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Մոռացված գրքերի գերեզմանոցը

— 

Ես դեռ հի շում եմ այն առա վո տը, երբ հայրս առա ջին 
ան գամ ինձ տա րավ Մո ռաց ված գրքե րի գե րեզ մանոց: 
1945 թվա կա նի ամ ռան սկզբի օրերն էին, շո գե պատ 
արևով, որը թաց պող պա տի պես թափ վում էր Ռամբ լա 
դե Սան տա  Մո նի կա յի ծա ռու ղու վրա, մենք քայ լում էինք 
մոխ րոց երկն քի տակ ձգվող Բար սե լո նի փո ղոց ներով: 

– Դա նիել, այ սօր վա տե սածդ ոչ ոքի չպատ մես,– զգու
շաց րեց հայրս։– Նույ նիսկ ըն կե րոջդ՝ Տո մա սին: Ոչ ոքի:

– Նույ նիսկ մայ րի կի՞ն,– կի սա ձայն ծղրտա ցի ես: 
Հայրս հա ռա չեց՝ թաքն վե լով իր այն տխուր ժպիտի 

հետևում, որը ստվե րի պես ուղեկցում էր նրան իր 
ամ բողջ կյան քում: 

– Իհար կե ոչ,– գլխի կոր պա տաս խա նեց նա։– Մենք 
նրա նից ոչ մի գաղտ նիք չու նենք: Նրան կա րող ես ամեն 
ինչ պատ մել:

Քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից շատ չան ցած 
մայրս նոր բռնկված խո լե րա յի զոհ դար ձավ։ Մենք նրան 
թա ղե ցինք Մոնտ ժուի կում չոր րորդ տա րե դար ձիս օրը։ 
Միայն հի շում եմ, որ այդ օրն ու ամ բողջ գի շեր անձրև 
եկավ, իսկ երբ հորս հարց րի՝ արդ յոք անձրևն էլ էր լաց 
լի նում մորս հա մար, հայրս հա զիվ պա տաս խա նեց։ Վեց 
տա րի անց մորս բա ցա կա յու թյու նը դեռ պատ րան քի պես 
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մի բան էր, աղա ղա կող լռու թյուն, որն այդ պես էլ չկա
րո ղա ցա խոս քե րով լռեց նել: Ես և հայրս ապ րում էինք 
եկե ղե ցու հրա պա րա կի հարևա նու թյամբ՝ Սան տա Ան նա 
փո ղո ցում գտնվող փոք րիկ բնա կա րա նում: Բնա կա րա նը 
գտնվում էր պա պիցս ժա ռան գած՝ հա տուկ ժո ղո վա
ծու նե րով և օգ տա գործ ված գրքե րով լի գրա խա նու թի 
ներ սում, մի կա խար դա կան տո նա վա ճառ. հայրս հու
սով էր, որ մի օր այն իմն էր դառ նա լու: Ես հա սակ էի 
առել գրքե րի մի ջա վայ րում՝ ան տե սա նե լի ըն կեր ներ 
փնտրելով օրե ցօր փո շոտ վող էջե րի մեջ, որոնց հո տը 
դեռ առ նում եմ մատ նե րիցս: Երե խա ժա մա նա կից սո վո
րե ցի քնից առաջ սեն յա կի կի սամ ութի մեջ մորս պատ մել 
օր վա ան ցու դար ձը, դպրո ցի անե լիք ներս և այդ օր վա 
սո վո րածս... Ես չէի լսում նրա ձայ նը, չէի զգում հպու մը, 
բայց նրա լույսն ու ջեր մու թյու նը բո ցա վառ վում էին տան 
ամեն անկ յու նում, իսկ ես՝ մե կը, որի տա րի քը կա րե լի էր 
մատ նե րի վրա հաշ վել, հա վա տում էի, որ եթե փա կեմ 
աչ քերս և խո սեմ նրա հետ, ապա նա կլսի ինձ, որ տեղ 
էլ լի նի: Եր բեմն հայրս ճա շա սեն յա կից լսում էր ինձ և 
թա քուն ար տաս վում:

Հի շում եմ՝ հու նիս յան այդ առա վոտ արթ նա ցա բղա
վո ցով։ Սիրտս ուժեղ զար կում էր կրծքիս մեջ, հո գիս 
ասես ուզում էր դուրս պրծնել տե ղից և աս տի ճան նե րով 
դուրս վա զել։ Հայրս սար սա փա հար մտավ իմ սեն յակ և 
ինձ իր գիրկն առավ՝ փոր ձե լով հանգս տաց նել: 

– Ես չեմ հի շում նրա դեմ քը։ Չեմ հի շում մայ րի կի դեմ
քը,– շնչակ տուր շշնջա ցի ես:

Հայրս ամուր գրկեց ինձ: 
– Մի ան հանգս տա ցիր, Դա նիել: Ես եր կու սիս փո խա

րեն կհի շեմ:
Կի սամու թի մեջ մենք նա յում էինք իրար՝ փնտրե

լով բա ռեր, որոնք գո յու թյուն չու նեին: Առա ջին ան գամ 
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նկա տե ցի, որ հայրս ծե րա նում է, որ նրա աչ քե րը, մշու
շոտ և դե գե րող աչ քե րը միշտ նա յում էին հետ։ Հայրս վեր 
կա ցավ և բա ցեց վա րա գույր նե րը, որ պես զի այ գա բա ցի 
գոլ լույ սը սա հի ներս: 

– Դե, Դա նիել, հագն վիր: Ուզում եմ քեզ մի բան ցույց 
տալ,– ասաց նա:

– Հի մա՞: Առա վոտ վա ժա մը հին գի՞ն:
– Կան բա ներ, որ միայն մշու շի մեջ կա րող ես տես

նել,– պն դեց հայրս՝ դեմ քին պատ կե րե լով առեղծ վա ծա
յին մի ժպիտ, որը հա վա նա բար վերց րել էր Ալեքսանդ ր 
Դյու մա յի հա տոր նե րից մե կից: 

Երբ դուրս եկանք շքա մուտ քից, փո ղոց նե րը դեռ 
նիր հում էին մշու շի մեջ, Լաս Ռամբ լաս նե րի գի շե րա յին 
փա րոս նե րի լույ սի ներ քո երևում էր շո գե պատ պո ղո
տան, իսկ քա ղա քը, ներկ վե լով ջրա ներ կի գույ նե րով, դեռ 
նոր էր արթ նա նում։ Հաս նե լով Ար կո դել Տեատ րո փո ղոց՝ 
մենք ճա նա պարհ բռնե ցինք Ռա վա լի ուղ ղու թյամբ, որի 
կա մա րաձև մուտ քից երևում էր լա զու րով ներկ ված երկ
նա կա մա րը: Այդ ան ձուկ կա ծա նով, որն ավե լի շատ 
նման էր սպիի, քան փո ղո ցի, գնա ցի հորս հետևից, 
մինչև որ Լա Ռամբ լա յի մեղմ լույ սը չքա ցավ մեր թի կուն
քում: Այ գա բա ցի ջինջ, խա ղաղ լույ սի շո ղե րը մեղ մո րեն 
փար վե ցին պատշ գամբ նե րին ու շեն քե րին, բայց գետ նին 
չհա սան։ Վեր ջա պես հայրս կանգ առավ ժա մա նա կից և 
խո նա վու թյու նից սևա ցած փայ տե դար պա սի առաջ։ Մեր 
դի մաց հառ նում էր, ինչ պես ինձ թվաց, լքված պա լա տի 
դիակ կամ ար ձա գանք նե րի և ստ վեր նե րի թան գա րան:

– Դա նիել, այ սօր վա տե սածդ ոչ ոքի չպատ մես։ Նույ
նիսկ  Տո մա սին՝ ըն կե րոջդ: Ոչ ոքի:

Դու ռը բա ցեց ճնճղու կի դի մագ ծե րով և ար ծա թա
զօծ մա զե րով փոք րա մար մին մի մարդ։ Նա իր՝ արծ վի 
ան թա փանց հա յաց քը հա ռեց վրաս: 
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– Բա րի օր, Իսա հակ։ Սա իմ որ դին է՝ Դա նիե լը,– հայ
տա րա րեց հայրս։– Շու տով կդառ նա տասն մեկ տա րե
կան, և մի օր այս խա նու թի տե րը կդառ նա։ Նա ար դեն 
այն տա րի քում է, որ կա րող է ճա նա չել այս վայ րը: 

Այդ ոմն Իսա հա կը թեթևա կի ժես տով մեզ ներս հրա
վի րեց: Ամեն բան ընկղմ ված էր կապ տա վուն կի սա
խա վա րի մեջ՝ ընդ հուպ մար մա րե փոք րիկ սանդուղքն 
ու նո րա բնակ հրեշ տակ նե րի և առաս պե լա կան էակ
նե րի պատ կե րաս րա հը։ Մենք պա հա պա նի հետևից 
քայ լե ցինք պա լա տա կան նա խաս րա հով և հա սանք 
շրջա նաձև մի սրա հի, որ տեղ վերևից ներ թա փանցող 
լույ սի ներ քո երևա ցող նեղ լիկ գմբե թի տակ խո յանում 
էր մշու շի մեջ պա րուր ված իրա կան բա զի լի կը։ Նա 
խա սրահ նե րով և վե րից վար ձգվող գրքերով լի 
 դա  րակ նե րով լա բիրինթո սը նման էր թու նել նե րի, կլո
րա  վուն սանդուղք նե րի, մա տույց նե րի և կամր ջակ նե րի 
փե թա կի, որն աներևա կա յե լի երկ րա չա փա կան վիթ
խա րի գրա դա րան էր հի շեց նում։ Բե րանս բաց՝ նա յե ցի 
հորս։ Նա ժպտաց ինձ և աչ քով արեց: 

– Դա նիել, բարի գա լուստ Մո ռաց ված գրքե րի գե րեզ
մա նոց: 

Գրա դա րա նի նա խաս րահ նե րում և մա տույց նե րում 
տասն յակ կեր պար ներ էին ուր վագծ վում: Նրա ցից ոմանք 
հեռ վից ող ջու նե ցին, ես ճա նա չե ցի հորս հնագրա վա ճառ 
գոր ծըն կեր նե րից շա տե րին: Իմ՝ տա սը տա րե կան ման
չու կի աչ քե րում այդ մար դիկ կար ծես ալ քի մի կոս նե րի 
գաղտ նի միա բա նու թյան ան դամ ներ լի նեին, որոնք 
դա վեր էին նյու թում աշ խար հի թի կուն քում։ Հայրս ծնկի 
իջավ իմ առաջ և, հա յաց քը ինձ հա ռած, խոս տում նա լից 
և վստա հե լի ձայ նով ասաց:

– Դա նիել, սա առեղծ վա ծա յին վայր է, սրբա վայր։ 
Յու րա քանչ յուր գիրք և հա տոր, որ տես նում ես այս տեղ, 
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հո գի ունի. գրո ղի հո գին, կար դա ցո ղի հո գին և դ րան
ցով ապ րող նե րի ու անրջողների հո գին: Ամեն ան գամ, 
երբ գիրքն անց նում է ձեռ քից ձեռք, ամեն ան գամ, երբ 
մեկն աչ քի է անց կաց նում նրա թեր թե րը, նրա հո գին 
արթ նանում է և էլ ավե լի ամ րա կուռ դառ նում։ Շատ 
տա րի ներ առաջ, երբ հայրս առա ջին ան գամ ինձ բե րեց 
այս տեղ, այս վայրն ար դեն հին էր։ Թերևս նույ նքան հին, 
որ քան քա ղա քը: Ոչ ոք ստույգ չգի տի, թե որ ժա մա նա
կից գո յու թյուն ունի, կամ ով քեր են եղել հիմնա դիր նե րը։ 
Հի մա ես քեզ կա սեմ այն, ինչ հայրս ասաց ինձ: Երբ 
գրա դա րա նը չքա նում է, երբ գրա խա նու թը փա կում է իր 
դռնե րը, երբ գիր քը կո րչում է մո ռա ցու թյան մեջ, մենք՝ 
այս վայ րը ճա նա չող ներս ու պա հա պան ներս, վստահ 
ենք, որ նրանք գա լիս են այս տեղ: Այս տեղ են այն 
գրքե րը, որոնց մա սին գրե թե ոչ ոք չի հի շում, գրքե րը, 
որոնք կո րել են ժա մա նա կի մեջ, դրանք հա վեր ժա նում 
են՝ հու սա լով, որ մի օր կհայտն վեն նոր ըն թեր ցո ղի, նոր 
հո գու ձեռ քին: Կր պա կում մենք գնում և վա ճա ռում ենք 
գրքե րը, բայց իրա կա նում գրքե րը տեր չու նեն: Այս տեղ 
քո տե սած գրքե րից յու րա քանչ յու րը եղել է ինչոր մե կի 
լա վա գույն ըն կե րը։ Հի մա նրանց ունե ցա ծը միայն մենք 
ենք, Դա նիել։ Կար ծում ես՝ կկա րո ղա նա՞ս պա հել այս 
գաղտ նի քը: 

Հայացքս կորավ այդ վայրի և կախարդող լույսի 
ան սահ մա նու թյան մեջ: 

Ես գլխով արեցի, և հայրս ժպտաց: 
– Իսկ գիտե՞ս՝ ինչն է ամենալավը:
Լուռ տարուբերեցի գլուխս:
– Սովորույթի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, ով 

առա  ջին անգամ գա լիս է այս տեղ, պետք է իր հա մար 
նա խընտ րե լի որևէ գիրք ընտ րի և որ դեգ րի՝ վստա հեց
նե լով, որ այն եր բեք չի կո րի, այլ հա վերժ կապ րի։ Դա 
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շատ կարևոր խոս տում է: Ամ բողջ կյան քի խոս տում,– 
բա ցատ րեց հայրս։– Այ սօր քո հերթն է:

Հա մար յա կես ժամ թա փա ռե ցի հնա ցած թղթե րի, 
փո շու և մո գու թյան բույ րով հա գե ցած այդ լա բի րին
թո սում։ Ձեռ քով շո շա փում էի ցու ցադր ված հա տոր
յակ նե րի նմուշ նե րը՝ փոր ձե լով ընտ րու թյուն կա տա րել։ 
Տա տան վում էի ժա մա նա կով իրա րից տա րան ջատ ված 
վեր նագ րե րի, իմա ցած ու չի մա ցած տասն յակ լե զու նե
րով բա ռե րի միջև, որոնք ան կա րող էի իրար կա պել: 
Ոտ քի տակ տվե ցի հար յուրհա զա րա վոր հա տոր նե րով 
բնա կեց ված պա րու րաձև նա խաս րահ ներն ու պատ
կե րասրահ նե րը, որոնք կար ծես իմ մա սին ավե լին 
գի տեին, քան ես՝ իրենց։ Շատ չան ցած՝ մտքովս ան ցավ, 
որ յու րաքանչ յուր գրքի կազ մի մյուս կող մում բաց վում է 
ուսում նա սի րու թյան ան վեր ջա նա լի մի աշ խարհ, մինչ
դեռ այդ պա տե րից այն կողմ մար դիկ ապ րում էին ուրիշ 
կյան քով՝ երե կո ներն անց կաց նե լով ֆուտ բո լի և սե րիալ
նե րի ուղեկ ցու թյամբ, գոհ նրա նից, որ իրենց քթից այն 
կողմ ոչինչ չեն տես նում: Չ գի տեմ այդ միտքն էր պատ
ճա ռը, գու ցե բախ տը կամ նրա բա րե կամ ճա կա տա
գի րը, բայց այդ նույն պա հին հաս կա ցա, որ գտել եմ այն 
գիր քը, որը որ դեգ րե լու էի։ Կամ գու ցե ճիշտ կլի ներ ասել՝ 
գիր քը, որ ինքն էր ինձ առ նե լու իր հո վա նու տակ։ Վախ
վո րած մո տե ցա գրա դա րա կի ծայ րի գի նե գույն կազ մով 
և վերևից ճա ռա գող լույ սի ներ քո ոս կե փայլ տա ռե րով 
գրքին։ Մո տե ցա գրքին և, տա ռե րը մատ նե րիս թմբիկ նե
րով շո յե լով, կար դա ցի լռու թյան մեջ.

Քամու ստվերը
ԽՈՒԼԻԱՆ ԿԱՐԱՔՍ

Եր բեք և ոչինչ չէի լսել ոչ այդ վեր նագ րի, ոչ էլ նրա 
հե ղի նա կի մա սին, բայց կարևոր չէր: Որո շումն ար դեն 
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ըն դուն ված էր: Եր կու կող մից։ Չա փա զանց զգու շո րեն 
վերց րի գիր քը և թեր թե ցի՝ թույլ տա լով, որ  թեր թե րը 
օդի մեջ ծա ծան վեն: Ազա տագր վե լով իր խ ցից՝ գիր քը 
ոս կեգույն փո շու քու լա ար ձա կեց։ Գոհ իմ ընտ րու թյու
նից, շուր թե րիս ժպիտ դրոշ մած և գիր քը թևիս տակ 
դրած՝ քայ լե ցի լա բի րին թո սով։ Գու ցե այդ տե ղի կա խար
դա կան մթնո լորտն էր ներ գոր ծել վրաս, բայց վստահ էի, 
որ այդ գիր քը տա րի ներ շա րու նակ ինձ էր սպա սել՝ գու ցե 
նույ նիսկ իմ ծնուն դից առաջ: 

Այդ օրը՝ Սան տա Ան նա յի՝ մեր բնա կա րան վե րա դառ
նա լուն պես թաքն վե ցի իմ սեն յա կում և որո շե ցի ըն թեր
ցել իմ նոր ըն կե րոջ առա ջին տո ղե րը։ Մինչև կհասց նեի 
գլխի ընկ նել, ար դեն ոտ քովգլխով ընկղմ վել էի դրա 
մեջ։ Վե պը պատ մում էր մի մար դու մա սին, որը փնտրում 
էր իր իս կա կան հո րը, բայց որին այդ պես էլ չէր ճա նա
չել և որի գո յու թյան մա սին իմա ցել էր միայն մահ վան 
մահ ճում հանգ չող մոր վեր ջին խոս քե րից: Այդ փնտրու մի 
պատ մու թյու նը վե րած վել էր ֆան տաս մա գո րիկ ոդի
սա կա նի, որտեղ գլխա վոր դե րա կա տա րը պայ քա
րում էր՝ վե րագտ նե լու համար իր կո րած ման կու թյունն 
ու պա տա նե կու թյու նը, և որում դան դա ղո րեն բա ցա
հայ տում ենք անիծ յալ սի րո ստվե րը, որի հու շը նրան 
հե տապն դե լու էր թերևս մինչև իր կյան քի վեր ջը։ Գիրքն 
ըն թեր ցե լիս պա տու մի կա ռուց վածքն ինձ հի շեց րեց այն 
ռու սա կան տիկ նիկ նե րին, որոնց ներ սում ան թիվանհա
մար մանր տիկ նիկ ներ կան։ Քայլ առ քայլ պա տու մը 
տար րա լուծ վում էր հա զա րա վոր պատ մու թյուն նե րի 
մեջ, ինչ պես հա յե լի նե րի պատ կե րաս րահ ներ թա փան
ցած պատմված քը, որի իս կու թյու նը տար րա լուծ վել էր 
տասնյակ տար բեր ար տա ցո լանք նե րի մեջ՝ միայն թե 
նույն ժա մա նա կի։ Րո պե ներն ու ժա մե րը հո սում էին 
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պատ րան քի նման։ Ժա մեր անց, պատմ ված քով կլան
ված, հեռ վից լսե ցի տա ճա րի կես գի շեր վա աղա ղա կող 
զան գե րը։ Թաղ վե լով պող պա տա գույն լույ սի ար տա ցո
լան քի մեջ՝ խո րա սուզ վե ցի ինձ լիո վին ան ծա նոթ պատ
կեր նե րի և զ գա ցո ղու թյուն նե րի աշ խար հը։ Կեր պարներ, 
որոնք ինձ այն քան իրա կան թվա ցին, ինչ պես օդը, որը 
շնչե լիս տե ղա փոխ վե ցի ար կա ծա յին և առեղծ վա ծա յին 
այն թու նե լը, որ տե ղից չէի ուզում դուրս գալ: Էջ առ էջ 
տրվե ցի պատ մու թյան հո սան քին և ն րա աշ խարհին, 
մինչև որ առա վոտ վա շուն չը փար վեց պա տու հա նիս, 
և իմ հոգ նած աչ քե րը սա հե ցին վեր ջին էջի վրա յով։ 
Գիր քը կրծքիս՝ ձգվե ցի դե պի այ գա բա ցի կապ տա
վուն կի սաստվե րը և լ սե ցի, թե ինչ պես քնած քա ղա քի 
շշուն ջը սկսեց կաթկթալ ծի րա նա գույն կղմինդ րե տա նի
քին։ Քունն ու հոգ նու թյու նը ծե ծե ցին դուռս, բայց չու զե ցի 
հանձն վել։ Չէի ուզում կորց նել պատ մու թյան կա խար
դան քը, ոչ էլ ցտե սու թյուն ասել նրա հե րոս նե րին: 

Մի առի թով լսե ցի, թե ինչ պես հորս գրա խա նու թի 
մշտա կան այ ցե լու նե րից մեկն ասաց, որ ոչինչ չի կա րող 
ըն թեր ցո ղի վրա ավե լի շատ ազ դել, քան առա ջին 
ըն թերցած գիր քը, որն իրա պես ճա նա պարհ է բա ցում 
դե պի նրա սիր տը: Այդ առա ջին պատ կեր նե րը, բա ռե րի 
ար ձա գան քը, որոնք կար ծում ենք, թե թո ղել ենք անց յա
լում, ուղեկ ցում են մեզ մեր ամ բողջ կյան քում, և պա լատ 
են կա ռու ցում մեր հի շո ղու թյան մեջ, և վաղ թե ուշ, 
կարևոր չէ, թե քա նի գիրք կկար դանք, քա նի աշ խարհ 
կբա ցա հայ տենք, որ քան բան կսո վո րենք և կ մո ռա նանք, 
մեկ է, վե րա դառ նա լու ենք այն տեղ: Ինձ հա մար այդ 
կա խար դա կան էջե րը լի նե լու են նրանք, որոնք գտա 
Մո ռաց ված գրքե րի գե րեզ մա նո ցի նա խաս րահ նե րում:



Մոխրոց օրեր
— 
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1

Գաղտ նի քը գաղտ նիք է մնում, քա նի դեռ գաղտ նի 
ենք պա հում: Արթ նա նա լուն պես առա ջին ազ դա կը 
եղավ լա վա գույն ըն կե րոջս  Մո ռաց ված գրքի գե րեզ մա
նո ցի մա սին պատ մե լը։ Տո մաս Ագի լարն իմ դա սա րան
ցին էր, որն իր ամ բողջ ազատ ժա մա նակն ու տա ղան դը 
նվի րա բե րում էր գյու տե րի ստեղծ մա նը, որոնք որ քան 
որ հան ճա րեղ, նույն քան էլ ան պետք էին, օրի նակ՝ 
ինք նա գնաց տե գի կամ էլեկտ րա կան անի վի գյուտը: 
Այդ գաղտ նի քով կիս վե լու հա մար Տո մա սից լա վին չէի 
կա րող գտնել։ Կի սա քունկի սար թուն պատ կե րաց նում 
էի ինձ և իմ ըն կեր  Տո մա սին՝ լապ տեր նե րով և ուղե ցույ
ցով՝ պատ րաստ բա ցա հայ տե լու այդ առաս պե լա կան 
կա տա կոմ բը։ Հե տո, հի շե լով խոս տումս, մտա ծե ցի, որ 
ինչ պես դետեկ տիվ նե րում, այն պես էլ իրա կան կյան քում, 
հան գա մանք նե րը ստի պում են փո խել գոր ծե լա կերպդ։ 
Կե սօրին հորս հար ցու փորձ արեցի այդ գրքի և Խու լիան 
Կա րաք սի մա սին, որին իմ երևա կա յու թյան մեջ կեր տել 
էի իբրև հան րա ճանաչ մե կի: Մտա դիր էի վերց նել նրա 
բո լոր գոր ծե րը և մեկ շա բա թում ծայ րից ծայր կար դալ։ 
Բայց որ քան մեծ եղավ զար մանքս, երբ պարզ վեց, որ 
հայրս՝ այդ նվիր յալ հնագ րա վա ճառն ու հրա տա րակ
չա կան կա տա լոգ նե րին քա ջա գի տակ մար դը, եր բեք չէր 
լսել « Քա մու ստվե րի» կամ Խու լիան Կա րաք սի մա սին։ 
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Հե տաքրք րա սեր հայրս, օգ տա գոր ծե լով հրա տա րա կու
թյան տվյալ նե րը, սկսեց քչփո րել էջե րը:

– Ըստ երևույթին, այս օրի նա կը պատ կա նում է 
«Կա բես տա նի» հրա տա րակ չու թյան՝ 1935 թվա կա նի 
դեկ    տ եմ բերին Բար սե լո նում տպված եր կու հա զար հինգ 
հար   յուր օրի նակ տպա քա նա կին: 

– Գի տե՞ս, թե դա ինչ հրա տա րակ չու թյուն է: 
– Ար դեն քա նի տա րի է, ինչ փակ է։ Բայց սա իս կա

կան հրա տա րա կու թյու նը չէ, այլ նույն տար վա նո յեմ բեր 
ամս վա նը, բայց տպագր ված է Փա րի զում... «Galiano @ 
Neewal» հրա տա րակ չու թյուն: Ան ծա նոթ անուն է:

– Այ սինքն՝ գիր քը թարգ ման վա՞ծ է,– շ փոթ ված 
հարց րի ես:

– Նշ ված չէ: Ըստ երևույ թին, բնօրի նակն է: 
– Իս պա նե րեն տար բե րակն առա ջին ան գամ տպա

գր վել է Ֆրան սիա յո՞ւմ: 
– Դժ վար թե, հի մա այն պի սի ժա մա նակ ներ են,– ն կա

տեց հայրս։– Մեզ թերևս Բար սե լոն կօգ նի…
Գուս տա վո Բար սե լոն հորս վա ղե մի գոր ծըն կերն 

էր, Ֆեռ նան դո փո ղո ցի վիթ խա րի գրա խա նու թի տերն 
ու լա վա գույն հնագ րա վա ճառ նե րից մե կը: Ապ րում էր՝ 
հան գած, բայց պարս կա կան շու կա յի բույ րով հա գե ցած 
ծխամոր ճը միշտ բե րա նին, ան ձամբ ինքն իրեն բնու թա
գ րում էր որ պես վեր ջին ռո ման տի կի։ Բար սե լոն պնդում 
էր, որ իր ցե ղը հե ռա վոր ազ գակ ցու թյուն ունի լորդ Բայ
րո նի հետ՝ չնա յած նրան, որ ծնուն դով Կալ դես դե Մոնտ
բուիից էր։ Գու ցե այդ կապն ի ցույց դնե լու հա մար էր 
Բար սե լոն հագն վում 19րդ դա րի հնաոճ դեն դիի նման. 
նուրբ թաշ կի նակշար ֆ, ճեր մակ լա քե կո շիկ նե ր, առանց 
դիո պետ րի մո նոկ լ, որը, ինչ պես չար լե զու ներն էին 
ասում, չէր հա նում նույ նիսկ երբ զու գա րա նում մե նակ 
էր լի նում: Իրա կա նում ավե լի մոտ ազ գակ ցա կան կապ 
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ուներ նրա նա խնին՝ այն ձեռ նար կա տե րը, որը բա վա կան 
մութ մի ջոց նե րով հարս տա ցել էր XIX դա րի վեր ջին: 

Հորս խոս քով՝ Գուս տա վո Բար սե լոն բա ռա ցիորեն 
չքավո ր չէր, իսկ գրա խա նութ ունե նա լը նրա հա մար 
ավելի շատ կիրք էր, քան գործ: Ան վե րա պա հորեն 
սի րում էր գրքե րը ու թեև կտրա կա նա պես ժխտում էր, 
միևնույն է, եթե մե կը մտներ նրա գրա խա նութ և որևէ 
գրքի սի րահարվեր, բայց որի հա մար չէր կա րող վճարել, 
Գուս տա վոն նրա ուզա ծի չափ գի նը կի ջեց ներ, նույնիսկ 
կնվիրեր, եթե նրան ազ նիվ ըն թեր ցող հա մարեր, ոչ թե փուչ 
դի լե տանտ: Այդ առանձ նա հատ կու թյուն նե րից զատ, Բար
սե լոն ֆե նո մե նալ հի շո ղու թյուն ուներ, ահավոր պե դանտ 
էր և ար ժա նի չէր ոչ հար գան քի, ոչ վե րա բեր մուն քի, բայց 
եթե կար մե կը, որ գի տեր ար տա սո վոր գրքե րի մա սին, 
ապա դա նա էր: Այդ օրը՝ գրա խա նու թը փա կե լուց հե տո, 
հայրս առա ջար կեց մտնել Մոն սիո փո ղո ցի « Չորս կա տու» 
սրճարա նը, որ տեղ Բարսե լոն և ն րա գոր ծըն կեր նե րը 
գրա սի րա կան հա վաքույթ էին անցկաց նում՝ զրու ցե լով 
անիծ յալ պոետ նե րի, մե ռած լե զու նե րի և փո շու կուլ տված 
գրա կան գլուխ գոր ծոց նե րի մա սին:

« Չորս կա տու» սրճա րա նը քա րա կերտ տնակ էր՝ 
Բար սե լո նում իմ սի րե լի անկ յուն նե րից մե կը: Ծ նող ներս 
այն տեղ էին ծա նո թա ցել, 32 թվա կա նին, այն պես որ, 
իմ աշ խարհ գա լու հա մար ես մա սամբ պար տական էի 
այդ սրճա րա նի կա խար դան քին: Ստ վեր նե րի մեջ ծվա
րած ֆասադը հսկում էին եր կու քա րե վի շապ նե րը, իսկ 
գա զա յին փա րոս նե րը հա վեր ժաց նում էին ժա մա նակն ու 
անց յա լի հու շե րը։ Ներ սում մար դիկ հան դի պում էին այլ 
ժա մա նակ նե րի ար ձա գանք նե րի։ Հաշ վա պահ, անրջող 
թե նո րա թուխ հան ճար՝ բո լո րը կա րող էին սե ղան 
նստել Պաբ լո Պի կա սո յի, Իսա հակ Ալ բեն յի սի, Ֆե դե րի կո 
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Գար սիա Լոր կա յի կամ Սալ վա դոր Դա լիի հետ: Այն տեղ 
ամեն ցնցո տիա վոր, մի գա վաթ սուր ճի դի մաց նստած, 
մի քա նի րո պե կա րող էր իրեն պատ մա կան հե րոս զգալ: 

– Ըն կե՜ր, Սեմ պե՜ րե,– բա ցա կան չեց Բար սե լոն՝ տես
նե լով ներս մտնող հորս,– հ րա շա մա նու կը: Ո՞ւմ եմ պար
տա կան այս պատ վի հա մար:

– Որ դուս՝ Դա նիե լին, դոն Գուս տա վո, որը քիչ առաջ 
բա ցա հայ տում արեց: 

– Դե ուրեմն եկեք նստեք մեզ հետ, նշա նա վոր առի թը 
պետք է նշել,– բա ցա կան չեց Բար սե լոն: 

– Նշա նա վոր առի՞թ,– շշն ջա ցի հորս:
– Բար սե լոն խո սում է բարձ րաոճ լեզ վով,– կի սա ձայն 

պա տաս խա նեց հայրս։– Ոչինչ չա սես, այ լա պես էն պի սի 
բա ներ կա սի...

Սե ղա նա կից նե րը շրջա պա տե ցին մեզ, իսկ Բար սե լոն, 
որը սի րում էր իրեն ցույց տալ մարդ կանց մեջ, պնդեց, որ 
հրա վի րում է մեզ: 

– Ման չու կը քա նի՞ տա րե կան է,– աչ քի պո չով նա յե լով 
ինձ՝ հե տաքրքր վեց Բար սե լոն: 

– Հա մար յա տասն մեկ,– հայ տա րա րե ցի ես: 
Բար սե լոն խո րա ման կո րեն ժպտաց: 
– Թերևս տասը: Եր բեք տա րիքդ մի մե ծաց րու, մժե

ղիկ, քո փո խա րեն կյան քը դա կա նի: 
Սե ղա նա կից նե րը շշու կով հա մա ձայ նե ցին նրա հետ, 

իսկ Բար սե լոն ժես տով կան չեց մա տու ցո ղին (որի հի 
նավուրց տես քից կմտա ծեիր պատ մա կան հու շար ձան 
է), որ պես զի գա պատ վե րի հետևից:

– Կոն յակ՝ իմ ըն կեր Սեմ պե րեի հա մար, լա վից, իսկ 
ման չու կի հա մար՝ խտաց րած կաթ, նա դեռ պի տի 
մե ծա նա։ Հա, նաև մի քա նի շերտ ապուխտ, բայց ան ցած 
ան գամ վա պես չլի նի, լա՞վ, այ լա պես «Պի րե լիի տու նը» 
այս տե ղից հե ռու չէ,– մռն չաց գրա վա ճա ռը:
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Մա տու ցո ղը գլխով արեց և ոտ քերն ու հո գին քարշ 
տա լով՝ հե ռա ցավ: 

– Իմ ասածն էլ հենց դա է,– բա ցատ րեց գրա վա
ճա ռը։– Էլ որ տե ղի՞ց աշ խա տանք լի նի, եթե այս երկ րում 
մար դիկ նույ նիսկ մեռ նե լուց հե տո թո շա կի չեն գնում։ 
Նա յեք Սի դին: Ուրիշ ճար չկա: 

Բար սե լոն հո տո տեց հան գած ծխա մոր ճը, նրա արծ
վա յին հա յաց քը հե տաքրք րու թյամբ զննեց ձեռ քիս գիր
քը: Չ նա յած դա տարկ և գ ռե հիկ պո ռո տա խո սու թյա նը՝ 
Բար սե լոն լավ տեքս տի հո տը դեռ հեռ վից էր առնում, 
ար յան հոտ առած գայ լի նման: 

– Հա պա,– ասաց Բար սե լոն՝ ան տար բեր ձևա նա լով։– 
Ի՞նչ եք բե րել ինձ հա մար:

Ես նա յե ցի հորս։ Նա գլխով արեց: Առանց վա րանելու 
գիր քը տվե ցի Բար սե լո յին: Գրա վա ճա ռը փոր ձա գե տի պես 
վերց րեց գիր քը։ Դաշ նա կա հա րի նրա մատ նե րը արա 
գո րեն զննե ցին գրքի կազ մը, որակն ու վի ճա կը: Ի ցույց 
դնելով ֆլո րեն տի նա կան ժպի տը՝ Բար սելոն բա  ցեց հրա
տա րակ ման էջը և մի րո պե ոս տի կա նի աչ քով ուշիուշով 
զննեց այն: Մնա ցա ծը լուռ նա յում էին նրան, կար ծես 
հրաշ քի էին սպա սում կամ նո րից շնչե լու թույլ տվու թյան: 

– Կա րաքս։ Հե տաքր քիր է,– ան հաս կա նա լի տո նով 
շշնջաց նա: 

Ես ձեռքս նո րից մեկ նե ցի, որ պես զի վերց նեմ գիր քը։ 
Բար սե լո յի ուն քե րը կա մար  կապե ցին, սա կայն սառ ցե 
ժպի տով վե րա դարձ րեց այն: 

– Որ տե ղի՞ց ես գտել, ման չուկ: 
– Դա գաղտ նիք է,– պա տաս խա նե ցի ես՝ իմա նա լով, 

որ հայրս հո գու խոր քում ժպտում է:
Բար սե լոն ուն քե րը կի տեց և նա յեց հորս: 
– Ըն կեր Սեմ պե րե, քան զի իմ գոր ծը ձեզ հետ է, նաև 

հաշ վի առ նե լով ձեր հան դեպ ունե ցած իմ հար գանքն 
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ու ի պա տիվ մեր եղ բայ րա կան եր կա րամ յա և մ տե րիմ 
ըն կե րու թյան՝ եկեք կանգ նենք քա ռա սուն դու րո յի վրա, 
ու էլ ոչ մի խոսք:

– Այդ հար ցը պի տի քննար կենք որ դուս հետ,– ավե
լաց րեց հայրս։– Գիր քը նրանն է:

Բար սե լոն գայ լի ժպի տով նա յեց ինձ:
– Ի՞նչ կա սես, ման չուկ։ Քա ռա սուն դու րոն վատ չէ 

առա ջին վա ճառ քի հա մար… Սեմ պե րե, քո որ դին կա ճի 
այս գոր ծում: 

Սե ղա նա կից նե րը բա րե հա ճո րեն ծի ծա ղե ցին։ Բար
սելոն ինք նա գոհ նա յեց ինձ և հա նեց կաշ վե դրա մա
պանա կը։ Հաշ վեց քա ռա սուն դու րոն, որն այդ ժա մա նակ 
իս կա կան կա րո ղու թյուն էր հա մար վում և տ վեց ինձ: Ես 
սահ մա նա փակ վե ցի լուռ մեր ժու մով։ Բար սե լոն ուն քե րը 
կի տեց: 

– Լ սիր, ժլա տու թյու նը կա րի քի պես մա հա ցու մեղք 
է,– ն կա տեց նա։– Լ սիր, վաթ սուն դու րո յով քեզ հա մար 
խնայդ րա մարկղ կբա ցեմ, քո տա րի քում ար դեն պի տի 
մտա ծես ապա գա յիդ մա սին:

Ես նո րից մեր ժե ցի։ Բար սե լոն իր մո նոկ լից կա տա
ղած նա յեց հորս: 

– Ինձ մի՛ նա յեք,– ասաց հայրս։– Ես այս տեղ միայն 
ուղեկ ցո ղի դե րում եմ:

Բար սե լոն հա ռա չեց և ուշիուշով զննեց ինձ: 
– Հա պա, բա լիկ, ասա՝ ուզածդ ի՞նչ է: 
– Ես միայն ուզում եմ իմա նալ, թե ով է Խու լիան 

Կարաք սը և որ տեղ կա րող եմ գտնել նրա մյուս գրքե րը: 
Բար սե լոն քթի տակ ծի ծա ղեց և դ րա մա պա նա կը 

նո րից տե ղը դրեց՝ հստակ պատ կե րաց նե լով իր առջև 
կանգ նած հա կա ռա կոր դին: 

– Տես է, ակա դե մի կոս է։ Սեմ պե րե, և ին չո՞վ եք դուք 
այս ման կի կին կե րակ րում,– կա տա կեց նա: 
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Գրա վա ճա ռը վստա հե լի ժես տով մո տե ցավ ինձ, մի 
պահ ես նրա հա յաց քում հար գան քի նշույլ տե սա, մի 
բան, որը քիչ առաջ չկար:

– Արի պայ մա նա վոր վենք,– ասաց նա։– Վա ղը՝ կի 
րա կի երե կո յան, արի «Աթե նաս» գրա դա րա ն և կան  չիր 
ինձ։ Գիր քը հետդ կբե րես, որ պես զի կա րո ղա նամ մի լավ 
տնտղել, իսկ ես քեզ կպատ մեմ այն ամե նը, ինչ գի տեմ 
Խու լիան Կա րաք սի մա սին: Quid pro quo: 

– Quido pro ի՞նչ... 
– Լա տի նե րեն է, տղեկ։ Մե ռած լե զու ներ չկան, այլ 

բթա ցած ուղեղ ներ: Ասում էի՝ թեև ձրի բան չկա, բայց դու 
ինձ դուր եկար, և ես քեզ լա վու թյուն կա նեմ:

Այդ մար դու հռե տո րա բա նու թյու նից սիրտս խառ նում 
էր, բայց մտա ծե ցի, որ եթե ուզում եմ որևէ բան իմա նալ 
Խու լիան Կա րաք սի մա սին, ավե լի լավ կլի նի հե տը լավ 
լի նեմ: Ես բար յա ցա կա մո րեն ժպտա ցի նրան՝ ձևաց նե
լով, թե հիա ցած եմ նրա լա տի նա կան ֆրազ նե րով և հ ռե
տո րա բա նու թյամբ: 

– Հի շիր, վա ղը «Աթե նա սում»,– որպես դա տավ ճիռ 
ասաց գրա վա ճա ռը։– Բայց գիր քը հետդ կբե րես, այ լա
պես ոչ մի խոսք: 

– Հա մա ձայն եմ:
Զ րույ ցը դան դա ղո րեն մա րեց սե ղա նա կից նե րի շշուկ

նե րի մեջ, որոնք կենտ րո նա ցան Էլ Էս կո րիա լի նկուղ
ներում գտնված ինչոր փաս տաթղ թե րի բա նա վե ճի 
վրա, ըստ որի՝ հնա րա վոր է, որ Մի գել դե Սեր վան տես 
անու նը տո լե դա ցի ինչոր բե ղա վոր կնոջ գրա կան կեղ
ծա նուն է եղել։ Բար սե լոն կար ծես տե ղում չէր, չէր մաս
նակ ցում այդ անպ տուղ վե ճին, այլ իր մո նոկ լից հսկող 
ժպի տով զննում էր ինձ։ Կամ գու ցե միայն ձեռ քումս 
պա հած գրքին էր նա յում: 
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