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ԻՆՉՈ՞Ւ

Տատն ասում է՝ լվացվի՛ր:
Լիլիթն ասում է՝ ինչո՞ւ:
— Որ երեսդ մաքրվի:
Լիլիթն ասում է՝ ինչո՞ւ:
— Որ սիրուն բալիկ դառնաս:
Լիլիթն ասում է՝ ինչո՞ւ:
— Որ լավ աղջիկ մե ծանաս:
Լիլիթն ասում է՝ ինչո՞ւ:
Տատն արդեն բարկացավ՝
Մեկ էլ չասես դու ինչու,
Եվ Լիլիթը զարմացավ՝
Ինչո՞ւ չասեմ ես ինչու:

Մեկ էլ չասես դու ինչու,
Եվ Լիլիթը զարմացավ՝

Սոնա Գասպարյան, 4 տ.
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ԱՐՍԵՆ

Սի րուն Ար սե նի գլու խը շեկ լիկ 
Պա տիժ է դար ձել իր տի րոջ հա մար,
 Մեկ ը նկ նում է ցած, խփ վում է գետ նին, 
Մեկ էլ ցատ կում է գն դա կի նման:
 
Ինչ նե տեն նրա գլ խին է դիպ չում, 
Ուր գնա` քթից ել նում է ծու խը 
Եվ լաց է լի նում Ար սե նը` ին չո՞ւ, 
Ի՞նչ մեղք է գոր ծել իմ խեղճ գլու խը:

 Մի տեղ քերծ վում է, մի տեղ ը նկ նում փոս,
 Մի տեղ ո ւռ չում է փու չի կի նման 
Եվ հա ռա չում է Ար սե նը ան հույս,
 Սա ղա վարտ է պետք իմ գլ խի հա մար:
 
Այն ժամ մայ րի կը ա սում է` Ար սե՛ն,
 Սա ղա վարտ պետք չէ, իմ սի րուն տղա,
 Մի այն թե այն տեղ, ո ւր ոտ քեր են պետք, 
Պար տա դիր չէ, որ դու գլ խով խա ղաս…
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ԱՐ ՏԱ՛Կ, ԿԱ ՏԱ՛Կ Ա ՐԱ

Ես հինգ տա րե կան եմ: Իմ ա նունն Ար տակ է: Իմ 
կար ծի քով՝ դա շատ գե ղե ցիկ ա նուն է: Բո լո րը չու նեն: 
Մեր շեն քում, օ րի նակ՝ ըն դա մե նը մեկ, եր կու, ե րեք, ո ւթ, 
տասն չորս Ար տակ կա: 

Դա շատ լավ է և շատ վատ է: Ե րբ որ մե կը պատշ
գամ բից կան չում է. 

— Ար տա՜կ... 
Մենք բո լորս թող նում ե նք խա ղը ու վերև ե նք նա յում: 
Դա շատ վատ է: 
Երբ որ Սամ վե լի կը տրո րում է բա կի կա նա չը, դռնա

պան Մա թոս քե ռին բարձր ձայ նով ա սում է. 
— Խե լո՛ք մնա, ա՛յ Ար տակ: 
Ո րով հետև ին քը դպ րոց չի գնում և ու րիշ ա նուն 

չգի տի: 
Իսկ մեր մայ րիկ ներն էլ, հենց լսում են «Ար տակ» 

ա նու նը, մեզ վրա են բար կա նում, ի սկ Սամ վե լի կը ծի
ծա ղում է: 

Դա շատ վատ է: 
Իսկ ե րբ ես Մա թոս քե ռու մո ռա ցած դույ լից ջուր եմ 

շաղ տա լիս գետ նին, Մա թոս քե ռին բար կա ցած բղա վում է. 
— Ար տա՜կ... Հի մա ա կանջ նե՛րդ կկտ րեմ: 
Եվ բո լոր Ար տակ նե րի մայ րիկ նե րը պատշ գամբ են 

դուրս գա լիս: Ի սկ ես, ա կանջ ներս բռ նած, վա զում եմ 
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Ար տակ նե րի մոտ, և նրանք էլ են ա կանջ նե րը բռ նում: 
Եվ մենք բո լորս էլ բռ նում ե նք մեր ա կանջ նե րը: 

— Ո ՞վ էր,— հարց նում է մայ րիկ նե րից մե կը: 
— Ար տակն էր,— ներք ևից վերև բղա վում է Մա թոս 

քե ռին: 
— Ո ՞ր Ար տա կը,— հարց նում է մի ու րիշ մայ րիկ: 
— Ես ի ՞նչ ի մա նամ,— ու սե րը թոթ վում է Մա թոս 

քեռին,— բո լորն էլ Ար տակ են: 
Ո րով հետև ին քը դպ րոց չի գնում:
 Դա շատ լավ է: 

ԻՄ ՄԱՅ ՐԻ ԿԸ
 

Իմ մայ րի կը աշ խար հի ա մե նա լավ մայ րիկն է և ա մե
նա խե լոք մայ րիկն է: Նա ա մեն ի նչ գի տի: Դա շատ զար
մա նա լի է: Վա ղը չէ, ե րեկ, օ րի նակ, ես մի ա սեղ գտա 
ու սկ սե ցի քույ րի կիս նման ա սեղ նա գոր ծել: Մայ րիկս 
տեսավ ու ա սաց. 

— Ա սե ղի հետ խա ղալ չի կա րե լի, ձեռքդ կծա կի: 
Ա սաց թե չէ, մեկ էլ, ո ՜ւհ, ա սե ղը մտավ ձեռքս: Մա

տիցս ա րյուն ե կավ: Ես լաց ե ղա: Մայ րիկս կա պեց ձեռքս 
ու բար կա ցավ. 

— Ես քեզ չա սա ցի՞, որ կծա կի: 
Ես լաց չե ղա ու մտա ծում է ի, թե որ քան ի մաս տուն է 

իմ մայ րի կը, որ տե ղի՞ց ի մա ցավ, որ ա սե ղը մատս կծա կի: 
Ա մեն ի նչ գի տի իմ մայ րի կը: Ե րբ ես ա թո ռի վրա 

օ րոր վում եմ, մայ րիկս ա սում է. 
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— Մի՛ օ րոր վիր, կընկ նե՛ս: 
Եվ, ճիշտ որ, ես ը նկ նում եմ: 
Ա մե ն ի նչ գի տի իմ մայ րի կը, բայց գի տե՞ք ի նչ, մի  

հա սա րակ բան չգի տի: Ա ռա վո տյան ի նձ տա րավ լո ղա
սե նյակ և ու զեց լվա նալ իմ ձեռ քերն ու ե րե սը: Ցուրտ էր, 
շատ ցուրտ: Ես չէ ի ու զում լվաց վել և մայ րի կիս ա սա ցի. 
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— Լավ է լի՜, մայ րի՛կ ջա՜ն, չլ վաց վեմ: 
— Ի նչ պե՞ս կա րե լի է,— ա սաց մայ րի կը,— ի նչ պե՞ս 

կա րե լի է կեղ տոտ ձեռ քե րով և թշիկ նե րով նա խա ճա շել: 
— Ը հը՜,— ա սա ցի ես,— հո ձեռ քե րով չե՞մ ու տե լու, 

գդա լով եմ ու տե լու: Հո թշե րով չե՞մ ու տե լու, բե րա նով 
եմ ու տե լու: 

Բայց մայ րիկս չհաս կա ցավ և ստի պե լով լվաց իմ 
ձեռ քերն ու ե րե սը: 

Ը հը՜: Մայ րիկս ա մեն ի նչ գի տի, բայց այդ մի հա սա
րակ բա նը չգի տի: 

ԻՄ ՀԱՅ ՐԻ ԿԸ

 Մայ րիկս այդ մի հա սա րակ բա նը չգի տի, բայց ես իմ 
մայ րի կին բո լո րից շատ եմ սի րում: Բայց մայ րիկս չի հա
վա տում: Ա մեն ան գամ հարց նում է.

— Դու ի նձ սի րո՞ւմ ես, Ար տա՛կ: 
— Հա՛,— ա սում եմ ես,— սի րում եմ, մայ րի՛կ ջան: 
— Ի նչ քա՞ն ես սի րում,— հարց նում է մայ րի կը: 
Ես ձեռ քերս պար զում ե մ՝ մեծ– մեծ ու ա սում եմ. 
— Ա՜յ, այս քան: 
Բայց ես ի ՞նչ ա նեմ: Ձեռ քերս փոքր են: Մտա ծում–

մ տա ծում եմ, գնում եմ Ա լի կի մոտ և մի բան եմ հարց
նում: Ա լի կը իմ ա կան ջին թա քուն մի բան է ա սում, և ես 
գա լիս եմ, ա սում եմ մայ րի կիս. 

— Տի զե եր քի չափ: 
Եվ մայ րիկս ու րախ ծի ծա ղում է: 
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Հայ րիկս էլ է ծի ծա ղում և ա սում է. 
— Ո ՛չ թե տի զե եր քի, այլ՝ տի ե զեր քի: 
— Լավ է լի,— ա սում է մայ րիկս,— թող սխալ ա սի, 

հա՞: Այն քա՜ն եմ սի րում, ե րբ ե րե խա նե րը սխալ են խո
սում: Կմե  ծա նա՝ կուղ ղի: 

— Ո ՛չ,— ա սում է հայ րիկս,— սխալ խո սե լը լավ չէ: 
Զար մա նա լի հայ րիկ է իմ հայ րի կը: Բո լո րի սխալ

ներն ո ւղ ղում է: Գնում նա յում է Ա լի կի տետ րե րին, ձեռ
քե րը մե ջ քին է դնում ու ա սում. 

— Ա մոթ, խայ տա ռա կու թյուն, այս ի նչ պե՞ս ես գրում: 
Հը՞: Ո ՞րն է քո «կ»–ն: Սա «կ» –ը՞ է, թե՞ «ն» –ը: Այս ի ՞նչ տա
ռեր ե ն՝ ծուռ տիկ– մուռ տիկ, այ լան դակ– մայ լան դակ: Ե թե 
ես քո դա սա տու նե րի տե ղը լի նե ի, «եր կու» կն շա նա կե ի 
քեզ, և ոչ թե « հինգ»: Ո նց որ հա վը թա
նա քոտ կտու ցով քջուջ ա նի: Ո նց որ 
հար բած ճան ճը գլուխ կոն ծի տա: 

Ա լի կը կարմ րում է, ի սկ ես 
այդ ճան ճի նման գլուխ կոն ծի եմ 
տա լիս գոր գի վրա: Ա խր շատ 
ծի ծա ղե լի բա ներ է ա սում 
իմ հայ րի կը: Ես զգում եմ: 
Հե տո գնում եմ, նա յում եմ 
Ա լի կի տետ րե րին ու կար
դում եմ: Ես ձեզ չե՞մ ա սել, որ 
ար դեն կար դում եմ: Ի հար կե: 
«Այբ բե նա րա նից» եմ սո վո
րել: Կար դում եմ, բայց չեմ 
հաս կա նում: 
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— Իմ լա՛վ մայ րիկ, սի րո՛ւն մայ րիկ: 
Մինչև վեր ջը կար դում եմ, սկիզ բը մո ռա նում եմ: 

Բայց տա ռե րը կար դում եմ: Ի սկ, ը հը, հայ րի կիս գրա
ծից ոչ մի տառ չեմ կա րո ղա նում կար դալ: Խզբ զում է: 
Ամ բողջ ե րե կո նս տում ու խզբ զում է: Ես կանգ նում եմ 
հայ րի կիս ա թո ռի մոտ ու հարց նում եմ: 

— Սա հայե րե՞ն է:
— Այո՛,— ա սում է հայ րիկս: 
Ես ու զում եմ մի բան ա սել, բայց չեմ ա սում: Ես 

ուզում եմ ա սել, որ Ա լի կը հայ րի կից լավ է գրում, բայց 
չեմ ա սում: 

— Դու ի նչ –որ բա՞ն ես ու զում ա սել,— հարց նում է 
հայ րի կը: 

— Ե րբ հայ րի կը հարց նում է, պետք է պա տաս խա
նել: Ես գի տեմ: 

— Ո նց որ հար բած ճան ճը գլուխ կոն ծի տա,— ա սում 
եմ ե ս՝ մա տով ցույց տա լով հայ րի կի գրա ծը: 

Հայ րիկս ծի ծա ղում է ու ա սում. 
— Ա՛յ թե ի նչ: Ի սկ դու ի մա ցիր, որ ե րբ ես Ա լի կի 

տա րի քին է ի, այս պես չէ ի գրում: Ես գրում է ի գե ղե ցիկ, 
մա քուր, ու ղիղ: Հաս կա ցա՞ր: 

Ես գլ խով եմ ա նում և ո չինչ չեմ պա տաս խա նում: 
Բայց ես մտա ծում եմ: Էլ ին չո՞ւ է հայ րի կը բար կա նում 
Ա լի կի վրա, ու զում է, որ նա գե ղե ցիկ գրի, ե րբ գի տի, որ 
հե տո՝  ավելի ուշ, միև նույն է, իր նման ծուռ տիկ– մուռ
տիկ, այ լան դակ– մայ լան դակ է գրե լու: 

Եվ մտա ծում եմ, թե դա սա տուն ի ՞նչ գնա հա տա կան է 
նշա նա կում իմ հայ րի կին: 
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ԻՄ ՏՈՒ  ՆԸ
 

Ես շատ եմ տխ րում, ե րբ մայ րի
կը տա նը չէ: Ե րբ մայ րի կը տա նը չէ, 
ես մե  նակ եմ: Քայ լում եմ սե նյա կից սե
նյակ և բղա վում եմ. 

— Ես մե  նա՜կ եմ, ես մե  նա՜կ եմ: 
— Մի՛ բղա վիր, մի ՛ խան գա րիր: 
Այդ ա սում է հայ րիկս: Ի նչ պես մի շտ, նա 

նս տած է իր գրա սե ղա նի մոտ և խզբզում է: 
Ես ծլ կում եմ նրա սե նյա կից, մի 

ջանցք եմ գնում և բղա վում. 
— Ես մե  նա՜կ եմ: Մայ րիկս ո ՞ւր է: Ես 

մե  նա՜կ եմ: 
— Ար տա՜կ,— կան չում է հայ րիկս: 
Ես վա զում ու գլուխս հայ րի կի սե ն յակն եմ մտց նում: 
— Ար տա՛կ,— ա սում է հայ րիկս,— դու գի տե՞ս որ 

մայ  րի կը ծնո ղա կան ժո ղո վի է գնա ցել: Ին չո՞ւ ես զուր 
կան չում: Գնա Ա լի սային ու Ա լի կին ա սա, որ քեզ զբա
ղեց նեն: 

Ես էլ հենց դա եմ ու զում: Վա զում եմ մյուս սե նյա կը 
ու բղա վում. 

— Ա լի սա՜, Ա լի՜կ, ի նձ զբա ղեց րեք: 
Ա լի սան գրում է, ի սկ Ա լի կը՝ կար դում: 
— Օ՜ֆ,— տն քում է Ա լի կը,— դաս եմ սո վո րում: 
— Է՜հ,— քի թը ծռում է Ա լի սան,— դաս եմ սո վո րում:
—  Բա ես ի ՞նչ ա նեմ,— թնկթն կում եմ ես,— բա ես ի ՞նչ 

ա նեմ:
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 Նո րից մի ջանցք եմ դուրս գա  լիս ու ի նչ քան ո ւժ 
ունեմ, կան չում եմ.

 — Մայ րի՜կ, որ տե՞ղ ես: Ես մե նակ եմ: Ես մե նակ եմ: 
Մայ րի՜կ… 

— Ի՞նչ,— լս վում է իր սե նյա կից հայ րի կիս ձայ նը:
—  Քեզ չեմ ու զում: Մայ րի կիս եմ ու զում: Մայ րի՜կ,— 

գո ռում եմ ես:
 — Մայ րի կը ես եմ, ի ՞նչ ես ա սում,— բար կա նում է 

հայ րի կը:
 — Դու մայ րիկ չես: Դու հայ րիկն ես,— ա սում եմ ես:
 — Չէ՛, ես մայ րիկն եմ,— պն դում է հայ րիկս:
 Դա շատ ծի ծա ղե լի է, ե րբ հայ րիկս իր հաստ ձայ նով 

ա սում է. «Ես մայ րիկն եմ»: Ես հի շում եմ «Ու լի կը» հե քի
ա թը, որ Ա լի սան կար դա ցել է ի նձ հա մար, և ա սում եմ 
ու լի կի ձայ նով:

 — Չէ՛, իմ մայ րը այդ պես չի կան չում: Նա քաղցր ու 
բա րակ ձայն ու նի: Քո ձայ նը կոշտ է ու կո պիտ: 

— Ա՜յ քեզ ան պի տան տղա,— ա սում է հայ րիկս,— 
ուրեմն ես գա՞յլն եմ:

 — Չէ՛,— ծի ծա ղում եմ ես,— դու գայ լը չես: Դու հայ
րիկն ես: 

Ու մեկ էլ հայ րիկս բա րակ, ծվծ վան ձայ նով ա սում է.
— Ո՜չ, ես մայ լիկն եմ, մայ լի կը:
 Կար ծես թե մայ րի կը չի կա րող ա սել՝ « մայ րիկ», 

այլ Գե ղա մի կի նման « մայ լիկ» պի տի ա սի: Ես ծի ծա
ղում եմ: 

— Ես մայ լիկն եմ: Ի ՞նչ ես ու զում, Ար տա՛կ,— նո րից 
հարց նում է հայ րիկս: 
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Ես մտա ծում, մտա ծում եմ ու հան կարծ գտ նում եմ: 
Ու ա սում եմ.

 — Դե որ մայ րիկն ես, գնա՛ խո հա նոց:
 Վա րա գույ րի մի ջից հայտն վում է հայ րի կիս գլու խը.
— Ի՞նչ,— հարց նում է նա:
 — Դե որ մայ րիկն ես, գնա՛ խո հա նոց,— ա սում եմ 

ես,— մայ րի կը միշտ խո հա նո ցում է լի նում:
 Հայ րիկս կա մա ցուկ ծի ծա ղում է, մա տը բե րա նին է 

տա նում ու ա սում է.
—  Սո՜ւսս: 
Եվ մեկ էլ բաց վում է դու ռը, ու ներս է մտ նում իմ 

մայ րի կը: 
Ես վա զում եմ, գր կում եմ մայ րի կիս: Մայ րի կիս վե

րար կուն սառն է, լավն է: 
— Ես մե նա՜կ չեմ, ես մե նա՜կ չեմ,— բղա վում եմ ես:

 

ԻՄ ՏԱ ՏԻ ԿԸ
 

Իմ տա տի կը փոք րիկ է: Նրա ա տամն ե րը դեռ դուրս 
չեն ե կել և քայ լել նույն պես շատ լավ չգի տի: Դրա հա
մար էլ փայտ է բռ նում ձեռ քին: Բայց քիչ է քայ լում: 

Մի քիչ ման է գա լիս ու ա սում է. 
— Օ ՜ֆ, հոգ նե ցի: 
Եվ պառ կում է ու սկ սում է կար դալ: 
Շատ զար մա նա լի է, թե տա տիկս ի նչ պես է սո վո րել 

լավ կար դալ: Ա տամ չու նի, քայ լել չգի տի, բայց կար
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դում է: Կար դում է, բայց չի հաս կա նում: Ի նձ նման: Ա լի
սային կան չում է ու հարց նում.

 — Բո ռի իս կա կան ա նունն ի ՞նչ է: 
— Ար շակ Ե րկ րոր դը ին չո՞ւ գնաց Տիզ բոն: 
Եվ Ա լի սան ա մեն ի նչ բա ցատ րում է իմ տա տի

կին: Եվ տա տիկս հաս կա նում ու գլ խով է ա նում: Ի նձ 
նման: 
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Մի օր հան կարծ տե սա, որ տա տիկս լաց է լի նում: 
Հաս կա ցա, որ կար դում է, չի հաս կա նում ու լաց է լի
նում: 

— Ին չո՞ւ ես լաց լի նում, տա տի՛ ջան,— հարց րե ցի 
ես,— գնա՞մ Ա լի սային կան չեմ: 

 — Չէ՛,— ա սաց տա տիկս,— տխուր գիրք է, ես էլ լաց 
եմ լի նում: 

Ես վա խե ցա: Նայե ցի չորս կողմս: Մայ րի կը չկար: 
— Սո՜ւսս,— ա սա ցի տա տի կիս,— լաց մի լի նի, լաց 

մի լի նի, տա տի՛կ, մայ րի կը կբար կա նա: 
— Ին չո՞ւ,— հարց րեց տա տիկս: 
— Ես որ լաց եմ լի նում, ի նձ վրա բար կա նում է,— 

ա սա ցի ես: 
Եվ տա տիկս վա խից ծի ծա ղեց: 

Ա ԼԻ ՍԱՆ
 

Ա լի սան մեր օ րի նակն է: 
Երբ Ա լի կը մի սխալ բան է ա նում, ա սենք, հյու րե րի 

ներ կա յու թյամբ ձեռ քը մեկ նում է սե ղա նին դր ված շո կո
լա դին, մայ րի կը, հյու րե րի գնա լուց հե տո, նա խա տում է 
Ա լի կին ու ա սում. 

— Ի նչ պե՞ս չա մա չե ցիր: Ա լի սան ե րբ ևէ այդ պի սի բան 
կա նի՞: Օ րի նակ վերց րու Ա լի սայից: 

Կամ թե՝ ե րբ ես բա կից ցե խոտ ված եմ տուն գա լիս, 
մայ րիկս իս կույն օ րո րում է գլուխն ու ա սում. 
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— Այդ ի նչ պե՞ս ես խա ղում, այդ չոր բա կում որ տե
ղի՞ց ցեխ գտար: Մաք րա սե՛ր ե ղիր, զա վա՛կս, օ րի նակ 
վերց րու Ա լի սայից: 

Նախ և ա ռաջ, ե րբ ես փոքր է ի, չգի տե ի, թե ի նչ է 
նշա նա կում օ րի նակ վերց նե լը: Դրա հա մար էլ մի ան
գամ ա սա ցի քույ րի կիս. 

— Ա լի սա ջան, ի ՞նչ կլի նի ի նձ օ րի նակ տաս: 
— Ի ՞նչ օ րի նակ,— զար մա ցավ քույ րիկս: 
— Այ, նրա նից, որ դու ու նես, ի սկ ես ու Ա լի կը չու

նենք: 
— Ի ՞նչ ես խո սում, է՜, չեմ հաս կա նում,— բար կա ցավ 

Ա լի սան: 
— Ես էլ մայ րի կին կա սեմ, որ չես տա լիս,— ա սա ցի 

ես: 
— Ա խր ի ՞նչ ես ու զում, ա՛յ ախ պե րիկ: 
— Օ րի նակ եմ ու զում,— ա սա ցի ես,— մայ րիկն 

ա սաց՝ Ա լի սայից օ րի նակ վերց րու: 
Ու մեկ էլ Ա լի սան ծի ծա ղեց, գր կեց ի նձ ու սկ սեց 

վեր– վեր թռց նել, սկ սեց համ բու րել ի նձ ու գոռ գո ռալ. 
— Ա՛յ քեզ օ րի նակ, ա՛յ քեզ օ րի նակ: 
Եվ մայ րիկս ա սաց, թե օ րի նակ վերց նե լը նշա նա

կում է, որ ես ու Ա լի կը պետք է Ա լի սայի նման լի նենք: 
Ա խր դա շատ ծի ծա ղե լի է, չէ՞: Մայ րիկս չի հաս կա նում, 
որ ե թե ես ու Ա լի կը Ա լի սայի նման լի նենք, բա ին քը ո ՞նց 
կի մա նա՝ այդ ե ՞ս եմ, Ա լի՞ կը, թե՞ Ա լի սան: Կխառ նի, չէ՞: 
Կու զե նա ի նձ մի բան ա սել, Ա լի սային կա սի: Կու զե նա 
Ա լի կին պատ ժել, ի նձ կպատ ժի, չէ՞: Ես այդ բո լորն ա սա
ցի մայ րի կիս, ու մայ րիկս ծի ծա ղեց: 
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Եվ հե տո ես հաս կա ցա, թե ի նչ է նշա նա կում օ րի
նակ վերց նե լը: Դա նշա նա կում է, որ ի նչ–որ Ա լի սան 
ա նի, ես ու Ա լիկն էլ պետք է Ա լի սայի նման ա նենք:

 Բայց այն քան զար մա նա լի են այդ մե  ծե րը: Այ սինքն՝ 
մայ րիկս: Է լի դժ գոհ է: Ես Ա լի սայի նման թխկթխ կաց
նում եմ դաշ նա  մու րի վրա, ի սկ մայ րիկս բար   կա նում է: 
Ես Ա լի սայի նման մի աց նում եմ մագ նի տո  ֆո նը, մայ
րիկս բար կա նում է: Ես Ա լի սայի նման փող եմ վերց նում 
և ուզում եմ գնալ հա ցի, մայ րիկս բար կա նում է: 

Բա ես ի ՞նչ ա նեմ Ա լի սայի նման, է՜... 

Ա ԼԻ ԿԸ 

Ես ձեզ ար դեն ա սել եմ: Ա լի կը իմ եղ բայրն է: Այն
քան հե տաքր քիր տղա է Ա լի կը, որ պատ մեմ՝ ծի ծա ղից 
կթու լա նաք: Հայ րիկս նրան ա սում է « ձախ լիկ Ա լիկ»: Ին
քը միշտ ու զում է մի լավ բան ա նել, բայց միշտ էլ վատ է 
ստաց վում: Ը հը՜, տե սեք: Ի րար կող քի նս տած ե նք՝ Ա լի
սան, Ա լի կը, ես: Մեկ է, մայ րիկն ա սում է. 

— Մի բա ժակ ջուր տվեք, խնդ րում եմ: 
Դեռ խոս քը չվեր ջաց րած, Ա լի կը վեր է թռ չում, որ 

բո լո րից ա ռաջ ին քը բե րի: Բայց այն պի սի թա փով է վեր 
թռ չում, որ ի նձ գցում է գետ նին, ճա նա պար հին վա զե լով 
խփում է տա տի կին, խո հա նո ցում, թըփ, դիպ չում է սառ
նա րա նին և մեկ էլ, չըխկ՝ ծո րա կին խփե լով ջար դում է 
բա ժա կը: Ջար դում է ու ա սում է աչ քե րը լց րած. 
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— Էս ի ՞նչ բա րակ են սար քում էս բա ժակ ներն, է՜... 
Հայ րիկն ու մայ րիկն ար դեն գի տեն, որ ե թե տա նը մի 

բան է ջարդ վել կամ թե փչա ցել է մի բան, օ րի նակ՝ հե
ռա խո սը, մագ նի տո ֆո նը կամ հե ռուս տա ցույ ցը, ուրեմն 
Ա լիկն է ա րել: 

— Շա բա թը մի ան գամ պար տա դիր կար գով պետք է 
Ա լի կին պատ ժել,— ա սում է հայ րի կը,— նա ան պայ ման 
մի բան ջար դած կլի նի, ո րի մա սին ի մա նա լու ե նք հե տո: 

Եվ մեր Ա լիկն էլ այն քան հա մոզ ված է, թե ա մեն ին
չը, ճիշտ որ, ի նքն է ա նում, որ եր բեք չէ չի ա սում: 

— Ա լի՛կ, դո՞ւ ես մե խով խա զել սե ղա նը,— հարց նում է 
մայ րի կը: 

— Չգի տեմ,— խեղճ– խեղճ ա սում է Ա լի կը: 
— Այ սինքն՝ ի նչ պե՞ս թե չգի տեմ: Դո՞ւ ես սե ղա նը 

խա զել, թե՞ ոչ: 
— Չե՛մ հի շում, մայ րի՛կ ջան, կա րող է՝ ես եմ խա զել, 

կա րող է՝ ես չեմ խա զել: 
Մայ րիկս բար կու թյու նից կարմ րում է, մի սև շոր է 

փա թա թում ձեռ քի վրա ու իմ ավ տոյի ռե տի նե կար միր 
շչա կի նման մի բա նով փչում, հա փչում ու ա սում է. 

— Ը հը, ճն շումս է լի բարձ րա ցավ: 
Ու նո րից հարց նում է բար կա ցած.
— Ա լի՛կ, սի րե լիս, տե՛ս, չեմ բար կա նում: Եվ խոս տա

նում եմ քեզ չպատ ժել: Ի ՞նչ ա նենք, գու ցե պա  տա հա բար է 
ե ղել: Մեզ հետ էլ է պա   տա հում: Ես մի այն ուզում եմ 
ճշ մար տու թյունն ի մա  նալ. ա սա, դո՞ւ ես խա զել, թե՞ ոչ: 

Ա լի կը լայն բա ցում է աչ քե րը, թոթ վում է ուսե  րը, 
տա րա ծում է ձեռ քերն ու ա սում կա  մա  ցուկ.
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— Ախր ես ի ՞նչ գի տեմ, մայ րի՛կ ջան, դե որ ա սում ե ս՝ 
եր ևի ես եմ ա րել:

 Մայ րի կը հա ռա չում է ու լռում: 
Ե րե կո յան աշ խա տան քից ե կավ հայ րի կը: Մայ րի կը 

պատ մեց նրան ա մեն ի նչ: Եվ մեկ էլ հայ րիկս տխ րած 
ա սաց.

— Ի՜նչ եք ա սում: Դա ես եմ խա զել պա տա հա բար: 
Պա տի ժա մա ցույ ցը, ե րբ տա նում է ի վե րա նո րոգ ման, 
սե ղա նին դրե ցի, ի սկ ե րբ վերց րե ցի, մե խը խա զեց: 

Ես նա յում եմ Ա լի կին, Ա լի կը ժպ տում է հաղ թա կան:
 — Տե սա՞ք,— ա սում է նա: 
— Ա՛յ Ա լիկ ջան, ա՛յ բա լիկ ջան,— հա մա րյա լաց 

լինե լով՝ ա սում է մայ րի կը,— բա որ դու չէ իր ա րել, ինչո՞ւ 
չէ իր ա սում, ին չո՞ւ չէ իր պն դում, ին չո՞ւ է իր լռում, ե րբ 
այդ քան նա խա տում է ի: 

— Ախր, մայ րի՛կ ջան, միև նույն է, չէ իք հա վա տա լու, 
ի ՞նչ ա նեմ,— ա սում է Ա լի կը ու դուրս է փախ չում սե նյա կից: 

Այն քա՜ն լավ տղա է իմ եղ բայ րը:

ՄԱ ՐԻ ՆԵՆ

 — Տե սե՜ք, ի նչ եմ գրել,— գո չում է Վա հա նի կը:
 Մենք նա յում ե նք ու տես նում, որ նա կա վի ճով ո ւղ

ղա կի խզբ զել է պա տին: Վա հա նի կը գրել չգի տի, ի ՞նչ 
պետք է գրի: Բայց ո րով հետև Մա րի նեն էլ գրել չգի տի, 
դրա հա մար էլ ի նձ հարց նում է.
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— Ար տա՛կ, տե՛ս՝ ի ՞նչ է գրել Վա հա նի կը: 
— Ո չինչ էլ չի գրել,— ա սում եմ ես:
—  Դու ո չինչ էլ չես գրել,— ա սում է Մա րի նեն:
 — Հա՜յ, հո՜ւյ,— ծի ծա ղում է Վա հա նի կը,— որ կար

դալ ի մա նայիք, հի մա կգժ վե իք:
 — Փիս խոսք ես գրե՞լ,— հոն քե րը կի տում է Մա րի նեն:
 Վա հա նի կը հետ– հետ է գնում ու բղա վում. 
— Ար տա կի մա սին եմ գրել, քո ի ՞նչ գործն է: 
— Հենց իմ գործն է,— ճչում է Մա րի նեն ու վա զում 

Վա հա նի կի հետ ևից: 
Ու մեկ էլ Վա հա նի կը, պո՛ւկ, փախ չում է ու հետն էլ 

գո ռում՝ « Վա՛յ, մայ րիկ ջան»: 
Ես ծի ծա ղում եմ, ի սկ Մա րի նեն ա սում է. 
— Չէ՛, այդ Վա հա նի կին մի օր պի տի մի լավ դնք սեմ: 
Ես ա վե լի եմ ծի ծա ղում, ո րով հետև ա խր շատ ծի ծա

ղե լի է: Թո ղեք մի քիչ ծի ծա ղեմ ու նոր պատ մեմ: Ը հը՜: 
Ուրեմն, ծի ծա ղե լի է, ո րով հետև Մա րի նե ի գլու խը հա զիվ 
իմ ու սին է հաս նում: Ի սկ Վա հա նի կը մի մատ ին ձա նից 
բոյով է: Բայց հենց որ Մա րի նեն ոտ քը խփում է գետ նին, 
Վա հա նի կը թռ չում, փախ չում է ի րենց պատշգամ բը: 

— Ար տա՜կ,— ա սում է Մա րի նեն,— դե հի մա ա րի ես 
ու դու խո սենք: 

— Ի ՞նչ խո սենք,— ա սում եմ ես: 
— Խո սենք, է լի,— ա սում է Մա րի նեն,— ես իմ ման

կա պար տե զի մա սին պատ մեմ, դու է լ՝  քո ման կա պար
տե զի, հա՞... 

Ու մենք խո սում ե նք ու այն քան ծի ծա ղե լի բա ներ 
ե նք հի շում: 
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Մա րի նե ի հետ այն քան ու րախ է: Ու Մա րի նեն այն
քան լավ է ծի ծա ղում: Ե րբ ծի ծա ղում է, աչ քե րը դառ նում 
են բաց–բաց կա պույտ, ո նց որ, ո նց որ... կա պույտ ջրա
ներկ: Ու մա զերն էլ, ի նչ ա սեմ, շեկ են, եր կար ու շեկ, 
ո նց որ... ո նց որ... ռու սի մա զեր: Բայց հայ է: Մեր բա
կում իս կա կան ռուս ներ էլ կան: Վով կան, օ րի նակ, ռուս 
է, բայց Մա րի նեն հայ է: 

Հե տո ա սեմ, որ ե րբ Մա րի նեն իմ կող քին է, ես ոչ մե
կից չեմ վա խե նում: Վա հա նի կից էլ չեմ վա խե նում: Տիգ
րա նի կից էլ չեմ վա խե նում: Եր ևի Ջե կոյից էլ չեմ վա
խե նում: Ես ու Մա րի նեն քայ լում ե նք մեր բա կում՝ ի րար 
ձեռք բռ նած, խո սում ու ծի ծա ղում ե նք: Մեր մայ րիկ ներն 
էլ են պատշ գամբ դուրս գա լիս, նա յում են մեզ ու ի րենք 
էլ են ծի ծա ղում: 

— Է լի ի րար գտան,— ա սում է Մա րի նե ի մայ րի կը: 
— Այ սօր ո ՞վ է ո ւմ հյուր գա լու,— հարց նում է իմ մայ րի կը: 
— Ե րեկ ձեր տանն է ին, ու րեմն այ սօր մեր հերթն է,— 

ա սում է Մա րի նե ի մայ րի կը: 
— Վեր ջը բա րին ա նի,— ծի ծա ղում է իմ մայ րի կը: Եվ 

Մա րի նե ի մայ րիկն էլ է ծի ծա ղում: 
Լա՛վ, այս տեղ ի ՞նչ ծի ծա ղե լու բան կա: Ի նչ որ խո

սում ե նք՝ ծի ծա ղում են: Բո լորն էլ մեզ նա յում, ծի ծա ղում 
են: Մա թոս քե ռին էլ է ծի ծա ղում:

— Ար տա՛կ, դու Մա րի նե ին սի րո՞ւմ ես,— հարց նում է 
նա: 

— Հա՛,— ա սում եմ ես: 
— Վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ,— քրք ջում է Մա թոս քե ռին,— 

ի սկ Մա րի նեն էլ քեզ սի րո՞ւմ է: 
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— Հա՛,— ա սում եմ ես: 
— Հա՞,— հարց նում է Մա թոս քե ռին ու նո րից 

քրքջում է:— Ու րեմն  դուք ի րար սի րո՞ւմ եք: 
— Հա՛,— ա սում եմ ես: 
— Վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ,— ար ցունք նե րը սր բում է Մա

թոս քե ռին:— Էս հի մի կ վա ե րե խանե րից մարդ բան չի 
հաս կա նա: 

Լա՛վ, այս տեղ ի ՞նչ չհաս կա նա լու բան կա: Մա րի նեն 
ու ես ին չո՞ւ պետք է ի րար չսի րենք: Չէ՞: 

Տես նես, որ մե  ծա նանք, մե նք է ՞լ  չենք հաս կա նա:
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Ա ԼԻԿ ԲԱ ԼԻ ԿԸ

 

ՓՈՔՐԻԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՐԿՈՒ ԴԵՊՔ
 
Շատ զար մա նա լի տղա է մեր Ա լի կը: Ոչ մի ո տա նա

վոր կամ հե քի աթ մինչև վերջ չգի տե: Բայց ա մեն մե կից 
ի մա ցած մի քա նի տողն էլ ա նընդ հատ կրկ նում է տեղի –
ան տե ղի: 

Ա՛յ, թե կուզ ե րեկ: Նս տել էր իր փոք րիկ սե ղա նի 
ա ռջև ու նկա րում էր: Մա տի տը այն քան ա մուր էր սեղ
մում թղ թին, որ ի վեր ջո ծայ րը կոտ րեց:

 Վա զե լով ե կավ պա պի մոտ, թե՝
— Պա պի՛ ջան, վերց րու այս մա տի տը, սրի՛ր, ի սկ ես 

գնամ քու ջուջ ա նեմ, գլուխս պա հեմ...
Ա՜յ քեզ զար մա նա լի տղա...
 Կամ՝ մի ու րիշ դեպք: Ա լի կը խա ղում էր սե նյա կում, 

ի սկ մայ րի կը խո հա նո ցում ճաշ էր պատ րաս տում, և 
հան կարծ սե նյա կից լս վեց մի ու ժեղ շրխ կոց: Մայ րի կը 
ան հանգս տա ցած շտապ սե նյակ մտավ: Եվ ի նչ...

Ա լի կը նս տել էր հա տա կին, հախ ճա պա կե կոտր ված 
բա ժա կի եր կու կտոր նե րը աշ խա տում էր ի րար կպց նել 
ու ո րով հետև չէր կա րո ղա նում, ու կտոր նե րը կր կին բա
ժան վում է ին, լաց էր լի նում:

— Լաց մի լի նի,— ա սաց մայ րի կը:
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— Դո՞ւ ես կոտ րել բա ժա կը:
— Ես եմ կոտ րել,— մրմն ջաց Ա լի կը,—  հե տո մի փոքր 

մտա ծեց ու, ար ցունք նե րի մի ջից ժպ տա լով, ա սաց.
— Ես եմ կոտ րել, չեմ ու րա նում... Կա ցին չու նես ծա

ռը կտ րես...
— Դե ի նք ներդ ա սեք, ի ՞նչ կապ ու ներ կոտր ված 

հախ ճա պա կե բա ժա կը Հով հան նես Թու մա նյա նի « Չա
րի վեր ջը» հե քի ա թի եր կու տո ղե րի հետ:

 Պար զա պես զար մա նա լի տղա է Ա լի կը:

 ՀԱՅ ՀՈՅԵԼ ՉԻ՛ ԿԱ ՐԵ ԼԻ

 Թեև փոք րիկ է Ա լի կը, բայց բնա վո րու թյան մի շատ 
լավ գիծ ու նի: Եր բեք, ոչ մի ա ռի թով որ ևէ մե կին չի վի
րա վո րում, ոչ մի կո պիտ խոսք չի ա սում: Ի սկ ե թե նոր 
բառ է լսում, ան մի ջա պես հարց նում է մայ րի կին:

— Կա րե լի՞ է այս բառն օգ տա գոր ծել:
 Մի ան գամ Ա լի կը լսում էր իր քույ րի կին, ո րը նրա 

հա մար Հով հան նես Թու մա նյա նի «Բ զե զի դպ րոցն» էր 
կար դում:

 Հե տո Ա լի կը սկ սեց ար տա սա նել: Կար ծես ա մեն ի նչ 
լավ էր գնում: Նույ նիսկ քույ րի կը գոհ էր: 

Ա լի կը շա րու նա կում էր ար տա սա նել:
«Ա՛յ տղա, է՛յ, չեն հայ հոյի, տզ զա՛ն...» 
Եվ հան կարծ Ա լի կը այս տեղ կանգ ա ռավ, դար ձավ 

մայ րի կին ու հարց րեց.
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— Մա՛մ, բա կա րե լի՞ է ա սել «...հի մար, ա նա սուն...»:
— Դա ո տա նա վո րի մե ջ է, և բզեզն է ա սում մլա կին, 

դրա հա մար էլ կա րե լի է,— ժպ տա լով ա սաց մայ րի կը:
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 ՄԵԿ Օ ՐՈՒ Մ ՄԵ ԾԱ ՑԱՎ
 

Ա ռա վո տյան Ա լի կը հան կարծ գր կեց մայ րի կին ու 
ա սաց.

— Մայ րի՛կ, որ ես մե  ծա նամ, դու էլ փոք րա նաս, քեզ 
հա մար կար մի ր ու դե ղին փու չիկ ներ կառ նեմ:

 Բո լո րը ծի ծա ղե ցին, և ա մե  նա շա տը՝ Ա լի սան: Դե, 
իս կա պես, ծի ծա ղե լի է, չէ՞: Ա լի կին թվում է, որ ե թե ին քը 
մե  ծա նա, մայ րի կը փոք րա նա լու է:

 Բայց ե րե կո յան պարզ վեց, որ Ա լի կը ա մե ն ի նչ հաս
կա նում է: Հյու րեր է ին ե կել: Մայ րի կը նրանց պատ մե ց, 
թե Ա լի կը ո րո շել է իր հա մար փու չիկ ներ գնել:

— Ա լի՛կ ջան,— կր կին հարց րեց մայ րի կը, — որ դու 
մե  ծա նաս, ես էլ փոք րա նամ, ի նձ հա մար փու չիկ ներ 
կգնես չէ՞...

— Չէ՛, մայ րի՛կ ջան,—  պա տաս
խա նեց Ա լի կը,— որ մե  ծա նում են, էլ 
չեն փոք րա նում:

— Վա՜յ, ու րեմն  դու մե կ օ րում մե 
ծա ցել ես, հա՞, որ հաս կա նում ես 
ար դեն,— ծի ծա ղեց մայ րի կը, 
գր կեց ու համ բու րեց Ա լի կին: 

Ա լի կը նայեց Ա լի սային: 
Քիչ էր մն ում, որ ա սեր, թե 
Ա լի սան է ի րեն բա ցատ րել... բայց 
ո չինչ չա սաց: 

Ախր նա այն քան էր ու զում 
շուտ մե  ծա նալ:
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ԻՆ ՉՈ՞Ւ
 

Ան ցյալ տա րի Ա լի կը իր քույ րիկ Ա լի սայի հետ ա մա
ռա նոց էր գնա ցել Սևա նի շր ջա նի Լճա շեն գյու ղը՝ մո
րաք րոջ մոտ: Նրան այն քան էր դուր գա լիս Սևա նը, որ 
միշտ խնդ րում էր.

— Մո րա քո՛ւյր ջան, թույլ տուր Ա լի սայի հետ գնամ 
լճի մոտ, է լի...

 Մո րա քույ րը չէր թող նում:
— Չի՛ կա րե լի,— ա սում էր նա,— հան կարծ լի ճը 

կընկ նես:
— Ի սկ որ ը նկ նեմ, ի ՞նչ կլի նի:
— Կխեղդ վես,— ա սում էր մո րա քույ րը:
— Ի սկ որ խեղդ վեմ, ի ՞նչ կլի նի,—  հարց նում էր 

Ա լի կը:
 Մո րա քույ րը փոր ձում էր բա ցատ րել, բայց Ա լի կը 

հա մա րյա ո չինչ չէր հաս կա նում: Նա ի մա ցավ մի այն մի 
բան, որ խեղդ վե լը շատ տխուր, շատ վատ բան է: Որ 
ա վե լի լավ է մարդ չխեղդ վի, քան թե խեղդ վի:

 Մի քա նի օր ան ց մո րա քույրն ի նքն Ա լի կին ու Ա լի
սային տա րավ լճի ա փը: Կա պույտ ու գե ղե ցիկ էր Սևա
նը: Ո նց որ հայե լի: Ոչ մի ա լիք չկար: Մի քա նի մարդ 
ի նչ –որ ցանց է ին դուրս բե րում ջրից:

— Այն ին չե՞ր են այն պես փայլփ լում,— խայ տող 
ձկնե րը տես նե լով՝ հարց րեց Ա լի կը:

— Ձկ ներ են,— պա տաս խա նեց մո րա քույ րը:
— Բո լորն էլ ջրի՞ց հա նե ցին:
— Այո՛,— ա սաց մո րա քույ րը:
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— Խեղդ վել է,— տխ րեց Ա լի կը՝ նայե լով ան շարժ 
ձկնե րից մե  կին:

— Այո՛,— ա սաց մո րա քույ րը:
— Մայ րի կին չի լսել, ջրի մե ջ է ըն կել ու խեղդ վել, 

չէ՞,— հարց րեց Ա լի կը:

— Ո ՛չ, ի ՞նչ ես ա սում,— ծի ծա ղեց մո րա քույ րը:— Ը նդ
հա կա ռա կը, ձկ նոր սը նրան դուրս է բե րել ջրից, դրա 
հա մար է խեղդ վել: 

Ա լի կը լռեց ու եր կար մտա ծում էր: Ի նչ հե տաքր քիր է, 
չէ՞: Ե թե Ա լի կը ջուրն ը նկ նի՝ կխեղդ վի, ե թե ձկ նի կը ջրից 
դուրս գա, կխեղդ վի: Այ քեզ զար մա նա լի բան:

 ԽԱ ՂԸ

 Բո լորն էլ գի տեն այն խա ղը, ո րի մա սին պատ մե  լու 
եմ: Օ րի նակ՝ Կա րի նեն մո տե նում է Լու սի կին ու ա սում.

— Լու սի՛կ, ա սա՝ լո՛ր:
— Լո՛ր,— ա սում է Լու սի կը:
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— Ու տես սա լոր,— ու րախ –ու րախ պա տաս խա նում է 
Կա րի նեն, և ըն կե րու հի նե րը ծի ծա ղում են:

 Կամ՝
— Կա րի նե՛, ա սա՝ գա՛նձ:
— Գա՛նձ:
— Ու տես տանձ:
 Հե տաքր քիր խաղ է: Հաղ թում է նա, ով ա վե լի շատ է 

կա րո ղա նում նման բա ռեր գտ նել: 
Այդ պի սի բա ռեր շատ գի տի նաև Ա լի կի քույ րի կը՝ 

Ա լի սան:
— Ա լի՛կ,— դի մում է նա եղ բո րը,— ա սա՝ գի՛րք:
— Գի՛րք,— ա սում է Ա լի կը:
— Ու տես միրգ,— ծի ծա ղում է Ա լի սան: 
Ա լի կը հեգ նում է.
— Այդ ի ՞նչ խաղ է, որ,— ա սում է նա,— ես ամ պի 

չափ կա րող եմ ա սել...
— Դե՛ ա սա:
— Ա սա՝ մի վա՛ն:
— Մի վա՛ն:
— Ու տես դի վան: 
Ա լի սան բա ցատ րում է, որ Ա լի կը սխալ է խա ղում: 

Որ դի վա նը՝ նախ հայե րեն բառ չէ, և հե տո, որ ա ռա ջին 
բա ռը ևս պետք է իս կա կան բառ լի նի, ոչ թե հենց այն
պես: Թե չէ ի ՞նչ է նշա նա կում « մի վան»:

— Հաս կա ցա՞ր,— հարց նում է վեր ջում Ա լի սան:
— Հաս կա ցա,— պա տաս խա նում է Ա լի կը:— Դե 

ա սա՝ բո՛ր :
— Բո՛ր:
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— Ու տես լոր: 
Ա լի սան բար կա նում է ու այլևս չի խա ղում Ա լի կի 

հետ: Ա լի կը տխ րում է ու մի ան կյու նում նս տած մտա
ծում, թե ի նչ պի սի բա ռեր ա սի, որ ճիշտ լի նեն, որ Ա լի
սան խա ղա իր հետ: 

Ու ա սում ե ն՝ մինչև այ սօր էլ մտա ծում է: Չգի տեմ, 
ճի՞շտ է դա, թե՞ ոչ:

 ԹՈՂ Ա ՆԿՅՈՒՆ ԿԱՆԳ ՆԵՑ ՆԻ

Ա լի սան գիրք է կար դում, և ի նչ պես միշտ, Ա լի կը 
խնդ րում է նրան բարձ րա ձայն ըն թեր ցել: 

Ա լի սան տրտն ջում է:
— Ա խր սա ու րիշ գիրք է, դու ո չինչ չես հաս կա նա:
— Ի սկ դու այն պես կար դա, որ հաս կա նամ,— 

պնդում է Ա լի կը: 
Եվ Ա լի սան կար դում է Խն կո Ա պոր « Հա զա րան 

բլբու լը»:
« Միջ նեկ եղ բայ րը գնում է, գնում է, պա տա հում է մի 

հս կա ա րա բի: Ա րա բը հարց նում է, թե՝ ա՛յ տղա, դու այս
տեղ ի ՞նչ ես ա նում: 

Թա գա վո րի տղան էլ պա տաս խա նում է, թե՝ Հա զա
րան բլ բու լի տեղն եմ փնտ րում:

— Լա՛վ,— ա սում է ա րա բը,— հի մա ես քեզ Հա զա
րան բլ բու լի տե ղը կա սեմ: Ա սում է, մո տե նում է ու ձեռ քի 
սև ճի պո տով որ չի խփում, թա գա վո րի տղան իս կույն 
ևեթ քար է դառ նում...»:
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— Վա՜յ, ին չո՞ւ է խփում,— վշ տա նում է Ա լի կը:
— Դե տես նո՞ւմ ես, որ չես հաս կա նում, ա րա բը Հա

զա րան բլ բու լի պա հա պանն է, դրա հա մար էլ պատ ժում է 
տղային,— բար կա նում է Ա լի սան: 

Ա լի կը չի հա մոզ վում:
— Ե թե ու զում է պատ ժել, թող ան կյուն կանգ նեց

նի, ին չո՞ւ է քար դարձ նում,— կր կին տխուր հարց նում է 
Ա լի կը:

 ՆԱ ԹԹՈՒ Է ՍԻ ՐՈՒՄ

Ինչ պես բո լոր մայ րիկ նե րը, այն պես էլ Ա լի կի մայ
րի կը, շատ է սի րում իր որ դուն և ա մեն ան գամ, ե րբ 
դիմում է Ա լի կին, ա սում է.

— Ա լի՛կ ջան, քաղց րի՛կ բա լիկ, ար տա սա նի՛ր:
 Կամ՝
— Քաղց րի՛կ բա լիկ, մի բա ժակ ջուր բեր:
 Մի ան գամ Ա լի կը հարց րեց:
— Մա՛մ, ին չո՞ւ ես ի նձ միշտ քաղց րիկ ա սում:
— Ո րով հետև ես քաղցր շատ եմ սի րում,— ա սաց 

մայ րի կը: 
Ա լի կը խա ղում էր խո րա նար դիկ նե րով ու ի նչ –որ 

բան էր մտա ծում:
 Մի քա նի րո պե հե տո նա ժպ տա լով վա զեց մայ րի կի 

մոտ.
— Մայ րի՛կ, թթ վի՛կ մայ րիկ, թույլ կտա՞ս բակ իջ նել:
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— Այդ ի ՞նչ ես ա սում, Ա լի՛կ, մի ՞ թե կա րե լի է մայ րի կին 
թթ վիկ ան վա նել,— զար մա ցավ մայ րի կը: 

Ա լի կը շփոթ վեց:
— Բա ի ՞նչ ա սեմ, է՜: Ես քաղցր չեմ սի րում, ես թթու 

եմ սի րում:
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ԱՐԴՅՈՔ ՆՄԱ՞Ն Ե Ն
 

Ա լիկն ու Ա լի սան դեմ քով շատ նման են ի րար: Եվ 
հա ճախ է պա տա հում, որ նրանց տուն հյուր ե կող նե րը 
զար մա ցած ա սում են.

— Օ՜, որ քա՜ն նման են: 
Իսկ մի ան գամ հո րեղ բայր Հա րու թյու նը, որ հե ռա

վոր գյու ղից էր ե կել և եր կար ժա մա նակ իր զար միկ նե
րին չէր տե սել, ծի ծա ղեց ու ա սաց.

— Այս քան էլ նմա նու թյուն... Ո նց որ մի խն ձո րի եր
կու կես լի նեն:

— Ա լիկն ու զեց ի նչ –որ բան ա սել, բայց լռեց: Հե տո՝ 
ար դեն ե րե կո յան, նա ա սաց մայ րի կին.

— Հո րեղ բայր Հա րու թյու նը ճիշտ չէր ա սում: Ե թե ես 
ու Ա լի սան նույն խն ձո րի եր կու կեսն ե նք, հա պա ին չո՞ւ 
Ա լի սան բոյով է ին ձա նից:

 ՀԱ ԶԱ ՐԻՆ ԳՈՒ ՄԱ ՐԱԾ ՀԱ ԶԱՐ

Ա լի սան սկ սել է Ա լի կին թվա բա նու թյուն սո վո րեց
նել, և ո րով հետև Ա լիկն ա նընդ հատ շփո թում է, դրա 
հա մար էլ Ա լի սան նրան սո վո րեց նում է ձեռ քի մատ նե
րի օգ նու թյամբ: Ծա լում է ձեռ քի բո լոր մատ նե րը, ա պա 
թող նում է մե կը:

— Քա նի՞ մատ է, Ա լի՛կ:
— Մե՛կ,— ա սում է Ա լի կը ու ի նքն էլ բա ցում իր մատ

նե րից մե կը:



34

— Ի սկ հի մա՞,— Ա լի սան բա ցում է մյուս մա տը:
— Եր կո՛ւ,— ա սում է Ա լի կը:
— Ու րեմն  մե  կին գու մա րած մե կ ի ՞նչ կա նի:
— Եր կո՛ւ,— ա սում է Ա լի կը ու լսե լով Ա լի սայի 

« ճիշտ է» բա ցա կան չու թյու նը, հրճ վում, ծի ծա ղում է, 
այն պես է ծի ծա ղում, այն պես է ծի ծա ղում, որ շա ռա գու
նում են այ տե րը:

— Տե սա՞ր,— ա վե լաց նում է նա հաղ թա կան:
 Հե տո Ա լի սան նրան սո վո րեց նում է նաև քիչ ա վե լի 

մե ծ թվե րի գու մա րու մը, և Ա լի կը վեր ջա պես օգ տա գոր
ծում է իր բո լոր մատ նե րը: 

Ու հան կարծ՝
— Ի սկ հա զա րին գու մա րած հա զար՝ ի ՞նչ կա նի: 
Ա լի կը գի տե, որ հա զա րը մե ծ թիվ է, բայց թե որ քան է, 

չի ի մա նում, նա յում է մատ նե րին, հաշ վում է մի նչև տա սը: 
Տա սից այն կողմ չի կա րո ղա նում ան ցնել: Տխ րում է Ա լի
կը, կի տում է հոն քե րը ու հան կարծ ա սում է բար կաց կոտ 
ձայ նով:

— Դե ի նձ հա զար մատ բեր, որ հաշ վեմ: 
Ու Ա լի սան ծի ծա ղում է: Դե, որ տե ղի՞ց բե րի հա զար 

մատ:
— Տե սա՞ր,— Ա լի սային պարտ ված հա մա րե լով՝ 

կրկին հրճ վում է Ա լի կը:



35

ԴԱ ՇՈ ՂԻԿՆ Է Ր
 

Ա լի կը վեր ջերս ծու լա ցել էր:
— Լվաց վի՛ր, որ նա խա ճա շես, — ա սում էր մայ րի կը:
— Լվաց վել եմ,— ա սում էր Ա լի կը:
— Այդ ե ՞րբ ես լվաց վել, որ ես չեմ տե սել:
— Դե, ե րեկ, է լի, քնե լուց ա ռաջ...
 Բայց մի այն լվաց վե լը չէր: Մայ րի կը սպաս էր ե փում, 

Ա լի կը չէր ու տում:
— Ես սպաս չեմ սի րում,— ա սում էր:
— Ի սկ ի ՞նչ կու զես:
— Սի սե ռով ա պուր:
 Մայ րի կը հա ջորդ օ րը սի սե ռով ա պուր էր ե փում:
— Էս ի ՞նչ է, է լի սի սե՛ ռով,— տրտն ջում էր Ա լի կը,— 

ես մա կա րո նով ա պուր եմ սի րում: 
Ե րե կո յան մայ րի կը լո ղաց նում էր Ա լի կին: Հա մա րյա 

գոլ ջուր էր լց նում վրան, ի սկ Ա լի կը ճչում էր.
— Վա՛յ, այր վե ցի, վա՜յ,— և ու զում էր դուրս նետ վել 

լո ղա սե նյա կից: 
Ուղ ղա կի ան տա նե լի տղա էր դար ձել Ա լի կը:
 Բայց մի օր կա տար վեց իս կա կան հրաշք: 
Ա լի կը ա ռա վո տյան ա րթ նա ցավ, ան մի ջա պես պա

տշ  գամբ դուրս ե կավ, ցատ կո տեց պա րա նով եր կու, 
ա պա մեկ ոտ քի վրա, հե տո գնաց լո ղա սե նյակ: Լվաց
վեց, սանր վեց, մեծ հա ճույ քով կա րագ ու հաց կե րավ, 
ո րից նա խորդ օ րե րին հրա ժար վում էր, կե րակ րեց նաև 
թռ չուն նե րին ու ձկ նե րին, հե տո վերց րեց թուղթ և գու
նա վոր մա տիտ ներ ու սկ սեց նկա րել:
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 Մայ րի կը զար մա ցել էր: Այս ի ՞նչ է պա տա հել Ա լի կին: 
Հրա՞շք է, ի նչ է: 

Իս կա պես՝ հրաշ քի էր նման: Նկա րե լուց հե տո Ա լի
կը թղ թերն ու մա տիտ նե րը ոչ թե սե ղա նին ու հա տա կին 
թափ ված թո ղեց, այլ հա վա քեց ու դա սա վո րեց պա հա
րա նում, մայ րի կից բակ գնա լու թույլտ վու թյուն խնդ րեց, 
խա ղաց, ու որ եր բեք չէր պա տա հում՝ հա գուս տը մա
քուր տուն ե կավ: Դա դեռ բո լո րը չէ: Մայ րի կը սպաս էր 
ե փել, և Ա լի կը կե րավ մեծ բա վա կա նու թյամբ, ա ռանց 
քրթմն ջա լու ու վեր ջում նույ նիսկ ա սաց.

— Ի ՜նչ լավն էր, շնոր հա կա լությո՛ւն, մայ րի՛կ: 
Իսկ մայ րիկն ա վե լի ու ա վե լի էր զար մա նում: 
Իսկ ե րե կո յան Ա լի կը հան գիստ նս տել էր լո ղա րա

նում և լո ղա նում էր: Ո ՛չ բղա վում էր, ո ՛չ էլ փոր ձում դուրս 
նետ վել: Մի այն աչ քե րը ա մուր փա կել էր, որ օ ճա ռի 
փրփու րը չմղկ տաց նի:

 Դա ար դեն այն քան ան սո վոր էր ու զար մա նա լի, որ 
մայ րիկն այլևս չհամ բե րեց, ու ե րբ Ա լի կը ան կող նում 
պառ կած էր, հարց րեց.

— Ա լի՛կ ջան, այ սօր դու այն քան լավն է իր, այն քան 
խե լոք, այդ ին չի՞ց էր:

— Դա իմ գաղտ նիքն է,— գո վես տից շա ռա գու նած 
ծի ծա ղեց Ա լի կը:

— Ի ՞նչ գաղտ նիք է, Ա լի՛կ:
— Ես Ա լի կը չեմ, ես Շո ղիկն եմ:
— Ի նչ պե՞ս թե Շո ղիկն ես: 
Ու թեև սե նյա կում ոչ ոք չկար, և քույ րի կը՝ Ա լի

սան էլ ար դեն քնած էր, բայց Ա լի կը բարձ րա ցավ 
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տե ղից ու մայ րի կի ա կան ջին կա մա ցուկ շշն ջաց իր 
գաղտ նի քը: 

Եվ գի տե՞ք ի նչ գաղտ նիք էր դա:
 Պարզ վեց, որ նա խորդ օ րը Ա լի սան նրա հա մար մի  

պատմ վածք էր կար դա ցել խե լոք Շո ղի կի մա սին, ո րը 
մի շտ լսում է մայ րի կին, և Ա լի կը ո րո շել էր այ սու հետև ոչ 
թե Ա լիկ լի նել, այլ՝ Շո ղիկ:

Ա ՐԵ ԳԱ ԿԸ

Ա լի կը խա ղում էր պատշ գամ բում: Խո րա նար դիկ նե
րով պա լատ է կա ռու ցում ու կա մուրջ ներ: Հեշտ չէ կա
ռու ցե լը: Շոգ է: Ա րևն այն պես է այ րում, որ քր տին քը 
փոք րիկ առ վակ նե րի նման թափ վում է Ա լի կի մա զե րի 
տա կից, հո սում դեմ քի վրայով: Շատ շոգ է: 

Եվ Ա լի կը բո ղո քում է մայ րի կին:
— էս ի ՞նչ է, է՜, վատն է էս ար ևը, թար սիկ է:
— Ին չո՞ւ:
— Բա ին չո՞ւ ձմ ռա նը չի լի նում, ե րբ ցուրտ է: Ամռանն 

ա ռանց այդ էլ շոգ է, է լի: 
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Ե ՐԱ ԶԸ

Ա լի սան ա րթ նա ցավ, տրո րեց աչ քերն ու ժպ տաց, 
հե տո կան չեց.

— Մա՜մ, մա՜մ:
— Ի ՛նչ է, ա րթ նա ցե՞լ ես,— հարց րեց մայ րի կը,— 

հագն վի՛ր:
— Չէ՛, չէ՛,— բա ցա կան չեց Ա լի սան,— մա՛մ, այն պի սի 

ե րազ տե սա, այն պի սի մի սի րուն ե րազ տե սա:
— Ի ՞նչ ե րազ,— ժպ տաց մայ րի կը: 
Ա լիկն էլ ա րթ նա ցավ ու սկ սեց լսել Ա լի սային:
— Ու րեմն գնում է ի, այն պի սի սի րուն ծա ղիկ ներ 

կային՝ կար միր, կա նաչ, դե ղին: Քա ղում է ի, փունջ է ի 
կա պում, հե տո պա հել է ի գլ խիցս վերև, հե տո ու րեմն 
նայե ցի, տե սա ծա ղիկ ներ չեն, բո լորն էլ փու չիկ ներ են 
դար ձել՝ կար միր, կա նաչ, դե ղին: Այն քան ու րա խա ցա, 
է լի ծա ղիկ ներ քա ղե ցի, է լի փու չիկ ներ դար ձան: Հե տո 
ու րեմն տե սա, որ ամ բողջ դաշ տը փու չիկ ներ է. կար միր, 
կա նաչ, դե ղին... այն քա՜ն սի րուն...

— Ա ՜խ, Ա լի սա՛ ջան,— հա ռա չեց Ա լի կը,— ե րա նի ես 
էլ քո ե րա զում լի նե ի... որ ես էլ տես նե ի:

 

ԻՆՉ ՊԵՍ Է ՍՈ ՎՈ ՐԵԼ 

Ամ ռա նը հայ րիկն ու մայ րի կը Ա լի կին ու Ա լի սային 
տա րան Մոսկ վա: Մոսկ վա յում Ա լի կին ա մե նից շատ դուր 
ե կան Կրեմ լի զան գե րը և մետ րոյի սա հող սան դուղք նե րը...
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— Է լի՛ սղա րան նս տենք, հա՞,— ա մեն ա ռա վոտ խնդ
րում էր Ա լի կը: Որ քան էլ նրան բա ցատ րում է ին, որ դա 
կոչ վում է էս կա լա տոր կամ սա հող սան դուղք, Ա լի կը 
չէր ըն դու նում ու կր կին ան վա նում էր սղա րան: Ու ե թե 
տես նե իք, թե ի նչ հրճ վան քով էր կանգ նում սան դուղ
քին, թե ի նչ պես չէր ու զում նույ նիսկ մի աս տի ճան վեր 
բարձ րա նար, ա պա դուք էլ կհա մոզ վե իք, որ Ա լի կը ամ
բողջ աշ խար հում ա մե նից շատ մետ րոյի «ս ղա րանն» է 
սի րում: 

Ա հա հենց այդ «ս ղա րան նե րից» մե կի վրա էլ Ա լի կը 
ծա նո թա ցավ ի րե նից փոքր մի ռուս տղայի հետ: Ա լի
կը կանգ նած էր աս տի ճա նին ու ան շարժ, եր ջա նիկ դեմ
քով բարձ րա նում էր, ե րբ փոք րիկ մի ռուս տղա, որ իր 
մայ րի կի հետ ներք ևի աս տի ճա նին էր կանգ նած, ձեռ քը 
մեկ նեց Ա լի կին, բռ նեց ու ա սաց.

— Ի սկ դու գի տե՞ս, որ իմ մայ րիկն ի նձ հա մար իս կա
կան տրակ տոր է գնել: 

Ա լի կը ետ դար ձավ, տա րա կու սան քով նայեց տղային ու 
պարզ է, ո չինչ չհաս կա ցավ: Ա խր Ա լի կը չգի տեր ռու սե րեն:

— Չե՞ս հա վա տում,— ժպ տաց տղան, —այ գնանք 
մեր տուն՝ ցույց կտամ, թխկթխ կում է ու էս պես գնում: 
Ու զո՞ւմ ես վրան Նյուր կային նս տեց րու, տա նում է: 

Ա լի կը, ի հար կե, կր կին չհաս կա ցավ ու այն է՝ ու զում 
էր ի նչ –որ բան հարց նել մայ րի կին, ե րբ մայ րիկն ա սաց.

— Ա ռջև՛դ նայիր, ար դեն հա սանք, դե, թռի՛ր: 
Ա լի կը թռավ ու ե րե խա նե րը բա ժան վե ցին: Ե րբ քայ

լում է ին հրա պա րա կով, Ա լի կը հան կարծ կանգ ա ռավ 
ու հարց րեց.
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— Մա՛մ, ի ՞նչ էր ա սում այն տղան:
 Մայ րի կը բա ցատ րեց:
— Բա ին չո՞ւ ես չլ սե ցի,— զար մա ցավ Ա լի կը:
— Լսե ցի՛ր, բայց չհաս կա ցար,— ժպ տաց մայ րի կը,— 

ո րով հետև նա ռու սե րեն էր խո սում:
— Ռու սե րե՞ն,— ա վե լի զար մա ցավ Ա լի կը,— ին ձա

նից փոքր էր, բա ո ՞նց էր ռու սե րեն սո վո րել...

 Ա ԼԻ ԿԸ ՍՈ ՎՈ ՐԵԼ Է ՌՈՒ ՍԵ ՐԵՆ
 
Փոք րիկ ռուս տղայի հետ ծա նո թա նա լուց հե տո Ա լի

կը շատ խնդ րեց մայ րի կին, որ ի րեն էլ ռու սե րեն սո վո
րեց նի: Թե չէ կա րող են թյու րի մա ցու թյուն ներ պա տա
հել: Այդ միտ քը Ա լիկն ար տա հայ տեց հետ ևյալ կերպ.

— Մա՛մ, բա որ այն տղան ա սեր՝ տրակ տորս քեզ 
եմ նվի րում, ու ես էլ չհաս կա նայի՞... ի նձ սո վո րեց րու, թե 
ո նց ա սեմ տուր:

 Բայց մայ րի կը ա վե լի լավ գի տեր, թե ռու սե րեն ա մե
նից ա ռաջ ի նչ պետք է սո վո րեց նել Ա լի կին: 

Ի՞նչ: Լսե ցեք հենց Ա լի կին:
— Ես ռու սե րեն գի տեմ,— ա սում է Ա լի կը բա կի իր 

ըն կեր նե րին ու ըն կե րու հի նե րին:
— Ի սկ ի ՞նչ գի տես,— նա խան ձով հարց նում են 

ըն կեր  նե րը:
— Ա մեն ի նչ,— ա սում է Ա լի կը,— մայ րիկս ի նձ 

բոլորն ա սել է, նել զյա՝ նշա նա կում է « չի կա րե լի», նե
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նա դո՝ նշա նա կում է «պետք չէ», նետ՝ նշա նա կում է 
«ոչ»:

— Ու րի՞շ:
— Նե զնա յու,— ա սում է Ա լի կը,— սա էլ նշա նա կում է, 

որ էլ ոչ մի  բան չգի տեմ:
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ՁԿ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՑՈՒՆ ՔԸ
 
Կա պույտ– կա պո՜ւյտ է եր կին քը, կա պույտ– կա պո՜ւյտ է 

ծո վը: Ու միև նույն է, որ քան էլ ու շա դիր նայես, որ քան էլ 
կկո ցես աչ քերդ, չես կա րող ա սել, թե այն տեղ՝ հեռ վում, 
որ տե՞ղ է վեր ջա նում ծովն ու սկս վում եր կին քը: 

Ա լի կը եր կար դի տում է, կնճ ռո տում է ճա կա տը, հե
տո հա վա նա բար վճ ռում է թող նել այդ դժ վար խն դիրն 
ու ձգում է մայ րի կի ձեռ քից:

— Գնանք:
— Ո ՞ւր:
— Ձկ նորս նե րի մոտ:
Ձկ նորս նե րը հե ռու չեն: Նրանք ի րար կող քի կանգ

նել են նա վա կամր ջա կի եր կու կող մե րում, նե տել են 
կար թա թե լե րը ու համ բե րու թյամբ սպա սում են, թե ե րբ 
ձու կը մի ամ տո րեն «կկտ ցի» խայ ծը: Սա կայն, ձկ ներն, 
ի նչ պես եր ևում է, այ սօր կուշտ են: Ոչ մի կար թա թել չի 
ձգ վում: Բայց, չէ՜... ա հա ձկ նորս նե րից մե կը, չկա րո ղա
նա լով զս պել հրճ վան քը, բա ցա կան չում է.

— Բռ նել է:
 Բո լո րը նա խան ձով նրան են նա յում և բո լո րի հետ, 

ի հար կե, Ա լի կը: Ի սկ ձկ նոր սը, դան դաղ, զգու շո րեն 
ձգում է կար թա թե լը, ձգում է ու հետն էլ տա րա կու սում:

— Էս ի ՞նչ ծանր է, տղե՛րք:
— Մա՛մ, հի մա կհա նի,— կա մա ցուկ հա ռա չում է 

Ա լիկն ու ա վե լի ա մուր է սեղ մում մայ րի կի ձեռ քը: 
Իսկ ձկ նոր սը դեռ ձգում է ու ձգում... ի նչ –որ շա՜տ 

ծանր ձուկ է:
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— Օգ նի՛ր, ի ՞նչ ես նա յում,— ա սում է նա ըն կե րո ջը: 
Ըն կերն էլ մի կող մից է բռ նում կար թա թելն, ու նրանք 

եր կու սով ձգում են: Ա հա, քիչ մնաց, մի ան գամ էլ... և 
հան կարծ ջրի մի ջից հայտն վում է ծա ռի մի ճյուղ: Ո ՞վ 
գի տե, ե րբ էր խր վել ա վա զի մեջ: Ձկ նոր սը շփոթ ված ու 
կաս– կար միր կտ րած դեռ ա կա մա ձգում է կար թը: Նրա 
ըն կեր ներն ան ձայն ծի ծա ղում են: Ի սկ Ա լի կը... Ա լի կը 
քրք ջում է, Ա լի կը ու րա խու թյու նից թռչ կո տում է տե ղում, 
այն պես է հռհ ռում, որ աչ քե րից ար ցունք ներ են հո սում:

Ձկ նոր սը թշ նա ման քով նա յում է Ա լի կին:
— Դե, դու էլ ի ՞նչ ես բե րանդ բա ցել,— գո ռում է նա: 
Ա լի կը ձգում է մայ րի կի ձեռ քից, նրան մի կողմ է տա

նում ու շա րու նա կում է քրք ջալ ան զուսպ, բարձր, ան կեղծ:
— Դե լավ,— ա սում է մայ րի կը,— չէ՞ որ մեղք է ձկնոր

սը, ամ բողջ օ րը կանգ նել էր: 
Ա լի կը հան կարծ լր ջա նում է:
— Մեղք չի,— ա սում է նա:
— Ին չո՞ւ:
— Մեղք չի,— պն դում է Ա լի կը,— ես գի տեմ:
— Ի ՞նչ գի տես:
— Ձկ նե րը տխ րում են, որ ձկ նորս նե րը բռ նում են 

նրանց:
 Մայ րի կը լռում է մի պահ ու չգի տես ին չու հան կարծ 

ան հրա ժեշտ է գտ նում շոյել Ա լի կի գլու խը:
— Դե չէ,— ա սում է նա,— ձկ նե րը ո չինչ էլ չեն հաս

կա նում:
— Հաս կա նում են,— մրմն ջում է Ա լի կը,— հաս կա

նում են, ձկ նե րը տխ րում են: Լաց են լի նում, ես գի տեմ: 
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Ա լի կը լռում է ու նա յում է ծո վին, ո րը կա պույտ– կա
պո՜ւյտ է ու չգի տես որ տեղ է վեր ջա նում:

 Հե տո հան կարծ նա յում է մայ րի կին ու շատ կա մա
ցուկ ա սում է.

— Տե՛ս ար ցունք նե րը...
— Ի ՞նչ ար ցունք ներ,— զար մա նում է մայ րի կը:
— Ձկ նե րի...— հա մա րյա շշն ջում է տղան,— ծո վը 

հենց ձկ նե րի ար ցուն քից է... ես գի տեմ...
Ու փախ չում է: Փախ չում է՝ ի նքն էլ իր մտ քե րից զար

մա ցած, փախ չում է, որ չլ սի, թե ի նչ կա սի մայ րի կը:

 

ԿԱ ՐԱՊ ՆԵ ՐԸ

 Մայ րի կը Ա լի կին զբո սան քի էր տա րել հրա պա րակ: 
Այն տեղ ա մեն ի նչ դուր էր գա լիս Ա լի կին՝ կա ռա վա րա
կան շեն քը, հյու րա նո ցը, կուլ տու րայի տու նը: Ի սկ ա մե
նից շա՞տ: Այո՛, ճիշտ կռա հե ցիք. ջրա վա զա նը՝ իր շատր
վա նով: Դե ո ՞ւմ դուր չի գա: Ջու րը ո ւժ գին, աղ մու կով 
նետ վում է վեր, կար ծես մի պահ քա րա նում օ դում, ա պա 
շա ռա չե լով գա հա վի ժում՝ շուր ջը տա րա ծե լով ման րա
գույն կա թիլ ներ, ջրա փո շի ու զո վու թյուն: Փա կում ես 
աչ քերդ, ու թվում է, թե մի մեծ, մեծ ջր վե ժի ա ռջև ես 
կանգ նած, ու նույ նիսկ մի տե սակ պտտ վում է գլուխդ: 
Ա հա թե ին չու հրա պա րա կի ան կյու նին հաս նե լուն պես, 
Ա լի կը բաց թո ղեց մայ րի կի ձեռ քը ու սլա ցավ դե պի իր 
ա մե նա սի րե լի շատր վա նը: Եր կար նա յում էր, փա կում 
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աչ քե րը, ժպ տում ի նքն ի րեն, հե տո խառն վեց ա ղավն ի
նե րին, մի ի նչ –որ լեզ վով բա վա կա նին զրու ցեց նրանց 
հետ, ա պա մո տե ցավ ջրա վա զա նին:

— Մայ րի՜կ,— կան չեց հեռ վից,— սպի տակ, մեծ սա
գեր:

 Մայ րի կը ևս մո տե ցավ ջրա վա զա նի եզ րին:
— Դրանք սա գեր չեն,— ա սաց նա,— կա րապ ներ են:
— Ի ՜նչ լավ են լո ղա նում,— հա ռա չեց Ա լի կը:
— Այո՛, հրա շա լի են լո ղում,— ո ւղ ղեց մայ րի կը,— և 

ամ բողջ օ րը ջրի մե՞ջ են:
— Ի հար կե: 
Ա լի կը լռեց: Հե տո մի ան գա մից ա րագ հարց րեց.
— Հի մա բո լորն էլ տա ռա պում են հո դա ցա վով, չէ՞:
— Ի ՞նչ հո դա ցավ,— զար մա ցավ մայ րի կը:
— Ի ՜նչ մո ռաց կոտն ես, մայ րի՛կ,— ա սաց Ա լի կը,— չէ՞ 

որ դու ե րեկ ի նձ ա սա ցիր, թե այդ քան մի մնա առ վա
կում, ո րով հետև հո դա ցա վով կտա ռա պես:

 Մայ րի կը սր տանց ծի ծա ղեց: Մինչև նրա նից իր հար ցի 
լրիվ պա տաս խա նը ստա նա լը, Ա լի կը զար մա ցած մտա
ծում էր, թե ի նչ ծի ծա ղե լու բան կար իր խոս քե րի մեջ:

 ԱՅԴ ՔԱՆ ԷԼ ՇԱ ՏԱ ԽՈՍ

Չ գի տեմ դուք տե սել եք, թե ոչ, բայց ես Ա լի կից 
ա վե լի շա տա խոս ե րե խայի կյան քումս չեմ հան դի պել: 
Հատ կա պես մի քա նի ա միս ա ռաջ, նա ամ բողջ օ րը խո
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սում էր, խո սում էր ա ռանց շունչ քա շե լու, ան դա դար, 
ա ռանց որ ևէ ը նդ միջ ման: Նրա շա տա խո սու թյու նը 
ա ռանձ նա պես ան տա նե լի դար ձավ այն բա նից հե տո, 
ե րբ մի քա նի ան գամ ռա դի ո ռե պոր տաժ լսեց ֆուտ բո լի 
ստա դի ո նից:

 Վերջ: Տանն այլևս ոչ ոք հան գիստ չու ներ:
 Պատշ գամ բից, ճա շա սե նյա կից, նն ջա րա նից, խո

հա նո ցից, մի ջանց քից, լո ղա սե նյա կից և նույ նիսկ բա
կից ան վերջ լս վում էր Ա լի կի ձայ նը:

— Ման թար լյա նը փո խան ցեց Սուփ րի կյա նին, 
Սուփ րի կյա նը՝ Հո վի վյա նին, Հո վի վյա նը՝ Ան տո նյա նին: 
Հար ված: Պետք է հար վա ծել: Մեկ ան գամ ևս: Դար
պա սա պահ Յա շի նը պատ րաստ վում է ա զատ հար 
վածի: 

Եվ այս պես ան վերջ, ա նընդ հատ, մի այն այն տար
բե րու թյամբ, որ հա ջորդ ան գամ Սուփ րի կյանն էր փո
խան ցում Ման թար լյա նին, Հո վի վյա նը՝ Սուփ րի կյա նին, 
բայց հար վա ծը չէր կա յա նում, ո րով հետև ի նչ պես միշտ, 
Սուփ րի կյա նը խա ղից դուրս էր:

 Դե՛, ի նք նե՛րդ ա սեք, կա րե լի՞ էր այդ պես շա րու նա կել: 
Ո ՞չ: Ճի՛շտ է: Դրա հա մար էլ մայ րի կը մի քա նի ան գամ 
խս տո րեն զգու շաց րեց Ա լի կին:

— Այդ քան չի կա րե լի խո սել:
— Ես էլ չեմ ու զում,— ար ցուն քոտ աչ քե րով ա սում էր 

Ա լի կը,— ես էլ չեմ ու զում խո սել, բայց ի րեն –ի րեն խոս
վում է: 

Իսկ դու պար զա պես լռիր:
— Չի լի նում, մայ րի՛կ ջան:
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— Կլի նի, աշ խա տիր չխո սել և վերջ,— բար կա նում էր 
մայ րի կը:

— Կաշ խա տեմ,— ան կեղ ծո րեն հա մա ձայ նում էր 
Ա լի կը, բայց քիչ հե տո բո լո րը լսում է ին, թե ի նչ պես մեծ 
զգես տա պա հա րա նի հետ ևում Ա լի կը շա րու նա կում էր 
այդ ա նի ծյալ գն դա կը փո խան ցել Ման թար լյա նին ու 
Սուփ րի կյա նին:

 Վեր ջա պես մայ րի կի բազ մա թիվ հոր դոր նե րից հե
տո, Ա լի կը խոս տա ցավ կամ քի ա մե նաու ժեղ լա րու մով 
չխո սել գո նե ճա շի ժա մա նակ: 

Եվ չխո սեց: Բո լո րը զար մա ցած ու հի ա ցած է ին:
 Հե տո մայ րի կը պա տա հա կա նո րեն նայեց Ա լի կի 

դեմ քին, նայեց ու.
— Դա ի ՞նչ նոր բան է, Ա լի՛կ,— ա սաց նա,— ին չո՞ւ 

կա նո նա վոր չես ու տում, ին չո՞ւ ես ծռմ ռում դեմքդ, այդ 
ի ՞նչ տե սակ ես շր թունք ներդ շար ժում: 

Ա լի կը դա դա րեց մի պահ, բայց քիչ ան ց նո րից սկսեց 
ծռմ ռել դեմ քը, աչ քե րը փա կել, խա ղաց նել այ տե րը, հոն
քե րը մեկ վեր բարձ րաց նել ու մեկ էլ մո տեց նել, կպց նել 
ի րար, շր թունք նե րը սեղ մել, բա ցել, ծռել աջ ու ձախ: 

Ա լի սան փռթ կաց, ի սկ մայ րիկն ար դեն բար կա ցավ:
— Այդ ի ՞նչ ես ա նում, Ա լի՛կ: 
Ա լի կը ու սե րը թոթ վեց՝ ի բր ի նչ է ա նում որ, հե տո մի 

տե սակ հու սա հատ ա սաց.
— Ի ՞նչ ա նեմ, մայ րի՛կ ջան, մտ քումս եմ խո սում... էլ 

չեմ կա րող, մայ րի՛կ ջան:
 Բո լո րը ծի ծա ղե ցին, չկա րո ղա ցավ ծի ծա ղը զս պել 

նաև մայ րի կը:
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— Ի ՞նչ ա նեմ քեզ հետ,— ա սաց նա,— ա վե լի լավ է 
խո սես, քան թե այդ պես ծռմ ռես դեմքդ: 

Ա լի կը պայ ծա ռա ցավ մի ան գա մից, ա րագ վեր թռավ 
ա թո ռից ու վա զեց՝ մի ջանց քով բա ցա կան չե լով.

— ...Հո վի վյա նին: Հո վի վյա նը հանձ նեց Ան տո նյա
նին, Ան տո նյա նը...

 Դե՛ ա սեք, աշ խար հում Ա լի կից ա վե լի շա տա խո սի 
հան դի պե՞լ եք:

Գ ՐԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱՆՁ 

Երբ ես Ա լի կին կար դա ցի իմ այս վեր ջին պատմ
ված քը՝ նրա մա սին, նա ան սպա սե լի ո րեն դար ձավ դե
պի ի նձ ու հարց րեց մի տե սակ դժ գոհ.

— Հայ րի՛կ, ու րեմն ես ի նչ որ ա սեմ, դու պետք է գրե՞ս: 
Ես շատ վշ տա ցա: Կար ծես թե ի նձ հա մար եմ գրում: 

Ես էլ մտա ծում է ի, թե Ա լի կը գոհ կլի նի ին ձա նից, կմե
ծա նա, շատ կմե ծա նա, ի նքն էլ հայ րիկ կդառ նա, մի օր 
կկար դա իմ այս « Պատմ վածք ներ փոք րիկ Ա լի կի մա
սին» շար քը ու ծի ծա ղով կհի շի իր ման կու թյու նը: Ի սկ 
նա...

— Ա լեք սա՛նդր, —ա սա ցի,— բայց մի՞ թե քո ա սած 
ա մեն ին չը ես գրում եմ: Չե՞ս նկա տում, որ ը նտ րում եմ 
այն պի սի նե րը, ո րոնք սրա միտ են և հե տաքր քիր կլի նեն 
ու րիշ ե րե խա նե րի հա մար: 

Ա լի կը լուռ էր: 
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Ա հա՛: Ի սկ ես միշտ ու շադ րու թյամբ հետ ևել եմ նրան, 
նրա ա սած որ ևէ հե տաքր քիր խոս քի, այս պես ա սած, 
գե ղար վես տա կան ձև եմ տվել, գե ղեց կաց րել եմ: Նույ
նիսկ Ա լի սայի ա սած խե լոք կամ զա վեշ տա կան դա տո
ղու թյուն նե րը Ա լի կին եմ վե րագ րել: Ի սկ նա...

Ա լի կը լուռ էր: Հե տո խո րա ման կո րեն ժպ տաց:
— Ի սկ ես մի բան գի տեմ:
— Ի ՞նչ գի տես,— հե տաքրքր վե ցի ես:
— Ես մի քա նի լավ բա ներ պա հել եմ մտ քումս, բայց 

քեզ չեմ ա սի, ո րով հետև ա սեմ թե չէ, կգ րես:
— Ի սկ դու ի ՞նչ պի տի ա նես այդ պա հած նե րը,— 

հեգ նե ցի ես:
— Կգ րեմ,— ա սաց Ա լի կը:
— Դո՞ւ,— թու նոտ ծի ծա ղե ցի ես:— Դո՞ւ, ի նչ պե՞ս 

կգրես, ե րբ գրել չգի տես:
— Կսո վո րեմ,— ա սաց Ա լի կը,— Ա լի սան ար դեն ի նձ 

սո վո րեց նում է, տե՛ս, ու իմ աչ քի ա ռջև սե ղա նին մա տի
տով գրեց՝ «Ա լեք սանդր»:

 Պատ կե րաց նո՞ւմ եք: Դե եկ ու այդ քա նից հե տո մի 
բար կա նա: Ի ՜նքն է ու զում գրել: Կար ծում է գրե լը հեշտ 
բան է: Դե թող փոր ձի...

— Դու հո չե՞ս բար կա նում, հայ րի՛կ,— հան կարծ 
տխրեց Ա լի կը,— ու զո՞ւմ ես մեկն ա սեմ:

— Ո ՛չ,— ա սա ցի ես: 
Ի վեր ջո ես գրող եմ և իմ ի նք նա սի րու թյու նը ու նեմ: 

Նա կար ծում է, թե ես մի այն ման կա կան պատմ վածք ներ 
կա րող եմ գրել և այն էլ իր տված թե մա նե րով: Դա դեռ 
կտես նենք:
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— Ո ՛չ,— ա սա ցի,— ի նքդ գրի:
 Թող գրի, կար ծում է գրե լը հեշտ բան է...
Եվ որ տե ղի՞ց հայտն վեց նրա մե ջ այդ գրա կան նա

խան ձը:
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ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻՆ

Հայ կը մի ան գա մից ա րթ նա ցավ, դեն նե տեց վեր
մակն ու ե լավ տե ղից: Մար մի նը փշա քաղ վեց: Ցուրտ էր: 
Նա նայեց շուր ջը՝ ճա նա պար հոր դա կան մահ ճա կալ նե
րի վրա պառ կած ըն կեր նե րին: Նկա տեց, որ Ստե փա նը 
բաց վել է, կա մա ցուկ մո տե ցավ ու ծած կեց նրան: Հե տո 
դուրս ե կավ վրա նից: 

Ա րե գա կը դեռ չէր հայտն վել, բայց նրա ճա ռա գայթ
ներն ար դեն շե ղա կի ըն կել է ին Մր ղուզ սա րի վրա ու 
շի կաց րել նրա լերկ, քա րա ցած հե ծյալ հի շեց նող գա
գա թը:

 Հայ կը քայ լեց կա նա չի մի ջով, հա սավ դի մա ցի փոք
րիկ բա ցա տը, տա րա ծեց ձեռ քե րը, լի ա կուրծք շն չեց 
վա ղոր դյան սառն ու թարմ օ դը և սկ սեց մար զանք ա նել: 
Թվաց, թե ե ղա նա կը տա քա ցավ: 

— Արթ նա ցել ես, հա՞,— հն չեց ի նչ –որ տե ղից: Ան
տա ռը բո լո րո վին մո տի կից խուլ ար ձա գանք տվեց:

 Հայ կը շրջ վեց ձայ նի կող մը: Ներք ևից՝ բա ղեղ նե րով 
պատ ված կե չի նե րի կող մից, դե պի բա ցատ էր բարձ րա
նում նրա ֆիզ կուլ տու րայի դա սա տուն՝ Սա հա կյա նը: Նա 
բլու զով էր մի այն, ան դրա վար տի քի փող քե րը ծա լել էր 
մինչև ծնկ նե րը, կո շիկ նե րը թրջ վել է ին ցո ղից: Նրա աջ 
ձեռ քին ջրա ման կար, ի սկ ձա խով բռ նել էր բա րակ ճյու
ղե րի մի փունջ: 
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— Իսկ ես շատ սա ռը աղ բյուր գտա,— վե րել քից 
թեթև հևա լով՝ շա րու նա կեց Սա հա կյա նը:

 Նա մո տե ցավ վրա նին, ջրա մա նը տա րավ ներս, ի սկ 
ճյու ղե րը կոտ րա տե լով՝ սկ սեց խա րույկ պատ րաս տել: 
Քիչ հե տո ճյու ղե րը թշ շա ցին, ծուխ ար ձա կե ցին, ա պա 
բռնկ վե ցին կարմ րա վուն, պայ ծառ բո ցով: Սա հա կյա նը 
կաթ սայի մեջ  ջուր լց րեց, կա խեց խա րույ կի վրա, ա պա 
ձայ նեց.

— Արթ նաց րո՛ւ տղա նե րին, Հա՛յկ, ո ւշ է …

* * *
Ամ բողջ խում բը օ ջա խի շուր ջը նս տած ճա շում էր: 
— Ա՜խ, տղե՛րք,— չդի մա ցավ Ար մե նը,— ա խր ին չո՞ւ 

ու տե լու մր ցում էլ չկա, է՜, ազ նիվ խոսք, բա ցար ձակ չեմ
պի ոն կդառ նայի: 

— Ու տե լու մեջ չէ, բայց խո սե լու մեջ հի մա էլ չեմ պի ոն 
ես,— ժպ տաց Սա հա կյա նը,— բայց ի նձ թվում է՝ այ սօր
վա մր ցու թյու նից հե տո խո սե լու ա խոր ժակդ էլ կփակ վի:

 Ծի ծա ղե ցին: Ու ա մեն մեկն սկ սեց մտա ծել ա ռա ջի
կա մր ցու թյան մա սին: Դժ վար է լի նե լու: Հայ կը, ի հար
կե, ա մեն ի նչ կա նի ան ցյալ տար վա չեմ պի ո նի իր կո
չու մը պա հե լու հա մար: Բայց ո ՞վ գի տե, բո լորն էլ լավ 
մարզ ված են:

— Մր ցու թյան պայ ման նե րը նույնն են, ի նչ –որ ան ցյալ 
տար վա նը,— ե րբ նա խա ճաշն ա վարտ վեց, ա սաց Սա
հա կյա նը,— մի այն այն տար բե րու թյամբ, որ այս ան գամ 
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ստար տը տր վե լու է ան ջատ ե ղա նա կով: Ա ռա ջին ճա նա
պարհ վո ղից եր կու րո պե հե տո դուրս կգա ե րկ րոր դը և 
այս պես մինչև վերջ: Հաղ թող կհա մար վի նա, ով ա վե լի 
կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում կհաս նի նպա տա կա կե տին՝ 
Բլ րա շատ գյու ղը: Ես մո տո ցիկ լե տով կգ նամ այն տեղ ու 
ի նքս կհաշ վեմ ժա մա նա կը: Հար ցեր կա՞ն…

Տ ղա ներն ի րար նայե ցին: Բո լո րի փո խա րեն պա
տաս խա նեց Ստե փա նը.

— Ո՛չ: 
Այ նու հետև վի ճակ հա նե ցին: Ա ռա ջի նը պետք է 

գնար Ար մե նը, ե րկ րոր դը՝ Ստե փա նը, եր րոր դը՝ Հայ կը, 
չոր րոր դը՝ Վար դա նը, ի սկ վեր ջում՝ Ռո բեր տը:

— Տ ղե՛րք, ա ռաջ նու թյունս զի ջում եմ. ո ՞վ է ու զում 
հա մարս: Ու րիշ բան չմ տա ծեք, հա, պար զա պես « մեկ» 
թվան շա նը որ տես նում եմ, օ րա գիրս աչ քիս ա ռաջ է գա
լիս,— նո րից կա տա կեց Ար մե նը:

 Բայց այս ան գամ ոչ ոք չծի ծա ղեց: Հուզ ված է ին: Եվ 
ի նչ պե՞ս չհուզ վել, ե րբ այս մր ցու թյու նում մի այն հայտ նի 
կդառ նա, թե ով ի րա վունք ու նի մաս նակ ցե լու պա տա
նի նե րի միջշր ջա նային մր ցումն ե րին: Բայց մի այն դա չէ. 
նրանք ա ռա ջին ան գամ է ին մաս նակ ցե լու 25 կի լո մետր 
տա րա ծու թյամբ նման պաշ տո նա կան մր ցու թյան: 

Ա րե գա կը տղա նե րին տե սավ ար դեն մր ցու թյա
նը պատ րաստ ու շող շո ղաց րեց հե ծա նիվն ե րի փայ լուն 
խո ղո վակ նե րը: Հայ կը վեր ջին ան գամ ձգեց պտու տակ
նե րը, աչ քի տա կով նայեց ըն կեր նե րին, ո րոնք նույն
պես զբաղ ված է ին ի րենց հե ծա նիվն ե րով ու մտա ծեց. 
« Զար մա նա լի բան է սպոր տը: Ա՛յ, բո լորս էլ մոտ ըն կեր



54

ներ ե նք, սո վո րում ե նք մի մյանց հետ, ճա նա չում ի րար, 
թվում է, թե դրա նից ա վե լի մի մյանց հաս կա նալ հնա
րա վոր էլ չէ: Բայց, խնդ րեմ՝ եր կու տա րի ա ռաջ բո լորն 
էլ կար ծում է ին, թե Ար մե նը, օ րի նակ, կա տա կե լուց բա
ցի, ու րիշ ո չն չի ըն դու նակ չէ. ամ ռանն ան գամ դպ րոց 
էր գա լիս վի զը շար ֆով ա մուր փա թա թած ու ա նընդ
հատ փռշ տում էր: Տղա նե րը հոգ նել է ին «ա ռող ջու թյուն» 
ա սե լուց, դրա հա մար էլ մի թղ թի վրա մեծ– մեծ տա ռե
րով գրել է ին «Ա ռող ջու թյուն, վար ժա պետ» ու փակց րել 
նրա սե ղա նի վրա: Բայց ե րբ հե ծան վորդ նե րի խմ բա կի 
պա րապ մունք նե րին սկ սեց հա ճա խել, ձմ ռանն ան գամ 
վե րար կու չէր հագ նում: Ի սկ ան ցյալ տա րի քիչ էր մնա
ցել, որ հաղ թեր մեզ…»:

Ն րա հուզ մունքն ան ցել էր, սիր տը մի տե սակ ջեր
մու թյամբ լց վել իր ըն կեր նե րի նկատ մամբ, ի րենց 
դպրո ցի, հու նի սյան այդ խա ղաղ ու կա նաչ այ գա բա ցի 
նկատ մամբ: Նա ա նա սե լի պա հանջ զգաց ար տա հայ
տե լու իր ու րա խու թյու նը ու, հենց այն պես, բարձ րա
ձայն կան չեց.

—  Հը՛, ո ՞նց եք, տղե՛րք…
— Վեր ջում կեր ևա:
 — Կամ, թե կուզ, քե՞զ ի նչ: 
Այս ու այն կող մից աշ խու ժո րեն ար ձա գան քե ցին 

նրա ըն կեր նե րը: 
— Ի՞նչ է, չլի նի՞ թե վա խե նում ես,— գլու խը հե ծա

նի վի վրայից բարձ րաց նե լով՝ հեգ նան քով հարց րեց 
Վար դա նը: 

— Ո՛չ, ին չո՞ւ… 
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— Աչ քիս այդ պես է եր ևում,— նույն ը նդ գծ ված հեգ
նան քով ա սաց Վար դա նը,— գույնդ ո նց որ տե ղը չէ:

Տ ղա նե րը ծի ծա ղե ցին, այդ ծի ծա ղը վի րա վո րեց Հայ
կին: « Զար մա նա լի տղա է այս Վար դա նը,— խո սեց նա 
մտ քում,— մի բան չի լի նի, որ ա սի ա ռանց հեգ նան քի, 
ին չո՞ւ, չես հաս կա նում: Պար զա պես չար սիրտ ու նի, է լի»: 

Ու նա հի շեց, թե ի նչ պես, ե րբ Վար դա նը ան ցյալ 
տա րի ի րենց դպ րոցն ըն դուն վեց ու ա ռա ջին քա ռոր
դում դժվա րա նում էր, ի րեն՝ որ պես հար վա ծայի նի, 
ջոկ խորհր դի ո րոշ մամբ հանձ նա րա րե ցին օգ նել նրան: 
Բայց ե րբ այդ մա սին մի թեթև ակ նար կեց Վար դա նի 
մոտ, նա նայեց ի րեն հենց այդ նույն ան տա նե լի հեգ նոտ 
հա յացքով ու ա ռանց այլ ևայ լու թյան ա սաց.

 — Սի րե լի՛ ըն կեր հար վա ծային, լավ կա նես՝ մտա ծես 
քո գե րա զան ցիկ դառ նա լու մա սին: Ես ա ռանց դա յա կի 
էլ յո լա կգ նամ: 

Ու, ճիշտ է, թեև մյուս քա ռոր դում Վար դանն ի րոք 
ո ւղ ղեց իր թվան շան նե րը, բայց Հայ կը չմո ռա ցավ վի
րա վո րան քը, ու նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը այդ պես էլ 
մնա ցին չոր ու սա ռը:

 — Չէ՛, պար զա պես չար սիրտ ու նի,— կրկ նեց Հայ կը,— 
ո ՛չ Ստե փա նը, ո ՛չ Ար մե նը, ո ՛չ մեկն էլ նրա նման չեն: Մա
նա վանդ Ստե փա նը: Ա՛յ իս կա կան ըն կեր, միշտ ժպ տուն, 
միշտ ըն կե րա սեր, մի խոսք չի ա սի ա ռանց « ջա նի»: 

Ու կար ծես այդ միտ քը հաս տա տե լու հա մար Ստե
փա նը հան կարծ կան չեց.

 — Հա՛յկ ջան, 14 բա նա լին գցիր այս կողմ, է լի՛: Ի մը 
չեմ գտ նում:
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 Հայ կը ժպ տաց ու բա նա լին նե տեց Ստե փա նին: Եր
կա թը ան ձայն ըն կավ կա նաչ նե րի մեջ, հենց Ստե փա նի 
ոտ քե րի մոտ… 

Ան տառն ա ղմ եց: Ավ տո մե քե նան հռն դաց մի ան գա
մից և, վրա նով ու դաշ տային մահ ճա կալ նե րով ծան րա
բեռն ված, բռ նեց Բլ րա շա տի ճամ փան: Քիչ հե տո երևաց 
նաև մար զի չը:

 — Վեր ջաց րե՛ք, տղա նե՛ր, ու բո լորդ էլ խճու ղի դուրս 
ե կեք. հինգ րո պե ից հե տո տր վում է մեկ նար կը:

 Հե ծան վորդ նե րը գոր ծիք ներն ա րա գո րեն դրե ցին 
պա յու սակ նե րի մեջ, մի վեր ջին ան գամ ստու գե ցին 
ան վա դո ղե րի ամ րու թյու նը և, հե ծա նիվ նե րի նս տա
տե ղե րից բռ նած կամ պար զա պես ու սած, դուրս ե կան 
դե պի աս ֆալ տա պատ խճու ղին: Վեր ջից ա ռույգ ու 
թեթև քայ լում էր Հայ կը: Նա հան կարծ զգաց, որ ի նչ –
որ բան պա կաս է, մո ռա ցել է ի նչ –որ բան: Բայց ի ՞նչ… 
Չկա րո ղա ցավ հի շել, թափ տվեց ձեռքն ու ա ռաջ ան
ցավ… 

— Ու շադ րությո՛ւն: Մա՛րշ: 
Ար մե նը, որ լար վա ծու թյու նից կծկ վել էր հե ծա նի վի 

վրա, հան կարծ մե կեն բարձ րա ցավ ու պոկ վեց տե ղից: 
« Ժը՜ժժ, ժը՜ժժ»,— լս վեց ան վա դո ղե րի՝ աս ֆալ տին շփվե
լուց ա ռա ջա ցած ծա նոթ ձայ նը, ու հե ծա նի վը ա ռաջ 
սլա ցավ: Ե վս մի քա նի վայր կյան, և հե ծա նիվն ու հե
ծան վոր դը ծածկ վե ցին ա ջա կող մյան բլ րի հետ ևում, 
ա սես կուլ գնա ցին նրան:

 — Լավ գնաց,— լռու թյու նը խախ տե լով՝ հի ա ցած 
ար տա սա նեց Հայ կը,— լավ էր, չէ՞, Ստե փա՛ն:
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Ս տե փա նը, որ ար դեն հե ծա նի վի վրա էր և ամ
րաց նում էր ոտ քե րի կա շե կա պե րը, ար հա մար հան քով 
ժպտաց.

— Չ հա վա տա՛ս, կբռ նեմ… 
— Ու շադ րությո՛ւն, մա՛րշ:
Ս տե փա նի սև, փայ լուն մայ կան մի այն մի ա կն թարթ 

ձգ վեց և հենց նույն վայր կյա նից ի սկ սկ սեց փող փո ղալ 
քա մուց:

«Գ նաց…— շշն ջաց Հայ կը, և նրա մեջ նո րից ա րթ
նա ցավ հպար տու թյու նը ըն կեր նե րի նկատ մամբ,— լավ 
են պոկ վում տե ղից, ան ցյալ տար վա հետ չի կա րե լի հա
մե մա տել»: Նա դան դա ղո րեն մո տե ցավ իր հե ծա նի վին, 
պտ տեց րեց ա նիվն ե րը, սի րով ո ւնկնդ րեց նրանց ծա նոթ 
բզ զո ցը, ա պա կտ րուկ շար ժու մով վերց րեց հե ծա նի վը, 
ու սեց ու մո տե ցավ գծին:

 — Թող բռ նեմ՝ չընկ նես,— մո տե ցավ նրան Վար դա նը:
Ն րա ձայ նի մեջ Հայ կը նո րից հեգ նանք զգաց, բայց 

ո չինչ չպա տաս խա նեց, թույլ տվեց, որ Վար դա նը բռ նի 
հե ծա նի վը, բարձ րա ցավ, ամ րաց րեց ոտ քե րի կա շե կա
պե րը ու սպա սեց ազ դան շա նի:

 Սա հա կյա նը բարձ րաց րեց ձեռ քը:
 Հայ կը սկ սեց հաշ վել վայր կյան նե րը: Քուն քե րը հուզ

մուն քից տրո փե ցին: Նա զգաց, որ դո ղում է: Եր ևի այդ 
նկա տե լի էր, ո րով հետև Վար դա նը չոր– չոր ա սաց.

— Ի՞նչ ես քեզ կորց րել:
 Հայ կը վի րա վոր վեց նո րից, դար ձավ, ու զեց ի նչ –որ 

բան ա սել, բայց ան մի ջա պես նկա տե լով մար զի չի ձեռ
քի շար ժու մը դե պի ցած՝ բարձ րա ցավ ու թա փով ա ռաջ 
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նետ վեց: «Ա րա՛գ, ա րա՛գ որ քան հնա րա վոր է, ի նչ քան 
ո ւժ ու նես»,— ոտ քի ռիթ միկ շար ժումն ե րի հետ կրկ նում 
էր նա՝ մտա ծե լով հենց սկզ բից ժա մա նակ շա հել: Հե ծա
նիվն ա սես հաս կա նում էր նրա մտադ րու թյու նը. շարժ
վում էր հան գիստ, ա նաղ մուկ ու ա րագ: Ա հա բլու րը: 
Հայ կը կտ րուկ թեք վեց աջ: Նրա դի մաց բաց վեց եր կար, 
ա սես քա նո նով գծ ված աս ֆալ տա պատ խճու ղին: 

Աջ կող մում ան տառն էր, հնա դա րյան ան տա ռը՝ իր 
մեռ նող ու նոր ծն վող ծա ռե րով, ան տա ռը՝ կո րած բա
ղեղ նե րի ու մա ցառ նե րի մեջ, գե ղե ցիկ ու խորհր դա վոր, 
ի սկ ձախ կող մը ա սես գորգ լի ներ կամ ա վե լի ճիշտ՝ մի 
մեծ ու լայն կտավ, ո րի վրա նկա րիչն աշ խա տել էր տալ 
բո լոր գույ նե րը, բո լոր նր բե րանգ նե րը, մի փոքր ա վե լի 
գե րա դա սե լով կա պույ տը, ո րն սկս վում էր ճամ փեզ րի 
փոք րիկ ծա ղիկ նե րով ու գնում դաշ տի մի ջով, հաս նում 
մինչև սա րե րը և նրանց հետ ձուլ վում ե րկ նի լա զու րին:

 Բայց Հայ կը չէր տես նում այդ ա մե նը: Ու րիշ ժա մա
նակ նա գու ցե կանգ ներ ու ժա մե րով ան շարժ հի ա նար 
բնու թյան այդ հո յա կապ գե ղեց կու թյամբ: Բայց այ սօր 
չէր կա րող: Այ սօր նա մի այն տես նում էր սպի տակ, ան
վեր ջա նա լի թվա ցող աս ֆալ տը և այն փոք րիկ, սև կե տը, 
ո րն ա սես մեկ մո տե նում էր, մե ծա նում, մեկ՝ հե ռա նում 
ու կոր չում աչ քից:

«Ս տե փանն է,— մտա ծեց Հայ կը,— և ճա նա պարհն 
էլ դար ու փոս է»: 

Նա ա վե լի ա րա գաց րեց ըն թաց քը, ու գնում է ր՝ 
ա ռանց հետ նայե լու, մեջ քը ա ղեղ նաձև ո ւռց րած, շն չե
լով մի այն քթով: Հան դի պա կաց քա մին ծե ծում էր նրան, 
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խփում դեմ քին, դժ ժում ա կանջ նե րի մեջ, խան գա րում 
ըն թաց քը: Բայց Հայ կը դա էլ չէր զգում:

«Ինչ էլ լի նի, պետք է հաս նել Ստե փա նին, դրա նով 
ես շա հած կլի նեմ ու ղիղ եր կու րո պե»,— ա հա մի ակ բա
նը, որ առ կայ ծում էր նրա մտ քում: Նա այն քան էր կլան
ված իր խո հե րով, որ նույ նիսկ չէր էլ լսում հետ ևից ե կող 
աղ մու կը և սթափ վեց մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ իր մո
տով մեծ ա րա գու թյամբ սլա ցող մո տո ցիկ լե տի մի ջից 
Սա հա կյա նը ձայ նեց.

— Ապ րե՛ս, Հա՛յկ, շա՛տ լավ է:
 Մո տո ցիկ լե տը հռն դաց ու ան ցավ:
«Գ նաց դի մա վո րե լու չեմ պի ո նին,— ժպ տաց Հայ

կը,— բայց ո ՞վ կլի նի ա րդյոք այդ չեմ պի ո նը»: Նա ա վե լի 
ա րա գաց րեց ըն թաց քը: Թվում էր, թե հե ծա նի վը ոչ թե 
գնում, այլ պար զա պես թռ չում էր: Բայց որ քան էլ Հայ կը 
ա րա գաց նում էր ըն թաց քը, նրան թվում էր, թե դա է լի 
քիչ է, թե իր հնա րա վո րու թյուն նե րից շատ դան դաղ է 
ըն թա նում: Եվ ա վե լի ու ժեղ էր սեղ մում ոտ նակ նե րը:

 Ճա նա պար հը դար ձավ ո լո րապ տույտ: Ո լո րան նե
րից մե կում Հայ կին թվաց, թե բո լո րո վին մո տիկ, իր 
ա ռջ ևում տե սավ Ստե փա նի սև, փայ լուն մայ կան: Դա 
ոգ ևո րեց և կար ծես մի նոր, թարմ ո ւժ տվեց նրան: Նո
րից մի ո լո րան, մե կը ևս և… Եվ Հայ կը մոտ 20 մետր 
հե ռա վո րու թյան վրա տե սավ Ստե փա նին: Նա ըն թա
նում էր բա վա կան մեծ ա րա գու թյամբ և նրա փոքր –ինչ 
ներս ըն կած մեջ քից մի այն Հայ կը կռա հեց, որ Ստե փա
նը հոգ նել է: Հա ջորդ րո պե ին Հայկն ար դեն հա սել էր 
Ստե փա նին:
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 — Հոգ նել ես, հա՞, Ստե փա՛ն,— ձայ նեց նա,— մի քիչ էլ 
ա րա գաց րու:

Ս տե փա նը դար ձավ դե պի նա: Հայ կը նրա աչ քե րում 
զար մանք, ա պա վիշտ նկա տեց:

 — Դե՛, ա րա գաց րո՛ւ,— կրկ նեց Հայ կը ու թա փով մի 
փոքր ա ռաջ ան ցավ:

 — Չե՛մ կա րող,— հևա լով պա տաս խա նեց Ստե փա
նը,— թող մի քիչ «ա նի վիդ նս տեմ»:

 Դա նշա նա կում էր, որ Հայ կը պետք է դան դա ղեց
ներ ըն թաց քը, հնա րա վո րու թյուն տար Ստե փա նին՝ ան
մի ջա պես ըն թա նա լու իր հետ ևից և պաշտ պա ներ նրան 
հան դի պա կաց քա մուց: Սա կայն դա ար գել ված էր հե
ծան վային ան ջատ մր ցու թյուն նե րում:

— Բայց դա խախ տում է,— ա ռար կեց Հայ կը,— ի նչ
պե՞ս կա րե լի է:

— Խնդ րում եմ, Հա՛յկ ջան, դա տա վոր ներ հո չկան: 
Ըն կեր ներ ե նք, չէ՞… Բա ես մնա՞մ…

Ն րա ձայ նի մեջ այն քան ա ղեր սանք կար, որ Հայ
կը այլևս չկա րո ղա ցավ մեր ժել: «Ինչ լի նե լու է, թող լի
նի»,— չգի տես իր, թե Ստե փա նի վրա բար կա նա լով՝ 
մրմն ջաց նա ու դան դա ղեց րեց ըն թաց քը: Ստե փա նը 
հա սավ նրան: 

— Ես սա եր բեք չեմ մո ռա նա,— Հայ կի հե ծա նի վի 
հետ ևում պատս պար ված՝ շշն ջում էր նա,— Հա՛յկ ջան, 
ախ պե՛ր ջան:

 — Դե լա՛վ, լա՛վ,— մեղ մա ցավ Հայ կը,— մի այն մի 
քիչ ա րա գաց նում եմ, թե չէ՝ այդ պես եր կուսս էլ հետ 
կմնանք: 
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Ո րոշ ժա մա նակ գնում է ին լուռ, ի նք նամ փոփ: Հայկն 
զգաց, որ ըն կերն ար դեն կա նո նա վոր, հան գիստ է շնչում 
և ա ռա ջար կեց ա ռաջ ան ցնել: Բայց Ստե փա նը նո րից 
խնդ րեց.

 — Չէ՛, դեռ լավ չեմ զգում, խնդ րում եմ, Հա՛յկ ջան:
 Հան կարծ, ե րբ ֆի նի շին մնա ցել էր ըն դա մե նը 3–4 

կի լո մետր, հե ծա նիվն ե րի մեղմ, մի ա լար բզ զո ցի մի ջից 
Հայկն ի նչ –որ ան սո վոր, կո պիտ ձայն լսեց: Ձայ նը կրկն
վեց: « Մի՞ թե…— Հայ կը սար սա փեց պա տաս խա նել իր 
հար ցին:— Գու ցե պա տա հա կա նու թյուն է»: Բայց հենց 
նույն վայր կյա նին էլ, ե րբ թեք վում էր դե պի ձախ, զգաց, 
որ հե ծա նի վի ա նի վը թու լա ցել է և չի են թարկ վում ի րեն: 
Մազ մնաց, որ վայր ը նկ ներ: Նա աջ ձեռ քը բաց թո ղեց 
ղե կից ու հետ տա նե լով բա ցեց պա յու սա կը: Ա ռանձ նա
պես դժ վար բան չէ. պետք է հա նել ¹ 14 բա նա լին ու 
դրա նով ձգել ա նի վը: Բայց ո ՞ւր է: Նա փորփ րեց ամ բողջ 
պա յու սա կը, մեկ– մեկ մատ նե րով շո շա փեց բա նա լի
նե րը: ¹ 14 –ը չկար: Եվ հան կարծ հի շեց: Դե, ի հար կե, 
¹ 14 բա նա լին ին քը Ստե փա նին տվեց: Ա հա թե ի նչն էր 
մո ռա ցել…

— Ս տե փա՛ն,— կան չեց նա,— տո՛ւր ¹ 14 բա նա
լին,— ու այլևս ան կա րող շա րու նա կել ճա նա պար հը, 
լրիվ դան դա ղեց րեց ըն թաց քը: 

— Ի՞նչ բա նա լի,— ա ռանց կանգ առ նե լու հարց րեց 
Ստե փա նը:

— ¹ 14 –ը, որ քեզ տվե ցի:
 Հեռ վում եր ևում է ին գյուղն ու նրա եզ րին խռն ված 

բազ մու թյու նը:
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—  Վա՜յ, Հա՛յկ ջան, մնաց խո տե րի մեջ,— ա ռանց հետ 
նայե լու ձայ նեց Ստե փա նը՝ աչ քը հա ռած բազ մու թյա նը: 

— Ի՞նչ… Ստե փա՜ն, Ստե փա՜ն…
 Բայց Ստե փա նը այլևս չէր լսում: Նա գնում էր ամ

բողջ թա փով: 
Եր կար ժա մա նակ հանգս տա նա լով Հայ կի թի կուն

քում՝ նա այժմ շռայ լո րեն ծախ սում էր իր կու տա կած ամ
բողջ ե ռան դը, մի այն թե շուտ հաս ներ գյուղ, ֆի նի շին, 
չեմ պի ո նի կոչ մա նը:

— Ս տե փա՜ն…
 Հե ծա նի վը մի վեր ջին ճռինչ ար ձա կեց ու կանգ 

ա ռավ: Հայ կը վայր ցատ կեց և զայ րույ թից ու հի աս թա
փու թյու նից ըն կավ ճամ փեզ րի խո տե րի վրա: Ար ցուն
քը բարձ րա ցել էր կո կորդն ու խեղ դում էր նրան: Հե տո 
հան կարծ վեր թռավ տե ղից, ու սեց հե ծա նիվն ու սկ սեց 
հոգ նած քայ լե րով վա զել աս ֆալ տա պատ խճու ղով: 

— Այդ ի ՞նչ է ե ղել, Հա՛յկ,— հն չեց մի ձայն:
 Հայ կը շրջ վեց: Վար դանն էր: « Հի մա կհեգ նի նո

րից»,— ան ցավ Հայ կի մտ քով ու հա մա րյա գո ռաց.
— Իսկ քե՛զ ի նչ, գնա՛ քո ճամ փով: 
— Ա՛յ քեզ հի մար տղա,— ա ռանց չա րու թյան ար

տա սա նեց Վար դա նը, ի ջավ, Հայ կի ձեռ քից հա մա րյա 
խլեց հե ծա նի վը, նկա տեց թե րու թյու նը, վա զեց, բե րեց 
իր հե ծա նի վի ¹ 14 բա նա լին, ան մի ջա պես ամ րաց րեց 
պտու տա կը:

— Դե գնա՛, շո՛ւտ:
 — Վար դա՛ն,— հուզ մուն քից դո ղա ցող ձայ նով 

մրմնջաց Հայ կը,— Վար դա՛ն: 
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— Ի՛նչ Վար դա՛ն, Վար դա՛ն, շո՛ւտ ա րա, ա նունս նո՞ր 
սո վո րե ցիր,— բար կա ցավ Վար դա նը:

 Հայկն ու զեց ի նչ –որ բան ա սել, բայց չկա րո ղա ցավ, 
թռավ հե ծա նի վի վրա ու սլա ցավ ա ռաջ:

Գ նում էր նա՝ մե րթ ու ղիղ ու հարթ, մե րթ ո լոր ու 
թեք, ար ևոտ ճա նա պար հով, գնում էր նա՝ իր կող քին 
զգա լով ըն կե րոջ ջերմ շուն չը:
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ԵՐ ԿՈՒ ՀԱՂ ԹԱ ՆԱԿ

 Դու ռը լրիվ բաց վեց, և եր ևաց մար զի չի հուզ ված, 
կարմ րա տա կած դեմ քը:

—  Պատ րաստ վի՛ր, Գնու նի՛,— դի մեց նա Կա մոյին,— 
գոր ծերն այն քան էլ լավ չեն,— ու նո րից ծած կեց դու ռը:

 Կա մոն սկ սեց հագն վել: Ան ծա նո թը նրա հան գիստ, 
բայց փոքր–ի նչ գու նատ դեմ քից դժ վար թե գու շա կեր՝ 
հուզ վա՞ծ է, թե ոչ: Բայց Լևո նը հաս կա նում էր նրան: Նա 
մո տե ցավ, սկ սեց բին տով կա պել ըն կե րոջ ձեռ քերն ու 
կա մա ցուկ, որ պես զի ու րիշ նե րը չլ սեն, շշն ջաց.

— Դու ան պայ ման կհաղ թես, հաս կա նո՞ւմ ես, ես հո 
քեզ գի տեմ, դու ձա խով խփիր, Կա մո՛, ձա խով,— ա պա 
քիչ լռե լուց հե տո ա վե լաց րեց,— հուզ վո՞ւմ ես:

— Չէ՜ մի, — Կա մոն հեգ նան քով ժպ տաց, — հի մա 
տես ի ՛նչ եմ դարձ նե լու այդ չեմ պի ո նին… կոտ լե՛տ: Եր կու 
ռաունդ, և նա ներք նա կը կլի զի: 

— Դե լա՛վ, լա՛վ,— Լևո նը ան բա վա կա նու թյամբ 
կնճռո տեց դեմ քը,— ա խր ին չո՞ւ ես այդ քան մե ծա միտ, է ՜…

 Նա շատ բան էր ու զում ա սել, բայց մտա ծեց, լավ 
բան չէ մար տից ա ռաջ ըն կե րո ջը նա խա տե լը: Լռեց:

 — Դե դու էլ ի ՞նչ ես « մե ծա միտ հա մե ծա միտ»: Հի մա 
կտես նես…

 Կա մոն է լի ի նչ–որ բան էր ու զում ա սել, բայց այդ 
րո պե ին աղ մուկն ը նդ հատ վեց, ու հն չեց բարձ րա խո սի 
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ձայ նը. « Ռինգ են հրա վիր վում ¹ 1 սպորտդպ րո ցի սան  
Կա մո Գնու նին և ¹ 2 սպորտդպ րո ցի չեմ պի ոն Գուր գեն 
Բա լյա նը»:

 Հա ջորդ րո պե ին Կա մոն բա ցեց հան դեր ձա սե նյա կի 
դու ռը, է լեկտ րա կան լապ տեր նե րի ու ժեղ լույ սից կկո ցեց 
աչ քե րը, մո տե ցավ ռին գին, վեր ե լավ աս տի ճան նե րով, 
պա րա նը բարձ րաց նե լով՝ մտավ շր ջա նա կի մեջ: Դահ
լի ճում հա տու կենտ ծա փեր լս վե ցին: Շա տե րը չէ ին ճա
նա չում նրան: Բայց ա հա թեթև ոս տյու նով ռինգ բարձ
րա ցավ Գուր գե նը: Դահ լի ճը թն դաց ծա փե րից:

 Հե տո լս վեց ի նչ–որ մե կի զիլ ձայ նը.
—  Գուր գե՛ն, քեզ տես նեմ:
 Կա մոն նայեց իր հա կա ռա կոր դին: Ե վս մի եր կու րո

պե, և նրանք մար տի կբռն վեն, ու ի րեն ցից յու րա քան
չյու րը կա նի ա մեն ի նչ դի մա ցի նին հաղ թե լու հա մար: 
Այդ պես է սպոր տի օ րեն քը: Գուր գե նը նս տել էր հան
գիստ, ոս կե գույն մա զե րի կարճ խո պո պիկ նե րը տա րու
բեր վում է ին լայն ճա կա տի վրա, պարզ, ե րկ նա գույն աչ
քե րը փոքր–ի նչ հեգ նո րեն ո ւղղ ված է ին Կա մոյին:

 Հա կա ռա կորդ նե րը շարժ վե ցին ի րար ըն դա ռաջ: 
Հն չեց գոն գը: Նրանք սեղ մե ցին մի մյանց ձեռք ու կանգ
նե ցին դեմ հան դի ման՝ կռ վի պատ րաստ: Եվ հան կարծ 
Գուր գե նը մի ան գա մից թեք վեց ա ռաջ, հե տո հետ քաշ
վեց, նո րից ա ռաջ նետ վեց ու ձախ ձեռ քով հար վա ծեց 
Կա մոյի դեմ քին, ի սկ ա ջով՝ կրծ քին ու նո րից թեթ ևա
քայլ ճոճ վե լով՝ նա հան ջեց: Այն քան գե ղե ցիկ է ին նրա 
հար ված նե րը, այն քան ճար պիկ ու հան կար ծա կի, որ 
հան դի սա կան նե րը մի այն մի քա նի վայր կյան հե տո 
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ը մբռ նե ցին կա տար վածն ու ծա փե րով վար ձատ րե ցին 
Բա լյա նին:

 Կա մոն շուտ ո ւշ քի ե կավ: Ձախ ձեռ քը տա րավ դեմ քի 
վրայով՝ ա սես հար վա ծի հետ քը ջն ջե լու հա մար, շրթունք
նե րը ա մուր ի րար սեղ մեց ու ա ռա ջա ցավ դան դաղ, բայց 
հաս տա տուն քայ լե րով: Գուր գե նը ցույց տվեց, թե նա
հան ջում է, բայց նո րից հար վա ծեց… Հն չեց գոն գը:

 Կա մոն իր ան կյու նում, ոտ քե րը մեկ նած, նս տել էր 
ա թո ռին, ա գա հո րեն շն չում էր օ դը: Նրա կուրծ քը դարբ
նո ցի փուք սի նման ել նում ու իջ նում էր: Լևո նը սր բի չով 
հով էր ա նում նրան և մի ա ժա մա նակ շշն ջում.

—  Դո՛ւ պի տի հաղ թես: Ըն կեր Պետ րո սյանն էլ էր 
ա սում: Մե րոնք բո լորն այս տեղ են, քեզ են նա յում: Հոգ
նեց րու նրան, հե տո՝ դու ձա խով խփիր, Կա մո՛…

 Կա րեկ ցան քի հետ խառն ված այն պի սի մի հա վատ 
կար Լևո նի ար ևառ դեմ քին ու աչ քե րում, որ, չնա յած ամ
բողջ հոգ նա ծու թյանն ու ցա վին, Կա մոն ժպ տաց: 

Ամ բողջ ե րկ րորդ ռաուն դում հար ձակ վում էր մի այն 
Գուր գե նը, ի սկ Կա մոն պաշտ պան վում էր, ճարպ կո րեն 
խու սա փում հա կա ռա կոր դի հար վա ծից, ո րի ո ւժն ար
դեն զգա ցել էր: Նա ստի պում էր Գուր գե նին վազվ զել, 
ա նօ գուտ ու թույլ հար ված ներ տե ղալ: Կա մոն այն քան 
լավ էր պաշտ պան վում, որ դահ լի ճի տրա մադ րու թյու
նը փո խեց: Նրան խրա խու սում, ծա փա հա րում է ին, ե րբ 
ան խու սա փե լի հար վա ծի տակ նա մի ա կն թար թում  
փո խում էր դիր քը, ոտ քի մի թեթև շար ժու մով թե քում 
ի րա նը և ստի պում, որ Գուր գենն ը նկ նի պա րան նե րի 
վրա:
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— Կա մո՛, Կա մո՛, Կա մո՛,— գո չում է ին նրա ըն կեր նե րը:
— Հե րիք է, հի մա դո՛ւ խփիր, — բա ցա կան չեց մե կը, 

և մար տի շի կա ցած մթ նո լոր տում, աղ մու կի մեջ Գնու
նին ճա նա չեց այդ ձայ նը: Լևոնն է ր՝ իր ըն կե րը: Նրան 
թվաց, թե նույ նիսկ տե սավ Լևո նի ար ևառ դեմ քը՝ մշտա
կան կրա կը աչ քե րում: Կա մոն նոր թափ ա ռավ: «Ինչ էլ 
լի նի, պետք է հաղ թեմ»,— վճ ռեց նա: Հա ջորդ վայր
կյա նին, ե րբ Գուր գենն ամ բողջ ի րա նով ա ռաջ ըն կավ՝ 
ա ջով հար վա ծե լու հա մար, մի այն մի ա կն թարթ բաց վեց 
նրա կուրծ քը, և Կա մոն հար վա ծեց  մի փոքր ցած: Դահ
լի ճը խոր շունչ քա շեց: Գուր գենն ըն կավ մի ծն կի վրա: 
Կա մոն ու զեց հար ձակ վել, բայց դա տա վո րը կանգ նեց
րեց նրան, նայեց մյուս դա տա վոր նե րին ու, ի մա նա
լով նրանց կար ծի քը, բարձ րաց րեց Կա մոյի աջ ձեռ քը, 
հատ– հատ ա սաց.

 — Բա ցար ձակ գե րա զան ցու թյան հա մար մր ցու թյու նը 
դա դա րեց վում է: Եր ևան քա ղա քի բռնց քա մար տի գծով 
պա տա նի չեմ պի ո նի կո չու մը նվա ճեց Կա մո Գնու նին:

 Կա մոն մի ան գա մից մո ռա ցավ հոգ նա ծու թյու նը: Նա 
թեթև քայ լե րով մո տե ցավ նախ կին չեմ պի ո նին, հաղ
թո ղի վե հանձ նու թյամբ ա մուր սեղ մեց նրա ձեռ քը: Ըն
կեր նե րի ծա փե րի ու գո ռում– գո չյու նի տակ ի ջավ աս
տի ճան նե րից, մտավ հան դեր ձա սե նյակ և մո տե ցավ 
ըն կե րո ջը՝ Լևո նին, ո րի դեմ քը հրճ վան քից այն պես էր 
փայ լում, ա սես ի նքն էր տա րել հաղ թա նա կը:

 — Հաղ թե ցի՛… Տե սա՞ր… 
Ե կավ մար զի չը: Գո հու նա կու թյամբ թփթ փաց րեց 

Կա մոյի ու սին ու բարձ րա ձայն ա սաց.
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— Ապ րե՛ս,— և դառ նա լով դե պի մյուս նե րը՝ ա վե լաց
րեց,— ա՛յ թե ի նչ պես պի տի հաղ թել: 

Ըն կեր նե րը փո ղոց դուրս ե կան: Բո լո րը շնոր հա վո
րում է ին Կա մոյին: Ար ևի շո ղե րի տակ ձյու նը փայլփ լում 
էր ա պա կու մանր կտոր նե րի պես, ա չք ծա կում: Գնու
նուն թվում էր, թե բո լորն էլ ի րեն են ժպ տում, շնոր հա
վո րում, ա րևն էլ ա սես այ սօր մի ու րիշ տե սակ է, ա վե լի 
ջերմ: Նա քայ լում է ր՝ գլու խը բարձր, թեթ ևա կի օ րոր վե
լով և ժպ տում էր: Բայց ե րբ Լևո նը ձյու նը գունդ ա րեց 
ու ծիծա ղե լով խփեց նրա մեջ քին, Կա մոն հան կարծ 
շրջվեց, խո ժոռ վեց ու ան բա վա կան ա սաց.

— Ին չո՞ւ ես խփում: Մեզ են նա յում: 
— Է՜, ի ՞նչ ա նենք, որ նա յում են, թե՞ չեմ պի ոն ես դար

ձել, ար դեն ա մա չում ես,— կա տա կեց Լևո նը:
 — Թե կուզ դրա հա մար,— սա ռը պա տաս խա նեց Կա

մոն: Հե տո, նկա տե լով ըն կե րոջ դեմ քի զար ման քը, ժպ տաց.
 — Դե լավ, կա տակ ա րե ցի, գնա՛նք:

* * *

 Բայց դա կա տակ չէր: Լևո նը վա ղուց զգում էր, որ 
Կա մոն մե ծա միտ է, որ ու զում է ցու ցադ րել ի րեն, նսե
մաց նել ու րիշ նե րի ար ժա նիք նե րը: Լևո նը նույ նիսկ մի 
քա նի ան գամ ա սել էր նրան այդ մա սին, բայց Կա մոն 
միշտ վի րա վոր վել էր, հայ տա րա րել, թե ի րեն մե ծա միտ 
են հա մա րում մի այն նրա հա մար, որ ի նք նավս տահ է, որ 
գի տե իր ար ժա նիք նե րը: 
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— Ե ղե՞լ է մի բան, որ ա սեմ ու չկա րո ղա նամ ա նել,— 
հարց րել էր Կա մոն: 

Եվ Լևո նը խոս տո վա նել էր, որ այդ պես է:
 — Դե ու րեմն էլ ին չո՞ւ եմ մե ծա միտ: Մե ծա մի տը 

նա է, ով սուտ– սուտ խո սում է, պար ծե նում, ձեռ քից ո չինչ 
չի գա լիս, բայց մեծ– մեծ խո սում է:

Լ ևո նը լռել էր: Եվ իս կա պես, կար ծես թե ճիշտ էր 
ա սում Կա մոն: Բայց՝ չէ՛: Հե տո՞ ի նչ: Ե թե բո լո րից ու ժեղն 
է, ու րեմն պետք է հայ տա րա րի՞ ա մեն տեղ: Մի՞ թե դա մե
ծամ տու թյուն չէ:

 Չեմ պի ոն դառ նա լուց մի քա նի րո պե հե տո տե ղի ու
նե ցած ձնագն դի կի ան մեղ պատ մու թյու նը Լևո նին հա
մո զեց, որ ին քը և մյուս ըն կեր նե րը չէ ին սխալ վում, ե րբ 
մե ղադ րում է ին Կա մոյին մե ծամ տու թյան մեջ:

 Կա մոն ա վե լի էր մե ծամ տա ցել: Եվ ար դեն չէր էլ 
թաքց նում: 

Որ տեղ էլ լի ներ՝ դպ րո ցում, թե տա նը, պա րապ մուն
քի ժա մա նակ, թե հա վա քույ թում, ե րբ տես նում էր, որ 
այլևս իր մա սին չեն խո սում, Կա մոն ի նքն էր խոսք բաց 
ա նում, ոգ ևոր ված պատ մում իր ճարպ կու թյան, ու ժի և 
խո րա ման կու թյան մա սին, մե կին ե րեք ա վե լաց նում: 
Լևո նին դուր չէր գա լիս այդ բո լո րը: Ու թեև մո ռա նա
լով վի րա վո րան քը, սո վո րա կա նի պես մտեր մու թյուն էր 
ա նում նրա հետ, բայց տես նում էր, որ Կա մոն այլևս այն 
չէ: Եվ ե րբ աշ խա տում էր նրան հաս կաց նել, որ ճիշտ 
բան չի ա նում, Կա մոն միշտ կտ րում էր նրան.

—  Դու դեռ շատ հաց ու պա նիր պի տի ու տես, որ ի նձ 
խրատ տաս:
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 Հե տո բանն այն տեղ հա սավ, որ Գնու նին ի րեն գո
վե լու ժա մա նակ շրջ վում էր դե պի Լևոնն ու հարց նում.

 — Հի շո՞ւմ ես, Լևո՛ն, այդ պես չէ՞ր: 
Իսկ սա խոսք չէր գտ նում ա սե լու, լռում էր: Դե, հեշտ 

չէ կանգ նել ու բո լո րի ա ռաջ ա սել, թե ճիշտ չէ. սուտ ես 
ա սում:

 Բայց մի ան գամ Լևո նը չդի մա ցավ, ու ե րբ նրանք 
մե նակ մնա ցին, ա սաց.

—  Բա ա մոթ չի՞, Կա մո՛, ին չո՞ւ ես ստում: Լա՛վ, բո լորն էլ 
գի տեն, որ չեմ պի ոն ես, էլ ին չո՞ւ ես պար ծե նում:

 Կա մոն հան կար ծա կի ի ե կավ, կարմ րեց ու չա րու
թյամբ ա սաց.

— Ինձ հա մար նո րու թյուն չի: Բո լորդ էլ նա խան
ձում եք ի նձ: 

— Ես է ՞լ:
— Հենց դո՛ւ էլ: Սրան տես, որ քեզ հետ ըն կե րու

թյուն եմ ա նում, եր ևա կա յում ես:
Լ ևո նը թո ղեց ու տխուր հե ռա ցավ: Նա ա մեն օր սպա

սում էր, որ Գնու նին կզղ ջա, կմո տե նա ի րեն, և նրանք 
կշա րու նա կեն ի րենց ըն կե րու թյու նը: Բայց Կա մոն ա սես 
չէր էլ նկա տում նրան: Նա սկ սել էր վատ սո վո րել, բա
ցա կա յում էր դա սե րից կամ ե րբ ու շա ցած ներս էր 
մտ նում, և ու սու ցի չը հարց նում էր, թե ին չու է ու շա ցել, 
նե ղա ցած տո նով պա տաս խա նում էր.

 — Բոք սի պա րապ մունք էր:
Լ ևո նը լավ գի տեր, որ նա շա րու նա կում է ստել: Չէ՞ 

որ նրանք մի ա սին է ին պա րա պում: Ա սենք, հա մա րյա 
ոչ ոք ար դեն չէր հա վա տում նրան: Եվ զար մա նա լի չէր, 
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որ Կա մոն այլևս մտե րիմ ըն կեր չու ներ ո ՛չ դպ րո ցում, ո ՛չ 
էլ սպորտս մեն նե րի մեջ: Նա օր վա մեծ մասն ան ց էր 
կաց նում կի նո « Մոսկ վայի» մոտ, ֆիզ կուլ տու րայի կենտ
րո նա կան տան մուտ քի ա ռաջ: Կանգ նում էր ժա մե րով, 
ա ռանց վե րար կո ւի, որ ան ցնող– դար ձող նե րը տես նե ին 
բաճ կո նի վրա փայ լող չեմ պի ո նի կրծ քան շա նը…

 Մի օր էլ պա րապ մուն քի ժա մա նակ մար զի չը հայտ
նեց, որ Պրա գայի պի ո ներ նե րի պա լա տի պա տա նի 
բռնց քա մար տիկ նե րի խմ բա կի ան դամ ե րից նա մակ է 
ե կել ի րենց սպորտդպ րո ցի հաս ցե ով:

« Սի րե լի՛ բա րե կամ եր,— գր ված էր նա մա կում,— 
մենք թեր թե րից ի մա ցանք, որ ձեր խմ բակն ա ռա ջին 
տեղն է գրա վել Եր ևան քա ղա քի մր ցում ե րում: Շատ 
ուրախ ե նք: Ե կեք մր ցենք ի րար հետ հե ռա կա կար գով: 
Հա մա ձա՞յն եք: Հաղ թող կհա մար վի այն խմ բա կը, ո րի 
ան դամ երն ա վե լի շատ մի ա վոր ներ կհա վա քեն գար
նա նային մր ցում ե րի ժա մա նակ: Ըն դու նեք, խնդ րում 
ե նք, մեր հա մեստ նվե րը՝ մեկ զույգ բռնց քա մար տի ձեռ
նոց: Թող այն ձեզ հա ջո ղու թյուն բե րի…»: 

— Իսկ ձեռ նոց ներն ո ՞ւր են,— աշ խու ժա ցան տղա նե րը: 
— Ա հա,— և մար զի չը գե ղե ցիկ ժա պա վե նով կապ

ված տու փից դուրս բե րեց մի զույգ ձեռ նոց: Իս կա պես 
որ հի ա նա լի նվեր է ր՝ կար ված բարձ րո րակ, շա գա նա
կա գույն կաշ վից և նուրբ, ոս կե գույն թե լե րով ե րիզ ված: 
Տղա նե րի աչ քե րը փայ լե ցին: 

— Եվ մենք ո րո շե ցինք,— շա րու նա կեց մար զի չը,— 
այս ձեռ նոց նե րը տալ…— Կա մո Գնու նին հպար տու թյամբ 
վեր կա ցավ և ու զում էր քայլ ա նել,— Լևոն Դավ թյա
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նին,— վեր ջաց րեց իր խոս քը մար զի չը,— որ պես կար
գա պահ և խոս տումն ա լից բռնց քա մար տի կի:

 Բո լո րը տե սան, թե ի նչ պես Կա մոն վայր կե նա պես 
գու նատ վեց, ե րե րաց տե ղում, ա պա կարմ րեց ու, չկա
րո ղա նա լով ի րեն զս պել, հա մա րյա բղա վեց.

— Իսկ ին չո՞ւ… Ո ՞վ է չեմ պի ո նը:
— Ս պա սի՛ր, Կա մո՛, ա խր Լևո նը քո ըն կերն է,— այս 

ու այն կող մից վրա տվե ցին տղա նե րը: 
— Ոչ մի «ս պա սիր», էլ հե րիք է,— Կա մոն ար դեն 

բղա վում էր,— ի նձ ա մեն տեղ էլ խնդ րում ե ն… 
— Ե թե խնդ րում են, կա րող ես գնալ,— ու ղիղ նրա 

աչ քե րին նայե լով՝ հան գիստ ա սաց մար զի չը: 
— Եվ կգ նամ,— Կա մո Գնու նին քայ լերն ո ւղ ղեց դե

պի դու ռը, սկզ բում՝ ա րագ, հե տո՝ դան դա ղեց նե լով: Նա 
սպա սում էր, թե ո ւր որ է հետ կկան չեն ի րեն: Բայց բո
լո րը լուռ է ին: Ար դեն դռան մոտ նա ու զեց հետ դառ նալ, 
նույ նիսկ կանգ նեց, հե տո վճ ռա կան մի շար ժու մով բա
ցեց դուռն ու հետ ևից շրխ կաց նե լով դուրս ե կավ դահ
լի ճից:

 Փո ղո ցում ձյունն սկ սել էր հալ վել:

* * *

 Հար վա ծը կարճ էր, ու ժեղ, և Լևո նը ըն կավ ծնկ նե րի 
վրա: Նրա աչ քե րի ա ռջև գույնզ գույն շր ջան ներ եր ևա
ցին, ո րոնք տա րած վե լով սկ սե ցին լայ նա նալ, վե րած վել 
ա վե լի ու ա վե լի մեծ շր ջան նե րի: Թվաց, թե տախ տա կա
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մա ծը դե պի ի րեն է գա լիս: Նրան ո ւշ քի բե րեց դա տա վո
րի ձայ նը.

 — Մե՛կ, եր կո՛ւ, ե րե՛ք, չո՛րս…
 Նա դան դա ղո րեն բարձ րաց րեց մի ծունկն ու այդ

պես էլ մնաց մյու սի վրա՝ գլու խը կախ, ձեռ քե րը գետ նին 
հե նած: « Հանգս տա նամ մինչև ին նե րորդ հա շի վը».— 
կա րո ղա ցավ մտա ծել նա: Եվ իս կա պես, ե րբ դա տա վո
րը բարձ րա ձայն ար տա սա նեց՝ ի նը, Լևոնն օ րոր վե լով 
ոտ քի ե լավ:

 — Չընկ նե՛ս, Լևո՛ն,— լս վե ցին այս ու այն կող մից,— 
պա հի՛ր քեզ, եղ բա՛յր:

 Զար մա նա լի ո րեն պարզ Լևո նը լսեց այդ խոս քե րը, 
ու սիր տը մի տե սակ ջեր մու թյամբ լց վեց: Ի նչ լավ է, որ 
շուրջդ ա մե նու րեք քո ըն կեր ներն են, ծա նոթ նե րը: Դահ
լի ճում չէ՞ որ մեծ մա սամբ ի րենց սպորտդպ րո ցի, մյուս 
դպ րոց նե րի բռնց քա մար տիկ ներն են. « Չընկ նե՜ս»…

 Նա ի նքն էլ չէր ու զում ը նկ նել: Աշ խար հում դեռ չի ե ղել 
մի բռնց քա մար տիկ, որ ի նք նա կամ մեկն վի հա տա կին:

 Բայց հն չեց գոն գը: Լևոնն օ րոր վե լով հա սավ իր ան
կյունն ու մեկն վեց ա թո ռին՝ կո պե րը փակ, ծանր շնչե
լով սր բիչ նե րի մղած թարմ օ դը: Նրան շր ջա պա տել 
է ին ընկեր նե րը: Շփում է ին դեմ քը, խրա խու սիչ խոս քեր 
շշնջում ա կան ջին:

— Լ ևո՛ն ջան, մի՛ վա խե ցիր: Լա՛վ կլի նի:
 — Մի այն թե մի՛ թող, որ նա քեզ հեռ վից հար վա ծի: 

Մո՛տ գնա: Նրա ձեռ քե րը եր կար են:
— Խ փի՛ր քո չե խա կան ձեռ նոց նե րով,— կա տա կում էր 

մյու սը,— ցո՛ւյց տուր այդ չեմ պի ո նին:
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Լ ևո նը զգաց, որ ու ժե րը վե րա կանգն վում են: Բա
ցեց աչ քե րը. նրա դի մա ցի ան կյու նում նս տած էր Կա մոն 
ու հեգ նան քով նա յում էր: Նա էլ էր ծանր շն չում: Լևո նը 
նկա տեց այդ: 

Ու ե րբ նո րից հն չեց գոն գը, Կա մոն հա մա րյա եր կու 
ցատ կով հա սավ նրա մոտ: Լևո նը ետ ը նկր կեց, խու սա
փեց հար վա ծից ու ին քը հար վա ծեց ներք ևից, ա ջով: 
Հար վածն այն քան ան սպա սե լի էր և ու ժեղ, որ Կա մոն 
օ րոր վեց տե ղում: Դահ լի ճը թն դաց:

 — Ջա՛ն, Լևո՛ն: 
— Է լի՛ խփիր նրան:
 Կա մոն կարմ րա տա կեց, հար ձակ վեց ամ բողջ ու ժով՝ 

զայ րա ցած, ա ռանց պաշտ պան վե լու: Դրա նից ան մի ջա
պես օ գտ վեց Լևո նը և կայ ծա կի ա րա գու թյամբ ձա խով 
ու ա ջով եր կու ան գամ ևս հար վա ծեց: 

— Է լի՛, է լի՛, է լի՛,— խլաց նե լով աղ մու կը՝ գո չում է ին 
Լևո նի ըն կեր նե րը:

— Խ փի՛ր այդ մե ծա մի տին: 
Ընդ միջ մա նը Կա մո Գնու նու աչ քե րում այլևս հեգ

նանք չկար: Ա վե լի շուտ Լևո նը նրան ցում մե նակ մնա
ցած մար դու թա խիծ նկա տեց: 

Եր րորդ ռաուն դը հա մե մա տա բար սառն ան ցավ: 
Կա մոն մի տե սակ ը նկճ ված էր, խու սա փում էր լուրջ 
հան դի պու մից: Լևո նի հար ված նե րը դիպ չում է ին նրան 
ա ռանց ար դյուն քի: Լավ էր պաշտ պան վում: Մի այն եր
կու ան գամ նա դուրս ե կավ պաշտ պան վո ղի դե րից ու 
հար ձակ ման ան ցավ: Եվ եր կու ան գամն էլ նրա շար
ժումն ե րը ճիշտ է ին, կշ ռա դատ ված, հար ված նե րը ու ժեղ 
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և ա կն թար թային: Հի մա էլ շփոթ վե լու հեր թը Լևո նինն էր: 
Եվ հենց այդ պա հին.

— Լ ևո՛ն ջան, խփի՛ր: 
— Ի րար հետ ևի՜ց,— լս վե ցին նոր բա ցա կան չու թյուն

ներ: Եվ Լևոն Դավ թյա նը նո րից աշ խու ժա ցավ: Նա կեղծ 
նա հանջ ցույց տվեց: Կա մոն ա ռաջ նե տեց վտան գա վոր 
ձախ ձեռ քը: Լևոնն իս կույն աջ թեք վեց, ու սով հետ մղեց 
հար վա ծը և ին քը ա ջից հար վա ծեց ծնո տին:

 Հենց նույն րո պե ին էլ հն չեց գոն գը: Կա մոն հա զիվ, 
մի վեր ջին ճի գով պա հեց ի րեն: Մարտն ա վարտ ված 
էր: Դա տա վոր ներն սկ սե ցին խորհր դակ ցել: Դժ վար էր 
վճռե լը: Եր կուսն էլ ար ժա նի է ին հաղ թո ղի կոչ մա նը: 
Ի սկ հան դի սա կան նե րը գո չում է ին.

— Լ ևո նինն է: 
— Ինչ էլ լի նի, կեց ցե՜ս, Դավ թյա՛ն:
 — Չէ՛, ին չո՞ւ,— լս վում էր մե կի ան վճ ռա կան ձայ նը,— 

նա էլ էր լավ կռ վում:
 Դա տա վո րը հաղ թա նա կը շնոր հեց Կա մո Գնու նուն՝ 

հաշ վի առ նե լով ա ռա ջին ռաուն դում նրա ա վե լի բարձր մի
ա վոր նե րը և Լևո նի եր կու ան գամ « նոկ դաու նում» գտն վե լը:

 Կա մոն բարձ րաց րեց գլու խը՝ սպա սե լով ծա փե րի: 
Բայց դահ լիճն ար դեն աղ մու կով ցր վում էր: Նա կանգ
նած մնաց մե նակ, գլու խը կախ: Եվ գլու խը չբարձ րաց
րեց նույ նիսկ այն ժա մա նակ, ե րբ Լևո նը մո տե ցավ նրան, 
սեղ մեց ձեռքն ու շնոր հա վո րեց հաղ թա նա կի հա մար:

 Կա մո Գնու նին դուրս ե կավ շեն քից: Հան դի սա կան
նե րը հե ռա նում է ին՝ ի րենց մեջ ա ռած Լևոն Դավ թյա
նին: Խո սում է ին, ծի ծա ղում, կա տա կում.
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—  Չէ՜, լավ էր, Լևո՛ն ջան: 
— Ա՛յ, կտես նես, մյուս տա րի չեմ պի ո նը դու ես:
 Կա մո Գնու նու ա կան ջին հա սան հե ռա ցող նե րի 

խոս քե րը: Նրա հետ ոչ ոք չկար: Մե նակ էր: Նա սկ սեց 
լուռ ու մտած կոտ քայ լել ծա ռու ղով՝ չն կա տե լով ճա նա
պար հի ջրա փո սե րը:
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Ա՛Յ ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ ԲՈՒԺ ՎԵՑ

Նս տել է Սի մո նը ծա ռի տակ, գիր քը՝ ծնկ նե րին: Ի սկ 
ծա ռի վրա տան ձեր են, ի ՜նչ տան ձեր… Սի մո նը լավ գի
տե այդ տան ձե րի հա մը. որ կծում ես, ո նց որ շա քար լի
նեն, հալ վում են բե րա նիդ մեջ: 

Ան ցյալ տա րի…
 Սի մո նը նս տած նա յում է չորս կողմ՝ թփե րի մեջ 

տան ձի պոչ նկա տե լու հա մար, բայց որ տե ղի՞ց. ա մեն 
ա ռա վոտ մայ րի կը հա վա քում է գետ նին թափ ված տան
ձե րը: Սի մո նը չա րու թյամբ նա յում է վեր: Ա նի ծած նե րը 
այն քան էլ ա մո՛ւր են կպել ճյու ղե րից: Հա կա ռակ է, է լի՛, 
մի քա մի էլ չի ա նում, որ թա փի: Սի մո նը նա յում է գր քին, 
տա ռե րը մե ծա նում, մե ծա նում, կլո րա նում են, հե տո մի 
կող մից սր վում, ու նա տես նում է տան ձի պո չը: Սի մո նը 
բար կա նում է. « Հե տո էլ ա սում են, թե բնու թյունն ի մաս
տուն է: Ո ՞վ է ա սում: Սուտ է, պո չա վոր սուտ (պոչ բա ռի 
վրա նա նո րից վերև է նա յում): Բնու թյու նից հի մար բան 
չկա: Բա ին չո՞ւ է այն պես ա րել, որ տան ձե րը այդ քան 
բարձր են լի նում, հը՞: Ի ՞նչ կլի ներ, օ րի նակ, որ պո մի դո
րի նման գետ նին թափ ված լի նե ին: Չէ՛, այդ դեպ քում էլ 
ան պայ ման պետք է կռա նալ: Օ րի նակ՝ մո շի պես լի նե ին, 
որ ու ղիղ գնայիր, բա ցե իր բե րանդ, ու ը նկ նե ին մե ջը: 
Ա սենք մոշն էլ ծա կում է: Բա ին չի՞ պես լի ներ. չէ՜, ոչ մի 
հար մար բան չկա: Բնու թյուն… 
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Իսկ ա ռաջ ու րիշ էր: Կար դա ցել ե նք, գի տենք, է լի՛: 
Մի ձուկ կբռ նե իր, ցույց կտայիր, թե ու զում ես մոր թել: 
Նա էլ կբա ցեր բե րա նը ու մարդ կային լեզ վով կա ղա չեր. 
« Մի՛ սպա նիր, ըն կե՛ր Սի մոն, թող որ գնամ ա զատ ծո
վը: Փո խա րե նը ի նչ ու զես՝ կտամ»: Մի քիչ չե մու չում կա
նե ի ու բաց կթող նե ի: Հե տո ծափ կտայի, ու քա ռա սուն 
հս կա ներ կկանգ նե ին ա ռջևս: «Ի՞նչ եք կա մե նում, ըն
կե՛ր Սի մոն»: Կա սե ի՝ ու զում եմ, որ թվա բի գր քում ե ղած 
բո լոր խն դիր նե րը լուծ ված մտ նեն գլ խիս մեջ, որ դասս 
լավ պա տաս խա նեմ: Ա սենք՝ ին չո՞ւ ես պա տաս խա նեմ: 
Ես կկանգ նեմ, ի սկ քա ռա սուն հս կա նե րը թող իմ փո
խա րեն պա տաս խա նեն ու գրեն գրա տախ տա կին: Բայց, 
ի հար կե, որ չկանգ նեմ, ա վե լի լավ… Ա ՜խ, ի ՜նչ կյանք կլի
ներ, է՜: Գե րա զան ցիկ կդառ նայի»:

— Սի մո՛ն,— լս վեց մի ձայն:
 Սի մո նը սթափ վեց մտ քե րից ու ա կանջ դրեց: « Մայ

րիկն է,— ի նք նի րեն խո սեց նա,— ձայն հա նեմ, թե չէ: 
Ո ՞նց ի մա նամ՝ գոր ծի է ու զում դնե՞լ, թե՞ կան չում է, որ 
ճաշ ու տեմ, հը՞»:

 Ծա ռի ճյու ղե րը մի կողմ գնա ցին: Սի մո նը իս կույն 
թեք վեց, գետ նին ըն կած գիր քը նո րից ծնկ նե րին դրեց 
ու եր կու ձեռ քով ա մուր բռ նեց գլու խը, ի բր շատ է խո
րա սուզ ված:

— Ու րեմն այս պես, բրա ծո սո ղուն ներ: Մո ղես, լոր
տու, օձ:

— Սի մո՛ն ջան, ա րի տուն,— կա մա ցուկ ա սաց մայ րը:
— Մո ղե սը սառ նա րյուն կեն դա նի է …— շա րու նա կեց 

Սի մո նը:
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— Մի քիչ փայտ ջար դիր:
— Դե լավ, է լի, հե տո էլ ա սում ե ս՝ գե րա զան ցիկ 

դար ձիր: Ա րի փայտ ջար դիր, ա րի հաց կեր, ա րի ջուր 
խմիր: Ի սկ Սա թիկն ի ՞նչ է ա նում, թող ջար դի, է լի՛:

— Ա խր ո ՞ւմ ես այդ պես քա շել, ա՛յ ծույլ,— տրտն ջաց 
մայրն ու հե ռա ցավ:

— Ծո՜ւյլ,— վի րա վոր վեց Սի մո նը,— բո լորն էլ մի 
գլուխ ա սում են, թե ծույլ եմ: Բայց որ լավ մտա ծում եմ, 
տես նում եմ, որ ի րենք են ծույլ: Ծույլ չե՞ն, բա ին չո՞ւ փայ
տը ի րենք չեն ջար դում, ին չո՞ւ ա ռա վո տյան կո շիկ ներս 
չեն մաք րում, ին չո՞ւ Վար դանն ու Կա րոն ի րենց տետ
րե րը չեն տա լիս, որ ես ար տագ րեմ կամ իմ տե ղը չեն 
գրում: Ու դեռ ըն կեր նե՜ր են: Շա՜տ ե նք տե սել ձեզ նման 
ըն կեր ներ: Այն օ րը ես ֆիզ կուլ տու րայի դա սից փա խա, 
որ զուր տե ղը չչար չա րեն, խնդ րե ցի, որ իմ տե ղը « ներ
կա» ա սեն, բայց ա լա րե ցին… Բա ես ո ՞նց ներ կա ա սա ցի 
Սեր ժի կի փո խա րեն: Ճիշտ է՝ չէ ի տե սել, որ նա նո րից 
դա սա րան է մտել, ու եր կուսս էլ ի րար հետ ա սա ցինք 
« ներ կա». ճիշտ է՝ դա սա տուն ի նձ դի տո ղու թյուն ա րեց, 
բայց հո չզ լա ցա՞, հո կան չե ցի՛: Է՛, լա՜վ…

 Սի մոնն ու զում է «է՛, լա՜ վի» հետ, ո նց որ կարգն է 
թափ տալ ձեռ քը, բայց ա լա րում է: Ին չո՞ւ թափ տա, հո 
մարդ չկա, որ տես նի:

 Նա նո րից վերց նում է գետ նին ըն կած գիր քը, բա
ցում դասն ու կար դում.

— Ի ժը թու նա վոր…
Ն րա մարմն ով սար սուռ է ան ցնում: Գր քի վրա նկար

ված է մի օձ, ի ՜նչ օձ, օ ղակ –օ ղակ գա լա րել է մար մի նը, 
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բարձ րաց րել է գլու խը, ե րկ սայր լե զուն դուրս է հա նել 
և իր պսպ ղուն աչ քե րը հա ռել ու ղիղ Սի մո նի աչ քե րին: 
Օ՜ ձը… Սի մո նը աշ խար հում ոչ մի բա նից այն պես չի վա
խե նում, ի նչ պես օ ձից: Ո ՛չ շու նը, ո ՛չ գայ լը, ո ՛չ ա ռյուծն 
ու վագ րը, ո ՛չ էլ կո կոր դի լո սը, ո րը ե րե խայի նման լաց է 
լի նում ու մարդ կանց կուլ տա լիս, ո ՛չ նույ նիսկ մու կը նրա 
հա մար սար սա փե լի չեն, բայց օ՜ ձը… Ա խր չի եր ևում, է՜: 
Մեկ էլ տե սար՝ սուս ու փուս ե կավ, կանգ նեց, գա լար
վեց, ա ՛ռ հա, թռավ ու փա թաթ վեց վզովդ: Սի մոնն այդ 
գի տե, Սի մո նը կի նո յում տե սել է: 

Ու հան կարծ նրան թվաց, թե ի նչ –որ բան խշ շաց խո
տե րի մեջ: Սի մոնն ու զեց նայել այն կողմ, բայց սիրտ 
չա րեց: Մի տե սակ գլու խը չէր թեք վում: Շր շոցն ու ժե
ղա ցավ: Սի մո նը պարզ լսեց, որ խո տե րը մե կին ճա նա
պարհ է ին տա լիս՝ « շը՜շշ, շը՜շշ»: Նա ու զեց բղա վել, բայց 
նո րից սիրտ չա րեց, ու մեկ է լ… թը՛մփ, մի բան հար ևա նի 
ցան կա պա տից ըն կավ ներքև:

— Փր կե ցե՛ք, օ՜ ձը,— բղա վեց Սի մո նը,— վեր թռավ 
տե ղից ու ըն կավ որ տե ղից որ տեղ հայտն ված իր ըն կեր 
Կա րոյի գիր կը: 

— Ի՞նչ օձ, Սի մո՛ն: 
— Այն, որ թմ փաց: 
— Ի՞ն չը թմ փաց: 
— Օ՛ ձը: 
— Ա՛յ խայ տա ռակ,— ծի ծա ղեց Կա րոն,— ես է ի:
—  Դու է ի՞ր,— Սի մո նը կաս կա ծեց,— բա ին չո՞ւ թմփա

ցիր: 
— Իսկ դու որ ցան կա պա տից թռ չե իր, չէ ի՞ր թմ փա: 
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— Ը՜մ…
 — Դե՛, տես նո՞ւմ ես:
 Սի մո նը հա մոզ վեց:
 — Լա՛վ, հա վա տում եմ, բայց հի մա դու ի նձ ա սա. 

մեր կող մե րում օձ շա՞տ կա: 
— Է լա՛վ, դու չգի տե՞ս, ո ր…— Կա րոն ու զում էր ա սել՝ 

չկա, բայց հան կարծ ի նչ –որ բան մտա ծե լով՝ միտ քը փո
խեց ու շա րու նա կեց,— որ կա: Շատն ին չիդ է պետք, 
քեզ մեկն էլ հե րիք է, որ կծի: 

— Իսկ ի ՞նչ պետք է ա նել, որ չկ ծի:
 — Պետք է փախ չել,— հաս տատ ու լուրջ պա տաս

խա նեց Կա րոն:
 Հե տո նրանք խո սե ցին դե սից– դե նից, ու Կա րոն ի 

մի ջի այ լոց ա սաց, որ վա ղը դպ րո ցի թեթ ևատ լետ նե
րի մր ցումն է, ու բո լո րը պետք է վա զեն եր կու հա րյուր 
մետր:

— 200 մե՜տր,— սար սա փեց Սի մո նը,— ու դու էլ 
պետք է վա զե՞ս:

— Ի սկ դու չե՞ս վա զե լու:
— Ե ՞ս, ձե՞ռ ես առ նում: Ո տքս ցա վում է:
— Դե ե րդ վի՛ր:
— Թող տե ղիցս վեր չկե նամ, ե թե սուտ եմ ա սում:
— Ա՛յ լոդր,— Կա րոն ծի ծա ղեց,— այդ հո քո սի րած 

եր դումն է: Ամ բողջ դարդդ էլ հենց այն է, որ մե կը քեզ 
տե ղիցդ չշար ժի:
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* * *

Գ րե թե ամ բողջ դպ րո ցը հա վաք վել էր ան տա ռի 
մոտ, որ տե ղից տր վե լու էր մր ցումն ե րի ստար տը: Ֆի
նի շը նշա նակ ված էր եր կու տեղ, մե կը՝ եր կու հա րյուր 
մետ րի վրա՝ մեծ խնձո րե նու տակ, մյու սը՝ 500 մետ րի 
վրա՝ դպ րո ցի պա  րիս պի մոտ: 

Ա մեն ի նչ խառն վել էր ի րար: Թևե րին կար միր ժա
պա վեն կա պած դա տա վոր նե րը ա րագ –ա րագ այս ու 
այն կողմ է ին գնում, հրա հանգ ներ տա լիս, կա վի ճով 
նշումն եր ա նում: Մր ցումն ե րի մաս նա կից նե րը հուզ ված 
դեմ քե րով օգ նում է ին ի րար, մեջք նե րին հա մար ներ 
է ին փակց նում: Բո լո րը սպոր տային թեթև հա գուս
տով է ին: Մի այն Սի մոնն էր քաշ վել մի կողմ, նս տել 
քա րին ու աշ խա տում էր աչ քի չընկ նել. ո ՞վ գի տի, մեկ 
էլ տե սար՝ մո ռա ցան ու չկան չե ցին: Բայց, չէ՛, նկա
տե ցին: Մո տե ցավ ֆիզ կուլ տու րայի դա սա տու ըն կեր 
Պա պ յանը: 

— Ին չո՞ւ չես հան վում, Սի մո՛ն: 
— Ը ՜ը, ո տքս ցա վում է:
—  Դե շո՛ւտ, շո՛ւտ: Գի տեմ քո ցա վը: Մինչև տա սը 

հաշ վեմ, պատ րաստ լի նես:
 Սի մո նը տն քա լով սկ սեց ար ձա կել կո ճակ նե րը: Հան

վում էր ու մտա ծում, որ փոքր ժա մա նակ շատ լավ էր, 
որ ե րա նի է լի փոքր լի ներ. մայ րի կը գր կում էր, ի նքն էր 
հա նում շո րե րը, հե տո համ բու րում էր, դնում ան կող նի 
մեջ ու ա սում. « Դե՛, Սի մոն չի՛կ, ա սա՝ բա րի գի շեր»,— ու 
ին քը պա տաս խա նում էր. « Բա լի գի շեր»:
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—  Լույս բա րի,— քրք ջաց Կա րոն, ու Սի մոնն զգաց, 
որ վեր ջին բա ռե րը բարձ րա ձայն է ար տա սա նել:— Ի ՞նչ է, 
ար դեն քնո՞ւմ ե ս… Թե՞ եր ևի փո խել ես միտքդ, վա զե
լու ես:

 — Բա ո ՞նց, ի նչ քան ու ժերս նե րեն,— պա տաս խա նեց 
Սի մոնն ու մտ քում շա րու նա կեց. « Ծի ծա ղիր, տա սը քայլ 
կգ նամ ու ո տքս բռ նած կքաշ վեմ պա տի տակ: Տես նեմ 
ի նչ պետք է ա նեն»: Բայց այդ տա սը քայլն էլ նրան մահ 
էր թվում: 

Ա ռա ջին խմ բերն ար դեն սկ սել է ին վա զել, ու եր կար 
ժա մա նակ լս վում է ին նրանց խրա խու սող նե րի բա ցա
կան չու թյուն ներն ու սու լոց նե րը: Ծղ րի դի նման ճռճ ռում 
է ին վայր կե նա չա փե րը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ֆիզ
կուլ տու րայի դա սա տուն բարձ րա ձայն հայ տա րա րում էր 
հաղ թող նե րի ա նուն նե րը, նրանց ար դյունք նե րը:

Ս տարտ են հրա վիր վում Կա րո Բա դա լյա նը, Սի մոն 
Գևոր գյա նը…

 Սի մո նը չլ սեց մյուս նե րի ա նուն նե րը: Նրա ծնկ նե րը 
վա խից թու լա ցան: Նա մի ան գա մից բռ նեց ոտ քը, հե տո 
հի շեց, որ տա սը քայ լից հե տո պետք է այդ պես ա ներ ու 
դան դաղ մո տե ցավ ստար տին: Ար դեն մի ծուն կը գետ
նին՝ սպա սում էր Կա րոն: Սի մո նը խեթ– խեթ նայեց նրան 
ու ի նքն էլ ծն կեց: 

Եվ այն է՝ ֆիզ կուլ տու րայի դա սա տուն ազ դան շա
նի հա մար ի ջեց նում էր ձեռ քը, ե րբ Սի մոնն զգաց, որ 
մի սա ռը, ո ղորկ բան կպավ իր մերկ ոտ քին: Նա ցած 
նայեց, լայն բա ցեց աչ քե րը, հե տո հան կարծ վեր թռավ 
տե ղից, գո ռաց՝ օ՜ ձը ու սկ սեց փախ չել: 
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— Օ՜ ձը,— բղա վեց նաև Կա րոն ու վա զեց նրա հետ:
 Սի մո նը վա զում էր, ո ՜նց էր վա զում՝ ձեռ քե րը ա րագ –

ա րագ շար ժե լով, ոտ քե րը գցե լով լայն– լայն՝ իս կա կան 
ատ լե տի պես: Վա զում էր ու թվում էր նրան, թե օ ձը 
կրնկա կոխ հետ ևում է ի րեն: Սի մո նը նույ նիսկ տես նում էր 
նրան՝ այդ սա ռը, լպր ծուն սո ղու նին, նրա պսպ ղուն աչ
քե րը: Ու վա զում էր. ի ՜նչ վա զել, թռ չում էր: Նա մի այն մի 
վայր կյան հետ նայեց, տե սավ, որ իր հետ ևից Կա րոն է 
հևա լով վա զում, նկա տեց, որ Կա րոն ու զում է կան չել՝ 
օ՜ ձը, բայց չի կա րո ղա նում, ու նո րից գլու խը շուռ տվեց:

 Վա զում էր նա, ի սկ փո ղո ցի եր կայն քով կանգ նած 
ե րե խա նե րը ա նա մո թա բար ծափ է ին տա լիս: « Ծաղ րում 
են, ու զում են, որ ի նձ կծի»,— կայ ծա կեց Սի մո նի ու ղե
ղում, և նա ա վե լի ա րա գաց րեց ըն թաց քը: Հե տո ճա
նա պար հին ա վե լի շուտ զգաց, քան տե սավ, որ ի նչ –որ 
կար միր բան կպավ իր կրծ քին ու չի պոկ վում: Դա ա վե լի 
վա խեց րեց նրան: « Սա էլ ե րկ րորդ օ ձը, ա վե լի բա րա կը, 
կամ նույնն է, ցատ կել է գլ խիս վրայից, ու ես չեմ նկա
տել»: Սի մո նը թափ տվեց ի րեն, զգաց, որ ա զատ վեց 
կար միր օ ձից, ու ա վե լի ո ւժ գին սու րաց:

 Նա այլևս հետ չէր նա յում: Մի այն թե շուտ հաս ներ 
դար պա սին, մտ ներ ներս ու փա կեր դու ռը: Օ ձը դար պա
սի վրայից չի կա րող թռ չել:

 Դար պա սի մոտ նա մեծ բազ մու թյուն տե սավ: Այդ 
սիրտ տվեց նրան, ու մի վեր ջին թա փով նետ վեց ա ռաջ: 
Վա զում էր ու դառ նու թյամբ մտա ծում, որ ա հա, իր այդ 
ըն կեր կոչ ված նե րը շատ լավ տես նում են ի րեն հա սած 
դժ բախ տու թյու նը, բայց փո խա նակ օգ նու թյան հաս նե
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լու, բա ցել են բե րան նե րը, ծի ծա ղում են ու ծափ տա լիս: 
Ու ղիղ դար պա սի մոտ՝ ի րե նից եր կու քայ լի վրա, Սի մո
նը ի նչ –որ կար միր բան էլ տե սավ: Սար սա փեց, ու զեց 
թե քել ճա նա պար հը, բայց թա փին չդի մա ցավ, ա ռաջ 
ան ցավ ու դար պա սից ներս ըն կավ: Ներս ըն կավ դար պա
սից, ու զեց մտ նել դպ րոց ու դու ռը փա կել, բայց ո ւշ է ր…

Ն րան բռ նե ցին իր ըն կեր նե րը, դա սա տու նե րը, սկսե
ցին համ բու րել ու վեր– վեր թռց նել, ի սկ դպ րո ցի պա հակ 
Թա թոս դային գո ռաց.

— Ա՛յ ծույլ, էդ դո՞ւ է իր եղ նի կի նման թռ չում:
 Սի մո նը չգի տեր, թե ի նչ է կա տար վում իր հետ: Նա 

ա հով չորս կողմն էր նա յում: Մո տե ցավ նաև դպ րո ցի 
դի րեկ տո րը, բռ նեց Սի մո նի ձեռ քը, բարձ րաց րեց ու, մի 
ան գամ էլ նայե լով վայր կե նա ցույ ցին, բարձ րա ձայն հայ
տա րա րեց.

— Ա ռա ջին տե ղը և դպ րո ցի ռե կոր դը 200 և 500 մետր 
տա րա ծու թյան վազ քում շա հեց Սի մոն Գևոր գյա նը:

 Սի մո նը քիչ մնաց ու շա թափ վեր: Նա նո րից նայեց 
չորս կող մը, ու տես նե լով իր հետ ևում հևա ցող, ժպ տուն 
աչ քե րով Կա րոյին, շշն ջաց.

— Լ սի՛ր, օ ձն ի ՞նչ ե ղավ:
 — Ռե զի նից էր, Վար դա նը գցեց,— կա մա ցուկ ծի ծա

ղեց Կա րոն ու ա վե լաց րեց,— հա մա վա զում է իր, հա՜… 
չեմ պի ո՛ն…

 Դուք ու զում եք ի մա նալ, թե հե տո ի ՞նչ ե ղավ ծույլ 
Սի մո նը: Վե՛րջ: Ծու լու թյան հետքն էլ չմն աց: 

Եվ, պատ կե րաց նո՞ւմ եք, հի մա վատ էլ չի սո վո րում: 
Ա հա թե ի նչ պես պա տա հեց, որ օ ձը բու ժեց Սի մո նին:
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ՎԱՐԴ ԳԵՍՆ ԻՄ ԸՆ ԿԵՐՆ Է
 

Ի՞նչ, ըն կե րությո՞ւն… Չէ՛, լավ ըն կե րը մի այն վտան
գի ժա մա նակ է եր ևում: Ի հար կե: Այ սինքն՝ եր ևի միտքս 
պարզ չեմ ա սում: Գի տե՞ք ի նչ, ը նդ հան րա պես դժ վար է 
ի մա նալ, թե իս կա պես ով է քո լավ ըն կե րը: Ի սկ ե րբ 
դժվա րու թյան մեջ ես լի նում, ե րբ չորս կողմդ ես նա
յում… Դուք ի նձ սխալ չհաս կա նաք, ես հու շե լու մա սին 
չեմ խո սում: Ե թե կու զեք ի մա նալ, դա բո լո րո վին էլ ընկե
րա սի րու թյուն չէ: Խոսքս իս կա կան ըն կե րու թյան մա սին է, 
այն պես որ, դու ձայն էլ չհա նես, բայց քո ըն կե րը զգա, 
որ դժ վա րու թյան մեջ ես ու օգ նու թյան հաս նի՝ լուռ ու 
մունջ, ա ռանց խո սե լու այդ մա սին, օգ նի ո ՛չ թե իր, այլ 
քեզ հա մար, մո ռա նա ի րեն…

 Հուզ վա՞ծ եմ: Այո՛, չեմ թաքց նի, հուզ ված եմ: Ի նձ 
հետ, այ սինքն՝ ոչ թե ի նձ, այլ մեր տղա նե րից մե կի հետ 
վեր ջերս մի դեպք պա տա հեց: Ու զում եմ պատ մել…

 Գի տե՞ք մեր դպ րո ցը որ տեղ է գտն վում: Ո ՛չ, նույն 
տե ղում չէ: Հի մա հին դպ րո ցը պա հեստ են դարձ րել, ի սկ 
մեզ հա մար նոր շենք են կա ռու ցել գյու ղի ծայ րին: Ե րեք 
հար կա նի է: Ա՛յ, հենց այն տեղ էլ սո վո րում եմ ես: Վարդ
գեսն ու Սամ վե լը մեր դա սա րա նից են: Դուք նրանց չեք 
ճա նա չում: Պար ծե նալ չլի նի, բայց ի մա ցեք, որ ես, այ
սինքն՝ ոչ թե ես, այլ Վարդ գեսն ու Սամ վե լը մեր դա
սա րա նի ա մե նա լավ սո վո րող ներն են: Բայց շատ էլ նա
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խանձ են, գի տե՞ք, հատ կա պես Վարդ գե սը: Ա սենք՝ Սամ
վե լը մի «5» ստա ցավ, չէ՞: Էլ վերջ: Վարդ գե սը այն քան 
ձեռք կբարձ րաց նի, այն քան հա մառ կնայի դա սա տո ւի 
աչ քե րին, մինչև որ ի րեն էլ գրա տախ տա կի մոտ կան չեն 
ու ի նքն էլ «5» ստա նա: Այ սինքն, որ ճիշտն ա սենք, Սամ
վելն էլ պա կաս չէ: 

Ա՛յ, մի դեպք պատ մեմ: Վարդ գե սը ֆի զի կայի խմբա
կի ան դամ գր վեց: Մի քա նի օր լուռ էր, մեկ էլ կանգ 
նեց, թե՝ 

— Ա մեն մարդ չի կա րող ֆի զի կայի խմ բա կի ան դամ 
դառ նալ, այս տեղ ու ղեղ է հար կա վոր,— ու մա տով ե րեք 
ան գամ խփեց գլ խին:

Կ հա վա տա՞ք, ու ղիղ հինգ օր հե տո Սամ վե լը դար
ձավ ֆի զի կայի խմ բա կի ան դամ: Եվ կար ծում ե ք՝ հաշտ
վե ցի՞ն, բո լո րո վին: Մյուս օ րը Վարդ գե սը բա կում բո լո րի 
ներ կա յու թյամբ Սամ վե լին ա սաց.

 — Դու դրա նով ա պա ցու ցե ցիր, որ ա ռանց ու ղե ղի էլ 
կա րե լի է ֆի զի կայի խմ բա կի ան դամ դառ նալ:

 Դե մեր տղա ներն էլ, գի տեք, է լի՛, բա ցե ցին բե րան
ներն ու սկ սե ցին հռհ ռալ: Վերջ չկա: Վի րա վո րա կան է, չէ՞: 
Սամ վե լը կարմ րեց, ա րագ –ա րագ գնաց դե պի պտտա
ձո ղը և ե րեք ան գամ «արև» ցույց տվեց: Բայց հենց 
տեղ նու տե ղը նույ նը կրկ նեց նաև Վարդ գե սը: 

Իսկ տղա նե րը հռհ ռում են: Դե ա սեք, Սամ վելն ի ՞նչ 
ա ներ: Վրա հա սավ, եր կու փթա նոց եր կա թը, ո րի վրա 
մեր դպ րո ցի պա հակ Խա չո բի ձան նս տում էր ար ևոտ 
օ րե րին, ու զեց մի ձեռ քով բարձ րաց նել… բայց զան գը 
տվեց: 
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Էլ ի ՞նչ, զան գը փչաց րեց գոր ծը: Մի՛ ծի ծա ղեք, լուրջ 
եմ ա սում, ե թե զան գը չլի ներ, Սամ վե լը հի մա չեմ պի ոն 
էր դար ձել: Ա խր շատ էր բար կա ցել, է ՜…

 Զան գը… Դե ես հո չեմ ա սում, թե զան գը վատ բան 
է: Դա սի վեր ջում, օ րի նակ, որ հն չում է, ո նց որ մի ա նուշ, 
ու րախ ե րգ լի նի, ու զում ես, որ չդա դա րի եր բեք: Ի սկ 
դա սա մի ջո ցից հե տո է լի նույն զանգն է, չէ՞, բայց ի նչ
քա՛ն չոր, ի նչ քա՛ն սա ռը, ի նչ քա՛ն խիստ: Այ սինքն՝ ու զում 
եմ ա սել՝ զանգ էլ կա, զանգ էլ: Մի ան գամ, օ րի նակ…

 Բայց, սպա սեք, ես ի նչ –որ բան է ի պատ մում: Բայց 
ի ՞նչ: Ա՛յ իմ բնա վո րու թյունն էլ այս պես է. մի բա նի մա
սին որ խո սեմ՝ ո նց որ ճե պըն թաց, գնում եմ  հա՛ գնում: 
Այն էլ ա սեմ, որ այս պատ կե րա վոր ար տա հայ տու թյու նը 
ի մը չէ, այլ մեր աշ խար հագ րու թյան դա սա տո ւի նը: Նա, 
գի տե՞ք, մի քիչ… 

Է՛, դար ձյալ շեղ վում եմ: Հա, հի շե ցի՝ Վարդ գեսն ու 
Սամ վե լը: Հի մա պարզ է, չէ՞, թե ի նչ տղա ներ են: Ա մեն 
ի նչ կա նեն, մի այն թե ի րա րից հետ չմն ան: Ու րեմն ե րեկ, 
սա տա նան դր դեց թե ի նչ, Սամ վե լը հայ տա րա րեց.

 — Դա սե րից հե տո գնում ե նք գե տում լո ղա նա լու:
 — Գե տում տատս էլ կլո ղա նա,— իս կույն պա տաս

խա նեց Վարդ գե սը,— տղա ե ք՝ ջրանց քում լո ղա ցեք:— 
Հե տո թե,— ա սենք ջրանց քում լո ղա նա լը դժ վար է:

 — Դե, ի հար կե, քեզ հա մար հեշ տը մի այն բաղ նի քում 
լո ղա նալն է,— ծաղ րեց Սամ վե լը,— այն էլ ան պայ ման 
հո տա վետ օ ճա ռով:— Ու ա վե լաց րեց,— մա մայի՛ բա լա:

 Վարդ գե սը շատ չա րա ցավ:
—  Դե գնանք տես նենք՝ ո նց ես լո ղա նում,— ա սաց նա:
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— Գ նանք,— հետ չկանգ նեց Սամ վե լը: Նա որ մի 
բան ա սաց, էլ հետ կկանգ նի՞…

 Մեր ջրանց քը գյու ղից շատ հե ռու չէ, բայց խորն է: 
Խո րու թյու նը դեռ ո չինչ, ցե մեն տով է պատ ված: Այն
պես որ, ե թե ու զե նաս դուրս գալ, բռ նե լու տեղ չկա: 
Շատ վարժ լո ղորդ նե րը սա հում են ա փի մո տով, մինչև 
մի ճեղք են գտ նում ու դրա օգ նու թյամբ դուրս գա լիս: 
Պատ կե րաց րեք, ո նց որ տաշ տակ լի նի:

Գ նում ե նք: Ճիշտն ա սած՝ սիրտս մի քիչ խփում է, և 
քա նի մո տե նում ե նք՝ այն քան ա րագ: Ի ՞նչ, ի ՞մ սիր տը, իմ 
սիրտն ին չո՞ւ պետք է խփի, ո ՛չ, ո ՛չ, ես Սամ վե լի մա սին եմ 
ա սում: Դեմ քից եր ևում էր, է լի՛: Հա՛, Վարդ գե սը շա րու
նա կում էր ծաղ րել:

 — Կյանքդ ա պա հո վագ րե՞լ ես,— ա սում է նա: Հե տո էլ 
թե,— մի՛ ա մա չիր, ե թե վա խե նում ես, հետ դառ նանք: 

Է, Սամ վե լը հետ կդառ նա՞ր, ձեզ եմ հարց նում:
 Հա սանք ջրանց քի ա փը: Նս տե ցինք ու ո նց որ 

պետքն է հանգս տա ցանք: Խո սում ե նք, կա տակ ներ 
ա նում, բայց բո լո րիս աչ քերն էլ դե պի ջրանցքն են ո ւղղ
ված: Ա խր շատ խորն է ա նիծ վա ծը, ու ա փերն էլ, գի տե՞ք, 
ցե մեն տով են պատ ված: Հա, այդ մա սին ա սա ցի: Դե 
եր կար հանգս տա նալ չէր լի նի, սկ սե ցինք հան վել՝ դան
դաղ, ծու լո րեն: Հան վե ցինք, բայց ոչ մեկս սիրտ չենք 
ա նում ա ռա ջի նը ջու րը նետ վել: Վա խե նա լու է, գի տե՞ք: 
Վարդ գեսն ու Սամ վելն էլ են հան վել ու ի րար են նա յում: 
Վարդ գե սը՝ հեգ նան քով, Սամ վե լը՝ չա րու թյամբ:

Տ ղա նե րը սկ սե ցին ծի ծա ղել՝ սկզ բում քթ նե րի տակ, 
ա պա բարձ րա ձայն: 
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— Ա՜յ մի ան ձրև գար… 
— Որ կար կուտ գար, այ սօր մի մարդ շատ կու րա

խա նար…
 Պարզ է, չէ՞, թե ով էր « մի մար դը»:
 Սամ վելն էլ չդի մա ցավ:
 — Դե, ես գնա ցի,— ա սաց ան փույթ, հան գիստ 

ձայնով ու ի րեն ջու րը նե տեց:
 Բո լո րը բարձ րա ցան տե ղե րից ու եր կյու ղով սկ սե ցին 

նայել: Սամ վե լը սուզ վեց, ա պա դուրս ե կավ, գլ խի մի 
շար ժու մով մա զե րը հետ նե տեց ու ձայ նեց.

 — Ջա՜ն, ջուրն այն քա՜ն տաք է:
 Հե տո շրջ վեց ու սկ սեց լո ղալ հո սան քին հա կա ռակ: 

Դե նա լավ լո ղորդ է: Գնաց, գնաց, ա պա նո րից շրջ վեց 
ու սկ սեց հետ դառ նալ՝ հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ: Զգաց
վում էր, որ հոգ նել է: Ա խր դժ վար է հո սան քին հա կա ռակ 
գնա լը: Իջ նում է հո սան քի հետ, դե պի աջ է թեք վում, 
ճեղք է ո րո նում՝ դուրս գա լու հա մար: Վեր ջա պես նկա
տեց, կի սով չափ ի րեն դուրս նե տեց ջրից ու ձեռ քը դե պի 
ճեղ քը տա րավ: Բռ նեց: Բայց հենց նույն վայր կյա նին էլ 
նրա թաց մատ նե րը սա հե ցին լպր ծուն քա րի վրայով, ու 
նա սուզ վեց ջրի մեջ՝ քեր ծե լով ու սը: Սար սա փե լի է ր… 

Աչ քերս մթ նե ցին, շունչս կտր վեց: Ու սիս ցավն ի հար
կե դեռ չէ ի զգում, հոգ նել է ի, այլևս ո ւժ չու նե ի: Ու զում 
է ի օգ նու թյուն կան չել, բայց ա մա չում է ի: Աչ քե րիս ա ռջև 
կար միր, կա նաչ, սև շր ջա նակ ներ եր ևա ցին, որ մե ծա
նում, մե ծա նում, ան հե տա նում է ին, ա պա նո րից հայտն
վե լով՝ սկ սում մե ծա նալ: Չզ գա ցի էլ, թե ի նչ պես ջուր 
կուլ տվե ցի: Տաք էր: Ե ս… 
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Ի՞նչ, ո ՞վ, ե ՞ս, ո ՞վ ա սաց՝ ես, ե ս… ե ՛ս չա սա ցի: Ո ՛չ, ի ՛նչ 
եք ա սում, ես ա փին է ի: Հա, Սամ վե լը նո րից սուզ վեց:

— Տ ղե՛րք, խեղդ վում է,— ճչաց մե կը:
 Բո լորն սկ սե ցին վա զել ա փի եր կայն քով: Վա զում 

են, բայց ոչ մե կը չի հա մար ձակ վում ի րեն գե տը նե տել, 
ա զա տել Սամ վե լին: Վտան գա վոր է, գի տե՞ք, հա ճախ 
խեղդ վո ղը ա ռանց մտա ծե լու գր կում է ի րեն փր կել ցան
կա ցո ղին ու նրան էլ է խեղ դում: Շատ դժ վար է: Կյան քի 
հարց է: Բայց դե էլ ի ՞նչ մտա ծես: Մտա ծե լու ժա մա նակ 
չկար: Վա զում ե նք ու ճչում, ի սկ գե տը հո սում է ծանր, 
ան տար բեր, ա սես չի էլ զգում, որ խեղ դում է ի նչ –որ մե
կի, և այն էլ ոչ թե ի նչ –որ մե կի, այլ Սամ վե լին: 

Ու մեկ էլ այն տե սանք, որ Վարդ գեսն ի րեն գե տը 
նե տեց՝ ու ղիղ Սամ վե լի սուզ ված տե ղը, նետ վեց… Եվ 
նա էլ չկա… Պատ կե րաց նո՞ւմ եք, չկա: Հե տո հան կարծ 
եր ևաց, մի ձեռ քով Սամ վե լի մա զե րից է բռ նել, մյու սով 
լո ղում է ու հետն էլ գո ռում.

— Չ փա թաթ վես ի նձ, կսատ կեց նեմ:
«Ո՞ւմ կսատ կեց նես»,— ու զում եմ գո ռալ ես, բայց 

չեմ կա րո ղա նում: Ո ւժ չկա: Ը ՜ը, այ սինքն՝ այդ պես էր 
ա սում Սամ վե լը: Նա հե տո եր ևի զգաց, որ փրկ վել է, 
ո րով հետև աշ խու ժա ցավ ու սկ սեց ի նքն էլ լո ղալ՝ թույլ– 
թույլ: Մո տե ցան ա փին: Տղա նե րը սր տապնդ վե ցին ու եր
կու սին էլ գր կած դուրս բե րե ցին ջրից: Սամ վե լը պառ կել 
էր բե րանք սի վայր, բե րա նից ջու րը հո սում էր, ի նչ պես 
մեր գյու ղի աղ բյու րից: Ազ նիվ խոսք, չեմ չա փա զանց
նում: Ի սկ Վարդ գե սը հևում էր ծանր– ծանր, թքում էր ու 
հետն էլ փնթփն թում.
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— Այդ էլ քո հո տա վետ օ ճա ռը, սա տա նա՛: 
Իսկ ե րբ Սամ վելն ո ւշ քի ե կավ, նոր մի  այն զգաց, թե 

ի նչ կա րող էր պա տա հել իր հետ: Նայեց ա մե ն ին չին ան
տար բեր ջրին, նայեց իր ըն կե րո ջը՝ Վարդ գե սին… Բայց, 
գի տե՞ք, մի  տե սակ ու րիշ ձևի նայեց, դե ո նց ա սեմ… Ու 
հան կարծ ա ռանց ա մա չե լու լաց ե ղավ: Դե ին քը հո չէր 
ու զում, եր ևի ար ցունք ներն ի րենք ի րենց է ին գլոր վում: 
Ա սենք, գու ցե դրանք բո լո րո վին էլ ար ցունք ներ չէ ին, 
այլ մա զե րից հո սող ջուրն է ր… 

Ա՛յ թե ի նչ բան է ըն կե րու թյու նը: Հի մա պա՞րզ է: 
Դժվա րու թյան մե ջ է ճա նաչ վում իս կա կան ըն կե րը:

 …Ի՞նչ, Սամ վե լը ե ՞ս եմ: Ո ՞վ ա սաց: Դե լա՛վ, թող այդ
պես լի նի: Հենց ես եմ: Վարդ գեսն էլ իմ ա մե  նա մոտ ըն
կերն է: Պր ծա՞նք: Բայց հի մա ա սեք, ո ՞նց ի մա ցաք: Ո րով
հետև հուզ վա՞ծ է ի: Հի մա է ՞լ: Նե րո ղու թյուն, հի մա ես 
հուզ ված չեմ: 

Որ պատ մե  ցի, հանգս տա ցա…
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ԿՏ ՐԻ ՉԸ

Ար հես տա նո ցում կանգ նել, քա րա ցել է մե քե նա նե րի 
աղ մու կը: Ան ծա նո թին կթ վա, թե մե կը մի աց րել է պա
տե ֆո նը, նվա գե լուց հե տո մո ռա ցել է ան ջա տել այն, 
ու ա սե ղը վեր ջին ա կո սի վրա պտտ վում, պտտ վում է՝ 
խռպոտ ու մի ա լար…

 Բայց Զա վենն այդ կար ծի քին չէ: Նա ա մեն ին չի հետ 
կա րող է հաշտ վել, բա ցի այն մտ քից, թե ի բր իր հաս տո
ցի ձայ նը նման է, ա սենք, Սեդ րա կի հաս տո ցի ձայ նին: 
Չէ՜, իր մե քե նայի ձայ նը բո լո րո վին ու րիշ է, ե թե կու զեք 
ի մա նալ՝ ա վե լի նուրբ, ո րով հետև ին քը միշտ ժա մա նա
կին է յու ղում նրա մա սե րը: Ճիշտ է, մյուս ներն էլ վատ 
չեն խնա մում ի րենց մե քե նա նե րը, բայց ի նչ ու զում եք 
ա սեք, իր մե քե նայի ձայնն ու րիշ է …

 Զա վե նը խո սում է ի նքն իր հետ ու, փոք րիկ ա նիվն ե րը 
պտ տեց նե լով, ու շադ րու թյամբ հետ ևում մշակ վող դե տա
լին: Պետք է զգույշ լի նել, շատ զգույշ, փոքր են դե տալ նե
րը, նուրբ. մի սխալ, և կո պե կի ար ժեք ան գամ չեն ու նե նա:

 Զա վե նը նայեց ա րկ ղին, ո րը լիքն էր շող շո ղուն դե
տալ նե րով, և մտա ծեց, որ այ սօր էլ « գե րա զանց» կս տա
նա: Վար պետ Մու շե ղը, ի նչ պես միշտ, աշ խա տան քից 
սևա ցած ու կոշտ ձեռ քը կդ նի իր ու սին, մյուս ձեռ քով 
կտնտ ղի դե տալ նե րը, ա պա կա սի բարձ րա ձայն, հա յաց
քը ոչ թե Զա վե նին, այլ մյուս նե րին հա ռած.
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 — Զա վե՛ն, ստա նում ես « գե րա զանց»: 
Երբ ա ռա ջին ան գամ վար պե տը Զա վե նին ո ւղ ղեց 

այդ խոս քե րը, նա չհա վա տաց իր ա կանջ նե րին: Նրան 
թվաց, թե բո լորն ի րեն են նա յում, թե ի նքն էլ գր քե րի 
հե րոս նե րի նման հե րոս է:

 Բայց գու ցե եր բեք Զա վենն այն քան չի ցան կա ցել 
« գե րա զանց» ստա նալ, որ քան այ սօր: Ա հա թե ին չու է 
հուզ ված: Ստու գո ղա կան աշ խա տանք է: Ու սումն ա րա նի 
դի րեկ տորն է գա լու ար հես տա նոց, որ պես զի ծա նո թա
նա տղա նե րի աշ խա տան քին: Եվ գու ցե հենց այ սօր էլ 
ո րոշ վի, թե ով է գնա լու Խար կով՝ պա տա նի խա ռատ
նե րի Հա մա մի ու թե նա կան ցու ցա հան դես: « Դե, ի հար կե, 
ի նձ կտա նեն,— մտա ծեց Զա վե նը,— ու րիշ էլ ո ՞ւմ: Բայց 
հար կա վոր է շտա պել, դե տալ ներն հան կարծ պա կաս 
չլի նե՞ն»:

 Նա շա րու նա կեց պտ տել փոք րիկ ա նի վը: Կտ րի չը 
մո տե ցավ դե տա լին: Մի այն թե ա րագ լի նի: Բայց հան
կարծ մե տա ղը սուր ծղր տաց, ա սես ճչաց ցա վից ու շի
կա ցավ: Զա վե նը իս կույն հետ դարձ րեց բռ նա կը: Բայց 
ար դեն ո ւշ էր. լս վեց չոր մի ճայ թյուն. կտ րի չի ծայ րը 
ջարդ վեց:

 Նա մի պահ կանգ նած մնաց՝ չհա վա տա լով աչ քե
րին, հե տո կռա ցավ, նայեց, հա նեց կտ րիչն ու մրմն ջաց.

— Ա՜յ քեզ խայ տա ռա կու թյուն…
 Մի վայր կյան ու զեց գնալ վար պետ Մու շե ղի մոտ՝ 

նոր կտ րիչ խնդ րե լու, բայց հի շեց, որ ե րեկ է վերց րել, 
վար պետն ան պայ ման կբար կա նա: Ի սկ ե թե բար կա նա, 
գու ցե « գե րա զանց» չդ նի և… ստու գո ղա կա նը…
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 Զա վե նը շվա րած շուր ջը նայեց: Ի ՞նչ ա նել:
Ն րա նից քիչ հե ռու ա նաղ մուկ կանգ նած էր Կա րոյի 

հաս տո ցը: Կա րոն չկար: 
Ինչ –որ բան, ա սես, հրեց Զա վե նին: Նա նայեց վար

պետ Մու շե ղի կող մը: Կա րոն նրան ի նչ –որ բան էր ա սում: 
Վար պե տը փոքր –ինչ թեք ված, ձեռքն ա կան ջին էր դրել 
ու լսում էր: 

Ի՞նչ ա նել…
 Հա ջորդ վայր կյա նին Զա վե նը նետ վեց դե պի Կա

րոյի հաս տո ցը, դո ղա ցող մատ նե րով ա րա գո րեն հա նեց 
կտ րի չը, փո խա րե նը իր ջարդ վա ծը ամ րաց րեց ու հետ 
դար ձավ:

 Նա մի պահ կանգ նած մնաց՝ գլու խը կախ, սիր տը 
ո ւժ գին տրո փում էր: Զա վե նը լսում էր նրա զար կե րը ու 
վա խե նում էր գլու խը բարձ րաց նել:

 Նայեց կո պե րի ա րան քից: Ոչ ոք չէր նկա տել: Տղա
նե րը հեռ վում աշ խա տում է ին: Կա րոն լռել էր, ու հի մա էլ 
վար պետ Մու շեղն էր խո սում՝ սո վո րա կա նի պես ձեռ քը 
Կա րոյի ու սին:

— Չ տե սան,— հանգս տա ցավ Զա վե նը, սր տի բա
բա խյու նը փոքր –ինչ մեղ մա ցավ:— Չտե սան,— ար դեն 
բարձ րա ձայն ա սաց նա:

 Բայց, զար մա նա լի բան, դրա նից ա մեն ևին էլ թե
թ ևու թյուն չզ գաց. ա սես ա վե լի լավ կլի ներ, ե թե մե կը 
կան չեր.

 — Տե սա՞ք, Զա վե նը գո ղա ցավ Կա րոյի կտ րի չը: 
Իս կա պես. ոչ ոք ո չինչ չէր նկա տել: Ա մեն մեկն իր 

աշ խա տան քով էր տար ված:
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 Զա վե նը մի աց րեց հո սան քը, գոր ծի դրեց մե քե նան 
ու կտ րի չը մո տեց րեց ժան գոտ մե տա ղին: Մե տա ղը 
ցած րա ձայն ա ղմ եց, ա սես ո չինչ էլ չէր ե ղել ու շա րու
նա կեց մեր կա նալ, շող շո ղալ՝ օ ղակ –օ ղակ դեն նե տե լով 
դարչ նա գույն մա կե րե սը: 

 Շոգ չէր, բայց քր տին քը դան դաղ գլոր վում էր Զա վե
նի մա զե րի տա կից: Նրան մտ քե րը հան գիստ չէ ին տա
լիս: Չէր վերց նի, ե թե չջարդ վեր իր կտ րի չը, չէր վերց
նի, ե թե ստու գո ղա կան աշ խա տանք չլի ներ, ե թե չլի ներ 
Խար կով գնա լու հույ սը: Ի սկ Կա րոյի՞ն ի նչ: Նա ա ռանց 
այդ էլ գե րա զան ցիկ չէ: Նրան Խար կով չեն տա նի…

 Խար կով… Զա վե նը գի տեր այդ քա ղա քի մա սին, 
ե րբ դեռ շա՜տ փոքր էր: Հայ րի կը մի ամ սով գնա ցել էր 
տրակ տո րի գոր ծա րան: Ին քը նս տում էր նրա ծնկ նե րին, 
ո լո րում էր բաճ կո նի կո ճակ նե րը, ո րից միշտ բեն զի նի 
սուր հոտ էր փչում, ու խնդ րում էր կա մա ցուկ.

 — Պա՛պ, է լի պատ միր տրակ տո րի մա սին:
 …Իսկ կտ րի չը ջարդ վեց: Այ, ե թե այ սօր էլ կա տա րի 

իր ա ռա ջադ րանքն ու « գե րա զանց» ստա նա, կու ղար
կեն Խար կով: 

Աշ խա տում էր Զա վե նը: Նա մի պահ մո ռա ցել էր 
ա մեն, ա մեն ի նչ, մե քե նան, կտ րի չը, ի րեն ու աշ խա տում 
էր ի նք նա մո ռաց, տեն դո րեն, գլ խում ա մեն ի նչ խառնվել 
էր ի րար: Նա ո չինչ չէր զգում, ո չինչ չէր տես նում, բա
ցի հե ղույս նե րից, ո րոն ցով ար դեն լց վում էր ա րկ ղը: Նա 
հան կարծ զգաց, որ իր կող քին ա ղմ եց Կա րոյի մե քե
նան: Մի ան գա մից սթափ վեց Զա վե նը. կտ րի չը… Ի ՞նչ 
կմտա ծի հի մա Կա րոն, ա սե՞լ նրան պա տա հա ծի մա սին… 
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Ի ՞նչ ա նել…
 Զա վենն աշ խա տում էր չնայել Կա րոյի կող մը, բայց 

չկա րո ղա ցավ: Նայեց զգու շո րեն, գո ղե գող, տե սավ նրա 
այ լայլ ված դեմ քը: Կա րոն մո ռա ցել էր ան ջա տել մե քե
նան ու շվա րած, ը նկճ ված հա յաց քով նա յում էր կտ րի
չին: Հրա՞շք էր, ի նչ է: Ե ՞րբ ջարդ վեց: Ի ՜նչ վատ ե ղավ, դե 
ա րի ու նո րից խնդ րիր վար պե տից…

 Նա ոչ մի ան գամ չնայեց ըն կեր նե րի կող մը, նրա 
հա յաց քը տա րա կու սան քից բա ցի ո չինչ չէր ար տա հայ
տում, նրա մտ քովն էլ չէր ան ցնի, որ ի րենց խմ բում կա
րող է գո ղու թյուն կա տար վել: 

— Ա՛յ քեզ բան,— մրմն ջաց նա՝ ե րե րուն քայ լերն 
ո ւղ ղե լով դե պի վար պե տը: 

— Ի՞նչ կա,— հեռ վից հարց րեց վար պե տը,— ու զում ես 
հի մա՞ գնալ: Ե թե ա ռա ջադ րանքդ կա տա րել ես, կա րող ես: 

— Ո՛չ, ո ՛չ, վար պե՛տ: Կտ րիչս…
— Ջարդ վել է, հա՞,— վար պետ Մու շե ղը լուռ բա ցեց 

գոր ծիք նե րի պա հա րա նը և մի նոր կտ րիչ մեկ նեց Կա
րոյին,— վերց րո՛ւ, մի այն թե զգույշ ե ղիր, տղա՛ս:

Ն րա գնա լուց հե տո վար պե տը մտած մուն քի մեջ ըն
կավ: Քիչ ա ռաջ Կա րոն նրա նից տուն գնա լու թույլտ
վու թյուն էր խնդ րում, ո րով հետև քույ րը ե կել էր գյու ղից: 
Վար պե տը չա ռար կեց և խոս տա ցավ ստու գո ղա կան աշ
խա տան քից հե տո թույ լատ րել: Ի սկ հի մա այդ կտ րի չը… 
Գու ցե նրան հար կա վոր էր ա վե լի շտապ գնալ և, չու
զե նա լով կր կին խնդ րել, դիտ մամբ կոտ րել է, որ պես զի 
վար պե տը բար կա նա ու զր կի ստու գո ղա կա նից… Բայց 
գու ցե և պա տա հա կա նու թյուն է ր…
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 Կա րոն նո րից սկ սեց աշ խա տել, բայց այլևս ոչ 
ա ռաջ վա ե ռան դով: Տրա մադ րու թյունն ըն կել էր: Հի մա 
վար պե տը տես նես ի ՞նչ է մտա ծում: Կտ րի չը… Ա խր ի նչ
պե՞ս ջարդ վեց…

 Սա թի կը ե կել էր գյու ղից: Ին քը նրա հետ քա ղաք 
դուրս կգա, պաղ պա ղակ կգ նի: Սա թի կը պաղ պա ղակ 
շատ է սի րում: Հե տո կհա նի իր ե րեք ա մս վա աշ խա տա
վար ձը, ո րը թղ թի մեջ փա թա թած պա հում է ներք նա կի 
տակ, ու Սա թի կի հա մար կգ նի այն կա պույտ ծաղ կա վոր 
շո րը, ո րը խա նու թի ցու ցա փեղ կում կախ ված է: Կա րոն 
Սա թի կին պատ կե րաց րեց կա պույտ ծաղ կա վոր շր ջազ
գես տով ու ժպ տաց: Ի նչ պե՜ս կսա զի… Գու ցե Զա վե նին 
էլ ա սի, որ մի ա սին գնան… Ա խր կտ րի չը… Չէ՛, ին քը լավ 
հի շում է, ոչ մի ճայ թյուն չի լս վել, ու րեմն… 

Ինչ պես մի մո ռաց ված ե րգ, որ ե րբ հան կարծ միտքդ 
է ը նկ նում, ա նընդ հատ հն չում է ա կան ջիդ ու չես կա րո
ղա նում հե ռաց նել այն, կոտր ված կտ րի չը չէր հե ռա նում 
Կա րոյի մտ քից: Մտա ծում է բո լո րո վին տար բեր բա նե րի 
մա սին, բայց ա նընդ հատ ու ան վերջ տան ջում էր այն 
միտ քը, որ վատ, շատ վատ ստաց վեց, որ հա վա նա բար 
վար պետ Մու շե ղը չհա վա տաց ի րեն… 

Իսկ կող քի հաս տո ցի մոտ գլ խի կոր աշ խա տում էր 
Կա րոյի ըն կե րը՝ Զա վե նը: Նրա հո գում այդ պա հին եր
կու ձայն է ին խո սում: Մեկն ա սում էր. «Ինչ պե՞ս չա մա
չե ցիր, չէ՞ որ քո պատ ճա ռով տու ժեց ըն կերդ, հենց հի
մա գնա, խոս տո վա նիր ու նե րո ղու թյուն խնդ րիր»: Ի սկ 
մյու սը թե՝ « Դե լավ, ի ՞նչ մեծ բան է: Չէ՞ որ նրա հա մար 
միև նույնն է, նա գե րա զան ցիկ չէ: Հե տո, տե սա՞ր, վար
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պե տը իս կույն նրան նոր կտ րիչ տվեց, ի սկ քեզ գու ցե 
չտար էլ»:

Թ վաց, թե հանգս տա ցավ, բայց ե րբ թա քուն, աչ քի 
պո չով նայեց ըն կե րո ջը, տե սավ, թե որ քա՜ն տխուր է նրա 
դեմ քը, շար ժումն ե րը որ քա՜ն դան դաղ, ա մո թից մի այն
պի սի ցավ զգաց սր տում, որ պատ րաստ էր ճչալ, հայտ
նել բո լո րին, որ ին քը՝ Զա վե նը, գող է …

 Զան գը հն չեց: Մի ան գա մից լռե ցին հաս տոց նե րը: 
Թվաց, թե ար հես տա նո ցը դա տարկ վեց: Բայց և իս կույն 
այս ու այն կող մից դուրս վա զե ցին կա պույտ ար տա հա
գուստ ներ հա գած պա տա նի խա ռատ նե րը: Նրանք մո
տե նում է ին ի րար, ստու գում մի մյանց ա րկղ ե րի պա րու
նա կու թյու նը և ու րախ բա ցա կան չում:

 Բայց ո րո շո ղը, ի հար կե, քա նա կը չէր…
 Քիչ ան ց նրանք ը ստ դա սա մա տյա նի, հեր թա կա նու

թյամբ մո տե նում է ին լայն գրա սե ղա նին, ո րի հետ ևում 
վար պետ Մու շեղն ու ար հես տա գոր ծա կան ու սումն ա րա
նի դի րեկ տորն է ին նս տած, հանձ նում է ին պատ րաս տի 
հե ղույս նե րը ու սր տատ րոփ սպա սում գնա հա տա կա նի:

 Հեր թը Կա րոյին հա սավ: Նա հա մոզ ված էր, որ վատ 
են ստաց վել իր հե ղույս նե րը, մո տե նում էր գլ խա հակ ու 
տխուր:

— Դժ գոհ եմ քեզ նից, Կա րո՛,— կա մա ցուկ ա սաց 
ա լե զարդ վար պե տը:— Չգի տեմ՝ քեզ հետ այ սօր ի ՛նչ է 
պա տա հել: Կտ րի չը ջար դե ցիր, ար տադ րան քիդ կեսն էլ 
խո տան է: Գնա՛, « մի ջակ» եմ նշա նա կում: « Մի՞ թե ի րոք 
դիտ մամբ է կոտ րել,— մտա ծեց նա ու ա վե լաց րեց բարձ
րա ձայն,— չէ ի սպա սում, տղա՛ս…»:
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 Կա րոն չպա տաս խա նեց: Ի նչ պես մո տե ցել էր գլխա
հակ, այն պես էլ հե ռա ցավ՝ ա նընդ հատ մտա ծե լով 
ջարդ ված կտ րի չի մա սին:

—  Սի մո նյան Զա վե՛ն:
 — Սի մո նյան Զա վե՛ն,— կրկ նեց վար պե տը:
 Զա վե նը սթափ վեց ու մո տե ցավ: Դեմ քը գու նատ էր, 

աչ քե րը հա ռել էր ցած: 
— Ի՞նչ է ե ղել, տղա՛ս,— ան հանգս տա ցավ վար պետ 

Մու շե ղը,— հի վա՞նդ ես,— ու ձեռ քը դրեց նրա ու սին,— 
տուր այս տեղ հե ղույս նե րը… Օ հո՜, նայե ցե՛ք, ըն կե՛ր Պետ
րո սյան, ի նչ պես եր ևում է, Զա վենն է Խար կով գնա լու:

 — Չե՛մ ու զում,— հան կարծ բղա վեց Զա վե նը,— չե՛մ 
ուզում: 

— Ի՞ն չը,— շփոթ վեց վար պե տը: 
— Ես գող եմ, վար պե՛տ,— հեծկլ տաց տղան,— ես է ի 

փո խել Կա րոյի կտ րի չը…
 Գի շեր է: Քնել են ար հես տա գոր ծա կան ու սումն ա

րա նի սա նե րը: Մի այն մի սե նյա կում ի նչ –որ շշուկ ներ են 
լս վում: Կա րոն ու Զա վենն են: Մահ ճա կալ նե րը մո տեց
րել են ի րար ու խո սում են:

—  Դե լավ,— կա մա ցուկ ա սում է Կա րոն,— դե լավ, 
Զա վե՛ն, ու րիշ բա նի մա սին խո սենք… 

Ու դեռ եր կար ժա մա նակ լս վում է նրանց շշու կը: Խո
սում են այն մա սին, որ այդ մեկ օ րում ի րար ա վե լի լավ 
ճա նա չե ցին, որ սրա նից հե տո ա վե լի լավ ըն կեր ներ կլի
նեն, որ քն նու թյուն նե րին էլ մի ա սին կպատ րաստ վեն, 
ի սկ ե րբ ա վար տեն ու սումն ա րա նը…

—  Դու որ տե՞ղ ես աշ խա տե լու, Զա վե՛ն: 



101

— Եղ բորս մոտ՝ կոլտն տե սու թյու նում: Ի սկ դո՞ւ:
 — Թե հա մա ձայն վես, կգամ քեզ հետ: 
— Ի հար կե, դե քնենք:
 Զա վենն ան շշուկ լաց ե ղավ: Լաց էր լի նում նրա հա

մար, որ լավ բան չէր իր ա րա ծը, նրա հա մար, որ իր ըն
կեր ներն այն քա՜ն բա րի են, որ վար պետ Մու շե ղը նե րեց: 

Ու քնեց՝ խա ղաղ ժպ տա լով, ար ցուն քի ցո ղերն այ
տե րին:
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ՎԱ ՉԵՆ

 Վա չեն աղ մու կով փա կեց դա սա րա նի դու ռը, ան
ցավ եր կար մի ջանց քով, բազ րի քի վրայով սա հե լով 
ի ջավ աս տի ճան նե րից ու նի հար պա յու սա կը գո տուց 
կախ` մո տե ցավ դար պա սին:     

— Էդ ո ՞ւր, Վա չի՛կ,— հե տաքրքր վեց դպ րո ցի ծեր 
դռնա պա նը, որ ավ լում էր բա կի աշ նան տերև նե րը,— 
հի վանդ հո չե՞ս:

— Չէ՛, քե ռի՛, ըն կեր Գաս պա րյա նը հրա վի րեց դուրս 
գնալ ու հի ա նալ բնու թյամբ: Դե ես կա րո՞ղ է ի հա կա ռա
կել ու սուց չիս: 

— է՜, Վա չի՜կ, Վա չի՜կ,— կո րա ցած մեջ քը ո ւղ ղե լով՝ 
սկ սեց քե ռի Թո րո սը,— մեր ժա մա նակ, այ սինքն` հա
զար ու ո ւթ հա րյուր ու ի նն սուն…

 Բայց Վա չեն ար դեն դուրս էր ե կել դար պա սից ու 
քայ լում էր սա լա հա տակ մայ թով: Տաք ու ար ևոտ օր էր: 
Աշ նան բազ մե րանգ գույ նե րով ներկ ված ծա ռե րի տերև
նե րը թափ վել է ին մայ թե րին ու հա ճե լի խշխ շում է ին ան
ցորդ նե րի ոտ քի տակ: Ա հա մի տերև էլ պոկ վեց ճյու ղից 
ու օ րոր վե լով չա փեց ծա ռի բարձ րու թյու նը:

 Քայ լում էր փո ղո ցով Վա չեն ու մտա ծում: Մտա ծե լու 
շատ բան կար: Սո վո րա կա նի պես չէր պատ րաս տել դա
սե րը, չէր կա տա րել հան րա հաշ վի տնային աշ խա տան
քը ու սպա սում էր, թե ո ւր որ է, ըն կեր Գաս պա րյա նը 
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գրա տախ տա կի մոտ կկան չի… ե րբ մի միտք հղա ցավ: 
Ա վե լի լավ չի՞ լի նի, որ ին քը խան գա րի դա սը: Ու սու ցի չը 
ստիպ ված ի րեն դուրս կհ րա վի րի դա սա րա նից և… ին քը 
«2»ից կփրկ վի… 

Այդ պես էլ ե ղավ:
—  Մի ցա վից պր ծա, մյու սի մեջ ըն կա,— մտա ծում էր 

Վա չեն,— ծնող կան չի` հեշտ է, է լի… մա ման լաց կլի նի, 
կխո սի իր ան բախ տու թյան մա սին, ի սկ պա պան կբար
կա նա, և մի շա բաթ` մնաս բա րով, կի նո « Նաի րի»:

 Նա ո րո շեց ա ռայժմ ո չինչ չա սել տա նը: Ո ՞վ գի տե, 
գու ցե ըն կեր Գաս պա րյա նը մո ռա ցած լի նի: Հե տո վա րա
նեց, չէ, մեկ էլ տե սար ու սու ցի չը ե կավ ի րենց տուն ո ւ…

 Նա ան ցավ « Նաի րի» կի նո թատ րո նի մո տով, նայեց 
ա ֆի շային:

« Հե տա խույ զի սխ րա գոր ծու թյու նը»: Կա րե լի էր նո
րից նայել, բայց… Վա չեն հենց այն պես քրք րեց գր պան
նե րը: Գր քե րը շուռ ու մուռ տվեց և հու սա հատ շա րու նա
կեց ճա նա պար հը: 

— Ա րա՛, Վա չի՛կ, պրի վե՛տ,— հենց այդ րո պե ին լս վեց 
մի ձայն, ու Վա չեն նկա տեց Ալ բեր տին, որ ի րեն էր մո
տե նում:

 Նա չալպ տու րիկ մի բլուզ էր հա գել, ո րի ներք ևի 
ծայ րե րը կախ ված է ին ձա գա րաձև փող քեր ու նե ցող շալ
վա րի վրա: Գլ խին ան կա նոն դա սա վոր ված խո տի դե
զի նման ա ճել է ին մա զե րը: Կո շիկ նե րի քթե րը վերև է ին 
ցցված: Ու րիշ ան գամ Վա չեն չլ սե լուն կտար ու կանց ներ 
Ալ բեր տի մո տով: Բայց այ սօր նա մի տե սակ չէր ու զում 
մե նակ մնար, ու զում էր խո սել մե կի հետ, սիր տը բա ցեր…



104

— Ո ՞նց ես, տո՛,— շա րու նա կեց Ալ բեր տը,— հի շո՞ւմ 
ես, որ լա գե րում ի րար հետ խն ձո րի գո ղու թյան է ինք 
գնում, հի շո՞ւմ ե ս…

 Վա չեն ու զում էր ա սել, որ շատ լավ է հի շում, թե ո նց 
նրան  հե ռաց րին ճամ բա րից, բայց սիրտ չա րեց: Մեկ 
էլ տե սար` նե ղա ցավ: Հե տո նրանք խո սե ցին դե սից– 
դենից, ու Վա չեն պատ մեց գլ խով ան ցա ծը…

— Պա՛հ, ես էլ ա սում եմ ին չի ես քիթդ կա խել,— 
Ալ բեր տը քահքահ ծի ծա ղեց: — Դու էլ թո՛ղ, մենք որ 
դպրոց չենք գնում, պա կաս տղա ե ՞նք:

— Այ սինքն` էդ ո ՞վ եք դուք…
— Ես ու իմ ըն կեր նե րը:
 Վա չեն նայեց Ալ բեր տի ցույց տված կող մը: Կի նո

թատ րո նի շեն քի պա տի տակ մի քա նի տղա ներ է ին 
կանգ նած` ծխա խոտ ներ բե րան նե րին ու, որ քան հնա
րա վոր է, խայ տաբ ղետ հագն ված: Եր կու սը Վա չե ի 
տա րի քը կու նե նային, եր րոր դը մեծ էր, բարձ րա հա
սակ ու նի հար: Նրա ճա կա տին սպի կար, ի սկ աչ քե
րը Վա չե ին է ին նա յում ու շա դիր հե տաքրք րու թյամբ: 
Այդ պես գա զա նա նո ցում նոր բեր ված կեն դա նի նե րին 
են նա յում: Վա չեն վատ զգաց ի րեն: Նա ու զեց թող նել 
հե ռա նալ ու դրա հա մար ձեռ քը Ալ բեր տին եր կա րաց
րեց:

— Ո ՞ւր, տո՛,— զար մա ցավ Ալ բեր տը:— Բա ես կթող
նե՞մ, որ դու դիլ խոր գնաս: Մտ նենք կի նո, հը՞… պա տիվ 
եմ ա նում…

 Վա չեն ու զեց հրա ժար վել, բայց նո րից սիրտ չա րեց: 
Հե տո ի րեն ար դա րաց նե լու հա մար մտա ծեց, թե ի ՞նչ կա, 
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մեկ է, ծնող նե րը ո ւշ են աշ խա տան քից գա լիս, իս կի չեն 
էլ ի մա նա:

Ն րանք մո տե ցան շեն քին: Ալ բերտն իր ըն կեր նե րին 
ի նչ –որ բան ա սաց: Նրանք ա վե լի ու շա դիր ու ա սես հեգ
նան քով նայե ցին Վա չե ին, ի սկ բարձ րա հա սակն ա սաց.

— Լավ տղա է եր ևում, կա րե լի է …
 Վա չե ին շատ զար մաց րեց Ալ բեր տի ա ռա տա ձեռ նու

թյու նը: Նա տոմ սա վա ճա ռից չվերց րեց դրա մի ման րը, 
ի սկ ե րբ Վա չեն ակ նար կեց այդ մա սին, քմ ծի ծաղ տվեց.

— Պատ վի՛ց խո սա: 
Երբ կի նոն վեր ջա ցավ, ու նրանք փո ղոց դուրս ե լան, 

ար դեն ե րե կո յա նում էր: Աղ մու կով ու զն գո ցով ան ցնում 
է ին տրամ վայ ներն ու ավ տո բուս նե րը: Քա մին աշ նան 
վեր ջին տերև ներն էր պո կում, տա նում–խ փում մարդ
կանց դեմ քե րին, ու հե տո, ա սես ու ժաս պառ հան դարտ
վում, որ պես զի մի վայր կյան ան ց նո րից սու լա:

— Ես գնամ, ար դեն ո ւշ է,— ա սաց Վա չեն:
— Սա՞ է ո ւշ,— Ալ բեր տը հեգ նան քով սու լեց,— հլա 

կյան քը նոր է սկս վում:
— Ա խր քաղ ցած եմ:
— Դե շուտ ա սա է լի, ես էլ եմ սո վից մեռ նում, գնանք 

ի րար հետ ու տենք: Գնա՛նք, ժոռ,— դի մեց Ալ բեր տը 
բարձ րա հա սա կին:

— Ո ՞ւր ե նք գնա լու,— հարց րեց Վա չեն:
— Հե՛չ, ըս տեղ մի տեղ կա:
 Վա չեն նո րից փոր ձեց ա ռար կել, ա սաց, որ ո ւշ է, որ 

ծնող նե րը կս պա սեն, բայց նո րից տե ղի տվեց: Նրանք 
կտ րե ցին հրա պա րա կը ու օ պե րե տայի շեն քի կող քի նեղ 
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փո ղո ցով շա րու նա կե ցին ճա նա պար հը: Կանգ ա ռան 
ե րկ հար կա նի մի տան մոտ: Ներք նա հար կից օ ղու և գա
րեջ րի հոտ էր գա լիս: Վա չեն կնճ ռո տեց քի թը ու ետ 
ը նկր կեց:

— Մի՛ վա խի, քեզ չե՛ն ու տի,— ծի ծա ղեց Ալ բեր տը,— 
ի ջի՛ր ներքև:

 Նա խա ճա շա րա նում օ դը ծանր էր: Ի նչոր մե կը եր
գում էր կո կոր դի ամ բողջ ու ժով: Սե ղա նին թափ ված է ին 
լա վա շի կտոր տանք ներ ու ոս կոր ներ: Ե րբ տե ղա վոր վե
ցին քա րե մի սե ղա նի շուրջ, բարձ րա հա սա կը գո ռաց.

— Միմի քյա բաբ բե րեք, մի շիշ էլ օ ղի… 
Ալ բեր տը լց րեց բա ժակ նե րը: Վա չեն իր բա ժա կը ետ 

հրեց ու ա սաց, որ ին քը օ ղի չի սի րում: Ալ բեր տի հա սա
կա կից մյուս տղան հռհ ռաց.

— Վա խե նո՜ւմ է …
— Ո ՞վ է վա խե նում,— բար կա ցավ Վա չեն: Նրա գլու

խը ծանր օ դից պտտ վում էր:
— Հենց դու,— շա րու նա կեց հռհ ռալ Սե րո բը:
— Ե ՞ս,— Վա չեն մո ռա ցավ ա մեն ի նչ. նա ու զում էր 

ան պայ ման հենց հի մա ա պա ցու ցել, որ ին քը վախ կոտ 
չէ, որ ե թե բռնց քա մար տի ձեռ նոց ներ լի նե ին այս տեղ, 
ցույց կտար այդ եր կա րա մա զին,— ե ՞ս,— կրկ նեց նա և 
մի ո ւմ պով դա տար կեց բա ժա կը: 

Օ ղին հալ ված կա պա րի նման այ րեց Վա չե ի կո կոր
դը: Հա զը խեղ դեց նրան: Աչ քե րը լց վե ցին ար ցունք նե
րով, և խորտ կա րա նը լո ղաց մշու շի մեջ:

 Քիչ ան ց նա ար դեն գր կել էր Ալ բեր տին ու ծի ծա
ղում էր հար բա ծի ներ վային, թույլ– թույլ ծի ծա ղով:
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— Հաս կա նո՞ւմ ես, ես ոչ ո քից չեմ վա խե նում …ըն կեր 
Գաս պա րյա նը…

— Տո դու դրա մա սին մի մտա ծի: Մեր նման ըն կեր
ներ ու նես …Է գուց Ժո ռը կգ նա ձեր Գաս պա րյա նի մոտ, 
ա մեն ի նչ կդ զի: Մե նակ թե դու տա նը բան չա սես, հա՜… 
ա սա` ըն կե րոջս ծնունդն էր:

 Ժո րան, իս կա պես, ե ղավ դպ րո ցում: Նա հա վա տաց
րեց ու սուց չին, որ Վա չե ի հայ րը գոր ծուղ ման մեջ է, ի սկ 
մայ րը` հի վանդ: Եվ, որ ին քը Վա չե ի « քե ռու տղան» է: Նա 
նույ նիսկ ըն կեր Գաս պա րյա նի ներ կա յու թյամբ նա խա
տեց Վա չե ին, ո րը ե րեկ վա պատ մու թյու նից հե տո գու
նատ ու շփոթ ված տեսք ու ներ, և խոս տա ցավ, որ այլևս 
նման դեպ քեր չեն կրկն վի…

Դպ րո ցի ան կյու նում նա Վա չե ին ա սաց.
— Ի սկ դու լաց է իր լի նում: Տե սա՞ր, ի նչ հեշտ պր ծար:
 Վա չեն չգի տեր ի նչ ա սել: Ժո րան այլևս այն չէր 

կար ծես, որ կանգ նել էր ըն կեր Գաս պա րյա նի ա ռջև` 
խո նարհ ու լուրջ: Հի մա սև հոն քե րի տա կից Վա չե ին 
է ին նա յում եր կու խո րա մանկ, լկ տի աչ քեր, ստե լու և 
ան մեղ ձևա նա լու ըն դու նակ աչ քեր: Ու Վա չեն սար սուռ 
զգաց:

— Է սօր է լի կգաս էն տեղ,— բա ժան վե լուց ա ռաջ 
ա սաց Ժո րան:

 Նա ար դեն հրա մա յում էր, Վա չեն լավ զգաց այդ: 
Մի ի նչոր ներ քին, թաքն ված ձայն նրան ա սում էր, որ 
պետք չի գնալ, պետք չի կապ վել այդ տղա նե րի հետ, 
բայց այդ ձայ նը թույլ էր: Ի սկ մի ու րիշ ձայն հա մա ռո րեն 
հրում էր նրան, ստի պում, թե ին չո՞ւ չգ նա, ի ՛նչ պա կաս 



108

տղա ներ են, է լի նեղ ժա մա նակ նրանք օգ նու թյան հա
սան, թե չէ մայ րի կը, հայ րի կը, որ ի մա նային… տե սա՞ր, 
նրանք ի րեն կի նո տա րան… շատ փող ու նեն…

— Ի սկ որ տե ղի՞ց է նրանց այդ քան փող,— խուլ բո
ղո քում էր ա ռա ջին ձայ նը:

— Ի նչ պե՞ս թե որ տե ղից, բա Ալ բեր տը չա սա՞ց, թե իր 
հայ րը բարձր պաշ տո նյա է …— բար կա նում էր ե րկ րոր դը: 

Ու Վա չեն գնաց… 
Ու հե տո նրանք ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ է ին հան

դի պում: Մի ա սին շր ջում է ին փո ղոց նե րում, գնում կի
նո, մտ նում նա խա ճա շա րան: Վա չե ի հա մար հետզ հե տե 
դրանք սո վո րա կան բա ներ դար ձան: Նա նույ նիսկ չզար
մա ցավ, ե րբ Ալ բեր տը մի ան գամ փո ղո ցում վի րա վո րեց 
մի ա ղջ կա, այլ նույ նիսկ ծի ծա ղեց: Բայց ո րով հետև ցե
րեկ նե րը նա շա րու նա կում էր դպ րոց հա ճա խել, այդ պես 
էլ չէր ի մա նում, թե ին չով են զբաղ վում իր նոր ըն կեր նե
րը: Մի ան գամ, ե րբ հարց րեց այդ մա սին, Ժո րան` կես 
լուրջ, կես կա տակ ա սաց. «Աշ խա տում ե նք»: Մի բան 
էր մի այն դեռ մտա տան ջում Վա չե ին: Նա տես նում էր, 
որ օ րեր շա րու նակ, ե րբ տղա նե րը փող չեն ու նե նում, 
վի ճում են ի րար հետ, կռ վում: Օր է լի նում, որ աջ ու 
ձախ փող են շռայ լում: Ու միշտ նման դեպ քե րում Վա չե ի 
հո գու մեջ մի ձայն բո ղո քում էր` « Դե ա սա, որ տե ղի՞ց է 
նրանց մոտ այդ փո ղը»: 

Եվ մի օր Վա չեն ի մա ցավ այդ մա սին: Ի մա ցավ այն 
ժա մա նակ, ե րբ տղա նե րը ստի պե ցին դրամ « վաս տա
կել» ի րենց ճա նա պար հով: Այո՛, ստի պե ցին: Ժո րան 
չար–չար նայե լով սև հոն քե րի տա կից, ա սաց.
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— Հե րիք է ի նչ քան մեր հաշ վին ապ րե ցիր: Հի մա դու 
էլ փող ճա րի:

— Որ տե ղի՞ց,— կար կա մեց Վա չեն:
— Կլի նես մեզ հետ, կի մա նաս:
… Ձյուն էր գա լիս: Տրամ վայը զնգզն գո ցով ան ցնում 

էր Հոկ տեմ բե րյան պո ղո տայով: Ե րկ րորդ վա գո նի հետ
ևի հար թա կում կանգ նել է ին Ժո րան ու Վա չեն: Ալ բեր
տը եր կու ձեռ քով բռ նել էր դռան բռ նակ նե րը ու դե պի 
դուրս էր նա յում: Շու կայի մոտ գտն վող կան գա ռում մի 
քա նի հո գի բարձ րա ցան: Ժո րայի ազ դան շա նով Ալ բեր
տը փա կեց նրան ցից մե կի` մի ա լե հեր մար դու ճա նա
պար հը և սկ սեց հրել նրան` ի բր ին քը ու զում է ներքև 
իջ նել: Նրան հա ջող վեց ար ձա կել ծե րու նու վե րար կո ւի 
կո ճակ նե րը. մոտ գա լով՝ Ժո րան ևս կանգ նեց ծե րու նու 
դի մաց ու հրե լով սկ սեց զգու շու թյամբ խու զար կել նրա 
գր պան նե րը: Փոքր ան ց Վա չեն, ո րը չէր կա րո ղա նում 
տես նել ո ւղ ևո րի դեմ քը, զգաց, թե ի նչ պես գր պա նը ծան
րա ցավ: Նա ձեռ քը ան նկա տե լի ո րեն գր պա նը խո թեց ու 
շո շա փեց կաշ վե դրա մա պա նա կը: Ով պետք է կաս կա
ծեր փոք րա հա սակ, հե ռու կանգ նած Վա չե ի վրա: Բայց 
հենց նույն վայր կյա նին.

— Դրա մա պա նա՜կս,— հուզ ված բա ցա կան չեց ծե
րու նին ու բռ նեց Ժո րայի թև քից: Աղ մու կի վրա հա վաք
վե ցին:

— Փա խի՛ր,— ար մուն կով հրե լով՝ հաս կաց րեց Ժո րան:
 Բայց Վա չեն սփրթ նած քա րա ցել էր տե ղում. կո

ղոպտ ված ծե րու նին ի րենց հան րա հաշ վի ու սու ցիչն էր` 
ըն կեր Գաս պա րյա նը:
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— Ես տե սա` սրանք էլ է ին,— բա ցա կան չեց քա ղա
քա ցի նե րից մե կը՝ մատ նա ցույց ա նե լով Ալ բեր տին ու 
Վա չե ին:

 Դեպ քի վայ րը հա սած մի լի ցի ո նե րը ձեր բա կա լեց 
նրանց: Դրա մա պա նա կը դուրս ե կավ Վա չե ի գր պա նից:

— Ա՛յ, տես նո՞ւմ եք, ե ՛ս չեմ, էդ տղան է գո ղա ցել,— 
մի լի ցի ո ներ նե րին և ու ղեկ ցող մարդ կանց հա մո զում էր 
Ժո րան: 

Ու սու ցի չը նոր մի այն նայեց Վա չե ին, նայեց ու ճա
նա չեց:

— Ի ՞նչ եք ա սում,— նրա ձեռ քե րը դո ղում է ին,— թյու
րի մա ցու թյուն է: Նա իմ ա շա կերտն է… խո սի՛ր, Վա չե՛:

 Վա չեն լուռ էր:
 Ձյու նը շա րու նա կում էր տե ղալ ծանր ու մեծ փա

թիլ նե րով, ճեր մա կով էր ծածկ վել ա մեն ի նչ: Մի լի ցի այի 
բա ժան մուն քը տա նող ճա նա պար հով քայ լում է ին օ րեն
քի պաշտ պանն ու վշ տա հար ու սու ցի չը, նրանց ա ռջ ևից` 
ժո րան, Ալ բեր տը ու Վա չեն… Ար ցուն քի խո շոր կա թիլ
նե րը դան դա ղո րեն գլոր վում է ին նրա գու նատ այ տե րի 
վրայով՝ խառն վե լով հալ ված փա թիլ նե րի շի թե րին:

 Վա չեն լա լիս է ր…
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ԴՈՒ ԿՏԵՍ ՆԵՍ ԳՈՒ ՆԱ ՎՈՐ Ե ՐԱԶ ՆԵՐ

—  Քա նի՞ օ րից հե տո ես գնա լու դպ րոց: 
Ա մեն օր, ե րբ հան դի պում եմ Հրա չի կին, ես այս 

հարցն եմ տա լիս: Ո րով հետև գի տեմ՝ նա կանգ նում է իմ 
դռան ա ռջև ու սպա սում այն քան ժա մա նակ, մինչև ես 
դուրս գամ ու տամ այդ հար ցը: 

— Որ 503 ան գամ քնեմ, հե տո,— եր ջան կու թյու նից 
փայ լող դեմ քով պա տաս խա նում է Հրա չի կը:

 Հե տո հարց նում է միշտ.
— Այդ շա՞տ է, թե քիչ, քե ռի՛ Սա րո:
 Քե ռի Սա րոն ես եմ:
 — Քիչ է, քիչ, Հրա չի՛կ,— ա սում եմ ես:
 Մենք նս տում ե նք  թթե նու տակ: Ես լրա գիր եմ կար

դում, ի սկ Հրա չի կը տե ղա վոր վում է ի նձ նից քիչ հե ռու ու 
եր կա թի մի կտո րով փո րում է հո ղը:

Հ րա չի կը մեր հար ևա նի տղան է՝ 6 տա րե կան: Նա 
կա պույտ աչ քեր ու նի ու սև մա զեր, այն պես սև, ո նց որ 
ձյու թը: Ու շատ է սի րում հո ղի հետ խա ղալ:

 Վերց նում է եր կա թի մի կտոր ու սկ սում է փո րել հո
ղը: Հե տո հո ղը տրո րում է, ի նչ –որ բլուր սար քում, մի 
փայ տի կտոր էլ դնում է վրան ու ա սում.

 — Սա ման կա կան եր կա թու ղին է:
 — Չէ՜ մի, եր կա թու ղի, սրա եր կա թու ղո՜ւն նայեք,— 

լսվում է մի ծաղ րա կան ձայն:
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 Դա Գուր գենն է, մեր մյուս հար ևա նի տղան: Նա 
վե րա դար ձել է դպ րո ցից, ճա շել ու դուրս է ե կել խա
ղա լու: Բայց պա յու սակն էլ հետն է բե րել: Ու մեջն ի նչ 
ա սես կա: Մի այն թե ծանր լի նի պա յու սա կը, մի այն թե 
բո լո րը տես նեն, որ ին քը պա յու սակ ու նի և դպ րոց է 
գնում: 

— Ա՜յ թե եր կա թու ղի է, հա՛,— ծաղ րում է նա,— այս 
փայ տի կտորն էլ եր ևի գնա՞ցքն է:

— Գ նացքն է,— լր ջո րեն պա տաս խա նում է Հրա չի կը:
—  Բա ին չո՞ւ չի գնում, հը՞,— ծի ծա ղում է Գուր գե նը:
— Կգ նա,— ա սում է Հրա չի կը,— ճամ փան դեռ չեմ 

սար քել: 
Ու մա տով փայ տի տա կից հե ռաց նում է հո ղը, փայ

տը սա հում է ցած:
 — Տե սա՞ր,— ժպ տում է Հրա չի կը ու հետն էլ փն չում է 

շո գե քար շի պես,— փուհ– փուհ, փուհ– փուհ… 
— Իսկ ե րե խա նե՞րն ո ւր են,— բար կա նում է Գուր գե

նը,— դե ա սա, է՞:
— Գ նաց քի մեջ են,— « փուհ– փուհ» –ի ա րան քից նե

տում է Հրա չի կը: Հե տո հան կարծ սու լում է,— հե ռու, 
դուրս ե կեք գծե րից, գնաց քը գա լիս է …

— «Գ նաց քի մե՜ջ են»,— Գուր գե նը չա րու թյու նից 
պա յու սա կը նե տում է հո ղին ու տրո րում է բլու րը, մի 
կողմ է նե տում փայ տի կտո րը,— ա հա, այս էլ քո գնաց
քը, այս էլ քո ե րե խա նե րը: 

— Ին չո՞ւ,— Հրա չի կը հրում է Գուր գե նին,— ին չի՞ ես 
տրո րում, հը՞,— նա վշ տա նում է սաս տիկ,— ին չի՞ քան դե
ցիր եր կա թու ղիս…
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—  Մի՛ խան գա րիր, Գուր գե՛ն,— սաս տում եմ ես,— 
թող խա ղա իր հա մար: 

— Ախր փչում է, է՜, քե ռի՛ Սա րո,— բա վա րար ված, որ 
քան դել է Հրա չի կի կա ռու ցա ծը՝ ա սում է Գուր գե նը,— 
դուք էլ է իք տես նում: Բա էն տեղ եր կա թու ղի կա՞ր:

—  Գու ցե ես ու դու չենք տես նում, բայց ին քը տես 
նում է,— ա սում եմ ես:

 — Դե, ի հար կե, տես նում եմ,— մրմն ջում է Հրա չի կը 
և հան կարծ ժպ տում է ար ցունք նե րի մի ջից,— դե ո չինչ, 
հի մա ես տնակ կսար քեմ ու այս պես ծա ռեր կտն կեմ 
շուր ջը:

Չ գի տես որ տե ղից ե ղև նու մի ճյուղ է գտ նում, գա լիս 
նս տում է հո ղաթմ բին, հո ղից մի քա ռա կու սի հար թակ է 
պատ րաս տում ու ե ղև նու ա սեղ նե րը հեր թով տն կում է 
քա ռա կու սու շուր ջը:

 — Սա խն ձո րի այ գին է,— ա սում է նա ու դեմ քը 
փայ լում է հրճ վան քից,— ե րե խա նե րը դուրս են գա լիս 
տնա կից ու մտ նում են այ գի:— Նա ի նչ –որ եր կու չոփ 
տնա կի մո տից բե րում է ու կանգ նեց նում կա նաչ ա սեղ
նե րի մոտ:

« Գա լյա՛, խն ձոր եմ ու զում»:
« Դե, լավ, Վա լյա՛, ես հի մա աս տի ճա նը կբե րեմ, 

կբարձ րա նամ ու քեզ հա մար խն ձոր կքա ղեմ»:
«Ե րե խա նե՛ր, ծառ բարձ րա նալ չի կա րե լի, դուք դեռ 

փոքր եք»:
« Մայ րի՛կ, Վա լյան խն ձոր է ու զում»:
«Ե կեք տուն, ես կտամ»: 
Ու չո փե րը ա րագ շարժ վում են դե պի քա ռա կու սին:
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 Պարզ է, չէ՞ որ Վա լյայի, Գա լյայի և մայ րի կի փո խա
րեն մի այն Հրա չիկն է խո սում, բայց նա այն պի սի տար բեր 
ձայ նե րով է խո սում, որ ես հա զիվ եմ ծի ծաղս զս պում: 

Իսկ Գուր գե նը կր կին բար կա նում է:
 — Դե, տես ո ՜նց է փչում, այս չո փի կտո՞րն է Վա լյան:
 — Չէ՛, դա Գա լյան է,— ա սում է Հրա չի կը:
 — Դա էլ ես տես նում, չէ՞,— ա վե լի է չա րա նում Գուր

գե նը:
 Տես նում եմ,— կա մա ցուկ ա սում է Հրա չի կը ու ձեռ

քե րով պաշտ պա նում իր տնա կը: Վա խե նում է, որ Գուր
գե նը կր կին կքան դի:

 Հե տո հան կարծ բարձ րաց նում է գլու խը, ի նչ –որ շատ 
հա ճե լի մի բան է հի շում ու ժպ տում կա պույտ աչ քե րով. 
այն պես կա պույտ, ա սես ներկ ված լի նեն: 

— Իսկ ես այս գի շեր այն քան լավ ե րազ եմ տե սել… 
հի շե ցի:

 — Դո՞ւ,— Գուր գե նը չի հա վա տում ու քմ ծի ծաղ է 
տա լիս,— ե րա՜զ…

—  Տե սել եմ,— ե րազ կոտ հա յաց քով ա սում է Հ րա չի
կը,— այն քա՜ն սի րուն է ր…

— Փ չում ես,— ը նդ հա տում է նրան Գուր գե նը,— ես 
դպ րոց եմ գնում, ե րազ չեմ տես նում, ի սկ դու տես նո՞ւմ ես:

 — Տես նում եմ,— ե րդ վում է Հրա չի կը…
 — Դե ՛ ա սա, ի ՞նչ ես տե սել,— Գուր գե նը դա ա սում է 

այն պի սի ձայ նով, որ նշա նա կում է՝ « միև նույն է, չեմ հա
վա տում, բայց որ շատ ես ու զում՝ պատ միր»: 

Ու Հրա չի կը պատ մում է՝ տնակն էլ, եր կա թու ղին էլ, 
Գուր գե նին էլ մո ռա ցած, այն պես է պատ մում, որ կար
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ծես հի մա էլ տես նում է, ու աչ քերն էլ կի սա խուփ են: Ի սկ 
դեմ քը հուզ ված է ու պայ ծառ:

— … Հայ րի կիս հետ գնա ցել է ինք Ման կա կան այ գի: 
Շատ ե րե խա ներ կային: Հայ րիկս ի նձ տա րավ ա նի վի 
մոտ: Ա խր հայ րիկս գի տի, որ ես ա մե նից շատ ա նիվ 
եմ սի րում: Ա նի վի տնակ նե րի մոտ այն քա՜ն ե րե խա ներ 
կային: Տեղ չկար: Ու բո լո րը եր գում է ին… 

— Ի՞նչ է ին եր գում,— ա րագ հարց նում է Գուր գե նը:
Հ րա չի կը շփոթ վում է: 
— Ի՞նչ, սպա սի՛ր… չեմ հի շում,— տխուր մրմն ջում է նա:
 — Տե սա՞ր,— չա րախն դում է Գուր գե նը,— տե սա՞ր, 

որ փչում ես: Դու ոչ մի ե րազ էլ չես տե սել:
 — Տե սել եմ,— Հրա չի կը քիչ է մնում լաց լի նի,— տե

սել եմ: Ես էլ եր գում է ի բո լո րի հետ:
—  Դե լավ, է լի սկ սե ցիր, տզ զա՛ն,— մեղ մա նում է 

Գուր գե նը,— լավ, փչի՛ր: 
Ու մի ան գա մից պայ ծա ռա նում է Հրա չի կը, աչ քե րը 

նո րից կի սա խուփ են, ե րազ կոտ:
— … Հե տո մենք մո տե ցանք դրա մարկ ղին: Ու մեկ էլ 

ի ՞նչ տես նեմ. տոմ սա վա ճառ մո րաք րոջ փո խա րեն նս տել է 
մի գե նե րալ:

 — Գե նե րա՞լ,— Գուր գե նը փռթ կում է:
 — Գե նե րալ,— կրկ նում է Հրա չի կը,— նա յում է ի նձ, 

ծի ծա ղում է ու հարց նում. «Ու զո՞ւմ ես թռ չել»: Ես էլ 
եմ ծի ծա ղում ու գլ խով եմ ա նում: Հե տո հայ րիկս ի նձ 
նստեց նում է ա նի վի մի տնա կի մեջ ու փա կում է դու ռը: 
Ու մեկ էլ տես նեմ՝ հայ րիկս փոք րիկ– փոք րիկ է, ու մեկ 
էլ տես նեմ՝ ի նձ կա պել են տնա կին: Չեմ կա րո ղա նում 
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շարժ վել: Նա յում եմ ներքև: Ու բո լո րը փոք րիկ, փոք րիկ 
են, տնե րը ո նց որ խո րա նար դիկ ներ… Ա՛յ, այս քան: Հե
տո տե սա, որ իս կի էլ ա նի վի մեջ չեմ, այլ ի նք նա թի ռի: 
Բայց չվա խե ցա: Ես է ի քշում: Այն քա՜ն հեշտ էր: Այն քա՜ն 
սի րուն էր: Հո մե նակ ես չէ ի. ու րիշ ներն էլ ի նք նա թիռ ներ 
է ին քշում: Գույնզ գույն, կար միր, կա նաչ, կա պույտ ի նք
նա թիռ ներ… 

— Ա հա բռն վե ցիր, սուտ ես ա սում,— բա ցա կան
չեց Գուր գե նը,— մեր դա սա տուն ա սել է, որ գու նա վոր 
ե րազ ներ չեն լի նում:

Հ րա չի կը կր կին շփոթ վեց: 
— Ախր ես տե սել եմ,— ան վճ ռա կան ա սաց նա,— 

կար միր, դե ղին…
—  Սուտ ես ա սում,— չա րա ցած բղա վեց Գուր գե նը,— 

հի մա մեր դա սա տո՞ւն գի տի, թե՞ դու: Բո լորն էլ սուտ ես 
ա սում, դու ե րազ չես տե սել, դու ի նք նա թիռ չես նս տել…

 — Տե սել եմ,— Հրա չի կը ո ւռց րեց շր թունք նե րը: 
Հի մա ո ւր որ է լաց կլի նի,— տե սել ե մ… գույնզ գույն ի նք
նա թիռ ներ… 

— Իսկ սա տե սե՞լ ես:— Գուր գե նը պա յու սա կը խփեց 
Հրա չի կի մեջ քին ու վա զեց դե պի ի րենց տուն: Կանգ 
ա ռավ շեմ քին, նայեց հետ ու գո ռաց նա խան ձով,— դու 
ե րազ չես տե սել, փչա՛ն…

Հ րա չի կը հա ռա չեց, ո չինչ չա սաց, վերց րեց եր կա
թի կտո րը ու նո րից սկ սեց փո րել հո ղը: Կար ծե ցի լաց 
է լի նում, նայե ցի, ու զե ցի խո սել հե տը: Բայց՝ չէ՜, մո ռա
ցել էր ար դեն, կա մա ցուկ խո սում էր ի նք նի րեն, հե տո 
ի նչ –որ տե ղից գտավ պա հա ծոյի մի թի թե ղյա տուփ, ծո
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րա կից ջուր լց րեց, բե րեց ու թա փեց հո ղի վրա: Ջու րը 
նրա փո րած փոք րիկ ան ցքից ներս լց վեց ու դուրս ե կավ 
մեծ բաց ված քով: Հրա չի կը հրճ վան քով ծի ծա ղեց, նայեց 
շուր ջը ու հան կարծ դար ձավ ի նձ.

 — Տե սա՞ր: 
— Ի՞ն չը,— հարց րի ես:
—  Գէ սը,— ծի ծա ղեց Հրա չի կը:
—  Դե, ի հար կե, տե սա: Հի ա նա լի է, հրա շա լի է, Հրա

չի՛կ:
Հ րա չի կը նայեց ի նձ: Մտա ծեց, թե ծաղ րում եմ: Եր

կար նայեց: Ես չէ ի ծաղ րում, չէ ի կա տա կում: Ին քը զգաց 
այդ, հա վա տաց: Ու ժպ տաց ան կեղծ, ու րախ, ու աչ քե րը 
դար ձան ե րկ նա գույն: 

— Որ մե ծա նամ, իս կա կան գէս կսար քեմ ու կտամ 
քեզ,— ա սաց նա:

—  Շա՛տ լավ, Հրա չի՛կ,— ա սա ցի ես,— մե ծա ցի՛ր:
Լ ռեց: Սկ սեց մտա ծել: Հե տո մո տե ցավ ի նձ, նայեց 

շուր ջը ու շշու կով հարց րեց.
—  Քե ռի՛ Սա րո, բա գույնզ գույն ե րազ ներ չե՞ն լի նում:
 Նա նա յում էր ի նձ սպա սող, հա վա տող աչ քե րով:
 — Դե, ի հար կե, լի նում են,— ա սա ցի ես,— ին չո՞ւ 

չպետք է լի նեն:
 — Բա Գուր գե նը…
 — Գուր գե նը ճիշտ չի ա սում,— պն դե ցի ես:
 Նա խոր շունչ քա շեց: Լռեց: Ցու ցա մա տը բե րա նը 

տա րավ ու նո րից կկո ցեց աչ քե րը: Հե տո ա րագ հարց
րեց հա զիվ լսե լի ձայ նով: 

— Իսկ ես կտես նե՞մ… 
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— Ի՞ն չը:
—  Գույնզ գույն ե րազ ներ,— նրա ձայ նը դո ղաց:
—  Դե, ի հար կե, կտես նես,— ա սա ցի ես,— դու ա մե ն 

ի նչ կտես նես, Հրա չի՛կ: Ա նհ նար է, որ չտես նես: Դու 
կտես նես գու նա վոր ե րազ ներ…
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Ա՜Խ, ՏԱ ՏԻ՛Կ, ՏԱ ՏԻ՛Կ…
 

Իմ տա տի կին չե՞ք ճա նա չում: Ո ՞չ: Չի կա րող պա տա
հել: Տա տի կիս բո լորն են ճա նա չում, թեև բո լորն էլ նույն 
ձևով չեն կան չում նրան: Մեկն ա սում է « Հայ կա նո՛ւշ մո
րա քույր», մյու սը՝ « Հայ կա նո՛ւշ հո րա քույր», ու րիշ նե րը՝ 
« Հայ կա նո՛ւշ քե ռե կին», « Հայ կա նո՛ւշ մայ րիկ», ի սկ մեր 
հար ևան բժիշկ Գևոր գյա նը, ե րբ տես նում է տա տի կիս, 
հա նում է լայ նեզր գլ խարկն ու ա սում.

— Ող ջո՛ւյն, տի կի՛ն Հայ կա նուշ, ա ռող ջու թյունդ ի նչ
պե՞ս է: 

Ու մի այն ես եմ, որ իմ տա տի կին պար զա պես « տա
տի» եմ ա սում:

 Շատ բա րի ու հե տաքր քիր տա տի է իմ տա տի կը: 
Ա սում ե ք՝ բո լոր տա տիկ ներն էլ այդ պի սի՞ն են: Չգի տեմ, 
բայց իմ տա տին շատ հե տաքր քիր տա տի է: Օ րի նակ, 
ա սենք թե հայ րիկս շատ խն ձոր է բե րել ու դրել մա ռան, 
չէ՞: Դե, ա սենք, ե թե ու զե նամ, չե՞մ կա րող ա սել.

—  Մայ րի՛կ ջան, ի նձ խն ձոր տուր: Կամ՝ տա տի՛ ջան, 
խն ձոր եմ ու զում:

 Կա րող եմ, չէ՞: Ի հար կե, կտան:
 Բայց տա տի՜կս… Նա, մեկ էլ ի նձ աչ քով –ուն քով մի 

կողմ է կան չում, համ բու րում է թշերս ու ա սում.
—  Հի մա տես տա տիկդ քեզ ի ՜նչ է տա լու, ի ՜նչ է տա լու: 
— Ի՞նչ ես տա լու, տա տի՛ ջան,— ան համ բե րու թյամբ 
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հարց նում եմ ես, թեև գի տեմ, որ ան պայ ման մի խն ձոր է 
տա լու: 

— Ա՛յ թե ի նչ եմ տա լու,— ա սում է նա,— ու ի նչ –որ 
թա քուն գր պա նից (այդ պի սի գր պան ներ նա շատ ու նի և, 
ճիշտն ա սած, մինչև հի մա էլ չգի տեմ դրանց տե ղը) հա
նում է մի փոք րիկ, վառ կար միր խն ձոր ու մեկ նում է ի նձ:

 — Կե՛ր,— ա սում է,— Աս լա՛ն ջան: 
Աս լա նը ես եմ: Ճիշտ է, տա նը բո լորն ի նձ Ա սո են 

կան չում, բայց տա տիկս՝ չէ՛: Նույ նիսկ բար կա նում է.
 — Դու Աս լան ես,— ա սում է,— ո ղոր մա ծիկ քո պա

պի ա նունն էլ էր Աս լան:— Հե տո միշտ ա վե լաց նում է,— 
քո պապն էլ էր քեզ նման լավ սո վո րում: « Հայր մե րը» 
ջուր էր ա րել: 

Ա ռաջ ես չգի տե ի, թե ի նչ է նշա նա կում « ջուր էր 
ա րել»: Կար ծում է ի, թե շատ խորհր դա վոր ու դժ վար 
բան է: Հե տո ի մա ցա, որ դա բե րա նա ցի, ան գիր սո վո
րելն է: Ի ՛նչ հե տաքր քիր է, չէ՞, իմ տա տին:

 Բայց… բայց հի մա մի բան կա սեմ, որ կզար մա նաք: 
Ե թե ես պի ո ներ չլի նե ի, հի մա տա տի կիս հետ խռո ված 
պի տի լի նե ի: Զար մա ցաք, չէ՞:

 Մի դեպք… Դե ո ՞նց բա ցատ րեմ, ա սենք թե ես ջրա մա
նը ջար դե ցի: Ո ՞վ է մե ղա վոր: Ես, չէ՞: Դե հի մա լավ լսեք, 
մի դեպք պա տա հեց, որ ես կար ծում է ի, թե մի այն տա
տիկս է մե ղա վոր, բայց տա տիկս չէր ըն դու նում, ա սում 
է ր՝ տեր տերն է մե ղա վոր: Ի սկ հայ րիկս ու մայ րիկս ո ՛չ ի նձ 
է ին մե ղադ րում, ո ՛չ տա տի կիս, ո ՛չ էլ տեր տե րին:

 — Մենք է ինք մե ղա վոր,— ա սում է ին նրանք:
 Դե ա րի ու բան հաս կա ցիր: Դուք էլ չհաս կա ցաք, չէ՞: 
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Ու րեմն ես հի մա կպատ մեմ այդ դեպ քը, դուք էլ ուշա դիր 
լսեք: Ո ՞վ գի տե, գու ցե ձեզ հետ էլ նման մի բան պա տա հի:

 Դուք կի մա նաք եր ևի, թե ի նչ քան դժ վար է չոր րորդ 
դա սա րա նում սո վո րե լը:

Քն նու թյուն նե՜ր… Խոս քով ա սե լը հեշտ է: 
Իսկ այդ քն նու թյուն ներն ար դեն մո տե նում է ին: 

Մեր դա սա տու նե րը միշտ ա սում է ին մեզ՝ «Ե րե խա նե՛ր, 
քննու թյուն նե րից չպետք է վա խե նալ: Ճիշտ է, ա ռա ջին 
ան գամ է, որ հանձ նե լու եք, բայց վա խե նա լու ո չինչ չկա: 
Սո վո րա կան դաս է»: 

Եվ, գի տե՞ք ի նչ, ի նչ քան դա սա տու նե րը մեզ 
սրտապն դում է ին, այն քան մենք ա վե լի է ինք վա խե նում: 

Ես սկ սե ցի պա րա պել, կրկ նել ան ցա ծը, ի նչ պես ի նձ 
սո վո րեց րել է ին: Մեր դա սա րա նի տղա ներն ու աղ ջիկ
նե րը խումբ– խումբ է ին պա րա պում, ի սկ ե ս՝ մե նակ: Չեմ 
սի րում, որ հա վաք վում են ու սկ սում խո սել դե սից– դե
նից: Մի այ նակ սո վո րե լը լավ է: Ի սկ ե րբ դժ վա րա նում 
է ի, գնում է ի Վա ղար շա կենց տուն, նա բա ցատ րում էր:

Դ րա հա մար էլ հայոց լեզ վի գրա վո րից «5» ստա ցա: 
Ու րախ –ու րախ տուն ե կա, ու զում է ի պատ մել բո լո

րին, թե ո նց ե ղավ, բայց հայ րիկս ու մայ րիկս դեռ աշ
խա տան քից չէ ին վե րա դար ձել: Գր կե ցի տա տի կիս:

 — Տա տի՛,— ա սա ցի,— « գե րա զանց» եմ ստա ցել:
—  Բա ին չի՞ «5» չդ րե ցին,— հարց րեց տա տիկս: 
Ա՛յ քեզ զար մա նա լի տա տի:
— «5» –ը « գե րա զանցն» է, է լի, ա՛յ տա տի,— ծի ծա ղե ցի ես:
 — Դե, լավ, լավ, թող քո ա սա ծը լի նի,— ա սաց տա

տիկս, բայց ես զգա ցի, որ չհա մոզ վեց: Մնաց, մնաց ու 
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թե՝ բա ին չո՞ւ ու րիշ նե րը «5» են ստա նում, ի սկ դու՝ « գե
րա զանց»:

—  Նույնն է, նույնն է, տա տի՛ ջան,— կրկ նե ցի ես,— 
իմ « գե րա զան ցը» հենց քո ա սած «5»–ն է:

 — Բա խա՞չն ո ւր է: 
— Ի՞նչ խաչ:
— «5» –ի կող քի խա չը:
—  Խաչ չկա, խա չը վա ղուց է վե րա ցել,— ա սա ցի ես: 
— Ի հար կե՜,— սաս տիկ վի րա վոր վեց տա տիկս,— 

հո րիցդ, մո րիցդ մի լավ բան չէ իր սո վո րի: Խաչն է ՜լ է վե
րա ցել…— տխուր ծոր տվեց նա,— տես էս ե րե խին ի նչ 
են սո վո րեց րել: Մե ղա՜, մե ղա քեզ, Տե՛ր Ա ստ ված… 

Ու հետս էլ չխո սեց: Ափ սե նե րը խո հա նո ցում չխկչխ
կա ցին: Տա տիկս ար դեն մո ռա ցել էր ի նձ: Հա նե ցի թվա
բա նու թյան գիրքս ու սկ սե ցի սկզ բից նո րից կար դալ: 
Եր կու օր հե տո թվա բա նու թյան քն նու թյուն էր: Մի քա նի 
տող է ի կար դա ցել, մեկ էլ տա տիկս ձայն տվեց.

— Աս լա՜ն: 
Ես գնա ցի խո հա նոց:
—  Մի տես՝ քեզ ի ՜նչ եմ տա լու,— ժպ տաց տա տիկս,— 

ի ՜նչ եմ տա լու: 
Ու գաղտ նի գր պան նե րից մե կից հա նեց « Խեց գետ

նի վզիկ ներ» տե սա կի մի կոն ֆետ, որ ես է ի տվել ի րեն 
ան ցած օ րը, ու մեկ նեց ի նձ:

—  Կե՛ր, Աս լա՛ն ջան, դու այն քա՜ն նման ես քո ո ղոր մա ծիկ 
պա պին, նա էլ էր քեզ նման իր ա սա ծի տե րը,— ա սաց նա: 

Ա՛յ թե ի նչ պի սին է իմ տա տի կը: Ի սկ ես կար ծում է ի, 
թե «5» –ի խա չը մո ռա ցել է …
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 Մյուս օ րը նո րից թվա բա նու թյուն է ի պա րա պում: 
Շատ դժ վար էր: Դե, ի նչ ա սեմ, թվա բա նու թյու նը միշտ 
էլ ի նձ հա մար դժ վար է ե ղել: Ես թվա բա նու թյուն չեմ սի
րում: Գիր քը ա ռջևս եմ դրել, գրում եմ խն դիր նե րը ու 
մտա ծում, թե տես նես ո ՞վ է ե ղել այն մար դը, որ նս տել 
և ու րիշ նե րին տան ջե լու հա մար այս պի սի խն դիր ներ է 
գրել: Ու կար ծես դիտ մամբ քա նի գնա ցել, այն քան բար
դաց րել է: 

— Էդ ի ՞նչ ես քեզ ու քեզ խո սում, Աս լա՛ն ջան,— 
հարց րեց տա տիկս, որ ա թո ռին նս տած ի նձ հա մար 
գուլ պա էր գոր ծում: 

— Է՜, ի ՞նչ ա սեմ քեզ, տա տի՛կ,— տն քա ցի ես,— 
դժվար է: Վա ղը թվա բա նու թյան քն նու թյուն եմ տա լու, 
վա խե նում եմ: 

— Ու զո՞ւմ ես վախդ բռ նեմ,— իս կույն ան հանգս տա
ցավ տա տիկս: 

— Ինչ ա նե՞ս:
 — Վախդ վերց նեմ,— ա սաց տա տիկս,— էն պես 

ա նեմ, որ չվա խե նաս: 
— Ի՞նչ պի տի ա նես ո ր…
 — Վա՜յ, բա ին չո՞ւ ի նձ շուտ չէ իր ա սում,— տատս 

տե ղից վեր կա ցավ, գր պա նից մի կար կան դակ հա նեց, 
ա սե ղով սկ սեց ծա կո տել ու հետն էլ ի նչ –որ խոս քեր 
ա սել: Մի այն եր կու բառ է ի հաս կա նում, որ տատս միշտ 
կրկ նում էր. « Չար քե՛ր, կո րե՛ք»: 

Այդ պես մի քա նի ան գամ ծա կե լուց ու խո սե լուց հե
տո տա տիկս կար կան դա կը տվեց ի նձ ու պա հան ջեց, որ 
ան մի ջա պես ու տեմ:
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 Ճիշտն ա սած՝ կե րա: Սո վո րա կան կար կան դակ էր:
 — Դե՛, հի մա գնա ու խա ղա,— կար գադ րեց տա տիկս: 
— Իսկ խն դիր նե՞ րը,— ա ռար կե ցի ես, թեև ու րախ է ի, 

որ խա ղա լու էր ու ղար կում:
 — Քո գոր ծը չէ,— ա սաց տա տիկս,— դու խա ղա՛, 

ի սկ ես գնամ տեր տե րի մոտ, քեզ հա մար գիր բե րեմ:
 — Բո լո րը լու ծած ու նի՞,— ու րա խա ցա ես: 
— Է՜,— բար կա ցավ տա տիկս,— քո գոր ծը չէ: Ես այն

պի սի գիր գրել տամ, որ հինգ ու խաչ ստա նաս:
Չ գի տեմ ի նչ քան ժա մա նակ էր ան ցել (ես ֆուտ բոլ 

է ի խա ղում), ե րբ տա տիկս ե կավ: Ու րախ էր: Շո րի փոք
րիկ կտո րի մեջ փա թա թած մի ճռճ ռան բան տվեց ու 
ա սաց.

—  Սուրբ գիր է, գր պանդ դիր ու ոչ մի դեպ քում չբա ցես: 
— Ըն կեր Վար դա նյա նին է ՞լ ցույց չտամ,— զար մա

ցած հարց րի ես:
 — Վա՜յ, ի ՞նչ ես ա սում,— բար կա ցավ տա տիկս,— ոչ 

մե կին, հորդ ու մորդ էլ ցույց չտաս: Թե մե կը էդ թուղ թը 
տե սավ, վատ կլի նի:

—  Հի մա էլ չպա րա պե՞մ,— ու րա խա ցած հարց րի ես:
— Գ նա՛ խա ղա,— ժպ տաց տա տիկս,— քո գոր ծը 

չէ, ժա մում էլ եր կու մոմ եմ վա ռել, հինգ ու խաչ,— ի սկ 
ե րբ դուրս է ի գա լիս, հա ռա չեց,— իս կը քո ո ղոր մա ծիկ 
պապն ես, Աս լա՛ն ջան:

 Ծի ծա ղում եք, չէ՞: Ի ՞նչ ծի ծա ղե լու բան է ո ր… Թե իմ 
տե ղը կլի նե ի՞ք:

 Մյուս օ րը քն նու թյան ժա մա նակ գրա տախ տա կից 
ար տագ րե ցի ըն կեր Վար դա նյա նի գրած խն դի րը ու քիչ 
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մնաց լաց լի նե ի: Ոչ մի բան չէ ի հաս կա նում: Մտա ծում 
է ի, բան դուրս չէր գա լիս: Իմ ըն կեր ներն ար դեն սկ սել 
է ին լու ծել. սե նյա կը լց վել էր գրիչ նե րի ճռճ ռո ցով: Ի սկ 
ե ս… « Բա ին չո՞ւ սուրբ գի րը չի օգ նում,— ա սում է ի ի նքս 
ի նձ, ձեռքս գր պանս է ի տա նում ու շո շա փում շո րի կտո
րի մեջ փա թա թած թուղ թը,— ին չո՞ւ չի օգ նում, հը՞, ա խր 
հի մա զան գը կտա»: 

— Ին չո՞ւ չես գրում, Աս լա՛ն,— զար մա ցավ ըն կեր 
Վար դա նյա նը,— ի ՞նչ կա գր պա նումդ, որ ան հանգս տաց
նում է քեզ:

 Բո լո րը շրջ վե ցին ու սկ սե ցին ի նձ նայել: Ճռճ ռո ցը մի 
պահ դա դա րեց: 

— Ես… ե ս… ո չինչ, հի մա կգ րեմ,— կմ մա ցի:
 — Դե, շտա պի՛ր:
 Հեշտ է ա սե լը՝ շտա պիր: Ո ՞նց շտա պեմ, ե րբ « սուրբ 

գի րը» չի օգ նում: « Բայց ի նչ պե՞ս պետք է օգ նի,— մտա
ծե ցի ես,— գու ցե ձև ՞ը չգի տեմ: Գու ցե խնդ րի լու ծու մը 
մե ջը գրա՞ծ է: Բայց տա տիկն ա սաց, որ չպետք է բա ցեմ: 
Է՜, լավ, ե թե չբա ցեմ, ո ՞նց կօգ նի»:

Չ դի մա ցա, կա մա ցուկ, ան նկատ քան դե ցի կծի կը: 
Այն պես էլ ա մո՜ւր էր կա պած: Մի ջից հա նե ցի ճռճ ռան 
թուղ թը, նայե ցի ու քիչ մնաց բարձ րա ձայն ծի ծա ղե ի: Մի 
տիկ նիկ էր նկա րած: Այն պի սի տիկ նիկ, որ ես նկա րել 
եմ ե րեք տա րե կան ժա մա նակս, մայ րիկս դեռ պա հում է. 
մի կլոր, մեծ գլուխ, մի եր կար փոր և ցա խա վե լի նման 
ոտ քեր ու ձեռ քեր: Տիկ նի կի շուր ջը խծբ ծանք ներ կային, 
ի սկ վրան գր ված է ր՝ « սա դա նա»: Ոչ թե « սա տա նա», 
այլ՝ « սա դա նա»:
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 Ծի ծաղս հա զիվ եմ զս պում: Ի ՞նչ ծի ծա ղե լու ժա մա
նակ էր: Թուղ թը գր պանս դրե ցի ու նո րից կար դա ցի 
խնդի րը: Ա՛յ քեզ բան, ո նց որ դժ վար չէ: Սևագ րու թյան 
թղ թի վրա շտապ–շ տապ գրե ցի, լու ծե ցի… պա տաս խա
նը չս տաց վեց: Ստու գե ցի ու նկա տե ցի, որ սկզ բում մի 
տեղ սխալ վել եմ:

 Նո րից գրե ցի և… և պա տաս խա նը ստա ցա: Այն քա՜ն 
ու րա խա ցա: 

Ա րագ վերց րի թուղ թը և այն է, ու զում է ի ար տագ
րել, զան գը հն չեց: 

— Աշ խա տանք նե րը հանձ նեք,— ա սաց ըն կեր Վար
դա նյա նը ու նկա տե լով, որ ես չեմ ա վար տել, բար կա ցած 
ա սաց,— տո՛ւր թեր թիկդ, Աս լա՛ն: Ո չինչ, ես կհաս կա նամ: 
Գնա ու շա րու նա կիր գր պա նովդ զբաղ վել:

 Դե ա սե՛ք, ի ՞նչ ա նե ի: Սպա սե ցինք, որ պես զի ի մա
նանք, թե ի նչ գնա հա տա կան ե նք ստա ցել: Եվ բո լո րի մոտ 
ըն կեր Վար դա նյա նը ա սաց, որ ես ստա ցել եմ «ե րեք»:

 …Երբ տուն մտա, բո լորն էլ սե նյա կում է ին՝ հայ րիկս 
էլ, մայ րիկս էլ, տա տիկս է լ… 

— Ի՞նչ ստա ցար, Աս լա՛ն ջան,— ժպ տա լով՝ տե ղից 
վեր կա ցավ տա տիկս,— հինգ ու խա՞չ:

— «Ե րեք»՝ ա ռանց խա չի՛,— գո ռա ցի ես ու էլ չկա րո
ղա ցա պա հել ի նձ, լաց ե ղա,— ա ռանց խա չի՛,— ճչա ցի 
նո րից, գր պա նիցս հա նե ցի ճռճ ռան թղ թի կտո րը, գցե
ցի հա տա կին ու սկ սե ցի տրո րել,— ա ՛ռ, վերց րո՛ւ քո խա
չը, ի նձ պետք չէ: Տար քո տեր տե րին տուր, որ ի մա նա, 
թե ո նց են գրում « սա տա նա» բա ռը, վերց րու… Գնա քո 
տեր տե րի հա մար մոմ վա ռիր…
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 Բո լո րը շփոթ վե ցին: Տա տիկս քիչ էր մնում կա րի մե
քե նայի վրա նս տեր: Մայ րիկս զար ման քից ծափ տվեց, 
ի սկ հայ րիկս ա սաց.

— Լ ռի՛ր, այդ ի նչ պե՞ս ես խո սում տա տի կիդ հետ:
 Հե տո հայ րիկս գետ նից վերց րեց թղ թի կտո րը, 

նայեց ու ա մեն ի նչ հաս կա ցավ: 
— Ախր ես տեր տե րին ա սա ցի, որ ու ժեղ գիր գրի, 

երևի թույլ է գրել,— մրմն ջաց տա տիկս ու սկ սեց ա նի
ծել տեր տե րին: 

Իսկ հայ րիկս ա սաց.
 — Լա՛վ, այդ մա սին հե տո կխո սենք: Մե ղա վո րը դու 

չես, այլ մենք ե նք, որ չենք հետ ևել Աս լա նին,— նա ցույց 
տվեց ի րեն ու մայ րի կին: Հե տո մո տե ցավ ի նձ, ձեռ քը 
դրեց գլ խիս: Ես նո րից սկ սե ցի կա մա ցուկ լաց լի նել:

—  Լաց մի՛ լի նի, Ա սո՛, և սրա նից հե տո քե՛զ հա վա
տա, գր քե րին հա վա տա: Ի նքդ տե սար, տեր տե րը նույ
նիսկ իր ա նու նը գրել չգի տե: Ին չո՞վ է օգ նե լու քեզ: Ի սկ 
հի մա գնա ու քնիր: Եվ այդ մա սին ան պատ ճառ կպատ
մես ձեր ջո կա տում: Լսո՞ւմ ե ս… 

Ես գնա ցի, պառ կե ցի ու լաց ե ղա: Ի սկ ճա շա սե նյա
կում, որ տեղ հայ րիկս, մայ րիկս ու տա տիկս է ին, եր կար 
ժա մա նակ լույ սը վառ վում էր: 

Է լի ծի ծա ղում եք, չէ՞: Դե, ո չինչ: Հի մա ես էլ եմ ծի
ծա ղում: Մեր ջո կա տում բո լորն էլ ծի ծա ղում է ին, ե րբ 
պատ մե ցի: Դե, լա՛վ, լա՛վ, չեք զար մաց նի, ես հի մա 
ա մեն ի նչ էլ գի տեմ: Գի տեմ, որ « սուրբ գիրն» էլ է սուտ, 
որ տեր տե րի ա սած ներն էլ են սուտ, որ Ա ստ ված չկա… 
Ի սկ գի տե՞ք հայ րիկս ի նչ ա սաց: Ա սաց՝ այն տեղ, որ տեղ 
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տեր տեր նե րի ա սե լով Ա ստ ված պի տի լի ներ, մե ր ար
բան յակ ներն են շր ջում: Ի հա՛ր կե:

 Տա տի՞կս… Չէ՜, տա տիկս տեր տե րի մա սին էլ չի խո
սում: Է լի ի նձ խն ձոր ու կոն ֆետ է տա լիս իր գաղտ նի 
գր պան նե րից, բայց մո մի  ու տեր տե րի մա սին՝ ոչ մի  
խոսք… 

Ա՜խ, տա տիկ, տա տի՜կ…
1958 թ.
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ԷԼ ԻՆ ՉՈ՞Ւ ՄԱՅՐՍ 
ԿԱ ՐՈՒՄ ԷՐ Ո ՂՋ ԳԻ ՇԵՐ

 
— Մայ րի՛կ, դա սը դեռ չէր վեր ջա ցել, ե րբ պա րոն 

վա րի չը ներս մտավ ու ա սաց. «Ե րե խա նե՛ր, վա ղը մեր 
ու սումն ա րանն է այ ցե լե լու գա վա ռային տե սու չը: Մենք 
պետք է դի մա վո րենք նրան, ի սկ ձե զա նից մե կը (նա, ով 
ու սումն ա րա նի բա ցար ձակ գե րա զան ցիկն է) ծաղ կե
փունջ պետք է նվի րի պա րոն տես չին ու պա տաս խա նի 
նրա հար ցե րին»: Ե րբ այդ ա սաց, մեր ամ բողջ դա սա
րա նը շրջ վեց ու սկ սեց ի նձ նայել, պա րոն վա րի չը նկա
տեց այդ ու, մո տե նա լով ի նձ, ա սաց. « Բե նի՛կ Այ վա զյան, 
պա րոն տես չին դու ես ող ջու նե լու: Ու սումն ա րան կգաս 
գե ղե ցիկ ու մա քուր հագն ված: Հայտ նիր ծնող նե րիդ: Աշ
խա տիր դուր գալ նրան: Նա քո մա սին գի տե»: Լսո՞ւմ ես, 
մայ րի՛կ, հենց այդ պես էլ ա սաց. « Նա քո մա սին գի տե»: 
Ի սկ ամ բողջ դա սա րա նը ի նձ էր նա յում: Մա՛,— ա րագ –
ա րագ շա րու նա կում է ի ես,— ի սկ ի ՞նչ պի տի հագ նեմ, 
մա՛:

 Մայրս նա յում էր ի նձ պայ ծառ, բայց տխուր աչ քե
րով: Ու քա նի ես խո սում է ի, այն քան ա վե լի ա մուր էր 
գր կում ի նձ: Հե տո բաց թո ղեց, նայեց ու նո րից գր կեց: 
Մի ու րիշ տե սակ էր նա յում: Նա ու րախ էր. ես զգում է ի 
այդ, չէր ժպ տում, բայց ու րախ էր:
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 Դու ռը թա կե ցին: Մայրս գնաց բա ցե լու, կի սա բաց 
դռ նից լսե ցի, թե ի նչ պես նա շշու կով հայտ նում էր հորս 
ի նձ հետ կա տար վա ծի մա սին: Հե տո նրանք մի քա նի 
ան գամ ար տա սա նե ցին « կո շիկ ներ», « պարտք», « մի 
տե ղից գտ նել» բա ռե րը: 

Ես նայե ցի իմ կո շիկ նե րին: Նրանք ար դեն մաշ վել 
է ին: Մտա ծե ցի, որ մայրս ճիշտ էր նա խա տում ի նձ, ե րբ 
դրան ցով գն դակ է ի խա ղում: Պետք չէր: Ա՛յ, տես նո՞ւմ ես, 
հի մա հար կա վոր է, որ լավ եր ևան, ի սկ ին չի՞ են նման… 
Ա սես Ա բու Հա սա նի մա շիկ նե րը լի նեն: 

Իսկ նրանք շա րու նա կում է ին շշու կով խո սել: Հե տո 
մայրս սե նյակ մտավ:

—  Հայ րիկն ո ՞ւր գնաց,— հարց րի ես:
 — Հի մա կգա,— պա տաս խա նեց մայրս ու բաց ա րեց 

պա հա րա նը: Նա այն տե ղից հա նեց հորս հա մա րյա նոր 
վեր նա շա պի կը՝ վառ կա նաչ գույ նի, ու սկ սեց քան դել 
այն: 

— Ին չո՞ւ…
 — Հորդ հար կա վոր չէ,— ա սաց մայրս,— փոք րաց

նում եմ, որ վա ղը հագ նես: 
Ի րիկ նա դե մին տուն դար ձավ հայրս՝ հոգ նած, բայց 

գոհ: Նա ի նձ հա մար բե րել էր մի զույգ թա ղի քե, եր կար 
թե լե րով կո շիկ ներ, հե քի ա թայի՜ն կո շիկ ներ:

—  Վերց րո՛ւ,— ա սաց նա՝ չկա րո ղա նա լով թաքց նել 
ու րա խու թյու նը,— վա ղը կհագ նես: Ճիշտ է, շոգ կլի նի, 
սրանք ձմեռ վա հա մար են, բայց շատ դի մաց կուն են: 

Ես, հրճ վան քից կաս– կար միր կտ րած, փար վե ցի 
հորս, բայց հա մոզ ված է ի, որ հի մա հետ կհ րի: Նա չէր 
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սի րում, ե րբ մենք՝ ե րե խա ներս, մո տե նում է ինք ի րեն: 
Բայց այս ան գամ հետ չհ րեց ու կոշտ, ճաքճք ված մատ
նե րով շոյեց գլուխս, այն պես, որ ես հա զիվ ար ցունք
ներս զս պե ցի:

 Հե տո ես պառ կե ցի քնե լու, ի սկ ծնող ներս եր կար 
ժա մա նակ խո սում է ին: 

— Ո՞վ գի տե, թե դուր գա, գու ցե թող նեն, որ ի րենց 
հաշ վին շա րու նա կի ու սու մը,— ա սում էր հայրս:

 — Տա Ա ստ ված,— հա ռա չում էր մայրս:
 Հե տո թախ տը ճռ ռաց: Հայրս էր. պառ կեց քնե լու: 

Ի սկ իմ քու նը բո լո րո վին չէր տա նում: Աչ քե րիս ա ռջև 
ա նընդ հատ մեր ու սումն ա րանն էր, ի սկ ա կան ջիս ար
դեն քա նի՜– քա նի ե րորդ ան գամ հն չում է ին վա րի չի խոս
քե րը: «Ի՞նչ հար ցեր կտա պա րոն տե սու չը,— մտա ծում 
է ի ես,— կկա րո ղա նա՞մ լավ պա տաս խա նել: Տես նես ի նչ
պի սի՞ մարդ է. եր ևի եր կա րա հա սակ, նի հար, փոք րիկ 
աչ քե րով ու մեծ, մինչև ա կանջ նե րը ո լո րած բե ղե րով, 
ի նչ պես այն նկա րի մար դը, որ կախ ված է մեր դա սա
սենյա կի պա տից»:

 Հայրս քնեց: Ի սկ մայրս լամ պի լույ սի տակ շա րու
նա կում էր ան շշուկ քան դել հորս բլու զը: Հե տո ես տե
սա, որ նա դուրս ե կավ տա նից ու քիչ հե տո վե րա դար
ձավ՝ իր հետ բե րե լով մեր հար ևա նի կա րի մե քե նան:

 — Թը՛խկ– թը՛խկ, թը՛խկ– թը՛խկ,— կա րում էր մայրս: 
Ես պատ կե րաց րի վաղ վա հան դե սը: Ա հա բո լոր 

ա շա կերտ նե րը՝ ի րենց առ նա կան հա գուստ նե րով, և ե ս՝ 
իմ հրա շա լի կո շիկ նե րով ու կա նաչ բլու զով: Նվա գա
խում բը ի նչ –որ ու րախ ե րգ է հն չեց նում: Հե տո հան կարծ 
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բո լո րը քա րա նում են, ու ներս է մտ նում պա րոն տե սու չը, 
ժպ տում է, բարձ րաց նում ձեռքն ու հարց նում. «Որ տե՞ղ է 
գե րա զան ցիկ Բե նիկ Այ վա զյա նը, ես գի տեմ նրան»: Ես 
ա ռաջ եմ գա լիս. գլուխ եմ տա լիս ո ւ…

 — Թը՛խկ– թը՛խկ, թը՛խկ– թը՛խկ: 
Այս ի ՞նչ է: Հա՛, կա րի մե քե նա է: Մայրս իմ բլուզն է 

կա րում: Բայց ին չու այդ քան ցածր է թխկթխ կաց նում 
մե քե նան: Եր ևի նվա գա խում բը շատ բարձր է նվա գում… 
Ի ՞նչ նվա գա խումբ: Հա, դե ի հար կե… 

Ու ես քնե ցի: 
Իսկ մայրս կա րում էր ո ղջ գի շեր:

* * *

Այդ օ րը մենք ա ռա ջին ժամ չու նե ցանք: Տե սու չը 
շուտ էր գա լու, և մեր ու սումն ա րա նը նա խա պատ րաստ
վում էր: Վար ժա պետ ներն ու վար ժու հի նե րը հուզ ված 
դեմ քե րով այս ու այն կողմ է ին գնում: Պա րոն վա րի չը 
կար գադ րու թյուն ներ էր ա նում: Ի սկ մենք խումբ– խումբ 
հա վաք վել է ինք դա սա սե նյա կում ու սր տատ րոփ սպա 
սում է ինք շար վե լու ազ դան շա նին: 

Ես հա գել է ի իմ կա նաչ բլու զը և նոր կո շիկ նե րը, 
ո րոնց եր կար թե լե րը փա թա թել է ի ճտ քե րի շուր ջը: 
Ի հար կե, այդ ա մե նը հե ռու է ին դա սըն կեր նե րիս հա
գուստ նե րի ճո խու թյու նից, բայց և այն պես, իմ կար ծի
քով, բո լո րո վին էլ վատ չէ ին: Թեև, ան կեղ ծո րեն ա սած, 
տա նը նրանք հա րյուր ան գամ ա վե լի գե ղե ցիկ է ին թվում:
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 Շե փո րը ո ւժ գին հն չեց: Մենք ա րա գո րեն դուրս 
թռանք սե նյակ նե րից ու հա վաք վե ցինք մի ջանց քում:

 — Շար վի՛ր, մեկ, եր կու,— կար գադ րեց պա րոն վա րի չը, 
ու մենք իս կույն գրա վե ցինք մեր տե ղե րը: Ես, ի հար կե, 
ծաղ կե փուն ջը ձեռ քիս, ի նչ պես ի նձ ա սել է ին, կանգ նե
ցի բո լո րի ա ռջ ևում: Սիրտս ո ւռ չում էր հպար տու թյու
նից ու հուզ մուն քից: Բո լորն ի նձ է ին նա յում: Հի մա 
ներս կմտ նի պա րոն տե սու չը, կտես նի ի նձ… Ափ սոս, որ 
հայրս ու մայրս այս տեղ չեն. ի ՜նչ լավ կլի ներ: Մայ րիկս 
ան պայ ման կժպ տար… Պա րոն վա րի չը դան դա ղա քայլ 
ան ցավ մեր շար քե րի ա ռջ ևով և կար ծես թե գոհ մնաց: 
Հե տո հան կարծ նկա տեց ի նձ ու նայեց մի տե սակ սա
ռը, ծա կող հա յաց քով, այն պես, որ ես ի նձ վատ զգա ցի: 
Նայեց իմ ձմե ռային ճտ քա վոր կո շիկ նե րին, շալ վա րիս, 
բլու զիս… Հե տո մոտ կան չեց վար ժու հի նե րից մե կին ու 
ցած րա ձայն ի նչ –որ բան ա սաց:

 Վար ժու հին, ա րա գո րեն մո տե նա լով ի նձ, ձեռ քիցս 
վերց րեց ծաղ կե փուն ջը, ե րկ րորդ շար քում կանգ նած 
մե կին բե րեց կանգ նեց րեց իմ տե ղը, ի սկ ի նձ հրե լով 
տա րավ նրա տե ղը: Հե տո հետ– հետ գնաց, կկո ցեց մի 
աչ քը, ի նչ պես մար դիկ նկար նե րի ցու ցա հան դե սում են 
ա նում, ա պա մո տե նա լով, այս ան գամ չոր րորդ շար քից 
մե կին բե րեց, կանգ նեց րեց իմ տե ղը, ի սկ ի նձ, ա ռաջ վա 
նման հրե լով, հետ տա րավ: 

Ես մե քե նայո րեն են թարկ վում է ի նրան՝ ա ռանց 
հաս կա նա լու, թե ի նչ է կա տար վում ի նձ հետ: Մտա ծում 
է ի, որ դա թյու րի մա ցու թյուն է, որ հի մա, ո ւր որ է, պա
րոն վա րի չը կուղ ղի սխա լը: Եր ևի չճա նա չեց: Չէ՞ որ բա
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ցար ձակ գե րա զան ցի կը ես եմ: Այդ հո բո լո րը գի տեն: 
Դե, ի հար կե, չճա նա չեց: Ես ա խր նոր բլուզ ու կո շիկ ներ 
եմ հա գել: Բայց չէ. վար ժու հին մո տե ցավ պա րոն վա
րի չին, ու նրանք եր կու սով սկ սե ցին կկո ցած աչ քե րով 
նայել մեզ: 

— Այ վա զյա նը ա չք է ծա կում,— բարձ րա ձայն ան բա
վա կա նու թյամբ քրթմն ջաց պա րոն վա րի չը,— մի՞ թե չէ ին 
կա րող մի կար գին շոր հագց նել: Բո լո րը սպի տակ են 
հա գել, ի սկ սա կո պիտ, կա նաչ: Եվ այդ ի ՞նչ կո շիկ ներ 
ե ն… Թա ղի քե… այս շո գին:

—  Կու զե՞ք վեր ջին շար քը տա նեմ,— պատ րաս տա
կա մու թյուն հայտ նեց վար ժու հին: 

— Ո՛չ, ո ՛չ, վեր ջում էլ կեր ևա,— ը նդ հա տեց նրան 
պա րոն վա րի չը,— ո ւղ ղա կի մի տեղ խց կեք, մեջ տե ղում:

 Նա այդ պես էլ ա սաց՝ «խց կեք»:
 Հե տո նույն վար ժու հին նո րից մո տե ցավ ու ի նձ տա

րավ նա խա վեր ջին շար քը:
 — Պա րոն տե սու չը գա լիս է,— հն չեց մե կի ձայ նը: 

Նվա գա խում բը ի նչ –որ քայ լերգ սկ սեց: 
Ես դուրս փա խա շար քից, մտա ա մե նա մոտ դա սա

սե նյակն ու ըն կա նս տա րա նին: Ի նձ ոչ ոք չն կա տեց: 
Ուզում է ի լաց լի նել վի րա վո րան քից ու զայ րույ թից, 
բայց չէ ի կա րո ղա նում:

 Մի ջանց քում ի նչ –որ մեկն ար դեն խո սում էր, նրան 
ծա փա հա րե ցին, նա շա րու նա կեց խո սել: Հե տո բո լո րը 
«ու ռա» կան չե ցին, և նվա գա խում բը նո րից սկ սեց նվա գել:

« Պա րոն տե սուչն է»,— մտա ծե ցի ես: Ու, չգի տեմ 
ին չու, մի ան գա մից ա նա սե լի ա տե լու թյուն զգա ցի այդ 
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մար դու նկատ մամբ, ո րին եր բեք չէ ի տե սել: Եվ ոչ մի այն 
նրա նկատ մամբ: Ես ա տում է ի նրա՛ն էլ, պա րոն վա րի
չի՛ն էլ, վար ժու հո՛ւն էլ, բո լո րի՛ն, բո լո րի՛ն, ով քեր կանգ
նել է ին այն տեղ, մի ջանց քում՝ սպի տակ բլուզ նե րով ու 
ա մա ռային թեթև կո շիկ նե րով, բո լո րի՛ն, ո ւմ դուր չե կավ 
իմ հայ րի կի… իմ կա նաչ բլու զը: Ես ու զում է ի դուրս վա
զել այդ դա տարկ սե նյա կից, ոտ քե րով դո փել հա տա
կին, ճչալ, խան գա րել նրանց… որ չծի ծա ղեն, որ չեր
գեն, որ չխո սեն նրանք: 

Ին չո՞ւ ի նձ հա նե ցին շար քից: 
Ես նա յում է ի իմ թա ղի քե կո շիկ նե րին, ո րոնք մի ան

գա մից կորց րել է ին ի րենց գե ղեց կու թյու նը, շալ վա րիս, 
որ վա ղուց գու նա թափ ված էր: Իմ նոր, իմ կա նաչ բլու
զին, որ ամ բողջ գի շեր լամ պի լույ սի տակ կա րում էր 
մայրս:

—  Թը՛խկ– թը՛խկ, թը՛խկ– թը՛խկ, թը՛խկ– թը՛խկ… 
Էլ ին չո՞ւ մայրս կա րում էր ո ղջ գի շեր:
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Դ ՐԱ ԿԱ ՐՈ ՂԸ ՍԱՂ Ա ՞
( հորս պատ մա ծը)

 Հա ճախ վա ղուց ան ցած, մո ռաց ված դեպ քե րը ան
սպա սե լի ո րեն, մի բա ռով, մի նշա նով, կամ նույ նիսկ ծա
նոթ մի դի մագ ծով, ա սես մի ան գա մից կյանք են առ նում, 
թափ են տա լիս ի րենց վրայի փո շին ու գա լիս կանգ նում 
են փոքր –ինչ շաղ ված աչ քե րիդ ա ռաջ: 

Ե րեկ փո ղո ցում մի տղա ձեռ քը մեկ նեց դե պի ըն
կե րոջ սո վո րա կա նից լայն ան դրա վար տիքն ու հարց
րեց.

— Լ սի՛ր, դրա կա րո ղը սաղ ա ՞… 
Եր կուսն էլ քրք ջա ցին ու ան ցան: Ի սկ ես քեզ հի շե

ցի, Սա հա՛կ, ման կու թյա՛ն իմ ըն կեր…
Վ տիտ մարմն ով, ձո ղի պես բա րակ ոտ նե րով, ե ղեգ

նի նման դյու րա բեկ և ու ռե նու նման տխուր մի տղա էր 
Սա հա կը: Միշտ խո նարհ ու լուռ էր նա : Մենք` նրա հա
սա կա կից ներս, դա սա մի ջոց նե րին աղ մուկ–ա ղա ղակ 
է ինք բարձ րաց նում, խա ղեր հնա րում, եր գում, մի այն 
Սա հակն էր, որ չէր մաս նակ ցում մեր խա ղե րին: Գա լիս, 
կանգ նում էր հե ռու, իր խո շոր ու թախ ծոտ աչ քե րը հա
ռում էր մեզ, ո րոն ցում նման պա հե րին կեն դա նի, չա
րաճ ճի ի նչ–որ կայծ էր խա ղում, բայց ե րբ մե րոն ցից մե
կը, հա մե նայն դեպս, կան չում էր.

— Սա հա՛կ, ա րի՛ դու էլ խա ղա…



137

 — Չէ՛, չէ՛, չեմ ու զում,— շտապ մրմն ջում էր նա ու 
ան նկա տե լի թաքն վում մեր աչ քից:

 Բայց ա մե նից ու շագ րա վը Սա հա կի բլուզն էր: 
Դա թեև միշտ մա քուր, բայց բազ մա թիվ, բազ մաձև 
ու բազ մա գույն կար կա տան նե րով ծածկ ված քա թա
նե մի բլուզ էր, ո րի իս կա կան կտո րը ո րո շե լու հա
մար ա հա գին ժա մա նակ և կա րո ղու թյուն էր հար կա
վոր: Ան գույն ու հին մի բլուզ էր դա, ո րը ժա մա նա կին 
հա գել էր նաև Սա հա կի հայ րը: Ես ի նչ քան հի շում եմ 
Սա հա կին, այդ բլու զով եմ հի շում` գույնզ գույն, տա
տիս կա րած վեր մա կի պես: Էդ բլու զի հա մար շատ էր 
տանջ վում Սա հա կը: Էդ բլու զի հա մար մեր տղա նե րը, 
հատ կա պես դու քան չի նե րի ե րես ա ռած որ դի նե րը, 
շատ է ին ձեռք առ նում նրան, ա մեն դա տարկ ա ռի թով 
հարց նում է ին.

— Սա հա՛կ, հորդ ո ղոր մի, դո՛ւզն ա սա, դրա կա րո ղը 
սաղ ա՞, բա լի մինն էլ մեզ հա մար ա կա րում:

 — Հա՜, հա՜, հա՜,— հռհ ռում է ին մյուս նե րը,— դո՛ւզ, 
դրա կա րո ղը սաղ ա՞:

 Սա հա կը ո չինչ չէր պա տաս խա նում: Նա վի րա վո
րող նե րին էր նա յում թախ ծոտ ու խո նարհ իր աչ քե րով, 
ի նչ պես իր հայրն էր մի ժա մա նակ նա յում նրանց ծնող
նե րին, ու լռում էր: Հե տո ես տես նում է ի, թե ի նչ պես 
դպրո ցի մի ան կյու նում կծկ ված լաց էր լի նում Սա հա
կը, լաց էր լի նում վի րա վո րան քից ու զայ րույ թից: Խե՜ղճ, 
փոք րի՜կ Սա հակ… 

Երբ մի օր հարց րի, թե ին չո՞ւ է միշտ տխուր, ին չո՞ւ 
ի նքն էլ մեզ հետ չի խա ղում.
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— Չէ՛, չի՛ ըլ նի, ա պե րո՛ ջան,— ա սաց Սա հա կը ու 
փոր ձեց ժպ տալ,— ես հո ե րե խա չեմ:

— Ին չի՞, ու րեմն մենք ե րե խա ե ՞նք,— վի րա վոր վե ցի 
ես,— ա րի՛, ա րի՛ խա ղանք:

 — Չէ՛, ա պե րո՛ ջան, չի՛ ըլ նի,— խնդ րե լով, բայց վճռա
կան ար տա սա նեց նա:

 Սա հա կենք հո րեղ բո րենցս բա կում է ին ապ րում: Եվ 
ա մեն ան գամ, հո րեղ բորս ե րկ հար կա նի տան պատշ
գամ բից ես տես նում է ի, թե ի նչ պես էր Սա հա կը` մինչև 
գոտ կա տե ղը մերկ (նա բլու զը պա հում էր մի այն դա
սե րի հա մար), իր գոր շա գույն, նի հար ձեռ քե րով փայտ 
ջար դում օ ջա խի հա մար, ջուր բե րում, բո բիկ ոտ քե րը 
բա հին` մշա կում մի քա նի ոտ նա չափ բան ջա րա նո ցը, 
աղ բյու րի չե չոտ քա րին լվա նում իր փոք րիկ եղ բայր նե
րի ու քույ րե րի ոտ քե րը: 

Եր բեմն –եր բեմն տես նում է ի Սա հա կի մո րը` միշտ 
գու նատ, մո մա գույն դեմ քով, նա դան դա ղո րեն դուրս 
էր գա լիս հո ղե ղեն իր ներք նա հար կից ու նս տում դռան 
շեմ քի քա րին, ե րբ ա րև էր: Ես տես նում է ի ան գամ, որ 
նա շատ էր հա զում, հա զում էր ան ձայն, շա լի ծայ րը բե
րա նին, և հա զից ցնց վում է ին նրա նի հար մար մինն ու 
ու սե րը: Հե տո, ե րբ ար ևը թեք վում էր, ու շեն քի ստ վե րը 
շե ղա կի ը նկ նում  էր նրա վրա, հայտն վում էր Սա հա կը, 
գր կում էր մո րը, և նրանք իջ նում է ին ներք նա հարկ: 

Իսկ հա ջորդ ա ռա վո տյան նո րից դա սի էր գա լիս 
Սա հա կը` գր քե րը շո րե մի տոպ րա կի մեջ. բո բիկ, մինչև 
ծնկ նե րը հաս նող մի շալ վա րով, ի սկ հա գին այն բլու զը, 
միշտ մա քուր ու ան գույն այն բլու զը, ո րի վրա յու րա
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քան չյուր ա միս իր գույ նի կար կա տանն էր դնում: Եվ նո
րից տղա նե րից ո մանք, ա ռանց հոգ նե լու քրք ջում է ին ու 
հարց նում.

 — Սա հա՛կ, հորդ ո ղոր մի, դրա կա րո ղը սաղ ա ՞… 
Ար դեն ցր տերն ըն կել է ին, ու աշ նան վեր ջին տերև

նե րը ա ռա վոտ նե րը ե ղյա մով է ին ծածկ վում: Մի քա նի օր 
էր, ի նչ Սա հա կը դպ րոց չէր գա լիս: Ես էլ չէ ի լի նում հո
րեղ բորս տա նը, որ ի մա նայի, թե ի նչ է պա տա հել նրան: 
Մտա ծում է ի, եր ևի ցուրտն է պատ ճա ռը: Չէ՞ որ Սա հա կը 
կո շիկ ներ չու նի: Իմ հին կո շիկ նե րը, շո րի մեջ փա թա
թած, ա մեն օր ո րո շում է ի տա նել Սա հա կին, բայց չէ ի 
հա մար ձակ վում` հպարտ էր Սա հա կը: Ի սկ ես չէ ի ու զում 
վի րա վո րել նրա վի րա վոր հո գին: Դպ րո ցում շա տե րն 
ար դեն մո ռա ցել է ին նրան, ի սկ ով քեր չէ, հաշտ վել է ին 
այն մտ քի հետ, որ Սա հա կը այլևս դպ րոց չի գա:

 Բայց ե կավ նա: Եր կար դա սա մի ջո ցին էր. խա ղում 
է ինք բա կում, վազվ զում, թռ չում մի մյանց վրայից, գո
ռումգո չում է ինք ու րախ, ե րբ ե կավ Սա հա կը: Է լի բո բիկ 
էր նա, մինչև ծնկ նե րը հաս նող շալ վա րով, ու հա գին է լի 
նույն բլուզն էր: Խա ղը մի վայր կյան դա դա րեց:

— Ա րա՛, Սա հա՛ կը,— ձայ նե ցին մի քա նի սը: 
— Ին չի՞ չէ իր գա լիս,— մո տե ցա նաև ես: 
Իսկ դու քան չու որ դին քա շեց նրա բլու զի մի կար կա

տա նը:
 — Սա հա՛կ, դո՛ւզն ա սա,— քրք ջաց նա,— դրա կա

րո ղը սաղ ա՞:
 Կա րե րը խուլ ճրթճր թա ցին, ու լա թի մի կտոր կախ

վեց ցած` մեր կաց նե լով նրա ո սկ րոտ, թուխ մար մի նը:
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 Նա կանգ նած էր գու նատ, խորն ըն կած աչ քե րով, 
ո րոնց շուր ջը մեկն ա սես կա պույտ շր ջա նակ ներ էր գծել: 
Նա կանգ նած էր հոգ նած ու գլ խի կոր` ձեռ քե րով գր քե
րի տոպ րա կը սեղ մած: Հե տո նա բարձ րաց րեց գլու խը, 
ու ես ար ցունք տե սա նրա ե րկ նա գույն աչ քե րում:

— Դ րա կա րո ղը մերս էր,— ճեր մա կած շուր թե րով 
մրմն ջաց նա,— ե րեկ թա ղե ցինք… Սաղ չի…   

Եվ մի ա կն թար թում օ րե րով ու ա միս նե րով կու տակ
ված վիշտն ու վի րա վո րան քը դուրս պոռթ կաց ու ժով: 
Եվ հե կե կում էր Սա հա կը, ան ձայն ու ծանր, մեծ մար դու 
պես, ու ցնց վում է ին նրա ո սկ րոտ թի ակ նե րը` միշտ մա
քուր, կար կա տած այն բլու զի տակ:

 Լուռ է ինք մենք ու ցնց ված: Լռել էր նույ նիսկ դու
քան չու լկ տի որ դին: Շր ջա պա տել է ինք Սա հա կին, բայց 
սփո փան քի խոս քեր չկային: Ի սկ նա հե կե կում էր ա վե լի 
ու ա վե լի ո ւժ գին, գա լար վում վշ տից ու շշն ջում էր ճեր
մա կած շուր թե րով.

 — Չէ՛, ա պե րո՛ ջան, սրա կա րողն էլ սաղ չի…
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Ա ԼԵՔ ՍԻՆ

 
Մեր պատշ գամ բը ճա նա պար հին է նա յում: Սո վո րու

թյուն է դար ձել՝ տար վա հա մա րյա բո լոր ե ղա նակ նե րին, 
ա ռա վե լա պես ամ ռա նը, ե րբ ե րե կոն եր կար է ու զով, 
ամ բողջ ըն տա նի քով հա վաք վում ե նք պատշ գամ բում. 
թե յում ե նք, կար դում, զրու ցում կամ էլ պար զա պես նա
յում ե նք ճա նա պար հին, ան ցորդ նե րին:

 Հա ճախ նրանց մեջ ծա նոթ ներ են լի նում, կանգ նում 
են կամ էլ շա րու նա կե լով քայ լել՝ հեռ վից բար ևում ե ն՝ 
սո վո րա բար աջ ձեռ քով: Բայց նրանց մեջ կա մե կը, որ 
մյուս նե րի նման աջ ձեռ քով չի ող ջու նում, այլ մի այն ձա
խով, ի սկ ա ջը միշտ պա հում է գր պա նում: 

Ես վա ղուց ճա նա չում եմ նրան. քե ռի Ա լեք սեյն է, աջ 
թև քը գր պա նում է պա հում, ո րով հետև ձեռք չու նի. տա
րի ներ ա ռաջ դազ գա հի տակ է մնա ցել: Այդ հի մա գի տեմ, 
բայց այն ժա մա նակ չէ ի հաս կա նում: Ե րբ նա մեր տուն էր 
գա լիս, ու մե րոնք խառն վում է ին ի րար՝ քե ռի Ա լեք սեյին 
ի նչ –որ լավ բա նով հյու րա սի րե լու հա մար, ես ա նընդ հատ 
պտտ վում է ի նրա շուրջն ու սպա սում, որ աջ ձեռ քը հա նի: 
Բայց նա չէր հա նում: Դա ի նձ շատ խորհր դա վոր էր թվում:

 Մի ան գամ չդի մա ցա, բռ նե ցի թևքն ու հարց րի, թե 
ին չու ձեռ քը չի հա նում, բայց մինչ նա մի խոսք կա սեր՝ 
մատ ներս խր վե ցին դա տարկ թև քի մեջ: Ես զար մա ցա, 
վա խե ցա ու հար ցա կան հա յաց քով նայե ցի հորս:



142

 Քե ռի Ա լեք սեյը բարձ րա ձայն ծի ծա ղեց ու ի նչ –որ 
բան ա սաց: Ծի ծա ղեց նաև հայրս: 

— Ա լեք սին աջ ձեռք չու նի,— ա սաց նա: 
— Ին չո՞ւ:
— Ծ նող նե րին չի լսել, չա րու թյուն է ա րել, կտ րել ե ն… 
Ու նո րից բարձ րա ձայն ծի ծա ղե ցին նրանք: 
Այդ, ի հար կե, շատ ա ռաջ էր: Բայց հե տո էլ, ե րբ քե

ռի Ա լեք սեյի ար դեն թեք ված մար մի նը հայտն վում էր 
ճա նա պար հին, մեր տնե ցի նե րը խառն վում է ին ի րար:

 — Քե ռի Ա լեք սե՜յը,— կան չում է ինք մենք: 
— Ար մե նա՛կ, Ա լեք սին,— հայտ նում էր մայրս: 
— Ա լեք սի՞ն,— հայրս իս կույն թող նում էր ա մեն ի նչ, 

թեք վում է պատշ գամ բից ու, աշ խա տե լով խլաց նել փո
ղո ցի աղ մու կը, կան չում էր,— Ա լեք սի՜, հե՜յ, Ա լեք սի՜:

 Քե ռի Ա լեք սեյը կանգ էր առ նում, բար ևում է ր՝ սո վո
րա կա նի պես բարձ րաց նե լով ձախ ձեռ քը, ժպ տում էր:

—  Վերև բարձ րա ցի՛ր,— կան չում էր հայրս,— ա րի՛, ա րի՛: 
Ու մինչ քե ռի Ա լեք սեյը կբարձ րա նար մեր ե րկ հար

կա նի տան աս տի ճան նե րով, հայրս դառ նում էր մորս.
 — Շո՛ւտ ա րա:
 Թեև բո լո րո վին էլ զգու շաց ման հարկ չկար, ո րով

հետև մայրս վա ղուց գի տեր, որ ե թե հյու րը Ա լեք սեյն է, 
ու րեմն պետք է քրք րել տն տե սու թյան ա մե նան վի րա
կան ան կյուն նե րը, բա ցել բո լոր « հո գե պա հուստ նե րը»:

—  Բարև՛, եղ բա՛յր,— բարձ րա ձայն ող ջու նում էր քե ռի 
Ա լեք սեյը:

—  Բարև՛, Ա լեք սի՛ ջան, բա րով ես ե կել,— հուզ վում էր 
հայրս,— բարև՛, ախ պե՛ր ջան, նս տի՛ր… 
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Ու նս տում է ին նրանք թեյի սե ղա նի շուր ջը, զրու
ցում է ին եր կար՝ գոր ծա րա նից, ըն կեր նե րից, հի շում 
է ին… Հի շե լու շատ բան կար:

 Բայց ա մե նից հե տաքր քիրն այն էր, որ այդ բա րե
կա մու թյան եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում քե ռի Ա լեք
սեյը ռու սե րեն էր խո սում, ի սկ հայրս՝ հայե րեն: Եվ հաս
կա նում է ին ի րար: Հաս կա նում է ին ա ռանց դժ վա րու
թյան, ի նչ –որ ներ քին ը մբռ նու մով: Խո սում է ին եր կար, 
ի սկ ե րբ քե ռի Ա լեք սեյը հրա ժեշտ էր տա լիս, ամ բողջ 
ըն տա նի քով ճա նա պարհ է ինք դնում նրան: Հե տո մենք 
հետ է ինք դառ նում, ի սկ հայրս շա րու նա կում էր ու ղեկ
ցել մինչև փո ղո ցի ան կյու նը: 

Եվ սպա սում է ինք. գի տե ինք, որ ե րբ հայրս հետ 
դառ նա, կան չե լու է բո լո րիս, հատ կա պես այն ժա մա նակ, 
ե րբ ու րիշ հյու րեր էլ ու նենք, և ար դեն քա նի՜– քա նի ե րորդ 
ան գամ պատ մե լու է այն օր վա մա սին, ե րբ ին քը ճա նա
չեց քե ռի Ա լեք սեյին: Եվ իր պատ մու թյու նը ան պայ ման 
սկ սե լու է նույն խոս քե րով: 

— է՜, Ա լեք սի՜, Ա լեք սի՜, լա՛վ մարդ…
… Վատ տա րի ներ է ին, դժ վար էր կյան քը: Ճիշտ է, 

սո վե տա կան իշ խա նու թյուն էր հաս տատ վել, բայց որ
տե՞ղ էր հաս տատ վել՝ ա վե րակ նե րի վրա:

 Մար դիկ, որ ի րենց մո ռա ցած կռ վում է ին, հաղ թել, 
տուն է ին ե կել, ու նոր մի այն տես նում է ին, որ ո չինչ չկա՝ 
ո ՛չ հաց, ո ՛չ շոր, ո ՛չ կո շիկ, ո չի՛նչ:

 Պետք էր ա մեն ի նչ նո րից սկ սել: Հեշտ էր ա սե լը՝ 
սկ սել: Հաց չկար, որ մար դիկ ու տե ին ու գնային աշ խա
տան քի: Ի սկ այն քա՜ն գործ կար: Պետք էր շեն քեր սար
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քել, գոր ծա րան ներ ու ֆաբ րի կա ներ կա ռու ցել, որ մար
դիկ հաց ու նե նային ու կո շիկ: Բայց գոր ծա րանն ու ֆաբ
րի կան ա ռանց է լեկտ րա կա յա նի ին չի՞ են պետք: Դրա 
հա մար էլ մեզ գոր ծա րան նե րից ու ղար կե ցին Զանգ վի 
ձո րը՝ գէ սի վրա աշ խա տե լու: 

Աշ խա տում է ինք ա ռա վո տից ի րի կուն՝ ա ռանց 
հանգս տա նա լու: Ծանր էր գոր ծը: Ա մեն ի նչ ձեռ քով 
է ինք ա նում՝ մե քե նա– բան չկար: Ի սկ ե րբ սյու նից կախ
ված ռել սի կտո րը զն գում է ր՝ ի բր թե աշ խա տան քի 
ը նդ մի ջում է, հոգ նած ու ու ժա հատ հենց տեղ նու տե ղը 
պառ կում է ինք գետ նին ու քնում: Ու տե լու ոչ մի բան չէ
ինք ու նե նում, ո րով հետև մեր օ րա պա հի կը՝ 400 գրամ 
սև հա ցը, ա ռա վո տյան, աշ խա տան քի ժա մա նակ ար դեն 
կե րած է ինք լի նում:

 Բայց չէ ինք ը նկճ վում, հույս է ինք տա լիս ի րար:
 — Ժա մա նա կա վոր է,— ա սում է ինք:
 — Շու տով լավ կլի նի: 
Աշ խա տան քի վայ րում այդ դժ վա րու թյուն ներն այն

քան չէ ինք զգում, ո րով հետև բո լորս էլ մի օ րի է ինք, և 
ի րար հետ: Ի սկ ե րբ ա վարտ վում էր աշ խա տան քը, բա
ժան վում է ինք ի րա րից ու հոգ նած ոտ քե րով քայ լում դե
պի տուն՝ ա մեն ի նչ մի տե սակ դժ վար էր թվում և… և չէ ի 
էլ ու զում տուն գնալ: 

Երբ մտա ծում է ի, որ դու ռը բա ցե լու եմ, և ե րե խա
ներն աչ քերն ի նձ են հա ռե լու, տես նե լու, թե ի նչ եմ բե
րել… Ե րբ փայ լում է ին նրանց աչ քե րը, ե րբ գր պա նիցս 
թաշ կի նակ է ի հա նում ճա կա տիս քր տին քը սր բե լու հա
մար, ան տա նե լի է ր… Չէ ի ու զում, չէ ի ու զում տուն գնալ: 
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Շր ջում է ի քա ղա քում հենց այն պես, ան նպա տակ, մինչև 
մութն ը նկ նե լը ու տուն է ի գնում մի այն այն ժա մա նակ, 
ե րբ հա մոզ ված է ի լի նում, որ ե րե խա նե րը քնած կլի նեն:

 Դե, ի ՞նչ պա տաս խա նես նրանց, ե րբ ան մեղ աչ քե
րով, հա վա տով նա յում են քեզ ու սև հաց են ու զում: Ի ՞նչ 
պա տաս խա նես. ա սես՝ ժա մա նա կա վո՞ր է, շու տով լա՞վ 
կլի նի: Չէ՛, չէ ի կա րող և, վեր ջա պես, նրանց ին չի՞ն է ին 
պետք իմ խոս քե րը…

Դժ վար էր, շատ դժ վար…
 Մի օր էլ ա մեն օր վա պես շր ջե ցի քա ղա քում, սպա

սե ցի, մինչև լրիվ մութն ըն կավ ու կա մաց– կա մաց դե պի 
տուն ո ւղղ վե ցի: Մտա ծում է ի, թե ի նչ կա տա նը, որ կի
րա կի օ րը սև շու կա տա նեմ, վա ճա ռեմ ու մի քիչ գա րի 
կամ ցո րեն առ նեմ: Բայց ո չինչ չկար: Մեր տան մի ակ 
ոս կե ղե նը՝ կնոջս մա տա նին, որ նրան նվեր է ի ա ռել մեր 
հար սա նի քի օ րը, եր կու ա միս ա ռաջ փո խել է ի մի փութ 
գա րի ով: Ու եր կար ժա մա նակ կինս այս ու այն կողմ էր 
նա յում՝ ի նչ –որ բան կորց րա ծի նման: 

Ու րիշ ո չինչ չու նե ինք տա նը, որ գո նե մի բան ար ժե
նար: Եվ որ տե ղի՞ց պետք է լի ներ: 

Այն ժա մա նակ տպա րա նի դի մաց մի շենք կար՝ « ցե
մեն տի շենք» է ին ա սում, այն տեղ է ինք ապ րում, չոր
րորդ հար կում: Բարձ րա ցա վերև, գաղ տա գո ղի բա ցե ցի 
դու ռը, որ թա քուն քնեմ, բայց ա նիծ ված ծխ նին յու ղած 
չէր, դու ռը ճռ ռաց:

 Թախ տին պառ կած ե րե խա նե րից մե կը (հա՛, դո՛ւ, 
Բաբ կե՛ն ջան) մի ան գա մից վեր կա ցավ, աչ քե րը հա ռեց 
ի նձ ու մրմն ջաց.
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 — Հաց:— Ես քա րա ցա տե ղումս:— Պա պան կգա, շատ 
հաց կբե րի,— ար դեն շատ կա մաց, հա զիվ շշն ջաց  նա: 

Ու նո րից, ի նչ պես բարձ րա ցել էր, այն պես էլ ըն
կավ ան կող նին ու քնեց: Քնած է ին բո լո րը: Կինս էլ, ի նձ 
սպա սե լով, հենց շո րե րով պառ կել քնել էր ա մե նա փոք
րի մոտ՝ ա մուր գր կած նրա գլու խը: 

Ինձ մի քայլ էր պետք սե նյակ մտ նե լու հա մար, բայց 
ես չկա րո ղա ցա ա նել այդ քայ լը: Նո րից փա կե ցի դու ռը 
ու դուրս ե կա գո ղի քայ լե րով, կա մա ցուկ ու ե րկ չոտ:

« Պա պան կգա, շատ հաց կբե րի»,— ա սես ա կան
ջիս նո րից շշն ջաց տղաս: Ես ի ջա աս տի ճան նե րով, 
դար պա սից դուրս ե կա ու սկ սե ցի քայ լել փո ղո ցով: Ո ՞ւր 
է ի գնում՝ չգի տեմ, բայց քայ լում է ի շն չակ տուր լի նե լու 
չափ ա րագ՝ շատ կար ևոր գործ ու նե ցող մար դու պես, 
ի ջա Աս տա ֆյա նով, բո լո րո վին չն կա տե լով ան ցորդ նե
րին, ան ցա բուլ վա րի մո տով, հե տո ծու ռու մուռ ի նչ –որ 
փո ղոց ներ մտա: Քայ լում է ի, լավ չգի տակ ցե լով, թե ի նչ 
եմ ա նում՝ մռն չում է ի ցա վից: « Շա՛ն որ դի ներ,— ա սում 
է ի՝ բռունցք ներս սեղ մե լով, մեկ է, չենք մեռ նի, հենց ձեր 
ի նա դու չենք մեռ նի, կտես նեք, շա՛ն որ դի ներ, ա ռանց 
հա ցի էլ կապ րենք, բայց կկա ռու ցենք գէ սը, կկա ռու
ցենք գոր ծա րա նը: Մեր ե րե խա նե րը ձե զա նից լավ կապ
րեն, ի ժի՛ ծնունդ ներ…»: 

Ո՞ւմ է ի ա սում, այն ժա մա նակ կար գին չէ ի էլ պատ
կե րաց նում հա րուստ նե րին, գեր մա նա ցի նե րին, դաշ նակ
նե րին: Ժո ղովն ե րում լսել է ի, որ շա տե րը մեր դժ վա րու
թյուն նե րը բա ցատ րե լիս ա սում է ին, թե ներ քին ու ար
տա քին թշ նա մի ներն են մե ղա վոր: Ես էլ նրանց է ի ա սում: 
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Ուշ քի ե կա մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ տե սա, որ նո
րից մեր շեն քի մոտ եմ հա սել, քրտ նած ու հոգ նած: Բայց 
է լի վերև բարձ րա նալ չէ ի ու զում, վա խե նում է ի ե րե խա
ներն ա րթ նա նան: Նս տե ցի հենց դար պա սի ա ռաջ, մի 
քա րի ու գլուխս ձեռ քե րիս մեջ ա ռա:

 Չեմ հի շում՝ ի նչ քան ժա մա նակ է ի այդ պես նս տել, 
մեկ էլ զգա ցի, որ մի մարդ ո ւսս թափ է տա լիս:

 — Բա րի՛ ի րի կուն, եղ բա՛յր,— ա սում է:
Գ լուխս բարձ րաց րի, տես նեմ՝ մեր հար ևան ռուս 

Ա լեք սին է, հա՛, այս մեր Ա լեք սին: Ես նրան դեռ գոր ծա
րա նից է ի ճա նա չում, թեև հե տը խո սած չկայի: Մի եր կու 
ա միս ա ռաջ լսել է ի, որ դազ գա հի փո կը տե ղը գցե լու 
ժա մա նակ ձեռ քը ա նի վի տակ է մնա ցել ու հի վան դա նո
ցում կտ րել են:

 — Ցա վում է,— ա սում է Ա լեք սին ու ցույց տա լիս 
ուսը,— չեմ կա րո ղա նում քնել,— հե տո թե՝ ի սկ դո՞ւ ին
չու չես քնում, եղ բա՛յր:

«Իր ցա վը քիչ է, հի մա էլ ի՞ մը պատ մեմ»,— մտա 
ծում եմ:

—  Քունս չի տա նում, Ա լեք սի՛,— ա սում եմ կա մա ցուկ: 
— Էդ լավ չի, պի տի քնես, որ վա ղը աշ խա տել կա

րո ղա նաս,— ձեռ քով ցույց է տա լիս սյու նե րի վրայով 
ձգված լա րե րը,— դա շատ է պետք հի մա, եղ բա՛յր: 

Էլ չդի մա ցա, սիրտս լիքն էր, ա սա ցի՝ չեմ ու զում 
տուն գնալ, ո րով հետև… Պատ մում եմ ու մտա ծում, որ 
զուր տե ղը տան ջում եմ մար դուն: Նա յում է ի նձ, ի սկ աչ
քերն այն քա՜ն տխուր են:

 — Վե՛ր կաց,— հան կարծ ա սում է Ա լեք սին: 
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— Ին չո՞ւ:
 Բայց վեր եմ կե նում, ու նա ձեռ քիցս բռ նած տա

նում է ի նձ: Տա րավ հասց րեց ի րենց տուն, ի սկ հե տո 
դռան մոտ հետ դար ձավ, թե՝

— Ս պա սի՛ր, հի մա գա լիս եմ:
 Քիչ հե տո դուրս ե կավ տնից ու մթան մեջ մի մեծ 

բան մեկ նում է ի նձ:
 — Վերց րո՛ւ,— ա սում է:
 Նայե ցի ու տես նեմ, որ մի ամ բողջ կես բո քոն է, սև 

հաց: Հա՜ց: 
— Էդ ի ՞նչ ես ա նում,— ա սա ցի ու սիրտս ճմլ վեց:— 

Այդ պես ո ՞նց կլի նի, Ա լեք սի՛: Բա դո՞ւք:
 — Դա նոր մայից դուրս է, եղ բա՛յր, այ սօր տղեր քը 

բե րե ցին, ա սում ե ն՝ տեղ կոմն է ո րո շել, որ պես վի րա վո
րի, ի նչ –որ ֆոն դից… Դե, իմ ին չի՞ն է պետք, ես ու կինս 
աշ խա տո ղի բա ժին ե նք ստա նում: Տա՛ր, եղ բա՛յր,— ու 
կա մա ցուկ ձախ ձեռ քով հրում է ի նձ: 

Ու զում եմ ի նչ –որ բան ա սել, բայց չեմ կա րո ղա նում, 
ի սկ նա այն պես, կա մա ցուկ հրում է ի նձ…

 Չեմ հի շում, թե ո նց տուն մտա: Դու ռը ո ւժ գին ճռռաց, 
բայց ոչ ոք չարթ նա ցավ: Էլ չդի մա ցա:

—  Վե՛ր կա ցեք, ե րե խե՛ք, հաց եմ բե րել,— բղա վե ցի:
 Բո լո րը մի ան գա մից վեր թռան տեղ նե րից, տե սան 

թարմ, սև հա ցի բո քո նը ու աղ մու կով, հենց այն պես, ան
լվա, քնա թա թախ սկ սե ցին ու տել: 

Ես մի ջանցք դուրս ե կա: Չգի տեմ, ե րե խա ժա մա
նակս լավ չեմ հի շում, բայց հի մա լաց ե ղա, ա սես կյան
քումս ա ռա ջին ան գամ, ե ս՝ բան վոր Ար մե նակս, որ 
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կյ ան  քում շատ բան եմ տե սել, լաց ե ղա ու րա խու թյու նից 
ու սր տի ցա վից: Ի սկ ե րբ սե նյակ մտա, ե րե խա ներն ար
դեն քնած է ին՝ կուշտ, եր ջա նիկ դեմ քե րով:

 Հե տո, մի  եր կու տա րի հե տո մի  այն, ե րբ կյ ան քը լա
վա ցել էր, ի մա ցա, որ Ա լեք սին խա բել էր ի նձ. նա ի նձ էր 
տվել ի րենց հա ջորդ օր վա հա ցը:
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Է ԼԻ՝ ՁԻ Ա ՎՈ ՐԸ ԴՈՒ Ե Ս…
( հին զրույց)
 

Աղ քատ մարդ էր գյու ղա ցի Հայ րա պե տը: Նրա ու նե
ցած– չու նե ցա ծը մի փոք րիկ հո ղակ տոր էր, գյու ղից հե
ռու` ա մայի, քար քա րոտ մի դաշ տում: Ա մեն ա ռա վոտ լու
սաստ ղի հետ ա րթ նա նում  էր նա, ծաղ կա վոր չթե թաշ կի
նա կի մեջ կա պած հացն ու ջրի կու լան դնում խուր ջի նի 
մեջ, գցում ո ւսն ու գնում հանդ: Աշ խա տում էր օր նի բուն 
գյու ղա ցի Հայ րա պե տը, ի սկ ե րբ եր կա րում է ին ստ վեր
ներն, ու ար ևը Ծաղ կա սա րի հետևն էր ան ցնում, հոգ նած 
ու վաս տա կած դառ նում էր տուն, որ տեղ նրան է ին սպա
սում կի նը, ե րե խա նե րը և ի րիկ նա հա ցի հա մեստ սե ղա նը:

 Գոհ էր կյան քից գյու ղա ցի Հայ րա պե տը: Նա մի այն 
մի մու րազ ու ներ` ե րա զում էր ձի առ նել, որ հան դի ճա
նա պար հին ժա մա նակ չկորց ներ ու աշ խա տան քի ըն կեր 
ու նե նար: Եվ շատ աշ խա տեց գյու ղա ցի Հայ րա պե տը, 
քր տին քով թր ջեց իր հո ղի ա մեն թի զը, վեր ջա պես, հա
սավ իր նպա տա կին` մի ու ժեղ ու գե ղե ցիկ ձի ա ռավ: 
Ու րա խու թյամբ լց վեց գյու ղա ցի Հայ րա պե տի հար կը: 
Բայց, դե ո ՞վ էր աղ քա տին ու րա խու թյուն տվել: Մի գի
շեր, ամ պա մած ու մռայլ մի գի շեր, ե րբ Հայ րա պե տը ձի
ով դաշ տից տուն էր վե րա դառ նում, ճա նա պար հի եզ րի 
մաս րե նի նե րը ան սո վոր խշխ շա ցին: Ձին ծառս ե ղավ, 
բարձ րաց րեց գլու խը ու տագ նա պով սկ սեց վրն ջալ: 
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« Գայլ կլի նի»,— մտա ծեց Հայ րա պե տը, բայց հա ջորդ 
վայր կյա նին տե սավ դե պի ի րեն ո ւղղ ված հրա ցա նի փո
ղը, ու մե կը ա հե ղա սաստ գո չեց.

— Կանգ նի՛ր… կյա՛նքդ կամ ձի՛դ:
 Ցա վից սեղմ վեց գյու ղա ցի Հայ րա պե տի սիր տը, 

բայց ի ՞նչ կա րող էր ա նել` կյան քը թանկ էր: Ի ջավ Հայ
րա պե տը ձի ուց, համ բու րեց` ա սես ա մեն ի նչ հաս կա ցած 
նրա ար ցուն քոտ աչ քե րը ու ա ռանց հետ նայե լու, գնաց 
տխուր ու տր տում: Գնաց տուն:

— Մի՛ տխ րիր, մա՛րդ,— հույս տվեց կի նը,— ո ղջ լի
նես դու, է լի կաշ խա տես, ես էլ կաշ խա տեմ քեզ հետ, 
մի ձի էլ կառ նենք, թող նա տխ րի, ով չի կա րող աշ
խա տել: 

Եվ աշ խա տե ցին մարդ ու կին: Գյու ղա ցի Հայ րա պե
տը իր հո ղակ տո րում գործն ա վար տե լուց հե տո, գի շեր
ներն էլ վար ձով հա րուստ նե րի այ գի ներն էր ջրում, ի սկ 
կի նը լվացք էր ա նում ու րիշ նե րի հա մար: Այն պես, որ մի 
տա րի չան ցած` նրանք մի ձի էլ ա ռան, ա վե լի ուժե ղը, 
ա վե լի գե ղե ցի կը: Բայց նոր ու րա խու թյունն էլ երկար 
չտ ևեց, մի քա նի ա միս ան ց` ա վա զակ նե րը խլե ցին գյու
ղա ցի Հայ րա պե տի նաև ե րկ րորդ ձին: Աշ խա տեց Հայ
րա պե տը, ա ռավ եր րորդ ձին, է լի խլե ցին, չոր րոր դը` 
նորից խլե ցին: Ու այս պես` 10 տա րում ա վա զակ նե րը 
խլե ցին նրա քր տին քով ու ա րյու նով ձեռք բե րած յո թը 
ձի ե րը: Բայց չհու սա հատ վեց աղ քատ աշ խա տա վո րը, 
կնոջ, ե րե խա նե րի հետ մի ա սին հա մա ռո րեն աշ խա տեց, 
աշ խա տեց գի շերցե րեկ ու վեր ջը է լի մի ձի ա ռավ` նախ
կին բո լոր ձի ե րից ա վե լի ու ժե ղը, ա վե լի դի մաց կու նը, 
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ա վե լի գե ղե ցի կը: Եվ նո րից ձի ով հանդ էր գնում գյու
ղա ցի Հայ րա պե տը ու ձի ով էր հան դից գա լիս տուն: 
Բայց մի գի շեր դաշ տից տուն դառ նա լիս գյու ղա ցի Հայ
րա պե տը սար սա փով տե սավ, որ ոտ քից գլուխ զին ված 
մի ա վա զակ կանգ նեց ճա նա պար հի մեջ տե ղում: Կանգ
նեց ա վա զա կը ու գո չեց.

— Վա՛ր ի ջիր ձի ուցդ ու գնա, թե կյանքդ թանկ է:
Սր տի ցա վից լաց ե ղավ գյու ղա ցի Հայ րա պե տը, 

բայց ե լք չկար: «Գ նաս բա րով»,—մրմն ջաց նա իր դառն 
աշ խա տան քի ըն կե րո ջը, վար ի ջավ ձի ուց, սան ձը վզին 
ձգեց, ու գնաց տր տում՝ գլու խը կախ, ա ղի ար ցունք թա
փե լով: Գնում էր գյու ղա ցի Հայ րա պե տը, բայց ա կան
ջի մեջ կնոջ մեղմ, հու սադ րիչ խոս քերն է ին հն չում. « Մի՛ 
տխ րիր, մա՛րդ, կաշ խա տենք, մեկն էլ կառ նենք»: Եվ 
սր բեց ար ցուն քը գյու ղա ցի Հայ րա պե տը, բարձ րաց րեց 
գլուխն ու գնաց, ե րբ մեկ էլ.

— Կանգ նի՛ր, ա՛յ մարդ,— կան չեց ա վա զա կը:
 Գյու ղա ցի Հայ րա պե տը կանգ ա ռավ:
— Քե զա նից քա նի՞ ձի են գո ղա ցել,— հարց րեց ա վա

զա կը:
— Այս էլ ու թե րորդն է,— ար ցունք նե րի մի ջից պա

տաս խա նեց աղ քատ աշ խա տա վո րը: 
Ա վա զա կը մի պահ լռեց, ա սես մտ քե րի մեջ ըն կավ:
— Էդ բո լոր ձի երն էլ քե զա նից ես եմ խլել,— մո տե

նա լով Հայ րա պե տին՝ ա սաց նա,— և ու րիշ շատ–շատ 
ձի եր եմ գո ղա ցել ես, բայց, ա՛յ, է լի ի նչ քան հան դի պել 
ե նք, դու ձի ա վոր ես ե ղել, ես` հե տի ոտն: Գնա՛, վերց րու 
ձիդ ու գնա, հա լա՛լ լի նի քեզ, աշ խա տո՛ղ մարդ…
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ԼՐ ՏԵ ՍԸ
 

Ար ևի քա ռա կու սի մի շող պա տու հա նից ըն կավ 
ներս, կանգ նեց դի մա ցի պա տին ու դող դո ղաց:

« Քե րոբն է,— մտա ծեց Սե րո բը,— բայց ին չո՞ւ է կան
չում այս քան վաղ»:

 Շո ղը հան կարծ կլոր մի շր ջան գծեց ու սկ սեց 
պտտվել հա մառ, հրա մա յա կան:

«Օ հո՜, ու րեմն շտապ գործ կա»,— ըն կե րոջ ան դրա
դարձ նող հայե լու նոր ազ դան շա նը հաս կա նա լով՝ ա վե
լաց րեց Սե րո բը և տես նե լով, որ շո ղը սկ սեց հար ցա կան 
գրել՝ ա րա գո րեն հա գավ շո րերն ու դուրս ե կավ:

 Նա կտ րեց –ան ցավ փո ղո ցը, մտավ դի մա ցի տան 
շքա մուտքն ու բարձ րա ցավ վեր: Հե տո հր շե ջի սան դուղ
քով մագլ ցե լով՝ մո տե ցավ դե պի ձեղ նա հարկ տա նող 
դռա նը և ու զում էր մտ նել ներս, բայց դու ռը հան կարծ 
այն պես ու ժեղ փակ վեց ու ղիղ նրա քթին, որ քիչ մնաց 
գլ խի վայր ցած գլոր վեր ու չա փեր շեն քի բարձ րու թյու նը:

—  Բա՛ց ա րա դու ռը, Քե րո՛բ,— խնդ րեց Սե րո բը:
— Ն շա նա բա նը,— հն չեց Քե րո բի խրոխտ, սա ռը ձայ նը:
— « Նի զակ»,— ա սաց Սե րո բը:
Դ ռան հետ ևում ոչ մի ձայն:
— « Նի զակ»,— տխուր կրկ նեց Սե րոբն ու ա վե

լաց րեց,— Քե րո՛բ ջան. դու ռը բաց, մարդ դուրս կգա, 
կտես նի:
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— Ն շա նա բա նը,— ա ռար կու թյուն չվերց նող ձայ նով 
պն դեց Քե րո բը: 

— Ա սում ե մ՝ « Նի զակ», է լի՛:
 — Դա չէ, փոխ վել է: 
— Ե՞րբ է փոխ վել: 
— Ա ռա վո տյան 700 ժա մին: 
— Ո՞վ է փո խել: 
— Ես: 
— Է, լավ, դու փո խել ես, ե ՞ս որ տե ղից ի մա նամ: 
— Իմ գոր ծը չէ: 
— Ախր մտա ծիր, Քե րո՛բ ջան,— ա ղա չեց Սե րո բը՝ 

վի զը ձգե լով ու խեղճ– խեղճ ժպ տա լով, մո ռա նա լով, որ 
Քե րոբն իր ժպի տը չի տես նում,— ա խր մտա ծիր, Քե րո՛բ 
ջան, ես հո Ար քի մե դը չեմ: 

Ար քի մե դի ա նու նը տա լը փր կեց Սե րո բին: Բանն այն 
էր, որ Քե րո բը շատ էր հար գում ու մի քիչ էլ վա խե նում 
էր Ար քի մե դից, ո րով հետև նրա օ րեն քը մինչև վերջ չկա
րո ղա ցավ սո վո րել: Այդ էր պատ ճա ռը, որ դու ռը բա ցեց 
ու ներս թո ղեց ըն կե րո ջը: Սե րո բը սպա սում էր հար վա
ծի, բայց չս տա ցավ և ու զում էր այդ կա պակ ցու թյամբ մի 
քա նի խոսք ա սել, ե րբ Քե րո բը քա շեց նրա թևից:

—  Սո՜ւս, այս տեղ պա տերն էլ ա կանջ ու նեն:
 Հե տո Քե րո բը Սե րո բին տա րավ դե պի դի տա կե տը, 

որ մի ջարդ ված լու սա մուտ էր, ու մա տը մեկ նե լով դե պի 
ի րենց դի մա ցի շեն քը, շշու կով ա սաց.

 — Նայիր 2 –ին: 
— Ի՞ն չը, ին չի՞ն,— զար մա ցավ Սե րո բը: 
— Երկ րորդ լու սա մու տին:
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 — Դե մար դա վա րի խո սիր, է լի՛,— քրթմն ջաց Սե
րո բը, ա պա գր պա նից հա նեց հե ռա դի տա կը, ո րը միշտ 
մոտն էր պա հում: Դրեց աչ քին: Շեն քը մի կող մով 
մոտե ցավ: Հե ռա դի տա կի մի այն մի ան ցքում խո շո րա
ցույց կար: 

Երկ րորդ պա տու հա նում է լեկտ րա կան լապ տե րը 
դեռ չէ ին մա րել: Եր ևում էր. մի մարդ ի նչ –որ ա նո րոշ 
շար ժումն եր է ա նում: Սե րո բը աչ քից հե ռաց րեց դի տա
կը ու ար դեն սո վո րա կան աչ քով պարզ տե սավ, որ մար
դը հայե լու մոտ կանգ նած մո րու քի նման ի նչ –որ բան է 
կպց նում կզա կին:

—  Պա՛հ,— զար մա ցավ Սե րո բը:
—  Բա՜,— հաղ թա կան եր կա րաց րեց Քե րո բը,— հաս

կա նո՞ւմ ես, թե ով է, ո ՛չ, չես էլ պատ կե րաց նում, ախ դու 
դմ բո՛, լր տես է, լր տես,— ա վե լաց րեց նա շշու կով: 

— Ես դրան ճա նա չում եմ,— ա սաց Սե րո բը՝ մի քիչ 
էլ վա խե նա լով, որ ի րեն կա րող են մե ղադ րել լր տե սի 
հետ ծա նոթ լի նե լու հա մար,— նոր է ե կել մեր շեն քը: Ես 
դար պա սի մոտ կանգ նած է ի, որ ե կավ: Նա կանգ նեց, 
մի մա տով կան չեց ու հարց րեց. « Սի րու նի՛կս, այս տե՞ղ 
ես ապ րում»: «Այո»,— ա սա ցի ես: Ի սկ նա, թե՝ «Չ գի
տե՞ս, վար ձու սե նյակ չկա՞»: «Ինչ պե՞ս չէ,— ա սա ցի,— քե
ռի Հա կո բը սե նյա կը վար ձով է տա լիս»: «Իսկ ի նչ պի
սի՞ մարդ է,— հարց րեց,— խե լո՞ք է, այ սինքն՝ չի՞ խմում, 
կռիվ չի՞ ա նում»: 

— Այդ պե՛ս, այդ պե՛ս, շատ հե տաքր քիր է,— ը նդ մի
ջեց Քե րոբն ու գր պա նից մի տետր հա նե լով՝ վրան ի նչ –
որ բան գրեց,— հե տո՞…
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 Սե րո բը ե րկ տակ վեց ու Քե րո բի տետ րի վրա կար
դաց. « Հան գիստ տեղ է ո րո նել, շատ կաս կա ծե լի է»:

— Ծը՛,— լե զուն ծլ թաց րեց Քե րո բը,— դժ վար է, տես
նես՝ ե թե Թոմ Սոյե րը իմ տե ղը լի ներ, ի ՞նչ կա ներ:

 — Դե Թոմ Սոյե րի ժա մա նակ ի ՞նչ էր, է՜,— ա վե լաց
րեց Սե րո բը,— ո ՛չ տրամ վայ կար, ո ՛չ ավ տո: Ե ղած– չե ղա
ծը մի քանդ ված մա տուռ էր: Ի սկ հի մա այս մեծ քա ղա
քում ա րի ու լր տես բռ նիր:

—  Տե՛ս, տե՛ս, տե՛ս… 
Ըն կեր նե րը նո րից նայե ցին պա տու հա նին: Մար դը 

հի մա էլ շեկ մա զեր էր դնում գլ խին ու հետն էլ ի նչ –որ 
մե կի վրա մատ էր թափ տա լիս: Հե տո նա պո կեց մո
րուքն ու մա զե րը, դրեց մի ճամպ րու կի մեջ ու դուրս 
գնաց:

—  Հետ ևենք,— ա ռա ջար կեց Սե րո բը: 
— Ո՛չ,— ա ռար կեց Քե րո բը,— ցե րե կով չի կա րե լի, 

կկաս կա ծի ու կփախ չի: Չէ՜, մի ա միտ չլի նես, կհետ ևենք 
ե րե կո յան…

* * *

Ամ բողջ օ րը նրանք ման է ին գա լիս մի ա սին, ճա
կատ նե րը կնճ ռո տած՝ մի շատ կար ևոր գաղտ նիք ու նե
ցող մար դու պես: Սե րո բի լե զուն, ի նչ պես ա սում են, քոր 
էր գա լիս: Քե րո բի ա հը չլի ներ, նա լր տե սի մա սին ար դեն 
հայտ նած կլի ներ իր բո լոր ծա նոթ նե րին և ան ծա նոթ նե
րի կե սին: Բայց Քե րո բը նրա նից մի քայլ ան գամ չէր հե
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ռա նում: Ա սենք, նույ նը կա ներ նաև Քե րո բը, ե թե Սե րո բը 
նրա հետ չլի ներ: Այդ էր պատ ճա ռը, որ ըն կեր ներն այդ 
օ րը բո լո րո վին չէ ին կռ վում ի րար հետ, փո խա դար ձա բար 
սի րա լիր է ին: Նույ նիսկ բանն այն տեղ հասավ, որ Սե րո
բը Քե րո բին նվի րեց իր մի ա կա նի հե ռա դի տակն ու փո
խա րե նը նվեր ստա ցավ նրա ջարդված մա տի տա սրի չը:

—  Մեզ կն կա րեն պա տի թեր թում ու կգ րեն. «Ա հա 
թե ի նչ պի սին պետք է լի նեն պի ո ներ նե րը» կամ՝ «Լր տե
սին սան ձա հա րող նե րը»,— ա սում էր Քե րո բը: 

— Իսկ պատ կե րաց նո՞ւմ ես,— իս կույն ը նդ հա տում էր 
Սե րո բը,— մեր դա սա րա նի տղա ներն ու աղ ջիկ նե րը նա
խան ձից կպայ թեն:

—  Բո լո րը մեզ կշ նոր հա վո րեն… Դա սա տու նե րը դաս 
չեն հարց նի… 

Ե րե կո յան նրանք սր տի թպր տո ցով մո տե ցան կաս
կա ծե լի մար դու բնա կա րա նին: Կանգ նե ցին դռան 
հետևում ու ա կանջ դրե ցին: Սկզ բում ոչ մի ձայն չէր 
լսվում: Հե տո հան կարծ ի նչ –որ մե կը ու ժեղ քրք ջաց. 
« Հա՛, հա՛, հա՛»: Սե րո բի ու Քե րո բի մա զե րը բիզ– բիզ 
կանգ նե ցին: « Հա՛, հա՛, հա՛»,— նո րից ծի ծա ղեց մե կը, 
բայց այս ան գամ բա րակ, ջղային ձայ նով:

 — Փախ չենք, խե լա գա՛ր է,— կմ մաց Սե րո բը, բայց 
չկա րո ղա ցավ տե ղից շարժ վել: Եր կար ոտ քե րը չէ ին 
ենթարկ վում, կար ծես ի րե նը չէ ին:

 Մար դը շա րու նա կում էր ծի ծա ղել, հե տո հան կարծ 
լռեց ու բա ցա կան չեց.

«Ա՜, պա րո՛ն սպա, հար գանք ներս…»: «Լ ռի՛ր, հի մա՛ր, 
ես քեզ հա մար այս տեղ պա րոն չեմ, այլ՝ ըն կեր»,— բար
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կա ցած պա տաս խա նեց մի ու րիշ ձայն:— « Բայց այս տեղ 
ոչ ոք չկա»: « Միև նույն է»:

 — Լը… լը… սո՞ւմ ես,— կա կա զեց Քե րո բը,— ներ… սում 
մեկն էլ կա: Ե …եր ևի գաղտ նի դռ նով է մտել:

—  Մը…մ տել է,— չի մա նա լով ի նչ ա սել, կրկ նեց Սե րո բը: 
Իսկ ներ սում զրույ ցը շա րու նակ վում էր: « Հաս կա

նո՞ւմ ես,— ա սում էր բա րակ ձայ նը,— ես, սի րե լի՛ս, այս
տեղ հա տուկ նպա տա կով եմ ե կել, հա տո՛ւկ»:

—  Հա… հա տուկ,— ա կա մա կրկ նե ցին Սե րոբն ու 
Քե րո բը:

 Ներ սում լռու թյուն տի րեց: Հե տո ի նչ –որ թխկթխ կոց 
լս վեց, նո րից լռու թյուն տի րեց: « Վա՛գր, վա՛գր,— հան
կարծ կան չեց ջղային ձայ նը,— դու ի նձ լսո՞ւմ ես, Վա՛գր: 
Հա ղոր դում է Ա–4 –ը, հա ղոր դում է Ա–4 –ը: Ըն դու նի՛ր»:

 — Տե՛ս է, ա պա րատ էլ ու նի,— վշ տա ցած մրմն ջաց 
Քե րո բը,— թշ նա մուն նյու թեր է հա ղոր դում:

— « Վա՛գր, Վա՛գր,— շա րու նա կում էր ջղային, ճչա
ցող ձայ նը,— տաս ներ կու աս տի ճան, գետ, ա ստղ, վեց, 
լսո՞ւմ ե ս… կրկ նի՛ր»: 

— Ա րի՝ մի՛ ու շաց րու,— ա ղա չեց Սե րո բը,— գնա՛ 
միլի ցի ո ներ կան չիր, գու ցե վատ բան դուրս գա:

 Քե րո բը ծոծ րա կը քո րեց: 
— Ախր որ դու ռը ծե ծեն, դրանք գաղտ նի ճա նա պար

հով կփախ չեն, է՜,— ա սաց նա,— նախ և ա ռաջ պետք է 
այդ ա նի ծյալ ճա նա պարհն ի մա նանք:

 Հա ղոր դու մը դա դա րեց: Ի նչ –որ բան չխ կաց ներ
սում, ճռ ռաց: Մե կը թեթև քայ լե րով մո տե ցավ մի ջանց
քի դռա նը:
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 Սե րոբն ու Քե րո բը կայ ծա կի ա րա գու թյամբ հետ փա
խան ու, ի րար դիպ չե լով, աս տի ճան նե րից ի ջան ցած: 
Վեր ևում ոտ նա ձայ ներ լս վե ցին: Քիչ հե տո եր ևաց լր տե
սը: Նա հա գին ու ներ ա մա ռային մոխ րա գույն վե րար
կու և լայ նեզր գլ խարկ, ո րը ծած կում էր աչ քե րը: Ձեռ քին 
փոք րիկ ճամպ րուկ կար:

 Բա որ ա սում է ի՝ գաղտ նի ճա նա պարհ կա՞,— շշնջաց 
Քե րո բը,— էն մե կը չկա, էն մե կը փա խավ…

 — Սո՜ւսս…
Լր տե սը նկա տեց տղա նե րին, մո տե ցավ, ա պա հա

նեց գլ խարկն ու կեղծ ժպ տաց.
 Հար գանք ներս, պա տա նի՛ բա րե կամն եր, բարև՛, Սե

րո՛բ, ի նչ պե՞ս ես: Չե՞ք գա լիս զբոս նե լու:
 Մազ էր մնա ցել, որ Սե րոբն ա սեր՝ «Գ նա՛, լր տե՛ս, 

քեզ էլ ճա նա չե ցինք»,— բայց ժա մա նա կին լե զուն կծեց 
և այն քա՛ն ու ժեղ, որ աչ քերն ար ցուն քոտ վե ցին:

— Շ նոր հա կա լու թյուն,— կմ մաց նա վի րա վոր լեզ
վով և, ի մա նա լով ի նչ ա սել, ա վե լաց րեց,— սաս տիկ 
զբաղ ված ե նք: 

— Այդ դեպ քում գու ցե ես ձեզ շո կո լադ հյու րա սի
րեմ,— այս խոս քե րի հետ լր տե սը ձեռ քը դե պի գր պա նը 
տա րավ, հա նեց եր կու կոն ֆետ ու մեկ նեց տղա նե րին,— 
վերց րե՛ք, վերց րե՛ք, մի՛ ա մա չեք: 

Ըն կեր ներն ան վճ ռա կան ի րար նայե ցին: Քե րո բը 
դեմ քը ծռմ ռե լով՝ Սե րո բին հաս կաց րեց, որ ե թե չվերց
նեն, լր տե սը կա րող է կաս կա ծել, և գոր ծը կձա խող վի: 

Երբ լր տե սը հե ռա ցավ, Սե րոբն ա րագ –ա րագ բա
ցեց փա թե թը և ու զում էր շո կո լա դը ար դեն բա ցած բե
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րա նը տա նել, ե րբ Քե րո բը հար վա ծեց նրա ձեռ քին: Կոն
ֆետն ըն կավ ցած:

— Գժ վե՞լ ես, ի ՛նչ է,— գո չեց Քե րո բը,— էս տեղ են 
ա սել՝ « Բոյը՝ եր կար, խել քը՝ կարճ», լր տե սի տված կոն
ֆե՞տն ես ու տում, ի սկ ե թե թու նա վոր վա՞ծ լի նի:

 Սե րո բի դեմ քը պա տի գույն ստա ցավ: Նա ու զեց 
ի նչ –որ բան ա սել, բայց լե զուն չպտտ վեց: Եվ հենց այդ 
վայր կյա նին հար ևա նի շու նը պո չը թա փա հա րե լով մո
տե ցավ, տե սավ ըն կած կոն ֆետն ու բե րանն ա ռավ:

 — Քըխ է, Բո ղա՛ր, գցի՛ր, քըխ է,— հու սա հատ գո չեց 
Քե րոբն ու վա զեց դե պի շու նը:

 Բայց հի մար Բո ղա րը բե րա նից թու նա վոր ված կոն
ֆե տը գցե լու փո խա րեն թռավ դե պի Քե րո բը ու նրա 
ձեռ քի կոն ֆե տը խլե լով՝ թղ թով կուլ տվեց:

 — Փա խի՛ր,— գո ռաց Քե րո բը,— փա խի՛ր, Սե րո՛բ, հի
մա կկա տա ղի ու կկ ծի: 

Ըն կեր նե րը գլուխ նե րը կորց րած փա խան այն պի սի 
ա րա գու թյամբ, որ ե թե մր ցումն եր լի նե ին, ա ռա ջին և 
ե րկ րորդ տե ղե րը ի րեն ցը կլի նե ին: Եվ հան կարծ հենց 
ի րենց դի մաց տե սան լր տե սին, որ լայ նեզր գլ խար կով 
աչ քե րը ծած կած՝ քայ լում էր: Սե րոբն ու Քե րո բը կանգ 
ա ռան հևաս պառ, հետ նայե ցին: Շու նը չէր եր ևում: 

— Ի՞նչ ա նենք,— հարց րեց Սե րո բը:
—  Վե՛րջ: Հետ ևենք, տես նենք ո ւր է գնում: Ե թե մի 

տուն մտավ կամ մի այլ տեղ, իս կույն զան գա հա րենք 
մի լի ցի ա:

Գ նա ցին: Լր տե սը քայ լում էր հան գիստ ու զգույշ: 
Ցույց էր տա լիս, թե զբոս նում է, բայց աչ քի տա կով դի
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տում էր շուր ջը: Հե տո հան դի պեց մե կին, կանգ ա ռավ: 
Սկ սե ցին խո սել: Սե րո բը պարզ լսեց, որ լր տե սը իր խո
սակ ցին ա սաց. «Այո՛, ի հար կե, հենց այս ե րե կո»:

— Լ սե ցի՞ր,— շշն ջաց Սե րո բը:
— Լ սե ցի,— շշն ջաց Քե րո բը: 
Ու նրանք ա վե լի վճ ռա կա նո րեն հե տապն դե ցին:
Լր տե սը ա րա գաց րեց քայ լե րը, նայեց խաչ մե րու կի 

ժա մա ցույ ցին ու ա վե լի շտա պեց: Տղա նե րը հա զիվ է ին 
հաս նում նրա հետ ևից: Հա մա րյա վա զում է ին: Քր տին
քի կա թիլ նե րը ա ռա տո րեն թափ վում է ին նրանց մա զե րի 
ա րան քից, բայց նրանք ո չինչ չէ ին զգում: Ա հա լր տե սը 
մո տե ցավ թատ րո նի մեծ շեն քին, ո րի ա ռջև շատ մար
դիկ կային հա վաք ված: 

— Եր ևի տե սել է, որ հետ ևում ե նք, ու զում է խառնվել 
մարդ կանց, որ հետ քը կորց նի,— հևա լով բա ցատ րեց 
Քե րո բը:

Ն րանք նկա տե ցին, թե ի նչ պես լր տե սը, մարդ կանց 
բազ մու թյու նը ճեղ քե լով, մո տե ցավ դռա նը, թեք վե լով 
ի նչ –որ բան ա սաց տոմ սակ ներն ստու գո ղին, ու ներս 
մտավ:

 Քե րո բը ձեռ քը խփեց ճա կա տին: 
— Ա՛խ, ա նի ծյա՛լ, ո ՛նց էլ գի տեր, որ փող չու նենք, է՜,— 

բա ցա կան չեց նա հու սա հատ: 
— Ո՛չ, հենց այդ տեղ էլ սխալ վել է, ու նենք,— ա սաց 

Սե րո բը, ձեռ քը գր պա նը տա րավ, դուրս բե րեց մի մրոտ 
գուլ պա, հա նեց որ սոր դա կան հրա ցան գնե լու նպա տա
կով այն տեղ կու տա կած 1 ռուբ լի 27 կո պեկն ու մեկ նեց 
Քե րո բին,— վերց րո՛ւ:
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 Քե րո բի սիր տը շարժ վեց: Որ պես շնոր հա կա լու թյան 
նշան, նա ա մուր սեղ մեց Սե րո բի ձեռ քը, գնաց, հի սուն 
կո պե կա նոց եր կու տոմս վերց րեց, վա զե լով մո տե ցավ 
Սե րո բին ու, « մո ռա նա լով» ման րը վե րա դարձ նել, ա սաց.

— Գ նա՛նք: 
Ըն կեր նե րը մո տե ցան տոմ սեր ստու գո ղին, ու զե ցին 

ներս մտ նել, բայց ստու գո ղը ու շա դիր նայեց Սե րո բի 
եր կար հա սա կին, հե տո պս տիկ Քե րո բին խս տու թյամբ 
ա սաց, որ 16 տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րին ար գել
վում է ե րե կո յան ներ կա յա ցումն եր դի տե լը:

 Քե րո բը բո ղո քեց:
—  Մո րա քո՛ւյր,— ա սաց նա,— մենք շատ, շատ կար ևոր, 

այս պես ա սած, պե տա կան…
— Լր տես…— ա վե լաց րեց Սե րո բը, ու նրանք շփոթ

ված մո րաք րո ջը հրե լով՝ ներս ըն կան դահ լիճ: 
Եվ հան կարծ… մա րե ցին դահ լի ճի լույ սե րը: Ա՛յ քեզ 

բան, դե ա րի ու այս մթա նը լր տես բռ նիր:
—  Դու կանգ նիր դռան մոտ, որ հան կարծ չփախ չի,— 

կար գադ րեց Քե րո բը,— ի սկ ես թա քուն դահ լի ճից կնայեմ:
Ն վա գա խում բը սկ սեց նվա գել: Բե մի լույ սե րը վառ

վե ցին հա զար գույ նե րով: Դահ լի ճը փոքր –ինչ լու սա
վոր վեց: Քե րո բը մի ան կյու նից, Սե րո բը դռան մո տից 
աչ քերն ո ւղ ղե ցին դե պի դահ լիճ ու սկ սե ցին շարք– շարք 
ստու գել ա թոռ նե րը: Նրանք նույ նիսկ չն կա տե ցին, թե 
ի նչ պես բաց վեց վա րա գույ րը: 

Եվ հան կարծ…
—  Հա՛, հա՛, հա՛,— լս վեց ծա նոթ, սար սուռ ազ դող 

քրքի ջը:
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 Քե րոբն ու Սե րո բը ցնց ված դե պի բե մը դար ձան: Եվ 
ի ՞նչ տես նեն… ի րենց հար ևա նը, այո՛, այո՛, այն լր տե սը, 
շեկ մո րու քով ու շեկ մա զե րով, կանգ նել է բե մի  մե ջ տե
ղում, քրք ջում է ու թավ ձայ նով ա սում.

« …Ա՜, պա րո՛ն սպա, հար գանք ներս…»:
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ՄԵԿ ՕՐ Ե ՐԿ ՐԻ ՇՈՒՐ ՋԸ
 
ԴԵ ՊԻ Ա ՐԵ ՎԵԼՔ

…Ն րանք h ևա լով կանգ նե ցին փո ղո ցի ան կյու նում: 
Շունչ ա ռան: Հե տո Քե րո բը հարց րեց.

— Գ նո՞ւմ ե նք:
— Գ նում ե նք,— ա ռույգ պա տաս խա նեց Սե րո բը:
— Հ րա՞նտն ո ւր է:
 — Չե կավ,— խեղ ճա ցած մրմն ջաց Սե րո բը: 
— Իսկ կողմն ա ցո՞ւյ ցը:
 — Կողմն ա ցույ ցը չտ վեց: Նույ նիսկ ծաղ րեց էլ: 

Ա սաց՝ դուք դեռ չգի տեք, թե ի նչ կա մեր ճամ բա րի շուր
ջը, ու զում եք ե րկ րի…

—  Սո՛ւս,— սաս տեց Քե րո բը,— չե՞ս տես նում, մարդ է 
ան ցնում,— նա աչ քե րով հետ ևեց աշ խա տան քի շտա
պող քա ղա քա ցուն, ա պա բռ նեց Սե րո բի բլու զի օ ձի
քը,— ի ՞նչ, կողմն ա ցույ ցը չտ վե՞ց: Այն պես էլ հան գի՜ստ 
ես ա սում: Հի մի ի ՞նչ ե նք ա նե լու, հը՞: Ա ռանց կողմն ա ցույ
ցի ո ՞նց ե նք գնա լու, հը՞… 

Ա մեն մի « հը» –ի հետ Քե րոբն ա մուր ձգում էր Սե
րո բի օ ձի քից և ա ռանց մեծ ջան քե րի նրա բլու զի չորս 
կո ճա կից եր կու սը պո կեց:

 — Դե՛, վերջ տուր, է՛,— բո ղո քեց Սե րո բը՝ գետ նից 
խնամ քով հա վա քե լով կո ճակ նե րը,— ի ՞նչ ես դու է լ՝ հը՛ 
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հա հը՛: Մենք ո րո շել ե նք գնալ դե պի ար ևելք, չէ՞: « Հա» 
ու ջան: Ի սկ ես ա ռանց կողմն ա ցույ ցի էլ գի տեմ: Որ
պես զի ի մա նաս, թե որ տեղ է ար ևել քը, պետք է դեմ քով 
կանգ նես դե պի հյու սիս և ձեռ քերդ աջ ու ձախ պար զես: 
Աջ ձեռքդ ցույց կտա ար ևել քը:

 — Բա՛ն ա սա ցիր,— զայ րա ցավ Քե րո բը,— դեմ քով 
դե պի հյու սիս կանգ նե լու հա մար նախ պետք է հյու սի սի 
տեղն ի մա նաս…

—  Ճիշտ որ,— ան կեղ ծո րեն վշ տա ցավ Սե րո բը,— 
տե՛ս, է՛, չէ ի մտա ծել: Բայց, սպա սիր, հի շե ցի: Հրան տը 
մի օր ա սաց, որ « Հաղ թա նակ» պար կը տա նող ճա նա
պար հը դե պի հյու սիս է նա յում: Ազ նիվ խոսք:

— Դ րան տես, նո րու թյուն է ա սում,— հեգ նեց Քե
րո բը,— այդ ես էլ գի տե ի: Տղա էր, թող գար հետ ներս: 
Մա մայի՛ բա լա: Քա ղա քային ճամ բա րից էն կողմ չի անց
նում:

 — Նույնն էլ ես ա սա ցի,— սր տապնդ վեց Սե րո բը՝ 
զգա լով, որ Քե րո բի տրա մադ րու թյու նը բարձ րա ցել է: 

— Ե թե սուտ չես ա սում, ապ րե՛ս,— ոտ քե րի ծայ
րե րին բարձ րա նա լով՝ ըն կե րոջ ու սին բա րե կա մա բար 
թփթ փաց րեց Քե րո բը,— ի սկ հի մա հա նիր էն, ո ՞նց են 
ա սում, էն բյու ջե տը, տես նենք ի նչ քա՞ն ու նես: 

— Ի՞ն չը:
 — Բյու ջե տը, է լի, փո ղերդ:
 — Քիչ մնա, կա սես՝ բանկդ,— փնթփն թաց Սե րո բը, 

հե տո գր պա նից դուրս բե րեց մի փոք րիկ կա պոց, քան դեց 
հա նեց բազ մա թիվ փա թա թան ներ, մինչև որ մի քա նի 
կո պե կա նոց ներ եր ևա ցին: Սե րո բը դրամն ե րը պատ շաճ 
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հե ռա վո րու թյու նից ցույց տվեց Քե րո բին ու կեր կե րուն 
ձայ նով շա րու նա կեց,— բայց հի շիր, Քե րո՛բ ջան, ե թե 
հարս տա նանք, էս իմ մեկ ռուբ լի 30 կո պե կը ի նձ ես տա
լու, հա՞, դու էլ գի տես, որ հե ծա նիվ եմ ու զում գնել:

 Քե րո բը բա րե հո գա բար ծի ծա ղեց.
— Ա մոթ է, ա մոթ, ի ՞նչ հե ծա նիվ: Դու դեռ « Վոլ գա» 

կու նե նաս: Ճիշտ եմ ա սում, հա վա տա՛: Կբե րեն ու կար
միր ժա պա վե նով կա պած կն վի րեմ քեզ: Ժա պա վե նի 
վրա գր ված կլի նի. « Սե րո բին՝ շուր ջերկ րյա ճա նա պար
հոր դու թյան պա տա նի չեմ պի ո նին»: Գո՞հ ես:

—  Գո՛հ եմ,— եր ջա նիկ ժպ տաց Սե րո բը,— ա՛յ թե 
կնա խան ձեն մեր բա կի տղա նե րը և հատ կա պես Հրան տը: 

— Ի հար կե,— պա տաս խա նեց Քե րոբն ու ա վե լաց
րեց,— դե լավ, գնանք, ար դեն ո ւշ է:

 Նա հենց այդ պես, պա յու սա կը մեջ քին, զգաստ 
ձգվեց, դեմ քը դարձ րեց դե պի « Հաղ թա նակ» պար կը և, 
աջ ձեռ քը Նոր քի ան տառ նե րի կողմն ո ւղ ղե լով, ա սաց.

 — Սե րո՛բ, սի րե լի՛ս, մենք գնում ե նք դե պի ար ևելք: 
Մի այն թե մինչև քա ղա քից դուրս գա լը քայ լիր ի նձ նից 
տա սը մետր հե ռա վո րու թյան վրա:

 …Ար ևը դեռ չէր ծա գել, բայց ե թե վաղ ա ռա վո տյան 
աշ խա տան քի շտա պող ներն ու շա դիր լի նե ին, ա պա ան
մի ջա պես կն կա տե ին, որ ճա նա պար հորդ նե րի նման 
հագն ված եր կու պա տա նի ներ, ո րոն ցից մե կը կար ճա
հա սակ էր, ի սկ մյու սը՝ բարձ րա հա սակ, ի րար հետ ևից 
գնում է ին ու կաս կա ծով չորս կողմ նա յում: 

Իսկ ե թե Սե րոբն ու Քե րոբն էլ ա վե լի ու շա դիր լի նե
ին, ա պա գու ցե տես նե ին, թե ի նչ պես մի քա նի քայլ այն 
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կողմ, պա տի հետ ևում կանգ նած Հրան տը (նա, որ չէր 
ու զե ցել մի  ա նալ Սե րո բին ու Քե րո բին) դուրս ե կավ իր 
թաքս տո ցից ու վա զե լով մի  ա ցավ մի  խումբ տղա նե րի ու 
աղ ջիկ նե րի, ո րոնք ան մի  ջա պես բռ նե ցին Նոր քի այ գի
նե րի ճա նա պար հը:

Ն րանք գնում է ին Սե րո բի ու Քե րո բի ա ռջ ևից:

« ՆԱ ՎԸ Ը ՆԿՂՄ ՎՈՒ Մ Է, ՑՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈ՛ՒՆ»

 Քե րոբն ան ցավ Գե տա ռի կա մուր ջը, կանգ ա ռավ 
ու սպա սեց Սե րո բին, ո րը մո տե նում էր լայն– լայն քայ լե
րով: Դրա նից նրա մե ջ քին կա պած պա յու սա կը ծի ծա ղե
լի ո րեն ցնց վում էր:
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 — Կանգ նենք մի քիչ,— ա ռա ջար կեց Քե րո բը, ի սկ 
ե րբ Սե րո բը մո տե ցավ, հան դի սա վո րու թյամբ ա վե լաց
րեց,— այս վայր կյա նը հի շիր, Սե րո՛բ, սա ար դեն նոր 
շուր ջերկ րյա ճա նա պար հոր դու թյան դուրս գա լու վայր
կյանն է:

 Հե տո նա մի քայլ ա րեց դե պի Գե տա ռը: 
— Այս քայ լը մեզ կես մետ րով մո տեց րեց մեր ճա նա

պար հի ցան կա լի վերջ նա կե տին: Այո՛:
 Սե րո բը, որ բո լո րո վին էլ ըն կե րոջ նման ո գեշնչ ված 

տրա մադ րու թյան մեջ չէր, լուռ, բայց ար ժա նա պատ վու
թյամբ գլ խով ա րեց: Նա ա նա սե լի քաղց էր զգում, բայց 
ա մա չում էր այդ մա սին ձայն հա նել: Ճիշտ է, մեջ քի պա
յու սա կում ա մեն ի նչ էլ կար, որ խնամ քով հա վա քել էր 
պա հա րա նից ու մա ռա նից, ե րբ տա նը բո լորն էլ քնած 
է ին, բայց և այն պես ա մա չում էր: Ա խր, ե րեկ ի նքն էր 
Հրան տին ա սում, թե շուր ջերկ րյա ճա նա պար հոր դու
թյան դուրս ե կո ղը պետք է դի մաց կուն լի նի, պետք է 
լավ ի մա նա, որ ան ցնե լու է ա նա պա տով ու լեռ նե րով, 
ծո վով ու ան դն դա խոր ձո րե րով, որ կա րող է գե րի մնալ 
մի ան մար դաբ նակ կղ զում, ի նչ պես, օ րի նակ՝ Ռո բին զոն 
Կրու զոն: Դե, այս քա նից հե տո դժ վար է ա սել, թե քաղ
ցած եմ, ա րի հաց ու տենք: Ի սկ Քե րո բը գու ցե ա ռա վո տ
յան կուշտ կե րել է, նրա՞ն ի նչ կա: 

Ըն կեր նե րը ճա նա պարհ ըն կան, Քե րոբն՝ ա ռջ ևից, 
Սե րո բը՝ նրա հետ ևից: Գնում է ին դան դաղ, ծանր քայ
լե րով և ու շա դիր զն նում շր ջա պա տը, ի նչ պես վայել է 
իս կա կան ճա նա պար հորդ նե րին: Բայց Սե րո բի մտ քից 
քաղ ցա ծու թյու նը չէր ան ցնում, ը նդ հա կա ռա կը, գնա լով 
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ու ժե ղա նում, հն չում էր ան գամ կո շիկ նե րի դո փյու նի մեջ 
և, որ ա մե նա ծանրն է՝ Սե րո բին, ի րե նից ան կախ, տե
ղա փո խում էր դե պի տուն, խո հա նոց, սի րե լի մայ րի կի 
մոտ: Ի սկ խո հա նո ցում այն պե՜ս տաք է, այն պե՜ս հա ճե լի 
է ճա շե րի հո տը:

« Տես նես ի ՞նչ են ա նում հի մա,— կա րո տով մտա ծեց 
Սե րո բը,— մայ րիկն, ի հար կե, ա րթ նա ցել է ու նկա տել, 
որ ես չկամ, և հի մա լաց է լի նում: Թող լաց լի նի, բա 
ին չո՞ւ ե րեկ ի նձ կի նոյի փող չտ վեց: Բայց, չէ, մեղք է: 
Հի մա նա յում է ա մեն տեղ ու կան չում. « Սե րո բի՜կ, Սե
րո բի՜կ, Սե րո բի՜կ», ու մտա ծում, թե գու ցե խեղդ վել եմ 
գե տում…»:

 Սե րոբն ա նա սե լի խղ ճա հա րու թյուն զգաց իր նկատ
մամբ ու կա մա ցուկ, ան նկա տե լի լաց ե ղավ: Հե տո բար
կա ցավ. «Չ գի տեմ, թե ի նչ քա նով է լավ աշ խար հի շուր
ջը կա տա րած ճա նա պար հոր դու թյու նը, ո րի մա սին այն
քան գրել են տար բեր մար դիկ, ի սկ Քե րո բը բա նա վոր 
զահ լես տա րել է: Մեր տու նը բո լո րից էլ լավն է»:

 Նույն մտ քե րով էր տար ված նաև Քե րո բը: Նա էլ 
ա ռա վոտ վա նից ո չինչ չէր կե րել: Բայց քա նի որ ի նքն 
էր շուր ջերկ րյա ճա նա պար հոր դու թյան հե ղի նա կը, դրա 
հա մար էլ քայ լում էր ա տամն ե րը սեղ մած, հաս տատ 
վճի ռով, որ էլ հետ չի դառ նա լու: Կամ Կո լում բո սի նման 
ճա նա պար հին կկոր չի կամ թե ու ղիղ գծով հետ կգա 
Երևան: Ի նչ ու զում է լի նի… 

Ո րոշ ժա մա նակ քայ լե լուց հե տո Քե րո բը, որ շա
րու նա կում էր ա ռաջ նոր դել Սե րո բին, ան սպա սե լի ո
րեն կանգ ա ռավ ու աչ քե րը հա ռեց մի կե տի: Ա րա հե տի 
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հենց մեջ տե ղում ըն կած էր մի շիշ, սո վո րա կան, կես
լիտ րա նոց մի շիշ: Նա զգու շո րեն վերց րեց շիշն ու մա
տով մոտ կան չեց Սե րո բին: Եր կուսն էլ ու րա խա ցած, 
որ հանգստա նա լու ա ռիթ ե ղավ, իս կույն ցած նե տե ցին 
պա յու սակ ներն ու, ի բր հե տաքրք րու թյու նից, շիշն սկսե
ցին ձեռ քից ձեռք խլել: Եվ ի րոք, սո վո րա կան շիշ էր դա: 
Վրան, ճիշտ է, խցան կար, բայց ներ սում բա ցի փա թա
թած մի թղթից, ու րիշ ո չինչ չկար: Շշի վրա մա մու ռի 
հետ քեր չէին նկատ վում:

 — Բա ցենք,— ա ռա ջար կեց Քե րո բը:
 Սե րո բը գու նատ վեց.
— Իսկ ե թե մի ջից, ի նչ պես « Բաղ դա դի գող» կի նո

յում, դուրս գա մի հս կա՞, ի ՞նչ պա տաս խան կտանք,— 
մրմն ջաց նա:

—  Վա՛յ,— ծի ծա ղեց Քե րո բը,— ու րեմն, չգի տե՞ս, թե 
սա ի նչ է: Սա, ախ պե՛ր ջան, հս կա չի: Հի մա ե ՞ս գի տեմ, 
թե՞ դու: Ե րբ նա վը խոր տակ վում է, խեղդ վող նե րը գրում 
են ի րենց ա նուն նե րը, դնում մի այս պի սի շշի մեջ ու 
գցում ծո վը, որ պես զի մար դիկ կար դան ու ի մա նան, թե 
ի նչ է ե ղել:

 Սե րո բը փռթ կաց.
— Այս տեղ իս կի աղ բյուր էլ չկա, որ ջուր խմենք, 

էդ ո ՞վ է խեղդ վել: 
— Ու այդ խել քով էլ ու զում ես պտտ վել աշ խար հի 

շուր ջը,— ծաղ րեց Քե րո բը,— ու րեմն մինչև հի մա չգի
տե՞ս, որ ա ռաջ բո լոր ցա մաք նե րը ջրի տակ են ե ղել և 
հենց, օ րի նակ, այս ճա նա պար հով հա վա նա բար հա
րյու րա վոր ա ռա գաս տա նա վեր են ան ցել: 
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Այս խոս քե րի հետ Քե րո բը հա նեց շշի խցա նը: Սե
րո բը հետ նետ վեց ու բե րանք սի վայր ըն կավ խո տե րի 
վրա: Բայց ձայն չլս վեց: Քե րո բը եր կար չա փով շշի մի
ջից հա նեց թուղ թը, բա ցեց ու կար դաց. «Ես՝ ան գլի
ա ցի ճա նա պար հորդ Հար րի Պե տեր սոնս, որ գնում է ի 
շր ջա գայե լու և տես նե լու, թե ի նչ կա աշ խար հում, նա
վա բե կու թյան են թարկ վե ցի: Նա վը ը նկղմ վում է, ցտե
սությո՛ւն»: 

— Անգ լի ա կան սառ նասր տու թյուն,— զգաց ված ար
տա սա նեց Քե րո բը,— ա՜յ քեզ մարդ, խեղդ վում է, բայց 
լաց լի նե լու փո խա րեն ա սում է՝ ցտե սու թյուն:

 Սե րո բը ևս եր կար ժա մա նակ ո ւշ քի չէր գա լիս, բայց 
և դրա հետ մի ա սին ան գլի ա ցի դժ բախտ ճա նա պար
հոր դի գրա ծի մեջ ի նչ –որ բան նրան խիստ տա րօ րի նակ 
ու ծա նոթ էր թվում: Մտա ծեց, մտա ծեց, թե ի նչ էր դա, 
բայց այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ ո րո շել:

—  Քե րո՛բ, մի տո՛ւր այդ թուղ թը: 
— Ին չո՞ւ:
—  Տո՛ւր, մի ան գամ էլ եմ ու զում նայել:
 Սե րո բը վերց րեց նա մա կը, բա ցեց, կար դաց, նո րից 

կար դաց, շու ռու մուռ տվեց, բայց, այդ պես էլ ո չինչ կաս
կա ծե լի բան չգտ նե լով, նա մա կը վե րա դարձ րեց ըն կե
րո ջը: 

Այն, ի նչ չէր կա րո ղա ցել նկա տել Քե րո բը, չկա րո ղա
ցավ նկա տել նաև Սե րո բը… 

Անգ լի ա ցի ճա նա պար հոր դը գրել էր հայե րեն, ա շա
կեր տա կան վան դա կա վոր տետ րի թղ թի վրա…
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ԵՎՍ ՄԻ Ա ՊԱ ՑՈՒ ՅՑ, 
ՈՐ ԱՅՍ ՏԵՂ ԾՈՎ Է Ե ՂԵԼ

 Տա սը քայլ էլ չէ ին հե ռա ցել ա ռա ջին ար կա ծի վայ
րից, ե րբ Քե րո բը, որ դար ձյալ ա ռջ ևից էր գնում, կանգ 
ա ռավ, շրջ վեց դե պի Սե րո բը, հրճ վան քից քայ լող դեմ
քով նայե լով նրան՝ մատն ո ւղ ղեց դե պի գե տին ու հո ղի 
մե ջ ըն կած ի նչ –որ բան ցույց տա լով՝ բա ցա կան չեց.



173

 — Նայի՛ր, ևս մի ա պա ցույց, որ ա ռաջ այս տեղ ծով է 
ե ղել: 

Այս հան դի սա վոր խոս քե րից հե տո Քե րո բը կռա ցավ 
ու գետ նից վերց րեց նոր «ա պա ցույ ցը»: Սե րո բը նրա 
գլխի վրայից տե սավ այն. ձկան կմախք էր:

 Քե րոբն զգու շու թյամբ չորս կող մից ու սումն ա սի րեց 
կմախ քը, հիմն ա կան ու շադ րու թյու նը դարձ նե լով ող նա
շա րի վրա, ա պա տխ րու թյամբ ա սաց.

— Ափ սո՜ս, որ դա րե րը մեզ չեն հասց րել այս ձկան 
գլու խը, Սե րո՛բ, դա մեզ շատ բան կտար,— ա պա քիչ 
լռե լուց հե տո ա վե լաց րեց,— այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե 
մենք ստույգ չենք կա րող ո րո շել այս ձկան տա րի քը, մի 
բան պարզ է, որ սա ձուկ է, դա՝ մեկ, ե րկ րորդ՝ այս ձուկն 
ա սում է, որ այս տեղ ծով է ե ղել: 

— Ով է ա սո՞ւմ,— ծի ծա ղեց Սե րո բը,— էդ ան գլուխ 
ձու կը ո ՞նց խո սեց հետդ:

—  Ձու կը չխո սեց,— բար կա ցավ Քե րո բը,— այդ այն
պես, խոս քի հա մար են ա սում:— Նա քնք շու թյամբ հոտ 
քա շեց կմախ քից ու շա րու նա կեց.— բախ տի ի նչ պի սի՜ 
խաղ, հաս կա նո՞ւմ ես, Սե րո՛բ, սա ձուկ է ե ղել, իս կա
կան ձուկ, ապ րել է մե զա նից դա րեր ա ռաջ, լո ղա ցել է 
ու մտքով բո լո րո վին չի ան ցել, որ մի օր որ պես ան ցյալ 
օ րե րի լուռ վկա, կգտն վի իմ ձեռ քում… Այո՛, այո՛, Սե րո՛բ, 
պատ կե րաց նո՞ւմ ես, դա րեր են ան ցել, բայց այս բրա ծո 
ձկան հո տը դեռ մնում է, տե՛ս…

 Նա Սե րո բին մեկ նեց ձկան ող նա շա րը: Սե րո բը եր
կու մա տով վերց րեց այն, մո տեց րեց դեմ քին ու հոտ 
քա շեց: Գլու խը պտտ վեց հա ճույ քից: Ե փած ձկան հո տը 
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նրան նո րից քա ղաք տա րավ, ի րենց տու նը, խո հա նո
ցը, ո ւր հի մա գու ցե զա նա զան ա նու շա համ կե րա կուր
ներ… 

— Ա հա մի ա պա ցույց ևս…
—  Դե՛, ջհան դա մը գնան քո էդ «ա պա ցույց նե րը»,— 

կա տա ղու թյու նից սր տապնդ ված գո ռաց Սե րո բը.— 
«ա պա ցույց ներ» են, թող իս կա կան ձկ ներ լի նեն, թող 
մսե րը վրան լի նեն: Սրա՜ն տես, կր ծած ոս կոր ներ է 
գտնում և ու րա խա նում է՝ ո նց որ, ո նց ո ր… 

— Ու զում ես ա սել՝ շուն, հա՞,— սպառ նա լի ար տա սա
նեց Քե րո բը՝ պատ րաստ վե լով ձեռ քի «ա պա ցույց նե րը» 
նե տել դե պի Սե րո բը:

 Բայց Սե րո բը քնած չէր: Ըն կե րո ջից հետ չմն ա լու 
հա մար նա ևս բարձ րաց րեց իր ձեռ քը, ո րի ա փում ա ռա
ջին «ա պա ցույց» կմախքն էր սեղմ ված, և հան կարծ, 
ի նչ –որ բան նկա տե լով, քա րա ցավ: Նրա բարձ րաց րած 
ձեռ քը կես ճա նա պար հին ան շար ժա ցավ, ա պա թու լա
ցած վայր կախ վեց: Աչ քե րը, որ Քե րո բի գլ խի վրայով 
ո ւղղ ված է ին ի նչ –որ տեղ, վախ է ին ար տա հայ տում, ի սկ 
կի սա բաց բե րա նից դուրս է ին գա լիս ա նո րոշ հնչյուն
ներ:

 Քե րո բը կա րո ղա ցավ որ սալ մի այն «ը ը ը… դիկ նե
րը»: Նա գլու խը շր ջեց Սե րո բի հա յաց քի ո ւղ ղու թյամբ, 
թար թեց աչ քե րը, նո րից թար թեց ու զգաց, որ ծնկ նե րը 
ծալ վում են:

— Հն դիկ նե՜ րը…— մրմն ջաց նա ու գր կեց Սե րո բին:
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«Օ ՀԱՅՈ, ԿԻ Ո, ԿԻ Ո»
 
Ճա նա պար հից դուրս մի բարձր քա րի վրա կանգ

նած էր նա, ով այդ պես սաս տիկ վախ էր պատ ճա ռել 
շուր ջերկ րյա ճա նա պար հոր դու թյան մաս նա կից նե րին: 
Դարչ նա գույն դեմք ու նե ցող մի կար ճա հա սակ մարդ էր 
դա: Աջ ձեռ քին նի զակ ու ներ: Մա զե րը սև է ին՝ խառ նի
խուռն կախ ված գլ խի աջ ու ձախ կող մե րից, գլ խին փե
տուր ներ է ին ցց ված: Հն դի կի դեմ քը ներկ ված էր ու սաս
տիկ դա ժա նու թյուն էր ար տա հայ տում:

— Ն կա տե՞լ է մեզ, թե՞ ոչ,— ա տամն ե րը չխկչխ կաց
նե լով՝ հարց րեց Սե րո բը՝ սիրտ չա նե լով հն դի կի կող մը 
նայել:

 — Կար ծես թե չի նկա տել,— պա տաս խա նեց Քե րո բը, 
ո րն ար դեն ո ւշ քի էր ե կել ու, գլու խը փոքր –ինչ գետ նից 
բարձ րաց րած՝ դի տում էր շր ջա պա տը,— փախ չենք: 

— Իսկ ե թե տես նե՞ն,— ա տամն ե րը չխկչխ կաց րեց 
Սե րո բը,— չե՞ն ու տի:

—  Կու տեն,— վա խե ցած հա մա ձայն վեց Քե րո բը,— 
գո նե մարդ ի մա նար, թե դրանք հն դիկ նե րի ո ՞ր ցե ղին են 
պատ կա նում, գու ցե չու տող նե րից ե ն… բայց այս ի ՞նչ է… 

Ան տա ռի կող մից թմ բու կի ձայն լս վեց: Նվա գը, որ 
սկզ բում կա մա ցուկ էր, հետզ հե տե ու ժե ղա նա լով՝ սկ սեց 
թն դաց նել շր ջա պա տը, խուլ ար ձա գան քել ան տա ռում: 
Հե տո եր ևաց թմբ կա հա րը: Նա ա ռա ջին վայ րե նուց հա
մա րյա ո չն չով չէր տար բեր վում, ե թե հաշ վենք այն, որ 
նի զակ չու ներ և փո խա րե նը զին ված էր դա նա կով: Դա
նա կը կախ ված էր գո տուց ու սպառ նա լի ո րեն օ րոր վում էր: 
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Վայ րե նին ձեռ քե րի ա փե րով հար վա ծում էր «թմբու
կին», կո կոր դային ի նչ –որ ձայ ներ հա նում, որ նման 
է ին գոր տե րի կռկ ռո ցի, ու թմ բու կի ռիթ մով պա րում էր 
ան ճոռ նի, կո պիտ շար ժումն  ե րով՝ մի  կող մի ց թեք վե լով 
մյու սը:

 — Չէ՜, սրանք ու տող նե րից են,— մռայլ շշն ջաց Քե րո
բը: Եվ հենց նույն վայր կյ ա նին լս վեց մի  սար սա փե լի ճիչ: 

— Օ հա՜յո, կի ո՛, կի ո՛…
 Պա րը մի  ան գա մի ց դա դա րեց: 
— Օ հա՜յո, կի ո՛, կի ո՛,— բղա վե ցին պա րող վայ րե նի

նե րը և ձեռ քե րը դե պի ի րենց զեն քե րը տա րան:
—  Կո րանք,— վա խե ցած գո ռաց Սե րո բը,— Քե րո՛բ 

ջան, ա զի՛զ ջան, դու գր քեր շատ ես կար դա ցել, ի րենց 
լեզ վով ա սա՝ ձե րոն ցից ե նք:

 Բայց Քե րոբն այլևս չկար: Նա նե տել էր պա յու սա
կը, մի  ան գա մի ց պոկ վել տե ղից ու հի մա, ան բնա կան 
թռիչք ներ գոր ծե լով, սլա նում էր ե կած ճա նա պար հով:
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… ԲԱՅՑ ՔՉԵՐՆ ԵՆ ՀԵՏ ԳԱ ԼԻՍ

 Սե րոբն ըն կե րո ջը հան դի պեց Գե տա ռի կամր ջի 
մոտ: Քե րո բը, այլևս ան կա րող շա րու նա կե լու ճա նա
պար հը, հեն վել էր կամր ջի բազ րի քին ու ծանր– ծանր 
շն չում էր: Ոտ նա ձայն լսե լով՝ նա բարձ րաց րեց գլուխն 
ու վա խե ցած աչ քե րով ճա նա պար հին նայեց, բայց 
սպաս վող վայ րե նի նե րի փո խա րեն Սե րո բին տես նե
լով, ու րա խու թյան ճիչ ար ձա կեց ու նետ վեց ըն կե րոջ 
գիր կը…

 Սե րո բը, որ դեռ շա րու նա կում էր հետ– հետ նայել, 
սրտապնդ վեց, մտա ծե լով, որ վեր ջա պես ե կել է վրեժ
խնդիր լի նե լու պա հը, հեգ նան քով ար տա սա նեց՝ հի շեց
նե լով այն րո պեն, ե րբ ի րենք հենց նույն կամր ջից սկ սե
ցին շուր ջերկ րյա ճա նա պար հոր դու թյու նը.

« Սե րո՛բ, սի րե լի՛ս, մենք գնում ե նք դե պի ար ևելք, հի
շի՛ր այս սր բա զան, ան մո ռա նա լի վայր կյա նը…»:

 Կյան քում ա ռա ջին ան գամ Քե րո բը չպա տաս խա նեց 
Սե րո բի ծաղ րա կան խոս քե րին, ու նրանք շա րու նա կե
ցին քայ լել հետ, դե պի ա րև մուտք, դե պի տուն: 

Ամ բողջ ճա նա պար հին նրանք մտա ծում է ին ան գլի
ա ցի ճա նա պար հոր դի, ձկան կմախք նե րի ու հն դիկ նե րի 
մա սին, բայց բարձ րա ձայն և ոչ մի խոսք չէ ին ար տա սա
նում, ո րով հետև խու ճա պա հար փա խուս տը եր կուսն էլ 
չէ ին ու զում հի շել: Մի այն մի տեղ Քե րո բը չդի մա ցավ ու 
կեղծ հանգս տու թյամբ ա սաց.

 — Մի այն ափ սոս, որ այն տեղ մո ռա ցա պա յու սակս: 
Շատ կար ևոր էր:
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 — Դու ին չի՞ ես մտա ծում, հայ րիկդ գոր ծուղ ման մեջ է, 
ի սկ ես վս տահ եմ, որ ի նձ կհասց նեն՝ ամ բողջ օ րը կոր
չե լուս հա մար: 

— Ես էլ նույնն եմ մտա ծում,— պա տաս խա նեց Քե
րո բը,— ո րով հետև հայ րի կիս բա ցա կա յու թյան ժա մա
նակ մայ րիկս լի ո վին փո խա րի նում է նրան: 

Ու րիշ ժա մա նակ գու ցե նրանք ծի ծա ղեն, բայց հի մա 
չէ ին էլ փոր ձում: Նրանց ա նա սե լի հա ճույք էր պատ ճա
ռում այն միտ քը, որ շու տով տանն են լի նե լու, ան կախ 
այն բա նից, թե ի նչ պես կըն դու նեն ծնող նե րը: 

Այդ պես էլ լուռ կբա ժան վե ին, ա ռանց հի շե լու շուր
ջերկ րյա ճա նա պար հոր դու թյու նը, բայց Սե րո բենց տան 
մուտ քի մոտ, ե րբ հրա ժեշտ է ին տա լիս, Քե րոբն այլևս 
չդի մա ցավ: 

— է՜հ, ի ՜նչ ա նուն կու նե նայինք, ե թե չլի նե ին այդ 
ա նի ծյալ հն դիկ նե րը,— ափ սո սան քով հա ռա չեց նա,— 
թե մի հրա ցան լի նե՜ր, ես դրանց ցույց կտայի « կի ո, 
կի ոն»: 

Իսկ Սե րո բը, որ Քե րո բի նման ու զում էր այդ պի սի 
տխուր մի պա հին գե ղե ցիկ բան ա սել, մտա ծեց, մտա
ծեց, թե ի նչ ա սի, բայց ոչ մի բան չգ տավ և գե րա դա սեց 
կրկ նել այն խոս քե րը, որ բե րա նա ցի էր ա րել կազմ ու 
վեր նա գիր չու նե ցող մի գր քից: 

— Այն տեղ շա տերն են գնում, բայց քչերն են հետ 
գա լիս,— ու, չն կա տե լով Քե րո բի զար մա ցած, վա խե ցած 
դեմ քը, կրկ նեց,— բայց քչերն են հետ գա լիս…
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* * *

 Հա ջորդ օ րը, ե րբ Սե րոբն ու Քե րո բը բակ ի ջան ու 
մտան ճամ բար, մի պահ կար ծե ցին, թե ե րա զի մեջ են:

 Քա ղա քային ճամ բա րի կենտ րո նում սյու նից կախ
ված է ին նրանց ճա նա պար հոր դա կան պա յու սակ նե րը, 
այն պա յու սակ նե րը, որ ա վար է ին մնա ցել հն դիկ նե րին, ի սկ 
մի տախ տա կի վրա խո շոր տա ռե րով գր ված էր. «Չլսված 
ռե կորդ: Սե րոբն ու Քե րո բը վեց ժա մում պտտվել են 
ե րկ րի շուր ջը»:

 Տախ տա կի մոտ, սե ղա նին դր ված է ին ա քա ղա ղի 
մի քա նի փե տուր, խո րո վա ծի սո վո րա կան շամ փուր
ներ, ձկան ոս կոր ներ, կես լիտ րա նոց մի շիշ և ան գլի ա
ցի ճա նա պար հոր դի նա մա կը՝ Հրան տի ձե ռագ րով: Այդ 
բո լո րի վեր ևում գր ված էր. « Ցու ցա հան դես՝ նվիր ված 
Սե րո բի և Քե րո բի շուր ջերկ րյա ճա նա պար հոր դու
թյա նը»:

 Սե րոբն ու Քե րո բը մի վայր կյան ապ շած ի րար նայե
ցին: Ու հան կարծ ճամ բա րով մեկ տա րած վեց « վայ րե
նի նե րի» մար տա կան ճի չը: 

— Օ հա՜յո, կի ո՜, կի ո՜…
 Մեր ճա նա պար հորդ նե րը վեր թռան սար սա փա հար 

և այն է, ու զում է ին գլ խա պա տառ փախ չել, ե րբ ճամ
բա րա կան նե րի մի ա հա մուռ քր քիջն ո ւշ քի բե րեց նրանց: 
Բո լո րից բարձր հն չում էր Հրան տի ձայ նը: 

Եվ այս տեղ, ի պա տիվ « շուր ջերկ րյա ճա նա պար
հոր դու թյան» հե րոս նե րի, պետք է ա սել՝ նրանք իս կույն 
կռա հե ցին, որ շշի, ձկան կմախք նե րի, « վայ րե նի հն դիկ
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նե րի» ո ղջ պատ մու թյու նը ստեղ ծել է ին ի րենց ճամ բա րի 
պի ո ներ նե րը՝ այդ ա նի ծյալ Հրան տի խորհր դով:

 Սե րոբն ու Քե րո բը դառ նա ցած ի րար նայե ցին ու 
կա խե ցին գլուխ նե րը:
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ՍԵ ՐՈ ԲԻ ԵՎ ՔԵ ՐՈ ԲԻ ԱՐ ԿԱԾ ՆԵ ՐԸ
(կա տա կեր գու թյուն եր կու մա սից)
 

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՄԱՍ

 Պատ կեր ա ռա ջին

(Պատ կեր վում է բե մը, որ տեղ փոր ձեր են կա տար
վում Նոր տար վա հան դես կազ մա կեր պե լու հա մար: 
Ի հար կե, տո նա ծառ կա, գույնզ գույն թղ թե րի սեր պան
տին ներ, գույնզ գույն ներկ ված լապ տեր ներ, բամ բա կի 
քու լա ներ, զա նա զան կեն դա նի նե րի դի ման կար ներ:

 Բե մի ան կյուն նե րից և մեջ տե ղից գոր գա ծածկ կամր
ջակ ներ են ցած իջ նում և բե մը կա պում դահ լի ճի հետ:

 Բե մի մի ան կյու նում սո վո րա կան սե ղան կա, կող
քին՝ ա թոռ: Ներս է մտ նում ա վագ ջո կա տա վա րու հին՝ 
Ա նա հիտ Լա լա յա նը):

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – (Ձայ նում է:) Հրա՜նտ…
(Մեջ տե ղի կամր ջա կով վեր է բարձ րա նում Հրան տը):
Հ ՐԱՆՏ – Լսո՛ւմ եմ, ըն կե՛ր Լա լա յան:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Կա րո՞ղ ե նք սկ սել փոր ձը:
Հ ՐԱՆՏ – Կտոր–կ տոր:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի սկ ին չո՞ւ կտոր–կ տոր:
Հ ՐԱՆՏ – Դե, Ձմեռ պա պին չկա, Ձյու նա նու շիկն էլ 

հար բուխ է ըն կել, ա նընդ հատ փռշ տում է:
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(Կու լի սից փռշ տոց է լս վում):
 Տե սա՞ք, այ սինքն՝ լսե ցի՞ք:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի սկ ձե րո՞նք որ տեղ են: Չեմ տես նում:
Հ ՐԱՆՏ – Նու նեն եր գի խմ բա կի հետ է: Ցո լա կը ճե

մաս րա հում պա րի փորձն է ղե կա վա րում: Լու սի նեն ու 
Կա րի նեն դի մա կա հան դե սի զգեստ ներն են կա րում: 
Ա շո տը, Վար դա նը, Գա գի կը ի շոտ նուկ ներ են սար քում 
ու ներ կում: Գե ղա մը մագ նի տո ֆո նի վրա նոր ձայ նագ
րու թյուն ներ է ա նում: Բո լորն էլ աշ խա տում են, ըն կե՛ր 
Լա լա յան:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ու շաց նում եք, ու շաց նում… շատ քիչ 
ժա մա նակ է մնա ցել… Ի սկ դահ լիճն ա պա հով վա՞ծ է:

Հ ՐԱՆՏ – (Նա յում է դե պի դահ լի ճը:) Այո՛, բո լոր տե
ղերն զբաղ ված են:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ու րեմն զգու շաց րու և սկ սենք:
(Ին քը նս տում է սե ղա նի մոտ, նա յում է դե պի դահ

լիճ):
Հ ՐԱՆՏ – Ու շադ րությո՛ւն: Սի րե լի՛ բա րե կամն եր, սի

րե լի՛ ե րե խա ներ և ծնող ներ, թույլ տվեք սկ սել Նոր տար
վա ու րախ տո նա ծա ռին նվիր ված հան դե սի փոր ձը: 
Պատ րա՞ստ եք, կա րո՞ղ ե նք սկ սել:

 ՁԱՅ ՆԵՐ – (Դահ լի ճից:) Այո՛, այո՛, սկ սեք…
Հ ՐԱՆՏ – Ով քեր հա մա ձայն են, թող ձեռք բարձ րաց

նեն… դեմ չկա՞: Ի սկ ձեռն պա՞հ…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի ՞նչ կա րիք կա քվե ար կե լու, հո ժո ղով 

չէ, Հրա՛նտ:
Հ ՐԱՆՏ – Նե րե ցե՛ք, այդ պես ե նք սո վոր, ըն կե՛ր Լա

լա յան… Լա՛վ: (Դե պի դահ լիճ: Բա ցա կան չում է:) Ցո լա՛կ…
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(Դահ լի ճի դու ռը դե պի ե րկ րորդ հար կի ճե մաս րահ 
բաց վում է և ի րար ձեռք բռ նած, զուռ նայի նվա գի տակ 
ներս են մտ նում ազ գային տա րա զով տղա ներ ու աղ
ջիկ ներ, պա րե լով իջ նում են մեջ տե ղի աս տի ճան նե րով, 
բարձ րա նում դե պի բեմ և սկ սում կա տա րել « Քո չա րի»: 
Նրանց ա ռաջ նոր դում է Ցո լա կը՝ թաշ կի նա կը ձեռ քին: 
Պարն ա վարտ ված է, ծա փեր, բա ցա կան չու թյուն ներ):

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Վատ չէ, ապ րե՛ք: Ի սկ ու րիշ ի ՞նչ եք 
պատ րաս տել, Ցո լա՛կ ջան:

 ՑՈ ԼԱԿ – Քա նի որ այս տա րի մեծ հան դի սա վո րու
թյամբ տոն վեց Սո վե տա կան Մի ու թյան կազ մա վոր ման 
60 –ա մյա կը, մենք այդ առ թիվ սո վո րե ցինք եղ բայ րա
կան ժո ղո վուրդ նե րի մի քա նի պա րեր:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հի ա նա լի՛ է: Ու րեմն սկ սեք:
 ՑՈ ԼԱԿ – (Ա մա չե լով:) Այս զգեստ նե րով չի լի նի, 

ընկե՛ր Լա լա յան: Պետք է փոխ վենք:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Այո՛, ի հար կե, ի հար կե: Սա կայն մինչև 

փո խեք ձեր զգեստ նե րը, մենք ին չո՞վ զբա ղեց նենք հան
դի սա տե սին:

(Մո տե նում է Սե րո բը):
 ՍԵ ՐՈԲ – Ես զբա ղեց նե՞մ, ըն կե՛ր Լա լա յան:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Դո՞ւ, Սե րո՛բ… Ի սկ ի ՞նչ կա րող ես ա նել:
 ՍԵ ՐՈԲ – Լավ շվշ վաց նում եմ:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Վե՛րջ տուր, Սե րո՛բ, սա քեզ հա մար դա

սա րան չէ… Ահ, նե րե ցե՛ք, սա ի ՞նչ սու լե լու տեղ է:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ու զո՞ւմ եք բա նաս տեղ ծու թյուն կար դամ:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Քո՞ գրածն է:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի հար կե՛, ամ բողջ գի շեր չեմ քնել:
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Հ ՐԱՆՏ – Ի նչ պե՞ս թե չես քնել, քիչ ա ռաջ ի նձ այս 
գի շեր տե սած ե րազ ներդ է իր պատ մում:

 ՍԵ ՐՈԲ – Դե, Հրա՛նտ ջան, հո ա նընդ հատ չէ ի գրում, 
ը նդ մի ջումն ե րին մեկ– մեկ քնում է ի:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Դե լավ, կար դա տես նենք՝ ի ՞նչ ես գրել, 
Սե րո՛բ…

 ՍԵ ՐՈԲ – Շատ չար չար վե ցի, ըն կե՛ր Լա լա յան, բայց 
կար ծես թե լավ է ստաց վել:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Կար դա՛, կար դա՛, լավն ու վա տը մենք 
կո րո շենք:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ու րեմն կար դում ե մ… (Մի թուղթ է հա նում:)
 Մի ամ լիկ գառ, ի րեն հա մար
 Ջուր էր խմում առ վա կից,
 Մեկ էլ դե մի ձո րա կից
 Գայլն է կտ րում վեր ևը՝
 Խոս քին տա լով էս ձևը…
(Ծի ծաղ):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Սպա սի՛ր, սպա սի՛ր, այդ դո՞ւ ես գրել:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի հար կե: Բա ո ՞վ: Էն քան եմ տանջ վել, ըն կե՛ր 

Լա լա յան… Հի մա տե սեք, թե հե տո ի նչ է լի նե լու: Ու րեմն…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ե թե կա տա կում ես, Սե րո՛բ, ըն դու նում 

ե նք, ո չինչ, սրա միտ է:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ կա տակ, ըն կե՛ր Լա լա յան, տե սեք, թե 

ի նչ քան տխուր եմ վեր ջաց րել… Որ գրում է ի, հետն էլ 
լաց է ի լի նում… 

Ու րեմն՝ «Ա՛յ դու…»:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Սպա սի՛ր… (Դահ լի ճին:) Ե րե խա նե՛ր, ո ՞վ 

գի տե այս ա ռա կի շա րու նա կու թյու նը…
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 ՍԵ ՐՈԲ – Ի նձ նից բա ցի ո ՞վ կի մա նա… Ամ բողջ գի շեր…
(Ձայ ներ դահ լի ճից՝ «Ե՜ս, ե ՜ս»…):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – (Մե կին:) Ա սա՛, բա լի՛կ ջան: 
ԱՂ ՋԻ ԿԸ – «Ա՛յ դու փսլն քոտ, ոչ խա րի՛ լա կոտ,
 Դու ին չի՞ տեր ես, որ գաս դն չովդ,
Ք թով–պն չովդ ջուրս պղ տո րես.
Բռ նեմ դունչդ, կտ րի շունչդ»…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ապ րե՛ս, ա չի՛կ ջան: Ա հա քո պա տաս

խա նը, Սե րո՛բ, զուր տեղն այս տեղ ջուր մի՛ պղ տո րի… 
Ե րե խա նե՛ր, ո ՞վ կա րող է ա սել՝ ո ՞վ է գրել այս ա ռա կը:

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Խն կո Ա պե րը, Խն կո Ա պե րը:
 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, բա ես ի ՞նչ եմ ա րել ամ բողջ գի շեր…
Հ ՐԱՆՏ – Ամ բողջ գի շեր դու ար տագ րել ես, Սե րո՛բ… 

Կար ծե լով թե Խն կո Ա պոր ժո ղո վա ծուն մի այն դու ու նես: 
Քեզ նման ներ է լի կան, թռց նում են այս տե ղից, այն տե
ղից, հե տո ու ղար կում խմ բագ րու թյուն նե րը՝ ի բրև ի րենց 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Ա մո՛թ է, ա մո՛թ… գնա՛…

 ՍԵ ՐՈԲ – Լա՛վ, կգ նա՛մ, ա խր վեր ջը չլ սե ցիր, Հրա՛նտ, 
հենց քո մա սին էր: Ի ՞նչ ա նեմ՝ «Ու ժե ղի մոտ միշտ էլ 
թույլն է մե ղա վոր»: Ես թույլ եմ, կգ նամ…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի հար կե, թույլ ես, թույլ սո վո րող ես, 
Սե րո՛բ: Եվ քո դժ բախ տու թյու նը դա է: Ե թե լավ սո վո րե
իր, նման ծի ծա ղե լի պատ մու թյան մեջ չէ իր ը նկ նի:

Հ ՐԱՆՏ – Եվ քա նի որ փչե լու հետ մեծ սեր ու նես, 
այն տեղ փու չիկ ներ կան, գնա՛ փչի ու կա խի պա տից: 
Գնա՛, գնա՛, փչա՛ն…

(Ներս է մտ նում Ցո լա կը):
 ՑՈ ԼԱԿ – Մենք պատ րաստ ե նք, ըն կե՛ր Լա լա յան:
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 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Այո՞, ու րեմն սկ սեք:
(Ցո լա կը բարձ րաց նում է ձեռ քը, հն չում է նվա գը: 

Դահ լի ճի ե րեք մի ջանցք նե րից ներս են մտ նում ե րե խա
նե րը ու կա տա րում ռու սա կան կամ մոլ դո վա կան ու րախ, 
կրա կոտ մի պար):

Հ ՐԱՆՏ – Ի նչ պե՞ս է ր…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – (Հ րան տին:) Կեց ցե՛ն: Լավ են պա րում, 

տես նում ես դահ լիճն ի նչ ջերմ է ըն դու նում: Հա, Հրա՛նտ, 
Քե րո՞բն ո ւր է: Ես նրան չեմ տես նում:

Հ ՐԱՆՏ – Ես էլ չեմ տես նում: Եվ շատ ու րախ եմ, 
որ չեմ տես նում: Հենց որ տես նում եմ, ի նչ պես տատս է 
ա սում՝ «Ճն շումս բարձ րա նում է»:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի նչ է, հանձ նա րա րու թյու նը չի՞ կա տա
րել: (Բա ցա կան չում է:) Քե րո՛բ… (Կու լիս նե րի կող մը:) 
Գտե՛ք Քե րո բին, խնդ րում եմ:

Հ ՐԱՆՏ – Ա հա, դահ լի ճում նս տած է:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Չի կա րող պա տա հել: Որ տե՞ղ է: Քե րո՛բ…
Հ ՐԱՆՏ – Դե պի աջ, դե պի աջ նայե՛ք: Քե րո՛բ… Քե

րո՛բ, Քե րո՛բ, ա՛յ տղա, քեզ հետ եմ:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ո ՞ւր է, ո ՞ւր է… Քե րո՜բ…
 ՔԵ ՐՈԲ – (Նս տած տե ղից:) Ներ կա… (Ձեռք է բարձ

րաց նում:)
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հե տաքր քիր տղա ես, Քե րո՛բ, այս քան 

ձայն է ինք տա լիս, չէ ի՞ր լսում:
 ՔԵ ՐՈԲ – Լսո՛ւմ եմ, ըն կե՛ր Լա լա յան, բայց ո ՞ւմ մտքով 

կանց ներ, որ հենց ի նձ է իք փնտ րում: Այս հս կա յա կան 
դահ լի ճում Քե րո բը մե նակ ե ՞ս եմ: Գո նե կան չե իք Քե րոբ 
Բա բա յան: Կհաս կա նայի:
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Հ ՐԱՆՏ – Չէ՜ մի… Պի տի Քե րոբ Մար կո սիչ կան չե
ինք: Չի էլ ա մա չում, դե՛ ե րդ վիր, որ չէ իր հաս կա նում, թե 
քեզ են կան չում:

 ՔԵ ՐՈԲ – Խնդ րեմ: Թե սուտ եմ ա սում, տե ղիցս վեր 
չկե նամ:

Հ ՐԱՆՏ – Հա՛… ա՛յ դա իս կա կան քո եր դումն է: Ա մեն 
ի նչ կա նես, մի այն թե քեզ չշար ժեն տե ղից, ծո՛ւյլ…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Լա՛վ, Հրա՛նտ: Կգա՞ս այս տեղ, Քե րո՛բ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ե ՞րբ:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հի մա…
 ՔԵ ՐՈԲ – Կաշ խա տեմ, մի բան կա նենք… (Ծույլ– ծույլ 

ել նում է տե ղից, բարձ րա նում բեմ:) Ե կա՜:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Քեզ ի ՞նչ էր հանձ նա րար ված, Քե րո՛բ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նձ: Ի նձ հանձ նա րար ված էր ներ կել թղ թե 

դրո շակ նե րը և նա պաս տակ նե րի նկար նե րը:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ներ կե ցի՞ր:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ո ՛չ:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ին չո՞ւ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հրան տը չթո ղեց, ա սաց, որ ես բալ տո նիկ եմ:
(Հ րան տը փռթ կաց նում է):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի ՞նչ ես, ի ՞նչ ե ս…
 ՔԵ ՐՈԲ – Բալ տո նիկ…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Եր ևի դալ տո նիկ, Քե րո՛բ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Եր ևի դալ տո նիկ:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Այ սինքն՝ գույ նե րը չես տար բե րում, հա՞: 

Դու իս կա պե՞ս գույ նե րը չես տար բե րում:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ին չու չեմ տար բե րում… տար բե րում եմ, ըն կե՛ր 

Լա լա յան, բայց եր ևի Հրանտն է իր այդ ա սա ծը՝ բալ տո նիկ…
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 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Դալ տո նիկ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Դալ տո նիկ… Ես կա նաչ եմ ներ կում, ի նքն 

ա սում է՝ կա պույտ է: Ես դե ղին եմ ներ կում, ի նքն ա սում է՝ 
կար միր է: Կամ թե ի ՞նչ տար բե րու թյուն:

Հ ՐԱՆՏ – Ի նչ պե՞ս թե ի նչ տար բե րու թյուն, ա՛յ Քե րոբ, 
կար միր գույ նի նա պաս տա՞կ կլի նի:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ին չո՞ւ չի լի նի: Ի սկ դե ղին գույ նի բե գե մոտ 
կլի նի՞:

Հ ՐԱՆՏ – Չի լի նի:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի սկ ես տե սել եմ:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Որ տե՞ղ, Քե րո՛բ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Մուլ տի մեջ:
Հ ՐԱՆՏ – (Ծի ծա ղում է:) Ա՛յ տղա, մուլ տիպ լի կա ցի ոն 

կի նոն կա րում գե տա ձին վա խից է դեղ նում, ե րբ ու զում 
են սրս կել:

 ՔԵ ՐՈԲ – Հե տո՞ ի նչ: Իմ նա պաս տակն էլ եր ևի ա մաչ
կոտ է և ա մո թից է կարմ րել:

Հ ՐԱՆՏ – Նա պաս տա կի փո խա րեն դո՛ւ պի տի կարմ
րե իր, դո՛ւ…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Լա՛վ, լա՛վ, Քե րո՛բ, գնա՛ Սե րո բին օգ նիր, 
փու չիկ նե րը փչեք, հու սով եմ, որ դա քո ու ժե րից վեր չէ:

 ՔԵ ՐՈԲ – Փչե՞ լը: Խնդ րեմ, կփ չեմ… (Մե կու սի:) Դա 
գո նե տղա մար դու գործ է… Թե չէ՝ նա պաս տակ ներ կի…

(Գ նում է Սե րո բի մոտ):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հա ջորդ հա մա րը պատ րա՞ստ է, Հրա՛նտ:
Հ ՐԱՆՏ – Պատ րա՛ստ է:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Թող ներս գան:
Հ ՐԱՆՏ – (Ձայն է տա լիս:) Նու նե՜…
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(Վա զե լով ներս են գա լիս ե րե խա նե րը և սկ սում են 
եր գել: Հնա րա վոր է, որ նրանց հետ մի ա սին եր գեն և 
դահ լի ճում նս տած ե րե խա նե րը):

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ապ րե՛ք, ե րե խա նե՛ր, ապ րե՛ք, Նու նե՛, այ
սօր վա հա մար փոր ձը բա վա կան է: Հրա՛նտ, հե տաքրքր
վի՛ր, տես Ձյու նա նու շի կի ա ռող ջու թյունն ի նչ պե՞ս է: Հար
բու խը չի՞ ան ցնում:

(Կու լիս նե րից ո ւժ գին փռշ տոց է լս վում): 
Ա մեն ի նչ հաս կա նա լի է… Ան ջա տե՛ք լույ սե րը:
Հ ՐԱՆՏ – Դա հար բուխ չէ, ըն կե՛ր Լա լա յան, դա իս

կա կան հրա բուխ է: (Բե մում մա րում են լույ սե րը: Հե տո 
լու սար ձակ նե րից մե կը որ սում է Քե րո բին ու Սե րո բին, 
ո րոնք Սուլ դու և Բուլ դու նման, այ սինքն՝ մե կը բարձ
րա հա սակ ու նի հար, ի սկ մյու սը՝ կար ճա հա սակ ու գեր, 
բե մա ռա ջով դուրս են գա լիս: Սա կայն ան կյու նում Քե
րո բը չի դի մա նում և շուր ջը նայե լով դի մում է Սե րո
բին):

 ՔԵ ՐՈԲ – Տե սար չէ՞, Սե րո՛բ ջան, ի րենք ա մեն ին չում 
լավն են, ի սկ ես ու դու թույլ ե նք, ծույլ ե նք, խուլ ե նք…

 ՍԵ ՐՈԲ – Գրա գո՜ղ ե նք… Ես ամ բողջ գի շեր նս տեմ, 
տանջ վեմ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Հա, գույ նե րը չե՜նք տար բե րում: Այ նինչ 
շատ լավ էլ տար բե րում եմ, բայց ներ կե րը դիտ մամբ 
խառ նում է ի, որ ի նձ նից ձեռք քա շեն: Բա ի ՞նչ, ես նրանց 
հա մար ներ կա րա՞ր եմ:

 ՍԵ ՐՈԲ – Բա, բա… Բա ի նձ ստի պում են փու չիկ 
փչել, Քե րո՛բ ջան: Փչող լի նե ի, կլար նե տի խմ բակ կըն
դուն վե ի կամ է լ՝ դու դու կի… Ճիշտ չէ՞:
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 ՔԵ ՐՈԲ – Բա ի նչ… Ես ու զում եմ հե րո սա կան գոր
ծեր կա տա րել, որ ևէ խի զախ ա րարք, տի ե զերք թռ չել, 
սահ նա կով Հյու սի սային բևեռ հաս նել…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ի նձ էլ կտա նե՞ս քեզ հետ, Քե րո՛բ ջան… Ես 
էլ եմ ու զում հե րո սա կան գոր ծեր կա տա րել…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ի հար կե… Բա ո ՞ւմ պետք է լծեմ սահ նա
կին…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Վա խե ցած:) Ճի՞շտ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Չէ՛, կա տակ եմ ա նում, կա տա՛կ: Դու սահ

նակ քա շո՞ղ ես: Իս կի նս տել չես կա րող: Հա, ես ու զում 
եմ այն պի սի մի… այն պի սի մի սխ րանք կա տա րել, որ 
ամ բողջ աշ խար հը խո սի իմ մա սին, ի սկ նրանք թե՝ նա
պաս տակ ներ կի, լավ սո վո րի…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ախ հա՛, հա՛, դա սից մի՛ բա ցա կայի, մա քուր 
գրի… Փու չիկ փչի… Մենք ի նչ քա՞ն պետք է փչենք, որ 
աշ խար հը խո սի մեր մա սին: Ճիշտ չէ՞…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ի հար կե:
 ՍԵ ՐՈԲ – Բա ի ՞նչ ա նենք, որ հե րոս դառ նանք, հը՞, 

Քե րո՛բ ջան:
 ՔԵ ՐՈԲ – (Մի ան գա մից:) Պետք է գո նե մի լր տես 

բռնենք: Ու րիշ ճար չկա:
 ՍԵ ՐՈԲ – Լր տե՞ս: Որ տե ղի՞ց բռ նենք:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ճիշտն ա սած՝ մե կը կար ծես թե կա… Աչքիս 

մի տե սակ ա լա բու լա է եր ևում: Դու գաղտ նիք պա հել 
գի տե՞ս, Սե րո՛բ:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ե ՞ս: Ի նձ նից լավ գաղտ նիք պա հող աշ խար
հում չկա, Քե րո՛բ ջան, ո րով հետև ի նչ որ լսում եմ, տեղ
նու տե ղը մո ռա նում եմ: Որ դա սա տուն դաս է պատ մում 



191

ու ան մի ջա պես հարց նում է ի նձ, իմ պա տաս խա նից չի՞ 
եր ևում, ի նչ է… Ես որ ևէ բան հի շո՞ւմ ե մ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Այո՛, այո՛, եր ևում է, լա՛վ հա մո զե ցիր… 
Ուրեմն այս պես, վաղ վա նից ան ցնում ե նք հե տա խու զա
կան աշ խա տան քի:

 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜խ, ցավդ տա նեմ, Քե րո՛բ ջան, ո ՜նց եմ 
սի րում դե տեկ տիվ:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ու րեմն այս պես… Ա ռա վո տյան ճիշտ ժա մը 
1000 –ին գա լիս ես մեր տուն: Ես քեզ ցույց կտամ լր տե սին:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ ես ա սում, լր տե սը ձեր տա՞նն է:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ար դեն ա վե լորդ հար ցեր ես տա լիս, Սե

րո՛բ: Հաս կա ցիր, ոչ մի ձայն, այս տեղ պա տերն էլ ա կանջ 
ու նեն: Ոչ մի խոսք: Ու րեմն՝ ճիշտ 1000 –ին: Նշա նա բա նը 
կլի նի «Վ րեժ»:

 ՍԵ ՐՈԲ – Հա կո բյա՞ն:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ Հա կո բյան, ա՛յ տղա:
 ՍԵ ՐՈԲ – Մեր դա սա րա նի:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ո ՛չ, ո ՛չ, վրեժ, վրի ժա ռու թյուն, վրեժխնդ

րու թյուն, հաս կա ցա՞ր, վրեժ: Մենք վրեժ կհա նենք մեր 
դա սա րան ցի նե րից և հատ կա պես այդ գո ռոզ Հրան տից: 
Ե րբ որ լր տե սին բռ նենք ու մեր կաց նենք, նրանք կի մա
նան, թե ով ե նք մենք: Այդ Հրա՛ն տը, Հրա՛ն տը…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Ե րազ կոտ:) Պա տի թեր թում կգ րեն մեր 
մա սին… Բայց, Քե րո՛բ ջան, որ բռ նենք լր տե սին, ա րի 
չմեր կաց նենք, ձմեռ է, ցուրտ, մեկ էլ տե սար՝ մր սեց… 
Փոր ձան քի մեջ ըն կանք:

 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով եմ ա սում, 
ա՛յ տղա… Այդ օ րը, որ ե րբ մենք սո վո րում է ինք փո
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խա բե րա կան և ո ւղ ղա կի ի մաստ ներ, դու դա սից փա
խել է իր…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ՜խ, հա՛…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ու րեմն ո ՞րն է մեր նշա նա բա նը:
 ՍԵ ՐՈԲ – Հրա՛նտ…
 ՔԵ ՐՈԲ – (Բար կա ցած:) Վրեժ, վրեժ, վրեժ…
(Մ թու թյուն):

Պատ կեր ե րկ րորդ

(Բե մի ձախ և աջ կող մե րում շեն քե րի նկար ներ են: 
Այն պես է ա րած, որ ձախ կող մում Քե րո բենց տան մի 
սե նյակն է, ի սկ ա ջում հե տո մի այն լու սա վոր վե լու է մի 
պա տու հան, ո րի հետ ևում ստ վե րի նման եր ևա լու է դե
րա սա նը:

 Հայտն վում է բարձ րա հա սակ Սե րո բը, նա յում է այս 
ու այն կողմ: Եր ևում է, որ տու նը շփո թել է: Նկա տում է 
ան ցնող մի տղայի):

 ՍԵ ՐՈԲ – (Տ ղային:) Ճու տո՛, Ճու տո՛, այս տե՛ղ ա րի:
Տ ՂԱՆ – Հա…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ճու տո՛ ջան, չգի տե՞ս որ տեղ է ապ րում 

լրտե սը:
Տ ՂԱՆ – (Ապ շած:) Ով, ո ՞վ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Թյո՛ւ, լր տես եմ ա սում, Քե րո բը, Քե րո բը… 

(Ձեռ քով ցույց է տա լիս կարճ հա սա կը:)
Տ ՂԱՆ – Ո ՞նց թե… Քե րո բը լր տե՞ս է …
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 ՍԵ ՐՈԲ – (Վա խե ցած չորս կողմն է նա յում:) Չէ՛, չէ՛, 
ի ՞նչ ես ա սում… Ի ՞նչ լր տես… Ը նդ հա կա ռա կը…

Տ ՂԱՆ – (Շա րու նա կե լով զար մա ցած նայել նրան:) 
Քե րո բենց դու ռը հենց դա է …

 ՍԵ ՐՈԲ – Սա՞… հա, է լի… ապ րե՛ս, ապ րե՛ս… դե դու 
գնա: Լավ սո վո րի, հա՜, դա սե րից չփախ չես…

(Տ ղան, հետ– հետ նայե լով, հե ռա նում է: Սե րո բը մո
տե նում է դռա նը, սեղ մում է զան գը):

 ՔԵ ՐՈԲ – (Դ ռան հետ ևից:) Ո ՞վ է:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ե ՛ս եմ, Քե րո՛բ ջան, Սե րո՛բն եմ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Նշա նա բա՛ նը:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ: Բա՛ց ա րա դու ռը:
 ՔԵ ՐՈԲ – Նշա նա բա՛ նը:
 ՍԵ ՐՈԲ – (Մե կու սի:) Էն ի նչ էր ան տե րը: Գառ նի՛կ… 

(Դ ռան հետ ևում ոչ մի ձայն:) Հրա՛նտ, Հրա՛նտ… Քե րո՛բ 
ջան, բա՛ց ա րա դու ռը, ա մոթ է, մեկ նու մե կը կտես նի…

 ՔԵ ՐՈԲ – (Խիստ:) Նշա նա բա՛ նը:
 ՍԵ ՐՈԲ – (Մե կու սի:) Ա՛յ մարդ, էն ի ՞նչ էր, է՜, որ հա՛մ 

ա նուն էր, հա՛մ ա նուն չէր… Ա տոմ, չէ՛, Ռազ միկ, չէ՛… 
(Ուրա խա ցած:) Վրեժ, վրեժ, վրեժ…

(Քե րո բը բա ցում է դու ռը):
 ՔԵ ՐՈԲ – Ան ցի՛ր…
 ՍԵ ՐՈԲ – Բա ո ՞ւր է լր տե սը:
 ՔԵ ՐՈԲ – (Շ շու կով:) Կա մաց, այս տեղ պա տերն էլ 

ա կանջ ու նեն…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ՞նց թե… Բա դպ րո ցում է իր ա սում, թե 

այս տեղ պա տերն ա կանջ ու նեն: Ու րեմն այս տեղ՝ ձեր 
տա՞նն էլ պա տերն ա կանջ ու նեն:
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 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով եմ ա սում, ա՛յ 
տղա: Այ սինքն թե՝ զգույշ, որ մեզ չլ սեն…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ՜խ, հա՛…
 ՔԵ ՐՈԲ – (Մո տե նում է լու սա մու տին, քիչ հետ է տա

նում վա րա գույ րը, նախ ի նքն է նա յում, հե տո մոտ է կան
չում Սե րո բին ու նրան մեկ նում հե ռա դի տա կը:) Նայիր 
հա մար եր կու կե տին:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ին չին, ին չի՞ն…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ե րկ րորդ լու սա մու տին…
 ՍԵ ՐՈԲ – Դե մար դա վա րի խո սիր, է լի… (Նա յում է:) 

Շատ հե ռու է, Քե րո՛բ ջան, բան չի եր ևում:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հա կա ռակ կող մով բռ նիր, բթա մի՛տ ա րա

րած…
 ՍԵ ՐՈԲ – (Նա յում է:) Պա՛հ…
(Դի մա ցի տան լու սա վոր ված պա տու հա նի հետ ևում 

եր ևում է տա րեց մի մարդ: Նա ի նչ –որ ա նո րոշ շար ժում
ներ է ա նում ու մեկ էլ կար ծես թե մո րուք է կպց նում 
կզա կին):

 ՔԵ ՐՈԲ – Տե սա՞ր:
 ՍԵ ՐՈԲ – Պա՛հ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Բա՞… Հի մա, քո կար ծի քով, նա ո ՞վ է:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ձեր հար ևանն է …
 ՔԵ ՐՈԲ – (Ծաղ րում է:) Հար ևա՜նն է… Լր տե՛ս է, 

լրտես, դմ բո՛…
 ՍԵ ՐՈԲ – Իս կա կա՞ն:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ա՛յ տղա, լր տե սը հո պո զով– պո չով չի 

լինում: Տե՛ս, տե՛ս, տե՛ս, բա որ քեզ ա սում է ի՝ աչ քիս մի 
տե սակ է եր ևում…
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 ՍԵ ՐՈԲ – Բա… Բա դու ո ՞նց ի մա ցար:
 ՔԵ ՐՈԲ – (Պար ծե նա լով:) Հենց որ տե սա, ան մի ջա

պես զգա ցի, որ լր տես է: Նոր է ե կել այդ շեն քը: Ես դար
պա սի մոտ կանգ նած է ի, որ ե կավ: Կանգ նեց, մի մա տով 
կան չեց ի նձ ու հարց նում է.

— Տ ղա՛ս, այս տե՞ղ ես ապ րում: 
— Այո՛,— ա սա ցի ես:
— Չ գի տե՞ս՝ այս տեղ վար ձու սե նյակ կա՞:
 — Կա՛,— ա սա ցի ես,— քե ռի Հա կո բը սե նյա կը վար

ձով է տա լիս: 
— Իսկ ի նչ պի սի՞ մարդ է,— հարց նում է,— խե լո՞ք է, 

այ սինքն՝ չի՞ խմում, կռիվ չի՞ ա նում, տա նը հյու րեր շա՞տ է 
ու նե նում:

 ՍԵ ՐՈԲ – Պա՜հ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Այս տեղ, ա՛յ, ես մատս կծե ցի…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ին չո՞ւ, բա չցա վե՞ց…
 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով եմ ա սում, ա՛յ 

տղա…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ախ, հա՜…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ա սա ցի՝ քե ռի Հա կո բը վար ձով է տա լիս, 

ի սկ ին քը կող քի մուտ քում՝ տղայի տանն է ապ րում: 
Հո չու րա խա ցա՜վ… «Իս կը իմ ու զածն է»,— ա սաց: Ի սկ 
ես իս կույն ծո ցա տետրս հա նե ցի ու տես՝ ի նչ եմ գրել, 
տե՛ս…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Կար դում է:) «Այ սօր բու սա բա նու թյու նից 
«եր կու» ստա ցա… ըն կեր Բա դա լյա նը ա կանջս քա շեց»…

 ՔԵ ՐՈԲ – Տե սա՞ր… Ա՛յ տղա, էդ ի ՞նչ ես կար դում, 
մյուս է ջը բա ցիր…
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 ՍԵ ՐՈԲ – « Կաս կա ծե լի տիպ է: Հան գիստ տեղ է 
փնտ րում»:

 ՔԵ ՐՈԲ – Բա՞, ա՛յ թե ի նչ է նշա նա կում զգո նու թյուն: 
Տե՛ս, տե՛ս, տե՛ս…

(Մար դը հի մա էլ շեկ կեղ ծամ է դնում ճա ղատ գլխին, 
շրջ վում է, մատ է թափ տա լիս ի նչ –որ մե կի վրա՝ բե րա
նը բա ցու խուփ ա նե լով):

 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ, ու րեմն տանն է լի մարդ կա:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հը՜, տես նես, ե թե Թոմ Սոյերն իմ տե ղը 

լիներ, հի մա ի ՞նչ կա ներ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Դե Թոմ Սոյե րի ժա մա նակ ի ՞նչ էր, է՜: Ո ՛չ 

հս կա շեն քեր կային, ո ՛չ տրամ վայ կար, ո ՛չ մետ րո… 
Ե ղած– չե ղա ծը մի  քանդ ված մա տուռ էր, ու բո լոր հան
ցա գործ ներն էլ էդ տեղ է ին հա վաք վում: Գնա ու, հո՛պ, 
բռնիր: Ի սկ հի մա էս մեծ քա ղա քում ա րի ու լր տես 
բռնիր… Ճիշտ չէ՞…

 ՔԵ ՐՈԲ – Մենք պետք է լսենք, թե ի նչ են խո սում 
նրանք:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ՞նց լսենք… Գո նե կա րո ղա նայինք միկ
րո ֆոն դնել նրա սե ղա նի տակ: Կի նո նե րում այդ պես են 
ա նում. ես տե սել ե մ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Կլ սենք դռան հետ ևից… Դռան հետ ևից: 
Ա րի՛…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ի ՜նչ ես ա սում, Քե րո՛բ, ըն կեր Լա լա յանն 
ա սում է դռան հետ ևից ա կանջ դնել չի կա րե լի… Ա մո՛թ է …

 ՔԵ ՐՈԲ – Ա մոթն այն է, Սե րո՛բ, որ դու ըն կեր Լա
լա յա նին ես լսում, և ոչ թե ի նձ: Հե տա խու զա կան աշ
խա տան քից ի ՞նչ է հաս կա նում: Նա կյան քում մի լր տես 
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բռ նած կա՞: Հե տա խու զա կան աշ խա տան քում բո լոր մի
ջոց նե րը հար գե լի են: Ըն կեր Լա լա յա նը մե նակ դա սից 
փախ չող ներ ու մեկ էլ թի թեռ ներ ու բզեզ ներ է բռ նում: 
Ա րի՜, ա րի՛…

 ՍԵ ՐՈԲ – Բա այդ լրա գիրն ին չո՞ւ ես վերց րել, Քե րո՛բ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի սկ դու տե սե՞լ ես մի հե տա խույզ, որ ձեռ

քին թերթ չու նե նա: Ըն դուն ված է:
(Ն րանք իջ նում, խորհր դա վոր ե րաժշ տու թյան տակ 

գաղ տա գո ղի մո տե նում են լր տե սի դռա նը: Ա կանջ են 
դնում):

 ՁԱՅՆ – (Դ ռան հետ ևից:) Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛… 
(Քրքջում է:)

 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՛յ, մա մա՛ ջան…
 ՁԱՅՆ – (Ա վե լի ո ւժ գին:) Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛…
 ՍԵ ՐՈԲ – Փախ չենք, Քե րո՛բ ջան, խե լա գար է …
1 –ԻՆ ՁԱՅՆ – Ա՜, պա րո՛ն սպա, հար գանք ներս…
2–ՐԴ ՁԱՅՆ – Լսի՛ր, հի մա՛ր, ես քեզ հա մար այս տեղ 

պա րոն չեմ, այլ՝ ըն կեր…
1 –ԻՆ ՁԱՅՆ – Նե րե ցե՛ք, բայց այս տեղ ոչ ոք չկա: 

Մի՞ թե մենք մի այ նակ չենք:
2–ՐԴ ՁԱՅՆ – Միև նույն է: Այս տեղ պա տերն էլ 

ա կանջ ու նեն:
 ՍԵ ՐՈԲ – Վ… վա՜յ, դրանց պա տերն էլ ա կանջ ունեն… 

Ա ՜խ, հա՛…
 ՔԵ ՐՈԲ – Լ…լ սո՞ւմ ե ս… (Կա կա զե լով:) Դ… դու ճիշտ 

է իր… Ներ սում մեկն էլ կա: Ե …եր ևի գ… գաղտ նի դռ նից է 
ներս մտել…

 ՍԵ ՐՈԲ – Մ…մ տե՛լ է …
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2–ՐԴ ՁԱՅՆ – Հաս կա նո՞ւմ ես, սի րե լի՛ բա րե կամ, ես 
այս տեղ հա տուկ հանձ նա րա րու թյամբ եմ ե կել, հա տուկ…

 ՍԵ ՐՈԲ – Տե սա՞ր, ա… ա սաց՝ հ… հա տուկ…
2–ՐԴ ՁԱՅՆ – Այն պես որ ան մի ջա պես կապ վիր կա

յա նի հետ, շտա՛պ…
1 –ԻՆ ՁԱՅՆ – Լա՛վ, լա՛վ… « Վա՛գր, վա՛գր, դու ի նձ 

լսո՞ւմ ես, վա՛գր: Ա–4–ն է, հա ղոր դում է Ա–4 –ը»:
 ՔԵ ՐՈԲ – Տե՛ս, է՜, ա պա րատ էլ ու նի… Հի մա մենք ի նչ 

գաղտ նիք ու նենք, կհա ղոր դի թշ նա մուն…
 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՛խ, վա՛խ, քար տե զի մա սի՞ն է լ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ քար տեզ, ա՛յ տղա:
 ՍԵ ՐՈԲ – Աշ խար հագ րա կան… որ ես ու դու պատ ռե

ցինք… Այ սինքն՝ թշ նա մուն ո չինչ, մե նակ թե ըն կեր Բա
դա լյա նին չհայտ նի…

 ՔԵ ՐՈԲ – (Չի կա րո ղա նում զս պել ծի ծա ղը:) Վա՜յ, 
Սե րո՛բ, ո նց որ տատդ է ա սում՝ բոյդ թա ղեմ, Սե րո՛բ… Ես 
պե տա կան գաղտ նիք նե րի հա մար եմ ան հանգս տա նում, 
ի սկ դու…

 ՍԵ ՐՈԲ – Չէ՛, տատս ա սում է՝ բոյիդ մեռ նեմ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Դե հա, է լի, մեռ նել, թա ղել, նույն բա նը 

չի՞… Հի մա ի ՞նչ ա նենք…
1 –ԻՆ ՁԱՅՆ – « Վա՛գր, վա՛գր, ըն դու նիր, տաս ներ կու 

աս տի ճան, գնա՛, ա ստղ, կա րիճ, մա տիտ, վա հան: Կրկ
նիր, կրկ նիր նշա նա բա նը…»:

 ՍԵ ՐՈԲ – (Ու րա խա ցած:) Վրե՛ժ… տե սա՞ր ո նց հի շե
ցի… Լսի՛ր, Քե րոբ, կա րող է պա տա հել, որ նրանց նշա
նա բանն էլ «Վ րեժ» լի նի: Դու ռը ծե ծենք, ա սենք «Վ րեժ» 
ու ներս մտ նենք:
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 ՔԵ ՐՈԲ – Նրանք էլ կա սեն՝ «Ս տա ցիր» ու վզա կո
թիդ տա լով՝ դուրս կա նեն: Բա՜ն ա սա ցիր…

 ՍԵ ՐՈԲ – Քե րո՛բ, Քե րո՛բ… Ես չեմ վա խե նում, ու զո՞ւմ 
ես հենց հի մա… Ես, մե նակ գնամ ու մի լի ցի ո ներ կան չեմ…

(Քե րո բը ու զում է ի նչ –որ բան ա սել, բայց հենց նույն 
րո պե ին բաց վող փա կան քի ձայն է լս վում: Նրանք հետ 
են նետ վում դռ նից):

 ՔԵ ՐՈԲ – Շո՛ւտ, շո՛ւտ, ի ՞նչ ա նենք, դուրս են գա լիս, 
ի ՞նչ ա նենք, որ չմ տա ծեն, թե ի րենց ե նք հետ ևում:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ա րի՛ հա վալ լա խա ղանք:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ա՛յ տղա, քո վրայով թռ չե՞լ կլի նի… Որ այդ

քան թռ չե ի, հի մա չեմ պի ոն է ի դար ձել:
 ՍԵ ՐՈԲ – Դու կռա ցիր, ես թռ չեմ…
(Քե րո բը կռա նում է, Սե րո բը սկ սում է թռ չել, չի կա

րո ղա նում, ը նկ նում է: Դուրս են գա լիս եր կու հո գի: Մե կը 
մեզ ծա նոթ դե րա սանն է՝ կաշ վե վե րար կո ւով և կաշ վե 
կե պի ով, մյու սը կաշ վե բաճ կո նա կով: Եր կու սի ձեռ քին 
էլ փոք րիկ ճամպ րուկ ներ կան):

 ԴԵ ՐԱ ՍԱ ՆԸ – (Շա րու նա կե լով ի նչ –որ խո սակ ցու
թյուն:) Ես գո՛հ եմ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ես գոհ եմ:

ՄՅՈՒ ՍԸ – Մի այն թե չձա խող վի: Ան ցյալ ան գամ չե՞ս հի  
շում՝ քիչ էր մնում տա պալ վե ինք… Ե թե ես չթրխ կաց նե ի…

 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Դե, գի տե՞ս ի նչ, ես պար տա վոր չեմ 
ա մեն ին չի մա սին մտա ծել: Ղե կա վա րու թյուն կա: Ես 
ի ՞նչ մե ղա վոր եմ, որ վեր ջին վայր կյա նին ա տր ճա նա կը 
չկ րա կեց… դա նա կո՞վ կրա կե ի, ի ՛նչ է …

ՄՅՈՒ ՍԸ – Հա՛, հա՛, զեն քի հար ցում շատ ե նք խեղ
ճա նում…
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 ՔԵ ՐՈԲ – (Դեռ կռա ցած:) Լ…լ սո՞ւմ ե ս…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ու …ու զում եմ փախ չել, բայց ոտ քերս չեն 

փախ չում…
(Դե րա սա նը նկա տում է Քե րո բին):
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Օ՜, ող ջո՛ւյն, իմ պա տա նի՛ բա րե կամ: 

Ի նչ պե՞ս ե ս… (Ծա նո թաց նում է իր ու ղեկ ցին:) Սա իմ 
հար ևան Քե րոբն է, նրա օգ նու թյամբ ես այս հի ա նա լի 
տու նը վար ձե ցի:

ՄՅՈՒ ՍԸ – Ա հա թե ի նչ, ապ րե՛ս, տղա՛ս… Այդ ի ՞նչ է, 
հա վալ լա՞ եք խա ղում…

 ՔԵ ՐՈԲ – (Ո ւղղ վում է:) Հա՛…
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Նա էլ քո ըն կե՞րն է, Քե րո՛բ: Ա նունդ 

ի ՞նչ է, ե րի տա սա՛րդ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ս…Ս…Ս …ե րոբ, պա րո՛ն… Ս…Ս…
ՄՅՈՒ ՍԸ – (Ծի ծա ղում է:) Պա րո՞ն…
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – (Զար մա ցած:) Ին չո՞ւ հան կարծ պա րոն… 

(Քե րո բին:) Հայ րե նա դա՞րձ է …
 ՔԵ ՐՈԲ – (Ու րա խա ցած:) Այո՛, քե ռի՛, հենց նոր է ե կել 

Հա լե պից…
ՄՅՈՒ ՍԸ – Սի րե լի՛ Սե րոբ, այս տեղ պա րոն ներ չկան… 

Պա րոն նե րը մնա ցին Հա լե պում: Այս տեղ մենք բո լորս էլ 
ըն կեր ներ ե նք, հաս կա ցա՞ր… Ըն կեր ներ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ա սա՝ հաս կա ցա՛…
 ՍԵ ՐՈԲ – (Շշն ջա լով Քե րո բին:) Ի սկ Հա լե պում ա սո՞ւմ 

ե ն՝ հաս կա ցա…
 ՔԵ ՐՈԲ – (Շ շուն ջով:) Ճիշտն ա սած՝ չգի տեմ: Ո չի՛նչ, 

դու ա սա «ա ղեկ»:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ղե՛կ… Պա… Ըն կեր ներ…
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 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Ապ րե՛ս… մի՛ հու սա հատ վիր, Սե րո՛բ, 
շատ ա րագ կսո վո րես… Դե գնա ցինք, Ման վե՛լ: Ավ տո
մե քե նան սպա սում է: Լսո՞ւմ ես ազ դան շա նը:

 ՍԵ ՐՈԲ – Վրե՛ժ…
ՄՅՈՒ ՍԸ – Ի ՞նչ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ո չի՛նչ, ո չի՛նչ, քե ռի՛, Սե րոբն ո ւղ ղա կի նոր– 

նոր բա ռեր է սո վո րում, ու րա խա նում է:
ՄՅՈՒ ՍԸ – Հա՛: Դե, ցտե սությո՛ւն, տղա նե՛ր…
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Ու րեմն ե րե կո յան ժա մը յո թին՝ Ող ջա

բեր դում…
ՄՅՈՒ ՍԸ – Ա ՜խ, մի այն թե հա ջող ան ցներ…
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Դու կտես նես, կտես նես, թե ի նչ պես 

կպայ թի դահ լի ճը…
ՄՅՈՒ ՍԸ – Տա՛ Ա ստ ված…
(Լս վում է հե ռա ցող ավ տո մե քե նայի հռն դոց):
 ՍԵ ՐՈԲ – Չվա զե՞մ հետև նե րից… (Պոկ վում է տե

ղից:) Դրանց հերն եմ ա նի ծել… Ես դրանց ցույց 
կտամ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Որ բռ նես, հա՞… Ի նձ մոտ վա զի:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ին չի՞, Քե րո՛բ ջան:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի նձ մոտ վա զի, ա սո՛ւմ ե մ…
 ՍԵ ՐՈԲ – (Վա զե լով մո տե նում է:) Ի ՞նչ ես ա սում, 

Քե րո՛բ ջան…
 ՔԵ ՐՈԲ – (Բարձ րա նում է ոտ քե րի ծայ րե րին ու ձեռ քի 

լրագ րով խփում է նրա գլ խին:) Ա սում եմ, որ դու ան հու
սա լի դմ բո ես, որ դու աշ խար հի ա մե նաբ թա միտ ա րա
րածն ես: Ա սում եմ, որ դու հա վի ու ղեղ ու նես, ա սում եմ, 
որ դու փոր ձանք ես իմ գլ խին…
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 ՍԵ ՐՈԲ – Դո՛ւ ե ս… դո՛ւ ե ս… դո՛ւ ե ս… դո՛ւ ե ս… Ի նչ որ 
ա սես, դո՛ւ ե ս…

 ՔԵ ՐՈԲ – Սուտ բան է, ար դեն վեց տա րի է, գի տեմ 
քեզ, Սե րո՛բ, և դու, ա՛յ, այս քան չես ա ճել…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ե ՞ս չեմ ա ճել, հլա մի քեզ նայիր…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ին չո՞ւ ա սա ցիր պա րոն, հի մա րի՛ մե կը:
 ՍԵ ՐՈԲ – Լեզ վիցս թռավ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Վրեժն է ՞լ լեզ վիցդ թռավ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ՞ր Վրե ժը… Ա ՜խ, հա՛… Բա ի ՞նչ ա նե ի, ի նքն 

ա սաց՝ նշա նա բա նը:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ նշա նա բան, նա ազ դան շան ա սաց:
 ՍԵ ՐՈԲ – Մեկ չի՞:
 ՔԵ ՐՈԲ – (Հու սա հատ տա րա ծում է ձեռ քե րը:) Մե՛կ է …
 ՍԵ ՐՈԲ – Տես նո՞ւմ ե ս…
 ՔԵ ՐՈԲ – Սրի կա նե՛ր, ու րեմն այ սօր պայ թեց նե լու են 

դահ լի ճը…
 ՍԵ ՐՈԲ – Հա՛, Ոչ խա րա բեր դի…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ոչ խա րը դու ե ս… Ող ջա բեր դի…
 ՍԵ ՐՈԲ – Մեկ չի՞…
 ՔԵ ՐՈԲ – Բա ի ՞նչ ա նենք, հը՞, ո ՞նց խան գա րենք… 

Ո ՞նց ջրի ե րես հա նենք դրանց:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ ջուր, ես լո ղալ չգի տեմ, Քե րո՛բ ջան, 

կխեղդ վեմ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով եմ ա սում…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ՜խ, հա՛…
 ՔԵ ՐՈԲ – (Նո րից հու սա հատ տա րա ծում է ձեռ քե րը:) 

Դե՛ լավ, լա՛վ, գնանք դպ րոց, պատ մենք ըն կեր Լա լա
յա նին, Հրան տին, տղա նե րին, տես նենք՝ ի նչ խոր հուրդ 
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են տա լիս… Ա ռանց նրանց, միև նույն է, լր տե սին բռ նել 
չենք կա րող, չի լի նի…

 ՍԵ ՐՈԲ – Պետք չէ, Քե րո՛բ ջան… թող մե՛նք հե րոս
ներ դառ նանք, է լի, թող մեր մա սին պա տի թեր թում 
գրեն, է լի… Այս ան գամ ոչ մի ձայն չեմ հա նի, ի նչ ա սես՝ 
կլ սեմ: Եր կու սով գնանք, է լի… Ա ղե՞կ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Քե՞զ հետ: Ես ար դեն կուշտ եմ, կո՛ւշտ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Կո՞ւշտ, էդ ե ՞րբ կե րար, որ ես չտե սա… Ի սկ 

ես սո վից մեռ նում եմ, Քե րո՛բ ջան…
 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով եմ ա սում, ա՛յ 

տղա…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ՜խ, հա՛… Ո ՛նց ես էդ դա սից փա խա…
(Մ թու թյուն):

 

Պատ կեր եր րորդ

(Ա ռա ջին պատ կե րի դե կոր նե րը: Ա վե լա ցել են մի
այն գույնզ գույն փու չիկ ներ, թղ թե նոր սեր պան տին ներ: 
Այս տեղ –այն տեղ կախ ված են կեն դա նի նե րի նկար ներ… 
Աշ խույժ ե ռու զեռ է բե մի վրա: Վեր ջին նա խա պատ րաս
տու թյուն ներն են: Ա րագ, գործ նա կան քայ լե լով ներս է 
մտ նում Լա լա յա նը):

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հրա՛նտ…
Հ ՐԱՆՏ – (Դահ լի ճից վերև է բարձ րա նում:) Լսո՛ւմ 

եմ, ըն կե՛ր Լա լա յան…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Կա րո՞ղ ե նք սկ սել փոր ձը:
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Հ ՐԱՆՏ – Կտոր–կ տոր:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Սի րե լի՛ Հրանտ, մինչև ե ՞րբ կտոր–կ տոր, 

վա ղը Նոր տար վա հան դեսն է:
Հ ՐԱՆՏ – Ի ՞նչ ա նեմ, ըն կե՛ր Լա լա յան, ես հո կտոր–

կ տոր չեմ լի նե լու, Ձմեռ պա պին չկա, Ձյու նա նու շի կը…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Դու Ձմեռ պա պի ի հա մար մի՛ ան հանգս

տա նա, ես պայ մա նա վոր վել եմ, նա ճիշտ ժա մին կգա: 
Ի սկ Ձյու նա նու շի կը որ տե՞ղ է …

(Կու լիս նե րից ո ւժ գին փռշ տոց է լս վում):
Հ ՐԱՆՏ – Այս տեղ է …
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ան մի ջա պես տուն ու ղար կիր, թող մո շի 

մու րա բայով տաք թեյ խմի և պառ կի: Վա ղը նրա փռշտո
ցը չլ սեմ: Պա՞րզ է:

(Նո րից փռշ տոց է լս վում):
Հ ՐԱՆՏ – Պա՛րզ է:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի սկ հի մա ի ՞նչ կա րող ե նք դի տել:
Հ ՐԱՆՏ – Նոր պար… Այս ան գամ՝ վրա ցա կան… 

Սկ սե՞նք:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Սկ սե՛ք:
Հ ՐԱՆՏ – (Ձայն է տա լիս:) Ցո լա՛կ…
(Ան մի ջա պես հայտն վում է պա րի խում բը: Նրանք 

վրա ցա կան մի կրա կոտ պար են կա տա րում):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – (Ծա փա հա րում է:) Ապ րե՛ք, հի ա նա լի է… 

Հա ջոր դը…
Հ ՐԱՆՏ – Ըն կե՛ր Լա լա յան, մեր Կա րի նեն է ու զում 

ե լույթ ու նե նալ…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ու զում է եր գե՞լ, պա րե՞լ, թե՞ ար տա սա

նել:
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Հ ՐԱՆՏ – Չէ՛, այս ան գամ ու զում է հա նե լուկ ներ 
ա սել…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Կա րի նե՛, ի ՞նչ հա նե լուկ ներ են, դո՞ւ ես 
հո րի նել, թե՞ է լի Սե րո բի նման…

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Ի ՜նչ եք ա սում, ըն կե՛ր Լա լա յան, ե ՛ս եմ հո
րի նել:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – (Դահ լի ճին:) Ե րե խա նե՛ր, ես հա մոզ ված 
եմ, որ մենք իս կույն կգտ նենք Կա րի նե ի հա նե լուկ նե րի 
պա տաս խան նե րը: Լսո՛ւմ ե նք, Կա րի նե՛:

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Էն ի նչն է, ին չը՝

Ս պի տակ է ու ան համ, բայց քար չի,
 Մատ նե րիդ մեջ կհալ չի…

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Կար կո՜ւ տը, կար կո՜ւ տը…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Տե սա՞ր՝ ե րե խա նե րը կռա հե ցի՞ն, Կա րի նե՛:
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Ո ՛չ, իմ ա սա ծը 13 կո պե կա նոց պաղ պա

ղակն է:
(Ծի ծա ղում են):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ու րի՞շ:
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Էն ի նչն է, ին չը՝

 Գար նա նը ցա նում են, աշ նա նը հն ձում…

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Ցո րե ՜նը, ցո րե՜ նը…
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Չէ՛, վե րաքն նու թյուն նե րը:
(Ծի ծաղ):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Նման է, հե տո՞…
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Էն ի նչն է, ին չը. 

Ոտ քեր ու նի՝ չի վա զում, գլուխ ու նի՝ չի շար ժում…
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 ՁԱՅՆ – Ար ձա՛ նը:
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Չէ՛, ծույլ ա շա կեր տը:
(Ծի ծաղ):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ճիշտ է: Ու րի՞շ:
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Էն ի նչն է, ին չը՝ 

Ին քը փք ված, մե ջը՝ փուչ…

 ՁԱՅՆ – Գն դա կը…
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Չէ՛, մեր դպ րո ցա կան բու ֆե տում վա ճառ

վող պոն չի կը:
(Ծի ծաղ):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ա՛յ քեզ հա նե լուկ: Եր ևում է՝ դպ րո ցա

կան բու ֆետ նե րի թե ման քեզ շատ է հու զում: Ու րիշ ի ՞նչ 
կա սես…

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Էն ի նչն է, ին չը՝ 

Ա ման ու նեմ մի պու ճուր, մե ջը եր կու գույ նի ջուր…

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Ձո՜ւն, ձո՜ւն…
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Կոկ տեյ լը:
(Ծի ծաղ):
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Եվ վեր ջի նը՝ էն ի նչն է, ին չը՝ 

Չորս եղ բայր են, ամ բողջ տա րին ի րար հետ ևից ման են 
գա լիս…

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Տար վա ե ղա նակ նե րը…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Այդ հո իս կույն կռա հե ցին…
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Չէ՛, ըն կե՛ր Լա լա յան, դար ձյալ չկ ռա հե

ցին, ամ բողջ տա րին ի րար հետ ևից ման ե կող եղ բայր
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ներն են ան բա ժան ծույլ ըն կեր ներ Սե րո բը, Քե րո բը, 
Սամ վե լը և Ման վե լը:

(Ներս են մտ նում Սե րոբն ու Քե րո բը):
 ՍԵ ՐՈԲ, ՔԵ ՐՈԲ – (Ի րենց ա նուն նե րը լսե լով:) Ներ կա՛…
 ԿԱ ՐԻ ՆԵ – Վա՛յ, բա որ տե՞ղ են Սամ վելն ու Ման վե լը:
 ՍԵ ՐՈԲ – Հար գե լի պատ ճա ռով հի վանդ ե ն…
Հ ՐԱՆՏ – Ի հար կե, հենց որ պետք է լի նում հա սա

րա կա կան կար գով աշ խա տանք կա տա րել, նրանք ան
մի ջա պես հար գե լի պատ ճա ռով հի վան դա նում են:

 ՔԵ ՐՈԲ – Հրա՛նտ, ըն կե՛ր Լա լա յան, ես ձեզ հետ պե
տա կան կար ևոր, խիստ գաղտ նի գործ ու նեմ:

 ՍԵ ՐՈԲ – Մենք… լր տես…
 ՔԵ ՐՈԲ – Լռի՛ր…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Մի կողմ քաշ վեք, ժա մա նակ գտաք… 

Հի մա ի ՞նչ հա մար է կա տար վե լու, Հրա՛նտ:
Հ ՐԱՆՏ – Հի մա կա տար վե լու է պա րերգ… (Ձայն է 

տա լիս:) Ցո լա՛կ, Նու նե՛…
(Կա տար վում է հա մա րը):
 ՔԵ ՐՈԲ – Ե րա նի՜ ձեր հա վե սին, Հրա՛նտ, եր գում ու 

պա րում եք, չի մա նա լով, թե ի նչ է կա տար վում աշ խար
հում:

Հ ՐԱՆՏ – Ի սկ ի ՞նչ է կա տար վում:
 ՍԵ ՐՈԲ – Լր տես, Հրա՛նտ… Վրե՛ժ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Լռի՛ր, ա սում եմ: Հրա՛նտ ջան, ըն կե՛ր Լա լա

յան, ա մե նայն լր ջու թյամբ եմ ա սում, վե՛րջ տվեք այս… 
այս ան լուրջ ե րգ ու պա րին: Ե րե խա նե րին պար– մարն 
ին չի՞ է պետք, ա մեն մե կին իր տոպ րա կը տվեք, թող 
գնան… Ի րենց հա մար եր գեն ու պա րեն:
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 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Այս տղային է լի ի նչ –որ բան է պա տա
հել…

 ՔԵ ՐՈԲ – Այո՛, պա տա հել է, լր տես… Եվ ոչ թե մե կը, 
այլ եր կու սը…

Հ ՐԱՆՏ – Օ ՛ֆ, եր կու հատ ար կա ծային գիրք է կար
դա ցել, կրակն ե նք ըն կել ձեռ քը, աչ քին ա մեն տեղ 
լրտես ներ են եր ևում…

 ՔԵ ՐՈԲ – Սե րո՛բ, խո սի՛ր, ես պայ թում ե մ…
 ՍԵ ՐՈԲ – (Վա խե ցած:) Վա՛յ, ին չի՞ ես պայ թում…
 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով եմ ա սում, ա՛յ 

տղա, պատ միր…
 ՍԵ ՐՈԲ – Լր տես… Լր տես ներ… Այ սօր ե րե կո յան 

Ոչխա րա բեր դի դահ լի ճը պայ թեց նե լու ե ն…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ող ջա բեր դի, ոչ խա՛ր, Ող ջա բեր դի…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ո չինչ չհաս կա ցա: Ի ՞նչ ոչ խար: Ի ՞նչ է 

պա տա հել, մի կար գին բա ցատ րեք:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ա սեմ, ա սեմ… Ու րեմն, Հրա՛նտ ջան, ըն կե՛ր 

Լա լա յան, մի քա նի օր ա ռաջ մեր շեն քի բա կում կանգ
նած է ի…

(Ի նչ –որ ե րաժշ տու թյուն է հն չում: Գու ցե փո ղային 
նվա գա խում բը գա ու ան ցնի բե մով: Նրա ձայ նը խլա
նում է: Մի այն ձեռ քերն են շար ժում, Սե րո բին վկա է 
բե րում ու բա ցու խուփ է ա նում բե րա նը: Ե րբ նվագն 
ա վարտ վում է, լս վում է նրա վեր ջին ռեպ լի կը):

 …Ա սաց, որ այս ե րե կո կպայ թեց նեմ… Հի մա, ա սում 
եմ, եր կու սով դժ վար է, ե կե՛ք բո լորս մի ա սին նա խօ րոք 
գնանք ու հենց հան ցան քի վայ րում բռ նենք այդ լր տես
նե րին…
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 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ւ… Ո ւ… Պա տի թեր թում կգ րեն մեր մա
սին, չէ՞…

Հ ՐԱՆՏ – (Ծի ծա ղում է:) Այդ քան մի ա միտ լր տես նե
րի ա ռա ջին ան գամ եմ տես նում:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ի բր թե խո րա մանկ լր տես նե րի շա՜տ ես 
տե սել… Ե թե մենք չլի նե ինք…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հա՛, բայց ին չո՞ւ են դահ լի ճը պայ թեց
նում…

 ՍԵ ՐՈԲ – Գ… գու ցե ու րիշ հար մար բան չեն գտել: 
Ճիշտ չէ՞, Քե րո՛բ…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Վե՛րջ տվեք, տղա նե՛ր, դա ծի ծա ղե լի է 
և ան հե թե թու թյուն է: Կամ ի նչ –որ մե կի տգեղ կա տա կը: 
Ի նչ –որ մե կը հա վա նա բար ու զում է ձեզ…

Հ ՐԱՆՏ – Հի մա րի տեղ դնել…
 ՍԵ ՐՈԲ – Հի մա րի՞, փո խա բե րա կա՞ն ի մաս տով:
Հ ՐԱՆՏ – Չէ՛, ին չո՞ւ, ո ւղ ղա կի՛ ի մաս տով…
 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով կլի ներ՝ ֆռռաց

նել, հաս կա ցա՞ր…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ղե՛կ… (Գլ խով է ա նում:)
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ ա ղեկ, ա՛յ տղա, ա ղեկ նշա նա կում է լավ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Լավ, բա հի մա լր տես նե րին ի ՞նչ ա նենք:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ձե՛ռք քա շեք, տղա նե՛ր, ձե՛ռք քա շեք… 

Լուրջ բա նով զբաղ վեք: Ներ կե լու ա հա գին գործ կա…
 ՔԵ ՐՈԲ – (Հան դի սա վոր:) Կնե րե՛ք, ըն կե՛ր Լա լա

յան, բայց իմ խիղճն ու պարտ քը ի նձ թույլ չեն տա լիս 
տիկ նիկ ներ ներ կե լով զբաղ վել, ե րբ մի ամ բողջ գյու ղի 
գլխին վտանգ է կախ ված: Չեք գա լիս, միև նույն է, մենք 
կգ նանք:
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 ՍԵ ՐՈԲ – Հա՛: Բայց էդ Ոչ խա րա բեր դը որ տե՞ղ է:
Հ ՐԱՆՏ – Ող ջա բե՞ր դը… Ավ տո բու սով տասն հինգ 

րո պե ի ճա նա պարհ է դե պի Գառ նի:
 ՔԵ ՐՈԲ – Կնե րե՛ս, Հրա՛նտ, բան չու նեմ ա սե լու, գե

րա զան ցիկ ես, բայց քեզ նից եր բեք հե տա խույզ դուրս 
չի գա: Ավ տո բու սով ի նչ պե՞ս գնանք: Մեկ էլ տե սար այդ 
լր տես նե րը հենց նույն ավ տո բու սի մեջ են: Մեզ որ տես
նեն՝ ի ՞նչ կա նեն… Դու ա սա, ոտ քո՛վ ի նչ պես գնանք: 
Դեպի հյու սի՞ս, թե՞ դե պի հա րավ…

Հ ՐԱՆՏ – (Ծի ծա ղը հա զիվ զս պե լով:) Դե պի ար ևելք: 
Դե որ վճ ռել եք, ե կե՛ք, ե կե՛ք, պա տու հա նից ցույց տամ: 
(Բե րում է բե մեզ րի մոտ:) Տես նո՞ւմ եք այն շեն քը…

 ՍԵ ՐՈԲ – Հա՛, ես տե սա, ես տե սա…
Հ ՐԱՆՏ – Դա գա ջի գոր ծա րանն է: Ա՛յ, այդ գոր ծա

րա նի կող քին մի փոք րիկ ա րա հետ կա, ո րն ա վե լա խո
տի դաշ տի մի ջով Ող ջա բերդ է տա նում: Բայց նո րից եմ 
ա սում, տղե՛րք, մի՛ գնա ցեք, մարդ կանց մի՛ ծի ծա ղեց րեք 
ձեզ վրա…

 ՔԵ ՐՈԲ – Դեռ կտես նենք, թե ով ո ւմ վրա կծի ծա ղի, 
Հրա՛նտ… Դու ո ւղ ղա կի վա խե նում ե ս…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ու ե րբ որ մենք… ե րբ որ մենք հե րոս դառ
նանք, չ… չզար մա նաս… դ… դու գնա՛, գնա՛ ներ կի… ո ւ… 
փու չիկ… փչի…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Չե ղավ, չե ղավ, ժա մա նա կը քիչ է: Հա
ջորդ հա մա րը, Հրա՛նտ…

Հ ՐԱՆՏ – Հա ջո՞ր դը… Հի մա ստու գենք ծրա գի րը… 
(Լա լա յա նի հետ ծրա գիրն են նա յում ու ան ձայն զրու
ցում են):
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 ՔԵ ՐՈԲ – Լսի՛ր, Սե րո՛բ, տանն ո ՞վ կա:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ոչ ոք:
 ՔԵ ՐՈԲ – Պա պա՞ն:
 ՍԵ ՐՈԲ – Աշ խա տան քի է:
 ՔԵ ՐՈԲ – Մա մա՞ն:
 ՍԵ ՐՈԲ – Հի վանդ է: Հի վան դա նո ցում է:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հի ա նա լի է:
 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՞յ, ի ՞նչն է հի ա նա լի… Որ մա ման հի վան

դա նո ցո՞ւմ է… Փո խա բե րա կա՞ն ի մաս տով ես ա սում, թե՞ 
ո ւղ ղա կի…

 ՔԵ ՐՈԲ – Նե րո ղությո՛ւն, եղ բա՛յր, շփոթ վե ցի: Ու զե
ցի ա սեմ, որ հար մար է: Ու րեմն հենց հի մա շտապ գնա 
տուն, տա նը ու տե լու ի նչ կա–չ կա, լց րո՛ւ մի պա յու սա կի 
մեջ ու ա րի…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի նչ կա–չ կա՝ հաց, պա նիր, եր շիկ, պա հա

ծո ներ… Ե թե թթու կա, թթու էլ բեր, ա խոր ժակ է բա ցում…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ՜նց թե, էլ տուն չենք վե րա դառ նա լո՞ւ… 

Կծե ծե՜ն…
 ՔԵ ՐՈԲ – Վե րա դառ նա լու ե նք, Սե րո՛բ ջան, բայց վե

րա դառ նա լու ե նք որ պես հե րոս ներ, պան ծա լի զա վակ
ներ, խի զախ հե տա խույզ ներ: Այդ ժա մա նակ ո ՞ր ծնո ղը 
կնա խա տի կամ կծե ծի իր հե րոս որ դուն՝ մի փոքր կտոր 
հաց ու պան րի հա մար…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ի սկ ձեր տա նը բան չկա՞, ի՛ նչ է …
 ՔԵ ՐՈԲ – Կա, Սե րո՛բ ջան, ին չո՞ւ չկա, դեռ մի բան էլ 

ա վե լին, պապ կա, տատ կա, հո րա քույր կա… Նրանք 
հենց ի նձ տես նում են, փա կում են բո լոր պա հա րան նե րի 
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դռ նե րը: Դե էլ ժա մա նակ չկորց նենք, ժա մա նա կը ոս կի է, 
ի նչ պես ա սում է ըն կեր Լա լա յա նը: 

Ես քեզ կս պա սեմ գա ջի գոր ծա րա նի մոտ: Կողմն ա
ցույ ցը չմո ռա նաս…

(Հ րան տը ա կան ջի ծայ րով լսում է նրանց և խո սակ
ցու թյու նը շա րու նա կում Լա լա յա նի հետ):

Հ ՐԱՆՏ – Շատ չէ, եր կու ժա մով մի ավ տո բուս, ըն
կե՛ր Լա լա յան, շատ եմ խնդ րում:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հե տաքր քիր տղա ես, Հրա՛նտ, վա ղը չէ 
մյուս օ րն ար դեն ու րախ տո նա ծառն է, գոր ծե րը կիսատ–
պ ռատ, ի սկ դու քեզ հա մար խաղ ես հո րի նում:

Հ ՐԱՆՏ – (Խնդ րե լով:) Ըն կե՜ր Լա լա յան…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի սկ մեր այն կա տակ– պա րո դի ան ե ՞րբ 

եք փոր ձե լու:
Հ ՐԱՆՏ – Հենց տե ղում էլ կփոր ձենք, ըն կե՛ր Լա լա

յան… Հենց տե ղում…
(Լա լա յա նը հու սա հատ ծի ծա ղե լով հա մա ձայն վում է):

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՄԱՍ

 Պատ կեր չոր րորդ

(Գ րե թե ա մայի մի վայր: Մա ցառ ներ ու թփեր, մերկ 
ժայ ռեր, ե թե ձյու նոտ տա րի է՝ ե ղյա մով ծածկ ված: Քե
րո բը ան հան գիստ հետ ու ա ռաջ է քայ լում: Հայտն վում է 
Սե րո բը՝ ու սա պար կով: Ե րաժշ տու թյու նը դե տեկ տիվ թե
ման է կրկ նում):
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 ՔԵ ՐՈԲ – Վեր ջա պես ե կա՞ր:
 ՍԵ ՐՈԲ – Հա՛…
 ՔԵ ՐՈԲ – Գնո՞ւմ ե նք:
 ՍԵ ՐՈԲ – (Ա ռույգ:) Գնում ե նք:
 ՔԵ ՐՈԲ – Տո՛ւր այս տեղ կողմն ա ցույ ցը…
 ՍԵ ՐՈԲ – Չգ տա, Քե րո՛բ ջան:
 ՔԵ ՐՈԲ – Չգ տա՜… Այն պես էլ հան գիստ ա սում ես: 

Հի մա ի ՞նչ ե նք ա նե լու, հը՞: Ա ռանց կողմն ա ցույ ցի ո ՞նց 
ե նք գնա լու, հը՞… դմ բո՛:

(Ա մեն « հը» –ի հետ քա շում է նրա կո ճա կից):
 ՍԵ ՐՈԲ – Դե դու էլ ի նչ ե ս՝ հը՛, հա հը… Էս քան ուտե լու 

բան եմ բե րել… Նույ նիսկ որ սոր դա կան եր շիկ եմ բե րել…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ու տե՞լն ի նչ կապ ու նի, ա՛յ տղա, որ սոր դա

կան եր շի կը հո որ սոր դա կան շուն չէ, որ ճամ փա ցույց 
տա…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Վի րա վոր ված:) Է՛, հա՛, դրա՞ մեջ ի նչ կա: 
Դե պի ա րև մուտք պետք է գնանք, չէ՞:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ար ևելք:
 ՍԵ ՐՈԲ – Մեկ չի՞: Ես ա ռանց կողմն ա ցույ ցի էլ ցույց 

կտամ: Շատ լավ հի շում եմ. որ պես զի ի մա նաս, թե որ
տեղ է ար ևել քը, պետք է դեմ քով կանգ նես դե պի հյու
սիս և ձեռ քերդ աջ ու ձախ պար զես… աջ ձեռքդ ցույց 
կտա ար ևել քը:

 ՔԵ ՐՈԲ – Տո՛, որ սոր դա կա՛ն եր շիկ… Դե պի հյու սիս 
դեմ քով կանգ նե լու հա մար նախ և ա ռաջ հյու սի սի տե ղը 
պի տի ի մա նա՞ս, թե՞ չէ: Դու հյու սի սի տե ղը գի տե՞ս:

 ՍԵ ՐՈԲ – (Խեղ ճա ցած:) Ճիշտ որ, ո նց չէ ի մտա ծել… 
Վա՜յ, սպա սի՛ր, Քե րո՛բ ջան, ար ևելք –արև մուտքն ո ՞ւմն է 
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պետք: Հրանտն ա սաց՝ էս ա րա հե տը ու ղիղ Ոչ խա րա
բերդ է տա նում, չէ՞…

 ՔԵ ՐՈԲ – Չէ՛:
 ՍԵ ՐՈԲ – Բա ո ՞ւր:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ող ջա բերդ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Օ ՜ֆ, լավ է լի, Քե րո՛բ, դու էլ ո նց որ ֆուտ

բո լի հա ղոր դա վար լի նես, մի բա նը հա րյուր ան գամ 
կրկնում ես: Եր կուս տեք, հա եր կուս տեք…

 ՔԵ ՐՈԲ – Դե լավ, գնա ցինք, Սե րո՛բ: (Նա յում է շուր
ջը:) Հար կա վոր է շուտ տեղ հաս նել և զգու շաց նել ող
ջա բերդ ցի նե րին, դահ լի ճը չպետք է խոր տակ վի…

 ՍԵ ՐՈԲ – Այո՛… Քե րո՛բ, որ լր տես նե րին բռ նենք, մեզ 
մի– մի հե ծա նիվ կտան, չէ՞:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ հե ծա նիվ, ա՛յ տղա, ա մեն մե կիս մի– մի 
« Վոլ գա» կն վի րեն…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ավ տո՞…
 ՔԵ ՐՈԲ – Չէ՛, գնա՛… Ի հար կե, ավ տո, կբե րեն ու 

ժա պա վե նով կա պած կն վի րեն մեզ: Ժա պա վե նի վրա 
գրված կլի նի՝ « Քե րո բին և Սե րո բին, վտան գա վոր թշնա
մի նե րին վնա սա զեր ծե լու հա մար»: Գո՞հ ես:

 ՍԵ ՐՈԲ – (Ե րազ կոտ:) Գո՜հ ե մ… Ա՛յ թե նա խան ձից 
կտ րա քի Հրան տը:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ու րեմն, ա ռա՛ջ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ռա՛ջ… (Մի քա նի քայլ են ա նում: Եվ հան

կարծ Սե րո բը ի նչ –որ բան է վերց նում գետ նից:) Վա՛յ, 
շիշ… շիշ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ի նչ է, մտա դիր ես խա նութ հանձ նել և 
ստա նա՞լ քսան կո պե կը…
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 ՍԵ ՐՈԲ – Մե ջը բան կա, Քե րո՛բ… Խցա նով փակ ված է, 
բայց մե ջը բան կա:

 ՔԵ ՐՈԲ – Տուր տես նեմ… (Վերց նում է, շու ռու մուռ է 
տա լիս, նա յում, գր պա նից հա նում է դա նա կը, բա ցում 
պտու տա կա հա նը:) Հի մա կբա ցենք, կտես նենք…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Ճ չում է:) Վա՜յ, մի՛ ա րա, բա որ մի ջից « Բաղ
դա դի գո ղը» կի նոն կա րի նման մի հս կա դուրս գա, ի ՞նչ 
պա տաս խան կտանք:

 ՔԵ ՐՈԲ – (Ծի ծա ղում է:) Ա ՜խ, դու հե տամն աց և հե
տամն աց նե րից ա մե նա հե տամն ա ցը: Քո գի տե լիք նե րը 
հո մի այն կի նո նե րից են: Սա գի տե՞ս ի նչ է, գի տե՞ս… Ե րբ 
նա վը խոր տակ վում է, խեղդ վող նե րը ի րենց ա նուն նե րը 
գրում են, դնում մի այս պի սի շշի մեջ ու գցում ծո վը, որ
պես զի հե տո մար դիկ գտ նեն, կար դան ու հաս կա նան, 
թե ի նչ է ե ղել…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Փռթ կաց նում է:) Էս տեղ իս կի մի աղ
բյուր չկա, որ ջուր խմենք: Ո ՞վ պի տի էս քա րե րի մեջ 
խեղդ վի:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ու այդ խել քով էլ ու զում ես հե տա խո՜ւյզ 
դառ նալ: Ու րեմն մինչև հի մա չգի տես, որ ա ռաջ բո լոր 
մայր ցա մաք նե րը ջրի տակ են ե ղել, և հենց այս ա րա
հե տով հա վա նա բար հա րյու րա վոր ա ռա գաս տա նա վեր 
են ան ցել: Հի մա մենք կպար զենք այս խորհր դա վոր շշի 
գաղտ նի քը:

(Խ ցա նա հա նով հա նում է խցա նը):
 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, մա մա՛ ջան… (Բ ղա վե լով ը նկ նում է 

գետ նին ու փա կում ա կանջ նե րը: Պայ թյու նի է սպա սում, 
բայց զգա լով, որ ձայն չկա, շրջ վում, բա ցում է աչ քե րը, 
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նա յում է վեր, հե տո Քե րո բին, ո րը չո փով մի թուղթ է 
հա նում ու կար դում:)

 ՔԵ ՐՈԲ – «Ես՝ ան գլի ա ցի ծո վագ նաց Հար րի Պե
տեր սոնս, որ գնում է ի շր ջա գայե լու՝ հա նուն բրի տա նա
կան կայս րու թյան փառ քի և տես նե լու, թե ի նչ կա, ի նչ 
չկա աշ խար հում, նա վա բե կու թյան են թարկ վե ցի: Մեր 
նա վը խոր տակ վում է: Ցտե սությո՜ւն»:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ա՜յ քեզ բան:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ցտե սությո՛ւն… Իս կա կան ան գլի ա կան 

սառ նասր տու թյուն… Ա՜յ քեզ հե րոս, խեղդ վում է, բայց 
լաց լի նե լու փո խա րեն ա սում է՝ ցտե սու թյուն:

 ՍԵ ՐՈԲ – Քե րո՛բ ջան, մի տո՛ւր այդ թուղ թը:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ին չո՞ւ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Տուր նայեմ, է լի, հո չկե րա… (Վերց նում է, 

շու ռու մուռ է տա լիս:) Մի բան ա սեմ, բայց է լի դմ բո չա
սես, հա՞, Քե րո՛բ ջան… Խնդ րում եմ, դմ բո՛ չա սես, ո ՛չ փո
խա բե րա կան, ո ՛չ էլ ո ւղ ղա կի ի մաս տով:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ա սա՛, Սե րո՛բ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Բա էդ ան գլի ա ցին ո ՞նց է հայե րեն գրել:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հայե րե՞ն, մի՞ թե ես հայե րեն կար դա ցի, ի նձ 

թվաց, թե ան գլե րեն է ի կար դում: Տա րօ րի նակ է… Ա ՜խ, 
հա՛, է լի…

 ՍԵ ՐՈԲ – Հը՛…
 ՔԵ ՐՈԲ – Մեր հայե րե նը շատ հին լե զու է, Սե րո՛բ, և 

շատ հա վա նա կան է, որ այդ ան գլի ա ցին հայե րեն ի մա
նար: Մի տեղ կար դա ցել եմ, որ ան գլի ա ցի մեծ բա նաս
տեղծ Բայ րոնն էլ է հայե րեն ի մա ցել:

 ՍԵ ՐՈԲ – Յա՜…
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 ՔԵ ՐՈԲ – Ի հար կե… (Մի քա նի քայլ է ա նում, կռա
նում, ի նչ –որ բան է վերց նում գետ նից:) Ա հա, խնդ րեմ, 
մի ա պա ցույց ևս, որ այս տեղ ծով է ե ղել…

 ՍԵ ՐՈԲ – Է լի՞ շիշ է …
 ՔԵ ՐՈԲ – Ո ՛չ, ձկան կմախք… Ափ սո՜ս, որ ժա մա նա կը 

մեզ չի հասց րել այս ձկան գլու խը, Սե րո՛բ, դա մեզ շատ 
բան կտար: Եվ այ նո ւա մե նայ նիվ, թեև մենք ստույգ չենք 
կա րող ո րո շել այս ձկան տա րի քը, բայց մի բան պարզ է, 
որ սա ձուկ է. դա մեկ: Ե րկ րորդ. այս ձուկն ա սում է, որ 
այս տեղ ծով է ե ղել…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ՞վ է ա սում… էդ ան գլուխ ձու կը ո ՞նց խո
սեց հետդ:

 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով եմ ա սում, 
դմբո՛: Նե րո ղու թյուն… (Նա հոտ է քա շում կմախ քից:) 
Բախ տի ի նչ պի սի՜ խաղ, հաս կա նո՞ւմ ես, այս ձուկն ապ
րել է մե զա նից դա րեր ա ռաջ, լո ղա ցել է իր հա մար ու 
մտ քով բո լո րո վին չի ան ցել, որ մի օր, որ պես ան ցյա լի 
լուռ վկա, կհայտն վի իմ ձեռ քին… Այո՛, Սե րո՛բ, պատ կե
րաց նո՞ւմ ես, դա րեր են ան ցել, բայց այս բրա ծո ձկան 
հո տը դեռ մնում է, տե՛ս… (Սե րո բին է մեկ նում կմախ քը: 
Սե րո բը հոտ է քա շում:)

 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ՜խ, ե րա նի՜ ես կե րած լի նե ի, ի ՜նչ հոտ է …
 ՔԵ ՐՈԲ – (Կ ռա նում, մի կմախք էլ է վերց նում:) Ա հա 

մի ա պա ցույց ևս… Ա հա՛, ա հա՛, է լի մի ա պա ցույց…
 ՍԵ ՐՈԲ – Դե գրո՛ ղի ծո ցը քո այդ ա պա ցույց նե րը… 

Ա պա ցույց ներ են, թող իս կա կան ձկ ներ լի նեն, թող փա
փուկ մսե րը վրան լի նեն, թե չէ կր ծած ոս կոր ներ ես 
գտնում և ու րա խա նում ո նց ո ր… ո նց ո ր…
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 ՔԵ ՐՈԲ – Ո նց որ շու նը, հա՞… Դե ա ՛ռ քեզ… (Ձեռ քի 
կմախք նե րը նե տում է Սե րո բի վրա:)

 ՍԵ ՐՈԲ – Պա՛հ, էս էլ քե՛զ… (Բարձ րաց նում է ձեռ
քը, որ պես զի ա ռա ջին ա պա ցույ ցը նե տի ըն կե րոջ վրա, 
բայց այդ պես էլ կանգ է առ նում բարձ րաց րած ձեռ քով: 
Աչ քե րը սար սափ են ար տա հայ տում, ծնո տը դո ղում է:) 
Վա՜յ, վա՜յ… վա՜յ…

 ՔԵ ՐՈԲ – (Զար մա ցած նրան է նա յում, ա պա նրա 
հա յաց քի ո ւղ ղու թյամբ հետ է նա յում ու ծնկ նե րը ծալ
վում են, մրմն ջում է:) Վայ րե նի նե՜ րը…

(Բարձր քա րի վրա կանգ նած է դարչ նա գույն դեմք 
ու նե ցող, կար ճա հա սակ մի մարդ՝ աջ ձեռ քին եր կար 
նի զակ: Մա զե րը՝ սև, խառ նի խուռն, գլ խին ցց ված փե
տուր ներ: Դարչ նա գույն դեմ քը նաև ներկ ված է սպի տակ 
շեր տե րով և դա ժա նու թյուն է ար տա հայ տում):

 ՍԵ ՐՈԲ – (Մի փոքր քա րի հետ ևում պառ կած:) Տ… 
տես նես տե սե՞լ է մ… մեզ…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ո …ոնց ո …որ չէ… փ… փախ չենք…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի …իսկ որ տ… տես նի մ… մեզ, կ… կու տի՞…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի …ինչ ի մա նաս, ն… նա յած թե վ… վայ րե

նի նե րը ո ՛ր ցե ղին են պատ կա նում: Գ… գու ցե չու… չու
տող նե րից է… Վա՞յ…

(Ան տա ռի կող մից թմ բու կի ձայն է լս վում՝ հետզ հե տե 
ու ժե ղա նա լով: Հայտն վում է թմբ կա հա րը: Նա հագն ված 
է ճիշտ ա ռա ջին վայ րե նու նման, նի զա կի փո խա րեն գո
տուց կախ ված է եր կար դա նակ: Ձեռ քե րի ա փե րով հար
վա ծում է տամ– տա մին, գոր տի կռկ ռո ցի նման ի նչ –որ 
ձայ ներ է հա նում ու հետն էլ պա րում ան ճոռ նի):
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 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜խ, մա մա՛ ջան, սրանք ու տող նե րից 
կլի նեն:

(Լս վում է սար սա փե լի մի ճիչ):
 ՁԱՅՆ – Օ հայո՜, կի ո՛, կի ո՛…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ է ա սում, ի ՞նչ է ա սում, Քե րո՛բ ջան…
(Մի ան գա մից հայտն վում են բազ մա թիվ վայ րե նի

ներ, սկս վում է մի ան ճոռ նի պար: Վայ րե նի նե րը գա լար
վում են, ցնց վում են, հե տո մի ան գա մից բո լո րը բարձ
րաց նում են ի րենց զեն քե րը):

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Օ հայո՜, կի ո՛– կի ո՛… Մո՛ւմ բո… մո՛ւմ բո– 
դո՛ւմ բո…

 ՔԵ ՐՈԲ – Չէ՜, սրանք մեզ հում– հում կու տեն…
 ՍԵ ՐՈԲ – Քե րո՛բ ջան, ցավդ տա նեմ, դու գր քեր շատ 

ես կար դա ցել, ի րենց լեզ վով ա սա՝ հանձն վում ե նք, 
հանձն վում ե նք…

(Վայ րե նի նե րը հան կարծ, մի ա հա մուռ գո ռա լով, 
ձեռ քե րը մեկ նում են դե պի Քե րոբն ու Սե րո բը):

 ՔԵ ՐՈԲ – Մեզ տե սան, փա խի՛ր, Սե րո՛բ… Մինչև բա
ցատ րեմ, կու տեն…

 ՍԵ ՐՈԲ – Փա խի՛ր, Քե րո՛բ ջան, թե ո ղջ մնանք, կհան
դի պենք դպ րո ցում…

(Փախ չում են սար սա փա հար, վայ րե նի նե րը փոր ձում 
են շր ջա պա տել, բայց նրանք գո ռա լով փախ չում են):
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Պատ կեր հին գե րորդ

(Փակ վա րա գույ րի կամ նա խա վա րա գույ րի ա ռաջ, 
մինչ փո խում են դե կոր նե րը և վե րա կանգն վում է տո նա
ծա ռի բե մը, տար բեր մուտ քե րից, սր տա պա տառ վա զե
լով, հայտն վում են Սե րոբն ու Քե րո բը: Հետ– հետ նայե
լով վա զում են, բախ վում ի րար ու սար սա փում են):

 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, մա մա՛ ջան, հանձն վում ե մ… 
հանձնվում ե մ… Վայ րե նի՛ ջան…

 ՔԵ ՐՈԲ – Սե րո՛բ, ախ պե՛ր ջան, ո ւշ քի՛ ա րի, ե ՛ս ե մ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Քե րո՞բ, ո ՞ղջ ե ս… Քո վայ րե նի ներն ո ՞ւր ե ն… 

(Գր կա խառն վում են:)
 ՔԵ ՐՈԲ – Շա՞տ գի տեմ… Թե հի մա ձեռքս կընկ նե

ի՜ն… Ո ւր էր, ո ւր էր հի մա հայտն վե ին…
 ՍԵ ՐՈԲ – Պետք չէ, Քե րո՛բ ջան, հան կարծ կլ սեն, 

կգան:
 ՔԵ ՐՈԲ – Բայց դրանց հե րը լավ ա նի ծե ցինք, չէ՞, ի նչ 

ա րե ցին՝ չկա րո ղա ցան մեզ բռ նել…
 ՍԵ ՐՈԲ – Տո՛, նրանք ո ՞վ է ին, որ մեզ բռ նեն: Մեզ 

բռ նե՞լ կլի ներ… Մե նակ թե ափ սոս, որ այն տեղ մո ռա
ցա պա յու սակս… Տանն ի ՞նչ պա տաս խան եմ տա լու՝ չեմ 
ի մա նում, սևս կտան…

 ՔԵ ՐՈԲ – Բայց ա սա ցիր մա մադ տա նը չի, չէ՞…
 ՍԵ ՐՈԲ – Է ՛հ, Քե րո՛բ ջան, մայ րի կիս բա ցա կա յու

թյան ժա մա նակ հայ րիկս լի ո վին փո խա րի նում է նրան:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հա՛, լավ չէր, որ ես էլ շի շը մո ռա ցա… Հի մա 

ո ՞ւմ պատ մես, ո ՞վ կհա վա տա, որ նա վա բե կու թյան են
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թարկ ված ծո վագ նաց Հար րի Պե տեր սո նի նա մակն ե նք 
գտել, ա պա ցույց ներ ե նք գտել, որ նախ կի նում գա ջի 
գոր ծա րա նի մոտ ծով է ե ղել… Ո ՞վ կհա վա տա, որ վայ
րե նի նե րի ե նք հան դի պել…

 ՍԵ ՐՈԲ – Է ՛հ, ի ՛նչ ա նուն կհա նե ինք, ե թե չլի նե ին այդ 
ա նի ծյալ վայ րե նի նե րը, չէ՞… Ա ՜խ, շատ չէ, թե մի հրա ցան 
լի ներ, ես դրանց ցույց կտայի « Կի ո՛, կի ոն»: Էդ ո ՜նց է ին 
գո ռում…

 ՔԵ ՐՈԲ – Շատ վա խե ցա՞ր, Սե րո՛բ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Չէ հա՜… (Քե րո բը ծի ծա ղե լով նա յում է նրան:) 

Մե նակ վեր ջում: Ե րբ որ ի նձ նայե ցին ու գո ռա ցին, ի նձ 
թվաց, թե իմ սե փա կան խո րո վա ծի հոտն ա ռա…

 ՔԵ ՐՈԲ – Պատ կե րաց նում եմ, թե քո նի հար մսից, 
ի նչ գար շա հոտ խո րո ված կլի ներ…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Վի րա վոր վում է:) Բա քո՞ մսից, բա քո՞ մսից, 
կզզ վե ին, քեզ իս կի չէ ին էլ մո տե նա…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ, ի ՞նչ, ո ՞ւմ չէ ին մո տե նա…
 ՍԵ ՐՈԲ – Հենց քեզ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, ին չի՞…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ո րով հետև սիրտ նե րը կխառ ներ, եր ևի հենց 

դրա հա մար էլ մեզ ձեռք չտ վե ցին: Քո միսն ու տե՞լ կլի նի:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ո ՞ւմ մի սը, ո ՞ւմ… Էդ ին չի՞ ու տել չի լի նի… 

Ու րեմն իմ մի սը քո մսի չափ էլ չկա՞…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի հար կե…
 ՔԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, հի մա ես քեզ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Չմո տե նաս, կկ ծեմ… (Քաշք շում են ի րար):
 ՔԵ ՐՈԲ – Էդ ի ՞նչ ես ա նում, վայ րե նի նե րից բա՞ն 

սովո րե ցիր:
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 ՍԵ ՐՈԲ – Բա՛ց թող, լա՛վ, քո միսն ա վե լի հա մով է, 
լա՛վ, թող քեզ ու տեն… Պր ծա՞նք…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ա՛յ, այդ պե՛ս… Օ ՜ֆ, հոգ նե ցի…
 ՍԵ ՐՈԲ – Օ ՜ֆ, ես էլ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հա, բայց ի ՞նչ ե նք ա նե լու, լր տես նե րի հերն 

էլ ա նի ծած, ես հա մոզ ված եմ, որ մե րոնք, միև նույն է, 
կբռ նեն, գի տե՞ս՝ ի նչ հե տա խույզ ներ ու նենք:

 ՍԵ ՐՈԲ – Շտիր լիցը՞…
 ՔԵ ՐՈԲ – Այո՛, հան գիստ մնա… Բայց թե ըն կեր Լա

լա յա նին, Հրան տին ո ՞նց հա մո զենք, որ գնա ցել, ե կել 
ե նք: Կծի ծա ղեն մեզ վրա…

(Հայտն վում է մի ծե րու նի՝ ու սին եր կու ա վել):
 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Ա վե՜լ, ա վե՜լ…
 ՍԵ ՐՈԲ – (Վեր է թռ չում:) Թյո՜ւ, վա խե ցա, ի նձ թվաց, 

թե է լի վայ րե նի ներն են:
 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Ա վե՜լ, ա վե՜լ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ը հը՛, մեր փր կու թյու նը իր ոտ քով ե կավ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ՞վ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ով չէ, ի նչ՝ ա վե լը:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ու զում ես կա խարդ պա ռա վի նման վրան 

նս տես ու թռ չե՞ս, Քե րո՛բ: Բա ե ՞ս:
 ՔԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, չմեռ նես դու, Սե րո՛բ, մի ա վել էլ դու 

վերց րու…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ա ՜խ հա, փո խա բե րա կա՞ն ի մաս տով:
 ՔԵ ՐՈԲ – (Ձայն է տա լիս:) Ա վե՜լ, ա վե՜լ, այս տեղ ա րի… 

(Ծե րու նին շուրջն է նա յում:) Ա վե՜լ, ա վե՜լ, ա րի՛ այս տեղ, 
ա րի՛… (Ծե րու նին մո տե նում է:)

 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Ի ՞նձ հետ ես:
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 ՔԵ ՐՈԲ – Հա՛:
 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Տղա՛ ջան, ա սենք թե քո ձեռ քին հի մա 

մի հավ լի ներ, ես քեզ պի տի ա սե ի՝ լսում եմ, հա՛վ ջան, 
ի ՞նչ ես ա սում…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Քրք ջում է:) Վա՜յ, վա՜յ, էս ի ՜նչ ծանր օր էր 
քեզ հա մար, հա՛վ ջան…

 ՔԵ ՐՈԲ – (Ի նքն էլ է ծի ծա ղում:) Գն դա կը ցան ցի մեջ է: 
Մեկ–զ րո՝ հօ գուտ ձեզ, քե ռի՛: Ի նձ մի հատ ա վել չե՞ք տա:

 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Ա ՛ռ, տղա՛ ջան… (Քե րո բը վերց նում է:)
 ՔԵ ՐՈԲ – Շնոր հա կա լությո՛ւն:
 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Ա վել– պա կա սը կնե րես: (Հե ռա նում է:) 

Ա վե՜լ, ա վե՜լ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Հա՛, վայ, մո ռա ցա, քե ռի՛, քե ռի՛, էս ա վե լը 

որ տե ղի՞ ա վել է:
 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Ող ջա բեր դի:
 ՍԵ ՐՈԲ – Պա՛հ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Քե ռի՛ ջան, շատ եմ խնդ րում, էդ մի ա վելն էլ 

ի նձ տվեք և ու ղիղ տուն գնա ցեք, հա՞:
 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Ին չի՞:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ձեր գյու ղի ղե կա վա րու թյա նը զգու շաց

րեք, որ ե րե կո յան ժա մը յո թին թշ նա մի նե րը փոր ձե լու 
են պայ թեց նել ձեր դահ լի ճը:

 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – (Ծի ծա ղում է:) Վա՜յ, օյին բա՛զ, օյին բա՛զ, 
ով որ մեր դահ լի ճը պայ թեց նի, բա րե կամ կլի նի: Ո ՞ւր էր 
թե պայ թեց նե ին, որ տե ղը նո րը սար քե ին…

 ՔԵ ՐՈԲ – Լուրջ եմ ա սում, քե ռի՛: Դու զգու շաց րու, 
է լի՜, քե զա նից ի ՞նչ է գնում: Ի սկ որ լր տես նե րին բռ նեք, 
կա սես, որ Քե րոբն էր ա սել քեզ:
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 ՍԵ ՐՈԲ – Եվ Սե րո բը:
 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻ – Լա՛վ, տղե՛րք ջան, ի նձ մի ա սել է հաս

նում, կա սեմ… Ծի ծա ղում են, թող ծի ծա ղեն… (Գ նում է:) 
Ա վե՜լ, ա վե՜լ… Վա՜յ, էլ ին չի՞ եմ գո ռում, ե րբ որ ա վել չու
նեմ… Ան տեր սո վո րու թյուն…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ո ՜ւֆ, լր տես նե րից էլ պր ծանք… Ի սկ, Քե րո՛բ 
ջան, էդ ա վել ներն ին չո՞ւ ա ռար, ու զում ես բե մը մաք րե՞նք:

 ՔԵ ՐՈԲ – Քո ու ղե ղը պետք է մաք րել, քո ու ղե ղը, 
Սե րո՛բ ջան, սա ա պա ցույց է, որ մենք Ող ջա բերդ ե նք 
հա սել ու հետ ե կել: Հաս կա ցա՞ր… Դե հի մա գնա ցինք:

 

Պատ կեր վե ցե րորդ

(Վա րա գույ րը բաց վում է: Սե րոբն ու Քե րո բը մտնում 
են բեմ ու մնում են քա րա ցած: Բե մում ոչ ոք չկա: Ուղիղ 
մեջ տե ղում մի ցու ցա նա կի վրա խո շոր տա ռե րով 
գրված է. «Ող ջույն քաջ հե տա խույզ ներ Քե րո բին ու 
Սե րո բին», ի սկ վա հա նա կից կախ ված է Սե րո բի ուսա
պար կը):

 ՔԵ ՐՈԲ – Վա՜յ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ու սա պարկս… Որ սոր դա կան եր շի կը… 

(Մոտե նում են. տախ տա կին փակց ված են նաև կես լիտ
րա նոց շի շը, ան գլի ա ցի ճա նա պար հոր դի ճմռթ ված նա
մա կը, Քե րո բի գլ խար կը, ա քա ղա ղի փե տուր ներ և մի 
եր կար թուղթ:)



226

 ՔԵ ՐՈԲ – (Մո տե նում է, կար դում է:) « Ցու ցա հան դես՝ 
նվիր ված Քե րո բի և Սե րո բի հե տա խու զա կան գոր ծու նե
ու թյա նը»: Էս ի ՞նչ բան է, Սե րո՛բ…

 ՍԵ ՐՈԲ – Բ… բան չեմ հ… հաս կա նում… (Նույն րո պե
ին հն չում է տամ– տա մի ո րո տը, լս վում են ճիչ –ա ղա ղակ
ներ, և բե մը լց վում է վայ րե նի նե րով:)

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Օ հայո՜, կի ո՛– կի ո՛, մում բո՛– դում բո՛… (Վայ
րե նի նե րը պա րում են, ա ռաջ են մեկ նում նի զակ նե րը, որ 
խո րո վա ծի սո վո րա կան շշեր են, ճչում են, շր ջա պա տում 
Քե րո բին ու Սե րո բին և վայ րե նի ա ղա ղակ նե րով շա րու
նա կում պար գալ:)

 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, մա մա՛ ջան, մենք շր ջա պատ ված 
ե նք… Հանձն վում ե նք, մենք ձե րոն ցից ե նք… Ե ՛ս էլ եմ 
վայ րե նի, հայ եմ, սպի տակ վայ րե նի ե մ… Օ հայո՜, կի ո՛– 
կի ո՛, մում բո՛– դում բո՛… ցում բո…

 ՔԵ ՐՈԲ – Ձա՛յնդ կտ րի, սպի տա՛կ վայ րե նի, դեռ չհաս
կա ցա՞ր… (Վայ րե նի նե րից մե կը հա նում է դի մա կը և դի
մա կի տա կից եր ևում է Հրան տի դեմ քը:)

Հ ՐԱՆՏ – Օ հայո՜, կի ո՛– կի ո՛… Մում բո՛, Քե րո՛բ, Դում բո՛, 
Սե րո՛բ…

 ՍԵ ՐՈԲ – (Ու րա խա ցած:) Վա՜յ, մե րոնք են, էս 
Հրանտն է… Ա ՜խ, Հրա՛նտ ջան, բայց ի ՜նչ վայ րե նի ե ս…

(Ծի ծա ղե լով ներս է մտ նում Լա լա յա նը):
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Դե, բա վա կա՛ն է, բա վա կա՛ն է, վե՛րջ տվեք… 

Թեև պետք է ա սեմ, որ կա տակ– հա մա րը լավ ստաց վեց…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ստաց վե՞ց, հա՞, բա ձեր ա րածն ա րած է, հա՞: 

Սա, ըն կե՛ր Լա լա յան, հա կա ման կա վար ժա կան ա րարք է: 
Բա որ սիրտ ներս ճա քեր…
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 ՍԵ ՐՈԲ – Հա՜, հա՜, ի մը կար ծես թե ար դեն մի քիչ ճա
քել է… չխկչխ կո ցի ձայն է գա լիս:

 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կա՜ն…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ախ, հա՜…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Սի րե լի՛ Քե րոբ և սի րե լի՛ Սե րոբ, ես սկզ

բից դեմ է ի, բայց հե տո մտա ծե ցի, որ ճիշտ են ձեր դա
սա րան ցի նե րը: Խոս տո վա նեք, որ նրանց նկատ մամբ 
ա նար դար եք դուք: Ա խր ին չի՞ է նման: Ի նչ որ կազ մա
կեր պում են, դուք չեք մաս նակ ցում: Ի նչ լավ ու ազ նիվ 
բան ա նում են, դուք ծաղ րի եք են թար կում: Չի կա րե լի 
այդ պես, տղա նե՛ր ջան: Ա մեն ի նչ ա նում եք, որ պես զի 
խու սա փեք ձեր ըն կեր նե րի, ըն կե րու հի նե րի հետ լի նել: 
Ա մեն ան գամ մի ան հե թեթ բան եք հո րի նում, և նույ նիսկ 
դա սե րը թո ղած՝ զբաղ վում դրա նով: Հենց հի մա ու րախ 
տո նա ծա ռի ա ռի թով մի՞ թե չէ իք կա րող մի հե տաքր քիր 
բան մտա ծել, զվար ճաց նել ե րե խա նե րին: Չէ՞ որ դուք 
հի ա նա լի, նույ նիսկ չա փա զանց վառ եր ևա կա յու թյուն 
ու նեք: Մի այն թե հար կա վոր է ճիշտ ու խե լա ցի օգ տա
գոր ծել այդ եր ևա կա յու թյու նը և ոչ թե ի նչ պես այ սօր, 
ը նկ նել եր ևա կա յա կան լր տես նե րի հետ ևից:

Հ ՐԱՆՏ — Էդ ա վել նե՞րն ին չի հա մար են, տղե՛րք:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ա վել նե՞ րը… Ա վել նե՜ րը… Մենք Ոչ խա րա

բեր դի, այ սինքն՝ Ող ջա բեր դի էն բա նում՝ դաշ տում հա
վա քե ցինք… Ա սա ցինք՝ մաք րենք բե մը… Ավ լենք…

Հ ՐԱՆՏ – Հա՜, ի ՜նչ էլ լավ կա պել եք:
 ՔԵ ՐՈԲ – Լա՛վ, պետք չէ, Սե րո՛բ, պետք չէ… Ըն կե՛ր 

Լա լա յան, ի ՞նչ ա սեմ, ի նչ որ ա սա ցիք, ճիշտ էր: Որ մի 
սխալ բան ես ա նում, դժ վար է լի նում հետ կանգ նե լը, 
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սխալ նե րը ի րար հետ ևից գլոր վե լով գա լիս են: Լա՛վ: 
Հայ րիկս ա սում է՝ տղա մար դը չպետք է ե րդ վի. մի բան, 
որ ա սաց, պի տի ա նի: Դրա հա մար էլ ես չեմ ե րդ վում: 
Ո ւղ ղա կի հա վա տա ցե՛ք, որ սրա նից հե տո…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Սր տանց հա վա տում եմ, Քե րո՛բ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Մի այն մի բան. լր տես նե րի մա սին ի նչ որ 

ա սա ցինք, ճիշտ էր, բայց մենք ար դեն զգու շաց րել ե նք:
Հ ՐԱՆՏ – Է լի սկ սե ցիր…
 ՔԵ ՐՈԲ – Դե լավ, դա հե տո կեր ևա… Ի սկ հի մա ա սա

ցեք՝ ի ՞նչ ա նենք, ի նչ որ ա սեք, կա նենք: Փու չիկ փչե՞նք…
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի սկ դուք որ ևէ սրա միտ բան չե՞ք կա րող 

մտա ծել…
 ՔԵ ՐՈԲ – Հի մա Սե րո բի հետ կմ տա ծենք… Հը՞, Սե րո՛բ…
 ՍԵ ՐՈԲ – Հը՜մ, ի նձ մե նակ մտա ծե լու բան տվեք…
Հ ՐԱՆՏ – Ըն կե՛ր Լա լա յան, լա՛վ, բա ի ՞նչ ա նենք, 

Ձմեռ պա պին այդ պես էլ չե կավ: Ա ռանց Ձմեռ պա պի ի 
և Ձյու նա նու շի ի ՞նչ Նոր տա րի… Գո նե մի ան գամ փոր
ձե ինք…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Կգան, կգան, մի՛ ան հանգս տա ցի… Հի
մա փոր ձե լու ու րիշ ի ՞նչ ու նեք…

Հ ՐԱՆՏ – Իր զենք ու զրա հով մեզ է սպա սում աճ
պա րա րը:

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Հրա վի րի՛ր… Ի սկ ես գնամ ու նո րից 
զան գա հա րեմ Ձմեռ պա պի ին:

(Հ րան տը ձեռ քի շար ժու մով հրա վի րում է աճ պա
րա րին, հա ղոր դում նրա ա նուն– ազ գա նու նը: Սա գա
լիս է և սկ սում է վար ժու թյուն ներ կա տա րել՝ օ ղակ նե րով 
ու գնդակ նե րով: Նախ քան նրա հան դես գա լը, Քե րո բը 
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մոտ է կան չում Հրան տին, ի նչ –որ բան է ա սում: Հրան տը 
ծի ծա ղում է):

Հ ՐԱՆՏ – Քե րո՛բ ջան, հի ա նա լի կլի նի… Վա՜յ, Սե րո՛բ 
ջան, ի ՜նչ լավ բան եք մտա ծել: Փոր ձե՛ք:

(Քե րոբն ու Սե րո բը շտապ հե ռա նում են: Աճ պա րա
րի ե լույ թից հե տո Հրան տին է մո տե նում Ցո լա կը):

 ՑՈ ԼԱԿ – Պատ րաստ է նաև մեր վեր ջին պա րը: 
Սկսե՞նք:

Հ ՐԱՆՏ – Սկ սե՛ք, Ցո լա՛կ ջան:
(Ներս են մտ նում պա րող նե րը և կա տա րում որ ևէ 

ազ գային պար: Նրանց հե ռա նա լուց հե տո բե մը դա
տարկ վում է: Որ ևէ պատր վա կով բե մից հե ռա նում է 
նաև Հրան տը: Հն չում է մեղմ մի ե րաժշ տու թյուն և բեմ է 
մտնում Ձմեռ պա պին: Ա վե լի ճիշտ՝ նրա հա գուս տով, 
կեղ ծա մով ու գրի մով Քե րո բը: Ձմեռ պա պի Քե րո բի ուսից 
կախ ված է նվեր նե րով պար կը):

 ՔԵ ՐՈԲ – (Ու սից ցած է բե րում պար կը:) Օ ՜հ, շատ 
հոգ նե ցի, ծե րա ցել ե մ… (Ի բր նոր մի այն նկա տում է դահ
լի ճի ե րե խա նե րին:) Օ՜, բարև՛ ձեզ, սի րե լի՛ ե րե խա ներ… 
Դուք ի նձ է իք սպա սում, հա՞: Նե րո ղու թյուն, որ ու շա ցա: 
Շատ նե րո ղու թյուն: Բայց, հա վա տա ցեք, ես այն քան էլ 
մե ղա վոր չեմ: Նախ՝ ծե րա ցել եմ, ձեզ նման թե թևու
թյամբ չեմ կա րող շարժ վել: Եվ հե տո մի պատ ճառ էլ 
կա: Ի նչ պես գի տեք, ես գա լիս եմ ծայր հյու սի սից, հա
վեր ժա կան սա ռույց նե րի ու ձյան աշ խար հից: Ա ռաջ այդ 
վայ րե րում գրե թե մար դիկ չէ ին ապ րում, և ե րե խա ներ 
չկային, որ սպա սե ին ի նձ, ու ես էլ նվեր ներ բա ժա նե ի 
նրանց: Եվ ես այդ ամ բողջ հս կա յա կան տա րա ծու թյու նը 
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ա ռանց կանգ առ նե լու է ի ան ցնում: Ի սկ հի մա ի նք ներդ 
էլ գի տեք, ա մեն տեղ՝ « Հյու սի սային բևեռ» կա յա նից սկ
սած՝ կա ռուց վել են հա րյու րա վոր նոր քա ղաք ներ, նոր 
ա վան ներ, գոր ծա րան ներ, հիդ րո կա յան ներ, էլ չեմ խո
սում Բայ կալ –Ա մու րյան հս կա յա կան մայ րու ղու շի նա րա
րու թյան մա սին: Եվ ա մեն տեղ ձեզ նման փոք րիկ ներ 
կան… Մի՞ թե ես կա րող է ի ան տար բեր ան ցնել նրանց 
կող քով: Ի հար կե, չէ ի կա րող: Դե, մինչև որ մի քիչ զրու
ցե ցի նրանց հետ, բա ժա նե ցի Նոր տար վա նվեր նե րը, մի 
փոքր ու շա ցա… Հա՛, չմո ռա նամ ա սել, որ մի քիչ էլ Ձյու
նա նու շիկն ու շաց րեց. մր սել է ճա նա պար հին, խռպո
տել է ձայ նը: Բայց ի ՞նքն ի նչ ե ղավ, ձեզ մոտ հա րավ է, 
տաք, հան կարծ հալ ված չլի նի՞: (Ձայն է տա լիս. « Ձյու
նա նու շի՜կ, Ձյու նա նու շի՜կ… Լս վում է փռշ տոց և բե մում 
հայտն վում է Սե րո բը՝ Ձյու նա նու շի կի զգես տով, կեղ ծա
մով ու գրի մով: Նո րից է փռշ տում:) Ա ռող ջությո՛ւն, Ձյու
նա նու շի՛կ:

 ՍԵ ՐՈԲ – Շնոր հա կա լությո՛ւն, պա պի՛:
 ՔԵ ՐՈԲ – Տես նո՞ւմ ե ս՝ որ քան ե րե խա ներ են հա

վաք վել ու սպա սում են մեզ: Ող ջու նի՛ր նրանց, Ձյու նա
նու շի՛կ:

 ՍԵ ՐՈԲ – (Թռչ կո տե լով Ձմեռ պա պի ի շուր ջը՝ եր գում է, 
կա մաց– կա մաց մո տե նում բե մեզ րին:) 

Ես թի թեռ եմ, ոս կեթև եմ,
Թռչ կո տում եմ, ա՛յ այս պես,
 Ծա ղիկ նե րից հոտ եմ քա շում, 
Բույր եմ առ նում, ա՛յ այս պես: 
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Իսկ Ա լի կը, չար բա լի կը, 
Երբ ու զում է ի նձ բռ նել, 
Ես թռ չում եմ, ես փախ չում ե մ…
 Թեթև, թեթև, ա՛յ այս պես, 
Ես թռ չում եմ, ես փախ չում ե մ
 Թեթև, թեթև, ա՛յ այս պես…

 ՔԵ ՐՈԲ – Սի րե լի՛ աղ ջիկ, դու, ի նչ պես միշտ, շփո թե
ցիր, եր ևի շո գից պտտ վում է գլուխդ, դու թի թեռ նիկ չես, 
դու Ձյու նա նու շիկ ես, ու րեմն Ձյու նա նու շի կի եր գը եր գիր…

 ՍԵ ՐՈԲ – Ախ, հա՜… 

Ես ը նկ նում եմ ե րկն քից,
Ս պա սում են բո լորն ի նձ, 
Ես փխ րուն եմ ու քն քուշ, 
Իմ ա նունն է Ձյու նա նուշ:

 Վեր ջին եր կու տո ղը մի ա սին կրկ նում ե նք.

Ես փխ րուն եմ ու քն քուշ, 
Իմ ա նունն է Ձյու նա նուշ:
 
Ես ծած կում եմ սար ու ձոր
 Փա փուկ ձյու նով սպի տակ, 
Որ հարթ լի նի ա մե նու ր
 Մա նուկ նե րի ոտ քի տակ:

 Վեր ջին եր կու տո ղը մի ա սին կրկ նում ե նք: 

Որ հարթ լի նի ա մե նուր
 Մա նուկ նե րի ոտ քի տակ:
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 Հի մա վեր ջին՝ եր րորդ տու նը.

Ա ռեք դա հուկ ու մա կան,
Սղ ղա ցեք, նս տեք սահ նակ,
 Մեղք եք, դա սե րը կգան, 
Էլ չեք գտ նի ժա մա նակ:

 Վեր ջին եր կու տու նը կրկ նում ե նք…

 ՔԵ ՐՈԲ – Սպա սե՛ք, չկրկ նե՛ք, մեր Ձյու նա նու շի կը եր
ևի տա քու թյան մեջ է, զա ռան ցում է… Ո ՞նց թե՝ մե՛ղք եք, 
դա սե րը կգա՜ն: Դա սե րը գա զա՞ն են, պա տի՞ժ են, ի նչ ե ն…

 ՍԵ ՐՈԲ – Այ սինքն՝ ճիշ տը որ ա սեմ… լեզ վիցս թռավ: 
Պետք է լի նի՝

 Մեկ էլ դա սե րը կգան, 
Էլ չեք գտ նի ժա մա նակ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ա՛յ, դա ու րիշ է… Ձյու նա նու շի՛կ, ապ րե՛ս… 

Ի սկ հի մա, սի րե լի՛ ե րե խա ներ, ես ձեզ փորձ նա կան ձևով 
մի քա նի նվեր ներ կբա ժա նեմ: Տես նենք՝ ի նչ պես է ստաց
վում… Ձեզ խե լոք պա հեք, չաղմ եք, ի րա րից չփախց
նեք, ձեր ձեռ քերն ի նձ չմեկ նեք… և չմո տե նաք ի նձ: Ես 
ի ՛նքս կմո տե նամ… Ձյու նա նու շի՛կ, գնա ցի՛նք:

 ՍԵ ՐՈԲ – Վա խե նո՜ւմ ե մ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Մի՛ վա խե ցիր, ա նու շի՛կս, նրանք քեզ չեն 

ու տի… Նրանք քո ի մա ցած նե րից չեն… (Թա քուն:) Ի սկ 
ե թե պետք լի նի, վա զե լու քո ըն դու նա կու թյուն ներն հո 
ի նձ հայտ նի են: Գնա ցի՛նք: (Մեջ տե ղի կամր ջա կով իջ
նում են դահ լիճ: Տոպ րա կը բռ նել է Ձյու նա նու շի կը: 
Մոտե նում են որ ևէ շար քի:)
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 ՍԵ ՐՈԲ – Պա պի՛, պա պի՛, ա՛յ այս թոռ նիկ նե րը խե լոք 
են եր ևում…

 ՔԵ ՐՈԲ – Հի մա կպար զենք: Ա նու շի՛կ թոռ նիկ
ներ, մի այն թե ան կեղ ծո րեն. ո ՞վ է ձեր մի ջի ա մե նա
լավ սո վո րո ղը: Ձե զա նից ո ՞վ է գե րա զան ցիկ… դո՞ւ, ի ՛մ 
դստրիկ… 

ԱՂ ՋԻԿ – Այո՛:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ապ րե՛ս, ապ րե՛ս, ոչ մի չորս չու նե՞ս: 
ԱՂ ՋԻԿ – Ո ՛չ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Նվե րը տա՞մ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Եր բե՛ք: Ե թե գե րա զան ցիկ է, ծնող ներն էլ 

նրա հա մար նվեր կառ նեն: Մենք ին չո՞ւ պետք է նվեր 
տանք: Աչ քիս լույ սը չի: (Մո տե նում է մի ու րիշ խմ բի:) 
Սիրե լի՛ բա լիկ ներ, վար քից ի ՞նչ թվան շան ու նեք:

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Հի՜նգ, հի՜նգ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ու րեմն դա սե րից չե՞ք փախ չում, դա սե րին 

չե՞ք ա ղմ ում, ծույլ չե՞ք, պա տե րին չե՞ք խզբ զում, հա
մեստ ու կար գա պահ ե ՞ք:

 ՁԱՅ ՆԵՐ – Այո՛, այո՛…
 ՍԵ ՐՈԲ – Բա ժա նե՞մ նվեր նե րը:
 ՔԵ ՐՈԲ – (Ե րե խա նե րին:) Ապ րե՛ք, ապ րե՛ք… (Սե րո

բին, բայց բնա կա նա բար, բարձր:) Նվե րը նրանց ին չին է 
պետք, ե թե ա ռանց այդ էլ խե լոք ու հա մեստ են: Նվե րը, 
սի րե լի՛ Ձյու նա նու շիկ, գու ցե թե փչաց նի նրանց: Մեկ էլ 
տե սար մե ծամ տա ցան… Գործ չու նենք:

 ՍԵ ՐՈԲ – Բայց վեր ջա պես ո ՞ւմ պետք է տանք: Այս
տեղ բո լորն էլ, ցա վոք սր տի, այ սինքն՝ որ քան էլ տա րօ
րի նակ լի նի, կար ծես թե խե լոք ու կար գա պահ են:
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 ՔԵ ՐՈԲ – Մեկն ան պայ ման կգտն վի… Հույսդ չկտ
րես… (Ո րո նում է, մո տե նում է բա վա կա նին ան փույթ 
հագն ված, խռիվ մա զե րով, ան հան գիստ շար ժումն ե րով 
մե կին, որ դե րա սան նե րից մե կը պետք է լի նի:) Սա կար
ծես թե  հար մար է: Բարև՛, սի րե լի՛ փոք րիկ…

Տ ՂԱՆ – Ա սենք թե՝ բարև…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ա հա, մո տե ցումն ար դեն հա ճե լի է, բնա

կան… Ի նչ պե՞ս ես սո վո րում, գե րա զան ցի՞կ ես:
Տ ՂԱՆ – Ի նչ է, էլ բան ու գործ չու նե՞մ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ու րեմն՝ հար վա ծայի՞ն ես:
Տ ՂԱՆ – Հա՛, բայց դհո լի վրա եմ հար վա ծում:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ծխո՞ւմ ես, բա լի՛կ ջան:
Տ ՂԱՆ – Ո ՛չ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Չա րու թյուն ա նո՞ւմ ես:
Տ ՂԱՆ – Ո ՛չ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Աղ ջիկ նե րի մա զե րից չե՞ս քա շում:
Տ ՂԱՆ – Ո ՛չ:
 ՔԵ ՐՈԲ – Մե ծե րին լսո՞ւմ ես, հար գո՞ւմ ես ծնող նե րիդ:
Տ ՂԱՆ – Այո՛:
 ՔԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, ա՛յ տղա, ու րեմն դու ոչ մի թե րու թյուն 

չու նե՞ս:
Տ ՂԱՆ – Ու նեմ, մի այն մե կը:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ա հա, հե տաքր քիր է, և ի ՞նչ թե րու թյուն է դա:
Տ ՂԱՆ – Ստա խոս եմ:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի նչ պես թե, ու րեմն այդ բո լոր ա սած ներդ…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ու րեմն ստա խոս ես, հա՞… Հա ճե լի է լսե լը… 

Ձյու նա նու շի՛կ, ես քեզ ա սում է ի, չէ՞, որ հույսդ մի՛ կտ րի: 
Հա նի՛ր ա մե նա լավ նվե րը… Այս բա լիկն ի նձ դուր ե կավ:
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Տ ՂԱՆ – Ի հար կե, դուրդ կգամ, ո րով հետև հենց 
ի նքդ ես ստա խոս… Տղե՛րք ջան, բռ նե՛ք դրանց, չե՞ք տես
նում, որ սրանք կեղծ մար դիկ են: Բա այս պի սի Ձյու նա
նու շի՞կ կլի նի, ո նց որ ծտե րին վա խեց նե լու հա մար տնկ
ված խրտ վի լակ լի նի: Բա այս պի սի Ձմեռ պա պի՞ կլի նի, 
որ գե րա զան ցիկ նե րին ու խե լոք բա լիկ նե րին նվեր չի 
տա լիս և ծույ լե րին ու ստա խոս նե րին է գո վում: Բռ նե՛ք 
դրանց…

 ՍԵ ՐՈԲ – Վա՜յ, մա մա՛ ջան, ես փա խա… (Թ ռիչք ներ 
գոր ծե լով սլա նում է բեմ:)

 ՔԵ ՐՈԲ – Հան գի՛ստ, հան գի՛ստ, թոռ նի՛կս… Մո րու
քիս ձեռք չտաս, իմ սե փա կանն է:

Տ ՂԱՆ – Հի մա կտես նենք՝ սե փա կա՞ն է, թե՞ պե տա
կան… (Քա շում, պո կում է մո րու քը, գլ խից վերց նում է 
կեղ ծա մը, վրայից հա նում է քուր քը, և բո լո րի ա ռաջ 
հայտն վում է Քե րո բը: Տղան սկ սում է ծի ծա ղել բարձ րա
ձայն, կող քը բռ նած:) Վա՜յ, Քե րոբն է, տղե՛րք, Քե րոբն է… 
Ու րեմն Ձյու նա նու շիկն էլ Սե րոբն էր: (Սե րո բը հա նում է 
կեղ ծա մը:)

 ՔԵ ՐՈԲ – (Ի նքն էլ ծի ծա ղե լով:) Բա ո ՞վ է… Ըն կեր 
Լա լա յանն ա սաց՝ զբա ղեց րեք մեր հան դի սա կան նե
րին, մինչև որ իս կա կան Ձմեռ պա պին ու Ձյու նա նու շի կը 
գան, և մեզ կար ծես թե հա ջող վեց դա, չէ՞:

Տ ՂԱՆ – (Ծի ծա ղե լով:) Ի նչ ճիշտն է, ճիշ տը… Ապ րե՛ք 
դուք, Քե րո՛բ և նմա նա պես Սե րո՛բ:

(Քե րո բը բեմ է բարձ րա նում, բռ նում է Սե րո բի ձեռ
քը, և նրանք դե րա սան նե րի նման գլուխ են տա լիս հան
դի սա կան նե րին: Դահ լի ճը ծա փա հա րում է: Ներս են 
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մտ նում ըն կեր Լա լա յանն ու Հրան տը: Նրանք սեղ մում 
են Քե րո բի ու Սե րո բի ձեռ քը):

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Կեց ցե՛ք, տղա նե՛ր:
Հ ՐԱՆՏ – Մենք նա յում է ինք կու լիս նե րից, շա՜տ ծի

ծա ղե լի է ր…
 ՍԵ ՐՈԲ – Ի հար կե, ձեզ ի ՞նչ կա, ի սկ մեզ քիչ էր մնում 

բմբ լա հան ա նե ին:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ի ՞նչ ա րած, Սե րո՛բ ջան, ար վես տը զո հեր է 

պա հան ջում: (Նա խա բե մի ձախ մուտ քից հայտն վում է 
դե րա սա նը:)

 ՍԵ ՐՈԲ – (Ն րան նկա տե լով՝ ցնց վում է:) Վա… վա… 
վա… վա…

 ՔԵ ՐՈԲ – Քեզ ի ՞նչ պա տա հեց, ա՛յ տղա:
 ՍԵ ՐՈԲ – Լ… լ… լր… լ… լր… լր… տե սը…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ո ՞վ… (Տես նում է դե րա սա նին, ո րը վս տահ, 

փութ կոտ քայ լե լով նրանց է մո տե նում:) Ա հա նա, հի մա 
էլ մեր ձեռ քից չի փախ չի…

 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – (Ժպ տա լով հա նում է լայ նեզր գլ խար
կը:) Բարև՛ ձեզ:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ա՜, պա րո՛ն սպա, հար գանք ներս… Բռ նի՛ր 
դրան, Սե րո՛բ… (Հար ձակ վում են, բռ նում ձեռ քե րը:)

 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – (Զար մա ցած:) Սպա սե՛ք, ի ՞նչ եք ա նում, 
Քե րո՛բ, բա՛ց թող, հար ևա՛ն, սա էլ հա լեպ ցի Սե րո՞բն է… 
Ի ՞նչ եք ու զում ին ձա նից…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Ի ՞նչ եք ա նում, տղա նե՛ր:
Հ ՐԱՆՏ – Ո չինչ չեմ հաս կա նում:
 ՔԵ ՐՈԲ – Հի մա կհաս կա նաք… (Դե րա սա նին:) Հան

գի՛ստ… հան գի՛ստ, ա սում ե մ… Ըն կե՛ր Լա լա յան, Հրա՛նտ 
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ջան, ես ու Սե րո բը որ ա սում է ինք, չէ իք հա վա տում: Ա հա 
այս մարդն է լր տե սը:

 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Ե ՞ս… խե լա գար վե՞լ եք, ի նչ է …
 ՍԵ ՐՈԲ – Հենց դուք… Դո՛ւ… Պա րո՛ն սպա…
 ՔԵ ՐՈԲ – Այո՛, այո՛, հենց այս մարդն է, որ իր բնա կա

րա նում ռա դի ո հա ղոր դիչ է պա հում և մի ու րիշ լր տե սի 
հետ ար տա սահ ման հա ղոր դում մեր գաղտ նիք նե րը: Այս 
մարդն է, ո ր…

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – (Սկ սում է ծի ծա ղել:) Ո ՞վ, ո ՞վ, բա՛ց թո
ղեք նրան, տղա նե՛ր. բա՛ց թո ղեք, ա սում ե մ… Ա՛յ քեզ հի
մա րու թյուն…

Հ ՐԱՆՏ – Ա՛յ թե լր տես եք գտել, հա՜… (Քրք ջում է:) 
Ա խր ես գի տե ի, որ կխայ տա ռակ վեք:

(Տ ղա ներն ա կա մա բաց են թող նում դե րա սա նին):
 ՔԵ ՐՈԲ – Այ սինքն՝ ի նչ պես թե լր տես չի: Բա ո ՞վ է …
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – (Շա րու նա կե լով ծի ծա ղել:) Ա սեմ՝ թե 

ով է: Ձեր ա ռջև է դե րա սա նը, ո րը պետք է կա տա րի 
Ձմեռ պա պի ի դե րը:

 ՔԵ ՐՈԲ – Չի կա րող պա տա հել…
 ՍԵ ՐՈԲ – Բ… բա ին չո՞ւ էր մյուս լր տե սը նրան ա սում. 

«Ա՜, պա րո՛ն սպա, հար գանք ներս»:
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Ա հա թե ի ՜նչ… Հի մա հաս կա ցա… (Ծի

ծա ղում է:) Ու րեմն ա կանջ եք դրել, հա՞: Մենք ըն կե րոջս 
հետ մեր նոր դերն է ինք պատ րաս տում, ա՛յ պա տա նի 
հե տա խույզ ներ:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ե թե այդ պես է, ե թե այդ պես է, ին չո՞ւ է իք 
ու զում դահ լի ճը պայ թեց նել…

 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Ե ՞ս… Ի ՞նչ դահ լիճ…
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 ՍԵ ՐՈԲ – Ոչ խա րա բեր դի…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ող ջա բեր դի… Ձեր այդ ըն կեր Ման վե լին 

չա սա ցի՞ք, որ ե րե կո յան ժա մը յո թին պայ թեց նե լու եք 
դահ լի ճը…

 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – (Քրք ջում է:) Վա՜յ, վա՜յ, էլ չեմ կա րող…
 ՔԵ ՐՈԲ – Ին չո՞ւ եք ծի ծա ղում, դե պա տաս խա

նե՛ք, է ՜…
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Ա խր ես իս կա պես պայ թեց րի դահ լի

ճը… Մի այն թե ծի ծա ղով, սի րե լի՛ Քե րոբ: Կնե րե՛ք ան հա
մես տու թյան հա մար, բայց մեր ե լույ թից հե տո դահ լիճն, 
ի րոք, ծի ծա ղից պայ թում է ր…

 ՍԵ ՐՈԲ – Է լի՛ չեմ հաս կա նում, Քե րո՛բ ջան, ո ՞նց թե 
պայ թեց:

 ՔԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տով է ա սում, ա՛յ 
տղա:

 ՍԵ ՐՈԲ – Ախ, հա՜, ո ՜նց փա խա ես էդ դա սից… Չէ՛, էլ 
ոչ մի դա սից չեմ փախ չի… վե՜րջ:

 ՔԵ ՐՈԲ – Ես նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում ձե զա նից:
 ՍԵ ՐՈԲ – Ես էլ:
 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – (Ժպ տա լով:) Դե ո չի՛նչ, ո չի՛նչ, տղա նե՛ր, 

մո ռա նանք, պա տա հում է …
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Խնդ րում եմ, հա գեք Ձմեռ պա պի ի 

զգես տը, մեր ե րե խա նե րը ան համ բե րու թյամբ ձեզ և ձեր 
նվեր նե րին են սպա սում:

 ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ – Մեծ սի րով: Հենց հի մա: Ի սկ Ձյու նա
նու շի՞ կը որ տեղ է:

(Կու լիս նե րից փռշ տոց է լս վում):
Հ ՐԱՆՏ – Տե ղում է: Ձե՛զ է սպա սում:
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(Դե րա սա նը հե ռա նում է: Քե րոբն ու Սե րո բը դեռևս 
կանգ նած են գլ խի կոր բե մի փո սը ծած կող տախ տա կի 
վրա):

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Դե լավ, տղա նե՛ր, գլուխ ներդ մի՛ կա
խեք: Սա ձեզ հա մար դաս կհան դի սա նա և հա մոզ ված 
եմ, որ այ սու հետև ա մեն ի նչ լավ կլի նի:

Հ ՐԱՆՏ – Ես որ կաս կած չու նեմ, Սե րո՛բ ջան, Քե րո՛բ 
ջան:

 ՔԵ ՐՈԲ –Է՜հ, մեկ է, ես ա մո թից ու զում եմ գե տի նը 
մտ նել:

Հ ՐԱՆՏ – Վե՛րջ տուր՝ ա սում եմ, Քե րո՛բ: Բո լորն էլ 
հաս կա ցան, որ այս ա մե նը հու մոր էր, կա տակ, բե մադ
րու թյուն, ներ կա յա ցում, այդ պես չէ՞, ե րե խա նե՛ր:

 ՔԵ ՐՈԲ – Չէ՛, միև նույն է, ես ու զում եմ գե տի նը 
մտնել… Եվ նույնն էլ քեզ եմ խոր հուրդ տա լիս, Սե րո՛բ:

 ՍԵ ՐՈԲ – Փո խա բե րա կան ի մաս տո՞վ, Քե րո՛բ ջան:
 ՔԵ ՐՈԲ – Ո ՛չ, այս ան գամ ո ւղ ղա կի ի մաս տով, լրիվ 

ո ւղ ղա կի ի մաս տով:
 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Դե որ այդ քան սր տանց ու զում եք, մի 

բան պի տի ա նենք, մտեք…
(Սեղ մում է ի նչ –որ կո ճակ: Հն չում է ու րախ ե րաժշ

տու թյուն: Բե մի փո սը ծած կող տախ տա կը դան դա ղո
րեն ցած է իջ նում, իր հետ հետզ հե տե ի ջեց նե լով Քե
րո բին ու Սե րո բին, ո րոնք, ու րախ ժպ տա լով, ձեռ քե րով 
ող ջու նե լով հան դի սա կան նե րին, ան հե տա նում են փո
սի մեջ):

 ԼԱ ԼԱՅԱՆ – Սի րե լի՛ ե րե խա ներ, Նոր տար վա ու րախ 
տո նա ծա ռի գլ խա վոր փոր ձը հա մա րում ե նք ա վարտ



240

ված: Ե թե գոհ մն ա ցիք ներ կա յա ցու մի ց, ե կե՛ք ծա փե
րով շնոր հա կա լու թյուն հայտ նենք մե ր բո լոր մաս նա
կից նե րին:

(Հն չում են ծա փե րը և ռիթ մի կ ե րաժշ տու թյան տակ 
վե րե լա կը նո րից բեմ է բարձ րաց նում Քե րո բին ու Սե րո
բին: Բե մում հայտն վում են բո լոր դե րա կա տար նե րը և 
գլուխ են տա լիս հան դի սա կան նե րին):
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ԿԱ ԽԱՐ ԴԱ ԿԱՆ ՓԱՅ ՏԻ ԿԸ

 ԹԱ ԹՈՍ ՊԱ ՊԻԿՆ ՈՒ ՈՍ ՏԻԿ ՆԵ ՐԸ

« Լա՛վ,— ա սաց ի նքն ի րեն Ար տա կը,— բայց չէ՞ որ 
կա խարդ դառ նա լու հա մար նախ և ա ռաջ հար կա վոր է 
փայ տիկ ու նե նալ: Սո վո րա կան կա խար դա կան փայ տիկ: 
Թե չէ ի ՞նչ կա խարդ՝ ա ռանց կա խար դա կան փայ տի կի: 
Հա զար ան գամ լսել ե նք, գի տենք, է լի, որ կա խար դու
թյու նը կա տար վում է մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ կա
խար դը բարձ րաց նում է գա վա զա նը: Ու րեմն ի նչ էլ լի նի, 
հար կա վոր է կա խար դա կան փայ տիկ գտ նել: Բայց որ
տե ղի՞ց գտ նել…»: 

Եվ Ար տա կը սկ սեց մտա ծել: Նա եր կար մտա ծեց: 
Մոտ կես ժամ: Բայց այդ պես էլ ո չինչ չկա րո ղա ցավ ո րո
շել: Ի ՞նչ ա նել, ո ՞ւմ հարց նել: Հայ րի կի՞ն, մայ րի կի՞ն… Չէ՛, 
նրանք կա սեն՝ դա սերդ սո վո րիր, դա տարկ– մա տարկ 
բա նե րով մի՛ զբաղ վիր: Նրանց հետ հնա րա վոր չէ լուրջ 
խո սել: Ի նչ ա սում ես, ծի ծա ղում են: Չէ՛…

 Նա բակ ի ջավ, վճ ռե լով ձայն տալ Մա րի նե ին, նրան 
պատ մել իր նպա տա կի մա սին ու խոր հուրդ հարց նել: Եր
կու սով ա վե լի հեշտ կլի նի կա խար դա կան փայ տիկ գտ նել:

—  Մա րի նե՛,— բարձր ձայ նով կան չեց նա:
 Կան չեց ու ան մի ջա պես էլ հի շեց, որ Մա րի նեն ե րեկ 

իր մայ րի կի հետ Սևա նի ափ է մեկ նել հանգս տա նա լու: 
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Բայց նա այն քան սր տանց էր ու զում տես նել իր ըն կե
րու հուն, որ նրան թվում էր, թե Մա րի նեն հի մա ան պայ
ման տա նը կլի նի: Նրան թվում էր, թե ի նքն ար դեն կա
խար դա կան մի աշ խար հում է, ո ւր ի րա կա նա նում են բո
լոր ե րազ նե րը:

 — Մա րի նե՛,— ա վե լի բարձր կան չեց նա:
 Բայց ե րկ րորդ հար կի պատշ գամ բի դու ռը փակ 

էր: Ար տա կը տխ րեց: « Չէ՛,— մտա ծեց նա ի նքն ի րեն,— 
ա ռանց կա խար դա կան փայ տի կի ապ րել չի լի նի: Ե թե 
հի մա փայ տիկ լի ներ, ին քը լի ներ, ին քը կբա ցա կան չեր՝ 
«Որ տե՞ղ ես, Մա րի նե՛, ես ու զում եմ տես նել քեզ»: Եվ Մա
րի նեն ան մի ջա պես կհայտն վեր ե րկ րորդ հար կի պատշ
գամ բում»:

 Դեռ հեռ վից նա նկա տեց Թա թոս պա պի կին: Նա և՛ 
շեն քի պա հակն էր, և՛ դռ նա պա նը, և՛ այ գե գոր ծը, և՛ հնո
ցա պա նը: Ա մեն ի նչ էր Թա թոս պա պի կը: Հի մա նա ի նչ –
որ շատ զվար ճա լի գոր ծով էր զբաղ ված: Ծն կել էր խո
տին և իր ա ռջև դր ված ճյու ղե րից հյուս ված զամ բյու ղի 
մի ջից ի նչ –որ փայ տիկ ներ էր ը նտ րում: Հե տո վերց րեց 
այդ փայ տիկ նե րից մե կը, մո տե ցավ փոք րիկ մի ծա ռի: 
Գր պա նից հա նեց եր կար ու սուր դա նա կը ու խո րը խա
զեր քա շեց ծա ռի վրա՝ մեկ ձա խից աջ, մեկ էլ վեր ևից 
ներքև:

—  Թա թո՛ս պա պիկ, չի՛ կա րե լի ծա ռը փչաց նել,— 
ա սաց Ար տա կը:

 Թա թոս պա պի կը ու սի վրայից նայեց Ար տա կին ու 
ժպ տաց.

— Ես չեմ փչաց նում, Ար տա՛կ տղա,— ա սաց նա: 



244

— Իսկ մի՞ թե կա րե լի է դա նա կով կտ րել ծա ռը,— մե
ծա վա րի հարց րեց Ար տա կը:

 Թա թոս պա պի կը իր կտ րած տե ղում հետ տա րավ 
ծա ռի կեղ ևը, դա նա կով կտ րեց նաև իր հետ վերց րած 
ճյու ղի ծայ րը և խրեց կեղ ևի կտր ված քի մեջ: Հե տո ի նչ –
որ բան քսեց կտր ված քի տե ղում և ա մուր փա թա թեց շո
րով: Այդ բո լորն ա նե լուց հե տո մի այն նա շրջ վեց դե պի 
Ար տա կը, նայեց նրան քմ ծի ծա ղով վեր ևից ներքև, կռա
ցավ ու ա սաց.

— Ես չեմ փչաց նում, Ար տա՛կ տղա: Ը նդ հա կա ռա կը: 
Սա կոչ վում է պատ վաստ: Չե՞ս լսել: Ես վայ րի ծա ռի վրա 
ազ նիվ ծա ռի ճյուղ եմ պատ վաս տում, կպց նում: Այս ճյու ղը 
կա ճի ու հի ա նա լի խն ձոր ներ կտա: Դու խն ձոր սի րո՞ւմ ես:

—  Սի րում եմ,— ա սաց Ար տա կը: 
— Ա՛յ, ի սկ ե թե այս մյուս փայ տի կը կպց նեմ, մի քա նի 

տա րուց հե տո հրա շա լի, կարմ րա թուշ դեղ ձեր կտա: Եվ 
ա վե լի զար մա նա լի բան ա սեմ: Ե թե այս եր կու փայ տիկ
նե րը պատ վաս տեմ այ ա՛յս ծա ռին, մի փայ տի կից կար
միր բալ կս տաց վի, ի սկ մյուս փայ տի կից՝ դե ղին կե ռաս: 

— Ու րեմն, սրանք կա խար դա կա՞ն փայ տիկ ներ են,— 
ու րա խա ցած հարց րեց Ար տա կը:— Շատ եմ խնդ րում, 
Թա թո՛ս պա պիկ, մի հա տը ի նձ տուր, հա՞: Ի սկ հե տը ի ՞նչ 
բա ռեր պետք է ա սեմ… 

— Ի՞նչ բա ռեր,— զար մա ցավ Թա թոս պա պի կը:
 — Դե, կա խար դա կան, է լի,— ա սաց Ար տա կը,— որ 

կա խարդ նե րը սո վո րա բար ա սում են: Դու մուլ տիկ ներ 
չե՞ս նա յում, որ ա սում են « Ռա պա– պի տա– տա կա– կան», 
օ րի նակ:
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 Թա թոս պա պի կը շատ էր ու զում չծի ծա ղել, բայց չէր 
կա րո ղա նում: Նա եր կար ու ան հա ջող հա զում էր, և աչ
քե րից ար ցունք ներ է ին թափ վում:

—  Չէ՛, Ար տա՛կ տղա,— վեր ջա պես հա զա լով ա սաց 
նա,— այս տեղ ոչ մի կա խար դու թյուն չկա:

—  Բա ո ՞նց է նույն ծա ռի վրա և՛ կար միր բալ լի նում, 
և՛ դե ղին կե ռաս:

—  Լի նում է, է լի, սա կա խար դու թյուն չի, սա գի տու
թյուն  է: Այ սինքն՝ դե, գի տու թյունն էլ կա խար դու թյան 
նման բան է, է լի,— ա սաց Թա թոս պա պի կը, ո րով հետև 
Ար տա կը տխ րել էր, ի սկ ին քը չէր ու զում, որ Ար տա կը 
տխ րի: 

Ու նա պատ մեց Ար տա կին ան չափ հե տաքր քիր բա
ներ, ա սաց, որ պատ վաս տը կա րե լի է կա տա րել մի այն 
այն ժա մա նակ, ե րբ բա լը կարմ րում է: Այ սինքն, ե րբ ծա
ռերն ու ժեղ են: Ա սաց, որ խո շոր, հյու թա լի մր գե րից շա
տե րը մի այն ու մի այն պատ վաս տի շնոր հիվ են լի նում: 
Որ այդ գոր ծով հա տուկ մար դիկ են զբաղ վում, աշ խա
տում, փոր ձեր կա տա րում: Որ այդ մար դիկ ստեղ ծում են 
մր գե րի ցր տա դի մաց կուն, վա ղա հաս տե սակ ներ, այն
պի սի նե րը, որ ա ճեն նույ նիսկ ցուրտ հյու սի սում: Այդ բո
լո րը պատ մե լիս Թա թոս պա պիկն այն պես ոգ ևոր վեց, որ 
մի քա նի ան գամ ի նքն էլ այդ մարդ կանց «իս կա կան կա
խարդ» ան վա նեց: Եվ Ար տա կը հարց րեց ան մի ջա պես… 

— Ու րեմն նրանք բո լորն էլ կա խարդ նե՞ր են, Թա թո՛ս 
պա պիկ:

—  Հա մա րյա թե,— շվա րած նայե լով փոք րիկ տղային՝ 
սթափ վեց Թա թոս պա պի կը: 
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— Ու րեմն, դո՞ւ էլ ես կա խարդ,— ակ նա ծան քով 
հարց րեց Ար տա կը:

 — Քիչ ու միչ,— հա մես տո րեն պա տաս խա նեց պա
պի կը:— Սրա կա խար դան քը սո վո րե լու մեջ է: Որ քան 
սո վո րես, այն քան ա վե լի մեծ կա խարդ կդառ նաս: 

— Ո՞ր բա ռե րը,— հարց րեց Ար տա կը: 
— Է՜, Ար տա՛կ տղա,— գլուխն օ րո րեց Թա թոս պա պի կը:— 

Դու էլ ի ՞նչ ես կպել բա ռե րից: Ոչ մի բառ էլ չկա: Ո ւղ ղա կի 
պետք է սո վո րես, թե ին չի հա մար, ի նչ պես և ե րբ պետք է 
կա տա րել պատ վաս տը: Ա հա ամ բողջ կա խար դու թյու նը:

—  Բա դու ին չո՞ւ է իր ի նչ –որ բա ռեր ա սում, ե րբ փայ
տի կը կպց նում է իր ծա ռին,— թե րա հա վա տու թյամբ 
հարց րեց Ար տա կը, հա մոզ ված, որ Թա թոս պա պի կը 
եր ևի այն քան էլ բա րի կա խարդ նե րից չէ և չի ու զում իր 
գաղտ նի քը հայտ նել ու րիշ նե րին:

 Ծե րու նին ծի ծա ղեց: 
— Ես ա սում է ի՝ « Լավ կպիր, ոս տի՛կ ջան, լա՛վ կպիր: 

Լա՛վ ծառ դար ձիր, ա նուշ պտուղ ներ տուր, որ մար դիկ 
ու տեն և օ րհ նեն քեզ էլ, քո տն կո ղին էլ»: Դրանք մի այն 
բա րի խոս քեր են, Ար տա՛կ տղա:

—  Լավ բա ռեր են,— ա սաց Ար տա կը,— բայց կա
խար դա կան չեն: Կա խար դա կան խոս քե րը, Թա թո՛ս 
պա պիկ, պետք է ան հաս կա նա լի լի նեն: Օ րի նակ՝ « Ռա
պա– պի տա– տա կա– կան»:

—  Հա, դե ի նձ նից ի ՞նչ կա խարդ,— ա սաց Թա թոս 
պա պի կը:— Ես ե րկ րորդ դա սա րան եմ ա վար տել: Հե տո՝ 
ոչ մի կա խար դու թյուն էլ չկա, Ար տա՛կ տղա, մի այն սո
վո րել կա և աշ խա տել կա:
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« Զար մա նա լի պա պիկ է,— մտա ծեց Ար տա կը՝ դե պի 
փո ղոց քայ լե լով,— կա խար դա կան բա ներ է ա նում, բայց 
ա սում է, թե ին քը կա խարդ չէ, կա խար դա կան փայ տիկ
ներ է կպց նում ծա ռին ու ա սում է, թե դրանք կա խար
դա կան չեն: Կա՛մ շատ հա մե ստ կա խարդ է, կա՛մ էլ չար 
ու ժլատ…»:
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 ԽԱՉ ՄԵ ՐՈՒ ԿՈՒՄ

Բայց նա ան մի ջա պես էլ մո ռա ցավ Թա թոս պա պի
կին, ե րբ հենց ի րենց տան դի մաց, փո ղոց նե րի խաչ մե
րու կում, տե սավ նի հար, բարձ րա հա սակ մի մի լի ցի ո
նե րի: Ա ռաջ եր բեք ի նքն ա ռանձ նա պես ու շադ րու թյուն 
չէր դարձ նում մի լի ցի ո նե րի վրա, ո րով հետև այ սօր նրա 
մտքից չէր հե ռա նում կա խար դա կան փայ տի կը, դրա 
հա մար էլ աչ քե րը ա կա մա հառ վե ցին մի լի ցի ո նե րի ձեռ
քին բռ նած սև–ս պի տակ շեր տա վոր փայ տի կին: 

Իս կա կան կա խար դա կան փայ տիկ էր:
 Հենց որ մի լի ցի ո նե րը ձեռ քի փայ տի կը մեկ նում էր 

ձախ՝ ավ տո մե քե նա նե րը խու ճա պա հար ձախ է ին սլա
նում, հենց որ աջ էր մեկ նում՝ աջ է ին սլա նում հնա զան
դո րեն: Վա րորդ նե րը ավ տո մե քե նա նե րից հա նում է ին 
գլուխ նե րը և ու շա դիր, ա սես հմայ ված հետ ևում փայ
տի կի շար ժու մին, որ պես զի սլա նան նրա ցույց տված 
կող մը: 

Ար տա կը կանգ նել ու դյութ ված փայ տի կին էր նա
յում:

 Գու ցե, իս կա պես, հենց սա՞ է կա խար դա կան փայ
տի կը: Եվ տեն դո րեն մտա ծում էր. ի սկ ե թե հան կարծ 
փայ տի կը կա մա կո րու թյուն ա նի և մեկն վի վերև՝ ավ
տո մե քե նա նե րը օդ կբարձ րա նա՞ն: Նա եր կար սպա սեց, 
բայց ավ տո մե քե նա նե րը օդ չէ ին բարձ րա նում: Հենց որ 
մի լի ցի ո նե րը դե պի վեր էր պար զում փայ տի կը, ավ տո
մե քե նա նե րը մի այն ար գե լակ վում ու վա խից ան շար ժա
նում է ին տե ղում:
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« Չէ՛,— մտա ծեց Ար տա կը,— սա հա վա նա բար այն
քան էլ ու ժեղ կա խար դա կան փայ տիկ չէ»: 

Եվ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ ա մե նը շատ հե տաքր
քիր էր: Նա հա յաց քով հեռ վից դի մա վո րում էր ավ տո
մե քե նա նե րին, աշ խա տե լով կռա հել, թե ո ւր կու զե նան 
գնալ նրանք, և փայ տի կը, որ ճա նա պար հը նրանց 
ցույց կտա: Նա այն քան էր տար վել իր խա ղով, որ 
զար ման քից ցնցվեց, ե րբ ա կան ջի տակ լս վեց մի թավ 
ձայն.

— Ե րի տա սա՛րդ, դուք ու զում եք ան ցնե՞լ փո ղո ցը: 
Ե կե՛ք, ես կու ղեկ ցեմ ձեզ:

Ն րա ա ռջև կանգ նած էր խաչ մե րու կի մի լի ցի ո նե
րը: Եր ևի վա խե նա լով, թե կա խար դա կան փայ տի կը կա
րող է փախ չել իր մո տից, նա փայ տի կը կաշ վե փոք րիկ 
գոտի ով իր ձեռ քին էր կա պել: 

— Ո՛չ, քե ռի՛,— կմ մաց Ար տա կը,— ես նա յում ե մ…
 — Հա՞, ի սկ ի նձ թվում էր, թե ու զում եք ան ցնել փո

ղո ցը, ե րի տա սա՛րդ,— ա սաց մի լի ցի ո նե րը և ժպ տա լով 
ձեռ քը գլ խար կին տա րավ:

 Կա խար դա կան փայ տի կը օ րոր վում էր նրա դաս
տա կից կախ ված: 

Այդ ժպի տը ոգ ևո րեց Ար տա կին, և նա հարց րեց 
ներք ևից վերև:

—  Քե ռի՛, դուք կա խա՞րդ եք: 
— Ե՞ս,— զար մա ցավ, հե տո ծի ծա ղեց մի լի ցի ո նե

րը,— ին չի՞ց եք են թադ րում, ե րի տա սա՛րդ:
—  Բա ին չո՞ւ կա խար դա կան փայ տիկ ու նեք,— հարց

րեց Ար տա կը:
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 Մի լի ցի ո նե րը իր փայ տի կին նայեց, հե տո Ար տա
կին, ա սես զար մա նա լով, թե այդ փոք րիկ տղան ի նչ պե՞ս 
է կռա հել, որ իր փայ տի կը կա խար դա կան է, հե տո ծի
ծա ղե լով ա սաց.

 — Դե սա ի ՞նչ կա խար դա կան փայ տիկ է: Սա, ե րի
տա սա՛րդ, պար զա պես իմ օգ նա կանն է: Ա ռանց փայ
տի կի աշ խար հում ե րթ ևե կու թյու նը կար գա վո րող ոչ մի 
մի լի ցի ո ներ չկա: Ես և այս փայ տի կը մի ա սին հետ ևում 
ե նք, որ ավ տո մե քե նա նե րը չխախ տեն կար գը… 

Այդ ժա մա նակ մի ավ տո մե քե նա էր ա րագ սլա նում, 
վա րոր դը պա տու հա նից հա նել էր գլու խը և տես նե լով, 
որ խաչ մե րու կում ո ՛չ մի լի ցի ո ներ կա, ո ՛չ էլ կա խար դա
կան փայ տիկ, ու զում էր ա րագ թա փով շա րու նա կել ճա
նա պար հը: Այդ տես նե լով՝ մի լի ցի ո նե րը բարձ րաց րեց 
փայ տի կը և սու լեց: Ավ տո մե քե նան ան շար ժա ցավ ան
մի ջա պես:

—  Հան գի՛ստ գնա ցեք,— խս տո րեն ա սաց մի լի ցի ո
նե րը և փայ տիկն ան մի ջա պես ցույց տվեց, թե ի նչ պես 
պետք է գնա ավ տո մե քե նան: Եվ ավ տո մե քե նան հան
գիստ ան ցավ նրա մատ նան շած ճա նա պար հով:

 — Դե՛, ի նձ կնե րեք, ե րի տա սա՛րդ,— ժպ տաց մի լի ցի
ո նե րը:— Ես աշ խա տան քի մեջ եմ:

 Նա նո րից կանգ նեց խաչ մե րու կի կենտ րո նում ու 
շա րու նա կեց իր կա խար դու թյու նը: « Չեն ու զում ի րենց 
գաղտ նիքն ի նձ ա սել,— մտա ծեց Ար տա կը:— Բայց 
ո չինչ, ի նչ էլ լի նի, ես կու նե նամ իմ կա խար դա կան փայ
տի կը»:
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 ՏԱ ՐՕ ՐԻ ՆԱԿ Ե ՐԱ ԶԸ
 
Գի շե րը նա ան հան գիստ քնեց: 

Ե րա զում սկզ բում Թա թոս պա
պի կին տե սավ, ո րն իր փայ
տիկ նե րը հեր թով վեր– վեր էր 
թռց նում կր կե սի հրա պա րա
կում: Թռց նում էր փայ տիկ նե րը, 
ի սկ վեր ևից մե ծ ծա ռեր է ին ը նկ նում: 
Մի ծա ռի վրա ա րագ –ա րագ մի  ձմե  րուկ էր ա ճում, հա վի 
պինդ խա շած ձվեր և չգի տես ին չու՝ մի  զույգ կո շիկ: «Ա՛յ 
քեզ կա խարդ,— ապ շած մտա ծում էր Ար տա կը:— Ի սկ 
ի նձ խա բում էր, թե այդ տեղ ի ՞նչ կա խար դու թյուն կա»:

 Հե տո նա խաչ մե  րու կի մի  լի ցի ո նե րին տե սավ, ո րը 
կանգ նել էր ու ղիղ, գլու խը բարձր, ի սկ կա խար դա կան 
փայ տի կը մե կ նել էր ներքև: Ավ տո մե  քե նա նե րը գա լիս 
է ին և նրա ոտ քե րի մոտ, թափ քե րը վեր ցցած՝ սուզ վում 
է ին գետ նի տակ: Մի լի ցի ո նե րը այդ պես՝ կա խար դա կան 
փայ տի կի օգ նու թյամբ ա րագ –ա րագ գետ նի տակ մտց
րեց խաչ մե  րու կի բո լոր չորս կող մե  րից ե կող ավ տո մե 
քե նա նե րը, հե տո կող քից կախ ված կաշ վե պա յու սա կը 
դրեց այն ան ցքի վրա, որ տեղ ան հե տա ցել է ին ավ տո
մե  քե նա նե րը, նս տեց պա յու սա կի վրա և նայե լով Ար
տա կին, աչ քով ա րեց.

 — Դե հի մա ա րի հան գիստ խո սենք, Ար տա՛կ տղա,— 
ա սաց նա:— Էլ մե զ չեն խան գա րի:

« Նա իմ ա նու նը որ տե ղի՞ց գի տի»,— ան հանգս տա
ցավ Ար տա կը: Նա ա վե լի ու շա դիր դի տեց մի  լի ցի ո նե
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րին և զար ման քով տե սավ, որ դա Թա թոս պա պիկն է 
մի լի ցի ո նե րի հա գուս տի մեջ ծպտ ված, նա յում է ի րեն 
ու խնդմն դում: Եվ ա մե նա ծի ծա ղե լին ու ա հա վորն այն 
էր, որ Թա թոս պա պի կի բե ղի մի ծայ րից կար միր բալ էր 
կախ ված, ի սկ մյուս ծայ րից՝ դե ղին կե ռաս:

« Հա՜, հաս կա ցա,— ե րա զում մտա ծեց Ար տա կը:— Չէ՞ 
որ հայ րի կը կի րա կի օ րը մեզ գյուղ է տա նե լու՝ զբո սան
քի: Բայց ի ՞նչ կապ ու նի Թա թոս պա պի կը մեր գյու ղի 
հետ: Հա՜, հաս կա ցա, եր ևի նա իր կա խար դա կան փայ
տիկ նե րը մեր գյու ղի ե ղեգ նու տից է կտ րում… Հան
կարծ Թա թոս պա պի կը չկ ռա հի՞, որ ես հաս կա ցել եմ 
նրա գաղտ նի քը»,— ան մի ջա պես մտա ծեց Ար տա կը: 
Նա փոր ձեց շրջ վել, բայց վի զը ա սես քա րա ցել էր, չէր 
թեք վում: Փոր ձեց նայել մի այն աչ քի ծայ րով, և սար սա
փով տե սավ, որ մի լի ցի ո նե րի հա գուս տի մեջ ծպտ ված 
Թա թոս պա պի կը դե պի ի րեն է մեկ նել կա խար դա կան 
փայ տի կը: Փայ տի կը եր կա րում –եր կա րում էր: Հի մա ո ւր 
որ է ի րեն կհաս նի: Բայց, չէ՜, ան ցավ գլ խի վրայով: Ար
տա կը բարձ րաց րեց աչ քե րը, որ տես նի, թե ո ւր է ձգ վում 
փայ տի կը, ե րբ հան կարծ մի ա հա սար սուռ քր քիջ լս վեց 
և փայ տի կը վեր ևից ու ղիղ ըն կավ Ար տա կի գլ խին: 

Ար տա կը վեր թռավ սար սա փից, բա ցեց աչ քերն ու 
ան մի ջա պես էլ հաս կա ցավ, որ այդ ամ բողջ խառ նաշ
փո թու թյան պատ ճա ռը Նա զիկ կա տուն է: Կա տուն ի նչ –
որ ճանճ հե տապն դե լիս, թռել էր Ար տա կի գլ խին ու հի
մա հան գիստ նն ջում էր Ար տա կի վեր մա կի վրա՝ տղայի 
տագ նա պած կրծ քի հետ ա րագ –ա րագ բարձ րա նա լով 
ու իջ նե լով:
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 Դեռևս ե րա զի ազ դե ցու թյան տակ, բար կա ցած Ար
տա կը մի հար վա ծով ան կող նուց ցած նե տեց Նա զի կին: 
Վի րա վոր ված ու վա խե ցած կա տուն այն պի սի մի աղ
մուկ –ա ղա ղակ բարձ րաց րեց և այն պի սի տա րօ րի նակ 
ձայ նով ճչաց, որ Ար տա կը կա րող էր ե րդ վել, թե կա
տուն հայե րեն ի րեն ան վա նեց « հի մար»:

 — Հի մա րը դու ես,— ան կեղծ զայ րույ թով պա տաս
խա նեց Ար տա կը:

 Բայց կա տուն հա վա նա բար այլևս չու զեց շա րու նա
կել իր հա մար կաս կա ծե լի վերջ ու նե ցող այդ վի ճա բա
նու թյու նը և, մի ջոց նե րի մեջ խտ րու թյուն չդ նե լով, պա
տու հա նից դուրս փա խավ: 

Ար տա կը ժպ տաց հաղ թա կան, նո րից հի շեց, որ հայ
րի կի հետ գյուղ են գնա լու և վեր կե նա լուց ա ռաջ մի 
վեր ջին ան գամ փա կե լով աչ քե րը, մտ քում ա սաց. «Ես 
գյու ղում կգտ նեմ իմ կա խար դա կան փայ տի կը»:

Ն ԿԱ ՐԻ ՉԸ
 

Ար տա կենց գյու ղը Եր ևա նին շատ մոտ էր գտն վում, 
բայց իս կա կան գյուղ էր: Ա մեն ի նչ կար՝ թե՛ հավ, թե՛ 
սագ, թե՛ խոզ ու կով, թե՛ մո ծակ ու շուն: Իս կա կան շուն 
և ոչ թե քա ղա քի շնե րը, ո րոն ցից ոչ վա խե նում ես, ոչ է լ՝ 
հար գում: Գյու ղում գրե թե ա մեն տուն իր թո նիրն ու ներ, 
որ տեղ եր կար, սպի տակ լա վաշ է ին թխում: Դա շատ հե
տաքր քիր էր, դրա հա մար էլ գյուղ հաս նե լուն պես Ար
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տա կը վա զեց թոն րի մոտ և աչ քե րը պլ շած պպ զեց իր 
Շո ղիկ մո րաք րոջ կող քին: Գլու խը սպի տակ թաշ կի նա
կով ա մուր կա պած Շո ղիկ մո րա քույ րը ա րագ շար ժում
նե րով լա վաշ էր թխում: Նա խմո րի տա փակ շեր տը թի
ա կով մտց նում էր շի կա ցած թոն րի մեջ և ու ղիղ մի վայր
կյա նից հա նում՝ ար դեն լա վաշ դար ձած: Շո ղիկ մո րաք
րոջ դեմքն էլ տեղ– տեղ կաս– կար միր էր դար ձել՝ թոն րի 
ա ռջև նս տե լուց: Ար տակն ու զեց մո րաք րոջն ա սել, որ 
նրա դեմքն էլ ո նց որ լավ թխած լա վաշ լի նի և նույ նիսկ 
շար ժեց շր թունք նե րը, բայց ո չինչ չա սաց: Կնե ղա նա մո
րա քույ րը: Գու ցե ցույց չտա, բայց կնե ղա նա: 

— Ին չո՞ւ ես այս կրա կի կող քին խաշ վում, բա լի՛կ 
ջան,— ա սաց Շո ղիկ մո րա քույ րը:— Նկա րիչ է ե կել, 
գնա նայիր, քեզ հա մար հե տաքր քիր կլի նի:

— Ն կա րի՞չ,— հարց րեց Ար տա կը:— Ի սկ որ տե՞ղ է:
 — Մեր հին ե կե ղե ցու մոտ,— ա սաց Շո ղիկ մո րա քույ րը:
Ն կա րի չը եր կար, սպի տակ մա զեր ու ներ, ո րոնք 

ծած կել է ին նրա ծոծ րա կը և փռ վել ու սե րին: Նա նս տել 
էր ծա լո վի մի փոք րիկ ա թո ռի վրա՝ նկա րա կա լի դի մաց, 
ո րի վրա ի նչ –որ շր ջա նակ կար: Ոտ քե րի տակ թափ ված 
է ին տաս նյակ ճխլտ ված ներ կա պար կուճ ներ: Նկա րի չը 
ձեռ քին մի տախ տակ ու ներ բռ նած, ո րի վրա խառ նում 
էր ներ կե րը: Հե տո նկա րա կա լի վրայից աչ քե րը կկո
ցած, եր կար, ու շա դիր ու ան շարժ նա յում էր ե կե ղե ցուն, 
և վրձ նով ի նչ –որ խազ էր քա շում կտա վի վրա և նո րից 
եր կար, ու շա դիր նա յում նկա րա կա լի վրայից: 

Ար տակն այդ բո լորն ան մի ջա պես չտե սավ: Նա եր
կար ժա մա նակ կանգ նել էր հեռ վում՝ չհա մար ձակ վե լով 
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մոտ գնալ նկար չին: Հե տո ո րո շեց խո րա ման կու թյան դի
մել: Ձեռ քի փոք րիկ քա րե րը վեր– վեր էր նե տում, և ա մեն 
ան գամ այն պես, որ քա րե րից մեկն ու մե կը մոտ ը նկ նի 
նկար չին: Ու թեև նկա րի չը տե ղյակ էլ չէր նրա գո յու թյա
նը, բայց այդ պես կա մաց– կա մաց նե տե լով քա րե րը, նա 
շու տով հայտն վեց նկար չի թի կուն քում, որ տե ղից հի ա
նա լի եր ևում էր ա մեն ի նչ: Նա նայեց ե կե ղե ցուն, նրա 
հետ ևից եր ևա ցող խա ղաղ, կա նաչ բլուր նե րին, սպի
տակ ու լուն քա շա րի պես սարն ի վեր ձգ վող ոչ խար նե րի 
հո տին, ե րկն քում կախ ված ար տույտ նե րին: Այն քան գե
ղե ցիկ էր այդ բո լո րը, որ նրա կո կոր դը քոր ե կավ: Չգի
տես ին չու, ու զում էր լաց լի նել Ար տա կը:

 Նա մի քիչ ա վե լի մոտ գնաց, կանգ նեց նկար չի կող
քին, այն քան մոտ, որ նույ նիսկ լսում էր, թե ի նչ պես է 
նկա րի չը կա մա ցուկ ի նչ –որ ե րգ մրմն ջում… եր կար ու 
տխուր մի ե րգ: Եվ նկար չի ու սի վրայից նկա րին նայեց: 
Այն, ի նչ տե սավ Ար տա կը, հե քի ա թի նման էր: Նկա րում և՛ 
ե կե ղե ցին կար, և՛ հեռ վում եր ևա ցող կա նաչ բլուր նե րը, և՛ 
ու լուն քա շա րի նման սա րի վրա նետ ված ոչ խա րի հո տը, 
և՛ ար տույտ նե րը՝ օ դում: Բայց մի ա ժա մա նակ կար ծես թե 
բո լո րո վին ու րիշ էր. ե կե ղե ցին և՛ ե կե ղե ցի էր, և՛ ե կե ղե ցի 
չէր, կա նաչ բլուր ներն էլ ա սես ու րիշ է ին: Եվ ա մեն ին չը 
հե քի աթ լի ներ ա սես, պայ ծառ, լու սա վոր հե քի աթ, որ տե
ղից լս վում էր նաև նկար չի եր կար, տխուր եր գը: 

Ար տա կի կո կոր դը նո րից քոր ե կավ և նա հա զաց 
ա կա մա:

Ն կա րի չը շրջ վեց, նայեց տղային մի այն պի սի հա
յաց քով, ա սես վա ղուց էր սպա սում նրան և ժպ տաց.
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—  Բարև՛ ձեզ,— ա սաց Ար տա կը:
—  Բարև՛, փոք րի՛կ,— ժպ տաց նկա րի չը:— Ի ՞նչ ես 

ա նում այս տեղ:
— Սա մեր գյուղն է,— ա սաց Ար տա կը:— Հայ րիկս 

այս տեղ է ծն վել:
—  Լավ տեղ է ը նտ րել,— ա սաց նկա րի չը:
 Նա խո սում էր և շա րու նա կում նկա րել: Փայ տե կո

թով վր ձի նը մեկ խա ղում էր նրա ձեռ քին, մեկ ան շար
ժա նում, ա սես մտա ծում էր և հան կարծ ա րա գո րեն ի նչ –
որ կետ էր դնում մի տեղ, ո րից նկա րը ա սես շարժ վում, 
շն չում էր: Ար տա կը նա յում էր հի ա ցած, մա տը բե րա նին, 
մտ քում հարց նում էր հա զար ան գամ և վեր ջա պես ո րո
շեց բարձ րա ձայն հարց նել:

—  Նե րո ղու թյուն,— ա սաց նա, հի շե լով, որ մայ րի կը 
սո վո րեց րել է ու րի շին դի մե լիս միշտ սկզ բում նե րո ղու թյուն 
ա սել:— Նե րո ղու թյուն, ձեր վր ձի նը կա խար դա կա՞ն է:

— Վր ձի՞ նը,— հարց րեց նկա րի չը՝ շրջ վե լով ու զար
մա ցած նայե լով տղային:

Տ ղան գլ խով ա րեց:
Ն կա րի չը շա րու նա կում էր զար մա ցած նրան նայել և 

ժպ տում էր: Կյան քում նա հա զա րա վոր գո վեստ ներ ու փա
ռա բա նու թյուն ներ էր լսել իր հաս ցե ին: Նա մեծ նկա րիչ էր, 
նրա մա սին գրում է ին բո լոր թեր թե րը, բայց եր բեք ա վե
լի շոյ ված չէր զգա ցել ի րեն, ա վե լի եր ջա նիկ չէր զգա ցել: 
Նկա րիչն ի նքն էլ շփոթ վեց ու կարմ րեց ե րե խայի նման:

— Դժ բախ տա բար՝ ո ՛չ,— ա սաց նկա րի չը:— Իմ վրձի
նը սո վո րա կան վր ձին է: Ի սկ ին չո՞ւ քեզ թվաց, թե կա
խար դա կան է:
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— Նա հե քի աթ է նկա րում,— ա սաց տղան: Ար տակն 
ու զում էր շատ մեծ, շատ գե ղե ցիկ ու շատ բարձր բան 
ա սել, բայց բա ռե րը չգի տեր: Նրա հա մար ա մե նահ րա
շա լին հե քի աթն էր:

Ն կա րի չը, ը նդ հա կա ռա կը, շատ– շատ բա ռեր գի տեր, 
բայց քա նի որ նրա հա մար ևս ա մե նահ րա շա լին հե քի
աթն էր, մտա ծեց, նայեց նկա րին, նո րից նայեց տղային 
ու օ րո րեց գլու խը:

 — Չէ՛, փոք րի՛կ,— ա սաց նա,— սա շատ սո վո րա կան 
վր ձին է: Կու զե՞ս քեզ տամ: Վերց րո՛ւ, վերց րո՛ւ, տե՛ս, ես 
շատ ու նեմ:

Ն կա րի չը բա ժա կի մի ջից մի ու րիշ վր ձին վերց րեց, 
և նկա րում էր, և դար ձյալ կա խար դա կան, հե քի ա թային 
գույ նե րով պատ վում էր կտա վը: 

— Ու զո՞ւմ ե ս՝ դու էլ նկա րիր,— ա սաց նկա րի չը:
 Նա ա ռանց տե ղից բարձ րա նա լու, տղային մի հաստ 

ստ վա րա թուղթ մեկ նեց և ներ կեր:
— Նս տիր ա՜յ այդ քա րին, ստ վա րա թուղ թը ծնկ նե

րիդ դիր ու նկա րիր: 
Ար տա կը նս տեց ու, վր ձի նը թա թա խե լով կա նաչ 

ներ կի մեջ, նկա րեց սա րե րը, հե տո նույն կա նա չով մի 
ոչ խար նկա րեց, ո րի գլու խը քա ռա կու սի էր և սա րից մեծ 
էր: Եվ էլ ո չինչ չն կա րեց: Վր ձի նը բո լո րո վին էլ կա խար
դա կան չէր: Սո վո րա կան վր ձին էր, ներ կը չո րա նում էր 
ա րագ, չէր նկա րում: Եր ևի նա բարձ րա ձայն հա ռա չեց, 
ո րով հետև նկա րի չը շրջ վեց դե պի տղան ու հարց րեց 
կա մա ցուկ:

 — Հը՛, չի՞ ստաց վում, փոք րի՛կ:
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 — Չէ՛,— ա սաց Ար տա կը:— Ես հաս կա ցա, վր ձի նը 
կա խար դա կան չէ:

 — Դե, ի հար կե,— ա սաց նկա րի չը և նրա ձայ նի մեջ 
տխ րու թյուն հն չեց:— Ա սում է ի, չէ… 

— Ես հաս կա ցա,— ա սաց Ար տա կը,— ու րեմն դուք 
եք կա խար դը: 

— Ե՞ս,— նո րից զար մա ցավ նկա րի չը:— Ին չո՞ւ… 
— Ո րով հետև շատ… շատ լավ եք նկա րում: Ո րով

հետև այս վր ձի նը ձեր ձեռ քին նկա րում էր, ի սկ իմ ձեռ
քին չի ու զում նկա րել… Ու րեմն դուք կա խարդ ե ք… 

— Է՜, փոք րիկ, փոք րիկ,— հա ռա չեց նկա րի չը:— Նա 
մի հա յացք նե տեց Ար տա կի նկա րա ծին ու ժպտաց:— 
Ե րբ ես քո տա րի քին է ի, փոք րի՛կ մարդ, քե զա նից վատ 
է ի նկա րում: Չգի տե ի էլ, թե ի նչ բան է վր ձի նը: 

— Իսկ ձեզ ո ՞վ կա խար դու թյուն սո վո րեց րեց,— 
գործ նա կա նո րեն հարց րեց Ար տա կը: 

— Ե թե կա խար դու թյուն բա ռի փո խա րեն ա սես նկա
րել, կա սեմ, որ ի նձ սո վո րեց րել է իմ նկար չու թյան դա
սա տուն և հե տո՝ շատ– շա տե րը: Բո լո րը և ա մեն ի նչ սո
վո րեց րել են ի նձ,— ա սաց նկա րի չը:

 Նա նայեց ե կե ղե ցուն, պայ ծառ, լայն բաց ված աչ քե
րով, նայեց լուռ ու այն քան եր կար, որ Ար տակն ա կա մա 
նկար չի աչ քե րին նայեց: Նրան ցից ա մեն մե կի մեջ մի 
թեք ված ե կե ղե ցի կար, ի սկ հեռ վում եր ևում է ին խա ղաղ, 
կա պույտ բլուր նե րը: 

— Ա՛յ, իս կա կան կա խար դը,— ա սաց նկա րի չը: 
— Ո՞վ…— ա րագ հարց րեց Ար տա կը:
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 — Նա, ով այս ե կե ղե ցին է կա ռու ցել,— ա սաց նկա
րի չը:— Հա զար ե րեք հա րյուր տա րի ա ռաջ է կա ռու ցել: 
Բայց տես ո նց է մնա ցել, տես, տես, խո յակ նե րը, գմ բեթ
նե րը, տես կա մար նե րը, գծե րին նայիր, գծե րին: Օ ՛հ, ի նչ 
գծեր ե ն… 

— Ու րեմն նա իս կա կա՞ն կա խարդ է ե ղել,— հարց
րեց Ար տա կը: 

— Իս կա կան…— դեռ հմայ ված ա կա մա՝ պա տաս
խա նեց նկա րի չը:— Իս կա կան կա խարդ:— Հե տո Ար տա
կին նայեց աչ քե րը կկո ցած, ա սես նոր մի այն հաս կա
նա լով նրա հար ցը:— Մի այն թե չկար ծես, թե քո գր քե րի 
կա խարդ նե րի նման, որ ա սում ե ն՝ թող այս տեղ պա լատ 
բարձ րա նա… Եվ պա լա տը իս կույն բարձ րա նում է:

—  Բա ի ՞նչ տե սակ,— մտա հոգ ված հարց րեց Ար տա
կը, զգա լով, որ կա խար դու թյան գաղտ նիքն ի մա նա լու 
հույ սը այս տեղ էլ է չքա նում: 

— Աշ խա տող կա խարդ,— ա սաց նկա րի չը,— նա ամ
բողջ կյան քում կա ռու ցել է այս ե կե ղե ցին, կա ռու ցել է 
գի շեր– ցե րեկ, հա վա տա ցել է իր գոր ծին ու կա ռու ցել է: 
Զար մա նա լի մարդ է ե ղել այդ ճար տա րա պե տը, փոք րի՛կ: 

— Ու րեմն դո՞ւք էլ կա խարդ չեք,— խղ ճա հա րու
թյամբ ա սաց Ար տա կը:

 — Չէ՛, ի հար կե, ես բո լո րո վին էլ կա խարդ չեմ,— 
լրջո րեն ա սաց նկա րի չը: 

— Իսկ չե՞ք ու զում դառ նալ,— հարց րեց Ար տա կը:
—  Դեռ հույսս չեմ կորց րել,— ծի ծա ղեց նկա րի չը:— 

Ե րբ քո տա րի քին է ի, ես էլ շատ է ի ու զում կա խարդ դառ
նալ, այն պի սի բա ներ ա նել, որ ու րիշ նե րը չեն կա րո ղա ցել:
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 — Հե տո…
 — Հե տո մե ծա նում ես, սո վո րում ես, սկ սում ես աշ

խա տել և տես նում ես այն քա՜ն բան ու նես ա նե լու, որ 
կա խարդ դառ նա լու ոչ ժա մա նակ է մնում, ոչ էլ ցան կու
թյուն: 

— Իսկ դուք չե՞ք ու զում, որ ձեր նկար նե րը կեն դա
նա նան,— հարց րեց Ար տա կը:

 — Շատ եմ ու զում,— ա սաց նկա րի չը,— նկա րում, 
նկա րում եմ, բայց ո չինչ չի ստաց վում: Եր ևի ի նչ –որ բան 
պա կա սում է: 

Ար տա կը լուռ մտա ծում էր:
—  Լա՛վ,— ա սաց նա,— ե րբ ես գտ նեմ կա խար դա

կան փայ տի կը, գաղտ նի քը ձեզ էլ կա սեմ, լա՞վ:
— Խնդ րում եմ,— ա սաց նկա րի չը՝ ու րա խա ցած,— 

չմո ռա նաս ի նձ, փոք րի՛կ:
 Նա տանջ վում էր, նա շատ էր ու զում հենց ան մի

ջա պես էլ ա սել այդ փոք րիկ, ո րո նող մար դուն, որ այդ 
ա մե նը սուտ է, որ աշ խար հում ոչ մի կա խար դու թյուն էլ 
չկա ու չի ե ղել, որ հե քի ա թը մար դիկ են հնա րել, որ
պես զի հեշտ լի նի ապ րե լը, հե տաքր քիր լի նի: Նա կա
րող էր ա սել, որ կա խար դու թյու նը հենց աշ խա տանքն 
է, հա մառ, ան զի ջում, ստեղ ծա գործ աշ խա տան քը: Նա 
ակ նարկ նե րով հենց այդ պես էլ ա սաց տղային, և ա վե
լին ա սել չէր կա րող: Եվ միտք ու նե՞ր ա րդյոք այդ ա մե նը 
բա ցատ րել, ե րբ տղան, միև նույն է, ո չինչ չէր հաս կա նա, 
ո րով հետև չէր ու զում հաս կա նալ, ո րով հետև հա վա տում 
էր իր հե քի ա թին: Միտք ու նե՞ր նրա ե րազ նե րը փշ րե լը, 
ե րբ, միև նույն է, քիչ հե տո, ո րոշ ժա մա նակ ան ց տղան 
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ի նքն էր հաս նե լու դրան՝ տրո րե լով իր հին ե րազ նե րը և 
նոր ե րազ ներ հո րի նե լով: Եվ ո ՞վ գի տի ի վեր ջո, թե ին չը 
կա և ին չը չկա: Դու չես տես նում, բայց նա տես նում է: 
Նա հա վա տում է: Չէ՞ որ դու էլ ես ան ցել այդ ա մե նը և 
հի մա էլ հա վա տում ես հա զար ու մի նոր բա նի, ո րոնց 
վրա ու րիշ նե րը մի այն ծի ծա ղում են:

—  Փոք րի՛կ,— կան չեց նկա րի չը տղայի հետ ևից:— 
Չմո ռա նաս ի նձ, խնդ րում եմ:

Տ ղան ու րախ ձեռ քով ա րեց հեռ վից:

 

ՓՈՔ ՐԻԿ ՀՈ ՎԻՎՆ ՈՒ ՍՐԻՆ ԳԸ

Նա շա րու նա կում էր ո րո նել: Նույ նիսկ հաղ թա հա
րե լով վա խը, նա մո տե ցավ գյու ղի ե ղեգ նու տին, և մի 
պահ նրան թվաց, թե վեր ջա պես գտ նե լու է իր փնտ րա
ծը: Գառ նե րի հո տը մա կա ղել էր քա րե րի ա րան քում ու 
խա ղաղ շն չում էր: Ար ևոտ տաք օր էր, և օ դը զն գում 
էր ձանձ րույ թից: Չգի տես որ տե ղից այս տեղ հայտն ված 
մի մե նա վոր վայ րի տան ձե նու ստ վե րում բե րանք սի վայր 
պառ կած քնած էր գզգզ ված մա զե րով փոք րիկ մի տղա:

 Բայց մի այն թվում էր, թե քնած է: Ար տա կի ոտ նա
ձայ նը լսե լով՝ նա կռթ նեց ար մունկ նե րի վրա ու շր ջեց 
գլու խը:

 — Վա՜յ, դո՞ւ որ տե ղից հայտն վե ցիր,— հարց րեց նա: 
Ար տա կը ծի ծա ղեց:
—  Գետ նի տա կից:
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 — Ճի՞շտ,— հարց րեց տղան: Եվ ո րով հետև Ար տա կը 
շա րու նա կում էր ծի ծա ղել՝ դի տե լով տղայի զար ման քից 
վեր ցցած պե պե նոտ քի թը, ա վե լաց րեց,— չէ՛, ա խր գի
տես ի ՞նչ. պառ կել, հե քի աթ է ի տես նում մտ քումս: Հա սել 
է ի այն տեղ, որ տղան շր ջում է գլու խը ու տես նում ար
քա յազ նին: Ու հան կարծ ոտ քե րի ձայն եմ լսում, շրջ վում 
եմ ու տես նում եմ քեզ:

Ն րանք եր կուսն էլ ծի ծա ղե ցին ու հենց ծի ծա ղե լով 
էլ ծա նո թա ցան: Շատ ան կեղծ տղա էր Լևո նը, այն քան 
ան կեղծ, որ մի քա նի րո պե չան ցած Ար տակն ար դեն 
ա կա մա պատ մել էր նրան իր բո լոր ե րազ նե րի մա սին, 
Թա թոս պա պի կի, մի լի ցի ո նե րի, ծե րուկ նկար չի մա սին, 
կա խար դա կան փայ տի կը գտ նե լու իր հույ սե րի մա սին:

 — Բախտդ բե րել է,— ա սաց նրան Լևո նը:— Կա
խար դա կան փայ տի կը ի նձ մոտ է: 

— Ի՞նչ,— տե ղից վեր թռավ Ար տա կը:— Որ տե՞ղ է: 
— Իմ գր պա նում,— ձեռ քով ծո ցագր պա նին խփե

լով՝ ա սաց Լևո նը:
— Փ չո՛ւմ ես,— ծի ծա ղեց Ար տա կը: 
— Այո՛, փչում եմ, կա խար դու թյու նը հենց դրա մեջ է,— 

լր ջո րեն ա սաց Լևո նը և ծո ցագր պա նից մի փայ տիկ հա
նեց, ո րի վրա ան ցքեր կային:— Սա ի ՞նչ է:

 — Հա սա րակ շվի է,— հի աս թափ ված ա սաց Ար տա
կը:— Ես դրա նից այն քա՜ն եմ տե սել…

 — Տես նե լը դեռ քիչ է, դու փոր ձիր նվա գել… 
Ար տա կը ձեռքն ա ռավ շվին, բա ցեց բե րա նը, մո

տեց րեց ու փչեց… Խեղդ ված օ դից բա ցի ու րիշ ո չինչ 
դուրս չե կավ շվի ի մի ջից: Նա նո րից փչեց, որ քան ո ւժ 
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ու ներ, դեմ քը կարմ րեց լա րու մից, բայց շվին լուռ էր: Նա 
տա րա կու սան քով նայեց ըն կե րո ջը և թոթ վեց ու սե րը: 
L ևո նը ի նք նա գոհ ծի ծա ղում է ր…

 — Հա սա րա՜կ շվի է,— ծաղ րեց նա Ար տա կին:— Ես 
դրա նից այն քա՜ն եմ տե սել: Դե հի մա լսիր…

 Նա շվին պար զա պես շր թունք նե րին հպեց… Ու հան
կարծ այն քան թեթև, այն քան քաղցր ձայ ներ դուրս ե կան 
շվի ի մի ջից, որ Ար տա կը զար մա ցած շուր ջը նայեց: Որ
տե ղի՞ց են այս կա խար դա կան հն չյուն նե րը:

—  Հը, ի նչ պե՞ս էր,— ծի ծա ղեց Լևո նը:— Դե հի մա 
տես. տես նո՞ւմ ես այն եր կու գառ նու կին, որ հո տից բա
ժան վել ու դե պի ե ղեգ նուտն են իջ նում: Դե, տես… Հի մա 
ես կն վա գեմ, ամ բողջ հո տը հան գիստ կմն ա իր տե ղում, 
ի սկ այն եր կու գառ նուկ նե րը հետ կդառ նան ու կգան 
մեզ մոտ:

—  Չէ՜ մի,— ա սաց Ար տա կը:
Լ ևո նը նվա գեց: Սկզ բում ձայ նը մի այն գեղ գե ղում էր, 

ա սես թրթ ռում էր տե ղում, հե տո ո ստ նեց, բարձ րա ցավ 
ու տա րած վեց կա պույտ օ դի մեջ՝ հան գիստ, սա հուն, 
մեղ միկ… Գառ նուկ նե րը խլշ կո տե ցին, բարձ րաց րին 
գլուխ նե րը ու մի պահ ա կանջ դրե ցին, հե տո նրան ցից 
մե կը շրջ վեց ու սկ սեց դան դաղ, ա սես դեռ ա կանջ դնե
լով՝ դե պի ծա ռը գալ: Ե րկ րորդ գառ նու կը նայեց նրան, 
մայեց, եր ևի ոչ խա րե րեն ա սաց, թե ե ղեգ նու տում ա վե
լի հե տաքր քիր է, բայց քա նի որ ըն կե րը շա րու նա կում 
էր ա ռաջ ըն թա նալ, քիչ տա տան վե լուց հե տո ի նքն էլ 
հետևեց նրան: Լևո նը շա րու նա կում էր նվա գել, նրա դեմ
քը ե րազ կոտ ար տա հայ տու թյուն էր ստա ցել, պե պեն նե
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րը ա վե լի է ին խտա ցել քթար մա տի մոտ, շր թունք նե րը 
թեթ ևա կի դո ղում է ին: Նա շուր թե րից հե ռաց րեց շվին, 
նայեց իր ա ռաջ խո նարհ կանգ նած գառ նուկ նե րին, հե
տո Ար տա կին նայեց ու ա սաց.

 — Տե սա՞ր:
—  Մի՞ թե հենց դա է կա խար դա կան սրին գը,— ապ

շած հարց րեց Ար տա կը: 
— Ի հա՛ր կե,— հաս տա տեց Լևո նը:— Սկզ բում, ե րբ 

կտ րե ցի ե ղեգ նու տում, սո վո րա կան շվի էր. ի նչ ա նում 
է ի՝ չէր նվա գում, բայց այն քան նվա գե ցի, որ դար ձավ 
կա խար դա կան: Հի մա ես այս շվի ով գառ նուկ նե րին հա
վա քում եմ տնե րից, ա րո տի եմ տա նում, հի շեց նում եմ, 
որ ջուր խմե լու հերթն է, որ պետք է նս տել հանգս տա
նալ, որ ար դեն տուն գնա լու ժա մա նակն է… Բայց գի
տե՞ս ի նչ քա՜ն եմ սո վո րել, ի նչ քա՜ն եմ նվա գել, մինչև որ 
կա խար դա կան է դար ձել… 

— Ու րեմն հի մա լրիվ կա խար դա կա՞ն է:
 — Չէ՛, ճիշտն ա սած, դեռ շատ բան չեմ կա րո ղա նում: 

Հաս կա նո՞ւմ ես, մտ քիս մեջ այն քան լավ է լի նում, այն
քան գե ղե ցիկ, բայց ե րբ նվա գում եմ, այդ քան լավ չի 
լի նում:

 — Դու հի ա նա լի ես նվա գում,— ա սաց Ար տա կը:
 — Չէ՛,— ա սաց Լևո նը,— ես հո գի տեմ: Դեռ այն

քան բան կա սո վո րե լու. Թա թոս պա պի կը, մի լի ցի ո ներ 
քե ռին, ծեր նկա րի չը… Բո լորն էլ ա սում են սո վո րել է 
պետք: Հի մա էլ այս Լևո նը… Ե թե կա խար դու թյուն է, էլ 
ի ՞նչ սո վո րել: Ա խր նրան ցից ա մեն մե կը ար դեն կա խարդ 
է՝ Թա թոս պա պիկն այն պես է ա նում, որ նույն ծա ռի վրա 
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թե՛ կար միր բալ է ա ճում, թե՛ դե ղին կե ռաս: Մի լի ցի ո ներ 
քե ռու ձեռ քի մի շար ժու մով բո լոր ավ տո մե քե նա նե րը 
գնում են նրա ցան կա ցած ո ւղ ղու թյամբ: Լևո նը այն պես է 
նվա գում իր շվին, որ գառ նուկ նե րը հլու–հ նա զանդ են
թարկ վում են նրան… Եվ բո լորն էլ ա սում են, թե այդ
տեղ ոչ մի կա խար դու թյուն չկա, թե ի րենք սո վո րել են 
պար զա պես և շա րու նա կում են սո վո րել… սո վո րել…

«Իսկ գու ցե նրանք կա խարդ են, բայց չգի տեն, որ 
կա խարդ են, կամ չեն հա վա տում, որ կա խարդ են,— 
մտա ծեց Ար տա կը:— Ի սկ գու ցե կա խարդ են բո լոր մար
դիկ, ե թե ի նչ –որ գործ են ա նում և ա վե լի լավ են ա նում, 
քան ու րիշ նե րը: Ա խր հենց այդ էր ա սում այն ծեր ե րա
ժիշ տը»:
 

ԵՎ ՆԱ ՀԱՆ ԿԱՐԾ ՀԻ ՇԵՑ…
 
Մա րի նե ի հետ նրանք խա ղում է ին օ պե րայի բա կում: 

Հե տո տղան զար մա նա լի հն չյուն ներ լսեց, որ բաց ետ
նա մուտ քից է ին գա լիս, և քայ լերն ո ւղ ղեց այն տեղ: Դռան 
մոտ ոչ ոք չկար: Ներս մտ նե լով, ա րագ տրո փող սր տով 
մութ մի ջանցք նե րով դե պի ձայ նե րը գնա լով՝ Ար տա կը 
թանձր վա րա գույ րի հետ ևում հան կարծ վառ լու սա վոր
ված մի սրահ տե սավ: Շատ մար դիկ կային այն տեղ՝ ոտ
քի կանգ նած, կամ նս տած ա թոռ նե րին: Նրան ցից յու րա
քան չյու րի ձեռ քին մի ե րաժշ տա կան գոր ծիք կար՝ ծա նոթ 
ու ան ծա նոթ, տա րօ րի նակ ու ար տա սո վոր գոր ծիք ներ: 
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Գոր ծիք նե րից ա մեն մե կը մի ձայն էր հա նում և այն պես 
խառն վել է ին հն չյուն նե րը, որ ո չինչ չէր հաս կաց վում: 
Այն պի սի մի ժխոր էր, որ Ար տա կի գլու խը սկ սեց ցա
վել. ի նչ –որ բան ծվծ վում էր, ի նչ –որ բան ո րո տում, ի նչ –
որ բան եր կար ու զիլ ճչում էր և ի նչ –որ բան էլ թն դում 
ա հա վոր:

 Բայց հան կարծ նի հար, կար ճա հա սակ, այս նկար
չի նման մա զե րը գլ խի չորս բո լո րը թա փած մի մարդ, 
ա րագ, ջղային քայ լե րով սրահ մտավ, կանգ նեց բարձր 
սե ղա նի հետ ևում և բարձ րաց րեց ձեռ քը: Նրա ձեռ քին 
բա րակ ու փոք րիկ մի փայ տիկ կար: 

Եվ հան կարծ կա տար վեց հրաշք:
Ժ խո րը մի ա կն թար թում դա դա րեց: Բո լո րը բարձ

րաց րին գլուխ նե րը և հմայ ված նայե ցին նի հար, կար
ճա հա սակ մար դուն: Նա ոչ մի բառ չա սաց, մի այն 
ի ջեց րեց ու ա պա նո րից բարձ րաց րեց փայ տի կը, և 
հան կարծ հն չեց, ծա վալ վեց, տա րած վեց նվա գը: Այդ
պի սի նվագ կյան քում Ար տա կը չէր լսել: Դա հե քի աթ 
էր, շքեղ ու պայ ծառ հե քի աթ: Եվ այդ հե քի ա թը ստեղ
ծում էր փայ տի կը: Այն մեկ շեշ տա կի վեր էր պարզ վում, 
մեկ տա տան վում էր հա մա չափ, մեկ լո ղում էր, ո ւղղ
վում հե ռու, վեր ջին շար քե րը և մեկ էլ իջ նում էր կա
մա ցուկ: Եվ նվագն էլ նրա հետ, նրա կամ քով, նրան 
հնա զանդ…

Տ ղայի աչ քե րը վառ վում է ին հուզ մուն քից, նա ամ
բող ջո վին լսո ղու թյուն էր դար ձել և տես նում էր մի այն 
փայ տի կը, փոք րիկ ու բա րակ փայ տի կը այդ գրե թե 
թզուկ մար դու ձեռ քին, և նրա դեմքն էր տես նում՝ ի նչ –որ 
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ներ քին լույ սով ո ղող ված, պայ ծա ռա ցած ու ե րա նու թյան 
մեջ, նրա թաց աչ քերն էր տես նում՝ ո ւղղ ված վեր և կի
սա բաց շր թունք նե րը, ո րոնք ի նչ –որ ե րգ է ին մրմն ջում, 
թե բա ռեր…

« Դե, ի հար կե, կա խարդ է,— մտ քում շա րու նակ կրկ
նում էր տղան,— դե ի հար կե, կա խարդ է»:

 Նա չզ գաց էլ, թե որ քան ժա մա նակ էր կանգ նած 
սրա հի թանձր, փո շոտ վա րա գույ րի հետ ևում և սթափ
վեց մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ փայ տիկն ան շար ժա ցավ 
ու սրա հում մա րե ցին կա խար դա կան նվա գի վեր ջին 
հն չյուն նե րը: Այն ժամ նա դուրս վա զեց շեն քից, մի քա
նի ան գամ մո լոր վե լով խառ նաշ փոթ մի ջանցք նե րում, և 
ան շար ժա ցավ ետ նադ ռան մոտ: Ե կան ու ան ցան բո լո
րը, ով քեր սրա հում է ին, բայց թզուկ կա խար դը չկար: 
Ար տա կը կր կին ներս մտավ, հա սավ վա րա գույ րին ու 
տե սավ նրան: Մա զերն ար ձակ մար դը ի նչ –որ գիրք էր 
կար դում՝ հետն էլ ե րե խայի նման շար ժե լով շր թունք
նե րը:

 Բայց ի ՞նչ. պարզ վեց, որ նա էլ կա խարդ չէր: Մար
դը եր կար ժա մա նակ քրք ջում է ր՝ ցն ցե լով մո րու քը և 
ա նընդ հատ հարց նում էր.

—  Մի՞ թե իս կա պես ես կա խար դի նման եմ: Իս կա
պե՞ս: Չէ՛, պս տի՛կ, իս կա պե՞ս… 

Ու նո րից քրք ջում էր: 
Եվ այդ տեղ էլ Ար տա կը հարց րեց նրան, թե գու ցե 

նա չգի տի, որ ին քը կա խարդ է: 
Եվ ե րա ժիշ տը հան կարծ տխ րեց: Լռեց եր կար ու 

ա սաց տղային.
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 — Չէ՛, պս տի՛կ, ես գի տեմ, որ կա խարդ չեմ: Բայց ես 
շատ կու զե նայի կա խարդ լի նել, պս տի՛կ… 

Այ նինչ տղան հա մոզ ված էր, որ նա ա մե  նա կա
խարդն է իր տե սած բո լոր կա խարդ նե րի մե ջ:
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 ՄԻ՛ ՏԽ ՐԵՔ
 

— Ու րեմն, իս կա կան կա խարդ ներ եր ևի ոչ մի տեղ 
չկան,— ա սաց Ար տա կը հու սա հատ: 

— Եր ևի չկան,— հա մա ձայ նեց Լևո նը:— Ես էլ շատ 
եմ փնտ րել, բայց ոչ մե կին չեմ հան դի պել: Եր ևի չկան: 
Ի սկ սա,— ա սաց նա՝ ցույց տա լով սրին գը,— ի նքս եմ 
կտ րել ե ղեգ նու տից ու նվա գել սո վո րել: Կու զե՞ս քեզ էլ 
սո վո րեց նեմ: Շատ դժ վար չի, նվա գում ես, նվա գում ես, 
ու մեկ էլ ստաց վում է: Եր բեմն էլ, ազ նիվ խոսք, ո նց որ 
կա խար դա կան լի նի:

 — Դու հրա շա լի ես նվա գում,— ա սաց Ար տա կը,— 
է լի կն վա գե՞ս ի նձ հա մար: 

— Ի հար կե, կն վա գեմ,— ա սաց Լևո նը:— Ես հի մա 
կնվա գեմ տուն գնա լու ե ղա նա կը ու տես ո նց են մեր 
գառ նուկ նե րը հետ ևե լու մեզ:

 Նա կր կին շր թունք նե րին հպեց սրին գը ու ա ռաջ 
ան ցավ: Եվ գառ նուկ նե րը աշ խու ժով բարձ րա ցան տե
ղե րից: Ար տա կը քայ լում էր և կող քից փոք րիկ հով
վին էր նա յում հի ա ցած, ո րի դեմ քը նվա գից ե րազ կոտ 
էր դար ձել մի տե սակ ու ո գեշնչ ված, և ի նչ –որ չա փով 
ծեր ե րաժշ տին էր հի շեց նում: Նրանց հետ ևից, ման րիկ 
կտկտաց նե լով ու մայե լով, քայ լում է ին փոք րիկ գառ
նուկ նե րը:

«Ինչ ա նենք, որ կա խար դա կան փայ տի կը չեմ 
գտնում,— մտա ծեց ի նքն ի րեն Ար տա կը:— Աշ խարհն 
ա ռանց այդ էլ շատ գե ղե ցիկ է»:
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Ն րանք ան ցնում է ին ե կե ղե ցու մո տով, և Ար տա կը 
տե սավ, որ նկա րի չը հա վա քում է իր կտավն երն ու գույ
նե րը: Եվ նկա րիչն էլ նրանց տե սավ:

 — Հը՛, ի նչ պե՞ս ես, փոք րի՛կ,— կան չեց նա հեռ վից:— 
Որ ևէ նո րու թյուն կա՞: 

Ար տա կը սպա սեց, մինչև որ ան ցավ գառ նե րի հո
տը, ու նկար չին մո տե ցավ: 

— Եր ևի իս կա կան կա խարդ ներ ոչ մի տեղ չկան, և 
փայ տիկ էլ չկա,— ա սաց նա՝ ա կա մա ա մա չե լով:— Ոչ 
ոք չի լսել այս մա սին: Ո ւմ հարց նում ե ն՝ կամ ծի ծա ղում 
են, կամ ի րենք էլ են փնտ րում: Եր ևի չկան…

Ն կա րի չը ցած դրեց ձեռ քի կտավն ե րը, կր կին բա
ցեց իր ծա լո վի ա թո ռա կը, նս տեց ու սկ սեց բլուր նե րին 
նայել, որ ա սես հր դեհ վել է ին ան ցնող ա րե գա կի շո ղե
րից: Եվ ո րով հետև նա տխուր էր ու շա րու նա կում էր 
լռել, Ար տա կը հան կարծ ու զեց սփո փել նրան…

—  Բայց դուք մի՛ տխ րեք,— ա սաց նա:— Ես է լի 
կփնտ րեմ, լա՞վ…

Ն կա րի չը ժպ տաց:
—  Փոք րի՛կ,— ա սաց նա,— ես վա խե նում եմ, որ այս 

աշ խար հում դեռ շատ մար դիկ գտն վեն, ո րոնք ցան կա
նան ա սել քեզ այն, ի նչ դու չես ու զում լսել, ծի ծա ղեն 
քեզ վրա և հա մո զեն զուր տե ղը՝ չփնտ րել կա խար դա
կան փայ տի կը: Ու րեմն ա վե լի լավ է, որ ես քեզ ա սեմ 
ճշ մար տու թյու նը: Թեև հա մոզ ված չեմ, որ ա մե նա ճիշ տը 
բո լոր դեպ քե րում ա մե նա լավն է:

Տ ղան ո չինչ չհաս կա ցավ, բայց տխ րեց:
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— Նս տի՛ր ի նձ մոտ,— ա սաց նկա րի չը,— ես ու զում 
եմ քեզ մի  հե քի աթ պատ մե լ հայ մե ծ նկա րիչ Թո րո սի 
մա սին: Ե րբ նա էլ քեզ նման մի  տղա է ե ղել:

 

ՀԵ ՔԻ ԱԹ
 
Մե զա նից շատ– շատ դա րեր ա ռաջ, ե րբ հրաշք նե րը 

դեռ այն քան էլ հազ վա դեպ չէ ին աշ խար հում, Հա յաս
տա նի ծո վափ նյա փոք րիկ մի  գյու ղում ապ րում էր փոք
րիկ մի  տղա՝ Թո րո սը: Նա դպ րոց էր գնում իր հա սա կա
կից նե րի հետ, ի սկ դա սե րից հե տո ծո վափ էր իջ նում ու 
թռ չուն ներ նկա րում ա վազ նե րի վրա: Ա մե ն ան գամ չար 
տղա նե րը տրո րում, ջն ջում է ին նրա նկար նե րը, և շատ 
էր վշ տա նում Թո րո սը: Մի ան գամ, ե րբ նա շր ջում էր 
ծո վա փին, մի  հս կա յա կան ծո վային կրի ա տե սավ, ո րին 
ա լի քը ափ էր նե տել: Չար տղա նե րը շր ջել է ին կրի ային, 
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և նա չէր կա րո ղա նում ծով վե րա դառ նալ: Կչո րա նար, 
կմեռ ներ կրի ան ա վազ նե րի վրա, ե թե փոք րիկ Թո րո
սը չխղ ճար նրան: Նա ան մի ջա պես, թեև մեծ դժ վա րու
թյամբ, բայց շր ջեց հս կա կրի ային և նրան օգ նեց ծո վը 
հաս նե լու: Ի սկ ե րբ հետ էր դառ նում, հան կարծ մի ձայն 
լսեց:

— Շ նոր հա կա լությո՛ւն, Թո րո՜ս… 
— Ո՞վ է,— զար մա ցած ար ձա գան քեց Թո րո սը՝ 

ա վազ նե րի վրա զուր ո րո նե լով ըն կեր նե րին: 
— Այդ ես եմ, կրի ան,— լս վեց ծո վի մի ջից:— Բայց 

ես սո վո րա կան կրի ա չեմ, այլ կա խար դա կան և ու զում 
եմ ե րախ տա հա տույց լի նել քեզ: Ա սա՝ ի ՞նչ ես ու զում դու, 
և կկա տար վի քո ցան կու թյու նը:

«Եր ևի չար տղա նե րից մեկն է խո սում՝ ա վա զի մեջ 
թաղ ված»,— մտա ծեց Թո րո սը և ծի ծա ղե լով՝ թեթ ևա
մտո րեն պա տաս խա նեց.

— Ե թե կա խարդ ես, այն պես ա րա, որ կեն դա նա նան 
իմ բո լոր նկար նե րը:

 — Լա՛վ, տղա՛ս, մի այն տե՛ս, չզղ ջաս հան կարծ,— 
ա սաց կրի ան և ան հե տա ցավ ծո վի խոր քե րում:

«Ա՛յ քեզ բան,— տա րա կու սեց Թո րո սը:— Այն ո ՞վ էր 
խո սում իս կա պես: Եր ևի թվաց ի նձ»: Քիչ հե տո, խա ղով 
տար ված, նա մո ռա ցավ այդ զրույ ցը և ա վա զի վրա մի 
թռ չուն նկա րեց, հե տո սկ սեց ա ռյուծ նկա րել: Բայց հան
կարծ կող քին թպր տոց լսեց և շրջ վե լով տե սավ, որ իր 
նկա րած թռ չու նը կեն դա նա ցել է: Թո րո սը թռ չու նի մի 
ոտ քը կարճ էր նկա րել, ի սկ մյու սը՝ եր կար և մո ռա ցել 
էր նկա րել թևե րից մե կը: Խեղճ թռ չու նը այս ու այն կողմ 
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էր նետ վում ա վա զի վրա՝ ան կա րող թռ չե լու: Դա շատ 
զվար ճա լի էր: 

— Իս կա պե՜ս, կեն դա նա նո՜ւմ են իմ նկար նե րը,— 
հրճվեց Թո րո սը և ա ռյու ծը կի սատ թող նե լով, ա րագ –
ա րագ սկ սեց ա վա զի վրա զա նա զան թռ չուն ներ ու կեն
դա նի ներ նկա րել: 

Իսկ ե րբ ո ւշ քի ե կավ, սար սա փեց իր ա րա ծից: Ծո
վա փը լի էր այ լան դակ ու հրե շա վոր կեն դա նի նե րով: 
Ա ռյու ծի հետ ևի ոտ քե րը չկային, և նա մռն չա լով սո ղում 
էր ա վա զի վրա, ձի ու գլ խով շու նը խրխն ջում էր, ո ղոր
մե լի սի րա մար գի պո չով կա տուն ու զում էր մլա վել, բայց 
Թո րո սը մո ռա ցել էր նկա րել նրա բե րա նը: Ա վազ նե րի 
վրա քարշ է ին գա լիս ծուռ, այ լան դակ ձևե րով, մի ո տա
նի ու կույր բազ մա թիվ կեն դա նի ներ ու թռ չուն ներ: Եվ 
ո ղջ այդ ահ ռե լի գա զա նա նո ցը հար ձակ վում էր Թո րո սի 
վրա:

—  Դե կե րակ րի մեզ, թե չէ կու տենք քեզ,— ճչում 
է ին նրանք:

 Սար սա փած Թո րո սը ի րեն մի կերպ ջու րը նե տեց.
— Փր կիր ի նձ, օ՜, ի մաս տո՛ւն կրի ա,— կան չեց նա 

ա ղի ո ղորմ:— Այս այ լան դակ գա զան նե րը ու զում են հո
շո տել ի նձ:

Լ սեց նրա ա ղեր սը ծեր ու ի մաս տուն կրի ան և հայտն
վեց ջրե րի վրա…

—  Բայց չէ՞ որ դու է իր ու զում, որ կեն դա նա նան քո 
բո լոր նկար նե րը,— ա սաց նա:

— Ս խալ վել եմ,— հե կե կաց Թո րո սը,— ես կար ծում է ի՝ 
նկա րել գի տեմ…
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—  Լա՛վ,— ա սաց կրի ան,— այ սու հետև կկեն դա նա
նան քո մի այն այն նկար նե րը, ո րոնք ա մե նա կա տա րյա
լը կլի նեն,— և նո րից ան հե տա ցավ ծո վի խոր քե րում:

 Հետ դար ձավ Թո րո սը և ու րա խու թյամբ տե սավ, 
որ ա վազ նե րի վրա այլևս ոչ մի հրեշ չկա: Նա թեթ ևա
ցած շունչ քա շեց և շատ զգու շու թյամբ ու խնամ քով մի 
ա ղավն ի նկա րեց: Սպա սեց, սպա սեց, բայց չկեն դա նա
ցավ ա ղավն ին: Նա նկա րեց ու նկա րեց նո րից, գե ղե ցիկ 
ու իս կա կա նին նման շատ կեն դա նի ներ ու թռ չուն ներ 
նկա րեց, բայց չկեն դա նա ցավ նրան ցից և ոչ մե կը: 

Եվ հաս կա ցավ Թո րո սը, որ ին քը դեռ լավ չի նկա
րում, որ ի րեն սո վո րել է պետք: Նա շատ սո վո րեց իր 
ու սու ցիչ նե րից, շատ գր քեր կար դաց և շատ պատ կե
րաս րահ նե րում ե ղավ: Նա շատ օ րեր ու գի շեր ներ անց
կաց րեց նկա րա կա լի մոտ, նկա րեց ու նկա րեց հա մառ, 
հա վա տով ու ոգ ևո րու թյամբ, բայց նրա նկար նե րը չէ
ին կեն դա նա նում: Գա լիս է ին մար դիկ, հի ա նում է ին 
նրա նկար նե րով, փա ռա բա նում է ին նրան և ա սում, 
թե աշ խար հում նրա նից մեծ նկա րիչ չկա: Բայց Թո րո
սը գիտեր, որ այդ պես չէ: Նա գի տեր, որ ին քը դեռ չի 
հա սել կա տա րյա լին, ո րով հետև չեն կեն դա նա նում իր 
նկար նե րը:

 Տա րի ներ ան ցան, մե ծա ցավ Թո րոս Ծաղ կո ղը, ճեր
մա կե ցին մա զե րը, բայց նա չհու սա հատ վեց, ա նընդ հատ 
սո վո րում էր ու աշ խա տում էր: Նա շր ջեց աշ խար հից 
աշ խարհ, սո վո րեց աշ խար հի մեծ նկա րիչ նե րից, վե րա
դար ձավ ու շա րու նա կեց աշ խա տել այն պի սի հա վա տով 
ու ոգ ևո րու թյամբ, որ բո լո րը զար մա նում է ին: 
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Եվ մի օր, ե րբ նա ա ղավն ի նկա րեց, ո րն ա վե լի կա
տա րյալ ու գե ղե ցիկ էր, քան ա մե նա գե ղե ցիկ իս կա կան 
ա ղավն ին, հան կարծ նրա նկա րի ա ղավն ին թևեր ա ռավ, 
թռավ ու սկ սեց ճախ րել օ դում: 

Եր ջան կա ցավ Թո րոս Ծաղ կո ղը: Չէ՞ որ կա տար վել 
էր նրա ե րա զը: Նա սկ սեց ու րիշ թռ չուն ներ ու կեն դա
նի ներ էլ նկա րել, բայց դրան ցից բո լո րը չէ, որ կեն
դա նա նում է ին: Ո գի է ին առ նում մի այն նրանք, ո րոնք 
ա վե լի կա տա րյալ ու գե ղե ցիկ է ին, քան ի րենց բնօ րի
նակ նե րը: 

Իսկ ե րբ կա տա րե լա պես տի րա պե տել էր նկար չու
թյան ար վես տին, Թո րո սը նոր մի այն հա մար ձակ վեց 
մար դիկ նկա րել: Նա յոթ փոք րիկ, սի րու նիկ ե րե խա ներ 
նկա րեց: Նրանք կեն դա նա ցան և դար ձան նրա զա վակ
նե րը: Եվ եր կար տա րի ներ եր ջա նիկ ապ րեց մեծ նկա րիչ 
Թո րոս Ծաղ կո ղը:

 Վա ղուց չկար նկա րի չը, բայց ե րբ որ ևէ չք նաղ ե րե
խա ներ է ին տես նում, մար դիկ ա սում է ին.

 — Տե՛ս, տե՛ս, ո նց որ Թո րո սի նկար նե րից ի ջած լի նեն: 
Ու նրա նից հե տո աշ խար հում դեռ ոչ մի նկար չի չի 

հա ջող վել այն պես ա նել, որ կեն դա նա նան իր նկար նե
րը: Եր ևի ոչ ոք չի կա րո ղա նում հաս նել ամե նա կա տա ր
յա լին ու ա մե նա գե ղե ցի կին: Եր ևի ոչ ոք չի կա րո ղա նում 
այն պես նվիր ված ու ան ձնա զոհ աշ խա տել, ի նչ պես աշ
խա տում էր Թո րոս Ծաղ կո ղը:

 Բայց մար դիկ չեն հու սա հատ վում: Մար դիկ ձգ տում 
են, մար դիկ սո վո րում են, սո վո րում ու աշ խա տում ե ն…
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* * *

Ն կա րի չը լռեց ու նայեց տղային:
—  Հաս կա ցա՞ր, փոք րի՛կ,— հարց րեց նա քնք շու

թյամբ: 
— Եր ևի հաս կա ցա,— ա սաց Ար տա կը:
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