
 

Ֆաներային արև (Հեղինակ`ծածկանունը`Narek) 
 
 
 

Մրսած առավոտ է…Դե, այն առավոտներից, որոնք բնորոշ են ցինիկ հունվար 
ամսին, որը, տեսնելով, որ արևը բացվելուն պես պահեցիր տաք վերարկուդ, օրվա 
երկրորդ կեսին ձյուն է բերում: 
Ես արթնանում եմ, լվացվում, հագնվում, նախաճաշում ու գնում բուհ: 
Այսօր էլ, ամեն օրվա պես, տանս շեմքը անցնելիս, գլխովս մի միտք անցավ ու կուլ 
տվեց ողջ գիտակցությունս. «Հա, այսօր կյանքումս շրջադարձային պահ է. ես դա 
զգում եմ»: Չանցած երկու վայրկյան`գլխիս միջի ցինիկը հռհռալով բացականչեց. 
«Ինչե՞ր ես խոսում, դու ավելի լավ է նայի՜ ր` ռեժիմից չշեղվես. այս օրը պետք է 
երեկվանից ոչինչով չտարբերվի»,-մատը թափահարեց ու գնաց իր գործերով: 
Է՜ հ, լրիվ եմ ցնդել: 

Իմ ամենօրյա մուգ կապույտ բաճկոնս է հագիս, գլխիս` կապույտ գլխարկս է, 
ձեռքերիս` մի հաստ կարմիր գիրք ու բարակ ծաղկավոր տետր, որ լրիվ 
պատահական էի գնել: Քայլում եմ, ու մտքերս քաոսային արագությամբ հայտնվում ու 
անհետանում են, բայց դե հեչ ու՞մ պետքն է:  
Տեսնում եմ մեր վաղեմի հարևանին. 

-Բարև ձեզ: Հա, դասի…. Լավ ենք, դու՞ք:  
Ժպտում եմ,ստանալով ակնկալածս պատասխանը. «Լավ,բալե՜ս»: 

Քայլում եմ մինչև ոսկորներս ծանոթ փողոցով, մի փողոցով, որ ամեն օր տարբեր 
է, բայց այնպես է խրվել  էությանս մեջ որ, շատ ուզելու դեպքում էլ, դուրս չի գա: 
Քայլում եմ ու մտածում, թե այսօր օդն ուրիշ է, տասն անգամ ավելի պարզ. մի ՞թե 
ավելին է պետք` նոր կյանք սկսելու համար: 
Հասնում եմ բուհ, դասերս անցնում են նորմալ` ինչպես միշտ: Դե, սեմինարին 
պատրաստ էի, բայց, դե լա՜վ, մյուս անգամ կպատասխանեմ: 
Բուհից դուրս գալիս աչքովս մի հայտարարություն է ընկնում: 
Հմմ…Մրցու՞յթ: 

Ախ…Հինգշաբթի է.. 
…Էհ, ում է պետք, միևնույն է, զբաղված եմ հինգշաբթի: Անցնում եմ 
հայտարարության կողքով` ինքս ինձ համոզելով, որ չեմ տեսել այն: 
Քայլում եմ ու մտորում, որ, հա՜, այսօր այդ օրն է:  
Հեռախոսս է զնգում: 
-Ալո՞: Բարև, բարեկամս: Այսօ՞ր: Չէէէ, չէ: 
Ափսոս, այսօր չեմ կարող: Չէ, մեծ հաճույքով, բայց գործեր ունեմ: 

Լավ, ձերոնց կբարևե՜ս: 
Ձանձրույթից իջնում եմ սիրածս գրախանութը` տեսնելու` ինչ կա: 

Վա՜յ, սա այն գիրքը  չէ՞, որ մի ամիս է, ինչ փնտրում եմ: 



Թուու՜, վաճառողն էլ հենց դրա կողքի՞ն պիտի կանգներ: Ուֆ, լավ, հաջորդ 
գալուցս կգնեմ: 
Հոգնած գալիս եմ տուն, բացում տան դուռը այնքան հարազատ ճռռոցով. այս ճռռոցն 
ազդարարում է, որ իմ սփոփանքի գոտում եմ: 
Հագնում եմ տնային հագուստս, սովորականի պես վերցնում թեյիս մեծ բաժակը, մի 
կես ժամ նստում համակարգչիս դիմաց, սովորական տհաճությամբ փորփրում 
համացանցը ու հիասթափված մոտենում եմ պատուհանիս` մայրամուտին հետևելու: 
Նայելով, թե ինչպես է քիչ-քիչ մթնում երկնքում թունավոր վարդագույնը, 
արտացոլվում սառցակալած փողոցի հայելու մեջ` արհամարական դանդաղությամբ 
սահելով ու կորելով իր առավոտյան վեհությունը կորցրած հեռվում, ես մտածում եմ. 
«Էհ, ինչ՜կարճ էր այս երեկոն.. 

Վաղը, վաղը հաստատ ամեն ինչ կփոխվի.. »: 
Ինչու ՞ է, որ մութն ընկնելուն պես  ծակող քամու նման վրա է հանում 

զգացողություն, որ դու ուշացել ես, սարսափելի ուշացել ես: 
Մի պահ լռում եմ ու հետևում, թե, ինչպես  են հրահանգով վառվում մթում կորած 

շենքերի բնակարանների լույսերը: Ինչքան հանգիստ են վառվում… Տեսնես ի՞նչ են 
մտածում տանեցիները` լույսը վառելիս… 
Դե, իրենց ձեռքը չէ, կուզեն` մութն ընկնելուն պես կվառեն, կուզեն` կնվնվան 
մթության մեջ` մինչև հաջորդ առավոտ:  

Աչքերս փակեցի, ու դեմքիս շաղախվեց ֆրանսիական էպիկ ֆիլմերի գլխավոր 
հերոսներին  բնորոշ մի ժպիտ. 

-...Գնամ, տեսնեմ` էտ ի՞նչ մրցույթի հայտարարություն էր… 
 

 
«Մենք ունենք բանալիներ, բայց չունենք կողպեքներ,ունենք 

տախտակներ, բայց չունենք կավիճ, ունենք աշակերտներ, բայց 
տեղ չունենք, ուսուցիչներ ունենք, բայց սովորեցնելու ժամանակ 
չկա...» 

 
Բել Կաուֆման` 
«Վերև` մի աստիճանով, որ ներքև է տանում »: 

 
 
 


