
1 
 

ԱՅՐԻՆ 
 

Գիշեր էր, նոյեմբերի տրտում ու խոնաւ գիշեր, որուն մթութեանը մէջ ընկղմուած է
ր Բերայի Մեծ Փողոցը իր քարաշէն ու բազմայարկ ապարանքներովը: Փոշիի պէս 
բարակ ու ասեղի պէս սուր անձրեւ մը կու գար ու կը լուար ամայի եւ թափուր  
քարայատակը: Կալաթա Սէրայի պահականոցին դէմ, երկու կառապան` 
 յապաղած անցորդ մը գտնելէ յուսաբեկ` ցուրտէն պատսպարուելու համար իրեն
ց կառքին մէջ կը մրափէին: Մարդ չկար ու այդ աղմկալից փողոցի ժխորէն ուրիշ  
բան չէր մնացեր, բայցեթէ առջի իրիկուընէ ի վեր տեղացող անձրեւին անընդհատ 
ձայնը իր յուսահատական միօրինակութեամբը: Հեռուէ հեռու, ուղիղ ու լայն  
ճամբուն բոլոր երկայնութեամբը, մութին մէջ կը տեսնուէր շարք մը կարմիր ու  
արիւնագոյն կէտերու` որոնք կազերուն տամուկ ու դողդոջուն լոյսերն էին: 

Քազինօները, քաֆէ շանթանները եւ ուրիշ զբօսավայրերը շատոնց գոցուած էին. 
անոնց տեղ, հոս` մսավաճառի, հոն` կաթնավաճառի խանութ մը իր դուռը կը  
բանար, եւ մութուն ելլելու վարժուող այս խանութպաններու աշկերտները` դեռ  
նոր արթնցած, կէս քուն, կէս արթուն, կանթեղի լոյսով գիշերէն կ՚սկսէին իրենց 
 օրական աշխատութիւնը: 

Զայն ձուն չկար դեռ ու գիշերապահը տասներկու կը զարնէր փողոցին հնչուն  
մայթին վրայ: Պատի մը տակ, մարդ մը` անշուշտ խաղատան մը մէջ ունեցածը 
 չունեցածը կորսնցնելէ ետքը, կծկտած էր լուսնալուն սպասելով, պառկելու տեղ  
մը գտնելէ յուսակտուր, վասն զի այս հիւրընկալ փողոցը ստակ չունեցողներուն  
համար չէ: Ասդին անդին քուրջեր հաւաքող մարդիկ, լապտեր մը ձեռքերնին, լռիկ 
ու գլխահակ, իրենց ուսի կողովը կը լեցնէին: 

Բայց հետզհետէ մութը իր խստութիւնը կը կորսնցնէր, Կալաթա Սէրայէն վար  
վաճառատուններուն մէջ ձայներ կը լսուէին ու քիչ քիչ անցորդներ երեւան կ՚ելլէի
ն փողոցին մէջ: Բանջարեղէններով ու կաթի ամաններով բեռնաւորուած ձիեր  
հանդարտաքայլ կուգային, կ՚անցնէին վիզերնուն կապուած զանգակներուն  
ձայնովը արթնցնելով քարուկիր շէնքերուն արձագանգը: 
 
Հիմա ա՛լ լուսնալու մօտ էր ու Բերայի տուները կը ճշդուէին ստուերամած հորիզոն
ին վրայ. ձայները երթալով կը շատնային. խանութներու երկաթէ փեղկերը կը  

շարժէին. կանուխ ելլող սպասաւորներ, պահապաններ, փեղկին մէջ բացուած  
դռնակէն դուրս կ՚ելլէին ու վաճառատուններու առջեւի սալաքարերը կը մաքրէին 
խանութին ներսը աւլելէ վերջը. բոկեղ, կաթ ու սալէպ վաճառողներ պոռալով  կը 
սկսէին իրենց առտուան առուտուրը, այդ ծառաներուն, բեռնակիրներուն ու  
պահապաններունբերելով աժան գինով նախաճաշ մը. «բարի լոյս»եր կը  
փոխանակուէին դրացի մարդոց մէջ: 

Մութին հետ ելաւ Մարտիրոս. խանութը աւլեց, առջի օրուընէ անկարգ թողուած  
տուփերն ու ծրարները տեղը դրաւ, վաճառատան մեծ ապակին սրբեց ու 
 երկաթեայ փեղկերը բացաւ: Քիչ մը վերջը ա՛լ բոլորովին լուսցած էր,  
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գործաւորներ, արհեստաւորներ, ամեն ազգէ ու ամեն կարգէ, Պոլիս կը դիմէին ու 
Մեծ Փողոցը կը զարթնուր, կը շարժէր այս անցուդարձով. կամաց կամաց խանութ
ները կը բացուէին, ապակիները կը մաքրուէին, գրագիրներ իրենց պաշտօնին,  
կար կարող աղջիկներ իրենցգործին գլուխը կուգային: 

Առտու էր: 

Վեց ամսէ ի վեր այս մաղազային մէջ կ՚աշխատէր իր հօրեղբօրը տեղ, որ տասը  
տարի իբրեւ բեռնակիր ու պահապան ծառայելէ վերջ հայրենիք վերադարձած էր, 
Մարտիրոսը թողլով իր տեղը: 

Տասնըինը տարու կար չկար. բարձրահասակ ու մենծ մենծի էր, ինչպէս կ՚ըսէին 
կիները, բայց իր թուխ ու գեղեցիկ դէմքը պատանութեան փափկութիւնը կը  
պահէր առնական դրոշմը առնելով հանդերձ. սեւահեր ու սեւաչուի էր. քաղցր,  
վեհերոտ եւ տղայական բան մը ունէր իր նայուածքը. լայն ու դուրս ցցուած կուրծ
քը իր հզօր ու հպարտ իրանին բոլոր առաւելութիւնները ցոյց կուտար: Կապոյտ  
չուխայէ ձեռք մը հագուստ շինել տուեր էին իրեն, որ աղէկ կը վայլէր իր կորովի ու
առոյգ մարմնին.ջլապինդ բազուկները հազուագիւտ ոյժ մը պէտք էին ունենալ,  
մինչդեռ կարճ ու ամփոփ փոխանին զանգապանը ազդրերուն հարուստ ու  
բարեձեւ լեցունութիւնը կը հաստատէր: 

Բերայի մէջ նորութիւն մը եղաւ այս նորեկ պահապանը. կիները հիացան ու  
սքանչացան այս երիտասարդին վրայ, որուն ամչկոտ համեստութիւնը նոր ու  
կանանց համար միայն հասկնալի հրապոյր մը կուտար իրեն: 

Վաճառատան համար ձգողութեան պատճառ մը եղաւ այս պատանի մարդը. ինքը 
միայն չհասկցաւ այն հետաքրքիր ու մանրախոյզ նայուածքները, որոնց ենթակայ 
էր. ամենքը համակրելի կը գտնէին զինքը ու չէին քաշուեր բացէ ի բաց իր երեսին 
ըսելու այնպիսի անհաւատալի համարձակութեամբ մը, որուն վրայ կը  
զարմանար: 

— Ամուսնացա՞ծ ես, կը հարցնէին իրեն ամեն կողմէ: 

Ու հաստատական պատասխանին վրայ, որը կը ցաւէր, որը կը ծիծաղէր. այս  
Պոլսեցի կիները կատակը կը սիրէին. այնպիսի յիմար բաներ կը տեսնէր, որոնց  
վրայ հազիւ իր խնդուքը կը զսպէր: 

Առանց բացորոշ բան մը գիտնալու, իր նրբամիտ դրսեցիի բնազդումովը կ՚ըմբռնէր
սակայն որ իր նպաստաւոր ընդունելութիւնը աւելի վայելուչ մարմնին կը պարտէ, 
քան թէ իր աշխատութեանը: 

«Բռէնթան»ի վաճառատան մէջ առջի օրերը Մարտիրոսի համար ապշութեան,  
զարմանքի ու սքանչացման օրեր եղան: 

Այս բազմայարկ ու փառաւոր շէնքը, իր հազար ու մէկ բաժանումներովը,  
օձապտոյտ սանդուխներովը, ճոխութեամբը, յաճախորդներու անընդհատ  
հոսանքովը, պզտիկ, բայց երանելի քաղաքի մը ազդեցութիւնը ունեցաւ իր վրայ: 



3 
 

Առտուընէ մինչեւ իրիկուն ոսկիներու, մէճիտիէներու հնչիւնն էր, որ կուգար դրան 
մօտ դրուած սեղանին կողմէն, ուր յատուկ պաշտօնեայ մը տոմարներու վրայ  
ծռած` անհաւատալի գումարներ ժողվելու միայն զբաղած էր: 

Յաճախորդներ, մեծ մասամբ կիներ, համարձակ, երեսնին բաց, ամեն ազգէ,  
գլխաւորապէս Ֆրէնկներ, մինչեւ անգամ թրքուհիներ ու հայուհիներ, շպարուած  
ներկուած, միշտ գեղեցիկ ու ա՛լ աւելի գեղեցիկ լինելու հետամուտ` կուգային  
անվերջանալի պահանջներով վէճերով զբաղեցնելու բոլոր խանութը: 

Ինքը` հոն կանգուն էր, շուարած, բան մը չհասկնալով այս տարօրինակ ու  
միջազգային լեզուէն զոր կը խօսէին եւ այս առուծախէն, որուն օգտակարութիւնը 
չէր ըմբռներ: Յետոյ ինքն ալ վարժուելով քիչ քիչ այս բուրդէ, մետաքսէ, ասուիէ,  
շղարշէ, թաւիշէ ծրարներուն զորս մէկ օրէն միւսը, այս կանանց շրջազգեստը  
դարձած կը տեսնէր, տակաւ առ տակաւ հասկնալով այս ամենը, ֆրանսերէն  
բառեր շարունակ լսելով ու սորվելով: Պարապ չէին թողուր զինքը խանութին մէջ, 
անընդհատ տարուբերայս բոլոր նիւթերուն մէջ, զորս մէկ տեղէն միւսը կը  
փոխադրէր մինչեւ իրիկուն: 

Եւ գիշերը, երբ այս բոլոր ժխորը դադրէր ու մինակ մնար ընդարձակ խանութին  
մէջ, վարանոտ ու հետաքրքիր, կը խառնէր, կը ջանար հասկնալ իր շուրջի բոլոր  
նիւթերը: 

Հոս՝ ֆիլտէքօսէ կամ մետաքսէ կանացի գուլպաներ գոյնզգոյն, բանուած, մինչեւ  
զիստը ամփոփելու չափ երկայն, որոնց ներդաշնակ շրջագիծը` մարմնի  
ճշդութեամբ պատկանելու համար ձեւուած էր. անդին ճերմակեղէններ` սպիտակ 
ու նուրբ վուշէ, որոնց իր համբակ մտքովը գործածութեան տեղ չէր գտներ.  
շապիկներ` երկար, լայն, թափանցիկ, փրփուր տանթէլներով խառն, որոնք  
կուրծքը մերկ ձգելու քան թէ ծածկելու համար պատրաստուած էին. ուրիշ ճերմակ
եղէն հանդերձներ, կարուա՞ծ թէկարուելիք, չէր գիտեր, վասն զի էն անհրաժեշտ  
մասերը իրարմէ անջատ ու բաց թողուած կը տեսնուէին. աւելի անդին գլխարկներ
, թռչուններով կամ ծաղիկներով զարդարուն, կօշիկներ տարօրինակ ձեւերով,  
ձեռնոցներ, պախճաւանդներ, ծնրակապեր —
 այս վերջինները կը ճանչնար հայրենիքէն, եւ զորս երբեմն իր ծունկին վրայ կը  
փորձէր —
վերջապէս հազար խռովիչ ու հեշտաւէտ առարկաներ, մանաւանդ գեղաբոյր փոքր

իկ ու զարդարուն շիշեր որոնք իր դրսեցիի դիւրագրգիռ քիթին համարամենէն  
ախորժելի էին: 
 
Բայց վերի յարկը ա՛լ աւելի զարմանքներու կը հանդիպէր. կար կարողներու  
սենեակին մէջ, մերկ, բոլորովին մերկ կին մը, ո՛չ, կանացի փայտաշէն մարմին մը,
ճշմարիտ ու կենդանի կարծուելու չափ ճարտարութեամբ շինուած, իր զմայլած  
աչքին կը պարզէր, յայտնի լրբութեամբ մը, այն բոլոր թաքուն հրապոյրները,  
որոնք իր նոր ամուսնացած երիտասարդի տենդագրգիռ արիւնը կը բորբոքէին: Ու 
մինչեւ լոյս չէր քնանար, կանանց մարմնին համար մտածուած, երեւակայուած,  
ստեղծուած այս բոլորխօսուն եւ գրգռիչ նիւթերէն շրջապատուած, որոնց բոլորին 
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վրայ, իբրեւ հրաշալի աշխարհի մը մէջ, այդ մերկ կինը` սէգ, խրոխտ, բայց  
միանգամայն կարծես թէ անձնատուր ըլլալու պատրաստ, կը տիրէր իր մարմնին  
շլացուցիչ գեղովը: Ու կանանց յատուկ, անոնց գաղտնիքներովը, հրապոյրներովը 
լեցուն այս քաղաքին մէջ անզգայ պահապան մնալու դատապարտուած` այս  
երիտասարդը կուրտաքաղաղի տարօրինակ դեր մը կը ստանար: 

Հայրենիքը, Զարդար, իր մանկամարդ կինը, կը սպասէր: 
Իրենց սուրբ պսակէն ի վեր հազիւ մէկ երկու ամիս էրկանը երեսը տեսած էր, ու  
ստակ վաստկելու աննահանջելի հարկը` հեռաւոր երկիրներ առաջնորդած էր  
զայն: 

Կը սիրէ՞ր արդեօք այն երիտասարդը, որ իր ամուսինը եղած էր. այն կոյր ու  
անտրտունջ հնազանդութեան մէջ, որ հայուհիներու բոլոր կեանքը կը կազմէ այդ 
կողմերը, ո՛չ խորհելու եւ ո՛չ զգալու տեղի մնացած է. իրեն չէին հարցուցեր երբեք
, թէ կ՚ուզէ՞ր այն մարդը, զոր իրեն սահմանած էին. ինքն ալ չէր մտածեր անոր  
վրայ. ո՛չ կ՚ատէր եւ ո՛չ կը սիրէր զայն մինչեւ իր ամուսնութեան օրը: Եւ  
ամուսնութենէն ետքը ա՛յնչափ քի՜չ ատեն անցուցած էր հետը, ա՛յնչափ մտերմու
թենէ զուրկ, որ գրեթէպաշտօնական եղած էին իրենց յարաբերութիւնները`  
միեւնոյն յարկին տակ բնակող բազմաթիւ ազգականներու աններող նայուածքին 
տակ: 

Այդ նոր ընտանիքին մէջ, ուր կը մտնէր գլխաւորապէս ծառայութեան համար,  
ամենէն քիչ իր էրկանը կը պատկանէր. վասն զի կեսրոջը, աներին, միւս  
ազգականներուն սպասաւորութիւնն էր իր աւագ պարտաւորութիւնը: 

Այս գեղի աղջիկը գորովի եւ սիրոյ անսպառ գանձեր ունէր սակայն իր սրտին  
խորը, որոնք մէկ բառով, մէկ գգուանքով թերեւս պիտի յայտնուէին: Բայց  
աւանդութիւնը կար իր աչքին առջեւ, իր ամուսնին հօրեղբայրներուն կիները  
կային, նոյն իսկ իր կեսուրը կար դէմը, Պոլիս գացող մնացող ամուսիններու  
սպասելով, տանը անհատնում հոգերուն ու աշխատութեանցը մէջ մաշելով  
ծերացած կիներ, հիմա գրեթէ պառաւներ, ճիշդ իրեն պէս, նոր հարսի պէս լռիկ ու 
խոնարհ` այդ մարդոց քով որոնքյանկարծ, երկարատեւ տարիներէ ետքը, յիշեր  
էին, թէ այդ դժբաղդներուն ամուսիններն էին իրենք ու հայրենիք վերադարձեր  
էին, այլեւս աննպատակ ու անօգուտ դարձած ամուսնական կեանքը  
շարունակելու: 

Ահա այս հէք, աղեբեկ ու կորաքամակ օրինակները կային իր առջեւ, որոնք  
ստուերներու պէս անխօս` իր շուրջը կը դառնային, եւ Զարդար էրիկ կնկան ուրիշ 
տեսակը չէր երեւակայած երբեք: 

Չզարմացաւ ուրեմն երբ կարգը էրկանը եկաւ մեկնելու: Իր մշտնջենապէս  
կրաւորական դերին մէջ գաւառացի հայ կինը գանգատելու անգամ զօրութիւն  
չունի. Պոլսէն թուղթ եկաւ. հօրեղբօր մը գալուստը իմացուցին ու Մարտիրոսի  
մեկնելու պատրաստութիւնները տեսան. հարսը` իր հոգածու ամուսինի  
պատրաստութեամբը` երկու զոյգ բուրդէ գուլպայ շինեց, մայրը ու միւս  
ազգականները մէյ մէկ յիշատակ տուին ճամբորդին ու երկուշաբթի օրուան  
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կարաւանով մօտի գիւղէն Պոլիս գացող ուրիշերիտասարդի մը` Խաչոյին հետ  
ճամբայ դրին զայն: Զարդար մինչեւ իրենց արտը, որ ճամբուն կողմն էր, մէկտեղ 
գնաց ու վերջի պահուն, երբ հրաժեշտի ողջոյններ փոխանակուեցան, արցունքի  
փախստական կաթիլ մը սահեցաւ ինկաւ հարսին աչքէն երիտասարդին ձեռքին  
վրայ. այսչափ ահա այս բաժանման բոլոր սրտայուզութիւնը: 
 
Մարտիրոսի մեկնելէն ի վեր հարսը իր բաժինը առած էր տան աշխատութենէն ու 
իր տեղը կեսուրը հանգստեան կոչուած. հաց եփել, կաթ կթել, ջուր ու փայտ բերել 
իրեն կ՚իյնար միշտ, ու երիտասարդ կինը` ագարակի կենդանիներու յատուկ  
հեզութեամբը իր ծառայութիւնը կը կատարէր: 

Բերայի Մեծ Փողոցին մէջ վաճառքի ահագին հակի մը անտանելի բեռին տակ  
ճնշուած, քրտնաթոր, ճակատներուն երակները պայթելու չափ ուռած,  
հագուստնին պատառուն, ցեխոտ, չորս բեռնակիրներ, մէկը ծերուկ, այս  
տառապանքներուն տակ ալեւորած, միւս երեքը դեռ երիտասարդ, կ՚անցնին  
հեւալով: 

— Խաչօ՛, պոռաց ձայն մը անոնցմէ մէկուն: 

Խաչօ գլուխը դարձուց, մեծահարուստ վաճառատունէ մը իր անունը տուող ձայնի 
տէրը ճանչնալու համար: 

Նոր լաթեր հագած գեղապանծ երիտասարդ մը, կապոյտ լօթիկին մէջէն ցոյց  
տալով վահանաձեւ կուրծքը, ածիլուած, մաքուր, ֆէսը աջ կողմը ծռած քիչ մը, իր 
փոխանին փոթերը շտկելու զբաղած, վաճառատան դրան մօտ կեցեր ու իրեն կը  
ձայներ: 

Բեռնակիրները արդէն ուժասպառ վար դրին իրենց բեռը. բայց Թաղապետութեան 
չավուշները ընդդիմացան. Բերայի Մեծ Փողոցը յոգնութիւն առնելու տեղ չէր,  
բեռնակիրները շունչ առնել կ՚ուզէին եւ չավուշները թող չէին տար: 

—
 Օլմազ, կ՚ըսէր սպիտակ ժապաւէններով զարդարուած ու մէջքը սուր կապած կէս-
լեզու յոյն պաշտօնեայ մը, որ անոնց մեծը կը թուէր: 

Բեռնակիրները իրենց հայախառն թուրքերէնով կը բողոքէին. 

—Պիզիմտէ ճանիմիզ եօ՞խ մի՛. պէ մարդ Աստուծոյ, կը գոչէր ծերուկը: 

Գլխարկաւոր անցորդներ կը շրջապատէին զիրենք, կիները կանգ կ՚առնէին վէճին 
պատճառը իմանալու հետաքրքիր: Ու բեռնակիրները կը ծռէին իրենց տաժանելի 
խաչին տակը մտնելու համար նորէն: 

Աղքատութիւնը հարստութեան դէմ կանգ առնելու իրաւունք չունէր: 

Մարտիրոս իր չորս հէմշէրիներուն հեռանալը տեսաւ. ո՜ւր Խաչօն, ո՜ւր ինք. եւ  
սակայն միեւնոյն գեղէն էին գրեթէ, միեւնոյն տարիքը ունէին եւ միասին մեկներ  
էին երկրէն. Խաչօն ալ կայտառ ու յաղթամարմին տղայ մըն էր, իր նշանածը  
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թողած, ինչպէս որ ինքն ալ իր կինը ձգած էր` ստա՜կ, միշտ ստա՜կ, յաւիտեան  
ստակ վաստկելու համար: 

Ինքը Բերա էր ու Խաչօն Ղալաթիա մնացեր էր. մէկը լերան վրայ, միւսը ստորոտը,
 եւ կը թուէր, թէ երբեք այդ ստորոտէն վեր չպիտի կրնար ելլել: Մարտիրոս այս  
բաղդատութիւնը կ՚ընէր մտքէն: 

Աղէկ շահ կար իր ծառայութեան մէջ ու աղէկ հաճոյք. հայրենի տան աղքատիկ ու 
միօրինակ կեանքը` լուսուն ճեղքուելուն հետ անհետացող անհաճոյ եւ անկարելի 
երազի մը տպաւորութիւնը կը դառնար հետզհետէ. այս բոլորովին իգական  
աշխարհին սեմէն ուր հազիւ ոտք կը կոխէր, ապագան փայլուն ու հիանալի  
կ՚երեւար. ֆրանսերէն սորվիլ կը սկսէր ահա ու մատամ կ՚ըսէր տիկիններուն  
խօսած ատենը, վասն զի տիկիններուն հետ կը խօսէր. շարունակ փոքր ու մեծ  
ծրարներ կը տանէր անոնցտունը ու պախշիշ կ՚առնէր: 
 
Յայտնի էր որ քիչ շատ ամենուն հաճելի սպասաւոր մըն էր: Ֆրանսուհի մը`  
Արեւելքցիներուն այս կատարելագործեալ տիպարին սիրահար, ու մանաւանդ  
Բերացի հայ տիկին մը ամենէն անակնկալ կերպով իր փոքրիկ ծառայութիւնները 
կը վարձատրէին, ու ինքը այս ներհակ, նախանձոտ ու ոսոխ հրապոյրներու մէջ կը
վարանէր իր դեռաբոյս պեխերը շոյելով: 

Հայ տիկինը հարուստ վաճառականի մը ամուսինն էր. շարունակ յօդացաւէ  
տանջուող էրիկէն զզուած` մոռցեր էր, որ այս ծեր բայց հարուստ մարդը  
աղքատութենէն դուրս հանած ու իրեն կին ըրած էր զինքը: 

Այս հարստութիւնը` զոր ատեն մը աղքատութեան խոշորացոյցովը տեսած էր` չէր
 փոխարիներ հիմա հիւանդոտ ու ալեւոր մարդու մը կինը ըլլալու դժբաղդութիւնը 
եւ այս առուտուրէն` որ իր ամուսնութիւնն էր` պարագաներուն ներածին չափ`  
զղջումը յայտնած էր: 

Անկախ, ինքնիշխան, իր անսահման ազատութիւնը ի՛նչ բանի գործածելու  
շուարած` այս կինը ամեն օր Բերայի խանութներուն մէջ թափառիկ, մեծածախ  
արդուզարդի մտմտուքով զբաղած, ոչ ոք գտած էր մինչեւ այն ատեն իր  
արտակարգ բնաւորութեանը յարմար: Շուրջը դարձող երիտասարդները միշտ մեծ
արանքով ու փայփայանքով վայելեր էին զինքը եւ սակայն այս թոյլ ու վատ  

եղանակը չէր իր տարփատենչ երազը: 

Յանկարծ օր մը իր յաճախած խանութներէն մէկուն մէջ երիտասարդ մը տեսաւ  
առոյգ, գեղեցիկ ու կոպիտ, որ ճիշդ իր փնտռած առնական տիպարն էր, եւ այն  
վայրկեանէն ան եղաւ իր միակ կիրքը: Ալ չպակսեցաւ այդ վաճառատունէն մանր 
մունր բաներ գնելու պատրուակով: Անթիւ, անհամար ծրարներ կը ղրկէր տուն  
զորս Մարտիրոս յօժարափոյթ կը տանէր, ու երբ պատահէր, որ իր մեծաճոխ  
շրջազգեստը երիտասարդին դպէր, կամ դրամ տալու առթիւ իր քնքոյշ ու փափուկ 
ձեռքը անոր լայն,ամուր ու ջղուտ ձեռքին հանդիպէր, սարսուռ մը կ՚անցնէր իր  
մորթին վրայէն: 
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Երբեմն տունը կը գտնուէր ու մոռցուած յանձնարարութիւն մը լսելու համար  
Մարտիրոս մինչեւ հանըմին երանաւէտ սենեակը կ՚ելլէր: 

Այսպէս շարունակեց տիկինը ատեն մը, բայց յետոյ համբերութիւնը հատաւ.  
վերջապէս այդ գեղեցիկ համալը սեպելու մարդ չէր: Բայց միշտ հնարամիտ  
ճարտարութեամբ իր տեսակցութիւնները կարգադրեց այս դրսեցի տղուն հետ  
որուն անփորձ պարզմտութիւնը իր տարփանքին սաստկութեանը չափ մեծ էր:  Կը 
զգար, որ յիմարութիւններ ընելու կարող էր անոր համար. ու թաղուած գանձ մը  
գտնող ագահի մը պէս իրեն միայն վերապահել ու յատկացնել կ՚ուզէր զայն,  
մինչդեռ Մարտիրոս` որ իրլեռնցի մարդու բնութիւնը ձգելու ատեն ունեցած չէր,  
այս քաղաքի մարդոց ու կիներուն վրայ հաւասարապէս կը զարմանար: 

Եւ այս զբօսանքներուն մէջ մոլորուած, հայրենի տնակին մէջ թողած օրինաւոր  
ամուսինը չէր յիշեր այլեւս. այն արցունքով գրուած տողերը զորս հէք կինը իր  
ձեռքը կը հասցնէր, անոր քարացած ու ապականած սիրտը շարժելու անկարող  
էին. ստակ կը ղրկէր որչափ որ ուզէին, բայց դառնալու խօսք մտիկ չէր ըներ: 
 
Ու հէմշէրիները, անդին, իրմէ քայլ մը հեռու, խնայողութեամբ ու զրկանքով ստակ
հաւաքած, մաս առ մաս կը վերադառնային հայրենիք, սիլանուն խաւուշմիշ  
ըլլալու: 

Ձմեռնամուտին, շրջակայ գիւղերէն շատեր Պոլսէն դարձան եկան. ամուսիններ,  
նշանածներ ու աղջիկներ խնդացին. գիւղային ու ընտանեկան կեանքը իր բոլոր  
սուրբ ու մաքուր եռանդովը վերակենդանացաւ: 

Խաչօն այդ վերադարձողներէն էր. արտ մը ու զոյգ մը եզ գնելու չափ ստակ  
ժողվեր ու եկեր էր. նշանած էր արդէն ու հարսնիքը չուշացուցին. Մարտիրոսի մէկ
 հօրեղբայրը կնքահայր եղաւ. ամենքը կը սիրէին Խաչօն. ուրախութեան, տօնի օր
 մը եղաւ հարսնիքին օրը: 

Զարդար հոն էր. իրեն ալ ճիշդ վեց տարի առաջ այսպէս ուրախութեամբ տօներ  
էին հարսնիքը. դրացի ու գիւղացի եկեր էին, այո՛, ճիշդ այսօրուան պէս հազար  
մաղթանքներ ընելու: Բայց քանի մը օր վերջը էրիկը ձգեր գացեր էր զինքը ու ա՛լ  
չէր երեւցեր, եւ իր առանձնութիւնն ու լքումը ամօթ մը կը թուէր իրեն` այս  
ցնծայոյզ բազմութեան մէջ: 

Ետ դարձան. հետեւեալ օրը իրենց ամայի տնակը բոլորովին մութ ու խաւար  
երեւցաւ իր աչքին: 

Գուցէ տասներորդ անգամը ըլլալով սրտաբուխ ուխտով եկեղեցի վազեց ու  
Տիրամօր պատկերին առջեւ արտասուելով իր խնդիրքը ըրաւ. եւ Տիրամայրը,  
արծաթէ թագը գլխուն, ունկնդրեց իր սեւցած ոսկեզօծ շրջանակէն, ինչպէս  
շատերուն աղաչանքներուն էր ունկնդրած: 

Ապա ձմեռը հասաւ իր բոլոր սաստկութեամբը, իբրեւ թէ այս հայրենիք  
դարձողներուն յիշեցնելու համար, որ յարմար ժամանակին հասած էին հայրենի  
վառարանը: 
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Ու Պոլսէն լուրեր, տեղեկութիւններ կու գային գիւղէ գիւղ անոնց վրայ, որոնք այս 
աշնան չէին կրցած միասին դառնալ: Կարապետ յաջորդ տարին, իսկ Կիրակոս  
միւսին պիտի դառնար: Միայն Մարտիրոսի վերադարձին խօսքը չկար: Յետոյ ձիւն
 ու սառոյց ամեն կողմ, ամեն ոք իր տան մէջ փակուած, եւ այսպէս տարի մը եւս  
լրացաւ: 

«Բռէնթան»ի վայելչակազմ պահապանը աղէկ ճամբու մէջ էր: Մոլութիւնն ու  
ապականութիւնը սահուն զառիվար մըն Է, որուն կէսին վրայ կանգ առնել դժուար 
է: 

Տարիները կ՚անցնէին միշտ ու ինքը, Բերայի փողոցներուն մէջ կը շրջէր  
թափառայած, միշտ մաքուր հագուած, ածիլուած, սեւ պեխերը ոլորուն ու հնդիկ  
իշխանի մը պէս պահելով իր հայրենի զգեստները, որոնք իրեն այնքան աղէկ կը  
վայլէին: Օր մը միայն, փորձի համար, եւրոպական զգեստներ հագած էր եւ այն օր
ը ոչ ոք երեսը նայեցաւ: 

Հիմա Բերայի ամեն սովորութեանցը, զբօսանքներուն, մոլութեանցը տեղեակ մէկն
 էր. բաւական ատենէ ի վեր ահա կը վարէր գեղեցիկ ու առոյգ հսկայ մարդու դերը
: 

Այս կեանքը չէր կրնար տեւել այսպէս. իր ազդած հրապոյրը կը ռամկանար. առջի 
հետաքրքրութիւնը կը նուազէր: 

Նոր եկող պարզամիտ տղան չէր. բայց ի՞նչ օգուտ, հարուստ տիկնանց  
համակրութիւնը` ծառերուն վրայ կեցող թռչուններուն պէս անհաստատ է: 

Իր պաշտպանուհին ճամբած էր զինքը, ու խանութին մէջ հին օրերու վաստակին 
տասներորդը անգամ չունէր. մօտան անցնելը այդ վաճառատան մէջ գտնուող  
բոլոր նիւթերուն ճակատագիրն էր, եւ ինքն ալ այդ նիւթերէն մէկը եղած էր  
բաւական ատեն: Սակայն վստահ ու յանձնապաստան ձեւ մը ստացեր էր ու իր  
երիտասարդութեան ատենէն մնացած վարժութեամբ մը, եթէ ոչ տիկիններու, գէթ 
կար կարողներու կամ ասդին անդին տուներու մէջ աշխատող սպասուհիներու  
մօտ յարգի էր: 

Յանկարծ հայրենիքէն թուղթ մը եկաւ, որ բռնի կը յիշեցնէր իրեն մոռցած ու  

ոտնակոխ ըրած սրբազան պարտաւորութիւնները. այն բարակ պահարանին  
մէջէն ելլող քառածալ թուղթի կտորը անխուսափելի պարսաւ մըն էր ուսկից  
ակամայ կ՚ամչնար. այդ անզգայ փոքրիկ սուրհանդակը ընտանի եւ անողոք մարդ
ու կերպարանք կ՚առնէր եւ զինքը կը յանդիմանէր: Ո՜րքան արժանի էր այս  
յանդիմանութեանց. այն ատեն կը զղջար, ինքնիրեն որոշում կուտար երկիր երթալ
ու. վաղանցի՜կ ուանհաստատ որոշում, զոր գործադրելու ոյժը կը պակսէր իրեն: 

Ու այսպէս կը համոզուէր, որ Պոլիս մնալէ ուրիշ միջոց չկար իրեն, ու ժամանակը  
կ՚անցնէր: 
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Օր մըն ալ զգաց որ տարիքը առնելու վրայ էր. սպիտակ թելեր կ՚երեւային  
մազերուն մէջ. հայելին` աւերած ցուցուց իր դէմքին գիծերը: Զարմացաւ. ի՜նչ  
շուտ. երկու օր մտածեց ասոր վրայ, յետոյ դարձեալ շարունակեց իր առջի  
ընթացքը: 

Հարցնողներուն ա՛լ չէր ըսեր, որ ամուսնացած է. բաւական ատենէ ի վեր  
վաճառատունէն ալ ելած էր ու դրամի նեղութիւն ունեցաւ: 

Պարտիզակցի սպասուհի մը` վերջին մնացորդ իր նախկին յարաբերութիւններուն,
աւելցուցած բոլոր ստակը, իր չորս հազար ղրուշը կուտար իրեն, եթէ զինքը  
կնութեան առնէր: 

Մարտիրոս բեռնակրութիւն ընելու ոյժ եւ կամք չունէր. գործ մը բռնել կ՚ուզէր ու  
գործը առանց դրամագլխի չըլլար: Ինքնիրեն ըսաւ նաեւ, թէ քանի որ երկիր  
չպիտի երթար, առանց կնոջ ապրիլը անկարելի էր: 
 
Գաղտնի ու անձայն պսակուեցան, գողերու պէս, առանց Պատրիարքարանին լուր 
տալու, բարեկամ մը հրաւիրելու. ոսկի մը տուին քահանային ու խնդիր չմնաց:  
Այս եղաւ իր վարած կեանքին վերջաւորութիւնը: 

Հայրենիքը իր կինը կ՚սպասէր. ձմեռը ամառուան, ամառը ձմեռուան կը յաջորդէր, 
ու տարիները կ՚անցնէին անփոյթ ու անտարբեր իր թախծալից ու սգաւոր  
կեանքին համար: 

Պոլսէն թուղթերը ցանցառ եւ ուշացած կուգային. փօլօսները չէին վճարուիր ա՛լ  
ու աները իր նամակներուն մէջ կը սպառնար հարսը վռնտել երբոր երկրորդ  
փօլօսն ալ անվճար մնար. տանը մէջ ամենքը զինքը յանցաւոր կը բռնէին էրկանը 
անտարբեր ընթացքին համար: 

Գացողները կը շարունակէին Պոլսէն դառնալ, ու պատանիներ կ՚երթային  
պանդխտութեան տառապանքներուն պակասը լեցնելու մայրաքաղաքին մէջ: Ու  
թուղթերը կը ճամբէին գեղէն, բարեւներէ, ընտանեաց անդամներու ողջ առողջ  
ըլլալուն լուրէն եւ ստակ ղրկելու յաւիտենական պահանջումէն բաղկացած:  
Պատասխան չկար: Հարսը` հիմա կատարեալ կին եղած՝ կրնար երբեմն անկիւն  
մը քաշուած արտասուել: 

Ամեն կիրակմուտքի եկեղեցի կ՚երթար. կիսակործան ու գիւղին տնակներուն պէս  
հին ու սեւցած եկեղեցի մը, ուր պզտիկուց ի վեր գացած էր եւ ուր իր պսակը  
օրհներ էին: 

Հոն, սուրբերու պատկերներուն դէմ զորս լուռ բայց անաչառ վկաներ կը կարծէր  
իր ամուսնութեան, իր տառապանքը կը պարզէր ու ջերմեռանդ աղօթքներովը,  
որոնք յանդիմանութեան պէս բան մը կը նշանակէին, պատասխանատու բռնել  
կ՚ուզէր այս եկեղեցին իր խորանովը, մասունքներովը, բոլոր սուրբերովը, իր  
կործանած յոյսերուն համար: Սակայն այս յաւիտեան բացակայ էրկանը համար  
ըրած աղօթքները չէին փոխեր իր ճակատագիրը: 
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Այն ատեն հարկ կ՚ըլլար համոզուիլ, բոլորովին յոյսը կտրել այս ամեն ժամ  
սպասուած ու ամեն ժամ ի դերեւ եղած վերադարձէն: 
 
Գիտէր, ստոյգ գիտէր ալ, որ ամուսինը չպիտի գար. բայց իրիկունը, առանց  
ուզելու, քայլերը կ՚առաջնորդէին զինքը այն արտը, ուրկէ վերջին անգամ տեսած  
ու Պոլիս ճամբած էր իր երիտասարդ էրիկը: Հոն, կանգուն եւ առանձին, հեռուն  
տարածուող ընդարձակ ու հարթ դաշտին վրայ պտըտցնելով իր հետախոյզ  
նայուածքը, Այրին դեռ կը սպասէր: 
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ԱՌՋԻ ՍԷՐ ԱՌՋԻ ԲԱՐԻ 

Թագուկ տուտուն իմ դրացիս է. չամուսնացած բարի պառաւ մը որ տունը մնացած
 աղջիկներու անհամբոյր ու դառնացեալ սիրտը չունի։ Իր անուշ լեզուն, զուարթ  
խօսակցութիւնը կը յիշեցնեն ինծի այն չքաղուած խաղողի հատիկը որ կեցած տեղ
ը, բիրտ հպումներէ հեռու, թոռմելով աւելի եւս կը քաղցրանայ, չամիչի կը  
վերածուի։ 

Թագուկ տուտուն անբասիր անցեալի մը համբաւը ունենալով հանդերձ,  
ներողամիտ է երիտասարդներուն, ու յօժարակամ ամեն ոք իր ցաւը կը  
խոստովանի անոր ու խորհուրդ կը խնդրէ իրմէ։ 

Ամեն իրիկուն, կանոնաւոր կերպով, պատուհանը նստած կը տեսնեմ զինքը,  

մաքուր հագուելու վարժուած կնկան մը անսեթեւեթ պաճուճանքին մէջ. այս  
արդուզարդը հին օրերու տարազը անփոփոխ ու անայլայլ կը պահէ. նրբագեղ  
ասեղնագործութիւններով զարդարուած սեւ եազմաին տակ՝ ալեւոր մազերուն  
ցոլացումը կը փոխանցուի դուրս, մութ գիշերուան մէջ՝ ձիւնապատ դաշտի մը  
փողփողումին պէս։ Դէմքը՝ ճերմակ, անարիւն, խորշոմներով լեցուն հիմակ,  
կաթնապուրին երեսը ծածկողպարուտակին կը նմանի, մաքուր ու փոթ փոթ։ 

Ձմեռ գիշերները իր շուրջը կը ժողվուինք ամենքնիս, զինուելով իր հեզ ու  
համբերող բնաւորութեանը դէմ, կատակներ տեղալով իր տարիքին, առանց  
գործածութեան մնացած իր հրապոյրներուն, իր եազմաին հաստատատիպ  
հանգոյցին եւ այն անվերջ, անհատնում օյաի մանուածահիւս դրասանգներուն  
վրայ՝ զորս, ակնոցը աչքին՝ Թագուկ տուտու օրն իրիկուն կը շինէ, կը բանի,  
ճշմարիտ արուեստագէտի մը երանութեամբը համակուած։ 

Բոլոր արդուզարդէն՝ գլխուն օյան կը փոխուի երբեմն, հանդիսաւոր օրերու մէջ,  
Ծնունդին, Զատիկին, Խաչին, եւ որուն անակնկալը, անոր նուրբ գծագրութեան  
նորութեանը մէջ կը կայանայ։ 

Հիմակուան ժանեակներու կոշտ ու ճաշակէ զուրկ ձեւերուն վրայ արգահատելով, 
Թագուկ տուտուն՝ իր ձեռագործին աննման կատարելութիւնովը կը խրոխտայ ու  
յաղթանակը կը տանի, ծերացած դողդոջուն մատներուն, անլոյս ու տկար 
աչքերուն յաղթանակը։ 

Ոմանք անողորմներ, գլուխը հաւաքուած՝ կտակը կը շինեն խեղճ պառաւին. բռնի,
ակամայ կտակ մը, իր ներկայութեան, իր աչքին առջեւ, ի կենդանւոյն  
ժառանգութիւնը բաժնելու համար մէջերնիս, քանի որ էրիկ չունի, զաւակ չունի,  
մարդ ու մարդասանք չունի բացի մենէ որ ահա իր շուրջը բոլորուած, իր լքուած  
առանձնութիւնը մեր զուարճախօսութիւններովը կը կենդանացնենք ու  
կ՚ոգեւորենք։ 

Օր մըն ալ ունեցածը չունեցածը տեսնելու փափաքը ունեցանք. ադամանդ չունէ՞ր
, քոնսօլի՞տ ալ չունէր, ի՞նչ ունէր ուրեմն այս Թագուկ տուտուն, մեզի արժանի  
ի՞նչ ժառանգութիւն ցոյց պիտի կարենար տալ օր մը եթէ մեռնէր, անպիտան  
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շորերէ զատ որոնք դուրսը անկիւն մը ընկուզենիէ շինուած պարկեշտ սնտուկի մը 
մէջ պահուած էին։ 

— Սնտուկը նայինք մէյ մը՝ ըսաւ վարի քովի տան տղան։ 

Թագուկ տուտուն բողոքեց, պոռաց, չէ՜ մի որ մահուընէն ետքը մերն էր այդ  
սնտուկը, ի՜նչ հարկ հիմակուց խառնշտկել իր բոլոր գոյքը. իր իրաւացի բողոքը  
խեղդուեցաւ մեր յարուցած ժխորին մէջ։ 

— Սնտո՜ւկը, պոռացին ամեն կողմէ։ 

Բռնի առինք բանալին ձեռքէն ու ներս բերելով սնտուկը, ծանրացած դագաղի մը 
պէս, վրան վազեցինք դիակեր ագռաւներու երամի մը նման։ 

Հիմա Թագուկ տուտուն իր նստած անկիւնէն կը դիտէր մեզ առանց նեղանալու.  
ակնոցը հաներ աչքէն ու բարձին վրայ դրեր էր ձեռքի ասեղնագործութիւնը, ինչ  
որ շատ կարեւոր պարագաներու մէջ միայն կը պատահէր։ 

Իր բոլոր կեանքը, կարգով կանոնով այդ սնտուկին խորը խնամով զետեղուած,  
շարուած, դուրս կ՚ելլէր հետզհետէ, երկար շղթայի օղակներուն նման որուն ծայրը՝
 ծովին յատակը նետուած երկաթին պէս, մինչեւ իր երիտասարդութեան կ՚երթար  
կը յանգէր։ Եւ որքան կ՚իջնէինք խորը, կը մօտենայինք յատակին, օդէ ու լոյսէ  
զուրկ մնացող այդ բոլոր նիւթերուն հոտը սաստիկ ու կծու կուգար մեզի,  
քառասուն տարի առաջուընէ պահուած հոտ մը։ 

Յարութեան ու վերակենդանութեան կոչուած այս ամեն առարկաները սեղմուած  
թանգարանի տպաւորութիւնը կը ձգէին վրանիս. ու գովեստները չէինք զլանար  
տնօրէնին, իր ճաշակին նրբութեան ապացոյցը հոս ալ տեսնելով։ 

Ամբողջ շարք մը կ՚սկսէր, ցուցահանդէս մը հին ատեններու պերճանքին,  
մեծարժէք կերպասներու, վառ ու պոռոտ գոյներով, որոնք հիմա գործածական չեն
, էնթարի շալվարներ Պրուսայի կազէ շինուած, գոյնզգոյն տիատէմներ, հաքիք  
մատնիներ, սանտրեր, գլխու ասեղներ, բաղնիքի թաս մը. ու յետոյ, չգիտցողին  
հասկցնելու համար Թագուկ տուտուին ջերմեռանդ հռոմէական մը ըլլալը, —
 ինչ որ մենք գիտէինք արդէն, —
 ամբողջ ու կատարեալ հաւաքածոյ մը հոն՝ Յիսուսի, Աստուածածնի փոքրիկ 

գունաւոր պատկերներու, համրիչներու ու Վենետիկ տպուած փոքրակազմ  
աղօթագիրքերու։ 

Մեզի պէս ինք ալ հետաքրքիր աչքով կը հետեւէր այս ի տես հանումին, իբրեւ թէ  
օտարոտի ըլլային իրեն այդ ամենը, որոնք՝ այս վայրկեանիս, իր առջի օրերը ետ  
կը բերէին, անփոփոխ իրենց ձեւով, գոյնով ու բոյրով, գրքի մը էջերուն մէջ  
զետեղուած ծաղիկներու, տերեւներու նման տափակցած ու փոշիացած քիչ մը։ 

Ու առանց վէճի, ինչ որ հազուագիւտ է իրական ժառանգորդներու մէջ, մեր մէջէն 
ամեն ոք իր բաժինը կ՚որոշէր, իրեն պէտք եղածը կը նշանակէր, մէկդի կը դնէր։ 
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Հիմա բոլորովին խորն էինք սնտուկին. ձեռագործներ կը հանէինք դուրս,  
գունաւոր մետաքսէ հիւսուած անհաւատալի նրբութեամբ, եւ սքանչացած՝ կը  
դառնայինք պառաւին որ կը ժպտէր համեստութեամբ։ 

— Մեր ատենի աղջիկները բոլորն ալ գիտէին ասոնք։ 

Ու է՛ն վերջը, կապոյտ մետաքսէ պզտիկ պահարանի մը մէջ, որ ինքնին  
արուեստագիտական հրաշակերտ մըն էր, պզտիկ փունջ մը …խարտեաշ մազերու։ 

Կռիւը այս հէք մազերուն վրայ փրթաւ. ուսկի՞ց էին, որո՞ւնն էին այս մազերը. եւ  
առանց իր պատասխանին սպասելու, անհամբեր, մեր վճիռը կուտայինք. սիրահա
րի մը գլխուն մազերն էին ասոնք, Թագուկ տուտուին սիրահարը. ու անմիջապէս կ
՚երեւակայէինք այդ սիրահարը, կը պատկերացնէինք զինքը, մարմին ու հոգի  
կուտայինք իրեն. միջա՞կ հասակով, ո՞չ. ուրեմն բարձրահասակ։ Թագուկ  
տուտու մասնաւոր տկարութիւն մը ունենալու էր շքեղ հասակներու ու բարակ  
մետաքսէ պեխերու. գոնէերջանիկ եղա՞ծ էր այս մարդուն հետ։ Ու կը յարձակէինք
 Թագուկ տուտուին վրայ, կը դատապարտէինք զինքը. այս սուրբ կինը, այս աղջիկ
ը որ մինչեւ ետքը էրիկ մարդոցմէ իր հեռացումը պահեր էր, կեղծաւորին մէկն էր. 
իր յանցանքին խոստովանութենէն բան մը ունէինք ձեռքերնիս, դրական ապացոյ
ց մը։ Կատակները կը վերսկսէին ամեն գլխէ մէյմէկ ձայնով, անլուր ժխորի մը  
ներդաշնակութեան մէջ։ 

— Թագուկ տուտո՛ւ, բռնեցինք քեզի։ 

— Խարտեաշներէն կ՚ախորժի եղեր, չըսէի՞ր մինչեւ հիմա։ 

— Ո՞վ է խարտեաշը մէջէրնիս, թող առաջ անցնի։ 

Պառաւը պատասխանելու ատեն չունէր, բայց իր սովորական անարիւն երեսը կը 
գունաւորուէր ահա, փոքրիկ խաժուկ աչքերը արտասովոր փայլով կը  
ճառագայթէին՝ սեւեռած այդ մազի փունջին վրայ, չկրնալով զատուիլ այդ  
անխօսուկ յիշատակէն. ու տակաւ առ տակաւ կը թրջէին, ծիրանի գօտիի մը տակ 
տեղացող անձրեւի մը նմանութիւնը բերելով։ 

— Ատիկա մարդու չեմ տար. ինծի հետ գերեզման պիտի դրուի։ 

Ինչո՞ւ համար. բացատրութիւն կ՚ուզե՛նք, աղուոր սրտաշարժ պատմութիւն մը,  

անոնցմէ՝ զորս Թագուկ տուտուն համով հոտով ըսելու արուեստին մէջ նմանը  
չունի։ 

Եւ տեսնելով որ ծաղրածութիւնները կը վիրաւորեն զինքը, լուրջ կերպարանք մը  
կ՚առնենք, կ՚աղաչենք. 

— Քուզում Թագուկ տուտու։ 

Եւ սնտուկը պարպուած կը թողունք սենեակին մէջտեղը. բազմոցին ու աթոռին  
վրայ ալ անոր պարունակած այլազան առարկաները, անցեալ կեանքի մը  
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բեկորները. պառաւին բոլորը կը հաւաքուինք, ուշադիր, խելօք կեցած տղոց նման 
որոնց մասալ մը խոստացուած է։ 

Մանկութենէն հօրմէ ու մօրմէ որբ, Թագուհին հոգեզաւակ էր Բերա ընտանիքի մը 
մէջ, որ մանչ զաւակ մը ունէր միայն եւ աղջիկ զաւկի կարօտ կը քաշէր։ 

Այս տղաքը քոյր ու եղբօր պէս մեծցան, քով քովի, երկուստէք մոռնալով այն  
տարբերութիւնը որ ճակատագիրը դրած էր իրենց մէջ. մանկական խաղերէն,  
կռիւներէն, ծեծկուուքներէն ու համբոյրով մը կնքուած հաշտութիւններէն վերջը՝  
պատանութիւնը եկաւ անծանօթ վրդովումներով, չհասկցուած տրտմութիւններով,
ուրախութիւններով խառնուած. եւ վերջէն, երիտասարդութիւնը՝ ճշդելով ու  
հաստատելով ընդնշմարուած սրտի անքակտելի կապերը, ինչպէս քիմիական  
բաղադրութիւն մը որյստակօրէն ի յայտ կը բերէ լուսանկարի փոքրիկ  

տախտակին վրայ դրոշմուած աներեւոյթ պատկերը։ 

Այն ատեն իրենք ալ վախցան, աղջիկը մանաւանդ սարսափեցաւ, հոգեզաւակ մը 
ինքը, ընկեցիկ աղջիկ մը որ տան տիրոջ զաւկին վրայ աչք նետած էր։ Յետոյ քոյր 
ու եղբայր կոչուած էին միշտ. այս պայմանադրական ազգականութիւնն ալ իր  
սրբութիւնը ունէր։ Ի՞նչ պիտի ըսէին մանաւանդ իրենց ծնողքը. իր տեսած  
խնամքներուն փոխարէն չէր կրնար վիշտ ու կսկիծ ցանել այս տանը մէջ, ուր  
սիրով հիւրընկալեր, խնամեր, մեծցուցեր էին զինքը։ 

Քսան տարու էր ու խորհրդածութիւնը կուգար, հատու դանակի մը պէս, այդ  
անմեղուկ սէրը սրտէն կտրել նետելու հարկը զգացնելով. պահ մը կը դիմադրէր,  
ինքզինքը կը պաշտպանէր անձնազոհութեան դէմ. յետոյ քիչ քիչ տեղի կուտար  
նորէն, վիրաբուժական գործողութեան մը ենթարկուելու պէս. այո՛ի ոչի  
անընդհատ անցուդարձին առջեւ կը կենար ժամերով վարանած, իր իրաւանց ու  
պարտուց զուգակշիռը ընելով, անդունդի մը խորը չափելու յիմար աշխատութեան
ը մէջ յամառելով շարունակ.ութ օր այսպէս անցուց, սենեակը քաշուած.  
առանձնացած էր հիմա սեւ ու մութ սենեակին անկիւնը։ 

Վերջապէս որոշումը տուաւ. իր միամիտ սրտին մէջ իր դատաստանը ըրաւ ու  
անիրաւ գտաւ ինքզինքը. ո՜ւր էր թէ այդ մարդասիրութիւնը տեսած չըլլար այս  
տանը մէջ ու երախտիքի մը պարտքին տակ չճնշուէր հիմա. փողոցի աղջիկ մը  
ըլլար, անոք ու անտէր, մազերը թափած ու ոտքը բոպիկ մուրացիկ մը, սիրելու  

ազատութիւնը պահելով։ 

Ու անմիջապէս դադրեցուց իր մտերմութիւնները, մէկ հարուածով կծկեց այս  
փոքրիկ ամփոփուկ ծաղիկը որ իր հոգւոյն մէջ դողալով կը փթթէր, մինչդեռ դէմը  
երիտասարդը կը զայրանար ու կը նախատէր զինքը։ Անոր դէմ կեղծաւոր  
անտարբերութիւն մը ձեւացնել հարկ էր, էն դժնդակը իր պարտաւորութեանցը.  
ամեն նախատինքի հանդուրժեց ու ամեն աղաչանքի դէմ անդրդուելի մնաց.  
հառաչանք մը դուրս չթռաւ իր խեղդուկ սրտէն, բայց որքա՜ն լացաւ իր բարձին  
վրայ։ 
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Ամսուան մը մէջ երիտասարդին քով ոչինչ մնաց առջի սէրէն՝ մահացու  
ատելութենէ մը զատ. հիմա ամեն առթիւ իր յայտնի թշնամին էր տանը մէջ,  
այնքան որ մայրը կը միջամտէր իր տղուն անիրաւութեանը համար, ու առանձին  
մնացած ատեն Թագուկը կ՚սփոփէր։ 

— Հոգդ մ՚ըներ, աղջիկս, էրիկ մարդիկ բարկացած ժամեր ունին։ 

Այդ միջոցին էր որ տղան հիւանդացաւ. այն ատեն քրոջ մը անձնուիրութեամբ  
խնամեց զինքը, օրերով անքուն հսկեց անկողնին քով, մօրը հետ միասին փոխնի
փոխ բաժնելով մէջերնին յոգնութիւնը ու կսկիծը. ու երբ հիւանդին վիճակը  
ծանրացաւ ու տենդը ցնորանք բերաւ, այն ատեն իր վարանումները վերստին  
սկսան. ի՜նչ շահած էր այս բոլոր մահացումներէն. եւ հիւանդին սնարին քով,  
կանթեղին արձակած առկայծ ու դողդոջուն լոյսին պէս, իր համոզումները ու  

տուած որոշումները երերալսկսան։ 

Այն ատեն փափաք մը ունեցաւ յիշատակ մը գոնէ պահելու իր ողորմելի սէրէն.  
մկրատ մը գտաւ փոքրիկ, որով հիւանդին երկարած մազերէն փունջ մը կտրեց  
առաւ, գողի պէս չորս դին նայելով։ 

Հիւանդը առողջացաւ, բայց իր երեսը չնայեցաւ. ոչ իսկ յիշեց զինքը. ծնողքը  
ամուսնացուցին զաւակնին ու Թագուկ հարսնիքին զուարթ ու խնդումերես  
երեւցաւ։ 

Անկէ ետքը, իր պարտքը կատարած մէկու մը խղճի հանդարտութիւնը ունեցաւ. իր
սէրը կը պահէր սակայն սրտին մէջ, յանցանքի մը պէս որ թողութիւն ստացած է, 
պարտքի մուրհակ զոր հատուցած էր իր բոլոր երջանկութիւնը տալով, եւ զոր  
իրաւունք ունէր ա՛լ քովը պահելու։ 

Այսպէս պահեց ահա տարիներով փոքրիկ մազի փունջը ու ինքը չամուսնացաւ։ 

Հիմա, երեսուն տարի ետքը, կեանքի հազար փոփոխումներէ վերջ, հաշտուած էր  
նախկին բարեկամին հետ. եղբայրութեան կապը վերստին կը միացնէր զիրենք  
ահագին անջրպետի մը վրայէն։ Անիկա թոռան տէր ծերուկ մըն էր կորաքամակ,  
մազերը ճերմկած, մինչ իր քովինները ահա այդպէս թարմ ու դեղին կը մնային, ու 
ատոնց պէս իր սիրտն ալ երիտասարդ ու աշխոյժ մնացած էր, իբրեւ թէ յանկարծ 
դադրած ըլլար բաբախելէ այն օրը՝ ուր իր սիրածէն բաժնուելու ցաւը զգացեր էր. 

այդ օրէն իվեր իր սիրտը ապրած չէր ու ծերացած ալ չէր, մինչդեռ մարմինը  
կ՚իյնար, կը տկարանար հետզհետէ։ 
 

Եւ ձեռքէ ձեռք կը պտըտցնէինք այս մազերու փունջը, ջանալով գտնել անոր մէջ  

պատմուած կսկիծներուն հետքը։ Այդ մազերը կը պահէին իրենց սեւցած ոսկիի  

փայլը եւ երիտասարդի թարմութիւնը։ Տարօրինա՜կ բան. իրենց գոյութեան մէջ  

մկրատին տուած ընդհատումը փրկած էր զիրենք. չէին ծերացեր ա՛լ. իրենց  

տարեկից բոլոր ուրիշ մազերը ալեւորած, թափած, չքացած էին, եւ իրենք միայն  

անխախտ ու անդղրդելի կը մնային քսան տարու՝ խոպոպիքի զուարթութեանը  
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մէջ ու պիտի մնայինայսուհետեւ։ Մէկ ցաւ մը ունեցեր էին, մկրատին հատու ցաւը,

բայց այդ ցաւը որքա՜ն կսկիծներէ,անկումներէ փրկեր էր զիրենք, մշտնջենականե

րիտասարդութիւնը շնորհելով, այն՝զոր Թագուկ տուտուի սրտին մէջ կը գտնէինք։ 
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ԶԱԲՈՒՂՈՆ 

Մարդ մը, որուն երեսը երբեք չէինք տեսած, խաւարի մէջ ապրող դիւային էակ մը. 
գոյութիւն ունէ՞ր իրօք, թէ առասպել մըն էր որ բերնէ բերան կրկնուելով,  
տարածուելով` վերջնական ձեւ ու վաւերացում կը ստանայ, իրողութեան կարգ  
կ՚անցնի: 

Գող մըն էր Զաբուղոն մեր գեղին մէջ. ո՛չ այն ռամիկ գողը, որ կը բռնուի  
շարունակ, կը ծաղրուի ու բանտերու մէջ կը փճանայ. ոչ ալ այն ահարկու  
աւազակը որուն գողօնին արիւն կը խառնուի ատեն ատեն: 

Իր մեծ արժանիքը ճարպիկութեանը մէջ էր. օդի պէս անօսր, ոգիի մը պէս  
աներեւոյթ, տեղ մը չէ ու ամեն տեղ է միանգամայն: 

Ամենէն աւելի ամուր փակուած դուռը, ամենէն բարձր պատը` մտնելէ չեն  
արգիլեր զինքը. բանալիին ծակէն, տախտակներուն ճեղքերէն ներս կը սպրդի  
կարծես, անշշուկ ստուերի մը պէս: 

Ամեն բան գիտէ, ամեն խօսք կը լսէ ու դռնփակ նիստերը իրեն համար չեն. իրեն  
համար պատրաստուած ծուղակներուն մէջէն յաջողութեամբ դուրս կ՚ելլէ միշտ,  
վարպետ ձեռնածուի մը պէս զարմանքի մէջ թողլով զինքը բռնելու պատրաստուող
միամիտները: 

Երեսը շիտակ տեսնող չկար. բայց կը պատմուէր —
 ո՞վ, կամ ի՞նչպես, չեմ գիտեր —
 թէ երիտասարդ մըն էր այս տղան, նկնահասակ, թխադէմ ու վատոյժ տղայ մը.  
երկաթագործի քով աշկերտութենէ եկած էր ու կղպանքներու արուեստը պէտք  
եղածէն աւելի սորված էր: 

Հիմա արուեստասէրի մը պէս կ՚ապրէր, գողնալով թալլելով շարունակ, աւելի  
սնապարծութենէ քան թէ իրական չարութենէ մղուած: Կը բաւէր որ իր  
ճարտարութեան փորձը տար ամենէն անմատչելի կարծուած տուները  
կողոպտելով, ու յօժարութեամբ ետ պիտի տար գողօնը թէ որ բռնուելու վախը  
չըլլար: 

Կամաց կամաց մտերմութիւն մը հաստատուած էր գիւղացւոց ու այս գողին մէջ.  

ի հարկէ ստիպեալ` վարժուեր էինք իր ներկայութեան. այս խորհրդաւոր ու 
անմեկնելի գոյութիւնը, հալածական մարդու այս աստանդական կեանքը` 
սրտերնիս կը շարժէր, ու քիչ մըն ալ թէ որ երթայինք առաջ, պիտի սիրէինք  
զինքը: 
 

Զաբուղոն նշանուած էր. կը զարմանա՞ք: 

Նշանտուքը Պատրիարքարանի մեծ դահլիճը կատարուած չէր հարկաւ: Փոխանորդ
 Հայրը օրհնած չէր զայն, ոչ ալ լրագիրները ծանուցեր էին: 
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Պարզապէս, յաւիտեան իրար սիրելու խօսք տուած էին, գիշեր մը, ծառի մը տակ, 
աստղերը ունենալով իրենց վկայ. եւ աշխարհիս ամենէն մեծահանդէս նշանտուքը
եղած էր իրենցը: 

Ամենքնիս կը ճանչնայինք Վասիլիկը, այն վտիտ դէմքով ու թնջուկ մազերով  
աղջիկը, որ գոյնզգոյն պատմուճաններով, արտակարգ արդուզարդերով` վերը,  
լեռը կուգար պտըտելու մինակը, շաբաթ իրիկունները: 

Ոչ ոք կը համարձակէր աչք նետել կամ դարպաս ընել անոր. Կեսարի խօսեցեալն  
էր անիկա. իր բացակայ նշանածին տարածած սարսափին մէջ պլլուած`  
աներկիւղ կը պտըտէր ամեն տեղ. ու զինքը պահպանող այս վախը կը վայլէր  
իրեն. անմատչելի ըլլալը` հրապուրիչ կ՚ընէր զինքը: Մասամբ մըն ալ նշանածին 
փառքը իր վրայ կ՚անդրադառնար. անոր արկածալից կեանքին կապուող այս  
աղջիկը սովորական մէկը չէր կրնար ըլլալ. աշխարհքէն դուրս ապրող մարդուն  
նշանածն ալ աշխարհքէնդուրս արարած մըն էր. ու տեսակ մը պատկառանքի  
խառնուած ըղձանքով մը կը նայէին իրեն, ամեն անգամ որ այս լուացարարի  
աղջիկը, վէս ու արհամարհոտ դիցուհիի ձեւերով, իր շաբաթական պտոյտը ընելու 
կուգար մեր կողմերը: 

Վասիլիկ` ինքը գոհ կը թուէր այս կեանքէն. մարդ մը կար մութին մէջ որ զինքը կը
պաշտէր, Ռիւյ Պլասի ըսածին պէս, առանց երեւան ելլելու, առանց իր քովը գալու 
հրապարակաւ: 

Ու մութը` իրական մութն էր հոս. կեանքը` գիշերը կ՚սկսէր իրեն համար ու գիշերը
կը վերջանար. վասն զի նշանածը մութին կրնար գալ, ամենէն անակնկալ մէկ  
պահուն, մտքէ չանցած ծպտումի մը տակ, որուն գրկաբաց կ՚սպասէր: 

Ուրիշներ կրնային ըսել որ «այսքան օր» ապրեցան. ինքը պիտի ըսէր «այսքան  
գիշեր»: 

Լուսինին պէս խաւար պէտք էր որպէս զի փայլէր. էապէս աղջամուղջի դշխոն էր 
այս աղջիկը: 

Ու գողը, իր յարափոփոխ այլակերպութիւններովը, ամեն գիշեր նոր սիրահար մը  
կը թուէր իր աչքին, եւ այսպէս ամեն հասակները ու ամեն գոյները կարգով կը  
ծնրադրէին իր առջեւ, դիւթական անուրջ մը շինելով ամեն ատեն: 

Սկիզբները Վասիլիկ երջանիկ եղաւ այսպէս. Բաղդին չէ՞ր նմանէր քիչ մը այս  
անտեսանելի սիրահարը որ աշխարհքը կը կողոպտէր զինքը յափրացնելու համար
ամեն ճոխութիւններով: 

Օր մը սակայն այս ամենը ծաղրելի թուեցան իր աչքին: Իր գաղտագողի ու  
թաքուն երջանկութիւնը բան մը կը կորսնցնէր այսպէս ծածուկ մնալով ու  
չկրնալով ուրիշներուն ցուցուիլ: Երեւակայեցէք մեծագին ադամանդ մը որ  
յաւիտեան տուփի մը մէջ փակուած մնալու դատապարտուած ըլլայ ու չկրնաք օր 
մը կուրծքերնուդ վրայ դնելով դիմացիննիդ շլացնել: 
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Իր բոլոր վայելքները, իր բոլոր ունեցածը այս գոցուած ադամանդին  
տպաւորութիւնը կը թողէին: Ինքը մանաւանդ, ցուցամոլ էակ, չէր կրնար գոհանալ
կեանքի այն ներքին ու լռին ներդաշնակութեամբը որ ահա իր ձեռքին տակն էր եւ 
որ դուրսը արձագանգ չէր ձգեր. մարդիկ կան որ դերասաններ են աշխարհիս վրայ
. իրենց սեփական կեանք ու գոյութիւն չունին եւ ուրիշներուն համար կ՚ապրին  
միայն. հանդիսատեսներ պէտք է ասոնցպէսներուն, ու կեանքը հրապոյր չունի  
եթէ զիրենք դիտողներպակսին. դերասաններ` որ յանձն չեն կրնար առնել  
թափուր սրահի մը առջեւ ներկայացում տալ։ 

Այսպէս էր Վասիլիկ. իր մեկուսացումը` լքում կը նշանակէր. ոչ ոք իր երեսը կը  
նայէր փողոց ելած ատեն. գեղին բոլոր երիտասարդները իր հրապոյրներէն կը  
դողային: Հիմա պչրանքի արուեստը կը փորձէր անոնց դէմ, թոյլ ու երերուն  
քալուածք մը առած էր որ նուրբ մարմինին ամեն խաղերը կը մատնէր, եւ այսպէս 
ցանկութեան տաք հով մը կը տարածէր շուրջը ու օձի նայուածք մը` որուն  
հանդիպողը կը կախարդուէր: 

Օր մը տղուն մէկը կապուեցաւ անոր ու հետը ամուսնանալ առաջարկեց. այն  
վայրկեանէն գողին սէրը անտանելի լուծ մը դարձաւ իրեն: Ալ չկրցաւ սպասել  
անոր, գիշերները լուսցնել, ժամադրութիւններուն գտնուիլ, սա պարտէզին մէջ,  
կամ ան լերան վրայ. ամեն առթիւ գանգատեցաւ, բողոքեց, ու լացաւ. միւսը կը  
զարմանար. ինչո՞ւ այս արցունքը, չէ՞ մի որ առաջուան պէս կը սիրէին իրար. ի՞նչ
 փոյթ մնացածը. Զաբուղոն իր առանձնացած կեանքովը, միամիտ մարդու յատուկ 
անծալքգաղափարները կը պարզէր: 

— Ի՞նչ պիտի ըլլայ ասոր վերջը, կը հարցնէր աղջիկը: 

Ասոր վե՞րջը. Զաբուղոն երբեք չէր խորհած ատոր. ընդհակառակը կը փափագէր  
որ վերջը չգայ: 

Այն ատեն յուսահատած` յօժարութեամբ բաժանում ձեռք բերելէ այս նշանտուքէն,
 որ օրհնուած պսակէ աւելի ամուր ու հաստատ կ՚երեւար, դիւային խորհուրդ մը  
անցաւ մտքէն. գիշեր մը ոստիկանները կանչեց ու ձերբակալել տուաւ Զաբուղոնը: 
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Ճիտին Պարտքը 

Սեւ կաշիէ մեծկակ պայուսակ մըն էր զոր առտու իրիկուն իր ձեռքը բռնած  

կ՚երթար փողոցներէն: Իր կեանքին անբաժան ընկերն էր այս տոկուն կաշիէ  

պարկը որով ամեն իրիկուն իր տան պիտոյքը, հացն ու միսը կը տանէր, կամ  

պտուղը իր երկու փոքրիկ զաւակներուն, որոնք դրան առջեւէն կը բոլորուէին  

խոստմնալից ու խոստմնապահ այս պայուսակին շուրջը: 

 

Այս մարդուն բոլոր յոգնաջան վաստակը ու քրտնաթոր գործունէութիւնը անոր  

մէջն էր, դանայեան տակառ զոր կը լեցնէր շարունակ երեսուն տարիներէ ի վեր  

առանց յաջողելու: Իր կեանքի պայքարը հոն էր ամբողջ, ապրուստի խնդիր,  

օրական հացի խնդիր, որուն արհաւիրքովը լեցուն էր միշտ այդ կաշիէ պահարանը

իր մշտնջենական պարապութեամբը. իր ուրախութիւնները ու ցաւերն ալ հոն էին,

իր յիշատակներն ալ: Աղէկ օրեր ու գէշ օրեր ունէր այդ տոպրակը. տիրոջը պէս  

ճակատագիր մըյարափոփոխ, եւ անոր պէս հոգի մըն ալ ունէր կարծես: Ո՞վ էր  

տէրը այս երկուքին մէջ. երեսուն տարի վերջը, երբ ձախորդութիւնը իր երկաթի  

շրջապտոյտ օղակներով զինքը կը պաշարէր, այս մարդը կը հասկնար որ այդ  

անզգայ տոպրակը իր տէրը եղած էր միշտ:  

Հիմա միջակ հասակով, մօրուօք, ալեւորած մէկն էր Յուսէփ աղան որ  
վաճառականութենէ, խանութպանութենէ հետզհետէ իջնելով իջնելով առուտուրի 
միջնորդութեամբ կ՚ապրէր ալ, խանութէ խանութ, դուռնէ դուռ տանելով պասմայի
ու ճերմակեղէնի մատուցումներու եւ պահանջումներու անհամաձայնելի ու  
հակառակորդ հաւաքածոները: 

Ո՞վ ըսեր էր որ աս երկուքին մէջ ներդաշնակութիւն մը կայ. Յուսէփ աղան ի զուր 
օրն ի բուն իր հաշտարարի դերը կը կատարէր, ողոքիչ, համոզիչ փաստերով,  
առնողին ըսելով թէ ապրանքը աժան էր այդ գինով, ու ծախողին՝ թէ իր վաճառքը 
պահանջած գինէն շատ պակաս կ՚ընէր. ո՛չ. երկուքն ալ կը յամառէին եւ Յուսէփ  
աղան յուսակտուր ձեռնթափ կ՚ըլլար ա՛լ. առեւտուրի տագնապը, զոր իր  
վաճառական եղած ատենէն այնքան լաւ կը ճանչնար, նորէն իր վրայ, իր համեստ
միջնորդի ապրուստինվրայ ալ կ՚իշխէր ու փճացնել կ՚սպառնար զինքը: 

Ո՜հ, թէ որ մինակ ըլլար, ի՜նչ փոյթ. բայց երկու աղջիկ զաւակներ իրենց  
պատանութեան ամեն հրապոյրներովը, ամեն պատրանքներովը իրեն կը նայէին. 
առջի մանկուհիները չէին, այլ խելահաս պատանուհիներ կեանքի վայելքի արդար
ու անմեղ ըղձանքներով, ակնկալութիւններով ծարաւի: 

Այս զաւակները, իր բոլոր երջանկութիւնը, հիմա կը ճնշէին զինքը իրենց 14-
15 տարու աղջկան անմեղութեան ժպիտովը, որ յանդիմանութիւնով լեցուն  
կ՚երեւար իր հայրական աչքին: Յանցաւորի պէս կը մտնէր ներս, զրկանքներու  
դատապարտուած այս երկու հոգիներուն առջեւ, մեղաւորի նման գլխիկոր կը  
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դառնար տուն, երեսին վրայ միշտ պահելով զուարթութեան կեղծաւոր երեւոյթը ու
այս դիմայլակին տակ պարտկելով իր ապիկար ու շուարած մարդու կսկիծը: 

Սկիւտարի բարձունքին վրայ՝ Իճատիյէի կողմն է իրենց փոքրիկ տունը, ուր երկու 
հարիւր ղրուշ ամսական վարձքով կը բնակին երեքը, հայրը ու երկու աղջիկները,  
որոնց մայրը շատոնց մեռած է. փողոցի վրայ նայող փոքրիկ սենեակին պատէն  
կախուած երիտասարդ կնոջ պատկերը անորն է. էրկանը աղէկ օրերուն մեռած էր 
կուրծքի հիւանդութենէ մը, որ պատկերին մէջ տեսնուող սպիտակ ու անարիւն  
երեսէն կը գուշակուի: Բայց իր յիշատակը կ՚ապրի եւ օր չըլլար որ իր խօսքը չընեն
. գիշերները,երբ աղջիկները կը քաշուին, ամուսինը կը մնայ դեռ իր վաղամեռիկ  
կնոջ պատկերին դէմը, անխօսուկ ու առանձին. ու իր ոսկեզօծ շրջանակէն նայող 
այդ անթարթ աչքերէն՝ աղքատացած վաճառականը քաջալերութիւն մը  
կ՚ակնկալէ, գերեզմանի միւս կողմէն սպասուած զօրավիգ մը: 

Վասն զի բարոյական կորովը կը պակսի իրեն օր օրի. իր երբեմնի նիւթական  
դրամագլխին պէս. հիմա կ՚զգայ որ սրտին քաջութիւնը կ՚սպառի ու կը հատնի քիչ 
քիչ: Դեռ առտուները իր դողդոջուն ձեռքին մէջն է պայուսակը, զոր առանց  
ամբողջապէս լեցնելու կը դառնայ շատ հեղ. ու առտուն, նաւամատոյցին վրայ,  
այն վաճառականներուն քով՝ որոնք մուրացիկի մը ողորմութիւն տալու պէս  
երբեմն գործ կուտան իրեն, կը սլքկտայ, երբեմն կը համարձակի անոնց խօսքին  
խառնուիլ, կարծիք տալ, միշտխօսողին նպաստաւոր կարծիք մը: Անոնց գծին  
վրայ չի քալեր, այլ քիչ մը ետեւէն, իր անբաժան պայուսակը ձեռքը, ու երբ  
պատահի որ առեւտուրի մէջ մէկու մը երեսէն վնաս մը կրեն այդ մարդիկը, ինք  
անոնցմէ աւելի կը զայրանայ այդ մէկուն դէմ, խաբեբայ ու խարդախ կը կոչէ  
զայն, որ իր վաճառականին, այդ պատուաւոր մարդուն ապրանքները շորթած էր 
ու ստակները չէր ուզեր հատուցանել: Ուրիշ ատեն՝ անոնց զուարթ  
վայրկեաններուն՝ կատակներով, փոքրիկ սիրուն պատմութիւններով կը 
զուարճացնէր, կը խնդացնէր զանոնք, հետեւեալ օրուան համար պզտիկ գործ մը  
շնորհուելու սպասումով: 

Ու վաճառականները կը սիրէին այս պապա մարդը որ ուրիշներու պէս աներես չէր
, ու իր միջնորդչէքը իրաւունք մը պահանջելու եղանակով չէր ուզեր եւ  
առաջարկուած ամեն զեղչի գլուխ կը ծռէր: 

Պասմայի ջոջերը կը քալէին տոտիկ տոտիկ, ճամբուն վրայ խօսելով, իրենց 

ծախելիք ապրանքներուն հոգերովը բեռնաւորուած ամենքն ալ: Պարսիկ  
վաճառականները, գլխաւոր յաճախորդները, աչքերնին կ՚սկսէին բանալ.  
թահացած ու գունաթափ կերպասներու, կշիռէն ու չափէն պակաս  
ամերիքաններու վրայ առջի շահերը չէին մնացած ա՛լ. եւ վաճառականները  
խնայողութեան նոր միջոցներ կը խորհէին. մաքսէն ետքը, գրասենեակի ծախքէն 
վերջը, միջնորդչէքները ծանր կը թուէին իրենց: Ի՜նչհարկ միջնորդի, անձամբ  
չէի՞ն կրնար առնել կամ ծախել ապրանքները. այնուհետեւ, ուրիշ պատճառներ  
կուգային զօրացնել այս որոշումը. միջնորդը միջնորդ մըն է վերջապէս եւ ոչ  
ապրանքին տէրը. ոչ անոր արժէքը կրնայ բացատրել տիրոջը չափ եւ ոչ անոր  
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հոգը տանիլ միշտ, ու Յուսէփ աղան որ ետեւնուն կուգար, իր սեւցած պայուսակը 
ձեռքը, կը դողար հիմա: 

—
Յուսէփ աղա, քեզի համար չենք, կ՚աւելցնէին վաճառականները, դուն մեր մարդն 
ես: 

Շունչ կ՚առնէր խեղճ մարդը. բայց գործերը կը պակսէին, աւուրչէքը շահիլը  
տաժանելի տառապանք մը կ՚ըլլար ու պարտքերը կը դիզուէին շուրջը, գիւղը,  
չարշին, ամեն կողմ: Հագուստը տակաւին մաքուր կոկիկ էր ու իր արտաքին  
տեսքէն ոչ ոք պիտի գուշակէր իր զարհուրելի անկումը: 

Ու պայուսակը կը շարունակէր կրել ձեռքը, անօգուտ տարուբեր մը հիմա, բայց  
ամչնալով թողուլ, մէկդի նետել զայն, յուսահատութիւնը խոստովանիլ աշխարհքի
 առջեւ, վասն զի ի՞նչ պիտի ըսէր աշխարհք ձեռնունայն տեսնելով զինքը  
այսուհետեւ: 

Յետոյ՝ ճարահատած՝ այն վաճառականէն որուն արբանեակն էր, երկու ոսկի փոխ
 ուզեց ու մերժողական պատասխան ստացաւ. հինգ ոսկի պարտք ունէր. պէտք էր
 նախ այդ պարտքը վճարել: Այն իրիկունը իր պղինձէ փոքրիկ ժամացոյցը ծախեց 
երեսուն ղրուշի ու պայուսակը մասամբ գոնէ կրցաւ լեցուիլ նորէն: 

Տունը՝ ուրախ ու զուարթ էր. աղջիկները իր վիճակին վրայ տեղեկութիւններ  
կ՚ուզէին երբեմն. գուշակութիւններ, նախազգացումներ ունէին իրենց ներսիդին: 

— Գործերը ինչպէ՞ս են, հայրի՛կ, կ՚ըսէր անդրանիկը: 

Ու կրտսերը՝ կապոյտ աչուի, շուշանաթոյր աղջիկ մը որ ճիշդ մօրը պատկերն էր, 

— Այսչափ ուշ մի մնար: 

Հայրը կը խնդար. ո՛չ, գործերը գէշ չէին երթար. Աստուծով ասկէ վերջը աւելի  
պիտի բացուէին: 

— Վաղը կանուխ եկու, եւ մեզ պտըտցնելու տար: 

Ու ողորմելի հայրը կը խոստանար, ամեն բան կը խոստանար, կանուխ պիտի գար
ու պտըտցնելու պիտի տանէր այս հէք զրկեալ որբերը, որոնց էն աղուոր  

տարիները չքաւորութեան մէջ կ՚անցնէին. երեւակայեցէք ուղեւորութիւն մը որուն 
էն գեղեցիկ տեսարանը թիւնէլի մը անցքը ըլլայ, մութ ու քարակոփ պատեր, եւ  
որուն միւս ծայրէն սպասուած լոյսի շառաւիղը չտեսնես երբեք: 

Եւ առտուն, կանուխ կանուխ, առջի շոգենաւով կ՚երթար Պոլիս, իր ոյժաթափ  
թեւին տակ սեղմելով իր պարպուած պայուսակը, այս յաւիտենական թշնամին ու  
յաւիտենական անկուշտը որ չէր յագեցած երբեք երեսուն տարիէ ի վեր. ու հոն,  
թեւին տակը, խեղդելու պէս կը սեղմէր զայն, այդ պարպուած փորը ու չքացնել  
կ՚ուզէր: 
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Պոլիս գործ չկար. ժամացոյցին ստակէն մնացորդը երթեւեկութեան ծախքին մէջ  
սպառեցաւ ու վայրկեանը կը մօտենար ահաւոր արագութեամբ մը խոյանալով իր 
վրայ, ուր վերջին երեսուն փարան Գուզկունճուքէն Պոլիս իջնելու, յոյսի մը ետեւէն
վազելու ծախքը՝ — վասն զի հիմա յոյսի ետեւէն երթալն ալ ծախքով է —
պիտի հատնէր: 

Այն ատե՞ն. այս հարցումը զոր միտքը կ՚ընէր, որուն պատասխանելու հարկէն չէր 

կրնար խուսափիլ, իր դէմը կ՚ելլէր, խոշոր, հսկայ տառերով կը գրուէր օդին մէջ, ու

իր առջեւէն կը քալէր իր նայուածքին փակչելով ամեն տեղ:  

Ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ որ մարդ հացի մը ստակին կարօտը կը քաշէ կամ շոգենաւի մը  
ստակը չվճարելուն համար կեցած տեղը կը մնայ գամուած, անշարժ: 

Յուսէփ աղան հիմա այս խնդիրները կը յարուցանէր մտքին մէջ, լուծելու կը 
ջանար, եւ փողոցին մէջ քալելով, իր դատարկ պայուսակը զգալով, շօշափելով  
մատներուն տակ, իր տունը փոխադրուած կ՚զգար ինքզինքը յանկարծ, իր սիրուն 
զաւակներուն քովիկը, եւ պահ մը վերացած՝ կը մոռնար ինքզինքը, իր աւուր հացի
կարօտ մուրացկանի դիրքը, վայրկեան մը գոնէ, հարուստ ու ամենակարող ըլլալու
համար. այդ փոքրիկ տունը կը ձգէր, աւելի ճոխ բնակութիւն մը տալու համար իր 
զաւակներուն.նոր զգեստներ, գլխարկներ անոնց, երիտասարդի բոլոր  
պահանջումներէն աւելի՛ն, շատ աւելին կուտար, ու հրճուանքնին տեսնելով կը  
բերկրէր: Ի՜նչ դիւրին ու ի՜նչ դժուար երջանկութիւն: 

Եւ ձեռքին տակ՝ պայուսակը իր կաշիի կոպիտ ու ծակոտկէն երեսովը կը դողդղար,
 կ՚արթնցնէր զինքը, իրականութեան քով կը քաշէր կը բերէր, անօթի  
առնելիքուորի մը պէս: 

Յետոյ վերջին հնարքները սկսան ապրուստի. մանր ու արհաւրալից բաներ.  

նորոգելու պատրուակով տունէն տարուած ու չնչին գինով վաճառուած  

կարասիներ. տնական պէտքերը հոգալու համար նորէ նոր՝ ամեն օր տարբեր  

խանութներու, ծախողներու դիմումներ. ապառիկ գնելու համար հաստատուած  

մտերմութիւններ, բարեկամութիւններ. յետոյ շոգենաւի տոմսակը ուրիշի ստակով 

առնելու համար ուրիշին քով սպասելներ. զուր ջանքեր բոլորն ալ՝ լեցնելու, ո՜հ,  

մասամբ գոնէ լեցնելու համարիր պահանջող պայուսակը զոր բռնած կը տանի դեռ

, առանց պատճառը գիտնալու, առանց պէտքի, անգիտակից շարժումով:  

Այն առտուն իր առջինեկ աղջիկը տուաւ պայուսակը ձեռքը. —
 «Երէկուան պէս միսը չմոռնաս. քիչ մըն ալ պտուղ բերես. պանիր ալ»: 

Ու փախստական հօրը ետեւէն որ կ՚աճապարէր հեռանալու, կը շարունակէր իր  
չնչին խնդրանքներուն անհատնում շարքը: 

Զառիվայրէն իր ընդոստ աճապարող քալուածքին հետ պայուսակը կ՚երերար,  
պարապ որովայնի ձայներ, հեծկլտուքներ կը հանէր: 
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Երեք մեթալիք տասնոցները զորս իր գրպանին մէջ յուսահատօրէն կը սեղմէր,  
չկորսնցնելու սարսափով, Պոլիս պիտի տանէին զինքը. ի՞նչպէս պիտի  
վերադառնար իրիկունը. ու կը զղջար, ո՜րքան կը զղջար բնակելուն Սկիւտար ուր 
ոտքով չերթցուիր, ու չի բաւեր բարի կամեցողութիւն կամ աշխարհիս մեծագոյն  
քաջութիւնը ունենալ՝ նոյն իսկ պարապ ձեռքով տուն դառնալու համար: 

Շոգենաւին մէջ ծանօթներէ հեռու նստաւ, ծայրը, հոն ուր մէվգի չկայ. ոջլոտ  
մարդերու մօտիկ: Լաւ մը իր քովը տեղաւորեց պայուսակը. խնամքով, հոգածու  
ձեռքով անոր փոթերը շտկեց: Յետոյ անիւներուն բօֆ բօֆը իր ուշադրութիւնը  
գրաւեց. այս եղանակը իր հետաքրքրութիւնը շարժեց. անիւները իրենց շրջանին  
մէջ, տեղ մը հասնելնուն, միշտ վարանումի պէս բան մը ունէին նոր շրջան մը  
սկսելէ առաջ. ասով մասնաւոր եղանակ մը կը ձեւանար. բօֆ, բօֆ, բօֆ, բօֆ... բօֆ.
մտքէն այս տարօրինակնուագին կը հետեւէր, հաճոյք մը կ՚զգար: Այդ վայրկեանին
 իր հոգւոյն ու մտքին մէջ այդ խորհրդաւոր ձայնէն զատ բան մը չկար. ո՞վ էր  
ինքը, ի՞նչ կը փնտռէր այս շոգենաւին մէջ. ո՞ւր պիտի երթար. չէր գիտեր. իրա՛ւ  
որ չէր գիտեր: 

Պոլիս իր վաճառականներուն հանդիպեցաւ. խոժոռ ու դաժան դէմքեր գտաւ  
միայն որոնց տեսքը անգամ իր լեզուն պապանծեցուց. քաջութի՛ւն. ըսէ՛ սա  
երկաթէ քացան խրոխտօրէն բացող ու գոցող մարդուն որ զաւակներուդ ուտելիք 
տանիլ խոստացած ես այս իրիկուն. ո՛չ. չկրցաւ ըսել: 

Շուկան թափառեցաւ առանց բան մը ըսելու մէկու մը. խանութներէն ներս  
նայեցաւ քիչ մը. յետոյ, ոսկերիչներու կրպակներուն դէմը կեցաւ քառորդ ժամի մը
չափ, ադամանդէ զարդերու վրայ զմայլած. իր աղջիկներուն երբեք չէր կրցած  
հատ մը տալ ասոնցմէ, ու յիշեց որ իր երկու աղջիկները կ՚սպասէին իրեն: Ժամը  
հարցուց: Իրիկուն էր. այն ատեն վազել սկսաւ. ուշ մնացեր էր. պարապ  
վարանումներու ու մեծսրտութեան ատեն չէր. հաց պէտք էր ու պիտի ուզէր առջի 
դէմը ելլող ծանօթէն:Զարմա՜նք. ինքը որ այնքան շատ մարդ կը ճանչնար,  
անոնցմէ մէկուն չէր հանդիպեր: Սա դէմի կողմէն քալողը կը ճանչնար անշուշտ. 
ատենով իրենց մրցակից եղող վաճառական մըն էր, բայց շատոնց բարեւը կտրած 
էին, իր աղքատանալէն ի վեր. սա միւսը, որ արագ քայլերով իր քովէն անցաւ  
հիմա, ան ալ կը ճանչնար, ատենով երաշխաւոր ալ եղած էր անոր, բայց քանի մը 
օր առաջ մէճիտիէ մը փոխ տալ մերժած էր եւ հիմա ալ փախչելու պէս, երեսը  

պահելով իր քովէն կ՚անցնէր: Ծերուկ մը, մինակ,բարեւեց զինքը. իրմէ աւելի  
դժբաղդ մը: 

Կամուրջը հասած՝ կեցաւ. չկրցաւ անցնիլ. տասը փարա չունէր. այդ պահուն զգաց
 որ բան մը կը պակսէր: Ինքզինքը հարցուփորձեց ու պատճառը գտաւ. պայուսակը
 մոռցեր էր տեղ մը. ետ դարձաւ, վազեց, ի՞նչ ընելու համար: 

Ծովուն վրայ կը ծփար, կ՚օրօրուէր, կը տատանէր, կռնակին վրայ պառկած, բոլոր 
հասակովը ջուրին երեսը. գէր մարդ մըն էր ասիկա, մեծ մեծ բացուած, կարծես թէ 
զարմացած աչքերով, ու անթարթ, յամառ նայուածքով մը դէպի երկինք՝ ուր  
լուսինը, իր տասնըհինգին մէջ, արծաթէ կլոր ու հսկայ դրամի մը պէս կը փայլէր: 
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Ու մարդուն վզին սերտիւ կապուած սեւ կաշիէ պայուսակի մը մասը, ջուրէն դուրս 
մնացած, կը ծփար անոր հետ, ատեն ատեն գլուխը սուզել տալով քիչ մը դէպի  
վար. յետոյ այդ գլուխը վեր կ՚ելլէր իսկոյն, ազատելու ճիգով մը պայուսակին  
ծանրութենէն: 

Ծովին հայելիի պէս արծաթած երեսին վրայ՝ այս մարմինը, իր ճիտէն կախուած  
պայուսակովը, մակոյկը ետին ձգած նաւու մը կը նմանէր, հեռուն, խիստ հեռուն.  
ջուրին մէջ երկուքն ալ կապուած էին ինչպէս կեանքին մէջ ալ զատուած չէին  
իրարմէ: Կապը անեղծ կը մնար ամեն տեղ: Քար լեցուած այս կաշիէ տոպրակը ալ 
պարպուելու վախ չունէր այսուհետեւ. յագեցած ու կշտացած փորն էր, գիրգ եւ  
ուռեցւորած. իր տեղը՝ մարդոց թեւին տակը չէր ուր այդքան տարի ծալլուած,  
սեղմուած ու շնչահեղձ մնացած էր. ո՛չ. այդ պայուսակը՝ իր անողորմ  
յամառութեամբը, իր յուսահատեցուցիչ դատարկութեամբը, մարդոց ճիտին պարտ
քը կը մարմնացնէր անշուշտ. իր ճշմարիտ տեղը, ուրեմն, անոր վզին վրայ էր,  
ճիշդ հո՛ն ուր հաստատուած էր հիմա: 

Եւ երեսուն տարիէ ի վեր, վտարուածի մը նման՝ որ առջի անգամ իր բուն տեղը  

գտնելուն ու բազմելուն համար կ՚ուրախանայ, քէյֆ կ՚ընէ, ծովուն ամեն ծփանքին  

հետ՝ պայուսակը՝  իր կոպիտ մորթովը մարդուն երեսը կը գգուէր ու կը շոյէր: 
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ԵՐՋԱՆԻԿ ՄԱՀԸ 

Տօքթօր Վահանեան սովորական բժիշկ մը չէ. մարմնի հիւանդութիւններուն չափ  
ու, թերեւս անոնցմէ աւելի, հոգիի ցաւերուն հետամուտ, հետաքրքիր բժիշկն է  
անիկա: Իր ըմբռնումին ու դատողութեան չափ՝ իր ներողութեան սահմանը 
ընդարձակ է: Գիտութեան ֆօռմիւլներուն, կամ իր արհեստին մեքենական  
կիրառումին մէջ տափակցած ու չքացած միտք մը չէ: 

Իր հմտութեան մեծութիւնը՝ չոր ու ցամաք ապառաժի զանգուածին չի նմանիր  
բնաւ, այլ դալար դաշտավայրի մը ծիծղուն երեւոյթը ունի: 

Վաթսունի մօտ, մազը մօրուքը ճերմկած, տկարակազմ բայց զուարթախոհ մէկն է 
Տօքթօրը: 

Մահուան դէմ՝ իր քառասուն տարուան բժիշկի մղած պայքարովը, մտերմութիւն  
մը հաստատած է կարծես անոր հետ. անոր ամեն դաւերը ու խաղերը գիտէ. անոր 
զարհուրելի, երբեմն յանկարծահաս ու երբեմն յամեցող հարուածներուն բոլոր  
գաղտնիքները ուսումնասիրած է: 

Իր խօսակցութիւնը օգտաւէտ դասերով, ուղիղ դիտողութիւններով ու իմաստուն 
խորհրդածութիւններով կը վխտայ: Անձնական փորձառութենէն ու յիշատակներէն
 ընդելուզուած պատմութիւնները հետաքրքրութեամբ մտիկ կ՚ըլլուին: 

Գատըգիւղի իր տանը մէջ իրիկուն մը ժողվուեր էինք, եւ մարդոց համար ամենէն  
հետաքրքրական հարցումը մէջտեղ նետուեցաւ յանկարծ: Ո՞րն էր հազար տեսակ 
մահերուն ամենէն քաղցրը, բժշկական ու հոգեբանական կրկին տեսակէտով: 

Յայտնուած կարծիքներուն մէջ համաձայնութիւն չկար. առողջ ու կայտառ աղջիկ 
մը, որ Ռաֆայէլ կարդացեր էր եւ դալուկ ու նիհար կազմուածքի մը կը տենչար,  
թոքախտի հիւծումն է, ըսաւ, էն գեղեցիկ մահը. երիտասարդի մը կարծիքին  
նայելով՝ ռէվօլվէրի գնտակն էր ուղեղին մէջ. ուրիշ մը՝ ծովահեղձ ըլլալը ամենէն  
քիչ տանջանք տուող վախճան մը ըլլալուն վրայ պնդեց. քլօրօֆօրմը երկու  
կուսակից գտաւ: 

Բնութեան ու գիտութեան հնարած բոլոր միջոցները զատ զատ քննուեցան ու  
քննադատուեցան. ամենքն ալ իրենց աղէկ ու գէշ կողմերը ունէին: 

Տօքթօրը ինքը, մտիկ կ՚ընէր ամենուս, առանց բառ մը արտասանելու. վէճը  
կ՚երկարէր ու համաձայնութեան մը գալէ հեռու էինք: 

—
 Ես, ըսաւ Տօքթօրը, խօսքերնիս կտրելով, ամենէն քաղցր մահը տեսայ, բայց չեմ  
կրնար պնդել որ ամեն անգամ մարդս կրնայ զայն իր ձեռքին տակ ունենալ. մէկ  
հատիկ մահն էր ասիկա զոր, իմ տեսած հազարաւորներուս մէջէն, ոչ միայն  
ամենէն հեշտն էր կրնամ ըսել, այլ իրօք քաղցրն ու երջանիկն էր: 

Պատմութիւն մը ունէր լեզուին ծայրը. խելօք կեցած տղոց պէս մտիկ ըրինք զինքը: 
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Տ ասը տարի կայ անկէ ի վեր. Բարեկենդանի գիշեր մը իմ դրացիներէս մէկուն  
տանը մէջ երեկոյթ մը կար. Տիկին... անունը պէտք չէ ձեզի, այնպէս չէ՞,  
քառասունը հազիւ թեւակոխեր էր, բայց երեսունըհինգ տարու չէր ցուցներ վրայէն
. այն շատ հաւնուած ու շատ սիրուած կնիկներէն մէկն էր որոնց սերունդը  
հետզհետէ պակսելու, անհետանալու վրայ է մեր մէջ. իր մասին պատմուած  
առասպելներու վրայ ամենէն առաջ եւ ամենէն շատ խնդացողը ինքն էր: Սուտ  
պարկեշտութիւններու, կեղծաւորկարմրութիւններու կինը չէր այն կինը. գլխէն  
մինչեւ ոտքը ամեն բան խիզախ ու համարձակ էր վրան: 

— Աղուոր կուրծք մը չունեցողները միայն décolletéին [1] թշնամի են, կ՚ըսէր 
խնդալով, եւ յօժարակամ կը պարզէր իր լանջքին կոհակները քօռսէին  
բացուածքէն: 

Էրիկը, ծերունի մը, հայր մը գրեթէ տարիքով, հօր մը թոյլտուութիւնները,  
ազատութիւնները թողած էր անոր: Էն աղուոր երիտասարդները, էն շնորհքով  
մարդիկը իր շուրջն էին, թիթեռնիկներու պէս դառնալով, երբեմն էրելով մրկելով, 
իր ջերմ ու կիզիչ մթնոլորտին մէջ: 

Բոլոր կիները չէին քաշեր զինքը, կը նախանձէին, կը չարախօսէին իր վրայ. անոր 
համարձակ վարմունքը իրենց պարտկուած մեղքերուն, իրենց շինծու  
ամօթխածութեանը դէմ պայծառ արեւի մը հալածիչ լոյսին կը նմանէր՝ խպնոտ  
ստուերներու վրայ սփռուած: 

Ասոր հետ մէկտեղ, երբեք չէին պակսեր անոր տունէն, անոր երեկոյթներէն, ուր էն
աղուոր, էն զուարթ, էն նրբամիտ ընկերութիւնը գտնելնուն ապահով էին: 

Ատեն ատեն կը կանչէին զիս այս տունէն, տիկնոջ համար որ մարելիքի պէս  
տագնապներ կ՚ունենար երբեմն: Առջի քննութենէս՝ սրտի հիւանդութեան մը  
հաստատ նշանները գտեր էի վրան, բայց զինքը չխռովելու համար բաւականացեր
էի ըսելով. 

— Բան մը չեն ասոնք, պարզ ջղային անհանգստութիւններ: 

Գլխաւոր բանը քիչ մը հանդարտ կեանք վարելու պէտքն էր. այս եղաւ իմ  
պատուէրս ալ. բայց ո՞վ մտիկ կ՚ընէր ինծի: 

Օր մը նեղացայ: 

—
 Տիկի՛ն, ըսի, պարապ տեղ երթալ գալէն չեմ ախորժիր. քանի որ իմ պատուիրած  
բանս չէք ըներ, պէտք չկայ որ զիս կանչէք ուրիշ անգամ. աւելի հաճոյակատար  
բժիշկի մը դիմեցէք, խնդրեմ: Հիւանդս հասկցաւ, եւ որովհետեւ մտքի ու սրտի տէր
կին մըն էր, իսկոյն ներում խնդրեց այնպիսի քաղցր ու անուշ ձայնով մը որուն  
դէմ կենալու էն քարսիրտ մարդն անգամ կարող չէր: 

http://www.digilib.am/book/506/529/17421/%D4%BF%D5%A5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A8%20%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A7%D5%BD%20%D5%B8%D6%80%20%D5%A7#_ftn1
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— Ձեր աղէկութեան համար է իմ պահանջումս. չեմ կրնար առողջապահութեան 
բոլոր կանոններուն հակառակ ձեր վարած կենցաղին աւերումները տեսնել եւ լուռ 
կենալ, չեմ կրնար ձեզ չարգիլել այս կեանքը շարունակելէ: 

— Օր մը աւելի՞ ապրելու համար, Տօքթօ՛րս, պատասխանեց ինծի ժպտելով, օր մը 
աւելի՞ տառապելու համար. եւ բռնելով ձեռքս, ստիպելով զիս որ քովը նստիմ, երբ 
ես մեկնելու կը պատրաստուէի արդէն, շարունակեց. 

— Դուք, բժիշկներ, կեանքը երկարցնելու աշխատող մարդիկ, կիներուն՝ այս հէք  
էակներուն կեանքը պահպանելու մի՛ աշխատիք, քանի որ չէք կրնար այդ կեանքը
իր թարմութեան, իր գեղեցկութեան մէջ անայլայլ ու հաստատ պահել. ճերմկած  
թափած մազերու, փոթփոթած երեսի, թուլցած միսի մը աւելի կամ նուազ  
տեւողութիւնը նշանակութիւն չունի. կինը իր երիտասարդութեան, իր  
հրապոյրներուն մէջ կրնա՞ք վար դնել, կեցնել: Չե՞ք կրնար, թող տուէք ուրեմն որ 
երթայ հոսկէ. իր պաշտօնը, իրկոչումը աւարտած է ան. ի՜նչ, կը պահանջես ձայնը
մարած երգիչէն՝ որ սրահին վրա՞յ կենայ, մինչեւ որ սուլեն, ծաղրեն ու նախատեն
զինքը. կինը ծիծաղ մըն է, պէտք չէ որ լացի փոխուի: 

Հիւանդութիւնը կը սաստկանար, հեղձումները կը յաճախէին ու միշտ խուլ կը  
մնար անիկա իմ խրատներուս, եւ իր զբօսանքի, հաճոյքի կեանքը անխափան կը  
շարունակէր: Տարօրինակ, բայց թերեւս ամենէն ուղիղ ըմբռնումն էր իրենը՝  
աշխարհիս մէջ կնոջ մը դերին եւ կոչումին վրայ: Յոյսը եւ Ուրախութիւնն էր ինքը 
եւ անձնուրաց արիութեամբ մը կը բաշխէր իր կենդանութիւնը, իր շնորհը, իր  
հրապոյրը, երբոր ինքը պէտք ունէր ատոնց, Քօբէի մանիշակ ծախող աղջիկին պէս
, 

Elle mourait de l’hiver, en vendant le printemps. [2] 

 
[1]            Լանջաբաց (զգեստ)։ 

[2]            Ձմեռը կը մեռնէր՝ գարուն ծախելով։ 

Երեկոյթը իր ամենէն ցնծայոյզ վայրկեանին մէջն էր: Շատ մը աղուոր կիներ, շատ 
մը շնորհալից աղջիկներ, այնքան ալ երիտասարդ մարդիկ ու պատանիներ. լուռ  
ըղձանքներով ծանրացած մթնոլորտ մը, որուն մէջ՝ տանտիկինը իր հասակին ու  

արդուզարդին շքեղութեամբը ամենէն զմայլելին կը հանդիսանայ: 

Քովէս՝ պզտիկ ձայն մը. ասանկ երեկոյթներու սովորական չարախօսութիւնները, 
որոնց ամենէն թունաւորները տանտիրուհւոյն դէմ կ՚արձակուէին: 

—
 Տեսէք, իր սիրած երիտասարդէն վայրկեան մը չի բաժնուիր. մարդ չի սեպեր աս  
կնիկը: 

Երիտասարդը՝ տժգոյն ու նիհար մէկն էր, զոր կիները իրարու ձեռքէ կը խլէին: Իր 
վրդոված կեանքին կը պարտէր այս ձգողութիւնը: Ուրոյնութիւն մը ունէր անիկա, 
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եւ իրեն յատուկ դրոշմ մը կար իրեն պատկանող ամեն բանի մէջ: Արհամարհոտ  
պզտիկ ժպիտ մը նուրբ ու սեւ պեխերուն ծայրը. կոպերը կտրած աչքեր որոնք իր 
գիշերամոլ մարդու յոգնութիւնները կը պատմէին. վէս խրոխտութիւն մը որ  
վաղաթարշամ երիտասարդութեանը վրայ ծաւալած ծանրութեան պէս բանի մը կը
նմանէր, կարծեսուսումներու եւ հսկումներու մէջ խորասուզուող մարդու  
ծանրութիւնը: 

Մտքի ու ճաշակի տէր մէկն էր: Իրաւագիտութիւն սորվելու համար Եւրոպա կեցած
տարիներէն՝ միջակ վկայականով մը, բայց նրբացած իմացականութեամբը  
վերադարձած էր հոս: Համալսարանին սրահներէն աւելի՝ գեղեցիկ կիներու քով,  
միանգամայն՝ տաղանդաւոր մարդոց եւ լաւագոյն ընկերութեանց մէջ մտած ու  
ապրած էր, մսխելով փճացնելով ունեցածը եւ չունեցածը: Հոս ոչ փաստաբան  
եղեր էր եւ ոչ դատաւոր. անկեղծութեամբ, քաջութեամբ խոստովանած էր իր  

ապիկարութիւնը: 

Ամեն ինչ չափաւոր, գրեթէ մեղմ էր իր վրայ, իր ձայնը, իր շարժումները. բայց  
ատոր խորը կը տեսնայիր անձնավստահ մարդու, կամ՝ աւելի ճիշդը ըսելու համար
՝ իր գերազանցութիւնը գիտցող մարդու մը անխռով հանդարտութիւնը: 

Աղջիկներու ետեւէն չէր վազեր. երեխաներ անոնք՝ իր փորձ, գրեթէ հայրական  
աչքին: Զիջում մը, ստորնացում մը պիտի ըլլար իրեն համար խռովել կոյսի մը  
մաքուր հոգին. այս կենցաղասէր մարդուն մէջ՝ ահա այս կերպ իր կեանքին  
հակասող ազնուութիւններ ալ կային: Իր ասպետական, կռիւով, յարձակումով  
բերդ առնող մարդու համբաւին եւ սովորութեանցը հակառակ էր տեսլական սիրոյ 
մը հեռանկարովը աղջկան մը սրտէն ներս սպրդիլ. այս Ոդիսեւսի միջոցները իրեն 
չէին պատշաճեր: 

Զրուցուածին նայելով՝ տարիէ մը ի վեր Տիկին ***ի մտերիմն էր, ու ամենքը,  

իրենց բոլոր չարախօսութեանց մէջ անգամ, այս երկուքին միջեւ ճշմարիտ  

ներդաշնակութիւն մը գտեր էին որ երկուքին ալ սովորական էակներ չըլլալէն  

առաջ կուգար անշուշտ:  

Հիմա կը պարէին. այրերը իրենց պահանջումներուն անհամբերութիւնը բերելով  
հոս ալ, կիները իրենց անձնամատոյց մեղկութիւնը. Խօլական 
գիրկընդխառնումներու, վէտվէտումներու անընդհատ շարք մըն էր այս ամենը: 

Վալսին՝ Տիկինն ալ ելաւ այն երիտասարդին հետ որ իր խօսակիցը եղած էր գրեթէ
 շարունակ, եւ պարողներուն մէջ այս եղաւ էն շնորհալի զոյգը: Զմայլած կը դիտէի
նք զիրենք. պար մը չէր այս, այլ շլացուցիչ բան մը, եթերային ու ցնորական  
սլացում մը, յափշտակութիւն մը, քերթուած մը ամբողջ: 

Միւս պարողները իրենք ալ կանգ առեր էին այս զոյգին շուրջը հիացած, հիացում 
որուն մէջ նախանձը իր արդար բաժինը ունէր: 
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Յանկարծ, սայթաքումի պէս բան մը պատահեցաւ, կինը իր բոլոր ծանրութեամբը 
վար իյնալու պէս եղաւ. երիտասարդը մեծ ճիգով յաջողեցաւ իր գիրկին մէջ բռնել 
զայն: 

— Ոտքը սահեցաւ, կ՚ըսէին: 

Ոչ, աւելի բան մըն էր, նուաղում մը ունեցեր էր: 

— Հասէ՛ք, Տօքթօր, պոռաց երիտասարդը: 

Իսկոյն քովը վազեցի ու երկուքնիս բազմոցին վրայ տեղաւորեցինք զինքը. հազիւ 
կրցաւ աչքերը բանալ. անմիջապէս տեսայ սրտի կաթուածի բոլոր նշանները: 

Ընդհանուր տակնուվրայութեան մէջ՝ դեղ մը ապսպրելն անգամ անկարելի կը  

դառնար. օտարականները հեռացուցինք. հիւրերը մէկիկ մէկիկ մեկնեցան. բայց  
դեռ սանդուխներուն վրայ անոնց ոտնաձայնը չմարած, անիկա իր հոգին  
աւանդեց, գլուխը իր սիրած տղուն գիրկին մէջ, նոյն իսկ իր բոյնին մէջ նետահար 
սպաննուած թռչունի մը պէս, ժամանակ չձգելով որ դեղ կամ դարման մը ընեմ: 

Այս եղաւ ահա իր վախճանը. կեանքին բոլոր երանութիւնները միացած խտացած 
էին այն երկվայրկեանին մէջ ուր կեանքը կը թողուր. ասկէ աւելի երջանիկ մահ մը
կրնա՞ք երեւակայել, պատրաստել, շինել ձեզի համար: 

Հիւանդութիւններու, ցաւերու մէջ չտառապեցաւ. ծերութիւնը չփճացուց իր շնորհն
երը. պաշտելի ու պաշտուած կինը մնաց մինչեւ վերջի վայրկեանին ու ընդհանուր 
զմայլումով մը ողջունուած, իր սիրած տղուն թեւին վրայէն գնաց հեռացաւ  
անիկա: Բաժակի մը պէս որ կոչունքի մը սեղանին վրայ, ցնծութեան  
մաղթանքներու, բաղխումներու մէջ կը փշրուի, փոխանակ դուրսը  
սպասաւորներու ձեռքով, լուացքի աղտոտ ջուրին մէջ օր մը կոտրելու  
անհետանալու, այս կինն ալ էն շնորհագեղ պատկերիմը մէջ գերագոյն  
երջանկութիւնը զգացած ու պարգեւած ժամուն անհետացաւ: 

 

Գրիգոր Զօհրապ 


