
                                  Ես առանց ինձ  (ծածկանունը՝   Arpiar) 

Շատ ամիսներ են անցել մեր բաժանման պահից`այն պահից,երբ վերջին անգամ 
նայեցի քո աչքերի մեջ: Ու ներսիցս դառն արցունքներ էին հորդում ցած` կարծես մի 
փոքրիկ լճակ առաջացնելով իմ ներսում:Ես նայում էի քեզ ու հասկանում, որ վեր 
կենալուդ պես դու թեքվելու ես ու գնաս, գնաս ինձնից շատ հեռու, և գուցե հենց դա էր 
ճակատագրի կողմից ընձեռված վերջին շանսը: Շանս` ևս մեկ անգամ հասկանալու, 
թե որքան արագ է իմ սիրտը բաբախում ամեն անգամ քեզ տեսնելիս, անունդ տալիս, 
մինչև անգամ մտածելիս: Շանս` ևս մեկ անգամ քեզ ամուր գրկելու, քեզ ասելու այն 
ամենը, որ բազմիցս լսել ես դու, նորից նույնը կրկնելու կամ էլ մի քիչ հավելելու: 
Շանս` մեկ անգամ հասկանալու, որ այն գիշեր մութ խավարում քո աչքերն էին 
լուսավոր կանթեղների նման ուղղորդում ինձ: Եվ ի վերջո` շատ կարևոր մի շանս, 
որով ես պետք է ետ բերեի քեզ, որը մինչև այսօր չեմ ստացել: 

Գիտեք` շանս ինչ է նշանակում. Կասեմ` շատ արժեքավոր նվեր սիրելիից, որը 
դեպքերի գերակշռող մեծամասնությունում,(այսինքն այն դեպքերը, որոնք բաժին են 
ընկնում ինձնից բացի մեր «Երկիր» կոչվող մոլորակում բնակվող մնացած 
7.256.447.960 մարդկանց) ունենում է բարեհաջող ավարտ: Բայց չէ՞ որ ես պետք է 
տարբերվեմ, և եթե ես համարձակվում եմ տարբերվել ինձ շրջապատող մարդկանցից, 
հետևաբար ինձ հետ կատարվող դեպքերն ու իրադարձությունները նույնպես, առանց 
նախապես թույլտվություն ստանալու, հետևում են իմ կործանարար օրինակին: 
Ինչո՞ւ կործանարար: Ապա ուրիշ ինչպե՞ս,եթե բոլորը երջանկանում են իրենց 
սիրելիի կողմից արժեքավոր նվեր ստանալուց, իսկ ես, հերիք չէ պոկոռտում եմ 
պատերը, խցում բերանս բարձով, չգնահատելով այն՝ փոշիացնում ինքս ինձ: Ինչո՞ւ: 
Ինչպես թե ինչու: Չէ՛, ես տարօրինակ չեմ, ուղղակի ստանալով մի շանս, որը քեզ 
հնարավորություն է տալիս ամենակարճ ձևով ուղևորվել դեպի գրողի ծոցը, դժվար թե 
ազնվացեղ կապիկի դեմքով բարձրանաս ծիրանի ծառը և այնտեղից իջնես բանանի 
հսկա խրձով: 

Մի րոպե, բայց ինչո՞ւ իմ պատմությունում հիշեցի կապիկին, այն էլ ազնվացեղ (եթե 
այդպիսիք կան): Աաա՜, երևի նրա համար, որ նրանց դեմքը հավասարաչափ 
բաժանված է իր առջևի և հետևի կողմերում, անգամ շատ դեպքերում շփոթում ես, թե 
արդյոք որն էր իրականը: 

Փաստորեն երկար տարիներ անց ես գտա իմ նմանությունը իմ մնացած յոթ միլիարդը 
գերազանցող բարեկամների հետ: Մենք բոլորս էլ նման ենք կապիկներին: Բայց, 
ցավոք սրտի,եթե նրանց նմանությունը կայանում է կապիկից սերված լինելու մեջ, 
ապա իմ դեպքում նմանությունը կայանում երեսների հարցում: Պարզվում է, որ ես 
նրանց նման ունեմ երկու երես:Եվ բնավ իմ այս խոսքերից դու մի զարմանա: Հիշո՞ւմ 
ես` դու էիր ասում: Գիտե՞ս, համաձայն եմ, որ եթե ես չունենայի այդ երկրորդ երեսից, 
ես այդքան բանից հետո դժվար վերադառնայի: Բայց չէ՞ որ ես եկել եմ ոչ թե 
հերթական անգամ փոխելու, այլ այդ երեսը մեկընդմիշտ դեն գցելու համար, 
որովհետև դու օգնեցիր ինձ հասկանալ, որ դիմակները ոչ թե զարդարում, այլ 
այլանդակում են այն միակ դեմքը, որով տարբերվում ենք: Ու դու ինձ սիրեցիր հենց 
այն դեմքով, որը իրականն էր: Ուշ է ամեն ինչ խոստովանելու, ամեն ինչի համար 
զղջալու և ափսոսալու համար: Ուշ է քեզ ետ բերելու համար… Գիտեմ… 



Բայց ես պարզապես անզոր եմ զենքերս վայր դնել, որովհետև այդ դեպքում, ես ոչ թե 
չեմ արժանանա քո ներմանը, այլ չեմ արժանանա ինքս իմ ներմանը: Բայց ինչպես 
ասում են ամենասարսափելին արդեն կատարվել է, անցյալը ետ չես բերի (նշեմ,որ ես, 
անիմաստ վիրավորանքից դրդված, խոցել էի այն մարդու սիրտը, ում այս կյանքում 
ամենաշատն եմ սիրում, բայց ձեզ կասեմ ճշմարտությունը. ես դա արել էի 
անգիտակցաբար) այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ փոխել ապագան, կիսել այն քո 
հետ, արթնանալ քո գուրգուրանքներից և քո դյութիչ համբույրներից, որոնք բազմիցս 
նվիրել ես ինձ: 

Իսկ հիմա ի՞նչ, դու չկաս: Ես տառապում եմ: Միայնակ, առանց քեզ ես շնչահեղձ եմ 
լինում, ինչպես լինում էի վերջին ամիսներին, խնդրում եմ տո՛ւր ինձ ձեռքդ, որ 
բարձրանամ տախտակամածին և դուրս թափեմ այն ամբողջ աղի ջուրը, ինչը ինձ 
ստիպեց կուլ տալ չարացած ծովը: Եվ ես սպասում եմ քեզ ամեն օր ու ամեն ժամ: Եվ 
երբ դու չկաս, չկամ նաև ես: Դու ես դարձել իմ ես-ը, և այժմ ես առանց ինձ եմ: 

 

 
 

 


