
 

Մեղավոր սերը      (Ծածկանունը` Sana) 

 

Երեկոն կամաց-կամաց տիրում էր գյուղին... Արդեն մեկ ժամից օրվան անսովոր 
աշխուժություն էր տիրում: Տեղ-տեղ խմբված մարդիկ վայելում էին ամռան վերջին 
երեկոները:  

Համլետ պապը` գյուղի միակ կոշկակարը, մեծահոգի և ավանդապահ մարդ էր, և 
պատահական չէր, որ նրա հինավուրց տնակի առջև հաճախ կարելի էր տեսնել գյուղի 
տարեցներին, ովքեր, փայտե խունացած նստարաններին ժամերով նստած, խոսում էին 
դեսից-դենից:  Վերջին ժամանակներս այդ հավաքները հաճախակի բնույթ էին կրում... 
Իսկ օրվա չափից դուրս աշխուժությունը մի տեսակ տագնապով էր լի... 

Փոքր գյուղ էր Սառնաղբյուրը... Չգիտեմ` ինչու էր գյուղն այդպես կոչվում, բայց մի բան 
հստակ էր. ջուրը զովաշունչ  ու  կենսատու էր... 

Երկնակամարում արդեն նշմարվում էր երեկոյին կարոտած մահիկը, որի խորհրդավոր 
տեսլականն էլ ավելի էր գեղեցկացնում երեկոն... Սերն էլ Սոնային էր գեղեցկացրել... 

Գյուղի սովորական աշխուժությունից այն կողմ` անսովոր լռության մեջ, Սոնան ու 
Տիգրանը գտան իրար... Նրանց երկարաշունչ լռությունը կոտրեց Տիգրանը. 

-Սոնա՜, կարոտել էի քեզ... 

Սոնան լուռ էր: Նրա գեղեցիկ վարսերը օրորում էր քամին. աչքերը խորն էին, բայց 
արցունքոտ. միտքը խոցված էր... 

Տղան մոտեցավ Սոնային: Վերջինս ամուր գրկեց Տիգրանին. այլևս չէր կարող զսպել 
արցունքները: 

-Սոնա՛, չլացես, լսի՛ր...,-Տիգրանն էլ չկարողացավ խոսել... 

-Պետք չէ, լռի՛ր, Տիգրա՛ն... 

Տիգրանն արդեն հասուն երիտասարդ էր: Աշխարհում նրա միակ սփոփանքը Սոնայի 
սերն էր. Տիգրանը որբ էր... Միակ հարազատը մորաքույրն էր, որն ապրում էր հեռավոր 
Սիբիրում: 

Վերջին օրերին գյուղի անսովոր անցուդարձը թշնամու անակնկալ հարձակման հետ 
էր կապված: Մի խումբ երիտասարդներ ցանկություն հայտնեցին միանալու պայքարին...  
-Տիգրան, չեմ չէ՞ կորցնի քեզ: 



-Սոնա՜..., -բացականչեց երիտասարդն ու շրջվեց, որպեսզի աղջիկը հանկարծ չնկատի 
իր թաց ու տխուր աչքերը:  

-Չեմ ուզում` գնաս, Տիգրա՛ն. չեմ ուզում եսասեր թվալ, որովհետև քեզ ավելի շատ եմ 
սիրում... 

-Սոնա՛, հայրենիքն ինձ է կանչում: Երբ որբացա, հայրենքիս ինձ որդեգրեց. ես 
հայրենիքինն եմ, իմ Սոնա՛... 

-Ես հիմա քեզ ավելի շատ եմ սիրում... 

Տիգրանը շոյում էր պարմանուհու վարսերը, զգում էր նրա բույրը, նայում տխուր 
աչքերին ու գիտակցում էր, որ մեծ ցավ է պատճառում Սոնային, բայց հայրենիքն իրեն էր 
կանչում... 

-Վե՛րջ, Սոնա՛, առավոտյան գնում եմ. Միքայելի հետ պայմանավորվել ենք: 

 Սոնան անզոր էր թաքցնելու զսպված արցունքները, իսկ չասվածն ասվեց հրաժեշտի 
համբույրում... 

-Չմոռանա՜ս... 

Տիգրանն ու Միքայելը առավոտյան մեկնեցին. տղան  էլ չտեսավ Սոնային. երեկոն 
արդեն իսկ խոցել էր տղային... 

                         ------------------------------------------------------------- 

Ժամանակն անցնում էր... Տիգրանը կռվում էր` զենքը ձեռքին, Սոնան`  սրտում... 

Միքայելը Սոնայի դասընկերն էր: Նա նույնպես անձնվեր պայքարում էր` զենքը 
ձեռքին ու նորից... Սոնան` սրտում...  Նա նույնպես սիրում էր Սոնային. դեռ մանկուց 
հախուռն սերը նրան հանգիստ չէր տալիս. Սոնային անհնար էր մոռանալ: Միշտ 
նախանձով էր նայում նրանց սիրուն, բայց բացի Միքայելից ոչ ոք ոչինչ չգիտեր... 

                    ----------------------------------------------------------------- 

Մի օր էլ Միքայելը լսեց հոր մահվան լուրը. պիտի գյուղ գնար ու նորից վերադառնար: 

-Միքայե՛լ, եղբա՛յր, այս նամակը Սոնային կտաս, խնդրում եմ... 

Միքայելը տասն օրից վերադարձավ. տխուր  և հուսահատ էր: 

-Միքայե՛լ, տեսա՞ր իմ Սոնային, ո՞նց էր, տվեցի՞ր: 

-Ո՛չ, Տիգրա՛ն: 

-Միքայե՜լ... 



-Սոնան ամուսնացել է, Տիգրա՛ն: 

-Ո՜չ... 

                -------------------------------------------------------------- 

Տիգրանը շարունակում էր պայքարը ավելի ուժգին, քանի որ հայրենիքն էր միայն 
մնացել. պայքարում էր` զենքը ձեռքին, բայց ցավը` սրտում: Իսկ Միքայելն անընդհատ 
խուսափում էր Տիգրանից. արդեն հազվադեպ էին իրար հետ շփվում... 

Որոշ ժամանակ անց պայքարն ավարտվեց հաղթանակով: Տիգրանը լքեց մարտի 
դաշտը, բայց բռնեց ոչ թե գյուղի, այլ հեռավոր Սիբիրի ճանապարհը... 

                   -------------------------------------------------------------- 

Ասում են` կյանքը մարտահրավեր է, կամքը` պայքարի միջոց, իսկ ժամանակը 
սփոփում է ամեն ինչ... 

Չորս տարի անց... Սառնաղբյուր... Խանութի մոտ կանգնած երիտասարդը կարոտած 
աչքերով շուրջն էր նայում... Հանկարծ լսվեց ինչ-որ ծանոթ ճիչ. Տիգրանի մարմնով 
սարսուռ անցավ... 

-Տիգրա՜ն... 

Շրջվեց և ի՜նչ... Սոնան էր, իր Սոնան` դալկացած, նիհարած, բայց հայացքը նույնն էր: 
Ու մինչ աղջիկը կվազեր Տիգրանի գիրկը, հանկարծ լսվեց. 

-Պա՛պ, տես ի՜նչ եմ բերել... 

Սոնան կանգ առավ. հայացքը սառեց: Մի քանի վայրկյան անկենդան հայացքով նրանց 
էր նայում... Հետո վիրավոր թռչունի նման սուր ծղրտոց արձակեց ու փախավ... Տիգրանը 
փորձեց հետևել նրան, բայց փոքրիկին թողնել չէր կարող... 

Հաջորդ օրը գյուղում տարածվեց բոթը... Միքայելը ստել էր... Սոնան չէր ամուսնացել... 
Սոնան սպասել էր... Միքայելն անհետացել էր... Իսկ Սոնան... Սոնան էլ չկար... 

                ----------------------------------------------------------- 

-Ահա թե ինչու էիր պնդում, որ մեր փոքրիկին Սոնա կոչենք... 

Պատասխան չկար: 

-Տիգրա՛ն, ես ինձ մեղավոր եմ զգում... 

-Լռի՛ր, Ռուզա՛ն, դու մեղավոր չես... Մեղավորը սերն է... Իմ ու Սոնայի, Միքայելի 
դաժան ու հայրենիքի հանդեպ  իմ ունեցած անհուն սերը... 


