
Սև խորանարդ (հեղինակ`ծածկանունը`Pusho’!) 

Ու մենք բոլորս խաղալիք ենք մեր ճակատագրի ձեռքում… 

Իսկ ո՞վ եմ ես: Ես կարիք չեմ տեսնում նշելու 
անունս, ես մի շարքային դերակատար եմ ճակատագրի գրած սցենարում, որի համար 
ամեն ինչ դարձել է անիմաստ, որը հոգնել է գիտակցելուց իրականությունը, հոգնել է 
յուրաքանչյուրի քայլը կանխատեսելուց, և որը զգում է զուտ դատարկություն, զուտ 
ոչինչ: Այնուամենայնիվ, ես կցանկանամ պատմել մի պատմություն, որը, լսելով դուք 
կհասկանաք` ինչու եմ ես հակված այն մտքին, որ ամեն ինչ անիմաստ է, և որ մենք 
անզոր ենք փոխելու մեր կյանքը: Եվ այսպես. 

Ես ինձ զգում էի արկղի մեջ փակված, կալանավորված, որից դուրս գալու նույնիսկ 
չնչին հույս չկար: 

Ա՞րկղ: Այո´, այն քառակուսի առարկա է, որը, սովորաբար, պատրաստում են 
ստվարաթղթից, և որի մեջ շնչելն անհնար է: 

Իսկ ի՞նչ կարող էի անել այդ արկղում և որքան կկարողանայի գոյատևել: Ես չէի 
կարողանում ձգել մարմինս, ձեռքերս և ոտքերս, բարձրանալ, չնայած դրա կարիքը 
շատ ունեի: 

Ցանկանում էի շնչել. ագահաբար կուլ էի տալիս թթվածնի վերջին նմուշները: 

Քրտնում էի, ցանկանում էի հագեցնել ծարավս, բայց չէի կարող: Ինձ թվում էր, թե 
սիրտս այժմ կանգ կառնի, որքա~ն արագ է այն բաբախում:  

Ցանկանում էի գոռալ, որպեսզի ինձ օգնության հասնեին, սակայն ուժ չունեի և 
գիտակցում էի, թերևս, որ ոչինչ ինձ չի օգնի: 

Ես անվերջ ուզում էի պատկերացնել և հավատալ, որ սա ընդամենը երազ է, և շուտով 
ամեն ինչ կվերջանա, սակայն ամենևին էլ այդպես չէ: 

Այժմ ես պարզապես առարկա էի, որին փաթեթավորել էին արկղի մեջ: Իսկ ինչ, մի՞թե 
այդպես չէ: Եթե որպես առարկա ես ոչինչ չեմ կարող ի կատար ածել: 

Զարմանալի է, երբ քեզ այցելում է այդպիսի զգացում, սակայն միևնույն ժամանակ, 
դու մարդ ես, այլ ոչ անշունչ առարկա: Ճիշտ կլինի ասել` ոչ թե առարկա փակված 
արկղում, այլ սև խորանարդ: 

Իսկ ի՞նչ է սև խորանարդը: Ընդհանրացված ձևով խորանարդ է սև գույնի, թե՞ սա շատ 
հասարակ է հնչում: Պարզապես այն անվերջություն է: 



Տեսնելով սպիտակ թղթի վրա պատկերված սև խորանարդ` ինձ համար շատ բան 
պարզ է դառնում: Ես տեսնում եմ այն, ինչը մինչև այսօր չէի տեսնում, ես, իսկապես, 
ապրում եմ անվերջության զգացում կամ էլ զգում եմ ինձ այդ սև խորանարդի 
ներսում: 

Սակայն, մենք բոլորս էլ ապրում ենք այդ սև խորանարդի ներսում, բայց չենք 
գիտակցում նրա հզորությունը: 

Մենք` բոլորս, հանդիսանում ենք այդ արկղի, այդ սև խորանարդի, այդ սև 
անվերջության բանտարկյալներ: 

Իհարկե, հարց է առաջանում. իսկ ի՞նչը կարող է ստիպել մարդուն զգալու իրեն 
արկղի մեջ: 

Կպատասխանե´մ: 

Դեռ մանկուց ես տեսնում էի երազներ, որոնք իրականանում էին: Դեռ մանուկ 
ժամանակ չէի գիտակցում իմ երազների ուժը: Ինչևէ, փոքր էի: 

Իսկ իմ երազներն ինձ հանգիստ չէին թողնում ողջ կյանքիս ընթացքում: Երազում 
տեսնում էի ապագաս: Տեսնում էի, թե ինչ է կատարվելու ինձ հետ, իմ բարեկամների, 
իմ ընկերների, իմ հարազատների հետ: Տեսնում էի երազներում թե´ ուրախության 
պահերը, թե´ տխրության, որոնք ի կատար էին ածվում: 

Սկզբում, երբ դեռ երիտասարդ էի, թվում էր, թե հրաշք ունակություն է` կանխորոշել 
ապագան: 

Բայց ժամանակի ընթացքում հասկանում էի, որ սատանու պարգև է տրված ինձ:  

Մի պահ պատկերացրեք մի մարդու, ով զրուցում է իր սիրելիի հետ և գիտակցում է, 
որ 5 րոպե հետո նա ենթարկվելու է ավտովթարի, սակայն իմանալով այդ ամենը, 
անզոր է նրան փրկելու: 

Ա~խ, որքան անգամ, իմանալով հաջորդ պահի տխուր եղելությունը, չեմ կարողացել 
փրկել դրությունը: Որքան անգամ եմ ինքս ինձ զգացել ոչնչություն: Չեմ հաշվել, 
ցավոք: 

Իսկ Ձեզ մոտ հարց է առաջանում, իսկ ուրախ պահերը: Չէ՞որ կյանքը բաղկացած չէ 
միայն տխուր պահերից:  

Կպատասխանե´մ: 

Ես անվերջ սպասում էի հրաշքի, սակայն այդ հրաշքը չկար, չէր գալիս: Չէր գալիս, 
որովհետև հրաշքը անակնկալ է, մի պահ է կյանքում, բայց ես արդեն գիտեի այդ 
հրաշքի հայտնվելու տեղը, ժամը և նույնիսկ այն մատուցելու ձևը: 

Եվ ձեր կարծիքով սա եղավ անակնկա՞լ:  

Եվ ես հասկանում էի, որ անզոր եմ փոխել որևէ բան իմ կյանքում: Ատում էի ինձ, 
ատում ողջ հոգով ու սրտով: Չէի տեսնում իմաստ ապրելու համար` շարունակելով 
ինքս ինձ զգալ սև խորանարդի մի մասը: 



Եվ ես`սև խորանարդի բանտարկյալս, շարունակում էի գոյատևել, կարելի է ասել 
շնչել, միայն շունչս էր, որ չէր լքում ինձ: Ու մի գիշեր, ես ինձ տեսա` այդ սև 
խորանարդի ներսում փակված: Զգացի, որ բոլոր պատկերացումներս սկսում են 
իրականանալ:  

Մեծ սև անվերջություն, կենտրոնում` փոքրիկ, չնչին խաղացողս, իսկ ելք չկա: 
Վազում էի անվերջ`փորձելով գտնել լույսի մի շողք, որը կդառնար իմ փրկությունը, 
սակայն բոլոր ջանքերս ապարդյուն էին: 

Զգում էի, որ իսկապես շնչահեղձ եմ լինում, զգում էի, որ շունչս սկսում է լքել ինձ, 
զգում էի, տեսնում էի երազում այն ամենը, ինչ պատկերացնում էի կյանքում: 

Սակայն ողջ էությամբ գիտակցում էի, որ սա ընդամենը երազ է, և եթե հիմա 
արթնանամ, ապա կփրկեմ ինքս ինձ: Ենթագիտակցությունս անվերջ ասում էր. 
արթնացի´ր, քանի դեռ չես մահացել, սակայն ապարդյուն: 

Ո´չ, չեմ ուզում տեսնել սեփական մահս` այդ սև խորանարդի ներսում: 

Բայց իզու´ր: Ամեն ինչ որոշված է, ճակատագիրն այս անգամ ևս ամեն ինչ որոշեց իմ 
փոխարեն, ու էլի ես ոչինչ չփոխեցի իմ կյանքում, նույնիսկ ինքս ինձ չփրկեցի: Ես 
հանգչում եմ, չկա այլևս թթվածին: 

Վե°րջ: 

Հ.Գ. 

Թթվածնի պակասը պայմանավորված էր նրանով, որ պատմվածքի հերոսը ինքն իրեն 
էր խեղդում իրական կյանքում: Այո´, նա տեսնում էր երազում ինքն իրեն փակված 
այդ սև խորանարդի մեջ, սակայն իրականում վերցրել էր բարձը և խեղդում էր ինքն 
իրեն` արգելափակելով թթվածնի մուտքը իր օրգանիզմ: 

Ու մահացավ նա, նույնիսկ ինքն իրեն չկարողանալով փրկել` կրկին դառնալով իր 
երազների զոհը, կրկին ոչինչ չփոխելով իր կյանքում: 

 

  

 

    


