
Մռայլ լույսեր   (Հեղինակ՝ ծածկանունը՝ diablo) 

 

Վերջ.  Համլետը մահացավ: 

2012 թ. հուլիսի 4-ն էր: Համլետը  մեքենայով երեկոյան ժամը 24-ի մոտակայքում  
սլանում էր Երևանյան լճի  վերևում տեղակայված կամրջի վրայով (ասել է թե` 
Ծերեթելի փողոցով): Համլետը այդ փողոցով անցնելիս  կանգնեցնում է մեքենան և 
նայում  դիմացի մայթին կանգնած  աղջիկներին,  չնայած նրանց աղջիկ անվանելը  
փոքր-ինչ դժվար է, ինչևիցե,  հետո նայում է դրամապանակին ու մի քիչ մտածելուց 
հետո գնում նրանց ուղղությամբ: Մոտենում է ամենափոքրին ու գեղեցիկին, իջեցնում 
պատուհանը և մի քանի րոպե խոսելուց հետո նստեցնում իր մեքենան: Մեքենայում 
նրանք ոչինչ չեն խոսում. Համլետը լուռ և ուշադիր քշում էր:  20 րոպե հետո նրանք 
հասնում են հյուրանոց, իջնում մեքենայից ու մտնում իրենց համարը: Նստում են 
սեղանի շուրջ, Համլետը վերցնում է երկու բաժակ և գինու շիշ: Արյան պես կարմիր 
գինին լցնում է  բաժակները ու հյուրասիրում աղջկան: Դրանից հետո աղջիկը 
փորձում է հանել վերնաշապիկը:  

 -Սպասի'ր, ի՞նչ է անունդ, հրեշտա'կ,- ընդհատելով նրա գործողությունները` 
հարցնում է Համլետը: 

-Մալու,- պատասխանում է աղջիկը: 

-Ինչպե՞ս, իսկական անունդ Մալու՞ է: 

-Ո'չ,  Մարիամ է, բայց իմ բոլոր ծանոթներն ինձ Մալու են ասում, դու էլ կարող ես 
այդպես ասել: 

-Փաստորեն, Մարիամ, ինչպե՞ս կարելի է այդ սուրբ անունը աղավաղել,- բարձր 
մտածում է Համլետը: 

-Դե չէ, պարզապես Մարիամ շատ երկար է: 

-Մարիա'մ, շատ անուշիկ  ես, ու, որպես խորհուրդ, երբեք թույլ մի' տուր, որ քո սուրբ 
անունն աղավաղեն,  եթե գաղտիք չէ, ինչու՞ ես ընտրել այդ վատ ուղին քո կյանքում, 
եթե դժվար չէ,  պատմի'ր: 

Մարիամի սպիտակ այտերը կարմրեցին, աչքերին հայտնվեցին արցունքի կաթիլներ: 
Համլետը, դա տեսնելով, անմիջապես ասաց.  

 -Եթե դա քեզ ցավ է պատճառում, ուրեմն մի' պատմիր: 

-Ճիշտ է, դա իմ կյանքում ամենացավոտն թեման է, բայց կպատմեմ: 13 տարեկան էի, 
երբ մայրս քաղցկեղից մահացավ, ես տան միակ երեխան էի, ու սկսեցի ապրել հորս 
հետ: Սկզբում, ճիշտ է, շատ դաժան էր, բայց դիմանանում էինք: Հետո հայրս սկսեց  
զբաղվել հարբեցողությամբ.  հարբած գալիս էր տուն և սկսում էր ինձ ծեծել  ու օրեցօր 
ավելի դաժան: Հետո նա արդեն տուն էր գալիս  իր ընկերների հետ և սկսում ինձ 
ծեծել: Այսպես 5 տարի դիմացա մինչև 18 տարեկան, մինչև  նրա ընկերներից մեկը 
փորձեց ինձ բռնաբարել: Այդ ժամանակ ծաղկամանով հարվածեցի նրա գլխին ու 



փախա տանից և այլևս չվերադարձա: Եվ որպեսզի պահպանեի գոյությունս, 
ստիպված սկսեցի զբաղվել այս զզվելի գործով: Ու արդեն մեկ տարի է, ինչ այս  
«գործ»-ին եմ: 

Այս ամենը լսելով Մարիամից` Համլետի մեջ շատ բան փոխվեց: Ամբողջ մեկ ժամ 
նրանք խոսեցին միայն. Համլետը նրան նույնիսկ մոտ չեկավ, և երբ լրացավ 
ժամանակը,  Մարիամին տվեց նախապես պայմանավորված 20.000 դրամը և 
ճանապարհեց: Բայց  ամբողջ գիշեր Համլետը  չկարողացավ քնել.  մտածում էր միայն 
Մարիամի մասին: Հաջորդը օրը նույն ժամին նորից գնաց Մարիամի հետևից: Ու 
տարավ այս անգամ սրճարան:  

Նրանց հանդիպումները օրեցօր հաճախանում էին, երկար ժամանակ խոսում էին 
հեռախոսով:  Համլետը ասաց Մարիամին, որ նա չգնա և կանգնի այնտեղ. ինքը ամեն 
օր նրան կտա այդ գումարը: Եվ նրանց հաճախակի հանդիպումներից կատարվեց 
այն, ինչը սպասելի էր. Համլետը սիրահարվեց Մարիամին: Մի բան, որը տաբու է 
դասական հայի կերպարում: Եվ մի օր, նրանց հերթական հանդիպման ժամանակ, 
Համլետը Մարիամին սիրո խոստովանություն արեց: Մարիամի համար այս ամենը 
անսպասելի էր, ճիշտ է, նա դեռ 19 տարեկան էր, բայց կյանքից բավականին բան էր 
հասկանում և Համլետին ասաց, որ պարզապես անհնար է, որ իր պես անբարոյական 
աղջիկը լինի նրան ընկերուհի: 

-Արև'ս, ես քեզ համար ամեն ինչի պատրաստ եմ և ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չէ 
ուրիշների կարծիքը,- ասաց Համլետը: 

-Համլե'տ, հասկացի'ր, ես նույնպես քեզ շատ սիրում եմ, բայց հասկացի'ր, դա 
պարզապես անհնար է: 

-Ինչու՞, ինչու՞ պետք է մեր հարաբերությունները տուժեն ուրիշների կարծիքներից: 

-Դու խոսե՞լ ես քո ծնողներ հետ: 

-Ո'չ,  բայց ինձ համար միևնույն է, թե նրանք ինչ կասեն: 

Այդպես Համլետը զայրացած դուրս եկավ և գնաց ծնողներին հայտնելու: Պատմեց  
միանգամից, որ սիրահարվել է մի աղջկա, որը ժամանակին անբարոյական է եղել, 
բայց այժմ ոչինչ չկա այլևս, և պատրաստվում է նրա հետ ամուսնանալ: Մայրը 
ուշաթավեց, հայրը գոռաց. «Դու լրիվ ե՞ս գժվել, ուզում ես մեր ազգի պատիվը 
գետնովը տա՞լ»: Մայրը ասաց. «Որդի', ամբողջ հարևանության առաջ խայտառակ 
կլինենք, չանե'ս տենց բան»: Համլետը զայրացած բղավեց. «Բավական է  արդեն 
ուրիշների համար ապրել» և, ուժեղ շրխկացնելով դուռը, դուրս եկավ տանից, զանգեց 
ընկերոջը Վահանին և գնաց նրա մոտ: 

Վահանը, այս ամենը լսելով, բարկացավ ընկերոջ վրա. «Համլետ էս ի՞նչ ես անում, 
ո՞նց կարելի է պոռնիկի հետ ամուսնանալ, Մալուին ամբողջ քաղաքը գիտի, էնի չի 
փոխվի հաստատ»: Համլետը ապտակեց Վահանին` ասելով. «Ոչ մեկդ ինձ չի 
հասկանում, ուրեմն, ոչ մեկդ էլ ինձ պետք չէ»: 

Համլետը նստեց մեքենան և գնաց Մարիամի մոտ, պատմեց ամեն ինչ և ասաց, որ 
ինքը բոլորից էլ հրաժարվել է, և նրանք երկուսով կգնան առանձին ապրելու: Իհարկե, 



Մարիամին դուր չեկավ, որ Համլետը հեռացել է ծնողներից, բայց լուռ հետևեց 
Համլետին: Այսպես նրանք ապրեցին մոտ երկու ամիս... Համլետը լրիվ փոխվել էր, 
խենթի պես սիրում էր Մարիամին: Չկար գեթ մեկ օր, որ նա տուն մտներ առանց 
ծաղիկների: Կատարյալ երջանկություն էր: Եվ... հերթական մի օր, երբ  Համլետը 
աշխատանքից վերադառնում էր  նույն ճանապարհով, մի այնպիսի տեսարանի 
ականատես եղավ, որ արյունը գլխովը տվեց: Իր սիրելի Մարիամը կամրջի վրա 
կանգնած էր, հետո մի ավտոմեքենա մոտեցավ ու, Մարիամը, նստելով 
ավտոմեքենան, հեռացավ: Համլետի համար սա պարզապես անհավատալի էր, 
աչքերին չէր հավատում, որ այսքանից հետո, որ նա ամեն ինչից և ամենքից 
հրաժարվել էր հանուն Մարիամի, և այսօր Մարիամը նրան այսպես է 
պատասխանում: Մտքին էին գալիս Վահանի խոսքերը.  «Մալուին ամբողջ քաղաքը 
գիտի, էնի փոխվողը չի», և կեղեքում էին այս խոսքերը Համլետին: Այս 
մտածմունքների մեջ  հանկարծ իր դիմաց տեսավ մի ուժեղ լույս, լսեց մեքենայի 
ազդանշան... Վթար տեղի ունեցավ: 

Մարիամը հիվանդանոցում էր. հոր ընկերը նրան բերել էր, որ տեսնի մահամերձ 
հորը: Հոր ընկերը զանգել էր նրան և ասել` հայրդ մահամերձ է, արի կամրջի մոտ, 
որպեսզի քեզ տանեմ հիվանդանոց: Եվ այսպես Մարիամը հիվանդանոցում կանգնած 
էր, երբ տեսավ, թե ոնց են մի քանի բժիշկ հիվանդանոց բերում Համլետին, 
պատգարակով մտցնում վերակենդանացման բաժին, ամբողջովին արյունլվա: 
Մարիամի լեզուն պապանձվեց, ոտքերը թուլացան: Մի րոպե այդպես մնալուց հետո 
սթափվեց և վազեց դեպի բժիշը:  Նրան ասացին, որ Համլետը ավտովթարի է 
ենթարկվել: Մարիամը իրեն լրիվ կորցրել էր, բղավում էր և չգիտեր, թե ինչ անել: 
Միայն թե կարողանար խոսել Համլետի հետ: Անցավ մի քանի ժամ, և բժիշկը 
վիրահատությունից հետո դուրս եկավ վիրահատարանից: Բժիշը նայեց  Մարիամի 
աչքերին, քրտինքը ծորում էր այտերի վրայով... Ցավալով ու մի կերպ զսպելով 
հուզմունը` հայտնեց. 

 -Վերջ, Համլետը մահացավ… 

 


