
                         Don't Speak     (Հեղինակ՝ ծածկանունը՝ Fairytale 24)        

 

… Նա հոգնել էր մեռնելուց: 

Նրան սպանում էին, նա ինքն էր իրեն սպանում, նա մեռնում էր ամեն օր, իսկ 
լուսաբացի հետ նորից ծնվում, որ երեկոյան երկնքի առաջին աստղի հայտնվելուն 
պես նորից մահանա… 

Ամեն օր լսում էր իր սիրելի «Don't Speak» երգն ու կրկնում նույն տողերը. «You and me, 
We used to be together, Every day together always ,I really feel ,That I'm losing my best 
friend,I can't believe, This could be the end» : Նա կրկնում էր` չցանկանալով հավատալ, 
որ կորցնում էր իր մանկության գեղեցիկ հուշերը, կորցնում էր դպրոցական 
տարիները, իր լավագույն ընկերոջը, կորցնում էր ինքն իրեն: 

…Երբ սիրտդ դնում ես զարդատուփի մեջ ու այն նվիրում ընկերոջդ, չես մտածում 
հիասթափության մասին, դու պարզապես նվիրում ես, նվիրվում: Եվ միայն երբ ետ ես 
ստանում զարդատուփը, հասկանում ես, որ այն արդեն դատարկ է վաղուց ... Երբևէ 
եղե՞լ է, որ մի բան նվիրեք մեկին, նա էլ դա մեկ ուրիշին նվիրի, նա էլ մյուսին, ու 
այդպես ի վերջո այն հետ վերադառնա Ձեզ մոտ: Դա լինում է այն նվերների հետ, 
որոնց կարիքը մենք չունենք , ու դրանք ԹԱՆԿ  չեն մեզ համար: Եվ երբ նույն 
տրամաբանությամբ այն զարդատուփն է նորից քեզ մոտ վերադառնում, հասկանում 
ես, որ դիմացինիդ այն պետք չէր, որ նա ազատվել է դրանից, նվիրել մեկ ուրիշին, որ 
դու սխալ մարդու էիր նվիրել զարդատուփը: 

ՈՒ դա սպանում էր նրան: Նա իրեն ավելորդ էր զգում մի մարդու կյանքում, ում հետ 
երդվել էին լինել ՄԻՇՏ ՄԻԱՍԻՆ, ում նա իր ամենամոտ ընկերն էր համարում, ում 
հետ նա իր մանկության վառ պահերն էր կիսել, լացել ու լիաթոք ծիծաղել, 
խորհուրդներ տվել, օգնել ու ներել, ներել ամեն ինչ: Իսկ այսօր նա իրեն ավելորդ էր 
զգում: Իսկ այսօր նա խեղդվում էր: Նա էլ ԱՄԵՆԱՄՏԵՐԻՄԸ, ԱՄԵՆԱՍԻՐՎԱԾՆ ՈՒ 
ԱՄԵՆԱՍՊԱՍՎԱԾԸ  չէր: 

Երբ տեսնում ես, որ ընկերդ հրաժեշտի պահին ՈՒՐԻՇԻՆ ավելի ջերմ է գրկում, 
խոսելիս ՈՒՐԻՇԻ աչքերին է նայում, հեռանալով ՈՒՐԻՇԻՆ է կարոտում, հիշում ես 
զարդատուփն ու նորից համոզվում, որ այն սխալ մարդու էիր նվիրել: 

Եվ ահա, երկար բաժանումից հետո, երկու տարի չհանդիպելուց հետո, այսօր նրանք 
կրկին հանդիպեցին, հանդիպեցին: Նա պատմեց ընկերոջն այն ամենը, ինչ զգացել էր 
երկու տարիների, հազվագյուտ զանգերի, կարճատև շփումների ու երկարատև 
«ՉՇՓՈՒՄՆԵՐԻ» ընթացում: 



«Այստեղ էլ մեր ճանապարհները բաժանվում են, այստեղ էլ, ինչպես բոլոր ֆիլմերում, 
մենք էլ կգրենք մեր «THE END»-ն ու կբաժանվենք` որպես ԾԱՆՈԹՆԵՐ» : 

«Բայց ամեն «THE END»-ից  հետո դեռ տիտրեր կան»: 

«Ոչ մեր դեպքում, մեր դեպքում մի տիտր կա միայն. սցենարիստ-ես» : 

«Իսկ ե՞ս» : 

«Իսկ դու վաղուց, դեռ երկու տարի առաջ ես հեռացել այս ֆիլմից»: 

«Գնո՞ւմ ես»: 

«Այո»: 

«Հրաժե՞շտ»: 

«Այո»: 

«Գրկե՞մ»: 

Լսվեց նրա ծանր հևոցը, որից հետո պատասխանը. 

«…ՉԷ…» 

«Ինչո՞ւ»: 

«Որովհետև հարցնում ես»… 

Իր վերջին պատասխանը տալով` նա հեռացավ. հեռացավ , որ ԱՊՐԻ…կամ 
մահանա… 

 

 

 

   


