
              Սահմանից այն կողմ  (ծածկանունը` SUN) 

 

   -Մայրի՛կ, պատմի՛ր, թե ինչպես եմ ծնվել,- անմեղ և սպասողական հայացքով հարցրեց 
փոքրիկը մորը: 

Մայրը գրկեց աղջկան, համբուրեց և մտածեց. «Դեռ փոքր է. չի հասկանա»: 

*** 
   Գարուն էր. շուրջբոլորը ծաղիկ էր, ծաղկունք: Տարվա հենց այդ եղանակին պետք է 
լույս աշխարհ գար մի հրաշք, որը պետք է իմաստ տար մեր կյանքին, դա դու էիր` մեր 
առաջնեկը: 

   Քիչ էր մնացել լույս աշխարհ գալուդ, և ես տեղափոխվեցի հիվանդանոց: Շուրջ երկու 
օր անհամբեր սպասում էի քեզ տեսնելուն, իսկ հայրդ ծննդատան դռներից քայլ անգամ 
այն կողմ չէր անում: Եվ ահա երկրորդ օրը` գիշերը, երբ պետք է ծնվեիր, ճայթեցին 
ամպրոպ և կայծակ, հանկարծ լույսերն անջատվեցին (Արցախյան ազատամարտի 
տարիներն էին, և մենք գտնվում էինք շրջափակման մեջ, իսկ այդ ժամանակներում ոչ մի 
միջոց չկար հիվանդանոցը լուսավորելու): Բոլորը խառնվեցին: Բժիշկը, որի անունը 
Ելենա էր, հորդ խնդրեց մոմեր գտնել: Բարեբախտաբար, հորդ ընկերն ապրում էր 
հիվանդանոցից ոչ շատ հեռու: Չնայած գիշեր էր, ամպրոպ, և չկար ոչ մի մեքենա, նա 
հասավ ընկերոջ տուն, թակեց դուռը, և հնչեց զարմացած մի հարց. 

   -Այդ ո՞վ է այս ժամին: 

   -Ես եմ, - շնչասպառ ասաց հայրդ: 

Անմիջապես դուռը բացվեց, և Աստծու կամքով տանը գտնված երկու մոմերը վերցնելով` 
հայրդ շտապեց հիվանդանոց, իսկ հետևից հնչում էին հետևյալ բառերը. «Աստված քեզ 
հետ»: 

Մոմերով լուսավորվեց հիվանդասենյակը, և հենց ծնվելուդ պահին լույսերը միացան: 
Լսվեց երկար սպասված ճիչդ. բոլորն ուրախ էին: 

Մանկաբարձուհին բարձրացրեց քեզ` ինձ ցույց տալու համար, ես միայն կարողացա 
ձեռքով անել, կարծես օգնություն էի խնդրում կամ էլ հրաժեշտ տալիս: Ոչ ոք 
չհասկացավ: Ես զգացի երկնային թեթևություն, կարծես հոգիս հրաժեշտ էր տալիս 
մարմնիս: Այդ պահին տեսնում էի ամեն ինչ, բայց չէի զգում ոչինչ: Տեսա ինձ անշարժ 
պառկած, լսեցի, թե ինչպես էր  բժիշկը բղավում. 

   -Կորցնում ենք հիվանդին, շտապ պետք է կանգնեցնել արյունահոսությունը, կանչե՛ք 
վիրաբույժներին օգնության: 



Բուժքույրը վազեց վիրաբույժների բաժին: Տեսա միջանցքում կանգնած հորդ, որը 
կանգնեցրեց բուժքրոջը` մեր մասին ինչ-որ բան իմանալու, իսկ բուժքույրը 
պատասխանեց. 

   -Ձեր կինը մահանում է: 

   -Ինչպե՞ս թե, - բղավեց հայրդ և վազեց հիվանդասենյակ: 

   -Ո՞վ է նրան ներս թողել. դու՛րս եկեք,- ասաց բժիշկը: 

   -Ինչո՞վ կարող եմ օգնել, փրկել նրան, - անհույս հարցրեց հայրդ: 

   -Անհրաժեշտ է երկրորդ խմբի արյուն: 

   -Ես պատրաստ եմ տալ: 

Տեսա, թե ինչպես վիրաբույժները նարդի էին խաղում, և թե ինչպես ներս նետվեց 
բուժքույրը` օգնություն կանչելու և ինչպես վիրաբույժները, զինված անհրաժեշտ 
բժշկական պարագաներով, եկան օգնության: Տեսա նաև, թե ինչպես էր բժիշկը ասեղով 
ծակում ամեն մի մատս, բացում-փակում կոպերս` փորձելով գտնել կյանքի որևէ նշան: 
Անհույս իջեցրեց ձեռքերն ու ասաց. 

   -Կյանքի ոչ մի նշան. նա մեզ հետ չէ: 

   -Այո՛, ես արդեն նրանց հետ չէի: Կանգնած էի մութ անդունդի եզրին, իսկ դիմացս 
անհուն մի դաշտ էր, որով անցնում էր մի արահետ: Այդ արահետով քայլում էր 
պապական տատս, որը մահացել էր գրեթե մեկ ամիս առաջ, նրա հետ էր նաև մայրական 
տատս, որը մահացավ ծննդիցդ երկու օր հետո, նրանց հետ էին նաև մի քանի 
մեծահասակներ: 

   -Տա՛տ, ու՞ր ես գնում, - հարցրի ես: 

   -Ա՜յ այս ուղղությամբ, - ձեռքով ցույց տվեց տատս: 

   -Ինձ էլ կտանե՞ս հետդ: 

   -Արի՛,- ասաց տատս, բայց հանկարծ ձեռքը դրեց կրծքիս ու ավելացրեց, -չէ՛, դեռ 
ժամանակդ չի հետս գալու, դեռ նոր ես «սածիլներդ» տնկել, պետք է մեծանան, ծաղկեն, 
պտուղներ  տան, պտուղների համը զգաս, և միայն այդ ժամանակ եթե ուզես, կարող ես 
գալ. արդեն ճանապարհը գիտես, իսկ ես պառավների հետ զրուցելով կգնամ: 

Չգիտեմ` ինչքան ժամանակ էր անցել, երբ բացեցի աչքերս, տեսա գունատված և 
միաժամանակ ինձ ժպտացող բժիշկներին և հորդ: Պատուհանից ներս էին ընկել ինձ 
ժպտացող արևի ջերմ ճառագայթները. տարօրինակ հանգստություն էի զգում, իսկ այդ 
խորհրդավոր, քաղցր լռության մեջ, որը կարծես վախենում էին ընդհատել, լսվեց 
երեխայի լաց: Բոլորը հանկարծակիի եկան և հիշեցին քո մասին: Դու կարծես ասում էիր.  
«Մայրի՛կ, ես այստեղ եմ: Ես շատ եմ սպասել քեզ, վախենում էի շարժվելուց և դրանով 
խանգարելուց  վերադարձդ: Ես այնքա՜ն շատ ունեմ կարիքդ, էլ ինձ չլքես»: 



*** 
Հանկարծ նա ուշքի եկավ և զգաց, թե ինչպես է աղջիկը թափ տալիս իրեն: 

   -Մայրի՛կ, չե՞ս լսում, պատմի՛ր՝  ինչպես եմ ծնվել: 

   -Գարուն էր. շուրջբոլորը ծաղիկ էր, ծաղկունք: 

   -Մայրի՛կ, միայն չասես, թե արագիլն է բերել, -վճռական տրամադրված ասաց աղջիկը: 

   -Ո՛չ, ո՛չ, քեզ մեզ է պարգևել մի բարի բժիշկ: Ես և հայրդ միշտ երազել ենք ունենալ քեզ 
պես աղջիկ` ծովի պես կապույտ աչքերով, ոսկեգույն, ալիքավոր մազերով, մարմարե 
մաշկով, նուրբ մատներով, իսկ այն, որ պետք է լինես ամենախելացին ու բարին, 
ամենաշատն էինք երազում: Եվ ահա մենք ունենք քեզ, ճիշտ մեր երազած աղջնակը: 
«Փա՛ռք Աստծու» ասացինք ես և հայրդ` մեր գիրկն առնելով քեզ: 

   -Մայրի՛կ, դու տեսե՞լ ես Աստծուն: 

   -Ո՛չ, երկիր վերադարձողին վիճակված չէ տեսնել Աստծուն: Ես զգում եմ նրա 
ներկայությունը և անսահման հավատում: 

   -Ես Էլ,- շշնջաց  աղջիկն ու գրկեց մորը: 


