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                                                                                  (Հեղինակ` ծածկանունը ՄՄաարրթթաա) 

 

Դաշնամուրի ստեղներն իմ կամքից անկախ սահում էին մատներիս տակ` 
հյուսելով հոգեպարար մի մեղեդի: Ես դարձյալ իմ անդավաճան ընկերների հետ էի` 
սև ու սպիտակ ստեղների: Անթարթ նայելով դաշնամուրի ստեղներին` նվագում էի ու  
մտածում, որ կյանքն էլ սևի ու սպիտակի համադրությամբ միշտ հորինում է մի նոր 
մեղեդի: Փորձում էի իմ մեղեդին հյուսել ընտրելով միայն սպիտակ ստեղներ, բայց… 
Առանց սևի «մասնակցության» մեղեդին անկատար է… Մտածում էի` ինչո՞ւ կյանքում 
էլ Սպիտակը չի գերիշխում, ինչպես դաշնամուրի ստեղների դեպքում է, երբ հայացքս 
ակամա ուղղվեց դեպի ժամացույցը: Ժամը 15:00 էր… Ընդամենը 30 րոպե և…   

Ես պետք է ընտրություն կատարեի իմ ԵՐԲԵՄՆԻ երկու մեծագույն երազանքների 
միջև: Հետադարձ հայացք գցելով` պատմությանս սկիզբը համարում եմ այն պահը, 
երբ պետք է որոշում կայացնեի մասնագիտության հարցում: Որոշում, որով պետք է 
հրաժարվեի մանկությանս երազանքից, որոշում, որը պետք նախանշեր կյանքիս 
հետագա ընթացքը և որոշում, որը, թերևս, մինչ այս պահը միակն է, որ միայն 
բանականության «խորհրդով» էի կայացրել… Ամենևին հեռու չլինելով գիտությունից` 
արվեստն եմ միշտ համարել էությունս ամբողջացնող մասնիկը: Երազում էի 
ստեղծագործական բարձունքների, մեծ բեմերի, մարդկանց հոգիներն իմ «արվեստով» 
ամոքելու մասին: Սակայն ինչպե՞ս կարող էր ընտանիքի խելացի աղջիկը, ընկնելով 
անհիմն մանկական երազանքի ետևից, կորցնել «ճիշտ» ապագայի հեռանկարը, այն էլ 
մեր օրերում, երբ արվեստն անտեսված է: Այո, ես հասկանում էր, որ ընտանիքս ճիշտ 
էր, ինքս էլ երազանքիս իրագործման հետ մեկտեղ ցանկանում էի ունենալ 
մասնագիտություն: Որոշեցի ժամանակավորապես հրաժարվել երազանքիցս… 

Համալսարանական կյանքն ինձ համար մի նոր աշխարհ էր, որտեղ իմ 
երազանքները, կարծում էի, տեղ չունեին: Ես սպիտակ առագաստը վեր պարզած 
նավի պես դուրս էի եկել մեծ օվկիանոս, որտեղ չգիտեի` փոթորիկները 
կխոչընդոտեին ինձ, թե արևը կժպտար, ես մուտք էի գործել մի «նոր աշխարհ», որի 
մասին պատկերացում անգամ չունեի ու չէի էլ կարող պատկերացնել, որ այդ «նոր 
աշխարհն» ինձ այնքան հարազատ կդառնա, որ այդ «աշխարհից դուրս» կյանքս 
պատկերացնել չեմ կարողանա… 

Եվ դա շնորհիվ Նրա` Ալեքսի… Նրա, ով այդպես էլ ոչինչ չիմանալով հեռացավ` 
ինձ «վերադարձնելով» վաղուց կորցրած այն «գանձը», որ տարիներ շարունակ չէի 
կարողանում «գտնել». տարիների դադարից հետո ես վերսկսեցի ստեղծագործել` դրա 
համար «վճարելով» կյանքիս մեղեդին «սև ստեղներով նվագելով»… Կարիք չկա 
անդրադառնալ այդ «մեղեդու» ամեն մի նոտային, ամեն մի սև ստեղնին, որ ինքնին 
անգույն կյանքն է, բայց պատահաբար չի լինում ոչինչ…  

Թեև ես թույլ չէի տալիս (ենթագիտակցորեն կամ գուցե գիտակցելով), բայց 
ժամանակը համառորեն փորձում էր փոխարինել «իմ մեղեդու» սև ստեղները 
սպիտակներով: Եկավ մի պահ, երբ «ընդունեցի» սպիտակ ստեղները Նրա շնորհիվ, 
ով իր ուշադրությամբ թմրեցրել էր իմ ցավը և միակն էր, ով երբևէ ինչ-որ հարցում 



օգնել էր ինձ: Դա ինձ համար անսովոր մի երևույթ էր. իմ ողջ գիտակցական կյանքում 
ամեն ինչի հասել էի ինքնուրույն ու ազնիվ ճանապարհով` բացառելով սուտն ու 
կեղծիքը: Ես միշտ մտածել եմ, որ այն, ինչին հասնում ենք սեփական ուժերով ու 
խոչընդոտներ հաղթահարելով, իրավացիորեն մերն է, իսկ մենք` արժանի այդ 
հաղթանակին: Գուցե, դա էր պատճառը կամ, գուցե, ինքնամփոփ լինելս, որ երբեք 
որևէ մեկի օգնությունը չեմ ակնկալել: Բայց ՆԱ հայտնվեց իմ կյանքում ու իմ կամքից 
անկախ` օգնեց ինձ: Իսկ նրա ամենամեծ «օգնությունը» Ալեքսին իմ մտքից ու սրտից 
ջնջելն էր: Ճակատագրի հեգնանքով երկուսն էլ մի ընդհանրություն ունեն. նրանք 
երբեք չեն իմացել այն մասին, թե ինչ եմ զգացել և երբեք էլ չեն իմանա:  

  Վաղուց արդեն սիրում էի մասնագիտությունս, թեև տարիներ առաջ չէի 
հավատում, որ կգա մի օր, երբ կխոստովանեմ այդ մասին ու չեմ մտածի «մանկական» 
երազանքիս մասին: Կարծես թե կյանքիս մեղեդին հնչում էր հիմնականում սպիտակ 
ստեղներով, թեև սևերն էլ չէին բացակայում: Կյանքն ընթանում էր բնականոն հունով 
և երջանիկ ապագայի հանդեպ աներեր հույսով, երբ հանկարծ… 

Նրան, ով ինձ, թվում էր թե, վերադարձրել էր կյանք, տեսա ինձ շատ հարազատ 
մարդկանցից մեկի հետ: Ես վաղուց էի կասկածում այդ մասին, երբ լսում էի նրան 
հասցեագրված հիացական խոսքերը: Շուրջս ամեն ինչ մթագնեց, կարծես մոլորակը 
մի պահ կանգ առավ, և… Եվ չեմ հիշում, թե ինչպես աննկատ դուրս վազեցի` 
չհասկանալով, թե ուր եմ գնում: Անընդմեջ ինքս ինձ հարցնում էի. «Մի՞թե ես արժանի 
չեմ երջանկության»… Գուցե դուք մտածեք, թե ես թույլ եմ, թե չեմ պայքարում իմ 
երջանկության համար, բայց դա այդպես չէ: Ես պարզապես չեմ կարող 
Երջանկությունս կառուցել ուրիշի փշրված երջանկության վրա…  

Քայլում էի` չգիտակցելով, թե ուր… Պատահաբար ուշադրությունս գրավեց մի 
հայտարարություն, որը կարդալուց հետո հասկացա, որ ամենևին էլ պատահաբար 
չէր: Հայտարարությունը հետևյալն էր. «Արյան փոխպատվաստման կարիք ունեցող 
երեխաներին օգնելու համար ակնկալում ենք բոլոր նրանց օգնությունը, ում 
անտարբերությունը դեռ չի կուրացրել»:  

Ես միանգամից սթափվեցի և որոշեցի, որ այլևս ստվերում չեմ մնալու: 
«Պատահաբար չի լինում ոչինչ, և տառապանքն էլ իր իմաստն ունի: Գուցե, ես պետք է 
անցնեի շարունակական հիասթափությունների միջով, որ կարողանայի օգնել այդ 
երեխաներին: Գուցե, իմ առաքելությունն այս կյանքում բարություն բաշխելն է»,- 
մտածեցի ես, ու մտքումս ուրվագծվեց հետագա անելիքս: 

Ես որոշեցի հրատարակել իմ ստեղծագործությունները (որոնց միակ ընթերցողը 
մինչ այդ պահը ես եմ եղել) ու կազմակերպել ստեղծագործական երեկո և ստացված 
հասույթը փոխանցել երեխաների բուժման կարիքները հոգալուն: Ես որոշել էի, որ իմ 
մեղեդու սև ստեղները օգնելու էին «գտնել» այդ երեխաների ուրախ մեղեդու սպիտակ 
ստեղները… 

Ստեղծագործական երեկոն շատ լավ անցավ: Զգացումներս հակասական էին. մի 
կողմից ես, ըստ էության, իրականացրել էի մանկությանս երազանքը` բեմից հնչում 
էին իմ բանաստեղծությունները, իմ երգերը: Իսկ մյուս կողմից` հասկանում էի, որ 
ամենևին էլ դա չէ երջանկությունը… 



 Երեկոյի ավարտից հետո ինձ հարազատ բոլոր մարդիկ մոտենում էին ու 
շնորհավորում: Հանկարծ նրանց մեջ նկատեցի նրան` Ալեքսին… Մի պահ մտածեցի, 
թե ինձ թվացել է կամ պարզապես նմանեցրել եմ կամ էլ այս ամենը իրական չէ… Այդ 
պահին պատրաստ էի ընդունել ցանկացած ճշմարտություն, միայն թե ոչ այն, որ 
նա… նա եկել էր: Դեռևս երկու տարի առաջ ես դա կանվանեի ՀՐԱՇՔ, բայց հիմա… 
Հիմա ես միայն ցավ եմ զգում և ափսոսանք իմ անցած օրերի, իմ կորցրած ժամանակի 
ու չապրած ժամերի համար: Նա մոտեցավ ինձ, բարևեց ու ասաց. 

-Շնորհավորում եմ: Երբ տեսա քեզ, հիշեցի, որ նույն համալսարանում ենք սովորել: 

-Շնորհակալ եմ: Այո, նույն համալսարանում ենք սովորել: Բայց երբեք չենք խոսել 
իրար հետ ու եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 2 անգամ բարևել ենք իրար,- 
պատասխանեցի ես: 

-Կարող ենք ուղղել այդ սխալը,- անհասկանալի ժպիտով ասաց նա և ինձ տվեց 
թղթի մի կտոր, որի վրա ինչ-որ հասցե էր գրված,- վաղը ժամը 15:30 կսպասեմ քեզ այս 
հասցեում: Եթե չգաս, կհասկանամ: 

Նա հեռացավ, իսկ ես քարացել էի անցյալիս հետ հանդիպումից: Թեև նա երբեք էլ 
իմ անցյալը չի եղել: Գուցե կար ժամանակ, որ ապրում էի նրանով, բայց նա երբեք էլ 
իմ կյանքում չի եղել: Ոչ, նա երբեք էլ չի իմացել, թե ինչ եմ զգացել: Ես չեմ թաքցրել, ես 
պարզապես ցույց չեմ տվել, սիրել եմ լուռ ու հեռվից… 

Իրականություն վերադարձա ինձ համար անծանոթ մի ձայնից. 

-Շնորհավորում եմ: Շատ ուրախ եմ, որ ներկա էի այս երեկոյին, ամեն ինչ հիանալի 
էր կազմակերպված: Կարծում եմ` մենք պետք է համագործակցենք: 

-Շնորհակալություն: Բայց կարելի է իմանալ... 

-Ներկայանամ` ես պրոդյուսեր եմ և կարծում եմ, որ Ձեր օգնությամբ և մաս-
նակցությամբ կիրականանա իմ նախագիծը,- ընդհատելով ինձ` ասաց անծանոթ 
պրոդյուսերը,- բայց մի կարևոր պայման կա, որի մասին չեմ կարող այսօր չասել: Դուք 
այսուհետ պետք է մոռանաք նմանատիպ բարեգործական միջոցառումների մասին և 
Ձեր տաղանդը ծառայեցնեք միայն Ձեր օգտին: Իսկ ես խոստանում եմ, որ կհասնեք 
այն բարձունքին, որի մասին շատերը չեն էլ կարող երազել: Վաղը ժամը 15:30-ին 
կսպասեմ Ձեզ` քննարկելու մեր հետագա համագործակցության մանրամասները: 

 Անվերջանալի թվացող երեկոն վերջապես ավարտվեց, իսկ ես այդպես էլ այդ օրը 
չկարողացա տարբերակել իրականն անիրականից: Շուրջս բոլորը խոսում էին, 
քննարկում, շնորհավորում, իսկ ես լսում էի նրանց, բայց չէի հասկանում, թե ինչ են 
ասում, նայում էի նրանց, բայց ոչինչ ու ոչ ոքի չէի տեսնում… 

 Վերջապես լույսը բացվեց: Ամեն ինչ նույնն էր, բայց աշխարհն ասես փոխվել էր… 
Փոխվել էի և ես` մնալով նույնը … Ինչ էր պատահել… Ոչինչ… Ես հասկացա, որ այդ 
պահին ինձ կարող են օգնել միայն իմ անդավաճան ընկերները` դաշնամուրի 
ստեղները: Ես նվագում էի, նվագում անդադար, անխոս, սրտի թրթիռով կամ էլ այդ 
պահին ոչինչ չզգալով… Հայացքս ակամա ուղղվեց դեպի ժամացույցը: Ժամը 15:00 
էր… Ընդամենը 30 րոպե և…  



Ես դուրս եկա տնից: Իրարից անկախ իմ երբեմնի երկու երազանքները` մեկը 
գործնական, մյուսը անձնական, սպասելու էին ինձ նույն ժամին տարբեր 
վայրերում… 

Ես քայլում էի, և ինձ ուղեկցում էր գարնանային մեղմ զեփյուռը: Ու՞ր եմ գնում…   
Կյանքում բոլորս էլ ունենում ենք երազանք կամ նպատակ, որը հեռվում առկայծող 
լույսի պես կանչում է մեզ: Մենք փորձում ենք գտնել նրա մոտ տանող անշեղ ուղին, 
բայց հաճախ չենք գտնում այդ ուղուն միացնող ոչ մի արահետ ու դառնում ենք հետ: 
Տարիներ առաջ ես չգտա իմ մանկության երազանքին միացնող արահետը… Լինում 
են դեպքեր, երբ տեսնում ենք դեպի մեր երազանքի ուղին տանող շատ արահետներ ու 
մոլորվում, ինչպես լաբիրինթոսում: Որ արահետով գտնեմ իմ ուղին, երբ մտքիս 
թռիչքը խճճվել է, իսկ հոգուս ձայնը լռում է… Ես չգիտեմ ուր եմ գնում, չգիտեմ որն է 
իմ երջանկության հասցեն, բայց քայլերս առաջնորդում են ինձ…  

Ժամանակին ես երազում էի մեծ բեմերի մասին, բայց այժմ գիտեմ, որ դա չէ 
երջանկությունը, որ ետնաբեմում վերադառնում ենք մռայլ իրականություն: Ոչ, ես չեմ 
կարող ընդունել այն պրոդյուսերի առաջարկը, ով կարծում է, թե կկեղծեմ էությունս 
անցողիկ փառքի համար… 

Իսկ Նա… Եթե նա գար գոնե երկու տարի առաջ, ես կզգայի, թե ինչքան մոտ կարող 
է լինել երջանկությունը… Բայց այժմ… Պետք չէ «սիրել» իմ անունը… 

  

Գարուն է… Նոր կյանքի սկիզբ… Քայլում եմ ու, հիշելով անցած ուղիս, իմ կյանքի 
դիպվածները, մեկ անգամ ևս համոզվում, որ ամեն ինչ իմաստ ունի մեր կյանքում, որ 
պատահաբար ոչինչ չի լինում… Ես պետք է հրաժարվեի իմ մանկության երազանքից, 
որ ընտրեի ճիշտ մասնագիտություն, ես պետք է ընտրեի հենց այդ մասնա-
գիտությունը, որ հանդիպեի Ալեքսին: Նա պետք է այդպես էլ ոչինչ չիմանալով 
հեռանար ու «օգներ» ինձ վերսկսել ստեղծագործել: Ալեքսին իմ սրտից ջնջելու համար 
իմ կյանքում պետք է հայտնվեր Նա, ում «պարգևած» ցավն էլ օգնեց ինձ տեսնել այն 
հայտարարությունը, որով ես երջանկություն բաշխեցի այն երեխաներին, ովքեր գուցե 
ինձանից ավելի շատ ունեին դրա կարիքը… Իմ մեղեդու «սև ստեղներն» էլ իրենց 
իմաստն ունեին… 

ԱԱյյոո,,  պպաատտաահհաաբբաարր  չչիի  լլիիննոոււմմ  ոոչչիիննչչ,,  բբաայյցց  մմեեննքք  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն  
ոոււննեեննքք::  

Ես չգիտեմ ինչ կշահի գիտությունը կամ ինչ կկորցնի արվեստը, բայց վստահաբար 
կարող եմ ասել, որ չեմ դադարի ստեղծագործել… 

Ինչ վերաբերում է հեքիաթային երազանքիս անիրական թվացող կերպարին, ես 
հավատում եմ, որ կգտնեմ նրա կերպարանքն այս աշխարհում, որ վերջապես 
կարտասվեմ… կարտասվեմ Երջանկությունից… 

Ես հավատում եմ, որ կգա այն օրը, երբ կասեմ. «ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՁ 
ԿՅԱՆՔ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ»…  

   


