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Սովորական պատմություն  (Ծածկանունը՝ M) 
 
 

Մարդիկ ծնվում են, մեծանում, սիրում են, հիասթափվում, պայքարում են, 
հանձնվում, հաղթում են, պարտվում և միայն իրենց կյանքի վերջին տարիներին 
հասկանում, որ իրենք ապրել են: Հենրին չէր ցանկանում, որ իր երեխան էլ լիներ 
այդպիսին: Նա ուզում էր, որ իր փոքրիկն ապրեր իր կյանքի ամեն մի վայրկյանը, 
ամեն մի ակնթարթը: Փոքրիկի հետ հաճախ էր դաստիարակչական բնույթի զրույցներ 
ունենում և իրեն աշխարհի ամենաերջանիկ հայրն էր զգում, երբ երեխան խելացի ու 
հետաքրքիր հարցեր էր տալիս: Տղան այնպես ուշադիր էր լսում հորը, որ թվում էր՝ 
ամեն ինչ հասկանում է: Հենրիի տղան 5 տարեկան էր, երբ իր և հոր հերթական 
զրույցներից մեկի ժամանակ հարցրեց.  

- Ո՞վ է մարդը:  
-  Ես չգիտեմ: Ոչ ոք չգիտի: Դու էլ չգիտես: Մեկը կարծում է, որ մարդիկ 

կապիկներից են առաջացել, մեկն ընդհանրապես ոչնչի չի հավատում (թերևս ինքն 
այդպես է ասում), իսկ ես և դու «գիտենք», որ Աստված է ստեղծել մարդուն, կյանք է 
տվել նրան, տվել է այն, ինչն այդ կյանքը լիարժեք է դարձրել (խոսքը Եվայի մասին է), 
տվել է սեր և անմահություն: Սակայն ինչի՞ համար է արել այդ ամենը՝ ես չգիտեմ, ոչ 
ոք չգիտի, դու էլ չգիտես: Մենք միայն կարող ենք ունկնդիր լինել մեր սրտի ձայնին, 
բանականությանը կամ էլ ուրիշների մտքերին, իդեպ, ես միշտ նախընտրում եմ 
առաջինը: Որովհետև կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր ձգտում են ամեն ինչ իմանալ, 
իրականում այդպես էլ ոչինչ չեն իմանում: Ինչպես հին հույն մեծագույն ողբերգակ 
Էսքիլեսն էր ասում՝ «իմաստունը նա չէ, ով գիտի ամեն ինչ, այլ նա՝ ով գիտի 
անհրաժեշտը, պետքականը»: 

- Հայրի՛կ, իսկ պետքականը ոչ պետքականից ինչպե՞ս են տարբերում: 
-  Պետքականը, ոչ պետքականից տարբերելու համար մեզ ժամանակ է 

հարկավոր: Իսկ ժամանակը կյանք է, որն օրերից մի օր ավարտվում է: Եվ նա, ով 
կարծում է, որ հարկավոր է սովորել, հետո ապրել, վերջում հասկանում է, որ այն, ինչ 
գիտի, իրեն այլևս պետք չէ, քանի որ իր ժամանակն արդեն ավարտվել է և, 
իրականում, այդպես էլ ոչինչ չի հասկացել իր ապրած կյանքից: Իսկ նա, ով ապրում է 
և սովորում է իր կյանքի ողջ ընթացքում, վերջում պարզապես ժպտում է և վստահ 
ասում՝ «ես գիտեմ, որ ես ոչինչ չգիտեմ»:  

- Ի՞նչ է, ստացվում է, որ երկուսն էլ սխալվե՞լ են: Չէ՞ որ վերջում երկուսն էլ 
մահանում են և այդպես էլ ոչինչ չեն իմանում:  

- Եթե քեզ երբևէ բախտ վիճակվի տեսնել՝ ինչպես է երկնքից «աստղ» ընկնում, 
ապա կտեսնես, որ այն մինչև վերջ էլ շողում է ամենապայծառ լույսով, և դա գեղեցիկ 
է: Պատմությունը ցույց է տվել, որ մեծագույն հանճարներն  այդ նույն երկնաքարերն 
են, որոնք դատապարտված են այրվելու և այդ լույսով իրենց հետնորդներին 
լուսավորելու: Շատ աննշան բաներ ենք ստիպված լինում անել այս կյանքում, բայց 
շատ կարևոր է, որ անենք դրանք: Եվ անգամ այն ամենաչնչին գործին, որը ստիպված 
ես կատարել, պետք է նվիրվես ամբողջ հոգով, հակառակ դեպքում վերջնական 
արդյունքից բավականություն չես ստանա: 

- Ես չեմ ցանկանում հանճար դառնալ, որովհետև չեմ ուզում այրվել:  
-  Տղա՛ս, հանճար չեն դառնում, հանճար ծնվում են: Հիշու՞մ ես, քեզ պատմել եմ 

Մոցարտի և Սալիերիի մասին:  
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-  Այո, հիշում եմ… Իսկ, երբ այրվում են, շա՞տ է ցավում: 
-  Փոքրիկ՛ս, խոսքը հոգու ցավի մասին է: Երբ մարդն իր մեջ որևէ տաղանդ է 

բացահայտում, ինչ-որ ձիրք է նկատում, չի հանգստանում այնքան ժամանակ, քանի 
դեռ չի կարողանում այն օգտագործել: Բայց հավատա, այն պահին, երբ կարողանում 
ես ճիշտ և տեղին օգտագործել շնորհդ, ոչ-ոք և ոչինչ չի կարող փոխարինել այն 
հրճվանքն ու բավականությունը, որ այդ պահին պարուրում են քո հոգին:   

- Իսկ եթե վստահ ես, որ ճիշտ ես վարվում, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ 
սխալվել ես, ի՞նչ պետք է անես: Չէ՞ որ դու ասում էիր, որ ժամանակը քիչ է:  

- Երբ ոտքդ դիպչում է քարին և ընկնում ես, դա դեռ չի նշանակում, որ սխալ ես 
գնում: Եթե ուզում ես հաջողության հասնել, ապա չպետք է դադարես հավատալ ինքդ 
քեզ, անգամ այն ժամանակ, երբ բոլորը վաղուց արդեն դադարել են քեզ հավատալ: Չի 
կարելի հուսահատվել և  այլևս ոչինչ չձեռնարկել, քանի որ գալիս է մի պահ, երբ 
մարդը տեսնում է իր ետևում թողած անցյալը, գիտակցում է, որ այլևս անկարող է 
որևէ բան փոխել, սակայն նա տեսնում է նաև ներկան, որն ամբողջությամբ 
արտացոլանքն է անցյալի և, երջանիկ է նա, ով հասկանում է, որ կարող է փոխել 
ամեն ինչ և ստանալ մի ապագա, որը կլինի  պատկերը իր հաղթահարված վախերի և 
իրականացված հույսերի: Իսկ ժամանակը շռայլ է ապաշխարված հոգիների հանդեպ:   

- Հայրի՛կ, իսկ ժամանակը չե՞ս կարող գնել:  
-  Տղա՛ս, հիշիր՝ ժամանակը չեն գնում, ժամանակը բոլորին տրվում է ի վերուստ 

և ավարտվում է, երբ գալիս է պահը: 
- Իսկ ե՞րբ է գալիս այդ պահը: 
-  Ես չգիտեմ, դու չգիտես, ոչ ոք չգիտի…Պարզապես պետք է փորձենք ճիշտ 

ապրել, որպեսզի, երբ հասնի այդ պահը և ավարտվի մեր ժամանակը, չափսոսենք մեր 
չարածների համար, այլ հիանանք մեր արածներով:    

-  Գիտե՞ս, հայրիկ, մայրիկն ասում է, որ կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են 
տեսնել ապագան: Գուցե, երբ մեծանամ, ես էլ կկարողանամ գուշակել այն:    

-  Իմ շատ, թե քիչ ապրած տարիների ընթացքում ես մի շատ կարևոր բան եմ 
հասկացել՝ ապագան փորձում են կանխատեսել հիմարները, իսկ խելացիները 
ստեղծում են այն: Եվ, ընդհանրապես, մարդը կյանքից չի ստանում այն, ինչ ուզում է, 
այլ ստանում է այն, ինչին սպասում է: Մենք ենք ստեղծում մեր ապագան: Եթե մենք 
ուզում էինք, որ այսինչ բանն այսպես լիներ, սակայն եղել է այն, ինչն ամենից շատ 
չէինք ուզենա, որ լիներ, ուրեմն ավելի շատ վախեցել ենք, քան՝ հավատացել: Միշտ 
հիշիր՝ պարտվում են թույլերը, հաղթում՝ ուժեղները:  

-  Ուզում ես ասել, որ, եթե ես և Արթուր Աբրահամը միևնույն հեծանիվը 
ցանկանանք գնել, նա՞ պետք է գնի: 

-  Ո՛չ, փոքրի՛կս: Եթե դու իսկապես շատ ուզենաս գնել այդ հեծանիվը, գուցե 
հենց նա էլ քեզ այն նվիրի:  Ինչպես բոլոր հեքիաթներում, կյանքում ևս հրաշքներ 
պատահում են: Տարբերությունն այն է միայն, որ հրաշքը հրաշք է միայն հրաշքներին 
չհավատացողների համար, իսկ նրանք, ովքեր հրաշքներին հավատում են, գիտեն, որ 
հրաշքներ չկան:  
 
 
 
 
 
  


