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ՍԻՐՈ ԵՂԱՆԱԿ
Գարուն
Տոնահանդեսի երկրորդ օրն էր, երեքշաբթի: Նեբելը նոր էր մտել կառքերի
շքերթի մեջ, երբ մութն ընկնում էր արդեն, և մինչ քանդում էր գալարաժապավենի
փաթեթը, աչքն առջևի կառքին ընկավ: Բերանը բաց մնացած մի դեմքից, որը չէր
նկատել նախորդ երեկոյան, և ուղեկիցներին հարցրեց.
- Ո՞վ է նա: Կարծես թե վատը չի:
- Դև է: Շա՜տ լավիկն է: Կարծեմ դոկտոր Առիսաբալագայի եղբոր աղջիկն է,
կամ դրա պես մի բան: Կարծեմ երեկ է եկել…
Նեբելը հայացքը գամեց սքանչելի էակի վրա: Տակավին շատ երիտասարդ
աղջիկ էր, թերևս տասնչորս տարեկանից ոչ ավել, բայց լիովին ձևավորված:
Սևաթույր վարսերի ներքո ճեփ-ճերմակ դեմք, այն փայլատ ու ողորկ
ճերմակությունից, որ շատ նուրբ մաշկերի բացառիկ ժառանգությունն է
համարվում: Կապույտ, երկարավուն, դեպի քունքերը սև արտևանունքների
շրջանակի մեջ կորչող աչքեր: Թերևս փոքր-ինչ իրարից հեռու, որը ողորկ ճակատի
տակ մարդուն շատ ազնվական կամ շատ համառ տեսք է տալիս: Սակայն նրա
աչքերն իրենց գեղեցկության լույսով էին լցնում այդ ծաղկուն դեմքը: Եվ երբ Նեբելն
այդ աչքերը մի պահ իր աչքերի վրա զգաց, գլուխը կորցրեց:
- Ի՜նչ հմայք, - շշնջաց նա` ծունկը կառքի փափուկ նստատեղի վրա դրած
քարանալով: Մի վայրկյան անց գալարաժապավենները դեպի հաղթանակ էին
թռչում: Երկու կառքերն արդեն իրար էին կապվել թղթե կախովի կամրջով, և նա,
ով առիթ էր տվել դրան, մերթընդմերթ ժպտում էր նրբակիրթ պատանուն:
Սակայն այդ ամենն արդեն անհարգալից էր դառնում մարդկանց, կառապանի
և անգամ կառքի հանդեպ. ուսի, գլխի, մտրակի, անվածածկի վրայով
գալարաժապավենների անդադար անձրև էր տեղում: Այնքան շատ էին, որ ետևում
նստած երկու անձինք ետ շրջվեցին ու, թեև ժպիտով, սակայն ուշադիր զննեցին
վատնիչին:
- Ովքե՞ր են նրանք, - ցածրաձայն հարցրեց Նեբելը:
- Դոկտոր Առիսաբալագան… Հաստատ նրան չես ճանաչում: Մյուսն էլ քո այդ
աղջկա մայրն է… Դոկտորի եղբոր կինը:
Քանի որ զննելուց հետո Առիսաբալագան և տիկինն անկեղծորեն ժպտում էին
այդ պատանեկան պերճամոլության վրա, Նեբելն իր պարտքը համարեց ողջունել
նրանց, որին եռյակը զվարթ ներողամտությամբ պատասխանեց:
Սա սկիզբը եղավ մի սիրավեպի, որը երեք ամիս տևեց, և որի մեջ Նեբելն իր
կրքոտ պատանեկության մեջ ամփոփվող ողջ պաշտամունքը ներդրեց: Եվ քանի
դեռ շարունակվեց կառքերի շքերթը, իսկ Կոնկորդիայում այն ժամեր է տևում,
Նեբելը շարունակ առաջ պարզեց թևը, այնքան, որ վերնաշապկի թեզանիքն
արձակվել և փողփողում էր ձեռքի վրա:
Հաջորդ օրը տեսարանը կրկնվեց. և քանի որ այս անգամ կառքերի շքերթը
երեկոյան ծաղիկների մարտով էր վերսկսվում, Նեբելը քառորդ ժամում չորս հսկա
զամբյուղ դատարկեց: Առիսաբալագան և տիկինը ծիծաղում էին` ստեպ-ստեպ ետ

շրջվելով, իսկ դեռատի օրիորդն աչքը գրեթե չէր կտրում Նեբելից: Վերջինս
հուսահատ հայացք ձգեց իր դատարկ զամբյուղներին, սակայն կառքի բազմոցի
վրա մի փունջ մնացել էր դեռևս` անթառամների և հասմիկների մի խղճուկ փունջ:
Նեբելը փունջը ձեռքին, ոտքի կոճը գրեթե դուրս գցելով ցատկեց կառքի անվի վրա
և դեպի հաղթանակը շտապելով, շնչակտուր, քրտնամխած, խանդավառությունն
աչքերում, փունջն աղջկան մեկնեց: Աղջիկը շփոթահար մեկ այլ փունջ փնտրեց,
սակայն չգտավ: Նրա ուղեկիցները ծիծաղում էին:
- Ա՛յ խենթուկ, բայց այդտեղ մի փունջ ունես- ասաց մայրը` կուրծքը ցույց
տալով:
Կառքն արագ առաջ էր սլանում: Նեբելը, որ ընկճված իջել էր ոտնակից, վազեց
և հասավ փնջին, որն աղջիկն էր մեկնել նրան` մարմինը կառքից համարյա դուրս
գցած:
Նեբելը երեք օր առաջ էր եկել Բուենոս Այրեսից, որտեղ բակալավրիատն էր
ավարտում արդեն: Յոթ տարի այնտեղ էր անցկացրել, այդ պատճառով էլ շատ քիչ
էր ծանոթ Կոնկորդիայի ներկայիս հասարակությանը: Դեռ տասնհինգ օր պետք է
մնար հայրենի քաղաքում, եթե ոչ մարմանական, ապա գոնե հոգեկան լիարժեք
անդորր վայելելով, և ահա հենց երկրորդ օրվանից կորցնում էր ողջ
հանգստությունը: Բայց փոխարենն ի՜նչ թովչանք:
- Ի՜նչ թովչանք, - կրկնում էր ինքն իրեն` կառքից իրեն հասած այն լույսի շողի,
ծաղկի ու կանացի մարմնի մասին մտածելով: Ընդունում էր, որ իրոք խորապես
ցնցված է և, իհարկե, սիրահարված:
Իսկ եթե նա սիրե՜ր իրեն… Տեսնես սիրու՞մ է: Եվ այս հարցի պատասխանը
գտնելու համար Նեբելն ավելի քան հավատում էր նրա կրծքի ծաղկեփնջին, այն
շփոթված աճապարանքին, որով աղջիկն իրեն տալու բան էր փնտրել: Պարզորոշ
հիշում էր նրա աչքերի փայլը, երբ աղջիկը տեսավ, որ ինքը մոտենում է վազքով,
այն անհանգիստ սպասումը, որով սպասում էր նա, և մի այլ տեսակ` երիտասարդ
կրծքի նրբագեղությունը, երբ փունջն իրեն էր մեկնում:
Իսկ հիմա` վե՛րջ ամեն ինչին: Հաջորդ օրը նա Մոնտեվիդեո էր գնալու: Էլ ի՞նչ
նշանակություն ուներ մնացած ամեն բան` Կոնկորդիան, հին ընկերները, հայրը:
Նրա հետ գոնե մինչև Բուենոս Այրես կգնար:
Իրոք միասին գնացին, և ճանապարհի ընթացքում Նեբելի կիրքը հասավ մի
գագաթնակետի, որին իրեն սիրված զգացող տասնութ տարեկան ռոմանտիկ
պատանու կիրքը կարող է հասնել: Աղջկա մայրն այդ մանկական հովվերգությունը
բարեհոգի ներողամտությամբ ընդունեց, և հաճախ էր ծիծաղում, տեսնելով, որ
նրանք քիչ են խոսում, շարունակ ժպտում են և անվերջ իրար նայում:
Հրաժեշտը կարճ էր, որովհետև Նեբելը չէր ուզում խելքի վերջին նշույլները
թռցնել, որ դեռ մնացել էին գլխին, նրանից հետո ուսումը կիսատ թողնելով:
Նրանք ձմռանն էին Կոնկորդիա վերադառնալու, գուցե և երկար ժամանակով:
Իսկ ինքը կգնա՞ր: «Օ՜, եթե չվերադանա՜մ»: Եվ երբ Նեբելը դանդաղաքայլ
հեռանում էր նավահանգստից, ամեն վայրկյան ետ շրջվելով, աղջիկը, կրծքով
նավակողին հենված, գլուխը խոնարհած, հայացքով հետևում էր նրան, իսկ
նավամատույցի նավաստիներն իրենց ծիծաղկոտ հայացքներն էին բարձրացնում
այդ հովվերգության և քնքուշիկ հարսնացուի դեռևս կարճլիկ շրջազգեստի վրա:

Ամառ
Հուլիսի 13-ին Նեբելը Կոնկորդիա վերադարձավ, ու թեև առաջին իսկ պահից
իմացավ, որ Լիդիան այնտեղ է, մի շաբաթ առանց քիչ թե շատ նրա համար
անհագստանալու անցկացրեց: Չորս ամիսը երկար ժամկետ է բոցավառ կրքի
համար, և վերջին կայծը հազիվ էր կարողանում նրա հոգու նիրհած ջրերի վրա
ինքնասիրությունը ծփացնել: Նրան տեսնելու հետաքրքրություն զգում էր,
անշուշտ: Սակայն մի չնչին միջադեպ, սնապարծությունը խոցելով, կրկին
խանդավառեց նրան: Առաջին կիրակի օրը Նեբելը, ինչպես քաղաքի բոլոր լավ
տղաները, անկյունում պատարագի դուրս գալուն սպասեց: Վերջապես, թերևս
վերջինը, գլուխները բարձր բռնած և իրենց դիմաց նայելով` Լիդիան ու մայրն
առաջ քայլեցին պատանիների շարքի միջով:
Նեբելը, նորից նրան տեսնելով, զգաց, որ լայնանում են աչքերը, որպեսզի
ամբողջությամբ կլանեն անսպասելիորեն պաշտելի դարձած կերպարանքը: Գրեթե
ցավագին անձկությամբ սպասեց այն պահին, երբ նրա աչքերը, երջանիկ
անակնկալից հանկարծակի պայծառանալով, խմբի մեջ կճանաչեին իրեն:
Սակայն նա անցավ` սառը հայացքն առաջ հառած:
- Կարծես թե այլևս չի հիշում քեզ, - ասաց ընկերներից մեկը, ով հետևել էր այդ
դրվագին:
- Այնքան էլ չէ, - ժպտաց նա: - Ափսոս, որովհետև աղջիկն իրոք դուր էր գալիս
ինձ:
Բայց երբ մենակ մնաց, սգաց իր դժբախտության համար: Այն էլ հիմա՜, երբ
նորից էր տեսել նրան: Որքա՜ն, որքա՜ն շատ էր միշտ սիրել նրան, ինքը, ում թվում
է, որ այլևս չեն հիշում իրեն: Եվ վե՛րջ: Թը-րը՛խկ, թը-րը՛խկ, թը-րը՛խկ, - կրկնում էր
անգիտակցորեն, մանկական սովորության համաձայն: Թը-րը՛խկ, վե՛րջ ամեն
ինչին:
Եվ հանկարծ. «Իսկ եթե չի՞ տեսել ինձ»… Իհա՛րկե: Դե իհա՛րկե: Դեմքը կրկին
աշխուժացավ, և այդ միանգամայն տրամաբանական հավանականությունը խորին
համոզվածությամբ ընդունեց:
Ժամը երեքին դոկտոր Առիսաբալագայի տան դուռն էր թակում: Պարզունակ
միտք էր հղացել. ցանկացած չնչին պատրվակով կխորհրդակցեր փաստաբանի
հետ և գուցե այդ ընթացքում տեսներ նրան: Զանգին ի պատասխան անսպասելի
վազքի ձայն լսվեց բակում, և Լիդիան թափը կոտրելու համար ստիված եղավ
կտրուկ բռնվել ապակե դռնից: Տեսավ Նեբելին, ինչ-որ բան բացականչեց և, թևերով
ծածկելով թեթև տնազգեստը, փախավ է՛լ ավելի արագ:
Մի վայրկյան անց մայրը գրասենյակն էր բացում և իր վաղեմի ծանոթին
ընդունում ավելի ընդգծված ներողամտությամբ, քան չորս ամիս առաջ: Նեբելը
երանությունից կորցրել էր իրեն, և քանի որ երևում էր, որ տիկինը մտահոգված չէր
Նեբելի իրավաբանական հոգսերով, վերջինս նույնպես նրա ներկայությունը
հազար անգամ ավելի գերադասելի համարեց փաստաբանի ներկայությունից:
Ամեն դեպքում, իրեն ասեղների վրա էր զգում չափազանց բոցակեզ մի
երջանկությունից: Եվ քանի որ տասնութ տարեկան էր, ցանկանում էր անմիջապես

հեռանալ, որպեսզի միայնակ և անմնացորդ վայելեր իր անբովանդակ
երջանկությունը:
- Այսքան շու՞տ, - ասաց տիկինը: - Հուսով եմ նորեն հաճույք կունենանք Ձեզ
տեսնել… Այնպես չէ՞:
- Օ՜, այո՛, տիկին:
- Բոլոր տնեցիներին էլ հաճելի կլինի… Ենթադրում եմ, որ բոլորին: Ուզու՞մ եք
հարցնենք, - ժպտաց մայրական հեգնանքով:
- Օ՜, ամբողջ հոգով, - վրա տվեց Նեբելը:
- Լի՛դիա, մի րոպեով կգա՞ս: Այստեղ մի մարդ կա, որի հետ ծանոթ ես:
Նա արդեն տեսել էր Նեբելին, բայց դա կարևոր չէր:
Լիդիան եկավ, երբ նա արդեն ոտքի էր կանգնել: Ընդառաջ գնաց
Նեբելին` աչքերը երջանկությունից շողշողալով, և նրան մանուշակների մի մեծ
փունջ մեկնեց հմայիչ անճարակ շարժումներով:
- Եթե Ձեզ հարմար է, - շարունակեց մայրը, - կարող եք ամեն երկուշաբթի
գալ… Ի՞նչ կարծիքի եք:
- Որ դա շատ քի՛չ է, սենյորա, - առարկեց պատանին: - Ուրբաթ օրերը
նույնպես… Թույլ կտա՞ք:
Տիկինը ծիծաղեց:
- Ի՜նչ շտապկոտն եք: Ես չգիտեմ… Տեսնենք Լիդիան ի՞նչ կասի: Ի՞նչ կասես,
Լիդիա:
Աղջիկը, որ ծիծաղկոտ աչքերը չէր հեռացնում Նեբելից, «այո՛» ասաց` ուղիղ
նրա դեմքին նայելով, որովհետև նրան պետք է պատասխան տար:
- Շատ լավ: Ուրեմն` մինչ երկուշաբթի, Նեբել:
Նեբելն ընդդիմացավ.
- Թույլ կտա՞ք այս երեկո գալ: Այսօր առանձնահատուկ օր է…
- Լավ, այս երեկո նույնպես: Ճանապարհիր նրան, Լիդիա:
Սակայն Նեբելը, շարժվելու խենթ անհրաժեշտություն զգալով, հենց այդտեղ էլ
հրաժեշտ տվեց և փախավ` ծայրը քանդված փունջը ձեռքին, և հոգին յոթերորդ
երկնքում սավառնելով:

II
Երկու ամիս ամեն պահի, երբ հանդիպում էին, ամեն ժամի, որ բաժանում էր
նրանց, Նեբելն ու Լիդիան պաշտեցին մեկմեկու: Տղայի համար, որ ռոմանտիկ էր
ցավագին մելամաղձոտ վիճակ մեջ ընկնելու աստիճանի, որ բակը գորշ ներկող
հասարակ մանրամաղ անձրևն է արթնացնում, այդ հրեշտակային դեմքով,
կապուտակ աչքերով և վաղաժամ ծաղկունք ապրող էակը պետք է որ հնարավոր
բարձրագույն իդեալի մարմնացումը լիներ: Աղջկա համար Նեբելն առնական էր,
կարգին պատանի և խելացի: Նրանց փոխադարձ սիրո մեջ գալիքի միակ գորշ
ամպը Նեբելի տարիքն էր: Պատանին, մի կողմ թողնելով ուսումը, կարիերան և
նմանատիպ մյուս այլևայլությունները, ամուսնանալ էր ուզում: Որպես ապացույց
միայն երկու բան կար. նրա համար բացարձակապե՛ս անհնարին էր առանց իր

Լիդիայի ապրել, և իրենն էր առաջ տանելու, եթե ընդդիմանային դրան:
Կանխազգում էր, կամ ավելի շուտ զգում, որ կոշտ խութերի էր դեմ առնելու:
Եվ իրոք, հայրը, ում խորապես դառնացրել էր, որ Նեբելը մի տարի կորցնելու
էր կառնավալային մի սիրային պատմության պատճառով, դաժան
դիմադրությամբ պետք է վերջակետը դներ: Օգոստոսի վերջերին մի օր
վերջնականապես խոսեց որդու հետ.
- Ինձ ասել են, որ դու շարունակում ես այցելություններդ Առիսաբալագայի
տուն: Դա ճի՞շտ է: Որովհետև ինքդ չես բարեհաճում մի բառ ասել ինձ:
Նեբելն այդ «արժանապատիվ» տոնի մեջ զգաց փոթորիկը, և ձայնը փոքր-ինչ
կերկերաց պատասխանելիս:
- Ոչինչ չեմ ասել, հայրիկ, որովհետև գիտեմ, որ քեզ դուր չի գա, որ դրա մասին
խոսեմ:
- Չէ մի չէ՜, ինձ դուր գալու համար իսկապես կարող ես քեզ նեղություն չտալ…
Բայց կցանկանայի իմանալ, թե ի՞նչ կարգավիճակում ես: Որպես փեսացու՞ ես այդ
տուն գնում:
- Այո՛:
- Եվ քեզ լու՞րջ են ընդունում:
- Կ-կարծում եմ այո:
Հայրն ուշադիր նայեց նրան և մատներով տմբտմբացրեց սեղանին:
- Լա՜վ է: Շա՜տ լավ… Լսիր ինձ, ուրեմն, որովհետև ես պարտավոր եմ ճիշտ
ուղի ցույց տալ քեզ: Լա՞վ ես հասկանում, թե ինչ ես անում: Մտածե՞լ ես, թե ինչ
կարող է լինել:
- Լինե՞լ… ի՞նչ:
- Որ ամուսնանաս այդ աղջկա հետ: Բայց տես հա՜. դու արդեն այն տարիքում
ես, որ գոնե կարող ես մտածել: Դու գիտե՞ս, թե ով է նա, որտեղից է գալիս: Որևէ
մեկին ճանաչու՞մ ես, որ իմանա, թե ինչ կյանք է վարում նա Մոնտեվիդեոյում:
- Հայրի՜կ:
- Հա՛, հա՛, ի՞նչ են անում այնտեղ: Պա՜հ, Էդպիսի դեմք մի ընդունիր: Ես քո…
հարսնացուին նկատի չունեմ: Նա երեխա է և, որպես այդպիսին, չգիտի, թե ինչ է
անում: Բայց դու գիտե՞ս, թե ինչով են նրանք ապրում:
- Ո՛չ: Եվ ոչ էլ նշանակություն ունի ինձ համար, որովհետև թեկուզև հայրս
լինես…
- Պա՜հ, պա՜հ, պա՜հ: Էդ բաները թող հետո: Ես որպես հայր չեմ խոսում հետդ,
այլ ինչպես ցանկացած այլ պատվարժան մարդ կխոսեր: Եվ քանի որ քեզ այդքան
վրդովում են իմ հարցերը, ում հետ ուզում ես ճշտիր, թող քեզ պատմեն, թե ի՞նչ
կարգի հարաբերություններ ունի քո հարսնացուի մայրն իր տեգոր հետ, հարցրու՛:
- Այո՛: Գիտեմ, որ եղել է …
- Ա՜, գիտես, որ Առիսաբալագայի սիրուհի՞ն է եղել: Եվ որ նա կամ մեկ ուրի՞շն
են պահում Մոնտեվիդեոյի տունը: Եվ այդքան անվրդո՜վ ես:
- Հա՛, գիտեմ, գիտեմ: Քո հարսնացուն ոչ մի կապ չունի այդ ամեն հետ, արդեն
գիտեմ: Չկա ավելի գեղեցիկ պոռթկում, քան քոնն է… Բայց զգույշ եղիր, որովհետև
հետո ուշ կարող է լինել… Չէ, չէ՛, հանգստացիր: Ես ոչ մի մտադրություն չունեմ քո
հարսնացուին վիրավորելու և կարծում եմ, ինչպես արդեն ասացի, որ նա
տակավին չի արատավորվել իրեն շրջապատող աղտեղությամբ: Բայց եթե մայրն

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր
բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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