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 Եղևնիների խիտ անտառի միջով անցնելիս ասես անցնում ես մուգ 
կանաչ տիեզերքի միջով, իսկ եղևնիների կոներն էլ, կարծես, այդ կա-
նաչահուն եղևնանտառ-տիեզերքի աստղերը լինեն…  
 Այդ ամենը հաստատ շատ կգրավեր Արամի ուշադրությունը և, 
միգուցե, այդ պահին ներշնչանքի աղբյուր դառնար ստեղծագործելու 
համար, եթե ուշքն ու միտքը տարված չլիներ մեկ այլ բանով: Ու այն, ինչ 
տեղի ունեցավ այդ օրը, նույնքան խորհրդավոր էր, որքան եղևնուտի 
ստվերախիտ ու մռայլ խորհրդավորությամբ պատված աշխարհը:  
 Արամը ժամկետային զինծառայող էր, արդեն շուրջ երկու տարի 
ծառայում էր: Իր զորամասը տեղակայված էր չափազանց գեղատեսիլ 
վայրում, շրջապատված փարթամ անտառներով, որոնք գերում էին 
իրենց վսեմ գեղեցկությամբ: Ավելին, քանի որ այդ անտառներում հիմ-
նականում աճում էին փշատերև ծառեր, ապա դրանք գրեթե միշտ կա-
նաչ էին, տարվա ցանկացած եղանակին, ինչը նրանց հաղորդում էր հա-
վերժության մի յուրահատուկ ու խորհրդավոր հմայք: Երբ հնարավորութ-
յուն էր լինում դուրս գալու զորամասից քաղաք կամ մոտակա գյուղ 
գնալու, տանեցիներին զանգելու կամ էլ համացանցով կապվելու հա-
մար, ապա նա անպայման ճանապարհը այնպես էր գծում, որ անցնի ան-
տառամերձ տարածքներով՝ հիանալով բարձր, շա՛տ բարձր եղևնի-
ներով, վեհ սոճիներով ու կենսածառերով, կամ ինչպես ընդունված է 
նրանց անվանել՝ թույաներով: Ու քանի որ սիրահարված էր մի անուշ 
աղջկա, ապա նրա նկատմամբ սերը մի տեսակ միաձուլվում էր վեհաս-
քանչ բնության նկատմամբ իր տածած սիրուն ու հիացմունքին, մի տե-
սակ՝ փոխլրացնում իրար, որպեսզի օրերն ավելի սահուն անցնեն, 
տանեցիների նկատմամբ կարոտը քիչ ավելի մեղմվի, սիրո սպասումը 
շուտով փոխհատուցվի:  
 Սակայն այդ երեկոն, երբ Արամը գյուղից վերադառնում էր զորա-
մաս, տարբեր էր մյուսներից, քանի որ որոշեց այցելել գյուղում ապրող իր 
ընկերոջը՝ Սուրենին, որին միայն ծառայության ժամանակ էր տեսնում: 
Դեռ ժամանակ ուներ զորամաս հասնելու համար ու մտածեց նրան 
տեսնի, հետո կարճ ճանապարհով, անտառի միջով կկտրի կանցնի ու 
տեղ կհասնի:  
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 Սուրենն ապրում էր գողտրիկ սեփական տանը, ծնողների հետ: 
Պայմանագրային զինծառայող էր, ենթասպա, ծառայում էր հենց Արամի 
հետ, որտեղ էլ ծանոթացել էին ու մտերմացել: Այդ օրը կիրակի էր, նա 
ծառայության մեջ չէր, նրա ազատ օրն էր և լավ առիթ, որպեսզի Արամն 
իրեն տեսներ տան պայմաններում, թե չէ շփվում էին միայն զորա-
մասում: 
 Մտավ տուն, Սուրենը նրան սիրով ողջունեց, նստեցին, Սուրենի 
Մայրիկը սուրճ հյուրասիրեց: Զրույցի ժամանակ Սուրենը խանդավառ-
ված Արամին մեկնեց իր գրած մի բանաստեղծություն և մարզի տվյալ 
բնակավայրի տեղաբնակներին բնորոշ շեշտադրությամբ ասաց. 
 – Կա՜րդա, գրել եմ ե՜րեկ, սի՜րուս՝ Աշխե՜նին եմ նվիրել, – ասաց 
Սուրենը՝ տալով տետրի մի էջ: 
 – Սա ի՞նչ է, – հարցրեց Արամը ժպտալով, սակայն նրա հայացքում 
միախառնվեցին ժպիտը, զարմանքը և նաև անսպասելի լրջությունը… 
 – Բանաստեղծո՜ւթյուն, պո՛եմ, նվի՜րել եմ սիրուս, – պատասխանեց 
գնալով հպարտությամբ լցվող Սուրենը: 
 Աղջիկը՝ Աշխենը, որին սիրահարվել էր տղան, ավարտական դա-
սարանի մի գեղանի օրիորդ էր, իր համագյուղացին: Սուրենը սիրում էր 
նրան ու մտադրվել էր անպայման ամուսնանալ, երբ Աշխենն ընդունվեր 
բուհ: 
 Բանաստեղծությունը Արամին ուղղակի ցնցեց: Դրանում այնքա՛ն 
կյանք ու սեր կար, այն այնքա՛ն անկեղծ էր, գրված էր այնքա՛ն մաքրութ-
յամբ, այնքա՛ն կրքով ու հոգով, այնպե՛ս ուրախ ու աշխարհը գրկող էր, 
որ Արամը տարվեց դրանով առաջին իսկ տողերից: Զգացվում էր, որ 
բանաստեղծության մեջ Սուրենը դրել էր իր ամբողջ էությունը, խինդը, իր 
սերն ու նվիրումը, իր հիացմունքը: Արամը կարդում էր կլանված, ասես 
աչքերով խժռելով ամեն տողը, ասես փորձելով ապրել այն ամենը, ինչի 
մասին գրել էր Սուրենը: Արամը գիտեր, որ Սուրենը ստեղծագործում է, 
սակայն որ նա այդպես լավ էր գրում ու միգուցե դեռ ինչքա՛ն այդպիսի 
գործեր ուներ՝ չէր ենթադրել երբևէ ու չափազանց մեծ ակնածանքով, 
հպարտությամբ ու հիացմունքով լցվեց իր ընկերոջ տաղանդի նկատ-
մամբ: Արամին նա սկսեց թվալ շատ խոստումնալից տաղանդավոր երի-
տասարդ գրող, որին մեծ ապագա էր սպասում: Արամը կարդում էր նրա 
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գրած տողերը ու գնալով խորասուզվում Սուրենի ապրումների մեջ: Նա 
մե՜րթ նայում էր ընկերոջ հպարտ հայացքին, մե՜րթ աչքերը նորից իջեց-
նում տետրի էջի վրա ու կարդում: 
 Բանաստեղծությունը երեք քառատող էր ընդամենը, սակայն 
այնքա՛ն լեցուն, այնքա՛ն ուրախությամբ ու երջանկությամբ լի, որ Արամը 
պարզապես կախարդվել էր ընթերցելիս. 
 
 
ԱՐԴԵՆ ՈՒՆԵՄ 
 
Թե հարցնեն, արդեն գիտեմ՝ հրեշտակը ոնց է լինում, 
Ոնց է նա իր ներկայությամբ քո աշխարհը զարդագունում, 
Ոնց է դեմքով իր լուսաշող քո երեսին ժպիտ բերում 
Ու անսահման իր բարությամբ կյանքդ հավետ լուսավորում: 
 
Թե հարցնեն, արդեն գիտեմ՝ հրեշտակի պար-ճախրանքը, 
Եվ հոգուս մեջ նրա լուսե ու բարեբեր կախարդանքը, 
Նրա շնորհիվ գիտեմ բոլոր դյութանքները ջինջ երկնքի, 
Բաբախումը սիրող սրտի ու պտուղը՝ արդար մտքի: 
 
Թե հարցնեն, արդեն գիտեմ սիրո կենսատու առումը, 
Հրեշտակի թևով շոյված երջանկության փշաքաղումը, 
Գիտեմ՝ ինչպես խավարի մեջ գտնես լույսը քո միակի, 
Որովհետև արդեն ունեմ, արդե՛ն ունեմ իմ հրեշտակին: 
 
 
 Երբ մի քանի անգամ կարդաց, թուղթը մեկնեց Սուրենին: 
 – Հավանեցի՞ր, լա՞վն է, – հարցրեց հեղինակը, և նրա աչքերում 
նորից երևաց անեզր հպարտության անզուսպ արտահայտություն:  
 Իրականում Արամը ասեր, թե ինքը հավանել է կամ ոչ, միևնույն է, 
Սուրենը չափազանց գոհ էր իր արարումից: Բայց Արամն իսկապես շատ 
էր հավանել ու պատասխանն իրեն երկար սպասեցնել չտվեց: 
 – Շա՛տ հավանեցի, շա՛տ լավն է, շա՜տ…, – ասաց ու ձեռքը մեկ-
նեց, որ նորից վերցնի ու կարդա: 
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 – Ա՜յ, որ մի պրի՜նտեր լիներ…, – շարունակեց Սուրենը, – կտպեի, 
սենց ձեռա՜գիրա մնացել: 
 Այդ պահին Արամը մտածեց, թե ինչ հետաքրքիր է կյանքը, աշ-
խարհում ամեն բան որքան տարբեր ու հակասական է, մեկը այնքան 
հնարավորություն ունի, որ չգիտի, թե որտեղ այդ հնարավորություններն 
ու միջոցները ծախսի, մյուսը ձեռագրով բանաստեղծություն է գրել ու իր 
համար նվիրական երազանքի պես մի բան է ընդամենը սեփական 
բանաստեղծությունը տպագիր տեսնելը թղթի վրա, էլ ուր մնաց, թե՝ 
գրքում: Արամն արդեն վստահ էր, որ Սուրենը տաղանդավոր գրող է ու 
դեռ ով գիտի քանի՛-քանի՛ այդպիսի գործեր ունի, և այդ փաստը ոգևո-
րեց նրան, որպեսզի մի օր անպայման այդ բանաստեղծությունը ինքը 
շարի համակարգչով ու անակնկալ նվեր անի Սուրենին: Դա ամենա-
փոքր բանն էր, որ նա կարող էր անել իր ծառայակից ընկերոջ համար: 
 – Լավ, ես գնամ Սուր ջան, – ասաց Արամը, – մերսի, որ բանաս-
տեղծությունդ ցույց տվեցիր, իրոք շատ հավանեցի: 
 Հրաժեշտ տվեց ընկերոջը, տանեցիներին ու գնաց: Սակայն Արա-
մը մի տեսակ բաժանումի ցավ զգաց այն ստեղծագործությունից, որն 
այդքան գեղեցիկ էր, կարծես ինքը գնաց, իսկ գեղեցիկը մնաց այնտեղ՝ 
Սուրենենց տանը, Աշխենին նվիրված անկեղծ տողերում: Մի տեսակ 
այնպիսի մոգական ազդեցություն թողեց այդ բանաստեղծությունն իր 
վրա, որ հրաժեշտ տալուց հետո դուրս եկավ, կարծես, դեպի մի ուրիշ 
աշխարհ: Արամին հիացրել էր, թե որքան նուրբ ու գեղարվեստական 
կարող է լինել մարդու ընկալումը, որքան քնքուշ ու լիրիկական՝ նրա վե-
րաբերմունքը սիրելի աղջկա նկատմամբ, ինչպես նաև նրա նկատմամբ 
տածած սիրո հանդեպ: Արամը մտածում էր, թե որքա՛ն լուսավոր ու 
նվիրական էր Սուրենի նվիրումը իր սիրուն, որքա՛ն անեզր՝ խնդությունը 
կյանքի ու գեղեցիկի նկատմամբ: Արամը Սուրենենց տանից դուրս եկավ 
այնպես, որ կարծես ուզում էր ոգևորությունից փարվել ամբողջ աշխար-
հին, մի տեսակ այնքա՛ն իրենը թվաց այդ բանաստեղծությունը, այնպե՛ս 
ուզեց այդ տաղանդավոր գործը ինքը գրած լիներ ու նվիրեր իր սիրուն: 
Արամը քայլում էր, ու շուրջը ամեն բան ուրիշ թվաց իրեն, ուրի՛շ ու 
գեղեցի՛կ, նո՛ր ու թա՛րմ: Եվ այդ պահին, երբ արդեն բռնել էր դեպի 
զորամաս տանող ամենակարճ ճանապարհը, զգաց, որ այդ բանաս-
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տեղծությունը չի ուզում ու չի կարող մոռանալ: Սակայն թուղթը մնաց 
այնտեղ՝ Սուրենի՝ իր կարծիքով՝ արդեն վիթխարի գրական աշխարհում: 
Համենայն դեպս, իր համար նա արդեն գրականության մի այդպիսի 
նորահայտ տիտան էր, որի մասին շատ քչերը գիտեին, սակայն որը 
հաստատ համոզված էր, որ մի օր մեծանուն գրող է դառնալու: Ու ահա 
այնտեղ՝ իր տանը մնաց այն հրաշալի գործը ու մեկ էլ…. ախ հա՛, Արամի 
մտքում: Եվ նա, չմոռանալու համար այդ գեղեցիկ բանաստեղծությունը, 
սկսեց ինքն իրեն անընդհատ կրկնել այն, վերարտադրել, արտասանել 
մտքում, որպեսզի մտապահի: Առաջին երկու քառատողերը ավելի լավ 
էր հիշում, վերջինը՝ մի կերպ, սակայն դրա վերջին տողը դրոշմվել էր 
ուղեղի մեջ, ուղղակի մեխվել՝ սոճիների սուր փշերի պես: Մտքի մեջ 
արտասանում էր բանաստեղծությունն ու քայլում կածանով, որը դեպի 
զորամաս էր տանում: Շուրջը վիթխարի ծառեր էին, որոնք կարծես 
նայում էին իրեն: Մոտ մեկ կիլոմետր ճանապարհ էր: Արամը քայլում էր 
մտքերի մեջ, քայլում ու մտքում արտասանում բանաստեղծությունը, 
քայլ քայլի հետևից, տողը՝ տողի հետևից: 
 «Որովհետև արդեն ունեմ, արդե՛ն ունեմ իմ հրեշտակին…»: Ոչ մի 
բան Արամին չէր մնում, բացի մտքում արտասանելուց: Սոճիների ան-
տառի ինչ-որ տեղ՝ ահասարսուռ լռությունը կարծես նպաստում էր նրան, 
որ նա ոչ մի բանով չշեղվեր ու մտքում անընդհատ կրկներ բանաս-
տեղծությունը: Մտածում էր բանաստեղծությունից մի բառ անգամ 
չմոռանա, այնպես չլինի, որ մի տող անգամ սխալ հիշի: «Արդեն ունե՛մ 
իմ հրեշտակին, արդեն ունե՛մ իմ հրեշտակին…», – կրկնում էր նա ու 
շարունակում քայլել: Վստահ եղևնիները ու մի քիչ ավելի մեղմ թույա-
ները աննկատ կերպով ու մեղմորեն ժպտում էին նրան: Նրանք լավ 
գիտեին, թե ինչ ասել է սիրահարված հոգին, քանի որ իրենք էլ 
սիրահարված էին Բնության արարչագործության հանճարեղությանը, 
իրենք էլ այդ հանճարեղ արարման մի մասնիկն էին, գեղեցիկ, կանաչ 
մասնիկը, ակվարելի գունառատ տուփի ամենամուգ կանաչը, յուղաներ-
կերով նկարելիս՝ երկնքի թունդ կապույտի ու նազելի դեղինի միա-
խառնվածքից ստեղծված այն անկրկնելի հյութեղ կանաչը, որով էլ 
պատկերում են սոճիները, եղևնիներն ու թույաները: Այն կանաչը, որով 
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նրանք միշտ կենդանի ու թարմ են պատկերանում թե՜ կտավների վրա, 
թե՜ Բնության գրկում:  
 Անտառի խոտածածկ գետնին չորացած ու մամռակալած ճյուղեր 
կային, որոնք, ասես, սերնդափոխության լուռ վկաները լինեին. հատա-
կին չորանում ու փտում է մի ճյուղը, մինչդեռ ծառի վրա փարթամորեն 
աճում է մեկ ուրիշը՝ ազդարարելով կյանքի շրջապտույտն ու հաջորդա-
կանությունը:  
 Արամը քայլում էր՝ մտքում արտասանելով ու հետքեր թողնելով 
խոնավ, փափուկ հողի վրա, որը ծածկված էր խոտով, ճյուղերով, 
եղևնիների ու այլ ծառերի տերևներով: Զինվորական կոշտ կոշիկներով 
այնպես խնամքով էր քայլում, որ կարծես չէր ուզում տրորել անգամ որևէ 
ճյուղ: Ավելին, Արամին անընդհատ թվում էր, թե գետնի տերևների 
սաղարթի տակ ուր որէ գլուխ կբարձրացնի մի որևէ փափկամարմին 
կամ բզեզ, ու ինքը պետք է շատ ուշադիր լինի, որ հանկարծ չտրորի 
նրան: Այդ պատճառով էլ Արամի քայլերը խնամված էին ու զգույշ: Նրա 
միտքն ընկալունակ էր շուրջը տեղի ունեցող ամեն, անգամ՝ ամենամանր 
շարժումին կամ ամենափոքր ու նուրբ արարածի գոյությանը՝ լինի դա 
տերևների միջից դուրս եկած բզեզ, թե ծառի փչակից հազիվ երևացող 
սկյուռիկ: Արամի ու Բնության միջև այդ պահին մի կատարյալ ներդաշ-
նակություն էր տիրում: Բնության հետ կապն այնքա՛ն շոշափելի ու ա-
ռարկայական, այնքա՛ն ապրեցնող էր, որ նա մի պահ իրեն կատարյալ 
երջանիկ զգաց: Նրա հոգում խնդություն էր տիրում: Բնության հետ միա-
ձուլման այդ փխրուն պահին Արամն համոզվեց իր կյանքի հետագա ա-
նելիքների մեջ: Նրան անսահման ոգևորեց իր հույզերն ու նվիրական ե-
րազանքներն անպայմանորեն իրականացնելու հաստատակամությունը:   
 Բանաստեղծությունն արդեն գրեթե անգիր արած և Բնության 
վեհասքանչությամբ հիացած՝ Արամն հասավ զորամաս ու ստեղծա-
գործությունը հիշելով գրի առավ այն առաջին իսկ հանդիպած թղթի վրա, 
նունիսկ այդ պահին գրիչ չկար ձեռքի տակ ու գրեց հասարակ սև 
մատիտով: Այդ բանաստեղծությունը իր համար կարծես ձեռագիր մի 
ամբողջ մատյան լիներ, որը կրել էր իր մեջ ճանապարհին ու բերել 
հասցրել տեղ, որպեսզի գրի առներ ու փայփայեր: Բանաստեղծությունը 
դրեց գրպանը: 
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 Ամենօրյա ծառայությունն ու շուտ տուն հասնելու մղումը մի որոշ 
ժամանակ հետո նրան ստիպեցին մոռանալ, որ այն թուղթը մնացել ու 
մաշվում էր համազգեստի գրպանում: Իսկ երբ զորացրվեց, թուղթը 
գրպանում նորից հայտնաբերելով՝ դրեց քաղաքացիական հագուստի 
մեջ, տուն վերադառնալուց հետո էլ այն թողեց կոստյումի ներսի գրպա-
նում ու այդպես էլ մոռացավ դրա գոյության մասին: 
 Անցավ տասներկու տարի: Մի օր հին շորերը դասավորելու ժամա-
նակ Արամի կինը գտավ այդ թուղթը ու ցույց տվեց ամուսնուն: Այն 
արդեն խունացել էր, դեղնել, մատիտով գրված տառերը գրեթե հազիվ 
նշմարելի էին, սակայն կարդալ կարելի էր: Կինը հարցրեց, թե դա ի՞նչ է, 
սակայն Արամը նրան չպատմեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել… Դե, արդեն 
երեսուներկու տարեկան էր, և ամուսնական կյանքը, երկու երեխաները, 
ընտանեկան ամենօրյա կենցաղը՝ մի խոսքով՝ ամենը, մի տեսակ փոքր-
ինչ հետ էին մղել նրա լիրիկական ընկալումները: Ապրում էր աշխատե-
լով, վաստակում էր ընտանիքը պահելու համար, հանգստանում էր՝ 
նորից աշխատանքի գնալու նպատակով, աշխատանքից տուն էր գալիս, 
որպեսզի հաց ուտի, քնի լուսացնի նորից աշխատանքի գնալու համար: 
Այսինքն՝ գրեթե չէր ապրում կամ չէր ապրում իր համար, կնոջ և ե-
րեխաներիս համար, այլ ապրում էր, որպեսզի նրանց ապրեցնի: 
Ստացվում էր մոտը, սակայն հաստատ ոչ բանաստեղծական ոգով էր 
դա արվում ու նրա երբեմնի գեղարվեստական ընկալումներով, որոնցով 
ժամանակին այնքա՛ն աչքի էր ընկնում ինքը: Պարզապես պրագմատիկ 
էր դարձել, պրագմատիկ էր աշխարհը՝ տանից աշխատանքի, աշ-
խատանքից տուն: Երեկոյան հեռուստացույցով՝ ավտովթարներ ու ավե-
րածություններ, հարևանները՝ նույն հերթականությամբ բարևող, գործ-
ընկերները՝ բոլորը մի կուսակցությունից, վերջին իրեն գայթակղած կինն 
էլ՝ փարթամ ստինքներով մի մոդել էր, որի լուսանկարը տեսել էր 
ֆեյսբուքյան հրապարակումներից մեկում: Այսինքն՝ գրեթե իրականաց-
րել էր բարեկեցիկ ընտանիք ունենալու նպատակը, սակայն ընտանեկան 
երջանկության սպառման հաշվին: Իրեն մեղավոր չէր համարում: «Ապ-
րուստն է դժվար», – ասում էր ինքն իրեն ու առաջ շարժվում:  
 Այդ ամենը արդեն ահավոր սովորական էին դարձել, սակայն երբ 
վերցրեց բանաստեղծության թուղթը, Արամը մի ակնթարթում ասես 
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շանթահարվեց ու վերհիշեց ամենը, իր հույզերը, հիացմունքը: Այդ պա-
հին նա հանկարծ հիշեց նաև, որ ինքն իր համար որոշել էր անպայման 
համակարգչով շարել այդ բանաստեղծությունը, որպեսզի այն տպագիր 
լինի: Տանը անհրաժեշտ տեխնիկան կար, և նա արագ նստեց նոութբու-
քի դիմաց ու հաշված վայրկյանների ընթացքում շարեց բանաստեղութ-
յան տողերը: Հետո տպեց այն պրինտերով ու ձեռքը վերցրեց սպիտակ 
թղթի վրա Սուրենի գեղեցիկ տողերի՝ թանաքը նոր-նոր վրան չորացող 
տպածոն: Կարդաց մի անգամ էլ ու մի աննկատ, սակայն խորհրդավոր 
ժպիտ հայտնվեց դեմքին: Ասես լսեց սոճիների ու եղևնիների ճյուղերի 
շրշյունը, որն իրեն տարավ հետ դեպի իր զինվոր ժամանակները, երբ 
հիացած անգիր էր ասում բանաստեղծությունն ու քայլում անտառի 
միջով:  
 Արամի կինը գգվեց նրան ու տեսնելով ամուսնու շեղված, մի 
տեսակ երազկոտ ու հիշողությունների գիրկը ընկած հայացքը՝ հարցրեց. 
 – Ինձ հետ ե՞ս հիմա, թե՞ այդ բանաստեղծության հետ: Դա ի՞նչ է, 
ո՞վ է գրել, աղջի՞կ է քեզ գրողը: 
 – Չէ, հաստատ աղջիկ չի գրել, ծառայակից ընկերս է գրել, խոս-
տացել էի, որ ձեռագիրը կտպեմ իր համար, – ասաց Արամը: 
 – Ինքը չի կարո՞ղ տպել, – զարմացավ կինը:  
 – Ինքը տեխնիկայից հեռու է, – այդ շատ դատողական ու հստակ 
հարցին պատասխանեց Արամը, որը մտքով դեռ անտառում էր…  
 – Հետը կապ կա՞, տպիր, կուրախանա հաստատ, – սիրով առա-
ջարկեց կինը, ու նրա խոսքերի մեջ այնքա՛ն քնքշություն ու անկեղ-
ծություն կար, որ Արամը չկարողացավ նայել կնոջ աչքերին, ու այդպես՝ 
հայացքը կախ, ասաց. 
 – Ճիշտ ես, լավ միտք է, հաստատ կուրախանա: Տան տեղը գիտեմ, 
մոտ օրերս հարմարեցնեմ կգնամ, հա՜մ իրեն կտեսնեմ, անակնկալ կլինի, 
հա՜մ էլ կնվիրեմ բանաստեղծությունը: Ես այն կձևավորեմ մի որևէ 
ստվարաթղթի վրա, կդնեմ մի կոկիկ ու գեղեցիկ շրջանակի մեջ: 
 – Հա, այդպես ավելի տպավորիչ կլինի, ձեռագիր թուղթն ու 
տպագիրը մի լավ շրջանակի մեջ դիր, թող ամրացնի տանը պատին, 
քեզանից կլինի գեղեցիկ ու ինքնատիպ հուշանվեր, – ասաց կինը: 
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 – Հենց այդպես էլ կանեմ, – ասաց Արամը, և իրոք՝ փոքր շրջանակի 
մեջ պատրաստեց մի գեղեցիկ կոլաժ: Շատ ուրույն ու եզակի նվեր դար-
ձավ: 
 Երկու օր անց նա ճանապարհվեց Սուրենի բնակավայրը: Ձմեռ էր, 
դեկտեմբեր, և ճանապարհներն ահավոր սառած էին:  
 Հասնելով Սևանա լճի մոտ՝ մեքենան կանգնեցրեց մայրուղու ափա-
մերձ մի հատվածում: Նրան պետք էր այդ դադարը, նա մի իրականութ-
յունից անցում էր անում մեկ այլ իրականություն: Պրագմատիկ աշխարհի, 
սոցիալական մեդիայի ու «լայքերի» շքերթի, լուրերի, ամենօրյա վթարնե-
րի, տափակ սերիալների, կանխատեսելի ընտրությունների, անընդհատ 
չհերիքող աշխատավարձի, «Տանը հաց կա՞» կամ «Ի՞նչ բերեմ հետս» 
տունդարձային կրկնվող հարցերի աշխարհից նա գնում էր դեպի ան-
տառամիջում սարքված բնակելի տների աշխարհը, որտեղ անգամ 
զգացողություններն էին թվում անտառի պես կուսական: Լճի խաղա-
ղությունն իրեն պետք էր, որպեսզի անցումը մի աշխարհից մյուսը մոտը 
համեմատաբար անցնցում լիներ ու ժամանակ ունենար խորհելու: 
 Վաղ առավոտ էր: Ձյունածածկ Գեղամա լեռներին, ասես, թիկն 
տված լիճն անչափ գեղեցիկ էր, ջինջ, այնքան վառ կապույտ, որ կարծես 
երկնքի մի կտոր պոկվել ու ընկել էր ցած: Շուրջը սպիտակ էր, սպիտակ 
էին լեռնալանջերը, ճանապարհները, եղյամապատ ծառերը, խոտը ու 
միայն վառ կապույտ լճակի անծայրածիր թվացող հայելին էր, որ աչք էր 
շոյում: Ալիքները մանր-մանր խայտում էին՝ ստեղծելով անընդհատ 
խաղացող ու զվարճացող ջրի տեսարան: Մի քանի որոր, կարծես, 
թրատում էին երկինքն իրենց սուր թևերով՝ վայելելով սառը ու պարզ ջրի 
ամբողջ հմայքը: Սևանն այնքա՛ն գեղեցիկ էր, որ ասես սպիտակ հետ-
նաֆոնին կապույտի հանդես լիներ, կենդանի մի հեղուկ զանգված, 
կենդանի օրգանիզմ, որը դեռատի օրիորդի պես անուշ աչքով էր անում 
ու սեթևեթում հետդ: Նրա քնքուշ նազանքով, նրա կապուտաչյա 
ժպիտով հեռվում հմայված Գեղամա լեռները ավելի վեհասքանչ ու հզոր 
էին թվում: Ձմռան սպիտակ ու անկենդան թվացող հետնաֆոնին Սևանի 
անեզր ու խայտացող, անսահման կենդանի կապույտ ջուրը հիաս-
քանչության ու վեհության ալիք բարձրացրեց Արամի հոգում... Որքա՛ն 



Առլեն Շահվերդյան, Արդեն ունեմ: Երևան, 2016: © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:            14 
 

գեղեցիկ է Բնությունը, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրը մի-մի «Գեղամա 
լեռ» է, որ հոգու խորքում փայփայում է իր քնքուշ օրիորդ «Սևանին»...  
 Արամն անվերջ նայում էր լճի ջրին ու մտորում: Զգում էր, թե 
որքան էր հեռացել ինքն իրենից, այն ներքին, փխրուն ներդաշնակութ-
յունից, որ ուներ Բնության հետ, մի բան, որն այդ պահին իրեն թվում էր 
հեռավոր անցյալի հիշողություն, մինչդեռ կար ժամանակ, երբ իր 
կենսակերպն էր: Լճին նայելով նա մտածում էր, որ ժամանակի ամե-
նամեծ վտանգը Մարդու հեռացումն է Բնությունից, քանի որ դրանից 
բխում են շատ բացասական հետևանքներ՝ մարդկային արժեքների խա-
թարումից մինչև Մարդու ներսում իր «Ես»-ի հետ հաշտ ու ներդաշնակ 
լինելու պակասը, աշխարհը անխոհեմ կերպով վտանգելուց մինչև 
զգայականության մակարդակի իջեցումը, կարևոր զգացմունքների ու 
հույզերի նվազեցումից մինչև դրանց իսպառ կորուստը: Բնության հետ 
կապի խաթարումը Մարդուն դարձնում է պակաս բարի, պակաս հան-
դուրժող, պակաս մեծահոգի ու ներող, իսկ անտարբեր ու չարացած 
Մարդը կորցնում է շատ կարևոր հանգույցը՝ Մարդ–Մարդ և Մարդ–
Բնություն հարաբերություններում: Սիրելով ու ներդաշնակորեն կապված 
լինելով Բնության հետ՝ Մարդը սիրում ու գորովանքով հարաբերվում է 
նաև շրջակա միջավայրին ու դրա անքակտելի մասը կազմող Մարդ-
կանց:  
 Հիշելով տան զանազան տեխնիկան, գրպանում՝ բջջային հեռա-
խոսը, մայրուղու վրա՝ կայանած մեքենան՝ Արամը մտածում էր այն մա-
սին, որ այսօր Մարդիկ հասել են կյանքի տեխնոլոգիական զարգացման 
մի այնպիսի մակարդակի, երբ հաճախ մարդկային մաքուր հույզը կամ 
զգացմունքը, որքան էլ դա զարմանալի է, կարող են արտացոլվել ու 
պարփակվել ընդամենը մեկ էլեկտրոնային պատկերում կամ «սմայլի-
կում», ինչը, ցավոք, հեռացրել է շատերին իրական, «օֆլայն» կյանքից՝ 
կյանքի ընկալումը թողնելով հիմնականում «օնլայն» հարթության մեջ: 
Սակայն որքան օգտակար ու անհրաժեշտ է «օնլայն» իրականությունը 
մեզանում, այնքան, միևնույն ժամանակ, կարևոր է իրական կյանքի, 
իրական զգացողությունների ապրման անհրաժեշտության գիտակցումը: 
Համացանցը շատ լավ իրողություն է, անեզր հնարավորություններ է ըն-
ձեռում, սակայն այն չի բուրում, ինչպես ցողաթաթախ խոտը, ծաղկավետ 
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դաշտը, կնոջ անուշաբույր վարսերը, ծխացող խունկը, նոր թխված 
հացը: Համացանցը ընդամենը հնարավորություն է փոխանցելու այդ 
ամենի վեհասքանչությունը, ինչը իրականում զգալու համար անհրա-
ժեշտ է չմոռանալ «օֆլայն» կյանքի մասին: 
 Իսկ որտե՞ղ էր Արամը, որ չէր հիշում այդ ամենը ու այդքա՛ն 
հեռացել էր իր իսկական «Ես»-ից, այն երիտասարդ ու ռոմանտիկ զին-
վորից, որի համար սերն ու հավատը, գեղեցիկն ու ճշմարիտը անքննելի, 
անգին ու նվիրական արժեքներ էին: Ինչպե՞ս ստացվեց, որ հիմա լուռ ու 
տխուր կանգնած էր Սևանի ափին՝ հափշտակված նայելով լճի ջրին ու 
մտովի տեղափոխվելով զինվորական այն տարիները, երբ վստահ ու 
համարձակ նայում էր առաջ ու անտառի միջով անցնում էր անտառը 
հինգ մատի պես ճանաչող մրջյունի ջերմեռանդությամբ ու ավյունով: 
Սուրենի բանաստեղծությունը ինչո՞ւ շուտ չգտնվեց գրպանից ու իրեն 
շուտ չտարավ դեպի արբեցնող հիշողությունները, սոճիների բույրը, 
Սևանի ափեզրին վերագտած ներքին խաղաղությունն ու հանգստութ-
յունը, այն վերածնունդը, որը տեղի ունեցավ նրա ներսում այդքա՛ն 
տարի տևած նիրհից հետո: Ի՞նչ էր մտածում ինքն այսքա՛ն տարի, 
պրագմատիկ աշխարհի ջրաժան մեղո՞ւ էր, թե՞ լուսավոր ապագայի 
երազանքով լի լավատես մտավորական: Եվ կամ մի՞թե մտավորական 
կարելի է լինել, երբ այդքան կտրված ես քո էությունից, ակունքներից: Չէ՞ 
որ մտավորականը ո՜չ կոչում է, ո՜չ տիտղոս, ո՜չ պարգև ու ո՜չ էլ պիտակ: 
Մտավորականը կենսաձև է, էություն: Դու կամ էությամբ մտածող ես, 
կամ՝ ոչ, կամ կենսաձևդ այդպիսին է, այսինքն՝ ապրում ես մտածելով, 
կամ՝ ոչ: Մտավորականը աշխարհը, իրերն ու երևույթները ընկալում է 
ավելի խորը, մտածական բոլոր շերտերի համադրմամբ ու իմաստա-
վորմամբ, այդ ամենը անցկացնում սեփական պրիզմայով ու արտա-
ցոլում նորովի իմաստավորված և ինքնատիպ կերպով, իսկ հաճախ էլ՝ 
գեղարվեստորեն: Մտավորականի առաքելությունը աշխարհը ոչ միայն 
արվեստի, գիտության և այլ բնագավառների միջոցով արտացոլելու մեջ 
է, այլև անգամ առօրեական կյանքի, կենցաղի ճիշտ կազմակերպման ու 
մատուցման: Մտածող մարդը մտածում է ամեն ինչի վերաբերյալ: Սա-
կայն նրա մտքերը մաքուր ու վստահ են, եթե նա չի կորցնում իր կապը 
տիեզերքի, Բնության հետ, այն սկզբնաղբյուրի, բնօրրանի հետ, որից 
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ինքը սերում է: Նույնը նաև ստեղծագործող մարդուն բնորոշելիս, քանի 
որ նա ստեղծագործում է ոչ միայն արվեստի որևէ գործ արարելով, այլև 
ստեղծագործում է ամեն ինչում՝ միջանձնային հարաբերություններում, 
կյանքի ու կենցաղի կազմակերպման մեջ և, որ ամենակարևոր է՝ շրջակա 
միջավայրի ու Բնության հետ հարաբերվելիս: Եվ ուրեմն ո՞ւր էր 
Բնության հետ հարաբերվելու Արամի ստեղծագործական տաղանդը, 
ինչո՞ւ Սուրենի բանաստեղծությունից կյանքում իրեն այդքա՛ն շատ բան 
էր սկսել անջատել: Արամը մտքում ինքն իրեն հարցնում էր, թե ինչո՞ւ իր 
կյանքի վերջին տարիները կարելի էր հանգիստ անտեսել Սուրենի մեկ 
հանճարեղ բանաստեղծության մեջ պարփակված կենսախնդության ու 
հուսադրող լավատեսության հետ նորից առնչվելու համար, մինչդեռ 
ինքը բանաստեղծությունը չէր կարելի փոխել և ոչ մի բանի հետ: Ինչո՞ւ 
մեկ բանաստեղծությունն իր կյանքն ավելի մշակութային ու զգայական 
էր դարձրել, քան տարիների ընթացքում ձեռք բերված ու ամբարված 
ունեցվածքը: Նա կորցրել էր իր անցյալի հետ հարաբերվելու, ներկայի 
հետ առերեսվելու ու ապագային նայելու մշակույթը: Իսկ մշակույթն 
արտացոլվում է ոչ միայն արվեստի բնագավառներում, այլև մարդկային 
սովորական հարաբերություններում, այդ հարաբերությունների բարե-
վարքության մեջ, կյանքի կազմակերպման հարցերում, անգամ կենցա-
ղավարության մակարդակում, մեր ներքին ու արտաքին աշխարհների 
հարաբերման ու բախման խաչմերուկներում, բնության նկատմամբ վե-
րաբերմունքում: Լինելով մշակութային՝ անհրաժեշտ է հասկանալ ոչ 
միայն մշակութային այն արժեքները, որոնցով ներկայանում ես աշ-
խարհին, այլև նույն այդ աշխարհի ընկալման, դրա հետ հարաբերման 
կուլտուրայի քո մակարդակը, մարդկային հասարակության ու դրա 
յուրաքանչյուր անհատի բարեվարքության, արժեքների նկատմամբ գո-
րովանքով վերաբերմունքի ու դրանց պահպանման մակարդակը: Եվ 
ահա, որտե՞ղ էր թողել Արամը աշխարհի հետ հարաբերվելու՝ զինվոր 
ժամանակի իր մշակույթը, ընկալունակությունը: Անպայման կայանալու 
ու նպատակներին հասնելու ճանապարհին ո՞ր կանգառում էր թողել 
նվիրական ու երանելի իղձերը, որոնք միգուցե անիրականանալի էին, 
սակայն այնքա՛ն հարազատ, սիրելի ու փայփայված: 
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 Խորասուզված մտքերի մեջ, լճի ափին կանգնած Արամը մի պահ 
խղճաց ինքն իրեն, խղճաց՝ իրեն կողքից նայելիս, խղճաց այն պահին, 
երբ մի արծաթափայլ որոր թռիչքի պահին խորաթափանց հայացքով 
նայեց նրան ու կարծես հարցրեց. «Ո՞վ ես…»: Եվ իրոք, ո՞վ էր նա, 
որտե՞ղ էր կորցրել շատ հարցերի պատասխանը ու արարքների իմաս-
տը, ապրեցնող խաղաղությունն ու ոգևորող ուժը, անտարբերության 
հանդեպ անհանդուրժողականությունն ու ապրելու, արարելու անսպառ 
ավյունը: Կյանքում ամենակարևոր ու նվիրական բաները թողած ինչո՞ւ 
էր ընկել անկարևոր բաների հետևից՝ ընկնելով կյանքը աստիճանաբար 
սպառող, կործանարար հունի մեջ:  
 Ուզեց ծխել, սակայն ծխող չէր ու ցանկությունն իրեն էլ զարմաց-
րեց, և հետո սիգարետ էլ չկար մոտը: Հետո հասկացավ, որ նա ինքն 
իրեն է ծխել այսքա՛ն տարի: 
 Ստեղծված իրավիճակից ելքը իր համար, որպես սևեռուն գա-
ղափար, պատկերացավ անպայման Սուրենին գտնելն ու բանաս-
տեղծությունը տալը, որպեսզի տարիների արածն ու չարածը խորհրդա-
նշական կերպով պարփակեր մի որևէ համեստ, լավ ու  բարի արարքի 
մեջ: Արամին այդ պահին տվյալ արարքն անչափ պետք էր: Անդի-
մադրելի ցանկություն առաջացավ մոտը լավություն անելու, թեկուզ 
միամիտ մի բան, ինչպես ձեռագիր բանաստեղծության համակարգչային 
շարվածք անելն ու նվիրելն էր: Հավաքեց իրեն, արագորեն նստեց 
մեքենան ու շտապեց դեպի Սուրենենց:  
 Որքան մոտենում էր իրեն ծանոթ անտառներին, որոնք առատորեն 
զարդարում էին տեղանքը, այնքան ավելի էր վերագտնում իր երբեմնի 
գեղարվեստական ընկալումները, լիրիկական ոգին: Ամեն բան արթ-
նանում ու վերակենդանանում էր աչքի առաջ, վերածնվում: Զգում էր, թե 
ինչպես է նորից հափշտակված նայում անտառների սաղարթին, հյու-
ղակներ հիշեցնող սեփական տներին, որոնք ընդարձակ դաշտավայրի 
մեջ կարմիր կակաչների պես բազմակետեր էին հիշեցնում կանաչ 
անտառի հետնաֆոնին: Տնակներ կային անգամ լեռների լանջերին, և 
վերհիշեց, թե ինչպես էր զինվոր ժամանակ նախանձում այդ Մարդկանց, 
որոնք ապրում էին Բնությանն այդքա՛ն մոտ, համարյա՝ Բնության 
գրկում: 
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 Հասավ Սուրենենց բնակավայր, սակայն ընկերոջ տուն որոշեց 
գնալ ոտքով, այն նույն կածանով, որով այդքան հաճախ սիրում էր 
քայլել՝ անցնելով անտառի միջով: Մեքենան հարմար տեղ կանգնեցրեց 
և որոշեց այդ գրեթե մեկ կիլոմետրը անցնել ոտքով: Մտավ ձյունածածկ 
անտառ, ու ամեն քայլի հետ ասես մեկ օրով հետ էր գնում դեպի իր 
զինվորական տարիները: Առատ ձյան տակ փոքր-ինչ կռացած նո՛ւյն 
սոճիներն ու եղևնիներն էին, որ տեսնում էր նա և, իհարկե, փարթամ 
թույաները, որոնք, կարծես, ժպտում էին: Երկինքը մի տեսակ վարդա-
գույն էր դարձել, օրը շատ դանդաղ մոտենում էր երեկոյին ու թեև ընդա-
մենը ժամը 5-ն էր, սակայն երկնքում կապույտի երանգներին աստի-
ճանաբար ու աննկատ կերպով արդեն խառնվել էին վարդագույնն ու 
մեղմ կարմիրը՝ միասին ստեղծելով դյութիչ երագներ:  
 Այդ պահին Արամի ներսում խանդավառ տոն էր, ասես աշխարհն 
իրենն էր, ու ինքը այն շնչում էր լիաթոք կերպով: Ասես ամբողջ անտառը 
նա գրկել էր ու քայլում էր նրան գուրգուրելով:  
 Հասավ Սուրենենց տուն, մտավ բաց դարպասից ներս, դեմքին 
ժպիտ էր ու ոգևորությունից քիչ էր մնում շնչահեղձ լիներ: Հասե՛լ էր, 
հասել այն տեղը, որտեղ առաջին անգամ կարդաց իր կյանքն այդքա՛ն 
փոխած բանաստեղծությունը, այն տեղը, որտեղից սկսվեց ամեն ինչ:  
 Թակեց դուռը, և բացեց Սուրենի Մայրը: Արամը ջերմորեն բարևեց 
նրան, սակայն Մոր աչքերում ուրախության առկայծում չտեսավ: Մի 
ակնթարթ կարկամեց նման ընդունելությունից, բայց երբ մի փոքր ավելի 
ներս մտավ միջանցք, հայացքն ընկավ հյուրասենյակի ներսը ու տեղում 
քարացավ՝ պատին կախված էր Սուրենի լուսանկարը, համազգեստով, 
հանգիստ ու խաղաղ դեմքով… Սուրենը մահացել էր:  
 Բանաստեղծությունով շրջանակը ձեռքում՝ Արամը քարացել էր 
միջանցքի մեջտեղում, ոտքերն առաջ չէին գնում: Մայրը ասաց, որ կես 
տարի առաջ մարտական հերթապահության ժամանակ որդին մահացել 
էր ազերի դիպուկահարի կրակոցից: Արամը լսում էր Սուրենի Մորը և, 
միևնույն ժամանակ, չէր լսում, քանի որ ականջներում ինչ-որ աղմուկ 
սկսվեց, ձմեռվա բքի ձայն հիշեցնող խուլ հառաչանքի պես մի բան: Նա 
ընդամենը մի քանի բառ կարողացավ փոխանակել ու նաև ճշտել այն 
գերեզմանոցի տեղը, որտեղ թաղված էր Սուրենը:  
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 Թե ինչպես ու ինչքան արագ անտառի կածանով վերադարձավ 
դեպի իր մեքենան՝ աննկատ մնաց, քայլելիս էլ ձյունածածկ թույաներն, 
ասես, սև գույնի էին, սոճիները՝ մռայլ ու ստվերախիտ, եղևնիները՝ 
տխուր ու դալուկ, աննկատելի:  
 Հասավ մեքենային ու քշեց դեպի գերեզմաններ: Որոշ դեգերում-
ներից հետո գտավ վաղեմի ընկերոջ գերեզմանը, մոտեցավ ու նայում էր 
նրա շիրմաքարի դիմանկարին: Ձեռքում պահել էր շրջանակը: Արամը 
կռացավ շիրմաքարին ու ասաց. 
 – Կներես ինձ, ես խլեցի քեզանից ամենանվիրականը… գոնե վե-
րադարձնում եմ հիմա քո բանաստեղծությունը: Շնորհակալ եմ քեզ ամեն 
ինչի համար: 
 Շիրմաքարի վրայից ձեռքով սրբեց ձյունը և շրջանակը կամաց 
դրեց վրան, դիմանկարի տակ:  
 Երկար կանգնեց Սուրենի գերեզմանի մոտ, հետո եկավ նստեց 
մեքենան ու սովորականից երկար թվացող ճանապարհով դանդաղ 
ուղևորվեց դեպի Երևան:  
 Ճանապարհին մտածում էր, թե որքա՛ն փխրուն է կյանքը ու որ-
քա՛ն շատ խանդավառությամբ ու էներգիայով ենք մենք այն սպառում 
իզուր, անիմաստ բաների վրա՝ մոռանալով կամ անտեսելով, չնկատելով 
նվիրականն ու կարևորը: Որքա՛ն ենք տարվել մեր տեխնոգեն աշխար-
հով ու կորցրել Բնության, ճշմարիտի հետ կապը, որքա՛ն ենք համոզ-
ված, որ տեխնոլոգիաները կփոխարինեն ամեն ինչ, մինչդեռ նորածին 
երեխայի լացը ոչ թե սմարթֆոնով են հանգստացնում, այլ նրան գիրկն 
առնելով ու օրորելով: Մեր բոլորի Հայրն Աստվածն է, Մայրը՝ Բնությունը: 
Աստված սերմ է թողնում Բնության մեջ և ծնվում ենք մենք՝ Մարդիկ: Եվ 
ահա, վարելով մեքենան՝ Արամն ինքն իրեն կրկնում էր. «Սիրել կյանքը, 
սիրել Աստծուն ու ճշմարիտը, սիրել Բնությունը, Մարդուն, սիրել սիրելը 
և գորովանք տալը, սիրել ընտանիքիդ ու սիրելիներիդ, սիրել պետութ-
յունդ, ժողովրդիդ, ամբողջ աշխարհը և ամեն բան անել սիրով, բա-
րությամբ, կամեցողությամբ»: Մտածում էր, թե այսքան տարի ինչո՞ւ չէր 
գնահատում ու դողում այն ամենի վրա, ինչն ուներ, ինչը կարող էր 
ունենալ Սուրենը, սակայն ուներ ինքը…  
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 Վերաիմաստավորելով կյանքում ամենակարևորն ու անկարևորը, 
վերստին արժեքավորելով իր համար ամենաթանկը՝ Արամը, տուն 
վերադառնալուն պես, կռացավ ու ջերմորեն գիրկն առավ իրեն 
ընդառաջ վազող անուշիկ աղջկան ու տղային, հետո ամուր գրկեց 
սիրելի կնոջը՝ Աշխենին, սեղմեց իր կրծքին ու արցունքոտ աչքերով 
ասաց, թե որքան է նրանց սիրում: 
 …Տասներկու տարի առաջ, Արամն արել էր մի բան, որին սպասել 
էր ամբողջ ծառայության ընթացքում: Նա, ամեն անգամ զորամասից 
դուրս տեսնելով Աշխենին ամաչել, շփոթվել ու չէր կարողացել ասել նրա 
նկատմամբ իր ունեցած զգացմունքի մասին: Այո՜, նա ուժգին սիրա-
հարված էր Աշխենին: Երկար ժամանակ Արամն իր սրտում քնքշորեն ու 
զգուշությամբ կրում էր այդ գաղտնիքը՝ չցանկանալով նեղացնել ընկե-
րոջը՝ Սուրենին, որը նույնպես սիրահարված էր աղջկան: «Էլ ե՞րբ, եթե ոչ 
հիմա», – զորացրվելուն մոտ օրերին անընդհատ մտածում էր քսանամյա 
երիտասարդը: Մի կողմում ընկերոջ նկատմամբ ազնիվ գտնվելու բա-
րոյական պարտքն էր, մյուս կողմում՝ աղջկա նկատմամբ անսահման 
սերն ու տենչանքը: Արամը վերջին օրերին փորձել էր հանդիպել 
Սուրենին ու խոստովանել ամենը, հայտնել Աշխենին մոտենալու իր 
մտադրության մասին: Սակայն, հակառակի պես, այդ օրերին Սուրենը 
դիրքերում մարտական հերթապահության մեջ էր եղել և, բացի այդ, 
զորամասում մնալու արդեն ժամանակ էլ չկար. շուտով Երևան էր վերա-
դառնալու: Եվ ահա, հոգու խորքում իրեն մեղավոր զգալով ընկերոջ 
առջև, այնուամենայնիվ, Արամն իր մեջ համարձակություն էր գտել և 
Երևան վերադառնալու նախօրեին խոստովանել էր Աշխենին, որ սիրում 
է նրան: Ի երջանկություն իրեն, Աշխենը փոխադարձել էր նույն 
զգացմունքով: 
 Արամը վերադարձել էր Երևան ու անմիջապես ծնողների հետ եկել 
ու նշանվել Աշխենի հետ, որից մի քանի օր հետո նրանք միասին 
վերադարձել էին Երևան, աղջիկն ընդունվել էր բուհ: Մի քանի ամիս անց 
նրանք ամուսնացել էին: Սա կյանքի երջանիկ, լուսավոր մասն էր, մյուս՝ 
մտատանջող ու ցավեցնող մասն այն է, որ հետագա ամբողջ կյանքում 
Արամը մշտապես մեղադրում էր իրեն, որ խլել էր ընկերոջից նրա սիրած 
աղջկան: 
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 Եվ ահա, տարիներն անցել էին, և Արամին թվում էր, թե միայն 
անցյալի երանելի հուշերում են մնացել Աշխենի նկատմամբ ունեցած 
սերը, կիրքն ու տենչը, գերվածությունն ու հիացմունքը: Թվում էր, թե 
առօրեական հորձանուտի մեջ անհետ կորել է այդ ամենը, և մնացել են 
սոսկ նվիրումն ու արդեն սովորական դարձած կապվածությունը: Եվ 
հիմա, երբ Սուրենն այլևս չկար, երբ նրա արարումը՝ Արամի համար 
այդքա՛ն նվիրական դարձած բանաստեղծությունը, Սուրենի գերեզմա-
նին շրջանակի մեջ դրված «հրաժեշտի» թուղթ էր, ակներև էր, որ կյանքը 
տարիներ առաջ Արամին շնորհել էր երջանկություն՝ դժվար ընտրության 
գնով, հետո փորձության ենթարկել այդ երջանկության նկատմամբ նրա 
ունեցած խնամքի ու գորովանքի չափը, հետո նորից տվել հնարա-
վորություն՝ նորովի գնահատելու և փայփայելու ունեցած սերն ու երջան-
կությունը, հնարավորություն՝ ամուր պահելու ընտանիքն ու չկտրվելու 
սիրելիներից, իր համար թանկ բոլորից և ամեն ինչից, այլևս երբեք 
չհեռանալու նրանցից այնքան, որքան հեռացել էր ինքն իրենից, Բնութ-
յունից, որքան հեռացել էր ընկերոջ բանաստեղծության ասելիքից: Եվ 
հիմա նա նորից գտել էր իր երջանկությունը, վերագտել էր կատարյալ 
ներդաշնակության ու ներքին խաղաղության այն զգացումը, որն ունեցել 
էր այնտեղ՝ եղևնանտառում, հիմա նա արդեն նորից ուներ իրեն 
ապրեցնող սերը, արդեն նորից ուներ իր հրեշտակին: 
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