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 Ջուր, կրակ, օդ, հող… բնության տարերքներ, որոնց մեկտեղմամբ 
ծնունդ է առնում մատերիան, որից էլ մարդը, որպես չորս այդ տարերք-
ներն իր մեջ պարունակող մարմին, ջուրը՝ արյան մեջ, օդը՝ շնչի, հողը՝ 
քիմիական տարրերի միասնության տեսքով, կրակը՝ արարող էներգիայի: 
Սակայն նույն այդ մարմինը կյանք է առնում ու հանգչում… Կրակի մեջ 
այրվող կամ հողի մեջ ամփոփված մարմին… հիշողություններ դեպի 
անցյալը տանող, մասունքներ՝ շիրիմի կամ գորշ ու սառը սափորի մեջ: 
 Այս ամենի վերաբերյալ մտորումներին պիտի բերեր հուլիսյան շոգ 
մի օր: Ու թեև մտքերս խառն էին, հաճախ՝ անհասկանալի ու նույնիսկ 
իրարամերժ, միևնույն է, հենց դրանք սկիզբ դրեցին որոշ հարցերի շուրջ 
խորը մտորումների, անվերջ թվացող մտավարժանքների ու եղած 
գնահատականների նորացման ու մոտեցումների վերագնահատման: 
Ավելին, այս ամենի շուրջ մտորումները մի օր, կարծես վերևից, 
ուղղորդվեցին ու մեկտեղվեցին, խտացան մեկ օրվա մեջ, որպեսզի շատ 
հարցեր, շատ երևույթներ ու իրեր գնահատվեն ու հասկացվեն նորովի, 
ավելի խորքային կերպով: 
 Թվում էր, թե օրն սկսվել էր իր սովորական հունով, քաղաքը արթ-
նացել էր իր հնամենի զարթուցիչով՝ ճնճղուկների ծլվլոցով, երբ մարդիկ 
դարձյալ այս ու այն կողմ էին շտապում. ոտքով, ավտոմեքենաներով, 
հասարակական տրանսպորտով, կամ տանից՝ մտքով:  
 Նույն եռուզեռը նաև երկաթուղային կայարանում էր, ավելին՝ այն-
տեղ մի յուրահատուկ սիմֆոնիա էր հնչում, որը լսելի էր միայն, եթե 
երկար կանգնած ես մնում կառամատույցում, իսկ ես այդ օրը մոտ մեկ 
ժամ կանգնել էի այնտեղ ու մի տեսակ չէի կարողանում տեղից շարժվել:  
 Շուտ էի եկել, գնացքս պիտի մեկներ մեկ ժամից, և այդ ժամանակը 
ես սպառում էի՝ երկար կանգնած մնալով, մտորելով ու զննելով շուրջս: 
 Կառամատույցի մերձակայքում հողից դեպի երկինք թանձրացող 
փոշու անլսելի աղմուկը, գնացքների անիվների ռիթմիկ ձայնը, կառա-
մատույցին հավաքված բազմության խոսակցություններն ու նրանց 
ուղեբեռների անիվների սահքը հատակին, գնացքների ազդանշանները, 
կայարանի պատուհանների վարագույրների շրշյունը օդի մեղմ շոյանք-
ների հետևանքով…  
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 Այս ամենը մի տեսակ հեքիաթային, պարուրող էր, և ձայների այդ 
համադրությունն ու համախումբն ստեղծում էին մի այնպիսի սիմֆոնիա, 
որը կարելի է լսել միայն այդտեղ մնալով:  
 Հուլիսյան այդ օրը երկինքը ջինջ ու պարունակ էր, ինչպես երբեք: 
Վերևում նկատեցի ծիծեռնակների ու հիշում եմ, որ մտածեցի, թե 
արդյո՞ք ճիշտ է, որ նրանք այդտեղ էին: Չէ՞ որ քաղաքաբնակ ծիծեռ-
նակներին մի քիչ անսովոր էր երկաթուղային կայարանում տեսնելը, չէ՞ 
որ կայարանի երկնային «տանիքը» ծածկում էր կապտաթույր երկնքի 
այնպիսի թանձր ու գեղեցիկ սավան, որը, թվում էր, թե իրենց թևերով կա-
րող են թրատել, թերևս, միայն խոշոր թռչունները, ասենք՝ արծիվները, 
բազեները, արագիլները, կռունկները, հավալուսները, բայց՝ ոչ փոքրիկ 
ու աշխույժ ծիծեռնակները, որոնք կարծես չափ էին տալիս կայարանում 
հնչող սիմֆոնիայի հատվածներին՝ փորձելով ներդաշնակել այն բոլոր 
«երաժշտական գործիքների» հնչյունները, որ առկա էին այդտեղ և այդ 
պահին: 
 Աննկատ նայում էի մարդկանց: Ամեն մեկը մի նպատակով ինչ-որ 
տեղ էր շտապում, և այդ ամեն մեկի պես՝ ես էլ իմ նպատակն էի պար-
փակել սրտումս ու լուռ կանգնել: Մեկնում էի՝ այցելելու տատիկիս ու 
պապիկիս գերեզմանին, որը քաղաքից բավականին հեռու էր: Վաղուց 
չէի եղել այնտեղ, ու մի տեսակ կանչող բան կար, հատկապես՝ մեկնումիս 
նախորդող մի քանի օրերին երազում անընդհատ նրանց էի տեսել ու 
զգացել, որ ժամանակն է՝ գնամ, մանավանդ, որ ինձ համար ամեն 
անգամ այցելությունը նրանց գերեզմանին հրաշալի հնարավորություն էր՝ 
վերագտնելու իմ ներքին «ես»-ի խաղաղությունն ու հավասարակշռութ-
յունը: 
 Իմ գնացքի մեկնմանը դեռ մի տասնհինգ րոպե կար, և դեռ ունեի 
մի քիչ էլ ժամանակ՝ հետևելու կառամատույցի անցուդարձին: Գնացքը 
կանգնել էր, և մարդիկ աստիճանաբար լցվում էին վագոններն ու տեղա-
վորվում: Ոմանք դեռ հրաժեշտ էին տալիս, մյուսները շարունակում էին 
կանգնած զրուցել: Շատ էին արշավի գնացող երիտասարդները, որոնց 
ճամփորդական ուսապարկերից երևում էր, որ մի օրով չէ, որ գնում են 
քաղաքից դուրս:  
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 Ես ծրագրել էի մնալ ընդամենը երկու օր, այսինքն՝ ուղղակի այցե-
լելու գերեզմաններ ու շուտով նույն երթուղով վերադառնալու: 
 Շարունակում էի շուրջս զննել: Արևից տաքացած ռելսերը, ասես, 
կարկինով գծված մետաղագույն գծեր լինեին, որ յուրահատուկ ու երկար 
սեպ էին հողի մեջ, ու երբ գնացքն անցնում էր ռելսերով, այն կարծես 
հաղթահարում էր հողի, մոլորակի ձգողականության ուժը և փորձում մի 
պահ կտրվել դրանից ու առաջ մղել իր բազմատոննանոց զանգվածը: 
Ուշադիր հայացքը կնկատեր նաև մանր, կապտաթույր ծաղիկները, 
որոնք այնքան շատ էին, որ ասես ժապավեն լինեին գնացքի երկու կող-
մերում: Այդ ծաղիկները կարծես արարողակարգային էսկորտի պես 
ուղեկցում ու ճանապարհում էին գնացքներին: Բարձր կանաչ խոտի մի 
հատվածում խոշորամարմին խխունջներ էին, որոնք նույնպես անսովոր 
էին այդ տարածքի համար: Այնպիսի տպավորություն էր, որ բնությունը 
հուշում է, թե որքան էլ մարդը իր հուժկու մետաղաձույլ միջամտությամբ 
խախտի անդորրը, միևնույն է, բնությունն իր նրբակազմ ծիծեռնակներով 
ու փխրուն, դանդաղուն խխունջներով ցույց է տալու այն ավելի հավեր-
ժը, քան կայարանն է ու վագոնները:  
 Սակայն արևը հետզհետե շիկանում էր, և նրա սպիտակ ճառա-
գայթները կարճ ժամանակ անց արբեցնող սպիտակ գինու պես թմրեցրել 
էին ու տաքացրել շուրջը, անգամ՝ պատյանածածկ խխունջներին, որոնք 
իրենց խիտինե տնակներում արևի կիզիչ ճառագայթների տակ ասես 
վերածվել էին ֆրանսիական նրբահամ էսկարգոյի, որը մատուցվում է 
նույն այդ սպիտակ գինով: Մեծ թե փոքր՝ բոլոր խխունջներն այդ պահին 
քիմքը շոյող էսկարգոյի պոտենցիալ զոհ էին: 
 Արդեն մոտենում էր մեկնման ժամը, գրեթե բոլորը վագոններում 
էին, ու մի տեսակ դժվար դարձավ կտրվելը այն ամենից, ինչը մեկ 
ժամից ավելի շոյում էր աչքերս ու ականջներս: Սիմֆոնիան շուտով 
ընդհատվեց գնացքի ազդանշանի ձայնից:  
 Ես տեղավորվեցի գնացքի խցիկում, պատուհանի մոտ: Եվս մի 
քանի րոպե, և գնացքը, կարծես չուզելով, բայց շարժվեց տեղից, ու 
կապտաթույր ծաղիկները, կանաչ խոտը, արևից կիսաեփ խխունջներն 
ու երկնազվարթ ծիծեռնակները մնացին հետևում:  
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 Գնացքն սկսեց ընթանալ իրեն բնորոշ արագությամբ, թեև, չգիտես 
ինչու, թվում էր, թե անընդհատ ոտքը կախ էր գցում: 
 Ճանապարհին ես մտածում էի տատիկիս ու պապիկիս մասին, 
նրանց պատկերները աչքիս առաջ էին, նրանց մասին միշտ ներկա 
ժամանակով էի խոսում, թեև արդեն մի քանի տարի է, ինչ հանգչում էին 
հողում: Նրանց գերեզման այցելելը ինձ համար նվիրական նշանակութ-
յուն ուներ նաև այն առումով, որ մի տեսակ կապը պահպանելու միջոց էր 
մարդկանց հետ, որոնց հետ կենդանության օրոք այնքան կապված էի, 
նրանց հետ կապված այնքան հուշեր ու հիշողություններ ունեի: Բա-
րությանն ու սիրուն առատաձեռնորեն տրված այդ մարդիկ իրենց 
ամբողջ կյանքի ընթաքում ջանացել էին միայն բարին ու մարդկային 
ամենավեհ ու բարձր որակները սերմանել իրենց սերունդների մեջ: 
Այցելությունս սոսկ հարգանքի տուրք չէր, այլ սիրելի պապիկիս ու տա-
տիկիս նկատմամբ կարոտի անկեղծ արտահայտություն: Նրանց բարի 
ժպիտներն ու ջերմությունը միշտ ինձ հետ էին: 
 Նայում էի պատուհանից ու մտածում: Ճանապարհին ականատես 
եղա հրաշալի տեսարանների: Ճանապարհը, որը ձգվում էր երկար ու 
հետաքրքիր, երկու կողմերից շրջապատված էր բլուրներով, ու դրանք 
իրենց գիրկն էին առել երկաթգիծը: Գնացքի պատուհանից նկատեցի 
կանաչափայլ ու փիրուզակապտավուն փորիկներով ու կարմրավառ 
գլուխներով բազմաթիվ մեղվակերների, որոնք նստել էին ճանապարհի 
եզրին ձգվող էլեկտրականության լարերի վրա ու ուշի ուշով հետևում 
էին մոտակայքում տեղակայված մեղվափեթակներին: Բանն այն է, որ 
մեղուների առատությունը գրավել էր այս փոքրիկ ու գունեղ թռչնակ-
ներին: Նրանք ասես լարի վրա հատուկ դրված կետադրական նշաններ 
լինեին: Նրանց դեղին կոկորդները միանգամից նկատելի էին կանաչա-
կարմրավուն փետրավորման ֆոնի վրա ու մի յուրահատուկ կետագիծ 
էին ստեղծել. գնացքի ընթացքի ժամանակ մեղվակերների շարքը դար-
ձել էր մի հետաքրքիր շղթա, որի յուրաքանչյուր «օղակը» սպասում էր 
հարմար պահի, որպեսզի կուլ տա մի հերթական փափլիկ մեղվի: 
 Ճանապարհի երկայնքով իրար հաջորդող ու ասես մեկը մյուսին 
թիկնած բլուրներն հիշեցնում էին ավազակույտեր: Այնպիսի տպա-
վորություն էր, կարծես մանր ավազ դատարկելիս բեռնատարի թափքից 
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ծնված բլուրներ լինեին, որ գոյացել էին ու խրոխտ կանգնել տարածքում՝ 
ուրույն դիմագիծ հաղորդելով լանջերին: Իսկ անծայրածիր թվացող 
հողաշերտը, որը մասնատվում էր բլուրներով ու նորից տարածվում լան-
ջերից ներքև, բազմագույն էր ու աչք շոյող: Ճանապարհի երկու կողմում 
ընդարձակ տարածքների, բլուրների ու լեռների ստորոտների գույները 
հիշեցնում էին մի յուրահատուկ սիմֆոնիկ նվագախումբ, որտեղ 
ջութակներն իրենց մասը նվագում էին նուրբ դեղինով ու այն տարածում 
դաշտերով, շեփորները կարմրավուն երանգով ազդարարում էին գույ-
ների փոփոխության տրամադրությունը, դեղնադարչնագույն երանգով 
նրբին նվագ էր բերում քնարը, իսկ թավջութակը գոյացնում էր «թավ» 
բլուրներ: Ճանապարհի հողագույնը բազմազան էր՝ կանաչ, դեղնավուն, 
դեղնադարչնագույն, կարմրավուն, սևագորշ: 
 Մշակված երկարավուն ուղղանկյուն հողակտորները կողք կողքի 
դարսվել էին. կարծես խճանկար լինեին: Նրանց տարբեր երանգներով 
կտորները մի ընդհանուր նախշազարդ պատկեր էին ստեղծել, ասես 
նայում էիր դաշտին բարձրից: Դոմինոյի խաղաքարերի նման, որոնք 
ուղղահայաց կողք կողքի շարվում են ու հետո հարվածից շղթայական 
ընկնում իրար վրա՝ բացելով ինչ-որ պատկեր, թվում էր, որ եթե մատով 
թեթևակի հպվես, ասենք, կարմրագորշավուն ուղղանկյանը, ապա այն 
դոմինոյի խաղաքարերի շերտավոր անկման պես կբացի մեկ այլ գույն, 
թեթևակի հպվես, ու դեղինին փոխարինելու կգա կարմիրը, կանաչավու-
նին՝ դարչնագույնը, դարչնագույնին՝ կանաչը, և այդպես շարունակ: 
 Զմայլվելով բնության հրաշագեղությամբ՝ չնկատեցի, թե ինչպես 
աչքերս փակվեցին: Կիզիչ արևի ճառագայթներն իրենցն արեցին, ու ես 
իսկապես թմրել էի արևի տակ նստած: Մի քիչ քնեցի: Երբ աչքերս 
բացեցի, արդեն մի կայարան անցել էինք: Արևի տակ եփել էի՝ կառա-
մատույցում տեսածս խխունջների պես: Զգացի, որ լավ չեմ, որոշեցի 
շրջել, օդափոխվել, դուրս գալ խցիկից: Վեր կացա ու միջանցքով 
ուղղվեցի դեպի վագոնի մյուս կողմը, գլուխս թեթևակի պտտվում էր: Այդ 
պահին, սակայն, մի պահ ասես մեկն ինձ ասեր՝ «Շրջվի՜ր»: Շրջվեցի ու 
նկատեցի մի անչափ գեղեցիկ շիկահեր աղջկա: Նա նստած էր գնացքի 
խցիկում՝ երկու տարեց կանանց հետ, մեկը հավանաբար տատիկն էր: 
Աղջիկը շրջվեց ու ինքն էլ նկատեց իմ հայացքը: Ես հայացքս թեքեցի՝ 
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նայելով պատուհանից դուրս, բայց չկարողացա կտրվել նրա գեղեցիկ 
աչքերին ևս մեկ անգամ նայելու գայթակղությունից: Նորից դեմքս թեքեցի 
դեպի իրեն ու, ով զարմանք, նա էլ նորից ինձ էր նայում: Մեր հայացք-
ները մի պահ ասես միացան ու քարացան իրար վրա: Նա այնքան գե-
ղեցիկ էր, իսկ կանաչ աչքերը հեռվից ասես դյութիչ ու կախարդող 
անրջանքի երկնային դռներ լինեին: Աչքերը փայլում էին: Երկուսս էլ 
ասես այդ պահին խոսում էինք իրար հետ, բառեր պետք չէին, դա մի լուռ 
զրույց էր՝ միայն աչքերով: Աղջիկը մի 18-20 տարեկան դեռատի օրիորդ 
էր, ճերմակաթույր մաշկով ու անսահման նուրբ, հրաշակազմ մարմնով: 
Նրա սիրունիկ դեմքն ու վարդագույն այտերը, ընդգծված աչքերն ու 
խոնարհ հայացքը ստիպում էին հափշտակված նայել իրեն: Իմ սևեռուն 
ու իրենով հիացած հայացքիցս աղջիկը մի քիչ շիկնել էր, սակայն դա 
միայն ես էի նկատում, քանի որ իր կողքի կանայք տարված էին 
ինքնամոռաց զրույցով: Ես ու նա նկատեցինք, որ երկար ենք նայում, ու 
երկուսս էլ մի պահ շփոթմունքից փախցրեցինք մեր հայացքները: 
Սկսեցի նորից նայել պատուհանից դուրս, թեպետ անկեղծ լինելու 
համար պիտի ասեմ, որ այդ պահին ինձ քիչ էին հուզում տեսարանները, 
որ անցնում էին ճանապարհին ու հոգու խորքում փայփայում էի նրան 
նորից նայելու միտքը: Մի պահ նայեցի ու տեսա, որ ինքը չի նայում, երևի 
ամաչում էր, այդ մի քանի ակնթարթը մի տեսակ ինձ սթափեցրեցին, որ 
հասկանամ, թե ինչ եմ կանգնել ու հիացմունքով լի աչքերս սևեռել այդ 
աղջկա վրա, չէ՞ որ նրան անհարմար վիճակի մեջ եմ գցում: Էլի հայացքս 
թեքեցի… ու էլի բլուրներ, լանջեր, ծառեր: Սակայն մեկ է՝ ուշքս ու միտքս 
նա էր, ու դարձյալ թեքվեցի նրա կողմը: Տեսնեմ՝ նայում է ինձ էլի ու նույն 
ջերմ ու հիացական հայացքով: Դարձյալ մեր հայացքները գամվեցին 
միմյանց: Դա սիրահարվել էր առաջին հայացքից: Ես նախկինում 
չգիտեի առաջին հայացքից սիրահարվելու այդ մոգական զգացումի 
մասին, ու ինձ թվում էր, թե դա լինում է միայն ֆիլմերում: Սակայն այդ 
պահին ամբողջությամբ կլանված լինելով այդ օրիորդի գեղեցկությամբ 
ու խորասուզված լինելով նրա աչքերի անհունի մեջ՝ ես զգացի, որ իրա-
կան կյանքում էլ է լինում այդ հոսանքը, որը անսպասելիորեն ու հա-
ճելիորեն խփում է մարմնիդ, անցնում նրա միջով վերից վար ու ամեն 
բջիջովդ անցնելիս հուշում ու ազդարարում, որ գտել ես նրան, ով քոնն 
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է: Մեր հայացքները երկար սևեռված մնացին իրար վրա: Աղջիկը մի պահ 
թեթևակի խոնարհեց աչքերը, իսկ ես ժպտացի նրան, որպեսզի չլարվի: 
Նա նույնպես ժպտաց, ու այդ բարության ալիքը երկուսիս մոտ այնպիսի 
տպավորություն թողեց, կարծես միմյանց մի հազար տարի գիտեինք: 
Երկու հոգի նկատեցին միջանցքում, որ ես կանգնած նայում եմ խցիկի 
ներսում նստած աղջկան, եկան ու կարծես դիտավորյալ կանգնեցին մեր 
արանքում: Այդ երկու տղաները մի տեսակ նախանձով փորձեցին խան-
գարել մեզ: Նկատեցի, որ աղջիկը թեքվել էր ու ինձ էր փնտրում հայաց-
քով, ես էլ՝ իրեն: Երկու անծանոթները շուտով հեռացան ու մենք ևս մի 
քանի րոպե այդպես զմայլվեցինք իրարով: Սակայն գնացքի ազդանշանը 
անսպասելիորեն հուշեց, որ մոտեցել ենք կայարանին, ու ես տագնապ 
ապրեցի, երբ տեսա, որ աղջիկն ու երկու կանայք վեր կացան, որպեսզի 
իջնեն: Աղջիկը մի տեսակ հաճելի թմբիրի մեջ էր ու չէր շարժվում տեղից, 
սակայն կանանց հորդորները ի վերջո աղջկան պոկեցին տեղից, նա 
վերցրեց ճամպրուկներից մեկը, ու նրանք իջան: Ես անմիջապես 
շտապեցի իմ խցիկը, որպեսզի պատուհանից տեսնեմ աղջկան: Տեսա, 
որ երբ կանայք կառամատույցին ճամպրուկներն էին քաշում, աղջիկը 
հայացքով ինձ էր փնտրում: Մենք նորից նայեցինք իրար ու նա այնպես 
նայեց ինձ, ասես չէր ուզում գնալ, իսկ իմ հայացքում տեսավ անհուն 
տխրություն, որը այդ վայրկյանին համակել էր հոգիս: Այնպիսի տպավո-
րություն էր, ասես ինձնից մի բան պոկեին. կարծես ինձնից էին պոկում ու 
տանում այդ հեզանուշ էակին: 
 Երբ տեղ հասա, տխուր էի, ու թեև բարեկամիս տանը ուրախ էր ու 
աշխույժ, ես, միևնույն է, ներքուստ շատ տխուր էի: Սիրահարվել էի ու 
գիտակցում էի, զգում էի, որ դա փոխադարձ էր: Այդպիսի գեղեցկության 
ու նրբության աղջկա կյանքում չէի հանդիպել և, առավել ևս, որ նա էլ իմ 
նկատմամբ այդպես լիներ, այդքան իմը լիներ, այդքան դեպի ինձ ձգտող: 
Այդպիսի բան չէր եղել իմ կյանքում, ու ես չգիտեմ էլ, թե ինչպես 
անցկացրեցի այդ գիշերը, քանի որ մտքերս խառնել էին հոգիս, ան-
ընդհատ ինձ մեղադրում էի, թե ինչու չիջա նրա հետևից, ու անընդհատ 
փորձում էի գտնել և, ի զարմանս ինձ, գտնում էի հազար ու մի բա-
ցատրություն ու պատճառ, թե ինչու դա չարեցի: 
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 Գիշերը խաղաղ էր, ոչ այնքան քաղաքային, որքան սովոր էի, ու մի 
յուրահատուկ անդորր էր շուրջը, կարծես ամեն ինչ հուշում էր, որ 
հաջորդ օրը գերեզմաններ եմ գնալու, մի տեսակ խաղաղեցնող, գերեզ-
մանային լռություն էր: 
 Առավոտյան վեր կացա, լվացվեցի, պատրաստվեցի դուրս գալ, 
մտքիցս դուրս չէր գալիս այն աղջիկը, աչքերիս առաջ էին նրա հայացքը, 
նրա գեղեցիկ աչքերը: Մյուս կողմից, ինչ-որ ծանր ու շատ հարազատ 
բան էր ինձ տանում պապիկիս ու տատիկիս մոտ. ամեն անգամ այդպես 
էր, ես զգում էի, որ նրանց մոտենալիս ասես սկսում էի լսել նրանց 
կանչող ձայները, տեսնել նրանց դեմքերը:  
 Երբ հասա գերեզմանոց, նկատեցի, որ ավելի են շատացել մեծ 
տարածք զբաղեցնող, բազալտաշեն ու մարմարանախշ ճոխ գերեզման-
ները: Նրանց մեջ այնպիսի «հեղինակություններ» կային, որ կենդա-
նության օրոք իրենց էությամբ ու գործերով չեն զբաղեցրել այդքան շատ 
տարածք մոլորակի վրա կամ իրավունք չեն ունեցել զբաղեցնելու, որ-
քան հիմա, մեռնելուց հետո: Մի տեսակ այնքան ափսոսացի մոլորակը, 
մանավանդ, որ այդպես անխնա ու անարդար են բաժանված գերեզման-
ների տարածքները, մարդ կա, որ հարազատին գրեթե իր վրա են թաղել, 
մարդ էլ կա, որի գերեզմանը դամբարան է հիշեցնում, եթե ոչ Լենինի, 
ապա նման մի բան: Ակամայից արգահատանք ես զգում, երբ տեսնում 
ես, թե ինչպիսի ցուցամոլության կարող է հասնել մարդը, չէ՞ որ հանգիստ 
ննջելու փոխարեն հանգուցյալը հանգչում է տոննաներով բետոնի ու 
մարմարի տակ, բա դա եղավ «հողը վրան թեթև լինի՞»:  
 Այդպիսի մինի ու մեծ դամբարանների ու «բաց երկնքի տակ 
թանգարանների» արանքներով անցա ու քայլելով հին ու նոր բազմաթիվ 
համեստ շիրմաքարերի կողքով՝ վերջապես հասա պապիկիս ու տատի-
կիս: Նրանց համեստ ու կոկիկ գերեզմանն զբաղեցնում էր այնքան տա-
րածք, որքան անհրաժեշտ էր երկու մարդկանց հողին հանձնելու 
համար, իսկ նրանց դիմանկարով կոկիկ, մեկ միասնական շիրմաքարն 
այնքան խաղաղ ու հանդարտեցնող էր, որ ակամայից ուզում էիր երկար 
նստել այդ գեղեցիկ զույգի կողքին, որն իր ամբողջ կյանքն անցկացրել էր 
արդար ու ստեղծարար աշխատանքով:  



Առլեն Շահվերդյան, Ապրումակցում: Երևան, 2015: © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:  13 
 

 Պապիկս ու տատիկս նայում էին ինձ, ես էլ՝ նրանց: Զգացի, որ 
ահավոր կարոտել էի նրանց, շատ կապված էի, երբ կենդանի էին, ու մի 
տեսակ ուրախություն էի ապրում այդ րոպեին, ներքին ուրախություն, որ 
նորից նրանց կողքին եմ: Արև էր, ուժեղ արև, ու պապիկիս, տատիկիս 
դիմանկարները փայլում էին շողերից՝ այնպիսի տպավորություն 
ստեղծելով, թե նրանց դիմանկարները ժպտում են ինձ: Շոգ էր, սակայն 
չէի պատրաստվում շուտ հեռանալ պապիկիս ու տատիկիս մոտից, 
հազիվ եկել էի, որ նրանց տեսնեմ: 
 Հանկարծ շարժում զգացի ու լսեցի ձայն, իմ կանգնած տեղից մի 
քանի գերեզման այն կողմ, շրջվեցի ու տեսա գնացքի այն աղջկան՝ 
կանգնած գերեզմանի մոտ, գլուխը կախ, հուզված: Զարմանքից քարա-
ցա տեղում, բավական չի, այդ աղջիկն էր, մի հատ էլ այստեղ՝ ինձնից մի 
փոքր հեռու: Այն, որ հուզված էր, նկատվեց անմիջապես, և իմ մեջ նրան 
օգնելու, հոգ տանելու, պաշտպանելու մի այնպիսի մղում եղավ, որ ակա-
մայից քայլերս ուղղեցի նրա կողմը: Պապիկիս ու տատիկիս գերեզմանից 
դեպի այդ աղջիկը մի նեղլիկ ճանապարհ էր՝ ծառերով շրջապատված, 
անցա այդ նեղ կածանով ու մոտեցա նրան: 
 – Բարև Ձեզ, – ասացի, – և իմ այդ «բարև»-ն այնքան խնամքով ու 
զգուշությամբ հնչեց, կարծես չուզենալով վախեցնել ծաղկի վրա հան-
գրվանած, թևիկները շարժող ու անգամ ամենաաննշան ձայնից վախե-
ցող ու թռչող փխրուն թիթեռնիկի: 
 Աղջիկը շրջվեց դեպի ինձ, նայեց ու անմիջապես ճանաչեց, սակայն 
այդքան էլ չզարմացավ ինձ տեսնելով: Նրան այդ պատահական հանդի-
պումը, նույն տեղում երկուսիս լինելու այդ զարմանահրաշ զուգա-
դիպությունը չշփոթեցրեց: Բայց արագ իմացա, թե ինչու. 
 – Ես անցնելիս նկատել էի Ձեզ, – ասաց նա, – Դուք չտեսաք ինձ: 
 – Հավանաբար, կներեք, – ասացի ես, ու այդ «կներեք»-ը այդ պա-
հին այնքան անհեթեթ էր, բայց և այնքան հասկանալի, որ շփոթմունքի և 
տվյալ իրավիճակում, թերևս, չարդարացված բարեվարքության արգա-
սիք կամ դրա ավելցուկ: 
 – Ձեր հարազատնե՞րն են այստեղ, – հարցրեց աղջիկը: 
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 Ես փորձում էի ուշքի գալ այդ ամենից, և իմ մեջ այդ պահին 
խառնվել էին նրա հանդեպ հիացմունքս, զմայլանքս, նրա քնքուշ ու կա-
խարդող ձայնից իմ բերկրանքը ու ներքին ուրախությունը, որ երեկվա 
հրեշտակը այսօր այստեղ էր, իմ կողքին: 
 – Այո, – ասացի, – պապիկիս ու տատիկիս գերեզմանն է այստեղ: – 
Իսկ Դո՞ւք, նույնպես այցելել եք Ձեր մերձավորների՞ն: 
 – Ոչ, ես այստեղ հարազատի գերեզման չունեմ, – ասաց աղջիկը: 
 Ես շատ զարմացա, ու այդ զարմանքը այդ վայրկյանին այնքան 
ակներև էր, որ ինքը՝ աղջիկը շարունակեց, ոչ թե ես հասցրեցի հարց 
տալ. 
 – Հիմա կասեք, ինչ գործ ունի այստեղ, եթե այցելելու գերեզման 
չունի: 
 – Հիմա կասեմ, մի քիչ սպասեք ու հիմա կասեմ…, – ժպտալով կա-
տակեցի, որպեսզի մի քիչ ինքս ինձ համար ժամանակ շահեմ՝ հասկա-
նալու, թե ինչ է անում այդ աղջիկն այդտեղ ու, բացի այդ, որպեսզի իրեն 
էլ բերեմ շփման ավելի հաճելի ու անկաշկանդ վիճակի: Եվ, բացի այդ, 
մենք մի քանի խոսք փոխանակել էինք, սակայն անգամ չէինք ծանոթա-
ցել, որովհետև, անկեղծ ասած, այդքան էլ փորձ չունեի գերեզմանոցում 
մարդու հետ ծանոթանալու, անունն իմանալու և այլն: 
 Իմ կատակից աղջիկը ծիծաղեց և ասաց. 
 – Իմ հարազատներից գրեթե բոլորը ապրում են արտասահմանում, 
այստեղ մնում եմ հեռու բարեկամուհուս տանը, իսկ հայրս երեք ամիս է, 
ցավոք, ինչ մահացել է, – աղջկա աչքերը նորից թրջվեցին: Նա այնքան 
քնքուշ ու գեղեցիկ էր հուլիսյան արևի տակ, որ անդիմադրելիորեն 
ուզում էիր գրկել նրան և պարուրել անսահման հոգածությամբ ու ջեր-
մությամբ, սիրով ու գորովանքով, այնպես գրկել, որ այդ փխրուն ու նուրբ 
էակը անուշ գգվեր ինձ ու իրեն պաշտպանված զգար: 
 – Մի հուզվեք, խնդրում եմ, – ասացի, – ինչո՞վ կարող եմ օգնել, – 
միգուցե բա՞ն է պատահել, որ այստեղ եք: 
 – Հայրս երկար տարիներ աշխատում էր այլ երկրում, արտագնա 
աշխատանքի էր մեկնել: Երբ նա մահացավ, հորս բարեկամները, 
չուզենալով թաղման ծախսերն անել, դիակիզեցին նրան, ու քանի որ 
հորական կողմի բարեկամներիս հետ ջերմ հարաբերությունների մեջ 
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չենք, ապա նրանք մեզ չհանձնեցին հորս մասունքները և հիմա ես ոչ 
նրա գերեզմանն ունեմ, ոչ անգամ նրա մասունքների սափորը, – տխուր 
ասաց աղջիկը: 
 – Բա այդ դեպքում…, – չէի հասցրել ես հարցս ավարտել, երբ 
աղջիկն ասաց. 
 – Վստահ եմ, որ հետաքրքրում է, թե ինչ եմ անում այդ դեպքում 
գերեզմանոցում, որտեղ ոչ մի հարազատի շիրիմ չունեմ, – ասաց աղջի-
կը: – Քանի որ ես պապայիս գերեզմանը չունեմ, իսկ ես շատ կապված էի 
նրան, ես երբեմն-երբեմն այցելում եմ գերեզմաններ, օտար մարդկանց 
շիրիմներին ու մի տեսակ պապայիս գերեզման չունենալը լրացնում 
իրենցով: Այցելելով ու նստելով նրանց կողքին՝ մի տեսակ հանգստութ-
յուն եմ զգում, տարօրինակ կհնչի, բայց պապայիս կարոտը և նրա 
գերեզման չունենալու վիշտը սփոփում եմ անծանոթ կամ ծանոթ մարդ-
կանց գերեզմաններ այցելելով: Շատ զգայուն ու նուրբ պահ է դա: Իսկ 
դուք այստեղ ո՞ւմ շիրիմին եք այցելել: 
 – Ես իմ պապիկին ու տատիկին եմ այցելել, – ասացի: – Անկեղծ ա-
սած, չեմ մտածել, որ կարելի է լրիվ անծանոթ մարդու շիրմին այցելել: 
Պատահել է, որ ծանոթի շիրմին գնացել եմ, սակայն իր բարեկամի հետ: 
Իսկ Ձեր հայրիկի մասունքների սափորը հնարավոր չէ՞ որևէ կերպ 
ստանալ: 
 – Չեն տալիս, – ասաց աղջիկը, – ինձ թվում է՝ անգամ չեն էլ պահել, 
հավանաբար սկզբնական շրջանում պահել են ու հետո թափել: Ինչ ա-
հավոր է, մարդուն հիշեցնող որևէ մասունք չպահել, դիակիզումը սարսա-
փելի բան է, ասես այրեն ոչ միայն մարդուն, այլև նրան հիշեցնող ամեն 
բան: 
 Այս խոսքերը դրոշմվեցին ուղեղումս, ես ավելի մոտեցա աղջկան: 
 – Ցույց կտա՞ք ինձ Ձեր պապիկի ու տատիկի գերեզմանը, – հարց-
րեց աղջիկը: 
 – Հա, իհարկե, – ասացի և ուղղվեցի դեպի պապիկիս ու տատիկիս 
կողմը: Մի մարդու համար նեղլիկ ճանապարհով նորից պետք է հետ 
դառնայի, կողքերից եղևնիներ էին աճում ու ես ասացի, որ աղջիկը զգույշ 
հետևի ինձ: Առաջ ընկա, որ ճանապարհ հարթեմ՝ ձեռքով պահելով 
ճյուղերը: 
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 Երբ անցա կածանով ու հասա գերեզմանին, «Ահա, խնդրեմ, այս-
տեղ են…» ասելով շրջվեցի, որ աղջկան ցույց տամ, սակայն… աղջիկը 
չկար: Քարացա տեղում, ես զգում էի, վստահ էի, որ նա իմ հետևից 
գալիս էր, երբ մենք ուղղվեցինք դեպի այդ կողմը, սակայն նա անհետա-
ցել էր: Ես արագ հետ դարձա նույն նեղ ճանապարհով՝ մտածելով, որ 
միգուցե մոլորվել է, կամ դժվարանում է հասնել ինձ: Բայց դուրս գալով 
նորից այն կողմը, որտեղ նրան տեսել էի՝ համոզվեցի, որ աղջիկն անհե-
տացել էր: Քարացած մնացի տեղում: Հանկարծ լսեցի ձայն. 
 – Այս կողմ եկեք: 
 Աղջկա ձայնն էր: Ես արագ շարժվեցի ձայնի ուղղությամբ ու տեսա, 
որ մի քանի գերեզման այն կողմ աղջիկը կռացել ու քաղում էր դաշտային 
մանր ծաղիկներ: Մի այնպիսի թեթևություն զգացի այդ պահին, որ նորից 
գտա նրան, որ նրան չէի կորցրել: 
 – Ձեր պապիկի ու տատիկի համար եմ հավաքում, – ժպտալով 
ասաց աղջիկը: 
 – Շատ զգացված եմ, – ասացի ես ու մոտեցա նրան: – Ես էլ միա-
նամ Ձեզ: 
 Մենք գույնզգույն ծաղիկներ քաղեցինք, տարանք դրեցինք պապի-
կիս ու տատիկիս շիրմաքարին: Այդ պահին մի անծանոթ մարդ եկավ 
անցավ ու սիրալիր բարևեց: 
 Ես ու աղջիկը շարունակում էինք կանգնած մնալ ու լուռ նայում 
էինք նրանց նկարներին: Գերեզմանային այդ քար լռությունն այնքան 
հանգստացնող ու գրավիչ էր աղջկա ներկայությամբ, այնքան խաղաղեց-
նող, որ գերեզմանոցն իր լռության մեջ թվաց խոսուն մի աշխարհ, որտեղ 
հանգուցյալները կենդանի են, խոսում են, պատմում իրենց մասին: Երկու 
իրարամերժ, պարադոքսալ տեսարաններ էին իմ աչքի առջև՝ գորշ, մռայլ 
ու անկենդան գերեզմանոց ու սպիտակ, լուսավոր կետ՝ ի դեմս այդ 
քնքուշ աղջկա, որի մեջ այնքան կյանք կար, որ կարծես վերակենդա-
նացնում էր բոլոր ննջողներին՝ նրանց պարգևելով երկրային կյանքի բեր-
կրանքը ևս մեկ անգամ վայելելու հնարավորություն: 
 Մի որոշ ժամանակ այնտեղ մնալով՝ ես աղջկան ուղեկցեցի դեպի 
գերեզմանոցի մուտքը, նա ասաց, որ ոտքով է գնալու ու իրեն ուղեկցելու 
կարիք չկա, քան որ մոտ է ապրում: Վերջում աղջիկն ասաց. 
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 – Ինչ լավ է, որ կա տեղ, որտեղ այցելեք Ձեր պապիկին ու 
տատիկին, միշտ խնամեք ու հոգ տարեք նրանց գերեզմանը: 
 Ես ասացի, որ հաջորդ օրը մեկնում եմ: Փոխանակեցինք բջջային 
հեռախոսահամարներ, պայմանավորվեցինք, որ կապ կպահենք սոցիա-
լական կայքում, և որ անպայման նորից կհանդիպենք:  
 Սիրահարվել էի ու այն էլ այնպես, որ հրաժեշտի ժամանակ նորից 
զգացի այն, ինչ գնացքում՝ կարծես ինձնից մի բան էր պոկվում: Մենք 
իրար հրաժեշտ տվեցինք՝ նորից հանդիպելու հաստատակամությամբ, 
գրկեցի նրան շատ մեծ գորովանքով, նա էլ այնպես քնքշորեն ու հեզա-
բար «գրկվեց», որ ներսս լցվեց անասելի ջերմությամբ ու սիրով: Աղջիկը 
գնաց ու նրա մարմնի ուրվագծերը աստիճանաբար հալվեցին ու ձուլվե-
ցին արևի շողերի հետ: 
 Հետ եկա հարազատներիս շիրմին, նայում էի գույզնգույն մանր 
ծաղիկներից կազմված փնջին, որը միասին էինք հավաքել: Մնացի մի 
քիչ, մտորեցի, զրուցեցի տատիկիս ու պապիկիս հետ ու վերադարձա: 
 Հաջորդ օրը առավոտյան նստեցի գնացք, որպեսզի վերադառնամ:  
 Մտքիցս դուրս չէր գալիս աղջիկը, անընդհատ մտածում էի նրա 
մասին: Անասելի թախիծ էր պատել հոգիս աղջկա տխուր պատմությու-
նից հետո, անկեղծորեն ապրումակցում էի նրան: Հիրավի ծանր է՝ 
չունենալ հարազատի գերեզման, վայր, որտեղ նա ննջում է: Մյուս կող-
մից՝ հոգումս մի անասելի խնդություն էր, որ շուտով, շատ շուտով նորից 
հնարավորություն կունենամ կապվելու նրա հետ, գրելու, զանգելու, 
միգուցե՝ նորից հանդիպելու: 
 Ճանապարհին մտածում էի աղջկա պատմության մասին, մարդուն 
թաղելու, թաղման արարողությունների, դիակիզման մասին… «Կո՞ղմ եմ 
ես դիակիզմանը, թե՞ ոչ» հարցին ես ունեի իմ հստակ պատասխանը, 
հարցի վերաբերյալ իմ ուրույն մոտեցումը, որը շատերի մոտեցումից 
տարբերվում էր, քանի որ չէր առնչվում կրոնադավանաբանական հիմ-
նավորումների հետ: Շատերն ասում են, որ դիակիզումը հակաքրիստո-
նեական է, դեմ է քրիստոնական արժեքներին՝ դիակիզման մեջ տեսնե-
լով հակաստվածային, հակաաստվածաշնչյան բան: Ավելին, «Հող էիր, 
հող դարձար» աստվածաշնչյան մեկնությունը հրաշալիորեն արտացո-
լում է մարդու և բնության անքակտելի կապը և մարդու հողեղեն բնույթը: 
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Ստացվում է, որ հողը՝ մարդկության ամենաճիշտ, ամենաստույգ, ամե-
նաբնորոշիչ, խորհրդապատկերն է, իսկ հողից ստեղծված լինելու աս-
տվածաշնչյան մոտեցումը մարդուն հողին վերադարձնելու ամենա-
ստույգ արտացոլումն է:  
 Ինձ համար ընդունելի ու անքննելի է Աստվածաշնչում ասված այս 
խոսքը, քանի որ ինքս քրիստոնյա մարդ եմ և լիովին համաձայն եմ, որ 
դիակիզումը քրիստոնեական մշակույթի հետ կապ չունի:  
 Սակայն բացի աստվածաշնչյան պարզաբանումից ու մոտեցումից, 
ես ունեմ դիակիզմանը խստիվ դեմ լինելու իմ հիմնավորումը, իմ պատ-
ճառաբանությունը, որը չի հակասում աստվածաշնչյան մեկնությանը, 
սակայն ավելի ընդգծում է մարդու կապը բնության հետ՝ լինելով խնդրի 
ձևակերպման մատերիալիստական և իդեալիստական մոտեցումները 
հավասարակշռող, միմյանց չհակասող ու դրանք ինչ-որ կետում նույնիսկ 
ներդաշնակող տեսակետ:  
 Ես իմ ամբողջ կյանքում, իմ բոլոր մտորումներում ու արարքներում 
փորձել եմ, փորձում եմ և փորձելու եմ միշտ լինել ու մնալ բնությանը 
մոտ, դա կյանքի իմ բանաձևումն է, լինել բնությանը մոտ ու ամեն ինչ 
փորձել հասկանալ, գնահատել, բացատրել ու մեկնաբանել բնության 
կանոններով, բնություն, որը Արարչի ստեղծագործությունն է: 
 Դիակիզման հարցին նույնպես նայում եմ բնության օրենքների 
տեսանկյունից, բնությանը հնարավորինս մոտ լինելու սկզբունքից և ոչ 
այնքան կրոնական, քանի որ ամեն կրոն ունի խնդրի իր ուրույն մեկ-
նությունը, առանձնահատկությունները, տարբերությունները և, բացի 
այդ, կան կրոններ, որոնք ընդունում են դիակիզումը: Տարբեր մշակույթ-
ներ տարբեր կերպ են նայում հարցին: Մինչդեռ բնության օրենքները մեկ 
ու հավասար են բոլորի համար, բոլոր ազգերի ու մշակույթների, քանզի 
բնությունից ենք սերված մենք ու մեր ներդաշնակությունը գտնում ենք 
բնության միջոցով: Արարչին ուղղված փրկության ու ինքնամաքրման 
մեր խոստովանական, գոհաբանական կամ աղերսական աղոթքներում 
էլ, միևնույն է, դարձյալ առնչվում ենք բնության հետ, քանի որ բնությունը 
Արարչի ստեղծագործությունն է, իսկ բնության տարերքները Արարչի 
հետ հաղորդմակցման միջոցները, անգամ երկինքը, որին մեր հայացք-
ները հառում ենք Արարչին աղոթելիս, դարձյալ բնություն է:  
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 Բնությանը մոտ լինելը, բնական պրոցեսներին, բնության կանոննե-
րին հավատարիմ մնալը և այս կամ այն երևույթները գնահատելիս 
բնության խորհրդանշական բացատրագրքով առաջնորդվելը ինձ հա-
մար կյանքի կանոն է, կենսակերպ: Հետևաբար դիակիզման վերաբերյալ 
իմ մոտեցումը հետևյալն է: Իմ կարծիքով, բնությունը «որոշել է», որ 
կենսաբանական որևէ ձևը, օրինակ, մարդը, մահանալուց հետո ոչ թե 
ցնդում է, օքսիդանում, անէանում, վերածվում, ասենք, գոլորշու, փոշու, 
մասնիկների, ոչ թե այրվում է ու անհետանում, ոչ թե բաժանվում է մանր 
մասնիկների ու վերանում կամ դառնում հեղուկ ու ներծծվում հողի մեջ, 
այլ նույն կերպ մնում է, տեղի է ունենում ֆիզիկական կյանքի մահ, մար-
դը վերածվում է դիակի, որը աստիճանաբար քայքայվում է ու վերած-
վում հողի, և նրանից մնում են լոկ ամենակարծր մասունքները: Այսինքն՝ 
բնությունը որոշել է, որ մարդու մահից հետո մարդը դեռ շարունակում է 
ֆիզիկապես մնալ և որոշակի ժամանակ հետո է միայն անհետանում՝ այդ 
կերպ նաև նպաստելով հողի հարստացմանը: Փաստորեն մարդը 
ստեղծվում է հողից, բնական բոլոր տարրերից ու հետո նորից այդ 
տարրերի տեսքով վերադառնում է հող: Մի՞թե բնությունն այնքան խելա-
ցի կամ իմաստուն չէր, որ մահը մարմնավորեր այլ կերպ, ասենք՝ մարդը 
միանգամից դառնար փոշի, վերածվեր հեղուկի կամ դառնար ան-
տեսանելի: Ոչ, բնությունը որոշել է մարդուն հետերկրային «կյանքի» 
տևողություն թողնել, կենդանի վիճակից մահվան վիճակի անցնելուց 
հետո շարունակել ֆիզիկական ներկայությունը Երկրի վրա, չվերանալ 
հիմնովին ու ամբողջովին, այլ դիակի տեսքով և բնական ձևով անհե-
տանալ ժամանակի մեջ, ունենալ աստիճանական «մարման», քայքայ-
ման իրավունք: Եթե ինքը բնությունը, իր կանոնների համաձայն, կյանքի 
ծագման ու զարգացման հետևանքով կենսաբանական ձևերի կենսաբա-
նական «ավարտի» համար որոշել է ընտրել դին, ապա պետք է թողնել, 
որպեսզի այն քայքայվի ու անհետանա բնական ճանապարհով, չպետք է 
միջամտել բնության որոշմանը ու փորձել այն խեղաթյուրել:  
 Իմ կարծիքով դիակիզումը անհարկի, կոպիտ ու ցինիկ միջա-
մտություն է բնության կանոններին: Մենք որոշում ենք, որ իրավունք 
ունենք տնօրինելու մարդու մահից հետո նրա ֆիզիկական գոյության 
ճակատագիրը և ցանկանում ենք այրել դիակը՝ վերածելով այն փոշու: 
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Սա դեմ է բնության արարումների, բնության կողմից ստեղծված արա-
րածների կյանքի ու մահվան բնականոն ընթացքին ու նախանշանակ-
ված ձևին: Որքան մոտ բնությանը, այնքան ավելի բնական ու ներդաշ-
նակ, ավելի ճիշտ ու մաքուր: Տվյալ դեպքում բնությունը հուշում ու 
թելադրում է, որ ինքը վաղուց որոշել է իր արարածների մահվան ձևն ու 
դիակների ճակատագիրը՝ ընտրելով դրանց աստիճանական քայքայման 
ուղին: Հետևապես մենք՝ մարդիկ, դիակիզմամբ ինքնագլուխ «ներխու-
ժում» ենք մի տիրույթ, որում կանոնները, օրենքները և դրանց համա-
խումբ հանդիսացող բնության սահմանադրությունը վաղուց որոշված, 
ընդունված ու գործածելի են, և մենք չենք դրանց հեղինակը: 
 Աշխարհի բոլոր մշակույթներում ձևավորված ու զարգացած է 
թաղումների պրակտիկան, քանի որ մարդուն երկրային կյանքում 
հրաժեշտ տալուց ու նրան այլ աշխարհ ճանապարհելիս մյուս մարդիկ 
գիտեն, որ կա տեղ, որտեղ այդ մարդը թաղված է, հետևաբար երկրի 
վրա կա մի կետ, որտեղ դեռ կարելի է հաղորդակցվել տվյալ մարդու 
ամբողջական ներկայության հետ, թեկուզ ոչ կենդանի վիճակում: Բավա-
կան է միայն կանգնել որևէ շիրմաքարի մոտ ու նայել դրա վրա դաջված 
մարդու դիմանկարին՝ հասկանալու համար, թե որքան կենդանի ու խո-
սուն է տվյալ մարդու գերեզմանը, որքան կենդանի, հուշեր արթնացնող է 
նրա ամփոփումը հողի մեջ, վայր, որը ոչ միայն նրա հանգրվանն է ու 
խաղաղության մեջ ննջելու և ժամանակի հետ հողին ձուլվելու տեղը, 
այլև այցելողի համար սգալու տեղ է, մի խորհրդանշական ուխտատեղի, 
անգամ՝ սրբավայր: Հանգուցյալի շիրիմի մոտ լինելը, նրա հետ խոսելը 
հարազատին հանգստացնում է, իր ներքին խաղաղությունն ու անդորրը 
վերագտնելու հնարավորություն է տալիս, լիցքաթափում է և, միևնույն 
ժամանակ, լիցքավորում: Գիտակցումը, որ կա տեղ, որտեղ ամփոփված 
է մարդը, ու այդ տեղում նրա դիակն է, գերադասելի է, քան տվյալ 
մարդու դիակի հանդեպ կամայական վերաբերմունքը՝ այն փոշու 
վերածելով: Այդպիսով նաև մի տեսակ քամահրանք կա մարդու ապրած 
կյանքի ու արած գործերի նկատմամբ, քանի որ ստացվում է, որ մարդու 
մահից հետո նա անգամ բնական ճանապարհով քայքայվելու իրավունք 
չունեցավ, ու նրան որոշեցին վառել: 
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 Ընդհանրապես վառելու պրակտիկան դեռ միջնադարում ասոցաց-
վում էր վատ երևույթների հետ, ուներ բացասական երանգավորում, 
մարդուն վառում էին ու նրանից մնում էր փոշի նրա զանցանքների, 
հանցանքների կամ ինչ-ինչ բաներում նրան կասկածելու մեջ: 21-րդ 
դարում դիակը, հետևապես իր իրավունքները պաշտպանել չկարողա-
ցող մարդու մեռած մարմինը այրելը անհարգալից վերաբերմունք է 
տվյալ մարդու հիշատակի ու նրա մեռած մարմնի նկատմամբ: 
 Ինչ են ասում դիակիզման կողմնակիցները, որոնք են նրանց հիմ-
նական փաստարկները: Դիակիզման՝ որպես անհրաժեշտության հիմնա-
վորումներ նրանք բերում են մի քանիսը: Իրենց համոզմամբ՝ դրական 
կողմեր ու առավելություններ, որոնցից են առաջին հերթին՝ տարածքի 
խնայումը, համաճարակների կանխումը և այլն: Դիակիզման օգտին բեր-
վող այդ սին փաստարկներից բոլորն էլ ունեն ջախջախիչ հակափաս-
տարկներ ու լուծելի առաջարկներ: Օրինակ, ոչինչ չի խանգարում զերծ 
մնալ ճոխ-ճոխ մեծատարածք գերեզմաններից: Չէ՞ որ դրանց տարածքի 
հաշվին լուծվում է գերեզմանոցներում տեղի խնդիրը: Անհրաժեշտ է 
դադարեցնել դամբարանաթաղումների պրակտիկան և գերեզմանները 
բերել կոկիկ, խնամված ու համեստ տեսքի: Այդպես ձևավորվում է կոկիկ 
թաղումների մշակույթը, հայտնվում են այնպիսի գերեզմանոցներ, որտեղ 
գտնվելն անգամ հանգստացնող է ու հաճելի, ոչ թե քանդակազարդ ու 
ցայտաղբյուրաշեն բետոնե ու մարմարե գերեզմանների ճնշող միջա-
վայրը: Այս իմաստով օրինակելի է արևմուտքի փորձը: 
 Հիգիենայի տեսանկյունից ասեմ, որ մարդու մարմնի փոշով սափո-
րը պակաս հակահիգիենիկ չէ, որքան հողում թաղված ու մոլորակին 
շատ ավելի օգուտ բերող մարմինը: Որոշ մշակույթներում մարդու դիակի 
փոշին գետը լցնելու, ծովում, օվկիանոսում կամ ափամերձ տարածքնե-
րում շաղ տալու պրակտիկա կա, ինչը նույնպես պակաս հակահիգիենիկ 
չէ, իսկ գետի դեպքում՝ նաև հղի համաճարակի վտանգով: Էլ չասեմ, որ 
շատերը մարդու դիակի փոշին շաղ են տալիս օդում:  
 Պատկերացրեցի, թե ինչպես ես սիրելի մարդուն մահից հետո վա-
ռել տալիս, զազրելի է, սարսափելի, ձեռքդ կգնա՞ անել դա: Ինձ համար 
այդ ամենի մեջ սադիզմի տարրեր կան: Ինչքա՞ն պետք է անխիղճ լինես, 
որ գիտակցաբար գնաս դրան, մարդու դիակը այրել տաս: 
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 Այդ պահին գնացքի միջանցքով անցավ մի մարդ, ձեռքին՝ ծաղկա-
ման: Ես նայեցի նրան ու մտածեցի, որ որքան սարսափելի է սիրելի 
մարդուն այրել ու նրան ման տալ «ծաղկամանի» մեջ, արդյո՞ք դա ծաղր 
չէ մարդու ֆիզիկական գոյության հանդեպ, արդյո՞ք դրա մեջ չկա 
մարդու գոյի նշանակությունը նսեմացնող կամ փոքրացնող տարր: 
Իհարկե՝ կա, և որքան էլ դիակիզման կողմնակիցները պնդեն հակա-
ռակը, համոզված եմ, եթե մի պահ իրենք կանգ առնեն ու մտածեն, թե 
ինչպես են իրենք այրելու իրենց սիրելի մարդուն, երեխային, ծնողին, 
հարազատին, ապա հաստատ կվարանեն, կտատանվեն, կլինեն նաև 
ոմանք, ովքեր կսարսափեն այդ մտքից: 
 Մտքերիս թելը կտրեց գնացքի ազդանշանը, որն ասես արթնացրեց 
ու կտրեց ինձ խորը մտքերի գերող ընթացքից ու վերադարձրեց իրա-
կանություն, որտեղ հուլիսյան կիզիչ արևն է, կայարանի խոտը, խխունջ-
ները, որոնք ասես դիմավորում էին՝ արևի տակ փայլող իրենց խեցի-
ներով և ծիծեռնակները, որոնք, որքան էլ որ տարօրինակ էր, շարունա-
կում էին թրատել կայարանի գեղեցիկ, կապույտ երկինքը, ոչ մի տեղ 
չէին տեղափոխվել, կարծես՝ միտք էլ չունեին: 
 Գնացքը կանգնեց, ու ես իջա կառամատույց: Մի տեսակ մտքերով 
դեռ չէի հավաքվել, սակայն այն, ինչ տեղի էր ունենալու մի քանի 
վայրկյան հետո, սառը ցնցուղի պես ինձ սթափեցնելու էր:  
 Ես քայլեցի դեպի կայարանի շինության ներսը ու որոշեցի մի փոքր 
նստել նստարանին, որից հետո պետք է տաքսի նստեի ու տուն գնայի: 
Սակայն չէի հասցրել նստել նստարանին, երբ մոտենալիս նկատեցի, որ 
նստարանի կողքին մեծ վահանակ է, կայարանի չվերթների վահանակ ու 
այդ լուսային վահանակի նկարում պատկերված աղջիկը այն աղջիկն էր, 
որին տեսել էի գնացքում ու գերեզմանոցում: Ես քարացա տեղում: 
Ինչպե՞ս, այդ ինչ էր կատարվում. չէի հասկանում ու չէի հավատում 
տեսածիս: Երբ մի քիչ ուշքի եկա, մի ակնթարթում կարծես իմ աչքի առջև 
վերականգնվեցին վերջին երկու օրերի իրադարձությունները, դեպքերի 
զարգացումը ու հասկացա, որ մեկնման օրը ես նայել էի այդ վահանա-
կին ու անցել, այն դրոշմվել էր ենթագիտակցությանս մեջ ու քանի որ 
անտանելի կիզիչ օր էր, ամենայն հավանականությամբ, արևահարվել էի 
ու հնարավոր է մոտս տեսիլք էր եղել՝ այդ աղջկա տեսքով, այն աղջկա, 



Առլեն Շահվերդյան, Ապրումակցում: Երևան, 2015: © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:  23 
 

որը պատկերված էր նկարում: Ես ապշել էի. ինչքան պիտի հոգնած ու 
արևահարված լինեի, որ այդքան կենդանի թվար ամեն բան, այդքան 
բնական ու հավաստի երևար ինձ ամեն ինչ, այդքան շոշափելի: Մտածե-
ցի, որ խելքս գցել եմ, սակայն սթափ դատողությունը հուշում էր, որ 
այդպիսի բան կարող է տեղի ունեցած լինել, եթե իսկապես արևահարվել 
էի: Ես հիշեցի, որ ամբողջ ճանապարհին նստած էի եղել գնացքի պա-
տուհանի մոտ, արևի տակ, գերեզմանոցում նույնպես արև էր: Վերագտա 
ինձ ու հավաքեցի մտքերս: Եթե աղջիկը տեսիլք էր, ապա ինչ նպատա-
կով էի նրան այդպես պարզորոշ տեսել, ինչի համար, ո՞րն էր նրա 
գալստյան առաքելությունը: Եթե տեսիլք չէր, ինչը սթափ ուղեղով 
մտածելիս նույնպես բացառել չէր կարելի, ապա ինչու՞ էր հենց նա 
պատկերված վահանակին: Հիշեցի, որ մենք միասին ծաղիկներ էինք 
հավաքում: Սակայն հենց այդ վայրկյանին հիշեցի, որ ծաղիկները գերեզ-
մանին դնելիս մի անծանոթ բարևեց ու անցավ՝ ասելով «Բարև, եղբայր»: 
Եթե ես մենակ չէի ու այդ աղջիկն ինձ հետ էր, ուրեմն նա հաստատ 
կբարևեր, ասենք, «Բարև ձեզ», ոչ թե «Բարև, եղբայր», ինչը հուշում էր, 
որ մենակ էի եղել: Պատկերներն ավելի պարզորոշ դարձան, հստակ 
վերականգնվեց անծանոթի անցնելը իմ մտքում, թե ինչպես նա ինձ 
բարևեց ու թե ինչպես ես մենակ էի կանգնած պապիկիս ու տատիկիս 
գերեզմանին, արևի տակ: Ես վերջնականապես համոզվեցի, որ այդ 
աղջիկն իսկապես տեսիլք էր: Բայց ինչպե՞ս, ինչի՞ համար: Կայարանում 
քարացած կանգնած մնացի մի որոշ ժամանակ՝ մտորելով եղածի մասին: 
Հետո հավաքեցի ուժերս ու վերադարձա տուն: 
 Ամբողջ գիշեր անքուն անցկացրեցի, փորձում էի հասկանալ ու 
համաձայնվել եղածի հետ, ընկալել այն, ինչը թվում էր անընկալելի: Ներ-
քուստ չէի համաձայնվում այն բանի հետ, որ աղջիկը տեսիլք էր, ու այդ 
մտքի հետ պայքարի մեջ էի ամբողջ գիշեր: Բացի այդ, ուզում էի վեր-
ջապես հասկանալ, թե ինչու ու ինչ առաքելությամբ նա հայտնվեց ինձ: 
 Ես հիշեցի աղջկա ասածները, թե որքան զգայուն ու նուրբ պահ էր 
այցելելը անծանոթ կամ ծանոթ, ոչ հարազատ մարդու գերեզմանին ու 
դրանում տեսնելու քո կորստի վիշտը, դրանում զգալու սփոփանքի քո 
ուրույն չափաբաժինը: Մտածեցի, միգուցե դրանո՞ւմ էր աղջկա տեսիլքի 
հայտնվելու նպատակը, միգուցե նա ինձ ինչ-որ բա՞ն էր սովորեցնում: 
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Եվ ես որոշեցի հաջորդ օրն իսկ այցելել սոցիալական կայքում իմ ընկեր-
ներից մեկի հարազատների գերեզմանին: Ընկերս ապրում էր հեռավոր 
երկրում և հնարավորություն չուներ այցելելու իր հարազատներին. 
այստեղ էին թաղված նրա ծնողները, տատիկն ու պապիկը: Որոշեցի այ-
ցելել՝ հասկանալու համար, թե ինչ էր ուզում ասել այդ աղջիկը ինձ: 
 Առավոտյան գնացի գերեզմանոցը, որտեղ հանգչում էին այդ մար-
դիկ, ճանապարհին գնեցի սպիտակ մեխակներ ու գնացի: Բավական 
դժվարությամբ գտա նրանց շիրիմները, որոնք առանձնացված էին նուրբ 
ցանկապատով: Զգացվում էր, որ երկար ժամանակ այդտեղ մարդ ոտք 
չէր դրել, քանի որ շիրիմները անխնամ վիճակում էին, դրանք ծածկող 
խճաքարերի արանքներից աճել էր բարձր չորախոտ՝ ծածկելով շիրմա-
քարերը: Մի տեսակ տխրեցի՝ տեսնելով այդ ամենը, սակայն հասկանալ 
կարելի էր, քանի որ նրանց բոլոր հարազատները դրսում էին, արտա-
սահմանում ու երկար ժամանակ շիրիմներին ոչ մեկը չէր այցելել: Մե-
խակները խնամքով դրեցի շիրմաքարերին, կանգնեցի յուրաքանչյուր 
շիրմաքարի դիմաց ու աղոթեցի, խոնարհվեցի ու մտքով զրուցեցի այդ 
մարդկանց հետ, շնորհակալություն հայտնեցի, որ այդպիսի զավակ են 
մեծացրել, զրուցեցի այն մասին, որ նրանց չճանաչելով եկել եմ իրենց 
մոտ ու իմ հարգանքն եմ հայտնում, մտքումս մաղթեցի նրանց՝ հանգչել 
խաղաղությամբ:  
 Նայում էի նրանց դիմանկարներին, շուտով ինչ-որ ջերմության 
զգացում եղավ իմ մեջ նրանց նկատմամբ, կարծես հարազատացանք: 
Այդ պահին հասկացա, որ իսկապես սկսում ես ապրումակցել ուրիշի 
կորստին: Այդ կորուստը քոնը չէ ի սկզբանե, սակայն ապրումակցելով 
դրան՝ դու ավելի հարազատ ես դառնում, իսկ որքան միմյանց հարա-
զատ են մարդիկ, միմյանց վշտին ու ուրախությանը ապրումակցող, 
այնքան ավելի հոգատար, հանդուրժող ու սիրող է հասարակությունը, 
որում չկան օտարներ ու յուրայիններ, որում բոլորի ուրախությունն ու 
ցավը շատ անգամ մեկ են դառնում: 
 Երկար մնացի այնտեղ, նստեցի շիրմաքարերի կողքին, նայում էի 
ու մտածում: Արևոտ օր էր, ու բազալտե շիրմաքարերը փայլում էին 
լույսի տակ:  
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 Դիմանկարները ասես մի պահ ժպտացին ինձ ու թվաց, թե այդ 
մարդիկ ինձ վերջնականապես ընդունեցին որպես յուրայինի, հատկա-
պես՝ իմաստուն ու բարի դեմքով տատիկը:  
 Որոշ ժամանակ հետո ես վեր կացա, կրկին անգամ խոնարհվեցի 
նրանց ու հեռացա՝ ասելով «Ես չգիտեմ երբևէ էլի կգամ այստեղ, թե չէ, 
սակայն իմացեք, որ պատիվ ունեի այստեղ լինելու, այցելելու ձեզ, ննջեք 
խաղաղությամբ»:  
 Երբ հեռանում էի նրանցից, զգացի, թե ինչ թեթևություն պատեց 
ինձ, ու ինչքան կարևոր էր այն, որ շիրմաքարեր կային, կային գերեզման-
ներ, որտեղ կարելի էր այցելել այդ մարդկանց, զրուցել նրանց հետ ու 
թեթևանալ: Երբ մի պահ մտածեցի, որ այդ ամենի փոխարեն ընդամենը 
մի սափոր կարող էր լինել, որին նայելով խոսես, մարմնովս մեկ սարսուռ 
անցավ, քանի որ սափորը համեմատել չի լինում գերեզմանի հետ, 
որտեղ հանգիստ հանգչում է մարդը՝ երկրային կյանքը ապրելուց հետո: 
 Երբ վերադառնում էի, դեռ երկար մտորումների մեջ էի, թե ինչու էր 
այդ աղջիկը այցի եկել ինձ, ու ինչ տվեց ինձ այս ամենը, այս պատ-
մությունը, ինչ տվեց ինձ նաև այցելությունը գրեթե օտար մարդու 
հարազատների գերեզմանին: Հասկացա, որ օտարներ չկան, մարդիկ 
բոլորը յուրային են, պարզապես ապրում են տարբեր տներում: Եվ բոլոր 
մարդկանց միավորում է մարդկային կերպին ու բնությանը բնորոշ այն 
ամենը, ինչը մարդուն դարձնում է մարդ: Եվ եթե դու գտնում ես ներդաշ-
նակություն ինքդ քեզ հետ ու ներդաշնակ կերպով սկսում ես հարա-
բերվել արտաքին աշխարհի հետ, ապա քո «ես»-ը խաղաղ հարա-
բերման մեջ է գտնվում այլ մարդկանց «ես»-երի հետ, սկսում ես կիսել 
նրանց վիշտն ու ուրախությունը, հետևաբար նրանց հաջողությունը քոնն 
է, ու դու դրանից ուրախանում ես, իսկ կորուստը դառնում է ցավ նաև 
քեզ համար: Ապրումակցման այդ զգացողությունը միավորում, միաձու-
լում ու ավելի զորեղ է դարձնում մարդկային հասարակությունը, որն 
ավելի քան խոցելի է հիմա՝ ներկայիս հարափոխ ու վտանգներով լի աշ-
խարհում: Ապրումակցման վառ իրավիճակ է նաև թաղումը, քանի որ 
մահը այս դեպքում հանդես է գալիս որպես օտար մարդկանց միավոր-
ման ու միմյանց վշտակցելու պատճառ, որը շատ անգամ վերածվում է 
ապրումակցման ուրույն մի հնարավորության, երբ մարդը հնարավորութ-
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յուն է ստանում արտահայտելու մարդկային կերպին բնորոշ զգայա-
կանությունը: Պատճառից դեպի հնարավորություն անցումը արտասովոր 
է: Որևէ մեկի մահվան պատճառով հավաքվելուց ու միավորվելուց 
անցումը դեպի որևէ մեկի մահը որպես միմյանց վշտակցելու, ապրու-
մակցելու, միասին հավաքվելու ու ինչ-որ տեղ՝ նաև միավորվելու 
հնարավորություն դիտարկելը զգայուն նյութ է մտորելու համար: Հենց 
այդպիսի «հավաքների» ժամանակ է, որ մարդը արժեքավորում է ոչ 
միայն հանգուցյալի անցած ուղին ու նրա հիշատակը, գնահատում է ոչ 
միայն նրա թողած ժառանգությունը ու ապրած կյանքի կորագիծը, այլև 
արժեքավորում է կյանքն ընդհանրապես, կիսելով վիշտը՝ հասկանում է, 
որ ցավը միավորում է, որ կյանքում շատ ավելի կարևոր ու թանկ բաներ 
կան, քան մշտական վազքն ու առօրեական հորձանուտի արգասիք-
ները, մի փոքր բանից ծագած անհեթեթ վեճերն ու սրտնեղությունները, 
շահերն ու հաշվարկները, որոնք հաճախ այնքան կենցաղային են, նեղ, 
մանր, անկարևոր: Տխուր առիթով հավաքները մարդկանց ստիպում են 
վերագնահատել շատ բաներ, դրանք իրենց մեջ պարունակում են 
սթափության, մարդկային որակները չկորցնելուն միտված յուրահատուկ 
ազդակներ՝ առավել ևս ներկայիս դաժան աշխարհում, երբ անհան-
դուրժողականությունը և, որ ամենասարսափելին է, անտարբերությունը 
դարձել են նորմ: Մարդիկ այսօր հաճախ անտարբեր են միմյանց ու 
նրանց ցավերի, խնդիրների, վշտերի նկատմամբ: Այսօր ամեն օր աշ-
խարհի տարբեր անկյուններում մարդիկ են սպանվում, միացնում ես 
հեռուստացույցը կամ ռադիոն, բացում ես համացանցի կամ թերթի որևէ 
էջ ու շուրջ բոլորը սպանություններ են, աղետներ, ահաբեկչություններ, 
մարդկային կյանքի կորուստը այնքան սովորական է դարձել, որ 
հերթական վթարի, պայթյունի կամ բախման հետևանքով զոհերի մասին 
լսելիս այդ ամենի նկատմամբ ապրումակցումը շատերի մոտ կամ 
բթացել է լրիվ կամ շատ ցածր մակարդակի վրա է: Մինչդեռ ապրու-
մակցելով ուրիշին, կիսելով անդառնելի կորուստ ունեցող հարազատի 
կամ մերձավորի վիշտը՝ մարդը գնահատում է այն ամենը ու այն 
բոլորին, որ ինքն ունի, առավել մեծ գորովանքով, բարությամբ, մարդ-
կայնությամբ է լցվում շրջակա աշխարհի, բնության նկատմամբ, սկսում է 
գիտակցել, թե որքան կարևոր է ապրել անվտանգ աշխարհում՝ առանց 
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վնաս պատճառելու, փորձելով պահպանել ու փոխանցել խաղաղութ-
յունը: Սիրելիների ու միանգաման անծանոթների նկատմամբ մտորում-
ները մարդուն ստիպում են գնահատել աշխարհում իր անելիքը, հասկա-
նալ, որ աշխարհը բոլորիս տունն է, և որ բոլորս պետք է խաղաղության 
մեջ ապրենք, չսպանենք ու չկործանենք միմյանց: Ապրումակցելով ուրի-
շին՝ մարդն սկսում է գնահատել իր համար թանկն ու կարևորը այն աս-
տիճան, որ ինքնաքննադատաբար ձգտում է հասկանալ, թե որտեղ ու 
որքան է ինքը թերացել այս կամ այն հարցում, ինչպես պետք է ճշտել, 
ինչպես ու ինչու պետք է չուշանալ որևէ հարցում: Եվ այս իմաստով 
ապրումակցման, տակավին մարդ զգալու «հրաշալի առիթ» է մահը, իսկ 
«հարմար» իրադրություն՝ թաղումը: Որոնումների, մոտորումների, 
կյանքի իմաստի ու արժեքի գնահատման ու վերաարժեքավորման 
փնտրտուքի այդ հուզածեսը սեփական տեսակի լավագույն որակների 
հետ հարաբերման ու դրանց մեկտեղման, համախմբման մի ըն-
կերակցություն է, ժողով, որում մեկը միշտ լքում է, մյուսները նոսրա-
նալով ավելի միակամ, միաբան ու մտերիմ են դառնում, միմյանց 
հանդեպ ավելի սրտացավ ու բարի: 
 Ջուր, կրակ, օդ, հող… բնության տարերքներ, որոնց մեկտեղմամբ 
ծնունդ է առնում մատերիան, որից էլ մարդը, որպես չորս այդ տա-
րերքներն իր մեջ պարունակող մարմին, ջուրը՝ արյան մեջ, օդը՝ շնչի, 
հողը՝ քիմիական տարրերի միասնության տեսքով, կրակը՝ արարող 
էներգիայի: Սակայն նույն այդ մարմինը կյանք է առնում ու հանգչում… 
Կրակի մեջ այրվող կամ հողի մեջ ամփոփված մարմին… հիշողութ-
յուններ դեպի անցյալը տանող, մասունքներ՝ շիրիմի կամ գորշ ու սառը 
սափորի մեջ: Այս մոտորումները ինձ հետ էին երկար ժամանակ ու ես 
անընդհատ փորձում էի հասկանալ հետս կատարվածի «առաքելութ-
յունը» իմ կյանքում: Եվ ահա մի գեղեցիկ օր ստացվեց այնպես, որ 
ինձանից էր կախված որոշումը, թե իմ հարազատներից մեկին արտա-
սահմանում կդիակիզե՞ն, թե՞ կթաղեն, ու ես իմ հաստատակամ «չէ»-ով 
կանխեցի այդ մարդու մարմնի վառելը: Այո, վառելը, ոչ թե այրելը, քանի 
որ «այրում» բառը մեղմ է այդ արարքը բնորոշելու համար: Կանխելով 
հանգուցյալին վառելը՝ ես հասկացա վերջապես, որ ոչինչ պատահական 
չէ, անգամ ամենաիրական թվացող ամենաանիրական տեսիլքները, 
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որոնք կոնկրետ հաղորդագրությամբ գալիս են քեզ, ու քո ներսում ինչ-որ 
բան «լուսաբացանում» է, ինչ-որ մանրանշանակ բան ձեռք է բերում 
ծովակշիռ արժեք: Գնացքը, այդ աղջիկը, գերեզմանը, շիրիմները, իմ 
մտորումները. այդ ամենը ի վերջո բերեցին նրան, որ ես իմ ներսում 
ավելի քան վստահ էի, որ հանգուցյալին վառելը սխալ է, մարդու թողած 
հետքը փոշու վերածելը՝ դաժան: Փոշին նորից միաձույլ մատերիա չի 
դառնում, փոշին անէանում է օդում կամ հալչում ջրերում, մինչդեռ մար-
դը իր երաշխավորված «փոխհատուցումը» Մայր բնությանն ու մոլորա-
կին ի զորու է տալու միայն հողի մեջ, հողին ձուլվելով և, ի վերջո, հող 
դառնալով:  
 Այս պատմությունից անցավ մեկ տարի ու երբ դարձյալ գնացքով 
գնում էի այցելելու պապիկիս ու տատիկիս շիրիմներին, հասկացա, որ 
կանխելով իմ իսկ հարազատի մարմինը դիակիզելը, ես, կարծես, 
շնորհակալությամբ ու սատարումով ընդառաջ եկա այն քնքուշ տեսիլք 
աղջկան, որին այնքան կարոտած ու այնքան մեծ սիրով լի հայացքով 
դարձյալ փնտրում էի գնացքում… 
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Խմբագիր՝ 
Արմինե Մովսիսյան 

 
Տեխնիկական խմբագիր՝ 

Վահե Խալաֆյան 
 

Շապիկի մտահղացումը և ձևավորումը,  
համակարգչային շարվածքը՝ 

Առլեն Շահվերդյանի 
 

Շապիկի նկարը՝ Մարիո Սանչես Նևադոյի (Մադրիկ, Իսպանիա) 
The painting of the book cover by Mario Sánchez Nevado (Madrid, Spain) 

 
Շապիկի նկարը՝ ըստ 

https://seventhvoice.wordpress.com/2013/11/16/new-study-finds-that-
individuals-with-aspergers-syndrome-dont-lack-empathy-in-fact-if-anything-

they-empathize-too-much/  
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