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Հեղինակի մասին

1
Իմ խոսքն այժմ երկրորդ իշխանուհու մասին է, բայց ոչ շինծու կամ կարկատած,
այլ բուն ազնվատոհմ իշխանուհու, որի պապերը մի օր նշանավոր մարդիկ էին,
համբավ ու կշիռ ունեին և իրենց մեծ խելքով ժողովրդի բախտն էին կառավարում:
Բայց այդ մարդիկը մեռան և իրենց խելքի և հոգվո մեծությունն էլ իրենց հետ
գերեզման տարին, թողնելով իրենց ժառանգներին միայն նյութական հարստություն և
ազնվական կոչվելու անբռնաբարելի իրավունքը:
Իսկ ժառանգներն ի՞նչ արին:- Իհարկե այն, ինչ որ բնական էր: Նրանք իրենց
համար նոր փառք և անուն ստեղծելու հետամուտ չեղան, որովհետև այդ նեղությունը
կրել էին արդեն իրենց նախնիքը: Նրանցից մի քանիսը, որոնք դեռ մեծարում էին
պետական պաշտոնավարությունը, հետամուտ եղան նրան, և ի շնորհս հին
բարեկամական կապերի և ոչ սեփական արժանավորության, ձեռք բերին նրան, իսկ
մյուսները նստեցին հայրենական ապարանքում և անհոգությամբ սկսան շռայլել
ժառանգած հարստությունները:
Եվ որովհետև հարստությունը, ինչպես դուք էլ գիտեք, դիմացկուն ապրանք չէ, այդ
պատճառավ Ագապյան տան խնջույքները, պարահանդեսները և այլ իշխանական
հարկիքները կես դար միայն կանոնավոր գոյություն ունեցան՝ սպառելով միևնույն
ժամանակ այդ տան թե՛ անշարժ և թե՛ շարժական հարստությունները: Ինչ
վերաբերում է այն միջոցին, որտեղից սկսվում է իմ պատմությունը, այդ իշխանական
ազնվատոհմին մնացել էին միայն փառավոր անցյալի ավերակները:- Մի ոչ շատ շքեղ
տուն, որ յուր արժեքից ավելի ծանրաբեռնված էր պարտքերով, մի քանի սենյակների
սարք ու կարգ, որոնք հին իշխանական պաճուճանքների մնացորդներ էին, մի
ահագին խոհանոց յուր հին խոհարարական անոթներով, որոնց շատ փոքր մասն էր
այժմ գործածության մեջ, մի ծերուկ սպասավոր և մի պառավ սպասուհի, որոնք շատ
դժգոհ էին ներկայից, բայց անցյալը հիշելով մխիթարվում էին, և վերջապես մի
դատարկ իշխանական տիտղոս և նրա հետ էլ հոգեվարք ազնվականության հատուկ
մի մեծամտություն, ահա՛ բոլորը, ինչ որ մնացել էր Ագապյան փառավոր
ազգատոհմից նրա վերջին ժառանգներին:
Իշխան Լևոնը, որ այս վերջինների մեջ միակ արու զավակն էր, ապրում էր դեռ մի
քսան տարի սրանից առաջ: Չնայելով, որ նա ազնվական էր և արդեն պետական
պաշտոնակալ, այսուամենայնիվ նա համաձայնվեցավ ամուսնանալ մի ապատոհմիկ
աղջկա հետ, որը հայտնի էր քաղաքում միայն յուր եղբոր շնորհիվ:
Գևորգ Սիմբրյանը (այս էր իշխանուհու եղբոր անունը) յուր ժամանակակիցների
մեջ հայտնի էր յուր հանդուգն ձեռնարկություններով, որոնք գրեթե միշտ հաջողվում
էին նրան: Նա այն մարդիկներից մինն էր, որոնք հասարակական շահուց
նախանձախնդրության պատրվակով, անձնական շահերը պաշտպանելու դյուրին
ճանապարհը գտին: Այս պատճառով և Գևորգ Սիմբրյանին կարելի էր պատահել
բոլոր այն շրջաններում, ուր որ խոսք էր լինում հասարակական խնդիրների կամ
պաշտոնավարությանց վերա: Շատ անգամ նա ինքնակոչ խնամակալ կամ
փաստաբան էր հանդիսանում հասարակության այս և այն դասի շահերին և այդ
նպատակով կատաղի կռիվներ մղում յուր հակառակորդների հետ, մինչև որ
վերջապես խլում էր նրանցից իրեն հասանելի արդար բաժինը: Եթե պատահեր, որ
նրա հակառակորդը մի զորեղ անձնավորություն լիներ, որին հաղթահարելու համար

Այս գիրքն անվճար է և նրա ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել այն
և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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