
Նամակագրություն (ծածկանուն` Beautiful Lier) 
 

  - Սիրում եմ քեզ, քո աչքերը, քո մազերը, քո շուրթերը, քո ձեռքերը: Սիրում եմ այն 
օդը, որը դու շնչում ես, սիրում եմ այն հողը, որի վրայով քայլում ես, սիրում եմ այն 
երազները, որոնք դու տեսնում ես, սիրում եմ այն մտքերը, որոնք քո գլխում են… 
Սիրում եմ այն ամենը, ինչը կապված է քեզ հետ… - Տղան լռեց: Նա ամուր գրկել էր 
Աղջկան ու սրտի թրթիռով արտասանում էր այս բառերը: Այնքա՜ն արագ էր ասում, 
կարծես անգիր արած խոսքեր լինեին: Ու նա այդ ամենը արագ էր արտասանում, որ 
հանկարծ չմոռանար: 
  Կողքից նայողը կմտածեր, որ Տղան մենախոսում էր, որովհետև Աղջկա աչքերը ոչ մի 
արտահայտություն չունեին: Նա պարզապես անիմաստ հայացքով նայում էր դեպի 
հեռուն… Իրականում նա խորասուզվել էր երազանքների, հեքիաթների մեջ: Այն 
հեքիաթների, որոնց խելակորույս հավատում էր, որոնք ամեն անգամ պատմում էր 
Տղան, որոնց, սակայն, վիճակված չէր իրականանալ… 
  Այս խոսքերը Տղան ամեն օր էր կրկնում: Այս հանդիպումներն ամեն օր էին տեղի 
ունենում: Աղջկա համար կյանքը մի հրաշք էր, որն իրեն ուղարկվել էր գերհզոր 
ուժերի կողմից: Սակայն նա նույնիսկ չէր պատկերացնում, որ սա Տղայի հերթական 
խաղերից մեկն էր, պարապ չմնալու հերթական խաղալիքը, հերթական զվարճանքը: 
Աղջկա համար այս ամենը երփներանգ հեքիաթ էր: 
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  Տղան մի քայլ հետ գնաց ու կանգնեց: Անշարժացավ… Մի պահ սառը լռություն 
տիրեց: Հետո Աղջիկը զարմացած հարցրեց. 
  - Սա ի՞նչ է նշանակում: 
  Տղան դեռ լուռ էր: Նա բառեր, նախադասություններ էր որոնում Աղջկա հարցին 
պատասխանելու համար: Բայց դրանք սուզվել էին անդունդի հատակն ու չէին 
ցանկանում դուրս գալ այնտեղից: Տղան շփոթվել էր: Նա չէր սպասում, որ Աղջիկը 
կտա այդ հարցը: Նրանք լուռ նայում էին միմյանց աչքերի մեջ` մեկը` պատասխան 
փնտրելով, մյուսը` բառեր որոնելով: Վերջապես Տղան խոսեց. 
  - Ես ուրիշին եմ սիրոււմ… 
  Ինչքա՜ն ուժեղ պիտի լինի մարդու կամքը, որ նման բառերից հետո կարողանա 
թաքցնել իր արցունքները… 
  Աղջիկը մի հպարտ հայացք նետեց Տղայի վախեցած աչքերի մեջ: Տղան կարծում էր, 
թե Աղջիկը կարտասվի, կխնդրի նրան չհեռանալ, կասի, որ ինքն առանց Տղայի ոչինչ 
է: Բայց, ո՛չ… Տղան չարաչար սխալվում էր… Աղջիկը շրջվեց հետ ու դանդաղ, 
հպարտ քայլերով հեռացավ` վերջին անգամ երջանկություն մաղթելով Տղային… 
 

* * * 
 
  «Այնքա՜ն հարցեր ունեմ քեզ տալու: Այնքա՜ն շատ պատասխանների ակնկալիք 
ունեմ… 
  Բայց վախենում եմ… Վախենում եմ ինքս իմ դատաստանից: Արդյոք ես ինքս ինձ 
կներե՞մ ամբողջ ճշմարտությունն իմանալուց հետո: Արդյոք ես ավելի լա՞վ վիճակում 
կլինեմ, երբ ամեն ինչ բացահայտվի:  



  Վախենում եմ: Այս վախից իմ միակ փրկիչը դու կարող ես լինել: Բայց քեզանից էլ եմ 
վախենում… Այնքա՜ն շատ ես ինձ ցավ պատճառել, որ երբեմն քո նկատմամբ 
նույնպես վախի զգացողություն եմ ունենում: Վախենում եմ քեզ կորցնել, թեև արդեն 
կորցրել եմ, թեև երբեք իմը չես եղել ու չես էլ լինելու: 
  Այս ամենը գիտակցելով` միևնույն է, քեզ սիրում եմ ու շարունակելու եմ սիրել 
հավերժ… Իսկ հավերժն անվերջ է, անսահման, անգո է և միաժամանակ գոյություն 
ունի, պարզապես անեզր է: Միևնույն է, նույնիսկ այդ անեզրության մեջ իմ սերը չի 
տեղավորվում: Իմ սիրո համար նույնիսկ ժամանակի անվերջությունն է քիչ…» - 
Աղջիկը վերջացրեց նամակը, գրիչը դրեց մի կողմ ու սկսեց կարդալ իր գրածը, հետո 
կարդաց ևս մեկ անգամ: Կարծես փորձում էր անգիր սովորել իր գրած ամեն մի բառը: 
Հետո այդ նամակը դրեց ծրարի մեջ ու վերցրեց գրիչը: Բայց միանգամից այն նետեց 
մի կողմ, կարծես մոռացավ, թե ինչ էր ուզում գրել: Նամակը թողեց սեղանին ու 
հեռացավ… 
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Մի քանի օր անց Աղջիկը նորից մոտեցավ սեղանին, վերցրեց անհասցե նամակն ու 
երկար նայեց փակ ծրարին: Հետո այն դրեց մի կողմ, նոր թուղթ վերցրեց ու սկսեց 
գրել. 
  «Եթե մի անգամ էլ ինձ սիրելու հնարավորություն տրվի, իմացի՛ր, նորից քեզ կսիրեմ, 
քեզ կպաշտեմ, քո աչքերը կընտրեմ, քո ձայնը կցանկանամ լսել, քո գրկում կուզենամ 
ապրել… 
  Թեև կգիտենամ, որ նորից տառապելու եմ, նորից տանջվելու եմ… Բայց միևնույն է, 
ես քեզ եմ ընտրել, քեզ կընտրեմ ու դեռ քեզ եմ ընտրելու:  
  Ուզում եմ իմանաս, որ ես քեզ բառերով չեմ սիրում: Բառերն ընդամենը դատարկ 
հնչյուններ են, որոնք կարտասանվեն ու կանհետանան աղմուկի ճիրաններում… 
  Ես քեզ ուղեղով չեմ սիրում: Ուղեղիս բջիջները մի օր կմահանան, ու ուղեղս էլ քո 
մասին չի մտածի… 
  Ես քեզ սրտով չեմ սիրում: Սիրտս մի օր կանգ կառնի ու էլ քեզ համար չի բաբախի… 
  Ես քեզ հոգով եմ սիրում: Իմ հոգին քո սերը հավերժ վառ կպահի… Հոգի, որի սերն 
անմահ է, հավերժ է, անվերջ է, անմար է…» 
 

* * * 
 
  «Իմ սերն ինձ թևեր է տալիս: Բայց ավելի հաճախ այն ինձ նետում է անհատակ 
անդունդը: Ավելի հեշտ կլիներ ապրել առանց թևերի, եսասեր ու անսիրտ 
անձնավորություն լինել, քան ապրել այսպես` անընդհատ գլորվելով խորության մեջ, 
չիմանալով, թե երբ եմ հասնելու հատակին: Ապրել առանց քեզ նշանակում է ապրել 
առանց օդի, առանց ջրի ու առհասարակ առանց իմաստի: Կյանքիս միակ իմաստն 
այն է, որ դու երջանիկ ես: Միայն այդ միտքը ստիպում է ինձ գոյատևել այս 
անկենդան էակների շրջապատում: 
  Երջանիկ ես, թեև ինձ հետ չես… Ափսո՜ս, որ հիմա ձեռքերդ ինձ չեն գրկում, այլ 
Նրան: Ափսո՜ս, որ հիմա անհամբեր ինձ հետ հանդիպման չես սպասում: Ափսո՜ս, որ 
սիրո հնչյունները քո շուրթերում հիմա միայն Նրա համար են:  
  Ես սիրում էի այս կյանքը, երբ դու դրա իմաստն էիր: Իսկ հիմա՞…» - ևս մի անհասցե 
նամակ մնաց սեղանի վրա:  
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  «Դու կոտրել ես իմ սիրտը, այն վերածել ես փշուրների… Հիմա այդ փշուրներից 
յուրաքանչյուրի մեջ միայն քո պատկերն եմ տեսնում: Սակայն օրեցօր այդ պատկերը 
սկսում է խամրել: Ամեն առավոտ փորձում եմ գտնել նախորդ օրվա տեսածս դեմքը, 
բայց զգում եմ, որ այն էլ երեկվանը չէ, վաղն էլ այսօրվանը չի լինի: Վերջնականապես 
կորցնում եմ քեզ… Փորձում եմ հավաքել սրտիս փշուրները, փորձում եմ նորից հինը 
լինել: Բայց դու խանգարում ես… Թեև հեռացել ես, լքել ես, մոռացել ես, բայց ինձ 
խանգարում ես ապրել…» 
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  «Գիտես, հավաքեցի սրտիս փշուրները, բայց կարծես ինչ-որ բան սխալ եմ արել… 
Ինչ-որ տարօրինակ զգացողություն ունեմ. կարծես մի փոքր, բայց շատ կարևոր փշուր 
սրտիցս պոկել ու տարել ես քեզ հետ: Տարել ես չվերադարձնելու նպատակով: Ու այդ 
փոքր փշուրը օտարին սիրելու իմ ունակությունն էր, քեզ նման օտարին սիրելու… 
Առանց այդ փշուրի սեր չունեմ, զգացմունքներ չունեմ: Իմ սերը տարել ես քեզ հետ 
անվերադարձ:  
  Բայց ոչինչ, դու մի՛ անհանգստացիր: Ես մի կերպ կապրեմ. չէ՞ որ խոսք էի տվել քեզ, 
որ իմ սերը միայն քոնն է լինելու: Կատարում եմ խոստումս…» - Աղջիկը վերջացրեց 
ևս մի նամակ, նորից մի քանի անգամ կարդաց` նորից փորձելով անգիր մտապահել 
բառերը: Հետո ծալեց այն, դրեց ծրարի մեջ ու այս անգամ նույնպես մոռացավ հասցեն 
գրել, ինչպես նախորդները… 
 

* * * 
 
  Գարուն էր… Բնությունը զարթոնք էր ապրում, կյանքը նոր էր սկսվում… Իսկ ինչ-որ 
տեղ` հեռվում, ավարտվել էր մեկի կյանքը, այն կյանքը, որ դեռ նոր պիտի սկսվեր, 
դեռ նոր պիտի ծաղկեր, դեռ նոր պիտի ապրեր: Ավարտվել էր այդ հիասքանչ կյանքը, 
մի մերժված սիրո պատճառով, մի պլատոնական սիրո պատճառով: 
   
  «Քեզ գրում եմ իմ վերջին նամակը: Թեև ի՞նչ վերջին: Մինչև այժմ քեզ ոչ մի նամակ 
չեմ ուղարկել: Իմ բոլոր նամակները հիմա քեզ համար առաջինն են: Առաջին ու 
վերջին… 
  Ուզում եմ ներես ինձ, ուզում եմ ներես, որ քեզ հավետ սիրել եմ: Չնայած կարող ես 
չներել: Ինչի՞ համար ներես. ոչ մի վնաս չեմ տվել քեզ իմ սիրով, երբեք չեմ խանգարել 
քո երջանկությանը: Իրականում ես պիտի քեզ ներեմ: Բայց ես էլ քեզանից նեղացած ու 
վիրավորված չեմ. չէ՞ որ դու էլ քո իրավունքն ունես ընտրելու, քո ազատ իրավունքը: 
  Ուզում եմ ներես նրա համար, որ այս նամակները քեզ եմ ուղարկում: Ավելի շուտ 
չեմ ուղարկել, որովհետև չէի ուզում խանգարել քո ընտանեկան երջանկությանը: Իսկ 
հիմա էլ չեմ կարողանա խանգարել, որովհետև շուտով էլ չեմ լինի այս աշխարհում, 
այս երազում էլ չեմ լինելու: Գնում եմ մեկ այլ երազ ու այնտեղ քեզ եմ սպասելու: 
Թեկուզ հավերժ, բայց կսպասեմ: 
  Ների՛ր, որ ուղարկել եմ նամակներս քեզ: Պարզապես ուզում եմ, որ իմ 
զգացմունքների մասին գոնե մահիցս հետո իմանաս: 



  Սիրտս հավերժ քոնն է: Իմ էությունը հավերժ քոնն է… 
 
  Հ.Գ. Մի՛ կարծիր, թե ինքնասպանություն եմ գործել: Ես այդքան թույլ 
անձնավորություն չեմ եղել: Մահացել եմ հիվանդությունից: Քո սիրով էի հիվանդ, քո 
էությամբ էի հիվանդ…» 
 
  Երկրագնդի մի ծայրում ինչ-որ մեկի կյանքն էր ավարտվել, իսկ մյուս ծայրում Տղան 
կարդում էր Նրա առաջին ու վերջին նամակները: Այն նամակները, որոնք վերջապես 
գտել էին իրենց հասցեատիրոջը… 
 
 
 
 
 


