
 

Նրա Հրաշք  (Ծածկանուն՝ M i l a g r o) 

Կրկին ուրբաթ երեկո, կրկին աստղաշատ գիշեր, կրկին  սիրահար զույգեր և կրկին` 
ես մենակ: Զարմանալի է, բայց երբ ես աստղերի հետ եմ, ես անտեսված չեմ, նրանք 
բոլորը ինձ հետ են, ինձ ընկերակից. այսպես ամեն անգամ ես զբոսնում են նրանց 
հետ: Տեսնելով զբոսայգու երիտասարդ սիրահարներին` չցանկացա նրանց 
խանգարել: Այսպիսով, անցնելով առաջին, ապա երկրորդ, երրորդ և չորրորդ 
զույգերին` հասա զբոսայգու ծայրին, անմիջապես մի նստարան տեսա, զննելով 
շուրջս` նստեցի: Ոչ ոք չկար, ես իմ երանելի վայրում էի: Հանկարծ նայեցի շուրջս, մի 
ծրար տեսա, դրված էր նստարանի անկյունում: Սկզբում չցանկացա ձեռք տալ, ապա 
հասկացա, որ հետաքրքրությունս ինձ թույլ չի տա անտեսել: Տարօրինակ էր, բայց 
ոչինչ չկար վրան գրված և մի քանի րոպե անց համոզեցի ինձ բացել այն: Առաջինը, որ 
ուշադրությունս գրավեց ամսաթիվն էր. նամակը գրված էր մոտավորապես մեկ ամիս 
առաջ: Գիտակցելով այն փաստը, որ ծրարը այստեղ է եղել այդքան երկար ժամանակ, 
և ոչ ոք ձեռք չի տվել, անհամբերությամբ ցանկացա ծանոթանալ բովանդակությանը:  

«Չգիտեմ, թե ինչպե՞ս սկսեմ նամակս, չգիտեմ թե ո՞րն է դրա իմաստը կամ  թե ու՞մ եմ 
գրում, բայց իմացիր, որ այն քեզ է ուղղված, այո՛, հենց քեզ: Տեսնես օրեր, ամսիներ 
կամ երևի թե տարիներ են անցել մինչ դու գտել ես այն, չէ՜, մի մտածիր, շատերն են 
տեսել, պարզապես չեն ցանկացել ուշադրություն դարձնել: Գրում եմ, որովհետև դրա 
կարիքն ունեմ, կարծում եմ, եթե կարդում ես, ապա քեզ էլ է պետք: Ես այնքա՜ն ուրախ 
եմ, այնքա՜ն երջանիկ, ծիծաղի՛ր, ծիծաղի՛ր, բայց առաջին անգամ եմ սրտանց 
խոստովանում,  հիմա կասես այդ ինչն է այս միամիտին այդքան ուրախություն 
պարգևում, հիմա ասեմ: Իմ կյանքում այնքան շատ են եղել չ-երը, այնքան շատ եմ 
զգացմունքներս արտահայտել՝ ավելացնելով չ տառը՝ Չեմ կարող, Չեմ ուզում, Չեմ 
սիրում, չնայած վստահ չեմ եղել դրանցում, այնքան մարդկանց եմ ցավ պատճառել` 
չգիտակցելով այդ չ-ի զորությունը: Ինքս ինձ անընդհատ սահմանափակել եմ, 
մինչդեռ մյուսները իրենց ազատում էին դրանցից: Ամեն ինչ փոխվեց, երբ 
սրճարանում նստած` լսեցի երկու երիտասարդ տղաների խոսակցությունը, 
առաջինը անծանոթ էր, իսկ երկրորդի երեսը չէր երևում, չնայած չէի կարծում, թե 
ծանոթ է: Վերջինս այնքան ծիծաղելի ինձ թվաց, երբ ասաց «Ինչպե՞ս նրան գտնեմ, 
ինչպե՞ս նրան հասկացնեմ որ նրանից կարևոր ոչ ոք չկա ինձ համար». ծիծաղելի էր, 
քանի որ ես չեմ հավատում այդպիսի խոսքերին, երբեք չեմ մտածել, որ մարդն ունի 
ընդամենը մեկ կես, և որին միշտ գտնում են այս աշխարհում: Այնուհետև հնչեցին 
հետևյալ խոսքերը, որոնք ինձ այլևս չծիծաղեցրեցին. «Ինչպե՞ս հավատացնեմ, որ նա 
իմ կյանքի Հրաշքն է»: Խոսակցության նյութն արդեն ինձ ծանոթ էր: Մի փոքր ինձ վատ 
զգացի, հիշեցի նույն այս խոսքերը, որ ինձ ասել են երկու տարի առաջ, սակայն 
սովորությանս համաձայն` երբեք չեմ հավատացել կամ հավատացել եմ, բայց չեմ 
խոստովանել: Եվ այսպես որոշեցի ինձ մի փոքր նեղություն տալ՝ տեսնելու նրան: 



Րոպեի ընթացքում հիշողություններս արթնացան, կարծես սկավառակ էի դիտում, 
նորից էի նրա նամակները կարդում և նորից նույն ցավն էի զգում: Դա նա էր, մի փոքր 
փոխվել էր, բայց նա էր: Գլուխը շրջեց և երեսիս նայեց, մի պահ ցանկացա շրջվել, բայց 
կարծեցի, որ դա կմատնի ինձ, միևնույնն է, նա ինձ չի կարող ճանաչել: Հիշեցի նրա 
խոսքերը. «Եթե Աստված ցանկանա, մենք կհանդիպենք և դու ոչինչ էլ չես կարող անել 
այդ ժամանակ»: Բայց ինչու՞, ինչու՞ հիմա, ինչու՞ այստեղ, ինչու՞ այսքան ժամանակ 
անց: Հարցեր, հարցեր որոնց ոչ ոք չէր կարող պատասխանել, մի՞թե այսքան 
ժամանակ նա դեռ իմ մասին է մտածում, չնայած ի՞նչն է զարմանալի. ես էլ եմ նրան 
հիշում: Միշտ հավատացել եմ, որ ինչ լինում է լավի համար է լինում, և պետք է ոչ թե 
տխրել նրա համար, որ դա ավարտվել է, այլ ժպտալ, որ եղել է: Եվ հիմա մտքերս 
խառնվել են իրար, չեմ հասկանում, թե ինչու հանդիպեցի նրան,  ինչու լսեցի նրանց 
խոսակցությունը, փորձեցի պատասխաններ փնտրել, ընդամենը երկու տարբերակ՝ 
պատահականություն կամ ճակատագիր, չեմ հավատում ո՛չ մեկին, ո՛չ էլ մյուսին: 
Լավ, բայց ինչու էր նա դեռ խոսում իմ  մասին կամ առավել ևս մտածում, չէ՞ որ ես 
նրան ամեն ինչ բացատրեցի, նույնիսկ բացառություն արեցի հանուն նրա և կարծեցի, 
թե հասկացավ: Բացառությունս միայն ինձ համար էր բացառություն, բոլորը դա 
որպես սովորական արարք կընդունեին: Կոկորդս սկսեց վառվել, խոսակցությունը 
դեռ շարունակվում էր, ընկերը փորձում էր նրան հանգստացնել: Հասկացա, թե ինչ 
մեղավոր եմ նրա առաջ և ոչ միայն նրա, մեղադրեցի ինձ ամեն ինչում, իմ անիմաստ 
սկզբունքների համար, բոլոր չ-երի համար: Եվ որոշեցի վերջ տալ իմ չ-երին, չէ՞ որ 
դրանք չէին օգնում ինձ, բայց փոխարենը՝ ցավեցնում էին բոլորին: Տետրիցս մի թուղթ 
հանեցի, և գրեցի. 

«Բարև, սովորաբար նամակներս եղել են էլեկտրոնային, այնքան դժվար է քեզ այսպես 
գրել, բայց պետք է գրեի, միգուցե, երկու վայրկյան անց փոշմանեմ արարքիս համար, 
բայց, միևնույնն է, արդեն ինձ համար: Կարծում եմ` արդեն գուշակեցիր, թե ով է… 
Գրում եմ, որովհետև համարձակությունս չի բավականացնի մոտենամ, հիմա կասես 
նորից նույն երեխան ես, այո՛, ես դեռ չեմ փոխվել, ոչինչ չեմ ուզում գրել, կարդա և 
ինքդ որոշիր, թե ինչ ես ուզում անել:  

Պարզապես Քո Հրաշք»: 

 Վերջին անգամ կարդացի նամակս, շատ տգեղ էր գրված, գրելու ընթացքում ձեռքս 
դողում էր, չնայած, ինչ թաքցնեմ, ձեռագիրս պարզապես անտանելի է:  Մատուցողին 
խնդրեցի, որ փոխանցի, այդ պահին ի ուրախություն ինձ` նրա ընկերը հեռացել էր 
սեղանից, այնպես որ նա մենակ կկարդա այն: Աննկատ հետևեցի, թե ինչպես  
փոխանցեցին, նա զարմացած դիտեց մատուցողին և մի փոքր վրդովված, որ նրա 
հարցին չպատասխանեցին, թե այդ ով է փոխանցել, բացեց  և սկսեց կարդալ, սկզբում 
այնքան անտարբեր էր հայացքը և ծամածռանքով էր նայում թղթին, երևի թե 
սովորականից էլ էլ ավելի տգեղ էի գրել, ապա ամեն ինչ անցավ, ոչ մի զգացմունք չէր 
արտահայտում նրա հայացքը, թուղթը ծալելուն պես նա ժպտաց և կանգնելով ասաց. 



«Շնորհակալ եմ, Տեր իմ, շնորհակալ»: Տեսա որ շուջն է նայում, և երբ հերթը պետք է 
հասներ ինձ` ես գլուխս շրջեցի, նա նույնիսկ չհասցրեց բռնել հայացքս, երկու 
վայրկյան անց նա արդեն կանգնած էր իմ գլխավերևում, խնդրեց որ իրեն նայեմ և 
ասաց. 

-Այո, իմ, իմ և միայն իմ Հրաշք: 

Կարծում եմ` այլևս կարիք չկա շարունակելու, ամեն ինչ պարզ էր, ես հասկացա մի 
բան, որ սխալվել եմ իմ ամբողջ կյանքում, որ սահմանափակել եմ ինձ անիմաստ ու 
անտեղի, եղել եմ անհավատ մարդկանց նկատմամբ և ցավեցրել եմ նրանց հենց իմ 
այդ անհավատությամբ: Այժմ մենք միասին ենք, բայց ես այնքան եմ ցավում, որ ավելի 
վաղուց չեմ հասկացել, թե ինչքան կարճ է այս կյանքը և մեծագույն սխալը, որը մարդ 
կարող է գործել իր կյանքում, սխալվելու հնարավորության հանդեպ մշտական ահի 
մեջ գտնվելն է: Այժմ ես չեմ վախենում ոչնչից, եթե փոշմանել, ապա արածի համար: 

Չգիտեմ, թե ո՞վ է կարդում իմ այս նամակը, երիտասարդ կամ զառամյալ, 
հավատացյալ կամ անհավատ, սիրահար կամ միայնակ, բայց ասում եմ քեզ՝ ապրիր 
այս կյանքը: Եղիր հենց այն մարդկանց պես, ովքեր անտեսել են այս նամակը: 
Նամակը թողնում եմ այս նստարանին և հավատում եմ, որ այն կկարդա նա, ով դրա 
կարիքը ունի, երանի թե ես այսպիսի նամակ գտած լինեի տարիներ առաջ: 

Նրա Հրաշք»: 

Նամակը վերջացնելուն պես շունչ քաշեցի, ինձ մարսել է պետք այսքանը: 


