
 ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ   (ծածկանուն՝  Իլյուզիա) 

Երեք տարի առաջ էր… հիշում եմ. ո՛չ պայծառ,  ո՛չ էլ մռայլ մի ամառային օր էր… 

քայլում էի փողոցով ինքս ինձանից գոհ, թե դժգոհ (կարևոր չի) ….Չեմ էլ հիշում, թե 

ինչպես պատահեց, որ տեսա մոտ հիսուն մետր ինձանից աջ հեռավորությամբ քայլող իմ 

երբեմնի սիրելի բարեկամներից մեկին. մի ծերունի, ով ինձ դեռ մանկուց մեծացրել էր ու 

հոգ տարել իմ մասին, ով առանց ձանձրանալու տարել էր իմ տասնյոթ տարվա բոլոր 

քմահաճույքները…. քայլում էր նա` ձեռքին մի տոպրակ. հավանաբար դա իր մեջ ոչ այլ 

ինչ էր բովանդակում, եթե ոչ կոնֆետներ իր թոռնիկներին (հիշում եմ այդպիսի տասնյակ 

տոպրակներ ինձ ուղղված. նա ինձ էլ էր համարում իր թոռնիկը) : 

Տեսա նրան հեռվից. քայլում էր դանդաղ, հանգիստ, հպարտ…. հպարտ էր նա, բայց ոչ 

գոռոզ. նա ուղղակի իր մեջ բովանդակում էր մի ողջ դարաշրջան. դա էր նրա 

հպարտությունը:  

Ուզեցի մոտենալ, բարևել, բայց… չնկատեց ինձ, չտեսավ ու շարունակեց 

ՉԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ճանապարհը…  

Երկար ու անթարթ հայացքով նայեցի նրան, նրա քայլքին,  ու, չգիտես ինչու, ինքս իմ 

մտքում ասացի. ‹‹Գուցե վերջին անգամ եմ տեսնում քեզ…›› (մինչև այժմ էլ սարսուռով եմ 

պատվում, երբ հիշում եմ այդ օրը), ապա, կարծես ինքս ինձ այդպես մտածելու համար 

մեղադրելով , շրջվեցի ու շարունակեցի իմ  ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ճանապարհը… 

Այդ օրվանից անցավ երկու տարի: Ես չտեսա նրան:  Քաղաքից գալիս էի գյուղ, բայց  

պատահաբար  թե  դժպատեհ մեր ուղիները չէին խաչվում….  

Երբեմն նույն միտքն է կրկին տանջում ինձ`‹‹Գուցե վերջին անգամ եմ տեսնում քեզ…››: 

Այնուամենայնիվ, փորձում էի անտեսել իմ ներքին ձայնը, խլացնել նրա ձայնն ինչ-որ 

կերպ, հանել իմ մտքից, ենթագիտակցությունից կամ ուղղակի չմտածել այդ 

ուղղությամբ… 

Կանխազգացու՞մ անվանել …. պատահականությու՞ն…. 

Անցավ երկու ամիս (երանի չանցներ)… դարձյալ ամառային մի անշուք օր էր, երբ 

զանգեց մայրս և հայտնեց ինձ իմ վաղեմի Բարեկամի մահվան մասին… այո՛, մահացել էր 



իմ անցյալի հին ու նոր ընկերը, ում խրատներով ու խորհուրդներով լցրել էի իմ մանուկ 

հոգին… չկա~ր նա, գնացե~լ էր անվերադարձ , միացել էր անցյալին ու լքե~լ ներկան… 

Որոշեցի գնալ… որոշեցի տեսնել նրան…տեսնել  ԳՈՆԵ ՎԵՐՋԻՆ ԱՆԳԱՄ … 

Որոշումս կայացրել էի. անփոփոխ էր. պիտի գնայի… պիտի տեսնեի նրան… 

Ու գնացի…թաղման օրը… այո՛… 

Բայց… . Ի~նչ կապ ունի օրվա համընկնումը, երբ չի համընկնում ժամը, րոպեն… 

Ընդամենը մեկ ժամ. մեկ ժամվա պատճառով ես նրան վերջին անգամ տեսա ոչ թե այդ 

օրը, այլ երկու տարի առաջ…. 

Այնուամենայնիվ, իմ պատահական կանխատեսումը պատահական չէր…. 

Այնուամենայնիվ, չկարողացա դեմ գնալ այդ պատահականությանը…. 

Այնուամենայնիվ, կա անհրաժեշտության գերակայություն…. 

Այնուամենայնիվ, վերջին անգամ տեսա նրան… երկու տարի առաջ….տեսա հեռվից. 

քայլում էր դանդաղ,  հանգիստ,  հպարտ… հպարտ էր նա, բայց ոչ գոռոզ. նա ուղղակի 

իր մեջ բովանդակում էր մի ողջ դարաշրջան. դա էր նրա հպարտությունը…. 

Այնուամենայնիվ…. 

 

 


