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Սիրելի՛ աշակերտներ, որպէս ամառային առաջադրանք՝ ձեզ եմ ուղարկում Վահան 

Թոթովենցի «Կեանքը հին հռովմէական ճանապարհի վրայ» վէպից հատուածներ: 

Կարդացէ՛ք եւ պատրաստեցէ՛ք Power Point 10-15 էջ: Բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ 

տպաւորութիւններով լի ամառային արձակուրդ: 

ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑ 

 

ԿԵԱՆՔԸ ՀԻՆ ՀՌՈՎՄԷԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎՐԱՅ 

Մայրս գնում է գոմ՝ կովը կթելու։ Գնում է եւ երկար ժամանակ չի 

վերադառնում։   

— Քա՜, աղջի՜, հարսն ի՞նչ եղաւ,— յանկարծ բացականչում է հօրաքոյրս,— գոմ գնաց 

ու չեկաւ։                                     

Վազում են գոմ, տեսնում են մօրս՝ կովի մօտ նստած, գրկում՝ մի կապուտաչեայ 

երեխայ։           

 Այդ երեխան ես էի։ 

* * * 

Մայրիկս ինձ գրկել էր, կանգնել կտուրի վրայ եւ կանչում էր․    

— Լուսինկայ՛ պապա, լուսինկայ՛ պապա, եկօ՛, էս չար տղան տա՜ր․․․                  

Ես նայեցի մօրս կանչած ուղղութեամբ և տեսայ լուսինը, որ մանիշակագոյն 

մթնաշաղում, մուգ կապոյտ լեռան վրայ նստել էր։ Այնքա՜ն մեծ էր այդ լուսինը։ 

Դրանից յետոյ ես երբեք չտեսայ այդքան մեծ լուսին։ Նայելով եւ հրճուելով նրա 
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բոցագոյն փայլից՝ մի ձեռքով բռնեցի մայրիկիս մազերը, կախուեցի առաջ, ուզում էի 

աւելի մօտ լինել լուսնին, և միւս ձեռքով ե՛ս էլ սկսեցի կանչել։ Մայրիկս նայեց ինձ եւ 

յանկարծ սեղմեց ինձ կրծքին այնպէ՜ս պինդ, այնպէ՜ս գորովալից։ Թէև ես կորցրի 

լուսինը, բայց դուրեկան էր ինձ համար մօրս սեղմումը, ինձ դուր էր գալիս մօրս 

բուրումը։          

 Առաջին անգամն էր, որ ես այդքան բարձրից դիտում էի շրջապատը՝ 

ընդարձակ եւ զմրուխտեայ մի դաշտ՝ կապոյտ լեռների շղթայով երիզուած։ Մայրիկիս 

թեւի վրայ նստած, մի ձեռքով բռնած մօրս մազերը՝ ես ինձ նետում էի առաջ, ուզում էի 

թռչել դէպի զմրուխտեայ դաշտերը.ինձ այնպէս էր թւում, որ եթէ մայրիկս թողնի, ես 

պիտի կարողանամ ցատկել դիմացի կտուրը եւ այդ կտուրից էլ դէպի դաշտը։ 

Հարեւան կտուրը բարձրացաւ մի կին եւ, տեսնելով լիալուսինը, խաչակնքեց եւ մեզ 

դառնալով՝ ասաց․           

 — Չոճուխը տեներն ես հաներ…       

 — Հա՛…          

 — Քա՜, ինչքա՜ն գիրցեր է, աչք չիտամ…     

 Մայրիկս քնքուշ կշմտեց իմ ամենափափուկ տեղը։    

 Ես այլևս չլսեցի, թէ ինչ խօսեցին, ինձ յափշտակել էր ընդարձակ եւ անդորր 

տարածութիւնը։ Դաշտում իմ աչքին խփում էին մինարէները եւ կաղամախիները, 

երկուսն էլ դէպի երկինքն էին թռչում, երկուսն էլ օրօրւում էին մթնշաղում։ Կտուրից 

ես սկսեցի տեսնել եւ տները, հէնց առաջին անգամ տեսայ մեր տունը։ Մինչեւ այդ ինձ 

միայն փողոցի դուռն էին հանում կամ շա՜տ-շա՜տ լուսամուտի առաջ, կանգնած 

բռնում էին, որ դիտեմ, ես տեսել էի մեր դիմացի տունը եւ նրա ձևը, մեր տունը դեռ չէի 

տեսել․ չէի տեսել այնպիսի կէտից, որ կարողանայի ամբողջականապէս ըմբռնել նրա 

ձեւը։ Երբ մայրիկս ինձ տարաւ կտուրի միւս ծայրը, ես ներքև նայեցի եւ տեսայ մեր 

պարտէզը, տեսայ աւազանը, որ փոքրացել էր, տեսայ Գոգոյին, որ ծաղիկներն էր 

ջրում, նա էլ կարճացել էր, թփերը, մեծ ծառերն անգամ թզուկացել էին։ Դարձայ 

մայրիկիս զարմացած, մայրիկս չէր փոքրացել։     

 Մթնշաղի մանիշակագոյն մշուշում սուրում էին ծիծեռնակներ, բիւրաւոր 

ծիծեռնակներ, որոնցից ոմանք, իմ գլխի վրայով շատ մօտիկից, սուր ճիչ արձակելով, 

անցնում էին։ Երբ ես հետեւում էի նրանցից մէկնումէկի թռիչքին եւ պատկերացնում 

էի նրա թռիչքի գիծը իբրեւ թել, իմ առաջ դիզւում էր խառնուած թելի մի կոյտ։ 

 Մայրիկիս գրկում ես այնքան խաղացի եւ թռչելու փորձեր արի, որ յոգնեցի, 

փաթաթուեցի մայրիկիս վզով, կամաց-կամաց գլուխս կախուեց ստինքների վրայ։ 

Միայն առաւօտեան աչքերս բացի։ Արեւ էր։ Մայրիկս քնած էր կուրծքը բաց։ Վեր 



3 
 

կացայ, մօտեցայ նրան, գլուխս թաղեցի նրա կրծքի մէջ։ Մայրիկս, առանց աչքերը 

բանալու, մի թեւով պինդ գրկեց ինձ։ 

                                   Ա 

   Հայրս կալուածատէր էր եւ մեր գաւառում պետական բարձր պաշտօնատար։ 

Բայց ես պէտք է սկսեմ նրա մահից։ 

Նա մահուան պատրաստուեց այնպէս, ինչպէս նորափեսան է պատրաստւում իր 

հարսանիքին։ 

Մեռնելուց մի ամիս առաջ (դեռևս ոտի վրայ էր եւ բաւական առոյգ, բայց գիտէր, որ 

յաղթում է մահուան որդը) կանչեց հիւսնին, միասին ջոկեցին երկար ընկուզէ 

տախտակներ։ 

— Էս տախտակին վրայ ոստ կայ,— ասաց հայրս եւ մեկդի նետեց տախտակը՝ 

փոխարինելով մէկ ուրիշ մաքուր տախտակով։ Ապա պառկեց յատակին, 

պարսկական քիրմանշահ գորգի վրայ, հիւսնը վերցրեց նրա հասակի չափը։ 

— Չինարի բոյ ունիս, հաջի էֆենդի,— ասաց հիւսնը չափը վերցնելուց յետոյ։ 

Հայրս ժպտաց անտարբեր։ 

Եւ հօրս ներկայութեան, նրա խստագոյն ցուցմունքների և հրահանգների համաձայն՝ 

հիւսնը շինեց հօրս դագաղը: 

Մայրս առանձին սենեակում ողբում էր աղիողորմ, մինչդեռ հիւսնը, հօրս հետ 

կատակելով, պատմութիւններ պատմելով եւ մէկ-մէկ օղի ճնկելով, չափում էր ընկուզէ 

տախտակը, կտրում, յղկում, ագուցում եւ փայլեցնում։ 

— Ուստա Մարգա՛ր, հեչ գամ չպիտի գործածես,— պատւիրում էր հայրս։ 

— Գլխո՛ւս վրեն, հաջի էֆենդի։ 

Իսկ ես, միամտօրէն, թեթեւագոյն հոգով, դիտում էի ուստա Մարգարի աշխատանքը։ 

Կարծում էի, որ հայրս պատրաստւում էր ճամփորդութեան, գնալու էր Ստամբուլ 

կամ աւելի հեռու քաղաքներ եւ ինձ նուէրներ էր բերելու։ 

Ամէն անգամ, երբ նա վերադառնում էր ճամփորդութիւնից, ողողում էր տունը 

նուէրներով։ 
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Ուստա Մարգարը շինեց դագաղը, վերջացաւ։ Կարծես մի սեղան շինեց կամ 

պահարան։ Այնքա՜ն անտարբեր։ 

— Հաջի էֆենդիիս պատմեմ, ասկէ քսան տարի առաջ— պատմում էր ուստա 

Մարգարը, ծիծաղում ու յղկում տախտակը։ 

Բայց երբ հայրս ընտանիքի բոլոր անդամներին դուրս հանեց, որպէսզի դագաղի մէջ 

պառկի վերջին անգամ ստուգելու, ուստա Մարգարն էլ դուրս եկաւ սենեակից 

սարսափով։ 

— Ղուրբա՜ն ըլիմ Աստծոյ զօրութեան, ասլանի ջիգեր ունի,— ասաց ուստա 

Մարգարը։ 

Դուրսը բոլորն էլ լաց էին լինում, բոլորն էլ մասնակցում էին մօրս ողբին։ 

Իմ աչքերն էլ լցուեցին արցունքով։ 

Իմ հոգու թեթեւութիւնը փոխուեց մի մթին ծանրութեան։ Ականջիս շշուկ ընկաւ, որ 

հայրիկը շուտով պէտք է մեռնի: 

Ինձ պատեց մի վախ։ Այդ վախը գնալով աճեց։ Մինչև երեկոյ նա տիրեց ամբողջ իմ 

հոգուն։ 

Սկսեցի վախենալ տան բոլոր իրերից, մանաւանդ դուռը բաց թողնուած պահարանից, 

ջրհորից, սանդուղների տակը գրուած մեծ սնդուկից, որի մէջ երբեմն մենք պահւում 

էինք խաղի համար։ 

Երբ հայրս դուռը բաց արաւ, ոչ ոք չգնաց մօտը, բացի ինձանից։ 

Գնացի, փաթաթուեցի նրան, գլուխս խրեցի նրա կրծքի մէջ, խո՜րը, խո՜րը շնչեցի նրա 

շապկի հոտը։ 

Այդ հոտը տաքացրեց ինձ, փարատեց իմ սարսափը։ 

Հայրս գրկեց ինձ, նայեց աչքերիս մէջ։ 

Ես տեսայ արցունքի կաթիլներ նրա աչքերում։ 

Մօրս արցունքները շատ էի տեսել, բայց հօրս արցունքները՝ երբեք։ 

Առաջին անգամ տեսայ այրող արցունքը։ 
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— Եաւրում, մաւի գեօզլի եաւրում , — շշնջաց նա ու ինձ ողողեց համբոյրներով։ 

Հետզհետէ բոլորն էլ եկան, շարուեցին հօրս առաջ։ Նա նստած էր իր անկողնի վրայ, 

ես՝ նրա գրկում։ 

Գլուխը վեր բարձրացրեց, նայեց շուրջիններին եւ, տեսնելով լացից ուռած աչքերը, 

բարկացաւ. 

— Ի՞նչ էք դէմս կայներ, հեռացէ՛ք։ Նրանք հեռացան։ 

Ծառան դագաղը շալակեց եւ տարաւ դուրս։ 

Հայրս գլուխը հակեց իմ վրայ, ինչպէս մի մթին եւ ծանր ամպ։ 

Քիչ անց եկաւ ուստա Մարգարը։ 

Հայրս գովեց նրա աշխատանքը, վճարեց եւ մի քանի բաժակ օղի տուեց։ 

Ուստա Մարգարը բարձրացրեց առաջին բաժակը։ 

— Շնորհակալ եմ, հաջի էֆենդի, բարով— յանկարծ լռեց եւ ապշահար կանգ առաւ։ 

Բաժակը, վեր բարձրացրած, մնաց օդում։ 

— Վնաս չունի, խմէ՛,— ասաց հայրս եւ ժպտաց։ 

*** 

Երկու օր անց մտայ փայտանոցը։ 

Սպիտակ սաւանով փաթաթուած երկար մի բան էր դրուած պատն ի վեր։ Մօտեցայ։ 

Բաց արի.  հօրս դագաղն էր։ 

Սարսափով վազեցի դուրս։ 

Հանդիպեց մայրս։ Մի ակնթարթ նայեց աչքերիս եւ անմիջապէս փակեց իր ձեռքերով 

եւ ինձ սեղմեց կրծքին։ Ո՞վ է իմանում, ի՛նչ էր տեսել նա իմ աչքերում։ Դողում էի 

ամբողջ մարմնով, կարծես մերկ թողնուած էի ցուրտ քամու առաջ։ 

Մայրս ոչինչ չհարցրեց ինձ։ Երեւի նա զգաց, որ հօրս դագաղն էի տեսել։ 

Հայրս պաշտօնատեղին էր գնում բարձր, սպիտակ եւ ռեհուան էշի վրայ նստած, որի 

թամբը զարդարուած էր արծաթեայ աստղերով եւ փիրուզեայ քարերով։ Էշը փողոցի 

քարերից կայծեր էր թռցնում վազելիս։ Ծառան վազում էր նրա հետեւից հեւիհեւ, 
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որպէսզի պաշտօնատեղին հասնելուն պէս, մի ձեռով սանձը բռնի եւ միւս ձեռքով էլ՝ 

ասպանդակը, որ հայրս ցած իջնի։Ծառան էշը տուն էր բերում առանց նստելու։ 

Եւ ոչ ոքի էլ թոյլատրուած չէր այդ։ Երեկոյեան նորից էր տանում, որ հայրս 

վերադառնայ։ Եւ ամէն օր միեւնոյնը։ 

Մենք մի ձի էինք պահում, որպէսզի երբ ազգականներից եւ բարեկամներից 

մէկնումէկը գար եւ ասէր, թէ՝ «Հայրս բարեւ ըրաւ, ըսաւ քի՝ էշը թող տան, տեղ գնամ 

գամ», էշի փոխարէն՝ ձին տայինք։ 

Հայրս չէր սիրում, որ իր էշի վրայ ուրիշն էր նստում։ Եւ դժուար թէ ինքը՝ էշը թոյլ 

տար, որ, բացի հօրիցս, որեւէ մէկը նստէր վրան։ Նստողի դիակով անպայման մի փոս 

կը լցնէր։ 

Հօրս արիստոկրատիզմից շատ բան էր անցել էշին, նրա հոգեբանութիւնը նոյնպէս 

զարգացել էր այդ ուղղութեամբ։ 

Հօրս տուն վերադառնալուց առաջ ամբողջ տունը շարժման մէջ էր. ընտանիքի ամէն 

մի անդամը մի բան էր անում, դարսում, սրբում, դասաւորում, տեղափոխում։ Տունը 

պէտք է լիներ խստագոյն կարգապահութեան մէջ, կօշիկները դարսուած, 

պահարանների դռները փակ, այգու ծաղիկները ջրուած, երեխաները սանրուած, 

ընտանիքի բոլոր անդամների շորերը փոխուած, ջրի բաժակը ջրամանի մօտ՝ կոթը ոչ 

դէպի պատը դարձուած, աւելն իր անկիւնը, շորերի կախարանի նրա վերարկուի 

մեխը բոլորովին ազատ։ 

Դռան առաջ նա իջնում էր էշից։  

Մի պահ սպասում էր, մի սիգարեթ էր վառում, որպէսզի ամբողջ տունն իմանայ, որ 

եկել է։ 

Դրան կարիք էլ չկար, որովհետեւ փողոցի անկիւնից էշը սկսում էր զռալ եւ 

յայտարարել ժամանումը։  

Մայրս հանդիպում էր նրան բակում, միասին բարձրանում էին վեր։ 

Մեզանից ոչ ոք նրա մօտ չէր գնում, նա ինքը բոլորին կանչում էր հատ-հատ, 

համբուրում, շոյում, կշտամբում եւ ճանապարհ գցում։ 

                                      *** 
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Կիրակի օրերը նա գնում էր ագարակ եւ մինչեւ կէսգիշեր մնում այնտեղ։ 

Մարմարեայ աւազանի եզրին օղի էր խմում, տնից յատուկ ուղարկուած ընթրիքն 

անում։ Այդ ընթրիքը մօտաւորապէս պատրաստուած էր լինում տասը մարդու 

համար. միգուցէ յանկարծակի հիւրեր յայտնուէին։  

Կէսգիշերին վերադառնում էր էշով։ 

Եթէ երեք օր էլ ուշանար՝ մայրս անքուն պիտի սպասէր նրան, մի քանի խօսք 

փոխանակէր եւ ապա գնար քնելու։ 

Իմ մանկութիւնն անցել է այդ ագարակում՝ մարմարեայ այդ աւազանի եզրին, անցել է 

աղաւնու սպիտակ թեւերի վրայ։ 

Գիշերը կապոյտ երկնքից այնքա՜ն աստղեր էին թափւում նրա պայծառ, 

աստղասարսուռ խորութեան մէջ։ 

Ցերեկն արեգակը լողում էր նրա մէջ, կարծես զովանում էր նրա ցուրտ ջրերում, իսկ 

գիշերը տիեզերական էր, խորհրդաւոր, խորի՜ն, խորի՜ն... 

Գիշերը սպիտակ յատակը կապտանում էր, ջուրը մուգանում եւ աստղե՜ր, բիւրաւո՜ր 

աստղեր։ Լռութի՜ւն, անսահման լռութի՜ւն։ Ուռիները կռանում էին աւազանի վրայ, 

ամբողջ ագարակի ծառերը շշնջում էին, յանկարծ մի ասուպ ճեղքում էր աւազանը եւ 

կորչում։ Համատարած, մե՜ծ-մե՜ծ թեւերով գիշեր, երկա՜ր, համասփի՜ւռ մի երազ, 

կապոյտ, մուգ կանաչ եւ վերեւում սպիտակ ամպեր։ Կապոյտ երկնքից կարծես 

կաթկթում էր շիթ առ շիթ, եղնիկի արցունքների նման, անիմանալի մի բան, դողի 

նման, սարսուռի նման ծայր էր առնում, տարածւո՜ւմ եւ տիեզերանո՜ւմ։ 

Մրգե՜ր, մրգե՜ր, մրգե՜ր, որ գոյն էին ճչում, խոտը հրավառ կանաչ, կանաչի մէջ կանաչ 

կակաչներ։ Սարալանջ, որ ներկւում էր արեւային արիւնով, սարալանջի ետևը 

կապոյտ լեռներ, այդ լեռների գրկում, բարձր, ջի՜նջ, փիրուզեայ մի լիճ, կարծես 

բիւրաւոր մանկական աչքեր էին քթթում։ 

Խաղողի հատիկները կախւում էին ինչպէս մանկական պայծառ, ջի՜նջ աչքեր։ 

Կարմիր, սեւ, դեղին եւ սպիտակ խաղողի ողկոյզները ծծում էին արեւից լոյս, գոյն եւ 

քաղցրութիւն, կարծես հէնց արեւն էր խտացած, կաթիլ֊-կաթիլ մղուած, ապա 

լերդացած եւ կլորացած։ 

Աշնան այդ ագարակը ծոցւորւում էր, հողը կարծես պատռւում էր իր սեռային 

անզուսպ կատաղութիւնից, յորդում էր միրգը, վարարում լեռներից հոսող ջրերի 
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նման, հնձանը լռւում, խազմուզը փրփրում, վազում, լցւում կարասների մէջ իբրեւ 

հողի ուրախութիւն, իբրեւ արեւի ճիչ, իբրեւ արեւի եւ հողի հզօր եւ միասնական երգ։  

Ես էլ ուզում էի երգել, երգել լիահնչի՜ւն, արեւալի՜ց եւ արեւակո՜ծ։ 

*** 

Աշնան այդ լիառատ օրերին հայրս պատրաստւում էր գնալ Ստամբուլ։ 

Ասում էին, որ Ստամբուլում մի կին դիւթել է նրան։ 

Բայց այս մասին այն ժամանակ, երբ կանեմ մօրս պատմութիւնը։ 

                               *** 

Ճաշում ենք  լո՜ւռ։ 

  Լռութիւնը դաժանագոյն պայման էր. ոչ մի ծիծաղ, ոչ մի խօսք՝ այսպէս էր 

պահանջում հայրս։ 

Մայրս դէմ էր այդ լռութեան, նա սիրում էր, որ ճաշն անցնէր ճիչերով, ծիծաղով, թէեւ 

անկարգ, բայց ուրախ կանչերով, մէկը փրթկացնէր, պատառը բերանում (այսպէս 

էինք ճաշում, երբ հայրս բացակայ էր), բայց երբ հայրս ներկայ էր, մայրս էր, որ 

լռութեան էր հրաւիրում բոլորին, որովհետեւ այդպէս էր ամուսնու կամքը։ 

«Ծիծաղ եւ խօսակցութիւն ճաշից առաջ եւ յետոյ, բայց երբեք ճաշի ժաանակ»,— այս 

էր հօրս փիլիսոփայութիւնը։ 

Երբեմն փորձում էինք շուռ տալ կարգը, հայրս սաստում էր 

— Ծօ՜ , ձա՛նդ... 

                                *** 

Տարին երկու անգամ հայրս հագնում էր նշանազգեստը, հագնում էր 

հայհոյելով, որովհետեւ այդ զգեստով դժուար էր նստել էշի վրայ։ Այդ նշանազգեստը 

երկար, սեւ սիւրտուկ էր, առաջը վերից վար կոճկուած, բարձր օձիքով՝ վրան սրմայով 

բանուած, ծոպաւոր, ոսկեհուռ ուսադիրներ, կրծքի վրայ աջ ուսից շեղակի իջնում էր 

ալիքաւոր, լայն, կանաչ ժապաւէնը։ Գնում էր պետական պարադի, վերադառնում 

տուն եւ անմիջապէս հանում՝ կրկնելով «Օ՛ֆ, օ՛ֆ, օ՛ֆ, օ՜ֆ, ազատուայ»։ 
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Այդ օրն ամբողջ տունը լուռ էր, տօնական խաղաղութիւն, տան բակի սալայատակն 

այնքան մաքրուած էր լինում, որ աղոտօրէն անդրադարձնում էր վրան քայլող 

մարդկանց ստուերները։ Տան ֆասադը զարդարուած էր լինում թրքական 

մահիկազարդ դրօշակներով, դուռը կամարուած կանաչ ուռու ճիւղերով, որոնց մէջ 

կախւում էին գոյնզգոյն լապտերներ՝ գիշերուայ համար։ 

Ամառը հայրս անցկացնում էր երկար ժամեր տան պարտէզում, ջրհորի մօտ, մի մեծ 

վարդենու կողքին։ 

Առաւօտուանից ջրհորն էին իջեցնում մի փոքրիկ կողով։ Այդ կողովում՝ մի փոքրիկ 

շիշ օղի, կանաչի եւ մրգեր։ Հօրս նստելն ու ջրհորի կողովը վեր բարձրացուելը մէկ էր 

լինում։ Կողովի բովանդակութիւնը մայրս ինքը դարսում էր վարդենու տակ դրուած 

սեղանի վրայ։ 

Քոյրերիցս մէկը հանում էր հօրս կօշիկը՝ փոխարինելով հողաթափով։ 

Մէկ-մէկ երկարում էր հայրս, բռնում վարդենու ճիւղը, մօտեցնում քթին եւ հոտոտում 

մութ կարմիր, մեծ վարդը։ 

Այդ անէացած աշխարհի կապոյտ մոխրում այժմ էլ, զգում եմ, կաթում է այդ վարդենու 

արիւնը, կաթում է արցունքի նման, ցողի նման, կաթում է եղեւնու խեժի նման։ 

Այդ բոլորի վրայ փլուեց կապոյտ երկնակամարը, ինչպէս հին տաճարի փիրուզեայ 

գմբեթ երկրաշարժից։ 

*** 

  Նոր տարու գիշերը, երբ մենք՝ մանուկներս, սպասում էինք Ձմեռ պապիին, որ 

մեզ բերէր նոր տարու նուէրներ, դուռը բախեց մահը, բռնեց հօրս ձեռքը, սեղմեց 

ջերմագին եւ նրանք՝ մահն ու հայրս, թեւանցուկ դուրս եկան տնից, քայլեցին սպիտակ 

ձիւնի վրայով։ 

Գնացին եւ էլ չեկան։  

                                     Բ 

Ես կարծում եմ, որ աշխարհում եղել են երկու քրիստոնեայ։ Մէկը ինքը՝ 

Քրիստոսը՝ հրեայ, իսկ միւսը՝ մայրս՝ հայ։ Նա միայն մի գիրք էր կարդում՝ 

Աւետարանը։ Ամբողջ օրը նա ջանում էր միայն մի բան անել՝ իրագործել Աւետարանի 

պատուիրանները։ Աղքատների հետ ճաշի էր նստում, բարեգործութիւններ էր անում, 
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պայմանով, որ ոչ ոք չիմանայ, եւ… աղօթում էր։      

 Խոնարհւում էր այդ կինը մինչև ոսկորների ծուծը։ Նրա խոնարհութիւնն 

օրգանական էր, որովհետեւ այդ խոնարհութեան համար խոր տարաձայնութիւններ 

էին ստեղծուել նրա եւ հօրս միջեւ։        

 Մի կին, որ պատրաստ էր ամուսնու ամէն ուզածն անել, թէկուզ ոճիր, բայց չէր 

կարող ազատուել խոնարհութիւնից։ Խոնարհութեան գերին էր այդ կինը։ Թող բոլորն 

անգոսէին իրեն, թքէին եւ մրէին. նա տանում էր միայն խոնարհութեամբ. այդպէս էր 

պատուիրում Աւետարանը։        

 Հայրս պահանջում էր, որ մայրս դառնայ խանում, նստի դահլիճի վերի կողմը՝ 

ուռած բարձերով շրջապատուած, ոչ մի բանի չխառնուի եւ, գլխաւորը, ոչ մի քահանայ 

չհիւրասիրի տանը։ Օրգանական ատելութիւն էր զգում դէպի քահանաները։

 Մայրս ամբողջ օրը լաց էր լինում եւ լուռ, խոնարհութեամբ, բայց 

աներեւակայելի յամառությամբ, պայքարում էր հօրս այս աղայական 

փիլիսոփայութեան դէմ։ Գաղտնի, բոլորիս պատուիրելով, որ հօրս լուր չտանք, նա 

գնում էր եւ լուացարարուհուն օգնում, աւլում էր տունը, աղախինների հետ յատակն 

էր սրբում՝ փոշու մէջ կորած, ճաշ էր եփում, կրակ վառում, վերջապէս անում էր այն, 

ինչ մի գաւառացի կին առհասարակ անում է։      

 Առանց այդ աշխատանքի՝ մեռած էր այդ կինը։     

 Բայց երբ էշը ճանապարհ էր ընկնում դէպի հօրս պաշտօնատեղին, փոխւում էր 

ամէն ինչ։          

 Մայրս եւ բոլորն էլ հագնում էին այնպէս, որ կարծես պէտք է հարսանիք գնան։ 

Հօրս աչքերից չէր խուսափում, սակայն, մօրս արիստոկրատիզմի սահմաններից 

դուրս գալը։            

 — Նորէ՛ն,— խստութեամբ շշնջում էր նա։    

 Մայրս խոնարհութեամբ ժպտում էր, բռնում հօրս ձեռքը, սեղմում էր երեսին եւ 

լռում։            

 Հայրս էլ լռում էր, ընկճւում էր նրա գգուանքի տակ, բայց ներսում զայրոյթի 

փոթորիկը ծայր էր առնում, բարձրանում էր առանձնասենեակը եւ երկար մտածում։

 Երկուսն էլ յամառ էին։        

 Հայրս յամառ արիստոկրատ էր։      

 Մայրս՝ յամառ դեմոկրատ։        

 Մինչև վերջն էլ հայրս չկարողացաւ հաշտուել մօրս դեմոկրատիզմի եւ մայրս 

էլ՝ հօրս արիստոկրատիզմի հետ։                                   

*** 
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Մայրս գիտէր, որ հայրս Ստամբուլում «դոստ» ունի։ Բայց այս մասին մօրս 

հոգին խաղաղ էր։ Դա բխում էր ո՛չ թէ նրա անտարբերությունից դէպի ամուսինը, այլ 

խորախոր սիրուց։ Սիրելով նրան՝ սիրում էր եւ նրա յանցանքը։ 

— Էրիկ մարդ է,— ասում էր մայրս,— սիրտը դադար չունի։ Յիշում եմ, որ երբ հայրս 

մեռաւ, եւ մեծ եղբայրս սկսեց ճանապարհորդություններ կատարել դէպի Ստամբուլ 

կամ սեւծովեան նաւահանգիստներ, մայրս յանձնեց նրան ճոխ նուէրների մի կապոց, 

որպէսզի Ստամբուլում յանձնի իր ամուսնու սիրուհուն։ 

Յիշում եմ նաեւ, որ մայրս կապոցը յանձնեց արցունքների մէջ խեղդուած ոչ թէ 

Ստամբուլի կնոջ պատճառով, այլ նրա համար, որ հայրս չկար այլեւս։ 

— Թող սաղ ըլլեր, հազարը սիրէր,— ասում էր նա։ 

Մայրս ցանկանում էր, որ հօրս նուիրական յիշատակներից մէկը՝ Ստամբուլի կինը, 

յարգուած լինի։ 

Ստամբուլի կինն էլ մօրս կապոցը ընդունել էր արցունքներով։ Հօրս մահուան մասին 

նա առաջին անգամ լսել էր մեծ եղբորիցս։ 

Երկու կանայք լաց էին լինում մի տղամարդու համար, այն տղամարդու, որ այդ երկու 

կնոջ հոգին էլ լցրել էր սարսուռով, ծծել էր երկուսի շուրթերից էլ սիրոյ արիւնը։ 

Մեծ եղբայրս պատմեց, թէ ինչպէս էր գնացել այդ կնոջ մօտ Ստամբուլում։ Կինն 

անմիջապէս ճանաչել էր եղբորս, գրկել էր, համբուրել եւ լաց եղել։ 

— Բոյով-բուսով կնիկ էր, բարակ, երկար մազերով, ընկոյզի գոյն աչքերով, յունական 

քթով, կոկորդի վրայ սեւ խալ։ 

Մայրս հրճուանքով լսում էր եղբորս պատմութիւնը եւ լաց լինում։ 

— Մեսումը որբ մնաց,— ասում էր մայրս արցունքների միջից։ 

Մինչեւ այժմս էլ չեմ կարողանում ընդգրկել մօրս սիրոյ խորութիւնը։ Երբ փորձում եմ 

նայել այդ խորութեանը մէջ՝ գլխապտոյտ եմ ունենում եւ սիրտս դողում է այդ 

խորութիւնից։ 

Մայրս կրթուած կին չէր, նրա ուսումը Աւետարանից դենը չանցաւ, բայց հզօր սիրոյ 

ազդեցութեան տակ նա հասել էր հոգու անսահման խաղաղութեան։ 

Կինը, եթէ սիրի, լեռան ծանրութիւն կարող է կրել իր հոգում։ 



12 
 

                                *** 

Ինչպէս ասացի, մօրս գերագոյն մխիթարութիւնն էր ամէն երեկոյ կամ Կիրակի 

ցերեկները ծալապատիկ նստել սենեակի մի անկիւնը եւ Աւետարան կարդալ, առաջ՝ 

մեռած հօրս հոգու, իսկ վերջերս էլ՝ պանդուխտ եղբայրներիս համար։ 

— Գեւորգիս համար գլուխ մը Աւետարան կարդամ,— ասում էր նա եւ մի էջը բաց 

անում։ Բանալուց յետոյ, նախքան սկսէր կարդալը, նրա պայծառ եւ շագանակագոյն 

աչքերը լցւում էին արցունքի կաթիլներով։ 

Մի գլուխ կարդալուց յետոյ՝  

— Գլուխ մ՚ըլ Լեւոնիս համար կարդամ։ 

Մենք բոլորս լցւում էինք խոր ու դողահար երկիւղածութեամբ, անծանօթ մի սարսուռ 

պատում էր մեր հոգին, եւ մայրիկը դառնում էր մեր աչքին բոլորովին 

կերպարանախոխուած մի կին։ Ընթերցումից յետոյ լռին աղօթք էր անում։ 

Ամէն անգամ, երբ Աւետարանի անցքերի եւ անձնաւորութիւնների մասին հարցեր էին 

տալիս նրան, նա բացատրում էր իւրայատուկ հասկացութիւններով։ 

Մի օր ես պառկել էի սադիրի վրայ եւ կիսաքուն վիճակում էի։ Մայրս կարով էր 

զբաղուած, իսկ մեծ հարսն Աւետարան էր կարդում բարձրաձայն։ Յանկարծ հարսն իր 

ընթերցումն ընդհատեց եւ մայրիկիս դառնալով՝ ասաց. 

— Մայրի՛կ, քըզի բան մի տի հարցնեմ։ Աստուածաշնչի մէջ գրուած է, որ օձը խաբէր է 

Եւան, օձի խօսքովը խնձոր կերէր է. վերջը ատ խնձորէն Ադամին ըլ կերցուցէր է,  

Աստուած երկուքին ըլ պատժէր է ու դրախտէն վռնդէր է, աս գլուխը հեչ չիմ 

հասկնար: 

— Քա՜, հարս,— ընդմիջեց մայրս,— սո՛ւս, չոճուխը կլսէ։ 

Մայրս ինձ էր ակնարկում։ Մինչեւ այդ ես կիսաքուն էի, կարող էի բոլորովին քնել, 

բայց մօրս զգուշաւորութիւնը լսելով՝ բոլորովին զարթնեցի։ 

Մայրս, հաստատ լինելով, որ քնել եմ, սկսեց բացատրել օձի պատմութիւնը. 

— Հարսնո՛ւկ, օղո՛ւլ, երկու հատ զաւակ ունիս, ամմա դահա շատ ջահել ես, բան չես 

գիտէր,— սկսեց մայրս։ — Ւնչո՞ւ համար է, որ կնիկներուն երես չեն տար, ժամուն մէջ 

չեն թողուր, որ կնիկները խորան ելլեն, կնիկ ըսուածը շատ մեղքեր ունի, աշխըրքիս 

շատ մեղքը կնիկներուն վզին է։ Ես քըզի ըսեմ ատ պատմութիւնը, դուն մարդու բան 
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մի ըսէր։ Եւան չափան օինի հանէր է, Աստուծոյ խոշին չի եկեր, ինչու որ դահա 

Աստուած պսակի հրաման չէր տուէր. Եւան չի համբերէր, գացէր մտեր է Ադամին 

ծոցը, Աստուած ըլ բարկցեր է,  անիծէր ու դրախտեն դուրս քշէր։ Օձը կնկան միջի 

կրակն է, քա՜, հեչ տեսե՞ր ես, որ էրիկ մարդը կնկայ ձեռք դպցնի, մինչև կնիկը պոչը 

չխաղցնէ։ Աչքը քոռնայ Եւային, առանց պսակի չափան օինի հանեց եւ մեզ ըլ ձգեց այս 

կրակին մէջ, թող քիչ մ՚ըլ համբերէր, Աստուած պսակի հրաման կուտար, էն ատենը 

թող մտնար էրկան ծոցը, զաթեն ուրիշ կնիկ ըլ չիկար, որ ձեռքէն առնէր, մէկ մը ինք, 

մէկ ըլ Ադամն էին ամբողջ աշխրքի մէջ։ 

Հարսը միայն մի բացականչութիւն արաւ. 

— Քա՜ 

— Եւան աննամուս կնիկ է եղեր, խօսքը միջերնիս,— վերջացրեց մայրս։ 

                            *** 

Մինչև հիմա էլ չեմ մոռանայ այն սարսափը, որ ես պատճառեցի իմ բարի մօրը։ 

Ամառ էր։ Տապից փախած՝ գնացել էի մեր տան մութ խզենը եւ պառկել էի հովանալու 

համար։ Չգիտեմ ինչքան էի քնել, երբ մէկն սկսեց իջնել ցած։ Ես աչքերս բաց արի եւ 

սկսեցի դիտել։ Յանկարծ ներքեւ իջնողը սարսափելի ճիչ արձակեց եւ փռուեց գետին։ 

Ես ցատկեցի անմիջապէս, դրսից վրայ հասան ընտանիքի միւս անդամները։ 

Գետին փռուողը մայրս էր։ Գրկեցինք եւ տարանք ննջարանը։ Զանազան կաթիլներով 

հազիւ կարելի եղաւ զարթեցնել։ Ամբողջովին դժգունել էր, նայում էր վախեցած 

աչքերով, մէկ՝ մէկին էր յառում, մէկ՝ միւսին— պարզապէս հօրս էր որոնում։ Վրայ 

հասաւ մեծ եղբայրս (մեծ եղբայրս տասներեք տարով փոքր էր մօրիցս), անմիջապէս 

գրկեց մօրս գլուխը եւ հարցրեց. 

— Ի՞նչ եղաւ։ 

Մօրս լեզուն բացուեց։ 

— Խզենը սատանայ կար,— շշնջաց մայրս,— աչքերը բոցի պէս կը փայլէին։ 

Մեծ եղբայրս կարծես ցնցուեց։ Նա կարծեց, թէ մայրիկին մի բան էր պատահել, 

խելքին մի արատ էր հասել, բայց ես անմիջապէս գլխի ընկայ, մօտեցայ մայրիկիս, 

գլուխս դրի նրա անուշաբոյր կրծքի վրայ եւ լացով ասացի. 

— Խզենը պառկողը ես էի, սատանայ չէր։ 



14 
 

Մեծ եղբայրս ուզեց պատժել ինձ, բայց մայրս թոյլ չտուեց։ 

Շրթունքների վրայ, այնքան սարսափից յետոյ, ծաղկեց մի թեթեւ ժպիտ, գրկեց ինձ եւ 

ասաց. 

— Սատանայի աչքեր ունիս։ 

Եւ գուրգուրանքով շոյեց նա իմ ոսկեգոյն մազերը։ 

*** 

Գիշերը ես վեր կացայ իմ անկողնից եւ գնացի մայրիկիս մօտ։ 

Տակաւին իմ հոգին չէր հանգստացել նրան պատճառած սարսափից։ Մինչեւ առաւօտ 

ես քնեցի նրա անկողնում՝ վզովը պինդ փաթաթուած։ 

Առաւօտեան, երբ նայեցի մայրիկիս աչքերին եւ հոգով ընկղմուեցի նրանց 

պայծառութեան մէջ, նրա ժպիտն օրօրեց իմ հոգին։ 

 Գ 

Այստեղ անմիջապէս պէտք է յիշեմ պապիս՝ մօրս հօրը։ Հակառակ մօրս 

հեզահամբոյր բնաւորութեան՝ պապս խստաբարոյ մի մարդ էր։ Կռւում էր ամենքի 

հետ, քառասուն տարով քէն էր պահում, բոլորին ծոյլ էր անուանում, բայց ինքը, 

ամբողջ կեանքում, բացարձակապէս ոչ մի աշխատանք չէր կատարել, կերել էր իր հօր 

հարստութիւնը, մեծագոյն մասը փաստաբաններին էր կերցրել իր մի խօսքը անելու 

համար, եւ երբ հօր հարստութիւնը մսխել, վերջացրել էր, որդիներն էին մեծացել եւ 

նրանց հաշուին էր ապրում։ 

Պապիրոսի թղթի վրայ առաւօտեան գրում էր, թէ եթէ բազար գնայ՝ (եթէ գնայ) ինչ 

պիտի առնէ։ Այդ ցուցակը երեք կամ չորս բանից էր բաղկացած լինում 2 օխա շաքար, 

25 գրեմ զենջեֆիլ, մէկ շիշ քացախ եւ հաց, բայց այդ համարում էր աշխատանք։ 

— Կըսին քի գործ չեմ ըներ, էսի գործ չէ՞— հարց էր տալիս մէկնումէկին եւ ցոյց տալիս 

պապիրոսի թղթի վրայի ցուցակը։ 

Ձին նստել եւ այգի գնալ գալն էլ աշխատանք էր համարում, որովհետեւ պահապանին 

մի քանի հայհոյանք տուած կը լինէր։ 

Եկեղեցի գնալը, աղօթք անելը եւ տէրտէրին հայհոյելն էլ աշխատանք էր եւ 

գերաշխատանք, եթէ սկանդալը մեծ էր լինում։ 
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Իր հարազատներից եւ ծանօթներից ոչ ոքին իսկական անունով չէր կանչում՝ «շունը, 

քեօփակը, սեւ կատուն, փոթոն, աղուէսի պոչը, սատանի քիթը, քելը, փիսը, թուլ 

բերանը, կախ կոկովը, փաթլախը, քոռը»— եւ այսպէս անվերջ ածականներ։ Օրինակի 

համար, իմ մասին խօսելիս՝ ասում էր 

— Մեր կապոտ շունը։ 

Եկեղեցում, երբ քահանան տեսնէր, որ հաջի Առաքել աղան եկեղեցումն է, ոչ մի 

աղօթք չէր կրճատում, որովհետեւ պապս, նոյն հաջի Առաքել աղան, իր կանգնած 

տեղից բարձրաձայն շարունակում էր կրճատուած աղօթքը։ Պատահեց մի անգամ, որ 

քահանան, գիտենալով հանդերձ, որ հաջի Առաքել աղան եկեղեցումն է, կրճատեց մի 

աղօթք, պապս շարունակեց, քահանան ականջ չկախեց, պապս աւելի բարձրաձայն եւ 

աւելի յամառօրէն շարունակեց՝ խանգարելով քահանայի մտադրութիւնը՝ այդ օրը մի 

քիչ աւելի շուտ վերջացնելու ժամերգութիւնը։ Բայց սրանով չվերջացաւ, պապս 

սպասեց, որ քահանան դուրս գա եկեղեցուց։ 

— Էկեր պատարագիչ չըլլէիր, ոտիս տակը կառնէի քեզ, շո՛ւն շան որդի։ 

Ապա ժամկոչին նկատողութիւն էր անում, որ զանգը քիչ տուեց, լուսարարին 

հայհոյում էր, որ եկեղեցու մէջտեղի կանթեղը շուտ պրծաւ, եւ այլն։ 

Տուն վերադարձին, տան բոլոր անդամների բերաններից հոտ էր քաշում, թէ 

պատարագից առաջ բան կերե՞լ են։ 

  Ամէն մէկին կանչում էր թէ՝  — Հօ՛ ըրէ։ 

«Հօ» էինք անում եւ ուտում ապտակը. ո՞վ կարող էր բան չուտել մինչեւ պատարագի 

վերջը։ 

Մենք կաղամբը հում էլ ուտում էինք, որովհետեւ քաղցր էր լինում, ճիշտ մրգի նման 

բերում էին սեղան, ջարդուած։ 

Մի անգամ ծառան շուկայից կաղամբի մի գլուխ էր բերել։ Մօրեղբայրներից մէկը՝ 

Պարթեւը, ճանկեց կաղամբը եւ ուզեց մի կտոր պոկել։ Պապս նրան սաստեց, որ 

«մինչեւ սեղան չի գայ, չի պտի ուտես»։ 

Բացի սաստելուց, նրա թաթիկին մի հատ էլ խփեց, բայց երբ կաղամբը ջարդեցին եւ 

բերին սեղան, Պարթեւը հրաժարուեց ուտելուց։ Պապս հրամայեց նրան ուտել, նա 

յամառօրէն հրաժարուեց։ Այս անգամ պապս բռնի մի կտոր կոխեց նրա բերանը եւ 

սկսեց խփել գլխին։ 
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— Սատկես նէ՝ տ՚ուտես։ 

Պարթեւը ցաւից սկսեց լաց լինել եւ ճչալ կաղամբի խոշոր կտորը բերանում։ 

— Հաջի՛ աղա, կուտէ, հաջի՛ աղա, կուտէ,— աղաչում էր տատս, բայց հաջի աղան 

խփում էր Պարթեւին եւ գոռում. 

— Ուտելու խշրտոցը տի լսիմ: 

Եւ Պարթեւը հարուածներից ազատուելու համար սկսեց կէս լաց լինել ու կէս ուտել, եւ 

պապս հանգստացաւ՝ լսելով կաղամբի՝ ատամների տակ տրորուելու իւրայատուկ 

խշրտոցը։ 

Պապիս բեղերն այնքան երկար էին, որ հասնում էին մինչեւ ականջներր։  

Նա խորագոյն հպարտութեամբ դիտում էր այդ բեղերը հայելու մէջ ամէն անգամ ամէն 

մի պոչը երեք-երեք անգամ շոյում էր եւ հեռանում հայելուց։ 

Սովորութիւն ունէր նա, որ երբ Ամերիկայից նամակ էր ստանում, անպայման ծրարը 

պէտք է մկրատով կտրէր բանալու համար։ Տատս անհամբերութեամբ, եւ երբեմն 

արցունքոտ աչքերով, սպասում էր իր պանդուխտ որդիներից մէկի նամակի 

ընթերցման, բայց պապս անասնական յամառութեամբ չէր բաց անում, մինչեւ 

մկրատը գտնէր, իսկ եթէ մկրատն օրերով չգտնէր, օրերով չէր բաց անում։ Բանալուց 

յետոյ էլ երկար- բարակ ակնոցն էր մաքրում, սիգարեթը փաթաթում, մոխրաման 

բերում, դնում իր առաջը, մի օղի էր ճնկում, հազում էր, թքում եւ ապա սկսում էր 

կարդալ։ Սկսում էր կարդալ ոչ թէ բարձրաձայն, այլ իր համար, ինչպէս ինքն էր 

ասում, կարդում էր թիւ, որպէսզի «պարունակութեան վերահասու ըլլայ» եւ յետոյ 

դարձնի ընտանիքի միւս անդամների սեփականութիւն։ 

Երբ տատս կենում եւ սպասում էր, որ վերջապէս վերջանան այդ դաժան 

գործողութիւնները, պապս ասում էր. 

— Գնա կերակուրդ եփէ, վերջը եկո՛ւր։ 

Տատս փափուկ, սպիտակ ձեռներով, փոքրիկ մի կին էր, խոշոր, սեւ աչքերով, միշտ 

ժպտուն, միշտ հեզահամբոյր եւ չափազանց մաքրասէր։ Նրանից միշտ մենք առնում 

էինք մաքուր սպիտակեղէնի զգլխիչ հոտը։ Խօսում էր մանտր-մանտր, ախորժելի եւ 

խելոք։ 
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Ամառը նա սիրում էր նստել պատշգամբը, որի առաջը փռւում էր աստիճանաւոր 

պարտէզը, պարտէզի տակով անցնում էր անվերջ ջրվէժներով մեծ առուն։ Առուն 

գալիս էր բարձրից եւ խոր ձորերով գնում էր դէպի զմայլելի դաշտը։ 

Երբ ծառերի տերեւները շարժւում էին, եւ Խուրայի սարից փչում էր զով քամին, 

տատս մանրիկ բերանով մրմնջում էր. 

— Օ՜խ, ակդ սիրեմ։ 

Այս երկու հակադրութիւններն ինչպէ՞ս էին ապրել իրար հետ ողջ 41 տարի. ահա այն 

դարաւոր զազիր օրէնքի գաղտնիքը, որ հրամայում է. «Կի՛ն, եղի՛ր հնազանդ քո 

ամուսնուն»։ 

Մի գիշեր պապս երազ էր տեսել, որ մառանի յատակին, մի արշին խորութեան, 

ապուպապերից թաղուած է եղել մի կճուճ լիքը ոսկի։ Այդ երազից յետոյ զաթնեց եւ 

զարթեցրեց բոլորիս ու կարգադրեց, որ մառանի ճիշտ մէջտեղը փորենք։ Սկսեցինք 

փորել սարսափելի կարծր յատակը, եւ իսկապէս մօտաւորապէս մի արշին 

խորութիւնից երեւաց կճուճը։ Հէնց որ պապս կճուճը տեսաւ, ուրախութիւնից 

ուշաթափուեց։ Տասը հոգով հազիւ կարողացանք նրան բարձրացնել վերի յարկի 

ննջասենեակը։ Յիշում եմ, մի թեւը ես էի բռնել, որպէսզի կախ չընկնի, եւ այդ թեւն 

անգամ ծանր էր ինձ համար։ Առաւօտեան ուշքի եկաւ։ Ուշքի գալուն պէս  կճուճն 

ուզեց։ Բերին։ Կճուճը բոլորովին դատարկ էր։ Երբ տեսաւ, որ դատարկ է, նորից 

ուշաթափուեց, եւ այս անգամ տեւեց երկար։ Հարկ եղաւ բժիշկների միջամտութիւնը 

ուշքի բերելու համար։ 

Պապս իր ամբողջ կյանքում չընդունեց ոչ մի սխալ։ Հաւատում էր, որ ինքը երբեք ոչ մի 

սխալ չէր գործել։ Երբ տատս յիշեցնում էր նրան իր անվերջ դատավարութիւնները, 

փուճ յամառութիւնը, պապս պատասխանում էր. 

 —Նորէն աշխարհք գամ, նորէն տի էնիմ։ 

Ոչ ոքից խորհուրդ չէր հարցնում, բայց ինքը պահանջում էր, որ ամէն մի ծանօթ գայ եւ 

իրեն խորհուրդ հարցնի։ Պապս ի՞նչ հիմք ունէր այս բոլորի համար։ Խելո՞ք էր։ Ո՛չ։ 

Պարզապէս հաջի Առաքել աղան էր։ Ուրիշ ոչինչ։ Իսկ այդ հաջի Առաքել աղան ի՞նչ 

բան էր։ Կատարեալ ոչինչ։ Իբրեւ նախկին հարուստի զաւակ՝ ստացել էր այդ 

ամբարտաւանութիւնը եւ տրադիցիայով շարունակում էր այդ ոսկեզօծ 

ամբարտաւանութիւնը։ 
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Եթէ մէկնումէկը պատահաբար խորհուրդ տար նրան, թէկուզ մի հասարակ բանի 

համար, եւ եթէ մինչեւ անգամ ինքն էլ ներքուստ համոզուած լինէր, որ խորհուրդը 

ճիշտ է եւ օգտակար, չէր լսի։  

Ինչպէ՞ս, հաջի Առաքել աղան ուրիշին լսի՜... 

Լավ յիշում եմ, մի օր պապս բարձրացել էր սանդուղքների վրայ եւ ուզում էր մի մեծ 

մեխ խփել պատին։ Ինչ-որ մի բան էին ուզում կախ տալ։  

Տատս ցանկանում էր, որ մեխն ամուր խփուի,բայց որպէսզի ամուր խփել տայ, 

ներքեւից պապիս խորհուրդ տուեց մեխը թոյլ խփել։  

Պապս, հակառակն անելու համար, ամբողջ ուժով խփեց մեխին, եւ մեխը գրեթէ 

թաղուեց պատի մէջ, այսպիսով, տատս անել տուեց իր ցանկացածը եւ քթի տակ 

մանրիկ ժպտաց։ 

Եթէ տատս ցանկանար գնալ մի որեւէ ամառանոց, ձմեռուանից սկսում էր դէմ խօսել 

այդ ամառանոցին։ 

— Էդ ըլ տե՞ղ է, որ կերթան, տաք, մարդ կը խաշի։ 

Երբ ամառը գալիս էր, պապս տատիս տանում էր այն ամառանոցը, որի դէմ տատս 

ձմեռը խօսում էր։ 

Այսպիսով, կատարւում էր տատիս ցանկութիւնը։ 

Եւ տատս ոչ միայն այս բանում, այլեւ ամէն բանում կիրառում էր այդ մեթոդը եւ 

կոտրում պապիս պողպատեայ կամքը։  

                             Դ 

Ես ունէի մի պառաւ հօրաքոյր։ 

Նա ամէն տեղ էր՝ մեռելատանը, հարսանիքներում, կռուի ու բամբասանքի մէջ, 

շուկայում, տանիքի վրայ, աղբիւրը, պարտէզում, հիւանդի գլխի վրայ, տղացկան մօր 

ոտների տակ, ժառանգութիւնների բաժանման մէջ, նշանտուքի եւ խօսկապի մթին 

ցանցերում։ 

Նա մի կին էր, որ երբեք չէր սիրել։ Նրա արտայայտութիւնը նման էր այն էգ կատուին, 

որ Մայիսն առանց արու կատուի անցկացնելուց յետոյ, ման էր գալիս կտուրներն ու 



19 
 

տան անկիւնները քաղցած վագրի հայացքով, փայլփլուն աչքերով եւ ամէն մի առիթից 

պատրաստ փշտացնելու ։ 

Հորաքույրս անց էր կացրել ոչ թէ մի Մայիս, այլ 65 Մայիս առանց արուի, եւ ման էր 

գալիս մեր տանը եւ փողոցնեում՝ դառնացած, օրերի, իրերի եւ մարդկանց դեմ 

չարացած։ 

Պարտուած այս կինը թշնամի էր ընտանեկան խաղաղութեան։ 

Մարմնի բոլոր մասերը ճչում էին դառնութիւն։ 

Նա ձմեռները կաղ էր, ամառները՝ առողջ։ 

— Ինչպէ՞ս է, մայրի՛կ, որ հօրաքուրիս ոսկորները ամառները կը շտկին եւ ձմեռները 

կը ծռին,— մի օր հարցրի մօրս։ 

— Ձմեռը ջղերը ցուրտէն կը քաշուին,— պատասխանեց մայրս,— ամառները կը 

թուլնան։ 

Ջիղը՝ ահա իմ հօրաքրոջ էութիւնը։ 

Ջիղը միայն սրունքների վրայ չէր, որ ազդում էր, ջիղն էր, որ կառավարում էր նրա 

մարդկային ողջ կեանքը։ 

Սև, չորացած մարմին ունէր, գլխի վրայ կարճ եւ նոսրացած մազերով, աչքերը 

խաւարակուռ գիշերուայ նման խոր, մատները երկար, լղար եւ ուռած երակներով, 

ճակատը ծուռ, կուրծքը ներս ընկած, փորը, բայց, փոր չունէր, կրծքի անմիջապէս 

տակից սկսում էին նրա սրունքները, որոնք այնքան էլ երկար վար չէին վազում, 

շուտով հասնում էին գետին։ Ուսերի վրայ ցցւում էր սրածայր գլուխը՝ առանց վզի, 

քթի վերեւը, աչքերի սրածայրութիւնից սեղմուած, քիթը, վերեւում բռնադատուած 

լինելով, նեղանալով, ներքեւում ընդարձակւում էր,  որի գագաթն ամէն ամիս 

կարմրում էր, ուռչում, դեղնում եւ ապա՝ պայթում։ 

Դժուար թէ կարելի լինի նկարագրել նրա բերանը, որովհետեւ մշտական ձեւ չունէր։ 

Եթէ տանն էր, ընտանիքի անդամների ներկայութեան, ուրիշ ձեւ ունէր, եթէ հիւրեր 

գային, տարբեր ձեւ էր ընդունում, հօրս ներկայութեան՝ տարբեր (զսպուած եւ 

կծկուած), բամբասանք արած ժամանակ արտակարգ մեծանում էր։ Վա՛յ թէ քնէր, այդ 

ժամանակ բերանն իրենը չէր. մի անտէր եւ աւէրակ խոռոչ, ուր ամէն ինչ մտնում, 

ելնում էր։ Այդ աւէրակ խոռոչից դուռս էին ցցւում նրա իրարից հեռու երեք 

ատամները, ինչպէս ցամաք նետուած հին եւ խորտակուած նաւի կայմեր։ 
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Հագուստը միշտ հին էր։ 

Երջանիկ էր նա ցնցոտիներում։ 

Նա դէմ էր մինչեւ անգամ բնութեան շռայլութեան։ 

Ատում էր լաւ հագնւողներին, ատում էր մանաւանդ գեղեցիկ կանանց։ 

Յիշում եմ նրա կարկատանները, խունացած վերարկուն, հազար ու մի գոյնզգոյն 

կտորներով կպցրած շապիկը, մանաւանդ գլխի շալը, որը մի յիմար անգլիացի 

փորձեց գնել՝ իբրեւ անտիկ ձեռագործ։ 

                               *** 

Հօրաքոյրս ընկոյզից շինած մի խոշոր սնդուկ ունէր (երեք հոգի կարող էին 

ծալապատիկ նստել մէջը, որի բովանդակութիւնը դժուար թէ ես այժմ կարողանամ 

վերյիշել։ 

Այդ սնդուկում կային 50 տարուայ հին սիստեմի կարուած մետաքսէ շորեր, կօշիկներ, 

զանազան գոյնի կոճի եւ խառնուած թելեր, երեսի սրբիչներ, ծածկոցներ, գուլպաներ, 

գլխանոցներ, վարտիքներ, շապիկներ, ասեղ, գնդասեղ, զանազան որակի կերպասի 

կտորներ, հին ոսկիներ, մարգարիտներ, գոհարներ, փոքրիկ խալիչաներ, արծաթէ 

թաս, չիբուխներ, համրիչներ, գօտիներ, օդեկոլոնի շշեր, պատկերներ, շրջանակներ, 

հին դրամներ, ոսկեկոթ գրիչներ, թանաքամաններ, հին Աւետարաններ, 

երուսաղեմեան խաչեր, կոճակներ, գդակներ, ֆեսի ծոպեր, մատնոցներ եւ այլն: Իսկ 

նա ապրում էր փառայեղ ցնցոտիներում, հագնում էր այնպիսի գուլպաներ, որոնք 30 

տարուց ի վեր կարկատում էր, այնքան էին հաստացել, որ ոչ մի կօշիկի մէջ չէին 

մտնում։                              

                                 *** 

Երկար տարիներ առաջ մէկը՝ Նազար աղան, նրան կնութեան էր ուզել, եւ նա 

մերժել էր։ 

— Ինչ ախմախ էի էն վախտը,— ասում էր հօրաքոյրս,— որ ատ մարդը չառի, Նազար 

աղայի տանը խանում խաթուն կըլլէի։ 

Այս ասելուց յետոյ հօրաքոյրս խոր ախ էր քաշում, եւ պատրաստ էր. արցունքը 

թափւում էր սեւ, ծալքոտած երեսներից վար։ 
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Նազար աղան, ամառ-ձմեռ, կախ ընկած վարտիքի նման մի անձրեւանոց ունէր, չոր, 

ցից-ցից մազերով, իւղոտած ֆեսով։  

Նրա աչքերը տարբեր ուղղութիւններով էին յառում։ Նազար աղայի քայլուածքը նման 

էր այն էշի քայլուածքին, որի ծանր բեռը, տիրոջ անուշադրութիւնից, գալիս-հասնում է 

մինչեւ պոչը՝ ծանրանալով հետոյքի վրայ, երբ զառիվեր է բարձրանում։ 

Բայց Նազար աղան այդպէս չէր երեւում հօրաքրոջս։ 

Նա յաճախ կրկնում էր. 

— Մա՜րդ, ի՜նչ մարդ, բոյը-բուսը տեղը, շարժուածքը, քելքը, քիչ խօսող, լուրջ, կնկանը 

Ալմաստ մը կըսէ, Ալմաստ մըլ բերնէն կըյնի տունը-տեղը լեցուն, վաստակը տեղը: 

Նազար աղան բազարի հետընկած մի անկիւնում մի փոքրիկ եռանկիւնաձեւ կրպակ 

ունէր, որտեղ զինուորների համար պատրաստի նամակներ էր գրում։  

Նրա ողջ «գրասենեակի» կահ-կարասին՝ մի խարխուլ սեղան, մի աթոռ, որ հազար ու 

մի թելերով կապել էր, մի թանաքաման՝ մէջն ամբողջ մաղ, թուրքերէն գրելու համար 

մի քանի եղեգէ գրիչներ, մի հողէ ջրաման, մի բաժակ՝ այնքան փոշոտած, որ 

թափանցիկ չէր, եւ մի աւել, որ անգործածելի լինելուն համար դարձել էր սարդի բոյն։ 

Նազար աղան, բացի պատրաստի նամակներից, ժառանգական եւ ամուսնական 

դատերի համար աղերսագրեր էր գրում։ Այդ աղերսագրերը նա արտադրում էր մի 

հաստափոր գրքից՝ փոխելով անուններն ու թուականները։ 

Պատրաստի նամակի համար ստանում էր տասը փարա, իսկ աղերսագրերի համար՝ 

60 փարա։ 

Արդեօք Նազար աղան մի օր մտածե՞լ էր հօրաքրոջս մասին։ Չեմ կարծում, որովհետեւ 

մեր տան լուսամուտի առաջից անցնելիս՝ քիթը վեր չէր առնում եւ հօրաքրոջս մտիկ 

չէր տալիս։ Մի անգամ Նազար աղայի մասին հարց տուի մօրս։ Նա ասաց. 

— Աղեկ մը չեմ յիշէր, տղա՛ս, շատ տարի առաջ ատպէս խօսք մը եղաւ, բայց խօսքն ըլ 

խօսք մնա՜ց։ 

*** 

Ես բաղնիս գնում էի մեր տան կանանց հետ։ 
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Մինչեւ հիմա էլ չեմ սիրում արեւելեան բաղնիքը, որովհետեւ մինչեւ հիմա էլ 

յիշում եմ կաւերի հոտը, գոլորշին, սիրտ մարեցնող տաք եւ խըշխըշ ջուրը եւ կանանց 

բլրացած ճարպն ու միսը։ 

Հօրաքույրս բաղնիքում միշտ լողանալով չէր զբաղւում։ 

Նա ամենայն ուշադրութեամբ եւ չարութեամբ դիտում էր հասունացած աղջիկներին, 

որպէսզի դուրս գար բաղնիքից եւ սկսէր խօսել եւ բամբասել։  

Բաղնիքից անմիջապէս յետոյ չէր կարող դռնէդուռ մտնել եւ սկսել բամբասանքը, 

որովհետեւ յոգնած էր լինում, այնքան չեչքար էր քսում  մարմնին եւ վառող֊ թափող 

դեղեր էր գործածում։ 

Բայց յաջորդ օրը հօրաքրոջս օրն էր։ Իւղոտում էր ծնոտները, անտիկ շալը գցում 

գլխին, ընկնում հարեւանների տները։ 

Մտնում էր Եղիս խանումի մօտ։ 

Եղիս խանումը մի կին էր, որ իր իսկ շուաքից էր վախենում, որի տան լուսամուտների 

վարագոյրները միշտ փակ էին, ուրիշի անունը չէր արտասանում, որպէսզի մի գուցե 

բամբասանք չդառնայ։ Եղիս խանումն ունէր մի տղայ (40 տարեկան) եւ մի աղջիկ (35 

տարեկան)։ Որդուն չէր պսակել, որպէսզի քաղաքում խօսք-զրոյց չլինի, իսկ աղջկան 

էլ տեսնող չէր եղել, որ ուզէր։  

Մայրը նրան տարին մի անգամ միայն դուրս էր հանում, այդ էլ միայն եկեղեցի 

տանելու համար։ Կանգնեցնում էր վերնատան ետեւը, թոյլ տալով միայն, որ քթի մի 

մասը եւ երկու աչքերի միայն մէկն ազատագրի երեսի քողից։ 

Հօրաքոյրս դիտմամբ երեւակայում էր, որ Եղիս խանումը միտք ունի Գոււար 

խանումի աղջիկն ուզելու որդու համար։ Հօրաքոյրս սկսում էր բամբասել Գոււարի 

աղջկան, որին բաղնիսում տեսել էր բոլորովին մերկ։ 

— Կռնակի վրայ երկու դանակի նշան կայ, ով գիտէ ի՞նչ հիւանդութիւն ունի, չըլլի թէ 

Սմբատիդ համար ուզես,— բամբասում էր հօրաքոյրս։ 

— Սմբատս հալա կարգուելու չէ,— պատասխանում էր Եղիս խանումը։ 

Իսկ Սմբատը 40 տարեկան էր։ 

— Պարտք սեպեցի քըզի ըսիմ,— աւելացնում էր հօրաքոյրս։ 
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Մտնում էր ուրիշ տուն։ 

— Հազարխան խանումի աղջիկը ճռւները (սրունքները) դեղ կը քսէր, հալբեթ 

հիւանդութիւն ունի։ 

Մի ուրիշ տեղ՝ մի աղջկա մասին։ 

— Երեսը տեղն է, բայց մարմինը չորտոտ, իմ մարմինս քեզ օրինակ։ 

Մի ուրիշի մասին. 

— Մարմնի վրայ տղամարդու պէս մազ ունի։ Սիրտս խառնեց։ 

Այսպէս անվերջ, առանց յոգնելու, առանց հագենալու։ 

Մի օր բաղնիսի դրսի ընդհանուր սրահից մի կին ներս մտաւ մեր լողանալու բաժինը 

եւ խնդրեց մօրիցս, որ թոյլ տայ այստեղ լողանալու։ 

Կինն սկսեց լողանալ մօրս թոյլտւութեամբ։ 

Մայրս գնաց դուրս։ 

Հօրաքոյրս եկաւ եւ հրամայեց կնոջը, որ անմիջապէս դուրս ելնի։ 

— Վարթեր խաթուն,— ասաց Օղաբեր խաթունը,— Մարգարիտ խանումը հրաման 

տուեց։ 

— Խանում-մանում չեմ ճանչնար, գնա՛ դուրս,— հրամայեց հօրաքոյրս։  

Օղաբերը զայրացաւ։  

Սա էլ մեղմ կանանցից չէր։ 

Սկսեցին իրարու խօսքեր կանչել. գնա՛, չեմ գնայ, դուն ո՞ր շուն ես, հալա կը հաչես. 

դիպան իրար։ 

Օղաբերի ազգականները հաւաքուեցին, բացուեց տրագիկոմեդիայի վարագոյրը։ 

Օղաբերը եւ նրա մի քանի ազգականները վար առին իրենց եւայութիւնը ծածկող 

շորերը, բաղնիսի ծանր թասերը փաթաթեցին մէջը եւ հօրաքրոջս ձգեցին մէջտեղը։ 

Մէկի ոտը սլլաց, ամբողջ հասակովը փռուեց սալայատակին, մսերը ճխլուեցին, բայց 

ոտի կանգնեց աւելի կատաղած։ 
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Հօրաքույրս թասի հարուածներին պատասխանում էր բաղնիսի աթոռով, խփում էր 

ծնկներին եւ ոտի ոսկորներին։ Հարուած ուտողներն աղիողորմ ճչում էին եւ 

ուշաթափւում։ Վերջին ճիգով հօրաքոյրս նետեց աթոռը, ճեղքեց Օղաբերի կրծքերից 

մէկը, եւ ինքն էլ ուշաթափուեց։ Մայրս վրայ պրծաւ եւ դադարեցրեց կռիւը։ Ես շուտով 

հագնուեցի, որ գնամ եւ կառք բերեմ հօրաքրոջս տուն փոխադրելու համար… 

Ե 

Մեր տան գլխաւոր ծառայի անունը Գրիգոր էր, բայց մենք կարճ՝ Գոգօ էինք 

կանչում։ 

Գոգօն տնից դուրս, հարեւանների համար, մեր տան ծառան էր, բայց իսկապէս նա 

մեր տան դիրեկտորն էր, ինչպէս հայրս էր ասում։ 

Գոգօն միջահասակ մի մարդ էր, կարմրած աչքերով, լայն, հզօր ուսերով, խոշոր 

ոտներով, ծանրաշարժ, ֆեսի բոլորտիքը մի չիթ կապած, որը ծածկում էր ճակատի 

կէսը։ Նա դրսից բանջարեղէն եւ միս էր բերում տուն, պարտէզն էր խնամում, հօրից 

ջուր էր քաշում, բաղնիսը բոխչա էր տանում, ձմեռը տանիքից ձիւնն էր թափում, աղբ 

բերողի հետ պայման էր կնքում, միսն էր ծեծում եւ այլն, եւ այլն։ Այս բոլորից բացի 

(այստեղից էլ նրա դիրեկտորի կոչումը),  նա ջոկում էր կատարում տան հիւրերի մէջ։ 

Իր չսիրած մարդուն պարզապէս նա ասում էր. 

— Քու սֆաթդ ինձ շատ խոշ չի գար, այս տեղերը շատ մի՛ քըսւռտուիր։ 

Հայրս նրան սաստում էր, որ իր գործերին միայն նայի եւ «քիթը չխոթէ ուրիշի 

գործերուն» մէջ, բայց Գոգօն յամառութեամբ շարունակում էր։ 

Նա գտնում էր, որ դա իր գործն է։ 

Հայրս պատուիրում էր նրան գնալ եւ, օրինակի համար, կանչել Մարտիրոս էֆենդուն՝ 

նարդի խաղալու։ Մարտիրոս էֆենդին Գոգոյի չսիրած տիպերից էր, բայց 

միաժամանակ չէր ուզում, որ հօրս կամքի դէմ ըմբոստացած լինի եւ գնում էր, գնում 

էր ոչ թէ Մարտիրոս էֆենդուն գտնելու, այլ բազարում մի քիչ ման գալու, 

վերադառնալու եւ ասելու։ 

 Մարտիրոս էֆենդին տունը չէր։ 

Գոգօն մեր տանն ապրել էր 35 տարի։ Եւ այդ երկար ժամանակը նրան իրաւունք էր 

տրուել հսկելու այդ տանը՝ ամբողջական սրտով եւ հոգով։ Մեր տնից աղջիկ տանողը 
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նրան էլ պէտք է հարցնէր, եթէ տունը նոր հարս բերէինք, նա էլ պէտք է գնար եւ 

հաւանէր։ 

Տան բոլոր տնտեսութիւնը յանձնուած էր նրա խղճին եւ խելքին։ Ամէն քարի կտորի, 

տաշեղի, կարտոֆիլի եւ սոխի գլխի համար նա ցուցաբերում էր խորը 

հոգատարութիւն։ 

Մի օր Գոգօն տուն եկաւ եւ տեսաւ, որ հայրս վարպետներ է ուղարկել ամբողջ 

սենեակները սպիտակեցնելու համար։ Գոգօն նախ զայրացաւ, որ առանց իրեն 

հարցնելու էր կատարուել այդ, երկրորդ նա հարցուփորձեց եւ գտաւ, որ կարելի էր մի 

քիչ աւելի էժան վարձել վարպետներին։  Մի քիչ մտածելուց յետոյ նա վճռականօրէն 

ետ ուղարկեց վարպետներին եւ ուրիշներին բերեց աւելի էժան՝ առանց նկատի 

առնելու, որ հայրս պայմանաւորուած էր նախկին վարպետների հետ։ 

Գարնանը, երբ կովը սկսում էր բառաչել եւ մինչեւ անգամ գիշերները չէր թոյլ տալիս, 

որ քնենք, հայրս կանչում էր Գոգոյին եւ պատւիրում, որ կովի մասին մտածի։ Գոգօն 

ծխախոտն ախորժակով քաշում էր եւ պատասխանում. 

— Հաջի էֆենդի, քիչ մըլ թող կատղի: 

Եւ մի քանի օր էլ թողնելով, որ կովը կատաղի, քաշում էր դուրս, տանում էր Մորենիկ 

գիւղը՝ եզների կլասիկ հայրենիքը, որպէսզի անասունի կատաղութիւնը մեղմացնել 

տայ։ 

Եւ իսկապէս, Գոգօն կովը վերադարձնում էր գիւղից հանգստացած եւ մինչեւ անգամ 

լրջացած։ 

Երբ տուն էր հասցնում կովը, նա անմիջապէս մտնում էր հաւաբոյնը, մի թարմ ձու 

վերցնում, բերում ու խփում կովի ճակատին՝ ամբողջ դեղնուցը քսելով կովի դէմքին։ 

Դա տեղական սովորութիւն էր, որ բարի նշանակութիւն ունէր։ 

Մեզանից ոչ ոք իրաւունք չունէր այգուց որեւէ բան քաղելու, պոկելու։ Այգու 

բացարձակ տէրն էր Գոգօն։ 

Յանկարծ պատահում էր, որ դրսից մէկնումէկը մի քար էր նետում պարտէզի 

պարսպից դուրս ընկած, ծանրօրէն բեռնաւորուած մի ծառի ճիւղքին։ Դա նշանակում 

էր արիւնով գունաւորուած կռիւ։ Գոգօն կատաղում էր այնքան, որ բերանից փրփուր 

էր դուրս գալիս աղմուկ, իրարանցում, կոկորդ կոկորդի, եւ շատ անդամ քիթը-բերանը 
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ջարդւում էին։  Մայրս մեղքանում էր, գորովանքով մօտենում էր նրան եւ մեղմագին 

ասում. 

— Թող քիչ մ՚ըլ քաղեն-տանեն, ձայն մի՛ հանէր, ատով մեր պտո՞ւղը կը պակսի։ 

— Խանըմ,— պատասխանում էր փայլակնացայտ աչքերով,— եա ես ծառներուն 

տակը կը սատկիմ, եա անոնք ծառներից հեռու կը կենան։ 

Մեզանից ոչ ոք այնքան չէր սիրում ու գուրգուրում մեր տունը, որքան Գոգօն։ 

Երեկոները մտնում էր մեր ննջասենեակը եւ հանգցնելով լոյսը՝ յայտարարում էր. 

— Ուշ է, հայտէ՛, պառկեցէք, առտըւանց մինչեւ արեւը պորտերնուդ վրայ չիյնայ, չէք 

արթննար։ 

Մենք հնազանդւում էինք, որովհետև նա կարող էր եւ իրաւունք էր տրուած նրան 

ապտակել։ 

Գոգօն սաստիկ ջղայնանում էր, երբ սպիտակ պատերի վրայ մատիտի խզբզոցներ էր 

գտնում եւ եղունգի քերծուածքներ։ Նա քննութեան էր ենթարկում բոլորիս 

մատիտներն ու եղունգները եւ վերջապէս գտնում էր յանցանքի հեղինակին։  

Հեղինակը գտնելուց յետոյ գալիս էր հեղինակաւոր ապտակը։ 

Ամէն աշնան Գոգօն գումարում էր ժողով մօրս հետ ձմեռուայ տան պաշարը հոգալու 

համար։ 

 Որքան որ մայրս պնդում էր իւղի, բրնձի կամ մի այլ կենսամթերքի այսինչ չափը քիչ 

է, Գոգօն պնդում էր իր ասածի չափի վրայ: 

— Հարկաւոր է խնայողութիւն, խանըմ։ 

Եւ անպայման անցնում էր Գոգոյի տեսակէտը։ 

Գոգօն ամուսնացած էր, բայց կինը մեր տան մէջ չէր ապրում։ Կինն ապրում էր 

գիւղում, որովհետեւ այնտեղ ունէր մի փոքրիկ տնտեսութիւն։  

Տարին մի կամ երկու անգամ նա գալիս էր գիւղից, եւ նրան տեսնում էին միայն մայրս 

ու տան փոքրերը, ո՛չ հօրս էր երեւում, ո՛չ էլ մեծ եղբորս. ամօթ էր։ Գոգոյի կինը 

կարմիր ճակնդեղի կարմիր երեսով, կլոր, գէր եւ կարճահասակ մի կին էր, որին 

տրուած հարցումներին կա՛մ գլխի շարժումով էր պատասխանում եւ կա՛մ 

միավանկով։ Գոգօն մեր տան մէջ գրեթէ հետը չէր խօսում, միայն պաշտօնական 



27 
 

հարցեր էր տալիս գլխաւորապէս տան եւ տնտեսութեան մասին եւ ապա լռում։ 

Աւելորդ խօսակցութիւն անելը համարւում էր ամօթ։ 

Պատահում էր (երբ կինը գիւղումն էր լինում), որ Գոգօն սկսում էր առանց պատճառի 

ջղայնանալ. գոռում էր, ամաններ էր կոտրատում, կովին քացի էր տալիս եւ այլն։ 

Հայրս այդ ժամանակները կանչում էր մօրս եւ նրա հետ մի փոքրիկ խօսակցութիւն էր 

ունենում այդ մասին։ 

— Մարգրիտ,— ասում էր հայրս,— էդ մարդը նորէն կատղէր է, աչքերը չաթալ կը 

տեսնեն կոր, գեղ ուղարկէ՛, երթայ, հանգստանայ, գայ։ 

Մայրս համաձայնում էր հօրս հետ, եւ յաջորդ օրր Գոգօն նստում էր էշը եւ գնում գիւղ 

մի քանի օրով։ Եւ վերադառնում էր Գոգօն աչքերի բոլորովին այլ 

արտայայտութիւններով, մեղմացած, ժպտուն, բարեացակամ, եթէ ամբողջ գիշերը 

լոյսը վառ պահէինք, չէր նեղանայ, մինչեւ անգամ փոքրիկներիս վերցնում էր իր 

ուսերի վրայ եւ ման ածում։ Այն ժամանակ ես ոչինչ չէի հասկանում, այժմ եմ 

հասկանում նրա տրամադրութեան յեղաշրջման պատճառը։ 

Երբ Գոգօն նորից էր սկսում ջղայնանալ, կատաղել եւ մեզ տուած ապտակները 

շատացնել, մենք՝ փոքրերս անգամ, գնում խնդրում էինք մայրիկից։ 

— Գոգօն գեղ ղրկեցէ՛ք, ի՜նչ կըլլի, նորէն սկսեր է մեզ ծեծել։ 

Մայրս քթի տակ մեղմօրէն ժպտում էր եւ այս անգամ առանց հօրս թելադրանքին, 

Գոգոյին ուղարկում էր գիւղը։ Այդ բանի համար մենք չափազանց ուրախանում էինք, 

նախ՝ մի քանի օր բացակայ էր լինում տնից եւ երկրորդ գալուց յետոյ էլ անսահման 

բարի էր լինում։ 

Անցնում էր միառժամանակ, նորից Գոգոյի աչքերն սկսում էին չաթալ տեսնել, 

սրտնեղութիւն անսահման։ 

— Մայրի՛կ, ղրկեցէ՛ք Գոգօն տուն: 

— Շատ գործ ունի, օղո՛ւլ, ամէն ատեն գեղ երթա՞լ կըլլի։ 

— Ի՞նչ կըլլի, ղրկէ՛: 

Եւ Գոգօն նորից էր գնում եւ վերադառնում բարի։ 

Այդ բարի օրերից մէկում Գոգօն փրկեց իմ կեանքը կամ առնուազն հաշմանդամ 

լինելուց։ 
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Մեր տան դահլիճի առաստաղի վրայ կար մի արձանագրութիւն, որը գրուած էր 

տունը կառուցելու ժամանակ։ Այդ արձանագրութիւնը հետևեալն էր. 

«Որդիքս Յակոբ, Գեւորգ, Լեւոն, 

Ժառանգորդք են տանս այսորիկ»։ 

Որովհետեւ տան կառուցուած ժամանակը ես ծնուած չէի, ուստի իմ անունը 

արձանագրութեան մէջ չկար։  Մի օր ես այնպէս մտածեցի, որ եթէ իմ անունը չկայ, 

ուրեմն ես չեմ կարող ժառանգորդ լինել «տանս այսորիկ»։ Ներքեւի յարկից, գաղտնի, 

վեր հանեցի եռոտանին եւ բարձրացայ վրան, որպէսզի իմ անունը ես աւելացնեմ 

ժառանգորդների ցանկում։  

Դեռեւս գրելու գործողութիւնը չէի սկսել, երբ եռոտանին սկսեց երերալ եւ ծռուել։ 

Բարեբախտաբար, արձանագրութիւից քիչ հեռու կար մի մեծ կեռ երկաթ, որից ձմեռը 

մեծ լամպն էին կախում, բռնեցի այդ կեռ երկաթը, եռոտանին մնաց ոտներիս տակը, 

բայց անկարելի էր ցած իջնել, որովհետեւ եթէ երկաթը թողնէի, եռոտանին պէտք էր 

կործանուէր։  

Սկսեցի ճչալ ահ ու սարսափով։ Գոգօն, լսելով աղիողորմ ճչոցս, անմիջապէս վազեց 

վեր եւ շուտափոյթ ըմբռնելով կացութիւնը, բռնեց եռոտանին ու ես առանց վախի 

սկսեցի ցած իջնել։ 

Յատակին հասայ-չհասայ, Գոգօն ապտակ տուեց երեսիս եւ. 

— Չանգալը չի ձգած՝ ինչո՞ւ ես վեր ելէր... 

Ես գոհ մնացի այդ ապտակից։ 

Երեկոյեան հայրս ինձ նստեցրեց իր ծնկանը եւ շոյելով ոսկեգոյն մազերս՝ հարցրեց. 

— Ինչո՞ւ էիր վեր ելէր։ 

Հօրս փայփայանքից ոգեւորուած՝ անկեղծօրէն ասացի նպատակս։ Հայրս կուշտ 

ծիծաղեց եւ բոլորի ներկայութեան յայտարարեց. 

— Իմ բիւթիւն(ամբողջ) հարստութիւնն իմ պստիկ եաւրուինս է, իսկ աս տունը, իմ 

մահէս վերջը, բոլորիդ կըսեմ, կուտաք այս եաւրուիս։ 

Հօրս մահից տարիներ յետոյ, երբ հարկ եղաւ հօրս հարստութիւնը բաժանել իմ 

բացակայութեամբ մայրս առաջարկել էր, որ այդ տունը, առանց որեւէ վիճակ ձգելու 
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եւ վէճի, ինձ տրուի՝ յարգելու համար հօրս ասած ամէն մի խօսքը, թէկուզ այն 

ժամանակ կատակով ասած։ 

Այդ տունը ես ժառանգեցի, որի ոչ մի արձանագրութեան մէջ իմ անունը չկար։ 

  *** 

Հօրս մահից յետոյ Գոգօն աւելի անսահման, աւելի միստիկական սիրով 

կապուեց մեր տանը, բայց միաժամանակ փոխուեցին յարաբերութիւնները։ Մօրս եւ 

Գոգոյի յարաբերութիւնները մնացին նոյնը, բայց եղբայրներիս եւ Գոգոյի, հիմնովին 

փոխուեցին։  

Բացի մեծ եղբորիցս, միւս եղբայրներիս քթի տակն էլ սկսեցին սեւին տալ եւ աւելի 

խորը զգացին, որ «ժառանգորդք են տանս այսորիկ»։ Նրանք սկսեցին ըմբոստութեան 

նշաններ ցոյց տալ Գոգոյի բռնապէտութեան դէմ, սկսեցին ծաղրել նրա 

դիրեկտորութիւնը, բայց Գոգօն երկար ժամանակ չլսելու եւ չտեսնելու էր տալիս, 

որովհետեւ մայրս ասում էր. 

— Չոճուխներ են, անկաճ մի՛ կախէր։ 

Այնուամենայնիւ, Գոգօն երկար չհամբերեց հեգնանքներին եւ մի օր տղերանց մէկին 

յայտարարեց.  

— Ծօ, խնլո՛տ, քեզ էնֆիէի պէս քիթս կը քաշիմ։ 

Այս առիթ տուեց, որ յարաբերութիւններն աւելի սրուեն, մանաւանդ նրա եւ Լեւոնի 

միջեւ։ 

Մի օր էլ Լեւոնն իր դասընկերներին հաւաքել էր եւ բերել լցրել մեր դահլիճը 

զուարճանալու համար։  Գոգօն պատուիրեց Լեւոնին, որ 10—12 տղաներ, բոլորն էլ 

իրեն նման պատանի եւ չար, անյարմար է դահլիճում զուարճանալ, աւելի լաւ է գնալ 

պարտէզ եւ զուարճանալ մարգագետնի վրայ, խոստացաւ նրանց բերել աթոռ եւ 

օշարակ։ Լեւոնն ընդդիմացաւ այս կարգադրութեան, որովհետեւ Գոգօն էր արել. 

— Չե՛մ երթայ։ 

Գոգօն պատրաստուեց կոտրել Լեւոնի յամառութիւնը, մանաւանդ տեսնում էր, որ 

վերջերս խորտակւում էր իր հեղինակութիւնը մեր տան մէջ, որտեղ արդէն 40 տարի 

էր, ինչ իշխում էր, բայց մայրս մօտեցաւ նրան եւ զսպեց. 

— Անկաճ մի՛ կախէր, թող երթան։ 
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— Դուն ես մէջքս կոտրողը, խանըմ,— հառաչեց Գոգօն։ 

Տղաներն սկսեցին իրենց զուարճութիւնները դահլիճում, զուարճութիւններ, որոնք 

ուրիշ բան չէին, եթէ ոչ անկրթութիւններ՝ ծխել, ծխախոտի քիթերը նետել յատակին, 

գորգերը տակնուվրայ անել, բարձերն իրար նետել եւ վերջապէս հայելին կոտրել։ 

Գոգօն երկար ժամանակ լսում էր աղմուկը, բայց զսպում էր իրեն, մայրս այդպէս էր 

պատուիրել, բայց երբ զգաց, որ դահլիճը գլխիվայր էր դառնում, բարձրացաւ դահլիճը 

եւ բոլորին մէկիկ-մէկիկ դուրս վռնդեց։ 

Լեւոնն ամօթահար եւ անկարող սկսեց շրթունքներր կծոտել։ Հօրս ողջութեան 

անպայման կտանէր այս ամօթահարութիւնը, բայց նրա մահից յետոյ՝ երբեք։ 

— Այս տանը տէրերէն մէկը ես իմ, ծառան իրաւունք չունի խառնուելու, — գոռաց 

Լեւոնը, երբ ընկերներն արդէն տնից հեռացել էին։  

— Մէկն էլ ե՛ս իմ, — պատասխանեց Գոգօն։ 

— Դուն չես։ 

— Ե՛ս իմ։ 

— Դուրս պիտի ելլաս տունէն, — գոռաց Լևոնը։ 

Այս առաջին «պետական հարուածն» էր ընդդէմ Գոգոյի իշխանութեան։ 

Գոգօն լռեց։ Լռեց ոչ թէ նրա համար, որ չէր կարող պատասխանել, այլ լցուեց դառն 

վշտով 40 տարի հաւատարմութեամբ, գերագոյն ազնւութեամբ, բարձրագոյն 

անկեղծութեամբ ծառայել էր այդ տանը, հենց իրեն՝ Լեւոնին, մեծացրել էր իր թեւերի 

եւ ուսերի վրայ եւ յանկարծ այս անլուր կոպտութիւնը։ Վիշտը կաթիլ առ կաթիլ լցուեց 

նրա աչքերում, դէմքի ամէն մի խորշոմում, ամէն մի կնճիռում, վիշտ, որ ծովանում է 

մարդու դէմքի վրայ սրտի կոտրուելուց։ 

Լեւոնը շարունակում էր գոռալ. 

— Դուրս պիտի ելլայ տունէն։ 

Մեծ եղբայրս՝ Յակոբը, միջամտեց, ուզեց լռեցնել Լեւոնին, բայց Լեւոնը զգացնել 

տուեց, որ «Յակոբ, Գեւորգ եւ Լեւոն ժառանգորդք են տանս այսորիկ»։ 

Մայրս այս անգամ միջամտեց, վերին աստիճանի գոհ լինելով, որ Գոգօն լռութիւն եւ 

պաղարիւնութիւն պահպանեց։ 
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Մայրս սկզբում մեղմ սկսեց, ուզեց առանց միջադէպի խաղաղացնել Լեւոնին, բայց այդ 

մեղմութիւնից Լեւոնը թեւ առաւ և շարունակեց խիստ պահանջն աւելի 

կոպտութեամբ։ 

— Տղա՛ս, Գոգօն այս տան մէջ 23 տարով աւելի է ապրեր, քան դուն, դուն երեուան 

տղան ես այս առիքին տակ, եթէ այս տան կարգադրութիւնները գործուդ չեն գար, 

կրնաս անմիջապէս ինքդ հեռանալ այս տունէն։ 

Լեւոնը լռեց։ Մենք բոլորս էլ դժգունեցինք։ Մայրիկը պարզապէս իր որդուն տնից 

դուրս էր վռնդում։ Կատակ չէր։ 

Լեւոնը լռութեամբ դուրս եկաւ դահլիճից, մայրիկը շարունակեց. 

— Այս տան համար Գոգօն մեզմէ աւելի է մտածէր, աւելի շատ է չարչարուէր, տան 

պատերուն ամէն մէկ քարը անոր ձեռքը կճանչնայ, որո՞ւ բերնին է ինկէր այդ մարդը 

դուրս հանել, ամօ՛թ։ 

Այս վերջին բառը մայրիկր կարծես բոլորիս էլ շպրտեց։ Բոլորս էլ գլուխներս 

կախեցինք։ Մեծ եղբայրս մօտեցաւ մայրիկին, ուզեց Լեւոնի համար նրա վճիռը 

մեղմացնել։ 

— Ես զինքը դուրս չեմ վռնդէր,— ասաց մայրիկը,— բայց եթէ ինքը կպահանջէ անոր 

դուրս ելլալը, ինքը պիտի ելլայ։ 

Այս խօսքերից յետոյ Գոգօն, արցունքն աչքերին, մօտեցաւ մայրիկին, համբուրեց նրա 

ձեռքը եւ ասաց. 

— Խանըմ, Լեւոնը թո՛ղ հոս մնայ, ե՛ս կերթամ, քեզմէ ըլ շատ ռազի իմ։ 

— Գոգօ, — պատասխանեց մայրիկը կէս կշտամբանքով,— տղայի հետ տղայ մի 

ըլլար, ով ինչ կըսէ, թող ըսէ, դուն ինձի նայի՛ր։ 

Գոգօն դուրս գնաց լռութեամբ եւ մտնելով խոհանոց՝ սկսեց օջախի կրակը փչել։ 

Երեկոյեան՝ ընթրիքին, Լեւոնը չերեւաց։ Մայրիկը մինչեւ անգամ չհետաքրքրուեց, թէ 

Լեւոնը տա՞նն է, թէ՝ ոչ։ Ընթրեցինք շատ տխուր, ոչ ոք չէր խօսում, ամէն մէկս 

ջանացինք շուտ վերջացնել եւ վեր կենալ։ Ընթրիքից յետոյ Գոգօն մայրիկի համար 

բերեց մեծ, չինական գաւաթով թրքական սուրճ, այն գաւաթով, որով միայն հայրս էր 

խմում եւ նրա մահուանից յետոյ երբեք չէր գործածուած։ Մայրս բռնեց գաւաթը, 

արցունքի մեծ-մեծ կաթիլները կախուեցին նրա շագանակագոյն խոշոր աչքերից, 
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յանկարծ տեսանք, որ Գոգօն էլ լաց էր լինում, մենք էլ միացանք այդ արցունքներին, 

լո՜ւռ, մորմոքի՜չ արցունքներին։ Երկար լռութիւնից յետոյ մայրս յայտարարեց. 

— Այս տան մէջ ոչ մէկ փոփոխութիւն չպիտի ըլլի: 

Մօրս այդ յայտարարութիւնն այնքան վճռական էր, որ բոլորս էլ դողացինք։ 

Յաջորդ առաւօտեան, Լեւոնը հենց որ զարթնեց, գնաց պարտէզ։ Գոգօն պարտէզի 

ծաղիկներն էր ջրում։ 

Վճիտ, մաքուր, լվացուած առաւօտ էր։ 

Լեւոնը, կամաց-կամաց, տատանուելով եւ վախենալով, բայց ներքին 

վճռականութեամբ, մօտեցաւ Գոգոյին եւ փաթաթուեց նրա վզով։ Գոգօն անմիջապէս 

ցնցուղը դրեց խոտի վրայ, գրկեց Լեւոնին, համբուրեց երկար եւ խորունկ սիրով 

շշնջաց.   

— Եաւրու՜ս, իմ աղւորի՜կ եաւրու՜ս... 

              

 

 

 


