
Վերջին Ամանորը  (հեղինակ` ծածկանունը`Orchidea) 
 
 

Ամանորի նախօրեին էր… Արթուրը զբոսնում էր այգում, երբ լսեց շատ 
հարազատ ձայն: 

-Արթուր, Արթուր, բալես, մի´ արա, քեզ կվնասես: 
Կարծես էլեկտրական հոսանք անցավ Արթուրի ամբողջ մարմնով, նա շրջվեց ու 
տեսավ այն, ինչ իր սիրտն էր վկայում: Նրա դիմաց կանգնած էր մի կին` երեխայի 
ձեռքը բռնած: 

-Անի±, բարև, ինչպե±ս ես: 
Անիի այտերը կարմրեցին, շփոթվեց, ու արցունքները գլորվեցին աչքերից: 
-Ա, Ար, Արթուր, այդ դու± ես: 
Արթուրը մեղմ ժպտաց ու բարևեց Անիին: 
…Արթուրն ու Անին ծանոթացել էին համացանցով` երեք տարի առաջ: 

Արթուրն ապրում էր Մոսկվայում, աշխատում էր տեղի լավագույն բանկերից 
մեկում: Մի անգամ վթարի էր ենթարկել մի տղայի, որը մահացել էր, ու այդ 
պատճառով հայտնվել էր բանտում: Նա, վախենալով, որ Անին իմանալով իր 
գտնվելու վայրը, չի շփվի իր հետ, ներկայացել էր Մոսկվայից ժամանած հյուր, բայց 
մի անգամ, երբ Անին հարցրեց, թե երբ են նրանք հանդիպելու, Արթուրը նրան 
պատմեց ողջ ճշմարտությունը: Անին շատ ծանր էր տանում այդ ամենը, բայց արդեն 
ինքն էլ էր սիրահարվել Արթուրին ու շարունակում էր նրա հետ շփվել:  Նրանք ավելի 
հաճախ էին շփվում, ժամերով խոսում էին հեռախոսով:  
2011 թ. հունվարի 1-ն էր Արթուրը զանգել էր Անիին, որպեսզի շնորհավորեր Նոր 
տարվա առթիվ, բայց Անին չպատասխանեց հեռախոսազանգին, մի քանի օր հետո 
զանգեց ու ասաց, որ այլևս չզանգի իրեն, որ նա ամուսնանում է, մի քանի օրից նրա 
հարսանիքն է, ու, որ էլ հարցեր չտա:  

…Իսկ հիմա, երկու տարի հետո նրանք վերջապես հանդիպեցին… 
-Արթուր, Արթուր,- անընդհատ Արթուրի անունն էր կրկնում Անին,-որքան եմ սպասել 
այսօրվան` այս պահին,-արտասուքների միջից խոսում էր նա: 

-Եթե այդքան սպասված էր այս պահը, ինչու± ամուսնացար ուրիշի հետ,-
հարցրեց Արթուրը,-այս հարցը երկու տարի է` տանջում է ինձ:  
Անին Արթուրին պատմեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել այդ երկու տարիների 
ընթացքում: 

Անին սիրում էր Արթուրին, բայց վախենալով, որ ծնողները չեն ընդունի նրան, 
ամուսնացել էր ուրիշի հետ: Այդպես էլ չկարողանալով սիրել ամուսնուն` Անին 
հեռացել էր նրանից, բայց արդեն հղի էր: Ծնվեց որդին, ու նրան Արթուր կոչեց: 
Հղիության ընթացքում պարզվել էր նաև, որ Անին անբուժելի հիվանդ է, ու նրան քիչ 
ժամանակ է մնացել ապրելու: 

-Ես մխիթարվում էի որդուս անունով, ամեն անգամ նրա անունը տալով, ինձ 
թվում էր` քեզ հետ եմ խոսում: Արթուր, ես մինչև հիմա սիրում եմ քեզ: 



-Մի հրաշալի առաջարկ ունեմ, վաղն Ամանոր է,  ա´րի միասին դիմավորենք, 
Անի´, ես էլ մինչև հիմա սիրո´ւմ եմ քեզ: 
Անին համաձայնեց գալ ու Արթուրի հետ դիմավորել Նոր տարին… 

Դեկտեմբերի 31-ն էր, առավոտյան շուտ արդեն Անին ու փոքրիկ Արթուրիկը Արթուրի 
տանն էին, նրանք միասին զարդարեցին եղևնին, հետո Անին համեղ ուտելիքներ 
պատրաստեց ու, կարծես,ամեն ինչ պատրաստ էր, մնում էր  2013-ը թակի դուռը:  
 -Վայ, մոռացա զգեստս փոխեմ,-ասաց Անին ու արագ գնաց սենյակ, փոխեց զգեստն 
ու եկավ հյուրասենյակ: 
-Այս սպիտակ զգեստը  քեզ շատ է սազում, ոնց որ նորահարս լինես,- ասաց Արթուրն 
ու գրկեց նրան: 
-Ես հիմա շատ երջանիկ եմ, Արթո´ւր,- պատասխանեց Անին,- ես որոշել եմ քեզ հետ 
դիմավորել Նոր տարին ու ընդմիշտ մնալ քո կողքին: 
-Ասում են` Նոր տարվա գիշերը կախարդական է, ու հրաշքներ են կատարվում, երևի 
մեր հրաշքն էլ հենց սա է, որ մենք իրար նորից գտանք, Անի: 
-Վա~յ, նայիր ձյուն է գալիս, արի իջնենք ներքև, ձնագնդիկ կխաղանք, կքայլենք ձյան 
տակ, խնդրում եմ, Արթուր, արի գնանք: 
-Լավ, և´ դու տաք հագնվիր, և´ Արթուրին տաք հագցրու,- ասաց Արթուրն, ու նրանք 
իջան բակ` հեքիաթային գիշերը վայելելու: 
Սկսեցին ձնագնդիկ խաղալ, վազվզել մանուկների նման ու հրճվել, բայց ամեն ինչ մի 
վայրկյանում փոխվեց. հանկարծ Անին ընկավ գետնին: 
-Անի´, քեզ ինչ եղավ, Անի, ձա´յն տուր, սի´րելիս,-Արթուրը գրկել էր Անիին ու 
փորձում էր օգնել: 

-Ես ինձ այսքան ժամանակ պահել էի այս պահի համար, դու տեսե±լ ես, նման 
մոմեր կան, նրանք վառվում են, հալվում, բայց պատերը մնում են, իմն էլ միայն 
պատերն էին մնացել, որ քո գրկում հալվեին, ես սիրում եմ քեզ, սա իմ կյանքի 
ամենաերջանիկ ու միակ երջանիկ օրն էր, Արթուրիս լավ կնայես… 
 
 

 
 


