ՆՈՅԻ ԱԳՌԱՎԸ
Մուրացան
Գիրքն էլեկտրոնային հրատարակության պատրաստեց Տիգրան
Անտոնյանը:
Հեղինակի այս գործը հանդիսանում է հանրային սեփականություն:
Հրատարակվել է Յուփաբում (upub.am)
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Հեղինակի մասին

1
Օգոստոսի սիրուն առավոտներից մինն էր, երբ ես ու ընկերս, կանխավ արած մեր
որոշման համաձայն, դուրս եկանք քաղաքից ձիով՝ հայրենի գավառակի գյուղերը
պտտելու և մի քանի ավերակներ անձամբ տեսնելու:
Մենք պատկանում էինք «տուն վերադարձող» այն նորեկների թվին, որոնք
ընտանիքի հացը հայթայթելու համար ստիպված են լինում տարիներով ապրել մեծ
քաղաքում, ծծել միշտ նրա անառողջ օդը, սնվել ավելի փոշիով, քան թե կերակրով և
հետևապես կարոտիլ այնպիսի բարիքների, որ բնության մեջ ապրող մարդը վայելում
է առատորեն, առանց, սակայն, նրանց արժեքը գնահատել կարենալու:
Ի՞նչ բան է, օրինակ, մաքուր օդը, դաշտի կանաչը, հովտի առվակը, անտառի
զովը… միթե կարելի է կարոտիլ դրանց, կամ ցանկացած ժամին չվայելել: Լեռնցի
գեղջուկը, որ կարիք բառը հասկանում է միայն նյութականի վերաբերմամբ, անշուշտ
կծիծաղեր, եթե իմանար թե՝ մեր զրկանքը կազմում է այդ չնչին, հազիվ երբեմն յուր
կարիքը լցուցանող բաները:
Բայց ով տարիներով ապրել է մեծ քաղաքում, միշտ միևնույն նեղ փողոցի վրա,
նույն ապականված մթնոլորտի մեջ և գործել շարունակ լույսից ու օդից զուրկ մի
գրասենյակում, որի բոլոր հրապույրը կազմում են եղել չոր հաշվեմատյանները,
երկաթե պահարանը և անմիտ համրիչը, իրեր, որոնք առնչություն ունին միայն փողի
և հաշվի հետ, բայց որոնց անծանոթ է սիրտը և ավելի ևս զգայուն հոգին, իրեր, որոնք
մարդու ուղեղը բթացնում, աշխույժը մարում և հոգին նվաստացնում են… այդպիսին,
հարկավ, կարոտելով կկարոտի այն ամենին, ինչ որ անարժեք է բնության զավակի
համար կկարոտի նրա դաշտին ու մարգին, նրա հովտին ու առվակին, նրա անտառի
անուշ հովերին:
Մենք էլ, ահա, այդ կարոտյալներից էինք: Ընկերս վերադարձել էր Մոսկվայից,
իսկ ես Թիֆլիսից: Երկուսս այժմ միացած՝ գնում էինք բնության քաղցրություններից
մեր կարոտն առնելու:
Պետրոս Մինարյանը (այս էր ուղեկցիս անունը) հայոց հոգևոր դպրոցի սան էր,
տակավին երիտասարդ, միջահասակ, փոքր-ինչ թուլակազմ, բայց աշխույժ և
գրավչադեմ: Բնավորությամ բավական անհամբեր և դյուրագրգիռ էր, երբեմն
նույնիսկ հանդուգն ու անքաղաքավար, բայց սրտով բարի և անկեղծ: Ուներ
տարօրինակ հայացքներ, որոնք յուր խոսակիցներին մերթ զայրույթ և հաճախ՝
զվարճություն էին պատճառում: Սիրում էր խառնվել ուրիշների գործին, կամ հաճախ
ինքնակոչ դատավոր հանդիսանալ: Սիրում էր վիճաբանել, ազատ մտքեր հայտնել,
բայց երբեմն ավելի հակառակելու, քան մի ճշմարտություն ասելու համար:
Այսուամենայնիվ, այս բոլոր տարօրինակությունների հետ միասին, ճանապարհի լավ
ընկեր էր, որովհետև սրտոտ էր, կամ արար և սակավապետ:
Բավական ժամեր էին անցել, ինչ ելել էինք քաղաքից, և թեպետ առավոտը զով էր
ու հեշտալի, այսուամենայնիվ, քանի արևը բարձրանում էր, այնքան ավելի օդը
ջերմանում և նեղացնում էր մեզ: Միջօրեի մոտ մենք գտնվում էինք արդեն բաց դաշտի
վրա: Արևի ճառագայթները այրում էին. չկար ոչ հովի շունչ, ոչ ծառերի շքարան: Այդ
պատճառով աշխատում էինք ժամ առաջ հասնել գյուղը, որ գտնվում էր մեր հանդեպ
եղող լեռան գեղագիր լանջի վրա:

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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