
          Վարդն ի՞նչ արժե... (Հեղինակը՝ 
ծածկանունը՝  3003) 

 

 

 Հազվադեպ է լինում, որ վաղ առավոտյան գույժի պես հնչող զարթուցիչի ձայնն ինձ 
չնյարդայնացնի: Այսօր այդ հազվադեպ օրերից մեկն էր, որովհետև շատ ավելի վաղ էի 
արթնացել, քան զարթուցիչը կհասցներ աղմկել կամ ավելի ճիշտ՝ գրեթե չէի քնել, քանի որ միշտ 
այդպես է. եթե առավոտյան շատ կարևոր գործ եմ ունենում, գիշերը քնել չի հաջողվում... Իսկ որ 
այսօր կարևոր օր է, կասկածից վեր է. չէ՞ որ այսօր մարտի ութն է, և ես պիտի հասցնեմ արագ 
դուրս գալ տնից, քանի դեռ չեն արթնացել ընտանիքիս գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները... 

 Հնարավորինս անաղմուկ վեր եմ կենում անկողնուցս, անձայն քայլերով շարժվում դեպի 
լոգարան, հապճեպ լվացվում եմ, հագնվում ու առանց սուրճ խմելու դուրս եմ գալիս. ախր պիտի 
հասցնեմ արագ ծաղիկներ գնել ու վերադառնալ այնպես, որ մայրս,  կինս և չորսամյա դստրիկս 
դեռ արթնացած չլինեն... Թե չէ՝ անակնկալս չի ստացվի... 

Չէի էլ պատկերացնում, որ վաղ գարնանային առավոտն այսքան ցուրտ կլինի, դա էլ բավական 
չի, անտարբեր թափվող ծույլ անձրևն էլ մի կողմից... Չէ՛, ավելի լավ է մեքենայով գնամ, թեև 
որոշել էի մի քիչ քայլել, քանի որ ասում են՝ քայլելն առողջության համար օգտակար է... 
Առողջությանս մասին հոգալու առաքելությունս ճարահատ թողնելով մեկ ուրիշ՝ ավելի հարմար 
պահի, արագ նստում եմ մայթեզրին գիշերած մեքենայիս ղեկին և գործի գցում շարժիչը:  

Մեքենաս ինձ հասցնում է մոտակա ծաղկի խանութը, որը, չնայած այս վաղ ժամին, արդեն բաց է 
և կազմ ու պատրաստ սպասում է իր առաջին հաճախորդին: Ներս եմ մտնում, աչքի անցկացնում 
սովորականից ավելի շքեղ տեսականին և հարցնում հավանածս ծաղկեփնջերի գները: 
Պատասխանն ինձ անակնկալի է բերում. ուղիղ չորս անգամ թանկ, քան մի քանի օր առաջ էին... 
ա՜յ քեզ բան... հո մեկ շաբաթվա աշխատավարձս մինչև վերջին կոպեկը չե՞մ կարող ծախսել 
միայն ծաղիկների վրա: Դեռ որոշել էի քաղցրավենիք էլ գնել...  

Ուղեղս տենդագին ելք է փնտրում ստեղծված իրավիճակից և ի պատիվ իրեն՝ շատ արագ գտնում 
տվյալ պահին հնարավոր թվացող միակ լուծումը. կգնամ ծաղիկների մեծածախ շուկա, 
այնտեղից հաստատ իմ նախատեսած գումարով  երեք ծաղկեփունջ կգնեմ (այս անգամ որոշել եմ 



իմ փոքրիկ արքայադստերն էլ ծաղիկներ նվիրել, թեև նա երևի կնախընտրեր հերթական 
տիկնիկը կամ արջուկը):  

Արագ նստում եմ մեքենաս և շարժվում դեպի քաղաքի կենտրոն... 

Շուկային հարակից տարածքը լեփ-լեցուն է մեքենաներով, կայանելու տեղ չկա, այնպիսի 
տպավորություն է, որ մայաների կանխագուշակած աշխարհի վերջը մի քանի ժամով 
տեղափոխվել է այսօր և այստեղ... Մի քանի պտույտ գործելուց հետո ինձ վերջապես հաջողվում է 
մեքենաս կանգնեցնել և ես, արագ իջնելով, քայլերս ուղղում եմ դեպի ծաղկավաճառների 
շարքերը, մտավախություն ունենալով, որ հիմա ծաղիկները կվերջանան, և ես ձեռնունայն 
կմնամ, քանի որ մարդկանց այս հոծ բազմությունն ինձ միայն դա է հուշում: Մի քանի շարքով 
անցնելուց հետո վերջապես տեսնում եմ իմ փնտրած դեղին վարդերը... Մոտենում եմ 
ծաղկավաճառ կնոջը, որպեսզի գինը ճշտեմ, երբ հանկարծ լսում եմ դողդողացող ձայնով հնչած 
հարցը՝  

- Աղջիկ ջան, վարդն ի՞նչ արժե... 

- Դե կորի՛ր, այ հարբեցող, վարդն ի՞նչ ես անում... 

Նայում եմ ձայնի ուղղությամբ՝ տարիների երթից բազմապատկված կնճիռներով մի ալեհեր 
ծերունի է, որ  կանգնել է դեղին վարդերի դույլի մոտ և հայացքը հառել կաչաղակի պես ներկված 
ծաղկավաճառ կնոջ դեմքին: Կուչ գալով իր հնամաշ ու մի քանի տեղից կարկատած վերարկուի 
ծալքերում,  ծերունին ցածր, հազիվ լսելի ձայնով շշնջում է. 

- Ես հարբեցող չեմ... և գումար էլ ունեմ... ինը հարյուր դրամ... դրան քանի՞ վարդ կտաս... 

Դողդողացող և վաղորդյան ցրտից սառած մատներով նա վերարկուի գրպանից հանում է 
մանրադրամը, որ մեկնի ծաղկավաճառին... 

-Ինը հարյուր դրա՞մ, ցնդե՞լ ես, ա՛յ մարդ, էսօրվա օրով քեզ ինը հարյուր դրամով ո՞վ վարդ կտա: 
Հազար դրամ ինձ վրա է նստել, ես հո իմ առած գնից մի բան էլ էժան քեզ չե՞մ տալու... Մի կողմ 
քաշվի՛ր, մի՛ խանգարիր, թո՛ղ առևտուրս անեմ... 

Զայրույթից սեղմված ձեռքերս արդեն բռունցք են դարձել, ու ես հազիվ եմ ինձ զսպում, որ 
չմոտենամ, ու  մարտի ութի օրով էս անզգամ կնոջը մի փառահեղ ապտակ չհասցնեմ: 
Հուզմունքից կոկորդս արդեն քերվում է, աննկատ նայում եմ անզորությունից ու վիրավորանքից 
կուչ եկած ծերունու դեմքին, որի մաշված կնճիռների ծալքերում չեմ հասկանում, անձրևի 
կաթիլնե՞րն են փայլում, թե՞...  

- Ի՞նչ արժեն վարդերը,- հնարավորինս զուսպ  ձայնով հարցնում եմ ինքնագոհ դեմքին 
լպիրշության դիմակ քաշած  ծաղկավաճառ կնոջը, իսկ մեջս փոթորիկ է... Չեմ հասկանում, կին 
արարածը, որը երևի ինչ-որ մեկի մայրն է,  քույրը  կամ դուստրը, ինչպե՞ս կարող է իր խղճին 
այսչափ անտարբերություն պատվաստել և մնալ այսպես անվրդով...  

- Տղա ջան, քեզ հազար դրամով կտամ, մի տես ի՜նչ վարդեր են, հրա՜շք են, հրա՜շք, ամբողջ 
շուկան որ պտտվես, էսպիսի վարդ ոչ մեկի մոտ չես գտնի,- ձայնի երանգը  միանգամից կտրուկ 
փոխվում է... 



 ...Հազար դրա՞մ...  բա նոր ասում էր, որ հազար դրամով ի՞նքն է գնել... Ուրեմն հազար 
դրամ, հա՞...   

-Իսկ  եթե բոլորը գնեմ, քանիսո՞վ կտաս,-քաղաքավարության բոլոր գրված և չգրված կանոնները 
ոտնահարելով, եզակի թվով դիմում եմ գրեթե մորս տարիքին ծաղկավաճառ կնոջն ու մազաչափ 
անգամ ինձ վատ չեմ զգում: Կինը կարծես չի հավատում իր հանկարծահաս երջանկությանն ու 
արագ-արագ՝ ինձ համար անհասկանալի և մարդկությանը տակավին անհայտ 
մաթեմատիկական ինչ-որ բանաձևով մտովի հաշվարկում ու բարձրաձայնում է վերոհիշյալ 
երջանկության թվային արժեքը. 

- Երեսուն հազար դրամ, տղա ջան, երեսուն յոթ հազար է անում, բայց քեզ երեսուն հազարով 
կտամ...  

Չէ՜, սա մաթեմատիկայից լրիվ բոբիկ է, և մեկ այլ իրավիճակում ես ինձ հաստատ չէի զրկի նրա 
մաթեմատիկական տգիտությունն ապացուցող մի երկարաշունչ  դասախոսություն կարդալու 
հաճույքից,  բայց դե, անկեղծ ասած, այս պահին ժամանակս սուղ է, դեմքիս խփող անձրևն էլ 
հետզհետե սաստկանում է, և որպեսզի ցրտից կուչ եկած պապիկս ավելի չմրսի, արագ 
դրամապանակիցս հանում եմ ուղիղ մեկ շաբաթվա աշխատավարձս, առանց ավելորդ ծպտուն 
հանելու` վճարում, և գրկելով վարդերի հսկայական փունջը, մոտենում եմ  նրան. 

-Գնացի՛նք, պապի ջան, գնանք տեսնենք էս վարդերն ինչ ենք անելու,-հնարավորինս զվարթ 
ձայնով դիմում եմ ծերունուն` փորձելով ցրել նրա լուռ վիրավորանքը, որն աչքերի անկյունում 
վեր էր ածվել արցունքի մոլորված կաթիլի ու  քարացել... 

- Դու գնա, որդի ջան, ես դեռ կնոջս համար ծաղիկ պետք է  գնեմ, ախր էսօր մարտի ութն է, իսկ 
մարտի ութին ես նրան միշտ վարդեր եմ նվիրում... դեղին վարդեր... 

Վա՜յ, պապի ջան, միամի՜տ պապի, բա ես ի՞նչ եմ ասում, հենց է՛դ եմ ասում, էլի... 

-Պապի՜ ջան, վարդերն արդեն գնել ենք, գնացի՛նք, ես քեզ մեքենայով  տուն կհասցնեմ, որ 
չթրջվես, արի՛, մեքենաս այս կողմն է: 

Ծերունին կարկամել, կանգնել-մնացել է, չի հասկանում, թե ինչ եմ ասում... Ծաղկավաճառ կինն 
էլ աչքերը կլորացրել, զարմացած երեսիս է նայում... Չէ, այս գորտային հայացքին ես հաստատ 
երկար չեմ դիմանա, շուտ հեռանալ է պետք, քանի դեռ լեզուս, դասական բարեկրթության 
սահմանները խախտելով, մի երկու լավ խոսք չի արտաբերել սրա հասցեին: Մոտենում, 
թևանցուկ եմ անում շփոթահար պապիկին և կարելի է ասել զոռով տանում եմ դեպի մեքենաս: 
Ծաղիկներն արագ տեղավորում եմ հետևի նստատեղին  և, մեքենայի առջևի դուռը բացելով, 
օգնում եմ ծերունուն նստել: Մինչ նա, առանց կատարվածն ընկալելու, դողդողալով  
տեղավորվում է առջևի նստատեղին, ես աչքիս պոչով հասցնում եմ նկատել ու զարմանալ նրա 
հնամաշ շորերից բուրող մաքրությամբ: Աչքերս ակամա սահում են նրա կոշիկների վրայով, 
որոնց վաղեմության ժամկետը  թեև վաղուց արդեն  սպառվել է, բայց մաքուր փայլը դեռ տեղն է: 
Պապիկն էլ առավոտ կանուխ արդեն հասցրել է սափրվել, դե իհարկե՛, չէ՞ որ այսօր կարևոր տոն 
է, և կանանց պետք է ներկայանալ պատշաճ տեսքով... 

Մեքենաս պոկվում է տեղից, ու ես, դառնալով ծերունուն,  հարցնում եմ. 

-Դե՛, պապի ջան, հիմա ասա, թե քեզ ո՞ւր եմ տանում... 



Պապիկն արդեն հասցրել է համակերպվել իր ակամա գերությանը, հասկանում է, որ իրեն 
այլընտրանք չեմ թողել, և ցածր ձայնով շշնջում է. 

-Քաղաքային գերեզմանատուն, տղա՛ս... 

Արյունս կարծես միանգամից սառչում է երակներումս, չե՞մ հասկանում, թե՝ չեմ ուզում 
հասկանալ լսածս... Մի սառցե գունդ կանգնել է կոկորդումս, ու չի թողնում, որևէ բառ 
արտաբերեմ: Իսկ մեքենաս, անհաղորդ հոգուս խռովքին, սլանում է քաղաքի դեռևս  դատարկ 
փողոցներով...  

Տեղ ենք հասնում, պապիկը դողդողացող մատներով ինչ-որ բան է փնտրում իր հնամաշ 
վերարկուի գրպաններում... Մանրադրամի չխկչխկոցն ինձ ուշքի է բերում... 

-Որդի՜ ջան... 

Ես կտրուկ շարժումով նրան լռելու նշան եմ անում և արագ դուրս գալով մեքենայից` մոտենում 
եմ նրա դռանը և օգնում իջնել: Այնուհետև հետևի նստատեղից վերցնում եմ դեղին վարդերի 
փունջը, որը ճանապարհին մտովի հասցրել էի չորս մասի բաժանել, փորձելով դրանց քանակը 
մոտավորապես գուշակել, ելնելով ծաղկավաճառ կնոջ «նոբելյան մրցանակի արժանի» 
մաթեմատիկական հաշվարկից,   և  թևանցուկ անելով պապիկին` շարժվում ենք առաջ...  

Լուռ քայլում ենք գերեզմանաքարերի արանքով ձգվող արահետով... Մոտենում ենք... բազալտե 
համեստ տապանաքար է՝ վրան փորագրված անուն ազգանունով, իսկ տակը՝ երկու լուռ 
տարեթիվ...  

...Դողդողացող ձայնով պատմում է. մինուճար որդին պատերազմի առաջին իսկ օրվանից 
կամավորականների ջոկատում ընդգրկվելով` մեկնեց Ղարաբաղ ու... չվերադարձավ... Նրան՝ 
որպես ազգային հերոսի, թաղեցին Եռաբլուրում... Երկար տարիներ ինքն ու կինն ապրում էին 
միայն հիշողություններով, որոնք  լի էին ցավով ու տառապանքով շաղախված հպարտությամբ և 
խնամքով թաքցրած ափսոսանքով...  

...Ապրում էին... դա ապրե՞լ էր կոչվում... Դա մի ամբողջ չապրած կյանք էր՝ մշտապես ներկա 
տառապագին ցավով ու ցավագին տառապանքով... 

Իսկ անցյալ տարի մահացավ կինը, իրեն թողնելով մեն-մենակ՝ իր նորոգված ցավի ու 
տառապանքի հետ... Առաջ շաբաթական մի օր որդու գերեզմանին էր այցելում, մի  օր էլ՝ կնոջ... 
Հիմա չի կարողանում... ոտքերի ցավն անտանելի է դարձել... այցելությունները դարձել են ամիսը 
մեկ... բայց այսօր չգալ չէր կարող...Չէ՞ որ այսօր մարտի 8-ն է... Իսկ ինքն այդ օրը միշտ վարդեր է 
նվիրել իր կնոջը... դեղին վարդեր... սկսած 1992-ի մարտի ութից...  

Պատերազմ մեկնելուց առաջ որդին մորը հրաժեշտ տալիս ասել էր. «Մա՜մ ջան, կսպասե՜ս, 
գալո՛ւ եմ, ուր էլ որ լինեմ, կռվի ի՜նչ թեժ հատվածում էլ գտնվելիս լինեմ, մարտի ութին թեկուզ մի 
ժամով էլ լինի, տուն եմ  գալու ու քեզ՝ քո սիրած դեղին վարդերն եմ բերելու... »:  

...1991 թվականի մայիսն էր... Երկու ամիս անց որդին զոհվեց... Հետո անցան ամիսներ, ամիսները 
դարձան տարիներ... Ու ամեն տարի մարտի ութին մայրը սպասում էր... սպասում էր որդուն... 
Տասնութամյա պատանին խոստացել էր մարտի ութին  վարդեր նվիրել մորը... Ինքը պարտավոր 



էր որդու խոստումը կատարել... Եվ ամեն տարի նույն օրը նա որդու անունից վարդեր էր նվիրում 
կնոջը, դեղին վարդեր... 

Ծերունին հոգնած լռում է... Եվ այդ լռության մեջ անասելի ցավ կա... չամոքված մորմոք... ու 
կարոտ... անսահման կարոտ...  

Ժամանակն ասես կանգ է առել... 

Հոգիս ալեկոծված է...  որոշումս՝ անբեկանելի. 

-Պապի՛, ների՛ր պլաններդ մի քիչ իրար խառնելուս համար, դու հավանաբար որոշել էիր այսօր 
երկար մնալ այստեղ... բայց... մեզ սպասում են... վե՛ր կաց, մենք տո՛ւն ենք գնում... 

...Դանդաղ քայլերով ետ ենք դառնում գերեզմանաքարերի արանքով ձգվող արահետով, իսկ 
աչքերիս առաջ, ասես մշուշի մեջ, լողում է մեկ այլ գերեզմանաքարի վրա փորագրված ինձ 
այնքա՜ն ծանոթ մի նախադասություն. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից, արցախցի,              
բայց արցախյան պատերազմը չտեսած պապիկս խնդրել էր  իր տապանաքարին փորագրել՝  
«Թող գալիք սերունդները սով և պատերազմ չտեսնեն»...  

...Պապիկս  1985 թվականին է մահացել... իսկ ես, այդ՝ ավելի քան տասնյակ անգամ կարդացածս 
տողերի իմաստն ու նշանակությունը միայն այս պահին եմ հասկանում ողջ խորությամբ... 
...գրեթե երեք տասնամյակ հետո... 

 

 ...Իմ գեղեցկուհիներն այսօր վարդեր չեն ունենա, բայց դա հիմա  արդեն կարևոր չէ... 
Կարևորն իմ այս անծանոթ, բայց այնքա՜ն հարազատ պապիկի խոնավ աչքերում ծվարած 
աննկատ ժպիտն է, որն այս պահին ինձ համար հազար անգամ ավելին արժե, քան աշխարհի 
բոլոր վարդերն իրար հետ վերցրած...  

 

 

 
 
 
 


