
                              Գտնված երազ  (Հեղինակի ծածկանունը` Mari) 

 
Գարնանային պայծառ օր էր: Մայրը չորսամյա որդու հետ գնացել էր քաղաքի ամենամեծ 
և ամենահարուստ  շուկա` գնումներ կատարելու: Օրը կիրակի էր, և, ինչպես ամեն 
կիրակի, այդ օրն էլ շուկան մարդաշատ էր: 

    -Տիկի՛ն, գնե՛ք ելակ, այն շատ քաղցր է, հյութալի և շուկայում նմանը չունի,-
բացականչում էր վաճառողուհին և մեկնում ելակը համտեսելու համար: 

    Կինը վերցրեց և մեկնեց որդուն, բայց որդին կողքին չէր: Մայրը սկսեց խելակորույս 
փնտրել որդուն և հուսահատ գոռալ: 

   -Գո՛ռ, որդի՛ս, օգնե՛ք գտնել որդուս, որդիս կորել է: 

   Շուրջբոլորը սկսեցին փնտրել Գոռին, բայց նրա հետքն անգամ չկար: Կինը դիմեց 
ոստիկանություն, բայց ապարդյուն: 

   Օտարները ներխուժեցին նրանց երջանիկ կյանք, կոտրեցին, փշրեցին նրանց ստեղծած 
երջանկությունը: 

   Գոռի ականջներում լսվում էր իրեն ձայն տվող մոր ճիչը` «Գո՛ռ, որդի՛ս», բայց նա 
պատասխանել չէր կարողանում: Նրա մարմինը թուլացել էր, և աչքերը փակվել էին 
անզգայացումից: Երբ արթնացավ, տեսավ հետաքրքիր, գունագեղ հագնված, 
անհասկանալի լեզվով խոսող մարդկանց: Տղան անծանոթ միջավայրում փորձում էր 
գտնել մորը, բայց երկար փնտրտուքից հետո հասկացավ, որ անիմաստ է. սկսեց 
հեկեկալ, որից հետո նորից քնեց: Երկար քնից հետո, երբ աչքերը բացեց, արդեն այլ 
քաղաքում էր: Թափառախումբը երկար նույն վայրում չէր մնում, մշտապես 
տեղափոխվում էր քաղաքից քաղաք: 

   Որոշ ժամանակ անցավ: Այդ ընթացքում Գոռին կնքել էին Հասան անունով, և կաղ 
գրպանահատ գնչու Յաշան նրան սովորեցնում էր «գողության» արվեստը: Յաշան  ուներ 
մեծ, փայլփլուն աչքեր, որում անհուն անմեղություն էր իշխում, իսկ ձեռքերն ասես 
դաշնակահարի ձեռքեր լինեին. դրանք այնքա՜ն բարակ էին, նուրբ, երկար և 
միաժամանակ ճարպիկ: Հասանը ուներ ճիշտ նույնպիսի ձեռքեր: Յաշան Հասանին 
սովորեցնում էր «գողություն»  գիտությունը. սկսած մարմնի, մատների շարժումներից 
մինչև անմեղ հայացք ունենալը: Սխալվելու դեպքում պատժում էր կաշվե գոտով` 
թողնելով խորը սպիներ  խեղճ տղայի մարմնի բոլոր մասերին, բացի ձեռքերից: Յաշան 
չէր հարվածում միայն ձեռքերին. անհրաժեշտ էր աչքի լույսի պես պահպանել դրանք: 
Իսկ մի անգամ հերթական ծեծի ժամանակ կաղ Յաշան, հայտնվելով կատաղության 
գագաթնակետին, ձեռնափայտով անխնա հարվածել էր Հասանին և դարձրել իր պես 
կաղ: 



   Ամեն գիշեր նա տեսնում էր մղձավանջներ և լսում մոր քաղցր և անհույս ձայնը ` «Գո՛ռ, 
որդի՛ս» : 

Նա ամենևին չէր հիշում մոր դեմքը , հիշողության մեջ մտապահվել էր միայն մոր ձայնն 
ու օծանելիքի անուշ բույրը :   

Հասանը հասունանում էր և կատարելագործվում գողության մեջ: Հասանը դարձավ 
ամենահմուտ գողը, որը կարողանում էր դուրս բերել փողն ամենաանհասանելի 
տեղերից անգամ, որից հետո հանգիստ նայում էր, թե ինչպես է կողոպտված անձը 
հայտնվում հիստերիայի մեջ, հետո ուղղվում թափառախումբ և տալիս ողջ գողոնը կաղ 
Յաշային : 

   Գրեթե տասներկու տարի անց, բախտի բերմամբ, թափառախումբը վերադառնում է 
հենց այն նույն քաղաք, որտեղից առևանգվել էր Հասանը : 

   Տասներկու տարի շարունակ Գոռի մայրը ամեն կիրակի գնում էր եկեղեցի, աղոթում 
որդու համար և, որդուն գտնելու թաքուն հույսեր փափայելով, անվերջ թափառում էր իր 
հետ չար խաղ խաղացած շուկայում : 

   Գարնանային օր էր` այնքան մեղմ և պայծառ, ինչպես տասներկու  տարի առաջ : 
Մայրը սովորականի պես դուրս էր եկել շուկա կորած որդուն փնտրելու, և հանկարծ 
ուշադրությունը գրավեց մարդկանց մի խումբ, որոնք դաժանաբար ծեծում էին մի 
դեռահասի (նրան բռնել էին գողության պահին), որը կուչ էր եկել վախից և աղերսում էր 
ներել իրեն : 

Կինը նետվեց դեպի դեռահասը, մարմնով ծածկեց նրան` փորձելով փրկել նրան 
հարվածներից: Կատաղի ամբոխը բղավում էր. 

   -Կանչե՛ք ոստիկանություն: 

   -Թու՛յլ չտաք, որ նա փախչի: 

   -Պատժե՛լ գողին, չխնայել: 

Իսկ տղան անվերջ կրկնում էր. 

   -Տիկի՛ն, փրկե՛ք, աղաչում եմ, չթողեք` ինձ տանեն: 

   Կինն ամուր գրկեց տղային, մաքրեց նրա այունոտ դեմքն ու գետի պես հոսող 
արցունքները, ետ տարավ ոսկե գանգուրները, երկար նայեց ծովի պես կապույտ 
աչքերին: 

   -Կարծես` Գոռիս աչքերը լինեն, - շշնջաց կինը` էլ ավելի ամուր գրկելով տղային: 

Գոռը մի պահ քարացավ ,և մարմնով սարսուռ անցավ: 

Հենց այդ պահին վրա հասավ ոստիկանությունը և տարավ Հասանին, որն անվերջ 
կրկնում էր. «Փրկի՛ր ինձ, խնդրում եմ, փրկի՛ր»: 



Կինը չէր գիտակցում, թե ինչ էր կատարվում շուրջը, ինչու էր սիրտն այդչափ ցավում, 
կարծես, երկրորդ անգամ էր կորցնում որդուն. վերջապես գտնված երազը նորից էր 
կորցնում: Նրա թուլացած ոտքերը տանում էին դեպի տղան: 

 


