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  Բնակարանի անվճար ջեռուցում  (ծածկանունը՝  Ջրահարս) 
 
  Գիտե՞ք, սովորաբար երջանիկ մարդիկ ժամանակ չեն ունենում այսպիսի միատեսակ, 
մռայլ, սև տողեր գրելու  համար: Նրանք ջայլամի պես  գլուխները բավականին խորն են մտցնում 
այդ երջանկության նեղլիկ անցքերի մեջ: Հենց դրանում էլ թաքնված է մի անհատակ 
դժբախտություն: Երջանիկ մարդը չհորինեց լամպ, հեռուստացույց,  չստեղծեց ո՛չ «Լուսնի 
սոնատ», ո՛չ էլ առհասարակ «Իններորդ ալիք»: Երջանիկները  նույնիսկ  չեն էլ ենթադրում, որ 
իսկական, հավեսով երջանկության հարցում  ամենադժբախտն են:  Նրանց կուրացնում է  
երջանիկ իլյուզիայի մշուշը, որը թվում է առանց թել մի  չքնաղ ասեղնագործություն, սակայն  
իրականում միայն ծակոցներ ասեղի... Յուրաքանչյուր նոր արժեք, հայտնագործություն, 
արվեստի գործ,  որը մինչև ականջների ծայրը զարմացրել է այդ երջանիկներին,  ստեղծվել է 
միմիայն դժբախտ մարդկանց «հիվանդ» երևակայության արդյունքում: Այնուհանդերձ,  հենց այս 
տարօրինակ ճշմարտությունն է  շարժման մեջ  դնում տարածության  ու  ժամանակի հարբած 
ալիքները: 
  Այն ընթացքում, երբ  կենցաղային ճղճիմ պրոբլեմներից հոգնած մարդիկ խորհում էին 
տիեզերքի գաղտնիքների ու կյանքի իմաստի մասին, 87 համարի ավտոբուսի մեջ նստած 
պապիկը ամենայն մանրամասնությամբ հիշում էր 45 թվի Բեռլինը, հացաբուլկեղենի խանութի 
վաճառողուհի փափլիկ Ժիզելը չորրորդ կարկանդակից հետո սկսում էր հիշել կամքի ուժի 
մասին, հնէաբանների մի խումբ ճանապարհվում էր դեպի գանձերի հերթական որոնմանը, իսկ 
մոտակա ծննդատանը լսվում էր թարմ մանչուկի առաջին ճիչը, տաքուկ պտտվում էր պստլիկ 
մեր մոլորակը ու իր հետ կամացուկ պտտեցնում այս հազարավոր երջանիկ ու դժբախտ կյանքի 
պոետեներին:   
  Ո՛չ մեր փոքրիկ մոլորակը, ո՛չ ժամանակի ու տարածության բաբախվող ալիքները, ո՛չ էլ 
երջանիկ ու դժբախտ այս պոետները մեղավոր չէին, որ երբեմն ամենաերջանիկ դժբախտները 
ստիպված են լինում պտտվել երկրի վրա` հոգնած մայթերի ցուրտ, ամայի պատերին հենված: 
Դա ուղղակի անհրաժեշտություն է, կյանքի ամենաանօրինական օրենքներից  մեկը: Նրանցից 
մեկն էր և Չարլին` «հին ծերուկը»:  Ինչքա՞ն ժամանակ էր արդեն անցել:  Մի՞ տարի, երկու՞, երե՞ք, 
տա՞սը: Չէ, նա վաղուց էր կորցրել հաշիվը: «Կյանքն առանց այն էլ  չափից դուրս կարճ է 
նմանատիպ հիմար հաշվարկներ կատարելու համար, որոնցից միևնույնն է ոչինչ չի փոխվելու», - 
պատասխանում էր  նա:  Հին ծերուկն ուներ երկու շատ կարևոր ու յուրահատուկ 
հատկություններ, որ չունի բնակարաններում պտտվող մարդկանց մեծ մասը: Նախ` նա միշտ 
ժպտում էր` մինչև աչքերը ձգվող լայն, անկեղծ ժպիտով: Իսկ երբ նա խոսում էր, դեմքին նկատելի 
էին կնճիռներ: Ինչպես կատակում էր Չարլին` դեմքը դեֆորմացվել է այդքան ժպտալու 
հետևանքով: Ու, որպես կանոն,  ժպտացող մարդիկ միշտ էլ տխուր ու մի ավել բան հաղորդող 
աչուկներ են ունենում: Հին ծերուկն ուներ ևս մի կարևոր հատկություն` նա կարողանում էր լսել: 
Հատկություն, որը գրեթե ոչ ոք չունի: Մենք սովոր ենք գոռալ, անիծել, բողոքել, իսկ իսկապես 
մարդավարի լռել ու լսել այն ժամանակ, երբ բառերը շատ ծանր ու երկար  են կախվում օդի ու 
սրտի միջև եղած տարածության մեջ, չէ, չսովորեցինք մենք: Իսկ նա կարողանում էր: Լսում էր 
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ծաղկավաճառների, անցորդների, պահակների, մսավաճառների ձանձրալի թվացող 
բազմաբնույթ խնդիրները ու ոչինչ չէր ասում: Ահա՜, ահա՛ թե ինչու էին սիրում Չարլիին: Առանց 
նրա գլուխ հանել հնարավոր չէր: Ամենալավ հոգեբանը բոլոր հոգեբանների մեջ. լսել` մեծ լայն 
բացված աչքերով, ու պատասխանի փոխարեն կարեկցաբար ժպտալ: Ահավասիկ բոլոր ցավերի 
կախարդական դարմանը:  Ծերուկը, ի վարձատրություն էլ, սոված չէր մնում: Ծայրահեղ դեպքում 
փափլիկ Ժիզելը հին ու բարի Չարլիին հաստատ սոված չէր պահում: Եվ է՞լ ինչ է պետք երջանիկ 
լինելու համար:   
  .....Անցնում էին ժամեր, օրեր, շաբաթներ, տարիներ, իսկ մաշված շորերով ու հին 
ակորդեոնով աջ անկյունում աջ նստած Չարլին երբեք չէր մաշվում. նա դեռ երջանիկ էր: Այն 
դժբախտ երջանիկներից մեկն էր, ով կարողանում է ժպտալ ու լսել:  Հա՛, հետաքրքիր 
մասնագիտություն ուներ նա, չափից դուրս հետաքրքիր, ավելի հետաքրքիր մարդկանց կողմից 
հորինված բոլոր ստանդարտ ձևական մասնագիտություններից, որոնք ինչ-որ անշունչ թղթերից 
բացի, ուրիշ բան չեն բերում:  
        *** 
  Ամեն հաջորդ վայրկյանը ավելի կանաչ տրամադրությամբ էր ներկում հարազատ թվացող 
անկյունը: Բերում էր մի նոր թարմություն, մի նոր շունչ: Գարու~ն:    Թմրած  հողի  թաց 
թարմությամբ  բուրող  թացություն:  Կանաչ,  մսոտ  խոտ:  Աղոտ,  ստվերոտ  օդ: Սովորական օր: 
Չնայած կյանքի մեծ փիլիսոփայի համար նրանք երբեք էլ սովորական չեն լինում: Անցնում էին 
մարդիկ արագ, առանց շուրջը նայելու: Երբեմն Չարլիի ու անցորդների հայացքները հանդիպում 
էին, ու ժպտում էր նա ամենալայն ժպիտով ու նվագում իր ակորդեոնը: Ինչքան էլ տարօրինակ էր 
հնչում դա, բայց նա միշտ նվագում էր փակ աչքերով ու «ուղղակի»:  Դա իր մասնագիտության 
երրորդ կարևոր դրսևորումն էր` նվագել անցորդների համար: Նրանք առանց այն էլ շատ են 
զբաղված իրենց խնդիրներով: Միշտ պետք է երաժշտություն, որովհետև այսքան ցուրտ է դրսում, 
որովհետև այն սփոփում է, որովհետև այն վառարանի նման մի բան է ներսի համար, 
նամանավանդ, եթե հնարավոր է այսչափ լավ կատարել ու նվագել  «ուղղակի», ինչպես անում էր 
դա ծերունի Չարլին: Ավելի հաճախ նրան նայում էին մանուկները, քանի որ նրանց դեռ չէր 
ապտակել կյանքի ու աշխատանքի տխրահռչակ լրջությունը: Նրանք կարող էին ժպտալ ի 
պատասխան, ուղղակի ժպտալ: Այդպիսինն էր և պստլիկ Նատալին:  Ամեն օր մանկապարտեզից 
նրան տուն բերելիս մայրը հաց էր գնում տիկին Ժիզելի խանութից: Ու հանդիպում էին փոքրիկի 
ու Չարլիի ժպիտներն ամեն օր: ՈՒ Նատալին ամեն անգամ այնպիսի հիացած ու զարմացած 
աչքերով էր զննում ծերուկին, ինչպես կարող էր ուրախությունից զարմանալ հնէաբանը, երբ  40 
տարվա որոնումներից հետո վերջապես կգտներ գանձերով լի սնդուկը:  Մինչ մայրը հաց էր 
գնում տիկին Ժիզելի խանութի պատուհանիկից, հավաքեց մի օր Նատալին իր  ողջ 
համարձակությունը ու մի շնչում բարձրաձայն ասաց. «Գիտե՞ք, այսօր իմ ծնունդն է, ես արդեն 6 
տարեկան եմ, մեծ տորթ ունեմ»: Այդպիսով հիմք դրվեց մի նոր, մեծ ու մարդկային 
հասարակության համար չափից դուրս կարևոր ընկերության` պստլիկ Նատալիի ու ծերունի 
Չարլիի միջև:  Նատալիի բնակարանից երևում էր Չարլիի փոքրիկ, հարազատ անկյունը: Նա շատ 
հաճախ էր նստում պատուհանագոգին, զննում, զննում ու հասկանալ չէր ուզում:  
 
                     *** 
  Արդեն  առավոտ էր բացվում, իսկ փոքրիկի աչուկները վաղուց էին թարթվում հոսուն 
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մթության մեջ` 5 վայրկյան պարբերականությամբ:   «Ես հենց այսօր կգնամ ու կհարցնեմ նրան, 
թե նա ինչու վերջիվերջո տուն չի գնում: Ինչպե՞ս է նրա մայրիկը թույլատրում` ես չեմ 
հասկանում, ուրեմն  նա մայրիկ չունի՞», – միտք էր անում մանչուկը: 

*** 
  Մինչ հաց կգներ մայրիկը, մոտեցավ Նատալին հին ծերուկին ու մեծ, զարմացած աչքերով 
հարցրեց. 
-Իսկ Դուք ինչու՞ տուն չեք գնում: 
Չարլին լուսավոր նայեց Նատալիին ու հազիվ լսելի, ծանր ձայնով ասաց. 
-Ես տանն եմ, ես միշտ տանն եմ:  
-Դուք այստե-ե-ե՞ղ եք ապրում,- այնպիսի զարմացած հայացքով արտաբերեց փոքրիկը, ինչպես 
կզարմանար հնէաբանը, երբ 40 տարվա որոնումներից հետո  հանկարծ տեսներ, որ սնդուկի մեջ 
ոչ մի գանձ էլ չկա ,- բայց ինչու՞: 
-է՜խ, փոքրի՛կ, մոլորակն ուղղակի այսպիսի մարդկանց անհրաժեշտություն ունի, ինչպիսին ես 
եմ: Այլապես մարդիկ պատմվածքներ գրելու թեմա չեն ունենա: Միևնույնն է վերջում բարին է 
հաղթում, իսկ պատմվածքի ընթացքի համար կարելի է մտցնել  նաև մեր պես պապիկների:   
-Չեմ հասկանում: Իսկ նրանք չեն կարող գրել, ասենք, կարկանդակների  կամ ակորդեոնի մասին: 
-Ոչ, չգիտես ինչու, լուրջ մարդիկ դա կարդալ չեն ուզում: 
- Իսկ ինչու՞, իսկ ովքե՞ր են լուրջ մարդիկ: 
- Ուղղակի լուրջ մարդկանց պետք է երբեմն հիշեցնել, որ կան այնպիսիք, ովքեր  զրկված են այս 
կամ այն բանից, որն ունեն նրանք: Այդպես նրանք իրենց ավելի ապահով են զգում: Նրանք միայն 
այդպես են հասկանում, որ ամեն ինչ դեռ կորած չէ: Իսկ այդ գիտակցության համար ես 
պատրաստ եմ այստեղ մնալ ու այստեղ ապրել: Սա էլ առանձին մասնագիտությունն է, 
հասկանու՞մ ես:  Դե վազիր, տես, մայրիկդ արդեն բարկանում է: 
  Այդ պահին Նատալին կայացրեց մինչ այդ կատարած իր որոշումներից ամենակարևորը. 
ինչ-որ պատահի, ինչ կտեղավորվի վերարկուի գրպանի մեջ, հավաքել ու թաքուն պահել նոր 
ընկերոջ ծննդյան համար: Մնում էր պարզել , թե երբ էր նրա ծննդյան օրը: 
-Ծնդդյան օ՞ր:  Հահ-հահ-հահ: Ամեն օր: Ամեն օր է, - ասաց ու չարլիավարի ժպտաց ծերունին: 
«Ինչպե՞ս թե ամեն օր, ի~նչ բախտավոր մարդ է» ,- մտածեց 6-ամյա պստլիկը: 
 

*** 
  Ամեն ինչ պատրաստ էր: 2 դեղին ու մեկ կարմիր մատիտներ, 4 կոնֆետ ու 5 իսկական 
նարգիզներ: «Եթե մարդն ամեն օր ծնունդ ունի, ուրեմն կարելի է ծննդյան նվերը տալ ամեն օր: Ես 
նախևառաջ կնվիրեմ իմ ծաղիկները, որ ծննդիս ինձ են նվիրել: Դրանք մանկապարտեզից տուն 
կբերեմ ու ճանապարհին կնվիրեմ ակորդեոն նվագող պապիկին: Մարդկանց պետք է անպայման 
ծաղիկներ նվիրել: Իսկ ով է ասել, որ  ծաղիկներ պետք է նվիրել միայն մահացածներին ու 
մայրիկներին:  Հայրիկը շատ է աշխատում ու ուշ է տուն գալիս, որովհետև նեղանում է մայրիկից, 
որ նա իրեն երբեք ծաղիկներ չի նվիրում», - այսպես էր մտածում Նատալին: 
  Շուտով եկավ և ավանդական պահը` հաց գնելու ժամանակը: Նատալին մի ձեռքով ամուր 
բռնել էր նարգիզները, իսկ մյուսով ոչ պակաս ամրությամբ հաճախ բռնում էր գրպանի մեջ 
գտնվող նվերները`«իսկ եթե հանկարծ ճանապարհին ընկնեին»: Բայց  մի վայրկյան: Ո ՞ւր էր, ու՞ր 
էր Չարլին: Ահա տիկին Ժիզելի խանութը, իսկ նրանից աջ` անկյունում, ոչ ոք չկա: Նատալին 
արագ մոտեցավ տիկին Ժիզելին, ով ավելի շուտ գինու քայլող տակառի էր նման, քան տիկնոջ, 
ինչպես և հաճախ լինում են հացաբուլկեղենի խանութների վաճառողուհիները, ու հարցրեց. 
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-Տիկին Ժիզել, իսկ ո ՞րտեղ է ակորդեոն նվագող պապիկը: 
Տիկին ժիզելը կամաց շշնջաց. 
-Նա, նա արդեն տանն է, Նատալի, վերևում` իսկական տանը: 
Ամուր բռնած նարգիզները` Նատալին մի քայլ հետ գնաց ու ոչինչ չէր հասկանում: Միգուցե, 
մարդիկ վերջապես հասկացել են, որ կարելի է պատմվածքներ գրել  ուղղակի կարկանդակների և 
ակորդեոնների մասին, և էլ կարիք չկար այսպիսի մասնագիտություն հորինել ու նստեցնել 
մարդկանց ամբողջ օրը ցուրտ փողոցի անկյունում: 
  .... Պտտվում էր երկիրը, պտտվում էր և Նատալին, ցեխոտ մայթին ընկած իր 5 արևագույն 
նարգիզները, պտտվում էին և աչուկներից թափվող մեծ կաթիլները: 
 Սովորաբար կյանքի առօրյա խնդիրների տարօրինակ միապաղաղությունից  դժգոհ 
մարդիկ մտածում են տիեզերքի ստեղծման ու կյանքի իմաստի մասին. արդյո՞ք  գլխապտույտ 
հիշեցնող առօրյա այս շրջապտույտի (արթնանալ-հագնվել-դաս/աշխատանք-հանգիստ-քնել) մի 
ակնթարթի ստվերի տակ թաքնված չէ կյանքի գաղտնիքը` խոր, հեռու գաղտնիք, որ հայտնի է 
միայն Չարլիին ու իր նման վառարան-մարդկանց: Բացե՞մ մի ճշմարտություն. իրականում հենց 
նրանք են այդ գաղտնիքը: Նրանք առանց հնչյուննների, լուռ բացահայտում են մեզ այդ: Նրանք 
լռում են այնքան բարձր ու այնքան հաճախ, որ վախն անգամ այևս չի սարսափեցնում: 
Սովորեցնում են, որ կարելի է տաք լինել նույնիսկ ցուրտ փողոցի անկյունում, որ տաքությունը 
ներքին հատկություն է: Այն կա անծանոթի ժպիտի, մոռացված ընկերոջ զանգի, անանուն 
օգնության ու կյանքի ստանդարտ շնչի մեջ: Նրանք սովորեցնում են, որ երբեք չի կարելի հոգնել 
ծաղիկներ նվիրելուց: Որ ծաղիկներ չնվիրել չի կարելի: Դրանով կնեղացնենք մարդկանց, 
որոնցից յուրաքանչյուրի  մեջ մի առանձին «Բեթհովեն» կա, իսկ «Բեթհովենին» նեղացնելը հեչ 
լավ գործ դուրս չի գա: Նույնիսկ շա~տ զբաղված գործարար մարդիկ` կոստյումներով, ճմռթված 
ժպիտներով, ունեն մի փոքրիկ գաղտնիք. նրանք նույնպես ներքին բնակարանի ջեռուցման 
խնդիր ունեն: Ու հենց մենակ են մնում, արագ արձակում են փողկապը, գրկում են փափուկ 
արջուկին ու տխրում են, որովհետև նրանց ոչ ոք երբեք ծաղիկներ չի նվիրում, հատկապես` 
արևագույն նարգիզներ: Նրանք նույնպես փոքրիկ են, փխրուն, ու շատ հեռու են այն 
մեծությունից, որ ունեն հին ծերուկները, ունի  փորձառու Չարլին:   Որովհետև ինչ-որ մի տեղ 
լուրջ մարդիկ նոր օրենքներ են հնարել, որ տղաները լաց լինել չեն կարող, որ ծաղիկներ պետք է 
նվիրել միայն հանգուցյալներին ու կանանց: Դժբախտաբար, այսպիսի օրենքներն էլ անհրաժեշտ 
են պատմվածքներ գրելու ու  կյանքի դրամատիկ էությունը լրացնելու համար:   
 Պտտվում էր երկիրը, ու բոլորս` մահացած, թե կենդանի, դժբախտ, թե երջանիկ, 
հանճարեղ, փափլիկ, լրջդեմ, արևոտ, ունենք մի անժխտելի նմանություն` մենք բոլորս դեռ շատ 
երկար կպտտվենք մեր հին ու ծերուկ մոլորակի վրա, ու ուրիշ ելք, ինչպես տեսնում եք, չունենք: 
Այս օրենքը հորինել է բնությունը, որ առօրյայի մի ակնթարթի մառանի տակ թաքնված 
գաղտնիքը բացահայտենք, հասկանանք, որ մենք բոլորս մի մեծ օրգանիզմի փոքրիկ 
բաղկացուցիչ բջիջներն ենք: Ու բջիջներից յուրաքանչյուրս միշտ կսպասենք նրան, ով ամեն ինչից 
առաջ, ամեն ինչից դուրս կսովորի մեզ նվիրել իսկական տաք ծաղիկներ: Իսկ նա գալիս է, 
անպայման: Մի օր: Միշտ: 
       *** 

 Գիտե՞ք` սովորաբար երջանիկ մարդիկ վերջաբանի համար ժամանակ չեն գտնում ևս մի 
գլուխ տառակույտ գրել. չէ՞ որ կարելի է ուղղակի վերջակետ դնել ու վերջ: Բայց նրանք կրկին 
սխալվում են: Շատ հաճախ են սխալվում: Ու չեն էլ կասկածում, որ մարդավարի 
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երջանկությունից ու ուրախությունից հեչ գլուխ չեն հանում: Որովհետև նրանք, ում 
բնակարաններում պտտվող երջանիկները, չգիտես ինչու, դժբախտ են հայտարարում, չեն 
բացատրում, թե ինչ է իսկական ժպիտը, իսկական տաքությունը, որ այդ կախված է միայն մեր 
ներքին բնակարանից: Իսկ այնտեղ ամեն ինչ ապահով է, ամեն ինչ կարգին է, սարքին: Նրանք 
մեզ չեն հասկացնում, որ պետք է սովորենք պահպանել շատ կարևոր մասնագիտություն 
ունեցողներին` վառարան-մարդկանց: Նրանք են ջեռուցում մեր ներքին տնակները ու 
փոխարենը ոչինչ չեն պահանջում, միայն լռում են:   
 Լռում: 
 Ժպտում: 
 Լսում: 
 ՈՒ իսկական արևագույն նարգիզների մի ամբողջ դաշտ են ուղարկում մեզ հետ տաքուկ, 
անթարթ ու անդարդ պտտվող ու, չգիտես ինչու, «դժբախտ հայտարարված»  այն մեկի ներքին 
բնակարան, ում աչուկներն հենց այս պահին  հանդարտ սահում են տաք, սև ու անձև տառերիս 
վրայով,  ով հենց նոր սկսեց թեթև ժպտալ, ով այս տառերից առնում է արևագույն նարգիզների 
թարմ հոտը (հապա, չե՞ք զգում, հո՜տ քաշեք), և ով դեռ լսում է Չարլիի ժպիտը և ակորդեոնի 
տաք հնչյունները (ո՞վ ասաց, որ լուռ ժպիտը և տաք հնչյունները լսել չի կարելի, դե՛, մի՞թե չեք 
լսում, հապա մի ակնթարթ  պահե՛ք շունչներդ, պահե՜ք,  լսեցի՞ք, այնպես չէ՞): Ահա հենց քե՛զ, 
քե՛զ թող տաքացնի տառակույտս, որից, սիրելի՜ս, թարմ լավաշի տաքություն կթափվի դեպի 
ներքին խոհանոցդ: Չէ՞ որ հենց քո մեջ, քո այն խոր, հեռու, ներքին բնակարանի մառանում է 
թաքնված մի առանձին «Բեթհովեն», մի առանձին «Իններորդ ալիք», որին երբե՛ք նեղացնել չի 
կարելի, լսու՞մ ես, երբե՛ք: Կյանքի սիմվոլիկ իրադարձությունների սիմֆոնիայից հետո նրան 
ուղղակի եռացող ծաղիկներ են անհրաժեշտ` չարլիավարի, արևագույն, և ուրիշ ոչինչ: Չէ՞ որ 
երջանկությունը ո՛չ փառքի, ո՛չ շքեղության, ո՛չ հեռուստացույցի մեջ մտնելու, այլ առօրյա 
գեղեցիկ միապաղաղության, առանց տառ բառերի, մթության մեջ լուռ իրար նայող զույգ աչքերի, 
մեր լարած ժամացույցի քաղաքականության,  Չարլիի ակորդեոնի, տառակույտիս արևագույն 
հոտի, ու, նախևառաջ, մեր ներքին, ներքին բնակարանի ջեռուցումն ապահովելու մեջ է:     
  

  
        Մարդի՜կ, պահպանե՛ք վառարան մարդկանց ու հաճախ 

նվիրեք իրար այդ ներքին տաք ծաղիկներից:  
Մի փոքր ավելի՛ հաճախ: 

 
 


