
«Ներիր ինձ, Աստվա’ծ…» (ծածկանունը՝  Ա.Դ.) 

                            (իրական կյանքից) 

 

Մինչ պատմվածքին անցնելը` կուզեի նշել, որ սրտիս փոքրիկ անկյունում 
ամենաթաքուն պահվածի մասին եմ գրելու: Բազմաթիվ օրեր, անթիվ ժամեր, 
րոպեներ ու վայրկյաններ մտածել եմ, տարակուսել, որոշել ու փոշմանել, փորձել 
մտքիցս հանել, դեն գցել, բայց իզուր….. Դրանով հենց խղճիս եմ դեմ հանդիման 
կանգնել ու միայն այժմ խիզախեցի ավելի բարձր գտնվել անձիս ու սուբյեկտիս 
շրջանակներից`պատմել, հիշեցնել հենց նրա մասին, որ էլ ԵՐԲԵՔ չէր հիշվելու…  

Նախօրոք ներողություն եմ խնդրում ու կուզեի հավատալ, որ իմ պատմվածքի 
հերոսը չէր վիրավորվի իրականությունը այսչափ պարզ ու հասարակ, առանց նշույլ 
իսկ փոփոխության հասարակությանը ներկայացնելուս համար: Դեպքերը 
ամբողջությամբ իրական են ու ունեն լոկ մի քանի ամսվա թարմություն… 

Արդեն երեկոյան ութն անց էր, որ կամաց քայլելով վայելում էի սառը օդի ամեն 
մի նուրբ հպումը` ժամանակ առ ժամանակ փակ աչքերով զգալով քամու և անձրևի 
ձմեռային թաց հոտը: Ամենուր լույսեր էին, փայլփլուն զարդարանքներ, ուրախ 
երեխաներ ու նախատոնական տրամադրությամբ արբած մեծահասակներ: Թվում էր, 
թե աշխարհն է անհամբեր սպասում Նոր տարվա գալստին, ու ամենալքված մարդու 
սրտում անգամ տոնական թարմությունն է թևածում: Ու հիացած էի նաև ես, ամբողջ 
հոգով վայելում էի ապրելուս հնարավորությունը` միամտորեն հավատալով 
երջանկությանը: Եվ հանկարծ նկատեցի, որ ինչ-որ մեկի չհեռացող ու սթափեցնող 
հայացքին եմ արժանացել: Չնայած, որ արդեն մութ էր, լիովին հասկանալի էր իմ 
անբնական վարքի ուշադրության արժանանալու փաստը, ուստի ուշադրություն 
չդարձնելով արագացրի քայլերս, իսկույն անցա մարդավարի քայլվածքի ու 
պահվածքի: Որոշ ժամանակ անց նորից նկատեցի անծանոթիս. տղան ամենևին էլ չէր 
թաքցնում իր ներկայությունը, և ես կանգնեցի, որ հասկանամ ինչ է կատարվում: 
Հաջորդը, որ զգացի իմ արդեն ծանոթ-անծանոթի հուզված ձայնն էր, որ 

թախանձագին կրկնում էր. «Նաաաաաաաաար, Նաաար. ուր էիիիիր, Նաաաաար, 

գիտե՞ս ինչքաաան եմ քեզ փնտրեել ու գտաաա, ես գտա քեեեեեզ….»: Մի քանի րոպե 
անձայն լսում էի, հետո ավելի լուսավոր տեղ գտա ու կանգնելով փորձեցի 
հասկացնել, որ ես նա չեմ, ում փնտրել էր, որ նրան չի գտել, ում փնտրում էր: Տղան 
սկսեց անմխիթար արտասվել: Ինչքաա~աան ուժ կար, ինչքա~ն հիասթափություն, 
ջղայնություն, սեր, կոտրվածություն ու հպարտություն նրա պատանի սրտում: 
Տղամարդիկ հաճախ թուլություն են համարում զգացմունքայնությունը, բայց չկա 
ավելի գրավիչ երևույթ աշխարում, քան զգալ կարողացող տղամարդը:  



Հանդարտվեց, ապա աղերսագին աչքերով խնդրեց ուղեկցել, վախեցա, մի պահ 
ուզում էի փախչել ինչքան որ ուժ ունեի, վազել, հեռանալ: Բայց մյուս կողմից էլ` մի 
քիչ մարդ էի, խիղճս չհանդուրժեց ցեղակցիս հանդեպ նման եսասիրական 
վերաբերմունքը: Լուռ ժպտացի` իբրև համաձայնության նշան: Հետագա 
ճանապարհը, կարծես, մի վայրկյան տևեց. տղան պատմեց, որ մի քանի տարի է` 
արտասահմանից հայրենիք են վերադարձել: Սկզբից մայրիկին կորցրեց, ավելի ուշ 
հայրը, չհարմարվելով կորստի հետ, հարբեցողությանը հանձնվեց և գրեթե տուն չէր 
գալիս: Նա մենակ էր, ամբողջովին միայնակ մեծ ու սարսափելի աշխարհում, մինչև 
որ հանդիպեց Նարինեին: Ու, կարծես, արդեն սկսում էին լավանալ փոքրիկ տղայի` 
երկար ցավից այտուցված վերքերը, երբ կորցրեց նաև սիրելիին: Աղջկա ծնողները ի 
սկզբանե դեմ էին նրանց հանդիպումներին` տղային համարելով անհաջողակի ու 
կործանվածի մեկը: Իսկ մի անգամ էլ բուռն վեճից հետո տնից դուրս գալով` աղջիկը 
ավտովթարի է ենթարկվում` թողնելով ծնողների ամբողջ անեծքը տղայի ցրտից, 
սովից ու միայնությունից դողացող ուսերին…  

Այդժամ ինձ հասկանալի դարձավ արդեն անծանոթ հարազատիս դեմքի ամեն 
մի վշտալից ծալքը, որ խոսում էր կորցրած ծնողների, սիրելիի ու աշխարհից 
հալածված լինելու մասին… 

Արմաաա~ն, Արմաաաա~ն, իմ հարազատ, իմ անդրդվելի ու հպարտ ծանոթ-
անծանոթ: Որքաա~ն ես փորձեցի որևէ տվյալ վերցնել նրա մասին, հետագայում 
ավելի օգտակար ինձ դարձնելու համար, բայց նա հպարտ էր, հպարտ ու անդրդվելի, 
հեռացավ խնդրելով, որ  երբևէ չփնտրեմ, չպատմեմ ու չհիշեմ լսածիս մասին…. 

Չպատմեցի, չկիսվեցի ոչ մեկի հետ` փորձելով պահել խոստումս, բայց այժմ 
իմաստ չեմ տեսնում, ուզում եմ գոռաաա~լ, որ  

Իմանան…,  

Լսեեեեեն…,  

Տեսնեեն…,  

Հասկանան…  

ԲՈԼՈՐԸ, որ մարդկությունն ու մարդասիրությունը ոչնչացավ…. Որ մարդիկ 
իրենց շուրջը նայեն ու չթողնեն, որ մարդը, մարդը այդչափ հալածված ու լքված լինի, 
երբ աշխարհում այնքաաան լավը կա… Մարդի’կ, օգնեք մարդկանց, մի քիչ մարդ 
եղեք, մարդիկ…. 

Օրեր առաջ էր, երբ լրատվական կայքերում կարդացի տղայի 
ինքնասպանության լուրը: Շատ չխոսվեց ու շատ շուտ մոռացվեց… Բայց ասեք ինձ` 
ես, ախր, ես ինչպե՞ս, ինչպե~ս մոռանամ, ինչպե~ս անտեսեմ, երբ որ ամեն երեկո 
մութն ընկնելուն պես լսում եմ նրա տխուր ու հալածված ձայնի տոնայնությունը, 



խոցող հայացքի անմոռանալի հետքն եմ տեսնում ու անզուսպ արտասվում իմ 
անզորությունից, իմ ոչնչությունից. որ չկարողացա, ես չկարողացա փրկել իմ փոքրիկ 
բարեկամին… Ամեն օր մի բան եմ խնդրում. «Ներիր ինձ, Աստվա’ծ…»…  

 

 


