
«Մարդկային  թերությունը որպես  կատարելության  մի  մասնիկ» (ծածկանունը՝ 
Լուսին) 

 
Արցունքներ… մարդկային անզուսպ էության դրսևորու±մ,  թե± լռության ձայն` 

չասված խոսքերի փոխարեն… 
Լուռ էր ամեն ինչ. Անէացել էր ամեն կենդանի բան այս աշխարհում: Անիծյալ 

ժամանակը կարծես կանգ էր առել ու կանգ էր առել հենց այն պահին, երբ ուզում էիր 
գոռալ, ուզում էիր  վազել, փախչել աշխարհից, թաքնվել բոլորից: 

Կանգնել էր ժամանակը, ու անշարժացել էր նա` գեղեցիկ դեմքը ձեռքերով 
փակած: Նույնիսկ նրան էր անձրևի երգն անլսելի, նրան` ում հոգուն այնքան 
հարազատ կարող էին լինել հնչյուններն այդ երգի, բայց նա ոչինչ չէր լսում, ոչինչ չէր 
տեսնում, ոչինչ չէր զգում: Նրա ականջին լոկ սիրած տղայի սիրո խոսքերն էին հնչում, 
որոնք այժմ այնքան սուտ ու կեղծ էին թվում. «Նա ուրիշին էր գրկել, ուրիշին…»: Նրա 
գլխում լոկ այս մտքերն էին, որոնք թունավոր նետի նման խոցում էին նրա սիրտը: Իր 
երազանքների աշխարհը, որ ծնվել էր այն մեծ սիրուց, որը թունավոր նետի նման 
այժմ մխրճված էր սրտում, կարծես անէացել էր մի գեղեցիկ երազի նման: Գուցե երազ 
էր, գուցե հեքիաթ, բայց դա այն էր, ինչով ապրում էր: 

Սիրել, նվիրվել մեկին, հավատալ մարդուն պարզ, մաքուր հավատով:  
Սիրում եմ… լոկ տառեր չեն չէ±, լոկ բառեր չեն չէ±.  զգացմունք է` անբացատրելի 

մի վեհ զգացմունք, որը բառերով բացատրելու կամ արտահայտվելու համար բառերը 
քիչ են, օդը չի բավականացնի: Մի զգացում, որն արտահայտելու, դիմացինին 
հասկացնելու համար հարկավոր են տարիներ, դարեր, միլլիարդավոր բառեր… 
սիրում եմ ` նշանակում է … հենց դա, այլ կերպ դժվար է, երևի անհնար…սիրում եմ... 

- Սե'ր իմ: 
Այնքան ծանոթ խոսքեր, այնքան ծանոթ մի ձայն, որ փոթորկեց կարծես նրա 

հոգին. ձայն, որ մի վայրկյանում կարծես կառուցեց այն աշխարհը, որ փշրվել էր: 
Իրակա±ն էր այն, թե±… Աղջիկը վախենում էր բացել աչքերը, վախենում էր հավատալ 
այդ հեքիաթին, վախենում էր ապրել կրկին… 

«Չէ', դա անիրական է, հորինվածք… իմ բոլոր երազների պես: Անիծյալ անցյալ, դա 
քո ձայնն էր: Փշրված սրտիս փոքրի'կ բեկորներ, դա իմ երազն էր, ձայնն էլ` իմ 
հորինածը, իզուր մի' հուսացեք.. իմ անէացած քաղցր երազներ, մի' կենդանացեք»: 

Մինչ փորձում էր արցունքոտ աչքերով աղջիկը համոզել իրեն չհավատալ երազին, 
երկրորդ անգամ է լսում տղայի ձայնը. 

- Վերջապե'ս, ու±ր էիր հոգի'ս: 
Աղջկա հոգում ամեն ինչ խառնվեց իրար. Սեր ու ցավից ծնված անհասկանալի մի 

զգացում`ատելության նման, բայց այնքան հեռու ատելությունից, երկու ես, որ 
կարծես կռիվ էին տալիս մեկում, մտքեր, հակասական ու ցանկություններ, որոնք 
հույս էին ծնում ու նույն վայրկյանին սառնասրտորեն սպանում: Երկու ես, որից 
մեկը` սերը խավարում այնքան սպասված լույս էր ուզում վառել, և մյուսը, որ 
խաբկանքի , ցավի ու հպարտության միաձուլումն էր, թույլ չէր տալիս: 

Հանկարծ աղջկա սիրտն սկսեց ավելի ուժեղ բաբախել, արցունքներն ավելի արագ 
սկսեցին հոսել աղջկա այտերից ու միախառնվելով անձրևի կաթիլներին՝ թափվել 
ներքև: Տղայի լուռ քայլերն չէր էլ զգացել: Եվ ահա նա տղայի գրկում էր, տղան ամուր 
գրկել էր աղջկան՝ կարծես վախենալով անվերադարձ կորցնելուց: Ընդամենը մի քանի 
բառ, որ հնչեցին տղայի շուրթերից, քանդեցին այն պատնեշը , որն ուզում էր բաժանել 
սիրող սրտերին` 



- Գոնե մի պահ լսեիր ինձ, մենք մոտ դասընկերներ ենք, նրա ամուսնությունից 
հետո էլ չէինք հանդիպել... 

Աղջիկն այլևս ոչինչ չէր մտածում... Ամեն ինչ, որ ոչինչ էր դարձել նրա համար, 
հանկարծ նոր շունչ էր ստացել` նոր կյանք, հեքիաթային այն հորինվածքը կրկին 
իրականություն էր: Երազները դարձել էին իրականություն, և կյանքը վերածվել էր 
երազի: Աղջիկն ամուր փակել էր աչքերը, սեղմվել տղայի կրծքին` կարծես 
վախենալով արթնանալ երազից... 

- Գուցե հորինած իմ երազն է սա,  
բայց ապրում եմ ես իմ այդ երազով,  
ու թե երազկոտ խենթի մեկն եմ ես,  
ուզում եմ մեռնել հենց այդ խենթի պես` 
իմ երազներին լուռ հավատալով: 
Աղջկա խոսքերն ալեկոծեցին տղայի հոգին, բառերն կարկամել էին նրա բերանում: 

Այդ հեքիաթը լոկ աղջկանը չէր, այդ հեքիաթով ինքն էլ էր ապրում: 
-Այդ երազը լոկ քոնը չէ , գիտե±ս, 
Ինքս էլ չեմ ապրի առանց երազիդ, 
Այդ երազդ աշխարհն է մեր, մեր փոքրիկ դրախտը 
Աշխարհից հեռու հենց այս աշխարհում, որում ապրում ենք 
Եվ առանց որի չենք կարող ապրել: 
Նրանք անշարժ կանգնել ու զրուցում էին լուռ, առանց բառերի, անձրևի 

հնչյունների ներքո: Նրանք այնքան շատ բան ունեին ասելու, ու կրկին անզոր էին 
բառերը: Ահա նորից այդ տարօրինակ, բայց այնքան պարզ ու հասկանալի լեզուն` 
լռության լեզուն` սիրո լեզուն: Երկխոսություն սիրո լեզվով, որով խոսում էին երկու 
սրտերը: 

Աղջիկն հանգստացել էր արդեն: Ահա և լույսը` լույսն այն խավարից: Երկու 
եսերից հաղթեց սերը ու վառեց լույսը` ջերմությամբ լցնելով սիրտն աղջկա: Աղջիկն 
այդ պահին պատրաստ էր հավատալու տղայի ցանկացած խոսքին:  

«Ո'չ, դու ուրիշ ես, գիտեմ, նման չես նրանց: Սիրտս ես նվաճել, ուրեմն պետք է 
քեզ, պետք է, որ ապրես, պետք է այնպես, ինչպես քո սիրտն` ինձ: Չէ', դու ուրիշ ես»-
այս էր մտածում աղջիկը տղայի գրկում:  

-Դու դեռ արտասվու±մ ես հոգիս, - մաքրելով աղջկա աչքերն արցունքից` հարցրեց 
տղան: 

-Չէ', չեմ արտասվում սիրելիս, ուղղակի կարոտն է արցունք դարձել աչքերիս, 
ուղղակի բառերը, որից խեղդվում էր հոգիս, լռության ձայնով խոսում են կրկին: 

 
 

Խենթի պես սիրելը, կուրորեն հավատալը գուցե 
մարդկային թերություն թվան իրական կյանքում, 
բայց սիրո աշխարհում դրանք կատարելության մի 
մասնիկն են… 
 
 
 


