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Ան խու սա փե լի էր. դա ռը նշե նի նե րի բույ րը նրան 
միշտ հի շեց նում էր ճա կա տա գի րը հա կընդ դեմ սե
րե րի: Դոկ տոր Խու վե նալ Ուր բի նոն դա հաս կա ցավ 
այն պա հին, երբ մտավ դեռևս կի սա մութ սեն յա կը, 
որ տեղ փու թով եկել հա սել էր՝ զբաղ վե լու մի գոր ծով, 
որն իր հա մար վա ղուց ար դեն հրա տապ չէր: Ան տիլ
յան կղզի նե րի վտա րան դի, պա տե րազ մի հաշ ման
դամ, ման կա կան լու սան կա րիչ և շախ մա տի իր ամե
նա կա տա ղի հա կա ռա կորդ Երե միա դե ՍենթԱմու րը 
ոս կու ցիանիտաց ման ծխեց ման շնոր հիվ կա րո ղա ցել 
էր ազատ վել հի շո ղու թյան տա ռա պանք նե րից:

Տե սավ սա վա նով ծածկ ված դիա կը՝ դաշ տա յին 
ծա լո վի մահ ճա կա լին, որ տեղ քնել էր միշտ, կող քին՝ 
աթո ռա կի վրա, թույն կա թեց նե լու հա մար դրված 
թասը: Հա տա կին՝ մահ ճա կա լի ոտից կապ ված, ձգվում 
էր ձյու նա ճեր մակ կրծքով դա նիա կան գամփ ռի մար
մի նը, իսկ կող քին հե նակ ներն էին: Խեղ դուկ ու հա
գե ցած սեն յա կը, որը միա ժա մա նակ և՛ ննջա րան էր, 
և՛ ար հես տա նոց, թեթևա կի լու սա վոր վել էր բաց պա
տու հա նից ներս թա փան ցող ար շա լույ սի ցո լան քից, 
թեև այդ լույսն էլ բա վա կան էր հա մոզ վե լու հա մար, 
որ ամե նուր գե րիշ խո ղը մահն էր: Մնա ցած պա տու
հան նե րը, ինչ պես և սեն յա կի բո լոր ճեղ քե րը, խցկած
ծած կած էին փա լաս նե րով կամ սև ստ վա րաթղ թով, և 
դա ավե լի ճնշող տպա վո րու թյուն էր գոր ծում: Հսկա 
սե ղա նը լիքն էր ան պի տակ շշե րով ու սրվակ նե րով՝ 
իրար կող քի դրված, բե րան նե րը լույ սից կար միր 
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թղթով պաշտ պա նող ցին կե եր կու մեծ թա սով: Երևա
կող հե ղու կի հա մար նա խա տես ված եր րորդ թա սը 
դիա կի կող քին էր: Սեն յա կի ամեն անկ յու նում հին 
թեր թեր ու ամ սագ րեր էին, ապա կե թի թեղ նե րի մեջ 
դրած սևան կա րի տա րա ներ, ջարդ ված կա հույք, բայց 
այդ ամե նը մի հո գա տար ձեռք մաք րել էր փո շուց: Ու 
թեև պա տու հա նից փչող զեփ յու ռը մաք րել էր սեն յա կի 
օդը, բայց և դա ռը նշե նի նե րի համ ունե ցող ան հա ջո ղ 
սե րե րի մարմ րող գո լը դեռ չէր ան ցել: Դոկ տոր Խու
վե նալ Ուր բի նոն մի ան գամ չէր, որ առանց կան խա
գու շա կե լու մտա ծել էր, որ դա այն քան էլ բա րե հաճ 
մի ջա վայ ր չէր հան գիստ խղճով մեռ նե լու հա մար: 
Բայց ժա մա նա կի հետ ի վեր ջո սկսեց մտա ծել, որ այդ 
ան կար գու թյու նը թերևս աստ վա ծա յին գաղտ նի նա
խախ նա մու թյամբ էր տրված:

Նրա նից առաջ ոս տի կա նու թյան մի կո մի սար էր 
եկել՝ հե տը բե րե լով Բժշ կա կան ուսում նա րա նի շատ 
շա հել ուսա նո ղի, որը դա տա կան բժշկի պրակ տի
կան էր անց կաց նում քա ղա քա յին դիս պան սե րում, և 
մինչև դոկ տոր Ուր բի նո յի գա լը հենց նրանք էին օդա
փո խել սեն յա կը ու ծած կել դիա կը: Եր կուսն էլ նրան 
ող ջու նե ցին մի հան դի սա վո րու թյամբ, որն այս դեպ
քում ավե լի շատ ցա վակ ցա կան էր, քան հար գա լից, 
քա նի որ բո լո րը գի տեին Երե միա դե ՍենթԱմու րի 
հետ նրա մտեր մու թյան մա սին: Հռ չա կա վոր բժիշ կը 
սեղ մեց եր կու սի ձեռ քը, ինչ պես սո վո րա բար դա սից 
առաջ ող ջու նում էր կենտ րո նա կան կլի նի կա յի յու րա
քանչ յուր աշա կեր տի, ապա բութ մա տով ու ցու ցա մա
տով բռնեց սա վա նի ծայ րից, ասես ծա ղիկ էր բռնել, 
և դան դա ղո րեն, սրբա գույն զգու շա վո րու թյամբ բա
ցեց դիա կը: Դիակն ամ բող ջո վին մերկ էր, սա ռած ու 
կծկված, բաց աչ քե րով, կապ տած մարմ նով ու ան ցած 
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երե կո յի հա մե մատ ասես հի սուն տա րով ծե րա ցած 
լիներ: Բի բե րը թա փան ցիկ էին, մո րուսն ու մա զե րը՝ 
դեղ նած, փո րի եր կայն քով ձգվում էր շերտ առ շերտ 
կար ված բաց ված քի հնա ցած սպին: Նրա իրանն ու 
ձեռ քերն ասես տա ժա նակ րի լի նեին՝ մի բան, որի 
պատ ճա ռը հե նակ նե րի օգ տա գոր ծումն էր, իսկ մերկ 
ոտ քերն ասես որ բի լի նեին: Դոկ տոր Խու վե նալ Ուր բի
նոն մի պահ նրան նա յեց սրտի ցա վով. մահ վան դեմ 
իր անպ տուղ ճի գե րի շատ տա րի նե րի ըն թաց քում 
հազ վա դեպ էր եղել, որ ցավ զգար:

– Վախ կո՛տ,–  ասաց նրան:– Ամե նա վատն այլևս 
անց  յա լում էր:

Նա մե ռա ծին նո րից ծած կեց սա վա նով և վե րա
գտավ իր ակա դե միա կան սառ նու թյու նը: Անց յալ տա
րի էին տո նել ութ սու նամ յա կը, երեք օր շա րու նակ 
պաշ տո նա պես նշում էին հո բել յա նը, և իր շնոր հա կա
լա կան ելույ թում ևս մեկ ան գամ հրա ժար վեց տրվել 
մեռ նե լու գայ թակ ղու թյա նը: Ասել էր. «Ես դեռ հանգս տի 
շատ ժա մա նակ կու նե նամ, երբ մեռ նեմ, բայց այդ պա
տա հա կա նու թյու նը դեռ իմ ծրագ րե րի մեջ չի մտնում»: 
Չ նա յած գնա լով աջ ականջն ավե լի վատ էր լսում և 
ար ծա թա զօծ գլխի կով ձեռ նա փայ տին էր հեն վում 
քայ լե րի անվս տա հու թյու նը թաքց նե լու հա մար, բայց 
և այն պես աշ խա տում էր պահ պա նել ջա հել օրե րի 
իր ար տա քի նը, երբ հագ նում էր ամ բող ջո վին վու շից 
կար ված բաճ կոն, որի վրա շող շո ղում էր ժա մա ցույ ցի 
ոս կե շղթան: Հով վի սա դա փա գույն մո րու սը և նույն 
գույ նի, ասես ար դուկ ված մա զե րը՝ մեջ տե ղից բախ տը 
բա ցած, նրա բնա վո րու թյան ճշգրիտ դրսևո րումն էին: 
Հի շո ղու թյան՝ գնա լով էլ ավե լի ան հանգս տաց նող 
կո րուս տը հնա րա վո րինս փոխ հա տու ցում էր առան
ձին թղթե րի վրա հապ ճեպ ար ված գրա ռում նե րով, 
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որոնք ի վեր ջո իրար խառ նված մնում էին գրպան նե
րում, ճիշտ այն պես, ինչ պես ճամպ րու կում իրար գլխի 
լցրած բժշկա կան գոր ծիք նե րը, սրվակ ներն ու շատ այլ 
բա ներ: Նա ոչ միայն քա ղա քի ամե նա տա րեց ու ամե
նահռ չա կա վոր բժիշկն էր, այլև ամե նաշ քեղ մար դը: 
Բայց չնա յած նրա՝ բո լո րին հայտ նի փոր ձա ռու թյան ու 
ան վան շնոր հիվ այ լոց նկատ մամբ տի րա կա նու թյա նը, 
ամե նու ր ար ժա նա նում էր ավե լի մեծ ըն դու նե լու թյան, 
քան իրա կա նում ար ժա նի էր:

Կո մի սա րի և պ րակ տի կան տի ցու ցում նե րը հստակ 
էին ու հապ ճեպ: Դիա հեր ձե լու կա րիք չկար: Տան հո
տը բա վա կան էր հաս կա նա լու հա մար, որ մահ վան 
պատ ճա ռը ցիա նի տի ակ տիվ գո լոր շիա ցումն էր այն 
թա սի մեջ, որ տեղ լու սան կար նե րի հա մար թթու ներն 
էին պահ վում, և Երե միա դե ՍենթԱմու րը դրա մա
սին շատ լավ գի տեր, այն պես որ, հա զիվ թե դժբախտ 
պա տա հա րի զոհ դար ձած լի ներ: Կո մի սա րը հա մա ռո
րեն լռում էր, և բ ժիշկն իրեն հա տուկ խստու թյամբ ան
սպա սե լի վրա բե րեց. « Մի՛ մո ռա ցեք, որ մահ վան վկա
յա կա նը ստո րագ րո ղը ես եմ»: Երի տա սարդ բու ժա կը 
հիաս թափ ված էր. երբևէ իրեն բախտ չէր վիճակ վել 
տես նել ցիա նի տի ազ դե ցու թյու նը դիա կի վրա: Դոկ
տոր Խու վե նալ Ուր բի նոն զար մա ցել էր, որ նա դա չէր 
տե սել Բժշ կա կան ուսում նա րա նում, բայց նրա թեթև 
շիկ նան քից և անդ յան բար բա ռից իս կույն հաս կա ցավ. 
գու ցե որով հետև վեր ջերս է քա ղաք եկել: Ասաց. «Այս 
կող մե րում միշտ էլ կգտնվի սի րուց գժված մե կը, որի 
շնոր հիվ նման բա ներ դեռ շատ կտես նեք»: Եվ իս կույն 
մտա ծեց, որ իր հի շած բա զում ինք նաս պան նե րի մեջ 
սա ցիանիտի օգ տա գործ ման առա ջին դեպքն է, որը 
դժբախտ սի րո հետևանք չէ: Եվ այն ժամ ինչոր բան 
փոխ վեց նրա ձայ նի մեջ:
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– Երբ այսպիսի դեպ քի հան դի պեք, ուշա դիր եղեք,–  
ասաց պրակ տի կան տին,– ն րանց սրտում սո վո րա բար 
ավազ է լի նում:

Ապա դի մեց կո մի սա րին իբրև իր են թա կա յի: Կար 
գադ րեց հայտ նել պատ կան մար մին նե րին, որ հու 
ղար կա վո րու թյու նը կկա յա նա նույն օրը և հույժ գաղտ
 նի: Ասաց. « Քիչ հե տո ես կխո սեմ քա ղա քագլ խի հետ»: 
Նա գի տեր, որ Երե միա դե ՍենթԱմու րը սա կա վա
պետ էր և իր փե շա կով շատ ավե լին էր վաս տա կում, 
քան ան հրա ժեշտ էր սոսկ ապ րե լու հա մար, այն պես 
որ, սենյա կի դա րակ նե րից մե կում պիտի որ լի քը փող 
թո ղած լի ներ թաղ ման ծախ սե րը հո գա լու հա մար:

– Բայց եթե չգտնեք, բան չկա,–  ասաց նա,– բո լոր 
ծախ սե րը ինքս կհո գամ:

Նա կար գադ րեց թեր թե րին հայտ նել, որ լու սան կա
րի չը մե ռել է բնա կան մա հով, թեև կար ծում էր, որ այդ 
նո րու թյու նը ոչ մի դեպ քում չէր հե տաքրքրելու նրանց: 
Ասաց. «Եթե պետք լի նի, ինքս կխո սեմ նա հան գապե տի 
հետ»: Կո մի սա րը՝ լուրջ ու խո նարհ մի ծա ռա յող, գի
տեր, որ բժշկի քա ղա քա ցիա կան խստամ բե րու թյու նը 
գրգռում է նույ նիսկ նրա ամե նա մոտ ըն կեր նե րին, և 
զար մա ցած էր վեր ջի նիս այն թեթևու թյու նից, որով 
նա դիտ մամբ աչ քա թող էր անում ըն դուն ված ըն թա
ցա կար գե րը, միայն թե հու ղար կա վո րու թյունն արա
գաց ներ: Միակ բա նը, որին նա հա մա ձայն չէր, ար ք
ե պիս կո պո սի հետ խո սելն էր, որ պես զի Երե միա դե 
ՍենթԱմու րը թաղ վի սուրբ հո ղում: Կո մի սա րը, ինքն 
իր հանդգ նու թյու նից շշմած, փոր ձեց հա կա ճա ռել:

– Դուք այս մար դուն սուրբ էիք հա մա րում,–  ասաց 
նա:

– Ավե լին, քան սուրբ,–  ասաց դոկ տոր Ուր բի նոն,–  
աթեիստ սուրբ: Բայց Աստ ծու գոր ծերն անքն նե լի են:
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Հեռ վից՝ սյու նա կերտ քա ղա քի մյուս ծայ րից, լսվե
ցին Մայր տա ճա րի զան գե րը, որոնք հրավիրում էին 
մեծ պա տա րա գին: Դոկ տոր Ուր բի նոն դրեց ոս կե 
շրջա նա կով կի սա լուս նաձև ակ նո ցը և նա յեց շղթա յով 
քա ռա կու սի ու նր բա կերտ պստիկ ժա մա ցույ ցին, որի 
կա փա րի չը բաց վում էր դա գա նա կով. քիչ էր մնում 
ուշա նար Հո գե գալստ յան պա տա րա գից1:

Դահ լի ճում անիվ նե րով մեծ լու սան կար չա կան 
ապա րատ կար, ինչ պի սիք լի նում են հա սա րա կա կան 
զբոսայ գի նե րում, և մուգ կապ տա վուն ման րա նկար
չա կան պատ կե րա զար դում նե րով վա րա գույր, իսկ 
պա տե րին փակց ված էին երե խա նե րի լու սան կար
ները՝ հի շար ժան տա րեթ վե րով՝ առա ջին հա ղոր դու
թյու նը, ճա գա րի դի մա կը, ծննդյան եր ջա նիկ տա րե
դար ձը: Դոկ տոր Ուր բի նոն իրի կուն նե րը շախ մա տի 
վրա գլուխ ջար դե լու արանք նե րում նկա տել էր, թե 
ինչ պես են տա րեց տա րի պա տե րը փոխվում, և շատ 
ան գամ ներ հու սա հատ մտա ծել էր, որ պա տա հա
կան լու սան կար նե րի այդ սրա հից է սկսվում ապա գա 
քա ղա քի ծնուն դը, որը ղե կա վա րե լու և որի կար գե րը 
փո խե լու են այդ ան ծա նոթ երե խա նե րը, և որ տեղ չեն 
մնա լու նույ նիսկ իր փառ քի մո խիր նե րը:

Գրա սե ղա նին՝ ծո վա յին մի քա նի հին ծխա մորճ ով 
անո թի կող քին, շախ մա տի խա ղա տախ տակն էր՝ 
անա վարտ պար տիա յով: Չ նա յած շտա պե լուն և իր 
մռայլ հո գե վի ճա կին՝ դոկ տոր Ուր բի նոն չկա րո ղա ցավ 
չտրվել այն ուսում նա սի րե լու գայ թակ ղու թյա նը: Գի
տեր, որ պար տիան սկսվել էր ան ցած գի շեր, քա նի որ 

1 Հոգեգալուստ – Քրիստոնեության գլխավոր տոներից մեկն է՝ 
նվիր ված առաք յալ ների վրա Սուրբ հոգու «իջնելու» կրոնական 
ավանդությանը։ Տոնվում է Զատկից 50 օր հետո։ Հոգեգալուստը 
Մովսես մարգարեին Աստծու տասը պատվիրան ի շնորհ ման 
հուդայական տոնի քրիստոնեական վերա փո խումն է։ 
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Երե միա դե ՍենթԱմու րը խա ղում էր շա բաթ վա բո
լոր իրի կուն նե րը, ընդ որում՝ առն վազն երեք տար բեր 
մրցա կց ի հետ, բայց միշտ խա ղում էր մինչև վերջ, հե
տո միայն խա ղա տախ տակն ու քա րե րը տե ղա վո րում 
հա տուկ արկ ղի մեջ, որը պա հում էր գրա սե ղա նի դա
րա կում: Գի տեր նաև, որ նա խա ղում էր սպի տակ նե
րով, և ակն հայտ էր, որ այդ ան գամ չորս քայ լից մա
տից հնա րա վոր չէր եղել փրկվել: «Եթե որևէ հան ցանք 
լի ներ, ապա հաս տատ որևէ հետք մնա ցած կլի ներ,–  
ասաց ինքն իրեն:– Ես միայն մե կին գի տեմ, որը կա
րող էր այս պես վար պե տո րեն ծու ղակ սար քել»: Նա 
չէր կա րող ապ րել առանց վաղ թե ուշ պար զե լու, թե 
ին չու այդ ան կոտ րում զին վո րը, որը սո վոր էր պայ
քա րե լու մինչև ար յան վեր ջին կա թի լը, անա վարտ էր 
թո ղել իր կյան քի վեր ջին կռի վը:

Առա վոտ յան ժա մը վե ցին, երբ գի շե րա պահն իր 
վեր ջին պտույտն էր անում, փո ղո ցի դռնե րից մե կի 
վրա տե սավ մեխ ված մի ցու ցա նակ. «Մ տե՛ք առանց 
թա կե լու և զ գու շաց րե՛ք ոս տի կա նու թյա նը»: Շատ չան
ցած՝ պրակ տի կան տի հետ հայտն վեց կո մի սա րը, և 
եր կու սով սկսե ցին խու զար կել տու նը՝ փնտրե լով բա
ցա հայտ մի բան, որը կապ կու նե նար նշե նի նե րի դա
ռը բույ րի հետ: Բայց անա վարտ պար տիան վեր լու ծե
լու հա մար պա հանջ վող կարճ րո պե նե րի ըն թաց քում 
կո մի սա րը գրա սե ղա նի թղթե րի մեջ գտավ դոկ տոր 
Խու վե նալ Ուր բի նո յին ուղղ ված մի ծրար, որը զմուռ
սով այն պես էին ծե փել, որ նա մա կը հա նե լու հա մար 
ստիպ ված էր ջար դել չո րա ցած մա սը: Բ ժիշ կը բա
ցեց պա տու հա նի սև վա րա գույ րը, որ լավ լույս լի նի, և 
միայն դրա նից հե տո մի թռու ցիկ հա յացք նե տեց թղթի 
եր կու երե սին գե ղե ցիկ ձե ռա գ րով գրված տասն մեկ 
է ջա նոց նա մա կին, իսկ երբ կար դաց առա ջին տո ղը, 
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հաս կա ցավ, որ այլևս ուշա ցել է Հո գե գալստ յան պա
տա րա գից: Կար դաց շուն չը պա հած, եր բեմն մեկ
երկու էջ հետ էր դառ նում բո վան դա կու թյան կորց րած 
թե լը գտնե լու հա մար, իսկ երբ վեր ջաց րեց, թվում էր՝ 
վե րա դար ձել էր շատ հեռ վից և վաղն ջա կան ժա մա
նակ նե րից: Ակն հայտ էր, որ ճնշված է, թեև ամեն կերպ 
աշ խա տում էր զսպել իրեն. շուր թե րը նույն կա պույտն 
էին, ինչ դիա կի նը, չէր կա րո ղա նում զսպել ձեռ քե րի 
դո ղը, երբ նո րից ծա լեց նա մա կը և պա հեց բաճ կո նի 
գրպա նում: Միայն այդ ժա մա նակ նկա տեց կո մի սա
րին ու ջա հել բու ժա կին և մ ռայլ ժպի տով ժպտաց 
նրանց:

– Առանձ նա պես բան չկա,–  ասաց նա։– Նրա վեր
ջին ցու ցում ներն են: 

Դա կի սով չափ ճիշտ էր, բայց լիովին հա վա տա
ցին, որով հետև երբ նրանց կար գադ րեց բարձ րաց
նել հա տա կի սա լիկ նե րից մե կը, այն տե ղից հա նե ցին 
հա շիվ նե րի քրքրված գրքույկն ու սեյ ֆի բա նա լի նե րը: 
Փողն այն քան էլ շատ չէր, ինչպես մտածում էին, բայց 
լրիվ հե րիք էր թաղ ման ծախ սե րի և այլ մանրմունր 
բա նե րի հա մար: Բ ժիշկ Ուր բի նոն զգաց, որ այլևս 
չի հասց նի ներ կա գտնվել Մայր տա ճա րի պա տա
րագին:

– Ինչ ինձ հի շում եմ, սա եր րորդ ան գամն է, որ բաց 
եմ թող նում կի րակ նօր յա պա տա րա գը,–  ասաց նա։– 
Բայց Աստ ված կհաս կա նա:

Այն պես որ, որո շեց մի քա նի րո պե էլ ոտ քը կախ գցել 
որոշ կարևոր հանձ նա րա րա կան ներ տա լու հա մար, 
թեև հա զիվ էր կա րո ղա նում զսպել նա մա կի գաղտ
նիք նե րը կնոջ հետ կի սե լու տան ջա լից ան համ բե րու
թյու նը: Նա իր պարտ քը հա մա րեց թաղ ման մա սին 
տե ղե կաց նել քա ղա քում ապ րող Կա րիբ յան կղզուց 
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փա խած բազ մա թիվ գաղ թա կան նե րին, որ պես զի 
ցան կա ցող ներն իրենց հար գան քի վեր ջին տուր քը 
մա տու ցեն նրան, ով ամե նա հարգ վածն էր բոլո րի 
կող մից՝ ամե նա հարգ վա ծը, ամե նա գոր ծունյան և 
ամե նաար մա տա կա նը, նույ նիսկ եթե ակնհայտ էր, 
որ այլևս հիաս թափ ված էր: Նաև՝ շախ մա տի խա ղ
ըն կեր նե րին՝ սկսած նշա նա վոր պրո ֆե սիո նալ նե րից 
մինչև ան հայտ վար պետ ներ, նաև ոչ այն քան մտե
րիմ մյուս ըն կեր նե րին, որոնք երևի կու զե նա յին մաս
նակ ցել նրա թաղ մա նը: Մինչև նա մա կին ծա նո թա
նա լը մտա ծում էր, թե ինքն էր նրա ամե նամ տե րիմ 
ըն կե րը, բայց ըն թեր ցե լուց հե տո այլևս վստահ չէր և 
ոչ մի բա նում: Ամեն դեպ քում հանձ նա րա րեց գար դե
նիա նե րից պսակ պատ վի րել, հա մե նայն դեպս Երե
միա դե ՍենթԱմուրն ունե ցել էր զղջման մի վեր ջին 
րոպե: Հու ղար կա վո րու թյու նը նշա նակ ված էր ժա մը 
հին գին, որն ամե նա տոթ ամիս նե րին էլ ամե նա հար
մար ժամն էր: Եթե իր կա րի քը զգաց վի, ին քը ժա մը 
տաս ներ կու սից լի նե լու է դոկ տոր Լա սի դես Օ լի վել
յա յի՝ սի րե լի աշա կեր տի ամա ռա նո ցում, որն այդ օրը 
տո նա կան ճաշ կե րույ թով նշում էր իր ար ծա թե հար
սա նի քը:

Դոկ տոր Խու վե նալ Ուր բի նոն հա վա տա րիմ էր իր 
սո վո րու թյուն նե րին՝ սկսած այն ժա մա նակ նե րից, երբ 
այլևս անց յա լում էին մնա ցել աշ խա տան քի առա ջին 
բուռն տա րի նե րը, և հա սել էր այն պի սի մեծ հար
գան քի ու հե ղի նա կու թյան, ինչ պի սին չու ներ և ոչ ոք 
ամ բողջ գա վա ռում: Վեր էր կե նում առա ջին աք լո
րա կան չին և այդ ժա մին էլ թա քուն սկսում էր խմել 
դեղե րը. առույ գու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար՝ կալ
ցիու մի բրո միդ, անձրևի ժա մա նակ հո դա ցա վե րը 
մեղ մե լու հա մար՝ սա լի ցի լին ներ, գլխապ տույտ նե րի 
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դեմ՝ հաս կա ժան գի կա թիլ ներ, քաղցր քնի հա մար՝ 
բե լա դոն նա: Յու րա քանչ յուր դեղն ըն դու նում էր ժամը 
մեկ ու միշտ թա քուն, քա նի որ բժշկի և ուսուց չի իր 
ամբողջ կյան քում միշտ դեմ էր եղել, որ դե ղա տոմս 
տրվի ծե րու թյան դեմ. նրա հա մար ավե լի հեշտ էր 
տա նել այ լոց ցա վե րը, բայց ոչ իրե նը: Գր պա նում միշտ 
քա ֆու րի բար ձիկ ուներ, որից բո լո րի աչ քից թա քուն 
խո ր շնչում էր խառ նի խուռն դե ղե րի հան դեպ վա խը 
հաղ թա հա րե լու հա մար:

Մի ժա մի չափ գլխա վոր կլի նի կա յում նա խա պատ
րաստ վում էր դա սի, որն անց կաց նում էր Բժշ կա կան 
ուսում նա րա նում երեք շաբ թիից մինչև շա բաթ՝ ամեն 
օր, ուղիղ ժա մը ութից, մինչև իր մահ վան նա խօրեն: 
Նաև ուշիմ ըն թեր ցողն էր նոր լույս տե սած գրքե րի, 
որոնք Փա րի զից փոս տով ուղար կում էր իր գրա վա
ճա ռը, կամ որոնք պատ վի րում էր Բար սե լո նի տե
ղա կան գրա վա ճա ռին, թեև իս պա նա կան գրա կա
նու թյունն այնքան էլ հա ճույ քով չէր կար դում, որ քան 
ֆրան սիակա նը: Ինչ էլ լի ներ, առա վոտ յան եր բեք չէր 
կար դում, այլ միայն՝ սիես տա յից հե տո, այն էլ՝ մի ժամ, 
մեկ էլ գի շե րը՝ քնե լուց առաջ: Դասն ավար տե լուց 
հետո լո ղա սեն յա կում, բաց պա տու հա նի առջև կանգ
նած, տասն հինգ րո պե շնչա ռա կան վար ժու թյուն ներ 
էր անում՝ ներշն չե լով ու ար տաշն չե լով, միշտ դեմ քը 
պար զած դե պի այն կող մը, որ տե ղից լսվում էր աք
լոր նե րի եր գը, և թարմ օդ էր թա փան ցում: Ապա լո
ղա նում էր, կար գի էր բե րում մո րու սը, Ֆա րի նա Գե
գեն յու բե րի իս կա կան օդե կո լո նով սղա լում էր բե ղե րը, 
հագ նում էր սպի տակ վու շե վեր նա շա պի կը՝ վրա յից 
նրբահ յուս ժի լե տը, սոմբ րե րոն, հե տո՝ սե կե կո շիկ
նե րը: Ութ սուն տա րե կա նում դեռևս պահ պա նել էր 
այն օրե րի առույգ կեց վածքն ու սրամ տու թյու նը, երբ 
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խո լե րա յի մեծ հա մա ճա րա կից շատ չան ցած՝ վե րա
դար ձավ Փա րի զից, ինչ պես նաև մեջ տե ղից բախ տը 
կի սած և հա վա սար սան րած մե տա ղա գույն մա զե րը, 
ինչ պի սին պա տա նե կու թյան տա րի նե րին էին: Նա
խա  ճա շում էր տա նը, անձ նա կան ռե ժի մով. ստա
մոք սը մաք րե լու հա մար օշինդ րի ծա ղիկ նե րից թուրմ 
և մի գլուխ սխտոր էր օգտագործում, որի պճեղ նե րը 
պո կում, մեկ առ մեկ ուտում էր՝ բա րեխղ ճո րեն ծա մե
լով հա ցի մի կտո րի հետ շնչար գե լու թյու նը կան խե
լու հա մար: Հազ վա դեպ էր լի նում, որ դա սե րից հե տո 
չզբաղ վեր քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րով 
կամ կա թո լի կա կան արա րո ղու թյուն նե րով, կամ էլ 
գեղար վես տա կան ու հա սա րա կա կան գյու տե րով:

Գրե թե միշտ տանն էր ճա շում, սիես տա յի ժա մին, 
ապա մի տա սը րո պե բա կի ծածկ ված պատշ գամ բում 
նստած ննջում էր՝ նիր հի մի ջից լսե լով սպա սու հի նե րի 
եր գը ման գո յի սա ղարթ նե րի տակ, լսե լով փո ղո ցի 
աղ մու կը, ձի թե նի նե րի խշշո ցը և շար ժիչ նե րի ժխո րը 
ծո վա ծո ցից, որոնց ձայ նե րը տուն էին հաս նում նեխ
մա ն դա տա պարտ ված հրեշ տա կի պես հուրհ րա ցող 
շոգ երե կո նե րին: Ապա մի ժամի չափ կար դում էր նոր 
ստա ցած գրքե րը, հիմ նա կա նում՝ վե պեր ու պատ
մական ուսում նա սի րու թյուն ներ, ապա ֆրան սե րե նի 
ու եր գի դա սեր էր տա լիս տնա յին թու թա կին, որն 
ար դեն մի քա նի տա րի էր, ինչ տան ամե նագ րա վիչ 
դեմքն էր: Ժա մը չոր սին՝ մի մեծ գա վաթ սա ռույ ցով 
լի մո նադ խմե լուց հե տո, դուրս էր գա լիս՝ այ ցե լե լու 
իր հի վանդնե րին: Չ նա յած տա րի քին՝ նրանց հի վան
դա նո ցում չէր ըն դու նում և շա րու նա կում էր այ ցե լել 
տնե րը, ինչ պես միշտ՝ սկսած այն ժա մա նա կից, երբ 
քա ղաքն այն քան փոքր էր, որ ցան կա ցած տեղ կա
րե լի էր ոտ քով հաս նել:
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Երբ Եվ րո պա յից վե րա դար ձավ, առա ջին ան գամ 
քա ղաք դուրս եկավ եր կու ոս կե բաշ նժույգ լծած չորս
տե ղա նի ըն տա նե կան բաց կառ քով, բայց երբ դա էլ 
ավե լորդ հա մա րեց, նժույգ նե րը փո խա րի նեց ձիով՝ 
միշտ որո շա կի ար հա մար հանք տա ծե լով մո դա յի 
նկատ մամբ, իսկ երբ կառ քե րը սկսե ցին ան հե տա նալ 
աշ խար հից և մ նա ցին միայն մի եր կու սը, այն էլ՝ զբո
սաշր ջիկ նե րին ծա ռա յե լու, մեկ էլ՝ հու ղար կա վո րու
թյան պսակ նե րը տա նե լու հա մար, նա հրա ժար վեց 
բա ժան վել իր կառ քից՝ գի տակ ցե լով, որ իրեն միշտ 
կան չում են անս պա սե լի՝ մի բան, որ իր մաս նա գի
տու թյան մասն էր: Միայն հի վան դի տես քից ար դեն 
կա րող էր ախ տո րո շել, թե ինչ հի վան դու թյուն ունի, 
գնա լով սկսում էր չվստա հել դե ղե րին և տագ նա
պով էր հետևում վի րա բու ժու թյան լայն տարածմա նը: 
Ասում էր. «Աշ տեն բժշկու թյան կոր ծան ման մե ծա գույն 
ապա ցույցն է»: Մ տա ծում էր, որ եթե խիստ դա տենք, 
ապա ցան կա ցած դե ղա մի ջոց ար դեն իսկ թույն է, և 
որ ամե նօր յա ուտե լի քի հար յու րից յո թա նա սու նի օգ
տա գոր ծու մը արա գաց նում է մա հը: «Ամեն դեպ քում,– 
դա սա րա նում կրկնում էր,– մատ նե րիդ վրա կա րող 
ես հաշ վել էն բժիշկ նե րին, որ մի քիչ բժշկու թյուն գի
տեն»: Պա տա նե կան ոգևո րու թյու նից ար դեն ան ցել 
էր մի վի ճա կի, որն ան ձամբ բնո րո շում էր որ պես ճա
կա տագ րա կան մար դա սի րու թյուն. «Ամեն մարդ ինքն 
է իր մահ վան տե րը, և միակ բա նը, որ մենք կա րող 
ենք անել, երբ ժա մը վրա հաս նի, այն է, որ նրան օգ
նենք մեռ նել առանց վա խի ու ցա վի»: Բայց չնա յած 
այս ծայ րա հեղ մտքե րին, որոնք տե ղա կան բժշկա կան 
բա նահ յու սու թյան մի մասն էին, նրա եր բեմ նի աշա
կերտ նե րը, ար դեն լուրջ մաս նա գետ ներ լի նե լով հան
դերձ, շա րու նա կում էին նրան դի մել՝ հա մա րե լով, այն 
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ժա մա նակ վա լեզ վով ասած, հի վան դա նո ցի աչ քը: Ինչ 
էլ լի ներ, նա միշտ սի րա լիր էր ու բա ցա ռիկ բժիշկ, իսկ 
նրա հի վանդ ներն ապ րում էին Փո խար քա նե րի թա
ղա մա սի առանձ նատ նե րում:

Նրա աշ խա տան քա յին օրն այն քան հստակ էր 
ծրա գր ված, որ եթե օր վա ըն թաց քում որևէ ան հե տա
ձ գե լի գործ էր ծա գում, կի նը գի տեր՝ որ տեղ փնտրեր 
նրան: Տա կա վին երի տա սարդ՝ տուն գա լուց առաջ 
երե կո յան կողմ այ ցե լում էր Ծ խա կան նե րի սրճա
րան, և այս տեղ էր, որ անե րոջ ու կա րիբ յան մի քա նի 
փախս տա կան ի հետ կա տա րե լա գոր ծեց իր շախ մա
տա յին կա րո ղու թյուն նե րը: Բայց նոր հար յու րամ յա կի 
լու սա բա ցից սկսած՝ այլևս չվե րա դար ձավ Ծխա կան
նե րի սրճա րան և Հա սա րա կա կան ակում բի անու
նից փոր ձում էր ազ գա յին մրցում ներ կազ մա կեր պել: 
Դա այն օրե րին էր, երբ ար դեն չո րա ցած ծնկնե րով և 
առանց ման կա կան լու սան կար չի մաս նա գի տու թյան 
քա ղաք ժա մա նեց Երե միա դե ՍենթԱմու րը և երեք 
ամիս անց ար դեն ճա նաչ ման էր ար ժա նա ցել բո լոր 
նրանց կող մից, ով քեր շախ մա տի խա ղա տախ տա
կին քա րե րը շար ժել գի տեին, որով հետև ոչ ոք գո նե 
մի ան գամ չէր կա րո ղա ցել հաղ թել նրան: Դոկ տոր 
Խուվե նալ Ուր բի նո յի հա մար դա հրա շա լի հան դի պում 
էր՝ մի պահ, երբ շախ մա տի խա ղը վե րած վել էր ան
զուսպ կրքի, և այլևս շատ քիչ մրցա կից ներ կա յին, որ 
գո հաց նում էին իրեն:

Նրա շնոր հիվ էր, որ Երե միա դե ՍենթԱմու րը կա
րո ղա ցավ դառ նալ այն, ինչ դար ձավ: Դոկ տոր Խու
վե նալ Ուր բի նոն դար ձավ նրա ան վե րա պահ պաշտ
պա նը, որին վստա հում էր ամեն ին չում, առանց 
հե տաքրքր վե լու նույ նիսկ, թե ով է, ինչ է արել և թե 
այդ ինչ ան փա ռու նակ պա տե րազ մից է վե րա դար ձել 
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հաշ ման դամ ու փնթի: Ի վեր ջո նրան փող տվեց լու
սան կար չի ար հես տա նոց բա ցե լու հա մար, որը Երե
միա դե ՍենթԱմու րը կո պեկկո պեկ վե րա դարձ րեց՝ 
սկսած այն պա հից, երբ լու սան կա րեց մագ նե զիու մի 
բռնկու մից սրտա ճաք եղած առա ջին երե խա յին:

Ամեն ինչ անում էր հա նուն շախ մա տի: Նախ խա
ղում էին երե կո յան ժա մը յո թին՝ ընթ րի քից հե տո, այն 
էլ բժշկի՝ ար դեն հայտ նի մրցակ ցի բա ցար ձակ առա
վե լու թյամբ, թեև գնա լով հաղ թա նակ նե րը քչա ցան, 
և եր կու սի ուժե րը հա վա սար վե ցին: Ավե լի ուշ, երբ 
դոն Գա լի լեո Դա կոն տեն բա ցեց առա ջին բա ցօթյա 
կինո թատ րո նը, Երե միա դե ՍենթԱմու րը նրա ամե
նա  ճշտա պահ հա ճա խորդ նե րից մե կը դար ձավ, և 
շախ մա տա յին խա ղե րը կրճատ վե ցին երե կո յի այն 
մա սի հաշ վին, որ մա սը խլում էին առա ջին ան գամ 
ցուցադր վող կի նոն կար նե րը: Այդ ժա մա նակ նա այն
քան էր բա րե կա մա ցել բժշկի հետ, որ միմ յանց ըն
կե րակ ցում էին կի նո յում, բայց միշտ առանց կնոջ, 
մա սամբ այն պատ ճա ռով, որ կի նը համ բե րու թյուն 
չու ներ քան դե լու բարդ սյու ժե նե րի գուն դուկ ծի կը, 
նաև որով հետև իրեն միշտ թվում էր, զուտ բնազ դա
բար, որ Երե միա դե ՍենթԱմու րը լավ ըն կե րա կից չէր 
և ոչ մեկի հա մար:

Կի րա կին տար բեր վում էր մյուս օրե րից: Ներ կա էր 
գտնվում Մայր տա ճա րի մեծ պա տա րա գին, հե տո վե
րա դառ նում էր տուն և մ նում բա կի բաց պատշ գամ
բում՝ հանգս տա նա լու և կար դա լու: Հեր թա պա հու
թյան օրե րին հազ վա դեպ էր որևէ հի վան դի այ ցե լե լու 
հա մար տնից դուրս գա լիս, եթե, իհար կե, ծայ րա հեղ 
շտապ չէր լի նում, և ար դեն տա րի ներ շա րու նակ թույլ 
չէր տվել իր հա սա րա կա կան պար տա կա նու թյուն նե
րից և ոչ մի շե ղում, եթե, իհար կե, ստիպ ված չէր եղել: 
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Հո գե գալստ յան տո նի այդ օրը մի բա ցա ռիկ զու գա դի
պու թյամբ հա մըն կավ եր կու ար տա սո վոր դեպք՝ ըն
կե րոջ մա հը և իր հայտ նի աշա կեր տի ար ծա թե հար
սա նի քը: Չ նա յած դրան, ան մի ջա պես տուն գնալու 
փո խա րեն, ինչ պես որո շել էր Երե միա դե Սենթ
Ամու րի մա հը վկա յե լուց հե տո, ինքն իրեն թույլ տվեց 
հե տաքրք րա սի րու թյամբ առաջ նորդ վել:

Կառք նստելուն պես աչ քի անց կաց րեց հան գուց
յա լի նա մա կը և կա ռա պա նին հրա մա յեց, որ իրեն 
տա նի ստրուկ նե րի հի նա վուրց թա ղա մա սի դժվար
անց ճա նա պար հով: Այ դօրի նակ որո շումն այն քան 
խորթ էր նրա սո վո րու թյուն նե րին, որ կա ռա պա նը 
ցան կա ցավ հա մոզ վել՝ սխալ չի՞ լսել արդ յոք: Ամեն ինչ 
ճիշտ էր. ուղ ղու թյու նը պարզ էր, և նա, ով գրել էր նա
մա կը, այդ թա ղա մա սը լավ ճա նա չե լու առիթ ներ շատ 
էր ունե ցել: Դոկ տոր Ուր բի նոն վե րա դար ձավ առա ջին 
է ջին և կրկին խո րա սուզ վեց այն ան ցան կա լի բա ցա
հայ տում նե րի ակուն քի մեջ, որոնք կա րող էին փո խել 
նրա կյան քը, նույ նիսկ իր տա րի քում, եթե կա րո ղա
նար ինքն իրեն հա մո զել, որ դրանք ան հու սու թյան 
զա ռան ցանք ներ չեն:

Անամպ եր կին քը շատ վա ղուց սկսել էր մռայլ վել, 
ամ պա մած էր ու ցուրտ, բայց մինչև կե սօր անձրևի 
վտանգ չկար: Աշ խա տե լով ավե լի կարճ ճա նա պարհ 
գտնել՝ կա ռա պա նը մխրճվեց սյու նա կերտ քա ղա քի 
դժվա րանց, վատ սա լարկ ված փո ղոց նե րը և շատ 
ան գամ ներ ստիպ ված եղավ կանգ առ նել, որ պես զի 
նժույ գը չվա խե նա Հո գե գալստ յան պա տա րա գից վե
րա դար ձող դպրո ցա կան նե րի և կ րո նա կան միա բա
նու թյան սա նե րի խառ նամ բո խից: Փո ղոց նե րը լիքն էին 
թղթե դրա սանգ նե րով, երաժշ տու թյամբ ու ծա ղիկ
նե րով, գույնզ գույն սոմբ րե րո նե րով՝ հար մա րեց րած 
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պատշ գամ բից տո նին հետևող աղ ջիկ  նե րի ժա նե
կա ձև զգեստ նե րին: Մայր տա ճա րի հրա  պա րա կում, 
որ տեղ աֆ րիկ յան ար մա վե նի նե րի և Ծ խա կան նե րի 
սրճա րա նի արան քում հա զիվ էր երևում Ազա տա
րա րը, ավ տո մե քե նա նե րը խցանվել էին պա տա
րա գից ել նող նե րի պատ ճա ռով, իսկ Ծ խա  կան նե րի 
սրճա րա նում ասեղ գցե լու տեղ չկար: Միակ ձիա
կառ քը դոկ տոր Ուր բի նո յինն էր և տար բեր վում էր քա
ղա քում մնա ցած հա տու կենտ կառ քե րից, որով հետև 
միշտ պահ պան վում էր լա քա պատ ծա լո վի ծած կի 
փայ լը, բրոն զից պատ րաստ ված մե տաղ յա մա սե րը, 
որ պես զի չժան գոտ վեն, իսկ անիվ նե րը և կար միր ձո
ղե րը ոս կե գույն եզ րա շեր տեր ունեին, ինչ պես վիեն
նա կան օպե րա յի տո նա կան գի շեր նե րին: Ավե լին՝ 
մինչ շա տե րը հաշտ վել էին այն մտքի հետ, որ իրենց 
կա ռա պան նե րը մա քուր վեր նա շա պիկ էին հագ նե լու, 
նա հա մա ռո րեն պա հան ջում էր, որ իր կա ռա պա նը 
թավ շե խամ րած շքազ գեստ հագ նի և կր կե սա յին 
վար ժեց նո ղի լայ նեզր գլխարկ դնի, որը ժա մա նա
կավ րեպ լի նե լուց բա ցի, կա րիբ յան շո գե րին ընդգ ծում 
էր նրա նկատ մամբ կա րեկ ցան քի բա ցա կա յու թյու նը:

Չ նա յած քա ղա քի նկատ մամբ ունե ցած իր գրե թե 
մո լի սի րուն՝ քա ղաք, որը ին քն ավե լի լավ էր ճա նա
չում, քան որևէ մե կը, դոկ տոր Խու վե նալ Ուր բի նոն ինչ
պես այդ կի րա կի, այն պես էլ միշտ, շատ քիչ առիթ ներ 
էր ունե ցել՝ ժխորն ար հա մար հե լով մտնե լու ստրուկ
նե րի հի նա վուրց թա ղա մա սը: Կա ռա պա նը ստիպ ված 
էր բա զում պտույտ ներ տալ և մի քա նի ան գամ ճա
նա պարհ հարց նել: Բ ժիշկ Ուր բի նոն մո տի կից գի տեր 
ճահ ճուտ նե րի ծանր օդը, դրանց գուժ կան լռու թյու նը, 
խեղ դուկ քա մի նե րը, որոնք, խառն վե լով հաս միկ նե րի 
բույ րին, քնատ առա վոտ նե րին հաս նում էին մինչև իր 
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ննջա րա նը, հե տո զգում էր, թե ինչ պես էին ցնդում, 
ինչ պես երեկ վա քա մին, որը կար ծես ոչ մի կապ չու ներ 
իր կյան քի հետ: Բայց գար շա հո տու թյու նը, որը բազ
միցս կա տա րե լա գործ վում էր հայ րե նա բաղ ձու թյան 
շու քի տակ, վե րա ճում էր ան տա նե լի իրա կա նու թյան, 
երբ կառ քը վերվեր էր թռչում սա լարկ նե րի վրա, որ
տեղ ամե րիկ յան սև անգղ ե րը կե նացմա հու կռիվ էին 
տա լիս ծո վի բուռն ալիք նե րում քշվող սպան դա նո ցի 
մնա ցուկ նե րի հա մար: Ի տար բե րու թյուն Փո խար քա
նե րի քա ղա քի, որի տնե րը քա րա կերտ էին, այս տեղ 
հիմ նա կա նում ան գույն փայ տից էին, իսկ տա նիք նե րը՝ 
ցին կից, և դ րանց մեծ մա սը ցցա գե րան նե րի վրա էր, 
որ պես զի չո ղող վեն իս պա նա ցի նե րից ժա ռան գու թյուն 
մնա ցած բաց կո յու ղի նե րի կեղ տաջ րե րով: Ամեն ինչ 
խղճուկ ու լքված տեսք ուներ, սա կայն կեղ տոտ պան
դոկ նե րից լսվում էր Աստ ծու և օրեն քի կող մից մո ռաց
ված աղ քատ նե րի՝ Հո գե գալստ յան տո նի նվա գախմ բի 
թնդյու նը: Երբ վեր ջա պես ճամ փան գտան, կառքն իր 
ճա նա պար հը շա րու նա կեց մո րե մերկ երե խա նե րի 
ուղեկ ցու թյամբ, որոնք ծաղ րում էին կա ռա պա նի 
թա   տե րա կան հա մազ գես տը, և որոնց ստիպ ված էր 
լինում մտրա կով ահա բե կել: Դոկ տոր Ուր բի նոն, ձեռ
նա մուխ լի նե լով այս գաղտ նի այ ցե լու թյա նը, չա փա
զանց ուշ գլխի ըն կավ, որ իր տա րի քի մար դու միա
մտու թյու նը ամե նավ տան գա վոր միամ տու թյունն է: 

Չ հա մա րա կալ ված տան ար տա քին տես քը ոչ մի բա
նով չէր ընդգ ծում, որ այս տեղ ավե լի եր ջա նիկ են, բա ցի 
պա տու հան նե րի վա րա գույր նե րից և ինչոր հին եկե
ղե ցուց մնա ցած մուտ քի դռնից: Կա ռա պա նը զնգաց
րեց մուր ճի կը և հա մոզ վե լուց հե տո միայն, որ ճիշտ 
հաս ցեով են եկել, օգ նեց բժշկին կառ քից իջ նել: Դուռն 
անաղ մուկ բաց վեց, և ներ սի կի սամթ ում հա սուն մի կին 
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երևաց՝ ոտ քից գլուխ սև հա գած, ական ջին՝ կար միր 
վարդ: Չ նա յած տա րի քին, իսկ նա քա ռա սու նից պա
կաս չէր լի նի, այդ խառ նա ծին սևու կը սեգ էր, ան գութ 
ու ոս կե փայլ աչ քե րով, իսկ մա զերն այն պես էին հա
վաք ված, ասես եր կա թե ճեր մակ սա ղա վարտ լի նեին 
գլխին: Դոկ տոր Ուր բի նոն նրան չէր ճանա չում, թեև մի 
քա նի ան գամ տե սել էր լու սան կար չի ար հես տա նո ցում, 
շախ մա տի մշու շոտ պար տիա նե րի ժա մա նակ, մեկ ան
գամ էլ նրա հա մար խի նի նի դե ղա տոմս էր գրել հա
ճա խա կի կրկնվող տեն դի դեմ: Ձեռ քը մեկ նեց նրան, 
և կինն այն առավ իր ձեռ քե րի մեջ՝ ավե լի շուտ ներս 
կան չե լու, քան ող ջու նե լու հա մար: Տա նը յու րա տեսակ 
մթնո լորտ ու ան լ սե լի շրշյուն կար, լիքն էր կա հույ քով ու 
նրբա ճա շակ իրե րով, և ամեն բան իր տե ղում էր: Դոկ
տոր Ուր բի նոն առանց որևէ դառնու թյան հի շեց ան ցած 
հար յուրամ յա կի աշ նա նա յին չորեք շաբթ վա փա րիզ յան 
Մոն մար տր փո ղո ցի վրա գտնվող թիվ 26 հնա վա ճա ռի 
խա նու թը: Կի նը նստեց նրա դիմաց և խո սեց դժվար 
հաս կա նա լի իս պա նե րե նով:

– Ձեզ տա նը զգա ցեք, դոկ տո՛ր,–  ասաց։– Ձեզ այս
քան շուտ չէի սպա սում:

Դոկ տոր Ուր բի նոն իրեն խաբ ված զգաց: Փոր ձեց 
սրտով նա յել նրան, ուշադ րու թյուն դարձ րեց նրա 
ընդգծ ված սգո հան դերձ նե րին, վիշ տը ար ժա նա
պատ վո րեն տա նե լու նրա կա րո ղու թյա նը և այն ժամ 
հաս կա ցավ, որ զուր էր իր այ ցը, քան զի այն, ինչ աս ված 
ու հաս տատ ված էր Երե միա դե ՍենթԱմու րի՝ մահ վա
նից առաջ գրած նա մա կում, կինն ավե լի լավ գի տեր, 
քան ին քը: Այդ պես էլ կար: Կի նը նրան ըն կե րակ ցել էր 
մեռ նե լուց ժա մեր առաջ, ինչ պես որ ըն կե րակ ցել էր 
գրե թե քսան տա րի՝ աստ վա ծա յին նվիր վա ծու թյամբ 
ու հե զա բա րո քնքշու թյամբ, որոնք ավե լի շատ խո սում 



25

Սերը խոլերայի ժամանակ

էին սի րո մա սին, և որի մա սին ոչ մե կը չգի տեր գա վա
ռա կան այդ քնկոտ մայ րա քա ղա քում, որ տեղ հա սա
րա կու թյան սե փա կա նու թյունն էին դառ նում նույ նիսկ 
պե տա կան գաղտ նիք նե րը: Ծա նո թա ցել էին Պորտ Օ 
Պ րեն սի շրջիկ հի վան դա նո ցում, որ տեղ կի նը ծնվել 
էր, և որ տեղ Երե միա դե ՍենթԱմուրն անց կաց րել 
էր իր փա խուս տի առա ջին տա րի նե րը, և որ տե ղից էլ 
կինը նրա հետևից եկել էր իբրև թե կար ճատև այ ցով, 
թեև առանց պայ մա նա վոր վե լու եր կուսն էլ գի տեին, 
որ եկել է մշտա պես մնա լու: Կի նը շա բա թը մեկ մաք
րում ու կար գի էր բե րում ար հես տա նո ցը, և նույ նիսկ 
չա րա խոս հարևան նե րը թվաց յալն ու ճշմար տու թյու նը 
չխառ նե ցին իրար, որով հետև բո լո րի պես նրանք էլ 
գի տեին, որ Երե միա դե ՍենթԱմու րի հաշ ման դա
մու թյու նը միայն քայ լե լուն չէր վե րա բե րում: Ան ձամբ 
դոկ տոր Ուր բի նոն էր իր բժշկա կան հիմ նա վոր ապա
ցույց նե րով դա հաս տա տել, և եթե նա մա կում այդ մա
սին ին քը չհայտ ներ, ապա եր բեք չէր հա վա տա, որ նա 
կին է ունե ցել: Բո լոր դեպ քե րում նրա հա մար դժվար 
էր հաս կա նալ, որ եր կու ազատ, անց յալ չու նե ցող մար
դիկ առանց որևէ փո խա դարձ ակն կա լի քի ընտ րել էին 
ար գել ված սի րո ուղին: Կի նը նրան բա ցատ րեց. «Ինքն 
էր ուզում»: Եվ բա ցի այդ, նա այդ գաղտ նի քը կի սում 
էր մի մար դու հետ, որը լիո վին իրե նը չէր, և այն, որ 
մեկ ան գամ չէ, որ ճա շա կել էին եր ջան կու թյան փու
թան ցիկ բերկ րան քը, նրան ան ցան կա լի վի ճակ չէր 
թվում: Ընդ հա կա ռա կը, կյան քը նման օրի նակ ներ շատ 
էր մա տու ցել նրան: 

Նա խորդ երե կո կի նո էին գնա ցել՝ ամեն մեկն իր 
հաշ վին և իրա րից հե ռու նստած, ինչ պես գնում էին 
ամի սը առնվազն եր կու ան գամ՝ սկսած այն պա
հից, երբ իտա լա ցի Գա լի լեո Դա կոն տեն 17րդ դա րի 



26

ԳԱԲՐԻԵԼ ԳԱՐՍԻԱ ՄԱՐԿԵՍ

եկե ղե ցու ավե րակ նե րը դահ լիճ դարձ րեց բաց երկն քի 
տակ: Դի տե ցին հնաոճ գրքի հի ման վրա նկա րա հա
նած « Ռազ մա ճա կա տում նո րու թյուն չկա» վեր նա գ րով 
կի նոն կա րը՝ մի գիրք, որը դոկ տոր Խու վե նալ Ուր բի
նոն կար դա ցել էր պա տե րազ մի բար բա րո սու թյուն նե
րից հու սա հատ ված սրտով: Հե տո վերս տին հան դի
պե ցին ար հես տա նո ցում, որ տեղ կի նը նրան տե սավ 
տխուր ու մտա խոհ և մ տա ծեց, որ պատ ճա ռը ցե խե րի 
մեջ վեր քե րից մեռ նող զին վոր նե րին պատ կե րող տե
սա րան ներն էին: Փոր ձե լով նրան հա նել այդ տրա
մադ րու թյու նից՝ առա ջար կեց շախ մատ խա ղալ, և 
նա չմեր ժե լու հա մար հա մա ձայ նեց, բայց խա ղում էր 
ցրված և ս պի տակ նե րով, մինչև որ, պարզ է, կնո ջից 
շուտ զգաց, որ չորս քայ լից մատ կլի նի, և պատ վով 
հանձն վեց: Բ ժիշկն այդ պա հին միայն հաս կա ցավ, որ 
վեր ջին խա ղի մրցա կի ցը այդ կինն է եղել և ոչ թե գե
նե րալ Խե րո նի մո Ար գո տեն, ինչ պես են թադ րում էր: 
Զար մա ցած շշնջաց.

– Վար պե տաց խաղ էր:
Կի նը պնդեց, որ դա իր շնորհ քը չէր, թեև այդ պա

հին Երե միա դե ՍենթԱմու րը, որն ար դեն հե ռա նում 
էր մահ վան մշուշ նե րի մի ջով, քա րե րը հենց այն պես 
էր շար ժում: Երբ խաղն այդ պի սով ընդ հատ վեց, 
տասն մեկն անց էր տասն հինգ րո պե, և ար դեն լռել 
էր պա րա յին երաժշ տու թյու նը, խնդրեց, որ իրեն մե
նակ թող նի: Ուզում էր նա մակ գրել դոկ տոր Խու վե նալ 
Ուր բի նո յին, որին հա մա րում էր իր ճա նա չած ամե նա
հար գար ժան մար դը, և ինչ պես ինքն էր ասում, հոգու 
ըն կեր էր, չնա յած որ նրանց մտեր մու թյան պատ
ճա ռը շախ մա տի նկատ մամբ թու լու թյունն էր՝ որ պես 
բա նա կան երկ խո սու թյուն և ոչ թե գի տու թյուն: Այն 
ժա մա նակ հաս կա ցավ, որ Երե միա դե ՍենթԱմու րը 
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հո գե վար քի վեր ջին պա հերն է ապ րում և որ ապ րե լու 
հա մար ճիշտ այն քան ժա մա նակ ունի, որ քան անհ
րա ժեշտ է նա մա կը գրե լու հա մար: Բ ժիշ կը չէր կա րո
ղա նում հա վա տալ դրան:

– Նշա նա կում է՝ դուք ամեն ինչ գի տեիք,– բա ցա
կան չեց նա:

Ոչ միայն գի տեր, հաս տա տեց կի նը, այլև նրան օգ
նեց հո գե վար քը թեթևաց նե լ նույն պի սի սի րով, ինչ
պի սի սի րով որ օգ նել էր գտնե լ իր բախ տը: Քա նի որ 
նրա վեր ջին տասն մեկ ամիսը դա ժան հո գե վարքի 
ամիս ներ էին եղել:

– Դուք պետք է ասեիք,–  ասաց բժիշ կը:
– Ես դա չէի կա րող անել,– վր դով մուն քով ասաց 

նա,–  ես շատ էի սի րում նրան:
Դոկ տոր Ուր բի նոն, որը կար ծում էր, թե ամեն ինչ 

լսել է իր կյան քում, երբևէ այդ քան պարզ խոս քե
րով նման բան չէր լսել: Իր հինգ զգա յա րանով զննեց 
նրան հի շո ղու թյան մեջ պահ պա նե լու հա մար, թե ինչ
պի սին էր նա այդ պա հին. իր սև զ գես տով գե տա յին 
կուռ քի էր նման՝ հա մար ձակ, օձի աչ քե րով, ական ջին՝ 
վարդ: Շատ վա ղուց Հա յի թիի մե նա վոր լո ղափե րից 
մե կում, որ տեղ իրար սի րե լուց հե տո եր կու սով մերկ 
պառ կել էին, Երե միա դե ՍենթԱմու րը հան կարծ հա
ռա չեց. «Ես եր բեք չեմ ծե րա նա լու»: Կի նը դա ըն դու նեց 
որ պես հերո սա կան եր դում՝ ան խոնջ պայ քա րե լու ժա
մա նա կի ավե րում նե րի դեմ, հե տո ավե լի պարզ ձևա
կեր պեց միտ քը. վճռել էր վերջ դնել իր կյան քին վաթ
սուն տարե կանում:

Վաթ սու նը իրոք լրա ցել էր այս տար վա հուն վա րի 
23ին, և նա՝ որ պես վեր ջին ժամ կետ, նշա նա կեց Հո
գե գալստ յան տո նի նա խօրեն, որը քա ղա քի ամե նա
մեծ տոնն էր՝ նվիր ված Սուրբ հո գու պաշ տա մուն քին: 
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Չ կար ան ցած երե կո յին վե րա բե րող մի ման րուք, որը 
նա խա պես չի մա նար, և այդ մա սին հա ճախ էին խո
սում՝ միա սին տա ռա պե լով օրե րի ան դառ նա լի հե
ղե ղի բե րանն ըն կած, որը ո՛չ նա, ոչ էլ ին քը ի զորու 
չէին կանգ նեց նե լու: Երե միա դե ՍենթԱմու րը գժի 
պես սի րում էր կյան քը, սի րում էր ծովն ու սե րը, սիրում 
էր իր շանն ու այդ կնո ջը, և որ քան պա հը մո տե նում 
էր, այն քան ավե լի էր հու սալք վում, կար ծես սե փա կան 
մահ վան վճի ռը ոչ թե ինքն էր կա յաց րել, այլ անո ղոք 
ճա կա տա գի րը:

– Երեկ գի շեր, երբ իրեն մե նակ թո ղե ցի, ար դեն այս 
աշ խար հում չէր,–  ասաց կի նը:

Գու ցե ցան կա ցել էր շանն էլ իր հետ տա նել, բայց 
կի սա նիր հի մի ջից նա յեց նրան, ապա հե նակ նե րին 
կռթնած՝ մատ նե րի ծայ րով շո յեց և ասաց. « Ցա վում 
եմ, բայց պա րոն Վուդ րո Վիլ սո նն ինձ հետ է գա լու»: 
Եվ խնդրեց իրեն, որ շա նը կա պի մահ ճա կա լի ոտ քից, 
մինչև նա մա կը կա վար տի, իսկ կի նը կա պը թու լաց
րեց, որ պես զի շու նը կա րո ղա նա դուրս պրծնել: Սա իր 
ան հա վա տար մու թյան միակ դեպքն է եղել, և դա ար
դա րաց նում էր այն ցան կու թյամբ, որ ուզում էր հի շել 
տի րո ջը՝ նա յե լով շան ցրտա շունչ աչ քե րին: Բայց դոկ
տոր Խու վե նալ Ուր բի նոն նրան ընդ հա տեց և ասաց, 
որ շու նը կա պից չի ազատ վել: Կինն ասաց. «Ուրեմն չի 
արել, որով հետև չի ուզե ցել»: Եվ ուրա խա ցավ, քան զի 
գե րա դա սում էր ոգե կո չել իր սի րեց յա լին, ինչ պես նա 
էր խնդրել ան ցած գի շեր, երբ մի կողմ դրեց նա մակն 
ու վեր ջին ան գամ իրեն նա յեց:

– Մի վար դով հի շիր ինձ,–  ասաց նրան:
Տուն եկավ կես գի շե րից քիչ անց: Հագն ված փռվեց 

մահ ճա կա լին ծխե լու՝ փա թա թե լով ու ծխե լով սի գա րը 
սի գա րի հետևից, ժա մա նակ տա լով, որ նա ավար տի 
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նա մա կը, որն իր կար ծի քով եր կար ու դժվա րին գործ 
էր, իսկ ժա մը երե քից քիչ անց, երբ շնե րը սկսե ցին հա
չել, սուր ճի հա մար ջուր դրեց կրա կին, ոտ քից գլուխ 
սև հա գավ, ապա բա կից պո կեց ար շա լույ սի առա ջին 
վար դը: Ար դեն որ քան ժա մա նակ էր՝ դոկ տոր Խու վե
նալ Ուր բի նոն ինքն իրեն հարց էր տա լիս, թե որ քա՞ն 
կապ րեն այդ ան կա շառ կնոջ հու շե րը, և կար ծում էր, 
որ գտել էր հիմ նա վո րու մը. միայն սկզբունք նե րից 
զուրկ մար դը կա րող էր այդ քան սի րա լիր լի նել իր ցա
վի նկատ մամբ:

Կի նը մինչև այ ցի ավար տը նրան ավե լի շատ ապա
ցույց ներ հրամց րեց: Ին քը թաղ մա նը չպետք է գնար, 
քա նի որ սի րա ծին այդ պես էր խոս տա ցել, չնա յած 
դոկ տոր Ուր բի նոն կար ծում էր, որ նա մա կի հատ ված
նե րից մե կում լրիվ հա կա ռակն էր կար դա ցել: Չէր թա
փե լու և ոչ մի կա թիլ ար ցունք, չէր շռայ լե լու իր կյան քի 
մնա ցած տա րի նե րը՝ դան դաղ խո րով վե լով հի շո ղու
թյան մար մանդ կրա կին, իր կյան քը չէր թա ղե լու այս 
չորս պա տի մեջ՝ կա րե լով իր պա տան քը, որն այն քան 
լավն է, և որն այն քան լավ է նայ վում, երբ գոր ծում 
են տե ղա ցի այ րի նե րը: Մ տա դիր էր վա ճա ռել Երե միա 
դե ՍենթԱմու րի տու նը, որն այդ օր վա նից իրենն էր 
այն ամե նով հան դերձ, ինչ կար, ինչ պես որ աս ված 
էր նամա կում, և ապ րել ինչ պես միշտ, առանց որևէ 
բա նից տրտնջա լու աղ քատ նե րի այս մե ռե լա փո սում, 
որ տեղ ին քը եր ջա նիկ է եղել:

Այդ խոս քե րը հե տապն դում էին դոկ տոր Խու վե
նալ Ուր բի նո յին տուն դար ձի ճա նա պար հին՝ «աղ
քատնե րի այս մե ռե լա փո սում»: Ան հիմն բնո րո շում 
չէր: Քան զի քա ղա քը՝ իր քա ղա քը, շա րու նա կում 
էր նույ նը մնալ՝ ժա մա նա կից ան դին. նույն շոգ ու 
ձանձ րա լի քա ղաքն իր գի շե րա յին սար սափ նե րով 
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և լք ված առ նա կա նու թյան բա վա րա րու մով, որտեղ 
ժան գոտ վում էին ծա ղիկ նե րը, և քայ քայ վում էր աղը, 
և որ տեղ չորս հար յու րամ յա կի ըն թաց քում ոչինչ 
չէր փոխ վել, թա ռա մած դափ նեպ սակ նե րից և հո
տած ճահ ճուտ նե րի մեջ ծե րա նա լուց բա ցի: Ձմռան 
ակնթար թա յին ավե րիչ հե ղեղ նե րի ժա մա նակ աղբը 
դուրս էր թափ վում ափե րից, և փո ղոց ներն ասես 
գար շա հոտ ճա հիճ ներ լի նեին: Ամ ռա նը անն կատ, 
կավ ճի պես ողորկ, կար միր փո շին լցվում էր հու
սա լիո րեն փակ ված ամեն ճեղ քից, քշված սան ձա
կո տոր հող մե րից, որոնք նույն իսկ կտուր ներն էին 
պո կում և օդ հա նում երե խա նե րին, աղ քատ խափ
շիկ նե րը շա բաթ նե րով խու ճա պա հար լքում էին խա
վա քար տե հյու ղակ ներն ու ճահ ճոտ ափե րի արույ րե 
շեր տը՝ իրենց տնա յին կեն դա նի նե րով, ուտե լի քի ու 
խմիչ քի պա շա րով, ցնծու թյամբ նետ վում էին սյու նա
կերտ թա ղի քար քա րոտ լո ղա փե րը: Ամե նա ծե րե րից 
ոմանք նույ նիսկ տա րի նե րով իրենց վրա կրում էին 
ստրու կի խա րա նը, որը շի կա ցած եր կա թով դա ջել 
էին կրծքնե րին: Շա բաթ վա վեր ջին ան դուլ պա րում 
էին, մեռ նե լու աս տի ճանի խմում իրենց քա շած օղին, 
ազա տո րեն սեր անում ան տիլ յան սա լո րե նի նե րի 
թփուտ նե րում, իսկ կի րա կի կես գի շե րին կուլ էին 
գնում ան կար գու թյուն նե րին՝ ար յու նոտ կռիվ նե րում 
գետ նին զար կե լով մե կը մյու սին: Նույն ան զուսպ 
խառ նամ բոխն էր, որը շա բաթ վա մնա ցած մա սը 
թա փան ցում էր հի նա վուրց թա ղա մա սե րի հրա պա
րակ նե րը, նրբանցք ներն ու պան դոկ նե րը, գնե լով ու 
վա ճա ռե լով այն ամե նը, ինչ հնա րա վոր էր գնել ու 
վա ճա ռել, և մեռ յալ քա ղա քին ներշն չում էր մարդ կա
յին մո լեգ նա վառ մի տոն, որը տա պա կած ձկան բույր 
ուներ. դա նոր կյանքն էր:



Թարգմանիչ՝
Խմբագիր՝

Հրատ. բաժնի ղեկավար՝
Տեխն. խմբագիր՝

Էջադրող՝
Սրբագրիչ՝

Շապիկը՝ 
Կազմի ձևավորումը՝

Ռուզաննա Պետրոսյան
Արքմենիկ Նիկողոսյան

Հռիփսիմե Մադոյան
Արարատ Թովմասյան
Սևաննա Գրիգորյան
Լիանա Չոբանյան 
Սարգիս Անտոնյանի
Վիկտորյա Նշանյանի
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