
Թիթեռնիկի թռիչքը  (ծածկանուն՝  Sonchik) 

 

 Թիթեռնիկի թռիչքը              
արթնացնում է լուռ բացատը          
արևի շողերի ներքո: 

                                   Մացուո Բասյո 

 

– Պապի´կ: 

– Ասա, տղա´ս: 

– Ես մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում քեզ տալ: 

 Պապիկը արդեն պատրաստվում էր անջատել լույսը և դուրս գալ սենյակից, բայց 
թոռնիկի ասածը, ով փոքրիկ գլուխը հանել էր վերմակի տակից և խելացի կանաչ աչքերը 
սևեռել էր պապիկի վրա, ստիպեց պապիկին կանգ առնել: Պապիկը հարցական 
հայացքով նայում էր տղային, իսկ վերջինս, նստելով անկողնում, շատ լուրջ ձայնով 
ասաց. 

– Պապի´կ, ես այսօր մայրիկին հարցրի, թե ինչ է նշանակում սիրել, և նա 
պատասխանեց, որ իսկական սերն այն է, երբ միշտ վստահում և հավատում ես 
մարդուն` անկախ ամեն ինչից: Ես չհասկացա` դա ինչ է նշանակում, բայց այլևս հարցեր 
չտվեցի: Խնդրում եմ բացատրի´ր, թե դա ինչ է նշանակում: 

Զգացվում էր, որ այդ հարցը հանկարծակիի էր բերել պապիկին, նա չգիտեր, թե ինչպես է 
կարելի բացատրել այդ ամենը փոքրիկին. 

– Տղա´ս, արդեն ուշ է, քնի´ր: Մենք մի ուրիշ անգամ անպայման կխոսենք դրա մասին: 

– Ես արդեն բավականին մեծ եմ, անցած շաբաթ 5 տարեկան եմ դարձել, կարող եմ այսօր 
ուշ քնել: Խնդրում եմ, պապի´կ, հիմա բացատրի´ր,– երեխայի աչքերում աղերսանք կար, 
բայց միաժամանակ նրա տոնը շատ պահանջկոտ էր: 

Պապիկը ծածկեց դուռը, մոտեցավ փոքրիկի մահճակալի դիմացի բազկաթոռին և, 
նստելով դրա վրա, ասաց. 

– Ես մի պատմություն կպատմեմ քեզ և կարծում եմ` դու ամեն բան ինքդ կհասկանաս: 



Տղան հարմար տեղավորվեց անկողնում և հետաքրքրությամբ լի աչքերով նայեց 
պապիկին: 

– Այդ պատմությունը տեղի է ունեցել շատ վաղուց, երբ ես դեռ երիտասարդ էի: Այդ 
ժամանակ ես դեռ չէի հանդիպել տատիկիդ, և մայրիկդ էլ չէր ծնվել: Պատմությունը մի 
աղջկա մասին է, ում մասին այդ ժամանակ բոլորն էին խոսում և նույնիսկ թերթերում 
էին գրել նրա մասին: Եվ այսպես, գարնանային մի տաք օր մի աղջիկ նստեց մեր քաղաքի 
կանգառներից մեկի նստարանին: Կեսօր էր, հիանալի եղանակ էր, և նրա հագին 
մաքրությունից փայլող և կոկիկ արդուկված թեթև զգեստ էր: Նա նստել էր կանգառում և 
զգացվում էր, որ սպասում էր ինչ-որ մեկին, քանի որ իր դիմացն էր նայում միայն: 
Ժամերն անցնում էին, տասնյակ մարդիկ էին գնում-գալիս աղջկա մոտով, իսկ նա 
շարունակում էր նստել նույն դիրքում և նայում էր դեմ-դիմաց: Դժվար էր նկատել, որ նա 
անհանգիստ է, քանի որ ամբողջ ժամանակ դեմքի նույն արտահայտությամբ էր նստած և 
միայն ձեռքերն էր շարունակ սեղմում և բաց թողնում: Այդ ժամանակ ես 25 տարեկան էի, 
ապրում էի միայնակ, շանս հետ: Ամեն երեկո դուրս էի տանում նրան զբոսնելու: Այդ 
երեկոն ևս բացառություն չէր: Երբ ես և շունս մոտեցանք կանգառին, այդ աղջիկը 
անմիջապես գրավեց ուշադրությունս: Նա նստած էր միայնակ, և ես որոշեցի մոտենալ և 
հարցնել` գուցե մոլորվել էր: Մոտեցա, բայց նա նույնիսկ չնայեց իմ կողմ: Բարևեցի, 
դարձյալ ոչ մի արձագանք: Այդ ժամանակ ես նստեցի նրա կողքին և ասացի. 

– Օրիո´րդ, դուք մոլորվե՞լ եք: 

– Ո´չ,– պատասխանեց նա` շարունակելով նայել միևնույն ուղղությամբ: 

– Դուք ինչ-որ մեկի՞ն եք սպասում: 

– Այո´: 

– Վաղու՞ց: 

– Կեսօրից: 

Ես նայեցի ժամացույցին, երեկոյան ժամը տասն էր: 

– Գուցե նա, ում դուք սպասում եք, մոռացել է դրա մասին: 

– Անհնար է: 

– Գիտեք հաճախ է լինում, որ մարդիկ պայմանավորվում են, բայց հետո մոռանում են 
դրա մասին: Լավ կանեք տուն գնաք, արդեն ուշ է: 

– Ոչ մի դեպքում: 



– Իսկ ինչու՞ եք անդադար նույն ուղղությամբ նայում: Ես արդեն 5 րոպե զրուցում եմ ձեզ 
հետ, իսկ դուք այդպես էլ չնայեցիք իմ կողմ,- զգուշորեն ասացի ես: 

– Այսպես ես չեմ զգում, որ ժամանակն անցնում է, եթե շարժվեմ, անմիջապես կզգամ դա: 
Նա ասաց, որ կվերադառնա 10 րոպեից, և ես սպասում եմ: 

Տղամարդիկ երիտասարդ տարիքում հաճախ են մոռանում տրված խոստումների 
մասին, և ես փորձում էի ամեն ինչ անել, որ համոզեմ աղջկան վերադառնալ տուն: 

– Եթե այդ տղան ձեզ սիրում է, ուրեմն հավատացած եղեք, որ նա ինքը կգտնի ձեզ: 

Աղջիկը լուռ էր: Ես որոշեցի վերջին անգամ էլ փորձել. 

– Նա չի գա, գնացե´ք տուն: Եթե ցանկանում եք, ես կարող եմ ուղեկցել ձեզ: 

– Նա կարող է չգալ միայն մի դեպքում, եթե մահացել է: Հակառակ դեպքում նա 
անպայման կգա: Եթե նույնիսկ 2 ոտքն էլ կոտրած լինի, ձեռքերի վրա կգա: 

– Ինչու՞ եք այդքան վստահ: 

– Որովհետև նա իմ հայրիկն է, ես բացի նրանից ոչ ոքի չունեմ,- ասաց աղջիկը և գլուխը 
շրջեց դեպի ինձ: Նրա հայացքից սիրտս սկսեց արագ բաբախել, ինձ մի պահ թվաց, թե 
շունչս կտրվում էր: Ես միայն այդ պահին տեսա, որ աղջիկը կույր էր: Ես հուզված էի, 
միառժամանակ ձայն չէի հանում, չէի ուզում, որ աղջիկը ձայնիցս զգար դա: Երբ մի փոքր 
հավաքվեցի, ասացի. 

– Խնդրում եմ ասացե´ք ինձ, թե որտեղ եք ապրում, ես ձեզ տուն կտանեմ, իսկ հետո մենք 
կփորձենք պարզել, թե որտեղ է ձեր հայրիկը: 

– Ո´չ, նա կվերադառնա և չի գտնի ինձ այստեղ: 

– Այդ դեպքում ասացե´ք նրա անունը: Ես մի քանի տեղ կզանգահարեմ, գուցե դեպք է 
պատահել և նա չի կարող գալ: 

Ես զանգահարեցի բոլոր հիվանդանոցները, սակայն ապարդյուն. ոչ մի տեղ նման 
անունով անձնավորություն չկար: 

Այդ գիշեր ես անցկացրի կանգառում` նրա կողքին: Առաջարկեցի ուտելիք գնել, բայց նա 
հրաժարվեց: Այդպես 3 օր և 3 գիշեր աղջիկը անցկացրեց կանգառի նստարանին նստած` 
ոչ մի վայրկյան վեր չկենալով այնտեղից և միայն ջուր խմելով: Մարդիկ սկսել էին 
նկատել նրան և շարունակ տարբեր մարդիկ և լրագրողներ էին պտտվում նրա շուրջ` 
առաջարկելով իրենց օգնությունը: 4-րդ օրը կանգառում հայտնվեց մի մարդ` 
հաշմանդամի սայլակով: Նրան ուղեկցում էին 2 բժիշկներ: Պարզվում է` հայրը թողել էր 



կույր աղջկան կանգառում, իսկ ինքը գնացել էր խանութ գնումներ կատարելու: Փողոցն 
անցնելիս մի ավտոմեքենա բախվել էր նրան: Նա կոտրել էր 2 ոտքը և անգիտակից 
վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց: Ոչ ոք չգիտեր ո´չ նրա անունը, ո´չ տարիքը: 3 օր 
անգիտակից վիճակում լինելուց հետո նա արթնանում է և պահանջում, որ նրան տանեն 
նշված կանգառ: 

Տղա´ս, աղջիկը շատ էր սիրում իր հորը և հավատում էր, որ հայրը անպայման գալու էր 
իր հետևից: Նա վստահում էր հորը և 3 օր բաց երկնքի տակ սոված և ծարավ սպասում էր 
նրան: Անսահման սերը ուժ էր տալիս նրան: Պետք է միշտ գնատահել այն ամենը, ինչ 
ունես: Մեր այժմյան կյանքում, երբ գրեթե ամեն բան արժեզրկված է, հատկապես ավելի 
շատ է պետք հիշել դրա մասին: Սերն է ամեն բանի սկիզբը և վերջը, և եթե այն նույնպես 
մի օր արժեզրկվի, ուրեմն կյանքը կդադարի իմաստալից լինելուց: Սերն է, որ ուժ է 
տալիս մարդկանց պայքարելու այս անարդար և անկանխատեսելի աշխարհում. սերը 
հակառակ սեռի հանդեպ, սերը բնության հանդեպ, սերը աշխատանքի հանդեպ և 
վերջապես` սերը ծնողի և զավակի հանդեպ: Բոլոր տեսակի արժեքներից հենց 
ծնողական սերն է, որ ամենամնայունն է և սուրբը: 

 

Հ. Գ. Թիթեռնիկը հույսի, հավատի և սիրո խորհրդանիշ է: Ճապոնիայում թիթեռնիկը 
խորհրդանշում է լավագույնը, ինչ գոյություն ունի մարդու կյանքում: Հենց այդ 
պատճառով էլ թիթեռնիկների պարի (թռիչքի) արարողությունը, որն արտահայտում է 
կյանքի ուրախությունը, ավանդաբար բացում է Ճապոնիայում հանդիսավոր երթերը և 
տոները: 

 

 


