
Պատմությունը պետք է շարունակվի  (Հեղինակը՝ ծածկանունը՝ Joan) 
 
Լոնդոն, 1982թ. 
- Դուք պետք է գիրք գրեք,- ասաց «Նյու Լայթ» խմբագրատան 

ղեկավարը լոնդոնյան հայտնի գրագրուհիներից մեկին` Էլեն Միտչելին,- 
սակայն այս անգամ այն պետք է լինի ավելի լուրջ և իրականությանը մոտ: 

- Ինչպե՞ս, ախր ես ֆանտաստիկ ժանրի գրող եմ, ես չեմ կարող գրել 
պատմություններ երջանիկ կյանքի ու ռոմանտիկ սիրավեպերի մասին: 

- Կարող եք սիրելիս, անհրաժեշտ է: Ֆանտաստիկ գրքերի պակաս 
այսօր չի զգացվում: Իսկ մեր խմբագրությունը միշտ մեկ քայլ առաջ է եղել 
մյուսներից: Մենք կդնենք ռոմանսների սկիզբը, ձեզնից պահանջվում է 
միայն հորինել: Մենք ձեզ մեքենագրուհի կտրամադրենք: Նա ձեր տանը 
կլինի այսօր երեկոյան, մինչ այդ, մտածեք ձեր ինտրիգային պատմության 
մասին: Ինձ թարմ շունչ է անհրաժեշտ: 
 

Արդեն մեկ ժամ էր, ինչ նա կանգնած էր պատուհանի առջև և ուշադիր 
զննում էր այգում ծաղկող վարդերը, որոնք վարդագույն էին: Ո՛չ կարմիր, ո՛չ 
դեղին, այլ վարդագույն: Նա սիրում էր այդ գույնը, այն իրեն հիշեցնում էր իր 
անցած երիտասարդությունը: Ճիշտ է, նա դեռ այնքան ծեր չէր, բայց կարծես 
վաղուց արդեն հոգնել էր միապաղաղ կյանքից: Այսօր նրան պարտադրել 
էին շեղվել այդ միապաղաղությունից, զարմանալի է, բայց նա դեմ չէր: Նրա 
երիտասարդությունը շատ չէր տարբերվում այլ երիտասարդների կյանքից, 
բայց իր կյանքում անցկացրած բազմաթիվ օրերից նա կարող էր 
առանձնացնել այն մի քանի տասը օրը, որոնք ոչ մի հաջողության ու փողի 
հետ չէր փոխի:  

Նրա մտորումներին խանգարեց դռան զանգը, որը և ստիպեց հեռանալ 
պատուհանի դիմացից ու հանկարծ զգալ, թե որքան երկար էր կանգնած 
այդտեղ: 

- Ձեզ երևի թե հայտնել են, որ ես մի շարք գրքեր ունեմ տպագրած, 
որոնք սակայն հիմնականում ֆանտաստիկ ժանրին են պատկանում,- 
մեքենագրուհուն դիմավորելուց հետո ասաց Միտչելը: 

- Այո, ես ձեր գրքերի մեծ սիրահար եմ, և ճիշտն ասած ինձ համար մի 
փոքր տարօրինակ է, որ դուք որոշել եք շեղվել ձեր հիմնական թեմայից: 

- Ես միշտ ցանկացել եմ գրել ռոմանսեր, սակայն երբեք 
համարձակություն չեմ ունեցել: Ավելի հեշտ է գրել անիրականի մասին, մի 
բանի, որը գոյություն չունի: Բայց ժամանակն է, որ ես պատմեմ այն 
պատմությունը, որը վաղուց արդեն նստած է իմ մեջ: 



Պատմությունը մի աղջկա մասին է: Ինչպես մյուս բոլոր ուսանողները, 
նա նույնպես սիրում էր ամառային հանգիստը վայելել հարազատների հետ 
ամառանոցում: Այս անգամ, սակայն, նրան սպասում էր 
ճանապարհորդություն դեպի հեռավոր Ավստրալիա: Նա երջանիկ էր` 
պատկերացնելով իր ապագա հանգիստը այդպիսի դրախտային վայրում: 
Սակայն նրա դեպքում այդ դրախտը ճակատագրական էր լինելու....: 

Ծովն այդ օրը հանդարտ էր և նա որոշեց միայնակ զբոսնել ծովի ափին, 
երբ նրան մոտեցավ մի երիտասարդ և առաջարկեց ծանոթանալ` 
հրավիրելով պարի հեռվից լսվող խուլ երաժշտության տակ: Աղջկան 
հետաքրքրեց այդ տարօրինակ երիտասարդը....: 

Հանդիպումները հաճախակի էին դարձել, երկուսին էլ հետաքրքիր էր 
լսել միմյանց կյանքի, ապրելակերպի ու ընտանիքի մասին: Նրանք ամեն օր 
նոր ու հետաքրքիր բաներ էին հայտնաբերում միմյանց մեջ: 

Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը: 
 

Այդ օրն Ալեքսանդր Սմիթը փորփրում էր գրադարանի գրքերը՝ 
փորձելով գտնել երկերի այն ժողովածուն, որ սիրում էր կարդալ 
ճամփորդությունների ժամանակ, բայց գտավ այն, ինչի մասին վաղուց էր 
մոռացել: Նա անգիր գիտեր այդ տողերը, հատկապես, հազար անգամ էր 
կարդացել առաջին տողը` «Ների՛ր ինձ», որոնք այդպես էլ ոչինչ չփոխեցին: 
Առանց կարդալու` այն նետեց սեղանին` պատրաստվելով նետել 
կուտակված գրքերը դասակարգելուց հետո: Երևի թե մոռացավ կամ 
միգուցե հենց այդպես էլ ցանկացավ, որ աշխատանքն ավարտելուց հետո 
դուրս եկավ գրադարանից՝ առանց կատարելու ինքն իրեն տրված 
խոստումը: 

Թերթի հերթական հոդվածն էր ընթերցում, երբ ներս մտավ դուստրը ու 
սկսեց աշխուժորեն պատմել իր անցկացրած օրվա մասին: 

- Հայրի՛կ, չես պատկերացնի` ինչ հետաքրքիր պատմություն եմ 
մեքենագրում, դու պետք է կարդաս այն: 

-Ների՛ր, սիրելի՛ս, բայց ժամանակ չունեմ: 
- Մայրիկի հեռանալուց հետո դու շատ տարօրինակ ես դարձել,- 

զայրույթից դուռը շրխկացնելով՝ մռթմռթաց աղջիկը: 
 
-Ինչպես հասկացար, նրանց սերը գնալով խորանում էր, - դեռ 

առավոտյան ութն էր, բայց նրանք սկսել էին աշխատանքը:- Չկար մի օր, որ 
միասին չլինեին: Ժամը նրանց համար վայրկյան էր թվում: 



Սակայն արձակուրդները երկար չտևեցին: Աղջիկը պետք է 
վերադառնար հայրենիք: Նա այլ տարբերակ չուներ, նրան էին սպասում 
ուսումը և կարիերան: Նա մի նամակ գրեց տղային. 

«Ների՛ր ինձ....»: 
-Ինչու են բոլոր նամակները սկսվում միևնույն արտահայտությամբ: 
-Ինչու՞: 
-Անցած օրը հայրիկիս գրադարանում մի նամակ գտա, ճիշտ է, 

չհամարձակվեցի կարդալ, բայց առաջին տողերը սկսվում էին ճիշտ 
այդպես: 

-Միգուցե նրան էլ են ցավ պատճառել, ինչպես....Լավ, այսքանը: 
-Ինչպե՞ս, պատմությունը անավարտ է մնում: 
-Ո՛չ, պատմությունը հենց այսպես էլ ավարտվում է:  
-Իսկ ինչպե՞ս դասավորվեցին նրանց ճակատագրերը:  
-Դե աղջիկը հասավ իր երազած հաջողություններին իր կարիերայում, 

սակայն չգտավ երկրորդ կեսին: 
-Իսկ տղա՞ն: 
-Իսկ տղան, Աստված գիտե...:  
 
Մեկ ամիս անց գիրքը տպագրվեց: Այն միգուցե չունեցավ այն 

հաջողությունը, որի մասին երազում էր խմբագրատան ղեկավարը, սակայն 
իր հետքը թողեց այն մեկի պատմության մեջ, ում գուցե և ուղղված էր այդ 
պատմությունը: 

Մեքենագրուհին Էլեն Միտչելի մակագրությամբ գիրքը դրեց 
գրասեղանին, որտեղ արդեն վաղուց է, ինչ չկար այն նամակը, որ տեսել էր 
մեկ ամիս առաջ: Գուցե այն արդեն գոյություն չուներ: Բայց դա իրեն չէր 
հետաքրքրում, իրեն այժմ հետաքրքրում էր այն, թե գրադարակներից որ 
մեկին պետք է տեղադրի իր շատ սիրելի գիրքը: Ժամացույցի հերթական 
զնգոցը շեղեց նրա ուշադրությունը և նա հեռացավ` ավարտին հասցնելու 
իր կիսատ թողած աշխատանքը:  

Այդ նույն ժամանակ հայրը պատրաստվում էր գործուղման մեկնել 
Ավստրալիա: Նրա մտքով մի պահ անցել էր այն միտքը, որ ճակատագիրը 
իրեն տուն էր վերադարձնում: Նա գնաց գրադարան իր ճամփորդական 
գիրքը վերցնելու, երբ սեղանին տեսավ անծանոթ մի գիրք: Գնացքի 
մենկնմանը դեռ բավական ժամանակ կար և նա որոշեց փոքր ինչ հանգիստ 
առնել և, ինչու ոչ, կարդալ այն գիրքը, որ դուստրն էր մեքենագրել: 
Մանավանդ այն դեպքում, երբ արդեն իսկ մեկ անգամ դստերը մերժել էր:  



Պատմությունը հայտնի էր նրան: Նա գիտեր ամեն մի մանրուքը, դեռ 
ավելին, մանրամասներ, որ գրքում չէին տպագրվել: Նա անմիջապես գնաց 
խմբագրատուն:  

Խմբագրատանը նրան հայտնեցին հեղինակի հասցեն անձամբ 
հեղինակից ստորագրությունը ստանալու համար հետաքրքրվող 
տղամարդուն: 

 
Հարգարժան տղամարդուն ներս թողեցին: Հանդիպելով մի կնոջ, ով 

այդպես էլ չէր փոխվել և պահպանել էր իր երիտասարդությունն ու 
գեղեցկությունը, Ալեքսանդրը առանց որևէ խոսք արտաբերելու նրան 
մեկնեց մի նամակ, որը խնամքով թաքցրել էր բաճկոնի ծոցագրպանում, 
այդպես էլ չհամարձակվելով դեն նետել: Նամակը շատ հին էր, տողերն 
անընթեռնելի էին դարձել բազում անգամներ կարդալուց, ծալելուց ու 
բացելուց հետո: Բայց մի բան հստակ էր նկատվում. նամակը վերնագրված 
էր. 

«Ների՛ր ինձ»: 
-Պատմությունը պետք է շարունակվի,- շշնջաց նա: 
 
 
 
 
 
  


