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Հ ՐԱ ՏԱ ՐԱԿ ՉԻ ԿՈՂ ՄԻՑ

Կար ծում եմ՝ եկել է Պաս կուալ Դուար տեի հու
շե րը տպագ րե լու ժա մա նա կը։ Նախ կի նում դա 
անելը հա վա նա բար փոքրինչ հապ ճեպ կլիներ. 
չէի ուզում շտա պել, որով հետև ամեն ինչ իր ժա
մա նակն ունի, նույ նիսկ ձե ռագ րի սխալ ուղ ղա
գ րու թյան շտկու մը, ի վեր ջո, ինչ պես ասում են՝ 
առուն չթռած՝ հոպ մի ասա։ Ժա մա նա կից ուշ 
դրանք ի դերև հա նե լը նույն պես հիմ նա վոր ված 
չէր լի նի, որով հետև ցան կա ցած բան պետք է ի 
ցույց դրվի, երբ ար դեն ավարտ ված է:

Այս գրքի նո թե րը, որոնք հի մա փո խան ցում 
եմ ձեզ, գտել եմ 1939 թվա կա նի կե սե րին Ալ
մենդրալե խո յի դե ղա տա նը, որ տեղ Աստ ված 
գիտի, թե ում անա նուն ձեռքն էր թո ղել, այդ 
պա հից սկսած զբաղ վել եմ դրանց թարգ մա նու
թյամբ և կար գա բե րու մով, քա նի որ ձե ռա գի րը՝ 
մա սամբ վատ ձե ռագ րի, նաև չէ ջադր ված լի նե
լու պատ ճա ռով, գրե թե անըն թեռ նե լի էր։

Նախևա ռաջ ուզում եմ հստա կեց
նել, որ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, որն այ սօր 
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ներ կա յաց նում եմ հե տաքրք րա սեր ըն թեր ցո
ղին, իմը չէ, ես միայն շա րադ րել եմ, ոչինչ չեմ 
ուղ ղել, չեմ ավե լաց րել, որով հետև ցան կա ցել 
եմ պահ պա նել պատմության ոճը։ Ս տեղ ծա գոր
ծու թյան կոպ տա գույն հատ ված նե րի դեպ քում 
գե րա դա սել եմ մկրա տով աշ խա տել՝ կտրե լով 
անա ռողջ մա սե րը, ին չն ակն հայ տո րեն զրկում 
է ըն թեր ցո ղին որոշ փոք րիկ ման րա մաս նե րին 
տե ղե կա նա լուց, թեև դրա նից մեծ բան չի կորց
նում, եթե չա սենք՝ շա հում՝ ակա նա տե սը չդառ
նա լով մինչևիսկ զզվե լի ին տիմ ման րա մաս
ների, որոնք, կրկնում եմ, ըստ իս, ավե լի ճիշտ 
է է տել, քան փայ լեց նել։

Կեր պա րը, որին երևան բե րե լու հա մար, կար
ծում եմ, թերևս միայն մեկ պատ ճառ կա, վար
քագ ծա յին օրի նակ լի նելն է, ոչ թե ըն դօրի նա
կելու, այլ նրա նից խու սա փե լու հա մար, մե կը, որի 
հար ցում չի կա րող որևէ կաս կած լի նել, մե կը, 
որի դեպ քում միայն կա րե լի է ասել.– Տես նու՞մ ես՝ 
ինչ է անում։ Հետևա բար պետք է ճիշտ հա կա
ռակն անել:

Հի մա թույլ տանք՝ Պաս կուալ Դուար տեն խոսի, 
նա հե տաքր քիր բա ներ ունի մեզ պատ մե լու։
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ՆԱ ՄԱԿ, ՈՐՈՎ ՀԱՅ ՏԱ ՐԱՐ ՎՈՒՄ Է  
ԲՆՕՐԻ ՆԱ ԿԻ ՈՒՂԱՐԿ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

Պա րոն Խոա կին Բա ռե րա Լո պե սին
Մե րի դա 

Հար գար ժան պա րոն
Նե րե ցեք ինձ այս եր կար պատ մու թյան և 

նույն քան եր կար նա մա կի հա մար, սա կայն 
պարզ վում է, որ դոն Խե սուս Գոն սա լես դե լա 
Ռի վա յի ըն կեր նե րից (թող Աստ ված նե րի նրան, 
ինչ պես որ ինձ նե րեց) Դուք միակ մարդն եք, 
որի հաս ցեն հի շում եմ, ուզում եմ ուղար կել Ձեզ, 
որ պես զի ազատ վեմ դրան ցից, քան զի վառ վում 
եմ գրե լու մտքից, բայց որ պես զի տխրու թյան 
պա հին  դեն չնե տեմ, իսկ դրանք Աստ ված տվել, 
չի խնա յել, չեմ ուզում մարդ կանց զրկել սո վո րե
լուց այն, ինչ ան ձամբ եմ սո վո րել, երբ ար դեն 
ուշ էր:

Փոր ձեմ բա ցատ րել: Քան զի, ցա վոք, գաղտ
նիք չէ, որ իմ ամ բողջ կյան քը անեծ քի բուն 
էր, և քա նի որ ուզում եմ այս հրա պա րա կա յին 
խոս տո վա նու թյամբ հնա րա վո րինս թեթևաց նել 
խիղճս, ին չը պա կաս ապաշ խա րանք չէ, որո
շել եմ պատ մել այն ամե նը, ինչ հի շում եմ իմ 
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կյան քից։ Լավ հի շո ղու թյամբ եր բեք էլ չեմ փայ
լել, և գի տեմ, որ շատ հնա րա վոր է, որ մո ռա ցել 
եմ շատ և նույ նիսկ հե տաքր քիր բա ներ, բայց 
չնա յած դրան, պատ մել եմ այն ամե նը, ին չը 
չի ջնջվել հի շո ղու թյու նից, և ձեռքս չի դո ղա ցել 
գրե լիս, քան զի կա յին բա ներ, որոնք երբ փոր
ձում էի պատ մել, հո գիս այն պես էր ցնցվում, որ 
գե րա դա սե ցի լռել և մո ռա նալ հա վետ:

Երբ սկսե ցի գրի առ նել այս հու շե րը, քաջ 
գի տակ ցում էի, որ կլի նի մի բան, որի մա սին 
ոչ կերպ չեմ կա րո ղա նա պատ մել (իմ մահ
վան մա սին, թող Աստ ված արա գաց նի այն), 
այդ փոք րիկ հար ցի վրա քիչ գլուխ չեմ ջար
դել, և երդ վում եմ այն քիչ կյան քով, որ մնա ցել 
է ինձ ապ րե լու, որ մի ան գամ չէ, որ թվա ցել է, 
որ մտա ծե լուց ուր որ է ուշքս կգնա, բայց մեկ է, 
չեմ հաս կա ցել, թե որ տեղ պետք է վեր ջա կետ 
դնեմ: Մ տա ծե ցի, որ լա վա գույն բա նը սկսելն է, 
իսկ շա րու նա կու թյունը թող նել Աստ ծուն՝ երբ 
կա մե նա՝ թող ձեռ քիցս բռնե լով կանգ նեց նի, 
այդ պես էլ եղավ, այսօր, երբ թվում է՝ ար դեն 
հոգ նել եմ իմ բա ռե րով սևաց րած հար յու րա վոր 
է ջե րից, վերջ նակա նա պես դա դա րում եմ գրել 
և Ձեր երևա կա յու թյանն եմ թող նում իմ կյան
քի մնա ցած մա սի վե րա կեր տու մը, որը պետք է 
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որ դժվար չլի նի Ձեզ հա մար, քան զի ինձ մնա
ցած կարճ կյան քի ըն թաց քում, չորս պա տի մեջ 
նստած, չեմ կար ծում, թե ինձ հետ մեծ և նոր 
բա ներ կկա տար վեն։

Երբ սկսե ցի գրել այն, ինչն ուղար կում եմ 
Ձեզ հի մա, տանջ վում էի այն մտքից, որ այդ 
ժա մա նակ ինչոր մեկն ար դեն գի տեր, թե երբ 
եմ ավար տե լու իմ պատ մու թյու նը կամ կի սատ 
թող նե լու, եթե ժա մա նա կը ճիշտ չհաշ վար կեմ, և 
այն վստա հու թյու նը, որ իմ արարք նե րը պետք 
է բռնի ուժով հե տագծ վեն ար դեն կան խա
տեսված ակոս նե րի վրա, ինձ հա նում էր հու
նից: Այ սօր, երբ ավե լի մոտ եմ անդր շի րիմ յան 
կյան քին, առա վել հնա զանդ եմ։ Թող Աստ ված 
ար ժա նի նե րում շնոր հի ինձ:

Ապ րածս կյան քը պատ մե լուց հե տո որո շա
կի թեթևու թյուն եմ զգում, լի նում են պա հեր, երբ 
նույ նիսկ խիղճս քիչ է ուզում տան ջել:

Վս տահ եմ՝ Դուք կկա րո ղա նաք հաս կա նալ 
այն, ին չի մա սին չեմ ուզում խո սել, քան զի ավելի 
լավ կլի նի՝ չի մա նաք: Զղ ջում եմ, որ շեղ վել եմ 
ճիշտ ճա նա պար հից, սա կայն այս կյան քում 
այլևս նե րում չեմ խնդրում: Ին չի՞ հա մար: Եթե 
ինձ հետ վար վե լու են այն պես, ինչ պես մտա
դիր են վար վել, գու ցե այդ պես ավե լի լավ կլի նի, 
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հա կա ռակ դեպ քում շատ հնա րա վոր է, որ նո
րից ապ րեմ առաջ վա պես: Ես նե րում չեմ հայ
ցում, քան զի առանց այն էլ կյան քը լիքը վատ 
բան սո վո րեց րեց ինձ, իսկ ես թույլ եմ բնազ դին 
դի մադ րե լու հա մար: Թող լի նի այն պես, ինչ պես 
Աստ ծու գրքում է գրված:

Պա րոն դոն Խոա կին, ձե ռա գիր թղթե րի 
այս կա պո ցի հետ ըն դու նեք իմ նե րո ղու թյու նը 
Ձեզ դի մե լու հա մար, և ըն դու նեք ներ ման այս 
խնդրան քը, որն ուղար կում եմ Ձեզ՝ ան ձամբ 
դոն Խե սու սի՝ Ձեր խո նարհ ծա ռա յի կող մից։

Պաս կուալ Դուար տե

Բա դա խո սի բանտ, 15 փետր վա րի, 1937 թ.
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ԱՆԺԱՌԱՆԳ ՎԱԽՃԱՆՎԱԾ ԵՎ  
ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԻԱՆՁՆՈՒՀԻՆԵՐԻՆ ԹՈՂԱԾ ԴՈՆ 
ԽՈԱԿԻՆ ԲԱՌԵՐԱ ԼՈՊԵՍԻ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ 

ՁԵՌԱԳԻՐ ԿՏԱԿԻ ԿԵՏԵՐԻՑ

Չոր րորդ. Հ րա մա յում եմ գրա սե ղա նիս դա
րա կում գտնվող թե լա կապ և կար միր մա տի
տով Պաս կուալ Դուար տե գրված թղթե րի կա
պոցն առանց կար դա լու և ան հա պաղ կրա կի 
տալ՝ որ պես կպչան և ի հե ճուկս բա րե վար
քու թյան: Այ նուա մե նայ նիվ, եթե նա խախ նա
մու թյամբ և առանց որևէ մե կի չա րա կա մու
թյան՝ վե րը նշված կա պո ցը տաս նութ ամ սով 
ազատվի իմ կա մե ցած տույ ժից, գտնո ղին հրա
մա յում եմ փրկել այն կոր ծա նու մից, յու րաց նել 
որ պես սեփա կա նու թյուն և տ նօրի նել կամ օգ
տա գոր ծել՝ հա մա ձայն սե փա կան կամ քի, եթե 
հա մա ձայն չէ իմ կամ քի հետ:

Տր ված է Մե րի դա յում ( Բա դա խոս), իր մահ
ճում, 1937 թվա կա նի մա յի սի 11ին։
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I

Մե ծար գո ազն վա զարմ դոն Խե սուս 
Գոն սա լես դե լա Ռի վա յի՝ Տո ռե մե խիա յի 

կոմսի հի շա տա կին, որը, ըն դու նե լով այս ձե ռա
գ րի հե ղի նա կին, նրան ան վա նեց Պաս կուա լիլ յո 
և ժպտաց։

Պ. Դ.

Պա րոն, ես չար չեմ, թեև դրա հա մար 
պատ ճառ ներ ունե ցել եմ։ Մենք՝ բո լոր մահ
կա նա ցուներս, թեև ծնվում ենք նույն մաշ կով, 
բայցևայն պես, երբ մե ծա նում ենք, ճա կա տա
գրի կա մոք փոխ վում ենք մո մի պես և տար
բեր ճա նա պարհ նե րով ըն թա նում դե պի նույն 
կե տը՝ մահը: Մար դիկ կան, որոնց տրված է 
քայ լել ծաղ կե ճա նա պար հով, մյուս նե րին՝ տա
տաս կոտ և փ շոտ: Առա ջին նե րը խա ղաղ հա
յաց քով և անմեղ դեմ քով վա յե լում են՝ ժպտա
լով եր ջանկու թյան բույ րով, իսկ երկ րորդ նե րը 
տա ռա պում են հար թա վայ րի կա տա ղի արևից՝ 
խո ժոռ դեմ քով, ինչ պես գա զա նիկ նե րը 
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պաշտ պան վե լիս: Մար մի նը ծա ղիկ նե րով և 
օդե կո լո նով պճնե լու և կ յան քի թո ղած անջն ջե լի 
հետ քե րի միջև մեծ տար բե րու թյուն կա:

Ես ծնվել եմ շատ տա րի ներ առաջ (առնվազն 
հի սուն հինգ) Բա դա խոս գա վա ռի կո րած գյու
ղե րից մե կում, Ալ մենդ րա լե խո յից մոտ եր կու 
լիգ հե ռա վո րու թյան վրա, սո ված օր վա և բո լոր 
օրերի պես՝ կռա ցած հարթ և եր կար ճա նա
պար հի վրա (այն քան հարթ և եր կար, որ հա
նուն ձեր բա րօրու թյան չար ժի, որ պատ կե րաց
նեք) մահ վան դա տա պարտ վա ծի պես։

Շոգ ու արևոտ գյուղ էր, բա վա կան հա րուստ 
ձի թե նի նե րով և խո զե րով (նե րո ղու թյուն), հի
շում եմ՝ աչք ցա վեց նող վառ սպի տակ տնե րով, 
խճա քա րե հրա պա րա կով, մեջ տե ղում՝ երեք 
գե ղե ցիկ շատր վան ներ։ Քա նի՜ տա րի է ան
ցել, ինչ հե ռա ցել եմ գյու ղից, այն ժա մա նակ 
էլ շատր վան նե րից ջուր չէր հո սում, բայց ի՜նչ 
չքնաղ էր, ի՜նչ նրբա գեղ, մերկ պա տա նու կեր
պա րան քով, եզ րե րը՝ խնկա ծա ղիկ նե րի պես 
կլո րիկ: Հ րա պա րա կում ծխա խո տի տու փի պես 
մեծ և քա ռա կու սի քա ղա քա պե տա րանն էր, 
մեջ տե ղում՝ աշ տա րակ, աշ տա րա կին՝ տան
տի րոջ պես ճեփճեր մակ ժա մա ցույց, միշտ 
կանգ նած ժա մը ին նի վրա, գյու ղը կար ծես 
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նրա ծա ռա յու թյան կա րի քը չու ներ՝ բա ցի սոսկ 
զար դա րան քից:

Քա ղա քում, ինչ պես ամե նուր և ինչ պես ամե
նա հա ճախն է պա տա հում, բնա կան է, որ կա յին 
և լավ, և վատ տներ, դրան ցից մե կը դոն Խե սու
սի երկ հար կա նի առան ձնա տունն էր, որն աչք 
էր շո յում իր սա լի կա պատ և ծաղ կա ման նե րով 
լի նա խաս րա հով։ Դոն Խե սու սը բույ սեր շատ էր 
սի րում, և որ քան գի տեմ, տան տի րու հուն հրա
մա յել էր խոր դե նի նե րին, հե լիոտ րոպներին, 
ար մա վե նի նե րին և անա նու խին հետևել նույն
պի սի սի րով, ինչ երե խա նե րին, որով հետև պա
ռա վը, միշտ ջրով տա րան ձեռ քին, ջրում էր 
ծաղ կա ման նե րն այն պի սի խնամ քով, ինչին, 
ան շուշտ, ցո ղուն նե րը շնոր հա կա լու թյուն էին 
հայտ նում իրենց թար մու թյամբ և վառ կա
նաչով: Դոն Խե սու սի տու նը նույն պես գտնվում 
էր հրա պա րա կում, սա կայն տան հետ կապ ված 
մի տա րօրի նակ բան կար, դոն Խե սու սի պես 
տի րոջ հա մար, որը չէր վա րա նում մեծ ծախ
սեր անել, ին չի շնոր հիվ նրա տու նը տար բեր
վում էր մյուս նե րից, ի լրումն իմ ասած բո լոր 
լավ բա նե րի՝ մի բան կար, որ զար մաց նում էր 
բո լո րին, ֆա սա դին նա յե լիս երևում էր սո վո
րական, չսպի տա կեց ված քա րի բնա կան գույ նը, 
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ին չի պատ ճա ռով տու նն ամե նաաղ քատիկն էր 
երևում, դրա համար նա երևի իր պատ ճառներն 
ուներ: Շ քա մուտ քին թան կար ժեք վա հա նե քա
րեր էին, ասում էին՝ դրանց եզ րե րին քան
դա կած էին հին ռազ միկ նե րի դեմ քեր՝ իրենց 
գլուխ նե րով և փե տուր նե րով, որոն ցից մի քա
նի սը նա յում էին արևելք, մյուս նե րը՝ արևմուտք, 
կար ծես ուզում էին ցույց տալ, որ հսկում են չորս 
կող մը:

Հ րա պա րա կի հետ նա մա սում՝ դոն Խե սուսի 
տան կող մից, ծխա կան եկե ղե ցին էր՝ քա րե 
զան գա կատ նով և զան գա կով, որն այն պես էր 
հնչում, որ նկա րագ րել չեմ կա րող, թեև հիմա 
էլ այն պես եմ հի շում, կար ծես հնչում է բո լոր 
անկ յուն նե րից: Զան գա կա տան աշ տա րա կը 
նույն բարձ րու թյան էր, ինչ ժա մա ցույ ցի նը, և 
ամ ռա նը, երբ արա գիլ նե րը գա լիս էին, ար դեն 
գի տեին, թե նա խորդ ամ ռա նը որ աշ տա րա կի 
վրա էին բնա վոր վել. կաղ արա գի լը, որը եր կու 
ձմեռ էլ դի մա ցավ, ծխա կան եկե ղե ցու բնից էր, 
որ տե ղից էլ երևի ըն կել էր, երբ տա կա վին շատ 
փոքր, վա խե ցել էր բա զեից։

Իմ տու նը գյու ղից դուրս էր. գյու ղից՝ մոտ եր
կու հար յուր քայ լի վրա։ Նեղ լիկ, մեկ հար կա նի 
տուն էր, իմ դիր քին՝ սա զա կան, բայց քա նի որ 
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շատ էի սի րում, եր բեմն հպար տա նում էի դրա
նով: Իրա կա նում տան մեջ միակ բա նը, որ կա
րե լի էր տես նել, խո հա նոցն էր, առա ջին բա
նը, որ երևում էր ներս մտնե լիս՝ միշտ մա քուր 
և խ նամ քով սպի տա կեց րած, ճիշտ է, հա տա կը 
հո ղից էր, բայց այդ քան տրոր վե լուց խճա քա
րե գծան կար նե րի տեսք էր ստա ցել և չէր զի
ջում մյուս տնե րի հա տակ նե րին, որոնց տե րե րը 
խճա քա րեր էին լցրել գետ նին ավե լի ժա մա
նակա կից երևա լու հա մար։ Տունն ըն դար ձակ էր 
և պարզ, իսկ զան գի մոտ պա հա րանն էր՝ դե
կո րա տիվ խե ցե ղե նով, կա պույտ գույ նով ներկ
ված հու շան վեր կա րաս նե րով, կա պույտ կամ 
նարնջա գույն պատ կեր նե րով ափ սե նե րով, 
որոն ցից մի քա նի սի վրա դեմ քեր էին նկար
ված, մյուս նե րին՝ ծա ղիկ, որոշ նե րին՝ ձուկ:

Պա տե րին տար բեր բա ներ էին՝ շատ գե ղե
ցիկ օրա ցույց, որի վրա պատ կեր ված էր մի ջա
հել կին՝ հով հա րը ձեռ քին՝ նա վա կում նստած, 
իսկ ներքևում ար ծա թա փո շե տա ռե րով գրված 
էր «Մո դես տո Ռոդ րի գես: Բարձ րա կարգ ապ
րանք ներ: Մե րի դա (Բա դա խոս)», Էս պար տե
րո յի գու նա վոր դի ման կա րը՝ իր շքազ գես տով 
և ևս երեքչորս լու սան կար (մի քա նի սը՝ փոքր, 
մյուս նե րը՝ սո վո րա կան չա փի) չգի տեմ ումն էին, 
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որով հետև միշտ տե սել եմ նույն տե ղում կախ
ված, բայց մտքովս չի ան ցել հարց նել: Նաև 
պա տից կա խած զար թու ցիչ, որը բա նի պետք 
չէր, բայց, Աստ ծու կա մոք, միշտ աշ խա տում էր, 
և գու նա վոր փե տուր նե րով բար ձիկ, որի վրա 
խցված էին թա փան ցիկ գլխիկ նե րով գե ղե ցիկ 
քո րոց ներ: Խո հա նո ցի կա հույ քը փոքր էր և հա
սա րակ՝ երեք աթոռ (մե կը շատ նուրբ, թիկ նա
կով, կոր փայ տե ոտ քե րով և ցան ցա վոր նստա
տե ղով) և կաղ նե սե ղան՝ հա մա պա տաս խան 
դա րա կով, որը փոքրինչ ցածր էր աթոռ նե րի 
հա մե մատ, բայց ծա ռա յում էր նպա տա կին:

Խո հա նո ցում լավ էր, հար մա րա վետ, իսկ 
ամ ռա նը, երբ արևը մայր մտնե լուն պես պա
տու հան նե րը բա ցում էինք մինչև վերջ, հով էր՝ 
չվա ռած օջա խի քա րին նստած, իսկ ձմռա նը 
տաք էր խա րույ կի բո ցե րի կող քին, որոնք եր
բեմն վառ էինք պա հում, որ պես զի ամ բողջ 
գի շեր տաք մնար։ Զ վար ճա լի էր, երբ բո ցե րի 
ներ քո նա յում էինք պա տե րին երևա ցող մեր 
ստվեր նե րին: Գնումգա լիս էին՝ եր բեմն դան
դաղ, եր բեմն՝ փոքր ցատ կե րով, կար ծես խա
ղում էին։ Հի շում եմ, երբ փոքր էի, վա խե նում էի, 
մինչև հի մա, երբ ար դեն մեծ եմ, այդ վա խե րը 
հի շե լիս մարմ նովս սար սուռ է անց նում։
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Տան մնա ցած մա սը նույ նիսկ չար ժե նկա
րագ րել, սո վո րա կան էր։ Եվս եր կու սեն յակ 
ունեինք, որոնք կա րե լի է սեն յակ ան վա նել 
միայն նրա հա մար, որ այն տեղ ապ րում էինք, 
ուրիշ ոչ մի բա նի հա մար, և ախոռ, որի մա սին 
հի մա հա ճախ մտա ծում եմ, թե ին չու էինք այդ
պես ան վա նում, երբ դա տարկ ու անմ խի թար 
էր։ Ես ու կինս քնում էինք սեն յակ նե րից մե կում, 
մյու սում՝ ծնող ներս, մինչև որ Աստ ված, կամ ով 
գի տի, գու ցե սա տա նան, ցան կա ցավ տա նել 
նրանց, հե տո տու նը գրե թե միշտ դա տարկ էր, 
սկզբում, որով հետև ապ րող չկար, ավե լի ուշ, 
երբ ապ րող հայտն վեց, միշտ գե րա դա սում էր 
խո հա նո ցում մնալ, որը բա ցի լու սա վոր լի նե
լուց, նաև չէր փչում։ 

Երբ քույրս գա լիս էր, միշտ քնում էր խո հա
նո ցում, իմ երե խա ներն էլ, մո րից պոկ վե լուն պես 
վա զում էին այն տեղ։ Ճիշտն ասած՝ սեն յակ ներն 
այն քան էլ մա քուր ու բար վոք չէին, բայց իրա
կա նում դժգո հե լու բան չկար, կարևո րը՝ կա րե
լի էր ապ րել՝ պաշտ պան վե լով Սուրբ ծննդ յան 
տխուր ցրտից և օգոս տոս յան Կույ սի տա պից։ 
Ամե նա վա տը ախոռն էր, մռայլ և մութ, պա
տե րը՝ ներծծ ված սատ կած գա զա նի այն նույն 
հո տով, որ գա լիս էր քա րայ րից, որ տեղ մա յիս 
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ամ սին ագ ռավ նե րը սկսում էին կտցել կեն դա
նի նե րի հո տած լե շե րը։

Տա րօրի նակ է, բայց ջա հել տա րի քից, երբ 
այդ հո տը չէի առ նում, մահ վան տագ նապ էի 
զգում, հի շում եմ, երբ զին վո րագր վե լու հա մար 
գնա ցել էի մայ րա քա ղաք, ամ բողջ օրը, Աստ
ված գի տի, թե որ քան, քայ լե ցի՝ որ սոր դա կան 
շան պես օդը հո տո տե լով։ Երբ իջևա նա տա նը 
պառ կե ցի քնելու, հո տո տե ցի տա բատս, և ար
յունս տա քաց րեց ամ բողջ մար մինս։ Բար ձը մի 
կողմ հրե ցի և գ լուխս դրե ցի ծա լած շալ վա րիս 
վրա, որ պես զի քնեմ։ Այդ գի շեր մե ռե լի պես 
քնե ցի։

Ախո ռում մի խեղճ ու կրակ, սմքած ավա նակ 
ունեինք, որն օգ նում էր մեզ կեն ցա ղում, և երբ 
գոր ծե րը լավ էին լի նում, ին չը, ճիշտն ասած, 
հա ճախ չէր պա տա հում, մի եր կու կամ երեք 
խոզ (նե րո ղու թյուն) էլ էինք պա հում: Տան հետ
նա մա սում ոչ խա րա նո ցի պես մի բան էր, շատ 
մեծ չէր, բայց լավ էր ծա ռա յում, մե ջը՝ ջրհոր, 
որը ժա մա նա կի ըն թաց քում ստիպ ված եղա 
չո րաց նել, որով հետև մի ջից անա ռողջ ջուր էր 
հոսում։

Ոչ խա րա նո ցի հետևում առ վակ էր հո
սում, եր բեմն՝ կի սա չոր, բայց ոչ եր բեք լի քը, 
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գնչու նե րի թա փա ռախմ բի պես կեղ տոտ ու փիս 
հո տով, բայց որ տեղ կա րե լի էր մի քա նի գե
ղեցիկ օձաձուկ բռնել, ին չով էլ զբաղ վում էի ցե
րեկ նե րը: Կինս, որը մի քիչ սրա միտ էր, ասում 
էր, որ օձաձկ նե րը հաստ լիկ են, որով հետև նույն 
բանն են ուտում, ինչ դոն Խե սու սը, միայն թե 
հա ջորդ օրը։ Ժա մե րով կա րող էի ան ջատ վել և 
ձուկ որ սալ, այն պես որ, երբ գա լիս էր ունե ցած
չու նե ցածս հա վա քե լու ժա մա նա կը, հա մար յա 
միշտ մութ էր լի նում, իսկ այն տեղ, հե ռու նե րի 
հեռ վում, գետ նին կպած հաստ լիկ կրիա յի կամ 
գետ նից պոկ վե լու վա խից ոլոր ված օձի պես 
երևում էին Ալ մենդ րա լե խո յի է լեկտ րա կան լույ
սե րը։

Ն րա բնա կիչ նե րը, ան շուշտ, տեղ յակ չէին, 
որ ես ձուկ էի որ սում, որ այդ պա հին նա յում էի, 
թե ինչ պես են նրանց տան լույ սե րը վառ վում՝ 
մինչևիսկ պատ կե րաց նե լով, թե ինչ պես են 
նրան ցից մի քա նիսն ասում այն, ինչ անց նում 
է իմ մտքով, կամ քննար կում բա ներ, որոնք 
արդեն պատ կե րաց րել էի: Քա ղա քի բնա կիչ
ները մեջ քով են ապ րում ճշմար տու թյա նը և 
շատ ան գամ չեն պատ կե րաց նում, որ եր կու լիգ 
այն կողմ՝ հար թա վայ րի մեջ տե ղում, մի գեղ ջուկ, 
ձկնոր սա կան կար թը ձեռ քին, մտա ծում է իրենց 
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մա սին, հե տո միայն գետ նից վերց նում վեց կամ 
յոթ օձա ձ կով լցված հյուս կեն զամբ յու ղը։

Այ նու հան դերձ, միշտ էլ մտա ծել եմ, որ 
ձկնոր սու թյու նն այն քան էլ տղա մար դու գործ չէ, 
այն պես որ դրա նով զբաղ վում էի ազատ ժա
մա նակ, գյու ղում մար դիկ ինձ լավ ձկնորս էին 
հա մա րում, հա մես տու թյու նը մի կողմ, ան կեղ
ծո րեն պի տի ասեմ, որ նրանք չէին սխալ վում։ 
Մի որ սոր դա կան շուն ունեի (ա նու նը՝ Չիս պա), 
կես գար շե լի, կես վայ րի շուն էր, բայց իրար լավ 
էինք հաս կա նում, բա զում առա վոտ ներ միա սին 
գնում էինք Լա Չար կա, գյու ղից մե կու կես լիգ 
հե ռա վո րու թյան վրա, մինչև Պոր տու գա լիա յի 
սահ մա նը, և եր բեք դա տար կա ձեռն տուն չէինք 
վե րա դառ նում: Հետ դար ձի ճա նա պար հին շունն 
ինձ նից առաջ էր ընկ նում և միշտ սպա սում էր 
խաչ մե րու կին, որ տեղ ցածր աթո ռա կի պես կլո
րա վուն տա շած քար կար, որի հետ կապ ված 
նույ նքան հա ճե լի հի շո ղու թյուն ներ ունեմ, որ
քան որոշ մարդ կանց, թեև ոմանց չար ժե նույ
նիսկ հի շել:

Քա րը լայն էր, փոքրինչ խոր, և երբ նստում 
էի, հե տույքս (նե րո ղու թյուն) հար մար տե ղա
վոր վում էր, այն քան հար մար, որ եր կար ժա մա
նակ մնում էի նստած, որ սոր դա կան հրա ցա նը 
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ոտ քե րիս արան քը դրած, գլա նա կը բե րա նիս, 
սու լում էի՝ նա յե լով հե ռուն։ Շնի կը նստում էր իմ 
առաջ, հետևի եր կու ոտ քե րի վրա և գ լուխը մի 
կողմ ծռած՝ իր շա գա նա կա գույն եր կու փոքրիկ 
և մշ տար թուն աչ քե րով նա յում էր ինձ, ես խո
սում էի նրա հետ, իսկ նա կար ծես ուզում էր 
հաս կանալ ինձ, փոքրինչ բարձ րաց նում էր 
ականջ նե րը, իսկ երբ լռում էի, առի թից օգտ
վե լով, վազ էր տա լիս մո րեխ նե րի հետևից կամ 
պար զա պես դիրքն էր փո խում։ Հե ռա նա լիս, 
չգի տեմ թե ին չու, միշտ շրջվում էի քա րի կող մը՝ 
կար ծես հրա ժեշտ տա լու, և մի օր, շատ տխուր 
հրա ժեշ տին, հետ քայ լե ցի և նո րից նստե ցի 
քարին:

Շու նը նո րից փռվեց իմ առաջ և նա յեց ինձ, 
հի մա եմ հաս կա նում, որ դա խոս տո վա նո ղի 
հա յացք էր՝ քննող, սա ռը, ինչ պես ասում են՝ լու
սա նի մա սին... ամ բողջ մարմ նովս սար սուռ ան
ցավ, ձեռ քե րիս մի ջով կար ծես հո սանք ան ցավ, 
ծխա խո տը հան գել էր, իսկ ոտ քե րիս արան քում 
հանգր վա նած մի փո ղա նի որ սոր դա կան հրա
ցա նը թույլ էր տա լիս իրեն շո յել։ Շունն ակն դետ 
ինձ էր նա յում, կար ծես եր բեք չէր տե սել, կար
ծես ուր որ էր ինձ մե ղադ րե լու էր ինչոր բա
նում, նրա հա յացքն այն պես էր տա քաց նում 
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երակ նե րովս հո սող ար յու նը, որ հաս կա ցա՝ կգա 
մի պահ, երբ ստիպ ված կլի նեմ հանձն վել, շոգ 
էր, սար սա փե լի շոգ, աչ քերս փակ վում էին կեն
դա նու՝ վրաս մե խի պես գամ ված հա յաց քից:

Վերց րի որ սոր դա կան հրա ցանն ու կրա
կեցի, հե տո նո րից լից քա վո րե ցի և կ րա կե ցի։ 
Շան մուգ և կպ չուն ար յու նը դան դա ղո րեն տա
րած վեց ամ բողջ գետ նով մեկ։
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