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Եվա յին, Մար տի նին և Սո ֆիա յին՝  
իմ պա հա պան հրեշ տակ նե րին:





… և Աստ ծու որ դի նե րը, տես նե լով, որ մարդ կանց 
դուստ րե րը գե ղե ցիկ են, կին առան նրանց, ում ընտ րե
ցին։ Տէր Աս տուած ասաց. «Իմ հոգին մարդի վերայ միշտ 
չմնայ այն պատճառով, որ նա մարմին է, այլ նորա օրերը 
հարիւր քսան տարի լինին»:

Գիրք Ծննդոց 6, 23

Qui non intellegit, aut taceat, aut discat.
( Նա, ով չի հաս կա նում, թող լռի կամ սո վո րի):

Ջոն Դի (1527–1608)
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Ազ գա յին անվ տան գու թյան գոր ծա կա լու թյան աշ խա-
տա սեն յա կի հե ռուս տա ցույ ցի հսկա պլազ մա յին էկ րա նը 
լու սա վոր վեց, երբ նույն պա հին է լեկտ րա շար ժա բե րով 
շեր տա վա րա գույր նե րը փակ վե ցին՝ մթու թյան մեջ թա ղե-
լով սեն յա կը: Պի ջա կով և ան թե րի ար տա քի նով տղա-
մար դը, կաո բա յի փայ տից պատ րաստ ված սե ղա նի մոտ 
նստած, սպա սում էր, որ ամե նա կա րող Մայքլ Օուե նը 
վեր ջա պես բա ցատ րեր, թե ին չու էր ստի պել իրեն Ն յու 
Յոր քից շտապ հաս նել այս տեղ: 

– Սը՛ր Ալ լեն,– խռ պոտ ձայ նով ասաց սևա մորթ հսկան՝ 
հա յաց քը նրան հա ռե լով։– Շ նոր հա կալ եմ, որ այդ քան 
արագ ար ձա գան քե ցիք իմ կան չին: 

– Են թա դրում եմ՝ այլ տար բե րակ չեք ունե ցել, սը՛ր,– 
պա տաս խա նեց նա:

Նի կո լաս Լ. Ալ լե նը նման հարցե րում «եփ ված» գոր-
ծա կալ էր: Ար դեն քսան տա րի խո հեմ ճարպ կու թյամբ 
գլուխ էր բե րում Վա շինգ տոն Դի Սիի բյու րոկ րա տա կան 
խա ռը պատ մու թյուն նե րը, և մատ նե րի վրա կա րե լի էր 
հաշ վել, թե քա նի ան գամ էր ոտք դրել այդ աշ խա տա-
սեն յակ: Եթե տնօրեն Օուենն իրեն բե րել հասցրել էր 
Ֆորթ Մի դի՝ Մե րի լեն դի իր որ ջը, կնշա նա կի՝ ճգնա ժա մը 
յոթ սա րի հետևում չէր: Ընդ որում, լուրջ ճգնա ժամ: Այն-
պես որ, ժա մա նա կին ներ կա յա նա լը ամե նա քիչ բանն էր, 
որ կա րող էր անել:

– Տե սե՛ք, գնդա պե՛տ Ալ լեն,– շա րու նա կեց Օուե նը 
(ն րա աչ քե րը դեռևս խստո րեն զննում էին զրու ցակ ցին), 
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վեց ժամ առաջ Ա նկա րա յի մեր դես պա նա տու նը մի 
տե սա գրու թյուն է ուղար կել, որն ուզում եմ ցույց տալ ձեզ: 
Խն դրում եմ, սկզբի հա մար կենտ րո նա ցե՛ք ման րա մաս-
նե րի վրա, հե տո կկիս վեք տպա վո րու թյուն նե րով: Պայ-
մա նա վոր վե ցի՞նք: 

– Ան շուշտ, սը՛ր: 
Նիք Ալ լե նը վարժ էր այդ գոր ծում: Այ սինքն՝ իր են թա-

կա նե րին առանց որևէ դի մա դրու թյան իրեն են թար-
կեց նե լու հար ցում: Իս կա կան զին վո րա կա նի ար տա քին 
ուներ՝ ամուր կազմ վածք, գրե թե հար յուր ութ սուն հինգ 
սան տի մետր հա սակ, քա ռա կու սի դեմք, որ մար տե րից 
մնա ցած սպիի պատ ճա ռով կար ծես ակոս ված լի ներ, և 
ամե նա մեծ բա րու թյու նից մինչև ամե նաան գութ կա տա-
ղու թյան դրսևո րում ներ ար տա հայ տող կա պույտ աչ քեր: 
Վեր ջինս հնա զան դորեն հեն վեց նստա րա նի թիկ նա կին 
և ս պա սեց այն քան, մինչև էկ րա նի գույնզ գույն ալի քաձև 
գծերն ան հե տա ցան, և հայտն վեց առա ջին պատ կե րը: 
Այն, ինչ տե սավ, ստի պեց նրան տե ղից վեր թռչել: 

Կեղ տոտ և լա քոտ պա տե րով սեն յա կում նստած էր 
ձեռ քե րը կապկ պած, գլուխն ինչ-որ լա թով ծած կած մի 
տղա մարդ: Ինչ-որ մե կը նրան նարն ջա գույն կոմ բի-
նեզոն էր հագց րել, ինչ պի սին հագց նում են Միաց յալ 
Նա հան գնե րի դաշ նա յին բան տարկ յալ նե րին: Այ նուա-
մե նայ նիվ, նրա շուրջը հա վաք ված մար դիկ շատ հե ռու 
էին հյու սի սա մե րի կա ցի լի նե լուց: Ալ լե նը նրան ցից 
առանձ նաց րեց փա րա ջա նե րով և դեմք նե րը սև դի մակ-
նե րով ծած կած եր կու կամ երեք հո գու: « Թուր քիա յի և 
Պարս կաս տա նի միջև սահ մանն է,– հաշ վար կեց լռու-
թյան մեջ։– Կամ գու ցե՝ Իրա քի»: Տե սախ ցի կի կա դրե րի 
փո փոխ վե լուն պես էկ րա նին իս կույն հայտն վե ցին 
քրդե րեն տա ռե րով գրված տար բեր գրու թյուն ներ. 
ճիշտ նույն պա հին տե սախ ցի կի մյուս կող մից սկսե ցին 
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խո սել: Տե սա գրու թյու նը բա վա կան բարձ րո րակ էր, 
թեև նկար ված էր տնա յին տե սախ ցի կով: Գու ցե և 
բջ ջա յի նով: Այդ մարդ կանց ար տա բե րած մեկ նա խա-
դա սու թյունն իսկ բա վա կան էր՝ պար զե լու հա մար, թե 
ծա գու մով որ տե ղից են: «Հա յաս տա նի հետ  սահ ման»,– 
եզ րա հան գեց: Բա ցի այդ, նկա տեց, որ եր կու սի ուսին 
ԱԿ-47 Կա լաշ նի կո վի ինք նա ձի գներ կա յին, ինչ պես 
նաև տվյալ տա րա ծաշրջա նին հա տուկ կո րա ցած շեղ-
բով դա նակ ներ: Ամենևին չզար մա ցավ, որ նկա րա հա-
նո ղը հենց տե սա գրու թյան ռե ժի սորն էր: Ոչ էլ նրա նից, 
որ պա տան դին դի մեց մի տե սակ սուր ար տա սա նու-
թյամբ անգ լե րե նով, որ բազ միցս լսել էր Թուր քիա յի 
հյու սիս-արևմուտ քում: 

« Լավ: Հի մա ասե՛ք այն, ինչ պետք է ասեք»,–  հրա մա յեց 
վեր ջինս: 

Պա տան դը ցնցվեց, երբ մի քա նի ան գամ ուժեղ հար-
վա ծե ցին վզա կո թին, հե տո կոպ տո րեն գլուխն ուղ ղե-
ցին դե պի տե սախ ցի կը, ապա քա շե լով հա նե ցին գլխին 
գցած լա թը: 

« Խո սե՛ք»: 
Էկ րա նին երևա ցող տղա մար դը կմկմաց: Վատ տեսք 

ուներ: Սափր ված չէր: Մա զե րը խառն ված էին, դեմ քը՝ 
կեղ տոտ, իսկ մաշ կը արևից այր ված-խանձ ված էր: Նիք 
Ալ լե նին տա րօրի նակ թվաց, որ նրա դեմ քը լավ ցույց 
չէին տա լիս: Լույ սը բա վա կանին թույլ էր: Գուցե միայն 
մեկ լամպ էր վառ վում: Բայց, չնա յած այդ ամե նին, երևա-
ցող դեմ քը նրան ծա նոթ թվաց: 

«Ազ գա յին ինք նա պաշտ պա նու թյան ուժե րի անու նից... 
Միաց յալ Նա հան գնե րի կա ռա վա րու թյու նից պա հան-
ջում եմ այլևս չա ջակ ցել թուրք նվա ճող նե րին»,– ան թե րի 
անգ լե րե նով ասաց նա: Ապա թի կուն քից աղ մուկ-
աղաղակ լսվեց: « Շա րու նա կի՛ր, անա սո՛ւն»: Խեղճ մար դը 
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(նրա դեմ քը չհասցրեց ճա նա չել, քա նի որ կենտ րո նա-
ցել էր ժես տե րի վրա) ցնցվեց: Մարմ նով ձգվեց դե պի 
տե սախ ցի կը և ցույց տվեց կա պած ձեռ քե րը: Մատ նե րից 
մի քա նի սը սևա ցել էին կամ գու ցե ցրտա հար վել, թվաց՝ 
ձեռ քե րի մեջ ինչ-որ բան կար. ան հա մա չափ ծայ րե րով, 
ոչ այնքան գրա վիչ կու լո նի պես մի բան էր. Նիք Ալ լե նի 
աչ քե րը պար զա պես չռվե ցին: «Եթե ուզում եք փրկել իմ 
կյան քը, ապա արե՛ք նրանց ուզա ծը,– ասաց նա. ներ սի 
ամ բողջ տխրու թյու նը կար ծես եկել հա վաք վել էր կո կոր-
դում։– Իմ կյան քը… Իմ կյան քը կփրկեք, եթե ՆԱՏՕ-ի 
զոր քե րը հա նեք Աղ րը Դա ղից1 եր կու հար յուր կի լո մետր 
շա ռավ ղով ձգվող տա րած քից»:

«Աղ րը Դա՞ղ: Միայն այդ քա՞ նը: Ի՞նչ է, փրկա գին չե՞ն 
պա հան ջե լու»: 

Ալ լե նը տե սավ, թե ինչ պես նրա թի կուն քում կան գնած 
եր կու տղա մար դիկ սկսե ցին քրդե րե նով ինչ-որ բան 
բղա վել: Ահա վոր զայ րա ցած էին երևում: Ն րան ցից մե կը 
նույ նիսկ դա նա կը հա նեց և սկ սեց շո շա փել պա տան դի 
վի զը, կար ծես պատ րաստ վում էր տե ղում կտրել: 

– Իսկ հի մա՝ ուշա դրու թյո՛ւն,– շշնջաց Օուե նը: Գն դա-
պե տը շփեց քի թը՝ սպա սե լով տե սա գրու թյան կոնկ րետ 
հատ վա ծին:

« Ձեր անո՛ւնն ասեք»: Ն կա րա հա նո ղի նոր հրա մա նը 
անակ նկալ չէր գնդա պե տի հա մար: Դ րա պես տե սա-
րան ներ բազ միցս էր տե սել, այն պես որ շատ լավ գի տեր, 
թե ինչ էր լի նե լու դրա նից հե տո: Սկզբում պա տան դին 
ստի պե ցին հայտ նել զին վո րա կան կո չու մը, աս տի ճա նը, 
ապա աշ խա տա վայ րը, հե տո տե սախ ցի կը մո տեց րին 

1 Հայերը Արարատ լեռը Մասիս են անվանում, թուրքերը՝ Աղրի 
Դաղ կամ Աղրը Դաղ («ծանր սար») կամ Ագրի Դաղ («ցավի 
լեռ»), քրդերը՝ Չիյե Ագիրի («կրակե լեռ»), պարսիկները՝ Կոկի 
Նուհ («Նոյի լեռ»): (Այս և հետագա ծանոթագրությունները 
թարգմանչինն են)։
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դեմ քին, որ պես զի ան ձի իս կու թյան հետ կապ ված որևէ 
կաս կած չմնա: Եթե այդ պա հին պա տանդն իրե նից 
որևէ հե տաքրքրու թյուն չներկայաց ներ, ապա թույլ կտա-
յին ար տաս վել և հու սա հա տու թյամբ հրա ժեշտ տալ իր 
ըն տա նի քին, իսկ հա ջորդ պա հին կհրա մա յեին տե ղում 
գլխա տել: Ն ման դեպ քե րում ամե նա բախ տա վոր նե րը 
մեկ կրա կո ցից մեռ նող ներն են: Հա կա ռակ դեպ քում 
տան ջա մահ են լի նում՝ ար յու նա քամ լի նե լով այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ մա հը վրա չի հա սել: Բայց այդ 
մար դը երևի իրե նից մեծ բան էր ներ կա յաց նում: Այ լա-
պես Մայքլ Օուե նը գնդա պե տին չէր կան չի: Նիք Ալ լե նը, 
վեր ջի վեր ջո, հա տուկ օպե րա ցիա նե րի իս կա կան վար-
պետ էր: Ն րա ինք նա կեն սա գրա կա նում այն պի սի առա-
քե լու թյուն նե րի մա սին տվյալ ներ կա յին, ինչ պի սիք են 
պա տանդնե րի ազատ ման օպե րա ցիա նե րը Լի բա նա-
նում, Ուզ բեկս տա նում և Հա յաս տա նում, բա ցի այդ, ԱԱԾ 
խիստ գաղտ նի ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից էր: Գու ցե 
դա էր պատճառը, որ տնօրե նը ան ձամբ էր նրան կան-
չել: Որ պես զի մյուս աշ խա տակ ցին իր աշ խա տա սեն յակ 
վե րա դարձ ներ: 

Տե սա գրու թյան մեջ կրկին մռնչյուն լսվեց.
«Ի՞նչ է, չլսե ցի՞ք, թե ինչ ասա ցի,– բ ղա վեց նկա րա հա-

նո ղը։– Ձեր անո՛ւնն ասեք»: 
Գե րին բարձ րաց րեց աչ քե րը, և անմիջապես երևա-

ցին աչքերի տակ գո յա ցած կապ տա գույն պար կիկ ներն 
ու ակոս ված ճա կա տը:

«Ես Մար տին Ֆա բերն եմ: Ես գիտ նա կան եմ…»։ 
Ամե նա կա րող Մայքլ Օուենն այդ պա հին կան գնեց րեց 
կա դրը: Ինչ պես սպա սում էր, Ալ լե նը զար ման քից քար էր 
կտրել։

– Գն դա պե՛տ, հի մա հաս կա ցա՞ք, թե ին չու էի շտա-
պում: 
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– Մա՛ր տին Ֆա բեր,– ծ նոտն այս ու այն կողմ տա նե լով 
և աչ քե րին չհա վա տա լով՝ ար տա սա նեց գնդա պե տը։– 
Դե՛, իհար կե: 

– Եվ սա դեռ վեր ջը չէ,– Օուենն օդի մեջ բարձր 
պա հեց հե ռա կա ռա վար ման վա հա նա կը և նույն կա դրը 
կրկին կան գնեց րեց տղա մար դու վրա:

– Տե սա՞ք, թե ինչ կար ձեռ քե րի մեջ: 
– Դա՞…–  հա վա տա րիմ զին վո րա կա նի դեմ քին խոր 

ան հանգստու թյուն կար դրոշմ ված,– դա այն է, ինչ ես 
մտա ծո՞ւմ եմ, սը՛ր: 

– Ճիշտ այդ պես,– Նիք Ալ լե նը սեղ մեց շուր թե րը, կար-
ծես տե սա ծին չէր հա վա տում: Հ նա րա վո րինս մո տե ցավ 
էկ րա նին և ավե լի ուշա դիր նա յեց։– Սը՛ր, եթե չեմ սխալ-
վում, սա այն քա րե րից մեկն է, որը փնտրում ենք: 

Երկ րագն դի ամե նա հզոր գաղտ նի ծա ռա յու թյուն-
նե րից մե կի լրջա գույն գործողություններ ղե կա վա րող 
մեծագույն գոր ծա կա լի աչ քե րում չա րա գու շակ մի կայծ 
փայ լեց: 

– Իրա վա ցի եք, գնդա պե՛տ,– ժպ տաց նա։– Այս տե սա-
գրու թյան լավ կողմն այն է, որ կա մա թե ակա մա բա ցա-
հայ տում է մյուս քա րի գտնվե լու վայ րը: 

– Իս կա պե՞ս: 
– Ուշադի՛ ր նա յեք, խնդրեմ,– Մայքլ Օուենն ուղ-

ղեց հե ռա կա ռա վար ման վա հա նա կը դե պի էկ րա նն ու 
միաց րեց: Մար տին Ֆա բե րի այ լայլ ված դեմ քը, կար ծես 
կա խար դա կան փայ տի կի հրաշ քով սկսեց շարժ վել: Ն րա 
կա պույտ աչ քերը էլ ավե լի խեղ ճա ցան, թվաց՝ ուր որ է 
լաց կլի նի: 

« Խո՛ւ լիա,– շշնջաց նա։– Հ նա րա վոր է՝ այլևս չհան դի-
պենք…»:

« Խո՞ւ լիա»: Ն կա տե լով իր ամե նաըն դու նակ աշ խա-
տակ ցի դեմ քի գո հու թյու նը՝ Ազ գա յին անվ տան գու թյան 
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ծա ռա յու թյան տնօրե նը ժպտաց: Տե սա գրու թյու նը դեռ 
չէր ավարտ վել, երբ նրա հրա մա նը դաջ վեց իր լա վա-
գույն գոր ծա կա լի ուղե ղում՝ նրա առաջ նա հեր թու թյուն-
նե րի ցու ցա կում զբա ղեց նե լով առա ջին տե ղը:

– Խո՛ւ լիա Ալ վա րես,– տե ղե կատ վու թյունն ամ բող-
ջաց րեց Օուե նը։– Գտե՛ք այդ կնո ջը, գնդա պե՛տ, ան մի-
ջա պե՛ս:
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Գլուխ 1

Ինչ-որ ան հաս կա նա լի պատ ճա ռով գլուխս մտցրել 
էի այն միտ քը, որ մեռ նե լուս օրը հո գիս ան ջատ վե լու է 
մարմ նիցս և եր կինք է համ բառ նա լու: Հա մոզ ված էի, որ 
երկնքում հայտն վե լուն պես ձգո ղա կա նու թյան ան բե կա-
նե լի ինչ-որ ուժի թե լա դրան քով հայտն վե լու էի Աստ ծու 
առաջ, տես նե լու էի նրա դեմ քը և կա րո ղա նա լու էի նա յել 
աչ քե րի մեջ: Եվ այդ պա հին հաս կա նա լու էի ամեն ինչ: 
Իմ տե ղը՝ տիե զեր քում: Իմ ծա գու մը: Իմ ճա կա տա գի րը: Եվ 
նույ նիսկ այն, թե ին չու էր երևույթ նե րի հան դեպ իմ ը նկա-
լումն այդ քան… յու րօրի նակ: Դ րա մա սին ինձ ասել էր 
մայրս, երբ նրան հարց րել էի մահ վան մա սին: Նույ նիսկ 
մեր ծխա կան թե մի առաջ նոր դը: Եր կուսն էլ գի տեին ինչ-
պես խա ղա ղու թյուն պարգևել իմ կա թո լիկ հո գուն: Վճռա-
կա նու թյու նը, որով նրանք պաշտ պա նում էին այն ամե նը, 
ինչ տես նե լու էի այն տեղ՝ վերևում՝ երկ նա յին կյան քը կամ 
տա ռապ յալ հո գի նե րին, պար զա պես նա խան ձե լի էր: 
Իսկ հի մա ար դեն սկսել էի հաս կա նալ, թե ին չու: Նո յեմ-
բե րի առա ջին գի շե րը, բնա կա նա բար, ես դեռ մե ռած չէի: 
Փո խա րե նը, քա նի դեռ աշ խա տում էի քան դա կի վրա, 
աչ քե րիս առաջ հետևյալ պատ կերն էր. հինգ մետ րա-
նոց ծած կույ թով մարմ նից ամուր կառ չած հսկա յա կան, 
խա ղաղ մի դեմք աչ քե րը չռած նա յում էր ինձ: 

– Եր կար չմնաս, ա՛յ աղ ջիկ: Մա նուել Մի րան՝ Սանտ-
յա գո դե Կոմ պոս տե լայի տա ճա րի1 անվ տան գու թյան 

1 Սանտյագո դե Կոմ պոստելայի (տաճա ր) - թե՛ տա ճարի, թե՛ 
հա մանուն քաղաքի անունը, այսի նքն՝ Սանտյագոն, սուրբ 
Հա կոբոս առաքյալի (համաձայն Նոր Կտակարանի՝ Հիսուս 
Քրիս տոսի տասներ կու առաքյալներից մեկը՝ Հովհան նես 
առաքյալի ավագ եղբայրը, Զեբեդեոսի որդին) իսպաներեն 
տարբերակն է։ Վեպի հայերեն թարգ մանության մեջ նախըն-
տրու թյունը տրվել է Սանտյագո և ոչ Հակոբոս անվանմանը այն 
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պա տաս խա նա տուն, ներքևի հար կից լսվող իր բղա վո-
ցով ինձ հա նեց թմբիրից: Ամ բողջ երե կոն անց կաց րել 
էր՝ հսկե լով, թե ինչ պես եմ բարձր փայ տա մածն ու սար-
քա վո րում նե րը տե ղա վո րում տա ճա րի՝ դե պի արևմուտք 
նա յող ճա կա տա մա սի՝ Մեծն Ք րիս տո սի պատ կե րի 
ուղ ղու թյամբ Փառ քի գավ թում1, իսկ հի մա, քա նի որ իր 
հեր թա պա հու թյան ժամն ավարտ վում էր, հա վա նա բար 
խղճի խայթ էր զգում, որ ստիպ ված էր ինձ մե նակ թող-
նել ան հաս կա նա լի լա րե րի և մե տա ղա կան ձուլ վածք-
նե րի մեջ, որոն ցից ինքն ան ձամբ գլուխ չէր հա նում: 
Իրա կա նում ան հանգստա նա լու պատ ճառ չկար: Ես 
ֆի զի կա պես հրա շա լի վի ճա կում էի, լեռ նա գնա ցու թյան 
ոլոր տում մեծ փորձ ունեի, իսկ տա գնա պի ազ դան շա նը, 
որ տե ղա դրված էր տա ճա րի այդ մա սում, օրեր շա րու-
նակ պատ րաստ սպա սում էր, մինչև կես գի շե րը դեռ վրա 
չհա սած՝ ես կլքեի տա ղա վարս: 

– Լավ չէ, որ աշ խա տում եք այս պի սի կտրված վայ-
րում,– բարձ րա ձայն, այնպես, որ լսելի լինի, իր ափ սո-
սան քը հայտ նեց հս կի չը: 

– Դե՛ լավ, Մա նուե՛լ: Մ տա դիր չեմ կաշ վից դուրս 
գալ էս տեղ,– առանց աչքս գոր ծիցս կտրե լու՝ ժպի տով 
պա տաս խա նե ցի ես: 

– Տե սե՛ք, Խո՛ւ լիա: Եթե ընկ նեք կամ հա վա սա րակշռու-
թյու նը կորց նեք, ապա մինչև վաղ ը առա վոտ վա յո թը ոչ 
ոք դրա մա սին չի իմա նա: Լա՛վ մտա ծեք: 

– Ես ռիս կի կդի մեմ: Է վե րես տի գա գա թին չեմ: Ինձ նից 
լավ գի տեք: Բա ցի այդ, բջջա յինս միշտ մոտս է: 

պատճառով, որ աշխարհում սույն տեղանուն ները հայտնի են 
հենց այդ անունով: 

1 Գավիթ, կավիտ կամ ժամատուն - հիմնականում արևմուտքից 
եկե ղեցուն կից կառույց։ Նախկինում ծառայում էր որպես 
եկեղեցու մուտք, դամբարան  և հավա քատեղի:
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– Գի տեմ, գի տեմ, իհար կե, գի տեմ,– մռթմռ թաց նա։– 
Նույ նիսկ եթե այդ պես է, միևնույն է, զգո՛ւյշ եղեք: Բարի 
գի շեր: 

Մա նուե լը, որ երևի քսան հինգ կամ երե սուն տա րով 
մեծ էր ինձ նից և իմ տա րի քի աղ ջիկ ուներ, ի նշան հրա-
ժեշ տի՝ գլխարկը հա նեց: Գի տեր, որ քա նի դեռ աշ խա-
տում էի երկ րորդ հար կին հա վա սար բարձ րու թյան վրա, 
այն էլ աշ խա տան քա յին սպի տակ կոմ բի նե զո նով, « Բար
րի դե լա Մա սա յի» լո գո տի պով պաշտ պա նիչ գլխար կով, 
պլաս տի կե ակ նո ցով, գլխիս՝ ֆոս ֆո րե լույ սե րով թա գով, 
մի գրպանս՝ նեյ լո նե լա րով ամ րաց ված հա մա կարգ չով, 
մյու սը՝ ամ րաց ված Ք րիս տո սի ար ձա նի աջ կո ղոսկ րից, 
ավե լի լավ էր չհա կա ռակ վել: Իմ աշ խա տան քը վի րա բու-
ժա կան ճշգրտու թյուն և լիա կա տար կենտ րո նա ցում էր 
պա հան ջում: 

– Բարի գի շեր,– ասա ցի ես՝ շնոր հա կա լու թյուն հայտ-
նե լով նրան ուշա դրու թյան հա մար: 

– Նաև զգո՛ւյշ եղեք հո գի նե րի հետ,– առանց մի գրամ 
կա տա կե լու ասաց նա։– Այ սօր մե ռե լոց է. դրանք միշտ էս 
կող մե րում են լի նում: Սի րում են տա ճա րը: 

Ես նույ նիսկ չժպտա ցի: Ձեռ քիս շվեյ ցա րա կան ար տա-
դրու թյան երե սուն հա զար եվ րո ար ժո ղու թյամբ էն դոս-
կոպ կար: Հան գուց յալ նե րը, չնա յած իրենց մա սին հենց 
նոր հնչած հի շա տա կու թյա նը, ինձ գրե թե չէին հու զում: 

Գու ցե ընդհան րա պես չէին հու զում: Ամիս ներ շա րու-
նակ զե կույց ներ պատ րաս տե լով հռո մեա կան ոճով 
ստեղծ ված գլուխ գոր ծոց նե րի պահ պա նու թյան մե թոդ-
նե րի մա սին՝ ես գի տեի, որ մեկ քայլ էր մնում, որ  կա րո-
ղա նա յի բա ցատ րել աշ խար հի կարևո րա գույն քան դակ-
նե րի հա վա քա ծու նե րից մե կի վնաս ման պատ ճա ռը: 
Հու շար ձան, որը ցնցել էր բա զում սե րունդնե րի՝ հի շեց նե-
լով, որ այս կյան քից հե տո մեզ սպա սում է մեկ ուրի շը՝ էլ 
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ավե լի լա վը: Եվ ընդհան րա պես, ի՞նչ կարևոր է, որ այդ 
օրը մե ռե լոց էր: Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, զուտ 
զու գա դի պու թյուն էր: Պատ կեր նե րը, որոնք ուսում նա-
սի րել էի պատ րաստ վում, դա րեր շա րու նակ դի մա վո-
րել էին Սանտ յա գո յի ճա նա պար հի1 ուխ տա գնաց նե րին. 

1 Սուրբ Սանտյագոյի/Հակոբոսի ուխտագնացության ճանա-
պարհ, որ տանում է Հակոբոս առաքյալի ենթադրյալ գերեզ-
ման : Ճա նա պար հը գտնվու մ է Իսպանիայի Սանտյագո դե 
Կոմ պոս տելա քաղաքում, որի հիմնա կան մասը տեղակայված 
է Հյու սի սային Իսպանիայում: Շնորհիվ մեծ ճանա չման՝ այս 
ուղին մեծ ազ դեցություն է թողել միջնադարյան մշակութային 
ձեռք բերում ների տարած ման վրա: Միջնադարում հոգևոր 
ապ րում ների և զգացումների բարձրագույն ա րտա հայ տու-
թյուն ներից մեկն էր  ուխ տագնացությունը: Երուսաղեմից հետո 
համա քրիստոնեական երկու նշանավոր սրբավայրերն էին 
Հռոմը՝ ս. Պետրոս և Պողոս առաքյալ նե րի շիրիմ նե րով, և Իս-
պա նիայի Սանտյագո դե Կոմպոս տելան (Santiago de Compos-
tela), որտեղ ամփոփված էր ս. Հակոբոս առաքյալի մար մինը: 
Միջնա դարում, ինչպես հայ տնի է, ձևա վորվել էին Սան տ յա-
գոյի ուխտա գնացութ յան ծովային և ցամաքային ճանա պարհ-
ները: Ծովայինի դեպքում ուխ տավորները  նախ գալիս էին 
Երուսաղեմ՝ տերու նական սրբա վայրերը, ապա այնտեղից 
ծովայ ին  ճանապարհով՝ Միջերկրա կանո վ, հաս նում էին Իս-
պանիայի ափերը: Ցա մաքային ճանա պարհը Հռոմից տա նում էր 
Փարիզ և ապա Իսպանիա: Հայ ուխտավորներ ը հա վա սա րապես 
անցել են այս երկու ճանապարհներով: Հա մա ձայն եկեղեցա-
կան ավանդու թյան՝ Երուսաղեմի հայոց պատ րիար քարանի 
Սուրբ Հակոբների (Սրբոց Հակոբյանց) վանքը անվանվել է 
նույն անուն երկու առաքյալների պատվին, որովհետև վանքի 
տարածքում ամփոփված են Հակոբ Տյառնեղբոր մարմինը և 
Հակոբոս առաքյալի գլուխը: Եկեղեցական սրբազան ավան-
դությունն ասում  է, որ երբ Հերովդեսի հրամանով առաքյալը 
գլխատվում է, նրա մարմինը հրեշտակները ծովով հասցնում 
են Իսպանիայի ափերը: Այստեղ Գալիսիա (Galicia) Santiago de 
Compostela քաղաքում է գտնվու մ քրիստոնեակա ն աշխարհի 
հռչակավոր սրբավայր Սուրբ Հակոբոսի տաճարը, որտեղ, 
ըստ եկեղեցական ավանդության, ասվում է, որ ա մփոփ ված 
է առա քյալի մարմինը: Հայ ուխտավորները Երուսա ղե մում, 
ուխտի գնալով առաքյալի գլուխն ամփոփող շիրիմին, այնու-
հետև Santiago de Compostela ուխտի էին գնում առաքյալի 
մարմինն ամփոփող շիրիմին: Այստեղ հայ ուխտավորի 
ճանա  պարհը չ էր ավարտվում : Նա դեռ պետք է ուխտի գնար 
«Աշխարհի եզրը»՝ Finis Terrae: Հին հռոմեացիներ ը այսպես էին 
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վեր ջինս Եվ րո պա յի կրո նա կան հնա գույն և ամե նա հա-
ճա խ հաղ թա հար ված սուրբ ճա նա պարհն էր, որը կեն-
դա նի էր պա հում նրանց հա վա տը և հի շեց նում, որ այդ 
ճա նա պարհն անց նե լը նշա նա կում է մեղ սա վոր կյան քի 
ավարտ և մեկ այլ՝ ավե լի հոգևոր կյան քի սկիզբ: Այս-
տե ղից էլ նրա անու նը՝ Փառ քի գա վիթ: Ն րա ավե լի 
քան եր կու հար յուր կեր պար նե րի քան դակ նե րը իս կա-
պես ան մահ էին: Խորթ՝ ժա մա նա կի վա ղան ցի կու թյանն 
ու մարդ կա յին վա խե րին: Բայցևայն պես, սկսած 2000 
թվա կա նից, ինչ-որ չտեսն ված հի վան դու թյուն սկսել էր 
քայ քա յել դրանք: Քայ քայ վում էին, օրի նակ, Եսա յին և 
Դա նիե լը, փոքր-ինչ վերևում՝ երաժշ տա կան գոր ծիք նե-
րով նվա գող երա ժիշտ նե րից մի քա նի սը, որոնք սպառ-
նում էին միևնույն բախ տին ար ժա նա նալ, եթե դե մը 
չառ նեինք: Սրն գա հար հրեշ տակ նե րի1, Գիրք Ծննդո ցի 
կեր պար նե րի, մեղ սա վոր նե րի և տան ջա հա րող նե րի 
քան դակ նե րը նույն պես սևա նա լու տա գնա պա լից նշան-
ներ էին ցույց տա լիս: Ամ բողջ հա վա քա ծուի անո ղոք 
գու նազրկ ման մա սին ավե լի լավ էր լռել: 

անվանում Պիրենեյան թերակղզում Ֆինիստերյան հրվան-
դանից փոքր-ինչ արևմուտք գտնվող վայրը: Այստեղ է 
գտնվում համաքրիստոնեական նշանավոր մեկ այլ սրբավայր՝ 
Լյուրիկեի Ս. Աստվածածին վա նքը: Հակոբոս առաքյալի 
նահա տակության մասին հայկական խմբագրություններ ից 
մեկում ասվում է, որ Հակոբոս առաքյալը մինչև նահատակվելը 
քարոզել է Իսպանիայում, ուր նրան երևացել է Տիրամայր ը և 
ասել, որ այստեղ իր անվամբ  մի եկեղեցի կա ռուցի:

1 Սրնգահար հրեշտակներ - մի  շարք տեսարան ներում հան-
դիպում ենք սրնգահար հրեշտակների պատկերների: Հմր. 316 
ձեռագրի «Ա վետման» տեսա րա նում  Մարիամին հայտ նված 
հրեշտակապետը բարի լուրը հաղորդելիս սրինգ է նվա գում: 
Սրնգահար հրեշտակին հանդիպում ենք նաև «Հա րու թյան» 
տե սարաններում: Ըստ Աստվածաշնչի՝ Գաբրիել հրեշ տա կա-
պետին է հանձ նա րար ված հնչեցնել մեռելների հարության փո-
ղը, ուստի նա պատկերվում է փողահարելիս: 
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Խա չակ րաց ար շա վանք նե րից սկսած, ինձ նից բա ցի, 
ոչ մի մարդ կա յին էակ այդ քան մո տի կից և այդ քան շատ 
չէր ուսում նա սի րել դրանք: « Բար րի» հիմ նա դրա մում 
հակ ված էին կար ծե լու, որ դրանք վնաս վել էին խո նա-
վու թյու նից կամ ման րէ նե րից, սա կայն ես դրա նում այդ-
քան էլ վստահ չէի: Ահա թե ին չու, աշ խա տան քա յին օր վա 
վեր ջում, երբ ո՛չ ինձ նա յող զբո սաշրջիկ ներ կա յին, ո՛չ էլ 
ուխ տա վոր ներ, որոնք կա րող էին հարց նել, թե ին չու ենք 
փայ տա մած նե րի հետևում թաքց րել Սանտ յա գո յի գլուխ-
գոր ծո ցը, ես մնում էի տա ճա րում՝ աշ խա տե լու: Մ յուս 
փոր ձա գետ նե րը, իհար կե, եր բեք հար ցա կա նի տակ չէին 
դնում իմ գա ղա փար նե րը: 

Թեև պետք է ասեմ, որ տա ճա րում մնա լու հա մար 
մեկ այլ պատ ճառ ունեի: 

Պատ ճառ, որը, ըստ իս, այն քան հզոր էր, որ ինձ ոչինչ 
չէր տվել՝ բա ցի խնդիր նե րից: 

Անձ նա կազ մում ես միակն էի, որ մե ծա ցել էի այդ կող-
մե րում՝ Կոս տա դա Մոր տեի1 գյու ղե րից մե կում, և գի տեի 
(ա վե լի ճիշտ, բնազ դա բար զգում էի), որ քա րի փչա նա-
լու հիմ քում ը նկած էին ոչ այն քան աշ խար հիկ բնույ թի 
պատ ճառ ները, որ քան քա րա քոս ներն ու թ թու ները: Ի 
տար բե րու թյուն իմ գոր ծը նկեր նե րի՝ չէի կա րող թույլ 
տալ, որ իմ գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը խան-
գա րեր ինձ դի տար կելու այլ մաս նա գի տու թյուն նե րին 
առնչ վող տար բե րակ ներ: Ամեն ան գամ, երբ փոր ձում 
էի լրջո րեն խո սել նրանց հետ՝ ան դրա դառ նա լով այն-
պի սի հասկացությունների, ինչ պի սիք են գերբ նա կան 

1 Կոստա դա  Մոր տեն գտնվում է հյուսիսարևմտյան Գա լի սիա-
յում (Իսպանիա) և հռոմեական շրջանում համարվել է աշ-
խարհի ծայրը: Թարգմանաբար «Մահ վան ափ» նշանակող 
դրա մատիկ անվանման պատճառն այն նավա բեկու թյուն ներն 
են, որ տեղի են ունեցել այս ժայռապատ վայրում առկա մառա-
խուղների և փոթորիկների պատճառով: 
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կամ ստոր գետն յա ուժե րը կամ ճա ռա գայ թում նե րը, ինձ 
լուրջ չէին ըն դու նում և ծի ծա ղում էին վրաս: «Դ րանց 
վե րա բեր յալ քննա դա տա կան վեր լու ծու թյուն ներ չկան»,– 
մռթմռթում էին քթնե րի տակ: Բա րե բախ տա բար, իմ 
պնդման հարցում ես մե նակ չէի: Տա ճա րի ռեկ տորն իմ 
կող մից էր: Տա քար յուն ծե րու նի, որին, ի տար բե րու թյուն 
մյուս նե րի, պաշ տում էի: Բո լո րը նրան ան վա նում էին հայր 
Ֆոր նես: Ես նա խընտ րում էի նրան մկրտու թյան անու նով 
դի մել՝ Բե նի գնո: Են թա դրում եմ, որ ես ավե լի շատ զվար-
ճա նում էի նրա նից, թե որ քան շատ էր այդ անու նը հա կա-
դրվում նրա իրա կան խառն ված քին: Իրա կա նում հենց նա 
էր, որ միշտ պաշտ պա նում էր ինձ հիմ նա դրա մի անձ-
նա կազ մի հար ձա կում նե րից, բա ցի այդ, հենց նա էր, որ 
ոգեշն չեց ինձ սկսած գործս ավար տին հասցնելու: 

« Վաղ թե ուշ,– ասում էր նա, նրանց սխալ նե րը երես-
նե րով կտաս»: 

« Մի օր»,– մ տա ծում էի ես: 
Մե կից քսան պա կաս, երբ ար դեն տևա կան ժա մա-

նակ էր, ինչ ամ բողջ թի մի անու նից էն դոս կո պով 
հա տիկ-հա տիկ ուսում նա սի րում էի քար տե զա գրա կան 
ինը խո ռոչ նե րից յու րա քանչ յու րը, գրպա նիս հա մա-
կար գի չը երեք ան գամ սուր ձայ ներ ար ձա կեց՝ հայտ նե-
լով, որ առա ջին տվյալ ներն ար դեն իսկ փո խան ցում էր 
ներքևում դրված մեծ հա մա կարգ չին: Թեթևա ցած շունչ 
քա շե ցի: Եթե իրա դար ձու թյուն նե րը զար գա նա յին իմ 
կան խա տե սա ծի պես, ապա հա ջորդ օրը Սանտ յա գո յի 
հա մալ սա րանն իմ տրա մա դրած տվյալ նե րը փո խան ցե-
լու էր Երկ րա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի՝ օգ տա կար հա նա-
ծո նե րի ամ բիոն նե րին, և երե սուն վեց ժամ հե տո ար դեն 
կա րո ղա նա լու էինք քննար կել առա ջին արդ յունք նե րը: 
Հո գնած, սա կայն հու սա դիր՝ ազատ վե ցի ինձ կա ղա-
պա րող անվ տան գու թյան պա րան նե րից, որ պես զի 
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հա մոզ վեմ, որ էն դոս կո պի տրա մա դրած տվյալ նե րը 
բա րե հա ջող ուղարկ վել են գլխա վոր հա մա կարգ չին: 
Ես չէի կա րող որևէ սխալ թույլ տալ: Հինգ տե րա բայ թով 
կոշտ սկա վա ռա կը ինք նավստահ կատ վի պես փքվել էր՝ 
լցնե լով տվյալ նե րի բա զան, ինչից տրա մա դրու թյունս 
բարձ րա ցավ: Եվ իրոք, սկա վա ռա կի ներ սում հան գիստ 
զե տեղ ված էին յու րա քանչ յուր խո ռո չի մա սին ար ձա-
նա գրված միկ րո տե ղա գրա կան տվյալ նե րը, սպեկ-
տա գրա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և նույ նիսկ տեսաար-
խի վը, որ ձայ նա գրել էր քա րին առնչ վող յու րա քանչ յուր 
հպումս: Առա ջին հա յաց քից ամեն ինչ ճիշտ էր թվում, 
այն պես որ, հանգիստ և լավ կա տա րած աշ խա տան քից 
գո հունակության զգացումով հա նե ցի անվ տան գու թյան 
գո տին և սկ սե ցի հա վա քել իրերս: Լավ լո գան քի, տաք 
ընթ րի քի, մաշ կը մեր սող քսու քի և մտ քերս ցրող ըն թեր-
ցա նու թյան կա րիք ունեի: 

Ես վաս տա կել էի: 
Սա կայն ճա կա տա գիրն իր ճամ փա ներն ունի. նա 

այդ գի շեր ինձ հա մար պատ րաս տել էր մի բան, որը չէի 
սպա սում: Ինչ-որ… սար սա փե լի բան: 

Ար դեն ան ջա տում էի թա գիս ուժեղ լույսե րը և 
պատ րաստ վում էի հա նել սա ղա վարտս, երբ տա ճա րի 
ներ սից ինչ-որ ան հաս կա նա լի շար ժում վա խեց րեց 
ինձ: Թ վաց՝ մթնո լոր տը հա գե ցավ ստա տիկ է լեկտ-
րա կա նու թյամբ: Ամ բողջ նա վը1 (ինն սուն վեց մետր 

1 Նավ - ինտերիերի ձգված մաս հատկապես բազ ի լ իկ կա-
ռույցներում, որը մեկ կամ երկու կողմերից սահ մա նա փակ վում 
է սյունաշարով կամ սյունով՝ զատելով այն հարևան նա վերից: 
Ենթադրվում է, որ այդ անվանումը պետք է ընդգծեր եկե-
ղեցու հիմնական տարա ծքի նշանակությունը, քա նի որ նավը 
քրիս տոնեա կան եկեղեցու հիմնական  խորհրդան իշերից է: 
Հնարավոր է նաև, որ այն արտացոլում է եկե ղեցու այդ մասի 
նմա նությունը շրջված նավին:



22

ԽԱՎԻԵՐ ՍԻԵՌԱ

եր կայն քով և հար յուր ութ կա մա րաձև պատշ գամբ նե-
րով) ինչ-որ «ներ կա յու թյու նից» կար ծես ցնցվեց: Ուղեղս 
փոր ձեց տրա մա բա նել տե ղի ունե ցա ծը: Տա ճա րի ներ-
սում հասցրե ցի միայն ինչ-որ ակնթար թա յին փայլ 
տես նել: Վա ղան ցուկ կայծ էր: Լ ռել  յայն: Ար տա քուստ 
անվ նաս թվա ցող մի կայծ, որը բարձ րա ցավ հա տա-
կից, ապա կայծկլտաց և մա րեց ինձ նից տասը կամ 
տասն մեկ մետր հե ռա վո րու թյան վրա: 

Առա ջին բա նը, որ մտա ծե ցի, սա էր. «Ես մե նակ չեմ»։ 
Ն կա տե ցի՝ ինչ պես զար կե րակս սկսեց ուժ գին զար կել: 

– Ող ջո՛ւյն: Ո՞վ կա այս տեղ:– Միայն ձայ նիս ար ձա-
գան քը լսվեց: 

– Դուք ինձ լսո՞ւմ եք: Ո՞վ կա: Հե՛յ… Ող ջո՛ւյն:– Լ ռու-
թյուն: Փոր ձե ցի հանգստու թյուն պահ պա նել: Տե ղան քը 
տասը մա տիս պես գի տեի: Հարկ եղած դեպ քում գի տեի 
որ կող մը վա զել: Բա ցի այդ, բջջա յի նը մոտս էր, ինչ-
պես նաև Օբ րա դոյ րո հրա պա րակ տա նող դար պա սի 
բա նա լին: Անհ նար էր, որ ինձ որևէ բան պատահեր: Այդ 
պա հին ինքս ինձ ասա ցի, որ այդ կայ ծը թերևս արևմուտ-
քին նա յող լա բո րա տո րիա յի լու սա վոր և տա ճա րի մութ 
մա սի վրա ընկ նող ստվե րի հա կազ դե ցու թյան արդ յունք 
էր: Եր բեմն լույ սի փո փո խու թյուն ներն այդ պի սի թյու-
րի մա ցու թյուն նե րի առիթ էին տա լիս: Բայցևայն պես, 
լիո վին վստահ չէի: Բա ռիս ամե նա նեղ իմաս տով՝ դա 
լույ սի ար տա ցո լանք չէր: Ոչ էլ մի ջա տի: Ոչ էլ, առա վել ևս, 
քա րին ը նկած մո մի: 

– Ող ջո՛ւյն... Ող ջո՛ւյն...– Ող ջույ նիս ար ձա գան քը 
լռու թյունն էր: Նա վը զննե լիս զգա ցի, որ ուր որ է ընկ-
նե լու եմ հսկա կե տի երա խը: Ար տա կարգ դեպ քե րի 
հա մար նա խա տես ված լու սա վո րու թյան մեջ հա զիվ 
թե հնա րա վոր էր տես նել մա տուռ նե րի մուտ քե րը, 
այն պես որ, դժվար թե պատ կե րա ցում կազ մեի հրե շի 



23

Անկյալ հրեշտակը

չա փե րի մա սին: Առանց է լեկտ րա կան լու սա վո րու թյան 
դժվար էր որո շել, թե որ տեղ էր գլխա վոր խո րա նը: 
Նույ նիսկ դամ բա րա նի մուտ քը: Գլխա վոր խո րա նի 
ոս կե զօծ զար դա րանք նե րը կամ Սանտ յա գո առաք-
յա լի՝ պո լիխ րո մե փայ տից կի սան դրին ասես չքա ցել 
էին մթու թյան մեջ: « Զան գեմ 112»,– մ տա ծե ցի ես՝ փոր-
ձե լով դո ղա ցող ձեռ քե րով փնտրել բջջա յինս գրպա-
նիս մեջ: 

«Իսկ եթե հի մար վի ճա կում հայտն վե՞մ»: 
Այդ վեր ջին մտքից հրա ժար վե ցի, քան զի այն ինձ 

ան հե թեթ թվաց: Ուղեղս պայ քա րում էր մի լի մետր 
ան գամ վա խին չտրվե լու հա մար: Բայցևայն պես, սիրտս 
ար դեն արագ էր զար կում: Ցա նկա նա լով դուրս պրծնել 
այդ անո րո շու թյու նից՝ վերց րի բաճ կոնս, պա յու սակս, 
ֆոս ֆո րե լամ պե րով թագս և  գնա ցի այն ուղ ղու թյամբ, 
որ տեղ, կար ծում էի, լույս կա: «Ուր վա կան նե րը չքա նում 
են, հենց հա կա դրվում ես իրենց»,– հի շե ցի ես: Վա խից 
դողդղա լով քայ լե ցի տա ճա րի նա վի աջ կող մով՝ տրան-
սեպ տի ուղ ղու թյամբ՝ աղո թե լով, որ այն տեղ ոչ ոք չլի նի: 
Երբ մտքումս « Պա հա պա՛ն եղիր ինձ, Սո՛ւրբ Մա րիամ» 
աղո թե լով հա սա տեղ, վճռա կա նո րեն շրջվե ցի Պ լա տե
րիաս հրա պա րա կի դար պա սի կող մը, թեև այդ ժա մին, 
այն, իհար կե, փակ էր:

Այդ պա հին տե սա նրան: 
Իրա կա նում, հա մար յա բախ վե ցինք իրար: 
Բայց նույ նիսկ այդ քան մոտ գտնվե լով՝ դեռ կաս կա-

ծում էի:
«Աստ վա՛ծ իմ»: 
Այդ արա րա ծը դեմք չու ներ, ավե լի ճիշտ՝ վա նա կա նի 

պես ծածկ ված էր սև վեր նազ գես տով, ինձ թվաց՝ ինչ-որ 
բան էր թաքց րել ամ բողջ տա ճա րի միակ ժա մա նա կա-
կից հու շար ձա նի տակ. խոս քը Խե սուս Լեոն Վաս կե սի՝ 
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«կամ պո ստել լան»1 կամ «աստ ղե րի ճա նա պար հը» 
խորհր դան շող քան դա կի մա սին էր: Փա՛ռք Աստ ծու, նրա 
շար ժուձևը ավե լի շատ խու սա նա վող էր, քան ա գրե սիվ, 
այն պի սի տպա վո րու թյուն էր, որ հենց նոր էր երկնքից 
ը նկել, բայց դեռ լավ չէր հաս կա նում, թե իրա կա նում ուր 
է ը նկել:

Գի տեմ, որ այդ պա հին ես պետք է վա զե լով դուրս 
գա յի այն տե ղից և ոս տի կա նու թյուն կանչեի, սա կայն 
բնազ դա բար կամ գու ցե որով հետև վեր ջին վայրկ յա նին 
մեր հա յացք նե րը խաչ վե ցին, որո շե ցի խո սել նրա հետ: 

– Ի՞նչ եք անում այս տեղ,– հար ցը հո գուցս դուրս 
թռավ:– Չե՞ք լսում: Ո՞վ է ձեզ թույլ տվել մտնել տա ճար: 

Գո ղը (ի վեր ջո, նման տպա վո րու թյուն թո ղեց) առանց 
իմ հար ցից լար վե լու, այ նուա մե նայ նիվ, մի կողմ թո ղեց 
անե լի քը: Լ սե ցի, թե ինչ պես իմ կող մը շրջվե լու պա հին 
քա շեց նեյ լո նե պա յու սա կի շղթան, այն քան հան գիստ էր, 
կար ծես պետքն էլ չէր, որ որևէ մե կը կա րող էր տես նել 
իրեն: Ավե լին, հի մա, երբ տե սա նրան, հաս կա ցա կամ 
գրե թե հա մոզ վե ցի, որ հենց ինձ էր սպա սում: Ցա վոք, 
աղոտ լույ սի պատ ճա ռով չկա րո ղա ցա ճա նա չել նրան: 
Բ նազ դա բար հաս կա ցա, որ փա րա ջա յի տա կից սև կոմ-
բի նեզոն էր հա գել, և որ ուժեղ տիպ էր: Այդ պա հին ինձ 
հա մար ան հաս կա նա լի լեզ վով ինչ-որ բան ասաց, իսկ 
հե տո մեկ քայլ առաջ եկավ՝ շշու կով ինչ-որ բան հարց-
նե լով. ես շփոթ վե ցի: 

– Ուլ-ա Լիբ րե՞ս:
– Ինչ պե՞ս:

1 «Կամպո ստելլա» արտահայտությունը հավանաբար առաջացել  
է Կոմ պոստելա բառի արմատից: Հեղինակը վեպու մ մի քանի 
անգամ հիշատակում է այդ անվանումը՝  նկատի ունենալով 
Սանտյագոյի  Մայ ր տաճարի ներքին պարիսպներից մեկը, որը 
նայում է Պլատերիաս հրապարակին: Ո ւնի նաև «Աստղի նշա-
նա կած վայր, տեղ» նշանակությունը:
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