
Ուշացած խոստովանություն (ծածկանուն` Սյուզկա) 
 

  Մայիսի վերջն էր: Գարունն արդեն վերջանում էր: Ամենուրեք ծաղկած ծառերի ու 
ծաղիկների բույրն էր տարածվել: Լույսը նոր էր բացվել, բայց քաղաքում արդեն 
սկսվել էր մարդկանց անցուդարձը: Եռուզեռ էր նաև պր. Գուրգեն Արսենյանի տանը: 
Մի քանի օր առաջ Արսենյանի պաշտոնը բարձրացրել էին` ազնիվ ու իր 
աշխատանքում լավ մասնագետ լինելու համար: Արսենյանը բարձրահասակ, թուխ 
դեմքով և սև աչքերով պատկառելի մարդ էր, որն արդեն երեսուն տարի էր, ինչ 
անմնացորդ նվիրվել էր իր ընտանիքին և աշխատանքին: Նա կարողացել էր 
համատեղել դրանք` լինելով և՛ լավ աշխատող, և՛ լավ ամուսին ու հայր: Արսենյանի 
կինը ամուսնու պաշտոնի բարձրացման համար խնջույք էր կազմակերպում և 
հրավիրել էր ամուսնու գործընկերներին և ընտանիքի ամենամոտ բարեկամներին:  
  Հնչեց հեռախոսի զանգը. 
  - Կներեք, Արսենյանին կարելի՞ է: 
  - Գուրգենը տանը չէ, - պատասխանեց տիկին Նունեն, - իսկ ո՞վ է հարցնողը:  
  - Տիկի՛ն Նունե, չճանաչեցի՞ք, Տիգրանն է: 
  - Աաա՜, Տիգրա՛ն ջան, ձայնդ շատ է փոխվել, վաղուց է չենք խոսել, ինչ լավ ես արել, 
որ զանգել ես: 
  - Տիկի՛ն Նունե, ես Հայաստանում եմ, մտածում էի, եթե պր. Արսենյանը տանը լինի, 
գամ ձեզ հյուր:  
  -Տիգրա՛ն ջան, նեղացնում ես, ի՞նչ է, անպայման պետք է Գուրգենը տանը լինի, որ 
նոր գաս: 
  - Չէ՛, տիկի՛ն Նունե, ուղղակի գործեր ունեմ… 
  - Դե ուրեմն, երեկոյան անպայման մեզ մոտ անցիր, Գուրգենի համար շատ լավ 
անակնկալ կլինի: Տիգրա՛ն ջան, իսկ դու մենա՞կ ես եկել: 
  - Այո՛, տիկի՛ն Նունե, հայրս չկարողացավ գործերը թողնել: Նա ասաց, որ պր. 
Արսենյանի պաշտոնը բարձրացրել են, երեկոյան անպայման կգամ: 
  - Լավ, Տիգրա՛ն ջան: 
  Տիկին Նունեն դրեց լսափողը և դուրս եկավ պատշգամբ: Նա նստեց անկյունում 
դրված աթոռին և իր պայծառ աչքերով սկսեց հետևել բակում կատարվող 
աշխատանքին: Հետո թեքեց հայացքի ուղղությունը դեպի տուն բերող ճանապարհի 
կողմը. կարծես անհամբերությամբ ինչ-որ մեկի գալուն էր սպասում: Շատ գեղեցիկ 
կին էր տիկին Նունեն, միջահասակ, մուգ սև մազերով, սպիտակ դեմքով, ուղղակի 
նկարագրական բոլոր միջոցները քիչ են նրա գեղեցկությունը ներկայացնելու համար, 
պետք էր տեսնել նրան: Քիչ անց դարպասի դուռը բացվեց, և բակ մտավ Սոնան, ում և 
սպասում էր տիկինը: 
  - Մա՜մ, մա՜մ, - բացականչելով վազեց մոր մոտ` ճիշտ մոր պատկերը, ասես հայելու 
մեջ մոր արտացոլանքը լիներ, միայն թե ավելի երիտասարդ ու կյանքով լեցուն: 
  - Ի՞նչ է պատահել Սոնա, ինչու՞ ես բղավում: 
  - Մա՛մ, հայրիկի մոտից եմ գալիս, ու գիտես, թե ինչ ասաց: Ասաց, որ Վահեին էլ է 
հրավիրել: 
  - Սոնա՛ ջան, նկատի ունես այն նոր աշխատողին, որ հայրիկիդ հետ գործուղումից 
հետո մեզ հյո՞ ւր եկավ: 
  - Այո՛, մայրի՛կ, հենց նա: 
  - Վայ, Սոնա, Սոնա, - ժպտաց տիկին Նունեն, - իսկ ես ավելի լավ լուր ունեմ քեզ ու 
Գուրգենի համար: 



  - Ի՞նչ լուր: 
  - Տիգրանն է եկել, Սոնա՛, երեկոյան կայցելի մեզ: 
  - Իրո՞ք, շատ լավ լուր էր, իմ Տիգրանն է եկել, շատ եմ կարոտել նրան, - ասաց 
Սոնան: 
  Տիգրանն ու Սոնան միմյանց դեռ մանկության տարիներից էին ճանաչում. նրանց 
ծնողները շատ հարազատ մարդիկ էին: Երբ Տիգրանի մայրը մահացավ 
ավտովթարից, Տիգրանը հոր հետ մեկնեց երկրից և այդ օրվանից մինչև հիմա 
հայրենիք չէր եկել: Տասը տարի էր անցել այդ օրվանից, բայց Տիգրանի սրտում դեռ 
թարմ էր մորը կորցնելու վիշտը: Այժմ նա վերադարձել է, վերադարձել է, քանի որ 
Սոնա ունի այստեղ: Նա սիրում էր Սոնային, բայց չէր համարձակվում հայտնել իր 
զգացմունքները: Գիտեր, որ Սոնան իրեն միայն ու միայն որպես եղբայր էր ընդունում, 
իսկ եթե նա խոսեր, հաստատ կկորցներ Սոնային: 
  Տիգրանը Արսենյանենց տուն էր գնում, իսկ մտքում Սոնան էր, երկար ժամանակ էր, 
ինչ չէր տեսել նրան, իսկ հիմա սրտի թրթիռով սպասում էր այդ հանդիպմանը: 
  Հյուրերն արդեն եկել էին, երբ Տիգրանը ներս մտավ: Հանկարծ մեկը վազելով եկավ և 
ընկավ Տիգրանի վզովը: 
  - Տիգրա՛ն, Տիգրա՛ն ջան, ոնց էի կարոտել քեզ: 
  - Սոնա՛, աղջի՛կս, կամաց, կխեղդես Տիգրանին, - ծիծաղելով ասաց Արսենյանը: 
  - Ի՛մ Սոնա, ինչպես ես փոխվել, մեծացել ու գեղեցկացել, - շփոթված ասաց Տիգրանը, 
հետո համբուրեց Սոնային ու մոտեցավ տիկին Նունեին ու Արսենյանին, ողջունեց 
նրանց, և Արսենյանի հետ գնացին հյուրերի մոտ: Քիչ անց եկավ Վահեն: Սոնան շատ 
էր ուրախացել, նա Վահեին ծանոթացրեց Տիգրանի հետ: Երեկոն ուրախ էր անցնում, 
Սոնան անընդհատ հարցեր էր տալիս Տիգրանին ու սպառիչ պատասխաններ 
ստանում: Տիգրանը նկատում էր Սոնայի ու Վահեի հաճախ միմյանց ուղղված 
հայացքները: Նա զգաց, որ Սոնան ու Վահեն անտարբեր չեն միմյանց հանդեպ: 
Ընթրիքն ավարտվեց, հյուրերը գնացին, իսկ Տիգրանն ու Արսենյանը զրուցում էին 
աշխատասենյակում: Սոնան նրանց թեյ բերեց և գնաց տիկին Նունեի մոտ` 
հյուրասենյակ: 
  - Լավ անցավ, չէ՞, մա՛մ ջան: 
  - Այո՛, աղջի՛կս: Սոնա՛ ջան, ուզում եմ քեզ մի բան հարցնել: 
  - Հարցրու, մա՛մ ջան, - ժպտաց Սոնան: 
  - Սոնա՛, դու անտարբեր չե՞ս Վահեի նկատմամբ: 
  Սոնան շփոթվեց, նա չէր սպասում, որ մայրն այդպիսի հարց կտա: 
  - Սոնա՛, աղջի՛կս, ես պարզապես ուզում էի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում հետդ: 
  - Մա՛մ ջան, դու ճիշտ ես հասկացել, - ժպտալով ու մի քիչ էլ կարմրելով` ասաց 
Սոնան: 
  Տիգրանը դուրս էր գալիս Արսենյանի աշխատասենյակից, երբ հանկարծ լսեց. 
  - Սոնա՛, իսկ Տիգրա՞նը: 
  - Տիգրանն ի՞նչ, ի՞նչ կապ ունի Տիգրանն այս խոսակցության հետ, ես նրան շատ եմ 
սիրում, նա ինձ համար հարազատ մարդ է, մենք միմյանց վստահում և հասկանում 
ենք: 
  Տիգրանը շփոթված դուրս գնաց, իսկ Սոնան, որ կանգնած էր պատուհանի մոտ, 
նկատեց Տիգրանին ու զարմացավ, թե ինչու նա առանց հրաժեշտ տալու գնաց: 
  - Երևի շտապում էր, - աղջկան դիմեց տիկին Նունեն: 
  - Ինչքան էլ որ շտապեր, նա անպայման մեզ հրաժեշտ կտար, նոր կգնար, մայրի՛կ, - 
տխուր ձայնով ասաց Սոնան: 



  - Լա՛վ, աղջի՛կս, արդեն ուշ է, գնա հանգստացիր, - ասաց տիկին Նունեն, հետո 
համբուրեց դստերն ու գնաց ամուսնու մոտ: 
  Մի քանի օր էր անցել այդ երեկոյից, ու Տիգրանն էլ Արսենյաններին հյուր չէր գնացել: 
Սոնան չէր հասկանում, թե ինչու Տիգրանը չէր այցելում իրենց: Փոխարենը Վահեն 
սկսել էր ամեն օր այցելել Սոնային: Վահեն կիրթ ու խելացի երիտասարդ էր: 
Արսենյանն ու տիկին Նունեն շատ էին հավանում նրան, իսկ Սոնան կամաց-կամաց 
սիրահարվում էր: Վահեն շատ պարզ էր ու հասարակ: 
  Մի քանի օր անց Տիգրանն այցելեց Արսենյաններին: 
  - Տիգրա՛ն ջան, այս ու՞ր ես կորել: 
  - Տիկի՛ն Նունե, գործերս շատ են, հայրիկը չի հասցնում այնտեղ, ես էլ որոշեցի արագ 
վերջացնեմ ու հետ գնամ, իրեն օգնեմ: 
  - Տիգրա՛ն ջան, բայց ինչու՞ այսքան շուտ, գոնե մի քանի օր մնա հանգստացիր, հետո 
կգնաս: 
  Այդ պահին ներս է մտնում Սոնան ու հարցնում. 
  - Այդ ո՞վ է ուր գնում, - ժպտում ու մոտենում է Տիգրանին, համբուրում և նորից 
հարցնում, - չպատասխանեցիք, այդ ո՞վ է գնում: 
  - Սոնա՛, Տիգրանը եկել է մեզ հրաժեշտ տալու, նա ասում է, որ հետ է գնալու արդեն: 
  - Ոչ մի դեպքում, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա, Տիգրա՛ն, ախր քեզ շատ ենք կարոտել, և 
հետո մի քանի օրից իմ ծննդյան օրն է, ի՞նչ է, մոռացե՞լ ես, չես ուզում մնալ և նշել մեզ 
հետ: Խնդրում եմ, ասա, որ չես գնա:  
  - Լա՛վ, համոզեցիր, ո՞նց կարող եմ մերժել խնդրանքդ, ի՛մ Սոնա, - ժպտալով ասաց 
Տիգրանը:  
  - Դե՛, ուրեմն, Տիգրա՛ն ջան, վաղը կգաս իրար հետ գնանք ինձ այդ օրվա համար 
զգեստ գնենք: 
  - Կգամ, Սոնա՛ ջան, իսկ հիմա գնամ, հայրդ ինձ է սպասում, - ասաց Տիգրանն ու 
տիկին Նունեի ուղեկցությամբ անցավ Արսենյանի աշխատասենյակ: 
  - Բարև, Տիգրա՛ն ջան, - առաջ գալով և ձեռքը մեկնելով` ասաց Արսենյանը:  
  - Բարև ձեզ: 
  - Տիգրա՛ն ջան, հիմա Վահեն էլ կգա, փաստաթղթերը կբերի, ու ամեն ինչ պարզ 
կլինի, - ասաց Արսենյանը: 
  Տիգրանն իրեն վատ զգաց` իմանալով, որ Վահեն առիթը բաց չի թողնում Սոնայենց 
այցի գալու: 
  Քիչ անց Վահեն եկավ: Նրանք բոլոր գործերը կարգավորեցին:  
  - Կարելի՞ է, - դուռը բացելով` ներս մտավ Սոնան: 
  - Ասա՛, աղջի՛կս, ի՞նչ ես ուզում, - մեղմ ձայնով հարցրեց Արսենյանը: 
  - Ուզում էի իմանալ, ինչ կխմեք, սու՞րճ, թե՞ թեյ: Գիտեմ, որ այս ժամին հայրիկն ու 
Տիգրանը սուրճ են նախընտրում, իսկ Դուք` Վահե, - խորհրդավոր ժպտալով` դիմեց 
Սոնան: 
  - Գիտեք, ես սուրճ չեմ խմում, բայց եթե ձեզ նման գեղեցիկ օրիորդը բերի, 
անպայման կխմեմ, - կատակելով ասաց Վահեն: 
  - Լա՛վ, դե ուրեմն հյուրասենյակում ձեզ ենք սպասում, հայրի՛կ: 
  Քիչ անց նրանք հյուրասենյակում էին: 
  - Վահե՛, իսկ դուք խմորեղեն սիրու՞մ եք, թե՞ գուցե ասեք, որ եթե ես հյուրասիրեմ, 
ապա անպայման կուտեք, - ծաղրելով դարձավ Վահեին Սոնան: 
  - Սոնա՛, մի ճնշիր տղային, - ծիծաղելով ասաց տիկին Նունեն: 



  Տիգրանը նստած էր լուռ ու տխուր: Նա զգում և հասկանում էր, որ ամեն պահ, ամեն 
րոպե ու ժամ ավելի ու ավելի էր հեռանում իրենից Սոնան: 
  Հաջորդ օրը Տիգրանը եկավ Սոնայի հետևից, որ միասին խանութ գնան: 
  - Արդեն եկե՞լ ես, Տիգրա՛ն ջան, Սոնան հիմա կիջնի, - ժպտալով ասաց տիկին 
Նունեն: 
  - Ես պատրաստ եմ արդեն, դե՛, գնացինք, - սենյակից արագ դուրս գալով` ասաց 
Սոնան, հետո համբուրեց մորն, ու գնացին: Տիգրանն ամբողջ գիշեր չէր քնել, շատ էր 
մտածել ու որոշել էր իր զգացմունքը հայտնել Սոնային, բայց չգիտեր` ինչպես, երբ 
հարմար պահ ընտրեր և խոսեր: Մտան խանութ: 
  - Տիգրա՛ն, նայի՛ր ինչ գեղեցիկ զգեստ է, - բացականչեց Սոնան, - կարծում ես, սա 
ինձ կսազի՞: 
  - Սոնա՛, դու այնքան գեղեցիկ ես, որ կզարդարես անգամ ամենահասարակ 
հագուստը:  
  Քիչ անց Սոնան հագավ զգեստն ու մոտեցավ Տիգրանին` նրա կարծիքն իմանալու: 
  - Շատ գեղեցիկ ես, - շփոթված ասաց Տիգրանը, նա մոտեցավ Սոնային, բռնեց նրա 
նուրբ ձեռքն ու ասաց, - Սոնա՛, ես… 
  - Ի՞նչ է պատահել, Տիգրա՛ն, - զարմացավ Սոնան: 
  - Ի՛մ Սոնա, ես քեզ շատ եմ սիրում, այս աշխարհում դու միակ մարդն ես, ում ես 
անչափ սիրում եմ, ես… 
  Սոնան չթողեց, որ Տիգրանը ավարտի իր միտքը. 
  - Տիգրա՛ն ջան, ես էլ քեզ եմ շատ սիրում ու չեմ ուզում, որ նորից գնաս, դու շատ 
հարազատ ես ինձ համար ու ինձ լավ ես հասկանում, - ասաց Սոնան` փաթաթվելով 
Տիգրանին, - ես քեզ հարազատ եղբոր պես եմ սիրում, ի՛մ Տիգրան: 
  Վերջին խոսքերը խոցեցին Տիգրանին. ավելի լավ էր Սոնան բղավեր, ապտակեր 
նրան, քան թե այդպես վարվեր: Տիգրանը շատ էր ազդվել, հետդարձի ճանապարհին 
նա գրեթե չխոսեց:  
  Երեկոյան Սոնան մտավ Արսենյանի սենյակ հարցնելով. 
  - Հայրի՛կ, խնդրանքս կատարե՞լ ես: 
  Այո՛, աղջի՛կս, հրավիրել եմ նրան, ի դեպ, նա թույլտվություն հարցրեց և քեզ վաղը 
բան ունի հայտնելու: 
  Սոնայի աչքերը փայլեցին, և նա, ուրախությունը հազիվ թաքցնելով, գնաց իր 
սենյակ: 
  - Ա՜խ, Սոնա՜, Սոնա՜, - ժպտաց Արսենյանը: 
  Առավոտյան Տիգրանն առաջինը եկավ Սոնային շնորհավորելու, նա մի մեծ փունջ 
կարմիր վարդեր էր բերել Սոնային: 
  - Արի՛, Տիգրա՛ն ջան, քեզ հետ խոսելու բան ունեմ, - ասաց Արսենյանը, - գնանք 
աշխատասենյակ: Տիգրա՛ն ջան, ուզում եմ քո կարծիքն իմանալ Վահեի մասին: 
  - Դե, պր. Արսենյան, իմ կարծիքով, աշխատասեր ու լավ մարդ է, չնայած որ ես ինքս 
ինձ չեմ ճանաչում, ինչպե՞ս կարծիք հայտնեմ դիմացինի ինչպիսին լինելու մասին: 
  - Ճիշտ ես, Տիգրա՛ն ջան, բայց Վահեն իրոք լավ մարդ է և Սոնայիս շատ հարմար, 
մանավանդ, որ երկուսն էլ անտարբեր չեն միմյանց հանդեպ: 
  Տիգրանի համար դա նորություն չէր, ու բնավ այնքան ցավ չպատճառեց, ինչքան 
անցյալ օրը Սոնայի խոսքերը: 
  Հյուրերը կամաց-կամաց հավաքվեցին: Վահեն մոտեցավ Սոնային շնորհավորեց, 
հրավիրեց պարելու: 



  Տիգրանը ոչինչ չէր զգում, մտքերը խառնվել էին իրար, նա ուզում էր փախչել հեռու, 
որ չտեսներ, թե որքան երջանիկ էր Սոնան Վահեի գրկում: 
  - Սոնա՛, ես քեզ սիրում եմ, - շշնջաց Սոնայի ականջին Վահեն: 
  Սոնան ժպտաց, բայց ոչինչ չկարողացավ ասել: Ամբողջ երեկո նրանք միասին էին, 
ու ոչ ոք չնկատեց, թե երբ գնաց Տիգրանը:  
 
  «Կներես, որ անձամբ հրաժեշտ չեմ տալիս, Սոնա՛: Այսօր ես քեզ տեսա երջանիկ, 
աչքերդ փայլում էին, քանզի սիրելի մարդու կողքին լինելն ամենաբաղձալի 
երազանքն է: Հուսով եմ` կյանքիդ մնացած օրերը կանցնեն այսօրվա նման ուրախ ու 
հրաշալի: Ի՛մ Սոնա, ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց դու երբեք չես իմանա, թե ինչ է 
կատարվում իմ սրտում ու հոգում հենց հիմա, թե ինչ զգացի, երբ քեզ նրա գրկում 
տեսա: Դու չկարողացար տեսնել ու զգալ սրտիս իրական սերը: Իսկ ես ուշացա ու 
կորցրի քեզ: Գուցե չես հասկանում տողերիս իմաստը, ինչպես որ երեկ չհասկացար 
խոսքերիս իրական իմաստը: Երբեք չմոռանաս, որ քեզ շատ եմ սիրում, ու միշտ իմ 
սրտում կլինես: Չփնտրես ինձ, որովհետև երբեք չես գտնի նրան, ով էլ չկա այս 
կյանքում ու աշխարհում: Մնաս բարով…» 
  Հաջորդ օրը Սոնան գտավ մի նամակ` վերը նշված տողերով: 
 
 
 
 
 
 


