հրատարակչատան կողմէ
Այս հատորը կը մէկտեղէ Արա Կիւլէրի վաղ շրջանի պատմուածքներն ու լուսանկարները։
Կիւլէր ողջ աշխարհին ծանօթ է որպէս լուսանկարիչ, մինչդեռ քիչերուն յայտնի է
պատմուածագիրի իր տաղանդը, որու զանազան երեսակները ի յայտ եկած են
«Բաբելոնէն վերջ պիտի ապրինք» հատորով։
Յիշեալ հատորը հրատարակուած էր 1995-ին, իսկ թրքերէն թարգմանութեամբ ալ լոյս
տեսած՝ 1996 եւ 2000 թուականներուն։ Թրքերէն, հայերէն ու անգլերէն եռահատոր,
համաժամանակեայ այս նոր հրատարակութիւնը կը վերածուի «լուսանկար-պատմուածքի
ալպոմ»ի՝ ստանալով նոր գիրքի մը յատկանիշը։ Ան ի մի կը բերէ իր պատմուածքներուն
միջոցով ալ կարծես լուսանկարող Կիւլէրի գրութիւններն ու տեսողական արտադրանքը։
Արա Կիւլէրի հայալեզու պատմուածքները հրատարակուած են շրջանի «Ճառագայթ»,
«Հանդէս մշակոյթի», «Ժամանակ», «Մարմարա», «Սան», «Ս. Փրկիչ», «Երջանիկ» եւ նման
պարբերականներու, ինչպէս նաեւ «Համայնապատկեր հանրապետական շրջանի
իսթանպուլահայ գրականութեան» անուն հատորին մէջ (Հրատարակութիւն Արամեան
Սանուց Միութեան, Ստանպուլ, 1957)։ Երբեմն անկարելի եղած է ճշդել, թէ պատմուածքները
պարունակող կտրօնները վերոյիշեալներէն որ մէկուն կը պատկանին, հետեւաբար
աղբիւրին անունն ու տարեթիւը դրուած են հարցականով ( ՞ )։

Երախտապարտ ենք «Արա Կիւլէր» Արխիւ ու ուսումնասիրութեան կեդրոնին՝ գիրքի
հրատարակութեան պատրաստման շրջանին ընծայած նեցուկին ու նպաստին համար։

հրատարակութեան ու խմբագրութեան վերաբերեալ
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բաբելոնէն վերջ
պիտի ապրինք

ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐ

ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐ 1928-ին ծնած է Պոլիս։ Յայտնի է որպէս Թուրքիոյ մէջ ստեղծագործ
լուսանկարչութեան համաշխարհային ասպարէզին վրայ հռչակուած կարեւորագոյն
ներկայացուցիչը։ Լիսէի ուսման տարիներուն աշխատած է շարժանկարի
սթիւտիօներուն ու շարժարուեստի բոլոր ճիւղերուն վրայ։ 1951-ին աւարտած է
Կեդրոնական վարժարանը։ Թատրոնի ու դերասանութեան դասընթացքներու
հետեւած է Մուհսին Էրթուղրուլի մօտ։ Այդ տարիներուն է որ գրական հանդէսներու
եւ հայալեզու թերթերուն մէջ հրատարակուեցան իր պատմուածքներն ու
հարցազրոյցները։ Բարձրագոյն կրթութիւնը կը ստանար Ստանպուլի համալսարանի
տնտեսագիտութեան բաժնէն, զոր կիսաւարտ թողեց՝ որոշելով դառնալ ֆոթօ-լրագրող։
Լրագրական ասպարէզ մուտք գործեց 1950-ին, «Ենի Ստանպուլ» թերթով։ Ստանձնեց
Time Life, Paris Match եւ Stern հանդէսներու Մերձաւոր Արեւելքի ֆոթօ-թղթակիցի
պաշտօնը։ Մաս կազմեց Magnum Photos-ի։ Նոյեան տապանին վերաբերեալ իր
թղթակցութիւնն ու լուսանկարները Magnum Photos-ի կողմէ տարածուեցան աւելի
քան հարիւր հրատարակութեան։ Նոյնպէս այդ տարիներուն կատարեց Նեմրութ
լերան մասին իր թղթակցութիւնը։ Մէկ այլ յայտնի թղթակցութիւնը կը վերաբերէր
Ափրոտիսիասին, որու շնորհիւ մոռացութեան մատնուած այդ բնակավայրը
վերստին յայտնաբերուեցաւ եւ աշխարհ զայն ճանչցաւ Կիւլէրի լուսանկարներով։
Մինչեւ 1961-ը որպէս լուսանկարի բաժնի վարիչ աշխատեցաւ «Հայաթ» հանդէսին
մէջ։ 1961-ին Անգլիա հրատարակուող British Journal of Photography Year Book
զինքը հռչակեց աշխարհի լաւագոյն եօթը լուսանկարիչներէն մէկը։ Նոյն տարին
որպէս անդամ ընդունուեցաւ Հանդէսի լուսանկարիչներու ամերիկեան միութեան
(ASMP)։ 1962-ին Գերմանիոյ մէջ նուաճեց Master of Leica տիտղոսը։ Նոյն տարուան
ընթացքին ժամանակաշրջանի կարեւորագոյն հրատարակութիւններէն Camera
հանդէսը բացառիկ թիւ մը հրատարակեց Կիւլէրի մասին։ Լորտ Քինրոսի 1971-ին
հրատարակուած Այա Սոփիայի գիրքին լուսանկարները իր հեղինակութիւններն են։
1974-ին հրաւիրուեցաւ Միացեալ Նահանգներ, ուր բազմաթիւ յայտնի ամերիկացիներ
լուսանկարելէ ետք աշխարհի բազմաթիւ քաղաքներուն մէջ սարքեց «Ստեղծագործ
ամերիկացիներ» ցուցահանդէսը։ Երկար տարիներու աշխատանքէ մը վերջ, Միմար
Սինանի ստեղծագործութեանց լուսանկարները հրատարակեց 1992-ին։ Հարիւրաւոր
ցուցահանդէսներ սարքած է աշխարհի չորս ծագերուն։ Իրմէ հրատարակուած է
տասնեակ հատորներ։ Հարցազրոյցներ կատարած ու լուսանկարած է աշխարհահռչակ
բազմաթիւ անուններ՝ Պերթրանտ Ռասըլէն մինչեւ Ուինսթըն Չէօրչիլ, Առնոլթ
Տոնպիէն Փիքասօ, Ուիլիամ Սարոյեանէ Սալվատոր Տալի, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ
յառաջատար արուեստագէտները։

գրքին մասին

Արա Կիւլէրի պատմուածքներու այս հաւաքածոն արժէքաւոր ներդրում մըն է
որքան Իսթանպուլահայ գրականութեան մէկ շրջանը մեզի յիշեցնելու, նոյնքան
եւս Արա Կիւլէրի արուեստի առաջին քայլերուն մասին թանկագին վկայութիւն
մը բերելու տեսակէտէ:
Այս պատմուածքները գրուած են այնպիսի շրջանի մը, երբ Իսթանպուլի մէջ
հասակ կ'առնէր նոր գրականութիւն մը՝ մասնաւորաբար Մխիթարեան Սանուց
Միութեան «Սան» պարբերաթերթի էջերուն մէջէն: Եւ Արա Կիւլէր տակաւին նոր
էր որ կը սկսէր լուսանկարի իր գործիքին մէջէն դիտել աշխարհը:
Դժուար չէ անդրադառնալ որ խորունկ նմանութիւն մը կայ գրող
Արա Կիւլէրի ու լուսանկարիչ Արա Կիւլէրի արուեստներուն միջեւ:
Արդարեւ այս պատմուածքներուն մէջ եւս Արա Կիւլէր ման կու գայ քաղաքի
ամէնէն խոնարհ թաղերուն, ամէնէն թշուառ փողոցներուն մէջ եւ իր ակնարկը
կը սեւեռէ անբախտ, ճակատագրի տակ ընկճուած աշխատաւոր, չարքաշ
մարդոց վրայ, ճիշդ այնպէս ինչպէս ապագայ տարիներու ընթացքին պիտի
ընէր լուսանկրաչական իր արուեստով: Ընթերցողը այս պատմուածքներուն
մէջ շատ դիւրութեամբ պիտի գտնէ այն գիծերն ու գոյները, որոնք Կիւլէրի
լուսանկարչական արուեստին հիմնական մթնոլորտը կը կազմաւորեն:
Մեր գրականութեան հաշուոյն, անշուշտ կարելի է ցաւիլ որ Արա Կիւլէր,
մինչ զարգացուցած եւ համաշխարհային չափանիշներու հասցուցած է
լուսանկարչական արուեստը, չէ յարատեւած գրականութեան մէջ եւ իր
սկզբնական քայլերու մթնոլորտով, պատմութեան փոխանցած է իր 		
գրական արուեստը:
Այնուհանդերձ, կ'ուրախանանք որ այս պատմուածքները մոռացումէ
կը փրկուին եւ մօտաւորապէս եօթանասուն տարուան ժամանակամիջոցէ
մը ետք, վերստին ի լոյս կը բերուին: Անոնց մէջ մենք միշտ պիտի տեսնենք
երիտասարդ Արա Կիւլէր մը, որ դէպի կեանք կը նայի, կեանքի դարձդարձիկ
ճամբաներուն մէջէն փնտռելու համար այն ինչ, որուն մասին կ'արժէ գրել եւ
այն ինչ, զոր կ'արժէ լուսանկարել:
Ռ. Հատտէճեան

Կաղանդի
Տարօրինակ
Գիշեր
Մը

Ա

յդ գիշեր ծովեզերեայ գինետունը որեւէ շահեկանութիւն չունէր իր

տեսքին մէջ: Նոր տարուայ առիթով ամէն զբօսավայր զարդարուած,
ոմանք ալ գոյնզգոյն լապտերներ կախած էին իրենց դրան առջեւ:
Ծովը, ամէն օրուան պէս այդ օրն ալ մութին մէջ անհետացած էր:

Մերթ ընդ մերթ դիմացի ալեբեկին ետին փարատող կոհակներուն աղմուկը կը
լսուէր: Փարոսին պլպլացող կարմիր լոյսը այս մութ միջավայրին միակ կենդանի
գոյնը կը խառնէր: Աւազ քաշուած երկար ձկնորսանաւերը եւ ալեբեկին մէջ
ապաստանած շոգեմակոյկները հազիւ կը նշմարուէին: Ծովուն դանդաղ օրօրը
քնացուցեր էր բոլոր մակոյկները:
Անկիւնադարձի լոյսին տակ ննջող պահապանը սիկառ մը վառեց եւ լոյսէն
հեռանալով անհետացաւ մթութեան մէջ: Հեռուէն հեռու մօտակայ հանրատունէն
խրախճանքի աղմուկը կը լսուէր: Քիչ վերջ այդ կողմէն առտարոց պոռչտուքներով
երգող գէր մարդ մը գինետան կողմը եկաւ եւ անկիւնադարձի լոյսին տակ ինկաւ
մնաց: Տեսնողները՝ «գինով է» ըսին եւ անցան գացին:
Հակառակ դուրսի այս խրախճանքին, ծովահայեաց գինետունը պարապ
էր: Երիտասարդ գինեպանը ամէն օրուան պէս պիւֆէին ետին էր անցած եւ
գաւաթները կը չորցնէր: Ծեր դրացի կօշկակարը, որ սովորութիւնն ունէր
իրիկունները հոս յաճախելու, դարձեալ իր տեղը առած էր եւ աչքերը գինետան
երկար պատուհանին յարած՝ դուրսը վառող ու մարող փարոսին կարմիր լոյսը
կը դիտէր: Ապուշը դարձեալ եկած ու նստած էր ետեւի սեղաններէն մէկուն քով:
Ան ալ ամէն գիշեր հոս կու գար եւ նոյն տեղը կը նստէր: Խմածը բան մը չէր: Գաւաթ
մը գինի կը խմէր եւ քառասուն ղրուշ կու տար: Մինչեւ այսօր երբեք իր չափէն չէր
շեղած: Հաւանաբար սպասուհի մօրմէ օրական հազիւ 40 ղրուշ կը գրպանէր:
Ամէն գիշեր գաւաթ մը գինի եւ փոխարէն քառասուն ղրուշ:
Երիտասարդ գինեպանը տակաւին գաւաթները կը չորցնէր: Իր դէմքէն
«սրտնեղութիւն» կը նշմարուէր: Հաւանաբար այս գիշերուան համար որոշ ծրագիր
մը ունէր: Ո՞վ գիտէ, գուցէ ուրիշ բանի մը համար սիրտը կը նեղանար:
Խորունկ շունչ մը առաւ եւ.
- Այս գիշեր Կաղանդ է, ըսելով մռլտաց ինքնիրեն, Այս գիշերն ալ
ցատկեցուցինք:
Եւ իր գործը շարունակեց:
Դրացի կօշկակարը վերջին ումպը խմած էր եւ գաւաթը սեղանին ծայրը հրեց:
- Այս գիշեր առանձին ես, ըսաւ, պահապանները չե՞ն գար:
Երիտասարդ գինեպանը.
- Այս գիշեր չեմ կարծեր, ըսաւ, այս գիշեր գինովները կը հետապնդեն:
Պահ մը կեցաւ, յետոյ շարունակեց.
«Կաղանդի Տարօրինակ Գիշեր Մը» անուն այս պատմուածքը՝ առաջին անգամ 1948ին
թրքերէնով գրի առնուած է որպէս մէկ արարնոց թատերախաղ: Հեղինակը աւելի վերջ, 1950ին
New York Times թերթի կողմէ կազմակերպուած միջազգային գրական մրցումին մասնակցելու
նպատակով, պատմուածքի վերածած է այս թատերախաղը: Պատմուածքը, որ հետաքրքրութիւն
ստեղծած եւ մրցանակի արժանացած է մրցումի ընթացքին, Ստանպուլահայ մամուլի կողմէ
հայերէնի թարգմանուած եւ հրատարակուած է:
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- Ընդհանրապէս ամէն գիշեր այս ժամերուն հոս կ'ըլլային, բայց այսպիսի
գիշերներ երբեք յայտնի չ'ըլլար:
Դրացի կօշկակարը գլխովը ճշդելէ վերջ ըսաւ.
- Ինչ ընեն խեղճերը, այսպիսի օրերու կը սպասեն արդէն:
Երիտասարդը այս խօսքերուն ականջ չէր տուած: Վերջին գաւաթը չորցնելէ
վերջ իր տեղը տեղաւորեց եւ սպունգով սկսաւ չորցնել պիւֆէն:
- Խեղճ հօրս անտեղի յամառութիւնը, ըսաւ: Ան տակաւին այստեղ առաջուան
պէս կը կարծէ: Իր ժամանակին այստեղը շատ բռնուած է եղեր: Քարափը շարունակ
օտար նաւեր կու գան եւ բոլոր նաւաստիները «Քարափի ճաշարանը» կը հարցնեն
եւ հոս կը փութան եղեր: Այն ատեն հոս ճաշարան է եղեր: Օրական վեց տեսակ
կերակուր կը պատրաստուի եղեր: Բայց այսօր, իրիկունները քանի մը անգործէ եւ
թաղին պահապաններէն զատ հոս հանդիպող իսկ չկայ:
Այս բոլորէն վերջ երիտասարդը պահ մը կեցաւ, յետոյ շարունակեց.
- Հայրս տակաւին այս խղճալի տեղէն բան կը սպասէ: Թող սպասէ տեսնենք:
Կօշկակարը գլուխը վեր բարձրացուց եւ ըսաւ.
- Մարդս յոյսով կ'ապրի բարեկամ, յոյսով, ըսաւ:
Այն ատեն երիտասարդ գինեպանը ձեռքի սպունգը անդին նետեց, աչքերը ծեր
կօշկակարին յառած պիւֆէէն ելաւ եւ անոր մօտենալով.
- Այո… պոռաց, յոյս… յոյս: Պահ մը շունչ առաւ յետոյ շարունակեց: Յուսալ, յուսալ
եւ յոյսէ երազներ յօրինել…: Այս բոլորն ալ լաւ բաներ են: Բայց ճշմարտութիւնը այն է
թէ մարդիկ դրամը ուր որ գտնեն, կեանքն ալ, երջանկութիւնն ալ հոն կը փնտռեն:
Այս բոլորը ըսելէ վերջ շունչ մը առաւ.
- Սո՞ւտ եմ արդեօք, ըսելով ծեր կօշկակարին հարցուց:
Կօշկակարը պահ մը վարանեցաւ: Երիտասարդ գինեպանը անոր առջեւի
պարապ գաւաթը առաւ եւ պիւֆէ գնաց:
Կօշկակարը հաստատեց՝
- Ըսածներդ ճիշդ են, բայց այս ծերութեան օրերուն ան ի՞նչ կրնայ ընել տղաս:
Եօթանասունի մօտ է, այլեւս կարող չէ աշխատելու: Այս պատճառաւ խանութը քեզի
ձգեց: Ասկէ վերջ ամէն բան քուկդ է: Շտկել, եթէ պէտք ըլլայ նորոգել… այս բոլորը
այլեւս քեզի կ'իյնան:
Այս խօսքերուն վրայ երիտասարդը ծերունիին նայեցաւ եւ ըսաւ.
- Ճիշդ վեց տարի եղաւ, այս գինետունը ես կը բանեցնեմ: Քեզի շիտակը ըսեմ,
այսքան տարի է հոս եմ, տակաւին կոկիկ գումար մը չեմ կրցած հաւաքել:
Դրացի ծերուկը երիտասարդ գինեպանին վշտակից ըլլալ ուզեց եւ ըսաւ.
- Տէրը մէկ դուռը եթէ գոցէ, միւսը կը բանայ:
Հակառակ յուսահատ ըլլալնուն, այս խօսքերը երիտասարդը բարկացուցած էին:
- Կը բանայ կ'ըսեն, բայց տուրք հաւաքող պաշտօնեան այսպիսի բաներէ բնաւ
չի հասկնար, ըսաւ երիտասարդը: Տե՛ս, այս գիշեր Կաղանդի գիշեր է եւ մենք
երկուքս այստեղ նստած ճնճղուկի զոյգերու նման կը ճռուողենք: Նայէ շուրջդ –
ետեւի սեղաններէն մէկուն առջեւ նստած ապուշը մատնանշելով – այս ապուշէն
զատ մէկը կա՞յ հոս…:
Այս խօսքէն վերջ ծերունիին սեղանը նստաւ եւ շարունակեց.

- Այս ապուշը ամէն օր նոյն ժամուն հոս կու գայ եւ նոյն տեղը կը նստի: Խմածը
գաւաթ մը գինի է՝ քառասուն ղրուշ: Մինչեւ այսօր, բառ մը խօսիլը չեմ լսած: Համր է:
Ապուշ ապուշ աչքիդ մէջը կը նայի եւ գինի կ'ուզէ: Նոր եկած ատեն քանի մը անգամ
փորձեցի երկրորդ գաւաթ մը եւս տալ, բայց ամէն անգամուն գրպանէն քառասուն
ղրուշէն աւելի որեւէ բան չելաւ: Շունչ առաւ, յետոյ շարունակեց: Շուրջս միշտ
տարօրինակ դէմքեր, արբեցած ուղեղներ:
Այս խօսքերէն վերջ, երիտասարդը ոտքի ելած էր, բայց շարունակեց.
- Այստեղը միշտ նոյն շիշերը կան: Աս գինիի շիշն է՝ կարմիր գոյնով է: Անոնք
սոտայի շիշերն են. անոնց տակի յարկը գաւաթները կան. անդին սեղանները, նոյն
աթոռները, նոյն աղտոտութիւնը, նոյն թշուառութիւնը… Եւ հետզհետէ զայրացող
ձայնը երկար հայհոյանքով մը վերջ գտաւ: Հայհոյանքէն վերջ տիրող լռութեան
միջոցին ծերունին անդին դարձաւ, ապուշը գլուխը բարձրացուց եւ ուրախ ժպիտ
մը փայլեցաւ դէմքին վրայ, բայց երիտասարդը չէր վերջացուցած, շարունակեց.
- Ամէն փոթորիկէ վերջ ծիրանի գօտի կը տեսնուի եղեր: Այս խօսքերէն
ձանձրացայ այլեւս, ամենօրեայ են ասոնք: Համբերել, սպասել, այս
անտարբերութեան մէջ ծփալ:
Երբ երիտասարդը այս խօսքերը կ'ըսէր, համր ապուշը իր գլխով ճշդել կ'ուզէր
թէ ճիշդ էին ըսուածները եւ հետզհետէ ինքզինքէն ելլելով անիմաստ ձայներ հանել
սկսաւ: Պահ մը սեւ ակռաները ցոյց տալով սկսաւ խնդալ: Այն ատեն երիտասարդ
գինեպանը անոր դարձաւ եւ ըսաւ.
- Ամէն բանէ աւելի սա ապուշին նայուածքէն զզուած եմ եւ միայն քառասուն
ղրուշի համար… Անոր պէս ես ալ համր ըլլալ կ'ուզէի: Այն ատեն հաւանաբար ա՛լ
աւելի համբերութիւն պիտի ունենայի:
Ճիշդ այդ պահուն գինետան առջեւէն քանի մը գինովներ պոռչտուքներ
արձակելով անցան գացին:
- Նայէ, ըսաւ երիտասարդը այն ատեն, խմեր են, գինով են:
Յանկարծ ձայնը բարձրացնելով, սկսաւ պոռալ.
- Ձանձրացայ այս մթնոլորտէն: Ես ալ ապրիլ կ'ուզեմ: Տէրը ինչո՞ւ զիս կ'անտեսէ:
Ուրիշներու պարգեւած կեանքը ինձմէ ինչո՞ւ կը զլանայ, ես ինչո՞ւ այսպէս եմ:
Երբ այս բոլորը կ'ըսէր, ծեր կօշկակարը ապշահար իրեն կը նայէր: Բայց ան
այլեւս իր ձայնը բարձրացուցած էր, շարունակեց.
- Քիչ առաջ անցնողները գինով էին: Իրենց գլուխը կը դառնար, ինչո՞ւ…
Պահ մը շունչ առաւ ու շարունակեց՝
- Այո՛, ինչո՞ւ… Կարելի է անոնք ալ ինծի նման տառապեցուցիչ մթնոլորտի մը մէջ
կորսուած են: Կարելի է անոնք ալ ինծի նման իրենց կեանքէն շատոնց ձանձրացան:
Եւ այսօր բոլոր ատոնցմէ փրկուելու համար գինովնալ ուզեցին եւ այս պատճառաւ
խմեցին, խմեցին, մինչեւ որ յագեցան: Այս բոլորը այդ թշուառ կեանքէն ազատելու,
պահ մը գոնէ անկէ հեռու մնալու համար ըրին:
Երիտասարդ գինեպանը մէկ շունչով ըսած էր այս բոլորը: Այլեւս սթափեցաւ:
- Հաւանաբար անոնք ալ ինծի նման տարբեր կեանք մը կը մտածեն, ըսելով
դարձեալ խօսքի սկսաւ: Այդ կեանքը իրենց երեւակայութեան մէջ կ'ապրի միայն:
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Այդ պահուն դուռը բացուեցաւ ու սեւ վերարկու հագած մարդ մը գինետուն
մտաւ: Վերարկուին օձիքները վեր բարձրացուցած էր: Դէմքը չէր տեսնուեր:
Դանդաղ քայլերով գինետան մէկ ծայրը գնաց եւ սեղանի մը առջեւ նստաւ: Պահ մը
երիտասարդը, ծերունին եւ ապուշը տարօրինակ նայուածքներով անոր նայեցան,
յետոյ ապուշը գլուխը անդին դարձուց, ծերունին գետին նայեցաւ:
Երիտասարդը ըսաւ.
- Ահաւասիկ, սա պահուս անոր փափաքին ծառայելու ստիպուած եմ… Եւ
անփոյթ շարժումներով նոր եկողին քովը գնաց:
Ծերունին առանձին էր մնացած: Քթին տակէն մռլտաց. «Այս գիշեր Կաղանդ է»:
Յաճախորդը նստած էր: Երբ երիտասարդ գինեպանը իրեն մօտեցաւ, ըսաւ.
- Ինծի ըմպելի մը բեր:
- Ի՞նչ…
- Ըմպելի մը, ինչ որ կայ:
- Օղի, ըսաւ երիտասարդը:
- Լաւ…
Երիտասարդը պիւֆէ գնաց եւ գաւաթ մը օղի լեցնելով օտարականին սեղանը
բերաւ:
- Ահաւասիկ, ըսաւ, օղի…
- Ուրիշ եթէ ուզե՞մ…
- Գոց, շիշով…
Օտարականը գաւաթը առջեւը քաշեց: Երիտասարդը ծերունիին քովը նստաւ:
Այլեւս բոլորովին հանդարտած էր:
- Ձգել ու երթալ չ'ըլլար, հօրս սիրտը կոտրել չ'ըլլար:
Դրացի ծերուկը դանդաղ շարժումներով ոտքի ելաւ եւ ըսաւ.
- Այլեւս տուն երթալու է:
Դանդաղօրէն դէպի պիւֆէ գնաց եւ պատին վրայէն իր գորշ գոյնով հին
վերարկուն առաւ ու սկսաւ հագնիլ: Երբ գինետան դուռը հասաւ, յանկարծ կանգ
առնելով, երիտասարդ գինեպանին դարձաւ ու հարցուց.
- Արդեօք տեղեկութիւն ունի՞ս, ժամը քանի՞ն է:
Այս խօսքը միայն երիտասարդը լսեց: Ապուշը եւ օտարականը մտացիր
նայուածքներով մէյմէկ կողմ կը նայէին: Երիտասարդը ժամացոյց չունէր: Գինետան
հնչուն ժամացոյցը շաբաթ մը առաջ ձեռքէն գետին ինկած եւ աւրուած էր: Այս
պատճառաւ երիտասարդը ըսաւ.
- Տեղեկութիւն չունիմ, բայց ճիշդ կէս գիշերին, ճիշդ տասներկուքին երբ նոր
տարի մտնենք, քաղաքին բոլոր սուլիչները եւ զանգակները պիտի հնչեն: Դեռ որեւէ
սուլիչ չհնչեց. ըսել է տակաւին տասներկու չէ:
Ծեր դրացին շնորհակալութիւն յայտնելէ վերջ յատկանշական քալուածքով
գինետան դռնէն դուրս ելաւ եւ մութին մէջ անհետացաւ:
Դուրսի մթութեան մէջ փարոսին վառող ու մարող կարմիր լոյսը օտարականին
աչքէն չէր խուսափած: Ան գինետան պատուհանէն կը դիտէր, թէ ինչպէս կը պլպլար
ան: Օղին տակաւին չէր խմած: Գաւաթը ձեռքերուն մէջ էր առած եւ մատներով

