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Խոակին Մոնեգրոյի մահից հետո հան-

գուցյալի թղթերում գտնվել են ամ բողջ կյան-

քում նրան կե ղե քած մութ տա ռա պան քի մա սին 

պա տա ռիկ ներ: Ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց վող մի-

ջանկ յալ հատ ված նե րը վերց ված են նրա՝ անձ-

նա կան վշտի մա սին կա տա րած հե ղի նա կա յին 

մեկ նա բա նու թյուն-գրա ռում նե րից, որոնք հե ղի-

նա կը ներ կա յաց րել է «Խոս տո վա նու թյուն» վեր-

նագ րով: 

Վե րը նշված հատ ված նե րը չա կերտ նե րի 

մեջ են: «Խոս տո վա նու թյու նը» հաս ցեա գր ված է 

հան գուց յա լի դստե րը:
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ՆԱԽԱԲԱՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

Անդրադառնալով իմ «Աբել Սանչես կամ մի 

տառապանքի պատ մու թյուն» գրքի երկ րորդ 

հրա տա րա կու թյա նը՝ թերևս ճիշտ կլի ներ այն 

ան վա նել « Մի տա ռա պան քի պատ մու թյուն», 

հատ կա պես հի մա, երբ ինձ վտա րել են իմ 

ներ սում ցա վող Իս պա նիա յից, երբ ես վե րապ-

րում եմ հայ րե նա սի րա կան այն բո լոր վշտե րը, 

որոն ցից ցան կա նում էի ազատ վել՝ գրե լով այս 

սրտաճմ լիկ պատ մու թյու նը։ Պատ մու թյուն, որը 

չէի ցան կա նա վե րըն թեր ցել:

Այս վե պի առա ջին հրա տա րա կու թյունն Իս-

պա նիա յում ի սկզբա նե հա ջո ղու թյուն չու նե-

ցավ։ Պատ ճա ռը, ան շուշտ, այն մռայլ և ս գո 

այ լա բա նա կան բո վան դա կու թյունն էր, որն 

ինքս էի ձգտում պատ կե րել և ար տա հայ տել, 

մինչ դեռ պա տումն ինք նին ար դեն մռայլ էր։ 
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Հա սա րա կու թյու նը չի սի րում, երբ նշտա րը ձեռ-

քիդ հաս նում ես մարդ կա յին հո գու գար շա-

հոտ խոր խո րատ նե րին և դուրս թա փում ներ սի 

թարա խը։

Այ նու հան դերձ, իտա լե րեն, գեր մա նե րեն և 

հո լան դե րեն թարգ ման ված այս վե պը մեծ հա-

ջո ղու թյուն ունե ցավ այն երկր նե րում, որ տեղ 

մար դիկ մտա ծում և զ գում են այդ լե զու նե րով։ 

Ապա հա ջո ղու թյուն ունե ցավ նաև մեր լեզ վով՝ 

իս պա նե րենով: Հատ կա պես այն բա նից հե տո, 

երբ երի տա սարդ քննա դատ Խո սե Ա. Բալ սեյ-

րոն իր «Դի տա րա նի» II հա տո րում սուր էս սե 

նվի րեց դրան։ Այն պես որ, այս երկ րորդ հրա-

տա րա կու թյու նը լիո վին տե ղին է։

Հյու սի սա մե րի կա ցի մի երի տա սարդ, որը 

դոկ տո րա կան թեզ է գրում իմ գրա կան ստեղ-

ծա գոր ծու թյան մա սին, վեր ջերս գրել էր ինձ՝ 

հարց նե լու, թե արդ յոք իմ այս պատ մու թյու նը ես 

վերց րել եմ Լորդ Բայ րո նի « Կա յե նի՞ց», ստիպ-

ված էի պա տաս խա նել, որ իմ վի պա կան կամ 

նի վո լա յին հե րոս նե րին ես չեմ վերց նում գրքե-

րից, այլ կյան քից, որը զգում և տա ռա պում եմ, 
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վա յե լում եմ այն ամե նը, ինչ կա իմ ներ սում և 

իմ կյան քում: Հե ղի նա կի ստեղ ծած բո լոր կեր-

պարնե րը, եթե վեր ջինս նրանց ողջ է ստեղ ծում, 

բա նաս տեղ ծի կեր տած բո լոր հե րոս նե րը, նույ-

նիսկ ամե նա հա կա սա կան նե րը, իրենց ստեղ-

ծող հե ղի նա կի բնա կան և օրի նա կան զա վակ-

ներն են (եր ջա նիկ են այդ պի սի հե ղի նակ նե րը), 

նրա մաս նիկ ներն են:

Իր փո թոր կա հույզ կյան քի վեր ջում՝ մահ վան 

շե մին, իմ խեղճ Խոա կին Մո նեգ րոն ասում էր. 

«Ին չո՞ւ ծնվե ցի ատե լու թյան երկ րում։ Այն երկ-

րում, որ տեղ պատ վի րանն ասում է. «Ատիր մեր-

ձա վո րիդ, ինչ պես ինքդ քեզ»։ Քան զի ես ապ րել 

եմ՝ ատե լով ինքս ինձ, քան զի այս տեղ բո լորն 

ապրում են իրար ատե լով։ Բայց... այս տեղ բե րեք 

երե խա յին», և լ սե լով այդ խոս քե րը իմ Խոա կի նից 

ար դեն երկ րորդ ան գամ և այդ քան տարի հե տո, 

այն էլ ինչ պի սի՜ տա րի ներ, այս երկու հրա տարա-

կու թյուն ներն իրա րից բաժա նող տա րի ներ, ես 

զգա ցի իս պա նա կան ազ գա յին բո րո տու թյան 

տեն դի ամ բողջ սար սա փը և ինքս ինձ ասա ցի. 

«Բայց... բե րեք երե խա յին»։ Քան զի այս տեղ՝ իմ 



ՄԻԳԵԼ ԴԵ ՈՒՆԱՄՈՒՆՈ

8

հայ րե նի բասկ յան հո ղում (ֆրան սիա կան թե 

իս պա նա կան՝ կարևոր չէ), ուր վե րա դար ձել եմ 

լքու մի երե սուն չորս տարին բո լո րե լուց հե տո, վե-

րապ րում եմ իմ ման կու թյու նը:

Թերևս երեք ամիս առաջ էր, որ այստեղ 

գրեցի.

Եթե կարողանայիր պոկել ինձ ճանապարհից

և դարձնել ինձ այնպիսին, ինչպիսին եղել եմ, 

եթե կարողանայի տալ քեզ, Տեր իմ, 

այն, ինչ դրեցիր իմ մեջ, երբ երեխա էի...

Ավաղ, որքա՜ն ողբերգական է իսպանա կան 

կյան քից ունե ցած իմ փոր ձը: Սալ վա դոր դե Մա-

դա րիա գան, հա մե մա տե լով անգ լիա ցի նե րին, 

ֆրան սիա ցի նե րին և իս պա նա ցի նե րին, ասում 

է, որ հիմ նա կան արատ նե րի բաշխ ման մեջ, որ 

բո լորս ունենք, անգ լիա ցի նե րին ավե լի շատ է 

կեղ ծա վո րու թյուն բա ժին հա սել, քան մյուս եր-

կու սին, ֆրան սիա ցի նե րին՝ ավե լի շատ ագա-

հու թյուն, իս պա նա ցի նե րին՝ ավե լի շատ նա-

խանձ: Եվ հույ նե րի այդ սար սա փե լի նա խան ձը, 
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phthonos, ժո ղովր դա վար, ավե լի ճիշտ՝ դե մա-

գո գիկ ժո ղո վուր դը, ինչ պի սին իս պա նա ցի-

ներն են, եղել է իս պա նա կան հա սա րա կա կան 

կյան քի հում քը։ Կևե դոն դա թերևս բո լո րից լավ 

գի տեր, նաև Ֆ րեյ Լուիս դե Լեո նը։ Ֆե լի պե II-ի 

ամ բար տա վա նու թյու նը գու ցե ոչ այլ ինչ էր, 

քան նա խանձ։ « Նա խան ձը ծնվել է Կա տա լո-

նիա յում»,– մի ան գամ Սա լա ման կա յի Պլա սա 

Մա յո րում ինձ ասաց Կամ բոն: Ին չո՞ւ ոչ Իս պա-

նիա յում: Չե զոք նե րի և իրենց տնե րի այ րե րի՝ 

քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի դեմ ամ բողջ գար շա-

հոտ թշնա մին մի՞թե նա խան ձը չէ։ Որ տե ղի՞ց է 

ծնվել այ սօր վե րածն ված հին ինկ վի զի ցիան։

Եվ վեր ջա պես այն նա խան ձը, որը փոր ձե ցի 

ցույց տալ իմ Խոա կին Մո նեգ րո յի հո գում, ող-

բեր գա կան նա խանձն է, ինք նա պաշտ պան վող 

նա խան ձը, նա խանձ, որը կա րե լի է հրեշ տա-

կա յին ան վա նել, բայց ի՞նչ կա րե լի է ասել մեր 

ժո ղովր դի ամե նաան պաշտ պան հո գին խժռող 

այդ կեղ ծա վոր, թաքն ված, ստոր նա խան ձի 

մա սին, հա վա քա կան նա խան ձի, հան դի սա-

կա նի նա խան ձի մա սին, որը գնում է թատ րոն՝ 
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ծա փա հա րե լու ավե լի նուրբ կամ խո ր ծաղ րան-

քին։

Ող բեր գա կան (թերևս ամե նաող բեր գական) 

տա ռա պան քի մա սին իմ այս պատ մու թյան եր-

կու հրա տա րա կու թյուն նե րը բա ժա նող տա-

րի նե րի ըն թաց քում ես զգա ցել եմ ազ գա յին 

բո րո տու թյան տեն դը և մոտ հինգ տար վա 

ըն թաց քում, երբ ստիպ ված էի ապ րել իմ Իս-

պա նիա յից դուրս, զգա ցել եմ, թե ինչ պես հին 

ավան դա կան (ա վան դա պաշտ) իս պա նա կան 

նա խան ձը, այն մա քուր նա խան ձը, որն ի դերև 

ելավ Կևե դո յի և Լա րա յի շնոր հիվ, կա մաց-կա-

մաց վե րա ճեց քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան 

պես մի բա նի, ամո թա լի, կեղ ծա վոր, քայ քա յող 

մի բա նի, ես տե սել եմ, թե ինչ պես է նա խան ձը 

պաշտ պա նա կան խուն տա ներ ստեղ ծել, տե սել 

եմ, թե ինչ պես է այն դուրս եկել բարձր յալ բնու-

թյան դեմ, և հի մա առա ջին ան գամ վե րըն թեր-

ցում եմ իմ «Աբել Սան չե սին», որ պես զի վե րա-

նա յեմ երկ րորդ հրա տա րա կու թյան դրույթ նե րը 

(հու սով եմ՝ ոչ վեր ջի նը), մի հրա տա րա կու-

թյուն, որում զգա ցել եմ իմ Խոա կին Մո նեգ րո յի 
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տա ռա պան քի մե ծու թյու նը, և թե բա րո յա պես 

որ քա՜ն բարձր է նա բո լոր Աբել նե րի մեջ: Վա-

տը Կա յե նը չէ, այլ Կա յե նին երկր պա գող նե րը և 

Աբե լին երկր պա գող նե րը։

Բայց քան զի չեմ ուզում խո րա մուխ լի նել հին 

վշտե րի մեջ, հին վար չա կար գի վշտե րի մեջ (ոչ 

պա կաս տխուր, քան, այս պես կոչ ված, նո րը), 

ավար տում եմ աք սո րում գրված այս նա խա-

բա նը՝ աչ քիս առաջ պա հե լով իմ Իս պա նիան, 

իմ խեղճ Խոա կին Մո նեգ րո յի շուր թե րից հնչեց-

նե լով հետևյա լը. «Բայց… բե րեք երե խա յին»:

ՄԻԳԵԼ ԴԵ ՈՒՆԱՄՈՒՆՈ

Անդայ, հուլիսի 14, 1928 թվական
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I

Աբել Սանչեսն ու Խոակին Մոնեգրոն չէին 

հիշում, թե երբ էին ծանո թա ցել։ Իրար վաղ հա-

սա կից գի տեին՝ հա մար յա օրո րո ցից, քան զի 

նրանց եր կու ծծմայ րե րը հա վաք վե լիս տղա նե-

րին պառ կեց նում էին իրար կող քի դեռ այն ժա-

մա նակ, երբ խո սել չգի տեին: Եվ կա մաց-կա մաց 

ճա նա չե ցին իրար: Այդ պի սով մա նուկ հա սա կից 

միա սին մե ծա ցան և ըն կե րա ցան՝ դառ նա լով 

մի կուրծք կե րած եղ բայր ներ։ Իրենց զբո սանք-

նե րի, խա ղե րի և ընդ հա նուր ըն կեր նե րի մեջ 

Խոա կինն ավե լի տի րա կան, նա խա ձեռ նող և 

կա մա յին էր թվում, մինչ դեռ Աբելը միշտ զի ջում 

էր, նույ նիսկ այն, ինչ իրենն էր: Նրա հա մար 

ավե լի լավ էր հնա զանդ վել, քան հրա մա յել: Հա-

մար յա եր բեք չէին վի ճում: «Ինձ մի նա յիր, արա՝ 

ինչ ուզում ես...»,– ասում էր Աբե լը Խոա կի նին, և 

այդ «ա րա՝ ինչ ուզում ես» կրկնվող ար տա հայ-

տու թյու նը կան խում էր հնա րա վոր վե ճե րը։
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– Ին չո՞ւ եր բեք չես ասում՝ ոչ,– բա ցա կան չում 

էր Խոա կի նը։

– Բայց ին չո՞ւ,– պա տաս խա նում էր մյու սը:

– Լավ, բայց Աբե լը չի ուզում ան տառ գնանք,– 

մի ան գամ ասաց Խոա կի նը, երբ մի խումբ տղա-

նե րով ուզում էին զբո սան քի դուրս գալ:

– Ե՞ս, բայց ին չի՞ չեմ ուզում...– բա ցա կան չեց 

Աբե լը։– Եթե ուզում ես, ըն կերս, գնանք:

– Ոչ, դա ի՞նչ կապ ունի իմ ուզել-չուզե լու հետ։ 

Քա նի ան գամ եմ ասել, որ էդ պես չա սես: Հերիք 

է ասես՝ դու ոնց կու զես: Ասա, որ չես ուզում 

գնալ:

– Բայց ուզում եմ, ընկերս... 

– Ուրեմն ես չեմ գա…

– Ես էլ չեմ գա:

– Չեղավ,– բղավեց Խոակինը։– Ով ուզում է՝ 

թող գնա նրա հետ, ով ուզում է՝ թող մնա ինձ հետ:

Եվ բոլո րը գնա ցին Աբե լի հետ՝ մե նակ թող-

նե լով Խոա կի նին։

Ման կու թյան այդ դրվա գը հի շա տա կե լով 

իր « Խոս տո վա նու թյու նում»՝ Խոա կի նը գրում է. 

« Դեռ այն ժա մա նակ բո լո րը հա մակ րում էին 
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Աբե լին, իսկ ինձ՝ ոչ, այդ պես էլ չհաս կա ցա, թե 

ին չու էին ինձ մե նակ թող նում: Մա նուկ հա սա-

կից ըն կեր ներս խու սա փում էին ինձ նից»։

Ինս տի տու տում միա սին սո վո րե լու տա րի նե-

րին Խոա կինն աչ քի էր ընկ նում աշ խա տա սի րու-

թյամբ, ձգտում էր մրցա նակ նե րի, գո վա սան քի, 

ձգտում էր առա ջի նը լի նել, մինչ դեռ Աբելն էր 

առա ջի նը՝ թե՛ դա սա րա նում, թե՛ ինս տի տու տի 

բա կում, թե՛ փո ղո ցում, թե՛ դաշ տում, թե՛ ցլա-

մար տում, թե՛ ըն կե րա կան շրջա պա տում։ Աբելն 

իր սրա միտ կա տակ նե րով ծի ծա ղեց նում էր ըն-

կեր նե րին, բայց հատ կա պես հա ջող ված էին 

դա սա խոս նե րի՝ նրա արած ծաղ րան կար նե րը: 

« Խոա կինն ավե լի աշ խա տա սեր է, իսկ Աբե լը՝ 

ավե լի ըն դու նակ... եթե սո վո րեր…»: Ըն կեր նե րի 

այդ հա մընդ հա նուր միտ քը, որին քա ջա տեղ յակ 

էր Խոա կի նը, թույ նով լցրեց նրա սիր տը: Նույ-

նիսկ գայ թակղ վեց ուսու մը թող նե լու և մի ուրիշ 

բնա գա վա ռում նրա հետ մրցակ ցե լու մտքով, 

և ինքն իրեն ասաց՝ «Պահ, նրանք ինչ գի տեն, 

որ…», և շա րու նա կեց հա վա տա րիմ մնալ իրեն 

բնա տուր տրված հակ մա նը: Բայց որ քան էլ 
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փոր ձում էր խել քով և շ նորհ քով գե րա զան ցել 

իր մրցակ ցին, չէր ստաց վում։ Նրա կա տակ նե րը 

ծի ծա ղե լի չէին, և ն րան հա մա րում էին ահա-

վոր մռայլ մարդ։ «Սգա մա ծի մեկն ես,– հա ճախ 

կրկնում էր Ֆե դե րի կո Կուադ րա դոն,– կա տակ-

ներդ կար ծես մե նա մար տից վերց ված լի նեն»:

Եր կուսն էլ ավար տե ցին ինս տի տու տը։ Աբելն 

ընտ րեց ար վես տա գե տի մաս նա գի տու թյու նը՝ 

նվիր վե լով գե ղան կար չու թյա նը, իսկ Խոա կինն 

ըն դուն վեց բժշկա կան ֆա կուլ տետ։ Հա ճախ 

հան դի պում էին, մե կը մյու սին պատ մում իրենց 

ուսում նա կան հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին, Խոա-

կի նը հա մո զում էր Աբե լին, որ բժշկու թյու նը 

նույն պես ար վեստ է, նույ նիսկ՝ գե ղար վեստ, և 

պա հան ջում է բա նաս տեղ ծա կան ոգեշն չում։ Մի 

ուրիշ ան գամ, հա կա ռա կը, ստո րա դա սում էր 

գե ղար վես տը՝ իբրև միտ քը աղա վա ղող մի բան՝ 

փա ռա բա նե լով գի տու թյու նը, որը բարձ րաց-

նում, ամ րաց նում և ազն վաց նում է մարդ կա յին 

ոգին ճշմար տու թյամբ:

– Բայց չէ՞ որ բժշկու թյու նը նույն պես կաս-

կա ծե լի գի տու թյուն է,– հա կա դար ձում էր 
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Աբե լը։– Ավե լի ճիշտ՝ ար վեստ, գի տու թյու նը 

գործ նա կա նում կի րա ռե լու ար վեստ։

– Բայց ես մտա դիր չեմ հի վանդ նե րին բու-

ժել,– պա տաս խա նում էր Խոա կի նը:

– Բայց ախր դա այն քան ազ նիվ և օգ տա կար 

զբաղ մունք է,– ավե լաց նում էր Աբե լը:

– Այո, բայց ոչ ինձ հա մար։ Թող քո ասած 

ամե նաազ նիվն ու օգ տա կա րը լի նի, բայց ես 

ատում եմ թե՛ այդ ազն վու թյու նը, թե՛ օգ տա կա-

րու թյու նը։ Ոմանց հա մար գու ցե զար կե րա կը 

զգա լը, լե զուն զննելն ու դե ղա տոմս գրե լը փող 

աշ խա տե լու լավ մի ջոց է: Ես ավե լին եմ ուզում...

– Ավե լի՞ն:

– Այո, ուզում եմ նոր ճամ փա ներ բա ցել: 

Մ տա  ծում եմ գի տա կան հե տա զո տու թյամբ 

զբաղ  վել։ Բժշ կու թյան մեջ իս կա կան փառ քը 

որևէ հի վանդու թյան գաղտ նի քը բա ցա հայ տող-

նե րինն է, ոչ թե այդ գաղտ նի քը քիչ թե շատ 

հաջո ղու թյամբ կյան քի կո չող նե րի նը:

– Սի րում եմ իդեա լիստ տե սակդ։

– Բա ի՞նչ, մտա ծում էիր՝ փառ քի մա սին միայն 

դուք՝ ար վես տա գետ-նկա րիչ նե՞րդ եք երա զում:
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– Ըն կերս, ո՞վ է քեզ ասել, որ ես երա զում եմ 

փառ քի մա սին...

– Ո՞չ, էդ դեպ քում ին չո՞ւ սկսե ցիր զբաղ վել 

գե ղան կար չու թյամբ:

– Որով հետև եթե հա ջո ղեմ այդ գոր ծի մեջ, 

դա ինձ կտա…

– Ի՞նչ:

– Դե, փող։

– Հե քիաթ ներդ ուրի շին պատ միր, Աբել։ Ես 

քեզ ծնված օրից գի տեմ։ Ինձ չես խա բի: Ես ճա-

նա չում եմ քեզ:

– Ես երբևէ խա բե՞լ եմ քեզ:

– Ոչ, բայց կա րող ես ան գի տակ ցա բար խա-

բել։ Չէ՞ որ դու միայն ձևաց նում ես, որ քեզ ոչինչ 

պետք չէ, որ կյան քը քեզ հա մար խաղ է, որ 

թքած ունես ամեն ին չի վրա, մինչ դեռ իրա կա-

նում հա վակ նո տի մեկն ես... 

– Ես հա վակ նո՞տ եմ:

– Այո: Հա վակ նում ես փառ քի, հա ջո ղու թյան 

և ճա նա չու մի հաս նել... Միշտ ես էդ պի սին եղել, 

դեռ ման կուց։ Միայն թե թա քուն։
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– Լսիր, Խոա կին, ասա ինձ, ես երբևէ վի ճար-

կե՞լ եմ մրցա նակ ներդ, մի՞թե դու չես միշտ առա-

ջին և խոս տում նա լից տղան եղել։

– Ճիշտ է, բայց բոլորի աչքի լույսը դու ես 

եղել, ոչ թե ես...

– Բայց ի՞նչ կարող էի անել…

– Ուզում ես հավատամ, որ ճանաչման չե՞ս 

ձգտել…

– Այդ դու ես դրան ձգտել…

– Ե՞ս, ե՞ս: Մեղա քեզ:

– Լավ, արի վերջ տանք էս հիմար խոսակ-

ցությանը, մո ռա ցիր։ Ավե լի լավ կլի նի՝ հարս նա-

ցուիդ մա սին պատ միր:

– Հարս նա ցուի՞:

– Դե հա, զար մու հուդ մա սին, որին ուզում ես 

հարս նա ցուդ դարձ նել։

Խոա կի նը, ցան կա նա լով տի րա նալ Էլե նա յի 

սրտին, իր սի րա յին նկրտում նե րի մեջ դրեց 

իր նպա տա կաս լաց և վա րա նող ոգու ամ բողջ 

ջան քը։ Եվ իր սի րա յին պայ քա րի ան խու սա-

փե լի զե ղում նե րը կի սում էր իր ըն կեր Աբե լի 

հետ։ Իսկ Էլե նան ստի պում էր նրան տա ռա պել:
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– Ես գնա լով չեմ հաս կա նում նրան,– ասում 

էր Աբե լին։– Այդ աղ ջիկն ինձ հա մար սֆինքս է...

– Գի տե՞ս՝ Օս կար Ուայլդն ինչ էր ասում այդ 

առի թով. ցան կա ցած կին սֆինքս է առանց 

գաղտ նի քի։

– Բայց Էլե նան կար ծես գաղտ նիք ունի: Երևի 

թա քուն սի րում է ուրի շին, թեև չգի տեմ՝ ում: Հա-

մոզ ված եմ, որ սի րում է ուրի շին:

– Ին չո՞ւ:

– Ուրիշ կերպ չեմ կա րող բա ցատ րել նրա վե-

րա բեր մունքն իմ հան դեպ…

– Այ սինքն՝ միայն այն պատ ճա ռով, որ չի 

ուզում սի րել քեզ... որ պես փե սա ցուի կամ որ-

պես զար մի կի, եթե կու զես:

– Մի ծաղ րիր:

– Բայց իս կա պես, միայն այն պատ ճա ռով, որ 

նա չի ուզում քեզ սի րել որ պես փե սա ցուի, ավե լի 

ճիշտ՝ որ պես ամուս նու, նշա նա կում է սի րա հար-

ված է ուրի շի՞ն: Այ քեզ տրա մա բա նու թյուն:

– Գի տեմ ինչ եմ ասում:

– Ես էլ:

– Դո՞ւ:
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– Իհար կե։ Մի ձևաց րու, թե չգի տես, որ ինձ-

նից լավ ոչ ոք չի ճա նա չում քեզ: Ուրեմն էլ ի՞նչ 

կա զար մա նա լու, եթե գի տեմ, որ ես էլ քեզ եմ 

լավ ճա նա չում: Մենք իրար էն քան վա ղուց գի-

տենք:

– Ես քեզ ասում եմ, որ այդ կի նը գժվեց նում 

է ինձ, փոր ձում համ բե րու թյունս: Խա ղում է ինձ 

հետ: Լավ կլի ներ, եթե հենց սկզբից չէ ասեր, 

բայց ինձ պա հել անո րո շու թյան մեջ՝ ասե լով, 

որ դեռ կտես նի, կմտա ծի... մտա ծե լու ի՞նչ կա... 

Սեթևե թում է:

– Գու ցե ուսում նա սի րո՞ւմ է քեզ:

– Ուսում նա սի րո՞ւմ: Նա՞: Ուրիշ բան, որ ես 

ուսում նա սի րեի: Նա ի՞նչ կա րող է ուսում նա-

սիրել:

– Խոա կին, Խոա կին, ին չո՞ւ ես քեզ ու նրան 

էդ քան ցած րաց նում... Թե՞ կար ծում ես, որ աղ-

ջի կը բա վա կան է նա յի, լսի քեզ, իմա նա, որ 

սի րում ես իրեն, ան մի ջա պես պի տի տրվի  

քեզ:

– Ես գի տեմ, որ միշտ տհաճ եմ եղել...

– Դե, ըն կերս, էդ պի սի բան մի ասա…
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– Բանն այն է, որ էդ կի նը պար զա պես 

խա  ղում է ինձ հետ: Իմ պես ան կեղծ, ճշմա-

րիտ և բաց մար դու հետ խա ղա լը պա տիվ 

չի բե րում... Բայց միայն տես նես՝ ի՜նչ գե ղե-

ցիկ է: Եվ որ քան սառն ու ար հա մար հա կան 

է, այն քան ավե լի գե ղե ցիկ է դառ նում։ Եր-

բեմն չեմ հաս կա նում՝ ավե լի շատ սի րո՞ւմ եմ 

նրան, թե՞ ատում... Կու զե՞ս քեզ ծա նո թաց նեմ  

նրա հետ:

– Իհարկե, եթե միայն…

– Լավ, ձեզ կծանոթացնեմ:

– Եվ եթե նա ուզում է...

– Ի՞նչ:

– Ես կդիմանկարեմ նրան։

– Իհարկե, ընկերս:

Եվս մեկ գիշեր Խոակինը լավ չքնեց՝ 

մտածելով, որ այ լոց ուշադ րու թյու նից և սի րուց 

փչա ցած Աբել Սան չեսն այն քա՜ն հմա յիչ էր: Ի՞նչ 

էր լի նե լու: Գու ցե Էլե նան էլ, ինչ պես Խոա կի նի 

ըն կեր նե րից շա տե րը, Աբե լի՞ն էր նա խընտ րե լու: 

Մ տա ծեց հրա ժար վել ծա նո թաց նե լու մտքից, 

բայց քա նի որ ար դեն խոս տա ցել էր...



ՄԻԳԵԼ ԴԵ ՈՒՆԱՄՈՒՆՈ 

ԱԲԵԼ ՍԱՆՉԵՍ ԿԱՄ  
ՄԻ ՏԱՌԱՊԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

MIGUEL DE UNAMUNO 
ABEL SÁNCHEZ: UNA HISTORIA DE PASIÓN

Թարգմանիչ՝

Խմբագիր՝ 

Հրատ. բաժնի ղեկավար՝

Տեխն. խմբագիր՝

Սրբագրիչ՝

Էջադրող՝

Շապիկը՝

Կազմի ձևավորումը՝

Ռուզաննա Պետրոսյան

Արքմենիկ Նիկողոսյան

Հռիփսիմե Մադոյան

Արարատ Թովմասյան

Մելանյա Նահապետյան

Նարինե Հովհաննիսյան

Սարգիս Անտոնյանի

Հասմիկ Թորոսյանի

«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան-0009, Մաշտոցի 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59, 58 76 69
antares@antares.am

www.antares.am




