
 
                                                                                                 Ծածկանունը` Կանտ 

 

Հո դու բիձա՞ չես 
 

Սեղմեց վերելակի կոճակը, ինչպես միշտ, մի տեսակ պատկառանքով ու 
վարանումով: Թվում է՝ գործի  է գցում համայն աշխարհը ոչնչացնող ինչ-որ 
դրախտային վայրում գտնվող սարսափելի մի ռումբի հետհաշվարկի ժամացույցը: Մի 
քանի երկրային վայրկյանում ընկալում է ամբողջը` սերն ու տառապանքը,  
մանկությունն ու ջահելությունը, թաքուն, ծպտված ապագան ու ապագա կնոջը, 
ընտանիքին ու Հենրի Ֆորդին. «Ինձնից առաջ քանիսն ու ինչքան են փորձել ու 
ձախողվել, միևնույն է, ես դա կանե՛մ, անպայման կանե՛մ»: Ուրեմն չկա՛ անհնարը, 
փորձված բան է… 

«Չպե՛տք է, տառապե՜ն երեխաները». տառապում ու եղբոր հետ նաև Սամվելին 
իր մտքերի խառնարանն էր քաշում Դոստոևսկու ջլատվող հերոսը: 

Գլխում սովորականի նման խառնաշփոթ է: Դարձել է յուրատեսակ հարցերի 
թափառող օթևան, հարցեր, որոնք ավելի շատ են, քան պատասխանները: Իսկ արևի 
կենարար շողերը, պատուհանի թափանցիկ ապակիները արհամարհելով, 
ներխուժում են  № 203 լսարան` աղջիկների դեռատի երեսներին ավելացնելով հմայք, 
բնական մի զարդարանք, իսկ Սամվելին վերադարձնում Ագարակի իրենց 
երկհարկանի տան դիմացի քարե բազկաթոռի հուշը՝ տատի զրույցների քրոնիկան: 

«Երբ կրթությունը մտնի յուրաքանչյուր գյուղի յուրաքանչյուր խրճիթից ներս, 
այդ ժամանակ բոլորը երջանիկ կլինեն»: 

Որոշում է խախտել լսարանի ընդհանուր լռությունը` արհամարհելով 
դասախոսի միատոն ձայնն ու մենախոսությունը. 

-Պարո՛ն Միքայելյան, եթե բոլորը քաղաքակրթվեն, ի՞նչ է, մարդիկ էլ չեն  
տառապի,- հարցնում է մշակութաբանության դասախոսին` նախապես ենթադրելով  
պատասխանը: 

-Եթե քաղաքակրթությունը դիտարկենք որպես մարդկային մշակույթի 
արտահայտման ձևերից մեկը, ապա, անշու՛շտ, կրթությունը գիտելիք է բերում, 
գիտելիքը ուժ, իսկ ուժեղ մարդը կարող է երջանիկ լինել, Սամվել: 

Չէ, իր ակնկալած պատասխանը չէ, ինչ-որ բան պակասում է: Նույնիսկ շա՜տ 
բան: 

-Դուք կրթված եք և ուժե՞ղ, պարոն Միքայելյան,-հարցնում է անտարբեր 
հայացքով: 

-Ինքս ինձ հո չե՞մ գնահատելու, ի՛նքդ որոշիր,-պատասխանում է խորը 
ժպիտով` դրանով կանխելով հաջորդ հարցը, ծանոթ լինելով  Սամվելի վերջերս ձեռք 
բերած խոհեմությանը:  

Իհարկե՜, պարո՛ն, գիտի, նույնիսկ հասկանում է ձեզ, երջանկությունը անցել է 
ձեր կողքով, դանդա՜ղ, հուշի՜կ քայլելով, ինչպես մի կատու, ճստիկ մի  փիսո, 
արբեցած իր իսկ հմայիչ մռռոցով և ինչպես ձյունն է հալչում, չդիմանալով արևի ջերմ 
ու տաք շողերին, այնպես էլ դու ես գոլորշիանում: Չէ՛, դու չես փոխվում, պարզապես 
մի ֆիզիկական վիճակից մեկ այլն ես անցնում, սակայն այն չես այլևս, կուսական 
հմայքդ կորցնում ես, ավա՜ղ, դառնում ես միջավայրի մի անձև ստվեր, ու՜ր էր, թե 
անձև, էությամբ դու հավե՛րժ ու անօրինակ ես, բայց ձևավորվել ես շատ էլ օրինաչափ, 



մի բան էլ դու ես քո կողմից ավելացրել: Ահա ևս մի վիճակագրական տվյալ, ծնվեց 
այսինչ թվականին, սովորեց, մեծացավ, սիրեց (երևի) մեկին` ով իրեն հարմար էր, 
ներդաշնակորեն ապրեց և… մեռավ, բայց մահվան մահճում նա պայծառացավ, 
հասկացավ կյանքի հանելուկը, պատասխանները անիծյալ հարցերի և 
հեշտասիրության հասնող ժպիտով իր հոգին նա Աստծուն վերադարձրեց: 

-Հո դու բիձա՞ չես,- ականջին հասավ մոր ձայնը: Ժպտաց դասախոսի 
մեկնաբանությանն ի պատասխան: 

-Հա էլի, ջահել եմ, հո բիձա՞ չեմ:  
Արևն այնքա՜ն ջերմ է այսօր... 
Արևը մոր ու հոր` իրենց այգու, կեսկատակ լեզվակռիվը հիշեցրեց ու 

ժպտացրեց: 
Արևը ականջին երգեց. «Here come the sun do do do,here come the sun and I say it 

is all right»... 
Արևը սիրած աղջկա կչկչան ծիծաղը հիշեցրեց, ու երանությամբ լցրեց հոգին ու 

էությունը: 
Արևն առավ նրան ու նորից ու նորից տարավ երկհարկանի տան քարե 

նստարանին`տատի կողքը: 

* * * 
 Արդեն իրիկնամուտ է, դեպի արևմուտք երկնակամարում ամպերը կարմրել են, 
այնպես խո՜րը կարմիրով, ոչ պայծառ, ոչ գունատ կամ խամրած, մի կարմիր, որ 
ավելի շուտ նաիրյան հայուհու ամոթխած այտեր է հիշեցնում, խո՜րը, շատ խո՜րը: 
Գուցե, անսահման խոնարհությունն է Արարչի առաջ, որ ստիպել է ամոթից և 
պատկառանքից կարմրել ամպերին, մի ուրույն խոնարհում` առավել հրաշալիի 
հանդեպ: Ութամյա մի տղա, կողքին յոթանասունին մոտ կյանքի դժվարություններից, 
լացից ու ծիծաղից կուտակված, կնճիռների առվակներով պատված դեմքով երջանիկ 
տատը: Տատի դեմքը յուրատեսակ մի ինքնակենսագրական է, հատուկ այն 
տատիկներին, որոնք ապրել են խորհրդային  բիրտ իրականության և սեփական 
հայկական անսահաման ազնիվ էության չգիտակցված իրականության խառնարանի 
մեջ և դարձել անեզր բովանդակության անսպառ աղբյուր: Տղան, որ չգիտի 
գեղագիտական տեսության բազաթիվ  հանճարների ձևակերպումները գեղեցիկի 
մասին, Լեոնարդոյի կտավները չգիտի, չի՛ տեսել, բայց ամբողջ էությամբ  զգում է, 
կլանվել է, տարվել է այդ բնական հրաշքով: Բազմել  ու վայելում  է աշխարհի 
ամենագեղեցիկ թատերական ներկայացումը: Նստել է մի նստարանի` կազմված 
երկու իրար կողք-կողքի դրված վարդագույն տուֆե քարերից, իսկ որպես փափուկ 
հենարան ծառայում է նույն քարից շարված պատը: Այսպիսի գահավորակ 
նստատեղիներ կան գյուղի գրեթե յուրաքանչուր տան դիմաց: Սա մի յուրատեսակ 
հրաժեշտի վայր  է, հրաժեշտ` անցած օրվան. գոհությամբ, կարոտով և երազանքով: 
Հատկապես ամառային զով  երեկոնները մարդիկ իրար դուրս են կանչում` 
հրավիրելով ականատես լինելու աստվածային շնչով ստեղված ներկայացմանը, 
երբեմն տխուր, երբեմն ուրախ, բայց միշտ, գոհունակ զգացումով լցված, քննարկում 
են, վիճում, առավել ավագները պատմում են պատերազմից, խոպանից, եղեռնից` 
խառնելով հաճախ իրականությունն ու սեփական հորինվածքը, և լսողները, 
ամենափայլուն գիտնականներն անգամ երբեք  չեն պարզի, թե պատմվածներից ինչն 
է  իրական, ինչը երևակայության արդյունք: 
-Այ  էն սարը տեսնում ե՞ս, որդի,- հարցնում է տատը խաղաղ ձայնով: 



-Հա, տա’տ,-վերացած իրականությունից պատասխանում է տղան: 
-Մի տղա յա լինում ու Ծաղիկ անունով սիրած աղջիկ ա ունենում, չգիտեմ ոնց ա 
լինում, երբ ա լինում, մի օր էդ աղջիկը ձորն ա գլորվում ու մեռնում, էս տղեն էլ սիրած 
աղջկա հիշատակին մի վանք ա սարքում,-հիշողության թելը կտրվում է կամ մեկ այլ 
մոռացված, հիշողության լաբիրինթոսում կորած, ապրած կյանքի մի պատառիկ է 
հիշում: Ձեռնափայտով տրորում է դիմացից անցնող առվակի միջի մամուռը: 
-Ծաղկեվա՛նք,-հանկարծ խոսում է տատը, անհատակ սիրո ու թախծի խառնուրդ 
կազմող դեմքի արտահայտությամբ: 
-Հե՞ն, տատ: 
-Ծաղկեվա՛նք, սարին ըտենց են ասում, որդի: 
-Շա՞տ էր սիրում աղջկան, տատ: 
-Շա՜տ, որդի, դրա համար վանք սարքեց: 
-Ես էլ եմ շա՜տ սիրում տատ, բայց վանք չեմ կարա սարքեմ:   
-Բան չկա որդի, վանքը սրտիդ մեջ սարքի: 
-Էդ ո՞նց սրտի մեջ, տատ, չեմ հասկանում: 
-Կհասկանա՜ս, հետո կհասկանաս, որդի: 
 

Սամոն կիսաձայն մտմտաց. «Հասկանում եմ, տատ, սարքել  եմ, քո ու պապիի, 
մամայի, պապայի, գեղեցիկ աշխարհի, արևի, քո վտվտան թոռների, էդ տղայի ու իր 
սիրած աղջկա, իմ չորս հրաշալի ընկերների ու մնացած բոլոր ծանոթ կարգին 
տղերքի, քո քամբախ հարևանների, պարոն Միքայելյանի  ու իմ լուսեղենի համար, 
կառուցել եմ, ամեն տեսակի կեղծիքից ու տառապանքից հեռու, իմ ներսի իրական 
վանքում լուսեղենիս հետ միասին, Արարչիս առաջ պատկառանքից խոնարհված` 
երջանիկ ապրում եմ»: 

 
 


