
Այս գարունն էլ կանցնի…  (Ծածկանուն`ForLife) 
 
 
Ամպի գորշ ստվերները քիչ-քիչ վերանում էին մութ ու անծայր երկնքից… Եվ 

վայրկյաններ անց փողոցները լցվեցին արևի մեղմ ու դեռևս շատ քիչ ջերմություն 
հաղորդող լույսով: Աշխարհն ասես արթնացա~վ… 

Մեկ ժամ էլ չանցած` սկսվեց քաղաքի եռուզեռը:  
Արևի շողերից մեկն էլ մեղմ, նուրբ և անշտապ քայլերով ցած իջավ բարձրահարկ 

շենքերից մեկի տանիքին և աստիճանաբար ընդարձակվելով` հպվեց պատուհաններին 
ու ներս սողոսկելով`  հաստատեց լուսաբացը…  

Պատուհաններից մեկի ետևում էլ անզգայացած մի մարմին էր լուռ պառկած. զգալով 
արևի շողերը, կամաց բացեց աչքերը: 

«Այս գարունն էլ կանցնի…ասես կողքիս ես, մի~շտ…»,- լուռ շշնջաց: 
Նայեց դիմացի պատին անշուք կախված  ժամացույցին: 
Ժամն արդեն ութն էր: Ողջ գիշեր գրեթե չէր քնել…  
Տարօրինակ չէր արդեն... ամեն տարի այդ օրը նույն կերպ էր դիմավորում… 

 
 

* * * 
-Բժի'շկ, այսօր շուտ եք եկել: 
-Այսօր առանձնահատուկ օր է... Այն այնքա~ն բան է փոխել իմ կյանքում, այս 

մարդկանց կյանքում (գլխով ցույց տալով այգում զբոսնող հիվանդներին): Չկարողացա 
քնել, իսկ տանը նստելուց էլ ոչ մի օգուտ… Ավելի լավ է անցնենք մեր գործին… 

-Շատ լավ, Արամ Ալբերտիչ… Ուրեմն զննենք աղջնակին. նա արդեն արթուն է: 
 
-Ինչպե՞ս ես, Աննա': 
-Լավ եմ, իմ սիրելի'  բժիշկ, չեմ համբերում, թե երբ եմ նորից դպրոց հաճախելու... 
-Կհաճախես, աղջի'կս, կհաճախես... 
 
 

* * * 
-Ալո', ողջույն հարգելի Արամ: 
-Ողջույն, պարոն Դենիս: Ինչպե՞ս եք: 
-Հրաշալի: Նոր դեղամիջոցներն արդեն ճանապարհին են, աղջնակին հաստատ լավ 

ապագա է սպասվում... 
-Նա արդեն 130-րդն է, կփրկվի… Մենք հույսը երբեք չենք կորցնում…Շնորհակալ 

ենք… 
 

 
* * * 



Ու նորից տուն... ու նորից դատարկություն… անսահմա~ն դատարկություն: 
Կյանքում ոչինչ պատահական չի լինում: Չէ՞ որ այդ դատարկությունն այնքա~ն կյանքեր 
փրկեց, այնքա~ն  տներ լցրեց, այքա~ն կյանքեր արժևորեց... 

«Ոչինչ պատահական չի լինում, ու անգամ մասնագիտությանս ընտրությունը ցավս 
մեղմելու միջոց եղավ… վերջին օրերումդ բացակայությունս արդարացնելու, հոգիդ 
բավարարված սավառնելու համար եղավ… Կարոտել եմ…անսահման…անավարտ իմ 
պատմություն…»,- միայնակ նստած մտածում էր, երբ հանկարծ հնչեց դռան զանգը… 

Փոստատարն էր… 
Նամակ էր…Գերմանիայից.. 
«Շնորհակալ եմ, հարգելի' բժիշկ… Ձեր շնորհիվ այսօր այստեղ ենք, և որդիս 

վերջնական վերականգնվել է: Քիչ առաջ ստացանք անալիզի պատասխանները… 
Երջանկությունից սիրտս ասես պայթում է: Միգուցե զարմանաք, որ այս եղանակով եմ 
Ձեզ գրում. չէ՞ որ 21-րդ դարն է արդեն, ու էլեկտրոնային նամակով ավելի արագ կարող 
էի Ձեզ երախտագիտություն հայտնել… ուղղակի որոշեցի ձեռքով գրել, որ կարդալուց 
զգաք երջանկությանս անսահմանությունը, այն ուժը, որը հիմա զգում եմ այս տողերը 
գրելիս… Պարզապես շնորհակալ եմ…» 

Փակեց նամակը... իրականում ոչ այնքան նամակը տպավորվեց իր հիշողության մեջ, 
ինչքան հասցեն…Գերմանիա…Վերջին անգամ 35 տարի առաջ էր նամակ ստացել 
այնտեղից…նամակ, որը հիմնովին փոխեց կյանքը, փակեց բոլոր դռները սեփական 
երջանկության և նոր էջ բացեց շատերի համար, ովքեր ֆինանսական օգնության և 
բուժման կարիք ունեին… Նամակ, հանուն որի որոշեց փոխել մասնագիտությունը, 
բարեգործական հիմնադրամ բացել, հիվանդանոց կառուցել` հարակից այգով և օգնել... 
ուղղակի օգնել... Միգուցե, այդպես թեթևանար... 

 
 

* * * 
(35 տարի առաջ) 
Ժամն արդեն ութն էր: Ոչինչ չէր փոխվել վերջին 3 ամսվա ընթացքում: Միայն 

անպատասխան հարցեր, միայնություն ներշնչող դառն իրականություն… Ժամանակն, 
ասես, կանգ էր առել Արամի կյանքում… 

Սենյակում միապաղաղ լռություն էր տիրում… Այդ ճնշող ու անօդ թվացող 
միջավայրում հանկարծ երիտասարդի շնչառությանը զուգահեռ ևս մեկ ուրիշը լսվեց: 
Շրջելով գլուխը` նկատեց կյանքի ամենանուրբ և անփոխարինելի էակին, որին առաջին 
անգամ էր այդչափ վրդովված տեսնում. մայրը նստած էր նրա մահճակալին և տխուր 
հայացքով զննում էր որդուն: Արամը լուռ նայեց նրան և շրջեց հայացքը. չէր ուզում 
խոսել, չէր ուզում տեսնել ինչ-որ մեկին, կյանքը արդեն լիովին կոտրել էր նրան: Կարծես 
այդ պահերին ատում էր բոլորին, անտեսում թշվառ և դժբախտ կյանքը: Իսկ 
վայրկյանները չէին կրճատվում... անվերջ, անվերջ ձգվում էին...  

Այդ վայրկյաններին հայացքներն էլ բավական էին թվում ողջ եղելությունը 
հիշեցնելու համար:  

- Տղա'ս, - արցունքները հազիվ զսպելով ու վերջապես ուժ հավաքելով ասաց մայրը, - 
սարսուռ եմ զգում ամեն անգամ քեզ այսպես վշտացած տեսնելով, ամեն անգամ այդ 
գունատ և սառույցի պես անշուք դեմքիդ նայելով: Դու արժանի չես այս կյանքին, դու դեռ 



այնքա~ն  երիտասարդ  ես... Ոչինչ այլևս  փոխել հնարավոր չէ, նրան ետ չե'ս բերի… 
Արա'մ… 

- Դե բավակա'ն է, մա'մ... հանգի'ստ թող ինձ, արդեն որերորդ անգամն եմ կրկնում... 
դու ոչինչ էլ չգիտես, և ոչ ոք չգիտի, - բղավեց Արամը, - ես էլ առաջվանը չեմ ու  
հավանաբար չեմ էլ լինի... Խնդրում եմ` ինձ մենակ թող, - մեղմացնելով տոնը` շրջեց 
հայացքը` ի նշան, որ մենության կարիք ունի… 

Վայրկյաններ անց նկատեց, որ արդեն մենակ է սենյակում. թե ինչպես էր մայրը 
դուրս եկել, չէր նկատել:  

 «Երեք ամի~ս», - արտասանեց մտքում: 
Հանկարծ մտքում այրեցին 3 ամիս առաջ կյանքը խորտակած հիշողությունները…. 
« -Չեմ ուզում տեսնել քեզ, Արա'մ… բաժանումը միակ ելքն է, որը մեզ ճիշտ ուղու 

վրա կկանգնեցի… 
-Ի՞նչ ես խոսում, Մարի'… ես երջանիկ եմ..լոկ…լոկ քո ներկայությամբ.. 
-Միևնույն է արդեն… ես որոշել եմ… վաղը մեկնում եմ… 
-Փաստորեն, նոր կյանքի ձգտումն է ստիպել քեզ մոռացության մատնել ինձ, 

հավասարեցնել ոչնչի քո ներկայում, քո կյանքում…քո ապագայում… 
-Մտածիր ինչ ուզում ես… ատի'ր, թե քեզ համար ավելի հեշտ է…միայն մի' հիշիր.. 
-Բայց… Մարի~… 
-Հուսով եմ` ես իմ նպատակներին կհասնեմ….դու էլ փորձիր…» 
 
Հանկարծ դռան զանգը սթափեցրեց ցավից ընդարմացած ուղեղը… 
 
-Տղա'ս, նամակ ունես… 
-Ումի՞ց է… 
-Կարծես թե Գերմանիայից է, անանուն…. 
Լուռ վեր կացավ անկողնուց, և սկսեց անհանգիստ շրջել սենյակում:  
Միակ հարազատ ոգին, որ այդ հեռավոր երկրում էր, արդեն 3 ամիս է` լքել էր իրեն… 

Միակ նամակը, որին երկար ժամանակ սպասել է…  
Գլխի մեջ հանկարծ վայրկյանները դանդաղեցին` մատնելով վերջին հանդիպման 

ամեն մի հայացքը. նրա ամեն մի շարժումը, ամեն մի արձակած բառի հարվածը…. 
«Տեսնես ի՞նչ է գրված այնտեղ… արդյո՞ք կհամարձակվեմ կարդալ, արդյո՞ք այնքան 

ուժ կգտնեմ ընդունելու ու վերջապես հասկանալու, արդյո՞ք կներեմ  երբևէ …», - 
մտածմունքը տանջում էր իրեն, անդադար հարցերը` սղոցում ցավերից արդեն իսկ 
մտածելու անընդունակ ուղեղը, իսկ մյուս կողմից էլ անհամբերությունն էր խեղդում:  

Հանկարծ սթափվեց. ասես ողջ մտքերը դուրս նետելով գլխից` ձեռքը կամացուկ 
մեկնեց առաջ, սառած մատները հպեց ծրարին… Սրտի թրթիռով բացեց… լուռ հանեց 
նամակը… Մի հոսանք անցավ մարմնով. ասես զգաց այն արտասովոր ուժը, այն ահռելի 
զգացողությունը, որ միայն գրողին էր հայտնի եղել… անզգայացած մատները տրորելով` 
նստեց մահճակալին և սկսեց կարդալ… 

 
«…Այս գարունն էլ կանցնի… բայց սա ուրիշ է, նման չէ կյանքիս ապրած մնացած 

գարուններին… այն չափազանց շատ է քեզնոտ, այն չափազանց շատ է լցված կարոտից 
խեղդող այս դառն իրականությամբ… սա մի տեսակ լցրել է ինձ քեզնով և դատարկվել 



առանց ֆիզիկական ու հոգևոր ներկայությանդ… պարզապես սովորել եմ լռել… Շուտով 
կմոտենաս նստարանիս…ու մենք կխոսենք վերջին անգամ…  

Ցավոտ է. ստիպված եմ ստել… ստել լոկ քո ապագան լուսավորելու համար… 
հակառակ դեպքում ինձ հետ այն կհանգչի… Ստել… ստել և լքել քեզ… երևի թե քեզ 
համար ավելի հեշտ կլինի մտածել, որ լքել եմ քեզ, քան կողքիս լինես և տանջվես ինձ 
հետ այս անորոշության մեջ` չիմանալով` կապրե՞մ արդյոք, թե՞ ոչ... Բայց որոշեցի գրել` 
ճշմարտությունը քեզ լուսաբանելու համար… Չեմ ուզում խաբված լինես… Մեկնում եմ 
բուժվելու… Ներսումս օրեցօր աճող այս օտար մարմինն արդեն հյուծել է ինձ… ուռուցք 
է` չարորակ… Ասում են` արտասահմանում որակավորված մասնագետները բավական 
հաջողություններ են գրանցել: Ներիր, որ քեզ ոչինչ չեմ ասում, որ օգնություն չեմ 
խնդրում... Գիտեմ` կօգնես, կվատնես վերջին լումադ էլ ինձ փրկելու համար... Բայց չեմ 
ուզում... դու դեռ ապագա ունես… և ոչ բոլոր մարդիկ են այնքան բարի, որպեսզի ինձ 
փրկելու համար իրենց նեղություն պատճառեն... իսկ ես կարող էի բուժվել... ավա~ղ դա 
ահռելի ծախսեր կպահանջի… Այնուամենայնիվ, որոշակի գումար կարողացել եմ 
հայթայթել և հուսով եմ` այն կբավարարի բուժումս հաջողությամբ անցնելու համար... 
Ամեն դեպքում, կարծում եմ ամեն ինչ Աստծու ձեռքերում է, և նա կփրկի ինձ, կփրկի մեզ 
և երբևէ այս նամակը կարդալու հնարավորություն չես ունենա… Առաջին իսկ 
հնարավորության դեպքում կշտապեմ քեզ մոտ, կգրկեմ, անձամբ կպատմեմ, թե ինչու 
հեռացա…Գիտեմ` ինձ սպասում ես….բայց… 

 Այս գարունն էլ կանցնի… ու իմ շնչուղիները գուցե էլ չլցվեն քո բույրով, ու… ահա 
նստած եմ այգում… Գիտեմ` վերջին անգամն եմ այցելում, վերջին անգամն են ոտքերս 
զգում հողի թեթևությունը….բայց չէ՞ որ այս այգին այնքա~ն խոստումնալից էր, այնքա~ն 
կյանքով լի… բայց չէ՞ որ այստեղ ձուլվեցին հավերժությամբ մեր սրտերը…իսկ մենք… 
չկարողացանք պահպանել…չէ', չէ'…չկարողացա պահպանել…. Ների'ր:  

Սիրում եմ քեզ… խոսքեր, որ այդպես էլ չունեմ համարձակություն հերքելու… 
պարզապես կշրջանցեմ այդ պատասխանն ակնկալող հարցերդ... Եվ այժմ կորցնելու 
ոչինչ էլ չունեմ. ինչն ամենաթանկն էր, արդեն իսկ կորցնում եմ, թողնում այն քեզ հետ… 

Այժմ երևի գիտակցում ես եղելությունը, գիտակցում ես գիտակցաբար մեզ 
բաժանելու ձգտումը…Կարծում էի` այդ կերպ գոնե կփորձես նորովի սկսել, 
մոռանալ…չէ՞ որ ավելին չէի կարող տալ քեզ…պարզապես ների~ր…  

Այս գարունն էլ կացնի... Այժմ ուղղակի հիշիր, ամեն պարագայում երջանիկ պետք է 
լինես… ինքդ պետք է որոշես` որ ուղին ընտրել…պարզապես երջանիկ եղիր, որ ես էլ 
թեթևացած զգամ… գիտեմ` հոգնել ես այդ «պետք է»-ներից… բոլորս ենք հոգնել…բայց 
դա վերջին բանն է, որ խնդրում եմ ու ուզում եմ վստահաբար փակել այս ծրարը` քեզ 
փոխված տեսնելով… Այս գարունն էլ կացնի... 

Կողքիդ եմ միշտ, չմտահոգվես, սիրելի'ս …» 
 
Հետգրություն. 
Ամեն ավարտ նորի սկիզբն է… Վերջինիս գիտակցումը տալիս է ընտրություն, 

որը յուրաքանչյուրիս ձեռքերում  է: 


