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Իմ չքնաղ ծաղիկ (ծածկանունը՝ B.N.M) 

  
 

Ա՜խ, դժբախտաբար, ռետինից չեմ ես, 
Որ ձգես, ձգվեմ, 
Թողնես, կարճանամ, 
Ինչքան ճմրթես, 
Թողնելուց հետո 
Շուտ վերը ստանամ իմ տեսքը նախկին: 
Ես, ավելի շուտ, թղթի եմ նման. 
Քաշես, կպատռես, 
Ճմրթես, պրծավ, 
Իմ նախկին տեսքը չի վերականգնի 
Եվ ոչ մի արդուկ: 
  Պ. Սևակ 

 
 1922 թվականի դեկտեմբեր ամիսն էր: Մանկան ճիչ լսվեց Սյունյաց աշխարհի 
գողտրիկ քաղաքի ևս մեկ նորաստեղծ ընտանիքում, ծնող դառնալու բերկրանքը զգաց ևս 
մեկ երիտասարդ զույգ: Ծնվեց մի հրաշք փոքրիկ: Նրան տվեցին իր էությանը համահունչ 
նուրբ ու քնքուշ անուն՝ Հասմիկ: Գեղեցիկ էր նա ծաղկի պես, ժպտերես՝ ձմռան երկար 
սպասված արևի նման: Դեռ փոքր տարիքից բավականին խելացի և ըմբռնող մանուկ էր: 

Մի քանի տարի անց լույս աշխարհ եկան նաև Հասմիկի եղբայրները, որոնց նա 
մոտենում էր մեծ սիրով ու գուրգուրանքով, թեպետ նրանց միջև տարիքային 
տարբերությունը մեծ չէր: Հասմիկի խելքն ու գեղեցկությունն ավելանում էին տարիների 
հետ՝ իմաստուն պարմանուհի, չքնաղ օրիորդ:  

Ոչ ոք, սակայն, չգիտեր,  թե ինչպիսի՞ ուղի էր նախատեսված նրա համար ի վե-
րուստ, ի՞նչ տեղ ու դեր էր նա ստանձնելու կյանքի թոհուբոհում: 

Նա ծնվեց, երբ դեռ նոր էր ավարտվել առաջին համաշխարհային պատերազմը, 
իսկ երիտասարդության տարիները համընկան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 
հետ: Սիրում էր նա և սիրվում. Արշակ էր նրա ընտրյալի անունը: Մի օր նա ասաց. 

-Հա՛ս, ես պետք է գնամ ռազմի դաշտ, բայց մի՛ տխրիր, ես անպայման կվերա-
դառնամ: 

Այդ օրը կայացավ Հասմիկի և Արշակի վերջին հանդիպումը: Պատերազմն 
ավարտվեց, վերադարձավ նաև Հասմիկի հայրը, իսկ աղջկա սիրեցյալը չեկավ, սակայն 
Հասմիկն այդպես էլ չիմացավ, թե ինչ էր պատահել տղային. նա մահացե՞լ էր, գերի՞ 
ընկել, թե՞ բնակություն հաստատել այլ քաղաքում: 

Երկար տարիներ Հասմիկը մենակ էր և չէր ցանկանում իր կողքին տեսնել ոչ 
մեկին: Նա ընդունվեց մանկավարժական ինստիտուտ, ստացավ բարձրագույն 
կրթություն, դարձավ  բանասիրության որակյալ մասնագետ, որից հետո վերադարձավ իր 
փոքրիկ քաղաք՝ ծնողների մոտ: Կարծես թե ամեն ինչ իր տեղն էր ընկնում. նա սկսեց 
զբաղվել իր սիրելի աշխատանքով, հանդիպեց իր ապագա ամուսնուն՝ Հակոբին: Մեկ 
տարի անց ծնվեց նրանց դուստրը, այնուհետև նաև երկրորդը: Սիրում ու փայփայում էր 
իր փոքրիկներին, չնայած առկա բոլոր դժվարություններին՝ երբեք ցույց չէր տալիս 
անկումային տրամադրությունը:  

Եվ ահա ևս մեկ ծանր հարված: Թվում էր, թե Աստված մարդկային հոգու կոփվա-
ծությունը որոշել էր գնահատել Հասմիկի օրինակով: Երբ նա երկու տարեկան և դեռևս 
տարին չբոլորած դստրերի մայր էր, լսում է բոթը. ավտովթարից մահացել էր ամուսինը: 
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Ճիշտ է՝ նա մշտապես օգնություն էր ստանում իր ծնողներից, եղբայրներից, սակայն իր՝ 
դեռ նոր ծիլեր տված ընտանիքի միակ բեռնակիրն ու պատասխանատուն դառնում է նա: 

Մեծանում էին երեխաները, ինչպես տոկուն ծաղկի հովանու ներքո գտնվող 
փոքրիկ ծաղիկներ, պաշտպանված էին կյանքի բոլոր անձրևներից ու քամիներից, իսկ 
մառախուղի դեպքում ամեն ինչ մոռացվում էր, երբ արևի պես ժպտում էր իրենց չքնաղ 
մայրիկը, իրենց կյանքի պայծառ արեգակը: 

Չէին ավարտվել իրեն ամբողջությամբ ընտանիքին ու աշխատանքին նվիրած Հաս-
միկին բաժին ընկած դժվարությունները. նա կորցնում է մորը, իսկ մի քանի տարի անց 
սրտամկանի ինֆարկտից երիտասարդ տարիքում մահանում է կրտսեր եղբայրը՝ 
հարգված ու վաստակաշատ բժիշկը:                              
 Հոր ու դստրերի խնամքը վերցնելով իր փխրուն ուսերի վրա՝ մեծացնում է 
հասարակության համար պիտանի քաղաքացիների, ովքեր էլ հետագայում դառնում են 
բոլորի կողմից հարգված բժշկուհիներ: Ավագ դուստրն ամուսնանում է և բնակություն 
հաստատում մայրաքաղաքում, իսկ կրտսերն իր ընտանիքով ապրում է նույն քաղաքում: 
Հինգ թոռնիկներ է կյանքը պարգևում կնոջը. մանկանում է նրանց հետ, ուրախանում 
ամեն մի մանրուքով: 
  Երբ թվում էր, թե կյանքը կորցրածի փոխարեն որոշել էր վերջապես փոխհա-
տուցել, երբ Հասմիկը երջանիկ էր իր զավակների երջանկությամբ, երբ վայելում էր իր 
թոռնիկների ներկայությունը, սկսվում են կյանքի հերթական դժվարություննները՝ 
իննսունականների սկզբի ցուրտ ու մութ տարիները, պատերազմի վախը: Հասմիկի 
տունը, որտեղ նա հոր մահից հետո մենակ էր ապրում,  գտնվում էր գնդակոծությունների 
կիզակետում. ոչ մի ամբողջական պատուհան արդեն իսկ չկար: Նա տեղափոխվում է 
կրտսեր դստեր բնակարան՝ օգնելով նաև վերջինիս ընտանիքին խնամել երեք 
մանկահասակ երեխաներին, տան հոգսի մի մասը վերցնելով իր վրա: Չնայած այդ 
տարիները դժվարագույնն էին ոչ միայն նրանց, այլև ողջ հայ ժողովրդի կյանքում, 
այնուամենայնիվ, թոռնիկները հետագայում միշտ իրենց հիշողություններում այսպես 
էին հիշում այդ ժամանակաշրջանը. «Դրանք մեզ համար լավագույն տարիներն էին, 
գուցե այն պատճառով, որ մենք շատ փոքր էինք, չէինք գիտակցում առկա վտանգն ու 
ծառացած խնդիրները, մեզ համար անփոխարինելի էին տատիկի կողմից փայտի 
վառարանի վրա պատրաստվող լավաշն ու խորոված կարտոֆիլը, նրա պատմած 
պատմություններն ու կարդացած հեքիաթները»:  

Նրա ամեն մի հպումից, ամեն մի շարժումից շրջապատում ամեն ինչ նոր, ավելի 
վառ երանգավորում էր ստանում. բնակարանային պայմաններում նա այնպիսի լիմոնի 
ծառ  (ինչպես իրենք էին սիրում ասել) էր աճեցրել, որը տարին երկու-երեք անգամ բերք 
էր տալիս, իսկ պտուղների քաշը երբեմն հասնում էր յոթ հարյուր հիսունից ութ հարյուր 
գրամի: Ծառը բավականին ոգևորում էր նաև թոռներին. 

-Տա՛տ, տա՛տ, նոր ծաղիկ է հայտնվել, արդեն քսաներորդը: 
Հետաքրքիր էր այն փաստը, որ  բոլորը Հասմիկին խնդրում էին տալ այդ ծառի 

արմատներից, ճղներից, բացատրել խնամելու ձևը, բայց միևնույն էր, ոչ մեկի մոտ ծառը 
նման չափերի չէր հասնում, նման բերք չէր տալիս, լավագույն դեպքում էլ գոյատևում էր 
մի քանի ամիս կամ մեկ-երկու տարի:  
 Հասմիկը  սիրված ու հարգված էր բոլորի կողմից և՛ որպես անհատականություն, 
և՛ որպես քառասուներեք տարվա մանկավարժ : Մի անգամ էլ , երբ նա թոռնիկների հետ 
դուրս է գալիս վայելելու ամառային երեկոն, հանկարծ կանգ է առնում մի ավտոմեքենա, 
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պատկառելի մի տղամարդ է իջնում երկու ձմերուկ ձեռքին, մոտենում, մի կողմ դնում 
դրանք ու փաթաթվելով ասում. 
 -Ընկե՛ր Միրզոյան, չե՞ք հիշում ինձ: Եկել եմ Ձեզ տեսակցության : Ինչքան էլ տարօ-
րինակ թվա, բայց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն նախատինքի համար, որ 
ստացա Ձեզանից տասներորդ դասարանում: Այն բեկումնային եղավ ինձ համար, ես 
դրանից մեծ դաս քաղեցի: 
 Թոռնիկներն ուրախացել էին և միաժամանակ զարմացել, թե ինչպես կարելի է 
շնորհակալություն հայտնել դրա համար: Եվ սա, բնավ, միակ ապացույցը չէր նրա բարձր 
պրոֆեսիոնալիզմի և անկողմնակալության: Նման պատմություններ վաստակավոր 
մանկավարժի կյանքում շատ են եղել: Փոքրիկների հուշերում պահպանվել էին 
բազմաթիվ դրվագներ՝ կապված տատիկի վայելած հարգանքի հետ: Միշտ ուրախությամբ 
և ժպիտը դեմքներին ասում էին.  

-Տա՛տ, այս բնակարանից մինչև քո տուն քսանհինգ րոպեի ճանապարհ է, իսկ մենք 
քեզ հետ այն անցնում ենք լավագույն դեպքում մեկ ժամում:  

Ասում էին ու ծիծաղում միասին: Բանը նրանում էր, որ ամեն քայլափոխի նրան 
ողջունում էին հին ու նոր աշակերտները, վաղեմի ծանոթներն ու բարեկամները, 
հարցնում որպիսությունը:   
 Մեծ էր վաստակը մեծն ուսուցչի և տատիկի ինչպես լեզվաբանության, այնպես էլ 
թոռնիկների համակողմանի զարգացման գործում. նրանք անգիր գիտեին շուրջ հարյուր 
երկրների մայրաքաղաքներն ու մի շարք պետությունների նախագահներին, ինչով էլ 
միշտ հպարտանում էին ծնողները, տատիկներն ու պապիկը:  
 1999 թվականի օգոստոսի ինն էր՝ չարաբաստիկ երկուշաբթին… Հասմիկը ուժեղ 
ցավ ու ծակոցներ զգաց սրտի շրջանում: Դուստրերը, լինելով բժշկուհիներ, անմիջապես 
օգնություն ցուցաբերեցին նրան, իսկ ավելի ուշ հիվանդանոցում ախտորոշեցին 
սրտամկանի միկրոինֆարկտ: Մի քանի օր անց Հասմիկի վիճակը կայունացավ, և նա 
սկսեց աստիճանաբար ապաքինվել: Ավա՜ղ, հարազատների ուրախությունը կարճ տևեց. 
նրա ինքնազգացողությունը կրկին վատթարացավ, և օգոստոսի տասնիննին ընկավ 
աննման ծաղկի վերջին թերթիկը, ամառվա կեսին խավարեց արևը բոլորի համար:  
 Ասում են, թե ճակատագրի կողմից բազմիցս քարկոծված ու կյանքի դառնություն-
ները համտեսած անձինք իրենց կամքից անկախ մի քիչ դաժան են դառնում, իսկ 
Հասմիկը, չնայած իրեն բաժին ընկած դժվարություններին, ծանր զրկանքներին, մինչև 
վերջին պահը սիրում էր կյանքը, ճակատագիրն ընդունում ոչ թե որպես ի վերուստ 
տրված պատիժ, այլ դժվարությունների և պարգևների հաջորդական շղթա, որոնք պետք է 
հաղթահարել և վայելել: 
 Հասմիկի մահից հետո թևաթափ եղան ոչ միայն մարդիկ, այլև լիովին չորացավ և 
տերևաթափ եղավ նրա աճեցրած լիմոնի ծառը: Հարազատների բոլոր ջանքերն 
ապարդյուն եղան վերջինիս կենդանություն հաղորդելու գործում: 
 Այսօրվա պես եմ հիշում քո խոսքերը. «Փակում եմ աչքերս ու թերթում խոհերիս 
բազմաբույր էջերը, իրար եմ խառնում անցած տարիներիս գույները, որպեսզի կերտեմ 
այսօրվա պատկերը»: Իմ ստացած պատկերը, սակայն, թերի է, քանի որ չկաս դու, ի՛մ 
չքնաղ ծաղիկ, ի՛մ Հասմիկ տատիկ …   
 


