
************     (Ծածկանուն` Արթուրո) 

 
   _Օրիո՛րդ Էլիս, օրիո՛րդ Էլիս, մնաց 3 րոպե… 

   _Հիմա~, հիմա~,- ասացի ու կրկին խորասուզվեցի. «Գլուխը` բարձր, մեջքը` ուղիղ, 
հայացքը` հպարտ, հը~, հը~, մե՛կ, մե՛կ, ձայնիս հետ ամեն ինչ կարգին է, դե՛հ, առաջ, 
ես գիտեմ, կկարողանամ, կարևորը չհուզվեմ, է~, ինչ եմ ասում, միևնույն է, հուզվելու 
եմ, մի քիչ կկմկմամ, որոշ բառեր կմոռանամ, բայց  չէ՞ որ ինձնից բացի ոչ ոք չգիտի 
տեքստս, և ամենակարևորը` խոսափողը պահում եմ…» 

   _ Օրիո՛րդ Էլիս, շտապե՛ք, մոտեցե՛ք ամբիոնին… 

   _ Ես երկար եմ սպասել այս օրվան, վերջապես կանգնած եմ այս ամբիոնի մոտ և 
ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել իմ տեսակետն այս հարցի շուրջ: Ես գիտեմ, որ 
շատերն ինձ կքննադատեն, բայց յուրաքանչյուրս ունենք մեր կարծիքը:  

   Այսօր բժշկությունը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ հնարավոր է բուժել 
հիվանդություններ, որոնց բուժման մասին մտածելն անցած դարի կեսերին ուղղակի 
անհավանական էր: Ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա կան հիվանդություններ, 
որոնք անբուժելի են: Ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այսպիսի 
հիվանդությունների զոհն են, իրենք պետք է որոշեն ապրել, թե ոչ: Պատկերացրեք` 
մարդ, ով զրկվել է քայլելու, շարժվելու ունակությունից և բեռ է դարձել թե՛ իր, թե՛ 
ընտանիքի համար: Շատերը ժամանակի ընթացքում համակերպվում են իրենց 
վիճակի հետ, սակայն կան մարդիկ, ովքեր չեն համակերպվում և տառապանքներից 
ազատվելու միակ միջոցը համարում են մահը: Կամ պատկերացրեք` ձեր երեխան 
ծնվել է խուլ և կույր, կամ մի ուրիշ հիվանդություն, որ մարդուն զրկում է 
կարևորագույն ֆունկցիաներից… ինչո՞ւ ստիպենք նրանց ապրել… ինչո՞ւ 
բանտարկել մարդուն իր իսկ մարմնի մեջ, ինչո՞ւ… 

   Ես գոհ էի իմ ելույթից, ոմանք քննադատեցին, ոմանք էլ համաձայնեցին… Այդ 
օրվանից անցել է 3 տարի, ես կրկին մոտենում եմ այդ ամբիոնին, սակայն այս անգամ 
չկա այն խրոխտ կեցվածքը, որն ուղեկցում էր ինձ նախորդ անգամ, այս անգամ ես 
անպատրաստ էի մոտենում, և  այստեղ չէի լինի, եթե չը… 

   _ Տիկի՛ն Էլիս, տիկի՛ն Էլիս, շտապե՛ք, մոտեցե՛ք ամբիոնին… 

   _ Ես չէի ցանկանա այսօր այստեղ գտնվել, բայց կյանքը մի փոքր կոտրել է ինձ, և ես 
ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ: Դուք, հավանաբար, հիշում եք իմ նախորդ ելույթը, 
հատկապես նրանք, ովքեր քննադատում էին ինձ: Հիմա ինքս էլ ինչ-որ չափով 
քննադատում եմ ինձ… Ես հղի էի և հերթական անգամ գնացել էի հետազոտության. 
մեր երեխան այնքան էլ առողջ չէր ինչպես մենք էինք կարծում, նրա ուղեղը 
կանոնավոր չէր զարգանում և ավելի շատ նման էր փոքրիկ գնդակի, այն 
ընդհանրապես բաժանված չէր: Բժիշկն ասաց, որ նա կմահանա մինչև ծնվելը, եթե 
ծնվի էլ, ապա միևնույն է մի քանի ամսից ավելի չի ապրի և առաջարկեց ընդհատել 



հղիությունը, նա և կյանքն անհամատեղելի էին: Դա մեծ հարված էր մեզ համար, այդ 
պահին ես հիշեցի իմ ելույթը և հասկացա, որ չեմ կարող հրաժարվել նրանից: Եթե 
Աստված որոշել է, որ նա պետք է այդպիսին լինի, ապա մենք կսիրենք նրան 
այդպիսին: Տեսնելով նրա սրտի զարկերը` ես չկարողացա հրաժարվել նրանից, եթե 
նա շարունակում է պայքարել, ապա մենք էլ կպայքարենք նրա համար: Ես չեմ կարող 
բացատրել ձեզ, թե ինչ ես զգում, երբ ինչ-որ մեկը քեզ ասում է, որ քո երեխան կարող է 
մահանալ: Քեզ թվում է, թե առաջին անգամ դա լսելուց հետո ավելի քիչ կտխրես, 
շոկից դուրս կգաս, բայց ամեն անգամ ավելի ու ավելի դժվար է լսել դա, հատկապես, 
երբ գիտես, որ ամեն անցնող օրը կրճատում է նրա կյանքը: Մենք որոշեցինք նրա 
համար ընտրել մի լուսավոր, գեղեցիկ անուն` Լյուսի: Մենք հավատում էինք, որ 
Լյուսին կապրի… Լյուսին ծնվեց, նա մի քանի օր մնաց բժիշկների հսկողության տակ: 
Լյուսին տարբերվում էր մյուս երեխաներից, բայց մեզ համար նա շատ գեղեցիկ էր, 
մենք իսկապես վայելում էինք այն ժամանակը, որ անցկացնում էինք նրա հետ: 
Այնքան հաճելի էր նայել նրան քնած  ժամանակ: Ինչքան օրերն անցնում էին, այնքան 
մենք չէինք հավատում, որ նա դեռ մեզ հետ է, նա այնքան ուժեղ էր և չէր 
պատրաստվում հեռանալ: Լյուսին հաճախ էր ժպտում, սիրում էր փոքրիկ, փափուկ 
խաղալիքներ, սիրում էր քնել իր փափուկ օրորոցում: Մենք ամեն շաբաթ նշում էինք 
նրա ծննդյան օրը, պատրաստում էինք տորթ ու ամեն շաբաթ ավելացնում էինք ևս 1 
հրեշտակ, նրա նման գեղեցիկ, փոքրիկ ու սպիտակ հրեշտակ… Լյուսին մահացավ իմ 
գրկում, նա շատ խաղաղ էր, մենք համոզված էինք, որ նա ցավ չէր զգում: Մենք շատ 
էինք կարոտում նրան, բայց համոզված էինք, որ Լյուսին այնտեղ է, որտեղ կարող է 
իսկապես երջանիկ լինել: Մենք այնքան երջանիկ ենք, որ մեզ տրվեց նրա հետ 
ապրելու ժամանակը, ավելի գեղեցիկ նվեր, քան նա, մենք չէինք կարող հորինել: Նա 
ամբողջովին փոխեց մեր կյանքը, նա, նա~… 

   Արցունքի մի քանի կաթիլ լուռ սահեց դեմքիս վրայով ու աղմուկով դաջվեց թղթերի 
կույտին… Ես լուռ էի, լուռ էր և դահլիճը: Եվս մի քանի վայրկյան լուռ կանգնեցի ու 
հեռացա, դահլիճում դեռ երկար լսվում էր կոշիկներիս նյարդային կտկտոցի 
արձագանքը…  

 

 

 

 


