
Հայտնի   մարդու    անհայտ     կյանքը (Ծածկանունը՝  G.AB) 

Երբ  ինչ-որ  բան վերջանում է, ասես, ակամա սկսում ես հիշել այդ ամենի սկիզբը՝ փորձելով 
ինչ-որ կերպ փոխել կամ վերադարձնել այդ ամենը, բայց, ավա՜ղ, դա անհնարին է: 

Ահա այս մտածմունքների մեջ էր Դավիթը. նա ապրում էր իր կյանքի վերջին  ժամերը՝ 
միայնակ, լքված, գամված անկողնուն: Այդ միայնությունը նրան գցում էր ոչ վաղ անցյալի 
գիրկը: Նա հիշում էր և հիշելով փորձում վերապրել այն ամենը, ինչ  կատարվել էր. փառք, 
սեր, երջանկություն, հարստություն, իսկ այժմ՝ միայնություն, դատարկություն, բայց փառքի և 
հարստության մեջ: Դավիթը  այդ պահին, ասես, ֆիլմ դիտեր, որտեղ գլխավոր հերոսը ինքն 
էր: Ահա նրա ֆիլմը. 

«Մի հասարակ պատանի հասարակ ընտանիքից, սակայն այդ հասարակ պատանին ուներ 
քաղցրահնչուն ձայն, որը կարող էր գերել յուրաքանչյուրին, բարի սիրտ, գեղեցիկ արտաքին: 
Իր կյանքի այդ հատվածում նա ուներ գրեթե ամեն ինչ` երջանիկ լինելու համար. սիրած 
աղջիկ, հոգատար ծնողներ ու հավատարիմ ընկեր ,մնում էր միայն փառքն ու ճանաչումը, 
սակայն, ինչպես գիտենք, այս  կյանքում ոչինչ կայուն և մնայուն չէ: 

Դավիթը սիրում էր Աննային ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով և, կարծես, նրա սերը փոխադարձ 
էր: Նրա և Աննայի սիրո պատմությունը նման էր մնացած բոլոր սիրո պատմություններին, 
սակայն ինչպես բոլոր սիրահարներին, նրանց էլ էր թվում, թե նրանցը այլ է, ուրիշ է, ավելի 
յուրահատուկ: Աննան էլ սովորական աղջիկ էր, բայց Դավթի համար նա ամեն ինչ էր. նա իր 
մեջ էր ամփոփում Դավթի ամբողջ աշխարհը: Նրանք մտադիր էին միշտ միասին լինել, ուստի 
իրենց ընտանիքների  անդամների և ամենամոտ ընկերների հետ միասին նշանադրության մի 
փոքրիկ արարողություն կազմակերպեցին, որից  հետո Դավիթը Աննային հավետ իրենն էր 
համարում: Նշանադրության արարողությունից մի որոշ ժամանակ առաջ տղան իր առաջին, 
բայց հաստատուն քայլերն էր արել երգարվեստում. նա իր տաղանդի շնորհիվ հայրենիքում 
արդեն գրավել էր մեծ թվով հանդիսատեսի, սակայն նա դրանով չէր ուզում բավարարվել. նա 
պետք է գրավեր աշխարհը, նրան պետք է ճանաչեին բոլորը և ամենուր, իսկ դրա համար 
պետք է գնար, շրջեր ամբողջ աշխարհով և իր մասին հայտներ բոլորին: Այսպիսով, նա պետք 
է մոտ  երկու տարի ժամանակով հեռանար. պետք էր գնալ, դրանից նրա ապագան էր 
կախված, իսկ իր սիրելին չէր ուզում, չէր կարող նրան թողնել, բայց չէր էլ ուզում հրաժարվել 
իր երազանքից: Որքան էլ ցավալի էր բաժանումը, այնունամենայնիվ նրանք բաժանվեցին 
անորոշ ժամանակով, քանի որ տղայի` աշխարհը նվաճելու ծրագիրը կարող էր երկու 
տարուց ավելի ժամանակ խլել: 

Եվ ահա եկավ հրաժեշտի պահը: Բոլորը տխուր էին: Աննան հազիվ էր արցունքները 
զսպում,Դավթի մայրը անզոր էր, ասես, ակամա հոսող արցունքները կանգնեցնելու. նա չէր էլ 
փորձում, նրա սիրտը ցավում էր, կարծես, որդու հետ  նրանց վերջին հանդիպումն էր 
(մայրական խեղճ սիրտ, նա կանխազգում էր, չէ՞ որ այն երբեք չի խաբում, նա հուշում էր): 
Հայրը վերջին խորհուրդներն էր տալիս որդուն, դրանք նրան շատ պետք կգային իր 
նախաձերնության մեջ, սակայն նրա մոտ էլ կար մի տարօրինակ զգացում՝ վերջին 
հանդիպման  զգացում: Այստեղ էր նաև Դավթի ընկերը. նա նրան հաջողություն էր մաղթում՝ 
խոստանալով կատարել նրան տված խոստումը: 

Դավիթը գնաց՝ հիշողության մեջ հավերժ տպելով մոր արցունքոտ դեմքը, Աննային տված 
խոստումը: Նրանք պետք է ամուսնանային անմիջապես նրա վերադարձից հետո: Դավթի 
հիշողության մեջ հավերժ մնացին նաև հոր խրատական հայացքը և ընկերոջ տված 
խոստումը. «Ես խոստանում եմ հոգ կտանեմ ընտանիքիդ և Աննայի մասին: Գնա հանգիստ 
սրտով»: 



Անցավ երեք տարի: Դավիթը դարձավ աշխարհահռչակ երգիչ: Նա հասավ իր երազանքին. 
նրան ճանաչում էին, նրան սիրում էին, մնում էր միայն վերադառնալ տուն՝ ընտանիքի և 
Աննայի մոտ՝ նրա  հետ իր սեփական ընտանիքը  ստեղծելու համար: Այս երեք տարվա 
ընթացքում նա մի երեք անգամ զանգել է ծնողներին. մի անգամ Ամանոր շնորհավորելու, 
մնացածներին՝ նրանց ծննդյան օրերին, իսկ Աննային մի քանի անգամ ավելի էր զանգել. նա 
շատ զբաղված էր, նրա ամեն րոպեն հաշված էր, նա չէր կարող իրեն թույլ տալ վատնել այդ 
րոպեները: Նա չգիտեր, որ նրանց, ում անտեսել էր, նրան էլ էին անտեսել, իսկ նա 
վերադառնալիս հույս ուներ, ավելի ճիշտ համոզված էր, որ կգտնի անցյալի սիրող և 
հավատարիմ մարդկանց, բայց միշտ չէ, որ հույսերն արդարանում են, իսկ բոլոր 
երազանքները` իրականանում: 

Դավիթը եկավ, նրան չդիմավորեցին իր հարազատները. դա նրան զարմացրեց. չէ՞ որ բոլորը 
գիտեին նրա գալստյան մասին, բայց նա երկար չմտածեց դրա  շուրջ. մի՞գուցե չգիտեին: 
Դավիթն օդանավակայանից միանգամից ուղևորվեց ծնողների մոտ. շատ էր կարոտել, ուզում 
էր գրկել նրանց, պատմել ամեն ինչ. ծնողները պետք է որ հպարտանային նրանով: Էվ ահա 
նա իրենց դռան առջև է, բայց սա ի՞նչ է. ոչ ոք բաց չի անում դուռը: Հանկարծ լսվեց դռան ձայն, 
Դավիթը ակամա ժպտաց. Թիկունքում լսվեց մի ձայն. 

-Դավի'թ, այդ դո՞ւ ես, օ՜, ինչքան ես փոխվել, ե՞րբ ես վերադարձել: 

Ծանոթ ձայն էր, ի՜հարկե, սա նրանց հարևանուհին էր, բայց ո՞ւր են իր ծնողները: Երբ նա այդ 
հարցը տվեց հարևանուհուն, նա  այնպես զարմացավ, ասես, ուրվական տեսած լիներ: Ահա 
թե ինչ ասաց նրան հարևանուհին. 

-Մի՞թե դու չգիտես, որ ծնողներդ մահացել են, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ թաղված են քո 
մտերիմ ընկերոջ միջոցներով: 

Այս խոսքերը լսելուց հետո նա շրջվեց ու լուռ հեռացավ՝ հարևանուհուն թողնելով զարմանքից 
քարացած: Այնուհետև նա երկար թափառեց փողոցներում՝ մտորելով, զղջալով, իրեն 
մեղավոր զգալով. չէ՞  որ նա  նրանց կողքին չի եղել,երբ նրանք մահացել են, նույնիսկ  ներկա 
չի եղել, երբ նրանց հողին են հանձնել: Երկու ժամ կլիներ, ինչ քայլում էր առանց իմանլու, թե 
ուր է գնում. նշանակետը չգիտեր, իսկ այ ոտքերը լավ էլ գիտեին. նրանք ակամա ուղղվեցին 
Աննայենց տուն: Նա հույս ուներ այնտեղ գտնել սփոփանք: Եվ ահա նա նրանց դռան առջև է՝ 
դռան զանգն է տալիս: Եվ ահա նորից  տանջալից լռություն, բայց դա երկար չտևեց: Դուռը 
բացվեց, դռան առջև Աննայի մայրն էր, նա տեղեկացրեց Դավթին, որ Աննան ամուսնացել է 
մեկ ամիս առաջ: Ո՜ չ, Դավիթն այլևս չէր կարող դիմանալ, նրան մի պահ թվաց, թե հողը 
փախչում է ոտքերի տակից. մի օրում նա  կորցրեց ամեն ինչ՝ ծնողներին, սիրելիին. չէ', դա  
չափից դուրս էր նրա համար:  

Դավիթը շրջվեց ու հեռացավ` առանց որևէ բառ ասելու, առանց այլևս հետ նայելու: Նա քայլեց 
դեպի այգի՝ շատ բան ուներ մտածելու: Բայց ինչ, ճակատագրի ծաղր՝ այգում նա հանդիպեց 
Աննային ու նրա ամուսնուն, իսկ Աննայի ամուսինը (ևս մի ոչնչացուցիչ հարված) Դավթի 
լավագույն ընկերն էր, ում նա վստահել էր իր ընտանիքը, սիրած էակին: Բայց արդյո՞ք նա 
մեղավոր էր իր առջև, նա կատարել էր իր խոստումը՝ նա հոգ էր տարել, թե' իր ծնողների, թե' 
իր սիրելիի մասին: Ոչ', միայն ինքն է մեղավոր, միայն ինքը. եթե ինքը մի փոքր հաճախ 
զանգահարեր, եթե նա չմոռանար նրանց այդքան հաճախ, եթե մի փոքր  կտրվեր իր մշտական 
գործերից` հանուն  հարազատների, եթե,եթե,եթե.............................. 

Աննան և նրա ամուսինը արդեն պատրաստվում էին բացատրություններ տալու, փնտրում էին 
պատասխաներ, նրանք իրենց մեղավոր էին զգում: Բայց իզուր, Դավիթը շրջվեց ու հեռացավ, 
անվերադարձ հեռացավ. նա երախտամոռ չէր: 

                                                              


