
                                  Մենության շունչը (ծածկանունը `VENERA MAY ) 

 

Ապակու  միջից  մեկն  օտար  հայացքով  
նայում  էր  իրեն` ծանոթ  ու  այնքա՜ն   
օտար… 
Դրսում  մայրամուտն  էր  տարրալուծվում  
ոսկյա  եթերից  հյուսված  անուրջում… 
Մարդը  նայում էր  իրականությունից  
մոխրացած հայացքով, և  աչքերի  լճերում  
արտացոլվում  էին  երկու  մայրամուտներ` 
գույներն  ու  երանգները  միմյանց  

միաձուլած  ու  խառնած… 
Կախեց  գլուխը, ընկավ  մտքերի  մեջ… կրկին  բարձրացրեց  հայացքը, նայեց  
հեռուներին`ինքնամոռաց, երազկոտ  ու  հույսերով  լի   աչքերով, հառաչեց, հպեց  
ճակատը  փակ պատուհանին  ու  նայեց  ներքև… դրսում  կյանքն  էր  հորդում  ու  
նրա  համար  միևնույն  էին  մարդ  էակի  տանջանքներն  ու  վշտերը, իսկ  ինքն  
այնքա՜ն  անզոր  էր ու  անմիտ … կրկին  կախեց  գլուխը, խոնարհեց  երբեմնի 
անպարտ  ու  մարտահրավեր  նետող   արծվադեմ հայացքը… նայեց  փայլեցված  
կոշիկներին  ու  կրկին  հառաչեց… գոլորշի  արտաշնչեց  ապակե  մարդը  իր   
դեմքին… ու  փոքրացավ մարդը, դարձավ  անէ, խեղճացավ  մարդն  ու  կուչ  եկավ  
պատուհանի  մոտ: Հայացքը կրկին սկսեց  թափառել , ամեն  ինչ  այնքա՜ն  հարազատ  
էր  և  այնքա՜ն  խորթ , փորձեց  սթափվել մելամաղձոտ   մտքերից… չստացվե՛ց 
…աչքերը  սկսեցին  վազել փողոցով  երթևեկող  ճոխ ու  թանկարժեք  մեքենաների, 
էլիտար  շենքերի  և  դրանց  մեջ կծկված ծուռումուռ, կոտրված ապակիներով, ծխից  
սևացած պատերով  շենքերի  վրայով  ու  ամաչեց… ինքն  իրենից  ամաչեց… 
Աչքերը  խոնարհեց  կրկին… Ապակու  մեջ  արտացոլվողը  կարծես  ծաղրում  էր  
իրեն` ընդօրինակելով  շարժումները, բայց  իրենք  մեկ  չէին… Վառեց  սիգարն  ու  
սկսեց  արագ–արագ  ներծծել  ծուխն  ու  թույնը  հանգստացնող: Ծխի  միջով  երևում  
էին  տառապող  քաղաքի  արցունքներն  ու  անհոգ  ծիծաղը: Նայեց  երկնակամարին  
ու  փորձեց  մխրճվել  խաղաղ  ու  անամպ  երկնքում  դեռևս  աղոտ  լուսավորված   
աստղերի  մեջ, զգաց  խորհրդավոր  հանգստությունը  լազուրի, նայեց  թախծոտ 
նայվածքով, ու  իջեցրեց  հայացքը  քաղաքի  վառվող  ու  մորմոքվող  լույսերի  մեջ  
թափառելու  համար, որտեղ  փորձությունները, դաժանությունը, ցավն  ու  
դավաճանությունները  դարանակալած  սպասում  էին  նրան, նրանց,  բոլորին… 
Հանկարծ  պայթեց  ու  հայհոյեց  այդ  լռությունը բազմախոսք  ու  մթությունը  
լուսավոր  և   մենությունն  այդ  բազմաթիվ ու  բազմազան  աստղերի  … բայց  դա  
խեղճի  աղերս  էր  և  բողոք  աննպատակ … Շփոթված  ու  այլայլված  քայլվածքով  
մոտեցավ  խմիչքների  դարակին, վերցրեց  ձեռքի  տակ առաջին    ընկածը, լցրեց  
դարակի  վրա  շարված  գեղեցիկ  ու  տարողունակ  բաժակներից  մեկի  մեջ   և 
մոտենալով պատուհանին` նայեց իր արտացոլանքին, բարձրացրեց  բաժակը, 
անորոշ և թախծի երանգ պարունակող խոսքեր  մրմնջաց ինքն իրեն   ու   սկսեց  
դանդաղ  խմել,  խոցված, դառնացած  ու  վարանմունքի  հունի  մեջ  ընկած` սկսեց 
խմել … մթնել  էր … Բազմագույն  ու  բազմաձև  լույսերը  լուսավորում  էին  ոչ  
պակաս  կեսօրային  լույսից … այդ  աղոտ  ու  ցուրտ, չտաքացնող   լույսերից   



նողկալով`  մոտեցրեց  բաժակը  բերանին  ու նայեց կարմիր  աչքերով նայող իր 
պատկերին, որի  հայացքը երբեմնի իրեն թվացյալ ամենակարողությունն էր 
հիշեցնում, հառաչեց  մարդը… 
Բացեց պատուհանը … 
Լսեց  աղմուկը  իր լռության մեջ … խելահեղ  ու  անծանոթ  ձայների  մեջ  փորձեց  
որսալ  ծանոթ  ոտնաձայներ,  ցանկալի  շրշյուններ, տարիների հարությունը փորձեց 
որսալ  վայրկյանների խելահեղ հեղեղում… 
Մեկ  օր  էլ  գլորվեց ու գլորվեց կրկին անիմաստ, իսկ  ինքն  այնքան  անզոր  էր, 
այնքա՜ն և  ոչի՛նչ, ոչինչ  չէր  կարող անել, իսկ առաջ կարծում էր, թե  աշխարհն իր  
ձեռքում է , առաջ հպարտ էր, անպարտ, իսկ  այժմ, այժմ  ուղղակի   ամաչում  էր, 
ինքն  իրենից  էր   
ամաչում… կեղեքվում  էր  ապրած ու չապրած  վայրկյանների համար …այսօր 
լրացավ իր 60 ամյակը, իսկ իր  կողքին ոչ ոք չկա … այժմ երբ բոլորն իրեն լքել են, 
այժմ  նոր էր հասկանում, թե ինչ  է բաց թողել, և որ իրականում ընդհանրապես չի էլ 
ապրել, ինչի՞ հետևից էր ընկել … փառքի՞, հարստությա՞ն, հզորությա՞ն,  
ճանաչմա՞ն, իսկ հետո՞, հետո եղավ այն, որ երբ իր մայրը մահացավ, երբ մահվան 
մահճում պառկած ցանկացավ վերջին անգամ տեսնել որդուն, ինքը  չհասցրեց գալ, 
չհասցրեց հրաժեշտ տալ, երբ  հայրը  սրտի լուրջ հիվանդությամբ պառկած էր 
հիվանդանոցում, ինքը չգնաց տեսության այդ ամբողջ ընթացքում, ժամանակ չկա՜ր, 
իսկ խեղճ հոր արյունով լցված  կարոտալից  աչքերը ամեն օր թացանում էին  զսպված  
վիրավորանքի  շիթերից, ամեն օր  նա հույսով լսում էր մոտեցող ոտնաձայնները   և 
ամեն մեկի մեջ  որդուն էր տեսնում, իսկ ինքը զբաղված էր,  ու ամեն անգամ, երբ նա 
հուսախաբ էր լինում, շրջում էր դեմքը, և ենթագիտակցորեն  ձեռքը հպում սրտին, 
իսկ ինքը զբաղված էր, երբ  կնոջ մոտ ուռուցք հայտնաբերեցին ու նա  սկսեց 
պարբերաբար բուժումներ ընդունել, երբ  հոգեկան ճգնաժամի մեջ էր գտնվում իր 
պաշտելի կինը, ինքը  չեղավ նրա  կողքին, իսկ հետո տարիներ անց, երբ նա փակեց 
իր հոգնատանջ ու  ծերացած, բայց և երիտասարդ աչքերը, երբ ցանկացավ  գրկել, 
վերջին անգամ տեսնել մեկին, որն իրեն ուժ ու հավատ կտար, անկախ այն բանից, որ 
նա ամեն  բան հիանալի գիտակցում էր ու  գիտեր, իր ամուսինը  եկավ, նայեց տխուր, 
հառաչեց, մոտեցավ  կնոջը ու թվում էր, թե կգրկի նրան, կմխիթարի, բայց հեռախոսը 
զանգեց, շատ կարևոր զանգ էր արտասահմանյան  գործընկերներից, ինքը չանջատեց 
հեռախոսը, այլ դուրս եկավ խոսելու, իսկ երբ ներս մտավ… տեսավ  կնոջ դառը, ցավի 
դրոշմը կրող անշունչ  հայացքը, որն ուղղված էր  դռան կողմը … երկրորդ կինն էլ 
լքեց իրեն` ամուսնալուծությամբ խլելով  հարստությունից մի յուղոտ բաժին և հետը 
տանելով իր միակ աղջկան, նրան, ում  վեց տարեկան հասակից այլևս չտեսավ, և 
աղջիկն էլ արդեն  վաղուց է մոռացել իր գոյության մասին …և ամենում  ինքն է 
մեղավոր, մեղավոր է իր ապրած ու  չապրած տարիների, շնորհված ու կորցրած 
տարիների  հորձանուտը ձևավորելու մեջ… իսկ ու՞ր է այժմ այն կրթված, գիտուն, 
առաջատար, անհաղթահարելի այրը… 
չկա՜… նա մոխրացավ մենությունից… իսկ այժմ  այդ հպարտ, անպարտ ու 
առյուծասիրտ մարդու փոխարեն գլուխը կրծքին հակած` կանգնած է 
կիասասպիտակած մի տղամարդ    թույլ  ու  անկայուն  բնավորությամբ   ու 
խեղճացած  էությամբ… 
Հայացքը  հառեց  հեռուներին` նայելով  մի  կետի  այնպես, որ  տարրալուծվեցին  
բոլոր  հստակությունները  մի  անկանոն  ու  անորոշ  համադրության  մեջ, 
տարրալուծվեցին  բոլոր  մտքերն  այդ  խառնաշփոթում  ու  տիրեց  դատարկութ-յուն, 



կատարյալ  դատարկություն, հոգնածություն, ոչնչության  մեջ  ամբողջանալու  
ձգտում, դատարկություն  ունայնության  մեջ… աթոռը  մոտ  
 քաշեց,  նստեց` հենելով  ձեռքերը  լուսամուտագոգին, ձեռքերի  մեջ  առնելով  
հոգնատանջ  գլուխն  ու  մտքերի  հեղեղը… 
Իսկ  քունն  ու  երազը   քնել  էին  քնատ  վայրկյանների  օրորի  ելևէջներում  
ալեկոծվելով  …  Ինչու՞ էր  տանջվում… մի՞թե  այս  ամենը  իր  պատճառով  չեղավ` 
ի՛ր  դաժանության, կոպտության, անտարբերության, անմտության, սնափառության, 
եսակենտրոն ու եսասեր էության, զբաղվածության… մի՞թե  միակ  մեղավորը  ինքը  
չէր… ի՛նքն  էր… է՛լ  ավելի  կծկվեց ու խեղճացավ… այսօր լրացավ իր 
վաթսունամյակը ու չկա մեկը, որի հետ ցանկություն լիներ  անցկացնել  այդ օրը, 
միայն երկերեսանիների  ու  քծնողների մի բանակ , որն  անմիջապես կվերանա, եթե 
ինքը  սնանկանա, իսկ այսօր ուզում է  այդ երեսպաշտներից ազատվել, մնալ 
մենության, ի՛ր մենության ու հուշերի հետ, թերևս ամենաարժեքավորը, ինչը մնաց իր 
ամբողջ 
 կյանքից, մնաց չապրած  ակնթարթների 
 ափում…լուռ հեռուների  անհաս   
բարձունքներում… 
Կինը   սիրում  էր   նայել  արևամուտի  ընթացքին  և յուրաքանչյուր  
արծաթաոսկեգույն  շողի  համար  իր  հոգու  մեջ  անբարբառ  աղոթք   ու  գոհություն     
էր մրմնջում, հիանում էր աներևույթ  հոգու ստեղծագործական կատարելությամբ  և  
ամեն անգամ ահ էր  ապրում   նման  հզորությունից ...կինը հավատացյալ էր, իսկ 
ի՞նքը…  
Ինչքա՜ն էր ուզում   հետ վերադարձնել կնոջ մահվան ակնթարթը, ախր սիրում էր 
կնոջը, ինչքան էլ զբաղված լիներ, ինչքան էլ  արտաքնապես անտարբեր ու 
անուշադիր լիներ, միևնույն է` սիրու՜՛մ էր, ինչքա՜ն էր ցանկանում  հետ 
վերադարձնել այդ ակնթարթը և գրկել նրան  ու թող նա գոնե իր գրկի մեջ, իրեն 
նայելով  հոգին ավանդեր, արյունով լցված,  խեղճացած ու  սիրո կարիք զգացող 
աչքերով գեթ վերջին անգամ նայեր իրեն…իսկ մա՜յրը …կամ` հա՜յրը… աղջի՜կը… 
եթե ինքը  լավ հայր լիներ, աղջիկն էլ հորը  չէր ջնջի իր կյանքից այնպես, ասես  երբեք 
չէր էլ եղել և «հայր» չէր անվանի իրեն խորթ, սակայն և հարազատ մի մարդու, որն իր 
բացակայությունը լրացրել էր  սիրո խոսքեր մրմնջալով և հասարակ  վայրկյաններ  
նվիրելով … ո՞վ է ինքը, ո՞վ էր եղել, ի՞նչ է արել, ինչի՞ է հասել, հանուն ինչի՞ կամ ու՞մ 
…   Ա՜յժմ, այժմ  նայում  էր և  մեղադրանք   կարդում  ամենքի աչքերում, 
գեղեցկությունն  ու հզորությունը անցան  այնպես, ինչպես  անցավ  կյանքը, կյա՜նքը 
…   ատում  էր  ողջ աշխարհը  և  առաջին  հերթին  ատում  էր  ինքն  իրեն… 
 Հայացքը  հառեց  աստղերին, հաստատուն  ու  անփոփոխ  կեցվածք  ընդունեց   
և  …կամաց  քայլեց  դեպի  խմիչքը, վերցրեց    մի  շիշ  և  ուղղակիորեն շշից  սկսեց   
խմել:   Զգում  էր  համն  ու  համային  նրբերանգները ,    խմում  էր  աչքերը  փակ  և  
կիսաարթուն-կիսաքնած  երազում  էր, երազում  էր  ժամանակը  հետ  
վերադարձնելու  մասին, հետո  ոչինչ այլևս չէր  մտածում, խմում  էր  և  զգում, թե  
ինչպես  է  հեղուկը  հոսում  ներս  և  ինչպես  են  թուլանում  նյարդերը, զգում  էր 
անսահման  հանգստություն, այժմ    տեսիլքների  մեջ  էր , օրորվում  էր  ու  իրեն  
թվում  էր, թե  օվկիանոսի  վրա  է  և  տատանվում  է  ալիքներից` մեղմորեն, 
սառնորեն, քնքշորեն, երանավետ, զգում  էր  ալիքների  արծաթափայլ  փրփուրների 
կանաչակապտավուն երանգների  խայտանքը… խմեց այնքան մինչև 
վերջնականապես հարբեց  և ընկնելով գետնին` քնեց: 



Արշալույսի մոտ էր, երբ արթնացավ  ու հազիվհազ բարձրացավ, այնպիսի զգացում 
էր, թե գիշերվա ընթացքում ինչ–որ անհայտ ոգի եկել ու ջարդել էր բոլոր ոսկորները, 
ամբողջ մամինը ցավում էր, բայց ու՜ր էր թե միայն մարմինը ցավեր, հոգի՜ն էր ցավում 
… հազիվհազ մոտեցավ  պատուհանին, նայեց  դուրս, փորձեց  որսալ  եթերի  մեջ  
ծանոթ  դիմագծեր  ու  աչքերի  փայլ, և  փոխարենը  կարդաց   խանութների, 
հյուրանոցների, խաղատների  լույսերի  խայտղտանքը  դեռևս  իշխող դիրքերում 
գտնվող մթության դեմքին, այն մթության, որը մի քանի րոպեից խեղճանալու, 
փոքրանալու  և վերանալու էր` իր տեղը զիջելով լույսին...  Հանկարծ  ծիծաղեց, 
ծիծաղեց  իր  միամտության, անզորության ու  մենության  վրա, ծիծաղեց  դաժան, 
զրնգուն և  չոր   ծիծաղով… 
Մինչև կնոջ մահը ինքը երկու անգամ  այցելել էր  
կնոջը… երբ երկրորդ անգամ  եկավ նրա  
մոտ, կինը նայեց իրեն  թախծոտ հայացքով ու կամացուկ ասաց` ինձ միայն իմ 
ամուսինն է պետք, այնժամ ինքն ուշադրություն չդարձրեց այդ 
 խոսքերին, այնժամ չհասկացավ դրանց իրական իմաստը, նշանակություն չտվեց, 
նստեց նրա կողքին տասը–տասնհինգ րոպե, հրաժեշտ տվեց ու գնաց, իսկ երրորդ 
անգամ երբ  եկավ…նա… մահացավ, թեև դեռ երիտասարդ էր… այժմ նոր հասկանում 
էր, որ կնոջ մահվան պատճառը հոգու ծերությունն էր, որի պատճառն էլ ինքն էր, 
ուրիշ  ո՜չ  ոք, ոչի՛նչ, իսկ ինքն առաջին այցելության ժամանակ  նայեց  նրան  սառը   
հայացքով, նստեց  մտքերի մեջ վերացած և  մի քանի րոպեից ասաց, որ էլի կգա, որ 
շտապում է ու  գնաց, գնաց`դուռը  շրխկոցով  փակելով   իր  հետևից… չէ՛, ինքն  է   
մեղավոր, որ   չնկատեց  այն, ինչը  պարտավոր  էր  նկատել  ու  շատ  ուշ  հասկացավ  
այն, ինչը  պետք  էր  շատ  ավելի շուտ  հասկանալ … պետք էր  քաջալերել  կնոջը, թև  
ու  թիկունք  լինել, ուժ  տալ, չլինել  անտարբեր, անտեղյակ  նրա  թե՛ հոգեկան, թե՛ 
ֆիզիկական   ցավին,  օգնել, փրկել, ուղղակի առնել նրա ձեռքերը իր ձեռքերի մեջ, 
նայել աչքերին ու  շշնջալ` ես քեզ հետ եմ ու կլինեմ միշտ, հավատա՜, մի՛ վախեցիր, 
դու ինձ շատ ես հարկավոր, դու ի՛մ կյանքն ես, 
ես առանց քեզ չկամ, ես սիրում եմ քե՜զ … ընդամենը պետք էր շշնջալ և վերցնել 
ձեռքերը ափերի մեջ, պետք էր նրա հետ միասին  դիմավորել արևածագերը  և  
մայրամուտին գրկել նրան մեծագույն հոգատարությամբ, ընդամենը պետք էր  
 շշնջալ, ընդամե՜նը, չէ՞ որ դա այնքան հասարակ ու հեշտ է, ընդամենը շշնջալ, 
ընդամե՜նը… 
Ու՞ր  էին  իր  աչքերը, երբ նա կեղեքվում  էր, երբ  ցավում  էր  սիրտը, երբ  լաց  էր  
լինում, ու՞ր էին իր  ականջները, երբ նա կամացուկ հեկեկում էր ու աղոթք մրմնջում, 
ու՞ր  էր իր հոգին, երբ մայրը մահացավ, երբ կողքի սենյակում կինը մահացավ, ու՞ր էր 
իր սիրտը, երբ հայրը հիվանդ պառկած էր, իսկ ինքը կարծում էր, թե մեծ բան է անում  
ծախսերը հոգալով, ու՞ր էր ինքը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում… 
Ու՞մ  են  անհրաժեշտ  այս  շքեղ  պալատները, երբ  աղքատ  է  իր  հոգին  ու  միայնակ   
սիրտը… 
Այլևս  չդիմացավ, սկսեց  հեծկլտալ, թափվեցին, հորդացին  ջերմ  ու  միաժամանակ  
սառը  արցունքները… շատ  ծանր  էր  ինքնամեղադրանքի   բեռը: Ու՞մ  է այժմ  
անհրաժեշտ  իր  կյանքը … իր  կյանքը …իր …կյանքը: Իսկ  ինքը  չնկատեց ոչինչ 
այնպես, ինչպես կյանքը չնկատեց իրեն  …  
 Արևելքում  սկսում  էին  ամպերը  գունավորվել , արևային  բյուրեղների  փայլերով 
շողշողալ   և  արտացոլվել  երկնակամարում   կարմրաոսկեծիրանագույն  
երանգների թրթիռներով: 



Ապակու  միջի  մարդը  սկսում  էր  տարրալուծվել  լույսի  և  ստվերի  ձուլվածքում, 
արևային  մերկացնող   ճաճանչների  խավարը  ոչնչացնող   ալեբախումներում  ինքը 
նայում էր այդ մարդուն, կարծես, նրանից աղերսելով օգնություն, քաջալերանք, բայց  
ապակու  մարդն  անհետանում  էր, անհետանում այնպես, ինչպես  ինքն էր 
անհայտանում, երբ իր կարիքն էին զգում, անհայտանում էր  ապակու  միջի մարդը, 
իսկ  մի՞թե ինքը  պետք  է  մնար... 
Նայեց  տխուր, փոքր –ինչ  սարսափով  լեցուն հայացքով  ապագայի  անորոշությամբ  
պայմանավորված, նայեց  դառն  ու  խղճահարույց  նայվածքով, վերացել  էին  
արծվասիրտ  նայվածքը,  առյուծային  աչքերի  մարտահրավերն  ու աչքերում բույն 
հյուսած հաղթանակների  ցոլքը, 
անհետանում  էր  ապակու  մարդը`  իր  հետ  տանելով  անպարտ  ու  անվախ  մի  
անձնավորության, ապակու  դիմաց  թողնելով  խորապես  դժբախտ  ու  խոցված, 
կծկված, կործանված, ավարտված   էությամբ  մի  մարդու, ով  ամենին  նայում  էր  
օտար  ու  խորթ  հայացքով, կարծես  չհասկանալով  իրականությունը,    չընդունելով  
ներկան, անցյալը և կանխատեսելի ապագան... 
Հանկարծ  կախեց  գլուխը  և թույլ ու անորոշ ձայնով   մրմնջաց .« Կորսվա՜ծ  հոգի, որ  
ապրելու  տենչն  էիր  ծաղկեցնում ու կյանք  ծավալում, խղճուկ  կյանք` 
երջանկության  հասնելու  և  կյանքի  առեղծվածը բացահայտելու համար, կյանքդ 
անցկացրիր աննպատակ ու անիմաստ...» … երկար,  ցավագին ու սրտաճմլիկ  
հառաչեց, նայեց  մշուշված  հայացքով  ու  բաց  պատուհանից նետվեց  ցած  ... 
   
 

 


