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«Մա ռա խՈւղԻ»  

պատ ՄՈւթյՈւնը 

Իմ այս ստեղ ծա գոր ծության ա ռա ջին հրա տա րա
կությունը, ա րդյոք մի այն ի ՞մը, լույս է տե սել 1914 թվա
կա նին «Վե րած նունդ» գրա դա րա նում, ո րը կոր ծա նե
ցին խա բե բա յություն ներն ու խա բե բանե րը: Թվում է, 
թե գո յություն ունի 1928 թվա կա նի ե րկ րորդ հրատա
րա կությունը, բայց այն ի նձ հայտ նի է մի այն մա տե
նագիտությունից: ես ան ձամբ այն չեմ տե սել, և դա 
զար մա նա լի չէ, քա նի որ բռ նա պե տա կան ժա մա նա
կաշր ջա նում տե ղի ունե ցած բա խում նե րի պատ ճա ռով 
ի նձ վտա րել է ին ե րկ րից, և ես գտն վում է ի Հեն դա յա յում: 
1914 թվա կա նին, ե րբ ի նձ վտա րե ցին, ա վե լի ճիշտ, ե րբ 
ի նձ ա զա տե ցին սա լա ման կայի հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի 
պաշ տո նից, հա մաշ խար հային պա տե րազ մի թո հուբո հը 
ցն ցեց նաև Իս պա նի ան, չնա յած մենք չէ ինք մաս նակ ցում 
պա տե րազ մին: Պա տե րազմն իս պա նա ցի նե րին բա ժա
նեց ֆա շիստ նե րի, հա կա ֆա շիստ նե րի և նույ նիսկ, ե թե 
կուզեք, ան տան տի կողմ նա կից նե րի, ընդ որում, ի դեպ, 
բա ժա նեց ը ստ խառն ված քի և ոչ պա տե րազ մա կան 
պատ ճառ նե րից ել նե լով: այս ի րա դար ձությունն ազ դեց 
մեր հե տա գա պատ մության վրա, մինչև, այս պես կոչ
ված 1961 թվա կա նի հե ղա փո խությունը և Բուր բոն նե րի 
մի ա պե տության ան կումը: ա հա այդ ժա մա նակ ես ի նձ 
շր ջա պատ ված զգա ցի մեր Իս պա նի այի, մեր եվ րո պայի, 
մինչ ևիսկ մեր հա մաշ խար հային տի ե զեր քի մա ռախ լա
պատ պատ մության մեջ: 

այժմ՝ 1935 թվա կա նին, ի նձ ա ռիթ է ըն ձեռ վում վե րա
հ րա տա րա կե լու իմ «Մա ռա խուղը»: այն վե րա նայել եմ, 
վե րս տեղ ծել, վե րապ րել իմ մեջ. վե րապ րե լով ան ցյա լը՝ 
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նրա հետ վե րս տեղծ վում է և հուշը: սա նոր ստեղ ծա
գոր ծություն է ի նձ հա մար, և վս տահ եմ, որ նոր կլի նի 
նաև այն ըն թեր ցող նե րի հա մար, ով քեր այն կար դա ցել 
են և կրկին կկար դան, վե րըն թեր ցե լիս ի նձ կըն թեր ցեն: 
Մի պահ մտա ծում է ի՝ ար ժե՞ր ա րդյոք այն կր կին լույս 
ըն ծայել, նո րաց նել, չէ՞ որ ար դեն այլ կլի ներ: ա՞յլ: ե րբ 
այն ավ գուս տո Պե րե սին տե սա իմ ե րա զում, ո րը գրվել 
է քսան մեկ տա րի ա ռաջ, այն ժա մա նակ ես հի սուն տա
րե կան է ի, են թադ րում է ի, որ այն ա վար տին եմ հասց րել 
և զղ ջումով պատ րաստ վում է ի հա րություն տալ իմ հե
րո սին: Բայց նա հարց րեց, թե ա րդյոք ես հնա րա վոր է ի 
հա մա րում հա րություն տալ Դոն Կի խո տին, նրան պա
տաս խա նե ցի, որ ան հնար է: նա ա սաց, որ իրենք՝ գրա
կան հե րոս ները, գտն վում ե ն նույն վի ճա կում: ես նրան 
հարց րի. «Ի սկ ե թե  քեզ կր կին իմ ե րա զում տես նե՞մ»: նա 
պա տաս խա նեց. «եր կու ան գամ նույն ե րա զը չեն տես
նում: նրան, ո ւմ դուք կտես նեք ձեր ե րա զում, դա ես չեմ 
լի նի, այլ մեկ ուրիշը»: 

ուրի՞շ: որ քա՜ն է ի նձ հե տապն դել և շա րունա կում է 
հե տապն դել այդ ուրի շը. բա վա կան է կար դալ իմ «ուրի
շը» ող բեր գությունը: Ին չ վե րա բե րում է Դոն Կի խո տին 
հա րություն տա լուն, ա պա կար ծում եմ, որ ար դեն վե րա
կեն դա նաց րել եմ սեր վան տե սին, և որ նրան հա րություն 
են տա լիս բո լոր նրանք, ով քեր ուսում նա սի րում և լսում 
են նրան. ոչ թե գի տակ նե րը, ի հար կե, ոչ էլ սեր վան տե
սա գետ նե րը: Հե րո սին հա րություն են տա լիս այն պես, 
ի նչ պես քրիս տո նյա նե րը Քրիս տո սին՝ հետ ևե լով Պաբ լո 
դե տար սոյին: այս պի սին է պատ մությունը կամ լե գեն դը. 
հա րության այլ ձև չկա: Մտա ցա ծին է ա՞կ: Ի րա կան է ա՞կ: 
Ի րա կա նությունից դե պի եր ևա կա յությո՞ւն, թե՞ եր ևա կա
յությունից դե պի ի րա կա նություն: Մի ան գամ տե սա, թե 
ի նչ պես էր որ դիս՝ Պե պեն, այն ժա մա նակ դեռ ե րե խա 
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էր, մի տիկ նիկ պատ կե րում և ի նքն ի րեն ա սում էր. «ես 
իս կա կան եմ, իս կա կան, ոչ թե պատ կեր ված»: այդ բա
ռե րը նա ա սում էր տիկ նի կի փո խա րեն, այդ պա հին ես 
վե րապ րե ցի իմ ման կությունը, վե րա դար ձա իմ ման
կություն և հո գե հայտ նության պես մի բան զգա ցի: Քիչ 
ա ռաջ իմ թոռ նի կը՝ Մի գե լի նը, ի նձ հարց րեց, թե ա րդյոք 
ման կա կան հե քի աթ նե րի կա տու Ֆե լիքսն իս կա կան է, 
այ սինքն՝ կեն դա նի: Ի սկ ե րբ նրան ներշն չե լու հա մար 
ա սա ցի, որ կա տուն հե քի աթ է, հո րին վածք, ե րազ, նա 
ի նձ պա տաս խա նեց.

–  Բայց իս կա կան ե րազ, այն պես չէ՞: 
ա հա սա է մե տա ֆի զի կան: Մտա ծե ցի նաև շա րունա

կել ավ գուս տո Պե րե սի կեն սագ րությունը, պատ մել մյուս 
աշ խար հում նրա կյան քի մա սին: Բայց մյուս աշ խար հը 
և մյուս կյան քը այս աշ խար հի և այս կյան քի մասն են 
կազ մում, և ցան կա ցած հե րոս ունի իր կեն սա գրությունը, 
հա մաշ խար հային իր պատ մությունը, ին չի հա մար նրան 
ան վա նում ե նք պատ մա կան, գրա կան կամ ֆան տաս տիկ 
հե րոս: Մի պահ մտ քովս ան ցավ իմ ավ գուս տոյին ստի
պել ի նք նա կեն սագ րություն գրել, ո րում նա ի նձ կդի մեր 
և կպատ մեր, թե ի նչ պես է ի նքն ի րեն տեսել իր ե րա զում: 
եվ այս պես՝ այս պատմ ությանը տր վում են եր կու տար
բեր եզ րա հան գում ներ, եր կու զուգա հեռ ներ, որպեսզի 
ըն թեր ցողն ի նքն ը նտ րի դրան ցից մե կը: Բայց ըն թեր
ցողն ա մեն բան չէ, որ կհան դուր ժի. նա չի հան դուրժի, 
որ ի րեն ը նկղ մեն ե րա զի ե րա զում, գի տակ ցության սար
սափե լի գի տակ ցության մեջ. սա է ցա վա լի խն դիրը: 
ընթեր ցո ղը չի ցան կա նում, որ ի րե նից խլեն ի րա կա
նության իր պատ րան քը: ա սում են՝ մի գեղ ջուկ քա րո զիչ, 
որ նկա րագ րում էր Քրիս տո սի չար չա րանք նե րը, լսե լով, 
թե ի նչ պես են բարձ րա ձայն հե կե կում բարե պաշտ գեղջ
կուհի նե րը, բա ցա կան չում է. «այդ պես մի՛ ար տաս վեք, 



6

ՄԻգել դե ՈւնաՄՈւնՈ 

քա նի որ սա տե ղի է ունե ցել ա վե լի քան տաս նի նը դար 
ա ռաջ, և բա ցի այդ, հայտ նի չէ՝ ե ղե՞լ է ա րդյոք ճիշտ այն
պես, ի նչ պես ես եմ ձեզ պատ մում»: 

այլ դեպ քե րում ո ւնկն դիր նե րին պետք է ա սել, որ 
գուցե հենց այդ պես էլ ե ղել է: Ի նձ շատ են պատ մել 
նաև հնա գետ–ճար տա րա պե տի մա սին, ով ուզում էր 
ա վերել տաս նե րորդ դա րի մի տա ճար ոչ թե վե րա
նո րոգե լու, այլ վե րա կա ռուցե լու այն պի սին, ի նչ պի սին 
պետք է կա ռուց ված լի ներ և ոչ այն պես, ի նչ պես կա
ռուց վել էր՝ հա մաձայն այն ժա մա նա կաշր ջա նի ճար
տա րա գե տի գծագ րի, ո րը վս տա հեց նում էր, թե ի նքն 
էր գտել: նախա գի՞ծ: Մեր ճար տա րա պե տը չգի տեր, որ 
տաս նե րորդ դա րում տաճար ներն ի րենք ի րենց է ին կա
ռուց վել՝ մի կողմ թողնե լով նա խագ ծե րը, խուսա փե լով 
շի նա րար նե րի ձեռ քե րից: նույն կերպ է պո սի, դրա մայի 
հա մար ստեղծվում է պլան, բայց հե ղի նա կը կար ծում է, 
որ վե պը, է պո սը կամ դրա ման հա կադր վում են նրան, 
ինչ հե ղինակն է ա սում: Կամ հա կադր վում են հե րոս ները՝ 
հորին ված կեր պար ները: այս պես սկզ բում հա կադր վե
ցին Լուզ բե լը և սատա նան, ա դամն ու ե վան: եվ սա է 
իս կա կան նի վո լան, է պոսը կամ ող բեր գությունը: նույն 
կերպ ի նձ հակադրվեց ավգուս տո Պե րե սը:

«Մա ռա խուղը» ող բեր գությունը նկա տեց ա լե խանդրո 
Պլա նան՝ կա տա լո նա ցի իմ լավ ըն կե րը: Մնա ցած նե
րը ի րենց մտա վոր ծուլության պատ ճա ռով հիմն վե ցին 
իմ սա տա նա յա կան գյուտի՝ հո րին ված ժան րի՝ նի վո լայի 
վրա: Գիր քը նի վո լա ան վա նե լու գա ղա փարն ի րա կա նում 
ի նձ չէր պատ կա նում, ի նչ պես փաս տում եմ տեքս տում, 
դա ըն դա մե նը քն նա դատ նե րին գրա վե լու խայծ էր: Թող 
սա լի նի նո վել, ի նչ պես իմ մյուս նո վել նե րը, բայց թող կոչ
վի նի վո լա, քա նի որ մեզ հա մար կոչ վել նշա նա կում է 
լի նել: Ի նչ պի սի՜ հի մա րություն, թվում է, թե ար դեն ան ցել 
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են նի վո լայի ժա մա նակ նե րը կամ է րո տիկ բա նաս տեղ
ծություն նե րի դա րաշր ջա նը, բայց քա նի դեռ կեն դա նի 
են ան ցած դա րե րի վե պե րը, վե պը միշտ կապ րի և կվե
րածնվի: Մի այն թե պետք է այն վե րապ րել ե րա զում: Դեռ 
չէ ին տի րա ցել իմ ե րազ նե րին ավ գուս տո Պե րե սը և նրա 
նի վո լան, ե րբ ե րա զումս ար դեն վե րապ րել է ի կար լիս
տա կան պա տե րազմ նե րը, ո րոնց ա կա նա տեսն է ի ե ղել 
մա նուկ հա սա կում և գրե ցի «Խա ղա ղություն պա տե րազ
մում» պատ մա վե պը կամ, ա վե լի ճիշտ՝ ռո մա նա կա նաց
ված վե պը՝ հա մա ձայն այն ժան րի ո ւղ ղության սկզ բունք
նե րի, ո րը կոչ վում է ռե ա լիզմ: այն, ի նչ ապ րել է ի տա սը 
տա րում, վե րապ րե ցի ե րե սուն տա րե կա նում, ե րբ գրում 
է ի այս վե պը: եվ շա րունա կում եմ վե րապ րել այժմյան 
պատ մությունը, ո րն ան ցնում է աչ քիս ա ռաջ: Պատ
մությունը գա լիս է և մնում: ե րա զումս տե սա 1902 թվա
կա նին տպագր ված «սեր և ման կա վար ժություն» ցա վա
լի ող բեր գությունը, գո նե ի նձ հա մար այն ցա վա լի է ե ղել: 
այն գրե լիս հույս ունե ի ա զատ վել այդ տա ռա պանք նե րից 
և դրանք փո խան ցել ըն թեր ցո ղին: «Մա ռա խուղը» ստեղ
ծա գոր ծության մեջ կր կին հայտն վում է տրա գի կո մե դիկ, 
մշուշով ո ղող ված նի վո լային դոն ա վի տո Կա ռաս կա լը, 
ով ավ գուս տոյին ա սում է, որ մի այն ապ րե լով են սո վո
րում ապ րել, ի նչ պես որ ե րազ ներն են մեզ սո վո րեց նում 
ե րա զել: ա պա, 1905 թվա կա նին դրան հա ջոր դեց «Դոն 
Կի խո տի և սան չոյի կյան քը՝ ը ստ Մի գել դե սեր վան տես 
սաա վեդ րայի» ստեղ ծա գոր ծությունը բա ցատ րություն
նե րով և մեկ նա բա նություն նե րով: Բայց այն գրե ցի ոչ 
հենց այն պես, այլ մի այն մտ քում պատ կե րաց նե լուց հե
տո: Դուք կա սեք, որ իմ Դոն Կի խո տը և սան չոն նման չեն 
սեր վան տե սի գոր ծե րին: եվ ի ՞նչ: Դոն Կի խո տը և սան չո 
Պան սան մեր մեջ են, ո ղջ հա վեր ժությունը բո լոր ժա մա
նակ նե րում և ո ղջ հա վեր ժությունը նրա յուրա քան չյուր 

«Մառախուղի» պատմությունը
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ՄԻգել դե ՈւնաՄՈւնՈ 

պա հի մեջ, դրանք պատ կա նում են ոչ մի այն սեր վան տե
սին, ի նձ կամ մեկ ուրի շին, այլ բո լոր նրանց, ով քեր նրանց 
տես նում են ի րենց ե րազ նե րում, բայց մեզ նից յուրա քան
չյուրն այն վե րապ րում է: Ին չ վե րա բե րում է ի նձ, կար ծում 
եմ, որ Դոն Կի խո տը թաքց րել է սեր վան տե սից իր նվի
րա կան գաղտ նիք նե րը, հատ կա պես՝ ալդոն սա Լորեն սոյի 
հան դեպ տա ծած սի րո գաղտ նի քը:

1913 թվա կա նին,  մինչ «Մա ռա խուղ»–ի լույս տես նե լը, 
հրա տա րակվեցին իմ պատմ վածք նե րը, ո րոնք ամ փոփ
ված են «Մահ վան հայե լին» գր քի մեջ: «Մա ռա խուղ»ից 
հե տո՝ 1917 թվա կա նին, ես տպագ րե ցի «ա բել սան չես»–ը՝ 
պատ մություն, ո րն իմ հաղ թա հա րած բո լոր փոր
ձություննե րից ա մե նա տան ջա լին էր, ե րբ գրիչս թա թա
խե ցի մարդ կությա նը հա տուկ սար սա փե լի թույ նի մեջ: 
1921 թվա կա նին տպագ րե ցի «Հո րա քույր տուլան» վե պը, 
ո րը վեր ջերս գեր մա ներեն, հո լան դերեն և շվե դերեն 
թարգ մա նություն նե րի շնոր հիվ մեծ ըն դունե լություն 
գտավ Կենտ րո նա կան եվ րո պայի Ֆրեյ դյան շր ջա նակ
նե րում: Հա ջորդ վե պը լույս տե սավ 1927 թվա կա նին 
Բուե նոսայ րե սում՝ «Ի նչ պես է ստեղծ վում վե պը» վեր
նագ րով՝ ի նք նա կեն սագ րա կան մի գիրք, ո րը նվիր ված 
էր իմ բա րի ըն կե ր և հրա շա լի քննա դատ Էդուարդ Գո
մես դե Բա կե րոյի ին: ա նդ րե նի ոն իր սրամ տությամբ իմ 
նի վո լայի պես ծուղակն ըն կավ, նա հայ տա րա րեց, թե 
ի բր, իր կար ծի քով, ես վե պում գրել եմ այն մա սին, թե 
ի նչ պես պետք է վեպ գրել: Վեր ջա պես 1993 թվա կա նին 
հրա տա րակ վեց «սուրբ Մա նո ւել Բա րին, նա հա տա կը և 
պատմ վածք ներ» ստեղ ծա գոր ծությունը: Դրանք բոլորն 
էլ ծնվել են մա ռախ լա պատ տե սիլք նե րից: 

Իմ գր քերն ար ժա նա ցել են թարգ ման ված լինելու 
պատ վին, դրանք թարգ ման վել են ա ռանց իմ միջամտու
թյան, թարգ ման վել են, որ քան ի նձ հայտ նի է, տասն հինգ 
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լե զվով՝ գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, ի տա լե րեն, ան գլե
րեն, հո լան դե րեն, շվե դե րեն, դա նի ե րեն, ռուսե րեն, լե հե
րեն, չե խե րեն, հուն գա րե րեն, ռումի նե րեն, խոր վա թե րեն, 
հունա րեն և լա տի շե րեն: Բայց ա մե նա շա տը թարգ ման
վել է «Մա ռա խուղը»:

1921 թվա կա նի սկզ բին՝ յոթ տա րի հե տո, Ջիլ բեր տո 
Բե կա ռին Է ցիո Լե վի ի նա խա բա նով թարգ մա նում է «Մա
ռա խուղը», 1922 թվա կա նին հուն գա րե րեն թարգ մա նում 
է Գա րա դի Վիկ տո րը, 1926–ին՝ ֆրան սե րեն՝ Բրոո ւի յար
դը, 1927–ին՝ գեր մա նե րեն՝ նոե մի Լախ տը (Մյուն խեն), 
1928–ին՝ շվե դե րեն՝ Դիմ ման կող մից, ան գլե րեն՝ ալ լան 
Վութը (նյու յորք), լե հե րեն (Վար շա վա)՝ բժիշկ Էդ վարդ 
Բայե ն, 1929 թվա կա նին՝ ռումի նե րեն (Բուխա րես տ), խոր
վա թե րեն՝ սե բաս տի ա նի թարգ մա նությամբ և, ի վեր ջո, 
1935–ին Ռի գա յում թարգ ման վում է լա տվիե րեն Կոնս
տան տին Ռաուդի վի վի կող մից: ըն դա մե նը տա սը թարգ
մա նություն, ո րոնք ա վե լին են, քան իմ «երեք խրա տա կան 
նո վել  և մեկ նա խա բան» գիր քը, ո րն իր մեջ նե րա ռում է 
նաև «Իս կա կան տղա մար դը» ստեղ ծա գոր ծությունը: 

Ին չո՞ւ նման նա խընտ րություն: Ին չո՞ւ օ տա րա լե զու ազ
գե րին իմ մնա ցած ստեղ ծա գոր ծություն նե րից հենց դա 
է ա վե լի գրա վել, ո րը գեր մա նա ցի թարգ մա նիչ Օտտո 
Բուկն ան վա նել է «ֆան տաս տիկ վեպ», ի սկ ա մե րի կա
ցի ուոր ներ Ֆաի տը՝ «ող բեր գա կան վեպ»: ա կնհայտ է, 
որ ֆան տաս տի կայի և տրա գի կո մե դի այի պատ ճա ռով: 
ես չեմ սխալ վել, ե րբ հենց սկզ բում են թադրում է ի, որ իմ 
այս գիր քը, ո րը կոչ վում է նի վո լա, ա վե լի մեծ տա րա ծում 
կգտ նի, բայց ոչ իմ «Կյան քի հան դեպ ող բեր գա կան զգա
ցումը» ստեղ ծա գոր ծությունը վեց թարգ մա նությամբ, 
ո րով հետև այն պա հան ջում է փի լի սո փա յա կան և ա ստ
վա ծա բա նա կան ո րո շա կի գի տե լիք ներ և ա վե լի տա
րած ված է, քան մենք կար ծում ե նք, և դա էր պատճա ռը, 
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որ ի նձ զար մաց րեց այդ գր քի հա ջո ղությունը Իս պա նիա
յում: ոչ «Դոն Կի խո տի և սան չոյի կյան քը» ե րեք թարգ
մա նությամբ, ոչ սեր վան տե սի «Դոն Կի խոտ»ը այն քան 
հայտ նի չեն և ա վե լի քիչ ճա նա չում ունեն հատկա պես Իս
պա նի այից դուրս, ի սկ Իս պա նիայի ներ սում՝ ոչ այնքան. 
այդ պես են կար ծում մեր հայ րե նա կից գրա կա նա գետ
նե րը: ես նույ նիսկ կհամար ձակ վեմ ա սել, որ այն պի սի 
ստեղ ծա գոր ծություն ներ, ի նչ պի սին ի մն է, կն պաս տեն 
նրան, որ «Դոն Կի խոտ»–ին ա վե լի շատ և ա վե լի լավ 
ճա նա չեն, հենց իմ այս գր քից և ոչ թե ի նչոր այլ գր քից: 
Մի գուցե ազ գային նկա րա գրի՞ հա մար: Բայց իմ «Խա ղա
ղություն պա տե րազ մում» ստեղ ծա գոր ծությունը թարգ
ման վել է գեր մա նե րեն և չե խե րեն, ա կն հայտ է, որ իմ 
«Մա ռա խուղի» ֆան տա զի ան և տրա գի կո մե դի ան ա վե
լի շատ խո սում է մար դու՝ որ պես ան հա տա կա նության 
մա սին, ը նդ հան րա պես մար դու, ով մի ա ժա մա նակ 
գտնվում է բո լոր դա սե րի վեր ևում և ներքևում՝ հա րուստ 
թե աղ քատ, ռա միկ թե ա զն վա կան, աշ խա տա վոր թե 
բուր ժո ւա: եվ սա քաջ հայտ նի է մշա կույ թի գի տակ նե
րին, ո րոնց կո չում են գիտ նա կան ներ: նա խա բա նի մեծ 
մա սը՝ մե տա լո գը, ո րը կա րող են կո չել նաև ի նք նաքն նա
դա տություն, ձգ տե լով սևաց նել իմ «Մա ռա խուղ»ը, ինձ 
ներշն չել է գրել ան ձամբ դոն ան տո լին սան չես Պա պա
ռի գո պուլո սը, ո ւմ կեր պարն ի հայտ է գա լիս քսա նե րե
քե րորդ գլ խում, չնա յած ի նձ չի հա ջող վել նա խա բա նում 
գոր ծի դնել ան կա սե լի և խո րա թա փանց հե տա զո տո ղի 
խիստ մե թո դը: ա ՜խ, ե թե մի այն կա րո ղա նայի, հետ ևե
լով նրա գա ղա փար նե րին, զբաղ վել մարդ կանց պատ
մություն նե րի ուսում նա սի րությամբ, այն մարդ կանց, 
ով քեր մտա ծել են գրի առ նել դրանք, բայց այդ պես էլ 
չեն գրել: նույ նը կա րե լի է ա սել մեր լա վա գույն ըն թեր
ցող նե րի, հա մա գոր ծակ ցող նե րի և հե ղի նակ նե րի, ա վե լի 
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ճիշտ՝ հա մա հե ղի նակ նե րի մա սին, ով քեր, կար դա լով որ
ևէ պատ մություն կամ նի վո լա, ի նչ պի սին սա է, ա սում են. 
«Բայց չէ՞ որ ես ի նքս էլ նույն կերպ է ի մտա ծում դեռ շատ 
վա ղուց, այո, ես ճանա չում եմ այս հե րո սին, իմ մտ քով 
հենց նա էլ ան ցել է»:

ն րանք տար բեր վում են ի նք նավս տահ այն բռի նե րից, 
ով քեր մշտա պես ան հանգս տա ցած են նրա նով, ին չը կոչ
վում է ճշմար տան մա նություն: Կամ նրանք, ով քեր կար
ծում են, թե ի րենք միշտ սթափ են, չեն ի մա նում, որ ի րա
կա նում սթափ է մի այն նա, ով գի տակ ցում է, որ ե րազ 
է տես նում,  հի րա վի, խե լա միտ է նա, ով գի տակ ցում է 
սեփա կան խեն թությունը: նա, ով չի շփո թում, շփոթ
վում է, ի նչ պես իմ բա րե կամ Վիկ տոր Գո թին էր ա սում 
ավգուս տո Պե րե սին: 

աշ խար հը, որ տեղ ապ րում են իմ Պեդ րո ան տո նի
ոն, Խո սե ֆա Իգնա սի ան, ավ գուս տո Պե րե սը, Էուխե
նի ա Դո մին գոն, Ռո սա րի տոն, «Իս կա կան տղա մար դը» 
ստեղ ծա գոր ծության հե րոս նե րը՝ ա լե խանդ րո Գո մե սը, 
Խուլի ան, Խո ւա կին Մո նեգ րոն, ա բել սան չե սը և Է լե նան, 
Հո րա քույր տուլան, նրա քույ րը, փե սան և զար միկ նե րը, 
սուրբ Մա նո ւել Բա րին և ան խե լա Կար բայի նոն (հ րեշ
տակ չէ), դոն սան դա լիոն, Է մա տե րի ո ալ ֆոն սոն և սե լե
դո նի ո Ի բա նե սը, Ռի կար դոն և Լի դուվի նան, այս ամ բողջ 
աշ խարհն ա վե լի ի րա կան է ի նձ հա մար, քան Կանո վա
սի, սա գաս տայի, ալ ֆոնս 13–ր դի, Պրի մո դե Ռի վե րայի, 
Գալ դո սի, Պե րե դայի, Մե նեն դե սի և Պե լայոյի և մյուս նե
րի աշ խար հը, ո րոնց ճա նա չել և ճա նա չում եմ մինչև հի
մա, ո րոնց հան դի պել և հան դի պում եմ մինչև հի մա: Իմ 
աշ խար հում ի նձ ներ կա յաց նում եմ շատ ա վե լի լավ, ե թե, 
ի հար կե, ը նդ հան րա պես ներ կա յաց նում եմ, քան մյուս նե
րի աշ խար հում: Բա ցի այդ եր կու աշ խարհ ից, կա նաև մի 
ուրիշ՝ նյութա կան և հա վեր ժա կան աշ խարհ, որ տեղ իմ 
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ե րա զում տես նում եմ ի նքս ի նձ և բո լոր նրանց, ով քեր 
ե ղել են (իսկ շա տե րը կան մինչև հի մա). այդ աշ խար
հը իմ հո գին և մար մինն է, մար մինն ու հո գին, գի տակ
ցության աշ խարհ, ո րը չունի ո ՛չ տա րա ծություն, ո՛չ ժա
մա նակ, որ տեղ իմ մարմ նի գի տակ ցությունն ապ րում է 
ի նչ պես ա լի քը ծո վում: 

երբ հրա ժար վե ցի ավ գուս տո Պե րե սին փր կել, վեր
ջինս ա սաց.

– Դուք չե՞ք ուզում ի նձ թող նել իմ «ես»–ը, թույլ մի՛ տվեք 
ի նձ դուրս գալ մա ռա խուղից, ապ րե՜լ, ապ րե՜լ, ապրե՜լ, 
տես նել ի նձ, լսել ի նձ, դիպ չել ի նձ, ցավ զգալ, ապ րե՜լ: 
ուրեմն դուք դա չե՞ք ուզում: ուրեմն ես պետք է մեռ նեմ 
որ պես հո րին ված կեր պա՞ր: Լավ, իմ սի րե լի ա րա րիչ 
դոն Մի գել, դուք նույն պես կմեռ նեք և կվե րա դառ նաք 
այն ո չն չին, որ տե ղից ե կել եք: ա ստ ված կդա դա րի տես
նել ձեզ իր ե րա զում: Դուք կմեռ նեք, այո, նույ նիսկ ե թե 
չուզեք, կմեռ նեք դուք և բո լո րը, նրանք, ով քեր կար դում 
են իմ պատ մությունը, բա ցա ռա պես բո լո րը: Հո րին ված 
կեր պար նե րը, ի նչ պի սին ես եմ, կմեռ նենք բո լորս: 

այդ պես նա ի նձ ա սաց, և ար դեն քսան տա րի է՝ 
ա կանջ նե րիս մեջ ա նընդ հատ հն չում են նրա ա հա բե
կող խոս քե րը՝ հա զիվ լսե լի շշուկ ներ, ի նչ պես ե հո վայի 
ա ստ վա ծաշն չյան ձայ նը՝ մար գա րե ա կան և սար սա փազ
դու այդ խոս քե րը: այդ ամ բողջ ըն թաց քում մի այն ես չէ, 
որ մեռ նում է ի,  մե ռան և մեռ նում է ին իմ հա րա զատ նե
րը, նրանք, ով քեր ի նձ ա վե լի լավն է ին տես նում ի րենց 
ե րազ նե րում: Կյան քը հե ռա նում էր ի նձ նից սկզ բում կա
թիլ առ կա թիլ, ի սկ հե տո՝ ա ռա տո րեն: Խղ ճուկ բթա միտ
նե րը կար ծում են, թե ես տանջ վում եմ այն պատ ճա ռով, 
որ մահ կա նա ցու եմ: Խղ ճուկ բթա միտ ներ: ոչ, ես տանջ
վում եմ բո լոր նրանց հա մար, ո ւմ տե սել և տես նում եմ իմ 
ե րա զում, բո լոր նրանց հա մար, ով քեր տե սել և տես նում 
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են ի նձ ի րենց ե րա զում, քա նի որ ան մա հությունը, ի նչ պես 
ե րա զը, տր ված է կամ բո լո րին, կամ ոչ ո քի: Չեմ կա րո ղա
նում հի շել որ ևէ դեպք, որ մար դիկ՝ նրանք, ո րոնց հատ
կա պես ճա նա չել եմ (ի սկ ճա նա չել, նշա նա կում է սի րել, 
ե թե նույ նիսկ կար ծում ես, թե ա տում ես), գնային ա ռանց 
թա քուն ա սե լու. «Դու հի մա ի ՞նչ ես: Ի ՞նչ ե ղավ գի տակ
ցությանդ հետ: Հի մա ես ի ՞նչ եմ քո գի տակ ցության մեջ: 
Ի ՞նչ ե ղավ իմ նախ կին «ես»–ի հետ»:

 Հենց սա է մա ռա խուղը՝ մա ռա խուղ, լե գենդ, հա
վեր ժա կան կյանք… սա է ա րա րող, նն ջեց նող բա ռը: 
Լե ո պար դին ունի ող բեր գա կան մի հրա շա լի ե րա զա
տե սություն, ո րը կոչ վում է «Վայ րի ա քա ղա ղի եր գը». 
մի ահ ռե լի ա քա ղա ղի մա սին է, ո րը վերց ված է ա ստ
վա ծաշն չից, ա քա ղաղ, ո րը եր գում է հա վեր ժա կան 
հայտ նության մա սին և մա հա ցած նե րին հա րության կոչ 
ա նում: ե րգն ա վարտ վում է այս պես. կգա ժա մա նակ, ե րբ 
տի ե զեր քը և բնությունը կս պա ռեն ի րենց, և ի նչ պես որ 
չի մնա ցել հս կա յա կան թա գա վո րություն նե րի և մարդ
կային հա սա րա կություն նե րի՝ հնա գույն ժա մա նակ նե
րում հայտ նի հրա շա լի սխ րանք նե րից ոչ մի հետք և ոչ էլ 
փառք, այն պես էլ ո ղջ աշ խար հից և ստեղծ ված ի րե րից, 
ան թիվ ա րատ նե րից և չա րի քից չի մնա ցել ո չինչ, մնա ցել 
է մի այն կա տա րյալ լռություն և շատ խո ր խա ղա ղություն, 
ո րոնք ան սահ ման տա րա ծություն են լց նում: այս պի սով, 
տի ե զեր քի գո յության հի ա նա լի, բայց և սար սա փե լի՝ 
դեռևս չբա ցա հայտ ված և ան մեկ նե լի ա ռեղծ վա ծը ո չնչից 
ջնջ վում և ան հե տա նում է:

Բայց ոչ, պետք է մնա ա քա ղա ղի եր գը և նրա հետ 
պի տի մնա ե հո վայի շշուն ջը, պետք է մնա Բա նը, որ 
ա ռա ջինն է ե ղել և վեր ջի նը կլի նի, թող մնա քա մին, 
որ մեզ տր ված է ի վե րուստ մա ռա խուղ նե րը ցրե լու և 
նրանց ձևե րը կեր տե լու հա մար: ավ գուս տո Պե րե սը 

«Մառախուղի» պատմությունը
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բա ցա հայ տում է մեզ և բո լոր նրանց, ով քեր ե ղել են և 
կան ի նձ նով, մեզ բո լո րիս, որ ա ստ ծու ե րազն ե նք, այլ 
կերպ ա սած՝ նրա Խոս քի ե րա զը, որը հայտ նում է մեզ, 
թե պի տի մեռ նենք: այո, մեռ նում է ճամ փոր դող մար մի
նը, բայց ոչ ե րա զի նը, ոչ գի տակ ցության մար մի նը: Դրա 
հա մար եմ ձեզ ա սում, որ իմ ավ գուս տո Պե րե սը և նրա 
աշ խար հը մա ռա խուղ չեն, դա նի վո լան է, լե գեն դը, դա է 
հենց հավեր ժա կան կյան քը:

 սա լա ման կա,  
1935 թվա կան, փետր վար
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գ լուխ 1

Դուրս գա լով տնից՝ Ավ գուս տոն աջ ձեռ քի բաց ա փը 
ձգեց ա ռաջ, մի պահ աչ քե րը հա ռեց ե րկն քին և հի աց-
մուն քից քա րա ցած՝ մնաց տե ղում կանգ նած: Ոչ, Ավ-
գուս տոն չէր ձգ տում տի րա նալ ար տա քին աշ խար հին, 
պար զա պես ստուգում էր, թե ա րդյոք պի տի ան ձր-
ևեր: Եվ ձեռ քի ա փի մեջ զգա լով սա ռը ան ձր ևի խո նա-
վությունը՝ ո ւն քե րը կի տեց ոչ այն պատ ճա ռով, որ նրան 
ան հանգստաց նում էր անձրևը, այլ ո րով հետև ստիպ-
ված պի տի լի ներ բա ցել ան ձրևա նո ցը, ան չափ կոկիկ, 
նուրբ և ծալ ված անձր ևա նո ցը հա նել պա տյա նից: Փակ 
ան ձր ևա նոցն այն քան կո կիկ է, որ քան որ կո կիկ չէ բաց-
վա ծը: «Իս կա կան ան հա ջո ղություն, ե րբ ստիպ ված ես 
օգ տա գոր ծել ի նչ–որ բան,– մտա ծեց Ավ գուս տոն:– Օգ-
տա գործե լը փչաց նում է, նույ նիսկ խե ղա թյուրում է ո ղջ 
գե ղեց կությունը: Ի րե րի ա մե նաար ժա նի ա ռա քե լությունն 
այն է, որ դրանց նայե լով հի ա նան: Որ քա՜ն գե ղե ցիկ է 
նա րին ջը, քա նի դեռ այն չեն կե րել: Այս խղ ճուկ կյան քում 
մենք մի այն մտա ծում ե նք, թե ի նչ պես օ գտվել Աստ ծու 
ա րար չա գոր ծություն նե րից, մենք կուզե ինք նրան բա ցել 
այն պես, ի նչ պես ան ձր ևա նոցն են բա ցում, որ պես զի նա 
մեզ պաշտ պա ներ բո լոր չա րիք նե րից»: Ի նքն իր հետ խո-
սե լով՝ Ավ գուս տոն կռա ցավ տա բա տի փող քե րը ծա լե-
լու: Ի վեր ջո, բա ցեց անձրևա նո ցը և մտքե րի մեջ ընկավ. 
«Իսկ հի մա ո՞ւր եմ գնա լու, ա՞ջ, թե՞ ձախ»: Ավ գուս տոն 
կյան քում ոչ թե ճա նա պար հորդ էր, այլ պար զա պես 
անցորդ: «Կս պա սեմ մինչև որ ևէ շուն ան ցնի և կգ նամ 
այն ճա նա պար հով, ո րով նա կգ նա»: 
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Այդ պա հին փո ղո ցով ան ցավ ոչ թե ի նչ–որ շուն, այլ 
գե ղե ցիկ հագն ված մի սլա ցիկ աղ ջիկ, Ավ գուս տոն կա-
մա թե ա կա մա մագ նիսի պես հետ ևեց ա ղջ կան: Այս պես 
նա ան ցնում էր փո ղո ցից փո ղոց:

«Տես նես ի ՞նչ է ա նում այս տղան,– ի նքն ի րեն ա սաց Ավ-
գուս տոն, ո րն ա վե լի շատ մտմ տում, քան խո սում էր ի նքն 
իր հետ:– Նա, ով պառ կած է հո ղի վրա, հա վա նաբար 
մրջյուն նե րին է զն նում: Բա՛հ, մր ջյունն ա մե նաեր կերե սա նի 
կեն դա նի նե րից մեկն է, բա ցի զբոս նե լուց ո չինչ չի ա նում, 
ի սկ մենք կար ծում ե նք, թե նա աշ խա տում է ի սկ և ի սկ 
այն ան բա նի պես, որ գա լիս է այս տեղ բո լո րին փութ կոտ 
հրե լով, բայց կաս կած չկա, որ նույ նիսկ ա սե լու բան չունի: 
Պոր տա բույ ծի մեկն է, ի նչ պես… ոչ, ես պոր տա բույծ չեմ: Իմ 
երևա կա յությունն ան խոնջ աշ խա տում է: Նրանք են ծույ լե-
րը, նրանք, ով քեր ա սում են, թե աշ խա տում են, բայց շշմա-
ծի մեկն են, մի այն ի րենց մտ քերն են սպա ռում խո սե լով: 
Օ րի նակ՝ այն թեթ ևա միտ շո կո լադ վա ճա ռո ղը, որ կանգ-
նած է ցուցա փեղ կի մոտ, ջա նում է, որ մենք տեսնենք, թե 
ի նչ պես է այդ ցուցա մոլն աշ խա տում: Մի՞ թե նա ծույլ չէ: 
Մեզ ի ՞նչ՝ նա աշ խա տում է, թե ոչ: Աշ խա տա՜նք, աշ խա-
տա՜նք: Դա եր կե րե սա նի ություն է: Նա, ով իս կա պես աշ-
խա տում և տք նում է, այն խեղճ ան դա մա լույծն է, ով քայ-
լե լիս հա զիվ է ոտ քե րը քարշ տալիս: Բայց ի նձ ի ՞նչ: Նե րիր, 
եղ բայր,– բարձ րաձայն ա սաց ի նքն ի րեն:– Եղ բա՜յր, եղ բայ-
րությո՜ւն, եղ բայ րություն կաթ վա ծա հա րության մե՞ջ: Ա սում 
են, որ բո լորս Ա դա մի զա վակ ներն ե նք: Այդ Խուա կի նի-
տոն նույն պե՞ս Ա դա մի զա վակն է: Ցտե սություն, Խո ւա կին: 
Ա հա մե քե նան ար դեն սլա նում է, շար ժի չի ձայնն ար դեն 
ա ղմկում է. ո ՞րն է տա րա ծություն ներ կր ճա տե լու ի մաս տը: 
Ճա նա պար հոր դե լու մո լուց քը գա լիս է տո պո ֆո բի այից, 
այ սինքն՝ ճանա պար հոր դության հան դեպ վա խից և ոչ թե 
ֆի լոտո պի այից՝ ճա նա պար հոր դության հան դեպ սի րուց. 
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նա, ով շատ է ճա նա պար հոր դում, փախ չում է այն վայ րե-
րից, որ տեղ ե ղել է, ոչ թե ձգ տում է այն տեղ, ո ւր ժա մա նում 
է: Ճա նա պար հոր դե՜լ, ճա նա պար հոր դե՜լ: Ա ՜խ, ի նչ ան հար-
մար է այս ան ձր ևա նո ցով… Տե՛ր Ա ստ ված, սա ի ՞նչ է»:

 Նա կանգ նեց մի տան շե մի, ո ւր ներս մտավ սլա ցիկ 
այն աղջի կը, ո ւմ աչ քե րը մագ նի սի պես դե պի ի րենց 
ձգե ցին Ավ գուս տոյին: Միայն այդ պա հին Ավ գուս տոն 
գլխի ըն կավ, որ հետ ևել էր ա ղջ կան: Սպա սուհին խո-
րա մանկ աչ քե րով նայեց Ավ գուս տոյին, ի սկ նրա  հա-
յաց քից Ավգուս տոն հաս կա ցավ, թե ի նչ պետք է ա նել: 
«Այս Ցեր բե րը սպա սում է, որ ես հարց նեմ նրան, թե ի նչ է 
այն օ րի որ դի ա նունը, ո րին հետ ևել եմ, ի հար կե, ես այդ-
պես էլ կա նեմ: Այլ կլի ներ, ե թե դա դա րե ի նրան հետ ևել, 
բայց ոչ, կի սա տը պետք է ա վար տին հասց նել: Ա տում եմ 
կիսատ թող նե լը»: Ձեռ քը տա րավ գր պա նը և մի այն մեկ 
դուրո գտավ, մե տա ղադ րամը փո խե լու ժա մա նակ չկար, 
ժա մա նակ կկորց ներ և ա ռի թը բաց կթող ներ:

– Ա սա ցեք, բա րի կին,– նրան դի մեց Ավ գուս տոն՝ 
ա ռանց գրպա նից հա նե լու բթամատն ու ցուցա մա տը:– 
Կա րո՞ղ եք ա սել ի նձ, վստա հեց նում եմ, որ դա մեր մեջ 
կմ նա, այն օ րի որ դի ա նունը, որ հենց նոր դուրս ե կավ: 

– Պա րոն, դա ոչ գաղտ նիք է, ոչ էլ որ ևէ վատ բան կա 
դրա նում:

– Ա վե լի լավ:
– Ն րա ա նունն է Է ուխե նի ա Դո մին գո դել Ար կո:
– Դո մին գո՞, մի գուցե Դո մին գա՞:
– Ոչ, պա րոն,  Դո մին գո, Դո մին գոն նրա ազ գան վան 

ա ռա ջին մասն է: 
– Բայց, ե րբ խոս քը կնոջ մա սին է, նրա ազ գա նունը 

պետք է լի նի Դո մին գա, հա կա ռակ դեպ քում ո՞ւր մնաց 
սե ռե րի հա մա ձայ նությունը: 

– Ես նրան չեմ ճա նա չում, պա րոն:
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– Ա սա ցեք ի նձ,– մատ նե րը դեռևս գր պա նում՝ ա սաց 
Ավ գուս տոն,– ի նչ պե՞ս է նա հա մար ձակ վում ա ռանց 
ուղեկ ցության դուրս գալ տնից, նա օ րի ո՞րդ է, թե՞ ա մուս-
նա ցած, ծնող ներ ունի՞:

– Նա ա մուս նա ցած չէ և ո րբ է, ապ րում է ազ գա կան-
նե րի հետ:

– Հո րա կա՞ ն, թե՞ մո րա կան:
– Մի այն գի տեմ, որ ազ գա կան ներն են:
– Այդ քանն էլ բա վա կան է:
– Նա դաշ նա մուրի դա սեր է տա լիս:
– Լա՞վ է նվա գում:
– Դե՜… չգի տեմ:
– Լավ, լավ, բա վա կան է, և նե րե ցեք պատ ճա ռած ան-

հանգս տության հա մար:
– Շնոր հա կա լություն, պա րոն, շնոր հա կա լություն: 

Կա րո՞ղ եմ ձեզ օգ տա կար լի նել: Կուզե նայի՞ք ե րկ տող 
ուղար կել:

– Մի գուցե, մի գուցե: Բայց ոչ հի մա: Ցտե սություն:
– Ես ձեր տրա մադ րության տակ եմ, պա րոն, դուք կա-

րող եք լիովին հույս դնել ի նձ վրա:
«Եվ ուրեմն, պա րոն,– ա սում էր Ավ գուս տոն ի նքն 

ի րեն սպա սուհուց բա ժան վե լուց հե տո,– դուք տե սաք, 
թե ես ի նչ պես պայ մա նա վոր վե ցի այդ լավ կնոջ հետ: Հի-
մա պար զա պես ես չեմ կա րող ա մեն ի նչ այս պես թող-
նել: Ի ՞նչ կմ տա ծի իմ մա սին այս օ րի նա կե լի սպասուհին: 
Ուրեմն՝ Է ուխե նի ա Դո մին գա, ոչ, Դո մին գո դել Արկո: 
Շատ լավ, կն շեմ նրա ազ գա նունը, այն պես չլի նի, որ մո-
ռա նամ: Չկա հի շո ղությունը մար զող ա վե լի լավ բան, 
քան հուշե րի գիր քը գր պա նում պա հե լը: Իմ ան մո ռա նա լի 
դոն Լե ոն սի ոն ա սում էր. «Գլխիդ մեջ մի՛ պա հիր այն, ին-
չը կտե ղա վոր վի գր պա նումդ»: Դրան ի հա վե լումն պետք 
է ա վե լաց ներ. «Մի՛ տե ղա վո րեք ձեր գրպա նում այն, ին չը 
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կտե ղա վոր վի ձեր գլ խում»: Ի սկ սպա սուհի՞ն: Ի ՞նչ էր նրա 
ա նունը»: 

Մի քա նի քայլ հետ գնաց:
– Ի նձ մի բան էլ ա սեք, բա րի կին:
– Հրա մայեք:
– Ի ՞նչ է ձեր ա նունը:
– Ի ՞մը, Մար գա րի տա:
– Շատ լավ, շատ լավ, շնոր հա կա լություն:
– Խնդ րեմ: 
Ավ գուս տոն կր կին սկ սեց քայ լել և քիչ հե տո 

հայտնվեց Ա լա մեդայի պուրա կում: Ա նձր ևը դա դա րել 
էր: Նա փա կեց, ծա լեց անձրևա նո ցը և դրեց պա տյա նի 
մեջ: Մոտեցավ նս տա րա նին, շո շա փեց այն, նկա տեց, որ 
խո նավ էր: Հա նեց թեր թը, փռեց նս տա րա նին և նստեց: 
Հետո բացեց նոթա տետ րը և շար ժե լով ի նք նա հո սը, 
սկսեց գրել.

«Ա հա և մի շատ օգ տա կար բան, հա կա ռակ դեպ քում 
ստիպ ված պի տի լի նե ի մա տի տով նշել այդ օ րի որ դի 
ա նունը, ի սկ այդ դեպ քում այն կա րող էր ջնջ վել: Կջնջվե՞ր 
ա րդյոք այդ օ րի որ դի պատ կե րն իմ հի շո ղությունից: Բայց 
ի նչ պի սի՞ն է նա, ի նչ պի սի՞ն է քաղցր Է ուխե նի ան: Ես մի-
այն նրա աչ քերն եմ հի շում: Այդ հրա շա լի աչ քերն ա սես 
կա խար դել են ի նձ: Մինչ ես տր վել է ի լի րի կա կան խո հե-
րին, մե կի նուրբ և քաղցր հա յաց քը դե պի ի րեն էր ձգում 
սիրտս: Տես նենք, Է ուխե նի ա Դո մին գո, այո, Դո մին գո 
դել Ար կո: Դո մին գո՞: Ոչ մի կերպ չեմ կա րո ղա նում հա-
մա կերպ վել այն բա նի հետ, որ նրան այդ պես են ան վա-
նում: Ոչ, հարկ կլի նի ստի պել նրան փո խել իր ազ գա-
նունը և դառ նալ Դո մին գա: Բայց մեր ա րու զա վակ նե րը 
մի՞ թե պետք է ե րկ րորդ ազ գա նուն ունե նան. Դո մին գա՞: 
Իմ զզ վե լի Պե րես ազ գա նունը կոչն չաց վի, կկար ճեց վի, 
կմ նա մի այն Պ–ն, և ուրեմն մեր ա ռաջ նե կը պի տի կոչ վի 
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Ավ գուս տո Պ. Դո մին գա ա նունով: Օ՜, այս ո ՞ւր հասց րիր 
ի նձ, իմ խենթ եր ևա կա յություն»: 

Ավ գուս տոն նո թա տետ րում գրեց. «Է ուխե նի ա Դոմին-
գո դել Արկո, Ա վե նի դա պո ղո տա 58»: Այս հաս ցե ի 
վերևում գր ված է ին բա նաս տեղ ծա կան տո ղեր.

«Տխ րությունը և ուրա խությունը մեզ ուղեկ ցում են դեռ 
օ րո րո ցից»:

«Ա հա սա Է ուխե նի ան է,– ի նքն ի րեն ա սաց Ավ գուս-
տոն,– Է ուխե նի ան՝ ե րաժշ տության ուսուց չուհին, նա, ով 
ը նդ հա տեց իմ լի րի կա կան բա նաս տեղ ծության հրա շա-
լի սկիզ բը: Այն ա նա վարտ մնաց, ա նա վա՞րտ: Այո, ի րա-
դար ձություն նե րում և ճա կա տագ րի վայ րի վե րում նե րում 
մենք մի այն բա վա րա րություն ե նք փնտ րում ի ծնե մեզ 
տր ված տխ րություն նե րի և ուրա խություն նե րի հա մար: 
Միև նույն դիպ վա ծը տ խուր կամ ուրա խա լի է մեզ հա մար՝ 
հա մաձայն ծնվե լու մեր դիր քի: Ի սկ Է ուխե նի ա՞ն: Պետք է 
գրել նրան, բայց ոչ այս տեղ, այլ տա նը: Ա վե լի լավ չի՞ լի նի 
գնալ խա ղա տուն: Ոչ, տուն,  տուն: Նման բա նե րը պետք է 
տա նը ա նել՝ օ ջա խում: Օ ջա՞խ: Իմ տունը օ ջախ չէ: Օ ջախ… 
օ ջախ… Ա վե լի ճիշտ մոխ րա ման է: Ա ՜խ, իմ Է ուխե նի ա»: 

Ավ գուս տոն վե րա դար ձավ տուն: 

գ լուխ 2

 Դուռը բա ցեց սպա սյա կը: 
Ավ գուս տոն հա րուստ էր և մի այ նակ, վեց ա միս էր 

ան ցել այն օ րից, ե րբ մա հա ցավ ծեր մայ րը, այս պի սով, 
Ավ գուս տոն ապ րում էր ծա ռայի և խո հա րա րուհու հետ. 
նրանք այն ծա ռա նե րի ե րե խա ներն է ին, ով քեր վա ղուց 
ծա ռայել է ին Պե րես նե րի տա նը: Սպա սյա կը և խո հա րա-
րուհին ա մուս նա ցած է ին, բայց ե րե խա ներ չունե ին:




