
                 Անհնարինը ոչինչ է (ծածկանունը՝ ՈՒրվական)                           
                                                                  մաս  առաջին 
 
     Առավոտյան 04:30 էր: Սենյակի ձախ կողմում դրված բազմոցին թիկն էր տվել մի 
երիտասարդ և կարծես հայացքի ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրած լիներ դեպի 
հանդիպակաց պատը: Կողքից այն տպավորությունն էր, ասես, մի գիտնական իր 
լաբորատորիայում մանրադիտակով ինչ-որ նոր բան է բացահայտւմ: Սակայն 
երիտասարդը նույնիսկ չէր էլ տեսնում առջևի պատը: Մտքերով անընդհատ 
վերադառնում էր մի քանի ժամ առաջվա դեպքերին, փորձում էր վերհիշել ամեն մի 
մանրուք՝ համոզվելու, որ ոչինչ բաց չի թողել: Հետո վեր կացավ տեղից, փոքր-ինչ ուղղեց 
համազգեստը, հայելու մեջ նայեց, տեսնելով կարմրած աչքերն ու ճմռթված դեմքը, 
լվացվեց և դուրս եկավ սենյակից: Միջանցքով մի քանի քայլ արեց և մտավ 103-րդ 
սենյակը: Մի քանի րոպե անց դուրս եկավ շատ ավելի ինքնավստահ և ինքն իրենից գոհ 
հայացքով (նման հայացք կարող են ունենալ միայն այնպիսի մարդիկ, ովքեր հրաշքներ են 
գործում, փոխում են բնության օրենքները, որոնց համար գծված չէ հնարավորի և 
անհնարինի սահմանը, և միայն այդ մասնագիտության տեր մարդու համար կարող էր 
նման հայացքը լինել սովորական, ամենօրյա): Գնաց աշխատասենյակ, նայեց նոր բերված 
մի քանի փաստաթղթեր, նշումներ կատարեց, կանչեց Լիլիթին և մի քանի ցուցումներ   
տալուց   հետո    հարմարվեց   գրասեղանի առջև:                      
     Մի նոր մատյան վերցրեց և սկսեց գրել. «Հիվանդության պատմություն… Հիվանդն 
ընդունվել է ժամը 21:00-ի շրջանում, շտապօգնության մեքենայով, հիվանդն անգիտակից 
էր…»: Գրելով այս տողերը՝ մտովի վերադարձավ հիվանդի ընդունման պահը, որպեսզի 
հիշի բոլոր մանրամասները և բացթողումներ չանի: Դեպքն այնպես էր տպավորվել, որ 
բժշկական մանրամասները հիշելու փոխարեն այն տեսարանն էր անընդհատ աչքին 
գալիս, երբ աղջկա գիտակցությունը տեղն էր եկել. Նրա սև, թաց ու մեծ աչքերն էր հիշում, 
հիշում էր՝  ինչպես էին այդ աչքերն իրենից կյանք աղերսում, ինչպիսի սփոփանքի կարիք 
ունեին, ինչպես էր երիտասարդ կենդանի աչքերում տեսել կյանքի լույսի խավարում: 
Մինչ փորձել էր (ինքն էլ համոզված չլինելով, որ վիճակն ուղղելի է), որևէ խոսքով մի 
փոքր հանգստացնել հիվանդին, լսվել էր սրտի աշխատանքը ցույց տվող սարքի միատոն 
ձայնը, իսկ մոնիտորի վրա հայտնվել էր բժիշկների ամենաատելի ուղիղ գիծը: Մոտ 30 
րոպե տևեց 21 ամյա Շուշանիկի վերակենդանացումը, և 30 րոպեների ընթացքում նրա 
աչքի առաջ օրիորդի կյանք պահանջող հայացքն էր: Վերակենդանացման մասին 
հիշողությունը սթափեցրեց նրան, և շարունակեց մտաբերել այս անգամ արդեն 
թղթաբանության համար կարևոր տվյալներ. վիրահատությունը սկսել էին 21:30-ին, 
վիրահատում էին ձախ ոտքը՝ սրունքի և ազդրի բազմաբեկոր կոտրվածքների 
կապակցությամբ, վիրահատությունն ավարտվել  էր 03:40-ին: 
     Չնայած ահավոր մեծ արյան կորստին, վնասվածքի ծանրությանն ու հիվանդին 
ուշացումով հիվանդանոց հասցնելու փաստին՝ այնուամենայնիվ, բժիշկներին հաջողվեց 
փրկել    21     ամյա     օրիորդի  կյանքը: 
    Առավոտյան 09:00 էր: Հիվանդանոցում՝ վերակենդանացման բաժանմունքում, սկսվել 



էր առավոտյան իրարանցումը: Արթուր Արամ(ով)իչը, մի քանի գավաթ սուրճ խմելուց 
հետո, այլևս չէր զգում քնի պահանջ և որոշեց շրջայցի ելնել: Քայլերը   մեխանիկորեն  
տարան   դեպի     103-րդ  սենյակը: 
     Ծանր վիրահատությունից հետո Շուշանիկը դեռ քնած էր, ասես ոչինչ էլ չէր պատահել 
և այնպես հանգիստ էր պառկած, որ թվում էր գտնվում է իրենց տանը՝ իր անկողնում: 
Միայն նրան միացված բազմաթիվ խողովակներն ու ոտքի՝ հսկա, գիպսե վիրակապն էին 
պատմում նրա հետ կատարվածը: Հիվանդասենյակում նա միակ հիվանդն էր, 
մահճակալը գտնվում էր լուսամուտի հարևանությամբ, բացի հիվանդի մահճակալից, 
սենյակում կար նաև մի գրասեղան և երկու աթոռ՝ նախատեսված հերթապահ բուժքրոջ 
համար: Կյանքի կենսագործունեության բոլոր ցուցանիշները նորմայի սահմաններում 
էին: Արթուր Արամ(ով)իչը, որոշեց արթնացնել Շուշանիկին՝ համոզվելու համար, որ 
ամեն ինչ կարգին է, սակայն իրականում միայն պատրվակ էր հիվանդին արթնացնելու: 
Նա ուզում էր տեսնել նրա աչքերը, որոնք այլևս վախեցած չէին լինելու, որոնք հանգիստ 
ժպտալու էին կամ, միգուցե, բողոքեին ցավից, բայց ոչ մի պարագայում խուճապահար 
չէին լինելու: Այդ ամենի մեջ էր տեսնում իր աշխատանքը, իսկ դրանից առավել կարևոր 
գնահատական չէր կարող լինել նրա համար: Աղջիկը, բացելով աչքերը, չէր կարողանում 
կոմնորոշվել, ջուր էր ուզում և բողոքում ցավից: Տեսնելով Արթուր Արամ(ով)իչին՝ կարծես 
ճանաչելով իր փրկչին, մի պահ հայացքը սևեռեց բժշկին, փորձեց մտաբերել անցած օրվա 
դեպքերը, բայց չկարողանալով     հիշել՝  հարցրեց. 
-Որտե՞ղ  եմ   ես,  ի՞նչ    է  պատահել: 
-Դուք գտնվում եք հիվանդանոցում, երեկ ավտովթարի եք ենթարկվել,-պատասխանելով 
հարցին՝ բժիշկը նկատեց, որ աղջկա դեմքը այլայլվեց, աչքերում տագնապ զգաց, շտապեց 
բացատրել, սակայն Շուշանիկը առաջ ընկնելով հարցրեց. 
-Բժի՛շկ, ես կմահանա՞մ, միայն թե ճիշտն ասեք, եթե պիտի մահանամ, դեռ անավարտ 
գործեր շատ ունեմ, ուզում եմ վերջացնել, նաև չեմ ուզում անակնկալ մահանալ, եթե 
գիտեք, երբ եմ մահանալու, ասե՛ք, որ վերջին ժամերին, րոպեներին՝ թեկուզև կոտրած 
ոտքով, անեմ այն, ինչ միշտ ցանկացել եմ, սակայն չի հաջողվել: 
-Հանգստացի՛ր Շուշանիկ, որտեղի՞ց քեզ նման մտքեր, դժվարն արդեն ետևում է, հիմա 
ամեն ինչ կարգավորվում է և քո տուն գնալն ընդամենը ժամանակի հարց է,-ասաց 
բժիշկը: Նա գիտեր, որ հիվանդի վիճակը դեռ չի կայունացել և ամեն վայրկյան կարող էր 
վատանալ, նաև շատ լավ գիտեր, որ հենց նման մտքերից կարող էր վիճակը սրվել, այդ 
պատճառով  պետք  էր արագ հանգստացնել հիվանդին:  
-Չգիտեմ ինչու, բայց հավատում եմ Ձեզ և իմ առողջությունը թողնում եմ ձեր ձեռքերում: 
Մինչև իմ դուրս գրվելը դուք եք պատասխանատու ինձ համար, պայմանավորվեցի՞նք,-
վերջում արդեն ժպտալով ասաց օրիորդը՝ սպասելով պատասխանի: 
    Արթուր Արամ(ով)իչը պատկերացնում էր, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն է կրում: 
Գիտակցում էր, որ պատասխանատու է ոչ միայն բուժման ընթացքի, հիվանդանոցի և 
բժիշկների առաջ, այլև աղջկա և սեփական խղճի: Բայց միևնույն է նա շատ ուրախ էր, որ 
հիվանդի տրամադրությունը բարձր էր, ուստի գլխով համաձայնության նշան արեց: 
                                                                 
 



                                                                   մաս  երկրորդ 
 
101-րդ հիվանդասենյակ: Այստեղ երկու այլ հիվանդների հետ պառկած էր նաև Լուսիկ 
տատին: Վերջինս 78 ամյա ծանր հիվանդ էր, շնչառության հետ կապված խնդիրների 
պատճառով շնչում էր արհեստական շնչառության ապարատով: Մինչ առողջական 
խնդիրներ ունենալը նա ապրում  էր բարեկեցիկ կյանքով, հիմնականում երկրից դուրս, 
ապրում էր աղջկա հետ, թոռնիկներ էլ ուներ: Կտակում նշել էր, առողջական խնդիրների 
դեպքում, նույնիսկ իր կյանքը փրկելու համար չկիրառել վերակենդանացման միջոցներ, 
առավել ևս չմիացնել արհեստական շնչառության ապարատը: Սակայն այնպես էր 
պատահել, որ բժիշկներն անտեղյակ այդ ամենից, վերակենդանացրել էին Լուսիկ 
տատիին և շնչառությունը արհեստականորեն էին ապահովում: Սկզբում դեռ վիճակը չէր 
լավանում: Նա արդեն հույսը կորցրել էր և բժիշկներից այլ բան էր ակնկալում: Ուզում էր, 
որ անջատեն սարքավորումները և վերջ տան իր անվերջ տանջանքներին: Արթուր 
Արամ(ով)իչը մեկ անգամ չէր, որ մերժել էր ժամանակի ընթացքում արդեն պահանջ 
դարձած  խնդրանքը: 
    Շուշանիկի սենյակից բժիշկը մտավ Լուսիկ տատիկի սենյակը, ողջունեց նրան և դեռ 
չէր հասցրել տեղեկանալ ինքնազգացողության մասին, երբ հիվանդը ձեռքի շարժումով 
բացատրեց, որ բան է ուզում գրել (արհեստական շնչառությամբ հիվանդները չեն 
կարողանում խոսել): Վերցնելով թուղթ և գրիչ՝ նորից գրեց հայտնի խնդրանքը. 
«անջատի՛ր»… Արթուր Արամ(ով)իչը  պատասխանեց. 
-Լուսի’կ տատի, շատ ենք խոսել այս թեմայով, գիտեք, որ չեմ կարող նման բան անել: 
-«Անջատի՛ր,  մեղք  եմ,  էլ   սենց    չեմ  կարող»: 
-Կարո՛ղ եք, դուք դեռ պետք է ապաքինվեք ու գնաք ձեր աղջկա մոտ, գոնե նրա մասին 
մտածելով   փորձեք  պայքարել: 
    Գրեթե ամենօրյա այս խոսակցությունը շատ էր նյարդայնացնում Արթուր 
Արամ(ով)իչին, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ ստիպված էր նույն բանն անընդհատ 
կրկնել, այլ նյարդայնանում էր ինքն իր անզորությունից: Նյարդայնանում էր, որ 
ստիպված է նույն բառերն անընդհատ օգտագործել, որոնք գրեթե անօգուտ էին: Երբեմն 
մտածում էր բացատրել Լուսիկ տատիկին, որ բժիշկը չի կարող կյանք կործանել, որ բժշկի 
ձեռքերը փրկելու, այլ ոչ թե սպանելու համար են: Ուզում էր բացատրել, որ եթե նա գնա 
նման քայլի, կնշանակի հանձնվեց, հույս չկա այլևս, իսկ բժշկի հանձնվելը նշանակում է` 
մահ հիվանդի համար: Եթե հանձնվի մի անգամ, ապա հաջորդն էլ կլինի և դա կդառնա 
թուլություն, սովորություն, եթե ոչ բնավորություն, իսկ բժիշկը՝ մարդասպան: Ուզում էր 
բազմաթիվ օրինակներ բերել, երբ անհուսալի իրավիճակներից հիվանդները դուրս են 
եկել, երբ հայրը որդուն էֆթանազիայի ենթարկելուց ամիսներ անց հայտնաբերել է 
հիվանդության բուժումը, ուզում էր ապացուցել, որ ինքն անկախ բժշկական 
ցուցանիշներից` հավատում է Լուսիկ տատիի ապաքինվելուն… բայց չէր ասում: Գիտեր, 
որ Լուսիկ տատին չի հասկանա իրեն, եսասիրություն կտեսնի խոսքերի մեջ, քանի որ 
կմտածի` սեփական ձեռքերը չկեղտոտելու համար չի անում և էլ ավելի կնեղվի: Այդ իսկ 
պատճառով էլ ամեն օր համբերատար կերպով կրկնում էր Լուսիկ տատիկին   հասանելի,  
բայց  քիչ   օգտակար    նույն  բառերը: 



    Այս անգամ բժիշկը շատ ոգևորված էր: Նախորդ օրվա մահվան դեմ տարած հերթական 
հաղթանակը նոր ուժ էր հաղորդել նրա՝ արդեն 50 ժամ արթուն մնացած ուղեղին, և 
բժշկին այս անգամ շատ ավելի հեշտ հաջողվեց ցրել ծեր կնոջ ծանր մտքերը: Լուսիկ 
տատիկին ժամանակավոր հեգեկան հանգստություն պարգևելուց և բուժման մեջ մի քանի 
փոփոխություններ մտցնելուց հետո Արթուր Արամ(ով)իչը գնաց նախաճաշելու: 
                                    
                                                                   մաս  երրորդ  
 
     Դեռ նոր էր դուրս եկել սենյակից և պատրաստվում էր քայլերն ուղղել միջանցքից 
դուրս տանող դուռը, երբ նկատեց Լիլիթի սարսափահար դեմքը, ով շտապում էր հենց իր 
մոտ: Այլևս կարիք չկար, որ Լիլիթը բացատրեր իր դեմքի արտահայտության պատճառը: 
Արթուր Արամ(ով)իչը միանգամից հասկանալով իրավիճակը՝ վազեց դեպի հայտնի     
103-րդ սենյակը: 
    Ներս չմտած` արդեն լսելի էին սարքավորումների ահավոր աղաղակները, նման 
պարագայում պետք չէ բժշկությունից տեղյակ լինել, որպեսզի հասկանաս, որ վիճակը 
վատացել է: Արթուր Արամ(ով)իչը մոտեցավ, ոչ մի անփույթ շարժում չարեց, հմուտ 
աչքով նայեց բոլոր մոնիտորների ցուցանիշներին, բուժքրոջը մի քանի 
կարգադրություններ տվեց հանգիստ ձայնով, մոտեցավ հիվանդի մահճակալին և սկսեց 
 վերակենդանացումը:  
     Կողքից այնպիսի տպավորություն էին թողնում նրա գործողությունները, կարծես, ոչ 
թե կյանք էր պատրաստվում փրկել, այլ ուղակի ամենօրյա ինչ-որ արարողություն էր 
կատարում (հագնվելու, լվացվելու, ճաշելու պես): Եթե հիվանդի հարազատները տեսնեին 
նրան այդ պահին, միգուցե նաև անտարբերության մեջ մեղադրեին: Եվ միայն բժիշկը 
 կարող էր գնահատել  նրա  գործողությունները,      որոնք  իրենց արդյունավե- 
տությամբ մի քանի անգամ գերազանցում էին ցանկացած դրամատիզմով հարուստ 
դեպքերին, երբ բժիշկը ավելորդ ժամանակ և միջոցներ է կորցնում անօգուտ 
գործողությունների վրա, և միայն բժիշկը կարող էր հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում 
Արթուր Աարամ(ով)իչի հետ, թե որքան էր նա անհանգստանում, որքան էր ուզում, որ 
Շուշանիկը ապրի, որքան էր ուզում նորից տեսնել նրա կենդանի աչքերը: 
    Ահա և մի քանի անկանոն խզբզանքներից հետո, սրտի բաբախյունը արտահայտող 
սարքը սկսեց կանոնավոր կերպով նկարել սրտի աշխատանքի փուլերը, ինչպես նոր 
տառերը սովորող երեխան է ժամանակի ընթացքում սովորում գեղեցիկ գրել: Արթուր 
Արամ(ով)իչը  հանգիստ շունչ քաշեց, նայեց Լիլիթին և ասաց     
-Սիրու՛ն աղջիկ, այս   անգամ    էլ  ստացվեց: 
-Ձեր  մոտ  միշտ  էլ  ստացվում  է: 
-Քեզ  պես  օգնական  ունեմ,  դրա  համար էլ ստացվում է: 
Լիլիթը   փոքր-ինչ   ամաչեց   և    մոտենալով     Շուշանիկին` ասաց. 
-Ես հասարակ մի բուժքույր եմ, ընդամենը մեխանիկական աշխատանք եմ անում բոլորի 
նման, իսկ Ձերն ուրիշ է, դուք ոչ մի բժշկի նման չեք, այնքան հոգատար եք հիվանդների 
հանդեպ, այնքան կապված նրանց հետ, որ երբեմն նախանձում եմ Ձեր հիվանդներին: 
-Իմ հիվանդների՜ն,- ծանր հոգոց հանեց Արթուր Արամ(ով)իչը,-իմ հիվանդներից մեկն 



ուզում է ապրել, վայելել կյանքը, բայց առայժմ չեմ կարողանում նրան օգնել, իսկ մյուսն 
ուզում է մահանալ՝ նորից չեմ կարող օգնել, իսկ դու ասում ես` ես լավ բժիշկ եմ, էլ ի՞նչ 
բժիշկ, որ չի  կարողանում  օգնել հիվանդներին: 
    Այս ասելով բժիշկը նստեց բուժքրոջ աթոռակին և գլուխն ափերի մեջ առավ: 
-Եթե մտածենք, մի՞թե հնարավոր չէ օգնել Լուսիկ տատիկին,-իմիիջայլոց ասաց Լիլիթը, 
ոչ մի կարևորություն չտալով իր խոսքերին, կարծես հասարակ մի հարց էր իր ասածը, այլ 
ոչ թե մարդ սպանելու առաջարկ: Թերևս նա գիտակցում էր պահի լրջությունը, ուղակի 
չէր համարձակվի այդ մասին լուրջ խոսել Արթուր Արամ(ով)իչի հետ, քանի որ նա լավ 
հասկանում էր, որ դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու մինչ մասնագետների հետ  
նման հարցերի  քննարկումը: 
    Լիլիթը բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի էր, և նրան խորթ չէին 
բժիշկ-հիվանդ փոխհարաբերությունների դժվարությունները: Երիտասարդ օրիորդը, 
ոգևորված համալսարանում ստացած տեսական գիտելիքներից, փորձում էր ամեն ինչ 
գործնականում տեսնել, ուզում էր բանավիճել, իր կարծիքն արտահայտել, նորություններ 
մտցնել որևէ ժամանակակից գրքից, դասական՝ իր գործին նվիրված ուսանողուհի էր 
Լիլիթը: Միևնույն ժամանակ գիտակցում էր, որ դեռ բավականաչափ մասնագիտացված չէ 
և այդ պատճառով էլ շատ ժամանակ իրեն տանջող մտքերն արտահայտում  է  հարցական    
երանգ  տալով: 
-Ինչի՞ մասին ես խոսում, Լիլի՛թ,- լավ հասկանալով, թե ինչ է ուզում ասել աղջիկը, 
այնուամենայնիվ հարցրեց բժիշկը: Արթուր Արամ(ով)իչը լավ էր պատկերացնում Լիլիթի 
հեգեբանությունը, քանի որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ ինքն էր նրա փոխարեն: Նա 
կարծում էր, որ բժիշկը պետք է համարձակ լինի, մտքերն ազատ արտահայտի և հենց այդ 
համարձակությունն էր ուզում դաստիարակել Լիլիթի մեջ: 
-Էֆթանազիայի մասին եմ խոսում,-հակիրճ պատասխանեց ապագա բժշկուհին: 
-Բայց դու լավ գիտես, որ մեր երկրում արգելված է էֆթանազիան,-բժիշկը հարցին 
հատուկ իրավական տեսակետից պատախանեց, որպեսզի տեսնի, թե ինչքան է այդ 
հարցով  հետաքրքրված  ապագա  գործընկերը: 
 -Արթուր Արամ(ով)իչ, ես Ձեր հետ խոսում եմ մարդու կյանքի մասին, իսկ դուք՝ 
օրենքների, մենք իրավաբաններ չենք, որ ինչ-ինչ անհիմն օրենքների հիման վրա մարդու 
ճակատագիր որոշենք, մերը մարդկային օրենքներն են, մենք խղճով ենք առաջնորդվում,-
այս ասելուց Լիլիթը տարերքի մեջ էր և նույնիսկ չէր նկատել, որ ձայնը բարձրացրել է, 
խոսում էր վստահ, քանի որ համոզված էր իր իրավացիության մեջ: 
    Արթուր Արամ(ով)իչը ժպտում էր, երբ Լիլիթը ոգևորված խոսում էր: Նա նրան 
սեփական ուսանողություն էր հիշեցնում և այդ պատճառով որոշեց ավելի թեժացնել 
խոսակցությունը: 
-Բայց ոչ էլ աստված ենք, սիրու՛ն աղջիկ, որպեսզի դրախտի կամ դժոխքի դարպասները 
բացենք ինչ-որ մեկի առջև: Հակառակը, ես կասեի մենք այդ դարպասների միակ 
հսկողներն ենք և մեր պարտքն է թույլ չտալ, որ այնտեղ մտնի մեկը,  ում կարող ենք  ետ 
 պահել: 
-Բայց չէ՞ որ այսպես մենք սահմանափակում ենք մարդու ազատությունը, ընտրության 
հնարավորություն չենք թողնում մարդուն, չէ՞ որ խեղճ կինը հնարավորություն չունի 



նույնիսկ ինքնասպանություն գործելու, միևնույն ժամանակ գիտակցությունը 
պահպանված է և մահանալը նրա որոշումն է,- ճանաչելով Արթուր Արամ(ով)իչին Լիլիթը 
փորձեց հարվածել նրա թույլ կողմին՝ գիտեր, որ բժիշկը գնահատում է մարդու 
ազատությունը   ամեն     ինչից  բարձր: 
-Արդարացի ես… սակայն հիվանդը, ոչ թե մահ է ուզում, այլ ընդամենը այդ վիճակից 
դուրս գալ է ուզում, իսկ այդ վիճակից դուրս գալու համար կա երկու ճանապարհ՝ 
առողջացում և մահ: Մեզնից՝ բժիշկներիցս, նա մահ է ակնկալում, քանի որ չի հավատում, 
որ կարող ենք առողջացնել: Իսկ աղոթելիս, համոզված եմ, Աստծուն դիմելիս խնդրում է, 
որ իրեն ազատի ներկայիս վիճակից: Իսկ ես հավատում եմ, որ կարող եմ առողջացնել, 
դրա համար ինձ պակասում է մի բան, որ ինքն էլ հավատա, իսկ քանի նա  ողջ է,  ես  
հույս ունեմ: 
    Ապագա բժշկուհու մտքերը խառնվեցին, չէր սպասում նման տրամաբանական և 
իմաստալից պատասխանների, երբ ինքն իր հետ քննարկել էր այս հարցն, ամեն ինչ շատ 
ավելի պարզ ու անվիճելի էր ստացվել: Այստեղ նորից զգաց ուսանողի և փորձառու բժշկի 
տարբերությունը: Առաջին անգամ չէր տեսնում, բայց չէր հիասթափվում, հակառակը՝ 
ոգևորվում էր, քանի որ գիտեր, որ հենց այդ խոսակցությունների շնորհիվ է 
տարբերությունը փոքրանում: Մի պահ լռեց, փորձեց վերլուծել ասվածը, որոշեց ինչ-որ 
բան պատասխանել, բայց տարակուսեց՝ մտածելով, որ ավելի լավ է լռի, քան ոչ պատշաճ    
մակարդակով  պատասխանի: 
-Ափսոս, Լիլիթ, որ կյանքն էլ քո պես արդարացի չէ,-փոքր ինչ փոխելով խոսակցության 
թեման՝ շարունակեց Արթուր Արամ(ով)իչը: Լիլիթին համարելով իր գաղափարակից 
ընկերը՝ որոշեց ինքն էլ իրեն անհանգստացնող մտքերով կիսվել: 
-Տեսնո՞ւմ ես՝ երիտասարդ աղջիկն ուզում է ապրել նույնիսկ կոտրված ոտքով: 
Ենթադրելով, որ իրեն ժամեր են մնացել, նա պատրաստ է ապրել այդ ժամերը, սակայն 
առայժմ այդ ժամերից էլ է զրկված: Իսկ տատիկը, որ ուզում է մահանալ, արդեն ամիսներ 
շարունակ կայուն վիճակում է: Իսկ ես ստիպված եմ կողքից դիտել այդ ամենը, քանի որ 
անզոր եմ որևէ բան փոխել,-այս ասելով բժիշկը նայեց ժամացույցին՝ արդեն առավոտյան 
տասնմեկն էր, Լիլիթի հերթափոխի ժամը վաղուց անցել էր, բայց նա  դեռ  չէր  շտապում 
գնալ: 
- Արթուր Արամ(ով)ի՛չ, բայց չէ՞ որ Շուշանիկը դեռ ողջ է, իսկ տատիկից դեռ հույս կա: 
Դուք էիք նոր բացատրում, որ պետք է մինչև վերջ հավատալ,- փոքր-ինչ զայրացած ասաց, 
քանի որ բժշկի խոսքերը (ով Լիլիթի համար իդեալական բժշկի կերպար էր), կարծես 
մուրճի հարվածներ լինեին բյուրեղապակե իդեալին, որոնցից այն կարող էր փշրվել: 
-Իհարկե՛, իհարկե՛, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, ուղղակի երբեմն ես էլ եմ հոգնում, 
ինձ համար էլ է դժվար անընդհատ ամեն ինչ ճիշտ անել, բոլորին հասկանալ, բոլորին  
աջակցել   և  երբեմն     արտահայտվելու  պահաջ    եմ  զգում: 
     Անցավ 2 շաբաթ: Առավոտյան բաժանմունք մտնելիս Արթուր Արամ(ով)իչը տեսավ, թե 
ինչպես են 101-րդ պալատից սավանով ծածկված դիակ դուրս բերում: Ինքն իրեն շունչ 
քաշեց և մտածեց. «Հիմա արդեն հույս չկա»: Իսկ 103-րդ հիվանդասենյակի հիվանդն իրեն 
էր սպասում, որպեսզի ցույց տա, որ արդեն կարող է քայլել` թեկուզև հենակների 
միջոցով:                                                                                  


