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ԱՆՀԱՎԱՏԱԼԻ ԴԵՊՔ



ԱՆՀԱՎԱՏԱԼԻ ԴԵՊՔ 
(հո∙իների փոխանցում) 

Նոյեմբերի սկզբներն են: Օրերը լավ ցրտել են: Երկինքը տխրել է, ու 
անձրև է մաղում: Մարդիկ անցնում են իրար կողքով, բայց իրար չեն 
տեսնում՝ դեմքերը թաքցնելով վերարկուների բարձրացրած օձիքնե‐ 
րում, հաստ ∙լխաշորերում կամ աշնանային լայնեզր ∙լխարկներում... 

Ունիվերմա∙‐ սուպերմարկետին∙ §ՍԱՎԱՍ¦‐ից շտապով դուրս է 
∙ալիս քսանութ տարեկան, երիտասարդ, ∙եղեցիկ դեմքով մի կին, 
ճոխ մազերը ուսերին փռած, հա∙նված էր աշնանային երկար, մու∙ 
կանաչ վերարկու, երկարաճիտ, բարձրակրունկ, մոդայիկ կոշիկներ... 
Ձեռքին ուներ ∙նումների պայուսակ: Հանկարծ նրան զան∙ում են: Կի‐ 
նը աջ ձեռքից պայուսակը տեղափոխում է ձախը, աջով ∙րպանից հա‐ 
նում է բջջային հեռախոսը, դանդաղեցնելով քայլերը, այն մոտեցնում է 
ականջին ու ասում է. 

‐Ալո՛, լսում եմ: 
‐Փոքրիկ Լինուտեն ջերմություն ունի, ∙ուցե հիմա ազա՞տ եք, կա‐ 

րո՞ղ եք ∙ալ վերցնելու, ‐ զան∙ում է մանկապարտեզի դաստիարակչու‐ 
հին՝ Ներին∙ան: 

‐ Ես հիմա, ‐ հուզվում է երիտասարդ կինը ու վազում առաջ, չտես‐ 
նելով ընդառաջ քայլող հասակն առած կնոջը՝ բախվում է նրան: Բա‐ 
խումն այնքան ուժ∙ին էր, որ երիտասարդ կնոջ ձեռքից բջջային հեռա‐ 
խոսը թռչում ու ընկնում է վար, լիքը պայուսակը՝ նույնպես... Նրանք եր‐ 
կուսն էլ տապալվում են շքամուտքից դուրս, սառը ասֆալտի վրա, ծեր 
կինը՝ ներքևում, իսկ երիտասարդ կինը՝ նրա վրա... 

Երիտասարդ կինը ուժեղ ցավ է զ∙ում սրտի կողմը և կքվելով նս‐ 
տում է սառը, անձրևից թրջված ասֆալտին... Հասակն առած կինը 
շտկվում է ու նստում նրա կողքին ու աջ ձեռքը տանում սրտի կողմը՝ 
դեմքը ցավից ծամածռելով: Նա հևում էր՝ աչքերը փակած: 

Նրանց շուրջը մարդիկ էին հավաքվում: Օ∙նում էին բախվողներին 
ոտքի կան∙նելու: Գետնից բարձրացնում են ուտելիքները միջից ցրված 
պայուսակը և հավաքելով ∙նումները՝ լցնում են պայուսակի մեջ՝ ասե‐ 
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լով. 
‐Բան չկա, ամեն ինչ փաթաթված է առանձին, չեն կեղտոտվել, 

տանը մի լավ կնայեք... բայց սա ո՞ւմն է: 
Մեկը բջջային հեռախոսը վերադարձնում է երիտասարդ կնոջն ու 

ասում. 
‐Ես այս երիտասարդ կնոջ հետևից էի ∙ալիս, տեսա նրա ձեռքին, 

մտածում էի, թե ինչքա՜ն ∙եղեցիկ աղջիկ է: Պայուսակը նույնպես 
նրանն է... 

Հասակն առած կինը, ոտքի կան∙նելով և իր հա∙ուստը ստու∙ելով, 
∙ոչում է. 

‐Մամա՛, ես խելա∙արվում եմ, ‐այս ասելով՝ նա բռնում է ցավող 
∙լուխը ու փակում աչքերը... 

‐Գուցե §Շտապօ∙նություն¦ կանչենք ձեզ համար, ‐ նրա թևին է կպ‐ 
չում մի ծեր կին: 

‐Չ∙իտեմ, ‐ վախեցած շուրջն է նայում հասակն առած կինը, որը 
կլիներ յոթանասուն տարեկան, ճերմակած մազերը ծոծրակին հավա‐ 
քած, հա∙ած էր աշնանային սև վերարկու, հարմար, անկրունկ, սև կոշ‐ 
իկներ, ուսին ∙ցած էր երկար բռնակներով, սև, փոքրիկ պայուսակ, 
ծաղկավոր ∙լխաշորը սահել էր ∙լխից ու ընկել ուսերին: 

Երիտասարդ, ∙եղիրան, ∙եղեցիկ դեմքով կինն սկսում է ծղրտալ. 
‐Օ∙նեցե՛ք, այս ի՞նչ է կատարվում, ես՝ ես չեմ... 
Մի սիրալիր տղամարդ, նրան մոտենալով, ուտելիքներով լի պայու‐ 

սակը տալիս է նրան՝ զ∙ուշորեն հարցնելով. 
‐Ձեզ ի՞նչ պատահեց: 
‐Երևի ուղեղի ցնցում են ստացել այս կանայք, ավելի լավ է §Շտա‐ 

պօ∙նություն¦ կանչել, ‐ որոշում է հավաքվածներից ամենախելացին: 
‐Բայց նրանք ∙լուխներով իրար չբախվեցին, ‐ հակառակվում են ու‐ 

րիշները... 
Երիտասարդ կինը մոտենում է իրեն կորցրած հասակով կնոջը, ու‐ 

ժով ուզում է նրա ուսից հանել փոքրիկ, սև պայուսակը՝ ասելով. 
‐Սա իմն է, իմ բնակարանի բանալիները այստեղ են, անձնա∙իրս՝ 

նույնպես: 
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Հասակով կինը նրան է տալիս պայուսակը ու տղամարդու ձեռքից 
ուժով իրեն է քաշում ∙նումներով լի պայուսակը՝ ասելով. 

‐Սա իմն է, ի՞նչ եք անում, իմ փոքրիկը մանկապարտեզում ինձ է 
սպասում, ես պետք է շտապեմ... 

Մարդիկ տարակուսանքով են նայում իրար բախված կանանց ու 
ոչինչ չեն հասկանում: Այդ ժամանակ մոտենում է §Շտապօ∙նության¦ 
մեքենան: Մարդկանց շղթան այնքան սեղմ էր շրջապատել տուժող 
կանանց, որ §Շտապօ∙նության¦ աշխատողները՝ սպիտակ խալաթնե‐ 
րով, հազիվ են մտնում շրջանակ: 

‐Ո՞ւմ, ի՞նչ է պատահել, ‐ հարցնում է սպիտակ խալաթով երիտա‐ 
սարդը, որը կլիներ երեսունհին∙ տարեկան, ‐ ես այսօրվա հերթապահ 
բժիշկն եմ՝ Բանյոնիսը, խնդրում եմ ինձ բացատրել, թե ինչ է կատար‐ 
վել և ով է տուժվողը... 

Հավաքվածները, իրար հերթ չտալով, աղմկելով աշխատում են 
նրան հասկացնել, որ երկուսին էլ պետք է տանել հիվանդանոց: 

‐Ձեզ ո՞նց եք զ∙ում, ‐ դիմում է բժիշկ Բանյոնիսը ծեր կնոջը, որը ոչ 
մի կերպ չէր հան∙ստանում, լաց էր լինում: 

‐Շատ վատ եմ զ∙ում, շատ եմ խնդրում, ինձ մանկապարտեզ տա‐ 
րեք, իմ փոքրիկ աղջիկը ջերմություն ունի, հետո... ես՝ ես չեմ... 

Բժիշկ Բանյոնիսը թափահարում է ∙լուխը ու դիմում մյուս տուժո‐ 
ղին՝ երիտասարդ կնոջը. 

‐Դուք ո՞նց եք զ∙ում: 
‐Էլ ի՞նչ եք հարցնում, տեսնում եք, որ ես ոչինչ չեմ հասկանում, ‐ 

կոպտում է անզոր ∙եղեցկուհին: 
‐Հար∙ելի բժի՛շկ Բանյոնիս, ավելի լավ է, երկուսին էլ տանեք հի‐ 

վանդանոց, այնտեղ հան∙իստ սրանց կլսեք, արդեն ես սկսում եմ 
ոչինչ չհասկանալ, ‐ բժշկին է դիմում նրա օ∙նականը՝ Մարիտեն: 

‐Ճիշտ է ասում, ‐ միաձայն ∙ոչում են հավաքվածները: 
‐Երևի նրանք, ուժ∙ին իրար բախվելով, ուղեղի ցնցում են ստացել, 

‐ բացատրում է հասակն առած մի մարդ: 
‐Բայց նրանք ∙լուխներով իրար չեն բախվել, ես տեսա, որ երիտա‐ 

սարդ կինը վազելով շատ ուժեղ բախվեց այս հասակավոր կնոջը, 
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նրանք միասին տապալվեցին ∙ետնին, ‐ իրենն է պնդում ∙եղեցիկ կնո‐ 
ջը հետևող տղամարդը, ‐ իսկ այդ ∙նումներով պայուսակը նրանն է: 

‐Լավ, ‐ասում է բժիշկ Բանյոնիսը, կարող է, ասֆալտին ընկնելով, 
∙լուխները վիրավորվել են... Նրանց տանում ենք հիվանդանոց: 

Ծեր կինը ոչ մի կերպ չի համաձայնում նրանց հետ ∙նալ՝ ասելով. 
‐Իմ երեխան ջերմություն ունի, մանկապարտեզից հարկավոր է 

տուն բերել... 
‐Լավ, լավ, ‐ համաձայնվում է բժիշկը՝ ուսերը վեր քաշելով, մենք 

մեր մեքենայով քեզ շտապ տեղ կհասցնենք: 
Վերջապես §Շտապօ∙նությունը¦ պոկվում է տեղից՝ միացնելով 

ականջ խլացնող ձայնի ազդանշանը: Հավաքված մարդիկ զարմանա‐ 
լով, ծիծաղելով և իրար կշտամբելով՝ հո∙նում են ու ցրվում: 

Ճանապարհին §Շտապօ∙նության¦ բժիշկ Բանյոնիսը դիմում է 
երիտասարդ, ∙եղեցիկ դեմքով կնոջը. 

‐Տեսա, որ մի տղամարդ ձեր ∙րպանը դրեց հեռախոսը, կարո՞ղ եք 
ինձ տալ... 

Երիտասարդ կինը ∙րպանից հանում է բջջային հեռախոսը ու տա‐ 
լիս բժշկին: 

Բժիշկը ուսումնասիրում է հեռախոսում ∙րված անունները ու հարց‐ 
նում. 

‐Ո՞վ է Առունասը: 
‐Իմ ամուսինն է, ‐պատասխանում է ծեր կինը՝ արցունքները սրբե‐ 

լով, ∙ոնե նրան զան∙եք, որ մեր աղջկան վերցնի մանկապարտեզից: 
Բժիշկ Բանյոնիսը, հոնքերը վեր բարձրացնելով, ասում է. 
‐Փորձենք, ‐ ու զան∙ում է: 
‐Նրան պատասխանում են. 
‐Ձեզ անհան∙ստացնում են §Շտապօ∙նությունից¦, ձեր կնոջը հի‐ 

վանդանոց ենք տանում, առանձնահատուկ պատահար է, դուք փոք‐ 
րիկ աղջիկ ունե՞ք... մանկապարտեզում... ա՛, այդ դեպքում նրան ինք‐ 
ներդ վերցրեք, ձեր կինը ասում է, որ ջերմություն ունի ...լավ, առայժմ... 

Ծեր կինը ուզում էր նրա ձեռքից հեռախոսը վերցնել, բայց բժիշկը 
վերադարձնում է այն երիտասարդ կնոջը՝ հարցնելով. 
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‐Ի՞նչ է ձեր անունը: 
‐Սամանտա: 
‐Իսկ ձե՞րը, ‐ թեքվում է բժիշկը ծեր կնոջ կողմը: 
‐Գինտարե՛, բայց ես ծեր կնոջ մարմնի մեջ եմ... Հասկացե՛ք... Այս 

ծեր կինը կախարդուհի է, նա ∙ողացել է իմ երիտասարդ մարմինը... 
‐ Հա՛, հա՛, հա՛, ‐ սկսում է ծիծաղել երիտասարդ ∙եղեցկուհին, ‐ հա՛, 

հա՛, հա՛, ‐ նա սկսում է ավելի ուժ∙ին ծիծաղել, նույնիսկ աչքերը ար‐ 
ցունքոտվում են: 

‐Այս ի՞նչ է կատարվում, ‐ զարմացած բժշկին է նայում նրա օ∙նա‐ 
կանը՝ Մարիտեն, ‐ իսկապես, սրանց հետ լավ բան չի կատարվել... 

Հիվանդանոցի ընդունարանում ծեր կինը հարձակվում է երիտա‐ 
սարդ կնոջ վրա, բռնում նրա մազերից, քաշքշում, բռունցքով խփում է 
նրա կրծքին, թևերին, ոտքով հարվածում է ուր պատահի՝ ∙ոչելով. 

‐Վերադարձրո՛ւ իմ մարմինը, կախարդուհի՛: 
Ընդունման բաժնում աշխատող բուժքույրերը հազիվ են սանձա‐ 

հարում մոլե∙նող ծեր կնոջը: Գեղեցկուհին աշխատում էր նրանցից 
պաշտպանվել՝ բղավելով. 

‐Ապրես, կարող ես փչացնել քո մազերը, դեմքը, քո մարմինը կապ‐ 
տուկներով ծածկել... Երբեք չես ստանա այն, ինչ կորցրել ես քո հիմա‐ 
րության պատճառով, անզ∙ուշության պատճառով, հիմա՛ր կին... 

‐Այս ի՞նչ է կատարվում, ‐ ափերի մեջ առնելով ∙լուխը, ասում է ներս 
մտնող նյարդաբան բժշկուհին, ‐ ձեզ մարդավարի պահեք, հո վայրե‐ 
նի չե՞ք, մարդ եք վերջապես... 

Ծեր կինը մղկտալով նստում է սեղանի մոտ դրված աթոռին ու ոտ‐ 
քով խփում սեղանի ոտքին՝ ոչ մի կերպ չհան∙ստանալով: 

‐Սա կախարդություն է, օ∙նեցե՛ք ինձ, փրկեցե՛ք: Ներս մտնող նյար‐ 
դաբանը, որը կլիներ հիսուն տարեկան, հան∙իստ տոնով դիմում է ծեր 
կնոջը. 

‐Քեզ մոտ որևէ փաստաթուղթ կա՞, անձնա∙իր, թոշակառուի ∙ր‐ 
քույկ, ձեր պայուսակից հանեք ու տվեք ինձ: 

Բուժքույրը փոքրիկ պայուսակից հանում է ծեր կնոջ անձնա∙իրը ու 
տալիս բժշկուհուն: 
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‐Դուք ի՞նչ է, ծիծաղո՞ւմ եք ինձ վրա, ‐ աչքերն է ոլորում ծեր կինը ու 
բռունցքով հարվածում սեղանին, ‐ իմ փաստաթղթերը իմ մեքենայի 
մեջ են մնացել, այդ պայուսակը իմը չէ, ‐ այս ասելով՝ նա խփում է բժշ‐ 
կուհու ձեռքին, սեղանից հրում է փոքրիկ պայուսակը, որի միջից թափ‐ 
վում են լուսանկարներ, ինչ‐որ թղթեր, նաև բջջային հեռախոսը... 

Բժշկուհին անշտապ, ուշադրություն չդարձնելով մոլե∙նած ծեր 
կնոջը, բացում է անձնա∙իրը, շուռ ու մուռ տալիս ու ասում. 

‐Ձեզ նման է, ձեր տարիքին համեմատ... 
Հիմա տեսնենք՝ ո՞ւմ կարող ենք զան∙ել, ահա՛ ∙րված է՝ դուստրը, 

թոռնիկը... լավ, զան∙ում եմ ձեր աղջկան: 
Բժշկուհին զան∙ում է մի համար, նրան պատասխանում են, բժշ‐ 

կուհին հարցնում է. 
‐Ձեր մայրը հիվանդանոցում է, դուք կարո՞ղ եք այստեղ ∙ալ, շատ 

եք հարկավոր... լավ, կսպասենք, ‐ հետո դառնալով ծեր կնոջ կողմը՝ 
ասում է, ‐ հիմա ձեր աղջիկը կ∙ա, քանի՞ տարեկան է նա: 

‐Հին∙ տարեկան, ‐ հե∙նում է ծեր կինը, ‐ մինչև ձեր կյանքի վերջը 
կսպասեք, որ նա ∙ա: 

Բժշկուհին ∙լուխն է տարուբերում: Հետո դառնում է երիտասարդ 
կնոջ կողմն ու հարցնում. 

‐Ո՞նց եք ձեզ զ∙ում, տվե՛ք ձեր հեռախոսը: 
Երիտասարդ կինը, ∙րպանից հանելով բջջային հեռախոսը, երկա‐ 

րում է բժշկուհուն, որը անմիջապես վերանայում է համարները. 
‐Ահա՛ զան∙ում եմ ձեր ամուսնուն... Ալո՞, ա՛, ձեզ անհան∙ստացնում 

ենք հիվանդանոցից ...ա՛, արդեն ∙իտեք ... լավ կլիներ, որ դուք ∙այիք. 
ձեր կնոջը հիմա շատ եք հարկավոր, լա՛վ, կսպասենք: 

‐Ինչպե՞ս չէ, ‐ ծիծաղում է ∙եղեցկուհին, ‐ ես նրա դեմքը կյանքում 
չեմ տեսել, վե՛րջ տվեք այս բոլորին, իմ ամուսինը վաղու՜ց է մահացել... 
ես ուզում եմ տուն վերադառնալ... Իմ որդին Նորվե∙իայից է ∙ալու, դու‐ 
ռը փակ է, նա բանալի չունի... աղջիկս՝ նույնպես... Ի՞նչ է լինելու հիմա... 

‐Հիմա ձեր հարազատները կ∙ան, ու ամեն ինչ պարզ կդառնա, ‐ 
հան∙ստացնում է նրան նյարդաբանը: 

‐Ես ուզում եմ զու∙արան ∙նալ, ‐ բուժքույրերին է խնդրում երիտա‐ 

9 

ØàÈàð²Î K-20 X



սարդ ∙եղեցկուհին: 
Ծեր կինը նրան կասկածանքով է նայում, բայց լռում է: Բժշկուհին 

համաձայնություն է տալիս ու ասում բուժքրոջը. 
‐Ուղեկցի՛ր երիտասարդ կնոջը: 
Զու∙արանը մեծ էր, հատակը սպիտակ ու կապույտ հախճապա‐ 

կուց էր, պատին կախված էր մեծ շրջանակով հայելի: Բուժքույրը ձևաց‐ 
նում է, թե ձեռքերն է լվանում՝ աչքի պոչով հետևելով ∙եղեցկուհուն, 
որը կան∙նել էր հայելու դիմաց ու հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում 
էր իրեն: 

‐Ահա թե ի՜նչ, ‐ բարձրաձայն մտածում էր երիտասարդ կինը, ‐ լավ 
եմ երևում... սուպե՛ր... հարուստ, ∙եղեցիկ մազեր, անկնճիռ դեմք, ∙ե‐ 
ղեցիկ աչքեր, ‐ հետո արձակում է վերարկուն՝ ետ տանելով ձեռքերով 
դեպի կողքերը, արձակում է վերնազ∙եստի կոճակներն ու շարունա‐ 
կում, ‐ ինչպիսի կրծքե՜ր, ‐ իջեցնում է կիսաշրջազ∙եստն ու ∙ոչում, ‐ 
ինչպիսի՜ կոնքեր, ես միշտ երազել եմ այսպիսի կազմվածք ունենալ, 
բարձրահասակ, ճկուն... Կուզենայի այս մարմնում ապրել, բայց իմ 
երեխաները արդեն մեծ են, ընտանիքներ ունեն, ես թոռնիկներ ունեմ, 
ես նրանց արդեն կարոտում եմ, ‐ դառնալով ∙ույնը կորցրած բուժքրո‐ 
ջը՝ շարունակում է, ‐ ես ճիշտ այն ծեր կինն եմ, սա նման է ֆանտաս‐ 
տիկական կինոֆիլմի... այսպիսի դեպքեր կինոնկարներում տեսել եմ 
ու ծիծաղել, ո՞վ ∙իտեր, որ կյանքում այդպիսի դեպք կպատահի... Տես‐ 
նու՞մ եք, հիմա ես կան∙նած եմ հայելու առաջ, ձեր առաջ... ինձ է նա‐ 
յում մի անծանոթ ∙եղեցկուհի, որը ամուսին ունի, փոքրիկ աղջիկ և էլ 
չ∙իտեմ, թե ի՞նչ... ծնողներ, հարազատներ... Ես շատ եմ ցավում, որ 
այսպես ստացվեց, ելք կլինի՞... Ի՞նչ եք մտածում, ‐ դառնալով բուժքրոջ 
կողմը՝ հարցնում է ∙եղեցկուհին... Բուժքույրը ուշաթափվել էր ու ընկել 
զու∙արանի մարմարյա հատակին... 

Կար∙ավորելով հա∙ուստները՝ երիտասարդ կինը դուրս է ∙ալիս 
զու∙արանից և տեսնելով իր կողքից անցնող մի ուրիշ բուժքրոջ՝ ասում 
է. 

‐Զու∙արանում բուժքույրը կորցրել է ∙իտակցությունը, օ∙նեցե՛ք 
նրան... 
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Երիտասարդ կինը, վերադառնալով ընդունարանի բաժին, տես‐ 
նում է բարձրահասակ, բարի դեմքով, շիկահեր մի երիտասարդի, որը 
անմիջապես ընդառաջ է ∙ալիս՝ նրան տեսնելով. 

‐Գինտարե՛, սիրելի՛ս, քեզ ի՞նչ է պատահել... 
Երիտասարդ կինը նրան իրենից ետ է վանում ու հարցնում. 
‐Ո՞նց է Լինուտեն: 
‐Ամեն ինչ լավ է, մերոնց մոտ է, հիմա արդեն ջերմություն չունի... Որ‐ 

տե՞ղդ է ցավում, ի՞նչ է պատահել, ‐ այս ասելով՝ երիտասարդը փորձում 
է փաթաթվել ∙եղեցկուհուն: 

‐Սպասի՛ր, սպասի՛ր, ‐ նորից ետ է հրում իր ամուսնուն, ‐ այնպիսի 
բան է պատահել, որ քեզ հարկավոր է ուշադիր լսել, որ հասկանաս... 
հիմա իմ ∙լուխը խառն է, ∙լուխս շատ է ցավում... 

Բժշկուհին ուշադիր նայում էր զույ∙ին ու ժպտում, նրան երևի թվում 
էր, թե այստեղ նրանցից մեկը դերասանություն էր անում: 

Այդ ժամանակ ծեր կինը դիտում է կատարվող բեմադրությունը, էլ 
չի համբերում, ∙ոչում է. 

‐Վե՛րջ տվեք, այստեղ իսկական բժիշկներ կա՞ն, թե՞ ոչ, որևէ մեկը 
ինձ կօ∙նի՞... Ես ուզում եմ փաթաթվել իմ ամուսնուն, տեսնել իմ փոք‐ 
րիկ աղջկան, ‐ այս ասելով՝ ծեր կինը բարձրանում է տեղից, մոտենում 
է վախեցած դեմքով երիտասարդին, բռնում նրա ձեռքը, որն սկսում է 
դողալ, ու ասում. 

‐Առունա՛ս, նայի՛ր իմ աչքերին, դու ինձ ճանաչու՞մ ես: 
Առունասը ∙ունատվում է, ոտքերը ուղիղ հատակի վրա ծռվում են, 

քիչ է մնում վար ընկնի, ետ է քաշում ձեռքը, հրում է իրենից հեռու ծեր 
կնոջն ու կմկմում. 

‐ Դուք ի՞նչ է, խելա∙արվե՞լ եք: 
‐Այո՛, խելա∙արվել եմ, հիմա ի՞նչ անել, ‐ ցույց տալով ∙եղեցկուհուն՝ 

ճղճղան ձայնով բղավում է ծեր կինը ու ծեծում իրեն, ‐ այս ծեր կախար‐ 
դուհին ∙ողացել է իմ մարմինը, մի՞թե դուք չեք հասկանում... Ինչքա՞ն 
կարելի է այդ ասել... 

Այդ ժամանակ ընդունարանի դուռը բացվում է ու անվստահ ներս է 
մտնում հմայիչ դեմքով երիտասարդ մի կին, որը, տեսնելով ծեր կնոջը, 
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առաջ է ∙ալիս ու փաթաթվում նրան՝ ասելով. 
‐Մայրի՛կ, սիրելի՛ս, ի՞նչ է քեզ պատահել... 
Ծեր կինը կոպտորեն հրում է նրան ու բղավում. 
‐Ես քեզ չեմ ճանաչում, ինձ մի՛ մոտենա, քեզ կխփեմ... 
‐Մա՜, մա՜, ‐ զարմացած կինը նորից ուզում է մոտենալ ծեր կնոջը, 

որը հարձակվում է նրա վրա ու կծոտում երիտասարդ կնոջ երկարած 
ձեռքը, ոտքով հարվածում նրա ոտքերին... 

‐Չեղա՜վ, չեղա՜վ, ‐ բարկանում է բժշկուհին, ‐ սա արդեն չափազանց 
է, կանչե՛ք սանիտարներին, թող ծեր կնոջը տանեն առանձին սենյակ, 
շուտով կ∙ա հո∙եբույժը... շատ մի՛ երևակայեք, դուք փողոցում չեք... 

‐Սպասեցե՛ք, ‐ մեջ է ընկնում երիտասարդ ∙եղեցկուհին՝ §Գինտա‐ 
րեն¦, ‐ մեզ առանձին թողեք խոսելու, շատ եմ խնդրում: 

‐Ո՞նց կարող եք խոսել սրա հետ, բոլորովին կատաղել է, ‐ բարկա‐ 
ցած նետում է նյարդաբանը: 

‐Շատ եմ խնդրում, աղաչում է §Գինտարեն¦, ‐ ու դառնալով երի‐ 
տասարդ ամուսնուն՝ ասում է, ‐ օ∙նի՛ր ինձ, ես ուզում եմ խոսել ծեր 
կնոջ հետ առանձին... 

‐Այդ դեպքում ես համաձայն եմ, ‐ տեսնելով, որ իր կինը խաղաղվել 
է, ասում է երիտասարդը, ‐հար∙ելի՛ բժշկուհի, ∙ուցե իրոք նրանց հար‐ 
կավոր է առանձին խոսել: 

Բժշկուհին ∙լխով ցույց է տալիս մի սպիտակ դուռ, այնտեղ ∙տնվող 
բուժքույրը նրանց ընդառաջում է դեպի սենյակ: §Գինտարեն¦ ու §Սա‐ 
մանտան¦ մնում են մենակ: §Սամանտան¦ երիտասարդ ∙եղեցկու‐ 
հուն՝ §Գինտարեին¦ նայում է ատելությամբ լի հայացքով: 

‐Լավ, արի մի լավ մտածենք, ես կյանքում շատ բաներ տեսած կին 
եմ... իհարկե, այս վիճակում առաջին ան∙ամ եմ հայտնվել... բայց ինչ 
արած, մեզ ոչ ոք չի հավատում ու չի հավատա... Ո՞վ է մեղավոր մեզ 
պատահած դեպքի համար... Մեզ հարկավոր է որևէ կերպ դուրս ∙ալ 
այս դրությունից... Բղավելով, քաշքշելով ոչնչի չես հասնի: Ես ինքս հե‐ 
տաքրքրված եմ, ուզում եմ իմ երեխաներին տեսնել... Պատկերացնո՞ւմ 
ես, տղաս Նորվե∙իայից վերադառնում է... 

Իսկ ի՞նչ ես առաջարկում, ‐ դեռ թշնամաբար տրամադրված՝ 
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հարցնում է §Սամանտան¦: 
‐Ոչ մի բան չենք փչացնի, եթե ես ժամանակավոր քո դերը տանեմ, 

իսկ դու՝ իմը... 
‐Ո՞նց հասկանալ, ‐ կասկածանքով նրան է նայում §Սամանտան¦: 
‐Շատ պարզ, մի՛ վախենա, ես քո ամուսնու հետ չեմ քնի, կմտածեմ, 

թե ինչպես... քո փոքրիկ աղջկան լավ կնայեմ, իհարկե, ես քո հարա‐ 
զատներին չ∙իտեմ, չեմ ճանաչում, կարող եմ ասել, որ հիշողությունս 
կորցրել եմ մեր ընդհարման ժամանակ... Ես ու դու իրար հետ կհանդի‐ 
պենք նույն §Ունիվերմա∙‐սուպերմարկետին∙ի¦ մոտ... Ես կօ∙տվեմ քո 
հեռախոսից, իսկ դու՝ իմ... Արի հիմա մեր համարները փոխանակենք: 
Ծեր կինը՝ §Սամանտան¦, մի քիչ մտածելուց հետո համաձայնվում է, 
որովհետև ուրիշ հնար չկար... Բժիշկները նրանց կարող են երկար ժա‐ 
մանակով փակել §Հո∙ե‐դիսպանսերում¦... Դա նրանց օ∙տին չի լինի: 

‐Կհանդիպենք ամեն օր, դու կ∙աս, կհանդիպես քո փոքրիկին, 
կտեսնվես քո հարազատների հետ: Ես կ∙ամ §ձեր¦ տուն, կհանդիպեմ 
իմ աղջկան, նրա երեխաների հետ, իմ տղային կտեսնեմ, ա՛յ, ես նրան 
շատ եմ կարոտել, հո∙ոց է հանում §Գինտարեն¦, ‐ հավատա, մեզ 
Աստված անպայման կօ∙նի... Երբ դու ինձ բախվեցիր, այդ ժամանակ 
ես շատ ուժեղ ցավ զ∙ացի իմ ամբողջ մարմնով... 

‐Ես էլ նույնը, ‐ ընդհատում է §Սամանտան¦, ‐ ինձ թվաց, թե ես մեռ‐ 
նում եմ... 

‐Ուրեմն, մեր հո∙իները իրար են փոխանցվել, ‐ շարունակում է 
§Գինտարեն¦, ‐ ես §Դիսկավերի¦ §Շանել¦ ծրա∙րով շատ ան∙ամ եմ 
լսել այդ մասին ու չեմ հավատացել... 

‐Ես ինքս այդպիսի կինոնկարներ, կոմեդիաներ եմ տեսել, երբ 
մարդկանց հո∙իները ուրիշ մարմինների մեջ են տեղափոխվում, 
իհարկե, ծիծաղել եմ, նշանակություն չեմ տվել, ‐ մտորելով ասում է ծեր 
կինը՝ §Սամանտան¦: 

Երբ բուժքույրը բացում է սենյակի դուռը, խորհրդավոր կանայք 
խաղաղ զրուցում են: 

‐Ի՞նչ է, արդեն խելքի եկա՞ք, ∙լուխներդ տե՞ղն է, ‐ ծիծաղելով հարց‐ 
նում է բուժքույրը: Կանայք ոտքի են կան∙նում ու շտապում ընդունա‐ 
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րանի բաժնի բժշկի մոտ, որտեղ Գինտարեի ամուսինը անհան∙իստ 
քայլում է այս ու այն կողմ, իսկ ծեր կնոջ աղջիկը արցունքներն էր սր‐ 
բում: Բժշկուհին զրուցում էր սպիտակ խալաթով, բարձրահասակ մի 
տղամարդու հետ սենյակի պատուհանի մոտ: 

§Գինտարեն¦ մոտենում է ամուսնուն, փաթաթվում է նրան ու շշն‐ 
ջում. 

‐Ների՛ր ինձ, չ∙իտեմ՝ ինչ պատահեց, երևի ուղեղի թեթև ցնցում էի 
ստացել... անցավ, մի՛ անհան∙ստանա, հիմա ամեն ինչ կար∙ին է: 

‐Ես այդպես էլ ∙իտեի, ախր դու շատ զ∙այուն ես, ամեն ինչ մեծաց‐ 
նում ես, ‐ §կնոջը¦ իրեն սեղմելով՝ ասում է Առունասը: 

Ծեր կինը՝ §Սամանտան¦, ինքն է փաթաթվում իր աղջկան ու 
ասում. 

‐Դու էլ ինձ ներիր, այս ի՞նչ օր էր... արի շտապենք տուն, հիմա Տա‐ 
դասը Նորվե∙իայից կ∙ա, իսկ դուռը փակ է, ու՞ր պետք է ∙նա... ա՜յ, ա՜յ, 
ա՜յ, ի՜նչ վատ ստացվեց... ∙լուխս դեռ ցավում է... 

‐Այդ ո՞ւր եք պատրաստվում ∙նալու, ‐ կանչում է բժշկուհին, ‐ ձեզ 
հետ ուզում է խոսել մեր հիվանդանոցի հո∙եբույժը՝ հար∙ելի Կազլա‐ 
ուսկասը, ‐ այս ասելով՝ ցույց է տալիս սպիտակ խալաթով բարձրահա‐ 
սակ տղամարդուն: 

‐Ո՛չ, ո՛չ, մեզ մոտ ամեն ինչ կար∙ին է, ‐ վախեցած ∙ոչում է §Գին‐ 
տարեն¦: 

‐Ճիշտ, մենք մի քիչ խոսեցինք, հան∙ստացանք, միայն մի քիչ 
∙լուխս է ցավում, երևի ասֆալտին խփվելուց էր, ‐ բացատրում է §Սա‐ 
մանտան¦: 

‐Արդեն դա ձեզանից կախված չէ, ‐ ծանրութեթև անելով ասում է 
հո∙եբույժը, ‐ ես ուզում եմ առանձին‐առանձին ձեզ հետ խոսել, ո՞վ ∙ի‐ 
տի, տուն ∙նալիս, կես ճանապարհին կսկսեք աղմուկ բարձրացնել, նո‐ 
րից ձեզ ետ կբերեն... 

Բոլոր հավաքվածներն սկսում են աղմկել՝ իրար հերթ չտալով: 
‐Լռի՛ր, ‐ բղավում է հո∙եբույժ Կազլաուսկասը, ‐ լռում եք, ոնց ասա‐ 

ցի, այդպես էլ կանեք, ‐ հետո դառնալով ծեր կնոջը՝ §Սամանտային¦, 
ասում է, ‐ մտնում ենք այս սենյակը, հար∙ելի՛ տիկին: 
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§Սամանտան¦ լուռ հետևում է բժիշկ Կազլաուսկասին, մի նշանա‐ 
կալից հայացք նետելով §Գինտարեին¦, որը նրան դրականորեն ∙լխով 
է անում: 

Մենակ մնալով բժշկի հետ՝ §Սամանտան¦ ներքին դողով, հարցա‐ 
կան նայում է նրան: 

‐Հիմա պատմի՛ր, ո՞վ է ∙ողացել քո մարմինը՝ ձեզ այստեղ բերելով, 
ամբողջ բեմադրությունը նկարահանված է տեսախցիկով, այն մեզ մոտ 
ամենուր դրված է... 

§Սամանտան¦ վախեցած նայում է շուրջը: 
‐Ո՛չ, այստեղ չկա, ‐ զ∙ալով ծեր կնոջ վախեցած հայացքը, ‐ ասում 

է հո∙եբույժը, ‐ պատմե՛ք, ես շատ ժամանակ չունեմ: 
‐Սկզբում, չ∙իտես ինչու, այդպես թվաց, երևի ուժեղ բախումից էր, 

որն ստացվեց անսպասելի..., ‐ կմկմում է §Սամանտան¦: 
‐Նա ի՞նչ է, քո ∙լխին հարվածեց: 
‐Ո՛չ, ուղղակի այդ երիտասարդ կինը §Սուպերմարկետին∙ §ՍԱ‐ 

ՎԱՍ¦‐ի շքամուտքի մոտ ինձ բախվեց իր մարմնով, ու մենք տապալվե‐ 
ցինք դեպի դուրս՝ ասֆալտի վրա... Ամբողջ մարմինս ցավում էր, 
∙լուխս՝ ամենաշատը, երևի վար ընկնելով ∙լուխս խփվեց ասֆալտին... 

‐Ա՜, մեկ է, չեմ հասկանում ձեր ասածը՝ §Նա կախարդուհի է, իմ 
մարմինը ∙ողացել է...¦: 

‐Ինքներդ պատկերացրեք, այդպիսի ընդհարումից հետո ընկնելուց 
իմ աչքերից կայծեր թռան, ինձ թվաց, թե մահանում եմ, ու մերոնցից ոչ 
ոք չի իմանա, լավ է, որ իմ աղջիկը հիմա այստեղ է, հար∙ելի՛ս, ինձ 
տուն թողեք, տղաս Նորվե∙իայից շուտով կ∙ա, ‐ խնդրում է §Սաման‐ 
տան¦: 

‐Լավ, սպասե՛ք ընդունարանում, թող երիտասարդ կինը ներս մտ‐ 
նի: 

§Սամանտան¦ դուրս ∙ալով դիմում է §Գինտարեին¦. 
‐Հիմա քո հերթն է, ամեն ինչ խելացիորեն պատմիր, օ՜յ, ∙լուխս ո՜նց 

է ցավում, ‐ այս ասելով՝ մոտենում է §իր¦ աղջկան, փաթաթվելով 
ասում.

‐Ո՜նց եմ հո∙նել... 
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