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ԳԼՈՒԽ 1
ՄՂՁԱՎԱՆՋ
1
Լոս-Անջելես, Կալիֆորնիա
Կես գիշերն անց շտապօգնության երկու մեքենա էին բռնել հիվանդանոցի
ճանապարհը, որոնցից մեկը սաստիկ արագությամբ էր սլանում` երկու
ոստիկանական մեքենայի ուղեկցությամբ: Շտապողը չափից շատ առաջ անցավ
մյուսից` շարունակելով մեծացնել արագությունը:
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Վաստակաշատ բժիշկը հոգնած մտավ աշխատասենյակ. նոր էր ավարտել
վիրահատությունը: Հագուստը փոխեց ու դուրս եկավ միջանցք:
Աշխատակազմն այս անգամ այլ կերպ դիմավորեց նրան` ամենանգամյա
ծափահարությունների և շնորհավորանքների փոխարեն իրենից խուսափող,
վախվորած, տխուր, լացակումած հայացքներ ու արցունքներ: Մի՞թե
վիրահատությունն անհաջող էր. չի կարող պատահել:
Դռները բացվեցին, ու ներս լցվեց բժիշկների խումբ. վազելով քարշ էին տալիս
պատգարակ, որին պառկած էր թխահեր, սիրուն երեխա` ամբողջովին արյունոտ:
- Հրազենային վերք թիակից. պատրա՞ստ է վիրահատարանը,- կանչեց քշողներից
մեկը,- արագացրե՛ք. արնաքամ է լինում:
Վաստակաշատ բժշկի գլխին կարծես մի դույլ սառը ջուր լցվեր, երբ տեսավ
փոքրիկին.
- Էրի՞կ:
- Դիմացի՛ր, սիրելի՛ս, Ջեքի Չան ես, դիմացի՛ր, փոքրի՛կ,- անիմաստ քաջալերում
էին քշողները:
- Էրի՜կ,- սարսափահար կանչելով դեպի պատգարակը վազեց բժիշկը, բայց նրան
խանգարեցին երկու ուրիշ բժիշկ,- թողե՜ք: Հրեշտա՜կս:
- Չի կարողանա,- ասաց նրան բռնողներից մեկը մյուսին,- շոկի մեջ է. դու՛ գնա:
- Հանգստացի՛ր, Քրի՛ս,- թափահարեց նրան մյուսը,- վստահու՞մ ես ինձ,հանգի՛ստ, կփրկեմ որդուդ:
- Աղաչում եմ,- ծնկի իջավ Քրիսը,- փրկի՛ր փոքրիկիս. փրկի՛ր հրեշտակիս:

- Կփրկեմ նրան. միայն չխանգարե՛ս,- ասաց ու վազեց վիրահատարան`
կանչելով,- վստահի՛ր ինձ:
Քրիսն անհանգիստ, սարսափած մնաց գետնին նստած: Հանկարծ մտքով ևս մի
սարսափ անցավ, և սկսեց աչքերով որոնել շուրջ բոլորը.
- Ի՜սկ Ջեյսո՞նն ուր է:
Սարսափած հայացքով փնտրելիս աչքերի առաջ եկած մռայլ գործընկերոջ դեմքն
ավելի մռայլվեց: Ի՞նչ է փորձում թաքցնել կամ ուզում, որ մեկ ուրիշն ասի. դա Քրիսը
կարդաց այդ աչքերում… Այլևս չդիմացավ, հարձակվեց, բռնեց օձիքից, սեղմեց
պատին` գոռալով.
- Որտե՞ղ է նա:
- Նրան էլ են բերում,- մի կերպ կմկմաց գործընկերը:
- Նրա՞ն ինչ է եղել:
- Ցավակցում եմ, Քրի՛ս-աչքերը փախցնելով Քրիսի աչքերից` պատասխանեց
գործընկերը:
- Ինչպե՞ս թե ցավակցում ես,- անսպասելի պատասխանից ցնցվեց Քրիսը,- ինչո՞ւ
ես ցավակցում,- սառեց տեղում,- միայն չասե՛ս,- ահարկու հայացքով նայեց մռայլ
դեմքին,- չասե՜ս:
- Ցավակցում եմ, եղբա՛յր:
-Ո՜չ, ո՜չ... ո՜չ, չասե՜ս,- թափահարեց նրան Քրիսը,- ապտակի՛ր ինձ. ապտակի՛ր,
որ արթնանամ. սարսափելի երազ է, չէ՞...
Մղկտաց, մղկտաց, փլվեց գետնին:
Վիրահատարանում: Վիրահատողը խառնվել էր իրար:
- Չափից շատ արյուն է կորցրել. պուլսն ընկնում է. գրողի տարած
արնահոսությունը չի դադարում:
Էկրանի ալիքները կամացից վերածվեցին գծի…
- Սիրտը կանգնեց…
- Էլեկտրաշոկն ու ադրենալինը բերեք…
Վիրահատարանի դիմաց ծնկաչոք աղոթող Քրիսը, ներսից ճիչեր լսելով, ձեռքերը
կողքի տարածեց, ճղճղաց, ղժղժաց` նայելով առաստաղին...
Իսկ ներսում մեջքի դարձրած երեխային էլեկտրահարումները գիծը ալիքի չէին
վերածում…
- Անօգուտ է,- հուսահատվեց վիրահատողը,-անիմաստ,- հետ քաշվելով` լացեց,շատ արյուն էր կորցրել. չդիմացավ. գրո՛ղը տանի,- արտասվելով` սկսեց սեղանները
շուռ տալ,- կորցրինք նրան. շատ անուշիկն էր...
- Հեռո՜ւ,- ներխուժեց Քրիսն ու մի կողմ հրելով երեխայի դեմքը սավանով
փակողին` վերցրեց էլեկտրաշոկը...
- Ների՛ր, Քրի՛ս,- մղկտաց վիրահատողը:
Քրիսը, մի կողմ նետելով սավանը, սկսեց էլեկտրահարել.
- Էրի՛կ, պայքարի՛ր... ուժեղ ես... Ջեքի Չան ես... չհանձնվե՛ս,- անօգուտ փորձից
հետո ապտակեց,- ծեծելու եմ, լակո՛տ. հարազատներիդ մասին մտածի՛ր,- կրկին
փորձեց, կրկին անօգուտ:

- Քրի՛ս, նա մահացավ...
- Ձա՜յնդ. ես երբեք չեմ պարտվել. մեկն արդեն Աստծո մոտ է. մյուսին չեմ տա...
Լսեցի՞ր, Էրի՛կ, քեզ չեմ տա... Էրի՜կ հայրդ է կանչում... մեզ մի թող...
Վիրահատարանում լացի ձայներ էին, իսկ Քրիսը, աստիճանաբար հանձնվելով,
շարունակում էր...
Հանկարծ էկրանին փոքրիկ ալիքներ հայտնվեցին:
- Այո՜, կեցցե՜ս,- ուրախությունից լացեց Քրիսն ու սկսեց փոքրիկի թաթիկներն
համբուրել,- հրեշտա՜կս:
- Հրա՜շք է,- ապշեցին լացողները:
- Ի՞նչ եք կանգնել, տխմարնե՛ր, վիրահատությունը շարունակվում է:
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Անցավ տասնհինգ տարի:
Տասներեք տարեկան Ալեքսն էր արդեն որոշ ժամանակ տխուր կանգնած
դասարանի փակ դռան դիմաց ու անձայն լացում` պայուսակն ուսին…
Մեկ ամիս առաջ Նյու-Յորքում էր` իրենց տանը:
Ջենիֆերն ու Սթիվը միշտ էին Ալեքսին մենակ թողնում այդ ժամերին, որպեսզի
հանգիստ դաս սովորի: Սակայն այդ օրը բացառություն կազմեց:
Սեղանի կողքի աթոռին նստած պատրաստվում էր դաս սովորել…
- Ժամանակն է իմանալ դառը ճշմարտությունը,- ասաց Ջենիֆերը,- շատ ես
ուրախացել, որ գնալու ենք լավագույններից լավագույն բժշկի մոտ, այդպես չէ՞:
- Այո՛,- մոր տված հարցին երջանիկ դեմքով պատասխանեց Ալեքսը` բացելով
դասագիրքը:
- Մի անգամ ասացիր, որ ատում ես մեզ, քանի որ չենք գնում Ջեյսոն
հիվանդանոց:
Տղայի հայացքում ուրախության հետ միասին նաև մեղավորություն հայտնվեց:
Սթիվը նրանց մենակ թողեց սենյակում: Տևեց կարճատև լռություն: Մայրը ուժերը
հավաքեց և...
- Սիրելի՛ս, դու... ավագ եղբայրներ ես ունեցել:
Տղայի ժպիտն ու երջանկությունը միանգամից վերածվեցին ապշանքի: Շշմած
աչքերը, բարձրանալով դասագրքից, նայեցին մոր աչքերին:
- Չգիտեի,-ասաց` դեռ ուշքի չեկած այդ ցնցող նորությունից:
Մայրը լռեց, բայց Ալեքսի սպասողական հայացքը ստիպեց շարունակել.
- Քրիստոֆեր Նիփփերի որդիները...
Սկսեց պատմել մի պատմություն: Պատմություն, որ որդին բազմիցս էր լսել:
Պատմություն, որ լեգենդ էր դարձել: Բայց մոր պատմածն ընդհանրապես ուրիշ էր:
Մանրամասնությունները ցնցում էին տղային, որ դասագիրքը ձեռքին այս ու այն կողմ
էր քայլում սենյակով մեկ` բացած թողնելով այն: Իսկ մայրը շարունակում էր: Ամեն
արտաբերած բառ տղայի աչքերն արտասուքով էին լցնում, բայց մայրը չէր նկատում,

որ որդին այլևս չի կարողանում լսել` շարունակ տառապելով, թե երբ է վերջապես
ավարտվելու այդ պատմությունը…
- Այժմ գիտես դաժան իրականությունը,- վերջապես ավարտեց մայրը,- գնալու
ենք Լոս-Անջելես. Կայըլն օրեցօր վատանում է... մենք չոքեչոք կխնդրենք օգնել:
Կայըլին այդ տառապանքներից ազատելու միակ հույսը Ջեյսոն հիվանդանոցն է...
բայց դու` սիրու՛նս, ստիպված կլինես հանդիպել եղբորդ ու թշնամուդ:
Ալեքսը դանդաղ ընկավ աթոռին, փակեց արտասուքի կաթիլներից թրջված
դասագիրքը.
- Լա՛վ, մայրի՛կ…
Եվ ահա Ալեքսը Լոս-Անջելեսում է. նոր դպրոց, նոր դասարան:
Վերջապես հավաքեց ուժերն ու բացեց դուռը` ընդհատելով դասը:
- Բարև՛ Ձեզ, կարելի՞ է:
- Ո՞վ ես դու, սիրու՛ն տղա,- հարցրեց ուսուցչուհին:
- Ես Ալեքս Սթոունն եմ:
- Հա՜, դու նոր աշակերտն ես,- գլխի ընկավ ուսուցչուհին ու դիմեց դասարանին,ծանոթացե՛ք. ձեր նոր դասընկերն է,- նայեց Ալեքսին,- այլևս չուշանա՛ք, պարո՛ն
Սթոուն, լա՞վ:
Ալեքսը գլխով արեց:
- Իսկ այժմ պատմե՛ք Ձեր մասին,- ասաց ուսուցչուհին:
- Ես Ալեքսն եմ. եղբայր ունեմ:
Նրա ասածը քրքջոց առաջացրեց:
- Լռությո՛ւն,- սաստեց ուսուցչուհին ու Ալեքսին ասաց,- նստի՛ր, տղա՛ս:
Երկու րոպե էլ չէր անցել, երբ չափից շատ տխրությունից ծիծաղ առաջացնող
Ալեքսի գլխին թղթե գնդիկ նետվեց: Ալեքսը ձևացրեց, թե ոչինչ չզգաց:
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Նորագույն մոդելի կարմիր գույնի Ֆերարին սլանում էր Բևեռլի-Հիլզի
փողոցներից մեկով:
- Տարօրինակ տեսք ունես,- ասաց վարորդը` քսանամյա շիկահեր գեղեցկուհին`
Մեգանը, կողքին նստած տասնչորս տարեկան Էդվարդին, որն այնպես էր բազմել
նստարանին. արմունկը հարմարվել էր ջինսե տաբատի պատռված մասից դուրս
եկած ծնկին:
- Հա՜, դասերս չեմ սովորել,- շարունակելով դռան պատուհանից դուրս նայել`
հառաչեց պատանին:
- Միլիարդից մեկ է պատահում, որ դաս չես սովորում,- ասաց Մեգանը`
ուշադրությունը ճանապարհից չշեղելով,- երևում է` շատ ես մտահոգ:
- Երբ նա է գալիս, ես միշտ մտահոգվում եմ:
- Ինչ որ տեղի է ունենում, միայն դու ես մեղավոր:
- Ես ուղղակի տնական աղջիկ էի գտել Էրիկի համար,- արդարացավ Էդվարդը:
- Մեր եղբորը դարձրեցիր ամերիկական Ռոմեո,- սաստեց Մեգանը:

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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