայտ վում, ակ նարկ նե րով: 
« Պետք չէ, է սօր վա հոգս ու ցավն էլ բա վա կան է, Ն վարդ, հե ռու 
վա նիր անց յա լը»՝ կար գադ րեց ի րեն եւ ժպտա լից շա րու նա կեց.- 
 Լավ գոր ծեր շատ ես ստեղ ծել,  Մով սես, ապ րես:  Վա խե ցա, որ 
դրանք գրո ղի բա ժին կդառ նան… Ա սա ցի՝ գո նե մի եր կու սը փրկեմ, 
ե թե հան կարծ կո ղոպ տեն:–  Մո տե ցավ, իր բե րած նկար նե րից ետ 
տա րավ շո րը եւ հմայ վա ծի պես նա յեց պատ կեր նե րին: Ն րան միա-
ցան  Մով սեսն ու Ար սե նը:–  Գի տե՞ս՝ հատ կա պես ին չու էս նկար նե րը 
տա րա…

– Ըմմմ… ե րեւի գի տեիր, որ դրանք նա խա տես ված են ա ռա ջի-
կա ցու ցա հան դես նե րի հա մար, ու զում էիր խա փա նել ծրագ րերս,– 
փոր ձեց կա տա կի տալ  Մով սե սը:– Էս մի նկա րը  Փա րիզ պի տի ու-
ղար կեի, մյու սը՝ Ե րեւան:

– Իս կա պե՞ս,– զար մա ցավ Ն վար դը:
– Ա յո, տի կին Ն վարդ, վար պետ  Մով սե սը դեկ տեմ բե րի տա սին 

 Փա րիզ է հրա վիր ված, իսկ քսա նին պի տի մաս նակ ցի ե րեւան յան 
ցու ցադ րութ յա նը. էս մե կը ան հա տա կան ցու ցա հան դես է, ե թե կա-
մե նաք, դուք էլ կա րող եք տես նել,– փութ կոտ տե ղե կաց րեց Ար սե-
նը:

–  Հա՞… Կմ տա ծեմ:
– Ես ար դեն զան գել եմ Ե րեւան ու չե ղար կել էդ ցու ցա հան դե սը, 

Ար սեն… Դ րա ժա մա նա կը չէ, մար դիկ մեզ չեն հաս կա նա, ինձ ու 
կազ մա կեր պիչ նե րին կմե ղադ րեն թե թեւամ տութ յան ու ե սա սի րութ-
յան մեջ…  Դե, ցու ցա հան դես է, հե տո կա նենք, աշ խար հի վեր ջը 
չէ,– իր ո րո շու մը հիմ նա վո րեց  Մով սե սը:

–  Հա, միշտ էդ պես է, վար պետ. երբ ցա վից թնդում են մարդ-
կանց սրտե րը, ար վես տը կորց նում է սրբա զան իր տե ղը…– հայտ-
նի ա սույ թը էքսպ րոմ տով շրջա սեց Ար սե նը՝ գլու խը դժգոհ կա խե-
լով:

 Մի կարճ պահ խոր լռութ յուն տի րեց ար վես տա նո ցում, ա սես 
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ի րենց շունչն են պա հել նաեւ նկար նե րը:
–  Դու միշտ լավ ճա շակ ես ու նե ցել, Ն վարդ,– տա րած ու ետ բե-

րած նկար նե րի հար ցը նո րեն ար ծար ծեց  Մով սե սը,– դու… կո ղոպ-
տե լու հա մար ընտ րել ես լա վա գույն գոր ծե րը: 

–  Ճիշտ ես, թեեւ պի տի ա սեմ, որ էս տեղ լավ գոր ծեր շատ կան, 
գու ցե՝ ա վե լի լա վը, քան իմ տա րած նե րը… Չ գի տեմ ին չու՝ մտա ծե-
ցի, որ էդ նկար նե րի վրա մի տե սակ ա վե լի շատ ես գործ ա րել, 
կար ծես թե ու զում էիր ոմն մե կին կամ ո մանց դուր գալ, ես էլ մտա-
ծե ցի, որ ու զում էիր ինձ դուր գալ…– այդ պա հին Ն վար դը մե ղա-
վոր ժպտում էր՝ ինչ պես մի աստղ, որ սա հուն ընկ նում է երկն քի 
ան դունդն ի վար՝ ի տես երկ րից ի րեն հմայ ված դի տո ղին,– ա հա եւ 
ողջ գաղտ նի քը:

 Մով սե սը նա յում էր Ն վար դին, ի րոք, հմայ վա ծի պես, սա կայն 
ոչ որ պես նախ կին կամ վե րածն վող սի րա հար, այլ որ պես մե կը, ով 
թանկ է գնա հա տում ու րիշ նե րով լիա բուռն հիա ցող մար դու բերկ-
րան քը. ի րեն շատ հա րա զատ է այդ զգա ցու մը, դրա նով նախ կի-
նում նա զար մաց նում էր Ն վար դին, իսկ այժմ ինքն է հիա նում այդ 
կնոջ հո գու ա ռինք նող գե ղեց կութ յամբ: Ն վար դի մոտ նման վառ 
հատ կա նիշ  Մով սե սը չէր տե սել ի րենց բոցկլ տուն ե րի տա սար դութ-
յան տա րի նե րին:  Ժա մա նա կը կա րող է բա րե փո խել մար դու հո գին, 
ինչ պես եւ՝ այ լան դա կել:

–  Հա, մի քիչ էլ կար գի բե րե ցի, որ քեզ մղեմ՝ շուտ հա վա քես 
խառ նա կույ տի վե րած ված ար վես տա նոցդ… Մտ քովդ չի՞ ան ցել, որ 
դա կա րող է ես լի նեմ:

– Ան կեղ ծո րեն՝ ոչ,– պա տաս խա նեց  Մով սե սը:–  Մենք Ար սե նի 
հետ այլ վար կած ներ էինք քննար կում:

–  Կա րեւոր չէ՝ մտա ծել ես, թե ոչ…  Հի մա կա րեւորն էն է, որ ար-
վես տա նոցդ վե րա կեն դա նա ցել է… գո նե պահ պան ված գոր ծե րով, 
չէ՞…

 Մով սե սը խու սա փեց այդ հար ցի մեջ խո րա մուխ լի նե լուց, հատ-
կա պես հի մա, երբ  անձ նա կան խնդիր ներն այն պի սի ման րուք են 
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շուրջդ ա լե կո ծող ող բեր գութ յան ու հոգ սե րի հա մե մա տութ յամբ: 
Ուս տի ջա նաց՝ խու թե րից զուրկ հու նի մեջ պա հել զրույ ցը: 

– Ու րեմն դու գի տեիր իմ ար վես տա նո ցի տե ղը:
– Եվ ոչ միայն… Ես շատ բան գի տեմ քո մա սին,– թե թեւա կի 

խորհր դա վո րութ յամբ ար ձա գան քեց Ն վար դը:
– Իսկ դու որ տե՞ղ ես տե ղա վոր վել, Ն վարդ,– սրտա ցա վո րեն 

հարց րեց  Մով սե սը:
– Ես ձեր քա ղա քում եմ հոկ տեմ բե րի կե սե րից, երբ սկսե ցին 

ռմբա կո ծել նաեւ մեր գյու ղը… էն տեղ ա պաս տա րան ներ չկան:– Ու-
զում էի գնալ Ե րեւան, քրոջս մոտ, ճա նա պար հին մի քա նի րո պեով 
մտա մո րաք րոջս տուն ու տե սա, որ նա միայ նակ է մնա ցել. ա մու-
սի նը վա ղուց մա հա ցած է, հար սը ե րե խա նե րի հետ  Հա յաս տան էր 
տե ղա փոխ վել պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րին (նրանք ե րեկ վե րա-
դար ձան), իսկ տղան զո րա կոչ վել էր եւ ա ռաջ նագ ծի գու մար տակ-
նե րից մե կում էր, ա մե նօր յա կռվի մեջ:  Մո րա քույրս Ս տե փա նա կեր-
տից չէր ու զում գնալ, ա սում էր՝ ե թե մի բան պա տա հի տղա յիս, ո՞վ 
պի տի շուտ հաս նի նրան… Ու էդ պես մին չեւ կռվի վեր ջը մնա ցի 
նրա կող քին, շեն քի նկու ղում:

– Իսկ ին չո՞ւ ինձ չես զան գել, Ն վարդ, ես էլ էի քա ղա քում, գու ցե 
մի բա նով օգ տա կար լի նեի քեզ…

– Ին չո՞վ օգ տա կար լի նես… կռի՞վն էիր կանգ նեց նե լու…
 Մով սե սը նեղսր տեց, ի րեն ան պի տան ու ա վե լորդ զգաց, բայց 

թու լութ յուն ներ ի ցույց դնե լու ժա մա նա կը չէր:
–  Գո նե քեզ ու մո րաք րոջդ կտե ղա փո խեի մեր ա պաս տա րա նը, 

Աստ վա ծա մոր տա ճա րի ներք նա հար կում էինք… էն պի սի հրա շա լի 
ժո ղո վուրդ էր հա վաք վել էն տեղ…  Հի մա մենք միմ յան ցից բա ժան-
վել չենք կա րող:

–  Մեր ներք նա հար կի ժո ղո վուրդն էլ էր լա վը, միմ յանց հան դեպ 
շատ հո գա տար էինք:

– Կռ վի ժա մա նակ էդ պես է,– դի տա վոր յա՞լ, թե՞ ի մի ջիայ լոց նկա-
տեց Ար սե նը:  Սա կայն այդ մտքի վրա սեւեռ վել ոչ ոք չցան կա ցավ:
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–   Մի բի ձա սի րա հար վել էր ինձ, ա սում էր՝ կռվից հե տո տա նեմ 
մեր տուն, ձեռ չեմ տա, լեն ու ա զատ ապ րիր ու զա ծիդ պես,– ծի ծա-
ղե լով իր ար կա ծը պատ մեց Ն վար դը:  Մով սե սը նրա հետ հա մե րաշ-
խա բար ծի ծա ղեց:

 Տես նե լով, որ նախ կին սի րա հար նե րի զրույ ցը պայթ յու նա-
վտանգ չէ եւ միմ յանց խնա յե լու ու սա տա րե լու մղու մով է ըն թա նում, 
Ար սե նը մարդ կայ նութ յան՝ իր հա մար նոր՝ հա ճե լի բույր ա ռավ, եւ 
անշ շուկ դուրս ե կավ ար վես տա նո ցից:  Քիչ անց վե րա դար ձավ մի 
մեծ տոպ րա կով, ուր կա յին շամ պայն, գի նի, ըմ պե լիք, խմո րե ղեն 
ու ու տե լիք: Ամ բող ջը դրեց սե ղա նին եւ  Մով սե սին ու Ն վար դին խո-
նար հա բար հրա վի րեց մո տե նալ:

–  Պետք է նշել ձեր հան դի պու մը, վար պետ  Մով սես, տի կին 
Ն վարդ… Ն շենք հա նուն մարդ կայ նութ յան, հա նուն ձեր սրտի ու 
խղճի,– ա սաց Ար սե նը, եւ նրա խոս քը ինք նա բուխ կե նա ցի պես էր 
հնչում ար դեն:

 Մով սեսն ու Ն վար դը նա յե ցին ի րար, ա պա կա տար յալ հա մա-
ձայ նութ յամբ նստե ցին սե ղա նի մոտ:

Ե րե քով մին չեւ ե րե կո հո գու ու մտքի իս կա կան խրախ ճանք 
ա րե ցին: Ար սե նը փայ լեց պեր ճա խո սութ յան իր ցոլց լուն տա ղան-
դով:  Զուսպ ու ներ փակ թվա ցող Ն վար դը, տղա մարդ կան ցից ետ 
չմնա լով, ե՛ւ նուրբ կե նաց ներ հի շա տա կեց, ե՛ւ հո գե շարժ բա նաս-
տեղ ծութ յուն ներ ար տա սա նեց, հե տո կա մա ցուկ եր գեց՝ «Թռ չեի 
մտքով տուն…»:  Մով սե սը ապ շել էր Ն վար դի ոչ միայն եր գե ցիկ-
քաղց րիկ ձայ նի, այ լեւ ա նանձ նա կան ե լեւէ ջում նե րի վրա: Իսկ մինչ 
այդ ար վես տա նո ցի մա ռա նի կից սե ղան էր հա սել գի նու կի սատ շի-
շը եւ վերջ նա կա նա պես պարպ վել մյուս շշե րից հե տո: Ար դեն ի րիկ-
նա նում էր, երբ Ն վար դը հե ռա խո սա զանգ ստա ցավ:

–  Հա, մոր քուր… ի հար կե՝ կա րող եմ… չէ, գոր ծերս պրծա… գա-
լիս եմ,– խո սեց Ն վար դը, ա պա դի մեց սե ղա նա կից նե րին.- դուք 
շա րու նա կեք ձեր խրախ ճան քը, իսկ ես գնամ:  Մոր քու րին դեղ է 
պետք, նո րից վատ է զգում ի րեն, էն քան վատ, որ չի կա րո ղա նում 
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իջ նել եր րորդ հար կից եւ մո տիկ դե ղատ նից ու զա ծը վերց նել… Ես 
գնամ, Աստ ված ձեզ պա հա պան:

–  Մենք կու ղեկ ցենք քեզ, Ն վարդ… համ էլ գու ցե պետք ե ղանք,– 
կող քին կանգ նե լով՝ ա ռա ջար կեց  Մով սե սը:

– Ո՜չ, ո՜չ, դուք մնա ցեք, էս տեղ դեռ ա նե լիք ու նեք, ես մե նակ 
կգնամ, ինձ չեն փախց նի… ձեր տխուր ու միայ նակ քա ղա քում: 

Այն քան հա մո զիչ ու ա նա ռար կե լի տո նով էր խո սում Ն վար դը, 
որ նկա րիչ ըն կեր նե րին մնում էր միայն կի սա բաց բե րան նե րով 
հե տեւել նրա գոր ծո ղութ յուն նե րին:  Նա ա րագ հագն վեց, վերց րեց 
պա յու սա կը եւ ար դեն հե ռա նում էր՝ աչ քին զարն վեց մի գե ղա նկար, 
որ անն կատ հայտն վել էր անկ յու նի պատ վան դա նի վրա, պա տին 
հեն ված.  Մով սեսն էր դրել այն տեղ, երբ Ար սե նը, բա ժա կը ձեռ-
քին, խո սում էր  «ըն կե րութ յան ան սահ մա նութ յան» մա սին: Ն վար դը 
դան դաղ մո տե ցավ նկա րին, մի քա նի վայրկ յան զննուն հա յաց քով 
նա յեց, ա պա շրջվեց  Մով սե սի կող մը մի այն պի սի ժպի տով, ո րի 
մեջ ա վե լի շատ թա խիծ ու տա ռա պանք կար, քան հրճվանք ու գո-
հու նա կութ յուն:

– Ի վեր ջո նկա րել ես… Շ նոր հա վո րում եմ…  Դե, ցտե սութ յուն 
ձեզ, ես թռա…– ա սաց եւ այն քան ա րագ հե ռա ցավ ար վես տա նո-
ցից, ա սես չվահ յուր հավք լի ներ, որ բաց պա տու հան գտնե լով՝ 
սրըն թաց թռչում-հե ռա նում է այն փակ տա րած քից, որ տեղ հայտն-
վել էր պա տա հա բար:

Ն կա րիչ ըն կեր նե րը մնա ցին եր կու սով, խրախ ճա նե լու տրա-
մադ րութ յուն նրան ցից ոչ ոք այ լեւս չու ներ: Ար սե նը մո տե ցավ նո-
րա հայտ կտա վին, զար ման քով եր կար նա յեց. հմա յիչ աղջ կա յու-
ղա ներկ դի ման կար էր՝ ա զատ ու եր գող գույ նե րով:  Խո րա թա փանց 
աչ քը կա րող է տես նել, որ այն լոկ դի մա պատ կեր չէ, այլ թանկ 
պատ մութ յուն, ո րի կա խար դա կան լույ սե րը վառ են մնում քո ապ-
րած բո լոր օ րե րի ծփան քում:

–  Զար մա նա լի է, որ էս նկա րը մին չեւ հի մա չեմ տե սել… 
Ն վա՞րդն է,– հարց րեց Ար սե նը եւ ինքն էլ ան մի ջա պես պա տաս խա-
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նեց.- դե, ի հար կե, Ն վարդն է, ու րիշ ո՞վ…
 Մով սեսն ար դեն նկա րի դի մաց էր՝ մտա սույզ հա յաց քով:
– Ես Ն վար դին շատ էի նկա րում էն ժա մա նակ, բայց դրանք 

հիմ նա կա նում թղթի կամ կար տո նի վրա ար ված գծան կար ներ 
էին…  Խոս տա ցել էի, որ նրա դի ման կա րը կա նեմ գու նա գեղ յու ղա-
ներ կով, մեծ կտա վի վրա, երբ «կ տես նեմ նրա հո գու բո լոր գան ձե-
րը»: Չ հասց րի, նա հե ռա ցավ ու լռեց… Էս նկա րը ա րել եմ մեր բա-
ժա նու մից տա սը տա րի անց, երբ ար դեն ա մուս նա ցած էի, եւ ծնվել 
էին ե րե խա նե րը:

– Ն կա րե ցիր կա րո տով ու ան մո ռաց սի րով, երբ ար դեն խրվել 
էիր ա մուս նա կան կյան քի ճահ ճու տը,– խայ թե լու պես լու սա բա նեց 
Ար սե նը: 

–  Դե, հա, դրա նման մի բան… Ո՞ւմ հետ չի պա տա հում,– փոր-
ձեց ար դա րա նալ  Մով սե սը:–  Կինս՝  Գա յա նեն, մի քա նի ան գամ 
հարց րել է, թե ով է էս ինք նա հա վան « ծի տի կը». նրան միշտ պա-
տաս խա նել եմ, որ գե ղար վես տա կան գործ է՝ կոնկ րետ նա խա տիպ 
չու նի…  Բայց դե կնո ջը նման հար ցե րում չես խա բի.  Գա յա նեն ար-
վես տա նոց գա լիս ա մեն ան գամ էս նկա րը վերց նում եւ տա նում էր 
պա հես տա յին սեն յակ ու էն տեղ շրջված դնում հին նկար նե րի վեր-
ջում: Երբ գնում էր, նկա րը տե ղա փո խում էի սրա հի լու սա վոր անկ-
յուն նե րը… Ի վեր ջո, նա մի օր ծղրտո ցը դրեց, որ ե թե էս նկա րը 
չոչն չաց նեմ, կհե ռա նա ինձ նից ե րե խա նե րի հետ…  Դե, ինձ մնում 
էր նկա րը թաքց նել… Ք սան տա րուց ա վե լի լույ սի ե րես չի տե սել էս 
խեղ ճը,– ա սե լով՝  Մով սե սը շո յեց նկա րը:

–  Մին չեւ  Գա յա նեի գա լը կա րող ես հան գիստ կա խել պա տից:
–  Հա,– ա սաց  Մով սեսն ու ծի ծա ղեց: Ն րան միա ցավ Ար սե նը, եւ 

եր կու սով լիա թոք ծի ծա ղե ցին տղա մարդ կա յին ան մեղ խո րա ման-
կութ յան վրա: Խ մե ցին շամ պայ նի վեր ջին բա ժա կը եւ մի քա նի րո-
պե ներ սուզ վե ցին ի րենց նե րաշ խար հի թաքս տոց նե րը:

 Մով սեսն ու Ար սե նը ար վես տա նո ցից դուրս ե կան աղ ջա մուղ-
ջին՝ ար բած ու գի նով ցած, սա կայն փո ղո ցում միան գա մից հանձն-
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վե ցին օր վա ու ժա մա նա կի ա լե բախ վող տրտմութ յա նը, եւ ա ռա վելս 
լուռ ու ա նաղ մուկ քայ լե ցին մին չեւ տա ճար՝  Տեր  Մի սա քին տե սակ-
ցե լու:  Բայց ա վան դա տան եւ ե րից տան դռնե րը փակ էին: Ե կե ղե ցու 
սպա սա վոր նե րից տե ղում էր միայն սար կա վա գը, ով այ ցե լու նե րին 
հայտ նեց, որ  Տեր  Մի սա քը եր կու ժամ ա ռաջ գոր ծով մեկ նել է «Եղ-
նիկ ներ»՝  Մար տա կեր տի հյու սի սա յին շրջա նի զո րա մա սե րից մե կը. 
թե երբ կվե րա դառ նա՝ հայտ նի չէ:

– Ա հա թե ինչ,– մտա խոհ ար ձա գան քեց  Մով սե սը: 
 Նախ քան տա ճա րից հե ռա նա լը Ար սե նի հետ կանգ նեց բե մի 

առ ջեւ փռված վի շա պա գոր գի մոտ, ա պա մոմ վա ռե ցին եւ ե լան գի-
շե րա ցած քա ղա քի կի սա լու սա վոր փո ղոց նե րը:  

Իսկ  Տեր  Մի սա քի հետ ա հա թե ինչ էր կա տար վել: Գն դա պետ 
 Վար դան յա նի եղ բոր թո ռան հի շա տա կին տրված հո գե հա ցից հե-
տո քա հա նան պատ րաստ վում էր տա ճար գնալ, երբ նրան մո տե-
ցավ հայտ նի գե նե րալ  Կա րո  Քեհ յա նը, ով վեր ջին պա հին էր միա-
ցել սգո ա րա րո ղութ յա նը:  Նա  Վար դան յա նի մար տա կան կրտսեր 
ըն կեր նե րից է, եւ հա զիվ է հա ջո ղել մի եր կու ժա մով Ս տե փա նա-
կերտ գալ եւ ցա վակ ցել դժբախ տա ցած ըն տա նի քին:  Տեր  Մի սա քի 
որ պի սութ յու նը հարց նե լուց հե տո գե նե րալն անս պա սե լի հարց րել 
է.

–  Տեր  Հայր, չէի՞ք ցան կա նա այ ցե լել մեր ստո րա բա ժա նում նե-
րը եւ մի քա նի օ րով շփվել մեր զին ծա ռա յող նե րի հետ, գո տեպն-
դել նրանց …  Պա տե րազ մից հե տո նրանք դեռ ընկճ ված են, թեեւ 
դիր քեր չենք զի ջել:  Լավ կլի ներ, ե թե մենք էն տեղ ե րես առ ե րես 
լսեինք ձեր խոս քը. դուք հիա նա լի քա րո զիչ եք, ձեզ ունկնդ րելն օգ-
տա կար կա րող է լի նել մեր զին վո րա կա նութ յան հա մար:  

–  Խո րա գույն սի րով, պա րոն գե նե րալ… պատ րաստ եմ ծա-
ռա յե լու,– ու րա խութ յու նը չթաքց րեց  Տեր  Մի սա քը, միա ժա մա նակ 
խոր հե լով, որ գե նե րա լի հրամց րած գա ղա փա րի « սադ րի չը» ե րեւի 
 Մով սեսն է, ով ե րեկ խո սում էր նա խա ձեռ նութ յու նը վերց նե լու մա-
սին:–  Դուք գնդե րեց չու նե՞ք,– «Եղ նիկ նե րում» տար վող հո գեւոր ծա-
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ռա յութ յան մա սին ի մա նալ կա մե ցավ քա հա նան:
– Ու նեինք, պա տե րազ մի օ րե րին նա տղա նե րի հետ էր, ան վախ 

ու հայ րե նա սեր մարդ է, բայց հի մա վա տա ռողջ է, նրան եր կար 
բուժ վել է պետք…  Թո քե րի հետ կապ ված խնդիր ներ ու նի:

 Տեր  Մի սա քը թռու ցիկ գի տեր այդ դեպ քի մա սին, ուս տի ի րա-
վի ճա կը ա ռար կա յո րեն գնա հա տե լով, պատ րաս տա կամ հարց րեց.

– Ե՞րբ կա րող եմ անց նել ծա ռա յութ յան, պա րոն գե նե րալ:
–  Հենց է սօր… Ես մե կու կես ժա մից մեկ նում եմ, ե թե հա մա ձայն 

եք, ձեզ կտա նեմ ինձ հետ, իմ մե քե նա յով: Շ տա բում մի քա նի հար-
ցեր ու նեմ ճշտե լու, ա վար տեմ ու գնանք:

–  Բա րի, Աստ ված մեզ օգ նա կան,– ա ռույգ ար ձա գան քեց  Տեր 
 Մի սա քը:

 Մե կու կես ժամ անց քա հա նան կազմ-պատ րաստ էր:  Մինչ այդ 
նա փու թով մտել էր տուն, կնոջն ու ե րե խա նե րին տե ղե կաց րել, որ 
մի քա նի օ րով գոր ծուղ ման է մեկ նում մար տա կերտ յան զո րա մա-
սե ր:  Կի նը՝ Ար շա լույ սը, նոր թխած կար կան դակ նե րից մի տոպ րակ, 
ներք նա շոր ու հի գիե նիկ պա րա գա ներ դրեց ա մուս նու ճամ փոր-
դա կան կաշ վե հա մեստ պա յու սա կում եւ հի շեց րեց, որ ճա նա պար-
հին գլխա ցա վի ու ջեր մութ յան դեմ դե ղեր գնի դե ղատ նից, տա նը 
դրան ցից ո չինչ չի մնա ցել:  Դուրս գա լուց ա ռաջ հայր-քա հա նան 
ե րե խա նե րին պատ վի րեց, որ շա րու նա կեն ինք նու րույն պա րապ-
մունք նե րը, մին չեւ դպրո ցում կվերսկս վեն դա սե րը, ա պա ա ճա պա-
րեց ե կե ղե ցի:  Հա վա քեց սպա սար կող անձ նա կազ մին եւ խնդրեց 
բա րեխղ ճո րեն ծա ռա յել իր բա ցա կա յութ յան օ րե րին: Այ դու հետ 
մտավ տա ճա րի բա կում գոր ծող հու շան վեր նե րի խա նութ, վերց րեց 
մեծ քա նա կութ յամբ խա չեր, հո գեւոր օ րա ցույց ներ, պատ կե րա զար-
դեր,  Սուրբ գրքի օ րի նակ ներ՝ վա ճա ռո ղու հու հետ հա մա ձայ նութ-
յան գա լով, որ դրանց գու մա րը կփո խան ցի « ռո ճի կը ստա նա լուց 
հե տո»:  Դե ղե րի մա սին իս պառ մո ռա ցել էր:

 Գե նե րա լի հետ պայ մա նա վոր ված ժամն էր, քա հա նան ան համ-
բեր ու ո գեշնչ ված ե տուա ռաջ էր քայ լում տա ճա րի բա կում:  Մո տե ցող 
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զին վո րա կան « Պատ րիոտ» մե քե նան տես նե լով՝  Տեր  Մի սա քը 
նոր միայն հի շեց, որ իր մեկ նու մի մա սին պետք է տե ղե կաց նել թե-
մա կալ ա ռաջ նոր դին:  Հապ ճեպ հա վա քեց նրա հե ռա խո սա հա մա րը 
եւ հայտ նեց ի րեն ա ռա ջարկ վող ծա ռա յութ յան մա սին: Ե պիս կո պո-
սը հե ռա խո սի մյուս ծայ րից քա հա նա յին նյար դայ նո րեն հի շեց րեց, 
որ նման հար ցե րը նա խա պես պար տա վոր է հա մա ձայ նեց նել իր 
հետ, « պետք չէ բա նա կի ա նու նով միա վոր ներ վաս տա կել իր 
ա ռաջ»:  Տեր  Մի սա քի ո գեւո րութ յունն ըն կավ, նա ար դեն անտ րա-
մա դիր տեսք ու ներ, երբ գե նե րալ  Քեհ յա նը կանգ նեց կող քին. վեր-
ջի նիս աչ քից չվրի պեց քա հա նա յի մտա խոհութ յու նը:

– Ի՞նչ է պա տա հել,  Տեր  Մի սաք, հո չե՞ք փո խել ձեր ո րո շու մը,– 
հոն քե րը բարձ րաց նե լով՝ հարց րեց գե նե րա լը:

– Օ՜ ոչ, ոչ… պար զա պես մի փոքր խնդիր ու նե ցա թե մա կալ 
ա ռաջ նոր դի հետ:

– Ի՞նչ խնդիր:
–  Դե… բան չկա, կհար թենք,– պա տաս խա նեց քա հա նան եւ 

վճռա կան քայ լե րով գնաց ու նստեց գե նե րա լի մե քե նան:
 Ճա նա պար հին, հա մե նայն դեպս,  Տեր  Մի սա քը  Քեհ յա նին 

պատ մեց ծա գած խնդրի մա սին:
–  Մի ան հանգս տա ցեք,  Տեր  Հայր, ես կխո սեմ թե մա կալ ա ռաջ-

նոր դի հետ… Ե թե կա րիք լի նի, կխո սեմ նաեւ կա թո ղի կո սի հետ,– 
հանգս տութ յուն ներշն չող տո նով ա սաց գե նե րա լը:–  Կա րեւո րը, որ 
էս պա հին զին ծա ռա յող նե րի հա մար հո գեւոր հե նա կե տեր ու նե-
նանք: 

– Ա յո, թան կա գին գե նե րալ, խարխլ ված պե տութ յան մեջ չի կա-
րող ե կե ղե ցին ա ռան ձին ա մուր ու ինք նա բավ լի նել: 

 Ճա նա պար հին  Քեհ յա նը զբո սա վա րի պար տա կա նութ յուն էր 
ստանձ նել՝ քա հա նա յին պա տա նե կան խան դա վա ռութ յամբ պատ-
մում էր հան դի պող բնա կա վայ րե րի, լեռ նե րի ու ձո րե րի, ան տառ-
նե րի ու դաշ տե րի, աղբ յուր նե րի ու ծաղ կա տե սակ նե րի մա սին, 
ո րոն ցով հա րուստ է տե ղի բնութ յու նը: Ո լո րան նե րից մե կում նա 
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կանգ նեց րեց մե քե նան եւ վա րոր դին խնդրեց, որ ի րեն ու քա հա նա-
յին լու սան կա րի Մ ռո վ սարի ֆո նին:

– Մ ռո վը հենց էս կե տից է ե րեւում իր իս կա կան բնա վո րութ-
յամբ՝ հպարտ, ա նե րեր, գե ղե ցիկ ու ա ռեղծ վա ծա յին, քեզ՝ հա րա-
զատ ու նվիր ված, հենց էն պի սին, ինչ պի սին հայն է,– բնաշ խար-
հի իր զգա ցո ղութ յունն այս պես բա ցատ րեց գե նե րա լը, եւ դա շատ 
դուր ե կավ  Տեր  Մի սա քին:  Մի քա նի րո պե նա չէր կա րո ղա նում հա-
յաց քը կտրել կա խար դիչ սա րից, բայց մե կեն թախ ծի սեւ շղար շով 
պատ վեց նրա դեմ քը. տի րա կա նո րեն հառ նող լե ռան ե տեւի՝ ա ջա-
կողմ յան ստո րո տում իր հայ րե րի եր կիրն է՝ Գ յու լիս տա նը, որ հի մա 
հա կա ռա կոր դի վե րահս կո ղութ յան տակ է:  Գե նե րա լը նկա տեց քա-
հա նա յի տրա մադ րութ յան ան կու մը:

–  Տեր  Հայր, դարձ յալ ձեր խնդի՞րն եք հի շել… ին չո՞ւ տխրե ցիք,– 
մտեր մա բար հարց րեց  Քեհ յա նը:

– Ես էս վայ րե րում շատ վա ղուց չեմ ե ղել… մեր Գ յու լիս տա նը 
հի շե ցի, պապ ու տա տիս… Իմ ման կութ յան ա մառ ներն էն տեղ էի 
անց կաց նում…– ա սես տրտմութ յան վի րա պից խո սեց քա հա նան:

–  Գու ցե մի օր կա րո ղա նանք միա սին այ ցե լել Գ յու լիս տան,  Տեր 
 Մի սաք… ի՞նչ կա սեք: 

 Քա հա նան գի տի, որ գե նե րա լը սնա պարծ նե րից չէ, ծան րա-
կ շիռ, քաջ ու բա նի մաց հրա մա նա տա րի համ բավ ու նի բա նա կում 
ու ժո ղովր դի մեջ, ուս տի նրա խոս քը ըն կա լեց ոչ թե որ պես պա-
հի տակ թե լադր ված, հա վուր պատ շա ճի մխի թա րութ յուն, այլ ի րա-
կան ե րա զանք, որ պի տի ան թե ղած պա հել հե տա գա ժա մա նակ նե-
րի հա մար:  Նա ա ռույ գութ յուն զգաց ի րեն փո խանց ված կեն սա լից 
մտա ծու մից եւ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ու ղեկ ցին, որ այդ պահն 
ապ րե լու հնա րա վո րութ յուն է շնոր հել ի րեն:

«Եղ նիկ ներ» հա սան ե րե կո յան:  Գե նե րա լի կար գադ րութ յամբ 
 Տեր  Մի սա քին զո րա մա սի շտա բում հար մա րա վետ սեն յակ տրա-
մադ րե ցին, եւ որ պես նրա « կո լե գա ու պաշ տո նա կից» նշա նակ վեց 
 Քեհ յա նի տե ղա կալ՝ անձ նա կազ մի հետ տար վող աշ խա տանք նե-
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րի պա տաս խա նա տու, փոխգն դա պետ  Դե րե նիկ Օ հան ջան յա նը: 
 Վեր ջինս այն մտա վո րա կան սպա նե րից է, որ ա նուղ ղե լի աշ խար-
հիկ մարդ լի նե լով՝ երկ յու ղա ծութ յուն է ապ րում հո գեւո րա կան նե րի 
հետ շփվե լիս:  Տեր  Մի սա քը նրան բա ցատ րեց, որ այդ վար քա գի-
ծը վա յել է քրիս տոն յա յին, դա նրան ինք նա պահ պան վե լու ավ յուն 
է տա լիս:  Փոխգն դա պետն ի րեն ա վե լի հան գիստ զգաց, եւ քա հա-
նա յին խոս տա ցավ այդ առ թիվ մի գե ղե ցիկ սե ղան բա ցել ան տա-
ռի հիաս քանչ բա ցատ նե րից մե կում՝ աղբ յու րի մոտ, եւ վեր ջա պես 
սեր տած « Հայր մե րը» կար տա սա նի « թան կա գին հյու րի պատ վին»:

«Եղ նիկ նե րում»  Տեր  Մի սա քին միան շա նակ չըն դու նե ցին. սպա-
նե րից ո մանք նրա գա լուս տը հա մա րե ցին  Քեհ յա նի հեր թա պահ 
 «օ րի գի նա լութ յուն» եւ չկա րեւո րե ցին եկ վո րի դե րա կա տա րութ յու նը, 
սա կայն շա տերն ա րա գո րեն զգա ցին, որ քա հա նան իր ներ կա յութ-
յամբ շրջա պա տում մթնո լորտ է փո խում. մար դիկ ի րենց կոշ տութ-
յունն ա կա մա թո թա փում են ու բա րիա նում, հա մակ վում քնքուշ 
զգա ցում նե րով, դառ նում միաս նա կան հո գի ու մար մին, վե րած-
վում ներզ գա ան հա տի, որ այ դու գի տի իր ստույգ ա ռա քե լութ յու-
նը՝ ա ռանց հրա ման նե րի ու հար կադ րան քի: Այդ վե րա փո խութ յու-
նից ա մեն ան գամ ապ շում էր փոխգն դա պետ Օ հան ջան յա նը՝  Տեր 
 Մի սա քի հետ շրջե լով գու մար տա կից գու մար տակ:  Զին վո րա կա նը 
մերթ տա րա կու սան քով, մերթ հիաց մուն քով էր հե տեւում, թե ինչ-
պես է քա հա նան խա չեր ու հո գեւոր այլ նյու թեր բա ժա նում զին-
ծա ռա յող նե րին՝ ա սես զո րեղ ու մո գա կան մա սունք ներ էր ըն ծա յա-
բե րում, որ պի տի նրանց զո րա վիգ լի նեն խա ղաղ թե մար տա շունչ 
օ րե րին:  Հո գեւոր խորհր դա նիշ նե րի հան դեպ թե րա հա վատ փոխգն-
դա պե տը քիչ էր մնում հա վա տար՝ ին քը ներ կա է մի ծե սի, որ վա-
ղուց կա տար վում է նաեւ իր կյան քի հե ռա վոր մի անկ յու նում, ո րին, 
սա կայն, գի տա կից մաս նակ ցութ յուն չու նի: « Թող էդ պես էլ լի նի, 
վնաս չկա»՝ ինքն իր հա մար վճռեց փոխգն դա պե տը եւ ան ցավ աշ-
խար հիկ օ րա կար գին:

 - Տեր  Հայր, էս նույն գոր ծը գրե թե նույ նութ յամբ կա տա րում էր 
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մեր գնդե րե ցը, նա էլ ձեզ պես խա չեր էր բա ժա նում, նույն գա ղա-
փար ներն ար ծար ծում, նմա նօ րի նակ քաղ վածք ներ ա նում Աստ վա-
ծաշն չից…

– Ես նաեւ « Նա րեկ»-ից եմ մեջ բե րում,– հա վե լեց քա հա նան:
– Ա յո, ա յո, բայց, դե, ընդ հա նուր տո նայ նութ յունն ու ա սե լի քը 

նույնն են, սա կայն ձեր ե լույթ ներն ու րիշ ներ գոր ծութ յուն ու նեն… Ես 
տես նում եմ, թե մեր զին ծա ռա յող ներն ինչ պես են հիպ նոս ված…

– Կ լան ված,– ուղ ղում էր քա հա նան:
– …կլան ված ունկնդ րում ձեզ, եւ ա մե նա կա րեւո րը՝ ձեր խոս քե-

րը թա փան ցում են նրանց սրտե րը,– զար մա ցած խոս տո վա նում էր 
փոխգն դա պե տը:

 Տեր  Մի սաքն ա ռա ջին ան գամ չէր լսում նման հիա ցա կան 
գնա հա տա կան իր քա րոզ նե րի, ընդ հան րա պես՝ իր ար տա հայ տիչ 
խոս քի վե րա բեր յալ:  Սա կայն, որ նա կա րող է նշա նա կա լից ազ դե-
ցութ յուն գոր ծել նաեւ մահ վան ու կրա կի մի ջով ան ցած զին վո րա-
կան նե րի վրա, ո րոնք ա վե լին են զգա ցել ու տե սել, քան ա մե նա խո-
րա թա փանց հո գեւո րա կան նե րը՝ ի րենց ե կե ղե ցի նե րում, վան քե րում 
ու տա ճար նե րում, դա իր հա մար իս կա պես անս պա սե լի էր, չէ՛, 
ո գեւո րիչ էր:  Բայց իր ներ քին խան դա վա ռութ յու նը ցույց չէր տա լիս, 
հա մա րե լով, որ դա սոսկ ի րեն ա ղերս վող հարց է, ուս տի  Դե րե նիկ 
Օ հան ջան յա նին կշռա դատ ված պա տաս խա նում էր.

– Ն րանք բո լո րը քրիս տոն յա ներ են՝ ի րենց ար յան մեջ բնա-
վոր ված դա վա նան քով, գի տակ ցում են դա, թե ոչ…  Զին վո րա կան 
հա մազ գես տը չի խան գա րում, որ լի նես մարդ կա յին ու վե հա սիրտ, 
պար զա պես պետք է մարդ կանց հետ խո սել ան կեղ ծո րեն ու հա վա-
տամ քով, ի խո րոց սրտի, հա կա ռակ դեպ քում քո խոս քե րը կարկ-
տա հա տիկ նե րի պես կթափ վեն ունկն դիր նե րի մեր ժո ղա կան վա-
հա նի վրա: 

Ե րե կո նե րը  Տեր  Մի սա քը եր կար ու մտեր միկ զրույց ներ էր ու-
նե նում  Քեհ յա նի հետ: Ն րանք ա ռանձ նա նում էին գե նե րա լա կան 
սեն յա կում, թե յի շուրջ, հմուտ խու զար կու նե րի պես «քրք րում» աշ-
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խար հի ու երկ րի, Աստ ծո ու մար դու գաղտ նա րան նե րը:  Քա հա նան, 
հա մե նայն դեպս, զգում էր, որ փոր ձա ռու մար տա կան գե նե րա լը 
հո գու խոր քում, շատ ծա ռա յա կից նե րի պես, վհատ ված ու ընկճ-
ված է. բա նա կի ու պե տութ յան պար տութ յու նը չա փա զանց ծանր էր 
տա նում, թե պետ ինքն այն սա կավ հրա մա նա տար նե րից էր, ով իր 
զոր քով պաշտ պա նած դիր քե րը չէր զի ջել մի թզա չափ ան գամ:  Նա 
հաղ թա կան գե նե րալ է, սա կայն ընդ հա նուր պար տութ յան ստվե րը 
հե տապն դում էր նաեւ նրան՝ քաղ ցած գա զա նի պես: 

 Չոր րորդ ե րե կոն էր, ա ռանձ նա սեն յա կում գե նե րա լը, ե տուա ռաջ 
քայ լե լով, փոր ձում էր թաքց նել իր բուն հո գե վի ճա կը՝ ա պարդ յուն, 
ան գամ ե րե խա յի աչ քից չէր վրի պի նրան հա մա կած հու զախ ռո-
վութ յու նը:  Տեր  Մի սաքն ա վե լին էր տես նում՝  Քեհ յա նը բախ վել էր 
ինչ-որ մեծ ու ծանր « խու թի»: 

–  Բա վա կան վրդով ված ու զայ րա ցած եք է սօր, պա րոն գե նե-
րալ, նոր ա նա խոր ժութ յուն նե՞ր են պա տա հել,– հարց րեց քա հա նան:

 Գե նե րա լը կար ծես չլսեց քա հա նա յի հար ցը, շա րու նա կում էր 
քայ լել եւ կցկտուր պատ մել իր չի րա կա նա ցած ե րա զանք նե րի ու 
ճա կա տագ րի քմայք նե րի մա սին: 

– Ես նա եմ, որ կի սատ է թո ղել հա մալ սա րա նա կան ու սու մը 
Ե րեւա նի տնտե սա գի տա կա նում եւ կա մա վո րագր վել Վ լա դի միր 
 Բա լա յա նի ջո կա տին, Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի սկզբում… 
 Նա եմ, որ պա տե րազ մի բե րու մով չի ա մուս նա ցել սի րած աղջ կա՝ 
 Մա րիե տի հետ…  Նա եմ, որ հոր թաղ մա նը ներ կա չէր, քա նի որ էդ 
օ րը մաս նակ ցում էր Օ մա րի լեռ նանց քի գրավ մա նը…  Նա եմ, որ 
զին վո րա կան է դար ձել իր կամ քից ան կախ…  Նա եմ, որ հա մեստ 
ու լռիկ տղա լի նե լով՝ դար ձել եմ կռվա րար ու ան հաշտ մե կը… էս 
շուն շա նոր դի նե րի աչ քին…

 Գե նե րա լը կտրուկ բարձ րաց րեց ձայ նը վեր ջին նա խա դա սութ-
յունն ար տա սա նե լիս. նա ակն հայտ ցաս ման մեջ էր:  Քա հա նան մո-
տե ցավ, բռնեց թեւը եւ կա մաց ու ղեկ ցեց նրան դե պի բազ կա թո ռը: 
 Գե նե րա լը նստեց, խոր շունչ քա շեց եւ մե ղա վոր հա յաց քով նա յեց 
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քա հա նա յին.
–  Հա մը հա նե ցի, հա՞,  Տեր  Հայր…
– Ան հոգ ե ղեք, ես ձեզ լիո վին հաս կա նում եմ… եւ պաշտ պա-

նում:
Ե րախ տա գի տութ յան ժպիտ խա ղաց գե նե րա լի դեմ քին: 
– Աստ ված ձեզ պա հա պան,  Տեր  Հայր, հի մա ինձ շատ քչերն են 

պաշտ պա նում:
 Ներս մտավ ըն դու նա րա նի հեր թա պահ զին վո րը՝ թե յի մա տու-

ցա րա նով, որ տեղ բազ մել էր նաեւ հո նի մու րա բա յի մեծ պնա կը. 
շտա բում ար դեն բո լո րը գի տեին  Տեր  Մի սա քի սի րած ըմ պե լի քը՝ 
ուր ցով ու մա սու րով թեյ՝ հո նի մու րա բա յի հետ:  Քեհ յանն ըն կել 
էր նրա «ջ րե րը» եւ նո րո վի էր հայտ նա բե րում մանր հա ճույք նե րի 
մեծ ի մաս տը, որ տեղ ար տա ցոլ վում ես քո բնա տուր, մա քուր զգա-
ցո ղութ յուն նե րով:  Բայց այդ ե րե կո եր կուսն էլ օ տա րո տի էին նա-
յում բա ժակ նե րին. ե՛ւ գե նե րա լը, ե՛ւ քա հա նան զգում էին, որ թե-
յախ մութ յու նը նա խորդ օ րե րի հա ճույքն ու բա վա կա նութ յու նը չու նի, 
ա սես օ դում կախ ված պայ թու ցիկ ներ կան, որ պետք է պար պել 
կամ՝ հե ռա նալ լից քա վոր ված մի ջա վայ րից: 

 Գե նե րա լը, լի նե լով շեշ տա կի գրոհ նե րի վար պետ, խո սակ ցութ-
յուն նե րի ժա մա նակ եւս չի խու սա փում գոր ծի դնել իր ամ բողջ 
«հ րե տա նին», բայց այս ան գամ նրա զրու ցա կիցն իր հյուր հո գեւո-
րա կանն էր՝ ար դեն մտե րիմ ու սի րե լի մարդ, նաեւ՝ հա մա խոհ ու 
պաշտ պան, ո րին չի կա րե լի ներ քա շել ցաս ման տե սա րա նի մեջ, 
հատ կա պես, որ իր խռով քի սադ րի չը բնավ նա չէր: Ն րա ա ռաջ 
լիո վին բաց վե լու կա րիք զգաց, ե թե ան գամ այն պի տի զու գակց-
վեր այ լոց հաս ցեին հնչող սուր մե ղադ րանք նե րով ու հայ հո յանք նե-
րով, եւ այդ ա մե նը՝ լեռն ցու ա հեղ ձայ նով, « նախ շե րի լիա կա տար 
ներ կապ նա կով»: Սկզ բում, այ նու հան դերձ,  Քեհ յա նը փոր ձեց ա ռա-
վե լա գույնս մեղմ ու հան գիստ խո սել ի րեն պա շա րած մտա տան-
ջութ յան մա սին. թե դա որ քա նով հա ջող վեց, կա րող է ա սել միայն 
քա հա նան, ով հե տա գա յում երդվ յա լի պես կրկնում էր ա մե նուր, որ 
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գե նե րալ  Քեհ յա նը « նաեւ բա ցա ռիկ ին տե լի գենտ մարդ է, վար քի ու 
խոս քի մեջ՝ պար կեշտ ու կիրթ»:

–  Տեր  Մի սաք, սեւ ամ պեր են կու տակ վում գլխիս,– իր խոս տո-
վա նան քը պատ կե րա վոր սկսեց գե նե րա լը՝ թե յի բա ժա կը մի կողմ 
հրե լով:

– Ի՞նչ է պա տա հել, պա րոն  Քեհ յան,– ար դեն տագ նա պած՝ ար-
ձա գան քեց քա հա նան:

–  Վե րեւից էդ կա պի տուլ յանտ ներն ինձ ստի պում են, որ զոր-
քերս հետ քա շեմ… Ո՜չ, եր բե՜ք, ո՜չ մի դեպ քում… Ես չեմ պատ կա նի 
նրանց մե ծա մաս նա կան թայ ֆա յին:  Չեմ ար հա մար հի խիղճս ու չեմ 
են թարկ վի ստոր հրա ման նե րին: 

–   Գե նե րալ, բայց ին չո՞ւ են վե րեւ ներն էդ քան շա հագրգռ ված 
ձեր զոր քի ետ քա շու մով… Ին չո՞ւ…

– Որ նրանց՝ մեր գլխին բե րած կա պի տուլ յա ցիան ա վե լի կա-
տար յալ լի նի: Ի րենց պար տութ յան թիկ նոցն ու զում են նաեւ ինձ 
հագց նել:

–  Բայց դա դա վա ճա նութ յո՜ւն է,– ինք նա բուխ գո չեց քա հա նան 
եւ ոտ քի կանգ նեց: Ոտ քի կանգ նեց նաեւ գե նե րա լը:– Էդ ա զա տագ-
րած տա րածք ներն ա ռանց կրա կո ցի տալ թշնա մո՞ւն… խե լա գա-
րութ յո՛ւն է… դա վա ճա նութ յո՛ւն… Այն տեղ մեր տղա նե րը շատ ար յուն 
են թա փել… մեր անվ տան գութ յունն ա վե լի ա մուր են դարձ րել… 
 Մի՞ թե ոչն չի դի մաց հա կա ռա կոր դին հող են ըն ծա յում…– քա հա նան 
բռնեց գլու խը եւ սկսեց նյար դայ նո րեն քայ լել սեն յա կում: 

–  Դուք ա վե լի լավ ստրա տեգ ու հայ եք, քան նրանք բո լո րը 
միա սին…  Հի մա ես ի՞նչ ա նեմ… չգնա՞մ ու նրանց բո լո րի մե րը…– 
գե նե րա լի ձայնն ար դեն հաս նում էր բարձ րա կե տին, իսկ խոս քը՝ 
ձեռք բե րում բա ցար ձակ ան կաշ կանդ դրսեւո րում, որ սկզբից զրու-
ցակ ցի ա կան ջին ա նա խորժ էր թվում, հե տո հնչում էր վե րին ար-
դա րութ յան ու ան կեղ ծութ յան բո լոր նրբե րանգ նե րով:  Նա միայն 
հասց նում էր գե նե րա լի հայ հո յանք նե րին ու մե ղադ րանք նե րին ար-
ձա գան քել՝ «ճշ մա րիտ, ճշմա րիտ»: 
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Ա միս ներ անց  Տեր  Մի սա քը մտե րիմ նե րին խորհր դա վոր տո նով 
կա սի, որ ինքն ազ նիվ ու հաղ թա կան գե նե րա լից շատ բան է սո-
վո րել:  Բայց հի մա նրան նվաս տա ցու մից ու խայ տա ռա կութ յու նից 
փրկել է պետք, որ նրան է պար տադ րում ռազ մա քա ղա քա կան ղե-
կա վա րութ յու նը, իսկ թե ինչ պես փրկել՝ քա հա նան չգի տեր. մտո վի 
պրպտում էր իր հո գեւոր ողջ զի նա նո ցը, բայց հույժ պի տա նի նյութ 
չէր գտնում: Ի՞նչ ա սի ըմ բոստ գե նե րա լին. սփո փի ու զսպվա ծութ-
յան կո՞չ ա նի, խրա խու սի՞ նրան իր ընդվզ ման մեջ, դրդի հաշտ վե՞լ 
պարտ վո ղա կան նե րի հետ, խոր հուրդ տա պաշ տո նա թո՞ղ լի նել, թե՞ 
ա մեն ինչ մատ նի ինք նա հո սի եւ սպա սի դեպ քե րի զար գաց մա նը… 
Այս տար բե րակ նե րից եւ ոչ մե կը հո գեւո րա կա նի սրտով չէր:  Նա 
կյան քում ա ռա ջին ան գամ խո րութ յամբ զգաց ու տե սավ, որ ճշմար-
տութ յունն ու ար դա րութ յու նը մար դուն կա րող են խո ցե լի դարձ նել 
ա մե նա ճա կա տագ րա կան ձեւով, ու թե որ քան տա տաս կոտ է, ի րոք, 
սրբե րի ու ղին: Ըմ բոս տութ յուն ու ընդվ զում հա նուն վեհ գոր ծի՝ դա 
սքան չե լի է, բայց ո՞րն է լի նե լու այդ ա մե նի գի նը, ի՞նչ պտուղ ներ են 
քա ղե լու ըմ բոս տա ցողն ու նրան սա տա րո ղը, եւ մար դիկ, որ մա-
քուր հա վա տով են հա րա բեր վել նրանց:  Տեր  Մի սա քը սրտխառ նու-
քի պես զգաց, որ ան կա րող է գտնել այն մո գա կան բա ռե րը, ո րոնք 
հու սա լի նե ցուկ կլի նեին գրե թե մա հա ցու ի րա վի ճա կում հայտն ված 
գե նե րա լի հա մար… հենց մա հա ցու. «Իսկ ե թե հաշ վե հար դար տես-
նե՞ն  Քեհ յա նի հետ… չհնա զանդ վե լու հա մար»: Այդ մտքից, թվաց, 
մշուշ վեց քա հա նա յի գի տակ ցութ յու նը, եւ նա գու նատ ված նստեց, 
ո՛չ, ուղ ղա կի փլվեց ա թո ռին: Ն րան օգ նութ յան հա սավ գե նե րա լը, 
որ, նախ, մի բա ժակ սա ռը ջուր տվեց, ա պա հարց րեց կկո ցուն հա-
յաց քով.

–  Տեր  Հայր, իսկ ի՞նչ կա սի  Տեր Աստ ված, ե թե ի մա նա իմ կա-
ցութ յան մա սին… ի՞նչ ելք կա ռա ջար կի…

 Քա հա նան բա ցեց աչ քե րը եւ տե սավ, որ գե նե րա լի դեմ քին չա-
րաճ ճի ինչ-որ շող է խա ղում:

–  Դե, Աստ ված կա սի…– խոս քի ա ռույ գութ յու նը կա մե ցավ 
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վերգտ նել  Տեր  Մի սա քը,– կա սի… որ գե նե րա լը միան գա մայն ար-
դարացի ու ճշմա րիտ է… եւ նա պի տի գոր ծի անձն վի րա բար…

– Էդ քա՞ նը… Իսկ ա վե լի կոնկ րե՞տ:   
– Ա վե լի կոնկ րետ Աստ ված չի ար տա հայտ վում… Մ նա ցա ծը ձեր 

ո րո շե լիքն է:
–  Չէ՛, մնա ցա ծը կթող նի հրեշ տակ նե րին, մի բան էլ նրանք պի-

տի մեզ ա սեն, չէ՞,– ար դեն չա րախն դութ յան էր ու զում անց նել գե-
նե րա լը, բայց վերս տին  լրջա խոհ տեսք ըն դու նեց:–  Լավ, թող իմ 
ո րո շե լի քը լի նի… Ես կմտա ծեմ, դեռ մի քիչ ժա մա նակ ու նեմ:–  Նա 
ներ սուզ վեց իր մեջ եւ միառ ժա մա նակ նա յում էր պա տու հա նից 
դուրս, ուր ան տա ռա յին խա վարն էր ծան րո րեն նստած, որ տեղ ժա-
մա նա կի ու րու նե րը նոր որ ջեր են փո րում, որ ա նակն կա լի բե րեն 
այդ հո ղի վրա ի րենց կյան քը գրավ դրած մարդ կանց: 

 Գե նե րա լը նախ կի նում հա զար ան գամ էր զգա ցել, թե ինչ պես 
է կրա կը վա ռում մաշ կը՝ ուղ ղա կի թե փո խա բե րա կան ի մաս տով. 
միշտ էլ սպե ղա նի կար, ա մեն փոր ձութ յու նից հե տո ա պա քին վում 
էր:  Հի մա ա ռա ջին ան գամ զգում է, որ հո գիդ է վառ վում մո լե գին 
կրա կով, ողջ էութ յունդ է հրո թա կար դի մեջ, եւ դրա հա մար շի-
ջող մի ջոց ու բա լա սան կար ծես թե չկա:  Նա մի ա թոռ վերց րեց եւ 
հա կա ռակ դիր քով դրեց քա հա նա յի դի մաց, նստեց ու խո նարհ վեց 
թիկ նա կին:  Շի տակ նա յե լով դեռ գու նատ հո գեւո րա կա նին՝ կա մա-
ցուկ հարց րեց.

–   Տեր  Հայր, մի՞ թե էս պի սի ի րա վի ճակ նե րում չպետք է Աստ ծուց 
օգ նութ յուն ակն կա լենք, գո նե էս պի սի…

– Ի հար կե, գե նե րալ, պետք է ա պա վի նել Աստ ծուն, նա ա մե նա-
հաս է, հա վա տով ի րեն նա յո ղին եր բեք չի ար հա մար հում: 

–  Հա վա տով ի րեն նա յո ղին…  Բայց, դե, ես ի՞նչ հա վա տաց յալ 
եմ որ…  Չեմ հի շում, թե վեր ջին ան գամ երբ եմ ե կե ղե ցի մտել ու 
մոմ վա ռել… Ու զում եմ, բայց ժա մա նակս չի նե րում…  Միշտ վազվ-
զու քի մեջ եմ՝ կռիվ լի նի, թե խա ղա ղութ յուն:

–  Դուք հրա շա լի քրիս տոն յա եք, սի րե լի  Քեհ յան, շատ հա-
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վա տաց յալ ներ կնա խան ձեին ձեզ. անմ նա ցորդ հայ րե նա սեր եք, 
փա ռա հեղ զին վո րա կան, ան վե հեր եք, ազ նիվ, ըմ բոստ, ձեր պա-
պա կան ժա ռան գութ յա նը լիո վին հա վա տա րիմ եք, հե ռա տես… 
Աստ ված սի րում ու պաշտ պա նում է նման ան հատ նե րին, գե նե րալ, 
դուք  Տի րոջ հո վա նու տակ եք:  Մոմ վա ռե լով ու ա ղո թե լով՝ Աստ ծո 
սի րուն չես ար ժա նա նա, դա չա փա զանց քիչ է:

– Ես ա ղո թել չգի տեմ… Ե թե Աստ ծուց ո րեւէ ակն կա լիք ու նե-
նամ, կմտնեմ ե կե ղե ցի եւ ուղ ղա կի կա սեմ՝  Տեր Աստ ված, էս բա նը 
ինձ պետք է, տղա մար դու պես ա րա:

 Տեր  Մի սա քը ծի ծա ղեց: Ժ պիտ հայտն վեց գե նե րա լի դեմ քին:
–  Դուք շատ-շատ եք ան կեղծ, Աստ ված ձեզ կլսի:
– Ու րեմն՝ Աստ ված թող լսի ինձ եւ օգ նի, որ զոր քերս պա հեմ 

գրա ված դիր քե րում, որ հի մա րա բար հետ չքաշ վենք՝ թշնա մուն 
թող նե լով ռազ մա վա րա կան կա րեւոր տա րածք ներ:  Մեր կեն սա կան 
շա հը թե լադ րում է, որ մենք հա կա ռա կոր դին չտանք այն, ին չը մեր 
անվ տան գութ յունն է ե րաշ խա վո րում:

–  Մի՞ թե վե րեւ նե րում դա չեն գի տակ ցում, մի՞ թե նրանք բա ցա-
հայտ գոր ծում են պե տա կան ու ազ գա յին շա հե րի դեմ,– ար դեն 
զայ րա նում էր քա հա նան:

–  Վե րեւ նե րում ա թոռ ներ են գրա վել նա զար նե րը… մոր թա պաշտ - 
 նե րը, անձ նա մոլ նե րը… խեղ կա տակ նե րը, դուրսպր ծուկ նե րը, բախ-
տախն դիր նե րը, պո պու լիստ ներն ու տխմար նե րը… Ն րանք ե թե 
ան գամ կա մե նան, չեն կա րող հարկ ե ղա ծին պես տի րութ յուն ա նել 
մեր հա մազ գա յին շա հե րին, դրա հա մար նրանք չու նեն հա մար ժեք 
ո գե կան, հո գեւոր ու մտա վոր կոփ վածք, զուրկ են հա նուն երկ րի 
մա քա ռե լու բարձ րա գույն բա րո յա կա նութ յու նից… Ն րանք սո վոր 
են միայն գոր ծարք նե րի, ինտ րիգ նե րի, ա ռեւտ րի, դա վե րի ու մա-
նի պուլ յա ցիա նե րի: Ն րանք խա ղում են մի ողջ ազ գի ճա կա տագ րի 
հետ… սրի կա նե՜ր,– կրկին իր ձայ նը բարձ րաց րեց գե նե րա լը եւ զայ-
րույ թից ոտ քի կանգ նեց:  Նա շփեց կրծքա վան դա կը, մի քիչ քայ լեց 
սեն յա կում, ա պա վե րա դար ձավ իր տե ղը՝ քա հա նա յի դի մաց:



176

– Խ նա յեք ձեր սիր տը, թան կա գին գե նե րալ, դուք մեր երկ րին 
դեռ շատ եք պետք,– խա ղա ղեց նող տո նով ա սաց  Տեր  Մի սա քը:

–  Հա-հա, թույլ տվեք մի քիչ ծի ծա ղել… Ն րանց կարճ ու ծուռ 
ար շի նով՝ ե թե ի րենց ա ռաջ, հար սի կի պես, հեզ ու խո նարհ չես, 
ու րեմն պետք չես պե տութ յա նը, իսկ պե տութ յուն ա սե լով՝ միայն 
ի րենց են պատ կե րաց նում, ֆրան սիա ցի էն սնա պարծ թա գա վո րի 
պես: Ն րանք էս պա հին մտմտում են, թե ոնց ինձ դա տա պար տեն 
ըմ բոս տութ յան հա մար… 

– Իսկ գու ցե նրանք ձգտում են քեզ պար զա պես ի րենց հա մա-
խո՞ հը դարձ նել, գու ցե ձեզ նման մի ազ դու ուժ ի րենց կող քին տես-
նե լու փա փա՞գ ու նեն…

–  Չէ՛, իմ ներ կա յութ յու նը նրանց կող քին միշտ ի րենց դեմ տված 
շի կա ցած սուր են ըն կա լե լու, ես ճա նա չում եմ նրանց: Ո՜նց կու րա-
խա նան ինձ նից ա զատ վե լով…  Բայց ի րենց ա կանջ նե րի հե տեւը 
կտես նեն: Ես թույլ չեմ տա, որ ե րե սուն տար վա մեր հաղ թութ յու նը՝ 
մի ողջ սերն դի վիթ խա րի գործ ոչն չութ յուն դարձ նեն, որ էս եր կի րը 
վե րա ծեն խղճուկ մի կա ցա րա նի:  Թույլ չեմ տա:–  Վեր ջին խոս քե-
րը գե նե րա լը ար տա սա նեց անվր դով, ներ քին մի այն պի սի հանգս-
տութ յամբ, որ նրան կաս կա ծե լը տհա սութ յուն կթվար:

–  Հա մե նայն դեպս, վե րեւ նե րի հետ առ ճա կա տու մը շատ վտան-
գա վոր կա րող է լի նել ձեզ հա մար, սի րե լի գե նե րալ:  Մի փոքր 
զսպվա ծութ յու նը չէր խան գա րի:  Մա ղա քիա մար գա րեն ա սել է՝ «Ա-
մեն մարդ ո ճիրն իր հան դեր ձով է ծած կում, զգու շա ցեք ձեր ան ձե-
րի հա մար»:

–  Դե, մար գա րեն ի րա վունք ու նի էդ պես դա տե լու, իսկ ե՞ս… 
Դուք չե՞ք կար ծում, որ ա վե լի լավ է մե կը վտանգ վի, քան հա զա րա-
վոր նե րը. մի զո հը միշտ նա խընտ րե լի է բյու րա վո րից… Ես տես նում 
եմ թշնա մու՝ մեր դեմ բա ցած ահ ռե լի ե րա խը, որ ա վե լի ու ա վե-
լի է մե ծա նում, քա նի որ մենք խեղ ճա ցած տեսք ենք ըն դու նել. նա 
մեզ բո լո րիս կուլ կտա՝ թքած ու նեա լով՝ դու ար դա՞ր ես, թե՞ ան կամ 
վախ կո տի պես կանգ նել ես նրա ա ռաջ եւ գթութ յուն ու հաշ տութ-
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յուն ես ո ղոր մում նրա նից: Ե թե թշնա մուդ լավ չես ճա նա չում, ա պա 
քեզ սպա սում են նոր ու ա վե րիչ դժբախ տութ յուն ներ, ո րոնք կա րող 
են մեզ բնաջնջ ման հասց նել:  Մենք թուր քի դեմ կռվե լու լավ փորձ 
ու նենք, բայց էս ան գամ վե րեւից մեզ լա՜վ ֆռռաց րին…

– Ես գի տեմ, որ միշտ գտնվում է մի ձեւ ան գամ հզոր ա խո յա նի 
դեմ պայ քա րե լու եւ հա ջո ղե լու հա մար:  Մո ծա կը կա րող է կծել փղի 
ա կան ջը ու տա պա լել նրան:  Կոր չում է նա, ով չի պայ քա րում:  Մենք 
էս ան գամ էլ կհաղ թեինք ու կպահ պա նեինք մեր անվ տան գութ-
յունն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը, ե թե դա  դարձ նեինք ազ գա յին 
սեւե ռուն նպա տակ, ինչ պես նա խորդ պա տե րազ մում էր: Աստ ված 
մարտն չո ղին է հո վա նի լի նում:

– Ապ րե՛ք, քա հա նա, դուք ճշմա րիտ գա ղա փա րա խոս եք, հենց 
է սօր վա հա մար: Ե թե վե րեւ նե րում նման մտայ նութ յու նը իշ խեր, 
մենք էս օ րը չէինք ընկ նի: Ի րենց ա ռաջ նորդ հա մա րող նե րը սե-
փա կան կեն դա նա կան վախն ու զում են տա րա ծել ամ բողջ ազ գի 
վրա, բայց մենք վախ կոտ ներ չենք,  Տեր  Մի սաք, թող ա մեն ոք շրջի 
գլու խը ու հետ նա յի՝ կտես նի, թե մեր սե րուն դը քսան հինգ տա րի 
ա ռաջ ինչ պես մե ծա քա նակ թշնա մուն ստի պեց հար գել մեր սրբա-
զան ի րա վունք նե րը. մենք վե րա կանգ նե ցինք մեր կեն սա կան տա-
րածք նե րը, ան կախ ու անվ տանգ եր կիր դար ձանք, մենք վե րա կեն-
դա նաց րինք կո մա յի մեջ ըն կած մեր ո գին: 

– Ա յո, ա յո, վեր ջին հա զար տար վա ողբ ու ա վե րից հե տո մենք 
նոր թեւեր ա ռանք ու սա վառ նե ցինք, մեր հո գին սկսեց եր գել 
ա զատ ու ա րա րող մար դու հրճվան քով:

– Ես կո րած ռո ման տիկ չեմ,  Տեր  Հայր, ին չի մեջ ու զում են մե-
ղադ րել ինձ, ես ա վե լի քան ի րա տես մարդ եմ, հեն վում եմ անց յա-
լի ու ներ կա յի փաս տե րի վրա:  Հո դո՞ւք էլ չեք կար ծում, որ իմ մեջ 
ա վե լորդ փա ռա սի րութ յունն է խո սում՝ ա մեն կերպ պահ պա նել էն 
բնագ ծե րը, որ մենք պաշտ պա նել ենք ար յան գնով, թե կու զեւ եր կի-
րը կոր ծան վի՝ էդ պես են ա սում…

–  Չէ՛, չէ՛, գե նե րալ, ձեր ի րա տե սութ յու նը ես շատ թանկ եմ գնա-
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հա տում, այն նաեւ հե ռա տե սութ յուն է՝ լայ նա խոհ հաշ վարկ, որ կա-
րող է կան խո րո շել մեր տե ղը ա պա գա յում:

– Շ նոր հա կալ եմ,  Տեր  Մի սաք, որ ինձ էդ քան ճիշտ եք ըն կա-
լում: Իմ իս կա կան մտա հո գութ յունն էն տա րածք նե րը չեն, որ հի մա 
մեր վե րահս կո ղութ յան տակ են, բայց հա մա րում են հա կա ռա կոր-
դի նը, դրանք կա րե լի է տալ ու չտալ. ռազ մա կան տե սանկ յու նից՝ մի 
քիչ ա վել տա րածք, մի քիչ պա կաս՝ էա կան չէ: 

– Ա յո, կա րե լի է փռված ապ րել մեծ տա րածք նե րի վրա եւ լի նել 
ցան ցառ ամ պե րի պես, բայց եւ կա րե լի է ապ րել մի բուռ հո ղի վրա 
եւ լի նել գեր խիտ, ա նան ցա նե լի ան տառ:

–  Ճիշտ ու պատ կե րա վոր եք ա սում,  Տեր  Մի սաք:  Հի մա իմ 
մտա հո գութ յու նը ոչ թե ցան ցա ռո րեն փռված տա րածքն է, այլ խիտ 
ան տառ ու նե նա լը՝ ձեր բա ռե րով ա սած: Ա մեն մի գոր ծո ղութ յուն 
հղկում է մար դու վար քա գի ծը, ա յո՞…

– Ճշ մա րիտ:
– Ու րեմն մենք պետք է ա նենք էն պի սի քայ լեր, որ ամ րապն դի 

մեր ճկված վար քը: Իմ մտա հո գութ յու նը մեր ազ գա յին վար քա գիծն 
է: Ուս տի խնդիրն էդ տա րածք նե րը հանձ նե լու ի մաս տի, բո վան դա-
կութ յան մեջ է՝ տա լիս ես որ պես ներ քուստ ու ար տա քուստ ջախ-
ջախ ված մե՞ կը, թե՞ քո ի մաստ նութ յու նը, ուժն ու մե ծա հո գութ յու նը 
դրսեւո րե լու հա մար…  Կամ՝ մենք էդ տա րածք նե րը չենք տա լիս մեր 
ինք նա պաշտ պա նա կան կա րո ղութ յու նը ցու ցադ րե լո՞ւ, մարտն չե լու 
մեր ավ յու նը լրաց նե լո՞ւ հա մար, թե՞ փոր ձում ենք պա հել՝ կո ղա հաս-
տութ յու նից ու կա մա կո րութ յու նից գլուխ ներս կորց րած… 

– Աստ ված չա նի, որ մենք պարտ ված լի նենք նաեւ ներ քուստ, 
դա ուղ ղելն ար դեն չա փա զանց դժվար կլի ներ, գե նե րալ,– քա հա-
նան խո նար հեց գլու խը եւ համ բու րեց իր պա րա նո ցից կախ ար ծա-
թե խա չը:

–  Ծայ րե ծայր հա մա ձայն եմ ձեզ հետ,  Տեր  Հայր: Ես իմ զին-
վո րա կան վար քագ ծով ջա նում եմ բո լո րին ցույց տալ, որ մենք 
ներ քուստ ջախ ջախ ված չենք, մենք դեռ մեծ նե րուժ ու նենք վե րա-
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կանգ նե լու մեր երկ րի անվ տան գութ յունն ու ար ժա նա պատ վութ-
յու նը: Կ ռիվն ա վարտ ված չէ, մենք դեռ կռիվ ներ ու նենք տա լու եւ 
հաղ թա նա կե լու:  Մեր փոք րա քա նակ ազգն իր փոք րիկ հայ րե նի քի 
վրա ո գե կան ամ րութ յան մեծ պա շար է կու տա կել իր ան ցած ճա-
նա պար հին, մի՞ թե էս պի սի զի նա նոց ու նե ցո ղը կա րող է պարտ-
վել…– գե նե րա լը ե տեւից մո տե ցավ նստած քա հա նա յին, ձեռ քե րը 
ըն կե րա բար դրեց նրա ու սե րին եւ խո րին տխրութ յամբ հարց րեց.-  
Ի՞նչ է տե ղի ու նե ցել մեր պե տութ յան, երկ րի ու ժո ղովր դի հետ,  Տեր 
 Մի սաք, չգի տե՞ք, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել…

 Քա հա նան չշտա պեց ար ձա գան քել, թեեւ պա տաս խա նը լեզ վի 
ծայ րին էր:  Նա մի ան գամ էլ նա յեց պա տու հա նից ան դին խտա ցած 
խա վա րին եւ ար տա բե րեց այն նույն խոս քե րը, որ վեր ջին օ րե րին 
ստիպ ված էր կրկնել տար բեր մարդ կանց մոտ.

–   Չար ո գին է հայտն վել մեր երկ րում, սա տա նան է գայ թակ-
ղեց րել շա տե րին՝ ա հա թե ինչ է տե ղի ու նե ցել:

 Գե նե րա լը պտտվեց ու կանգ նեց քա հա նա յի դի մաց, ա պա եր-
կար ու տրտմա լից նա յեց նրա աչ քե րին. եր բեք չի ե ղել սնա հա-
վատ, ոչ էլ մի կար գին հա վա տաց յալ եւ չի տար վել գերբ նա կան 
ե րեւույթ նե րով, սա կայն  Տեր  Մի սա քի պես նա տես նում ու զգում էր, 
որ խե լա հե ղութ յան չափ ար տա ռոց ու այ լան դակ բան է կա տար-
վում իր շատ հայ րե նա կից նե րի հետ՝ ա սես նրանց մեծ չա փա բա-
ժին նե րով թմրա դեղ են նե րար կել, եւ նրանք ա կա մա օ տար վել են 
ի րա կա նութ յու նից ու հայտն վել վե րի րա կան մի ո լոր տի մեջ, որ տեղ 
ան ջատ ված են սե փա կան ու ղեղ նե րը, եւ ինչ-որ մի մոս փոր ձում է 
բո լո րին սո վո րեց նել նո րո վի քայ լե լու, մտա ծե լու եւ խո սե լու հմտութ-
յուն ներ…  Դե, ի հար կե, դա սա տա նա յի գործն է, ու րիշ ո՞վ կա րող է 
նման օ յին բա զութ յուն խա ղալ մի ժո ղովր դի գլխին, որ ան կոր ու-
նա կութ յուն է ու նե ցել հա զա րամ յակ նե ր ի վեր անց նե լու բյուր ան-
դունդ նե րով ու կրակ նե րով: « Սա տա նան է, հա, սա տա նան… չար 
ո գին է մտել նրանց մարմ նի մեջ եւ դարձ րել մո լե ռանդ, ծղրտան 
ու կա մա զուրկ զոմ բի ներ»:  Քեհ յա նը ցան կա ցավ բարձ րա ձայ նել իր 
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սոս կա լի տե սիլ քի մա սին, սա կայն վեր ջին վայրկ յա նին ար գե լա կեց 
մտքի ըն թաց քը՝ զգու շա նա լով, որ զրու ցա կի ցը, հնա րա վոր է, իր 
պահ ված քի մեջ կա րող է տես նել փոր ձա ռու զին վո րա կա նին ոչ վա-
յել մտա ծե լա կերպ՝ հե ռու սթափ դա տո ղութ յու նից ու վեր լու ծա կան 
ջի ղից: Ա մեն ոք պետք է իր կեն սա կան տի րույ թից դա տի կյան քի ու 
աշ խար հի հո լո վույ թը՝ խոր հեց գե նե րա լը:     

 Նա է լի մի շարք կնճռոտ հար ցեր ու ներ քա հա նա յի հետ քննե լու 
(նրա վա րա կիչ ան կեղ ծութ յունն օգ նում էր ա վե լի քան բաց տեքս-
տով խո սել իր մտա տան ջութ յուն նե րի մա սին), սա կայն ներ քին ձայ-
նը հու շեց, որ հո գեւո րա կան հյու րը նույն պես՝ իր չափ, գու ցե ա ռա-
վել, տա ռա պում է ներ կա յի մոխ րից, մշու շից ու տագ նա պա հույզ 
ա լե բա խութ յու նից, ուս տի այ դօր վա հա մար բա վա կան է, հարկ 
է ընդ հա տել զրույ ցը եւ նրան բա րի գի շեր մաղ թել, նա իր պես, 
հա վա նա բար հոգ նել է կե ղե քիչ հար ցեր ար ծար ծե լուց: Իսկ պա-
տե րազ մի օ րե րին, երբ պա տա հում էր՝ օ րա կան մարտ էր վա րում 
18-20 ժամ, ինքն այդ քան չէր հոգ նում, հի մա կար ծես թե մի ծանր 
տանկ է կանգ նել իր կրծքա վան դա կին եւ տե ղապ տույտ է տա լիս:

–  Տեր  Մի սաք, ե րեւի ժա մա նակն է, որ հանգս տա նաք, ես էլ 
հանգս տի կա րիք ու նեմ:  Ձեզ կու ղեկ ցեմ:

 Քա հա նան ոտ քի կանգ նեց, սքե մը ձգեց ու շտկեց եւ պատ րաստ-
վեց գնալ իր սեն յա կը, որ գտնվում է, հա րեւան շեն քում:  Մո տենա - 
 լով դռա նը՝ ա սաց.

– Էս կար գի զրույց նե րը ինձ հա մար կա րեւոր գործ են, սուրբ 
պար տա կա նութ յուն, ես դրա նից չեմ հոգ նում… ի րա վունք չու նեմ 
հոգ նե լու:

«Ե րեւի նման խո սակ ցութ յուն ներ վա րելն էլ քա հա նա յի կռիվն 
է՝ որ պես հո գեւոր հրա մա նա տար, չի հոգ նում»՝ ան ցավ գե նե րա լի 
մտքով:  Նա դու ռը բա ցեց  Տեր  Մի սա քի ա ռաջ: Հն չեց  Քեհ յա նի հե-
ռա խո սի զան գը:

– Ա յո… ա սեք…– մի քա նի վայրկ յան լսե լով՝ ան ջա տեց հե ռա-
խո սը:– Շ տա բից է, նա խա րա րը վա ղը ինձ կան չում է իր մոտ… 
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հեր թա կան « ռազ բոր կա յի», գի տեմ:–  Նա հո գոց հա նեց, մի պահ 
հա պա ղեց շե մին՝ կար ծես մտո րե լով վաղ վա իր ա սե լի քը պաշտ-
պա նութ յան նա խա րա րի հետ կա յա նա լիք զրույ ցում: 

–  Գի տե՞ք ինչ,– անս պա սե լի ա ռույգ ձայ նով խո սեց քա հա նան,– 
ե կեք ձեզ հա մար մի քիչ « Նա րեկ» կար դամ, հե տո կգնամ… Եր կու-
սիս հա մար էլ շատ օգ տա կար կլի նի:

– Օ հո,– զվար թութ յուն հայտն վեց նաեւ գե նե րա լի ձայ նում,– հրա-
շա լի, թող էդ պես լի նի… Կ յան քում ինձ հա մար դեռ ոչ ոք գիրք չի կար-
դա ցել…  Մենք բազ մա զա վակ ըն տա նիք էինք՝ հինգ ե րե խա, ա վա գը 
ես էի, ծնող ներս ժա մա նակ չու նեին գիրք կար դա լու…  Բայց ես հե-
քիաթ ներ կար դա ցել եմ իմ կրտսեր քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հա մար:

 Տեր  Մի սա քը սքե մի ձախ գրպա նից հա նեց մի փոք րա չափ գիրք՝ 
« Նա րե կը», որ միշտ մոտն է պա հում (աջ գրպա նում « Նոր կտա-
կա րանն» է՝ նույն պես փոք րա չափ հրա տա րա կութ յուն):  Հար մար 
տե ղա վոր վեց ա թո ռին, իսկ գե նե րալն ըն կող մա նեց իր բազ կա թո-
ռի մեջ՝ նա ու զում էր մա տուց վե լիք նյու թը ըն կա լել « ծա ռա յա կան 
դիր քից»:  Քա հա նան շատ ա րագ փնտրեց ու գտավ այն է ջը, ո րով 
ար ժեր սկսել նա րեկ յան ըն թեր ցու մը՝ օր վան ու ժա մա նա կին հա-
մա հունչ: Ն րա ձայ նը սկզբից խա ղաղ ու փա ղա քուշ էր, հետզ հե տե 
դար ձավ հու զում նա լից ու կրքոտ. 

…Ոչ այն քան հույ սի հան գույ ցով, որ քան սի րո կա պով եմ ես 
կապ վում նրան,

Ու ոչ թե տուր քի, այլ այն տվո ղի կա րո տով եմ ես վառ վում 
շա րու նակ:

Ոչ թե փառքն է ինձ հա մար անձ կա լի,
Այլ փա ռա վոր յալն է համ բու րե լի,
Ոչ թե ապ րե լու կյան քի փա փա գով,
Այլ կե նա րա րի հի շա տա կով եմ տո չոր վում ես միշտ:
Ոչ թե վա յել քի տար փան քով եմ ես հե ծում ող բա ձայն,
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Այլ այն կազ մո ղի տեն չան քով եմ խոր հա ռա չում սրտանց*…

… Չես կաշ կանդ ված դու օ րենք նե րով, ոչ էլ կա նոն նե րով 
      շրջա փակ ված.
Ար գե լակ ված չես նվաս տութ յամբ, ոչ էլ հպա տա կութ յամբ 
      խո նարհ ված.
 Չես պար փակ ված փոք րութ յամբ, ոչ էլ սահ ման նե րով չափ ված.
 Չես վրի պած բա րութ յու նից, ոչ էլ ցա սու մից այ լայլ ված.
 Չես սխալ ված խստութ յու նից, ոչ էլ խռո վութ յու նից վրդով ված.
 Չես դղրդված ան գի տութ յու նից, ոչ էլ ո ղոր մութ յու նից փո փոխ ված.
 Չես ի ջել բարձ րութ յու նից, ոչ էլ օգ նութ յու նից ընկր կած,
Ոչ էլ փրկութ յու նից տկա րա ցած**…
                                            
 Քա հա նան « Նա րե կից» կար դաց այ լեւայլ հատ ված ներ, ո րոնք 

ի րենց սրտա ռու չութ յամբ ու ջեր մութ յամբ ամ բող ջո վին պա րու րե-
ցին գե նե րա լի ուշքն ու հո գին. րո պե ներ անց նա աչ քե րը փա կեց՝ 
ա վե լի նե րամ փոփ ունկնդ րե լու եւ նե րըն կա լե լու մա տուց վող մար-
գա րեա շունչ բա նե րը, իսկ շու տով նիր հեց՝ ա սես ե թե րա յին մի մահ-
ճում, որ տեղ օ րոր էին ա սում հրեշ տա կան ման ա րա րած ներ՝ խայ-
տաբ ղետ բմբուլ նե րով պատ ված:  Տեր  Մի սա քը նկա տեց գե նե րա լի 
վե րա հաս քու նը, փա կեց գիր քը եւ անշ շուկ դուրս ե կավ ա ռանձ նա-
սեն յա կից: Ըն դու նա րա նում հեր թա պահ զին վո րին պատ վի րեց, որ 
հրա մա նա տա րին չան հան գաս տաց նի մի եր կու ժամ, իսկ ե թե շա-
րու նա կի քնել, ա պա թող արթ նաց նի, որ ան կո ղին մտնի. գի շեր վա 
ցուր տը թա փան ցել էր նաեւ գե նե րա լա կան սեն յակ, թե պետ այն 
տա քաց վում էր է լեկտ րա կան ջե ռու ցի չով: 

 Քեհ յա նը ըն կեր նե րին հե տո կպատ մի, որ կյան քում եր բեւէ այդ-
պի սի քուն չէր վա յե լել. մին չեւ ա ռա վոտ հան գիստ կի սա պառ կած 

* Բան ԺԲ
** Բան ԽԳ
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էր բազ կա թո ռին, հեր թա պահ զին վո րը լոկ մի ծած կոց էր փռել նրա 
վրա՝ չկա րո ղա նա լով հրա մա նա տա րին հա մո զել, որ պետք է ան կո-
ղին մտնել: Ա ռա ջին ան գամ գե նե րա լը գի շե րա յին քուն էր ըմ բոշխ-
նել ա ռանց սո վո րա կան արթ նա ցում նե րի, որ լի նում էին դրսի չնչին 
աղ մու կից, « քուն չմտնող» ծանր խո հե րից, վատ ե րազ նե րից, գի շե-
րա մի զութ յու նից… Ա ռա վոտ յան բա նա կի շտաբ էր մեկ նել ա ռույգ ու 
զվարթ՝ պատ րաստ զգետ նե լու ցան կա ցած ընդ դի մա խո սի:

 Հա ջորդ օ րը  Տեր  Մի սա քը փոխգն դա պետ Օ հան ջան յա նի ու-
ղեկ ցութ յամբ այ ցե լեց սակ րա վոր նե րի վաշտ. ոչ միայն քա ջա լե րեց 
նրանց՝ այդ հան դուգն տղա նե րին, որ հա ճախ մա հա բեր ա կան ներ 
էին դնում ու հա նում տե ղա ցող կրա կի տակ, նա յած թե ինչ ըն-
թացք ու նի մար տա կան գոր ծո ղութ յու նը, այ լեւ ին քը գո տեպնդ վեց 
ո գեւին, երբ ի րեն սո վո րեց րին այդ զեն քը տե ղադ րե լու նրբութ յուն-
նե րը:  Քա հա նան վերց րել էր  «ա նո ղոք» ա կան նե րից մե կը եւ ա սել.

–  Ա հա նա, որ մահ է բե րում եւ… խա ղա ղութ յուն… Ի մա նա յինք, 
թե սա տա նան ինչ տե ղե րով է անց նում, դնեինք նրա ճամ փին…

–  Սա տա նի տեղն էլ դուք ա սեք,  Տեր  Հայր, մենք ա կա նը 
կդնենք,– ծի ծա ղե լով ար ձա գան քել է սակ րա վոր նե րից մե կը:

 Քա հա նան ու փոխգն դա պետն աշ խու ժա ցած քայ լե ցին դե պի 
գրո հա յին գու մար տակ:  Մինչ տեղ կհաս նեին, պա հես տա յին շի-
նութ յուն նե րից մե կի մոտ նրանք տե սան եր կու հո գու, որ մեծ ու 
ինք նա շեն ցա խա վել նե րով ավ լում էին հա րա կից տա րած քը:  Տեր 
 Մի սա քի ու շադ րութ յու նը գրա վեց նրանց փոքր-ինչ ան փույթ հան-
դեր ձան քը եւ չսափր ված տես քը:  Նա մի երկ վայրկ յան կանգ նեց եւ 
մտա խոհ նա յեց « հա վա քա րար նե րին»:

–  Կու զե՞ք զրու ցել նրանց հետ,  Տեր  Հայր,– հարց րեց փոխգն դա-
պե տը: 

– Ով քե՞ր են…
– Ա զե րի գե րի ներ:
 Քա հա նան ա նակն կա լի ե կավ. նա շատ վա ղուց չէր խո սել ոչ 

մի ադր բե ջան ցու հետ՝ այն օ րից, երբ ի րենց հա րեւա նութ յամբ ապ-
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րող Իս մա յի լը լքել էր Ս տե փա նա կեր տը եւ տե ղա փոխ վել իր ազ գա-
կից նե րի եր կիր: Այն ժա մա նակ տասն չորս տա րե կան էր, Իս մա յիլն 
ի րեն ըն կե րա վա րի էր պա հում, բայց Ար ցախ յան շարժ ման ա ռա ջին 
իսկ օ րե րից նրա մեջ ա սես դեւ արթ նա ցավ՝ խո սում էր հո խոր տան-
քով ու թու նոտ, վի րա վո րե լով շրջա պա տի հայ մարդ կանց: Ն րան 
փոր ձել էին մեղմ ու հան գիստ բա ցատ րել ի րա կան կա ցութ յունն ու 
խա ղա ղեց նել, բայց՝ ա նօ գուտ, այդ պես էլ թույ նով ու մաղ ձով հե-
ռա ցել էր ադր բե ջան ցի պա տա նին, ո րի հետ Մասիսը՝  ապագա 
քա հանա Տեր Մի սա քը, ըն կե րութ յուն էր ա նում:  Քա հա նան ակն-
թար թա բար վեր հի շեց այդ պատ մութ յու նը եւ վե րապ րեց նույն ափ-
սո սան քը, որ նրան հա մա կել էր հե ռա վոր 1988-ի փետր վա րին՝ 
կապ ված Իս մա յի լի եւ նրա նման նե րի հետ:

– Գ նանք՝ խո սենք… ես մի քիչ դեռ հի շում եմ ադր բե ջա նե րեն:
–  Հա յե րեն կա րող եք խո սել նրանց հետ,  Տեր  Հայր, նրանք գի-

տեն մեր լե զուն… հե տա խույզ ներ են, սո վո րեց րել են:
– Օ հո,– ար ձա գան քեց  Տեր  Մի սա քը՝ մո տե նա լով գե րի նե րին: 

 Բա րեւեց ու հարց րեց.- Ո՞նց եք…
– Ո չինչ, լավ,– պա տաս խա նեց բարձ րա հա սակ ադր բե ջան ցին, 

որ նկա տե լի տա փակ քիթ ու ներ:
–  Մե րոնք ծե ծո՞ւմ են ձեզ…
– Ո՛չ, ո՛չ… միայն ա ռա ջին օ րը…– շտապ ար ձա գան քե ցին գե րի-

նե րը:
– Ինչ քա՞ն ժա մա նակ է՝ էս տեղ եք…
–  Մի ա միս…– պա տաս խա նո ղը նույն բարձ րա հա սակն էր:
– Ու զում եք տո՞ւն վե րա դառ նալ…
Եր կուսն էլ գլխով ա րե ցին:
–  Կա րո տե՞լ եք ձեր եր կի րը…
 Նո րից գլխով ա րե ցին:  Քա հա նան կա մա ցուկ հարց րեց փոխգն-

դա պե տին.
– Ս րանց ճա կա տա գի րը ո՞նց է վճռվե լու…
– Ե րեւի կփո խա նա կենք մեր գե րի նե րի հետ…  Բա նակ ցու թ յուն - 
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 ներ են ըն թա նում:
 Քա հա նան դարձ յալ դի մեց ա զե րի նե րին.
– Երբ վե րա դառ նաք ձեր եր կիր, հա ղոր դեք բա րե կամ-ըն կեր-

նե րին, որ մենք՝ հա յերս, ա տե լութ յուն չու նենք ձեր հան դեպ, վրեժ 
ու նենք, բայց ոչ ա տե լութ յուն, ո րով դուք եք ա ռաջ նորդ վում մեր 
նկատ մամբ…  Չու-նենք ա-տե-լու-թյուն,– կրկնեց քա հա նան վան-
կատ ված բա ռե րով,– բայց եր բեք թույլ չենք տա, որ դուք պղծեք 
ու յու րաց նեք մեր եր կի րը եւ ձեր կամ քը թե լադ րեք մեզ… Ար ցա խի 
տե րե րը մե՛նք ենք, էդ պես կան խո րոշ ված է Աստ ծո կող մից, շատ-
շատ վա ղուց…  Բա րի վե րա դարձ ձեր եր կիր,– ա սաց քա հա նան եւ, 
ա ռանց սպա սե լու նրանց պա տաս խա նին, հե ռա ցավ: 

–  Լավ մաք րեք,– գե րի նե րին հրա մա յեց փոխգն դա պե տը եւ փու-
թով հե տեւեց  Տեր  Մի սա քին:

–  Չե՞ն փախ չի… կար ծես թե ա զատ ար ձակ ված լի նեն զո րա մա-
սում…– հարց րեց քա հա նան ու ղեկ ցին:

–  Չեն կա րող, հսկո ղութ յան տակ են:  Փախ չե լը նրանց հա մար 
շատ վտան գա վոր կլի նի:

 Քիչ անց նրանք գրո հա յին գու մար տա կ հասան. սա դի վի զիա-
յի այն ստո րա բա ժա նում նե րից է, որ շա րու նակ կա տա ղի մար տե-
րի մեջ էր պա տե րազ մի օ րե րին. ու նե ցել է կեն դա նի ու ժի զգա լի 
կո րուստ ներ, բայց ոչ մի մար տա կան ա ռա ջադ րանք չի ձա խո ղել: 
«Ն րանք մեր ար ծիվ ներն են»՝ նա խա պես ա սել էր փոխգն դա պե տը: 
 Քա հա նան տե սավ կոփ ված, սեւա ցած, կոշ տա ցած ու նե րամ փոփ 
տղա նե րի, ո րոնք ա սես ան հար մար էին տե ղա վոր վել խա ղա ղութ-
յան մեջ՝ դժո խա յին մար տե րից հե տո:  Տեր  Մի սաքն իր ներ քին 
զգա յա րան նե րով տե սավ, որ ռազ մա շունչ այդ զին ծա ռա յող նե րի 
հո գում պա րա պի եւ ու նայ նութ յան քա մին է թեւա ծում, ե րեւի այն 
պատ ճա ռով, որ փո թոր կա լից օ րե րը նրանց չէին հասց րել այն 
ա փը, որ նրանց աջ ու ահ յակ խոս տա ցել էին մար տե րի սկզբում: 
Ն րանք հաղ թա նակ ու ա ռաջ խա ղա ցում էին տեն չում, բայց մնա ցին 
ի րենց նախ կին դիր քե րում կանգ նած, թե պետ այդ օ րե րին դա իս-
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կա կան նվա ճում էր հա մար վում:  Քա հա նան կռա հեց, որ կրա կի հե-
ղե ղի մի ջով ան ցած տղա նե րի հետ չի կա րե լի խո սել այն բա ռե րով 
ու մտքե րով, որ ան ցած օ րե րին հրամց րել էր մյուս ստորա բա ժա-
նում նե րում ու նե ցած հան դի պում նե րին:  Չէ՛, Աստ ծո սի րուն, դրանք 
պա կաս հույժ պի տա նի խոս քեր չէին, պար զա պես այս տեղ բա վա-
կան չեն սո վո րա կան ան կեղ ծութ յունն ու հո գեւոր բա րե բա նութ յու-
նը: Ուս տի, իր կան խադ րած լիար ժեք խոս քի տո նայ նութ յունն ու 
ի մաս տա յին գո հա րիկ նե րը գտնե լու ակն կա լութ յամբ, դան դա ղո րեն 
քայ լեց զին ծա ռա յող նե րի մի ջով, խա չեր ու ա վե տա րան ներ բա ժա-
նեց, շո յեց նրանց գլուխ նե րը եւ լռել յայն օրհ նեց ա ռա վել նե րամ-
փոփ զին վոր նե րին: 

 Հե տո Օ հան ջան յա նին ա ռա ջար կեց, որ զո րա նո ցից միա սին 
դուրս գան շա րահ րա պա րակ. այդ տեղ լույսն ա ռատ էր, օ դը՝ մա-
քուր, պարզ կա եր կին քը՝ իս կա կան խոս տո վա նութ յան տրա մադ-
րող:  Զին ծա ռա յող նե րի հետ ե լան բաց տա րա ծութ յուն, եւ քա հա նան 
զգաց, ի վեր ջո, որ ին քը պետք է ար տա հայտ վի որ պես նրան ցից 
մե կը, որ պես ի րենց հո գին տե սա նող, պետք է մի կողմ թող նել լավ 
քա րոզ չի կեր պա րը եւ դառ նալ նրանց երկ րորդ  «ես»-ը, հա կա ռակ 
դեպ քում ի րեն այս տեղ շար քա յին «գ լուխ հար դու կող» կհա մա րեն: 
Խնդ րեց բո լո րին, որ ա զա տո րեն կանգ նեն, ե թե կու զեն՝ շրջա պա-
տեն ի րեն, ինքն այդ պես  «ա վե լի լավ կտրա մադր վի եղ բայ րա կան 
երկ խո սութ յան»:  Զին ծա ռա յող նե րը, ա սես նա խա պես պայ մա նա-
վոր ված, կի սաշր ջան կազ մե ցին  Տեր  Մի սա քի շուրջը: 

– Իմ շատ սի րե լի զին ծա ռա յող ներ, իմ ար ծիվ ներ,– մեղմ ձայ նով 
սկսեց քա հա նան,– ձեզ հետ ան ցած պա տե րազ մի օ րե րին կռվել 
եմ նաեւ ես՝ իմ խոս քով, իմ ա ղոթք նե րով, իմ տե սիլք նե րով, քա-
ղա քում ա պաս տա նած մարդ կանց նե ցուկ կանգ նե լով, ու րի շի ցա վը 
վե րապ րե լով…  Ձեր բո լոր մար տե րին ներ կա էի… որ տեղ դուք էիք 
մարտն չում, էն տեղ նաեւ ես էի՝ հո գով ու հա վա տով, իմ ե րա զան-
քով՝ որ պես ան տե սա նե լի մի ու րու, որ պես մի ո գի, ո րի հետ դուք 
գլուխ դնե լու ժա մա նակ ու հա վես չու նեիք, բայց ա ղոտ կեր պով 
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զգում էիք նրա ներ կա յութ յու նը, որ մեղմ զեփ յու ռի պես շո յում էր 
ձեր հո գին ա մեն մար տից հե տո… Էն քաջ տղա նե րից յու րա քանչ յու-
րի հետ զոհ վել եմ նաեւ ես…–  Քա հա նա յի հնչեղ բա րի տո նը մե կեն 
բարձ րա ցավ ու տա րած վեց ողջ տե ղան քում, ա սես ծփանք տվեց 
մո տա կա ան տառ նե րով ու լեռ նե րով, ե լավ վեր՝ եր կինք՝ թա փան-
ցե լով երկ նաբ նակ նե րի ուն կե րը, սփռվե լով անց յալ ու գա լիք օ րե րի 
մեջ: Ի րա կա նութ յու նը հան կար ծա կի նոր գու նա վո րում ստա ցավ, 
կար ծես հե քիա թա յին մի ո լորտ էր բաց վել, ուր ա մենքն հստակ 
տես նում էին ի րենց ամ բողջ նե րաշ խար հը: Եվ այն տեղ լույ սե րի մեջ 
կանգ նած էր քա հա նան՝ բաց գլխով եւ ա ջը՝ կրծքին:– Ես ձեզ հետ 
մռնչում էի, ձեզ հետ կա տա ղում ու բոր բոք վում, նշա նա ռութ յան 
տակ էի վերց նում մո տե ցող թշնա մուն, ա մեն դի պուկ կրա կո ցից 
ու րա խա նում էի, ա մեն վրի պու մից՝ ափ սո սում… Ես կե նաց-մա հու 
պայ քա րի մեջ էի… Ես չէի կռվում հա նուն պարտ քի ու ծա ռա յութ-
յան, ես կռվում էի, քան զի լոկ այդ պես կա րող էի պահ պա նել իմ 
հայ րե նի քը, իմ տե սա կը, իմ գո յութ յան ար դա րա ցու մը… Ես ձեր ար-
ծիվ նե րից մեկն էի, թռչում էի վեր՝ հիա նա լու, թե ինչ պես եք ա նե րեր 
կանգ նած հո ղի վրա, ցած էի իջ նում, որ տես նեմ ու լսեմ բո լո րիդ 
սրտի զար կե րը… Այ թե առ յուծ ներ էիք, հա՜, ձեզ ոչ մի ա խո յան չէր 
կա րող տա պա լել, ձեզ ոչ մի հրեշ չէր կա րող սար սա փի մատ նել…– 
 Կարճ դա դար:–  Հա յոց եր կի րը փոք րա ցել ու մի բռան չափ է հի-
մա. նրա նով չի կա րե լի ա ռեւ տուր ու գոր ծարք ա նել,  Հա յոց երկ րին 
միայն պետք է տրվել ինք նա մո ռաց սի րա հա րի պես, պատ կա նել 
նրան մեր նախ նի նե րի սրբաց րած ո գով ու մտայ նութ յամբ, նրան 
նվիր վել ու ձուլ վել է պետք՝ դառ նա լով նրա ան բա ժան մաս նի կը… 
 Վերջ նա կա նա պես չվհատ վեք ու չբեկ վեք պար տութ յու նից, նոր ավ-
յուն տվեք ձեր կուչ ե կած սրտե րին, նա յեք ձեր ներ սը եւ կտես նեք, 
թե դեռ որ քան շատ կո րով կա ձեր մեջ:  Պար տութ յու նը մենք պետք 
է վե րա ծենք հաղ թա նա կի, էն պես կռած մի հաղ թա նա կի, որ այ-
լեւս անհ նար լի նի ման րա տել ու փո շիաց նել…  Մեզ նո րից պա շա րել 
են հա րեւան ա զար նե րը՝ մեր ժա մա նա կի էդ փղշտա ցի նե րը. թող 
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ի րենք լսեն ի րենց աստ ծո ար դար պատ վի րան նե րը. գի տեմ՝ նրանք 
մի օր ուշ քի կգան ա րար չա կան ճշմար տութ յան մեջ… Ա պա գա յում 
մենք հա մա ձայ նութ յուն կգտնենք ո սո խի հետ, նա կհար գի մեր հո-
ղի վրա հա յե ղեն ապ րե լու մեր սուրբ ի րա վուն քը, բայց մինչ այդ 
պետք է նրան եւ աշ խար հին ցույց տալ մեր ան զու գա կան, կեն սու-
նակ, ան կոտ րում կեր պա րը, որ ու նակ է եւ պատ րաստ է մշտա պես 
մա քա ռել իր լու սե ղեն գո յութ յան հա մար եւ ա րա րել վասն մեզ ու 
հա նու րի՝ իր օր րա նում, մեր հայ րե րի երկ րում… Ես հա վա տում  եմ 
իմ երկ րին՝ թշնա մու, աշ խար հի ու Աստ ծո ա ռաջ, եւ ձեզ նից ա մեն 
մեկն է այդ պես հա վա տում… Ե րա նի՜ հայ րե նի քի ա զա տութ յան հա-
մար մարտն չող նե րին, քան զի նրանցն են ի րենց ժո ղովր դի սերն ու 
փառ քը…–  Տեր  Մի սա քը մի պահ շուր ջը նա յեց, հպան ցիկ նկա տեց 
ի րենց մո տե ցող զին ծա ռա յող նե րին ու քա ղա քա ցիա կան հա գուս-
տով մարդ կանց. նրանք ա նաղ մուկ հա մալ րում էին ունկն դիր նե րի 
շար քե րը:  Նա կրկին ան ցավ խոս քի մեղ մութ յան:–  Բայց դուք գերբ-
նա կան էակ ներ չեք, դուք միս ու ար յու նից եք՝ ձեր մարդ կա յին հույ-
զե րով ու ապ րում նե րով, ձեր սքան չե լի կա րո տով ու ի դեալ նե րով… 
Ես նաեւ ձեր վախն էի տես նում, ձեր ան պատ մե լի հու զու մը, երբ 
լու րեր էին հաս նում ճա կա տի հե ռա վոր հատ ված նե րից, ուր թշնա-
մին խո յա նում էր ա ռաջ… Ափ սոս, որ մենք չէինք կա րող միա ժա մա-
նակ կռվել ռազ մա ճա կա տի բո լոր հատ ված նե րում, հա զար ափ սոս, 
որ ա մե նուր մեր զի նա կից նե րը ի զո րու չե ղան մարտն չե լու այն պես, 
ինչ պես դուք՝ մենք… Այդ պես է՝ ա մեն քը միա տե սակ զո րութ յուն ու 
կամք չու նեն, բո լո րը չէ, ցա վոք, որ ու նակ են նույն խո րութ յամբ ըն-
կա լե լու պայ քա րի ճա կա տագ րա կան նշա նա կութ յու նը…  Դուք ձեր 
կռի վը հաղ թա նա կով եք պսա կել, ձեր խիղճն ու հո գին մա քուր են 
երկ րի, ժո ղովր դի ու Աստ ծո ա ռաջ… Աշ խար հում չկա մի ուժ, որ 
ի րա վունք ու նե նա ձեզ մե ղադ րե լու եւ դա տա պար տե լու՝ ինչ էլ դուք 
խոր հեք ու ա նեք հի մա, դուք այն լա վա գույն օ րի նակն եք, թե ինչ-
պես են հայ րե նի քի ա զա տութ յան հա մար կռվում ու հաղ թում, եւ թե 
ինչ պես պետք է հե տայ դու, նույն սրտա ցա վութ յամբ ու զգաս տութ-
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յամբ հո գալ երկ րի ներ կան ու ա պա գան…  Դուք զեն քի մար դիկ եք, 
ձեր զեն քը թշնա մու դեմ ար դար շա ռա չել է ան ցած կռվում… Ես 
ձեզ հետ մռնչում էի՝ «Էդ ո՞ւ՛մ վրա եք զենք ցցել, տմարդ ներ, վայ-
րագ ներ ու գա զան ներ, հա յոց պան ծա լի երկ րի վրա՞ եք ուղ ղել ձեր 
կեղ տոտ դրոն նե րը, սմերչ նե րը, ֆոս ֆո րա յին ռում բե րը…  Հայ ազ գի 
հնա մե նի ա նո՞ւնն եք ու զում պղծել, նրան հրո սա՞կ եք ու զում դարձ-
նել, նրա հաշ վի՞ն եք ու զում կա յա նալ ա րեւի տակ…»: Եվ Աստ ծո 
կող մից օրհն ված մեր ցա սու մը թափ վում էր ան դադ րում ա խո յա-
նի վրա… Վ րե ժի աստ ված մեզ ա ռաջ նոր դեց. ըն կանք ու ե լանք, 
վա ռե ցինք ու վառ վե ցինք…–  Կարճ դա դար:–  Հի մա զի նա դա դար է, 
խա ղա ղութ յուն… օ՛ ոչ, խա ղա ղութ յու նը դեռ չի բնա վոր վել մեր լեռ-
նե րում ու հո վիտ նե րում, զի նա դա դար է, եւ տես նում ենք, որ այն 
հղի է նոր բա խում նե րով… Թշ նա մին խա ղաղ ված չէ վերջ նա կա-
նա պես, նա մեր հայ րե նիքն է ու զում ամ բող ջո վին ճան կել եւ մեր 
ար յունն է տեն չում…  Խա ղաղ ված չենք եւ մենք. մեր հայ րե նի քի 
կորս ված շրջան նե րը պի տի վե րա դարձ նենք՝ մեր ար ժա նա պատ-
վութ յան, բա րո յա կան մեր վեհ նկա րագ րի հետ: Եվ Աստ ծուց պա-
հան ջե լու պես ա ղեր սում եմ, որ ոչ մի զոհ չլի նի մեր վե րած նութ-
յան ճա նա պար հին, թող միակ զո հը ես լի նեմ, թող մեզ նից չլի նեն 
նոր աճ յուն ներ, մեզ պետք չեն նաեւ նրանց աճ յուն նե րը, թող ա մեն 
ինչ հաշ տութ յամբ ըն թա նա, եւ մենք մնանք մեր դա վա նան քի ու 
ինք նութ յան տե րը…–  Քա հա նան մի փոքր շունչ ա ռավ, ա պա շա-
րու նա կեց.– Ա հա այս պի սի խրթին ժա մա նակ նե րում, տես նում ենք՝ 
մեր ո գու ու տե սա կի դեմ թշնա մա բար տրա մադր ված տար րեր են 
ի հայտ ե կել նաեւ իշ խա նա կան վե րեւ նե րում… սա մի նոր դժբախ-
տութ յուն է, ո րի ա ռաջն առ նելն այն քան էլ դյու րին չէ…. Ի՞նչ պետք 
է ա նի հաղ թա կան, ար դար հայ ռազ մի կը նման ի րա վի ճա կում, ի՞նչ 
գա ղա փար կա րող է սրբաց նել նրա վար քը, նրան այն պես ո գեշն-
չել, որ կա րո ղա նա ան թե րի պաշտ պա նել հայ րե նի եր կի րը ե՛ւ դրսի, 
ե՛ւ ներ քին թշնա մի նե րից… Ես բարձ րա ձայն չեմ հնչեց նի կար ծիքս 
այդ դժվա րա գույն հար ցի վե րա բեր յալ, այն լոկ իմ կար ծիքն է՝ իմ 
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հա մոզ մուն քը, գու ցե՝ խիստ անձ նա կան… Ո րո շիչ խոս քը ձեզ է 
պատ կա նում… «Ե րա նի նրանց, որ ար դա րութ յան քաղցն ու ծա-
րավն ու նեն, ո րով հե տեւ նրանք պի տի հա գե նան»*:  Դուք այս երկ-
րի միայն ա ղը չեք, այ լեւ՝ նրա բա զու կը, բունն ու աղբ յու րը:  Թող 
Աստ ված ձեզ տա խո հե մութ յուն ու հե ռա տե սութ յուն, որ ճշմա րիտ 
կեց վածք որ դեգ րեք այս ճա կա տագ րա կան պա հին…  Դուք ու նեք 
հրա շա լի հրա մա նա տար՝ գե նե րալ  Քեհ յա նը, նա ձեզ հետ միայ-
նակ է մնա ցել իր ու մեր պայ քա րում… Ա ղա չանքս է՝ միա բան ե ղեք 
նրա հետ, նա մեր ձայնն է, մեր խիղճն ու պատ գա մը… Ես չեմ լքի 
նրան, դուք չեք լքի նրան, չէ՞,– միամ տո րեն հարց րեց քա հա նան:

– Ո՜չ…– ո րո տա ցին զին վոր նե րի ձայ նե րը,– մենք գե նե րա լի 
հետ ենք:

– Ապ րե՛ք, ես հի մա ա ռա վել քան վստահ եմ, որ մեր եր կի րը 
նո րեն կլի նի ամ բող ջա կան ու ա զատ, ան կախ ու միաց յալ…  Բայց 
նկա տի ու նե ցեք, ինչ պես ա սել է ի մաս տուն մի այր՝ այն եր կի րը, 
ո րը կա րող է փրկվել միայն ո րեւէ հե րո սի կող մից, չի կա րող եր կար 
այդ պես գո յա տեւել նույ նիսկ այդ հե րո սի օգ նութ յամբ, ա վե լին՝ այն 
ար ժա նի էլ չէ, որ ի րեն փրկեն…  Հե րո սը պետք է հե րո սաց նի իր 
ողջ ազ գին, այ լա պես նոր պար տութ յու նը մոտ է:  Դո՜ւք եք ազ գի մի-
ջու կը, եւ մի կաս կա ծեք՝ Աստ ված պա հա պան է ձեզ նից յու րա քանչ-
յու րին, դուք Աստ ծո ընտր յալ ռազ միկ ներն եք:–  Տեր  Մի սա քը հա-
նեց թաշ կի նա կը եւ սրբեց ճա կա տի քրտին քը:  Զին վոր ներն ա վե լի 
սեղմ վե ցին նրա շուրջ, եւ սկսվեց մի ան մի ջա կան ու ջերմ զրույց, 
որ կա րող էր ժա մեր տեւել, ե թե փոխգն դա պետ Օ հան ջան յա նը քա-
հա նա յի ա կան ջին չշշնջար.

–  Տեր  Հայր, ձեզ սպա սող ներ կան:
 Տեր  Մի սա քը, հա զար նե րո ղութ յուն խնդրե լով զին ծա ռա յող նե-

րից, դուրս ե կավ նրանց օ ղա կու մից եւ տե սավ քիչ հեռ վում կանգ-
նած ըն կեր նե րին՝  Մով սեսն էր,  Վի գե նը, Ար մա նը,  Մա րիան եւ Ար-

* Ա վե տա րան ըստ  Մատ թեո սի, 5
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սե նը:  Մա րիա յի ձեռ քին դաշ տա յին ծա ղիկ նե րի մի փոք րիկ փունջ 
կար, իսկ  Վի գե նը մար զա կան հա մեստ պա յու սա կով էր:  Քա հա նան 
ու րա խութ յու նից ծափ զար կեց եւ փու թով մո տե ցավ յու րա յին նե րին:

–  Մե ղա քեզ,  Տեր Աստ ված, էս ի՜նչ ա նակն կալ եք մա տու ցում,– 
գո չեց  Տեր  Մի սա քը եւ ող ջա գուր վեց թան կա գին այ ցե լու նե րի հետ:– 
Ա վե տի սո՞վ եք ե կել, թե՞… 

 Մա րիան ծաղ կե փուն ջը տվեց քա հա նա յին, ա պա գլու խը մի 
երկ վայրկ յան դրեց նրա կրծքին եւ թախ ծա լի ժպի տով, ուր կա րոտն 
ու գո րո վը միա խառն վել էին ի րար, նա յեց սի րե լի մար դու դեմ քին. 
այդ պես աղ ջի՞կն է նա յում հա րա զատ հոր դեմ քին, թե՞ սի րող կինն 
է հա յում իր պան ծա լի աս պե տին, ո րի հետ վի ճակ ված չէ հա մա տեղ 
եր ջան կութ յուն,– հայտ նի է լոկ Աստ ծուն:

–  Տեր  Հայր, նախ, ե կել ենք ձեր որ պի սութ յունն ի մա նա լու, որ 
տես նենք, թե ինչ պես եք ծա ռա յում,– ա սաց  Մով սեսն ու ծի ծա ղեց:– 
Այ թե լավ հրա մա նա տար կլի նեիք, հա՜,  Տեր  Մի սաք, մենք լսե ցինք 
ձեր խոս քը, ո գեշնչ ված ենք:

– Ես՝ նույն պես,– զրու ցա կից նե րին միա ցավ փոխգն դա պետ 
Օ հան ջան յա նը:– Ես իմ տե ղը սի րով կզի ջեի  Տեր  Մի սա քին, փայ-
լուն քա րո զիչ է:  Ձայ նագ րել եմ նրա ե լույ թը,– գրպա նից հա նեց եւ 
ցույց տվեց ձայ նագ րի չով հե ռա խո սը:–  Հա ճախ կլսեմ ձեր բո ցա-
շունչ խոս քե րը,  Տեր  Հայր…  Զին ծա ռա յող նե րից շա տերն են ձայ-
նագ րել, նաեւ տե սագ րել են:

–  Բա րի, բա րի,– գո հու նակ ար ձա գան քեց քա հա նան,– դե, հա-
րա զատ ներս, ա սեք, թե ինչ կա-չկա մեր սի րե լի քա ղա քում:

–  Տեր  Հայր, բա րի լուր ու նենք ձեզ ու բո լո րիս հա մար,– ա ճա-
պա րեց խո սել  Մով սե սը:–  Թե մա կալ ա ռաջ նոր դը, մեր եզ րա հանգ-
մամբ, այ լեւս մտա դիր չէ շա րու նա կել ձեր դեմ ար շա վը, ընդ-
հա կա ռա կը, նա հի մա բա վա կա նա չափ լավ է տրա մադր ված եւ 
ան համ բեր սպա սում է, թե երբ կվե րա դառ նաք տա ճար: 

«Ե րեւի գե նե րա լը խո սել է նրա հետ»՝ ա րագ ան ցավ  Տեր 
 Մի սա քի մտքով:
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– Ինքն էդ մա սին մեզ հայտ նեց. ե րեկ ե կել էր ե կե ղե ցի եւ հար-
ցու փորձ էր ա նում մեզ, թե ինչ պես ենք քա հա նա յի բա ցա կա յութ-
յամբ կա տա րում մեր ծա ռա յութ յու նը: Խ րա խու սեց մեզ եւ հայտ նեց, 
որ  Տեր  Մի սա քի հետ դեռ եր կար պի տի ծա ռա յեն  Հայ Ա ռա քե լա-
կան ե կե ղե ցուն, եւ որ  Տեր  Մի սա քը  «իր լա վա գույն քա հա նան» է, 
որ նա զար դա րում է  Սուրբ Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե ղե ցին,– շու-
տա սե լու կով « զե կու ցեց» դպիր Ար մա նը:

– Շ նոր հա կալ եմ բա րի լու րի հա մար…  Բայց ինձ հա մար էս տեղ 
էլ վատ չէ, տե սեք՝ ինչ ար ծիվ նե րի հետ եմ ծա ռա յում,– հպար տո րեն 
ա սաց  Տեր  Մի սա քը՝ ցույց տա լով դեռ խմբված զի ծա ռա յող նե րին, 
ո րոնց թիվն ա վե լա ցել էր իր ե լույ թի ժա մա նակ:– Իսկ ես պատ-
րաստ վում էի գե նե րա լին խնդրել, որ նա եր կա րա ժամ կետ ծա ռա-
յութ յան վերց նի ինձ:  Հաս կա ցա, որ կա րող եմ օգ տա կար լի նել էս 
կռված, հաղ թա նա կած եւ… ընկ ճախ տի մեջ հայտն ված զին վոր նե-
րին… Դե, հի մա ես ի՞նչ ա նեմ,– ան կեղ ծո րեն հարց րեց քա հա նան՝ 
նա յե լով մերթ փոխգն դա պե տին, մերթ ըն կեր նե րին:

– Ինք ներդ ո րո շեք,  Տեր  Հայր, մենք միայն ու րախ կլի նենք՝ 
ձեզ մեր զո րա մա սե րում եր կար տես նե լով,– պար զե րես ա սաց 
Օ հան ջան յա նը:–  Մեր զի ծա ռա յող նե րը ձեզ լսում եւ հա վա տում են, 
նրանք ձեր խոս քից ներշնչ վում եւ վե րա զարթ նում են ի րենց հա մա-
կած թմբի րից: 

– Իսկ էն տեղ  Տեր  Մի սա քին սպա սում է մի ամ բողջ քա ղաք… 
 Գի տե՞ք, թե նա քա նի հո գու հա մար է ա պա վեն ու հե նա րան, գի-
տե՞ք, թե կե նաց ինչ լույ սեր է նա վա ռում Ս տե փա նա կեր տում,– իր 
ա ռար կութ յու նը հիմ նա վո րեց  Մով սե սը: 

–  Գի տե՞ք, որ  Տեր  Մի սա քի ջան քե րով Աստ վա ծա մոր ե կե ղե-
ցին միայն ե կե ղե ցի չէ, այլ փրկութ յան ափ շա տե րի հա մար, հատ-
կա պես հի մա, երբ քա ղա քը լցված է գաղ թա կան նե րով… Ն րանք 
մե ծա քա նակ են, նրանց էս պա հին, նյու թա կան ա ջակ ցութ յու նից 
զատ, նաեւ հո գե կան քա ջա լե րանք է պետք, էդ ա մե նը տա լիս է 
 Տեր  Մի սա քը,–  Մով սե սի ա ռար կութ յու նը լրաց րեց Ար մա նը:



193

–  Տեր  Մի սա քը մի մեծ ծխա կան հա մայն քի գլուխ է կանգ-
նած, նա փայ լուն ձեւով է կա տա րում իր պար տա կա նութ յուն նե րը. 
Էդ պի սի մարդ կանց շատ դժվար է փո խա րի նող գտնել,– խո սեց 
 Վի գե նը:– Ես գի տեմ՝ դուք լավ գնդե րեց ու նեք, նա բուժ վե լուց հե-
տո կվե րա դառ նա ծա ռա յութ յան…  Կար ծում եք՝  Տեր  Մի սա քը կհա-
մա ձայ նի՞, որ իր պատ ճա ռով հաղ թա կան գնդե րե ցը տե ղա փոխ վի 
ու րիշ… պարտ ված զո րա միա վո րում… 

 Միառ պահ բո լո րը լռե ցին,  Վի գե նը դի պել էր ան չափ նուրբ լա-
րի:  Քա հա նան գլու խը քո րեց:

–  Լավ, ե կեք չվի ճենք էս տեղ, հատ կա պես, որ էդ հար ցը մենք 
չենք վճռե լու:  Գե նե րա լը կգա՝ կքննար կենք նրա հետ, հա՞,– ա ռա-
ջար կեց փոխգն դա պե տը:

– Ա յո՛, ա յո՛, չենք վի ճի, մի ճշմա րիտ լու ծում կգտնենք գե նե րա լի 
հետ,– հա մե րաշ խո րեն ար ձա գան քեց  Տեր  Մի սա քը:– Կլ սենք բո լոր 
կող մե րին եւ, ինչ պես ա սում են, դե մոկ րա տա բար կընտ րենք ճիշտ 
տար բե րա կը:

–  Դե մոկ րա տա բա՜ր, ժո ղովր դա վա րա կա՜ն,– հեգ նա կան անդ րա-
դար ձավ փոխգն դա պե տը,– տե սանք, թե ուր է մեզ հասց նում էդ 
դե մոկ րա տիան, մենք միայն դրա թթուն ենք խմում, ու րիշ ո չինչ:

Այդ կար ճա տեւ բա նա վե ճի ըն թաց քում  Մա րիան դի մա խա ղով ու 
թե թեւա կի նշմար նե րով քա հա նա յին հու շում էր, որ նա ի րենց հետ 
գնա քա ղաք, հե րիք է՝ որ քան մնաց զո րա մա սում: Իսկ  Վի գե նը տի-
րա կան բռնել էր « սի րուն լա լի կի» ձեռ քը, եւ այդ թանկ հան գույ ցը 
նրանք այ լեւս չէին թաքց նում շրջա պա տից:  Տեր  Մի սա քը նկա տեց 
սի րա յին բա րի տե ղա շար ժը եւ ան չափ ու րա խա ցավ, մտո վի օրհ-
նեց ե րի տա սարդ նե րին եւ Աստ ծո բա րե հո գութ յա նը հանձ նեց:

 Նախ քան գե նե րա լի ժա մա նու մը  Տեր  Մի սաքն իր հյու րե րի հետ 
շրջեց զո րա մա սի տա րած քում եւ տան տի րոջ ի մա ցութ յամբ ո րոշ 
ռազ մա կան տե ղե կութ յուն ներ հա ղոր դեց՝  «ինչ-որ թույ լատ րե լի է»: 
Այ նու հե տեւ ի րենց ֆի զի կա կան ու նա կութ յուն նե րը ստու գե ցին վար-
ժան քա յին սար քե րի վրա: Պտ տա ձո ղին փայ լեց  Վի գե նը, ով տասն-
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յակ ան գամ կա տա րեց  «ա րեւ» վար ժութ յու նը՝ հիաց նե լով ներ կա նե-
րին, հատ կա պես՝  Մա րիա յին: Երբ ան ցան բուժ մա սի մո տով,  Տեր 
 Մի սա քը ներս մտավ եւ ծաղ կե փուն ջը բո լո րի ա նու նից նվի րեց սի-
րու նա տես բուժք րո ջը:

–  Պա տե րազ մից հե տո ստա ցած ա ռա ջին ծա ղիկ ներն են,– հուզ-
վեց մահ ու ար յուն տե սած կի նը:

–  Թող դրանք խա ղա ղութ յամբ բու րեն,– օրհ նեց քա հա նան:  Նա 
մի քա նի սրտա բուխ բառ եւս ա սաց այդ հա ճե լի կնո ջը, ո րի հետ 
զրու ցում էր ար դեն երկ րորդ ան գամ: Ան մեղ զրույ ցը նրան հո գե-
կան մեծ բա վա կա նութ յուն պատ ճա ռեց՝ գրե թե խան դա ղա տան քի 
չափ:

 Տեր  Մի սա քը կրկին միա ցավ իր « թի մին», որ դան դա ղա քայլ 
դե պի շա րահ րա պա րակ էր շարժ վում, եւ վերս տին խոր հեց, որ այս 
մարդ կանց հետ ի րեն հրա շա լի է զգում, ու թե որ քան հո յա կապ 
կլի ներ, ե թե բո լո րով այս տեղ միառ ժա մա նակ ծա ռա յեին:

–  Տեր  Մի սաք, բուժք րո ջը մեզ նից թա քուն ի՞նչ էիք ա սում,– կա-
տա կեց  Մով սե սը: Մ յուս նե րը նե րո ղա միտ ժպտում էին քա հա նա յին: 
 Նա զուսպ ծի ծա ղեց:

–  Դե, ինձ մեղ քի մեջ չեք բռնաց նի…  Բայց հա ճե լի էր նրա հետ 
զրու ցե լը: 

Խմ բին մո տե ցավ փոխգն դա պե տը եւ բո լո րին հրա վի րեց ճա շի: 
Ըն դար ձակ ու մա քուր զին վո րա կան ճա շա րա նը տրա մադ րող էր, 
հյու րե րը մա տուց ված բորշչն ու փլա վը կե րան ա խոր ժա կով: 

–  Վար պետ  Մով սես, իսկ դուք չէի՞ք ցան կա նա մեզ ծա ռա յութ-
յուն մա տու ցել,– ճա շի ըն թաց քում ա նսպասելի հարց րեց Օ հան ջան-
յա նը:

– Ի՞նչ ծա ռա յութ յուն, պա րոն փոխգն դա պետ:
–  Դե, ա սենք, որմ նան կար ներ ա նեիք ճա շա րա նի պա տե րին, 

նաեւ՝ դրսում, լավ պատ կեր նե րի կա րոտ պա տեր շատ ու նենք,– 
պար զա բա նեց Օ հան ջան յա նը:–  Հա, ինչ-որ ա սում եմ՝ վճա րով կլի-
նի, լավ վճա րով, բա րե գոր ծութ յուն պետք չէ:  Մենք հե տո կհպար-
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տա նանք, որ  Մով սես  Մե լիք յա նի գոր ծե րից ու նենք… Հ նա րա վոր է՝ 
հենց դրանք էլ լի նեն ձեր լա վա գույն աշ խա տանք նե րը, ո՛վ գի տե… 

– Ո՛վ գի տե,– երկ րոր դեց  Մով սե սը,– հա մա ձայն եմ:  Բայց շու-
տով ձմեռ է, որմ նան կար նե րի հա մար հա մե մա տա բար տաք, բա-
րե նա պաստ ե ղա նակ է պետք, հար մար է, որ գոր ծը սկսենք… ապ-
րի լից: 

–  Թող լի նի ապ րի լից:
–  Պայ մա նա վոր վե ցինք, պա րոն փոխգն դա պետ:  Հա, քիչ մնաց 

մո ռա նա յի. որմ նան կար նե րը կա նենք եր կու սով՝ Ար սե նի հետ, նա 
մեր տա ղան դա վոր ե րի տա սարդ նկա րիչ նե րից է,– ա սաց  Մով սե սը՝ 
ձեռ քը դնե լով ե րի տա սարդ ար վես տակ ցի ու սին:

–  Շատ լավ, մինչ այդ դուք կա սեք, թե ինչ նյու թեր պա շա րենք 
գոր ծի հա մար:

 Գե նե րա լին եր կար չսպա սե ցին:  Նա ե կավ խո ժոռ դեմ քով, 
բայց, տես նե լով հյու րե րին, զվար թա ցավ եւ ա ռույգ տեսք ըն դու-
նեց: Ա ռանձ նա սեն յա կում թեյ խմե ցին եւ կարճ քննար կու մից հե-
տո վճռե ցին  Տեր  Մի սա քի « կար գա վի ճա կը». նա կվե րա դառ նա Սբ. 
Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե ղե ցի՝ իր ծա ռա յութ յա նը, բայց ա մի սը 
մեկ ան գամ, եր կու-ե րեք օ րով, կայ ցե լի «Եղ նիկ ներ» եւ նույն ո գով 
շփում ներ կու նե նա զին ծա ռա յող նե րի հետ, մին չեւ գնդե րե ցը կա-
պա քին վի եւ կանց նի իր գոր ծին: Իսկ որմ նան կար նե րի գա ղա-
փա րով գե նե րա լը սրտանց ու րա խա ցավ, քա նի որ՝ « սի րում եմ էդ 
ար վես տը, շատ էի նկա րում դպրո ցա կան տա րի նե րին»:  Նա պատ-
րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց՝ ա մեն ին չով օ ժան դա կել, որ ի մաս-
տա լից ու հո յա կերտ պատ կեր ներ ար վեն զին վո րա կան շի նութ յուն-
նե րի պա տե րին, ո րոնք ցույց կտան ոչ միայն ուժ ու կամք, այ լեւ՝ 
գե ղեց կութ յուն ու հո գի:

–  Պա րո նայք նկա րիչ ներ, մենք ձեզ լա վա գույնս կվար ձատ րենք, 
հա մա րեք, որ դուք ռազմավարա կան նշա նա կութ յան պատ վեր եք 
ստա ցել:  Միայն թե, հու սամ՝ դուք ա մեն ինչ գե ղար վես տա կան 
բարձր մա կար դա կով կա նեք: Եվ թող ա մեն քին պարզ լի նի, որ բա-
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նա կը կանգ նած է նաեւ ար վես տի թի կուն քին:  
– Շ նոր հա կալ ենք, պա րոն գե նե րալ,– հուզ ված ար ձա գան քեց 

 Մով սե սը:–  Մենք միշտ ձգտել ենք թի կունք լի նել բա նա կին:
– Շ նոր հա կալ ենք…  Մի մեծ որմ նան կար, հա մե նայն դեպս, մեր 

կող մից նվեր կլի նի, չէ՞, վար պետ  Մով սես,– շտա պեց բա րո յա կան 
հա վա սա րակշ ռութ յուն գտնել Ար սե նը:

– Ի հար կե, ի հար կե:
–  Պա րոն գե նե րալ, պա տե րազ մի օ րե րին ես զո րա կոչ ված էի 

«Եղ նիկ նե րի» ռե զեր վա յին գունդ, բայց ինձ էդ պես էլ բախտ չի վի-
ճակ վել մար տե րի մաս նակ ցել ձեր հրա մա նա տա րութ յամբ,– ան-
կեղ ծա ցավ Ար սե նը:

 Դա ռը ժպիտ գծագր վեց  Քեհ յա նի դեմ քին:  Նա մտա խոհ նա յեց 
 «ան հա ջո ղակ» նախ կին զո րա կոչ յա լին եւ, ըստ  Տեր  Մի սա քի հե-
տա գա խոս տո վա նութ յան, հա պա ղե լով՝ չբարձ րա ձայ նեց այն ամ-
բողջ մտա ծու մը, ո րը տվյալ պա հին գա լար վում էր նրա գլխում:

–  Ճա կա տա գի րը հա ճախ մեզ նից ա վե լի ազ նիվ է վար վում, ե րի-
տա սարդ…– տխուր ար ձա գան քել է գե նե րա լը:

Երբ դուրս էին գա լիս,  Տեր  Մի սա քը, որ դեռ մտա հոգ էր 
 Քեհ յա նի՝ բա նա կի շտաբ գնա լու ա ռի թով, կա մա ցուկ հարց րեց.

–  Պա րոն գե նե րալ, նո րութ յուն կա՞…
–  Դեռ դի մադ րում ենք,– ե ղավ պա տաս խա նը:
– Խնդ րում եմ՝ ցա սու մով ու ա տե լութ յամբ չընդ դի մա նաք, այլ՝ 

հա վա տով ու ճշմար տութ յամբ, նրանք մո լոր ված ներ են: 
 Քեհ յա նը թե թեւա կի գլխով ա րեց, ո րը, սա կայն, քա հա նա յի հա-

մար պարզ չէր՝ դա հա մա ձայ նութ յան նշա՞ն էր, թե՞ իր պատ վի րա նը 
պար զա պես ըն դու նեց ի գի տութ յուն:

– Ըն դու նա րա նում մի փոք րիկ պա յու սակ ենք թո ղել ձեզ հա-
մար, մե րոնք են բե րել՝ ժենգ յա լով հաց ու գի նի, վա յե լեք:

– Շ նոր հա կալ եմ…  Մինչ նոր հան դի պում,  Տեր  Մի սաք, կսպա-
սեմ մեր նոր ե րե կո նե րին:

– Աստ ված մեզ հետ:



197

 Տեր  Մի սաքն ու ու ղե կից նե րը տե ղա վոր վե ցին  Վի գե նի « Տո յո   - 
տա  յում» եւ ճա նա պարհ ըն կան:  Գե նե րա լը տրտմե րես նա յում էր 
հե ռա ցող մե քե նա յի ե տեւից:  Նա դեռ տեղ յակ չէր, որ քա հա նա յի 
այ դօր վա ե լույ թի ձայ նագ րութ յու նը ոմն մե կը ու ղար կել էր բա նա-
կի հրա մա նա տա րութ յա նը, թե ով՝ ի րեն վա ղուց հե տաքր քիր չեն 
նման մանր մատ նութ յուն նե րը:  Հա ջորդ օ րե րին գե նե րա լին նո րո վի 
էին մե ղադ րում՝ քա հա նա յի խոս քում իբր առ կա են թա տեքս տի հա-
մար, թե իբր, ըստ Քեհյանի, «ն րան դրդել եմ, որ զին ծա ռա յող նե-
րին տրա մադ րի ու ժա յին փո փո խութ յուն նե րի ռազ մա քա ղա քա կան 
ղե կա վա րութ յան մեջ»: «Տխ մա րութ յո՜ւն»՝ կրկնում էր  Քեհ յա նը ի րեն 
մե ղադ րող նե րին ու նա խա տող նե րին, իսկ մտե րիմ զրու ցա կից նե-
րին հեգ նաժ պիտ բա ցա հայ տում էր, որ « սա տա նան հենց ի րենց 
մեջ է, ոչ թե են թա տեքս տում կամ տո ղա տա կե րում»: Ա պա թանձր 
տրտմութ յամբ էր ծան րա նում նրա դեմ քը, եւ լոկ Աստ ծուն է հայտ-
նի, թե ի րա կա նում ինչ կրակ նե րի մեջ էր տա պակ վում հաղ թա կան 
զին վո րա կա նի հո գին: Եր կար ա միս ներ  Տեր  Մի սա քը գե նե րա լի՝ իր 
պատ ճա ռով սկսված հա վել յալ « դա տա փետ ման» մա սին ո չինչ չգի-
տեր: Հ րա մա նա տարն ա մեն կերպ պաշտ պա նում էր քա հա նա յին՝ 
նրան հե ռու պա հե լով իշխանական ո րո գայթ նե րից:
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Գ լուխ 6

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՏՐՈՆԸ

                                                                             
ºí ³Û¹ Å³ ÙÁ ÏÑÝãÇ:  

²ÛÝ ³ñ ¹»Ý Ùá ï» ÝáõÙ ¿«  
¹³ ëáë Ï³ ÉÇ íñÇ Å³ éáõÃ ÛáõÝÝ ¿:

                                                                            ìÇÏ ïáñ Ð Ûáõ ·á

 Շու տով նո յեմ բե րը կա վարտ վի, իսկ  Մով սե սը դեռ վերջ նա կա-
նա պես չէր ո րո շել՝ մեկ նի՞  Փա րիզ, թե՞ ոչ. առ ջեւում դեկ տեմ բե րի 
10-ն  էր՝ ցու ցա հան դե սի բաց ման օ րը, որ տեղ պետք է ներ կա յաց-
նի իր գե ղան կար նե րից եր կու սը: Հ րա վիր յալ նկա րիչ նե րի շար քում 
նաեւ ինքն է՝ լավ ա ռիթ, որ ար ցախ յան չճա նաչ ված պստլիկ երկ-
րի ար վես տա գե տը կեն դա նի ներ կա յութ յուն ու նե նա եվ րո պա կան 
խո շոր ցու ցա հան դե սին, ո րի ընտր յալ մաս նա կից նե րի ընդ հա նուր 
թիվն անց նում էր հար յու րից, իսկ նրան ցից միայն քսա նին էին 
հրա վի րել  Փա րիզ:  Դե, ե թե գնում է, ուր եմն՝ « թող տես նեն ոչ միայն 
իմ նկար նե րը, այ լեւ՝ ինձ. ես շատ բան կա րող եմ գծագ րել մեր 
ու եվ րո պա կան կյան քի ներ հա կութ յան ու ներ դաշ նա կութ յան մա-
սին:  Բա րե կե ցութ յու նից, խա ղա ղութ յու նից, նաեւ մե ծամ տութ յու նից 
շփա ցած եվ րո պա ցի նե րին շի տակ գույ նե րով կպատ մեմ, թե ինչ է 
պա տե րազ մը, մա հը, ա զա տութ յու նը, եղ բայ րութ յու նը, քրիս տո նե-
կան ա նեղծ հա վատ քը, ազ գա յին ու մարդ կա յին ար ժա նա պատ-
վութ յու նը…»՝ մեկ նե լու օգ տին խոր հում էր  Մով սե սը:  Բայց ի րեն 
կաշ կան դող հան գա ման քերն ա վե լի զո րեղ էին կար ծես. «Ո՞նց 
գնամ էս ի րա վի ճա կում, երբ ա ղե տի ստվերն ըն կած է մեր երկ րի 
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ու ժո ղովր դի վրա… Ո՞նց տա րա բախտ նե րին թող նեմ էս պա տու հա-
սի մեջ, թե կուզ մեկ շաբ թով…  Չե՞ն ա սի, որ սառ նասր տո րեն լքում 
եմ ի րենց, թե պետ իմ ներ կա յութ յու նը փրկա րար մխի թա րութ յուն 
չէ նրանց հա մար…  Չե՞ն ա սի, որ տա քուկ անկ յուն նե րով եմ վազ-
վզում, երբ առ ջեւում ան հայտ նե րով լե ցուն ձմեռն է, իսկ շուրջդ հո-
գե պես ու մարմ նա պես ցրտա հար վող հա զա րա վոր մար դիկ կան… 
Ախր շատ կա րեւոր է ա մեն մե կի ներ կա յութ յունն էս պա հին»՝ մտա-
տանջ վում էր ար վես տա գե տը:  Մինչ նա տեն դա գին երկմ տան քի 
մեջ էր, հան գու ցա լու ծու մը վրա հա սավ ինք նա բե րա բար. ցու ցա-
հան դե սի հա մա կար գողն է լեկտ րո նա յին փոս տով նա մակ էր գրել 
 Մով սե սին եւ նե րո ղութ յուն հայ ցե լով հայտ նել, որ աշ խար հում մո-
լեգ նող թա գա վա րա կի պատ ճա ռով ցու ցա հան դե սը հե տաձգ վում է 
ա նո րոշ ժա մա նա կով, « մին չեւ հա ջորդ տար վա բա րե պա տեհ ո րեւէ 
ա միս»:  Մով սեսն այդ պա հին նստած էր ար վես տա նո ցում, նոթ բու-
քի առ ջեւ, կար դում էր նա մա կը եւ քթի տակ ման րիկ ծի ծա ղում:

–  Ներ կա պա հին՝ ճիշտ լու ծում,– բաձ րա ձայն մե նա խո սեց նա, 
ա պա թե թեւա ցած շունչ քա շեց եւ մեկ ան գամ եւս հա վա տաց, որ 
Աստ ված գո յութ յուն ու նի, եւ  Նա հո վա նի է խղճի ու ար դա րութ յան 
ե տեւից գնա ցող նե րին:

Ար դեն կա նո նա վո րել էր իր ռե ժի մը՝ վաղ ա ռա վո տից գա լիս 
է ար վես տա նոց եւ աշ խա տում:  Բայց վերգ տած աշ խա տա կար գը 
նրան մեծ դժվա րութ յամբ էր տրվում. ա մեն ան գամ տնից դուրս 
գա լիս մտա հոգ նա յում էր կեն վոր նե րին եւ հեր թա կան ան գամ կա-
րեկ ցում նրանց, թե պետ շատ բախ տա կից նե րի հա մե մա տութ յամբ 
նրանք տե ղա վոր ված էին ա ռա վել հար մա րա վետ եւ հո գա տար 
տան տի րոջ մոտ:  Մով սե սը գրե թե ա մեն օր մթերք ներ էր առ նում 
« հադ րութ յան հնգյա կի» հա մար, իսկ կրտսեր կեն վոր նե րի՝ Ա վո յի 
ու  Դա վո յի հետ նկար չութ յուն էր պա րա պում, երբ իր մեջ դեռ ուժ 
էր մնում տուն վե րա դառ նա լուց հե տո:  Պարզ վեց, որ տի կին  Սո նան 
տնա յին լավ տնտե սու հի է. նա մաք րութ յուն էր ա նում երկ հար կա նի 
մեծ ա ռանձ նա տա նը, տա րա տե սակ բան ջա րե ղեն թթու դնում իր 
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հո ղի մարդ կանց վա յել վար պե տութ յամբ եւ ա խոր ժե լի ու տե լիք ներ 
պատ րաս տում՝ միշտ լա վա գույն բա ժի նը հատ կաց նե լով տան տեր 
 Մով սե սին:  Սո նա յի ա մու սին Եր վան դը մի ե րե կո, երբ եր կու սով 
ընթ րում էին, կես-կա տակ, կես-լուրջ տան տի րոջն ա սաց, որ իր կի-
նը  «եր բեւէ այդ քան ու շա դիր չի ե ղել իր հան դեպ», որ քան ու շադ-
րութ յուն հի մա  Մով սե սին է հատ կաց նում. ան մե ղո րեն խան դում էր, 
սա կայն՝ ա ռանց հե տեւանք ներ հա րու ցող խան դի:  Մով սեսն ա մե-
նից շատ կա րեկ ցում էր հենց Եր վան դին, բայց ոչ նրա հա մար, որ 
զուր մտա տանջ վում է  Սո նա յի՝ իր հան դեպ ցու ցա բե րած սի րա լի-
րութ յան հա մար (նա այդ ա նում է ա վան դա պա հո րեն ու կա նա ցի 
բնազ դով. գլխա վոր պա տի վը, նախ, պետք է ըն տա նի քի գլխա վո-
րին մա տուց վի, հի մա ի րենք ըն տա նիք են նաեւ տան տի րո ջով), այլ՝ 
որ ամ բողջ կյան քում, ա ռա վո տից ի րի կուն գոր ծին անձ նա տուր այս 
մար դը պա րա պուր դի է մատն վել, եւ հի մա աչ քի ա ռաջ թոր շո մում 
ու դժգու նում է:  Մով սե սի  «ախ տո րոշ մամբ»՝  Սո նա յի ա մուս նու ի րա-
կան եր ջան կութ յու նը հենց գործն է, մնաց յալ ա մեն ինչ ա ծանց յալ է 
դրա նից:  Ճիշտ է՝ Եր վանդն ա մեն օր  Մով սե սի ա ռանձ նա տան այ-
գում ինչ-որ բա նով զբաղ վում է՝ ծա ռերն է է տում, կրկին փխրեց նում 
ծա ռա տա կե րը, հե ռաց նում մո լա խո տե րը, ան գամ, չգի տես որ տե-
ղից, ազն վա մո րու կարճ լիկ տնկի ներ էր բե րել ու փո ղո ցին հա րող 
ցան կա պա տի եր կայն քով տնկել, սա կայն այդ ա մե նը ծան րակ շիռ 
գոր ծե րի սո վոր մար դու հա մար ման կա կան խաղ էր:  Նա ու զում 
էր վերս տին վե րա դառ նալ իր ըն դար ձակ հո ղա տա րածք ներն ու 
հանձնվել ֆեր մա յին, իր գյուղ տեխ նի կա յին ու բեր քին, ո րոնք հի մա 
ե՛ւ նրա, ե՛ւ մյուս նե րի աչ քին ան հե տա ցող տե սիլ քի են վե րած վել: 
 Մով սե սը տագ նա պում էր, որ պա րա պութ յու նը Եր վան դին կա րող է 
փոր ձան քի մատ նել, ուս տի սկսեց հար ցու փոր ձել իր ծա նոթ նե րին՝ 
նրա հա մար աշ խա տանք գտնե լու հույ սով, բայց դեռ լուրջ ա ռա-
ջար կութ յուն ներ չկա յին՝ հա րիր այդ ան խոնջ մշակին:   

 Մով սե սը « հադ րութ յան» խո հե րի մեջ էր, երբ, քաղց զգա լով, 
սկսեց մտազ բաղ բա ցել ու տե լի քի փա թեթ նե րը, որ տի կին  Սո նան 
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էր պատրաստել իր հա մար:  Նա ար դեն քա նի օր կե սօ րա հա ցի 
տոպ րակ էր դնում նկար չի ձեռ քին (« քաղ ցած չեն նկա րի»), մի հո-
գա տա րությ ուն, որ ո՛չ  Մով սե սը, ո՛չ Եր վան դը նախ կի նում չէին ճա-
շա կել:  Նկարիչը խնդմնդաց քթի տակ, նա յեց սե ղա նին դրված 
սննդա րար ու տե լի քին (նրբաբ լիթ ներ, տա պա կած ձուկ, կա նա չե-
ղեն, պա նիր, թթու, հաց ու թեր թե րուկ) եւ ափ սո սաց, որ սե ղա նա-
կից չու նի:  Հա նեց հե ռա խո սը, որ զան գի Ար սե նին, բայց ի րեն այլ 
հյուր էր վի ճակ ված:  Նույն պա հին ներս մտավ ման կա վարժ  Սի մոն 
 Վա րագ յա նը եւ տես նե լով ար դեն պատ րաստ հա ցի սե ղա նը, մեջ-
տեղ դրեց իր բե րած տնա կան թթի օ ղու շի շը:

– Էս էլ իմ կող մից, եղ բայր,– ըն կե րա բար ա սաց   Վա րագ յանն 
ու ող ջա գուր վեց նկար չի հետ:

–  Բա րով տե սանք, ըն կեր  Սի մոն,–  Մով սե սը այ լոց պես թո շա-
կա ռու ման կա վար ժին, խորհր դա յին շրջա նից ժա ռան գած սո վո րույ-
թով, դի մում էր  «ըն կեր»-ով:– Ո՞նց ես,  ա ռող ջութ յու նից հո շատ 
գան գատ ներ չու նե՞ս… 

–  Դեռ ոչ, փառք Աստ ծո:  Դե, հա ճե լի չէ ե՛ւ ծե րա նա լը, ե՛ւ միա-
ժա մա նակ հի վանդ լի նե լը… եր կու չա րիք՝ մեկ տեղ:

–  Հա, ճշմա րիտ, ու զում եմ քեզ միշտ ա ռողջ տես նել ու լա վա-
տես:

– Ա ռա ջի նը խոս տա նում եմ, երկ րոր դը՝ իմ ու ժե րից վեր է, հի մա 
ո՞նց կա րե լի է լա վա տես լի նել…

Ու սկիզբ ա ռավ ա ռօ րեա կան դար ձած մի խո սակ ցութ յուն, որ-
տեղ հո ռե տե սութ յու նը միշտ ծանր նժա րին է իջ նում:  Ման կա վար ժը 
խնամ քով թվար կում էր մտա հո գիչ փաս տեր, ո րոնք գրե թե ա մե-
նօր յա ռե ժի մով պղտո րում էին ար ցախ ցի նե րի ա ռանց այն էլ 
խարխլ ված կյան քը. ակ նե րեւ փխրուն էր հրամց ված խա ղա ղութ-
յու նը՝ շա րու նա կա կան կրա կոց ներ ու սադ րանք ներ սահ մա նին, եւ՝ 
զո հեր, ան գամ խա ղա ղա պահ նե րի աչ քի ա ռաջ: Հա կա ռա կոր դի 
հե նա կե տե րը ուղ ղա կի ցցվել էին ճա նա պարհ նե րի ու բնա կա վայ-
րե րի հա րեւա նութ յամբ,  Հա յաս տա նի հետ միաց նող մի ջանց քը չու-
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ներ նախ կին անվ տան գութ յու նը, թեեւ ռու սա կան տասն յակ ու ղե-
կալ նե րը տե ղա կայ ված են դրա եր կայն քով: 

 Մով սեսն ու  Սի մո նը հաց էին ու տում եւ օ ղի խմում անտ րա-
մա դիր, վե րա հաս պար տա կա նութ յուն կա տա րո ղի պես: Նկա րի չը 
մեկ-մեկ փոր ձում էր աշ խու ժաց նել մթնո լոր տը եւ հին ման կա վար-
ժին մղել փոքր-ինչ լու սա վոր խո հե րի՝ ա պարդ յուն, « փորձ ված շա-
նը քու չի-քու չի չեն ա նի»:  Սի մո նը եր րորդ բա ժա կը խմե լուց ա ռաջ 
 Մով սե սին հոր դո րեց լի նել ա վե լի քան ի րա տես, իսկ դրա հա մար 
պետք է լայն բաց ված աչ քե րով նա յել շուր ջը եւ երկ րին առնչ վող 
ի րա դար ձութ յուն նե րին, այ լեւ՝ սթափ հա յաց քով զննել պատ մութ յու-
նը, որ մնում է  «ան գե րա զան ցե լի ու սու ցիչ ու հրա հան գիչ». իր մաս-
նա գի տութ յունն է, ին քը լավ գի տի պատ մութ յան ար ժե քը: 

 Մով սե սը կանգ ա ռավ նախքան եր րորդ բա ժա կը, նա ար դեն 
հա սել էր իր սահ մա նագ ծին՝ հա վել յալ սպիր տա յին խմիչք ի րեն 
թույլ չի տա լիս, հատ կա պես՝ թթի օ ղի, ո րի թնդութ յա նը կա րող են 
դի մա նալ միայն փոր ձա ռու նե րը: Եվ մտա վա խութ յուն ու ներ, որ այդ 
 «առ յու ծի կա թը» խմե լով՝  Սի մո նը կտա քա նա վերջ նա կա նա պես եւ 
զրու ցակ ցին կխեղ դի ա մեն քին ուղղ ված մե ղադ րանք նե րի հե ղե ղի 
մեջ, գու ցեեւ՝ ան հար կի աղմ կի ու վեճ սար քի. նրա դեմքն ար դեն 
մի փոքր շա ռա գու նել էր, ին չը նշա նա կում էր, որ օ ղին իր անվ րեպ 
ներ գոր ծութ յունն էր ու նե նում հու զախ ռով ման կա վար ժի վրա:  Բայց՝ 
ոչ,  Սի մո նը հեր թա կան բա ժա կը պար պե լուց հե տո դար ձավ ա ռա-
վել լրջա խոհ, նրա խոսքն ա վե լի հա վա սա րակշռ վեց, իսկ հա յաց քը 
դար ձավ սեւե ռուն ու խո րա թա փանց:  Մով սե սը չգի տեր, որ կա րող է 
լի նել նաեւ նման կեր պա րա նա փո խութ յուն:

–  Գի տե՞ս ինչ, եղ բայր  Մով սես, քո է սօր վա նկար չութ յու նը բա վա-
րար չէ, որ մարդ կանց հաս կաց նենք էն, ինչ պար տա վոր են ի րենք 
ի մա նալ ու հաս կա նալ,– նե րո ղա միտ տո նով ա սաց ման կա վար ժը:

– Ի՞նչ նկա տի ու նես, ըն կեր  Սի մոն,– ա նակն կա լի ե կած ար ձա-
գան քեց  Մով սե սը:

–   Պատ մութ յու նը սի րում է, որ իր մա սին ոչ միայն խո սեն, այ լեւ 
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ցույց տան իր խոր քը, իր ներ սը, անր ջա կան պատ կե րը:
– Այ սինքն՝ կի նոն ու թատ րո՞ նը նկա տի ու նեք…
–  Նաեւ՝ դա…  Դե, դու քո նկար նե րում գրե թե պատ մութ յա նը 

չես անդ րա դառ նում. դա նա խա սի րութ յան հարց է, քո ի րա վուն քը, 
բայց կա րե լի է, չէ՞, որ կի նո յի ու թատ րո նի մար դիկ հա ճախ պատ-
մա կան լուրջ թե մա ներ ար ծար ծեն՝ ազ նիվ ու ար դար մեկ նա բա-
նութ յամբ, ոչ թե վե րա պատ կե րեն անց յա լի դեպ քե րը…

–  Հա մա միտ եմ:
– Իսկ ին չո՞ւ միշտ սպա սել, որ դա ու րիշ ներն ա նեն, կա րե լի է, 

չէ՞, նաեւ մեր ու նե ցած կա րո ղութ յուն նե րով ինչ-որ բան ստեղ ծել, 
թե կուզ դա էն քան էլ ար հես տա վարժ չե րեւա:

– Ե թե շատ կա րեւոր ա սե լիք կա, ան շուշտ:
–  Լավ, գլուխդ ան տե ղի չցա վեց նեմ իմ եր կար-բա րակ նա խա-

բա նով, ա սեմ, թե կոնկ րետ ին չի հա մար եմ ե կել:
– Ու շա դիր լսում եմ, ըն կեր  Սի մոն:
–  Դու գի տես, որ կրտսեր աղ ջիկս՝  Նա նեն, սո վո րում է Ե րեւա նի 

թա տե րա կան ինս տի տու տի բե մադ րա կան բաժ նում:  Նա ա վար տա-
կան կուր սում է, դիպ լո մա յին աշ խա տանք պի տի ա նի: Ե րեկ զան-
գել ու հարց նում է, թե լավ ու հե տաքր քիր պիե սի տեղ գի տե՞մ… 
 Միան գա մից ա սա ցի, որ ձեռ նար կի էն պի սի գործ, ո րը, թե կուզ 
փո խա բե րա բար, ցույց տա է սօր վա մեր ող բեր գութ յան ու տա ռա-
պան քի պատ ճառ նե րը. դա ար վես տա գե տի հա մար շատ ազ նիվ 
կլի ներ, նաեւ՝ այժ մեա կան հնչո ղութ յամբ աչ քի կընկ ներ:  Նա նեն 
հա կա դար ձեց, թե ներ կան ճշմա րիտ պատ կե րե լու եւ մեկ նա բա նե-
լու հա մար դեռ պետք է ժա մա նակ անց նի, որ թացն ու չո րը կա րո-
ղա նանք զա նա զա նել… Էն քան էլ հա մա ձայն չեմ՝ մենք հի մա էլ լավ 
տես նում ենք մեր պար տութ յան պատ ճառ ներն ու մե ղա վոր նե րին… 
Պն դե ցի, որ է սօր վա նա խա դե պե րը կան պատ մութ յան մեջ, շատ 
ջրեր են հո սել էդ օ րե րից, ուս տի հին անց քե րից կա րե լի է լիո վին 
կշռա դատ ված մի լավ գործ ներ կա յաց նել:  Նա խնդրեց, որ էդ պի սի 
մի պիես գտնեմ եւ ու ղար կեմ ի րեն, մի շա բաթ վա մեջ:
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– Գ տա՞ք… 
– Իսկ ես չէի էլ փնտրել, այն կար իմ գրա պա հա րա նում, ար դեն 

երեսունհինգ տա րի:  Հի շո՞ւմ ես մեր լու սա հո գի գրող  Մի քա յել Աս-
պար յա նին…

–  Հա, վա ղա մե ռի կը…  Տա ղան դա վոր էր, ազ գա յին ցա վով տա-
ռա պող:

– Էդ տա ռա պան քից ե րեւի շուտ գնաց, ութ սուն հինգ թվին, նույ-
նիսկ մեր  Շար ժու մը չհասց րեց տես նել…  Նա իմ հա մա կուր սե ցին 
էր, մենք շատ մտե րիմ էինք:  Մեռ նե լուց եր կու ա միս ա ռաջ ինձ 
է տվել մի պիես եւ խնդրել, որ մոտս պա հեմ, մին չեւ բե մադ րե-
լու կամ հրա տա րա կե լու ժա մա նակ նե րը գան. ես մի տե սակ նրա 
գրա կան խորհր դա տուն էի…  Նա նեի զան գից հե տո իս կույն հի շե-
ցի ըն կե րոջս գրված քը: Ա ռա վոտ յան կրկին կար դա ցի. ապ շած եմ, 
որ  Մի քա յելն էդ քան շի տակ ու հե ռա տես է գտնվել իր գրա պատ-
մա կան մեկ նութ յու նում. նրա զգա յուն անց յա լա տե սութ յու նը մեզ օգ-
նում է ար ժա նիո րեն գնա հա տել բաղ ձա լին ու չկա տար վա ծը, հենց 
չկա տար վա ծը՝ մեր գո յա պայ քա րի ընդ հա նուր հա մա տեքս տում: 
Ա ռա ջին հա յաց քից՝ դա պատ մա կան ռո ման տի կա է, իսկ ես տպա-
վո րութ յուն ու նեմ, որ պիե սը, ար դի եզ րա բա նութ յամբ՝ սյուր ռեա լիս-
տա կան պատ մա կա նութ յան նմուշ է:

– Այ սինքն՝ գե րի րա կան պատ մութ յուն կամ՝ գեր պատ մա կա-
նութ յուն…  Հե տաքր քի՜ր է:

– Ինչ պես կու զես… Ա հա էդ պիե սը,– ա սաց եւ  Մով սե սին մեկ-
նեց մի թղթա պա նակ:– Խնդ րում եմ՝ մին չեւ  Նա նեին ու ղար կե լը 
կար դաս:  Գու ցե պատ մա կան մեկ նութ յուն նե րում ա նըն դու նե լի ծայ-
րա հե ղութ յուն ներ է թույլ տվել  Մի քա յե լը, հետ մա հու նրան մե ղադ-
րե լու ա ռիթ չտանք: 

–  Դուք ինձ լուրջ քննա դատ եք հա մա րում, ըն կեր  Սի մոն:
–  Դու ա ռողջ կեն սա հա յե ցո ղութ յուն ու խո րա տե սութ յուն ու նես, 

 Մով սես, դու ոչ միայն պայ ծառ գե ղա գետ ես, այ լեւ՝ հրա շա լի հայ 
մարդ, ես հա վա տում եմ քո հո գեւոր աշ խար հին,– ան կեղ ծա ցավ 
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նախ կին ման կա վար ժը՝ ա ռանց հա ճո յա նա լու նշույ լի:–  Նա նեի հետ 
շնոր հա կալ կլի նենք ճշմա րիտ դի տո ղութ յուն նե րիդ հա մար:

– Ես էլ եմ շնոր հա կալ, ըն կեր  Սի մոն, որ էդ քան վստա հում ես 
ինձ: Ան պայ ման կկար դամ:

– Ապ րես,  Մով սես ջան, վեր ջաց նես՝ զան գիր:–  Նա թա փով դա-
տար կեց մի բա ժակ թթօ ղի եւս, մի կտոր թթու վա րունգ դրեց բե-
րա նը եւ շտա պեց դուրս:– Ց տե սութ յո՜ւն, եղ բայր,– ար դեն դռան 
մոտ, ա ռանց ետ շրջվե լու, ար տիս տիկ գո չեց  Վա րագ յա նը: 

 Մով սե սը չհասց րեց հյու րին ու ղեկ ցել մին չեւ ել քը: Նս տած տե-
ղում ան հան գիստ շու ռու մուռ ե կավ, ա պա բա ցեց թղթա պա նա կը. 
ձե ռա գիր է՝ ար դեն խու նա ցող թղթե րի վրա: « Խեղ ճը չի էլ հասց րել 
մե քե նագ րութ յան տալ»՝ ան ցավ մտքով, եւ բարձ րա ձայն կար դաց 
խո րա գի րը.

– «Վ րե ժի հրեշ տակ նե րը»:
 Թեր թեց՝ հար յուր էջ ձե ռա գիր, բայց վա յել չա կա՜ն ձե ռա գիր, 

գրե թե գե ղար վես տա կան գծագ րութ յամբ. « Մի՞ թե տղա մար դը կա-
րող է էս պի սի վա յել չա գիր ու նե նալ»՝ զար մա ցած խոր հեց նկա րի-
չը եւ թե թեւա կի, բա րի խանդ զգաց այդ սքան չե լի գրի հե ղի նա-
կի հան դեպ:  Կար դաց ա ռա ջին է ջը, երկ րոր դը… Ինքն էլ չզգաց, 
թե ինչ պես հափշ տակ ված ու ա նընդ մեջ ըն թեր ցեց ամ բողջ պիե սը: 
Երբ շրջեց վեր ջին է ջը, գրե թե ամ բողջ մար մի նը քրտնա պատ էր, 
եւ մրսա ծութ յու նից խու սա փե լու հա մար, վճռա կան քայլ կա տա րո-
ղի պես, պար պեց դի մա ցը «տրտ մող» թթի օ ղիով բա ժա կը. այն 
եր րորդն էր օր վա մեջ՝ իս կա կան ռե կորդ:  Մով սե սը պա րուր վել 
էր մի զգա ցո ղութ յամբ, ո րը հու սա վա ռութ յան ու գո հու նա կութ յան, 
տղա մարդ կայ նութ յան ու ներ դաշ նա կութ յան, հայ րե նա պաշ տութ-
յան ու ինք նա սի րութ յան, ան վե հե րութ յան ու ար կա ծախնդ րութ յան 
խառ նուրդ էր, եւ ո րը հայ րա կան սի րո պես ղո ղան ջում էր իր հո-
գում՝  Սուրբծննդ յան տո նա կա տա րութ յա նը կան չող զան գի հան-
գույն:  Մով սե սը թղթա պա նա կը փա կեց ու տե ղա վո րեց տոպ րա կում, 
հագն վեց եւ կե սօ րա հա ցի սե ղա նը թող նե լով  «ըն թաց քի» մեջ, փու-
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թով ե լավ դուրս: Մ տավ մո տա կա տպագ րա տու նը եւ դեռ հստակ 
չի մա նա լով՝ ին չու, պատ ճե նա հա նեց Աս պար յա նի պիե սը, մի քա-
նի սի րա լիր խոսք նվի րեց ի րեն սպա սար կած « սեւ աստ ղով» աղջ-
կան, պատ ճե նը տա րավ ու թո ղեց ար վես տա նո ցում, իսկ բնա գիրն 
ա ռած՝ ա ճա պա րեց  Սի մո նենց տուն:  Տասն հինգ րո պե անց նա 
« կոլ ցեւո յի» ինն հար կա նի շեն քե րից մե կի հին գե րորդ հար կի հար-
թա կին էր:  Նախ կին ման կա վար ժը բա ցեց դուռն ու շե մին տե սավ 
կարմ րա տա կած  Մով սե սին:

– Ի՞նչ է պա տա հել,  Մով սես,– տագ նա պած հարց րեց  Վա րագ յա նը 
եւ թեւից բռնե լով՝ ներս տա րավ ան կոչ հյու րին:

–  Կար դա ցի, ըն կեր  Սի մոն:  Շատ ար ժե քա վոր գործ է, հո յա-
կապ…  Մի քա յել Աս պար յա նը կա րեւոր պատ գամ է թո ղել: Ան հա-
պաղ պի տի բե մադ րել,– իր կար ծի քը հա կիրճ ամ փո փեց  Մով սե սը 
եւ թղթա պա նա կով տոպ րա կը հանձ նեց նրան:

–  Հա՞… Ի՜նչ փա ռա հեղ բան ա սիր,  Մով սես, թե չէ ես վատ լուր 
գու շա կե ցի: Աստ ված քեզ եր կար կյանք տա:  Դե, ա րի նստիր, թեյ 
խմենք:

–  Չէ՛, շտա պում եմ, տուն պի տի գնամ, իմ կեն վոր նե րին բան եմ 
խոս տա ցել, պի տի տա նեմ:  Դու էդ պիե սը շտապ ու ղար կիր Ե րեւան 
եւ  Նա նեից պա հան ջիր, որ ան պայ ման բե մադ րի: Ե թե պետք լի նի, 
նրան կօգ նենք,– ա սաց ու մտքի ե տին շար ժով իր հա մար ար ձա-
նագ րեց, որ  Սի մո նը տա նը մե նակ է, « չէ՛, միայ նակ է…»: 

–  Շատ լավ, եղ բայր, հենց ա ռա վոտը կու ղար կեմ եւ խոս քերդ 
հե ռա խո սով մե կիկ-մե կիկ կփո խան ցեմ աղջ կաս:

–  Բա րի… դե, ցտե սութ յուն,– ա սաց  Մով սեսն ու մո տե ցավ ել-
քին:

– Ս պա սի՜ր,– ինչ-որ բան հի շե լով՝ գո չեց  Սի մո նը, մտավ կող-
քի սեն յակ եւ վե րա դար ձավ մի տոպ րակ ձեռ քին:–  Վերց րու, 
թթի չա միչ է: Թ թի օ ղուց հե տո պետք է թթի չա միչ ու տել, բժիշկ 
 Ղու կաս յանն էր ա սում,– զվար ճա ցավ նախ կին ման կա վար ժը:

–  Հա,  Ղու կաս յա նը նման հար ցե րի գի տակ էր,– վերց նե լով 
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տոպ րա կը՝ մի երկ վայրկ յան,  Սի մո նի հետ հա մա հունչ, խնդմնդաց 
 Մով սե սը:– Իսկ ո՞ւր են շու շե ցի ձեր տնվոր նե րը...

– Ե րեկ տե ղա փոխ վել են մի ա զատ բնա կա րան, վար ձով… պե-
տութ յունն է փոխ հա տու ցե լու: Ա սա ցին, որ ի րենց հա մար էդ պես 
ա վե լի հար մար է, բնա կա րա նում միայն ի րենք կլի նեն:

– Ու րեմն մե նակ ես մնա ցել:
–  Չէ, տղաս էս տեղ է, եր կու սով ենք: Իսկ կեն վոր ներդ դեռ քեզ 

մո՞տ են:
–  Հա, ես նրանց բաց թող նե լու դեռ միտք չու նեմ,– ա սաց ու 

շտա պեց դուրս:
–  Դու փա ռա հեղ մա՜րդ ես,  Մով սես,– ե տեւից կան չեց  Սի մո նը:
Աս տի ճան նե րով իջ նե լիս նկա րի չը միառ պահ մտո վի քննեց 

ման կա վար ժի կա ցութ յու նը. « Կի նը մա հա ցել է վա ղուց… ի րա-
վա բան տղա յի ու հար սի հետ է ապ րում թոռ նե րով… Ե րեւի հար-
սը ե րե խե քի հետ դեռ չի ու զում վե րա դառ նալ Ե րեւա նից… կնոջս 
պես»:  Բայց կնոջ բա ցա կա յութ յու նը նրան անգ թո րեն ճնշող 
տխրութ յան գլխա վոր պատ ճա ռը չէր, անձ նա կան ի րա կա նութ-
յունն այ լեւս ստո րա դաս ված էր այն կյան քին, որ մռայ լո րեն ա լե-
բախ վում էր իր շուրջը՝ ա սես անն կատ բարձ րա ցող մի ծով, որ 
կա րող է քեզ կլա նել, ե թե, թե կուզ ան վարժ լո ղորդ, չկառ չես ո րեւէ 
ա ռար կա յից:  Մով սե սը մտա բե րեց, որ ին քը ձեռ քի տակ ու նի նման 
ա ռար կա, այն էլ ոչ մե կը, ուս տի չի խեղդ վի հոր ձան քի տակ, ա պա-
հով ագր ված է՝ հան գա մանք նե րի՞ բեր մամբ, թե՞ են թա գի տակ ցա-
կան պաշտ պա նիչ մղու մով… Իսկ մի՞ թե դա կա րեւոր է հի մա. նա 
ինչ-որ ա նա նուն բա վա կա նութ յամբ հի շեց, որ իր հետ այս պա հին 
բնակ վում են տե ղա հան ված հադ րութ ցի նե րը՝ այդ հրա շա լի մար-
դիկ, եւ ի րենք մխի թա րում են միմ յանց: Որ հա րա զատ քա ղա քում 
է իր ե րի տա սար դութ յան հիաս քանչ սե րը՝ Ն վար դը: Որ Աստ վա-
ծա մոր տա ճա րում կա րող է հո գեւոր ու մարմ նա կան ա պաս տան 
գտնել պայ ծառ հո գի  Տեր  Մի սա քի շու քի տակ: Որ գրե թե վերգ տել 
է ստեղ ծա գոր ծա կան կամ քը: Որ Ար սե նի պես հոգեշնորհ ըն կեր ու-
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նի, որ… « Հե րիք է, ա գահ մի ե ղիր, փառք տուր Աստ ծուն, որ ա պա-
վի նե լու էդ քան կե տեր ու նես, եւ կա րող ես ա ռանց մեծ կո րուստ նե-
րի դուրս գալ էս մթին թու նե լից:  Շատ շա տե րը չու նեն էդ կար գի 
թե կու զեւ մեկ հե նա րան… հա պա ինչ պե՞ս են դի մա կա յում ու գո յա-
տեւում նրանք»՝ կա րեկ ցան քով խոր հեց  Մով սե սը, երբ ար դեն ներս 
էր մտնում լու սա վոր եւ ապ րանք նե րով նո րեն լե ցուն սու պեր մար-
կե տը:  Մի պահ վա րան քով կանգ ա ռավ հրու շա կե ղե նի բաժ նում, 
կա մե նա լով վեր հի շել, թե ինչ պետք է գնի: 

–  Հա, ե րե խե քին գրքեր էի խոս տա ցել,– բարձ րա ձայն մտա բե-
րեց նա եւ նե րո ղա միտ ժպիտ պար գեւեց ե րի տա սարդ վա ճա ռո ղու-
հուն, որ կող քին կանգ նած՝ պատ րաստ վում էր սպա սար կել:

– Իսկ դու գրքեր կար դո՞ւմ ես, օ րիորդ,– անս պա սե լի հարց րեց 
 Մով սե սը վա ճա ռո ղու հուն:

– Գր քե՞ր… չէ՛, ժա մա նակ չի լի նում… ոչ էլ տրա մադ րութ յուն: 
 Բայց ա ռաջ շատ էի կար դում:

–   Լավ գրքեր կար դա, կտես նես, թե ներ քուստ որ քան ա պա հով 
ես զգում Ձեզ:

– Շ նոր հա կալ եմ խորհր դի հա մար, կփոր ձեմ:
– Ես քեզ լավ գրքեր կա րող եմ տալ… հա րուստ գրա դա րան ու-

նեմ:
–  Դե, ձեր հա ջորդ այ ցին էդ գրքե րից մի եր կու սը բե րեք,– սե-

թեւե թեց ջա հել ու սի րու նա տես վա ճա ռո ղու հին:
–  Պայ մա նա վոր վե ցինք,– աշ խույժ ար ձա գան քեց  Մով սե սը:– 

Ց տե սութ յուն, գրա սեր օ րիորդ:
– Ց տե սութ յուն, պա րոն  Մե լիք յան: 
 Մով սե սը մի փոքր ա նակն կա լի ե կավ, որ ան ծա նոթ աղ ջի կը ճա-

նա չեց ի րեն:  Միշտ էլ հա ճե լի է, երբ քեզ ճա նա չում ու պատ վում են, 
բայց եր բեմն էլ ան հար մա րութ յան զգա ցում ես ու նե նում, հատ կա-
պես այն ժա մա նակ, երբ, կնա մե ծար ու գե ղա պաշտ լի նե լով, հմա-
յիչ աղ ջիկ նե րի հետ հա ճո յա բա նում ես ա ռանց ե տին մտքե րի, եւ 
պարզ վում է, որ զրու ցա կիցդ մո տիկ ծա նոթ նե րից մե կի բա րե կամն 
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է: « Դե, Աստ ված ի րենց հետ, թող ա մե նա մեծ մեղ քը դա լի նի»՝ խո-
հա ծեց  Մով սե սը եւ բարձ րա ցավ դե պի մո տա կա գրա խա նու թը, որ 
« կոլ ցեւո յից» քիչ վե րեւ է գտնվում, մին չեւ ավ տո կա յան հաս նե լը: 
 Պա տե րազ մից հե տո դեռ ոտք չէր դրել այն տեղ, մի տե սակ մե ղա-
վոր զգաց ի րեն, որ ուշ է այ ցե լում քա ղա քի՝ իր սի րե լի վայ րե րից 
մե կը:  Թեեւ գրա խա նու թը փոքր է,  Մով սեսն ի րեն այս տեղ միշտ էլ 
ա զատ ու յու րա յին է զգա ցել, քա նի որ «շր ջա պատ ված ես գրքե րով 
եւ կա րող ես զվարթ զրույց ներ ու նե նալ գրա վա ճառ  Սամ վե լի հետ», 
լսել նրա նոր զվար ճա պա տում նե րը:

 Եր կուսն էլ ու րախ էին միմ յանց տես նե լով:  Կարճ հար ցու պա-
տաս խա նով ա րագ հա վաս տիա ցան, որ ողջ-ա ռողջ են եւ պա տե-
րազ մից ի րենք ու հա րա զատ նե րը ֆի զի կա պես չեն տու ժել: 

–  Լ սել եմ, որ ձեր ար վես տա նո ցին արկ է կպել, պա րոն  Մով  - 
սես…  Կա րո ղա ցա՞ք վե րա նո րո գել, թե՞ ո մանց պես…

 Մով սե սը գի տեր այդ տգեղ ե րեւույ թի մա սին, ուս տի ան մի ջա-
պես կան խեց  Սամ վե լին. 

– Չէ՛, ես քա ղա քա պե տա րա նի հույ սին չեմ մնա ցել, վե րա նո րո-
գել եմ իմ ու ժե րով:

– Լավ է, թե չէ մար դիկ կան, որ ջարդ ված մի ա պա կու հա-
մար գնում են քա ղա քա պե տա րան ու հեր թագր վում, որ գան տե ղը 
դնեն:

–   Հա, ցա վա լի է:  Թող կա ռա վա րութ յու նը խո շոր ա վե րա ծու- 
թ յուն նե րը վե րա կանգ նի, ո րոնք տե րե րի ու ժե րից վեր են, փոքր 
վնաս ներն ի րե՛նք կա րող են վե րա կանգ նել: Ե թե մարդ իր տան ու 
օբ յեկ տի ա ռա ջին պա հա պա նը չէ, ու րիշ նե րից ի րա վունք չու նի բան 
պա հան ջե լու:

–  Դե ա րի ու էդ պարզ ճշմար տութ յու նը ան բան նե րին ու աչ քա-
ծակ նե րին բա ցատ րիր,– զայ րա ցավ  Սամ վե լը: 

 Նա, տես նե լով նկար չի հոգ նած-մտազ բաղ դեմ քը, խու սա փեց 
օր վա հու զող հար ցե րը քննար կե լուց, ինչ պես սո վո րա բար ա նում 
էր նախ կի նում, եւ խո սակ ցութ յու նը թե քեց ըն տա նե կան կա ցութ յան 
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շուրջ, բայց ըն թաց քում սո ղանցք գտավ եւ մի եր կու զվար ճա պա-
տում հրամց րեց իր հար գար ժան հա ճա խոր դին:  Մով սե սին զվար-
թաց րեց  Սամ վե լի հատ կա պես այս ա նեկ դո տը.

– Եր կու ըն կեր հան դի պում են, նրան ցից մեկն անտ րա մա-
դիր ու մռայլ էր: Մ յու սը հարց նում է՝ «Ի՞նչ է պա տա հել»: «Ըստ 
« Կա մա սուտ րա յի»,– պա տաս խա նում է մռայ լա տես ըն կե րը,– կնոջ 
մարմ նի վրա կա մի կետ, ո րին ե թե դիպ չում ես, սկսում է շան 
պես հա չել…  Մի քա նի օր, պարզ վում է, ես, չի մա նա լով, կպնում էի 
կնոջս էդ կե տին»: 

 Մով սեսն էլ փոր ձեց վեր հի շել ինչ-որ զա վեշ տա պա տում, սա-
կայն զրու ցակ ցին մա տու ցե լու հե տաքր քիր բան չմտա բե րեց:

–  Լավ,  Սամ վել եղ բայր, ես իմ գնե լի քը վերց նեմ ու գնամ:
 Մով սե սը գրա դա րա կից հա նեց ու վա ճա ռա սե ղա նին դրեց « Հայ 

հին վի պաշ խար հը», « Հայ ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րի գան ձա-
րան», «Դպ րո ցա կան հան րա գի տա րան», « Մե ծե րի կյան քից» գրքե-
րը, վճա րեց եւ պատ րաստ վեց գնալ: Ա պա ինչ-որ բան խոր հեց եւ 
քթի տակ ժպտա լով՝ վերց րեց նաեւ « Հայ կա կան խո հա նոց» մեծ ու 
պատ կե րա զարդ գիր քը. « Սա էլ թող նվեր լի նի տի կին  Սո նա յին, նա 
էն քան հո գա տար է իմ հան դեպ… Եր վան դի խան դը թող մի քիչ ու-
ժե ղա նա»՝ մտքում զվար ճա ցավ  Մով սե սը: 

Գ րա խա նու թից ե լավ լավ տրա մադ րութ յամբ, գոհ՝ գնում նե րից. 
«Ե րե խա նե րը կու րա խա նան»՝ մտա ծեց նա՝ շարժ վե լով դե պի ներ-
քա ղա քա յին եր թու ղա յին նե րի կան գա ռը: Ար դեն ե րե կո էր, բայց 
քա ղա քի ան դադ րում եր թեւե կութ յու նը չէր նվա զել, թվում էր՝ ա րա-
գո րեն տե ղա շարժ վող այդ բա զում լույ սե րը ա վե տում են նոր կյան-
քի սկիզբ, իսկ ի րա կա նում գի շե րա յին հոծ եր թու դար ձի մեջ ա ռողջ 
մո տիվ նե րը սա կավ էին՝ ար յան մեջ պա կա սած թթված նի պես: Աշ-
նա նա վեր ջի օ րը ոչ մի խոս տում չու ներ ժա մա նա կի մեջ դե գե րող 
մարդ կանց, դե ռեւս ետ պա տե րազմ յան շո կի մեջ՝ նրանք ա ռա վելս 
ա պա վի նել էին սե փա կան դի մադ րո ղա կա նութ յա նը, ներզ գա յութ-
յանն ու ճա կա տագ րին:  Մի քա նի րո պե կանգ նե լով՝ ցուրտ զգաց, 
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ա պա հի շեց, որ ձեռ քի տակ ե ղած դրա մա կան մի ջոց նե րը վեր ջա-
նում են, մինչ դեռ պետք է է լի ո րոշ ժա մա նա կա հատ ված հոգ տա-
նել « հադ րութ յան հնգյա կին», պի տի նաեւ գու մար ու ղար կել Ե րեւա-
նում լռված կնո ջը, ով ե րեկ զան գել եւ ա սում էր, որ աղջ կա հաշ վին 
է մնա ցել: « Բան չկա, Աստ ված մեծ է, մի տե ղից լույս կծա գի»՝ 
ի րենց թա ղա մաս տա նող ավ տո բու սը նստե լիս՝ ինք նա գո տեպնդ-
վեց  Մով սե սը: Իսկ « լույս» չծա գե լու դեպ քում կգնա ու բան կից կհա-
նի  «ան ձեռնմ խե լի» դրված ա վան դը, որ նա խա տես ված է « սեւ» ժա-
մա նակ նե րի հա մար:

 Հա ջորդ օ րը գրե թե տո նի պես ե ղավ ար վես տա նո ցում. պա-
րապ մուն քի էին ե կել ստու դիա յի սա նու հի նե րը՝ ա ռա ջին պա րապ-
մուն քը պա տե րազ մից հե տո, ինչն իս կա կան ա րեւա յին ու րա խութ-
յուն պատ ճա ռեց  Մով սե սին:  Նա ի րեն զգում էր նո կաուտ կրած այն 
բռնցքա մար տի կի պես, որ ա րագ ոտ քի է ե լել եւ կա մե նում է մե նա-
մարտն ա մեն գնով ա վար տել հաղ թա նա կով:  Կան խա տե սում էր, 
որ հենց այդ պես էլ կլի նի, սա կայն դրա հա մար մարտն չել է պետք 
ու ժե րի գեր լա րու մով, ամ բողջ տա ղան դով ու հա վա տով: Կ կա րո ղա-
նա՞…  Բայց մի՞ թե նրան տրված է այլ ընտ րութ յուն: 

 Մով սե սը սա նու հի նե րին հանձ նա րա րեց նկա րել ի րենց հո գու 
մեջ առ կայ ծող ա մե նան վի րա կան հույզն ու մտա ծու մը եւ այն հույ-
սը, որ այդ օ րե րին ի րենց սնում էր կե նա րար ա վի շի պես:  Նա եր-
բեւէ այդ պի սի ընդ հան րա կան ու վե րա ցա կան ա ռա ջադ րանք չէր 
տվել սա նե րին, միշտ ո րո շա կի էր հանձ նա րա րութ յուն նե րում. այ-
դօր եւ այ դու կան խազ գա ցում ու ներ, որ ա ղետ յալ նե րը, նախ, պի-
տի վե րա լից քա վոր վեն ներ քուստ, նրանք սե փա կան ձեռ քով պի տի 
վա ռեն ի րենց ներ քին փա րոս նե րը, ա պա նոր կողմ նո րոշ վեն ար-
տա քին աշ խար հի ու ղեն շան նե րով: Ա մե նից շատ ան հանգս տա ցած 
էր  Սո ֆի կի հա մար, ո րի եղ բայրն ան հետ կո րել է պա տե րազ մում, եւ 
ո րո նում նե րը դե ռեւս ա պարդ յուն էին:  Սեւազ գեստ աղ ջի կը նստել 
էր նկա րա կա լի ա ռաջ եւ տրտմա գին մտմտում էր, թե ինչ պես կա-
րող է պատ կե րել իր նե րաշ խար հի դժգու նած տե ղան քը, այն տեղ 
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ծիկ րա կող պսպղուն ինչ-որ քա րեր թե կուզ: 
Ե կավ Ար սե նը, նստեց  Սո ֆի կի կող քին եւ կա մա ցուկ սկսեց խո-

սել նրա բա ցա կա յութ յան ժա մա նակ, եղ բոր ան հե տա նա լու լուրն 
առ նե լուց հե տո, իր, վար պետ  Մով սե սի, աղջ կա հոր ապ րում նե րի 
ու տագ նապ նե րի մա սին եւ որ պես եզ րա հան գում շշնջաց, որ ե թե 
« սեր չի լի նե լու այս ա մեն ին չում, ա պա կո րած են մնա լու ոչ միայն 
եղ բայ րը, այ լեւ ի րեն ցից շա տե րի ե րա զանք ներն ու ա պա գան»: Ար-
սե նը են թա գի տակ ցո րեն գոր ծի դրեց իր ե րեւա կա յութ յունն ու պեր-
ճա խո սութ յու նը, եւ այդ հա մակ րե լի աղջ կան, ո րի հան դեպ զգում 
էր ա ճող խան դա ղա տանք ու տա քուկ հե տաքրք րութ յուն, հան պատ-
րաս տից ա ռա ջար կեց ստեղ ծա գոր ծա կան մի թեստ՝ հո գե բա նո րեն 
փոխ վել տե ղե րով, ին քը թող նկա րի որ պես Ար սեն, իսկ վեր ջինս 
կնկա րի որ պես  Սո ֆիկ:  Տա րօ րի նակ այդ գա ղա փա րը դուր ե կավ 
սկսնակ նկար չու հուն, եւ նա շու տով, նախ, մա տի տան կա րում, 
ա պա եւ ջրա ներկ գույ ներ էր խառ նում մե ծա դիր թղթի վրա գծագր-
վող էս քի զին: Ար սենն էլ գոր ծի կպավ իր նկա րա կա լին, եւ երբ տե-
սավ, որ  Սո ֆի կը կլան վել է աշ խա տան քով, ցած դրեց վրձի նը եւ 
մո տե ցավ  Մով սե սին, ով աշ խա տում էր մի նոր, մեծ ու տա րա կեր-
պար կտա վի վրա:  Միշտ էլ հիա ցել է վար պե տի ստեղ ծա գոր ծա կան 
թա փով ու տե սա դաշ տով, ձգտել հա յաց քի նման լայ նա ծի րութ յան, 
սա կայն հաս կա ցել է, որ ի րեն այլ ձիրք է տրված, եւ ին քը պետք է 
լո ղա սե փա կան ջրե րում, ներ սուզ վի ի րեն հա սու մո գութ յան մեջ, 
որ կա րող է ոչ պա կաս կա խար դա կան ու գրա վիչ պատ կեր նե րի 
ծննդյան ա ռիթ հան դի սա նալ: Այ նու հան դերձ,  Մով սե սի նկար նե րը 
նրա հա մար մնում էին ներշն չան քի հա րա զատ աղբ յուր, եւ որ քան 
էլ նրա նից հե ռա նա իր նկար չա կան աշ խար հով, միեւ նույն է՝ չի կա-
րող ու րա նալ, թե ար վես տա յին իր գլխա վոր ար մատ նե րը որ տե ղից 
են ձգվում, ո գե ղեն ինչ սնունդ է նրան դարձ րել ջլա պինդ, բայց եւ 
զգա յուն, ա րա րող ան հատ՝ ա մեն կե նաց ցա վից զնգա ցող լա րի 
պես:  Ձեռ քե րը խա չած՝ Ար սե նը մի եր կու րո պե եւս սեւե ռուն նա յեց 
գո յա վոր վող նկա րին եւ, ա սես թե վեր ջա կե տե լով ինչ-որ կի սատ 
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քննար կում,  Մով սե սին հան գիստ հայտ նեց ո րո շու մը.
–  Վար պետ, ես վե րա դառ նում եմ  Մար տա կերտ:
Թ վաց, թե  Մով սեսն այն քան է խո րա սուզ ված աշ խա տան քի 

մեջ, որ չլսեց Ար սե նին. ոչ, ի րա կա նում նա ջա նում էր խա ղա ղեց նել 
միան գա մից ի րեն հա մա կած ան հանգս տութ յու նը:

– Ար տա կարգ բա՞ն է պա տա հել,– ի վեր ջո ար ձա գան քեց՝ չնա յե-
լով զրու ցակ ցին: 

–  Մար տա կեր տի ա ռա ջին դպրո ցում կեր պար վես տի դա սա տուի 
աշ խա տանք են ա ռա ջար կում, լրիվ հաս տի քով:

– Ու րեմն ինչ-որ բան է պա տա հել… Իսկ մի ե րեք-չորս տա րի 
ա ռաջ քեզ նույ նիսկ կես հաս տի քով չէին տե ղա վո րում:

–  Հա…  Նախ կին դա սա տուն զոհ վել է… տե ղը թա փուր է մնա-
ցել:  

 Մով սեսն ընդ հա տեց նկա րելն ու շրջվեց Ար սե նի կող մը, ա պա 
վրձի նը թաց շո րով մաք րեց եւ դրեց կող քի՝ ներ կե րով ու վրձին նե-
րով ծան րա բեռ սե ղա նի կին:  Մի քա նի վայրկ յան մտա խոհ նա յեց 
ե րի տա սարդ ար վես տակ ցի աչ քե րի մեջ:

– Ե՞րբ ես գնում:
–  Վա ղը: Դպ րո ցում դա սե րը եր կու օ րից կվերսկս վեն:
–  Լավ:– Եւ այդ միակ բա ռը  Մով սեսն այն պես ար տա բե րեց, 

ա սես հայ տա րա րում էր մի դա տավ ճիռ, ո րի կա յաց մա նը ին քը չէր 
մաս նակ ցել, սա կայն ու նե ցել է ա նուղ ղա կի ներգ րավ վա ծութ յուն 
այն ա նե րեւույթ նիս տին, որ տեղ հա վա նութ յուն են տա լիս նմա նօ-
րի նակ վճիռ նե րին:

–  Դե, չեմ թող նի, որ ա ռանց ինձ շատ տխրեք, վար պետ, շուտ-
շուտ կգամ…  Մե քե նա կառ նեմ, խնդիր չի լի նի:– Ար սե նը փոր ձեց 
մի փոքր զվար թութ յուն հա ղոր դել դժվա րութ յամբ ըն թա ցող երկ խո-
սութ յա նը:

–  Հա, մեզ մե նակ չթող նես,– չլռե լու հա մար ար ձա գան քեց 
 Մով սե սը եւ նա յեց  Սո ֆի կի կող մը. նա գլու խը կախ նկա րում էր, 
իսկ մյուս աղ ջիկ նե րը, պարզ վում է, ա կան ջա լուր էին ի րենց զրույ-
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ցին:  Մով սեսն ու Ար սե նը հա մե րաշ խո րեն ժպտա ցին կա նա ցի հե-
տաքրք րա սի րութ յան վրա, եւ ի րենց խո սակ ցութ յու նը շա րու նա կե-
ցին ա վե լի ցած րա ձայն:

– Ես շուտ-շուտ կգամ, նրան մե նակ չեմ թող նի,– իր ա նե լի քը 
պար զա բա նեց Ար սե նը:

–  Ճիշտ կա նես,  Սո ֆի կը հրա շա լի աղ ջիկ է, իսկ այժմ շատ 
դժբախտ է:

Թ վաց՝  Սո ֆի կը լսեց իր ա նու նը եւ նկա րա կա լին հա կած գլու խը 
բարձ րաց նե լով՝ նա յեց տղա մարդ կանց կող մը. վիշ տը նրա դեմ քին 
դրոշմ վել էր անհ մուտ ար ված դաջ ված քի պես, ո րը գու ցեեւ ջնջվի 
մոտ ա պա գա յում, ե թե… 

–  Ե թե գտնվի եղ բայ րը, նա նո րից կդառ նա նախ կին կեն սա-
խինդ աղ ջի կը,– վստահ կան խա տե սեց Ար սե նը:

– Ե թե գտնվի, ա յո:–  Մով սե սը միառ պահ ներ սուզ վեց խո հե րի մեջ, 
ա պա վերս տին սթափ վեց եւ ու շա դիր նա յեց Ար սե նին՝ սպա սե լով, որ 
նա նոր ման րա մաս ներ կհայտ նի իր մեկ նու մի հետ կապ ված, բայց 
ե րի տա սարդ նկա րիչն ար դեն հա յաց քով երկ խո սում էր  Սո ֆի կի հետ, 
ինչն այդ պա հին նրա հա մար ա մե նահ րա տապ ա նե լիքն էր:

 Մով սե սը հե ռա ցավ դե պի սրա հի հե ռա վոր անկ յու նում դրված 
պա հա րա նը եւ քիչ անց ետ ե կավ նկար չա կան պա րա գա նե րով լի 
մի տոպ րակ ձեռ քին: Ս պա սեց, մին չեւ Ար սե նը կընդ հա տի իր հե-
ռա վար համ րա խո սութ յու նը  Սո ֆի կի հետ:

–  Ներ կեր ու վրձին ներ են, վերց րու,– եւ  Մով սե սը Ար սե նին մեկ-
նեց տոպ րա կը:–  Դու այ սու հետ ու նես ե րեք գլխա վոր գործ՝ դա սա-
վան դել, նկա րել եւ հա ճա խա կի այ ցե լել  Սո ֆի կին ու մեզ… մին չեւ 
կգան նոր ժա մա նակ ներ:

– Շ նոր հա կալ եմ, վար պետ,– հուզ ված ար ձա գան քեց ե րի տա-
սար դը:– Էդ պես էլ կլի նի:

– Ապ րե՜ս:–  Մով սե սը հայ րա բար համ բու րեց Ար սե նի ճա կա տը 
եւ նրան մեջ քից թե թեւա կի հրե լով՝ նշա նա ցի հաս կաց րեց, որ գնա 
 Սո ֆի կի մոտ: 
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Ե րի տա սար դը հնա զանդ նստեց աղջ կա կող քին եւ սկսեց շշու-
կով խո սել նրա պատկերա ծի՞, թե՞ այլ հար ցի մա սին, պարզ չէր: Իսկ 
 Մով սե սը փոր ձեց վերս տին անց նել նկա րե լուն, բայց մտա փոխ վեց 
եւ մո տիկ գրա դա րա կից ձեռքն ա ռավ ե րեկ վա պատ ճե նած թղթա-
ծ րա րը.  Մի քա յել Աս պար յա նի պիեսն է՝ իր այ րող խո կում նե րով ու 
ո գո րու մի շի տակ ու ղեր ձով:  Դան դաղ թեր թեց, ա պա հե ռա խո սով, 
մյուս նե րի հա մար անլ սե լի, խո սեց մե կի հետ:  Կարճ խո սակ ցութ-
յունն ա վար տե լով՝ պիե սը դրեց մի թեր թի մեջ, հա գավ եր կար ու 
փա փուկ բաճ կո նը եւ ա ճա պա րեց դուրս:  Մինչ այդ նա Ար սե նին 
ժես տե րով հաս կաց րեց, որ հե տեւի աղ ջիկ նե րի պա րապ մուն քին, 
ին քը շու տով կվե րա դառ նա: 

 Մով սեսն ա րա գա քայլ գնաց  Թու ման յան փո ղո ցում գտնվող 
մշա կույ թի պա լատ, ուր, դեռ յոթ-ութ տա րի ա ռաջ ստե փա նա կերտ-
յան իր մայր օ ջա խից, բաղ ձա լի սպա սում նե րով « տե ղա հան ված»՝ 
հանգր վա նել է պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նը: Այս տեղ 
նկա րի չը հան դի պե լու է բե մադ րիչ  Մար տին  Դավթ յա նին, ո րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցում է վա ղուց՝ նրա հինգ բե մադ րութ յուն նե րի նկար-
չա կան ձեւա վո րողն է ե ղել:  Պա լա տի ճա նա պար հին մտո վի ա մո-
թանք տվեց բո լոր այն խոս տում նա զանց պա տաս խա նա տու նե րին, 
ով քեր թատ րո նի վե հա շուք, բայց ար դեն խարխլ վող հին շեն քի ար-
դիա կան վե րա կա ռու ցու մը ետ նապ լան են մղել, ա նո րո շութ յան ու 
նեղ ված քի մատ նել կեն վո րի կար գա վի ճա կով գո յա տեւող թա տե-
րախմ բին, որ անն պաստ պայ ման նե րում դան դաղ տարտղն վում 
է մա կե րե սայ նութ յան, պա տեհ պաշ տութ յան, ձեւա խա ղի, տնա վա-
րութ յան ու մերձ թա տե րա կան կրքե րի մեջ:  Մինչ դեռ թատ րո նը փա-
ռա վոր անց յալ ու նի, մի հնչեղ ու փայ լուն բեմ էր, որ տեղ հան դես 
գա լը պա տիվ էր հա մա րում, օ րի նակ՝ մեծն  Վահ րամ  Փա փազ յա նը: 
Ն րա խա ղա ցած Օ թել լո յի ուր վա կա նը, ա սում են՝ դեռ մին չեւ հի մա 
թախ ծոտ թա փա ռում է թատ րո նի հին շեն քի բոր բոս նող ու փլուզ-
վող հար կե րում: «Եվ անց յա լի փառ քից կար ծես թե ո չինչ չի մնա-
ցել»,– ցա վով խո հա ծեց  Մով սե սը՝ բա ցե լով պա լա տի մուտ քի դու ռը: 
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 Դեմ դի մաց հայտն վեց դե րա սան  Սար մեն Եփ րեմ յա նը, ում հետ ըն-
կե րա կան հին հա րա բե րութ յուն ներ ու նի նկա րի չը:  Պա տե րազ մից 
հե տո ա ռա ջին ան գամ էին տեսն վում, ող ջա գուր վե ցին եւ տխուր 
նա յե ցին միմ յանց:

– Ո՞նց ես, նո՞ր ես ե կել,– հարց րեց  Մով սե սը:
– Որ տե ղի՞ց… Ես էս տե ղից չեմ էլ բա ցա կա յել… ար դեն կես տա-

րի:
–  Հա՞…– զար մա ցավ նկա րի չը եւ կրկին գրկա խառն վեց դե րա-

սա նի հետ:–  Նե րիր, ես կար ծում էի՝ պա տե րազ մի օ րե րին դու էլ 
էիր Ե րեւա նում, ձե րոնց մոտ…

–  Չէ՛, մե րոնք նա խեւա ռաջ էս տեղ են:  Մեր եւ հա րեւան շեն քե րի 
նկուղ նե րում խա ղում էինք…

 Մով սե սը ներ քուստ հիա ցավ այդ մար դու անձ նա տուր ար վես-
տա սի րութ յամբ ու նվի րու մով:  Նա մեկն է այն հա տու կենտ ար վես-
տա գետ նե րից, ով 1970-ա կան նե րին գոր ծուղ մամբ Ս տե փա նա կերտ 
էր ե կել Ե րեւա նից եւ ան խախտ ձուլ վել քա ղա քին ու տե ղի դրա մա-
տի կա կա նին: Այս տեղ ըն տա նիք է կազ մել ար ցա խու հու հետ, ու նի 
երեք աղ ջիկ, ո րոնք ա մուս նա ցել ու չվել են տար բեր ուղ ղութ յուն նե-
րով՝ ի րենց հետ տա նե լով… նաեւ մո րը:  Դե րա սա նը վա ղուց մե նակ 
է ապ րում եւ միշտ մեր ժել է ե րեւան յան թատ րոն ներ տե ղա փոխ վե-
լու ա ռա ջար կութ յուն նե րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «հիմարություն է 
այս քա ղա քից հե ռա նալը»:  Մեր ժել է նաեւ իր մեծ գեր դաս տա նի 
ան դամ նե րի հոր դոր նե րը՝ վե րա դառ նալ ու մո տիկ ապ րել ի րեն ց, 
« Ծե րա նում ես, ո՞վ պի տի քեզ տի րութ յուն ա նի»՝ պար բե րա բար 
ա սում էին քույ րե րը: Ար դեն վաթ սուն հին գը բո լո րած ար տիս տը, 
սա կայն, ծե րա նա լու մտադ րութ յուն չու նի, միշտ կո կիկ հագն ված՝ 
ակ տիվ մաս նակ ցում է քա ղա քա յին ու ար վես տա յին կյան քին, պահ-
պա նե լով թա տե րա կան գոր ծի ա ռաջ նա հեր թութ յու նը:  Մով սե սը մի 
քա նի րո պե եւս զրու ցեց Եփ րեմ յա նի հետ եւ հրա ժեշ տի փո խա րեն 
ա սաց.

–  Շու տով կսկսեմ դի ման կա րիդ վրա աշ խա տել:
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Եր րորդ՝ թատ րո նի հար կա բա ժին բարձ րա նա լիս նկա րի չը խո-
հա ծեց, որ մար դու եր ջան կութ յունն իր խղճի հետ ներ դաշ նակ հա-
րա բե րութ յունն է, հո գու ան դորրն ու բա վա կա նութ յու նը,  Սար մե նը 
հենց այդ եր ջան կութ յանն է տի րա ցել Ս տե փա նա կեր տում. հե ռա նա 
այդ տե ղից՝ կկորց նի խիղ ճը եւ հո գու անձ նա պաս տան խա ղա ղութ-
յու նը: 

 Մար տին  Դավթ յա նի ա ռանձ նա սեն յա կի դու ռը կի սա բաց էր՝ 
 Մով սե սին էր սպա սում: 

–  Կան չիր, մու սա, եւ ես կգամ՝ սեր ու վրեժ կըեր գեմ… հի մա,– 
ող ջույ նի փո խա րեն, թա տե րայ նո րեն ար տա սա նեց նկա րի չը՝ նստե-
լով ճո ճուն, հին ու թավ շա պատ ա թո ռին:

–  Սեր ու վրեժ… եւ ո՞ւր են եր գիչ նե րը…– տխրա ձայն ար ձա գան-
քեց բե մադ րի չը:  Նա թոշ նած տեսք ու ներ եւ ակն հայ տո րեն հե ռու 
էր ստեղ ծա գոր ծա կան տրա մադր վա ծութ յու նից, սա կայն նրան շու-
տով աշ խու ժաց րեց  Մով սե սի սեղմ ու դի պուկ նա խա բա նը մո ռա-
ցութ յու նից հան ված պիե սի մա սին:  Բե մադ րի չը խոս տա ցավ, որ 
ու շադ րութ յամբ կկար դա այն եւ կհայտ նի իր  «ա ռար կա յա կան կար-
ծի քը»: 

–   Դե, դու գի տես, որ մենք ծան րա շարժ ենք պիես ներ կար դա-
լու հար ցում, բայց էս ան գամ շատ ժա մա նակ չեմ ձգի:  Վա ղը-մյուս 
օ րը կզան գեմ քեզ,–  խոս տա ցավ բե մադ րի չը եւ հի շեց րեց, որ նոր 
գոր ծի բե մադ րութ յան վե րա բեր յալ վճռո րոշ խոս քը, ցա վոք, ի րեն 
չի պատ կա նում, կա գե ղար վես տա կան խոր հուրդ, տնօ րի նութ յուն, 
նա խա րա րութ յուն եւ չգի տես էլ ինչ հսկիչ աչ քեր:–  Նա խան ձե լի չէ 
պե տա կան թատ րոն լի նե լը, կեղծ տե րե րը շատ են:

 Մար տին  Դավթ յա նը կոն յակ հյու րա սի րեց  Մով սե սին. խմե ցին՝ 
փառք տա լով Աստ ծուն, որ ի րենք դեռ կա րող են ապ րել հայ րե-
նի երկ րում եւ ինչ-որ բան ստեղ ծել: Ն կա րի չը, որ իր ծա նոթ նե րի 
շրջա նում հայտ նի է ա ռա վե լա պաշ տութ յամբ, մե կեն ըն կավ բե մադ-
րիչ գոր ծըն կե րոջ հո վե րի տակ եւ ա ղոթ քի պես մրմնջաց, թե ի՞նչ 
էին ա նե լու, ե թե այս կտոր հողն էլ չմնար ի րենց, այս ժո ղո վուրդն 
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էլ չմնար այս տեղ, ու րեմն՝ Երկ նա յինն ի րենց կողմն է,  Նա այս ար-
նա շա ղախ ե զեր քը պա հել է իր հո վա նու տակ:  Բայց  «ինչ քա՞ն կա-
րե լի է մնալ Երկ նա յի նի հույ սին»:

– Չէ՛, եղ բայր, ի՞նչ էլ գո հա նա լու ձեւ գտանք,– ի րեն կրկին 
 Մով սես զգաց նկա րի չը:–  Մենք չպետք է հաշտ վենք էս կա ցութ յան 
հետ: Ե թե մեր ե րա զան քից ետ քաշ վենք, կկոր չենք իս պառ… թե-
թեւ հող մի պես:

 Մար տի նը ուժ չու նե ցավ հա կա ճա ռե լու  Մով սե սին, քաջ գի տե-
նա լով, թե նա որ քան հա մառ է իր տրա մա բա նութ յան ու պա հանջ-
նե րի մեջ, ա սաց միայն.

–  Թող  Տե րը լսի խոսքդ, եղ բայր: 
 Մով սե սը թատ րո նից ե լավ խա ռը մտքե րով՝ նա վաղ վա մեջ դե-

ռեւս չէր նշմա րում ոչ մի հստակ գույն:  Հի մա իր ա մե նա մեծ մտա-
հո գութ յու նը մարդ կանց տրա մադ րութ յունն է՝ որ նրանք լիո վին 
չընկղմ վեն հո ռե տե սութ յան խա վար ճահ ճու տը՝ զրկվե լով այն տե ղից 
ել նե լու կա րո ղութ յան վեր ջին հույս-ծվեն նե րից:  Պետք է նրանց հու-
սա վա ռել, դուրս բե րել ինք նավս տա հութ յան ու դի մա կա յութ յան նոր 
ու ղի,– բայց ինչ պե՞ս, ի՞նչ կա րող է ա նել ին քը՝ միայ նակ նկա րի չը, ով 
ա ռանց այն էլ պա տե պատ է զարկ վում իր հնա րա վո րութ յուն նե րի ու 
ձիր քի բա վիղ նե րում,  Տեր  Մի սա քի, մյուս  «ա պաս տա րան ցի նե րի» 
պես եւ նրանց հետ ա նում է բա ներ, որ պար տա վոր չէ, բայց չա նե-
լու դեպ քում իս կա կան մեղք գոր ծած կլի ներ, իսկ ին քը սե փա կան 
խղճին մեղք չի վերց նի, եր բե՜ք: 

Ինք նա բե րա բար շարժ վեց դե պի ար վես տա նոց, սա կայն կես 
ճամ փին կանգ ա ռավ, նա յեց ա րեւոտ երկն քին ու մտո րեց մի քա-
նի վայրկ յան. այ լեւս տրա մադր ված չէ աշ խա տան քը շա րու նա կե լու, 
զան գեց Ար սե նին, որ ար վես տա նո ցում պա րապ մուն քը վեր ջաց-
նե լուց հե տո փա կի դու ռը եւ բա նա լին հանձ նի հա րեւան խա նութ-
պան Վ ռա մին: Այդ պես հրա ժեշտ չի տա ե րի տա սարդ ըն կե րո ջը, 
որ պատ րաստ վում է հայ րե նի քա ղաք վե րա դառ նալ:  Խու սա փում է 
նման հրա ժեշ տից, քան զի կմատ նի իր ներ քին խռով քը, որ պետք 
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չէ ցույց տալ դժվար ա ռա քե լութ յուն ստանձ նո ղին:  Մով սե սը ետ 
դար ձավ՝ ո րո շե լով զբոս նել քա ղա քում, նա յել ան ցորդ նե րին, մի քիչ 
զրու ցել հան դի պած ծա նոթ նե րի հետ: Այդ սո վո րա կան զբաղ մուն քը 
նա իք նա լից քա վո րում է հա մա րում, նաեւ նա խա պա շա րում ու նի, որ 
կա րող է պա տա հել ո րեւէ ա նակն կալ, որն իր օ րը գու ցեեւ դարձ նի 
ի մաս տա լից ու գե ղե ցիկ…

 Մո տե նում էր Օ ղա կա ձեւ պու րա կին, եւ դե մից անս պա սե լի 
հայտն վեց Ն վար դը՝ իր վար դա գույն վե րար կուի մեջ ամ փոփ ված: 
Ն րա դեմ քին կիտ ված էր խո րունկ տխրութ յուն, բայց տես նե լով 
 Մով սե սին՝ դար ձավ ժպտե րես ու լու սա շա ղախ: Եր կուսն էլ ցան-
կա ցան սրտանց ող ջա գուր վել, մինչ դեռ վեր ջին վայրկ յա նին կանգ 
ա ռան՝ տես նե լով ան ցորդ նե րի՝ ի րենց հա ռած հա յացք նե րը. փոքր 
քա ղա քի փո ղոցն ու նի իր ու րույն օ րենք նե րը, եւ դրանք զանց առ-
նե լը հա ճախ կա րող է ո րեւէ ա ղերս չու նե նալ ա զա տութ յան, ի րա-
վուն քի, քա ղա քակր թա կան ա ռա ջա դի մութ յան հետ:  Մով սեսն ու 
Ն վար դը հիա նա լի գի տեն այդ ի րո ղութ յու նը՝ դեռ ի րենց ե րի տա-
սար դութ յան շրջա նից, ուս տի զուսպ կանգ նե ցին դեմ դի մաց՝ միմ-
յանց նա յե լով վերս տին ի րար գտած հին ու ջեր մա գին ըն կեր նե րի 
պես: 

– Ո՞նց ես, Ն վարդ ջան…
 Մով սե սը նրան ե րե բեք « ջան»-ով չէր դի մել՝ դրա մեջ տես նե-

լով ան տե ղի սի րա շա հութ յուն, ինքն ա ռանց այդ բառ-մաս նի կի էլ 
ու նակ է իր բո լոր տա քուկ զգաց մունք ներն ար տա հայ տել: Տվ յալ 
պա հին, չգի տես ին չու, ա վե լորդ քնքշա ցավ: Ըն կե րոջ քաղց րա ցած 
խո սե լաո ճը զվար ճաց րեց Ն վար դին, եւ ինքն էլ մտավ խա ղի մեջ:

–  Լավ,  Մով սես ջան, իսկ դո՞ւ…
 Մով սե սը ժպտաց Ն վար դի չա րաճ ճիութ յու նից, սա կայն նրա 

ձայ նի հնչե րան գը տրտմա շուք թվաց:
– Ինչ-որ խնդի՞ր ու նես, Ն վարդ… ո րեւէ բա՞ն է ե ղել…
–  Հի վան դա նո ցից եմ գա լիս, մի քիչ վա տա ռողջ եմ,– ան կեղ ծա-

ցավ:
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–  Հո ո րեւէ լուրջ բան չկա՞…
–  Չէ… կա նա ցի դա տարկ բան է… կանց նի,– հուզ մուն քը քո-

ղար կե լով՝ ստեց Ն վար դը:  Նա գե րա դա սեց ա վե լի շուտ ողջ-ողջ 
այր վել, քան  Մով սե սին հայտ նել, որ կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղը տա-
րած վում է մարմ նով մեկ: Եր կու տա րի ա ռաջ հե ռաց րել էին ձախ 
կուրծ քը, ին չը, սա կայն, այդ պես էլ չի օգ նել՝ հաղ թա հա րե լու ա նո-
ղոք հի վան դութ յու նը:

– Վս տա՞հ ես…
Ն վար դը մի վայրկ յան հա պա ղեց եւ, ա րիութ յան ա վիշ գտնե լով 

իր ցա վա տանջ մարմ նի մեջ, պա տաս խա նեց.
–  Հա… ան հոգ ե ղիր:
 Մով սեսն ըն կե րու հուն ա ռա ջար կեց մտնել մո տա կա սրճա րա նը, 

իսկ հե տո կզբոս նեն: Ն վար դը հրա ժար վեց՝ պատ ճա ռաբ նե լով, որ 
մո րա քույ րը սպա սում է ի րեն, կան հանգս տա նա ու շա նա լու դեպ-
քում:

–  Զան գիր, ա սա, որ ինձ հետ ես… խնդրում եմ,– հա մա ռեց 
 Մով սե սը:

Ն վար դը կկո ցուն նա յեց ըն կե րո ջը, մի երկ վայրկ յան խոր հեց, 
ա պա կա տա րեց նրա խնդրան քը:  Մո րա քույ րը, հա մե նայն դեպս, 
պատ վի րեց Ն վար դին, որ շատ չու շա նա, խո սե լիք ու նի հե տը: 
 Թույլտ վութ յուն ստա նա լով՝ ան մե ղո րեն ժպտա ցին միմ յանց, ա պա 
մտան «Ա րա գիլ» սրճա րա նը:  Ներ կա յի թեժ հար ցե րի շուրջ զրու ցե-
լով՝ պից ցա ու խմո րե ղեն ճա շա կե ցին, իսկ վեր ջում՝ սուրճ: Ըն թաց-
քում  Մով սե սը թռու ցիկ հի շեց, որ տի կին  Սո նան իր հա մար, ար դեն 
սո վո րա կա նի պես, կե սօ րա հաց էր դրել. «Ո չինչ, չի փչա նա, սառ-
նա րա նում է:  Վա ղը կու տեմ»՝ հանգս տաց րեց ի րեն:

– Ա րի պտտվենք մեր սի րե լի վայ րե րով,– ա ռա ջար կեց  Մով սե սը, 
երբ ար դեն փո ղո ցում էին:

– Բայց դա շատ եր կար կտեւի… մենք շատ սի րե լի վայ րեր ու-
նեինք,– ար ձա գան քեց Ն վար դը:– Կ հոգ նենք, եւ հե տո՝ մոր քու րին 
հու սա խաբ չեմ ու զում ա նել:
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–  Ա րեւոտ օր է, իս կը՝ ջա հել նե րի ման գա լու օր… 
–  Ջա հելն էլ մե՞նք ենք…
– Ոչն չով պա կաս չենք, հա վա տաց նում եմ:  Շու տով ձմեռ է, ո՞վ 

գի տե, թե երբ էս պի սի պայ ծառ օր կտես նենք մեկ էլ:
–  Լավ, փոխ զիջ ման գնանք. ընտ րենք եր կու վայր, է սօր վա հա-

մար էդ քա նը հե րիք է:
–  Հա մա ձայն եմ. ո՞ւր ենք գնում…
– Ըմմմ… նախ, Օ ղա կա ձեւ պու րա կը, ա հա՝ քթնե րիս տակ է, 

եւ…
– « Տա տիկ- Պա պիկ»:
– Ե ղավ,– մեղմ ծի ծա ղեց Ն վար դը:
Ն րանք բարձ րա ցան փո ղո ցից քիչ վե րեւ գտնվող պու րա կը, ուր 

նախ կի նում հա ճախ էին ժա մադր վում: Ան խոս գնա ցին այն անկ յու-
նը, որ տեղ ան մո ռաց ե րե կո ներ ու գի շեր ներ էին անց կաց րել գրկա-
խառ նութ յուն նե րով, համ բույր նե րով ու խոս տում նե րով:

–  Կար գին վե րա կա ռու ցել են պու րա կը,– շուր ջը նա յե լով՝ ա սաց 
Ն վար դը:– Ես էս տեղ չեմ ե ղել ար դեն… ե րե սուն հինգ տա րի… 
 Շատր վան նե րը շա տա ցել են, նստա րան նե րը փոխ ված են…  Պու րակն 
աչ քիս հի մա ա վե լի ըն դար ձակ ու գե ղե ցիկ է ե րեւում…  Ճի՞շտ եմ նկա-
տում:

– Էն ժա մա նակ ա վե լի գե ղե ցիկ էր… եւ շատ ա վե լի հա ճե լի,– 
ար ձա գան քեց  Մով սե սը:–  Մենք էս տեղ սի րում էինք ի րար, իսկ հի-
մա…

–  Հի մա ի՞նչ… հի մա ու րիշ նե րը թող սի րեն… սերն դա փո խութ-
յուն է,– ման կա վար ժի իր կոչ մա նը հա րիր՝ ու սու ցո ղա բար ա սաց 
Ն վար դը:

–  Սե րը կա րո՞ղ է կրկնվել, Ն վարդ,–  Մով սե սի ձայնն ա սես հե-
ռու նե րից էր գա լիս՝ հոգ նա տանջ ու կա րո տա բաղձ:

– Չ գի տեմ,– լսվեց տրտում պա տաս խա նը:–  Բայց ա սեմ քեզ 
միան գա մից,  Մով սես. ես այ լեւս հո գի չու նեմ ոչ վե րածն ված, ոչ նոր 
սի րո հա մար:



222

 Մով սե սը լուռ ու եր կար նա յեց Ն վար դի աչ քե րին ու հաս կա-
ցավ, որ նա հայտ նում է թե րեւս իր ա մե նա կա րեւոր տե ղե կութ յու նը՝ 
կապ ված սե փա կան ան ձի ու ճա կա տագ րի հետ:

– Ես հրաշք նե րին հա վա տում եմ,– հա մե նայն դեպս, իր խոսքն 
ա սաց ա ռա վե լա պաշտ  Մով սե սը:

–  Հա վա տը կե նա րար է, ինք նա խա բեութ յունն է վտան գա վոր… 
Գ նանք, նստած շուտ եմ մրսում, գնանք « Տա տիկ- Պա պիկ»:

Ն րանք սկսե ցին իջ նել կենտ րո նա կան պո ղո տա յով:  Մով սե սը 
հի շեց, որ Ն վար դը վա տա ռողջ է, չար ժե նրան եր կար քայ լեր թով 
հոգ նեց նել,– հա ջորդ սի րե լի վայ րը մոտ եր կու կի լո մետր հե ռա վո-
րութ յան վրա է:  Տաք սի կանգ նեց րեց, եւ ա րագ տեղ հա սան:

Շր ջա պա տում ոչ ոք չկար, բա ցի մի կու զիկ տղա մար դուց, ով 
ավ լում էր փակ կրպակ նե րի մո տով ձգվող ճե մու ղին:  Կու զի կին մի 
շուն էր հե տեւում, որ ստեպ-ստեպ ետ էր նա յում, ա սես փոր ձե լով 
ճա նա չել նո րեկ այ ցե լու նե րին: Ս տո րո տի սա լա հա տա կին կանգ-
նած՝ նրանք մտա սույզ նա յում էին կա նա չա պատ բլրի վրա հառ նող 
տու ֆա շեն, երկ ֆի գուր հսկա քան դա կին, որ ար ցախ յան ա վան դա-
կան պապ ու տա տի կի սանդ րի նե րի քա րե միութ յուն է՝ « Մենք ենք, 
մեր սա րե րը» պաշ տո նա կան ան վամբ: Իսկ մար դիկ պար զա պես 
« Տա տիկ- Պա պիկ» են ան վա նում՝ ա ռա վել մտեր միկ ու ըն տա նե վա-
րի:  Քան դա կը վա ղուց որ պես ազ գա յին վե րածնն դի խորհր դա նիշ է 
ծա ռա յում ժո ղովր դին: Ս տե փա նա կեր տի հյու սի սա յին մուտ քի մոտ 
այն ա սես հառնել է հո ղից՝ ա պա գա յի տե սիլք նե րը կան խոր շե լու եւ 
ազ գի պատ մա կան ու ղին փա րո սի պես լու սա վո րե լու հա մար: 

– Աչ քիս պա պը շատ է տխուր,– փոր ձեց կա տա կել  Մով սե սը:
– Իսկ իմ աչ քին տատն է ա վե լի տխուր… Ս գա վոր են,– տխուր 

ար ձա գան քեց Ն վար դը:
–  Հա, գնանք մխի թա րենք:
Ն րանք կո րա վուն աս տի ճան նե րով ե լան բլուրն ի վեր, դան դաղ 

մի եր կու պտույտ կա տա րե ցին քան դա կի շուրջը, ա պա նստե ցին 
նրա ներ քո՝ պատ վան դան-գետ նի բազ րի քին: Այս տե ղից գե ղա-
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պատ կեր տե սա րան է բաց վում՝ ե րեւում է քա ղա քի Ա ջափն յակ թա-
ղա մա սը, քիչ հեռ վում Ք ռաս նի գյուղն է, եւ ամ բողջ տե սա դաշ տում՝ 
ան տառ ներ, բլուր ներ ու սա րեր, իսկ դի մացդ իշ խում է  Բո վուր հան 
լե ռը:  Հա պա  Քի՜ր սը, այդ վիթ խա րի գե ղեց կու հին, որ տի րա բար 
բազ մել է հո րի զո նի հա րավա րեւել յան կող մում եւ պարզ կա օ րե-
րին քո ա ռաջ խո յա նում է բիբ լիա կան գրավ չութ յամբ: Իսկ հի մա՞… 
Ն կա րի չը նա յեց  Քիր սին, եւ միան գա մից մթագ նեց դեմ քը. իր հոր-
դուն ներշն չան քի վա ղե մի աղբ յուր լեռն այժմ թշնա մու հսկո ղութ յան 
տակ է, գե րե վար ված է սի րե լի լե ռը, ո րի լան ջե րին, եւ մի ան գամ՝ 
մրրկա շունչ գա գա թին, գու նա գեղ օ րեր էր անց կաց րել ե րի տա սար-
դութ յան տա րի նե րին՝ շրջե լով ու բա զում էտ յուդ ներ ա նե լով այն-
տեղ:

– Ն վարդ, գի տե՞ս՝  Քիր սը հի մա գեր ված է…  Մա սի սի պես:
–  Հա…  Մեր  Դի զա փայտն էլ:
– Ես ինձ  Քիր սի կող մից որ բա ցած եմ զգում:
–  Դի մա ցի՛ր:– Ն վար դը ձեռ քը դրեց  Մով սե սի ու սին, ա պա ետ 

տա րավ:–  Քո հիմ նա կան  «էտ յու դա նոցն» էս տեղ էր, մո ռա ցե՞լ ես…
Ի րոք,  Մով սե սը սկզբնա կան շրջա նում հա ճա խա կի էր նկա-

րում « Պա պու տա տի» հա յաց քի ներ քո, Ն վար դի ներ կա յութ յամբ: 
 Հենց այս տեղ է ա ռա ջին ան գամ պատ կե րել իր նո րա բող բոջ սի-
րո լու սափ թիթ դեմ քը, բայց, կար ծես թե, ա վե լորդ ջա նադ րութ յու նը 
խան գա րել էր, եւ գծան կա րը ծի ծա ղե լի էր հա մա րել Ն վար դը: 

 Մով սե սը ցան կա ցավ մտո վի տե ղա փոխ վել անց յալ. գրպա նից 
հա նեց եր կար նո թա տետ րը եւ սկսեց մա տի տով նկա րել, միա-
ժա մա նակ աչ քի տա կով նա յում էր Ն վար դին. նրա կի սա դե մը մի 
ակն թարթ նկար չին թվաց ե գիպ տա կան որմ նան կա րից թռած փա-
րա վո նու հու պատ կեր, սա կայն պատ րան քը ա րագ չքա ցավ, եւ 
ակն դետ նա յե լով ըն կե րու հուն՝ հաս կա ցավ, որ նա մի կո րած կյան-
քի ուր վան կար է լոկ, եւ հի մա թե թեւա կի ջա նում է ի րա կան գույ ներ 
որ սալ: 

– Ն վարդ, ին չո՞ւ ե րե խա ներ չու նե ցար…– շա րու նա կե լով նկա րել՝ 
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նրբա թե մա զրույ ցի ան ցավ  Մով սե սը: 
– Ե րեւի ես էի պատ ճա ռը,– միառ պահ լռե լուց հե տո եւ ա ռանց 

զրու ցակ ցի կող մը շրջվե լու՝ ար ձա գան քեց Ն վար դը:– Ես հղիա նում 
ու վի ժում էի… Էդ պես ե րեք տա րի:  Հե տո պա տե րազ մը սկսվեց, 
Հ րա չոն գնաց ու զոհ վեց:

 Մով սե սը նոր ի մա ցավ, որ Ն վար դի զոհ ված ա մուս նու ա նու նը 
Հ րաչ էր:

–  Սի րո՞ւմ էիր Հ րա չո յին…
– Սկզ բից՝ չէ, հե տո սի րե ցի… Հ րա շա լի տղա էր, ինձ Ն վար դիկ 

էր ա սում: Աշ խա տան քից տուն գա լուց ինձ հա մար միշտ ինչ-որ 
բան էր բե րում… Առ նա կան էր,  բայց մի տե սակ ա մա չե լով էր ինձ 
հետ սեր ա նում… Ինձ սի րա հար ված՝ էդ պես էլ գնաց:

– Ին չո՞ւ չա մուս նա ցար նո րից… ու զող ներ չկա յի՞ն…
–  Կա յին, եւ ոչ մե կը:  Բայց սիրտս կոտր ված էր լրիվ, չէի ու զում 

ո րեւէ մե կի վզին փա թաթ վել կեղծ ու ձեւա կան կնոջ պես:
–  Հե տո ըն կե րութ յուն չե՞ս ա րել ո րեւէ տղա մար դու հետ…
–  Չէ՛:
–  Մին չեւ հի մա էդ վի ճա կո՞ւմ ես…
–  Հա:
–  Կա րող էիր Ս տե փա նա կերտ տե ղա փոխ վել կամ՝ Ե րեւան… 

գու ցե քեզ հա մար նոր հո րի զոն բաց վեր:
– Մ տա ծում էի էդ մա սին, բայց ո րո շե ցի մնալ գյու ղում: Հ րա չո յի 

հի վանդ ծնող նե րին էի խնա մում:  Միայ նակ մնա ցած հորս էի նա-
յում:

– Ու էդ անձ նա զո հութ յամբ զրկվել ես քո իս կա կան կյան քից:
– Ես չգի տեմ՝ որն է իս կա կան կյան քը:
– Այն միշտ ինչ-որ տեղ մեր կող քին է,– ա սաց  Մով սե սը եւ ակն-

թար թա բար դժգոհ մնաց իր եր կի մաստ խոս քից:
– Երբ ա վե լի ստույգ ի մա նաս տե ղը, ինձ էլ տեղ յակ պա հիր,– 

նա յե լով  Մով սե սին՝ թե թեւա կի ժպտաց Ն վար դը:– Մր սում եմ, թեեւ 
ա րեւոտ օր է, սառ նութ յունն ա վե լին է օ դում:
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– Ձ մեռ նա մու տի շե մին ենք:
–  Հա: Գ նանք, մրսա ծութ յու նը հի մա ինձ հա կա ցուց ված է:– 

Ն վար դը վեր կա ցավ եւ շտկեց ի րեն, հե տո կի սաշրջ ված՝ եր կար 
նա յում էր վե րեւում փռված քա ղա քին. այ նու հան դերձ, իր վեր հուշ-
նե րից ոչ մի բառ չար տա բե րեց. անց յա լի հետ նա իր յու րա հա տուկ 
հա րա բե րութ յունն ու ներ:

 Մով սե սը զան գեց եւ կրկին հայտն վեց նույն տաք սին:  Տա սը րո-
պե անց Ն վար դի մո րաք րոջ տան մոտ էին:

– Ե թե քեզ ինչ-որ բան պետք լի նի… ցան կա ցած բան, տեղ յակ 
պա հիր… ես քո ծա ռան եմ,– փոքր-ինչ հուզ ված ա սաց  Մով սե սը:

– Ըն տա նի քիդ ծա ռա յիր, խե լոք,– նա խա տե՞ց, թե՞ ներ փակ գո-
հութ յուն զգաց Ն վար դը:  Նա ձեռքն անս պա սե լի սա հեց րեց ըն կե-
րոջ մո րու քի վրա յով եւ խնդմնդաց:- Երբ մի րուքդ լրիվ ճեր մա կի, 
ինձ կզան գես, կա սես:

–  Լավ… շու տով էդ լու րը կստա նաս: 
–  Համ էլ էդ եր կա րած մա զերդ ծամ ա նե լու ժա մա նակն է,– 

ա սաց ու թե թեւա կի քա շեց ըն կե րոջ ա լի քա ձեւ մա զե րից:
 Մով սե սը կա մա ցուկ ծի ծա ղեց ըն կե րու հու չա րաճ ճիութ յան վրա, 

մի հատ կա նիշ, ո րի հա մար ժա մա նա կին խեն թա նում էր:  Հի մա նրա 
ա րար քը կար ծես թե ա ռա վելս մայ րա կան գո րով ու ներ եւ ոչ թե սի-
րող կնոջ:  Բայց չկա մե ցավ խո րա սույզ լի նել նման կսկծա լի հար-
ցի մեջ, թե՞ չհասց րեց, քա նի որ Ն վարդն ար դեն կանգ նել էր շեն-
քի շքա մուտ քին եւ ուր որ է՝ կկոր չի տե սա դաշ տից:  Մի ակն թարթ 
այդ պատ կե րը  Մով սե սի աչ քին զու գորդ վեց մայ րա մու տի հետ. 
ա հա վե հա շուք, բո սոր-ար նա վառ ա րեւը, որ այ լեւս չու նի ջեր մութ-
յուն, միայն՝ ա ղո տա ցող լույս, եւ քիչ անց կլուծ վի հո րի զո նի խտա-
ցող մշու շում, եւ դու չես կա րող կան խել նրա ան հե տա ցու մը:  Սի րո 
մայ րա մու տը նույն քան ող բեր գա կան է, որ քան հա րա զա տի կո - 
 րուս տը՝ խոր հեց  Մով սե սը եւ ա սես կծկվեց-փոք րա ցավ ինքն իր 
մեջ:  Նա ձեռ քի տար տամ թա փա հա րու մով հրա ժեշտ տվեց Ն վար-
դին եւ ան բա վա կա նութ յան ան բա ցատ րե լի զգա ցու մով հե ռա ցավ:
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 Փո ղո ցում խոր շունչ քա շեց, հա վա քեց զին քը եւ մտադր վեց 
գնալ ար վես տա նոց:  Քայ լեց մին չեւ հրա պա րակ եւ միտ քը փո խե լով՝ 
շարժ վեց դե պի Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե ղե ցի.  Տեր  Մի սա քին 
չէր տե սել ար դեն ե րեք օր, «Եղ նիկ նե րից» վե րա դառ նա լուց ի վեր: 
Երբ մտավ տա ճար, քա հա նան ա վար տում էր ե րե կո յան ժա մեր-
գութ յու նը:  Ներ սում ժո ղո վուրդ շատ կար եւ կրա կա րան նե րը լի էին 
վառ վող մո մե րով:  Տեր  Հայ րը նկա տեց նկար չին, եւ նրան, քա րո զը 
չընդ հա տե լով, աչ քուն քով հրա վի րեց մոտ կանգ նել բե մին:  Մով սե սը 
մո տե ցավ իր նա խընտ րած կե տին, որ տե ղից լավ ե րեւում է դի մա ցը 
փռված վի շա պա գոր գը: Ն րան մի պահ թվաց, թե հնա մե նի հյուս-
ված քը թարմ գույ նե րով է ո ղող վել, բայց դա իր ե րեւա կա յութ յան 
խաղն էր, տե սիլ քը չքա ցավ, երբ ժա մեր գութ յունն ա վարտ վեց, եւ 
 Տեր  Մի սաքն ար դեն կանգ նած էր իր առ ջեւ:

– Աստ ված մեզ օգ նա կան: Ինչ պե՞ս ես,  Մով սես եղ բայր:
– Շ նոր հա կալ եմ Աստ ծուց,  Տեր  Մի սաք, ես դեռ նկա րե լու կո րով 

ու նեմ:
– Ու րա խա լի է դա լսել: Գ նա՛նք:– Տեր  Հայ րը իր թան կա գին հյու-

րին հրա վի րեց ե րից տուն: Այս տեղ նրան ուրց ու մա սու րով թեյ հյու-
րա սի րեց եւ հա կիրճ պատ մեց ան ցած օ րե րի ան ցու դար ձից:

–  Թե մա կալ ա ռաջ նոր դը հի մա շատ բա րե համ բույր է տրա մադր-
ված իմ հան դեպ,– փոքր-ինչ խորհր դա վոր տո նով հայտ նեց քա հա-
նան:–  Բայց, ան կեղծ ա սած, չգի տեմ, թե ի րա կա նում ինչ հան գա-
մանք է նրան դրդել, որ էդ պես կեր պա րա նա փոխ վի:  Վար կածս էն 
է, որ գե նե րալ  Քեհ յա նը լուրջ խո սակ ցութ յուն է ու նե ցել նրա հետ:

 Մով սե սը եւս չգի տեր՝ գե նե րա լը բա րե խո սե՞լ է քա հա նա յի հա-
մար, թե՞ ոչ, բայց որ ի րե՛նք են թե մա կալ ա ռաջ նոր դի մոտ բա րե խո-
սել հա նուն  Տեր  Մի սա քի, հաս տատ գի տեր, եւ դա մի հան դի պում 
էր, որ, երկ կող մա նի պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ, պետք է գաղտ նի 
մնա քա հա նա յից: Իսկ տե ղի էր ու նե ցել ա հա թե ինչ:

Երբ  Տեր  Մի սա քը մեկ նել էր «Եղ նիկ ներ», հա ջորդ օ րը թե մա կալ 
ա ռաջ նոր դի կե ցա վայր էր գնա ցել պատ կա ռե լի մի պատ վի րա կութ-
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յուն՝ ա վե լի քան եր կու տասն յակ մարդ, ո րոնց թվում՝  Մով սե սը, Ար սե-
նը,  Վի գե նը,  Մա րիան, դպիր Ար մա նը, սար կա վագ Եփ րեմը, մո մա-
վա ճառ Ա րաք սին, գնդա պետ  Վար դան յա նը, ման կավարժ  Սի մո նը, 
երգ չու հի Ար փե նը, նախ կին պատ գա մա վոր Ար շամ  Սանթր յա - 
 նը,  Քե ռին, թո շա կա ռու ֆին տե սուչ  Սե րո բը, խա նութ պան Վ ռամը 
եւ այլք՝ որ պես ծխա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: «Ուխտա-
գ նա ցութ յու նը» հապ ճեպ կյան քի էին կո չել  Մով սե սը, ման կա վարժ 
 Սի մո նը եւ  Քե ռին, կազ մա կեր պա կան հար ցե րը նրանք սրըն թաց 
կար գա վո րել էին գրե թե զին վո րա կան ճշտա կա տա րութ յամբ: 
 Թե մա կալ ա ռաջ նոր դը, նախ, զար մա ցավ, որ մար դիկ փոր ձում են 
մի ջամ տել ե կե ղե ցու ներ քին գոր ծե րին, ա պա տես նե լով, թե հա-
վա տա վոր նե րի ինչ պի սի սրտա ցավ բազ մութ յուն է ե կել ի պաշ-
պա նութ յուն  Տեր  Մի սա քի, եւ թե ինչ պի սի հիմ նա վոր վա ծութ յամբ 
ու կրքո տութ յամբ են նրան ա ռել ի րենց հո վա նու տակ, հիա ցավ 
նրանց մարդ կայ նութ յամբ ու շի տա կութ յամբ եւ խոս տա ցավ, որ 
 Տեր  Մի սա քի « մա զին կպնող չի լի նի», եւ նա տա ճա րում կշա րու-
նա կի քա հա նա յա գոր ծել, քա նի դեռ ին քը  թե մա կալ է: « Միայն թե 
շատ մի բեւեռ վեք ար տաե կե ղե ցա կան խնդիր նե րի վրա… նրան 
ճամ փից մի շե ղեք»՝ նա խազ գու շաց րել էր ե պիս կո պո սը: Եվ պայ-
մա նա վոր վել էին, որ  Տեր  Մի սա քին չեն հայտ նի այս հան դիպ ման 
մա սին, « թող իր պաշ տո նա վար ման շա րու նա կութ յու նը հա մա րի 
Աստ ծո բա րե հա ճութ յուն»:

– Բռ նա տե ղա հան ված նե րի թիվն ա վե լա նում է մեր քա ղա քում, 
 Մով սես եղ բայր, նրանք Ար ցախ են վե րա դառ նում պա տե րազ մի 
ժա մա նակ  Հա յաս տա նի բնա կա վայ րեր տե ղա փոխ վե լուց հե տո,– 
այդ օ րե րի գլխա վոր մտա հո գութ յանն անդ րա դար ձավ քա հա նան՝ 
մի կողմ վա նե լով իր ան ձին վե րա բե րող հար ցը:– Եվ կա րի քա-
վոր նե րի թիվն է ա վե լա նում: Ն րանք հա ճախ են գա լիս ե կե ղե ցի՝ 
ա ջակ ցութ յան հա մար, թեեւ լավ գի տեն, թե օգ նութ յուն որ հաս տա-
տութ յուն ներն են պար տա վոր տրա մադ րել: 

–  Դե, էդ հաս տա տութ յուն ներն ա նում են ինչ-որ բան, բայց ան-
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բա վա րար է: Ե կե ղե ցին էլ է պար տա վոր ձեռք մեկ նել,  Տեր  Հայր,– 
ա սաց  Մով սե սը, թեեւ գի տեր, որ իր հի շե ցումն ան տե ղի է:

– Ան շուշտ, ան շուշտ, չէ՞ որ նույ նը ես եմ կրկնում վա ղուց… Ա ղոթ-
քով կա րի քա վոր նե րի վի ճա կը չես թե թեւաց նի, ա ղոթ քը կմխի թա րի 
նրանց հո գի նե րը, բայց բնա կա րան, սնունդ ու աշ խա տանք չի դառ-
նա: Ա մեն օր զան գում եմ տար բեր մարդ կանց, հան դի պում նրանց 
հետ, որ ի րենց ու նե ցած հնա րա վո րութ յուն նե րի մի մա սը տրա մադ-
րեն էս տա րա բախտ նե րին… Ն րանք մեր հայ րե նա կից ներն են, ար-
յու նա կից նե րը, ե թե հի մա տի րութ յուն չա նենք, հու սալք ված կհե ռա-
նան, եւ մենք հեր թա կան ան գամ ար նա քամ կլի նենք:

– Ես էլ կփոր ձեմ կա րո ղութ յուն ու նե ցող ինչ-որ մարդ կանց հան-
դի պել, որ չզլա նան օգ նութ յան հար ցում:

–  Շատ ե րախ տա պարտ կլի նեմ քեզ:
– Իսկ ե պիս կո պո սը նո րից չի՞ դժգո հի, որ շա րու նա կում եք 

ե ռան դուն գոր ծել ե կե ղե ցու բուն պար տա կա նութ յուն նե րից դուրս:
–  Չեմ կար ծում, նա հի մա ու րիշ կերպ է նա յում է սօր վա ի րո-

ղութ յուն նե րին… Իսկ ե թե պետք լի նի, հան գա մա նա լի կբա ցատ-
րենք, որ մեր ա րա ծը նաեւ ե կե ղե ցու պարտքն է: Ե թե մարդ մտնում 
է տա ճար եւ օգ նութ յուն հայ ցում, նրան մեր ժե լու ի րա վունք չու նենք, 
մեր ժելն աստ վա ծա նար գութ յուն կլի նի:  Մեր գոր ծը միշտ ա ջակ ցելն 
է՝ լի նի հո գեւոր, թե նյու թա կան կար գով:

–  Ի րա վա ցի եք,  Տեր  Հայր:
– Ա վե լին ա սեմ՝ ե թե մեզ չհաս կա նան… թքա՜ծ, ով ու զում է լի-

նի,– կտրուկ, աշ խար հիկ վճռա կան մար դու պես բարձ րա ձայ նեց 
 Տեր  Մի սա քը: 

 Մով սե սի հա մար քա հա նա յի նման բռնկում նե րը նո րութ յուն չեն, 
բայց այս ան գամ նրա մոտ ցայ տուն տե սավ ոչ միայն ազ նիվ հո-
գեւո րա կա նի, այ լեւ պատ վար ժան մար դու խո րա տե սութ յունն ու 
կամ քը: Եվ նկա րիչն ի րեն ա ռա վել ու ժեղ ու պաշտ պան ված զգաց:

 Հա ջորդ օ րը նա ան դադ րում վազ քի մեջ էր, ա սես պի տի աշ-
խար հը փրկեր վե րա հաս ա ղե տից. ա ռանց պայ մա նա վոր վե լու ու 
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« դուռ թա կո ցի» հան դի պեց մի քա նի ծա նոթ գոր ծա րա րի եւ ըն-
կե րութ յուն նե րի տնօ րեն նե րի հետ, իր եւ  Տեր  Մի սա քի ա նու նից 
խնդրեց, որ օգ նութ յուն տրա մադ րեն բռնա տե ղա հան ված նե րին: 
 Կա րո ղութ յուն ու նե ցող այդ մարդ կանց մի մա սը պա տաս խա-
նեց, որ ար դեն ա ջակ ցութ յուն են հատ կաց նում, կջա նան լրա ցու-
ցիչ քայ լեր եւս ա նել, իսկ շա տերն ար դա րա ցան, որ պա տե րազ մի 
պատ ճա ռով լուրջ կո րուստ ներ են կրել, այդ պա հին օ ժան դա կութ-
յուն ցու ցա բե րել չեն կա րող, բայց քա նի որ համ բա վա վոր նկա րիչ 
է « բա րե հա ճել ի րենց մոտ», կգնեն նրա նկար նե րից մե կը,  «ե րեւի 
նկա րի չը եւս օգ նութ յան կա րիք ու նի»:  Մով սե սը պարզ տե սավ 
նրանց փա րի սե ցիութ յու նը եւ տեղ նու տե ղը վճռեց կոր զել հնա րա-
վո րը՝ հա նուն տա րա բախտ նե րի, «շ նից մազ պո կելն էլ օ գուտ է»: 
Այդ պես նա օր վա մեջ վա ճա ռեց հինգ նկար՝ ցածր գնե րով, ա վե-
լին վճա րող չկար: Ընդ հա նուր գու մա րը կազ մեց մեկ մի լիոն հար-
յուր հա զար դրամ: Ե րե կո յան կողմ ամ բողջ հա սույթն ա ռած՝ մտավ 
տա ճա րի ե րից տուն:

 Մարդ կա յին հո գու վայ րի վե րում նե րին քա ջա ծա նոթ հո գեւո րա-
կա նը, նախ, ա նակն կա լի ե կավ, ա պա փառք տվեց Աստ ծուն, որ 
նկա րի չը հա վա տա րիմ է մնա ցել իր բնա տուր էութ յա նը եւ չի վա-
խե ցել քայ լել մարդ կա յին վե հութ յան բար ձունք նե րով:

–  Մով սես, թվում է, թե քո ա րար քը սո վո րա կան բա րե սի րութ-
յուն է, բայց ներ կա պա հին, էս մղձա վան ջի ու ի րա րանց ման մեջ, 
դու իս կա պես հո գեւոր սխրանք ես գոր ծել:

–  Դե, լավ, է լի,  Տեր  Հայր, մի չա փա զանց րեք, շա տերն էդ պես 
կվար վեին, նրանց միայն մի փոքր խթա նել է պետք:

– Չ բա նա վի ճենք, բայց կա սեմ, որ Աստ ված ար ժա նիո րեն է 
գնա հա տում քո  օ ժան դա կութ յու նը:

–  Թող ոչ ոք էլ չգնա հա տի:  Կա րեւո րը, որ էդ օգ նութ յու նը հաս-
նի կա րի քա վոր նե րին:

–  Կար ծում եմ՝ իմ ձեռ քե րի մաք րութ յա նը չես կա կա ծում:
– Ոչ մի կաս կած,  Տեր  Մի սաք, ես ձեզ լիո վին հա վա տում ու 
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վստա հում եմ:
– Ան չափ ե րախ տա պարտ եմ,– քա հա նան հուզ վեց եւ մի երկ-

վայրկ յան գլու խը խո նար հեց  Մով սե սի կրծքին: 
–  Դե,  Տեր  Հայր, դուք ձեզ շատ պինդ պի տի պա հեք, թող մար դիկ, 

հատ կա պես էդ դժբախտ նե րը, չտես նեն, թե դուք ինչ պես եք տա - 
 ռա պում,– ա սաց նկա րիչն ու քա հա նա յի ու սը եղ բայ րա բար գրկե-
լով՝ տա րավ նստեց րեց իր ա թո ռին:

 Տեր  Մի սա քի տրտմա շուք դեմ քը, սա կայն, չես քո ղար կի ոչ մի 
բա րո յա խո սութ յամբ:  Նա առ ժա մա նակ ներ սուզ ված մնաց իր մեջ, 
ա պա դա րա կից թղթե րի մի տրցակ հա նեց:

– Էս տեղ կա րի քա վոր մարդ կանց ա նուն ներ են… հար յուր հի-
սուն հո գի:  Ցու ցա կագ րել եմ ըստ ըն տա նիք նե րի, ժա մա նա կա վոր 
բնա կութ յան վայ րի:  Կազ մել եմ ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան ապ-
րանք նե րի ցան կե րը… Եղ բայր, ա րի հի մա ո րո շենք, թե քո տրա-
մադ րած գու մա րը ինչ պես եւ ում պի տի հատ կաց նենք:

–  Չէ՛,  Տեր  Մի սաք, խնդրում եմ՝ ինձ հե ռու պա հեք ման րա մաս-
նե րից, դուք ինք նու րույն էլ լավ գլուխ կհա նեք էդ ա մե նից… ինձ 
խնա յեք:

–  Լավ, եղ բայր, հաս կա ցա:  Բայց հե տո տեղ յակ կպա հեմ, թե 
ինչ ենք ա րել:

– Աստ ծու սի րուն:
Հն չեց  Մով սե սի հե ռա խո սի զան գը, նախ քան պա տաս խա նե լը 

նա յեց փոք րիկ էկ րա նին.
– Օ հո՜,– թե թեւա կի բա ցա կան չեց նա եւ միաց րեց կա պը:– 

 Մար տին, քեզ ու շա դիր լսում եմ…  Հե տո՞… Ը հը… Ինչ քա՞ն եր կար… 
Ա սա…  Լավ գա ղա փար է… մի ջանկ յալ լավ գա ղա փար…  Մեկ շա-
բա՞թ… Որ տե՞ղ… Ար վես տա նո ցում… հա զիվ թե ա վե լի հար մար տեղ 
գտնենք…  Բա րի, կսպա սենք… Շ նոր հա կալ եմ, հա ջող:

 Մով սե սը  Տեր  Մի սա քին պատ մեց ի րեն հանձն ված պիե սի 
մա սին, եւ թե ինչ պես է հի մա փոր ձում այն բե մադր ված տես նել 
Ս տե փա նա կեր տում:  Քիչ ա ռաջ թա տե րա կան բե մադ րիչ  Մար տին 
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 Դավթ յա նը  Մով սե սին հե ռա խո սով հայտ նում էր, որ Աս պար յա-
նի պիե սը կար դա ցել է ու ո գեշնչ վել, « ցան կա լի կլի ներ բե մադ րել 
ի րենց՝ դրա մա տի կա կա նի բե մում, բայց պետք է գործն անց նի եր-
կար քննութ յան մի ջով, մին չեւ հաս տատ վի», ին չում կաս կած ներ 
ու նի: Եվ որ պես զի ինչ-որ կերպ, շու տա փույթ ի ցույց հա նած լի նի 
այդ դրա ման՝ ի բա վա րա րումն շա հագր գիռ հան դի սա տես նե րի, 
 Մար տի նը խոս տա ցավ պիե սի գլխա վոր ա րա րը մի քա նի օ րում բե-
մա կա նաց նել թա տե րա կան ստու դիա յի սա նե րի ու ժե րով եւ ներ կա-
յաց նել ո րեւէ հար մար տեղ:

–  Հիա նա լի, հիա նա լի,– խան դա վառ վեց  Տեր  Մի սա քը՝  Մով սե սից 
ի մա նա լով նաեւ, թե ինչ հիմ նա կան ա սե լիք ու նի պիե սը:

–  Մի շա բաթ հե տո դրա մա յի գլխա վոր ա րա րի ա կա նա տե սը 
կլի նենք իմ ար վես տա նո ցում,– հայտ նեց նկա րի չը:

– Ինձ, հա մե նայն դեպս, մի փոք րիկ զան գով կհի շեց նես ներ-
կա յաց ման օ րը եւ ժա մը… Էս ծան րա բեռն ված գլու խը հի մա ա մեն 
ինչ չէ, որ հի շում է տե ղը տե ղին,– խնդրան քը հիմ նա վո րեց քա հա-
նան՝ ձեռ քը դնե լով գլխին:

– Ան հոգ,  Տեր  Մի սաք, կտե ղե կաց նեմ:
 Մով սե սի հա մար հա ջորդ օ րերն ան ցան ստեղ ծա գոր ծա կան 

հոր ձան քի մեջ, որ հան գեց նում էր նա խան ձե լի ինք նա բա վութ յան. 
նա նկա րում էր ա ռա վո տից ի րի կուն, եր բեմն մո ռա նա լով ժա մա-
նա կին ու տել տի կին  Սո նա յի պատ րաս տած հա մեղ կե սօ րա հա ցը: 
 Մի շա բաթ վա մեջ նի հա րեց յոթ կի լոգ րամ, ին չը փոքր-ինչ վա յե-
լուչ տեսք տվեց նրա թիկ նեղ ու փորգցած կեր պա րան քին: Այդ օ րե-
րի նրա զրու ցա կից ներն էին, այն էլ՝ կար ճա տեւո րեն, ստու դիա յի 
սա նու հի նե րը, ո րոնք ե րեք ան գամ ե կան պա րապ մուն քի, եւ տա-
նը կե նող հադ րութ ցի նե րը: Ար սենն ար դեն  Մար տա կեր տում էր, 
եւ դեռ ա ռա ջին այ ցը չէր կա տա րել աշ խա տան քի անց նե լուց հե-
տո:  Մով սե սը, գոր ծով տար ված լի նե լով հան դերձ, աչ քի պո չով հե-
տեւում էր  Սո ֆի կի պահ ված քին եւ փա փա գում, որ փխրուն օ րիորդն 
ա րիա բար տա նի եղ բոր ան հե տա ցու մը:  Պա րապ մունք նե րի ժա մա-
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նակ նա մեկ-մեկ քչփչում էր հե ռա խո սով, եւ  Մով սեսն ու զում էր հա-
վա տալ, որ  Սո ֆի կը խո սում է Ար սե նի հետ՝ ունկնդ րում նրա սրտա-
հա ճո ու քա ջա լե րիչ խոս քե րը:

 Շա բաթ օ րը նրան զան գեց բե մադ րիչ  Մար տի նը եւ հա ղոր դեց, 
որ վա ղը կա րող են Աս պար յա նի պիե սի գլխա վոր ա րա րը ներ կա-
յաց նել. հարց րեց՝ արդ յո՞ք ար վես տա նո ցը պատ րաստ է ըն դու նել 
ի րենց:

–  Բո լոր նկար նե րով ու վրձին նե րով հան դերձ,– վստա հեց րեց 
 Մով սե սը:

« Շատ լավ, ու րեմն կլի նի վրե ժի կի րա կի,– հե ռա խո սի մյուս ծայ-
րից ա սաց  Մար տի նը, ով ա սես վե րա կեն դա նա ցել եւ գտել էր իր 
կորս ված ու ղին:– Ս կիզ բը հայ տա րա րենք ժա մը ե րե քին»:

–  Հիա նա լի:
 Մով սե սը, նախ, զան գեց ման կա վարժ  Սի մո նին:  Բա րեւեց ու մի-

անգա մից ա սաց.
– Ըն կեր  Սի մոն, վա ղը ժա մը ե րե քին հա մե ցեք ար վես տա նոց… 

Ու րա խա լի ա նակն կալ ու նենք ձեզ հա մար, եւ շա տե րի…  Չէ՛, հի մա 
պետք չէ, վա ղը:–  Կա պի ա վար տին ինքն ի րեն բարձ րա խո սեց.– 
Ուզում էր հենց հի մա վա զե լով գար… Իմ խենթ ման կա վարժ:

Այ նու հե տեւ զան գեց  Տեր  Մի սա քին ու  «ա պաս տա րան ցի նե րին» 
եւ տասն յակ ծա նոթ նե րի, վեր ջին նե րիս պար զա պես տե ղե կաց նե-
լով, որ կա րեւոր ու հե տաքր քիր մի ջո ցա ռում ու նեն, «հա ճե լի ու օգ-
տա կար կլի ներ ձեր ներ կա յութ յու նը»: Օր վա երկ րորդ կե սին սա նու  - 
հի նե րի հետ սրահն ա զա տե ցին նկա րա կալ նե րից ու պատ վան դան-
նե րից՝ դրանք տե ղա վո րե լով ար վես տա նո ցի հե ռա վոր անկ յուն նե-
րում, ա պա աղ ջիկ նե րը լվա ցին հա տա կը. այս պի սով ար վես տա նո-
ցում ըն դար ձակ ու մա քուր մի տա րածք ա ռանձ նաց վեց, ուր կա րե լի 
էր ի ցույց հա նել ցան կա ցած հան դես՝ թա տե րա կան, ե րաժշ տա-
կան թե կեր պար վես տա յին:  Սա նու հի նե րին ճամ փե լուց հե տո միայն 
 Մով սե սը հի շեց, որ պետք են նաեւ ա թոռ ներ. որ տե ղի՞ց բե րել, ինչ-
պե՞ս…  Դի մեց հա րեւան խա նութ պան Վ ռա մին, ով նմա նօ րի նակ հար - 
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 ցե րում բա նի մաց ու ճար պիկ մար դու ա նուն ու նի: Վ ռա մը մի պահ 
մտա ծեց, ա պա զան գեց մե կին:  Կարճ խո սե լուց հե տո խա նութպա  - 
նը նկար չին պար ծեն կո տա բար տե ղե կաց րեց.

–  Քո հա րեւա նի ձե ռից ո չինչ չի՛ պրծնի, պա րոն  Մե լիք յան. վա ղը 
ժա մը տասն մե կին հի սուն պլաս տա մա սե ա թոռ կլի նի էս տեղ, հար-
մա՞ր է…

–  Հո յա կա՜պ, հա րեւան ջան…  Պատ կերդ մի օր ղա լա մով կքա-
շեմ,– ու րախ ար ձա գան քեց  Մով սե սը:

–  Դուք միայն ա սո՜ւմ եք… 
« Ֆորդ» թե թեւ բեռ նա տա րով ա թոռ նե րը բե րե ցին պայ մա-

նա վոր ված ժա մին, Վ ռամն էլ օգ նեց բեռ նա թա փել ու տե ղա վո րել 
դրանք: Ա մեն ինչ վա ղա ժամ պատ րաստ էր մի ջո ցառ ման հա մար: 
 Բե մադ րիչ  Մար տինն իր սա նե րի հետ ար վես տա նոց ե կավ հան դե-
սից մեկ ժամ ա ռաջ: Ն րանք հա վա նե ցին ներ կա յաց ման հա մար 
նա խա տես ված տա րած քը, տե ղադ րե ցին ստվա րաթղ թե դե կոր նե րը 
եւ զգես տա փոխ վե ցին:  Բե մադ րի չը պիե սի նոր պատ ճե նը ձեռ քին 
նստեց « բե մա կան» հատ վա ծի ձախ անկ յու նում, փայ տե պատ վան-
դա նի ե տեւը՝ հարկ ե ղած դեպ քում հու շե լու եւ ղե կա վա րե լու թա տե-
րա խա ղը: 

Ու ղիղ ժա մը ե րե քին սրա հը լե ցուն էր մարդ կան ցով. պարզ-
վեց՝ ա թոռ նե րը բա վա րար չեն, տասն յակ մար դիկ կանգ նած 
սպա սում էին՝ դի տե լու բե մադ րութ յու նը: Ա ռա ջին շար քում նստել 
էին  Տեր  Մի սա քը,  Մով սե սը, ման կա վարժ  Սի մո նը, գնդա պետ 
 Վար դան յա նը,  Քե ռին եւ դպիր Ար մա նը:  Քա հա նա յի ու ղիղ ե տեւում 
տե ղա վոր վել էին  Վի գենն ու  Մա րիան ի րենց ըն կեր-ըն կե րու հի նե-
րի հետ:  Տասն յակ ծա նոթ դեմ քե րի միա խառն վել էին տասն յակ 
ան ծա նոթ նե րը:  Բա վա կան խա ռը հա սա րա կութ յուն էր հա վաք վել, 
մար դիկ կա յին գրե թե բո լոր խա վե րից:  Տեր  Մի սա քի խնդրան քով 
դահ լի ճում լռութ յուն տի րեց, եւ բե մադ րի չը դե րա սան նե րին ժես տով 
հրա հան գեց, որ ներ կա յա ցու մը սկսեն:
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Ա ռաջ է գա լիս  Տա րեգ րի դե րա կա տա րը՝ մի մատ յան ձեռ քին:
 Տա րե գիր – Ես վար դա պետ  Հով հանն եմ, հո գեւոր իմ ծա ռա-

յութ յան հետ մեկ տեղ գրա ռում եմ մեր երկ րում կա տար վող դեպ քե-
րի ու անց քե րի հա մա ռոտ պատ մութ յու նը:  Կա սեք՝ պա րապ գործ 
է…  Չէ՛, ես բա րե խիղճ տա րե գիր եմ, շատ ժա մա նակ ու ե ռանդ եմ 
ծախ սում անց յալ ի րա կա նութ յու նը թղթին հանձ նե լու հա մար. այն-
քա՜ն ի րա րա մերժ տե ղե կութ յուն ներ են բեր նից բե րան անց նում, 
այն քան  կցկտուր ու կա մա յա կան գրութ յուն ներ կան. պետք է կա-
րո ղա նալ այդ ա մե նից վեր հա նել ճշմար տութ յու նը: Ես ինձ ճշմա-
րիտ տա րե գիր եմ հա մա րում, թեեւ հա մեստ կա րո ղութ յուն ու նեմ 
էդ գոր ծի մեջ, մեր ե րեւե լի պատ մա գիր նե րի ստվե րի ստվերն իսկ 
չար ժեմ…  Չա սեք, թե ծե րութ յան շե մին ե կել եմ իմ թա քուն գովքն 
ա նե լու ձեր ա ռաջ, պար ծե նա լու իմ ա րած-թո ղա ծով. չէ՛, ես լուրջ 
պատ ճա ռով եմ աս պա րեզ մտել, ա սեմ՝ ին չու…  Վեր ջերս մի տե-
սիլք ե րեւ ցավ ինձ. մեր Ա մա րա սի վան քում ա ղո թում էի, երբ կող-
քիս հայտն վեց նո րա շուք հագն ված, վա յե լուչ մի այր, եւ ա ռանց ող-
ջույ նի, ա սես մեր կի սատ թո ղած զրույ ցը շա րու նա կե լով՝ ա սաց, որ 
իմ գրած պատ մութ յու նը թե րի է՝ ան կա տար, պետք է անհ րա ժեշտ 
շտկում ներ ու լրա ցում ներ կա տա րեմ… Եվ ա կան ջիս փսփսաց, թե 
հատ կա պես որ անց քե րի վրա պի տի բեւեռ վեմ, եւ ե թե ես ուղ ղում-
ներ չա նեմ, սե րունդ նե րի ա նեծ քը կծան րա նա ինձ ու Ար ցա խի տե-
րե րի վրա… Ան հե տա նա լուց ա ռաջ տե սիլ քի այ րը հայտ նեց, որ ին-
քը ա պա գա յից է՝ 20-րդ  դա րի ութ սու նա կան թվա կան նե րից, ետ՝ 
անց յալ է ե կել սրբա զան ա ռա քե լութ յամբ՝ բա ցա հայ տել ու մա տե-
նագ րութ յան տալ այն պատ մութ յու նը, ո րի հա մար կոչ ված ենք այս 
աշ խար հում… Ա սում էր, որ ի րենց ժա մա նակ նե րում շատ հրաշք-
ներ են կա տար վում, գի տութ յունն ա նե րեւա կա յե լի ա ռա ջա դի մել 
է, անց յալ տե ղա փոխ վելն, օ րի նակ, հա մա րում էր սո վո րա կան մի 
բան. ե րա նի՜ ես ապ րեի էդ ժա մա նակ նե րում… ( Դա դար)  Հի մա 
1753 թվա կանն է, եւ ես կանգ նած եմ  Շու շիի բեր դի մա տույց նե-
րում. այս տե ղից պի տի հսկեմ պատ մութ յան վե րա հայտ նութ յան ըն-
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թաց քը: (Շրջ վում՝ ետ է նա յում)  Դե, ա ռա՛ջ ան ցեք, ար գո մե լիք ներ, 
ա ռանց ձեր մաս նակ ցութ յան Ար ցա խի ներ կա յիս պատ մութ յու նը չի 
գրվի եւ ոչ մի հնա րով:

 Բե մա կան տա րածք են ա ռա ջա նում  Դի զա կի,  Խա չե նի, Ջ րա-
բեր դի եւ Գ յու լիս տա նի մե լիք նե րը:

 Մե լիք ներ – Ող ջո՜ւյն մեր ժո ղովր դին:
 Տա րե գիր - Ար գո մե լիք ներ, դուք հայ ռազ միկ նե րի, շի նա կան-

նե րի ու հո գեւո րա կան նե րի հետ կեր տում եք Ար ցա խի պատ մութ-
յու նը… եւ ա հա ստա ցել ենք խիստ դժգո հութ յուն ներ… ա պա գա յից:

 Մե լիք ներ – Ա պա գա յի՞ց… Ի՞նչ դժգո հութ յուն ներ…
 Տա րե գիր –  Եվ ին չո՞ւ միայն ա պա գա յից… Դժ գոհ ենք նաեւ մենք՝ 

հո գեւո րա կան ներս, ռազ միկ ներն ու ռա միկ նե րը նույն պես, նրան-
ցից շատ տրտունջ ներ ենք լսում ա մեն օր, նախ, այն պատ ճա ռով, 
որ դուք՝ մե լիք ներդ,  Վա րան դա յի կենտ րոն Ա վե տա րա նո ցի բեր դը 
չպա շա րե ցիք էն պես, որ պիղծ հո գի  Մե լիք- Շահ նա զար-երկ րոր դը 
սա տա կի էն տեղ իր զի նա կից նե րով ու հա մա խոհ նե րով:

 Դի զա կի մե լիք –  Հայր սուրբ, մենք ա մեն ջանք գոր ծադ րե ցինք, 
բայց էդ սրի կան գոր ծակ ցում է  Շու շին զավ թած  Փա նահ խա նի 
հետ, մեր ու ժե րը չեն հե րի քել  Մե լիք- Շահ նա զա րին ծնկի բե րե լու: 
 Փա նա հը նրան օգ նում է զոր քով ու զեն քով:

 Տա րե գիր – Ա՜խ,  Դի զա կի քա ջա րի մե լիք, մի՞ թե ինչ-որ բա շի-
բո զուկ պետք է խա թա րի մեր պատ մութ յան պան ծա լի ըն թաց քը… 
 Պատ կե րաց նո՞ւմ եք, թե ինչ կլի նի մեր երկ րի վի ճա կը, ե թե թույլ 
տանք, որ ստա հակ նե րի էդ զույ գը կեն դա նի մնա եւ շա րու նա կի 
գոր ծել իրենց ստոր նպա տակ նե րին հե տա մուտ… 

 Դի զա կի մե լիք –  Չէ՛, թույլ չենք տա:  Մեր  Դի զա կում բո լորն ա -
տում են  Մե լիք- Շահ նա զա րին ու  Փա նահ-խա նին, էդ ա տե լութ յու-
նից կկռենք նրանց մա հը:

 Տա րե գիր – Իսկ դուք ի՞նչ կա սեք,  Խա չե նի ար գո մե լիք:
 Խա չե նի մե լիք –  Խա չե նում եւս բո լո րը կա տա ղած են  Մե լիք-   

Շահ նա զա րի եւ նրան սա տար ե կած  Փա նա հի վրա: Ես ըն տիր 
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զորք կհա նեմ նրանց դեմ: 
Գ յու լիս տա նի մե լիք – Ես էլ: Էս ան գամ  Մե լիք- Շահ նա զա րը 

մեր ձե ռից չի պրծնի:  Բո լոր գյու լիս տան ցիք պատ րաստ են զին վո-
րագր վել մեր հո ղը օ տար տար րե րից մաք րե լու հա մար:  Մի ան գամ 
 Փա նա հը փոր ձել է Գ յու լիս տա նի սահ ման նե րում բերդ դնել, չթո ղե-
ցինք, նրա հա խի ցը ե կանք:

Ջ րա բեր դի մե լիք – Ջ րա բեր դում նույն պես գա զա զած են 
 Մե լիք- Շահ նա զա րի վար քից, մե ծից փոքր սպա սում են, որ օր 
ա ռաջ նրան ու իր թրքա ցեղ գոր ծակ ցին դժոխք ու ղար կենք:  Բայց 
մենք շատ կո րուստ ներ ենք ու նե ցել նա խորդ ար շա վան քին, մեզ 
ժա մա նակ է պետք նոր ու ժեր ժո ղո վե լու հա մար:

 Տա րե գիր – Իսկ ժա մա նա կը մեր դեմ է գոր ծում, պատ վե լի մե-
լիք ներ, հզո րա նում են  Մե լիք- Շահ նա զարն ու  Փա նահ-խա նը՝ էդ 
ա վա զա կը, պարս կա կան ար քու նի քի նախ կին մու նե տիկ-ջառ չին, 
ո րին դուք՝ Ջ րա բեր դի ար գո մե լիք, ժա մա նա կին հար կա հա վաք էիք 
նշա նա կել ձեր մե լի քութ յու նում, փրկել նրան հե տապն դող պար սիկ 
շա հի դա հիճ նե րից:

Ջ րա բեր դի մե լիք –  Հա, ե ղել է նման բան… մե ղա վոր եմ: Ես 
չէի պատ կե րաց նում, որ էդ թա փա ռաշր ջիկ ջուան շիր ցի խաշ նա րա-
ծը կա րող է էս պի սի հա յատ յաց սրի կա դառ նալ:

Գ յու լիս տա նի մե լիք – Ե թե մենք ա վե լի ու շա դիր լի նեինք, 
կտես նեինք, որ նա պարս կա կան ար քու նի քի գոր ծա կալ է:  Դա կա-
րող էինք գլխի ընկ նել, երբ նա ոչ խա րի մի հո տով խա նի տիտ ղոս 
ա ռավ  Թավ րի զի շա հից:

 Տա րե գիր – Եվ ա հա թե ում հետ է գոր ծակ ցում  Մե լիք- Շահ  նա զա րը. 
դա ինչ պե՞ս կո չենք…

 Մե լիք ներ –  Դա վա ճա նութ յո՜ւն…
 Տա րե գիր – Ճշ մա րիտ: Եվ մի՞ թե  Մե լիք- Շահ նա զա րի դա վա ճա նա-

կան վար քը ձեզ Էն աս տի ճան չի կա տա ղեց րել, որ դուք քուն ու դա դար 
չու նե նաք էն քան, քա նի դեռ նրա վրե ժը չեք լու ծել…  Մի՞ թե դա վա ճա նը 
կա րող է ա զատ ապ րել մեր ազն վա կան ու քա ջա րի երկ րում…
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 Դի զա կի մե լիք – Ի րա վա ցի եք,  Հայր սուրբ, մենք սկսել ենք 
հա պա ղել, դա ինձ էլ դուր չի գա լիս.  Դի զա կում չեն հաս կա նում, թե 
ին չու մին չեւ հի մա մենք էդ վիժ վածք նե րի վեր ջը չենք տվել:

Ջ րա բեր դի մե լիք –  Նա ոչ միայն թրքա ցեղ ա վա զա կի հետ է 
մեզ դա վա ճա նել, այ լեւ պղծել է մեր ա վան դա կան, մա քուր նիս տու-
կա ցը:

 Խա չե նի մե լիք – Ն րա պղտոր ար յու նը…
 Տա րե գիր – Պղ տոր ար յո՞ւն… հա, ե րեւի նկա տի ու նեք, որ 

 Մե լիք- Շահ նա զա րը մայ րա կան կող մից թուրք է:
 Խա չե նի մե լիք –  Հենց դա,  Հայր սուրբ… Ն րա պղտոր ար յու նը 

մղել է սպա նել եղ բորն ու… 
 Տա րե գիր – … խո՛րթ եղ բո րը՝  Հով սե փին, ով հայ ծնող նե րի զա-

վակ էր եւ պատ վե լի մե լիք:
 Խա չե նի մե լիք –  Հա, կո տո րել է եղ բոր ըն տա նի քը, Էդ պի սով 

իր ձեռ քը գցել  Վա րան դա յի մե լի քութ յու նը:
Ջ րա բեր դի մե լիք –  Բազ մակ նութ յուն է իր տա նը հաս տա տել, 

հար ճեր է պա հում, այ լոց ա մու սին նե րից կին է խլում… 
 Դի զա կի մե լիք -  Մահ մե դա կան սո վո րույթ նե րով է ապ րում, 

 Փա նա հին էլ կան չել ու  Շու շիի բեր դը նվի րել է նրան, եւ հի մա 
նրանք մեկ տեղ ված՝ ու զում են մեր մեջ նոր պա ռակ տութ յուն ներ 
սեր մա նել, որ բա շի բո զու կի հիմ նած շին ծու խա նութ յու նը տա րած վի 
նաեւ մեզ վրա:

 Տա րե գիր – Եվ ո՞ւմ եք դուք բո ղո քում… մի խեղճ վար դա պե-
տի՞… Եվ ինչ պե՞ս եք կա րո ղա նում հան գիստ քնել, ար գո մե լիք ներ: 
 Հի մա գրե՞մ, որ դուք ան հե ռա տես ու թու լա կամ ա րա րած ներ եք, եւ 
ձեզ կա րող են մկան ծա կը կո խել դա վա ճան ու թշնա մի… ( Բա ցում 
է մատ յա նը եւ հա նում գրի չը):

 Մե լիք ներ –  Չէ՛, չէ՛,  Հայր սուրբ, նման բան չգրեք…  մենք վախ-
կոտ ներ չենք:

Գ յու լիս տա նի մե լիք –  Մենք ի րոք քուն չու նենք, վար դա պետ, խիստ 
տագ նա պած ենք, որ Ար ցա խի վրա մա հա ցու վտանգ է կախ վել:
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 Տա րե գիր – Եվ ի՞նչ… եւ ո՞վ է էդ ա մե նի գլխա վոր մե ղա վո րը…
 Մե լիք ներ –  Մե լիք- Շահ նա զա րը:
 Տա րե գիր – Ե՞վ…
 Դի զա կի մե լիք – Ն րան պի տի շան սա տակ ա նել:
 Տա րե գիր – Էլ ին չո՞ւ եք հա պա ղում…  Հի շեք՝ վրե ժի հրեշ տակ-

նե րը ձեզ հետ են, նրանք Աստ ծո բա րե հա ճութ յամբ միշտ հո վա նի 
են ու քա ջա լե րում են ձեզ: Գ նա ցեք եւ ձեր գոր ծը ա վար տին հասց-
րեք, ար գո մե լիք ներ:

 Մե լիք նե րը հա նում են սրե րը եւ հա մա խումբ հար ձակ վում 
 Մե լիք- Շահ նա զա րի վրա, որ ստվա րաթղ թե « բեր դի» մեջ մե կու սա-
ցած՝ նա յում էր բե մին ըն թա ցող գոր ծո ղութ յա նը:  Տե ղի է ու նե նում 
մի կարճ սրա մարտ:

 Մե լիք- Շահ նա զար (գո ռում է) -  Փա նա՜հ, օգ նիր…
 Դի զա կի մե լիք –  Չի հասց նի, դա վա ճան, ա՛ռ… ( Մե լիք- Շահ նա - 

զա րը տա պալ վում է):
Գ յու լիս տա նի մե լիք –  Սատ կե՞ց…
Ջ րա բեր դի մե լիք –  Հա:
 Մե լիք նե րը խա չակն քում են, սրե րը դնում պատ յան նե րը եւ վե-

րա դառ նում  Տա րեգ րի մոտ:
 Դի զա կի մե լիք –  Վար դա պետ, մեր պարտ քը կա տա րե ցինք:
 Տա րե գիր (վեր ջաց նե լով գրա ռու մը) -  Տե սա, ապ րեք, ար գո մե-

լիք ներ:  Սե րունդ նե րի ա նեծ քը ձեզ վրա չի լի նի:  Բայց ձեր ա նուն նե-
րը դեռ լիո վին մաք րա գործ ված չեն:

 Խա չե նի մե լիք –  Պարզ է, պետք է նաեւ  Փա նա հին սատ կաց-
նել:

 Տա րե գիր –  Հար կավ:
 Դի զա կի մե լիք – Գ նա ցինք, այ րեր քա ջա զուն:
 Մե լիք նե րը հա նում են սրե րը եւ հար ձակ վում « բեր դում» դո-

ղա ցող  Փա նահ խա նի վրա.  Վեր ջինս ճո ղոպ րում է, բայց Գ յու լիս  - 
տա նի մե լի քը հաս նում է ե տեւից եւ «ս րա խող խող» ա նում նրան:  Մե լիք - 
 նե րը սրե րը դնում են պատ յան նե րը եւ վե րա դառ նում  Տա րեգ րի 
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մոտ:
 Մե լիք ներ –  Վեր ջաց րինք,  Հայր սուրբ,  Փա նա հին էլ շան սա-

տակ ա րինք:
 Տա րե գիր (գրա ռումն ա վար տե լով) -  Լավ, գրե ցինք նաեւ այդ 

մա սին: Մ նաց մի կա րեւոր պարտք:
Ջ րա բեր դի մե լիք – Է լի՞ պարտք ու նենք…
 Տա րե գիր – Ա յո:  Մի՞ թե դուք չէիք տես նում, որ Խնձ րիս տա նի 

տա նու տեր  Միր զա-բե կը  Փա նա հի հետ գաղտ նի դա վեր էր նյու-
թում  Խա չե նի մե լի քի դեմ:

 Խա չե նի մե լիք – Իմ դե՞մ…  Միր զա-բե՞ կը… ախր նրան ես եմ 
նշա նա կել տա նու տեր, նա ինձ միշտ ե րախ տա գի տութ յուն է հայտ-
նում:

 Տա րե գիր – Ե րե սանց՝ ե րախ տա գետ, տա կից՝ թշնա մի ու դա-
վա ճան:

 Մե լիք ներ –  Մի՞ թե…
 Տա րե գիր – Ա յո, ոչ մի կաս կած էդ դա վա դի րի հար ցում, մենք 

ու նենք ան հեր քե լի ա պա ցույց ներ: Գ նա ցե՛ք, ար գո մե լիք ներ:
 Մե լիք նե րը հա նում են սրե րը եւ հար ձակ վում քիչ հեռ վում դո-

ղա ցող  Միր զա-բե կի վրա:
 Միր զա- Բեկ (գո ռում է) -  Փա նահ-խա՜ն…  Մե լիք- Շահ նա զա՜ր…
 Դի զա կի մե լիք –  Կան չիր, կան չիր, դա վա ճան, սատ կած շնե րը 

չեն վե րա կեն դա նա նում:
 Մե լիք նե րը «ս պա նում» են  Միր զա-բե կին, խա չակն քում, սրե րը 

դնում պատ յան նե րը եւ վե րա դառ նում  Տա րեգ րի մոտ:
 Խա չե նի մե լիք –  Հայր սուրբ, էդ դա վա ճա նին էլ ու ղար կե ցինք 

էն վիժ վածք նե րի ե տեւից: Շ նոր հա կալ ենք քեզ, որ զգու շաց րիր վե-
րա հաս վտան գի մա սին, թե չէ  Խա չե նի մե լի քութ յու նը կընկ ներ դա-
վա ճա նի ձեռ քը, եւ ա վեր մուն քի կեն թարկ վեր մեր շեն եր կի րը:

 Տա րե գիր – Շ նոր հա կալ եմ ձե՛զ, մե լիք ներ, որ չհա մա կերպ վե-
ցիք եւ հաշ վե հար դար տե սաք թշնա մոց հետ:  Ներ քին թշնա մի նե րը 
ե րիցս ա հար կու են, դուք հրա շա լի գի տեք դա: Ա ղա չանքս է՝ եր-
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բեք չհաշտ վեք նրանց գո յութ յան հետ, նրանք մեր երկ րի ա ռա ջին 
կոր ծա նիչ ներն են… Ես ա հա էս պես էլ գրում եմ իմ մատ յա նում. 
«Ար ցա խի մե լիք նե րը ա ներկ բա ոչն չաց նում են բո լոր թշնա մի նե րին՝ 
լի նի ներ սից, թե դրսից»:

 Մե լիք ներ –  Մենք այ սու հետ կապ րենք ու կգոր ծենք էդ սուրբ 
օ րեն քով, վար դա պետ: 

 Մե լիք նե րը եւ  Տա րե գի րը հե ռա նում են « բե մից»:

Ար վես տա նո ցի սրահ-դահ լի ճում մի պահ քար լռութ յուն տի-
րեց, ա ռա ջի նը ծա փա հա րեց ու շա ցու մով եւ անն կատ ներս մտած 
գե նե րալ  Քեհ յա նը, ով կանգ նել եւ զուսպ հիաց մուն քով նա յում 
էր « բե մեզ րին» խմբված դե րա կա տար նե րին: Ա պա գե նե րա լին 
միա ցան  Տեր  Մի սա քը,  Մով սե սը, ման կա վարժ  Սի մո նը եւ նոր՝ 
մյուս նե րը. սրա հում վայրկ յան ներ անց բռնկվեց ծա փա հա րութ-
յուն նե րի բուռն ա լիք, որ կե րա զեր յու րա քանչ յուր թա տեր գակ: 
 Հան դի սա տես նե րին մո տե ցան բե մադ րիչ  Դավթ յա նը եւ դե րա կա-
տար նե րը, նրանք մի քա նի ան գամ խո նարհ վե ցին ի րենց պատ-
վող մարդ կանց ա ռաջ:  Բե մադ րի չը դահ լի ճից խո սե լու ի րա վունք 
խնդրեց:

–  Պա րո նայք եւ տիկ նայք, ե րախ տա պարտ ենք ձեր ջեր մա գին 
ու ան կեղծ ծա փա հա րութ յուն նե րի հա մար, դրանք, նա խեւա ռաջ, 
ուղղ ված են վա ղա մե ռիկ հե ղի նակ  Մի քա յել Աս պար յա նին, ով մեզ 
կտա կել է այս պի սի հույժ ար ժե քա վոր դրա մա:  Մեր ե րախ տա գի-
տութ յու նը հայտ նենք նաեւ ման կա վարժ  Սի մոն  Վա րագ յա նին, ով 
մո ռա ցութ յու նից փրկել է այս պիե սը:  Մեր եղ բայ րա կան ե րախ-
տա գի տութ յու նը փո խան ցենք գե ղան կա րիչ  Մով սես  Մե լիք յա նին, 
ով վա րա կեց մեզ այս պիե սով եւ ուղ ղա կի ստի պեց, որ այն բեմ 
հա նենք…  Մենք ներ կա յաց րել ենք ստեղ ծա գոր ծութ յան ըն դա մե նը 
մեկ ա րա րը, հու սամ, որ մոտ ա պա գա յում, ո րեւէ բե մի վրա դուք 
կտես նեք ամ բող ջա կան դրա ման. այն ար ժա նի է, որ իր մշտա կան 
տե ղը գրա վի թա տե րա կան խա ղա ցան կում, հատ կա պես հի մա, երբ 
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բո լորս դեռ այն քան տխուր ու խռով ենք…
 Բե մադ րի չը զգաց, որ եր կար խո սե լու կա րիք չկա, ա վե լի քան 

շատ բան է աս ված թա տե րա խա ղով, բա ցի դրա նից, հան դի սա-
տես նե րը սկսել էին քչփչալ միմ յանց ա կան ջի, իսկ  Տեր  Մի սա քը 
մո տե ցել էր գե նե րա լին եւ ող ջա գուր վում էր նրա հետ:  Բո լո րի հա-
յացք ներն ար դեն նրանց էին հառ ված:  Վայրկ յան ներ անց քա հա-
նան ու գե նե րա լը թեւան ցուկ դուրս ե կան փո ղոց:

–  Տեր  Հայր, տա ճա րում ինձ ա սա ցին, որ դուք էս տեղ եք, ե կա 
հրա ժեշտ տա լու:

– Ի՞նչ է ե ղել… ո՞ւր եք գնում…
– Ինձ տե ղա փո խում են Ե րեւան:  Ծա ռա յութ յունս էն տեղ պի տի 

շա րու նա կեմ:
– Այ սինքն՝ ձեզ մեղ մա բար աք սո րո՞ւմ են…
–  Հենց էդ պես:  Բայց ես մնում եմ իմ հա մոզ մունք նե րին:  Հույս 

ու նեմ, որ ի րա վի ճա կը կփոխ վի, հատ կա պես, որ էս պի սի մտայ-
նութ յուն է զարթ նում մարդ կանց մոտ,– ցույց տվեց ար վես տա նո ցի 
ներ սը:–  Միայն ափ սոս, որ մե լիք նե րի իս կա կան ո գին էս քան ու-
շա ցու մով է վե րա կեն դա նա ցել…  Դե, ո չինչ, լավ է ուշ, քան եր բեք՝ 
ինչ պես ա սում են:

–  Հա, գե նե րալ, էդ ո գին շատ պա հանջ ված է:
– Իսկ ես եր կու կրա կի մեջ եմ հայտն վել…  Չեմ ու զում ար դա րա-

նալ, թե զին վո րա կան եմ, են թարկ վում եմ հրա ման նե րին, իբր ի՞նչ 
կա րող եմ ա նել… Չէ՛, հա մա րեք, որ Ե րեւան տե ղա փոխ վելս տակ-
տի կա կան քայլ է,– խորհր դա վոր տո նով ա սաց գե նե րա լը:–  Ց տե-
սութ յուն,  Տեր  Հայր: Օրհ նեք իմ ճա նա պար հը:

– Օրհն ված լի նեք, գե նե րալ,– մրմնջաց  Տեր  Մի սա քը եւ ա ջը 
դրեց նրա գլխին:

 Քեհ յա նը սեղ մեց քա հա նա յի ձեռքն ու շարժ վեց դե պի ավ տո մե-
քե նան, բայց ե րեք-չորս քայ լից ետ դար ձավ:

–  Տեր  Մի սաք, ես ան չափ ե րախ տա պարտ եմ ձեզ էն ե լույ թի 
հա մար, որ «Եղ նիկ նե րում» եք ու նե ցել:  Ձայ նագ րութ յու նը հե ռա խո-
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սիս մեջ պա հում եմ…  Հա, ինչ-որ խո սել ենք էն տեղ՝ ու ժի մեջ է 
մնում, ինձ փո խա րի նո ղին պատ վի րել եմ՝ լրիվ կա տա րել մեր պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը. հի շեց նե՞մ…

– Ա մի սը մեկ գնալ զո րա մա սե րը, զրու ցել զին ծա ռա յող նե րի 
հետ, մին չեւ կվե րա դառ նա գնդե րե ցը, իսկ մեր նկա րիչ ըն կեր նե րը 
գար նա նը կա նեն խոս տա ցած որմ նան կար նե րը: 

–  Հիա նա լի:  Հա ջո ղութ յուն ձեզ,  Տեր  Հայր, Աստ ված օգ նա կան:– 
Այս ան գամ նա հե ռա ցավ՝ քա հա նա յի հետ գրկա խառն վե լուց հե տո:

– Աստ ված մեզ հետ,– տրտմա ձայն ար ձա գան քեց  Տեր  Մի սա քը:
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Գ լուխ  7

ՀԵՏԱՊՆԴՈՂ ՈԳԻՆԵՐ

                                            ®Ùáñ Ùá ùáõÙ ¿ Ý³ 
ÙáõÃ« ³ Ý»ñ ̈ áõÛÃ« Ï³Ý ãáõÙ ¿ - á±õñ®

º ÕÇ ß»  â³ ñ»Ýó© §ºñ ÏÇñ  Ü³Ç ñÇ¦

Եղ բոր զին ծա ռա յող թո ռան հու ղար կա վո րութ յու նից հե տո 
գնդա պետ  Վար դան յանն ընկճ ված էր սաս տիկ, տնից չէր ել նում 
հե տա գա մի քա նի օ րե րին:  Նա եր կար պառ կում էր բազ մո ցին, 
մեկ-մեկ միաց նում հե ռուս տա ցույ ցը, բայց մի քա նի րո պե դի տե լուց 
հե տո զայ րա ցած ան ջա տում էր՝ հայ հո յե լով էկ րա նին հայտն վող 
ար դա րա ցող նե րին ու դա տա պար տող նե րին. նա գի տի, որ պար-
տութ յու նը մի ձեռ քով չի լի նում, այն կյան քի է կոչ վում բազ մա ձեռ 
կար գով, պար տութ յա նը մաս նա կից են դառ նում տա րա տե սակ ու-
ժեր, ան կախ նրա նից՝ դա գի տակ ցո՞ւմ են ի րենք, թե՞ ոչ: Աչ քե րը 
փա կում էր եւ փոր ձում կռա հել, թե ինչ պես են գոր ծի դրվել ազ գա-
յին խայ տա ռա կութ յան մե խա նիզմ նե րը, որ տե ղից են խրա խուս վել 
ու սնվել այն ար կա ծախն դիր նե րը, որ հանդգ նել են եր կիրն ու բա-
նա կը տա նել պար տութ յան ճա նա պար հով:  Նա իր հա մար վեր լու-
ծութ յուն ներ ու եզ րա հան գում ներ էր ա նում, սա կայն ա մեն ան գամ 
տես նում էր, որ իր դա տո ղութ յուն ներն ու հե տեւութ յուն նե րը թե րի 
են, ո րոշ կա րեւոր ման րա մաս ներ շա րու նակ սպրդում էին նրա 
տրա մա բա նութ յու նից: Եվ կրկին ու կրկին զգում էր, որ ան տե սա նե-
լի մե կը, կար ծես, դի մա ցը կանգ նած՝ « լա լոշ-լա լոշ» ծաղ րում է ի րեն, 
կամ էլ անց նում է իր ե տեւը եւ շնա գայ լի պես գռմռում, եր բեմն էլ 
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ման րա հա չում ու ոռ նում: Գն դա պե տի կի նը նկա տում էր, թե ինչ-
պես է ա մու սի նը տանջ վում եւ դառ նում ինք նամ փոփ ու լռակ յաց, 
վա խե նում էր, որ նրա մոտ կա րող է ի հայտ գալ նյար դա յին կամ 
հո գե կան խան գար մունք, ուս տի մեղ մո րեն ու փա ղա քուշ ձեւով մի 
ա ռա վոտ խնդրեց նրան, որ միա սին բժշկի գնան,  «ախր հա լու մաշ 
կլի նես ու ձե ռից կգնաս»:

– Չէ՛, չէ՛, ոչ մի բժիշկ… Բ ժիշկն էս տեղ ա նե լիք չու նի,– կտրա-
կան ար ձա գան քել է գնդա պե տը, բազ մո ցից վեր կա ցել եւ մտա խոհ 
նա յել պա տու հա նից դուրս:  Մի եր կու րո պե լռե լուց հե տո հա վա քել 
է ման կա վարժ  Սի մո նի հե ռա խո սա հա մա րը, ում հետ գրե թե եղ բայ-
րա ցել էր ա պաս տա րա նի օ րե րին:  Սի մո նի ազն վութ յունն ու խո րա-
գի տա կութ յու նը գրա վել էին գնդա պե տին, բա ցի դրա նից, նրան 
դուր էր գա լիս, որ ման կա վար ժը հե տեւո ղա կա նութ յուն է հան դես 
բե րում իր հա մոզ մունք նե րում, ան կեղծ ու ան մի ջա կան է շփում-
նե րի մեջ,– ուս տի նրա հետ հո ժա րա կամ քննում էր ի րեն հու զող 
«խուճուճ» հար ցե րը:

–  Բա րեւ, վար ժա պետ ջան…  Հա, ո չինչ, դու լա՞վ ես…  Կա րա՞նք 
է սօր հան դի պել… դրսում, մի քիչ կզրու ցենք, քա նի օր ա՝ չենք 
տեսն վել…

Գն դա պետն ու ման կա վար ժը պայ մա նա վոր վե ցին հան դի պել 
մեկ ժա մից, Օ ղա կա ձեւ պու րա կում, ո րը վա ղուց հար մար ու հա-
ճե լի հա վա քա տե ղի է քա ղա քի բնա կիչ նե րի, ինչ պես եւ եկ վոր նե րի 
հա մար:  Նախ կին զին վո րա կա նի կինն ու րա խա ցավ, որ ա մու սի նը 
վեր ջա պես ցան կութ յուն ու նի տնից դուրս գա լ եւ հան դի պել մարդ-
կանց, ին չը նշա նա կում է, որ նա վերագտ նում է ի րեն եւ անց նում 
սո վո րա կան ա ռօր յա յի:  Մինչ դեռ գնդա պետն այլ բան էր կար ծում՝ 
որ սո վո րա կան ա ռօր յա չի կա րող լի նել մե կի հա մար, ով տես նում 
եւ զգում է, թե ինչ է կա տար վել ի րենց հետ, եւ ինչ հե տեւանք նե րով 
է դա հղի:  Բայց այդ ա մե նը կնո ջը բա ցատ րե լու կա րիք չտե սավ, 
հագն վեց ու ժա մա նա կից շուտ ա ճա պա րեց դե պի հան դի պա վայր:

 Ման կա վարժ  Սի մո նը նույն պես շուտ էր ե կել. նա կան խազ գա-
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ցել էր, որ գնդա պե տը լուրջ խնդրի է բախ վել, հա կա ռակ դեպ քում 
դրսում չէին հան դի պի, կհրա վի րեր տուն՝ թեյ խմե լու, ինչ պես ար-
դեն ե ղել է մի եր կու ան գամ: Նս տե ցին լռված շատր վան նե րի հա-
րեւա նութ յամբ տե ղադր ված նստա րան նե րից մե կին:

– Ի՞նչ կա, գնդա պետ ջան,– մտա հոգ հարց րեց ման կա վար ժը:
– Ո՞նց ա սեմ… ինչ-որ տա րօ րի նակ բան ա կա տար վում ինձ 

հետ…
– Ի՞նչ… հի վան դա ցե՞լ ես…
– Չէ, հո ինչ-որ հի վան դութ յան հա մար քեզ չէի ան հանգս տաց-

նե լու… Ա սես ինչ-որ մի բան հե տապն դում ա ինձ…
 Ման կա վար ժը թե թեւա ցած շունչ քա շեց, թե պետ դեռ լիո վին 

վստահ չէր, որ իր հապ ճեպ են թադ րութ յու նը ճիշտ է:
–  Կա րո՞ղ ես ա սել, թե դա ին չի նման է…  մարդ է, կեն դա նի է… 

գերբ նա կան ա րա րած է…
–  Շա կա լի նման ա… կանգ նում ա դեմս, լա լոշ-լա լոշ ա նում, հե-

տո հե տեւս ա անց նում՝ հա չում ու ոռ նում… լկտիո րեն ու ցի նի կա-
բար… Ի՞նչ ես կար ծում՝ ես խե լա գար վո՞ւմ եմ…

 Ման կա վար ժը ծի ծա ղեց:
–  Չէ՜, ի՞նչ խե լա գար վել…  Դու ա վե լի լավ վի ճա կում ես:
– Ի՞նչ…
– Ա յո, ա յո. օ րի նակ՝ ինձ գայ լե րի ոհ մակն է հե տապն դում… Այ, 

հի մա էլ,– ման կա վար ժը ձայնն ի ջեց րեց եւ ցույց տվեց մո տա կա 
ար ձա նը,– այ, նրա տակ հի մա խմբված են ինձ հե տեւող գայ լե րը, 
այ սինքն՝ նրանց ո գի նե րը… ուր վա կան նե րը, բայց ես դրանց բա նի 
տեղ չեմ դնում, ար հա մար հում եմ, մտո վի քըշ եմ ա նում եւ շա րու-
նա կում գոր ծիս մնալ:

Գն դա պե տը մտա ծեց, որ ման կա վարժն ի րեն ձեռ է առ նում 
կամ ցան կա նում է կա տա կի տալ ի րեն հու զող խնդի րը, որ պես զի 
«չմ տա տանջ վեմ, հեշ տութ յամբ հաղ թա հա րեմ ար տա ռոց ի րա վի-
ճա կը»:  Ցան կա ցավ գնալ, վեր կա ցավ, բայց կրկին նստեց տե ղում 
եւ նե ղա ցած ե րե խա յի պես նա յեց զրու ցակ ցին:
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–  Վար դան յան ջան, ճիշտ եմ ա սում, կար ծում ես՝ կա տա կո՞ւմ 
եմ…– աչ քե րը թար թե լով՝ բա ցատ րել փոր ձեց  Վա րագ յա նը:– Ես 
էլ քո օ րին եմ, գու ցե՝ ա վե լի վատ… Էդ ուր վա կան նե րը նրա՛նց 
« պատ վի րակ ներն» են, ով քեր մեր եր կիրն ու մեզ հասց րել են էս 
օ րին՝ էդ մատ նիչ ու ար կա ծախն դիր ստա հակ նե րը. նրանք ցան կա-
նում են վա խեց նել մեզ, գրգռել ու հու նից հա նել, որ ան կամ ու վե-
հե րոտ լի նենք, որ չկա րո ղա նանք դի մա կա յել նրանց, նաեւ՝ թշնա-
մուն, որ հաշտ վենք էս մղձա վան ջի հետ, եւ նրանք շա րու նա կեն 
իշ խել մեզ վրա…  Սա իմ տե սա կետն է, հա մոզ մուն քը… կա րող ես 
եւ չհա վա տալ:– Գն դա պե տը տա րա կու սան քով նրան էր նա յում:– 
 Բայց ի մա ցի՛ր՝ ե թե քեզ հե տապն դող ուր վա կա նին չքշես հե ռու՝ քո 
մտքից ու հո գուց դուրս, նա քեզ… կգզի…

 Վար դան յա նը մտա խոհ նա յեց  Սի մո նին, ա պա գլու խը թե քեց 
քիչ հեռ վում խո յա ցած բրոն զե ար ձա նի կող մը. մի պահ պատ կե-
րաց րեց, որ այն տեղ, ի րոք, դա րա նել է գայ լե րի մի ոհ մակ եւ սպա-
սում է, թե երբ կհայտն վի ման կա վար ժը, որ պես զի հո շո տի նրան. 
այդ պատ կե րը շատ բան տե սած մար տա կան գնդա պե տին սոս կա-
լի թվաց:

– Ես սնա հա վատ եր բեք չեմ ե ղել, բայց քո ա սած ներն, ի րոք, 
մտա ծե լու տե ղիք են տա լիս,– ծան րա խոհ ար տա բե րեց նախ կին 
զին վո րա կա նը:

– Ու զո՞ւմ ես՝ ա րի գնանք  Տեր  Մի սա քի մոտ, նա մեզ ե րեւի կա-
րո ղա նա օգ նել էս հար ցում:

– Իսկ ե թե եր կուսս էլ ծի ծա ղե լի ե րեւանք քա հա նա յի աչ քի՞ն…
–  Մեր քա հա նան չի ծի ծա ղի ցավ ու մտա հո գութ յուն ու նե ցող 

մարդ կանց վրա, հա կա ռա կը:
Եր կու  «ո գե հա լած յալ նե րը» շարժ վե ցին դե պի Սբ. Աստ վա ծա մոր 

 Հո վա նի ե կե ղե ցի: Երբ տեղ հա սան, ա կա նա տես ե ղան, թե ինչ-
պես քա հա նան տա ճա րի բա կում կանգ նած՝ աշ խույժ զրու ցում է մի 
խումբ սփյուռ քա հա յե րի հետ, ո րոնք, պարզ վում է, ա ռա ջին նե րից 
էին, որ Ար ցախ էին ե կել ետ պա տե րազմ յան օ րե րին՝ ի րենց զո րակ-
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ցութ յու նը ցու ցա բե րե լու մտադ րութ յամբ: Գն դա պետն ու ման կա-
վար ժը խմբին մո տե ցան այն պա հին, երբ  Տեր  Մի սաքն ա սում էր 
ի րեն օ ղա կած մարդ կանց.

– Ա ղոթքն ար ժեք է ձեռք բե րում, երբ ա ղո թող մար դը նաեւ գոր-
ծում է՝ ստեղ ծում, օգ նութ յան հաս նում…

–  Հար կա՜վ, հար կա՜վ,– ար ձա գան քում էին զրու ցա կից նե րը:
–  Մենք ա ղո թել ենք ձեզ հա մար, հի մա ե կել ենք օգ նե լու,– 

ի րենց կեց ված քը ո րո շա կիաց րեց ակ նո ցա վոր, կլոր ու կարմ րա վուն 
ե րե սով մի տղա մարդ, ով, ի տար բե րութ յուն ու ղե կից նե րի, խո սում 
էր ա րեւե լա հա յե րեն. նա ար տա քուստ ծա նոթ թվաց ման կա վարժ 
 Սի մո նին:  Հե տո գնդա պե տին ափ սո սան քով կա սի, որ «Էդ մար դը 
շառ լա տա նի մեկն է՝ իր ձեռ քերն է տա քաց նում հայ կա կան տար-
բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րում»:  Բայց այդ պա հին նման մեկ նութ-
յու նը  Վա րագ յանն ան տե ղի հա մա րեց, մտքում գոհ ե ղավ, որ կան 
մոտ ու հե ռու հայ րե նա կից ներ, ո րոնց ներ կա յութ յունն ինք նին սա-
տա րում ու զո րակ ցութ յուն է:

– Ով ա ղո թում եւ բա րութ յամբ է գոր ծում, նա ա ղո թում եւ 
գոր ծում է իր ու ա մեն քի բա րօ րութ յան հա մար,– քա րո զը շա-
րու նա կեց  Տեր  Մի սա քը եւ ա սես կանչ լսե լով՝ շրջվեց ու տե սավ 
 «ա պաս տա րան ցի» բա րե կամ նե րին:–  Դե, Աստ ված ձեզ հետ, հա ջո-
ղութ յուն ա մեն քիդ,– ա սաց քա հա նան հա վաք ված նե րին եւ փու թով 
մո տե ցավ նոր այ ցե լու նե րին: Ող ջա գուր վեց նրանց հետ:–  Բա րով 
ե կաք, բա րով տե սանք, հա րա զատ ներս: Ինձ, նախ, ա սեք ձեր որ-
պի սութ յու նը,– հե տաքրքր վեց քա հա նան:

–  Դե, ո չինչ,  Տեր  Մի սաք, միայն թե…– չգի տեր՝ խոս քը ինչ պես 
շա րու նա կեր ման կա վարժ  Սի մո նը:

–  Միայն թե… շան օ րի ենք, ճիշ տը որ ա սենք,– փոր ձեց ա վե լի 
ո րո շա կի ար տա հայտ վել գնդա պետ  Վար դան յա նը:

– Ի՞նչ է պա տա հել,– տագ նա պեց  Տեր  Մի սա քը,– հո նոր փոր-
ձանք չի՞ ե ղել…–  Տես նե լով, որ ման կա վարժն ու գնդա պե տը դժվա-
րա նում են խո սել, նրանց ե րից տուն հրա վի րեց:–  Թեյ կխմենք ու 
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կզրու ցենք, բա կում կանգ նած հո չենք մնա…
– Չէ՛,  Տեր  Հայր, ա վե լի լավ է զրու ցենք էս տեղ, ներ սում մեզ 

նեղ ված ենք զգա լու, համ էլ պա տերն ա կանջ ներ ու նեն, չէ՞…– իր 
ա ռար կութ յու նը հիմ նա վո րեց  Սի մո նը:

–  Հա… Գ նանք այ էն նստա րա նին նստենք,– ա ռա ջար կեց 
գնդա պե տը եւ շարժ վեց մատ նան շած ուղ ղութ յամբ:

–  Լավ, ինչ պես ա սեք,– հա մա ձայ նեց քա հա նան:
Ե րե քով հար մար տե ղա վոր վե ցին տա ճա րի բա կի նստա րան նե-

րից մե կին:  Քիչ հե ռու գիր կընդ խառն մի զույգ էր նստած, որ տես նե-
լով մո տիկ տե ղա վոր վող մարդ կանց, այդ պես գրկված էլ հե ռա ցավ:  

–  Տեր  Մի սաք,– ի րենց հու զող հար ցը բա ցա պար զել փոր ձեց 
ման կա վարժ  Սի մո նը,– մենք՝ գնդա պե տը եւ ես, կար ծես հա լա ծան-
քի տակ ենք…

– Ի՞նչ հա լա ծանք… ին չե՞ր եք ա սում…
–  Դե, գու ցե մի քիչ մուգ գույ նե րով եմ ներ կա յաց նում ի րա վի ճա-

կը, բայց… դրա նման մի բան:
– Այ սի՞նքն…
– Գն դա պե տին հե տամ տում է մի սան ձար ձակ շնա գայ լի ուր-

վա կան, իսկ ինձ՝ գայ լե րի ոհ մա կի…  Դե, ես դրան ա ռանձ նա կի 
կա րեւո րութ յուն չեմ տա լիս, բայց, այ,  Վար դան յա նի վրա, որ քան 
տես նում եմ, էդ շնա գայլ-ուր վա կա նը տհաճ ազ դե ցութ յուն է գոր-
ծում:  Մար դը դրա նից ջղագր գիռ ու անտ րա մա դիր է դար ձել:– Ա պա 
ման կա վար ժը հա մա ռոտ հա վե լեց, թե ինքն ինչ պես է մեկ նա բա-
նում ուր վա կան նե րի ի հայտ գա լը:

 Տեր  Մի սա քը կա մա ցուկ ծի ծա ղեց: Գն դա պե տը խո ժոռ նա յեց 
ման կա վար ժին:

– Ա սա ցի, չէ՞, որ մաս խա րա կդառ նանք,– մռայ լա խո սեց 
 Վար դան յա նը:

– Ս պա սի՜ր, նա իր բուն ա սե լի քին դեռ չի ան ցել,– ըն կե րո ջը 
կան խեց  Սի մո նը:

– Ու րեմն՝ ո գի նե րը նաեւ ձեր ե տեւից են ըն կել… Իսկ ես կար-
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ծում էի, թե նրանք ձեզ չեն մո տե նա,– հան դարտ վե լով՝ ա սաց քա-
հա նան: 

–  Ձեզ է՞լ են հե տապն դում ո գի նե րը,  Տեր  Մի սաք,– զար ման քից 
հոն քե րը վեր բարձ րաց նե լով՝ հարց րեց ման կա վար ժը: 

– Էն էլ ո՜նց…  Գի շեր ու տիվ:  Բայց մի տար բե րութ յուն կա. ինձ 
չար ո գի նե րը չեն հե տապն դում, այլ՝ բա րի:

– Էդ ի՞նչ բա րի ո գի ներ են,  Տեր  Մի սաք,– կաս կա ծան քով հարց-
րեց գնդա պե տը:

–  Մեր սրբե րի ո գի նե րը…  Մաշ տո ցի,  Նա րե կա ցու,  Կո մի տա սի… 
Ա ռաջ էլ էին նրանք մեկ-մեկ հայտն վում, բայց հի մա ան դա դար են 
շուրջս պտտվում:

– Եվ ի՞նչ են պա հան ջում քեզ նից սուրբ հո գի նե րը,– ար դեն հա-
մակ հե տաքրք րա սի րութ յուն էր ման կա վարժ  Սի մո նը:

– Ու զում են հան գա մա նա լի ի մա նալ, թե ինչ է կա տար վում մեզ 
հետ… ինչ պես եւ ին չու ենք մատն վել էս պի սի թշվառ վի ճա կի, թե 
կա րո՞ղ են նո րո վի օգ նել մեզ…

– Եվ դուք նրանց խոս տո վա նո՞ւմ եք մեր կրած տա ռա պանք ներն 
ու մեղ քե րը…

– Ի հար կե, ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ, նույ նիսկ գրա վոր եմ 
նրանց պա տաս խա նում… Գ րում եւ բարձ րա ձայն կար դում եմ իմ 
խո հա ծում նե րը:  Սաղ մոս նե րի հան գույն եմ գրում, որ նրանց հա-
մար ա ռա վել սրտա հույզ լի նի իմ խոս քը:

–  Դուք նաեւ սաղ մոս ներ գրե լո՞վ եք զբաղ ված,– շա րու նա կում էր 
զար մա նալ  Սի մո նը:

–  Հա, գրում եմ գի շեր նե րը, մեր տա նը, ե կե ղե ցում դրա հա մար 
ժա մա նակ չի լի նում:

– Էդ ո գի նե րը հի մա էս տե՞ղ են,– գնդա պե տին կաս կա ծը չէր լքում:
– Ա յո, ա յո,– աշ խույժ ար ձա գան քեց քա հա նան:– Ն րանք հի մա 

կանգ նած են ա՜յ էն մար մա րա կերտ խաչ քա րի մոտ… Ու զո՞ւմ եք մո-
տե նանք նրանց…

–  Շատ կու զե նա յի,– զվար թա գին հա րեց ման կա վար ժը:–  Դու էլ 
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ա րի, գնդա պետ ըն կեր:  Գու ցե նրանց խնդրենք, որ մեզ նից հե ռու 
քշեն շնա գայ լին ու գայ լե րի ոհ մա կին…

–  Դե ա սա ո գե հարց ման ենք գնում, է լի,– քմծի ծաղ տվեց գնդա-
պե տը, բայց հե տեւեց խաչ քա րին մո տե ցող քա հա նա յին ու ման կա-
վար ժին: Երբ ար դեն տե ղում էին,  Տեր  Մի սա քը հու շիկ դի մեց ու ղե-
կից նե րին.

– Ես հի մա մեր սուրբ ո գի նե րին կխնդրեմ, որ ձեզ հե ռու պա հեն 
շառ ու փոր ձան քից, որ էդ ա նե րես կեն դա նի նե րի ուր վա կան նե րին 
վե րաց նեն ձեր զգա յութ յան դաշ տից:  Դուք միայն պի տի հա վա տաք 
իմ ա ղոթ քի զո րութ յանն ու ճշմար տա ցիութ յա նը: 

 Ման կա վար ժը գլխով ա րեց, իսկ գնդա պե տը լուռ կանգ նել էր՝ 
հա յաց քով մո տա կա պարս պից այն կողմ, որ տեղ բա նա կի գրո-
հա յին գունդն էր տե ղա կայ ված, եւ ուր մի ժա մա նակ ծա ռա յել էր: 
 Քա հա նան ա փերն ի րար միաց րած՝ սկսեց մտո վի ա ղո թել: Ան ցավ 
եր կու-ե րեք րո պե:  Նախ կին զին վո րա կա նի համ բե րութ յու նը սպառ-
վեց, շուռ ե կավ եւ ման րա քայլ ուղղ վեց դե պի աս տի ճան նե րը, որ 
իջ նում են առ փո ղոց:  Քա հա նան ա վար տեց ա ղոթ քը եւ տե սավ հե-
ռա ցող գնդա պե տին:

–  Նա չի հա վա տում,– ափ սո սան քով ա սաց  Տեր  Մի սա քը,– բայց 
ես մեր սրբե րին բա րե խո սե ցի, որ ձեզ ան հանգս տաց նող ե րեւույթ-
ներն առ հա վետ ջնջեն:

– Ան չափ շնոր հա կալ եմ,  Տեր  Հայր: Գն դա պե տին կփո խան ցեմ 
ձեր բա րե խո սութ յու նը:  Մի նե ղա ցեք նրա նից, դեռ վշտի մեջ է, ողջ 
կյանքն ա թեիստ զին վո րա կան է ե ղել, բայց տես նում եք՝ ինչ քան է 
դար ձի ե կել…

–  Դեռ կի սատ է էդ դար ձը, նրան ան գամ շնա գայ լի ուր վա կանն 
է հու նից հա նում:

– Ե րեւի նույ նը նաեւ ինձ է վե րա բե րում, գու ցե՝ ա վե լին: Ախր 
ինձ գայ լե րի ոհ մակն է հե տապն դում:

–  Դա ու րիշ մեկ նութ յուն ու նի, սի րե լի  Սի մոն:  Դուք ազ գա յին հո-
գե կերտ ված քով ու մտա ծե լա կեր պով այր եք, եր կի րը կրա կի տված 
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էն մատ նիչ ու ար կա ծախն դիր ստա հակ նե րը սար սա փում են ձեզ 
նման մարդ կան ցից, ուս տի ձեր ե տեւից ու ղար կում են ոչ թե մեկ 
գայ լի ուր վա կան, այլ՝ ամ բողջ ոհ մա կի:  Հե տապնդ ման մեջ ձեր 
հայտն վելն ան հա վա տութ յան հետ կապ չու նի. ձեր մեջ էն քան աստ-
ված կա, որ քան իմ մեջ:

– Ե րախ տա պարտ եմ ձեզ,  Տեր  Մի սաք, մխի թա րա կան խոս քե-
րի հա մար:  Բայց պար զեք՝ ին չո՞ւ մեր խնդրով Աստ ծուն չեք դի մել, 
այլ՝ մեր սրբե րի ո գի նե րին…

– Ես դա ա րել եմ Աստ ծո հո վա նու տակ.  Բարձր յա լին հա ճո է, 
երբ մենք դի մում ենք նաեւ Նրա հո վա նա վո րութ յունն ու պաշտ-
պա նութ յու նը վա յե լող սրբե րին: Ա ռանց Աստ ծո մենք ո չինչ ենք: 
 Պատ կե րաց նո՞ւմ եք՝ ինչ կլի ներ Ար ցա խի,  Հա յաս տա նի վի ճակն 
ա ռանց Աստ ծո…

–  Զար հու րե լի:
– Ի րա վի ճակն է թե լադ րում, թե տվյալ պա հին ում բա րե խո-

սութ յա նը դի մենք:  Մենք քննե լու եւ խոր հե լու բան ու նենք, ե թե մեզ 
հե տա մուտ են այլ դա սի ո գի ներ:

– Ի՞նչ դա սի…
–  Դե, ա սենք, մեր հին աստ ված նե րի ո գի նե րը…  Մով սե սի դեպ-

քը հենց էդ բնույ թի է:
–  Մով սե սին է՞լ են ո գի ներ հե տապն դում…  
– Էն էլ ի՜նչ ո գի ներ,– գրե թե ցնծա գին պա տաս խա նեց  Տեր 

 Մի սա քը բայց եւ իս կույն զգաս տա ցավ, ա սես կա րող էին ի րեն 
բռնել զան ցան քի վրա:– Ն րան հե տա մուտ է հա յոց գե րա գույն աստ  - 
ված Ա րա մազ դը՝ գրե թե իր ամ բողջ շքախմ բով… Էդ պես է ա սում 
 Մով սե սը: 

– Այ թե հե տաքր քիր շրջա պա տում է հայտն վել մեր ըն կե րը… 
 Տեր  Հայր, իսկ ի՞նչ մտա հոգ վե լու բան կա, ի՞նչ է՝ հին աստ ված նե րը 
չե՞ն կա րող մեզ օգ տա կար ծա ռա յութ յուն մա տու ցել էս տխուր օ րե-
րին… Ն րանց ո գի նե րի ներ կա յութ յու նը վտան գա վո՞ր է հա մա րում 
մեր ե կե ղե ցին…
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– Ես որ ան ձամբ դեմ չեմ, ա վե լին ա սեմ՝ կողմ եմ, որ է սօր մեզ 
զո րա վիգ լի նեն նաեւ մեր հին աստ ված նե րը:  Մենք հի մա էն պի սի 
ծան րա գույն ժա մա նա կաշր ջան ենք ապ րում, որ մեր ազ գա յին գո յի, 
պատ մութ յան, նե րու ժի ա մեն մի նշույլ հա նուն մեր վե րածնն դի ու 
հա րա տեւութ յան ի սպաս դնե լը չա փա զանց դրվա տե լի է: Երբ նա-
վը փո թոր կի մեջ է հայտն վում, այն փրկե լու հա մար խե լա ցի անձ-
նա կազ մը՝ նա վա պե տի ղե կա վա րութ յամբ, չի նա յում, թե ի րեն ցից 
ով ով է՝ ինչ դա վա նանք ու ծա գում ու նի, ինչ կեն սագ րութ յան ու 
հա կում նե րի տեր է, բո լո րը ձեռք ձեռ քի են տա լիս եւ ի րենց միաց յալ 
ու ժը նվի րա բե րում ի րենց ու նա վի փրկութ յա նը:

– Հ րա շա լի՜:  Պար զա պես մեր քրիս տոն յա հա մայնքն էդ դեպ-
քում կա րող է խան դով վե րա բեր վել հին աստ ված նե րի ո գի նե րի վե-
րա դար ձին, ե թե ան գամ նրանք ու ղեկ ցում են ըն դա մե նը մեկ ան ձի: 

–  Դե, ա յո, բնա կան է:  Բայց ես չեմ կար ծում, որ էս դժնի օ րե-
րին կա րող է գտնվել մի քրիս տոն յա, որ աղմ կի մեր հին աստ ված-
նե րի ա ռի թով: Իմ հա մոզ մամբ՝ մենք պետք է կա րո ղա նանք հինն 
ու ներ կան էն պես լծոր դել, որ ձեռք բե րենք նոր ու ազ դու կռվան-
ներ եւ դրանք ծա ռա յեց նենք հա նու րիս բա րօ րութ յա նը:

–  Դուք փայ լուն ի դեա լիստ եք,  Տեր  Հայր, թույլ տվեք հիա նալ 
ձեր մտա հո րի զո նով:

–  Լավ, լավ, հիա նա լու նյութ գտաք:
– Ճշ մա րիտ եմ ա սում:  Բայց մեր խնդրին դառ նանք,  Տեր 

 Մի սաք. հի մա  Մով սե սը ի րեն լա՞վ է զգում հին ո գի նե րի շրջա պա-
տում…

– Ա յո, ըստ իրեն, թեեւ ես կաս կած ներ ու նեմ:  Հա մե նայն դեպս, 
տե ղին կլի ներ էդ թե մա յով մեկ ան գամ եւս զրու ցել նրա հետ:

– Ես հի մա կգնամ նրա մոտ:
–  Բա րի, կես ժա մից կմիա նամ ձեզ: Ինձ մար դիկ են սպա սում, 

ճա նա պար հեմ ու գամ:
 Սի մոն  Վա րագ յա նը քայ լեց դե պի  Մով սե սի ար վես տա նո ցը, 

որ ե կե ղե ցուց մոտ հինգ հար յուր մետր հե ռա վո րութ յան վրա է: 
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 Քայ լում եւ խոր հում էր, թե ինչ հար ցե րով կա րող է նկար չից ստա-
նալ ամ բողջ ճշմար տութ յու նը նրան հե տամ տող ուր վա կան նե րի 
վե րա բեր յալ, եւ մե կեն նախ կին ու սուց չին պա րու րեց տագ նա պը. 
իսկ ե թե  Մով սե սը փոր ձութ յան մե՞ջ է այդ ո գի նե րի ե րե սից, իսկ 
ե թե ա հա բեկ ված է ու խու ճա պի մատն վա՞ծ…  Ման կա վար ժը, նախ, 
ա րա գաց րեց քայ լե րը, ա պա սկսեց վա զել, իսկ րո պե ներ անց սու-
րում էր՝ իր ան տե սա նե լի ու ան շո շա փե լի ներ քին այր ման շար ժի չը 
միաց րած:  Նա վեր ջին ան գամ այդ պես սրըն թաց վա զել էր տա սը 
տա րի ա ռաջ, երբ դպրո ցում ի րեն լուր հասց րին, որ անդ րա նիկ թո-
ռա նը, ջարդ ված ոտ քով ու կո ղոսկ րով, տե ղա փո խել են հի վան դա-
նոց. վա զել էր… ու քիչ էր մնում ոտ քը ջար դեր՝ ընկ նե լով հի վան-
դա նո ցի մուտ քի մոտ:  Հի մա նման փոր ձան քից զերծ մնաց, բայց 
տեղ հաս նե լով՝ ար վես տա նո ցի դու ռը բա ցեց կարմ րա տա կած ու 
գրե թե շնչակ տուր:  Մով սե սը եւ նրա սա նու հի նե րը, որ նկա րա կալ-
նե րի վրա գլխա հակ աշ խա տում էին, միա ժա մա նակ բարձ րաց րին 
գլուխ նե րը եւ զար մա ցած նա յե ցին ներս մտնո ղին, որ ա սես մա զա-
պուրծ՝ ա պա հո վութ յուն էր փնտրում պա տա հա կան դռնե րից ներս: 
 Մով սե սը փու թաց նրան ըն դա ռաջ:

– Ի՞նչ է ե ղել, ըն կեր  Վա րագ յան, հո կա տա ղած շներ չեն ըն կել 
հե տեւիցդ…

 Ման կա վար ժը դեռ շուն չը տե ղը բե րե լու կա րիք ու ներ.  Մով սե սը 
մի բա ժակ ջուր տվեց նրան եւ կրկնեց հար ցը՝ ինքն էլ ար դեն նկա-
տե լի տագ նա պած:

–  Դու լա՞վ ես,  Մով սես եղ բայր…– ի վեր ջո խո սեց ման կա վար ժը:
–  Հա, ըն կեր  Վա րագ յան, ի՞նչ է ե ղել որ…–  Մով սե սը ման կա-

վար ժին թեւան ցուկ տա րավ ու նստեց րեց մո տա կա ա թո ռին: 
– Ա սում ես՝ ա մեն ինչ կար գի՞ն է…  Հո քեզ չե՞ն հե տապն դում…
– Ով քե՞ր… թշնա մի նե՞ րը…
–  Չէ… էդ ո գի նե րը…
 Մով սե սը կռա հեց նախ կին ու սուց չի վա խի ու մտա տան ջութ յան 

շար ժա ռի թը, եւ ման րիկ ծի ծա ղեց:
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–  Տես նում եմ՝  Տեր  Մի սա քը քեզ կար գին վա խեց րել է… Ան հոգ 
մնա,  Վա րագ յան, ես լավ լե զու եմ գտնում էդ ո գի նե րի հետ:

– Ն րանք բա րի՞ են…  Հո քեզ չե՞ն նե ղում ի րենց պա հանջ կո տութ-
յամբ ու կոպ տութ յամբ…

–  Բա րի են, բա րի են, մի ան հանգս տա ցիր:  Բայց, դե, շատ են 
բծախն դիր… հատ կա պես կա նայք:

–  Կա նա՞յք…
–  Հա, Ա նա հիտ ու  Նա նե դի ցու հի նե րը… դե, նրանց ո գի նե րը: 

Ինձ մատ նա ցույց են ա նում մեր ի րա կա նութ յան բո լոր գույ ներն 
ի րենց նրբե րանգ նե րով, ինձ վրա առ կա սեւ բծերն են մատ նա-
նշում, հու շում են, թե ինչ պես պետք է ինձ պա հեմ հատ կա պես ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում, ա սես… հա րիֆ են դաս տիա րա կում: 
 Մի քիչ ինք նա սի րութ յունդ խոց վում է, բայց՝ ո չինչ: Իսկ, այ, Աստ-
ղիկ դի ցու հին իս կա պես անն ման է, շատ փափ կան կատ, ինձ սի-
րո էն պի սի խոս քեր է սո վո րեց նում, որ դրան ցով ա մե նաք մա հաճ 
կնո ջը կա րե լի է խել քա հան ա նել… Օ րի նակ՝ «Ե թե լռես տխուր, /քո 
եր գող սիրտն ու լե զուն կդառ նամ… /Իմ ծո ցը լի էր աստ ղե րով, իմ 
սեր, /հի մա լոկ դու ես այն տեղ շո ղում»… Ա հա էդ կար գի բա ներ: 
Իսկ գե րա գույն Ա րա մազ դը, չնա յած գո ռոզ տես քին, շի տակ ու լայ-
նա խոհ աստ ծո տպա վո րութ յուն թո ղեց ինձ վրա. նա փի լի սո փա յո-
րեն է նա յում մեր է սօր վա կա ցութ յա նը, ա սում է՝ երբ մենք ա րեւի 
հետ նո րից եղ բայ րա նանք, մեր կյան քը շուռ կգա աշ խար հի բո լոր 
լույ սե րի կող մը:  Նաեւ շա րու նակ հարց նում է, թե մեզ կոնկ րետ ինչ 
է պետք, որ թո թա փենք էս ստո րա ցումն ու ա նար գան քը, որ կրե-
ցինք մեր սե փա կան ստա հակ նե րից ու թշնա մի նե րից…

– Եվ դու ի՞նչ ես պա տաս խա նում, մեզ ա ռաջ նա հերթ ի՞նչ է 
պետք,  Մով սես…

– Ա մե նա պարզ բա նե րը՝ ինք նավս տա հութ յուն ու հա վատ մեր 
իսկ ազ գա յին տե սա կի եւ աստ վա ծա տուր ա ռա քե լութ յան հան դեպ: 
Ա րա մազդն ինքն է իմ ու ա մեն քիս աչ քը խո թում, որ մենք ե րես ենք 
թե քել մեր բուն ո գուց, նա այն հա մե մա տում է ըն տա նի քի ա նա-
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ռակ նե րի կող մից բռնա բար ված հար սի հետ. նրա պա տիվն ու կեր-
պա րան քը սրբել է պետք ա նար գան քից: 

–  Խիստ է աս ված, բայց՝ տե ղին:
–  Հին աստ ված ներն ինձ ա սա ցին նաեւ, որ ե թե մեր մայ րե նին 

չշա րու նա կի վա ղե մի կշռույ թով հնչել մեր լեռ նե րում, ա պա նրանք 
կփո թորկ վեն մրրկա հույզ ծո վի պես եւ ա մեն քիս կխոր տա կեն քա-
րա ժայ ռե րի հե ղե ղի տակ…  Մենք վայ րա գի բա ժին կդառ նանք, ե թե 
հայ կա կան ո գին չվե րած նենք էս տեղ իր բո լոր ա վիշ նե րով, նախ շե-
րով ու գույ նե րով…  Մեր դժգու նած ու գզգզված տես քը, վա խե նամ 
թե հի մա վա նում է նույ նիսկ մեր ա մե նա բա րե համ բույր աստ ված նե-
րին: 

Ար վես տա նոց մտավ  Տեր  Մի սա քը՝ լե ցուն տոպ րակը ձեռ քին: 
 Մով սեսն ա սես վե րա լից քա վոր ված՝ ա ռույգ պա տա նու պես ըն դա-
ռաջ գնաց քա հա նա յին: Ող ջա գուր վե ցին եւ մի պահ միմ յանց նա յե-
ցին ժպտուն ու խո րա թա փանց հա յաց քով: 

–  Տես նում եմ՝ մեր սրբե րից ող ջույն ներ ես բե րել,  Տեր  Մի սաք,– 
խնդմնդաց  Մով սե սը:

–  Հա, ող ջույն ներ Աստ ծուց ու սրբե րից,– ար ձա գան քեց հո գեւո-
րա կա նը եւ ձեռ քի տոպ րա կից մի մեծ, մուգ կար միր խնձոր հա-
նե լով՝ մեկ նեց նկար չին:–  Սա քեզ՝  Թո րոս  Ռոս լի նի ո գուց:– Ա պա 
կար միր խնձոր ներ տվեց ման կա վարժ  Սի մո նին եւ սկսնակ նկար-
չու հի նե րին. սրանք պա րապ մուն քը թո ղած՝ ակ նա պիշ հե տեւում էին 
ար վես տա նո ցում ծա վալ վող դեպ քե րին դեռ  Վա րագ յա նի գալստ-
յան պա հից: Խն ձո րա բաշ խութ յունն ա վար տե լով՝ քա հա նան նստեց 
ման կա վար ժի կող քին: Ն կա րի չը հեն վել էր հյու րե րից քիչ հե ռու 
դրված սե ղա նին՝ կան խա վա յե լե լով հե տաքրք րա շարժ խո սակ ցութ-
յուն: 

–  Տեր  Մի սաք, մենք  Մով սե սի հետ ու զում էինք պար զել, թե 
ինչ կա րող ենք ակն կա լել մեր բա րի ո գի նե րից…  Դե, գի տեք՝ նա 
շփվում է Ա րա մազ դի եւ նրա ար բան յակ նե րի ուր վա կան նե րի հետ:

 Մով սե սը ծի ծա ղեց:  Մի եր կու ան գամ հա ճույ քով կծեց ձեռ քի 
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խնձո րը, ա պա դար ձավ քա հա նա յին.
– Ըն կեր  Վա րագ յա նը գե րի րա կան ձեւով է ըն կա լում մեր ի րա-

վի ճա կը, դա կա րե լի՞ է ե լա կետ հա մա րել մեր հե տա գա մեկ նութ-
յուն նե րի հա մար,  Տեր  Մի սաք…

–  Կար ծում եմ՝ ա յո, ի րա կա նութ յունն իր բո լոր ձեւե րի մեջ ար-
մա տա պես նույնն է, չի կա րե լի մի ե րե սը վեր կամ ցած դա սել մյու-
սից:

–  Հա, ի րա վա ցի է  Տեր  Հայ րը,– շտա պեց քա հա նա յի խոս քը 
կնքել ման կա վար ժը:–  Մենք մեր կյանքն իր բո լոր շեր տե րի մեջ դի-
տար կե լու պար տա կա նութ յուն ու նենք:

– Էդ դեպ քում ես էլ ո գի նե րի՛ն պա հանջ ներ դնե լու ի րա վունք ու-
նեմ, չէ՞… Իմ ի րա կա նութ յունն ու պա հան ջա տի րութ յու նը նրան ցի 
հետ զու գակ ցե լը նույն պես կա րեւոր է, չէ՞…  

 Տեր  Մի սաքն ու  Սի մո նը մտած մուն քի մեջ ըն կան. եր կու սի հա-
մար էլ հար ցը խրթին էր:  Նախ քա հա նան անդ րա դար ձավ  Մով սե սի 
հարց մա նը:

– Ես ինձ ո գե գետ չեմ հա մա րում, քրիս տոն յա հո գեւո րա կան եմ 
եւ շար քա յին հայ մարդ եւ էդ միաս նա կան դի տա կե տից կա սեմ, որ 
ո գի նե րին լրա ցու ցիչ դե րա կա տա րում ու պա տաս խա նատ վութ յուն 
վե րա պա հե լը կա րող է բա ցա սա կան հե տեւանք նե րի հան գեց նել:

– Ին չո՞ւ,– հան գիստ հարց րեց  Մով սե սը:
 Քա հա նան նո րից մտա սուզ վեց:
– Չ գի տեմ… պար զա պես էդ պես եմ կան խազ գում:
– Իսկ դուք ի՞նչ կա սեք, ըն կեր  Վա րագ յան:
– Ես կար ծում եմ, որ ե թե ո գի ներն, ի րոք, բա րի են, ա պա 

չպետք է զայ րա նան, երբ նրանց կեց ված քին քննա դա տա բար, պա-
հանջ կոտ հա յաց քով նա յենք: Ինչ ակն կա լիք նրանք ու նեն մեզ նից, 
նույ նը կա րող ենք մենք ակն կա լել նրան ցից: 

–  Հիա նա լի՜,– գո չեց  Մով սե սը:–  Սի մոն  Վա րագ յա նը բարձ րա-
ձայ նեց այն, ինչ ես էի լու ռու մունջ մտա ծում:  Մեր հին աստ ված նե-
րի ո գի նե րին ան ցած մի քա նի օ րը ա կանջ էի դնում ա մե նայն ու-
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շադ րութ յամբ ու հար գան քով, չէ՝ ակ նա ծան քով, բայց հե տո սկսե ցի 
ինքս հար ցեր ուղ ղել նրանց, եւ ա հա ե րեկ վա նից բա նա վե ճի մեջ 
ենք:

–  Դու քննա դա տա բա՞ր ես խո սում նրանց հետ,  Մով սես,– ան-
համ բեր հարց րեց քա հա նան:

– Ա յո, բայց պահ պա նե լով պատ շա ճութ յան սահ ման նե րը: Օ րի-
նակ, նրանց հե զա բա րո հարց նում եմ, թե՝  «ին չո՞ւ եք մեզ հազ վա-
դեպ այ ցե լում, մենք կա րոտ ենք նաեւ ձեր ներ կա յութ յա նը:  Մի՞ թե 
ծայ րա հեղ կա ցութ յան մեջ պի տի հայտն վենք, որ բա րե հա ճեք տե-
սակ ցել մեզ»:

– Եվ ի՞նչ են պա տաս խա նում նրանք,– հար ցաքն նութ յու նը շա-
րու նա կեց ման կա վարժ  Սի մո նը:

–  Դե, սո վո րա բար բո լո րը սպա սում են, թե, նախ, ինչ կա սի 
Ա րա մազ դը, հե տո ձայ նակ ցում են նրան:  Բայց ես տպա վո րութ-
յուն ստա ցա, որ նրանք էդ ձայ նակ ցու մը պար տադր ված չեն ա նում, 
ի րոք, նույն կերպ են խոր հում, ինչ պես ի րենց գե րա գույն աստ վա-
ծը:  Շա՜տ ներ դաշ նակ թիմ է…  Հա, Ա րա մազդն ա սում է… այ սինքն՝ 
նրա ո գին, որ սպա սում են, թե երբ ի րենց կկան չեն, որ պես զի մեզ 
այ ցե լեն, ի րենք չեն ու զում ան կոչ հյու րի պես խցկվել մեր կյան քի 
մեջ: Հ րա վե րի են սպա սում: Էս ան գամ բա ցա ռութ յուն են ա րել, 
քան զի տե սան, թե մենք ինչ դա ժան փոր ձութ յան ենք են թարկ վել:

– Իսկ դու ինչ պե՞ս ար ձա գան քե ցիր,– չէր համ բե րում քա հա նան:
– Ա սա ցի՝ ծնող նե րը չպի տի սպա սեն զա վակ նե րի հրա վե րին, 

որ պես զի գնան նրանց տե սակ ցութ յան:  Զա վակ նե րի լավ ու վատ 
օ րե րը պի տի հա վա սա րա պես հե տաքրք րեն ծնող նե րին:

– Ն րանք ի՞նչ ա սա ցին:
–  Հատ կա պես դի ցու հի նե րին դա դուր չե կավ: Ն րանց կա նա-

ցի ինք նա սի րութ յունն ա ռա վել խոց վեց, երբ ես ա վե լաց րի, որ ե թե 
ի րենք մեր կող քին լի նեին, ա պա չա րի քը մեր տուն չէր մտնի:

–  Հե տո՞,– իր հեր թին հարց րեց ման կա վար ժը:
–  Խո ժոռ վե ցին ու գնա ցին:
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–  Դու բա վա կա նա չափ պահանջ կոտ ես խո սել նրանց հետ, 
 Մով սես,– նկար չի պահ վածքն ար ձա նագ րեց  Վա րագ յա նը:– Ե րեւի 
էն քան են վի րա վոր վել քո կշտամ բան քից, որ եր կար ժա մա նակ 
հա զիվ թե ե րեւան մեր կող մե րում:

 Մով սե սը նա յեց դռան կող մը, ա պա հա յաց քը պտտեց րեց ար-
վես տա նո ցով: Մ տա խոհ ու մտա սույզ՝ մի քա նի վայրկ յան բեւեռ վեց 
ինչ-որ կե տի, բայց մե կեն գո հու նակ ժպիտ հայտն վեց նրա դեմ քին:

– Չէ՛, ա հա նրանք վե րա դար ձել են նո րից: Ե րե խե քի պես են՝ 
խռո վում-գնում են, հե տո փոշ մա նած հետ գա լիս:

– Որ տե՞ղ են, ի՞նչ են ա նում,– աշ խու ժո րեն հե տաքրքր վեց  Տեր 
 Մի սա քը՝ վեր կե նա լով տե ղից եւ նա յե լով այն կողմ, ուր հառ ված 
էր նկար չի հա յաց քը: Ոտ քի կանգ նեց նաեւ ման կա վար ժը, բայց նա 
 Մով սե սին էր նա յում՝ այն հան դի սա կա նի պես, որ ջա նում է ըն կա-
լել շոու մե նի նո րահ նար հա մար նե րը: 

– Ն րանք հի մա կանգ նած են կո լաժ նե րի մոտ, նա յում եւ ինչ-որ 
բան են ի րար հետ քննար կում: 

– Ե րեւի կեր պար վես տի էդ ժան րը նրանց ծա նոթ չէ,– ման կա-
վար ժա կան նե րըմբռն մամբ ար ձա գան քեց  Սի մո նը:

– Հ նա րա վոր է:  Մենք ի րար հետ մին չեւ հի մա ժա մա նակ չենք 
գտել խո սե լու ար վես տի մա սին:

–  Հա, հե տաքր քիր կլի ներ ի մա նալ, օ րի նակ, թե նրանք ինչ են 
մտա ծում ձեր նկար նե րի մա սին,– վերս տին աշ խու ժա ցավ քա հա-
նան:

– Իսկ գու ցե նրանք լավ քննա դատ նե՞ր են… ո՞վ գի տե,– ար ձա-
գան քեց նկա րի չը:

–  Կա րո՞ղ ես մո տե նալ եւ մեր կող մից ջեր մա գին ող ջույն ներ փո-
խան ցել նրանց,– հե տաքրքր վեց ման կա վար ժը:

–  Կա րե լի է: 
 Մով սե սը գնաց սրա հի այն անկ յու նը, ուր կո լաժ ներն են տե-

ղադր ված:  Նա մի եր կու րո պե կանգ նեց այն տեղ՝ հա ղոր դակց վե-
լով հին աստ ված նե րի ո գի նե րի հետ. հա մե նայն դեպս, այդ պես 
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թվաց քա հա նա յին ու ման կա վար ժին: Երբ նկա րի չը վե րա դար ձավ, 
 Վա րագ յա նը ա ճա պա րեց նկա տել.

–  Բայց դու խո նարհ զա վա կի պես էիր կանգ նած նրանց մոտ, 
 Մով սես… ապ րես: 

–  Դե, ինչ պե՞ս ըն դու նե ցին մեր ող ջույն նե րը,– չհամ բե րեց քա հա-
նան: 

– Ն րանք ի սրտե ու րա խա ցան, որ ի րենց ող ջու նում են քրիս-
տոն յա հո գեւո րա կանն ու վաս տա կա շատ ման կա վար ժը:  Հին աստ-
ված ներն էլ ի րենց ող ջույն ներն են փո խան ցել ձեզ, նաեւ խոս տա-
ցան, որ ա ռա ջի կա յում կհան դի պեն մեզ եւ մեր այն ըն կեր նե րի 
հետ, ով քեր կհա վա տան ի րենց ներ կա յութ յանն ու բա րե հա ճութ յա-
նը:  Հի մա նրանք ու զում են հե ռա նալ,–  Մով սե սը նա յեց կո լաժ նե րի 
կող մը:

– Ա սա ցի՞ն՝ ուր են գնում,–  հե տաքրքր վեց  Վա րագ յա նը:
–  Հա: Ա սում են, որ ի րենք չա փա զանց մտա հոգ են հայ կա կան 

ո գու ներ կա յիս վի ճա կով, այն գու նատ ու հի վան դոտ է ե րեւում 
նրանց աչ քին, հա մա րում են, որ նման ո գին հա զիվ թե դի մա նա 
տա րա ծաշր ջա նա յին ու հա մաշ խար հա յին ներ կա լար վա ծութ յա նը. 
«Գ նանք երկ րով մեկ թարմ ո գի նե րար կենք ազ գի մեջ»՝ ա սել է 
Ա րա մազ դը:  Բայց Ա նա հիտ եւ  Նա նե դի ցու հի նե րը մնում են Ար ցա-
խում: 

–  Հա տուկ ա ռա քե լութ յո՞ւն ու նեն էս տեղ…
–  Կար ծես թե… Ն րանք ի րենց մնա լը պատ ճա ռա բա նե ցին նրա-

նով, որ հա յոց մայր ո գին դեռ մի քա նի տաս նամ յակ պետք է բնա-
վոր ված մնա մեր լեռ նաշ խար հում:

– Ու րեմն մեր ցե ղա յին մայր ո գին դեռ կմնա մեզ հետ ու մեր 
կող քին: Բ ռա վո՜,– գո չեց ման կա վար ժը:–  Մեր հին աստ ված նե րը 
ի մաս տուն են, նրանք շատ մեծ ծա ռա յութ յուն կմա տու ցեն մեզ:

– Հա, բայց դա չի նշա նա կում, թե մենք մեր ա նե լիք նե րը պի տի 
թող նենք նրանց,– զգաս տաց նող տո նով հայ տա րա րեց  Մով սե սը:

– Ճշ մա րիտ ես ա սում, եղ բայր,– հա մա ձայ նեց  Տեր  Մի սա քը,– 
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հի մա տե ղին կլի նի ա սել. Աստ ծու նը՝ Աստ ծուն, մար դու նը՝ մար դուն: 
 Թող աստ ված ներն ի րենց գործն ա նեն, իսկ մենք ա նենք մե րը: 
 Հենց էս պես էլ նո րից կզո րա նանք:

– Եր կու ձեռ քով կողմ եմ: Ու րեմն՝ միառ ժա մա նակ հան գիստ 
թող նենք մեզ օգ նութ յան ե կած բա րի ո գի նե րին եւ անց նենք մեր 
հոգ սե րին: Ե կեք հի մա մտա ծենք, թե ինչ պես օգ նենք գնդա պետ 
 Վար դան յա նին:

 Մով սե սի սա նու հի նե րը վեր ջա պես շուռ ե կան եւ կրկին հակ-
վե ցին նկա րա կալ նե րի վրա. նրանք վե րո բեր յալ  «ո գե տե սա կան» 
քննարկ ման ըն թաց քում ունկ էին դնում այդ պատ կա ռե լի այ րե րի 
ան լուրջ թվա ցող խո սակ ցութ յա նը եւ ի րար ա կան ջի փսփսում, թե 
« պա րոն  Մով սեսն ըն կել է էդ խփնված քա հա նա յի ու ցան ցառ ման-
կա վար ժի ջրե րը եւ նրանց պես սկսել է ցնդա բա նել»: Ակն հայտ էր, 
որ սա նու հի նե րը ո՛չ հո գե պես, ո՛չ մտոք պատ րաստ չէին ըն կա լե-
լու հա յե ցում ներն առ այն ան շո շա փե լի աշ խար հը, ո րի գո յութ յու նը 
նրանք կա րող են պատ կե րաց նել միայն հե քիաթ նե րում, այլ խոս-
քով՝ այդ ա մե նը նրանց աչ քին ե րեւում էր իբ րեւ ֆան տաս տիկ ֆիլ մի 
սցե նա րի մի դրվագ:  Մով սե սը հպան ցիկ նկա տում էր սա նու հի նե րի՝ 
ի րենց ուղ ղած զար մա ցա կան հա յացք նե րը, սա կայն կա րեւո րութ-
յուն չէր տա լիս, եւ ընդ հան րա պես, նրանց մտա պատ կե րում ա ռա-
ջա ցած գծագր ված քի ձեւույթն այդ պա հին չէր հու զում նկար չին, 
նրա խո կում ներն այլ ո լոր տում էին: Լ սե լով գնդա պե տի վե րա բեր-
յալ մտա հո գութ յու նը, գերբ նա կան ի րա կա նութ յու նից ա րագ ան ցում 
կա տա րեց դե պի ա ռօ րեա կան դաշտ.

– Իսկ ի՞նչ է ե ղել  Վար դան յա նին… 
–  Դե, նրան էլ է ո գի հե տապն դում, ջղա յին ու ընկճ ված է դար-

ձել,– պար զա բա նեց ման կա վար ժը: 
– Ո րով հե տեւ չար ո գի է՝ ինչ-որ ցի նիկ ու ծա մա ծուռ շնա գայ լի 

ուր վա կան,– հստա կեց րեց  Տեր  Մի սա քը:
– Շ նա գայ լի ուր վա կա՞նն է նրան ան հանգս տաց նում… 
–  Հա:  Վա րագ յա նի հետ փոր ձե ցինք նրան ա զա տել էդ գլխա-
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ցա վան քից, բայց գնդա պե տը չհամ բե րեց, թո ղեց ու նե ղա ցած հե-
ռա ցավ:

–  Նա չի հա վա տում մեր էս  «ո գե գի տութ յա նը»,– ման րա մաս նեց 
ման կա վար ժը:

– Ե կեք գնանք նրա մոտ, փոր ձենք ա վան դա կան ձեւով հանգս-
տաց նել,– ա ռա ջար կեց  Մով սե սը:

–  Հա, հենց դա էի ու զում ա սել,– իս կույն ար ձա գան քեց քա հա-
նան:

– Գ նա՛նք, գնա՛նք, մեր ըն կե րը ար տա ռոց վի ճա կում է հայտն-
վել:  Նա կա րող է թշնա մու մի ամ բողջ զոր քի դեմ կռվել, բայց ան-
զո րա նում է ինչ-որ խղճուկ ուր վա կա նի ա ռաջ,– ըն կե րա կան վճռին 
վերջ նա կան հիմ նա վո րում տվեց նախ կին ու սու ցի չը եւ շարժ վեց դե-
պի ել քը: 

– Աղ ջիկ ներ, է սօր վա պա րապ մունքն ա վար տենք,– բարձ րա-
ձայն հայ տա րա րեց  Մով սե սը՝ մո տե նա լով սա նու հի նե րին:–  Հա ջորդ 
դա սին դուք կնկա րեք ձեր ո գին, այն ներ քին ու ժը, որ ձեզ ա ռաջ է 
մղում եւ պաշտ պա նում ձեր  «ե սը»: Մ տա ծեք էդ մա սին մին չեւ վա-
ղը: Իսկ է սօր վա ձեր նկար նե րը կնա յեմ ու կքննար կենք վաղ վա 
ձեր նկա րա ծի հետ: Ց տե սութ յուն, աղ ջիկ ներ:

– Ց տե սութ յուն, պա րոն  Մով սես,– ար ձա գան քե ցին սա նու հի նե-
րը:

Ն րանք հագն վե ցին ու անշ տապ դուրս ե կան ար վես տա նո ցից՝ 
ճա նա պար հին խեթ-խեթ նա յե լով մուտ քի մոտ զրու ցող քա հա նա յին 
ու ման կա վար ժին:  Մով սեսն էլ հագն վեց, ա պա պա հա րա նից մի 
շիշ օ ղի հա նեց, դրեց բաճ կո նի գրպա նը, դու ռը կող պեց եւ ըն կեր-
նե րին միա ցավ այն պա հին, երբ  Տեր  Մի սաքն ու շա ցած հարց նում 
էր ման կա վար ժին.

– Իսկ ի՞նչ ե ղան ձեր գայ լե րը, ընկեր  Վա րագ յան, նրանք դեռ 
հե տապն դո՞ւմ են…

– Չէ՛,  Տեր  Հայր, ձեր ա ղոթ քի ազ դե ցութ յամբ չքվել են, այ լեւս 
չեն ե րեւում: Շ նոր հա կալ եմ: Ե թե կա րող եք, ինձ մոտ բա րի ո գի-
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ներ ու ղար կեք,– ծի ծա ղե լով ա սաց նախ կին ու սու ցի չը:
– Ըն կեր  Սի մո՞ն…  Դուք էլ էիք հե տապնդ ման տակ ու ձեն չէի՞ք 

հա նում,– տա րա կու սեց նկա րի չը:
–  Հա, երբ հա սա ար վես տա նոց, հե տեւիցս ըն կած գռմռա ցող 

ոհ մա կը շուռ ե կավ ու կո րավ:
–  Հա՞,– կաս կա ծան քով հարց րեց  Մով սե սը՝ նա յե լով քա հա նա-

յին:  Վեր ջինս գլխով ցույց տվեց ման կա վար ժի կող մը:
–  Թող ին քը հաս տա տի կամ հեր քի:
–  Հաս տա տում եմ,– ան վա րան հայ տա րա րեց  Վա րագ յա նը:– 

Երբ սրտով հա վա տում ես, ա մեն չա րի քի դեմն էլ կա րե լի է առ նել:
–  Բա րի, բա րի:  Դե, գնա ցինք,– ա սաց  Տեր  Մի սաքն ու ա ռաջ 

ըն կավ: 
Ե րե քով շարժ վե ցին դե պի  Վար դան յա նենց տուն:  Քա ղա  քա պե  - 

տա րա նի մո տով անց նե լիս ա կա նա տես ե ղան մի տգեղ տե սա րա-
նի. մուտ քի մոտ պա րե նա յին եւ ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան պա  - 
րա գա ներ էին բա ժա նում կա րի քա վոր նե րին, հեր թը եր կար ու աղ-
մկոտ էր, ո մանք բարձ րա ձայն վի ճում էին միմ յան ցից ա ռաջ ընկ նե-
լու պատ ճա ռով, բայց ար տա ռոցն այն էր, որ օգ նութ յուն էին ու զում 
ստա նալ նաեւ մար դիկ, երբ ի րենք են պար տա վոր ա ջակ ցել այ լոց՝ 
ու նեւոր ու ա պա հով ըն տա նիք նե րի ան դամ ներ լի նե լով: Ս րանց 
թիվն ա ռանձ նա պես մեծ չէր՝ հինգ-վեց հո գի՝ հար յու րա նոց բազ-
մութ յու նում, բայց ի րենց չնչին ներ կա յութ յամբ իսկ ա րա տա վո րում 
էին օգ նութ յան սուրբ ձեռ նար կը:  Հա յաս տա նից եւ Սփ յուռ քից տեղ 
հաս նող օ ժան դա կութ յու նը դժվա րութ յամբ էր կյան քի կոչ վում ետ-
պա տե րազմ յան՝ խեղ ված ու խառ նակ երկ րա մա սում:

– Ինչ պիղծ մար դիկ կան էս տեղ… ինչ պի սի՜ ա մոթ,– չհամ բե րեց 
 Տեր  Մի սա քը եւ վճռա կան քայլ ա րեց, որ մո տե նա՝ սաս տե լու ըն չա-
քաղց նե րին, սա կայն  Մով սե սը ետ պա հեց նրան:

–  Տեր  Հայր, պետք չէ, մեծ ի րա րան ցում կսկսվի:  Ձեր ե րե սին են 
մուր նե տե լու էդ որկ րա մոլ նե րը:  Հե տո էլ՝ տու ժե լու են հենց կա րի-
քա վոր մար դիկ. օգ նութ յու նը դա դա րեց նե լու են, որ նոր ցու ցակ ներ 
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կազ մեն եւ ի՞նչ՝ կա րի քա վո րը ժա մա նա կին չի ստա նա լու օգ նութ-
յուն:

–  Մով սե սը ճիշտ է,  Տեր  Մի սաք, հի մա Աստ ված էլ իջ նի, էդ աչ-
քա ծակ նե րին հեր թից չի կա րող հե ռաց նել… Գ նա՛նք,– հոր դո րեց 
ման կա վարժ  Սի մո նը:

Եռ յա կը շա րու նա կեց ճա նա պար հը՝ տե սա ծից ճնշված ու մռայլ-
ված: Երբ անց նում էին Օ ղա կա ձեւ պու րա կով, տե սան մի խումբ 
տա րեց մարդ կանց, ո րոնք նստա րան նե րին տե ղա վոր ված՝ ան կիրք 
զրու ցում էին ի րենց ցավ ու դար դից:  Նախ կին ու սու ցի չը նկա տեց 
հին գոր ծըն կեր նե րից եր կու սին՝ անկ յու նա յին նստա րա նին ա ռանձ-
նա ցած, ա սես կյան քից ու աշ խար հից խռով:

– Օ՜, ըն կեր  Մել քում յան, ըն կեր  Մեժ լում յան, հար գանք նե րիս 
հա վաս տի քը: Ո՞նց եք, սի րե լի ներս,–  Վա րագ յա նը մե կեն ու րախ 
տեսք ա ռած՝ ող ջա գուր վեց նրանց հետ: 

 Քա հա նան ու նկա րիչն ա ռաջ ան ցան, բայց լսե լի էր, թե ինչ պես 
է  Սի մո նը ջա նում ո գեշն չել նախ կին գոր ծըն կեր նե րին, ո րոնք վհատ 
ու հո ռի տրա մադ րութ յան մեջ էին:  Կար ծես թե դա նրան ա րագ 
հա ջող վեց, քան զի շու տով միա ցավ  Տեր  Մի սա քին ու  Մով սե սին՝ 
հեր թա կան մե նա մար տը շա հած մար տի կի պես:

–  Գի տե՞ք՝ էդ մար դիկ ապ րում են միայն ի րենց փոքր թո շա կով, 
ոչ մի այլ ա ջակ ցութ յուն չեն ստա նում ու րիշ տե ղե րից՝ ոչ զա վակ-
նե րից, ոչ բա րե կամ նե րից, ոչ էլ ինչ-որ հիմ նադ րամ նե րից ու կազ-
մա կեր պութ յուն նե րից:  Բայց չեն տրտնջում, նրանք չա փա զանց հու-
սա հատ ված են մեր էս ընդ հա նուր կա ցութ յու նից, վա խե նում են, որ 
մեր եր կի րը կորց նենք… Ես նրանց հա կա դար ձե ցի, որ նման բան 
ե րբեք չի լի նի, եւ թվար կե ցի իմ ծան րակ շիռ փաս տարկ նե րը:

– Եվ ըն դու նե ցի՞ն փաս տարկ ներդ,– հարց րեց  Մով սե սը:
– Ա յո՛, եւ շնոր հա կալ ե ղան, որ մեր քա ղա քում նման մտա ծե լա-

կեր պով մար դիկ կան:
– Ն րանց էլ պետք է օգ նութ յուն հասց նել, մեղք են էդ մար դիկ, 

ե րեւի կի սա քաղց են ապ րում,– մտա հոգ վեց  Տեր  Մի սա քը: 
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– Ե թե ես նրանց ա սեի, որ էն ա՝ վե րեւում օգ նութ յուն են բա ժա-
նում, գնա ցեք դուք էլ ստա ցեք, կնե ղա նան ինձ նից, հպար տութ յու-
նը թույլ չի տա, որ խեղ ճա ցած կանգ նեն ու ձեռք պար զեն ու րի շի:– 
 Վա րագ յա նը ցան կա ցավ է լի ինչ-որ մե ծա պա տիվ բան ա վե լաց նել 
նախ կին գոր ծըն կեր նե րի վե րա բեր յալ, սա կայն գե րա դա սեց մնալ 
ի րա տե սութ յան ու կա րեկ ցութ յան սահ ման նե րում:– Ա յո,  Տեր 
 Մի սաք, նրանց օգ նել է պետք: Ն րանց կրթած սե րուն դը շա հել է 
նա խորդ պա տե րազ մը եւ մեզ ա զա տութ յան ու ազ գա յին միաս նութ-
յան դրո շի տակ պա հել… ա վե լի քան քսան հինգ տա րի:

–  Տեր  Մի սաք, ձեր ցու ցակ նե րում նրանց հա մար տեղ գտեք, 
խնդրում եմ:  Մենք էլ կփոր ձենք ինչ-որ բան ձեռ նար կել,– հա վե լեց 
 Մով սե սը:

– Ան շո՜ւշտ,– կար ճեց քա հա նան: 
 Թու ման յան փո ղո ցով իջ նե լու պա հին նրանք տե սան ռազ-

մա կան հսկա քար շակ նե րի մի շա րաս յուն, որ վե րա նո րոգ ման էր 
տե ղա փո խում վնաս ված տան կեր ու զրա հա մե քե նա ներ: Ա կա նա-
տես նե րի հա մար պարզ էր, որ դրանք կրա կի են մատն վել ան ցած 
պա տե րազ մին: Արդ յոք մար տա կան հա ջող գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն-
թաց քո՞ւմ է « վի րա վոր վել» այդ զին տեխ նի կան, թե՞ շար քից դուրս 
է ե կել դեռ մար տա դաշտ չմտած՝ նման հարց կայ ծա կեց  Մով սե սի 
գլխում, երբ նա, ըն կեր նե րի հետ, դա ռը հա յաց քով հե տեւում էր 
այդ չա րա գու շակ եր թին:  Ծանր քար շակ նե րի խուլ դղրդյու նը մի 
ժա մա նակ տղա մարդ կանց բաս երգ չախմ բի պես էր հնչում նկար չի 
ա կան ջին՝ ներ դաշ նակ ու մե ղե դա յին, երբ ա ռույգ եր թու դարձ էին 
ա նում քա ղա քի ռազ մա կան օբ յեկտ նե րից դե պի հե ռա վոր զո րա-
մա սեր, հի մա դրանց ձայնն ա սես անդ րաշ խա րից թա փան ցած մի 
գվվոց է՝ իս կա կան ողբ-եր գութ յուն, որ ան բառ պատ մում է մեծ կո-
րուստ նե րի մա սին:

– Ի՞նչ եք կար ծում, նո րո գե լուց հե տո էդ տեխ նի կան նույն մար-
տու նա կութ յո՞ւնն է ու նե նա լու,– ու ղե կից նե րին ող ջա խոհ մտո րում նե-
րի հուն ներ քա շե լու ցան կութ յամբ հարց րեց քա հա նան:



265

–  Կար ծում եմ՝ ա յո,– ան մի ջա պես ար ձա գան քեց ման կա վար-
ժը:–  Գու ցե թե մի եր կու բան էլ նո րո գող վար պետ ներն ա վե լաց նեն 
դրանց հզո րութ յա նը:

– Չ գի տեմ, նա յած՝ ինչն է վնաս ված, ինչ քան…– իր կար ծի քը 
բարձ րա ձայ նեց  Մով սե սը:–  Բայց ա վե լի լավ կլի ներ, ե թե մենք նոր 
սպա ռա զի նութ յուն ձեռք բե րեինք՝ ար դիա կան ու հզոր… ու նե նա-
յինք ա մեն ինչ:

–  Հա, նույ նիսկ մի ջու կա յին ռումբ,– ա րա գա խո սեց ման կա վար-
ժը: 

–  Բա նը թող դրան չհաս նի:  Մեզ պետք է էն քան ու էն պի սի 
զենք, որ թշնա մու մտքով եր բեւէ չանց նի հար ձակ վել մեզ վրա, 
ստիպ ված լի նի ըն դու նել մեր ա զա տութ յունն ու ան կա խութ յու նը:

–  Թող Աստ ծո կա մոք ի րա կա նա նա ձեր բաղձանքը,  Մով սես 
եղ բայր,– օրհ նութ յան պես ա սաց  Տեր  Մի սա քը:–  Բայց ի՞նչ եք կար-
ծում՝ մենք չե՞նք կա րող վա րել էդ տան կերն ու զրա հա մե քե նա նե րը, 
ե թե պետք լի նի…  Դե, նա խօ րոք սո վո րե լուց հե տո:  Շա՞տ ենք ան-
պի տան էդ գոր ծի հա մար…

–  Կա րող ենք, կա րող ենք, ու մի՞ց ենք պա կաս,– հաս տա տա կամ 
պա տաս խա նեց ման կա վարժ  Սի մո նը:– Ես, օ րի նակ, լավ տան կիստ 
կլի նեմ, թող միայն սո վո րեց նեն մի քիչ,  Տեր  Մի սաք, դուք էլ…  Դուք 
ձեր սքե մով տան կի մեջ ա վե լի ազ դու կե րեւաք:

–  Մով սե սին էլ կվերց նենք մեր անձ նա կազ մի մեջ,– ար ձա գան-
քեց քա հա նան, եւ նա ու ման կա վար ժը զուսպ ծի ծա ղե ցին ի րենց 
մո գո նած « տան կա յին ֆան տա զիա յի» վրա:

–  Դե, ե թե բա նա կը մեր հույ սին է մնա ցել, ու րեմն հաղ թա նակն 
ա պա հով ված է,– հեգ նեց  Մով սե սը:  Բայց ու ղե կից նե րին թվաց, 
թե նկար չի ար ձա գան քը երկ ձայն ու անհս տակ է: Իսկ այդ պա-
հին հստա կութ յուն չկար ի րենց կյան քի եւ ոչ մի թրթի ռի մեջ, բո-
լո րը դեռ ա նո րո շութ յան ու կաս կա ծի խոր գու բի մեջ էին, որ տե ղից 
ելք էին փնտրում:  Տեր  Մի սա քը հա ճախ էր կրկնում այդ օ րե րին՝ 
 «որ տեղ փնտրտուք, այն տեղ փրկութ յուն»:
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Այդ պես զրու ցե լով ու խոր հե լով՝ նրանք հա սան  Վար դան յա նենց 
շեն քի մոտ:  Վա րագ յանն ու ղե կից նե րին խնդրեց սպա սել ներ-
քեւում, իսկ ին քը կբարձ րա նա եւ կզգու շաց նի տան տի րո ջը 
« պատ վի րա կութ յան» այ ցի մա սին, որ պես զի նա եւ կինն ա նակն-
կա լի չգան. ո՞վ գի տե՝ « մեկ էլ տե սար՝ նրանց ար յան ճնշու մը բարձ-
րա ցավ»:  Վա րագ յա նի գնա լուց րո պե ներ անց եր րորդ հար կի պա-
տու հան նե րից մե կի փեղ կը բաց վեց ու ե րեւաց գնդա պե տի գլու խը:

– Էդ ի՞ն չի եք կանգ նել, ե կե՛ք,– կշտամ բա լից ձայ նով հրա հան-
գեց  Վար դան յա նը: 

 Տեր  Մի սաքն ու  Մով սե սը հնա զանդ բարձ րա ցան վե րեւ: Երբ 
ներս մտան, գնդա պե տի կինն ար դեն հա ցի պատ րաս տութ յուն էր 
տես նում:  Մով սե սը սե ղա նին դրեց բե րած թթօ ղին, բայց եւ զգու-
շաց րեց, որ ի րենք չեն ճա շի, մի բա ժակ թեյ կխմեն ու կգնան:

– Ա յո՛, ա յո՛, տի կին  Վե նե րա, նե ղութ յուն մի քա շեք, մենք մի քիչ 
կզրու ցենք ձեր թան կա գին ա մուս նու հետ եւ կգնանք մեր բա նին,– 
իր հեր թին նա խազ գու շաց րեց  Տեր  Մի սա քը:

–  Դե, վերջ տվեք, տղա ներ, հաց էլ կու տեք, թեյ ու սուրճ էլ 
կխմեք, նոր՝ ուր ու զում եք գնա ցեք: Ես շատ ու րախ եմ, որ դուք 
բա րե հա ճել եք մեր տուն:–  Տան տի րու հու ան կեղ ծութ յու նը կաս կած 
չէր հա րու ցում:

– Ա սում են, չէ՞, ան կոչ հյու րը շնից էլ բե թար ա,– ա ռա կա խո սեց 
 Սի մո նը:

–  Չէ՛, չէ՛, էդ պի սի բա ներ մի ա սեք, ըն կեր  Վա րագ յան, լվաց վեք 
ու նստեք, մենք լավ ու տե լիք ու նենք, իս կա կան ժա մին եք ե կել:

–  Տիկ նոջս խոսքն օ րենք ա մեր տա նը, ի մա ցա՞ք,– հյու րե րին 
թա քուն աչ քով ա նե լով՝ հայ տա րա րեց գնդա պե տը:–  Հա պա փոր ձեք 
չեն թարկ վել՝ ձեզ կփա կի շեն քի նկու ղում, էն տեղ մեր կու բախտն ա:

– Է լի քո գնդա պե տութ յունն ինձ վրա՞ բռնեց,– ա մուս նուն 
թեթև կշտամբանքով ար ձա գան քեց տի կին  Վե նե րան:  Նա հապ-
ճեպ սե ղա նը լցնում էր տար բեր ու տեստ նե րով ու սպաս քով, եւ 
նրա պատ րաս տա կա մութ յունն ու փոր ձա ռութ յունն աչք էին շո յում: 
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 Տան տի րու հին զուտ քա ղա քա վա րա կան պահ վածք չէր դրսեւո րում, 
այլ իս կա պես ու րախ էր, որ ա մուս նուն հյուր էին ե կել նրա ա պաս-
տա րա նա յին ըն կեր նե րը. նրանց մա սին գնդա պե տը հասց րել էր 
շատ բան պատ մել Ե րեւա նից օ րեր ա ռաջ վե րա դար ձած կնո ջը:  

 Տի կին  Վե նե րան նույն պես նախ կին ման կա վարժ է՝ ռու սաց լեզ-
վի ու գրա կա նութ յան մաս նա գետ, եւ լավ մաս նա գետ է՝ ըստ  Սի մոն 
 Վա րագ յա նի սանդ ղա կի: Ն րա հետ միառ ժա մա նակ դա սա վան դել 
է տա սե րորդ դպրո ցում, սա կայն հե տո թո ղել է ման կա վար ժութ յու-
նը եւ հաս տի քա վոր վել կա ռա վա րութ յան աշ խա տա կազ մում, այժմ 
թո շա կա ռու ա մուս նու ա ռող ջութ յանն է հե տեւում:  Թե պե տեւ կարճ 
է տեւել հա մա տեղ աշ խա տան քը նույն կրթօ ջա խում, ըն դա մե նը մեկ 
տա րի, եր կու ման կա վարժ ներն էլ շա րու նա կել են միմ յանց հան դեպ 
պահ պա նել գոր ծըն կե րա յին ան կեղծ հար գան քը:  Պա տա հա կան 
հան դի պում նե րից մե կի ժա մա նակ  Վա րագ յա նը հարց րել էր նախ-
կին գոր ծըն կե րու հուն, թե ին չու է հե ռա ցել դպրո ցից, չէ՞ որ նա 
ման կա վար ժութ յունն իս կա պես սի րում էր: « Հա, բայց հի մա իմ բե-
րած ռու սե րե նը չէ, որ ակ տուալ պետք է մեր ե րե խա նե րին, նրանք 
ա ռանց իմ դա սա վանդ ման էլ ինք նու րույն ռու սե րեն կսո վո րեն: 
 Հա յե ցի դաս տիա րա կութ յունն է պետք ու ժե ղաց նել, իսկ ես, ցա վոք, 
էդ գոր ծին ծա ռա յե լու կա րո ղութ յուն ներ չու նեմ»՝ ափ սո սան քով պա-
տաս խա նել է նախ կին ու սուց չու հին:

–  Տի կին  Վե նե րան ի րա վունք ու նի մեզ պատ ժե լու. իս կա պես՝ 
ի՞նչ է նշա նա կում ա ռանց նա խա պես զգու շաց նե լու ու րի շի տուն 
ներ խու ժել եւ միան գա մից նստել սե ղա նի շուրջ. էն էլ ինչ պի սի՜ այ-
ցե լու ներ՝ լավ ա խոր ժա կով ե րեք քաղ ցած տղա մարդ,– նախ կին 
գոր ծըն կե րու հուն պաշտ պա նե լու ցան կութ յամբ շտա պեց ար տա-
հայտ վել  Սի մո նը, բայց նրա խոսքն ա ռա վելս կա տա կի պես հնչեց, 
ին չը զվար թաց րեց տան տի րու հուն:

– Ան հոգ ե ղեք, ըն կեր  Վա րագ յան, տա նը ինչ կա՝ դնում եմ սե-
ղա նին, կշտա ցաք՝ լավ, չկշտա ցաք՝ կգնաք ու րիշ սե ղան փնտրեք,– 
աշ խույժ ար ձա գան քեց տի կին  Վե նե րան եւ շտա պեց խո հա նոց: 
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 Քիչ անց նա ետ ե կավ կուր կու տով լի մի մեծ ափ սեով, այն տե ղա-
վո րեց սե ղա նի կենտ րո նում եւ խնդրե լու պես՝ կա նա ցիո րեն հրա-
հան գեց.

–  Դե, ան ցեք գոր ծի, տղա ներ: Ես էլ ձեզ հետ մի բա ժակ կխմեմ, 
գու ցե Ա վե տի քի տրա մադ րութ յու նը բաց վի,– ա սաց տան տի կինն ու 
տե ղա վոր վեց ա մուս նու կող քին: Մյուս նե րը եւս նստե ցին սե ղա նի 
շուրջ:– Երբ ես մեկ-մեկ խմում եմ, նա ե րե խա յի պես զվար ճա նում 
է, բայց ե թե հան կարծ կա տա կով ա սեմ, թե երկ րորդ բա ժակն էլ 
լից, ա կանջս քա շում եւ սե ղա նից ինձ հե ռաց նում է:–  Ներ կա նե րը 
ծի ծա ղե ցին:–  Հա, կուր կու տը սա գի մսով է, Ա վե տի հո րեղ բոր 
տղան է ե րեկ ու ղար կել գյու ղից: Ա նուշ ա րեք, մի՛ քաշ վեք:

– Ս պա սի՛ր,  Վե նե րա քույ րիկ,– կնոջ ձեռ քը բռնեց գնդա պե տը,– 
նախ մեր սե ղա նը թող օրհ նի  Տեր  Մի սա քը:

–  Վա՜յ, կնե րեք, լրիվ մո ռա ցել էի… Էհ, կար գին քրիս տոն յա 
չդար ձա,– մե ղա յա կան ե կավ տան տի կի նը:

–  Մի նեղսր տեք, տի կին  Վե նե րա, եր բեմն մեր տա նը ես էլ եմ 
մո ռա նում հա ցից ա ռաջ ա ղո թել, հատ կա պես, երբ շատ քաղ ցած 
եմ լի նում,– տան տի րու հուն մխի թա րեց քա հա նան՝ ոտ քի կանգ նե-
լով:  Նա, նախ, ո գեց « Հայր մեր»-ը, ա պա հա վե լեց.-  Պա րոն գնդա-
պետ, թող Աստ ծո կա մոք եւ ա մեն քիս ցան կութ յամբ այ սու հետ ձեր 
օ ջա խում միայն ու րախ սե ղան ներ բաց վեն: Ի մա ցեք, հա րա զատս, 
ոչ մի սա տա նա, չարք ու ուր վա կան այ սու հետ չի ե րեւա ձեր շրջա-
կայ քում, մենք կկան խենք դա:–  Քա հա նան աչ քե րի թար թու մով ինչ-
որ ակ նարկ հղեց  գնդա պե տին, վեր ջինս ըմբռ նեց, որ ինքն այ դու 
ա պա հով ագր ված է ար տա ռոց ու զազ րե լի տե սիլք նե րից եւ կա րող 
է ի րե նից վա նել չա րա գույժ մտքե րը, ա պա վի նել կեն սու նակ գա ղա-
փար նե րի:  Հաս կա ցավ, որ ին քը « դուրս գրվող» ապ րանք չէ, դեռ ի 
զո րու է խա ղալ պա հանջ ված դեր, թե կու զեւ այն լի նի երկ րորդ պլա-
նի:  Նա սկսեց ա խոր ժա կով ու տել՝ օ րի նակ ծա ռա յե լով հյու րե րին:

Ն րանք տան տե րե րին հրա ժեշտ տվե ցին լավ տրա մադ րութ-
յամբ: Եվ ա սես վե րա կեն դա նա ցել էր  Վար դան յա նը, ար դեն կա-
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տակ ներ էր ա նում եւ ակ նար կում ա ռա ջի կա նոր հյու րա սի րութ յուն-
նե րի մա սին:  Փո ղո ցում ման կա վարժ  Սի մո նը,  «ի դե պի» կար գով, 
տե ղե կաց րեց  Մով սե սին.

– Եղ բայր, նկարդ կախ ված է  Վար դան յա նենց ննջա րա նում, 
պա տա հա բար տե սա բաց դռնից, ե րեւի իր հա մար ցան կա լի է այն 
աչ քի ա ռաջ ու նե նալ նախ քան քնե լը. « Քա ղա քի ե րա զը» գու ցե լավ 
ե րազ ներ է պար գեւում նրան ու տիկ նո ջը…

– Ա նուշ ե րազ ներ նրանց,– հան գիստ ար ձա գան քեց նկա րի չը:
– Ի դեպ. քեզ ար դեն վճա րե՞լ է նկա րի հա մար… 
–  Դեռ ոչ, բայց դա հի մա կա րեւոր չէ,– ման կա վար ժի ըն կե րա-

կան հե տաքրք րա սի րութ յունն այդ քա նով կար ճեց  Մով սե սը:
 Հա ջորդ օ րը գնդա պե տը ա ճա պա րեց Ա զա տա մար տի վե տե-

րան նե րի միութ յուն. այս տեղ վա ղուց չէր ե ղել, ընդ հան րա պես պա-
րապ հա վաք նե րի սի րա հար չէ:  Բայց հի մա կար ծում է, որ այդ կա-
ռույ ցը ներ կա յում եւ այ դու չա փա զանց հրա տապ դե րա կա տա րում 
կա րող է ստանձ նել, ուս տի գնաց իր խո հե րով կիս վե լու նախ կին 
զի նա կից նե րի հետ եւ հրամց նե լու իր մեջ հա սու նա ցած գա ղա փա-
րը: 

 Գե ղե ցիկ շեն քի ներ սում ա ռա վելս սգո մթնո լորտ էր իշ խում, 
հա տու կենտ մար դիկ կա յին այն տեղ, որ խո սում էին ցած րա ձայն 
ու ան կամ, բարձ րաս տի ճան նախ կին սպա նե րից դեռ ոչ ոք չկար: 
Ս պա սեց, մին չեւ ե կան պաշ տո նա թող գե նե րալ նե րից ե րե քը, ա պա 
մի քա նի գնդա պետ ներ եւ այլ սպա ներ: Ն րանք հա վաք վե ցին ընդ-
հա նուր սրա հում, ուր եւ Ա վե տիք  Վար դան յա նը ներ կա յաց րեց իր 
խո կում նե րը՝ սկզբից փոքր-ինչ դող դո ջուն ձայ նով, ա պա մար տա-
շունչ զին վո րա կա նի պես:

–  Մեզ բո լո րիս՝ պաշ տո նա թող նե րիս, մեկ-եր կու սիմ վո լիկ բա-
ցա ռութ յամբ, մե կու սաց րել էին պա տե րազ մի ժա մա նակ, եւ հե-
տեւանք նե րը գի տեք…  Պի տի պա տե րազ մը վա րեին նրանք, ով քեր 
ու նեն դրա փոր ձա ռութ յունն ու պատ րաս տա կա մութ յու նը:  Խամ ու 
խակ հրա մա նա տար նե րով միայն պար տութ յուն կա րող ես գրան-
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ցել մար տա դաշ տում:  Մեզ գո ղա վա րի մո լո րեց րել ա ռազ մա քա-
ղա քա կան ղե կա վա րութ յու նը, նրանք խղճուկ… քստմնե լի վարք 
դրսեւո րե ցին: Եվ էդ ա մե նը՝ մեր թողտ վութ յամբ…  Մենք չպետք 
ա հաշտվեինք նման ի րա վի ճա կի հետ, երբ պա տե րազ մի ա ռա-
ջին իսկ օ րե րին տե սանք, թե ինչ ար տա ռոց բա ներ են տե ղի ու նե-
նում ռազ մա ճա կա տում…  Գո նե հի մա ուղ ղենք մեր սխալ նե րը, ե թե 
չուղ ղենք, վերջ նա կան կկոր ծա նենք մեր եր կի րը: Է շը որ էշ ա, մի 
ան գամ ա ցե խի մեջ ընկ նում:  Մեր կո ռը ո՞վ պի տի քա շի… Ա ռա-
ջար կում եմ ստեղ ծել մի ան կախ հանձ նա ժո ղով, որ հե տաքն նի 
պար տութ յան բուն պատ ճառ նե րը բո լոր պա րա մետ րե րով՝ ռազ մա-
կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, բա րո յա կան եւ այլն, ա պա ձեւա-
վո րել մի աշ խա տու նակ խումբ, որ ա մե նօր յա շփում ներ ու նե նա 
մարդ կանց հետ՝ քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում, մեծ ու փոք րի հետ, 
բարձ րաց նի նրանց մարդ կա յին, ազ գա յին-դի մադ րո ղա կան ո գին, 
եւ ժո ղովր դին նա խա պատ րաս տի վերջ նա կան հաղ թութ յան:

Գն դա պե տի ե լույ թից հե տո կի զիչ լռութ յուն ի ջավ սրա հում: 
 Նախ կին զին վո րա կան նե րը, բո լորն էլ մար տա կան եր կար ու ղի ան-
ցած, գլուխ կախ խոր հում էին, թե ինչ պես պետք է « դիր քա վոր վեն» 
գնդա պե տի ա ռա ջար կութ յանը հան դի ման: Ա ռա ջինն ար ձա գան-
քեց գե նե րալ  Տեր-Գ րի գոր յա նը:

– Էդ ի՞ն չի եք տապ ա րել, պա րո նայք զի նա կից ներ, մտա ծում եք՝ 
 Վար դան յա նի ա սած նե րի մեջ ճեղք ու սխա՞լ գտնեք…  Բայց նրա 
ա սած նե րը բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն են. չե՞ք տես նում՝ հա րա մը 
ե կել մեր հա լա լը տա րել ա… Ի՞նչ է՝ մեր թա սի բը շան ա ռա՞ջ ենք 
գցել… Էն պես որ, ով հա մա ձայն չէ գնդա պե տի ա ռա ջար կութ յա նը, 
թող միան գա մից թող նի ու հե ռա նա էս շեն քից, ա վե լորդ վե ճի մեջ 
չմտնի՝ լրիվ խայ տա ռա կե լով ի րեն:

Ս րա հից անծպ տուն հե ռա ցան մի գնդա պետ ու մի մա յոր: Մ յուս-
նե րը ձգվե ցին տեղ նե րում՝ զգա լով ու պատ կե րաց նե լով, որ ի րենց 
սպա սում են մարտն չե լու նոր ճա կատ ներ՝ բարդ ու վտան գա վոր: 
Իսկ մեծ վտանգ ներ լի նում են նաեւ ներ սից, բայց դրա առ իթով 
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մտա հոգ վելն այ լեւս ակ նա ռու երկ չո տութ յուն կլի ներ, ուս տի ներ-
կա պաշ տո նա թող գե նե րալ ներն ու սպա ներն ան մի ջա պես ան ցան 
կազ մա կեր պա կան հար ցե րին: 

 Տես նե լով սրա հում խմոր վող գործ նա կան մթնո լոր տը՝ գնդա-
պետ  Վար դան յա նը ներ քուստ գոհ մնաց եւ խոր հեց լա վա տե սո-
րեն, որ բախտն այ լեւս ե րես չի թե քի ի րե նից ու հա րա զատ նե րից, 
ըն կեր նե րից ու զի նա կից նե րից, իր քա ղա քից ու հայ րե նի քից:  Մի 
ակն թարթ ե րեւա կա յեց, թե ինչ պես են Ս տե փա նա կեր տի երկն քում 
թեւա ծում ար ծիվ նե րի ու ա ղավ նի նե րի հսկա յա կան ե րամ ներ՝ մերթ  
միա խառն վե լով ի րար, մերթ ա ռանձ նա նա լով ու ուղ ղանկ յուն շա-
րաս յու ներ կազ մե լով:  Նույն օր վա ե րե կո յան կողմ Սբ. Աստ վա ծա-
մոր  Հո վա նի տա ճա րում մաս նակ ցեց ժա մեր գութ յա նը, ո րից հե տո 
 Տեր  Մի սա քին պատ մեց Ա զա տա մար տի վե տե րան նե րի միութ յու-
նում տե ղի ու նե ցա ծի մա սին:

–  Մեր  Տեր Աստ վա ծը, մեր բո լոր աստ ված ներն էլ զո րա կո չի մեջ 
կլի նեն էս մա քառ ման ժա մա նակ, նրանց ո գի նե րը մեզ կսա տա-
րեն, որ մշտա պես լի նենք լիար յուն մարդ-ա րա րած, ազգ ու եր կիր՝ 
մեր դա վա նան քով, հա վա տամ քով… Որ մեր հե տա գա կյան քը լի-
նի ա ռանց ար նա թա թախ աճ յուն նե րի ու ա ղետ նե րի:  Թող Աստ ված 
խա ղա ղութ յուն պար գեւի ա մեն քին: 

 Տեր  Մի սա քին ո գեւո րել էր գնդա պե տի բե րած նո րութ յու նը, դրա 
մեջ նա տե սավ ոչ միայն իր հայ րե նա կից նե րի նո րաց ված կա մար-
տա հայ տութ յու նը, այ լեւ նա խախ նա մութ յան հզոր նշա նը՝ այն խոս-
տում նա լից ու հու սա վառ էր ե րեւում: Իր բարձր տրա մադ րութ յու նը 
ցան կա ցավ ո րեւէ կերպ մարմ նա վո րել գնդա պե տի մոտ, ուս տի մե-
կեն ա սաց.

– Ես սաղ մոս ներ եմ գրում, կու զե՞ք կար դամ ձեզ հա մար…
–  Դե… հա,  Տեր  Մի սաք, ե թե ու զում եք,– ա նակն կա լի ե կած՝ 

պա տաս խա նեց  Վար դան յա նը, թեեւ շատ ա ղոտ ի մա ցութ յուն ու ներ 
սաղ մոս նե րի վե րա բեր յալ: 

–  Լավ…  Բայց սպա սեք, ին չո՞ւ միայն ձեզ հա մար:  Հա վաք վենք 
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 Մով սե սի մոտ, կան չենք մեր մյուս ըն կեր նե րին, թող նրանք էլ լսեն. 
ի՞նչ կա սեք, պա րոն գնդա պետ…

–  Թող ձեր ու զա ծով լի նի,  Տեր  Հայր: 
 Քա հա նան հե ռա խո սով կարճ խո սակ ցութ յուն ներ ու նե ցավ, 

նախ,  Մով սե սի, ա պա ման կա վարժ  Սի մո նի,  Քե ռու,  Վի գե նի ու 
 Մա րիա յի հետ, ա պա իր ըն թերց ման մա սին տե ղե կաց րեց դպիր 
Ար մա նին, տա ճա րի վար դա պե տին, ա բե ղա յին ու այ լոց:  Մեկ ժամ 
անց  Մով սե սի ար վես տա նո ցում մոտ եր կու տասն յակ մարդ էր հա-
վաք վել:  Դա քա հա նա յի՝ սե փա կան գրվածք նե րի հրա պա րա կա յին 
անդ րա նիկ ըն թեր ցումն էր, ըստ էութ յան՝ նրա ա ռա ջին գրա կան 
ե րե կոն: 

 Տեր  Մի սաքն իր սաղ մոս նե րը կար դաց նո թա տետ րից, ո րոշ հատ - 
 ված ներ ան գիր ար տա սա նեց՝ ներշնչ ված, հո գու զնգուն ձայ նա լա-
րե րով: 

 Հայ րե նիքն իմ վեմն է, իմ ա նա ռիկ բերդն ու ա զա տա րարն իմ, 
նա իմ Աստ վածն է, իմ զո րութ յու նը, իմ վա հանն ու սու րը, նա իմ 
փրկութ յան դե ղա մի ջոցն է, ես նրան եմ վստա հե լու իմ կյան քի բո-
լոր օ րե րում, ինչ պես վստա հում եմ  Բարձր յա լին: Իմ սեր ու հա վա-
տով  Հայ րե նի քը վե րած վում է սրբա զան Դ րախ տի. լոկ Աստ ծուն է 
հա սու Դ րախտ-Ե դե մի գի նը ա րար ման, նրա վե հա տե սիլ դե րը երկ-
րի վրա.- Դ րախտն օա զիս է մշտահ մա՝ բո լոր վառվ ռուն հո գի նե րի 
հա մար, բայց եւ հա վեր ժո րեն ան բիծ խա ղա ղութ յան կա րոտ ու նի 
նա, քան զի աստ վա ծա տուր իր կո չու մից ան կախ՝ հա՜ գրգռում է 
սա տա նա յին, մատ նում նրան մի նոր սա տա նա յութ յան:– Դ րախ-
տում սի րում են խրախ ճա նել նաեւ ա մե նայն դեւ ու չարք, ա մե նայն 
կեն դա նի, որ այն տեղ հա ճախ մուտք են գոր ծում իբ րեւ մար դա գո 
եւ դուրս նետ վում որ պես աս պա տա կիչ: 

 Մենք ո չինչ ենք Աստ ծո օ րեն քից դուրս, Դ րախ տը Աստ ծո պար-
ծանքն է վե րին, խնդութ յու նը նրա, ա նօ տա րե լին,– երբ կոտ րում ես 
Ն րա մի ոս տը թե կուզ, ու րեմն՝ խո ցում ես ա րա րիչ Աստ ծուն եւ նրա 
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ցա սումն ես քա ռա պատ կում,– ձեր հո գի նե րին փրկութ յուն չի լի նի, 
ձեր մար մին նե րին՝ ա ռա վելս:

Աշ խար հը լի է դրախ տա վայ րե րով, եւ ա մեն մե կը՝ ան զու գա կան 
կերտ վածք, բայց սքան չե լին, ան փո խա րի նե լին ու անկրկ նե լին, 
հար կավ, հայ րե նի դրախտն է,  որ Աստ ված շնոր հում է ըստ քո 
էութ յան ու ե րա զան քի: Օ տա րի հա մար կան խա տես ված չէ մուտք 
ու րիշ դրախտ –  թող ա մեն քը ստեղ ծեն դրախ տը սե փա կան:–  Մենք 
մեր դրախ տի հպա տակ ներն ենք, խոր անձ կութ յամբ ենք հե տեւում 
նրա ե լեւէ ջում նե րին:– Դ րախ տը կերտ վում է որ պես  Հայ րե նիք՝ 
ազն վա զարմ զա վակ նե րին ըն ծայ վե լու հա մար:– Դ րախ տը չեն 
լքում, Դ րախ տից չեն փախ չում, այն չեն հանձ նում ոչ մի ա խո յա նի, 
Դ րախ տը միակ տեղն է տիե զեր քում, հա նուն ո րի մեռ նե լը կարգ է 
սրբա զան:  Բայց ե րա նե լին՝ որ քո Ե դե մը պաշտ պա նես կրծքով եւ 
կեն դա նի մնաս հա նուն նրա կուռ մշտա գո յութ յան: 

Ա մե նաի րա կա նը հայ րե նի Դ րախտն է, որ մեր թընդ մերթ, ա վա՜ղ, 
ան պաշտ պան է մնում սեւ հո գի նե րի վտառ նե րի ա ռաջ,– բյուր քա-
րեր են նետ վում նրա վրա, ա տե լութ յան ան թիվ նետ ու ար կեր: 
 Մեկ-մեկ ան հետ նում են Դ րախ տի մուտ քը հսկող հրե թրով հրեշ-
տակ նե րը –  չես դա տի նրանց, երբ ինքդ ան հոգ վա յե լում ես կյան-
քը ե դե մա կան:–   Սոս կա լի է տես նել ա վեր վող Դ րախ տը, նրա նից 
ար ձակ վող ա մե հի է ներ գիան, որ, նախ, մոխ րաց նում է հո գե ղեն 
բուր գե րը, սեւ խա չեր թող նում հո րի զոն նե րին,– դրախ տաբ նակ-
նե րը փոխ վում են մռայլ ուր վա կան նե րի եւ ան կամ տրվում զուր 
ու ան հաս ցե դե գե րում նե րի:–  Սա տա նա է նա, ով հրո սակ նե րի ու 
օ տա րի հետ լծված՝ բա ցում է Դ րախ տի դար պաս նե րը եւ բաց թող-
նում այն տեղ դի վա հար նե րին:

          
Ե դե մը խոր շում է իր տա կանք նե րից՝  մատ նիչ նե րից ու դա-

սա լիք նե րից, շեղ ված նե րից ու ու րա ցող նե րից, բայց եւ չի վա նում 
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նրանց իր գրկից:–  Հայ րե նիք, զգու շա ցիր ա նա ռակ որ դի նե րից, 
ա նա ռակ հայ րե րից ե րիցս զգու շա ցիր, նրանք ա ռա վել սպառ նա լից 
են, քան թշնա միք քո՝ երդվ յալ ու ան քուն,– սրանց դեմ մարտն չել 
դու լավ գի տես, սա կայն սե փա կան չա րա գործ նե րիդ չգի տես ինչ-
պես խա րա զա նել, որ նրանք այ դու մարմ նիդ չգա լար վեն ի ժե րի 
պես,– նրանց հան դուր ժո՜ւմ ես տե րու նա կան վար քով:

          
 Հայ րե նի քը միակ Դ րախտն է ի րա կան, մնաց յալ ա մեն ինչ 

պատ րանք է ու միֆ:  Հայ րե րի երկ րում մաք րա գործ վում է գե ղեց-
կութ յունն ա րար աշ խար հի.- ա հա հո վիտ ներդ՝ պեր ճան քի գույ նե-
րով, սա րա հար թերդ, ուր սա վառ նում են տեն չան քիդ ար ծիվ նե րը: 
Իսկ լեռ ներդ հսկա դե կոր նե րի պես դրված են ա մուր կրծքա վան-
դա կիդ՝ որ պես գա լի քի պատ գա մա բեր ներ. նրանք միշտ կլի նեն 
նվի րակ նե րը քո՝ թե կու զեւ ա ռանց վկա յագ րի:–  Քո Ե դե մից դուրս 
ո չինչ մի փնտրիր, օ տար ե զեր քը բու րում է միայն պաղ օ տա րութ-
յամբ:  Հայ րե նի Դ րախ տի մի չոր շյուղն ան գամ թանկ ու բերկ րա լի 
է, քան օ տար հո ղի մի ողջ ան տառ:

         
Ողջ ան հու նում քեզ մի Ե դեմ է տրված՝ ու րույն չա փե րով, պահ-

պա նիր նրա ա մեն մի թի զը՝ ինչ ձեւ ու գույն էլ ու նե նա այն:  Պաշ տիր 
Դ րախ տիդ ա նունն ու ո գին, ե թե ան գամ քեզ քա ռա տեն հե տո: Ն րա 
դաշ տե րում ու սրտե րում մարդ կանց ա ճում է հրաշք  Վար դը երկ-
նա յին, եւ երկ րա յին բուր յան ծա ղիկ ներն են փթթում:  Պաշտ պա նիր 
Դ րախտդ հին ու նո րա կերպ վայ րագ նե րից, ե թե նրանք քո դռնե րը 
հաս նեն թե կու զեւ կար միր գոր գեր փռե լով:–  Հայ րե նի քը չի կորս-
վում թշնա մու ձե ռամբ,  Նա իր որ դի նե րի մեղ սա գոր ծութ յամբ է 
դառ նում կո րուս յալ:  Սոսկ ար կե րը չեն այդ պես ո րո տում –  մեր մեծ 
մեղ քե րի ռում բերն են պայ թում մեր իսկ հո ղի վրա, եւ ըն թաց քով 
մի դղրդուն ու մութ՝ պե տութ յու նը կոր չում է Երկ րի պատ կե րում, 
Եր կի րը լուծ վում է  Հայ րե նի քի մեջ, եւ  Հայ րե նի քը հույլ տարտղն-
վում է ար դեն օ տար վող բնաշ խար հում:
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 Դու ինձ սեր ու հույս պար գեւե ցիր եւ ա զատ ապ րե լու ան սա-
սան կամք,–  Հայ րե նիք, աշ խար հի բո լոր բա րիք նե րը ես ստա նում 
եմ քեզ նից ու Աստ ծուց,– դուք եք իմ միաց յալ Դ րախտն ա վետ յաց, 
ես իմ եր ջան կութ յան բո լոր պտուղ ներն այդ տեղ եմ քա ղում: Ես ահ 
չու նեմ բնավ, ես չեմ վա րա նում. ե թե չա րերն ու թշնա մի նե րը մո տե-
նան ինձ, սիրտս չի վա խե նա, ե թե իմ դեմ մեկ տեղ պա տե րազ մեն 
բո լոր վայ րագ նե րը, ես նրանց կտա պա լեմ իմ զո րութ յամբ, որ ինձ 
տա լիս են  Հայ րե նիքն ու Աստ ված: Իմ գլու խը միշտ բաց ճա կատ 
բարձր է իմ շուրջ դե գե րող թշնա մի նե րից, քան զի իմ թի կուն քին 
 Հայ րե նիքն է կանգ նած.  Նա իր ժո ղովր դին զո րութ յուն ու փառք է 
պար գեւե լու, նա իր ժո ղովր դին օրհ նե լու է վսեմ խա ղա ղութ յամբ:

         
Երբ  Տեր  Մի սաքն ա վար տեց ըն թեր ցու մը, ծա փա հա րութ յուն ներ 

հնչե ցին, բայց նա իս կույն կան խեց դրանք:
–  Ծա փա հա րութ յուն նե րի հա մար չեմ գրել էս տո ղե րը, այլ սրտի 

մեջ լու ծե լու հա մար,– հան գիստ ա սաց է քա հա նան:  Բայց սաս տիկ 
հուզ վեց, երբ նրան մո տե ցավ գնդա պե տը եւ գրկա խառն վե լուց հե-
տո ա սաց.

–  Տեր  Հայր, ես քո ա սած նե րից ո րոշ բա ներ չհաս կա ցա, իմ 
գրա կան հա յե րե նը թույլ ա, կնե րեք, բայց ես էն քան է ներ գիա ստա-
ցա ձեր ձայ նից ու ար տա սա նութ յու նից, որ ա սե լու չէ... Ինձ էդ է ներ-
գիան շատ-շատ օգ նե լու ա իմ հե տա գա ծա ռա յութ յան ըն թաց քում:

 Քա հա նան կա մա ցուկ ար ձա գան քեց.
–  Վար դան յան եղ բայր, ե թե կա մի ան վի ճե լի կրոն, ա պա դա 

հայ րե նիքն է, ինձ էդ հայ րե նակ րո նութ յունն է խթա նում, որ ես կա-
րո ղա նամ լի նել մեր աստ ված նե րի հետ:

 Միեւ նույն պա հին ման կա վարժ  Սի մո նը հարց նում էր  Մով սե սին.
– Գն դա պե տը նո րից ծա ռա յութ յա՞ն է անց նում...
– Չ գի տեմ: Իսկ ին չո՞ւ ոչ...
Ն րանք դեռ չգի տեին, թե ինչ է նա խա ձեռ նել  Վար դան յա նը:
 Հե տա գա ե րեք օ րերն ար տա սո վոր հա գե ցած ու հու զում նա-
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լից էին ոչ միայն գնդա պե տի հա մար. նա իր փոք րիկ խմբի մեջ 
ներգ րա վել էր նաեւ ման կա վարժ  Վա րագ յա նին, ով ու ղեւո րութ յուն-
նե րի ըն թաց քում պատ մա կան ու ար դի կա րեւոր տե ղե կութ յուն ներ 
էր հրամց նում պաշ տո նա թող, այժմ կա մա վոր գոր ծի ան ցած զին-
վո րա կան նե րին: Ա վե տիք  Վար դան յա նի հետ էին փոխգն դա պետ-
ներ  Դա վիթ  Ջա նիկ յա նը եւ  Սար գիս  Կա րա պետ յա նը:  Վեր ջի նիս 
հնա ցող « Մեր սե դե սով» նրանք շրջա գա յում էին Ար ցա խի ա րեւել-
յան կող մի բնա կա վայ րե րով, շփվում մարդ կանց հետ եւ շո շա փում 
նրանց տրա մադ րութ յուն նե րը: Եվ նոր շունչ ու ո գի էին նե րար կում 
պա տե րազ մի ար հա վիր քից կուչ ե կած ու հու սա բեկ ված մարդ կանց 
նե րաշ խար հը:  Չա փա զանց դժվա րին ա ռա քե լութ յուն էր՝ վի րա բույ-
ժի, հո գե բա նի ու ոս կեր չի հմտութ յուն պա հան ջող:

–  Մենք չենք կա րող պարտ ված ու խաբ ված մար դուն միան գա-
մից ա սել, թե վեր կաց ու նո րից կռվիր,– ի րենց ա ռա ջին ու ղեւո-
րութ յան սկզբում, երբ քա ղա քից հա զիվ էին հե ռա ցել, իր մշա կած 
« մար տա վա րութ յունն» ու ղե կից նե րին բա ցա պար զել է գնդա պետ 
 Վար դան յա նը:–  Մենք ա սում ենք, որ պետք է ու ժե րը վե րա կանգ-
նել, հե տո միտ վել էդ ուղ ղութ յամբ. ե թե՝ ոչ, մեզ հասց ված հեր թա-
կան հար վա ծը մա հա ցու ա լի նե լու…  Մենք մեր հայ րե նա կից նե րին 
պի տի ա սենք նաեւ, թե ի րենք ինչ գե նե տիկ կո դեր են կրում ի րենց 
ար յան մեջ. էս հար ցում մեզ լավ օգ նութ յուն ցույց կտա ըն կեր 
 Վա րագ յա նը:

– Ա յո՛, ա յո՛,– հաս տա տեց ման կա վար ժը,– մե րոն ցից ոչ բո լո րը 
գի տեն, թե ի րենք ինչ ո գու կրող ներ են եւ ինչ նախ նի նե րի ժա ռան-
գորդ ներ: Ն րանց աչ քի ա ռաջ հարկ է բա ցել ի րենց իսկ բուն ինք-
նութ յունն ու էութ յու նը:

« Քա րո զիչ նե րի» խում բը շրջա գա յեց  Շո շում,  Խաչ մա չում, 
 Սա րու շե նում,  Կար միր շու կա յում,  Հեր հե րում,  Սո սում եւ է լի մի քա-
նի գյու ղե րում:  Տե ղի բնա կիչ նե րը սկզբում խո ժոռ ու թե րա հա վա տո-
րեն էին նա յում ի րենց այ ցե լած զին վո րա կան նե րին ու ման կա վար-
ժին, նրանց մեջ տես նում հեր թա կան ար կա ծախն դիր նե րին, բայց 
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երբ զրույ ցը եր կա րում ու լիո վին ան կեղ ծա նում էր, նրանք, ի դեմս 
համ բա վա վոր նախ կին սպա նե րի, տես նում էին ի րենց ազն վա կան 
կեր պա րը, ի րենց ո գին ու ե րա զանք նե րը, եւ վե րած նութ յան զգա-
ցում էր ծա գում նրանց մեջ: Իսկ զին վո րա կան ներն ու ման կա վար-
ժը տես նում էին, որ այս սե րուն դը նա խորդ նե րի պես ու նակ է նոր 
ու վճռա կան մար տեր շա հե լու, եւ ոչ միայն ռազ մա կան դաշ տում: 

Ա մե նուր նրանց հյու րա սի րութ յան էին հրա վի րում, բայց 
« քա րո զիչ նե րը», որ պես կա նոն, խույս էին տա լիս եւ բա վա րար վում 
ի րենց հետ վերց րած հա մեստ ու տե լի քով:  Հեր հե րում, սա կայն, 
նրանք տե ղի տվե ցին նախ կին հո ղա գործ  Գուր գեն ա պու հա մառ 
հոր դոր նե րին եւ մտան նրա « ֆա զեն դան», ինչ պես սե փա կան մեծ 
հո ղա տա րած քը, երկ հար կա նի տնով հան դերձ, կո չում էր տե րը: 
 Նա կլի ներ մոտ ութ սուն տա րե կան, սա կայն ժիր ու ա ռույգ էր տա-
րի քի հա մե մատ, ար տա քուստ ազ դու՝ իր թավ բե ղե րով ու բաս ձայ-
նով, նրա մա զե րի դեռ կեսն էր ճեր մա կել:  Գուր գեն ա պան տուն 
մտնե լուն պես կնոջն ու հար սին կար գադ րեց շտապ սե ղան բա ցել 
եւ կան չել որ դուն ու թոռ նե րին:

–  Շուտ ը րեք, թա չէ մա մա յա լաց ի նի լու, հա՜,– կա տա կո՞վ, թե՞ 
լուրջ սաս տեց տնե ցի նե րին իր մայ րե նի բար բա ռով:

 Մինչ հա ցի կնստեին, տան տե րը հյու րե րին պատ մում էր, թե եր-
կու տղա նե րի հետ ինչ պես է կռվել  Թա ղա վարդ գյու ղի մա տույց նե-
րում, եւ թե ինչ պի սի ան հաս կա նա լի հան գա մանք նե րում են զի ջել 
ի րենց ո րոշ դիր քեր:

–  Մեզ ա սալ ըն՝ յետ կա ցեք… Գ յու դում չը՞ք, թա հու վերք ըն մեզ 
էդ կար գի ախ մախ հրա ման ներ տվող նե րը… Օ զում ըմ տրանց կըլ-
խը նեն ջար դիլ,–  հան գիստ, բայց ի րա կա նում սպառ նա լից տո նով 
հարց րել է  Գուր գեն ա պան:

Այ դօ րի նակ հար ցեր շատ էին տա լիս այ ցե լու զին վո րա կան նե-
րին, նրանք էլ ան փո փոխ պա տաս խա նում էին, որ հի մա ու զում են 
ու նե նալ այն պի սի բա նակ, որ ա պա հով վագր ված լի նի քա ղա քա-
կան խար դա վանք նե րից եւ հմտո րեն ու անձն վի րա բար կա տա րի 
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իր պաշտ պա նա կան ա ռա քե լութ յու նը:
–  Տա հի՞բ ա ին նան,– ան համ բեր հարց րել է  Գուր գեն ա պան:
–  Կախ ված ա մեզ նից… երբ կար գին ուզենք,– պա տաս խա նել է 

գնդա պետ  Վար դան յա նը: 
Երբ ար դեն ե կել էին որ դին ու չորս թոռ նե րը՝ ե րեք տղա ու մի 

աղ ջիկ,  Գուր գեն ա պան նրանց կանգ նեց րել է սեն յա կի կենտ րո-
նում եւ հյու րե րին ա սել.

– Իմ բա նա կը ու րանք ըն…  Հի բը ստեղ ծիք ծե րը, կա սիք, վեր 
միա նանք ծեզ:

 Ման կա վարժ  Սի մո նը վա ղուց սո վո րութ յուն ու ներ՝ կա րեւոր 
խոս քերն ու կար ծիք նե րը «հ րա պա րա կել» հա ցից ա ռաջ կամ հե տո, 
որ իր ա սա ծը մեղ մա սա ցութ յան, կեղ ծա վո րութ յան կամ հա վուր-
պատ շա ճութ յան տպա վո րութ յուն չթող նի, այլ արժեւոր վի՝ որ պես 
ան կեղծ ար տա հայ տութ յուն:  Գուր գեն ա պու « բա նա կի» հայտն վե-
լուց հե տո ման կա վար ժը տեղ նու տե ղը կրկնել է պա տե րազ մի օ րե-
րին հայտ նա բե րած իր, թե րեւս, ա մե նա մեծ ճշմար տութ յու նը.

–  Գի տե՞ք՝ ա մեն քիս թվում է, թե մենք՝ մահ կա նա ցու ներս, շատ 
ենք  «ե սա սեր», իբր մեր քայ լերն ա ռա վե լա պես կապ ված են անձ-
նա կան շար ժա ռիթ նե րի հետ, իբր մենք էն քան ինք նու րույն ու ան-
կախ ենք, որ կա րող ենք անձ նա պաշտ մար դու կա մա կո րութ յամբ 
փակ վել մեր պատ յա նի մեջ եւ մե կու սի՝ մեր բախ տի թե լը մա նել… 
Ոչ, դա անհ նար է. ե թե մարդ հո գե կան շե ղում չու նի, նա, ան կախ 
ի րե նից, բազ մա պի սի ա վիշ նե րով կապ ված է իր շրջա պա տի, ժո-
ղովր դի ու երկ րի հետ՝ լի նե լով նրա մի մկանն ու ջի ղը, նա միշտ 
ապ րում եւ գոր ծում է էդ ա մե նի հո գեւոր դաշ տում եւ իր յու րա քանչ-
յուր նշա նա կա լից շար ժում, գի տակ ցա բար թե ան գի տակ ցա բար, 
կա տա րում է հայ րե նի հո վե րի ներ քո: 

– Դժ բախ տա բար, եր բեմն ընդ դի մա նա լով դրանց,– հա վե լել է 
փոխգն դա պետ  Դա վիթ  Ջա նիկ յա նը:

– Դժ բախ տա բար, ա յո,– հա մա ձայ նել է  Սի մոն  Վա րագ յա նը:
Եր րորդ օր վա ա վար տին, երբ « քա րո զիչ նե րը» լավ տրա մադ-
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րութ յամբ վե րա դառ նում էին  Սո սից, գնդա պե տը հե ռա խո սա զանգ 
ստա ցավ:

–  Հա՛…  Հո յա կապ…  Հա, նոր ժա մա նա կաշր ջա նը հե ռու չի… 
Ի՞նչ… Ին չո՞ւ… Ո՞վ ա հրա մա յել… Ես դրա մե րը…– Գնդա պե տը նո-
րից հայ հո յեց՝ այս ան գամ ա վե լի թունդ ու ո րո շա կի, եւ ան ջա տեց 
հե ռա խո սը:

– Ի՞նչ է պա տա հել,– վատ բան կան խազ գա լով՝ ան մի ջա պես 
հարց րեց  Սի մոն  Վա րագ յա նը:

–  Տեր-Գ րի գոր յանն ա… ա սում ա՝ հրա մա յել են դա դա րեց նել 
մեր այ ցե լութ յուն նե րը: 

– Ով քե՞ր են հրա մա յել,– գրե թե միա բե րան հարց րին ու ղե կից նե րը:
–  Վե րեւ նե րից…  Կանգ նեց րու մե քե նան,  Սար գիս,– նվա ղած 

ձայ նով հրա հան գեց գնդա պե տը:–  Դուրս գանք՝ մա քուր օդ շնչենք:
 Վար դան յա նը գրե թե շնչա հեղձ էր լի նում:  Կա րա պետ յա նը 

հապ ճեպ ջուր հրամց րեց. գնդա պե տը շշից կու մեր ա րեց՝ կուլ տա-
լով եր կու դե ղա հաբ, եւ նկա տե լիո րեն տե ղը բե րեց շնչա ռութ յու նը: 
 Բո լո րը լար ված հա յաց քով նրան էին նա յում, ման կա վար ժը բռնել 
էր ըն կե րոջ թեւը:

–  Բան չկա, կանց նի,– շի շը  Սարգ սին վե րա դարձ նե լով՝ ու ղե կից-
նե րին հանգս տաց րեց  Վար դան յա նը: 

 Մի քա նի րո պե « քա րո զիչ նե րի» քառ յա կը լուռ ու մտա խոհ կանգ-
նել էր դե պի  Շոշ գյուղ իջ նող խճու ղու ո լո րան նե րից մե կի եզ րին: 
 Հա յացք ներն ա կա մա հա ռել էին  Շու շի բեր դա քա ղա քի կող մը, ո րը 
բարձ րա դիր ո լո րա նից ե րեւում էր ինչ պես դի մացդ դրված բնա-
պատ կեր՝ շատ թա ղա մա սե րի փո ղոց ներն ու տնե րը աչ քի առ ջեւ են, 
եւ դրանք հի մա հառ նում էին քո դեմ մշու շից նոր ե լած ան ծա նոթ 
բնա կա վայ րի պես: Այն տեղ ծա նոթ ու հա րա զատ շատ պատ կեր ներ 
կան, ինչ պես, օ րի նակ Սբ.  Ղա զան չե ցոց ե կե ղե ցին, որ շա րու նա կում 
է ան ցորդ նե րին ի տես խո յա ցած մնալ ար դեն օ տար վող քա ղա քում՝ 
իր վի րա վոր գմբե թով ու ար ծա թա փայլ շո ղար ձա կու մով:  Սա կայն 
ա ռա վել նսե մա ցու ցի չը փող փո ղա ցող ա զե րա կան կա նաչ դրոշ ներն 
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ու հե նա կե տերն էին, ո րոնք ուղ ղա կի աչ քիդ մեջ ցցվե լով՝ ու զում էին 
խա փա նել քո ըն թաց քը. դրանք հի մա տնկված են ճա նա պար հա-
մերձ հատ ված նե րում, եւ քիչ է մնում քսվեն անց նող մարդ կանց ու 
ավ տո մե քե նա նե րին, որ պես զի նրանց փո խան ցեն ի րենց ե տին ցան-
կութ յուն նե րը:  Շու շիի ա զա տագ րութ յան հա մար ժա մա նա կին ի րենց 
ե րի տա սար դութ յու նը կրա կի տակ դրած մար տիկ նե րը եր բեւէ չէին 
կա րող ե րեւա կա յել, որ ի րենց ար դար վաս տա կը կա րող է այս պես 
ըն ծա յա բեր վել թշնա մուն՝ հա նուն մութ նպա տակ նե րի: Այդ մար տիկ-
նե րից ե րե քը ման կա վարժ  Վա րագ յա նի կող քին այժմ կանգ նել են 
ինք նա սույզ ու մռայլ՝ տեն դա գին խոր հե լով, թե իր ենց ցա սու մը երբ է 
կրկին ժայթ քե լու, որ ա նա րատ լույ սով դարձ յալ ո ղող վի տա ռա պան-
քով պահ պան վող եր կի րը:  

–  Գի տե՞ք, ե թե նման հրա ման ներ ար ձա կող նե րի հար ցը չլու-
ծենք, մենք շու տով  Ղա զան չե ցո ցը չենք տես նի նույ նիսկ էս կե տից: 
Իսկ հե տո, լա վա գույն դեպ քում, պի տի քայ լենք մեր շուրջը ծա ծան-
վող կա նաչ դրոշ նե րի տակ պպզած…  Կամ կքայ լենք հե ռու տե ղե-
րում… կամ ընդ հան րա պես չենք քայ լի,– իր մռայլ կան խա տե սում-
ներն ա րեց գնդա պետ  Վար դան յա նը:

Ինք նա ձիգ նե րի կրա կա հեր թեր լսվե ցին  Շու շիի ա րեւել յան ստո-
րո տում տե ղա կայ ված ա զե րա կան հե նա կե տից, որ ե րեւում էր ան-
զեն աչ քով:  Բո լորն ա կա մա նա յե ցին այդ կող մը:  Ման կա վարժ 
 Սի մո նը լար վա ծութ յու նից մե կեն պրկվեց, իսկ աջ դի մա յին նյար-
դը սկսեց ցնցվել, ին չը նշա նա կում էր, որ նա վերս տին ցաս ման ու 
ան զո րութ յան «մրր կայ նութ յան» մեջ է հայտն վել:

 - Թուր քե րի հեր թա կան սադ րանքն է... Մ խի թա րա շե նի ուղ-
ղութ յամբ են խփում,–  դի տար կեց փոխգն դա պետ  Ջա նիկ յա նը:– 
 Տես նենք՝ մե րոնք կպա տաս խա նե՞ն...

 Քիչ անց լսվե ցին նոր կրա կոց ներ, այս ան գամ՝ ձախ գտնվող 
բլրի ե տեւից:

–  Հա, մե րոնք պա տաս խա նե ցին,– վստահ ա սաց փոխգն դա-
պետ  Կա րա պետ յա նը:
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– Ե թե մենք լռենք, ու րեմն մե ռած ենք,– նկա տեց  Վար դան յա նը:
– Իսկ ե թե էդ ա զար նե րը սկսեն մեզ վրա կրա կել, մենք ի՞նչ պի-

տի ա նենք... ձեռք նե րիս ոչ զենք կա, ոչ բան,– նեղսր տած անդ րա-
դար ձավ ման կա վար ժը:

–  Մի ան հանգս տա ցեք, ըն կեր  Վա րագ յան, զենք էլ ու նենք, բան 
էլ,– ար ձա գան քեց  Ջա նիկ յա նը՝ հա յացքն ուղ ղե լով ավ տո մե քե նա յի 
բեռ նախ ցի կի կող մը:

–  Հա, ե թե ի մա նան, թե մենք ով քեր ենք ի րա կա նում, կկրա կեն 
մեզ վրա, էն էլ ո՜նց կկրա կեն...  Լավ, քա նի դեռ թի րախ չենք դար-
ձել, գնա՛նք,– հրա հան գեց   Վար դան յանն ու նստեց ավ տո մե քե նան: 
Մ յուս նե րը հե տեւե ցին նրան:

Ա ռաջ էին շարժ վում ան խոս ու մտա սույզ:  Հե տո գնդա պե տը 
ծխա խոտ վա ռեց՝ նե րո ղութ յուն խնդրե լով ու ղե կից նե րից եւ կի սա-
բա ցե լով իր կող քի դռան պա տու հա նի կը:  Սի մոն  Վա րագ յա նը դեռ 
ա պաս տա րա նա յին օ րե րից գի տեր, որ  Վար դան յանն այ լոց ներ կա-
յութ յամբ չի ծխում, եւ ե թե հի մա  նի կո տի նա յին ծխին է ա պա վի նել, 
ու րեմն՝ խռո վա հույզ ապ րում նե րի մեջ է: Ե տեւի նստա տե ղից ման-
կա վար ժը հե տեւում էր առ ջեւում տե ղա վոր ված գնդա պե տին, փոր-
ձում որ սալ նրա ինք նազ գա ցո ղութ յան շար ժե րը, քա նի որ  «ար յան 
բարձր ճնշու մից տա ռա պող մար դու նկատ մամբ պետք է չա փա-
զանց ու շա դիր լի նել»:  Մի քա նի ան գամ ծու խը ներս քա շե լուց հե տո 
գնդա պե տը հա յաց քը հա ռեց աջ կող մի վրա նշմար վող Ս տե փա նա-
կեր տին, ո րի հա տու կենտ լույ սե րը նոր-նոր էին վառ վել խտա ցող 
աղ ջա մուղ ջում: «Ն րա մոտ նոր գա ղա փա՞ր է հղա նում»՝ փոր ձեց լա-
վա տե սո րեն խո հա ծել  Վա րագ յա նը…

Երբ մե քե նան մտնում էր քա ղաք, գնդա պե տին մի պահ թվաց, 
թե  Շու շիից ռնգա ձայն ուր վա կան ներ են ի ջել եւ հե տամ տում են 
ի րենց: Ետ նա յեց, բայց հա յաց քը շեշ տա կի դեմ ա ռավ ման կա վար-
ժի զար մա ցած աչ քե րին, եւ նե րո ղա միտ ժպի տով ուղղ վեց ու մտա-
ծեց, որ կռվել պետք է ոչ թե ան գո ուր վա կան նե րի, այլ մարտն չող 
տմարդ նե րի դեմ: Երկ րի եւ աշ խար հի որ ծա գում էլ նրանք լի նեն:
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Գ լուխ 8

ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄՈՒԺ

®àñ ï»±Õ ¿ Ñá ·ÇÝ ³ÛÝ å»ë íÇ ñ³ íáñ« 
ºí ³Ý å³ñï »ñ ÏÇñÝ ³ÛÝ å»ë ³ñ Ûáõ Ýáï®

 ì³ Ñ³Ý  î»ñ Û³Ý

 Մով սե սի վար քա գի ծը շա րու նա կում էր ան խա թար մնալ տրա-
մաբ անութ յան ու ար դա րամ տութ յան տի րույ թում, այ նու հան դերձ, 
նա ի րեն ա նուղ ղա կի մե ղա վոր էր զգում ըն տա նե կան նոր կա ցութ-
յան հա մար. պա տե րազ մից հե տո կի նը դե ռեւս Ե րեւա նում էր՝ աղջ-
կա ըն տա նի քի հետ, եւ նշան ներ չէին ե րեւում, որ  ա ռա ջի կա յում 
տուն կվե րա դառ նա:  Մինչ դեռ նկա րիչ ա մու սի նը ո տից գլուխ խո-
րա սուզ ված էր Ս տե փա նա կեր տի ա լե կոծ ա ռօր յա յում եւ, կար ծես 
թե, այդ պի սով ակ նար կում էր, որ ըն տա նե կան նո րա գո ի րա վի ճա-
կի առն չութ յամբ ինքն ա ռար կութ յուն ներ չու նի:  Մինչ դեռ  Մով սե սի 
բուն հո գե վի ճակն ա մե նեւին էլ նման եզ րա հանգ ման տե ղիք չէր 
տա լիս. նա ան կեղ ծո րեն չէր ու զում հա վա տալ, որ իր ու կնոջ մի-
ջեւ լռել յայն հա մա ձայ նութ յուն է կա յա նում, իբր ի րենք կա րող են 
ապ րել նաեւ այդ պես՝ ի րա րից հե ռու եւ ան հա ղորդ միմ յանց հույ զե-
րին:  Նա կնոջ շեշտ ված ե սա սի րութ յու նը սե փա կան ձա խո ղումն էր 
հա մա րում, քա նի որ « չի կա րո ղա ցել ան ցած տաս նամ յակ նե րին էն-
պես նե րազ դել կո ղակ ցի վրա, որ նա միա ձույլ լի նի իր հետ կյան քի 
ա ռանց քա յին հար ցե րում»: Այդ տրտմա լից խո հա ծու մը ներ քուստ 
վա ռում էր, բայց եւ, միա ժա մա նակ, մտա ծում էր, որ ինքն այն քան 
մե ծա հո գի է, որ կա րող է զո հա բե րութ յուն նե րի գնալ հա նուն կնոջ 
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ու հա րա զատ նե րի:  Բայց արդ յոք ա ռողջ ու դրվա տե լի զո հա բե րութ-
յուն է դա, արդ յոք ա մուս նա կան ու տղա մարդ կա յին թու լութ յուն չէ 
իր պահ ված քը, հատ կա պես հի մա, երբ քո շուրջ կյան քը մրրկած է, 
եւ յու րա քանչ յու րի դիր քա վոր վա ծութ յունն իր բնույ թով ներ գոր ծում 
է ընդ հա նուր կա ցութ յան վրա... Որ քան ժա մա նա կա կից, նույն քան 
եւ ա վան դա պահ է  Մով սե սը, ին չը նրան, եր բեմն, մարդ կա յին կեց-
ված քի երկ վութ յան է մղում, ինչ պես հի մա՝ կնոջ հետ կապ ված այս 
թնջու կում:  Նա վատ էր զգում եւ այն պատ ճա ռով, որ ար դեն եր-
կու ա միս է՝ չէր տե սել աղջ կան ու թոռ նե րին, ո րոնց նախ կի նում 
հան դի պում էր գրե թե ա մեն օր՝ ար վես տա նո ցից տուն գնա լու ճա-
նա պար հին, եւ նրանց հա մար պատ րաստ էր տալ հո գին, ան գամ՝ 
ար վես տա նո ցը, ե թե դրա կա րի քը լի ներ:

Եվ ա հա դեկ տեմ բեր յան մի ե րե կո, երբ տա նը միայ նակ ընթ-
րում էր (հադ րութ ցի  կեն վոր նե րը եր կու օր ա ռաջ էին տե ղա փոխ-
վել ա ռան ձին վար ձու բնա կա րան, ո րի վճա րը պետք է պե տութ-
յու նը հո գա),  Մով սե սը փոր ձեց ինք նաս փո փվել, որ ի րեն հա մա կող 
տխուր մտա ծում նե րը ծնվում են միայ նութ յու նից. այ, ե թե այդ պա-
հին կող քին լի նեին, ա սենք՝ Ն վար դը կամ Ար սե նը,  Տեր  Մի սա քը, 
« հադ րութ յան հնգյա կը», կամ նրանք բո լո րը միա սին, ա պա ին քը 
չէր տրվի նման սեն տի մեն տա լութ յան:  Վերց րեց հե ռա խո սը, որ 
զան գի Ն վար դին, բայց իս կույ նեւեթ միտ քը փո խեց, դուրս ե կավ 
պատշ գամբ եւ նա յեց  Շու շիի բար ձուն քի կող մը:  Սեւ լռութ յուն էր 
կախ ված այն տեղ՝ ա սես ահ ռե լի զոնդ, ո րից ա մեն վայրկ յան կա րող 
էին դուրս թռնել այ լան դակ ճի վաղ ներ… Թ քա՜ծ նրանց վրա, ինչ-
պես հայտն վեն, նույն կերպ էլ կչքվեն՝ հանգս տաց րեց ի րեն նկա-
րի չը եւ խո կում ներն ա ռօ րեա կան տագ նապ նե րի հու նից տե ղա փո-
խեց անձ նա կան դաշտ. միտ քը դարձ յալ սկսեց դե գե րել բա ցա կա 
հա րա զատ նե րի ետ քից: Գ լուխ բարձ րաց րեց ա մե նա մեծ ան հանգս-
տութ յու նը՝  Գե ղա մը, ում տեւա կան լռութ յու նը ձաղ կում էր  Մով սե սի 
հո գին: « Դե, ե թե կրտսերն ան հաս կա ցող է, մե ծը պետք է օ րի նակ 
ծա ռա յի»՝ մտա ծեց նա՝ գրե թե պատ րաստ զան գե լու տղա յին:  Բայց 
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վա խե ցավ չտի րա պե տել հուզ մուն քին եւ հեռ վից-հե ռու ցույց տալ 
իր ան չա փե լի վի րա վոր վա ծութ յու նը. չի՛ կա րե լի, ին քը հո հի շա չար 
ու փոք րո գի ծնող չէ:  Մի եր կու րո պե եւս հա յաց քով տնտղե լով մո-
տա կա բար ձուն քի վրա կիտ ված դա վա դիր մու թը, մտա խոհ մտավ 
սեն յակ եւ նստեց հա մա կարգ չի առ ջեւ:  Բա ցեց է լեկտ րո նա յին փոս-
տը եւ սկսեց հատ-հատ տկտկո ցով գրա շա րել.

« Սի րե լի որ դիս  Գե ղամ
 Քեզ նա մակ գրե լու հա զար ու մի պատ ճառ կա, բայց հի մա էդ 

բո լոր պատ ճառ ներն ու զում եմ մի կողմ դնել եւ պատ կե րաց նել, որ 
դու հի մա կող քիս ես, եւ ես քեզ հետ զրու ցում եմ ա ռաջ վա պես, երբ 
դու մեկ-մեկ գա լիս կի սա պառ կում էիր ար վես տա նո ցի ճո ճա թո ռին 
եւ իբր ի մի ջայ լոց պատ մում քո ծրագ րե րի, ե րա զանք նե րի ու մտա-
հո գութ յուն նե րի մա սին:  Քո հպար տութ յու նը թույլ չէր տա լիս, որ դու 
բարձ րա ձայն եւ ուղ ղա կի ինձ նից կար ծիք ու խոր հուրդ հարց նեիր, 
չգի տեմ ին չու էն հա մոզ մանն էիր, որ նկա րիչ ներս կյան քի հար ցե-
րում թույլ ու անհ մուտ մար դիկ ենք, թե իբր մենք չգի տենք կեն-
սա կան ու ղի նե րով շարժ վե լու ար գա սա վոր ձեւե րը: Այ նու հան դերձ, 
խո սում էիր քեզ հա մար (նաեւ ինձ հա մար) կա րեւոր հար ցե րի մա-
սին եւ ինձ նից ակն կա լում խոր հուրդ, կար ծիք ու քա ջա լե րանք, բայց 
ակն կա լում էիր թա քուն ու ան խոս: Ես դիտ մամբ հա ճախ լռում էի, 
որ պես զի քեզ ստի պեմ, որ ինձ հետ մին չեւ վերջ ան կեղծ լի նես եւ 
ա զա տո րեն խո սես քեզ հու զող ու հե տաքրք րող ա մեն ինչի մա սին: 
 Բայց դու քո ղարկ ված ու մշու շա պատ էիր ինձ ներ կա յա նում, վա խե-
նում էիր բաց հո գով ե րեւալ իմ աչ քին: Ե րեւի կար ծում էիր, թե քո 
ի րա կան կեր պա րը կա րող է ինձ հաս կա նա լի եւ ըն դու նե լի չլի նել, 
մտա ծում էիր, որ ես ճիշտ չեմ ըն կա լի քո տե սա կը:  Դու չա փա զանց 
սխալ էիր դա տում, որ դիս, ե թե էս աշ խար հում կա մի մարդ, որ 
ճա նա չում եւ գնա հա տում է քեզ, էդ ես եմ, տղաս: Ես լավ գի տեմ 
քո սեւ ու սպի տակ գծե րը, քա ջա տեղ յակ եմ քո մրմուռ նե րին ու 
մղում նե րին: Չ կար ծես, թե ես քեզ թույլ ու մոր թա պաշտ եմ հա մա-
րում, չմտա ծես, թե դու իմ ար յա նը խորթ ծնունդ ես: Ո՛չ, որ դիս, դու 
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իմ անդ րա նիկ զա վակն ես, իմ ա ռա ջին մեծ ու րա խութ յունն ու գան-
ձը, եւ ինչ կեր պա վո րում էլ դու ու նե նաս, ես քեզ չեմ կա րող զա տել 
հա րա զա տութ յան ու ծնո ղա կան սի րո խոր ապ րու մից: 

Ես գի տեմ, թե որ քան ես տա ռա պել Ս տե փա նա կեր տը լքե-
լու ո րո շու մը կա յաց նե լիս, գի տեմ, թե բա րո յա կան ինչ ագ րե սիա յի 
տակ էիր կնոջդ ու մորդ կող մից:  Նե րիր, որ քեզ չպաշտ պա նե ցի քո 
ի րա կան էութ յա նը հա վա տա րիմ մնա լու հար ցում:  Նե րիր, որ լռե ցի, 
երբ հայտ նե ցիր, որ ըն տան յոք գաղ թում եք: Ես կա րող էի քեզ ու 
քո հո գին պաշտ պա նել, ես կա րող էի քեզ ցույց տալ ա վե լի պայ ծառ 
ու ա պա հով ճա նա պարհ, բայց… իմ ա րիութ յու նը նույն պես չհե րի-
քեց:  Գու ցե նրա հա մար չհե րի քեց, որ վա խե նում էի, թե հան կարծ 
կծաղ րես իմ « ռո ման տի կան», ո րի հա մար հա ճախ ինձ մե ղադ րում 
էիր՝ իբր կյան քից կտրված եմ ես:  Նե րիր, տղաս, մենք եր կուս տեք 
մեղք ենք գոր ծել, եւ գի տեմ, որ քո հե ռա նա լով, ա վե լի շատ դու էիր 
ցա վում, քան ես…  Բայց դու,  Գե ղամ տղա, ան գամ իմ կար ծի քը 
չհարց րիր՝ տե ղի՞ն քայլ է դա, թե՞ ոչ... Ինձ ըն դա մե նը տե ղե կաց րիր 
ձեր մեկ նե լու օ րը:  Դու գի տե՞ս, թե ինչ ցավ է հոր հա մար՝ հե ռու 
թող նել միակ որ դուն…  Դու գի տե՞ս, թե ինչ հար ված է պա պի հա-
մար՝ զրկված լի նել թոռ նիկ նե րին հա ճախ տես նե լու հնա րա վո րութ-
յու նից…  Դու մեծ պա տիժ ես սահ մա նել ինձ հա մար, եւ ե թե հա մա-
րում ես, որ դա ար դար պա տիժ է, ա պա ես այն անմ ռունչ կկրեմ իմ 
հե տա գա բո լոր օ րե րին:

 Հա, բայց ես էս ա մե նի հա մար չէի ու զում քեզ նա մակ գրել, որ-
դիս, քեզ նա խա տե լու եւ մե ղադ րե լու մտադ րութ յուն ու սիրտ չու-
նեմ: Իմ մե ղադ րանք ներն ու նա խա տինք նե րը հի մա ու րիշ հաս-
ցեա տե րեր ու նեն: Երբ մի օր գաս, ման րա մաս նո րեն կխո սենք էդ 
թե մա յով. գի տեմ՝ քեզ հա մար միեւ նույն չէ, թե ինչ հոգս ու ցա վի 
մեջ ենք խճճված:  Քո հո գին հաս տատ տանջ վում է՝ ի մա նա լով, թե 
որ քան դժվար է հի մա Ս տե փա նա կեր տում, ամ բողջ Ար ցա խում ու 
 Հա յաս տա նում:  Բայց դու ա մա չում ես էդ մա սին հարց նել ինձ, ու-
րիշ նե րից ես հե տաքրքր վում: Ա սեմ, որ պա տե րազ մից հե տո ա մեն-
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քիս կյանքն է բար դա ցել, բայց մենք ա մե նից ա ռաջ յու րա յին նե րի 
սի րո եւ մխի թա րութ յան կա րիքն ենք զգում ու ներ կա յութ յու նը:  Մեծ 
կո րուստ ներ ու նենք, տղաս, բայց դու շատ մի տխրիր, կվե րա կանգ-
նենք մեր ու ժե րը: 

 Նե րիր, պի տի ա սեմ, որ զոհ վել է քո հա մա դա սա րան ցի ըն կեր 
 Մար տու նը, ո րի հետ շատ մտե րիմ էիր: Ն րա մար մինն ըն դա մե նը 
ե րեկ էին գտել, է սօր էլ հո ղին հանձ նե ցինք:  Շատ չլա ցես, քո ա նու-
նից ծաղ կեպ սակ եմ տա րել  Մար տու նի շիր մին:  Ձեր դա սա րա նից 
շա տե րը ներ կա էին թաղ մա նը:

Ա սեմ, որ ձեր դպրո ցը նույն պես վնաս վել է ռմբա կո ծու մից, դեռ 
պարզ չէ, թե երբ վե րա նո րո գու մը կսկսեն:  Հի մա շին վե րա կանգ նո-
ղա կան լի քը գոր ծեր կան մեզ մոտ, սա կայն շի նա րա րա կան ու ժե րի 
պա կա սութ յու նը զգաց նել է տա լիս: Ե թե էս տեղ լի նեիր, քո շի նըն կե-
րութ յու նը շատ պատ վեր ներ կստա նար: 

 Գու ցե տեղ յակ չես, ա սեմ, որ  Դա դի վան քը մնա ցել է ա զե րի-
նե րին հանձն ված  Քար վա ճա ռի շրջա նում:  Նախ քան ճա նա պար հի 
փակ վե լը  Տեր  Մի սա քի, ու սու ցիչ  Վա րագ յա նի եւ ու րիշ ըն կեր նե րի 
հետ, մեր վար ձած միկ րոավ տո բու սով գնա ցել էինք եւ... հրա ժեշտ 
տվել մեր սի րե լի վան քին: Ես էն տեղ հի շե ցի, թե դու ոնց էիր մո-
մը վա ռել. քեզ՝ յո թամ յա տղա յիդ, դա հա ջող վեց մի փոքր դժվա-
րութ յամբ, նախ, ցու ցա մատդ վա ռե ցիր անզ գու շո րեն:  Չես մո ռա-
ցել, չէ՞, դու  Դա դի վան քում ես մկրտվել, ա ռա ջին պա տե րազ մից 
ան մի ջա պես հե տո, երբ ար դեն կա րող էինք ա զա տո րեն ե լու մուտ 
ա նել  Քար վա ճա ռի շրջան:  Հի մա վան քը ռուս խա ղա ղա պահ նե րի 
հսկո ղութ յան տակ է, տե ղի հո գեւո րա կան նե րը մնա ցել եւ շա րու-
նա կում են ի րենց ծա ռա յութ յու նը. անձն վեր է նրանց ա րար քը, չէ՞ 
որ ռու սա կան հսկիչ ջո կից էն կողմ ա զե րի ներն են, վա նա կան նե-
րի գլխին լուրջ վտանգ կա կախ ված:  Բայց Աստ ված նրանց հետ 
է:  Դա դի վանք գնա լը հի մա բա վա կա նին դժվա րա ցել է, պետք է 
ներգ րավ վել մեկ նող նե րի հա տուկ խմբի մեջ, թույլտ վութ յուն ստա-
նալ:  Սակայն ա մեն ացա վա լին դա չէ, ո րի մա սին ու զում եմ գրել: 
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Ա մե նա ցա վա լին էն էր, ինչ տե սանք էդ շրջա նում մեր այ ցե լութ յան 
օ րը.  մար դիկ վա ռում էին ի րենց կա ռու ցած ու վե րա շի նած տներն 
ու շենք-շի նութ յուն նե րը, որ թշնա մուն չմնան ու չծա ռա յեն նրան. մի 
քա նի օր անց էդ ամ բող ջը պի տի հանձն վեր ա զե րի նե րին:  Մին չեւ 
հի մա աչ քե րիս մեջ մրմռում է էն ծու խը, որ դուրս էր գա լիս տե րե րի 
ձեռ քով հրկիզ ված տնե րից: Ե րա նի քեզ, որ դիս, որ դու աչ քովդ չես 
տե սել էդ սարս ռա լի տե սա րա նը...  

 Պի տի ա սեմ նաեւ, որ մի չպայ թած մեծ արկ կար ըն կած մեր 
տնից քիչ վե րեւ. սակ րա վոր նե րը ե րեկ նոր-նոր վնա սա զեր ծել են: 
Ես մտա ծում եմ, որ էդ ար կը չի պայ թել քո ա ղոթք նե րի շնոր հիվ, էն 
ա ղոթք նե րի, որ դու պա տե րազ մի ժա մա նակ ա մեն օր Աստ ծուն էիր 
հղում մեր ա պա հո վութ յան հա մար:  Թե չէ ե թե էդ ար կը պայ թեր, 
մեր տու նը ցրիվ կգար: Եվ նոր զո հեր կլի նեին:

Ո՞նց ես, որ դիս, ո՞նց են անց նում օ րերդ ռու սա կան էդ կո րած 
գյու ղա քա ղա քում:  Պատ վեր ներ ու նե՞ս, ա պա հով վա՞ծ է ըն տա նիքդ: 
Ե թե փո ղի կա րիք ու նես, ա սա՝ ու ղար կեմ, չքաշ վես, ան պայ ման 
ի մաց տուր. բո լո րը չէ, որ օ տար մի ջա վայ րում կա րո ղա նում են 
հար մար վել եւ տուն պա հել: 

 Մե ղա վո րութ յամբ ու տագ նա պով մի մտա ծիր մեր մա սին:  Մենք 
ապ րում ենք մեզ վի ճակ ված կյան քը, պար զա պես մեր սրտում ու 
մտքում տխրութ յու նը հի մա բազ մա պատկ վել է:  Բայց ո չինչ, դա էլ 
կանց նի, տխրութ յու նը հա վերժ չէ:  Սուր տագ նապ ներն էլ կանց նեն: 
 Հա, ե րեւի քեզ հե տաքրք րում է՝ ա սեմ, որ պա տե րազ մի օ րե րին 
շատ չեմ վա խե ցել, հի մա էլ մեծ վա խեր չու նեմ: Ինձ ա մե նից շատ 
վա խեց նում է քո լռութ յու նը: Ինձ թվում է՝ դու էն քան հե ռու ես մեզ-
նից, էն քան կտրված ու ա ռանձ նա ցած, որ քեզ մո տե նալն ու տես-
նելն ա նե րեւա կա յե լի բան է դար ձել: Թ վում է՝ մի այլ՝ ան մատ չե լի 
աշ խար հում ես հի մա:  Կար ծես մի ողջ հա վի տե նութ յուն է ան ցել քո 
գնա լուց հե տո, մինչ դեռ ըն դա մե նը քսան հինգ տա րի ա ռաջ ես հե-
ռա ցել ան մեղ գա ռան պես…

 Մով սե սը կանգ ա ռավ վեր ջին բա ռե րը գրե լուց հե տո՝ զգա լով, 
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որ խոսքն ար դեն ուղ ղում է ոչ թե ա վագ որ դի  Գե ղա մին, այլ վա-
ղա մե ռիկ, կրտսեր որ դի  Նո րայ րին: «Եվ մի՞ թե նրանք ար դեն նույն 
հո գին չեն»՝ կսկծա լի խո հա ծեց նկա րի չը, բայց եւ ա րա գո րեն այդ 
միտ քը հե ռու վա նեց:  Նա տար տա մո րեն ջնջեց վեր ջին նա խա դա-
սութ յու նը եւ փոքր-ինչ մտա ծե լուց հե տո ա վար տին հասց րեց նա-
մակն այս պի սի տո ղե րով.     

 Նե րիր, ե թե մի անն շան իսկ դառ նութ յուն պատ ճա ռե ցի քեզ իմ 
նա մա կով: Ես պար զա պես ցան կա ցա մի քա նի րո պե ան կեղծ լի նել 
քեզ հետ, երբ հի մա տա նը մե նակ եմ, եւ կող քիս ոչ ոք չկա՝ հե տը 
մի եր կու հա տիկ բառ փո խա նա կե լու:  Միայ նութ յու նը մեծ պա տիժ 
է, թող այն եր բեւէ քեզ չտրվի: Ե րեւի շու տով մայրդ ու  Կա րի նեի 
ըն տա նի քը վե րա դառ նան Ե րեւա նից, էդ ժա մա նակ ար դեն ես ինձ 
ա վե լի պինդ ու պաշտ պան ված կզգամ:  

Ես շատ եմ կա րո տում քեզ, որ դիս, կա րո տում եմ բա լիկ նե րիդ՝ 
իմ սի րա սուն թոռ նիկ նե րին՝  Հո վո յին ու  Լա լա յին, շատ-շատ պա չիկ-
ներ ա րա նրանց իմ կող մից:

 Հայ րիկ»:
 Կար դաց գրա ծը եւ գրե թե ո չինչ չփո խե լով՝ ու ղար կեց:  Նույն 

պա հին էլ ցա վագ նո րեն խոր հեց, որ նա մա կով որ դուն եր կար լռե-
լու նոր ա ռիթ է տա լիս: «Իսկ գու ցե ան մի ջա պես պա տաս խա նի՞ 
ջերմ խոս քե րով…  Գու ցե կյան քը նրան ար դեն լուրջ դա՞ս է տվել…»: 
Ս տա մոք սում այ րոց զգաց, սառ նա րա նից հա նեց « Ջեր մու կի» շի շը 
եւ գլխին քա շեց:  Կար ծես հո վա ցավ ներ սը: Ար դեն փոքր-ինչ խա-
ղաղ ված՝ զան գեց ծա նոթ տաք սիս տին.

–  Բա րի ի րի կուն,  Վա ղո...  Լա՞վ ես...  Շան օ րի...   Վա ղը ռեյս ու-
նե՞ս Ե րեւան...  Շատ լավ, ինձ էլ վերց րու... Ա ռա վոտ որ քան շուտ 
շարժ վենք, էն քան լավ...  Պայ մա նա վոր վե ցինք:

 Մով սեսն ի րեն վե րա դարձ րեց ըն տա նի քի պա տաս խա նա տու 
հոր դե րը եւ ո րո շեց մի եր կու օ րով գնալ Ե րեւան. կտես նի դստեր 
ըն տա նիքն իր անն ման թոռ նե րով, կնո ջը գու մար կթող նի, ար վես-
տա կից ըն կեր նե րին կհան դի պի ու ետ կգա: Կ նոջն ու դստերն էլ 
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չի պար տադ րի, որ իր հետ վե րա դառ նան Ս տե փա նա կերտ. « Թող 
ի րենք վճռեն, ես ո չինչ չեմ պնդի»:

 Սա ռը-եղ յա մա պատ ա ռա վոտ էր, երբ  Մով սե սը ծա նոթ տաք-
սիս տի «Օ պել»-ով ու ղեւոր վեց Ե րեւան:  Պա տե րազ մից հե տո ա ռա-
ջին ան գամ պի տի անց ներ  Քա շա թա ղի շրջա նով, որ հայտ նի է 
« Լա չի նի մի ջանցք» ա նու նով. այն Ար ցա խը շաղ կա պում է մայր 
 Հա յաս տա նի հետ՝ ստեղ ծե լով միաս նա կան հայ րե նի քի ու երկ րի 
ե րեւույթ:  Հենց այդ հատ վա ծում էին խիտ տե ղա վոր վել ռուս խա-
ղա ղա պահ նե րը՝ ութ ու ղե կալ մոտ ութ սուն կի լո մետ րի վրա: Ա մե-
նատ հա ճը երկ րորդ ու ղե կա լում էր՝  Շու շիի խաչ մե րու կին, որ տեղ 
ռուս նե րի կող քին, ըն դա մե նը մի քա նի մետր հե ռա վո րութ յան վրա, 
հե նա կետ էին դրել նաեւ ա զե րի նե րը. նրանք հայտն վել էին մայ րու-
ղու հենց կող քին՝ ի րենց թշնա մա կան հա յացք նե րով:  Ցան կա ցած 
պա հի ա զե րի զին վո րա կան նե րը կա րող են սադ րանք հրահ րել եր-
թեւե կող նե րի նկատ մամբ՝ չքաշ վե լով խա ղա ղա պահ նե րից: Ն րանք 
լավ գի տեն խար դա խե լու եւ այ լոց մեղ քի մեջ ներ քա շե լու ար հես տը: 
 Մինչ այդ օ րը  Մով սե սը ծա նոթ նե րից լսել էր, թե ինչ պես են ա զե րի 
պա րեկ նե րը գոռ գո ռում կամ քար նե տում հայ կա կան ավ տո մե քե-
նա նե րի ետ քից. մի խոս քով՝ պայթ յու նավ տանգ խաչ մե րուկ է: Երբ 
հա սան այդ տեղ, ռուս զին վո րա կան նե րը հրա հան գե ցին մե քե նան 
միառ ժա մա նակ կանգ նեց նել ճա նա պար հի ա ջա կողմ յա եզ րին. քիչ 
անց պարզ դար ձավ, թե ին չու:

–  Թուր քե րի ավ տո շա րաս յուն են բաց թող նում, էն ա, տե սեք,– 
բա ցատ րեց վա րորդ  Վա ղոն: 

 Տաք սի մե քե նա յում  Մով սե սից բա ցի եւս ու ղեւոր ներ կա յին՝ մի-
ջին տա րի քի եր կու կին, ո րոնք գրե թե միա բե րան բա ցա կան չե ցին.

–  Վա՜յ, ձեզ թա ղեմ... էս ի՞նչ եք լցվել  Շու շի...
 Վա րոր դը պատ մեց, որ բեր դա քա ղա քը գրա վե լուց հե տո ա զե-

րի նե րը մե ծա մասշ տաբ վե րա կա ռու ցո ղա կան աշ խա տանք ներ են 
սկսել, ա մեն օր եր կար շա րաս յու նե րով հսկա յա կան քա նա կութ-
յամբ շի նան յութ են տե ղա փո խում  Շու շիի տար բեր թա ղա մա սեր: 
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 Բեռ նա տար նե րը մինչ տեղ հաս նելն անց նում են ար ցախ յան ճա-
նա պարհ նե րով, եւ նրանց ու ղեկ ցում են ռուս խա ղա ղա պահ նե րը: 
 Հի մա նման շա րաս յու նե րից մե կը ետ է վե րա դառ նում բեռ նա թափ-
վե լուց հե տո: 

– Այ սինքն՝ նրանք ա րա գո րեն ան ցել են  Շու շին թրքաց նե լու 
գոր ծին,– մտա խոհ անդ րա դար ձավ  Մով սե սը:

–  Հա, եղ բայր, վա խե նամ, թե  Ղա զան չե ցոցն ու  Կա նաչ ժամն էլ 
հիմ նա հա տակ քան դեն,– կան խա տե սեց վա րոր դը:

–  Թա ղե՛մ դրանց...- կրկին ա նի ծե ցին ու ղեւոր կա նայք:
 Մով սե սը մե քե նա յի պա տու հա նից նա յում էր քիչ հեռ վում կանգ-

նած ա զե րի զին վո րական նե րին եւ մտո վի ար ձա նագ րում, որ նրանք 
դե ռեւս նա խա հար ձակ վի ճա կում են եւ կար ծես թե սպա սում են 
հրա մա նի կամ ա ռի թի, որ կրկին գրո հեն՝ այս ան գամ դե պի Ս տե-
փա նա կերտ եւ նրա նից ան դին: Եվ ո՞վ պետք է կա սեց նի նրանց, 
ինչ պե՞ս պետք է նրանց ետ շպրտել դե պի ի րենց ել ման դիր քե րը՝ 
մին չեւ ա զե րա կան հարթ ա մա յութ յուն նե րը, որ պես զի  Շու շիում եւ 
նրա շուրջ փռված տա րածք նե րում կրկին թա գա վո րեն ան դորրն ու 
ստեղ ծա րա րութ յու նը: Իր ներք նա տե սութ յամբ՝ նոր ի րա կա նութ յու-
նը չա փա զանց կեղծ ու խա խուտ է, եւ այն են թա կա է փլուզ ման... 
տե սա նե լի ա պա գա յում:  Բայց արդ յո՞ք բա վա րար է ներք նա տե սո-
րեն ար ձա նագ րա ծը՝ տեն դա գին խո հա ծում էր  Մով սե սը, չէ՞ որ հի-
մա ա մեն ինչ վճռվում է զեն քով, ա սել է թե՝ ոչ մի բնա կան ու ար-
դար կա նոն կա րող է չգոր ծել: 

 Հա ջորդ ու ղե կա լում եւս գրե թե նույն պատ կերն էր՝ անձ նագ-
րե րի եւ բեռ նախ ցի կի ստու գում խա ղա ղա պահ նե րի կող մից, ձեւա-
կան մեկ-եր կու հարց զենք կամ թմրան յութ պա հե լու վե րա բեր յալ, 
եւ ա զե րա կան զին վո րա կան նե րի ագ րե սիվ ներ կա յութ յուն չնչին հե-
ռա վո րութ յան վրա:

–  Փառք Աստ ծո, որ թուր քե րը չեն մաս նակ ցում անձ նագ րե րի ու 
բեռ նե րի ստուգ մա նը,– հա մար յա մխի թա րան քի պես հնչե ցին վա-
րոր դի խոս քե րը, երբ ար դեն հե ռա նում էին  Շու շիի երկ րորդ խաչ-
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մե րու կից:  Նա ու ղեւոր նե րի ու շադ րութ յու նը սեւե ռեց ձախ կող մի 
վրա՝ դե պի մո տա կա ան տա ռը, որ տե ղով նոր ճա նա պարհ էին կա-
ռու ցում ա զե րի նե րը:–  Շու տով նրանք ա ռան ձին ճա նա պարհ կբա-
ցեն  Հադ րու թով եւ կա րիք չեն ու նե նա  Շու շի հաս նե լու հա մար ռուս-
նե րի ու ղեկ ցութ յամբ անց նել մեր տա րած քով:

 Մով սեսն իր մեջ լռվեց մերժ վա ծի պես:  Հեր թա կան ու ղե կալ նե-
րում խա ղա ղա պահ նե րին լու ռու մունջ ցույց էր տա լիս անձ նա գի-
րը եւ ինք նա բե րա բար նրանց մատ նում իր մտա խո հութ յու նը: Եվ 
սաս տիկ մռայլ վեց, երբ ա նակն կալ նկատեց, որ ա վե լի քան նվազ 
է դե պի Ար ցախ եր թեւե կող ավ տո մեն քե նա նե րի թի վը, երբ պի տի 
լի ներ ճիշտ հա կա ռա կը. խե ղան դամ ված, ար նա շա ղախ երկ րին 
շատ է պետք ազ գա կից նե րի սրտա ցավ ու ան մի ջա կան վե րա բեր-
մուն քը… Ճնշ վեց ու խոր ինք նամ փո փվեց այդ փաս տից, միառ-
ժա մա նակ կորց րեց ու ղե կից նե րի ու վա րոր դի հետ զրու ցե լու ցան-
կութ յու նը: Ա յնու հան դերձ, երբ մո տե նում էին  Գո րի սին, ցան կա ցավ 
խո սակ ցութ յան բռնվել խա ղա ղա պահ նե րի հետ՝ նրան ցից ճշտե լու 
մի եր կու թեժ հարց, սա կայն ա րա գո րեն մտա փոխ վեց. «Ի՞նչ պի-
տի ա սեն էս ջա հել զին վոր նե րը… Ն րանք ի՞նչ գի տեն մեծ քա ղա-
քա կա նութ յան կեղ տե րից…»  Նա ի րեն սե փա կան տնից օ տար վա ծի 
պես էր զգում, տուն, որ տեղ հի մա այ լոք են հսկում քո եր թու դար ձը: 
 Թե պե տեւ խոց ված էր իր ազ գա յին ու մարդ կա յին ար ժա նա պատ-
վութ յու նը,  Մով սե սը հո գու խոր քում գո հութ յուն էր հայտ նում Աստ-
ծուն, որ ճա կա տագ րա կան պա հին այս տեղ են մուտք գոր ծել ռուս 
խա ղա ղա պահ նե րը եւ կան խել հե տա գա ար նա հե ղութ յու նը: 

– Ի՞նչ եք կար ծում,  Մով սես եղ բայր, ռուս ներն ինչ քա՞ն կմնան 
էս տեղ,– երբ Ա ղավ նո յի ու ղե կա լում էին, հարց րեց վա րոր դը:

– Չ գի տեմ, դժվար է կան խա գու շա կել: Ա մեն ինչ կախ ված է 
նրա նից, թե ամ բողջ աշ խար հում ինչ ի րա վի ճակ կլի նի...   Ռուս նե րի 
գործն ամ բողջ աշ խար հի հետ է: Ն րանք ի րենց հա մար ա նե լիք են 
տես նում բազ մա թիվ տա րա ծաշր ջան նե րում:

– Այ սինքն՝ ե թե նրանց հա մար շատ կա րեւոր ճա կատ բաց վի մի 
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ու րիշ տեղ, զորքն էս տե ղից կհա նեն ու կտա նեն էն տե՞ղ...
–  Հա, հենց էդ պես: Դ րան մենք միշտ պատ րաստ պի տի լի նենք: 

Աշ խար հը հի մա մի խլթխլթա ցող կաթ սա է, չգի տես, թե որ տա-
րա ծաշր ջա նում վա ղը կբռնկվի նոր հա կա մար տութ յուն...  Ան կախ 
ա մեն ին չից, մենք հի մա պի տի ա ռա վե լա գույնս ազ նիվ գտնվենք ու 
խոս տո վա նենք, որ ռուս նե րը մեզ հա մար հնա րա վո րութ յուն ա պա-
հո վե ցին, որ պես զի վե րա կանգ նենք մեր ու ժե րը, ա պա քին վենք 
վեր քե րից եւ նո րից լծվենք մեր պայ քա րին:

Ու ղեւոր կա նայք ու շա դիր լսում էին  Մով սե սի դա տո ղութ յուն նե-
րը: Ն րան ցից մե կը, որ ա վե լի կրթված ու ըն կա լու նակ էր ե րեւում, 
ար ձա գան քեց.

–  Ո րեւէ մե կը պար տա վոր չէ մեզ միշտ օգ նել, ռուս նե րը կա-
նեն էն քան, որ քան ի րենց պետք լի նի:  Մենք մեր ու ժե րը պի տի հա-
մախմ բենք, ոչ թե էս պես ցա քուց րիվ ա նենք վեր ջին հի մա րի պես...

– Իմ որ դին էլ է էդ պես մտա ծում,– խո սեց մյուս կի նը:–  Նա հի-
մա Ե րեւա նի հոս պի տա լում վի րա վոր պառ կած է, ե րեկ զան գել ու 
ա սում էր, որ խա ղա ղա պահ նե րի վրա շատ հույս չդնեք, նրանք 
գա լիս ու գնում են, էդ մենք պի տի մեր հար ցե րը լու ծենք:

 Մով սե սը նոր ի մա ցավ, որ իր ու ղե կից նե րից մե կը վի րա վոր 
զին վո րի մայր է եւ քրոջ հետ գնում է որ դուն տե սութ յան: Ափ սո-
սաց, որ շուտ չի ծա նո թա ցել ու ղե կից կա նանց հետ, վատ տրա-
մադ րութ յու նը խան գա րեց, որ նրան պա շա րել էր ու ղեւո րութ յան 
սկզբին,  Շու շիի մոտ:  Զին վո րի մայ րը պատ մեց, թե որ դին որ տեղ է 
կռվել ու ինչ պես է  Վա րան դա յում ըն կեր նե րի հետ ըն կել ԱԹՍնե րի 
հար վա ծի տակ. տա սը հո գուց ողջ են մնա ցել հին գը:  Մով սե սը կնո-
ջը խոս տա ցավ, որ կգնա նրա տղա յին տե սութ յան:

–  Նե ղութ յուն չքա շեք, եղ բայր, շնոր հա կալ ենք,– զգաց ված 
ա սաց վի րա վոր զին վո րի մայ րը,– թույլ չեն տա լիս հոս պի տալ 
մտնել:–  Նա ձեռ քի հե ռա խո սի մեջ ցույց տվեց որ դու լու սան կար-
նե րը՝ մե նակ, ըն կեր նե րի հետ, գնդա ցի րը ու սին եւ վի րա վոր: 
 Սի րու նա տես ու ներ քին առ նա կա նութ յամբ լի տղա էր ե րեւում:
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 Գո րի սի ա րեւմտ յան բար ձուն քի աղբ յու րի մոտ կար ճա տեւ հան-
գս տի դա դար ա ռան: Սր ճա րա նում  Մով սե սը ու ղե կից կա նանց ու 
վա րոր դին սուրճ ու թխվածք հյու րա սի րեց, հե տո գնաց սեւ քար, 
ե ռանկ յու նա կերպ հու շար ձա նին մեր ձա կա այն կե տը, որ տե ղից գո-
գա վո րութ յան մեջ հար մա րա վետ տե ղա վոր ված քա ղա քը ե րեւում 
էր ինչ պես առ ջեւդ փռված մի հսկա յա կան վի շա պա գորգ, եւ թվում 
էր՝ ուր որ է այն կա լիք վի ա նե րեւույթ կա խար դա կան մա տի թե-
թեւա կի շարժ մամբ:  Մով սե սը տա րի ներ ի վեր սո վո րութ յուն ու-
ներ ե րեւան յան ու ղեւո րութ յուն նե րին կանգ նել այս տեղ եւ զմայ լվել 
չքնաղ տե սա րա նով, բայց խթա նի չը սոսկ պատ կե րի գրավ չութ յու-
նը չէր. ժա մա նա կին նա այս տեղ զմայլանք էր ապ րում վա ղա մե ռիկ 
որ դու հետ, երբ նրան պար բե րա բար Ե րեւան էր տա նում՝ բուժ ման 
հեր թա կան կուրսն անց նե լու:  Ջան քերն ա պարդ յուն ան ցան, բժիշկ-
ներն ան զոր ե ղան փրկե լու տղա յին, նրա հի վան դութ յու նը գաղտ նի 
սկսել էր զար գա նալ դեռ ա ռա ջին պա տե րազ մի օ րե րին, երբ հա-
րա զատ նե րի ու հա րեւան նե րի հետ, ռմբա հա րում նե րի ժա մա նակ, 
ա պաս տա նում էր շեն քի նկու ղում:  Մով սե սը վա ղուց մե նակ է կանգ-
նում այս տեղ՝ ինք նա սույզ ու մե կու սի, բայց միշտ զգում է, որ որ դին 
իր հետ է, եւ ին քը, թի կուն քին կանգ նած, շո յում է գլու խը եւ առ նում 
նրա մաշ կից ե կող հրա շա լի բույ րը:

 Վա րոր դի եւ ու ղե կից կա նանց հետ զրու ցե լով ու նիր հե լով, 
նկա րի չը Ե րեւան հա սավ ե րե կո յան կողմ:  Ծայ րա մա սա յին թա ղա-
մա սե րից մե կում նա մե քե նա յից ի ջավ մի հա մեստ սու պեր մար կե-
տի դի մաց:  Թոռ նե րի հա մար խա ղա լիք ներ, նկար չա կան պա րա-
գա ներ, քաղց րա վե նիք ու միրգ գնեց եւ տոպ րակ նե րով ծան րա բեռ՝ 
բարձ րա ցավ կող քի շեն քի ա ռա ջին մուտ քի չոր րորդ հարկ:  Դու ռը 
բա ցեց աղ ջի կը՝  Կա րի նեն:

–  Վա՜յ, պա պան...- բա ցա կան չեց եւ ա մուր փա թաթ վեց հո րը: 
 Հե տո մոտ եր կու րո պե, բաց դռան շե մին, աղ ջի կը լա ցում էր ու ծի-
ծա ղում, ա պա միայն հե կե կում էր, ա սես գտել էր մահ վան գու բից 
փրկված ծնո ղին: 
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Ի վեր ջո,  Մով սե սը ներս մտավ, եւ  «ան կոչ հյու րին» ի րենց գիրկն 
ա ռան նաեւ կինն ու եր կու թոռ նե րը: Եր բեւէ ի րեն այդ քան հա խուռն 
ու հու զում նա լից չէին դի մա վո րել տնե ցիք, որ տե ղից էլ վե րա դառ-
նար՝ հե ռա վոր ար տա սահ մա նից, ուր պար բե րա բար մեկ նում էր իր 
ար վես տա յին գոր ծե րով, թե մո տիկ գյու ղե րից, որ տեղ սո վո րա բար 
գնում էր թար մա նա լու եւ էտ յուդ ներ ա նե լու:  Մով սե սը նախ քան 
կլվաց վեր ու կտե ղա վոր վեր բազ մո ցին, սրըն թաց խոր հեց, որ հա-
րա զատ նե րի ներ կա դի տանկ յու նից իր գտնվե լու վայրն ու ժա մա-
նա կը հա վա նա բար այն քան դժո խա յին էին ե րեւում, որ այն տե ղից 
ողջ դուրս գալն իս կա կան հրաշ քի պես էր թվում նրանց: «Իսկ գու-
ցե նրանք ճի՞շտ են ար ձա նագ րում ի րո ղութ յու նը, ա վե լի ճիշտ, քան 
էն տեղ գտնվող ներս...  Բայց ի րո՞ք հեռ վից ա մեն ինչ ա վե լի հստակ 
է ե րեւում...»: 

 Կի նը՝  Գա յա նեն էլ ար տաս վեց, սա կայն՝ զուսպ ու կաշ կանդ ված. 
գու ցե նա շատ ա վե լի հույզ ու տա ռա պանք ու ներ իր մեջ ամ բա րած, 
քան դուստ րը, սա կայն ցու ցադ րում էր պատ շա ճը, հա վա նա բար 
ա մուս նուն ան տե ղի չհու զե լու հա մար:  Կի նը թարմ սանր ված քով էր, 
հա վա նա բար անց յալ կամ այ դ օրն էր գե ղեց կութ յան սրա հում ե ղել. 
ե թե կեղ ծա վոր լի ներ, կա սեր, որ սիր տը նա խազ գա ցել է ա մուս-
նու գա լուս տը, դրա հա մար սի րուն հար դար վել է:  Բայց  Գա յա նեն 
նման դե րա սա նութ յամբ օժտ ված չէ, նույ նիսկ հո գում առ կա շատ 
գույ ներ ի ցույց չի դնում, բա վա կան խնա յո ղա բար է վե րա բեր վում 
իր նե րաշ խար հի « գույ քին»:  Նա գի տի, թե ի րեն ինչ պես պետք է 
պա հի, որ պես զի լի նի ամ բող ջա կան ու չծամծմ ված: Այ նու հան դերձ, 
 Մով սե սը նկա տեց, որ կի նը նի հա րած ու գու նատ է:

–  Հո հի վանդ չե՞ս,  Գա յա նե...
–  Չէ, ուղ ղա կի ծանր օ րեր քա շե ցինք:  Շատ էինք հուզ վում մեզ 

մոտ կա տար վող դեպ քե րի պատ ճա ռով:
– Ինչ ե կել ենք, մա մա յի ա խոր ժա կը փակ վել ու չի բաց վում,– 

լրաց րեց աղ ջի կը:
 Մով սե սը մտա բե րեց, թե ինչ պես էր  Գա յա նեն դո ղաց նում ու 
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ա տամ նե րը կափ կա փում պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րը, երբ սկսվեց 
ռմբա կո ծու մը եւ դեռ աղջ կա ըն տա նի քի հետ դուրս չէր ե կել ուժ գին 
կրա կի տակ հայտն ված քա ղա քից:  Նույ նիսկ դի տո ղութ յուն ա րեց 
նրան, որ ի րեն ար ցախ ցու պես չի պա հում, ա սես պա տե րազմ չի 
տե սել եր բեք: «Ի՞նչ ա նեմ, ինձ նից ան կախ է ստաց վում…»՝ խեղ ճա-
ցած պա տաս խա նել է խու ճա պի ու դո ղի մեջ սփրթնող կի նը: Ն րա 
վա խը սկսվել էր ա ռա ջին պա տե րազ մի ա միս նե րին, երբ հղի էր 
երկ րորդ ե րե խա յով, ի մա՝ դստե րով: Այն ժա մա նակ  Մով սե սը կնոջն 
ու փոք րիկ տղա յին բա վա կա նին ու շա ցու մով էր ու ղար կել Ե րեւան, 
չգի տեր, որ պա տե րազ մը կա րող է տա րի նե րով ձգձգվել, եւ քա ղա-
քը եր կար պի տի մնար ռմբա հա րում նե րի թի րախ: Աստ ծուն մինչ 
օրս փառք է տա լիս, որ դուստ րը ծնվել է ողջ ու ա ռողջ, ա ռանց 
ֆի զի կա կան ու նյար դա յին շե ղում նե րի:  Մինչ դեռ միշտ կաս կած ու-
ներ, որ  Կա րի նեն կա րող էր կրել պա տե րազ մա կան ազ դե ցութ յան 
հետ քե րը, գու ցե մոր պես լի ներ սաս տիկ վա խե ցող՝ յու րա քանչ յուր 
սուր ու բարձր ձայ նից:

–  Դու ո՞նց ես,  Կա րի նե ջան, դո՞ւ էլ մա մա յի պես շատ ես վա խե-
ցել…

–  Դե, հա, պապ, վա խե նում էի, բայց ոչ մա մա յի չափ:
–  Վա խե նում ենք բո լորս, բայց չպետք է թույլ տանք, որ վա խը 

մեզ կուլ տա,– անդ րա դար ձավ  Մով սեսն ու ցան կա ցավ զար գաց նել 
« վա խի տե սութ յու նը», սա կայն միտ քը փո խեց եւ ան ցավ թոռ նիկ-
նե րին, նրանց հետ վերսկ սե լով վա ղուց ընդ հատ ված նկար չա կան 
պա րապ մունք նե րը:  Հատ կա պես փոքր թո ռը՝ չոր սամ յա Ա րե գը, 
նկա րել սի րում է, իսկ վե ցամ յա  Մա րիա մը նկա րում է լոկ պա պի-
կի հոր դո րով, ա ռանց խան դա վա ռութ յան:  Սա կայն այդ օ րը եր կու 
թոռ ներն էլ բա վա կա նա չափ ո գեւոր ված էին պա պի գալստ յամբ, եւ 
մոտ մեկ ժամ վա ըն թաց քում գու նեղ պատ կեր ներ գծե ցին նկար չա-
կան տետ րի վե ցա կան է ջի վրա՝ փոք րե րի հա մար ստեղ ծա գոր ծա-
կան ռե կորդ:

–  Հա, ե թե ա րագ նկար չութ յան մրցույթ ներ լի նեն, դուք կա րող 
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եք հաղ թել,– մեկ ան գամ եւս նա յե լով թոռ նիկ նե րի նկա րած նե րը, 
գո վեց  Մով սե սը: 

Ե կավ փե սան, եւ բո լո րը նստե ցին բաց ված սե ղա նի շուրջ: 
 Մով սե սը վա ղուց ըն տա նե կան ընթ րիք չէր ճա շա կել, նրան թվաց, 
թե վերս տին բնա կան ու հա րա զատ մի ջա վայ րում է, սա կայն աչք 
ա ծե լով օ տար սեն յա կը, տրվեց այն զգա ցո ղութ յա նը, որ ի րենք 
կար ճա տեւ ընդ միջ ման են մի եր կա րա տեւ հե տապնդ ման մեջ, որն 
իս կա կան ա վարտ կա րող է ու նե նալ միայն Ս տե փա նա կեր տում, իր 
ա ռանձ նա տա նը:

 Հա ջորդ օ րը կնոջ ու թոռ նե րի հետ  Մով սե սը դուրս ե կավ քա-
ղաք զբոս նե լու. ե րե խա ներն ան ցած եր կու ամս վա ըն թաց քում 
ի րենց թա ղա մա սի խա ղահ րա պա րակ նե րից բա ցի ո րեւէ այլ տեղ 
չէին գնա ցել, չգի տեին՝ ինչ կա Ե րեւա նի մյուս փո ղոց նե րում, ո րոնց 
մի մասն ի րենց պատշ գամ բից հա ճախ ե րեւում էր մշուշ ված ու ան-
խոս տում:

– Ոչ ես, ոչ  Կա րի նեն տրա մադ րութ յուն չու նեինք ե րե խե քի հետ 
հե ռու տե ղեր գնա լու,  Մի քոն էլ ժա մա նակ չու նի նման բա նե րով 
զբաղ վե լու, ա ռա վո տից ի րի կուն վազվ զում է,– բա ցատ րեց կի նը:   

 Մի քոն՝  Մի քա յե լը,  Կա րի նեի ա մու սինն է, ո րին  Մով սե սը չի սի-
րում նրա շա հա դի տութ յան եւ սե փա կան ըն տա նի քից դուրս այլ 
հոգ սեր ըն դու նե լու ան կա րո ղութ յա՞ն, թե՞ չկա մե ցո ղութ յան պատ ճա-
ռով: Ա ռեւտ րա ֆի նան սա կան ճար պիկ գոր ծարք ներ կա տա րող փե-
սան յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա կում ելք է գտնում սե փա կան հար մա-
րա վե տութ յու նը կար գա վո րե լու հա մար, ինչ պես ե ղավ պա տե րազ մի 
ա ռա ջին օ րը, երբ ըն տա նի քը, ծնող նե րին ու քրո ջը վերց րեց եւ իր 
կի սա բեռ նա տար « Ֆոր դով» շու տա փույթ հասց րեց Ե րեւան:  Նա 
հաշ վառ ված էր պա հես տա զո րում եւ պար տա վոր էր վե րա դառ նալ 
ու սպա սել զո րա կո չի, սա կայն ինչ-ինչ պատ ճա ռա բա նութ յուն ներ 
գտավ եւ մնաց մայ րա քա ղա քում: Ծ նող նե րին ու քրո ջը տե ղա վո-
րեց  Զեյ թու նի հան րա կա ցա րա նում, իսկ ի րենց հա մար ա ռան ձին 
բնա կա րան վար ձեց Ա ջափն յա կում, եւ հի մա  Մով սե սը չգի տի՝ փե-
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սան օգ տա գոր ծեց հար մար պահն ու ա ռանձ նա ցա՞վ ծնող նե րից, թե՞ 
դա հար կադր ված քայլ էր: Այդ մա սին նրա հետ խո սե լու ցան կութ-
յուն չու նե ցավ ե րեկ, երբ ընթ րի քից հե տո ի րար մոտ էին նստել եւ 
փոր ձում էին, կռվի հե տեւանք նե րից բա ցի, զրույ ցի՝ եր կուս տեք հե-
տաքր քիր թե մա գտնել. չստաց վեց:  Փե սա յին նա իր ներ քին մատ-
յա նում գրան ցել էր որ պես դա սա լիք, ուս տի աշ նա նա յին դժնի օ րե-
րին նրա հետ իր հե ռա կա հա րա բե րութ յու նը կա ռու ցում էր, ինչ պես 
կվե րա բեր վեին խեղ ճին ու դատ վա ծին:  Սա կայն պա տե րազ մից հե-
տո այլ կերպ սկսեց հա րա բեր վել  Մի քո յին՝ տես նե լով ար նա հեղ ու 
ան հաս կա նա լի կռվի անս պա սե լի մեծ ող բեր գութ յու նը, երբ հա զա-
րա վոր ե րի տա սարդ ներ զոհ վե ցին ան պատ րաստ, ան կամ, ա սես 
թա տե րայ նաց ված պա տե րազ մում: «Իսկ ե թե ճշմա րիտն ի՞նքն էր… 
իսկ ե թե նա կան խա տե սում էր էդ ծրագր ված ող բեր գութ յո՞ւ նը»՝ 
շանթ վա ծի պես մտա ծում էր նկա րի չը եւ ինք նի րեն հանգս տաց-
նում. « Չէ՛… մի՞ թե ա մեն ինչ էդ քան սա տա նա յա կան էր էն օ րե րին… 
 Չէ՛»:  Բայց գի տեր, թե որ քան ա հա սար սուռ է ի րա կա նութ յու նը:

  Մի քոն հի մա ողջ է եւ ըն տա նի քին տի րութ յուն է ա նում, ուս տի 
 Մով սեսն այ լեւս մտա դիր չէ դա տա վո րի դեր ստանձ նել եւ բա րո յա-
պես դա տա փե տել նրան, ով, գու ցեեւ, ներ քուստ ի րեն մե ղադ րում 
է եւ ինքն էլ դժգոհ է ա կա մա ձեւա վոր ված իր « կար գա վի ճա կից»: 
Իսկ ի՞նչ խոր հի մեծ զա վա կի՝  Գե ղա մի ա ռի թով, ով ար դեն քա նի 
տա րի  Ռու սաս տա նում է, պա տե րազ մի օ րե րին եւ այ դու ըն դա մե-
նը մեկ ան գամ է զան գել հո րը, իսկ մորն ու քրո ջը՝ եր կու: Եվ ոչ 
մի օգ նութ յուն չէր ու ղար կել նրանց, ինչ պես դա ա րել են հա զա րա-
վոր հայ տա րա գիր ներ  Ռու սաս տա նից եւ այլ երկր նե րից՝ կրա կի 
մեջ հայտն ված ի րենց հա րա զատ նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րե լով 
սրտա ցավ վե րա բեր մունք:  Հի շեց եր կու օր ա ռաջ տղա յին գրած 
նա մա կը եւ… ու նայ նութ յուն զգաց: « Թող յու րա քանչ յուրն ինք նու-
րույն պա տաս խան տա իր խղճի, երկ րի ու Աստ ծո ա ռաջ»՝ խո հա-
ծեց նա եւ իր հա մար փակ ված հա մա րեց այդ տխուր թե ման:  

 Մով սե սը կա մե ցավ կնոջն ու թոռ նիկ նե րին տա նել Ե րեւա նի 
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կենտ րոն, ա պա նրանց հետ շրջել այն տե ղե րով, ո րոնք իր ու սա-
նո ղութ յան շրջա նի սի րե լի վայ րերն էին:  Բայց խոր հեց, որ նման 
եր թու ղին հա զիվ թե հե տաքրք րի կնոջն ու ե րե խա նե րին, ո րոնց 
հա մար ժա ման ցի այլ ձեւերն ու տե ղերն են նա խընտ րե լի, ինչ պես 
կեն դա նա բա նա կան այ գին, խո շոր սու պեր մար կետ նե րի խա ղա-
ս րահ նե րը, խա նութ նե րը, ման կա կան սրճա րան նե րը: Այ նու հան-
դերձ, վճռեց, նախ, հա րա զատ նե րի հետ քայ լել Հ յու սի սա յին պո ղո-
տա յով, շրջել  Կա րա պի լճի մեր ձա կայ քում, ա պա նոր կո րո շեն՝ ուր 
գնալ:

Ե ղա նա կը ցուրտ ու ամ պա մած էր, զբո սան քի չտրա մադ րող, սա-
կայն  Մով սեսն աշ խույժ խոս քուզ րույ ցով ջանք թա փեց, որ իր թան-
կա գին ու ղե կից նե րը լավ զգան եւ հե տաքրք րութ յամբ հե տեւեն իր 
պար զա բա նում նե րին, որ կա տա րում էր գե ղե ցիկ ու հո յա շեն տար-
բեր կա ռույց նե րի, շեն քե րի ու ստոր գետն յա ան ցում նե րի վե րա բեր յալ: 
 Թե պե տեւ լիո վին խո րա սուզ վել էր զբո սա վա րի պար տա կա նութ յան 
մեջ, նա են թա գի տակ ցո րեն ինչ-որ տհաճ զգա ցում էր ապ րում՝ նա-
յե լով տի րող եր թու դար ձին. ա ռե րեւույթ մար դիկ ի րենց սո վո րա կան 
հոգ սե րի մեջ էին, խաչ մե րուկ նե րում խցա նում ներ ու կու տա կում ներ 
կա յին, փո ղո ցա յին ա ռեւ տու րը նախ կի նի պես ան վե րահս կե լիո րեն 
տա րած ված էր, ի րենց մանր վաս տա կին էին ծաղ կա վա ճառ նե րը, դի-
ման կա րիչ նե րը, ե րա ժիշտ նե րը, մու րաց կան նե րը:  Մինչ դեռ նա, չգի-
տես ին չու, իր հու զաշ խար հից ե րեւա կա յում էր, թե հա յոց կենտ րոն 
հան դի սա ցող քա ղա քը պետք է ուր վա կա նա յին տեսք ա ռած լի ներ՝ 
ար տա ցո լե լով մեկ ա միս ա ռաջ տե ղի ու նե ցած ար նա հե ղութ յան անդ-
րա դարձ նե րը: Կ յանքն իր օ րենք ներն ու նի, գի տի, դրանք չեն փոխ-
վում ա մե նաա ղե տա լի ի րա դար ձութ յուն նե րից հե տո ան գամ, այ նուա-
մե նայ նիվ,  Մով սե սը տրտմո րեն խո հա ծեց, որ մայ րա քա ղաքն ա սես չի 
վե րապ րել եւ չի զգում երկ րի գլխով ան ցած ար հա վիր քը:  Մի ակն-
թարթ նրան թվաց, թե ամ բողջ քա ղա քը մու ժով է պատ ված՝ հե ռու 
բուն ի րա կա նութ յու նից, եւ մշուշ վե ցին նաեւ իր աչ քե րը, եւ կար ծես թե 
տե ղա շարժ վե լու բո լոր կողմ նո րո շիչ ներն ան հե տա ցան:  Նա տե ղում 
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ան շար ժա ցավ՝ փակ աչ քե րով ու գլխա հակ:
–  Քեզ ի՞նչ ե ղավ,  Մով սես,– վա խե ցած հարց րեց կի նը:  Թոռ - 

նիկ նե րը նույն պես տագ նա պած նա յե ցին պա պին:
– Ո չինչ, հի մա կանց նի,– փոքր-ինչ ու շա ցու մով ար ձա գան քեց 

 Մով սե սը եւ աչ քե րը բա ցեց:
– Գլ խապ տո՞ւյտ ու նես… գնանք այ էն նստա րա նին նստենք,– 

կա տար վա ծը հաս կա նալ ջա նաց  Գա յա նեն:
– Չէ՛, չէ՛, մտքե րի մեջ ըն կա…  Դե, բա լիկ ներ, շա րու նա կենք մեր 

էքս կուր սիան,– փոր ձեց դե րի մեջ մտնել նկա րի չը:  Բայց նրա տրա-
մադ րութ յունն այ լեւս փչա ցած էր. այ դու հետ շատ ճիգ գոր ծադ րեց, 
որ հա րա զատ նե րը չնկա տեն ներ սում կրկնա կի խտա ցած ցավն ու 
ափ սո սան քը:

Օ պե րա յի բա կը նրան ներ կա յա ցավ ա ռա վել հու սադ րող պատ-
կե րով. այս տեղ շատ դրոշ ներ կա յին, սե ղան ներ եւ խմբված մար-
դիկ, ին չը նշա նա կում էր, որ տե ղի է ու նե նում ինչ-որ հան րա յին 
շար ժում:  Մով սե սը հե ռուս տա ցույ ցից ու հա մա ցան ցից տեղ յակ էր 
այս՝ Ա զա տութ յան հրա պա րա կում սկիզբ ա ռած հան րա հա վաք-
նե րի մա սին, որ նա խա ձեռ նում էին հայ րե նա սի րա կան ու ժե րը՝ 
փոր ձե լով հե ռաց նել օր վա իշ խա նութ յուն նե րին, ո րոնք դար ձել են 
երկ րի պար տութ յան խորհր դա նի շը: « Կա պի տուլ յանտ նե րին» գա-
հըն կեց ա նելն այն քան օ րախն դիր էր, որ  Մով սեսն ան բա ցատ րե լի 
զար մանք ու խոր շանք էր ապ րում այն մարդ կանց վար քու բար քից, 
ով քեր ճգնում էին ա մեն գնով պաշտ պա նել հայ րե նի քի մի մա սը 
թշնա մուն մատ նած եւ եր կի րը ջախ ջախ ման եզ րին հասց րած ա պի-
կար ու օ տա րա հա ճո կա ռա վա րիչ նե րին:  Հան րա յին նման վար քա-
գիծն իս կա պես հա վա սա րա զոր էր դա վա ճա նութ յան, եւ այդ ի րո-
ղութ յունն այլ ձեւա կեր պում նե րով ներ կա յաց նե լը  Մով սե սը, շա տե րի 
պես, հա մա րում էր հան ցան քը կոծ կե լու եւ ա րա տա վոր ի րա վի ճա-
կից դուրս պրծնե լու լկտի ու դա տա պար տե լի փորձ: Ն կար չի աչ քից 
չվրի պեց, որ հրա պա րա կում տեղ-տեղ խմբված մար դիկ սո վո րա-
կա նից ա վե լի մտա հոգ ու մռայլ են, այն տեղ թրեւող նույ նիսկ փո ղո-
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ցա յին շնե րի աչ քե րը չա փա զանց թախ ծոտ ե րեւա ցին:  Բայց եւ վեր-
հի շեց, որ մինչ այդ փո ղոց նե րում ի րեն հան դի պած ան ցորդ նե րը 
եւս ա ռա վե լա բար տխուր ու ինք նամ փոփ հա յացք նե րով էին, թե պե-
տեւ դժվար էր ո րո շել, թե որն է նրանց մտա տան ջութ յան ա ռանց-
քա յին դրդա պատ ճա ռը:  Պա տե րազ մը շատ շա տե րին է վշտաց նում 
ու ան հանգս տաց նում, սա կայն յու րա քանչ յուրն ի՛ր ա ռաջ նոր դիչ 
մտա վա խութ յուն ներն ու շար ժա ռիթ ներն ու նի:  Մով սե սը, ել նե լով 
ի րա կան պատ կե րից, կա րող էր միայն մո տա վոր դա տո ղութ յուն ներ 
ա նել, թե մարդ կանց ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի սե փա կան ցան կում 
ինչ տեղ են զբա ղե ցում, օ րի նակ, ազգն ու հայ րե նի քը, տվյալ պա-
հին՝ ա մե նա պա հանջ ված  «ար տե ֆակտ նե րը», ըստ նկար չի հա մոզ-
մուն քի. նա փաս տե րի հա մադր մամբ, ներք նա տե սո րեն ու հե ռագ-
նա հաշ վարկ ներ էր ա նում եւ… ան հու նո րեն տրտմում ստա ցած 
արդ յունք նե րից: 

Ն կա րի չը թռու ցիկ զրույ ցի բռնվեց հրա պա րա կի մարդ կանց 
հետ՝ իր տե սա կից էին, հո գեւոր ու գա ղա փա րա կան իր շա ղա-
խից:  Մե կեն ե րա զեց, որ նրանց թիվն ան գե րա զան ցե լիո րեն այն-
քան մեծ լի ներ, այն քան հա մա խումբ, որ ամ բողջ երկ րում ան վի-
ճե լիո րեն նրանք գե րա կա յեին, որ այ դու հետ ներ քին ու ար տա քին 
ոչ մի սպառ նա լիք չկա րո ղա նար սա սա նել հայ րե նի եր կի րը: Իր 
փա փա գածն ա ռե րեւույթ քա ղա քա կան ձեւ վածք ու ներ, բայց ներ-
քուստ հո գեւոր ու մշա կու թա յին էր, քան զի նա խո րա պես զգա ցել 
ու հաս կա ցել է՝ եր կու մա հա ռատ պա տե րազմ ներ վե րապ րե լով. 
քա ղա քա կա նութ յունն ա ռանց նե րազ գա յին վառ գույ նե րի են թա-
կա է դղրդա լից ձա խող ման:  Կանգ նե լով հրա պա րա կում ծփա ցող 
դրոշ նե րի ներ քո, նա հա վա տաց, որ մի օր, այս հի նա վուրց հո ղի 
վրա հաս տատ վե լու է հայ կա կան զիլ խա ղա ղութ յու նը՝ իր հայ րե նա-
կան միաց յալ կալ վածք նե րով, եւ դա չի լի նե լու ընդ դեմ ո րեւէ մե-
կի. չէ՛, կա մե ցավ հա վա տալ դրան, քան զի իր ե րեւա կա յածն ար դար 
ու աստ վա ծա հա ճո ե րա զանք է:  Մով սեսն ի րեն մի պահ պա տա-
նի զգաց, ով ինք նա մո ռաց սի րա հա րի պես վա զում է սի րեց յա լի 
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ե տեւից, եւ ուր որ է ա հա ա մուր բռնելու է նրա ճեր մակ քղանց քից…
 Տե ղե կա ցավ, որ ե րե կո յան ժա մը վե ցին կկա յա նա հեր թա կան 

հան րա հա վա քը. իս կույն վճռեց, որ կմաս նակ ցի եւ ներ սից կտես նի, 
թե ինչ պես է « հայ րե նա սեր ամ բո խը խե լա գար վում»: Եվ կա նի իր 
ա ռար կա յա կան եզ րա հան գում նե րը, որ դրանք Ս տե փա նա կեր տում 
փո խան ցի  Տեր  Մի սա քին,  Վա րագ յա նին,  Վար դան յա նին, մյուս ըն-
կեր նե րին: 

« Հին Է րի վան» ռես տո րա նում ճա շե ցին ու հե տաքրքր ված դի տե-
ցին ներ սի հնաոճ կա հա վո րան քը, ա պա Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի 
ստոր գետն յա խա ղաս րա հում անց կաց րած ժա ման ցից, ման կա կան 
խա նու թում գնում ներ ա նե լուց հե տո  Մով սե սը կնոջն ու թոռ նե րին 
տա րավ տուն: Շ տա պում էր ետ գնալ Ա զա տութ յան հրա պա րակ եւ 
այն տեղ, մեկ ան գամ թե կուզ, մաս նի կը դառ նալ «մռն չա ցող մայ րա-
քա ղա քա յին լե գեո նի»:  Զան գեց ար վես տա կից ըն կեր նե րից չոր սին՝ 
ա ռա ջար կե լով միա սին գնալ հան րա հա վա քի. եր կու սը հրա ժար-
վե ցին՝ չթաքց նե լով ի րենց հա մա խո հութ յու նը պարտ ված իշ խա-
նութ յուն նե րին եւ, բնա կա նա բար, ան հա մա ձայ նութ յու նը նրանց 
հե ռաց նել կա մե ցող նե րի հետ: Ափ սո սանք, խղճա հա րութ յուն ու 
ար հա մար հանք զգաց այդ եր կու մո լոր յալ նե րի հան դեպ, սա կայն 
չվի ճեց հետ նե րը, խոր հե լով, որ նրանք ար ժա նի չեն իր հիմ նա վո-
րում նե րը լսե լու: Մ յուս եր կու սի՝ ճա նաչ ված կեր պար վես տա գետ ներ 
 Հեն րիկ  Բա դալ յա նի եւ  Սի փան  Ղա զար յա նի հետ հան դի պեց պայ-
մա նա վոր ված ժա մին ու տե ղում: 

Ան ցած տա րի նե րին նրանց եւ հան րա հա վա քի չե կած ար վես-
տա կից ըն կեր նե րին  Մով սե սը մի քա նի ան գամ հյու րըն կա լել էր իր 
տա նը, պտտեց րել Ար ցա խի շրջան նե րով, կազ մա կեր պել նրանց 
ցու ցա հան դե սը քա ղա քա յին պատ կե րաս րա հում:  Բայց պա տե-
րազ մի օ րե րին նրան ցից լոկ  Հեն րիկն էր մի ան գամ զան գել եւ 
հե տաքրքր վել իր որ պի սութ յամբ ու Ս տե փա նա կեր տի դրութ յամբ: 
Նր բազ գաց լի նե լով՝  Մով սեսն ըն կե րա կան ան տար բե րութ յու նից 
վի րա վոր վել էր, սա կայն հան դիպ ման ժա մա նակ զերծ մնաց ման-
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րախնդ րութ յու նից եւ նրանց հետ ող ջա գուր վեց, ինչ պես հին ու բա-
րի ժա մա նակ նե րում:  Ներ կա պա հին նա անձ նա կան վի րա վո րանք-
նե րը չնչին բան հա մա րեց տեղ գտած վիթ խա րի ող բեր գութ յան 
ֆո նին:  Հա մե նայն դեպս, ար վես տա կից ըն կեր ներն ի սրտե ու րախ 
էին՝ տես նե լով  Մով սե սին, ով  «ողջ-ա ռողջ դուրս է պրծել կրա կի 
ե րա խից» եւ հի մա Ե րեւա նում փոր ձում է քա ջա լե րել մտա տանջ-
վող ար վես տա կից նե րին:  Մին չեւ հան րա հա վա քը մի բա ժակ սուրճ 
խմե ցին « Մե ղե դի» սրճա րա նում եւ միմ յանց ըն տա նե կան ու ստեղ-
ծա գոր ծա կան կա ցութ յա նը տե ղե կա ցան:  Սի փա նը պար ծե ցավ, որ 
ան ցած հոկ տեմ բե րին, այ սինքն՝ երբ մո լեգ նում էր պա տե րազ մը, 
երկ շա բաթ յա ցու ցա հան դե սի է մաս նակ ցել  Վիեն նա յում, դրա մա-
կան մրցա նա կի ար ժա նա ցել, վա ճա ռել նկար նե րից մի քա նի սը. 
նա թեւա ծում էր իր ար վես տա յին աշ խար հում եւ դժվա րութ յամբ էր 
խո րա նում ներ կա յի մտա հո գութ յուն նե րի մեջ:  Հեն րիկն ա վե լի զգա-
յուն վար քա գիծ էր դրսեւո րում իր շուրջը եւ հայ րե նի շրջան նե րում 
կա տար վող ցա վա գին ե րեւույթ նե րի հան դեպ, հար ցեր էր տե ղում 
 Մով սե սի գլխին՝ ի մաս նա վո րի կրկնե լով, թե ինչ պե՞ս ե ղավ, որ եր-
կի րը հայտն վեց նման խայ տա ռակ վի ճա կում:  Մով սե սը պա տաս-
խա նում էր հա կիրճ.

–  Տե ղի է ու նե ցել մեծ դա վա ճա նութ յուն:
 Հեն րի կը գլխով էր ա նում, իսկ  Սի փանն ինքն ի րեն կա րո տա-

բաղ ձում էր.
–  Վիեն նա յում խա ղա՜ղ էր… Էն տեղ ի րենց հար ցե րը նրանք վա-

ղուց են լու ծել:
Ն կա րիչ նե րի սե ղա նին մո տե ցավ բարձ րա հա սակ ու բե ղե րով 

մի մարդ եւ ջեր մո րեն բա րեւեց, նախ,  Հեն րի կին, ա պա  Մով սե սին 
ու  Սի փա նին:

–  Մով սես ջան, ծա նո թա ցիր, իմ լավ բա րե կամ ու ըն կեր  Վազ - 
 գեն  Սի սակ յանն է,– նո րե կին ներ կա յաց րեց  Հեն րի կը, հե տո կա մա-
ցուկ ա վե լաց րեց.- ԱՍԱԼԱ-ի հին զին վոր նե րից է...  Վազ գեն ջան, 
ար ցախ ցի իմ ար վես տա կից ըն կերն է՝ տա ղան դա վոր նկա րիչ եւ 
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ա ռա վել տա ղան դա վոր հայ  Մով սես  Մե լիք յա նը: 
 Վեր ջինս պա տա նու պես շիկ նեց գո վես տից:
–  Չա փը պա հիր,  Հեն րիկ:
– Ես քեզ ան չա՜փ եմ սի րում,  Մով սես ջան:
 Վազ գենն ու  Մով սե սը ի րար ձեռք սեղ մե ցին:  Նո րեկն ան կեղծ 

հե տաքրք րութ յուն ցու ցա բե րեց ար ցախ ցի ար վես տա գե տի նկատ-
մամբ, մի քա նի րո պե նստեց կող քին՝ հար ցու փորձ ա նե լով նրա 
գոր ծե րի եւ Ար ցա խում տի րող ի րա վի ճա կի մա սին: Ա պա նա յե լով 
ժա մա ցույ ցին՝ վեր կա ցավ:

– Կ նե րեք, պա րոն  Մով սես, հի մա ձեզ հետ եր կար զրու ցե լու 
հնա րա վո րութ յուն չու նեմ, կա րեւոր հան դիպ ման եմ, պի տի եր-
թամ... Ա ռա ջի կա յում Ս տե փա նա կերտ պի տի գամ, էն տեղ ձեզ 
կհան դի պեմ եւ մի լավ ծան րու թե թեւ կա նենք մեր հոգ սերն ու ա նե-
լիք նե րը:

 Սի սակ յա նը նկա րիչ նե րին ցտե սութ յուն ա սե լով՝ ա րա գա քայլ հե-
ռա ցավ:  Մով սե սը փոքր-ինչ եր կար նա յեց նրա ե տեւից՝ այդ վայրկ-
յան նե րին մե կեն հի շե լով  Քե ռուն, ով ան ցած եր կու ա միս նե րին այդ  - 
պես հան կար ծա կի ու ա ռեղծ վա ծա յին ձեւով հայտն վում ու ան հե-
տա նում էր: «Իսկ գու ցե  Սի սակ յա նը նույն  Քե ռի՞ն է... պար զա պես 
նոր կեր պա րան քով»՝ ան ցավ  Մով սե սի մտքով, բայց այդ մտա ծումն 
ա րա գո րեն վա նեց ու ղե ղից՝ ի րեն մե ղադ րե լով ա վե լորդ-ֆան տաս-
տիկ մտա վար ժանք նե րի մեջ: 

 Հան րա հա վա քը սկսվեց:  Մով սեսն ու շա դիր լսում էր հռե տոր-
նե րին՝ մտո վի գոհ մնա լով նրանց լեզ վի ճար տա րութ յան եւ իշ խա-
նութ յան դեմ սրութ յամբ սեւեռ վե լու կա րո ղութ յու նից: Ն րանք խո-
սում էին հայ րե նի քի փրկութ յան, ազ գա պահ ու ժե րի հա մախմբ ման 
եւ դա վա ճան նե րին ա նար գան քի սյու նին գա մե լու մա սին: Ա մեն ինչ 
տրա մա բա նա կան ու տե ղին էր՝  Մով սե սի ըն կալ մամբ:  Բայց շու տով 
սկսեց ձանձ րա նալ ու խո ժոռ վել՝ կան խազ գա լով, որ ի րենց մտադ-
րութ յուն նե րի մեջ ան կեղծ ու պատ րաս տա կամ այդ մար դիկ, չգի-
տակց ված ձեւով, հա մա խոհ ու ունկն դիր հսկա յա կան բազ մութ յա նը 
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են թար կում են հա յե ցո ղա կան դե րա կա տա րութ յան՝ մի զանգ վա ծա-
յին հիպ նո սի, որ կա րող է բթաց նել ա մե նայն գործ նա կա նութ յուն: 
« Մի՞ թե պարզ ու ակն հայտ բա նե րի մա սին պետք է էս քան ճա ռել»՝ 
հան րա հա վա քի կե սին մտա խոհ վեց  Մով սե սը եւ ըն կեր նե րին հրա-
ժեշտ տա լով՝ շտա պեց տուն:  Նա տագ նա պով կան խա տե սեց, որ 
այ դօ րի նակ հան րա հա վաք նե րը, պա հանջ ված լի նե լով հան դերձ, 
կա րող են խե ղան դա մել ազ գի ի րա կան ո գին եւ նրան դարձ նել 
 «ա նաշ խա տու նակ»: 

 Տուն դար ձի դեռ սկզբին էր՝ հի շեց, որ  Հեն րի կը պի տի լրա ցու ցիչ 
տե ղե կութ յուն հայտ ներ ար վես տա կից նե րից մե կի՝  Դե րո  Քո չին յա նի 
վե րա բեր յալ, ում տղան ան հետ կո րել էր պա տե րազ մում, Ջ րա կա նի 
սահ ման նե րին, երբ ա ռաջ էր շարժ վել ծա ռա յա կից նե րի հետ՝ կար-
ծե լով, թե ամ բողջ գու մար տակն է ան ցել հա կագ րո հի:  Հեն րի կը 
հե ռա խո սով տե ղե կութ յու նը կի սատ էր թո ղել. « Հե տո կա սեմ ինչն 
ին չոց է… շատ տխուր պատ մութ յուն է»:  Հան դիպ ման ժա մա նակ 
նա մո ռա ցա՞վ ամ բող ջաց նել այդ պատ մութ յու նը, թե՞ չցան կա ցավ՝ 
ա վե լորդ հույ զե րից ի րեն զերծ պա հե լու հա մար…  Մով սե սը մի պահ 
երկմ տեց, ա պա ա րա գո րեն փո խեց ըն թաց քի ուղ ղութ յու նը եւ ա ճա-
պա րեց  Դե րո յի ար վես տա նոց, որ « Ռո սիա» կի նո թատ րո նի մեր ձա-
կայ քում է. նախ կի նում նա մի եր կու ան գամ ե ղել էր այդ տեղ, հիա ցել 
ի րե նից հինգ տա րով մեծ ար վես տակ ցի տա ղան դով ու աշ խա տա սի-
րութ յամբ:  Ճա նա պար հին մի շիշ օ ղի գնեց ու խնամ քով տե ղա վո րեց 
բաճկոնի տակ, եւ երբ բա ցում էր կի սան կու ղա յին, բայց ըն դար ձակ 
տա րածք զբա ղեց նող ար վես տա նո ցի դու ռը, միան գա մից զգաց, որ 
ոչ թե ար վես տա յին սրահ, այլ սգո տուն է մտնում, ուր վշտին ու ա նո-
րո շութ յա նը գու մար վել էին ան կար գութ յու նը, թափթփ վա ծութ յու նը եւ 
սպիր տի ու ծխա խո տի միա խառն ծանր հո տը:  Դե րոն պառ կած էր 
իր սար քած մեծ ու հնաոճ թախ տին, ո րի շուրջ դա տարկ շշեր էին եւ 
եր կու լե ցուն մոխ րա ման: «Ի րեն խմե լուն ու ծխե լուն է տվել…  Խեղճ 
մարդ»՝ ան ցավ  Մով սե սի մտքով: Չ ցան կա ցավ տուրք տալ նրա հար-
բե ցո ղութ յա նը, բե րած շիշն անն կատ դրեց պա տին հեն ված մի խո-
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շոր ու գու նեղ կտա վի ե տեւում: 
 Դե րոն դժվա րութ յամբ նստեց եւ այդ պես նստած էլ ող ջա գուր-

վեց ի րեն վշտակ ցութ յան խոս քեր մրմնջա ցող, հե ռեկ ար վես տակ-
ցի հետ:

– Շ նոր հա կալ եմ, որ ե կար…  Մե րոն ցից շա տե րը մին չեւ հի մա 
աչ քիս չեն ե րեւա ցել,– խուլ դառ նութ յամբ ա սաց նա: Ա պա այ ցե լուի 
խնդրան քով պատ մեց ի րեն բա ժին հա սած դժբախ տութ յան մա սին:

Այն, ինչ լսեց  Մով սե սը, դժվար վե րա պատ մե լի է. այն քան ափ-
սո սանք, զայ րույթ, վհա տութ յուն, հիաս թա փութ յուն ու տա ռա պանք 
կար կա տար վա ծի մեջ, որ, թվում էր, այդ ա մե նը չա փա զանց շատ 
է մարդ կա յին մի հո գու կող մից դի մագ րա վե լու հա մար:  Սա կայն, 
պարզ վում է, հո գու զո րութ յու նը բա վա կա նա չափ մեծ է: Լ սա ծից 
 Մով սե սը հե տո կնո ջը պատ մել է լոկ այն, որ  Դե րո յի կրտսեր որ-
դու՝  Սե թի մար մի նը գտել են պա տե րազ մի ա վար տից ե րեք շա բաթ 
անց, բայց այն գրե թե լիո վին վառ ված ու ան ճա նա չե լի էր, ուս տի 
դա տա գե նե տի կա կան փոր ձաքն նութ յան կա րիք էր ե ղել, որ հաս-
տատ վի զոհ վա ծի ինք նութ յու նը: ԴՆԹ-ով նույ նա կա նաց ված մար-
մի նը, սա կայն,  Դե րոն եւ կի նը ի րենց որ դու նը չեն հա մա րել, եւ հրա  - 
ժար վում են հու ղար կա վո րել հրամց վող մա սունք նե րը:

– Ին չո՞ւ,– ցնցված հարց րել է  Գա յա նեն:
– Ն րանք դեռ հույս ու նեն, որ դա ի րենց տղան չէ, փոր ձաքն-

նութ յու նը իբր սխալ է ար վել…  Կար ծում են՝ նա դեռ ողջ է… սպա-
սում են նրա հայտ նութ յա նը…    

Եր թու ղա յին ավ տո բու սում նստած՝  Մով սե սի աչ քե րը կրկին 
մշուշ վե ցին, այս ան գամ ա վե լի եր կար, եւ նա ի ջավ ոչ հար կա-
վոր կան գա ռում: Ոտ քով մոտ մեկ կի լո մետր ետ ե կավ եւ դստեր 
բնա կա րան մտավ գեր հոգ նած, ա վե լի ստույգ՝  հիաս թափ ված ու 
նեղսր տած:  Նա փլվեց բազ մո ցին, ա պա հա վա քե լով զին քը՝ թեւե րի 
տակ ա ռավ թոռ նիկ նե րին եւ սկսեց պատ մել իր իսկ հան կար ծա-
ս տեղ ծած հե քիա թը հա վա տա րիմ ո գի նե րի, չար զին յալ նե րի, կա-
նա չա խիտ ու հրա շա գեղ երկ րի եւ նրանց զար մա նա լի բնա կիչ նե րի 
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մա սին, ո րոնք չեն սի րում պարտ վել, եւ ա րեւի լույ սին ու ջեր մութ-
յանն ար ժա նա նա լու հա մար նրանց միշտ պետք է գա լիս մի նոր 
ա րար վածք: 

– Էդ երկ րի մար դիկ չար ո գի նե րից ի րենց կա րող են պաշտ պա-
նել նույ նիսկ մի գե ղե ցիկ նկա րով,– այդ պես էր  Մով սե սը եզ րա փա-
կել իր հե քիա թա սա ցութ յու նը:

 Հա ջորդ օր վա ա ռա վոտ յան նա մեկ նեց Ս տե փա նա կերտ: Կ նոջն 
ու դստե րը մխի թա րեց, որ  Նոր տար վա նա խօ րեին նո րից կգա, հի-
մա պետք է շտապ վե րա դառ նա ան հե տաձ գե լի գոր ծե րով: «Իսկ 
գու ցե  Նոր տա րին հենց Ս տե փա նա կեր տում էլ դի մա վո րենք, հը՞…»՝ 
հարցն առ կախ թող նե լով,  Մով սե սը դուրս էր ե կել:

Օր վա երկ րորդ կե սին ար դեն հայ րե նի քա ղա քում էր: Ա ճա պա-
րեց  Տեր  Մի սա քի մոտ:  Քա հա նա յի հար ցին, թե ինչ կա հա յոց մայ-
րա քա ղա քում,  Մով սեսն ա սել էր.

–  Տեր  Հայր, էն տեղ մո՛ւժ է, մո՛ւժ… Ա մեն ինչ դարձ յալ էս տե՛ղ է 
վճռվե լու:
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Գ լուխ 9

ՈՒԽՏԻ ԱՐՁԱՆԻ ՇՈՂՔԸ

ºí á±í Ï³ ñáÕ ¿ ³ í³Ý ¹»É Ù»½ ³ñ¹ 
²Ý ó³Í û ñ» ñÇ ÷³é ù» ñÁ Ñå³ñï®

 æáñç  ¶áñ ¹áÝ  ́ ³Û ñáÝ

 Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո  Ռու բեն  Բագ րատ յա նը՝  Քե ռին, 
հայտն վեց իր կյան քի ա մե նա խոր ող բեր գութ յան ճի րան նե րում. 
երկ րի ռազ մա կան պար տութ յու նը մեծ վի հով բա ժա նել էր նրա ներ-
կան անց յա լից:  Քե ռու սրտից օ րեր շա րու նակ ար յուն էր կա թում, 
հո գին ճմլված ու տրոր ված էր, միտ քը՝ պղտոր ված, թա փոն նե րով 
ու հե ղե ղու մով խառ նակ ված գե տի պես:  Մոր մո քում ու պա տե-
պատ էր զարկ վում, խուլ ոռ նում հանց վի րա վոր ու վան դակ ված 
հո վազ: Սկսեց վա խե նալ պար տադր ված խա ղաղ ներ կա յից. նրա 
հետ հաշտ վե լու, նրա մեջ ապ րե լու տրա մադ րութ յուն ու ե ռանդ չէր 
գտնում, սա կայն շու տով ըմբռ նեց, որ ին քը չի կա րող դառ նալ նաեւ 
ետ պա տե րազմ յան ժա մա նա կի պար տութ յան մաս նա կիցն ու մե-
ղա վոր նե րից մե կը, ուս տի մեծ ճի գեր գոր ծադ րեց, որ մարդ կանց 
ներ կա յա նա հու սա վա ռիչ ու լա վին տրա մադ րող նախ կին կեր պա-
րով:  Բայց որ քա՛ն դժվար էր դա տրվում նրան, որ քա՛ն կո րով էր 
պա հանջ վում նույ նա կան կեր պա րը վե րա լից քա վո րե լու հա մար:  Նա 
մեր թընդ մերթ ընկ նում էր մտա հափշ տա կութ յուն նե րի մեջ՝ ինչ պես 
մղձա վան ջա յին ե րա զում, կարծես պետք էր քիչ էլ դի մա նալ, որ 
ե րա զը ցնդի, եւ վերս տին անց նի հին ու բա րե հու սո կյան քին…  Բայց 
սար սա փազ դու ե րազ նե րի կրկնութ յան վեր ջը չէր ե րեւում, եւ  Քե ռին 
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եզ րա կաց րեց, որ ին քը հո գե բա նա կան ծանր ճգնա ժա մի մեջ է, եւ 
ի րեն չէր խան գա րի մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ յու նը: Այդ 
խոր հե լով՝ նա, սա կայն, հա կա ռակ մտա տան ջութ յան մեջ ըն կավ. 
« Մի՞ թե ի րեն հենց դա է պա կա սում՝ էդ հո գե թե րա պիան, մի՞ թե իր 
կեն սա փորձն ու նե ցող մար դը ի րա վունք ու նի էս պես խեղ ճա նա լու 
ներ քին տվայ տանք նե րի մեջ…  Դե, հա վա քի՛ր քեզ,  Ռու բեն տղա»՝ 
մի հեր թա կան ան քուն գի շեր հրա հան գեց ի րեն եւ… քուն մտավ: 
 Հա ջորդ ա ռա վոտ իր հա մար վերջ նա կա նո րեն ար ձա նագ րեց, որ 
հրաշք ներ չեն լի նե լու, նախ կին կյանքն ու ի րա կա նութ յու նը հի մա 
դա ժա նո րեն օ տար ված են ի րե նից, եւ հարկ է « վե րա բեռ նա վոր վել» 
նոր ժա մա նակ նե րի հա մար՝ պահ պա նե լով բնա տուր էութ յու նը:  Դա 
գրե թե նույնն է՝ ինչ նոր ծրա գիր ստեղ ծե լը հին հա մա կարգ չի հա-
մար, ո րի հնա րա վո րութ յուն նե րը թեեւ սահ մա նա փակ են, բայց 
ա ռաջ նա յին գոր ծա ռույթ ներն ան խա փան է կա տա րում: 

 Քե ռին ըմբռ նեց նաեւ, որ պետք է մի կարճ ժա մա նա կով ետ 
շրջվել՝ անց յա լից վերց նե լու այն էա կանն ու թան կը, որ կա րող են 
ի րեն սա տա րել հե տա գա ժա մա նակ նե րում, իսկ դրանք պատ կե րա-
նում էին մթին ու ծան րա գորշ գույ նե րով: Ինք նա պա վին ման նե րու-
ժը նրա հա մար կա րող էր դառ նալ այն անվ նաս խթա նի չը, որ հին 
մար տի կին եւ ներ կա յիս ընկ ճա հար մար դուն դուրս կբե րեր փոք րի-
շա տե լու սա վոր ա րա հետ:

… Պա պը  Ռու բե նի կին մի հե քիաթ էր պատ մել դե պի լեռ նա յին 
երկ րա մաս հե ռա ցած իշ խա նի մա սին:  Հե քիաթն անջն ջե լիո րեն 
տպա վոր վել էր տղա յի հի շո ղութ յան մեջ, իր լսած ու կար դա ցած 
պատ մութ յուն նե րից ա մե նից շատ սի րում էր հենց դա, ա սես այն 
տե ղի էր ու նե ցել իր հետ, բայց մի ու րիշ կյան քում: Իսկ պա պա-
կան հե քիաթն ա սում էր, որ հին-հին դա րե րում մի հայ իշ խան էր 
ապ րում  Մաս սի ա րեւմտ յան մա տույց նե րում:  Նա յոթ եղ բայր նե րից 
կրտսերն էր՝ Ա բով ա նու նով: Մ յուս նե րի պես խի զախ ու նվիր յալ 
ազն վայր էր եւ շատ էր սի րում, երբ յոթ եղ բայր նե րով որ սի գնա-
լուց հե տո ե րե կո յան խնջույ քի էին հա վաք վում ի րենց հայ րա կան 
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կալ ված քում, եւ հյու րա սի րութ յան էին կան չում մո տա կա գյու ղե րի 
բո լոր քաջ տղա մարդ կանց: Եղ բայր ներն ուխտ ու նեին կնքած՝ լի-
նել հար միա սին ու միա բան բո լոր դժվար ու խա ղաղ ժա մա նակ-
նե րում, եւ որ պես ի րենց ուխ տի վկա յա գիր՝ մար մար յա մի խո շոր 
սպի տակ բե կո րի վրա ար ձա նագ րել էին «Եղ բայ րութ յուն եւ միա-
բա նութ յուն.  Զո րու նի ներ» բա ռե րը եւ տե ղադ րել ի րենց կալ վածք նե-
րին հա յող բարձր բլրի վրա: Ար ձանն ուխ տա տե ղի դար ձավ տե-
ղաբ նակ նե րի եւ մոտ ու հե ռա վոր վայ րե րի բնա կիչ նե րի հա մար, 
այդ տեղ էին ի րենց ըն կե րա կան ու եղ բայ րա կան եր դումն առ նում 
ջա հել հա մերկ րա ցի նե րը՝ ի րենց ձեռ քե րը դնե լով մար մա րի մո գա-
կան գրութ յան վրա: Ս լա ցիկ քա րը ե րեւում էր հե ռու նե րից, նրա 
հա յաց քի ու օրհ նութ յան տակ էին  Զո րու նի եղ բայր նե րը եւ այլք հո-
վիտ նե րով սլա նում տար բեր վայ րեր՝ ար քու նա կան ու իշ խա նա կան 
հանձ նա ռութ յամբ կամ էլ ար շա վում էին անձնական մղում նե րով՝ 
հե ռա վոր հո րի զոն նե րի կան չին ունկն դիր: Եղ բայր ներն ա սում էին, 
եւ նրանց խոս քին շա տերն էին հա վա տում, որ գի շեր ներն ուխ տի 
ար ձա նը շո ղար ձա կում է, օգ նում, որ հեշտ կողմ նո րոշ վեն վե րա-
դար ձի ժա մա նակ, երբ մու թը փռվում է ի րենց ճա նա պար հին... 
 Բայց վրա հա սան պա ռակտ ման վշտա լի ժա մա նակ նե րը. ար քա յին 
դուր չէր գա լիս եղ բայր նե րի միութ յու նը, նրանց միաս նա կան ու ժից 
վա խե նում էր, ուս տի սկսեց ո րո գայթ ներ լա րել նրանց միաս նութ-
յան դաշ տում:  Մե կից հո ղակ տոր ներ էր խլում, մյու սին նվի րում ար-
քու նա կան պաշ տոն, եր րո դին ա մուս նաց նում էր իր աղջ կա հետ, 
իսկ ո մանց քա մահ րում էր, ի րար նշա վա կող զրա խո սութ յուն ներ 
հո րի նում ու տա րա ծում թա գա վո րութ յու նով մեկ: Եղ բայր նե րի միա-
բա նութ յու նը շու տով սա սան վեց ու լու ծար վեց, ան գամ դեպք ե ղավ, 
երբ նրանց եր կու միջ նեկ նե րը միմ յանց դեմ սուր հա նե ցին, բայց, 
բա րե բախ տա բար, վեր ջին պա հին խե լա ցի զի նա կիր նե րը կան-
խեցին հրահր ված մե նա մար տը: Կրտ սեր եղ բայր Ա բո վը ան չափ 
վշտա ցավ հա րա զատ եղ բայր նե րի մի ջեւ ծա գած գժտութ յուն նե րից, 
նա հաս կա նում էր, թե ով է դրանց նա խա ձեռ նողն ու խթա նո ղը, 
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սա կայն ու ժը չէր զո րում, որ դա տաս տան տես նի ի րենց եղ բայ րա-
կան միա բա նութ յու նը լլկող, նա խան ձոտ ու փոք րո գի ար քա յի հետ: 
 Նա հա ճախ էր գի շեր նե րը միայ նակ բարձ րա նում ուխ տի ար ձա-
նի մոտ, հե կե կում եղ բայր նե րին պար տադր ված դժբախ տութ յան 
պատ ճա ռով եւ Աստ ծուց ա ղեր սում, որ մի հնար շնոր հի, որ պես զի 
ի րենք վերս տին միա բան վեն եւ եր ջա նիկ ապ րեն նախ կի նի պես: 
 Բայց անց նում է ժա մա նա կը, իսկ ցա վա գին կա ցութ յու նը հաղ թա-
հա րե լու հնար ու մի ջոց գտնել չէր լի նում, ընդ հա կա ռա կը, եղ բայր-
նե րի մի ջեւ գո յա ցած ա տե լութ յան խան դակ ներն ա վե լի էին խո-
րա նում: Եվ մի օր Ա բո վը վճռեց լքել հայ րա կան կալ ված քը. նա մի 
մեծ թա փոր կազ մեց՝ ձիե րով, ջո րի նե րով ու է շե րով, եւ ըն տան յոք, 
ազ գա կից նե րի ու բա րե կամ նե րի մի մա սի, ըն կեր-զի նա կից նե րի, 
հա մա կիր նե րի ու նրանց հա րա զատ նե րի եւ այլ կողմ նա կից նե րի 
հետ, հա տուկ պատ րաս տած սայ լին բար ձե լով եղ բայ րա կան ուխ տի 
հսկա ար ձա նը, հե ռա ցավ երկ րի ա րեւե լից կող մե րում սփռված լեռ-
նա յին շրջան նե րը, ուր կու սա կան ան տառ ներ ու աղբ յու րներ շատ 
կա յին, եւ մարդ հազ վա դեպ էր մտնում այդ խորհր դա վոր աշ խար-
հը վա խե նա լով, որ այն տե ղի ո գի նե րը իրենց մա հով կպսա կեն…

 Պա պի հե քիա թից  Ռու բե նը մինչ օրս այդ քանն է հի շում. պատ-
մութ յու նը շա րու նա կութ յուն ու ներ, բայց տղա յի հի շո ղութ յու նը 
կանգ էր ա ռել « կու սա կան ան տառ նե րի, լեռ նե րի ու աղբ յու նե րի» 
վրա, եւ հե տա գա պա տու մը ոչ մի կերպ չէր վե րա կանգն վում նրա 
մտա պատ կե րում: Այդ քանն էլ բա վա րար էր, որ խորհր դա պաշ-
տութ յամբ ու սի րով լցվեր Ա բո վի գտած նոր հայ րե նի քի հան դեպ 
եւ այն փնտրի ե րեւա կա յութ յամբ ու հա վա տամ քով: Երբ մե ծա ցավ, 
 Ռու բե նը հան գեց այն մտքին, որ խռով յալ իշ խա նի բնա կեց րած 
նոր՝ կու սա կան երկ րա մասն Ար ցախն է, թե պետ դա ա պա ցու ցե-
լու հա մար ան վի ճե լի կռվան ներ չու ներ, չու նի եւ մինչ օրս, միայն 
ո գու նմա նութ յունն է նրան հա մոզ մունք ներշն չում, որ Ա բո վի պես 
այ րը կընտ րեր հենց Ար ցա խը. եր կիր, որ եր բեմն խռո վում ու ինք-
նամ փոփ վում է աշ խար հից: Ե րեւա կա յեց, որ ինքն իշ խա նի նո րըն-
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ծա ժա ռան գորդ նե րից է, ով ճա կա տագ րի բեր մամբ լույս աշ խարհ 
է ե կել Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում: Ու երբ ար դեն հա սուն այր 
էր եւ Ար ցախ էր մեկ նում, նա մշտա պես, մտքի մի ճա ռա գայ թով, 
փնտրում էր Ա բո վի հետ քե րը, իսկ ա վե լի շուտ՝ նրա բե րած եւ ինչ-
որ տեղ կանգ նեց րած ուխ տի վեր ձիգ ար ձա նը:  Նա հա վա տա ցած է, 
որ կա՛ այդ ար ձա նը, եւ մի օր կհայտ նա բե րվի: Երբ իր հե քիա թա յին 
ակն կա լի քի մա սին պա տե րազ մա կան մի հեր թա կան ան հան գիստ 
գի շեր պատ մել է ա պաս տա րա նում, ման կա վարժ  Սի մոնն ար ձա-
գան քել է.

–  Թող խա ղա ղութ յուն լի նի, փոք րիկ ար շա վախմ բով կու սում նա-
սի րենք « զոր» ար մա տով տե ղա վայ րե րը…  Կար ծում եմ՝ էդ ար ձա նը 
գտնե լու ճիշտ ձեւը դա է:

– Էդ որ ա մեն հե քիա թի ե տեւից վա զենք, ո՞ւր կհաս նենք, բա լա 
ջան,– դժգոհ անդ րա դար ձել է գնդա պետ  Վար դան յա նը:

– Չէ՛, ուխ տի ար ձա նի շող քը մի օր տես նե լու ենք մեր ճա նա-
պար հին,– հա մոզ ված ա սել է  Քե ռին: 

Իսկ նա խախ նա մութ յունն, ի րոք, բա րե հաճ է գտնվել  Ռու բեն 
 Բագ րատ յա նի հան դեպ. նա ժա ռան գել է իր զար մի լա վա գույն 
գծե րի թե րեւս կա րեւոր մա սը՝ տո կուն է, բա րե սիրտ, պրպտուն 
ու լա վա տես, հատ կա նիշ ներ, ո րոն ցով նա փայ լում է կյան քի այն 
հար թակ նե րում, ուր ոտք է դնում եւ ձեռ նար կում հեր թա կան գոր-
ծը:  Բայց եւ ան հան գիստ ու ան համ բեր է, եր կար « պե ծին» չի տա-
լիս ո րեւէ աս պա րե զում, շա րու նակ փո խում է զբաղ մուն քի բնույթն 
ու ձեւե րը, ա սես փնտրե լով միակ ցան կա լին, ո րի մա սին դե ռեւս 
ա ղոտ պատ կե րա ցում ու նի: Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
մե խա նի կա կան մա թե մա տի կա յի ֆա կուլ տե տի դիպ լոմ է ստա ցել, 
ա պա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րից մե կում կես տա րի աշ խա-
տել  մաս նա գի տութ յամբ:  Հաս կա նա լով, որ  «ի րե նից գիտ նա կան չի 
լի նի», ան ցել է գոր ծու նեութ յան « պար տի զա նա կան» տար բե րա կին. 
մերթ պե տա կան ծա ռա յող էր, մերթ շի նա րա րութ յու նում բրի գա-
դիր ու աշխ ղեկ, մերթ մե տաղ յա ի րե րի սե փա կան ար տադ րա մասն 
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էր բա նեց նում, մերթ մա տա կա րար էր ալ յու մի նի գոր ծա րա նում… 
 Կար ծես թե վերջ չէին լի նե լու տե ղից տեղ թռչկո տում նե րին,– իս-
կա կան ա զատ թռչուն էր, որ դեռ չէր գտել իր իս կա կան եր կին քը: 
 Բայց ե կավ 1988-ի փետր վա րը, եւ նա սթափ վեց ի րեն հա մա կած 
« գո յու թե նա կան հիպ նո սից». կյան քը, եր կիրն ու աշ խար հը միան-
գա մից ե րեւակ վե ցին այլ տեսք ու բո վան դա կութ յամբ: Ս կիզբ էր 
ա ռել Ար ցախ յան ա զա տագ րա կան շար ժու մը, ո րի մրրկա շունչ ա լե-
բա խութ յա նը նա տրվեց անձն վեր նա վա զի պես: Ե րեւա նում տե ղի 
ու նե ցած ա ռա ջին հան րա հա վա քին  Ռու բե նը, սա կայն, մաս նակ ցեց՝ 
ա սես տո նախմ բութ յան, իսկ օր վա վեր ջում զգաց, որ ին քը հայտն-
վել է փո թոր կի մեջ… Ն րան, շա տե րի պես, թվում էր, որ ե թե հրա-
պա րա կում ա վե լի բարձր գո ռա « Միա ցում», «Ար ցա խը  Հա յաս տան 
է» եւ այլ նմա նօ րի նակ կար գա խոս ներ, ա պա ազ գա յին ե րա զան քը 
կի րա կա նա նա, երբ խորհր դա յին կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն-
նե րի եւ հա րեւան թշնա մի հան րա պե տութ յան վար քա գիծն ար դեն 
հու շում էր, որ ազ գա յին խնդիր նե րը լու ծե լի չեն հան րա հա վաք նե-
րով, կար գա խոս նե րով ու պատ մա քա ղա քա կան փաս տար կում նե-
րով: Այ նու հան դերձ,  Ռու բե նը դար ձավ հան րա հա վա քա յին շարժ-
ման ա ռա ջա մար տիկ նե րից մե կը. ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր, որ հոծ 
բազ մութ յուն ներ հա վաք վեն հրա պա րակ նե րում, ցու ցա րար նե րի 
անվ տան գութ յունն էր ա պա հո վում, ըն կեր նե րի հետ կար գա վո րում 
էր տա րա տե սակ տեխ նի կա կան հար ցեր:  Հա ճախ էր բա ցա կա յում 
աշ խա տան քից, եր բեմն՝ զրկվում ռո ճի կից, բայց նրան այ լեւս ետ 
քա շող ուժ չկար, ընդ հա կա ռա կը, բո լոր կեն սա կան ու ժե րը նրան 
դե պի հրա պա րակ ներն էին մղում:  Հան րա հա վաք նե րից մե կում էլ 
ծա նո թա ցավ խան դա վառ մի էա կի՝ հմա յիչ ու ան մի ջա կան խառն-
ված քի տեր  Թա մա րի հետ, ով եր կու ա միս անց դար ձավ իր կյան-
քի ըն կե րու հին: Ն րանց պսա կադ րութ յու նը կա յա ցավ հենց հրա-
պա րա կում, հեր թա կան մեծ հան րա հա վա քի ժա մա նակ:  Ռու բե նի 
եւ  Թա մա րի օ րի նա կին հե տեւե ցին ու րիշ զույ գեր, եւ մի պահ շա-
տե րին թվում էր, թե ցույ ցերն ու եր թերն ա ռա վելս խթա նում են 
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պսակադ րութ յուն նե րը, քան ազ գա յին միաս նութ յու նը: 
Որ քան էլ անտ րա մա բա նական թվար,  Բագ րատ յա նը չդար-

ձավ ե րեւե լի ազ գա յին-հա սա րա կա կան գոր ծիչ, գե րա դա սեց մնալ 
« շար ժի չի» հա մեստ օ ղակ նե րից մե կը:  Մինչ դեռ բո լոր հան գա մանք-
նե րը նպաս տա վոր էին, որ նա հայտն վեր բե մե րին եւ իր թավ-առ-
նա կան ձայ նով ու խե լա ցի դա տո ղութ յուն նե րով ար ժա նա նար հան-
րութ յան գո վա սան քին ու ճա նաչ մա նը. ներ քին «արգելակը» նրան 
ետ էր պա հում այդ գայ թակ ղիչ հե ռան կա րից:  Նա ընդ հան րա պես 
զերծ մնաց իր կեց ված քին ու գոր ծու նեութ յանն ա վե լորդ գույ ներ 
խառ նե լու մտքից. հրա ժար վեց ընդգրկ վել  Շարժ ման կազմ կո մի-
տե նե րում եւ ընդ հա տակ յա գոր ծող ազ գա յին կու սակ ցա կան կա-
ռույց նե րում՝ մեր ժե լով ա ռաջ նորդ ակ տի վիստ նե րի հրա վեր ներն ու 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը: Ն րանք ազ նիվ ու հայ րե նա շունչ գա ղա փար-
նե րով էին հա մա գոր ծակ ցութ յան կո չում, բայց խու սա փում էր, ինքն 
էլ ստույգ չի մա նա լով ա զատ ու ան կախ գոր ծե լու նա խա պա շա րու մի 
բուն դրդա պատ ճառ նե րը. ար յո՞ւնն էր նրա այդ վար քագ ծի «կն քա-
հայ րը», ո գի՞ն, կեն սա փո՞ր ձը, դաս տիա րա կութ յո՞ւ նը, թե՞ մարդ կա յին 
խառն ված քի ան ծա նոթ մի հատ կութ յուն, որ, դե ռեւս չգի տեր՝ ի րեն 
պաշտ պա նե լո՞ւ, թե՞ փոր ձան քի է մատ նե լու… Երկ րա գոր ծի ըն տա-
նի քում ծնված ու հա սակ ա ռած ե րի տա սար դի նե րաշ խար հում գու-
ցեեւ հո գե բա նա կան բար դույթ ներ էին առ կա, բայց հի մա՝ տաս-
նամ յակ ներ անց, նա կա րող է ան վա րան պնդել, որ ին քը զտար յուն 
ու լիար ժեք է հենց նմա նա տիպ « բար դույթ նե րի» թրթիռ նե րով, 
քան զի դրանք օգ նում են հա վա տա րիմ մնալ իր էութ յա նը: 

 Ռու բեն  Բագ րատ յա նը 1992-ի հուն վա րին Ար ցախ յան ա ռա ջին 
պա տե րազմ էր մեկ նել կա մա վո րա կան ե րե սուն հո գա նոց ջո կա-
տով, որ ի մարտ էր մղվում ռո ման տիկ պատ կե րա ցում նե րով ու 
հա վա տով: Իսկ ջո կատն ա ռա վե լա բար ո գե պես էր զին ված. նրա 
կազ մում, իր ա ռա ջար կութ յամբ, ընդգրկ վել էին այդ օ րե րի աշ խա-
տա վայ րի՝ բաշ խիչ է լեկտ րա ցան ցի ե րի տա սարդ մոն տա ժող նե րը 
եւ ու սա նո ղա կան ու դպրո ցա կան ըն կեր ներ: « Ռու բեն յան կա մա վո-
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րական նե րը» շու տով միա ցել էին  Բե կո րի՝ Ա շոտ  Ղուլ յա նի վաշ տին 
եւ, զո հե րով ու վի րա վոր նե րով, ու սու սի կռվել ար ցախ ցի մար տիկ-
նե րի հետ մին չեւ 1993-ի դեկ տեմ բե րը: Այդ ա միս  Մար տա կեր տի 
մեր ձա կայ քում  Ռու բե նը սրունք նե րից ու ազդ րե րից բե կո րա յին 
ծանր վի րա վո րում է ստա ցել եւ տե ղա փոխ վել Ե րեւան՝ բուժ վե լու: 
 Մինչ կա պա քին վեր ու մար տա դաշտ կվե րա դառ նար, պա տե րազմն 
ա վարտ վեց՝ հաղ թա կան ու ո գեւո րիչ արդ յունք նե րով: Տխ րեց, որ 
հա զա րա վոր նա հա տակ ներ չվա յե լե ցին մեծ զրկանք նե րով ձեռք 
բե րած խա ղա ղութ յու նը, որ չկա յին իր տասն յակ մար տա կան ըն-
կեր նե րը, չկար անկրկ նե լի  Բե կո րը, ո րին սի րեց եղ բոր պես, եւ որ 
չէր մաս նակ ցել վեր ջին մար տե րին: Ու րախ էր, որ, ի վեր ջո, ան-
դորր է հայ րե նի քում, եւ ազ գա յին միաս նութ յա նը կար ծես թե ո չինչ 
այ լեւս չի կա րող սպառ նալ:  

 Ռու բենն այ դու ու ներ կյան քի իր հիմ նա կան օ րեն քը, ո րի ա ռա-
ջին հոդ վածն է՝ միշտ գտնվել այն տեղ, որ տեղ բախ տո րոշ դեպ քեր 
են տե ղի ու նե նում ժո ղովր դի ու հայ րե նի քի հետ: 2016-ի ապ րի-
լի սկզբին եւս նա Ար ցա խում էր, երբ չորս օր շա րու նակ կա տա-
ղի մար տեր էին ծա վալ վել հա րավա րեւել յան սահ մա նին, եւ մեծ 
վտանգ կար, որ կբռնկվի մե ծա մասշ տաբ պա տե րազմ: Այն ժա մա-
նակ ա րա գո րեն հրա դա դար կնքվեց, եւ  Ռու բե նը մտո վի խա ղաղ-
վեց՝ հայ կա կան եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի զի նա կան ու քա ղա-
քա կան միաց յալ ու ժե րը լիո վին բա վա րար էին սան ձե լու թշնա մու 
ոտնձ գութ յուն նե րը: Երբ եր կու շա բաթ անց տուն վե րա դար ձավ, 
կի նը՝  Թա մա րը, ար դեն հո գե վար քի մեջ էր. եր կար տա րի ներ այդ 
ան կոտ րում ու հու սա տու կի նը մա քա ռում էր սպի տա կար յու նութ յան 
դեմ, բայց ավ յունն ար դեն սպառ վել էր:  Ռու բե նը հասց րեց կնո ջը 
պատ մել, թե ինչ է տե սել Ար ցա խում, պա տե րազ մա կան քա ռօր յա-
յի ըն թաց քում եւ հե տա գա օ րե րին, ո գեշն չեց սի րե լի կո ղակ ցին եւ 
հա մո զիչ տո նով  «ի րա զե կեց», որ հա ջորդ կյան քում եւս  կհան դի-
պեն մեծ հան րա հա վա քում, եւ ի րենց անդ րաշ խար հա յին պսա կադ-
րութ յու նը դարձ յալ կկա յա նա հրա պա րա կում:  Ռու բե նը, ով իր պա-
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հան ջով միայ նակ էր հրա ժեշտ տվել մա հա մերձ կնո ջը, հե տո եր կու 
որ դի նե րին ու դստե րը պատ մել է, որ « Թա մար մայ րի կը աչ քե րը 
փա կել է ժ պի տով ու հան գիստ հո գով»: 

2020-ի սեպ տեմ բե րի վեր ջին նա կրկին Ար ցա խում էր:  Սա կայն 
ար դեն վաթ սուն հին գին հա րող եւ ֆի զի կա պես ծան րա ցած տղա-
մար դը չէր կա րող կա րեւոր ծա ռա յութ յուն տա նել վերսկս ված ա մե-
հի պա տե րազ մում, ուս տի մեր ժում էին ա ռաջ նագ ծի զո րա մա սեր 
մտնե լու առ թիվ նրա դի մում նե րը: Ա պա ա զա տա մար տի կի իր նախ-
կին հա րուստ փոր ձը վկա յա կո չե լով՝  Բագ րատ յանն ու զում էր գո-
նե զին վո րի տեղ գրա վել այն ջո կա տում, որ գլխա վո րում էր որ դին՝ 
 Տիգ րա նը...  Բայց, հի շում ես, չէ՞, թան կա գին ըն թեր ցող, նա ե րեք 
օր անց «վ տար վեց» ջո կա տից որ դու պա հան ջով. « Տուն գնա՝ թոռ-
նիկ նե րով զբաղ վիր, թող մար դիկ չկար ծեն, թե  Տիգ րա նը հայ րի-
կի բա լա է»: Իսկ  Ռու բե նին հե ռու չես քշի այն վայ րից, ուր հայ րե-
նա կան ու ազ գա յին հար ցեր են վճռվում: Ուս տի որ դու ջո կա տից 
հե ռա նա լուց մի քա նի օր անց նա ան դա մակ ցեց նո րաս տեղծ աշ-
խար հա զո րին, ստա ցավ փա փա գած զեն քը եւ ներգ րավ վեց պաշտ-
պա նա կան ծանր գոր ծո ղութ յուն նե րում:  Հեր թա պա հում էին  Շու շի 
տա նող ճա նա պարհ նե րին ու ա րա հետ նե րին, ռազ մա վա րա կան 
ա ռան ձին դիր քե րում եր բեմն փո խա րի նում էին բա նա կա յին ստո-
րա բա ժա նում նե րին:  Բայց նրան զար մաց նում, ա պա զայ րաց նում 
էին զո րա յին ան կազ մա կերպ ու ան հաս կա նա լի տե ղա շար ժե րը, 
թափթփ վա ծութ յու նը պաշտ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րում: Ն րան 
սկսեց թվալ, թե ի րենք՝ աշ խար հա զո րա յին նե րը, ա ջակ ցում են ոչ 
թե կա նո նա վոր ու մար տու նակ բա նա կի, այլ ան կազ մա կերպ ջո-
կատ նե րի, ո րոնք ա վե լի շատ դե գե րող ուր վա կան ներ էին հի շեց-
նում... 

 Վատ կան խազ գա ցու մը  Ռու բե նին հան գիստ չէր տա լիս ար դեն 
հոկ տեմ բե րի կե սե րից. նա ի րեն ան փույթ բե մադր ված ներ կա յաց-
ման երկ րոր դա կան դե րա կա տար էր զգում, թվում էր՝ ընդգրկ ված 
է մի մռայլ տե սի լա խա ղում, ուր բո լորն ար յուն ու հո գի պի տի տան 
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ան տե սա նե լի հրե շին:  Բայց այդ մա սին չէր բարձ րա ձայ նում,  տագ-
նապ նե րը թաքց նում էր զի նա կից նե րից եւ շա րու նա կում ո գեւո րել 
նրանց, հույս ներշն չել, որ կկա րո ղա նան թշնա մու հա խի ցը գալ: 
 Մին չեւ զի նա դա դա րի օրն իր վար քա գի ծը չփո խեց, չփո խեց ան-
գամ այն բա նից հե տո, երբ զին վո րա կան նե րի մեղ քով, հոկ տեմ բե-
րի վեր ջին հինգ աշ խար հա զո րա յին նե րով շրջա փակ ման մեջ էին 
ըն կել  Սարգ սա շեն գյու ղի ստո րին ձո րա կում. մոտ եր կու օր այդ-
տեղ ծպտված մնա լուց հե տո նրանց հա ջող վել է դուրս պրծնել օ ղա-
կու մից:  Զի նա կից ները՝ այդ տա րեց ու խի զախ մար դիկ, խիստ էին 
զայ րա ցել տե ղան քը վե րահս կող բա նա կա յին հրա մա նա տար նե րի 
վրա, ան գամ ընդ հա րում էր սպաս վում նրանց հետ, բայց  Ռու բե նը 
կան խեց գժտութ յու նը հա մե րաշ խութ յան հոր դոր նե րով:  Սաս տիկ 
տագ նա պում էր ի րենց փշա քա ղող սպառ նա լի քից՝ որ ռազ մա կան 
ան հաջո ղութ յուն ներն ու ձա խո ղում նե րը հան կարծ կա րող են ներ-
քին հաշ վե հար դար նե րի հան գեց նել յու րա յին նե րի շար քե րում:  Նա 
շատ լե զու, միտք ու հո գի շռայ լեց, որ նման մի ջա դե պեր չլի նեն: 
« Պա տե րազ մից հե տո ա մեն ինչ կպար զենք»՝ ի րեն ու այ լոց հանգս-
տաց նում էր  Ռու բե նը: Ե կավ մի պահ, եւ նա հաս կա ցավ, որ ին քը 
կռվում է եր կու ճա կա տով՝ բա ցա հայտ թշնա մու եւ ներ քին հիաս-
թա փութ յան ու զայ րույ թի դեմ՝ ի դեմս բազ մա թիվ պա տաս խա նա-
տուն նե րի:  Դա ծանր ու հո գե մաշ կռիվ էր, ո րի հա մե մա տութ յամբ 
ֆի զի կա կան զրկանք նե րը լից քա յին վար ժութ յուն էին հի շեց նում: 

Ա նա գո րույն քա ռա սուն օր ապ րեց պա տե րազ մի ըն թաց քում, 
երբ ավ յուն գրե թե չէր մնում նե րաշ խար հիդ մեջ տեղ հատ կաց նե լու 
սի րո, մտեր մութ յան ու հա րա զա տութ յան ե լեւէ ջում նե րին: Այ նու հան-
դերձ,  Ռու բե նը հնար ու ժա մա նակ էր գտնում գի շեր նե րը մեկ-մեկ 
այ ցե լե լու Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե ղե ցի եւ ա պաս տա րա-
նում զրու ցե լու իր նոր ծա նոթ նե րի հետ, բայց ա ռա վելս տա ճար էր 
գնում՝ առնչ վե լու  Տեր  Մի սա քի եւ նկա րիչ  Մով սե սի հետ:  Նա այդ 
մարդ կանց մեջ ա սես հայտ նա բե րել էր իր նմա նակ նե րին, նրանց 
հետ ի րեն մի ե ռա միաս նութ յուն էր զգում, ո րի ա կունք նե րը կար կա-
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չում են հե ռա վոր ու սրբա զան անց յալ նե րում:  Հատ կա պես նրանց 
հետ էր  Ռու բենն ի րեն զգում լիար ժեք ան հատ, նրանց հետ էր կի-
սում պա տե րազ մա կան տագ նապ նե րը: Շր ջա փա կու մից դուրս գա-
լուց հե տո, նույն օր վա ե րե կո յան ե կել,  Տեր  Մի սա քին ու  Մով սե սին 
ա սել էր.

– Ինձ թվում է… ինչ-որ սա տա նա է ըն կել մեր ե տեւից…  Նա 
մեզ ջլա տում է ներ սից եւ ստի պում թշնա մուն տալ իր ու զա ծը:

– Ինչ-որ ու ժի ազ դե ցութ յան տա՞կ եք ձեզ զգում,  Ռու բեն,– զգույշ 
հարց րել է քա հա նան:

–  Ներ սիս ձայ նը ոռ նում է…  Դա նշա նա կում է, որ մեծ վտանգ 
կա մո տեր քում: Ես էդ պես եմ կռա հում սա տա նա յի ներ կա յութ յու-
նը,– բա ցատ րել է  Բագ րատ յա նը: 

 Մով սե սը զննուն նա յել էր  Քե ռու դեմ քին ու նշմա րել, որ նրա եր-
կա րած մո րու քի տակ մաշ կը թրթռում է հու զու մից, ընդ հան րա պես՝ 
նա գու նատ վել, կնճռոտ վել ու նի հա րել էր, կար ծես նեն գա բա րո հի-
վան դութ յուն է բնա վոր վել նրա մարմ նում,– խճող ված էր նրա կեն-
դա նի դի ման կա րը, սա կայն նկա րիչն ար տա քին նշան նե րը մի այլ 
քննարկ ման հե տաձ գեց:

–   Մեր պա տե րազ մը կար ծես թե ու զում են մեր ձեռ քից խլել,– 
տագ նա պա հար նկա տել է նկա րի չը եւ հարց րել.-  Քե ռի, ին չո՞ւ չես 
ու զում, որ մենք էլ աշ խար հա զո րին միա նանք, մի՞ թե չենք կա րող 
օգ տա կար լի նել…

– Էս տեղ դուք աստ ծո պես եք մեր մարդ կանց հա մար, իսկ պա-
տե րազ մում կլի նեք թնդա նո թի միս:

–  Լավ, հի մա ա սեք, թան կա գին  Ռու բեն, սա բո լո րի՞ս պա տե-
րազմն է, թե՞ ո մանց,– ան հանգս տա նում էր  Տեր  Մի սա քը:

 Բագ րատ յա նը գլուխ կախ խոր հել է՝ ընտ րե լով ճիշտ բա ռեր 
դժվար պա տաս խա նի հա մար:

– Երբ պա ռակտ ված ենք, հա մընդ հա նուր պա տե րազմ լի նել չի 
կա րող,– ի վեր ջո ա սել է նա:

 Զի նա դա դա րից ան ցել էր մեկ ա միս, սա կայն  Բագ րատ յա նի 
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մոտ Ե րեւան վե րա դառ նա լու ի րա կան մտադ րութ յուն չէր ձեւա վոր-
վում:  Տիգ րան որ դին օ րու մեջ զան գում ու հարց նում էր, թե երբ է 
տուն դառ նա լու, « բո լո րը կա րո տել են ի րեն, հատ կա պես՝ թոռ նիկ-
նե րը»:  Ռու բենն էլ դա սը սեր տած ա շա կեր տի պես կրկնում էր, 
թե ու ղարկ ված հեր թա կան օգ նութ յունն էլ ստա նա ու բաշ խի՝ նոր 
կվե րա դառ նա: Այդ օգ նութ յուն նե րը նրա իս կա կան տա րերքն էին 
դար ձել վեր ջին քսան տա րի նե րին, բա րե գոր ծա կան հնա րա վո րութ-
յուն ներ նրան ուղ ղա կի ըն ծայ վում էին.  Ռու բե նը վա ղուց, միան-
գա մից մի քա նի ըն կե րութ յուն նե րի հա մար, հաշ վա պա հութ յուն ու 
հաշ վե տա րութ յուն էր ա նում մա թե մա տի կո սի իր ո րա կա վո րու մով, 
բա նի մաց ու ազ նիվ մաս նա գե տին բարձր էին գնա հա տում, եւ ար-
ժա նիո րեն ըն դա ռա ջում նրա բա րե սի րա կան ձեռ նար կում նե րում: 
Չէ՛, նա սուրբ չէ, բայց լիո վին վստա հե լի ու ան շա հախն դիր է, ին չը 
բազ միցս է ա պա ցու ցել, հա կա ռակ դեպ քում այդ քան եր կար տարի-
ներ նա չէր պահ պա նի լավ բա րե րա րի ու գոր ծըն կե րոջ համ բա վը:

 Դե ռեւս են թա գի տակ ցո րեն հաս կա նում էր, որ տուն դար ձի 
ձգձգու մը կապ չու նի իր կազ մա կեր պած օգ նութ յուն նե րի հետ, այդ 
գոր ծը նույն հա ջո ղութ յամբ կա րող էր կյան քի կո չել նաեւ Ե րեւա-
նից:  Նա կռա հում էր, որ սպա սում է ներ քին ե ղա նա կի պարզ մա-
նը, զգում էր, որ կեն սա կան ինչ-որ գա ղա փար է հա սու նա նում ներ-
սում, ինչ պես քար քա րոտ հողն ըն կած դի մաց կուն սերմ նա հա տիկ, 
որ, միեւ նույն է՝ ծիլ է ար ձա կե լու, թե կու զեւ՝ ու շա ցու մով, թե կու զեւ՝ 
նվա ղուն ու դող դոջ: Այդ թե մա յով որ դու հետ չէր ու զում խորհր դակ-
ցել, նրան ան հար կի ու վա ղա ժամ մտա հո գութ յուն չպատ ճա ռե լու 
ցան կութ յամբ, թե պետ հստակ գի տեր, որ  Տիգ րա նը եր բեք խո չըն-
դոտ չի լի նե լու իր ճա նա պար հին, իր ազն վա կան ժա ռանգն է՝ հար-
գե լու է հոր ա մեն մի քայ լը, պաշտ պա նե լու է իր վճիռ նե րը, ե թե ան-
գամ պա հանջ վի կրա կի մեջ նետ վել... Եվ, ի րոք, ե կել էր վճիռ ներ 
կա յաց նե լու օ րը…

Ա ռա վոտ էր:  Նոր էր զարթ նել հեր թա կան խա թար ված քնից: 
Ծ խեց ու լվաց վեց, ա պա մտազ բաղ զննեց աղ քա տիկ կա ցա րա-
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նը, որ ժա մա նա կա վո րա պես վար ձել էր քա ղա քի հին՝ «խ րուշ չով-
կա» շեն քե րից մե կում, պա տե րազ մից հե տո: Ո րո շել էր մեկ ա միս 
մնալ այդ տեղ, հե տո կմտա ծեր հա ջոր դիվ ա նե լիք նե րը: Մ տա բե րեց, 
որ լրա ցել է կա ցա րա նա յին մեկ ա մի սը, եւ հի մա հարկ է կողմ նո-
րոշ վելու:  Սուրճ պատ րաս տեց, խմեց՝ նո րից ծխե լով ու խո հա ծե լով: 
 Պա տու հա նից նա յեց դուրս. փո ղո ցով մար դիկ էին անց նում կա-
պոց նե րով ու մռայլ հա յացք նե րով. հաս կա ցավ՝ փախս տա կան ներ 
են:  Թեեւ աշ խույժ եր թեւե կութ յուն կար, զգաց, որ մար դիկ ու մե-
քե նա ներն ա ռա վելս միայ նութ յուն ու ա նո րո շութ յուն են ցու ցա նում, 
քան միաս նա կան ու կան խա տե սե լի կյանք: Այդ զգա ցո ղութ յու նից 
սար սուռ ան ցավ նրա մարմ նով:  Բայց վերգ տավ ֆի զի կա կան ու 
հո գե կան ա րիութ յու նը եւ… ո րո շեց մնալ Ար ցա խում՝ մշտա կան 
բնակ չի եւ հա մեստ քա ղա քա ցու պես:

 Դեկ տեմ բե րի տա սի այդ օ րը նա վե րածն վա ծի զգա ցում նե րով 
էր քայ լում Ս տե փա նա կեր տի փո ղոց նե րում: Մ տո վի նե րո ղութ յուն էր 
հայ ցում քա ղա քի ա վեր ված շի նութ յուն նե րից, վշտա հար ու կա րի-
քա վոր մարդ կանց իր զո րակ ցութ յունն էր խոս տա նում, մու րաց կան-
նե րին ա ռա տո րեն ո ղոր մութ յուն էր բաշ խում:  Նա մի պահ ե րեւա-
կա յեց, որ ա ռանց ի րեն այս քա ղաքն ու եր կիրն ուշ քի չեն գա, եւ 
ին քը ճա կա տագ րա կան ա ռա քե լութ յուն ու նի այս տեղ: Ա զա տա մար-
տիկ նե րի պու րա կում տե ղա վոր վեց մի ա զատ նստա րա նի եւ զան-
գեց որ դուն:

–  Տիգ րան ջան, ես մնում եմ Ս տե փա նա կեր տում:
–  Դեռ ինչ քա՞ն ժա մա նակ կմնաս…
–  Մին չեւ մեռ նելս: Ու զում եմ էս տեղ էլ թաղ վել:
– Ի՞նչ…
–  Հա, չնե ղա նաս, ու զում եմ էս տեղ մշտա կան բնակ վել:
– Մշ տա կա՞ն… 
– Ա ռանց ինձ էս եր կիրն ա վե լի տխուր կլի նի, որ դի ջան…
 Տիգ րա նը հաս կա ցավ հոր միտ քը, մի փոքր լռե լուց հե տո ան-

ջա տել է հե ռա խո սը: 
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 Ռու բե նը ի րար ե տեւից մի քա նի ծխա խոտ վա ռեց. ծուխն ա գա-
հո րեն կուլ էր տա լիս եւ քու լա նե րի հետ դուրս հա նում ներ սում կու-
տակ ված հո ռի զգա ցո ղութ յուն նե րի ան տե սա նե լի փա թիլ նե րը:  Մի 
փոքր թե թեւա ցավ, տե սո ղութ յու նը հստակ վեց. նա շուրջն էր նա-
յում ա ռա ջին ան գամ պու րակ այ ցե լո ղի զար ման քով: Ուշք դարձ րեց 
տա րօ րի նակ ծա ռա տե սակ նե րին, ո րոն ցով նախ կի նում հիա նում էր 
այս տեղ գտնվե լով:  Հե տո հա յացքն ուղ ղեց դի մա ցը բաց վող ըն դար-
ձակ տե սա րա նին, ուր լեռ ներն ու հո րի զո նը բա նակ ցում էին մշու շի 
մեջ, եւ գո հու նա կո րեն խո հա ծեց, որ մշտա պես մնա լով Ս տե փա-
նա կեր տում, ինքն այդ պես՝ ա կա մա  «ա մուս նա նում» է իր վշտա հա-
լած ու այ րիա ցած երկ րի հետ, ո րին չի կա րե լի մե նակ թող նել աջ ու 
ահ յա կից ցցվող ճի վաղ նե րի ու խար դախ նե րի դեմ:  Խոր հեց եւ դեմ 
ա ռավ նոր մտա ծու մի՝ շատ ա վե լի երկ րա յին ու զգա յե լի. «Իսկ ե թե 
ի րո՞ք ա մուս նա նամ…  Լու սա հո գի  Թա մա րը դեմ չէր լի նի… հա վա-
նութ յուն կտար… նա ինձ լավ էր ճա նա չում»: Ողջ մար մինն ակն-
թար թո րեն տա քութ յամբ բռնկվեց ու քրտնեց, դո ղի ա լիք ան ցավ 
մաշ կի տա կով:  Խու ճա պա հար ե ղավ, պա տա նու պես խրտնեց ու 
սրսփաց վե րա հաս զգա ցու մից. Ե րա զի՜կը… Իս կա պես ե րա զա յին՝ 
գե ղա նի ու աստ ղոտ կի նը, զոհ ված մար տա կան ըն կե րոջ՝  Վա նո յի 
այ րին, ով իր ցա վի ու կա նա ցի մե նութ յան մեջ սրբո րեն կա տա րում 
է ըն տա նի քի մոր պարտ քը. կրթել ու մե ծաց րել է ե րեք զա վակ նե-
րին ու հի մա մե նակ է տա նը: Եր կու որ դի ներն ի րենց ըն տա նիք-
նե րով ա ռան ձին են ապ րում, իսկ աղ ջիկն ա մուս նա ցել ու տե ղա-
փոխ վել է  Մար տու նի, ուր ա մու սի նը զին վո րա կան ծա ռա յութ յան է: 
Որ դի նե րը մորն ա ռա ջար կում են՝ ի րենց հետ ապ րել նոր ու ըն դար-
ձակ բնա կա րա նում, բայց Ե րա զիկն ի րեն լավ է զգում հին տա նը, 
եւ մեր ժում է նրանց խնդրան քը:

 Ռու բե նը հա ճախ էր  Վա նո յի ըն տա նի քին օգ նութ յան ձեռք մեկ-
նում՝ նա հա տակ ված մյուս ըն կեր նե րի ըն տա նիք նե րին հա մա հա վա-
սար, չակն կա լե լով ե րախ տա գի տա կան ոչ մի խոսք. ա ռանց այն էլ 
նրա օգ նութ յու նը ստա ցած բո լոր տուժ յալ նե րը գրե թե սրբաց նում 
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էին նրան, ըն դու նում եղ բոր, հոր կամ  Քե ռու տեղ:  Ռու բե նը բո լո-
րին նա յում էր նույն հո գա տար աչ քով:  Բայց, ինչ պես միշտ, յու-
րա յին նե րի ու հա րա զատ նե րի մեջ լի նում է ա մե նա սի րե լին, նրա 
հա մար դա Ե րա զիկն է՝ ոչ միայն իր կա նա ցի հմայ քի, մայ րա կան 
վե հութ յան ու բա րո յա կան գե ղեց կութ յան հա մար, այ լեւ, որ իր ճա-
նա չած այ րի նե րի մեջ ա մե նա տո կունն ու ա մե նաող ջա միտն է. եր-
բեւէ տրտունջ չէր լսել նրա շուր թե րից, Ե րա զի կը եր բեք չի չա րա ցել 
ի րեն բա ժին հա սած կյան քից:  Գու ցե, որ  Վա նո յին սի րել է ամ բողջ 
հո գով, գու ցե՝ այդ սե րը բա վա րար է ե ղել, որ նա ա նայ լայլ անց նի 
իր տառապալից ու ղին…  Ռու բե նը լավ գի տի, թե որ քան դժվար է 
հա մակ րե լի ու ա ռա քի նի այ րի կնոջ հա մար մա քուր ապ րե լը երկ-
դի մի ու այ լա սեր վող մի ջա վայ րում: Իսկ գու ցե ինքն ի րա վունք ու նի 
մո տե նալ նրան եւ ա ռա ջար կել այն ա մե նա թան կը, որ ու նի հի մա՝ 
իր էութ յու նը, հա վա տար մութ յու նը, կեն սա սի րութ յունն ու տոհ մա սի-
րութ յու նը, հա վա տը, իր հե քիա թը ուխ տի ար ձա նի մա սին…

 Ռու բե նը եր կու օր խփնվա ծի պես պտտվեց քա ղա քում, նոր 
միտ քը նրան գե րել էր խեն թա նա լու չափ, սա կայն ձգտում էր մնալ 
ող ջամ տութ յան սահ ման նե րում, կա մե նում էր վերջ նա կան վճռին 
հան գել հա վա սա րակ շիռ հո գե վի ճա կում, ուս տի ներ քին հան դար-
տութ յուն ձեռք բե րե լու ցան կութ յամբ եր կար քայ լում էր իր կա ցա-
րա նից  ու տա ճա րից հե ռու գտնվող փո ղոց նե րում. այդ պես ա վե լի 
դյու րին էր պար զե լու իր մեջ հա սու նա ցող զգաց ման ու գա ղա փա-
րի կշիռն ու ու ժը:  Կա րող էր Ե րա զի կին հան դի պել տա ճա րում, ուր 
նա հա ճախ է լի նում՝ օգ նե լու  Տեր  Մի սա քի նա խա ձեռ նած բա րե-
գոր ծութ յուն նե րի բաշխ մա նը:  Նույ նիսկ տուն կա րող էր գնալ միան-
գա մից, Ե րա զիկն ա մե նայն հար գան քով ի րեն կըն դու ներ ըն տա նե-
կան հար կի տակ եւ կխո սեր նրա հետ իր « խե լառ» գա ղա փա րի 
մա սին:  Կա րող էր ան գամ գնալ նրա որ դի նե րի մոտ եւ խոս տո վա-
նել մտքի նը. նրանք նույն պես  Ռու բե նին սի րում ու մե ծա րում են, եւ 
դժվա րութ յուն չէր լի նի՝ նրան ըն դու նել որ պես երկ րորդ հոր, ո րի 
հան դեպ վե րա բեր մունքն ա ռանց նոր կար գա վի ճա կի էլ հայ րա կա-
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նի պես է:  Բայց հա խուռն վե րեւ ե լած ե րա զան քի մարմ նա վո րու մը 
 Ռու բե նը սկսեց ա վե լի հեռ վից. ներ քին ձայ նը հու շեց, որ ին քը, նա-
խեւա ռաջ, ոչ թե « շա հա ռուի» հա վա նութ յան ու պաշտ պա նութ յան 
կա րիք ու նի, այլ՝ հո գեւոր-բա րո յա կան հե նա րա նի:

 Դեկ տեմ բե րի 13-ի ա ռա վոտ յան նա ա ճա պա րեց Սբ. Աստ վա ծա-
մոր  Հո վա նի տա ճար՝ հան դի պե լու  Տեր  Մի սա քի հետ:  Քա հա նան 
պատ րաստ վում էր ժա մեր գութ յան:

–  Տեր  Մի սաք, նա խա պես հա զար նե րո ղութ յուն եմ խնդրում, 
ե թե իմ միտ քը ձեզ դուր չգա, եւ հա վա նութ յուն չտաք մտադ րութ-
յուն նե րիս…  Թո ղութ յուն կտաք իմ էդ մեղ քին էլ,– ող ջա գուր վե լուց 
հե տո ա րա գո րեն բուն նյու թին է դար ձել  Քե ռին:

– Ի՞նչ է պա տա հել,  Ռու բեն եղ բայր,– տագ նա պեց  Տեր  Մի սա քը: 
 Բագ րատ յա նը մե ղա վոր ե րե խա յի պես բռնեց քա հա նա յի ձեռ քը 

եւ կա մաց, որ ե կե ղե ցու պա տերն ան գամ չլսեն, ա սաց.
– Ու զում եմ մշտա կան բնակ վել Ս տե փա նա կեր տում եւ… ա մուս-

նա նալ Ե րա զի կի հետ…  Հո մեծ մեղք գոր ծած չե՞մ լի նի…
Ա սես ա րեւ շո ղաց քա հա նա յի դեմ քին:
–  Մե՞ղք… չէ՛, ի՞նչ մեղք,  Ռու բեն եղ բայր, լրիվ հա կա ռա կը: Ի՜նչ 

ու րա խա լի լուր բե րիր մեզ, եղ բայր,– ա սաց ու նո րից գրկա խառն-
վեց:

– Ի րո՞ք…
– Ի հար կե: Ար ցա խում վե րաբ նակ վել եւ ա մուս նա նալ՝ հա մա րիր 

սրբա գոր ծութ յուն է, օրհն յալ ա րարք, հատ կա պես… նման տա ռա-
պան քով ձեռք բե րա ծը…  Դու եւ Ե րա զիկն ար ժա նի եք նոր եր ջան-
կութ յան… մեր քա ղա քում: Վս տահ եմ՝ դուք ի րար կեր ջան կաց նեք: 
Ար դեն խո սե՞լ ես հե տը…

–  Չէ,  Տեր  Հայր, սկզբից ու զում էի ձեր կար ծիքն ի մա նալ: 
 Նույ նիսկ չգի տեմ՝ կհա մա ձայ նի՞…

–  Հը՜մ…– մտած մուն քի մեջ ըն կավ քա հա նան:– Էն պես պի տի 
ա նենք, որ նա չհրա ժար վի էդ պայ ծառ գա ղա փա րից: 

– Ո՞նց…



323

–  Դեռ չգի տեմ: Ինչ պես մեր ըն կեր  Մով սեսն է ա սում՝ պետք է 
նա խա ձեռ նութ յու նը վերց նենք մեր ձեռ քը…  Լավ, հի մա ես գնամ 
ժա մեր գութ յան, իսկ դու մին չեւ մեր ընդ հա նուր եզ րա կա ցութ յան 
գա լը… թա քուն սի րա հար տղա յի պես փոր ձիր շփվել Ե րա զի կի 
հետ: 

– Ե ղավ,  Տեր  Հայր,– պար տա ճա նաչ սա նի պես ար ձա գան քեց 
 Քե ռին:

 Նա միառ ժա մա նակ ունկնդ րեց ժա մեր գութ յու նը, ա պա ե լավ 
դուրս:  Սառ նա շունչ օր էր: Շր ջա պա տի փո ղո ցա յին աղ մու կը խլաց-
ված էր հաս նում նրա լսո ղութ յա նը: Սկ սեց տեն դա գին ծխել, ին չը 
նշա նա կում էր, որ դարձ յալ սեւե ռուն մտած մուն քի մեջ է:  Նաեւ՝ 
շփո թա հար է: Ե կե ղե ցու շուրջ եր կար ետ ու ա ռաջ ա նե լուց հե-
տո ո րո շեց գնալ  Մով սե սի մոտ:  Նույն պա հին ժա մեր գութ յունն 
ա վարտ վեց եւ ներ կա նե րը ա նաղ մուկ լցվե ցին բակ: Ն րանց մեջ էր 
Ե րա զի կը, որ կար գա պահ հա վա տաց յալ չէր, սա կայն մեկ-մեկ կա-
րիք էր ու նե նում լսե լու  Տեր  Մի սա քի քա րոզ ներն ու կա նանց երգ-
չախմ բի հո գե պա րար եր գե ցո ղութ յու նը: Ե րա զիկն ա ռա ջի նը նկա-
տեց  Ռու բե նին եւ ժպտե րես մո տե ցավ նրան:

–  Լավ է, որ հան դի պե ցի ձեզ,  Ռու բեն եղ բայր. է գուց չէ մյուս 
օ րը թոռ նի կիս ծնունդն է,  Ման վե լի աղջ կա: Կ գաք, հրա վի րում ենք, 
ե րե կո յան յո թին:  Չեք մո ռա նա, չէ՞…

– Չէ՛, չէ՛, ի՞նչ ես ա սում, Ե րա զիկ քույ րիկ, ան պայ ման կգամ,– 
ա պա կա տա կի տվեց.- հի միկ վա նից սկսում եմ թոռ նի կիդ ծննդյան 
օրվա հան դե սը:

Ե րա զի կը ծի ծա ղեց:
–  Դե, լավ, ցտե սութ յուն:  Մինչ հան դի պում  Ման վե լենց տա նը:
– Ց տե սութ յուն, Ե րա զիկ ջան:
 Ռու բե նը եր կար նա յեց հե ռա ցող այ րուն, որ ի րեն այն քան 

մոտ եւ միա ժա մա նակ այն քան հե ռու է ներ կա յա նում:  Նա ի րե նից 
փոքր է մոտ տա սը տա րով, եւ առ օրս իր հետ խո սում է դուք-ով: 
 Հա րա զատ նե րի պես են, ա ռա վելս՝ եղ բոր ու քրոջ հա րա բե րութ-
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յամբ. ինչ պե՞ս պետք է այդ « տաք սա ռույ ցը» ջար դել եւ վե րա փո խել 
նոր փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի... Այդ պա հին դա  Քե ռուն դժվար լու-
ծե լի հարց էր թվում: 

 Տաք ու սառն մտա ծում նե րով  Ռու բե նը հա սավ  Մով սե սի ար-
վես տա նոց: Ն կա րի չը հյու րին ու րա խութ յամբ ըն դու նեց:  Թեեւ պա-
րապ մուն քի էր սա նու հի նե րի հետ, նրան թեւան ցուկ՝ ա ռանձ նա ցավ 
հյու րաանկ յու նում եւ սկսեց հար ցու փոր ձել նրա որ պի սութ յու նից ու 
ա ռօր յա յից: Որ պես զի շատ ժա մա նակ չխլի ըն կե րո ջից,  Քե ռին հա-
կիրճ պատ մեց իր մտադ րութ յուն նե րի մա սին:

– Ար դեն ե ղել եմ  Տեր  Մի սա քի մոտ, քո կար ծիքն ու խոր հուր դը 
նույն պես շատ կա րեւոր են ինձ հա մար,  Մով սես ջան,– լիո վին ան-
կեղ ծա ցավ նա:

Ն կա րի չը լայ նաժ պիտ գրկեց ըն կե րո ջը.
– Եղ բայր  Քե ռի, պի տի ա սեմ՝ հան ճա րեղ ես մտա ծել: Ես քեզ 

թեւ ու թի կունք կլի նեմ, դու միայն էդ պի սի հո յա կապ նպա տակ ներ 
դիր քո առ ջեւ:  Կա րող ես մին չեւ նոր տուն գտնե լը բնակ վել ինձ 
մոտ, էս պա հին ես մե նակ եմ, ու րախ կլի նեմ քո ըն կե րակ ցութ յու-
նից:

– Շ նոր հա կալ եմ, եղ բայրս, տես նենք…
– Ինչ վե րա բե րում է ա մուս նութ յա նը… ա սեմ՝ ըն տիր զույգ կլի-

նեք Ե րա զի կի հետ:  Նա հրա շա լի կին ու մարդ-ա րա րած է, քո ան-
մի ջա կան հո վա նու տակ ի րեն շատ լավ կզգա:

 Պայ ծառ ժպիտ խա ղաց  Քե ռու դեմ քին:  Մով սեսն ա ռա ջար կեց 
գոր ծել սրըն թաց ու ա նակն կալ, որ « հա կա ռա կոր դը» ուշ քի գա լու 
ժա մա նակ ու հնար չու նե նա:

– Ո՞նց,– ա նօգ նա կան հարց րեց  Քե ռին:
Ն կա րի չը մի փոքր խոր հե լուց հե տո պար զեց միտ քը.
–  Հենց է սօր ե րե կո յան կգնանք Ե րա զի կենց տուն եւ կխնդրես 

նրա ձեռ քը, մենք տեղ նու տե ղը հա վա նութ յուն կտանք:  Կըն դու նի 
ա ռա ջար կութ յունդ, նա հան ջե լու տեղ չի ու նե նա:  Մեր ներ կա յութ յու-
նը նրան վստա հութ յուն կներշն չի:
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–  Հա՞…
–  Կան խազ գա ցումս քո գա ղա փա րի օգ տին է խո սում:  Դե, ի՞նչ, 

հա մա ձա՞յն ես… 
–  Հա մա ձայն եմ,– ար ձա գան քեց  Քե ռին՝ մտա ծե լով, որ կյան-

քը ստի պում է եր բեմն գնալ նաեւ այս կար գի ար կա ծախնդ րութ-
յան: Ե թե ան գամ այն տա պալ վի, ի րեն նսե մա ցած չի զգա՝ ա նում է 
սրտից բխած քայլ: 

 Մով սե սը զան գեց քա հա նա յին: Ող ջույ նից հե տո իս կույն ան ցավ 
բուն նյու թին:

–  Տեր  Մի սաք, սկսում ենք « Քե ռի եւ Ե րա զիկ» օ պե րա ցիան… 
 Պատ րաստ ե ղիր, ե րե կո յան կողմ կգանք քո ե տեւից… Ա ռայժմ,– 
ա պա դար ձավ  Ռու բե նին:–  Հի մա կա րող ես գնալ ու քեզ կար գի 
բե րել ջա հել փե սա ցուի պես:  Հա, էդ զին վո րա կան հա գուս տով 
չգաս, սի րուն կոստ յում կհագ նես… հետդ բե րե՞լ ես…

–  Հա, բայց կգնամ ու նո րը կգնեմ… խնա մա խո սա կան կոստ-
յում:

–  Հա՛… խնա մա խո սութ յուն… հարս նա խո սութ յուն…  Գի տե՞ս՝ մե-
րոնք խնա մա խո սութ յա նը նաեւ « հա ու չէ» են ա սում՝ ա վե լի պարզ 
ու կոնկ րետ. այ սինքն՝ գնում են հար սին ու ծնող նե րին հարց նում՝ 
ե կել ենք ձեր աղ ջի կը ու զե լու, հա մա ձա՞յն եք. նրանք ա սում են՝ հա 
կամ չէ…  Դե, սո վո րա բար նա խա պես պայ մա նա վոր ված են լի նում 
եր կու կող մե րը, ուս տի էդ ա րա րո ղութ յա նը կա տա կով նաեւ « հա-ի 
գնալ» են ա սում: 

–  Հա՛…– պատ կե րաց րեց  Քե ռին:
 Մով սե սը եւս պատ կե րաց րեց, եւ եր կու սով սրտանց ծի ծա ղե ցին:
–  Դե, ես գնամ պատ րաստ վեմ,– ծի ծա ղի ար ցունք ներն աչ քե-

րից մաք րե լով՝ ա սաց  Քե ռին:
–  Հա, չմո ռա նամ. մեզ հետ կտա նենք գի նի եւ ժենգ յա լով հաց:
–   Ծաղ կե փունջ պետք չէ՞…
 Մով սե սը միառ պահ խոր հեց:
–  Ծաղ կեփն ջեր հե տո կտաս, հի մա իմ ներ քին ձայնն ա սում է, 
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որ է սօր ձեռն պահ մնանք քնա րա կան ատ րի բուտ նե րից:  Բայց,– 
դարձ յալ կար ճա տեւ մտած մուն քի մեջ ըն կավ,– ես, հա մե նայն 
դեպս, մի նվեր կպատ րաս տեմ… Ե րա զի կի գծան կա րը կա նեմ, իսկ 
դու կնվի րես նրան ու կա սես, որ ինքդ ես պատ վի րել:

–  Շատ լավ:  Բայց հի շո ղութ յամբ հա ջո ղե լո՞ւ ես նրա դի ման կա րը...
–  Հա՛: Ե րա զի կը հի շար ժան դեմք ու նի. նա կա՛ իմ մտա պատ կե-

րում:
–  Հա՞…
–  Հա՛…  Դե, խան դի՜ր, ըն կեր:
Եր կու սով լիա թոք ծի ծա ղե ցին:
Ե րե կո յան ժա մը յո թին  Տեր  Մի սա քը,  Մով սե սը եւ  Քե ռին, դի-

ման կարն ա ռած եւ գի նու ու ժենգ յա լով հա ցի տոպ րա կով՝ կանգ նել 
էին Ե րա զի կի բնա կա րա նի շե մին:  Տան տի րու հին ապ շած էր թան-
կա գին հյու րե րի ա նակն կալ այ ցից: Ու րախ ու շփո թա հար՝ նրանց 
ներս հրա վի րեց, ա կա մա ուշք դարձ նե լով  Քե ռու ար տա քի նին, որ 
հար դար ված մա զե րով՝ ջա հե լա վա րի շո ղում էր մոխ րա գույն նոր 
կոստ յու մի մեջ: 

 Թե ինչ պես ան ցավ հարս նա խո սութ յու նը, ճշտո րեն հնա րա վոր 
չէ պատ մել, քա նի որ այն, ըստ ներ կա նե րի, նման է ե ղել բազ մի-
մաստ ու տա րա շերտ դեպ քի, եւ հա վա քույ թի մաս նա կից նե րից յու-
րա քանչ յուրն ստա ցել էր իր տես լա կանն ու եզ րա կա ցութ յու նը:  Տեր 
 Մի սա քը տուն դար ձի ճա նա պար հին հա մոզ ված հայ տա րա րել էր, 
որ  Քե ռին ու Ե րա զի կը շու տով միա վոր վե լու են եւ ապ րե լու Ս տե-
փա նա կեր տի… թե որ փո ղո ցում ու բնա կա րա նում, այս տեղ նա 
կախ ման կե տեր էր դրել: Ե րա զի կը պնդել էր՝ ան կախ նրա նից, թե 
ինչ պես կդա սա վոր վի իր հե տա գա կյան քը, երկ սեն յա կա նոց հին 
բնա կա րա նը չի լքե լու, քա նի որ դա նա հա տակ ա մուս նու՝  Վա նո յի, 
դժվա րութ յամբ ձեռք բե րած տունն է, եւ ի րենք այդ տեղ յոթ հրա-
շա լի տա րի ներ են անց կաց րել:  Ռու բե նը մտա ծում էր, թե այն տեղ 
բնակ վե լով՝ որ քան կկորց նի իր տղա մարդ կա յին ար ժա նա պատ-
վութ յու նից, արդ յո՞ք տնփե սա յի կար գա վի ճա կը շատ չի նե ղե լու 
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ի րեն…  Բայց եւ խոր հում էր, որ իր զգա ցում ներն այս հո ղի ու կնոջ 
հան դեպ այն քան խորն են, որ իր հա մար դժվա րութ յուն չի լի նե լու 
հաղ թա հա րել կեն ցա ղա յին հո գե բա նութ յան բո լոր խու թե րը:

–  Հարս նա խո սութ յու նը կու նե նա շա րու նա կութ յուն եւ կա վարտ-
վի եր կու կող մե րի « հա»-ով,– ա սել է  Մով սե սը հա ջորդ օրն ի րեն 
այ ցե լած  Քե ռուն:  Սա կայն այդ հե ռան կա րը չի ո գեւո րել փե սա ցուին, 
քիչ մտո րե լուց հե տո նա անս պա սե լի խոս տո վա նել է.

– Իսկ գու ցե ու րիշ կի՞ն գտնեմ… ով ա վե լի ա զատ ու ան կաշ-
կանդ կլի նի:  Գի տե՞ս,  Մով սես եղ բայր, հայ տղա մար դու հո գով եմ 
ա սում՝ ես Ե րա զի կենց տա նը բնակ վե լով՝ պի տի մշտա պես գտնվեմ 
 Վա նո յի ուր վա կա նի կող քին, այն միշտ ներ կա է իր հար կի տակ, 
ես հա մոզ ված եմ դրա նում: Եվ հե տո՝ չար ժե Ե րա զի կի ա ռա քի նի 
կեր պա րը ա ղար տել իմ ա մուս նութ յամբ, որ քան էլ էդ ա մուս նութ-
յունն ազ նիվ ու մա քուր ա տաղ ձով լի նի:

 Մով սե սը եր կար ու մտա խոհ նա յել է  Քե ռուն, ա պա հան գիստ ա սել.
– Ու րեմն՝ ու րիշ կին…  Թող լի նի ու րիշ կին՝ ա վե լի ա զատ ու ան-

կաշ կանդ: 
–  Հա՛,– ա ռույգ ար ձա գան քել է  Քե ռին:
Եվ ծի ծա ղել են տղա մարդ կա յին ան խառն ու րա խութ յամբ:
 Բայց  Մով սեսն ու ներ ծի ծա ղե լու այլ պատ ճառ եւս՝ ծնո ղա կան 

մի պատ մութ յուն, որ մտա բե րեց այդ պա հին եւ  Քե ռուն պատ մեց 
զվար ճա լի բո լոր ման րա մաս նե րով, ա սես որ դիա կան հար գանքն ու 
բա րեսր տութ յու նը նրան ստի պում էին այդ պես՝ նո րո վի թար մաց նել 
ծնող նե րի հի շա տա կը:

–  Հերս ղո չաղ մարդ էր,– խնդմնդա լով ու հպար տո րեն վեր հի շել 
էր նկա րի չը:– Ար դեն յո թա նա սու նութ տա րե կան էր, բայց ե ռան դուն 
ու կրա կոտ տղա մար դու պես էր ի րեն զգում:  Մերս նրա նից փոքր 
էր հինգ տա րով, բայց ժա մա նա կից շուտ էր ծե րա ցել, վա ղա ժամ 
թա ռա մել էր խեղճ մերս ա րեւի տակ ըն կած վար դի պես...  Թե պետ 
հերս ա մեն ինչ ա նում էր, որ նա էլ ի րեն ջա հել ու կրա կոտ զգար: 
 Բայց բնութ յունն այլ մա տե րիա էր նա խա տե սել մորս հա մար:  Մի օր 
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նա զան գել ու լա ցա կու մած խնդրել է, որ այ ցի գնամ... Ծ նող ներս 
 Ճար տար գյու ղում էին ապ րում, ես հա ճախ էի գնում նրանց տե սակ-
ցութ յան, նրանք էդ ա ռու մով ինձ միշտ գո հութ յուն էին հայտ նում... 
 Մորս զան գը ինձ ան հանգս տաց րեց, չէ՛, վա խեց րեց. չլի նի՞ վատ բան 
է պա տա հել... Ըն կե րոջս ան մի ջա պես զան գե ցի, եւ նա իր մե քե նա-
յով մի ժա մից ինձ գյուղ հասց րեց:  Թե ինչ պատ մեց մերս՝ խնդա ու 
խնդա... Ա սաց՝ հերդ օր ու ա րեւ չի տա լիս ինձ, «գ յու դում չըմ, թա 
էդ կին ծա հա րըն հինչ ա օ զում էս չու րա ցած ջա նաս»:  Միան գա մից 
հաս կա ցա՝ բանն ին չումն է:– Այս տեղ  Մով սե սը  Քե ռուն պար զա բա-
նեց ծնող նե րի ա մուս նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո րոշ նրբութ յուն-
ներ եւ շա րու նա կեց:–  Խո սե ցի հորս հետ, խնդրե ցի, որ մա մա յին 
հան գիստ թող նի, ար դեն ժա մա նակն է: « Հին չի՞ն ժա մա նակն ա,– 
հեր սո տեց հերս,– ես պինդ տղա մարդ ըմ, ես կըն գա նը հետ հա լամ 
էր կան պի տի ի նիմ»:  Հերս խռո ված դուրս ե կավ տնից ու վե րա դար-
ձավ ե րե կո յան: Էդ ըն թաց քում զան գե ցի  Մար տու նիում բնակ վող 
փոքր եղ բորս, նա էլ շտապ ե կավ, եւ խելք խել քի տվինք, թե ինչ պես 
օգ նենք մեր ծնող նե րին...  Մի քա նի տար բե րակ ներ քննար կե լուց հե-
տո ո րո շե ցինք... կին գտնել մեր հոր հա մար... « ձախ» կին, ո րի հետ 
հերս կկա րո ղա նար իր սե ռա կան կա րիք նե րը հո գալ... տնից-տե ղից 
հե ռու:  Մեր մի ջա վայ րում դա դժվար խնդիր էր, բայց ոչ ան լու ծե լի:– 
 Հե տո  Մով սե սը զա վեշ տա խառն դրվագ նե րով պատ մեց, թե ինչ պես 
փոքր եղ բոր հետ ըն կել էին հա րեւան գյու ղե րը եւ կին փնտրել ի րենց 
ղո չաղ հոր հա մար:– Էդ կնո ջը ի վեր ջո գտանք մո տիկ մի գյու ղում. 
որ բեւայ րի, միայ նակ  կին էր, կարմ րա թու շիկ ու աչ քա բաց. չգի տեմ՝ 
նա հի մա ո՞ղջ է, թե՞ ոչ...  Խո սե ցինք հե տը ու պայ մա նա վոր վե ցինք: 
 Դե, մենք նրան փող խոս տա ցանք... ամ սա կա նով, բայց ե րեք ա միս 
անց էլ փող չվերց րեց, պարզա բա նեց, որ հորս հետ ար դեն սրտանց 
է կապ ված...  Հերս եր կու-ե րեք օ րը մեկ ձիով գնում էր իր սի րու հուն 
այ ցի եւ գոհ վե րա դառ նում...  Մին չեւ մեռ նե լը գնում-գա լիս էր, էդ-
պես՝ հինգ տա րի:

–  Մերդ գի տե՞ր էդ մա սին,– հե տաքրքր վեց  Քե ռին:
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–  Հա, ես ու եղ բայրս նրան մեր « հան ցա վոր ձեռ նար կի» մա սին 
տե ղե կաց րինք հենց ա մե նասկզ բում, նաեւ խնդրե ցինք, որ մեր հոր 
հետ չկռվի էդ հաշ վով:  Մերս մտա ծել-մտա ծել ու ա սել էր. «Էհ, մին 
ա, նա ինձ ա սի րում»: Ծ նող ներս նույն տա րում մա հա ցան:

– Աստ ված նրանց հո գին լու սա վո րի, սի րով միա ցել են, սի րով 
էլ գնա ցել,– եզ րա կաց րեց  Քե ռին:– Ե րեւի ա մե նա տուժ յա լը հորդ սի-
րու հին էր... նա երկ րորդ ան գամ է որ բեւայ րի դար ձել:

–  Հա,– մե ղա վոր տո նով ար ձա գան քեց  Մով սե սը, եւ եր կու սով 
դարձ յալ խնդմնդա ցին:– Էն պես որ,  Քե ռի եղ բայր, ես կին գտնե լու 
ո րոշ փոր ձա ռութ յուն ու նեմ, դարդ մի ա նի, կգտնենք:  

 Գի շե րը  Քե ռին ցուրտ կա ցա րա նի ան կող նում եր կար շու ռու մուռ 
ե կավ քուն մտնե լուց ա ռաջ:  Նա ար դեն տես նում էր իր ա պա գան 
Ս տե փա նա կեր տում… եւ խոր հուզ մունք ապ րում գա լիք պատ կեր-
նե րից:  Սա կայն զգում էր, որ պա կա սող գծեր ու ֆի գուր ներ կան 
վաղ վա պաս տա ռին… ի՞նչ գծեր, ի՞նչ ֆի գուր ներ…  Ար դեն կես գի-
շեր էր, դարձ յալ ծխա խոտ վա ռեց եւ նստեց ան կող նում: Ծ խեց ու 
զան գեց  Ռու սաս տա նում բնա կութ յուն հաս տա տած ե րեք հին ըն-
կեր նե րին, տե ղե կաց րեց իր ծրագ րե րի մա սին: 

–  Դուք էլ ե կեք… դուք էդ տեղ կո րած եք… էս տեղ կգտնեք ձեզ,– 
հոր դո րեց նրանց:

Եր կու սը՝  Դե րոն ու  Վա չեն, ու րա խա ցան  Ռու բե նի ա ռա ջար կութ-
յու նից, պա տաս խա նե ցին, որ շու տով ի րենց կա նանց հետ կլի նեն 
Ս տե փա նա կեր տում, թող ի րենց հա մար բնա կա րան վար ձի: Իսկ 
եր րոր դը՝  Մա նու կը, ծան րու մեծ պա տաս խա նել էր.

– Ես էդ տեղ հե րո սա նա լու բան չու նեմ,– եւ խոր հուրդ է տվել 
 Ռու բե նին՝ չտրվել ռո ման տի կա յի:

 Ռու բենն ա ռանց բա րի գի շեր մաղ թե լու « ռու սաս տա նա ցած» ըն-
կե րո ջը, ան ջա տել է հե ռա խոսն ու ինք նի րեն ա սել.

– Ի՞՛նչ ռո ման տի կա… Այ սու հետ պի տի ապ րենք մեր իս կա կան 
կյան քով:

Ո րո շեց վա ղը զան գել նաեւ Ե րեւա նի ըն կեր նե րին:    
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Գ լուխ 10

ՔՈ ԱՐՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ

º ñ³ ÝÇ̄ ù»½« »ñ ÏÇñ« »ñµ ùá Ã³ ·³ íáñÝ  
³½Ý í³ ½³ñÙ ¿« »õ ùá Çß Ë³Ý Ý» ñÁ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ »Ý  

áõ ïáõÙª áõ ÅÇ »õ áã Ã» ·Ç Ýá íáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ:

                                                                   ¶Çñù  Äá Õá íá ÕÇ« 10

 Պատ մութ յան թո շա կա ռու ու սու ցիչ  Սի մոն  Վա րագ յա նը կրքոտ 
սեր ու նի իր մաս նա գի տութ յան հան դեպ:  Նա հա խուռն ու սում-
նա սի րութ յուն ներ է կա տա րում վաղ ե րի տա սար դութ յան տա րի-
նե րից ի վեր, բայց գի տա կան լայն աս պա րեզ մտնե լու նպա տակ 
եր բեւէ չի հե տապն դել: Ն րա գլխա վոր հե տաքրք րութ յունն իր ժո-
ղովր դի ու երկ րի պատ մութ յունն է, հատ կա պես այն ան հատ ներն 
ու ժա մա նա կաշր ջան նե րը, ո րոն ցից բխել են ճա կա տագ րա կան ու 
բե կում նա յին  ի րա դար ձութ յուն ներ, ո րոնք, սա կայն, առ օրս ներ-
կա յաց վում են կցկտուր փաս տագ րութ յամբ եւ թռու ցիկ ու մա կե րե-
սա յին մեկ նութ յուն նե րով:  Նա ա րագ է եզ րա հան գել, որ « յուր յանց 
կեն սագ րութ յու նը» ա ռա վելս մթին է, քան՝ լու սա բան ված, եւ այդ 
ի րո ղութ յու նը կա մա յա կա նութ յան ու կար ճամ տութ յան հե տեւանք 
է հա մա րում: Ինք նու րույն սո վո րել է պարս կե րեն ու, ո րոշ չա փով, 
ա րա բե րեն, եւ լեզ վաի մա ցութ յան պա շա րով կա րո ղա նում է պե-
ղել ու հայտ նա բե րել նոր տե ղե կութ յուն ներ, դրանք մեկ նել իր նա-
խընտ րած տե սութ յան լույ սի ներ քո:  Թե պետ մեկ-մեկ հոդ ված ներ 
էր հրա պա րա կում տար բեր պար բե րա կան նե րում, գե րա զան ցա պես 
մնում էր որ պես ինք նա բավ փաս տա հա վաք-կու տա կիչ՝ ազ գա յին ու 
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ան հա տա կան վար քի, բնույ թի ու տե սա կի, ծա գում նա բա նութ յան 
ու կա պե րի վե րա բեր յալ ժո ղո ված տա րա տե սակ ար ձա նագ րում-
նե րով: Ն րա թղթա պա նակ նե րը տա րեց տա րի ա վե լա նում են, կա-
րեւոր ու հե տաքր քրա շարժ բա ցա հայ տում նե րի մա սին պատ մում է 
գոր ծըն կեր նե րին ու մտե րիմ նե րին, այ նու հան դերձ, շատ շա տե րին 
դե ռեւս ան հայտ է մնում այն հսկա յա կան տե ղե կույ թը, որ խնամ-
քով ամ փոփ վում է ժրա ջան ու սուց չի եւ ու սում նա սի րո ղի ձե ռամբ: 
Իսկ  Սի մոն  Վա րագ յա նի հա վա քագ րած նյու թերն ու շագ րավ ու 
հրա տապ են հենց ի րենց « սուբ յեկ տի վիզ մով», խնդի րը նրա պատ-
մա գի տա կան կրե դո յի մեջ է. ման կա վարժ-պատ մա գե տը, նախ կին 
ու ներ կա բա զմաթիվ հե տա զո տող նե րի պես, կի սում է այն հա մոզ-
մուն քը, որ պատ մութ յան թա փա նիվն ա ռաջ են շար ժում ան հատ նե-
րը եւ ոչ թե զանգ ված նե րը, «ս րանք ան հատ նե րի ե տեւից գնա ցող-
ներ են, ո րոնց կա րե լի է մո լո րեց նե լով ան դունդ գլո րել»:  Նա ա ռաջ 
է տա նում իր փոր ձա րա րա կան-ան հա տա պաշ տա կան պատ մա գի-
տութ յու նը՝ հա վակ նութ յուն չու նե նա լով այն դարձ նել ճա նա չե լի ու 
գնա հա տե լի:  Վա րագ յա նի տե սա բա նութ յամբ՝ ան հա տը գոր ծում է 
ազ գա յին-քա ղա քա կան, սո ցիալ-տնտե սա կան եւ կրո նամ շա կու թա-
յին խթա նիչ նե րի ու ժա կա նութ յամբ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը փո-
փո խա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն է ձեռք բե րում՝ հա մա ձայն ի րա-
վի ճա կի ու շա հախնդ րութ յան:  Նա ինք նա մո ռաց կենտ րո նա ցել է 
ան հա տի կա րեւո րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կի՝ ազ գա յին պատ-
կա նե լութ յան վրա՝ լիա կա տար հա մոզ ված, որ մար դու ցե ղա յին ար-
յու նը մե ծա պես կան խո րո շում է նրա վարքն ու կեն սագ րութ յու նը: 
 Գի տի, որ ին քը հայտ նա գոր ծութ յուն չի ա նում, ան ձի գե նե տիկ ար-
յու նա բա նութ յու նը վա ղուց մարդ կութ յան ու գի տութ յան ու շադ րութ-
յան կենտ րո նում է, իր նոր օ րի նակ նե րով նույն պես պնդում է, որ 
ար յան կան չով կա րե լի է սա րեր շուռ տալ: Իր կող մից հրամց վող 
թե րեւս գլխա վոր նո րութ յու նը վե րա բե րում է ան հատ նե րի այն ցան-
կե րին, ո րոնք ի րենց ծա գում նա բա նա կան խա ռը ե րանգ նե րով խճո-
ղել են հայ րե նի պատ մութ յու նը, եր կի րը ներ քա շել նոր ա ղետ նե րի 
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մեջ:  Սի մոն  Վա րագ յա նի թղթե րում հի շա տակ վում են բազ մա թիվ 
« պա տե հա պաշտ խառ նա ծին նե րի ու օ տա րա ծին նե րի» ա նուն ներ, 
ո րոնք ա մե նա տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ե րեւե լի դիր քեր 
էին զբա ղեց րել երկ րի կա ռա վար ման վեր նա հար կե րում, եւ ա ռա-
վելս բա ցա սա կան դեր խա ղա ցել:  Նա ուղ ղա կի ապ շում է, թե ինչ-
պես են նրանք այդ քան վեր բարձ րա ցել կա ռա վար չա կան հիե րար-
խիա յով, եւ թե ինչ պես են  «ազ գա յին ջո ջե րը» հան դուր ժել, ան գամ 
խթա նել նրանց վե րել քը, երբ ակն հայտ էր, որ այդ ան ձինք լոկ չա-
րիք կա րող էին բե րել ժո ղովր դի ու երկ րի գլխին: 

1988-ին ա լիք ված Ար ցախ յան շարժ ման ա ռա ջին իսկ ա միս նե-
րին պատ մա բան ու սու ցի չը նոր ու ամ բող ջա կան ցու ցակ ներ կազ-
մեց նո րա հայտ ա ռաջ նորդ նե րի ու ակ տի վիստ նե րի վե րա բեր յալ, 
որ պես զի լիո վին հա մոզ ված լի նի, որ ամ բիոն նե րը դղրդաց նող ան-
ձինք հան կարծ ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րին չմո լո րեց նեն 
եւ ծու ղա կը չգցեն: Ու սում նա սի րեց եւ ման րա մասն գրա ռեց, թե ինչ 
ծա գում նա բա նութ յուն ու նի նրան ցից յու րա քանչ յու րը, որն է նրա 
տոհ մա ծա ռը, ինչ տի պի մարդ կանց հետ է շաղ կապ ված ա մուս-
նա կան, ըն կեր-քա վո րա կան կամ այլ հան գույց նե րով, կարճ՝  «ինչ 
գու նա վո րում ու բա ղադ րութ յուն ու նի նրա ար յու նը»: Ա ռանձ նա պես 
մտա հոգ վե լու բան չգտավ, ցան կե րում նե րառ ված գրե թե բո լոր ան-
ձանց տոհ մա բա նութ յու նը եւ գոր ծող կեն դա նի կա պե րը « ցան կա լիի 
եւ թույ լատ րե լիի» սահ ման նե րում էին, բայց ե րեւան յան ա ռան ձին 
ա ռաջ նորդ նե րի կա պակ ցութ յամբ մտա հո գութ յան ո րոշ կե տեր 
գտավ: Այն ժա մա նակ նա իր ցու ցակ նե րը ո րեւէ մե կին ցույց չտվեց, 
միայն բա նա վոր զրույց նե րում, մտե րիմ ա ռան ձին մարդ կանց եւ 
 Շարժ ման մի քա նի ակ տի վիս տի տե ղե կաց րեց իր բա ցա հայ տում-
նե րի մա սին. վեր ջին ներս ըմբռ նու մով ըն դու նե ցին  Վա րագ յա նի 
տե ղե կատ վութ յու նը եւ հա վաս տիաց րին, որ « հի մա բո լո րը ժո ղովր-
դի սեւե ռուն ու շադ րութ յան ներ քո են, ոչ ոք չի կա րող շեղ վել ազ-
գա յին նպա տակ նե րից»:

2000 թվա կա նից հե տո  Վա րագ յա նը ձեռն պահ մնաց աս պա-
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րեզ մտած ան հատ նե րի տոհ մա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն նե-
րից, դրանք կրկին կա րեւոր տեղ գրա վե ցին նրա ա ռօր յա յում, երբ 
Ե րեւա նում իշ խա նութ յան ե կան նոր ու ժեր: Եվ « կար մի րով» հա-
գե ցան նրա ցու ցակ նե րը, բայց դրանք դեռ ճշտե լու կա րիք կար: 
Իսկ 2020-ի աշ նա նա յին պա տե րազ մից հե տո նա իր տե ղը գտնել 
չէր կա րո ղա նում. սկսեց մե ղադ րել ի րեն, որ անհ րա ժեշտ ջանք չի 
թա փել՝ կան խե լու նո րա հայտ ան մա քուր կա ռա վա րիչ նե րի դա վադ-
րութ յու նը՝ նրանց վե րա բեր յալ իր հա վա քագ րած տե ղե կատ վութ-
յու նը չի փո խան ցել ի րա վա սու մար մին նե րին եւ չի հան րայ նաց րել 
այն:  Բայց արդ յո՞ք այդ քայ լե րից հե տո կփոխ վեր ի րա վի ճա կը հօ-
գուտ երկ րի՝ դառ նութ յամբ խո հա ծում էր ման կա վար ժը՝ չգտնե լով 
հստակ պա տաս խան: Ն րա ան հանգս տութ յունն ա վե լի սաստ կա-
ցավ, երբ դուստ րը՝  Նա նեն, զան գեց Ե րեւա նից եւ հայտ նեց, որ 
ու ղար կած պիե սը չեն թույ լատ րում բե մադ րութ յան,  «ա ռայժմ չեն 
թույ լատ րում… հե տո կե րեւա՝ ինչ ա նել»՝ ա սել է աղ ջի կը եւ խնդրել, 
որ նոր պիես գտնի: « Նա նեն իր ու զած պիե սը կգտնի, ես պի տի 
զբաղ վեմ իմ գոր ծով»՝ վճռել է  Վա րագ յա նը եւ գրա պա հա րա նի 
վե րին դա րա կից հա նել վեր ջին թղթա պա նա կը, որ վե րա բե րում է 
ներ կա յում գոր ծող բարձ րաս տի ճան եւ կից պաշ տոն յա նե րի տոհ-
մա բա նութ յանն ու ըն կե րա կան-ազ գակ ցա կան կա պե րին:  Մին չեւ 
խոր գի շեր դրանք խմբագ րեց վեր ջերս հայ թայ թած նոր տե ղե-
կութ յուն նե րով, եւ կար ճա տեւ քուն մտնե լուց ա ռաջ խոր հեց, թե ինչ 
ա ռա ջար կութ յամբ պետք է հան դես գա:  Կան խա տե սում էր, որ իր 
պայ քա րը կա րող է հող մա ղաց նե րի դեմ կռվի վե րած վել, սա կայն 
կաս կած չու ներ, որ պայ քա րել պետք է, ինչ քան էլ այն ան հե ռա-
նկար թվա, նա « յու րաց րած դա սը պար տա վոր է փո խան ցել հատ-
կա պես երկ րի թիկ նա պահ նե րին»:

 Սի մոն  Վա րագ յա նը նման թիկ նա պահ էր հա մա րում իր նախ-
կին ա շա կերտ  Գեւորգ  Համ բար ձում յա նին, ով տվյալ պա հին ազ-
գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան տնօ րենն էր:  Գեւոր գին դա-
սա վան դել է եր կու տա րի, եւ նրան հի շում է որ պես հե տաքրք րա սեր 
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ա շա կեր տի: Ա ռա վոտ յան տնից դուրս գա լուց ա ռաջ մի պահ կա մե-
ցավ զան գել նրան եւ տե սակ ցութ յուն խնդրել, բայց միտ քը փո խեց 
եւ ո րո շեց  Գեւոր գի հիմ նարկ գնալ ա ռանց նա խազ գու շաց նե լու. 
նաեւ այդ պես կճշտի, թե նախ կին սանն ինչ պես է ար ձա գան քում 
ու սուց չի հան կար ծա կի հայտ նութ յա նը՝ ե՞տ կու ղար կի, հանդիպելու 
նպա տա կա հար մար օր ու ժամ պայ մա նա վոր վե լով, թե՞ ան մի ջա-
պես կըն դու նի… 

 Վա րագ յա նը խնամ քով ա ծիլ վեց, հա գավ իր լա վա գույն կոստ-
յու մը՝ մուգ ու թե թեւա կի պսպղուն թե լիկ նե րով, որ գնել էր թո շա-
կի անց նե լու տա րում, կա պեց կարմ րա շեր տա վոր փող կա պը, դրեց 
բաց դարչ նա գույն ցի լինդր գլխար կը եւ չկոճ կած մոխ րա վուն թիկ նո-
ցով ճա նա պարհ վեց ԱԱԾ շենք:  Նա ձեռքն էր ա ռել թղթա պա նա կը, 
քայ լում եւ կան խա տե սում էր, թե դրա պա րու նա կութ յամբ ինչ պես է 
զար մաց նե լու ար դեն փոր ձա ռու անվ տան գա յին ղե կա վա րին, բայց 
եւ ի րեն սթա փեց նում էր, թե ինչ կշտամ բանք նե րի է ար ժա նա նա-
լու սա նի կող մից  «էս դժվա րին օ րե րին խրթին հար ցեր ար ծար ծե լու 
հա մար»: «Թ քա՜ծ, թող ինձ թե կուզ ռա սիստ ու ֆա շիստ ան վա նեն, 
ես մտա հոգ եմ իմ ազ գի ու երկ րի վաղ վա հա մար, եւ պարտքս ու 
ի րա վունքս է՝ դի մել քայ լե րի, ե թե դրանք նույ նիսկ ծայ րա հե ղա կան 
ու ար տա ռոց թվան». այդ պի սի ինք նա պաշտ պա նա կան խո կում-
նե րով էլ հա սավ քա ջա ծա նոթ՝ բաց դեղ նա վուն շենք, հեր թա պահ 
սպա յին ներ կա յա ցավ եւ հայտ նեց գալստ յան նպա տա կը:

–  Պա րոն  Համ բար ձում յա նին հա ղոր դեք, որ հան դի պել ու զում 
եմ հենց հի մա,– իր խնդրան քը կրկնեց  Վա րագ յա նը: 

Ան ցավ մոտ հինգ րո պե, սկսեց նյար դայ նա նալ, բայց հա վա-
քեց զին քը եւ վճռեց քիչ էլ սպա սել համ բե րութ յամբ ու հան գիստ. 
ե թե ու ղիղ պա տաս խան չե ղավ, կհե ռա նա: Ար դեն մտո վի հստա-
կեց րել էր հե տա գա ա նե լի քը, երբ մո տե ցավ հեր թա պահ սպան 
եւ ման կա վար ժին ու ղեկ ցեց վե րեւի հարկ: Ն րանք մտան տնօ րե-
նի ըն դու նա րան, որ տեղ եւ հայտ նե ցին, որ եր կու րո պեից պա րոն 
 Համ բար ձում յա նը կըն դու նի ի րեն:  Թիկ նոցն ու գլխար կը հա նեց ու 
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կա խեց հյու րե րի հա մար նա խա տես ված զգես տա պա հա րա նում եւ 
նստեց բազ մո ցին:  Հա զիվ էր աչք ա ծել ըն դու նա րա նը եւ  «ա վե լորդ» 
հա մա րել ըն դու նա րա նի ծա ռա յո ղի քննա խույզ հա յաց քը, երբ տնօ-
րե նի ա ռանձ նա սեն յա կի դու ռը բաց վեց եւ շե մին ե րեւաց  Գեւորգ 
 Համ բար ձում յա նը:

–  Թան կա գին ըն կեր  Վա րագ յա՜ն,– զուսպ հիաց մուն քով բա ցա-
կան չեց նա եւ ող ջա գուր վեց ու սուց չի հետ:–  Ներս գնանք,– բա րե-
համ բույր հրա հան գեց եւ նրան թեւան ցուկ՝ ան հե տա ցան ա ռանձ-
նա սեն յա կի դռան ե տեւում:

Տ նօ րե նը տե ղա վոր վեց  Վա րագ յա նի դի մաց, փոք րիկ սե ղա նի կի 
մոտ՝ հե ռու իր բազ կա թո ռից, մինչ այդ ըն դու նա րա նի հեր թա պա-
հին պատ վի րե լով եր կու բա ժակ թեյ:

–  Լա՞վ ես,  Գեւորգ տղա,– իր բուն ա սե լի քին անց նե լուց ա ռաջ 
հե տաքրքր վեց ու սու ցի չը:

–  Դե, ի՞նչ լավ, ըն կեր  Վա րագ յան, հի մա լավ մարդ կա՞,– ե ղավ 
սո վո րա կան պա տաս խա նը: 

–  Դու պինդ կաց, դու շատ գործ ու նես ա նե լու, անչափ կա-
րեւոր գոր ծեր,– փոքր-ինչ խորհր դա վոր ձայ նով անդ րա դար ձավ 
 Վա րագ յա նը:–  Լավ, ժա մա նակդ չխլեմ, ա ռանց էն էլ գի տեմ, որ էս 
ժա մի գոր ծերդ հե տաձ գել ես՝ ինձ ըն դու նե լու հա մար. շնոր հա կալ 
եմ:

–  Դե, ինչ պե՞ս կա րող էի ձեզ չըն դու նել, եւ հե տո՝ ե թե հա սել եք 
էս տեղ, նշա նա կում է շատ կա րեւոր բան կա, ճի՞շտ եմ…

– Ա յո,  Գե ւորգ ջան:  Հի մա գոր ծից խո սեմ… Ա հա վերց րու էս 
թղթա պա նա կը եւ ծա նո թա ցիր՝ ու շա դիր ու ման րա մասն, իմ գնա-
լուց հե տո:– Տ նօ րենն ար դեն բա ցում էր թղթա պա նա կը:– Էդ տեղ 
մարդ կանց ա նուն ներ են, ո րոնց տոհ մա բա նութ յու նը տնտղել եմ 
մին չեւ յո թը պոր տը. նրանք չպետք է գրա վեն կա ռա վա րա կան 
բարձր պաշ տոն ներ:

– Ին չո՞ւ,– հարց րեց  Համ բար ձում յա նը՝ թղթա պա նա կը մի կողմ 
դնե լով:
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– Ն րանք խա ռը ար յուն ու նեն: 
– Իսկ ե թե լավ պաշ տոն յա նե՞ր են, ո՞նց վար վենք…
– Որ քան էլ լավ պաշ տոն յա ներ լի նեն, նրանց ար յան կանչն 

ա վե լի զո րա վոր է, բախ տո րոշ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծե լու են ի շահ 
մյուս կող մի:

–  Հաս կա ցա՝ ինչ եք ա սում, նույ նիսկ հա մա միտ եմ:  Բայց դա 
աղ մու կի տե ղիք կտա, ե թե նման կերպ վար վենք, մեզ կմե ղադ րեն 
այ լատ յա ցութ յան ու ռա սիզ մի մեջ… 

– Ես շատ եմ ու սում նա սի րել էդ պրոբ լե մը, ու րիշ նե րի փոր ձին 
տեղ յակ եմ:  Մենք ա ռա ջի նը չենք լի նի:

–  Հա, հի մա կհի շա տա կեք հրեա նե րի օ րի նա կը:
– Ա յո, նրանք ազ գի ու պե տութ յան գլխա վոր ա ռաջ նորդ նե րին 

ընտ րում են միայն ի րենց ազ գաս տեղծ տաս ներ կու ցե ղե րի շա ռա-
վիղ նե րից, միա՛յն, ար դեն քա նի՜ հա զար տա րի…

–  Հըմ… նրանք հին ա վան դույթ նե րով են շարժ վում:
– Դ րա հա մար էլ կեն սու նակ ու մար տու նակ ազգ են: Իսկ ո՞վ 

է խան գա րում, որ մենք էլ նույ նա տիպ մեր ա վան դույթ ներն ու նե-
նանք, թե կուզ բա վա կան ու շա ցու մով, ու մի՞ց պի տի վա խե նանք…

–  Դե, մեզ կմե ղադ րեն ու րիշ պե տութ յուն ներ… մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը…

– Ի՞՛նչ, էդ օ տար ու ան տար բեր կա ռույց նե՞ րը, երբ մի սրտա ցավ 
խոսք ան գամ չա սա ցին պա տե րազ մի օ րե րին, երբ ա զե րի նե րը վայ-
րա գութ յուն ներ էին ա նում մեր ազ գի ու երկ րի դեմ… Ին չո՞ւ պետք է 
մենք հաշ վե տու լի նենք նրանց, երբ նրանք թքած ու նեն մեր մա քա-
ռու մի, մեր ար դա րութ յան ու տան ջան քի վրա… Եվ հե տո,  Գեւորգ 
ջան, ե թե մեր ինք նա պաշտ պա նա կան պա հանջ նե րը նման քայ լեր 
են են թադ րում, իսկ ես հա մոզ ված եմ, որ են թադ րում են, պետք 
ան հա պաղ կա տա րենք էդ քայ լե րը, ա ռանց նա յե լու, թե օ տար ներն 
ինչ պես կար ձա գան քեն: 

–  Դե…
– Էս ժո ղովր դի ու երկ րի պա տաս խա նա տուն մենք ենք, ոչ թե 



337

նրանք, մե՜նք պետք է հո գանք մեր ազ գա յին կա րիք նե րը եւ մի ջոց-
նե րի մեջ եր բեմն խտրութ յուն չպետք է դնենք. սա էն դեպ քե րից է, 
երբ նպա տակն ար դա րաց նում է մի ջոց նե րը:

–  Բա րի,– ար ձա գան քեց տնօ րենն ու ժպտաց զրու ցակ ցին:– 
 Դուք մեզ ուղ ղա կի հի շեց նում եք, որ մենք ազ գա յին ծա ռա յութ յուն 
ենք, ազ-գա-յին…

– Ա յո,  Գեւորգ ջան, նմա նօ րի նակ հար ցե րով ու րիշ ո՞ւմ կա րող 
ենք դի մել… 

–  Լավ, ըն կեր  Վա րագ յան, ես կմտա ծեմ, թե ինչ պես կար գա վո-
րենք էս խնդի րը,– ա սաց տնօ րենն ու ձեռ քը տա րավ թղթա պա նա-
կին:

 Ներս մտավ ըն դու նա րա նի հեր թա պա հը եւ թեյ մա տու ցեց:
– Օ րենք կամ ո րո շում ըն դու նեք, ե թե հար մար եք գտնում՝ 

գաղտ նի կարգ սահ մա նեք, որ օ տա րա շունչ ան ձինք ոչ մի կերպ 
մուտք չու նե նան իշ խա նութ յան վե րին օ ղակ նե րը:–  Վա րագ յա նը 
կում ա րեց թե յից եւ վա ռե լով շրթունք նե րը՝ բա ժա կը դրեց տե ղը:– 
Ո՞վ ա սաց, թե նրանք մեր երկ րում պետք է նաեւ ի րա վունք ու նե-
նան բարձ րաս տի ճան կա ռա վա րիչ ներ լի նե լու…  Մեր երկ րում լի քը 
աս պա րեզ ներ կան գոր ծե լու, թող զբաղ վեն՝ ինչ քան ու զում են, թող 
ի րենց էթ նիկ կեր պը պա հեն, բայց ազ գա յին կա րեւո րա գույն ատ-
յան նե րին չպետք է մոտ գան: Էդ պես վար վում են բո լոր խե լա ցի 
երկր նե րում:

– Էս տեղ շա՞տ ա նուն ներ կան,– հարց րեց  Համ բար ձում յա նը՝ 
մա տով տկտկաց նե լով թղթա պա նա կի վրա:

–  Դե, կան… Մ տա հո գիչ է հատ կա պես ե րեւան յան իշ խա նա կան 
է լի տան:

–  Կար ծում ես՝ մեր ձեռ քը կհաս նի՞ էն տեղ…
– Իսկ դուք փոր ձեք, չէ՞ որ մենք մի մար մին ենք, այն չպետք է 

վերջ նա կա նա պես ախ տա հար վի: Ու սում նա սի րեք այ լոց փոր ձը, ձեր 
սե փա կան գա ղա փար նե րը ներդ րեք: Ե թե ազ գի ար յունն ու ո գին 
մա քուր չե ղան, ազ գը կտա րրա լուծ վի ու կվե րա նա:  Սա հա յե րի եր-
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կիրն է, սա մեր ար յան եր կիրն է, մենք ըն դա մե նը մեր եր կիրն ենք 
ու զում պաշտ պա նել ու պահ պա նել, մենք ու րիշ նե րի դեմ չենք գոր-
ծում, մենք կան խում ենք ու րիշ նե րի ոտնձ գութ յուն նե րը մեր դեմ:

– Ան շուշտ, մենք ինք նա պահ պան վե լու ե՛ւ ի րա վունքն ու նենք, ե՛ւ 
պար տա կա նութ յու նը:

–  Մենք մեր հո ղի վրա պի տի ապ րենք ա զատ ու վստահ, 
ա ռանց վա խի ու բար դույթ նե րի, ա ռանց մա շեց նող սպաս ման, թե 
ա հա կա րող են ծա գել նոր հան գա ման քեր եւ մեզ կրկին ներ քա-
շել մութ ծու ղակ նե րի մեջ՝ կաս կա ծի տակ դնե լով մեր ինք նա կա 
գո յութ յու նը:–  Ման կա վար ժը հա նեց թաշ կի նա կը եւ սրբեց ճա կա-
տի վրա կու տակ ված քրտին քը:– Ես կաս կած չու նեմ, որ վա ղը ողջ 
հայ կա կան աշ խար հը հա մակ ված կլի նի մի մտքով՝ սթափ վել, ձեռք 
բե րել ներ քին հա վա սա րակշ ռութ յուն, թո թա փել հու սալ քութ յունն ու 
հո ռե տե սութ յու նը, ուժ կու տա կել, սրբա զան ցա սու մի սեր մեր ցա նել 
ա ճող սերն դի հո գում, նոր զեն քեր կռել եւ դաս տիա րա կել մարդ-
կանց, ստեղ ծել ժո ղովր դից ան բա ժան բա նակ, գի տութ յա նը, մշա-
կույ թին ու ե կե ղե ցուն օգ նութ յան կան չել... Եվ մի գե ղե ցիկ օր հա յոց 
եր կի րը ոտ քի կկանգ նի մեկ մար դու պես՝ ա պա հո վե լու իր խա ղա-
ղութ յունն ու պա տի վը:  Մի՞ թե կար ծում ես, թե սրանք ինք նահ նար 
մտքեր են... ո՛չ, նման գա ղա փար նե րով շատ այլ պատ վար ժան ժո-
ղո վուրդ ներ են ա ռաջ նորդ վել, երբ մեզ նման գա հա վի ժել են ստո-
րա ցու ցիչ կա ցութ յան մեջ: Եվ հա սել են վե րած նութ յան:

– Ու զում եմ հա վա տալ, որ ձեր գա ղա փար նե րը կպաշտ պա նի 
մեր հայ րե նա կից նե րի մե ծա մաս նութ յու նը:   

–  Բայց ինչ-որ ա ռա ջար կում եմ ձեզ, ա մե նեւին էլ բա վա րար 
չէ, դուք մշա կեք լրա ցու ցիչ նոր ու խիստ պա հանջ ներ էն պես, որ 
ա պազ գա յին նկա րա գիր ու նկրտում ներ ու նե ցող ո րեւէ մե կը տեղ 
չգրա վի իշ խա նութ յան վե րին է շե լոն նե րում, նման բան պար զա պես 
անհ նա րին լի նի:  Նախ քան հա մազ գա յին ընտ րութ յուն նե րին մաս-
նակ ցե լը կամ պե տա կան բարձր պաշ տո նի նշա նակ վե լը նրանք 
պետք է անց նեն… էս պես ա սեմ՝  «ազ գա յին բյու րե ղի» լա բո րա տո-
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րիա յով. ում թես տը դրա կան ե ղավ, թող նա էլ վե րին օ ղակ նե րում 
գոր ծե լու ի րա վունք ձեռք բե րի:  Թե չէ տես նում եք, թե ինչ պի սի 
ա րա րած ներ են բռնել հա յոց աշ խար հի ղե կը եւ ուր են քշում:

–  Հա, մեր ընտ րա կան հա մա կար գը վե րա նայ ման կա րիք ու նի: 
 Մենք սկսել ենք կապ կել եվ րո պա կան մո դել նե րը եւ կրակն ենք ըն-
կել:

– Ե րիցս ի րա վա ցի ես, բա րե կամս:  Հա յաս տա նը՝ մեր միաս նա-
կան հա յոց եր կի րը, յու րա հա տուկ է ե՛ւ բնույ թով, ե՛ւ պատ մութ յամբ, 
ուս տի նրա կեն սու նա կութ յունն ա պա հո վող բո լոր մե խա նիզմ նե րը 
նույն պես պետք է լի նեն յու րա հա տուկ: Ե թե մենք ուշ քի չգանք ու 
չար ժեւո րենք մեզ, ա պա գա լիք պատ մա բան նե րը մեր մա սին ըն-
դա մե նը հե քիա թան ման պատ մութ յուն ներ են ա նե լու… մո տա վո րա-
պես էս պես՝ «Ե ղել է, չի ե ղել մի սահ մա նա յին չճա նաչ ված եր կիր»…

Տ նօ րե նը մի պահ խո ժոռ վեց ու սուց չի կան խա տես ման վրա:
– Էդ պես չի լի նի, ըն կեր  Վա րագ յան:  Մեր ժո ղո վուր դը քա նի 

կա, կու նե նա իր եր կի րը:
–  Գեւորգ ջան, ժո ղովր դին հեշտ է խա բե լը, ժո ղո վուր դը հեշ-

տութ յամբ է հրա պուր վում ամ բո խա վար նե րով, մա նի պուլ յա տոր-
նե րով, ծաղ րա ծու նե րով ու խե լա գար նե րով, էդ ա մե նը շա տե-
րի հա մար իս կա կան թա մա շա է:  Մարդ կանց մե ծա մաս նութ յու նը 
պա տաս խա նատ վութ յուն չի կրում ազ գա յին պե տութ յան հա մար: 
 Մարդ կանց պետք չէ մե ղադ րել, նրանց մոտ ի ծնե շատ է անձ նա-
կան շա հախնդ րութ յու նը. ազ գա յին պա տաս խա նատ վութ յու նը, նա-
խեւա ռաջ, պե տա կան պատ կան մար մին նե րի հոգսն է:

– Ու զում եք ա սել, որ մենք պետք է ծայ րա հեղ քայ լե րի դի մենք: 
–  Մենք ծայ րա հեղ ի րա վի ճա կում գտնվող ազգ ու եր կիր ենք՝ 

դա րեր ի վեր, ուս տի մեր կեն սա գոր ծու նեութ յու նը պետք է մեր 
շուրջ մո լեգ նող ծայ րա հե ղութ յուն նե րին հա մար ժեք լի նի, որ մեր 
միաս նա կան եր կի րը ներ սից ու դրսից լի նի պինդ ու ու ժեղ՝ հստակ 
ու ղեն շան նե րով:  Մենք պետք է լի նենք լու սա վոր-ազ գայ նա կան եր-
կիր, ու րիշ ճա նա պարհ մեզ տրված չէ: 
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–  Շատ լավ, ըն կեր  Վա րագ յան, դուք մեզ գոր ծե լու նոր ուղ ղութ-
յուն ցույց տվիք,– ա սաց տնօ րենն ու վեր կա ցավ:– Ես իմ ու ժե րի 
նե րա ծին չա փով ա մեն ինչ կա նեմ, որ մենք ու նե նանք ազ գա յին 
ինք նա պահ պա նութ յան մեր ու րույն կար գը:

– Սր տատ րոփ կսպա սեմ դրա կի րառ մա նը,– ա ռույգ ար ձա-
գան քեց ու սու ցի չը եւ նույն պես վեր կա ցավ:–  Մենք նվա զա գույ-
նը պի տի ա նենք էն քան, որ մեր հետ նորդ նե րը մեզ հի շեն որ պես 
նոր մալ, հայ րե նա սեր մարդ կանց... Ի դեպ,  Համ բար ձում յան ջան. 
 Մե լիք- Շահ նա զա րին մեր ժո ղո վուր դը որ պես ի՞նչ է հի շում, գի տե՞ս... 

– Որ պես դա վա ճա նի:
– Ա յո. ժո ղովր դի հի շո ղութ յու նը նման հար ցե րում անս խալ ու 

մշտա վառ է լի նում:–  Ման կա վար ժի հա յաց քը սո վո րա կա նից ա վե լի 
լրջա ցավ:–  Գեւորգ, ի՞նչ ես կար ծում՝ հնա րա վո՞ր է, որ ե րեւան յան 
իշ խա նա վոր ներն ու րա նան Ար ցա խը եւ մեզ թուր քե րի դեմ մե նակ 
թող նեն…

– Աստ ված չա նի, բայց եւ ա մեն ինչ հնա րա վոր է… Մ տա հո-
գիչ շատ նշան ներ կան… Իսկ ի՞նչ է ա սում պատ մութ յու նը, ըն կեր 
 Վա րագ յան, հայ կա կան իշ խող կենտ րո նը մեզ հա ճա՞խ է ան տե-
րութ յան մատ նել…

 Ման կա վարժն ա սես ան ցավ ինք նա սույզ աշ խա տա կար գի. նրա 
դեմ քը կնճռոտ վեց եւ մուգ ե րանգ ստա ցավ, ին չը նշա նա կում է, որ 
նրա միտ քը, հա մա կարգ չա յին ո րո նո ղա կան ծրագ րի պես, սրըն-
թաց պտտվում է անց յա լի բա վիղ նե րով. այն, ի վեր ջո, բեռ նա վոր-
ված ետ վե րա դար ձավ: 

– Դժ բախ տա բար, ա յո,– տխրա լի ձայ նով « պատ մութ յան ե րե-
սը բա ցեց»  Վա րագ յա նը:–  Մենք հա ճախ ենք միայ նակ մնա ցել մեր 
գո յա պայ քա րում: Ս տիպ ված մեր նախ նիք ինք նա պաշտ պա նա կան 
ու ժեղ բնազդ են ձեռք բե րել եւ այն փո խան ցել հետ նորդ նե րին, 
որ չկոր ծան վենք եւ միշտ լի նենք հայ կա կան աշ խար հի հետ:  Բայց 
դրանք եր կար քննե լու հար ցեր են…  Դե, ես գնամ, քեզ լավ պա-
հիր,  Գեւորգ տղա, դու մեզ էն քա՜ն պետք ես:
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 Վա րագ յա նը գրկա խառն վեց սա նի հետ եւ շարժ վեց դե պի ել քը:
–  Թե յը չխմե ցիք, ըն կեր  Վա րագ յան:
–  Մի ու րիշ ան գամ, պա րոն  Համ բար ձում յան:
–  Լավ, ա ռա ջի կա յում ձեզ մեր տուն կհրա վի րեմ, ա վե լի եր կար 

ու հան գա մա նա լի կզրու ցենք:
–  Սի րով կըն դու նեմ հրա վերդ: Խն դող նու գի նին՝ ինձ նից:
Տ նօ րե նը ման կա վար ժին ու ղեկ ցեց մին չեւ մի ջանցք: Հ րա ժեշ տի 

ձեռք սեղ մու մից ա ռաջ հարց րեց.
– Ըն կեր  Վա րագ յան, չե՞ք ձանձ րա նում թո շա կա ռուի կար գա վի-

ճա կում…
– Ե րեք տա րի է՝ շա տե րին թվում է, թե ես պա րապ-սա րապ 

թրեւում եմ ան բան թո շա կա ռուի պես…  Չէ՛, ես պա րապ չեմ լի նում, 
 Համ բար ձում յան. ա շա կերտ նե րից ով քեր դի մում են՝ պա րա պում եմ 
հետ նե րը, ըն կեր նե րով հա վաք վում ենք եւ ինչ-որ օգ տա կար բան 
ձեռ նար կում, պատ մա գի տութ յամբ եմ զբաղ վում…  Հի մա էն քա՜ն 
բան կա ա նե լու՝ ա ռանց հաս տի քա վոր վե լու, որ պես կա մա վո րա-
կան… Էս ըն կած եր կի րը բարձ րաց նել է պետք:

–  Նոր թե մա նե րո՞վ եք պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն-
ներ կա տա րում, թե՞ նախ կին հու նի մեջ եք:–  Հան դի մա նանք ու 
պա հանջ կո տութ յուն կար տնօ րե նի հար ցում:

–  Նույն ճա նա պար հով եմ գնում, բայց եւ ու րիշ ա րա հետ ներ են 
հի մա ինձ գրա վում,  Գեւորգ ջան:  Պետք է էն քան ու էն պես պատ-
մել, որ ոչ միայն մեր բո լոր հայ րե նա կից նե րը, այ լեւ ողջ աշ խար հը 
ի մա նա, թե որ քան է տա ռա պել հայ մար դը էս հո ղի վրա:

Տ նօ րե նը հաս տա տա կան շար ժու մով հա վա նութ յուն տվեց 
 Վա րագ յա նի դի տարկ մա նը:

– Իսկ ե թե ման կա վար ժա կան բնույ թի կա րեւոր աշ խա տանք 
ա ռա ջար կեն ձեզ, կհա մա ձայ նեի՞ք…  Հիմ նա կա նում դաս տիա րակ-
չա կան բնույ թի. դուք տես նում եք, թե պա տե րազ մից հե տո որ քան 
աշ խա տանք պետք է տա նել նոր սերն դի հետ, որ ա րագ հաղ թա-
հա րեն հո ռե տե սութ յունն ու ընկճ վա ծութ յու նը, որ…
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–  Հաս կա ցա, ե թե էդ կար գի գործ ա ռա ջար կեն, ան պայ ման 
կհա մա ձայ նեմ, ա ռանց ռո ճի կի էլ կաշ խա տեմ:

–  Շատ լավ: Կր թութ յան եւ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յուն-
նե րը մի հա մա տեղ ծրա գիր են մշա կում, երբ մո տե նա ի րա կա նաց-
ման փու լը, կխնդրեմ, որ ձեզ էլ ընդգր կեն հիմ նա կան թի մում:

–  Հիա նա լի՛…  Մինչ նոր հան դի պում, բա րե կամս:
– Ց տե սութ յուն, ըն կեր  Վա րագ յան:
Այ ցե լուին մո տե ցավ քիչ հեռ վում սպա սող հեր թա պահ սպան եւ 

նրան սի րա լիր հրա վի րեց դե պի ել քը: Եր կու քայ լից ման կա վար ժը 
ետ դար ձավ եւ կա մա ցուկ դի մեց դեռ տե ղում կանգ նած տնօ րե նին:

–  Գեւորգ ջան, մո ռա ցա հարց նել. օ րեր ա ռաջ գնդա պետ 
 Վար դան յա նի եւ ու րիշ նախ կին սպա նե րի հետ մի նա խա ձեռ նութ-
յուն էինք ի րա գոր ծում գյու ղե րում, մեզ ար գե լե ցին շա րու նա կել, դու 
չգի տե՞ս, թե ով ար գե լեց եւ ին չու…

–  Գի տեմ, բայց էդ մա սին հե տո կխո սենք, հի մա ժա մա նա կը 
չէ,– ա սաց տնօ րենն ու նա յեց ժա մա ցույ ցին:

–  Բա րի, հա ջո ղութ յուն ձեզ, պա րոն  Համ բար ձում յան,– ար դեն 
բարձր ձայ նով ա սաց ու սու ցիչն ու հե ռա ցավ: 

 Նա ի ջավ աս տի ճան նե րով, ու ղեկ ցող սպա յին շնոր հա կա լութ-
յուն ու ցտե սութ յուն ա սաց եւ հայտն վեց փո ղո ցում:  Դի մա ցը վե հա-
շուք հառ նում էր Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե ղե ցին: Ինք նա բե-
րա բար շարժ վեց դե պի տա ճար, սա կայն ինչ-որ բան մտա բե րե լով՝ 
փո ղո ցի մեջ տե ղում կանգ ա ռավ, ա պա ետ դար ձավ: Այս ու այն 
կողմ նա յեց՝ փնտրե լով ու զա ծը:  Կողմ նո րոշ վեց եւ հնա րա վո րինս 
ա րա գա քայլ ուղղ վեց դե պի ա ջա կողմ յա խաչ մե րու կը, հե տո թեք վեց 
ձախ եւ քիչ անց մտավ նո րա կա ռույց շեն քի ա ռա ջին հար կում տե-
ղա վոր ված պե տա կան հիմ նարկ նե րից մե կը, ուր եւ գտավ փնտրա-
ծը. հանգս տա ցավ ու ե լավ դուրս: 

 Ման կա վարժ  Վա րագ յանն ա դե նո մա յով տա ռա պում է ար դեն 
տա սը տա րի, դրա հե տեւան քով ա ռա ջա ցած հա ճա խա մի զութ յու-
նը նրան ան հար մա րութ յուն ներ է պատ ճա ռում ա մե նա տար բեր ու 
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ա մե նաանս պա սե լի ի րա վի ճակ նե րում, պետք է կա րո ղա նալ դի մա-
կա յել այդ « մար տահ րա վե րին» եւ օ րա կարգն այն պես դա սա վո րել, 
որ չխայ տա ռակ վես մարդ կանց մոտ: Ուր էլ գնում է, նա խա պես 
ճշտում է, թե որ տեղ կա րող է հո գալ վե րա հաս կա րի քը: Ա ռայժմ 
դա հա ջող վում է բազ մա փորձ մար դուն, բայց եւ գի տի, որ տհաճ 
ա նակն կալ նե րից ա պա հո վագր ված չէ:  Քիչ ա ռաջ՝ իր սա նի հետ 
կա յա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ, ա ռա ջին իսկ րո պեից սկսած, 
նա հեր թա կան  «ան հերթ» կա րիքն էր զգա ցել, որն ա վե լորդ հուզ-
մուն քից կամ հա ճա խա ցող մրսա ծութ յու նից էր հա վա նա բար եւ 
կրկնա կի նյար դայ նաց նում էր նրան:  Սա կայն ա շա կեր տից ա մա չեց՝ 
« դուրս գնա լ» նրա ի մա ցութ յամբ, թե պետ նե րե լի է նմա նօ րի նակ 
պա հանջ ներ ու նե նալ այդ տա րի քում:  Նա աս պե տա բար դի մա ցավ 
մին չեւ զրույ ցի ա վար տը եւ կու տակ ված հե ղու կից ա զատ վեց, ինչ-
պես տե սաք, սա նի աչ քից հե ռու: 

Ու սու ցիչ  Սի մո նը բա վա րար վա ծութ յան զգա ցու մով նա յեց ամ-
պե րից նոր ա զատ ված դեկ տեմ բեր յան ա րեւին եւ քայ լեց դե պի 
ե կե ղե ցի՝ հան դի պե լու  Տեր  Մի սա քին: Ե րեկ ե րե կո յան քա հա նան 
հե ռա խո սով խնդրել էր, որ ե թե ժա մա նակ գտնի, այ ցե լի ի րեն: 
 Ման կա վար ժը հան գիստ քայ լում եւ մեկ-մեկ վեր էր նա յում՝ հու սա-
լով, որ ձմեռ վա ան կիրք ա րեւը գո նե մի քիչ կտա քաց նի ջեր մութ-
յան կա րոտ իր մար մի նը:  Թե պե տ լավ հաս կա նում էր, որ մրսում 
է ոչ թե մար մի նը, այլ հո գին, եւ այն ջեր մաց նե լու հա մար ա րեւն 
ա ռանձ նա պես պի տա նի չէ, հատ կա պես ձմե ռա յին ա րեւը:

 Սի մոն  Վա րագ յա նը ներս մտավ եւ զար ման քով տե սավ, որ 
ե րից տունն ա ռա վելս պա հես տի է նման, քան ե կե ղե ցա կան տա-
րած քի. տասն յակ տոպ րակ ներ ու պար կեր դարս ված էին եր կար 
պա տի տակ, իսկ եր կու կին ա ռանձ նաց նում ու տե սա կա վո րում էին 
պա րենն ու տար բեր պա րա գա ներ:

–   Հա պա փոր ձիր գու շա կել, թե էս օգ նութ յունն ով է կազ մա-
կեր պել… Ո՞վ կսպա սեր,– ման կա վար ժի հետ ող ջա գուր վե լուց հե-
տո զվար թա ձայն խո սեց քա հա նան:
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–  Թույլ տուր մի վայրկ յան մտա ծեմ… ըմմմ, գե նե րալ  Քեհ յա՞ նը…
– Ոչ:
–  Քե ռի՞ն…
– Ոչ:
– Ու րեմն… թե մա կալ ա ռաջ նո՞ր դը…
– Ապ րեք,  Վա րագ յան, ճիշտ եք: Անս պա սե լի է, չէ՞…
– Ի րոք, նա դեմ էր, որ դուք էս կար գի հար ցե րի մեջ խո րա մուխ 

լի նեք:
– Ա յո, բայց կյանքն ի րենն է թե լադ րում, հի մա նա հաս տատ 

այլ կերպ է մտա ծում:–  Ցույց տա լով բա րե սի րա կան ապ րանք նե-
րը, գո հութ յամբ ա սաց.- թե մա կալ ա ռաջ նոր դի միջ նոր դութ յամբ 
ու խնդրան քով Ե րեւա նից են ու ղար կել: Ե րեկ նա զան գել ու ա սում 
էր, որ է լի օգ նութ յուն ներ կգան, միայն թե՝  «էն պես ա րա, որ հենց 
կա րի քա վոր նե րը ստա նան»:  Հի մա մենք կա րի քա վոր նե րի ցու ցակ-
նե րը ճշտում ու լրաց նում ենք: Ու զում եմ, որ էս ան գամ օգ նութ-
յուն տրա մադ րենք նաեւ թո շա կա ռու ման կա վարժ նե րին, նրանց, 
որ մնա ցել են միայն թո շա կի հույ սին: Ես չեմ մո ռա ցել ձեր էն եր-
կու գոր ծըն կեր նե րին, ո րոնց հան դի պե ցինք  Վար դան յա նենց տուն 
գնա լիս, Օ ղա կա ձեւ պու րա կում: 

–  Հա,  Մել քում յանն ու  Մեժ լում յա նը: Ն րանք միայ նակ մար դիկ 
են:

–   Մով սե սին խոսք եմ տվել օգ նել նրանց:  Դուք ե րեւի նրանց 
հաս ցե նե րը գի տեք, նաեւ ու րիշ ման կա վարժ նե րի ա նուն ներ ու 
հաս ցե ներ ա սեք, ո րոնք նույն պես օգ նութ յան կա րիք ու նեն:

–  Շատ լավ,  Տեր  Հայր, մի թուղթ տվեք:
 Վա րագ յա նը ստա ցավ թուղ թը եւ ծո ցագր պա նից հա նե լով որ-

դու նվի րած հու շան վեր-գրի չը՝ ա ռանձ նա ցավ սե ղա նի մի ծայ րում: 
Իսկ քա հա նան միա ցավ սեն յա կում աշ խա տող կա նանց եւ սկսեց 
նրանց հետ տե սա կա վո րել ապ րանք նե րը եւ նոր տոպ րա կա բա ժին-
ներ ա ռանձ նաց նել: Ո րոշ ժա մա նակ անց  Վա րագ յանն ա վար տեց 
նշում նե րը եւ թուղթն ա ռած՝ մո տե ցավ քա հա նա յին:
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–  Տեր  Հայր, ա հա ա նուն նե րը՝ հաս ցե նե րով, ում որ հի շե ցի: Էս 
ցու ցա կը թե րի է, կան կա րի քա վոր տասն յակ ու րիշ մար դիկ տար-
բեր դպրոց նե րից: Ե րեւի ար ժե դի մել կրթութ յան քա ղա քա յին բա-
ժին՝ բո լոր կա րի քա վոր նե րի ա նուն նե րը ստա նա լու հա մար:

–  Լավ, շնոր հա կալ եմ,– ար ձա գան քեց  Տեր  Մի սա քը, թռու-
ցիկ աչ քի անց կաց նե լով  Վա րագ յա նի գրա ռա ծը:– Է սօր ձեր նշած 
մարդ կանց կու ղար կենք օգ նութ յու նը, ա հա էս մեծ տոպ րակ նե րից, 
մյուս նե րին կանդ րա դառ նանք հե տո, երբ կու նե նանք ամ բող ջա կան 
ցան կը:

–  Շատ շնոր հա կալ եմ,  Տեր  Հայր:  Գոր ծըն կեր ներս կրկնա կի 
կու րա խա նան՝ ի մա նա լով, որ ի րենց սա տա րում է ե կե ղե ցին, եւ 
հատ կա պես՝ դուք:

–  Տա Աստ ված, որ մեր երկ րում այ սու հետ ո րեւէ մեկն էս պի սի 
օգ նութ յան կա րիք չզգա, բո լորն էլ ապ րեն ա պա հո վութ յան ու խա-
ղա ղութ յան մեջ:

–  Տա Աստ ված,– ար ձա գան քե ցին ման կա վարժ  Սի մոնն ու ներ-
կա եր կու կա նայք:

 Վա րագ յա նը պատ րաստ վեց գնալ, սա կայն տես նե լով, թե դեռ 
որ քան շատ աշ խա տանք կա ա նե լու այս տեղ, ա սաց.

–  Ձեզ օգ նե՞մ,  Տեր  Հայր, ա զատ ժա մա նակ ու նեմ, միայն ե րե-
կո յան կողմ սպաս վում է մի կա րեւոր ու հե տաքր քիր այ ցե լութ յուն,– 
փոքր-ինչ խորհր դա վո րութ յուն հա ղոր դե լով ձայ նին՝ հայտ նեց ման-
կա վար ժը:

– Ո՛չ, ո՛չ, օգ նել պետք չէ, դուք ար դեն ա րե ցիք ձեր մեծ օգ նութ-
յու նը, շու տով կգան մեր ծա ռա յող նե րը, եւ ա մեն ինչ ա րագ կա-
վար տենք:–  Տեր  Մի սաքն ակն հայ տո րեն զգաց ված էր նախ կին ու-
սուց չի պատ րաս տա կա մութ յու նից:– Իսկ ո՞ւր պի տի գնաք, սի րե լի 
 Վա րագ յան… ե թե գաղտ նիք չէ:

– Ի՞նչ գաղտ նիք, ար դեն Ս տե փա նա կեր տի կե սը գի տե. մի քա նի 
ժա մից պի տի ծննդա բե րի քրոջս աղ ջի կը, էդ պես են ա սում բժիշկ-
նե րը. նաեւ ա սում են, որ զույգ է բե րե լու մեր  Գո հա րի կը:  Պի տի 
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գնամ ծննդա տուն, որ հա րա զատ նե րով դի մա վո րենք փոք րիկ նե-
րին:

– Հ րա՜շք,– ինք նա բուխ գո չեց  Տեր  Մի սա քը:–  Տե րը թող նո րա-
ծին նե րին ա ռող ջութ յուն ու եր կար կյանք պար գեւի:

–  Բայց չշտա պենք,  Տեր  Հայր, նրանք դեռ պի տի ծնվեն, այ 
դրա նից հե տո նրանց կօրհ նեք ու կմկրտեք:

–  Միշտ պատ րաստ եմ, եղ բայր  Սի մոն: Ո՜ւր էր թե միայն նման 
գոր ծե րով զբաղ վեի…  Դե, դուք գնա ցեք, չի ի մաց վի, մեկ էլ տե սար 
փոք րիկ նե րը շտա պե ցին եւ ժա մա նա կից շուտ աշ խարհ ե կան… 
 Հի միկ վա սե րուն դը շատ ան համ բեր է:

–  Հա՞,– ա նակն կա լի ե կավ  Վա րագ յա նը,– էդ մա սին նույ նիսկ 
չէի մտա ծել:  Դե, լավ, ձեզ հա ջո ղութ յուն, ես գնամ:

– Աստ ված պա հա պան, սի րե լի ու սու ցիչ,– նրա ե տեւից բարձ-
րա ձայ նեց  Տեր  Մի սա քը:

 Սի մոն  Վա րագ յա նը տա ճա րից դուրս ե կավ լավ տրա մադ րութ-
յամբ: Ո րո շեց տուն գնալ, ճա շել, հա գուս տը փո խել եւ նոր գնալ 
ծննդա տուն:  Զան գեց քրո ջը՝ ի մա նա լու ի րա վի ճա կը, սա կայն պա-
տաս խան չե ղավ. «Ե րեւի փո ղո ցում է՝ չի լսում»: Ար դեն մո տե նում 
էր Օ ղա կա ձեւ պու րա կին՝ կանգ ա ռավ. « Բայց ին չո՞ւ հա գուստս 
փո խեմ… էս պես լավ հագն ված էլ կգնամ, թող էն տեղ բո լորն ի մա-
նան, որ մեր փոք րիկ նե րի ծնունդն իս կա կան տոն է ինձ հա մար»՝ 
խո հա ծեց ու ետ դար ձավ՝ ուղ ղութ յուն վերց նե լով դե պի ծննդա-
տուն:  Նո րա հայտ կան խազ գա ցու մը շտա պեց նում էր նրան:  Բայց 
քաղ ցած էր, ուս տի ճա նա պար հին մի եր կու բլիթ ու բուլ կի գնեց 
եւ անն կատ ծա մե լով՝ տեղ հա սավ: Ծնն դա րա նի մուտ քի մոտ էին 
 Գո հա րի կի եւ ա մուս նու գրե թե բո լոր մեր ձա վոր հա րա զատ նե րը, 
ա վե լի քան ե րե սուն հո գի, այդ թվում՝ որ դին, որ աշ խա տան քը թո-
ղած՝ ա ճա պա րել էր այս տեղ:  Մեծ ու փոքր՝ ժպտա լից դի մա վո րե-
ցին գեր դաս տա նի ա մե նաուս յա լին ու նա հա պե տին:  Քույ րը համ-
բու րեց եղ բորն ու ա սաց.

–  Սի մոն եղ բայրս որ էս տեղ է, ա մեն ինչ լավ է լի նե լու:
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–  Հա, ան հոգ կա ցեք, հի մա փոք րիկ նե րին կա սեմ, որ ա ռանց 
չա րութ յուն ա նե լու լույս աշ խարհ գան,– կա տա կեց  Վա րագ յա նը, 
ա պա դի մեց որ դուն.-  Վա հա՞գ, էդ որ էս տեղ ես, ին չի՞ ինձ էլ տեղ-
յակ չես պա հում…

–  Դե, պապ, չու զե ցի քեզ ի րար խառ նել, դու կա րեւոր գոր-
ծով տեղ էիր գնա ցել, չէ՞:–  Հայ րը գլխով ա րեց:– Ո՞նց ան ցավ, 
 Համ բար ձում յանն ըն դու նե՞ց քեզ…

– Ի հար կե՜,– հպարտ ար ձա գան քեց  Սի մո նը: Ա պա մո տե ցավ 
քրոջ փե սա յին՝ զին ծա ռա յող  Մե րու ժա նին:–  Փե սա ջան,  Գո հա րի կի 
հետ ար դեն ո րո շե՞լ եք փոք րիկ նե րի ա նուն նե րը:

–  Հա, քե ռի  Սի մոն, Վ րույր եւ  Վա րու ժան:
– Ն րանք տղա նե՞ր են… 
–  Հա՛:
– Որ տե ղի՞ց գի տես…
–  Դե, քե ռի  Սի մոն, հի մա ա մեն ինչ նա խօ րոք հնա րա վոր է ի մա-

նալ, բժշկութ յու նը զար գա նում է:
– Ա՜յ քեզ բան, իսկ ես կար ծում էի՝ դեռ հայտ նի չէ փոք րիկ նե րի 

սե ռը:
–  Հայտ նի է:  
–  Հե տաքրք րութ յունն էդ պես կոր չում է…  Բայց, դե, հի մա դա 

կա րեւոր չէ: Ս պա սենք պստիկ նե րի հա ջող ծննդին:
–  Գո հա րի կը շատ էր ու զում, որ ծննդա բե րի Ս տե փա նա կեր տում: 

Կռ վից հե տո ես ու մերս ա սինք, որ մնա Ե րեւա նում, ծննդա բե րի, 
նոր վե րա դառ նա, հատ կա պես, որ զույգ է, կա րող են բար դութ յուն-
ներ ծա գել:  Բայց նա ի րե նը պնդեց, ա սում է, որ մեր բժիշկ նե րին 
լրիվ վստա հում է:

–  Լավ է, լավ է,– կրկնեց  Վա րագ յա նը՝ մտո վի ե րախ տա պարտ 
լի նե լով քրոջ աղջ կան:

 Քիչ անց դուրս ե կավ մի ժպտե րես բուժ քույր եւ ա վե տեց, որ 
« փոք րիկ ներն ու րա խութ յամբ լույս աշ խարհ են ե կել, ն րանց բո լոր 
տվյալ նե րը նոր մալ են»: Ա պա հա վե լեց.



348

– Ն րանք պա տե րազ մից հե տո մեզ մոտ ծնված ա ռա ջին երկ-
վոր յակ ներն են:

– Ու ռա՜,– գո չե ցին ներ կա ե րե խա նե րը:
 Նո րա ծին նե րի հայ րը, նախ, բուժք րոջն իր լիա բուռն շնոր հա կա-

լութ յու նը հայտ նեց, հե տո ա րա գո րեն բա ցեց շամ պայ նի շշե րը, եղ-
բոր օգ նութ յամբ լցրեց միան գամ յա օգ տա գործ ման բա ժակ նե րը եւ 
բա ժա նեց ներ կա նե րին: Իսկ քույ րը բա ցել էր շո կո լա դի մեծ տու փը:

– Աստ ված մեր Վ րույ րին ու  Վա րու ժա նին ա ռող ջութ յուն, եր-
ջա նիկ ու խա ղաղ եր կար կյանք պար գեւի,– օրհ նեց  Սի մոն 
 Վա րագ յա նը եւ թա փով խմեց շամ պայ նը, թե պետ այն եր բեք իր 
սիրած խմիչ քը չէր եղել:

 Նա մի ժա մի չափ էլ մնաց ծննդա րա նի մոտ, սրտա լի զրու-
ցեց հա րա զատ նե րի ու բա րե կամ նե րի հետ, ա պա որ դու մե քե նա-
յով տուն գնաց: Բ նա կա րա նի դու ռը բա ցել ու ներս էր մտնում, երբ 
պատ կից հա րեւա նը՝ մի ջա հա սակ ու նի հա րիկ մի կին, ով սպա սում 
էր իր գալստ յա նը, կան չեց կի սա բաց դռնից.

– Ըն կեր  Վա րագ յան, սպա սեք, ձեզ հա մար բան են բե րել,– 
ա սաց ու նրան հանձ նեց մի մեծ ցե լո ֆա նե տոպ րակ:–  Տա նը չէիք, 
խնդրե ցին՝ ձեզ տամ:

–  Հա, ապ րես, Էմ մա քույ րիկ,– ա սաց ման կա վար ժը եւ մե քե նա-
յա բար նրա ձեռ քից վերց րեց ու մի ջանց քում դրեց ծանր տոպ րա-
կը:–  Լա՞վ եք, ե րե խե քը ո՞նց են…

– Ո չինչ, յո լա ենք գնում:  Դուք լավ ե ղեք,– հան գիստ ար ձա գան-
քեց հա րեւա նու հին ու ետ՝ մտավ տուն:

 Վա րագ յա նը հա նեց թիկ նոցն ու գլխար կը, մա զե րը սան րեց 
հա յե լու առ ջեւ եւ ար դեն մտնում էր ննջա սեն յակ՝ ետ ե կավ ու աչ-
քը հա ռեց ի րեն փո խանց ված կապ տաս պի տակ տոպ րա կին.  Տեր 
 Մի սա քի ու ղար կածն էր:

–  Տեր  Հա՞յր, էս ին չի՞ եք ինձ էլ օգ նութ յուն ու ղար կել,– ինքն ի րեն 
խո սեց ման կա վար ժը եւ ա րա գո րեն զան գեց քա հա նա յին՝ նույն 
հար ցը ուղ ղե լով նրան:– Ա՜, լավ, հաս կա ցա, ես էլ կար ծե ցի, թե իմ 
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փոք րիկ ծա ռա յութ յունն եք գնա հա տել, իս կի կա րիք չկա…  Միշտ 
պատ րաստ եմ ձեզ ան հա տույց օգ նել…  Պարզ է, պարզ է, ես գի-
տեմ՝ ինչ ա նել…  Դե լավ, վա ղը կգնամ կրթութ յան քա ղա քա յին բա-
ժին եւ կա րի քա վոր նե րի ամ բող ջա կան ցու ցա կը կվերց նեմ նրան-
ցից:

 Տեր  Մի սա քը  Վա րագ յա նին բա ցատ րեց, որ այդ քայ լը պնդել 
են ի րենց օգ նող այն եր կու կա նայք, ո րոնց տե սել էր երիցտանը, 
«ն րանց ե րե խա նե րին դա սա վան դել եք, էդ կա նայք ա սա ցին, որ 
դուք էլ օգ նութ յան կա րիք ու նեք… ա հա էդ քան բան»:

–  Բա րի, բա րի,– դարձ յալ մե նա խո սեց ման կա վար ժը, մի քա նի 
վայրկ յան մտո րեց, ա պա տոպ րակն ա ռած՝ դուրս ե կավ եւ սեղ մեց 
հա րեւան բնա կա րա նի դռան զան գը:  Հայտն վեց քիչ ա ռաջ վա նի-
հա րիկ կի նը:

–  Մի փոք րիկ շփոթ մունք է ե ղել, Էմ մա քույ րիկ, նե րող ե ղեք… 
էս օգ նութ յու նը ձեզ հա մար են ու ղար կել, ինձ պար զա պես խնդրել 
են, որ ձեզ փո խան ցեմ իմ ձեռ քով, Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի ե կե-
ղե ցու եւ  Տեր  Մի սա քի ա նու նից… Էդ քա նը, վերց րեք,– իր սու տը 
ճշմար տութ յան վե րա ծե լով՝ ա սաց  Վա րագ յա նը եւ հա րեւա նու հուն 
հանձ նեց « բա րի կեն դա նը»:

–  Վա՜յ, ինչ եք ա սում, ըն կեր  Վա րագ յան, շատ շնոր հա կալ եմ: 
Աստ ված պա հի ձեզ էլ, ե կե ղե ցուն էլ,  Տեր  Մի սա քին էլ,– հուզ ված 
ար ձա գան քեց հա րեւա նու հին եւ տոպ րա կը վերց րեց:–  Ներս ան-
ցեք, սուրճ կխմեք:

– Ապ րես, Էմ մա քույ րիկ, մի ու րիշ ան գամ, հի մա շատ հոգ նած 
եմ:

 Վա րագ յա նը մտավ տուն՝ հո գե պես բա վա րար ված ու գոհ, որ... 
« ձիով» քայլ է կա տա րել:  Հա րեւա նու հին իս կա պես ա ջակ ցութ յան 
կա րիք ու նի. ա մու սի նը կորց րած բան վո րու հի այդ կինն է հիմ նա-
կա նում հոգ տա նում աղջ կա ըն տա նի քին, որն այդ պես էլ տա րի-
նե րով չի կա յա նում ա մուս նա կան տա րաբ նույթ գժտութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով: Ե րեք թոռ ներն ա վե լի շատ տա տի տանն են ապ-
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րում՝ ի րենց մոր հետ, ով հա ճախ ան գործ է մնում իր ան հա՞շտ, 
թե՞ թափթփ ված բնա վո րութ յան պատ ճա ռով: Իսկ փե սա յի մա սին 
ա վե լորդ է խո սել, « նա միշտ պատ ճառ է փնտրում, որ խույս տա 
հայ րա կան պար տա կա նութ յուն նե րից… Խ մող ու ա նա շա քա շող 
մար դուց ի՞նչ սպա սես»: 

Այդ տե ղե կութ յուն նե րը  Վա րագ յա նին է հա ղոր դել տիկին Էմ-
ման. նա մի եր կու տա րի ա ռաջ, ե րեւի չի մա նա լով, թե ում ա ռաջ 
բա ցի նո րից ուժգ նո րեն մոր մոք ված սիր տը, շա քա րա վազ փո խա-
ռե լու պատր վա կով մտել էր  Վա րագ յա նենց բնա կա րան եւ եր կար 
ու կնա վա րի զրու ցել նրա հետ, հե տո գնա ցել՝ այդ պես էլ չտա նե լով 
շա քա րա վա զը:  Ման կա վար ժը մտա պա հել է հա րեւա նու հու խոս քը՝ 
« բախտն ինձ նման նե րին սի րում է ծե ծել»: Իսկ ինչ պե՞ս է ճա կա-
տա գի րը սի րում վար վել  Վա րագ յա նի նման մարդ կանց հետ,– այդ 
մա սին նա դե ռեւս ո րո շա կի չգի տե, միայն հաս կա ցել է, որ տու ժում 
է հատ կա պես ան գոր ծութ յան կամ մո լութ յան մատն ված հո գին, եւ 
ե թե չես կա րեկ ցում ու չես բա նում, ա պա Աստ ված ե րես է թե քում 
քեզ նից, եւ չարքն իր ճան կե րը խրում է կյան քիդ մեջ:   
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Գ լուխ 11

 ԱՆՁԱՅՆ ՍԻՐՈ ՌԻԹՄԵՐԸ

ÆÝÓ ùá ëñïÇ íñ³ ÏÝÇ ùÇ å»ë« ùá µ³½ ÏÇ íñ³ 
ÏÝÇ ùÇ å»ë ¹Çñ« ù³ ÝÇ áñ ë» ñÁ Ù³Ñ í³Ý å»ë ½á ñ³ íáñ 

áõ Ë³Ý ¹Á ·» ñ»½ Ù³ ÝÇ å»ë ¹³ Å³Ý ¿:

ºñ· »ñ ·áó« 7

 Դեկ տեմ բե րը սկսվեց ցրտա շունչ օ րե րով, սա կայն  Վի գե նի եւ 
 Մա րիա յի հո գում ար դեն այն քան ջեր մութ յուն էր կու տակ վել, որ 
բնավ չէին զգում սառ նա մա նի քոտ ցե րեկ ներն ու գի շեր նե րը, եւ 
ա մեն օր՝ ա մե նա տար բեր ժա մե րի, հան դի պում էին՝ թե թեւ հագն-
ված ու աստ ղոտ տրա մադ րութ յամբ: Ն րանց ե րի տա սարդ ար յու նը 
ե րակ նե րում եռ էր գա լիս գար նա նա յին հոր դա հոս ջրե րի պես, ան-
խոս եր գում էին ոչ միայն հո գի նե րը, այ լեւ ի րենց պիրկ ու ճկուն 
մար մին նե րը:  Վի գե նը ար ծիվ էր զգում ի րեն, իսկ  Մա րիան ան-
ձայն ղուն ղու նա ցող մի ա ղավ նի էր, ո րին, սա կայն, չէր կա րող 
մո տե նալ ոչ մի գի շանգղ ու չարք, իր պա հա պան ար ծիվն այ լեւս 
կող քին էր՝ պատ րաստ նրան տա նե լու ճա կա տագ րի բո լոր ծեր-
պե րով ու բա վիղ նե րով: Ն րանք ժա մադր վում էին քա ղա քի տար-
բեր անկ յուն նե րում,  Վի գենն այն պես էր կազ մա կեր պում ի րենց 
զբո սանք նե րը, որ  Մա րիան վեր ջա պես ճա նա չի Ս տե փա նա կերտն 
ամ բող ջութ յամբ. թա ղա մա սեր ու փո ղոց ներ կա յին, ուր մինչ այդ 
« սի րուն լա լի կը» ոտք չէր դրել: Աղ ջի կը զար մա նում էր, որ հայ րե նի 
քա ղա քում նման գողտ րիկ տե ղեր կան, եւ լիա սիրտ գո հութ յուն էր 
հայտ նում  Վի գե նին այդ վայ րե րը տա նե լու հա մար:  Սի րա հար նե րը, 
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սա կայն, Ս տե փա նա կեր տով չէին բա վա րար վում,  Վի գե նը իր սպի-
տակ « Տո յո տա յով»  Մա րիա յին մի քա նի ան գամ պտտեց րել էր քա-
ղա քի մեր ձա կա բնա կա վայ րե րով. աղ ջի կը գյու ղա կան պատ կեր նե-
րի մեջ շատ զմայ լանք ու խա ղա ղա վե տութ յուն հայտ նա բե րեց, իսկ 
երբ մտել էին Խ նա ծա խի ե կե ղե ցին, պարզ մատ նա խո սութ յամբ 
 Վի գե նին բա ցատ րեց, որ հո գին ա սես սա վառ նում է յո թե րորդ 
երկն քից էլ վեր, եւ ուր որ է Աստ ված կխո սի իր հետ: Երբ դուրս 
ե կան բակ, ե րի տա սար դը դեռ հո գեզ մայ լան քի մեջ գտնվող ըն կե-
րու հուն ա սաց.

–  Մա րիա, չգի տեմ՝ Աստ ված կխո սի քո հո գու հետ, թե՝ ոչ, բայց 
ես վա ղուց եմ փոր ձում հա ղոր դակց վել նրա հետ, եւ հի մա քեզ 
պարզ ու շի տակ ա սում եմ՝ ես սի րում եմ քեզ, իմ սի րուն լա լիկ,– 
ա սաց ու ձեռ նա փե րի մեջ ա ռավ նրա դեմ քը: 

Այդ խոս քե րը  Մա րիան կա րող էր ըն կա լել նաեւ փակ աչ քե-
րով, ա ռանց նա յե լու  Վի գե նի շրթունք նե րի բաց խու փին:  Թեեւ ան-
ս պա սե լի չէր ըն կե րոջ խոս տո վա նութ յու նը (նրա բո լոր շար ժում նե-
րից միայն սեր ու քնքշանք էին ծո րում), աղ ջի կը, այ նու հան դերձ, 
ա նակն կա լի ե կավ այդ քան սրտա բուխ աս ված խոս քե րից, մի ակն-
թարթ շա ռա գու նած կա խեց գլու խը, ա պա  Վի գե նի աչ քե րի մեջ նա-
յեց մի այն պի սի խո րազ նին հա յաց քով, ա սես այն տեղ փնտրում էր 
իր իս կա կան կեր պա րը, իր տագ նապ նե րը խլաց նող ու ժը եւ գա-
լիք կյան քի բո լոր հար ցա կան նե րի ճշմա րիտ պա տաս խան նե րը. 
այդ քան շատ բան էր փնտրում  Մա րիան  Վի գե նի ջինջ աչ քե րում: 
Իսկ ե րի տա սարդն աղջ կան ժպտում էր այն պես ջերմ ու սրտա ռուչ, 
որ նա մեղք հա մա րեց իր մեղմ, բայց եւ պա հանջ կոտ նայ ված քը, 
եւ  Վի գե նին ըն ծա յեց իր կյան քի թե րեւս ա մե նա գե ղե ցիկ ու ա մե-
նաա րեւա յին ժպի տը: Ար ծիվն ի րեն բա վա րար ված զգաց Ա ղավ նու 
ան ձայն-գե ղա հունչ ղուն ղու նից, եւ նրան թեւի տակ ա ռած՝ միառ-
ժա մա նակ կանգ նեց խուլ ա լե բախ վող ժա մա նա կի ծանր շնչի տակ. 
«Կ դի մա նանք, կծաղ կենք»՝ խոր հեց  Վի գե նը եւ ըն կե րու հուն թեւան-
ցուկ տա րավ ու նստեց րեց մե քե նան: Այս տեղ էլ Ար ծիվն ա ռա ջին 
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ան գամ համ բու րեց Ա ղավ նուն. եր կար, եր գե ցիկ համ բույր էր, ո րի 
նա խօ րի նա կը մինչ այդ չէր վա յե լել նրան ցից ոչ ոք: Եր կուսն էլ 
կույս էին ի րենց ան զու գա կան սի րո մեջ:

 Հե տո նա յում էին միմ յանց աչ քե րի մեջ՝ ա սես վերգ տել են ի րար 
ան հի շե լի բա ժա նու մից հե տո:  Մա րիա յի հո գին եր գում էր սի րե լի 
է ջե րի հան գույն, եր գում էր նաեւ  Վի գե նի հո գին՝ եր բեմն կցկտուր 
ու ինք նահ նար, բայց ներ դաշ նակ ըն կե րու հու՝ միայն ի րեն հա սու 
ձայ նին.

« Մա րիա –  Քո բե րա նի համ բույր նե րով համ բու րիր ինձ, քա նի 
որ քո սե րը մեղ րից ա նուշ է:

 Վի գեն –  Քո շուր թե րը քաղցր ու բու րա վետ են:  Քո խաժ աչ քե-
րը գե ղե ցիկ են, իմ սեր, հրաշք ես դու, ա ղավ նու հա յաց քով աղ ջիկ:

 Մա րիա – Ինչ պես ըն կու զե նին է այ գու մեջ, այդ պես իմ սի րեց-
յալն է ե րի տա սարդ տղա մարդ կանց մեջ: Ն րա հո վա նու տակ կապ-
րեմ եր ջա նիկ, նրա սե րը կապ րեց նի ինձ իմ բո լոր օ րե րում:

 Վի գեն – Ինչ պես վարդն է մա ցառ նե րի մեջ, այդ պես իմ սի րե լին 
է մեր երկ րի բո լոր աղ ջիկ նե րի մեջ:

 Մա րիա – Ն րա ձախ ձեռ քը պա րա նո ցիս վրա է, իսկ աջ ձեռքն 
ա մուր գրկում է ինձ: Ես գի տեմ, թե նա ինչ պես է շնչում, գի տեմ՝ 
ինչ պես է զար կում նրա սիրտն իմ սի րով:

 Վի գեն – Ո՛վ իմ ա ղավ նի, թող հմայ վեմ քո սքան չե լի ու պայ ծառ 
ե րե սով…  Մի թաքն վիր ինձ նից, ուր էլ ծվա րես՝ կգտնեմ քեզ:

 Մա րիա –  Դու իմ խի զախ սի րե լին ես, դու իմ քաջ աս պետն ես, 
քո զո րութ յա նը ոչ ոք չի հաս նի:

 Վի գեն -  Լեզ վիդ տակ շո կո լադ ու կաթ կա, մաշ կիցդ ու շո րե-
րիցդ հա ճե լի բույր է գա լիս:

 Մա րիա – Ես պինդ կբռնեմ իմ սի րա ծի ձեռ քը, ես նրան բաց 
չեմ թող նի ան գամ մա հից հե տո:

 Վի գեն –  Միան գա մայն խո հուն ու գե ղե ցիկ ես, իմ սեր, վրադ ոչ 
մի բիծ ու ա րատ չկա:

 Մա րիա –  Թող ե րա զեմ քո գրկում, հանգս տա նամ քո շվա քում, 
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հե տո թող քո ո տե րը լվամ, ա ղո թեմ քեզ հա մար: 
 Վի գեն –  Քեզ հա մար իմ սիր տը միշտ ար թուն է, իմ ա ղավ նի: 

Ես քո տաք ու փա փուկ բույնն եմ, մի՞ թե եր ջան կութ յուն կա մի այլ 
բնի մեջ…

 Մա րիա - Չ խան դես ինձ, չխան դես եր բեք, քա նի որ խան դը գե-
րեզ մա նի պես դա ժան է:

 Վի գեն – Ես քեզ կսի րեմ հա վա տա րիմ ու կրա կոտ աս պե տի 
պես, եւ եղ բոր պես կփայ փա յեմ քեզ:  Դու իմ գաղտ նա բառն ես, 
քեզ նով են բաց վում իմ կյան քի է ջե րը:

 Մա րիա – Իմ սի րեց յա լը հա զա րա վոր նե րի մեջ գե րա զանցն է, 
նա ինձ մե նակ չի թող նի. որ քա՜ն վե հա տե սիլ, որ քա՜ն գրա վիչ է նա 
իր սի րո մեջ: 

 Վի գեն – Իմ ա ղավ նին, իմ կա տար յա լը միակն է. իր քնքշան քով 
զո րաց նում է նա ինձ: Ա րի գնանք դաշ տե րը, գի շե րը ծա ռե րի տակ 
անց կաց նենք:

 Մա րիա –  Մի օր քո սե րը իմ բե րա նում լե զու կդնի, եւ քո սի րուն 
լա լի կը խո սուն հարս կլի նի քեզ հա մար»:

 Համ բույ րից ու ան ձայն եր գից հե տո  Վի գե նը հո գու պրկու մով 
ձգտեց հա վա տալ, որ  Մա րիան փո խա դար ձա բար սի րում է ի րեն, 
եւ այն մի պար գեւ է, որ տրվում է միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ար-
տա կարգ քա ջա գոր ծութ յան հա մար: Եվ նա ի րեն զգաց այն մար-
տի կի պես, որ հրե տա կո ծութ յան տակ ան ցել է թշնա մու թի կուն քը 
եւ այն տե ղից ա զա տել ու տուն բե րել տմար դո րեն գե րե վար ված ար-
քա յադս տե րը:  Նախ կին հա տուկ ջո կա տա յինն ի րեն վար ձատր ված 
էր զգում, եւ նա մե քե նան քշեց Խ նա ծա խից ու Ս տե փա նա կեր տից 
հե ռու: 

Ար դեն ե րե կո էր, սա ռը մու թը ոչ մի հա ճե լի բան չէր խոս տա-
նում ճամ փորդ նե րին:  Վի գե նը վա ռեց մե քե նա յի սրա հի լույ սե րը 
եւ միաց րեց ջե ռու ցի չը:  Քիչ անց մե քե նա յում հա ճե լի մթնո լորտ էր 
տի րում:  Մոտ կես ժամ նրանք լեռ նա յին ան տա ռա պատ ո լո րան նե-
րով ճա նա պարհ էին կտրում դե պի վեր, եւ  Մա րիա յի ան խոս հարց-
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մա նը, թե ուր են գնում, ըն կե րը միայն ժպտում էր եւ ա սում, որ 
քիչ էլ համ բե րի, շու տով կհաս նեն:  Բարձ րա դիր շրջա դար ձե րից 
մե կին կանգ ա ռան,  Վի գե նը  Մա րիա յին մե քե նա յից դուրս կան չեց 
եւ ցույց տվեց ներ քեւում փռված լու սա շա ղախ քա ղա քը. գի շե րա յին 
Ս տե փա նա կեր տը նման բար ձուն քից  Մա րիան ա ռա ջին ան գամ էր 
տես նում:  Նախ ապ շեց, որ այս պի սի տե սա րան կա հայ րե նի տա-
րած քում, ո րին ին քը ան գի տակ էր, ա պա նրան հա մա կեց ման կա-
կան հիաց մուն քը, եւ նա ա կա մա մի բա րա լիկ հնչյուն ար ձա կեց, 
որ  Վի գե նին տա րօ րի նակ թվա լով հան դերձ, ու րա խութ յուն պատ-
ճա ռեց. իր լա լի կը, հա մե նայն դեպս, ձայ նիվ է նաեւ, սոսկ լռութ-
յամբ չէ հա գե ցած:  Մա րիան հիա նում էր լու սա ցոլ քե րի մեջ ա սես 
ի րեն պրպտող քա ղա քով, իսկ  Վի գե նը, ըն կե րու հու ե տեւում կանգ-
նած, նա յում էր հա րա վա յին՝ Ս տե փա նա կեր տի սա րա հար թից վեր 
գտնվող բար ձուն քին, ուր հա տու կենտ լույ սեր էին վառ վում.  Շու շին 
է՝ գեր ված բեր դա քա ղա քը:  Նա մտա բե րեց, թե ինչ պես էին ինքն ու 
Ար մա նը շա բաթ ներ ա ռաջ սեւ ու կար միր խա չեր թող նում այն տեղ. 
« Բայց ինչ քա՞ն կդի մա նան ան տեր խա չե րը, ի՞նչ կա րող են փո խել 
բեր դա քա ղա քի մթնած ճա կա տագ րում»՝ տխուր խոր հեց  Վի գե նը: 
 Մա րիա յին բառ չա սաց ի րենց տե սա դաշ տում ծիկ րա կող օ տար լույ-
սե րի մա սին:  Մե կեն մարմ նում դող զգաց վե րա հաս դառ նութ յու նից 
ու հու սա բե կութ յու նից, եւ նա բնազ դա կան շարժ մամբ ա մուր գրկեց 
խո սուն լռութ յան մեջ կայ տա ռա ցած « սի րուն լա լի կին»:  Գի շե րա յին 
գե ղե ցիկ տե սա րա նի ֆո նին սի րա հար նե րը մեկ ան գամ եւս համ-
բուր վե ցին եւ աշ խույժ տրա մադ րութ յամբ շա րու նա կե ցին ճամ փան: 
 Տասն հինգ րո պե անց նրանք Նն գի գյու ղում էին. այս տեղ է  Վի գե նի 
պա պա կան տու նը, ուր ոտք չէր դրել տա րուց ա վե լի:  Մի պահ կա-
րո տով ու մե ղա վո րութ յան զգա ցու մով նա յեց հին, ար դեն խարխլ-
վող երկ հար կա նի ա ռանձ նա տա նը, ուր ոչ ոք այ լեւս չէր բնակ վում, 
եւ սիր տը ճմլվեց:  Տունն ա սես ա վե լի շատ իր բնա կիչ նե րի բա ցա-
կա յութ յու նից էր խամ րում ու ծե րա նում, քան սլա ցող ժա մա նա կից: 
 Վի գե նին թվաց, թե մի ամ բողջ դա րաշր ջան ուղ ղա կի չքվում է իր 
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կյան քից, իսկ ին քը հե ռա վոր դի տորդ է եւ ո չինչ չի ձեռ նար կում 
մայ րա մու տը գո նե եր կա րաձ գե լու հա մար:  

–  Հայրս էս տեղ է ծնվել ու մե ծա ցել մին չեւ Ս տե փա նա կերտ 
տե ղա փոխ վե լը:  Պապս ու տատս չկան… նրանց հո գի նե րը երկն-
քում են, յոթ տա րի ա ռաջ են մա հա ցել, մի շա բաթ վա տար բե րութ-
յամբ,– մե քե նա յի լապ տեր նե րով լու սա վոր ված բա կում  Մա րիա յին 
պատ մում էր  Վի գե նը:– Ես հա ճախ էի լի նում էս տեղ, դպրո ցա կան 
ար ձա կուրդ նե րի մեծ մա սը, եղ բորս ու քրոջս հետ, էս տեղ էինք 
անց կաց նում:  Հե տո սկսե ցինք ա վե լի ուշ-ուշ գալ:

Երկ հար կա նի տան եր կար պատշ գամ բի պա տու հան նե րի ա պա-
կի նե րի մի մա սը ջարդ ված էր.  Վի գե նը նոր միայն հի շեց, որ պա-
տե րազ մի ժա մա նակ հրե տա կոծ վել էր նաեւ հայ րա կան գյու ղը, եւ 
չէր կռա հել, որ կա րող էր վնաս ված լի նել պա պի կա ռու ցած տու նը. 
այն մի ժա մա նակ գյու ղի ա մե նա հար մա րա վետ ու ա մե նա գե ղե ցիկ 
տան հա մա րումն ու ներ: Ան ցած դա րի հի սու նա կան թվա կան նե-
րին նա քա րե ըն դար ձակ բաղ նիք էր կա ռու ցել կցա շեն քի ձեւով՝ 
իս կա կան հե ղա փո խութ յուն գյու ղա կան ա վան դա կան նիս տու կա-
ցում:  Պա պը հյուսն էր, եւ իր ոս կե ձեռ քե րը լա վա գույնս ոս կեջ րել 
էր հենց իր «դղ յա կի» կա ռուց ման ժա մա նակ՝ բազ մա թիվ փայ տե 
զար դա նախ շեր տե ղադ րե լով պա տու հան նե րի ու դռնե րի դրան դի-
նե րի վրա: Ան գամ կի սա խա վա րում փայլկ տում էր այդ ձե ռա շեն 
գե ղեց կութ յու նը, թե պետ ար դեն գու նա թափ վել ու հնութ յան խորքն 
էր սուզ վում:  Մա րիան ժես տե րով  Վի գե նին հաս կաց րեց, որ նախ-
շա զարդ ված տու նը շատ գե ղե ցիկ է: 

–  Հա, եւ դու կլի նես էս տան ա մե նագ րա վիչ զար դը,– փոր ձեց 
իր ա նակն կալ միտ քը փո խան ցել  Մա րիա յին. նա ժպտաց ու կրկին 
հիա ցած նա յեց կի սա լույ սե րով ո ղող ված տա նը, եւ  Վի գե նը վստահ 
չէր, որ իր խոս քը ճիշտ է ըն կա լել ըն կե րու հին:–  Ե թե խա ղա ղութ-
յուն լի նի, ե կող տա րի կվե րա նո րո գեմ,– ա վե լի շատ ինքն ի րեն 
խոս տա ցավ նա, երբ ար դեն միաց նում էր տան է լեկտ րա կա նութ-
յու նը: 
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 Վի գե նը վա ռեց բա կի մեծ լապ տե րը, ան ջա տեց մե քե նա յի լու-
սար ձակ նե րը եւ բարձ րա ցավ երկ րորդ հարկ. այս տեղ եւս լույ սե-
րը միաց րեց, ի ջավ եւ  Մա րիա յին ու ղեկ ցեց վեր:  Չորս մեծ սեն յակ, 
ուր պահ պան վում է նախ կին գույ քը:  Մա րիան զար մա ցած նա յում 
էր հին զգես տա պա հա րան նե րին ու մահ ճա կալ նե րին, հա յաց քով 
զննում որմ նա խորշ դա րակ նե րը, փայ տե հին թախ տը, սե ղան ներն 
ու ա թոռ նե րը:  Նա ա վե լի եր կար կանգ նեց մի մեծ սնդու կի մոտ, 
ո րի նշա նա կութ յանն ա ռանձ նա պես ծա նոթ չէր: 

–  Տա տիս մեծ սնդուկն է, մեկն էլ ներք նա հար կում կա, ա վե լի 
փոք րը: Էս տեղ շատ բան կա րե լի է գտնել,– բա ցատ րեց  Վի գե նը 
եւ վերց նե լով որմ նա խոր շում պահ ված բա նա լին, բա ցեց կողպ ված 
սնդու կը:–  Կա րող ես ու սում նա սի րել պա րու նա կութ յու նը:  Դու զբաղ-
վիր դրա նով, իսկ ես գնամ ու վա ռա րա նը բե րեմ:

«Ին չո՞ւ, չէ՞ որ շու տով քա ղաք ենք վե րա դառ նա լու»՝ մատ նա խո-
սութ յամբ հարց րեց  Մա րիան:

– Չէ՛, քույ րիկս, էս գի շեր կմնանք էս տեղ,– պար զա բա նեց 
 Վի գե նը:– Մի՛ վա խե ցիր, դու կքնես ա ռան ձին, մահ ճա կալ նե րի պա  - 
կաս չկա: Ա ռա վո տը քա ղաք կվե րա դառ նաս նոր  Մա րիա դար-
ձած…  Հա վա տա՛ ինձ: 

 Մա րիան մի փոքր դո ղաց րեց՝ ցրտի՞ց, թե՞ սպաս վող ժա մե րից… 
 Վի գե նը հա վե լեց.  

–  Վա ռա րա նը վա ռեմ, քեզ հա մար տաք ու հա ճե լի կլի նի: 
Աղ ջի կը երկմ տում էր. նրա հա յաց քը մի պահ հե ռու նե րը թռավ, 

ա պա մտած կոտ նա յեց  Վի գե նին ու խնդրեց՝ զան գի ըն կե րու հուն 
եւ զգու շաց նի, որ…  «անս պա սե լի հյու րըն կալ վել է Նն գի գյու ղում 
եւ գի շե րը կմնա այն տեղ»:  Վի գե նը տա ռի ճշտութ յամբ կա տա-
րեց  Մա րիա յի ցան կութ յու նը եւ պատ րաստ վում էր գնալ վա ռա րա-
նի ե տեւից՝ օ րիոր դը թեւից քա շեց. գրե թե ա ղեր սա լից հա յաց քով 
խնդրեց, որ զան գի նաեւ  Տեր  Մի սա քին եւ թույլտ վութ յուն ստա նա 
եր կու սի հա մար:  Վի գե նի դեմ քին մշուշ ի ջավ. նրա մեջ խա՞ն դը խուլ 
ճայ թեց, թե՞ մի այլ ան ծա նոթ զգա ցում, բայց որ  Մա րիա յի խնդրան-
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քից ի րեն նեղսր տած զգաց, ան կաս կած էր:
– Ին չո՞ւ,– ա ռա վե լա գույն զսպվա ծութ յամբ հարց րեց  Վի գե նը:– 

 Մենք հա սուն մար դիկ ենք, ժա մա նա կա կից, ին չո՞ւ թույլտ վութ յուն 
ստանանք ու րիշ նե րից:

 Մա րիան անդրդ վե լի էր, պնդեց իր խնդրանք-պա հան ջը: 
 Վի գե նը զան գեց:

 Քա հա նան խո սում էր խռպոտ ձայ նով՝ մրսա ծութ յուն ու ներ, սա-
կայն ի պա տաս խան իր որ պի սութ յա նը վե րա բե րող հար ցին, ար-
ձա գան քեց, որ նման տկա րութ յուն նե րի վրա պետք չէ ուշք դարձ-
նել, ա վե լի մեծ ցա վեր կան մեր շուրջ: Լ սե լով  Վի գե նի ու  Մա րիա յի՝ 
Նն գիում գի շե րե լու թույլտ վութ յան խնդրան քը,  Տեր  Մի սա քը մի 
պահ շփոթ ված լռեց, ա պա հնա րա վո րինս զվարթ ձայ նով ա սաց, 
որ՝  «ե թե դա բա րի կամ քով է, ա պա ող ջու նում եմ, գի շե րեք 
սրտանց, բայց որ եր կուսդ էլ այ դու հետ գոհ ու եր ջա նիկ լի նեք»: 
Աստ ված ձեզ պա հա պան՝ վեր ջում ա վե լաց րել է քա հա նան:

–  Տեր  Մի սաք, ան հոգ ե ղեք,  Մա րիան հու սա լի ձեռ քե րում է,– 
ա ներկ բա վստա հեց րեց  Վի գե նը:

 Տեր  Մի սա քի թույլտ վութ յու նից  Մա րիան գոհ ժպտում էր ար դա-
րաց ված մե ղադր յա լի պես, ո րին հենց նոր սպառ նում էր ա մո թա լի 
պա տիժ: Ն րա դեմքն ա վե լի լու սա վոր դար ձավ, երբ կար դաց ըն-
կե րու հու՝ հապ ճեպ ու ղար կած հեռախոսային հա ղոր դագ րութ յու նը: 
Իսկ  Վի գե նի ե րե սից մտա հո գութ յան ու կաս կա ծի մշու շը դեռ չէր 
չքա ցել:  Բայց տես նե լով  Մա րիա յի՝ ի րեն հա ռած շո ղուն հա յաց քը, 
վա նեց մտա տան ջութ յու նը եւ շտապ ի ջավ ներք նա հարկ: Աս տի-
ճան նե րով իջ նե լիս մտքի մի ծայ րով, հա մե նայն դեպս, փաս տեց իր 
հա մար, որ ին քը մտնում է  «ար տա կարգ ռե ժի մով» կյան քի շրջա-
փուլ, եւ պետք է միշտ պատ րաստ լի նել ա նակն կալ խրթին ի րա-
վի ճակ նե րը խե լամ տո րեն հաղ թա հա րե լու հա մար:  Պատ կե րաց րեց, 
որ ի րեն սպա սում է խո չըն դո տա վազք մա րա թոն յան եր կա րութ-
յամբ, բայց վախ ու տագ նապ չզգաց, այլ միայն՝ ներ քին ու ժե րի 
լա րում եւ վճռա կա նութ յուն:
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 Ներք նա հար կում մաք րեց թի թեղ յա վա ռա րանն ու ծխա խո ղո-
վակ նե րը եւ տա րավ տե ղադ րեց վե րեւի մեծ սեն յա կում, ա պա գնաց 
փայտ բե րե լու:  Պատ րաս տի վա ռե լա փայտ, պարզ վեց, չկար, ուս-
տի ստիպ ված էր բա կի խոր քում կիտ ված չոր ճյու ղե րից վա ռե լիք 
ա ռանձ նաց նել ցաք հա տով: Երբ կտրտված փայ տի մի մեծ կույտ 
ա ռած մտավ սեն յակ, զար ման քից քար կտրեց.  Մա րիան հա գել 
էր հնաոճ, զմրուխ տա գույն, ժան յա կա վոր, մե տաքս յա մի զգեստ 
եւ հիա ցած ի րեն զննում էր կո մո դի հա յե լու առ ջեւ:  Նա ետ շրջվեց 
ու տե սավ  Վի գե նին, որ ի րեն էր նա յում խո շո րա ցած ու պսպղուն 
աչ քե րով, եւ ան ձայն ծի ծա ղեց աղջ կա կան վճիտ ու րա խութ յամբ: 
 Վի գե նը փայ տակ տոր նե րը դրեց վա ռա րա նի ա ռաջ եւ կանգ նեց ըն-
կե րու հու թի կուն քում:  

–  Բայց քեզ սա զո՜ւմ է…  Դու գե ղեց կութ յամբ ես փայ լում,– զվար-
թա գին խո սեց  Վի գե նը:– Իմ  Նա զե լի տա տի նման ես… իս կա պես:

Եվ պատ մեց, որ շո րը տա տի հար սա նե կան զգեստն է, նա 
խնամ քով պա հել ու հա գել էր ի րենց հար սա նի քի ա մեն տա րե դար-
ձի, մին չեւ 1971 թվա կա նը, երբ մա հա ցավ փոքր աղ ջի կը՝ կրա կից 
անզ գու շա բար բռնկվե լով: 

 Վի գե նը ե տեւից գրկեց  Մա րիա յին եւ ե րա նութ յամբ նա յեց հա յե-
լու մեջ ար տա ցոլ ված զույ գին:  Մա րիան ժպտում էր մի աստ ղի պես, 
որ կար ծես նոր է հայտն վել մթնդած երկ նա կա մա րի նո րա հայտ 
բաց ված քում. նա գլու խը հե նեց ըն կե րոջ կրծքին, ա սես ցան կա նա-
լով իր լույ սը փո խան ցել նրան: 

–  Դե ա սա, թե ով է աշ խար հի ա մե նա գե ղե ցիկ ու ա մե նահ րա-
շա լի զույ գը,– հարց րեց  Վի գե նը:  Մա րիան ձեռ քը դրեց, նախ, ըն կե-
րոջ, ա պա իր կրծքին՝ մե՜նք:  

– Ապ րե՛ս, իսկ հի մա ա սա, թե ին չը կա րող է բա ժա նել մեզ:
 Մա րիան սկզբից չհաս կա ցավ հար ցը,  Վի գե նը դե ռեւս հմուտ 

չէր մատ նա խո սութ յան մեջ, սա կայն ի վեր ջո նրան հա ջող վեց ըն-
կե րու հուն հասց նել ա սե լի քը:

«Ո չինչ մեզ չի բա ժա նի,– բա ցատ րեց  Մա րիան,– միայն մա հը»,–
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եւ ժպի տը վե րա ցավ նրա դեմ քից:
–  Լավ, մենք տխուր թե մա նե րից չենք խո սի, նա յենք միշտ 

ա ռաջ, հա՞,  Մա րիա…
Ար դեն տրտմած ըն կե րու հին գլխով ա րեց եւ նո րից ժպտաց՝ 

ե րեւի միայն լա լիկ նե րին բնո րոշ առղծ վա ծա յին ու հմա յիչ նայ ված-
քով:  Մա րիան ցան կա ցավ մե տաք սե զգես տը հա նել եւ տե ղա վո րել 
սնդու կում, բայց  Վի գե նը կան խեց նրան, խնդրեց, որ հա գին պա հի՝ 
մին չեւ կքնեն: Աղ ջի կը հե զո րեն հա մա ձայ նեց, մի ան գամ էլ նա յեց 
ի րեն հա յե լու մեջ, պտտվեց եւ կանգ նեց  Վի գե նի կող քին. « Միա սին 
վա ռենք վա ռա րա նը»՝ բա ցատ րեց  Մա րիան:

–  Լա՜վ,– ու րախ ար ձա գան քեց ըն կե րը:
Ն րանք փայ տակ տոր նե րը հեր թով տեղավորեցին վա ռա րա նի 

մեջ,  Վի գե նը շտկեց դրանց դիր քը, ա պա թուղթ վա ռե լով՝ դրեց բա-
րակ ու չոր ճյու ղիկ նե րի տակ. կրա կը ա րագ բռնկվեց, եւ շու տով 
սեն յա կը լցվեց այր վող փայ տի հա ճե լի բույ րով ու ջեր մութ յամբ: 
 Քա ղա քում ծնված ու մե ծա ցած  Մա րիան ա ռա ջին ան գամ էր վա յե-
լում գյու ղա կան տան տաք բուր մուն քը: 

«Ե թե տու նը դրախտ է, ե րեւի սա է, չէ՞»՝ հրճվա լից հարց րեց 
 Մա րիան:

–  Հա, քույ րիկս, բայց էդ դրախ տը պա հող է պետք,– ար ձա գան-
քեց  Վի գե նը:

Եր կուսն էլ վա ղուց քաղ ցած էին:  Վի գե նը  Մա րիա յին պատ վի-
րեց՝ մի քիչ զբաղ վել սեն յա կի մաք րութ յամբ, ա մե նուր փո շին փռվել 
էր տի րա բար, իսկ ինքն ու տե լի քի ե տեւից շտա պեց մո տա կայ քում 
գտնվող խա նու թը:  Բայց այն փակ էր. նա յեց ժա մա ցույ ցին՝ ար դեն 
տասն անց կես էր, գյու ղում ե րե կո յան այդ ժա մին ա ռեւ տուր ա նող 
սո վո րա բար չի լի նում:  Նա մի եր կու րո պե կանգ նեց փակ խա նու-
թի դի մաց՝ մտա ծե լով, թե ինչ պես լու ծի հա ցի խնդի րը: Եվ կար ծես 
գտավ ել քը. մո տե ցավ փո ղո ցա յին լապ տե րի տակ կա նա չին տվող 
դար պա սին ու կան չեց.

–  Զո րի՜կ…
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 Տան լույ սը վառ էր եւ ձայ ներ էին հաս նում ներ սից:  Վի գե նը երկ-
րորդ ան գամ կան չեց՝ ա վե լի բարձր ու պա հանջ կոտ:  Պատշ գամ բի 
պա տու հա նը բաց վեց եւ տղա մար դու հուժ կու մի ձայն ո րո տաց.

– Ո՞վ ա… 
– Ես եմ,  Վի գե նը… ձեր վե րեւի հա րեւան  Հով հան նե սի թո ռը, 

 Գառ նի կի տղան…
–  Հա, ե կա:
 Քիչ անց դար պա սը բա ցեց մոտ քա ռա սուն տա րե կան մի ջլա-

պինդ տղա մարդ՝  Զո րի կը:  Նա ձեռ քով բա րեւեց ու զար մա ցած նա-
յեց ան կոչ հյու րին:

–   Վի գե՞ն… էս ի՞նչ ա պա տա հել գի շեր վա կե սին…
 Վի գե նը նե րո ղութ յուն խնդրեց ուշ ժա մի ան հանգս տաց նե լու 

հա մար եւ հա կիրճ պար զա բա նեց իրավի ճա կը:
– Եր կու հո գու հա մար մի քիչ ու տե լիք…  Պարտ քի տակ չեմ մնա:
 Զո րի կը քահ-քահ ծի ծա ղեց:
–  Պարտ քի տակ չե՜մ մնա…  Բա ո՜նց,  Մար կոս ա ղա,– խնդմնդաց, 

ա պա լրջա ցավ.- Ա մոթ քեզ,  Վի գեն տղա, ին չի՞ մա սին ես խո սում… 
Գ նա ըն կե րու հուդ վերց րու՝ ա րի մեր տուն, մենք նոր ենք ի րիկ նա-
հա ցը վեր ջաց րել, բայց գի տեմ՝ դեռ կար գին ու տե լիք կա… Գ նա ու 
շուտ ե կեք,  Վար դու հուն կա սեմ, որ սե ղա նը ա րագ պատ րաս տի:

–  Չէ՛,  Զո րիկ ախ պեր, հար մար չէ ուշ ժա մի հյուր գա լը, համ 
էլ ե րե խա ներ կան ձեր տա նը, դա տարկ ձե ռով չեմ կա րող մտնել: 
 Շատ շնոր հա կալ եմ:  Հաս կա ցիր՝ հար մար չէ մեր գա լը:

–  Լավ, հաս կա ցա, մի նեղսր տիր, հի մա,– ա սաց  Զո րիկն ու փու-
թով ետ գնաց տուն:  Մի քա նի րո պե անց վե րա դար ձավ լի քը տոպ-
րա կով:

–  Վերց րո՛ւ, ա նուշ ա րեք:
–  Զ գաց ված եմ ան չափ, մեծ ախ պեր, Աստ ված պա հա պան քեզ 

ու ըն տա նի քիդ:
–  Թող Աստ ված ձեզ էլ պա հա պան լի նի, ե րի տա սարդ ներ…– Ու 

եր գեց կա մաց.- «Եկ այս գի շեր ար թուն մնանք մին չեւ լույս»,– եւ 
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ընդ հա տեց եր գը.-  Հա, մի շիշ թթի օ ղի էլ եմ դրել, իմ քա շածն ա՝ 
մա քուր, թունդ:  Բայց նա յիր՝ ըն կե րու հուդ չխմաց նես…

 Վի գե նը ծի ծա ղեց եւ բա րի գի շեր մաղ թե լով՝ ա ճա պա րեց պա-
պա կան տուն, ուր  Մա րիա յին գտավ տան տի կի նա յին ե ռու զե ռի մեջ: 
 Նա մի հնաոճ գոգ նոց կա պած՝ փա լա սը ձեռ քին մաք րում էր հին 
ա թոռ նե րը:  Պատ կե րը զվար ճա լի թվաց  Վի գե նին. մի պահ կանգ-
նել եւ քթի տակ խնդմնդա լով հե տեւում էր, թե ինչ պես է  Մա րիան 
ջա նադ րա բար փո շին հե ռաց նում ա թոռ նե րի նստա տե ղե րի հա-
կա ռակ ե րե սից:  Վի գե նը շուր ջը նա յեց՝ այ լեւս փո շի չէր ե րեւում, 
 Մա րիան գոր ծել էր ա րագ ու մա քուր: 

– Ապ րե՛ս, աղ ջիկս, հի մա գոգ նոցդ հա նիր, ձեռ քերդ լվա, ա րի 
միա սին սե ղան բա ցենք,– ա սաց  Վի գե նը եւ ձեռ քի տոպ րա կը դրեց 
ա թո ռին:–  Բայց ջուր չու նենք, գրո ղը տա նի, ոնց մո ռա ցա բե րել:

 Մա րիան ար ձա գան քեց. « Ջուր էս գի շեր վա կե սին որ տե ղի՞ց բե-
րես»:  Վի գե նը հի շեց, որ բակ մտնող ջրա տար խո ղո վա կը փչա ցել 
էր դեռ եր կու տա րի ա ռաջ, եւ ին քը ժա մա նակ չի գտնում նո րո գե-
լու. չէ՛, պար զա պես ծու լա նում է:

– Աղբ յու րից կբե րեմ:  Դու հանգս տա ցիր, սեն յակն ար դեն մաք-
րութ յու նից փայ լում է:  Վա ռա րա նը մի եր կու կտոր փայտ գցիր, ես 
շու տով կգամ:

 Վի գենն ի ջավ ներք նա տուն, վերց րեց պլաս տի կե մի ջրա ման ու 
ցին կե հին կու ժը եւ շտա պեց դուրս: Գ րե թե վազ քով հա սավ աղբ-
յուր, հասց նե լով վա յե լել տե ղա ցող ման րա փա թիլ ձյու նը, որ նոր էր 
սկսել տե ղալ: Այ դու հան դերձ, դա կաղ մար դու վազք էր, որ ջա-
նում էր ձիգ ու առ նա կան ե րեւալ:  Վի գենն ա կա մա նման վար քա-
գիծ էր դրսեւո րում այն պա հե րին, որ անց էր կաց նում  Մա րիա յի 
կող քին կամ հա նուն նրա:  Նա ձյու նա խառն այդ գի շեր դուրս էր 
ե կել ա ռանց իր « մար տա կան» ձեռ նա փայ տի, նույ նիսկ չզգա լով 
դրա բա ցա կա յութ յու նը:  Միայն մի վայրկ յան, երբ ար դեն աղբ յու-
րի մոտ էր, ձեռ քի բնազ դա յին մի շար ժում ա րեց, նկա տե լով ոտ քի 
տա կի ցե խա կո լոլ փա լա սը՝ ու զում էր հե ռաց նել, իսկ ձեռ նա փայ-
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տը չկար: « Հըմ»՝ մտաց րիվ ար տա բե րեց նա եւ աղբ յու րի ծո րա կից 
թափ վող ինք նա հոս ջրով ո ղո ղեց ջրա ման նե րը, ա պա լցրեց:  Նույն 
փութ կո տութ յամբ ետ դար ձավ, թե պետ զգա լի բեռ նա վոր ված էր: 
 Ճա նա պար հին մի շի կա վուն ու եր կա րա կանջ շուն հե տեւեց ի րեն 
մին չեւ պա պա կան տան դար պա սը, եւ երբ ներս էր մտել, կեն դա-
նին սկսեց հա չել: «Ե րեւի քաղ ցած է… մեզ նման»՝ ան ցավ  Վի գե նի 
մտքով:  Կու ժը սեն յակ տա րավ, իսկ դռան մոտ թո ղած պլաս տի կե 
տա րա յից ջուր լցրեց պատշ գամ բի հե ռա վոր անկ յու նում տե ղադր-
ված լվա ցա րա նի կա խո վի՝ բա րակ ու եր կար «պ տու կով» ա մա նի 
մեջ եւ կան չեց.

–  Մա րիա՜, ա րի լվաց վիր:
Եվ իս կույն մտա բե րեց՝ ո՞ւմ ես կան չում… Մի երկ վայրկ յան 

մտա խոհ կանգ նեց, ա պա ա ճա պա րա նոք գնաց ներս եւ  Մա րիա յի 
ձեռ քը բռնած՝ ե կավ լվա ցա րա նի մոտ:

–  Թա թիկ ներդ լվա, ջա նիկս,– ա սաց  Վի գե նը եւ վերց րեց 
 Մա րիա յի ձեռ քերն ու լվաց: Ա պա լվաց վեց ին քը:  Դա բա վա կա-
նին զվար ճաց րեց օ րիոր դին, եւ քա նի որ մո ռա ցել էին սրբիչ բե րել, 
 Մա րիան բարձ րաց րեց գոգ նո ցը եւ մա տու ցեց  Վի գե նին, հե տո ին-
քը սրբվեց:

 Զո րիկն իր կնոջ հետ ա ռատ ու տե լիք էր դրել զույ գի հա մար: 
 Վի գենն ու  Մա րիան սե ղա նին դրե ցին թոն րի եր կու հաց, մի մեծ 
կտոր տնա կան պա նիր, մի բան կա մա ծուն, կա նա չե ղեն, ե փած 
« դը ռի» լո բի, եր շիկ, թթու վա րունգ ու լո լիկ, խնձոր ներ եւ ձմե ռա-
յին եր կու խո շոր տանձ:  Վեր ջում թթի օ ղին « խո յա ցավ» սե ղա նին: 
 Վի գե նը սպաս քա պա հա րա նից հա նեց եր կու ըմ պա նակ, մի ոտ քի 
վրա վեր ձգված այն հին ըմ պա նակ նե րից, որ մո դա յիկ էին ան ցած 
դա րի վաթ սու նա կան-յո թա նաս նա կան թվա կան նե րին:

– Կխ մե՞ս ինձ հետ,– չա րաճ ճի տո նով հարց րեց  Վի գե նը:
« Չէ՛, չէ՛, ես օ ղի չեմ խմում»:
– Ըն դա մե նը մի բա ժակ, բա ցա ռութ յան կար գով… Էս պի սի օր 

ա ռա ջին ան գամ ենք անց կաց նում, նշենք… Ոչ ո քի չեմ ա սի, որ 
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ինձ հետ խմել ես,– հա մո զում ու խնդրում էր  Վի գե նը:
« Չէ՛, չե՛մ խմի, մի՛ ստի պիր»՝ կտրա կան էր  Մա րիան:
–   Չեմ ստի պում, խնդրում եմ… Նե րիր, ե թե ու զածս քո սրտով չէ:
« Հա, ու զածդ իմ սրտով չէ: Ի՛նքդ խմիր»:
–  Լավ:
 Վի գե նը, հա մե նայն դեպս, լցրեց եր կու ըմ պա նա կը, եւ  Մա րիա- 

  յին խնդրեց, որ միայն զար կի. աղ ջի կը դրան հա մա ձայն էր:
–  Քո կե նա ցը,  Մա րիա:
« Մեր կե նա ցը»՝ ե ղավ  Մա րիա յի ան խոս ար ձա գան քը:  Նա իր 

բա ժա կը ցած դրեց ու նա յեց, թե ինչ պես է ըն կերն ըմ պում թթի 
օ ղին:  Թունդ խմիչ քից  Վի գե նի դեմ քը թե թեւա կի կնճռոտ վեց, նա 
մի կտոր թթու լո լիկ տա րավ բե րա նը, ինչն ան մի ջա պես հա ճե լի 
հանգս տութ յամբ ո ղո ղեց ե րե սը:  

 Սի րա հար նե րը կուշտ ընթ րե ցին: Ոչ միայն եր կա րաձգ ված քաղ-
ցը, այ լեւ գյու ղա կան ա նա րատ սնուն դը տրա մադ րեց, որ նրանք 
գրե թե իս պառ, բա ցա ռութ յամբ եր շի կի,  «ոչն չաց նեն» նույ նիսկ կա-
նա չե ղե նի վեր ջին տե րեւիկ նե րը, չնա յած ուշ ժա մին ու հոգ նա ծութ-
յա նը:  Վի գե նին հա ճե լիո րեն զար մաց րեց  Մա րիա յի լավ ա խոր ժա-
կը, եւ խմեց երկ րորդ բա ժակ օ ղին ու ա վե լի աշ խու ժա ցավ:  Նա 
նոր փայ տակ տոր ներ գցեց վա ռա րա նը եւ ըն կե րու հուն բազ ման շա-
նակ հաս կաց րեց, որ եր կար ու բո վան դա կա լից գի շեր է սպաս վում 
ի րենց, թեեւ այդ պա հին չգի տեր, թե ինչ պես պի տի հա գեց նեն ձմե-
ռա յին ա ռա ջին օր վա գի շե րը: Ի րենց հա մա տեղ ա ռա ջին գի շե րը:  

Օ րա կարգն ինք նա բե րա բար թե լադ րեց  Մա րիան:  Սե ղա նը հա-
վա քե լուց հե տո պա յու սա կից մի գիրք հա նեց եւ տվեց  Վի գե նին՝ 
խնդրե լով, որ նա բարձ րա ձայն կար դա.  Վա հան  Տեր յա նի հա տոր-
յակն էր, որ վեր ջին շրջա նում հա ճախ էր վե րըն թեր ցում սի րո հո-
վե րով ներշնչ ված, բայց եւ ի ծնե թախ ծոտ ու մե լան խո լիկ աղ ջի կը: 
 Վի գե նը ա նակն կա լի ե կավ, քա նի որ նրա մտքում ար դեն պտտվում 
էր  Մա րիա յի հետ սի րա բա նա կան ինչ-որ ան մեղ խա ղեր ա նե լու 
գա ղա փա րը եւ մի կարճ պահ մտո րում էր, թե ինչ պես դրանք անց-
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կաց նի վա յե լուչ ու հե տաքր քիր, մին չեւ այն կար միր գի ծը, որ չի 
հա տի, ե թե ան գամ կիր քը ծվա տի ի րեն. նրա հա մար չա փա զանց 
թանկ է  Մա րիա յի կա նա ցի ար ժա նա պատ վութ յու նը: 

 Վի գե նը եր բեք էլ գրա սեր չի ե ղել, դպրո ցա կան տա րի նե րից 
հե տո չի կար դա ցել ոչ մի գիրք, բա նաս տեղ ծութ յուն ներ՝ ա ռա վել 
եւս, միայն հա մա ցան ցում աչ քի էր անց կաց նում կարճ հոդ ված ներ 
ու լու րեր՝ հիմ նա կա նում իր երկ րի ներ կա յին առնչ վող, այդ պես ետ 
չմնա լով ըն թա ցիկ՝ լար ված ու տագ նա պա լից կյան քի ի րա զեկ վա-
ծութ յու նից:  Նա ա ղոտ հի շում է միայն, որ յո թե րորդ թե ու թե րորդ 
դա սա րա նում մի շարք է րո տիկ է ջեր է կար դա ցել ինչ-որ հաս տա-
փոր գրքից, որ ի րեն է տվել հա մա դա սա րան ցի աչ քա բաց տղա նե-
րից մե կը:  Հե տո այդ գիր քը շշու կով փո խան ցել էր կող քին նստող 
 Սի րա նույ շին եւ զգու շաց րել, որ դա սըն կե րու հի նե րին ցույց չտա, 
թա քուն կար դա ու վե րա դարձ նի:  Տասն օրն անց ամ բողջ դա սա-
րա նը կար դա ցել էր այդ գրքի՝ հատ կա պես մա տի տով նշված հատ-
ված նե րը:  Դաս ղե կը փոր ձել էր պար զել « խու լի գան նե րին», բայց 
զուր, նման դեպ քե րում մատ նութ յուն չի լի նում՝ բո լո րի սրտով էր: 

 Վի գե նը դան դաղ թեր թում էր ձեռ քին հայտն ված ժո ղո վա ծուն, 
փոր ձում մտքի մեջ ա րա գո րեն վարժ վել կո կիկ տո ղե րին, որ ըն-
թեր ցա նութ յան ժա մա նակ ըն կե րու հու աչ քին վեր ջին անգ րա գե տի 
պես չե րեւար:  Մա րիան հու շեց, որ նա ըն թեր ցի է ջան շան նե րով 
ա ռանձ նաց ված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը:  Վի գե նը իս կույն հաշ վեց՝ 
դրանք տասն յա կի են հաս նում. «Ո չինչ, շատ չեմ չար չար վի»՝ խոր-
հեց նա եւ, կո կոր դը մաք րե լով, սկսեց կար դալ, սկզբից՝ դան դաղ, 
հատ-հատ ար տա սա նե լով բա ռե րը, ա պա ըն կավ հու նի մեջ, ինքն 
էլ ա նակն կա լի գա լով իր պարզ ու սա հուն ըն թեր ցա նութ յու նից. 
նման բան ի րե նից հաս տատ չէր սպա սում:  Վի գե նին ծա նոթ էր 
 Տեր յա նի ա նու նը, դպրո ցում ան ցել են նրան նվիր ված դա սըն թա-
ցը, բայց քնքուշ ու թախ ծա լի այդ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, որ տո-
գոր ված են մա քուր ու ցա վա գին սի րով, նա կար դում էր ա ռա ջին 
ան գամ, հայտ նա բե րում մի նոր զգա յա կան աշ խարհ, որ իր ա ռաջ 
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սկսեց ծփալ  Մա րիա յի ա նա ղարտ ցան կութ յամբ: 

 Քո հա յաց քը մո գա կան 
 Բոր բո քում է քաղցր դող,– 
 Պա րու րիր ինձ կու սա կան 
 Հու զում նե րով քո դյու թող։ 
Ինձ փա թաթ վիր որ պես ամպ՝ 
 Մութ աչ քե րըդ մեղմ փա կիր, 
Ժպ տա՛ կրքոտ բերկ րութ յամբ, 
Ան ցավ կյան քըս խոր տա կիր… 
Ար յու նո տիր շուր թերն իմ, 
 Սիրտս խայ թիր՝ ծի ծա ղիր. 
Թ ող աչ քերս հեզ մեռ նին, 
Կ յանքս մա րիր ու փա խիր*…
                       

 Վի գե նը կանգ չա ռավ  Մա րիա յի նշած բա նաս տեղ ծութ յուն ներն 
ըն թեր ցե լով, շա րու նա կեց կար դալ նոր քերթ ված ներ եւ գիր քը մի 
կողմ դրեց լոկ այն ժա մա նակ, երբ տե սավ, որ « սի րուն լա լի կը» 
աչ քե րը փա կել ու նիր հում էր. աղջ կա հա մար հոգ նե ցու ցիչ էր ու-
շի-ու շով ու եր կա րո րեն հե տեւել մար դու շրթունք նե րի շարժ մա նը՝ 
դրանց ի մաս տը ճշգրիտ ըն կա լե լու հա մար, նույ նիսկ ե թե դրանք 
իր սի րե լի մար դու շրթունք ներն են:  Վի գե նը վա ռա րա նին մոտ 
գտնվող նախ շա կիր սնա րով եր կաթ յա մահ ճա կա լին բա ցեց ան կո-
ղի նը,  Մա րիա յին գրկեց ու տա րավ տե ղա վո րեց այն տեղ՝ հա նե լով 
կի սաճտ քա վոր կո շիկ նե րը, իսկ զմրուխ տա գույն մե տաք սե զգես-
տը թո ղեց հա գին: Ին քը պառ կեց սեն յա կի հե ռա վոր պա տի տակ 
դրված մահ ճա կա լին՝ նա խա պես ան ջա տե լով պատշ գամ բի ու սեն-
յա կի լույ սե րը:  Վառ մնաց միայն բա կի լապ տե րը: 

Ա ռա վոտ յան ա ռա ջի նը  Մա րիան աչ քե րը բա ցեց, որ սո վոր է 

* Վ. Տերյանի « Ցան կութ յուն» բանաստեղծությունը
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վաղ արթ նա նալ. նա յեց ձեռ քի ժա մա ցույ ցին եւ իս կույն նստեց 
տե ղում, ա պա սեն յա կի պա տու հա նից դուրս նա յեց՝ լույ սը բաց-
վել էր: «Ք նով եմ ան ցել»՝ խոր հեց աղ ջի կը եւ մի ան գամ էլ նա-
յեց ժա մա ցույ ցին՝ ութն անց տասն հինգ րո պե:  Նա թռու ցիկ զննեց 
ա ղոտ սեն յա կը, աչ քը մի պահ սեւե ռեց վա ռա րա նին եւ դրա մոտ 
դրված զույգ ա թոռ նե րին, որ կողք  կող քի՝ ա սես երկ խո սել են ամ-
բողջ գի շեր: Ն կա տեց հա գի հին հար սա նե կան զգես տը, քթի տակ 
թե թեւա կի խնդմնդաց, հա նեց հարս նա շորն ու տե ղա վո րեց սնդու-
կում:  Կապ տա վուն փա փուկ վեր նազ գես տը հագ նե լով՝ մո տե ցավ 
ու նա յեց  Վի գե նին, որ թե թեւա կի խռմփաց նում էր ան կող նում: 
 Մա րիան քնած ըն կե րո ջը ժպտաց իր հա մար դե ռեւս ան ծա նոթ գո-
րո վով, ա պա դուրս ե կավ պատշ գամբ, լվաց վեց ու ետ ե կավ:  Նա 
վա ռա րա նի մեջ փայտ դրեց եւ մի եր կու փոր ձից վա ռեց:  Քիչ հե տո 
ճար ճա տե ցին թթե նու փայ տի չոր կտոր նե րը, եւ սեն յակն ա րա գո-
րեն տա քա ցավ:  Վի գե նը թե թեւ ձայ նե րի՞ց, թե՞ սեն յա կը պա րու րող 
տա քութ յու նից արթ նա ցավ. մի քիչ ճմլկո տեց տե ղում, ա պա նոր 
հի շե լով, թե որ տեղ է գտնվում, թա փով նստեց եւ զար մա ցած նա-
յեց  Մա րիա յին.

– Ող ջո՜ւյն… Իսկ ես քեզ ե րա զում էի տես նում,– ա սաց նա՝ իր 
կլոր աչ քե րը աղջ կան հա ռած:  Մա րիան ժպտաց ի պա տաս խան:– 
 Կար ծում էի՝ հի մա ե րա զը կանց նի, ու ես քեզ չեմ տես նի կող քիս:

 Մա րիան հաս կաց րեց, որ վեր կե նա, լվաց վի, որ պես զի ժա մա-
նա կին քա ղաք մեկ նեն, ինքն աշ խա տան քի է: 

–  Հա, հի մա,– ար ձա գան քեց  Վի գե նը: Ա րագ վրան քա շեց տա-
բատն ու սվի տե րը, դրսում լվաց վեց ու ե կավ:–  Հի մա նա խա ճա շիկ 
կա նենք ու կգնանք, հա՞, ջա նիկս…

 Մա րիան գլխով ա րեց, հե տո՝ տա րու բե րեց. նա ար դեն մի թեյ-
նիկ ջուր էր դրել վա ռա րա նին, բայց թե յի հա մար տա նը ու տեստ 
չկար:

–  Հաս կա ցա, մենք քաղց րե ղեն չու նենք թե յի հա մար,– ա սաց 
 Վի գենն ու մի պահ մտո րեց: Ա պա ի ջավ ներք նա հարկ ու ետ ե կավ 
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մի բան կա ձեռ քին, ո րի մեջ քա րա ցած մեղր կար:– Ե րեք տար վա 
մեղր է, ա նո՜ւշ… Ինձ մի թե յագ դալն էլ հե րիք է, իսկ քե՞զ,– հարց րեց 
 Վի գե նը:

«Ինձ էլ»: 
–  Հայրս էս տեղ՝ տնա մեր ձում մեղ վա փե թակ ներ էր պա հում, 

ե րեք տա րի ա ռաջ որ մա հա ցավ, բո լոր փե թակ նե րը… գնա ցին 
հորս հե տեւից… Ես չհասց րի սո վո րել մե ղու նե ր խնամելը:

« Ծո՜ւյլ»՝ նշա նա ցի ար ձա գան քեց  Մա րիան:
–  Չէ, ան կեղծ, ու զում էի սո վո րել, բայց էդ ժա մա նակ դեռ բա-

նա կում ծա ռա յութ յան էի:
«Ախ, նե րիր»:
Ն րանք թեյ խմե ցին եւ ո րոշ րո պե ներ մեր ձի մո տո նստե ցին 

թե ժա ցած վա ռա րա նի կող քին, ա սես ու զում էին շատ ջեր մութ յուն 
վերց նել ի րենց հետ քա ղաք տա նե լու հա մար: Ա պա  Մա րիան հա-
վա քեց սե ղա նը, լվաց բա ժակ ներն ու տե ղա վո րեց պա հա րա նում: 
 Վի գե նը գոր ծի գցեց մե քե նան, որ շար ժի չը նա խա պես տա քա նա, 
ու վե րա դար ձավ:  Մա րիան ար դեն հա վա քում էր ըն կե րոջ ան կո ղի-
նը: Ե րի տա սար դը մո տե ցավ աղջ կան՝ քնքշան քով գրկե լու խո րին 
ցան կութ յամբ, բայց երկմ տեց մի քայ լի վրա ու ետ գնաց. «Ե րեւի 
չար ժե ա մեն ա ռիթ օգ տա գոր ծել ու սի րո ցույ ցեր ա նել»՝ ի րեն զսպե-
լով, խո հա ծեց  Վի գե նը:  Վերց րեց դեռ սե ղա նին գտնվող  Տեր յա նի 
հա տոր յա կը, մտքում կար դաց եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն, ա պա իր 
գործն ա վար տած  Մա րիա յին ա ռա ջար կեց, որ նստի իր մոտ եւ լսի 
մի քա նի ըն թեր ցում եւս, մին չեւ վա ռա րա նի կրա կը կհան դարտ վի:

« Չէ, սպա սիր,– հաս կաց րեց  Մա րիան եւ պա յու սա կից հա նեց 
 Հին կտա կա րա նը:–  Կար դա ա՛յ էս տե ղից»:

 Վի գե նը վերց րեց գիրքն ու նա յեց բաց ված է ջին, միառ պահ աչ-
քե րը վար ժեց րեց նոր գրա շար ված քին, ա պա սկսեց բարձ րա ձայն 
ըն թեր ցել:  Շու տով նկա տեց, որ  Մա րիան հի մա այլ ու շադ րութ յամբ 
է հե տեւում ի րեն՝ ա վե լի ներ հուն ու խան դա ղա տա գին, քան կար 
ե րեկ՝ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ըն թեր ցա նութ յան ժա մին, երբ նրա 
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աչ քե րը եր ջա նիկ ու թախ ծա նույշ շո ղում էին:  Մոտ հինգ րո պե կար-
դաց, եւ  Վի գե նին շա րու նակ թվում էր, թե ին քը մի ժա մա նակ ա սել 
էր այդ խոս քերն իր սի րե լիին, իսկ թե որ տե ղից գի տեր այդ ամ բողջ 
եր գա սա ցութ յու նը, ան վեր ծա նե լի առ եղծ ված մնաց. « Շուր թե րիցդ 
խո րիս խի մեղր է կա թում, ո՜վ իմ հարս…»՝ մի՞ թե այս խոս քե րը ե րեկ 
չէր ա սել  Մա րիա յին՝ կար դում ու զար մա նում էր  Վի գե նը:

 Վա ռա րանն ար դեն հան գում-խա ղաղ վում էր:  Մա րիան  Վի գե նի 
ձեռ քից զգու շո րեն ա ռավ գիր քը եւ  Տեր յա նի հա տոր յա կի հետ դրեց 
պա յու սա կի մեջ, ա պա հագն վե ցին ու ե լան դուրս:  Վեր ջին պա հին 
 Վի գե նը բաճ կո նի գրպա նը խո թեց սե ղա նին մնա ցած փա թե թի կը: 
Երբ բա ցեց տան եր կաթ յա դար պա սը, տե սավ՝ գի շեր վա շի կա վուն 
շու նը քիչ հե ռու կանգ նած՝ սպա սում է ի րեն. նա այդ հան դի պու մը 
կան խազ գում էր, ուս տի չզար մա նա լով՝ հա նեց փա թե թի կը, ցե լո-
ֆանն ու թուղ թը ետ տա րավ եւ մի ջի եր շի կը նե տեց շա նը:

–  Զո րի կը կհաս կա նա ու կնե րի… Իմ ու  Մա րիա յի ա նու նից վա-
յե լիր, շիկ:  

 Կեն դա նին հափ ռեց ու տե լի քը եւ, գրե թե ա ռանց ծա մե լու, կուլ 
տվեց, հե տո նստեց ե տեւի թա թե րին եւ աչ քե րը պլշեց, թե ինչ պես 
է մե քե նան դուրս գա լիս ծա նոթ բա կից, եւ ինչ պես է ճռին չով փակ-
վում դար պա սը: Ս պի տակ « Տո յո տան» շարժ վեց Ս տե փա նա կեր տի 
ուղ ղութ յամբ:  Շու նը մի եր կու րո պե վա զեց մե քե նա յի ե տեւից՝ որ-
պես ե րախ տա գի տութ յան ցույց, ա պա կտրուկ ետ դար ձավ եւ կո-
րավ շրջա դար ձից այն կողմ, ուր արթ նա նում էր գյու ղը ձմռան եւ 
նոր օր վա մշուշ նե րին ըն դա ռաջ: 

 Ճա նա պար հը ձյու նոտ էր, տեղ-տեղ ան տե սա նե լի մեր կա սա-
ռույց կար:  Վի գե նը մե քե նան վա րում էր ա ռա վե լա գույն զգու շութ-
յամբ, այն պես, որ վախ չզգար  Մա րիան:  Սա կայն զա ռի վար ո լո-
րան նե րից մե կում մեր կա սա ռույցն  «իր դա վա դիր խոսքն ա սաց». 
դան դաղ վայ րըն թա ցով իջ նող մե քե նան մե կեն սղղաց ու կանգ նեց 
ճա նա պար հի ան պաշտ պան եզ րագ ծին, ո րից ան դին ըն կած է ձո րի 
պես խոր լան ջա փո սը՝ խո շոր քա րա բե կոր նե րով:  Մա րիան իր բա-
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րա լիկ ձայ նով ճչաց, ա պա վա խե ցած նա յեց ու ղեկ ցին:
–  Մի վա խե ցիր, ա մեն ինչ լավ է,– ըն կե րու հուն փոր ձեց հանգս-

տաց նել  Վի գե նը,– միայն մի քիչ սղղա ցինք:–  Նա ձեռ քը դրեց աղջ-
կա ու սին:–  Մի՛ վա խե ցիր, խնդրում եմ:–  Բայց  Մա րիան դո ղում էր 
գու նատ ված դեմ քով, ա տամ նե րը թե թեւա կի կափ կա փում էին:– 
Ա մեն ինչ ան ցավ… էլ չենք սղղա:–  Վի գենն ան ջա տեց մե քե նա յի 
շար ժի չը, մի ան գամ եւս ձախ նա յեց, որ տեղ վտան գա վոր ձո րակն 
է, եւ մտքում գոհ մնաց, որ սպառ նա լիքն իր ողջ սաստ կութ յամբ 
ե րեւում է հենց վա րոր դի կող մից, թե չէ  Մա րիա յի վա խը բազ մա-
պա տիկ կլի ներ:  Բայց եւ զայ րա նա լու ա ռիթ ու ներ.- Թ յո՛ւ, ես ձեր 
մե րը… սատ կել եք ար գե լա պատ նեշ ներ դնել:–  Զայ րույթն ուղղ ված 
էր ճա նա պար հա շի նա րար նե րին, ո րոնց կի սատ-պռատ աշ խա տան-
քը վա ղուց դժգո հութ յուն է հա րու ցում վա րորդ նե րի մոտ: Կր կին 
նա յեց  Մա րիա յին եւ մի փոքր տագ նա պեց՝ աղ ջի կը դեռ գու նատ 
էր:  Նա բա ցեց ջրի պլաս տի կե շի շը, որ միշտ մեք նա յում պա հում է, 
եւ մեկ նեց ըն կե րու հուն.- Խ մի՜ր:–  Մա րիան մի եր կու կում ա րեց եւ 
շի շը ետ տվեց  Վի գե նին, ա պա հաս կաց րեց, որ ար դեն լավ է զգում 
ի րեն, եւ կա րող են շարժ վել:– Չէ՛, սպա սի՛ր, դեմքդ ջրով ո ղո ղիր, 
նոր գնանք,– եւ շի շը կրկին մեկ նեց ըն կե րու հուն:

« Պետք չէ»:
–  Պե՛տք է,– պնդեց  Վի գե նը, բայց տես նե լով հա մա ռող ըն կե րու-

հուն, ի ջավ մե քե նա յից, դու ռը բա ցեց ու խնդրեց, որ նա դուրս գա, 
ա պա սի րե լիի ձեռ քը բռնած՝ ի ջեց րեց ցած:  Հե տո ա փի մեջ ջուր 
լցնե լով՝ շփեց  Մա րիա յի ե րե սին: Եվ այդ ա մե նը  Վի գենն այն քան 
ա րագ ու վարժ կա տա րեց, որ աղ ջի կը չհասց րեց խու սա նա վել:

 Միառ պահ  Մա րիան կանգ նել ու նա յում էր հե ռուն, ուր ձյու նա-
պատ լեռ նաշղ թան էր, իսկ ա վե լի մոտ՝ ներ քեւում, Ս տե փա նա կեր-
տը:  Վի գե նը նույն պես հա յաց քը հա ռեց սքան չե լի բնա պատ կե րին 
եւ ո գեշն չում զգաց:  Նա խոր շունչ քա շեց, ա պա աչ քի տա կով հե-
տեւեց ըն կե րու հու « վե րա զարթ նու մին»:  Քիչ անց  Մա րիան խա-
ղաղ ված ու ներ հուն տեսք ա ռավ՝ ջրի շփու մի՞ց, թե՞ աչ քի դեմ ան-
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ձայն եր գող հրա շա գեղ տե սա րա նից՝  Վի գե նի հա մար պարզ չէր: 
 Կա րեւո րը՝ որ ըն կե րու հին ար դեն ա ռույգ ու հան գիստ է, եւ քիչ 
ա ռաջ վա վախն այ լեւս տեղ չու ներ նրա ոչ մի զգա յա րա նում: Ու-
րեմն՝ հան գիստ է եւ աս պե տը:

 Մա րիան մատ նա ցույց ա րեց դի մա հա յաց գտնվող բարձր սա րը, 
որ գլխա վորն է լեռ նա պա րի մեջ:

– Մ ռա կածն է, իսկ աջ կող մի վրա՝ Մ ռո վը… մշու շոտ է՝ լավ չի 
ե րեւում,– բա ցատ րեց  Վի գե նը: 

Աղ ջի կը ժպտե րես նա յեց ըն կե րո ջը:
«Մ ռա կա ծը քեզ նման է»՝ մատ նա խո սեց նա:
– Օ՜, ինչ պի սի հա ճո յա խո սութ յուն… Շ նոր հա կալ եմ, ջա նիկս, 

ինձ սա րի հետ հա մե մա տե ցիր:
 « Քեզ շա՞տ վա խեց րի»՝ թե ման փո խեց աղ ջի կը մե ղա վոր հա-

յաց քով:
– Չէ՛, սի րուն լա լիկ, էդ ես վա խեց րի քեզ:  Նե րի՛ր: 
 Վի գե նը գոր ծի գցեց մե քե նան եւ ա վե լի դան դաղ ու զգույշ շա-

րու նա կեց վա րըն թա ցը:  Շու տով հա սան Ք ռաս նի գյուղ, ճա նա պար-
հի աս ֆալտն այ լեւս բաց ու չոր էր:  Րո պե ներ անց Ա ջափն յակ թա-
ղա մա սում էին, որ Ս տե փա նա կեր տից կտրված ու մի փոքր հե ռու է: 
Երբ « կոլ ցեւո յին» էին մո տե նում, լու սա ցույ ցի կար մի րի տակ կանգ 
ա ռան, եւ  Մա րիան  Վի գե նին հաս կաց րեց.

«Ես գոհ… ու րախ եմ ու ղեւո րութ յու նից»:
– Ես էլ,– ար ձա գան քեց  Վի գե նը:
«Ես նոր մարդ եմ դար ձել… քո շնոր հիվ»:
 Վի գե նը բա վա կա նութ յամբ մի ակն թարթ ե րեւա կա յեց, թե ին քը 

մի բա րի կա խարդ է, եւ իր զո րութ յունն ար դեն ճա նա չում են նաեւ 
այ լք:  Բայց այդ միտ քը նրան մե ծա միտ ու ան պի տան թվաց, ուս տի 
ար ձա գան քեց ան կեղ ծութ յան հա մեստ նո տա յով. 

–  Դու էլ ինձ ես վե րա փո խել,– ա սաց ա ռանց  Մա րիա յի կող մը 
նա յե լու, քա նի որ չէր ու զում մատ նել հուզ մուն քը, բա ցի դրա նից, 
ար դեն լու սա ցույ ցի կա նաչն էր վառ վում, եւ ի րենք ա ռաջ էին շարժ-
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վում. քա ղա քում բուռն եր թեւե կութ յուն էր, պետք չէ ու շադ րութ յու նը 
շե ղել, ո լո րա նի մի ջա դե պը  Վի գե նին լրա ցու ցիչ զգո նութ յան էր կո-
չում: 

Ս պի տակ « Տո յո տան» կանգ ա ռավ ե ռա հարկ վար դա գույն շեն-
քի դի մաց, այդ տեղ է տե ղա վոր ված խու լու համ րե րի ըն կե րութ յան 
գրա սեն յա կը, ուր  Մա րիան հրա հան գիչ է աշ խա տում ար դեն եր կու 
տա րի: Աղ ջիկն ուղ ղա կի թռավ մե քե նա յից, ձեռ քը թա փա հա րեց եւ 
ա ճա պա րեց շենք տա նող աս տի ճան ներն ի վեր:  Մուտ քի մոտ ետ 
շրջվեց եւ գե ղե ցիկ ժես տով մի ան գամ եւս հրա ժեշտ տվեց ըն կե-
րո ջը:  Վի գե նը հասց րեց նկա տել, որ  Մա րիա յի դեմքն այն պի սի լույ-
սով էր ո ղող ված, որ կա րող է ծա գել միայն եր ջան կութ յու նից: Իսկ 
ե թե  Մա րիան եր ջա նիկ է, ու րեմն ին քը կրկնա կի է եր ջա նիկ:  Գու ցե 
հենց դա է մար դու վե րած նուն դը՝ խոր հեց նա: 

Ար հես տա նոց գնա լուց ա ռաջ  Վի գե նը տուն մտավ, մայ րի կից 
նե րո ղութ յուն խնդրեց, որ ե րեկ խոս տա ցած կար տո ֆիլն ու չոր 
սո խը հի մա է բե րում եւ շտա պեց դուրս՝ ար դեն աս տի ճան նե րից 
նրան հա վաս տիաց նե լով, որ նա խա ճա շել է: 

 Վար պետ  Բագ րա տը կրտսեր գոր ծըն կե րո ջը դի մա վո րեց 
մտազ բաղ տես քով.

–  Հին ավ տո ներ ներ մու ծե լը մի օր իս կա կան փոր ձանք ա դառ-
նա լու մեր գլխին,  Վի գեն տղա:  Տե՛ս՝ էս եր կու օրն ինչ քան փչա ցած 
մե քե նա են բե րել մեզ մոտ. բո լորն էլ շտա պեց նում են՝ սար քիր հա 
սար քիր, ծա նոթ-ան ծա նոթ. նա յի՛ր…

 Վի գե նը թռու ցիկ հա յացք նե տեց ար հես տա նո ցի մոտ կիտ ված 
տասն յակ ավ տո մե քե նա նե րին եւ հան գիստ ա սաց.

– Աստ ծո ու ղար կածն է, վար պետ  Բագ րատ, Աստ ծո օգ նութ յամբ 
էլ բո լո րը կվե րա նո րո գենք՝ ժա մա նա կին ու ո րա կով… հը՞…

–  Հը՞,– երկ րոր դեց վար պե տը՝ տա րա կու սե լով, թե ին չու այս 
տղան օ րա վուր հա վա տաց յա լի պես է խո սում, « մի օր խել քը թռցնե-
լու է»:

Իսկ  Վի գե նը կար ծում էր, որ ին քը եր բեւէ այս քան աշ խա տու-
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նակ, խե լա հաս, կշռա դատ ված ու լրջմիտ չէր ե ղել, բայց եւ հստակ 
չէր հաս կա նում, թե այս ինչ տա րօ րի նակ ու լու սա վառ խեն թութ-
յամբ է հա մակ ված՝ սի րո՞ւց, թե՞ ա նո րո շութ յան ու ան հայ տութ յան 
վա խը հաղ թա հա րե լու՝ ձեռք բե րած ու ժից… 

 Սի րո ի մաս տուն խեն թութ յու նը  Վի գե նին, ի րոք, ե ռանդ ու տո-
կու նութ յուն էր տա լիս: Ն րա հե տա գա օ րերն ան ցան լար ված աշ խա-
տան քի եւ  Մա րիա յի հետ սրտա ռուչ հան դի պում նե րի բա վա կա նութ-
յամբ: Ե րի տա սարդ սի րա հար նե րը ժա մադր վում էին հիմ նա կա նում 
ե րե կո յան, եր կուսն էլ ցե րեկ նե րը զբաղ ված էին գոր ծով:  Սա կայն 
 Վի գե նը մեկ-մեկ խախ տում էր ձեւա վոր վող ա վան դույ թը եւ ծա ղիկ-
նե րի մի գողտ րիկ փունջ, շո կո լա դի ըն տիր սա լիկ ու քաց րա վե նիք 
կամ ինչ-որ փոք րիկ հու շան վեր ա ռած՝ մե կեն հայտն վում էր ըն կե-
րու հու աշ խա տա վայ րի մոտ, հե ռա խո սա յին հա ղոր դագ րութ յամբ 
տե ղե կաց նում իր գալստ յան մա սին. եւ այդ պես մի կարճ պահ տե-
սակ ցում են ի րար սի րա յին օ րա կար գից դուրս:  Մա րիա յին շատ էին 
հու զում ըն կե րոջ այդ ա նակն կալ այ ցե րը, ա ռա վելս հենց այդ րո-
պե նե րին էր տես նում  Վի գե նի հո գու ա նա րատ գե ղեց կութ յունն ու 
սի րո ամ բողջ հմայ քը, որ իր կյան քի կեն սահ յու թը պի տի դառ նան 
գա լիք ժա մա նակ նե րում՝ ըստ աղջ կա կան ան մեղ պատ կե րա ցում-
նե րի: Ն ման տե սակ ցութ յուն նե րից մե կի ժա մա նակ էլ, Նն գի կա-
տա րած ու ղեւո րութ յու նից տասն օր անց,  Վի գե նը բռնեց  Մա րիա յի 
ձեռ քը եւ կես-ժպիտ, կես-լուրջ դեմ քով հայ տա րա րեց.

– Էս քա նի օ րը ու զում եմ գալ… ձեռքդ խնդրել:
«Ի՞նչ»:–  Թե պետ դա  Մա րիա յի հա մար այն քան էլ անս պա սե լի 

միտք չէր, դո ղաց ու ցնցվեց, գրե թե լա ցա կու մած տեսք ստա ցավ:
–  Հա, է լի, ու զում ենք գալ քեզ նշա նել ու… տա նել միան գա մից 

մեր տուն:
«Ի՞նչ»:
–  Դե, գի տես, հի մա ինչ ժա մա նակ ներ են… հար սա նիք չենք 

կա րող ա նել, մեր շուր ջը ցավ ու վիշտ է…  Մի հա մեստ սե ղան 
կպատ րաս տենք ձեր տա նը… լրիվ իմ ծախ սե րով: Կ գանք, ձեռքդ 
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կխնդրեմ ու կհամ բու րեմ, դու էլ կա սես՝ ես իմ աս պե տի հետ պատ-
րաստ եմ գնալ՝ ուր նա կա մե նա:

 Մա րիա յի դեմ քին ժպիտ շո ղաց, նա տե սավ, թե  Վի գենն ինչ-
պես է ու զում այդ դժվա րին խնդի րը թե թեւ ու ան կաշ կանդ դարձ-
նել:

–  Հա, քեզ հա մար հար սա նե կան նոր զգեստ կբե րեմ, բայց 
ե րաժշ տութ յուն չի լի նե լու… չենք պա րե լու: Կ գանք մի փոքր 
խմբով…  Շատ չենք կեղ տո տի ձեր բնա կա րա նը:  Հե տո մեր տա նը 
սե ղան կբա ցենք:

 Մա րիա յի դեմ քը մտա հո գութ յամբ պա րուր վեց: 
«Ախր մեր բնա կա րա նը նման ա րա րո ղութ յան հա մար պի տա նի 

չէ… վա ղուց են թա կա է նո րոգ ման…  Չեմ ու զում՝ ձե րոնք տես նեն 
էդ ծե փա թափ ա ռաս տաղն ու պա տե րը»:

 Վի գե նը դեռ չէր ե ղել  Մա րիա յենց բնա կա րա նում եւ չգի տեր՝ 
այն տեղ ինչ վի ճակ է տի րում: Ն րան տխրեց րեց ըն կե րու հու հա ղոր-
դա ծը, բայց իս կույն զգաս տա ցավ եւ ի րա վի ճա կը հար թող մար դու 
ի մա ցութ յամբ հայ տա րա րեց.

–  Ոչ մի խնդիր,  Մա րիա, դարդ չա նես, ու րիշ տեղ կա նենք մեր 
նշանդ րեք-հար սա նի քը:

«Որ տե՞ղ»:
–  Դեռ չգի տեմ… մի հար մար ու դու րե կան տեղ կգտնենք:  Գոհ 

կմնաս:
« Հա՞»:
– Երդ վում եմ:
 Մա րիան ար դեն  Վի գե նին էր նա յում լու սա շող հա յաց քով:
« Լավ…  Բայց հար սա նե կան նոր շոր պետք չէ գնել, տա տիդ էն 

զգես տը կբե րես, դա կհագ նեմ, ինձ շատ է դուր ե կել»:
–  Չէ՛, քույ րիկս, մեզ ի՞նչ կա սեն մար դիկ…  Հո գնչու ներ չենք:
«Ոչ ոք ո չինչ չի ա սի, էդ հար ցում գլխա վոր կող մը ես եմ: Ե թե 

հար սա նիք չկա, ու րեմն չպետք է լի նի նաեւ նոր հար սա նե կան 
զգեստ: Է սօր էլ կգնաս ու կբե րես, կլվա նամ ու կհար դու կեմ, տա-
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տիդ զգես տը շատ ա վե լի թարմ ու գե ղե ցիկ կե րեւա… Ինքն էլ գոհ 
կմնա»:

– Ի րո՞ք էդ պես ես ու զում, թե՞ ու զում ես ինձ նե ղութ յուն տված 
չլի նել…

«Էդ պե՛ս եմ ու զում… սրտա՛նց»:
 Վի գե նը  Մա րիա յին նա յեց խա ռը հա յաց քով, որ տեղ հնա րա վոր 

էր գտնել գո հութ յան ու փո խըմբռն ման բո լոր նրբե րանգ նե րը, ուր 
եւ տրտմութ յան մշուշ կար՝ որ իր սի րե լին չի վա յե լե լու հար սան յաց 
հան դե սի բերկ րան քը՝ ող բեր գա կան ժա մա նակ նե րի թե լադ րան քով. 
« Սա էլ նրա ու իմ բախտն է… Աստ ծո կա մոք»՝ խոր հեց  Վի գե նը:

–  Դե, ու րեմն, ամ սի քսա նի ե րե կո յան կա նենք մեր սու սիկ-փու-
սիկ հար սա նի քը:  Լա՞վ…

 Մա րիան մի երկ վայրկ յան մտա ծեց:
«Ս պա սիր, նախ, խո սիր  Տեր  Մի սա քի հետ»:
–  Բա ո՜նց, ես հենց հի մա վազում եմ նրա մոտ:
« Չէ՛, լուրջ եմ ա սում… դու մի տե սակ խան դով ես նա յում, երբ 

խո սում եմ  Տեր  Մի սա քի մա սին»:
Ե րի տա սարդն ա րիութ յուն ու նե ցավ բա րե հո գա բար ծի ծա ղե լու 

ըն կե րու հու դի տո ղութ յան վրա:  Վի գենն ար դեն բա վա կա նա չափ 
յու րաց րել էր համ րե րի ձեռ նա խո սութ յու նը,–  Մա րիան հար մար պա-
հե րի պա րա պում էր նրա հետ,– եւ ե թե ան գամ աղ ջի կը մի եր կու 
շար ժում պա կաս ա ներ, միեւ նույն է՝ հստակ կի մա նար, թե ինչ էր 
ցան կա նում ի րեն ա սել քա հա նա յի կա պակ ցութ յամբ:  Բայց սե րը, 
լու սա վոր խեն թութ յու նից բա ցի, նաեւ ի մաստ նութ յուն է շնոր հում 
մար դուն՝  Վի գենն ար դեն զգա ցել ու ըմբռ նել էր դա:

– Ես էլ եմ լուրջ ա սում, ջա նիկս, ես մտա դիր էի քո հա մա ձայ-
նութ յու նից հե տո ան մի ջա պես գնալ  Տեր  Մի սա քի մոտ. ա ռանց 
նրա օրհ նութ յան մենք ա նիծ ված կլի նենք:

« Ճիշտ ես, սի րե լի ըն կեր»:
 Վի գե նը վեր ջա պես բաց թո ղեց  Մա րիա յի ձեռ քը, ժպի տով ցտե-

սութ յուն ա սաց նրան եւ ա ճա պա րեց Սբ. Աստ վա ծա մոր  Հո վա նի 
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տա ճար:  Նա  Տեր  Մի սա քին գտավ ե րից տա նը՝ ինչ-որ թղթե րով 
տար ված:

– Օրհ նե ցեք,  Տեր  Հայր,– վա յե լուչ տո նով ա սաց  Վի գենն ու ա ռա - 
 ջա ցավ դե պի քա հա նան: 

– Աստ ված օգ նա կան, որ դիս,– ար ձա գան քեց  Տեր  Մի սա քը՝ տե-
ղից վեր կե նա լով. նա ձեռ քը դրեց ե րի տա սար դի գլխին եւ հրա վի-
րեց նստել, ինքն էլ տե ղա վոր վեց կող քին:–  Դե,  Վի գեն տղա, ո՞նց 
ես, ի՞նչ կա-չկա…

–  Տեր  Հայր, ո րո շել եմ  Մա րիա յին տա նել մեր տուն՝ որ պես 
հարս… վերջ նա կան:

– Հ րա շա լի՜,– միան գա մից ու րա խա ցավ քա հա նան:– Ին չո՞վ ծա-
ռա յեմ ձեզ…

–  Նախ, ու զում ենք ստա նալ ձեր թույլտ վութ յունն ու օրհ նութ յու-
նը:

–   Դուք օրհն ված եք Աստ ծուց: Իմ թույլտ վութ յունն էլ կա ու կա, 
դեռ էն գլխից, երբ ա պաս տա րա նում սկսե ցիր սի րա հե տել  Մա - 
 րիա յին:  Դու հիա նա լի ա մու սին կլի նես նրա հա մար,– ա սաց քա հա-
նան իր հայ րա կան ժպի տով:

– Շ նոր հա կալ ենք,  Տեր  Հայր…  Մի նուրբ խնդիր էլ կա:
– Ա սա՛:
–  Մա րիա յենց բնա կա րա նը կի սա վեր վի ճա կում է, նա չի ու զում, 

որ մեր նշանդրեքը անց կաց նենք էն տեղ. ի՞նչ խոր հուրդ կտաք՝ որ-
տե՞ղ կազ մա կեր պենք, որ… 

–  Հաս կա ցա,– իս կույն ար ձա գան քեց քա հա նան եւ մի պահ 
մտած մուն քի մեջ ըն կավ:–  Հա մե նայն դեպս, կար ծում եմ՝ պետք չէ 
հան դի սութ յուն նե րի սրահ, սրճա րան ու ռես տո րան վար ձել, դրա 
ժա մա նա կը չէ… սպա սի՛ր:

 Քա հա նան զան գեց  Մով սե սին եւ խորհր դակ ցեց նրա հետ:  Վի  - 
գե նը լսեց, թե ինչ պես է նկա րի չը հե ռա խո սի մյուս ծայ րից ո գեւոր - 
 ված ու բարձ րա ձայն ա սում. «Էս պա հին ա մե նա հար մա րը իմ ար-
վես տա նոցն է…»
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–  Լավ, եղ բայր  Մով սես, հի մա  Վի գե նի հետ գանք հա մա ձայ-
նութ յան:–  Տեր  Մի սաքն ան ջա տեց հե ռա խո սը եւ մի երկ վայրկ յան 
սեւե ռուն նա յեց ե րի տա սար դին:–  Հը, ի՞նչ կա սես,  Վի գեն, չըն դու-
նե՞նք  Մով սե սի ա ռա ջար կութ յու նը… Ն րա ար վես տա նոցն, ի րոք, 
հիա նա լի տեղ է նաեւ նշանդ րե քի հա մար:

–  Հա, ի րոք…  Հա մա ձայն եմ:
– Ու րեմն՝ ամ սի…
–  Դեկ տեմ բե րի քսա նին, ե րե կո յան վե ցին:
–  Բա րի. դեկ տեմ բե րի քսա նին, ե րե կո յան ժա մը վե ցին հա վաք-

վում ենք քո եւ  Մա րիա յի նշանդ րեք-հար սա նի քին:
– Կ գաք ձեր տիկ նոջ հետ:
–  Բա ո՜նց…
–  Հա, մի հարց էլ,  Տեր  Հայր. նախ քան ե րե կոն, ցան կա լի է, որ 

էդ օ րը ցե րե կով գանք ե կե ղե ցի՝ ձեր օրհ նան քը ստա նա լու:
– Ի հար կե՛,– զվարթ ար ձա գան քեց քա հա նան եւ գրա սե ղա նից 

վերց րեց նո թա տետ րը:  Վեր ջին էջն աչ քի անց կաց նե լով՝ ա սաց.- 
դուք կգաք… ժա մը ե րե քին, հար մա՞ր է…

– Հա,  Տեր  Հայր:
–  Ես դեկ տեմ բե րի քսա նին… կե սօ րին սգո ա րա րո ղութ յուն պի-

տի վա րեմ… Ա նընդ հատ նոր աճ յուն ներ են գտնում…  Խե՜ղճ տղա-
ներ,– ծանր հո գոց հա նեց  Տեր  Մի սա քը:

 Վի գե նը բռնեց սե ղա նին հանգ չող քա հա նա յի ձեռ քը եւ որ պես 
քա ջա լե րանք՝ սեղ մեց եւ միառ ժա մա նակ պա հեց իր կոշտ ա փի 
մեջ:  Տեր  Մի սա քը պա տու հա նից դուրս էր նա յում ե րախ տա գի-
տութ յան ա ղոտ ժպի տով. պետք չէ, որ իր տան ջան քի ու հուզ մուն-
քի խոր քե րը տես նի ե րի տա սարդ ըն կե րը:

Որ քան էլ տրտմութ յան շու քը զգաց վում էր, դեկ տեմ բե րի քսա նի 
ե րե կոն ար վես տա նո ցում ան ցավ ո գե շունչ մթնո լոր տում:  Մով սե սը 
տան տեր հոր պես ջանք չխնա յեց, որ ներ կա ներն ի րենց զգան 
որ պես կա րեւոր ու գե ղե ցիկ ա րա րո ղութ յան լիար ժեք մաս նա կից-
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ներ. հա րեւան խա նութ պան Վ ռա մի, սա նու հի նե րի եւ օգ նութ յան 
ե կած եր կու կա նանց հետ տե ղադ րե ցին սե ղան ներն ու ա թոռ նե րը, 
սպաս քե ղենն ու ան ձե ռո ցիկ նե րը:  Հե տո ե կան  Վի գե նի բա րե կամ-
նե րը, եւ նրանց բե րած սննդա րար ու հար գի ու տե լի քը (բա ցա ռութ-
յամբ ա վան դա կան խո րո վա ծի, այն ա վե լորդ տո նա կա նութ յուն էր 
հա ղոր դե լու ա րա րո ղութ յա նը), խմիչքն ու ըմ պե լի քը պատ շա ճո րեն 
դա սա վո րե ցին սե ղան նե րի վրա:  Մի ջո ցա ռու մից եր կու ժամ ա ռաջ 
հայտն վեց Ար սե նը եւ սա հուն միա ցավ պսա կադ րութ յու նը սպա-
սար կող անձ նա կազ մին. նա ա ռա ջին ան գամ էր այ ցե լում ար վես-
տա նոց՝  Մար տա կեր տում աշ խա տան քի անց նե լուց հե տո: Ար սե նը 
ե կել էր « պա տա հա բար», ի րա կա նում  Սո ֆիկն էր նրան տե ղե կաց-
րել, որ « հե տաքր քիր նշանդ րեք է սպաս վում», այդ պես ա կա մա 
գայ թակ ղել ու քա ղաք էր բե րել ար դեն եր կու շա բաթ չե րեւա ցող իր 
երկր պա գուին:  Բայց եւ ե րի տա սարդ նկա րիչն էր ու զում ա նակն-
կալ մա տու ցել  Սո ֆի կին ու  Մով սե սին, նաեւ՝  Վի գե նին, ո րի հետ 
հասց րել էր ըն կե րա նալ, եւ իր հետ որ պես հար սա նե կան նվեր էր 
բե րել մի հրա շա լի յու ղա ներկ կտավ, որ օ րեր ա ռաջ էր նկա րել 
 Մար տա կեր տում: Պ սա կադ րութ յան սրահն ընդ հան րա պես հա ճե լի 
ու տրա մադ րող էր. ներ կա նե րը շրջա պատ ված էին բազ մա թիվ ու-
շագ րավ նկար նե րով, քան դակ նե րով ու կո լաժ նե րով, իս կը՝ հան դես 
էր պատ կե րաս րա հի մեջ: Իսկ նո րապ սակ նե րի հա մար ա ռանձ-
նաց ված ծաղ կա զարդ սե ղա նի ե տեւի պա տին փակց ված էր մի խո-
շոր գու նան կար՝ տղա մար դու եւ կնոջ եր ջա նիկ գրկա խառ նութ յուն 
պատ կե րող, որ  Մով սեսն ստեղ ծել էր մի շնչով, իբ րեւ մի ջո ցառ-
ման ձեւա վո րում եւ հա ճե լի խրա խու սանք՝ ե րի տա սարդ նե րին:  Մի 
պահ Ար սենն ու  Սո ֆի կը մեկ տեղ նա յում էին այդ գու նան կարն ու 
քթի տակ քչփչում, դա նկա տե լով՝  Մով սե սը մո տե ցավ եւ փոքր-ինչ 
խորհր դա վո րութ յուն հա ղոր դե լով խոս քին, հայ տա րա րեց.

– Ով քեր կա րո ղա նան էդ պես գրկա խառն վել ու ա մուս նա նալ՝ մի 
ոս կե մա տա նի իմ կող մից: 

–  Մենք կաշ խա տենք հի շել ձեր խոս տու մը, վար պետ,– իր ու 
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 Սո ֆի կի ա նու նից աշ խույժ ար ձա գան քեց Ար սե նը:
 Թե պետ փոքր ու ա նաղ մուկ ա րա րո ղութ յուն էին ծրագ րել, ե րե-

կույ թին ներ կա յա ցել էր մի լավ բազ մութ յուն՝ եր կու տասն յա կից 
ա վե լի բա րե կամ-ըն կեր ներ  Վի գե նի կող մից՝ մոր գլխա վո րութ-
յամբ, եւ մի հա մեստ խումբ  Մա րիա յի կող մից՝ քե ռու եւ մո րաք րոջ 
ըն տա նիք նե րը, ըն կե րու հի  Մար գոն, աշ խա տա վայ րից ե րեք հո գի, 
հա րեւա նու հին:  Հար սի կի ա վագ մո րա քույ րը Ե րեւա նից չէր ժա մա-
նել վատ թա րա ցած ա ռող ջութ յա՞ն, թե՞ վա խի պատ ճա ռով՝  Մա րիան 
էլ ո րո շա կի չգի տեր:  Հա մե նայն դեպս, չե կած մո րաք րո ջը չէր մե-
ղադ րում, հաս կա նում էր, որ ցրտող ձմռա նը ճա փոր դե լը հեշտ չէ, 
հատ կա պես, որ պի տի անց նես եր կար ու հոգ նե ցու ցիչ, հիմ նա կա-
նում լեռ նա յին եւ ոչ անվ տանգ ճա նա պարհ, նաեւ՝ հսկիչ ու ղե կալ-
նե րի մի ջով: Ե թե ան գամ բա ցա կա յեին ներ կա յա ցած բա րե կամ նե-
րը,  Մա րիան ի րեն խոց ված ու ար հա մարհ ված չէր զգա, քա նի որ 
այս տեղ էին իր ու  Վի գե նի հա մար թան կա գին դար ձած մար դիկ, 
ո րոնք նստել էին նույն սե ղա նի շուրջ՝ նո րապ սակ նե րին հա րող 
հանձ նախմ բի ան դամ նե րի, չէ՛, զգոն թիկ նա պահ նե րի պես. նրանք 
են՝  «ա պաս տա րան ցի ներ»  Տեր  Մի սա քը,  Մով սե սը, ման կա վարժ 
 Սի մո նը, գնդա պետ  Վար դան յա նը,  Քե ռին, նաեւ՝ Ար սե նը  Սո ֆի կի 
հետ. այս վեր ջին հա մալ րու մը ե ղավ  Մով սե սի ա ռա ջար կութ յամբ եւ 
 Տեր  Մի սա քի օրհ նութ յամբ:

 Ժա մը վե ցին ար վես տա նոց մտան  Վի գենն ու  Մա րիան՝ թեւան-
ցուկ ու զուսպ. նրանց ու ղեկ ցում էր Ար մա նը՝ կնոջ հետ: Ս րա հում 
լռութ յուն տի րեց, եւ բո լո րը տրտում-հիա ցա կան հա յացք նե րը հա-
ռե ցին նո րապ սակ նե րի վրա:  Մա րիան  Վի գե նի  Նա զե լի տա տի 
զմրուխ տա գույն մե տաք սե զգես տով էր, իսկ փե սա ցուն հա գել էր 
սեւ կոստ յում եւ սպի տակ վեր նա շա պիկ:  Հար սա նե կան ոչ մի պի-
տույք չկար նրանց վրա, թե պետ կա րե լի էր, օ րի նակ, պսակ դնել 
 Մա րիա յի գլխին, ինչ պես ցան կա նում էր  Վի գե նը, բայց հար սի կը 
հրա ժար վեց. « Մեր պսա կադ րութ յան տասե րորդ տա րե դար ձին 
պսակ էլ կդնեմ, նոր շոր էլ կհագ նեմ, ե թե խա ղա ղութ յուն լի նի…»՝ 
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իր եր գե ցիկ մատ նե րը խա ղաց նե լով՝ ա սել էր  Մա րիան: Այ նու հան-
դերձ, կա նա ցի սե թեւե թանքն ու չա րաճ ճիութ յու նը նրա մեջ գլուխ 
բարձ րաց րին, եւ նա ե կե ղե ցում  Տեր  Մի սա քի օրհ նութ յու նը ստա-
նա լուց հե տո, պսա կադ րութ յու նից ըն դա մե նը մե կու կես ժամ ա ռաջ, 
 Վի գե նի հետ ձեռք  ձեռ քի վա զել էր մո տա կա գե ղեց կութ յան սրա հը 
եւ իր եր կա րա վուն մա զե րը կտրել կա ռե սանր ված քի ո ճով: Այդ պես 
նա շատ ա վե լի թարմ ու հրա պու րիչ տեսք էր ստա ցել՝ հա րու ցե լով 
փե սա ցուի հիաց մունքն ու վե րա ցա կան խան դը: Ծ նող նե րից զուրկ, 
խլութ յան ու համ րութ յան ծու ղա կում հայտն ված քսա նամ յա աղ ջիկն 
այդ քայ լով ձգտել էր որ բի ու խղճա հար վա ծի պես չե րեւալ, այլ մե-
կը, ով կա րող է ինք նու րույն տնօ րի նել իր բախ տը, էութ յու նը, հո գին 
ու ար տա քի նը:  Զույգն, ան տա րա կույս, բա վա կա նին գրա վիչ ու յու-
րա տիպ էր՝ նրանք դիտ վում, աչք էին շո յում:  Սա կայն նո րապ սակ-
նե րի հան դի սա վո րութ յու նը ոչ այն քան ար տա քին հմայ քի ու փոխ-
լ րաց ման մեջ էր, որ քան՝ ներ քին բո վան դա կութ յան, ո րի հու զիչ 
ի մաս տը հիա նա լի գի տեին հրա վիր յալ նե րը: « Գե ղե ցիկ, անն ման 
զույգ է»՝ Ար սե նի ա կան ջին փսփսաց  Սո ֆի կը, ում լավ տրա մադր-
վա ծութ յու նը բա րի նշան հա մա րեց ե րի տա սարդ նկա րի չը.  Սո ֆի կի 
եղ բոր աճ յու նը դե ռեւս չէին գտել, եւ աղ ջի կը ընկճ ված ու տխուր 
էր, սա կայն ուժ էր գտնում տես նե լու եւ գնա հա տե լու աչ քի ա ռաջ 
հան կար ծա կի ա լիք վող գե ղե ցիկն ու վսե մը:  Կար եւս մի ու շագ րավ 
հան գա մանք. պսա կադ րութ յան քա վորն Ար մանն էր, ինչ պես եւ 
նրան խոս տա ցել էր  Վի գե նը  Շու շի հե տա խու զութ յան գնա լու ճա-
նա պար հին, եւ շա տերն ա ռա ջին ան գամ էին դպի րին տես նում քա-
ղա քա ցիա կան հա գուս տով. մուգ վան դա կա վոր կոստ յու մի մեջ եւ 
փող կա պով նա, ի րոք, վա յել չա տես էր, ին չը զար մաց նում էր հատ-
կա պես նրա նո րա դարձ կնո ջը, ով ստեպ-ստեպ կո ղակ ցին էր նա-
յում գյուտ ա րա ծի պես: Դ պիրն իր քա վո րա կան բարձ րութ յան վրա 
է գտնվել՝ նա հար սին նվի րել է ոս կե ա պա րան ջան, որ խոս տա ցել 
էր  Վի գե նին հե տա խու զութ յան օ րը:  Բայց այն գնել է պարտ քով. 
«Ա մեն ինչ շու տով կկար գա վոր վի, ես գու մար ներ կվաս տա կեմ, 
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Աստ ված մեծ է, ինձ կօգ նի»՝ ա սել է նա պար տա տի րո ջը՝ հո րեղ-
բոր որ դուն:  Պարտ քի մա սին տեղ յակ չէր Ար մա նի կի նը, ով մեկ օր 
ա ռաջ էր ե րե քամ յա դստեր հետ փոշ մա նած վե րա դար ձել ա մուս նու 
մոտ, ո րից հե ռա ցել էր եր կու տա րի ա ռաջ եւ հանգր վա նել Էջ միա-
ծին քա ղա քում: Ե կել եւ միան գա մից քա վորկ նոջ պատ վա վոր պար-
տա կա նութ յուն էր ստանձ նել: 

Պ սա կադ րութ յան սե ղա նա պե տը  Տեր  Մի սաքն էր. ողջ ե րե կոն 
ան ցավ նրա գե ղե ցիկ բա րի տո նի ներ քո:  Նա ե լույթ էր ու նե նում 
վե րաս տա ժա վոր ված հան դի սա վա րի պես՝ գոր ծի նե տե լով իր ամ-
բողջ տա ղանդն ու ավ յու նը, ա սես դրա նից էր կախ ված ա մեն քի 
հե տա գա ճա կա տա գի րը:  Քա հա նան տե ղին, ի մաս տա լից ու բազ-
մա խոր հուրդ կե նաց ներ էր հի շա տա կում, աս մուն քում, շա րա կան 
ու  Կո մի տաս եր գում. ա ռանց նվա գախմ բի ու ե րաժշ տութ յան հա-
վա քույ թը նա վե րա ծել էր գե ղար վես տա կան մի փայ լուն հան դե-
սի, ո րին ա կա նա տես լի նելն ան կեղծ բա վա կա նութ յուն կա րող էր 
պատ ճա ռել սգա վո րին ու եր ջա նի կին, վի րա վո րին ու ա ռող ջին, 
հա վա տա վո րին ու ան հա վա տին, ան տար բե րին ու հմայ վա ծին, մե-
ծին ու փոք րին: Ն րա խոս քը հա մակ օրհ նութ յուն ու օվ սան նա էր, 
որ լիա բուռն բա ժին էր հաս նում ոչ միայն նո րապ սակ նե րին, այ լեւ 
մյուս ներ կա նե րին, ան գամ՝ բա ցա կա նե րին:

–  Մի՛ հա վա տա ցեք մահ վա նը, հա վա տա ցեք կյան քին ու Աստ-
ծուն,– իր կե նաց նե րից մե կում ի մաս տա բա նել է  Տեր  Մի սա քը:–  Մի՛ 
վարժ վեք պար տութ յա նը, հե տա մուտ ե ղեք հաղ թա նա կին ու վե-
րած նութ յա նը:  Մի՛ ընկճ վեք դժբախ տութ յու նից, եր ջան կութ յան նոր 
ու ղի ներ բա ցեք:  Մի՛ հան դուր ժեք տմարդ նե րին ու խաչ փուչ նե րին, 
պատ վեք բա րե սիրտ ու ա րա րող մարդ կանց:  Մի՛ հան դուր ժեք զավ-
թիչ նե րին ու մատ նիչ նե րին, պան ծաց րեք նվիր յալ նե րին ու հե րոս նե-
րին:  Մի՛ հաշտ վեք ան կում նե րի հետ, ձեզ նոր թռիչք նե րով խան դա-
վա ռեք:  Մի՛ թաղ վեք մաղ ձի ու ա տե լութ յան մեջ, ձեր սի րո եր կի րը 
կա ռու ցեք… Երբ սերն է շարժ վում ա ռաջ, պա տե րազ մը նա հան ջում 
է, վհատ ներն ա ռույ գա նում են, ըն կած նե րը՝ ել նում... Ապ րեք ձեր 
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սի րե լի նե րի ու ձեր երկ րի ա նու նը կան չե լով...
Եվ  Վի գե նին ու  Մա րիա յին մեկ ան գամ եւս հի շեց րեց, որ սերն 

ա մե նա հիաս քանչ երգն է աշ խար հի, եւ այն պետք է եր գել գի շեր ու 
տիվ, կյան քի ու ժա մա նա կի յու րա քանչ յուր պա րույ րում:

– Ես իմ սի րեց յա լի՛նն եմ, եւ իմ սի րեց յալն ի՜մն է…  Նա իմ պար-
տե զի մեջ է իր դեմ քը ցո ղում,– այս պես է նաեւ եր գա սել քա հա-
նան, մի երգ, ո րին ար դեն ծա նոթ էին նո րապ սակ նե րը: Երբ լսե ցին 
այդ խոս քե րը, նրանք միմ յանց նա յե ցին սի րո լա զուր հա յաց քով եւ 
ներշնչ ված ձայ նակ ցե ցին  Տեր  Հո րը, բայց՝ անծպ տուն, մտքի ծաղ-
կա զարդ դաշ տե րում վազվ զող սի րա հար նե րի պես.

«– Ինձ քո սրտի վրա, քո բազ կի վրա կնի քի պես դիր…
–  Որ քա՜ն գե ղե ցիկ եւ որ քա՜ն քաղցր ես դու, իմ սեր, բերկ րան-

քի հա մար ես դու…»
Եվ կար մի դրվագ, որ այլ նախ շե րով ու հույ զե րով զար դա րեց 

ե րե կոն. պեր ճա խո սեց, քաղց րա խո սեց  Քե ռին՝ ի ցույց հա նե լով եղ-
բայ րա կան ու հայ րա կան վառ զգա ցում ներ:  Բայց այդ ա մե նը չբա-
վա րա րեց նրան՝ խո սեց ու… պա րեց մե նակ, ա ռանց երգ ու ե րաժշ-
տութ յան, պա րեց սեր ու նվի րում, տա ռա պանք ու միայ նութ յուն, 
պա րեց ան կում ու վե րելք, պայ քար ու հաղ թութ յուն, պա րեց իր ու 
շա տե րի կյան քը:  Դա շար ժուն մարմ նի թատ րոն էր, որ տեղ ա մեն-
քի ցավն ու ո գո րու մը կար: Երբ հոգ նեց վեր ջա պես, հեւա լով ա սաց.

– Էս ար նա թա թախ երկ րի վրա պիղծ է ա մեն ու րա խութ յուն, 
ե թե այն չի պսակ վե լու սի րով ու ըն տա նի քով, եղ բայ րութ յամբ ու 
միա բա նութ յամբ, հա վա տով ու հա վա տար մութ յամբ...- ա սաց ու 
ան ձայն ար տաս վեց:  Քե ռու փխրուն ու զգոն հո գին այդ պա հին 
սլա նում էր նվի րա կան բո լոր բաղ ձանք նե րի ետ քից:   

 Հան դի սութ յունն ա վարտ վեց գի շեր վա կե սին:  Նախ, հե ռա ցան 
նո րապ սակ նե րը՝ քա վո րի ու քա վորկ նոջ հետ, ա պա եւ՝ մյուս նե րը: 
 Կա նանց ու տղա մարդ կանց մի խումբ, նե րառ յալ քա հա նա յի տի կի-
նը, ա րագ հա վա քե ցին սե ղան ներն ու լվա ցին ա մա նե ղե նը: Ն րանք 
շու տով նույն պես գնա ցին՝ մնաց յալ գոր ծը թող նե լով վաղ վան: Ար-
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վես տա նո ցի սրա հում մնա ցին  Տեր  Մի սաքն ու  Մով սե սը:  Քա հա նան 
բա վա կա նա չափ հոգ նել էր եր կար հան դի սա վա րութ յու նից, սա կայն 
խան դա վա ռութ յու նը տեղն էր:  Նա թթի օ ղի լցրեց իր եւ  Մով սե սի 
հա մար: 

–  Մով սես եղ բայր, կրկին քո կե նա ցը, հի մա ա սում եմ ա ռան-
ձին, ըն կե րա բար ու եղ բայ րա բար. դու ես էս հա վա քույ թի ի րա կան 
կնքա հայրն ու հո վա նին, գու ցե… մա սամբ եւ ես, բայց քո զո րակ-
ցութ յունն ու նի հենց էն համն ու հո տը, որ փա փա գում ենք վա յե լել 
բո լորս… Աստ ված մեզ պա հա պան:

–  Թույլ տուր՝ ձեր կե նա ցը խմեմ,  Տեր  Մի սաք. ա ռանց ձեր ներ-
կա յութ յան ես մի թեւա նի ծի ծեռ նակ կլի նեի լոկ:

 Մով սեսն ա վե լին չա սաց, թե պետ կա րող էր եւ, ի րոք, շատ ա սե-
լիք ու ներ  Տեր  Մի սա քին, բայց փո խա դարձ գով քով տար վելն ան-
տե ղի հա մա րեց, որ քան էլ այն լի ներ ար դար, հիմ նա վոր ու աստ վա-
ծա հա ճո: Ն րանք պար պե ցին թթօ ղու բա ժակ նե րը եւ թթու կա ղամ բի 
կտո րով մեղ մե ցին վառ վող կո կորդ նե րը:  Հե տո դուրս ե կան փո ղոց: 
 Մով սե սը դու ռը կող պեց, բայց ար վես տա նո ցի ներ սի լույ սե րը թո ղեց 
վառ, նաեւ պա տու հան նե րի շեր տա վա րա գույր նե րը թո ղեց բարձ-
րաց ված.

– Էհ, թող էս գի շեր ար վես տա նոցն ար թուն մնա մին չեւ լույս… 
 Համ էլ տես նո ղը թող տես նի, որ կյան քը մե ռած չէ մեր քա ղա քում:

 Տեր  Մի սաքն ու  Մով սե սը քայ լե ցին մին չեւ Սբ. Աստ վա ծա մոր 
 Հո վա նի տա ճար՝ ճա նա պար հին նկա տե լով, որ քա ղա քի ան հան գիստ 
եր թու դար ձը չէր մա րել այդ ուշ ժա մին: Ն րանք տա ճա րի բա կում 
կանգ ա ռան եւ, ա սես նա խա պես պայ մա նա վոր ված, միա ժա մա նակ 
նա յե ցին վեր. ձմե ռա յին գի շեր վա եր կին քը սառն ու պարզ էր՝ սա-
կա վաստղ ու ան լու սին:  Մով սե սին վատ կան խազ գա ցում պա րու րեց, 
բայց այն վե րագ րեց սնա հա վա տութ յա նը, ուս տի հան գիստ ա սաց.

– Աչ քիս աստ ղե րը պա կա սել են երկն քում,  Տեր  Հայր: 
–  Հա…  Պի տի պա կա սը լրաց նենք մեր ու Աստ ծո օգ նութ յամբ:– 

 Քա հա նան մի քա նի վայրկ յան եւս զննեց ան հու նի խոր քե րը, ա պա 
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հա յաց քը վե րեւ նե րից վար բե րեց եւ ուղ ղեց տա ճա րի կող մը. նա 
միառ պահ սեւեռ վեց լամ պե րի ու լապ տեր նե րի դեղ նա վուն լույ սե-
րի տակ կարմ րին տվող մե ծա շուք շի նութ յան վրա եւ, գաղտ նի քը 
բա ցա հայ տել ցան կա ցո ղի տրա մադ րութ յամբ, շրջվեց զրու ցա կցի 
կողմը:–  Տա ճա րին նա յիր,  Մով սես, ե կե ղե ցին լու սա վո րող լամ պե-
րը սո վո րա կա նից ա ղոտ են ցո լում, իսկ տու ֆի մեջ սեւն ա վե լի է 
ընդգծ վում, կար ծես  «ա ռա ջին ջու թա կը» հի մա նա է պա տե րին...

Ն կա րի չը զար մա ցա կան հաս տա տեց քա հա նա յի դի տար կու մը:
–  Հա, ճիշտ եք, լույ սե րը գու նատ են, սեւն էլ շա տա ցել է կարմ-

րա վուն տու ֆի սա լիկ նե րին... Չ գի տեի, որ էդ քան դի տու նակ եք, 
 Տեր  Մի սաք:

–  Դա ժա մա նա կա վոր ե րեւույթ է, եղ բայր  Մով սես, չան հանգս-
տա նաս, շու տով ա մեն ինչ կփոխ վի, եւ լույ սե րը դարձ յալ վառ ու 
ա զատ կցո լան, իսկ տու ֆի սեւը մե ծա մա սամբ կփակ վի քա րի մեջ:

– Ի րո՞ք,– թե րա հա վա տո րեն ար ձա գան քեց  Մով սե սը:
– Ա յո, չկաս կա ծես, եղ բայր:  Մեր տա ճարն ու նի մի զար մա նա-

լի-գե րա զանց հատ կութ յուն, ո րի մա սին գի տենք միայն ես եւ դպիր 
Ար մա նը. ի դեպ, էդ տղա յի հո գին շատ սուր աչ քեր ու նի... Ու րեմն, 
մեր տա ճա րը, հիմ նար կե քի օ րից, իր պա տե րի մեջ ու խո րա նում 
մա քուր-ըն տիր շո ղեր է պա հուս տա վո րում էն լու սափն ջե րից, որ 
ի րեն են ըն ծա յում հա վա տա վոր նե րը, եւ նրանք, ո րոնց ո գե կո չում 
են իր գմբե թի տակ:  Տա ճարն ա սես լի նի մի կու տա կիչ-պա հուս տա-
վո րող, որ լույս է ամ բա րում սեւ, դժվա րին ժա մա նակ նե րի հա մար, 
որ պես զի ան ձեռնմ խե լի պա շա րի պես կու տա կած էդ ազն վա կան 
ցոլ քե րը կրկին բաշ խի ա մեն քին, երբ դրա կա րի քը լի նի, որ պես զի 
ո գու եւ լույ սի քաղց չտա րած վի... Ու րիշ կերպ ա սեմ՝ նա ու նի լու սա-
ճա ճանչ նե րի իր պա հուց զոր քը, որ ծա ռա յութ յան է անց նում մթին 
ու մռայլ օ րե րին: Էդ լույ սը շատ զո րեղ է, ցրվում է մեր քա ղա քով 
ու երկ րով մեկ, եւ երկ րա ցի նե րին ու կերտ վածք նե րին լից քա վո րում 
նոր պայ ծա ռութ յամբ, գծե րով ու կամ քով... Ես էդ ե րեւույ թը նկա-
տել եմ 2016-ի ապ րի լին, երբ մեր սահ ման նե րին բռնկված չոր սօր-
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յա կռվից հե տո տա ճա րի պա հուց զոր քը ա րա գո րեն լու սա վա ռել էր 
մռայ լած բյուր հո գի ներ: 

– Իսկ ին չո՞ւ տա ճա րը մինչ օրս ծա ռա յութ յան չի կո չել էդ… ձեր 
ա սած՝ պա հուց զոր քը…  Բա վա կան օ րեր են ան ցել պա տե րազ մից 
հե տո… մռայլ ժա մա նակ նե րը ձգվում են դեռ,– ան համ բեր նկա տեց 
նկա րի չը:

 Տեր  Մի սա քը մո տե ցավ եւ աջ ձեռ քը դրեց տա ճա րի մուտ քի եզ-
րա պա տին, ա պա ա կան ջը դրեց՝ ա սես ստու գե լու պա տի շնչա ռութ-
յու նը:  Հե տո ետ քաշ վեց այն քան, որ կա րո ղա նա տես նել ե կե ղե ցու 
գմբե թը. քա հա նան ակն դետ վեր նա յեց մի քա նի վայրկ յան, ա պա 
վստահ ձայ նով ա սաց.

–  Տա ճարն իր պա հուց լույ սերն ար ձա կում է, դրանք հի մա ուղղ-
ված են երկ րի հե ռա վոր ու վի րա վոր վայ րե րին: Եր կի րը ստա նում է 
այն, ինչ պահ էր տվել տա ճա րին:

– Ու զում եք ա սել, որ ճա կա տագ րա կան պա հե րին եր կի րը ո գե-
պես խտա նում-ամ փոփ վում է տա ճա րո՞ւմ... 

 - Դո՛ւ ա սա ցիր, եւ ես միա նում եմ ձեր հա յե ցու մին... Ե թե հան-
կարծ պա հուս տա յին լու սա զո րը սպառ վի՝ դեռ չա մո քած մխա ցող 
բո լոր վեր քե րը, ա պա տա ճար-եր կի րը « մար տա դաշտ» կու ղար-
կի ձեզ, ինձ, ման կա վարժ  Սի մո նին, գնդա պետ  Վար դան յա նին, 
 Վի գե նին,  Մա րիա յին, մյուս նե րին... 

–  Բայց մի՞ թե մենք զո րա կոչ ված չենք...
– Էդ պես էլ կա, եղ բայր, մենք զո րա կոչ ված ենք, բայց ա վե-

լին ա նե լու կա րիք է լի նում եր բեմն...  Տա Աստ ված, որ էդ կա րիքն 
ա ռանձ նա պես չզգաց վի:–  Քա հա նան ծանր հո գոց հա նեց, ա պա 
վերս տին անդ րա դար ձավ լու սա ճա ռագ մա նը:– Էդ ար ձակ վող լու-
սափն ջե րից տա ճա րը դեռ բա ժին չի հա նում իր շրջա պա տին, դրա 
ժա մա նակն էլ շու տով կգա, եւ ա մեն բան կցո լա պայ ծա ռութ յան 
մեջ՝ մեր բաղ ձան քի, կամ քի, տնե րի ու բնա կա վայ րե րի հետ:  Չե՞ք 
հա վա տում...

  Մով սեսն ան չափ ցան կա ցավ հա վա տալ քա հա նա յի պայ ծա ռա-
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տե սութ յա նը, որ հի շեց նում էր ա ռաս պե լի ու ֆան տաս տի կա յի մի 
ներհ յուս բան վածք: Եվ ակն թար թո րեն խոր հեց, որ մարդ ապ րում 
եւ փթթում է իր ե րեւա կա յութ յան՝ ֆան տա զիա նե րի ու ժով ու գե ղեց-
կութ յամբ, նաեւ եր կիրն է այդ օ րեն քով գո յում ու զո րա նում: Որ քան 
էլ ժա մա նակ նե րը լի նեն դժնդակ ու ան խոս տում:  

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի քսանն էր, պա տե րազ մի ա վար-
տից քա ռա սուն օր անց: 

Ýá Û»Ù µ»ñ, 2021 –  ³å ñÇÉ, 2022
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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Հ րանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
Ծն վել է 1961թ. հու լի սի 5-ին, Ար ցա խի  Մար տու նու շրջա նի  Սոս 

գյու ղում:
1978-ին ոս կե մե դա լով ա վար տել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցը:
Ե րեւա նում ստա ցել է բարձ րա գույն տեխնիկական կրթութ-

յուն:  Զու գա հեռաբար, հասարա կական հիմունք նե րով, ձեռք է բերել 
լրագ րո ղա կան որակավորում: 1984-ից զբաղ վում է բա ցա ռա պես 
գրա կան, լրատվա կան եւ հրա տա րակ չա կան գոր ծու նեութ յամբ:

Խմբագ րա կան պա տաս խա նա տու պաշ տոն ներ է վա րել Ար ցա-
խի հան րա յին ռա դիո յում, ՊԲ « Մար տիկ» եւ «Ա կունք» թեր թե րում: 
«Ա զա տութ յուն» ռա դիո կա յա նի ներ կա յա ցու ցիչն էր Ս տե փա նա կեր-
տում 2000-2005թթ.: ԱՀ կա ռա վա րութ յու նում 2008-2015թթ. ղե կա-
վա րել է հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի վար չութ յու նը:

1998-ին հիմ նադ րել եւ տնօ րի նում է «Ո գի- Նաի րի» գե ղար վես-
տի կենտ րո նը (Ս տե փա նա կերտ): « Գեղarm» գրա կան-թարգ մա նա-
կան հան դե սի հիմ նա դիր-խմբա գիրն է:

 Բա նաս տեղ ծա կան 18, թատերագրական եւ լրագ րա գի տա կան 
մե կա կան գրքի, բազ մա թիվ էս սե նե րի եւ հրա պա րա կա խո սա կան 
հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: 

Հ.Ա լեք սան յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը թարգ մա նա բար լույս 
են տե սել ռու սե րեն, անգ լե րեն, պարս կե րեն, ֆրան սե րեն, գեր մա-
նե րեն, սեր բե րեն, չի նա րեն, ուկ րաի նե րեն, բուլ ղա րե րեն, իս պա նե-
րեն, ռու մի նե րեն եւ լե հե րեն:

 Ծա վա լուն թարգ մա նութ յուն ներ է կա տա րել հա մաշ խար հա յին 
պոե զիա յի մի շարք հե ղի նակ նե րից:  Նախաձեռնել է պոե զիա յի դե-
կո րա յին-թա տե րա կան ցու ցա հան դես ներ:

 Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան` Դ.  Վա րու ժա նի ան վան մրցա  - 
նա կի(1996) դափ նե կիր է: Ար ժա նա ցել է հանրապետական ու մի-
ջազ գա յին գրա կան այլ մրցա նակ նե րի:
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 Մաս նակ ցել է Ստ րու գա յի (Մա կե դո նիա),  Պոզ նա նի եւ  Վար շա  - 
վա յի ( Լե հաս տան), Ե րեւա նի ( Հա յաս տան), Ս տե փա նա կեր տի (Ար ցախ), 
Ցին հա յի եւ  Չեն դուի ( Չի նաս տան),  Մե դե լի նի (Կո լում բիա) պո  ե  զիա յի 
մի ջազ գա յին փա ռա տո նե րին եւ թարգ ման չա կան հե ղի նա կա  վոր մի 
շարք հա մա ժո ղով նե րի  Մոսկ վա յում եւ  Պե կի նում:

Ի րա գոր ծում է հրա տա րակ չա կան նա խագ ծեր:
 Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 1:
Ապ րում է Ս տե փա նա կեր տում եւ Ե րեւա նում:

Հ. Ա լեք սան յա նի հրա տա րա կած հե ղի նա կա յին գրքե րը
« Կեն սա դաշտ» - 1989, Ե րեւան
«Ա մառն Ա մա րա սում» - ման կա կան, 1990, Ե րեւան
«Խ րախ ճանք» - 1991, Ս տե փա նա կերտ
« Վար դի խռո վութ յուն» - 1994, Ս տե փա նա կերտ
«Անկ ման սի մետ րիան» - 1996, Ե րեւան
« Խո րա նարդ ներ նո րին գե րա զան ցութ յա նը» - 1997, Ս տե փա նա կերտ
«Եզ րա յին ա սա ցում ներ» - 1998,  Թեհ րան
« Լիա լուս նի սար կո ֆագ» -  2000,  Բեյ րութ
« Պայ մա նաաս քեր  haM  ին տերգր քից» - 2003, Ս տե փա նա կերտ
« Բա նի բա րի տո նը: Երկ րի բա րի տո նը» - 2007, Ս տե փա նա կերտ
«Որ պես մի դար ձող  Բա նա զավր» - 2011, Ս տե փա նա կերտ
«Չ ճա նաչ ված երկ րի լրատ վութ յու նը» - 2011, Ս տե փա նա կերտ
«… Շա ռա չը  Մայ րաշ խար հի» - 2012, Ս տե փա նա կերտ
« Չի տե ղա վոր վում թա խիծս ոչ մի երկն քում» - (հա յե րեն- 

 անգ լե րեն երկ լեզվ յա ժո ղո վա ծու) - 2012, Ս տե փա նա կերտ
«Եր կինք  Նաի րի» - 2013, Ս տե փա նա կերտ
«Ո գու մատ րի ցա. շաղ կապ ներ ա սաց ման հու նե րից» - 
     2014, Ս տե փա նա կերտ
«Ոսկ րե երկն քի տակ» - 2017, Ս տե փա նա կերտ
« Խոս քա զավ րի եր կի րը» (ռու սե րեն, Страна Словозавра) - 
     2019,  Մոսկ վա



389

« Հայ կա կան է լե գիա ներ» (սեր բե րեն, Armenske Elegije) - 
     2020,  Սա րաեւո
« Թա տե րա խա ղեր» - 2021, Ս տե փա նա կերտ

 Թարգ մա նա կան գրքեր
Իո սիֆ ԲՐՈԴՍԿԻ. « Տե ղա տա րա փի շաչ յու նը» (Ն.Ա թա բեկ յա նի, 
     Ա.Եփ րեմ յա նի, Շ.Մկրտչ յա նի հետ հա մա հե ղի նա կութ յամբ) - 
     2011, Ս տե փա նա կերտ
« Սի րիու սի սրնգա հար նե րը» (Ն. Գու միլ յով, Վ.Խ լեբ նի կով, 
   Վ.Խո դա սեւիչ) - 2012, Ս տե փա նա կերտ
 Հեն րիխ ՍԱՊԳԻՐ. « Զու գա հեռ մար դը» - 2014, Ս տե փա նա կերտ
 Ռուս կոն ցեպ տուալ պոե զիա (Դ.Պ րի գով, Վ. Նեկ րա սով, 
   Լ. Ռու բինշ տեյն) - 2014, Ս տե փա նա կերտ
 Կա մուրջ նե րի խռո վութ յու նը.  Մե տա մե տա  ֆո րիստ ներ 
(Կ. Կեդ րով, Ե. Կաց յու բա, Ա. Պարշ չի կով, Ա.Եր յո մեն կո, 
   Ի.Ժ դա նով) - 2015, Ս տե փա նա կերտ
Ար դի ռու սա կան վեր լիբռ (ան թո լո գիա, 22 հե ղի նակ) - 
     2015, Ս տե փա նա կերտ
 Ռուս մի նի մա լիստ ներ (ան թո լո գիա, 21 հե ղի նակ) - 
     2016, Ս տե փա նա կերտ
Չ ժու Ց զի-յան. «Ե րազ ծո վի մա սին» - 2016, Ս տե փա նա կերտ
        
   
Հեղինակի հաս ցեն.

Ս տե փա նա կերտ,  Հե քիմ յան փ. տուն 18, բն.31
Ե րեւան, 0022, Ա վան-Ա ռինջ, 2-րդ  միկ րո, շ.1/11, բն.7
Հե ռա խոս. +374 97252323, +37494 259161
Էլ.հաս ցե. hrantalex@rambler.ru
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