
Երկրորդ մաս 

 

I. Անգլիացիները և ֆրանսիացիները 

Նշանակված ժամին ընկերներն իրենց չորս ծառաների հետ ներկայացան 

Լյուքսեմբուրգյան պալատի ետնամասում ցանկապատված ամայի վայրում, որտեղ 

այծեր էին արածում։ Աթոսը հովվին ինչ֊որ մանր դրամ տվեց, և սա հեռացավ։ 

Ծառաներին պատվիրված էր պահակ կանգնել։ 

 

Շուտով նույն ամայի դաշտը հասավ մարդկանց մի խումբ, ներս մտավ և 

միացավ հրացանակիրներին։ Ապա, ըստ անգլիական սովորության, 

փոխադարձաբար միմյանց ներկայացան։ 

 

Անգլիացիները, որոնք ամենաբարձր ծագմամբ մարդիկ էին, ոչ միայն 

զարմացան, այլև անհանգստացան, երբ լսեցին իրենց հակառակորդների տարօրինակ 

անունները։ 

 

— Դա մեզ ոչինչ չի ասում,— ասաց լորդ Վինտերը, երբ երեք ընկերները տվին 

իրենց անունները,— այսուամենայնիվ մենք չենք իմանում ով եք դուք և կռիվ չենք 

սկսի այդպիսի անուն կրող մարդկանց հետ։ Դրանք ինչ֊որ հովիվների անուններ են։ 

 

— Ինչպես դուք էլ երևի կռահում եք, միլորդ, դրանք հնարովի անուններ են,— 

ասաց Աթոսը։ 

 

— Եվ այդ ավելի մեծ ցանկություն է առաջացնում մեզ իմանալու ձեր իսկական 

անունները, պատասխանեց անգլիացին։ 

 

— Բայց դուք մեզ հետ խաղացիք առանց իմանալու մեր անունները,— նկատեց 

Աթոսը,— և նույնիսկ մեզնից երկու ձի տարաք։ 

 

— Դուք իրավացի եք, բայց այն ժամանակ մենք ռիսկի էինք ենթարկում միայն 

դրամը։ Իսկ հիմա ռիսկի ենք ենթարկում մեր կյանքը։ Խաղալ ամեն մեկի հետ կարելի 

է, կռվել միայն հավասարի հետ։ 

 

— Այդ ճշմարիտ է,— ասաց Աթոսը և անգլիացիներից նրան, որը պետք է 

մենամարտեր իր հետ, մի կողմ կանչելով շշուկով տվեց նրան իր անունը։ 



 

Պորտոսն ու Արամիսն էլ միևնույնն արին։ 

 

— Բավարարվա՞ծ եք արդյոք,— հարցրեց Աթոսն իր հակառակորդին,— և 

համարո՞ւմ եք արդյոք ինձ բավական նշանավոր, որպեսզի պատիվ անեք ինձ՝ ձեր 

սուսերը խաչաձևելու իմի հետ։ 

 

— Այո, պարոն,— գլուխ տալով պատասխանեց անգլիացին։ 

 

— Լավ։ Իսկ հիմա ես ձեզ մի բան կասեմ,— սառը շարունակեց Աթոսը։ 

 

— Ի՞նչ բան,— զարմացավ անգլիացին։ 

 

— Ավելի լավ կլիներ, եթե դուք չպահանջեիք, որ ես բաց անեի իմ անունը։ 

 

— Ինչո՞ւ։ 

 

— Որովհետև ինձ համարում են մեռած, որովհետև ես պատճառներ ունեմ 

ցանկանալու, որ ոչ ոք չիմանա, թե ես ողջ եմ, և որովհետև հիմա ես ստիպված պիտի 

լինեմ ձեզ սպանել, որպեսզի իմ գաղտնիքը աշխարհով մեկ չլինի։ 

 

Անգլիացին նայեց Աթոսին, մտածելով, թե նա կատակ է անում, բայց Աթոսը 

կատակ անելու մասին չէր էլ մտածում։ 

 

— Դուք պատրա՞ստ եք, պարոնայք, հարցրեց Աթոսը միաժամանակ դառնալով 

և՛ իր ընկերներին, և՛ հակառակորդներին։ 

 

— Այո,— միանգամից պատասխանեցին անգլիացիներն ու ֆրանսիացիները։ 

 

— Այդ դեպքում սկսենք։ 

 

Եվ նույն ակնթարթին ութ սուսերներ շողացին մայր մտնող արևի շողերի տակ։ 

Մենամարտը սկսվեց կատաղորեն, որը միանգամայն բնական էր այնպիսի 

մարդկանց համար, որոնք կրկնակի թշնամիներ էին իրար։ 

 



Աթոսը կռվում էր այնպես հանգիստ և այնպես մեթոդիկ, որ ասես 

սուսերամարտության դահլիճում լիներ։ 

 

Պորտոսը, որին Շանտիլիեի դեպքն ըստ երևույթին բուժել էր ավելորդ 

ինքնավստահությունից, իր խաղը վարում էր շատ զգույշ ու խորամանկորեն։ 

 

Արամիսը, որը պետք է վերջացներ իր պոեմի երրորդ երգը, շտապում էր, 

որպես մի մարդ, որը քիչ ժամանակ ունի։ 

 

Աթոսը առաջինը սպանեց իր հակառակորդին, նա միայն մեկ հարված տվեց, 

բայց, ինչպես և նախազգուշացրել էր, այդ հարվածը մահացու եղավ, սուսերը 

հակառակորդի սիրտն էր խրվել։ 

 

Նրանից հետո Պորտոսը կանաչի վրա պառկեցրեց իր հակառակորդին, նա նրա 

ազդրն էր ծակել։ Այլևս դիմադրելու փորձ չանելով՝ անգլիացին նրան հանձնեց իր 

սուսերը, և Պորտոսը վիրավորին վերցնելով տարավ կառեթ։ 

 

Արամիսը իր հակառակորդին այնպես ուժեղ էր նեղել, որ սա մի հիսուն քայլ 

նահանջելով վերջիվերջո փախավ որքան ուժ ուներ և ծառաների ծաղրի տակ 

կորավ֊թաքնվեց։ 

 

Ինչ վերաբերում է դ’Արտանյանին, սա վարպետորեն ու պարզ ձևով 

պաշտպանողական խաղ էր վարում։ Ապա իր հակառակորդին հոգնեցնելով՝ մի ուժեղ 

հարվածով նրա ձեռքից դուրս գցեց սուսերը։ Տեսնելով, որ զինաթափված է, բարոնը 

մի քայլ նահանջեց, բայց սայթաքեց և ընկավ երեսի վրա։ 

 

Դ’Արտանյանը մի ոստյունով մոտ ցատկեց և սուսերը դեմ արավ կոկորդին։ 

 

— Ես կարող էի սպանել ձեզ, պարոն,— ասաց նա անգլիացուն,— դուք իմ 

ձեռքումն եք, բայց ձեր քրոջ պատվին ես ձեզ եմ նվիրում ձեր կյանքը։ 

 

Դ’Արտանյանը լիակատար ցնծության մեջ էր. նա իրականացրել էր նախապես 

մտածած ծրագիրը, որի մասին մտածելն անգամ մի քանի ժամ առաջ նրա դեմքին 

այնքան ուրախ ժպիտներ էր առաջացնում։ 

 



Զմայլված այն բանից, որ գործ ունի այդպիսի մեղմաբարո մարդու հետ, 

անգլիացին կրծքին սեղմեց դ’Արտանյանին, հազար ու մի սիրալիր խոսքեր ասաց 

երեք հրացանակիրներին, և որովհետև Պորտոսի հակառակորդն արդեն կառք էր 

փոխադրված, իսկ Արամիսի հակառակորդը փախուստի էր դիմել, բոլորը սկսեցին 

զբաղվել սպանվածով։ 

 

Հուսալով, թե վերքը մահացու չէ, Պորտոսը և Արամիսը սկսեցին նրա 

հագուստը հանել։ Այդ ժամանակ նրա գոտու տակից ընկավ պինդ լցված մի քսակ։ 

Դ’Արտանյանն այդ քսակը վերցրեց և մեկնեց լորդ Վինտերին։ 

 

— Ի՞նչ պիտի անեմ ես այդ, գրողը տանի,— հարցրեց անգլիացին։ 

 

— Կվերադարձնեք սպանվածի ընտանիքին,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Շատ հարկավո՛ր է դա նրա ընտանիքին։ Նրա ընտանիքը ժառանգաբար 

տասնհինգ հազար լուիդոր ռենտա կստանա։ Թողեք այդ քսակը ձեր ծառաներին։ 

 

Դ’Արտանյանը քսակը գրպանը դրեց։ 

 

— Իսկ հիմա, իմ երիտասարդ բարեկամ, որովհետև հուսով եմ, որ դուք թույլ 

կտաք ինձ՝ իմ բարեկամ կոչել ձեզ,— ասաց լորդ Վինտերը,— եթե ձեզ հաճելի է, ես 

հենց այս երեկո ձեզ կներկայացնեմ իմ քույր լեդի Կլարիկին։ Ես ուզում եմ, որ նա ևս 

ձեզ շնորհ բերի իր բարեհաճությունը, և որովհետև արքունիքում նա լավ 

ընդունելություն ունի, կարող է պատահել, որ ապագայում նրա մի խոսքը օգուտ բերի 

ձեզ։ 

 

Դ’Արտանյանը գոհունակությունից կարմրատակեց և որպես համաձայնության 

նշան՝ գլուխ տվեց։ 

 

Այդ ժամանակ Աթոսը մոտեցավ դ’Արտանյանին։ 

 

— Ի՞նչ եք ուզում անել այդ քսակը,— շշուկով հարցրեց նա երիտասարդին։ 

 

— Ես ուզում էի ձեզ տալ այն, սիրելի Աթոս։ 

 



— Ի՞նձ։ Իսկ ինչո՞ւ ինձ։ 

 

— Որովհետև դուք եք սպանել նրա տիրոջը։ Սա հաղթողի ավարն է։ 

 

— Ես դառնամ թշնամու ժառանգո՞րդը։ Ինչի՞ տեղ եք դնում ինձ։ 

 

— Այդպես է պատերազմական սովորությունը,— ասաց դ’Արտանյանը։— 

Ինչո՞ւ պետք է նույն սովորությունը չլինի մենամարտում։ 

 

— Ես երբեք այդպես չեմ վարվել նույնիսկ պատերազմի դաշտում,— ասաց 

Աթոսը։ 

 

Պորտոսը ուսերը թոթվեց, Արամիսը որպես հավանության նշան՝ ժպտաց։ 

 

— Եթե այդպես է, ասաց դ’Արտանյանը,— կտանք մեր սպասավորներին, 

ինչպես առաջարկեց լորդ Վինտերը։ 

 

— Լավ,— համաձայնեց Աթոսը,— կտանք սպասավորներին, բայց ո՛չ մեր։ 

Կտանք անգլիացիների սպասավորներին։ 

 

Աթոսը քսակը վերցրեց և նետեց կառապանին։ 

 

— Ձեզ և ձեր ընկերներին։ 

 

Այս մեծահոգի վարմունքը այնպիսի մի մարդու կողմից, որը միջոցներ 

ամենևին չուներ, հիացմունք պատճառեց նույնիսկ Պորտոսին, և ֆրանսիական 

առատաձեռնությունը, որի մասին հետո ամենուրեք պատմում էին լորդ Վինտերն ու 

նրա բարեկամը, հիացնում էր բացարձակապես բոլորին, եթե չհաշվենք պարոններ 

Գրիմոյին, Մուշկետոնին, Պլանշեին և Բազենին։ 

 

Դ’Արտանյանին հրաժեշտ տալիս լորդ Վինտերը նրան հաղորդեց իր քրոջ 

հասցեն։ Նա ապրում էր Արքայական հրապարակում, այն ժամանակվա մոդայիկ 

թաղամասում, N 6 տանը։ Ի դեպ, լորդ Վինտերը պատրաստակամություն հայտնեց 

լինել այնտեղ, որպեսզի ինքն անձամբ ներկայացնի երիտասարդին։ Դ’Արտանյանը 

նրան տեսակցություն նշանակեց ժամը ութին, Աթոսի մոտ։ 



 

Առաջիկա այցելությունը միլեդիին՝ շատ էր հուզում մեր երիտասարդ 

գասկոնացու միտքը։ Նա հիշում էր, թե մինչև այժմ ինչպիսի տարօրինակ դեր է 

խաղացել միլեդին իր կյանքում։ Նա համոզված էր, որ միլեդին կարդինալի 

գործակալներից մեկն է, այնուամենայնիվ ինչ֊որ անհաղթահարելի մղում էր զգում 

դեպի նա, մեկը այն զգացմունքներից, որոնց մասին մարդ ինքն իրեն հաշիվ տալ չի 

կարողանում։ Նա երկյուղ էր կրում միայն մի բանից. չլինի թե միլեդին ճանաչի, որ 

ինքը հենց Մենգի և Դուվրի երիտասարդն է, հետևաբար՝ հոգով ու մարմնով նվիրված 

է թագավորին, և այս հանգամանքը նրա աչքում իրեն կզրկեր որոշ 

առավելություններից, մինչդեռ այժմ միլեդին նրան ճանաչում էր ոչ ավելի, քան ինքն 

էր նրան ճանաչում, և խաղի մեջ նրանց շանսերը հավասար էին։ Ինչ վերաբերում է 

սիրային ինտրիգին, որ սկսվել էր միլեդիի և կոմս դը Վարդի միջև, ապա այդ շատ էլ 

չէր մտահոգում ինքնավստահ պատանուն, թեև կոմսը երիտասարդ էր, գեղեցիկ, 

հարուստ և կարդինալի մոտ մեծ համարում ուներ։ 

 

Քսանամյա հասակը հո մի բան նշանակում է, մանավանդ, եթե դուք ծնվել եք 

Տարբում։ 

 

Ամենից առաջ դ’Արտանյանը գնաց տուն և ամենայն խնամքով սկսեց զբաղվել 

իր հարդարանքով։ Ապա նորից գնաց Աթոսի մոտ և սովորության համաձայն ամեն 

ինչ պատմեց նրան։ Աթոսը լսեց նրա պլանները, գլուխն օրորեց և դառնացած տեսքով 

նրան խորհուրդ տվեց զգույշ լինել։ 

 

— Ինչպե՞ս,— ասաց նա,— դուք հենց նոր զրկվել եք մի կնոջից, որը ձեր ասելով 

բարի էր, չքնաղ, կատարելություն, և ահա արդեն ուրիշի հետևի՞ց եք ընկել։ 

 

Դ’Արտանյանը զգաց կշտամբանքի իրավացիությունը։ 

 

— Տիկին Բոնասիեին ես սրտով էի սիրում,— առարկեց նա,— իսկ միլեդիին 

սիրում եմ բանականությամբ։ Եվ ես ձգտում եմ նրա տուն ընկնել գլխավորապես նրա 

համար, որ պարզեմ, թե նա ինչ դեր է խաղում արքունիքում։ 

 

— Ի՞նչ դեր։ Ախր հենց ձեր պատմածներից էլ դժվար չէ այդ հասկանալ։ Նա 

կարդինալի գաղտնի գործակալն է, մի կին, որը ձեզ ծուղակի մեջ կքաշի, որտեղ դուք 

ձեր գլուխը կդնեք, ուրիշ ոչինչ։ 



 

— Հը՜մ։ Ճիշտ որ, սիրելի Աթոս, դուք իրերը խիստ մռայլ լույսի տակ եք 

տեսնում։ 

 

— Ի՛նչ արած, սիրելիս, ես կանանց չեմ հավատում, դրա համար ես 

պատճառներ ունեմ, և մանավանդ, չեմ հավատում շիկահերներին։ Կարծեմ դուք 

ասում էիք, որ միլեդին շիկահեր է։ 

 

— Այո, նա այնպիսի խարտյաշ մազեր ունի, որպիսին ես երբեք չեմ տեսել։ 

 

— Խե՛ղճ դ’Արտանյան,— հառաչելով ասաց Աթոսը։ 

 

— Լսեցեք, ես ուզում եմ պարզել, թե ով է նա։ Հետո, երբ կիմանամ այն, ինչ 

ուզում եմ իմանալ, կհեռանամ։ 

 

— Պարզեցեք,— անտարբեր ասաց Աթոսը։ 

 

Նշանակված ժամին լորդ Վինտերը ներկայացավ, բայց Աթոսը նախապես այդ 

իմանալով՝ անցել էր մյուս սենյակը։ Եվ անգլիացին դ’Արտանյանին մենակ գտնելով՝ 

իսկույն էլ տարավ նրան, որովհետև արդեն ժամը ութին մոտ էր։ 

 

Սպասում էր մի շքեղ կառեթ, որին լծված մի զույգ հիանալի ձիերն իսկույն 

հասցրին նրանց Արքայական հրապարակ։ 

 

Լեդի Կլարիկը դ’Արտանյանին սառն ընդունեց։ Նրա առանձնատունն աչքի էր 

ընկնում իր շքեղությամբ։ Չնայած անգլիացիների մեծ մասը պատերազմի վտանգից 

դրդված հեռացել էր Ֆրանսիայից կամ հեռանալու վրա էր, միլեդին հենց նոր ահագին 

գումար էր ծախսել իր տունը նորոգելու համար, և այդ ցույց էր տալիս, որ 

անգլիացիներին արտաքսելու ընդհանուր կարգադրությունը նրան չէր վերաբերում։ 

 

— Ձեր առջև,— ասաց լորդ Վինտերը՝ քրոջը ներկայացնելով դ’Արտանյանին,— 

այն երիտասարդն է, որի ձեռքումն էր իմ կյանքը, բայց չուզեց օգտվել այդ 

առավելությունից, թեև մենք կրկնակի թշնամիներ էինք, քանի որ ես առաջինն էի 

վիրավորել նրան և քանի որ ես անգլիացի եմ։ Ուրեմն շնորհակալություն հայտնեցեք 

նրան, տիրուհի, եթե դուք գեթ մի որևէ չափով կապված եք ինձ հետ։ 



 

Միլեդին թեթևակի մռայլվեց, հազիվ նշմարելի մի ամպ սահեց նրա ճակատով, 

իսկ շուրթերին երևաց այնպիսի մի տարօրինակ ժպիտ, որ դ’Արտանյանը, նրա դեմքի 

այդ բարդ խաղը նկատելով, ցնցվեց։ 

 

Լորդը ոչինչ չնկատեց, նա հենց այդ պահին շուռ էր եկել փաղաքշելու միլեդիի 

կապկին, որը ձիգ էր տալիս նրա կամզոլից։ 

 

— Բարի գալուստ, պարոն,— ասաց միլեդին մի չլսված մեղմ ձայնով, որը 

զարմանալիորեն հակասում էր այն վատ տրամադրությանը, որ հենց նոր նկատեց 

դ’Արտանյանը,— դուք այսօր իմ երախտագիտության հավիտենական իրավունքն եք 

նվաճել։ 

 

Այդ պահին անգլիացին նորից դարձավ նրանց կողմը և սկսեց պատմել 

մենամարտի մասին, բաց չթողնելով ոչ մի մանրամասնություն։ Միլեդին նրան լսում 

էր մեծ ուշադրությամբ և, չնայած իր զգացմունքները թաքցնելու բոլոր ջանքերին, 

դժվար չէր նկատել, որ այդ պատմությունը դուրեկան չէ նրան։ 

 

Նա մերթ կարմրում էր, մերթ գունատվում և իր փոքրիկ ոտքերով 

անհամբերությամբ թխկթխկացնում էր հատակը։ 

 

Լորդ Վինտերը ոչինչ չէր նկատում։ Պատմությունը վերջացնելով նա մոտեցավ 

սեղանին, որտեղ մատուցարանի վրա դրված էին մի շիշ իսպանական գինի և 

բաժակներ։ Նա երկու բաժակ լցրեց և նշանացի դ’Արտանյանին առաջարկեց խմել։ 

 

Դ’Արտանյանը գիտեր, որ անգլիացու կենացը խմելուց հրաժարվելը 

նշանակում է խիստ վիրավորել նրան։ Ուստի մոտեցավ սեղանին և վերցրեց երկրորդ 

բաժակը։ Բայց նա շարունակում էր հայացքով հետևել միլեդիին և հայելու մեջ 

տեսավ, թե ինչպես փոխվեց նրա դեմքը։ Այժմ, երբ միլեդին կարծում էր, թե այլևս ոչ ոք 

իրեն չի նայում, ինչ֊որ դաժանության մի արտահայտություն աղավաղեց նրա 

դիմագծերը։ Նա կատաղաբար կրծում էր իր թաշկինակը։ 

 

Այդ պահին ներս մտավ այն ջահել ու սիրունիկ աղախինը, որին առաջ էլ 

դ’Արտանյանը տեսել էր։ Նա անգլերեն լեզվով ինչ֊որ բան ասաց լորդ Վինտերին, և 

վերջինս դ’Արտանյանից թույլտվություն խնդրեց գնալու, ասելով, որ անհետաձգելի 



մի գործ սպասում է իրեն և կրկին անգամ քրոջը հանձնարարելով ներողություն 

խնդրել իր փոխարեն։ Դ’Արտանյանը սեղմեց նրա ձեռքը և նորից մոտեցավ միլեդիին։ 

Վերջինիս դեմքը զարմանալի արագությամբ նախկին սիրալիր արտահայտությունը 

ստացավ, սակայն թաշկինակի վրա մնացած մի քանի կարմիր բծերը վկայում էին, որ 

նա շրթունքները կծել է արյունոտելու չափ։ 

 

Նրա շրթունքները սքանչելի էին, կարմիրի ինչպես կորալը։ 

 

Զրույցն աշխուժացավ։ Միլեդին, ըստ երևույթին, միանգամայն տիրապետեց 

իրեն։ Նա դ’Արտանյանին պատմեց, որ լորդ Վինտերը իր եղբայրը չի, այլ իր ամուսնու 

եղբայրը, ինքն ամուսնացած է եղել ընտանիքի կրտսեր անդամի հետ, որը մեռել է, 

թողնելով մի երեխա, և այդ երեխան լորդ Վինտերի միակ ժառանգն է, եթե միայն լորդ 

Վինտերը չամուսնանա։ Այս ամենը դ’Արտանյանին ասում էր, որ կա մի վարագույր, 

որի ետևում մի ինչ֊որ գաղտնիք է թաքնված, սակայն վարագույրը բացել նա դեռևս չէր 

կարողանում։ 

 

Մի կես ժամվա զրույցից հետո դ’Արտանյանը համոզվեց, որ միլեդին իր 

հայրենակիցն է, նա ֆրանսերեն խոսում էր այնքան ճիշտ ու այնքան գեղեցիկ, որ դրա 

մասին ոչ մի կասկած չէր մնում։ 

 

Դ’Արտանյանը հազար ու մի սիրալիր խոսքեր ասաց, հավատացնելով, որ ինքը 

նվիրված է նրան։ Լսելով այս բոլոր ցնդաբանությունները, որ թափում էր մեր 

գասկոնացին, միլեդին բարեհաճ ժպտում էր։ Վերջապես հասավ հեռանալու 

ժամանակը։ Դ’Արտանյանը հրաժեշտ տվեց և հյուրասենյակից դուրս եկավ որպես 

ամենաերջանիկ մարդը մահկանացուների մեջ։ 

 

Սանդուղքի վրա նրա դիմացը դուրս եկավ սիրունիկ աղախինը։ Կողքով 

անցնելիս նրա թևը կպավ դ’Արտանյանին, և աղջիկը մինչև ականջները կարմրելով՝ 

ներողություն խնդրեց այնպիսի քնքուշ ձայնով, որ ներողությունն իսկույն շնորհվեց 

նրան։ 

 

Հետևյալ օրը դ’Արտանյանը նորից եկավ, և նրան ավելի լավ ընդունեցին, քան 

նախորդ օրը։ Այս անգամ լորդ Վինտերը տանը չէր և ամբողջ երեկոն հյուրին 

զբաղեցնում էր միայն միլեդին։ Ըստ երևույթին, նա շատ էր հետաքրքրվում 



երիտասարդով, հարցրեց, թե որտեղացի է նա, ովքեր են նրա ընկերները և արդյոք 

մտադրություն չի՞ ունեցել ծառայության մտնելու կարդինալի մոտ։ 

 

Այստեղ դ’Արտանյանը, որն, ինչպես արդեն մեզ հայտնի է, իր քսանամյա 

հասակում շատ զգույշ երիտասարդ էր, հիշեց իր կասկածները միլեդիի նկատմամբ։ 

Նա միլեդիի առաջ մեծ գովասանքով արտահայտվեց նորին սրբազնության մասին և 

ասաց, որ չէր վարանի մտնել կարդինալի գվարդիան, քան թե թագավորի, եթե պարոն 

դ՚Կավուային նույնքան լավ ճանաչելիս լիներ, որքան ճանաչում է պարոն դը Տրևիլին։ 

 

Միլեդին շատ բնական ձևով խոսակցությունը փոխեց և ամենաանտարբեր 

ձևով հարցրեց դ’Արտանյանին, թե նա երբևիցե եղե՞լ է Անգլիայում։ 

 

Դ’Արտանյանը պատասխանեց, որ պարոն դը Տրևիլի հանձնարարությամբ 

գնացել է այնտեղ ձիեր գնելու բանակցություններ վարելու համար և նույնիսկ որպես 

նմուշ չորս ձի է բերել։ 

 

Խոսակցության ընթացքում միլեդին երկու թե երեք անգամ շրթունքները կծեց, 

այս գասկոնացին խորամանկ խաղ է խաղում։ 

 

Նույն ժամին, ինչպես նախորդ օրը, դ’Արտանյանը գնաց։ Միջանցքում նորից 

նրան հանդիպեց սիրունիկ Քեթին. այդպես էին կոչում աղախնին։ Նա դ’Արտանյանին 

նայեց այնպիսի արտահայտությամբ, որը չհասկանալ չէր կարելի, սակայն 

դ’Արտանյանն այնքան էր տարված նրա տիրուհով, որ նկատում էր միայն այն, ինչ 

տիրուհուց էր գալիս։ 

 

Դ’Արտանյանը միլեդիի մոտ գնաց նաև մյուս օրը, երրորդ օրը և ամեն երեկո 

միլեդին ավելի ու ավելի սիրալիր էր ընդունում նրան։ 

 

Ամեն երեկո՝ մերթ միջանցքում, մերթ նախասենյակում, մերթ սանդուղքի վրա 

նրա դիմացն էր դուրս գալիս սիրունիկ աղախինը։ 

 

Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, դ’Արտանյանը ոչ մի ուշադրություն չէր 

դարձնում Քեթիի այդ համառության վրա։ 

 

II. Ճաշկերույթ դատախազի տանը 



Այն մենամարտը, որտեղ Պորտոսն այնքան փայլուն դեր խաղաց, ամենևին էլ 

նրան չէր ստիպել մոռանալ դատախազի կնոջ տանը կայանալիք ճաշկերույթը։ 

Հաջորդ օրը ժամը տասներկուսից հետո Մուշկետոնը մի վերջին անգամ էլ 

խոզանակը քսեց նրա հագուստին, և Պորտոսը ճանապարհ ընկավ դեպի Արջի փողոց 

այնպիսի մարդու տեսքով, որի բախտը բերում է ամեն բանում։ 

 

Նրա սիրտը զարկում էր, բայց ո՛չ այնպես, ինչպես զարկում էր ջահել ու 

անհամբեր սիրուց հուզված դ’Արտանյանի սիրտը։ Ո՛չ, նրա արյունը ջերմացնում էր 

մի ուրիշ, ավելի շահախնդրական հոգս. ահա, վերջապես, նա առիթ ունի անցնելու 

այդ խորհրդավոր շեմքը, բարձրանալու այն անծանոթ սանդուղքով, որով իրար 

հետևից բարձրացել են պարոն Կոկնարի հին էքյուները։ 

 

Նա շուտով աչքը բաց տեսնելու է այն նվիրական սնդուկը, որը մի քսան անգամ 

պատկերացրել է իր երազներում, երկար ու խոր սնդուկ՝ փակված կախովի 

կողպեքով, ժանգոտած ու կպած հատակին։ Մի սնդուկ, որի մասին նա միայն լսել է և 

որը դատախազի կնոջ, ճիշտ է, մի քիչ ցամաքած, բայց դեռևս որոշ գեղեցկությունից 

ո՛չ զուրկ թաթիկները պետք է բաց անեն իր հիացած հայացքի առաջ։ 

 

Բացի դրանից նա, այդ անապաստան թափառաշրջիկը, առանց ընտանիքի, 

առանց կարողության այդ մարդը, այդ զինվորը, որ սովորել էր պանդոկներին ու 

իջևաններին, աղետներին ու գինետներին, նա, որ սիրում էր լավ ուտել, բայց մեծ 

մասամբ ստիպված էր բավարարվել պատահական պատառներով, այժմ նա, 

վերջապես, պիտի ճաշակեր ընտանեկան ճաշեր, պիտի վայելեր ընտանեկան 

հարմարավետությունը և իրեն տրամադրեր տանտիրուհու այն հոգացողությանը, որն 

այնքան ավելի հաճելի է, որքան ավելի դժվարությամբ է ձեռք բերվում, ինչպես ասում 

են հին ձկնորսները։ 

 

Ներկայանալ որպես ազգական և ամեն օր առատ սեղան նստել, հարթել 

ծերունի դատախազի դեղնած ճակատի կնճիռները, մի փոքր փետրատել ջահել 

գրագիրներին՝ սովորեցնելով նրանց բասսետի, գալբեկի ու լանդսկնեխտի նրբագույն 

ձևերը և մի ժամվա դասի համար հոնորարի փոխարեն տանելով նրանցից այն 

գումարը, որ նրանք խնայել են մի ամբողջ ամսում. այս ամենը շատ էր ժպտում 

Պորտոսին։ 

 



Ճիշտ է, հրացանակիրը հիշում էր այն ժամանակներում շրջող վատ լուրերը 

դատախազների մասին, լուրեր՝ նրանց գծուծության, ագահության մասին, բայց եթե 

հաշվի չառնենք խնայողության որոշ հակումները, որոնք Պորտոսը միշտ էլ խիստ 

անտեղի էր համարում դատախազի կնոջ մեջ, ապա կարելի էր ասել, որ նա 

սովորաբար բավական առատաձեռն էր լինում, և Պորտոսը հույս ուներ, որ նրա 

տունը շատ շքեղ է լինելու։ 

 

Սակայն դռան մոտ հրացանակիրը որոշ տարակուսանքի մեջ ընկավ, 

որովհետև տան մուտքն այնքան էլ հրապուրիչ չէր. կեղտոտ, հոտած միջանցք, 

կիսախավար սանդուղքի վանդակավոր լուսամուտով, որի միջով աղոտ լույս էր 

թափանցում հարևան բակից, երկրորդ հարկում մի ցածրիկ դուռ ծածկված երկաթե 

ահագին մեխերով, ասես Գրան֊Շատլե բանտի դուռը լիներ։ 

 

Պորտոսը դուռը բախեց։ Բարձրահասակ գունատ մի գրագիր, խռիվ մազերի մի 

ամբողջ խուրձ գլխին, որոնք թափվել էին նրա երեսին, բաց արեց դուռը և գլուխ տվեց 

այնպիսի տեսքով, որը բացահայտորեն ասում էր, որ այդ մարդը ակամա հարգանքով 

համակվեց դեպի բարձր հասակը, որ ուժ էր ցույց տալիս, զինվորական բաճկոնը, որ 

հասարակության մեջ որոշակի դիրքն էր ցույց տալիս և ծաղկուն դեմքը, որ 

առատության մեջ լինելն էր ցույց տալիս։ 

 

Երկրորդ գրագիրը, որ ցածրահասակ էր, երևաց առաջինիհետևից. երրորդը՝ մի 

փոքր ավելի բարձրահասակի երևաց երկրորդի ետևից, ապա մոտ տասներկու 

տարեկան մի պատանի՝ երրորդի ետևից։ 

 

Երեք և կես գրագիր, այն ժամանակների համար այդ նշան էր, որ գրասենյակը 

խիստ շատ հաճախորդներ է ունենում։ 

 

Թեև հրացանակիրը պետք է գար ժամը մեկին, բայց դատախազի կինը նրան 

սպասում էր կեսօրից, հուսալով, որ սիրտը կամ գուցե ստամոքսը իր սիրածին 

նշանակված ժամից ավելի շուտ կբերեն իր մոտ։ 

 

Եվ ահա տիկին Կոկնարը բնակարանից սանդուղքի հարթակը դուրս եկավ 

համարյա հենց այն րոպեին, երբ իր հյուրը դռան առաջ էր, և հարգարժան 

տանտիրուհու երևալը նրան դուրս բերեց խիստ դժվարին դրությունից։ Գրագիրները 



նայում էին նրան հետաքրքրությամբ, և Պորտոսը չիմանալով, թե ինչ ասի այդ 

ելևէջուն գամմային, կանգնել, լեզուն էր ծամծմում։ 

 

— Սա իմ քրոջ որդին է,— գոչեց դատախազի կինը։— Ներս մտեք, ներս մտեք, 

պարոն Պորտոս։ 

 

Պորտոս անունը գրագիրների վրա սովորական ազդեցություն թողեց, և նրանք 

ծիծաղեցին, բայց Պորտոսը շուռ եկավ, և բոլոր դեմքերը նորից լուրջ 

արտահայտություն ստացան։ Դատախազի կաբինետը գնալու համար հարկավոր էր 

անցնել այն նախասենյակը, որտեղ այժմ կանգնած էին գրագիրները, ապա հարկավոր 

էր անցնել այն գրասենյակը, որտեղ պետք է լինեին նրանք, ապա՝ թղթերով լիքը մի 

մռայլ սենյակ։ Գրասենյակից դուրս գալով և խոհանոցը աջ կողմում թողնելով՝ հյուրը 

և տանտիրուհին մտան ընդունարան։ Միմյանց կից այդ բոլոր սենյակները ամենևին էլ 

հաճելի մտքեր չէին ներշնչում Պորտոսին։ Այդ բոլոր բաց դռներով կարելի էր լսել 

արտասանած ամեն մի բառ։ Բացի դրանից, հարևանցիորեն մի արագ ու զննող 

հայացք գցելով խոհանոցին՝ հրացանակիրը— ի մեծ ամոթ տանտիրուհուն և ի մեծ 

ցավ իրեն— համոզվեց, որ այնտեղ չկար այս պայծառ բոցը, այն աշխուժությունն ու 

իրարանցումը, որոնք պետք է տիրապետեին ստամոքսահաճության այդ տաճարում՝ 

սպասվող լավ ճաշից առաջ։ 

 

Դատախազը, ըստ երևույթին, նախապես գիտեր այցելության մասին, 

որովհետև նա ոչ մի զարմանք չարտահայտեց, երբ ներկայացավ Պորտոսը, որը 

բավական ազատ մոտեցավ դատախազին և քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց նրան։ 

 

— Մենք կարծեմ ազգականնե՞ր ենք, պարոն Պորտոս,— հարցրեց դատախազը 

և հենվելով իր եղեգնյա բազկաթոռի թևերին՝ փոքր֊ինչ բարձրացավ տեղից։ 

 

Դա մի ցամաքած զառամյալ ծերունի էր, հագին լայն, սև կամզոլ, որը բոլորովին 

ծածկում էր նրա վտիտ մարմինը։ Նրա մանրիկ, գորշագույն աչքերը փայլում էին 

ինչպես երկու նռնաքար, և թվում էր, թե այդ երկու աչքերը և ծռմռված բերանը նրա 

դեմքի միակ մասերն էին, որտեղ դեռ կյանք էր նշմարվում։ Դժբախտաբար ոտքերն 

արդեն հրաժարվում էին ծառայել ոսկորների այդ պարկին, և այն ժամանակից, երբ 

հինգ թե վեց ամիս առաջ վիճակի վատթարացում էր սկսվել, հարգարժան 

դատախազը, ըստ էության, դարձել էր իր կնոջ ստրուկը։ 

 



Ազգականն ընդունվեց անտրտունջ և ուրիշ ոչինչ։ Եթե պարոն Կոկնարը ամուր 

կանգնելիս լիներ ոտքերի վրա, կժխտեր պարոն Պորտոսի որևէ ազգակցությունն իր 

հետ։ 

 

— Այո, պարոն, մենք ազգականներ ենք,— առանց շփոթվելու պատասխանեց 

Պորտոսը, որը, ի դեպ, ամենևին էլ ցնծալին ընդունելություն չէր սպասում ամուսնուց։ 

 

— Եվ կարծեմ կնո՞ջ կողմից,— ծաղրաբար հարցրեց դատախազը։ 

 

Պորտոսը ծաղրը չհասկացավ և այն պարզամտության տեղ դնելով՝ թեթևակի 

ժպտաց և խիստ կարմրատակեց։ 

 

Պորտոսի գալու պահից՝ պարոն Կոկնարն անհանգիստ հայացքներ էր գցում 

մի մեծ պահարանի վրա, որ կանգնած էր կաղնու փայտից շինված իր գրասեղանի 

դիմաց։ Պորտոսը հասկացավ, որ հենց այդ պահարանն է իր երազած սնդուկը, 

թեպետև ձևով տարբերվում էր նրանից, և մտքում շնորհավորեց իրեն, որ իրականը 

երազածից մի վեց ոտնաչափով էլ բարձր է։ 

 

Պարոն Կոկնարը չուզեց խորացնել իր ծննդաբանական հետազոտությունները 

և միայն իր անհանգիստ հայացքը պահարանից Պորտոսի վրա փոխադրելով ասաց. 

 

— Հուսով եմ, որ արշավանքի դուրս գալուց առաջ մեր ազգականը մեզ պատիվ 

կանի գեթ մեկ անգամ ճաշել մեզ հետ, այդպես չէ՞, տիկին Կոկնար։ 

 

Այս անգամ հարվածն ուղիղ ստամոքսին էր դիպչում, և Պորտոսը հիվանդագին 

զգաց այն։ Ըստ երևույթին տիկին Կոկնարը ևս զգաց այդ հարվածը, որովհետև նա 

ասաց. 

 

— Մեր ազգականն այլևս մեզ մոտ չի գա, եթե մեր ընդունելությունը դուր չգա 

նրան, բայց եթե այդպես չլինի, մենք կխնդրենք նրան մեկնելուց առաջ ունեցած 

համարյա բոլոր ազատ րոպեներին այցելել մեզ. ախր նա այնքա՜ն կարճ ժամանակ է 

լինելու Փարիզում և այնքան քիչ կարող է լինել մեզ մոտ։ 

 

— Օ՜, ոտքերս, իմ խեղճ ոտքեր, որտե՞ղ եք դուք,— մրմնջաց Կոկնարը։ Եվ 

ժպտալու փորձ արեց։ 



 

Այդ օգնությունը, որ Պորտոսին հասավ հենց այն պահին, երբ նրա 

գաստրոնոմիական սպասումներին լուրջ վտանգ էր սպասում, հրացանակրին 

մեծագույն երախտագիտության զգացում ներշնչեց դեպի դատախազի կինը։ 

 

Շուտով հասավ ճաշելու ժամը։ Բոլորն անցան սեղանատուն, որ մի մեծ սենյակ 

էր՝ խոզանոցի դիմաց։ 

 

Գրագիրները, ըստ երևույթին, տան մեջ արտասովոր բուրմունքներ զգալով, 

ներկայացել էին զինվորական ճշտապահությամբ և տաբուրետները ձեռքներին 

բռնած՝ կանգնել էին պատրաստ։ Նրանց ծնոտները նախապես շարժվում և 

սպառնալիք էին արտահայտում։ 

 

«Ա՛յ֊ա՛յ֊ա՛յ,— մտածեց Պորտոսը՝ մի հայացք գցելով երեք քաղցած սփաթների 

վրա, որովհետև, հասկանալի է, պատանուն ընդհանուր սեղանի մոտ չէին թողել։— 

Ա՛յ֊ա՛յ֊ա՛յ, իմ ազգականի տեղը լինեի, ես չէի պահի այս շատակերներին։ Սրանց 

կարելի է դնել նավաբեկումից ազատված և ամբողջ վեց շաբաթ հացի երես չտեսած 

մարդկանց տեղ»։ 

 

Եկավ նաև պարոն Կոկնարը։ Նրան անիվավոր բազկաթոռի մեջ նստեցրած 

բերում էր տիկին Կոկնարը, և Պորտոսն շտապեց օգնելու նրան՝ սեղանի մոտ բերելու 

իր ամուսնուն։ Հենց որ դատախազը սեղանատուն մտավ, նրա ծնոտներն ու ռունգերն 

էլ շարժվել սկսեցին, ինչպես գրագիրներինը։ 

 

— Օհո՜,— ասաց նա,— ի՜նչ անուշ հոտ ունի սուպը։ 

 

«Գրողը տանի, ի՛նչ մի արտասովոր բան են գտնում սրանք այս սուպի մեջ»,— 

մտածեց Պորտոսը, երբ տեսավ անգույն արգանակը, որը, ճիշտ է, շատ էր, բայց ոչ մի 

կաթիլ յուղ չուներ և մեջը լող էին տալիս բոված հացի մի քանի կտորներ, նոսր, 

ինչպես արշիպելագի կղզիներ։ 

 

Տիկին Կոկնարը ժպտաց, և նրա նշանով բոլորը շտապ նստեցին իրենց տեղերը։ 

 



Առաջինը մատուցեցին պարոն Կոկնարին, հետո՝ Պորտոսին։ Այնուհետև 

տիկին Կոկնարը լցրեց իր ափսեն և հացի պատառներն առանց արգանակի բաժանեց 

անհամբեր սպասող գրագիրներին։ 

 

Այդ պահին սեղանատան դուռը ճռնչոցով բացվեց, և կիսաբաց փեղկի միջով 

Պորտոսը տեսավ փոքրիկ գրագրին։ Ընդհանուր կերուխումին մասնակցելու 

հնարավորություն չունենալով՝ նա ուտում էր իր հացը և միաժամանակ վայելում 

խոհանոցում ու սեղանատանը տարածված բուրմունքը։ 

 

Սուպից հետո սպասուհին մատուցեց եփած հավ, մի շքեղություն, որի տեսքից 

ներկաների աչքերը ճակատները թռան։ 

 

— Իսկույն երևում է, որ դուք սիրում եք ձեր ազգականներին, տիկին Կոկնար,— 

ասաց դատախազը ողբերգական ժպիտով։— Տարակույս չկա, որ այս ամենը մենք 

պարտական ենք ձեր քրոջ որդուն։ 

 

Խեղճ հավը շատ նիհար էր և ծածկված այնպիսի հաստ ու փշփշոտ մաշկով, 

որը, չնայած բոլոր ջանքերին, ծակել չէր կարող ոչ մի ոսկոր։ Երևի շատ երկար էին 

որոնել նրան, մինչև որ, վերջապես, գտել էին թառի վրա, որտեղ նա թաքնված է եղել, 

որպեսզի հանգիստ շունչը փչի ծերությունից։ 

 

«Գրողը տանի,— մտածեց Պորտոսը։— Ինչ տխուր բան է սա։ Ես ծերությունը 

հարգում եմ, բայց ոչ եփած և ոչ էլ տապակած վիճակում»։ 

 

Եվ նա շուրջը նայեց, կամենալով համոզվել, թե բոլո՞րն են արդյոք նույն 

կարծիքին։ Միանգամայն հակառակը. նա տեսավ բոցկլտուն աչքեր, որոնք նախապես 

խժռում էին այդ հիանալի հավը, այն նույն հավը, որին նա այնպես արհամարհանքով 

վերաբերվեց։ 

 

Տիկին Կոկնարն իր մոտ քաշեց մատուցարանը, հմտորեն կտրեց երկու սև 

ոտքերը, որոնք գրեց իր ամուսնու ափսեում, կտրեց վիզը և գլխի հետ մի կողմ դրեց իր 

համար, թևը դրեց Պորտոսի ափսեում և հավը համարյա առանց ձեռք տալու տվեց 

սպասուհուն, որից հետո մատուցարանը չքացավ, նախքան հրացանակիրը 

կկարողանար որսալ այն բազմապիսի փոփոխությունները, որ հիասթափությունն 



առաջացնում է մարդկանց դեմքին, նայած հիասթափություն ապրողի 

բնավորությանն ու խառնվածքին։ 

 

Հավի փոխարեն սեղանին երևաց ընդեղենի մատուցարանը՝ մի ահագին 

մատուցարան, որի վրա երևում էին ոչխարի մի քանի ոսկոր, որոնք առաջին 

հայացքից մսով ծածկված էին թվում։ 

 

Սակայն գրագիրներն այդ խաբեությանը չենթարկվեցինք և նրանց դեմքի մռայլ 

արտահայտությանը փոխարինեց ճակատագրին հնազանդ լինելու 

արտահայտությունը։ 

 

Տիկին Կոկնարը այդ ուտելիքը երիտասարդներին բաժանեց լավ տնտեսուհու 

չափավորությամբ։ 

 

Հերթը հասավ նաև գինուն։ Պարոն Կոկնարը մի շատ փոքրիկ հախճապակյա 

շշից երիտասարդների համար լցրեց մեկ երրորդական բաժակ, համարյա նույնքան էլ 

լցրեց իր համար, և շիշն իսկույն անցավ Պարտոսի ու տիկին Կոկնարի կողմը։ 

 

Երիտասարդներն իրենց բաժակների գլխին ջուր ավելացրին, ապա կես֊կես 

բաժակ խմելով՝ նորից ավելացրին, և այդպես մինչև ճաշի վերջը, երբ խմիչքի գույնը, 

որ նրանք կուլ էին տալիս, սուտակի գույնի փոխարեն հիշեցնում էր ծխագույն 

թափազի գույնը։ 

 

Պորտոսը քաշվելով կերավ հավի թևը և ցնցվեց, զգալով, որ սեղանի տակից 

դատախազի կնոջ ծունկը դիպավ իր ծնկին։ Նա ևս մի կես բաժակ խմեց այդ գինուց, 

որն այստեղ այնքան խնայողությամբ էին գործածում, և զգաց, որ դա մոնրեյլյան 

զզվելի խմիչք է, որը սարսափազդու է նուրբ ճաշակ ունեցող մարդկանց համար։ 

 

Պարոն Կոկնարը տեսավ, թե նա ինչպես է գինին խմում առանց ջուր խառնելու, 

և հառաչեց։ 

 

— Կերեք այս ընդեղենից, թանկագին Պորտոս,— ասաց տիկին Կոկնարը 

այնպիսի տոնով, որը պարզ ու պարզ ասում էր, «Հավատացեք ինձ, չուտեք դրանից»։ 

 



— Ո՜նց չէ, ես նույնիսկ ձեռք չեմ տա այդ ընդեղենին,— լուռ մրթմրթաց 

Պորտոսը։ 

 

Եվ բարձր ձայնով ավելացրեց. 

 

— Շնորհակալ եմ, թանկագինս, ես արդեն կուշտ եմ։ 

 

Լռություն տիրեց։ Պորտոսը չէր իմանում, թե էլի ինչ անի։ Դատախազը մի 

քանի անգամ կրկնեց. 

 

— Ա՜խ, տիկին Կոկնար, շնորհակալ եմ ձեզնից, դուք իսկական խնջույք էիք 

սարքել մեզ համար։ Տե՜ր իմ Աստված, ինչպես կշտացա ես։ 

 

Ամբողջ ճաշի ընթացքում պարոն Կոկնարը կերել էր մի ափսե սուպ, հավի 

երկու սև ոտքերը և ոչխարի այն միակ ոսկորը, որի վրա մի քիչ միս կար։ 

 

Պորտոսը մտածեց, որ սա ծաղր է և հենց այն է, ուզում էր բեղերը ոլորել և 

հոնքերը կիտել, բայց տիկին Կոկնարի ծունկը նրան կամացուկ խորհուրդ տվեց 

զինվել համբերությամբ։ 

 

Այդ լռությունը և ճաշի ընդմիջումը, որ Պորտոսի համար միանգամայն 

անհասկանալի էր, գրագիրների համար, ընդհակառակն, լեցուն էր ահեղ իմաստով, 

հնազանդվելով դատախազի հայացքին, որին ավելանում էր տիկին Կոկնարի ժպիտը, 

նրանք դանդաղորեն վեր կացան սեղանից, ավելի դանդաղ ծալեցին իրենց 

անձեռոցիկները, գլուխ տվին և ուղղվեցին դեպի ելքը։ 

 

— Գնացեք, երիտասարդներ, գնացեք աշխատելու, աշխատանքը 

մարսողության համար օգտակար բան է,— հանդիսավոր տոնով ասաց նրանց 

դատախազը։ 

 

Հենց որ գրագիրները գնացին, տիկին Կոկնարը վեր կացավ և բուֆետից հանեց 

մի կտոր պանիր, սերկևիլի մուրաբա և նշով ու մեղրով թխված կարկանդակ, որ նա 

ինքն իր ձեռքով էր պատրաստել։ 

 



Այդքան ուտելիքները տեսնելով՝ պարոն Կոկնարը մռայլվեց։ Այդ ուտելիքները 

տեսնելով՝ Պորտոսը շրթունքը կծեց, հասկանալով, որ առանց ճաշի է մնացել։ 

 

Նա նայեց, թե ընդեղենի մատուցարանը դեռ սեղանի վրա՞ է արդյոք, բայց 

ընդեղենի մատուցարանն անհայտացել էր։ 

 

— Իսկապես որ սա խնջույք է,— գոչեց պարոն Կոկնարը իր բազկաթոռի մեջ 

շուռումուռ գալով,— իսկական խնջույք, epulae epularum[115]։ Լուկուլլոսը ճաշում է 

Լուկոլլլոսի[116] մոտ։ 

 

Պորտոսը նայեց իր մոտ դրված շշին, հուսալով, թե գինով, հաց ու պանրով մի 

կերպ կճաշի, բայց գինի չկար, շիշը դատարկ էր։ Պարոն և տիկին Կոկնարները 

ձևացրին, թե այդ չնկատեցին։ 

 

«Հիանալի է,— ինքն իրեն մտածեց Պորտոսը,— համենայնդեպս ես 

նախազգուշացված եմ»։ 

 

Նա մի փոքրիկ գդալ մուրաբա կերավ և վերցրեց տիկին Կոկնարի խմորեղենից 

մի կտոր, որի մեջ խրվեցին նրա ատամները։ 

 

«Զոհը մատուցված է,— ասաց նա ինքն իրեն։— Օ՜, եթե ես հույս չունենայի 

տիկին Կոկնարի հետ միասին նրա ամուսնու պահարանը տնտղելու»։ 

 

Պարոն Կոկնարը վայելելով շքեղ ճաշկերույթը, որ նա անվանում էր խնջույք, 

հանգստի կարիք զգաց։ Պորտոսը հույս ուներ, որ այդ հանգիստը կսկսվի անհապաղ, 

հենց նույն տեղում, բայց անիծյալ դատախազը դրա մասին լսել անգամ չէր ուզում։ 

Հարկ եղավ տանել նրան կաբինետ, և նա այնքան գոռաց, մինչև որ հասավ իր 

պահարանի մոտ և ավելի վստահ լինելու համար ոտքերը դրեց նրա եզրին։ 

 

Տիկին Կոկնարը Պորտոսին տարավ հարևան սենյակը, և այստեղ հաշտության 

հող ստեղծելու փորձեր սկսվեցին։ 

 

— Դուք կարող եք շաբաթական երեք անգամ գալ ճաշելու,— ասաց տիկին 

Կոկնարը։ 

 



— Շնորհակալ եմ,— պատասխանեց Պորտոսը,— բայց ես չեմ սիրում որևէ բան 

չարաշահել։ Բացի այդ ես պետք է մտածեմ իմ հանդերձավորման մասին։ 

 

— Ա՜խ, այո...— հառաչեց դատախազի կինը,— այդ անպիտան 

հանդերձավորումը։ 

 

— Դժբախտաբար այդպես է,— հաստատեց Պորտոսը,— հանդերձավորման 

մասին։ 

 

— Իսկ ձեր գնդում ինչի՞ց է բաղկացած հանդերձավորումը, պարոն Պորտոս։ 

 

— Օ՜, շատ բաներից,— ասաց Պորտոսը։— Ինչպես ձեզ հայտնի է, 

հրացանակիրներն ընտիր զորամաս են և շատ այնպիսի բաներ ունեն, որոնք 

գվարդիականներին ու շվեյցարացիներին պետք չեն։ 

 

— Բայց ի՞նչ բաներ, ասացեք մեկ֊մեկ։ 

 

— Դե դա կարելի է արտահայտել ընդհանուր գումարով...— սկսեց Պորտոսը, 

որը գերադասում էր վիճել ամբողջի մասին և ոչ թե նրա բաղադրիչ մասերի։ 

 

Տիկին Կոկնարն անհամբեր սպասում էր շարունակությանը։ 

 

— Ինչպիսի՞ գումար,— հարցրեց նա։— Հուսով եմ՝ ոչ ավելի քան... 

 

Նա կանգ առավ, նրա շունչը կտրվում էր։ 

 

— Օ՜, ո՛չ,— ասաց Պորտոսը,— երկու և կես հազար լիվրից ավելի հարկավոր չի 

լինի։ Կարծում եմ նույնիսկ, որ որոշ խնայողության դեպքում երկու հազար լիվրով էլ 

կարող եմ գլուխ բերել։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ։ Երկու հազար լի՜վր,— գոչեց տիկինը։— Բայց դա մի ամբողջ 

կարողություն է։ 

 

Պորտոսը խիստ բազմանշանակ ձևով դեմքը ծռմռեց, և տիկին Կոկնարն այդ 

հասկացավ։ 



 

— Ես նրա համար եմ հարցնում, թե ինչից է բաղկացած ձեր 

հանդերձավորումը,— բացատրեց տիկինը,— որովհետև առևտրական աշխարհում ես 

շատ ազգականներ և կլիենտներ ունեմ և համարյա համոզված եմ, որ ես կարող էի ձեզ 

հարկավոր բաները երկու անգամ ավելի էժան գնել, քան դուք։ 

 

— Ա՜խ, ա՛յ թե ինչ,— ասաց Պորտոսը։— Այդ ուրիշ բան է։ 

 

— Դե իհարկե, սիրելի պարոն Պորտոս։ Ուրեմն ձեզ առաջին հերթին ձի է 

հարկավոր, չէ՞։ 

 

— Այո, ձի։ 

 

— Հիանալի է։ Ես ունեմ հենց այն, ինչ ձեզ հարկավոր է։ 

 

— Ա՜յ թե ինչ,— փայլատակելով ասաց Պորտոսը։— Նշանակում է՝ ձիու հարցը 

կարգավորված է։ Այնուհետև ինձ հարկավոր է թամբի լրիվ սարք ու կարգ, բայց դա 

բաղկացած է այնպիսի բաներից, որ գնել կարող է միմիայն հրացանակիրը։ Ասենք դա 

երեք հարյուր լիվրից թանկ չի նստի։ 

 

— Երեք հարյուր լի՜վր։ Դե, ի՛նչ արած, թող լինի երեք հարյուր լիվր,— ասաց 

դատախազի կինը հոգոց հանելով։ 

 

Պորտոսը ժպտաց։ Ընթերցողը հիշում է, որ նա արդեն ուներ դուքս Բեկինգհեմի 

ընծայած թամբը, այնպես որ նա մտածում էր այդ երեք հարյուր լիվրը ուղղակի իր 

գրպանը դնել։ 

 

— Այնուհետև,— շարունակեց նա,— գալիս է իմ սպասավորի ձին և մի 

ճամպրուկ՝ ինձ համար։ Ինչ վերաբերում է զենքին, կարող եք դրա մասին 

չանհանգստանալ, զենք ես արդեն ունեմ։ 

 

— Սպասավորի համար ձի՞,— անվճռականորեն կրկնեց տիկինը։— Գիտե՞ք 

ինչ, բարեկամս, այդ արդեն չափից ավելի շքեղություն է։ 

 



— Այ թե ի՜նչ, տիրուհի,— հպարտ֊հպարտ ասաց Պորտոսը։— Չլինի՞ ինձ ինչ֊որ 

մուրացկանի տեղ եք դնում։ 

 

— Ի՜նչ եք ասում, ես միայն այն էի ուզում ասել, որ երբեմն գեղեցիկ ջորին 

ձիուց էլ լավ է երևում, և ինձ թվում է, որ եթե Մուշկետոնի համար մի գեղեցիկ ջորի 

ճարենք... 

 

— Համաձայն եմ, թող լինի գեղեցիկ ջորի,— ասաց Պորտոսը։— Դուք իրավացի 

եք, ես ինքս էլ տեսել եմ շատ նշանավոր իսպանացի ազնվականների, որոնց ամբողջ 

շքախումբը ջորիներով է եղել։ Բայց այդ դեպքում, ինչպես ինքներդ էլ հասկանում եք, 

տիկին Կոկնար, այդ ջորին պետք է զարդարված լինի փետրափնջերով և 

զանգուլակներով։ 

 

— Հանգիստ եղեք,— ասաց դատախազի կինը։ 

 

— Հիմա գանք ճամպրուկին,— ասաց Պորտոսը։ 

 

— Օ՜, այդ ևս չպետք է անհանգստացնի ձեզ,— ասաց տիկին Կոկնարը։— 

Ամուսինս հինգ֊վեց ճամպրուկ ունի, ամենալավն ընտրեցեք ձեզ համար։ Նրանցից 

մեկն ամուսինս առանձնապես սիրում էր վերցնել իր հետ, երբ ճանապարհորդում էր. 

դա այնքան մեծ ճամպրուկ է, որ ինչ ասես կարող է մեջը տեղավորվել։ 

 

— Եվ այդ ճամպրուկը դատա՞րկ է,— պարզամտորեն հարցրեց Պորտոսը։ 

 

— Դե իհարկե դատարկ է,— նույնպես պարզամտորեն պատասխանեց 

դատախազի կինը։ 

 

— Թանկագին տիկին,— գոչեց Պորտոսը,— ախր ինձ ճամպրուկը հարկավոր է 

իր ամբողջ պարունակությամբ։ 

 

Տիկին Կոկնարը նորից սկսեց հառաչել։ Այդ ժամանակ Մոլիերը դեռ իր 

«Ժլատը» չէր գրել, այնպես որ, տիկին Կոկնարը նրա Գարպագոնի[117] նախատիպն 

էր հանդիսանում։ 

 



Կարճ ասած՝ հանդերձավորման մնացած մասը նույնպիսի քննարկման 

ենթարկվեց, և այս խորհրդակցության հետևանքով դատախազի կինը 

պարտավորություն ստանձնեց ութ հարյուր լիվր դրամ տալ, ձեռք բերել մի ձի ու մի 

ջորի, որոնք պատիվ պիտի ունենային փառքի ճանապարհին իրենց վրա կրելու 

Պորտոսին ու Մուշկետոնին։ 

 

Այս պայմանները մշակելուց հետո Պորտոսը հրաժեշտ տվեց տիկին 

Կոկնարին։ Վերջինս, ճիշտ է, աչքով֊ունքով աշխատում էր պահել նրան, բայց 

Պորտոսը պատճառ բերեց իր զինվորական գործերը, և դատախազի կինը ստիպված 

եղավ զիջել նրան թագավորին։ 

 

Հրացանակիրը տուն հասավ քաղցած և հիանալի տրամադրության մեջ։ 

 

III. Սպասուհին և տիրուհին 

Մինչ այդ, ինչպես արդեն վերը ասացինք, դ’Արտանյանը, չնայած խղճի խայթին 

և Աթոսի իմաստուն խորհուրդներին, ժամ առ ժամ ավելի ու ավելի էր սիրահարվում 

միլեդիին։ Դրա համար էլ ամեն օր լինելով նրա մոտ՝ խիզախ գասկոնացին 

շարունակում էր սիրաբանություններ անել, վստահ լինելով, որ վաղ թե ուշ միլեդին էլ 

կպատասխանի իր սիրուն։ 

 

Մի երեկո ներկայանալով հիանալի տրամադրությամբ, որպես մի մարդ, որի 

համար անհասանելի ոչ մի բան չկա, նա դարպասի մոտ պատահեց սպասուհուն։ 

Բայց այս անգամ սիրունիկ Քեթին չբավականացավ միայն թեթևակիորեն նրան 

դիպչելով, նա քնքշությամբ բռնեց դ’Արտանյանի ձեռքը։ 

 

«Հիանալի բան,— մտածեց դ’Արտանյանը։— Երևի սա ուզում է իր տիրուհու 

որևէ հանձնարարությունը հաղորդել ինձ։ Հիմա ինձ կհրավիրի այնպիսի 

տեսակցության, որի մասին միլեդին սիրտ չէր անում անձամբ ասել»։ 

 

Եվ նա սիրունիկ աղջկան նայեց ամենահաղթական տեսքով։ 

 

— Տեր իմ, ես ուզում էի ձեզ մի քանի խոսք ասել...— մրմնջաց սպասուհին։ 

 

— Ասա, անուշիկս,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։— Ես լսում եմ։ 

 



— Ո՛չ, միայն ո՛չ այստեղ, այն, ինչ ուզում եմ ձեզ ասել, խիստ երկար է և, 

գլխավորը՝ խիստ գաղտնի։ 

 

— Ուրեմն ի՞նչ անեմ։ 

 

— Եթե պարոն ասպետը համաձայներ ինձ հետ գալ...— քաշվելով ասաց 

Քեթին։ 

 

— Ուր որ ցանկանաս, սիրունիկս։ 

 

— Այդ դեպքում գնանք։ 

 

Եվ առանց դ’Արտանյանի ձեռքը բաց թողնելու՝ Քեթին նրան վերև տարավ 

պտուտակաձև մութ սանդուղքով։ Ապա մի տասնհինգ աստիճան բարձրանալով՝ 

ինչ֊որ դուռ բաց արեց։ 

 

— Ներս մտեք, տեր իմ,— ասաց նա,— այստեղ մենք մենակ կլինենք և կարող 

ենք խոսել։ 

 

— Իսկ ո՞ւմ սենյակն է սա, գեղեցկուհի,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Իմն է, տեր իմ։ Ահա այս դռնով այս սենյակը միանում է իմ տիրուհու 

ննջարանի հետ, բայց հանգիստ եղեք, միլեդին մեզ լսել չի կարող, նա երբեք 

կեսգիշերից շուտ չի պառկում քնելու։ 

 

Դ’Արտանյանը շուրջը նայեց։ Փոքրիկ կոկիկ սենյակը կահավորված էր 

ճաշակով և շողշողում էր մաքրությունից, սակայն դ’Արտանյանի հայացքը ակամայից 

չէր կտրվում այն դռնից, որը, Քեթիի ասելով, տանում էր դեպի միլեդիի ննջարանը։ 

 

Քեթին հասկացավ, թե ինչ է կատարվում երիտասարդի սրտում, և հոգոց 

քաշեց։ 

 

— Դուք շա՞տ եք սիրում իմ տիրուհուն, տեր իմ,— հարցրեց նա։ 

 



— Օ՜, այո, Քեթի, խելագարի պես, ավելի, քան կարելի է բառերով 

արտահայտել։ 

 

Քեթին նորից հառաչեց։ 

 

— Այդ շատ տխուր բան է, տեր իմ,— ասաց նա։ 

 

— Ինչո՞ւ, գրողը տանի, մի՞թե դա վատ բան է,— հարցրեց երիտասարդը։ 

 

— Որովհետև, տեր իմ,— պատասխանեց Քեթին,— իմ տիրուհին ամենևին չի 

սիրում ձեզ։ 

 

— Հը՜մ,— ասաց դ’Արտանյանը,— դու այդ նրա հանձնարարությա՞մբ ես 

ասում։ 

 

— Օ՜, ոչ, տեր իմ, ոչ։ Ես ինքս ձեզ կարեկցելով որոշեցի ասել այս։ 

 

— Շնորհակալ եմ քեզանից, սիրելի Քեթի, բայց միայն բարի մտադրության 

համար, որովհետև երևի ինքդ էլ հիանալի հասկանում ես, որ քո հաղորդածը այնքան 

էլ հաճելի բան չէ։ 

 

— Այլ խոսքով ասած՝ դուք չեք հավատում իմ ասածին, չէ՞։ 

 

— Միշտ էլ դժվար է լինում հավատալ այդպիսի բաների, թեկուզ հենց 

ինքնասիրությունից դրդված, իմ գեղեցկուհի։ 

 

— Ուրեմն դուք չե՞ք հավատում ինձ։ 

 

— Խոստովանում եմ, որ մինչև չբարեհաճես քո ասածը հաստատող որևէ 

ապացույց բերել... 

 

— Իսկ ի՞նչ կասեք դուք սրան։ 

 

Եվ Քեթին կորսաժի միջից հանեց մի փոքրիկ նամակ։ 

 



— Այդ ի՞նձ է ուղղված,— հարցրեց դ’Արտանյանը՝ նամակը վերցնելով։ 

 

— Ոչ, ուրիշին։ 

 

— Ուրիշի՞ն։ 

 

— Այո։ 

 

— Անունը, նրա անունը,— գոչեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Նայեցեք հասցեին։ 

 

— Կոմս դը Վարդին։ 

 

Ինքնավստահ գասկոնացու մտքում իսկույն առկայծեց Սեն Ժերմենում տեղի 

ունեցածը։ Կայծակի արագությամբ նա բաց արեց ծրարը, ուշադրություն չդարձնելով 

այն ճիչի վրա, որ արձակեց Քեթին, տեսնելով, թե ինչ է ուզում անել նա, կամ ավելի 

ճիշտ՝ ինչ արեց։ 

 

— Օ՜, աստվա ծ իմ, այդ ի՞նչ եք անում, տեր իմ,— ասաց նա։ 

 

— Առանձնապես ոչինչ,— պատասխանեց դ’Արտանյանը և կարդաց. 

 

«Դուք իմ առաջին նամակին չպատասխանեցիք։ Ի՞նչ է պատահել ձեզ, հիվա՞նդ 

եք, թե՞ արդեն մոռացել եք, թե ինչպիսի աչքերով էիք նայում ինձ տիկին դը Գիզի 

պարահանդեսում։ Ահա ձեզ հարմար առիթ, կոմս։ Բաց չթողնեք այդ առիթը»։ 

 

Դ’Արտանյանը սփրթնեց, նրա ինքնասիրությունը վիրավորված էր։ Նա 

մտածեց, որ վիրավորված է սերը։ 

 

— Խե՜ղճ, սիրելի պարոն դ’Արտանյան,— ասաց Քեթին կարեկից ձայնով և 

նորից սեղմեց երիտասարդի ձեռքը։ 

 

— Դու խղճո՞ւմ ես ինձ, սիրունիկ աղջիկ,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 



— Օ՜, այո, ամբողջ սրտով։ Չէ՞ որ ես գիտեմ ինչ բան է սերը։ 

 

— Դու գիտես ինչ բան է սե՞րը,— հարցրեց դ’Արտանյանը՝ առաջին անգամ 

նայելով նրան մի փոքր ուշադրությամբ։ 

 

— Դժբախտաբար՝ այո։ 

 

— Այդ դեպքում ինձ խղճալու փոխարեն՝ ավելի լավ է օգնիր վրեժ առնել քո 

տիրուհուց։ 

 

— Իսկ ի՞նչ ձևով դուք կուզեիք վրեժ առնել նրանից։ 

 

— Ես կուզենայի ապացուցել նրան, որ ես իրենից ուժեղ եմ, և գրավել իմ 

մրցակցի տեղը։ 

 

— Ո՛չ, տեր իմ, ես երբեք չեմ օգնի ձեզ այդ բանում,— աշխուժորեն առարկեց 

Քեթին։ 

 

— Ինչո՞ւ,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Երկու պատճառով։ 

 

— Այսի՞նքն։ 

 

— Նախ՝ որովհետև իմ տիրուհին երբեք չի սիրի ձեզ։ 

 

— Որտեղի՞ց գիտես այդ։ 

 

— Դուք մահու չափ նեղացրել եք նրան։ 

 

— Ե՞ս։ Ինչո՞վ կարող էի ես նեղացնել նրան, երբ այն պահից, ինչ մենք 

ծանոթացել ենք, ես ապրում եմ նրա ոտքերի տակ, որպես հնազանդ ստրուկ։ Ասա 

ինձ, խնդրում եմ։ 

 



— Ես այդ կասեմ միայն այն մարդուն... այն մարդուն, որը կնայի իմ հոգու 

խորքը։ 

 

Դ’Արտանյանը կրկին անգամ նայեց Քեթիին։ Դա այնքան թարմ, այնքան 

գեղեցիկ աղջիկ էր, որ շատ դքսուհիներ այդպիսի գեղեցկության ու թարմության 

համար իրենց թագը կտային։ 

 

— Քեթի,— ասաց նա,— ես կնայեմ քո հոգու խորքը, երբ քեզ հաճելի լինի, դա ոչ 

մի բանի չի խանգարի, իմ թանկագին մանկիկ։ 

 

Եվ նա համբուրեց աղջկան, որից խեղճը կարմրեց բալի նման։ 

 

— Ոչ,— գոչեց Քեթին,— դուք ինձ չեք սիրում։ Դուք սիրում եք իմ տիրուհուն, 

հենց նոր ինքներդ ասացիք այդ։ 

 

— Եվ այդ քեզ խանգարո՞ւմ է ասել երկրորդ պատճառը։ 

 

— Երկրորդ պատճառը, տեր իմ,— ասաց Քեթին սիրտ առնելով համբույրից և 

խրախուսվելով երիտասարդի աչքերի արտահայտությունից,— երկրորդ պատճառն 

այն է, որ սիրո հարցում յուրաքանչյուրն իր համար է ջանք թափում։ 

 

Այժմ միայն դ’Արտանյանը հիշեց Քեթիի գգվալից հայացքները, 

հանդիպումները նախասենյակում, սանդուղքի վրա, միջանցքում, ամեն 

հանդիպումին՝ նրա ձեռքի դիպչելը իրեն և նրա գաղտուկ հառաչանքները։ Տարված 

լինելով անվանի տիկնոջը դուր գալու ցանկությամբ՝ նա անտեսել էր սպասուհուն. ով 

արծվի որս է անում, ճնճղուկի վրա ուշադրություն չի դարձնում։ 

 

Բայց այս անգամ մեր գասկոնացին իսկույն հասկացավ, թե ինչ օգուտ կարող է 

քաղել Քեթիի սիրուց, որն արտահայտեց նա այնքան միամտորեն կամ այնպես 

անամոթաբար, կոմս դե Վարդին ուղղված նամակները կարդալը, միլեդիին հսկելը, 

ամեն անգամ Քեթիի սենյակը մտնեքու հնարավորությունը, նկատի ունենալով, որ 

այդ սենյակը կից է միլեդիի ննջարանին։ Ինչպես տեսնում ենք, ուխտադրուժ 

պատանին արդեն իր մտքում զոհաբերում էր խեղճ աղջկան, որպեսզի կարողանա 

տիրապետել միլեդիին, լինի այդ կամովին, թե բռնությամբ։ 

 



— Նշանակում է, սիրելի Քեթի,— ասաց նա աղջկան,— դու կասկածում ես իմ 

սիրուն և ուզում ես, որ ապացուցե՞մ այն։ 

 

— Ի՞նչ սիրո մասին եք ասում,— հարցրեց Քեթին։ 

 

— Այն սիրո, որ պատրաստ եմ տածելու քո նկատմամբ։ 

 

— Ինչո՞վ կապացուցեք այդ։ 

 

— Ուզո՞ւմ ես, այսօր ես քեզ հետ անց կացնեմ այն ժամերը, որ սովորաբար անց 

եմ կացնում քո տիրուհու հետ։ 

 

— Օ՜, այո, շատ եմ ուզում,— ասաց Քեթին ծափ զարկելով։ 

 

— Եթե այդպես է, մոտ արի, իմ անուշիկս,— ասաց դ’Արտանյանը բազկաթոռին 

նստելով,— և ես քեզ կասեմ, որ դու ամենասիրունիկ սպասուհին ես երբևիցե իմ 

տեսածների մեջ։ 

 

Եվ այս նա այնպես պերճախոս ասաց, որ խեղճ աղջիկը, որը շատ էր ուզում 

հավատալ նրան, հավատաց... Ի դեպ, ի մեծ զարմանս դ’Արտանյանի, Քեթին որոշ 

համառություն ցուցաբերեց և ոչ մի կերպ չէր ուզում անձնատուր լինել։ 

 

Հարձակումների և պաշտպանության մեջ ժամանակն աննկատելի է անցնում։ 

 

Կեսգիշերվա ժամը խփեց, և համարյա միաժամանակ հնչեց զանգակը միլեդիի 

սենյակում։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ,— գոչեց Քեթին,— տիրուհին կանչում է ինձ։ Գնա, շո՛ւտ գնա։ 

 

Դ’Արտանյանը վեր կացավ, գլխարկը վերցրեց, որպես թե ցանկանալով 

ենթարկվել, բայց փոխանակ դեպի սանդուղքը տանող դուռը բանալու, արագորեն 

բաց արեց մեծ պահարանի դուռը և թաքնվեց միլեդիի հագուստների ու 

ցայգազգեստների մեջ։ 

 

— Ի՞նչ եք անում,— գոչեց Քեթին։ 



 

Դ’Արտանյանը, որ վերցրել էր բանալին, ներսից դուռը փակեց և ոչինչ 

չպատասխանեց։ 

 

— Դե՛,— սուր ձայնով ճչաց միլեդին,— ի՞նչ է, քնե՞լ եք այդտեղ։ Ինչո՞ւ չեք 

գալիս, երբ կանչում եմ։ 

 

Դ’Արտանյանը լսեց, թե ինչպես բացվեց միլեդիի սենյակի դուռը։ 

 

— Գալի՜ս եմ, միլեդի, գալի՜ս եմ,— գոչեց Քեթին տիրուհու առաջ վազելով։ 

 

Նրանք միասին մտան ննջարան, և որովհետև դուռը բաց էր մնացել, 

դ’Արտանյանը կարող էր լսել, թե միլեդին ինչպես է շարունակում նախատել իր 

սպասուհուն։ Վերջապես նա հանգստացավ, և մինչև Քեթին ծառայություններ էր 

մատուցում նրան, խոսակցություն սկսվեց դ’Արտանյանի մասին։ 

 

— Այսօր երեկոյան մեր գասկոնացին ինչ֊որ չերևաց,— ասաց միլեդին։ 

 

— Ինչպե՞ս, տիրուհի,— զարմացավ Քեթին,— մի՞թե նա չէր եկել։ Կարո՞ղ է 

պատահել, որ նա դեռ հաջողության չհասած՝ միտքը փոխած լինի։ 

 

— Օ՜, ոչ, երևի նրան պահել է պարոն դը Տրևիլը կամ պարոն Դեզեսարը։ Ես 

գիտեմ իմ ուժերը, Քեթի։ Նա իմ ձեռքից դուրս չի պրծնի։ 

 

— Եվ ի՞նչ եք անելու դուք նրան, տիրուհի։ 

 

— Ինչ եմ անելո՞ւ... Հանգիստ եղիր, Քեթի, իմ և այդ մարդու միջև այնպիսի մի 

բան կա, որ նա ինքն էլ չգիտե... Քիչ էր մնացել նրա պատճառով ես պիտի զրկվեի 

նորին սրբազնության վստահությունից։ Օ՜, ես վրեժ կառնեմ նրանից։ 

 

— Իսկ ես, տիրուհի, կարծում էի, թե դուք նրան սիրում եք։ 

 

— Սիրում եմ նրա՞ն։ Ես ատում եմ նրան։ Դա մի ապուշ է, որ լորդ Վինտերի 

կյանքն իր ձեռքում է ունեցել և չի սպանել նրան, մի մարդ, որի պատճառով ես երեք 

հարյուր հազար լիվր ռենտա կորցրի։ 



 

— Ճիշտ որ,— ասաց Քեթին,— ախր ձեր որդին իր հորեղբոր միակ ժառանգն է, 

և մինչև նրա չափահաս դառնալը դուք կարող էիք տնօրինել նրա կարողությունը։ 

 

Լսելով, թե այդ թովիչ արարածն ինչպես է իրեն մեղադրում նրա համար, որ չի 

սպանել մի մարդու, որին հենց իր աչքի առաջ բարեկամական տրամադրություններ 

էր շռայլում, լսելով այդ սուր ձայնը, որ աշխարհիկ խոսակցության մեջ սովորաբար 

այնպիսի դժվարությամբ էր մեղմանում, դ’Արտանյանն ամբողջ մարմնով դողում էր։ 

 

— Ես վաղուց վրեժ առած կլինեի նրանից,— շարունակեց միլեդին,— եթե 

կարդինալն ինձ հրամայած չլիներ խնայել նրան, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչի համար։ 

 

— Այո, բայց դուք, տիրուհի, չխնայեցիք արդուզարդի վաճառականի դեռատի 

կնոջը, որին նա սիրում էր։ 

 

— Ա՜, Գերեզմանափորների փողոցի խանութպանի կնո՞ջն ես ասում։ Դե 

երիտասարդը վաղուց է մոռացել նրա գոյությունը։ Իսկապես, դա հիանալի 

վրեժխնդրություն էր։ 

 

Դ’Արտանյանի ճակատը ծածկվել էր սառն քրտինքով, իսկապես այդ կինը մի 

հրեշ էր։ 

 

Նա շարունակեց ականջ դնել, բայց դժբախտաբար հարդարանքն ավարտվեց։ 

 

— Այժմ գնացեք ձեր սենյակը,— ասաց միլեդին,— և աշխատեք, վերջապես, 

վաղը պատասխան ստանալ այն նամակից, որ ես տվի ձեզ։ 

 

— Պարոն դը Վարդի՞ն,— հարցրեց Քեթին։ 

 

— Դե իհարկե պարոն դը Վարդին։ 

 

— Ա՛յ, իմ կարծիքով դա մի մարդ է, որն ամենևին նման չէ խեղճ պարոն 

դ’Արտանյանին,— ասաց Քեթին։ 

 



— Գնացեք, սիրելիս,— պատասխանեց միլեդին,— ես ավելորդ 

դատողություններ չեմ սիրում։ 

 

Դ’Արտանյանը լսեց, թե ինչպես շրխկաց դուռը, ինչպես չխկաց սողնակը, այդ 

միլեդին էր ներսից դուռը փակում։ Քեթին նույնպես դուռը բանալիով փակեց, 

աշխատելով որքան կարելի է քիչ աղմուկ հանել։ Այն ժամանակ դ’Արտանյանը 

պահարանի դուռը բաց արեց։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ,— շշնջաց Քեթին։— Ի՞նչ է պատահել ձեզ, դուք այնպես 

գունատ եք։ 

 

— Նողկալի՛ արարած,— մրմնջաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Կամա՜ց, կամա՜ց, գնացեք,— ասաց Քեթին։— Իմ սենյակը միլեդիի 

ննջարանից անջատված է միայն մի բարակ միջնորմով, և այնտեղ լսվում է ամեն մի 

բառ։ 

 

— Հենց դրա համար էլ ես չեմ գնա,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Այսինքն ինչպե՞ս թե,— շառագունելով հարցրեց Քեթին։ 

 

— Կամ թե կգնամ, բայց ուշ... 

 

Եվ նա Քեթիին քաշեց իր կողմը։ Դիմադրել անկարելի էր. դիմադրությունից 

միշտ էլ այնքա՜ն աղմուկ է լինում։ Եվ Քեթին զիջեց։ 

 

Դա վրիժառության պոռթկում էր ուղղված միլեդիի դեմ։ Ասում են, թե 

վրեժխնդրությունը դուրեկան բան է, և դ’Արտանյանը համոզվեց, որ այդ ճշմարիտ է։ 

Ուստի, եթե նա գեթ մի փոքր կարեկցություն ունենար, կգոհանար այդ նոր 

հաղթանակով, բայց նա ոչինչ չուներ բարի հպարտությունից և փառամոլությունից։ 

 

Սակայն, և պետք է ասել սա պատիվ է բերում դ’Արտանյանին, իր 

ազդեցությունը Քեթիի վրա նա ամենից առաջ գործադրեց նրա համար, որ նրանից 

իմանա, թե ինչ է եղել տիկին Բոնասիեին։ Խեղճ աղջիկը խաչելության վրա երդվեց, որ 

նրա մասին ոչինչ չի իմանում, որովհետև իր տիրուհին միշտ կիսով չափ է տեղյակ 



դարձնում իր գաղտնիքներին, բայց հաստատ համոզմունք հայտնեց, որ տիկին 

Բոնասիեն ողջ֊առողջ է։ 

 

Քեթին չգիտեր նաև, թե ինչ պատճառով միլեդին քիչ էր մնացել զրկվեր 

կարդինալի վստահությունը վայելելուց, բայց այս մասին դ’Արտանյանն ավելի լավ էր 

տեղյակ, քան Քեթին. նա միլեդիին նկատել էր կանգնեցված նավերից մեկի վրա հենց 

այն պահին, երբ ինքը հեռանում էր Անգլիայից, և չէր կասկածում, որ խնդիրը 

վերաբերում է ադամանդե զարդին։ 

 

Բայց ամենից ավելի պարզ էր այն, որ միլեդիի իսկական, խոր, արմատացած 

ատելությունը դ’Արտանյանի նկատմամբ առաջացել էր նրանից, որ նա լորդ 

Վինտերին չէր սպանել։ 

 

Հետևյալ օրը դ’Արտանյանը նորից ներկայացավ միլեդիին։ Միլեդիի 

տրամադրությունը շատ վատ էր, և դ’Արտանյանը մտածեց, որ դրա պատճառը 

պարոն դը Վարդից պատասխան չստանալն է։ Քեթին ներս մտավ, բայց միլեդին նրա 

հետ շատ խիստ վարվեց։ Քեթիի հայացքը, որ նա գցեց դ’Արտանյանի վրա, ասում էր, 

«Այ, տեսնո՞ւմ եք, ձեր պատճառով ինչեր եմ կրում ես»։ 

 

Բայց երեկոյի վերջում չքնաղ էգը մեղմացավ։ Նա ժպիտը դեմքին լսում էր 

դ’Արտանյանի քնքուշ խոստովանությունները և նույնիսկ նրան թույլատրեց 

համբուրել իր ձեռքը։ 

 

Դ’Արտանյանը նրանից բաժանվեց՝ չիմանալով, թե ինչ մտածի։ Բայց նա այն 

երիտասարդներից չէր, որոնք հեշտությամբ կորցնում են իրենց գլուխը։ 

Շարունակելով հետամուտ լինել միլեդիին՝ նա մտքում մի փոքրիկ ծրագիր էր կազմել։ 

 

Դռան մոտ դ’Արտանյանը հանդիպեց Քեթիին և երեկվա պես բարձրացավ նրա 

սենյակը։ Նա իմացավ, որ միլեդին խիստ նախատել է Քեթիին՝ պատվերը 

չկատարելու համար։ Միլեդին չէր կարողանում հասկանալ կոմս դը Վարդի լռության 

պատճառը և Քեթիին պատվիրել էր առավոտյան ժամը իննին անցնել իր մոտ՝ երրորդ 

նամակը տանելու։ 

 



Դ’Արտանյանը Քեթիից խոսք առավ, որ մյուս օրն առավոտյան նամակը իր մոտ 

կբերի։ Խեղճ աղջիկը խոստանում էր ամեն բան, ինչ պահանջում էր իր սիրած տղան. 

նա բոլորովին կորցրել էր գլուխը։ 

 

Ամեն ինչ կատարվեց այնպես, ինչպես նախորդ օրը. դ’Արտանյանը թաքնվեց 

պահարանում, միլեդին կանչեց Քեթիին, իր արդուզարդը վերջացրեց, Քեթիին ետ 

ուղարկեց և դուռը փակեց։ Նախորդ օրվա պես այդ օրն էլ դ’Արտանյանը տուն 

վերադարձավ միայն առավոտյան ժամը հինգին։ 

 

Ժամը տասնմեկին Քեթին եկավ նրա մոտ։ Նա բերել էր միլեդիի նոր նամակը։ 

Այս անգամ խեղճ աղջիկը անտրտունջ տվեց այն դ’Արտանյանին։ Նա դ’Արտանյանի 

կամքին էր թողել՝ անել ինչ ցանկանում է. հիմա նա հոգով ու մարմնով պատկանում 

էր իր աննման զինվորին։ 

 

Դ’Արտանյանը նամակը բաց արեց և կարդաց հետևյալ տողերը. 

 

«Ահա արդեն երրորդ անգամ գրում եմ, որ ես սիրում եմ ձեզ։ Զգուշացեք, որ 

չորրորդ անգամ չգրեմ, թե ատում եմ ձեզ։ 

 

Եթե դուք զղջում եք ձեր վերաբերմունքի համար, այս նամակը ձեզ հանձնող 

աղջիկը կասի, թե բարեկիրթ մարդը ինչ ձևով կարող է արժանանալ իմ ներումին»։ 

 

Այս նամակը կարդալիս դ’Արտանյանը մերթ կարմրում էր, մերթ սփրթնում։ 

 

— Օ՜, դուք դեռ սիրում եք նրան,— գոչեց Քեթին, որը ոչ մի վայրկյան աչքը չէր 

հեռացնում երիտասարդի դեմքից։ 

 

— Ո՛չ, Քեթի, դու սխալվում ես, ես նրան այլևս չեմ սիրում, բայց ուզում եմ վրեժ 

առնել նրա արհամարհական վերաբերմունքի համար։ 

 

— Օ՜, ես գիտեմ, թե ինչպիսին է լինելու ձեր վրեժը, դուք արդեն ասել եք ինձ 

դրա մասին։ 

 

— Միևնույն չէ՞ քեզ համար, Քեթի, դու հո գիտես, որ ես միայն քեզ եմ սիրում։ 

 



— Մի՞թե այդ կարելի է իմանալ։ 

 

— Կիմանաս, երբ կտեսնես, թե ինչպես կվարվեմ ես նրա հետ։ Քեթին հոգոց 

հանեց։ 

 

Դ’Արտանյանը գրիչը վերցրեց և գրեց. 

 

«Տիրուհի, մինչև այժմ ես կասկածում էի, թե ձեր երկու նամակներն իսկապես 

ինձ են ուղղված, որովհետև ինձ միանգամայն անարժան էի համարում այսպիսի 

պատվի։ Բացի այդ, ես այնպես հիվանդ էի, որ միևնույն է, ձեզ պատասխանել չէի 

կարող։ 

 

Բայց այսօր ես ստիպված եմ պատասխանել ձեր բարեհաճությանը, որովհետև 

ոչ միայն ձեր նամակը, այլև ձեր սպասուհին հաստատում է, որ ես պատիվ ունեմ 

սիրված լինելու ձեր կողմից։ 

 

Հարկ չկա, որ այս աղջիկն ինձ սովորեցնի, թե բարեկիրթ մարդն ինչ ձևով 

կարող է արժանանալ ձեր ներումին։ Ուրեմն, այսօր ժամը տասնմեկին ես ինքս կգամ 

ձեզնից այդ ներումն հայցելու։ Այդ այցելությունը թեկուզ մեկ օրով հետաձգելը, իմ 

կարծիքով, կնշանակեր նոր վիրավորանք հասցնել ձեզ։ 

 

Նա, ում դուք դարձրել եք ամենաբախտավորը մահկանացուներից։ 

 

։։։։։։։։։Կոմս դը Վարդ»։ 

 

Այս նամակը նախևառաջ կեղծ էր, ապա կոպիտ էր, իսկ մեր այսօրվա բարքերի 

տեսակետից ուղղակի վիրավորական, բայց այն ժամանակներում մարդիկ ավելի քիչ 

ձևականություններ էին բանեցնում, քան այժմ։ Բայց այդ, դ՚Արտանյանը միլեդիի 

խոստովանություններից գիտեր, որ նա ընդունակ է դավաճանության ավելի լուրջ 

զորքերում, ուստի նրա նկատմամբ շատ մակերեսային հարգանք ուներ։ Բայց և 

այնպես, չնայած դրան, մի ինչ֊որ անբացատրելի կիրք մղում էր նրան դեպի այդ կինը, 

արբեցնող մի կիրք՝ խառնված արհամարհանքի հետ, բայց և այնպես՝ կիրք կամ, եթե 

ուզում եք՝ տիրելու ծարավ։ 

 



Դ՚Արտանյանի մտադրությունը շատ պարզ էր. Քեթիի սենյակից մտնել նրա 

տիրուհու սենյակը և օգտվել զարմանքի, ամոթի, սոսկումի առաջին պահից՝ նրա դեմ 

հաղթանակ տանելու համար։ Գուցե և դ՚Արտանյանին անհաջողություն էր սպասում, 

բայց... առանց ռիսկի ոչինչ չես կարող ձեռք բերել։ Մի շաբաթից պատերազմը պիտի 

սկսվեր, հարկավոր էր գնալ, մի խոսքով դ՚Արտանյանը սիրախաղերի ժամանակ 

չուներ։ 

 

— Վերցրու,— ասաց երիտասարդի փակ նամակը տալով Քեթիին։— Տուր 

միլեդիին. սա պարոն դը Վարդի պատասխանն է։ 

 

Խեղճ Քեթին մահու չափ գունատվեց։ Նա գլխի էր ընկել, թե ինչ կլինի նամակի 

բովանդակությունը։ 

 

— Լսիր, անուշիկս,— ասաց դ՚Արտանյանը,— դու ինքդ էլ հասկանում ես, որ 

այս ամենին պետք է վերջ լինի. այսպես կամ այնպես։ Միլեդին կարող է իմանալ, որ 

դու առաջին նամակը տվել ես ոչ թե կոմսի ծառային, այլ իմ ծառային, որ ես եմ բաց 

արել նաև մյուս նամակները, որոնք պետք է բաց աներ պարոն դը Վարդը։ Այն 

ժամանակ միլեդին կվռնդի քեզ, իսկ դու հո գիտես, նա այնպիսի կին չէ, որ դրանով 

սպառի իր վրեժխնդրությունը։ 

 

— Ավա՜ղ,— պատասխանեց Քեթին,— բայց ո՞ւմ համար արեցի ես այս ամենը։ 

 

— Ինձ համար, ես շատ լավ գիտեմ այդ, իմ սիրունիկս,— պատասխանեց 

երիտասարդը,— և ազնիվ խոսք եմ տալիս, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ։ 

 

— Բայց ի՞նչ է գրված ձեր նամակում։ 

 

— Միլեդին քեզ կասի այդ։ 

 

— Օ՜, դուք ինձ չեք սիրում,— հառաչեց Քեթին,— ի՜նչ դժբախտ եմ ես։ 

 

Այս կշտամբանքին կա մի պատասխան, որը միշտ մոլորության մեջ է գցում 

կանանց։ Դ՚Արտանյանն այնպես պատասխանեց, որ Քեթին ճշմարտությունից շատ 

հեռու մնաց։ Ճիշտ է, նա երկար ժամանակ լաց էր լինում, մինչև որ որոշեց նամակը 



տալ միլեդիին, բայց վերջիվերջո հասավ այդ որոշմանը, իսկ այդ այն ամենն էր, ինչ 

հարկավոր էր դ՚Արտանյանին։ 

 

Բացի դրանից, նա Քեթիին խոստացել էր, որ երեկոյան շուտ կհեռանա նրա 

տիրուհու մոտից, իսկ որ հեռանա, կգնա Քեթիի մոտ։ 

 

Եվ այս խոստումը վերջնականապես մխիթարեց խեղճ Քեթիին։ 

 

IV. Որտեղ խոսվում է Արամիսի և Պորտոսի հանդերձավորման մասին 

Այն ժամանակ, երբ չորս ընկերները սկսել էին զբաղվել հանդերձանք որոնելով, 

արդեն դադարել էին մշտապես մի տեղ հավաքվելուց։ Նրանք բոլորն էլ ճաշում էին 

զատ֊զատ, որտեղ պատահեր, կամ ավելի ճիշտ՝ որտեղ հաջողվեր։ Ծառայությունը ևս 

մասամբ խլում էր թանկագին ժամանակը, որն այնպես արագ էր անցնում։ Սակայն 

պայմանավորվել էին, որ շաբաթական մեկ անգամ, ցերեկվա ժամը մեկին մոտ, 

հանդիպեն Աթոսի բնակարանում, քանի որ Աթոսը հավատարիմ էր մնացել իր 

երդումին և տանից դուրս չէր գալիս։ 

 

Այն օրը, երբ Քեթին եկավ դ՚Արտանյանի մոտ, իսկ և իսկ ընկերների 

հավաքվելու օրն էր։ 

 

Հենց որ Քեթին գնաց, դ՚Արտանյանը ուղղվեց դեպի Ֆերու փողոցը։ 

 

Աթոսին և Արամիսին նա գտավ փիլիսոփայական զրույցի բռնված։ Արամիսը 

խորհում էր նորից կապա հագնելու մասին։ Աթոսը, ըստ իր սովորության, հակառակը 

չէր համոզում նրան, բայց և չէր խրախուսում այդ միտքը։ Նա այն կարծիքին էր մնում, 

որ յուրաքանչյուր ոք ազատ է իր արարքների մեջ։ Խորհուրդներ նա տալիս էր միայն 

այն ժամանակ, երբ խնդրում էին, և այն էլ երբ շատ էին խնդրում։ 

 

— Սովորաբար մարդիկ խորհուրդ են հարցնում,— ասում էր Աթոսը,— միայն 

նրա համար, որ ստացած խորհուրդը չկատարեն, իսկ եթե որևէ մեկը հետևում է 

խորհրդին, այն էլ միայն նրա համար, որպեսզի հետագայում լինի մեկը, որին ինքը 

կարողանա կշտամբել։ 

 

Դ՚Արտանյանից հետո եկավ նաև Պորտոսը։ Եվ ահա բոլոր չորս ընկերները 

միասին էին։ 



 

Չորս դեմքերն էլ արտահայտում էին չորս տարբեր զգացումներ. Պորտոսի 

դեմքը՝ հանգստություն, դ՚Արտանյանինը՝ հույս, Արամիսինը՝ անհանգստություն, 

Աթոսինը՝ անհոգություն։ 

 

Կարճատև զրույցից հետո, որի ընթացքում Պորտոսը կարողացավ ակնարկել, 

որ ոմն բարձրաստիճան տիկին ցանկություն է հայտնել նրան դուրս բերել դժվարին 

դրությունից, երևաց Մուշկետոնը։ 

 

Նա եկել էր Պորտոսին տուն կանչելու, որտեղ, ինչպես նա խիստ ողբալի 

տեսքով հաղորդեց, Պորտոսի ներկայությունը շտապ անհրաժեշտ էր։ 

 

— Իմ հանդերձավորման կապակցությա՞մբ,— հարցրեց Պորտոսը։ 

 

— Եվ այո, և ոչ,— պատասխանեց Մուշկետոնը։ 

 

— Բայց մի՞թե չես կարող ասել ինձ... 

 

— Գնանք, տեր իմ, գնանք։ 

 

Պորտոսը վեր կացավ, հրաժեշտ տվեց ընկերներին և հետևեց Մուշկետոնին։ 

 

Մի րոպե անց՝ շեմքում երևաց Բազենը։ 

 

— Ի՞նչ ես ուզում, բարեկամս,— հարցրեց Արամիսն այն մեղմ տոնով, որ երևան 

էր գալիս նրա մեջ ամեն անգամ, երբ նրա մտքերը նորից եկեղեցու կողմն էին 

դառնում։ 

 

— Տեր իմ, տանը մի մարդ սպասում է ձեզ,— պատասխանեց Բազենը։ 

 

— Մա՞րդ։ Ի՞նչ մարդ։ 

 

— Ինչ֊որ մի մուրացկան։ 

 



— Ողորմություն տվեք նրան, Բազեն, և ասացեք, որ աղոթի մեղավորիս 

համար։ 

 

— Այն մուրացկանն ուզում է, ինչ գնով էլ լինի՝ խոսել ձեզ հետ և 

հավատացնում է, որ դուք ուրախ կլինեք տեսնելու իրեն։ 

 

— Չի՞ խնդրել արդյոք որևէ բան հաղորդել ինձ։ 

 

— Այո։ «Եթե պարոն Արամիսը չցանկանա գալ ինձ տեսնելու, ասաց նա,— 

հայտնեցեք նրան, որ եկել եմ Տուրից»։ 

 

— Տուրի՜ց,— գոչեց Արամիսը։— Հազա՜ր ներողություն, պարոններ, բայց 

երևում է, այդ մարդը ինձ բերել է հենց այն տեղեկությունները, որ ես սպասում էի։ 

 

Եվ աթոռից վեր թռչելով՝ նա շտապ դուրս եկավ սենյակից։ 

 

Աթոսը և դ՚Արտանյանը մնացին երկուսով։ 

 

— Կարծես այդ քաջերն իրենց գործերը սարքել են, ի՞նչ եք կարծում, 

դ՚Արտանյան,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Ինձ հայտնի է, որ Պորտոսի գործերը հիանալի են գնում,— ասաց 

դ՚Արտանյանը,— իսկ ինչ վերաբերում է Արամիսին, ապա ճիշտն ասած՝ ես երբեք էլ, 

իսկապես, չեմ անհանգստացել նրա համար, բայց, այ, դուք, սիրելի Աթոս... Դուք 

առատաձեռն բաժանեցիք անգլիացու պիստոլները, որոնք ըստ оրենքի ձեզ էին 

պատկանում, և ի՞նչ պիտի անեք հիմա։ 

 

— Բարեկամս, ես շատ գոհ եմ, որ սպանեցի այն դատարկապորտին, 

որովհետև անգլիացի սպանելը սուրբ գործ է, բայց ես երբեք չէի ների ինձ, եթե նրա 

պիստոլները գրպանս դնեի։ 

 

— Դե թողեք, սիրելի Աթոս, ճիշտ որ դուք մի տեսակ անըմբռնելի 

հասկացողություններ ունեք։ 

 



— Լավ, այդ թողնենք։ Պարոն դը Տրևիլը, որ երեկ ինձ պատիվ արեց իր 

այցելությամբ, ասում է, որ դուք հաճախ լինում եք ինչ֊որ կասկածելի անգլիացիների 

մոտ, որոնց հովանավորում է կարդինալը, ճշմարիտ է այդ։ 

 

— Ճշմարիտն այն է, որ ես լինում եմ իմ անգլուհու մոտ, հենց նրա, որի մասին 

ես արդեն ասել եմ ձեզ։ 

 

— Ա՜խ, այո, այն խարտյաշ կնոջ մոտ, որի առթիվ ես ձեզ մի շարք խորհուրդներ 

եմ տվել և, իհարկե, ապարդյուն, որովհետև դուք չեք էլ մտածել հետևել այդ 

խորհուրդներին։ 

 

— Ես իմ պատճառաբանություններն ասացի ձեզ։ 

 

— Այո՛, այո՛։ Կարծեմ դուք ասացիք, որ դա ձեզ կօգնի հանդերձանք ձեռք 

բերելու։ 

 

— Ամենևին ոչ։ Ես հավաստիացել եմ, որ այդ կինը մասնակցություն է ունեցել 

տիկին Բոնասիեի հափշտակության գործին։ 

 

— Հասկանում եմ։ Մի կնոջ գտնելու համար դուք հետամուտ եք լինում մի 

ուրիշ կնոջ. դա ամենաերկար ուղին է, բայց և ամենահաճելին։ 

 

Դ’Արտանյանը քիչ մնաց ամեն ինչ պիտի պատմեր Աթոսին, բայց մի 

հանգամանք ետ պահեց նրան այդ մտքից. Աթոսը պատվի հարցերում չափազանց 

բծախնդիր էր, իսկ այն փոքրիկ ծրագրի մեջ, որ կազմել էր մեր երիտասարդը և 

ուղղված էր միլեդիի դեմ, կային այնպիսի մանրամասնություններ, որոնք նախապես 

կմերժեր այդ պուրիտանը[118], դ’Արտանյանը համոզված էր դրանում։ Ահա թե ինչու 

նա գերադասեց լռել, իսկ որովհետև Աթոսն ամենասակավ հետաքրքրվող մարդն էր 

աշխարհում, ապա դ’Արտանյանի անկեղծությունը դրանից հեռու չգնաց։ 

 

Այսպես, մենք թողնենք մեր այս երկու բարեկամներին, որոնք մտադիր չէին 

որևէ առանձնապես կարևոր բան ասելու միմյանց, և հետևենք Արամիսին։ 

 



Մենք տեսանք, թե այս երիտասարդն ինչպիսի արագությամբ վազեց Բազենի 

հետևից կամ, ավելի ճիշտ՝ նրա առաջն ընկավ, երբ լսեց, որ իր հետ խոսել ցանկացող 

մարդը եկել է Տուրից։ Նա մի շնչում Ֆերու փողոցից սլացավ Վոժիրար փողոցը։ 

 

Տուն մտնելով նա տեսավ, որ իրոք, իրեն սպասում է մի ինչ֊որ մարդ՝ 

ցածրահասակ, խելացի աչքերով, ցնցոտիներ հագած։ 

 

— Այդ դո՞ւք եք հարցրել ինձ,— ասաց հրացանակիրը։ 

 

— Ես հարցրել եմ պարոն Արամիսին։ Դո՞ւք եք պարոն Արամիսը։ 

 

— Ես ինքս եմ։ Դուք որևէ բա՞ն եք հաղորդելու ինձ։ 

 

— Այո, եթե դուք ինձ ցույց տաք մի ասեղնագործ թաշկինակ։ 

 

— Ահա այն,— ասաց Արամիսը՝ ներսի գրպանից հանելով մի փոքրիկ բանալի 

և բաց անելով սև փայտից շինված մի սադափազարդ փոքրիկ արկղիկ։— Ահա այն, 

նայեցեք։ 

 

— Լավ,— ասաց մուրացկանը,— դուրս ուղարկեցեք ձեր սպասավորին։ 

 

Իրոք, Բազենը, որը շատ էր ցանկանում իմանալ, թե այդ մուրացկանն ինչ է 

ուզում իր տիրոջից, շտապել էր Արամիսի հետևից և տուն էր հասել համարյա նրա 

հետ միաժամանակ, սակայն այդ արագությունը նրան քիչ օգուտ բերեց. մուրացկանի 

առաջարկության վրա նրա տերը նշանով հրամայեց դուրս գնալ, և նա ստիպված 

եղավ հնազանդվել։ 

 

Հենց որ Բազենը դուրս գնաց, մուրացկանը մի թռուցիկ հայացք գցեց չորս 

կողմը, ցանկանալով համոզվել, որ ոչ ոք չի տեսնում ու չի լսում իրեն, բաց արեց 

ցնցոտիների փեշերը, որոնք անփութորեն կապված էին կաշվե գոտիով, և կամզոլի 

վերին մասի աստառը քանդելով այնտեղից հանեց մի նամակ։ 

 

Կնիքը տեսնելով Արամիսը ուրախության մի ճիչ արձակեց, համբուրեց 

տառերը և սրտի երկյուղածության թրթիռով բաց արեց նամակը, որ պարունակում էր 

հետևյալ տողերը. «Բարեկամս, բախտին հաճելի է, որ մենք էլի մի որոշ ժամանակ 



անջատված մնանք, բայց երիտասարդության սքանչելի օրերը անդարձ կորած չեն։ 

Կատարեցեք ձեր պարտքը ճամբարում, ես էլ այն կատարում եմ մի ուրիշ տեղ։ 

Ընդունեցեք այն, ինչ ձեզ կտա այս նամակը հանձնողը, կռվեցեք այնպես, ինչպես 

վայել է քաջ ու գեղեցիկ ազնվականին և մտածեցեք իմ մասին։ Քնքշորեն համբուրում 

եմ ձեր սևորակ աչքերը։ 

 

Մնաք բարյավ, կամ, ավելի ճիշտ՝ ցտեսություն»։ 

 

Մինչ այդ մուրացկանը շարունակում էր քանդել իր կամզոլի աստառը։ Նա իր 

ցնցոտիների միջից դանդաղորեն հանեց հարյուր հիսուն իսպանական պիստոլ, 

դարսեց սեղանի վրա, դուռը բաց արեց, գլուխ տվեց և անհայտացավ, նախքան 

զարմանքից շփոթված Արամիսը կկարողանար գեթ մի խոսքով դիմել նրան։ 

 

Այն ժամանակ երիտասարդը նորից կարդաց նամակը և նկատեց, որ այնտեղ 

մի լրացում կար. 

 

«Հ.Գ. Նամակաբերին ընդունեցեք ըստ արժանվույն. նա կոմս է և իսպանական 

գրանդ»։ 

 

— Օ՜, ոսկե երազանքնե՜ր,— գոչեց Արամիսը։— Այո, սքանչելի է կյանքը։ Այո, 

մենք երիտասարդ ենք։ Այո, մեզ համար դեռ կսկսվեն երջանիկ օրերը։ Քեզ, միմիայն 

քեզ իմ սերը, իմ արյունը, իմ կյանքը, ամեն ինչ, ամեն ինչ քեզ, իմ չքնաղ սիրուհի։ 

 

Եվ նա խանդավառ համբուրում էր նամակը, նույնիսկ չնայելով ոսկուն, որ 

շողում էր սեղանի վրա։ 

 

Բազենը երկչոտությամբ դուռը բախեց։ Արամիսն այլևս պատճառ չուներ նրան 

դուրսը պահելու և թույլատրեց ներս մտնել։ 

 

Ոսկին տեսնելով Բազենը քար կտրեց զարմանքից և բոլորովին մոռացավ, որ 

եկել է զեկուցելու դ’Արտանյանի գալու մասին, որը Աթոսի մոտից դուրս գալուց հետո 

անցել էր Արամիսի մոտ, ցանկանալով իմանալ, թե ինչ էր ուզում այն մուրացկանը։ 

 



Եվ տեսնելով, որ Բազենը մոռացել է զեկուցել իր մասին և այնքան էլ 

ձևականություններ չանելով Արամիսի հետ, նա ինքն անձամբ զեկուցեց իր գալու 

մասին։ 

 

— Օհո՜, գրողը տանի,— ասաց դ’Արտանյանը։— Եթե այս սալորները ձեզ են 

ուղարկել Տուրից, սիրելի Արամիս, ապա խնդրում եմ իմ հիացմունքը հայտնեցեք այն 

այգեպանին, որն աճեցրել է դրանք։ 

 

— Դուք սխալվում եք, բարեկամս,— ասաց Արամիսը, որը ծածկամիտ էր 

ինչպես միշտ։— Այս իմ հրատարակիչն է ուղարկել ինձ իմ հոնորարը, այն պոեմի 

համար, որ ես սկսել էի դեռ մեր ճանապարհորդության ժամանակ։ 

 

— Ա՜խ, այ թե ինչ,— ասաց դ’Արտանյանը։— Է՛հ, շատ առատաձեռն է ձեր 

հրատարակիչը, սիրելի Արամիս։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել ձեզ։ 

 

— Ինչպե՜ս, տեր իմ,— գոչեց Բազենը։— Մի՞թե պոեմի համար այսքան փող են 

վճարում։ Չի կարող պատահել։ Օ՜, տեր իմ, նշանակում է դուք կարող եք անել ամեն 

բան, ամեն բան, ինչ որ ցանկանաք։ Դուք կարող եք դառնալ այնքան նշանավոր, 

որքան պարոն դը Վուատյուրը կամ պարոն դը Բենսերադը[119]։ Այդ նույնպես իմ 

սրտովն է։ Բանաստեղծը մի քիչ միայն վատ է աբբատից։ Ա՜խ, պարոն Արամիս, շատ 

եմ խնդրում ձեզ, բանաստեղծ դարձեք։ 

 

— Բազե՛ն,— ասաց Արամիսը,— ինձ թվում է, բարեկամս, որ դուք խառնվում 

եք խոսակցությանը։ 

 

Բազենը հասկացավ իր մեղքը, նա գլուխը կախեց և սենյակից դուրս եկավ։ 

 

— Այդպես, այդպես,— ժպտալով ասաց դ’Արտանյանը։— Դուք ձեր 

ստեղծագործությունները ոսկու քաշով եք ծախում, բարեկամս, դուք շատ մեծ 

հաջողություն ունեք։ Միայն թե զգույշ եղեք, չկորցնեք այն նամակը, որ ծայրը դուրս է 

հանել ձեր գրպանից։ Երևի այն էլ ձեր հրատարակչից եք ստացել։ 

 

Արամիսը մինչև մազերի արմատները կարմրեց, ավելի խոր խրեց նամակը և 

կամզոլը կոճկեց։ 

 



— Սիրելի դ’Արտանյան,— ասաց նա,— արի գնանք մեր ընկերների մոտ։ Հիմա 

ես հարուստ եմ և մենք կվերսկսենք մեր համատեղ ճաշկերույթները, մինչև որ 

հարստանալու ձեր հերթն էլ կգա։ 

 

— Մեծ հաճույքով,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։— Վաղուց արդեն մենք մի 

կարգին ճաշ չենք տեսել։ Բացի այդ, ես այս երեկո մի բավական վտանգավոր քայլ եմ 

անելու և, ճիշտն ասած, դեմ չէի լինի մի փոքր տաքացնել ինձ մի քանի շիշ հին 

բուրգունդականով։ 

 

— Հին բուրգունդականին էլ համաձայն եմ։ Ես էլ դրա դեմ ոչինչ չունեմ,— 

ասաց Արամիսը, որի գլխից, ոսկին տեսնելուն պես, մեկ հարվածով չքացել էին 

աշխարհից հեռանալու բոլոր մտքերը։ 

 

Եվ հրատապ կարիքների համար երեք թե չորս պիստոլ գրպանը դնելով՝ նա 

մնացածը փակեց սադափազարդ սև արկղիկի մեջ, որտեղ արդեն պահված էր 

նշանավոր թաշկինակը, որը թալիսմանի դեր էր կատարում նրա համար։ 

 

Սկզբում ընկերները գնացին Աթոսի մոտ։ Հավատարիմ մնալով ոչ մի տեղ 

չգնալու երդումին՝ Աթոսը համաձայնեց ճաշ պատվիրել այն պայմանով, որ ճաշը իր 

տուն բերվի։ Իմանալով, որ Աթոսը գաստրոնոմիական նրբություններին խիստ հմուտ 

մարդ է, դ’Արտանյանն ու Արամիսը սիրով նրան զիջեցին այդ կարևոր գործով 

զբաղվելու հոգսը։ 

 

Նրանք ճանապարհ ընկան Պորտոսի մոտ ու մեկ էլ հանկարծ Բակ փողոցի 

անկյունում հանդիպեցին Մուշկետոնին, որը վհատ տեսքով առաջն արած քշում էր մի 

ջորի և մի ձի։ 

 

— Սա հո իմ դեղին ձի՜ն է,— գոչեց դ’Արտանյանը զարմանքով, որին խառնվում 

էր մի որոշ ուրախություն։— Արամի՜ս, մի նայեցե՛ք այս ձիուն։ 

 

— Օ՜, ի՜նչ զարհուրելի ձի է,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Դե ուրեմն, թանկագինս,— շարունակեց դ’Արտանյանը,— կարող եմ ձեզ 

հաղորդել, որ դա հենց այն ձին է, որով ես Փարիզ եկա։ 

 



— Ինչպե՜ս, տեր իմ,— զարմացավ Մուշկետոնը,— դուք ճանաչո՞ւմ եք այս 

ձիուն։ 

 

— Նա շատ յուրահատուկ գույն ունի,— նկատեց Արամիսը։— Ես կյանքումս 

առաջին անգամն եմ այդպիսի ձի տեսնում։ 

 

— Բա՜ն ասացիք,— ուրախացավ դ’Արտանյանը։— Եթե ևս այն ծախեցի երեք 

էքյուով, ապա միմիայն գույնի համար, որովհետև մնացած հատկությունների համար 

ինձ տասնութ լիվր էլ չէին տա։ Բայց դու ասա, Մուշկետոն, ի՞նչ ճանապարհով է քո 

ձեռքն ընկել այս ձին։ 

 

— Ա՜խ, ավելի լավ է մի՛ հարցրեք, տեր իմ,— պատասխանեց Մուշկետոնը։— 

Այս սարսափելի խաղը մեր գլխին խաղացել է մեր դքսուհու ամուսինը։ 

 

— Ինչպե՞ս, Մուշկետոն։ 

 

— Բանն այն է, որ մեր նկատմամբ շատ բարեհաճ է մի անվանի տիկին, 

դքսուհի դը... Բայց, ներողություն եմ խնդրում։ Իմ տերն ինձ արգելել է նրա անունը 

տալ։ Ահա այդ դքսուհին մեզ ստիպեց մի փոքրիկ ընծա վերցնել իրենից՝ մի հիանալի 

իսպանական ձի և անդալուզական ջորի, որից ուղղակի աչք հեռացնել չէր լինի։ 

Ամուսինն այդ բանն իմանում է, ճանապարհին, երբ այդ հրաշալի կենդանիները 

բերում էին մեզ, ամուսինը դրանք ետ է պահում և փոխարենն ուղարկում այս 

նողկալի արարածները։ 

 

— Որոնք հիմա դու ե՞տ ես տանում,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ճիշտ և ճիշտ այդպես,— պատասխանեց Մուշկետոնը։— Ինքներդ 

մտածեցեք, հո չենք կարող այս կենդանիներն ընդունել մեզ խոստացած ձիերի 

փոխարեն։ 

 

— Իհարկե ոչ, գրողը տանի, թեև ես շատ կուզենայի Պորտոսին տեսնել իմ 

դեղին ձին նստած։ Դա ինձ հնարավորություն կտար պատկերացնելու, թե ինչի էի 

նման ես, երբ Փարիզ եկա։ Բայց մենք քեզ չուշացնենք, Մուշկետոն, գնա քո պարոնի 

կարգադրությունը կատարելու։ Ինքը տա՞նն է։ 

 



— Տանն է, տեր իմ,— պատասխանեց Մուշկետոնը։— Եվ շատ բարկացած է, 

ինքներդ եք հասկանում։ 

 

Նա առաջ գնաց դեպի Մեծ Ավգուստիններ գետակի կողմը, իսկ երկու 

ընկերները ձախորդ Պորտոսի դռան զանգը քաշեցին։ Բայց Պորտոսը տեսել էր, թե 

ինչպես սրանք անցան բակի միջով, և չուզեց դուռը բանալ։ Նրանց փորձն անհաջող 

անցավ։ 

 

Մինչ այդ Մուշկետոնը երկու անասունները քշելով շարունակում էր իր 

ճանապարհը և նոր կամուրջն անցնելով հասավ Արջի փողոց։ Այստեղ, կատարելով 

իր տիրոջ պատվերը, նա ձին ու ջորին կապեց դատախազի տան դռան կոչնակից և 

առանց նրանց հետագա բախտի մասին մտահոգվելու վերադարձավ Պորտոսի մոտ, 

որին հայտնեց, թե պատվերը կատարված է։ 

 

Քիչ ժամանակ անց՝ խեղճ կենդանիները, որոնք առավոտից ոչինչ չէին կերել, 

դռան կոչնակը քաշքշելով այնպիսի մի աղմուկ սկսեցին, որ դատախազը կրտսեր 

գրագրին հրամայեց փողոց դուրս գալ և հարևաններից իմանալ, թե ումն են 

պատկանում այդ ձին ու ջորին։ 

 

Տիկին Կոկնարը ճանաչեց իր ընծան և սկզբում չէր հասկանում, թե ինչու են 

վերադարձվել, բայց շուտով Պորտոսի այցելությունն ամեն ինչ պարզեց։ Այն ցասումը, 

որ փայլատակում էր հրացանակրի աչքերում, չնայած երիտասարդն ամեն կերպ 

ջանում էր զսպել իրեն, սարսափեցրեց նրա զգայուն սիրուհուն։ Բանն այն է, որ 

Մուշկետոնը իր պարոնից չէր թաքցրել դ’Արտանյանի ու Արամիսի հանդիպումը և 

պատմել էր, թե ինչպես դ’Արտանյանը ճանաչեց այն բեարնական դեղին ձին, որով նա 

Փարիզ է եկել և որը ծախել է երեք էքյուով։ 

 

Դատախազի կնոջը տեսակցություն նշանակելով Սեն Մագլուար վանքի մոտ՝ 

Պորտոսը հրաժեշտ տվեց։ Տեսնելով, որ նա գնում է, տիկին Կոկնարը ճաշի հրավիրեց 

նրան, սակայն հրացանակիրը ամենավեհապանծ տեսքով մերժեց նրա հրավերը։ 

 

Տիկին Կոկնարը սրտի թրթիռով մոտեցավ Սեն Մագլուար վանքին։ Նա 

նախազգում էր այն նախատինքները, որ այնտեղ սպասում էին իրեն։ Բայց Պորտոսի 

մեծաշուք շարժուձևերը անհաղթահարելի ուժով էին ազդում նրա վրա։ 

 



Այն բոլոր նզովքն ու լուտանքները, որ կարող է ինքնասիրությունը 

վիրավորված մարդը թափել կնոջ գլխին, Պորտոսը թափեց տիկին Կոկնարի 

խոնարհած գլխին։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ,— ասաց դատախազի կինը։— Ես արել եմ ամեն բան, ինչ 

կարող էի։ Մեր հաճախորդներից մեկը ձիու առևտուր է անում։ Նա գրասենյակին փող 

էր պարտք և վճարել չէր ուզում։ Ես այդ ջորին ու ձին պարտքի դիմաց եմ վերցրել։ Նա 

ինձ խոստացել էր արքայավայել ձի տալ։ 

 

— Դե ուրեմն իմացեք, տիկին,— ասաց Պորտոսը,— որ եթե այդ առևտրականը 

ձեզ երեք էքյուից ավելի փող է պարտք եղել, ուրեմն նա պարզապես գող է։ 

 

— Բայց հո ոչ ոքի արգելված չէ էժան բան որոնել, պարոն Պորտոս,— ասաց 

դատախազի կինը՝ փորձելով արդարանալ։ 

 

— Այդ ճշմարիտ է, տիկին, բայց նա, ով էժանն է փնտրում, ուրիշներին պետք է 

թույլ տա, որ ավելի առատաձեռն բարեկամներ գտնեն։ 

 

Եվ Պորտոսը շուռ գալով ուզեց հեռանալ։ 

 

— Պարո՛ն Պորտոս, պարո՛ն Պորտոս,— ձայն տվեց դատախազի կինը։— Ես 

մեղավոր եմ, խոստովանում եմ այդ։ Ես չպետք է սակարկություն անեի, քանի որ 

խոսքը վերաբերում էր ձեզ պես գեղեցիկ մարդու հանդերձավորմանը։ 

 

Առանց մի խոսք պատասխանելու՝ Պորտոսը մի քայլ էլ հեռացավ։ 

 

Հանկարծ տիկին Կոկնարին թվաց, թե Պորտոսը շրջապատված է ինչ֊որ 

շողշողուն ամպով և դքսուհիների ու մարկիզուհիների մի ամբողջ բազմություն ոսկու 

տոպրակներ է թափում նրա ոտքերի առաջ։ 

 

— Կա՛նգ առեք, պարո՛ն Պորտոս,— գոչեց նա,— ի սեր Աստծո, կանգ առեք, ես 

բան ունեմ խոսելու։ 

 

— Ձեզ հետ խոսելը ինձ դժբախտություն է բերում,— ասաց Պորտոսը։ 

 



— Բայց ասացեք ինձ, ի՞նչ եք պահանջում դուք։ 

 

— Ոչինչ, որովհետև ձեզնից որևէ բան պահանջել, թե չպահանջել՝ միևնույն 

բանն է։ 

 

— Դատախազի կինը կախվեց Պորտոսի թևից և վշտահար գոչեց. 

 

— Օ՜, պարոն Պորտոս, ես դրանից ոչինչ չեմ հասկանում։ Ես որտեղի՞ց 

իմանամ թե ինչ է ձին, որտեղի՞ց իմանամ, թե որն է ձիասարքը։ 

 

— Հարկավոր էր այդ թողնել ինձ, տիրուհի, քանի որ ես հասկանում եմ դրանից։ 

Բայց դուք ուզում էիք տնտեսել, ինչ֊որ գրոշներ շահել։ 

 

— Այդ իմ սխալն է եղել, պարոն Պորտոս, բայց ես կուղղեմ այն, ազնիվ խոսք՝ 

կուղղեմ։ 

 

— Բայց ի՞նչ ձևով,— հարցրեց հրացանակիրը։ 

 

— Լսեցեք։ Այսօր երեկոյան պարոն Կոկնարը գնում է դուքս դը Շոուի մոտ, որն 

իմ ամուսնուն կանչել է խորհրդակցելու։ Նա այնտեղ կմնա առնվազն երկու ժամ։ Եկեք 

ինձ մոտ, մենք մենակ կլինենք և կանենք ինչ հարկավոր է մեզ։ 

 

— Ի հաջողություն, թանկագինս, այ դա ուրիշ բան։ 

 

— Ուրեմն դուք ներո՞ւմ եք ինձ։ 

 

— Տեսնենք,— վեհորեն ասաց Պորտոսը։ 

 

Եվ իրար հրաժեշտ տալով մինչև երեկո՝ նրանք բաժանվեցին։ 

 

«Գրողը տանի,— մտածում էր Պորտոսը ճանապարհին,— կարծես այս անգամ 

ես, վերջապես, պիտի հասնեմ պարոն Կոկնարի սնդուկին»։ 

 

V. Գիշերը բոլոր կատուները գորշ են 



Վերջապես հասավ երեկոն, որին այնպես անհամբեր սպասում էին և՛ 

Պորտոսը, և՛ դ’Արտանյանը։ 

 

Արտանյանը սովորականի պես միլեդիի մոտ գնաց մոտավորապես ժամը 

իննին։ Նա միլեդիին գտավ հիանալի տրամադրության մեջ։ Դեռ երբեք նա 

դ’Արտանյանին այդպես սիրալիր չէր ընդունել։ Մեր գասկոնացին հասկացավ, որ իր 

նամակը հանձնված և իր ազդեցությունն է ունեցել։ 

 

Ներս մտավ Քեթին և շարբաթ մատուցեց։ Միլեդին սիրալիր նայեց Քեթիին և 

ժպտաց նրան իր ամենաթովիչ ժպիտով, բայց խեղճ աղջիկն այնքան էր տխուր, որ 

նույնիսկ չնկատեց միլեդիի բարեհաճությունը։ 

 

Դ’Արտանյանը հերթով նայում էր այդ երկու կանանց և հոգու խորքում 

ստիպված էր խոստովանել, որ բնությունը նրանց ստեղծելիս սխալ է արել, անվանի 

կնոջը տվել է ծախու, ստոր հոգի, իսկ սպասուհուն՝ դքսուհու սիրտ։ 

 

Ժամը տասին միլեդին սկսեց անհանգստության նշաններ ցույց տալ, և 

դ’Արտանյանը հասկացավ, թե ինչ է նշանակում այդ։ Միլեդին նայում էր 

ժամացույցին, վեր էր կենում, նորից նստում և դ’Արտանյանին ժպտում այնպես, 

կարծես ասելիս լիներ. «Դուք, իհարկե, շատ սիրուն եք, բայց ուղղակի թովիչ կլինեք, 

եթե գնաք»։ 

 

Դ’Արտանյանը վեր կացավ և գլխարկը վերցրեց։ Միլեդին ձեռքը մեկնեց նրան՝ 

համբուրելու։ Երիտասարդ գասկոնացին զգաց, թե ինչպես նա սեղմեց իր ձեռքը, և 

հասկացավ, որ դա նա արեց ոչ թե կոկետությունից դրդված, այլ որպես 

շնորհակալություն, որ նա գնում է։ 

 

— Սա գժի պես սիրում է կոմսին,— շշնջաց նա և դուրս գնաց։ 

 

Այս անգամ Քեթին չհանդիպեց նրան, նա չկար ո՛չ նախասենյակում, ո՛չ 

միջանցքում, ո՛չ դարպասի մոտ։ Դ’Արտանյանը ստիպված եղավ ինքը որոնել 

սանդուղքը և փոքրիկ սենյակը։ 

 

Քեթին նստել էր՝ երեսը ձեռքերով ծածկած և լաց էր լինում։ 

 



Նա լսեց, թե ինչպես ներս մտավ դ’Արտանյանը, բայց գլուխը չբարձրացրեց։ 

Երիտասարդը մոտեցավ և նրա ձեռքերն առավ իր ձեռքերի մեջ։ Եվ այդ ժամանակ 

Քեթին հեծկլտաց։ 

 

Ինչպես դ’Արտանյանը ենթադրել էր, միլեդին, նամակը ստանալով, 

ուրախությունից ամեն ինչ պատմել էր իր սպասուհուն։ Ապա, որպես 

շնորհակալություն, որ այս անգամ Քեթին այդքան հաջող է կատարել իր 

հանձնարարությունը, մի քսակ էր ընծայել նրան։ 

 

Մտնելով իր սենյակը՝ Քեթին այդ քսակը նետել էր մի անկյուն, որտեղ և այն 

ընկած էր բացված։ Նրա մոտ, գորգի վրա ընկած էին երեք թե չորս ոսկե դրամներ։ 

 

Երբ դ’Արտանյանը գուրգուրանքով դիպավ նրան, խեղճ աղջիկը գլուխը 

բարձրացրեց։ Նրա դեմքի արտահայտությունը նույնիսկ դ’Արտանյանին վախեցրեց։ 

Աղջիկը աղերսագին ձևով նրան մեկնեց իր ձեռքերը, բայց չհամարձակվեց մի խոսք 

անգամ ասել։ 

 

Որքան էլ նվազ զգայուն էր դ’Արտանյանի սիրտը, այնուամենայնիվ նա 

զգացվեց այդ համր վշտից։ Բայց նա խիստ կայուն էր իր ծրագրերի մեջ և մանավանդ 

վերջին ծրագրին, ուստի ոչ մի կերպ չէր կարող դավաճանել գործողությունների 

նախանշված կարգին։ Դրա համար էլ նա Քեթիին ոչ մի հույս չտվեց, թե նրան 

կհաջողվի սասանել իրեն, այլ միայն իր արարքները ներկայացրեց նրան որպես 

վրիժառության մի հասարակ ակտ։ 

 

Ի դեպ, այդ վրեժխնդրությունը նրա համար բավական հեշտացրեց այն 

հանգամանքը, որ միլեդին, ըստ երևույթին, ցանկանալով սիրեկանից թաքցնել իր 

դեմքի ներկը, Քեթիին հրամայել էր հանգցնել տան բոլոր լամպերը, նույնիսկ 

ննջարանի լամպը։ Պարոն դը Վարդը պետք է գնար մինչև լույսը բացվելը, միևնույն 

խավարի մեջ։ 

 

Մի րոպե անց նրանք լսեցին, որ միլեդին ննջարան մտավ։ Դ’Արտանյանն 

իսկույն նետվեց պահարանը։ Հազիվ էր այնտեղ թաքնվել, երբ զանգակը հնչեց։ 

 

Քեթին մտավ իր տիրուհու մոտ և դուռը հետևից ծածկեց, բայց միջնորմն 

այնքան բարակ էր, որ լսվում էր համարյա ամեն բան, ինչ խոսում էին երկու կանայք։ 



 

Միլեդին կարծես ուրախությունից ինքն իրեն կորցրել էր։ Նա անվերջ ստիպում 

էր Քեթիին ամենայն մանրամասնությամբ պատմել իր այցելությունը դը Վարդին, 

հարցուփորձ էր անում, թե նա ինչպես վերցրեց նամակը, ինչպես գրեց պատասխանը, 

ինչպիսին էր դեմքի արտահայտությունը, երևո՞ւմ էր, որ նա իսկապես սիրահարված 

է, և խեղճ Քեթին, որ ստիպված էր հանգիստ ձևանալ, այս բոլոր հարցերին 

պատասխանում էր կերկերուն ձայնով, որի թախծոտ երանգը բոլորովին աննկատ էր 

մնում միլեդիի համար, երջանկությունը էգոիստական է։ 

 

Կոմսի այցելության ժամը մոտենում էր, և միլեդին իսկապես Քեթիին ստիպեց 

հանգցնել ննջարանի լույսը և հրամայեց հենց որ դը Վարդը գա, առաջնորդել իր մոտ։ 

 

Քեթին երկար սպասելու հարկ չունեցավ։ Հենց որ դ’Արտանյանը կողպեքի 

անցքի միջով նկատեց, որ ամբողջ տունը սուզվեց խավարի մեջ, դուրս թռավ իր 

ապաստարանից։ Այդ հենց այն պահին էր, երբ Քեթին ծածկում էր իր սենյակից դեպի 

միլեդիի ննջարանը տանող դուռը։ 

 

— Այդ ի՞նչ աղմուկ է այդտեղ,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Այդ ես եմ,— պատասխանեց դ’Արտանյանը կիսաձայն,— ես, կոմս դը 

Վարդը։ 

 

— Օ՜, տեր իմ աստված,— թոթովեց Քեթին,— նա նույնիսկ չի կարողացել 

սպասել մինչև իր նշանակած ժամը։ 

 

— Էլ ի՞նչ կա ուրեմն,— հարցրեց միլեդին դողդոջուն ձայնով,— ինչո՞ւ ներս չի 

մտնում։ Կո՛մս, կո՝մս,— ավելացրեց նա,— դուք հո գիտեք, որ ես սպասում եմ ձեզ։ 

 

Այս կանչը լսելով՝ դ’Արտանյանը մեղմորեն մի կողմ հրեց Քեթիին և ինքը 

նետվեց ննջարան։ 

 

Չկա ավելի տանջալից կատաղություն ու ցավ, քան այն կատաղությունն ու 

ցավը, որ կեղեքում են սիրահար հոգին, երբ նա իրեն ուրիշի տեղ դնելով՝ ընդունում է 

սիրո այն հավաստիացումները, որոնք ուղղված են իր երջանիկ ախոյանին։ 

 



Դ’Արտանյանն ընկավ այդ տանջալից դրության մեջ, որ նա չէր նախատեսել։ 

Խանդը բզկտում էր նրա սիրտը, և նա տանջվում էր համարյա նույնքան ուժեղ, որքան 

խեղճ Քեթին, որն այդ նույն պահին լաց էր լինում հարևան սենյակում։ 

 

— Այո, կոմս,— ասում էր միլեդին ամենամեղմ ձայնով, քնքշորեն սեղմելով 

նրա ձեռքը իր ձեռքի մեջ,— ահա ես երջանիկ եմ այն սիրով, որ ձեր հայացքներն ու 

խոսքերը հայտնում էին ինձ ամեն անգամ, երբ մենք հանդիպում էինք։ Ես էլ սիրում 

եմ ձեզ։ Օ՜, վաղը, ես ցանկանում եմ վաղը ձեզնից մի որևէ ապացույց ստանալ, որ 

դուք մտածում եք իմ մասին, և որպեսզի ինձ չմոռանաք, վերցրեք, ահա, այս։ 

 

Եվ իր մատի մատանին հանելով, նա մեկնեց դ’Արտանյանին։ 

 

Դ’Արտանյանը հիշեց, որ արդեն տեսել է այդ մատանին միլեդիի մատին։ Դա մի 

հիանալի շափյուղա էր՝ ադամանդով զարդարված։ 

 

Դ’Արտանյանի առաջին ցանկությունը եղավ վերադարձնել մատանին, բայց 

միլեդին չվերցրեց։ 

 

— Ո՛չ, ո՛չ,— ասաց նա,— թողեք այն ձեզ մոտ, որպես իմ սիրո նշան... Բացի 

այդ,— հուզված ձայնով ավելացրեց նա,— ընդունելով այդ մատանին, դուք, ինքներդ 

էլ չիմանալով, հսկայական ծառայություն եք մատուցում ինձ։ 

 

«Այս կինը լիքն է խորհրդավորություններով»,— մտածեց դ’Արտանյանը։ 

 

Այդ պահին նա զգում էր, որ պատրաստ է միլեդիին ասելու ողջ 

ճշմարտությունը։ Սա արդեն բերանը բաց արեց, որպեսզի խոստովանի, թե ով է ինքը 

և վրիժառության ինչպիսի մտադրությամբ է եկել այստեղ, բայց հենց այդ պահին 

միլեդին ավելացրեց. 

 

— Իմ խե՜ղճ բարեկամ, այն հրեշը, այն գասկոնացին քիչ մնաց պիտի սպաներ 

ձեզ։ 

 

Հրեշը ինքը՝ դ’Արտանյանն էր։ 

 

— Ձեր վերքերը դեռ ցա՞վ են պատճառում ձեզ,— հարցրեց միլեդին։ 



 

— Այո, սաստիկ ցավ,— պատասխանեց դ’Արտանյանը՝ չիմանալով, թե ինչ 

ասի։ 

 

— Հանգիստ եղեք,— շշնջաց միլեդին,— ես ձեր վրեժը կլուծեմ, և իմ վրեժը 

դաժան կլինի։ 

 

«Ոչ,— ինքն իրեն մտածեց դ’Արտանյանը։— Մեր միջև անկեղծության րոպեն 

դեռ չի եկել»։ 

 

Այս հակիրճ խոսակցությունից հետո դ’Արտանյանը միանգամից չսթափվեց, 

բայց և անհետ չքացան վրիժառության բոլոր խոհերը, որ նա բերել էր այստեղ։ Այդ 

կինը զարմանալի իշխանություն ուներ նրա վրա. նա ատում էր այդ կնոջը, բայց և 

միաժամանակ աստվածացնում էր նրան։ Առաջ նա երբեք չէր հավատում, որ իրար 

այդքան հակասական երկու զգացմունք կարող են տեղ գտնել մեկ սրտում և 

միահյուսվելով՝ մի ինչ֊որ տարօրինակ սատանայական սեր դառնալ։ 

 

Մինչ այդ բաժանման ժամը խփեց։ Միլեդիից հեռանալիս դ’Արտանյանը ուրիշ 

զգացում չուներ, բացի այրող ափսոսանքից, որ պիտի թողնի նրան, և կրքոտ 

համբույրների ընթացքում, որ փոխանակում էին նրանք, նոր տեսակցություն 

նշանակեցին հաջորդ շաբաթ։ Խեղճ Քեթին հույս ուներ, որ երբ դ’Արտանյանն իր 

սենյակով անցնելիս լինի, իրեն կհաջողվի գոնե մի քանի խոսք ասել նրան, բայց 

միլեդին ինքը ճանապարհ դրեց նրան խավարի մեջ և հրաժեշտ տվեց միայն 

սանդուղքի վրա։ 

 

Առավոտյան դ’Արտանյանը շտապեց Աթոսի մոտ։ Նա այնպիսի զարմանալի 

պատմության մեջ էր ընկել, որ խորհուրդ ստանալու կարիք էր զգում։ Աթոսին նա 

պատմեց ամեն ինչ։ Պատմության ընթացքում Աթոսը մի քանի անգամ հոնքերը 

կիտեց։ 

 

— Ձեր միլեդին,— ասաց նա,— արհամարհանքի արժանի արարած է թվում 

ինձ, բայց և այնպես դուք սխալ եք արել, որ խաբել եք նրան, այսպես թե այնպես դուք 

մի սարսափելի թշնամի եք վաստակել։ 

 



Այս ասելիս Աթոսը ուշադիր նայում էր ադամանդազարդ շափյուղային, որ 

դ’Արտանյանի մատին բռնել էր թագուհու ընծայած մատանու տեղը, որն այժմ 

խնամքով պահված էր արկղիկի մեջ։ 

 

— Դուք այս մատանո՞ւն եք նայում,— հարցրեց գասկոնացին, հպարտանալով, 

որ հնարավորություն ունի ընկերների առաջ պարծենալու այդպիսի հարուստ 

ընծայով։ 

 

— Այո,— ասաց Աթոսը,— դա ինձ հիշեցնում է մի տոհմական մատանի։ 

 

— Սքանչելի մատանի է, չէ՞,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Հիանալի,— պատասխանեց Աթոսը։— Ես չէի կարող կարծել, թե 

աշխարհում գոյություն ունեն այդքան իրար նման երկու շափյուղա։ Երևի ձեր 

ադամանդի հե՞տ եք փոխել։ 

 

— Ոչ,— ասաց դ’Արտանյանը,— սա ինձ է ընծայել իմ չքնաղ անգլուհին, կամ 

ավելի ճիշտ՝ իմ չքնաղ ֆրանսուհին, որովհետև ես համոզված եմ, որ նա 

Ֆրանսիայում է ծնվել, թեպետև դրա մասին չեմ հարցրել։ 

 

— Դուք այդ մատանին ստացել եք միլեդիի՞ց,— գոչեց Աթոսը, և նրա ձայնի մեջ 

ուժեղ հուզմունք զգացվեց։ 

 

— Իսկ և իսկ նրանից։ Այս գիշեր ընծայեց ինձ։ 

 

— Հապա մի ցույց տվեք ինձ այդ մատանին,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Ահա,— պատասխանեց դ’Արտանյանը՝ մատանին մատից հանելով։ 

 

Աթոսը ուշիուշով դիտեց մատանին և խիստ գունատվեց։ Հետո նա մատանին 

չափեց իր ձախ ձեռքի մատնեմատին։ Մատանին շատ լավ հարմարվեց, ասես հենց 

այդ մատի համար էր պատվիրված։ Ցասումի ու վրեժխնդրության մի 

արտահայտություն մռայլեց Աթոսի դեմքը, որ սովորաբար այնքան հանգիստ էր 

լինում։ 

 



— Չի կարող պատահել, որ սա հենց այն մատանին լինի,— ասաց նա,— 

ինչպե՞ս կարող էր ընկնել լեդի Կլարիկի ձեռքը։ Եվ միաժամանակ դժվար է 

պատկերացնել, որ երկու մատանի այսքան նման լինեն իրար։ 

 

— Ձեզ ծանո՞թ է այս մատանին,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ինձ այնպես թվաց, թե ճանաչում եմ այն,— պատասխանեց Աթոսը,— բայց 

երևի սխալվել եմ։ 

 

Եվ նա մատանին վերադարձրեց դ’Արտանյանին՝ հայացքը չհեռացնելով 

նրանից։ 

 

— Լսեք ինձ, դ’Արտանյան,— ասաց նա փոքր֊ինչ հետո,— հանեցեք այդ 

մատանին ձեր մատից կամ թե ակը շուռ տվեք ներսի կողմը։ Դա իմ մեջ այնպիսի 

տանջալից հիշողություններ է առաջացնում, որ այլ կերպ ես ձեզ հետ հանգիստ խոսել 

չեմ կարող։ Կարծեմ դուք ուզում էիք խորհրդակցել ինձ հետ, ասում էիք, թե չգիտեք 

ինչպես վարվեք... Սպասեցեք... մի նորից ցույց տվեք այդ շափյուղան։ Իմ ասածի վրա 

նիստերից մեկը չանգռվածք պիտի ունենա, որի պատճառն էլ մի դեպք է։ 

 

Դ’Արտանյանը նորից մատանին հանեց մատից և տվեց Աթոսին։ Աթոսը 

ցնցվեց։ 

 

— Նայեցե՛ք,— ասաց նա,— դե, զարմանալի բան չէ՞ սա։ 

 

Եվ նա դ’Արտանյանին ցույց տվեց չանգռվածքը, որի մասին հենց նոր 

հիշատակեց։ 

 

— Բայց դուք ումի՞ց էիք ստացել այդ շափյուղան, Աթոս։ 

 

— Իմ մորից, իսկ նա էլ իր հերթին ստացել էր իր մորից։ Ինչպես արդեն ձեզ 

ասացի, դա մի հին տոհմական թանկարժեք զարդ էր... և այն երբեք չպետք է դուրս 

գար մեր ընտանիքից։ 

 

— Եվ դուք... դուք այն ծախեցի՞ք,— անվճռականությամբ հարցրեց 

դ’Արտանյանը։ 



 

— Ոչ,— պատասխանեց Աթոսը մի տարօրինակ ժպիտով։— Ես այն ընծայեցի 

իմ սիրո գիշերը այնպես, ինչպես ձեզ են ընծայել։ 

 

Դ’Արտանյանը մտքի մեջ ընկավ։ Միլեդիի հոգին նրան պատկերացավ մի 

տեսակ մռայլ ու անհատակ անդունդ։ 

 

Նա մատանին մատը չդրեց, այլ պահեց գրպանում։ 

 

— Լսեցեք,— ասաց Աթոսը դ’Արտանյանի ձեռքը բռնելով,— դուք գիտեք, որ ես 

սիրում եմ ձեզ։ Եթե ես որդի ունենայի, նրան ավելի չէի սիրի, քան ձեզ։ Հավատացեք 

ինձ, հրաժարվեցեք այդ կնոջից։ Ես նրան չեմ ճանաչում, բայց մի ներքին ձայն ինձ 

ասում է, որ դա կորած արարած է և նրա մեջ մի ինչ֊որ ճակատագրական բան կա։ 

 

— Դուք իրավացի եք,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։— Այո, ես ձեռք կքաշեմ 

նրանից։ Խոստովանում եմ, որ այդ կինը ինձ էլ է վախեցնում։ 

 

— Կունենա՞ք այդքան վճռականություն,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Կունենամ,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։— Եվ ես այդ կանեմ անհապաղ։ 

 

— Շատ լավ, տղաս։ Եվ ճիշտ կվարվեք,— ասաց Աթոսը՝ համարյա հայրական 

քնքշությամբ սեղմելով գասկոնացու ձեռքը։— Տա աստված, որ այդ կինը, որը հենց նոր 

է թափանցել ձեր կյանքի մեջ, զարհուրելի հետք չթողնի այնտեղ։ 

 

Եվ Աթոսը գլխով արեց դ’Արտանյանին, հասկացնելով նրան, որ ինքը 

կուզենար մենակ մնալ իր մտքերի հետ։ 

 

Տանը դ’Արտանյանը գտավ իրեն սպասող Քեթիին։ Խեղճ աղջիկը մեկ ամսվա 

տենդից երևի այնպես խիստ չէր փոխվի, ինչպես փոխվել էր այդ մեկ տանջալից ու 

անքուն գիշերվա ընթացքում։ 

 

Տիրուհին նրան ուղարկել էր ենթադրյալ դը Վարդի մոտ։ Միլեդին խելագարվել 

էր սիրուց, հարբել երջանկությունից։ Նա ուզում էր իմանալ, թե իր սիրեկանը երբ 

կնվիրի իրեն երկրորդ գիշերը։ 



 

Եվ խեղճ Քեթին ամբողջովին սփրթնած ու դողդոջուն՝ սպասում էր 

դ’Արտանյանի պատասխանին։ 

 

Աթոսը երիտասարդ գասկոնացու վրա ուժեղ ազդեցություն ուներ, և այժմ, երբ 

իր ինքնասիրությունն ու վրեժի ծարավը հագուրդ էին ստացել, ընկերոջ 

խորհուրդները, միանալով սեփական սրտի ձայնին, դ’Արտանյանին ուժ տվին 

պառակտվելու միլեդիի հետ։ Եվ նա պատասխանի փոխարեն գրիչը վերցրեց և գրեց 

հետևյալը, 

 

«Առաջի կա մի քանի օրվա ընթացքում ինձ հետ տեսակցելու հույս մի դրեք, 

տիրուհի։ Ապաքինվելուցս հետո իմ այդ կարգի գործերն այնքան են շատացել, որ ես 

ստիպված եմ եղել որոշ հերթականություն սահմանել։ Երբ ձեր հերթը կգա, ես 

պատիվ կունենամ հայտնելու ձեզ։ 

 

Համբուրում եմ ձեր թաթիկները։ 

 

։։։։։։։։։։Կոմս դը Վարդ»։ 

 

Մատանու մասին ոչ մի խոսք չէր ասված։ Արդյոք գասկոնացին ուզում էր այն 

պահել իր մոտ որպես զենք միլեդիի դե՞մ, թե՞, անկեղծ լինենք, գուցե այդ մատանին 

նա պահել էր որպես հանդերձանք ձեռք բերելու վերջին միջոց։ 

 

Ի դեպ, սխալ կլիներ մի դարաշրջանի արարքների մասին դատել մի ուրիշ 

դարաշրջանի տեսակետով։ Այն, ինչ մեր ժամանակներում ամեն մի կարգին մարդ իր 

համար խայտառակություն կհամարեր, այն ժամանակներում շատ հասարակ ու 

բնական բան էր թվում, երբ սովորաբար ամենալավ ընտանիքներից դուրս եկած 

պատանիներն էլ իրենց սիրուհիների հաշվին էին ապրում։ Դ’Արտանյանը նամակը 

Քեթիին տվեց առանց փակելու։ Աղջիկն այն կարդալով ոչինչ չհասկացավ, բայց հետո, 

երբ երկրորդ անգամ կարդաց, ուրախությունից քիչ մնաց խելքը թռցներ։ 

 

Նա չէր կարողանում հավատալ այդպիսի երջանկության։ Դ’Արտանյանը 

ստիպված եղավ բերանացի էլ հավատացնել նրան այն, ինչ գրված էր նամակում, և, 

չնայած այն վտանգին, որ սպասում էր խեղճ աղջկան միլեդիի բռնկվող 

բնավորությունից նամակը հանձնելու պահին, Քեթին ամբողջ ուժով վազեց դեպի 



Արքայական հրապարակ։ Ամենալավ կնոջ սիրտն էլ անողոք է իր մրցակցի 

տանջանքների նկատմամբ։ 

 

Միլեդին նամակը բաց արեց նույնպիսի արագությամբ, ինչպես Քեթին բերել էր 

այն։ Բայց առաջին իսկ բառերը կարդալով՝ նա մահու չափ սփրթնեց, ապա թուղթը 

ճմրթեց, շուռ եկավ դեպի Քեթին, և նրա աչքերը փայլատակեցին։ 

 

— Այս ի՞նչ նամակ է,— հարցրեց նա։ 

 

— Պատասխանն է, տիրուհի,— դողալով պատասխանեց Քեթին։ 

 

— Չի՛ կարող պատահել,— գոռաց միլեդին։— Չի՛ կարող պատահել, 

ազնվականը չէր կարող այսպիսի նամակ գրել մի կնոջ։ 

 

Եվ հանկարծ նա ցնցվեց։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ,— շշնջաց նա։— Չլինի՞ թե իմացել է...— ու նա կանգ առավ։ 

 

Նա ատամներն էր կրճտացնում, դեմքը մոխրի գույն էր ստացել։ Ուզում էր 

մոտենալ լուսամուտին, որպեսզի թարմ օդ շնչի, բայց միայն կարողացավ ձեռքը 

մեկնել, ոտքերը թուլացան, և նա ընկավ բազկաթոռին։ 

 

Քեթին կարծեց, թե միլեդին ուշաթափվել է, մոտ վազեց, որպեսզի կոճակներն 

արձակի, բայց միլեդին արագ վեր թռավ։ 

 

— Ի՞նչ եք ուզում,— հարցրեց նա։— Ինչպե՞ս եք համարձակվում դիպչել ինձ։ 

 

— Ես կարծում էի ուշաթափվել եք, տիրուհի, և ուզում էի օգնել ձեզ,— 

պատասխանեց սպասուհին՝ մահու չափ վախեցած միլեդիի դեմքի սոսկալի 

արտահայտությունից։ 

 

— Ուշաթափվե՜լ։ Ե՞ս։ Չլինի՞ թե դուք ինձ մի ինչ֊որ թուլասիրտ հիմարի տեղ եք 

դնում։ Երբ ինձ վիրավորում են, ես չեմ ուշաթափվում, այլ վրեժ եմ առնում, լսո՞ւմ եք։ 

 

Եվ նա ձեռքի նշանով Քեթիին հրամայեց հեռանալ։ 



 

VI. Վրեժի բաղձանք 

Երեկոյան միլեդին հրամայեց՝ հենց որ դ’Արտանյանը գա, առաջնորդել իր մոտ։ 

Բայց նա չեկավ։ 

 

Առավոտյան Քեթին նորից գնաց երիտասարդի մոտ և պատմեց նրան ամեն 

բան, ինչ որ տեղի էր ունեցել նախորդ օրը։ Դ’Արտանյանը ժպտաց։ Դա միլեդիի 

խանդոտ զայրույթն էր, ահա թե ինչի էր հասել նա իր վրիժառությամբ։ 

 

Երեկոյան միլեդին երեկվանից ավելի շատ էր վրդովված և նորից կրկնեց 

հրամանը գասկոնացու մասին, բայց այդ օրն էլ նա իզուր էր սպասում նրան։ Հետևյալ 

օրը Քեթին ներկայացավ դ’Արտանյանին, բայց արդեն ոչ ուրախ ու կայտառ, ինչպես 

նախորդ երկու օրերին, այլ ընդհակառակն, մահու չափ տխուր։ Արտանյանը հարցրեց 

խեղճ աղջկան, թե ինչ է պատահել նրան։ Պատասխանի փոխարեն Քեթին մի նամակ 

հանեց գրպանից և մեկնեց նրան։ 

 

Այդ նամակը գրված էր միլեդիի ձեռքով, բայց այս անգամ ուղղված էր ոչ թե 

կոմս դը Վարդին, այլ իրեն՝ դ’Արտանյանին։ 

 

Գասկոնացին բաց արեց և կարդաց. 

 

«Սիրելի պարոն դ’Արտանյան, լավ բան չէ մոռանալ բարեկամներին, 

մանավանդ, երբ երկարատև անջատում է սպասում։ Այս քանի օր է ես և լորդ 

Վինտերը սպասում էինք ձեզ, բայց իզուր։ Մի՞թե այսօր էլ նույնը կկրկնվի, 

 

։։։։։։։։։։Ձեզ երախտապարտ 

 

։։։։։։։։։։լեդի Կլարիկ»։ 

 

— Միանգամայն հասկանալի է,— ասաց դ’Արտանյանը,— և ես սպասում էի 

այս նամակին։ Որքան կոմս դը Վարդի հնարավորությունները նվազում են, այնքան 

իմը բարձրանում է։ 

 

— Ուրեմն դուք կգնա՞ք,— հարցրեց Քեթին։ 

 



— Լսիր, անուշիկս,— ասաց գասկոնացին՝ աշխատելով իր սեփական աչքում 

արդարացնել Աթոսին տված խոստումը խախտելու մտադրությունը,— հասկացիր, որ 

անխոհեմ բան կլիներ չընդունել այսքան որոշակի հրավերը։ Եթե չգնամ, միլեդին չի 

հասկանա, թե ես ինչու դադարեցրի իմ այցելությունները և գուցե թե որևէ բան գլխի 

ընկնի, իսկ այդպիսի կնոջ վրեժխնդրությունը ով գիտե, թե ինչի կարող է հասնել։ 

 

— Օ՜, աստված իմ,— հառաչեց Քեթին,— դուք կարողանում եք ամեն ինչ 

այնպես ներկայացնել, որ միշտ իրավացի եք դուրս գալիս։ Բայց դուք երևի նորից 

կսկսեք սիրաշահել նրան, և եթե այս անգամ նրան դուր եկաք ձեր իսկական անունով, 

եթե ձեր իսկական դեմքը նրան դուր եկավ, այդ շատ ավելի վատ կլինի, քան առաջ էր։ 

 

Հոտառությունը խեղճ աղջկան օգնում էր գուշակելու այն, ինչ տեղի էր 

ունենալու հետո։ 

 

Դ’Արտանյանը որքան կարող էր հանգստացրեց նրան և խոստացավ միլեդիի 

թովչանքին չենթարկվել։ 

 

Նա Քեթիին պատվիրեց լեդի Կլարիկին հայտնել, որ անսահման շնորհակալ է 

նրա բարեհաճությունից և իրեն դնում է նրա տրամադրության տակ։ Բայց սիրտ 

չարեց նամակ գրել՝ վախենալով, թե չի կարող ձեռագիրն այնպես փոխել, որ միլեդիի 

խորաթափանց հայացքը չնկատի։ 

 

Ուղիղ ժամը իննին դ’Արտանյանը Արքայական հրապարակում էր։ 

Նախասենյակում սպասող ծառաները երևի նախազգուշացված էին, որովհետև հենց 

որ դ’Արտանյանը ներս մտավ, նրանցից մեկն իսկույն վազեց միլեդիին զեկուցելու, 

թեև հրացանակիրը դեռ չէր էլ հարցրել, թե միլեդին ընդունո՞ւմ է իրեն։ 

 

— Ներս խնդրեցեք,— ասաց միլեդին կարճ, բայց այնպիսի սուր ձայնով, որ 

դ’Արտանյանը դեռ նախասենյակում լսեց այն։ 

 

Սպասավորը նրան առաջնորդեց հյուրասենյակ։ 

 

— Ոչ ոքի համար ես տանը չեմ,— ասաց միլեդին։— Լսո՞ւմ եք։ Ոչ ոքի համար։ 

 

Սպասավորը դուրս գնաց։ 



 

Դ’Արտանյանը հետաքրքրությամբ նայեց միլեդիին, նա գունատ էր, աչքերը 

հոգնած էին թվում՝ արցունքի՞ց արդյոք, թե՞ անքուն գիշերներից։ Սենյակն այնպես 

լուսավոր չէր, ինչպես լինում էր սովորաբար, բայց, չնայած այդ նախամտածված 

կիսախավարին՝ դեռատի կինը չկարողացավ թաքցնել տենդագին բորբոքման 

հետքերը, որ վերջին երկու օրում մաշում էր նրան։ 

 

Դ’Արտանյանը մոտեցավ նրան նույնպիսի սիրալիր տեսքով, ինչպես ամեն 

անգամ։ Անասելի ջանք գործադրելով՝ միլեդին սիրալիր ժպտաց նրան, բայց այդ 

ժպիտը լավ չէր հարմարվում հուզմունքից աղճատված նրա դեմքին։ 

 

Դ’Արտանյանը հարցրեց միլեդիին, թե ինչպե՞ս է զգում նա իրեն։ 

 

— Վատ,— պատասխանեց նա,— շատ վատ։ 

 

— Այդ դեպքում,— ասաց դ’Արտանյանը,— ես խանգարեցի ձեզ։ Ձեզ, իհարկե, 

հանգիստ է հարկավոր, և ես իսկույն կգնամ։ 

 

— Օ՜, ո՛չ,— ասաց միլեդին,— ընդհակառակն, մնացեք, պարոն դ’Արտանյան, 

ձեր հաճելի ներկայությունը դուր է գալիս ինձ։ 

 

«Օհո՜,— մտածեց դ’Արտանյանը,— սա երբեք այսպես սիրալիր չի եղել. 

հարկավոր է զգույշ լինել»։ 

 

Միլեդին ամենաբարեկամական տոն ընդունեց, որին միայն նա էր ընդունակ, և 

աշխատում էր անսովոր աշխուժություն տալ խոսակցությանը։ Տենդագին հուզմունքը, 

որ մի կարճ ժամանակ թողել էր նրան, նորից վերադարձավ, և նրա աչքերը նորից 

շողացին, այտերը կարմրով ծածկվեցին և շուրթերը շառագունեցին։ Դ’Արտանյանի 

առջև նորից Ցիրցեան[120] էր, որը վաղուց արդեն նվաճել էր նրան իր թովչանքներով։ 

Սերը, որ նա մարած էր համարում, միայն նիրհել էր, և այժմ նորից արթնացավ նրա 

սրտում։ Միլեդին ժպտաց, և դ’Արտանյանը զգաց որ ինքը պատրաստ է կործանելու 

իր հոգին այդ ժպիտի համար։ 

 

Մի պահ նա նույնիսկ խղճի խայթ զգաց։ 

 



Իսկ միլեդին զրուցասեր էր դարձել։ Նա դ’Արտանյանին հարցրեց, թե սիրուհի 

ունի՞ արդյոք։ 

 

— Ա՜խ,— ասաց դ’Արտանյանը ամենաքնքուշ տոնով, որին միայն ընդունակ էր 

նա։ Մի՞թե դուք կարող եք այնքան դաժան լինել, որ այդպիսի հարցեր տաք ինձ։ Չէ՞ որ 

այն օրից, ինչ տեսել եմ ձեզ, ես շնչում եմ միայն ձեզնով և միայն ձեզ համար եմ 

հառաչում։ 

 

Միլեդին ժպտաց տարօրինակ ժպիտով։ 

 

— Ուրեմն դուք ինձ սիրո՞ւմ եք,— հարցրեց նա։ 

 

— Մի՞թե հարկավոր է, որ ես ասեմ այդ, մի՞թե դուք այդ չեք նկատում։ 

 

— Ասենք՝ այո, բայց հո դուք էլ գիտեք, որ սրտում որքան ավելի շատ 

հպարտություն կա, այնքան ավելի դժվար է նվաճել այն։ 

 

— Օ՜, դժվարությունն ինձ չի վախեցնում,— ասաց դ’Արտանյանը։— Ինձ 

սարսափեցնում է միայն անհնարինը։ 

 

— Իսկական սիրո համար ոչ մի անհնարին բան չկա,— առարկեց միլեդին։ 

 

— Ո՞չ մի, տիրուհի։ 

 

— Ո՛չ մի,— կրկնեց միլեդին։ 

 

«Գրողը տանի,— մտածեց դ’Արտանյանը։— Սրա տոնը բոլորովին փոխվել է։ 

Չլինի՞ սիրահարվել է ինձ այս քմահաճ կինը, և չլինի՞ պատրաստվում է ինձ, անձամբ 

ինձ ընծայել մի ուրիշ շափյուղա, նման այն մատանուն, որ նա ընծայեց կարծեցյալ դր 

Վարդին»։ 

 

Դ’Արտանյանն իր աթոռը արագ մոտ քաշեց միլեդիի բազկաթոռին։ 

 

— Լսեցեք,— ասաց միլեդին,— ի՞նչ կանեիք դուք, որպեսզի ապացուցեիք, որ 

սիրում եք ինձ։ 



 

— Ամեն բան, ինչ դուք պահանջեիք ինձնից։ Հրամայեցեք, ես պատրաստ եմ։ 

 

— Ամե՞ն բանի։ 

 

— Ամե՛ն բանի,— գոչեց դ’Արտանյանը՝ նախապես իմանալով, որ այդպիսի 

խոստում տալով մեծ ռիսկ չի անում։ 

 

— Լավ։ Այդ դեպքում խոսենք,— ասաց միլեդին իր հերթին բազկաթոռը 

մոտեցնելով դ’Արտանյանի աթոռին։ 

 

— Ես ձեզ լսում եմ, տիրուհի,— ասաց երիտասարդը։ 

 

Մի պահ միլեդին լռեց, ասես մտածում ու տատանվում էր, ապա երևի որոշեց 

ասել։ 

 

— Ես մի թշնամի ունեմ,— խոսեց նա։ 

 

— Դո՞ւք, տիրուհի,— գոչեց դ’Արտանյանը զարմացած ձևանալով։— Աստվա՜ծ 

իմ, արդյոք հնարավո՞ր բան է այդ։ Դուք այնքան չքնաղ եք և այդքա՜ն բարի։ 

 

— Մահացու թշնամի։ 

 

— Իսկապե՞ս։ 

 

— Մի թշնամի, որն ինձ այնպես խիստ է վիրավորել, որ հիմա իմ ու նրա միջև 

մահու կռիվ է։ Կարո՞ղ եմ ես հույս դնել ձեր օգնության վրա։ 

 

Դ’Արտանյանն իսկույն հասկացավ, թե ինչ է ուզում իրենից այդ քինախնդիր 

արարածը։ 

 

— Կարող եք, տիրուհի՛,— ասաց նա փքուն տոնով,— իմ սուսերն ու կյանքը ձեզ 

են պատկանում իմ սիրո հետ միասին։ 

 



— Այդ դեպքում,— ասաց միլեդին,— եթե դուք նույնքան մեծահոգի եք, որքան 

սիրահարված... 

 

Նա մի պահ լռեց։ 

 

— Այդ դեպքում ի՞նչ,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Այդ դեպքում,— շարունակեց միլեդին մի պահ լռելուց հետո,— այդ դեպքում 

դուք կարող եք այսօրվանից սկսած՝ չվախենալ անհնարին բանից։ 

 

— Օ՜, ո՛չ, ես չեմ կարող դիմանալ այս երջանկությանը,— գոչեց դ’Արտանյանը 

ծունկ չոքելով միլեդիի առաջ և համբույրներով ծածկելով նրա ձեռքերը, որ նա ետ չէր 

քաշում։ 

 

«Դու իմ փոխարեն վրեժ առ այդ անարգ դը Վարդից,— ատամները սեղմած 

մտածում էր միլեդին,— իսկ հետո ես կկարողանամ ազատվել քեզանից, 

ամբարտավան հիմար, իմ վրեժի կույր գործիք»։ 

 

Դ’Արտանյանը գլուխը բարձրացրեց։ 

 

— Ես պատրաստ եմ,— ասաց նա։ 

 

— Ուրեմն դուք հասկացա՞ք ինձ, սիրելի դ’Արտանյան,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Ես ձեր ցանկությունը կհասկանայի հենց միայն ձեր մի հայացքից։ 

 

— Ուրեմն դուք համաձա՞յն եք ինձ համար մերկացնել ձեր սուսերը, որն 

այնքան մեծ հռչակ է ձեռք բերել։ 

 

— Ամեն րոպե։ 

 

— Բայց ինչպե՞ս կհատուցեմ ես ձեր այդ ծառայությունը,— ասաց միլեդին։— 

Ես գիտեմ սիրահարվածներին, դրանք այնպիսի մարդիկ ենք որ ձրի ոչինչ չեն անում։ 

 



— Դուք գիտեք, թե ինչպիսի վարձատրություն եմ երազում ես,— 

պատասխանեց դ’Արտանյանը,— միակ պարգևը, որ արժանի է ձեզ և ինձ։ 

 

Եվ նա քնքշորեն իր կողմը քաշեց միլեդիին։ 

 

Միլեդին համարյա չդիմադրեց։ 

 

— Շահատե՛նչ մարդ,— ասաց նա ժպտալով։ 

 

— Օ՜,— գոչեց դ’Արտանյանն՝ իսկապես համակված կրքով, որ այդ կինը 

կարողանում էր արթնացնել նրա սրտում,— իմ երջանկությունն ինձ այնքան 

անհավանական է թվում, որ ես վախենում եմ, թե այն կարող է թռչել ինձնից ինչպես 

երազ, ահա թե ինչու շտապում եմ իրականություն դարձնել այն։ 

 

— Դե ուրեմն արժանացեք ձեր երևակայած այդ երջանկությանը։ 

 

— Ես ձեր տրամադրության տակ եմ,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ճշմարի՞տ,— հարցրեց միլեդին՝ վանելով կասկածի վերջին ստվերը։ 

 

— Ասացեք ինձ այն սրիկայի անունը, որը համարձակվել է արցունք 

առաջացնել ձեր այդ չքնաղ աչքերում։ 

 

— Ո՞վ ասաց ձեզ, որ ես լաց եմ եղել։ 

 

— Ինձ թվաց թե... 

 

— Այնպիսի կանայք, ինչպիսին ես եմ, լաց չեն լինում,— ասաց միլեդին։ 

 

— Ավելի լավ։ Դե ուրեմն ասացեք, ի՞նչ է նրա անունը։ 

 

— Բայց, մտածեցեք, ախր նրա անվան մեջ է թաքնված իմ ամբողջ գաղտնիքը։ 

 

— Դե հո պե՞տք է իմանամ ես այդ անունը։ 

 



— Այո, պետք է իմանաք։ Այ, տեսնո՞ւմ եք, ինչպես եմ վստահում ես ձեզ։ 

 

— Ես երջանիկ եմ։ Ի՞նչ է նրա անունը։ 

 

— Դուք ճանաչում եք այդ մարդուն։ 

 

— Ճանաչո՞ւմ եմ։ 

 

— Այո։ 

 

— Հուսով եմ, որ դա իմ բարեկամներից որևէ մեկը չէ՞,— հարցրեց 

դ’Արտանյանը անվճռականության նշան ցույց տալով, որպեսզի միլեդիին 

հավատացնի, թե ինքը ոչինչ չգիտե։ 

 

— Ուրեմն, եթե դա ձեր ընկերներից որևէ մեկը լիներ, դուք կտատանվեի՞ ք,— 

գոչեց միլեդին, և սպառնական մի կայծ շողաց նրա աչքերում։ 

 

— Ո՛չ, թեկուզ հարազատ եղբայրս լինի,— վրա բերեց դ’Արտանյանը ցնծության 

պոռթկումով։ 

 

Մեր գասկոնացին ոչ մի բան ռիսկի չէր գնում, նա գործում էր համոզված։ 

 

— Ինձ դուր է գալիս ձեր նվիրվածությունը,— ասաց միլեդին։ 

 

— Ավա՜ղ, մի՞թե այդ է իմ մեջ, ինչ դուր է գալիս ձեզ,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ոչ, ես ձեզ էլ եմ սիրում,— ասաց միլեդին բռնելով նրա ձեռքը։ 

 

Եվ դ’Արտանյանը զգաց այրող սեղմումը, որից նա ամբողջ մարմնով դողաց, 

ասես միլեդիի տենդը նրան փոխանցվեց։ 

 

— Դուք սիրո՞ւմ եք ինձ,— գոչեց նա։— Օ՜, ինձ թվում է, թե ես խելագարվում եմ։ 

 

Եվ նա միլեդիին իր գիրկն առավ։ Կինը նրա համբույրներից խույս տալու 

փորձեր չարեց, բայց և համբույրներով չպատասխանեց։ 



 

Նրա շրթունքները պաղ էին, դ’Արտանյանին թվաց, թե ինքը արձան 

համբուրեց։ 

 

Բայց և այնպես նա արբեցած էր հրճվանքից, տոգորված՝ նրա սիրով։ Նա 

համարյա հավատում էր միլեդիի քնքուշ զգացմունքներին։ Նա համարյա հավատում 

էր դը Վարդի կատարած հանցանքին։ Եթե այդ պահին դը Վարդը այդտեղ, իր կողքին 

լիներ, նա կարող էր սպանել նրան։ 

 

Միլեդին օգտվեց այդ պահից։ 

 

— Նրա անունը...— սկսեց նա։ 

 

— Դը Վա՛րդ, ես գիտեմ,— գոչեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ինչպե՞ս իմացաք դուք այդ,— հարցրեց միլեդին նրա ձեռքերը բռնելով և 

աշխատելով իր հայացքով թափանցել նրա հոգու խորքերը։ 

 

Դ’Արտանյանը հասկացավ, որ հրապուրվել ու սխալ է գործել։ 

 

— Ասացեք, ասացեք, շուտ,— կրկնում էր միլեդին։— Ինչպե՞ս իմացաք։ 

 

— Ինչպես իմացա՞,— կմկմաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Այո, ինչպե՞ս։ 

 

— Երեկ մի տան մեջ ես հանդիպեցի դը Վարդին, և նա ինձ ցույց տվեց մի 

մատանի, որը, նրա ասելով, դուք եք ընծայել իրեն։ 

 

— Սրիկա՛,— գոչեց միլեդին։ 

 

Այս խոսքը միանգամայն հասկանալի պատճառով իսկ և իսկ դ’Արտանյանի 

սրտին դիպավ։ 

 

— Ուրե՞մն,— հարցրեց միլեդին։ 



 

— Ուրեմն ես ձեր վրեժը կլուծեմ այդ սրիկայից,— պատասխանեց 

դ’Արտանյանը ամենախրոխտ ձևով։ 

 

— Շնորհակալ եմ, իմ քաջ բարեկամ,— ասաց միլեդին,— ե՞րբ կլուծեք իմ 

վրեժը։ 

 

— Վաղը, հենց այս րոպեին, երբ ցանկանաք։ 

 

Միլեդին քիչ էր մնում պիտի գոչեր՝ «Հենց այս րոպեին», բայց մտածեց, որ 

այդպիսի շտապողականություն ցուցաբերելն առանձնապես սիրալիր չէր լինի 

դ’Արտանյանի նկատմամբ։ 

 

Բացի այդ, նա դեռ պետք է հազար նախազգուշական քայլեր աներ և հազար 

խրատ տար իր պաշտպանին, թե նա ինչպես մարտավկաների ներկայությամբ 

բացատրություններ տալուց խուսափի։ Նրա բոլոր տարակուսանքները չքացան 

դ’Արտանյանի մեկ խոսքի շնորհիվ։ 

 

— Վաղը,— ասաց նա,— ձեր վրեժը լուծված կլինի, կամ ես կմեռնեմ։ 

 

— Ո՛չ,— ասաց միլեդին։— Դուք իմ վրեժը կլուծեք, բայց չեք մեռնի։ Նա 

վախկոտի մեկն է։ 

 

— Կանանց հետ՝ գուցե թե, բայց տղամարդկանց հետ՝ ոչ։ Նրա մասին ես որոշ 

բան գիտեմ։ 

 

— Բայց, եթե չեմ սխալվում, նրա հետ ունեցած ընդհարման ժամանակ դուք 

բախտից գանգատվելու առիթ չեք ունեցել։ 

 

— Բախտը կուրտիզանուհի է, այսօր բարեհաճ է, վաղը կարող է մեջքը դարձնել 

իմ կողմը։ 

 

— Այլ խոսքով ասած՝ դուք արդեն տատանվում եք։ 

 



— Ո՛չ, Աստված մի՛ արասցե, ես չեմ տատանվում, բայց արդա՞ր բան կլինի 

ուղարկել ինձ հնարավոր մահվան, ընծայելով ինձ միայն հույսեր, ուրիշ ոչինչ։ 

 

Միլեդին պատասխանեց մի հայացքով, որն ասում էր. 

 

«Ա՜խ, եթե խնդիրը միայն այդ է, ավելի համարձակ եղեք»։ 

 

Եվ նա իր հայացքը պարզաբանեց քնքշաբար ասելով. 

 

— Դուք իրավացի եք։ 

 

— Օ՜, դուք հրեշտակ եք,— գոչեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ուրեմն մենք ամեն ինչի մասին համաձայնությա՞ն եկանք,— հարցրեց 

միլեդին։ 

 

— Բացի նրանից, ինչ ես խնդրում եմ ձեզնից, իմ թանկագինս։ 

 

— Բայց եթե ես ասում եմ, որ կարող եք վստահ լինել իմ սիրո՞ւն։ 

 

— Ես վաղվա օր չունեմ և սպասել չեմ կարող։ 

 

— Կամաց, ես լսում եմ եղբորս քայլերը։ Նա մեզ այստեղ չպետք է տեսնի։ 

 

Միլեդին զանգը տվեց։ Եկավ Քեթին։ 

 

— Դուրս եկեք այս դռնով,— ասաց միլեդին բաց անելով փոքրիկ գաղտնի 

դռնակը,— և վերադարձեք ժամը տասնմեկին։ Մենք կվերջացնենք այս 

խոսակցությունը։ Քեթին ձեզ կառաջնորդի ինձ մոտ։ 

 

Այս խոսքերի վրա խեղճ աղջիկը քիչ մնաց պիտի ուշաթափվեր։ 

 

— Դեհ, Քեթի, ի՞նչ եք քարացել տեղում, ասես արձան լինեք։ Լսեցի՞ք ինչ 

ասացի։ Այսօր ժամը տասնմեկին դուք պարոն դ’Արտանյանին կառաջնորդեք ինձ 

մոտ։ 



 

«Երևում է՝ սրա բոլոր տեսակցությունները նշանակվում են ժամը 

տասնմեկին,— մտածեց դ’Արտանյանը։— Դա նրա համար սովորություն է դարձել»։ 

 

Միլեդին մեկնեց իր ձեռքը, որ նա համբուրեց քնքշորեն։ 

 

«Բայց,— մտածում էր նա հեռանալիս և հազիվ պատասխանելով Քեթիի 

կշտամբանքներին,— բայց չլինի՞ հանկարծ խաբված լինեմ ես։ Կասկած չկա, որ այս 

կինն ընդունակ է ամեն տեսակ ոճրագործության, ուրեմն՝ զգույշ լինենք»։ 

 

VII. Միլեդիի գաղտնիքը 

Դ’Արտանյանը դուրս եկավ առանձնատնից և չբարձրացավ Քեթիի մոտ, 

չնայած աղջկա համառ աղաչանքներին։ Նա այդ բանն արեց երկու պատճառով. նախ՝ 

որպեսզի խուսափի կշտամբանքներից, և երկրորդ որպեսզի մի փոքր կենտրոնանա և 

կարգի բերի իր մտքերը, ինչպես նաև հնարավորին չափ հասկանա այդ կնոջ մտքերը։ 

 

Միակ բանը, որ պարզ էր այդ ամբողջ պատմության մեջ, այն էր, որ 

Դ’Արտանյանը խենթի պես սիրում էր միլեդիին և որ միլեդին ամենևին չէր սիրում 

նրան։ Մի պահ դ’Արտանյանը մտածեց, որ իր համար ամենալավ ելքը կլինի գնալ 

տուն, մի երկար նամակ գրել միլեդիին և խոստովանել, որ ինքն ու դը Վարդը մինչև 

այժմ եղել են միևնույն անձը, հետևապես, դը Վարդին սպանելը հավասար կլինի 

ինքնասպանության։ Բայց նրան ևս համակել էր վրիժառության մի դաժան ծարավ։ 

Նա ուզում էր մեկ անգամ ևս տիրել այդ կնոջը, այս անգամ արդեն իր իսկական 

անունով, և որովհետև այդ վրիժառությունը նրա աչքում մի որոշ քաղցրություն ուներ, 

նա ի վիճակի չէր դրանից հրաժարվելու։ 

 

Հինգ թե վեց անգամ նա շրջեց Արքայական հրապարակով, ամեն մի տասը 

քայլից հետո ետ դառնալով, որպեսզի նայի միլեդիի սենյակների լույսին, որ 

թափանցում էր շերտափեղկի միջով։ Այսօր միլեդին այնպես չէր շտապում ննջարան 

գնալ, ինչպես առաջին անգամ, այդ ակներև էր։ 

 

Վերջապես լույսը մարեց։ 

 

Լույսի այդ շողերի հետ չքացան նաև անվճռականության հետքերը 

դ’Արտանյանի հոգու մեջ։ Նա մտաբերեց առաջին գիշերվա մանրամասնությունները 



և բորբոքուն սրտով ու այրվող դեմքով մտավ առանձնատուն և նետվեց Քեթիի 

սենյակը։ 

 

Քեթին, որ գունատ էր մահու պես և դողում էր ամբողջ մարմնով, ուզեց պահել 

իր սիրեկանին, սակայն միլեդին, որ շարունակ ականջ էր դնում, լսեց, թե ինչպես 

դ’Արտանյանը ներս մտավ և դուռը բաց արեց։ 

 

— Ներս եկեք,— ասաց նա։ 

 

Այս ամենն արվեց այնպիսի անասելի անպարկեշտությամբ, որ դ’Արտանյանը 

չէր կարողանում հավատալ լսածին ու տեսածին։ Նրան թվում էր, թե ինքը գործող 

անձ է դարձել այնպիսի մի ֆանտաստիկական արկածի մեջ, որպիսին մարդ միայն 

երազումն է տեսնում։ 

 

Այսուամենայնիվ նա թափով նետվեց դեպի միլեդին, ենթարկվելով այն 

ձգողական ուժին, որը ներգործում էր նրա վրա ինչպես մագնիսն է ազդում երկաթի 

վրա։ 

 

Դուռը ծածկվեց նրա հետևից։ 

 

Քեթին նետվեց այդ դռան մոտ։ 

 

Խանդը, կատաղությունը, վիրավորված հպարտությունը, սիրահարված կնոջ 

սրտի մեջ փոթորկվող բոլոր կրքերը նրան մղում էին մերկացնելու դ’Արտանյանին, 

սակայն նա ինքն էլ կկործանվեր, եթե խոստովաներ, որ մասնակից է եղել այդպիսի 

ինտրիգի, բացի այդ, դ’Արտանյանը ընդմիշտ կորած կլիներ իր համար։ Այս վերջին 

հանգամանքը, որ սիրո թելադրանքով էր, նրան տրամադրում էր կրկին անգամ և 

վերջին զոհաբերությունն անել։ 

 

Ինչ վերաբերում է դ’Արտանյանին, ապա նա հասել էր իր ցանկությունների 

գագաթին, միլեդին այժմ նրան սիրում էր ո՛չ որպես իր մրցակցի, նա սիրում էր կամ 

ձևացնում էր, թե սիրում է որպես հենց իրեն՝ դ’Արտանյանին։ Ճիշտ է, մի ներքին ձայն 

երիտասարդին ասում էր, որ նա սոսկ վրիժառության գործիք է, որ նրան փաղաքշում 

են միայն նրա համար, որ մարդ սպանի, բայց հպարտությունը, ինքնասիրությունը, 

խելացնոր հրապուրանքը լռել էին ստիպում այդ ձայնին, խեղդում էին այդ տրտունջը։ 



Բացի այդ, մեր գասկոնացին, որը, ինչպես հայտնի է, զուրկ չէր 

ինքնավստահությունից, մտքում ինքն իրեն համեմատում էր դը Վարդի հետ և ինքն 

իրեն հարց տալիս, թե ինչո՞ւ չի կարելի սիրել իրեն՝ հենց որպես դ’Արտանյանի։ 

 

Եվ ահա նա ամբողջովին անձնատուր էր եղել պահի զգացողություններին։ 

Միլեդին այլևս նրան չէր թվում սև մտքերով մի կին, որը մի պահ սարսափ էր ազդել 

նրա վրա։ Դա մի խանդավառ սիրուհի էր, որն ամբողջովին անձնատուր էր եղել 

սիրուն, ասես թե ինքն էլ բուռն սեր տածելով։ Այսպես անցավ մոտ երկու ժամ։ 

 

Մինչ այդ սիրահար զույգի բերկրանքի պոռթկումները մեղմացան։ Միլեդին, 

որը չուներ մոռացության այն պատճառները, որ դ’Արտանյանն ուներ, առաջինը 

վերադարձավ իրականության և հարցրեց երիտասարդին, թե նա հնարել է մի որևէ 

պատրվակ, որպեսզի հաջորդ օրը մենամարտի կանչի կոմս դը Վարդին։ 

 

Սակայն դ’Արտանյանի մտքերն այժմ բոլորովին այլ ընթացք էին ստացել, նա 

հիմարի պես կորցրել էր իրեն և կատակով առարկեց, թե հիմա շատ ուշ ժամ է 

սուսերամարտության մասին մտածելու համար։ 

 

Միլեդիին զբաղեցնող միակ հարցի նկատմամբ այդ անտարբերությունը 

վախեցրեց նրան, և նա սկսեց ավելի համառ հարցեր տալ։ 

 

Այն ժամանակ դ’Արտանյանը, որ երբեք լրջորեն չէր մտածել այդ անիմաստ 

մենամարտի մասին, փորձեց խոսակցությունը շուռ տալ ուրիշ նյութի, բայց դա արդեն 

նրա ուժից վեր էր։ 

 

Միլեդիի հաստատուն միտքն ու երկաթե կամքը նրան թույլ չտվին դուրս գալ 

նախապես որոշված սահմաններից։ 

 

Դ’Արտանյանն ավելի սրամիտ բան չգտավ, քան խորհուրդ տալ միլեդիին՝ 

ներել դը Վարդին և հրաժարվել իր դաժան մտադրությունից։ 

 

Բայց նրա առաջին իսկ խոսքերից դեռատի կինը ցնցվեց ու ետ քաշվեց նրանից։ 

 

— Չլինի՞ թե վախենում եք դուք, սիրելի դ’Արտանյան,— հեգնաբար ասաց նա 

սուր ձայնով, որը մի տեսակ տարօրինակ հնչեց խավարի մեջ։ 



 

— Ինչպե՞ս կարող եք այդպես մտածել, թանկագինս,— պատասխանեց 

դ’Արտանյանը։— Բայց ի՞նչ կասեք, եթե այդ խեղճ կոմս դը Վարդը ավելի քիչ մեղավոր 

է, քան կարծում եք դուք։ 

 

— Այսպես թե այնպես,— խստորեն ասաց միլեդին,— նա խաբել է ինձ, իսկ 

քանի որ այդպես է, նա արժանի է մահվան։ 

 

— Դե ուրեմն թող նա մեռնի, եթե դուք այդպես եք որոշել,— ասաց 

դ’Արտանյանն այնպիսի հաստատ տոնով, որ միլեդիին թվաց անսահման 

նվիրվածությամբ տոգորված։ 

 

Եվ նա նորից մոտեցավ երիտասարդին։ 

 

Մենք չենք կարող ասել, թե երկա՞ր տևեց արդյոք գիշերը միլեդիի համար, բայց 

դ’Արտանյանին թվում էր, թե ինքը դեռ երկու ժամ էլ չի անցկացրել նրա հետ, երբ 

շերտափեղկի միջով առկայծեցին ճառագայթները, որոնք շուտով ամբողջ ննջարանը 

ողողեցին պայծառ լույսով։ 

 

Այն ժամանակ, տեսնելով, որ դ’Արտանյանը պատրաստվում է հեռանալու, 

միլեդին հիշեցրեց նրան, որ խոստացել է վրեժ լուծել դը Վարդից։ 

 

— Ես պատրաստ եմ,— ասաց դ’Արտանյանը,— բայց նախ կուզենայի 

համոզվել մի բանում։ 

 

— Ի՞նչ բանում,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Որ դուք սիրում եք ինձ։ 

 

— Ինձ թվում է, ես արդեն ապացուցեցի այդ։ 

 

— Այո, և ես ձերն եմ հոգով ու մարմնով։ 

 

֊— Շնորհակալ եմ ձեզնից, իմ քաջ սիրեկան։ Բայց դուք էլ կապացուցեք, որ 

սիրում եք ինձ, ինչպես ես ապացուցեցի իմ սերը, այնպես չէ՞։ 



 

— Իհարկե,— հաստատեց դ’Արտանյանը,— բայց եթե դուք սիրում եք ինձ, 

ինչպես ասում եք, մի՞թե գեթ մի փոքր չափով չեք վախենում ինձ համար։ 

 

— Ինչո՞ւ պիտի վախենամ։ 

 

— Ինչպե՞ս թե ինչու։ Ես կարող եմ վտանգավոր վերք ստանալ, նույնիսկ 

սպանվել։ 

 

— Այդ չի կարող լինել,— ասաց միլեդին,— դուք այնքան քաջ եք և այնպես լավ 

եք տիրապետում սուսերին։ 

 

— Ասացեք, դուք չէի՞ք գերադասի մի ուրիշ միջոց, որը նույն ձևով վրեժ կլուծեր 

ձեզ համար և ավելորդ կդարձներ մենամարտը։ 

 

Միլեդին լուռ նայեց իր սիրեկանին։ Արշալույսի սպիտակ լույսը մի 

տարօրինակ ու չարագուշակ արտահայտություն էր տալիս նրա աչքերին։ 

 

— Իսկապես,— ասաց նա,— ինձ թվում է, թե դուք տատանվում եք։ 

 

— Ո՛չ, ես չեմ տատանվում, բայց այն ժամանակից, երբ դուք դադարել եք սիրել 

այդ խեղճ կոմսին, ճիշտն ասած՝ ես խղճում եմ նրան, և իմ կարծիքով ձեր սիրուց 

զրկվելը տղամարդու համար այնպիսի դաժան պատիժ է, որ հարկ չկա որևէ այլ 

պատիժ տալու նրան։ 

 

— Ո՞վ ասաց ձեզ, որ ես սիրել եմ նրան,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Համենայն դեպս, ես առանց ավելորդ պարծենկոտության կարող եմ մտածել, 

որ դուք հիմա ուրիշին եք սիրում,— ասաց երիտասարդը քնքուշ տոնով,— և կրկնում 

եմ, ես կարեկցում եմ կոմսին։ 

 

— Դո՞ւք։ 

 

— Այո, ես։ 

 



— Բայց ինչո՞ւ հատկապես դուք։ 

 

— Որովհետև միայն ես գիտեմ, որ... 

 

— Ի՞նչ։ 

 

— Որ նա ամենևին էլ այնքան մեղավոր չէ, կամ ավելի ճիշտ՝ մեղավոր չի եղել 

ձեր նկատմամբ, ինչպես թվում է ձեզ։ 

 

— Բացատրեցեք,— ասաց միլեդին անհանգիստ ձայնով,— բացատրեցեք, 

որովհետև ես, իսկապես, չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ասել դրանով։ 

 

Նա նայում էր դ’Արտանյանին, որն իր գիրկն էր առել նրան, և միլեդիի 

աչքերում մի կայծ երևաց։ 

 

— Ես արդարամիտ մարդ եմ,— ասաց դ’Արտանյանը վճռելով վերջ տալ այս 

ամենին,— և այն ժամանակից, երբ ձեր սերը ինձ է պատկանում, այն ժամանակից, 

երբ ես համոզված եմ ձեր սիրուն, իսկ ես կարող եմ համոզված լինել ձեր սիրուն, չէ՞։ 

 

— Այո, իհարկե։ Հետո՞։ 

 

— Ահա ուրեմն։ Ես ուրախությունից ինձ կորցրել եմ և ուզում եմ մի 

խոստովանություն անել։ 

 

— Խոստովանությո՞ւն։ 

 

— Եթե ես կասկածեի ձեր սիրուն, չէի անի այդ, բայց չէ՞ որ դուք ինձ սիրում եք, 

իմ չքնաղ սիրուհի։ Ճիշտ չե՞մ ասում, որ դուք ինձ սիրում եք։ 

 

— Հասկանալի է՝ սիրում եմ։ 

 

— Այդ դեպքում ասացեք, կներեի՞ք դուք ինձ, եթե ձեզ չափազանց սիրելուց մի 

մեղք գործեի ձեր հանդեպ։ 

 

— Հնարավոր է։ 



 

Դ’Արտանյանը ամենաքնքուշ ժպիտով ուզեց իր շուրթերը մոտեցնել միլեդիի 

շուրթերին, բայց միլեդին վանեց նրան։ 

 

— Խոստովանություն...— ասաց նա գունատվելով։—Ի՞նչ խոստովանություն է 

այդ։ 

 

— Դուք անցյալ հինգշաբթի այստեղ, այս նույն սենյակում տեսակցություն 

ունեիք դը Վարդի հետ, չէ՞։ 

 

— Ե՞ս։ Ո՛չ։ Այդպիսի բան չի՛ եղել,— ասաց միլեդին այնպիսի հաստատ տոնով 

և դեմքի այնպիսի խաղաղ արտահայտությամբ, որ եթե դ’Արտանյանը լիովին վստահ 

չլիներ, կարող էր կասկածել իր ասածին։ 

 

— Մի՛ ստեք, իմ չքնաղ հրեշտակ,— ժպիտը դեմքին առարկեց երիտասարդը,— 

դա անօգուտ բան է։ 

 

— Ի՞նչ է նշանակում այս ամենը, ասացեք վերջապես, դուք ինձ սպանում եք։ 

 

— Օ՜, հանգստացեք, իմ նկատմամբ դուք ոչ մի մեղք չունեք, և ես արդեն ներել 

եմ ձեզ։ 

 

— Բայց հետո՞, հետո՞։ 

 

— Դը Վարդը ոչ մի բանով պարծենալ չի կարող։ 

 

— Ինչո՞ւ։ Չէ՞ որ հենց դուք էիք ասում, որ այն մատանին... 

 

— Ի՛մ սեր, այն մատանին ինձ մոտ է։ Կոմս դը Վարդը, որ հինգշաբթի օրը ձեզ 

մոտ էր, և այսօրվա դ’Արտանյանը միևնույն անձն է։ 

 

Անզգույշ երիտասարդը սպասում էր, թե կտեսնի ամոթահար զարմանք, թեթև 

հուզմունք, որը կվերջանա արցունքներով, բայց նա դաժանորեն սխալված էր, և նրա 

մոլորությունը երկար չտևեց։ 

 



Միլեդին սփրթնած ու զարհուրելի՝ բարձրացավ տեղից և դ’Արտանյանի կրծքին 

մի ուժեղ հարված տալով դուրս թռավ անկողնուց։ 

 

Արդեն բոլորովին լույս էր։ 

 

Ցանկանալով ներողություն աղերսել դ’Արտանյանը բռնեց նրա գիշերաշապկի 

թևքից, որ կարված էր հնդկական նուրբ կտորից, բայց միլեդին ձիգ տվեց, որպեսզի 

դուրս պրծնի նրա ձեռքից։ Այս ուժեղ ու կտրուկ շարժումից բատիստը պատռվեց, և 

բացվեցին միլեդիի ուսերը, և նրա ձյունափառ կլորիկ ուսին դ’Արտանյանը անասելի 

սոսկումով տեսավ մի շուշան ծաղիկ, անջնջելի մի նշան, որ դրել էր դահճի ձեռքը։ 

 

— Ողորմա՜ծ աստված,— գոչեց երիտասարդը՝ բաց թողնելով գիշերաշապիկը։ 

 

Եվ քարացավ անկողնում՝ լուռ, անշարժ, արյունը պաղած։ 

 

Բայց հենց դ’Արտանյանի սոսկումը միլեդիին ասաց, որ նա մերկացված է, 

անտարակույս երիտասարդն ամեն ինչ տեսել էր։ Այժմ դ’Արտանյանը գիտեր նրա 

գաղտնիքը, մի զարհուրելի գաղտնիք, որ ոչ ոքի հայտնի չէր։ 

 

Միլեդին դարձավ դեպի նա՝ արդեն ոչ որպես կատաղած կին, այլ որպես 

վիրավոր հովազ։ 

 

— Սրիկա՛,— ասաց նա,— բավական չէ, որ ստորաբար դավաճանել ես ինձ, 

դեռ իմ գաղտնիքն է՞լ իմացար։ Դու կմեռնե՛ս։ 

 

Նա մոտ վազեց մի զարդարուն արկղիկի, որ դրված էր նրա հարդասեղանի 

վրա, բաց արեց այն զայրույթից դողացող ձեռքով, հանեց ոսկեկոթ, սուր բերանով մի 

դաշույն և ետ նետվեց դեպի կիսամերկ դ’Արտանյանը։ 

 

Երիտասարդ գասկոնացին քաջ տղա էր, դա մեզ հայտնի է, բայց նրան էլ 

սարսափեցրին այդ աղճատված դեմքը, այդ հրեշավոր լայնացած բիբերը, գունատ 

այտերը և արնակարմիր շրթունքները։ Նա ետ քաշվեց պատի կողմը, ասես օձ էր 

սողում դեպի իրեն, նրա քրտնած ձեռքը պատահաբար դիպավ իր սուսերին, և նա 

դուրս քաշեց այն պատյանից։ 

 



Սակայն միլեդին, առանց ուշադրություն դարձնելու սուսերի վրա, փորձում էր 

բարձրանալ մահճակալի վրա, որպեսզի երիտասարդին հարվածի դաշույնով, և կանգ 

առավ միայն այն ժամանակ, երբ սուսերի ծայրը զգաց իր կրծքին։ 

 

Այն ժամանակ նա փորձեց խլել այդ սուսերը, բայց դ’Արտանյանը խանգարելով 

նրան անել այդ և շարունակ սուսերը դեմ անելով մերթ նրա կրծքին, մերթ աչքերին, 

ցած սահեց մահճակալից, աշխատելով նահանջել դեպի այն դուռը, որ տանում էր 

Քեթիի սենյակը։ 

 

Իսկ միլեդին գազանային մռնչյունով շարունակում էր կատաղաբար 

հարձակվել նրա վրա։ 

 

Դա արդեն սկսել էր նմանվել իսկական մենամարտի, և դ’Արտանյանը քիչ֊քիչ 

ուշքի էր եկել։ 

 

— Սքանչելի է, իմ գեղեցկուհի, սքանչելի՜ է,— ասում էր նա։— Միայն թե, ի սեր 

աստծո, մի քիչ հանգստացեք, թե չէ ես ձեր չքնաղ այտերի վրա երկրորդ շուշանը 

կնկարեմ։ 

 

— Սրիկա՛ սրիկա՛,— մռնչում էր միլեդին։ 

 

Շարունակելով ետ քաշվել դեպի դուռը՝ դ’Արտանյանը պաշտպանվողական 

դիրք էր բռնել։ 

 

Նրանց բարձրացրած աղմուկի վրա,— միլեդին աթոռներն էր շուռ տալիս, 

որպեսզի հասնի դ’Արտանյանին, իսկ սա թաքնվում էր նրանց հետևում, որպեսզի 

պաշտպանվի նրանից,— Քեթին բաց արեց դուռը։ Դ’Արտանյանը, որ շարունակ 

այնպես էր շարժվում, որպեսզի մոտենա այդ դռանը, արդեն մի երեք քայլ էր հեռու 

նրանից։ Նա մի ոստյունով միլեդիի սենյակից նետվեց սպասուհու սենյակը և 

կայծակի արագությամբ դուռը ծածկեց ու իր ամբողջ ծանրությամբ ընկավ նրա վրա՝ 

մինչև որ Քեթին փակեց այն սողնակով։ 

 

Այն ժամանակ միլեդին փորձ արեց կոտրել իր ննջարանը սպասուհու 

սենյակից բաժանող միջնորմը, ցուցաբերելով կնոջ համար արտասովոր ուժ։ Ապա 



համոզվելով, որ այդ անհնարին է, սկսեց դաշույնով դուռը ծակծկել, և իրոք, նրա 

հարվածներից մի քանիսը ծակեցին տախտակը։ 

 

Նա ամեն մի հարվածի հետ սոսկալի նզովքներ էր տեղում։ 

 

— Շուտ, Քեթի, շուտ,— շշուկով ասաց դ’Արտանյանը, երբ դուռը փակված էր 

սողնակով,— օգնիր ինձ դուրս գալու տնից։ Եթե մենք նրան ժամանակ տանք ուշքի 

գալու, նա իր ծառաներին կհրամայի սպանել ինձ։ 

 

— Բայց հո չե՛ք կարող այդպես դուրս գնալ,— ասաց Քեթին,— դուք համարյա 

մերկ եք։ 

 

— Այո, ճիշտ որ,— ասաց դ’Արտանյանը՝ նոր միայն նկատելով իր 

կիսամերկությունը։— Մի որևէ բան տուր ինձ հագնելու, միայն թե շո՛ւտ։ Հասկացիր, 

որ սա կյանքի և մահու խնդիր է։ 

 

Քեթին շատ լավ էր հասկանում այդ։ Նա իսկույն երիտասարդի վրա ձգեց ինչ֊որ 

կանացի ծաղկավոր զգեստ, մի լայն գլխարկ ու թիկնոց, ապա տվեց մի զույգ 

մաշիկներ, որ նա հագավ բոբիկ ոտքերին, և ցած տարավ սանդուղքով։ Եվ դա ճիշտ 

ժամանակին էր, միլեդին արդեն զանգահարել ու արթնացրել էր ամբողջ տունը։ 

Դռնապանը դ’Արտանյանի առաջ դուռը բաց էր արել հենց այն պահին, երբ միլեդին 

նույնպես կիսամերկ, լուսամուտից կախվելով գոռաց. 

 

— Բաց չանե՛ք։ 

 

VIII. Ինչպես Աթոսը առանց որևէ գլխացավանքի հանդերձանք գտավ իր 

համար 

Երիտասարդ գասկոնացին դուրս փախավ, իսկ միլեդին դեռ սպառնում էր 

նրան անզոր կատաղությամբ։ Այն պահին, երբ երիտասարդը աչքից չքացավ, միլեդին 

ուշաթափ վայր ընկավ։ 

 

Դ’Արտանյանն այնպիսի ցնցում էր ապրել, որ առանց մտածելու Քեթիի 

հետագա ճակատագրի մասին, վազեց Փարիզի կեսը և կանգ առավ միայն Աթոսի 

դռան առաջ։ Հոգեկան ցնցումը, որ սարսափի մեջ էր գցել նրան, գիշերապահների 

աղաղակները, որոնք այս ու այն կողմից սկսել էին վազել նրա հետևից, հատ ու կենտ 



անցորդների հայ֊հույը, որոնք չնայած վաղ առավոտ էր, արդեն դուրս էին եկել իրենց 

գործերով,— այս ամենը միայն արագացնում էր նրա վազքը։ 

 

Նա բակն անցավ, բարձրացավ երրորդ հարկ և խելահեղորեն ծեծեց Աթոսի 

դուռը։ 

 

Բաց արեց Գրիմոն, որի աչքերը ուռել էին քնից։ Դ’Արտանյանը սենյակ նետվեց 

այնպիսի արագությամբ, որ քիչ մնաց ցած պիտի գցեր Գրիմոյին։ 

 

Հակառակ իր սովորական համրության՝ խեղճ մարդն այս անգամ խոսել սկսեց։ 

 

— Է՜, դո՜ւ,— գոչեց նա։— Ի՞նչ ես ուզում, անամո՛թ, ո՞ւր ես խցկվում, անառա՛կ 

կին։ 

 

Դ’Արտանյանը մի կողմի վրա թեքեց գլխարկը, ձեռքերն ազատեց թիկնոցի 

տակից։ Տեսնելով բեղերն ու մերկացված սուսերը՝ խեղճ Գրիմոն հասկացավ, որ իր 

առջև տղամարդ է։ 

 

Այն ժամանակ նա մտածեց, թե դա մարդասպան կլինի։ 

 

— Օգնությո՜ւն, փրկեցե՜ք, օգնությո՜ւն,— գոռաց նա։ 

 

— Լռի՛ր, հիմա՛ր,— ասաց երիտասարդը։— Ես դ’Արտանյանն եմ, մի՞թե 

չճանաչեցիր։ Որտե՞ղ է քո պարոնը։ 

 

— Դուք պարոն դ’Արտանյա՞նն եք։ Չի կարող պատահել,— գոչեց Գրիմոն։ 

 

— Գրիմո,— ասաց Աթոսը՝ խալաթը հագին դուրս գալով իր ննջարանից,— 

դուք կարծեմ ձեզ թույլ եք տվել խոսել։ 

 

— Բայց, տեր իմ, բանն այն է, որ... 

 

— Լռեցե՛ք։ 

 

Գրիմոն լռեց և միայն մատը մեկնեց դ’Արտանյանի կողմը։ 



 

Աթոսը ճանաչեց ընկերոջը և, հակառակ իր ողջ սառնարյունությանը, բռնկվեց 

անզուսպ քրքիջով, որ միանգամայն արդարացվում էր իր աչքի առաջ երևացող 

տարօրինակ դիմակահանդեսային հագուստով՝ թեք դրած գլխարկ, մինչև հատակն 

իջնող շրջազգեստ, վեր քշտած թևքեր և հուզված դեմքին՝ բիզ֊բիզ բեղեր։ 

 

— Մի՛ ծիծաղեք, բարեկամս,— ասաց դ’Արտանյանը,— ի սեր աստծո, մի՛ 

ծիծաղեք, որովհետև, ազնիվ խոսք, ծիծաղի ժամանակը չէ։ 

 

Այս խոսքերը նա ասաց այնպիսի լուրջ տոնով և այնպիսի անկեղծ սարսափով, 

որ Աթոսի ծիծաղն իսկույն կտրվեց։ 

 

— Դուք այնքան գունատ եք, բարեկամս,— ասաց նա երիտասարդի ձեռքը 

բռնելով,— հո վիրավորված չե՞ք։ 

 

— Ոչ, բայց հենց նոր ինձ հետ մի սոսկալի դեպք պատահեց։ Դուք մենա՞կ եք, 

Աթոս։ 

 

— Հապա ո՞վ պիտի լինի ինձ մոտ այս պահին, գրողը տանի։ 

 

— Այդ լավ է, որ մենակ եք։ 

 

Եվ դ’Արտանյանը շտապ մտավ նրա ննջարանը։ 

 

— Դեհ, պատմեցեք,— ասաց Աթոսը՝ իր հետևից ծածկելով դուռը և սողնակով 

փակելով, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա խանգարել իրենց։— Չլինի՞ թագավորն է մեռել։ 

Չլինի՞ կարդինալին են սպաներ Ձեր դեմքին գույն չկա։ Դե շուտ, պատմեցեք, ես 

ուղղակի մեռնում եմ անհանգստությունից։ 

 

— Աթոս,— ասաց դ’Արտանյանը՝ իր վրայից գցելով կանացի հագուստը և 

մնալով միայն շապկանց,— պատրաստվեցեք լսելու մի անհավատալի, մի չլսված 

պատմություն։ 

 

— Նախ հագեք այս խալաթը,— առաջարկեց հրացանակիրը։ 

 



Դ’Արտանյանը խալաթը հագավ, ըստ որում, այնքան շփոթված ու հուզված էր, 

որ միանգամից թևքը գտնել չէր կարողանում։ 

 

— Եվ այսպես,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Եվ այսպես...— պատասխանեց դ’Արտանյանը՝ Աթոսի ականջին թեքվելով և 

ձայնն իջեցնելով,— և այսպես, միլեդիի ուսին շուշան ծաղիկ է խարանված։ 

 

— Ա՜խ,— գոչեց հրացանակիրը, ասես սրտին գնդակ դիպավ։ 

 

— Լսեցեք,— ասաց դ’Արտանյանը,— դուք համոզվա՞ծ եք, որ այն կինը 

իսկապես մեռավ։ 

 

— Այն կինը՞,— հարցրեց Աթոսը այնպիսի խուլ ձայնով, որ դ’Արտանյանը 

հազիվ լսեց։ 

 

— Այո, այն, որի մասին դուք մի անգամ պատմեցիք Ամիենում։ 

 

Աթոսը հառաչելով գլուխն իջեցրեց թևի վրա։ 

 

— Սա կլինի քսանվեց֊քսանյոթ տարեկան,— շարունակեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Նա խարտյաշ մազե՞ր ունի,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Այո։ 

 

— Տարօրինակության չափ բաց կապույտ աչքեր, սև հոնքեր ու թարթիչնե՞ր։ 

 

— Այո։ 

 

— Բարձրահասա՞կ է, բարեկա՞զմ։ Նրա ձախ կողմի ատամներից մեկը պակա՞ս 

է։ 

 

— Այո։ 

 



— Շուշան ծաղիկը փոքրի՞կ է, շիկավուն և ասես զանազան շփումների 

օգնությամբ կիսով չափ ջնջվա՞ծ։ 

 

— Այո։ 

 

— Բայց դուք ասում էիք՝ նա անգլուհի է։ 

 

— Բոլորը նրան միլեդի են կոչում, բայց շատ հնարավոր է, որ նա ֆրանսուհի 

լինի, Չէ՞ որ լորդ Վինտերը սոսկ նրա ամուսնու եղբայրն է։ 

 

— Դ’Արտանյան, ես ուզում եմ նրան տեսնել։ 

 

— Զգուշացեք, Աթոս, զգուշացեք։ Դուք փորձել եք սպանել նրան։ Դա այնպիսի 

կին է, որ ընդունակ է նույն ձևով հատուցելու ձեզ և չվրիպելու։ 

 

— Նա չի համարձակվի որևէ բան պատմել, այդ կմատնի իրեն։ 

 

— Նա ընդունակ է ամեն բանի։ Երբևիցե տեսե՞լ եք դուք նրան կատաղած 

վիճակում։ 

 

— Ոչ։ 

 

— Դա վագր է, հովազ։ Ա՜խ, սիրելի Աթոս, ես շատ եմ վախենում, որ 

զարհուրելի վրեժի վտանգ եմ կախել մեր երկուսի գլխին։ 

 

Եվ դ’Արտանյանը պատմեց ամեն ինչ. միլեդիի ցնորական ցասումը և նրան 

սպանելու սպառնալիքները։ 

 

— Դուք իրավացի եք, և, հոգիս վկա, ես իմ կյանքը հիմա մի գրոշ էլ չեմ 

գնահատում,— ասաց Աթոսը։— Բարեբախտաբար երկու օրից մենք հեռանում ենք 

Փարիզից, ամենայն հավանականությամբ մեզ կուղարկեն դեպի Լա֊Ռոշել, իսկ երբ 

կգնանք... 

 

— Նա մինչև աշխարհի ծայրն էլ կգնա ձեր հետևից, Աթոս, եթե միայն ճանաչի 

ձեզ։ Ավելի լավ է, թող նրա զայրույթը միայն իմ գլխին թափվի։ 



 

— Ախ, բարեկամս, իսկ ի՛նչ մի արտակարգ բան կլինի, եթե նա ինձ սպանի, 

ասաց Աթոսը։— Չլինի՞ կարծում եք, թե ես խիստ թանկ եմ գնահատում իմ կյանքը։ 

 

— Այս ամենի մեջ թաքնված է մի ինչ֊որ զարհուրելի գաղտնիք։ Գիտե՞ք ինչ, 

Աթոս, այդ կինը կարդինալի լրտեսն է, ես համոզված եմ դրանում։ 

 

— Այդ դեպքում զգուշացեք։ Եթե կարդինալը ձեր նկատմամբ հիացմունքով չի 

համակվել լոնդոնյան պատմության համար, ապա դրա համար նա ատել է ձեզ։ 

Սակայն, որովհետև նա ձեզ բացահայտորեն մեղադրելու բան չունի, իսկ 

ատելությունն անպայման պետք է ելք գտնի, մանավանդ, եթե դա կարդինալի 

ատելությունն է, ապա զգուշացեք։ Երբ դուք տնից դուրս եք գալիս, մենակ մի՛ դուրս 

եկեք, եթե ուտում եք, զգույշ եղեք, մի խոսքով՝ մի՛ վստահեք ոչ ոքի, նույնիսկ 

սեփական ստվերին։ 

 

— Բարեբախտաբար,— ասաց դ’Արտանյանը,— մեզ հարկավոր է զգուշանալ 

միայն մինչև վաղը չէ մյուս օրը երեկո, որովհետև հուսով եմ, որ բանակում մեզ ոչ 

ոքից վտանգ չի սպառնա, բացի թշնամու զինվորից։ 

 

— Իսկ մինչ այդ,— ասաց Աթոսը,— ես հրաժարվում եմ տանը մնալու իմ 

մտադրությունից և ամենուրեք կուղեկցեմ ձեզ։ Ձեզ հարկավոր է վերադառնալ 

Գերեզմանափորների փողոցը, ես էլ գալիս եմ ձեզ հետ։ 

 

— Բայց որքան էլ այդ մոտիկ է այստեղից, ես այս վիճակում չեմ կարող այնտեղ 

գնալ,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Այդ ճշմարիտ է,— համաձայնեց Աթոսը և զանգակը հնչեցրեց։ Ներս մտավ 

Գրիմոն։ 

 

Աթոսը նշանացի հրամայեց նրան գնալ դ’Արտանյանի տուն և այնտեղից 

հագուստ բերել։ 

 

Գրիմոն նույնպես նշանացի պատասխանեց, որ ամեն ինչ հիանալի 

հասկացավ, և գնաց։ 

 



— Այդպես ուրեմն, սիրելի բարեկամս,— ասաց Աթոսը,— այնուամենայնիվ այս 

ամբողջ պատմությունն ամենևին էլ մեզ չի օգնում hանդերձավորման գործում, 

որովհետև, եթե չեմ սխալվում, ձեր ունեցած֊չունեցածը մնացել է միլեդիի մոտ, որը 

հազիվ թե հոգ տանի վերադարձնելու մասին։ Բարեբախտաբար ձեզ մոտ է այն 

մատանին։ 

 

— Մատանին ձեզ է պատկանում, սիրելի Աթոս։ Չէ՞ որ դուք ինքներդ ասացիք, 

որ դա ձեր տոհմական մատանին է։ 

 

— Այո, հայրս այն գնել է երկու հազար էքյուով, այդպես էր ասում նա մի 

ժամանակ։ Այդ մատանին հարսանեկան ընծաներից մեկն է եղել, որ նա տվել է իմ 

մորը, և դա հիանալի մատանի է։ Մայրս այն ինձ ընծայեց, իսկ ես, հիմարս, փոխանակ 

որպես սրբություն պահելու, ընծայեցի այդ անարգ կնոջը։ 

 

— Այդ դեպքում, սիրելիս, վերցրեք այդ մատանին։ Ես հասկանում եմ, թե այն 

ինչ արժե ձեզ համար։ 

 

— Ես վերցնեմ այդ մատանի՞ն, երբ նա ոճրագործի ձեռքո՞ւմն է եղել։ Երբե՛ք։ 

Այդ մատանին պղծված է, դ’Արտանյան։ 

 

— Եթե այդպես է, ծախեցեք այն։ 

 

— Ծախել այն մատանին, որ ես ստացել եմ իմ մորի՞ց։ Խոստովանում եմ, ես 

այդ կհամարեի սրբապղծություն։ 

 

— Այդ դեպքում գրավ դրեք այն, և դուք, անկասկած, մոտ հազար էքյու 

կստանաք։ Այդ գումարը լի ու լի կբավարարի ձեր կարիքները, իսկ հետո առաջին իսկ 

ստացած փողով դուք ետ կվերցնեք այն, և մատանին ձեզ կվերադառնա նախկին 

կեղտերից մաքրված, որովհետև անցած կլինի վաշխառուների ձեռքով։ 

 

Աթոսը ժպտաց։ 

 

— Դուք սքանչելի ընկեր եք, սիրելի դ’Արտանյան,— ասաց նա։— Ձեր մշտական 

ուրախ բնավորությամբ դուք բարձրացնում եք այն թշվառների ոգին, որոնք 



վհատության մեջ են ընկել։ Գնանք։ Տանենք գրավ դնենք այդ մատանին, միայն մի 

պայմանով։ 

 

— Ի՞նչ պայման։ 

 

— Հինգ հարյուր էքյու դուք եք վերցնում, հինգ հարյուրը՝ ես։ 

 

— Ի՜նչ եք ասում, Աթո՛ս։ Ինձ այդ գումարի քառորդն էլ հարկավոր չէ։ Չէ՞ որ ես 

գվարդիայում եմ։ Թամբը ծախելով ես հինգ այնքան փող կստանամ, որքան 

հարկավոր է։ Ինձ ի՞նչ է հարկավոր։ Պլանշեի համար մի ձի, ուրիշ ոչինչ։ Բացի այդ, 

դուք մոռանում եք, որ ես էլ մատանի ունեմ։ 

 

— Որը դուք երևի ավելի թանկ եք գնահատում, քան ես՝ իմը։ Համենայն դեպս 

ինձ այդպես է թվում։ 

 

— Այո, որովհետև ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում այդ մատանին ոչ 

միայն կարող է մեզ դուրս բերել դժվարին դրությունից, այլև փրկել լուրջ վտանգից։ 

Դա ոչ միայն թանկագին ադամանդ է, այլև կախարդական թալիսման։ 

 

— Ես չեմ հասկանում, թե ինչի մասին եք ասում դուք, բայց հավատում եմ ձեզ։ 

Դե ուրեմն վերադառնանք իմ մատանուն կամ, ավելի ճիշտ, ձեր։ Դուք կվերցնեք այն 

գումարի կեսը, որ կտան մեզ նրա համար, թե չէ՝ ես այն կնետեմ Սենան, իսկ ես 

վստահ չեմ, թե մի որևէ ձուկ այնքան սիրալիր կլինի, որ կբերի մեզ կտա այն, ինչպես 

Պոլիկրատեսի[121] համար բերեց։ 

 

— Դե լավ, համաձայն եմ,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

Այդ պահին վերադարձավ Գրիմոն, նրա հետևից էլ Պլանշեն, որն 

անհանգստացել էր իր տիրոջ համար, թե ինչ է պատահել նրան, և օգտրվելով 

առիթից, հենց ինքն էլ բերել էր հագուստը։ 

 

Դ’Արտանյանը հագնվեց։ Աթոսն էլ նույնն արեց։ Հետո, երբ երկու ընկերները 

պատրաստ էին, Աթոսը ձեռքով Գրիմոյին ցույց տվեց, թե իբր նշան է բռնում։ Գրիմոն 

հասկացավ, իսկույն վերցրեց պատին կախված հրացանը և պատրաստվեց հետևելու 

իր տիրոջը։ 



 

Նրանք բարեհաջող հասան Գերեզմանափորների փողոցը։ Դռան առաջ 

կանգնած էր պարոն Բոնասիեն և քմծիծաղով նայում էր դ’Արտանյանին։ 

 

— Շտապեցեք, սիրելի տնվոր,— ասաց նա,— ձեզ սպասում է մի գեղեցիկ 

աղջիկ, իսկ կանայք, ինչպես ձեզ հայտնի է, չեն սիրում իրենց սպասեցնել։ 

 

— Քեթին կլինի,— գոչեց դ’Արտանյանը և վերև նետվեց։ 

 

Եվ իրոք, իր դռան առջևի հարթակում նա տեսավ Քեթիին. խեղճ աղջիկը 

կանգնել էր դռանը հենված և ամբողջ մարմնով դողում էր։ 

 

— Դուք խոստացաք պաշտպանել ինձ,— ասաց նա,— դուք խոստացել եք 

փրկել ինձ նրա ցասումից։ Հիշեցեք, չէ՞ որ դուք եք կործանել ինձ։ 

 

— Իհարկե, իհարկե,— ասաց դ’Արտանյանը,— մի անհանգստացիր, Քեթի։ 

Ասա, ի՞նչ է եղել իմ գնալուց հետո։ 

 

— Ես ինքս էլ չգիտեմ,— պատասխանեց Քեթին։— Նրա աղաղակի վրա 

հավաքվեցին սպասավորները։ Նա կատաղությունից իրեն կորցրել էր։ Չկան այնպիսի 

նզովքներ, որ նա ուղղած չլինի ձեր հասցեին։ Այն ժամանակ ես վախեցա, թե 

հանկարծ նա կարող է հիշել, որ դուք նրա սենյակն եք մտել իմ սենյակով, և 

կկասկածի, որ ես ձեր գործակիցն եմ։ Վերցրի իմ բոլոր փողերը, իմ իրերից 

ամենաարժեքավորները և փախա։ 

 

— Խե՜ղճ աղջիկ։ Բայց հիմա ի՞նչ անեմ ես քեզ։ Երկու օրից ես գնում եմ։ 

 

— Ինչ ուզում եք արեք, պարոն դ’Արտանյան, օգնեցեք ինձ հեռանալու 

Փարիզից, օգնեցեք հեռանալու Ֆրանսիայից։ 

 

— Բայց հո չե՞մ կարող քեզ ինձ հետ տանել Լա֊Ռոշելի պաշարմանը,— ասաց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Իհարկե ոչ, բայց դուք կարող եք ինձ տեղավորել որևէ տեղ գավառում, 

օրինակ՝ ձեր ծննդավայրում որևէ ծանոթ տիկնոջ մոտ։ 



 

— Իմ ծննդավայրում, սիրելի Քեթի, տիկինները սպասուհի չեն պահում։ Ասենք, 

սպասիր, հիշեցի, թե ինչ կարող ենք անել։ Պլանշե, գնա Արամիսին կանչիր։ Թող 

իսկույն գա այստեղ։ Խոսելու բան ունենք։ 

 

— Հասկանում եմ,— ասաց Աթոսը։— Բայց ինչո՞ւ Պորտոսի հետ չխոսել։ 

Կարծում եմ, որ նրա մարկիզուհին... 

 

— Պորտոսի մարկիզուհին հագնվում է իր ամուսնու գրագիրների 

օգնությամբ,— ծիծաղելով ասաց դ’Արտանյանը։— Բացի այդ, Քեթին չի ցանկանա 

ապրել Արջի փողոցում, ճիշտ չէ՞, Քեթի։ 

 

— Ես որտեղ ասես կապրեմ,— պատասխանեց Քեթին,— միայն թե ինձ լավ 

թաքցնեն, և ոչ ոք չիմանա, թե որտեղ եմ ես։ 

 

— Հիմա, Քեթի, երբ մենք բաժանվում ենք իրարից և, նշանակում է, դու այլևս 

չես խանդում ինձ... 

 

— Պարոն դ’Արտանյան,— ասաց Քեթին,— որտեղ էլ լինեմ, հեռու թե մոտիկ, ես 

միշտ սիրելու եմ ձեզ։ 

 

— Ահա թե, գրողը տանի, որտեղ է ապաստան գտել հավատարմությունը,— 

ասաց Աթոսը։ 

 

— Ես նույնպես, Քեթի,— ասաց դ’Արտանյան,— ես էլ միշտ սիրելու եմ քեզ, 

հանգիստ եղիր։ Բայց ահա թե ինչ, պատասխանիր իմ հարցին, դա ինձ համար շատ 

կարևոր է։ Դու երբեք ոչինչ չե՞ս լսել մի ջահել կնոջ մասին, որին փախցրել են մի 

գիշեր։ 

 

— Սպասեցեք... Ա՜, աստված իմ, մի՞թե դուք դեռ այդ կնոջն էլ եք սիրում։ 

 

— Ոչ, նրան սիրում է իմ ընկերներից մեկը։ Այ, հենց սա, այս Աթոսը։ 

 

— Ե՞ս,— գոչեց Աթոսը այնպիսի սարսափով, ասես քիչ էր մնացել ոտքն օձի 

վրա դներ։ 



 

— Դե իհարկե դու,— ասաց դ’Արտանյանը Աթոսի ձեռքը սեղմելով։— Դու շատ 

լավ գիտես, թե մենք բոլորս ինչպիսի մասնակցություն ենք ունենում այդ խեղճ տիկին 

Բոնասիեի բախտին։ Ի դեպ, Քեթին դրա մասին ոչ ոքի չի պատմի, ճիշտ չէ՞, Քեթի։ 

Գիտե՞ս ինչ, սիրելիս,—շարունակեց դ’Արտանյանը,— այդ կինը այն այլանդակ 

մարդունն է. որին դու երևի նկատեցիր դռան մոտ կանգնած, երբ ինձ մոտ էիր գալիս։ 

 

— Օ՜, աստված իմ,— գոչեց Քեթին։— Դուք ինձ հիշեցրիք նրան։ 

 

— Ես այնպես վախենում եմ, հանկարծ ինձ չճանաչի՞։ 

 

— Այսինքն՝ ինչպե՞ս ճանաչի։ Նշանակում է դու առաջ տեսե՞լ ես այդ մարդուն։ 

 

— Նա երկու անգամ եկել է միլեդիի մոտ։ 

 

— Այդպես էլ կա։ Այդ ե՞րբ է եղել։ 

 

— Մի տասնհինգ, թե տասնութ օր առաջ։ 

 

— Այո, այո, հենց այդ է որ կա։ 

 

— Երեկ երեկոյան էլ նա եկավ։ 

 

— Երեկ երեկոյա՞ն։ 

 

— Այո, ձեզնից մի քանի րոպե առաջ։ 

 

— Սիրելի Աթոս, մենք շրջապատված ենք լրտեսների ցանցով։ Եվ դու կարծում 

ես, Քեթի, նա ճանաչե՞ց քեզ։ 

 

— Երբ ես նրան նկատեցի, գլխարկս ճակատիս իջեցրի, բայց կարծում եմ, որ 

արդեն ուշ էր։ 

 

— Դուք ցած իջեք, Աթոս, ձեզ նա ավելի քիչ է կասկածում, քան ինձ և տեսեք, թե 

էլի կանգնա՞ծ է դռան մոտ։ 



 

Աթոսը գնաց և իսկույն վերադարձավ։ 

 

— Այնտեղ չէ,— ասաց նա,— իր դուռն էլ փակված է կողպեքով։ 

 

— Նա գնացել է հայտնելու, որ բոլոր աղավնիներն աղավնատանն են։ 

 

— Եթե այդպես է, եկեք թռչենք,— ասաց Աթոսը,— և այստեղ թողնենք միայն 

Պլանշեին, որը մեզ կհայտնի, թե ինչ պատահեց մեր գնալուց հետո։ 

 

— Մի րոպե։ Բայց ինչպե՞ս անենք Արամիսի հարցը։ Ախր մենք ուղարկեցինք 

նրան կանչելու։ 

 

— Այդ ճշմարիտ է։ Սպասենք Արամիսին։ 

 

Հենց այդ րոպեին ներս մտավ Արամիսը։ 

 

Ամբողջ պատմությունը նրան պատմեցին և բացատրեցին, թե որքան 

անհրաժեշտ է, որ նա Քեթիի համար տեղ գտնի իր բարձրաստիճան ծանոթներից 

որևէ մեկի մոտ։ 

 

Արամիսը մի րոպե մտածեց, ապա կարմրատակելով հարցրեց. 

 

— Իսկապե՞ս դրանով ես ձեզ ծառայություն մատուցած կլինեմ, դ’Արտանյան։ 

 

— Ամբողջ կյանքումս ձեզ երախտապարտ կմնամ։ 

 

— Դե ուրեմն, տիկին Բուա֊Տրասին ինձ խնդրել է վստահելի սպասուհի գտնել 

իր մի ընկերուհու համար, որը կարծեմ ապրում է մի ինչ֊որ գավառում, և եթե դուք, 

դ’Արտանյան, կարող եք երաշխավորել... 

 

— Օ՜, տեր իմ,— գոչեց Քեթին,— հավատացնում եմ ձեզ, ես անսահման 

նվիրված կլինեմ այն անձին, որն ինձ հնարավորություն կտա հեռանալու Փարիզից։ 

 

— Այդ դեպքում,— ասաց Արամիսը,— ամեն ինչ կկարգավորվի։ 



 

Նա նստեց սեղանի մոտ, մի նամակ գրեց, կնքեց իր մատանիով և տվեց Քեթիին։ 

 

— Իսկ հիմա, սիրելիս,— ասաց դ’Արտանյանը,— դու ինքդ էլ գիտես, որ 

այստեղ մնալն անվտանգ չէ ոչ մեզ համար, ոչ էլ քեզ համար, ուստի մեզ հարկավոր է 

բաժանվել։ Մենք կհանդիպենք իրար, երբ կգան լավ ժամանակները։ 

 

— Իմացած եղեք,— ասաց Քեթին,— որ երբ և որտեղ էլ մենք հանդիպենք, ես 

կսիրեմ ձեզ այնպես, ինչպես հիմա եմ սիրում։ 

 

— Խաղամոլի երդում,— ինքն իրեն ասաց Աթոսը, մինչ դ’Արտանյանը դուրս էր 

եկել սանդղահարթակ՝ Քեթիին ճանապարհ դնելու։ 

 

Մի րոպե անց՝ երեք երիտասարդները բաժանվեցին, պայմանավորվելով ժամը 

չորսին հանդիպել Աթոսի մոտ և Պլանշեին պատվիրելով հսկել տանը։ 

 

Արամիսը գնաց տուն, իսկ Աթոսը և դ’Արտանյանը գնացին մատանին գրավ 

գնելու։ 

 

Ինչպես մեր գասկոնացին նախատեսել էր, նրանք առանց դժվարության 

մատանին գրավ դրին երեք հարյուր պիստոլով։ Դեռ ավելին վաշխառուն ասաց, որ 

եթե նրանք ցանկանան մատանին ծախել, ինքը պատրաստ է տալու հինգ հարյուր 

պիստոլ, որովհետև նա զարմանալիորեն նման է իր ունեցած օղերին։ 

 

Աթոսը և դ’Արտանյանը որպես ճարտար զինվորներ և գործը լավ հասկացող 

մարդիկ՝ ընդամենը մի երեք ժամում ձեռք բերին հրացանակրին անհրաժեշտ 

հանդերձանքը։ Բացի այդ Աթոսը զիջող և արտասովոր առատաձեռն մարդ էր։ Եթե մի 

բան նրան սազում էր, նա վճարում էր պահանջած գումարը, առանց գինն իջեցնելու 

փորձ անելու։ Դ’Արտանյանն այդ մասին ուզեց դիտողություն անել Աթոսին, բայց 

Աթոսը ժպտալով ձեռքը դրեց նրա ուսին, և դ’Արտանյանը հասկացավ, որ եթե իրեն՝ 

խեղճ գասկոնացի ազնվականին սազում է սակարկություն անել, ապա այդ ամենևին 

չի սազում մի մարդու, որն իրեն պահում էր որպես ազնվազարմ իշխանազուն։ 

 

Հրացանակիրը գտավ մի սքանչելի անդալուզյան նժույգ, որը սև էր կուպրի 

պես, ռունգերը հրացայտ, ուներ նուրբ ու գեղեցիկ ոտքեր և կլիներ վեց տարեկան։ Նա 



դիտեց այդ նժույգը և ոչ մի թերություն չգտավ։ Նրա համար հազար լիվր 

պահանջեցին։ 

 

Գրիմոյի համար գնեցին մի պիկարդական պինդ ու ամրակազմ ձի՝ վճարելով 

երեք հարյուր լիվր։ 

 

Սակայն երբ Աթոսը մի թամբ էլ գնեց այդ ձիու համար և Գրիմոյի համար էլ 

զենք, նրա հարյուր հիսուն պիստոլից ոչ մի գրոշ չմնաց։ Դ’Արտանյանը նրան 

առաջարկեց վերցնել իր բաժին փողերի մի մասը, այն հաշվով, որ նա հետագայում 

երբևիցե կվերադարձնի այն։ Բայց Աթոսը միայն ուսերը թոթվեց։ 

 

— Որքա՞ն էր առաջարկում վաշխառուն, որ սեփականացնի մատանին,— 

հարցրեց նա։ 

 

— Հինգ հարյուր պիստոլ։ 

 

— Այսինքն երկու հարյուր պիստոլով ավելի։ Հարյուր պիստոլը ձեզ, հարյուրը՝ 

ինձ։ Այդ հո մի ամբողջ կարողություն է, բարեկամս, գնացեք վաշխառուի մոտ։ 

 

— Ինչպե՞ս, դուք ուզում եք... 

 

— Իսկապես, դ’Արտանյան, այդ մատանին ինձ շատ տխուր բաներ պիտի 

հիշեցնի։ Բացի այդ, մենք երբեք երեք հարյուր պիստոլ չենք ունենա, որպեսզի ետ 

գնենք այն, և այդ գործում իզուր կկորցնենք երկու հազար լիվրը։ Ասացեք նրան, որ 

մատանին իրենն է և վերադարձեք՝ բերելով երկու հարյուր պիստոլը։ 

 

— Լավ մտածեցեք, Աթոս։ 

 

— Մեր ժամանակներում կանխիկ փողը թանկ բան է, պետք է կարողանալ 

զոհաբերություն անել։ Գնացեք, դ’Արտանյան, գնացեք։ Գրիմոն կուղեկցի ձեզ իր 

հրացանով։ 

 

Կես ժամ անց՝ դ’Արտանյանը վերադարձավ, բերելով երկու հազար լիվրը և 

ճանապարհին չհանդիպելով ոչ մի արկածի։ 

 



Ահա թե ինչ ձևով Աթոսը դրամական միջոցներ գտավ իր տնտեսությունում, 

որի վրա նա բոլորովին հույս չուներ։ 

 

IX. Տեսիլք 

Եվ ահա ժամը չորսին չորս ընկերները հավաքվեցին Աթոսի մոտ։ 

Հանդերձավորման հոգսը վերջացել էր, և այժմ յուրաքանչյուրի դեմքը արտացոլում էր 

միայն յուրաքանչյուրի սեփական ու գաղտնի հոգսերը, որովհետև երջանկության 

ամեն մի րոպե իր մեջ պարունակում է ապագայի տագնապը։ 

 

Հանկարծ ներս մտավ Պլանշեն, բերելով երկու նամակ հասցեագրված 

դ’Արտանյանին։ 

 

Մեկը փոքրիկ էր, երկարավուն, կնքված կանաչ մոմի գեղեցիկ կնիքով, որի վրա 

փորագրված էր աղավնի՝ կտուցին կանաչ ոստ։ 

 

Երկրորդը մեծ էր, քառակուսի, վրան՝ նորին սրբազնության դուքս կարդինալի 

ահեղ զինանիշը։ 

 

Փոքրիկ նամակը տեսնելով՝ դ’Արտանյանի սիրտն ուրախ թրթռաց, նրան թվաց, 

թե ձեռագիրը ճանաչում է։ Ճիշտ է, այդ ձեռագիրը նա միայն մեկ անգամ էր տեսել, 

բայց այն ամուր տպավորվել էր նրա հիշողության մեջ։ 

 

Եվ նա վերցրեց փոքրիկ նամակն ու արագ բաց արեց։ 

 

«Առաջիկա չորեքշաբթի օրը,— ասված էր նամակում,— երեկոյան ժամը վեցից 

մինչև յոթը եղեք Շայո տանող ճանապարհին և ուշադիր նայեցեք անցնող կառեթների 

ներսը, բայց եթե դուք թանկ եք գնահատում ձեր կյանքը և այն մարդկանց կյանքը, 

ովքեր սիրում են ձեզ, ոչ մի խոսք չասեք և չանեք ոչ մի շարժում, որը կարող է ցույց 

տալ, թե դուք ճանաչեցիք այն անձին, որն իրեն մեծագույն վտանգի է ենթարկում 

թեկուզ մի ակնթարթ ձեզ տեսնելու համար»։ 

 

Ստորագրություն չկար։ 

 

— Սա ծուղակ է, դ’Արտանյան,— ասաց Աթոսը,— չգնաք այնտեղ։ 

 



— Բայց ինձ թվում է, թե ես ձեռագիրը ճանաչում եմ,— առարկեց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Ձեռագիրը կարելի է կեղծել,— շարունակեց Աթոսը։— Տարվա այս ժամանակ 

Շայո տանող ճանապարհը երեկոյան ժամը վեցին֊յոթին բոլորովին ամայի է լինում։ 

Դա միևնույն է, թե զբոսանքի գնաս Բոնդի անտառը։ 

 

— Իսկ ի՞նչ կասեք, եթե մենք միասին գնանք այնտեղ,— առաջարկեց 

դ’Արտանյանը։— Գրողը տանի, հո չորսիս էլ միանգամից չեն կարող կուլ տալ, դեռ 

մեր չորս ծառաները, ձիերն ու զենքերն էլ հետը։ 

 

— Եվ հենց դա մի հարմար առիթ կլինի մեր հանդերձանքը ցույց տալու,— 

ավելացրեց Պորտոսը։ 

 

— Բայց եթե այդ գրել է մի կին,— առարկեց Արամիսը,— և եթե այդ կինը չի 

ուզում, որ իրեն տեսնեն, ապա դուք դրանով անվանարկում եք նրան, դ’Արտանյան, 

մտածեցեք սրա մասին։ Դա ազնվականին անվայել վարմունք կլինի։ 

 

— Մենք հետևում կմնանք,— առաջարկեց Պորտոսը,— միայն դ’Արտանյանը 

կմոտենա կառեթին։ 

 

— Այդ այդպես է, բայց արագ թափով սլացող կառեթի միջից շատ հեշտ է 

ատրճանակ կրակել։ 

 

— Ոչի՜նչ,— ասաց դ’Արտանյանը,— գնդակը հեռու կանցնի, իսկ մենք 

կհասնենք կառեթի հետևից և մեջը եղածներին կկոտորենք։ Համենայն դեպս մեր 

թշնամիները մի քանի մարդով կպակասեն։ 

 

— Ճիշտ է ասում,— համաձայնեց Պորտոսը։— Ես կողմնակից եմ կռվին։ 

Վերջիվերջո հարկավո՞ր է փորձել մեր զենքը։ 

 

— Լավ, ինչ կա որ, վայելենք մենք այդ բավականությունը,— ասաց Արամիսը 

իր սովորական թեթև ու անհոգ տոնով։ 

 

— Ինչպես ձեզ հաճելի է,— ասաց Աթոսը։ 



 

— Պարոննե՛ր,— ասաց դ’Արտանյանը,— արդեն ժամը չորս և կեսն է, և մենք 

հազիվ կարող ենք մինչև վեցը հասնել Շայոյի ճանապարհը։ 

 

— Բացի այդ,— ավելացրեց Պորտոսը,— եթե մենք շատ ուշ դուրս գանք, ապա 

ոչ ոք մեզ չի տեսնի, իսկ դա շատ ցավալի բան կլինի։ Ուրեմն՝ գնանք պատրաստվենք 

ճանապարհ ընկնելու, պարոննե՛ր։ 

 

— Բայց դուք երկրորդ նամակը մոռացաք,— ասաց Աթոսը։— Մինչդեռ, կնիքին 

որ նայում ես, այդ նամակը, իմ կարծիքով, արժանի է բաց անելու։ Խոստովանում եմ, 

սիրելի դ’Արտանյան, որ այդ նամակն ինձ ավելի շատ է անհանգստացնում, քան այն, 

որ այնպես քնքշանքով դուք պահեցիք ձեր ծոցում։ 

 

Դ’Արտանյանը կարմրատակեց։ 

 

— Լավ,— ասաց երիտասարդ գասկոնացին,— եկեք տեսնենք, պարոններ, թե 

ինչ է ուզում ինձնից նորին սրբազնությունը։ 

 

Դ’Արտանյանը նամակը բաց արեց և կարդաց. 

 

«Պարոն դ’Արտանյանը, թագավորական գվարդիական՝ Դեզեսարի վաշտից, 

այսօր երեկոյան ժամը ութին մոտ հրավիրվում է կարդինալի պալատ։ ։։։։։։։։։։Լա 

Ուդինիեր, գվարդիայի կապիտան»։ 

 

— Գրողը տանի,— ասաց Աթոսը։— Ահա այդ տեսակցությունը ավելի 

վտանգավոր կլինի այն մյուսից։ 

 

— Ես երկրորդ տեսակցությանը կգնամ առաջինը վերջացնելուց հետո,— ասաց 

դ’Արտանյանը։— Մեկը նշանակված է ժամը յոթին, մյուսը՝ ութին։ Երկուսին էլ կարելի 

է հասնել։ 

 

— Հը՜մ։ Ես լինեի, չէի գնա,— ասաց Արամիսը։— Բարեկիրթ ասպետը չի կարող 

չգնալ այն տեսակցությանը, որը նշանակել է մի տիկին, բայց խելամիտ ազնվականը 

կարող է մի արդարացում գտնել նորին սրբազնությանը չներկայանալու համար, 



մանավանդ եթե հիմքեր ունի ենթադրելու, որ իրեն ամենևին էլ սիրալիր 

վերաբերմունքի համար չեն հրավիրում։ 

 

— Ես համաձայն եմ Արամիսի հետ,— ասաց Պորտոսը։ 

 

— Պարոննե՛ր,— պատասխանեց դ’Արտանյանը,— ես արդեն մի անգամ 

պարոն դը Կավուայի միջոցով նույնանման հրավեր եմ ստացել նորին 

սրբազնությունից։ Ես այդ հրավերն արհամարհեցի, և հետևյալ օրն ինձ հետ մեծ 

դժբախտություն պատահեց։ Կոնստանցիան անհայտացավ։ Ինչ ուզում է լինի՝ ես 

կգնամ։ 

 

— Եթե հաստատ որոշել եք, գնացեք,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Իսկ Բաստի՞լը,— հարցրեց Արամիսը։ 

 

— Բա՜ն ասացիք։ Դուք ինձ դուրս կքաշեք այնտեղից,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Իհարկե,— միաձայն վրա բերին Արամիսն ու Պորտոսը իրենց հատուկ 

հիանալի վստահությամբ և այնպիսի տոնով, ասես դա ամենահասարակ բանը 

լիներ։— Իհարկե, մենք ձեզ դուրս կքաշենք այնտեղից, բայց քանի որ երկու օրից 

մեկնելու ենք, ապա ավելի լավ կլիներ դուք առայժմ այդ Բաստիլն ընկնելու ռիսկը 

չանեիք։ 

 

— Եկեք այսպես անենք,— ասաց Աթոսը,— այսօր ամբողջ երեկոն սրան մենակ 

չթողնենք, իսկ երբ սա կգնա կարդինալի պալատ, մեզնից յուրաքանչյուրը երեք 

հրացանակիրների հետ դիրք կգրավի նրա դռներից մեկի առաջ։ Եթե տեսնենք, որ 

այնտեղից որևէ կասկածելի փակ կառեթ է դուրս գալիս, կհարձակվենք նրա վրա։ 

Վաղուց է, որ մենք ընդհարում չենք ունեցել կարդինալի գվարդիականների հետ, և 

երևի պարոն դը Տրևիլը մեզ հանգուցյալ է համարում։ 

 

— Կեցցե՛ք, Աթոս, դուք ստեղծված եք գնդապետ լինելու համար,— ասաց 

Արամիսը։— Ի՞նչ կասեք այս ծրագրին, պարոննե՛ր։ 

 

— Հիանալի ծրագիր է,— միաձայն գոչեցին երիտասարդները։ 

 



— Դե ուրեմն,— ասաց Պորտոսը,— ես վազում եմ զորանոց և ընկերներին 

նախազգուշացնում, որ ժամը ութի մոտ պատրաստ լինեն։ Հանդիպման վայր ենք 

նշանակում կարդինալի պալատի առջևի հրապարակը։ Իսկ դուք առայժմ ծառաներին 

պատվիրեցեք ձիերը թամբել։ 

 

— Բայց ես ձի չունեմ,— ասաց դ’Արտանյանը։— Ասենք ես կարող եմ ձի բերել 

տալ պարոն դը Տրևիլի ախոռից։ 

 

— Հարկավոր չէ,— ասաց Արամիսը,— վերցրեք իմ ձիերից մեկը։ 

 

— Բայց դուք քանի՞ ձի ունեք,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Երեք,— ժպտալով պատասխանեց Արամիսը։ 

 

— Սիրելիս,— ասաց Աթոսը,— ես համոզված եմ, որ դուք ձիերով ավելի լավ եք 

ապահովված, քան Ֆրանսիայի ու Նավարայի բոլոր բանաստեղծները։ 

 

— Լսեցեք ինձ, սիրելի Արամիս, երևի դուք ինքներդ էլ չեք իմանում, թե ինչ 

պիտի անեք երեք ձին։ Ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչո՞ւ եք երեքը 

միանգամից գնել։ 

 

— Բանն այն է, որ երրորդ ձին հենց այսօր առավոտյան ինձ համար բերեց մի 

ինչ֊որ սպասավոր, առանց լիվրեի, որը չուզեց ասել, թե ում մոտ է ծառայում և 

հայտնեց, որ հրաման է ստացել իր պարոնից... 

 

—... Կամ իր տիրուհուց,— ընդհատեց նրան դ’Արտանյանը։ 

 

— Այդ կարևոր չէ...— ասաց Արամիսը շիկնելով։— Եվ հայտնեց, որ իր 

տիրուհուց հրաման է ստացել այդ ձին բերել իմ ախոռը, բայց չասել, թե ով է ուղարկել 

այն։ 

 

— Չէ, միայն բանաստեղծների հետ են այդպիսի բաներ պատահում,— լուրջ 

տոնով ասաց Աթոսը։ 

 



— Այդ դեպքում այլ կերպ անենք,— ասաց դ’Արտանյանը։— Դուք ո՞ր ձին եք 

հեծնելու։ Ա՞յն, որ գնել եք, թե՞ այն, որ ձեզ ընծայել են։ 

 

— Հասկանալի է, այն, որ ընծայել են։ Դուք հո հասկանում եք, դ’Արտանյան, որ 

ես չեմ կարող վիրավորանք հասցնել... 

 

—... անհայտ նվիրատուին,— շարունակեց դ’Արտանյան։ 

 

— Կամ՝ խորհրդավոր նվիրատու տիկնոջը,— ուղղեց նրան Աթոսը։ 

 

— Նշանակում է այն ձին, որ գնել եք դուք, այժմ ձեզ հարկավոր չէ։ 

 

— Համարյա թե։ 

 

— Իսկ դուք ինքնե՞րդ եք ընտրել այն։ 

 

— Այն էլ շատ մեծ խնամքով։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, ձիավորի 

ապահովությունը համարյա միշտ կախված է իր ձիուց։ 

 

— Դե ուրեմն այդ ձին զիջեցեք ինձ այն գնով, որով ձեռք եք բերել դուք։ 

 

— Ես ինքս էլ ուզում էի առաջարկել ձեզ, սիրելի դ’Արտանյան, այն պայմանով, 

որ դուք ինձ վերադարձնեք ձին, երբ ինքներդ կցանկանաք։ 

 

— Իսկ որքա՞ն է նստել ձեզ այդ ձին։ 

 

— Ութ հարյուր լիվր։ 

 

— Ահա քառասուն կրկնակի պիստոլ, սիրելի բարեկամս,— ասաց 

դ’Արտանյանը՝ գրպանից հանելով փողերը։— Ես գիտեմ, որ ձեր պոեմների համար 

հենց այսպիսի դրամ են վճարում ձեզ։ 

 

— Ուրեմն դուք հարո՞ւստ եք,— զարմացավ Արամիսը։ 

 

— Հարուստ եմ, հարուստ՝ ինչպես Կրեսոսը, սիրելիս։ 



 

Եվ դ’Արտանյանը գրպանի մեջ զնգզնգացրեց իր պիստոլների մնացորդը։ 

 

— Ձեր թամբն ուղարկեցեք հրացանակիրների զորանոց և մյուս ձիերի հետ ձեր 

ձին էլ կբերեն։ 

 

— Շատ լավ։ Բայց շուտով ժամը հինգը կլինի, հարկավոր է շտապել։ 

 

Քառորդ ժամ անց՝ Ֆերու փողոցի ծայրում երևաց Պորտոսը՝ իսպանական մի 

հրաշալի հովատակ նստած։ Նրա հետևից գնում էր Մուշկետոնը նստած օվերնյան մի 

ձի, որը թեև փոքրիկ էր, բայց՝ նույնպես շատ գեղեցիկ։ Պորտոսը ուրախության և 

հպարտության մարմնացումն էր։ 

 

Նրա հետ միաժամանակ փողոցի մյուս ծայրում երևաց Արամիսը՝ նստած 

անգլիական հիանալի մի նժույգ, նրա հետևից ռուանյան ձին նստած գնում էր 

Բազենը՝ հետն էլ սանձից բռնած տանելով մեկլենբուրգյան մի ամրակազմ ձի։ Այդ 

դ’Արտանյանի ձին էր։ 

 

Երկու հրացանակիրներն իրար հանդիպեցին դռան մոտ։ Աթոսը և 

դ’Արտանյանը նրանց էին նայում լուսամուտից։ 

 

— Գրողը տանի,— ասաց Արամիսը,— ձեր ձին սքանչելի ձի է, սիրելի Պորտոս։ 

 

— Այո,— պատասխանեց Պորտոսը,— սա այն ձին է, որ հենց սկզբից պիտի 

ուղարկեին ինձ։ Ամուսնու հիմար կատակի պատճառով փոխել էին, բայց ամուսինը 

պատժվեց, իսկ ես ամեն տեսակ բավարարություն ստացա։ 

 

Շուտով երևացին նաև Պլանշեն ու Գրիմոն, սանձից բռնած բերելով իրենց 

տերերի ձիերը։ Դ’Արտանյանն ու Աթոսը դուրս եկան տնից, հեծնեցին ձիերը, և չորս 

ընկերները ճանապարհ ընկան՝ Աթոսը այն ձիով, որով նա պարտական էր իր կնոջը, 

Արամիսը՝ սիրուհուն, Պորտոսը՝ դատախազի կնոջը, իսկ դ’Արտանյանը՝ իր 

հաջողությանը, որ բոլոր սիրուհիներից ամենաքավն էր։ 

 

Սպասավորներն էլ գնում էին նրանց հետևից։ 

 



Ինչպես Պորտոսը նախատեսել էր, հեծելախումբը ուժեղ տպավորություն 

գործեց, և եթե տիկին Կոկնարը կարողանար տեսնել, թե իսպանական հովատակի 

վրա որքան վեհաշուք է երևում իր սիրեկանը, չէր ափսոսա իր ամուսնու դրամի 

սնդուկից արյուն բաց թողնելը։ 

 

Լուվրի մոտ չորս ընկերները հանդիպեցին պարոն դը Տրևիլին, որը Սեն 

Ժերմենից էր վերադառնում։ Նա կանգնեցրեց հրացանակիրներին, որպեսզի 

հիացմունքով դիտի նրանց փայլուն հանդերձավորումը, և անմիջապես մի քանի 

հարյուր դատարկապորտներ հավաքվեցին նրանց շուրջը։ 

 

Դ’Արտանյանն օգտվեց դրանից և պարոն դը Տրևիլին պատմեց խոշոր կարմիր 

կնիքով և դքսական զինանիշով նամակի մասին։ Ինքնին հասկանալի է, որ մյուս 

նամակի մասին նա ոչ մի խոսք չասաց։ 

 

Պարոն դը Տրևիլը հավանություն տվեց ընկերների ընդունած որոշմանը և 

հավաստիացրեց, որ եթե հաջորդ օրը դ’Արտանյանն իր մոտ չգնա, նա ինքը միջոցներ 

ձեռք կառնի գտնելու երիտասարդին, որտեղ էլ լինի նա։ 

 

Այդ րոպեին Սամարացի կնոջ վանքի ժամացույցը վեցը զարկեց։ Ընկերները 

ներողություն խնդրեցին, ասելով, որ շտապ տեսակցություն ունեն, և պարոն դը 

Տրևիլին հրաժեշտ տվին։ 

 

Ձիերը սրարշավ բաց թողնելով՝ նրանք դուրս եկան Շայո տանող ճանապարհը։ 

Սկսել էր մթնել, կառքերն այս ու այն կողմ էին գնում։ Դ’Արտանյանը մի քանի քայլ 

հեռու կանգնած իր ընկերների պաշտպանության տակ՝ նայում էր կառեթների ներսը, 

բայց ոչ մի ծանոթ դեմք չէր տեսնում։ 

 

Վերջապես, մի քառորդ ժամ սպասելուց հետո, երբ աղջամուղջն արդեն 

համարյա թանձրացել էր, երևաց մի կառեթ, որն արագ մոտենում էր Սևրի կողմից։ 

Նախազգացումը դ’Արտանյանին ասաց, որ հենց այդ կառեթի մեջ է այն անձը, որն 

իրեն տեսակցություն է նշանակել, և երիտասարդն ինքն էլ զարմացավ, զգալով, թե 

ինչպես ուժգին բաբախել սկսեց սիրտը։ Համարյա նույն րոպեին կառեթի 

լուսամուտից դուրս ցցվեց մի կնոջ գլուխ, շուրթերին սեղմված երկու մատները ասես 

պահանջում էին լռություն պահել և միաժամանակ համբույր էին ուղարկում։ 

Դ’Արտանյանը մի մեղմ, ուրախ ճիչ արձակեց։ Այդ կինը,— կամ ավելի ճիշտ՝ այդ 



տեսիլքը, որովհետև կառեթը սլանում էր կայծակի արագությամբ,— տիկին Բոնասիեն 

էր։ 

 

Հակառակ իր ստացած նախազգուշացման, դ’Արտանյանը մի ակամա 

շարժումով իր ձին բաց թողեց սրարշավ և մի քանի վայրկյանում հասավ կառեթին, 

բայց լուսամուտն արդեն ամուր վարագուրված էր։ Տեսիլքը չքացել էր։ 

 

Միայն այժմ դ’Արտանյանը հիշեց նախազգուշացումը. «Եթե դուք թանկ եք 

գնահատում ձեր կյանքը և այն մարդկանց կյանքը, որոնք սիրում են ձեզ, ոչ մի 

շարժում չանեք ե ձևացրեք, թե ոչինչ չեք տեսել»։ 

 

Նա կանդ առավ՝ վախից դողալով ոչ թե իր համար, այլ խեղճ կնոջ համար։ 

Երևի այս տեսակցությունը նշանակելով՝ նա մեծ վտանգի է ենթարկել իրեն։ 

 

Կառեթը շարունակում էր նույն արագությամբ առաջ սլանալ։ Հետո նա նետվեց 

Փարիզի մեջ և անհայտացավ։ 

 

Դ’Արտանյանը քարացած կանգնած մնաց և չգիտեր, թե ինչ մտածի։ Եթե դա 

տիկին Բոնասիեն էր և վերադառնում էր Փարիզ, ապա ինչի՞ համար էր այդ 

ակնթարթային տեսակցությունը, հայացքների այդ արագընթաց փոխանակությունը, 

այդ աննկատելի համբույրը։ Իսկ եթե այդ նա չէր, որ նույնպես միանգամայն 

հնարավոր էր, որովհետև կիսախավարի մեջ հեշտ էր սխալվել, եթե այդ նա չէր, ապա 

սա իր դեմ սարքած որոգայթի սկիզբը չէր արդյոք և արդյոք թշնամիները որպես 

հրապուրանքի առարկա չէի՞ն օգտագործել այն կնոջը, որի նկատմամբ իր սերը նա ոչ 

ոքից չէր թաքցրել։ 

 

Դ’Արտանյանի ուղեկիցները մոտեցան նրան։ Նրանք երեքն էլ հիանալի տեսել 

էին, թե ինչպես կառեթի լուսամուտից դուրս նայեց մի կնոջ գլուխ, սակայն, 

բացառությամբ Աթոսի, նրանցից ոչ ոք չէր ճանաչում տիկին Բոնասիեին։ Աթոսի 

կարծիքով դա հենց նա էր, բայց նա դ’Արտանյանի պես լարված չէր նայել կառեթի 

ներսը, ուստիև նրա խորքում չէր նկատել երկրորդ գլուխը, տղամարդու գլուխը։ 

 

— Եթե այդպես է,— ասաց դ’Արտանյանը,— ուրեմն, ըստ երևույթին, նրանք մի 

բանտից մի ուրիշ բանտ են փոխադրում նրան։ Բայց ի՞նչ են ուզում անել այդ խեղճ 

կնոջ հետ, և արդյոք երբևիցե կհանդիպե՞մ ես նրան։ 



 

— Բարեկամս,— լրջորեն խոսեց Աթոսը,— հիշեցեք, որ այստեղ, երկրիս 

երեսին միայն մեռելներին հանդիպել չի կարելի։ Մենք արդեն մի բան գիտենք դրա 

մասին, չէ՞։ Ուրեմն, եթե ձեր սիրած կինը չի մեռել, եթե հենց նրան տեսանք մենք 

կառեթում, ապա ուրեմն վաղ թե ուշ դուք կգտնեք նրան։ Եվ գուցե թե,— ավելացրեց 

նա իրեն հատուկ մռայլ տոնով,— գուցե թե այդ շատ ավելի շուտ կլինի, քան դուք եք 

ուզում։ 

 

Ժամացույցը խփեց յոթն անց կեսը, կառեթը նամակում նշված ժամից քսան 

րոպե ուշ էր անցել։ Ընկերները դ’Արտանյանին հիշեցրին, որ նա դեռ մի այցելություն 

էլ ունի, միաժամանակ նշելով, որ դեռ ուշ չէ այդ այցելությունից հրաժարվելը։ 

 

Բայց դ’Արտանյանը և՛ համառ էր, և՛ հետաքրքրասեր։ Նա հաստատ վճռել էր 

գնալ կարդինալի պալատը և իմանալ, թե ինչ է ուզում ասել իրեն նորին 

սրբազնությունը։ Ոչ մի բան չէր կարող ստիպել, որ նա փոխի իր որոշումը։ 

 

Նրանք հասան Սենտ Օնորե փողոցը և կարդինալի պալատի հրապարակում 

գտան իրենց կանչած տասներկու հրացանակիրներին, որոնք այնտեղ զբոսնում ու 

սպասում էին ընկերներին։ Եվ միայն այստեղ նրանց բացատրեցին, թե ինչու էին 

կանչել։ 

 

Դ’Արտանյանը արքայական հրացանակիրների գնդում մեծ համբավ ուներ, 

բոլորը գիտեին, որ ժամանակին նա իր տեղն է գրավելու այնտեղ և նախապես իրենց 

ընկերոջ տեղն էին դնում։ Դրա համար էլ բոլորն ուրախությամբ համաձայնեցին 

մասնակցել այն գործին, որի համար հրավիրված էին։ Բացի այդ, խոսքը վերաբերում 

էր կարդինալին ու նրա մարդկանց անախորժություն պատճառելու 

հնարավորությանը, իսկ այդ պատվարժան ազնվականները միշտ էլ պատրաստ էին 

այդպիսի մի ձեռնարկության։ 

 

Աթոսը նրանց բաժանեց երեք խմբի, մեկի հրամանատարությունը ստանձնեց 

ինքը, երկրորդը դրեց Արամիսի տրամադրության տակ, երրորդը՝ Պորտոսի, ապա 

խմբերից ամեն մեկը տեղավորվեց պալատի մոտերքում, դռներից մեկի դիմաց։ 

 

Ինչ վերաբերում է դ’Արտանյանին, ապա նա խրոխտ ներս մտավ գլխավոր 

դռնից։ 



 

Չնայած երիտասարդ գասկոնացին իր համար ուժեղ պաշտպանություն ուներ, 

բայց և այնպես լայն սանդուղքի աստիճաններով բարձրանալիս նա այնքան էլ 

հանգիստ չէր զգում իրեն։ Միլեդիի նկատմամբ նրա արարքը դավաճանության պես 

մի բան էր, իսկ նա շատ էր կասկածում, որ գոյություն ունեն քաղաքական բնույթի 

ինչ֊որ հարաբերություններ, որոնք այդ կնոջը կապում են կարդինալի հետ։ Բացի 

դրանից, դը Վարդը, որին նա այնպես դաժանորեն տրորել էր, նորին սրբազնության 

նվիրված մարդկանցից մեկն էր, իսկ դ’Արտանյանը գիտեր, որ եթե նորին 

սրբազնությունը սարսափելի էր իր թշնամիների համար, ապա միաժամանակ 

ջերմորեն կապված էր իր բարեկամների հետ։ 

 

«Եթե դը Վարդը կարդինալին պատմել է մեր ընդհարման մասին, որ կասկածից 

վեր է, ապա ես պետք է համարյա թե դատապարտված համարեմ ինձ,— մտածում էր 

դ’Արտանյանը գլուխն օրորելով։— Բայց այդ դեպքում ինչո՞ւ էր կարդինալը սպասում 

մինչև այսօր։ Ասենք շատ պարզ է, միլեդին ինձնից գանգատվել է նրան այն 

կեղծ֊թախծալի տեսքով, որն այնպես սազում է նրան, և այս վերջին հանցանքը լցրել է 

համբերության բաժակը։ Բարեբախտաբար,— մտածում էր դ’Արտանյանը,— իմ 

բարեկամները կանգնած են ներքևում և չեն թողնի ինձ տանել, փորձ կանեն փրկել։ 

Բայց պարոն դը Տրևիլի հրացանակիրների վաշտը չի կարող միայնակ կռվել 

կարդինալի դեմ, որի ձեռքումն է ամբողջ Ֆրանսիայի զորքը և որի առջև թագուհին 

անզոր է, իսկ թագավորը՝ կամազուրկ։ Դ’Արտանյան, բարեկամս, դու քաջ ես, դու 

հիանալի հատկություններ ունես, բայց կանայք կկործանեն քեզ»։ 

 

Այս էր այն տխուր հետևությունը, որ արեց նա, երբ մտավ նախասենյակ և 

նամակը տվեց ծառայողին։ Վերջինս նրան առաջնորդեց ընդունարան և ինքը չքացավ 

պալատի խորքում։ 

 

Ընդունարանում կային կարդինալի գվարդիականներից հինգ թե վեց հոգի։ 

Տեսնելով դ’Արտանյանին, որը, ինչպես նրանց հայտնի էր, վիրավորել էր Ժյուսակին, 

նայեցին նրան մի տեսակ տարօրինակ ժպիտով։ 

 

Այդ ժպիտը դ’Արտանյանին վատ նախանշան թվաց։ Բայց մեր գասկոնացուն 

վախեցնելն այնքան էլ հեշտ բան չէր, կամ, ավելի ճիշտ, իր գավառի բնակիչներին 

հատուկ հսկայական ինքնասիրության շնորհիվ նա չէր սիրում մարդկանց ցույց տալ 

այն, ինչ կատարվում է իր հոգում, եթե այն, ինչ այնտեղ կատարվում էր, վախ էր 



հիշեցնում։ Նա հպարտ֊հպարտ անցավ պարոնայք գվարդիականների կողքով և 

ձեռքերը կողերին կանթելով կանգ առավ սպասողական դիրքով, որ զուրկ չէր 

վեհությունից։ 

 

Ծառայողը վերադարձավ և նշանով դ’Արտանյանին առաջարկեց հետևել իրեն։ 

Երիտասարդին թվաց, թե գվարդիականները սկսեցին փսփսալ իր հետևից։ 

 

Նա միջանցքն անցավ, ապա անցավ մի մեծ դահլիճ, մտավ գրադարան և կանգ 

առավ ինչ֊որ մարդու առաջ, որը գրասեղանի մոտ նստած գրում էր։ 

 

Ծառայողը դուրս գնաց առանց մի բառ ասելու։ Դ’Արտանյանը կանգնել ու 

նայում էր այդ մարդուն։ 

 

Սկզբում նրանց թվաց, թե իր առջև դատավոր է, որն ինչ֊որ գործ է 

ուսումնասիրում, բայց շուտով նկատեց, որ սեղանի մոտ նստած մարդը գրում, կամ 

ավելի ճիշտ՝ ուղղում է անհավասար երկարությամբ տողերը, մատներով վանկերը 

հաշվելով։ Նա հասկացավ, որ իր առջև նստած մարդը բանաստեղծ է։ Մի րոպե անց՝ 

բանաստեղծը ծածկեց իր ձեռագիրը, որի շապիկին գրված էր. «Միրամ, ողբերգություն 

հինգ գործողությամբ», և գլուխը բարձրացրեց։ 

 

Դ’Արտանյանը ճանաչեց կարդինալին։ 

 

X. Ահեղ ուրվականը 

Կարդինալը արմունկը հենեց ձեռագրի, այտը՝ ձեռքին և մի րոպե նայում էր 

երիտասարդ գասկոնացուն։ Ոչ ոք այնպիսի խորաթափանց, այնպիսի խորազնին 

հայացք չի ունեցել, ինչպես կարդինալ Ռիշելիեն, և դ’Արտանյանը զգաց, թե ինչպես 

մի սարսռեցուցիչ դող անցավ իր մարմնով։ 

 

Բայց նա ոչինչ ցույց չտվեց և գլխարկը ձեռքին բռնած սպասում էր առանց 

ավելորդ հպարտության, բայց և առանց ավելորդ հնազանդության, մինչև նորին 

սրբազնությունը կբարեհաճի խոսել։ 

 

— Պարոն,— ասաց կարդինալը,— այդ դո՞ւք եք բեարնացի դ’Արտանյանը։ 

 

— Այո, ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց երիտասարդը։ 



 

— Տարբում և նրա շրջակայքում դ’Արտանյանների տոհմերի մի քանի ճյուղ են 

ապրում,— ասաց կարդինալը։— Ո՞ր ճյուղին եք պատկանում դուք։ 

 

— Ես զավակն եմ այն դ’Արտանյանի, որը հավատի համար մղված 

պատերազմին մասնակցել է մեծ արքա Հենրիխի՝ նորին մեծություն թագավորի հոր 

հետ։ 

 

— Այո, այո։ Նշանակում է այդ դո՞ւք եք, որ յոթ թե ութ ամիս առաջ դուրս եք 

եկել ձեր ծննդավայրից և եկել մայրաքաղաք՝ բախտ որոնելու։ 

 

— Այո, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 

— Դուք անցել եք Մենգով, որտեղ ձեզ հետ ինչ֊որ պատմություն է տեղի ունեցել, 

չեմ հիշում, թե ինչ, մի խոսքով մի ինչ֊որ պատմություն։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— ասաց դ’Արտանյանը,— ինձ հետ... 

 

— Հարկավոր չէ, հարկավոր չէ,— ընդհատեց նրան կարդինալը մի այնպիսի 

ժպիտով, որն ասում էր, թե ինքն այդ պատմությունն ավելի վատ չգիտե, քան նա, որ 

ուզում է պատմել,— դուք հանձնարարական նամակ եք ունեցել պարոն դը Տրևիլի 

անունով, չէ՞։ 

 

— Այո, ձերդ պայծառափայլություն, բայց հենց Մենգում տեղի ունեցած այդ 

դժբախտ պատահարի ժամանակ... 

 

— ... Նամակը կորավ,— շարունակեց կարդինալը։— Այո, ես այդ գիտեմ։ Բայց 

պարոն դը Տրևիլը հմուտ դիմագետ է, որ մարդկանց ճանաչում է առաջին իսկ 

հայացքից, և նա ձեզ տեղավորեց իր աներ Դեզեսարի վաշտում, ձեզ հույս տալով, որ 

ժամանակին կմտնեք հրացանակիրների շարքերը։ 

 

— Դուք հիանալի տեղյակ եք, ձերդ պայծառափայլություն,— ասաց 

դ’Արտանյանը։ 

 



— Դրանից հետո դուք բազմապիսի արկածների մեջ եք ընկել, դուք զբոսնել եք 

Կարտեզինյան վանքի հետևում այնպիսի մի օր, երբ պետք է ուրիշ տեղ լինեիք։ Հետո 

դուք ձեր ընկերների հետ ճանապարհորդություն կատարեցիք դեպի Ֆորժի ջրերը, 

նրանք մնացին ճանապարհին, իսկ դուք առաջ գնացիք։ Այդ միանգամայն 

հասկանալի է, դուք գործ ունեիք Անգլիայում։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— զարմանքից շշմած սկսեց դ’Արտանյանը,— 

ես գնում էի... 

 

— Որսի, Վինձոր կամ մի ուրիշ տեղ, այդ ոչ ոքի գործը չէ։ Եթե ես այդ գիտեմ, 

ապա միայն նրա համար, որ իմ դիրքը ինձ ստիպում է գիտենալ։ Այնտեղից 

վերադառնալուց հետո ձեզ ընդունեց մի օգոստափառ անձնավորություն, և ինձ 

համար հաճելի է տեսնել, որ դուք պահել եք նրա ընծան։ 

 

Դ’Արտանյանը ձեռքը գցեց թագուհու ընծայած մատանուն և շտապով քարը 

շուռ տվեց դեպի ցած, բայց արդեն ուշ էր։ 

 

— Այդ դեպքից հետո հաջորդ օրը ձեզ այցելեց Կավուան,— շարունակեց 

կարդինալը,— և ձեզ խնդրեց ներկայանալ պալատ։ Դուք չգնացիք այդ այցելությանը և 

սխալ գործեցիք։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն, ես վախենում էի, որ զայրացրած կլինեմ ձերդ 

սրբազնությանը։ 

 

— Ինչի՞ համար, պարոնս։ Նրա՞ համար, որ դուք ձեր մեծավորի հրամանը 

կատարել էիք ավելի մեծ հմտությամբ և ավելի մեծ քաջությամբ, քան մի ուրիշը 

կաներ, եթե ձեր տեղը լիներ։ Դուք շնորհազրկությունից էիք վախենում այն 

ժամանակ, երբ միայն գովասանքի՞ էիք արժանի։ Ես պատժում եմ նրանց, ովքեր չեն 

հնազանդվում և ոչ թե նրանց, ովքեր ձեզ պես հնազանդվում են... խիստ 

ջանասիրաբար... Որպես ապացույց հիշեցեք այն օրը, երբ կանչել էի ձեզ, և ձեր 

հիշողության մեջ վերականգնեցեք այն դեպքերը, որ տեղի ունեցան այդ նույն 

երեկոյան։ 

 

Հենց այդ երեկոյան էր որ փախցրին տիկին Բոնասիեին։ 

 



Դ’Արտանյանը ցնցվեց։ Նա հիշեց, որ մի կես ժամ առաջ խեղճ կինը անցավ իր 

կողքով, անտարակույս այն նույն ուժի մղումով, որը նրան ստիպել էր անհայտանալ։ 

 

— Եվ ահա,— շարունակեց կարդինալը,— որովհետև բավական ժամանակ է 

ձեր մասին ոչինչ չեմ լսում, ուզեցի իմանալ, թե ինչ եք անում դուք։ Ի դեպ, դուք ինձ 

որոշ չափով երախտապարտ եք. գուցե թե ինքներդ էլ նկատել եք, թե ինչպես էին 

խնայում ձեզ բոլոր հանգամանքներում։ 

 

Դ’Արտանյանը հարգանքով գլուխ տվեց։ 

 

— Պատճառը եղել է ոչ միայն արդարության բնական զգացումը,— 

շարունակեց կարդինալը,— այլև այն, որ ես ձեր նկատմամբ իմ մեջ մի որոշ ծրագիր 

եմ կազմել... 

 

Դ’Արտանյանի զարմանքն ավելի ու ավելի էր աճում։ 

 

— Ես ուզում էի այդ ծրագիրը ձեզ հայտնել այն օրը, երբ դուք ստացաք իմ 

առաջին հրավերը, բայց չեկաք։ Բարեբախտաբար այդ ուշացումը ոչ մի բանի չի 

խանգարել, և դուք այսօր կլսեք իմ ծրագիրը։ Նստեցեք այստեղ, իմ դիմաց, պարոն 

դ’Արտանյան։ Դուք այնքան արժանավոր ազնվական եք, որ հարկ չկա կանգնած լսել 

ինձ։ 

 

Եվ կարդինալը երիտասարդին մատնացույց արեց աթոռը։ Բայց դ’Արտանյանն 

այնքան էր ապշել այս բոլորից, որ նրա զրուցակիցը ստիպված եղավ կրկնել իր 

հրավերը։ 

 

— Դուք քաջ եք, պարոն դ’Արտանյան,— շարունակեց կարդինալը,— դուք 

խելամիտ մարդ եք, որ ավելի կարևոր բան է։ Ես սիրում եմ խելք և սիրտ ունեցող 

մարդկանց։ Մի վախեցեք,— ավելացրեց նա ժպտալով,— սրտով մարդ ասելով ես 

հասկանում եմ քաջարի մարդ։ Սակայն, չնայած ձեր ջահելությանը, չնայած դուք հենց 

նոր եք սկսել ապրել, արդեն ունեք զորեղ թշնամիներ, և եթե զգույշ չլինեք, նրանք 

կկործանեն ձեզ։ 

 



— Այո, ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց երիտասարդ 

գասկոնացին,— և դժբախտաբար նրանց համար հեշտ կլինի անել այդ, որովհետև 

նրանք ուժեղ են և հզոր պաշտպաններ ունեն, մինչդեռ ես բոլորովին մենակ եմ։ 

 

— Այդ ճշմարիտ է, բայց որքան էլ մենակ եք, դուք արդեն շատ բան եք արել և 

դեռ ավելի շատ բան կանեք, ես չեմ կասկածում։ Սակայն, իմ կարծիքով, դուք կարիք 

ունեք մի մարդու, որը ղեկավարի ձեզ պատահականություններով լի այն 

ճանապարհին, որ դուք ընտրել եք ձեզ համար, որովհետև, եթե չեմ սխալվում, դուք 

Փարիզ եք եկել կարիերայի փառասիրական մտադրությամբ։ 

 

— Իմ հասակը, ձերդ պայծառափայլություն, խելառ հույսերի հասակ է,— ասաց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Խելառ հույսերը հիմարների համար են, պարոն, իսկ դուք խելացի մարդ եք։ 

Լսեցեք ինձ, ի՞նչ կասեիք դուք լեյտենանտի աստիճանի մասին իմ գվարդիայում, իսկ 

պատերազմից հետո՝ վաշտի հրամանատարություն։ 

 

— Օ՜, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 

— Ընդունում եք, չէ՞։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն...— շփոթված սկսեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ինչպե՞ս, դուք հրաժարվո՞ւմ եք,— զարմացած գոչեց կարդինալը։ 

 

— Ես ծառայում եմ նորին մեծության գվարդիայում, ձերդ 

պայծառափայլություն, և ոչ մի պատճառ չունեմ դժգոհելու։ 

 

— Բայց ինձ թվում է,— առարկեց կարդինալը,— որ իմ գվարդիականները 

միևնույն ժամանակ նաև նորին մեծության գվարդիականներն են, և որ ֆրանսիական 

բանակի որ զորամասում էլ դուք ծառայելիս լինեք, հավասարապես ծառայում եք 

թագավորին։ 

 

— Դուք ճիշտ չհասկացաք իմ խոսքը, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 



— Ձեզ պատճառ է հարկավոր, այնպես չէ՞։ Հասկանում եմ։ Ինչ կա որ։ Դուք 

ունեք այդ պատճառը։ Աստիճանի բարձրացումը, սկսվող պատերազմը, հարմար 

առիթ, որ ես ձեզ առաջարկում եմ. այդ մնացած բոլորի համար, իսկ ձեզ համարի 

հարկավոր պաշտպանություն ունենալու անհրաժեշտությունը, որովհետև, պարոն 

դ’Արտանյան, ձեզ համար ավելորդ չի լինի իմանալ, որ ինձ լուրջ գանգատներ են 

հասել ձեր մասին, դուք ձեր բոլոր օրերն ու գիշերները չէ, որ նվիրաբերում եք 

թագավորին ծառայելուն։ 

 

Դ’Արտանյանը կարմրատակեց։ 

 

— Ահա այստեղ,— շարունակեց կարդինալը ձեռքը դնելով թղթերի մի կույտի 

վրա,— ես ունեմ մի գործ, որ ձեզ է վերաբերում, բայց նախքան այն կարդալը 

կուզենայի զրուցել ձեզ հետ։ Ես գիտեմ, դուք վճռական մարդ եք, և ձեր ծառայությունը, 

եթե նրան պետք եղած ուղղությունը տրվի, վնասի փոխարեն կարող է մեծ օգուտ 

բերել ձեզ։ Դե՛հ, մտածեցեք և վճռեցեք։ 

 

— Ձեր բարեսրտությունը հուզում է ինձ, ձերդ պայծառափայլություն,— 

պատասխանեց դ’Արտանյանը,— և ձերդ սրբազնության հոգու վեհության առջև ես 

ինձ զգում եմ մի ողորմելի ճիճու, բայց եթե դուք, ձերդ պայծառափայլություն, թույլ 

տաք ինձ անկեղծ խոսել ձեզ հետ... 

 

Դ’Արտանյանը կանգ առավ։ 

 

— Խոսեցեք։ 

 

— Լավ։ Այդ դեպքում ես ձերդ սրբազնությանը կասեմ, որ իմ բոլոր 

բարեկամները գտնվում են հրացանակիրների և թագավորի գվարդիականների մեջ, 

իսկ թշնամիները, ինչ֊որ անհասկանալի ճակատագրական պատահականությամբ, 

ծառայում են ձերդ սրբազնությանը, այնպես որ, ձերդ պայծառափայլություն, այստեղ 

ինձ վատ կընդունեին և այնտեղ ինձ վատ կնայեին, եթե ես ընդունեի ձեր 

առաջարկությունը։ 

 

— Չլինի՞ ձեր մեծամտությունն այնքան հեռուն է գնացել, որ դուք երևակայում 

եք, թե ես ձեզ պակաս աստիճան եմ առաջարկում, քան դուք արժանի եք,— 

արհամարհական ժպիտով հարցրեց կարդինալը։ 



 

— Ձերդ պայծառափայլություն, դուք հարյուրապատիկ ավելի բարի եք իմ 

նկատմամբ, քան ես արժանի եմ, և ես կարծում եմ, որ, ընդհակառակն, դեռ այնքան 

բան չեմ արել, որպեսզի արժանի լինեմ ձեր ողորմածությանը։ Շուտով կսկսվի 

Լա֊Ռոշելի պաշարումը. ձերդ պայծառափայլություն։ Ես կծառայեմ ձերդ 

սրբազնության աչքի առաջ, և եթե բախտ կունենամ այդ պաշարման ժամանակ ինձ 

այնպես պահելու, որ արժանի լինեմ ձեր ուշադրությանը, այն ժամանակ գոնե ես մի 

որևէ սխրագործություն կունենամ, որը կարդարացնի ձեր հովանավորությունը, եթե 

ձեզ հաճելի լինի հովանավորել ինձ։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ձերդ 

պայծառափայլություն։ Գուցե թե ապագայում ես իրավունք ձեռք կբերեմ 

անշահախնդիր կերպով նվիրվելու ձեզ, մինչդեռ այժմ այդ այնպիսի պատկեր 

կունենա, որպես թե ես վաճառվել եմ ձեզ։ 

 

— Այլ խոսքով ասած՝ դուք հրաժարվում եք ծառայել ինձ, պարոն,— ասաց 

կարդինալը սրտնեղությամբ, որի մեջ, սակայն, մի որոշ հարգանք էր զգացվում։— 

Լավ, ազատ մնացեք և ձեզ պահեցեք ձեր բարյացակամությունն ու 

անբարյացակամությունը։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն... 

 

— Բավակա՛ն է, բավակա՛ն,— ասաց կարդինալը,— ես չեմ բարկանում ձեզ 

վրա, բայց դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, որ եթե մենք պաշտպանում ու 

պարգևատրում ենք մեր բարեկամներին, ապա ոչինչ պարտական չենք թշնամիներին։ 

Այնուամենայնիվ ես ձեզ մի խորհուրդ կտամ. զգույշ եղեք, պարոն դ’Արտանյան, 

որովհետև այն պահից, երբ դուք կզրկվեք իմ հովանավորությունից, ձեր կյանքին ոչ ոք 

մի գրոշ էլ չի տա։ 

 

— Կաշխատեմ, ձերդ պայծառափայլություն,— ազնիվ վստահությամբ 

պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

Հետագայում, եթե ձեզ մի որևէ դժբախտություն պատահի,— բազմանշանակ 

ձևով ասաց Ռիշելիեն,— հիշեցեք, որ ես ինքս ձեզ կանչեցի և արեցի ամեն բան, ինչ 

կարող էի, որպեսզի դժբախտությունը կանխեմ։ 

 



— Հետագայում ինչ էլ որ պատահելու լինի, ձերդ սրբազնություն,— 

պատասխանեց դ’Արտանյանը ձեռքը կրծքին սեղմելով և գլուխ տալով,— ես 

հավիտենապես երախտապարտ կլինեմ ձեզ նրա համար, ինչ որ դուք այս պահին 

անում եք ինձ համար։ 

 

— Այդպես ուրեմն, պարոն դ’Արտանյան, ինչպես դուք ինքներդ ասացիք, մենք 

կտեսնվենք պատերազմից հետո։ Ես կհսկեմ ձեզ, որովհետև ինքս էլ այնտեղ եմ 

լինելու,— ավելացրեց կարդինալը դ’Արտանյանին ցույց տալով այն սքանչելի 

զրահները, որ նա պիտի հագներ,— և երբ մենք կվերադառնանք, այն ժամանակ մենք 

ձեզ հետ հաշիվ կտեսնենք։ 

 

— Օ՜, ձերդ պայծառափայլություն,— գոչեց դ’Արտանյանը,— վերցրեք ինձնից 

ձեր զայրույթի ծանրությունը։ Անաչառ եղեք, ձերդ պայծառափայլություն, եթե 

տեսնեք, որ ես ինձ պահում եմ ինչպես վայել է կարգին մարդուն։ 

 

— Երիտասարդ,— ասաց Ռիշելիեն,— եթե ես առիթ ունենամ մի անգամ ևս 

ասելու ձեզ այն, ինչ ասացի այսօր, խոստանում եմ ասել ձեզ այդ։ 

 

Ռիշելիեի վերջին խոսքերը զարհուրելի կասկած էին արտահայտում նրանք 

դ’Արտանյանին սարսափեցրին ավելի, քան կսարսափեցներ ուղղակի սպառնալիքը, 

որովհետև դա նախազգուշացում էր։ Այսպես ուրեմն, կարդինալն ուզում էր 

պաշտպանել նրան նրա գլխին կախված ինչ֊որ դժբախտությունից։ Երիտասարդը, 

հենց այն է, բերանը բաց էր արել պատասխանելու, բայց կարդինալի գոռոզ շարժումը 

նրան հասկացրեց, որ ընդունելությունը վերջացած է։ 

 

Դ’Արտանյանը դուրս եկավ, բայց երբ շեմքն անցավ, քիչ մնաց պիտի 

արիությունը լքեր նրան։ Էլի մի փոքր, և նա պիտի ետ դառնար։ Սակայն Աթոսի լուրջ 

ու խիստ դեմքը հանկարծ կանգնեց նրա մտահայացքի առջև, եթե նա համաձայներ 

դաշնակցել կարդինալի հետ, Աթոսը ձեռքը չէր տա նրան, Աթոսը կհրաժարվեր 

նրանից։ 

 

Եվ միայն այդ վախն էր, որ ետ պահեց երիտասարդին. այդքան մեծ է իսկապես 

ազնիվ բնավորության ազդեցությունը իր շրջապատի վրա։ 

 



Դ’Արտանյանը իջավ նույն սանդուղքով, որով բարձրացել էր։ Ելքի մոտ նա 

տեսավ Աթոսին և չորս հրացանակիրներին, որոնք նրա վերադարձին էին սպասում և 

արդեն սկսել էին անհանգստանալ։ 

 

Դ’Արտանյանը շտապեց հանգստացնել նրանց, իսկ Պլանշեն վազեց մյուս 

պահակակետերին հայտնելու, որ այլևս հարկավոր չէ հսկել, որովհետև նրա պարոնը 

կարդինալի պալատից դուրս է եկել ողջ և անվնաս։ 

 

Երբ ընկերները վերադարձան Աթոսի բնակարան, Արամիսն ու Պորտոսը 

հարցրին նրա տարօրինակ տեսակցության մասին, բայց դ’Արտանյանը միայն ասաց, 

որ կարդինալն իրեն առաջարկեց լեյտենանտի աստիճանով մտնել իր գվարդիան և 

ինքը հրաժարվեց։ 

 

— Եվ ճիշտ ես արել,— միաձայն ասացին Պորտոսն ու Արամիսը։ 

 

Աթոսը խորը մտածմունքի մեջ ընկավ և ոչինչ չպատասխանեց։ Բայց երբ 

նրանք երկուսով մնացին, նա իր ընկերոջն ասաց. 

 

— Դուք արել եք այն, ինչ պետք է անեիք, դ’Արտանյան, բայց կարող է 

պատահել, սխալ եք գործել։ 

 

Դ’Արտանյանը հոգոց հանեց, որովհետև այդ ձայնը համապատասխանում էր 

իր սրտի գաղտնի ձայնին, որն ասում էր, որ իրեն մեծ դժբախտություններ են 

սպասում։ 

 

Հետևյալ օրն անցավ մեկնումի նախապատրաստությունների մեջ։ 

Դ’Արտանյանը գնաց պ֊րն դը Տրևիլին հրաժեշտ տալու։ Այն ժամանակ դեռ բոլորը 

կարծում էին, թե գվարդիականների և հրացանակիրների անջատումը շատ երկար չի 

տևելու, որովհետև հենց այդ օրը թագավորը պառլամենտի նիստումն էր և ենթադրում 

էր, որ կմեկնի հաջորդ օրը առավոտյան։ Ուստի պարոն դը Տրևիլը բավարարվեց 

նրանով, որ դ’Արտանյանին հարցրեց, թե իր օգնության կարիքը չի՞ զգում արդյոք։ 

Բայց դ’Արտանյանը հպարտ պատասխանեց, որ ինքն ունի ամեն բան, ինչ 

անհրաժեշտ է։ 

 



Գիշերը Դեզեսարի գվարդիական վաշտի զինվորները հանդիպում ունեցան 

պարոն դը Տրևիլի հրացանակիրների հետ, որոնց հետ արդեն մտերմացել էին։ Նրանք 

բաժանվում էին այն հույսով, որ նորից կհանդիպեն, երբ այդ հաճելի կլինի աստծուն և 

այն դեպքում, եթե այդ հաճելի կլինի նրան։ Ուստի, հասկանալի է, որ գիշերն անցավ 

անասելի փոթորկալի, որովհետև նման դեպքերում ծայրահեղ մտահոգությունը 

կարելի է հաղթահարել միայն ծայրահեղ անհոգությամբ։ 

 

Լուսադեմին, փողերի առաջին իսկ կանչով ընկերները բաժանվեցին, 

հրացանակիրները վազեցին պարոն դը Տրևիլի զորանոցները, գվարդիականները՝ 

պարոն Դեզեսարի, և երկու կապիտաններն անհապաղ իրենց վաշտերը տարան 

Լուվր, որտեղ թագավորը զորատես էր կազմակերպել։ 

 

Թագավորը տխուր էր և հիվանդ էր երևում, որ մի փոքր մեղմացնում էր նրա 

դեմքի մեծամիտ արտահայտությունը։ Իսկապես, նախորդ օրը, պառլամենտի նիստի 

ժամանակ թագավորը տենդի նոպա էր ունեցել։ Բայց և այնպես նա չէր փոխել նույն 

երեկոյան դուրս գալու որոշումը և, որքան էլ հակառակն էին համոզում նրան, 

ցանկացել էր իր զորքերի զորատես կազմակերպել, հուսալով, որ կամքի ուժով 

կհաղթահարի իրեն տիրապետող հիվանդությունը։ 

 

Զորատեսից հետո գվարդիականները արշավի դուրս եկան մենակ, որովհետև 

հրացանակիրները պետք է ճանապարհ ընկնեին միայն թագավորի հետ, և դա 

Պորտոսին հնարավորություն տվեց իր շքեղ հանդերձանքով երևալու Արջի փողոցում։ 

 

Դատախազի կինը տեսավ Պորտոսին նոր հագուստի մեջ, հիանալի ձիու վրա, 

երբ նա անցնում էր լուսամուտի առջևով։ Նա չափազանց շատ էր սիրում Պորտոսին, 

ուստի չէր կարող առանց հրաժեշտի բաց թողնել նրան։ Ձեռքի նշանով նա խնդրեց 

իջնել ձիուց և մտնել իր մոտ։ Պորտոսը վեհաշուք տեսք ուներ. նրա ոտքերի 

խթանները զրնգում էին, զրահը շողշողում էր, սուսերն անխնա զարկվում էր 

ոտքերին։ Այս անգամ նա այնպիսի ահարկու տեսք ուներ, որ գրագիրների մտքով էլ 

չանցավ ծիծաղել։ 

 

Հրացանակրին տարան պարոն Կոկնարի կաբինետը, և դատախազի մանրիկ, 

մոխրագույն աչքերը զայրույթով փայլեցին, երբ տեսավ, թե ինչպես է Պորտոսը 

շողշողում ամբողջովին նոր հանդերձանքի մեջ։ Ի դեպ, մի հանգամանք փոքր֊ինչ 



մխիթարում էր պարոն Կոկնարին. բոլորն ասում էին, որ արշավը շատ վտանգավոր է 

լինելու, և նա այն հույսն էր փայփայում, որ Պորտոսը կսպանվի։ 

 

Պորտոսը մի քանի սիրալիր խոսք ասաց պարոն Կոկնարին և հրաժեշտ տվեց 

նրան։ Պարոն Կոկնարն ամեն տեսակ հաջողություն մաղթեց նրան։ Ինչ վերաբերում է 

տիկին Կոկնարին, ապա նա չկարողացավ իր արցունքները զսպել, բայց նրա վիշտը 

վատ մտքով չբացատրվեց, որովհետև բոլորը գիտեին, թե որքան ջերմ է կապված նա 

իր ազգականների հետ, որոնց պատճառով միշտ կատաղի վեճեր էր ունենում 

ամուսնու հետ։ 

 

Բայց իսկական հրաժեշտը տեղի ունեցավ տիկին Կոկնարի ննջարանում և 

իսկապես դա շատ սրտահույզ հրաժեշտ էր։ 

 

Քանի դեռ դատախազի կինը կարող էր հայացքով հետևել իր սիրածին, 

թափահարում էր թաշկինակը՝ լուսամուտից դուրս ցցվելով այնքան հեռու, որ ասես 

ուզում էր դուրս թռչել այնտեղից։ Պորտոսը սիրո այդ բոլոր զեղումներն ընդունում էր 

նման տեսարանների սովոր մարդու տեսքով և միայն այն ժամանակ, երբ պիտի շուռ 

գար փողոցի անկյունով, գլխարկը վեր բարձրացրեց ու թափահարեց որպես 

հրաժեշտի նշան։ Ինչ վերաբերում է Արամիսին, նա մի երկար նամակ էր գրում։ Ո՞ւմ։ 

Դա ոչ ոք չգիտեր։ Քեթին, որը հենց այդ երեկո պիտի մեկներ Տուր, սպասում էր 

հարևան սենյակում։ 

 

Աթոսը մանր կումերով խմում էր իսպանական գինու վերջին շիշը։ 

 

Այդ ժամանակ դ’Արտանյանն արդեն արշավի էր դուրս եկել իր վաշտի հետ։ 

 

Հասնելով Սենտ Անտուան արվարձանը՝ նա շուռ եկավ և ուրախ նայեց 

Բաստիլին, բայց որովհետև միայն Բաստիլին էր նայում, չնկատեց միլեդիին, որը մի 

ճերմակ ձի նստած՝ մատով դ’Արտանյանին էր ցույց տալիս կասկածելի արտաքինով 

ինչ֊որ երկու անծանոթ մարդկանց։ Այս մարդիկ իսկույն մոտեցան շարքերին, 

որպեսզի ավելի լավ տեսնեն և հարցական նայեցին միլեդիին։ Վերջինս նշանով 

պատասխանեց, որ հենց դա է, և համոզվելով, որ այժմ արդեն իր հրամանը 

կատարելիս ոչ մի սխալմունք չի լինի, իր ձիուն խթանեց և անհայտացավ։ 

 



Երկու անծանոթները վաշտի հետևից գնացին և Սենտ Անտուանի ուղեկալի 

մոտ նստեցին երկու թամբած ձիեր, որոնց սանձերը բռնած նրանց էին սպասում 

առանց լիվրեի սպասավորները։ 

 

XI. Լա-Ռոշելի պաշարումը 

Լա֊Ռոշելի պաշարումը Լյուդովիկոս XIII֊ի գահակալության քաղաքական 

խոշոր իրադարձությունն է և կարդինալի ռազմական խոշոր ձեռնարկումը։ Ուստի և 

հետաքրքրական, նույնիսկ անհրաժեշտ է մի քանի խոսք ասել այդ մասին։ Բացի 

դրանից այդ պաշարման որոշ հանգամանքներն այնքան սերտորեն են միահյուսված 

մեր այս պատմության հետ, որ մենք դրանք լռության մատնել չենք կարող։ 

 

Ծանրակշիռ էին այն քաղաքական նպատակները, որ հետապնդում էր 

կարդինալը՝ ձեռնարկելով այդ պաշարումը։ Նախ դրանք քննարկենք, իսկ հետո 

անցնեիք մասնակի նպատակներին, որոնք, թերևս, նորին սրբազնության վրա 

պակաս ուժեղ ազդեցություն չէին գործել, քան քաղաքական նպատակները։ 

 

Բոլոր այն խոշոր քաղաքներից, որ Հենրիխ IV ֊ը տվել էր հուգենոտներին, 

որպես ամրացված կետեր, այժմ նրանց ձեռքում մնացել միայն Լա֊Ռոշելը։ 

Հետևապես, անհրաժեշտ էր ոչնչացնել կալվինիզմի այդ վերջին պատվարը, այն 

վտանգավոր հողը, որ ժողովրդական հուզումների և արտաքին պատերազմների 

սերմեր էր աճեցնում։ 

 

Դժգոհ իսպանացիները, անգլիացիները, իտալացիները, ամեն ազգի 

արկածախնդիրները, որոնք պատկանում էին զանազան աղանդների, առաջին իսկ 

կոչով հավաքվում էին բողոքականների դրոշի տակ, կազմելով մի ծավալուն 

միավորում, որի ճյուղերը հեշտությամբ աճելով ընդգրկում էին ամբողջ Եվրոպան։ 

 

Այսպես ուրեմն, կալվինիստներին պատկանող մյուս բոլոր քաղաքների 

անկումից հետո Լա֊Ռոշելը հատուկ նշանակություն էր ստացել և դարձել 

երկպառակությունների ու փառասիրական ինտրիգների օջախ։ Դեռ ավելին. 

Լա֊Ռոշել նավահանգիստը վերջին նավահանգիստն էր, որն անգլիացիների համար 

դուռ էր բաց անում դեպի ֆրանսիական թագավորությունը և Անգլիայի, այսինքն՝ 

Ֆրանսիայի վաղեմի թշնամու առաջ այդ դուռը փակելով՝ կարդինալն ավարտում էր 

Ժաննա դ՚Արկի[122] և դուքս դը Գիզի[123] գործը։ 

 



Դրա համար էլ Բասոմպիերը, որը միաժամանակ և կաթոլիկ էր, և բողոքական, 

բողոքական էր ըստ համոզմունքների և կաթոլիկ էր որպես Ա. Հոգու միաբանության 

կոմանդոր,— Բասոմպիերը, որ արյունով գերմանացի էր և հոգով ֆրանսիացի,— մի 

խոսքով այն նույն Բասոմպիերը, որը Լա֊Ռոշելի պաշարման ժամանակ առանձին 

ջոկատի հրամանատար էր, հենց իր նման բողոքական ազնվականների գլուխներին 

կրակելով ասում էր. 

 

«Այ, կտեսնեք, պարոնայք, մենք այնքան հիմար կլինենք, որ Լա֊Ռոշելը 

կվերցնենք»։ 

 

Եվ Բասոմպիերն իրավացի դուրս եկավ, Ռե կղզու գնդակոծումը նրան 

կանխագուշակեց Սևենի դրագոնադները[124], իսկ Լա֊Ռոշելի առումը Նանտի 

Էդիկտի վերացման նախաբանը եղավ։ 

 

Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, բացի մինիստրի այս պլաններից, որոնցով 

նա ձգտում էր ամեն ինչ հավասարեցնել ու ամեն ինչ պարզեցնել, բացի այն 

պլաններից, որ պատմությանն են պատկանում, տարեգրություն կազմողը ստիպված 

է նաև ընդունել սիրահարված տղամարդու և խանդոտ ախոյանի մանր նկրտումների 

գոյությունը։ 

 

Ռիշելիեն, ինչպես բոլորին հայտնի է, սիրահարված էր թագուհուն։ Արդյոք այդ 

սերը նրա համար հասարակ քաղաքական մի հաշի՞վ էր, թե՞ իրոք դա այն խոր կիրքն 

էր, որ Աննա Ավստրիացին ներշնչում էր իր շրջապատի բոլոր մարդկանց, մենք այդ 

չգիտենք, բայց, այսպես թե այնպես, այս պատմության նախորդ 

իրադարձություններից տեսանք, որ Բեկինգհեմը կարդինալի դեմ հաղթանակ տարավ 

և երկու թե երեք դեպքերում։ մանավանդ ադամանդակուռ զարդի հետ կապված 

դեպքում, երեք հրացանակիրների նվիրվածության և դ’Արտանյանի քաջության 

շնորհիվ կարողացավ դաժանորեն ծիծաղել նրա վրա։ 

 

Այսպիսով Ռիշելիեի համար խնդիրը միայն Ֆրանսիան թշնամուց փրկելը չէր, 

այլ նաև իր ախոյանից վրեժ առնելը։ Մանավանդ որ այդ վրիժառությունը խոստանում 

էր լինել մեծ ու փայլուն, միանգամայն արժանի այն մարդուն, որն այս մենամարտում 

որպես սուսեր իր ձեռքումն ուներ ամբողջ թագավորության ռազմական ուժերը։ 

 



Ռիշելիեն գիտեր, որ Անգլիային հաղթելով՝ դրանով իսկ հաղթած կլինի 

Բեկինգհեմին, որ հաղթանակ տանելով Անգլիայի դեմ, հաղթանակ տարած կլինի 

Բեկինգհեմի դեմ և, վերջապես, որ Եվրոպայի աչքում Անգլիային ստորացնելով՝ ինքը 

Բեկինգհեմին կնվաստացնի թագուհու աչքում։ 

 

Բեկինգհեմն էլ իր հերթին, թեպետև նա Անգլիայի պատիվն ամենից բարձր էր 

դասում, գործում էր ճիշտ նույնպիսի մղումների ազդեցությամբ, ինչպես կարդինալը։ 

Բեկինգհեմը նույնպես ձգտում էր բավարարել իր անձնական վրեժխնդրությունը, ոչ 

մի պատրվակով Բեկինգհեմը չէր կարող Ֆրանսիա վերադառնալ որպես դեսպան, նա 

ուզում էր այնտեղ մտնել որպես նվաճող։ 

 

Այստեղից պարզ է, որ այս կռվի մեջ, որ երկու հզոր թագավորությունները 

մղում էին միմյանց դեմ երկու սիրահարների քմահաճույքով, իսկական պատճառը 

Աննա Ավստրիացու մի բարեհաճ հայացքն էր։ 

 

Առաջին հաղթանակը տարել էր դուքս Բեկինգհեմը, իննսուն նավերով և մոտ 

քսան հազար զինվորներով հանկարծակի մոտենալով Ռե կղզուն՝ նա անակնկալի էր 

բերել կոմս դը Տուարակին, որը կղզում հրամանատար էր թագավորի անունից, և 

արյունահեղ ճակատամարտից հետո ափ էր դուրս եկել կղզում։ 

 

Փակագծերի մեջ ասենք, որ այդ ճակատամարտում զոհվեց բարոն դը 

Շանտալը։ Բարոնը իրենից հետո թողեց մի փոքրիկ որբ աղջիկ, որն այն ժամանակ 

երկուս ու կես տարեկան էր։ 

 

Հետագայում այդ աղջիկը դարձավ տիկին դը Սևինիեն[125]։ 

 

Կոմս դը Տուարակը կայազորի հետ նահանջեց Սեն Մարտեն ամրոցը, իսկ մի 

հարյուր մարդ թողեց Լա Պրե անունով փոքրիկ բերդում։ 

 

Այս դեպքը կարդինալին ստիպեց շտապել և նախքան թագավորը և հենց ինքն 

էլ կկարողանային մեկնել Լա֊Ռոշելի պաշարումը գլխավորելու, որն արդեն վճռված 

էր, նա Օռլեանի դքսին նախապես ուղարկեց նախնական գործողությունները 

ղեկավարելու և հրամայեց ռազմական գործողությունների թատերաբեմ ներքաշել իր 

տրամադրության տակ եղած բոլոր զորքերին։ 

 



Ահա հենց այդ առաջավոր ջոկատի մեջ էր գտնվում մեր երիտասարդ 

դ’Արտանյանը։ 

 

Թագավորը, ինչպես արդեն ասել ենք, մտածում էր այնտեղ մեկնել 

պառլամենտի նիստից անմիջապես հետո, բայց այդ նիստից հետո, հունիսի 28֊ին նա 

տենդի նոպա զգաց։ Չնայած դրան, էլի որոշեց մեկնել, սակայն ճանապարհին նրա 

առողջական վիճակը վատացավ, և նա ստիպված եղավ կանգ առնել Վիլերուայում։ 

 

Բայց որտեղ կանգ էր առնում թագավորը, այնտեղ էլ կանգ էին առնում 

հրացանակիրները, որի հետևանքով դ’Արտանյանը, որ գվարդիայումն էր ծառայում, 

գոնե ժամանակավորապես բաժանված մնաց իր ընկերներից՝ Աթոսից, Պորտոսից և 

Արամիսից։ Կասկած չկա, որ այգդ անջատումը, որը նրան միայն անհաճո էր թվում, 

նրա համար լուրջ անհանգստության առարկա կդառնար, եթե կարողանար 

կանխատեսել այն անհայտ վտանգները, որ շրջապատել էին իրեն։ 

 

Այսպես թե այնպես, 1627 թվականի սեպտեմբերի 10 ֊ին դ’Արտանյանը 

բարեհաջող հասավ ճամբար, որը գտնվում էր Լա֊Ռոշելի մոտ։ 

 

Դրությունը չէր փոխվել, դուքս Բեկինգհեմը և նրա անգլիացիները, Ռե կղզու 

տերերը, թեպետև անհաջող շարունակում էին պաշարել Սեն Մարտեն ամրոցը և Լա 

Պրե բերդը։ Ռազմական գործողությունները Լա֊Ռոշելի դեմ սկսվել էին երկու֊երեք օր 

առաջ, որի համար առիթ էր ծառայել մի նոր բերդ, որ քաղաքի մոտ հենց նոր կառուցել 

էր դուքս Անգուլեմը։ 

 

Գվարդիականները Դեզեսարի հրամանատարությամբ տեղավորվել էին 

ֆրանցիսկյան վանքում։ 

 

Սակայն, ինչպես մենք գիտենք, դ’Արտանյանը, տարված հրացանակիր 

դառնալու փառասիրական երազանքներով, քիչ էր մտերմանում իր ընկերների հետ, 

դրա համար էլ մենակ էր և իր սեփական խոհերին տրված։ 

 

Այդ խոհերն այնքան էլ ուրախ չէին, այն երկու տարվա ընթացքում, որ անցել 

էին նրա Փարիզ գալուց հետո, նա շատ անգամ էր ներքաշվել քաղաքական 

ինտրիգների մեջ։ Բայց նրա անձնական գործերը, ինչպես սիրո, այնպես էլ 

կարիերայի բնագավառում, քիչ էին առաջ շարժվել։ 



 

Եթե խոսելու լինենք սիրո մասին, ապա միակ կինը, որին նա սիրել էր, տիկին 

Բոնասիեն էր, բայց տիկին Բոնասիեն անհայտացել էր, և դ’Արտանյանը դեռ չգիտեր, 

թե ինչ է պատահել նրան։ 

 

Եթե խոսելու լինենք կարիերայի մասին, նա, չնայած իր աննշան լինելուն, 

կարողացել էր թշնամի վաստակել ի դեմս կարդինալի, այսինքն՝ մի մարդու, որի 

առաջ դողում էին թագավորության ամենաբարձրաստիճան անձինք, սկսած հենց 

թագավորից։ 

 

Այդ մարդը կարող էր ճզմել դ’Արտանյանին, բայց, չգիտես ինչու, չէր անում այդ։ 

Դ’Արտանյանի խորաթափանց մտքի համար այդ զիջողությունը լույսի մի շող էր, որի 

միջով նա լավագույն ապագա էր տեսնում։ 

 

Բացի դրանից նա վաստակել էր մի ուրիշ թշնամի, նվազ վտանգավոր,— 

համենայն դեպս այդպես էր կարծում նա,— բայց որին այնուամենայնիվ, չէր կարելի 

բանի տեղ չդնել,— այդպես էր ասում նրան իր հոտառությունը։ Այդ երկրորդ թշնամին 

միլեդին էր։ 

 

Այս ամենի փոխարեն նա ձեռք էր բերել թագուհու հովանավորությունն ու 

բարեհաճությունը, սոսկ մի ժամանակներում թագուհու բարեհասությունը սոսկ մի 

ավելորդ առիթ էր հալածանքների, իսկ նրա հովանավորությունը, ինչպես հայտնի է, 

շատ վատ պաշտպանություն էր, դրա ապացույցն էին Շալեն և տիկին Բոնասիեն։ 

 

Այսպես ուրեմն, այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում միակ բանը, որ նա ձեռք էր 

բերել, հինգ թե վեց հազար լիվր արժողությամբ ադամանդն էր, որ դ’Արտանյանը 

կրում էր իր մատին։ Բայց և այնպես այդ ադամանդը, որ դ’Արտանյանը իր 

փառասիրական մղումներից դրդված ուզում էր պահել, որպեսզի երբևիցե հարկավոր 

դեպքում իր համար տարբերիչ նշան հանդիսանա թագուհու աչքում, այդ ադամանդն 

էլ, քանի որ նրանից բաժանվել չէր կարող, առայժմ ավելի մեծ արժեք չուներ, քան այն 

քարերը, որ նա տրորում էր ոտքերի տակ։ 

 

Մենք խոսեցինք այն քարերի մասին, որոնք նա տրորում էր ոտքերի տակ, 

որովհետև այս ամենի մասին մտորելով՝ դ’Արտանյանը մենմենակ թափառում էր մի 

գեղատեսիլ կածանով, որը ճամբարից տանում էր Անգուտեն գյուղը։ Այս խոհերով 



տարված՝ նա ավելի հեռու էր գնացել, քան ենթադրում էր գնալ, և արդեն օրը 

վերջանալու վրա էր, երբ հանկարծ նրան թվաց, թե մայր մտնող արեգակի վերջին 

շողերի տակ ցանկապատի հետևից մի հրացանի փող փայլփլեց։ 

 

Դ’Արտանյանը սրատես էր և խելամիտ։ Նա հասկացավ, որ հրացանն ինքնիրեն 

չի եկել այստեղ, և որ նա, ով այդ հրացանը բռնել է ձեռքին, ամենևին էլ բարի 

մտադրություններով չի թաքնվում ցանկապատի ետևում։ Եվ ահա նա որոշեց ծլկել, 

բայց հանկարծ ճանապարհի մյուս կողմը, մի մեծ քարի հետևում, նա նկատեց 

երկրորդ հրացանի փողը։ 

 

Ակներև էր, որ նա շրջապատված էր։ 

 

Երիտասարդ գասկոնացին նայեց առաջին հրացանին և տագնապով նկատեց, 

որ այն իջնում է իր ուղղությամբ։ Հենց որ հրացանի փողը կանգ առավ, դ’Արտանյանը 

երեսնիվայր ընկավ գետնին։ Հենց նույն րոպեին որոտաց կրակոցը, և նա լսեց իր գլխի 

վրայով թռչող գնդակի սուլոցը։ 

 

Հարկավոր էր շտապել։ Դ’Արտանյանն արագ ոտքի թռավ, և նույն վայրկյանին 

մյուս հրացանի գնդակը քարերը փշրեց ճանապարհի հենց այն տեղում, որտեղ նա 

հենց նոր պառկած էր երեսի վրա։ 

 

Դ’Արտանյանն այն անխոհեմ քաջերից չէր, որոնք անիմաստ մահ են որոնում, 

միայն թե ոչ ոք չկարողանա ասել, թե նա նահանջել է։ Բացի այդ, այստեղ քաջության 

մասին խոսելու տեղն էլ չէր, դ’Արտանյանն ուղղակի թակարդի մեջ էր ընկել։ 

 

«Եթե երրորդ կրակոցն էլ լինի,— մտածեց նա,— ես կորած եմ»։ 

 

Եվ նա իսկույն սլացավ ճամբարի կողմը այն արագությամբ, որով աչքի են 

ընկնում իր ծննդավայրի բնակիչները, որոնք հռչակված են իրենց 

արագավազությամբ։ Սակայն, չնայած նրա վազքի արագությանը, կրակողներից 

առաջինը կարողացավ նորից լցնել հրացանը և երկրորդ անգամ կրակեց նրա վրա, 

այն էլ այնպես դիպուկ, որ գնդակը ծակեց դ’Արտանյանի ֆետրե գլխարկը, որը մի 

տասը քայլ առաջ թռավ։ 

 



Դ’Արտանյանն ուրիշ գլխարկ չուներ, ուստի նա հենց վազելիս վերցրեց 

գլխարկը և հևիհև ու բոլորովին սփրթնած վազեց֊հասավ ճամբար, նստեց ու առանց 

որևէ մեկին մի բան ասելու՝ անձնատուր եղավ իր խոհերին։ 

 

Այս դեպքը կարող էր ունենալ երեք բացատրություն։ 

 

Առաջինը և ամենաբնականը. դա կարող էր լինել լարոշելցիների սարքած 

դարանը, և նրանք ամենևին դեմ չէին լինի սպանելու նորին մեծության 

գվարդիականներից մեկին, նախ նրա համար, որ մի թշնամի պակաս կունենան և 

երկրորդ՝ այդ թշնամու գրպանում կարող էք լեփ֊լեցուն քսակ լինել։ 

 

Դ’Արտանյանը վերցրեց իր գլխարկը, դիտեց գնդակի բացած ծակը և գլուխն 

օրորեց։ Գնդակն արձակված էր ոչ հրացանից, այլ պատրույգավոր երկարափող ծանր 

հրացանից, կրակոցի դիպուկությունը հենց սկզբից նրան այն մտքին էր բերել, որ դա 

սովորական զենք չի։ Գնդակը տրամաչափային չէր եղել, հետևապես, դա ռազմական 

դարան չի եղել։ 

 

Դա կարող էր լինել պարոն կարդինալի սիրալիր մտաբերումը։ Ընթերցողը 

հիշում է, որ հենց այն պահին, երբ արեգակի օրհնյալ շողի ողորմածությամբ 

դ’Արտանյանը հրացանի փողը նկատեց, հենց այդ պահին զարմանքով մտածում էր, 

թե որքան մեծ համբերություն ունի նորին սրբազնությունը։ 

 

Բայց դ’Արտանյանը նորից գլուխն օրորեց։ Գործ ունենալով այնպիսի 

մարդկանց հետ, որոնց նորին սրբազնությունը կարող էր ոչնչացնել մատի մեկ 

շարժումով, նա հազվադեպ էր այսպիսի միջոցների դիմում։ 

 

Սա կարող էր լինել միլեդիի վրեժխնդրությունը։ 

 

Ահա սա ավելի հավանական էր թվում։ 

 

Դ’Արտանյանն իզուր էր փորձում մտաբերել մարդասպանների դեմքը կամ 

հագուստը, նա այնպես արագ էր փախել նրանցից, որ որևէ բան տեսնելու ժամանակ 

էլ չէր ունեցել։ 

 



— Ո՞ւր եք, իմ թանկագին ընկերներ,— շշնջաց դ’Արտանյանը։— Որքան եմ ձեր 

կարիքը զգում։ 

 

Գիշերը դ’Արտանյանը շատ վատ անցկացրեց։ Երեք֊չորս անգամ վեր թռավ 

քնից. նրան թվում էր, թե ինչ֊որ մարդ մոտենում է իր անկողնուն և ուզում է 

սրախողխող անել իրեն։ Սակայն մութը նոր արկած չբերեց, և բացվեց առավոտը։ 

 

Բայց այն, ինչ տեղի չունեցավ այսօր, կարող էր տեղի ունենալ վաղը, և 

դ’Արտանյան շատ լավ գիտեր այդ։ 

 

Ամբողջ օրը նա տանը նստեց՝ պատճառ բերելով վատ եղանակը. այդ 

պատրվակը նրան հարկավոր էր ինքն իրեն արդարացնելու համար։ 

 

Այդ դեպքից հետո երրորդ օրը, առավոտյան ժամը իննին, հավաք սկսվեց։ 

Օռլեանի դուքսը շրջում էր պահակակետերը։ Գվարդիականները նետվում էին 

զենքերին ու շարվում, դ’Արտանյանն էլ իր տեղը գրավեց ընկերների մեջ։ 

 

Նորին բարձրությունն անցավ զորաշարքի առջևով, ապա բոլոր ավագ 

սպաները մոտեցան նրան, որպեսզի ողջույն տան, և նրանց հետ էլ գվարդիայի 

կապիտան Դեզեսարը։ 

 

Մի րոպե անց՝ դ’Արտանյանին թվաց, թե պարոն Դեզեսարը նշանով իր մոտ է 

կանչում իրեն։ Վախենալով, թե սխալվում է, նա սպասեց իր պետի երկրորդ նշանին, և 

երբ Դեզեսարը կրկնեց, նա դուրս եկավ շարքից և մոտեցավ հրամանը կատարելու։ 

 

— Հիմա նորին բարձրությունը կամավորներ է կանչելու մի վտանգավոր 

հանձնարարության համար, որը պատիվ կբերի կատարողին, և ես ձեզ կանչեցի, 

որպեսզի պատրաստ լինեք։ 

 

— Շնորհակալ եմ, պարոն կապիտան,— պատասխանեց գասկոնացին՝ ուրախ 

լինելով, որ դքսի առաջ աչքի ընկնելու առիթ է ներկայանալու։ 

 

Պարզվեց, որ գիշերը պաշարվածները դուրս են եկել քաղաքից և ետ խլել այն 

բաստիոնը, որ մի քանի օր առաջ գրավել էին թագավորական զորքերը։ Որոշել էին 



մարդ ուղարկել այնտեղ շատ վտանգավոր հետախուզության, որպեսզի իմանան, թե 

ինչպես է պաշտպանվում այդ բաստիոնը։ 

 

Իսկապես, մի քանի րոպե հետո Օռլեանի դուքսը խոսեց. 

 

— Ինձ հարկավոր են երեք կամ չորս կամավորներ՝ հուսալի մարդու 

առաջնորդությամբ։ 

 

— Ինչ վերաբերում է հուսալի մարդուն, ձերդ բարձրություն, ես այդպիսի մարդ 

ունեմ,— ասաց Դեզեսարը ցույց տալով դ’Արտանյանին,— իսկ ինչ վերաբերում է 

կամավորներին, ապա բավական է, որ դուք մի խոսք ասեք, և կամավորներն իսկույն 

հրապարակ կգան։ 

 

— Կգտնվե՞ն այստեղ չորս մարդ, որոնք ցանկանան դեպի մահ գնալ ինձ 

հետ,— գոչեց դ’Արտանյանը՝ սուսերը բարձրացնելով։ 

 

Նրա ընկեր֊գվարդիականներից երկուսն իսկույն առաջ եկան, նրանց միացան 

էլի երկու զինվոր, և չորսը լրացավ։ Մյուսներին դ’Արտանյանը մերժեց, չցանկանալով 

վիրավորել նրանց, ովքեր առաջինն էին արձագանքել իր կոչին։ 

 

Հայտնի չէր, թե լարոշելցիները մաքրե՞լ են բաստիոնը գրավելուց հետո, թե՞ 

կայազոր են թողել այնտեղ։ Այդ իմանալու համար հարկավոր էր բավական մոտիկից 

դիտել տվյալ վայրը։ 

 

Դ’Արտանյանն իր չորս ուղեկիցների հետ ճանապարհ ընկավ և գնաց 

խրամատի երկարությամբ։ Երկու գվարդիականները քայլում էին նրա կողքով, իսկ 

զինվորները՝ հետևից։ 

 

Խրամատի քարե պատնեշի հետևում թաքնվելով՝ նրանք առաջ շարժվեցին և 

կանգ առան բաստիոնից մի հարյուր քայլ հեռավորության վրա։ Այդտեղ 

դ’Արտանյանը շուռ եկավ և տեսավ, որ երկու զինվորներն անհայտացել են։ 

 

Նա մտածեց, թե զինվորները վախեցել են ու ետ մնացել, ինքը շարունակեց 

առաջ գնալ։ 

 



Հասնելով խրամատի շրջադարձին՝ դ’Արտանյանն ու երկու գվարդիականներն 

արդեն բաստիոնից մի վաթսուն քայլ հեռավորության վրա էին։ Բաստիոնում ոչ մի 

մարդ չէր երևում, և թվում էր, թե այն լքված է։ Երեք խիզախները խորհրդակցում էին, 

թե արժե՞ արդյոք առաջ գնալ, մեկ էլ հանկարծ ծխի մի օղակ պատեց քարակույտը, և 

մի տասը գնդակ սուլեցին դ’Արտանյանի ու նրա ուղեկիցների շուրջը։ 

 

Նրանք իմացան այն, ինչ ուզում էին իմանալ, բաստիոնը պաշտպանվում էր։ 

Հետևապես, այլևս վտանգավոր տեղում մնալն անօգուտ անզգուշություն կլիներ։ 

Դ’Արտանյանը և երկու գվարդիականները շուռ եկան և սկսեցին նահանջել, որ նման 

էր փախուստի։ 

 

Երբ նրանք արդեն մոտիկ էին խրամատի անկյունին, որը կարող էր նրանց 

պաշտպանել լարոշելցիներից, գվարդիականներից մեկն ընկավ. գնդակը նրա կրծքին 

էր դիպել։ Մյուսը, որ ողջ ու անվնաս էր մնացել, շարունակեց վազել դեպի ճամբար։ 

 

Դ’Արտանյանը չուզեց լքել իր ընկերոջը։ Նա կռացավ, որպեսզի նրան 

բարձրացնի և օգնի յուրայիններին հասնել, բայց այդ պահին որոտացին երկու 

կրակոց. գնդակներից մեկը փշրեց արդեն վիրավոր գվարդիականի գլուխը, իսկ 

մյուսը դ’Արտանյանից երկու մատնաչափ հեռու սուրալով շրխկաց ժայռին։ 

 

Երիտասարդ գասկոնացին արագ ետ նայեց, որովհետև այդ կրակոցները չէին 

կարող բաստիոնից լինել, որից նրանց ծածկում էր խրամատի անկյունը։ Նա 

մտաբերեց երկու անհայտացած զինվորներին և հիշեց այն մարդկանց, որոնք երեք օր 

առաջ փորձել էին սպանել իրեն։ Նա մտածեց, որ այս անգամ կկարողանա պարզել, 

թե այդ ինչ բան է, և սպանված ձևանալով՝ ընկավ գվարդիականի դիակի վրա։ 

 

Այդ տեղից մի երեսուն քայլ հեռավորության վրա գտնվող հողաթմբի հետևից 

իսկույն դուրս ցցվեցին երկու գլուխ։ Դրանք ետ մնացած զինվորների գլուխներն էին։ 

Դ’Արտանյանը չէր սխալվել, այդ երկուսը երիտասարդին հետևել էին միայն նրան 

սպանելու նպատակով, հուսալով, որ այդ սպանությունը կվերագրվի թշնամուն։ 

 

Բայց որովհետև նա կարող էր միայն վիրավորված լինել և հետագայում իրենց 

հանցագործությունը կբացեր, մոտեցան, որպեսզի վերջ տան նրան։ Բարեբախտաբար 

դ’Արտանյանի խորամանկությունից խաբված՝ նրանք հրացանները նորից լցնելու 

մասին չէին հոգացել։ 



 

Երբ նրանք արդեն մի տասը քայլի վրա էին, դ’Արտանյանը, որն ընկնելիս 

սուսերը ձեռքից բաց չէր թողել, հանկարծ վեր թռավ տեղից և մի ոստյունով նրանց 

մոտ ցատկեց։ 

 

Մարդասպանները հասկացան, որ եթե իրենք առանց դ’Արտանյանին 

սպանելու փախչեն ճամբարի կողմը, ապա նա կզեկուցի իրենց արարքի մասին։ 

Ուստի և նրանց առաջին միտքը եղավ փախչել թշնամու կողմը։ Նրանցից մեկը 

հրացանի փողից բռնելով՝ սոսկալի հարված պիտի տար դ’Արտանյանի գլխին, եթե 

երիտասարդը մի կողմ չնետվեր։ Բայց դրանով նա ազատեց բանդիտի ճանապարհը, և 

սա սկսեց վազել դեպի բաստիոն։ Բաստիոնը պաշտպանող լարոշելցիները, 

չիմանալով, թե այդ մարդն ինչ մտադրությամբ է վազում իրենց կողմը, կրակ բաց 

արին, և դավաճանն ընկավ. գնդակը փշրել էր նրա ուսը։ 

 

Մինչ այդ դ’Արտանյանը սուսերը ձեռքին հարձակվեց երկրորդ զինվորի վրա։ 

Պայքարը երկար չտևեց. սրիկան պաշտպանվելու համար ուներ մի հրացան, որը 

լցված չէր։ Գվարդիականի սուսերը սահեց հրացանի փողի վրայով, որն այլևս ոչ մի 

վտանգ չէր ներկայացնում, և խրվեց մարդասպանի ազդրը։ Զինվորն ընկավ։ 

Դ’Արտանյանն իսկույն սուսերը դեմ տվեց նրա կոկորդին։ 

 

— Օ՜, մի՛ սպանեք ինձ,— աղաղակեց բանդիտը։— Գթացե՜ք, գթացե՜ք ինձ, 

պարոն սպա, ես ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ 

 

— Մի՞թե քո գաղտնիքն այնքան արժե, որ ես խնայեմ քեզ,— հարցրեց 

երիտասարդը ձեռքը ետ չքաշելով։ 

 

— Արժե, եթե միայն դուք թանկ եք գնահատում ձեր կյանքը։ Ախր դուք 

քսաներկու տարեկան եք, գեղեցիկ, քաջ և դեռ կարող եք հասնել ամեն բանի, ինչ 

ցանկանաք։ 

 

— Դե շուտ ասա՛, սրիկա, ո՞վ է հանձնարարել քեզ սպանել ինձ,— հարցրեց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Մի կին, որին ես չեմ ճանաչում, բայց որին կոչում են միլեդի։ 

 



— Բայց եթե դու այդ կնոջը չես ճանաչում, որտեղի՞ց գիտես անունը։ 

 

— Այդպես էր կոչում նրան իմ ընկերը, որը ծանոթ էր նրա հետ։ Այդ կինը նրա 

հետ է պայմանավորվել և ո՛չ ինձ հետ։ Նրա գրպանում նույնիսկ այդ կնոջ նամակը կա 

և իմ լսածների համաձայն այդ նամակը ձեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ 

 

— Բայց դո՞ւ ինչպես մասնակից դարձար այս ոճրագործությանը։ 

 

— Ընկերս ինձ առաջարկեց օգնել իրեն՝ ձեզ սպանելու, և ես համաձայնեցի։ 

 

— Որքա՞ն է վճարել ձեզ այն կինը այդ «ազնիվ» գործի համար։ 

 

— Հարյուր լուի։ 

 

— Օհո՜,— ծիծաղելով ասաց երիտասարդը,— երևում է, նա թանկ է 

գնահատում իմ կյանքը։ Հարյուր լուի՜։ Դա հո մի ամբողջ կարողություն է ձեզ պես 

երկու սրիկաների համար։ Հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու եք համաձայնել դուք, և 

պատրաստ եմ խնայելու քեզ, միայն մեկ պայմանով։ 

 

— Ի՞նչ պայման,— անհանգիստ հարցրեց զինվորը, տեսնելով, որ դեռ ամեն ինչ 

վերջացած չէ։ 

 

— Դու պետք է բերես ինձ այն նամակը, որ գտնվում է ընկերոջդ գրպանում։ 

 

— Բայց դա ինձ սպանելու մի ուրիշ ձև է միայն,— գոչեց բանդիտը։— Ես 

ինչպե՞ս կարող եմ այդ նամակը բերել բաստիոնի գնդակների տակից։ 

 

— Բայց և այնպես դու պետք է անես այդ, թե չէ, երդվում եմ, կմեռնես իմ 

ձեռքով։ 

 

— Գթացե՜ք, ողորմացե՜ք ինձ, տե՛ր իմ, ի սեր այն ջահել կնոջ, որին սիրում եք։ 

Դուք կարծում եք, թե նա մեռած է, բայց նա ողջ է,— գոչեց բանդիտը ծունկ չոքելով և 

ձեռքի վրա հենվելով, որովհետև արյան հետ միասին նա ուժերն էլ կորցնում էր։ 

 



— Դու որտեղի՞ց գիտես, որ կա մի ջահել կին, որին ես սիրում եմ և որին մեռած 

էի համարում,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Այն նամակից, որ գտնվում է ընկերոջս գրպանում։ 

 

— Հիմա դու ինքդ էլ տեսնում ես, որ ես պե՛տք է ստանամ այդ նամակը,— 

ասաց դ’Արտանյանը։— Դեհ, ուրեմն արա՛գ, բավական է տատանվել, թե չէ, որքան էլ 

ինձ հաճելի չէ իմ սուսերը կեղտոտել քեզ պես սրիկայի արյունով, երդվում եմ ազնիվ 

մարդու խոսքով, որ... 

 

Այս խոսքերի հետ երիտասարդն այնպիսի սպառնալից շարժում արեց, որ 

վիրավորը ոտքի կանգնեց։ 

 

— Սպասեցե՜ք, սպասեցե՜ք,— գոռաց նա վախից սիրտ առնելով,— կգնամ... 

կգնա՜մ... 

 

Դ’Արտանյանը խլեց զինվորի հրացանը, առաջ թողեց նրան և սուսերի ծայրով 

հրեց դեպի իր գործակիցը։ 

 

Ծանր էր տեսնել, թե այդ թշվառականը ինչպես է աշխատում առանց 

նկատվելու սողալ դեպի իր գործակցի դիակը, որ փռված էր մի քսան քայլ 

հեռավորության վրա, ինչպես է արյան հետք թողնում նա իր հետևից և ինչպես է 

գունատվում մոտալուտ մահվան սարսափից։ 

 

Սարսափն այնպես պարզ էր գծվում պաղ քրտինքով ծածկված նրա դեմքին, որ 

դ’Արտանյանը խղճաց նրան։ 

 

— Լավ,— ասաց նա՝ արհամարհանքով նայելով զինվորին,— ես քեզ ցույց 

կտամ, թե ինչ տարբերություն կա քաջ մարդու և քեզ նման վախկոտի միջև։ Մնա 

այստեղ։ Ես ինքս կգնամ։ 

 

Արագ քայլով, ուշադիր նայելով չորս կողմը, հետևելով հակառակորդի ամեն մի 

շարժումին և հարմարվելով տեղանքի բոլոր անհարթություններին՝ դ’Արտանյանը 

հասավ երկրորդ զինվորին։ 

 



Նպատակին հասնելու երկու միջոց կար. վիրավորին տեղն ու տեղը խուզարկել 

կամ նրան էլ տանել իր հետ՝ օգտվելով նրա մարմնից որպես ծածկույթ և խուզարկել 

նրան խրամատում։ 

 

Դ’Արտանյանն ընտրեց երկրորդ ձևը և մարդասպանին շալակն առավ հենց այն 

րոպեին, երբ թշնամին կրակ բաց արեց։ 

 

Թեթև հարվածը, երեք գնդակների խուլ ձայնը, որոնք ծակեցին վիրավորի 

մարմինը, վերջինիս ճիչը և մահվան ցնցումը— այս ամենը դ’Արտանյանին 

հասկացրին, որ նա, ով ուզում էր սպանել իրեն, հենց նոր փրկեց իր կյանքը։ 

 

Դ’Արտանյանը վերադարձավ խրամատ և դիակը գցեց վիրավորի կողքին, որը 

գունատ էր դիակի պես։ 

 

Երիտասարդն անհապաղ սկսեց խուզարկությունը, մի կաշվե թղթապանակ, մի 

քսակ, որի մեջ էր բանդիտի ստացած գումարի մի մասը, զառ խաղալու մի բաժակ և 

զառերը — այս էր այն ժառանգությունը, որ մնացել էր սպանվածից։ 

 

Դ’Արտանյանը բաժակն ու զառերը թողեց հենց այնտեղ, որտեղ ընկել էին, 

քսակը նետեց վիրավորին և շտապ բաց արեց թղթապանակը։ 

 

Մի քանի անպետք թղթերի մեջ նա գտավ այն նամակը, որի համար վտանգի էր 

ենթարկել իր կյանքը. 

 

«Դուք կորցրիք այն կնոջ հետքը, և հիմա նա միանգամայն ապահով գտնվում է 

մի վանքում, որտեղ դուք ոչ մի պայմանով չպետք է թողնեիք նրան։ Աշխատեցեք գոնե 

տղամարդուն բաց չթողնել ձեռքից։ Ձեզ հայտնի է, որ ես երկար ձեռքեր ունեմ, և 

հակառակ դեպքում դուք թանկ կվճարեք այն հարյուր լուիի համար, որ ստացել եք 

ինձնից»։ 

 

Ստորագրություն չկար, բայց նամակը գրել էր միլեդին, դ’Արտանյանը դրանում 

չէր կասկածում։ Դրա համար էլ նամակը պահեց որպես հանցանշան և խրամատի 

պատնեշի պաշտպանության տակ սկսեց վիրավորի հարցաքննությունը։ Վերջինս 

խոստովանեց, որ ինքը և իր այն ընկերը, որ հենց նոր սպանվեց, հանձն էին առել 



փախցնել մի ջահել կնոջ, որը պետք է Փարիզից դուրս գար Լավիլիետ ուղեկալով, 

բայց պանդոկում մի տասը րոպե ավելի նստելով ուշացել ու բաց էին թողել կառեթը։ 

 

— Եվ ի՞նչ պիտի անեիք դուք այդ կնոջը,— անհանգստությամբ հարցրեց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Մենք պետք է նրան տանեինք Արքայական հրապարակում գտնվող մի 

առանձնատուն,— ասաց վիրավորը։ 

 

— Այո, այո,— շշնջաց դ’Արտանյանը,— հենց այդպես էլ կա, միլեդիի մոտ։ 

 

Եվ երիտասարդի մարմնով դող անցավ, երբ նա հասկացավ, թե 

վրեժխնդրության ինչպիսի ծարավ է մղել այդ կնոջը՝ կործանելու նրան և բոլոր 

նրանց, ում սիրում է նա, երբ հասկացավ, թե որքան քաջատեղյակ է այդ կինը 

արքունիքի գործերին, եթե կարողացել է ամեն ինչ բաց անել։ Հավանաբար այդ բոլոր 

տեղեկությունները նա քաղել է կարդինալից։ 

 

Սակայն այս բոլոր տխուր խոհերի մեջ հանկարծ մի միտք ծագեց նրա գլխում և 

համակեց մեծ ուրախությամբ, նա հասկացավ, որ թագուհին վերջիվերջո գտել է այն 

բանտը, որտեղ խեղճ տիկին Բոնասիեն քավում էր իր նվիրվածության մեղքը, և որ 

թագուհին ազատել է նրան այդ բանտից։ Այժմ նրա համար հասկանալի եղավ այն 

նամակը, որ ստացել էր տիկին Բոնասիեից, և տեսակցությունը նրա հետ Շայոյի 

ճանապարհին, երբ նա անցավ ինչպես մի տեսիլք։ 

 

Ուրեմն՝ այսուհետև, ինչպես Աթոսն էր գուշակում, հնարավորություն կա 

որոնելու դեռատի կնոջը, որովհետև չկա այնպիսի մի վանք, որի ներսը մտնելու 

հնարը չգտնվի։ 

 

Այս միտքը վերջնականապես հանգստացրեց դ’Արտանյանին։ Նա դարձավ 

դեպի վիրավորը, որը տագնապով հետևում էր նրա դեմքի ամեն մի փոփոխությանը, և 

ձեռքը մեկնեց նրան։ 

 

— Գնանք,— ասաց երիտասարդը,— ես չեմ ուզում քեզ այստեղ թողնել։ Հենվիր 

ինձ, և գնանք ճամբար։ 

 



— Գնա՛նք,— պատասխանեց վիրավորը՝ չկարողանալով հավատալ այդպիսի 

մեծահոգության,— բայց նրա համար չե՞ք տանում ինձ, որպեսզի այնտեղից ուղարկեք 

կախաղան։ 

 

— Ես արդեն քեզ խոսք եմ տվել,— ասաց դ’Արտանյանը,— և այժմ երկրորդ 

անգամ քեզ եմ ընծայում քո կյանքը։ 

 

Վիրավորը ծունկ չոքեց և սկսեց համբուրել իր փրկչի ոտքերը, բայց 

դ’Արտանյանը, որն այլևս ոչ մի կարիք չուներ այդքան մոտիկ մնալու թշնամուն, 

ընդհատեց շնորհակալության այդ զեղումները։ 

 

Այն գվարդիականը, որն առաջին կրակոցներից հետո վերադարձել էր ճամբար, 

այնտեղ հայտարարել էր, թե չորս ուղեկիցներն էլ սպանվել են։ Դրա համար էլ գնդում 

բոլորն էլ շատ զարմացան և շատ ուրախացան, երբ դ’Արտանյանին ողջ ու անվնաս 

տեսան։ 

 

Երիտասարդ գասկոնացին իր ուղեկցի վերքը բացատրեց թշնամու 

հարձակումով, որը հենց տեղն ու տեղը հնարեց։ Պատմեց երկրորդ զինվորի մահվան 

մասին և այն վտանգների մասին, որոնց ենթարկվել էին իրենք։ Այս պատմությունը 

նրա համար մի իսկական հաղթանակ էր. ամբողջ զորքը խոսում էր այդ 

էքսպեդիցիայի մասին, և ինքը՝ Օռլեանի դուքսը հանձնարարեց շնորհակալություն 

հայտնել դ’Արտանյանին։ 

 

Քանի որ ամեն մի բարի գործ հենց իր մեջ վարձատրություն ունի, 

դ’Արտանյանի բարի գործն էլ այն հետևանքն ունեցավ, որ նա նորից գտավ իր 

կորցրած հանգստությունը։ Եվ իրոք, դ’Արտանյանը կարծում էր, որ կարելի է 

բոլորովին հանգիստ լինել, քանի որ երկու թշնամիներից մեկն սպանված էր, իսկ 

մյուսն այժմ անսահմանորեն նվիրված էր իրեն։ 

 

Բայց այդ հանգստությունը ցույց էր տալիս միայն մի բան, որ դ’Արտանյանը 

դեռ չէր ճանաչում միլեդիին։ 

 

XII. Անժույան գինին 

Թագավորի գրեթե անհուսալի հիվանդության տեղեկություններից հետո 

ճամբարում սկսեց լուր տարածվել, թե նա առողջանում է, և որովհետև թագավորը 



շատ էր շտապում անձամբ մասնակցել պաշարմանը, բոլորն ասում էին, թե նա 

ճանապարհ կընկնի, հենց որ ի վիճակի լինի ձի նստելու։ 

 

Մինչ այդ Օռլեանի դուքսը, որը գիտեր, որ այսօր֊վաղը իրեն հանելու են 

բանակի հրամանատարի պաշտոնից, իր տեղը նշանակելու են դուքս Անգուլեմին 

կամ Բասոմպիերին և կամ Շոմբերգին, որոնք բոլորն էլ մրցում էին իրար հետ այդ 

պաշտոնի համար, ինքն անգործության էր մատնվել, ժամանակը կորցնում էր միայն 

թշնամու ուժերը տնտղելով և չէր սկսում որևէ խոշոր գործողություն, որը 

անգլիացիներին վռնդեր Ռե կղզուց, որտեղ նրանք դեռ պաշարել էին Սեն Մարտեն 

ամրոցն ու Լա Պրե բերդը, մինչ ֆրանսիացիներն էլ իրենց կողմից պաշարել էին 

Լա֊Ռոշելը։ 

 

Ինչ վերաբերում է դ’Արտանյանին, ապա նա, ինչպես արդեն ասացինք, ավելի 

հանգիստ էր դարձել, ինչպես միշտ լինում է, երբ վտանգն անցնում է և մենք սկսում 

ենք մտածել, թե նա այլևս գոյություն չունի։ Դ’Արտանյանին մնում էր միայն մեկ հոգս, 

նա ոչ մի տեղեկություն չէր ստանում իր ընկերներից։ 

 

Բայց ահա նոյեմբերի սկզբին՝ մի առավոտ, նրա համար ամեն ինչ պարզվեց 

Վիլերուայից ստացած հետևյալ նամակով. 

 

«Պարոն դ’Արտանյան, 

 

Պ. պ. Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը ինձ մոտ մի փոքրիկ խնջույք էին սարքել և 

լավ քեֆ արին, բայց այդ ժամանակ այնպիսի մեծ աղմուկ էին բարձրացրել, որ 

պարետը, որը չափազանց խիստ մարդ է, նրանց մի քանի օրով կալանքի տակ է առել։ 

Չնայած դրան, ես կատարում եմ նրանց պատվերը և ուղարկում եմ ձեզ տասներկու 

շիշ իմ անժույան գինուց, որը շատ էր դուր եկել ձեր ընկերներին։ Նրանք խնդրում են 

ձեզ իրենց հավանած այդ գինով խմել իրենց կենացը։ 

 

Մնամ ձեր խոնարհ ծառան, տեր իմ։ 

 

։։։։։։։։։։Պարոնայք հրացանակիրների պանդոկապետ՝ Գոդո»։ 

 



— Վերջապե՜ս,— գոչեց դ’Արտանյանը։— Նշանակում է նրանք հիշում են ինձ 

զվարճության ժամերին, ինչպես ես եմ հիշում նրանց վհատության ժամերին։ Դե, 

իհարկե, ես կխմեմ նրանց կենացը, և այն էլ մեծ սիրով, միայն թե ո՛չ միայնակ։ 

 

Եվ դ’Արտանյանը վազեց երկու գվարդիականների մոտ, որոնց հետ նա ավելի 

շատ էր մտերմացել, քան մյուսների, որպեսզի նրանց հրավիրի իր հետ միասին 

խմելու Վիլերուայից ուղարկված անժույան հիանալի գինին։ Բայց պարզվեց, որ 

գվարդիականներից մեկը մի ուրիշ տեղ էր հրավիրված հենց այդ երեկո, իսկ մյուսը՝ 

հետևյալ երեկոյան, դրա համար էլ խնջույքը նշանակեցին երկու օր հետո։ 

 

Տուն վերադառնալով՝ դ’Արտանյանը տասներկու շիշ գինին ուղարկեց 

գվարդիականների երթային բուֆետ, հրամայելով խնամքով պահել այն, իսկ խնջույքի 

առավոտյան ժամը իննին Պլանշեին ուղարկեց այնտեղ, որպեսզի ամեն ինչ 

պատրաստի մինչև ժամը տասներկուսը, երբ նշանակված էր ճաշը։ 

 

Պլանշեն, հպարտանալով մետր֊դ՚օտելի իր նոր պատվավոր կոչումով, որոշեց 

սևերես չմնալ, ուստի իրեն օգնական վերցրեց հրավիրվածներից մեկի սպասավորին, 

որի անունն էր Ֆուրո, և այն կեղծ զինվորին, որն ուզեցել էր սպանել դ’Արտանյանին և, 

որը, քանի որ ոչ մի զորամասի չէր պատկանում, իր կյանքը փրկվելուց հետո 

ծառայության էր մտել դ’Արտանյանի մոտ, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել Պլանշեի մոտ։ 

 

Երբ խնջույքի ժամը հասավ, երկու հյուրերը եկան, գրավեցին իրենց տեղերը, և 

ուտելեղենի բազմաթիվ տեսակներ շարվեցին սեղանին, Պլանշեն սպասարկում էր 

անձեռոցիկը թևին գցած, Ֆուրոն շշերն էր բաց անում, իսկ Բրիզմոն (այդպես էին 

կոչում արդեն առողջացած կեղծ֊զինվորին) գինին լցնում էր ապակե գրաֆինները, 

որովհետև նրա մեջ ինչ֊որ նստվածք կար, որը երևի ճանապարհի ցնցումներից էր 

առաջացել։ Այդ գինու առաջին շշի տակը մի քիչ ավելի պղտոր էր. Բրիզմոն տականքը 

լցրեց բաժակը, և դ’Արտանյանը թույլ տվեց նրան խմել այն, որովհետև խեղճը դեռ 

բավական թույլ էր։ 

 

Հյուրերը սուպը կերան և արդեն առաջին բաժակը շրթունքներին էին 

մոտեցնում, երբ հանկարծ Լյուդովիկոսի ամրոցից և Նոր բերդից թնդանոթների 

կրակոցներ որոտացին։ Կարծելով, թե պաշարվածները կամ անգլիացիները 

անակնկալ հարձակում են գործել, գվարդիականներն իսկույն բաժակները ցած դրին, 



վրա թռան սուսերներին։ Դ’Արտանյանն էլ ոչ պակաս արագությամբ նույնն արեց, և 

երեք գվարդիականներն էլ վազեցին իրենց դիրքերը։ 

 

Բայց բուֆետից դուրս գալուն պես հասկացան այդ աղմուկի պատճառը. 

«Կեցցե՜ թագավորը։ Կեցցե՜ կարդինալը»,— գոռում էին բոլոր կողմերից և ամենուրեք 

թմբուկներ էին զարկում։ 

 

Իսկապես թագավորը, ինչպես ասել ենք, չկարողանալով այլևս համբերել, 

երկու երթաչափ անցել էր առանց հանգստանալու և հենց նոր այդտեղ էր ժամանել իր 

շքախմբով, որը մեծացվել էր տասը հազար զինվորներով։ Նրա առջևից և հետևից 

գնում էին հրացանակիրները։ 

 

Դ’Արտանյանը, գտնվելով այն վաշտում, որը երկար շարք էր կանգնել 

թագավորին ընդունելու համար, արտահայտիչ շարժումներով ողջունում էր իր 

ընկերներին, որոնք աչք չէին հեռացնում նրանից և պարոն դը Տրևիլից, որն իսկույն 

նկատել էր նրան։ 

 

Հենց որ ժամանման արարողությունը վերջացավ, ընկերները ջերմագին 

գրկախառնվեցին։ 

 

— Գրողը տանի,— գոչեց դ’Արտանյանը,— դուք հենց իսկը ժամանակին եկաք։ 

Կարծում եմ, որ դեռ ուտելեղենից ոչ մեկը պաղած չի լինի։ Այդպես չէ՞, պարոններ,— 

ավելացրեց նա՝ դառնալով երկու գվարդիականներին և ներկայացնելով նրանց իր 

ընկերներին։ 

 

— Օհո՜, կարծես մենք քեֆ ենք անելու,— ուրախացավ Պորտոսը։ 

 

— Հուսով եմ, որ մեր ճաշկերույթին տիկիններ չեն լինի,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Իսկ ձեր այս որջում կարգին գինի կա՞,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Այսինքն ինչպե՞ս թե, գրողը տանի։ Իմ ունեցածը հենց ձեր գինին է, սիրելի 

բարեկամս,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Մեր գինի՞ն,— զարմացավ Աթոսը։ 



 

— Այո, հենց այն գինին, որ դուք ուղարկել էիք ինձ։ 

 

— Մենք ձեզ գինի՞ ենք ուղարկել։ 

 

— Դե իհարկե, մոռացե՞լ եք։ Մի տեսակ թույլ գինի է, անժույան խաղողից։ 

 

— Այո, ես հասկանում եմ, թե ինչ գինու մասին եք ասում։ 

 

— Մի գինի, որ դուք գերադասում եք մյուս բոլորից։ 

 

— Հասկանալի է, երբ ես չունեմ ո՛չ շամպայն, ո՛չ էլ շամբերտեն գինիներ։ 

 

— Ի՛նչ արած, երբ չկա շամպայն ու շամբերտեն, ստիպված եք գոհանալ 

անժույան գինիով։ 

 

— Նշանակում է դուք անժույան գինի՞ եք բերել տվել։ Այ թե ճաշակի տեր եք, 

դ’Արտանյան,— ասաց Պորտոսը։ 

 

— Ասում եմ՝ չէ՛։ Այդ այն գինին է, որ ուղարկվել է ինձ ձեր անունից։ 

 

— Մեր անունի՞ց,— միաձայն գոչեցին երեք հրացանակիրները։ 

 

— Ասացեք, Արամիս, այդ դո՞ւք եք ուղարկել գինին,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Ոչ, իսկ դո՞ւք, Պորտոս։ 

 

— Ոչ, իսկ դո՞ւք, Աթոս։ 

 

— Ոչ։ 

 

— Եթե դուք չեք ուղարկել,— ասաց դ’Արտանյանը,— ապա ուղարկել է ձեր 

պանդոկապետը։ 

 

— Մեր պանդոկապե՞տը։ 



 

— Այո, ձեր պանդոկապետ Գոդոն, հրացանակիրների պանդոկապետը։ 

 

— Վերջիվերջո մեր ի՞նչ գործն է, թե որտեղից է այդ գինին,— ասաց 

Պորտոսը,— կփորձենք, և եթե լավն է, կխմենք։ 

 

— Ընդհակառակն,— առարկեց Աթոսը,— չենք խմի այն գինին, որ հայտնի չէ 

որտեղից է եկել։ 

 

— Դուք իրավացի եք, Աթոս,— ասաց դ’Արտանյանը։— Նշանակում է ձեզնից ոչ 

մեկը պանդոկապետ Գոդոյին չի՞ հանձնարարել գինի ուղարկել ինձ։ 

 

— Ոչ։ Եվ նա գինին ուղարկել է մե՞ր անունից։ 

 

— Ահա նամակը,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Եվ նա ընկերներին մեկնեց նամակը։ 

 

— Այս նրա ձեռագիրը չէ,— ասաց Աթոսը։— Ես նրա ձեռքը գիտեմ, մեկնելուց 

առաջ ես էի, որ նրան վճարեցի մեր ամբողջ խմբի ծախսը։ 

 

— Նամակը կեղծ է,— ասաց Պորտոսը,— մեզ ոչ ոք չի ձերբակալել։ 

 

— Դ’Արտանյան,— կշտամբանքով ասաց Արամիսը,— և ինչպե՞ս եք դուք 

հավատացել, թե մենք կարող ենք աղմուկ բարձրացրած լինել։ 

 

Դ’Արտանյանը սփրթնեց և մի դող անցավ նրա մարմնով։ 

 

— Դու վախեցնում ես մեզ,— ասաց Աթոսը, որը միայն խիստ արտակարգ 

դեպքում էր «դու» ասում նրան,— ի՞նչ է պատահել։ 

 

— Վազե՛նք, վազե՛նք, բարեկամնե՛րս, վազե՜նք,— գոռաց դ’Արտանյանը,— իմ 

մեջ մի սոսկալի կասկած ծագեց։ Մի՞թե սա դարձյալ այն կնոջ վրեժխնդրությունն է։ 

 

Այժմ Աթոսն էլ սփրթնեց։ 



 

Դ’Արտանյանը վազեց դեպի բուֆետ, երեք հրացանակիրները և երկու 

գվարդիականները հետևեցին նրան։ 

 

Առաջին բանը, որ տեսավ դ’Արտանյանը ճաշարան մտնելուն պես, Բրիզմոն էր, 

որ հատակին ընկած գալարվում էր դաժան ջղաձգումներով։ 

 

Պլանշեն և Ֆուրոն մահու պես սփրթնած աշխատում էին մեղմացնել նրա 

տանջանքները, բայց արդեն պարզ էր, որ օգնել հնարավոր չէ, մեռնողի դեմքը 

աղճատվել էր հոգեվարքի տագնապից։ 

 

— Ա՜, դո՞ւք եք,— գոչեց նա դ’Արտանյանին տեսնելով։— Դուք ձևացրիք, թե 

կյանքս ինձ եք ընծայում և հենց ինքներդ էլ թունավորեցիք ինձ։ Օ՜, ինչ սոսկալի է այդ։ 

 

— Ե՞ս,— գոչեց դ’Արտանյանը։— Թշվառակա՛ն, ինչե՞ր ես ասում։ 

 

— Այո՛, այո՛, դո՛ւք տվեցիք ինձ այդ գինին, դո՛ւք պատվիրեցիք ինձ խմել, դուք 

որոշել էիք վրեժ լուծել ինձնից և այդ զարհուրելի բան է։ 

 

— Դու սխալվում ես, Բրիզմո,— ասաց դ’Արտանյանը,— դու սխալվում ես, 

հավատացնում եմ քեզ... Երդվում եմ։ 

 

— Բայց աստված կա։ Աստված կպատժի ձեզ։ Օ՜, տե՜ր աստված, տո՛ւր սրան 

այնպիսի տանջանքներ, ինչպիսին ես եմ զգում հիմա... 

 

— Երդվո՜ւմ եմ Ավետարանով,— գոչեց դ’Արտանյանը՝ նետվելով դեպի 

մեռնողը,— ես չեմ իմացել, որ այդ գինին թունավորված է, և ինքս էլ պատրաստվում 

էի խմելու։ 

 

— Ես ձեզ չեմ հավատում,— ասաց զինվորը։ 

 

Եվ ծանր տանջանքներով հոգին փչեց։ 

 

— Սոսկալի՜ է, սոսկալի՜,— շշնջաց Աթոսը, մինչ այդ Պորտոսը շշերն էր 

փշրում, իսկ Արամիսը, թեպետև ուշացած, հրաման էր տալիս քահանա կանչել։ 



 

— Օ՜, բարեկամներս,— ասաց դ’Արտանյանը,— դուք նորից փրկեցիք իմ 

կյանքը, և ոչ միայն իմ, այլև այս պարոնների։ Պարոնայք,— շարունակեց նա 

դառնալով գվարդիականներին,— ես ձեզ կխնդրեի լռություն պահել այս դեպքի 

մասին, որ դուք տեսաք։ Այս պատմության մեջ կարող են խառը լինել շատ 

բարձրաստիճան անձինք, և այն ժամանակ բոլոր անախորժությունները կթափվեն 

մեր գլխին։ 

 

— Ա՜խ, տեր իմ,— մրմնջաց Պլանշեն, որը վախից կիսամեռ էր եղել,— ա՜խ, 

տեր իմ, դուրս է գալիս, որ ես լավ եմ պրծել։ 

 

— Ինչպե՞ս, անբա՜ն, նշանակում է դու ուզում էիր խմե՞լ իմ գինին,— գոչեց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Թագավորի կենացը, տեր իմ, ես ուզում էի մի քիչ խմել թագավորի կենացը, 

բայց Ֆուրոն ասաց, որ ինձ կանչում են... 

 

— Պարոնա՛յք,— ասաց դ’Արտանյանը դառնալով գվարդիականներին,— 

ինքներդ հասկանում եք, որ այս բոլորից հետո մեր խնջույքը շատ տխուր կարող էր 

լինել։ Ուստի թույլ տվեք ինձ ներողություն խնդրել ձեզնից, և եկեք խնջույքը 

հետաձգենք մի ուրիշ անգամ։ 

 

Երկու գվարդիականներն էլ քաղաքավարությամբ ընդունեցին ներողությունը և 

հասկանալով, որ չորս ընկերները կուզենային մենակ մնալ, իրենք հեռացան։ 

 

Մնալով առանց վկաների՝ երիտասարդ գվարդիականը և երեք 

հրացանակիրները իրար նայեցին այնպիսի հայացքով, որը պարզ ասում էր, որ 

նրանցից յուրաքանչյուրը հասկանում է դրության ամբողջ լրջությունը։ 

 

— Ամենից առաջ,— ասաց Աթոսը,— եկեք հեռանանք այս սենյակից։ Բռնի 

մահով զոհված մեռելի հարևանությունը լավ հարևանություն չէ։ 

 

— Պլանշե՛,— ասաց դ’Արտանյանը,— քեզ եմ հանձնարարում այս 

թշվառականի դիակը։ Թող թաղեն օրհնած հողում։ Ճիշտ է, նա հանցանք էր գործել, 

բայց և մեղա է եկել։ 



 

Եվ չորս ընկերները դուրս գնացին սենյակից՝ Բրիզմոյի թաղման հոգսը 

թողնելով Պլանշեին և Ֆուրոյին։ 

 

Հյուրանոցի տերը նրանց մի ուրիշ սենյակ հատկացրեց և մատուցեց թերխաշ 

ձու և ջուր, որ Աթոսն ինքը հանեց ջրհորից։ Պորտոսին և Արամիսին մի քանի խոսքով 

պատմեցին գործի էությունը։ 

 

— Ինչպես տեսնում եք, սիրելի բարեկամս,— ասաց դ’Արտանյանը Աթոսին,— 

սա կյանքի և մահու կռիվ է։ 

 

Աթոսը գլուխն օրորեց։ 

 

— Այո, այո,— պատասխանեց նա,— ես այդ տեսնում եմ։ Բայց դուք, 

նշանակում է, կարծում եք, որ այդ նա՞ է։ 

 

— Ես համոզված եմ դրանում։ 

 

— Իսկ ես, պետք է խոստովանեմ, որ դեռ կասկածում եմ։ 

 

— Բայց ուսի շուշա՞նը։ 

 

— Դա անգլուհի է, որ Ֆրանսիայում որևէ հանցանք է գործել, որի համար էլ 

խարանել են։ 

 

— Աթոս, Աթոս, հավատացնում եմ ձեզ, դա ձեր կինն է,— կրկնեց 

դ’Արտանյանը։— Մի՞թե դուք մոռացել եք, թե որքան համընկնում են նրանց 

նշանները։ 

 

— Բայց և այնպես ես կարծում եմ, որ նա, այն մյուսը՝ մեռել է, ես այնպես լավ 

կախեցի նրան։ 

 

Այս անգամ դ’Արտանյանն օրորեց գլուխը։ 

 

— Բայց ի՞նչ անենք հիմա,— հարցրեց նա։ 



 

— Չի կարելի հավիտենապես ապրել դամոկլյան սրի տակ,— ասաց Աթոսը,— 

անհրաժեշտ է ելք գտնել այս դրությունից։ 

 

— Բայց ի՞նչ ելք։ 

 

— Աշխատեցեք տեսնվել նրա հետ և բացատրվել։ Ասացեք նրան. 

«Խաղաղություն կամ պատերազմ։ Ազնվականի ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ երբեք ձեր 

մասին ոչ մի խոսք չեմ ասի, որ երբեք ոչ մի բան չեմ ձեռնարկի ձեր դեմ։ Դուք էլ ձեր 

հերթին պետք է հանդիսավոր կերպով երդվեք, որ ինձ չեք վնասի։ Հակառակ դեպքում 

ես կգնամ կանցլերի մոտ, կգնամ թագավորի մոտ, կգտնեմ դահճին, արքունիքը ոտքի 

կհանեմ ձեր դեմ, կհայտարարեմ, որ դուք խարանված եք, ես ձեզ դատի կտամ, և եթե 

ձեզ արդարացնեն, այն ժամանակ... այն ժամանակ ազնվականի խոսք եմ տալիս, ես 

ձեզ կսպանեմ մի որևէ ցանկապատի տակ, որպես կատաղած շան»։ 

 

— Ես առարկություն չունեմ այդ միջոցի դեմ,— ասաց դ’Արտանյանը,— բայց 

ինչպե՞ս տեսնվեմ նրա հետ։ 

 

— Ժամանակը, սիրելի բարեկամս, ժամանակը հարմար դեպք կբերի, իսկ 

դեպքը մարդուն շահելու կրկնակի շանսեր է տալիս, որքան ավելի շատ եք խաղի մեջ 

դրել, այնքան ավելի շատ կշահեք, եթե միայն կարողանաք սպասել։ 

 

— Այդ այդպես է, բայց սպասել երբ դու շրջապատված ես մարդասպաններով և 

թունավորողներով... 

 

— Ոչինչ,— ասաց Աթոսը։— Մինչև հիմա աստված պահել է մեզ, սրանից հետո 

էլ կպահի։ 

 

— Այո, մեզ։ Իհարկե, մենք տղամարդիկ ենք և, ճիշտն ասած, մեզ համար 

միանգամայն բնական բան է կյանքը վտանգի ենթարկել, բայց նա...— ավելացրեց 

դ’Արտանյանը ձայնը ցածրացնելով։ 

 

— Այդ ո՞վ է նա,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Կոնստանցիան։ 



 

— Տիկին Բոնասիե՞ն։ Ախ, ճիշտ որ, ախր ես բոլորովին մոռացել էի, որ դուք 

սիրահարված եք, իմ խեղճ բարեկամ։ 

 

— Բայց այն սպանված սրիկայի գրպանում գտնված նամակից դուք իմացե՞լ եք, 

որ տիկին Բոնասիեն վանքում է գտնվում,— ասաց Արամիսը։— Վանքերում ամենևին 

էլ վատ չէ, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ Լա֊Ռոշելի պաշարումը վերջանալուն պես ես 

անձամբ... 

 

— Այո, այո, սիրելի Արամիս,— ընդհատեց նրան Աթոսը,— մենք գիտենք, որ 

ձեր մտքերը դեպի կրոնն են ուղղված։ 

 

— Ես միայն ժամանակավորապես եմ հրացանակիր,— հեզաբարո ասաց 

Արամիսը։ 

 

— Երևում է՝ սա վաղուց լուր չի ստացել իր սիրուհուց,— շշնջաց Աթոսը,— 

ուշադրություն մի՛ դարձրեք, այդ մեզ արդեն ծանոթ է։ 

 

— Գիտե՞ք ինչ,— ասաց Պորտոսը։— Իմ կարծիքով կա մի հասարակ միջոց։ 

 

— Ի՞նչ միջոց,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Դուք ասում եք նա վանքո՞ւմն է։ 

 

— Այո։ 

 

— Դե էլ ի՞նչ կա որ։ Հենց որ պաշարումը վերջանա, մենք կփախցնենք նրան 

վանքից, պրծավ գնաց։ 

 

— Բայց նախ պետք է իմանալ, թե որ վանքումն է գտնվում նա։ 

 

— Այդ ճշմարիտ է,— համաձայնեց Պորտոսը։ 

 

— Բայց դուք չէի՞ք ասում, որ թագուհին ինքն է վանք ընտրել նրա համար, 

սիրելի դ’Արտանյան,— հարցրեց Աթոսը։ 



 

— Այո, գոնե ես այդպես եմ կարծում։ 

 

— Հիանալի է։ Այդ դեպքում Պորտոսը մեզ կօգնի այդ գործում։ 

 

— Բայց ի՞նչ ձևով, թույլ տվեք հարցնել։ 

 

— Հենց թեկուզ ձեր մարկիզուհու, դքսուհու, իշխանուհու միջոցով։ Նա երևի 

ահագին կապեր ունի։ 

 

— Սը՜սս,— շշնջաց Պորտոսը մատը շուրթերին սեղմելով։— Ես կարծում եմ՝ 

նա կարդինալիստուհի է և ոչինչ չպետք է իմանա։ 

 

— Եթե այդպես է, ապա ես եմ հանձն առնում տեղեկություններ ստանալ տիկին 

Բոնասիեի մասին,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Դո՞ւք, Արամիս,— միաբերան գոչեցին երեք ընկերները։— Ինչպե՞ս։ 

 

— Թագուհու քահանայի միջոցով, որի հետ ես շատ մտերիմ եմ,— 

կարմրատակելով պատասխանեց Արամիսը։ 

 

Այս խոստումով էլ չորս ընկերները իրենց համեստ ճաշը վերջացնելով 

բաժանվեցին, պայմանավորվելով նորից հանդիպել նույն երեկոյան։ Դ’Արտանյանը 

վերադարձավ ֆրանցիսկյան վանքը, իսկ երեք հրացանակիրները գնացին թագավորի 

զորակայանը, որտեղ նրանք դեռ պետք է հոգ տանեին իրենց համար շենք գտնելու 

մասին։ 

 

XIII. «Կարմիր աղավնատուն» պանդոկը 

Մինչ այդ թագավորը, որն այնպես շտապում էր երես առ երես կանգնելու 

թշնամու դեմ և Բեկինգհեմի նկատմամբ տածում էր նույնպիսի ատելություն, ինչպես 

կարդինալը, դրա համար ունենալով ավելի մեծ հիմքեր, քան վերջինս, ցանկանում էր 

անհապաղ բոլոր կարգադրություններն անել, որպեսզի նախևառաջ անգլիացիներին 

արտաքսի Ռե կղզուց, և ապա արագացնել Լա֊Ռոշելի պաշարումը։ Սակայն նրան 

խանգարում էր այն պառակտումը, որ ծագել էր մի կողմից դը Բասոմպիերի ու 

Շոմբերգի և մյուս կողմից՝ դուքս Անգուլեմի միջև։ 



 

Պարոնայք դը Բասոմպիերը և Շոմբերգը Ֆրանսիայի մարշալներն էին և 

գտնում էին, որ իրենց է պատկանում բանակի հրամանատար լինելու իրավունքը՝ 

թագավորի անմիջական ղեկավարությամբ։ Բայց կարդինալը երկյուղ էր կրում, որ 

Բասոմպիերը հոգով հուգենոտ լինելով՝ շատ թույլ կգործի անգլիացիների ու 

լարոշելցիների դեմ, որոնք իր դավանակիցներն էին, ուստի այդ պաշտոնի համար 

առաջարկում էր դուքս Անգուլեմին, որին թագավորը հենց նրա պնդումով նշանակել 

էր գլխավոր հրամանատարի տեղակալ։ Ուստի, որպեսզի Բասոմպիերը և Շոմբերգը 

բանակից չհեռանան, ստիպված էին եղել նրանցից յուրաքանչյուրին հանձնարարել 

մի առանձին ինքնուրույն զորաբանակի հրամանատարություն. Բասոմպիերը 

վերցրել էր հյուսիսային տեղամասը՝ Լալեյից մինչև Դոմպիեր, դուքս Անգուլեմը՝ 

արևմտյանը՝ Դոմպիերից մինչև Պերինյի, իսկ Շոմբերգը՝ հարավային տեղամասը 

Պերինյիից մինչև Անգոլտեն։ 

 

Օռլեանի դքսի զորակայանը գտնվում էր Դոմպիերում։ 

 

Թագավորի զորակայանը լինում էր մերթ Էտրեում, մերթ Լաժարիում։ 

 

Եվ, վերջապես, կարդինալի զորակայանը գտնվում էր ավազաթմբերում, Քարե 

կամրջի մոտ, մի սովորական տնակում, որը ոչ մի ամրությամբ պաշտպանված չէր։ 

 

Այսպիսով Օռլեանի դուքսը հսկում էր Բասոմպիերին, թագավորը Անգուլեմի 

դքսին, իսկ կարդինալը՝ Շոմբերդին։ 

 

Հետո, երբ ուժերի դասավորումը կատարված էր, հրամանատարությունը սկսեց 

միջոցներ ձեռք առնել անգլիացիներին արտաքսելու կղզուց։ 

 

Հանգամանքները դրա համար բարենպաստ էին. անգլիացիները լավ զինվոր 

են, երբ լավ սնունդ ունեն, մինչդեռ այժմ նրանք սնվում էին միայն աղած մսով և վատ 

պաքսիմատով, որից ճամբարում շատերն էին հիվանդացել։ Մյուս կողմից ծովը, որ 

տարվա այդ եղանակին ամբողջ ափի երկարությամբ շատ փոթորկահույզ է լինում, 

ամեն օր մի որևէ փոքր նավ էր փշրում, և ափը, սկսած Էգիլիոնի հրվանդանից մինչև 

խրամատներր, ամեն մի ալեբախությունից հետո բառացիորեն ծածկված էր լինում 

մակույկների, նավակների և այլ նավերի փշուրներով։ Այս ամենը պարզ ցույց էր 

տալիս, որ նույնիսկ այն դեպքում, եթե թագավորի զինվորները մնային իրենց 



ճամբարում, Բեկինգհեմը, որը միայն համառության պատճառով էր նստել կղզում, 

միևնույն է, այսօր թե վաղը ստիպված պիտի լինի պաշարումը հանել։ Սակայն, երբ 

պարոն դը Տուարակը հաղորդեց, որ թշնամու ճամբարում նոր գրոհի 

պատրաստություններ են տեսնում, թագավորը որոշեց, որ ժամանակն է վերջ տալու 

դրան, և վճռական ճակատամարտի հրաման տվեց։ 

 

Մտադրություն չունենալով մանրամասն նկարագրել պաշարումը և բերելով 

միայն այն իրադարձությունները, որոնք անմիջապես կապ ունեն մեր այս 

պատմության հետ, համառոտակի կասենք, որ այդ ձեռնարկումը հաջողվեց՝ մեծ 

զարմանք պատճառելով թագավորին և մեծ փառք բերելով կարդինալին։ 

Անգլիացիները, որոնք քայլ առ քայլ ետ էին մղվում, ամեն մի ընդհարմանը 

պարտություն էին կրում և վերջնականապես ջախջախվեցին Լուա կղզով անցնելիս, 

ստիպված էին նորից նստել իրենց նավերը, մարտադաշտում թողնելով երկու հազար 

մարդ, որոնց մեջ՝ հինգ գնդապետ, երեք փոխգնդապետ, երկու հարյուր հիսուն 

կապիտան և քսան անվանի ազնվական, բացի դրանից՝ չորս թնդանոթ և վաթսուն 

դրոշ. այդ դրոշները Կլոդ դը Սեն Սիմոնը տարավ Փարիզ և հանդիսավորապես 

կախեց Փարիզի տիրամոր տաճարի կամարներից։ 

 

Գոհունակության մաղթանքներ կատարվեցին նախ ճամբարում, ապա և 

ամբողջ Ֆրանսիայում։ 

 

Այսպես ուրեմն, կարդինալն այժմ հնարավորություն ուներ շարունակելու 

պաշարումը, գոնե ժամանակավորապես ոչ մի երկյուղ չունենալով անգլիացիներից։ 

 

Սակայն, ինչպես հենց նոր ասացինք, այդ հանգստությունը միայն 

ժամանակավոր էր։ 

 

Դուքս Բեկինգհեմի սուրհանդակներից մեկը, անունը՝ Մոնտեգյու, գերի բռնվեց, 

և նրա միջոցով հայտնի դարձավ, որ Ավստրիայի, Իսպանիայի, Անգլիայի և 

Լոթարինգիայի միջև դաշինք գոյություն ունի։ 

 

Այդ դաշինքն ուղղված էր Ֆրանսիայի դեմ։ 

 

Դեռ ավելին, Բեկինգհեմի զորակայանում, որը նա ավելի հապճեպ էր լքել, քան 

ենթադրում էր, գտնվել էին փաստաթղթեր, որոնք կրկին անգամ հաստատում էին 



այդպիսի դաշինքի գոյությունը, և այդ թղթերը, ինչպես հավատացնում է կարդինալը 

իր «Հուշագրություններում», ստվեր էին գցում տիկին դը Շևրյոզի վրա, հետևապես՝ 

նաև թագուհու վրա։ Ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում էր կարդինալի վրա, 

որովհետև չի կարելի լինել լիիշխան մինիստր՝ միաժամանակ չկրելով 

պատասխանատվություն։ Ուստիև, լարելով իր բազմակողմանի մտքի բոլոր ուժերը՝ 

նա գիշեր֊ցերեկ հետևում էր Եվրոպայի մեծ տերություններից որևէ մեկում տեղի 

ունեցող ամենամանր փոփոխություններին անգամ։ Կարդինալին հայտնի էր 

Բեկինգհեմի եռանդը և, գլխավորը՝ նրա ատելության ուժը։ Եթե Ֆրանսիային 

սպառնացող դաշնակցությունը հաղթանակ տաներ, նրա՝ կարդինալի ամբողջ 

ազդեցությունը կսպառվեր, այդ դեպքում իսպանական ու ավստրիական 

քաղաքականությունը իր մշտական ներկայացուցիչները կստանար Լուվրի 

կաբինետում, որտեղ առայժմ միայն առանձին կողմնակիցներ ուներ, և նա՝ Ռիշելիեն, 

ֆրանսիական մինիստրը, առավելապես ազգային մինիստրը, կոչնչացվեր։ 

Թագավորը, որը հնազանդվում էր նրան որպես երեխա, և ատում էր նրան, ինչպես 

երեխան է ատում խստապահանջ ուսուցչին, նրան կհանձներ իր եղբոր ու թագուհու 

ձեռքը, որոնք անձնական վրեժի ծարավ ունեին։ Մի խոսքով՝ նա կկործանվեր, և գուցե 

թե Ֆրանսիան էլ կկործանվեր նրա հետ։ Հարկավոր էր այս ամենի առաջն առնել։ Դրա 

համար էլ Քարե կամրջի մոտի փոքրիկ տնակում, որը կարդինալն իրեն նստավայր էր 

ընտրել, գիշեր֊ցերեկ իրար փոխարինում էին սուրհանդակները, ըստ որում, նրանց 

թիվը րոպե առ րոպե աճում էր։ 

 

Դրանք վանականներ էին, որոնք այնպես անշնորհք էին կրում իրենց 

փարաջաները, որ իսկույն կարելի էր հասկանալ, թե դրանք պատկանում են 

եկեղեցուն, սակայն՝ ռազմաշունչ եկեղեցուն։ Կանայք էին, որոնց մի քիչ նեղ էր գալիս 

մանկլավիկի հագուստը և որոնց կլորավուն կազմվածքը նկատելի էր նույնիսկ լայն 

շալվարների տակից, և վերջապես՝ գյուղացիներ էին՝ կեղտոտ ձեռքերով, բայց 

բարեկազմ մարմնով, գյուղացիներ, որոնց մի ամբողջ մղոն հեռավորությունից կարելի 

էր իմանալ, որ նշանավոր ծագում ունեցող մարդիկ են։ 

 

Լինում էին նաև ուրիշ, ըստ երևույթին, ավելի քիչ դուրեկան այցելություններ, 

որովհետև երկու թե երեք անգամ լուր տարածվեց, թե կարդինալի կյանքի դեմ 

մահափորձ է արվել։ Ճիշտ է, նորին սրբազնության թշնամիներն էլ խոսում էին, թե 

իբր նա ինքն է վարձել այդ անշնորհք մարդասպաններին, որպեսզի ինքն էլ իր հերթին 

հնարավորություն ունենա հարկ եղած դեպքում բռնի միջոցներ գործադրելու, բայց, ի 



դեպ, չպետք է հավատալ ո՛չ նրան, ինչ ասում են մինիստրները, ո՛չ էլ նրան, ինչ 

ասում են նրանց թշնամիները։ 

 

Սակայն այս ամենը չէր խանգարում կարդինալին, որի անձնական 

քաջությունը երբեք չեն ժխտել նույնիսկ նրա ամենակատաղի վատաբանողները, այս 

ամենը չէր խանգարում նրան գիշերային զբոսանքներ կատարել, որպեսզի մի որևէ 

կարևոր հրաման տա Անգուլյան դքսին, որպեսզի որևէ բանի մասին խորհրդակցի 

թագավորի հետ կամ որպեսզի բանակցությունների համար հանդիպի իր դեսպան 

որդիներից նրան, որի գալուստը չգիտես ինչու ցանկալի չէր։ 

 

Ինչ վերաբերում է հրացանակիրներին, ապա պաշարման ժամանակ 

առանձնապես զբաղված չլինելով՝ սրանք այնքան էլ խիստ հսկողության տակ չէին և 

ուրախ կյանք էին վարում։ Դա նրանց և, մանավանդ, մեր երեք ընկերների համար 

առանձնապես հեշտ բան էր այն պատճառով, որ պարոն դը Տրևիլի հետ մտերմական 

հարաբերությունների մեջ լինելով. հաճախ նրանից հատուկ թույլտվություն էին 

ստանում դուրս գնալու ճամբարից և վերադառնալու լույսերը մարելուց հետո։ 

 

Եվ ահա մի երեկո, երբ դ’Արտանյանը չէր կարող նրանց ուղեկցել, որովհետև 

խրամատում հերթապահություն էր անում, Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը իրենց 

մարտական ձիերը նստած, երթային թիկնոցների մեջ փաթաթված և ատրճանակները 

պատրաստ բռնած՝ երեքով վերադառնում էին «Կարմիր Աղավնատուն» կոչվող 

պանդոկից, որ երկու օր առաջ Աթոսն էր գտել Լաժարիի ճանապարհին։ Ինչպես 

արդեն ասացինք, նրանք առաջ էին գնում՝ պատրաստ ամեն րոպե հանդիպելու որևէ 

դարանի, մեկ էլ հանկարծ Բուանար գյուղից մոտ քառորդ լյո հեռավորության վրա 

ձիու դոփյուն լսեցին։ Երեքն էլ իսկույն կանգ առան և խիտ խմբվեցին ճանապարհի 

մեջտեղում։ Մի րոպե անց՝ ամպի տակից դուրս եկած լուսնի լույսի տակ ճանապարհի 

կեռմանում տեսան երկու ձիավոր, որոնք իրենց կողմն էին գալիս և նրանց նկատելով՝ 

նույնպես կանգ առան, ըստ երևույթին, խորհրդակցելով շարունակե՞լ ճանապարհը, 

թե՞ ետ դառնալ։ Այս տատանումը երեք ընկերներին մի քիչ կասկածելի թվաց, և 

Աթոսը մի քանի քայլ առաջ անցնելով՝ տիրական ձայնով գոռաց. 

 

— Ովքե՞ր եք։ 

 

— Իսկ դուք ովքե՞ր եք,— իր հերթին հարցրեց ձիավորներից մեկը։ 

 



— Այդ պատասխան չէ՛,— ասաց Աթոսը։— Ովքե՞ր եք, պատասխանե՛ք, թե չէ 

կկրակենք։ 

 

— Խորհուրդ չեմ տալիս, պարոնայք,— հնչեց մի բարձր ձայն, որը ըստ 

երևույթին, սովոր էր հրամաններ տալու։ 

 

— Սա մի ինչ֊որ ավագ սպա է, որը գիշերային համայց է կատարում,— կամաց 

ասաց Աթոսը։— Ի՞նչ անենք, պարոնա՛յք։ 

 

— Ովքե՞ր եք դուք,— հարցրեց նույն հրամայական ձայնը։— Պատասխանեցե՛ք, 

թե չէ՝ կզղջաք, որ չեք հնազանդվել։ 

 

— Արքայական հրացանակիրներ ենք,— ասաց Աթոսը՝ ավելի ու ավելի 

համոզվելով, որ այս հարցերը տվող մարդը իրավունք ունի այդպիսի հարցեր տալու։ 

 

— Ո՞ր վաշտից։ 

 

— Դը Տրևիլի վաշտից։ 

 

— Մոտեցեք սահմանված տարածությամբ և զեկուցեք ինձ, ի՞նչ եք անում 

այստեղ այս ուշ ժամին։ 

 

Երեք ընկերները մոտեցան, փոքր֊ինչ կոտրելով գոռոզությունը, որովհետև այժմ 

երեքն էլ համոզված էին, որ գործ ունեն իրենցից ավելի ուժեղ մարդու հետ։ 

Բանակցությունները պետք է վարեր Աթոսը։ 

 

Երկու ձիավորներից մեկը, նա, որ երկրորդը խոսեց, մի տասը քայլ առաջ էր իր 

ուղեկցից։ Աթոսը Պորտոսին ու Արամիսին նշանով առաջարկեց նույնպես ետ մնալ և 

ինքը մենակ մոտեցավ։ 

 

— Խնդրում եմ ներեք, պարոն սպա,— ասաց Աթոսը,— բայց մենք չգիտեինք, թե 

ում հետ գործ ունենք և, ինչպես տեսնում եք, զգույշ էինք։ 

 

— Ձեր անո՞ւնը,— հարցրեց սպան, որի դեմքը կիսով չափ ծածկված էր 

թիկնոցով։ 



 

— Բայց, տեր իմ,— պատասխանեց Աթոսը, որին արդեն սկսել էր գրգռել այդ 

հարցաքննությունը,— խնդրում եմ ձեզ ապացույց տաք, որ դուք իրավունք ունեք 

հարցեր տալու ինձ։ 

 

— Ձեր անո՞ւնը,— կրկնեց ձիավորը՝ բարձրացնելով թիկնոցի կնգուղը և 

այդպիսով բանալով իր դեմքը։ 

 

— Պարոն կարդինա՜լ,— զարմացած գոչեց հրացանակիրը։ 

 

— Ձեր անո՞ւնը,— երրորդ անգամ հարցրեց կարդինալը։ 

 

— Աթոս,— ասաց հրացանակիրը։ 

 

Կարդինալը նշանով մոտ կանչեց իր ուղեկցին, որն շտապեց մոտենալ նրան։ 

 

— Այս երեք հրացանակիրները պետք է ուղեկցեն մեզ,— կիսաձայն ասաց 

նա։— Ես չեմ ուզում, որ ճամբարում իմանան, թե ես դուրս եմ եկել այնտեղից, և եթե 

սրանք մեզ հետ գան, ապա մենք կարող ենք հավատացած լինել սրանց լռությանը։ 

 

— Մենք ազնվականներ ենք, ձերդ պայծառափայլություն,— ասաց Աթոսը,— 

խոսք առեք մեզնից և ամենևին մի՛ անհանգստացեք։ Փառք աստծո, մենք կարողանում 

ենք գաղտնիքներ պահել։ 

 

Կարդինալն իր խորաթափանց հայացքը սևեռեց խոսակցի վրա։ 

 

— Դուք շատ նուրբ լսողություն ունեք, պարոն Աթոս,— ասաց կարդինալը,— 

բայց հիմա լսեցեք այն, ինչ ձեզ կասեմ. ես խնդրում եմ ինձ ուղեկցել ո՛չ նրա համար, 

որ ձեզ չեմ վստահում։ Ես այդ խնդրում եմ իմ անձի անվտանգության համար։ Ձեր 

ուղեկիցները, իհարկե, պարոն Պորտոսը և պարոն Արամի՞սն են։ 

 

— Այո, ձերդ սրբազնություն,— պատասխանեց Աթոսը, իսկ երկու 

հրացանակիրները, որոնք մինչ այդ հետևում էին կանգնած, գլխարկները ձեռքներին 

բռնած մոտեցան։ 

 



— Ես գիտեմ ձեզ, պարոններ,— ասաց կարդինալը,— ես գիտեմ ձեզ։ Ինձ 

հայտնի է, որ դուք իմ բարեկամների թվին չեք պատկանում, և այդ շատ է վշտացնում 

ինձ, բայց ես գիտեմ նաև, որ դուք քաջ ու ազնիվ ազնվականներ եք և ձեզ կարելի է 

վստահել։ Այդպես ուրեմն, պարոն Աթոս, պատիվ արեք ինձ ուղեկցելու ձեր 

ընկերների հետ միասին, և այն ժամանակ ես այնպիսի պաշտպանություն կունենամ, 

որին կարող է նախանձել նույնիսկ նորին մեծությունը, եթե մենք նրան հանդիպելու 

լինենք։ 

 

Հրացանակիրներից յուրաքանչյուրը գլուխը խոնարհեց մինչև իր ձիու 

պարանոցը։ 

 

— Երդվում եմ պատվովս, ձերդ սրբազնություն,— ասաց Աթոսը,— դուք լավ եք 

անում, որ մեզ վերցնում եք ձեզ հետ. ճանապարհին մենք հանդիպեցինք մի քանի 

վտանգավոր անձնավորությունների և նույնիսկ նրանցից չորսի հետ վեճ ունեցանք 

«Կարմիր Աղավնատուն» պանդոկում։ 

 

— Վե՞ճ։ Իսկ ինչի՞ համար, պարոնայք,— հարցրեց կարդինալը։— Դուք գիտեք, 

որ ես վեճեր չեմ սիրում։ 

 

— Հենց դրա համար էլ ես համարձակվում եմ նախազգուշացնել ձերդ 

սրբազնությանը տեղի ունեցածի մասին։ Հակառակ դեպքում դուք կարող էիք դրա 

մասին իմանալ ուրիշ անձնավորություններից և դեպքը անճիշտ լուսաբանված 

լինելու պատճառով մեզ մեղավոր համարել։ 

 

— Իսկ ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ այդ վեճը,— հարցրեց կարդինալը։ 

 

— Ա՜յ, իմ ընկեր Արամիսը, որ կանգնած է ձեր առաջ, սուսերի թեթև հարված 

ստացավ թևին, որը, սակայն, նրան չի խանգարի վաղն իսկ գրոհի դուրս գալ, եթե 

ձերդ սրբազնությունը գրոհի հրաման տալու լինի, և դուք ինքներդ կհամոզվեք 

դրանում, ձերդ սրբազնություն։ 

 

— Բայց դուք այնպիսի մարդիկ չեք, որ անպատիժ թույլ տաք սուսերի հարված 

հասցնել ձեզ,— ասաց կարդինալը։— Լսեցե՛ք, պարոններ, անկեղծ եղեք, երևի այդ 

հարվածներից մի քանիսը դուք ե՞տ վերադարձրիք։ Խոստովանեցեք ինձ, ձեզ հայտնի 

է, որ ես իրավունք ունեմ մեղքերին թողություն տալու։ 



 

— Ես, ձերդ պայծառափայլություն,— ասաց Աթոսը,— նույնիսկ ձեռք չտվի 

սուսերիս, պարզապես գիրկս առա իմ հակառակորդին և լուսամուտից դուրս նետեցի։ 

Կարծեմ ընկնելու ժամանակ,— շարունակեց Աթոսը որոշ տատանումով,— նրա ոտքը 

կոտրվեց։ 

 

— Ա՜,— ասաց կարդինալը։— Իսկ դո՞ւք, պարոն Պորտոս։ 

 

— Ես, ձերդ պայծառափայլություն, գիտեմ, որ մենամարտն արգելված է։ Դրա 

համար էլ աթոռը վերցրի և այդ ավազակներից մեկին հարված հասցրի, որից, 

կարծում եմ, նրա ուսը ջարդվեց։ 

 

— Այդպե՜ս,— ասաց կարդինալը,— իսկ դո՞ւք, պարոն Արամիս։ 

 

— Ես, ձերդ պայծառափայլություն, ամենաանվնաս բնավորությունն ունեմ և, 

բացի դրանից, պատրաստվում եմ վանական ձեռնադրվելու, որ գուցեև հայտնի չէ 

ձերդ սրբազնությանը։ Դրա համար էլ ամեն կերպ զսպում էի իմ ընկերներին, մեկ էլ 

հանկարծ այն սրիկաներից մեկը դավաճանաբար սուսերով հարվածեց իմ ձախ թևին։ 

Այդ ժամանակ իմ համբերությունը սպառվեց, ինքս էլ սուսերս դուրս քաշեցի, և երբ 

նա նորից ինձ վրա հարձակվեց, ինձ թվաց, թե նա ամբողջ մարմնով ընկավ իմ 

սուսերի վրա։ Հաստատ չգիտեմ, թե այդպե՞ս եղավ արդյոք, բայց մի բան լավ հիշում 

եմ, որ նա ընկավ, և կարծեմ նրան էլ մյուս երկուսի հետ դուրս տարան։ 

 

— Գրողը տանի,— ասաց կարդինալը։— Պանդոկային մի ինչ֊որ վեճի 

պատճառով երեք մարդ դուրս են եկել շարքից։ Այո՛, պարոնա՛յք, դուք կատակ անել 

չեք սիրում։ Բայց ինչի՞ց ծագեց վեճը։ 

 

— Այդ սրիկաները հարբած էին,— ասաց Աթոսը։— Նրանք իմացել էին, որ 

երեկոյան ինչ֊որ կին է եկել հյուրանոց և ուզում էին ներխուժել նրա մոտ։ 

 

— Ներխուժել նրա մոտ,— կրկնեց կարդինալը։— Բայց ի՞նչ նպատակով։ 

 

— Ամենայն հավանականությամբ նրա վրա բռնություն գործադրելու 

նպատակով,— պատասխանեց Աթոսը,— չէ՞ որ ես արդեն պատիվ ունեցա 

հաղորդելու ձեզ, որ այդ սրիկաները հարբած էին։ 



 

— Եվ այդ կինը ջահել ու գեղեցի՞կ էր,— հարցրեց կարդինալը մի որոշ 

անհանգստությամբ։ 

 

— Մենք նրան չենք տեսել, ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց 

Աթոսը։ 

 

— Ա՜խ, դուք նրան չեք տեսել։ Դեհ, լավ,— աշխույժ շարունակեց կարդինալը։— 

Դուք լավ եք արել, որ պաշտպան եք կանգնել կնոջ պատվին, և որովհետև ես ինքս էլ 

հիմա գնում եմ «Կարմիր Աղավնատուն», ուրեմն կիմանամ, ճի՞շտ է արդյոք այն, ինչ 

որ դուք ասացիք ինձ։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— հպարտ֊հպարտ ասաց Աթոսը,—մենք 

ազնվականներ ենք և սուտ չէինք ասի նույնիսկ մեր կյանքի փրկության համար։ 

 

— Ես չեմ էլ կասկածում ձեր խոսքերի ճշտությանը, պարոն Աթոս, ամենևին չեմ 

կասկածում... Բայց ասացեք ինձ,— ավելացրեց նա, որպեսզի խոսակցությունը 

փոխի,— մի՞թե այդ կինը միայնակ էր։ 

 

— Այդ կնոջ հետ սենյակում մի տղամարդ էլ կար,— ասաց Աթոսը, բայց քանի 

որ, չնայած ամբողջ աղմուկին, դուրս չեկավ, պետք է ենթադրել, որ վախկոտի մեկն է։ 

 

— «Մի՛ դատեք աճապարանոք», ասված է Ավետարանում, առարկեց 

կարդինալը։ 

 

Աթոսը գլուխը խոնարհեց։ 

 

— Իսկ հիմա, պարոնայք, բավական է,— շարունակեց կարդինալը,— ես 

իմացա, ինչ որ ուզում էի իմանալ։ Հետևեցե՛ք ինձ։ 

 

Երեք հրացանակիրները կարդինալին առաջ թողին։ Սա նորից երեսը ծածկեց 

կնգուղով, ձին շարժեց ու գնաց՝ իր չորս ուղեկիցներից մի ինը֊տասը քայլ առաջ 

ընկնելով։ 

 



Շուտով խումբը մոտեցավ մի պանդոկի, որը լուռ ու ամայի էր թվում։ Տերն ըստ 

երևույթին գիտեր, թե ինչպիսի անվանի հյուր է գալու իր մոտ և նախօրոք ճամփու էր 

դրել աղմկարար այցելուներին։ 

 

Դռնից մի տասը քայլ հեռավորության վրա կարդինալը իր ուղեկցին և երեք 

հրացանակիրներին նշանով հրամայեց կանգ առնել։ Մի թամբած ձի կապված էր 

լուսամուտի խլափեղկից։ Կարդինալը պայմանական թակոցով երեք անգամ բախեց։ 

 

Թիկնոցի մեջ փաթաթված ինչ֊որ մարդ իսկույն դուրս եկավ տնից, կարդինալի 

հետ մի քանի կարճ նախադասություն փոխանակեց, ձին նստեց և սլացավ 

Սյուրժերուի ճանապարհով, որը տանում էր նաև Փարիզ։ 

 

— Մոտ եկեք, պարոնայք,— ասաց կարդինալը։— Դուք ինձ ճշմարտություն եք 

ասել, պարոնայք հրացանակիրներ,— դարձավ նա երեք ընկերներին,— և որքան այդ 

ինձնից կախված լինի, այսօրվա մեր հանդիպումը ձեզ օգուտ կբերի։ Իսկ առայժմ 

հետևեցեք ինձ։ 

 

Կարդինալը ձիուց իջավ, հրացանակիրները նույնն արին։ Կարդինալը սանձը 

նետեց իր ուղեկցին, երեք հրացանակիրները իրենց ձիերը կապեցին խլափեղկերից։ 

 

Պանդոկապետը կանգնած էր շեմքում. նրա համար կարդինալը մի սովորական 

սպա էր, որ եկել էր տեսակցելու պանդոկ ժամանած կնոջը։ 

 

— Ներքևի հարկում չունե՞ք մի որևէ սենյակ, որտեղ այս պարոնները 

կարողանային սպասել ինձ և տաքանալ բուխարու մոտ,— հարցրեց կարդինալը։ 

 

Պանդոկապետը բաց արեց մի մեծ սենյակ, որտեղ բոլորովին վերջերս նախկին 

անպետք վառարանի փոխարեն կառուցել էին մի մեծ, հիանալի բուխարի։ 

 

— Ահա,— ասաց նա։ 

 

— Լավ,— ասաց կարդինալը։— Մտեք այստեղ, պարոնայք, և նեղություն քաշեք 

սպասել ինձ, ես ձեզ կես ժամից ավելի չեմ սպասեցնի։ 

 



Եվ մինչ երեք հրացանակիրները մտնում էին ներքևի հարկի սենյակը, 

կարդինալը սկսեց արագ բարձրանալ սանդուղքով, այլևս ոչ մի հարց չտալով և, ըստ 

երևույթին, լավ իմանալով ճանապարհը։ 

 

XIV. Ծխնելույզների օգուտի մասին 

Ակներև էր, որ մեր երեք ընկերները, իրենք էլ չիմանալով այդ, այլ միայն 

ասպետական մղումից և խիզախությունից դրդված՝ ծառայություն էին մատուցել մի 

ինչ֊որ անձի, որին կարդինալն արժանացնում էր իր բարձր հովանավորությանը։ 

 

Բայց ո՞վ էր այդ անձը։ Ահա մի հարց, որ ամենից առաջ տվին իրենց երեք 

հրացանակիրները։ Հետո տեսնելով, որ ինչքան էլ ենթադրություններ անեն, էլի այդ 

բանը հանելուկ է մնալու իրենց համար, Պորտոսը պանդոկապետին կանչեց և 

հրամայեց խաղալու զառեր տալ իրենց։ 

 

Պորտոսն ու Արամիսը նստեցին սեղանի մոտ և սկսեցին խաղալ։ Աթոսը մտքի 

մեջ ընկած դանդաղ ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում։ 

 

Մտքերով տարված՝ քայլելիս Աթոսն անցնում էր կիսաքանդ վառարանի 

ծխնելույզի մոտով, որի մի ծայրը դուրս էր գալիս երկրորդ հարկի սենյակը։ Այդ 

խողովակին մոտենալիս նա ամեն անգամ լսում էր ինչ֊որ խուլ ձայներ, որոնք ի վերջո 

գրավեցին նրա ուշադրությունը։ Աթոսն ավելի մոտեցավ և լսեց մի քանի բառ, որոնք 

այնքան հետաքրքիր թվացին նրան, որ ընկերներին ձեռքով նշան արեց լռել, իսկ ինք՝ 

կռացավ և ականջը դրեց ծխնելույզի ներքևի անցքին։ 

 

— Լսեցեք, միլեդի, ասում էր կարդինալը,— սա կարևոր գործ է, նստեցեք 

այստեղ և եկեք զրուցենք։ 

 

— Միլեդի՜,— շշնջաց Աթոսը։ 

 

— Ես լսում եմ ձեզ մեծագույն ուշադրությամբ, ձերդ սրբազնություն,— 

պատասխանեց մի կանացի ձայն, որի հնչյունից հրացանակիրը ցնցվեց։ 

 

— Անգլիական անձնակազմով մի փոքրիկ նավ, որի նավապետը ինձ նվիրված 

մարդ է, սպասում է ձեզ Շարանտի գետաբերանում, Լա֊Պուենտ բերդի մոտ։ Այդ նավը 

խարիսխը քաշելու է վաղն առավոտյան։ 



 

— Նշանակում է՝ ես պետք է այնտեղ մեկնեմ այսօր երեկոյան։ 

 

— Հենց այս րոպեին, այսինքն՝ իմ հրահանգները ստանալուն պես։ Երկու 

մարդ, որոնց դուք կտեսնեք դռան մոտ, երբ դուրս կգաք այստեղից, ճանապարհին 

պաշտպանելու են ձեզ։ Ես առաջինը դուրս կգամ, դուք մի կես ժամ կսպասեք և ապա 

դուրս կգաք։ 

 

— Լսում եմ, ձերդ պայծառափայլություն։ Բայց վերադառնանք այն 

հանձնարարությանը, որ դուք բարեհաճում եք անել ինձ։ Ես ուզում եմ առաջիկայում 

էլ արժանի լինել ձերդ սրբազնության վստահությանը, ուստի բարեհաճեցեք պարզ ու 

ճշգրիտ շարադրել ինձ այդ հանձնարարությունը, որպեսզի ես ոչ մի սխալ չգործեմ։ 

 

Երկու խոսակիցների միջև մի պահ խոր լռություն տիրեց։ Ակներև էր, որ 

կարդինալը նախապես ծանր ու թեթև էր անում իր արտահայտությունները, իսկ 

միլեդին աշխատում էր միտքը կենտրոնացնել, որպեսզի հասկանա այն, ինչ նա կասի, 

և ամեն ինչ ամուր տպավորի իր հիշողության մեջ։ 

 

Աթոսը այդ պահից օգտվելով՝ իր ընկերներին խնդրեց դուռը ներսից փակել, 

նշանով մոտ կանչեց նրանց և առաջարկեց իր հետ միասին ականջ դնել։ 

 

Երկու հրացանակիրները, որոնք սիրում էին հարմարություններ, մեկական 

աթոռ բերին իրենց համար և մեկն էլ Աթոսի համար։ Երեքն էլ նստեցին, գլուխները 

մոտեցրին իրար և ականջները սրեցին։ 

 

— Դուք կգնաք Լոնդոն,— շարունակեց կարդինալը։— Լոնդոնում կայցելեք 

Բեկինգհեմին։ 

 

— Պետք է ասեմ ձերդ սրբազնությանը,— ընդհատեց նրան միլեդին,— որ 

ադամանդե զարդի գործից հետո, որի մեջ դուքսը համառորեն ինձ մասնակից է 

համարում, նորին պայծառափայլությունը իմ նկատմամբ այլևս վստահություն չի 

տածում։ 

 



— Բայց այս անգամ,— առարկեց կարդինալը,— խնդիրն ամենևին էլ այն չի, որ 

դուք նրա վստահությունը ձեռք բերեք, այլ այն, որ դուք բացեիբաց և ազնվորեն 

ներկայանաք նրան որպես ներկայացուցիչ։ 

 

— Բացեիբաց և ազնվորեն...— կրկնեց միլեդին, որի ձայնի մեջ հնչեց մի 

աննկարագրելի երկիմաստություն։ 

 

— Այո, բացեիբաց և ազնվորեն,— կրկնեց կարդինալը նախկին տոնով։— Այս 

բոլոր բանակցությունները պետք է տարվեն բացեիբաց։ 

 

— Ես ճշտությամբ կկատարեմ ձերդ սրբազնության ցուցումները և 

պատրաստակամությամբ դրանց եմ սպասում։ 

 

— Դուք Բեկինգհեմին կներկայանաք իմ անունից և նրան կասեք, որ ինձ 

հայտնի են նրա բոլոր նախապատրաստությունները, բայց դրանք ինձ քիչ են 

անհանգստացնում. հենց որ նա սիրտ անի առաջին քայլն անել, ես թագուհուն 

կկործանեմ։ 

 

— Արդյոք նա կհավատա՞, որ ձերդ սրբազնությունն ի վիճակի է 

իրականացնելու իր սպառնալիքը։ 

 

— Այո, որովհետև ես ապացույցներ ունեմ։ 

 

— Հարկավոր է, որ ես կարողանամ ներկայացնել նրան այդ ապացույցները և 

նա ըստ արժանվույն գնահատի դրանք։ 

 

— Իհարկե։ Դուք նրան կասեք, որ ես կհրապարակեմ Բուա֊Ռոբերի և մարկիզ 

դը Բոտրյուի զեկույցը դքսի և թագուհու տեսակցության մասին գունդստաբլի կնոջ 

մոտ այն նույն երեկոյան, երբ վերջինս դիմակահանդես էր կազմակերպել։ Եվ 

որպեսզի նրա մեջ ոչ մի կասկած չմնա, դուք նրան կասեք, որ նա այնտեղ է եկել Մեծ 

Մողոլի զգեստով, որով այնտեղ պիտի գար ասպետ դը Գիզը և որը նա դը Գիզից գնել 

էր երեք հազար պիստոլով... 

 

— Լավ, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 



— Ինձ ամենայն մանրամասնությամբ հայտնի է, թե ինչպես է նա ներս մտել և 

ապա ինչպես է գիշերը դուրս եկել պալատից, որտեղ նա մտել էր զգեստափոխված 

որպես իտալացի գուշակ։ Որպեսզի վերջնականապես իմ տեղեկությունների 

հավաստիությանը չկասկածի, դուք նրան կասեք, որ նրա թիկնոցի ծալքերում 

թաքցրած է եղել մի մեծ սպիտակ շոր՝ վրան ցանած սև ուլունքներ, կմախքներ և 

խաչաձևած ոսկորներ, որովհետև նա ցանկանում էր որևէ անակնկալի դեպքում 

հանդես գալ որպես ճերմակ Տիկնոջ ուրվական, որը, ինչպես բոլորին հայտնի է, 

Լուվրում միշտ երևում է որևէ կարևոր դեպքից առաջ... 

 

— Ա՞յդ է ամբողջը, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 

— Ասացեք նրան, որ ես գիտեմ նաև Ամիենի արկածի բոլոր 

մանրամասնությունները, որ ես կհրամայեմ շարադրել այն որպես մի փոքրիկ 

հետաքրքրական վեպ այգու հատակագծով և այդ գիշերային տեսարանի գլխավոր 

գործող անձանց կերպարներով։ 

 

— Ես այդ կասեմ նրան։ 

 

— Հաղորդեցեք նաև նրան, որ Մոնտեգյուն իմ ձեռքումն է, որ Մոնտեգյուն 

Բաստիլում է, և թեպետ ճիշտ է, նրա մոտ ոչ մի նամակ չեն բռնել, բայց կտտանքը 

կարող է նրան ստիպել ասել այն, ինչ գիտե... նույնիսկ այն, ինչ չգիտե։ 

 

— Հիանալի է։ 

 

— Եվ, վերջապես, ավելացրեք, որ նորին պայծառափայլությունը շտապելով 

մեկնել Ռե կղզուց, իր կայանում մոռացել է տիկին դը Շևրյոզի նամակը, որը խիստ 

արատավորում է թագուհուն, որովհետև ոչ միայն ապացուցում է, որ նորին 

մեծություն թագուհին կարող է սիրել թագավորի թշնամիներին, այլև որ նա 

դավադրության մեջ է Ֆրանսիայի թշնամիների հետ։ Դուք լավ եք հիշում այն ամենը, 

ինչ ասացի ձեզ, այնպես չէ ։ 

 

— Ինքներդ դատեցեք, ձերդ սրբազնություն, գունդստաբլի տիկնոջ 

կազմակերպած պարահանդեսը, Լուվրի գիշերը, Ամիենի երեկոն, Մոնտեգյուի 

ձերբակալումը, տիկին Շևրյոզի նամակը։ 

 



— Ճիշտ է, միանգամայն ճիշտ է։ Դուք հիանալի հիշողություն ունեք, միլեդի։ 

 

— Բայց եթե, չնայած բոլոր ասածներիս, դուքսը չզիջի և առաջվա պես 

շարունակի սպառնալ Ֆրանսիայի՞ն,— ասաց նա, ում ուղղված էին կարդինալի 

գովասանական խոսքերը։ 

 

— Դուքսը սիրահարված է ինչպես ցնորված, ավելի ճիշտ՝ ինչպես հիմար,— 

խորին դառնությամբ պատասխանեց Ռիշելիեն։— Հին ժամանակների ասպետների 

նման նա այս պատերազմը սարքել է միայն նրա համար, որպեսզի արժանանա իր 

սիրածի բարեհաճ հայացքին։ Եթե նա իմանա, որ պատերազմը պատվից, գուցե և 

ազատությունից զրկելու է իր սրտի դիցուհուն, ինչպես ինքն է արտահայտվում, ապա 

երաշխավորում եմ, որ նա այս պատերազմը շարունակելու միտքը կփոխի։ 

 

— Բայց ի՞նչ անեմ, եթե նա, այնուամենայնիվ, համառելու լինի,— շարունակեց 

միլեդին պնդել իր ասածը, ցույց տալով, որ ցանկանում է մինչև վերջ պարզել իր վրա 

դրվող հանձնարարությունը։ 

 

— Եթե նա համառելու լինի...— կրկնեց կարդինալը։— Այդ քիչ հավանական է։ 

 

— Այդ հնարավոր է։ 

 

— Եթե համառելու լինի...— նորին սրբազնությունը մի պահ լռեց, ապա նորից 

խոսեց.— Եթե նա համառելու լինի, այդ դեպքում ես հույս կդնեմ այնպիսի մի 

դիպվածի վրա, որ փոխում է պետության դեմքը։ 

 

— Եթե ձերդ սրբազնությունը նեղություն քաշեր այդպիսի դեպքի մի օրինակ 

տալ ինձ պատմությունից,— ասաց միլեդին,— ես էլ երևի կբաժանեի ձեր 

վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ 

 

— Ահա ձեզ օրինակ,— պատասխանեց Ռիշելիեն։— 1610 թվականին, երբ 

արժանահիշատակ Հենրիխ IV թագավորը, ղեկավարվելով մոտավորապես նույն 

մղումներով, ինչ մղումներ գործել են ստիպում դքսին, պատրաստվում էր 

միաժամանակ ներխուժել Ֆլանդրիա և Իտալիա, որպեսզի միանգամից երկու 

կողմերից հարվածի Ավստրիային, մի՞թե այն ժամանակ տեղի չունեցավ մի դեպք, որը 



փրկեց Ավստրիան։ Ինչո՞ւ Ֆրանսիայի թագավորը նույն բախտը չի ունենա, ինչ 

ունեցավ կայսրը։ 

 

— Ձերդ սրբազնությունը բարեհաճում է խոսել Պղնձագործների փողոցում 

տրված դաշույնի հարվածի՞ մասին։ 

 

— Միանգամայն ճիշտ է։ 

 

— Ձերդ սրբազնությունը չի՞ կասկածում, որ Ռավալյակի մահապատիժը 

սարսափի մեջ է պահում նրանց, ում գլխում մի րոպե միտք կծագի հետևելու նրա 

օրինակին։ 

 

— Բոլոր ժամանակներում և բոլոր պետություններում, մանավանդ եթե այդ 

պետություններին պառակտում է կրոնական թշնամանքը, կգտնվեն ֆանատիկոսներ, 

որոնք ոչ մի բան այնպես չեն երազում, ինչպես նահատակ դառնալը։ Եվ գիտե՞ք, հենց 

ի դեպ, ես հիշեցի, որ պուրիտանները խիստ գազազած են դուքս Բեկինգհեմի դեմ, և 

նրանց քարոզիչները նրան նեռ են անվանում։ 

 

— Ուրեմն ի՞նչ,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Ուրեմն այն,— շարունակեց կարդինալն անտարբեր ձայնով,— որ այժմ 

բավական կլիներ, օրինակ, գտնել մի ջահել, գեղեցիկ ու ճարպիկ կին, որը ցանկանար 

վրեժ առնել դքսից։ Այդպիսի կին հեշտությամբ կգտնվի, դուքսը մեծ հաջողություն 

ունի կանանց մեջ, և եթե հավիտենական սիրո իր երդումներով շատ սրտերում է սեր 

արթնացրել, ապա նաև շատ ատելություն է առաջացրել իր հավիտենական 

անհավատարմությամբ։ 

 

— Իհարկե,— սառն հաստատեց միլեդին,— այդպիսի կին կարող է գտնվել։ 

 

— Եթե այդպես է, ապա այդպիսի կինը Ժակ Կլեմանի[126] կամ 

Ռավալյակի[127] դաշույնը դնելով մի որևէ, ֆանատիկոսի ձեռքում՝ կփրկեր 

Ֆրանսիան։ 

 

— Այո, բայց նա մարդասպանի գործակից կդառնար։ 

 



— Բայց մի՞թե հրապարակվել են Ռավալյակի կամ Ժակ Կլեմանի 

գործակիցների անունները։ 

 

— Ոչ, և երևի նրա համար, որ այդ մարդիկ խիստ բարձր դիրք են ունեցեք, և ոչ 

ոք չի համարձակվել նրանց մերկացնել։ Չէ՞ որ, ձերդ պայծառափայլություն, ամեն 

մարդու համար դատարանի դահլիճ չեն հրդեհի։ 

 

— Ուրեմն դուք կարծում եք, որ դատարանի դահլիճի հրդեհը 

պատահականություն չի՞ եղել,— հարցրեց Ռիշելիեն այնպիսի տոնով, ասես տալիս 

էր մի հարց, որը ամենափոքր նշանակություն անգամ չուներ։ 

 

— Անձամբ ես, ձերդ պայծառափայլություն, ոչինչ չեմ կարծում, ես փաստ եմ 

բերում, ուրիշ ոչինչ։ Ես միայն այն եմ ասում, որ եթե ես լինեի օրիորդ դը 

Մոնպանսիեն[128] կամ թագուհի Մարիա Մեդիչին, ավելի քիչ նախազգուշություն 

կբանեցնեի, քան բանեցնում եմ հիմա, երբ պարզապես լեդի Կլարիկն եմ։ 

 

— Դուք իրավացի եք,— համաձայնեց Ռիշելիեն։— Ուրեմն ի՞նչ կուզենայիք։ 

 

— Ես կուզենայի ստանալ մի հրաման, որը նախապես կհաստատեր այն 

ամենը, ինչ ես հարկավոր կհամարեի անել Ֆրանսիայի բարօրության համար։ 

 

— Բայց նախ հարկավոր է գտնել այնպիսի կին, որը, ինչպես ասացի, 

ցանկանար վրեժ առնել դքսից։ 

 

— Այդպիսի կին գտնված է,— ասաց միլեդին։ 

 

— Ապա պետք է գտնել այն արգահատելի մոլեռանդին, որն աստվածային 

արդարադատության զենք կծառայի։ 

 

— Կգտնվի։ 

 

— Ահա այն ժամանակ էլ կարելի կլինի ստանալ այն հրամանը, որ հիմա դուք 

խնդրեցիք։ 

 



— Ձերդ սրբազնությունն իրավացի է,— ասաց միլեդին,— և ես սխալվել եմ, 

կարծելով, թե այն հանձնարարությունը, որին դուք արժանացնում եք ինձ, չի 

սահմանափակվում նրանով, ինչին այն հանգում է իրականում, այսինքն՝ նորին 

պայծառափայլությանը ձեր անունից հաղորդել, որ ձեզ հայտնի են զգեստափոխման 

բոլոր մանրամասնությունները, որի օգնությամբ նրան հաջողվեց գունդստաբլի կնոջ 

սարքած դիմակահանդեսում մոտենալ թագուհուն, որ դուք ապացույցներ ունեք, թե 

ինչպես է Լուվրում թագուհին տեսակցություն ունեցել իտալական աստղագետի հետ, 

որը ոչ այլ ոք է եղել, քան դուքս Բեկինգհեմը, որ դուք պատվիրել եք մի փոքրիկ 

հետաքրքրական վեպ հորինել Ամիենի արկածների մասին, այն այգու հատակագծով, 

որտեղ կատարվել են այդ արկածները և նրա մասնակիցների կերպարներով, որ 

Մոնտեգյուն Բաստիլումն է, և որ կտտանքը կարող է նրան ստիպել ասել այն, ինչ 

հիշում է և նույնիսկ այն, ինչ նա գուցեև մոռացել է, և վերջապես, որ ձեր ձեռքն է ընկել 

տիկին դը Շևրյոզի նամակը, որը գտնվել է նորին պայծառափայլության 

բնակարանում և արատավորում է ոչ միայն նրան, ով գրել է այն, այլև այն անձին, որի 

անունից գրվել է։ Եվ եթե նա, չնայած այս ամենին, առաջվա պես համառելու լինի, 

ապա, քանի որ իմ հանձնարարությունը սահմանափակվում է նրանով, ինչ հենց նոր 

թվեցի, ինձ կմնա միայն աղոթել աստծուն, որ նա մի որևէ հրաշք գործի, որը փրկի 

Ֆրանսիան։ Այսպե՞ս է ամեն ինչ, ձերդ պայծառափայլություն, և այլևս ես ոչինչ 

չունե՞մ անելու։ 

 

— Այո, այդպես է,— չոր պատասխանեց կարդինալը։ 

 

— Իսկ այժմ,— շարունակեց միլեդին, որպես թե չնկատելով, որ կարդինալ 

Ռիշելիեն իր հետ ուրիշ տոնով խոսեց,— այժմ, երբ ստացա ձերդ սրբազնության 

ցուցումները, որոնք վերաբերում են ձեր թշնամիներին, չե՞ք թույլ տա արդյոք ինձ 

երկու խոսք ասել իմ թշնամիների մասին։ 

 

— Ուրեմն դուք թշնամինե՞ր ունեք։ 

 

— Այո, ձերդ պայծառափայլություն, թշնամիներ, որոնց դեմ դուք պետք է բոլոր 

միջոցներով օգնեք ինձ, որովհետև ես այդ թշնամիները ձեռք եմ բերել ձերդ 

սրբազնությանը ծառայելով։ 

 

— Ովքե՞ր են դրանք։ 

 



— Նախ՝ ոմն չնչին ինտրիգանուհի Բոնասիե։ 

 

— Նա Մանտի բանտումն է։ 

 

— Ավելի ճիշտ՝ եղել է այնտեղ,— առարկեց միլեդին, բայց թագուհին 

կարողացել է թագավորից ստանալ մի հրաման, որի օգնությամբ նրան փոխադրել է 

վանք։ 

 

— Վա՞նք։ 

 

— Այո, վանք։ 

 

— Ո՞ր վանքը։ 

 

— Չգիտեմ, այդ խիստ գաղտնի է պահվում։ 

 

— Ես կիմանամ այդ գաղտնիքը։ 

 

— Եվ ձերդ սրբազնությունը կասի ինձ, թե որ վանքումն է այդ կինը։ 

 

— Ես դրանում ոչ մի արգելք չեմ տեսնում։ 

 

— Լավ... Բայց ես ունեմ մի ուրիշ թշնամի էլ, որը շատ ավելի վտանգավոր է, 

քան այդ չնչին տիկին Բոնասիեն։ 

 

— Ո՞վ է։ 

 

— Նրա սիրեկանը։ 

 

— Ի՞նչ է նրա անունը։ 

 

— Օ՜, ձերդ սրբազնությունը լավ է ճանաչում նրան,— գոչեց միլեդին 

ցասումով։— Դա իմ և ձեր չար ոգին է. այն մարդը, որի շնորհիվ թագավորի 

հրացանակիրները հաղթեցին ձերդ սրբազնության գվարդիականներին։ Այն նույն 

մարդը, որը սուսերի երեք հարված հասցրեց ձեր սուրհանդակ Վարդին և խառնեց 



ադամանդե զարդի գործը։ Վերջապես՝ նա է, որ իմանալով, թե ես փախցրել եմ տիկին 

Բոնասիեին, երդվել է սպանել ինձ։ 

 

— Ա֊ա՜...— ծոր տվեց կարդինալը,— գիտեմ ում մասին եք ասում։ 

 

— Ես խոսում եմ այն գարշելի դ’Արտանյանի մասին։ 

 

— Նա համարձակ տղա է։ 

 

— Հենց դրա համար էլ նրանից պետք է վախենալ։ 

 

— Հարկավոր է ապացույցներ ունենալ, որ նա գաղտնի հարաբերության մեջ է 

Բեկինգհեմի հետ։ 

 

— Ապացո՜ւյց,֊— գոչեց միլեդին։— Ես տասնյակներով ապացույցներ կճարեմ։ 

 

— Այդ դեպքում դրանից հասարակ բան չկա, ներկայացրեք ինձ այդ 

ապացույցները, և ես նրան Բաստիլում կնստեցնեմ։ 

 

— Լավ, ձերդ պայծառափայլություն , իսկ հետո՞։ 

 

— Բաստիլ ընկնողի համար ոչ մի «հետո» չկա,— խուլ ձայնով պատասխանեց 

կարդինալը։— Ա՜խ, գրողը տանի,— շարունակեց նա,— եթե ինձ համար այնպես հեշտ 

լիներ ազատվել իմ թշնամուց, ինչպես հեշտ է ազատել ձեզ ձեր թշնամիներից, և եթե 

դուք ինձնից խնդրեիք, որ անպատիժ մնայիք այդպիսի մարդկանց դեմ կատարած 

արարքների համար... 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— առաջարկեց միլեդին,— եկեք 

փոխանակություն անենք, կյանքը կյանքի դեմ, մարդը մարդու դեմ, տվեք ինձ սրան, 

ես կտամ ձեզ մյուսը։ 

 

— Չեմ իմանում ինչ եք ուզում ասել,— պատասխանեց կարդինալը,— և չեմ էլ 

ուզում իմանալ, բայց ցանկանում եմ ձեզ մի լավություն անել և ոչ մի 

անհարմարություն չեմ տեսնում ձեր խնդիրքը կատարելու այդքան մի չնչին էակի 



վերաբերմամբ, մանավանդ որ այդ դ’Արտանյանը, ինչպես դուք պնդում եք, անառակ 

է, մենամարտներ սարքող և դավաճան։ 

 

— Անպատկառ մարդ է, ձերդ պայծառափայլություն, անարգ մարդ։ 

 

— Տվեք ինձ թուղթ, գրիչ և թանաք։ 

 

Տիրեց մի րոպե լռություն, որ ցույց էր տալիս, թե կարդինալը մտքում որոնում է 

հարմար արտահայտություններ, որոնցով պետք է կազմի գրությունը կամ արդեն 

գրում է այն։ Աթոսը, որն ամբողջ խոսակցությունը լսել էր մինչև վերջին բառը, բռնեց 

իր ընկերների ձեռքերը և տարավ սենյակի մյուս ծայրը։ 

 

— Ի՞նչ ես ուզում, ինչո՞ւ չես թողնում մինչև վերջ լսել խոսակցությունը,— 

բարկացավ Պորտոսը։ 

 

— Սո՜ւս,— շշնջաց Աթոսը,— մենք իմացանք ամեն բան, ինչ հարկավոր էր 

իմանալ, ասենք՝ ես ձեզ չեմ խանգարում մինչև վերջ լսել, բայց ինձ անհրաժեշտ է 

գնալ։ 

 

— Քեզ անհրաժեշտ է գնա՞լ,— զարմացավ Պորտոսը։— Իսկ եթե կարդինալը 

հարցնի, թե որտե՞ղ ես դու, ի՞նչ ասենք։ 

 

— Մի սպասեք, մինչև նա հարցնի, ինքներդ ասացեք, որ ես առաջ եմ գնացել 

հետախուզություն կատարելու, որովհետև մեր հյուրանոցի տիրոջ որոշ 

դիտողություններն ինձ կասկածի մեջ են գցել, որ ճանապարհն այնքան էլ ապահով չէ։ 

Ի դեպ, ես այդ կասեմ նաև կարդինալի զինակրին, իսկ մնացածն իմ գործն է, դու դրա 

մասին մի անհանգստանա։ 

 

— Ջգույշ եղեք, Աթոս,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Հանգիստ եղեք,— պատասխանեց Աթոսը,— ինչպես ձեզ հայտնի է, ես 

կարողանում եմ ինձ տիրապետել։ 

 

Պորտոսը և Արամիսը նորից նստեցին վառարանի ծխնելույզի մոտ։ 

 



Ինչ վերաբերում է Աթոսին, նա բոլորի աչքի առաջ դուրս եկավ, արձակեց իր 

ձին, որն իր ընկերների ձիերի հետ կապված էր խլափեղկերի սողնակներից, 

կարդինալի զինակրին մի քանի խոսքով համոզեց, որ անհրաժեշտ է վերադարձի 

ճանապարհը հետախուզել, ապա շինծու ուշադրությամբ զննեց իր ատրճանակը, 

սուսերն ատամներով բռնեց և որպես ինքնակամ մի վտանգավոր խնդիր լուծող 

զինվոր՝ գնաց ճամբար տանող ճանապարհով։ 

 

XV. Տեսարան ամունսինների միջև 

Ինչպես և Աթոսը նախատեսել էր, կարդինալը շուտով ցած իջավ։ Նա բաց արեց 

այն սենյակի դուռը, ուր տեղավորվել էին հրացանակիրները, և տեսավ, որ Պորտոսն 

ու Արամիսը մեծ եռանդով զառ են խաղում։ Ամբողջ սենյակին մի թռուցիկ հայացք 

գցելով նա համոզվեց, որ իր երեք թիկնապահներից մեկը չկա։ 

 

— Ո՞ւր է գնացել պարոն Աթոսը,— հարցրեց նա։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց Պորտոսը,— նա առաջ է 

գնացել ճանապարհը հետախուզելու. մեր հյուրանոցի տիրոջ որոշ խոսքեր նրան 

կասկած էին ներշնչել, թե ճանապարհն այնքան էլ ապահով չէ։ 

 

— Իսկ դո՞ւք։ Ի՞նչ եք արել դուք, պարոն Պորտոս։ 

 

— Ես Արամիսից հինգ պիստոլ տարա։ 

 

— Իսկ հիմա ինձ հետ միասին վերադարձեք։ 

 

— Մենք պատրաստ ենք ծառայելու ձերդ սրբազնությանը։ 

 

— Դե ուրեմն, հեծեք ձիերը, պարոննե՛ր, ուշ է։ 

 

Զինակիրը կարդինալի ձիու սանձը բռնած՝ կանգնած էր դռան առաջ։ Քիչ հեռու 

խավարի մեջ երևում էին երկու մարդ և երեք ձի։ Դրանք հենց այն մարդիկ էին, որոնք 

միլեդիին պիտի ուղեկցեին մինչև Լա֊Պուենտ բերդը և այնտեղ պիտի նավ նստեցնեին 

նրան։ 

 



Զինակիրը հաստատեց այն ամենը, ինչ երկու հրացանակիրներն ասել էին 

Աթոսի մասին։ Կարդինալը գլխով հավանության նշան արավ և վերադարձի 

ճանապարհը բռնեց նույն նախազգուշություններով, ինչ որ նա ձեռք էր առել այդ 

պանդոկը մեկնելիս։ 

 

Թողնենք, որ սա իր զինակրի և երկու հրացանակիրների պաշտպանությամբ 

ճանապարհ գնա, մենք վերադառնանք Աթոսին։ 

 

Մի հարյուր քայլ Աթոսը գնաց առանց շտապելու, բայց հենց որ աչքից ծածկվեց, 

շուռ եկավ դեպի աջ, մի ուրիշ ճանապարհով ետ արշավեց և ճանապարհից մի քսան 

քայլ հեռու փոքրիկ անտառում թաքնվելով սկսեց սպասել իր ուղեկիցների անցնելուն։ 

Տեսնելով իր ընկերների լայնեզր գլխարկները և կարդինալի թիկնոցի ոսկեթել 

ծոպերը՝ նա սպասեց, մինչև ձիավորները ճանապարհի կեռմանում անհետացան, և 

ինքը սրարշավ վերադարձավ պանդոկ, ուր անարգել ներս թողին նրան։ 

 

Պանդոկի տերը ճանաչեց նրան։ 

 

— Իմ պետը,— ասաց Աթոսը,— մոռացել է մի կարևոր հանձնարարություն 

անել այն տիկնոջը, որ ապրում է երկրորդ հարկում, և ինձ ուղարկել է այդ 

հանձնարարությունն անելու։ 

 

— Անցեք վերև,— ասաց պանդոկի տերը։— Այն կինը դեռ իր սենյակումն է։ 

 

Աթոսն օգտվեց թույլտվությունից և, որքան կարելի է, թեթև քայլերով 

բարձրացավ վերև, սանդուղքի վերին հարթակը։ Այստեղ նա կիսաբաց դռնից տեսավ, 

որ միլեդին իր գլխարկի ժապավեններն է կապում։ 

 

Աթոսը սենյակ մտավ և դուռն իր հետևից կողպեց։ 

 

Սողնակի շխկոցի վրա միլեդին ետ նայեց։ 

 

Աթոսը կանգնած էր դռան մոտ, թիկնոցի մեջ փաթաթված և գլխարկն աչքերին 

քաշած։ 

 

Արձանի նման լուռ ու անշարժ այս ֆիգուրը տեսնելով՝ միլեդին վախեցավ։ 



 

— Ո՞վ եք դուք, ի՞նչ էք ուզում,— գոչեց նա։ 

 

«Այո, այդպես էլ կա. նա է»,— ասաց Աթոսն ինքն իրեն։ 

 

Թիկնոցը ետ գցելով ու գլխարկը ճակատից վեր քաշելով՝ նա մոտեցավ 

միլեդիին։ 

 

— Ճանաչո՞ւմ եք ինձ, տիկին,— հարցրեց նա։ 

 

Միլեդին առաջ թեքվեց, բայց և հանկարծ ետ ցատկեց՝ ասես օձը խայթեց նրան։ 

 

— Այդպե՜ս։ Լա՜վ,— ասաց Աթոսը։— Տեսնում եմ, որ դուք ինձ ճանաչեցիք։ 

 

— Կոմս դը Լա Ֆե՜ր,— շշնջաց միլեդին գունատվելով ու ետ֊ետ քաշվելով, 

մինչև որ դեմ առավ պատին։ 

 

— Այո՛, միլեդի,— պատասխանեց Աթոսը,— կոմս դը Լա Ֆեր, ինքն անձամբ 

ներկայացել է այն աշխարհից, որպեսզի ձեզ տեսնելու հաճույքն ունենա։ Դե՛հ, նստեք, 

զրուցենք, ինչպես արտահայտվում է պարոն կարդինալը։ 

 

Անասելի սարսափով համակված՝ միլեդին նստեց առանց ծպտուն հանելու։ 

 

— Դուք աշխարհ ուղարկված դև եք,— սկսեց Աթոսը։— Ձեր իշխանությունը 

մեծ է, ես գիտեմ, բայց ձեզ հայտնի է նաև, որ հաճախ մարդիկ աստծու օգնությամբ 

հաղթել են ամենազարհուրելի դևերին։ Դուք արդեն մեկ անգամ կանգնել եք իմ 

ճանապարհին, ես կարծում էի, թե ձեզ մոխիր եմ դարձրել, բայց կամ ես սխալվել եմ, 

տիկին, կամ թե դժոխքը հարություն է տվել ձեզ... 

 

Այս խոսքերի վրա միլեդիի մեջ զարհուրելի հիշողություններ արթնացան, և նա 

գլուխը կախելով ծանր հառաչեց։ 

 

— Այո՛, դժոխքը հարություն է տվել ձեզ,— շարունակեց Աթոսը,— դժոխքը ձեզ 

հարուստ է դարձրել, դժոխքը ձեզ ուրիշ անուն է տվել, դժոխքը անճանաչելիության 



չափ փոխել է ձեր դեմքը, բայց նա չի ջնջել ոչ ձեր հոգու կեղտը, ո՛չ էլ ձեր ուսի 

խարանը։ 

 

Միլեդին վեր թռավ ասես զսպանակի մղումով, նրա աչքերից շանթեր 

ցայտեցին։ Աթոսը շարունակում էր նստած մնալ։ 

 

— Դուք կարծում էիք, թե ես մեռել եմ, չէ՞։ Ես ևս կարծում էի, թե դուք մեռել եք։ 

Իսկ Աթոս անունը թաքցնում էր կոմս դը Լա Ֆերեն, ինչպես միլեդի Կլարիկ անունը 

թաքցնում էր Աննա դը Բեյլին։ Այդպես չէ՞ր ձեր անունը, երբ ձեր հարգելի եղբայրը 

պսակում էր ձեզ... Մեր դրությունն, իսկապես, տարօրինակ է,— քմծիծաղով 

շարունակեց Աթոսը,— մենք երկուսս էլ մինչև այժմ ապրել ենք միայն նրա համար, որ 

մեկս մյուսին մեռած ենք համարել, չէ՞ որ հիշողությունները մարդուն այնպես չեն 

ճնշում, ինչպես կենդանի արարածը, թեև հիշողություններն էլ երբեմն հոգի են 

մորմոքում։ 

 

— Բայց ի՞նչն է ձեզ բերել ինձ մոտ,— ճնշված ձայնով խոսեց միլեդին։— Եվ ի՞նչ 

եք ուզում ինձնից։ 

 

— Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ համառորեն անտեսանելի մնալով ձեզնից՝ ես ձեզ 

աչքից չեմ հեռացրել։ 

 

— Ձեզ հայտնի՞ է, ինչ եմ արել ես։ 

 

— Ես կարող եմ օր առ օր թվել, թե ինչ եք արել դուք սկսած այն ժամանակից, 

երբ ծառայության եք մտել կարդինալի մոտ, ընդհուպ մինչև այս երեկո։ 

 

Միլեդիի գունատ շրթունքները սեղմվեցին թերահավատության ժպիտով։ 

 

— Լսեցե՛ք, դուք երկու ադամանդե զարդ եք կտրել դուքս Բեկինգհեմի ուսից. 

դուք փախցրել եք տիկին Բոնասիեին, դուք դը Վարդին սիրահարվելով և երազելով 

գիշերն անցկացնել նրա հետ ձեր սենյակն եք ներս թողել պարոն դ’Արտանյանին, 

դուք կարծելով, թե դը Վարդը խաբել է ձեզ, ուզում էիք դը Վարդի ախոյանին ստիպել, 

որ սպանի նրան, երբ այդ ախոյանը բաց արեց ձեր խայտառակ գաղտնիքը, դուք երկու 

վարձկան մարդասպան ուղարկեցիք նրան սպանելու համար, իմանալով, որ այդ 

մարդասպանների գնդակները նպատակին չեն հասել, դուք նրան թունավորված գինի 



ուղարկեցիք կեղծ նամակով, ցանկանալով ձեր զոհին հավատացնել, թե այդ գինին 

նրա բարեկամների ընծան է, վերջապես այստեղ, այս սենյակում, այս նույն աթոռին 

նստած, որի վրա հիմա ես եմ նստած, դուք հենց նոր կարդինալ Ռիշելիեի առաջ 

պարտավորություն ստանձնեցիք մարդասպան ուղարկել դուքս Բեկինգհեմին 

սպանելու, որի փոխարեն նա խոստացավ թույլատրել ձեզ սպանելու դ’Արտանյանին։ 

 

Միլեդիի դեմքը ծածկվեց մահվան գունատությամբ։ 

 

— Դուք սատանա եք,— շշնջաց նա։ 

 

— Կարող է պատահել, սակայն, համենայն դեպս, մի բան հիշեցեք. կսպանեք 

դուք արդյոք դուքս Բեկինգհեմին, թե մի ուրիշին կուղարկեք նրան սպանելու, այդ իմ 

գործը չէ։ Ես նրան չեմ ճանաչում, և, բացի այդ, նա անգլիացի է։ Բայց դ’Արտանյանի 

մազին էլ չդիպչեք, թե չէ, երդվում եմ հորս հիշատակով, որ ձեր այդ ոճիրը վերջին 

ոճիրը կլինի։ 

 

— Պարոն դ’Արտանյանը դաժանորեն վիրավորել է ինձ,— խուլ ձայնով ասաց 

միլեդին,— պարոն դ’Արտանյանը կմեռնի՛։ 

 

— Մի՞թե իսկապես հնարավոր է վիրավորել ձեզ, տիկին,— քմծիծաղ տվեց 

Աթոսը։— Նա ձեզ վիրավորել է, և նա կմեռնի՞։ 

 

— Նա կմեռնի՛,— կրկնեց միլեդին,— նախ՝ այն կինը, ապա նա։ 

 

Աթոսի աչքերը մթնեցին։ Այդ արարածի տեսքը, որի մեջ ոչինչ կանացիական 

չկար, նրա մեջ հոգեմորմոք հիշողություններ արթնացրեց։ Նա հիշեց, թե ինչպես մի 

անգամ, այժմվանից ավելի քիչ վտանգավոր դրության մեջ ինքն ուզում էր այդ կնոջը 

զոհաբերել իր պատվին։ Նրան սպանելու այրող ցանկությունը նորից գլուխ 

բարձրացրեց և համակեց Աթոսին անհաղթահարելի ուժով։ Նա վեր կացավ, գոտիկից 

դուրս քաշեց ատրճանակը և ոտքը քաշեց։ 

 

Միլեդին մահու պես գունատված ուզում էր աղաղակել, բայց լեզուն չէր 

ենթարկվում նրան, և փայտացած շրթունքներից դուրս թռավ միայն մի խռպոտ ձայն, 

որ մարդկային խոսքին ոչ մի նմանություն չուներ և ավելի շուտ վայրի գազանի 



մռնչյուն էր հիշեցնում։ Մազերը ցրիվ՝ կիպ մոտենալով մթին պատին՝ նա սոսկումի 

մարմնացում էր թվում։ 

 

Աթոսը դանդաղորեն բարձրացրեց ատրճանակը, ձեռքը մեկնեց այնպես, որ 

փողը համարյա միլեդիի ճակատին դիպավ և այնպիսի մի ձայնով, որն ավելի ևս 

սոսկալի էր դառնում այն բանից, որ նրա մեջ հնչում էր հանգստություն ու 

անսասանություն, ասաց. 

 

— Տիկի՛ն, դուք հենց այս րոպեին ինձ կտաք այն թուղթը, որ գրեց կարդինալը, 

թե չէ, կյանքովս եմ երդվում, գնդակը կարձակեմ ձեր ճակատին։ 

 

Եթե դա մի ուրիշ մարդ լիներ, միլեդին կարող էր կասկածել, թե կկատարի իր 

մտադրությունը, բայց նա ճանաչում էր Աթոսին. այնուամենայնիվ, տեղից չշարժվեց։ 

 

— Մտածելու համար տալիս եմ մի վայրկյան ժամանակ,— շարունակեց նա։ 

 

Նրա դիմագծերի աղավաղումից միլեդին հասկացավ, որ հիմա կրակոց կլսվի։ 

Նա արագ ձեռքը տարավ կրծքին, ծոցից հանեց թուղթը և մեկնեց Աթոսին։ 

 

— Վերցրե՛ք... և նզովյա՛լ եղեք։ 

 

Աթոսն այն վերցրեց, ատրճանակը գոտին խրեց, մոտեցավ լամպին, որպեսզի 

համոզվի, թե այն թուղթն է, բաց արեց ու կարդաց. 

 

«Այն, ինչ արել է սույնը ներկայացնողը, արել է իմ հրամանով և պետության 

բարօրության համար։ 

 

։։։։։։։։։։5 օգոստոսի 1628թ. Ռիշելիե»։ 

 

— Իսկ հիմա,— ասաց Աթոսը թիկնոցի մեջ փաթաթվելով և գլխարկը գլխին 

դնելով,— այժմ, երբ ես հանել եմ քո ատամները, ի՛ժ, կծի՛ր, եթե կարող ես։ 

 

Նա դուրս եկավ սենյակից նույնիսկ առանց ետ նայելու։ 

 



Պանդոկի դռան մոտ նա տեսավ երկու ձիավոր, որոնք բռնել էին երրորդ ձիու 

սանձը։ 

 

— Պարոննե՛ր,— դարձավ նրանց Աթոսը,— նորին սրբազնությունը, ինչպես 

արդեն ձեզ հայտնի է, հրամայեց այս կնոջն առանց ժամանակ կորցնելու տանել դը 

Լա֊Պուենտ բերդը և չհեռանալ նրանից մինչև որ նավ կնստի։ 

 

Քանի որ Աթոսի ասածը միանգամայն համապատասխանում էր իրենց 

ստացած հրամանին, այդ մարդիկ գլուխ խոնարհեցին, որպես նշան, թե պատրաստ 

են կատարելու իրենց արված կարգադրությունը։ 

 

Իսկ ինչ վերաբերում է Աթոսին, նա մի թեթև շարժումով թռավ թամբի վրա և 

սլացավ ամբողջ թափով, սակայն ճանապարհով գնալու փոխարեն ուղիղ գծով կտրեց 

դաշտի միջով, շուտ֊շուտ խթանելով ձիուն և մերթ ընդ մերթ կանգ առնելով, որպեսզի 

ականջ դնի։ 

 

Այդպես մի անգամ էլ կանգ առնելով՝ նա ճանապարհին ձիերի դոփյուն լսեց, 

համոզված լինելով, որ այդ կարդինալն ու իր պահակախումբն են, Աթոսը մի փոքր էլ 

առաջ անցավ, ձիու քրտինքը խոտով ու տերևներով մաքրեց, դուրս եկավ ճանապարհ 

և կանգնեց այնտեղ, ճամբարից մի երկու հարյուր քայլ հեռավորության վրա։ 

 

— Ո՞վ ես,— գոռաց նա, հեռվից տեսնելով ձիավորներին։ 

 

— Այս կարծեմ մեր քաջ հրացանակի՞րն է,— հարցրեց կարդինալը։ 

 

— Այո, ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց Աթոսը,— նա ինքն է։ 

 

— Պարոն Աթոս, ընդունեցեք իմ շնորհակալությունը՝ մեզ այդպես լավ 

պաշտպանելու համար։ Դեհ, ահա և հասանք, պարոնայք։ Գնացեք դեպի ձեր 

ուղեկալը, նշանաբանը՝ «Արքա և Ռե»։ 

 

Այս ասելով՝ կարդինալը գլխի շարժումով հրաժեշտ տվեց երեք ընկերներին և 

իր զինակրի ուղեկցությամբ ինքը շուռ եկավ դեպի աջ, որովհետև ուզում էր գիշերել 

ճամբարում։ 

 



— Բայց գիտե՞ք,— միաբերան ասացին Պորտոսն ու Արամիսը, երբ արդեն 

կարդինալն այնքան էր հեռացել, որ նրանց լսել չէր կարող,— նա ստորագրեց այն 

թուղթը, որ պահանջում էր այն կինը։ 

 

— Գիտեմ,— հանգիստ պատասխանեց Աթոսը,— ահա այն թուղթը։ 

 

Երեք ընկերներն այլևս մինչև իրենց բնակարանը հասնելը ոչ մի խոսք 

չխոսեցին, եթե չհաշվենք նշանաբանը, որ նրանք ասում էին ժամապահներին։ 

 

Նրանք Մուշկետոնին ուղարկեցին Պլանշեին ասելու, որ նրա տիրոջը խնդրում 

են խրամատի հերթապահությունից ազատվելուն պես անհապաղ գալ 

հրացանակիրների բնակարանը։ 

 

Ինչ վերաբերում է միլեդիին, ապա նա, ինչպես Աթոսն էր նախատեսել, 

պանդոկի դռանը գտնելով իրեն սպասող մարդկանց, առանց որևէ առարկության 

հետևեց նրանց։ Ճիշտ է, մի պահ նրա մեջ ցանկություն ծագեց ներկայանալ 

կարդինալին և ամեն ինչ պատմել նրանք բայց դա պատճառ կդառնար, որ Աթոսն էլ 

իր գաղտնիքը մերկացներ։ 

 

Ճիշտ է, նա կասեր, որ մի ժամանակ Աթոսը կախել է իրեն, բայց այդ դեպքում 

Աթոսն էլ կասեր, որ նա խարանված է։ Նա մտածեց, որ ավելի լավ է լռել, գաղտնաբար 

գնալ, իրեն հատուկ ճարպկությամբ կատարել իր ստանձնած դժվարին 

հանձնարարությունը, իսկ հետո, երբ արդեն ամեն ինչ կատարված կլինի, և 

կարդինալը լիովին գոհ կլինի իրենից, ներկայանալ նրան և պահանջել, որ նա էլ օգնի 

իր վրեժը լուծելու։ 

 

Այսպես, ամբողջ գիշեր ճանապարհ գնալով՝ առավոտյան ժամը յոթին նա 

հասավ դը Լա֊Պուենտ բերդը, ժամը ութին արդեն նավի վրա էր, իսկ ժամը իննին 

նավը, որ կարդինալի ստորագրությամբ կապերային[129] վկայական ուներ, թե իբր 

մեկնում է Բայոն, խարիսխը քաշեց և ուղղություն վերցրեց դեպի Անգլիայի ափերը։ 

 

XVI. Սեն Ժերվե բաստիոնը 

Գալով իր ընկերների մոտ՝ դ’Արտանյանը նրանց բոլորին գտավ միասին մի 

սենյակում, Աթոսն ինչ֊որ բան էր մտածում, Պորտոսը բեղերն էր ոլորում, իսկ 

Արամիսն աղոթք էր անում մի փոքրիկ, թավշակազմ աղոթագրքով։ 



 

— Գրողը տանի, պարոնա՛յք,— ասաց դ’Արտանյանը։— Հուսով եմ, որ 

ուշադրության արժանի մի որևէ բան եք հաղորդելու ինձ, թե չէ, նախազգուշացնում 

եմ, չեմ ների ձեզ, որ ինձ ստիպել եք գալ, չթողիք հանգստանամ այսօրվա գիշերվանից 

հետո, երբ ես գրավել ու ավերել եմ մի բաստիո՜ն։ Ա՜խ, շատ ափսոս, պարոնա՛յք, որ 

դուք այնտեղ չէիք։ Շատ թեժ կռիվ էր։ 

 

— Մենք ընկել էինք մի ուրիշ տեղ, որտեղ նույնպես պաղ չէր,— պատասխանեց 

Պորտոսը մի չտեսնված ոլորք տալով իր բեղերին։ 

 

— Սը՜ս — լռեցրեց Աթոսը։ 

 

— Օհո՜,— ասաց դ’Արտանյանը, գլխի ընկնելով, թե ինչու հրացանակիրը 

հոնքերը կիտեց,— երևում է՝ դուք ինչ֊որ նորություն ունեք։ 

 

— Արամիս, կարծեմ դուք երեք օր առաջ նախաճաշե՞լ եք կալվինիստական 

պանդոկում, «Անօրենում»,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Այո։ 

 

— Ինչպե՞ս է այնտեղ։ 

 

— Ես որ գոհ չմնացի, պաս օր էր և այնտեղ միայն ուտիսվա կերակուր էին 

տալիս։ 

 

— Ինչպե՜ս,— զարմացավ Աթոսը։— Ծովային նավահանգիստ է և ձուկ չկա՞։ 

 

— Նրանք ասում են, թե այն ամբարտակը, որ կառուցում է պարոն կարդինալը, 

ամբողջ ձուկը քշում է դեպի բաց ծովը,— բացատրեց Արամիսը և նորից անցավ իր 

բարեպաշտական զբաղմունքին։ 

 

— Ես ձեզ դրա մասին չեմ հարցնում, Արամիս,— ասաց Աթոսը,— ես ձեզ 

հարցնում եմ, թե այնտեղ լրիվ ազատ էիք զգում ձեզ, և որևէ մեկը չէ՞ր 

անհանգստացնում ձեզ։ 

 



— Կարծեմ այնտեղ այցելուներ շատ էլ չկային... Այո, իսկապես, ինչ որ դուք 

ուզում եք պատմել, Աթոս, դրա համար «Անօրենը» հարմար տեղ է։ 

 

— Դե ուրեմն գնանք այնտեղ,— ասաց Աթոսը,— այստեղ պատերն ասես թղթից 

լինեն։ 

 

Դ’Արտանյանը, վարժված լինելով ընկերոջ գործելակերպին և նրա մի խոսքից, 

շարժումից կամ նշանից հասկանալով, որ դրությունը լուրջ է, թևանցուկ արեց 

Աթոսին և դուրս գնաց նրա հետ, առանց որևէ բան հարցնելու։ Պորտոսն ու Արամիսը 

մտերմաբար զրուցելով հետևեցին նրանց։ 

 

Ճանապարհին նրանք հանդիպեցին Գրիմոյին։ Աթոսը նրան նշան արեց՝ 

հետևել իրենց։ Գրիմոն ըստ սովորության լուռ ու մունջ հնազանդվեց. խեղճն այնտեղ 

էր հասել, որ արդեն համարյա մոռացել էր խոսելը։ 

 

Ընկերները հասան պանդոկ։ Առավոտյան ժամը յոթն էր, և արդեն սկսել էր 

լուսանալ։ Նրանք նախաճաշ պատվիրեցին և մտան դահլիճ, որտեղ, ինչպես 

պանդոկի տերն էր հավատացնում, ոչ ոք չէր կարող անհանգստացնել նրանց։ 

 

Դժբախտաբար գաղտնի խորհրդակցության համար հարմար ժամանակ չէր 

ընտրված. հենց նոր առավոտյան փողն էին փչել, և շատերը ցանկանալով քունը 

թոթափել իրենց վրայից և առավոտյան խոնավությունից տաքանալ մի րոպեով 

մտնում էին պանդոկ՝ մի բաժակ գինի խմելու։ Դրագունները, շվեյցարացիները, 

գվարդիականներն ու հրացանակիրներն արագորեն փոխարինում էին իրար, որ 

խիստ ձեռնտու էր պանդոկի տիրոջը, բայց ամենևին չէր համապատասխանում չորս 

ընկերների մտադրությանը։ Դրա համար էլ նրանք շատ մռայլ էին պատասխանում 

իրենց մարտական ընկերների ողջույններին, կենացներին ու կատակներին։ 

 

— Բավական է սրտնեղել,— ասաց Աթոսը։— Մեկ էլ տեսար՝ այստեղ որևէ 

մեկի հետ վեճի բռնվեցինք, իսկ այդ ամենևին էլ ձեռնտու չէ մեզ հիմա։ Դ’Արտանյան, 

պատմեցեք, թե ինչպես անցկացրիք դուք այս գիշերը, իսկ մենք մեր ասելիքը հետո 

կպատմենք ձեզ։ 

 

— Իսկապես...— մեջ ընկավ մի հեծելազորային՝ թեթևակի ճոճվելով, ձեռքին 

բռնած օղու բաժակը, որից նա ծծում էր դանդաղորեն,— իսկապես, պարոն 



գվարդիականներ, այս գիշեր դուք խրամատներում եք եղել և կարծեմ հաշիվնե՞ր եք 

տեսել լարոշելցիների հետ։ 

 

Դ’Արտանյանը նայեց Աթոսին, ասես հարցնելիս լիներ՝ պատասխանե՞լ արդյոք 

անկոչ խոսակցին։ 

 

— Մի՞թե չես լսում, որ պարոն դը Բյուզինյին պատիվ է անում քեզ դիմելու,— 

հարցրեց Աթոսը։— Պատմեք, ինչ է պատահել այս գիշեր, քանի որ այս պարոններն 

ուզում են իմանալ, թե ինչպիսի կռիվ էր։ 

 

— Թուք փասթիոն առի՞ք,— հարցրեց մի շվեյցարացի, որը ռոմ Էր խմում 

գարեջրի բաժակով։ 

 

— Այո՛, պարոն,— գլուխ խոնարհելով պատասխանեց դ’Արտանյանը,— մեզ 

վիճակվեց այդ պատիվը։ Մենք նույնիսկ, գուցեև լսած լինեք, նրա անկյուններից մեկի 

տակ մի տակառ վառոդ դրինք, և երբ վառոդը պայթեց, մի մեծ անցք բացվեց։ Ասենք 

մնացած ամբողջ պատն էլ թուլացավ, ախր բաստիոնը հին է։ 

 

— Իսկ այդ ո՞ր բաստիոնն էր,— հարցրեց մի դրագուն, որը ձեռքին բռնած թրին 

անց էր կացրել մի սագ, որ նա բերել էր խորովելու։ 

 

— Սեն Ժերվե բաստիոնը,— պատասխանեց դ’Արտանյանը,— որի 

պաշտպանությամբ լարոշելցիներն անհանգստացնում էին մեր հող փորողներին։ 

 

— Թե՞ժ կռիվ էր։ 

 

— Այն էլ ո՜նց։ Մենք հինգ մարդ կորցրինք, իսկ լարոշելցիները՝ ութ կամ տասը։ 

 

— Քրող թանի,— գոչեց շվեյցարացին, որը, չնայած գերմաներեն լեզվում 

գոյություն ունեցող հայհոյանքների հիանալի շարանին, սովորություն էր դարձրել 

հայհոյել ֆրանսերեն։ 

 

— Բայց երևի այսօր նրանք հող փորողների խումբ կուղարկենք, որպեսզի 

բաստիոնը կարգի բերեն։ 

 



— Այո, երևի,— հաստատեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Պարոններ, առաջարկում եմ գրազ գալ,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Օ՜, այո՛, քրա՜ս,— վրա բերեց շվեյցարացին։ 

 

— Ի՞նչ գրազ,— հետաքրքրվեց հեծելազորայինը։ 

 

— Սպասեցեք,— խնդրեց դրագունը և իր թուրը շամփուրի պես դրեց երկու 

երկաթե խոշոր եռոտանիների վրա, որոնց տակ փայտ էր վառվում օջախում,— ես էլ 

եմ ուզում մասնակցել։ Է՜յ, պանդոկապետ, շուտ, թավան տակը դրեք, որպեսզի այս 

թանկարժեք սագից ոչ մի կաթիլ յուղ չկորչի։ 

 

— Նա չիշտ է ասում,— մեջ ընկավ շվեյցարացին,— սաքի յուղ շատ համոֆ է 

մուրափայով։ 

 

— Ա՜յ թե ինչ,— թեթևացած շունչ առավ դրագունը։— Իսկ հիմա անցնենք մեր 

գրազին։ Մենք լսում ենք ձեզ, պարոն Աթոս։ 

 

— Ի՞նչ գրազ է,— հարցրեց հեծելազորայինը։ 

 

— Այ, պարոն դը Բյուզինյի,— սկսեց Աթոսը,— ես ձեզ հետ գրազ եմ գալիս, որ 

իմ երեք ընկերները՝ պարոններ Պորտոսը, Արամիսն ու դ’Արտանյանը և ես 

նախաճաշ կանենք Սեն Ժերվե բաստիոնում և այնտեղ կդիմանանք մեր ժամացույցով 

ուղիղ մեկ ժամ, որքան էլ թշնամին ջանա մեզ դուրս մղել այնտեղից։ 

 

Պորտոսն ու Արամիսը իրար նայեցին, նրանք սկսում էին հասկանալ, թե ինչ է 

ուզում Աթոսը։ 

 

— Ի՜նչ եք ասում,— շշնջաց դ’Արտանյանը Աթոսի ականջին,— ախր մեզ 

կսպանեն այնտեղ։ 

 

— Ավելի հավանական է, որ մեզ կսպանեն, եթե այնտեղ չգնանք,— 

պատասխանեց Աթոսը։ 

 



— Ազնիվ խոսք, պարոննե՜ր, ա՛յ, դա հիանալի գրազ կլինի,— խոսեց Պորտոսը 

աթոռի թիկնակին հենվելով և բեղերը ոլորելով։ 

 

— Այո, և ես ընդունում եմ այդ գրազը,— ասաց Բյուզինյին,— մնում է միայն 

պայմանավորվել, թե ինչով ենք գրազ գալիս։ 

 

— Դուք չորս հոգի եք, պարոննե՛ր, մենք էլ չորսն ենք. ութ մարդու ճաշ, ով ինչ 

տեսակ ցանկանա,— առաջարկեց Աթոսը։— Ի՞նչ կասեք սրան։ 

 

— Հիանալի է,— ասաց Բյուզինյին։ 

 

— Հիանալի,— հաստատեց դրագունը։ 

 

— Համացայն եմ,— վրա բերեց շվեյցարացին։ 

 

Չորրորդ ընկերը, որն այդ ամբողջ տեսարանում համր դեր էր խաղում, գլխով 

համաձայնության նշան արեց։ 

 

— Ձեր նախաճաշը պատրաստ է, պարոններ,— զեկուցեց պանդոկապետը։ 

 

— Դե բերե՛ք,— կարգադրեց Աթոսը։ 

 

Պանդոկի տերը հնազանդվեց։ Աթոսը մոտ կանչեց Գրիմոյին, ցույց տվեց նրան 

դահլիճի անկյունում ընկած զամբյուղը և այնպիսի շարժում արեց, ասես տապական 

փաթաթում էր անձեռոցիկի մեջ։ 

 

Գրիմոն իսկույն հասկացավ, որ խոսքը վերաբերում է բնության գրկում 

նախաճաշելուն, զամբյուղը վերցրեց, բոլոր ուտելիքները դարսեց նրա մեջ, շշերն էլ 

ավելացրեց նրանց և զամբյուղը թել, գցեց։ 

 

— Որտե՞ղ եք ուզում նախաճաշել,— հարցրեց պանդոկապետը։ 

 

— Միևնույն չէ՞ ձեզ համար,— պատասխանեց Աթոսը,— միայն թե ձեզ 

վճարենք ուտելիքի գինը։ 

 



Եվ նա վեհաշուք շարժումով երկու պիստոլ գցեց սեղանին։ 

 

— Կհրամայեք մանրը վերադարձնե՞լ, պարոն սպա,— հարցրեց 

պանդոկապետը։ 

 

— Ո՛չ։ Միայն երկու շիշ շամպայն ավելացրեք, իսկ մնացածը անձեռոցիկի 

դիմաց կմնա ձեզ։ 

 

Գործն այնքան շահավետ չեղավ, որքան կարծում էր պանդոկապետը, բայց էլի 

նա իրենն արեց՝ նախաճաշի մասնակիցներին շամպայնի փոխարեն երկու շիշ 

անժույան գինի տալով։ 

 

— Պարոն դը Բյուզինյի,— ասաց Աթոսը,— ձեզ հաճելի է ձեր ժամացույցն իմով 

ուղղել, թե՞ կուզեք, որ ես իմը ուղղեմ ձերով։ 

 

— Խնդրեմ, ողորմած պարոն,— պատասխանեց հեծելազորայինը՝ գրպանից 

հանելով մի հիանալի ադամանդազարդ ժամացույց։— Յոթն անց է երեսուն րոպե։ 

 

— Յոթն անց է երեսունհինգ րոպե,— ասաց Աթոսը։— Ուրեմն իմանանք, 

ողորմած պարոն, որ իմ ժամացույցը ձերից հինգ րոպե առաջ է։ 

 

Զարմանքից քար կտրած այցելուներին գլուխ տալով՝ չորս ընկերներն 

ուղղվեցին դեպի Սեն Ժերվե բաստիոնը։ Նրանց ուղեկցում էր Գրիմոն, որը տանում էր 

զամբյուղը, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր է գնում, նա այնպես էր սովորել լուռ ու մունջ 

հնազանդվել Աթոսին, որ մտքով էլ չէր անցնում հարցնել, թե ուր են գնում։ 

 

Քանի դեռ ճամբարի միջով էին քայլում, նրանք ոչ մի խոսք չէին փոխանակում, 

մանավանդ որ նրանց կրնկակոխ հետևում էին հետաքրքրասեր մարդիկ, որոնք այդ 

գրազի մասին լսելով՝ ուզում էին տեսնել, թե մեր բարեկամներն ինչպես են դուրս 

գալու դրությունից։ Բայց հենց որ ճամբարի ամրությունների գիծն անցան և դաշտ 

դուրս եկան, դ’Արտանյանը, որ մինչ այդ բոլորովին անտեղյակ էր գործին, մտածեց, 

թե ժամանակն է բացատրություն խնդրելու։ 

 

— Իսկ հիմա, սիրելի Աթոս,— սկսեց նա,— ասացեք ինձ, խնդրում եմ, ո՞ւր ենք 

գնում մենք։ 



 

— Ինքներդ տեսնում եք,— պատասխանեց Աթոսը,— գնում ենք բաստիոն։ 

 

— Իսկ ի՞նչ ենք անելու մենք այնտեղ։ 

 

— Ինքներդ գիտեք, նախաճաշելու ենք։ 

 

— Իսկ ինչո՞ւ մենք «Անօրենում» չնախաճաշեցինք։ 

 

— Որովհետև մենք պետք է խոսենք շատ կարևոր բաների մասին, իսկ այդ 

պանդոկում հինգ րոպե անգամ հնարավոր չէ զրուցել, քանի որ անընդհատ մարդիկ 

են գնում֊գալիս, բարևում ու խոսքի բռնվում... Այստեղ,— շարունակեց Աթոսը 

բաստիոնը ցույց տալով,— համենայն դեպս մեզ ոչ ոք չի խանգարի։ 

 

— Կարծում եմ մենք կարող ենք մի որևէ թաքուն տեղ գտնել ծովափի 

ավազաթմբերում,— նկատեց դ’Արտանյանը այն զգուշությամբ, որ այնպես հիանալի 

ու բնականորեն զուգակցվում էր նրա անսահման քաջությանը։ 

 

— Որտեղ կտեսնեին, որ մենք չորսով զրուցում ենք և մի քառորդ ժամ չանցած՝ 

կարդինալի լրտեսները կզեկուցեին նրան, թե մենք գաղտնի խորհրդի ենք նստել։ 

 

— Այո,— վրա բերեց Արամիսը,— Աթոսն իրավացի է. Animadvertuntur in 

desertis[130]։ 

 

— Վատ չէր լինի անապատ հասնել,— վրա բերեց Պորտոսը,— բայց բանն էլ 

հենց այն է, որ գտնվի անապատը։ 

 

— Չկա այնպիսի անապատ, որտեղ թռչունը չկարողանա անցնել գլխիդ 

վրայով, որտեղ ձուկը չկարողանա գլուխը հանել ջրից, որտեղ ճագարը չկարողանա 

դուրս թռչել իր բնից։ Իսկ ինձ թվում է, որ թռչուններն էլ, ձկներն էլ, ճագարներն էլ, 

բոլորը կարդինալի լրտեսներն են դարձել։ Ուրեմն ավելի լավ է շարունակենք մեր 

նախաձեռնությունը, որից, ի դեպ, արդեն չենք էլ կարող նահանջել առանց 

խայտառակվելու։ Մենք չնախատեսված գրազ բռնեցինք, և ես համոզված եմ, որ ոչ ոք 

չի հասկանա սրա իսկական պատճառը։ Գրազը տանելու համար մենք մի ժամ 

կմնանք բաստիոնում։ Կամ մեզ վրա կգրոհեն, կամ չեն գրոհի։ Եթե չգրոհեցին, մենք 



խոսելու բավական ժամանակ կունենանք, և ոչ ոք մեզ ականջ չի դնի. երաշխավորում 

եմ, որ բաստիոնի պատերը ականջներ չունեն։ Իսկ եթե գրոհեցին, էլի մենք կարող ենք 

խոսել մեր գործերի մասին և, միաժամանակ պաշտպանվելով մենք փառքով 

կպսակենք մեզ։ Տեսնում եք ինքներդ, որ ինչպես էլ շուռ, տաս, մեր օգուտն է։ 

 

— Այո, համաձայնեց դ’Արտանյանը,— բայց մենք գնդակից խույս տալ չենք 

կարող։ 

 

— Է՜հ, սիրելի բարեկամ,— ասաց Աթոսը,— դուք շատ լավ գիտեք, ամենից 

ավելի վտանգավորն այն գնդակները չեն, որ ուղարկում է թշնամին։ 

 

— Բայց ինձ թվում է,— միջամտեց Պորտոսը,— որ այսպիսի արշավի համար 

հարկավոր էր գոնե մեր հրացանները վերցնել։ 

 

— Դուք անմիտ եք, սիրելի Պորտոս, ինչո՞ւ ծանրաբեռնել մեզ անօգուտ բեռով։ 

 

— Երբ ես թշնամու դեմ հանդիման եմ գտնվում, ինձ անօգուտ չեն թվում 

սարքին հրացանը, մի դյուժին փամփուշտները և մի քսակ վառոդը։ 

 

— Բայց մի՞թե դուք չլսեցիք, թե ինչ ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Իսկ ի՞նչ ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Նա ասաց, որ գիշերային գրոհի ժամանակ ութ թե տասը ֆրանսիացի են 

սպանվել և նույնքան էլ լարոշելցի։ 

 

— Հետո՞։ 

 

— Նրանց կողոպտել չեն հասցրել, չէ՞։ Բոլորն այդ ժամանակ ավելի կարևոր 

գործով են զբաղված եղել։ 

 

— Հետո ի՞նչ։ 

 



— Այն, որ մենք այնտեղ հրացան էլ կգտնենք, վառոդաման էլ, փամփուշտներ 

էլ, և չորս հրացանի, մի դյուժին գնդակի փոխարեն կունենանք մեկ ու կես տասնյակ 

հրացան և հարյուրներով փամփուշտ։ 

 

— Օ՜, Աթոս, իսկապես որ դու մեծ մարդ ես,— գոչեց Արամիսը։ 

 

Պորտոսը գլուխը խոնարհեց, որպես նշան, թե ինքն էլ միանում է այդ 

կարծիքին։ 

 

Միայն, երևում է, դ’Արտանյանին չհամոզեցին Աթոսի ասածները։ 

 

Գրիմոն էլ հավանորեն բաժանում էր երիտասարդի կասկածը։ Տեսնելով, որ 

բոլորը շարունակում են գնալ դեպի բաստիոն, որին սկզբում կասկածում էր, նա ձգեց 

իր տիրոջ փեշը։ 

 

«Ո՞ւր ենք գնում մենք»,— շարժուձևերով հարցրեց նա։ 

 

Աթոսը մատնացույց արեց բաստիոնը։ 

 

«Բայց այնտեղ մեզ կթրխկացնեն»,— շարժումների նույն լեզվով շարունակեց 

անձայն Գրիմոն։ 

 

Աթոսը ձեռքերը դեպի երկինք մեկնեց և աչքերը վեր բարձրացրեց։ 

 

Գրիմոն զամբյուղը գետնին դրեց և գլուխը բացասաբար օրորելով նստեց։ 

 

Աթոսը գոտիկից հանեց ատրճանակը, նայեց, թե լա՞վ է լցրած այն, ոտքը քաշեց 

և փողը դեմ արավ Գրիմոյի ականջին։ 

 

Գրիմոն վեր թռավ՝ ասես զսպանակից մղված։ 

 

Աթոսը նշանով նրան հրամայեց զամբյուղը վերցնել և առաջ գնալ։ 

 

Գրիմոն հնազանդվեց։ 

 



Միակ բանը, որն այդ րոպեական մնջախաղից շահեց Գրիմոն, այն էր, որ 

արիերգարդից ավանգարդ անցավ։ 

 

Բարձրանալով բաստիոնի գլուխը՝ չորս ընկերները ետ նայեցին։ 

 

Զենքի բոլոր տեսակների ավելի քան երեք հարյուր զինվոր հավաքվել էին 

ճամբարի ուղեկալի մոտ, իսկ այդ բոլորից մի քիչ հետո՝ կարելի էր տեսնել պարոն դր 

Բյուզինյիին, դրագունին, շվեյցարացուն և գրազի չորրորդ մասնակցին։ 

 

Աթոսը գլխարկը վերցրեց, անց կացրեց սուսերի ծայրին և օդում թափահարեց։ 

 

Հանդիսատեսները այդ ողջույնին պատասխանեցին բարձրագոչ «ուռա»֊ներով, 

որոնք հասնում էին մեր խիզախներին։ 

 

Ապա բոլոր չորսն էլ թաքնվեցին բաստիոնում, ուր արդեն սողոսկել էր Գրիմոն։ 

 

XVII. Հրացանակիրների խորհուրդը 

Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես նախատեսել էր Աթոսը. բաստիոնում ոչ ոք 

չկար, բացի մի տասներկու սպանված ֆրանսիացիներից ու լարոշելցիներից։ 

 

— Պարոնայք,— ասաց Աթոսը, որն իր վրա էր վերցրել արշավի 

հրամանատարությունը,— մինչև Գրիմոն սեղան կբացի, մենք սկսենք հրացաններն ու 

փամփուշտները հավաքել։ Մանավանդ՝ հավաքելիս մենք կարող ենք ազատ զրույց 

անել. այս պարոնները,— ավելացրեց նա ցույց տալով սպանվածներին,— մեզ չեն լսի։ 

 

— Իսկ ավելի լավ չի՞ լինի սրանց փոսի մեջ գցել,— առաջարկեց Պորտոսը,— 

բայց, իհարկե, նախապես համոզվելով, որ նրանց գրպանները դատարկ են։ 

 

— Այո,— ասաց Աթոսը,— դա Գրիմոյի գործն է։ 

 

— Դե ուրեմն թող Գրիմոն նրանց խուզարկի և պատի վրայից ցած գցի,— ասաց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Ոչ մի դեպքում,— առարկեց Աթոսը,— նրանք կարող են մեզ պետք գալ։ 

 



Այս մեռելները կարող են պե՞տք գալ մեզ,— զարմացավ Պորտոսը։— Դու խելքդ 

թռցնում ես, սիրելի բարեկամս։ 

 

— «Մի՛ դատեք աճապարանոք», ասում են Ավետարանը և պարոն 

կարդինալը,— պատասխանեց Աթոսը։— Քանի՞ հրացան է, պարոննե՛ր։ 

 

— Տասներկու,— պատասխանեց Արամիսը։ 

 

— Քանի՞ փամփուշտ։ 

 

— Մոտ հարյուր։ 

 

— Այդքանը մեզ բավական է։ Լցնենք հրացանները։ 

 

Չորս ընկերները գործի անցան։ 

 

Նրանք վերջին հրացանն էին լցնում, երբ Գրիմոն նշանով հասկացրեց, որ 

սեղանը պատրաստ է։ 

 

Աթոսը հավանության նշան արավ և մատով ցույց տվեց պահակային 

աշտարակը, որտեղ, ինչպես Գրիմոն հասկացավ, նա պետք է պահակ կանգներ։ 

 

Եվ որպեսզի Գրիմոյի համար տխուր չլինի պահակակետում կանգնելը, Աթոսը 

նրան թույլատրեց իր հետ վերցնել հաց, երկու կոտլետ և մի շիշ գինի։ 

 

— Իսկ հիմա սեղան նստենք,— հրավիրեց Աթոսը։ 

 

Չորս ընկերները ծալապատիկ նստեցին գետնին, ինչպես նստում են թուրքերը 

կամ դերձակները։ 

 

— Դե՛, հիմա որ այլևս վախ չունեք, թե ձեզ կլսեն,— ասաց դ’Արտանյանը,— 

հուսով եմ, որ դուք մեզ հաղորդակից կանեք ձեր գաղտնիքին։ 

 

— Ես կարծում եմ, պարոննե՛ր, որ ձեզ և՛ բավականություն եմ պատճառում, և՛ 

փառք,— սկսեց Աթոսը։— Ես ձեզ ստիպեցի մի սքանչելի զբոսանք կատարել։ Ահա ձեզ 



համեղ նախաճաշ, ահա և այնտեղ, ինչպես ինքներդ էլ կարող եք տեսնել 

հրակնատների միջով, հինգ հարյուր մարդ հանդիսատեսներ, որոնք մեզ համարում 

են խելացնորներ կամ հերոսներ՝ հիմարների երկու կարգ, որոնք շատ նման են իրար։ 

 

— Լավ, իսկ գաղտնի՞քը,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Իմ գաղտնիքն այն է,— պատասխանեց Աթոսը,— որ երեկ երեկոյան ես 

տեսա միլեդիին։ 

 

Այդ վայրկյանին դ’Արտանյանը բաժակը բերանն էր տանում, բայց միլեդիի 

անունը լսելիս նրա ձեռքն այնպես ուժեղ դողաց, որ նա ստիպված եղավ բաժակը 

գետնին դնել, որպեսզի գինին չթափվի։ 

 

— Դուք տեսաք ձեր... 

 

— Սը՜սս,— ընդհատեց Աթոսը,— դուք մոռանում եք, սիրելի բարեկամս, որ այս 

պարոններին հայտնի չեն իմ ընտանեկան գործերը ինչպես ձեզ։ Այսպես ուրեմն, ես 

տեսա միլեդիին։ 

 

— Իսկ ո՞րտեղ,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Այստեղից մոտավորապես երկու լյո հեռու, «Կարմիր Աղավնատուն» 

հյուրանոցում։ 

 

— Այդ դեպքում ես կորած եմ,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ո՛չ, դեռ այնքան էլ չէ,— առարկեց Աթոսը,— որովհետև հիմա նա 

հավանորեն արդեն հեռացել է Ֆրանսիայի ափերից։ 

 

Դ’Արտանյանը թեթևացած շունչ քաշեց։ 

 

— Վերջիվերջո ո՞վ է նա, այդ միլեդին,— հետաքրքրվեց Պորտոսը։ 

 

— Մի թովիչ կին,— պատասխանեց Աթոսը և կում արավ փրփրած գինին։— 

Սրիկա պանդոկապետ,— գոչեց նա,— շամպայնի փոխարեն անժույան գինի է խցկել 



մեր զամբյուղը և կարծում է, թե մեզ կարելի է խաբել... Այո,— շարունակեց նա,— մի 

թովիչ կին, որը շատ բարեհաճ վերաբերմունք է ունեցել դեպի մեր բարեկամ 

դ’Արտանյանը, բայց սա ինչ֊որ վատություն է արել նրան, և նա փորձել է վրեժ լուծել 

սրանից. մի ամիս առաջ մարդասպաններ է ուղարկել սրան սպանելու, մի շաբաթ 

առաջ փորձել է թունավորել, իսկ երեկ կարդինալից սրա գլուխը խնդրեց։ 

 

— Ինչպե՜ս, իմ գլո՞ւխը խնդրեց,— գոչեց դ’Արտանյանը վախից սփրթնելով։ 

 

— Այդ սուրբ ճշմարտություն է,— վրա բերեց Պորտոսը,— ես ինքս լսեցի իմ 

ականջներով։ 

 

— Ես նույնպես,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Եթե այդպես է, անօգուտ բան է պայքարը շարունակել,— ասաց 

դ’Արտանյանը հուսահատությամբ ձեռքը ցած թողնելով։— Ավելի լավ է մի գնդակ 

արձակեմ ճակատիս և ամեն ինչին վերջ տամ։ 

 

— Դա վերջին հիմարությունն է, որին կարելի է դիմել,— ասաց Աթոսը,— չէ՞ որ 

դա միակ անուղղելի միջոցն է։ 

 

— Բայց ինձ համար անխուսափելի է կործանումը, քանի որ այդպիսի հզոր 

թշնամիներ ունեմ,— ասաց դ’Արտանյանը։— Նախ՝ Մենգի անծանոթը, ապա՝ դը 

Վարդը, որին ես սուսերի երեք հարված եմ հասցրել, հետո' միլեդին, որի գաղտնիքը 

ես պատահաբար բաց եմ արել և, վերջապես, կարդինալը, որին խանգարել եմ վրեժ 

լուծել։ 

 

— Է՛, շա՞տ են որ դրանք. ընդամենը չորս հոգի,— ասաց Աթոսը։— Մենք ևս 

չորս ենք. նշանակում է՝ մեկին մեկ... Գրողը տանի, Գրիմոյի տված նշաններից երևում 

է, որ հիմա մենք շատ ավելի մեծ թվով թշնամիների հետ պիտի գործ ունենանք... Ի՞նչ 

է պատահել, Գրիմn, նկատի ունենալով դրության լրջությունը՝ ես ձեզ թույլ եմ տալիս 

խոսել, բարեկամս, միայն թե խնդրում եմ շատախոս չլինել։ Ի՞նչ եք տեսնում դուք։ 

 

— Ջոկատ։ 

 

— Քանի՞ հոգի։ 



 

— Քսան։ 

 

— Ովքե՞ր են։ 

 

— Տասնվեց հող փորողներ և չորս զինվոր։ 

 

— Քանի՞ քայլ են հեռու այստեղից։ 

 

— Հինգ հարյուր։ 

 

— Լավ, մենք դեռ կարող ենք ուտել այս հավը և մի֊մի բաժակ խմել քո կենացը, 

դ’Արտանյան։ 

 

— Քո կենա՜ցը,— վրա բերին Պորտոսն ու Արամիսը։ 

 

— Է՛հ, թող այդպես լինի, իմ կենացը։ Միայն չեմ կարծում, թե ձեր 

ցանկությունները մեծ օգուտ կբերեն ինձ։ 

 

— Մի՛ վհատվիր,— ասաց Աթոսը։— Ալլահը մեծ է, ինչպես ասում են Մահմեդի 

հետևորդները, և ապագան նրա ձեռքում է։ 

 

Իր բաժակը ցամաքեցնելով և կողքին դնելով՝ Աթոսը ծուլորեն վեր կացավ, 

վերցրեց առաջին իսկ ձեռքն ընկած հրացանը և մոտեցավ հրակնատին։ 

 

Պորտոսը, Արամիսն ու դ’Արտանյանը հետևեցին նրա օրինակին, իսկ Գրիմոն 

հրաման ստացավ կանգնել չորս ընկերների հետևում և կրակած հրացանները նորից 

լցնել։ 

 

Քիչ անց՝ ջոկատը երևաց։ Նա քայլում էր խրամատի երկարությամբ, որը 

հաղորդակցության միակ ուղին էր բաստիոնի ու քաղաքի միջև։ 

 

— Գրողը տանի, արժե՞ր, որ մենք անհանգստանայինք բահերով, թիերով ու 

քլունգներով զինված մի երկու տասնյակ քաղաքացիների պատճառով,— ասաց 



Աթոսը։— Բավական էր, որ Գրիմոն նրանց նշան աներ, թե՛ հեռու կորեք, և ես 

համոզված եմ, որ նրանք մեզ հանգիստ կթողնեին։ 

 

— Կասկածում եմ,— ասաց դ’Արտանյանը։— Նրանք շատ վճռականորեն են 

քայլում մեր կողմը։ Բացի այդ, քաղաքացիներին ուղեկցում են հրացաններով զինված 

բրիգադիրը և չորս զինվոր։ 

 

— Այդ նրա համար են այդպես քաջ ձևանում, որովհետև դեռ մեզ չեն տեսել,— 

առարկեց Աթոսը։ 

 

— Խոստովանում եմ, ազնիվ խոսք, ես չէի ուզի կրակել այդ խեղճ 

քաղաքացիների վրա,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Վատ է այն քահանան, որը խղճում է հերետիկոսներին,— ասաց Պորտոսը։ 

 

— Իսկապես, Արամիսն իրավացի է,— համաձայնեց Աթոսը,— հիմա ես կգնամ 

և կնախազգուշացնեմ նրանց։ 

 

— Ո՞ւր է տանում ձեզ սատանան,— փորձեց կանգնեցնել նրան 

դ’Արտանյանը։— Ձեզ կգնդակոծեն, բարեկամս։ 

 

Սակայն Աթոսը ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այդ նախազգուշացման վրա և 

բարձրացավ պատի մեջ բացված անցքը։ Մի ձեռքով հրացանը բռնած, մյուսով՝ 

գլխարկը, նա դիմեց զինվորներին և հող փորողներին, որոնք նրա անակնկալ լույս 

ընկնելուց զարմացած կանգ առան բաստիոնից մի հիսուն քայլ հեռավորության վրա։ 

 

— Պարոնա՛յք,— հարգալից ողջույնով ձայն տվեց Աթոսը,— ես և իմ մի քանի 

ընկերները հենց հիմա նախաճաշում ենք բաստիոնում։ Իսկ դուք ինքներդ գիտեք, 

ի՛նչը կարող է լինել ավելի անհաճո, քան երբ ձեզ անհանգստացնում են նախաճաշի 

ժամանակ։ Ուստի խնդրում ենք ձեզ, եթե դուք անպայման պիտի լինեք այստեղ, 

սպասել, մինչև մենք նախաճաշը վերջացնենք հետո գալ, և կամ, որ ամենից ավելի 

լավ կլինի, խելքի գալ, թողնել խռովարարներին և բարեհաճել մեզ հետ միասին 

ֆրանսիական թագավորի կենացը խմել։ 

 



— Զգուշացե՛ք, Աթոս,— գոռաց դ’Արտանյանը։— Մի՞թե չեք տեսնում, որ նշան 

են բռնում ձեզ։ 

 

— Տեսնում եմ, տեսնում,— պատասխանեց Աթոսը,— բայց այդ քաղքենիները 

շատ վատ կրակող են և չեն կարող ինձ գնդակ դիպցնել։ 

 

Իսկապես, հենց այդ րոպեին չորս կրակոց լսվեց, բայց գնդակները շրմփացին 

կողքի քարերին, ոչ մեկն Աթոսին չդիպավ։ 

 

Նույն վայրկյանին ի պատասխան որոտացին չորս կրակող, որոնք ավելի լավ 

էին ուղղված, քան հարձակվողների կրակոցները, երեք զինվոր ընկան սպանված, իսկ 

մեկ հող փորող վիրավորված էր։ 

 

— Գրիմո՛, տուր մյուս հրացանը,— հրամայեց Աթոսն առանց տեղից ցած 

իջնելու։ 

 

Գրիմոն իսկույն հրամանը կատարեց։ Աթոսի երեք ընկերները նորից լցրին 

հրացանները։ Առաջին համազարկին հետևեց երկրորդը. բրիգադիրը և երկու հող 

փորողները տեղն ու տեղն սպանվեցին, իսկ մյուսները փախուստի դիմեցին։ 

 

— Առա՜ջ, պարոննե՛ր, գրոհի,— գոչեց Աթոսը։ 

 

Չորս ընկերները դուրս նետվեցին բերդի պատերից, վազեցին մինչև կռվի 

դաշտը, վերցրին չորս հրացանն ու բրիգադիրի նիզակը, վստահ լինելով, որ 

փախստականները մինչև քաղաք հասնելն այլևս կանգ չեն առնի, ավարը վերցրած՝ 

վերադարձան բաստիոն։ 

 

— Լցրեք հրացանները, Գրիմո՛,— հրամայեց Աթոսը։— Իսկ մենք, պարոններ, 

վերսկսենք մեր նախաճաշը և շարունակենք մեր խոսակցությունը։ Ինչի՞ վրա կանգ 

առանք։ 

 

— Ես հիշում եմ,— ասաց դ’Արտանյանը, որը խիստ մտահոգված էր, թե ուր 

պետք է գնացած լինի միլեդին։— Դուք ասում էիք, որ միլեդին հեռացել է Ֆրանսիայի 

ափերից։ 

 



— Նա գնացել է Անգլիա,— լրացրեց Աթոսը։ 

 

— Իսկ ի՞նչ նպատակով։ 

 

— Նպատակ ունենալով սպանել Բեկինգհեմին կամ որևէ մարդասպան 

ուղարկել նրան սպանելու։ 

 

Դ’Արտանյանը զարմանքի և ցասումի ճիչ արձակեց։ 

 

— Ի՜նչ ստորություն,— գոչեց նա։ 

 

— Է՛, ինչ վերաբերում է նրան, հավատացեք, ես ամենևին չեմ 

անհանգստանում,— ասաց Աթոսը։— Հիմա, Գրիմո,— շարունակեց նա դառնալով իր 

ծառային,— քանի որ հրացաններն արդեն լցրել եք, վերցրեք բրիգադիրի նիզակը, 

անձեռոցիկը կապեցեք ծայրին և խրեցեք մեր բաստիոնի աշտարակի գլուխը, 

որպեսզի այդ խռովարար լարոշելցիներն իմանան, որ գործ ունեն թագավորի քաջ ու 

հավատարիմ զինվորների հետ։ 

 

Գրիմոն անտրտունջ հնազանդվեց։ Մի րոպե անց՝ մեր չորս ընկերների 

գլխավերևում ծածանվեց սպիտակ գրոշը։ Ծափահարությունների մի որոտ 

դիմավորեց նրանց. ճամբարի կեսը հավաքվել էր հողաթմբի վրա։ 

 

— Ինչպե՜ս,— նորից խոսեց դ’Արտանյանը,— մի՞թե ձեզ չի անհանգստացնում, 

որ նա կսպանի Բեկինգհեմին կամ մարդ կուղարկի սպանելու։ Չէ՞ որ դուքսը մեր 

բարեկամն է։ 

 

— Դուքսը անգլիացի է, դուքսը կռվում է մեր դեմ։ Թող նա ինչ ուզում է անի 

դքսին. դա ինձ այնքան քիչ է զբաղեցնում, որքան մի դատարկ շիշը։— Եվ Աթոսը մի 

կողմ շպրտեց շիշը, որի պարունակությունը հենց նոր մինչև վերջին կաթիլը լցրել էր 

իր բաժակը։ 

 

— Ո՛չ, սպասեք,— ասաց դ’Արտանյանը,— ես Բեկինգհեմին բախտի 

քմահաճույքին չեմ թողնի։ Նա մեզ հիանալի ձիեր նվիրեց։ 

 



— Իսկ գլխավորը՝ հիանալի թամբեր,— վրա բերեց Պորտոսը, որի թիկնոցի 

վրա այդ պահին փայլփլում էր իր թամբի տրեզը։ 

 

— Բացի այդ, աստված մեղավորի դարձն է ուզում և ոչ թե նրա մահը,ասաց 

Արամիսը։ 

 

— Ամմե՜ն,— եզրափակեց Աթոսը։— Մենք դրան կվերադառնանք հետո, եթե 

ձեզ հաճելի կլինի։ Իսկ այն ժամանակ ես ամենից ավելի մտահոգված էի, և վստահ եմ, 

որ դուք ինձ կհասկանաք, դ’Արտանյան, մտահոգված էի նրանով, որ այդ կնոջից խլեմ 

այն արտոնագիրը, որ նա պոկել էր կարդինալից և որի օգնությամբ ուզում էր 

անպատիժ կերպով ազատվել ձեզնից, գուցե և բոլոր չորսիցս։ 

 

— Այդ ի՛նչ է, դև՞ է նա, թե՛ ինչ,— վրդովվեց Պորտոսը իր պնակը մեկնելով 

Արամիսին, որը տապական էր կտրտում։ 

 

— Իսկ այդ թուղթը,— հարցրեց դ’Արտանյանը,— այդ արտոնագիրը մնաց նրա 

մո՞տ։ 

 

— Ո՛չ, այն անցավ իմ ձեռքը, բայց չեմ կարող ասել, թե այդ հեշտությամբ 

կատարվեց։ 

 

— Թանկագի՜ն Աթոս,— զգացված գոչեց դ’Արտանյանը,— ես արդեն հաշիվը 

կորցրել եմ, թե քանի անգամ իմ կյանքով պարտական եմ ձեզ։ 

 

— Ուրեմն դու մեզնից բաժանվեցիր, որպեսզի ներկայանաս նրա՞ն,— հարցրեց 

Արամիսը։ 

 

— Ճիշտ այդպես։ 

 

— Եվ կարդինալի տված թուղթը ձեզ մո՞տ է,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ահա այն,— պատասխանեց Աթոսը և իր թիկնոցի գրպանից հանեց 

թանկագին թուղթը։ 

 



Դ’Արտանյանը դողդոջուն ձեռքերով բացեց այն, նույնիսկ չփորձելով թաքցնել 

իրեն բռնած դողը, և կարդաց. 

 

«Այն, ինչ արել է սույնը ներկայացնողը, արել է իմ հրամանով և պետության 

բարօրության համար։ ։։։։։։։։։։5 դեկտեմբերի 1628թ. Ռիշելիե»։ 

 

— Այո, իսկապես որ,— ասաց Արամիսը,— այդ մեղքերի թողություն է բոլոր 

կանոններով։ 

 

— Հարկավոր է պատառոտել այս թուղթը,— ասաց դ’Արտանյանը, որին թվում 

էր, թե իր մահվան դատավճիռն է կարդում։ 

 

— Ո՛չ, ընդհակառակն, հարկավոր է աչքի լույսի պես պահել այն,— առարկեց 

Աթոսը։— Ես այս թուղթը ոչ ոքի չեմ տա, թեկուզ ոսկու մեջ թաղեն ինձ։ 

 

— Իսկ ի՞նչ կանի հիմա միլեդին,— հարցրեց երիտասարդը։ 

 

— Նա երևի կգրի կարդինալին,— անփույթ տոնով պատասխանեց Աթոսը,— որ 

մի անիծյալ հրացանակիր, Աթոս անունով, խլել է իրենից արտոնագիրը։ Այդ նույն 

նամակում նա կարդինալին խորհուրդ կտա ազատվել նաև այդ հրացանակրի երկու 

ընկերներից՝ Պորտոսից ու Արամիսից։ Կարդինալը կհիշի, որ դրանք հենց այն 

մարդիկն են, որոնց ինքը միշտ հանդիպում է իր ճանապարհին, և ահա մի գեղեցիկ օր 

նա կհրամայի ձերբակալել դ’Արտանյանին, և որպեսզի նա մենակ չտխրի, մեզ էլ 

կուղարկի Բաստիլ նրան ընկերություն անելու։ 

 

— Դու ինչ֊որ մռայլ կատակ ես անում, սիրելի բարեկամ,— ասաց Պորտոսը։ 

 

— Ես ամենևին կատակ չեմ անում,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Բայց դու գիտե՞ս,— ասաց Պորտոսը,— այդ նզովյալ միլեդիի վիզը ոլորելը 

ավելի քիչ մեղք է, քան այս խեղճ հուգենոտներին սպանելը, որոնց հանցանքը միայն 

այն է, որ նրանք ֆրանսերեն են երգում նույն սաղմոսները, ինչ մենք երգում ենք 

լատիներեն։ 

 

— Ի՞նչ կասի դրա մասին մեր աբբատը,— հանգիստ հարցրեց Աթոսը։ 



 

— Կասեմ, որ բաժանում եմ Պորտոսի կարծիքը,— պատասխանեց Արամիսը։ 

 

— Ես՝ առավել ևս,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Բարեբախտաբար հիմա նա հեռու է,— շարունակեց Պորտոսը։— 

Խոստովանում եմ, նա ինձ շատ պիտի նեղեր, եթե այստեղ լիներ։ 

 

— Անգլիայում լինելով էլ նա ինձ նեղում է այնպես, ինչպես եթե Ֆրանսիայում 

լիներ,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Նա ինձ նեղում է ամենուրեք,— եզրակացրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Բայց քանի որ նա քո ձեռքն էր ընկել, ինչո՞ւ դու նրան չխեղդեցիր, ինչո՞ւ 

չկախեցիր,— հարցրեց Պորտոսը։— Չէ՞ որ միայն մեռելներն են, որ չեն վերադառնում։ 

 

— Դուք այդպե՞ս եք կարծում,— պատասխանեց Աթոսը մռայլ ժպիտով, որի 

նշանակությունը հասկանալի էր միայն դ’Արտանյանին։ 

 

— Իմ մեջ մի լավ միտք ծագեց,— հայտարարեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ասացեք,— վրա բերին հրացանակիրները։ 

 

— Ի զե՜ն,— գոչեց Գրիմոն։ 

 

Երիտասարդները վեր թռան ու վերցրին հրացանները։ 

 

Այս անգամ մոտենում էր քսան թե քսանհինգ մարդուց բաղկացած մի փոքրիկ 

ջոկատ, բայց արդեն հող փորողներ չէին, այլ կայազորի զինվորներ։ 

 

— Չվերադառնա՞նք արդյոք ճամբար,— առաջարկեց Պորտոսը,— կարծում եմ՝ 

մեր ուժերը հավասար չեն։ 

 

— Այդ անկարելի է երեք պատճառով,— պատասխանեց Աթոսը։— Առաջինն 

այն է, որ մենք նախաճաշը չենք վերջացրել, երկրորդը՝ որ դեռ մենք կարևոր բաների 



մասին պիտի խոսենք և երրորդ պատճառն այն է, որ դեռ տասը րոպե կա նշանակված 

ժամից։ 

 

— Բայց անհրաժեշտ է կռվի պլան կազմել,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Պլանը շատ պարզ է,— ասաց Աթոսը։— Հենց որ թշնամին մի կրակոցի 

հեռավորության վրա լինի, մենք կրակ կբացենք։ Եթե նա շարունակի հարձակվել, 

մենք նորից կկրակենք և այդպես այնքան կշարունակենք, քանի դեռ հրացանները 

լցնելու բան կա։ Եթե ողջ մնացածները շարունակեն գրոհել, կթողնենք, որ իջնեն 

փոսը, և նրանց գլխին շուռ կտանք այն պատի բեկորը, որը մի հրաշքով կանգուն է 

մնացել։ 

 

— Կեցցե՛ս,— գոչեց Պորտոսը։— Դու իսկ և իսկ զորավար լինելու համար ես 

ծնվել, Աթոս, և կարդինալը, թեկուզ և նա իրեն զինվորական հանճար է կարծում, 

ոչինչ է քո համեմատությամբ։ 

 

— Պարոննե՛ր, խնդրում եմ երկուսով մեկ նշանի չկրակեք,— նախազգուշացրեց 

Աթոսը։— Թող յուրաքանչյուրը ճիշտ նշան բռնի մեկ հակառակորդի վրա։ 

 

— Ես նշան եմ բռնել իմ դիմացինին,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ես էլ իմին,— ասաց Պորտոսը։ 

 

— Ես idem[131],— արձագանքեց Արամիսը։ 

 

— Կրա՜կ,— հրաման տվեց Աթոսը։ 

 

Չորս կրակոցը միաձուլվեցին իրար, և չորս զինվոր ցած ընկան։ 

 

Իսկույն թմբուկը խփեցին, և ջոկատը սկսեց գրոհել վազքով։ 

 

Կրակոցները հաջորդում էին իրար, բոլորն էլ նույնքան դիպուկ։ Բայց 

լարոշելցիները, ասես իմանալով մեր բարեկամների սակավաթիվ լինելը, արդեն ցրիվ 

շարքով շարունակում էին առաջ շարժվել։ 

 



Երեք կրակոցից էլի երկու մարդ ընկան, բայց և այնպես ողջ մնացածները 

քայլերը չէին դանդաղեցնում։ 

 

Մինչև Բաստիոն հասան տասներկու թե տասնհինգ մարդ։ Վերջին 

համազարկը դիմավորեց նրանց, սակայն այդ էլ չկանգնեցրեց. նրանք պառկեցին 

փոսի մեջ և արդեն ուզում էին անցքի միջով ներս խցկվել։ 

 

— Դե՛հ, բարեկամնե՛րս,— ասաց Աթոսը,— մեկ հարվածով վերջ տանք սրանց. 

դեպի պա՜տը։ 

 

Չորս ընկերները Գրիմոյի հետ միասին սկսեցին հրացանների փողերով հրել 

խարխլված պատի մի մեծ կտոր, որը հազիվ կանգուն էր մնացել։ Պատը թեքվեց և իր 

հիմքից անջատվելով՝ խլացուցիչ դղրդոցով ընկավ փոսը։ Մի զարհուրելի ճիչ լսվեց, 

փոշու ամպ բարձրացավ երկինք և ամեն ինչ վերջացավ։ 

 

— Դե՛հ, ինչպե՞ս, բոլորի՞ն ճզմեցինք,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Այո, ազնիվ խոսք, կարծես բոլորին,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ո՛չ,— ասաց Պորտոսը,— ահա երկու թե երեք հոգի փախչում են 

վիրավորված։ 

 

Իսկապես, այդ թշվառականներից երեք֊չորս հոգի արնաշաղախ ու վիրավոր 

հաղորդանցքով փախչում էին դեպի քաղաք։ Դա էր մնացել ուղարկված ջոկատից։ 

 

Աթոսը նայեց ժամացույցին։ 

 

— Պարոննե՛ր,— ասաց նա,— արդեն մի ժամ է, ինչ մենք այստեղ ենք. և արդեն 

գրազը տարել ենք։ Բայց պետք է լավ խաղացողներ լինել, բացի այդ, դ’Արտանյանը 

դեռ իր միտքը չի հայտնել մեզ։ 

 

Եվ հրացանակիրն իրեն հատուկ սառնասրտությամբ նստեց նախաճաշը 

վերջացնելու։ 

 

— Իմ մի՞տքը,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 



 

— Այո, դուք ասում էիք, որ մի լավ բան եք մտածել,— պատասխանեց Աթոսը։ 

 

— Ախ, ճիշտ որ, հիշեցի, ես երկրորդ անգամ կգնամ Անգլիա և կներկայանամ 

Բեկինգհեմին։ 

 

— Դուք այդ չե՛ք անի, դ’Արտանյան,— սառն ասաց Աթոսը։ 

 

— Ինչո՞ւ։ Չէ՞ որ արդեն մի անգամ ես եղել եմ այնտեղ։ 

 

— Այո, բայց այն ժամանակ պատերազմ չկար, այն ժամանակ Բեկինգհեմը մեր 

դաշնակիցն էր, ոչ թե թշնամին։ Այն, ինչ դուք ուզում եք անել, դավաճանություն 

կհամարեն։ 

 

Դ’Արտանյանը հասկացավ, որ այդ առարկությունը համոզիչ է և լռեց։ 

 

— Կարծեմ ես մի լավ բան եմ մտածել,— ասաց Պորտոսը։ 

 

— Լսենք ինչ է մտածել Պորտոսը,— առաջարկեց Արամիսը։ 

 

— Ես պարոն դը Տրևիլից արձակուրդ կխնդրեմ մի որևէ պատրվակով, որ 

կհնարեք դուք, ես այդպիսի բաների վարպետ չեմ։ Միլեդին ինձ չի ճանաչում, և ես 

կարող եմ առանց կասկած հարուցելու մտնել նրա մոտ։ Իսկ երբ այդ գեղեցկուհուն 

գտա, իսկույն կխեղդեմ։ 

 

— Դե՜հ, ի՛նչ կա որ... գուցեև ես կհամաձայնեմ Պորտոսի առաջարկությունն 

ընդունելու,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Ֆո՛ւ, սպանել մի կնո՜ջ,— դժգոհեց Արամիսը։— Ո՛չ, ա՛յ, իմ գլխում 

ամենաճիշտ միտքը ծագեց։ 

 

— Ասացե՛ք, Արամիս, ի՞նչ միտք ծագեց ձեր գլխում,— հարցրեց Աթոսը, որ մեծ 

հարգանք էր տածում երիտասարդ հրացանակրին։ 

 

— Հարկավոր է թագուհուն նախազգուշացնել։ 



 

— Ա՜խ , իսկապես որ,— բացականչեցին Պորտոսն ու դ’Արտանյանը և վերջինս 

ավելացրեց.— Իմ կարծիքով մենք գտել ենք ճիշտ միջոցը։ 

 

— Նախազգուշացնել թագուհո՜ւն,— կրկնեց Աթոսը։— Իսկ ինչպե՞ս կարող ենք 

անել այդ։ Մի՞թե մենք կապեր ունենք արքունիքում։ Մի՞թե մենք կարող ենք որևէ 

մեկին ուղարկել Փարիզ, այնպես, որ այդ հայտնի չդառնա ամբողջ ճամբարին։ 

Այստեղից Փարիզ հարյուր քառասուն լյո ճանապարհ է. դեռ մեր նամակը Անժեր 

չհասած՝ մեզ արդեն բանտ կնստեցնեն։ 

 

— Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչպես վստահելի ճանապարհով նամակը 

հասցնել նորին մեծություն թագուհուն, այդ ես ինձ վրա եմ վերցնում,— կարմրելով 

ասաց Արամիսը։— Ես Տուրում ճանաչում եմ մի շատ ճարպիկ տիկնոջ։ 

 

Արամիսը Աթոսի դեմքին ժպիտ նկատելով լռեց։ 

 

— Ա՜յ քեզ բան, դուք դե՞մ եք այս առաջարկությանը, Աթոս,— զարմացավ 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Ես բոլորովին չեմ մերժում այն,— պատասխանեց Աթոսը,— միայն ուզում էի 

Արամիսին ասել, որ նա ճամբարը թողնել չի կարող, իսկ մենք բացի մեզնից ուրիշ ոչ 

ոքի վրա հույս դնել չենք կսրող. մեր սուրհանդակի մեկնելուց հետո երկու ժամ 

չանցած՝ բոլոր կապուցինները, բոլոր լրտեսները, կարդինալի բոլոր արբանյակները 

անգիր կիմանան ձեր նամակը և այն ժամանակ կձերբակալեն ձե՛զ էլ ձեր ճարպիկ 

տիկնոջն էլ։ 

 

— Էլ չխոսենք նրա մասին,— ավելացրեց Պորտոսը,— որ թագուհին 

Բեկինգհեմին կփրկի, բայց մեզ չի փրկի։ 

 

— Պարոննե՛ր, այն, ինչ ասաց Պորտոսը, զուրկ չէ առողջ դատողությունից,— 

հաստատեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Օհո՜, այն ի՞նչ է կատարվում քաղաքում,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Տագնապի ազդանշան են տալիս։ 



 

Ընկերները ականջ դրին, իսկապես թմբկահարության ձայնը նրանց էր 

հասնում։ 

 

— Այ, կտեսնեք, նրանք մի ամբողջ գունդ կուղարկեն մեր դեմ,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Ի՞նչ է, մտադիր եք ամբողջ գնդի դե՞մ կանգնել,— հարցրեց Պորտոսը։ 

 

— Ինչո՞ւ չէ,— պատասխանեց հրացանակիրը,— ես ինձ շատ լավ եմ զգում, և 

մի ամբողջ բանակի դեմ կկանգնեի, եթե միայն մենք էլի մի դյուժին շշերի պաշար 

լինեինք վերցրած։ 

 

— Ազնիվ խոսք, թմբկահարության ձայնը մոտենում է,— նախազգուշացրեց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Թող մոտենա,— ասաց Աթոսը,— այս տեղից մինչև քաղաք քառորդ ժամից 

ավելի ճանապարհ է, հետևապես՝ քաղաքից այստեղ էլ նույնքան ժամանակ 

հարկավոր կլինի։ Այդքան ժամանակ մեզ բավական է մի որևէ որոշում ընդունելու 

համար։ Եթե մենք այստեղից գնանք, այլևս ոչ մի տեղ խոսակցության համար 

այսպիսի հարմար տեղ չենք գտնի։ Եվ գիտե՞ք, պարոններ, հենց հիմա իմ գլխում մի 

հիանալի միտք ծագեց։ 

 

— Դե ասացեք։ 

 

— Թույլ տվեք նախ անհրաժեշտ կարգադրություններ անել Գրիմոին։ 

 

Աթոսը ձեռքի նշանով մոտ կանչեց իր սպասավորին և բաստիոնում ընկած 

մեռելները ցույց տալով հրամայեց. 

 

— Գրիմո, վերցրեք այս պարոններին, դեմ տվեք պատին, գլխներին գլխարկներ 

դրեք և հրացանները տվեք ձեռքները։ 

 

— Օ՜, մեծ մարդ,— գոչեց դ’Արտանյանը,— ես ձեզ հասկանում եմ։ 

 

— Դուք հասկանո՞ւմ եք,— հարցրեց Պորտոսը։ 



 

— Իսկ դո՞ւ, Գրիմո, հասկանո՞ւմ ես,— հարցրեց Արամիսը։ 

 

Գրիմոն դրական նշան արեց։ 

 

— Այդ է այն ամենը, ինչ պահանջվում է,— եզրակացրեց Աթոսը։— 

Վերադառնանք իմ մտքին։ 

 

— Բայց ես շատ կուզենայի իմանալ, թե սրա էությունն ինչ է,— շարունակեց 

պնդել Պորտոսը։ 

 

— Դրա կարիքը չկա։ 

 

— Այո՛, այո՛, լսենք Աթոսին,— միաբերան ասացին դ’Արտանյանը և Արամիսը։ 

 

— Այդ միլեդին, այդ կինը, այդ նողկալի արարածը, այդ դևը, ինչպես կարծեմ 

դուք ասում էիք, դ’Արտանյան, մի տեգր ունի։ 

 

— Այո, ես նույնիսկ լավ եմ ճանաչում նրան և կարծում եմ, որ նա այնքան էլ 

լավ չի տրամադրված դեպի իր հարսը։ 

 

— Դա վատ չէ,— ասաց Աթոսը,— իսկ եթե ատեր նրան, ավելի լավ կլիներ։ 

 

— Այդ դեպքում հանգամանքները միանգամայն համապատասխանում են մեր 

ցանկություններին։ 

 

— Բայց ես շատ կուզենայի հասկանալ, թե ինչ է անում Գրիմոն,— կրկնեց 

Պորտոսը։ 

 

— Լռեցեք, Պորտո՛ս,— ընդհատեց նրան Արամիսը։ 

 

— Ի՞նչ է նրա տեգոր անունը։ 

 

— Լորդ Վինտեր։ 

 



— Որտե՞ղ է հիմա նա։ 

 

— Հենց պատերազմի լուրը տարածվեց, նա վերադարձավ Լոնդոն։ 

 

— Հենց այդպիսի մարդ էլ հարկավոր է մեզ,— շարունակեց Աթոսը։— Հենց 

նրան է, որ պետք է նախազգուշացնել։ Մենք նրան իմաց կտանք, որ իր հարսը 

պատրաստվում է մեկին սպանել, և կխնդրենք աչքից բաց չթողնել նրան։ Հույս ունեմ, 

որ Լոնդոնում կա մի որևէ ուղղիչ հիմնարկություն, ինչպիսին է սուրբ 

Մագթաղինացու ապաստանը կամ ապաշխարող անառակների տունը։ Նա կհրամայի 

այնտեղ պահել իր հարսին, և ահա այն ժամանակ մենք կարող ենք հանգիստ լինել։ 

 

— Այո,— համաձայնեց դ’Արտանյանը,— այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա 

այնտեղից դուրս չի պրծել։ 

 

— Դուք, իսկապես, խիստ շատ բան եք պահանջում, դ’Արտանյան,— ասաց 

Աթոսը,— ես ձեզ ասացի այն ամենը, ինչ կարողացել էի մտածել. այլևս ուրիշ միտք 

չունեմ, այդպես էլ իմացեք։ 

 

— Իսկ ես գտնում եմ,— իր կարծիքն ասաց Արամիսը,— որ ամենից լավն այն 

կլինի, եթե մենք տեղեկացնենք և՛ թագուհուն, և՛ լորդ Վինտերին։ 

 

— Այո, բայց մենք նամակներն ո՞ւմ հետ կուղարկենք Տուր և Լոնդոն։ 

 

— Ես Բազենի համար երաշխավորում եմ,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Իսկ ես՝ Պլանշեի,— հայտարարեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Իսկապես,— վրա բերեց Պորտոսը,— եթե մենք չենք կարող ճամբարը 

թողնել, ապա մեր ծառաներին այդ չի արգելվում։ 

 

— Միանգամայն ճիշտ է,— հաստատեց Արամիսը,— և հենց այսօր մենք 

նամակներ կգրենք, փող կտանք նրանց, և նրանք ճանապարհ կընկնեն։ 

 

— Փող կտաք նրա՞նց,— հարցրեց Աթոսը,— բայց մի՞թե դուք փող ունեք։ 

 



Չորս ընկերներն իրար նայեցին, և նրանց դեմքերը, որ սկսել էին պայծառանալ, 

նորից մռայլվեցին։ 

 

— Նայեցեք,— ձայն տվեց դ’Արտանյանը,— ես սև ու կարմիր կետեր եմ 

տեսնում, ահա, շարժվում են։ Իսկ դուք, Աթոս, գնդի մասին էիք խոսում, բայց դա մի 

ամբողջ բանակ է։ 

 

— Այո, դուք իրավացի եք։ Ահա նրանք,— ասաց Աթոսը։— Ինչպես են դուր 

գալիս ձեզ այդ խորամանկները. գաղտագողի են գալիս, ո՛չ թմբուկ են զարկում, ո՛չ 

փող են փչում։ Իսկ դու արդեն վերջացրե՞լ ես, Գրիմո։ 

 

Գրիմոն դրական նշան արեց և ցույց տվեց մի դյուժին դիակներ, որոնց նա 

կանգնեցրել էր պատի երկարությամբ, ամենագեղեցիկ դիրքերով. ոմանք կանգնած 

էին հրացաններն ուսերին, ուրիշներն ասես նշան էին բռնում, իսկ ոմանք էլ 

մերկացրած սուսեր էին բռնել ձեռքներին։ 

 

— Կեցցե՛ս,— հավանություն տվեց Աթոսը,— ա՛յ, սա պատիվ է բերում քո 

երևակայությանը։ 

 

— Բայց և այնպես,— նորից սկսեց Պորտոսը,— ես շատ կուզենայի իմանալ, թե 

սա ինչի՛ համար է։ 

 

— Նախ եկեք գնանք այստեղից,— առաջարկեց դ’Արտանյանը,— իսկ հետո դու 

կհասկանաս։ 

 

— Սպասեցեք, պարոննե՛ր, սպասեցեք մի րոպե։ Ժամանակ տանք Գրիմոյին, 

որ սեղանը հավաքի։ 

 

— Օհո՜,— գոչեց Արամիսը։— Սև ու կարմիր կետերը նկատելիորեն մեծանում 

են, և ես միանում եմ դ’Արտանյանի կարծիքին. ինձ թվում է, մենք չպետք է ժամանակ 

կորցնենք, այլ հարկավոր է շուտ վերադառնալ ճամբար։ 

 

— Այո, հիմա ես էլ նահանջելու դեմ ոչինչ չունեմ,— ասաց Աթոսը։— Մենք 

գրազ էինք եկել մեկ ժամով, բայց արդեն մեկ ու կես ժամ է այստեղ ենք։ Հիմա արդեն 

ոչ ոք մեզ ոչինչ ասել չի կարող։ Գնա՛նք պարոննե՛ր, գնա՛նք։ 



 

Գրիմոն արդեն նախաճաշի մնացորդները զամբյուղն էր լցրել, ձեռքն առել ու 

առաջ էր վազում։ 

 

Չորս ընկերները դուրս եկան նրա հետևից և արդեն մի տասը քայլ էին արել, 

երբ հանկարծ Աթոսը գոչեց. 

 

— Է՛, գրողը տանի, այս ի՞նչ ենք անում մենք, պարոննե՛ր։ 

 

— Որևէ բա՞ն ես մոռացել,— հարցրեց Արամիսը։ 

 

— Իսկ դրո՞շը։ Գրողը տանի, չի՛ կարելի դրոշը թշնամուն թողնել, եթե նույնիսկ 

դա սովորական անձեռոցիկ է։ 

 

Աթոսը նետվեց բաստիոն, բարձրացավ աշտարակ և դրոշը վերցրեց, բայց 

որովհետև լարոշելցիներն արդեն մոտեցել էին կրակոցի հեռավորության չափ, 

մահացու կրակ բաց արին այն մարդու վրա, որն ասես զվարճության համար իրեն 

գնդակների տակ էր դրել։ 

 

Բայց Աթոսը կարծես կախարդված լիներ, գնդակները սուլելով անցնում էին 

կողքով, և ոչ մեկը չդիպավ նրան։ 

 

Աթոսը թիկունքը դարձրեց քաղաքի պաշտպանների կողմը և դրոշը 

թափահարելով ողջունեց ճամբարի պաշտպաններին։ Երկու կողմերից բարձր 

աղաղակներ լսվեցին. մի կողմից կատաղության ճիչեր, մյուս կողմից՝ ցնծության։ 

 

Առաջին համազարկին հաջորդեց երկրորդը, և երեք գնդակ անձեռոցիկը 

ծակծկելով իսկական դրոշ դարձրին այն։ 

 

Ամբողջ ճամբարը գոռում էր. 

 

— Իջե՜ք, իջե՜ք։ 

 

Աթոսը ցած իջավ։ Անհանգիստ սպասող ընկերները ուրախուրախ 

դիմավորեցին նրան։ 



 

— Գնա՛նք, Աթո՛ս, գնա՛նք,— շտապեցնում էր դ’Արտանյանը,— արագացնենք 

մեր քայլերը։ Հիմա, երբ արդեն մենք ամեն բան մտածել ու որոշել ենք, բացի նրանից, 

թե որտեղից պիտի դրամ գտնենք, հիմար բան կլիներ, եթե մեզ սպանեին։ 

 

Բայց Աթոսը շարունակում էր գնալ հանդիսավոր քայլով, չարձագանքելով 

ընկերների հորդորանքներին, և սրանք, տեսնելով, որ համոզելն ավելորդ է, իրենք էլ 

իրենց քայլերը հարմարեցրին նրան։ 

 

Գրիմոն ու իր զամբյուղը շատ էին առաջ անցել, և արդեն գնդակները նրանց 

հասնել չէին կարող։ 

 

Մի րոպե անց՝ կատաղի կրակոցներ լսվեցին։ 

 

— Այս ի՞նչ է նշանակում, n՞ւմ վրա են կրակում նրանք,— զարմացավ 

Պորտոսը։— Ես պատասխան կրակոցի սուլոցներ չեմ լսում և այնտեղ մարդ չեմ 

տեսնում։ 

 

— Նրանք կրակում են մեր մեռելների վրա,— բացատրեց Աթոսը։ 

 

— Բայց մեր մեռելները նրանց չեն պատասխանի։ 

 

— Հենց բանն էլ այդ է։ Այն ժամանակ նրանք կմտածեն, թե իրենց համար 

դարան է սարքված, կսկսեն խորհրդակցել, բանագնաց կուղարկեն, իսկ երբ, 

վերջապես, կհասկանան, թե ինչ է սարքված, արդեն մեզ վրա կրակել չեն կարող։ Ահա 

թե ինչու կարիք չկա շտապելու և կողի ծակոց վաստակելու։ 

 

— Ա՜, հիմա ես հասկանում եմ,— հիացմունքով ասաց Պորտոսը։ 

 

— Դե՛հ, փառք աստծո,— ասաց Աթոսը ուսերը թոթվելով։ 

 

Ֆրանսիացիները տեսնելով, որ չորս ընկերները մոտենում են հանդարտ 

քայլերով, ցնծագին աղաղակեցին։ 

 



Նորից կրակոցներ ճայթեցին, բայց այս անգամ գնդակները սկսեցին շրմփալ 

մեր բարեկամների կողքի քարերին և չարագույժ սուլել նրանց ականջներում։ 

Վերջապես լարոշելցիները բաստիոնը գրավեցին։ 

 

— Շատ վատ կրակողներ են,— ասաց Աթոսը։— Նրանցից քանիսի՞ն 

պառկեցրինք մենք, մեկ դյուժին։ 

 

— Եթե ոչ տասնհինգ։ 

 

— Իսկ քանիսի՞ն ճզմեցինք։ 

 

— Ութ կամ տասը հոգի։ 

 

— Եվ փոխարենը՝ ոչ մի չանգռվա՞ծք։ Բայց ոչ... Այս ի՞նչ է ձեր ձեռքը, 

դ’Արտանյան։ Արյո՞ւն։ 

 

— Դատարկ բան է,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Մոլորված գնդա՞կ է դիպել։ 

 

— Գնդակ էլ չի։ 

 

— Ի՞նչ է ուրեմն։ 

 

Մենք արդեն ասել ենք, որ Աթոսը դ’Արտանյանին սիրում էր որպես հարազատ 

որդու, այդ մռայլ, խստաբարո մարդը երբեմն զուտ հայրական հոգատարություն էր 

ցուցաբերում պատանու նկատմամբ։ 

 

— Չանգռվածք է,— բացատրեց դ’Արտանյանը։— Մատս ճզմվեց պատի քարի 

տակ և մատանու աչքը մաշկս չանգռեց։ 

 

— Ահա թե ինչ է նշանակում ադամանդ կրել, ողորմած պարոն,— 

արհամարհական տոնով նկատեց Աթոսը։ 

 



— Ա՜խ, ճիշտ որ, մատանու աչքն ադամանդ է,— գոչեց Պորտոսը։— Էլ ինչո՞ւ եք 

գանգատվում, թե փող չունենք, գրողը տանի։ 

 

— Այո, ճիշտ որ,— վրա բերեց Արամիսը։ 

 

— Բրա՛վո, Պորտո՛ս, այս անգամ իսկապես լավ միտք եկավ գլուխդ։ 

 

— Իհարկե,— ասաց Պորտոսը Աթոսի գովասանքից հպարտացած,— քանի որ 

կա ադամանդ, ուրեմն կարելի է այն ծախել։ 

 

— Բայց սա թագուհու ընծան է,— առարկեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ուրեմն՝ ավելի մեծ հիմք կա գործի գնելու այն,— ասաց Աթոսը,— որ 

թագուհու ընծան կփրկի նրա սիրեցյալին՝ Բեկինգհեմին, այդ միանգամայն 

արդարացի բան կլինի, իսկ որ այն կփրկի մեզ նրա բարեկամներին, միանգամայն 

բարոյական բան կլինի, ուստի և ադամանդը կծախենք։ Ի՞նչ է կարծում սրա մասին 

պարոն աբբատը։ Պորտոսի կարծիքը չեմ հարցնում, այն արդեն հայտնի է։ 

 

— Ես կարծում եմ,— կարմրատակելով ասաց Արամիսը,— քանի որ այդ 

մատանին սիրածից չի ստացվել, հետևապես սիրո գրավական չէ, դ’Արտանյանը 

կարող է ծախել այն։ 

 

— Սիրելի բարեկամս, դուք խոսում եք որպես բարեպաշտության մարմնացում։ 

Ուրեմն ձեր կարծիքով... 

 

— ... պետք է ադամանդը ծախել,— պատասխանեց Արամիսը։ 

 

— Դե՛հ, լա՛վ,— ուրախ համաձայնեց դ’Արտանյանը։— Ադամանդը կծախենք, և 

այլևս դրա մասին չարժե խոսել։ 

 

Կրակոցները շարունակվում էին, բայց մեր բարեկամներն արդեն այնքան էին 

հեռու, որ գնդակները նրանց չէին հասնի, և լարոշելցիները կրակում էին միայն 

սրտները հովացնելու համար։ 

 



— Ճիշտ որ, լավ ժամանակին այդ միտքը ծագեց Պորտոսի գլխում, ահա մենք 

տեղ հասանք։ Ուրեմն, պարոններ, այլևս ոչ մի խոսք այս ամենի մասին։ Ահա նայում 

են մեզ, գալիս են մեզ ընդառաջ և հանդիսավոր ընդունելություն կսարքեն։ 

 

Իսկապես, ինչպես ասացինք, ամբողջ ճամբարը հուզված էր, ավելի քան երկու 

հազար մարդ ասես ներկայացման հանդիսատեսներ լինեին և դիտում էին չորս 

ընկերների հաջողությամբ ավարտված համարձակ ելույթը։ Այդ ելույթի իսկական 

դրդապատճառը, իհարկե, ոչ ոք չգիտեր։ 

 

Ճամբարի գլխին ողջույնների դժժոց էր կանգնած։ 

 

— Կեցցե՜ն գվարդիականները։ Կեցցե՜ն հրացանակիրները։ 

 

Պարոն դը Բյուզինյին առաջինը մոտեցավ, սեղմեց Աթոսի ձեռքը և 

խոստովանեց, որ գրազը տանուլ է տվել։ Դը Բյուզինյիից հետո մոտեցան դրագունն ու 

շվեյցարացին, իսկ նրանցից հետո էլ առաջ նետվեցին նրանց բոլոր ընկերները։ 

Շնորհավորանքներին, գրկախառնություններին, ողջույններին և լարոշելցիների 

հասցեին ուղղված անսպառ ծաղրին ու կատակներին վերջ չկար։ Այնպիսի աղմուկ 

բարձրացավ, որ կարդինալը կարծեց, թե խռովություն է սկսվել և իր գվարդիայի 

կապիտան Լա Ուդինիերին ուղարկեց իմանալու, թե ինչ է պատահել ճամբարում։ 

 

Ամբողջ պատահածը նրան պատմեցին ամենացնծագին 

արտահայտություններով։ 

 

— Ի՞նչ է պատահել,— հարցրեց կարդինալը, երբ Լա Ուդինիերը վերադարձավ։ 

 

— Բանն այն է, ձերդ պայծառափայլություն, որ երեք հրացանակիր ու մի 

գվարդիական գրազ են եկել պարոն դը Բյուզինյիի հետ, թե իրենք նախաճաշ կանեն 

Սեն Ժերվե բաստիոնում, և այդ նախաճաշի ժամանակ երկու ժամ դիմացել են 

թշնամու հարձակումներին և ինչքա՜ն լարոշելցիներ են սպանել։ 

 

— Դուք իմացա՞ք այդ հրացանակիրների անունները։ 

 

— Այո, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 



— Ասացեք։ 

 

— Դրանք են պարոններ Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը։ 

 

— Էլի նույն երեք քաջերը,— ինքն իրեն ասաց կարդինալը։— Իսկ 

գվարդիականը։ 

 

— Պարոն դ’Արտանյանը։ 

 

— Դարձյալ նույն խորամանկ պատանին։ Ուղղակի անհրաժեշտ է, որ այդ չորս 

ընկերներն ինձ մոտ անցնեն ծառայության։ 

 

Երեկոյան կարդինալը պարոն դը Տրևիլի հետ զրուցելիս շոշափեց առավոտյան 

այդ քաջագործությունը, որն ամբողջ ճամբարում խոսակցության նյութ էր դարձել։ 

Պարոն դը Տրևիլը այդ արկածի մասին լսած լինելով հենց մասնակիցների բերանից, 

ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց այն նորին սրբազնությանը, չմոռանալով 

նաև անձեռոցիկի էպիզոդը։ 

 

— Հիանալի է, պարոն դը Տրևիլ,— ասաց կարդինալը,— ուղարկեցեք ինձ, 

խնդրում եմ, այդ անձեռոցիկը, ես կհրամայեմ երեք ոսկեթել շուշան ասեղնագործել 

նրա վրա և այն որպես դրոշակ կհանձնեմ ձեր հրացանակիրներին։ 

 

— Ձերդ սրբազնություն, այդ անարդարություն կլինի գվարդիականների 

նկատմամբ,— առարկեց պարոն դը Տրևիլը,— չէ՞ որ դ’Արտանյանը իմ 

հրամանատարության ներքո չէ, այլ Դեզեսարի։ 

 

— Դե նրան վերցրեք ձեզ մոտ,— առաջարկեց կարդինալը։— Քանի որ այդ չորս 

քաջերն այդպես սիրում են իրար, արդարացի կլինի, որ միասին էլ ծառայեն։ 

 

Նույն երեկոյան պարոն դը Տրևիլը այդ հաճելի նորությունը հայտնեց երեք 

հրացանակիրներին ու դ’Արտանյանին և չորսին էլ հաջորդ օրը նախաճաշի 

հրավիրեց իր մոտ։ 

 

Դ’Արտանյանի ուրախությանը չափ չկար։ Ինչպես հայտնի է, նրա բաղձանքն էր 

հրացանակիր դառնալ։ 



 

Նրա երեք ընկերները նույնպես շատ էին ուրախացել։ 

 

— Ազնիվ խոսք, դու փայլուն մտքի տեր ես եղել,— ասաց դ’Արտանյանը 

Աթոսին,— և իրավացի էիր, մենք այնտեղ փառք ձեռք բերինք և միաժամանակ շատ 

կարևոր խոսակցություն ունեցանք... 

 

— ... որը հիմա կարող ենք շարունակել առանց որևէ կասկած հարուցելու, չէ՞ 

որ այսուհետև մենք աստծո զորությամբ կարդինալիստի համբավ կունենանք։ 

 

Նույն երեկոյան դ’Արտանյանը գնաց պարոն Դեզեսարի մոտ՝ նրան իր 

հարգանքը մատուցելու և հայտնելու կարդինալի ցույց տված ողորմածությունը։ 

 

Երբ Դեզեսարը, որը շատ էր սիրում դ’Արտանյանին, այդ իմացավ, 

երիտասարդին իր օժանդակությունն առաջարկեց, ուրիշ գունդ փոխադրվելը մեծ 

ծախսերի հետ էր կապված, քանի որ պետք էր նոր հանդերձանք ձեռք բերել։ 

 

Դ՚Արտանյանը հրաժարվեց նրա օգնությունից, բայց հարմար առիթից 

օգտվելով՝ խնդրեց Դեզեսարից, որ նա պատվիրի գնահատել ադամանդը, և մատանին 

նրան տալովս խնդրեց դրամի վերածել այն։ 

 

Հաջորդ օրը առավոտյան ժամը ութին Դեզեսարի սպասավորը ներկայացավ 

դ’Արտանյանին և հանձնեց նրան մի տոպրակ ոսկի, որի մեջ կար յոթ հազար լիվր։ 

 

Դա թագուհու ադամանդի արժեքն էր։ 

 

XVIII. Ընտանեկան գործ 

Աթոսը հարմար անուն գտավ` ընտանեկան գործ։ Ընտանեկան գործը 

կարդինալի իրավասության տակ չէր. ընտանեկան գործը ոչ ոքի չէր վերաբերում, 

ընտանեկան գործով կարելի էր զբաղվել նաև բոլորի աչքի առաջ։ 

 

Այսպես ուրեմն, Աթոսը անունը գտավ՝ ընտանեկան գործ։ 

 

Արամիսը հնարը գտավ՝ ուղարկել ծառաներին։ 

 



Պորտոսը միջոցը գտավ՝ ադամանդը վաճառել։ 

 

Միայն դ’Արտանյանն էր, որ չորսի մեջ ամենահնարագետը լինելով. ոչինչ չէր 

հնարել, բայց ճիշտն ասած՝ հենց միայն միլեդի անունը խառնում էր նրա բոլոր 

մտքերը։ 

 

Ա՜խ, ո՜չ, մենք սխալվում ենք. նա ադամանդի գնորդ գտավ։ 

 

Պարոն դը Տրևիլի մոտ նախաճաշի ժամանակ անբռնազբոսիկ ուրախություն էր 

տիրում։ Դ’Արտանյանը ներկայացել էր արդեն նոր համազգեստով. նա համարյա 

Արամիսի հասակին էր, իսկ որովհետև Արամիսին, որին, ինչպես հիշում է 

ընթերցողը, գրավաճառն առատորեն վարձատրել էր նրանից գնած պոեմի համար, և 

նա միանգամից ամեն ինչից երկու հատ էր պատվիրել, ապա նա մի ամբողջ լրիվ 

հանդերձանք զիջեց իր ընկերոջը։ 

 

Դ’Արտանյանը երանության գագաթին կլիներ, եթե նրա մտահայացքի առջև, 

ինչպես սև ամպը հորիզոնում, շարունակ ճոճվելիս չլիներ միլեդին։ 

 

Այդ նախաճաշից հետո ընկերները պայմանավորվեցին երեկոյան հավաքվել 

Աթոսի մոտ և այնտեղ ավարտել որոշած գործը։ 

 

Դ’Արտանյանն ամբողջ օրը շրջում էր ճամբարի փողոցներում՝ հպարտանալով 

իր հրացանակրի համազգեստով։ 

 

Երեկոյան նշանակված ժամին չորս ընկերները հավաքվեցին, մնում էր լուծելու 

միայն երեք հարց, ի՞նչ գրել միլեդիի տեգորը. ի՞նչ գրել Տուրի ճարպիկ տիկնոջը, 

ծառաներից որի՞ն հանձնարարել տանել նամակները։ 

 

Յուրաքանչյուրն իր ծառային էր առաջարկում, Աթոսը շեշտում էր Գրիմոյի 

համեստությունը, նշելով, որ Գրիմոն խոսում է միայն այն ժամանակ, երբ նրա տերը 

թույլ է տալիս բերանը բաց անել։ Պորտոսը գովաբանում էր Մուշկետոնի ուժը, 

ասելով, թե նա այնպիսի կազմվածք ունի, որ հեշտությամբ կարող է ծեծել սովորական 

հասակի չորս մարդու։ Արամիսը հույսը դնելով Բազենի ճարպկության վրա՝ 

գովաբանում էր իր թեկնածուին, իսկ դ’Արտանյանը ամբողջովին հույս դնելով 

Պլանշեի քաջության վրա՝ մատնանշում էր նրա դերը Բուլոնի կռվում։ 



 

Չորսն էլ երկար ժամանակ վիճում էին, թե որին առաջնություն տալ և այդ 

առթիվ արտասանում էին փայլուն ճառեր, որոնք մենք այստեղ մեջ չենք բերում, 

երկյուղ կրելով, թե դրանք շատ երկար կթվան։ 

 

— Դժբախտաբար,— ասաց Աթոսը,— հարկավոր է, որ մեր սուրհանդակն այդ 

բոլոր չորս հատկություններն էլ ունենա իր մեջ։ 

 

— Բայց որտե՞ղ գտնենք այդպիսի ծառա։ 

 

— Այդպիսի ծառա չի գտնվի,— համաձայնեց Աթոսը,— ես էլ գիտեմ։ Դրա 

համար էլ վերցրեք Գրիմոյին։ 

 

— Ո՛չ, Մուշկետոնին։ 

 

— Ավելի լավ է՝ Բազենին։ 

 

— Իսկ իմ կարծիքով՝ Պլանշեին։ Նա քաջ է և ճարպիկ. ահա արդեն երկու 

հատկություն չորսից։ 

 

— Պարոննե՛ր,— խոսեց Արամիսը,— գլխավորը, որ պետք է իմանայի ամենևին 

էլ այն չէ, թե մեր չորս ծառաներից ո՛րն է ավելի համեստ, ավելի ուժեղ, ավելի ճարպիկ 

կամ ավելի քաջ։ Գլխավորն այն է, թե նրանցից որն է ավելի շատ փողասեր։ 

 

— Շատ խելացի դիտողություն է,— ասաց Աթոսը։— Հարկավոր է նկատի 

ունենալ մարդկանց արատները, ոչ թե լավ կողմերը։ Պարոն աբբատ, դուք մեծ 

բարոյագետ եք։ 

 

— Իհարկե, այդ է գլխավորը,— շարունակեց Արամիսը։— Մեզ հարկավոր են 

մեր հանձնարարությունները կատարող հուսալի մարդիկ ոչ միայն նրա համար, որ 

հաջողության հասնեն, այլև որպեսզի անհաջողություն չկրեն։ Չէ՞ որ անհաջողության 

դեպքում ծառան չէ իր գլխով պատասխան տալու... 

 

— Ցածր խոսեցեք, Արամիս,— ընդհատեց նրան Աթոսը։ 

 



— Դուք իրավացի եք... Ոչ թե ծառան, այլ տերը, նույնիսկ տերերն են 

պատասխան տալու։ Արդյո՞ք մեր ծառաներն այնքան են նվիրված մեզ, որ մեզ համար 

վտանգի ենթարկեն իրենց կյանքը։ Ո՛չ։ 

 

— Ազնիվ խոսք, ես համարյա երաշխավորում եմ Պլանշեի համար,— ասաց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Դե ուրեմն, սիրելի բարեկամս, նրա անշահախնդիր նվիրվածությանն 

ավելացնենք մի շոշափելի գումար, որը նրան որոշ առավելություն կտա, և այն 

ժամանակ դուք կարող եք կրկնակի երաշխավորել նրա համար։ 

 

— Բայց և այնպես ձեզ կխաբեն,— ասաց Աթոսը, որը լավատես էր, երբ հարցը 

վերաբերում էր իրերին, և հոռետես էր, երբ խոսքը վերաբերում էր մարդկանց։— 

Նրանք կխոստանան ձեզ, որպեսզի փող ստանան, բայց ճանապարհին վախը 

կխանգարի նրանց գործել։ Հենց որ նրանց բռնեցին, կսկսեն սեղմել, իսկ որ սեղմեցին, 

նրանք ամեն ինչ կխոստովանեն։ Դե հո մենք երեխաներ չենք, գրողը տանի։ Անգլիա 

ընկնելու համար (Աթոսը ձայնն իջեցրեց) հարկավոր է անցնել ամբողջ Ֆրանսիան, 

որտեղ վխտում են կարդինալի լրտեսները։ Նավ նստելու համար հարկավոր է 

անցաթուղթ ունենալ, իսկ Լոնդոնի ճանապարհը գտնելու համար հարկավոր է 

անգլերեն իմանալ։ Ես կարծում եմ՝ սա շատ դժվար գործ է։ 

 

— Ամենևին էլ ոչ,— առարկեց դ’Արտանյանը, որը շատ էր ուզում, որ իրենց 

մտադրությունն իրականացվի։— Իմ կարծիքով, ընդհակառակը, հեշտ բան է։ 

Հասկանալի է, եթե լորդ Վինտերին նկարագրենք բոլոր սարսափներն ու կարդինալի 

բոլոր նողկալի... 

 

— Կամա՜ց,— զգուշացրեց Աթոսը։ 

 

— ...ինտրիգները և պետական գաղտնիքները,— կիսաձայն շարունակեց 

դ’Արտանյանը, հետևելով Աթոսի խորհրդին,— հասկանալի է, մեզ բոլորիս ողջ֊ողջ 

անվահար կանեն, բայց, ի սեր աստծո, Աթոս, մի՛ մոռացեք, որ մենք, ինչպես դուք 

ասացիք, մենք նրան կգրենք ընտանեկան գործի մասին, մենք նրան կգրենք միայն, որ 

երբ միլեդին Լոնդոն հասնի, հնարավորություն չտա նրան, որ մեզ վնասի։ Ես 

մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ նամակ կգրեմ նրան... 

 



— Լսեք,— ասաց Արամիսը նախապես իր դեմքին քննադատական 

արտահայտություն տալով։ 

 

— «Ողորմած պարոն և սիրելի բարեկամ»... 

 

— Հա՛֊հա՛, անգլիացուն կգրես «սիրելի բարեկամ»,— ընդհատեց նրան 

Աթոսը,— խոսք չունեմ, լավ սկիզբ է։ Կեցցե՞ս, դ’Արտանյան։ Հենց միայն այդ ձևով 

դիմելու համար ձեզ ոչ թե անվահար կանեն, այլ կքառատեն։ 

 

— Դե լավ, ասենք, թե դուք իրավացի եք։ Ես պարզապես կգրեմ, «Ողորմած 

պարոն»։ 

 

— Կարող եք նույնիսկ գրել «միլորդ»,— ասաց Աթոսը, որը միշտ գտնում էր, որ 

պետք է պահպանել քաղաքավարության ընդունված ձևերը։ 

 

— «Միլորդ, հիշո՞ւմ եք արդյոք այն փոքրիկ դաշտը Լյուքսեմբուրգի հետևում»։ 

 

— Հիանալի՜ է։ Հիմա էլ Լյուքսեմբուրգ։ Իսկույն կմտածեն, թե դա ակնարկ է 

մայր թագուհու մասին։ Ա՛յ թե լավ եք մտածել,— քմծիծաղ տվեց Աթոսը։ 

 

— Դե լավ, պարզապես կգրենք. «Միլորդ, հիշո՞ւմ եք այն փոքրիկ դաշտը, 

որտեղ փրկեցին ձեր կյանքը...»։ 

 

— Սիրելի դ’Արտանյան, դուք միշտ էլ վատագույն հորինող կլինեք,— ասաց 

Աթոսը։— «Որտեղ փրկեցին ձեր կյա՞նքը»։ Թո՛ւ։ Անարժան ձև է։ Այդպիսի 

ծառայությունը կարգին մարդուն չեն հիշեցնում։ Արած բարությունը երեսով տալ 

նշանակում է վիրավորել։ 

 

— Ա՜խ, սիրելի՛ս, դուք անտանելի եք,— ասաց դ’Արտանյանը։— Եթե պետք է 

գրել ձեր գրաքննության տակ, ես կտրականապես հրաժարվում եմ։ 

 

— Եվ լավ էլ կանեք։ Դուք հրացան և սուսեր գործածեք։ Այդ երկու գործի մեջ 

դուք մեծ հմտություն ունեք, իսկ գրիչը թողեք պարոն աբբատին, այդ նրա գործն է։ 

 



— Ճիշտ որ, գրիչը թողեք Արամիսին,— հաստատեց Պորտոսը,— չէ որ նա 

նույնիսկ լատիներեն դիսերտացիա է գրում։ 

 

— Լավ, համաձայն եմ,— ասաց դ’Արտանյանը։— Կազմեցեք այդ նամակը, 

Արամիս։ Բայց երդվում եմ մեր սուրբ հայր պապով, զգույշ եղեք, ես էլ պիտի անհաջող 

արտահայտություններ որոնեմ ձեր գրածի մեջ, նախազգուշացնում եմ։ 

 

— Սիրով համաձայնում եմ,— պատասխանեց Արամիսը բանաստեղծներին 

հատուկ ինքնավստահությամբ,— բայց ինձ ծանոթացրեք հանգամանքներին։ Ճիշտ է, 

ես շատ անգամ եմ լսել, որ միլորդի հարսը խարդախ, սրիկա անձնավորություն է, և 

ես ինքս էլ համոզվեցի դրանում՝ լսելով նրա խոսակցությունը կարդինալի հետ... 

 

— Դե կամա՜ց, է՛, գրո՛ղը տանի,— ընդհատեց Աթոսը։ 

 

— ...բայց մանրամասնություններն ինձ հայտնի չեն։ 

 

— Ինձ ևս,— ասաց Պորտոսը։ 

 

Դ’Արտանյանը և Աթոսը մի պահ լուռ նայում էին իրար։ Վերջապես Աթոսը 

մտքերը ժողովելով և սովորականից մի քիչ ավելի սփրթնելով՝ գլխի շարժումով 

համաձայնության նշան արեց, և դ’Արտանյանը հասկացավ, որ իրեն թույլատրվում է 

պատասխանել։ 

 

— Ահա թե ինչի մասին պիտի գրել,— սկսեց նա «Միլորդ, ձեր հարսը ոճրագործ 

է, նա փորձել է մարդասպաններ ուղարկել ձեզ սպանելու, որպեսզի ձեր 

կարողությունը ժառանգի։ Բայց նա իրավունք չի ունեցել ամուսնանալու ձեր եղբոր 

հետ, որովհետև արդեն ամուսնացած է եղել Ֆրանսիայում և...»։ 

 

Դ’Արտանյանը կակազեց, ասես հարմար բառեր էր որոնում և նայեց Աթոսին։ 

 

— «...և ամուսինը վռնդել է նրան»,— վրա բերեց Աթոսը։ 

 

— «...որովհետև նա խարանված է»,— շարունակեց դ’Արտանյանը։ 

 



— Չի կարող պատահել,— գոչեց Պորտոսը։— Նա ուզում էր մարդ ուղարկել իր 

տեգորը սպանելո՞ւ։ 

 

— Այո՛։ 

 

— Նա արդեն ամուսնացած եղե՞լ է։ 

 

— Այո՛։ 

 

— Եվ սրա ամուսինը պարզել է, որ այդ կնոջ ուսին շուշանանման խարա՞ն 

կա,— հարցրեց Պորտոսը։ 

 

— Այո՛։ 

 

Այս երեք «այո»֊ն արտասանեց Աթոսը, և նրանցից յուրաքանչյուրն ավելի ու 

ավելի մռայլ էր հնչում։ 

 

— Իսկ ո՞վ է տեսել նրա այդ խարանը,— հարցրեց Արամիսը։ 

 

— Դ’Արտանյանը և ես, ավելի ճիշտ, ժամանակագրական կարգով ես և 

դ’Արտանյանը,— պատասխանեց Աթոսը։ 

 

— Իսկ այդ սոսկալի արարածի ամուսինը դեռ ո՞ղջ է,— հարցրեց Արամիսը։ 

 

— Նա դեռ ողջ է։ 

 

— Դուք համոզվա՞ծ եք դրանում։ 

 

— Այո՛, համոզված եմ։ 

 

Մի պահ տիրեց լարված լռություն, որի ժամանակ ընկերներից յուրաքանչյուրը 

գտնվում էր այդ բոլոր ասածների տպավորության տակ։ 

 

— Այս անգամ,— առաջինը խոսեց Աթոսը,— դ’Արտանյանը հիանալի 

սևագրություն տվեց մեզ, հենց այդ ամենից էլ պետք է սկսել մեր նամակը։ 



 

— Գրողը տանի։ Դուք իրավացի եք, Աթոս,— ասաց Արամիսը,— այդպիսի 

նամակ հորինելը շատ նրբին գործ է։ Ինքը՝ պարոն կանցլերն էլ կդժվարանար այդքան 

բազմանշանակ նամակ կազմել, թեև պարոն կանցլերը շատ լավ է 

արձանագրություններ կազմում։ Լավ, ոչինչ։ Դուք լռեցեք, ես հիմա կգրեմ։ 

 

Արամիսը գրիչը վերցրեց, մի փոքր մտածեց, կանացի գեղեցիկ ձեռագրով մի 

ութ թե տասը տող գրեց, ապա ցածր ու դանդաղ, ասես ամեն մի բառը ծանր ու թեթև 

անելով կարդաց հետևյալը. 

 

«Միլորդ, 

 

Տողերիս հեղինակը պատիվ է ունեցել իր սուսերը խաչաձևելու ձերի հետ Ադա 

փողոցի մի փոքրիկ դաշտում։ Որովհետև դրանից հետո դուք շատ անգամ բարեհաճել 

եք ձեր բարեկամը կոչելու այդ մարդուն, ուստի նա ևս իր պարտքն է համարում 

ապացուցելու իր բարեկամությունը բարի խորհրդով։ Երկու անգամ դուք քիչ էր մնում 

զոհ գնայիք ձեր մոտիկ ազգականուհու ձեռքով, որին դուք համարում եք ձեր 

ժառանգը, որովհետև ձեզ հայտնի չէր, որ նա Անգլիայում ամուսնացել է՝ արդեն իսկ 

Ֆրանսիայում ամուսնացած լինելով։ Բայց երրորդ անգամ, այսինքն այժմ, դուք կարող 

եք զոհ գնալ։ Այս գիշեր ձեր ազգականուհին Լա֊Ռոշելից մեկնեց Անգլիա։ Հսկեցեք նրա 

ժամանմանը, որովհետև նա ընդարձակ և սոսկալի մտադրություններ ունի։ Եթե դուք 

ուզում եք անպայման իմանալ, թե ինչի է ընդունակ նա, կարդացեք նրա անցյալը իր 

ձախ ուսին»։ 

 

— Ա՛յ, սա սքանչելի է,— հավանություն տվեց Աթոսը։— Դուք, սիրելի Արամիս, 

գրում եք ինչպես պետական քարտուղար։ Այժմ լորդ Վինտերը, եթե միայն այս 

նախազգուշացումը ստանա, խիստ հսկողություն կսահմանի, իսկ եթե նամակը նորին 

սրբազնության ձեռքն ընկնի, մեզ վնաս չի պատճառի։ Բայց այն ծառան, որին մենք 

կուղարկենք, կարող է Շատելրոյից հեռու չգնալ, իսկ հետո մեզ հավատացնել, թե 

Լոնդոն է գնացել։ Դրա համար էլ մենք նամակի հետ նրան կտանք փողի կեսը, 

խոստանալով, որ մյուս կեսն էլ կտանք, երբ կբերի պատասխանը։ Ադամանդը ձեզ 

մո՞տ է,— դարձավ նա դ’Արտանյանին։ 

 

— Ինձ մոտ ավելի լավ բան կա. ինձ մոտ փողն է։ 

 



Եվ դ’Արտանյանը ոսկու տոպրակը գցեց սեղանին։ 

 

Ոսկու զնգոցի վրա Արամիսը հայացքը բարձրացրեց, Պորտոսը ցնցվեց, իսկ 

Աթոսը մնաց անվրդով։ 

 

— Որքա՞ն է այս տոպրակում,— հարցրեց նա։ 

 

— Յոթ հազար լիվր տասներկու ֆրանկանոց լուիդորներով։ 

 

— Յոթ հազար լի՜վր,— գոչեց Պորտոսը։— Այն անպետք ադամանդը յոթ հազար 

լիվր արժե։ 

 

— Երևի արժե,— ասաց Աթոսը,— քանի որ ոսկին սեղանի վրա է։ Ես հակված 

չեմ ենթադրելու, թե մեր բարեկամ դ’Արտանյանը իր փողերն էլ ավելացրել է նրան։ 

 

— Բայց ամեն ինչ քննարկելով, պարոննե՛ր, մենք չենք մտածում թագուհու 

մասին,— նորից իր մտքին վերադարձավ դ’Արտանյանը։— Մի փոքր էլ հոգանք նրա 

սրտի սիրելի Բեկինգհեմի առողջության մասին։ Այդ ամենաքիչն է, որ մենք 

պարտական ենք նախաձեռնել նրա համար։ 

 

— Միանգամայն իրավացի ես,— համաձայնեց Աթոսը,— բայց դա Արամիսի 

գործն է։ 

 

— Իսկ ի՞նչ է պահանջվում ինձնից,— կարմրելով հարցրեց Արամիսը։ 

 

— Ամենահասարակ բանը, նամակ գրել այն ճարպիկ անձին, որ ապրում է 

Տուրում։ 

 

Արամիսը նորից գրիչը վերցրեց, էլի մի փոքր մտածեց և գրեց հետևյալ տողերը, 

որն և իսկույն ներկայացրեց իր ընկերների դատին. 

 

«Սիրելի ազգականուհի ...»։ 

 

— Ա, այդ ճարպիկ անձը ձեր ազգականուհի՞ն է,— հարցրեց Աթոսը։ 

 



— Հորեղբորս աղջիկն է,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Թող հորեղբոր աղջիկ լինի։ 

 

Արամիսը շարունակեց. 

 

«Սիրելի ազգականուհի, 

 

Նորին սրբազնություն պարոն կարդինալը, աստված պահի նրան ի 

բարօրություն Ֆրանսիայի և ի անարգանք թագավորության թշնամիների, արդեն 

համարյա գործը վերջացրել է Լա֊Ռոշելի խռովարար հերետիկոսների հետ։ Նրանց 

օգնության եկող անգլիական նավատորմը հավանորեն նույնիսկ ամրոցին մոտենալ 

չի կարող։ Համարձակվում եմ վստահությունս հայտնելու, որ մի ինչ֊որ կարևոր 

իրադարձություն պարոն Բեկինգհեմին կխանգարի դուրս գալ Անգլիայից։ Նորին 

սրբազնությունը անցյալ ժամանակների, ներկայիս և հավանորեն նաև ապագայի 

ամենապանծալի պետական գործիչն է։ Նա արեգակն էլ կխավարեցներ, եթե միայն 

արեգակը խանգարեր իրեն։ Այս ուրախ լուրերը հաղորդեցեք ձեր քրոջը, սիրելի 

ազգականուհի։ Ես երազումս տեսա, թե իբր այն նզովյալ անգլիացին մեռել է։ Չեմ 

կարողանում հիշել դաշույնի՞ց էր, թե թույնից, միայն հաստատ կարող եմ ասել, 

երազումս տեսա, թե նա մեռել է, իսկ դուք գիտեք, իմ երազները երբեք ինձ չեն 

խաբում։ Դեհ, վստահ եղեք, որ շուտով ինձ կտեսնեք»։ 

 

— Հիանալի՜ է,— գոչեց Աթոսը։— Դուք բանաստեղծների արքա եք, սիրելի 

Արամիս։ Դուք խոսում եք ինչպես Ապոկալիպսիսը[132] և ճշմարտությունն եք ասում 

ինչպես Ավետարանը։ Այժմ մնում է միայն այդ նամակի հասցեն գրել։ 

 

— Դա շատ հեշտ բան է,— ասաց Արամիսը։ 

 

Նա խնամքով ծալեց նամակը և վրան գրեց. 

 

«Տուր, սպիտակեղեն կարող օրիորդ Միշոնին»։ 

 

Երեք ընկերները ծիծաղելով իրար նայեցին, նրանց խորամանկությունը 

հաջողություն չունեցավ։ 

 



— Հիմա դուք հասկանում եք, պարոննե՛ր,— խոսեց Արամիսը,— որ միայն 

Բազենը կարող է Տուր տանել այս նամակը. իմ ազգականուհին միայն Բազենին է 

ճանաչում և միայն նրան է վստահում, ուրիշ ամեն մի ծառա գործը կտապալի։ Բացի 

դրանից Բազենը ուսումնական է և պատվասեր։ Բազենը, պարոննե՛ր, գիտե 

պատմությունը, նա գիտե, որ Սիքստոս Հինգերորդը նախքան պապ դառնալը 

խոզարած է եղել, և որովհետև Բազենը մտադիր է ինձ հետ միաժամանակ հոգևոր 

կոչում ստանալ, ապա նա ևս հույսը չի կտրում պապ դառնալու կամ, գոնե, 

կարդինալ։ Դուք հասկանո՞ւմ եք, որ այդքան բարձր ձգտող մարդը չի թողնի իրեն 

բռնել, իսկ եթե բռնեցին, ավելի շուտ տանջանքներ կընդունի, բայց ոչինչ չի 

խոստովանի։ 

 

— Լա՛վ, լա՛վ,— համաձայնեց դ’Արտանյանը,— ես սիրով Բազենին ձեզ եմ 

զիջում, բայց դուք էլ ինձ զիջեցեք Պլանշեին։ Մի անգամ միլեդին հրամայել էր ծեծել 

նրան և վռնդել իր տանից, իսկ Պլանշեն լավ հիշողություն ունի, և ես երաշխավորում 

եմ, որ եթե նա վրեժ առնելու հնարավորություն ստանա, ավելի շուտ կմեռնի, քան 

կհրաժարվի այդ բավականությունից։ Եթե Տուրի գործերը ձեզ են վերաբերում, 

Արամիս, ապա Լոնդոնի գործերն անձամբ ինձ են վերաբերում։ Ուստի ես խնդրում եմ 

ընտրել Պլանշեին, որն արդեն ինձ հետ եղել է Լոնդոնում և կարողանում է 

միանգամայն ճիշտ ասել. «London, sir, if you please»[133] և «My master lord 

d’Artagnan»[134]. hանգիստ եղեք, այսպիսի գիտելիքներով նա հիանալիորեն կարող է 

գտնել գնալու և վերադարձի ճանապարհը։ 

 

— Այդ դեպքում Պլանշեին կտանք յոթ հարյուր լիվր մեկնելիս և յոթ հարյուր 

լիվր՝ երբ կվերադառնա, իսկ Բազենին՝ երեք հարյուր լիվր մեկնելիս և երեք հարյուր 

լիվր՝ երբ կվերադառնա,— առաջարկեց Աթոսը։— Դա մեր հարստությունը 

կնվազեցնի մինչև հինգ հազար լիվրով, մեզնից յուրաքանչյուրը կվերցնի հազար լիվր 

և կծախսի ինչպես կկամենա, իսկ մնացած հազար լիվրը մենք ետ կդնենք և պահ 

կտանք աբբատին, չնախատեսված ծախսերի կամ ընդհանուր կարիքների համար։ 

Համաձա՞յն եք սրան։ 

 

— Սիրելի Աթոս,— ասաց Արամիսը,— դուք դատում եք ինչպես Նեստորը[135], 

որը, ինչպես բոլորին հայտնի է, եղել է հունական մեծ իմաստուն։ 

 

— Դե ուրեմն վճռված է. կգնան Պլանշեն և Բազենը,— եզրակացրեց Աթոսը։— 

Իսկապես ասած՝ ես ուրախ եմ ինձ մոտ թողնելու Գրիմոյին. նա վարժվել է իմ 



վերաբերմունքին, և այդ ես գնահատում եմ։ Երեկվա օրը երևի կարգին ուժասպառ է 

արել նրան, իսկ այս ճանապարհորդությունը նրա հոգին կհաներ։ 

 

Ընկերները Պլանշեին կանչեցին և անհրաժեշտ ցուցումներ տվին, նրան արդեն 

նախազգուշացրել էր դ’Արտանյանը, խոստանալով ամենից առաջ փառք, ապա՝ փող 

և հետո միայն հիշատակել էր վտանգների մասին։ 

 

— Ես նամակը կտանեմ թևքիս ծալի մեջ պահած,— ասաց Պլանշեն,— և եթե 

ինձ բռնեցին, կուլ կտամ։ 

 

— Բայց այդ դեպքում դու չես կարող հանձնարարությունը կատարել,— ասաց 

դ’Արտանյանը։ 

 

— Այսօր երեկոյան տվեք ինձ նամակի պատճենը, և վաղը ես անգիր կիմանամ։ 

 

Դ’Արտանյանը նայեց իր ընկերներին, ասես ուզում էր հարցնել. «Ի՞նչ կասեք, 

ճիշտ չէի՞ ասում»։ 

 

— Իմացիր,— շարունակեց նա՝ դառնալով Պլաշեին,— քեզ ութ օր է տրվում 

լորդ Վինտերին հասնելու համար և ութ օր՝ վերադարձի համար, ընդամենը տասնվեց 

օր։ Եթե քո մեկնելուց հետո տասնվեցերորդ օրը երեկոյան ժամը ութին չեկար, 

մնացած փողը չես ստանա, եթե նույնիսկ ութից հինգ րոպե անց ներկայանաս։ 

 

— Այդ դեպքում, տեր իմ, ինձ համար ժամացույց գնեցեք,—խնդրեց Պլանշեն։ 

 

— Վերցրու ահա այս,— ասաց Աթոսը և իրեն հատուկ անհոգ 

առատաձեռնությամբ Պլանշեին տվեց իր ժամացույցը,— և քա՛ջ եղիր։ Հիշի՛ր, եթե դու 

շատախոսես, գաղտնիքը բերանիցդ թռցնես կամ որևէ տեղ թրև գաս, կկործանես քո 

պարոնին, որն այնքան վստահ է քո նվիրվածությանը, որ քեզ համար երաշխավորել է։ 

Եվ այս էլ հիշիր. եթե քո հանցանքով դ’Արտանյանին որևէ դժբախտություն պատահի, 

որտեղ էլ լինես, կգտնեմ քեզ, որպեսզի փորդ թափեմ։ 

 

— Է՜հ, տեր իմ,— ասաց Պլանշեն՝ այդ կասկածից նեղացած և միաժամանակ 

վախեցած հրացանակրի անվրդով տեսքից։ 

 



— Իսկ ես,— ասաց Պորտոսը կատաղաբար աչքերը չռելով,— ողջ֊ողջ կաշիդ 

կքերթեմ քո վրայից։ 

 

— Ա՜խ, տե՛ր իմ։ 

 

— Իսկ ես,— ասաց Արամիսը իր հեզ, քաղցրալուր ձայնով,— հիշիր, մեղմ 

կրակի վրա կայրեմ քեզ որպես վայրենի։ 

 

— Օ՜, տեր իմ։ 

 

Եվ Պլանշեն լաց եղավ։ Մենք չենք կարող ասել վախի՞ց էր այդ, որ ներշնչել էին 

այդքան սպառնալիքները, թե՞ նրա սիրտը շարժվեց՝ տեսնելով չորս ընկերների 

այնքան սերտ բարեկամությունը։ 

 

Դ’Արտանյանը նրա ձեռքը սեղմեց և գրկեց նրան։ 

 

— Տեսնո՞ւմ ես, Պլանշե,— ասաց նա,— այu պարոններն այդ ամենն ասում են 

ինձ հետ մտերմորեն կապված լինելու զգացմունքից դրդված, բայց իրականում նրանք 

քեզ սիրում են։ 

 

— Ա՜խ, տե՛ր իմ, կամ ես կկատարեմ հանձնարարությունը, կամ թե ինձ 

կտոր֊կտոր կանեն,— գոչեց Պլանշեն։— Բայց եթե նույնիսկ կտոր֊ կտոր անեն, վստահ 

եղեք, իմ ոչ մի պատառը մատնություն չի անի։ 

 

Որոշվեց, որ Պլանշեն ճանապարհ ընկնի մյուս օրը առավոտյան ժամը ութին, 

որպեսզի գիշերը կարողանա նամակն անգիր սովորել։ Այդ գործում նա շահում էր 

ուղիղ տասներկու ժամ, որովհետև պետք է վերադառնար տասնվեցերորդ օրը 

երեկոյան ժամը ութին։ 

 

Առավոտյան, երբ նա ձի էր նստում, դ’Արտանյանը, որ սրտի խորքում 

համակրանք էր զգում դեպի դուքս Բեկինգհեմը, Պլանշեին մի կողմ տարավ։ 

 

— Լսի՛ր,— ասաց նա,— երբ նամակը կհանձնես լորդ Վինտերին, և նա 

կկարդա, կասես նաև. «Պաշտպանեցեք նորին պայծառափայլություն լորդ 

Բեկինգհեմին, նրան ուզում են սպանել»։ Բայց սա, տեսնո՞ւմ ես, Պլանշե, սա այնքան 



կարևոր ու այնքան լուրջ բան է, որ ես նույնիսկ չէի ուզում իմ ընկերներին 

խոստովանել, թե այս գաղտնիքը վստահում եմ քեզ, և այս բանը նամակում չէի գրի, 

եթե նույնիսկ ինձ կապիտանի աստիճան տային։ 

 

— Հանգիստ եղեք, տեր իմ, կտեսնեք, որ ամեն բան կարելի է վստահել ինձ։ 

 

Նստելով մի հիանալի ձի, որը նա ճամբարից մի քսան լյո հեռու պիտի թողներ և 

ճանապարհը շարունակեր փոստային ձիերով, Պլանշեն սրարշավ առաջ գնաց։ 

Թեպետև հրացանակիրների երեք խոստումների մասին հիշելով մի փոքր ճմլվում էր 

նրա սիրտը, բայց և այնպես հիանալի տրամադրության մեջ էր։ 

 

Մյուս օրը առավոտյան Բազենը մեկնեց Տուր։ Իր վրա դրված 

հանձնարարությունը կատարելու համար նրան ութ օր էր տրված։ 

 

Այն ամբողջ ժամանակամիջոցում, երբ նրանց սուրհանդակները բացակայում 

էին, չորս ընկերները, հասկանալի է, ավելի զգոն էին և ականջներն ավելի էին սրել, 

քան որևէ այլ ժամանակ։ Ամբողջ օրերով նրանք ականջ էին դնում, թե ինչի մասին են 

խոսում իրենց շուրջը, հետևում էին կարդինալի գործողություններին և հոտոտում, թե 

արդյոք Ռիշելիեի մոտ որևէ սուրհանդակ չի՞ եկել։ Հաճախ, երբ նրանց անակնկալ 

կանչում էին ծառայության պարտականությունները կատարելու, դող էր անցնում 

նրանց մարմնով։ Դրա հետ միասին նրանք պետք է հոգային իրենց անձի 

ապահովության մասին, միլեդին մի ուրվական էր, որը եթե որևէ մեկին երևար, այլևս 

նրան հանգիստ քուն չէր տալիս։ 

 

Ութերորդ օրվա առավոտյան Բազենը՝ ինչպես միշտ՝ առույգ ու ժպտերես 

մտավ «Անօրեն» պանդոկը հենց այն ժամանակ, երբ չորս ընկերները նախաճաշում 

էին այնտեղ, և, ինչպես պայմանավորվել էին, ասաց. 

 

— Պարոն Արամիս, ահա ձեր ազգականուհու պատասխանը։ 

 

Ընկերները ուրախ իրար նայեցին, գործի կեսն արված էր, թեև այդ կեսը ավելի 

թեթև էր և ավելի քիչ ժամանակ էր պահանջում։ 

 

Արամիսն ակամա թիկնելով վերցրեց նամակը, որ գրված էր անճոռնի 

ձեռագրով և ուղղագրական սխալներով։ 



 

— Օ՜, աստված իմ,— ծիծաղելով գոչեց նա։— Ես վերջնականապես հույսս 

կտրում եմ, այդ խղճուկ Միշոնը երբեք գրել չի սովորի, ինչպես պարոն դե 

Վուատյուրը։ 

 

— Այդ ո՞վ է խղճուկ Միժոնը,— հարցրեց շվեյցարացին, որը չորս ընկերների 

հետ զրուցում էր հենց այն պահին, երբ նամակը եկավ։ 

 

— Ա՜խ, աստված իմ, ո՞վ պիտի լինի,— պատասխանեց Արամիսը,— մի 

գեղեցիկ աղջիկ է, սպիտակեղեն կարող, ես շատ էի սիրում նրան և խնդրել էի ի 

հիշատակ մի քանի տող գրել ինձ։ 

 

— Գրող թանի, եթե նա այնքան մեծ կին է, ինչպես իր թառերը, դուք 

փախթավոր եք, ընկեր,— ասաց շվեյցարացին։ 

 

Արամիսը նամակն աչքի անցկացրեց և տվեց Աթոսին։ 

 

— Կարդացեք տեսնենք ինչ է գրում, Աթոս,— առաջարկեց նա։ 

 

Աթոսը ևս աչքի անցկացրեց նամակը և ցանկանալով ցրել բոլոր կասկածները, 

որ կարող էին ծագել, բարձրաձայն կարդաց. 

 

«Սիրելի ազգական, իմ քույրը և ես շատ լավ ենք մեկնաբանում երազները և 

սոսկալի վախենում ենք նրանցից, բայց ձեր երազի մասին, հուսով եմ, կարելի է ասել. 

ամեն մի երազ սուտ բան է։ Ցտեսություն, ողջ եղեք և մերթ ընդ մերթ մեզ 

տեղեկություն տվեք ձեր մասին։ ։։։։։։։։։։Ագլայա Միշոն»։ 

 

— Իսկ ի՞նչ երազի մասին է գրում նա,— հարցրեց դրագունը, որը մոտեցել էր 

ընթերցանության ժամանակ։ 

 

— Ա՜խ, աստված իմ, շատ պարզ, այն երազի, որ ես տեսել ու պատմել էի 

նրան,— պատասխանեց Արամիսը։ 

 

— Այո, ասթվա՜ծ իմ, շատ պարս պաթմել իր երաս, բայց ես երփեք երաս չեմ 

թեսնում։ 



 

— Դուք շատ բախտավոր մարդ եք,— նկատեց Աթոսը սեղանից վեր կենալով,— 

ես ուրախ կլինեի, եթե կարողանայի նույնն ասել։ 

 

— Երփե՛ք,— կրկնեց շվեյցարացին ուրախանալով, որ Աթոսի պես մի մարդ 

գոնե այդ բանում նախանձում է իրեն։— Երփե՛ք, երփե՛ք։ 

 

Դ’Արտանյանը տեսնելով, որ Աթոսը վեր կացավ, ինքն էլ տեղից բարձրացավ, 

թևանցուկ արավ նրան և միասին դուրս եկան։ 

 

Պորտոսը և Արամիսը մնացին դրագունի ու շվեյցարացու կոպիտ 

կատակներին պատասխանելու։ 

 

Իսկ Բազենը գնաց, պառկեց քնելու ծղոտե ներքնակին, և որովհետև 

շվեյցարացուց ավելի վառ երևակայություն ուներ, երազ տեսավ, իբր թե Արամիսը 

պապ դառնալով իրեն էլ կարդինալի աստիճան է տալիս։ 

 

Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, իր բարեհաջող վերադարձով Բազենը 

միայն մի մասն էր ցրում այն անհանգստության, որ դադար չէր տալիս չորս 

ընկերներին։ Սպասումի օրերը երկար էին թվում, և այդ առանձնապես զգում էր 

դ’Արտանյանը, որը գրազ կգար, թե օրը դարձել է քառասունութ ժամ։ Նա մոռանում էր 

ծովային ճանապարհորդության հարկադրական դանդաղությունը և չափազանցում 

էր միլեդիի հզորությունը։ Նա մտքում պատկերացնում էր, թե այդ կինը, որը նրան դև 

էր թվում, նույնպիսի գերբնական դաշնակիցներ ունի, ինչպիսին ինքն է։ Ամենափոքր 

խշխշոցի դեպքում երևակայում էր, թե եկել են իրեն ձերբակալելու և Պլանշեին էլ 

բերել են իր և իր ընկերների հետ առերեսում անելու համար։ Դեռ ավելին, նրա 

վստահությունը արժանավոր պիկարդացու նկատմամբ օրեցօր նվազում էր։ Նրա 

անհանգստությունն այնքան էր ուժեղաց ել, որ անցել էր նաև Պորտոսին ու 

Արամիսին։ Միայն Աթոսն էր, որ առաջվա պես անվրդով էր մնում, ասես նրա շուրջը 

ոչ մի վտանգ չկար և ոչ մի բան չէր խախտում իրերի սովորական ընթացքը։ 

 

Տասնվեցերորդ օրն հատկապես այդ հուզմունքն այնպիսի ուժով էր համակել 

դ’Արտանյանին ու նրա ընկերներին, որ մի տեղ մնալ չէին կարողանում, ուրվականի 

պես թափառում էին այն ճանապարհին, որով պետք է վերադառնար Պլանշեն։ 

 



— Դուք, իսկապես, տղամարդ չեք, այլ երեխաներ եք, երբ մի կին կարողանում է 

այդքան վախ ներշնչել ձեզ,— ասում էր նրանց Աթոսը։— Ախր ի՞նչ է սպառնում ձեզ։ 

Բանտ ընկնե՞լ։ Բայց ձեզ դուրս կբերեն այնտեղից, ինչպես տիկին Բոնասիեին դուրս 

բերին։ Գլխատվե՞լ։ Բայց չէ՞ որ ամեն օր մենք խրամատներում ուրախ֊զվարթ ավելի 

վատ վտանգների ենք ենթարկում մեզ, որովհետև ռումբը կարող է մեր ոտքը փշրել, և 

ես համոզված եմ, որ վիրաբույժը մեր ոտքը կտրելիս ավելի շատ ցավ կպատճառի, 

քան դահիճը՝ գլուխը կտրելիս։ Ուրեմն՝ հանգիստ սպասենք։ Երկու ժամից, չորս կամ 

ամենաշատը վեց ժամից Պլանշեն այստեղ կլինի։ Նա խոստացավ այստեղ լինել, և ես 

շատ եմ հավատում Պլանշեի խոստումներին, նա լավ տղա է երևում։ 

 

— Իսկ եթե չվերադառնա՞,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Դե՛հ, եթե չեկավ, նշանակում է մի որևէ պատճառով ուշացել է, ուրիշ ոչինչ։ 

Նա կարող էր ձիուց ընկնել, կարող էր կամրջից ընկնել, կարող էր ձին արագ քշելուց 

թոքերի բորբոքում ստանալ։ Է՛հ, պարոննե՛ր, պետք է ամեն պատահականություն 

նկատի ունենալ։ Կյանքը մանր ձախորդություններից կազմված տերողորմյա է, և 

փիլիսոփան ծիծաղելով գցում է այդ տերողորմյան։ Փիլիսոփա եղեք ինձ նման, 

պարոննե՛ր, սեղան նստեցեք, եկեք խմենք։ Երբեք ապագան այնպես վարդագույն չի 

երևում, որքան՝ երբ նայում ես նրան շամբերտենի բաժակի միջով։ 

 

— Միանգամայն ճշմարիտ է,— պատասխանեց դ’Արտանյանը,— բայց ես 

արդեն ձանձրացել եմ, որ ամեն անգամ մի նոր շիշ բաց անելիս երկյուղ եմ կրում, թե 

արդյոք միլեդիի մառանից չէ՞ այդ։ 

 

— Դուք արդեն շատ բծախնդիր եք,— ասաց Աթոսը,— նա այնքան գեղեցիկ կին 

է ո՜ր։ 

 

— Մարդկանց ձեռքով դաջված կին,— անճոռնիաբար սրախոսեց Պորտոսը և 

սովորականի նման բարձր քրքջաց։ 

 

Աթոսը ցնցվեց, ձեռքը ճակատին քսեց, ասես քրտինքն էր սրբում, և վեր կացավ 

մի ջղային շարժումով, որը նա ճնշելու ուժ չուներ։ 

 

Իսկ օրը վերջանում էր։ Երեկոն սովորականից ավելի դանդաղ էր իջնում, բայց 

և այնպես վերջիվերջո իջավ, և պանդոկները լցվեցին այցելուներով։ 



 

Աթոսը, որ իր բաժինն էր ստացել ադամանդի վաճառքից, պանդոկից դուրս չէր 

գալիս։ Նա իրեն միանգամայն արժանի խաղընկեր էր գտել ի դեմս պարոն Բյուզինյիի, 

որն, ի դեպ, հիանալի ճաշ էր տվել մեր ընկերներին։ Այսպես, նրանք սովորականի 

պես զառ էին խաղում, երբ ժամը յոթը խփեց։ Լսվում էր, թե ինչպես անցան 

պարեկները, որոնք գնում էին գիշերային պահակախմբերն ուժեղացնելու։ Յոթն անց 

կեսին երեկոյան փողը փչեց։ 

 

— Մենք կորա՜նք,— շշնջաց դ’Արտանյանը Աթոսին։ 

 

— Դուք ուզում եք ասել մեր փողերը կորան,— հանգիստ ուղղեց նրան Աթոսը, 

գրպանից չորս պիստոլ հանելով և սեղանի վրա նետելով։— Դե՛հ, պարոննե՛ր, 

երեկոյան փողն են փչում, գնանք քնելու։ 

 

Եվ Աթոսը դուրս եկավ պանդոկից դ’Արտանյանի ուղեկցությամբ։ Նրանց 

հետևից գնում էր Արամիսը՝ Պորտոսին թևանցուկ արած։ Արամիսն ինչ֊որ ոտանավոր 

էր մրմնջում, իսկ Պորտոսը հուսահատությունից զայրացած՝ իր բեղն էր քաշքշում 

անողոքաբար։ 

 

Հանկարծ խավարի մեջ նշմարվեց մի կերպարանք, որի գծագրությունները 

դ’Արտանյանին ծանոթ թվացին, և նրա ականջին սովոր մի ձայն ասաց. 

 

— Ես ձեր թիկնոցն եմ բերել, տեր իմ, այսօր երեկոն պաղ է։ 

 

— Պլանշե՜,— արձագանքեց դ’Արտանյանը ուրախությունից իրեն կորցրած։ 

 

— Պլանշե՜,— արձագանքեցին Պորտոսն ու Արամիսը։ 

 

— Դե իհարկե Պլանշեն է,— ասաց Աթոսը։— Ի՞նչ զարմանալու բան կա։ Նա 

խոստացել էր վերադառնալ ժամը ութին, և ահա հենց հիմա խփում է ութը։ Կեցցե՛ք, 

Պլանշե՛, դուք ձեր խոսքի տեր մարդ եք, և եթե երբևիցե հեռանաք ձեր պարոնից, ես 

ձեզ ինձ մոտ ծառայության կվերցնեմ։ 

 

— Օ՜, ո՛չ, երբե՛ք,— առարկեց Պլանշեն։— Ես երբեք չեմ հեռանա պարոն 

դ’Արտանյանից։ 



 

Նույն րոպեին դ’Արտանյանը զգաց, որ Պլանշեն իր բուռը խցկեց մի նամակ։ 

 

Դ’Արտանյանը բուռն ցանկություն ուներ գրկելու Պլանշեին վերադարձի 

առթիվ, ինչպես արել էր նրա մեկնելու ժամանակ, բայց վախեցավ, որ ծառայի 

նկատմամբ այդպիսի սրտահույզ զգացմունքը փողոցի մեջտեղում կարող է 

տարօրինակ թվալ անցորդներից որևէ մեկին, ուստի ինքն իրեն զսպեց։ 

 

— Նամակն ինձ մոտ է,— հայտնեց նա Աթոսին և մյուս ընկերներին։ 

 

— Լավ,— ասաց Աթոսը,— գնանք տուն և կարդանք։ 

 

Նամակը այրում էր դ’Արտանյանի ձեռքը։ Նա ուզում էր քայլերն արագացնել, 

բայց Աթոսը թևանցուկ արեց նրան, և երիտասարդը ստիպված էր քայլել ընկերոջը 

համընթաց։ 

 

Վերջապես նրանք վրան մտան և ճրագը վառեցին։ Պլանշեն կանգնեց մուտքի 

մոտ, որպեսզի ոչ ոք ընկերներին անակնկալի չբերի, իսկ դ’Արտանյանը դողդոջուն 

ձեռքերով կնիքը կոտրեց և բաց արեց վաղուց սպասվող նամակը։ 

 

Նամակը բաղկացած էր ընդամենը կես տողից, գրված զուտ բրիտանական 

ձեռագրով և խիստ հակիրճ։ 

 

“Thank you, be easy”։ 

 

Որ նշանակում է՝ «Շնորհակալ եմ, հանգիստ եղեք»։ 

 

Աթոսը նամակը վերցրեց դ’Արտանյանի ձեռքից, մոտեցրեց ճրագին և բռնեց 

նրա վրա այնքան ժամանակ, մինչև ամբողջ նամակը մոխիր դարձավ։ 

 

Հետո կանչեց Պլանշեին և ասաց. 

 

— Հիմա, սիրելիս, դու կարող ես պահանջել քո յոթ հարյուր լիվրը, թեև քեզ 

համար շատ մեծ վտանգ չի եղել այսպիսի նամակը։ 

 



— Բայց դա ինձ չէր խանգարում զանազան խորամանկությունների դիմել, 

որպեսզի հաջողությամբ տեղ հասցնեմ այն,— պատասխանեց Պլանշեն։ 

 

— Հապա, պատմիր մեզ քո արկածները,— առաջարկեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Երկար պատմություն է, տեր իմ։ 

 

— Դու իրավացի ես, Պլանշե՛,— ասաց Աթոսը։— Բացի այդ, արդեն երեկոյան 

փողը փչել են, և եթե մեր ճրագը ավելի երկար վառվի, քան ուրիշներինը, այդ 

նկատելի կլինի։ 

 

— Թող այդպես լինի, պառկենք քնելու,— համաձայնեց դ’Արտանյանը։— 

Հանգիստ քնիր, Պլանշե։ 

 

— Ազնիվ խոսք, տեր իմ, տասնվեց օրվա մեջ առաջին անգամն է, որ պիտի 

հանգիստ քնեմ։ 

 

— Ես նույնպես,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ես նույնպես,— գոչեց Պորտոսը։ 

 

— Ե՛ս նույնպես,— ասաց Արամիսը։ 

 

— Ճիշտը ձեզ ասեմ՝ ե՛ս նույնպես,— ասաց Աթոսը։ 

 

XIX. Չար ճակատագիր 

Միլեդին զայրույթից իրեն կորցրած դեսուդեն էր նետվում տախտակամածի 

վրա, ինչպես կատաղած մի առյուծ, որին նավ էին բարձել։ Նա ցանկանում էր ծովը 

նետվել, լողալով ափ դուրս գալ, նա չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ 

դ’Արտանյանը վիրավորել է իրեն, Աթոսը՝ սպառնացել, և որ ինքը Ֆրանսիայից 

հեռացել է առանց վրեժ առնելու նրանցից։ Շուտով այս միտքը նրա համար այնքան 

անտանելի դարձավ, որ անտեսելով այն վտանգները, որոնց կարող էր ենթարկվել, 

սկսեց նավապետին խնդրել, որ ափ իջեցնի իրեն։ Բայց նավապետը, որն շտապում էր 

շուտ դուրս գալ ֆրանսիական ու անգլիական ռազմանավերի միջև իր համար 

ստեղծված դրությունից, nր նման էր չղջիկի դրությանը մկների ու թռչունների միջև, 



շտապում էր հասնել Անգլիայի ափը։ Ուստի կտրականապես մերժեց այն ինչ նա 

համարում էր կանացի քմահաճույք։ Ի դեպ, նա իր ուղևորուհուն, որին կարդինալը 

հանձնել էր իր հատուկ խնամքին, խոստացավ, որ եթե ծովը և ֆրանսիացիները 

թույլատրեն, նրան ափ կհանի բրետոնական նավահանգիստներից մեկում՝ 

Լորիանում կամ Բրեստում։ Սակայն փչում էր հակառակ քամի, ծովը փոթորկահույզ 

էր և ստիպված էին շարունակ խուսանավել։ Շարանտից դուրս գալուց ինն օր հետո 

դառնացումից ու կատաղի չարությունից սփրթնած՝ միլեդին հեռվում տեսավ միայն 

Ֆինիստերի կապտավուն ափերը։ 

 

Նա հաշվեց, որ Ֆրանսիայի այդ անկյունից մինչև կարդինալի մոտ գնալը 

կպահանջի առնվազն երեք օր։ Դրան ավելացրեք էլի մեկ օր ափ դուրս գալու համար, 

կանի չորս օր, այդ չորս օրը ավելացրեք անցած ինն օրվան, կստացվի տասներեք 

կորցրած օրեր։ Տասներեք օր, որի ընթացքում Լոնդոնում կարող էին այնքա՜ն կարևոր 

իրադարձություններ լինել։ Նա մտածում էր, որ կարդինալն, անտարակույս, խիստ 

կզայրանա, եթե ինքը վերադառնա, հետևապես, ավելի հակված կլինի ուրիշների 

գանգատները լսելու իր մասին, քան թե իր գանգատները՝ նրանց մասին։ Դրա համար 

էլ, երբ նավն անցնում էր Լորիանի ու Բրեստի մոտով, նա այլևս չպնդեց, որ 

նավապետն իրեն ափ իջեցնի, իսկ նավապետն էլ իր հերթին դիտմամբ չհիշեցրեց 

նրան այդ։ Այսպես, միլեդին շարունակեց իր ուղին և հենց այն օրը, երբ Պլանշեն 

Պորտսմուտում նավ էր նստում՝ Ֆրանսիա մեկնելու համար, նորին սրբազնության 

պատվիրակը հանդիսավոր կերպով մտավ այդ նավահանգիստը։ 

 

Ամբողջ քաղաքն արտակարգ հուզմունքի մեջ էր. ջուրն էին իջեցնում հենց նոր 

կառուցված չորս խոշոր նավ։ Ծովապատնեշին կանգնած էր Բեկինգհեմը՝ 

ամբողջովին ոսկու մեջ, իր սովորության համաձայն զարդարված ադամանդներով ու 

թանկագին քարերով, գլխարկին՝ մի սպիտակ փետուր, որ իջնում էր դեպի 

պարանոցը։ Նա շրջապատված էր համարյա նույնքան շքեղազարդ շքախմբով։ 

 

Ձմեռային այն բացառիկ սքանչելի օրերից մեկն էր, երբ Անգլիան հիշում է, որ 

աշխարհում արև կա։ Արդեն մարող, բայց դեռևս հոյակապ լուսատուն մայր էր 

մտնում երկինքն ու ծովը շառագունելով հրավառ շողերով՝ աշտարակների ու 

քաղաքի հին տների վրա գցելով իր վերջին ոսկե ճառագայթը, որ լուսամուտներում 

շողշողում էր ինչպես հրդեհի հրացոլք։ Միլեդին շնչելով ծովային օդը, որն այնքան 

ավելի թարմ ու բուրումնավետ էր դառնում, որքան նա մոտենում էր ափին, դիտելով 

այդ ահեղ նախապատրաստությունները, որոնք նրան հանձնարարված էր ոչնչացնել, 



այդ բանակի ամբողջ հզորությունը, որը նա պետք է կործաներ մի քանի տոպրակ 

ոսկով, նա միայնակ, նա, այդ կինը, մտքում իրեն համեմատում էր Հուդիթի հետ, որը 

թափանցել էր Ասորեստան, ցիների ճամբարը և տեսել մեծաթիվ ռազմիկներ, 

մարտակառքեր, ձիեր ու զենք, որոնք նրա ձեռքի մի շարժումով պիտի ցնդեին որպես 

ծուխ։ 

 

Նավը հասավ խարսխակայան, բայց երբ պատրաստվում էր խարիսխ գցելու, 

մի զինված կատեր մոտեցավ նրան և պահականավ ձևանալով՝ իջեցրեց մի մակույկ, 

որն ուղղվեց դեպի նավի եզրասանդուղքը։ Մակույկում նստած էին մի սպա, բոցմանը 

և ութ թիավար։ Սպան միայնակ բարձրացավ նավի տախտակամածը, որտեղ նրան 

դիմավորեցին այնպիսի մեծ հարգանքով, որ ներշնչում է զինվորական համազգեստը։ 

 

Սպան մի քանի րոպե խոսեց նավապետի հետ և նրան կարդալու տվեց մի 

քանի թուղթ, որից հետո նավապետի հրամանով նավի ամբողջ անձնակազմին և 

ուղևորներին կանչեցին տախտակամած։ 

 

Երբ բոլորը շարվեցին, սպան բարձր ձայնով հարցրեց, թե որտեղից է գալիս 

նավը, ինչ ճանապարհ է անցել, որտեղ է կանգ առել, և նրա բոլոր հարցերին 

նավապետը պատասխանեց առանց տատանվելու և առանց դժվարության։ Ապա 

սպան սկսեց մեկ առ մեկ դիտել տախտակամածի վրա եղած մարդկանց և հասնելով 

միլեդիին՝ շատ ուշադիր նայեց նրան, բայց ոչ մի խոսք չասաց։ 

 

Հետո նորից մոտեցավ նավապետին, էլի ինչ֊որ բան ասաց նրան և ասես նրա 

պարտականություններն իր վրա վերցնելով ինչ֊որ հրաման տվեց, որ անձնակազմն 

իսկույն կատարեց։ Նավն առաջ շարժվեց փոքրիկ կատերի ուղեկցությամբ, որը լողում 

էր նրան զուգընթաց, սպառնալով նավին իր վեց թնդանոթների փողերով, իսկ 

մակույկն ընթանում էր նավի հետևից և նրա համեմատությամբ հազիվ նկատելի մի 

կետ էր թվում։ 

 

Երբ սպան դիտում էր միլեդիին, վերջինս, ինչպես հեշտ է պատկերացնել, 

լափում էր նրան իր հայացքով։ Բայց որքան էլ խորաթափանց էր այդ կնոջ հրաբորբոք 

հայացքը, որը կարողանում էր կարդալ մարդկանց սիրտը, այս անգամ հանդիպեց 

այնպիսի մի անտարբեր դեմքի, որ նրա քննախույզ հայացքը ոչինչ չկարողացավ 

հայտնաբերել։ Սպան, որը միլեդիի առաջ կանգնելով լուռ ու մեծ ուշադրությամբ 

ուսումնասիրում էր նրան, կարող էր լինել քսանհինգ֊քսանվեց տարեկան։ Նրա դեմքը 



գունատ էր, աչքերը երկնագույն, փոքր֊ինչ ներս ընկած։ Գեղեցիկ, ուղիղ 

գծագրությամբ բերանը շարունակ պինդ փակված էր, խիստ դուրս ցցված կզակը ցույց 

էր տալիս այն կամքի ուժը, որ սովորական բրիտանացու համար ավելի շուտ 

համառություն է հանդիսանում։ Ճակատը, որը փոքր֊ինչ ուռուցիկ էր, ինչպես 

բանաստեղծների, երազողների ու զինվորների ճակատն է լինում, հազիվ ծածկված էր 

կարճ ու նոսր մազերով, որոնք, ինչպես և դեմքի ստորին մասը ծածկող մորուքը, մուգ 

շագանակագույն գեղեցիկ գույն ունեին։ 

 

Երբ նավը և նրան ուղեկցող կատերը նավահանգիստ մտան, արդեն մութ էր։ 

Գիշերային խավարն ավելի ևս թանձր էր թվում մառախուղից, որը կայմերի 

ազդանշանային լապտերները և ծովապատնեշի լույսերը պարուրել էր մշուշով 

այնպես, ինչպես լուսինն է պարուրվում անձրևային եղանակը սկսվելուց առաջ։ Օդը 

խոնավ էր ու պաղ։ 

 

Միլեդին, այդ առողջ ու տոկուն կինը, ակամա դող զգաց։ 

 

Սպան հրամայեց ցույց տալ իրեն միլեդիի իրերը, հրամայեց դրանք իջեցնել 

մակույկ, և երբ այդ արվեց, միլեդիին ևս հրավիրեց իջնել այնտեղ առաջարկելով նրան 

իր օգնությունը։ 

 

Միլեդին նայեց նրան և վարանմունքի մեջ կանգ առավ։ 

 

— Ո՞վ եք դուք, ողորմած պարոն,— հարցրեց նա։— Եվ ինչո՞ւ դուք այնքան 

սիրալիր եք, որ հատուկ ուշադրության եք արժանացնում ինձ։ 

 

— Դուք այդ կարող եք հասկանալ իմ համազգեստից, տիրուհի, ես անգլիական 

նավատորմի սպա եմ,— պատասխանեց երիտասարդը։ 

 

— Բայց մի՞թե սովորաբար այդպես է արվում, մի՞թե անգլիական նավատորմի 

սպաները իրենց տրամադրում են Մեծ Բրիտանիայի որևէ նավահանգիստ ժամանող 

իրենց հայրենակից կանանց և իրենց սիրալիրությունն այնտեղ են հասցնում, որ ափ 

են իջեցնում նրանց։ 

 

— Այո, միլեդի, բայց սովորաբար այդ արվում է ո՛չ սիրալիրության համար, այլ 

նախազգուշության նպատակով, պատերազմի ժամանակ օտարերկրացիներին 



տանում են նրանց հատկացված հյուրանոցը, որտեղ նրանք մնում են հսկողության 

տակ, մինչև որ ամենաճշգրիտ տեղեկություններն են հավաքվում նրանց մասին։ 

 

Այս խոսքերն ասվեցին անբասիր քաղաքավարությամբ և ամենահանգիստ 

տոնով, սակայն նրանք չհամոզեցին միլեդիին։ 

 

— Բայց ես օտարերկրացի չեմ, ողորմած պարոն,— ասաց նա այնպիսի մաքուր 

անգլերենով, որպիսին երբևիցե հնչել է Պորտսմուտից մինչև Մանչեստր,— իմ անունն 

է լեդի Կլարիկ, և այդ միջոցը... 

 

— Այս միջոցը, միլեդի, ընդհանուր է բոլորի համար, և դուք իզուր եք պնդում, 

որ ձեզ համար բացառություն արվի։ 

 

— Այդ դեպքում, ողորմած պարոն, ես կհետևեմ ձեզ։ 

 

Հենվելով սպայի թևին՝ նա սկսեց իջնել սանդուղքով, որի ցածում մակույկը 

սպասում էր։ Սպան իջավ նրա հետևից։ Նավախելում փռված էր մի մեծ թիկնոց։ 

Սպան միլեդիին նստեցրեց նրա վրա և ինքն էլ նստեց կողքին։ 

 

— Թիավարեցե՛ք,— հրամայեց նա նավաստիներին։ 

 

Ութ թին միանգամից սուզվեցին ջուրը, նրանց հարվածները միաձուլվեցին մի 

ձայնի մեջ, նրանց շարժումը ձուլվեց մի թափի մեջ, և մակույկը ասես թռչում էր ջրի 

վրայով։ 

 

Հինգ րոպեից մակույկը հասավ ափ։ 

 

Սպան ափ ցատկեց և ձեռքը մեկնեց միլեդիին։ 

 

Նրանց սպասում էր մի կառեթ։ 

 

— Այս կառեթը մե՞զ է հատկացված,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Այո, տիրուհի,— պատասխանեց սպան։ 

 



— Մի՞թե հյուրանոցը շատ հեռու է։ 

 

— Քաղաքի մյուս ծայրում։ 

 

— Գնանք,— ասաց միլեդին և առանց տատանվելու կառեթ նստեց։ 

 

Սպան նայեց, որ եկվոր տիկնոջ բոլոր իրերը խնամքով կապվեն կառեթի 

ետնամասում, և երբ այդ արվեց, նստեց միլեդիի կողքին ու դռնակը փակեց։ 

 

Կառապանն առանց հրամանի սպասելու և նույնիսկ առանց հարցնելու թե ուր 

պիտի գնալ, ձիերը քառատրոփ քշեց, և կառեթը սլացավ քաղաքի փողոցներով։ 

 

Այս տարօրինակ ընդունելությունը միլեդիին խոր մտածմունքի մեջ գցեց։ 

Համոզվելով, որ երիտասարդ սպան խոսակցության մեջ մտնելու ամենաչնչին 

ցանկություն անգամ չի ցուցաբերում, նա ետ ընկավ կառեթի մի անկյունում և սկսեց 

քննել իր մտքում ծագող բոլոր հնարավոր ենթադրությունները։ 

 

Բայց մի քառորդ ժամ անց, զարմանալով, որ իրենք այդքան երկար ճանապարհ 

են գնում, կռացավ դեպի կառեթի լուսամուտը՝ ցանկանալով տեսնել, թե ուր են 

տանում իրեն։ Տներ այլևս չէին երևում, խավարի մեջ ծառերը թվում էին իրար հետևից 

վազող խոշոր, սև֊սև ուրվականներ։ 

 

Միլեդին ցնցվեց։ 

 

— Բայց մենք արդեն քաղաքից դուրս ենք,— ասաց նա։ 

 

Երիտասարդ սպան լուռ էր։ 

 

— Ես այլևս չե՛մ գնա, եթե դուք չասեք, թե ուր եք ինձ տանում։ 

 

Նրա սպառնալիքը նույնպես անպատասխան մնաց։ 

 

— Օ՜, այդ արդեն չափից գուրս է,— գոչեց միլեդին։— Օգնեցե՜ք։ Օգնեցե՜ք։ 

 



Ոչ ոք նրա կանչին չարձագանքեց, կառեթը շարունակում էր արագ գլորվել 

ճանապարհով, իսկ սպան ասես արձան էր դարձել։ 

 

Միլեդին նայեց սպայի դեմքին այն ահեղ արտահայտությամբ, որը հատուկ էր 

նրան այլ պարագաններում և շատ քիչ էր պատահում, որ պետք եղած 

տպավորությունը չգործեր։ Ցասումից նրա աչքերը փայլատակում էին մթության մեջ։ 

 

Երիտասարդ սպան առաջվա պես մնաց անվրդով։ 

 

Միլեդին փորձեց դռնակը բանալ և դուրս ցատկել։ 

 

— Զգուշացեք, տիրուհի,— սառնարյուն ասաց երիտասարդ սպան,— դուք 

մահացու ջարդվածք կստանաք։ 

 

Միլեդին անզոր ցասումից շնչասպառ լինելով նորից նստեց, սպան կռացավ ու 

նայեց նրան, ասես նա զարմացել էր, տեսնելով, որ այդ դեմքը, որը քիչ առաջ այնքան 

գեղեցիկ էր, աղճատվել է կատաղի զայրույթից և համարյա այլանդակվել։ Նենգամիտ 

կինը հասկացավ, որ ինքը կործանում է իրեն՝ հնարավորություն տալով տեսնել իր 

հոգու խորքը։ Նա իր դեմքին հեզ արտահայտություն տվեց և խոսել սկսեց ողբագին 

ձայնով. 

 

— Ասացեք ինձ, ի սեր աստծո, իմ նկատմամբ գործադրվող այս բռնությունը 

ո՞ւմ պետք է վերագրեմ ես, ձե՞զ, ձեր կառավարությա՞նը, թե՞ մի որևէ թշնամու։ 

 

— Ձեր նկատմամբ, տիրուհի, ոչ մի բռնություն չի գործադրվում, և այն, ինչ 

պատահեց ձեզ հետ, սոսկ նախազգուշական միջոց է, որ մենք ստիպված ենք 

գործադրել Անգլիա եկող յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ։ 

 

— Ուրեմն դուք ինձ բոլորովին չե՞ք ճանաչում։ 

 

— Ես առաջին անգամն է, որ պատիվ ունեմ տեսնելու ձեզ։ 

 

— Եվ, ասացեք ինձ ճշմարիտը, դուք ոչ մի պատճառ չունե՞ք ինձ ատելու։ 

 

— Ոչ մի, երդվում եմ։ 



 

Երիտասարդ սպայի ձայնը հնչում էր այնպես հանգիստ, այնպես սառնարյուն և 

նույնիսկ մեղմ, որ միլեդին հանգստացավ։ 

 

Վերջապես, մոտ մեկ ժամվա ճանապարհ գնալուց հետո, կառեթը կանգ առավ 

մի երկաթյա վանդակի առաջ, որ փակում էր տրորված ճանապարհը, որը տանում էր 

դեպի մռայլադեմ մի մենավոր հսկա ամրոց։ Կառեթի անիվները գլորվել սկսեցին 

մանր ավազի վրայով, միլեդիի խուլ աղմուկ լսեց և հասկացավ, որ դա ժայռոտ ափին 

զարկվող ծովի աղմուկն է։ Կառեթն անցավ երկու կամարների տակով և, վերջապես, 

կանգ առավ մի մթին, քառանկյունի բակում։ Կառեթի դռնակն իսկույն լայն բացվեց, 

երիտասարդ սպան թեթևորեն ցատկեց, ձեռքը մեկնեց միլեդիին, որը հենվեց նրա 

ձեռքին և բավական հանգիստ դուրս եկավ։ 

 

— Այնուամենայնիվ ես գերի եմ,— խոսեց միլեդին շուրջը նայելով, ապա 

հայացքը դարձնելով երիտասարդ սպային և մի դյութիչ ժպիտ նվիրելով նրան։— Բայց 

վստահ եմ, որ այդ երկար չի տևի,— ավելացրեց նա,— իմ խելքը և ձեր 

պարկեշտությունը դրա գրավականն են։ 

 

Այդ շողոքորթ խոսքին ոչ մի պատասխան չտալով,— սպան գրպանից հանեց 

մի արծաթե սուլիչ, որպիսիք գործ են ածում բոցմանները ռազմանավերում, և երեք 

անգամ սուլեց, ամեն անգամ այլ ձևով. եկան ծառաները, քրտնամխած ձիերն 

արձակեցին և կառեթը ծածկի տակ փոխադրեցին։ 

 

Սպան նույնքան քաղաքավարի ու հանգիստ՝ միլեդիին հրավիրեց մտնել տուն։ 

Միլեդին նույն ժպիտը դեմքին թևանցուկ արեց նրան և նրա հետ միասին ներս մտավ 

մի ցածրիկ դռնով, որտեղից միայն խորքում լուսավորված կամարակապ մի միջանցք 

տանում էր դեպի ոլորապտույտ քարե սանդուղքը։ Այդ սանդուղքով վեր 

բարձրանալով միլեդին և սպան կանգ առան մի ծանր դռան առաջ։ Երիտասարդ 

սպան բանալին խրեց փականքի մեջ, դուռը ծանրորեն դարձավ ծխնիի վրա և բաց 

արեց միլեդիի համար նախատեսված սենյակը։ 

 

Միլեդին մի հայացքով դիտեց ամբողջ սենյակը, մինչև վերջին 

մանրամասնությունները։ 

 



Նրա կահավորությունը հավասարապես հարմար էր և՛ բանտի, և՛ ազատ 

մարդու բնակության համար, սակայն լուսամուտների երկաթաճաղերը և դռան 

արտաքին սողնակները ավելի շատ հասկանալ էին տալիս, որ դա բանտ է։ 

 

Մի րոպե հոգեկան ուժերը լքեցին այդ կնոջը, որը, սակայն, կոփված էր 

ամենաուժեղ փորձություններով։ Նա ընկավ բազկաթոռին, ձեռքերը խաչեց կրծքին ու 

գլուխը կախ գցեց, սրտի դողով սպասելով, թե հիմա սենյակ կմտնի դատավորը և 

կսկսի հարցաքննել։ 

 

Սակայն ոչ ոք ներս չմտավ բացի ծովային հետևակի երկու֊երեք զինվորից, 

որոնք ներս բերին սնդուկներն ու արկղները, դրին սենյակի մի անկյունում և լուռ 

հեռացան։ 

 

Սպան նույն անփոփոխ հանգստությամբ, առանց մի բառ արտասանելու 

զինվորներին հրամաններ էր տալիս ձեռքի շարժումներով կամ սուլիչով։ 

 

Կարելի էր կարծել, թե այդ մարդու և նրա ստորադրյալների հարմար խոսք 

գոյություն չուներ կամ ավելորդ էր դարձել։ 

 

Վերջապես միլեդին չդիմացավ և լռությունը խախտեց։ 

 

— Ի սեր աստծո, ողորմած պարոն, բացատրեցեք, ի՞նչ է նշանակում այս 

ամենը,— հարցրեց նա։— Ազատեցեք ինձ տարակուսանքներից։ Ես բավական 

քաջություն ունեմ դիմանալու ամեն մի վտանգի, որը ես նախատեսում եմ, ամեն իմ 

դժբախտության, որը ես հասկանում եմ։ Որտե՞ղ եմ ես և որպես ի՞նչ եմ այստեղ։ Եթե 

ես ազատ եմ, ուրեմն ինչի՞ համար են այս երկաթե ճաղերը և դռները։ Եթե 

կալանավոր եմ, ապա ո՞րն է իմ հանցանքը։ 

 

— Դուք գտնվում եք այն սենյակում, տիկին, որը նախատեսված է ձեզ համար, 

ես հրաման էի ստացել ընդառաջ գալ ձեզ ծովում և բերել այս ամրոցը։ Այդ հրամանը, 

իմ կարծիքով, ես կատարեցի զինվորի անշեղությամբ և ազնվականի ամենայն 

պարկեշտությամբ։ Նրանով, գոնե ներկայումս, ավարտվում է ինձ վրա դրված 

հոգատարությունը ձեր նկատմամբ, մնացածը վերաբերում է ուրիշ անձի։ 

 



— Իսկ ո՞վ է այդ ուրիշ անձը,— հարցրեց միլեդին։— Կարո՞ղ եք ինձ ասել նրա 

անունը... 

 

Այդ ժամանակ սանդուղքի վրա խթանների բարձր զնգոցներ հնչեցին և ինչ֊որ 

ձայներ լսվեցին, ապա ամեն ինչ լռեց, և լսվում էր միայն դռանը մոտեցող մի մարդու 

քայլերի աղմուկը։ 

 

— Ահա այդ մյուս անձը, տիկին,— ասաց սպան, ետ քաշվեց դռնից և 

անշարժացավ հարգալից դիրքով։ 

 

Դուռը լայն բացվեց, և շեմքում երևաց մի ինչ֊որ մարդ։ 

 

Նա գլխաբաց էր, սուսերը կողքից կախած և ձեռքի մեջ ճմրթում էր թաշկինակը։ 

 

Միլեդիին թվաց, թե ճանաչում է կիսախավարի մեջ կանգնած այդ մարդուն։ Նա 

ձեռքը հենեց բազկաթոռի թևին և առաջ թեքվեց, ցանկանալով համոզվել իր 

ենթադրության մեջ։ Անծանոթը սկսեց դանդաղորեն մոտենալ, և որքան ավելի էր 

մտնում լամպի լույսի շերտի մեջ, այնքան միլեդին ակամա ավելի ու էր խրվում 

բազկաթոռի մեջ։ 

 

Երբ այլևս ոչ մի տարակույս չէր մնում, նա բոլորովին ապշած գոչեց. 

 

— Ինչպե՜ս, այդ դո՞ւք եք, եղբայր իմ։ 

 

— Այո, իմ չքնաղ տիրուհի,— պատասխանեց լորդ Վինտերը՝ կիսահարգալից, 

կիսածաղրական խոնարհումով։— Ես ինքս։ 

 

— Նշանակում է այս ամրոցը... 

 

— Իմն է։ 

 

— Այս սենյա՞կը։ 

 

— Ձերն է։ 

 



— Ուրեմն ես ձեր գերի՞ն եմ։ 

 

— Համարյա։ 

 

— Բայց դա նողկալի բռնություն է։ 

 

— Բարձրագոչ խոսքերն ավելորդ են, նստենք և հանգիստ զրուցենք, ինչպես 

վայել է քրոջն ու եղբորը։ 

 

Նա դարձավ դեպի դուռը և տեսնելով, որ երիտասարդ սպան հետագա 

հրամանի է սպասում, ասաց. 

 

— Լավ, շնորհակալ եմ ձեզնից։ Իսկ այժմ, պարոն Ֆելտոն, մենակ թողեք մեզ։ 

 

XX. Եղբոր զրույցը քրոջ հետ 

Մինչ լորդ Վինտերը փակում էր դուռը, բացում էր խլափեղկերը և աթոռն էր 

մոտեցնում իր հարսի բազկաթոռին, միլեդին մտքի մեջ սուզված ամենաբազմապիսի 

ենթադրություններ էր անում և վերջապես հասկացավ այն գաղտնի մտադրությունն 

իր դեմ, որ նա չէր էլ կարող ենթադրել, քանի դեռ հայտնի չէր, թե ումն ձեռքն է ընկել 

ինքը։ Որքան որ ճանաչում էր իր տեգրոջը, միլեդին եկել էր այն եզրակացության, որ 

նա իսկական ազնվական է, մոլի որսորդ և անխոնջ խաղամոլ, որ նա սիրում է քարշ 

գալ կանանց հետևից, բայց ինտրիգներ սարքելու շնորհք չունի։ Ինչպե՞ս կարող էր նա 

տեղեկանալ իր գալու, մասին և որսալ իրեն։ Ինչո՞ւ է իրեն փակված պահում։ 

 

Ճիշտ է, Աթոսն իմիջիայլոց մի քանի խոսք ասաց, որոնցից միլեդին 

եզրակացրեց, որ կողմնակի մարդիկ լսել են իր խոսակցությունը կարդինալի հետ, 

բայց նա ոչ մի կերպ չէր կարող ենթադրել, որ Աթոսը կկարողանա այդպես 

համարձակորեն հակաական դնել իր ճանապարհին։ 

 

Միլեդին ավելի շուտ երկյուղ էր կրում, որ ջրի երես են դուրս եկել իր նախկին 

արարքներն Անգլիայում։ Բեկինգհեմը կարող էր գլխի ընկնել, որ նա է կտրել այն 

ադամանդե զարդերը, և վրեժ առնել այդ մանր դավաճանության համար։ Բայց 

Բեկինգհեմն անընդունակ էր ցասումի պոռթկումով որևէ բռնություն գործադրելու մի 

կնոջ նկատմամբ, մանավանդ եթե այդ կինը, նրա կարծիքով, գործել էր խանդից 

դրդված։ 



 

Այս ենթադրությունը միլեդիին ամենահավանականը թվաց. նա ենթադրեց, որ 

ուզում են իրենից վրեժ առնել անցյալի համար և ո՛չ թե կանխել գալիքը։ Այսպես թե 

այնպես նա ուրախ էր, որ ընկել է իր տեգրոջ ձեռքը, որից նա հույս ուներ ավելի 

հեշտությամբ դուրս պրծնել, և ոչ թե իսկական ու խելացի թշնամու ձեռքը։ 

 

— Լավ, խոսենք, սիրելի եղբայրս,— ասաց նա բավական ուրախ տեսքով, հույս 

ունենալով, որ ինչքան էլ լորդ Վինտերը ծածկամտություն անի, իրեն կհաջողվի այդ 

խոսակցությունից իմանալ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է իր հետագա 

գործողությունների համար։ 

 

— Այդպես ուրեմն,— սկսեց լորդ Վինտերը,— այնուամենայնիվ դուք 

վերադարձա՞ք Անգլիա, հակառակ ձեր որոշման, որն այնքան հաճախ ասում էիք ինձ 

Փարիզում, թե այլևս երբեք ձեր ոտքը Մեծ Բրիտանիայի հողը չի մտնի։ 

 

Միլեդին հարցին հարցով պատասխանեց։ 

 

— Ամենից առաջ բացատրեցեք ինձ. ինչպե՞ս եք դուք այնպիսի հսկողություն 

սահմանել իմ նկատմամբ, որ տեղյակ եք եղել ոչ միայն իմ գալու մասին, այլև իմացել 

եք, թե ո՛ր օրը և ո՛ր նավահանգիստն եմ ժամանելու։ 

 

Լորդ Վինտերը նույն տակտիկան ընտրեց, ինչ որ միլեդին, ենթադրելով, որ եթե 

իր հարսը այդ տակտիկան է ընտրել, ուրեմն դա ամենալավն է։ 

 

— Նախ դուք ինձ պատմեցեք, սիրելի քույր, թե ինչո՞ւ եք դուք բարեհաճել 

Անգլիա գալ,— ասաց նա։ 

 

— Ես եկել եմ ձեզ հետ տեսնվելու,— պատասխանեց միլեդին, չիմանալով, որ 

այդ պատասխանով ակամա ուժեղացնում է այն կասկածը, որ նրա տեգրոջ մեջ 

հարուցել էր դ’Արտանյանի նամակը, և ցանկանալով այդ սուտն ասելով արժանանալ 

իր զրուցակցի բարեհաճությանը։ 

 

— Ա՜յ թե ինչ. ինձ հետ տեսնվելո՞ւ,— մռայլ հարցրեց լորդ Վինտերը։ 

 

— Այո, իհարկե, ձեզ հետ տեսնվելու։ Ի՞նչ զարմանալի բան կա այդտեղ։ 



 

— Ուրեմն ձեզ Անգլիա է բերել միմիայն ինձ հետ տեսնվելու ցանկությո՞ւնը, 

ուրիշ ոչ մի նպատակ չե՞ք ունեցել։ 

 

— Ո՛չ։ 

 

— Նշանակում է դուք հենց միայն ինձ համար Լա Մանշն անցնելու 

նեղությո՞ւնն եք ստանձնել։ 

 

— Միայն ձեզ համար։ 

 

— Գրողը տանի. ինչպիսի՜ քնքշություն է դա, քույր իմ։ 

 

— Բայց մի՞թե ես ձեր ամենամոտիկ ազգականը չեմ,— հարցրեց միլեդին իր 

ձայնին մի հուզիչ միամտություն տալով։ 

 

— Եվ նույնիսկ իմ միակ ժառանգը, այդպես չէ՞,— իր հերթին հարցրեց լորդ 

Վինտերը շեշտակի նայելով միլեդիին։ 

 

Չնայած իր ամբողջ ինքնատիրապետմանը՝ միլեդին ակամա ցնցվեց, և 

որովհետև լորդ Վինտերը այս խոսքերն ասելիս ձեռքը դրել էր իր հարսի ուսին, այդ 

դողը չվրիպեց նրա ուշադրությունից։ 

 

Հարվածը, իրոք, նպատակին դիպավ և խոր խրվեց։ Միլեդիի առաջին միտքը 

եղավ այն, որ իրեն մատնել է Քեթին, որ Քեթին պատմել է բարոնին այն 

շահախնդրական, ուստի և անհարազատ վերաբերմունքի մասին, որին միլեդին 

անզգուշաբար ազատություն էր տալիս իր սպասուհու ներկայությամբ։ Նա հիշեց նաև 

իր կատաղի և անզգույշ զայրույթը դ’Արտանյանի դեմ, երբ նա փրկել էր իր տեգրոջ 

կյանքը։ 

 

— Ես չեմ հասկանում, միլորդ,— խոսեց նա՝ ցանկանալով ժամանակ շահել և 

իր հակառակորդին ստիպել իր մտքերն արտահայտել,— ի՞նչ եք ուզում ասել դրանով։ 

Եվ արդյոք որևէ թաքնված միտք չկա՞ ձեր խոսքերի մեջ։ 

 



— Դե, իհարկե ոչ,— ասաց լորդ Վինտերը շինծու բարեհոգությամբ։— Ձեր մեջ 

ցանկություն է ծագում տեսնել ինձ, և դուք գալիս եք Անգլիա։ Ես իմանում եմ այդ 

ցանկության մասին, կամ ավելի ճիշտ՝ կռահում եմ և որպեսզի ձեզ ազատեմ գիշեր 

ժամանակ նավահանգիստ ժամանելու բոլոր անախորժություններից և ազատեմ ափ 

իջնելու բոլոր դժվարություններից, իմ սպաներից մեկին ուղարկում եմ ձեզ ընդառաջ։ 

Ես կառեթ եմ տրամադրում նրան, և նա ձեզ բերում է այստեղ, այս ամրոցը, որի 

պարետն եմ ես, ուր ես ամեն օր գալիս եմ և որտեղ հրամայում եմ մի սենյակ 

պատրաստել ձեզ համար, որպեսզի մենք կարողանանք բավարարել իրար տեսնելու 

մեր փոխադարձ ցանկությունը։ Մի՞թե այս ամենը ձեզ ավելի զարմանալի է թվում, 

քան այն, ինչ դուք ասացիք ինձ։ 

 

— Ոչ, ես զարմանալի եմ համարում միայն այն, որ դուք նախազգուշացված էիք 

իմ գալու մասին։ 

 

— Այդ բոլորովին հասարակ բացատրություն ունի, սիրելի քույր։ Մի՞թե դուք 

չեք նկատել, որ ձեր նավապետը խարսխակայան հասնելուց առաջ մի մակույկ 

ուղարկեց նավահանգիստ մտնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Այդ մակույկը 

բերել էր նաև նավամատյանն ու անձնակազմի և ուղևորների ցուցակը։ Ես 

նավահանգստի պետն եմ, այդ ցուցակը բերին ինձ, և ես կարդացի ձեր անունը։ 

Սիրտս ինձ թելադրեց այն, ինչ հիմա հաստատեցին ձեր շուրթերը, թե հանուն ինչի 

դուք ձեզ ենթարկել եք ներկայումս այսքան դժվարին ծովային ճանապարհորդության, 

և ես ձեզ ընդառաջ ուղարկեցի իմ կատերը։ Մնացածը ձեզ հայտնի է։ 

 

Միլեդին հասկացավ, որ լորդ Վինտերը ստում է, և այդ ավելի վախեցրեց նրան։ 

 

— Սիրելի եղբայր,— խոսեց նա նորից,— արդյոք միլորդ Բեկինգհեմը չէ՞ր այն 

մարդը, որին այսօր երեկոյան ես տեսա ծովապատնեշի վրա, երբ նավահանգիստ 

էինք մտնում։ 

 

— Այո, նա էր։ Ա՜, հասկանում եմ, որ նրան տեսնելով դուք հուզվել եք. դուք եկել 

եք այն երկրից, որտեղ, երևի, այդ մարդու գոյության միտքը հուզում է բոլորին, և 

պատերազմի նախապատրաստությունները շատ են անհանգստացնում ձեր 

բարեկամ կարդինալին։ 

 



— Իմ բարեկամ կարդինալի՞ն,— գոչեց միլեդին, համոզվելով, որ այդ կողմից ևս 

լորդ Վինտերն, ըստ երևույթին, գործին լավատեղյակ է։ 

 

— Մի՞թե նա ձեր բարեկամը չէ,— անփույթ տոնով հարցրեց բարոնը։— Եթե ես 

սխալվել եմ, ներողություն եմ խնդրում. ինձ այդպես է թվացել։ Բայց մենք միլորդ 

դքսին կվերադառնանք հետո, իսկ հիմա չշեղվենք այն խիստ հուզիչ ուղղությունից, որ 

ընդունեց մեր խոսակցությունը, դուք, ասում եք, եկել եք ինձ տեսնելո՞ւ համար։ 

 

— Այո։ 

 

— Լավ, ի՛նչ կա որ։ Ես ձեզ պատասխանեցի, որ ամեն ինչ հարմարեցված է ըստ 

ձեր ցանկության, մենք կարող ենք տեսնվել ամեն օր։ 

 

— Ի՞նչ է, ես հավիտենապես այստե՞ղ եմ մնալու,— սոսկումի նշույլով հարցրեց 

միլեդին։ 

 

— Գուցե դուք այստեղ որևէ անհարմարությո՞ւն եք զգում, քույր իմ։ 

Պահանջեցեք ինչ որ պակասում է, և ես կաշխատեմ տրամադրել ձեզ։ 

 

— Ես ոչ սպասուհիներ ունեմ, ոչ սպասավորներ... 

 

— Ամեն ինչ կունենաք, տիրուհի։ Ասացեք ինձ միայն, ինչպես էր ընթանում ձեր 

կյանքը ձեր առաջին ամուսնու տանը, և թեպետ ես ձեր տեգրն եմ միայն, բայց ձեզ 

համար նույնպիսի հարմարություններ կստեղծեմ։ 

 

— Իմ առաջին ամուսի՞նը,— գոչեց միլեդին՝ շփոթված հայացքը հառելով լորդ 

Վինտերի վրա։ 

 

— Այո, ձեր ֆրանսիացի ամուսինը, ես իմ եղբոր մասին չեմ ասում... Ի դեպ, եթե 

դուք այդ մոռացել եք, ապա, քանի որ նա կենդանի է, ես կարող եմ գրել նրան, և նա 

կհայտնի ինձ բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները։ 

 

— Միլեդիի ճակատը պաղ քրտինքով ծածկվեց։ 

 

— Դուք կատակ եք անում,— խոսեց նա խուլ ձայնով։ 



 

— Մի՞թե իմ տեսքն այդպիսին է,— հարցրեց բարոնը վեր կենալով և մի քայլ ետ 

գնալով։ 

 

— Կամ, ավելի ճիշտ, դուք վիրավորում եք ինձ,— շարունակեց միլեդին 

ջղաձգաբար մատները սեղմելով բազկաթոռի թևերին ու բարձրանալով։ 

 

— Ես ձեզ վիրավորո՜ւմ եմ,— արհամարհաբար քմծիծաղ տվեց լորդ 

Վինտերը։— Եվ մի՞թե դուք կարծում եք, տիկին, որ այդ հնարավոր բան է։ 

 

— Դուք, ողորմած պարոն, կամ հարբած եք, կամ խելագարվել եք,— ասաց 

միլեդին։— Հեռու կորեք և մի կին ուղարկեցեք ինձ ծառայություններ անելու համար։ 

 

— Կանայք, քույր իմ, խիստ շատախոս են լինում։ Չե՞մ կարող արդյոք ես 

փոխարինել սպասուհուն։ Այդ ձևով մեր բոլոր ընտանեկան գաղտնիքները մեր մեջ 

կմնան։ 

 

— Լպի՛րշ,— գոռաց միլեդին և ասես զսպանակից մղված նետվեց բարոնի վրա, 

որը կանգնած էր սպասողական դիրքում, ձեռքերը կրծքին խաչած, բայց և այնպես 

նրանցից մեկը սուսերի դաստակին դրած։ 

 

— Էհե՜,— ասաց նա։— Ես գիտեմ, որ դուք մարդկանց սպանելու սովորություն 

ունեք, բայց, նախազգուշացնում եմ ձեզ, ես կպաշտպանվեմ, թեկուզ ձեր դեմ։ 

 

— Օ՜, դուք ճիշտ եք ասում,— գոչեց միլեդին,— դուք երևի ստորություն 

կունենաք նույնիսկ ձեռք բարձրացնելու մի կնոջ վրա։ 

 

— Այո, գուցե թե։ Մանավանդ ես արդարացում կունենամ, կարծում եմ՝ իմ 

ձեռքը առաջին տղամարդու ձեռքը չի լինի, որ կբարձրանա ձեզ վրա։ 

 

Եվ բարոնը դանդաղ, մեղադրական շարժումով ձեռքը մեկնեց դեպի միլեդիի 

ձախ ուսը՝ համարյա թե մատը դիպցնելով նրան։ 

 

Միլեդին մի ճնշված ճիչ արձակեց, որ նման էր մռնչոցի և ետ֊ետ քաշվեց դեպի 

սենյակի հեռավոր անկյունը, ինչպես մի հովազ, որ պատրաստվում է ոստյունի։ 



 

— Մռնչացեք որքան հաճելի է ձեզ,— ասաց լորդ Վինտերը։ Բայց մի փորձեք 

կծել, որովհետև, նախազգուշացնում եմ, այդ վատ կվերջանա ձեզ համար. այստեղ 

չկան դատախազներ, որոնք նախապես որոշում են ժառանգության իրավունքները, 

չկա թափառաշրջիկ ասպետ, որն ինձ մենամարտի հրավիրեր մի չքնաղ կնոջ 

պատճառով, որին ես պահում եմ փակված, բայց ես պատրաստի դատավորներ ունեմ, 

որոնք, եթե հարկ լինի, դատաստան կտեսնեն մի կնոջ նկատմամբ, որն այնքան 

անպատկառ է, որ ամուսինը դեռ կենդանի՝ սողոսկել է իմ ավագ եղբոր՝ լորդ 

Վինտերի ամուսնական անկողինը, և այդ դատավորները, նախազգուշացնում եմ ձեզ, 

կհանձնեն ձեզ դահճի ձեռքը, որը ձեր մի ուսը նման կդարձնի մյուսին։ 

 

Միլեդիի աչքերն այնպիսի շանթեր էին արձակում, որ թեպետև լորդ Վինտերը 

տղամարդ էր և զինված կանգնած էր մի անզեն կնոջ առաջ, բայց և այնպես զգաց, թե 

ինչպես իր հոգու խորքում երկյուղ շարժվեց։ Այնուամենայնիվ նա շարունակեց խոսել, 

բայց արդեն եռուն ցասումով։ 

 

— Այո, ես հասկանում եմ, որ իմ եղբորից հետո ժառանգությունը ստանալով՝ 

ձեզ հաճելի կլիներ ժառանգել նաև իմ կարողությունը։ Բայց նախապես իմացեք, դուք 

կարող եք սպանել ինձ կամ մարդասպան ուղարկել ինձ սպանելու,— ես դրա դեմ 

նախազգուշական միջոցներ եմ ձեռք առել, այն ամենից, ինչ ես ունեմ, ոչ մի 

պեննի[136] ձեր ձեռքը չի անցնի։ Մի՞թե դուք, մոտ մեկ միլիոն կարողություն 

ունենալով, բավականաչափ հարուստ չեք, և ժամանակը չէ՞ արդյոք, որ կանգ առնեք 

ձեր այդ կործանարար ճանապարհին, եթե դուք չարիք էիք գործում միմիայն այն 

անելու անհագուրդ ցանկությունից դրդված։ Օ՜, հավատացեք, եթե եղբորս հիշատակը 

սուրբ չլիներ ինձ համար, ես ձեզ կփտեցնեի որևէ պետական բանտում, կամ 

կուղարկեի Տայբերն[137] ամբոխի ծաղրուծանակին ենթարկելու։ Ես կլռեմ, բայց դուք 

ևս պետք է անտրտունջ տանեք ձեր կալանքը։ Տասնհինգ֊քսան օրից հետո ես բանակի 

հետ գնալու եմ Լա֊Ռոշել, բայց իմ մեկնելու նախօրյակին ձեր հետևից կգա մի նավ, 

որը կմեկնի իմ աչքի առաջ և ձեզ կտանի մեր հարավային գաղութները։ Ես մարդ 

կնշանակեմ ձեզ հսկելու համար և, հանգիստ եղեք, նա գնդակը ձեր ճակատին 

կարձակի, հենց որ Անգլիա կամ մայրցամաք վերադառնալու առաջին իսկ փորձն 

անեք։ Միլեդին լսում էր լարված ուշադրությամբ, որից նրա հրացայտ աչքերի բիբերը 

լայնանում էին։ 

 



— Այո, հիմա դուք ապրելու եք այս ամրոցում,— շարունակեց լորդ Վինտերը։— 

Նրա պատերը հաստ են, դռները՝ երկաթե, լուսամուտների վանդակները՝ հուսալի։ 

Բացի այդ, ձեր լուսամուտը ուղիղ ծովի վրա է բացվում։ Իմ անձնակազմի մարդիկ, 

որոնք անվերապահորեն նվիրված են ինձ, պահակություն են անում այս սենյակի 

առաջ և պահպանում են դեպի բակը տանող բոլոր անցքերը։ Բայց եթե նույնիսկ բակ 

էլ հասնեք, ստիպված եք լինելու դեռ էլի երեք երկաթյա վանդակներ էլ անցնել։ Խիստ 

հրաման է տրված՝ փախուստի փորձ ցույց տվող մի քայլ, մի շարժում, մի խոսք—և 

ձեզ վրա կկրակեն։ Եթե ձեզ սպանեն, անգլիական արդարադատությունը, հուսով եմ, 

երախտապարտ կլինի ինձ, որ ես իրեն ազատել եմ գլխացավանքից։ Ա՜, ձեր դեմքին 

նախկին հանգստության ու ինքնավստահության արտահայտությունը երևան եկավ։ 

Դուք ձեզ ու ձեզ մտածում եք. տասնհինգ֊քսան օր... ոչինչ, իմ միտքը հնարագետ է, 

մինչ այդ ես մի որևէ բան կմտածեմ։ Ես անսահման խելոք եմ և մի որևէ զոհ կգտնեմ։ 

Տասնհինգ օրից հետո,— ասում եք դուք ձեր մտքում,— ես այստեղ չեմ լինի։ Դեհ, ի՛նչ 

կա որ, փորձեցեք։ 

 

Միլեդին, տեսնելով, որ լորդ Վինտերը իր մտքերը կռահեց, եղունգները խրեց 

բռի մեջ, փորձելով իր մեջ խեղդել հոգու ամենափոքր երերումը, որը կարող էր իր 

դեմքին տալ որևէ այլ արտահայտություն, բացի այն թախծոտ անհանգստության 

արտահայտությունից, որ ընդունել էր ինքը։ 

 

Լորդ Վինտերը շարունակեց. 

 

— Այն սպային, որն իմ բացակայության ժամանակ մնում է այստեղ որպես 

պետ, դուք արդեն տեսել եք և, հետևապես, արդեն ճանաչում եք նրան։ Նա, ինչպես 

դուք համոզված կլինեք, կարողանում է հրամանները կատարել. Պորտսմուտից մինչև 

այստեղ ճանապարհին դուք, իհարկե,— ախր ես ճանաչում եմ ձեզ,— փորձել եք 

խոսեցնել նրան։ Եվ ի՞նչ կասեք։ Թերևս միայն մարմարե արձանը կկարողանար 

նրանից ավելի լուռ և ավելի անտարբեր լինել։ Դուք արդեն շատերի վրա եք փորձել 

ձեր թովչանքի ազդեցությունը և, դժբախտաբար, միշտ էլ հաջողություն եք ունեցել։ 

Փորձեցեք այս մարդու վրա ևս, և գրողը տանի, եթե դուք հաջողության հասնեք, ես 

պատրաստ կլինեմ երաշխավորելու, որ դուք ինքը սատանան եք։ 

 

Լորդ Վինտերը մոտեցավ դռանը և կտրուկ շարժումով բաց արեց այն։ 

 



— Կանչել ինձ մոտ պարոն Ֆելտոնին— կարգադրեց նա և դառնալով միլեդիին՝ 

ասաց.— Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ նրան։ 

 

Երկուսի միջև տիրեց մի տարօրինակ լռություն։ Ապա, այդ լռության մեջ 

լսվեցին դանդաղ ու համաչափ քայլեր, որոնք մոտենում էին սենյակին։ Շուտով 

սենյակի կիսախավարի մեջ երևաց մի մարդու կերպարանք, և երիտասարդ 

լեյտենանտը, որի հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք, կանգ առավ շեմքում՝ սպասելով 

բարոնի հրամանին։ 

 

— Ներս եկեք, սիրելի Ջոն,— խոսեց լորդ Վինտերը։— Ներս եկեք և դուռը 

ծածկեցեք։ 

 

Սպան ներս մտավ։ 

 

— Իսկ հիմա,— շարունակեց բարոնը,— նայեցեք այս կնոջը. նա երիտասարդ է, 

գեղեցիկ, նա ունի երկրային բոլոր թովչանքները, և ի՞նչ։ Այս հրեշը, որն ընդամենը 

քսանհինգ տարեկան է, այնքան շատ ոճիրներ է գործել, որքան դուք մի տարվա 

ընթացքում էլ չեք գտնի մեր դատարանների արխիվներում։ Նրա ձայնը տրամադրում 

է իր օգտին, գեղեցկությունը հրապուրանք է ծառայում իր զոհի համար, մարմինը 

տալիս է այն, ինչ նա խոստանում է, այս բանում պետք է արդարացի լինել, նա 

կփորձի շողոքորթել ձեզ կամ գուցեև նույնիսկ կփորձի սպանել։ Ես ձեզ դուրս եմ բերել 

աղքատությունից, ես ձեզ լեյտենանտի աստիճան եմ տվել, մի քանի անգամ ես փրկել 

եմ ձեր կյանքը,— դուք հիշում եք, թե ինչ հանգամանքներում էր այդ,— ես ձեզ համար 

ոչ միայն հովանավոր եմ, այլև բարեկամ, ոչ միայն բարերար եմ այլև՝ հայր։ Այս կինը 

վերադարձել է Անգլիա՝ իմ կյանքի դեմ մահափորձ անելու համար։ Ես այս օձին իմ 

ձեռքում եմ պահում, և ես ձեզ կանչել ու խնդրում եմ, իմ բարեկամ Ֆելտոն, Ջո՛ն, 

զավակս, պաշտպանիր ինձ, և մանավանդ ինքդ զգուշացիր այս կնոջից։ Երդվիր քո 

հոգու փրկությամբ՝ պահպանել սրան այն պատժի համար, որին արժանի է նա։ Ջոն 

Ֆելտոն, ես հույս եմ դնում քո խոսքին։ Ջոն Ֆելտոն, ես հավատում եմ քո 

ազնվությանը։ 

 

— Միլորդ,— պատասխանեց երիտասարդ սպան՝ միլեդիի վրա գցած հայացքի 

մեջ դնելով այն ամբողջ ատելությունը, որ նա կարող էր գտնել իր սրտում,— միլորդ, 

ես երդվում եմ ձեզ, ամեն ինչ կարվի այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում։ 

 



Միլեդին այդ հայացքն ընդունեց անտրտունջ զոհի տեսքով։ Անկարելի էր 

երևակայել ավելի հեզ ու հնազանդ արտահայտություն, քան այն, որ գծված էր նրա 

չքնաղ դեմքին։ Ինքը՝ լորդ Վինտերն անգամ հազիվ կարող էր ճանաչել, որ դա այն 

վագրն է, որը դրանից մի րոպե առաջ պատրաստվում էր պայքարի մեջ մտնելու։ 

 

— Նա չպետք է դուրս գա այս սենյակից, լսո՞ւմ եք, Ջոն,— շարունակեց լորդ 

Վինտերը,— նա ոչ մի մարդու հետ նամակագրություն չպետք է ունենա, նա չպետք է 

խոսի ոչ մի մարդու հետ, բացի ձեզնից, եթե դուք պատիվ անեք իր հետ խոսելու։ 

 

— Ես երդվեցի, միլորդ, այդ բավական է։ 

 

— Իսկ հիմա, տիրուհի, աշխատեցեք հաշտվել աստծու հետ, որովհետև 

մարդկային դատաստանը ձեր նկատմամբ ավարտված է։ 

 

Միլեդին, ասես այդ դատավճռից ճնշված՝ գլուխը կախ գցեց։ 

 

Լորդ Վինտերը ձեռքի շարժումով հրավիրեց Ֆելտոնին և դուրս եկավ 

սենյակից, Ֆելտոնը ևս դուրս եկավ նրա հետևից և դուռը փակեց։ 

 

Մի վայրկյան հետո միջանցքում լսվեցին ծովային հետևակի զինվորի ծանր 

քայլերը. զինվորը պահակ էր կանգնել տապարը գոտկին խրած, հրացանը ձեռքին։ 

 

Միլեդին մի քանի րոպե մնաց միևնույն դիրքում, մտածելով, որ բանալու 

անցքով կարող են իրեն դիտել։ Հետո նա դանդաղորեն գլուխը բարձրացրեց, և նրա 

դեմքը նորից սպառնալիքի զարհուրելի արտահայտություն ստացավ։ Նա վազեց 

դռան մոտ և ականջ դրեց, ապա ցած նայեց լուսամուտից, հեռացավ նրանից, թաղվեց 

վիթխարի բազկաթոռում և մտքի մեջ ընկավ։ 

 

XXI. Սպան 

Այդ ժամանակ կարդինալը տեղեկություններ էր սպասում Անգլիայից, սակայն, 

բացի անհաջող և սպառնագին տեղեկություններից, ուրիշ ոչ մի լուր չէր գալիս։ 

 

Որքան էլ խիտ էր պաշարված Լա֊Ռոշելը, որքան էլ անտարակուսելի էր թվում 

այդ պաշարման հաջողությունը՝ շնորհիվ ձեռք առած միջոցների և մանավանդ 

շնորհիվ այն պատնեշի, որ մակույկներին խանգարում էր թափանցել պաշարված 



քաղաքը, այնուամենայնիվ պաշարումը կարող էր դեռ շատ երկար տևել ի մեծ 

խայտառակություն թագավորի զորքերի և ի մեծ անբավականություն կարդինալի, 

որին, ճիշտ է, այլևս հարկավոր չէր Լյուդովիկոս XIII֊ին գժտեցնել Աննա Ավստրիացու 

հետ, որովհետև այդ արդեն արված էր, բայց պետք էր հաշտեցնել պարոն 

Բասոմպիերին, որը գժտված էր դուքս Անգուլեմի հետ։ 

 

Ինչ վերաբերում է թագավորի եղբորը, ապա նա միայն սկսել էր պաշարումը, 

իսկ այն ավարտելու հոգսը թողել կարդինալին։ 

 

Քաղաքը, չնայած իր քաղաքագլխի արտակարգ տոկունությանը, ուզում էր 

հանձնվել, ուստի և խռովության փորձ արեց, սակայն քաղաքագլուխը հրամայեց 

խռովարարներին կախաղան հանել։ Ահա դատաստանը հանգստացրեց նույնիսկ 

ամենատաքգլուխներին, և նրանք որոշեցին, որ ավելի լավ է սովամահ լինել, այդպիսի 

մահը նրանց թվում էր ավելի դանդաղ ու ավելի քիչ հավանական, քան կախաղան 

բարձրանալը։ 

 

Պաշարողները մերթընդմերթ բռնում էին այն սուրհանդակներին, որոնց 

լարոշելցիներն ուղարկում էին Բեկինգհեմի մոտ, կամ այն լրտեսներին, որոնց 

Բեկինգհեմն էր ուղարկում լարոշելցիների մոտ։ Երկու դեպքում էլ դատաստանը շատ 

կարճ էր լինում, կարդինալն արտասանում էր միայն մեկ բառ՝ «կախել»։ Թագավորին 

հրավիրում էին մահապատիժը դիտելու։ Նա գալիս էլ ալարկոտ քայլվածքով և 

կանգնում մի հարմար տեղ, որպեսզի ամբողջ արարողությունը տեսնի իր բոլոր 

մանրամասնություններով։ Սա չէր խանգարում թագավորին խիստ տխուր լինել և 

ամեն րոպե խոսել Փարիզ վերադառնալու մասին, բայց և այնպես մի փոքր 

զբաղեցնում էր նրան և ստիպում ավելի համբերությամբ շարունակել պաշարումը, և 

եթե սուրհանդակներ ու լրտեսներ ձեռքը չէին ընկնում, նորին սրբազնությունը, 

չնայած իր ողջ հնարամտությանը, շատ դժվարին դրության մեջ էր ընկնում։ 

 

Ժամանակն անցնում էր, իսկ լարոշելցիներն անձնատուր չէին լինում։ Վերջին 

սուրհանդակը, որին բռնել էին պաշարողները, նամակ էր տանում Բեկինգհեմին։ 

Ճիշտ է, նամակում ասված էր, որ քաղաքը ծայր աստիճանի է հասել, բայց 

եզրակացության մեջ ասված չէր՝ «եթե երկու շաբաթվա ընթացքում ձեր օգնությունը 

չհասնի, մենք կհանձնվենք», այլ ասված էր. «Եթե երկու շաբաթվա ընթացքում ձեր 

օգնությունը չհասնի, ապա երբ գա, մենք բոլորս սովից մեռած կլինենք»։ Այսպես 

ուրեմն, լարոշելցիները հույս էին դրել միայն Բեկինգհեմի վրա։ Բեկինգհեմը նրանց 



փրկիչն էր։ Ակներև էր, որ եթե նրանց համար միանգամայն պարզ լիներ, որ 

Բեկինգհեմի վրա այլևս հույս դնել չի կարելի, հույսի հետ միասին կկորցնեին նաև 

իրենց արիությունը։ 

 

Դրա համար էլ կարդինալը մեծ անհամբերությամբ էր Անգլիայից 

տեղեկություն սպասում, որ Բեկինգհեմը Լա֊Ռոշել չի գա։ 

 

Քաղաքը գրոհով գրավելու հարցը հաճախ էր քննարկվում թագավորական 

խորհրդում, բայց միշտ էլ մերժվում էր. նախ Լա֊Ռոշելն անառիկ էր թվում, երկրորդ 

կարդինալը, ինչ էլ որ ասելու լիներ, շատ լավ էր հասկանում, որ այդպիսի 

արյունահեղությունը, երբ ֆրանսիացիները պետք է կռվեն հենց ֆրանսիացիների դեմ, 

քաղաքականության մեջ ամբողջ վաթսուն տարով ետ դառնալ կնշանակեր, իսկ 

կարդինալը իր ժամանակի համար առաջադեմ մարդ էր, ինչպես այժմ ընդունված է 

արտահայտվել։ Եվ իսկապես, Լա֊Ռոշելի ջախջախումը և երեք֊չորս հազար 

հուգենոտների կոտորածը, որոնք ավելի շուտ կսպանվեին, քան կհամաձայնեին 

անձնատուր լինել, 1628 թվականին շատ նման կլիներ 1572 թվականի 

Բարդուղիմեոսյան գիշերվան։ Վերջապես այդ ծայրահեղ միջոցը, որից ինքը 

թագավորը որպես մոլի կաթոլիկ ամենևին չէր խորշում, միշտ էլ մերժում էին 

պաշարող գեներալները, որոնք պատճառաբանում էին, թե Լա֊Ռոշելը չի կարելի 

գրավել այլ կերպ, քան սովահար անելով։ 

 

Կարդինալը չէր կարողանում իրենից վանել այն ակամա վախը, որ ներշնչել էր 

նրան իր սոսկալի պատվիրակուհին. նա ևս նկատել էր այդ կնոջ տարօրինակ 

հատկությունները, որը մերթ օձ էր թվում, մերթ՝ առյուծ։ Արդյոք չի՞ դավաճանել նա 

իրեն։ Չի՞ մեռել արդյոք։ Համենայնդեպս նա բավական լավ ուսումնասիրել էր այդ 

կնոջը և գիտեր, որ անկախ նրանից, թե իր կողմն է տրամադրված նա թե իր դեմ, իր 

բարեկամն է թե թշնամին, նա պարապ չէր մնա, եթե միայն խոշոր խոչընդոտներ չէին 

հարկադրում նրան պարապ մնալ։ Բայց որտեղի՞ց կարող էին ծագել այդպիսի 

խոչընդոտներ։ Հենց այս է, որ կարդինալն իմանալ չէր կարողանում։ 

 

Ի դեպ նա, ո՛չ առանց հիմքի, մեծ հույս էր դնում միլեդիի վրա, նա գլխի էր 

ընկնում, որ այդ կնոջ անցյալում զարհուրելի բաներ կան թաքնված, որոնք ծածկել 

կարող է միայն իր կարմիր թիկնոցը, և զգում էր, որ այս կամ այն պատճառով այդ 

կինը նվիրված է իրեն, որովհետև միմիայն իր մեջ կարող է աջակցություն և 

պաշտպանություն գտնել իրեն սպառնացող վտանգից։ 



 

Այսպես, նա որոշել էր մենակ շարունակել կռիվը և սպասել կողմնակի 

օգնության, ինչպես երջանիկ պատահականությանն են սպասում։ Նա շարունակում 

էր բարձրացնել նշանավոր պատնեշը, որը պետք է սովամահ աներ Լա֊Ռոշելի 

բնակչությանը։ Այս սպասումով նայելով դժբախտ քաղաքին, որը իր մեջ 

պարունակում էր այնքան մեծ աղետներ և այնքան հերոսական առաքինություններ, 

կարդինալը հիշում էր խոսքերը Լյուդովիկոս XI֊ի, որն իր քաղաքական նախորդն էր 

այնպես, ինչպես ինքն էր Ռոբեսպիերի քաղաքական նախորդը, հիշում էր 

հովանավոր Տրիստանի[138] կանոնը՝ «Բաժանիր, որ տիրես»։ 

 

Երբ Հենրիխ IV֊ը Փարիզը պաշարել էր, հրամայեց քաղաքի պարիսպների 

վրայից հաց և ուտելիքներ ներս գցել։ Իսկ կարդինալը հրամայեց ներս գցել 

նամակներ, որոնցով նա լարոշելցիներին բացատրում էր, թե որքան անարդար, 

եսասիրական, դաժան է նրանց պետերի վարքագիծը։ Այդ պետերն առատ հաց 

ունեին, բայց բնակչությանը չէին բաժանում, նրանք հետևում էին այն կանոնին 

(նրանք էլ իրենց կանոնն ունեին), թե կարևոր չէ, թե կանայք, ծերունիներն ու 

երեխաները մեռնեն, միայն թե ողջ և ուժեղ մնան տղամարդիկ, որոնք պարտավոր են 

պաշտպանել իրենց քաղաքը։ Այն ժամանակներում այս կանոնը թեև դեռ բոլորի 

կողմից ընդունված չէր, բայց արդյո՞ք այն պատճառով, որ բնակիչներն անզոր էին 

դիմադրելու դրան, թե՞ հենց այդ բնակիչների անձնվիրության հետևանքով՝ 

տեսությունից արդեն պրակտիկա էր դարձել։ Կարդինալի քաղաք նետած նամակները 

խախտում էին հավատը այդ կանոնի արդարության մասին։ Այդ նամակները 

տղամարդկանց հիշեցնում էին, որ մահվան դատապարտված երեխաները, կանայք ու 

ծերունիները իրենց երեխաներն են, կանայք, հայրերը, որ ավելի արդարացի կլիներ, 

եթե ընդհանուր աղետը բոլորը հավասար կրեին, և այն ժամանակ միանման 

դրությունը բնակիչներին կհանգեցներ միահամուռ որոշումների։ 

 

Ներս նետած այդ նամակները հենց այն ներգործությունն էին ունենում, ինչ 

սպասում էր նրանց կազմողը, բնակիչներից շատերին տրամադրում էին սեպարատ 

բանակցություններ սկսելու թագավորական բանակի հետ։ 

 

Բայց հենց այն ժամանակ, երբ կարդինալն արդեն տեսնում էր, որ իր փորձած 

միջոցը պտուղներ է տալիս, և ուրախանում էր, որ գործադրել է այդ միջոցը, հենց այդ 

ժամանակ Լա֊Ռոշելի բնակիչներից մեկը, որը կարողացել էր թագավորական զորքերի 

գիծն անցնել,—միայն աստծուն է հայտնի, թե ինչպես էր հաջողվել այդ նրան, քանի որ 



այնքան մեծ էր Բասոմպիերի, Շոմբերգի և դուքս Անգուլեմի զգոնությունը, որոնց իր 

հերթին ուշի֊ուշով հսկում էր կարդինալը,— Լա֊Ռոշելի բնակիչներից մեկը, ասում ենք, 

ուղիղ Պորտսմուտից կարողացել էր անցնել քաղաք և հաղորդեց, որ ինքն այնտեղ 

տեսել է մի մեծ նավատորմ, որը պատրաստ է դուրս գալու ոչ ուշ, քան մեկ, շաբաթ 

հետո։ Դեռ ավելին. Բեկինգհեմը քաղաքագլխին հայտնում էր, որ վերջապես մեծ 

դաշինք է կնքվելու Ֆրանսիայի դեմ և միաժամանակ Ֆրանսիա են ներխուժելու 

անգլիական, կայսերական ու իսպանական զորքերը։ Այդ նամակը կարդացվում էր 

քաղաքի բոլոր հրապարակներում, նրա պատճենները կախվում էին բոլոր 

փողոցների խաչմերուկներում, և նույնիսկ նրանք, ովքեր արդեն բանակցություն էին 

սկսել թագավորական բանակի հետ, բանակցությունն ընդհատեցին, որոշելով 

սպասել այդքան հանդիսավորապես խոստացված օգնությանը։ 

 

Այդ անակնկալ հանգամանքը Ռիշելիեի մեջ արթնացրեց նախկին 

անհանգստությունը և ակամա նրան ստիպեց նորից հայացքը դարձնել ծովի այն 

կողմը։ 

 

Մինչ այդ թագավորական բանակը, որին խորթ էին նրա միակ և իսկական 

գլխավորի տագնապները, ուրախ կյանք էր վարում։ Ճամբարում ուտելեղենն էլ, փողն 

էլ առատ էր։ Բոլոր զորամասերը մրցում էին իրար հետ և՛ քաջության մեջ, և՛ 

զանազան զվարճությունների մեջ։ Լրտեսներ բռնել և կախաղան հանել նրանց, 

վտանգավոր արշավներ կատարել դեպի պատնեշ ու ծով, հնարել ամենավտանգավոր 

ձեռնարկումներ և սառնարյուն կերպով կատարել դրանք,— ահա թե ինչով էր իր 

ժամանակը սպառում բանակը և ինչն էր կարողանում կարճեցնեք օրերը, որոնք 

երկար էին թվում ոչ միայն սովից ու սպասումից տանջվող լարոշելցիներին, այլև 

կարդինալին, որն այնքան համառորեն պաշարել էր նրանց։ Կարդինալը շարունակ 

շրջում էր ձիով, ինչպես հասարակ հեծելազորային, մտախոհ հայացք էր նետում իր 

կարծիքով անասելի դանդաղ բարձրացող այն ամրություններին, որոնք նրա 

ղեկավարությամբ կառուցում էին Ֆրանսիայի բոլոր ծայրերից հրավիրված 

ինժեներները։ Եթե իր շրջագայությունների ժամանակ պատահում էր դը Տրևիլի գնդի 

որևէ հրացանակրի, երբեմն մոտենում էր նրան, ուշադիր հայացք գցում նրա վրա և 

տեսնելով, որ դա մեր չորս ընկերներից ոչ մեկը չէ, իր խորաթափանց հայացքը և սուր 

միտքը որևէ այլ բանի վրա էր դարձնում։ 

 

Մի անգամ սպանիչ ձանձրույթից տանջվելով, այլևս չհուսալով, որ քաղաքի 

հետ բանակցությունները կվերսկսվեն, և դեռևս տեղեկություն չստանալով Անգլիայից, 



կարդինալը տանից դուրս եկավ միմիայն Կայուզակի և Լա Ուդինիերի 

ուղեկցությամբ, ձին քշեց ավազոտ ափի երկարությամբ, անձնատուր լինելով 

անընդգրկելի երազանքներին և դիտելով օվկիանոսի անծայրածիր տարածությունը։ 

Դանդաղորեն բարձրանալով մի բլուր՝ նա քիչ հեռու, ցանկապատի հետևում տեսավ 

յոթ մարդ, որոնք պառկել ու տաքանում էին արեգակի ճառագայթների տակ, որը 

տարվա այդ ժամանակ հազվադեպ էր երևում, իսկ այդ մարդկանց շուրջը թափված 

էին դատարկ շշեր։ Այդ մարդկանցից չորսը մեր հրացանակիրներն էինք, որոնք 

պատրաստվել էին լսելու իրենցից մեկի հենց նոր ստացած նամակի ընթերցումը։ Այդ 

նամակն այնքան կարևոր էր, որ նրա պատճառով հրացանակիրները խաղաթղթերն 

ու զառերը թողել էին թմբուկի վրա։ 

 

Մյուս երեքն զբաղված էին նրանով, որ կոլիուրյան գինու հսկայական 

ծղոտապատ շշի բերանից մաքրում էին խեժը։ Դրանք երիտասարդների ծառաներն 

էին։ 

 

Կարդինալը, ինչպես արդեն ասացինք, մռայլ տրամադրության մեջ էր, իսկ երբ 

նա այդպիսի տրամադրության մեջ էր ընկնում, ոչ մի բան այնքան չէր ուժեղացնում 

նրա մռայլությունը, որքան ուրիշների ուրախությունը։ Բացի այդ, նա ուներ մի 

տարօրինակ համոզմունք, միշտ երևակայում էր, թե ուրիշների ուրախության 

պատճառը հենց այն է, ինչ տխրեցնում է իրեն։ Կայուզակին ու Լա Ուդինիերին կանգ 

առնելու նշան անելով՝ կարդինալը ձիուց իջավ և ուղղվեց դեպի կասկածելի 

զվարճասերները, հուսալով, որ իր քայլերը խլացնող ավազի և հայացքներից իրեն 

ծածկող ցանկապատի շնորհիվ կհաջողվի մի քանի բառ լսել այն խոսակցությունից, 

որ իրեն խիստ հետաքրքրական էր թվում։ Երբ արդեն ցանկապատից մի տասը քայլ 

էր հեռու, ճանաչեց գասկոնացու առոգանությունը, և որովհետև դեռ առաջ նկատել էր, 

որ դրանք հրացանակիրներ են, ապա այլևս չէր կասկածում, որ մյուս երեքն էլ նրանք 

էին, որոնց կոչում էին անբաժան ընկերներ, այսինքն՝ Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը։ 

 

Հեշտ է պատկերացնել, թե դրանից հետո որքան ավելի ուժեղացավ նրանց 

խոսակցությունը լսելու նրա ցանկությունը։ Նրա աչքերը տարօրինակ 

արտահայտություն ստացան, և նա կատվի քայլերով գաղտագողի մոտեցավ 

ցանկապատին։ Բայց հազիվ էր մի քանի անորոշ հնչյուն որսացել առանց որևէ 

որոշակի իմաստի, մեկ էլ հանկարծ մի բարձր, բեկբեկուն ձայն նրան ստիպեց ցնցվել 

և գրավեց հրացանակիրների ուշադրությունը։ 

 



— Սպա՜,— գոչեց Գրիմոն։ 

 

— Դուք կարծեմ խոսեցիք, սրիկա՛,— ասաց Աթոսը արմունկի վրա 

բարձրանալով և Գրիմոյի վրա դարձնելով զայրույթից շողացող աչքերը։ 

 

Գրիմոն այլևս ոչ մի բառ չավելացրեց, այլ միայն ցուցամատը մեկնեց 

ցանկապատի կողմը, այդ շարժումով հայտնելով կարդինալի ու նրա շքախմբի 

գալստյան մասին։ 

 

Մի ոստյունով հրացանակիրները ոտքի ցատկեցին և հարգալից գլուխ տվին։ 

 

Կարդինալը, ըստ երևույթին, կատաղած էր։ 

 

— Կարծես թե պարոնայք հրացանակիրները պահա՞կ են կարգել իրենց 

հսկելու համար,— նկատեց նա։— Չլինի՞ ցամաքային ճանապարհով մոտենում են 

անգլիացիները, կամ հրացանակիրները իրենց ավագ սպաներ են համարում։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց Աթոսը, որովհետև 

ընդհանուր շփոթության մեջ միայն նա էր պահպանել իսկական ազնվականի այն 

հանգստությունն ու սառնասրտությունը, որ երբեք չէր լքում նրան,— ձերդ 

պայծառափայլություն, հրացանակիրները, երբ նրանք ծառայության մեջ չեն, կամ երբ 

նրանց ծառայությունը վերջացած է, խմում են ու զառ խաղում և իրենց ծառաների 

համար շատ բարձրաստիճան սպաներ են։ 

 

— Ծառանե՜ր,— մռնչաց կարդինալը։— Այն ծառաները, որոնց հրամայված է 

նախազգուշացնել իրենց տերերին, երբ մոտիկով անցնում է որևէ մեկը, արդեն 

ծառաներ չեն, այլ ժամապահներ։ 

 

— Սակայն ձերդ սրբազնությունն էլ տեսնում է, որ եթե մենք այդ 

նախազգուշությունը ձեռք չառնեինք, փախցրած կլինեինք առիթը ցույց տալու ձեզ մեր 

հարգանքը և մեր շնորհակալությունը հայտնելու ձեր ողորմածության համար, նրա 

համար, որ դուք միացրիք մեզ բոլորիս... Դ’Արտանյան,— շարունակեց Աթոսը,— դուք 

հենց նոր ասում էիք, թե ցանկանում եք առիթ գտնել նորին սրբազնությանն 

արտահայտելու ձեր երախտագիտությունը, առիթը ներկայացել է, դեհ, օգտվեցեք այդ 

առիթից։ 



 

Այս ասվեց այն անխռով սառնարյունությամբ, որով աչքի էր ընկնում Աթոսը 

վտանգի պահերին և ծայրահեղ քաղաքավարությամբ, որ երբեմն նրան ավելի 

վեհափայլ արքա էր դարձնում, քան ի ծնե արքաներն են։ 

 

Դ’Արտանյանը մոտեցավ և շնորհակալության մի քանի խոսք մրմնջաց, որոնք 

կարդինալի մռայլ հայացքի տակ արագ պաղեցին նրա լեզվի վրա։ 

 

— Միևնույն է, պարոնայք,— խոսեց Ռիշելիեն, որին, ըստ երևույթին, Աթոսի 

դիտողությունի ամենևին չէր շեղել իր սկզբնական մտադրությունից,— միևնույն է, 

պարոնայք, ես չեմ սիրում, որ հասարակ զինվորները, հենց միայն նրա համար, որ 

առավելություն ունեն արտոնյալ զորամասում ծառայելու, անվանի ազնվականներ 

ձևանան. նրանք պետք է պահպանեն նույնպիսի կարգ, ինչպես բոլորը։ 

 

Աթոսը թողեց, որ կարդինալը վերջացնի իր այս խոսքը և որպես 

համաձայնության նշան՝ գլուխ տալով պատասխանեց. 

 

— Հուսով եմ, ձերդ պայծառափայլություն, որ մենք ոչ մի բանով չենք խախտել 

կարգը։ Այժմ մենք ծառայություն չենք կրում և մտածում էինք, որ ծառայությունից 

ազատ լինելով՝ կարող ենք մեր ժամանակը տնօրինել ինչպես ինքներս կուզենանք։ 

Եթե ձերդ սրբազնությանը հաճելի կլինի երջանկացնել մեզ մի որևէ հատուկ 

հրամանով, մենք պատրաստ ենք հնազանդվելու։ Ձերդ սրբազնությունը տեսնում է,— 

շարունակեց Աթոսը հոնքերը կիտելով, որովհետև այդ հարցաքննությունը սկսում էր 

նրան համբերությունից հանել,— մենք մեզ հետ զենք ենք վերցրել, որպեսզի 

պատրաստ լինենք ամենափոքր տագնապի դեպքում անգամ։ 

 

Եվ նա կարդինալին մատով ցույց տվեց չորս հրացանները, որոնք բուրգ էին 

կազմել թմբուկի մոտ, որի վրա խաղաթղթերն ու զառերն էին դրված։ 

 

— Հավատացած եղեք, ձերդ սրբազնություն,— ավելացրեց դ’Արտանյանը,— որ 

մենք ձեզ ընդառաջ կգնայինք, եթե կարողանայինք ենթադրել, որ դուք եք մոտենում 

մեզ այդքան փոքր շքախմբով։ 

 

Կարդինալը բեղերն ու շրթունքներն էր կրծոտում։ 

 



— Գիտե՞ք արդյոք, թե ինչի եք նման դուք միշտ բոլորդ միասին, ահա ինչպես 

այժմ, զինված և ձեր ծառաների կողմից պաշտպանված,— հարցրեց կարդինալը։— 

Դուք նման եք չորս դավադիրների։ 

 

— Միանգամայն ճիշտ է, ձերդ պայծառափայլություն,—հաստատեց Աթոսը,— 

մենք իրոք դավադրություն ենք սարքում, ինչպես ձերդ սրբազնությունն էլ մի 

առավոտ կարողացավ համոզվել, միայն թե այդ դավադրությունը կազմում ենք 

լարոշելցիների դեմ։ 

 

— Է՜, քաղաքագետ պարոններ,— խոսեց կարդինալը՝ իր հերթին հոնքերը 

կիտելով,— ձեր ուղեղներում թերևս շատ գաղտնիքների լուծում կգտնվեր, եթե դրանք 

կարելի լիներ կարդալ այնպես հեշտությամբ, ինչպես դուք էիք կարդում մի նամակ, 

որը թաքցրիք, երբ տեսաք, որ ես մոտենում եմ։ 

 

Արյունը խփեց Աթոսի երեսին, նա մի քայլ արեց դեպի կարդինալը։ 

 

— Կարելի է մտածել, ձերդ պայծառափայլություն, որ դուք իսկապես 

կասկածում եք մեզ և իսկապես հարցաքննության եք ենթարկում։ Եթե այդպես է, ապա 

թող ձերդ սրբազնությունը բարեհաճի բացատրել, և մենք գոնե կիմանանք, թե ինչպես 

պետք է վարվենք։ 

 

— Ի՛նչ մի զարմանալի բան կլիներ, եթե սա իսկապես հարցաքննություն 

լիներ,— ասաց կարդինալը։— Ձե՛զ նման մարդիկ չեն ենթարկվել հարցաքննության, 

պարոն հրացանակիր, և պատասխան տվել։ 

 

— Ահա հենց դրա համար էլ ես ասացի ձերդ սրբազնությանը, որ ձեր կամքն է 

հարցաքննել մեզ, և պատրաստ ենք պատասխանելու։ 

 

— Այն ի՞նչ նամակ էր, պարոն Արամիս, որ դուք սկսել էիք կարդալ և հետո 

թաքցրիք։ 

 

— Նամակ՝ մի կնոջից, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 



— Օ՜, հասկանում եմ,— ասաց կարդինալը,— այդ կարգի նամակների մասին 

պետք է լռություն պահպանել։ Սակայն հոգևորական անձի կարելի է ցույց տալ, իսկ 

ես, ձեզ հո հայտնի՞ է, որ հոգևոր կոչում ունեմ։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— խոսեց Աթոսը հանգիստ, որ առավել ևս 

սոսկալի էր, քանի որ այդ ձևով պատասխանելով իր գլուխն էր վտանգի ենթարկում,— 

այդ նամակը մի կնոջից է, բայց այն ստորագրված չէ ո՛չ Մարիոն Դելորմ[139], ո՛չ 

տիկին դ’Էգիլիոն։ 

 

Կարդինալը մահու պես սփրթնեց, և նրա աչքերը բռնկեցին չարագուշակ 

փայլով։ Նա հետ նայեց՝ ասես Կայուզակին ու Լա Ուդինիերին հրաման տալու 

համար։ Աթոսը նկատեց այդ շարժումը և մի քայլ արեց դեպի հրացանները, որոնց 

վրա սևեռված էին նաև իր երեք ընկերների հայացքները, քանի որ նրանք ևս ամենևին 

տրամադիր չէին թույլ տալու, որ իրենց ձերբակալեն։ Կարդինալի կողմը, հաշված 

նաև իրեն, երեք հոգի էին, իսկ հրացանակիրները իրենց ծառաների հետ ութ հոգի էին, 

Կարդինալը մտածեց, որ խաղն անհավասար կլինի, մանավանդ նրա համար, որ 

Աթոսն ու ընկերները իրոք գաղտնի համաձայնության էին գալիս, ուստի դիմեց այն 

անակնկալ շրջադարձներից մեկին, որոնք նա միշտ պատրաստ ուներ, նրա ամբողջ 

ցասումը լուծվեց մի ժպիտի մեջ։ 

 

— Դեհ, լա՛վ, լա՛վ,— ասաց նա։— Դուք քաջ երիտասարդներ եք, հպարտ՝ օրը 

ցերեկով և նվիրված՝ գիշերվա խավարում։ Վատ բան չէ, որ մարդ իրեն պաշտպանում 

է, երբ այնքան լավ պաշտպանում է ուրիշներին։ Պարոնայք, ես ամենևին չեմ մոռացել 

այն գիշերը, երբ դուք պաշտպանում էիք ինձ «Կարմիր Աղավնատան» ճանապարհին։ 

Եթե այն ճանապարհին, որով ես հիմա գնում եմ, որևէ վտանգ սպառնալիս լիներ, ես 

ձեզ կխնդրեի ուղեկցել ինձ, բայց որովհետև վտանգ չի նախատեսվում, մնացեք 

այստեղ, վերջացրեք ձեր շշերը, ձեր խաղը և ձեր նամակը։ Մնաք բարով, պարոններ։ 

 

Նստելով իր ձին, որ մոտ էր բերել Կայուզակը, նա ձեռքը թափահարելով 

հրաժեշտ տվեց և առաջ սլացավ։ 

 

Չորս երիտասարդները քար կտրած, առանց մի խոսք ասելու ճանապարհ դրին 

նրան հայացքով, մինչև որ նա տեսողությունից ծածկվեց։ 

 

Ապա իրար նայեցին։ 



 

Բոլորը շվարած էին, նրանք գիտեին, որ չնայած բարեկամական հրաժեշտին՝ 

կարդինալը հեռացավ կատաղած։ 

 

Միայն Աթոսն էր, որ ժպտում էր տիրական, արհամարհական ժպիտով։ Երբ 

կարդինալն այնքան հեռացավ, որ չէր կարող ո՛չ լսել, ո՛չ էլ տեսնել նրանց, Պորտոսը, 

որ շտապում էր որևէ մեկի գլխին թափել իր զայրույթը, գոռաց. 

 

— Այդ ապուշ Գրիմոն ուշ իմաց տվեց։ 

 

Գրիմոն ուզում էր ինչ֊որ բան ասել, բայց Աթոսը մատը բարձրացրեց, և Գրիմոն 

լռեց։ 

 

— Դուք նամակը կտայի՞ք, Արամիս,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ես,— պատասխանեց Արամիսը ամենահաճելի, քնքուշ ձայնով,— այսպիսի 

որոշում էի ընդունել, եթե նա պահանջեր այն, ես մի ձեռքով նրան պիտի տայի 

նամակը, իսկ մյուսով սուսերս պիտի խրեի կարդինալի կուրծքը։ 

 

— Ես այդպես էլ սպասում էի,— ասաց Աթոսը,— ահա թե ինչու միջամտեցի 

խոսակցությանը։ Ճիշտ որ այդ մարդը շատ անզգույշ է վարվում տղամարդկանց հետ 

այդպես խոսելով։ Կարելի է կարծել, թե նա միշտ գործ է ունեցել միայն կանանց և 

երեխաների հետ։ 

 

— Սիրելի Աթոս, ես հիացած եմ ձեզնով, բայց վերջիվերջո մենք, 

համենայնդեպս, իրավացի չէինք,— առարկեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ինչպե՞ս թե իրավացի չէինք,— վրդովվեց Աթոսը։— Ո՞ւմ է պատկանում այն 

օդը, որ մենք շնչում ենք, օվկիանոսը, որին մենք նայում ենք, ավազը, որի վրա մենք 

պառկել ենք։ Ո՞ւմ է պատկանում ձեր սիրուհու նամակը։ Մի՞թե կարդինալին։ 

Երդվում եմ պատվովս, այդ մարդը երևակայում է, թե ինքը տիրապետում է ամբողջ 

աշխարհին։ Դուք կանգնել էիք նրա առաջ և շշմած ու ընկճված ինչ֊որ բան էիք 

մրմնջում... Կարելի էր կարծել, որ արդեն Բաստիլը երևում է ձեր աչքին, և որ մի հսկա 

Մեդուզա[140] պատրաստվում է քար դարձնել ձեզ։ Դե ասացեք, մի՞թե սիրահարված 

լինելը նշանակում է դավադրություն սարքել։ Դուք սիրահարված եք մի կնոջ, որին 



կարդինալը փակել է բանտում, իսկ դուք ուզում եք կորզել նրան կարդինալի ձեռքից։ 

Դուք խաղ եք խաղում նորին սրբազնության հետ, այդ նամակը ձեր հաղթաթուղթն է։ 

Ինչո՞ւ պետք է դուք հակառակորդին ցույց տաք ձեր խաղաթղթերը։ Այդպես ոչ ոք չի 

անում։ Թող նա ինքը գլխի ընկնի, թե կարող է։ Մենք ինչպե՞ս ենք գլխի ընկնում նրա 

խաղը։ 

 

— Իսկապես,— համաձայնեց դ’Արտանյանը,— այն ամենը, որ դուք ասում եք, 

Աթոս, միանգամայն իրավացի է։ 

 

— Այդ դեպքում այլևս ոչ մի խոսք այն մասին, ինչ հիմա տեղի ունեցավ 

այստեղ, և թող Արամիսը շարունակի կարդալ իր ազգականուհու նամակը այն տեղից, 

որտեղ ընդհատեց կարդինալը։ 

 

Արամիսը գրպանից հանեց նամակը, նրա երեք ընկերները գլխին հավաքվեցին, 

իսկ ծառաները նորից խմբվեցին շշերի շուրջը։ 

 

— Դուք կարդացել եք միայն մեկ֊երկու տող,— ասաց դ’Արտանյանը,— ուրեմն 

հենց սկզբից էլ սկսեցեք։ 

 

— Սիրով,— պատասխանեց Արամիսը։ 

 

«Սիրելի զարմիկ, ես կարծես կորոշեմ գնալ Ստենե, որտեղ իմ քույրը մեր 

դեռատի սպասուհուն տեղավորել է կարմելիտուհիների տեղական վանքում։ Խեղճը 

հնազանդվել է իր բախտին, գիտե, որ չի կարող ապրել մի այլ տեղ առանց իր հոգին 

կործանարար վտանգի ենթարկելու։ Սակայն, եթե մեր ընտանեկան գործերը 

կարգավորվեն այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում, նա, կարծում եմ, սիրտ կանի 

կործանել իր հոգին և կվերադառնա նրանց մոտ, ում կարոտում է, մանավանդ նա 

գիտե, որ իր մասին շարունակ մտածում են։ 

 

Իսկ առայժմ նա այնքան էլ դժբախտ չէ, նրա միակ ցանկությունն է նամակ 

ստանալ իր սիրեցյալից։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի ապրանքը հեշտությամբ չի 

թափանցում վանքի պատերից ներս, սակայն, ինչպես արդեն ապացուցել եմ ձեզ, 

սիրելի զարմիկ, ես այնքան էլ անշնորհք չեմ և կստանձեմ այդ հանձնարարությունը։ 

Իմ քույրը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, որ դուք միշտ հիշում եք իրեն։ Մի 



ժամանակ նա շատ էր անհանգստանում, բայց հիմա հանգստացել է, իր կողմից 

վստահելի մարդ ուղարկելով այնտեղ, որպեսզի որևէ անակնկալ բան չպատահի։ 

 

Մնաք բարով, սիրելի զարմիկ, գրեցեք ձեր մասին որքան կարելի է հաճախ, 

այսինքն՝ ամեն անգամ, երբ դուք հուսալի հնարավորություն կունենաք մի լուր 

ուղարկելու մեզ։ Համբուրում եմ ձեզ։ 

 

։։։։։։։։։։Մարի Միշոն»։ 

 

— Օ՜, որքան եմ պարտական ես ձեզ, Արամիս,— գոչեց դ’Արտանյանը։— 

Թանկագի՜ն Կոնստանցիա։ Վերջապես ես տեղեկություն ունեմ նրա մասին։ Նա ողջ է, 

նա վանքի պատերի մեջ է, հեռու վտանգից, նա Ստենեում է։ Ի՞նչ եք կարծում, Աթոս, 

որտե՞ղ է այդ։ 

 

— Լոթարինգիայում, Էլզասի սահմանից մի քանի լյո հեռավորության վրա։ 

Հենց որ պաշարումը վերջանա, մենք կարող ենք սլանալ այնտեղ։ 

 

— Եվ պետք է հուսալ, որ այդ ուշ չի լինի,— վրա բերեց Պորտոսը։— Այսօր 

առավոտյան կախեցին մի լրտեսի, որը ցուցմունք էր տվել, թե լարոշելցիներն արդեն 

իրենց կոշիկների կաշվովն են սնվում։ Եթե ընդունենք, որ կաշին ուտելուց հետո 

նրանք կանցնեն ներբանին, ապա ես չգիտեմ, թե դրանից հետո էլ ինչ կմնա նրանց, 

թերևս միայն այն, որ կսկսեն իրար խժռել։ 

 

— Խե՜ղճ անմիտներ,— ասաց Աթոսը՝ ցամաքեցնելով բորդոյան գինու բաժակը, 

որը թեև այն ժամանակ այնպիսի մեծ համբավ չուներ, ինչպես այժմ, բայց այժմվանից 

էլ պակաս անվան չէր արժանի։— Խե՜ղճ անմիտներ։ Կարծես կաթոլիկությունն 

ամենահարմարը և ամենահաճելին չէ բոլոր դավանանքների մեջ... Բայց և այնպես 

քաջ մարդիկ են նրանք,— եզրակացրեց Աթոսը բաժակը դատարկելով և լեզուն 

չլթացնելով,— բայց այդ ի՞նչ եք անում դուք, Արամիս, գրողը տանի,— շարունակեց 

նա։— Ձեր գրպա՞նն եք դնում այդ նամակը։ 

 

— Այո,— ասաց դ’Արտանյանը,— Աթոսն իրավացի է, նամակը պետք է վառել։ 

Բայց եթե վառենք, ո՛վ գիտե, գուցե և կարդինալը մոխրի՞ն էլ խոսեցնելու գաղտնիքներ 

ունի։ 

 



— Երևի ունի,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Ուրեմն ինչ եք ուզում անել այդ նամակը,— հարցրեց Պորտոսը։ 

 

— Մոտ եկեք, Գրիմո,— հրամայեց Աթոսը։ 

 

Գրիմոն վեր կացավ և մոտեցավ։ 

 

— Որպես պատիժ նրա համար, որ դուք առանց թույլտվության խոսեցիք, այս 

թղթի կտորը պիտի ուտեք, սիրելիս։ Հետո, որպես վարձատրություն այն ծառայության 

համար, որ կմատուցեք մեզ, դուք կխմեք այս մի բաժակ գինին։ Ահա ձեզ նախ 

նամակը։ Լավ ծամեցեք այն։ 

 

Գրիմոն ժպտաց և աչքերը հառելով բաժակին, որն Աթոսը լցրեց մինչև 

պռունկները, թուղթը ծամեց և կուլ տվեց։ 

 

— Բրա՛վո, կեցցե՛ս, Գրիմո,— գովեց նրան Աթոսը։— Իսկ հիմա վերցրեք 

բաժակը։ Լավ, կարող եք շնորհակալություն չհայտնել։ 

 

Գրիմոն անձայն կուլ տվեց մի բաժակ բորդոյան գինին, սակայն դեպի երկինք 

դարձրած նրա աչքերը այդ հաճելի զբաղմունքի ընթացքում խոսում էին շատ 

արտահայտիչ, թեպետ և համր լեզվով։ 

 

— Դե՛հ, այժմ,— ասաց Աթոսը,— եթե կարդինալի գլխում խորամանկ միտք 

չծագի Գրիմոյի փորը ճղել, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք շատ թե քիչ հանգիստ 

լինել։ 

 

Իսկ այդ ժամանակ նորին սրբազնությունը շարունակում էր իր թախծոտ 

զբոսանքը և բեղի տակ մրմնջում։ 

 

— Կտրականապես անհրաժեշտ է, որ այդ չորս ընկերները ծառայության 

անցնեն ինձ մոտ։ 

 

XXII. Կալանավորման առաջին օրը 



Վերադառնանք միլեդիին, որին մենք, հայացք նետելով Ֆրանսիայի ափերին, 

մի պահ աչքաթող էինք արել։ 

 

Մենք նրան կգտնենք այն հուսահատ դրության մեջ, ինչպես թողինք, մռայլ 

խոհերի անդունդի մեջ սուզված, զարհուրելի անդունդ, որի եզրին նա թողել էր 

համարյա ամեն մի հույս, առաջին անգամն էր, որ նա կասկածում էր, առաջին 

անգամն էր, որ սարսափում էր։ 

 

Երկու անգամ բախտը դավաճանել էր նրան, երկու անգամ նրա գաղտնիքը 

բացել էին ու մատնել, և երկու անգամն էլ նրա անհաջողության հանցավորը եղել էր 

ճակատագրական այն ոգին, որին երևի ամենաբարձրյալն աշխարհ էր ուղարկել, 

որպեսզի հաղթահարի իրեն. դ’Արտանյանը հաղթել էր նրան, այդ անհաղթահարելի 

չար ոգուն։ 

 

Նա ծաղրել էր նրա սերը, ստորացրել էր նրա հպարտությունը, խաբել էր նրա 

փառասիրական մտքերը և ահա այժմ կործանում է նրա բախտը, զրկել է 

ազատությունից և նույնիսկ նրա կյանքին է սպառնում։ Դեռ ավելին. նա բարձրացրել 

էր նրա դիմակի մի անկյունը, այն վահանը, որով նա սովորաբար ծածկվում է, և որը 

նրան այնպես զորեղ է դարձնում։ 

 

Դ’Արտանյանը Բեկինգհեմից հեռացրեց այն փոթորիկը, որով սպառնում էր 

նրան Ռիշելիեն ի դեմս թագուհու, իսկ ինքը՝ միլեդին ատում էր Բեկինգհեմին, ինչպես 

ատում է ամեն բան, ինչ առաջ սիրել է։ Դ’Արտանյանը իրեն ներկայացրեց որպես դը 

Վարդ, որին միլեդին մի պահ բոցավառեց էգ վագրի անզուսպ կրքով, ինչպես լինում է 

սովորաբար այդպիսի կնոջ կիրքը։ Դ’Արտանյանին հայտնի է նրա սարսափեքի 

գաղտնիքը, իսկ նա երդվել է, որ ով այդ գաղտնիքն իմանա, իր կյանքով պիտի 

հատուցի։ Եվ, վերջապես, այն պահին, երբ նրան հաջողվել էր ստանալ այն թուղթը, 

որի օգնությամբ նա ուզում էր վրեժ առնել իր թշնամուց, այդ թուղթը խլում են նրա 

ձեռքից։ Եվ դարձյալ նույն դ’Արտանյանն է իրեն պահում բանտարկված և կուղարկի 

մի որևէ նողկալի Բոտանիբեյ, մի որևէ զզվելի Տայբերն՝ Հնդկական օվկիանոսում... 

 

Անտարակույս այս ամենը նրա հետ պատահել է դ’Արտանյանի ցանկությամբ. 

էլ ուրիշ ո՞վ կարող էր նրան պատել այնպիսի խայտառակությամբ, եթե ո՛չ 

դ’Արտանյանը։ Միայն նա կարող էր լորդ Վինտերին հայտնել այդ բոլոր սոսկալի 



գաղտնիքները, որ նա ճակատագրի բերումով բացել էր իրար հետևից։ Նա է ճանաչում 

իր տեգրոջը և հավանորեն նամակ է գրել նրան։ 

 

Ինչպիսի՜ ատելություն էր եռում նրա մեջ։ 

 

Նա նստել է անշարժ, բոցկլտուն հայացքը հառած սենյակի ամայի խորքը։ 

Մերթընդմերթ նրա կրծքից շնչառության հետ դուրս են թռչում խուլ հառաչանքներ և 

արձագանքում ալիքների աղմուկին, որոնք բարձրանում, դղրդում ու մռնչոցով 

զարկվում են ժայռերին, որոնց վրա կառուցված է այդ մռայլ ու գոռոզ ամրոցը։ 

 

Տիկին Բոնասիեի, Բեկինգհեմի և, մանավանդ, դ’Արտանյանի դեմ 

վրիժառության ինչպիսի՜ հիանալի պլաններ է կազմում նրա միտքը, որը 

լուսավորվում է զայրույթի բուռն բռնկումներով։ 

 

Այո, բայց վրեժ առնելու համար պետք է ազատ լինել, իսկ ազատվելու համար, 

երբ բանտում ես գտնվում, հարկավոր է քանդել պատը, կտրել երկաթավանդակը, 

ծակել հատակը։ Այդպիսի նախաձեռնությունները մինչև վերջ կարող է հասցնել 

համբերատար և ուժեղ տղամարդը, բայց կինը՝ այն էլ տենդային բորբոքման մեջ, 

անհաջողության է մատնված։ Բացի դրանից, այդ ամենի համար հարկավոր է 

ժամանակ ունենալ, ամիսներ, տարիներ, իսկ նա... նա ընդամենը տասը կամ 

տասներկու օր ունի, ինչպես ասաց լորդ Վինտերը, նրա ահեղ եղբայրն ու 

բանտապետը։ 

 

Եթե նա տղամարդ լիներ, կաներ այդպիսի փորձ և գուցե թե հաջողության 

կհասներ։ Ինչո՞ւ է երկինքը նման սխալ գործել այդ փխրուն ու քնքուշ մարմնի մեջ 

քաջարի ոգի դնելով։ 

 

Սրա համար էլ բանտարկության առաջին րոպեները զարհուրելի էին, միլեդին 

չէր կարողանում հաղթահարել կատաղության ջղաձիգ շարժումները, կանացի 

թուլությունն իր տուրքն էր տալիս բնությանը։ Բայց քիչ֊քիչ նա սանձեց անմիտ 

զայրույթի պոռթկումները, նրա մարմնի ցնցող ջղային դողը դադարեց, նա կծիկ եկավ 

և հանգստացող հոգնած օձի պես սկսեց իր ուժերը հավաքել։ 

 

— Դե լա՜վ, լա՜վ։ Ես խելագարվե՞լ եմ, որ այսպիսի կատաղության մեջ եմ 

ընկել,— ասաց նա նայելով հայելուն, որտեղ արտացոլվում էր նրա հրացայտ 



հայացքը, որն ասես հարց էր տալիս ինքն իրեն։— Հարկավոր չէ կատաղել, 

կատաղությունը թուլության նշան է։ Մանավանդ այդ միջոցը երբեք չի հաջողվել ինձ։ 

Եթե ես ուժ գործադրեի գործ ունենալով կանանց հետ, գուցե թե կարողանայի նրանց 

հաղթել։ Բայց ես պայքար եմ մղում տղամարդկանց դեմ, և նրանց համար ես 

ընդամենը մի թույլ կին եմ։ Կռիվ կմղենք կանացի զենքով, իմ ուժը իմ թուլությունն է։ 

 

Եվ ասես ցանկանալով համոզվել, թե ինչպիսի փոփոխություններ կարող է տալ 

իր արտահայտիչ ու շարժուն դեմքին, նա հերթով ընդունեց բոլոր 

արտահայտությունները՝ սկսած ցասումից, որը աղճատում էր նրա դիմագծերը, և 

վերջացրած ամենահեզ, ամենաքնքուշ ու շոյող ժպիտով։ Հետո նրա հմուտ ձեռքերը 

սկսեցին փոփոխել սանրվածքը, որպեսզի ավելի շատացնեն դեմքի հրապույրը։ 

Վերջապես ինքն իրենից միանգամայն գոհ շշնջաց. 

 

— Դեռ ոչինչ կորած չէ։ Դեռ առաջվա պես գեղեցիկ եմ։ 

 

Երեկոյան ժամը ութին մոտ էր։ Միլեդին սենյակում նկատեց մի մահճակալ։ Նա 

մտածեց, որ մի քիչ հանգիստ առնելը կթարմացնի ոչ միայն իր գլուխն ու մտքերը, այլև 

դեմքի գույնը։ Սակայն, նախքան քնելու պառկելը, մի ավելի հաջող միտք եկավ 

գլուխը։ Նա լսել էր, թե ինչպես էին խոսում ընթրիքի մասին։ Իսկ նա արդեն մի ժամից 

ավելի այդ սենյակումն էր, և հավանորեն շուտով ուտելիք պիտի բերեին իր համար։ 

Գերին չուզեց ժամանակ կորցնել և որոշեց, որ հենց այդ երեկո փորձ կանի հող 

շոշափել, կսկսի ուսումնասիրել այն մարդկանց, որոնց հանձնարարված էր հսկել 

իրեն։ 

 

Դռան տակ լույս երևաց, դա ցույց էր տալիս, որ նրա բանտապահները գալիս 

են։ Միլեդին, որն արդեն վեր էր կացել, նորից շտապ նստեց բազկաթոռին։ Նա գլուխը 

ետ էր գցել, գեղեցիկ մազերը թափված էին ուսերին, կուրծքը մի փոքր բացվել էր 

ճմրթված ժանյակների տակից, մի ձեռքն ընկած էր սրտին, իսկ մյուսը կախված էր 

բազկաթոռից։ 

 

Սողնակը շրխկաց, դուռը ճռռաց, և սենյակում քայլեր լսվեցին։ 

 

— Դրեք այնտեղ այդ սեղանը,— ասաց մեկը, և միլեդին ճանաչեց Ֆելտոնի 

ձայնը։ 

 



Հրամանը կատարվեց։ 

 

— Մոմ բերեք և ժամապահին փոխեցեք,— շարունակեց Ֆելտոնը։ 

 

Այս կրկնակի հրամանը որ երիտասարդ սպան տվեց միևնույն անձանց, 

միլեդիին համոզեց, որ իրեն սպասարկում են հենց նույն մարդիկ, ովքեր հսկում են, 

այսինքն՝ զինվորներ։ 

 

Ֆելտոնի հրամանները կատարվում էին լուռ ու արագ, և այդ ցույց էր տալիս 

այն անբասիր կարգապահությունը, որի մեջ սպան պահում էր իր ստորադրյալներին։ 

 

Վերջապես Ֆելտոնը, որ դեռ չէր նայել միլեդիին, շուռ եկավ դեպի նա։ 

 

— Ա֊ա՜, քնած է,— ասաց նա։— Լավ, երբ արթնանա, կընթրի։ 

 

Եվ նա մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը։ 

 

— Ո՛չ, պարոն լեյտենանտ,— կանգնեցրեց Ֆելտոնին մի զինվոր, որը մոտեցել 

էր միլեդիին և այնպիսի ստոիկյան չէր, ինչպես իր պետը,— այս կինը քնած չէ։ 

 

— Ինչպե՞ս թե քնած չէ,— հարցրեց Ֆելտոնը, հապա ի՞նչ է անում։ 

 

— Ուշաթափված է։ Դեմքը շատ գունատ է, որքան էլ ականջ եմ դնում, 

շնչառություն չեմ լսում։ 

 

— Դուք իրավացի եք,— համաձայնեց Ֆելտոնը՝ միլեդիին նայելով հենց 

այնտեղից, որտեղ կանգնած էր և ոչ մի քայլ չմոտենալով նրան։— Զեկուցեք լորդ 

Վինտերին, որ նրա գերին ուշագնաց է եղել, այս դեպքը նախատեսված չէ, և ես 

չգիտեմ, թե ինչ պետք է անել։ 

 

Զինվորը դուրս գնաց, որպեսզի իր սպայի հրամանը կատարի։ Ֆելտոնը նստեց 

պատահաբար դռան մոտ դրված բազկաթոռին և սկսեց սպասել առանց մի խոսք 

ասելու, առանց մի շարժում անելու։ Միլեդին տիրապետում էր կանանց կողմից լավ 

ուսումնասիրված արվեստին, այն է՝ նայել երկար թարթիչների արանքից, ձևացնելով, 

թե աչքերը փակ են։ Նա տեսավ Ֆելտոնին, որը նստած էր մեջքը իր կողմը դարձրած։ 



Առանց հայացքը կտրելու միլեդին մի տասը րոպե դիտեց նրան, և այդ ամբողջ 

ժամանակամիջոցում նրա հսկիչը ոչ մի րոպե շուռ չեկավ իր կողմը։ 

 

Միլեդին հիշեց, որ հիմա լորդ Վինտերը կգա և մտածեց, որ Վինտերի 

ներկայությունը իր բանտապահին նոր ուժ կտա։ Նրա առաջին փորձը չհաջողվեց։ 

Միլեդին հաշտվեց դրա հետ որպես մի կին, որը դեռ էլի շատ միջոցներ ունի, նա 

գլուխը բարձրացրեց, աչքերը բաց արեց և թեթևակի հառաչեց։ 

 

Այս հառաչանքը լսելով՝ Ֆելտոնը, վերջապես, ետ նայեց։ 

 

— Ա՜, դուք արթնացա՞ք, տիկին,— ասաց նա։— Դե ուրեմն ես այլևս այստեղ 

անելիք չունեմ։ Եթե ձեզ որևէ բան հարկավոր լինի, զանգ տվեք։ 

 

— Ա՜խ, աստվա՜ծ իմ, աստվա՜ծ իմ, որքա՜ն վատ էի զգում ես ինձ,— շշնջաց 

միլեդին այն քաղցրածոր ձայնով, որը հին կախարդների ձայնի նման դյութում էր 

բոլոր նրանց, ում նա կործանել էր ուզում։ 

 

Եվ բազկաթոռի մեջ ուղղվելով՝ նա ավելի հրապուրիչ և ավելի ազատ դիրք 

ընդունեց, քան այն, որով պառկած էր մինչ այդ։ 

 

Ֆելտոնը վեր կացավ։ 

 

— Ձեզ, տիկին, ուտելիք կտան օրական երեք անգամ,— ասաց նա,— 

առավոտվա ժամը իննին, ապա՝ ցերեկվա մեկին և երեկոյան ժամը ութին։ Եթե այս 

կարգը ձեզ դուր չի գալիս, կարող եք իմ առաջարկածի փոխարեն ուրիշ ժամեր 

նշանակել և մենք կհարմարեցնենք ձեր ցանկությանը։ 

 

— Բայց մի՞թե ես միշտ մենակ եմ լինելու այս մեծ ու մռայլ սենյակում,— 

հարցրեց միլեդին։ 

 

— Կանչված է մի կին, որը այս մոտերքումն է ապրում։ Վաղը նա կգա ամրոց և 

երբ ցանկալի լինի նրա ներկայությունը, կգա ձեզ մոտ։ 

 

— Շնորհակալ եմ ձեզնից,— հեզաբար պատասխանեց միլեդին։ 

 



Ֆելտոնը թեթևակի գլուխ տվեց և քայլեց դեպի դուռը։ Հենց այն րոպեին, երբ նա 

ուզում էր շեմքն անցնել, միջանցքում երևաց լորդ Վինտերը այն զինվորի 

ուղեկցությամբ, որին ուղարկել էին զեկուցելու, թե միլեդին ուշաթափվել է։ Լորդը 

ձեռքին ուներ անուշադրի սպիրտով լի մի սրվակ։ 

 

— Հը՛, ի՞նչ կա։ Ի՞նչ է պատահել,— հարցրեց նա ծաղրական ձայնով, տեսնելով, 

որ իր գերին արդեն վեր է կացել, իսկ Ֆելտոնը պատրաստվում է գնալու։— 

Նշանակում է հանգուցյալն արդեն հարությո՞ւն է առել։ Գրողը տանի, Ֆելտոն, 

զավակս, մի՞թե դու չհասկացար, որ քեզ նորելուկի տեղ են դնում և քո առջև խաղում 

են առաջին գործողությունն այն կոմեդիայի, որ մենք, անտարակույս, 

բավականություն կունենանք տեսնելու մինչև վերջ։ 

 

— Ես այդպես էլ մտածում էի, միլորդ,— պատասխանեց Ֆելտոնը։— Բայց 

քանի որ գերին, այնուամենայնիվ, կին է, ուզում էի նրա նկատմամբ ցույց տալ այն 

ուշադրությունը, որ ամեն մի բարեկիրթ մարդ պարտավոր է ցույց տալ կնոջը, եթե ո՛չ 

նրա պատվին, ապա գոնե իր սեփական արժանապատվությունից ելնելով։ 

 

Միլեդին ամբողջ մարմնով դողաց, Ֆելտոնի խոսքերը սառեցնում էին նրա 

արյունը։ 

 

— Ուրեմն նազանքով թափված այդ գեղեցիկ մազերը,— ծիծաղելով ասաց լորդ 

Վինտերը,— այդ սպիտակ մաշկը, այդ տամուկ հայացքը դեռ չե՞ն հրապուրել քեզ, 

քարասիրտ մարդ։ 

 

— Ոչ, միլորդ,— պատասխանեց պաղարյուն երիտասարդը,— և հավատացեք, 

կանացի խորամանկությունից ու կոկետությունից մի փոքր ավելին է հարկավոր ինձ 

շեղելու համար։ 

 

— Այդ դեպքում, իմ քաջ լեյտենանտ, թողնենք, որ միլեդին մի ուրիշ միջոց 

որոնի, իսկ մենք գնանք ընթրելու։ Օ՜, հանգիստ եղիր, նրա երևակայությունը 

հարուստ է, և միլեդիի կոմեդիայի երկրորդ գործողությունը շուտով կհաջորդի 

առաջինին։ 

 

Այս ասելով լորդ Վինտերը թևանցուկ արեց Ֆելտոնին և շարունակելով 

ծիծաղել դուրս տարավ նրան։ 



 

— Օ՜, ես կգտնեմ այն, ինչ հարկավոր է քեզ,— ատամների արանքից շշնջաց 

միլեդին,— հանգիստ եղիր, խեղճ ձախորդ վանական, թշվառ նորաթուխ 

զինվորական, դու զինվորականի համազգեստ չպետք է կրեիր, այլ փարաջա... 

 

— Ի դեպ,— ասաց Վինտերը շեմքում կանգ առնելով,— ջանացեք, միլեդի, որ 

այս անհաջողությունը ձեզ ախորժակից չզրկի։ Ճաշակեցեք վառեկն ու ձուկը, երդվում 

եմ պատվովս, որ ես չեմ հրամայել թունավորել դրանք։ Ես գոհ եմ իմ խոհարարից, և 

որովհետև նա ինձնից ոչ մի ժառանգություն չի սպասում, լիակատար ու անսահման 

վստահություն ունեմ նրա նկատմամբ։ Օրինակ վերցրեք ինձնից։ Մնաք բարով, 

սիրելի քույր իմ։ Մինչև ձեր նոր ուշաթափությունը, 

 

Սա այն ծայրահեղն էր, ինչին կարող էր դիմանալ միլեդին, նա ջղաձգաբար 

ձեռքերը սեղմեց բազկաթոռին, ատամները կրճտացրեց և հայացքով հետևեց դռան 

շարժումին, որը փակվեց լորդ Վինտերի ու Ֆելտոնի հետևից։ Երբ մենակ մնաց, նորից 

հուսահատությունը համակեց նրան։ Նայեց սեղանին, տեսավ փայլուն դանակը, մոտ 

վազեց ու վերցրեց այն։ Բայց նրան սպասում էր դաժան հիասթափություն, դանակի 

բերանը ծալվող արծաթից էր, իսկ ծայրը՝ կլորացված։ 

 

Կիսափակ դռան հետևից ծիծաղի պոռթկում լսվեց և դուռը նորից բացվեց։ 

 

— Հա՛֊հա՛֊հա՛—գոչեց լորդ Վինտերը,— հա՛֊հա՛։ Տեսնո՞ւմ ես, սիրելի Ֆելտոն, 

տեսնո՞ւմ ես։ Ի՞նչ էի ասում ես քեզ. այս դանակը նախատեսված էր քեզ համար, նա 

կսպաներ քեզ։ Այդ, գիտե՞ս, նրա թուլություններից մեկն է՝ այս կամ այն ձևով 

ազատվել այն մարդկանցից, ովքեր խանգարում են իրեն։ Եթե ես քեզ լսեի և թույլ 

տայի պողպատե սուր դանակ տալ նրան, ապա Ֆելտոնի վերջը կգար, նա կմորթեր 

քեզ, իսկ քեզանից հետո էլ մեզ բոլորիս։ Նայիր, Ջոն, տես ի՜նչ լավ է տիրապետում նա 

դանակին։ 

 

Իսկապես, միլեդին դեռ ջղաձգաբար սեղմված ձեռքում բռնած ուներ 

հարձակողական զենքը, բայց այդ մեծագույն վիրավորանքից նրա ձեռքը բացվեց, նա 

զրկվեց ուժից և նույնիսկ կամքից։ 

 

Դանակն ընկավ հատակին։ 

 



— Դուք իրավացի եք, միլորդ,— ասաց Ֆելտոնը խոր զզվանքի տոնով, որը 

ծակեց միլեդիի սիրտը,— դուք իրավացի եք, իսկ ես սխալվում էի։ 

 

Երկուսն էլ նորից դուրս գնացին։ 

 

Այս անգամ միլեդին ավելի ուշադիր ականջ դրեց, քան առաջին անգամ, և 

սպասեց, մինչև նրանք հեռացան, և քայլերի ձայնը մարեց միջանցքի խորքում։ 

 

— Ես կորած եմ,— շշնջաց նա։— Ես ընկել եմ այնպիսի մարդկանց ձեռք, որոնց 

վրա իմ խորամանկությունները նույնքան քիչ են ազդում, որքան բրոնզե կամ 

գրանիտե արձանների վրա։ Նրանք անգիր գիտեն ինձ և անխոցելի են իմ ամեն մի 

զենքի առաջ։ Բայց չի կարելի թույլ տալ, որ այս ամենը վերջանա այնպես, ինչպես 

նրանք են որոշել։ 

 

Իսկապես, ինչպես ցույց էր տալիս միլեդիի վերջին դատողությունը, նրա 

բնազդական վերադարձը հույսին, ո՛չ վախը, ո՛չ թուլությունը երկար ժամանակ չէին 

տիրապետում այդ ուժեղ հոգուն։ Միլեդին սեղան նստեց, զանազան խորտիկներ 

ճաշակեց, մի քիչ իսպանական գինի խմեց և զգաց, որ իր ամբողջ վճռականությունը 

վերադարձավ։ 

 

Նախքան քնելու պառկելը նա վերլուծեց, կշռադատեց, մեկնաբանեց և 

ուսումնասիրեց ամեն կողմից ամեն ինչ՝ իր զրուցակիցների խոսքերը, վարմունքները, 

ամենափոքր շարժումները, նույնիսկ լռությունը։ Այդ հմուտ ու հոգատար 

ուսումնասիրության արդյունքը այն համոզմունքը, որ իրեն տանջող երկու 

մարդկանցից Ֆելտոնն ավելի հեշտ խոցելի է։ Առանձնապես մի խոսք շարունակ նրա 

գլուխն էր գալիս. «Եթե ես քեզ լսեի»,— ասաց լորդ Վինտերը Ֆելտոնին։ 

 

Նշանակում է Ֆելտոնն իր օգտին է խոսել, քանի որ լորդ Վինտերը նրան չի լսել։ 

 

«Թույլ թե ուժեղ,— մտմտում էր միլեդին այնուամենայնիվ այդ մարդու մեջ 

խղճահարության մի կայծ կա իմ նկատմամբ։ Այդ կայծից ես այնպիսի բոց կբորբոքեմ, 

որը կմոլեգնի նրա մեջ։ Իսկ լորդ Վինտերն ինձ ճանաչում է. նա վախենում է ինձնից և 

հասկանում է, թե ինչ կարելի է սպասել ինձնից, եթե երբևիցե ինձ հաջողվի դուրս 

պրծնել իր ձեռքից, ուստի և անօգուտ բան է նրան նվաճելու փորձ անել... Այ, Ֆելտոնը 



բոլորովին ուրիշ բան է, նա միամիտ երիտասարդ է, մաքուր հոգու տեր և, ըստ 

երևույթին, բարեսիրտ. նրան կարելի է մոլորեցնել»։ 

 

Եվ միլեդին պառկեց ու քնեց՝ ժպիտը շուրթերին։ Եթե որևէ մեկը տեսներ նրան 

քնած, կարող էր կարծել, թե դա մի ջահել աղջիկ է և երազում ծաղկեպսակ է տեսնում, 

որով պիտի զարդարի իրեն առաջիկա տոնի առթիվ։ 

 

XXIII. Կալանավորման երկրորդ օրը 

Միլեդին երազ էր տեսնում, թե դ’Արտանյանը, վերջապես իր ձեռքումն է, որ 

ինքը ներկա է նրա մահապատժին, և այդ թովիչ ժպիտը նրա շուրթերին առաջացնում 

էր դ’Արտանյանի ատելի արյան տեսքը, որ ժայթքում էր դահճի կացնի տակ։ 

 

Նա քնել էր այն կալանավորի պես, որին հանգստացնում է հույսի առաջին 

առկայծումը։ 

 

Առավոտյան, երբ մտան նրա սենյակը, նա դեռ պառկած էր անկողնում, 

Ֆելտոնը մնաց միջանցքում, նա բերել էր այն կնոջը, որի մասին ասում էր նախորդ 

օրը և որը հենց նոր էր եկել։ Այդ կինը սենյակ մտավ, մոտեցավ միլեդիին և իր 

ծառայություններն առաջարկեց նրան։ 

 

Միլեդին սովորաբար գունատ էր, և նրա դեմքի գույնը կարող էր խաբել 

առաջին անգամ նրան տեսնողին։ 

 

— Ես դող ունեմ,— ասաց միլեդին,— Ամբողջ գիշեր ոչ մի րոպե աչքս չեմ խփել, 

սոսկալի տանջվում եմ... Դուք ինձ հետ ավելի մարդկայնորե՞ն կվարվեք, քան 

վարվում էին այստեղ երեկ։ Ասենք՝ իմ խնդիրքը միայն այն է, որ ինձ թույլ տան 

անկողնում մնալ։ 

 

— Չէի՞ք ցանկանա, որ բժիշկ հրավիրեն,— հարցրեց կինը։ 

 

Ֆելտոնն այս խոսակցությունը լսում էր առանց մի բառ ասելու։ 

 

Միլեդին մտածեց, որ որքան ավելի շատ մարդ լինի իր շուրջը, այնքան շատերի 

կարեկցությունը կարող է շարժել և այնքան ավելի կուժեղանա լորդ Վինտերի 

հսկողությունը։ Բացի դրանից, բժիշկը կարող էր ասել, որ իր հիվանդությունը շինծու 



է, իսկ միլեդին առաջին խաղը տանուլ տալուց հետո չէր ուզում երկրորդն էլ տանուլ 

տալ։ 

 

— Մարդ ուղարկել բժիշկ կանչելո՞ւ,— խոսեց նա,— ինչի համար։ Այդ 

պարոնները երեկ հայտարարեցին, թե իմ հիվանդությունը կոմեդիա է, անտարակույս 

միևնույնը կլինի նաև այսօր։ Չէ որ երեկ երեկոյից մինչև հիմա նրանք կարող էին նաև 

բժշկին նախազգուշացրած լինել։ 

 

— Այդ դեպքում,— միջամտեց համբերությունից դուրս եկած Ֆելտոնը,— 

ինքներդ ասացեք, տիկին, ինչպե՞ս եք ուզում բուժվել։ 

 

— Ա՜խ, աստված իմ, ես գիտե՞մ ինչպես։ Ես զգում եմ, որ հիվանդ եմ, ուրիշ 

ոչինչ։ Թող ինչ ուզում են տան ինձ, միևնույն է։ 

 

— Գնացեք այստեղ հրավիրեցեք լորդ Վինտերին,— հրամայեց Ֆելտոնը, որին 

ձանձրացրել էին այդ անվերջ գանգատները։ 

 

— Օ՜, ո՛չ, ո՛չ,— գոչեց միլեդին։— Մի՛ կանչեք նրան, աղաչում եմ ձեզ, ես ինձ 

լավ եմ զգում, ինձ ոչ մի բան հարկավոր չէ, միայն թե մի՛ կանչեք նրան։ 

 

Նա այդ բացականչության մեջ դրեց այնպիսի ջերմություն, այնպիսի 

համոզչությունդ որ Ֆելտոնն ակամա ներս մտավ սենյակի շեմքից։ 

 

«Նա եկավ»,— մտածեց միլեդին։ 

 

— Բայց, տիկին, եթե դուք իսկապես հիվանդ եք,— ասաց Ֆելտոնը,— մենք 

կկանչենք բժշկին, և եթե դուք մեզ խաբում եք, ի՛նչ արած, ավելի վատ ձեզ համար, 

բայց, համենայնդեպս, մենք ինքներս մեզ կշտամբելու առիթ չենք ունենա։ 

 

Միլեդին ոչինչ չպատասխանեց և չքնաղ գլուխը բարձերի մեջ թաղելով՝ 

աղեկտուր արցունք թափեց։ 

 

Ֆելտոնը մի պահ նրան նայեց իր սովորական անտարբերությամբ, ապա 

տեսնելով, որ այդ նոպան երկարում է, դուրս գնաց։ Կինը ևս դուրս գնաց նրա հետևից։ 

Լորդ Վինտերը չէր երևում։ 



 

«Կարծես ես սկսում եմ հասկանալ»,— անզուսպ ուրախությամբ ինքն իրեն 

ասաց միլեդին և թաղվեց վերմակի տակ, որպեսզի, եթե որևէ մեկը գաղտուկ դիտում է 

իրեն, չնկատի իր այդ ներքին բավականությունը։ 

 

Անցավ երկու ժամ։ 

 

«Հիմա հիվանդությանը վերջ տալու ժամանակն է,— որոշեց միլեդին։— Վեր 

կենանք և աշխատենք հենց այսօր մի որևէ բանի հասնել։ Ես ընդամենը տասն օր 

ունեմ, և երկրորդ օրը այսօր երեկոյան վերջանում է»։ 

 

Առավոտյան, երբ մտան միլեդիի սենյակը, նրա համար նախաճաշ բերին։ 

Միլեդին մտածեց, որ շուտով կգան սեղանը հավաքելու, և այն ժամանակ ինքը նորից 

կտեսնի Ֆելտոնին։ Միլեդին չէր սխալվել, Ֆելտոնը նորից եկավ և առանց 

ուշադրություն դարձնելու՝ ձեռք է տվել միլեդին ուտելիքին թե չէ, կարգադրեց 

սենյակից դուրս տանել սեղանը, որը սովորաբար ներս էին բերում ուտելիքը վրան 

շարած։ 

 

Ֆելտոնը բոլորին թողեց, որ դուրս գնան, իսկ ինքը մնաց սենյակում։ Նրա 

ձեռքին մի գիրք կար։ 

 

Միլեդին կիսով չափ պառկած էր բուխարու մոտ դրված բազկաթոռում։ Նա 

գունատ էր, գեղեցիկ, հեզ ու հնազանդ, թվում էր, թե նահատակի մահվան սպասող 

սուրբ կույս է։ 

 

Ֆելտոնը մոտեցավ նրան։ 

 

— Լորդ Վինտերը— նա էլ կաթոլիկ է ձեզ պես— մտածել էք թե դուք կարող եք 

նեղանալ, որ ձեր եկեղեցական ծեսերը կատարելու հնարավորությունից զրկված եք և 

չեք կարող հաճախել ժամերգության։ Դրա համար էլ նա համաձայնություն տվեց, որ 

դուք ամեն օր կարդաք ձեր պատարագի աղոթքները, որ կգտնեք այս գրքում։ 

 

Նկատելով, թե Ֆելտոնն ինչ ձևով գիրքը դրեց միլեդիի կողքի սեղանին, ինչ 

տոնով նա արտասանեց այդ «ձեր պատարագի» բառերը և ինչպես արհամարհական 



ժպիտ խաղաց նրա երեսին, միլեդին գլուխը բարձրացրեց և ավելի ուշադիր նայեց 

սպային։ 

 

Եվ ահա նրա խստաբարո սանրվածքից, հագուստի ծայրահեղ պարզությունից, 

նրա մարմարի պես ողորկ, բայց և նույնքան խիստ ու անթափանց ճակատից միլեդին 

հասկացավ, որ դա մեկն է այն մռայլ պուրիտաններից, որոնց նա առիթ էր ունեցել 

հանդիպելու ինչպես Հակոբ թագավորի արքունիքում, այնպես էլ ֆրանսիական 

թագավորի արքունիքում, որտեղ, չնայած Բարդուղիմեոսյան գիշերվա հիշողությանը, 

նրանք երբեմն ապաստան էին որոնում։ 

 

Նրա գլխում հանկարծ մի միտք ծագեց, ինչպես լինում է միայն հանճարեղ 

մարդկանց հետ բեկումնային պահին, այն կրիտիկական րոպեներին, երբ վճռվում է 

նրանց բախտը, նրանց ամբողջ կյանքը։ 

 

Այդ երկու՝ «ձեր պատարագը» բառերը և Ֆելտոնի վրա թռուցիկ հայացքը 

հանկարծ միլեդիի համար պարզեցրին այն բառերի ամբողջ կարողությունը, որոնք 

նա ասելու էր որպես պատասխան։ 

 

Երևակայության իրեն հատուկ արագության շնորհիվ այդ բառերը անմիջապես 

կազմվեցին նրա մտքում։ 

 

— Ես,— ասաց նա նույնպիսի արհամարհանքով, որ նկատել էր նա 

երիտասարդ սպայի ձայնի մեջ,— ես, պարոն... իմ պատարագի աղոթքնե՞րը։ Լորդ 

Վինտերը, այդ այլասերված կաթոլիկը, շատ լավ գիտե, որ ես իր դավանանքը չունեմ, 

դա մի ծուղակ է, որ նա ուզում է սարքել իմ դեմ։ 

 

— Հապա ի՞նչ դավանանքի եք դուք, տիկին,— հարցրեց Ֆելտոնը զարմանքով, 

որը նա, չնայած իրեն տիրապետելու կարողությանը, չէր կարողացել լիովին թաքցնել։ 

 

— Ես այդ կասեմ այն օրը,— գոչեց միլեդին շինծու հուզմունքով,— երբ 

բավականաչափ տուժած կլինեմ իմ դավանանքի համար։ 

 

Ֆելտոնի հայացքը միլեդիի համար պարզեց, թե այդ մի նախադասությամբ 

որքան առաջ գնաց ինքը իր ջանքերի մեջ։ 

 



Սակայն երիտասարդ սպան ոչ մի խոսք չասաց, ոչ մի շարժում չկատարեց, և 

միայն նրա հայացքն էր, որ խոսում էր պերճախոս։ 

 

— Ես իմ թշնամիների ձեռքումն եմ,— շարունակեց միլեդին այն խանդավառ 

տոնով, որ նա նկատել էր պուրիտանների մեջ։— Ապավինում եմ իմ աստծուն։ Կամ 

աստված կփրկի ինձ, կամ ես կզոհվեմ նրա համար։ Ահա իմ պատասխանը, որ ես 

կխնդրեմ հաղորդել լորդ Վինտերին։ Իսկ այդ գիրքը,— ավելացրեց նա մատնացույց 

անելով աղոթագիրքը, բայց չդիպչելով նրան, ասես վախենալով, թե այդպիսի շփումը 

կպղծի իրեն,— դուք կարող եք տանել և օգտագործել այն, որովհետև դուք, 

անտարակույս, լորդ Վինտերի կրկնակի գործակիցն եք՝ գործակիցը հալածանքի մեջ 

և գործակիցը հերետիկոսության մեջ։ 

 

Ֆելտոնը ոչինչ չպատասխանեց, գիրքը վերցրեց զզվանքի նույն զգացումով, որն 

արդեն արտահայտել էր նա և մտածմունքների մեջ հեռացավ։ 

 

Երեկոյան ժամը հինգին մոտ եկավ լորդ Վինտերը։ Ամբողջ օրվա ընթացքում 

միլեդին բավական ժամանակ էր ունեցել իր հետագա անելիքի մասին խորհելու։ Նա 

իր տեգրոջն ընդունեց որպես մի կին, որն արդեն լիովին տիրապետում է իրեն։ 

 

— Կարծես թե,— սկսեց բարոնը միլեդիի դիմաց բազկաթոռում մեկնվելով և 

ոտքերն անփութորեն մեկնելով բուխարու առաջ գորգի վրա,— կարծես թե մենք մի 

փոքր շեղում ենք կատարել։ 

 

— Ի՞նչ եք ուզում դրանով ասել, ողորմած պարոն։ 

 

— Ուզում եմ ասել, որ այն ժամանակից, երբ ես և դուք վերջին անգամ 

տեսնվեցինք, դուք փոխել եք ձեր դավանանքը։ Չլինի՞ թե ամուսնացել եք մի երրորդ 

մարդու, մի բողոքականի հետ։ 

 

— Բացատրեցեք ինձ, միլորդ,— ասաց միլեդին վեհապանծ տոնով,— 

հայտարարում եմ ձեզ, որ ես լսում եմ ձեր խոսքերը, բայց չեմ հասկանում։ 

 

— Դե, ուրեմն նշանակում է դուք բոլորովին հավատ չունեք, դա նույնիսկ ինձ 

ավելի է դուր գալիս,— ծաղրանքով ասաց լորդ Վինտերը։ 

 



— Իհարկե, այդ ավելի է հարմարվում ձեր կանոններին,— սառն ասաց 

միլեդին։ 

 

— Օ՜ , խոստովանում եմ, որ ինձ համար բոլորովին միևնույն է։ 

 

— Եթե նույնիսկ դուք չխոստովանեիք ձեր անտարբերությունը հավատի 

հարցերում, միլորդ, ձեր անառակությունը և ձեր կամայականությունները 

կմերկացնեին ձեզ։ 

 

— Հը՜մ... Դուք անառակության մասի՞ն եք խոսում, տիկին Մեսալինա, լեդի 

Մակբեթ[141]։ Կամ ես վատ լսեցի ձեզ, կամ թե դուք, գրողը տանի, բացառիկ անամոթն 

եք։ 

 

— Դուք այդպես եք խոսում, որովհետև գիտեք, որ մեզ լսում են,— սառը 

պատասխանեց միլեդին,— և նրա համար, որ ուզում եք իմ դեմ զինել ձեր 

բանտապահներին ու ձեր դահիճներին։ 

 

— Բանտապահնե՜ր, դահիճնե՜ր։ Այ թե ինչպես եք դուք պաթետիկ տոնի մեջ 

ընկնում, տիկին, և երեկվա կոմեդիան այսօր ողբերգության է փոխվում։ Ի դեպ, մի 

շաբաթից դուք կլինեք այնտեղ, որտեղ պետք է լինեք, և իմ մտադրությունը 

կկատարվի մինչև վերջ։ 

 

— Խայտառա՜կ մտադրություն։ Պիղծ մտադրություն,— արտասանեց միլեդին 

այն զոհի խանդավառությամբ, որը նախատինք է նետում իր դատավորին։ 

 

— Ազնիվ խոսք, ինձ թվում է, որ այս անառակը խելագարվում է,— ասաց լորդ 

Վինտերը և վեր կացավ։— Դե լավ, հանգստացեք, տիկին պուրիտանուհի, թե չէ ես 

կստիպեմ բանտ նստեցնել ձեզ։ Պատրաստ եմ երդվելու, որ այդ երևի իմ իսպանական 

գինին է ձեր գլխին խփել։ Ի դեպ, մի՛ հուզվեք, այդպիսի արբեցումը վտանգավոր չէ և 

կործանարար հետևանքներ չի ունենում։ 

 

Եվ լորդ Վինտերը դուրս գնաց, նետելով մի հայհոյանք, որ այդ 

ժամանակներում սովորական բան էր նույնիսկ բարձր հասարակության մարդկանց 

համար։ 

 



Ֆելտոնը, իրոք, կանգնած էր դռան հետևը և այս ամբողջ խոսակցությունը լսում 

էր բառ առ բառ։ 

 

Միլեդին հասկացել էր այդ։ 

 

— Գնա, գնա,— շշնջաց նա իր տեգրոջ հետևից,— քեզ համար կործանարար 

հետևանքները շատ չեն ուշանա, բայց դու, անմիտ, դրանք կտեսնես միայն այն 

ժամանակ, երբ այլևս անկարելի կլինի խույս տալ նրանցից։ 

 

Նորից լռություն տիրեց։ Անցավ էլի երկու ժամ։ Զինվորներն ընթրիք բերին և 

տեսան, որ միլեդին բարձրաձայն աղոթք է ածում, այն աղոթքները, որ սովորեցրել էր 

նրան իր երկրորդ ամուսնու ծառան, որ մոլի պուրիտան էր։ Միլեդին կարծես 

էքստազի մեջ էր և նույնիսկ ուշադրություն չէր դարձնում իր շուրջը կատարվողի վրա։ 

Ֆելտոնը նշան արեց, որ նրան չխանգարեն, և երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, 

զինվորների հետ միասին դուրս գնաց։ 

 

Միլեդին գիտեր, որ դռան մեջ բացված փոքրիկ լուսամուտով կարող են դիտել 

իրեն, ուստի իր աղոթքները կարդաց մինչև վերջ և նրան թվաց, թե իր դռան առաջ 

ժամապահը այլ կերպ է քայլում, քան մինչև հիմա և կարծես ականջ է դնում իրեն։ 

 

Այդ երեկո նրան ուրիշ բան հարկավոր էլ չէր, նա վեր կացավ, սեղան նստեց, մի 

քիչ բան կերավ և խմեց միայն ջուր։ 

 

Մի ժամ հետո զինվորները եկան սեղանը տանելու, բայց միլեդին նկատեց, որ 

այս անգամ Ֆելտոնը նրանց հետ չէր։ 

 

Նշանակում է՝ նա վախենում է հաճախ տեսնել միլեդիին։ 

 

Միլեդին երեսը դարձրեց դեպի պատը և ժպտաց, այդ ժպիտն արտահայտում 

էր այնպիսի հաղթանակ, որ կարող էր մատնել նրան։ 

 

Նա էլի մի կես ժամ սպասեց։ Հին ամրոցում լռություն էր տիրում, լսվում էր 

միայն ծովի հավիտենական աղմուկը, օվկիանոսի այդ անընդգրկելի շնչառությունը... 

Միլեդին իր մաքուր, հնչուն ու մելոդիկ ձայնով երգեց պուրիտանների ամենասիրած 

սաղմոսի առաջին տունը։ 



 

։։։։։։։։։։Միզ լքում ես դու, տեր իմ երկնավոր, 

։։։։։։։։։։Որ փորձեմ մերոնց կամքը երևի. 

։։։։։։։։։։Ապա դառնում ես ջերմ հովանավոր, 

։։։։։։։։։։Գթառատ պաշտպան տառապյալների։ 

 

Այս ոտանավորը շատ հեռու էր կատարյալ լինելուց, սակայն, ինչպես հայտնի 

է, պուրիտանները բանաստեղծական ջղով պարծենալ չէին կարող։ 

 

Միլեդին երգում էր և ականջ դնում, ժամապահը նրա դռան մոտ կանգ առավ 

որպես մեխված։ Դրանից միլեդին կարող էր եզրակացություն անել, թե ինչպիսի 

ներգործություն ունեցավ իր երգը։ 

 

Եվ նա շարունակեց երգել անասելի ջերմությամբ ու զգացմունքով։ Նրան թվում 

էր, թե իր երգի հնչյունները տարածվում են հեռու կամարների տակ. և որպես 

կախարդական թովչանք՝ մեղմացնում էին իր բանտապահների սրտերը։ Սակայն 

ժամապահը, որ երևի մոլի կաթոլիկ էր, իր վրայից թոթափեց այդ թովչանքը և դռան 

միջով ձայն տվեց. 

 

— Դե լռեցե՛ք, տիկի՛ն, ձեր երգը թախիծ է տարածում, ինչպես հոգեհանգստի 

երգը, և եթե բացի այստեղ, կայազորում կանգնելու բավականությունից, մարդ 

ստիպված լինի նաև այդպիսի բաներ լսելու, էլ բոլորովին դիմանալ չի լինի։ 

 

— Լռե՛լ,— խիստ հրաման տվեց մեկը, և միլեդին ճանաչեց Ֆելտոնի ձայնը։— 

Ի՞նչ եք ձեր քիթը խցկում ուրիշի գործի մեջ, լպի՞րշ։ Մի՞թե ձեզ հրամայված է թույլ 

չտալ, որ այդ կինը երգի։ Ո՛չ։ Ձեզ հրամայել են հսկել նրան և կրակել, երբ փախչելու 

փորձ կանի։ Հսկեցեք նրան, եթե նա կմտածի փախչել, սպանեցեք նրան։ Բայց մի՛ 

շեղվեք ձեզ տված հրամանից։ 

 

Աննկարագրելի ուրախության մի արտահայտություն կայծակի բռնկումի պես 

մի ակնթարթ պայծառացրեց միլեդիի դեմքը, և ասես այդ խոսակցությունը չլսելով, 

որից նա ոչ մի բառ չէր փախցրել, միլեդին իսկույն նորից երգել սկսեց, իր ձայնին 

տալով ուժեղ հնչեղություն, այն ամբողջ հրապուրիչ թովչանքը, որով օժտել էր նրան 

սատանան։ 

 



։։։։։։։։։։Լինի ծանր մարտ, թե լաց անամոք, 

։։։։։։։։։։Կամ շղթա֊կապանք, որ սիրտ է մաշում, 

։։։։։։։։։։Կա ջահելություն , հրեղեն աղոթք, 

։։։։։։։։։։Նրանք սգավոր օրերն են հաշվում։ 

 

Միլեդիի ձայնը, որ բացառիկ չափով հնչեղ էր և բուռն խանդավառությամբ 

տոգորված, սաղմոսի կոպիտ, անճոռնի տողերին տալիս էր մոգական ուժ և այնպիսի 

արտահայտություն, որպիսին ամենախանդավառ պուրիտաններն էլ հազվադեպ էին 

գտնում իրենց եղբայրների երգում, թեպետև նրանք այդ երգը զարդարում էին իրենց 

երևակայության ամբողջ շնչով։ Ֆելտոնին թվում էր, թե ինքը լսում է հրեշտակի երգը, 

որը մխիթարում էր հրավառ հնոցի մեջ գտնվող երեք հրեա մանուկներին[142]։ 

 

Միլեդին շարունակում էր. 

 

։։։։։։։։։։Բայց կգա պահը փրկարար ժամի, 

։։։։։։։։։։Ով ամենազոր, բարերար աստված, 

։։։։։։։։։։Իսկ թե մեզ բախտը հուսախաբ անի, 

։։։։։։։։։։Չեն խաբի մահն ու թաղումն անկասկած։ 

 

Այս տունը, որի մեջ անհաղթահարելի թովչուհին ջանում էր դնել իր ամբողջ 

հոգին, լրացրեց երիտասարդ սպայի հուզմունքը։ Նա մի կտրուկ շարժումով բաց արեց 

դուռը և կանգնեց միլեդիի առաջ գունատ, ինչպես միշտ, բայց բորբոքված, թափառուն 

աչքերով։ 

 

— Ինչո՞ւ եք դուք այդպես երգում,— խոսեց նա,— և այդպիսի ձայնով։ 

 

— Ներեցեք,— հեզաբար պատասխանեց միլեդին,— ես մոռացել էի, որ իմ 

երգերն անտեղի են այս տանը։ Գուցե ես վիրավորեցի ձեր կրոնական զգացմունքը, 

բայց, երդվում եմ, այդ արվել է առանց դիտավորության։ Ներեցեք ինձ իմ մեղքը, որը 

գուցե և մեծ է, բայց, ճշմարիտ, ակամա մեղք է։ 

 

Այդ րոպեին միլեդին այնքան չքնաղ էր, կրոնական էքստազը, որի մեջ ասես նա 

գտնվում էր, նրա դեմքին տալիս էր այնպիսի երկնային արտահայտություն, որ նրա 

գեղեցկությամբ կուրացած Ֆելտոնին թվաց, թե ինքն իր առջև տեսնում է մի հրեշտակ, 

որի երգը հենց նոր լսում էր ինքը։ 



 

— Այո, այո,— պատասխանեց նա։— Այո, դուք շփոթում, հուզում եք ամրոցում 

ապրող մարդկանց։ 

 

Խեղճ անմիտն ինքն էլ չէր նկատում իր խոսքերի անկապ լինելը, իսկ միլեդին 

այդ ժամանակ աշխատում էր իր խորաթափանց հայացքով մտնել նրա սրտի 

գաղտնարանը։ 

 

— Ես այլևս չեմ երգի,— աչքերը ցած թողնելով ասաց միլեդին ամենայն 

հեզությամբ, որպիսին կարող էր տալ իր ձայնին, ամենայն հնազանդությամբ, 

որպիսին կարող էր պատկերել իր դիրքով։ 

 

— Ո՛չ, ո՛չ, տիկին,— առարկեց Ֆելտոնը,— միայն թե երգեցեք կամաց, 

մանավանդ գիշերը։ 

 

Եվ այս ասելով Ֆելտոնը, զգալով, որ չի կարողանալու երկար ժամանակ 

պահպանել իր խստությունն այդ կնոջ նկատմամբ, դուրս վազեց սենյակից։ 

 

— Դուք լավ արիք, պարոն լեյտենանտ,— ասաց զինվորը։— Նրա երգը 

տակնուվրա է անում մարդու հոգին։ Ի դեպ, դրան մարդ շուտ է վարժվում, նա 

այնպիսի՜ հրաշալի ձայն ունի։ 

 

XXIV. Կալանավորման երրորդ օրը 

Ֆելտոնը ներկայացավ, բայց դեռ մնում էր էլի մի քայլ անել. հարկավոր էր 

պահել նրան, կամ ավելի ճիշտ՝ հարկավոր էր մենակ մնալ նրա հետ, և միլեդին դեռ 

պարզ չէր պատկերացնում, թե ինչպես պիտի կարողանա անել այդ։ Հարկավոր էր 

ավելի շատ բանի հասնել. անհրաժեշտ էր նրան ստիպել, որ խոսի, որպեսզի ինքն էլ 

նրա հետ խոսելու հնարավորություն ունենա։ Միլեդին լավ գիտեր, որ իր ամենամեծ 

հմայքը իր ձայնի մեջ է, որ այնպես հմտորեն ընդունում էր բոլոր երանգները սկսած 

մարդկային խոսքից և վերջացրած հրեշտակային երգով։ 

 

Սակայն, չնայած այս բոլոր հրապույրներին, միլեդին կարող էր 

անհաջողություն կրել, որովհետև Ֆելտոնը նախազգուշացված էր ամենափոքր 

պատահականությունների դեմ անգամ։ Դրա համար էլ միլեդին սկսեց դիտել Ֆելտոնի 

բոլոր արարքները, ամեն մի խոսքը, ամենահասարակ հայացքն ու շարժումը, 



նույնիսկ շնչառությունը, որը կարելի էր մեկնաբանել որպես հառաչանք։ Կարճ ասած՝ 

նա սկսեց ուսումնասիրել ամեն ինչ, ինչպես անում է հմուտ դերասանը, որին հենց 

նոր տվել են իր ամպլուայի համար անսովոր մի դեր։ 

 

Լորդ Վինտերի նկատմամբ միլեդիի վարքագիծն առանձին դժվարություն չէր 

ներկայացնում, մանավանդ, դեռ նախորդ օրը նա խորհել էր դրա մասին և որոշել էր 

տեգրոջ ներկայությամբ լինել լռակյաց և իրեն պահել արժանապատվությամբ, մերթ 

ընդ մերթ գրգռելով նրան շինծու արհամարհանքով, որևէ կծու խոսքով դրդել նրան 

սպառնալիքներ տալու և բռնություններ գործադրելու, որոնք իր հեզության 

հակադրությունը կդառնան։ Ֆելտոնն այս ամենին ներկա կլինի, գուցե և ոչինչ չի ասի, 

բայց ամեն ինչ կտեսնի։ 

 

Առավոտյան Ֆելտոնը եկավ սովորական ժամին, բայց այն ամբողջ 

ժամանակամիջոցում, երբ նա նախաճաշ պատրաստելու կարգադրություններն էր 

անում, միլեդին նրան ոչ մի խոսք չասաց։ Այն րոպեին, երբ Ֆելտոնն ուզում էր դուրս 

գնալ, միլեդիի մեջ մի հույս ծագեց, նրան թվաց, թե երիտասարդ սպան խոսել է 

ուզում։ Բայց մեծ ջանք գործադրելով՝ նա իր սրտում թաքցրեց այն խոսքերը, որոնք 

քիչ էր մնում դուրս թռչեին շուրթերից, և դուրս գնաց։ 

 

Կեսօրին մոտ եկավ լորդ Վինտերը։ 

 

Բավական հաճելի ձմեռային օր էր, և միլեդիի բանտի վանդակից ներս էր 

թափանցել Անգլիայի դժգույն արեգակի ճառագայթը, որը լույս է տալիս, բայց չի 

ջերմացնում։ 

 

Միլեդին լուսամուտից դուրս էր նայում և ձևացրեց, թե չլսեց դռան բացվելը, 

 

— Ա՜յ թե ինչ,— քմծիծաղ տվեց լորդ Վինտերը։— Սկզբում կոմեդիա, ապա՝ 

ողբերգություն խաղալուց հետո հիմա էլ մենք մելանխոլիայի մե՞ջ ենք ընկել։ 

 

Միլեդին ոչինչ չպատասխանեց։ 

 

— Այո, այո, հասկանում եմ,— շարունակեց լորդ Վինտերը։— Դուք կուզենայիք 

ազատ լինել այս ափին, կուզենայիք մի հուսալի նավ նստած ճեղքել այս ծովի 

զմրուխտե ալիքները, կուզենայիք ծովում ու ցամաքում ինձ համար սարքել այն 



դարաններից մեկը, որոնց այնքան վարպետ եք դուք։ Համբերեցեք։ Համբերեցեք մի 

փոքը։ Չորս օրից ափը ձեզ համար մատչելի կդառնա, ծովը բաց կլինի ձեր առաջ, 

նույնիսկ ավելի շատ բաց, քան դուք եք ուզում, որովհետև չորս օրից Անգլիան 

կազատվի ձեզնից։ 

 

Միլեդին ձեռքերը խաչեց և չքնաղ աչքերը երկինք հառելով խոսեց 

հրեշտակային հեզ ձայնով ու շարժումներով։ 

 

— Տե՜ր աստված, տե՜ր աստված, ներիր այս մարդուն, ինչպես ես եմ ներում 

նրան։ 

 

— Այո, աղոթիր, նզովյա՛լ,— գոռաց բարոնը։— Քո աղոթքը առավել վեհ է նրա 

համար, որ դու գտնվում ես մի մարդու իշխանության տակ, որը, երդվում եմ, երբեք 

չպիտի ների քեզ։ 

 

Նա դուրս գնաց։ 

 

Այն պահին, երբ նա դուրս էր գնում սենյակից, կիսաբաց դռան միջով սահեց 

ինչ֊որ մեկի սևեռուն հայացքը, և միլեդին նկատեց Ֆելտոնին, որն արագ մի կողմ 

քաշվեց, չցանկանալով, որ միլեդին իրեն տեսնի։ 

 

Այն ժամանակ միլեդին ծունկ չոքեց և սկսեց բարձրաձայն աղոթել։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ, Աստվա՜ծ իմ,— ասում էր նա։— Դու գիտես, թե ինչպիսի սուրբ 

գործի համար եմ տանջվում ես, ուրեմն ուժ տուր ինձ այս տանջանքները կրելու։ 

 

Դուռը կամացուկ բացվեց։ Միլեդին ձևացրեց, թե նրա ճռռոցը չլսեց և 

արտասվահույզ ձայնով շարունակեց. 

 

— Արդարադա՜տ աստված, ողորմա՜ծ աստված, մի՞թե դու կթողնես, որ 

իրականանանար մարդու սոսկալի մտքերը։ 

 

Եվ միայն դրանից հետո նա ձևացրեց, թե լսեց Ֆելտոնի քայլերի ձայնը, իսկույն 

վեր թռավ ու կարմրատակեց, որպես թե ամաչեց, որ իր մոտ մտան այն պահին, երբ 

ինքը ծունկ չոքած աղոթք էր անում։ 



 

— Ես չեմ սիրում խանգարել նրանց, ովքեր աղոթում են, տիկին,— լուրջ ասաց 

Ֆելտոնը,— ուստի և խնդրում եմ՝ մի անհանգստացեք իմ պատճառով։ 

 

— Ինչո՞ւ եք կարծում, թե ես աղոթում էի,— հարցրեց միլեդին արցունքներից 

խեղդվող ձայնով։— Դուք սխալվում եք, ես չէի աղոթում։ 

 

— Մի՞թե դուք կարծում եք, տիկին,— պատասխանեց Ֆելտոնը նույնքան լուրջ, 

բայց արդեն ավելի մեղմ,— թե ես ինձ իրավասու եմ համարում թույլ չտալ, որ 

արարածը ծունր դնի արարչի առաջ։ Աստվա՜ծ փրկե ինձ։ Բացի այդ քավությունը 

վայել բան է մեղավորին։ Ինչպիսի հանցանք էլ որ լինի, մեղավորը սրբագործվում է 

ինձ համար, երբ նա ամենաբարձրյալի ոտքերն է ընկնում։ 

 

— Ես մեղավո՞ր,— ասաց միլեդին այնպիսի ժպիտով, որը հրեշտակին էլ 

զինաթափ կաներ ահեղ դատաստանի ժամանակ։— Մեղավո՜ր։ Աստվա՜ծ իմ, դու էլ 

լավ գիտես, այդպե՞ս է արդյոք։ Ասացեք, որ ես դատապարտված եմ մահվան, այդ 

ճշմարիտ է, բայց ձեզ հայտնի է, որ տեր աստվածը սիրում է նահատակներ և թույլ է 

տալիս, որ երբեմն դատապարտեն անմեղներին։ 

 

— Ոճրագործ եք դուք թե նահատակ, երկու դեպքում էլ ձեզ հարկավոր է 

աղոթել, և ես ինքս էլ կաղոթեմ ձեզ համար։ 

 

— Օ՜, արդար մարդ,— գոչեց միլեդին և ընկավ նրա ոտքերը։— Լսեցեք, եu 

այլևս չեմ կարող ծածկել ձեզնից. վախենում եմ, որ ուժերս չեն բավականացնի այն 

րոպեին, երբ ինձ հարկավոր կլինի պայքարին դիմանալ և բացարձակորեն դավանել 

իմ հավատը։ Լսեցեք, ուրեմն, հուսահատ կնոջ աղաչանքը։ Ձեզ մոլորության մեջ են 

գցում, բայց բանն այդ չէ, ես ձեզնից միայն մի ողորմածություն եմ խնդրում, և եթե դուք 

այդ անեք, ես ձեզ կօրհնեմ և՛ այս, և՛ այն աշխարհում։ 

 

— Խոսեցեք իմ պետի հետ, տիկին,— պատասխանեց Ֆելտոնը ինձ, 

բարեբախտաբար, իրավունք չի տրված ո՛չ ներելու, ո՛չ պատժելու. այդ 

պատասխանատվությունն աստված դրել է նրա վրա, ով ինձնից բարձր է կանգնած։ 

 

— Ո՛չ, ձեզ վրա, միմիայն ձե՛զ վրա։ Ավելի լավ է լսեք ինձ, քան աջակցեք իմ 

կործանմանը, իմ անարգմանը։ 



 

— Եթե դուք, տիկին, արժանացել եք այդ խայտառակությանը, եթե դուք ձեզ 

համար անարգանք եք ստեղծել, հարկավոր է հնազանդվել աստծու կամքին և 

դիմանալ դրան։ 

 

— Ի՞նչ եք ասում։ Օ՜, դուք ինձ չեք հասկանում։ Դուք կարծում եք, թե 

անարգանքի մասին խոսելով ես նկատի ունեմ որևէ պատիժ, բանտ կամ մա՞հ։ Տա՛ 

աստված, որ այդպես լինի։ Ի՞նչ է ինձ համար մահը կամ բանտը։ 

 

— Ես դադարում եմ հասկանալ ձեզ, տիկին։ 

 

— Կամ ձևացնում եք, թե դադարել եք,— վրա բերեց գերին կասկածի ժպիտով։ 

 

— Ոչ, տիկին, երդվում եմ զինվորի պատվով, երդվում եմ քրիստոնյայի 

հավատով։ 

 

— Ինչպե՞ս, ձեզ հայտնի՞ չեն լորդ Վինտերի մտադրություններն իմ նկատմամբ։ 

 

— Ոչ, հայտնի չեն։ 

 

— Չի կարող պատահել. չէ՞ որ դուք նրա վստահված անձն եք։ 

 

— Ես երբեք սուտ չեմ ասում, տիկին։ 

 

— Ախ, նա այնքան քիչ է թաքցնում իր մտադրությունները, գուշակելն էլ դժվար 

չէ։ 

 

— Ես չեմ փորձում որևէ բան գուշակել, տիկին, ես սպասում եմ, որ ինձ ասեն, 

իսկ լորդ Վինտերը, բացի նրանից, ինչ ասել է ձեզ մոտ, ուրիշ ոչ մի բան ինձ չի ասել։ 

 

— Նշանակում է դուք նրա գործակիցը չե՞ք,— գոչեց միլեդին մեծագույն 

անկեղծություն տալով իր ձայնին։— Նշանակում է դուք չգիտեք, որ նա ինձ համար 

պատրաստում է այնպիսի անարգանք, որի համեմատությամբ երկրային բոլոր 

պատիժները ոչինչ են։ 

 



— Սխալվում եք, տիկին,— շիկնելով առարկեց Ֆելտոնը։— Լորդ Վինտերն 

այդպիսի չարագործության ընդունակ չէ։ 

 

«Հիանալի է,— մտածեց միլեդին։— Դեռ չիմանալով, թե ինչին է վերաբերում 

խոսքը, նա այդ անվանում է չարագործություն»,— ապա բարձրաձայն շարունակեց, 

 

— Ստոր մարդու ընկերն ամեն ինչի ընդունակ է։ 

 

— Ո՞ւմ եք դուք անվանում ստոր մարդ,— հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 

— Մի՞թե Անգլիայում կա մի ուրիշ մարդ, որին այդ անունը սազեր։ 

 

— Դուք խոսում եք Ջորջ Վիլիերսի՞ մասին...— նորից հարցրեց Ֆելտոնը, և նրա 

աչքերը փայլատակեցին։ 

 

— ... Որին կռապաշտներն ու անհավատները կոչում են դուքս Բեկինգհեմ,— 

լրացրեց միլեդին։— Ես չեմ կարծում, որ Անգլիայում գտնվի գեթ մեկ անգլիացի, որին 

հարկ լիներ այսքան երկար բացատրել, թե ում մասին եմ ասում ես։ 

 

— Տիրոջ աջը դրված է նրա վրա,— ասաց Ֆելտոնը,— նա չի ազատվի այն 

պատժից, որին արժանի է։ 

 

Ֆելտոնը դքսի նկատմամբ արտահայտում էր միայն զզվանքի զգացում, որ 

բոլոր անգլիացիները տածում էին նրա նկատմամբ, որին նույնիսկ կաթոլիկներն 

անվանում էին կաշառակեր, արնախում ու անառակ, իսկ պուրիտաններն ուղղակի 

կոչում էին դև։ 

 

— Օ՜, Աստվա՜ծ իմ, Աստվա՜ծ իմ,— գոչեց միլեդին։— Երբ քեզ աղոթում եմ, որ 

արժանի պատիժ ուղարկես այն մարդուն, դու գիտես, որ ես այդպես եմ ասում ո՛չ իմ 

անձնական վրեժխնդրությունից դրդված, այլ հոգում եմ մի ամբողջ ժողովրդի 

փրկության մասին։ 

 

— Մի՞թե դուք նրան ճանաչում եք,— հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 



«Վերջապես սա ինձ է դիմում հարցով»,— մտածեց միլեդին խիստ ուրախացած, 

որ այդպես արագ այդպիսի մեծ արդյունքի հասավ։ 

 

— Ճանաչում եմ նրա՞ն։ Օ՜, այո։ Ի դժբախտություն իմ, ի հավիտենական 

դժբախտություն՝ ճանաչում եմ։ 

 

Միլեդին սկսեց մատները կոտրտել, որպես թե ամենախոր վշտից դրդված։ 

Ֆելտոնը երևի զգաց, որ իր կայունությունը խախտվում է, և մի քանի քայլ արեց դեպի 

դուռը։ Միլեդին, որ նրանից աչք չէր հեռացնում, վեր թռավ, վազեց նրա հետևից և 

կանգնեցրեց։ 

 

— Պարոն Ֆելտոն, բարի եղեք, ողորմած եղեք, լսեցեք իմ խնդիրքը,— գոչեց 

նա։— Տվեք ինձ այն դանակը, որ ճակատագրական նախազգուշությամբ բարոնը խլել 

է ինձնից, որովհետև գիտե, թե ինչի համար եմ ես ուզում օգտագործել այն... Օ՜, լսեցեք 

ինձ մինչև վերջ։ Մի րոպեով տվեք ինձ դանակը, արեք այո որպես գթասիրտ, որպես 

ողորմած մարդ... Տեսեք, ես ձեր ոտքերն եմ ընկել։ Հավատացեք, ձեր նկատմամբ ես ոչ 

մի չար զգացմունք չունեմ։ Աստվա՜ծ իմ։ Ատել ձե՞զ, միակ արդարամիտ, բարեսիրտ, 

կարեկից մարդո՞ւն, որին ես հանդիպել եմ։ Ձե՞զ, որ գուցե իմ փրկիչը կլինեք... Միայն 

մեկ րոպեով, միմիայն մեկ րոպեով, և ես կվերադարձնեմ այն ձեզ դռան լուսամուտի 

միջով։ Ընդամենը միայն մեկ րոպեով, պարոն Ֆելտոն, և դուք կփրկեք իմ պատիվը։ 

 

— Սպանել ձե՞զ,— սոսկումով գոչեց Ֆելտոնը՝ մոռանալով իր ձեռքն ազատել 

միլեդիի ձեռքերից։— Սպանել ձե՞զ։ 

 

— Ես ինձ մատնեցի,— շշնջաց միլեդին և, որպես թե ուժասպառ եղած ընկավ 

հատակին։— Ես մատնեցի ինձ։ Հիմա նա ամեն ինչ գիտե։ Աստվա՜ծ իմ, ես կորած եմ։ 

Ֆելտոնը կանգնած էր անշարժ, չիմանալով ինչ վճռել։ 

 

«Նա դեռ կասկածում է,— մտածեց միլեդին,— ես բավականաչափ համոզիչ չեմ 

եղել»։ 

 

Նրանք լսեցին, որ միջանցքով մի մարդ է գալիս։ Միլեդին ճանաչեց լորդ 

Վինտերի քայլերը։ Ֆելտոնը նույնպես ճանաչեց և մի շարժում արեց դեպի դուռը։ 

 



— Ոչ մի խոսք չասեք...— ասաց նա ընկճված ձայնով,— ոչ մի խոսք այդ 

մարդուն այն ամենից, ինչ որ ասացի ես ձեզ, հակառակ դեպքում ես կորած եմ, և այդ 

դուք, դուք... 

 

Քայլերը մոտենում էին, նա լռեց, վախենալով, թե իրենց ձայնը կլսեն, և 

անասելի սոսկումի շարժումով իր գեղեցիկ ձեռքը դրեց Ֆելտոնի շուրթերին։ Ֆելտոնը 

մեղմորեն ետ հրեց միլեդիին, և նա ետ քաշվեց ու ընկավ բազմոցին։ 

 

Լորդ Վինտերն առանց կանգ առնելու անցավ դռան մոտով, և նրա քայլերը 

սկսեցին հեռանալ։ 

 

Ֆելտոնը մեռածի պես գունատ՝ մի քանի վայրկյան լարված ականջ դրեց, ապա, 

երբ քայլերի աղմուկը լռեց, խոր շունչ առավ, ինչպես քնից արթնացած մարդ, և դուրս 

նետվեց սենյակից։ 

 

— Ա՛,— ասաց միլեդին իր հերթին ականջ դնելով և համոզվելով, որ Ֆելտոնի 

քայլերը հեռանում են լորդ Վինտերի գնացածի հակառակ կողմը,— վերջապես դու իմ 

ձեռքումն ես։ Հետո նրա դեմքը նորից մռայլվեց։ 

 

«Եթե նա բարոնին ասի, ես կորած եմ,— մտածեց նա»— բարոնը գիտե, որ ես 

ինձ չեմ սպանի, նա Ֆելտոնի ներկայությամբ իմ ձեռքը կտա դանակը, և Ֆելտոնը 

կհամոզվի, որ այս ամբողջ հուսահատությունը շինծու է եղել»։ 

 

Նա կանգնեց հայելու առաջ ու նայեց. դեռ երբեք նա այդպիսի գեղեցիկ տեսք 

չէր ունեցել։ 

 

— Օ՜, այո,— խոսեց նա ժպտալով։— Իհարկե, նա նրան ոչինչ չի ասի։ 

 

Երեկոյան, երբ ընթրիքը բերին, լորդ Վինտերը եկավ։ 

 

— Մի՞թե ձեր ներկայությունը, ողորմած պարոն,— դիմեց նրան միլեդին,— իմ 

կալանքի մի անխուսափելի մասն է կազմում, և չե՞ք կարող արդյոք ազատել ինձ այն 

տանջանքներից, որ պատճառում է ինձ ձեր գալուստը։ 

 



— Ինչպե՜ս, սիրելի քույր իմ,— ասաց լորդ Վինտերը,— չէ՞ որ դուք ինքներդ ձեր 

այդ գեղեցիկ շուրթերով, որոնցից ես այսօր այդպիսի դաժան խոսքեր եմ լսում, 

այնքան հուզիչ ձևով հայտարարեցիք, որ դուք Անգլիա եք եկել միայն նրա համար, որ 

բավականություն ունենաք տեսնելու ինձ, մի բավականություն, որից զուրկ լինելը 

հենց ձեր ասելով այնքան ուժեղ էիք զգում, որ դրա համար որոշել եք ամեն ռիսկի 

դիմել, ձեզ ենթարկել ծովային հիվանդության, փոթորկի, գերության։ Դե, ահա, ես ձեր 

առջև եմ, գոհ եղեք։ Մանավանդ՝ այս անգամ իմ այցելությունը որոշակի նպատակ 

ունի։ 

 

Միլեդին ցնցվեց, նա մտածեց, թե Ֆելտոնը մատնել է իրեն։ Գուցե և իր ամբողջ 

կյանքում այդ կինը, որն այնքան ուժեղ և ամենահակասական հուզումներ էր ապրել, 

երբեք այդքան հուսահատված չէր եղել։ 

 

Նա նստած էր։ Լորդ Վինտերը վերցրեց բազկաթոռը, մոտեցրեց նրան և նստեց 

միլեդիի կողքին, հետո գրպանից խնչ֊որ թուղթ հանվեց և դանդաղորեն փռեց այն։ 

 

— Նայեցեք,— ասաց նա։— Ես ուզում էի ցույց տալ ձեզ բնակավայրի այս 

յուրատեսակ անձնագիրը, որ ես ինքս եմ կազմել, և այսուհետև հերթական համարն է 

լինելու ձեր կյանքի, որ ես համաձայն եմ պահպանելու։ 

 

Նա հայացքը միլեդիից դարձրեց թղթի վրա և բարձրաձայն կարդաց. «Հրաման, 

տանել...» թե հատկապես որտեղ պիտի տանեն, այդ տեղի անունը բաց է թողած, ինքն 

իրեն ընդհատեց Վինտերը։— Եթե դուք գերադասում եք մի որևէ տեղ, ասացեք 

անունը, և բավական է, որ այն Լոնդոնից առնվազն հազար մղոն հեռու լինի, ես 

կկատարեմ ձեր խնդիրքը։ Դե ուրեմն, նորից եմ կարդում. «Հրաման, տանել... 

Շառլոտա Բաքսոնին, որին ֆրանսիական դատարանը խարանել է, բայց պատիժը 

կրելուց հետո նա ազատվել է։ Նա այդտեղ է ապրելու, երբեք չհեռանալով այնտեղից 

ավելի քան երեք մղոն։ Փախչելու փորձ անելու դեպքում նա կենթարկվի 

մահապատժի։ Նրա համար կսահմանվի օրական հինգ շիլլինգ՝ սննդի դրամ և 

բնակարանի վարձ։ 

 

— Այդ հրամանը ինձ չի վերաբերում,— սառը պատասխանեց միլեդին,— 

այդտեղ իմ անունը չի գրված։ 

 

— Անո՜ւնը։ Բայց մի՞թե դուք անուն ունեք։ 



 

— Ես կրում եմ ձեր եղբոր ազգանունը։ 

 

— Սխալվում եք, իմ եղբայրը ձեր երկրորդ ամուսինն է եղել, իսկ ձեր առաջին 

ամուսինը դեռ ողջ է։ Ասացեք ինձ նրա անունը, և ես այդ անունը կդնեմ Շառլոտա 

Բաքսոնի փոխարեն։ Չե՞ք ուզում... Ո՞չ... Դուք լռո՞ւմ եք... Լա՜վ։ Դուք կալանավորների 

ցուցակում կլինեք Շառլոտա Բաքսոն անունով։ 

 

Միլեդին շարունակում էր լուռ մնալ, բայց այս անգամ ոչ թե մտածված կերպով, 

ձևանալու համար, այլ իրեն համակած սոսկումից։ Նա երևակայում էր, թե հրամանն 

անմիջապես ի կատար է ածվելու։ Մտածում էր, թե լորդ Վինտերն արագացրել է իր 

մեկնումը, թե իրեն հենց նույն երեկոյան ուղարկելու են։ Մի րոպե նա պատկերացրեց, 

թե ամեն ինչ կորած է, բայց հանկարծ նկատեց, որ հրամանը ստորագրությամբ 

վավերացված չէ։ 

 

Այս հայտնությունից առաջացած ուրախությունն այնքան մեծ էր, որ նա 

թաքցնել չկարողացավ։ 

 

— Այո, այո,— ասաց լորդ Վինտերը, նկատելով, թե ինչ է կատարվում նրա 

հետ,— այո, դուք ստորագրությունն եք որոնում և ձեզ ու ձեզ ասում եք՝ քանի որ այդ 

հրամանը ստորագրված չէ, ուրեմն դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Այն ինձ ցույց են տալիս 

միայն վախեցնելու համար։ Սխալվում եք, վաղը այս հրամանը կուղարկվի լորդ 

Բեկինգհեմին, մյուս օրը նա ետ կուղարկի անձամբ իր ստորագրությունը դրած և իր 

կնիքով վավերացված, և էլի քսանչորս ժամ հետո, երաշխավորում եմ, հրամանը ի 

կատար կածվի։ Մնաք բարով, տիկին, ահա այն ամենը, ինչ պետք է հաղորդեի ձեզ։ 

 

— Իսկ ես ձեզ կասեմ, ողորմած պարոն, որ դա իշխանության չարաշահում է և 

մտացածին անունով աքսորումը ստոր բան է։ 

 

— Դուք գերադասում եք կախաղան բարձրանալ ձեր իսկական անունով, 

միլեդի։ Չէ՞ որ ձեզ հայտնի է, որ անգլիական օրենքները անողոքաբար պատժում են 

ամուսնության դեմ գործած հանցանքների համար։ Եկեք անկեղծորեն բացատրվենք. 

թեև իմ անունը, ավելի ճիշտ՝ իմ եղբոր անունը խառն է այդ խայտառակ 

պատմությանը, բայց ես կհամաձայնեմ հրապարակային աղմուկին, որպեսզի լիովին 

վստահ լինեմ, որ մի անգամ ընդմիշտ ազատվել եմ ձեզնից։ 



 

Միլեդին ոչինչ չպատասխանեց, բայց գունատվեց մեռածի պես։ 

 

— Ա՜, ես տեսնում եմ, որ դուք գերադասում եք հեռավոր 

ճանապարհորդությունը։ Հիանալի է, տիկին, հին առածն ասում է, որ 

ճանապարհորդությունները լուսավորում են պատանեկությանը։ Ազնիվ խոսք, վերջ ի 

վերջո դուք իրավացի եք։ Կյանքը լավ բան է։ Հենց դրա համար էլ ես հոգ եմ տանում, 

որ դուք ինձնից չխլեք իմ կյանքը։ Նշանակում է՝ մնում է համաձայնության գալ հինգ 

շիլլինգի մասին։ Ես կարող եմ ժլատ թվալ ձեզ, չէ՞։ Դա բացատրվում է իմ 

հոգատարությամբ, որ դուք ձեր պահակներին կաշառելու հնարավորություն 

չունենաք։ Ի դեպ, նրանց հրապուրելու համար դուք կունենաք ձեր բոլոր 

թովչանքները։ Օգտվեցեք նրանցից, եթե Ֆելտոնի հետ ունեցած ձեր անհաջողությունը 

ձեզ չի հուսահատեցրել այդպիսի փորձերից։ 

 

«Ֆելտոնն ինձ չի մատնել,— մտածեց միլեդին,— ուրեմն դեռ ոչինչ կորած չէ»։ 

 

— Իսկ հիմա մնաք բարով, տիկին։ Վաղը ես կգամ ձեզ հայտնելու, որ իմ 

սուրհանդակը մեկնել է։ 

 

Լորդ Վինտերը վեր կացավ, ծաղրաբար գլուխ տվեց միլեդիին և դուրս գնաց։ 

 

Միլեդին թեթևացած շունչ քաշեց. նա դեռ չորս օր ժամանակ ուներ, չորս օրը 

բավական կլիներ Ֆելտոնին վերջնականապես գայթակղելու համար։ 

 

Բայց նրա մեջ մի սոսկալի միտք ծագեց, որ լորդ Վինտերը կարող է Ֆելտոնին 

ուղարկել Բեկինգհեմի մոտ՝ հրամանը ստորագրել տալու։ Այդ դեպքում Ֆելտոնը 

դուրս կպրծներ իր ձեռքից, իսկ լիակատար հաջողության համար միլեդիին 

անհրաժեշտ էր, որ իր թովչանքի ներգործությունը չընդհատվի։ 

 

Բայց և այնպես, ինչպես արդեն ասացինք, մի հանգամանք հանգստացնում էր 

միլեդիին. Ֆելտոնը նրան չէր մատնել։ 

 

Միլեդին չէր ուզում ցույց տալ այն հուզմունքը, որ առաջացրել էին նրա մեջ 

լորդ Վինտերի սպառնալիքները, ուստի նա սեղան նստեց և հաց կերավ։ 

 



Հետո, ինչպես և նախորդ օրը, նա ծունկ չոքեց և սկսեց բարձրաձայն աղոթել։ 

Ինչպես և նախորդ օրը, զինվորը դադարեց քայլել և կանգ առավ ականջ դնելու։ 

 

Շուտով միլեդին զգաց, որ մեկը գալիս է ավելի թեթև քայլերով, քան 

ժամապահի քայլերն էին։ Քայլերը մոտեցան միջանցքի խորքից և կանգ առան 

միլեդիի դռան առաջ։ 

 

«Սա նա է»,— մտածեց միլեդին։ 

 

Եվ նա սկսեց երգել այն նույն օրհներգը, որ նախորդ օրը Ֆելտոնին այնպիսի 

խանդավառ վիճակի մեջ էր գցել։ 

 

Բայց թեպետ նրա մաքուր և ուժեղ ձայնը հնչում էր այնպես անուշ և այնպես 

խանդավառ, ինչպես երբեք, այնուամենայնիվ դուռը չբացվեց։ Միլեդին գաղտագողի 

մի հայացք գցեց դռան լուսամուտին և նրան թվաց, որ նոսր վանդակի միջով տեսնում 

է երիտասարդի այրվող աչքերը։ Բայց այնպես էլ միլեդին չիմացավ, իրո՞ք այդպես էր, 

թե՞ միայն իրեն այդպես թվաց, այս անգամ երիտասարդը կարողացել էր ինքն իրեն 

տիրապետել և ներս չմտնել։ 

 

Բայց մի քանի րոպե անց, երբ միլեդին վերջացրել էր երգը, նրան թվաց, թե 

լսում է խոր հառաչանք։ Հետո նույն քայլերը, որոնք դրանից առաջ մոտեցել էին 

դռանը, դանդաղորեն և ասես ափսոսանքով հեռացան։ 

 

XXV. Կալանավորման չորրորդ օրը 

Հետևյալ օրը Ֆելտոնը մտնելով միլեդիի մոտ՝ տեսավ, որ նա կանգնած է 

բազկաթոռի վրա, ձեռքին մի պարան՝ հյուսված բատիստե թաշկինակներից, որոնք 

նեղ շերտերով պատառոտված ու ոլորված էին և ծայրերը կապված իրար։ Երբ 

Ֆելտոնի բանալուց դուռը ճռռաց, միլեդին թեթևորեն ցած թռավ բազկաթոռից և 

փորձեց թաքցնել պարանը։ 

 

Երիտասարդ սպան սովորականից ավելի գունատ էր, և անքնությունից 

կարմրած նրա աչքերը ցույց էին տալիս, որ նա գիշերն անհանգիստ է անցկացրել։ 

 

Սակայն դեմքի արտահայտությունից կարելի էր եզրակացնել, որ նա զինված է 

ամենաանսասան խստությամբ։ 



 

Նա դանդաղորեն մոտեցավ միլեդիին, որը նստել էր բազկաթոռին, և 

բարձրացնելով մահաբեր պարանի ծայրը, որը միլեդին պատահաբար կամ գուցե 

դիտմամբ չէր թաքցրել, սառը հարցրեց. 

 

— Այս ի՞նչ բան է, տիկին։ 

 

— Սա՞։ Ոչինչ,— պատասխանեց միլեդին այն տրտում արտահայտությամբ, որ 

նա այնպես հմտորեն կարողանում էր տալ իր ժպիտին,— ձանձրույթը կալանավորի 

մահացու թշնամին է, ես ձանձրանում էի և դրա համար էլ հյուսեցի այս պարանը։ 

 

Ֆելտոնը հայացքը դարձրեց պատին, որի մոտ դրված էր բազկաթոռը։ 

Բազկաթոռի վերևում տեսավ ոսկեզօծ մի կեռ, որ խփված էր պատին որպես 

հագուստի կամ զենքի կախիչ։ 

 

Նա ցնցվեց, և միլեդին նկատեց այդ. թեև աչքերը խոնարհած էին, բայց ոչ մի 

բան խույս չէր տալիս նրանից։ 

 

— Իսկ ի՞նչ էիք անում դուք բազկաթոռին կանգնած հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 

Ձեր ի՞նչ գործն է։ 

 

— Ես ուզում եմ իմանալ այդ,— պնդեց Ֆելտոնը։ 

 

— Մի՛ հարցնեք, դուք գիտեք, որ մեզ իսկական քրիստոնյաներիս արգելված է 

սուտ խոսել։ 

 

Դե ուրեմն ես ինքս կասեմ, թե ինչ էիք անում դուք, կամ ավելի ճիշտ՝ ինչ էիք 

ուզում անել. դուք ուզում էիք ի կատար ածել այն կործանարար մտադրությունը, որ 

փայփայում եք ձեր մտքում։ Հիշեցեք, տիկին, որ եթե աստված արգելում է սուտ խոսել, 

ապա ավելի խիստ արգելում է ինքնասպանությունը։ 

 

— Երբ աստված տեսնում է, որ իր արարածներից մեկը անարդար հալածանքի 

է ենթարկվում և ստիպված է ընտրություն անել կամ ինքնասպանություն, կամ 

անարգանք, ապա, հավատացեք, աստված կների նրա ինքնասպանությունը,— ասաց 



միլեդին խորապես համոզված տոնով,— չէ՞ որ այդ դեպքում ինքնասպանությունը 

նահատակի մահ է։ 

 

— Դուք կամ չափազանցնում եք, կամ ամեն ինչ չեք ասում։ Ասացեք ամեն ինչ, 

տիկին, ի սեր աստծո, բացատրեցեք։ 

 

— Պատմել ձեզ իմ դժբախտությունները, որպեսզի դուք այն հնարովի բա՞ն 

համարեք, հայտնել ձեզ իմ մտքերը, որպեսզի դուք հաղորդեք ինձ հալածողի՞ն, ո՛չ, 

ողորմած պարոն։ Եվ մանավանդ, ի՞նչ արժե ձեզ համար մի թշվառ, դատապարտված 

կնոջ կյանքը կամ մահը։ Չէ՞ որ դուք պատասխանատու եք միայն իմ մարմնի համար, 

այնպես չէ՞։ Եվ բավական է, որ դուք ներկայացնեք իմ դիակը, բավական է, որ 

ճանաչեն, թե այդ իմ դիակն է, էլ ուրիշ ոչինչ չեն պահանջի ձեզնից, գուցե նույնիսկ 

կրկնակի պարգև կստանաք։ 

 

— Ե՞ս, տիկին, ե՞ս,— գոչեց Ֆելտոնը։— Եվ դուք կարող եք ենթադրել, որ ես 

կհամաձայնեմ պարգև՞ ստանալ ձեր կյանքի համար։ Դուք չեք մտածում, թե ինչ եք 

ասում։ 

 

_ Մի՛ խանգարեք ինձ, Ֆելտոն, մի՛ խանգարեք,— ոգևորվելով ասաց միլեդին։— 

Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է փառասեր լինի, չէ՞։ Դուք լեյտենանտ եք, բայց իմ 

դագաղի հետևից կարող եք քայլել կապիտանի աստիճանով։ 

 

— Ի՞նչ եմ արել ես ձեզ, որ դուք ինձ վրա այդպիսի պատասխանատվություն եք 

դնում աստծո և մարդկանց առջև,— նրա խոսքերից ցնցված խոսեց Ֆելտոնը։— Մի 

քանի օրից դուք կհեռանաք այu ամրոցից, տիկին, ձեր կյանքն այլևս իմ հսկողության 

տակ չի լինի, և այն ժամանակ,— ավելացրեց նա հառաչելով,— այն ժամանակ 

վարվեցեք նրա հետ ինչպես կուզենաք։ 

 

— Նշանակում է դուք, աստվածավախ մարդ,— գոչեց միլեդին՝ ասես 

չկարողանալով զսպել իր բարոյական ցասումը,— դուք, որին արդար են համարում, 

ուզում եք միայն մի բան, որ ձեզ չմեղադրեն իմ մահվան համար, որ իմ մահը ձեզ ոչ մի 

անհանգստություն չպատճառի։ 

 

— Ես պետք է պաշտպանեմ ձեր կյանքը, տիկին, և ես կպաշտպանեմ այն։ 

 



— Բայց հասկանո՞ւմ եք դուք, թե ինչ պարտականություն եք կատարում։ Դուք 

դաժանաբար եք վարվում, եթե նույնիսկ ես մեղավոր լինեմ, բայց ի՞նչ անուն կտաք 

դուք ձեր արարքին, եթե ես արդար եմ։ 

 

— Ես, տիկին, զինվոր եմ և կատարում եմ ինձ տված հրամանը։ 

 

— Դուք կարծում եք, թե ահեղ դատաստանի օրը աստված կուրորեն 

հնազանդվող դահիճներին ջոկելո՞ւ է անարդար դատավորներից։ Դուք չեք ուզում, որ 

ես սպանեմ իմ մարմինը, և դառնում եք այն մարդու կամակատարը, որն ուզում է 

կործանել իմ հոգին։ 

 

— Հավատացնում եմ ձեզ,— ասաց Ֆելտոնը, որը սկսել էր տատանվել,— ձեզ ոչ 

մի վտանգ չի սպառնում, և ես լորդ Վինտերի համար պատասխանատու եմ, ինչպես 

ինքս ինձ համար։ 

 

— Անմի՜տ,— գոչեց միլեդին։— Խեղճ անմիտ է նա, ով համարձակվում է 

երաշխավորել ուրիշի համար, երբ ավելի իմաստուն, ավելի աստվածահաճ մարդիկ 

չեն համարձակվում երաշխավորել իրենց համար։ Անմիտ է նա, ով բռնում է ուժեղ ու 

երջանիկ մարդու կողմը, որպեսզի ճնշի թույլին ու թշվառին։ 

 

— Անհնարին է, տիկին, անհնարին է,— կիսաձայն ասաց Ֆելտոնը, որը հոգու 

խորքում գիտակցում էր նրա առարկության ամբողջ ճշմարտությունը։— Քանի դուք 

կալանավոր եք, իմ ձեռքով ազատություն չեք ստանա, քանի կենդանի եք, իմ ձեռքով 

կյանքից չեք զրկվի։ 

 

— Այո՛,— գոչեց միլեդին,— բայց ես կզրկվեմ նրանից, ինչ կյանքից էլ թանկ է 

ինձ համար, ես կզրկվեմ պատվից, և ձեզ, Ֆելտոն, ես աստծու և մարդկանց առջև ձեզ 

պատասխանատու կդարձնեմ իմ խայտառակության, իմ անարգանքի համար։ 

 

Այս անգամ Ֆելտոնը, որքան էլ անտարբեր էր կամ ջանում էր անտարբեր 

երևալ, չկարողացավ դիմանալ այն գաղտնի ազդեցությանը, որին արդեն սկսել էր 

ենթարկվել, տեսնել իր առջև այդ կնոջը, որն այդպես գեղեցիկ է, անաղարտ, ասես 

անարատ տեսիլք լինի, տեսնել նրան մերթ արցունք թափելիս, մերթ սպառնալիս և 

միաժամանակ զգալ նրա գեղեցկության հմայքն ու վշտի ուժը, դա խիստ շատ էր նրա 

պես երազողի համար, խիստ շատ էր այն մտքի համար, որը բորբոքված էր մոլեգին 



հավատի բերկրանքից, խիստ շատ էր այն սրտի համար, որը վառվում էր աստծու 

նկատմամբ բորբոքուն սիրով և մարդկանց նկատմամբ՝ այրող ատելությամբ։ 

 

Միլեդին նկատեց այդ հուզմունքը, անգիտակցաբար զգաց երիտասարդ 

մոլեռանդի արյան մեջ փոթորկվող հակադիր կրքերի բոցը։ Ինչպես հմուտ զորավարը, 

որը տեսնելով, որ թշնամին պատրաստ է նահանջելու, հաղթական աղաղակով 

հարձակվում է նրա վրա, այդպես էլ միլեդին վեր կացավ, գեղեցիկ՝ ինչպես 

հնադարյան քրմուհի, ոգեշնչված՝ ինչպես քրիստոնեական կույս։ Նրա պարանոցը 

բացվել էր, մազերը՝ ցրվել, հայացքը վառվել էր այն կրակով, որն արդեն խռովություն 

էր գցել երիտասարդ պուրիտանի զգացմունքների մեջ։ Մի ձեռքով ամոթխածաբար 

շորը բռնած իր կրծքին, մյուսն առաջ մեկնած՝ նա մի քայլ արավ դեպի երիտասարդը և 

երգեց իր դուրեկան ձայնով, որին ուզած ժամանակ կարողանում էր տալ կրքոտ ու 

ահեղ արտահայտություն։ 

 

։։։։։։։։։։Զոհին երախը ձգեք Բահալի, 

։։։։։։։։։։Առյուծին տվեք նահատակի դին, 

։։։։։։։։։։Պատիժ կստանաք տեր Բարձրյալից, 

։։։։։։։։։։Նրան եմ կոչում, աղաչում կրկին... 

 

Այս տարօրինակ դիմումը լսելով՝ Ֆելտոնն անակնկալից քար կտրեց։ 

 

— Ո՞վ եք դուք, ո՞վ,— գոչեց նա ձեռքերն աղաչական ծալելով։— Երկնքի 

առաքեա՞լն եք դուք, թե՞ դժոխքի սպասավորը, հրեշտա՞կ եք դուք, թե՞ դև, Էլո՞ա եք 

կոչվում դուք, թե Իշտար[143]։ 

 

— Մի՞թե դու չես ճանաչել ինձ, Ֆելտոն։ Ես ոչ հրեշտակ եմ, ոչ դև։ Ես հողի 

դուստրն եմ, հավատով՝ քո քույրը, ուրիշ ոչինչ։ 

 

— Այո, այո, ես դեռ կասկածում էի, այժմ հավատում եմ։ 

 

— Հավատում ես, բայց դարձել ես գործակիցը այդ Բեհեղզեբուղի[144] 

վիժվածքի, որին կոչում են լորդ Վինտեր։ Հավատում ես, բայց ինձ թողնում ես իմ 

թշնամիների ձեռքում, Անգլիայի թշնամու, աստծո թշնամու ձեռքում։ Հավատում ես, 

բայց և այնպես ինձ մատնում ես նրան, ով աշխարհը լցնում ու ապականում է իր 

հերետիկոսությամբ, իր անառակությամբ, մատնում ես նողկալի 



Սարդանապալին[145], որին հոգով կույրերը կոչում են դուքս Բեկինգհեմ, իսկ 

հավատացյալները կոչում են նեռ։ 

 

— Ես ձեզ մատնում եմ Բեկինգհեմի ձե՞ռքը։ Ե՞ս։ Այդ ի՞նչ եք ասում։ 

 

— Աչքեր ունեցողները չեն տեսնի,— գոչեց միլեդին։— Ականջներ ունեցողները 

չեն լսի։ 

 

— Այո, այո,— ասաց Ֆելտոնը և ձեռքը քսեց քրտնած ճակատին, ասես 

ցանկանալով արմատախիլ անել վերջին կասկածը։— Այո, ես ճանաչում եմ այն 

ձայնը, որ լսում եմ երազումս։ Այո, ես ճանաչում եմ հրեշտակի գծերը, որ ամեն գիշեր 

երևում է ինձ և իմ անքուն հոգուն ասում է բարձրաձայն. «Խփիր, փրկիր Անգլիան, 

փրկիր ինքդ քեզ, որովհետև դու կմեռնես առանց մեղմացնելու տիրոջ ցասումը»։ 

Խոսեցե՛ք, խոսեցե՛ք,— գոչեց Ֆելտոնը,— հիմա ես հասկանում եմ ձեզ։ 

 

Ահասարսուռ մի ուրախություն վայրկենապես շողաց միլեդիի աչքերում 

ինչպես կայծակի բռնկում։ 

 

Որքան էլ արագ անցավ ուրախության այդ չարագույժ ճառագայթը, Ֆելտոնը 

նկատեց այն և ցնցվեց, ասես այն լուսավորեց այդ կնոջ սրտի անդունդը։ 

 

Հանկարծ Ֆելտոնը հիշեց լորդ Վինտերի նախազգուշացումները միլեդիի 

թովչանքի մասին և այդ կնոջ առաջին փորձերը հրապուրելու ուղղությամբ։ Նա մի 

քայլ ետ գնաց և գլուխը կախ գցեց, չդադարելով նայել նրան։ Ասես այդ տարօրինակ 

արարածից հմայված՝ Ֆելտոնը չէր կարողանում աչք հեռացնել նրանից։ 

 

Միլեդին այնքան խորաթափանց էր, որ ճիշտ ըմբռնեց նրա անվճռականության 

իմաստը։ Նրա թվացող հուզմունքի տակ թաքնված սառցային պաղարյունությունը ոչ 

մի րոպե չէր լքում նրան։ Նախքան Ֆելտոնը նորից կխոսեր և դրանով նրան կստիպեր 

խոսակցությունը շարունակել նույն ոգեշնչությամբ, որ չափազանց դժվար բան էր, 

միլեդին ձեռքերը ցած գցեց, ասես կանացի թուլությունը հաղթեց ոգեշնչությանը։ 

 

— Ոչ,— ասաց նա,— ես չեմ կարող Հուդիթ լինել, Վետուլիան ազատել 

Օլոֆերնից։ Ամենաբարձրյալի սուրը խիստ ծանր է իմ ձեռքի համար։ Ուրեմն թողեք 

ես մեռնեմ, որպեսզի ազատվեմ անարգանքից, թողեք, որ ես փրկություն գտնեմ 



նահատակի մահվան մեջ։ Ես ոչ ձեզնից ազատություն եմ խնդրում, ինչպես կաներ 

ոճրագործը, ոչ վրեժխնդրություն, ինչպես կաներ կռապաշտը։ Թողեք, որ ես մեռնեմ, 

ուրիշ ոչինչ։ Աղաչում եմ ձեզ, ծունկ չոքած գթություն եմ հայցում, թողեք, որ ես 

մեռնեմ, և իմ վերջին շունչը օրհնանք կլինի իմ փրկարարին։ 

 

Այս հեզ, աղերսական ձայնը լսելով, այս երկչոտ, խորտակված հայացքը 

տեսնելով՝ Ֆելտոնը նորից մոտեցավ նրան։ Կամաց֊կամաց գայթակղիչը նրա առաջ 

կանգնեց նորից այն մոգական զարդերով, որոնք կազմում էին նրա գեղեցկությունը, 

հեզությունը, արցունքները, և մանավանդ միստիկական հեշտասիրության 

անհաղթահարելի հրապույրը, որ ամենակործանիչն է բոլոր կրքերից։ 

 

— Ավա՜ղ,— ասաց Ֆելտոնը,— ես միայն խղճալ կարող եմ ձեզ, ապացուցեք, որ 

դուք զոհ եք։ Սակայն լորդ Վինտերը ծանր մեղադրանքներ է բարդում ձեզ վրա։ Դուք 

քրիստոնյա եք, դուք հավատակից քույր եք ինձ համար։ Ես ձգտում եմ դեպի ձեզ, ես, 

որ երբեք ոչ ոքի չեմ սիրել բացի իմ բարերարից, ես, որ կյանքում ոչ ոքի չեմ հանդիպել 

բացի մատնիչներից ու անօրեններից։ Բայց դուք, տիկին, դուք այնքան չքնաղ եք և 

այնպիսի անմեղ տեսք ունեք... Երևի դուք որևէ անօրեն բան եք արել, որ լորդ 

Վինտերն այդպես հալածում է ձեզ։ 

 

— Ովքեր աչքեր ունեն, չեն տեսնի,— կրկնեց միլեդին՝ ձայնի մեջ անասելի 

թախիծ դնելով,— ովքեր ականջներ ունեն, չեն լսի։ 

 

— Եթե այդպես է, խոսեցե՛ք, խոսեցե՛ք ուրեմն,— գոչեց երիտասարդ սպան։ 

 

— Ձեզ վստահել իմ խայտառակությունը,— ասաց միլեդին հուզմունքից 

շառագունելով։— Չէ՞ որ հաճախ մեկի հանցանքը մի ուրիշի համար 

խայտառակություն է լինում... Ես, մի կին, իմ խայտառակությունը վստահեմ ձե՞զ, մի 

տղամարդու՞։ Օ՜,— շարունակեց նա ամոթխածաբար ձեռքով ծածկելով իր չքնաղ 

աչքերը։— Օ՜, երբեք, երբեք ես ի վիճակի չեմ լինի վստահելու այդ։ 

 

— Ի՞նձ, ձեր եղբո՞րը,— ասաց Ֆելտոնը։ 

 

Միլեդին երկար նայեց նրան այնպիսի արտահայտությամբ, որ երիտասարդ 

սպան տատանման տեղ դրեց, բայց իրականում դա միայն ցույց էր տալիս, որ միլեդին 

դիտում է նրան և ցանկանում է կախարդել։ 



 

Ֆելտոնը աղաչական տեսքով ձեռքերը ծալեց։ 

 

— Դե լավ,— խոսեց միլեդին,— ես կվստահեմ իմ եղբորը, ես սիրտ կանեմ։ 

 

Այդ րոպեին լսվեցին լորդ Վինտերի քայլերը, բայց այս անգամ միլեդիի 

խստաբարո տեգրը չբավականացավ միայն դռան մոտով անցնելով, ինչպես նախորդ 

օրը, այլ կանգ առավ և մի քանի խոսք փոխանակեց ժամապահի հետ։ Հետո դուռը 

բացվեց, և նա երևաց շեմքում։ 

 

Դռան հետևում տեղի ունեցող այդ կարճ խոսակցության ժամանակ Ֆելտոնը 

մի կողմ ցատկեց, և երբ լորդ Վինտերը ներս մտավ, նա միլեդիից մի քանի քայլ հեռու 

էր կանգնած։ Բարոնը ներս մտավ դանդաղորեն և քննախույզ հայացք գցեց միլեդիի և 

երիտասարդ սպայի վրա։ 

 

— Դուք ինչ֊որ վաղուց եք այստեղ, Ջո՛ն,— ասաց նա։— Չլինի՞ իր 

հանցագործություններն է պատմում ձեզ այդ կինը։ Եթե այդպես է, ես չեմ զարմանում, 

որ ձեր խոսակցությունն այսպես երկար է տևում։ 

 

Ֆելտոնը ցնցվեց, և միլեդին հասկացավ, որ ինքը կորած է, եթե օգնության 

չհասնի ապուշ կտրած պուրիտանին։ 

 

— Ա՜, վախենում եք, թե ձեր գերին դո՞ւրս կպրծնի ձեր ձեռքից,— խոսեց նա։— 

Հարցրեք ձեր հարգարժան բանտապահին, թե հենց նոր ինչ ողորմածություն էի 

խնդրում ես նրանից։ 

 

— Դուք նրանից ողորմածությո՞ւն էիք խնդրում,— կասկածանքով հարցրեց 

բարոնը։ 

 

— Այո, միլորդ,— հաստատեց շփոթված երիտասարդը։ 

 

— Իսկ ի՞նչ էր խնդրում,— հարցրեց լորդ Վինտերը։ 

 

— Նա ինձնից մի դանակ էր խնդրում և խոստանում էր մի րոպեից ետ տալ 

դռան լուսամուտի միջով,— պատասխանեց Ֆելտոնը։ 



 

— Բայց մի՞թե այստեղ թաքնված կա որևէ մեկը, որին այս գեղեցիկ տիկինը 

մորթել է ուզում,— հարցրեց լորդ Վինտերը իր ծաղրական և արհամարհական տոնով։ 

 

— Այստեղ ես եմ գտնվում,— պատասխանեց միլեդին։ 

 

— Ես ձեզ թույլատրելի եմ ընտրություն անել Ամերիկան կամ Տայբերնը,— 

ասաց լորդ Վինտերը։— Ընտրեցեք Տայբերնը, միլեդի, հավատացեք՝ պարանը 

դանակից հուսալի է։ 

 

Ֆելտոնը սփրթնեց և մի քայլ առաջ գնաց, հիշելով, որ երբ ինքը սենյակ մտավ, 

միլեդին ձեռքին պարան ուներ։ 

 

— Դուք իրավացի եք,— ասաց միլեդին,— ես արդեն մտածել եմ դրա մասին։— 

Եվ ճնշված ձայնով ավելացրեց.— Ես դեռ էլի կմտածեմ։ 

 

Ֆելտոնը զգաց, թե ինչպես իր ամբողջ մարմնով դող անցավ, հավանորեն այդ 

բանը չվրիպեց լորդ Վինտերի հայացքից։ 

 

— Չհավատաս դրան, Ջո՛ն,— ասաց նա։— Ջո՛ն, բարեկամս, ես վստահել եմ 

քեզ, զգույշ եղիր, ես նախազգուշացրել եմ քեզ։ Ի դեպ, արիացիր, զավակս, երեք օրից 

մենք կազատվենք այս արարածից, և այնտեղ, ուր կուղարկեմ սրան, ոչ ոքի վնասել չի 

կարող սա։ 

 

— Դու լսո՜ւմ ես,— բարձր գոչեց միլեդին, որպեսզի բարոնը կարծի, թե նա 

դիմում է աստծուն, իսկ Ֆելտոնը հասկացավ, որ իրեն է դիմում։ 

 

Ֆելտոնը գլուխը կախեց և մտքի մեջ ընկավ։ 

 

Բարոնը սպային թևանցուկ անելով տարավ նրան դեպի դուռը՝ ուսի վրայից 

շարունակ նայելով միլեդիին և աչք չհեռացնելով նրանից, մինչև որ հեռացան 

սենյակից։ 

 

«Պարզվում է, որ ես դեռ այնքան հաջողություն չեմ ունեցել իմ գործում, որքան 

ենթադրում էի,— մտածեց միլեդին, երբ դուռը ծածկվեց նրանց հետևից։— Վինտերը 



հրաժարվել է իր սովորական հիմարությունից և չտեսնված զգուշություն է 

ցուցաբերում։ Ահա թե ինչ է նշանակում վրեժի ծարավ և ինչպես է նա 

կատարելագործում մարդու բնավորությունը։ Է՛հ, իսկ Ֆելտոո՞նը... Ֆելտոնը 

տատանվում է։ Ա՜խ, նա այնպիսի մարդ չէ, ինչպիսին այն նզովյալ դ’Արտանյանն է։ 

Պուրիտանը աստվածացնում է միայն անարատ կույսերին և պաշտում է նրանց՝ 

ձեռքերը ծալելով աղոթողի պես։ Այնինչ հրացանակիրը սիրում է կանանց, և սիրում է 

նրանց իր գրկի մեջ առնելով»։ 

 

Սակայն միլեդին անհամբեր սպասում էր Ֆելտոնի վերադարձին. նա չէր 

կասկածում, որ այդ օրը դեռ էլի է տեսնելու նրան։ Վերջապես մեր նկարագրած այս 

տեսարանից մեկ ժամ անց՝ դռան մոտ մեղմ խոսակցություն լսեց, շուտով դուռը 

բացվեց, և նրա առաջ կանգնեց Ֆելտոնը։ 

 

Երիտասարդն արագորեն սենյակ մտավ, իր հետևից դուռը կիսաբաց թողնելով, 

և միլեդիին նշան արեց, որ նա լռի։ Նրա դեմքը մեծ անհանգստություն էր 

արտահայտում։ 

 

— Ի՞նչ եք ուզում ինձնից,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Լսեցեք,— կամացուկ խոսեց Ֆելտոնը,— ես ժամապահին հեռացրել եմ, 

որպեսզի իմ ձեզ մոտ գալը բոլորից գաղտնի մնա և ոչ ոք ականջ չդնի մեր զրույցին։ 

Բարոնը հենց նոր մի սոսկալի բան պատմեց ինձ։ 

 

Միլեդին ժպտաց հնազանդ զոհի իր ժպիտով և գլուխն օրորեց։ 

 

— Կամ դուք դև եք,— շարունակեց Ֆելտոնը,— կամ բարոնը, իմ բարերարը, իմ 

հայրը հրեշ է։ Ես ձեզ ճանաչում եմ ընդամենը չորս օր, իսկ նրան արդեն երկու տարի 

է սիրում եմ։ Դրա համար էլ ինձ ներելի է տատանվել ձեր միջև ընտրություն անելիս։ 

Մի վախեցեք իմ խոսքերից, ինձ անհրաժեշտ է համոզվել, որ դուք ճշմարտությունն եք 

ասում։ Այսօր կեսգիշերից հետո ես կգամ ձեզ մոտ, և դուք կհամոզեք ինձ։ 

 

— Ո՛չ, Ֆելտոն, ո՛չ, եղբայր իմ,— պատասխանեց նա,— ձեր զոհաբերությունը 

խիստ մեծ է, և ես հասկանում եմ, թե ինչ արժե այն ձեզ համար։ Ո՛չ, ես կործանված եմ, 

դուք էլ մի՛ կործանեք ձեզ ինձ հետ։ Իմ մահը շատ ավելի պերճախոս կլինի իմ 

կյանքից, և դիակի լռությունը ձեզ ավելի լավ կհամոզի, քան կալանավորի խոսքերը։ 



 

— Լռեցեք, տիկին,— գոչեց Ֆելտոնը։— Մի ասեք ինձ այդ բանը։ Ես եկել եմ, 

որպեսզի դուք խոստանաք ինձ, ազնիվ խոսք տաք, երդվեք այն ամենով, ինչ սուրբ է 

ձեզ համար, որ ձեռք չեք բարձրացնի ձեր կյանքի վրա։ 

 

— Ես չեմ ուռում խոստանալ,— պատասխանեց միլեդին,— ոչ ոք այնպես չի 

հարգում երդումը, ինչպես ես, և եթե ես խոստանում եմ, պետք է խոսքս կատարեմ։ 

 

— Դե խոստացեք գոնե սպասել, ձեռք չբարձրացնել ձեզ վրա, մինչև մենք նորից 

կտեսնվենք։ Եվ եթե ինձ հետ տեսնվելուց հետո էլ դուք առաջվա պես համառեք ձեր 

մտադրության մեջ, այդ դեպքում, ի՛նչ արած, դուք ազատ կլինեք վարվելու ինչպես 

ինքներդ եք ուզում, և ես ինքս կտամ ձեզ այն զենքը, որ խնդրում էիք։ 

 

— Լավ, ձեր սիրուն կսպասեմ։ 

 

— Երդվեցեք։ 

 

— Երդվում եմ մեր աստծով։ Գո՞հ եք։ 

 

— Լավ։ Մինչև գալիք գիշերը։ 

 

Եվ նա դուրս նետվեց սենյակից, դուռը փակեց իր հետևից և սկսեց միջանցքում 

սպասել, զինվորի նիզակը ձեռքին, ասես փոխարինելով ժամապահին։ 

 

Երբ զինվորը վերադարձավ, Ֆելտոնը նրան տվեց իր զենքը։ 

 

Մոտենալով դռան լուսամուտին՝ միլեդին տեսավ, թե ինչպիսի մոլեգնությամբ 

Ֆելտոնը խաչակնքեց երեսը և ինչպես ցնծությունից իրեն կորցրած գնաց միջանցքով։ 

 

Նա վերադարձավ իր տեղը՝ չար արհամարհանքի ժպիտը շուրթերին, 

հայհոյանքով կրկնելով աստծո անունը, որով հենց նոր երդվեց, առանց երբևէ 

հավատալու աստծուն։ 

 

— Իմ աստվա՞ծը,— ասաց նա։— Անմի՜տ մոլեռանդ։ Իմ աստվածը ես եմ և նա, 

ով կօգնի ինձ վրեժ առնելու ինձ համար։ 



 

XXVI. Կալանավորման հինգերորդ օրը 

Միլեդին արդեն կիսով չափ տոնում էր իր հաղթանակը, և ձեռք բերած 

հաջողությունը կրկնապատկում էր նրա ուժերը։ 

 

Դժվար չէր հաղթանակ տանել, ինչպես անում էր նա մինչև այժմ, այն 

մարդկանց նկատմամբ, որոնք հեշտությամբ ենթարկվում էին գայթակղությանը, և 

որոնց պալատական պարկեշտ դաստիարակությունը արագորեն գցում էր նրա 

ցանցի մեջ։ Միլեդին այնքան գեղեցիկ էր, որ մարմինը նվաճելու ճանապարհին 

դիմադրության չէր հանդիպում, և այնքան ճարպիկ, որ հեշտությամբ հաղթահարում 

էր հոգու պատճառած խոչընդոտները։ 

 

Բայց այս անգամ նա ստիպված էր եղել պայքարի մեջ մտնել մի անձի հետ, որը 

մարմինը մեռցնելու հետևանքով օտարոտի էր, ներփակ, անզգա։ Կրոնը և կրոնական 

դաժան վարժությունները Ֆելտոնին դարձրել էին մի մարդ, որն անմատչելի էր 

սովորական գայթակղությունների համար։ Այդ խանդավառ մտքի մեջ ճախրում էին 

այնպիսի ընդարձակ պլաններ, այնպիսի խռովահույզ մտքեր, որ նրա մեջ տեղ չէր 

մնում քմահաճույքից կամ զգայական հրապուրանքի շնորհիվ առաջացող ոչ մի սիրո 

համար, այն սիրո, որ սնում է պարապությունը և որը աճում է բարոյական 

ապականության ազդեցությամբ։ Միլեդին արդեն կոտրել էր սառույցը, իր շինծու 

բարեպաշտությամբ սասանել էր իր նկատմամբ եղած կարծիքը այն մարդու մեջ, որը 

խիստ նախապաշարված էր նրա նկատմամբ, իսկ իր գեղեցկությամբ նվաճել էր 

առաքինի ու անարատ հոգու տեր մարդու սիրտն ու զգացմունքները։ Վերջապես 

ամենաըմբոստ այդ էակի նկատմամբ, ինչպիսին կարող էին նրան ներկայացնել 

բնությունն ու կրոնը ուսումնասիրելու համար, այդ գործում նա ամբողջ լայնությամբ 

ծավալեց իր ուժերն ու ընդունակությունները, որոնք մինչ այդ իրեն էլ անհայտ էին։ 

 

Բայց և այնպես այդ երեկոյի ընթացքում նա շատ անգամ հուսահատվեց իր 

բախտից և հենց ինքն իրենից։ Ճիշտ է, նա աստծուն կոչ չէր անում, բայց դրա 

փոխարեն հավատում էր չար հոգու օգնությանը, այդ հզոր ուժին, որը կառավարում է 

մարդկային կյանքի բոլոր մանրուքները և որը, ինչպես արաբական հեքիաթն է 

պատմում, բավական է մեկ նռան կորիզ, որպեսզի ամբողջ կործանված աշխարհը 

վերածնվի։ 

 



Միլեդին լավ էր պատրաստվել Ֆելտոնին ընդունելու համար և մանրամասն 

մտածել էր, թե ինչ պետք է անի այդ տեսակցության ժամանակ։ Նա գիտեր, որ իրեն 

միայն երկու օր է մնում և հենց որ Բեկինգհեմը հրամանը ստորագրի (իսկ 

Բեկինգհեմը չի ուշացնի ստորագրելը, մանավանդ որ հրամանում մտացածին անուն 

է դրված, հետևապես նա չի իմանա, թե որ կնոջ մասին է խոսքը), հենց որ, կրկնում 

ենք, այդ հրամանը ստորագրվի, բարոնն անհապաղ կուղարկի իրեն։ Նա գիտեր նաև, 

որ աքսորի դատապարտված կանայք գայթակղելու ավելի քիչ զորավոր միջոցներ 

ունեն, քան աշխարհում առաքինի ճանաչված կանայք, որոնց գեղեցկությունն 

ուժեղանում է բարձր հասարակության փայլով, գովաբանվում է մոդայի ձայնով և 

ոսկեզօծվում արիստոկրատական ծագման կախարդական շողերով։ Ստորացուցիչ, 

խայտառակ պատժի դատապարտելը կնոջը չի զրկում գեղեցկությունից, բայց 

անհաղթահարելի խոչընդոտ է հանդիսանում կրկին հզորության հասնելու 

ճանապարհին։ Ինչպես բոլոր շնորհալի մարդիկ, միլեդին ևս շատ լավ էր հասկանում, 

թե ո՛ր միջավայրն է ամենից ավելի սազում իր բնավորությանը, իր բնածին 

տվյալներին։ Աղքատությունը վանում էր նրան, ստորացումը խլում էր նրանից իր 

վեհության երկու երրորդը։ Միլեդին թագուհի էր միայն թագուհիների մեջ։ Իշխելու 

համար նրան հարկավոր էր բավարարված հպարտության գիտակցություն։ Ստորին 

արարածներին իշխելը նրա համար ավելի շուտ ստորացում էր, քան 

բավականություն։ 

 

Հասկանալի է, որ նա կվերադառնար աքսորից, դրանում ոչ մի րոպե նա չէր 

կասկածում, բայց որքա՞ն կարող էր տևել այդ աքսորը։ Այդպիսի գործունյա և 

իշխանասեր բնավորության համար, ինչպիսին էր միլեդին, այն օրերը, երբ մարդ չի 

բարձրանում, տարաբախտ օրեր էին թվում։ Ի՞նչ անուն կարելի է տալ, ուրեմն, այն 

օրերին, երբ մարդ ցած է գլորվում։ Կորցնել մեկ տարի, երկու տարի, երեք տարի՝ 

նշանակում է հավիտենականություն կորցնել։ Վերադառնալ այն ժամանակ, երբ 

հաղթանակած ու երջանիկ դ’Արտանյանը իր ընկերների հետ պարգև կստանա 

թագուհուց, որը լիովին կսազի նրան մատուցած ծառայությունների համար,— այս 

ամենն այնպիսի տանջալից մտքեր էին, որոնք չէր կարող տանել միլեդիի նման կինը։ 

Ի դեպ, նրա մեջ մոլեգնող փոթորիկը կրկնապատկում էր նրա ուժերը, և նա ի վիճակի 

կլիներ խորտակելու իր բանտի պատերը, եթե գեթ մի ակնթարթ նրա ֆիզիկական 

հնարավորությունները կարողանային հավասարվել մտավոր կարողություններին։ 

 

Այս ամենի մեջ նրան բորբոքում էր նաև մի միտք. ի՞նչ կասի կարդինալը, ինչ 

պիտի մտածի նա, ինչո՞վ կբացատրի իր լռությունը։ Թերահավատ, կասկածամիտ, 



անհանգիստ կարդինալը, որը ոչ միայն իր միակ հենարանը, իր միակ պաշտպանը, 

միակ հովանավորն էր ներկայումս, այլև իր երջանկության ու վրեժխնդրության 

գլխավոր զենքն էր ապագայում, նա ճանաչում էր կարդինալին, գիտեր, որ անհաջող 

ճանապարհորդությունից վերադառնալու՝ իզուր կսկսի արդարանալ իր 

բանտարկությամբ, իզուր կփորձի նկարագրել իր կրած տանջանքները։ Կարդինալը, 

որ ուժեղ է ինչպես իր իշխանությամբ, այնպես էլ իր խելքով, սկեպտիկի հեգնական 

հանգստությամբ կպատասխանի. «Դուք չպետք է բռնվեիք»։ 

 

Այդպիսի րոպեներին միլեդին գործի էր դնում իր ամբողջ եռանդը և մտքում 

կրկնում Ֆելտոնի անունը, լույսի այդ միակ շողը, որ թափանցել էր այն դժոխքի 

հատակը, որի մեջ ընկել էր նա։ Եվ ինչպես մի օձ, որը ցանկանալով փորձել իր ուժը՝ 

ոլորում ու զարգացնում է իր օղակները, նա նախապես փաթաթում էր Ֆելտոնին իր 

հնարամիտ երևակայության բազմաթիվ գալարներով։ 

 

Մինչդեռ ժամանակն անցնում էր, ժամերն իրար հետևից ասես արթնացնում 

էին զանգը, և պղնձե լեզվակի ամեն մի զարկը արձագանքում էր միլեդիի սրտում։ 

Ժամը իննին իր սովորության համաձայն եկավ լորդ Վինտերը, զննեց լուսամուտն ու 

երկաթե ճաղերը, դիտեց հատակը, պատերը, քարերն ու դուռը և այդ երկար ու 

մանրամասն զննման ընթացքում ո՛չ նա, ո՛չ միլեդին ոչ մի բառ չարտասանեցին։ 

 

Անտարակույս երկուսն էլ հասկանում էին, որ դրությունը շատ լուրջ է դարձել, 

ուստի հարկ չկա ժամանակ կորցնելու անօգուտ խոսքերով և անպտուղ զայրույթով։ 

 

— Ոչ, ոչ,— ասաց բարոնը դուրս գնալիս,— ձեզ դեռ չի հաջողվի այս գիշեր 

փախչել։ 

 

Ժամը տասին Ֆելտոնը եկավ ժամապահ կանգնեցնելու, և միլեդին քայլվածքից 

ճանաչեց նրան։ Այժմ նա դեռ չտեսած ճանաչում էր նրան, ինչպես սիրուհին է 

ճանաչում իր սիրածի քայլվածքը, մինչդեռ միլեդին ատում ու արհամարհում էր այդ 

թուլամորթ մոլեռանդին։ 

 

Պայմանավորված ժամը դեռ չէր հասել, և Ֆելտոնը ներս չմտավ։ 

 

Երկու ժամ անց, երբ կեսգիշերվա ժամը խփեց, ժամապահին փոխեցին։ 

 



Այս անգամ արդեն ժամանակն էր, և միլեդին սկսեց անհամբերությամբ 

սպասել։ 

 

Նոր ժամապահն սկսեց անցուդարձ անել միջանցքում։ 

 

Տասը րոպե անց եկավ Ֆելտոնը։ 

 

Միլեդին լսողությունը լարեց։ 

 

— Լսիր,— ասաց Ֆելտոնը ժամապահին,— ոչ մի պայմանով չհեռանաս այս 

դռնից։ Քեզ հո հայտնի է, որ անցյալ գիշեր միլորդը պատժեց զինվորներից մեկին նրա 

համար, որ այդ զինվորը մի րոպեով թողել էր իր պահակակետը, այնինչ նրա 

կարճատև բացակայության ժամանակ ես էի պահակություն անում։ 

 

— Այո, այդ ինձ հայտնի է,— պատասխանեց զինվորը։ 

 

— Հրամայում եմ քեզ՝ հսկել ամենայն ուշադրությամբ։ Իսկ ես,— ավելացրեց 

Ֆելտոնը,— ներս կմտնեմ և մի անգամ ևս կզննեմ այս կնոջ սենյակը, կարծես նա չար 

մտադրություն ունի վերջ տալու իր կյանքին, և ինձ հրամայված է հսկել նրան։ 

 

— Հիանալի՜ է,— շշնջաց միլեդին,— ահա արդեն խստաբարո պուրիտանը 

սկսում է ստել։ 

 

Զինվորը միայն քմծիծաղ տվեց։ 

 

— Գրողը տանի, պարոն լեյտենանտ, դուք չեք կարող դժգոհել այդպիսի 

հանձնարարությունից, մանավանդ, եթե միլորդը ձեզ լիազորել է զննել նաև նրա 

անկողինը։ 

 

Ֆելտոնը շիկնեց։ Բոլոր այլ հանգամանքներում նա խիստ կհանդիմաներ 

զինվորին, որ այդպիսի կատակ է թույլ տալիս իրեն, բայց խիղճը նրա մեջ այնքան 

ուժեղ խոսեց, որ շուրթերը չհամարձակվեցին որևէ բան ասել։ 

 

— Եթե ես կանչեմ,— ասաց նա,— ներս մտիր։ Այդպես էլ, եթե որևէ մեկը գա, 

ինձ կանչիր։ 



 

— Լսում եմ, պարոն լեյտենանտ,— պատասխանեց զինվորը։ 

 

Ֆելտոնը մտավ միլեդիի սենյակը։ Միլեդին վեր կացավ։ 

 

— Այդ դո՞ւք եք,— ասաց նա։ 

 

— Ես ձեզ խոստացել էի գալ և եկա։ 

 

— Դուք ինձ խոստացել էիք մի ուրիշ բան էլ։ 

 

— Ի՞նչ բան, աստվա՜ծ իմ,— խոսեց երիտասարդը և չնայած 

ինքնատիրապետման նրա ամբողջ կարողությանը՝ ծնկները դողացին և ճակատը 

քրտինքով պատեց։ 

 

— Դուք խոստացել էիք դանակ բերել և մեր խոսակցությունից հետո թողնել ինձ 

մոտ։ 

 

— Մի՛ խոսեք դրա մասին, տիկին։ Չկա այնպիսի դրություն, որքան էլ սոսկալի 

լինի այն, որ աստծո արարածին իրավունք տա զրկել իրեն կյանքից։ Ես մտածեցի և 

եկա այն եզրակացության, որ ոչ մի դեպքում այդպիսի մեղք չպետք է վերցնեմ իմ 

հոգու վրա։ 

 

— Ա՜խ, դուք մտածեցի՜ք,— ասաց միլեդին՝ արհամարհական ժպիտով 

բազկաթոռում նստելով,— ես էլ եմ մտածել և եկել մի եզրակացության։ 

 

— Ի՞նչ եզրակացության։ 

 

— Որ ես ոչինչ չունեմ ասելու մի մարդու, որն իր խոսքը չի կատարում։ 

 

— Օ՜, աստված իմ,— շշնջաց Ֆելտոնը։ 

 

— Կարող եք հեռանալ, ես ոչինչ չեմ ասի։ 

 



— Ահա դանակը,— խոսեց Ֆելտոնը գրպանից հանելով զենքը, որ իր խոստման 

համաձայն բերել էր, բայց սիրտ չէր անում տալ միլեդիին։ 

 

— Տվեք տեսնեմ։ 

 

— Ինչի՞ համար։ 

 

— Երդվում եմ պատվովս, ես իսկույն կվերադարձնեմ։ Կդնեք այս սեղանին և 

կկանգնեք նրա և իմ միջև։ 

 

Ֆելտոնը զենքը տվեց միլեդիին, և նա ուշի ուշով զննեց նրա շեղբը, մատին 

փորձեց սայրը։ 

 

— Լավ,— ասաց նա դանակը վերադարձնելով երիտասարդ սպային,— 

հիանալի պողպատից է... Դուք հավատարիմ բարեկամ եք, Ֆելտոն։ 

 

Ֆելտոնը դանակը վերցրեց և, ինչպես պայմանավորված էր, դրեց սեղանին։ 

 

Միլեդին հայացքով հետևում էր Ֆելտոնին և գոհունակության մի շարժում 

արեց։ 

 

— Հիմա,— ասաց նա,— լսեցեք ինձ։ 

 

Այս հրավերն ավելորդ էր, երիտասարդ սպան կանգնել էր նրա առաջ և 

ագահորեն սպասում էր նրա խոսքերին։ 

 

— Ֆելտոն,— սկսեց միլեդին հանդիսավորապես ու թախիծով,—Ֆելտոն, եթե 

ձեր քույրը, ձեր հոր դուստրը ձեզ ասեր, երբ ես դեռ ջահել աղջիկ էի և, դժբախտաբար, 

շատ գեղեցիկ, ինձ որոգայթի մեջ գցեցին, բայց ես դիմադրեցի։ Իմ դեմ 

բազմապատկեցին դավերն ու բռնությունները, բայց ես դիմացա։ Սկսեցին ծաղրի 

ենթարկել իմ դավանանքը, որովհետև ես օգնության էի կանչում աստծուն ու իմ 

հավատը, բայց ես էլի դիմացա։ Այն ժամանակ սկսեցին իմ գլխին վիրավորանքներ 

տեղալ, և որովհետև չկարողացան հոգիս կործանել, ուզեցին հավիտենապես 

ապականել իմ մարմինը։ Վերջապես... 

 



Միլեդին կանգ առավ, և նրա շուրթերով մի դառը ժպիտ սահեց։ 

 

— Վերջապես,— կրկնեց Ֆելտոնը։— Վերջապես ի՞նչ արին։ 

 

— Վերջապես մի երեկո որոշեցին կոտրել իմ համառությունը, որ հաղթահարել 

չէր հաջողվում իրենց։ Եվ ահա մի երեկո ինձ համար բերած ջրի մեջ խիստ քնաբեր 

դեղ էին խառնել։ Նոր էի ես ընթրիքը վերջացրել, մեկ էլ զգացի, որ քիչ֊քիչ մի 

տարօրինակ թմրության մեջ եմ ընկնում։ Թեպետև ոչինչ չէի կասկածում, բայց մի 

անորոշ վախ համակեց ինձ, և ես աշխատում էի քունը հաղթահարել։ Վեր կացա, 

ուզեցի նետվել դեպի լուսամուտը, օգնություն կանչել, բայց ոտքերս հրաժարվեցին 

ենթարկվել։ Ինձ թվաց, թե առաստաղն իջնում է իմ գլխին և ճզմում է ինձ իր 

ծանրությամբ։ Ես ձեռքերս մեկնեցի, ուզում էի խոսել, բայց միայն անհասկանալի 

ձայներ էի հանում։ Անհաղթահարելի մի թմրություն տիրեց ինձ, ես բռնեցի 

բազկաթոռից, զգալով, որ հիմա կընկնեմ, բայց շուտով այդ հենարանը քիչ եղավ իմ 

ուժասպառ ձեռքերի համար, և ես ընկա մեկ ծնկիս վրա, ապա՝ երկու ծնկիս։ Ուզում 

էի աղոթել, լեզուս համրացել էր։ Աստված երևի չէր տեսնում և չէր լսում ինձ, և ես 

ընկա հատակին՝ մահվան պես խոր քնից հաղթահարված։ 

 

Այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել այդ քնի ժամանակ և թե որքան է տևել 

այն, ես ոչ մի հիշողություն չունեմ։ Հիշում եմ միայն, որ արթնացա անկողնում 

պառկած, շքեղորեն կահավորված մի մեծ սենյակում, որի լույսը թափանցում էր 

կտուրի անցքից։ Սենյակը ոչ մի դուռ չուներ։ Կարելի էր կարծել, որ դա մի հոյակապ 

բանտ է։ 

 

Երկար ժամանակ ես չէի կարողանում ինձ հաշիվ տալ, թե որտեղ եմ գտնվում 

և այն բոլոր մանրամասնությունների մասին, որ պատմում եմ հիմա, իմ միտքը 

ապարդյուն ջանք էր գործադրում թոթափել իր վրայից այդ քնի ծանր խավարը, որ ես 

հաղթահարել չէի կարողանում։ Իմ մեջ մնացել էր աղոտ պատկերացում կառեթով 

ճամփա գնալու մասին և ինչ֊որ մի սոսկալի երազի մասին, որի ժամանակ ես 

ուժասպառվել էի, բայց այդ ամենն ինձ պատկերանում էր այնպես խառնակ, այնպես 

անորոշ, ասես այդ բոլոր դեպքերը կատարվել էին ոչ ինձ հետ, այլ ինչ֊որ ուրիշի հետ, 

բայց իմ էության մի զարմանալի երկվության պատճառով, այնուամենայնիվ, 

միահյուսվել էին իմ կյանքի հետ։ 

 



Միաժամանակ այն վիճակը, որի մեջ գտնվում էի ես, այնքան տարօրինակ էր 

թվում, որ ես երևակայում էի, թե այդ ամենը երազում եմ տեսնում։ Ես երերալով վեր 

կացա։ Շորերս ընկած էին իմ կողքի աթոռին, բայց ես չէի հիշում, թե ինչպես եմ 

շորերս հանել, ինչպես եմ պառկել։ Այն ժամանակ իրականությունը քիչ֊քիչ սկսեց 

պատկերանալ ինձ իր ամբողջ սարսափով, և ես հասկացա, որ այն տանը չեմ 

գտնվում, որտեղ ապրում էի։ Որքան կարողացա հասկանալ սենյակի ներսը 

թափանցող արեգակի ճառագայթներից, արդեն մայրամուտը մոտենում էր, իսկ ես 

քնել էի նախորդ օրը երեկոյան. նշանակում է իմ քունը տևել էր մեկ օր ու գիշեր։ Ի՞նչ 

էր պատահել այդ երկարատև քնի ժամանակ։ 

 

Ես հագնվեցի այնքան արագ, որքան ներում էր իմ վիճակը։ Իմ թույլ ու դանդաղ 

շարժումները ցույց էին տալիս, որ թմրեցնող միջոցի ներգործությունը դեռ չէր անցել։ 

Այդ սենյակը, ինչպես երևում էր նրա կահավորանքից, նախատեսված էր այդտեղ կին 

ընդունելու համար, և ամենածայրահեղ կոկետուհին էլ, եթե մի որևէ ցանկություն 

արտահայտեր, սենյակին մի հայացք գցելով կհամոզվեր, որ իր այդ քմահաճույքը 

նույնպես կատարված է։ 

 

Անտարակույս ես առաջին կինը չէի, որ փակվել էի այդ շքեղ բանտում, բայց 

դուք հասկանում եք, Ֆելտոն, որ որքան ավելի էր աչքի ընկնում իմ բանտի 

փառահեղությունը, այնքան ավելի էր սարսափը համակում ինձ։ Այո, դա իսկական 

բանտ էր, որովհետև ես իզուր էի փորձում դուրս գալ այնտեղից։ Հետազոտեցի բոլոր 

պատերը, աշխատելով մի դուռ գտնել, բայց ամենուրեք թխկթխկացնելիս պատերը 

խուլ ձայն էին հանում։ 

 

Ես գուցե թե մի քսան անգամ շրջեցի սենյակը, մի որևէ ելք որոնելով։ Ոչ մի ելք 

չկար։ Սարսափից ու հոգնածությունից ընկճված՝ ես ընկա բազկաթոռին։ 

 

Իսկ գիշերն արագորեն իջնում էր, և նրա հետ ուժեղանում էր իմ սարսափը։ 

Չգիտեի՝ մնալ այստեղ, որտեղ նստած էի, ինձ թվում էր, թե բոլոր կողմերից ինձ 

դարանակալել է անտեսանելի վտանգը, և բավական է, որ մի քայլ անեմ, իսկույն 

կենթարկվեմ նրան։ Թեպետ նախորդ օրվանից դեռ ոչինչ չէի կերել, բայց վախը իմ մեջ 

խեղդել էր քաղցի զգացումը։ 

 



Դրսից ոչ մի ձայն չէր հասնում, որով ես կարողանայի որոշել ժամանակը։ 

Ենթադրում էի միայն, որ պետք է լինի երեկոյան ժամը յոթը կամ ութը, այդ հոկտեմբեր 

ամսին էր, և արդեն բոլորովին մթնել էր։ 

 

Հանկարծ մի դուռ ճռռաց, և ես ակամա ցնցվեցի։ Առաստաղի ապակեպատ 

անցքի վրա երևաց վառված մի լամպ, որ ասես հրավառ գունդ լիներ, և սենյակը 

պայծառ լուսավորվեց։ Եվ ես սոսկումով տեսա, որ ինձնից մի քանի քայլ հեռու 

կանգնած է մի մարդ։ 

 

Ասես կախարդական ուժով սենյակի մեջտեղում երևաց մի սեղան՝ վրան երկու 

մարդու ընթրիք դրած։ 

 

Դա հենց այն մարդն էր, որն արդեն մի տարի հետապնդում էր ինձ, որը 

խոստացել էր անարգել ինձ, և նրա առաջին իսկ խոսքերից ես հասկացա, որ նախորդ 

գիշերը նա իրագործել է իր մտադրությունը... 

 

— Սրիկա,— շշնջաց Ֆելտոնը։ 

 

— Օ՜, այո՛, սրիկա՛,— գոչեց միլեդին, տեսնելով, թե երիտասարդ սպան 

ամբողջովին լսողություն դարձած ինչպիսի կարեկցանքով է ականջ դնում իր 

պատմությանը։— Այո՛, սրիկա՛։ Նա կարծում էր, թե բավական է, որ քնած ժամանակ 

հաղթանակ տանի իմ դեմ, որպեսզի ամեն ինչ արդեն վճռված լինի։ Նա եկել էր այն 

հույսով, որ ես կհամաձայնեմ հաշտվել իմ խայտառակության հետ, քանի որ այդ 

խայտառակությունն արդեն տեղի էր ունեցել։ Նա եկել էր ինձ խոստանալու իր 

հարստությունը իմ սիրո փոխարեն։ 

 

Ես այդ մարդու վրա թափեցի այն ամբողջ արհամարհանքը, այն ամբողջ 

ցասումը, որ կարող է պարփակվել մի կնոջ սրտում։ Հավանորեն նա սովոր էր 

այդպիսի նախատինքների, հանգիստ լսեց ինձ ձեռքերը կրծքին խաչած և ժպիտը 

դեմքին։ Հետո, կարծելով, թե ես վերջացրի, սկսեց մոտենալ ինձ։ Ես նետվեցի դեպի 

սեղանը, արագ վերցրի դանակը և դեմ արի կրծքիս։ 

 

«Էլի մի քայլ,— ասացի ես,— և դուք ստիպված կլինեք ինքներդ ձեզ 

հանդիմանել ոչ միայն իմ անարգանքի, այլև իմ մահվան համար»։ 

 



Իմ հայացքը, իմ ձայնը և իմ ամբողջ էությունը հավանորեն տոգորված էր այն 

անկեղծությամբ, որ համոզիչ է թվում նույնիսկ ամենափչացած մարդկանց, որովհետև 

նա կանգ առավ։ 

 

«Ձեր մահվան համա՞ր,— հարցրեց նա։— Օ՜, ոչ, դուք այնքան չքնաղ սիրուհի 

եք, որ ես չեմ կարող համաձայնել կորցնել ձեզ այդպես, միայն մեկ անգամ ձեզ 

տիրելու երջանկությունը ճաշակած։ Մնաք բարով, իմ գեղեցկուհի։ Ես կսպասեմ և 

կայցելեմ ձեզ այն ժամանակ, երբ դուք ավելի լավ տրամադրության մեջ կլինեք»։ 

 

Այս ասելով նա սուլեց։ Սենյակը լուսավորող բոցավառ գունդը առաստաղից էլ 

վեր բարձրացավ և անհայտացավ։ Ես նորից մնացի խավարում։ Մի ակնթարթից՝ 

նորից լսվեց բացվող ու փակվող դռան նույն ճռռոցը, բոցավառ գունդը դարձյալ ցած 

իջավ, և ես կրկին մնացի մենակ։ 

 

Դա զարհուրելի պահ էր։ Եթե իմ մեջ դեռ էլի կասկած կար իմ դժբախտության 

մասին, ապա այդ կասկածն էլ չքացավ, և ես հասկացա զարհուրելի իրականությունը, 

ես գտնվում էի այն մարդու ձեռքում, որին ոչ միայն ատում, այլև արհամարհում էի, 

այն մարդու ձեռքում, որն ընդունակ էր ամեն ինչի և արդեն ճակատագրական ձևով 

ապացուցել էր ինձ, թե ինչ կարող է անել... 

 

— Բայց ո՞վ էր այդ մարդը,— հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 

— Ես գիշերն անցկացրի աթոռին նստած, ամենափոքր աղմուկից վեր թռչելով, 

որովհետև կեսգիշերվան մոտ լամպը մարեց, և ես նորից մնացի խավարում։ Բայց 

գիշերն անցավ առանց մի նոր գայթակղության։ Օրը բացվեց, սեղանը չքացավ, և 

միայն դանակը մնաց իմ ձեռքում սեղմված։ 

 

Այդ դանակը իմ միակ հույսն էր։ 

 

Ես ուժասպառ էի եղել հոգնածությունից, աչքերս այրվում էին անքնությունից, 

ես սիրտ չէի անում քնել և ոչ մի րոպե։ Ցերեկվա լույսը հանգստացրեց ինձ, ես ընկա 

մահճակալին, չբաժանվելով փրկարար դանակից, որ ես թաքցրի բարձի տակ։ 

 

Երբ արթնացա, նորից սեղանը դրված էր իր տեղում, վրան՝ ուտելեղեն։ 

 



Այս անգամ, չնայած իմ ամբողջ սարսափին, իմ ամբողջ թախիծին, սոսկալի 

քաղց զգացի, արդեն երկու օր էր, ինչ ես ոչինչ չէի կերել։ Մի փոքր հաց և մի քանի 

պտուղ կերա։ Ապա հիշելով քնաբեր դեղի մասին, որ խառնել էին իմ խմած ջրին, ես 

սեղանին դրված ջրին ձեռք չտվի, այլ բաժակը լցրի մարմարե շատրվանից, որ շինված 

էր պատի մեջ, լվացարանի վերևում։ 

 

Սակայն, չնայած այս նախազգուշությանը, սկզբում խիստ անհանգստանում էի, 

բայց այս անգամ իմ երկյուղն անհիմն էր, օրն անցավ, և ես չզգացի այն, ինչից 

վախենում էի։ Իմ թերահավատությունն աննկատելի մնալու համար ես գրաֆինի ջրի 

կեսը թափեցի։ 

 

Վրա հասավ երեկոն, նրա հետ էլ խավարը։ Բայց իմ աչքերը սկսել էին վարժվել 

խավարին։ Մթության մեջ տեսա, թե ինչպես սեղանը ցած իջավ և մի քառորդ ժամ 

հետո նորից բարձրացավ, վրան իմ ընթրիքը, իսկ մի րոպե անց՝ երևաց նույն լամպը և 

սենյակը լուսավորեց։ 

 

Ես որոշեցի ոչինչ չուտել, բացի նրանից, ինչին չէր կարելի քնաբեր դեղ խառնել։ 

Իմ ամբողջ ընթրիքը կազմեցին երկու ձու և մի քանի պտուղ։ Հետո մի բաժակ ջուր 

լցրի իմ բարերար շատրվանից և խմեցի։ 

 

Առաջին իսկ կումերից զգացի, որ ջուրն այն համը չունի, ինչ առավոտյան 

ուներ։ Իսկույն իմ մեջ կասկած ծագեց, և այլևս չխմեցի, բայց արդեն կես բաժակի չափ 

խմել էի։ Ջրի մնացորդը զզվանքով թափեցի և պաղ քրտինքով ծածկվելով սկսեցի 

հետևանքներին սպասել։ 

 

Անկասկած մի ինչ֊որ անտեսանելի վկա նկատել էր, թե ինչպես ջուր վերցրի 

շատրվանից, և օգտվել էր իմ պարզամտությունից, որպեսզի ավելի հեշտ հասնի իմ 

կործանմանը, որ կանխորոշված էր այնպես սառնարյուն կերպով և հետապնդվում էր 

այնպիսի դաժանությամբ։ 

 

Կես ժամ չանցած՝ երևացին նույն նշանները, ինչ որ առաջին անգամ։ Բայց 

որովհետև այս անգամ միայն կես բաժակ էի խմել, դրա համար էլ ես ավելի երկար 

պայքարեցի և ոչ թե քնեցի, այլ ընկա մի տեսակ կիսաքուն վիճակի մեջ, որն ինձ չէր 

զրկել շուրջս տեղի ունեցող ամեն ինչը գիտակցելու հնարավորությունից, բայց խլել էր 

պաշտպանվելու կամ փախչելու ամեն մի ընդունակություն։ 



 

Ես փորձեցի քարշ գալ մինչև մահճակալը, որպեսզի բարձի տակից հանեմ իմ 

պաշտպանության միակ միջոցը՝ փրկարար դանակը, բայց չկարողացա հասնել 

բարձին, ընկա ցած և ջղաձգաբար բռնեցի մահճակալի ոտքը։ Այն ժամանակ 

հասկացա, որ ես կորած եմ... 

 

Ֆելտոնը սփրթնեց, ջղաձիգ մի դող անցավ նրա մարմնով։ 

 

— Եվ ամենից սարսափելին այն էր,— շարունակեց միլեդին փոխված ձայնով, 

ասես դեռևս զգալով այն տագնապը, որ համակել էր նրան այն զարհուրելի պահին,— 

որ այս անգամ ես պարզ գիտակցում էի ինձ սպառնացող վտանգը. հոգիս, կրկնում եմ, 

արթուն էր իմ թմրած մարմնի մեջ, ուստի ամեն ինչ տեսնում էի ու լսում։ Ճիշտ է, 

ամեն ինչ տեղի էր ունենում ինչպես երազում, բայց հենց այդ էլ ավելի սոսկալի էր։ 

 

Ես տեսնում էի, թե ինչպես լամպը վեր է բարձրանում, ինչպես աստիճանաբար 

ես սուզվում եմ խավարի մեջ։ Հետո լսեցի դռան ճռռոցը, որ լավ ծանոթ էր ինձ, թեև 

այդ դուռը բացվել էր ընդամենը երկու անգամ։ 

 

Ես բնազդաբար զգացի, որ մեկը մոտենում է ինձ. ասում են Ամերիկայի ամայի 

տափաստաններում մոլորված դժբախտ մարդը հենց այդպես է զգում օձի մերձեցումը։ 

 

Ես փորձեցի հաղթահարել իմ համրությունը և գոռալ, կամքի անասելի ջանքով 

նույնիսկ վեր կացա, բայց միայն նրա համար, որպեսզի իսկույն նորից ընկնեմ... 

Ընկնեմ ինձ հալածողի գիրկը... 

 

— Դե ասացեք տեսնեմ, ո՞վ էր այդ մարդը,— գոչեց երիտասարդ սպան։ 

 

Միլեդին առաջին իսկ հայացքից տեսել էր. թե որքան տանջանք է պատճառում 

Ֆելտոնին նրանով, որ կանգ է առնում իր պատմության բոլոր 

մանրամասնությունների վրա, բայց չէր ուզում նրան ազատել այդ տանջանքներից։ 

Որքան ավելի խոր խոցի նրա սիրտը, այնքան ավելի վստահ կլինի, որ նա վրեժ կլուծի 

իր համար։ Ուստի նա շարունակեց, որպես թե չլսելով երիտասարդի 

բացականչությունը կամ մտածելով, որ դեռ նրա հարցին պատասխանելու 

ժամանակը չի եկել։ 

 



— Միայն թե այս անգամ սրիկան գործ ուներ ոչ անխոս ու անզգա դիակի նման 

մի մարմնի հետ։ Ես արդեն ձեզ ասացի. չկարողանալով տիրել իմ մարմնական ու 

հոգեկան ընդունակություններին՝ ես, այնուամենայնիվ, պահպանել էի ինձ 

սպառնացող վտանգի գիտակցությունը, պայքարում էի ամբողջ ուժով և երևի 

համառորեն էի դիմադրում, որովհետև լսեցի, թե ինչպես նա գոչեց. 

 

«Ա՛յ թե անպիտանն են այս պուրիտանուհիները։ Ես գիտեի, որ նրանք 

ուժասպառ են անում իրենց դահիճներին, բայց չէի կարծում, թե այդպես ուժեղ 

դիմադրում են իրենց սիրեկաններին»։ 

 

Ավա՜ղ, այդ հուսակտուր դիմադրությունը երկարատև լինել չէր կարող, ես 

զգացի, որ իմ ուժերը թուլանում են, և այս անգամ սրիկան օգտվեց ոչ թե իմ քնից, այլ 

իմ ուշագնացությունից...»։ 

 

Ֆելտոնը լսում էր նրան առանց մի բառ արտասանելու և միայն խուլ 

հառաչանքներ արձակելով։ Սառը քրտինք էր ծորում նրա մարմարանման ճակատով 

և շորի տակ թաքցրած ձեռքը ծվատում էր կուրծքը։ 

 

— Ուշքի գալուց հետո իմ առաջին շարժումը եղավ բարձիս տակ գտնել 

դանակը, որին դրանից առաջ հասնել չէի կարողացել. եթե դանակն ինձ որպես 

պաշտպանություն չծառայեց, ապա կարող էր ծառայել գոնե իմ փրկությանը։ 

 

Բայց երբ այդ դանակը վերցրի, Ֆելտոն, մի սոսկալի միտք ծագեց, իմ գլխում։ 

Ես երդվել եմ ամեն ինչ ասել ձեզ և կասեմ։ Խոստացել եմ ճշմարտությունը բացել ձեր 

առաջ և կբացեմ, թեկուզ դրանով կործանելու լինեմ ինձ։ 

 

— Ձեր մեջ միտք ծագեց վրե՞ժ լուծել այդ մարդուց,— գոչեց Ֆելտոնը։ 

 

— Ավա՜ղ, այո,— պատասխանեց միլեդին։— Ես գիտեմ, այդպիսի միտքը չի 

սազում քրիստոնյային։ Անկասկած այդ միտքն ինձ ներշնչեց մեր հոգու 

հավիտենական թշնամին, այն դևը, որ շարունակ պտտվում է մեր շուրջը։ Մի խոսքով 

խոստովանում եմ, Ֆելտոն,— շարունակեց միլեդին իրեն մեղադրող կնոջ տոնով,— 

այդ միտքը ծագեց իմ մեջ և այլևս չհեռացավ ինձնից։ Հենց այդ մեղավոր մտքի համար 

էլ ես հիմա պատիժ եմ կրում։ 

 



— Շարունակեցեք, շարունակեցեք,— խնդրեց Ֆելտոնը,— ես անհամբեր 

սպասում եմ իմանալու, թե ինչպես դուք վրեժ լուծեցիք։ 

 

— Ես որոշեցի վրեժ լուծել որքան կարելի է շուտ, հավատացած էի, որ հաջորդ 

գիշերն էլ նա կգա։ Ցերեկը վախենալու բան չունեի։ 

 

Դրա համար էլ, երբ նախաճաշի ժամը հասավ, ես առանց տատանվելու կերա 

ու խմեցի, որոշել էի ընթրիքի ժամանակ ձևացնել, թե ուտում եմ, բայց ոչ մի բանի ձեռք 

չտալ, ուստի ինձ անհրաժեշտ էր առավոտյան կուշտ ուտել, որպեսզի երեկոյան քաղց 

չզգամ։ 

 

Նախաճաշից միայն մի բաժակ ջուր պահեցի, որովհետև, երբ երկու օր մնացել 

էի առանց ուտելու և խմելու, ամենից շատ ծարավից էի տանջվում։ 

 

Այն ամենը, որ ես մտածել էի ցերեկվա ընթացքում, իմ մեջ ավելի էր 

ամրապնդել ընդունածս որոշումը։ Կասկած չունենալով, որ ինձ գաղտնի հսկում են, 

աշխատում էի այնպես անել, որ դեմքիս արտահայտությունով չմատնեմ իմ գաղտնի 

մտքերը և նույնիսկ մի քանի անգամ նկատեցի, որ դեմքիս ժպիտ կա։ Ֆելտոն, ես սիրտ 

չեմ անում խոստովանել, թե ինչ մտքի համար էի ժպտում. եթե այդ իմանաք, դուք 

զզվանք կզգաք իմ նկատմամբ։ 

 

— Շարունակեցեք, շարունակեցեք,— խնդրում էր Ֆելտոնը։— Դուք տեսնում 

եք, ես լսում եմ և ուզում եմ իմանալ ինչով վերջացավ այդ ամենը։ 

 

— Վրա հասավ երեկոն, ամեն ինչ ընթանում էր սահմանված կարգով։ Ըստ 

սովորականի ինձ ընթրիք տվին մթության մեջ, ապա լամպը վառվեց, և ես սեղան 

նստեցի։ 

 

Ես միայն մի քանի պտուղ կերա, ձևացրի, թե գրաֆինից ջուր եմ լցնում ինձ 

համար, բայց խմեցի միայն այն ջուրը, որ պահել էի նախաճաշից։ Ի դեպ, ջուրը ես 

այնպիսի վարպետությամբ փոխեցի, որ իմ լրտեսները, եթե այդպիսիք կային, ոչ մի 

բան կասկածել չէին կարող։ 

 

Ընթրիքից հետո ես ձևացրի, թե ինձ բռնել է նույնպիսի թմրություն, ինչպես 

նախորդ օրը, բայց այս անգամ այնպես ցույց տվի, թե ուժասպառ եմ եղել 



հոգնածությունից կամ արդեն հաշտվել եմ վտանգի հետ, քարշ եկա մինչև 

մահճակալը, շորերս հանեցի և պառկեցի։ 

 

Բարձի տակ դանակը շոշափեցի, ապա քնած ձևանալով՝ մատներիս մեջ ամուր 

սեղմեցի դանակի կոթը։ 

 

Անցավ երկու ժամ՝ առանց որևէ փոփոխության և,— աստվա՜ծ իմ, նախորդ օրը 

ոչ մի կերպ չէի կարող հավատալ սրան,— ես համարյա վախենում էի, թե նա չի գա։ 

 

Վերջապես տեսա, որ լամպը դանդաղորեն բարձրացավ և չքացավ 

առաստաղից շատ վերև։ Սենյակը լցվեց խավարով, բայց որոշ ջանք գործադրելով ինձ 

հաջողվեց հայացքով թափանցել այդ խավարի մեջ։ 

 

Անցավ մի տասը րոպե։ Ոչ մի շրշյուն անգամ չկար, ես լսում էի միայն իմ սրտի 

զարկերը։ 

 

Ես աղոթում էի աստծուն, որ այն մարդը գա։ 

 

Վերջապես լսվեց բացվող ու փակվող դռան ինձ այնքան ծանոթ ձայնը, ապա 

ինչ֊որ մեկի քայլերը, որոնց տակ ճռճռում էր հատակը, թեև վրան հաստ գորգ էր 

փռված։ Խավարի մեջ ես նկատեցի ինչ֊որ ստվեր, որ մոտենում էր իմ անկողնուն... 

 

— Շուտ, դե շո՛ւտ,— շտապեցնում էր Ֆելտոնը։— Մի՞թե չեք տեսնում, որ ձեր 

յուրաքանչյուր բառը այրում է ինձ հալված կապարի պես։ 

 

— Այն ժամանակ,— շարունակեց միլեդին,— ես ժողովեցի իմ բոլոր ուժերը, 

ինքս ինձ ասացի, որ հասել է վրիժառության ժամը կամ, ավելի ճիշտ՝ 

արդարադատության ժամը, և ինձ համարում էի մի նոր Հուդիթ։ Ես վճռականությամբ 

համակված ձեռքիս մեջ ամուր սեղմել էի դանակը, և երբ նա մոտեցավ ինձ ու ձեռքը 

մեկնեց խավարի մեջ իր զոհը որոնելով, ահա հենց այդ ժամանակ ես դառն ու 

հուսակտուր մի ճիչով հարված հասցրի նրա կրծքին։ 

 

Բայց... նզովյալը ամեն ինչ նախատեսել էր, նրա կուրծքը պաշտպանված էր 

զրահով, և դանակը ծակել չկարողացավ։ 

 



«Ա՜֊ա՜,— գոչեց նա ձեռքս բռնելով և խլելով ինձնից դանակը, որ այնպես վատ էր 

ծառայել ինձ,— դուք ինձ սպանե՞լ էիք ուզում, չքնաղ պուրիտանուհի։ Այդ հո ավելի է, 

քան ատելությունը, այդ ուղղակի ապերախտություն է։ Լավ, լավ, հանգստացեք, 

աննմանս։ Ես կարծում էի, թե արդեն մեղմացած կլինեք։ Ես այն բռնակալներից չեմ, 

որոնք զոռով պահում են կանանց։ Դուք ինձ չեք սիրում, որին ես կասկածում էի ինձ 

հատուկ ինքնավստահությամբ։ Այժմ դրանում համոզվեցի, և վաղը դուք ազատ 

կլինեք»։ 

 

Ես միայն մի բան էի ուզում, որ նա ինձ սպանի։ 

 

«Զգուշացեք,— ասացի,— իմ ազատությունը ձեզ անարգանք է սպառնում»։ 

 

«Բացատրեցեք, իմ չքնաղ սիբիլլա[146]»։ 

 

«Լավ։ Հենց որ ես այստեղից դուրս եկա, ամեն ինչ կպատմեմ, կպատմեմ այն 

բռնության մասին, որ դուք գործադրել եք իմ նկատմամբ, կպատմեմ, թե ինչպես էիք 

դուք ինձ պահում գերության մեջ։ Ես դրա մասին կհայտարարեմ պալատին, որտեղ 

նողկալի բաներ են կատարվում։ Դուք, միլորդ, բարձրաստիճան անձ եք, բայց դողում 

եք. ձեզնից բարձր կա թագավոր, թագավորից էլ բարձր՝ աստված»։ 

 

Որքան էլ լավ էր իրեն տիրապետում ինձ հալածող մարդը, այնուամենայնիվ 

չկարողացավ զսպել իր ցասումը։ Ես չէի կարող տեսնել նրա դեմքի 

արտահայտությունը, բայց զգացի, թե ինչպես դողաց նրա ձեռքը, որի վրա ընկած էր 

իմ ձեռքը։ 

 

«Այդ դեպքում դուք այստեղից դուրս չեք գա»։ 

 

«Հիանալի՛ է։ Իմ տանջանքների վայրը իմ գերեզմանը կդառնա։ Հիանալի է։ Ես 

կմեռնեմ այստեղ, և այն ժամանակ դուք կտեսնեք, որ մեղադրող ուրվականն ավելի 

սոսկալի է կենդանի մարդու սպառնալիքներից»։ 

 

«Ձեզ մոտ ոչ մի զենք չեն թողնի»։ 

 

«Ես ունեմ մի զենք, որ հուսահատությունը տրամադրել է ամեն արարածի, որը 

նրան դիմելու բավականաչափ արիություն ունի։ Ես ինձ սովամահ կանեմ»։ 



 

«Լսեցեք, ավելի լավ չէ՞ հաշտությունը, քան այդպիսի կռիվը,— առաջարկեց 

սրիկան։— Ես անհապաղ վերադարձնում եմ ձեր ազատությունը, ձեզ հայտարարում 

եմ մարմնացած առաքինություն և հռչակում եմ Անգլիայի Լուկրեցիա[147]»։ 

 

«Իսկ ես հայտարարում եմ, որ դուք նրա Սեքստոսն եք, ես մերկացնում եմ ձեզ 

մարդկանց առջև, ինչպես արդեն մերկացրել եմ աստծու առաջ, և եթե, ինչպես 

Լուկրեցիային, հարկ լինի իմ առաջադրած մեղադրանքները արյունով հաստատել, ես 

այդ էլ կանեմ։ 

 

«Ա՜֊ա՜,— ծաղրաբար գոչեց իմ թշնամին,— այդ ուրիշ բան է։ Ազնիվ խոսք, 

վերջիվերջո ձեզ համար այստեղ լավ է, դուք ոչ մի բանի պակասություն չեք զգում և 

եթե ինքներդ ձեզ սովամահ անեք, մեղավորը դուք կլինեք»։ 

 

Այս ասելով նա հեռացավ։ Ես լսեցի, թե ինչպես դուռը բացվեց ու նորից 

փակվեց, և ես մնացի մենակ, ընկճված ոչ այնքան վշտից, որքան, խոստովանում եմ, 

ամոթից, որ ինձ չհաջողվեց վրեժ լուծել։ 

 

Նա իր խոսքը պահեց։ Անցավ մի օր, անցավ էլի մի գիշեր, և ես նրան չտեսա։ 

Բայց ես էլ հաստատ մնացի իմ խոսքին և ոչինչ չէի ուտում ու չէի խմում։ Որոշել էի, 

ինչպես նրան ասացի, սովամահ անել ինձ։ 

 

Ամբողջ օր ու գիշեր աղոթքով էի անցկացնում, հույս ունեի, որ աստված կների 

ինձ իմ ինքնասպանությունը։ 

 

Հետևյալ գիշեր դուռը բացվեց։ Ես ընկած էի հատակին, արդեն ուժասպառ էի 

լինում... 

 

Դռան ճռռոցը լսելով՝ հենվեցի ձեռքիս վրա ու մի փոքր բարձրացա։ 

 

«Հը՞, փափկե՞ք եք մի քիչ,— հարցրեց մի ձայն, որն այնպես ահեղ հնչեց իմ 

ականջին, որ ես իսկույն ճանաչեցի նրան։— Համաձա՞յն եք արդյոք ազատություն գնել 

միմիայն լռություն պահպանելու խոստումի գնով։ Լսեցեք, ես բարեսիրտ մարդ եմ,— 

ավելացրեց նա,— և թեպետ պուրիտաններին չեմ սիրում, բայց գնահատում եմ նրանց 



և պուրիտանուհիներին նույնպես, երբ նրանք լավիկն են։ Դե՛հ, երդվեցեք 

խաչելության վրա, ուրիշ բան ես չեմ պահանջում»։ 

 

«Երդվել ձեզ խաչելության վրա՞,— գոչեցի ես վեր կենալով. նրա ատելի ձայնը 

լսելիս բոլոր ուժերս վերադարձել էին։— Խաչելության վրա՜։ Երդվում եմ, որ ոչ մի 

խոստում, ո՛չ մի սպառնալիք, ո՛չ մի տանջանք չի կարող փակել իմ բերանը... Երդվել 

խաչելության վրա՜... Երդվում եմ, որ ամենուրեք կմերկացնեմ ձեզ որպես 

մարդասպանի, որպես պատիվ հափշտակողի, որպես սրիկայի... Խաչելության վրա՜... 

Երդվում եմ, եթե երբևիցե ինձ հաջողվի դուրս գալ այստեղից, ես ամբողջ մարդկային 

ցեղին կպաղատեմ վրեժ առնել ձեզնից»։ 

 

«Զգուշացե՛ք,— ասաց նա այնպիսի սպառնագին ձայնով, որպիսին դեռ չէի լսել 

նրանից,— ես ամենավստահելի միջոցն ունեմ, որին կդիմեմ ծայրահեղ դեպքում, մի 

միջոց՝ փակելու ձեր բերանը կամ, համենայն դեպս, այնպես անելու, որ մարդիկ 

չհավատան ձեր ոչ մի խոսքին»։ 

 

Ես ժողովեցի ուժերիս մնացորդը և քրքջացի՝ որպես պատասխան նրա 

սպառնալիքին։ 

 

Նա հասկացավ, որ այսուհետև մեր միջև մահու և կենաց կռիվ է լինելու։ 

«Լսեցեք, խորհելու համար ես ձեզ տալիս եմ այս գիշերվա մնացորդը և վաղվա 

ցերեկը,— առաջարկեց նա։— Եթե խոստանաք լռել, ձեզ սպասում է հարստություն, 

հարգանք և նույնիսկ պատիվ, իսկ եթե շարունակեք սպառնալ ինձ, ես ձեզ 

անարգանքի կմատնեմ»։ 

 

«Դո՞ւք,— գոչեցի ես,— դո՞ւք»։ 

 

«Հավիտենական, անջնջելի անարգանքի»։ 

 

«Դո՞ւք...»,— կրկնեցի ես։ 

 

— Օ, հավատացնում եմ, Ֆելտոն, ես նրան խելագար էի համարում։ 

 

«Այո, ե՛ս»,— պատասխանեց նա։ 

 



«Ախ, թողեք ինձ,— ասացի նրան,— հեռացեք այստեղից, եթե չեք ուզում, որ ձեր 

աչքի առաջ գլուխս պատին զարկելով ջախջախեմ»։ 

 

«Լավ,— ասաց նա,— ինչպես կուզենաք։ Մինչև վաղը երեկո»։ 

 

«Մինչև վաղը երեկո»,— պատասխանեցի ես հատակին ընկնելով և զայրույթից 

գորգը կծելով... 

 

Ֆելտոնը հենվել էր բազկաթոռին, և միլեդին դիվային հրճվանքով տեսնում էր, 

որ նա գուցեև ուժ չի ունենալու մինչև վերջ լսելու իր պատմությունը։ 

 

XXVII. Դասական ողբերգության փորձված միջոցը 

Մի րոպե լռությունից հետո, որի ժամանակ միլեդին աչքի տակով դիտում էր իր 

պատմությունն ունկնդրող երիտասարդին, նա շարունակեց. 

 

— Համարյա երեք օր ես ոչինչ չէի կերել ու չէի խմել և ծանր տանջանքներ էի 

կրում, երբեմն ասես մի ինչ֊որ ամպ ճնշում էր ճակատս և աչքերս մթագնում, դա 

զառանցանքն էր սկսվում։ 

 

Վրա հասավ երեկոն։ Այնպես էի թուլացել, որ րոպե առ րոպե անզգա վիճակի 

մեջ էի ընկնում, և ամեն անգամ, երբ անզգայանում էի, շնորհակալություն էի 

հայտնում աստծուն, կարծելով, թե մեռնում եմ։ 

 

Այդպիսի մի ուշագնացության ժամանակ լսեցի, որ դուռը բացվեց, ես 

սարսափից ուշքի եկա։ 

 

Նա ներս մտավ մի մարդու հետ, որի երեսը ծածկված էր դիմակով։ Նա ինքն էլ 

երեսին դիմակ ուներ, բայց ես ճանաչեցի նրա քայլերը, ճանաչեցի նրա վեհաշուք 

տեսքը, որով դժոխքը օժտել է նրան ի դժբախտություն մարդկության։ 

 

«Դեհ, ինչպե՞ս,— հարցրեց նա ինձ,— համաձա՞յն եք արդյոք տալու այն 

երդումը, որ ես պահանջում էի ձեզնից»։ 

 



«Դուք ինքներդ ասացիք, որ պուրիտանները հավատարիմ են իրենց խոսքին։ 

Դուք լսեցիք, որ ես խոսք տվի այստեղ, երկրի վրա ձեզ հանձնել մարդկային 

դատաստանին, իսկ այն աշխարհում՝ Աստծու դատաստանին»։ 

 

«Ուրեմն դուք համառո՞ւմ եք»։ 

 

«Երդվում եմ աստծու առաջ, որը լսում է ինձ, ես ամբողջ աշխարհը 

կվկայակոչեմ ձեր ոճրագործությանը և կվկայակոչեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ 

վրեժ լուծող մարդ կգտնեմ»։ 

 

«Դուք անառա՛կ կին եք,— գոռաց նա բարձր ձայնով,— և կենթարկվեք այն 

պատժին, որ դրվում է այդպիսի կանանց վրա։ Խարանված լինելով աշխարհի աչքի 

առաջ, որին դիմում եք դուք, դե փորձեցեք ապացուցել այդ աշխարհին, որ դուք 

ոճրագործ չեք և խելագար չեք»։ 

 

Ապա նա դարձավ դիմակավոր մարդուն։ 

 

«Դահի՜ճ, կատարիր քո գործը»,— հրամայեց նա։ 

 

— Օ՜, նրա անունը, ի՞նչ է նրա անունը,— գոչեց Ֆելտոնը։— Ասացե՛ք ինձ նրա 

անունը։ 

 

— Եվ ահա, չնայած իմ ճիչերին, չնայած իմ դիմադրությանը (ես սկսել էի 

հասկանալ, որ մահից ավելի ծանր դժբախտություն է կանգնած իմ առաջ), դահիճը 

բռնեց ինձ, գետին տապալեց ու ճզմեց իր ձեռքերի տակ։ Ես խեղդվում էի հեկեկանքից, 

համարյա անզգայացել էի, օգնության էի կանչում աստծուն, որը չէր լսում իմ 

պաղատանքը... Եվ հանկարծ ես ցավի ու ամոթի մի հուսակտուր ճիչ արձակեցի. 

դահճի շիկացած երկաթը կպավ իմ ուսին։ 

 

Ֆելտոնը սպառնալից ճիչ արձակեց։ 

 

— Նայեցեք,— ասաց միլեդին և վեր կացավ թագուհու վեհաշուք տեսքով,— 

նայեցեք, Ֆելտոն, ինչպիսի նոր տանջանք են հնարել մի դեռատի անմեղ աղջկա 

համար, որը չարագործի բռնության զոհ է դարձել։ Սովորեցեք ճանաչել մարդկանց 



սիրտը և այսուհետև առանց մտածելու անարդար վրեժխնդրության գործիք մի 

դարձեք։ 

 

Միլեդին արագ շարժումով բացեց իր հագուստը, պատռեց իր կուրծքը ծածկող 

բատիստը և շինծու ցասումից ու ամոթից շիկնելով՝ երիտասարդին ցույց տվեց 

անջնջելի կնիքը, որ անարգում էր այդ գեղեցիկ ուսը։ 

 

— Բայց ես այդտեղ շուշան եմ տեսնում,— զարմացավ Ֆելտոնը։ 

 

Ամբողջ ստորությունն էլ հենց դրա մեջ է,— պատասխանեց միլեդին։— Եթե սա 

անգլիական խարան լիներ... Հարկ կլիներ ապացուցել, թե ո՛ր դատարանն է ինձ 

դատապարտել խարանման, և ես կարող էի գանգատ տալ պետության բոլոր 

դատարաններին։ Բայց ֆրանսիական խարանը... Օ՜, դրանով ես խարանված էի 

անհուսալի կերպով։ 

 

Այս արդեն չափից ավելի էր Ֆելտոնի համար։ 

 

Գույնը գցած, անշարժացած, միլեդիի սոսկալի խոստովանությունից ճնշված, 

կուրացած այդ կնոջ գերբնական գեղեցկությունով, որն իր մերկությունը ցույց էր 

տալիս անպատկառությամբ, սակայն նա այդ ընդունում էր որպես նրա հոգու հատուկ 

վեհություն, Ֆելտոնը ծունկ չոքեց նրա առաջ, ինչպես անում էին առաջին 

քրիստոնյաները անարատ սուրբ նահատակների առաջ, որոնց քրիստոնեությունը 

հալածող կայսրերը կրկեսում գցում էին գազանների առաջ՝ արնածարավ ամբոխին 

զվարճություն պատճառելու համար։ Խարանը դադարել էր գոյություն ունենալ նրա 

համար, մնացել էր միայն գեղեցկությունը... 

 

— Ներեցե՜ք, ներեցե՜ք,— գոչեց Ֆելտոնը։— Օ՜, ներեցեք ինձ։ 

 

Միլեդին նրա աչքերում կարդաց՝ սիրում եմ, սիրում եմ... 

 

— Ներել ձե՞զ, ի՞նչը,— հարցրեց նա։ 

 

— Ներեցեք ինձ, որ ես հարել եմ ձեզ հալածողներին։ 

 

Միլեդին ձեռքը մեկնեց նրան։ 



 

— Այդպես չքնա՜ղ, այդպես ջահե՜լ,— գոչեց Ֆելտոնը՝ համբույրներով ծածկելով 

նրա ձեռքը։ 

 

Միլեդին ընծայեց նրան այնպիսի մի հայացք, որը ստրուկին թագավոր է 

դարձնում։ 

 

Ֆելտոնը պուրիտան էր, նա բաց թողեց այդ կնոջ ձեռքը և սկսեց համբուրել նրա 

ոտքերը։ 

 

Նա արդեն չէր սիրում, այլ աստվածացնում էր նրան։ 

 

Երբ հոգեկան զմայլանքի այդ ակնթարթն անցավ, երբ միլեդիին ասես 

վերադարձավ ինքնատիրապետումը, որ նա ոչ մի րոպե չէր կորցնում, երբ Ֆելտոնը 

տեսավ, թե ինչպես ամոթխածության վարագույրը նորից ծածկեց սիրո գանձը, որն 

այնպես խնամքով թաքցվում էր նրա հայացքից, որպեսզի ավելի բուռն փափագի այն, 

նա ասաց. 

 

— Այժմ ինձ մնում է միայն մեկ բան հարցնել ձեզ, ի՞նչ է ձեր իսկական դահճի 

անունը։ Իմ կարծիքով միայն մեկն է եղել դահիճ, մյուսն հանդիսացել է նրա գործիքը, 

ուրիշ ոչինչ։ — Ինչպե՜ս, եղբայր իմ,— գոչեց միլեդին։—Դեռ հարկավոր է, որ ես քեզ 

ասե՞մ նրա անունը։ Իսկ ինքդ գլխի չընկա՞ր։ 

 

— Ուրեմն այդ նա՞ է,— հարցրեց Ֆելտոնը.— Դարձյա՞լ նա... ինչպե՜ս, ուրեմն 

իսկական հանցավորը... 

 

— Իսկական հանցավորը Անգլիան ավերողն է, իսկական հավատացյալներին 

հալածողը, քանի֊քանի կանանց պատիվը հափշտակողը, նա, որն իր այլասերված 

սրտի քմահաճույքով մտադիր է այնքա՜ն անգլիացիների արյուն թափել, ով այսօր 

հովանավորում է բողոքականներին, իսկ վաղը կմատնի նրանց... 

 

— Բեկինգհե՜մը։ Ուրեմն դա Բեկինգհեմն է,— ցասումով գոչեց Ֆելտոնը։ 

 

Միլեդին ձեռքերով ծածկեց երեսը, որպես թե ուժ չուներ տանելու այն ամոթալի 

հիշողությունը, որ առաջացրեց նրա մեջ այդ անունը։ 



 

— Բեկինգհեմը՝ այս հրեշտակային արարածի դահի՜ճ,— գոչեց Ֆելտոնը։— Եվ 

դո՛ւ, աստվա՛ծ, շանթ չտեղացիր նրա գլխին։ Եվ դու թույլ տվիր, որ նա մնա անվանի, 

մեծարված մարդ ու ամենազոր, որպեսզի կործանի մեզ բոլորիս։ 

 

— Աստված էլ երես է դարձնում նրանից, ով ինքն իրենից երես է դարձնում,— 

ասաց միլեդին։ 

 

— Նշանակում է նա ուզում է իր գլխին թափել այն պատիժը, որ արժանի է 

նզովյալներին,— ավելի ու ավելի բորբոքվելով շարունակեց Ֆելտոնը։— Ուզում է, որ 

մարդկային վրեժխնդրությունը որոշի երկնային արդարադատությունը։ 

 

— Մարդիկ վախենում ու խնայում են նրան։ 

 

— Օ՜, ես չեմ վախենում և չեմ խնայի նրան,— ասաց Ֆելտոնը։ 

 

Միլեդին զգաց, թե ինչպես իր սիրտը լցվեց ուրախությամբ։ 

 

— Բայց ինչպե՞ս է եղել, որ իմ հովանավորը, իմ հայրը, լորդ Վինտերը 

մասնակից է դարձել այդ ամենին,— հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 

— Լսեցեք, Ֆելտոն, չէ՞ որ աշխարհում ստոր ու արգահատելի մարդկանց 

կողքին կան նաև ազնիվ ու մեծահոգի մարդիկ։ Ես ունեի մի փեսացու, մի մարդ, որին 

ես սիրում էի, և ինքն էլ սիրում էր ինձ... Ձեզ նման քաջարի սիրտ ուներ նա, Ֆելտոն, 

այնպիսի մարդ էր, ինչպես դուք։ Ես գնացի նրա մոտ և ամեն ինչ պատմեցի։ Նա ինձ 

ճանաչում էր և ոչ մի րոպե չտատանվեց։ Դա մի նշանավոր ազնվական էր, ամեն 

կողմից Բեկինգհեմին հավասար մի մարդ։ Նա ինձ ոչինչ չասաց, սուսերը կապեց, 

փաթաթվեց թիկնոցի մեջ և գնաց Բեկինգհեմի պալատը։ 

 

— Այո, այո, հասկանում եմ,— վրա բերեց Ֆելտոնը։— Թեև, երբ գործ ունես 

այդպիսի մարդկանց հետ, սուսեր հարկավոր չէ, այլ՝ դաշույն։ 

 

— Բեկինգհեմը մի օր առաջ որպես արտակարգ դեսպան գնացել էր Իսպանիա՝ 

արքայադստեր ձեռքը խնդրելու Կառլոս I թագավորի համար, որն այն ժամանակ դեռ 

Ուելսի իշխանն էր։ Իմ փեսացուն վերադարձավ դատարկաձեռն։ «Լսեցեք,— ասաց 



նա ինձ,— այդ մարդը գնացել է, և ես առայժմ վրեժ լուծել չեմ կարող։ Մինչև, նրա գալը 

մենք պսակվենք՝ ինչպես որոշել էինք, իսկ հետո ձեր հույսը դրեք լորդ Վինտերի վրա, 

որը կարող է պաշտպանել իր պատիվը և իր կնոջ պատիվը։ 

 

— Լորդ Վինտե՜ր,— գոչեց Ֆելտոնը։ 

 

— Այո, լորդ Վինտեր,— կրկնեց միլեդին։— Այժմ ձեզ համար ամեն ինչ 

հասկանալի է, այնպես չէ՞։ Բեկինգհեմը չվերադարձավ մոտ մեկ տարի։ Նրա 

վերադարձից մեկ շաբաթ առաջ լորդ Վինտերն անակնկալ վախճանվեց՝ թողնելով 

ինձ իր միակ ժառանգուհին։ Թե ով էր հասցրել այդ հարվածը, միայն ամենագետ 

աստծուն է հայտնի, ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում... 

 

— Օ՜, ստորության ինչպիսի՜ անդունդ,— զարհուրանքով գոչեց Ֆելտոնը։ 

 

— Լորդ Վինտերը մեռավ՝ առանց մի բան ասելու իր եղբորը։ Սոսկալի 

գաղտնիքը բոլորից ծածուկ պիտի մնար, մինչև որ նա չշանթահարեր մեղավորին։ Ձեր 

հովանավորի համար ցավալի էր, որ իր ավագ եղբայրը ամուսնացել է կայք ու 

կարողություն չունեցող մի ջահել աղջկա հետ։ Ես հասկացա, որ չեմ կարող հույսս 

դնել այն մարդու պաշտպանության վրա, որը հուսախաբ է եղել ժառանգություն 

ստանալու իր սպասումներում։ Մեկնեցի Ֆրանսիա՝ հաստատ որոշելով այնտեղ 

անցկացնել իմ կյանքի մնացորդը։ Բայց իմ ամբողջ կարողությունն Անգլիայումն է։ 

Պատերազմի պատճառով երկու պետությունների միջև հաղորդակցությունը 

դադարեց. ես կարիքի մեջ ընկա և ստիպված եղա վերադառնալ այստեղ։ Վեց օր առաջ 

ափ իջա Պորտսմուտում։ 

 

— Հետո՞,— հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 

— Հետո՞։ Հավանորեն Բեկինգհեմն իմացել է իմ գալը, խոսել է լորդ Վինտերի 

հետ, որն առանց այդ էլ վատ էր տրամադրված իմ նկատմամբ և ասել է նրան, թե նրա 

հարսը հասարակաց կին է, խարանված ոճրագործ։ Ամուսինս այլևս ողջ չէ, որպեսզի 

իր ազնիվ ու արդար ձայնը բարձրացնի ինձ պաշտպանելու համար։ Լորդ Վինտերը 

հավատացել է նրա բոլոր ասածներին և առանձնապես սիրով է հավատացել, քանի որ 

այդ ձեռնտու է իրեն։ Նա հրամայել է ինձ ձերբակալել ու բերել այստեղ և ահա 

հանձնել է ձեր հսկողությանը։ Մնացածը ձեզ հայտնի է. երկու օր հետո նա ինձ 

աքսորում է այստեղից, երկու օր հետո նա ինձ հավիտենապես թշվառության է 



մատնում։ О՜, հավատացեք, այս չար մտադրությունը շատ լավ է ծրագրված։ Ցանցը 

հյուսված է շատ վարպետորեն և իմ պատիվը խորտակված է։ Դուք ինքներդ տեսնում 

եք, Ֆելտոն, որ ինձ հարկավոր է մեռնել։ Ուրեմն տվեք ինձ դանակը, Ֆելտոն։ 

 

Այս ասելով միլեդին ասես ուժասպառ ու թուլացած ընկավ երիտասարդ սպայի 

գիրկը։ Ֆելտոնը, սիրուց, ցասումից և մինչ այդ իրեն անծանոթ հաճույքից հարբած՝ 

բերկրանքով գրկեց նրան ու սեղմեց իր սրտին, դողալով այդ չքնաղ բերանի 

շնչառությունից, խելակորույս լինելով այդ ալեկոծվող կրծքի հպումից։ 

 

— Ո՛չ, ո՛չ,— գոչեց նա։— Ո՛չ, դու պետք է ապրես բոլորից հարգված ու անբիծ, 

դու պետք է ապրես, որպեսզի տոնես քո թշնամիների դեմ տարած հաղթանակը։ 

 

Միլեդին հրեց նրան ձեռքի դանդաղ շարժումով, միաժամանակ հրապուրելով 

նրան իր հայացքով։ Բայց Ֆելտոնը նորից իր գիրկն առավ նրան, և նրա աչքերը 

աղոթում էին միլեդիին որպես աստվածության։ 

 

— Ա՜խ, մա՛հ, մա՛հ,— ասաց միլեդին՝ իր ձայնին տալով հոգնատանջ 

արտահայտություն և աչքերը փակելով։— Ա՜խ, ավելի լավ է մահ, քան 

խայտառակություն։ Ֆելտոն, եղբայր իմ, բարեկամս, աղաչում եմ։ 

 

— Ո՛չ,— գոչեց Ֆելտոնը։— Ո՛չ, դու պետք է ապրես, և պետք է ապրես վրեժդ 

առած։ 

 

— Ֆելտոն, իմ շրջապատին ես դժբախտություն եմ բերում։ Թող ինձ, Ֆելտոն։ 

Թող որ ես մեռնեմ։ 

 

— Եթե այդպես է, մենք կմեռնենք միասին,— ասաց Ֆելտոնը՝ համբուրելով 

կալանավորուհու շուրթերը։ 

 

Դուռն արագ բախեցին։ Այս անգամ միլեդին իսկապես ետ հրեց Ֆելտոնին։ 

 

— Լսո՞ւմ ես,— ասաց նա։— Մեզ ականջ են դրել, այստեղ են գալիս։ Ամեն ինչ 

կորած է, մենք կործանված ենք։ 

 



— Ոչ,— ասաց Ֆելտոնը։— Այդ ժամապահն է բախում, ինձ նախազգուշացնում 

է, որ դետքը գալիս է։ 

 

— Այդ դեպքում վազեցեք դռան մոտ և ինքներդ բացեք այն։ 

 

Ֆելտոնը հնազանդվեց, այդ կինն արդեն տիրապետել էր նրա բոլոր մտքերին, 

նրա ամբողջ հոգուն։ 

 

Նա դուռը բաց արեց, և նրա առաջ դուրս եկավ պահակային պարեկախմբի 

հրամանատար սերժանտը։ 

 

— Ի՞նչ է պատահել,— հարցրեց երիտասարդ լեյտենանտը։ 

 

— Դուք հրամայեցիք ինձ դուռը բաց անել, եթե լսեմ, որ դուք օգնություն եք 

կանչում, բայց մոռացաք բանալին թողնել ինձ,— ասաց զինվորը։— Ես լսեցի ձեր 

ձայնը, բայց բառերը չհասկացա, ուզեցի դուռը բանալ, բայց այն ներսից փակված էր, 

այն ժամանակ ես կանչեցի սերժանտին։ 

 

— Պատիվ ունեմ ներկայանալու,— արձագանքեց սերժանտը։ 

 

Ֆելտոնը շփոթված ու շշմած կանգնել էր և չէր կարողանում ոչ մի խոսք ասել։ 

 

Միլեդին հասկացավ, որ անհրաժեշտ է ընդհանուրի ուշադրությունն իր վրա 

դարձնել, նա վազեց սեղանի մոտ, թռցրեց դանակը, որ Ֆելտոնը դրել էր այնտեղ, և 

աղաղակեց. 

 

— Իսկ ի՞նչ իրավունքով եք դուք ինձ խանգարում մեռնել։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ,— գոչեց Ֆելտոնը, տեսնելով, որ նրա ձեռքում փայլատակեց 

դանակը։ 

 

Այդ րոպեին միջանցքում խայթող քրքիջ լսվեց։ 

 

Աղմուկից արթնացած բարոնը երևաց շեմքում, խալաթը հագին, սուսերը թևի 

տակ սեղմած։ 



 

— Ա֊ա՜...— ծոր տվեց նա։— Դեհ, ուրեմն, մենք հասանք ողբերգության վերջին 

գործողությանը։ Տեսնո՞ւմ եք, Ֆելտոն, դրաման, ինչպես ես ձեզ ասել էի, իրար հետևից 

անցավ բոլոր փուլերը։ Բայց հանգիստ եղեք, արյուն չի թափվի։ 

 

Միլեդին հասկացավ, որ ինքը կորած է, եթե անհապաղ իր արիության սոսկալի 

ապացույցը չտա Ֆելտոնին։ 

 

— Դուք սխալվում եք, միլորդ, արյուն կթափվի, և թող այս արյունը ընկնի 

նրանց վրա, ովքեր պատճառ դարձան նրա թափվելուն։ 

 

Ֆելտոնը մի ճիչ արձակելով վազեց դեպի միլեդին, բայց ուշացավ. միլեդին 

հարված տվեց իրեն։ 

 

Սակայն, երջանիկ պատահականության շնորհիվ, ավելի ճիշտ՝ միլեդիի 

ճարպկության շնորհիվ դանակն իր ճանապարհին հանդիպեց նրա կորսետի 

պողպատե թիթեղներից մեկին, որոնք այն տարիներին զրահի նման պաշտպանում 

էին կանանց կուրծքը։ Դանակը շորը պատռելով սահեց և շեղակի խրվեց մաշկի ու 

կողոսկրի արանքը։ 

 

Այնուամենայնիվ միլեդիի հագուստն իսկույն արյունոտվեց։ 

 

Միլեդին ընկավ հատակին և ասես ուշագնաց եղավ։ Ֆելտոնը դուրս քաշեց 

դանակը։ 

 

— Նայեցեք, միլորդ,— ասաց նա մռայլորեն,— ահա այն կինը, որ իմ 

պահպանության տակ էր և իրեն զրկեց կյանքից։ 

 

— Հանգիստ եղեք, Ֆելտոն, նա չի մեռել,— ասաց Վինտերը։— Դևերն այդպես 

հեշտությամբ չեն մեռնում, մի՛ հուզվեք, գնացեք իմ սենյակը և սպասեցեք ինձ այնտեղ։ 

 

— Բայց միլորդ... 

 

— Գնացե՛ք, ես ձեզ հրամայում եմ։ 

 



Ֆելտոնը հնազանդվեց իր պետին, բայց սենյակից դուրս գալիս դանակը 

թաքցրեց իր ծոցում։ 

 

Ինչ վերաբերում է լորդ Վինտերին, նա բավականացավ նրանով, որ կանչեց 

միլեդիին սպասարկող կնոջը, և երբ նա եկավ, նրա խնամքին հանձնեց միլեդիին, որը 

դեռ պառկած էր ուշաթափ, և ինքը դուրս գնաց։ 

 

Բայց որովհետև, հակառակ ենթադրության, վերքը կարող էր լուրջ լինել, նա 

իսկույն ձիավոր ուղարկեց բժշկին կանչելու։ 

 

XXVIII. Փախուստ 

Ինչպես և լորդ Վինտերը ենթադրում էր, միլեդիի վերքը վտանգավոր չէր։ Հենց 

որ միլեդին մենակ մնաց բարոնի կանչած կնոջ հետ, որը սկսել էր շտապ հանել նրա 

շորերը, աչքերը բաց արեց։ 

 

Սակայն հարկավոր էր թույլ ու հիվանդ ձևանալ, որը միլեդիի նման 

խեղկատակի համար մի դժվար բան չէր։ Խեղճ սպասուհին բոլորովին շշմել էր 

կալանավորուհուն նայելով, և չնայած նրա հորդորներին, համառորեն որոշել էր 

ամբողջ գիշերը նստել նրա անկողնու մոտ։ 

 

Բայց այդ կնոջ ներկայությունը միլեդիին չէր խանգարում անձնատուր լինել իր 

մտքերին։ 

 

Ոչ մի տարակույս չկար, որ Ֆելտոնը համոզված էր միլեդիի ասածների 

ճշտությանը, Ֆելտոնն ամբողջ հոգով նվիրված էր նրան։ Եթե հիմա հրեշտակն էլ 

ներկայանար նրան և սկսեր միլեդիին մեղադրել, ապա Ֆելտոնը հավանորեն այդ 

հրեշտակին կհամարեր սատանայի ուղարկած։ 

 

Այս մտքի վրա միլեդին ժպտաց, որովհետև Ֆելտոնն այսուհետև նրա միակ 

հույսն էր, փրկության միակ միջոցը։ 

 

Բայց չէ՞ որ լորդ Վինտերը կարող էր կասկածել Ֆելտոնին, հիմա հենց նրա 

վրա էլ կարող էին հսկողություն սահմանել։ 

 



Առավոտյան ժամը չորսին մոտ բժիշկը եկավ, բայց միլեդիի վերքն արդեն 

փափկվել էր, ուստի բժիշկը չկարողացավ պարզել ոչ նրա ուղղությունը, ոչ 

խորությունը, այլ միայն զարկերակից պարզեց, որ հիվանդի վիճակը ոչ մի վտանգ չի 

ներշնչում։ 

 

Առավոտյան միլեդին իրեն խնամող կնոջն ուղարկեց տուն, 

պատճառաբանելով, թե նա ամբողջ գիշեր չի քնել և հանգստի կարիք է զգում։ 

 

Նա հույս ուներ, որ երբ նախաճաշը բերեն, Ֆելտոնը կգա, բայց Ֆելտոնը 

չերևաց։ 

 

Մի՞թե նրա կասկածը իրականացել է։ Մի՞թե Ֆելտոնը բարոնի կասկածի տակ է 

ընկել և վճռական պահին իրեն օգնության չի գա։ Մնում էր միայն մեկ օր. լորդ 

Վինտերն իրեն ասել էր, որ մեկնումը նշանակված է ամսի քսանչորսին, իսկ արդեն 

բացվում էր քսաներկուսի առավոտը։ 

 

Այնուամենայնիվ միլեդին համբերությամբ սպասեց մինչև ճաշ։ 

 

Թեև առավոտյան ոչինչ չէր կերել, ճաշը բերին սովորական ժամին, և նա 

սոսկումով նկատեց, որ իրեն հսկող զինվորները արդեն ուրիշ համազգեստ ունեն։ Այն 

ժամանակ նա սիրտ արավ հարցնել, թե որտեղ է Ֆելտոնը։ Նրան պատասխանեցին, 

որ Ֆելտոնը մի ժամ առաջ ձի է նստել ու գնացել։ 

 

Միլեդին հարցրեց, թե արդյոք բարոնը դեռ ամրոցո՞ւմ է։ Զինվորը դրական 

պատասխան տվեց և ավելացրեց, որ բարոնը հրամայել է հայտնել, եթե կալանավորը 

ցանկություն կունենա խոսելու իր հետ։ 

 

Միլեդին ասաց, որ ինքը այժմ շատ թույլ է և իր միակ ցանկությունն է մենակ 

մնալ։ 

 

Զինվորը ճաշը դրեց սեղանին և դուրս գնաց։ 

 

Ֆելտոնին հեռացրել են, ծովային հետևակի զինվորների փոխարեն ուրիշ 

զինվորներ են բերել. նշանակում է Ֆելտոնին այլևս չեն վստահում։ 

 



Սա կալանավորին հասցրած վերջին հարվածն էր։ 

 

Սենյակում մենակ մնալով՝ միլեդին վեր կացավ, անկողինը, որի մեջ նա 

զգուշավորությունից պառկել էր ամբողջ առավոտ, որպեսզի իրեն ծանր վիրավոր 

համարեն, այրում էր նրան շիկացած թավայի նման։ Նա նայեց դռանը, փոքրիկ 

լուսամուտը փակված էր տախտակով։ Երևի բարոնը վախեցել էր, թե միլեդին մի որևէ 

դիվային հնարքով կկարողանա այդ լուսամուտով գայթակղել պահակներին։ 

 

Միլեդին ուրախությունից ժպտաց, վերջապես նա կարող է ենթարկվել իրեն 

փոթորկող զգացմունքներին, առանց վախենալու, թե իրեն հսկում են։ Կատաղության 

պոռթկումով նա սկսեց դեսուդեն ընկնել սենյակում, ինչպես վանդակի մեջ փակված 

վագր։ Եթե դանակը մնացած լիներ նրա մոտ, երևի այս անգամ կմտածեր սպանել 

բարոնին, այլ ոչ թե իրեն։ 

 

Ժամը վեցին եկավ լորդ Վինտերը։ Նա մինչև ատամները զինված էր։ Այդ 

մարդը, որի մասին միլեդին մինչ այդ մտածում էր, թե միայն հիմարավուն 

պալատական ասպետ է, դարձել էր հիանալի բանտապան, նա ամեն ինչ 

նախատեսում էր, ամեն ինչ կռահում էր և կանխում։ 

 

Միլեդիի վրա գցած մի հայացքից լորդ Վինտերը հասկացավ, թե ինչ է 

կատարվում նրա հոգում։ 

 

— Թող այդպես լինի,— ասաց նա,— բայց այսօր դեռ դուք ինձ չեք սպանի, դուք 

այլևս զենք չունեք, ես էլ շատ զգույշ եմ։ Դուք սկսել եք գայթակղել խեղճ Ֆելտոնին, նա 

արդեն սկսել է ենթարկվել ձեր դիվային ազդեցությանը, բայց ես ուզում եմ փրկել 

նրան, նա այլևս ձեզ չի տեսնի, ամեն ինչ վերջացած է։ Հավաքեցեք ձեր 

ունեցած֊չունեցածը, վաղը ճանապարհ եք ընկնում։ Սկզբում ես ձեր մեկնումը 

նշանակել էի ամսի քսանչորսին, բայց հետո մտածեցի, որ որքան շուտ՝ այնքան լավ։ 

Վաղը կեսօրին ձեզ աքսորելու հրամանը իմ ձեռքում կլինի։ Բեկինգհեմի 

ստորագրությամբ։ Եթե դուք նավ նստելուց առաջ որևէ մեկին գեթ մեկ խոսք ասեք, իմ 

սերժանտը գնդակ կարձակի ձեր ճակատին. այսպես է հրամայված նրան։ Եթե նավի 

վրա դուք առանց նավապետի թույլտվության գեթ մի խոսք ասեք որևէ մեկին, 

նավապետը կհրամայի ձեզ ծովը նետել, այսպիսի կարգադրություն է արված նրան։ 

Ցտեսություն, այս է այն ամենը, ինչ ուզում էի հաղորդել ձեզ այսօր։ Վաղը ես նորից 

կտեսնեմ ձեզ, կգամ հրաժեշտ տալու։ 



 

Այս ասելով՝ բարոնը հեռացավ։ 

 

Միլեդին այս ամենը լսեց արհամարհանքի ժպիտը դեմքին, բայց կատաղի 

չարությունը հոգում։ 

 

Ընթրիքը բերին։ Միլեդին զգաց, որ իրեն հարկավոր է ուժերն ամրապնդել. 

հայտնի չէր, թե այդ գիշեր ինչ կարող է պատահել։ Արդեն վրա էր հասնում գիշերը 

մռայլ ու փոթորկոտ, երկնքով ծանր ամպեր էին սահում, իսկ կայծակի հեռավոր 

բռնկումները փոթորիկ էին գուշակում։ 

 

Փոթորիկը սկսվեց երեկոյան ժամը տասին մոտ։ Միլեդին ուրախ էր տեսնելու, 

որ բնությունը բաժանում է իր հոգու խռովքը։ Շանթը որոտում էր օդում, ինչպես 

ցասումը՝ իր սրտում։ Նրան թվում էր, թե քամու պոռթկումները խփում են իր երեսին, 

ինչպես խփում էին ծառերին, ճկելով նրանց ճյուղերը, թափելով տերևները։ Միլեդին 

ոռնում էր մրրիկի պես, և նրա ձայնը խառնվում էր բնության հզոր ձայնին, որը 

կարծես նույնպես տնքում ու կատաղության էր հասնում։ 

 

Հանկարծ միլեդին լուսամուտի թխկոց լսեց և կայծակի փայլի թույլ լույսի տակ 

երկաթաճաղերի հետևում տեսավ մի մարդու դեմք։ 

 

Նա վազեց դեպի լուսամուտը և բացեց այն։ 

 

— Ֆելտո՜ն,— գոչեց նա։— Ես փրկվա՞ծ եմ։ 

 

— Այո՛,— արձագանքեց Ֆելտոնը,— բայց կամաց խոսեցեք... Ես դեռ պետք է 

երկաթաճաղերը խարտեմ։ Զգուշացեք, որ նրանք ձեզ չտեսնեն դռան փոքրիկ 

լուսամուտով։ 

 

— Ֆելտոն, ահա ապացույց, որ աստված մեր կողմն է,— ասաց միլեդին,— 

նրանք այն լուսամուտը փակել են տախտակով։ 

 

— Այդ լավ է, աստված նրանց զրկել է խելքից,— պատասխանեց Ֆելտոնը։ 

 

— Ի՞նչ պիտի անեմ ես,— հարցրեց միլեդին։ 



 

— Ոչինչ, ոչ մի բան, միայն փակեցեք լուսամուտը։ Պառկեցեք անկողնում կամ, 

ավելի լավ է, թիկնեցեք առանց հանվելու։ Երբ ես վերջացնեմ, լուսամուտը կբախեմ։ 

Բայց դուք ի վիճակի՞ եք ինձ հետևելու։ 

 

— О՜, այո։ 

 

— Իսկ ձեր վե՞րքը։ 

 

— Ցավում է, բայց քայլել չի խանգարում։ 

 

— Դեհ պատրաստ եղեք իմ առաջին իսկ կանչին։ 

 

Միլեդին լուսամուտը ծածկեց, լամպը մարեց, պառկեց ինչպես խորհուրդ էր 

տվել Ֆելտոնը և վերմակով ծածկվեց։ Փոթորկի ոռնոցների մեջ նա լսում էր ճաղերին 

քսվող խարտոցի խզզոցը, և կայծակի ամեն մի փայլատակումին լուսամուտի 

ապակիների հետևում տեսնում էր Ֆելտոնի ստվերը։ 

 

Մի ամբողջ ժամ նա պառկել էր հազիվ շունչ առնելով։ Նա ծածկվել էր պաղ 

քրտինքով և զգում էր, թե ինչպես է վախից սիրտը նվաղում, երբ միջանցքից թեկուզ 

ամենափոքր շրշյուն է լսում։ 

 

Լինում են ժամեր, որոնք տարիներ են տևում։ 

 

Մի ժամ անց՝ Ֆելտոնը նորից լուսամուտը բախեց։ 

 

Միլեդին վեր թռավ անկողնուց և լուսամուտը բացեց։ Լուսամուտի վանդակի 

երկու ճաղերը կտրված էին, բացվել էր մի անցք, որով մարդ կարող էր դուրս գալ։ 

 

— Պատրա՞ստ եք,— հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 

— Այո։ Հարկավո՞ր է, որևէ բան վերցնեմ հետս։ 

 

— Ոսկի, եթե ունեք։ 

 



— Այո, բարեբախտաբար իմ ունեցած ոսկին մնացել է մոտս։ 

 

— Ավելի լավ, ես իմ ամբողջ փողը ծախսել եմ նավ վարձելու համար։ 

 

— Վերցրե՛ք,— ասաց միլեդին՝ Ֆելտոնին տալով ոսկի դրամներով լի 

տոպրակը։ 

 

Ֆելտոնը տոպրակը վերցրեց և գցեց ցած, պատի տակ։ 

 

— Իսկ հիմա,— ասաց նա,— իջնելու ժամանակն է։ 

 

— Լավ։ 

 

Միլեդին կանգնեց բազկաթոռի վրա և լուսամուտից դուրս ցցվեց։ Նա տեսավ, 

որ երիտասարդ սպան պարանե սանդուղքին կանգնած կախված է մի անդունդի վրա։ 

 

Առաջին անգամ վախը համակեց նրան և հիշեցրեց, որ նա կին է։ 

 

Նրան սարսափեցնում էր անհատակ անդունդը։ 

 

— Հենց դրանից էլ վախենում էի ես,— ասաց Ֆելտոնը։ 

 

— Դատարկ բան է... Դատարկ բան է...— խոսեց միլեդին։— Ես կիջնեմ աչքերս 

փակ։ 

 

— Դուք ինձ վստահո՞ւմ եք,— հարցրեց Ֆելտոնը։ 

 

— Դուք դեռ հարցնո՞ւմ եք։ 

 

— Մեկնեցեք ինձ ձեր ձեռքերը։ Միացրեք իրար խաչաձև, ահա այդպես։ 

 

Ֆելտոնը նրա ձեռքերը կապեց իր թաշկինակով, վրայից էլ պարանով։ 

 

— Այդ ինչ եք անում,— զարմանքով հարցրեց միլեդին։ 

 



— Գցեք ձեր ձեռքերը իմ պարանոցին և ոչ մի բանից մի վախեցեք։ 

 

— Բայց իմ պատճառով դուք հավասարակշռությունը կկորցնեք, և մենք 

երկուսս էլ կընկնենք, փշուր֊փշուր կլինենք։ 

 

— Մի՛ անհանգստացեք, ես ծովային եմ։ 

 

Ու մի վայրկյան կորցնել չէր կարելի։ Միլեդին ձեռքերը գցեց Ֆելտոնի 

պարանոցով և նրա օգնությամբ դուրս սողաց լուսամուտից։ 

 

Ֆելտոնը սկսեց դանդաղորեն իջնել աստիճանից աստիճան։ Չնայած երկու 

մարմինների ծանրությանը՝ սանդուղքը քամու պոռթկումներից ճոճվում էր օդում։ 

 

Հանկարծ Ֆելտոնը կանգ առավ։ 

 

— Ի՞նչ պատահեց,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Կամա՜ց,— ասաց Ֆելտոնը։— Ես ինչ֊որ քայլերի ձայն եմ լսում։ 

 

— Մեզ տեսել են։ 

 

Մի քանի վայրկյան նրանք լուռ ականջ էին դնում։ 

 

— Ոչ,— վերջապես խոսեց Ֆելտոնը։— Սարսափելի ոչինչ չկա։ 

 

— Բայց ո՞ւմ քայլերն են։ 

 

— Այդ պահակներն են ամրոցի շուրջը պտտվում։ 

 

— Իսկ որտեղո՞վ պիտի անցնեն։ 

 

— Հենց մեր տակով։ 

 

— Մեզ կնկատեն։ 

 



— Չեն նկատի, եթե կայծակը չփայլատակի։ 

 

— Կդիպչեն սանդուղքի ծայրին։ 

 

— Բարեբախտաբար սանդուղքի ծայրը վեց ոտնաչափ, բարձր է գետնից։ 

 

— Ահա նրանք, աստվա՜ծ իմ։ 

 

— Լռեցեք։ 

 

Նրանք մնացին այդպես կախված՝ անշարժ, շունչներն իրենց պահած, գետնից 

մի քսան ոտնաչափ բարձրության վրա, իսկ այդ նույն ժամանակ նրանց տակով 

անցնում էին զինվորները՝ խոսելով ու ծիծաղելով։ 

 

Փախստականների համար դա մի սոսկալի պահ էր։ 

 

Պահակներն անցան։ Լսվում էին հեռացող քայլերի աղմուկը և հեռվում մարող 

ձայները։ 

 

— Այժմ մենք փրկված ենք,— ասաց Ֆելտոնը։ 

 

Միլեդին հոգոց հանեց և անզգայացավ։ 

 

Ֆելտոնը նորից սկսեց իջնել։ Հասնելով սանդուղքի ծայրին և ոտքերի տակ 

այլևս հենարան չզգալով՝ նա սկսեց աստիճաններից կառչել ձեռքերով։ Վերջապես 

վերջին աստիճանից կառչելով նա կախվեց ցած, և նրա ոտքերը գետնին դիպան։ Նա 

կռացավ, ոսկու տոպրակը վերցրեց ու ատամների մեջ առավ։ 

 

Հետո նա միլեդիին գիրկն առավ և արագ֊արագ գնաց պահակների հակառակ 

ուղղությամբ։ Շուտով նա պահակային շավղից դուրս եկավ, ցած իջավ ժայռերի միջով 

և ծովափ հասնելով՝ սուլեց։ 

 

Որպես պատասխան լսվեց նույնպիսի սուլոց, և հինգ րոպե անց՝ ծովում երևաց 

մի մակույկ՝ չորս թիավարներով։ 

 



Մակույկը մոտեցավ այնքան, որքան այդ հնարավոր էր. անբավարար 

խորությունը խանգարում էր նրան բոլորովին մոտենալ ափին։ Ֆելտոնը իր 

թանկագին բեռը ոչ ոքի չվստահելով՝ մինչև գոտին ջուրը մտավ։ 

 

Բարեբախտաբար փոթորիկն սկսել էր մեղմանալ, սակայն ծովը դեռ ալեկոծ էր։ 

Փոքրիկ մակույկը ալիքների վրա տարուբերվում էր ընկույզի կճեպի պես։ 

 

— Դեպի նավը,— հրամայեց Ֆելտոնը։— Եվ արագ թիավարեցեք։ 

 

Չորս նավաստիները սկսեցին թիավարել, բայց ծովն այնպես ուժեղ էր 

ալեկոծվում, որ թիակները դժվարությամբ էին ջուրը ճեղքում։ 

 

Այնուամենայնիվ փախստականները հեռանում էին ամրոցից, իսկ այդ 

ամենակարևորն էր։ Գիշերը շատ խավար էր, և մակույկից համարյա անհնարին էր 

ափը տեսնել, առավել ևս՝ ափից ամենևին չէր երևում մակույկը։ 

 

Ծովում մի ինչ֊որ սև կետ էր տատանվում։ 

 

Այդ նավն էր։ 

 

Մինչ չորս նավաստիները ամբողջ ուժով թիավարում էին դեպի նավը, Ֆելտոնն 

արձակեց նախ պարանը, ապա՝ թաշկինակը, որոնցով կապել էր միլեդիի ձեռքերը։ 

 

Ձեռքերն արձակելուց հետո նա բռով ջուր վերցրեց ծովից և ցանեց միլեդիի 

երեսին։ 

 

Միլեդին խոր շունչ առավ և աչքերը բացեց։ 

 

— Որտե՞ղ եմ ես,— հարցրեց նա։ 

 

— Դուք փրկված եք,— պատասխանեց երիտասարդ սպան։ 

 

— Օ՜, փրկվա՜ծ եմ,— գոչեց միլեդին։— Այո, ահա երկինքը, ահա և ծովը։ Օդը, 

որ շնչում եմ ես, ազատության օդը։ Ա՜խ... Շնորհակալ եմ, Ֆելտոն, շնորհակալ եմ 

ձեզնից։ 



 

Երիտասարդ սպան նրան սեղմեց իր սրտին։ 

 

— Բայց ի՞նչ է պատահել իմ ձեռքերին,— զարմացավ միլեդին։— Ասես ճզմել են 

սեղմիչներով։ 

 

Նա ձեռքերը բարձրացրեց։ Իսկապես, դաստակները թմրել էին և ծածկված էին 

կապույտ բծերով։ 

 

— Ավա՜ղ,— հառաչեց Ֆելտոնը՝ նայելով այդ գեղեցիկ ձեռքերին և սիրալիր 

օրորելով գլուխը։ 

 

— Ա՜խ, ոչինչ, դատարկ բան է,— ասաց միլեդին։— Հիմա ես հիշեցի։ 

 

Նա սկսեց ինչ֊որ բան որոնել շուրջը։ 

 

— Այստեղ է,— հանգստացրեց նրան Ֆելտոնը և ոտքով մոտ հրեց նրան ոսկու 

տոպրակը։ 

 

Նրանք մոտեցան նավին։ Հերթապահը ձայն տվեց մակույկում նստածներին, 

մակույկից պատասխանեցին։ 

 

— Այս ի՞նչ նավ է,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Սա այն նավն է, որ ես վարձել եմ ձեզ համար։ 

 

— Ո՞ւր է տանելու ինձ։ 

 

— Ուր որ ցանկանաք, միայն թե ինձ ափ իջեցնեք Պորտսմուտում։ 

 

— Ի՞նչ եք անելու դուք Պորտսմուտում,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Լորդ Վինտերի հրամանն եմ կատարելու,— մռայլ ժպիտով պատասխանեց 

Ֆելտոնը։ 

 



— Ի՞նչ հրաման։ 

 

— Մի՞թե դուք չեք հասկանում։ 

 

— Ոչ։ Բացատրեցեք, խնդրում եմ։ 

 

— Այլևս ինձ չվստահելով՝ նա որոշեց անձամբ հսկել ձեզ, իսկ ինձ իր փոխարեն 

ուղարկել է Բեկինգհեմի մոտ՝ ձեր աքսորման հրամանը ստորագրել տալու։ 

 

— Բայց եթե նա ձեզ չի վստահում, ինչպե՞ս է հանձնարարել այդ հրամանը 

տանել։ 

 

— Մի՞թե ես պետք է իմանամ, թե ինչ եմ տանում։ 

 

— Ճիշտ որ։ Եվ դուք Պորտսմո՞ւտ եք գնում։ 

 

— Ինձ հարկավոր է շտապել, վաղը ամսի քսաներեքն է, և Բեկինգհեմը 

նավատորմի հետ մեկնելու է։ 

 

— Վաղը նա մեկնո՞ւմ է։ Ո՞ւր։ 

 

— Լա ֊Ռոշել։ 

 

— Նա չպե՛տք է գնա Լա֊Ռոշել,— գոչեց միլեդին իր սովորական 

սառնարյունությունը կորցնելով։ 

 

— Հանգիստ եղեք,— պատասխանեց Ֆելտոնը,— նա չի՛ գնա։ 

 

Միլեդին ուրախությունից դողաց, նա կարդաց երիտասարդի սրտի 

գաղտնարանը, այնտեղ գրված էր՝ մա՛հ Բեկինգհեմին։ 

 

— Ֆելտոն... Դու մեծ մարդ ես, ինչպես Հուդա Մակաբեն։ Եթե դու մեռնելու 

լինես, ես էլ քեզ հետ միասին կմեռնեմ։ Ահա ամենը, ինչ կարող եմ ասել քեզ։ 

 

— Կամա՜ց,— հիշեցրեց Ֆելտոնը։— Մոտենում ենք։ 



 

Իսկապես, մակույկն արդեն մոտենում էր նավին։ 

 

Ֆելտոնն առաջինը բարձրացավ սանդուղքով և ձեռքը տվեց միլեդիին, իսկ 

նավաստիները օգնում էին նրան, որովհետև ծովը դեռ ալեկոծ էր։ 

 

Մի րոպե անց՝ նրանք կանգնած էին տախտակամածի վրա։ 

 

— Նավապետ,— ասաց Ֆելտոնը,—ահա այն կինը, որի մասին ասում էի ձեզ և 

որին պետք է ողջ ու առողջ հասցնել Ֆրանսիա։ 

 

— Հազար պիստոլով,— պատասխանեց նավապետը։ 

 

— Ես արդեն հինգ հարյուրը տվել եմ ձեզ։ 

 

— Միանգամայն ճշմարիտ է։ 

 

— Ահա և մնացած հինգ հարյուրը,— միջամտեց միլեդին՝ ձեռքն առնելով ոսկու 

տոպրակը։ 

 

— Ո՛չ,— առարկեց Նավապետը,— ես երբեք խոսքս չեմ փոխում. այս 

երիտասարդին ևս խոսք եմ տվել մնացած հինգ հարյուրը ստանալ Բուլոն հասնելուց 

հետո։ 

 

— Իսկ կհասնե՞նք այնտեղ։ 

 

— Ողջ և առողջ,— պատասխանեց նավապետը։— Այդ այնքան հաստատ է, 

որքան այն, որ ինձ կոչում են Ջեկ Բուտլեր։ 

 

— Դե ուրեմն, եթե դուք ձեր խոստումը կատարեք, ես ձեզ կտամ ոչ թե հինգ 

հարյուր, այլ հազար պիստոլ։ 

 

— Ուռա՜, չքնաղ տիկին,— գոչեց նավապետը։— Տա աստված, որ հաճախ 

ունենամ ձերդ ողորմածության նման ուղևորներ։ 

 



— Իսկ առայժմ,— ասաց Ֆելտոնը,— հասցրեք մեզ ծովախորշ... Հիշո՞ւմ եք, այն 

ծովախորշը, որի մասին մենք պայմանավորվել ենք։ 

 

Որպես պատասխան՝ նավապետը հրամայեց բռնել անհրաժեշտ ուղղությունը, 

և առավոտյան ժամը յոթին մոտ Փոքրիկ նավը խարիսխ գցեց Ֆելտոնի նշած 

ծովախորշում։ 

 

Այս ճամփորդության ժամանակ Ֆելտոնը պատմեց միլեդիին, թե ինչպես ինքը 

Լոնդոն գնալու փոխարեն վարձել է այդ նավը, ինչպես է վերադարձել, թե ինչպես է 

ամրոցի պատով վեր մագլցել քարերի արանքները երկաթե բրեր խրելով ու նրանցից 

կառչելով, ինչպես է, վերջապես, հասել լուսամուտի վանդակին ու նրանից կապել 

պարանասանդուղքը։ Մնացածը միլեդիին հայտնի էր։ 

 

Իսկ միլեդին ուղում էր ամրապնդել Ֆելտոնի մտադրությունը։ Բայց առաջին 

իսկ խոսքերից նա հասկացավ, որ երիտասարդ մոլեռանդին ավելի շուտ զսպել է 

հարկավոր, քան գործողության դրդել։ 

 

Նրանք պայմանավորվեցին, որ միլեդին Ֆելտոնին սպասելու է մինչև ժամը 

տասը, և եթե ժամը տասին Ֆելտոնը չվերադառնա, միլեդին պետք է ճանապարհ 

ընկնի։ Այդ դեպքում, եթե Ֆելտոնն ազատության մեջ լինի, նրանք կհանդիպեն 

Ֆրանսիայում, կարմելիստուհիների Բետյունի վանքում։ 

 

XXIX. Ինչ կատարվեց Պորտսմուտում 1628թ. օգոստոսի 23-ին 

Ֆելտոնը հրաժեշտ տվեց միլեդիին համբուրելով նրա ձեռքը, ինչպես եղբայրն է 

հրաժեշտ տալիս քրոջը զբոսանքի գնալիս։ 

 

Տեսքով նա հանգիստ էր թվում, ինչպես միշտ, միայն աչքերն էին շողում 

արտասովոր, ասես տենդային շողով։ Դեմքը սովորականից գունատ էր, շուրթերը 

պինդ սեղմված, իսկ խոսքը հնչում էր կարճ ու բեկբեկուն, դրսևորելով նրա մեջ 

եռացող մռայլ զգացմունքները։ 

 

Քանի դեռ Ֆելտոնը գտնվում էր նավից դեպի ափ տանող մակույկի մեջ, աչքը 

չէր հեռացնում միլեդիից, որը տախտակամածին կանգնած՝ ուղևորում էր նրան իր 

հայացքով։ Նրանք երկուսն էլ արդեն համարյա չէին վախենում հետապնդումից, 



սովորաբար առավոտյան ժամը իննից շուտ միլեդիի սենյակը չէին մտնում, իսկ 

Լոնդոնից ամրոց երեք ժամվա ճանապարհ էր։ 

 

Ֆելտոնն ափ իջավ, բլրի լանջով բարձրացավ մի ժայռի գլուխ, վերջին անգամ 

ողջույնի նշան արավ միլեդիին և շուռ եկավ դեպի քաղաք։ 

 

Ճանապարհը ափից շարունակ ցած էր իջնում, և երբ Ֆելտոնը մի հարյուր քայլ 

հեռացավ, արդեն միայն նավի կայմերն էին երևում։ 

 

Նա շտապեց դեպի Պորտսմուտ, որի աշտարակներն ու տները վաղորդյան 

մշուշի մեջ երևում էին մոտ կես մղոն հեռավորության վրա։ 

 

Պորտսմուտի այն կողմը ծովը ծածկված էր նավերով։ Նրանց կայմերը, որոնք 

ասես ձմեռվա շնչից մերկացած կաղամախիներ լինեին, օրորվում էին քամու առաջ։ 

 

Արագ֊արագ առաջ քայլելով՝ Ֆելտոնը մտքում թվում էր այն բոլոր 

մեղադրանքները, ճիշտ թե սխալ, որ կային Հակոբ VI֊ի և Կառլոս I֊ի ֆավորիտի դեմ, և՛ 

նրանք, որ կուտակվել էին Ֆելտոնի մեջ երկար տարիների մտորումների հետևանքով, 

և՛ նրանք, որ բարդում էին Բեկինգհեմի վրա պուրիտանները, որոնց շրջանում շատ էր 

եղել նա։ 

 

Համեմատելով այդ մինիստրի հրապարակային հանցագործությունները, որոնք 

աղմուկ էին հանել և, եթե կարելի է այսպես ասել, եվրոպական բնույթ էին կրում, 

համեմատելով դրանք նրա մասնավոր, ամենքին անհայտ հանցագործությունների 

հետ, որոնց մեջ մեղադրում էր նրան միլեդին, Ֆելտոնը գալիս էր այն 

եզրակացության, որ Բեկինգհեմի մեջ ապրող երկու մարդուց ավելի շատ մեղավորը 

նա է, որի կյանքը անհայտ է մնացել լայն հասարակությանը։ Բանն այն է, որ Ֆելտոնի 

սերը, որ այնքան տարօրինակ էր, անակնկալ ու բռնկուն, վիթխարի չափերով էր ցույց 

տալիս լեդի Վինտերի շարած ստոր ու մտացածին մեղադրանքները, ինչպես փոշու 

հատիկը, որն իրականում նույնիսկ մրջյունի համեմատությամբ հազիվ նկատելի է 

աչքի համար, խոշորացույցի տակ մեզ երևում է մի զարհուրելի հրեշ։ 

 

Արագ քայլելուց նա ավելի ու ավելի էր բորբոքվում։ Այն միտքը, որ իր հետևում 

սոսկալի վրեժի վտանգին ենթակա մնացել է մի կին, որին ինքը սիրում էր, ավելի 

ճիշտ՝ պաշտում սրբի պես, վերջին օրերին իր ապրած հուզմունքը, իր 



հոգնածությունը, այս ամենը նրան հասցնում էր հոգեկան մեծագույն վերելքի 

վիճակին։ 

 

Նա Պորտսմուտ հասավ առավոտյան ժամը ութին մոտ։ Քաղաքի ամբողջ 

բնակչությունը ոտքի վրա էր։ Փողոցներում ու նավահանգստում թմբուկներ էին 

զարկում։ Մեկնող զորքերը շարժվում էին դեպի ծով։ 

 

Ֆելտոնը ծովակալության շեմքին մոտեցավ ամբողջովին փոշոտված ու 

քրտնմխած։ Նրա դեմքը, որ սովորաբար գունատ էր լինում, կարմրել էր շոգից ու 

զայրույթից. ժամապահը չէր ուզում ներս թողնել նրան, բայց Ֆելտոնը կանչեց 

պահակապետին և գրպանից հանելով իր բերած հրամանը՝ ասաց. 

 

— Շտապ հանձնարարություն է լորդ Վինտերից։ 

 

Լսելով լորդ Վինտերի անունը, որը, ինչպես բոլորին հայտնի էր, նորին 

պայծառափայլության ամենամտերիմ անձերից մեկն էր, պահակապետը հրամայեց 

ներս թողնել Ֆելտոնին, մանավանդ որ նա ծովային սպայի համազգեստով էր։ 

 

Հենց այն պահին, երբ նա մտնում էր նախասրահ, շնչասպառ այնտեղ մտավ 

նույնպես ամբողջովին փոշով ծածկված մի մարդ, որի փոստային ձին հազիվ 

արտասանդուղքին հասնելով՝ ծնկների վրա էր ընկել հոգնածությունից։ 

 

Ֆելտոնն ու անծանոթը միաժամանակ դիմեցին սենեկապետ Պատրիկին, որը 

դքսի լիակատար վստահությունն էր վայելում։ 

 

Ֆելտոնն ասաց, որ իրեն ուղարկել է բարոն Վինտերը, իսկ անծանոթը 

հրաժարվեց ասել, թե ով է ուղարկել իրեն և հայտարարեց, որ իր անունը տալ կարող է 

միայն դքսին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պնդում էր, որ ինքն առաջինը ներկայանա 

դքսին։ 

 

Պատրիկը գիտեր, որ լորդ Վինտերը դքսի հետ կապված է ոչ միայն 

պաշտոնական, այլև բարեկամական կապերով, ուստի առաջնությունը տվեց նրան, 

ով ներկայացրել էր լորդ Վինտերի անունից։ Մյուս սուրհանդակը ստիպված եղավ 

սպասել և երևում էր, թե ինչպես է նա նզովում իր այդ ուշացումը։ 

 



Սենեկապետը Ֆելտոնի հետ անցավ մի մեծ դահլիճով, որտեղ ընդունելության 

էր սպասում Լա֊Ռոշելի պատվիրակությունը՝ իշխան Սուբիզի գլխավորությամբ, և 

տարավ նրան դեպի այն սենյակը, որտեղ Բեկինգհեմը հենց նոր լոգանք ընդունելուց 

հետո ավարտում էր իր հարդարանքը, որին, ինչպես միշտ, նա մեծ ուշադրություն էր 

դարձնում։ 

 

— Լեյտենանտ Ֆելտոն,— զեկուցեց Պատրիկը։— Եկել է լորդ Վինտերի 

հանձնարարությամբ։ 

 

— Լորդ Վինտերի հանձնարարությա՞մբ,— կրկնեց Բեկինգհեմը։— Ներս թողեք։ 

 

Ֆելտոնը ներս մտավ։ Բեկինգհեմն այդ նույն պահին բազմոցի վրա նետեց 

ոսկեհյուս շքեղ խալաթը և սկսեց հագնել կապույտ թավշե կամզոլը, որն ամբողջովին 

մարգարիտներով էր զարդարված։ 

 

— Ինչո՞ւ բարոնն ինքը չի եկել,— հարցրեց Բեկինգհեմը։— Այսօր առավոտյան 

ես սպասում էի նրան։ 

 

— Նա ինձ հանձնարարել է հաղորդել ձերդ պայծառափայլությանը,— 

պատասխանեց Ֆելտոնը,— թե շատ է ցավում, որ չի կարող ձեզ ներկայանալու 

պատիվն ունենալ, որովհետև ստիպված է ինքն անձամբ հսկել պահակությանն 

ամրոցում։ 

 

— Այո, այո, գիտեմ։ Նա մի կալանավորուհի ունի։ 

 

— Հենց այդ կալանավորուհու մասին էլ ես ուզում էի խոսել ձերդ 

պայծառափայլության հետ։ 

 

— Դե, խոսեցեք։ 

 

— Այն, ինչ ես ասելու եմ, միլորդ, ոչ ոք չպետք է լսի բացի ձեզնից։ 

 

— Թողեք մեզ, Պատրիկ,— հրամայեց Բեկինգհեմը,— բայց եղեք մոտերքում, 

որպեսզի իմ զանգի ձայնին իսկույն ներկայանաք։ Ես հիմա կկանչեմ ձեզ։ 

 



Պատրիկը դուրս գնաց։ 

 

— Մենք մենակ ենք, պարոն,— ասաց Բեկինգհեմը։— Խոսեցեք։ 

 

— Միլորդ, մի քանի օր առաջ բարոն Վինտերը ձեզ գրել ու խնդրել է 

ստորագրել մի հրաման, որ վերաբերում է Շառլոտա Բաքսոն անունով մի 

երիտասարդ կնոջ։ 

 

— Այո, պարոն, և ես նրան պատասխանեցի, որ ինքը բերի կամ ուղարկի այդ 

հրամանը, և ես կստորագրեմ այն։ 

 

— Ահա այն, միլորդ։ 

 

— Տվեք։ 

 

Դուքսը Ֆելտոնի ձեռքից վերցրեց թուղթը, աչքի անցկացրեց այն։ Համոզվելով, 

որ դա հենց այն հրամանն է, որի մասին իրեն հաղորդել է լորդ Վինտերը, դրեց 

սեղանին և գրիչը վերցրեց՝ պատրաստվելով ստորագրել այն։ 

 

— Ներեցեք, միլորդ,— ասաց Ֆելտոնը՝ ետ պահելով դքսին,— բայց հայտնի է 

արդյոք ձերդ պայծառափայլությանը, որ Շառլոտա Բաքսոնը այդ երիտասարդ կնոջ 

իսկական անունը չէ։ 

 

— Այո, պարոն, այդ ինձ հայտնի է,— պատասխանեց դուքսը և գրիչը թրջեց 

թանաքի մեջ։ 

 

— Նշանակում է ձերդ պայծառափայլությունը գիտե՞ նրա իսկական անունը։ 

 

— Այո, գիտեմ։ 

 

Դուքսը գրիչը մոտեցրեց թղթին։ Ֆելտոնը սփրթնեց։ 

 

— Եվ այդ իսկական անունը իմանալով, այնուամենայնիվ, ձերդ 

պայծառափայլությունը կստորագրի՞ այդ հրամանը։ 

 



— Իհարկե, և առանց տատանվելու։ 

 

— Ես չե՛մ կարող հավատալ,— ավելի ևս կտրուկ ու բեկբեկուն ձայնով 

շարունակեց Ֆելտոնը,— թե ձերդ պայծառափայլությանը հայտնի է, որ խոսքը 

վերաբերում է, լեդի Վինտերին... 

 

— Ինձ այդ շատ լավ հայտնի է, բայց ինձ զարմացնում է, թե դո՞ւք ինչպես 

կարող եք իմանալ այդ։ 

 

— Եվ դուք, ձերդ պայծառափայլություն, առանց խղճի խայթի կստորագրե՞ք 

այդ հրամանը։ 

 

Բեկինգհեմը գոռոզաբար նայեց երիտասարդին։ 

 

— Սակայն, պարոն, դուք տարօրինակ հարցեր եք տալիս ինձ, և ես շատ 

զիջողաբար եմ վարվում պատասխանելով ձեզ։ 

 

— Պատասխանեցե՛ք, ձերդ պայծառափայլություն,— ասաց Ֆելտոնը։— 

Դրությունը շատ ավելի լուրջ է, քան, գուցե, կարծում եք դուք։ 

 

Բեկինգհեմը մտածեց, որ լորդ Վինտերի հանձնարարությամբ ներկայացած 

երիտասարդը, իհարկե, նրա անունից էլ խոսում է, և մեղմացավ։ 

 

— Առանց խղճի որևէ խայթի,— ասաց նա։— Բարոնին, ինչպես և ինձ հայտնի է, 

որ միլեդի Վինտերը մեծ ոճրագործ է, և որ նրա պատիժը աքսորով սահմանափակելը 

համարյա հավասարազոր է նրան՝ ներում շնորհելուն։ 

 

Դուքսը գրիչը դիպցրեց թղթին։ 

 

— Դուք չե՛ք ստորագրի այդ հրամանը, միլորդ,— գոչեց Ֆելտոնը մի քայլ 

անելով դեպի դուքսը։ 

 

— Ես չե՞մ ստորագրի հրամանը,— զարմացավ Բեկինգհեմը։— Իսկ ինչո՞ւ։ 

 

— Որովհետև դուք կնայեք ձեր հոգու խորքը և կզգաք միլեդիի արդարությունը։ 



 

— Արդարությունը պահանջում էր նրան ուղարկել Տայբերն։ Միլեդին սրիկա 

կին է։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն, միլեդին հրեշտակ է, դուք այդ լավ գիտեք, և ես 

խնդրում եմ ազատություն տալ նրան։ 

 

— Դուք խելագարվե՜լ եք։ Ինչպե՞ս եք համարձակվում այդպես խոսել ինձ հետ։ 

 

— Ներեցեք ինձ, միլորդ, ես խոսում եմ, ինչպես որ կարող եմ, ես աշխատում եմ 

զսպել ինձ։ Բայց մտածեցեք, միլորդ, թե ինչ եք մտադիր անել դուք և զգուշացեք չափն 

անցնելուց։ 

 

— Ինչպե՜ս... Ողորմա՜ծ աստված,— զարմացավ Բեկինգհեմը։—Սա կարծես 

սպառնում է ինձ։ 

 

— Ոչ, միլորդ, ես դեռևս խնդրում և ասում եմ ձեզ. բավական է մի կաթիլ ևս, 

որպեսզի բաժակը լցվի, մի փոքրիկ մեղք կարող է պատիժ թափել այն մարդու գլխին, 

որին դեռևս խնայել է ամենաբարձրյալը, չնայած նրա բոլոր ոճիրներին։ 

 

— Պարոն Ֆելտոն, բարի եղեք դուրս գալ այստեղից և անհապաղ գնալ 

կալանքի,— հրամայեց Բեկինգհեմը։ 

 

— Բարի եղեք լսել ինձ մինչև վերջ, միլորդ։ Դուք գայթակղել եք այդ դեռատի 

աղջկան, դուք դաժանորեն վիրավորել եք նրան, արատավորել նրա պատիվը։ 

Վերացրեք այն չարիքը, որ պատճառել եք դուք, թողեք, որ նա անարգել գնա, և ես 

ուրիշ ոչինչ չեմ պահանջի ձեզն։ 

 

— Ուրիշ ոչինչ չե՞ք պահանջի,— ասաց Բեկինգհեմը՝ զարմացած նայելով 

Ֆելտոնին և ամեն մի բառը շեշտելով։ 

 

— Միլորդ,— շարունակեց Ֆելտոնը՝ ավելի ու ավելի տաքանալով,— 

զգուշացեք, միլորդ, ամբողջ Անգլիան հոգնել է ձեր անօրինություններից։ Միլորդ, 

դուք ի չարը գործադրեցիք արքայական իշխանությունը, որ համարյա հափշտակել եք 



բռնությամբ։ Միլորդ, դուք զզվանք եք ներշնչում և՛ մարդկանց, և՛ աստծուն։ Աստված 

ձեզ կպատժի հետագայում, իսկ ես ձեզ կպատժեմ այսօր։ 

 

— Այդ արդեն չափից դո՛ւրս է,— գոռաց Բեկինգհեմը և մի քայլ արեց դեպի 

դուռը։ 

 

Ֆելտոնը փակեց նրա ճանապարհը։ 

 

— Խոնարհաբար խնդրում եմ ձեզ,— ասաց նա,— հրաման ստորագրեցեք լեդի 

Վինտերի ազատման մասին։ Հիշեցեք, դա այն կինն է, որին դուք անպատվել եք։ 

 

— Դո՛ւրս կորեք, պարո՛ն, թե չէ ես պահակներ կկանչեմ և կհրամայեմ 

շղթայակապ անել ձեզ։ 

 

— Դուք ոչ ոքի չեք կանչի,— ասաց Ֆելտոնը նետվելով դքսի և այն զանգակի 

միջև, որ դրված էր արծաթազարդ փոքրիկ սեղանին։— Զգուշացե՛ք, միլորդ, այժմ դուք 

Աստծու ձեռքում եք։ 

 

— Սատանայի ձեռքում, ուզում եք ասել դուք,— գոչեց Բեկինգհեմը ձայնը 

բարձրացնելով, որպեսզի գրավի հարևան սենյակում գտնվող մարդկանց 

ուշադրությունը, սակայն դեռևս ուղղակի օգնության չկանչելով նրանց։ 

 

— Ստորագրեցեք, միլորդ, հրամանը ստորագրեցեք լեդի Վինտերի ազատման 

մասին,— պնդում էր Ֆելտոնը՝ մի ինչ֊որ թուղթ մեկնելով դքսին։ 

 

— Դուք ուզում եք հարկադրե՞լ ինձ։ Դուք ծիծաղո՞ւմ եք ինձ վրա։ Է՜յ, Պատրի՛կ։ 

 

— Ստորագրեք, միլո՛րդ։ 

 

— Երբե՛ք։ 

 

— Երբե՞ք։ 

 

— Օգնեցե՜ք,— գոռաց դուքսը և վրա թռավ իր սուսերին։ 

 



Սակայն Ֆելտոնը սուսերը մերկացնելու ժամանակ չտվեց, նա ծոցում պահած 

ուներ այն դանակը, որով միլեդին վիրավորել էր ինքն իրեն, և մի ոստյունով 

հարձակվեց դքսի վրա։ 

 

Այդ րոպեին կաբինետ մտավ Պատրիկը և գոչեց. 

 

— Միլո՛րդ, Ֆրանսիայից նամակ։ 

 

— Ֆրանսիայի՞ց,— գոչեց Բեկինգհեմը, մոռանալով աշխարհում ամեն բան և 

մտածելով միայն, թե ումից է այդ նամակը։ 

 

Ֆելտոնն օգտվեց այդ ակնթարթից և դանակը նրա կողը խրեց մինչև դաստակը։ 

 

— Ա՜, դավաճա՜ն,— աղաղակեց Բեկինգհեմը։— Դու սպանեցիր ինձ... 

 

— Սպանությո՜ւն,— գոռաց Պատրիկը։ 

 

Ֆելտոնը փորձելով թաքնվել շուրջը նայեց և տեսնելով, որ դուռը բաց է, նետվեց 

հարևան դահլիճը, որտեղ, ինչպես արդեն ասել ենք, ընդունելության էր սպասում 

Լա֊Ռոշելի պատվիրակությունը, վազելով անցավ այդ դահլիճը և սլացավ դեպի 

սանդուղքը, բայց հենց առաջին աստիճանին՝ դեմ առավ լորդ Վինտերին։ Տեսնելով 

Ֆելտոնի մահվան գունատությունը, նրա մոլոր հայացքը և ձեռքերի ու երեսի արյան 

բծերը՝ լորդ Վինտերը բռնեց նրա կոկորդից ու գոռաց. 

 

— Ես այդ գիտեի։ Ես գլխի ընկա, բայց, ավա՜ղ, մի րոպե ավելի ուշ, քան 

հարկավոր էր։ Օ՜, թշվառ եմ ես, թշվա՜ռ։ 

 

Ֆելտոնը ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց։ Լորդ Վինտերը նրան հանձնեց 

պահակախմբի ձեռքը, որը հետագա կարգադրությունների սպասելով՝ Ֆելտոնին 

տարավ դեպի ծովը նայող փոքրիկ տերասը, իսկ լորդ Վինտերը շտապեց Բեկինգհեմի 

կաբինետ։ 

 

Դքսի աղաղակի և Պատրիկի կանչի վրա կաբինետ վազեց այն մարդը, որին 

Ֆելտոնը հանդիպել էր նախասրահում։ 

 



Դուքսը պառկած էր բազմոցի վրա և ձեռքով ջղաձգաբար սեղմում էր վերքը։ 

 

— Լա Պորտ,— ասաց դուքսը մեռնողի ձայնով,— Լա Պորտ, դու նրա՞ կողմից 

ես եկել։ 

 

— Այո, ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց Աննա Ավստրիացու 

հավատարիմ ծառան,— բայց կարծես ուշացել եմ։ 

 

— Կամաց, Լա Պորտ, ձեզ կարող են լսել. Պատրիկ, ոչ ոքի ներս չթողնեք։ Ա՜խ, 

ես այնպես էլ չեմ իմանա, թե ինչ է հրամայել նա հաղորդել ինձ։ Աստվա՜ծ իմ, ես 

մեռնում եմ։ 

 

Եվ դուքսը ուշաթափվեց։ 

 

Մինչ այդ լորդ Վինտերը, Լա֊Ռոշելի պատվիրակները, էքսպեդիցիոն զորքերի 

պետերն ու սպաները և Բեկինգհեմի շքախմբի սպաները խառնամբոխ մտան սենյակ։ 

Ամենուրեք հուսահատական աղաղակներ էին լսվում։ Տխուր նորությունը, որ 

պալատը լցրել էր ախուվախով և ողբ ու կոծով, շուտով դուրս եկավ պալատի 

սահմաններից և տարածվեց քաղաքում։ 

 

Թնդանոթի կրակոցն ազդարարեց, որ տեղի է ունեցել կարևոր ու անսպասելի 

մի բան։ 

 

Լորդ Վինտերը փետում էր իր մազերը։ 

 

— Մի րոպե ուշացա,— գոռում էր նա։— Միայն մի րոպե, օ՜, Աստվա՜ծ իմ։ 

Ինչպիսի՜ դժբախտություն։ 

 

Իսկապես, առավոտյան ժամը յոթին նրան զեկուցել էին, որ ամրոցի 

լուսամուտներից մեկի վանդակից պարանե սանդուղք է կախված։ Նա իսկույն նետվել 

էր միլեդիի սենյակը և տեսել, որ սենյակը դատարկ է, լուսամուտը բաց, վանդակի 

ճաղերը կտրտված։ Նա հիշել էր դ'Արտանյանի բանավոր նախազգուշացումը, որ 

հաղորդել էր նրա սուրհանդակը, սիրտը դող էր ընկել դքսի համար, վազել էր ախոռ և 

առանց սպասելու, որ ձի թամբեն, հեծել էր առաջին իսկ հանդիպած ձին, սլացել 



ծովակալություն և նրա բակում ցած ցատկելով՝ վեր էր վազել սանդուղքով, որտեղ, 

ինչպես արդեն ասացինք, աստիճանների վրա հանդիպել էր Ֆելտոնին։ 

 

Բայց դուքսը դեռ կենդանի էր. նա ուշքի եկավ, աչքերը բացեց, և բոլոր 

շրջապատողների սրտում հույսի նշույլ ծագեց։ 

 

— Պարոններ,— ասաց նա,— ինձ մենակ թողեք Լա Պորտի և Պատրիկի հետ... 

Ա՜, այդ դո՞ւք եք, Վինտեր։ Այսօր առավոտյան դուք ինչ֊որ տարօրինակ խելացնոր 

մարդ էիք ուղարկել ինձ մոտ, տեսեք ինչ արեց նա ինձ։ 

 

— Օ՜, միլորդ,— գոչեց բարոնը,— ես հավիտյանս անմխիթար կմնամ։ 

 

— Եվ իրավացի չես լինի, սիրելի Վինտեր,— առարկեց Բեկինգհեմը՝ ձեռքը 

մեկնելով նրան։— Ես չեմ ճանաչում ոչ մի մարդու, որն արժանի լիներ, որ մի ուրիշ 

մարդ իր ամբողջ կյանքում ողբար նրա կորուստը... Բայց, թող մեզ մենակ, խնդրում եմ 

քեզ։ 

 

Բարոնը հեկեկալով դուրս գնաց։ 

 

Սենյակում մնացին միայն վիրավոր դուքսը, Լա Պորտը և Պատրիկը։ 

 

Դքսի մերձավորները որոնում էին բժշկին և չէին կարողանում գտնել նրան։ 

 

— Դուք կապրեք, միլորդ, դուք կապրեք,— բազմոցի առաջ ծունկ չոքած 

կրկնում էր Աննա Ավստրիացու հավատարիմ ծառա Լա Պորտը։ 

 

— Ի՞նչ է գրում նա ինձ,— նվազ ձայնով հարցրեց Բեկինգհեմը։ Արնաքամ 

լինելով՝ նա հաղթահարում էր դաժան ցավը, որպեսզի խոսի նրա մասին, ում սիրում 

էր։— Ի՞նչ է գրում նա ինձ։ Կարդացեք ինձ նրա նամակը։ 

 

— Ինչպե՞ս կարելի է, միլորդ,— վախեցավ Լա Պորտը։ 

 

— Կատարիր ասածս, Լա Պորտ։ Մի՞թե չես տեսնում, որ ես չեմ կարող 

ժամանակ կորցնել։ 

 



Լա Պորտը կնիքը կոտրեց և նամակը մոտեցրեց Բեկինգհեմի աչքերին, սակայն 

դուքսն իզուր էր փորձում գրածը կարդալ։ 

 

— Դե կարդա՛,— հրամայեց նա,— կարդա, ես այլևս չեմ տեսնում։ Կարդա։ ՉԷ՞ 

որ շուտով երևի կդադարեմ լսել և կմեռնեմ, առանց իմանալու, թե ինչ է գրել նա ինձ։ 

 

Լա Պորտն այլևս չառարկեց և կարդաց. 

 

«Միլորդ. 

 

Պաղատում եմ ձեզ ի սեր այն ամենի, ինչ ես ձեզ ճանաչելուց հետո կրել ու 

ապրել եմ ձեզ համար, ձեր պատճառով, եթե ձեզ համար թանկ է իմ հանգիստը, 

դադարեցրեք ձեր ծավալուն սպառազինությունները Ֆրանսիայի դեմ և վերջ տվեք 

պատերազմին, որի մասին բացարձակորեն ասում են, որ կրոնը սոսկ առերևույթ 

պատճառ է, իսկ գաղտուկ պնդում են, թե նրա իսկական պատճառը ձեր սերն է իմ 

նկատմամբ։ Այս պատերազմը ո՛չ միայն մեծ աղետներ կարող է բերել Ֆրանսիային ու 

Անգլիային, այլև կարող է դժբախտություն բերել ձեզ, միլորդ, որն ինձ անմխիթար 

կդարձնի։ 

 

Պահպանեցեք ձեր կյանքը, որին վտանգ է սպառնում և որն ինձ համար 

թանկագին կլինի այն պահից, երբ ես ստիպված չեմ լինի ձեր մեջ թշնամի տեսնելու։ 

 

։։։։։։։։։։Ձեզ համակրող 

 

։։։։։։։։։։Աննա»։ 

 

Բեկինգհեմը հավաքեց իր ուժերի մնացորդները, որպեսզի լսի այդ նամակը։ 

Ապա, երբ նամակը կարդացված էր, նա հարց տվեց այնպես, ասես այդ նամակը դառն 

հիասթափություն էր պատճառել նրան։ 

 

— Մի՞թե դուք ոչինչ չունեք ինձ բանավոր հաղորդելու, Լա Պորտ։ 

 

— Ինչպես չէ, ձերդ պայծառափայլություն, թագուհին ինձ հանձնարարեց ասել, 

որ դուք զգույշ լինեք. նրան նախազգուշացրել են, որ ձեզ սպանել են ուզում։ 

 



— Միայն ա՞յդ... Ուրիշ ոչի՞նչ...— անհամբերությամբ հարցնում էր Բեկինգհեմը։ 

 

— Նա ինձ նաև հանձնարարեց ասել, որ ինքը առաջվա պես սիրում է ձեզ։ 

 

— Ա՜խ, փա՜ռք Աստծու,— գոչեց Բեկինգհեմը։— Նշանակում է նա իմ մահվանն 

անտարբեր չի վերաբերվի... 

 

Լա Պորտն արտասվեց։ 

 

— Պատրիկ,— ասաց դուքսը,— բերեք ինձ այն արկղիկը, որի մեջ ադամանդե 

զարդն էր պահվում։ 

 

Պատրիկը բերեց, և Լա Պորտը ճանաչեց, որ դա պատկանում էր թագուհուն։ 

 

— Իսկ հիմա բեր սպիտակ ատլասե տոպրակը, որի վրա մարգարիտներով նրա 

վենզելն է ասեղնագործված։ 

 

Պատրիկը կատարեց նաև այդ հրամանը։ 

 

— Վերցրեք, Լա Պորտ,— ասաց Բեկինգհեմը,— ահա նրա համակրանքի միակ 

հավաստիքր, որ ստացել եմ նրանից. այս արկղիկը և այս երկու նամակները։ Տվեք 

սրանք նորին մեծություն թագուհուն և, որպես վերջին հիշատակ իմ մասին... (նա 

աչքերով իր շուրջը որոնեց որևէ թանկարժեք բան)... միացրեք դրան...— Նա նորից 

սկսեց հայացքով որոնել, բայց նրա մահամերձ մթագնած հայացքը տեսավ միայն 

դանակը, որ ընկել էր Ֆելտոնի ձեռքից և որի շեղբին քսված կարմիր արյունից դեռ 

գոլորշի էր բարձրանում...— միացրեք այն դանակը,— ավելացրեց նա և սեղմեց Լա 

Պորտի ձեռքը։ 

 

Նա կարողացավ նաև տոպրակը դնել արկղիկի մեջ և այնտեղ գցեց դանակը, 

նշանով ցույց տալով Լա Պորտին, որ այլևս խոսել չի կարող։ Այնուհետև, ընկնելով 

մահվան ջղաձգության մեջ, որ այլևս հաղթահարել չէր կարող, նա բազմոցից 

գլորվելով ընկավ հատակին։ 

 

Պատրիկը բարձր ճիչ արձակեց։ 

 



Բեկինգհեմը ուզեց վերջին անգամ ժպտալ, սակայն մահն ընդհատեց նրա 

միտքը, և ժպիտը տպվեց նրա շուրթերին՝ որպես սիրո վերջին համբույր։ 

 

Այդ պահին հուզված ներս մտավ դքսի բժիշկը. արդեն ծովակալի նավի վրա էր 

եղել, և նրան կանչելու համար մարդ էին ուղարկել այնտեղ։ 

 

Բժիշկը մոտեցավ դքսին, նրա ձեռքը առավ իր ձեռքի մեջ, մի րոպե պահեց և 

ցած թողեց։ 

 

— Ամեն ինչ անօգուտ է,— ասաց նա,— դուքսը մեռել է։ 

 

— Մեռա՜վ, մեռա՜վ,— գոռաց Պատրիկը։ 

 

Նրա աղաղակի վրա ամբողջ բազմությունը լցվեց սենյակ, և ամենուրեք տիրեց 

հուսահատություն, դառը վիշտ ու շփոթություն։ 

 

Հենց որ լորդ Վինտերը տեսավ, որ Բեկինգհեմը շունչը փչեց, նետվեց Ֆելտոնի 

մոտ, որին զինվորները առաջվա պես դեռ պահում էին պալատի տերասում։ 

 

— Սրիկա՛,— ասաց նա երիտասարդ սպային, որը Բեկինգհեմի մահից հետո 

նորից դարձել էր հանգիստ ու սառնարյուն և, ըստ երևույթին, այդպես էլ մնաց 

հետագայում։— Սրիկա, այս ի՜նչ արիր դու։ 

 

— Ես իմ վրեժը լուծեցի,— պատասխանեց Ֆելտոնը։ 

 

— Քո վրե՜ժը,— վրդովվեց բարոնը։— Ավելի լավ է ասա, որ դու գործիք դարձար 

այն նզովյալ կնոջ ձեռքում։ Բայց երդվում եմ, ահա, որ սա նրա վերջին 

չարագործությունը կլինի։ 

 

— Ես չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ասել դուք,— հանգիստ պատասխանեց 

Ֆելտոնը,— և չգիտեմ ում մասին եք խոսում դուք, միլորդ։ Ես դուքս Բեկինգհեմին 

սպանեցի նրա համար, որ նա երկու անգամ մերժեց ձեր խնդիրքը՝ ինձ կապիտանի 

աստիճան տալու մասին։ Ես պատժեցի նրան անարդարության համար, ուրիշ ոչինչ։ 

 



Վինտերը շշմած նայում էր Ֆելտոնին կապկպող զինվորներին և զարմանում 

նրա անզգայությունից։ 

 

Սակայն մի բան մռայլում էր Ֆելտոնի անվրդով դեմքը։ Երբ որևէ աղմուկ էր 

հասնում նրան, միամիտ պուրիտանին թվում էր, թե ինքը լսում է միլեդիի քայլերն ու 

ձայնը, կարծելով, թե նա եկել է իր գիրկը նետվելու, խոստովանելու իր մեղքը և 

մեռնելու նրա հետ միասին։ 

 

Հանկարծ նա ցնցվեց և հայացքը սևեռեց ծովի մի կետին. ծովը իր ամբողջ 

լայնությամբ փռվել էր նրա առաջ։ Ծովայինի արծվային հայացքով նա նկատեց այն, 

ինչ մի ուրիշ մարդ այդպիսի տարածության վրա ալիքների մեջ օրորվող ճայի տեղ 

կդներ. նա նկատեց դեպի Ֆրանսիայի ափերը գնացող նավի առագաստը։ 

 

Ֆելտոնը գունատվեց, ձեռքը սեղմեց սրտին, որը պատրաստ էր պայթելու, և 

հասկացավ միլեդիի ամբողջ դավաճանությունը։ 

 

— Մի վերջին ողորմածություն եմ խնդրում ձեզնից, միլո՛րդ,— դարձավ նա 

բարոնին։ 

 

— Ի՞նչ,— հարցրեց լորդ Վինտերը։ 

 

— Ասացեք ինձ, ո՞ր ժամն է։ 

 

Բարոնը ժամացույցը հանեց։ 

 

— Իննից տասը րոպե պակաս,— պատասխանեց նա։ 

 

Միլեդին մեկ ու կես ժամով շտապեցրել էր իր մեկնումը։ Հենց որ լսել էր 

ճակատագրական դեպքը ազդարարող թնդանոթաձգությունը, հրամայել էր 

խարիսխը քաշել։ 

 

Նավը լողում էր պարզ երկնքի տակ, ափից մեծ հեռավորության վրա։ 

 

— Այդպես էր աստծու կամքը,— ասաց Ֆելտոնը մոլեռանդի հնազանդությամբ, 

ուժ չունենալով, սակայն, հայացքը հեռացնել փոքրիկ նավից, և նրան թվում էր, թե 



տախտակամածի վրա նշմարում է այն կնոջ սպիտակ ուրվականը, որի համար ինքն 

իր կյանքն էր զոհելու։ 

 

Լորդ Վինտերը նայեց Ֆելտոնի հայացքի ուղղությամբ, ապա հարցական 

հայացք գցեց նրա տանջալից դեմքին և ամեն ինչ հասկացավ։ 

 

— Սկզբում դու մենակ պատիժ կկրես, սրիկա՛,— ասաց նա Ֆելտոնին, որը 

շարունակ ծովին նայելով հնազանդորեն ենթարկվում էր իրեն տանող 

զինվորներին,— բայց երդվում եմ եղբորս հիշատակով, որին ես ջերմորեն սիրում էի, 

որ քո դավակիցն էլ չի՛ կարող փրկվել։ 

 

Ֆելտոնը գլուխը կախ գցեց և ոչ մի խոսք չասաց։ 

 

Իսկ լորդ Վինտերը ցած վազեց սանդուղքով և շտապեց նավահանգիստ։ 

 

XXX. Ֆրանսիայում 

Երբ անգլիական թագավոր Կառլոս I ֊ը Բեկինգհեմի մահն իմացավ, նրա 

առաջին և ամենամեծ երկյուղն այն էր, թե չլինի՞ այդ զարհուրելի լուրը 

լարոշելցիներին զրկի հոգու արիությունից։ Դրա համար էլ, ինչպես Ռիշելիեն է 

պատմում իր «Հուշերում», թագավորն աշխատեց որքան կարելի է երկար ժամանակ 

այդ լուրը թաքցնել լարոշելցիներից։ Նա հրամայեց փակել իր պետության բոլոր 

նավահանգիստները և ուշիուշով հսկել, որ ոչ մի նավ ծով դուրս չգա մինչև 

Բեկինգհեմի պատրաստած զորքի մեկնումը, որի առաքման գործը Բեկինգհեմի 

մահից հետո թագավորն ինքն էր վերցրել իր վրա։ 

 

Այս արգելքի խստությունը թագավորն այնտեղ հասցրեց, որ Անգլիայում 

պահեց նույնիսկ դանիական դեսպաններին, որոնք արդեն հրաժեշտ էին տվել նրան, 

և հոլանդական դեսպանին, որը պետք է Ֆլիսինգեն տաներ արևելահնդկական 

նավերը, որ Կառլոս I֊ը վերադարձրել էր Միացյալ Նիդերլանդներին։ 

 

Բայց որովհետև թագավորն այս հրամանը տվել էր տխուր դեպքից միայն հինգ 

ժամ հետո, այսինքն՝ ցերեկվա ժամը երկուսին, դրա համար էլ երկու նավ արդեն 

կարողացել էին դուրս գալ նավահանգիստներից։ Դրանցից մեկը, ինչպես մենք 

գիտենք, տարավ միլեդիին, որն արդեն գլխի էր ընկել, թե ինչ է կատարվել և իր 



ենթադրության մեջ ավելի էր համոզվել ծովակալության նավի կայմի վրա 

բարձրացրած սև դրոշակը տեսնելով։ 

 

Ինչ վերաբերում է երկրորդ նավին, մենք հետո կպատմենք, թե ով էր նրա վրա, 

և ինչ ձևով մեկնեց այդ նավը։ 

 

Այդ ժամանակամիջոցում, ի դեպ, Լա֊Ռոշելի մոտ գտնվող ճամբարում ոչ մի 

նոր բան չէր պատահել։ Միայն թե թագավորը, որն, ինչպես միշտ, շատ էր 

ձանձրանում, իսկ ճամբարում՝ ավելի ևս, քան ուրիշ տեղ, որոշել էր ծպտված գնալ 

Սեն Ժերմեն՝ սուրբ Լյուդովիկոսի տոնն այնտեղ անցկացնելու և կարդինալին խնդրել 

էր իրեն ուղեկցորդներ կարգել ընդամենը քսան հրացանակիր։ Կարդինալը, որին 

նույնպես երբեմն հաղորդվում էր թագավորի ձանձրույթը, մեծ գոհունակությամբ այդ 

արձակուրդը տրամադրեց իր թագակիր֊օգնականին, որը խոստացավ վերադառնալ 

մինչև սեպտեմբերի տասնհինգը։ 

 

Պարոն դը Տրևիլը նորին սրբազնությունից այս տեղեկությունը ստանալով՝ 

ճանապարհի պատրաստություն տեսավ և իմանալով, որ իր բարեկամներն իրեն 

անհաշտ պատճառով մեծ ցանկություն և նույնիսկ խիստ պահանջ ունեն Փարիզ 

վերադառնալու, իհարկե, նրանց էլ թագավորին ուղեկցող խմբի մեջ նշանակեց։ 

 

Չորս երիտասարդ ընկերներն այս նորությունն իմացան պարոն դը Տրևիլից 

ընդամենը տասնհինգ րոպե հետո, որովհետև դը Տրևիլը առաջինը նրանց հայտնեց 

այն։ Ահա թե երբ դ’Արտանյանն առանձնապես բարձր գնահատեց կարդինալի ցույց 

տված ողորմածությունը, որը, վերջապես, նրան թույլ էր տվել հրացանակիրների 

շարքերը մտնել։ Եթե այդ հանգամանքը չլիներ, դ’Արտանյանը ստիպված պիտի լիներ 

ճամբարում մնալ, իսկ նրա ընկերները պիտի մեկնեին։ 

 

Հարկ չկա ասելու, որ նրանց Փարիզ վերադառնալ էր դրդում այն վտանգը, որ 

սպառնում էր տիկին Բոնասիեին, երբ նա Բետյունի վանքում կհանդիպեր իր 

մահացու թշնամուն՝ միլեդիին։ Դրա համար էլ ինչպես արդեն ասել ենք, Արամիսն 

անհապաղ գրել էր Տուրի սպիտակեղեն կարող Մարի Միշոնին, որն այնպիսի 

ազդեցիկ ծանոթություններ ուներ, որ թագուհուց կխնդրեր, որպեսզի տիկին 

Բոնասիեին թույլատրվի վանքից դուրս գալ և գնալ Լոթարինգիա կամ Բելգիա։ 

Պատասխանը շատ չուշացավ, և ինը֊տասը օրից Արամիսն ստացավ հետևյալ 

նամակը. 



 

Սիրելի ազգական, 

 

Ահա ձեզ իմ քրոջ թույլտվությունը՝ մեր ջահել սպասուհուն վերցնելու 

Բետյունի վանքից, որի օդը, ձեր կարծիքով, վնասակար է նրան։ Իմ քույրը մեծ 

գոհունակությամբ ուղարկում է ձեզ իր թույլտվությունը, որովհետև նա շատ է սիրում 

այդ չքնաղ աղջկան և հույս ունի, որ հետագայում էլ հարկ եղած դեպքում оգտակար 

կլինի նրան։ 

 

Համբուրում եմ ձեզ. 

 

։։։։։։։։։։Մարի Միշոն։ 

 

Այս նամակին կցված էր թույլտվությունը, որ կազմված էր հետևյալ ձևով. 

 

Բետյունի վանքի մայրապետը պետք է սույն նամակը ներկայացնողի խնամքին 

հանձնի այն վանական քրոջը, որը վանք է ընդունվել իմ հանձնարարականով և 

գտնվում է իմ հովանավորության տակ։ 

 

։։։։։։։։։։Լուվր, 10 օգոստոսի 1628 թ.։ 

 

։։։։։։։։։։Աննա։ 

 

Կարելի է պատկերացնել, թե երիտասարդներին ուրախ սրախոսությունների 

ինչպիսի սնունդ էին տալիս Արամիսի ազգակցական հարաբերությունները այն 

սպիտակեղեն կարողի հետ, որը թագուհուն իր քույրն էր կոչում։ Բայց Արամիսը 

Պորտոսի կոպիտ կատակների առթիվ երկու֊երեք անգամ խիստ շառագունելով 

խնդրեց ընկերներին այլևս այդ թեմային չանդրադառնալ և հայտարարեց, որ եթե 

նրանք այդ առթիվ գեթ խոսք ասեն, ինքն այլևս նման գործերով իր ազգականուհու 

միջնորդությանը չի դիմի։ 

 

Դրա համար էլ Մարի Միշոնն այլևս չէր հիշատակվում չորս հրացանակիրների 

խոսակցություններում, մանավանդ որ նրանք արդեն հասել էին իրենց ուզածին, 

թույլտվություն էին ստացել տիկին Բոնասիեին վերցնելու կարմելիտուհիների 

Բետյունի վանքից։ Ճիշտ է, այդ թույլտվությունից քիչ օգուտ կար, քանի որ նրանք 



գտնվում էին Լա֊Ռոշելի մոտ գտնվող ճամբարում, այլ կերպ ասած՝ Ֆրանսիայի մյուս 

ծայրում։ Դրա համար էլ դ’Արտանյանն արդեն պատրաստվում էր անկեղծորեն 

խոստովանելու պարոն դը Տրևիլին, թե ինչու իրեն անհրաժեշտ է մեկնել և ուզում էր 

արձակուրդ խնդրել, երբ հանկարծ պարոն դը Տրևիլը նրան ու նրա երեք ընկերներին 

հայտնեց, որ թագավորը Փարիզ է դնում քսան հրացանակիրների ուղեկցությամբ, և 

որ նրանք նշանակված են այդ պահակախմբի մեջ։ 

 

Ընկերները շատ ուրախացան։ Նրանք ծառաներին ուղարկեցին իրենց 

բեռներով, իսկ առավոտյան էլ իրենք մեկնեցին։ 

 

Կարդինալը նորին մեծությանն ուղեկցեց Սյուրժերից մինչև Մոզե, և այնտեղ 

թագավորն ու իր մինիստրը հրաժեշտ տվին՝ բարեկամական զգացմունքների 

փոխադարձ զեղումներով։ 

 

Ցանկանալով մինչև ամսի քսաներեքը հասնել Փարիզ՝ թագավորը 

հնարավորին չափ արագ էր առաջ գնում։ Սակայն զվարճություններ որոնելով՝ նա 

մերթ ընդ մերթ կանգ էր առնում բազեով որս անելու. դա նրա ամենասիրած 

զվարճությունն էր, որի սերը նրա մեջ հարուցել էր դուքս դը Լյուինը [148]։ Այդպիսի 

դեպքերում քսան հրացանակիրներից տասնվեցը շատ էին ուրախանում, որ ուրախ 

ժամանակ պիտի անցկացնեն, այնինչ մնացած չորսը, մանավանդ դ’Արտանյանը, 

անիծում էին աշխարհում ամեն բան։ Նրա ականջները շարունակ զնգում էին, և 

Պորտոսը դա բացատրում էր հետևյալ կերպ. 

 

— Մի շատ անվանի տիկին ինձ ասել է, թե այդ նշանակում է, որ քեզ մի որևէ 

տեղ հիշում են։ 

 

Վերջապես լույս քսաներեքի գիշերը պահակախումբը Փարիզն անցավ և 

հասավ իր համար նշանակված տեղը։ Թագավորը շնորհակալություն հայտնեց 

պարոն դը Տրևիլին և թույլատրեց պահակախմբի հրացանակիրներին հերթով 

չորսական օր արձակուրդ տալ, այն պայմանով, որ երջանիկներից ոչ ոք, Բաստիլում 

բանտարկվելու սպառնալիքով, չերևա հասարակական վայրերում։ 

 

Առաջին չորս արձակուրդը, ինչպես հեշտ է հասկանալ, ստացան մեր չորս 

ընկերները։ Դեռ ավելին. Աթոսը պարոն դը Տրևիլից խնդրեց չորսի փոխարեն վեց 

օրվա արձակուրդ և դրան ավելացրեց, էլի երկու գիշեր, որովհետև նրանք մեկնեցին 



քսանչորսի երեկոյան ժամը հինգին, բայց սիրալիր պարոն դը Տրևիլը նշանակեց 

քսանհինգի թվով։ 

 

— Ա՜խ, աստված իմ, ես կարծում եմ մենք մեզ շատ նեղություն ենք տալիս մի 

դատարկ բանի համար, ասաց դ’Արտանյանը, որը ինչպես հայտնի է, ոչ մի բանի չէր 

կասկածում։— Երկու օրում երկու֊երեք ձի ուժասպառ անելով (այդ ինձ համար մեծ 

բան չէ, փող ես ունեմ) ես կարող եմ հասնել Բետյուն, մայրապետին կհանձնեմ 

թագուհու նամակը և իմ անուշիկին ոչ թե կտանեմ Լոթարինգիա կամ Բելգիա, այլ 

կբերեմ Փարիզ, որտեղ նրան ավելի լավ կարող ենք թաքցնել, մանավանդ, քանի դեռ 

կարդինալը գտնվում է Լա֊Ռոշելի մոտ։ Իսկ երբ արշավից կվերադառնանք, այստեղ 

մենք թագուհուց,— մասամբ նրա ազգականուհու հովանավորությունից օգտվելով, 

մասամբ էլ մեր մատուցած ծառայություններից,— կարող ենք ստանալ ամեն բան, ինչ 

ցանկանում ենք։ Ուրեմն ավելի լավ է դուք մնացեք այստեղ, իզուր մի չարչարվեք։ 

Այսպիսի մի հասարակ գործի համար ես ու Պլանշեն միանգամայն բավական ենք։ 

 

Աթոսը սրան հանգիստ պատասխանեց. 

 

— Մենք էլ փող ունենք, ես դեռ չեմ խմել իմ բաժինը, իսկ Պորտոսն ու Արամիսը 

դեռ չեն կերել իրենց բաժինը։ Նշանակում է՝ մենք էլ հեշտությամբ կարող ենք չորս ձի 

հալից գցել. ինչպես և մեկը։ Բայց մի՛ մոռացեք, դ’Արտանյան,— ավելացրեց նա 

այնպիսի մռայլ ձայնով, որ դ’Արտանյանն ակամա ցնցվեց,— մի՛ մոռացեք, որ 

Բետյունն այն քաղաքն է, որտեղ կարդինալը տեսակցություն է նշանակել այն կնոջը, 

որը որտեղ էլ հայտնվի, մի դժբախտություն կբերի։ Եթե դուք գործ ունենայիք միայն 

չորս տղամարդու հետ, դ’Արտանյան, ես ձեզ մենակ կթողնեի գնաք։ Բայց դուք գործ եք 

ունենալու այդ կնոջ հետ, ուրեմն գնանք չորսով, և աստված տա, որ մենք չորսս, դեռ 

մեր չորս ծառաներն էլ մեզ հետ, բավական լինենք։ 

 

— Դուք ինձ վախեցնում եք, Աթոս, ասաց դ’Արտանյանը։— Աստվա՜ ծ իմ, 

ինչի՞ց եք երկյուղ կրում դուք։ 

 

— Ամեն ինչից,— պատասխանեց Աթոսը։ 

 

Դ’Արտանյանն ուշադիր նայեց իր ընկերներին, որոնց դեմքը, ինչպես և Աթոսի 

դեմքը, խոր անհանգստություն էր արտահայտում։ Այլևս առանց մի խոսք ասելու 

բոլորն էլ խթանեցին իրենց ձիերին և շարունակեցին ճանապարհը։ 



 

Ամսի քսանհինգի իրիկնապահին, երբ նրանք մտան Աբրաս, և դ’Արտանյանը 

«Ոսկե Փոցխի» մոտ ձիուց իջավ, որ մի բաժակ գինի խմի այդ հյուրանոցում, ինչ֊որ 

ձիավոր դուրս եկավ փոստատան բակից, որտեղ նա փոխել էր իր ձին, և թարմ նժույգը 

հեծած՝ սլացավ Փարիզ տանող ճանապարհով։ 

 

Այն պահին, երբ դարպասից դուրս էր գալիս փողոց, քամին թափ տվեց նրա 

թիկնոցը, որի մեջ փաթաթված էր նա, չհայած օգոստոս ամիսն էր, և քիչ մնաց պիտի 

փախցներ նրա գլխարկը, բայց ուղևորը ժամանակին բռնեց այն հենց օդում և արագ 

քաշեց աչքերին։ 

 

Դ’Արտանյանը, որն ակնդետ նայում էր այդ մարդուն, խիստ գունատվեց և 

բաժակը ձեռքից գցեց։ 

 

— Ի՞նչ եղավ ձեզ, տեր իմ,— անհանգստացավ Պլանշեն։— Է՜յ, պարոննե՛ր, 

օգնությա՜ն հասեք, իմ պարոնը վատ է զգում իրեն։ 

 

Երեք ընկերները մոտ վազեցին և տեսան, որ դ’Արտանյանը չի էլ մտածում 

ուշաթափվել, այլ նետվեց դեպի իր ձին։ Ընկերները փակեցին նրա ճանապարհը։ 

 

— Գրողը տանի, այդ ո՞ւր ես վազում գլխապատառ,— գոռաց Աթոսը։ 

 

— Այդ նա էր,— գոչեց դ’Արտանյանը։— Նա՛ էր։ Թողեք հասնեմ ետևից։ 

 

— Ախր ո՞վ էր,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Նա՛, այն մարդը։ 

 

— Ի՞նչ մարդ։ 

 

— Այն նզովյալ մարդը, այն չար ոգին, որ ամեն անգամ հանդիպում է ինձ, երբ 

ինձ որևէ դժբախտություն է սպառնում։ Նա՛, որ ուղեկցում էր այն սոսկալի կնոջը, երբ 

ես առաջին անգամ հանդիպեցի նրան, նա՛, որին ես որոնում էի, երբ մենամարտի 

հրավիրեցի մեր բարեկամ Աթոսին, որին ես տեսա հենց այն առավոտը, երբ փախցրին 



տիկին Բոնասիեին։ Ես լավ տեսա նրան, այդ նա՛ է։ Ես ճանաչեցի նրան, երբ քամին 

ետ գցեց նրա թիկնոցը։ 

 

— Գրողը տանի,— մտախոհ ասաց Աթոսը։ 

 

— Հեծեք ձիերը, պարոննե՛ր, հեծե՛ք, և մենք կհասնենք նրա ետևից։ 

 

— Սիրելիս,— ասաց Արամիսը,— նկատի ունեցեք, որ նա գնում է մեր 

ճանապարհի հակառակ ուղղությամբ։ Բացի այդ, նրա ձին թարմ է, իսկ մերը՝ հոգնած, 

հետևապես, մենք նրան հասնելու ոչ մի հույս չենք կարող ունենալ։ Թողենք այդ 

մարդուն, դ’Արտանյան, գնանք այն կնոջը փրկելու։ 

 

— Է՛յ, պարո՜ն,— գոռաց ձիապանը դուրս թռչելով դարպասից և վազելով 

անծանոթի հետևից,— է՜յ, պարո՜ն, այս թուղթը ձեր գլխարկից ընկավ, է՜յ, պարո՜ն, է՜յ։ 

 

— Բարեկամս,— կանգնեցրեց նրան դ’Արտանյանը,— ուզո՞ւմ ես կես պիստոլ 

ստանալ այդ թղթի համար։ 

 

— Խնդրեմ, տեր իմ, մեծ գոհունակությամբ։ Ահա ձեզ թուղթը։ 

 

Ձիապանն այս հաջողակ գործարքից հիացած վերադարձավ փոստատան 

բակը, իսկ դ’Արտանյանը թուղթը բաց արեց։ 

 

— Ի՞նչ թուղթ է այդ,— հարցրին ընկերները նրան շրջապատելով։ 

 

— Ընդամենը մեկ բառ,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Այո,— հաստատեց Արամիսը,— բայց այդ բառը քաղաքի կամ գյուղի անուն 

է։ 

 

— «Արմանտիեր»,— կարդաց Պորտոսը։— Արմանտիեր... Այդպիսի անուն չեմ 

լսել։ 

 

— Եվ քաղաքի կամ գյուղի այդ անունը գրված է այն կնոջ ձեռքով,— ասաց 

Աթոսը։ 



 

— Եթե այդպես է, լավ պահենք այս թուղթը, կարող է պատահել, որ ես իզուր 

չեմ կես պիստոլ տվել սրա համար,— եզրակացրեց դ’Արտանյանը։— Հեծնենք ձիերը, 

բարեկամներս, հեծնենք։ 

 

Եվ չորս ընկերները արշավեցին Բետյուն տանող ճանապարհով։ 

 

XXXI. Կարմելիտուհիների վանքը Բետյունում 

Մեծ ոճրագործներին կյանքում ուղեկցում է նրանց բախտի յուրահատուկ 

կանխորոշում, որի շնորհիվ նրանք հաղթահարում են բոլոր խոչընդոտները և 

ազատվում բոլոր վտանգներից մինչև այն պահը, երբ այդ չարագործություններից 

հոգնած նախախնամության կամքով վրա է հասնում նրանց անօրեն 

հաջողությունների վախճանը։ 

 

Այդպես եղավ նաև միլեդիի հետ, նա հաջողությամբ սողոսկեց երկու 

պետությունների պահականավերի արանքով և առանց որևէ արկածի ենթարկվելու 

հասավ Բուլոն։ 

 

Պորտսմուտում ափ իջնելիս միլեդին պնդում էր, թե ինքը անգլուհի է, որին 

ֆրանսիացիների հալածանքները ստիպել են հեռանալ Լա֊Ռոշելից։ Երկու օրվա 

ծովային ճանապարհորդությունից հետո Բուլոնում ափ իջնելով՝ նա իրեն 

ներկայացրեց ֆրանսուհի, որին անգլիացիները Պորտսմուտում ճնշում էին 

Ֆրանսիայի նկատմամբ տածած իրենց ատելության պատճառով։ 

 

Միլեդին բացի այդ ուներ ամենահուսալի անձնագիրը, այդ նրա 

գեղեղկությունն էր, պատկառելի տեսքը և այն առատաձեռնությունը, որով աջ ու ձախ 

պիստոլներ էր բաժանում։ Սիրալիր ժպիտով և հարգալից վարվեցողությամբ 

նավահանգստի ծերունի պետին ազատելով սովորական ձևականություններից՝ նա 

Բուլոնում մնաց միայն այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում էր փոստով մի 

նամակ ուղարկելու համար, որի բովանդակությունը հետևյալն էր. 

 

։։։։։։։։։։«Նորին սրբազնություն մոնսինյոր կարդինալ դը Ռիշելիեին. Լա֊Ռոշելի 

ճամբար։ 

 



։։։։։։։։։։Ձերդ սրբազնությունը կարող է հանգիստ լինել. նորին 

պայծառափայլություն դուքս Բեկինգհեմը Ֆրանսիա չի մտնի։ 

 

։։։։։։։։։։Բուլոն, 25 օգոստոսի, երեկոյան։ 

 

։։։։։։։։։։։։։։։։։։։։Միլեդի...։ 

 

։։։։։։։։։։P. Տ. Ձերդ սրբազնության ցանկության համաձայն ես գնում եմ Բետյուն, 

կարմելիտուհիների վանքը, որտեղ կսպասեմ ձեր հրամաններին»։ 

 

Իրոք, հենց նույն երեկոյան միլեդին ճանապարհ ընկավ։ Ճանապարհին գիշերը 

վրա հասավ։ Գիշերելու համար նա կանգ առավ մի հյուրանոցում, առավոտյան ժամը 

հինգին շարունակեց իր ճանապարհը և երեք ժամ անց՝ հասավ Բետյուն։ 

 

Նա հարցրեց, թե որտեղ է կարմելիտուհիների վանքը, և իսկույն ուղևորվեց 

այնտեղ։ 

 

Մայրապետը դուրս եկավ նրան ընդառաջ։ Միլեդին ցույց տվեց կարդինալի 

հրամանը։ Մայրապետը պատվիրեց սենյակ հատկացնել եկվորին և նախաճաշ 

մատուցել։ 

 

Անցյալն ամբողջովին ջնջվել էր այդ կնոջ հիշողությունից։ Հայացքն 

ամբողջովին դեպի ապագան հառելով՝ նա իր առջև տեսնում էր միայն մեծ 

ողորմածությունը կարդինալի, որին նա այնպես հաջողությամբ ծառայություն էր 

մատուցել, առանց նրա անունը խառնելու այդ արյունոտ գործին։ 

 

Նրան համակող նորանոր կրքերը նրա կյանքը նման էին դարձնում այն 

ամպերին, որոնք երկնքում լող տալով արտացոլում են մերթ լազուրը, մերթ բոց, մերթ 

փոթորկի մռայլ խավար և երկրի վրա թողնում են սոսկ ավերածության ու մահվան 

հետքեր։ 

 

Նախաճաշից հետո մայրապետը այցելության եկավ նրան։ Վանքում 

զվարճություններ քիչ կան, և բարեսիրտ մայրապետը շտապում էր շուտ ծանոթանալ 

իր նոր հովանավորյալի հետ։ 

 



Միլեդին ուզում էր դուր գալ մայրապետին, որ դժվար բան չէր փայլուն միտք և 

հրապուրիչ արտաքին ունեցող այդ կնոջ համար։ Նա աշխատում էր սիրալիր ու 

դյութիչ լինել և բարեսիրտ մայրապետին թովեց իր հետաքրքիր զրույցներով ու 

ամբողջ նազանքով։ 

 

Մայրապետը նշանավոր ծագում ունեցող անձ էր և շատ էր սիրում 

պալատական պատմությունները, որոնք այնքան հազվադեպ էին հասնում 

թագավորության հեռավոր անկյունները և առավել ևս քիչ էին թափանցում վանքերի 

պատերից ներս, որոնց շեմքին լռում է աշխարհիկ եռուզեռը։ 

 

Իսկ միլեդին լավատեղյակ էր արիստոկրատական բոլոր ինտրիգներին, որոնց 

մեջ նա ապրել էր հինգ թե վեց տարի շարունակ։ Դրա համար էլ նա սկսեց բարեսիրտ 

մայրապետին զբաղեցնել պատմություններ անելով ֆրանսիական արքունիքի 

թեթևամիտ բարքերի մասին, որոնք հաշտ ու խաղաղ համերաշխվում էին թագավորի 

չափազանցված բարեպաշտության հետ։ Նա մայրապետին ծանոթացրեց 

պալատական տիկինների ու ազնվականների աղմկալի արկածներին. նրանց 

անունները լավ հայտնի էին մայրապետին, թեթևակի շոշափեց թագուհու և 

Բեկինգհեմի սերը և հազար ու մի բան ասաց, որպեսզի իր խոսակցին ստիպի բացվել։ 

 

Սակայն մայրապետը միայն լսում էր ու ժպտում, առանց մի խոսք ասելու։ 

Այնուամենայնիվ, տեսնելով, որ այդպիսի պատմությունները նրան շատ են 

հետաքրքրում, միլեդին շարունակեց նույն ոգով, սակայն խոսակցությունը շուռ տվեց 

կարդինալի կողմը։ 

 

Այստեղ նա մեծ դժվարության մեջ ընկավ. նրան հայտնի չէր՝ մայրապետը 

ռոյալիստուհի՞ է, թե՞ կարդինալիստուհի, ուստի աշխատում էր զգուշությամբ միջին 

դիրք պահել։ Բայց մայրապետն ավելի զգույշ էր պահում իրեն և միայն, ամեն անգամ, 

երբ եկվորը հիշատակում էր նորին սրբազնության անունը, խոնարհում էր իր գլուխը։ 

 

Միլեդին սկսեց մտածել, որ ինքը շատ է ձանձրանալու վանքում, ուստի որոշեց 

մի համարձակ քայլ անել, որպեսզի միանգամից պարզի, թե ինչպես պետք է վարվի 

ինքը։ Ցանկանալով տեսնել, թե բարեսիրտ մայրապետի զսպվածությունը մինչև 

որտեղ կարող է հասնել, նա սկսեց նախ ակնարկներով, ապա և ավելի 

բացահայտորեն չարախոսություններ անել կարդինալի հասցեին, պատմել մինիստրի 



սիրային կապերի մասին տիկին դ’Էգիլիոնի, Մարիոն Դելորմի և ուրիշ 

կուրտիզանուհիների հետ։ 

 

Մայրապետը սկսեց ավելի ուշադիր լսել, քիչ֊քիչ աշխուժացավ և ժպտաց։ 

 

«Լավ է,— մտածեց միլեդին,— սա արդեն իմ պատմությունների համն առնում 

է։ Եթե սա կարդինալիստուհի էլ է, համենայն դեպս մոլեռանդություն չի 

ցուցաբերում»։ 

 

Միլեդին սկսեց խոսել, թե ինչպես է կարդինալը հալածում իր թշնամիներին։ 

Մայրապետը միայն երեսը խաչակնքեց և չարտահայտեց ոչ հավանություն, ոչ 

կշտամբանք։ 

 

Այս բանը միլեդիին համոզեց, որ վանական կինն ավելի շուտ ռոյալիստուհի է, 

քան կարդինալիստուհի։ 

 

Միլեդին շարունակում էր իր պատմությունները՝ ավելի ու ավելի խտացնելով 

գույները։ 

 

— Ես շատ անտեղյակ եմ այդ բոլոր բաներին,— վերջապես ասաց 

մայրապետը,— բայց որքան էլ հեռու ենք արքունիքից, որքան էլ կտրված ենք 

աշխարհի գործերից, մենք ունենք այդ բանի տխուր օրինակները, որոնց մասին 

պատմում եք դուք։ Մեր վանական քույրերից մեկը շատ է տառապել կարդինալի 

ձեռքից, որովհետև կարդինալը հալածել ու վրեժ է լուծել նրանից։ 

 

— Ձեր վանական քույրերից մե՞կը,— կրկնեց միլեդին։— Ա՜խ, աստված իմ։ 

Խե՜ղճ կին, ես խղճում եմ նրան։ 

 

— Եվ իրավացի եք. նա արժանի է խղճալու։ Ինչե՜ր ասես, որ չի կրել խեղճը, և՛ 

բանտ, և՛ ամեն տեսակի սպառնալիքներ ու դաժանություններ։ Ասենք,— ավելացրեց 

մայրապետը,— երևի պարոն կարդինալը ծանրակշիռ հիմքեր է ունեցել այդպես 

վարվելու, և թեպետ արտաքուստ այդ կինն իսկական հրեշտակ է, բայց հո չի կարելի 

միշտ մարդկանց միասին դատել ըստ նրանց արտաքինի։ 

 



«Լավ է,— մտածեց միլեդին։— Ինչ իմանաս, գուցե թե ես այստեղ մի որևէ բան 

կպարզեմ, բախտս բերում է»։ 

 

Նա աշխատեց ամենաանկեղծ արտահայտությունը տալ իր դեմքին և ասաց. 

 

— Ավա՜ղ, ճիշտ է, ես այդ գիտեմ։ Միշտ ասում են, որ մարդու դեմքին չպետք է 

հավատալ։ Բայց էլ ինչի՞ հավատաս, եթե ո՛չ ստեղծողի ամենաչքնաղ արարածին։ Ես 

գուցե և ամբողջ կյանքում կխաբվեմ, բայց միշտ կհավատամ այն անձին, որի դեմքը 

ինձ համար կյանք է ներշնչում։ 

 

— Ուրեմն դուք հակված եք մտածելու, որ այդ ջահել կինը ոչ մի մեղք չունի՞,— 

հարցրեց մայրապետը։ 

 

— Պարոն կարդինալը միայն հանցագործներին չի հալածում,— պատասխանեց 

միլեդին,— կան բարեպաշտ մարդիկ, որոնց նա պակաս խստությամբ չի հալածում։ 

 

— Թույլ տվեք, տիկին, իմ զարմանքն արտահայտել,— ասաց մայրապետը։ 

 

— Իսկ ի՞նչ առիթով,— միամտաբար հարցրեց միլեդին։ 

 

— Ձեր այդ խոսքերի առիթով։ 

 

— Ի՞նչ զարմանալի բան եք գտնում դուք իմ խոսքերում,— ժպտալով 

պատասխանեց միլեդին։ 

 

— Քանի որ կարդինալը ձեզ ուղարկել է այստեղ, նշանակում է դուք նրա 

բարեկամն եք, մինչդեռ... 

 

— Մինչդեռ ես նրա մասին վատ եմ խոսում,— վրա բերեց միլեդին՝ լրացնելով 

մայրապետի միտքը։ 

 

— Համենայն դեպս դուք ոչ մի լավ բան չեք ասում նրա մասին։ 

 

— Այդ նրանից է, որ ես կարդինալի բարեկամը չեմ, այլ նրա զոհն եմ,— 

հառաչեց միլեդին։ 



 

— Բայց այդ նամակը, որով նա ձեզ իմ խնամքին է հանձնում... 

 

— Ինձ համար հրաման է՝ մնալ այստեղ ինչպես բանտում, մինչև որ նա իր 

արբանյակներից որևէ մեկին կհրամայի դուրս տանել ինձ այստեղից։ 

 

— Բայց ինչու՞ դուք չփախաք։ 

 

— Իսկ ո՞րը փախչել։ Ձեր կարծիքով աշխարհում կա՞ այնպիսի տեղ, որ չհասնի 

կարդինալի ձեռքը, եթե միայն նա իրեն նեղություն տա իր ձեռքը մեկնելու։ Եթե ես 

տղամարդ լինեի, էլի գուցե թե կհաջողվեր, բայց կինը... ի՞նչ կարող է անել կինը... Իսկ 

այն վանական քույրը, որ ապրում է ձեզ մոտ, փախչելու փորձ արե՞լ է։ 

 

— Ոչ, չի փորձել։ Բայց նրա բանն ուրիշ է։ Իմ կարծիքով նրան Ֆրանսիայում 

պահում է այն, որ նա սիրում է ինչ֊որ մեկին։ 

 

— Եթե նա սիրում է,— հառաչելով ասաց միլեդին,— նշանակում է այնքան էլ 

դժբախտ չէ։ 

 

— Նշանակում է,— խոսեց մայրապետը աճող հետաքրքրությամբ նայելով 

միլեդիին,— ես իմ առաջ տեսնում եմ էլի՞ մի խեղճ, հալածված կին։ 

 

— Ավա՜ղ, այո,— պատասխանեց միլեդին։ 

 

Մայրապետի աչքերում արտացոլվեց անհանգստություն, ասես նրա մեջ մի նոր 

միտք ծագեց։ 

 

— Դուք մեր սուրբ հավատի թշնամի չե՞ք,— հարցրեց նա կմկմալով։ 

 

— Ե՞ս,— գոչեց միլեդին։— Ես բողոքակա՞ն, Ո՛չ, վկա է տեր աստվածը, որ լսում 

է մեզ, ընդհակառակն, ես մոլի կաթոլիկուհի եմ։ 

 

— Եթե այդպես է, տիկին, հանգստացեք,— ժպտալով ասաց մայրապետը,— 

այս տունը, որտեղ դուք գտնվում եք, դաժան բանտ չի լինի ձեզ համար, և մենք ամեն 

ինչ կանենք, որ դուք սիրեք ձեր այս բանտարկությունը։ Դեռ ավելին, դուք այստեղ 



կտեսնեք այն ջահել կնոջը, որը հալածվում է երևի պալատական որևէ ինտրիգի 

պատճառով։ Նա սիրալիր և հեզ կին է։ 

 

— Ի՞նչ է նրա անունը։ 

 

— Մի շատ բարձրաստիճան անձ նրան իմ խնամքին է հանձնել Քեթի անունով։ 

Ես չեմ աշխատել իմանալ նրա իսկական անունը։ 

 

— Քեթի՜,— գոչեց միլեդին։— Ինչպե՞ս, դուք դրանում համոզվա՞ծ եք... 

 

— Որ նա այդպե՞ս է կոչում իրեն։ Այո, տիկին։ Դուք ճանաչո՞ւմ եք նրան։ 

 

Միլեդին ինքն իրեն քմծիծաղ տվեց, նրա մտքով անցավ, թե գուցե դա իր 

նախկին սպասուհին է։ Ջահել աղջկան միլեդին զայրույթով էր հիշում, և 

վրիժառության ծարավը աղավաղեց նրա դիմագծերը։ Ասենք նրա դիմագծերը 

համարյա իսկույն նորից ստացան նույն հանգիստ ու բարի արտահայտությունը, որ 

այդ հազարերես կինը մի պահ կորցրել էր։ 

 

— Իսկ ե՞րբ կարող եմ տեսնել ես այդ ջահել կնոջը, որի նկատմամբ ես արդեն 

մեծ համակրանք եմ զգում,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Հենց այսօր երեկոյան,— պատասխանեց մայրապետը։— Եթե ուզում եք, 

նույնիսկ ցերեկը։ Բայց, ինչպես ինքներդ ասացիք, դուք չորս օր ճանապարհին եք 

եղել, այսօր վեր եք կացել առավոտյան ժամը հինգին և երևի հանգստանալ եք ուզում։ 

Պառկեցեք և քնեցեք, ճաշի ժամանակ մենք ձեզ կարթնացնենք։ 

 

Նոր արկածի հեռանկարով բորբոքված, որից թպրտում էր ինտրիգների 

սիրահար նրա սիրտը, միլեդին հիանալի կարող էր մնալ նաև առանց քնի, բայց և 

այնպես նա հետևեց մայրապետի խորհրդին, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում նա 

այնքան բազմապիսի հուզումներ էր ապրել, թեև նրա երկաթյա մարմինը դեռ կարող 

էր դիմանալ հոգնածության, բայց հոգին հանգստի կարիք էր զգում։ 

 

Նա հրաժեշտ տվեց մաքրապետին և պառկեց, տարված վրիժառության հաճելի 

մտքերով, որ նրա մեջ ակամա հարուցեց Քեթիի անունը։ Նա հիշում էր, որ 

կարդինալը համարյա առանց առարկության խոստացավ գործողությունների 



ազատություն տալ նրան, եթե հաջողությամբ կատարի իր նախաձեռնությունը։ Նա 

հասել էր հաջողության, հետևապես, դ’Արտանյանն իր ձեռքումն էր։ 

 

Մի բան միայն դող էր գցում միլեդիի սիրտը, այդ իր ամուսնուն՝ կոմս դը Լա 

Ֆերին հիշելն էր։ Միլեդին կարծում էր, թե նա մեռել է կամ Ֆրանսիայից հեռացել, և 

հանկարծ ճանաչեց նրան ի դեմս Աթոսի՝ դ’Արտանյանի ամենամտերիմ ընկերոջ։ 

 

Բայց եթե նա դ’Արտանյանի ընկերն է, հավանորեն օգնել է նրան այն բոլոր 

գործերում, որոնց օգնությամբ թագուհին խառնեց նորին սրբազնության բոլոր 

մտադրությունները։ Եթե նա դ’Արտանյանի բարեկամն է, նշանակում է կարդինալի 

թշնամին է, և ինքը, իհարկե, կկարողանա նրան էլ քաշել վրիժառության ցանցի մեջ, 

որ կհյուսի ինքը և որը պետք է հուսալ, կխեղդի երիտասարդ հրացանակրին։ 

 

Այս բոլոր հույսերը ուրախ մտքեր էին հարուցում, որոնց օրորի տակ էլ միլեդին 

շուտով քուն մտավ։ 

 

Նրան արթնացրեց մի դուրեկան ձայն, որ հնչեց նրա անկողնու մոտ։ Միլեդին 

բաց արեց աչքերը և տեսավ մայրապետին խարտյաշ մազերով ու քնքուշ դեմքով մի 

դեռատի կնոջ հետ, որը բարեհաճությամբ ու հետաքրքրությամբ լի հայացքը հառել էր 

իր վրա։ 

 

Դեռատի կնոջ դեմքը բոլորովին անծանոթ էր միլեդիին։ Նրանք սովորական 

ողջույն փոխանակելով՝ ուշի֊ուշով նայում էին իրար, նրանք երկուսն էլ շատ գեղեցիկ 

էին, բայց տարբեր գեղեցկություն ունեին։ Սակայն միլեդին ժպիտը դեմքին մտածեց, 

որ ինքը շատ ավելի պարթև տեսք և արիստոկրատական շարժուձևեր ունի, քան այդ 

ջահել կինը։ Թեև, իհարկե, վանականի իրանը պարուրող հագուստը շատ աննպաստ 

էր այդպիսի մրցության համար։ 

 

Մայրապետը նրանց ծանոթացրեց իրար։ Այս ձևականությունը կատարելուց 

հետո նա դուրս գնաց, որովհետև մայրապետական պարտականությունները նրան 

եկեղեցի էին կանչում, և երիտասարդ կանայք մնացին մենակ։ 

 

Վանական քույրը տեսնելով, որ միլեդին պառկած է անկողնում, ուզեց դուրս 

գնալ մայրապետի հետևից, բայց միլեդին ետ պահեց նրան։ 

 



— Ինչպե՜ս, տիկին,— խոսեց նա,— դեռ նոր եմ ես տեսել ձեզ, և արդեն ուզում 

եք զրկել ինձ ձեր ընկերակցությունի՞ց, որի վրա, ճիշտն ասած, ես շատ մեծ հույս եմ 

դրել, քանի դեռ ստիպված եմ այս վանքում լինել։ 

 

— Ո՛չ, տիրուհի,— պատասխանեց վանական քույրը,— ես պարզապես 

մտածում եմ, որ լավ ժամանակ չեմ եկել, դուք քնած էիք, հոգնած եք... 

 

— Ի՛նչ կա որ,— առարկեց միլեդին։— Ի՞նչ կարող են ցանկանալ քնած մարդիկ, 

հաճելի արթնացում։ Եվ դուք պատճառեցիք ինձ այդ, ուրեմն և հնարավորություն 

տվեք վայելելու այն։ 

 

Եվ դեռատի կնոջ ձեռքը բռնելով՝ միլեդին քաշեց նրան դեպի մահճակալի մոտ 

դրված բազկաթոռը։ 

 

Վանական քույրը նստեց։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ, ինչպես իմ բախտը չի բերում,— ասաց նա։— Ահա արդեն կես 

տարի է ես ապրում եմ այստեղ, չունենալով ոչ մի մխիթարական բան, հիմա դուք եկել 

եք, ձեր ներկայությունը հիանալի ընկերակցություն է խոստանում ինձ, բայց, ահա, ես 

րոպե առ րոպե սպասում եմ, որ վանքից հեռանամ։ 

 

— Ինչպե՜ս,— զարմացավ միլեդին։— Դուք շուտով գնալո՞ւ եք վանքից։ 

 

— Համենայն դեպս ես դրա հույսն ունեմ,— պատասխանեց դեռատի կինը 

ուրախացած, որ նա ամենևին թաքցնել չէր փորձում։ 

 

— Ես որոշ բան լսել եմ, որ դուք շատ եք տուժել կարդինալի երեսից։ Եթե 

այդպես է, ուրեմն դա մի նոր պատճառ է մեր փոխադարձ համակրանքի։ 

 

— Նշանակում է մեր մայրապետը ասել է ճշմարտությունը, դուք ևս ինձ պես 

այդ չար հոգևորականի զո՞հն եք։ 

 

— Կամա՜ց,— ընդհատեց միլեդին դեռատի կնոջը։— Նույնիսկ այստեղ չի 

կարելի այդպես խոսել նրա մասին։ Իմ բոլոր դժբախտությունները հենց նրանից են, 



որ ես մոտավորապես ահա այդպիսի մի միտք արտահայտեցի մի կնոջ հետ, որին ես 

իմ բարեկամն էի համարում և որը մատնեց ինձ։ Դուք է՞լ դավաճանության զոհ եք։ 

 

— Ոչ,— պատասխանեց դեռատի կինը,— ես իմ նվիրվածության զոհն եմ, 

նվիրված էի մի կնոջ, որին ես սիրում էի, պատրաստ էի կյանքս տալու նրա համար և 

այսուհետև էլ պատրաստ եմ այդ անելու։ 

 

— Եվ որը ձեզ լքե՞լ է դժբախտության մեջ։ Միշտ այդպես է լինում։ 

 

— Ես այնքան անարդար էի, որ այդպես էի մտածում, բայց սրանից երկու֊երեք 

օր առաջ հակառակը համոզվեցի, և դրա համար շնորհակալ եմ ստեղծողից, ինձ 

համար ծանր կլիներ մտածել, որ նա ինձ մոռացել է... Բայց դուք, տիրուհի, դուք 

կարծես ազատ եք և եթե ուզենայիք փախչել, այդ միայն ձեր ցանկությունից կախված 

կլիներ։ 

 

— Բայց ո՞ւր պիտի գնամ ես, չունենալով բարեկամներ, չունենալով փող, այս 

անծանոթ կողմերում, որտեղ ես առաջ երբեք չեմ եղել... 

 

— Ա՜խ, ինչ վերաբերում է բարեկամներին, նրանք ամեն տեղ կլինեն ձեզ 

համար, որտեղ էլ դուք լինեք,— ասաց վանական քույրը։— Դուք այնքա՜ն բարեսիրտ 

եք երևում և այնպես գեղեցիկ։ 

 

— Որն ինձ չի խանգարում լինել միայնակ ու հալածական,— ասաց միլեդին՝ 

հրեշտակային արտահայտություն տալով իր ժպիտին։ 

 

— Հավատացեք ինձ,— ասաց դեռատի կինը,— հարկավոր է հույս դնել 

նախախնամության վրա. միշտ լինում է այնպիսի րոպե, երբ մեր արած մի 

բարությունը մեզ համար միջնորդ է դառնում աստծու առաջ և գուցե թե, որքան էլ ես 

անզոր եմ ու չնչին, դա ձեր բախտն է, որ ինձ եք հանդիպել։ Եթե ես այստեղից դուրս 

գամ, ապա այդ կլինի նրա համար, որ ես ունեմ ազդեցիկ բարեկամներ, որոնք 

պաշտպան կանգնելով ինձ, հետո էլ կարող են պաշտպան կանգնել նաև ձեզ։ 

 

— Եթե ես ասացի, որ մենակ եմ, այդ չի նշանակում, թե ես բարձր դիրք գրավող 

ծանոթներ չունեմ,— շարունակեց միլեդին, հուսալով, որ իր մասին խոսելով՝ դեռատի 

կնոջն անկեղծություն կներշնչի։— Բայց իմ այդ ծանոթներն իրենք էլ դողում են 



կարդինալի առաջ, թագուհին ինքն էլ չի համարձակվում որևէ մեկին պաշտպանել 

ահեղ մինիստրից։ Ես ապացույցներ ունեմ, որ նորին մեծություն թագուհին, չնայած 

այնքան բարի սիրտ ունի, շատ անգամ ստիպված է եղել իրեն ծառայություն 

մատուցած մարդկանց զոհաբերել նորին սրբազնության ցասումին։ 

 

— Հավատացեք ինձ, տիրուհի, թագուհին կարող է ձևացնել, թե հրաժարվում է 

նրանցից, բայց արտաքին տպավորությամբ դատել չի կարելի, որքան ավելի են նրանք 

հալածանքների ենթարկվում, այնքան ավելի է թագուհին մտածում նրանց մասին, և 

հաճախ այն րոպեին, երբ այդ մարդիկ ամենից քիչ են սպասում օգնություն, 

համոզվում են, որ նրա ողորմած ուշադրությունից չեն մոռացվել։ 

 

— Ճիշտ որ,— ասաց միլեդին,— ես հավատում եմ դրան. ախր թագուհին 

այնքա՜ն բարի է։ 

 

— Ա՜խ, նշանակում է դուք ճանաչո՞ւմ եք մեր չքնաղ ու մեծահոգի թագուհուն, 

եթե նրա մասին այդպիսի կարծիք եք հայտնում,— ցնծությամբ ասաց վանական 

քույրը։ 

 

— Ես ուզում եմ ասել, որ նրա հետ անձամբ ծանոթ լինելու պատիվը չունեմ,— 

պատասխանեց միլեդին, գլխի ընկնելով, որ չափից ավելի հեռուն գնաց,— բայց ծանոթ 

եմ նրա մերձավոր բարեկամներից շատերին, ես ճանաչում եմ պարոն դը 

Պյուտանժին, Անգլիայում ճանաչում էի պարոն Դյուժարին, ծանոթ եմ պարոն դը 

Տրևիլի հետ։ 

 

— Պարոն դը Տրևիլի՞,— գոչեց դեռատի կինը։— Դուք ծանո՞թ եք պարոն դը 

Տրևիլի հետ։ 

 

— Այո, ինչպե՞ս չէ, և այն էլ լավ ծանոթ եմ։ 

 

— Արքայական հրացանակիրների կապիտանի՞ հետ։ 

 

— Այո, արքայական հրացանակիրների կապիտանի։ 

 



— Այդ դեպքում, դուք կտեսնեք, մենք շատ շուտով ձեզ հետ մոտիկ ծանոթներ 

կդառնանք, համարյա բարեկամներ։ Եթե դուք ծանոթ եք պարոն դը Տրևիլի հետ, 

հավանորեն եղե՞լ եք նրա տանը։ 

 

— Այո, հաճախ,— հաստատեց միլեդին։ Այդ ճանապարհը բռնելով և տեսնելով, 

որ շատ հաջող է ստում, նա որոշեց մինչև վերջ գնալ նույն ճանապարհով։ 

 

— Դուք երևի նրա մոտ հանդիպե՞լ եք հրացանակիրներից ոմանց։ 

 

— Բոլորին, ում որ նա սովորաբար ընդունում է իր մոտ,— պատասխանեց 

միլեդին՝ արդեն իսկապես որ հետաքրքրվելով այդ խոսակցությունով։ 

 

— Ասացեք ինձ ձեր ծանոթ հրացանակիրներից որևէ մեկի անունը և դուք 

կտեսնեք, որ նրանք իմ բարեկամները դուրս կգան։ 

 

— Դե, օրինակ...— շփոթմունքով սկսեց միլեդին,— ճանաչում եմ պարոն դը 

Սուվենիեին, պարոն դը Կուրտիվրոնին, պարոն դը Ֆերյուսակին։ 

 

Դեռատի կինը լսում էր միլեդիին առանց ընդհատելու, հետո, տեսնելով, որ նա 

լռեց, հարց տվեց. 

 

— Չե՞ք ճանաչում արդյոք Աթոս անունով ասպետին։ 

 

Միլեդին գունատվեց, ինչպես այն սավանը, որի վրա պառկած էր, և որքան էլ 

լավ էր կարողանում իրեն տիրապետել, նա ակամա մի ճիչ արձակեց՝ բռնելով 

զրուցակցի ձեռքը և հայացքով լափելով նրան։ 

 

— Ի՞նչ եղավ, ի՞նչ պատահեց ձեզ,— հարցրեց խեղճ կինը։— Ա՜խ, աստվա՜ծ իմ, 

չլինի ես այնպիսի մի բան ասացի, որից դուք վիրավորվեցիք։ 

 

— Ոչ, բայց այդ անունը զարմացրեց ինձ, որովհետև ես էլ էի ճանաչում այդ 

ասպետին, և ինձ տարօրինակ թվաց հանդիպել մեկին, որը, ինչպես երևում է, 

նույնպես լավ ծանոթ է նրան։ 

 



— Այո, լավ, շատ լավ ծանոթ եմ։ Եվ ոչ միայն նրա, այլև նրա ընկերների հետ, 

պարոն Պորտոսի ու պարոն Արամիսի հետ։ 

 

— Իսկապե՞ս։ Նրանց ես էլ եմ ճանաչում,— գոչեց միլեդին, զգալով, թե ինչպես 

է ամբողջ մարմինը պաղում վախից։ 

 

— Դե որ նրանց ճանաչում եք, իհարկե, ձեզ հայտնի է, որ նրանք հիանալի ու 

համարձակ մարդիկ են։ Ինչո՞ւ չեք դիմում նրանց, եթե ձեզ օգնություն է հարկավոր։ 

 

— Բանն այն է,— կակազելով պատասխանեց միլեդին,— որ ես նրանցից ոչ 

մեկի հետ բարեկամական կապ չունեմ։ Ես նրանց ճանաչում եմ միայն իրենց ընկեր 

դ’Արտանյանի պատմածներից։ 

 

— Դուք ճանաչո՞ւմ եք պարոն դ’Արտանյանին,— գոչեց դեռատի կինը իր 

հերթին բռնելով միլեդիի ձեռքը և հայացքը հառելով նրա վրա։ 

 

Նկատելով միլեդիի հայացքի տարօրինակ արտահայտությունը՝ նա հարցրեց. 

 

— Ներեցեք, տիկին, ինչպիսի՞ հարաբերությունների մեջ եք դուք նրա հետ։ 

 

— Նա...— շփոթվեց միլեդին,— նա... իմ բարեկամն է։ 

 

— Դուք ինձ խաբում եք, տիրուհի,— ասաց դեռատի կինը,— դուք նրա 

սիրուհին եք եղել։ 

 

— Այդ դուք եք եղեք դ’Արտանյանի սիրուհին,— գոչեց միլեդին։ 

 

— Ե՞ս,— խոսեց վանական քույրը։ 

 

— Այո, դուք։ Այժմ ես ձեզ ճանաչում եմ. դուք տիկին Բոնասիեն եք։ Դեռատի 

կինը զարմացած ու վախեցած ետ֊ետ քաշվեց։ 

 

— Մի թաքցրեք, պատասխանեցեք ինձ,— շարունակեց միլեդին։ 

 



— Դեհ, ինչ կա որ։ Այո, տիրուհի,— ասաց դեռատի կինը։— Նշանակում է մենք 

ախոյաննե՞ր ենք։ 

 

Միլեդիի դեմքը բռնկեց այնպիսի կատաղի բոցով, որ ամեն մի այլ 

հանգամանքում տիկին Բոնասիեն վախից փախուստի կդիմեր, բայց այդ րոպեին նա 

գերի էր իր խանդին։ 

 

— Դե խոստովանեցեք, տիրուհի,— խոսեց նա այնպիսի համառությամբ, 

որպիսին չէր կարելի սպասել նրանից։— Առաջներո՞ւմ եք եղել, թե՞ հիմա էլ նրա 

սիրուհին եք դուք։ 

 

— Օ՜, ոչ,— գոչեց միլեդին այնպիսի մի ձայնով, որի ճշտությանը կասկած չէր 

մնում,— երբե՛ք, երբե՛ք չեմ եղել։ 

 

— Ես հավատում եմ ձեզ,— ասաց տիկին Բոնասիեն,— բայց ինչո՞ւ այնպիսի 

ճիչ արձակեցիք դուք։ 

 

— Ինչպե՞ս, միթե չեք հասկանում,— զարմացած ձևացավ միլեդին արդեն 

շփոթմունքից ուշքի գալով և լիովին տիրապետելով իրեն։ 

 

— Ինչպե՞ս կարող եմ հասկանալ։ Ես ոչինչ չգիտեմ։ 

 

— Դուք չե՞ք հասկանում, որ պարոն դ’Արտանյանը, որպես իր բարեկամի, 

պատմում էր ինձ իր սրտի գաղտնիքները։ 

 

— Իսկապե՞ս։ 

 

— Դուք չե՞ք հասկանում, որ ինձ հայտնի է ամեն ինչ. ձեզ փախցնելը Սեն Կլուի 

տնակից, նրա հուսահատությունը, իր ընկերների հուսահատությունը և ապարդյուն 

որոնումները։ Եվ ինչպե՞ս չզարմանամ ես, երբ հանկարծ, անսպասելիորեն 

հանդիպում եմ ձեզ, որի մասին այնքան շատ խոսել ենք, ձեզ, որին նա սիրում է 

ամբողջ հոգով, և որին նա ինձ ստիպել է սիրել առանց ծանոթ լինելու։ Ա՜խ, սիրելի 

Կոնստանցիա, վերջապես գտա ձեզ. վերջապես ես տեսնում եմ ձեզ։ 

 



Եվ միլեդին տիկին Բոնասիեին մեկնեց ձեռքերը, իսկ տիկին Բոնասիեն, 

համոզված նրա խոսքերի ճշտությանը, իր անկեղծ ու նվիրված բարեկամն էր 

համարում այն կնոջը, որին մի րոպե առաջ ախոյան էր համարում։ 

 

— Օ՜, ներեցեք ինձ, ներեցե՛ք,— գոչեց նա ու թեքվեց միլեդիի ուսի վրա։— Ես 

այնպես եմ սիրում նրան։ 

 

Երկու կանայք էլ մի պահ այդպես գրկախառնված մնացին։ Եթե միլեդիի 

ուժերը հավասար լինեին նրա ատելությանը, տիկին Բոնասիեն, իհարկե, մահ 

կգտներ միլեդիի գրկում։ Սակայն ի վիճակի չլինելով խեղդել նրան՝ միլեդին ժպտաց 

ու ասաց. 

 

— Իմ անու՜շ գեղեցկուհի, որքա՜ն երջանիկ եմ ես, որ տեսնում եմ ձեզ։ Թողեք, 

որ մի կուշտ նայեմ ու հիանամ ձեզնով։ 

 

Եվ այս ասելիս նա խժռում էր նրան աչքերով։ 

 

— Այո, այո, իհարկե, դուք եք։ Այն ամենից, որ նա պատմում էր ինձ, ես հիմա 

ճանաչում եմ, շատ լավ եմ ճանաչում։ 

 

Խեղճ կինը չէր էլ կասկածում, թե ինչպիսի դաժան մտքեր են թաքնված այդ 

պարզ ճակատի տակ, այդ վճիտ աչքերի հետևում, որոնց մեջ նա կարդում էր միայն 

կարեկցություն ու խղճահարություն։ 

 

— Նշանակում է ձեզ հայտնի՞ է, թե որքան եմ տառապել ես, եթե նա պատմել է 

իմ տանջանքների մասին...— ասաց տիկին Բոնասիեն։— Բայց նրա համար տանջվելը 

երանություն է։ 

 

Միլեդին մեքենաբար կրկնեց. 

 

— Այո, երանություն է։ 

 

Նա ուրիշ բանի մասին էր մտածում։ 

 



— Մանավանդ որ իմ տանջանքները շուտով կվերջանան,— շարունակեց 

տիկին Բոնասիեն,— վաղը կամ գուցեև այսօր երեկոյան ես նրան նորից կտեսնեմ, և 

տխուր անցյալը կմոռացվի։ 

 

— Այսօր երեկոյա՞ն կամ վա՞ղը,— հարցրեց միլեդին, որին այդ խոսքերը դուրս 

բերին մտազբաղ վիճակից։— Ի՞նչ եք ուզում ասել դրանով։ Դուք որևէ մեկից լո՞ւր եք 

սպասում։ 

 

— Ես հենց իրեն եմ սպասում։ 

 

— Հենց իրե՞ն։ Դ’Արտանյանն այստե՞ղ է գալու։ 

 

— Այո, այստեղ։ 

 

Բայց այդ անկարելի է։ Նա Լա֊Ռոշելը պաշարողների մեջ է, կարդինալի հետ 

միասին։ Նա կվերադառնա միայն քաղաքը գրավելուց հետո։ 

 

— Դուք այդպե՞ս եք կարծում։ Բայց մի՞թե աշխարհում կա մի բան, որ 

անհնարին լինի իմ դ’Արտանյանի համար, այն ազնիվ ու անբիծ ասպետի համար։ 

 

— Ես չեմ կարող հավատալ ձեզ։ 

 

— Դե ուրեմն կարդացեք,— հպարտ ուրախությամբ առաջարկեց դեռատի կինը՝ 

միլեդիին մեկնելով մի նամակ։ 

 

«Տիկին դը Շևրյոզի ձեռագիրն է,— ինքն իրեն մտմտաց միլեդին։— Ես այդպես 

էլ գիտեի, որ նրանք կապ են պահում այդ ճամբարի հետ»։ 

 

Եվ նա ագահորեն կարդաց հետևյալը. 

 

«Իմ անուշիկ, պատրաստ եղեք։ Մեր բարեկամը շուտով կայցելի ձեզ և կայցելի 

միայն նրա համար, որ ձեզ դուրս բերի այն բանտից, որտեղ դուք ստիպված եք եղել 

թաքնվել ձեր ապահովության համար։ Ուրեմն պատրաստվեցեք մեկնելու և երբեք 

հույսներդ չկտրեք մեր օգնությունից։ 

 



Մեր հիասքանչ գասկոնացին վերջերս, ինչպես և միշտ, ցույց տվեց իրեն որպես 

քաջ և մեզ նվիրված մարդ։ Հաղորդեցեք նրան, որ մի ինչ֊որ տեղ նրան շատ 

երախտապարտ են իր նախազգուշացման համար»։ 

 

— Այո, այո,— ասաց միլեդին,— նամակում ամեն ինչ պարզ ասված է։ Հայտնի՞ 

է ձեզ, թե այդ ինչ նախազգուշացում է։ 

 

— Ոչ։ Բայց ես գլխի եմ ընկնում, որ նա երևի թագուհուն նախազգուշացրել է 

կարդինալի որևէ որոգայթի մասին։ 

 

— Այո, հավանորեն այդպես է,— ասաց միլեդին՝ տիկին Բոնասիեին 

վերադարձնելով նամակը և նորից մտքի մեջ ընկած՝ գլուխը կախելով։ 

 

Այդ պահին արշավող ձիու սմբակների դոփյուն լսվեց։ 

 

— Ա՜խ,— ճչաց տիկին Բոնասիեն՝ նետվելով դեպի լուսամուտը,— արդյոք հենց 

նա չէ՞։ 

 

Միլեդին զարմանքից քար կտրած մնաց անկողնում, նրա վրա մի անգամից 

այնքան շատ անակնկալներ էին տեղացել, որ կյանքում առաջին անգամ շփոթվել էր։ 

 

— Նա է, նա,— շշնջաց միլեդին։— Մի՞թե իսկապես նա է։ 

 

Եվ նա շարունակում էր պառկած մնալ անկողնում, անշարժ հայացքը հառած 

տարածությանը։ 

 

— Ավա՜ղ, նա չէ,— հառաչեց տիկին Բոնասիեն։— Դա ինչ֊որ անծանոթ մարդ է, 

բայց կարծես մեզ մոտ է գալիս։ Այո, նա դանդաղեցրեց ձիու ընթացքը... Կանգ է 

առնում դարպասի մոտ... Զանգը քաշեց։ 

 

Միլեդին անկողնուց վեր թռավ։ 

 

— Դուք լիովին համոզվա՞ծ եք, որ այդ նա չէ,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Այո, լիովին։ 



 

— Գուցե լա՞վ չտեսաք։ 

 

— Ա՜խ, բավական է, որ ես նրա գլխարկի փետուրը տեսնեմ կամ թիկնոցի 

փեշը, իսկույն կճանաչեմ։ 

 

Միլեդին շարունակում էր հագնվել։ 

 

— Միևնույն է. դուք ասում եք այդ մարդը այստե՞ղ է գալիս։ 

 

— Ա՜խ, Աստված իմ, ինչպես հուզված եք դուք։ 

 

— Այո, խոստովանում եմ, ես այնպես դյուրահավատ չեմ, ինչպես դուք. ես 

միշտ երկյուղ եմ կրում կարդինալից։ 

 

— Կամա՜ց,— ընդհատեց նրան տիկին Բոնասիեն։— Մարդ է գալիս այստեղ։ 

 

Եվ իրոք, դուռը բացվեց, և ներս մտավ մայրապետը։ 

 

— Այդ դո՞ւք եք եկել Բուլոնից,— դիմեց նա միլեդիին։ 

 

— Այո, ես,— պատասխանեց միլեդին՝ աշխատելով վերադարձնել իր 

սառնարյունությունը։— Ո՞վ է հարցնում ինձ։ 

 

— Մի ինչ֊որ մարդ, որը չի ուզում իր անունը տալ, բայց ասում է, որ եկել է 

կարդինալի հանձնարարությամբ։ 

 

— Եվ ուզում է ինձ տեսնե՞լ։ 

 

— Նա ուզում է տեսնել Բուլոնից եկած տիկնոջը։ 

 

— Այդ դեպքում, տիրուհի, խնդրում եմ հրավիրեցեք նրան այստեղ։ Ա՜խ, 

աստվա՜ծ իմ, աստվա՜ծ իմ, վախեցած հառաչեց տիկին Բոնասիեն։— Չլինի՞ մի որևէ 

վատ լուր է բերել նա։ 

 



— Վախենում եմ, որ այդպես լինի։ 

 

— Ես ձեզ մենակ կթողնեմ այդ անծանոթի հետ, բայց հենց որ գնաց, ես, եթե 

թույլ կտաք, կվերադառնամ ձեզ մոտ։ 

 

— Իհարկե, խնդրում եմ։ 

 

Մայրապետը և տիկին Բոնասիեն դուրս գնացին։ 

 

Միլեդին մենակ մնաց և աչքերը հառեց դռանը։ Մի րոպե անց խթանների զնգոց 

լսվեց, որը խուլ հնչում էր սանդուղքների վրա, ապա քայլերը մոտեցան, դուռը լայն 

բացվեց, և շեմքում երևաց մի մարդ։ 

 

Միլեդին ուրախ ճիչ արձակեց, այդ մարդը կոմս դը Ռոշֆորն էր, որ հոգով ու 

մարմնով նվերված էր կարդինալին։ 

 

XXXII. Երկու տեսակի դևեր 

 

— Ա՜,— միաժամանակ բացականչեցին միլեդին և Ռոշֆորը,— այդ դո՞ւք եք։ 

 

— Այո, ես։ 

 

— Եվ որտեղի՞ց,— հարցրեց միլեդին։ 

 

— Լա֊Ռոշելի մոտից, իսկ դո՞ւք։ 

 

— Անգլիայից։ 

 

— Բեկինգհե՞մը։ 

 

— Մեռած է կամ ծանր վիրավորված։ Երբ ես մեկնում էի առանց մի բանի 

հասնելու, մի մոլեռանդ սպանեց նրան։ 

 

— Ա՜,— քմծիծաղ տվեց Ռոշֆորը։— Ա՜յ քեզ երջանիկ պատահականություն։ 

Այդ շատ կուրախացնի նորին սրբազնությանը։ Հայտնե՞լ եք նրան։ 



 

— Ես գրել եմ նրան Բուլոնից։ Բայց դուք ինչպե՞ս եք ընկել այստեղ։ 

 

— Նորին սրբազնությունն անհանգստանում է և ինձ ուղարկել է ձեզ որոնելու։ 

 

— Ես հենց երեկ եմ եկել։ 

 

— Իսկ ի՞նչ եք արել երեկվանից։ 

 

— Ժամանակն իզուր չեմ կորցրել։ 

 

— Օ՜, դրանում ես չեմ կասկածում։ 

 

— Գիտե՞ք ում եմ հանդիպել այստեղ։ 

 

— Ոչ։ 

 

— Իմացեք։ 

 

— Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ։ 

 

— Այն երիտասարդ կնոջը, որին թագուհին ազատեց բանտից։ 

 

— Այն լակոտ դ’Արտանյանի սիրուհո՞ւն։ 

 

— Այո, տիկին Բոնասիեին, որի տեղը անհայտ էր կարդինալին։ 

 

— Դե, այ քեզ էլի մի երջանիկ պատահականություն, որը հավասար է 

մյուսին,— ասաց Ռոշֆորը։— Ուղղակի պարոն կարդինալի բախտը բերում է։ 

 

— Կարո՞ղ եք երևակայել իմ զարմանքը, երբ ես երես առ երես հանդիպեցի այդ 

կնոջը,— շարունակեց միլեդին։ 

 

— Նա ճանաչո՞ւմ է ձեզ։ 

 



— Ոչ։ 

 

— Նշանակում է՝ դուք նրա համար օտար եք։ 

 

Միլեդին ժպտաց։ 

 

— Ես նրա ամենալավ բարեկամն եմ։ 

 

— Երդվում եմ պատվովս, սիրելի կոմսուհի, միայն դուք կարող եք այդպիսի 

հրաշքներ գործել։ 

 

— Եվ այդ իմ բախտն է, որ ինձ հաջողվեց նրա բարեկամը դառնալ, ասպետ, 

գիտե՞ք ինչ է կատարվում այստեղ։ 

 

— Ոչ։ 

 

— Վաղը կամ մյուս օրը կգան նրա հետևից՝ բերելով թագուհու հրամանը։ 

 

— Ա՜յ, թե ինչ։ Իսկ ո՞վ է գալու։ 

 

— Դ’Արտանյանը և իր ընկերները։ 

 

— Ճշմարիտ եմ ասում, նրանք այնտեղ կհասցնեն, որ մենք ստիպված կլինենք 

Բաստիլում նստեցնել նրանց։ 

 

— Իսկ ինչո՞ւ մինչև հիմա ազատ են նրանք։ 

 

— Ի՛նչ կարող ես անել։ Պարոն կարդինալը ինձ համար անհասկանալի ինչ֊որ 

թուլություն է ցուցաբերում այդ մարդկանց նկատմամբ։ 

 

— Իսկապե՞ս։ 

 

— Այո։ 

 



— Դե ուրեմն, Ռոշֆոր, ասացեք նրան հետևյալը, ասացեք, որ այդ չորսը 

գաղտնաբար լսել են մեր խոսակցությունը «Կարմիր Աղավնատուն» հյուրանոցում։ 

Ասացեք նրան, որ իր մեկնելուց հետո նրանցից մեկը ներկայացավ ինձ և զոռով խլեց 

ինձնից այն արտոնաթուղթը, որ կարդինալը տվել էր ինձ։ Ասացեք նրան, որ նրանք 

լորդ Վինտերին նախազգուշացրել են իմ Անգլիա գնալու մասին։ Որ այս անգամ էլ քիչ 

մնաց նրանք պիտի խանգարեին կատարելու նորին սրբազնության 

հանձնարարությունը, ինչպես որ խանգարեցին ադամանդե զարդի գործում։ Ասացեք 

նրան, որ այդ չորս մարդկանցից վտանգավոր են միայն երկուսը՝ դ’Արտանյանը և 

Աթոսը։ Ասացեք նրան, որ երրորդը՝ Արամիսը, տիկին դը Շևրյոզի սիրեկանն է, նրան 

պետք է կենդանի թողնել, նրա գաղտնիքը մեզ հայտնի է, և նա կարող է մեզ օգտակար 

լինել։ Ինչ վերաբերում է չորրորդին՝ Պորտոսին, ապա դա հիմարի մեկն է, ցանցառ ու 

թեթևսոլիկ և նույնիսկ չարժե նրա վրա ուշադրություն դարձնել։ 

 

— Բայց այդ չորսն էլ հիմա պետք է Լա֊Ռոշելի մոտ լինեն։ 

 

— Ես էլ այդպես էի կարծում, բայց այն նամակը, որ տիկին Բոնասիեն ստացել է 

գունդստաբլի կնոջից և անզգուշություն ունեցավ ցույց տալու ինձ, ենթադրել է տալիս, 

որ, ընդհակառակն, այդ չորսն էլ հիմա ճանապարհին են և գալու են այստեղ տիկին 

Բոնասիեին փախցնելու։ 

 

— Գրողը տանի։ Ի՞նչ անենք ուրեմն։ 

 

— Ի՞նչ է հրամայել ձեզ կարդինալը իմ մասին։ 

 

— Ստանալ զեկուցագիրը, գրավոր լինի թե բանավոր, և վերադառնալ 

փոստային ձիերով, իսկ երբ նրան ամեն բան հայտնի կլինի, կորոշի, թե ինչ եք անելու 

այսուհետև։ 

 

— Ուրեմն ես այստե՞ղ եմ մնալու։ 

 

— Այստեղ կամ մոտերքում մի որևէ տեղ։ 

 

— Դուք չե՞ք կարող ինձ տանել ձեզ հետ։ 

 



— Ոչ, ինձ ճշգրիտ հրաման է տրված. ճամբարի շրջակայքում ձեզ կարող են 

ճանաչել, իսկ ձեր ներկայությունը, ինքներդ էլ հասկանում եք, ստվեր կգցի նորին 

սրբազնության վրա։ 

 

— Լավ, ի՛նչ արած, ստիպված եմ սպասել այստեղ կամ մոտերքում մի որևէ 

տեղ։ 

 

— Միայն թե նախապես ասացեք ինձ, որտե՞ղ եք տեղեկություն սպասելու 

կարդինալից, որպեսզի ես իմանամ, թե որտեղ կարող եմ գտնել ձեզ։ 

 

— Լսեցեք, հավանորեն ես այստեղ չեմ կարող։ 

 

— Ինչո՞ւ։ 

 

— Դուք մոռանում եք, որ ամեն րոպե կարող են այստեղ գալ իմ թշնամիները։ 

 

— Այդ ճիշտ է։ Բայց այդ դեպքում այդ ջահել կինը դուրս կպրծնի նորին 

սրբազնության ձեռքից։ 

 

— Օ՜, ոչ,— պատասխանեց միլեդին միայն իրեն հատուկ ժպիտով,— դուք 

մոռանում եք, որ ես նրա ամենալավ բարեկամն եմ։ 

 

— Այո, ճիշտ որ։ Ուրեմն ես այդ կնոջ մասին կարող եմ կարդինալին ասել... 

 

— ...որ նա կարող է հանգիստ լինել։ 

 

— Ուրիշ ոչի՞նչ։ 

 

— Նա կհասկանա, թե այդ ինչ է նշանակում։ 

 

— Նա կհասկանա։ Իսկ ի՞նչ անեմ ես հիմա։ 

 

— Անհապաղ ետ դառնալ։ Իմ կարծիքով այն տեղեկությունները, որ դուք 

կտանեք կարդինալին, արժանի են, որ շտապեք։ 

 



— Երբ ես Լիլիե էի մտնում, իմ կառքը կոտրվեց։ 

 

— Հիանալի բան։ 

 

— Ինչպե՞ս թե հիանալի։ 

 

— Այո, ձեր կառքն ինձ հարկավոր է։ 

 

— Հապա ե՞ս ինչպես տեղ կհասնեմ։ 

 

— Ձիով։ Քշեցեք ամբողջ թափով։ 

 

— Հեշտ է ձեզ համար այդ ասել։ Բայց ես ինչպե՞ս պիտի քշեմ հարյուր ութսուն 

լյո ճանապարհը։ 

 

— Դատարկ բան է։ 

 

— Դեհ, լավ։ Ուրի՞շ։ 

 

— Ուրիշ. երբ Լիլիեով անցնելիս կլինեք, կառքն ուղարկեցեք ինձ և հրամայեցեք 

ձեր ծառային, որ նա իմ տրամադրության տակ լինի։ 

 

— Լավ։ 

 

— Դուք, իհարկե, ունեք կարդինալի որևէ հրամանը։ 

 

— Ես գրավոր լիազորություն ունեմ գործելու իմ հայեցողությամբ։ 

 

— Ներկայացրեք դա մայրապետին և ասացեք, որ այսօր կամ վաղը իմ հետևից 

մարդ կգա, և որ ինձ հրամայված է գնալ այն մարդու հետ, որը կներկայանա ձեր 

անունից։ 

 

— Շատ լավ։ 

 

— Չմոռանաք մայրապետի հետ խոսելիս իմ մասին խիստ արտահայտվել։ 



 

— Այդ ինչո՞ւ։ 

 

— Ես կարդինալի զոհն եմ։ Անհրաժեշտ է, որ ես այդ հիմար Բոնասիեին 

վստահություն ներշնչեմ իմ նկատմամբ։ 

 

— Ճիշտ է։ Իսկ հիմա խնդրեմ նեղություն քաշեք զեկուցագիր կազմել ամեն 

ինչի մասին։ 

 

— Դե ես հո ձեզ պատմեցի, թե ինչ ու ինչ է եղել։ Դուք լավ հիշողություն ունեք, 

կրկնեցեք ամենը, ինչ որ ես ասացի, իսկ թուղթը կարող է կորչել։ 

 

— Դուք իրավացի եք։ Միայն ես պետք է իմանամ, թե հետո որտեղ պիտի 

գտնեմ ձեզ, որպեսզի իզուր չշրջեմ շրջակայքում։ 

 

— Ճշմարիտ է։ Սպասեցեք... 

 

— Տա՞մ քարտեզը։ 

 

— Օ՜, ես հիանալի գիտեմ այս վայրերը։ 

 

— Դո՞ւք։ Ե՞րբ եք եղել այստեղ։ 

 

— Ես այստեղ եմ դաստիարակվել։ 

 

— Ա՜յ թե ինչ։ 

 

— Ինչպես տեսնում եք, երբեմն կարող է պետք գալ և այն հանգամանքը, որ 

դուք դաստիարակվել եք մի որևէ տեղ։ 

 

— Ուրեմն որտե՞ղ եք սպասելու ինձ... 

 

— Թողեք մի րոպե մտածեմ... Հա, ալ թե որտեղ. Արմանտիերում։ 

 

— Իսկ այդ ի՞նչ բան է Արմանտիերը։ 



 

— Մի փոքրիկ քաղաք է Լիս գետի ափին, բավական է, որ գետն անցնեմ, արդեն 

մի ուրիշ տերության մեջ կլինեմ։ 

 

— Հիանալի է։ Բայց, իհարկե, դուք այնտեղ կգնաք միայն վտանգի դեպքում։ 

 

— Հասկանալի է։ 

 

— Իսկ եթե այդ պատահեց, ես ինչպե՞ս իմանամ, որտեղ եք դուք։ 

 

— Ձեզ հարկավոր չէ՞ ձեր ծառան։ 

 

— Ոչ։ 

 

— Հուսալի՞ մարդ է նա։ 

 

— Միանգամայն։ Նա փորձված մարդ է։ 

 

— Ինձ տվեք ձեր ծառային։ Նրան ոչ ոք չի ճանաչում, ես նրան կթողնեմ 

այնտեղ, որտեղից կգնամ, և նա ձեզ կառաջնորդի այնտեղ, որտեղ ես կլինեմ։ 

 

— Ուրեմն ասում եք, որ ինձ կսպասեք Արմանտիերո՞ւմ։ 

 

— Այո, Արմանտիերում։ 

 

— Գրեք ինձ այդ անունը մի կտոր թղթի վրա, թե չէ ես կարող եմ մոռանալ։ 

Քաղաքի անունը հո ոչ մի կասկած չի կարող առաջացնել, չէ՞։ 

 

— Ով գիտե... Դե լավ, թող այդպես լինի. ես պատրաստ եմ ստվեր գցելու իմ 

բարի անվան վրա,— համաձայնեց միլեդին և մի կտոր թղթի վրա գրեց այդ անունը։ 

 

— Լավ,— ասաց Ռոշֆորը, թուղթը վերցրեց միլեդիի ձեռքից, ծալեց և խրեց իր 

գլխարկի աստառի մեջ։— Ասենք՝ կարող եք հանգիստ լինել, եթե այս թուղթը կորցնեմ 

էլ, ամբողջ ճանապարհին երեխայի պես կկրկնեմ այս անունը։ Դեհ, կարծես էլ ոչինչ 

պետք չէ։ 



 

— Կարծես թե այո։ 

 

— Ուրեմն մի լավ հիշենք. Բեկինգհեմը սպանված է կամ ծանր վիրավորված... 

ձեր խոսակցությունը կարդինալի հետ չորս հրացանակիրները լսել են... լորդ 

Վինտերին նախազգուշացրել էին, որ դուք գնում եք Պորտսմուտ... դ’Արտանյանին ու 

Աթոսին՝ Բաստիլ... Արամիսը տիկին դը Շևրյոզի սիրեկանն է... Պորտոսը հիմարի 

մեկն է... տիկին Բոնասիեն գտնված է... որքան հնարավոր է շուտ ուղարկել ձեզ 

կառքը... իմ ծառային դնել ձեր տրամադրության տակ... ձեզ ներկայացնել կարդինալի 

զոհ, որպեսզի մայրապետի մեջ ոչ մի կասկած չծագի... Արմանտիեր Լիս գետի ափին։ 

Այս չէ՞։ 

 

— Իսկապես, դուք հիանալի հիշողություն ունեք, սիրելի ասպետ։ Ի դեպ, 

ավելացրեք էլի մի բան։ 

 

— Ի՞նչ։ 

 

— Ես մի հիանալի անտառ տեսա, որն, ըստ երևույթին, միանում է վանքի 

այգուն։ Մայրապետին ասացեք, որ ինձ թույլատրվում է այդ անտառում զբոսնել։ Ո՛վ 

գիտե, գուցե հարկ լինի, որ ես հետին մուտքով հեռանամ։ 

 

— Դուք ամեն ինչի մասին հոգում եք։ 

 

— Իսկ դուք մի բան էլ եք մոռացել... 

 

— Ի՞նչ։ 

 

— Հարցնել, թե փող հարկավոր չէ՞ ինձ։ 

 

— Հա, իսկապես։ Որքա՞ն տամ։ 

 

— Ձեզ մոտ եղած ամբողջ ոսկին։ 

 

— Ես ունեմ մոտ հինգ հարյուր պիստոլ։ 

 



— Ես էլ նույնքան ունեմ։ Հազար պիստոլ ունենալով՝ կարելի է դուրս գալ ամեն 

դրությունից։ Հանեցեք ամբողջը, ինչ որ կա ձեր գրպանում։ 

 

— Համեցեք։ 

 

— Լավ։ Գնո՞ւմ եք։ 

 

— Մի ժամից։ Ես մի քիչ բան կուտեմ, իսկ այդ ժամանակ որևէ մեկը կգնա 

փոստային ձի բերելու։ 

 

— Հիանալի է։ Բարի ճանապարհ, ասպետ։ 

 

— Մնաք բարով, կոմսուհի։ 

 

— Իմ հարգանքի հավաստիքը հաղորդեցեք կարդինալին։ 

 

— Իսկ դուք՝ իմ հարգանքը սատանային։ 

 

Միլեդին ու Ռոշֆորը ժպիտներ փոխանակեցին և բաժանվեցին։ 

 

Մի ժամ անց Ռոշֆորը սրարշավ ետ էր սլանում։ Հինգ ժամ անց նա անցնում էր 

Արրասով։ 

 

Մեր ընթերցողներն արդեն գիտեն, թե դ’Արտանյանն ինչպես ճանաչեց նրան, և 

ինչպես այդ հանդիպումը չորս հրացանակիրների մեջ կասկած հարուցելով՝ ստիպեց 

նրանց ավելի արագ շարունակել իրենց ճանապարհը։ 

 

XXXIII. Վերջին կաթիլը 

Հենց որ Ռոշֆորը դուրս գնաց, տիկին Բոնասիեն վերադարձավ սենյակ և 

տեսավ, որ միլեդին ուրախ ժպտում է։ 

 

— Դե ուրեմն, ինչից որ վախենում էիք, կատարվեց,— խոսեց դեռատի կինը։— 

Այսօր երեկոյան կամ վաղը կարդինալը մարդ կուղարկի ձեր հետևից։ 

 

— Ո՞վ ասաց ձեզ այդ, սիրելիս,— հարցրեց միլեդին։ 



 

— Ես այդ լսեցի հենց իր՝ սուրհանդակի բերանից։ 

 

— Մոտեցեք և նստեցեք իմ կողքին,— առաջարկեց միլեդին։ 

 

— Խնդրեմ։ 

 

— Սպասեցեք տեսնեմ, մեզ լսող չկա՞։ 

 

— Ինչի՞ համար է այդ նախազգուշությունը։ 

 

— Հիմա կիմանաք։ 

 

Միլեդին վեր կացավ, մոտեցավ դռանը, բաց արեց, նայեց միջանցք, ապա նորից 

նստեց տիկին Բոնասիեի մոտ և հարցրեց. 

 

— Նշանակում է նա լա՞վ խաղաց իր դերը։ 

 

— Այդ ո՞վ։ 

 

— Նա, որ մայրապետին ներկայացավ որպես կարդինալի սուրհանդակ։ 

 

— Ուրեմն նա միայն դե՞ր էր խաղում։ 

 

— Այո, սիրելիս։ 

 

— Նշանակում է այդ մարդը... 

 

— Այդ մարդը,— ասաց միլեդին՝ ձայնը ցածրացնելով,— իմ եղբայրն է։ 

 

— Ձեր եղբա՞յրը,— բացականչեց տիկին Բոնասիեն։ 

 

— Մենակ դուք գիտեք այդ գաղտնիքը, սիրելիս։ Եթե որևէ մեկին հայտնեք, ես 

կորած եմ, և գուցե թե դուք էլ ինձ հետ։ 

 



— Ա՜խ, Աստվա՜ծ իմ։ 

 

— Լսեցեք, թե ինչ է եղել, իմ եղբայրը, որ շտապելիս է եղել այստեղ, ինձ 

օգնության, որպեսզի, եթե հարկ լինի, ուժով ազատի ինձ, ճանապարհին պատահել է 

կարդինալի սուրհանդակին, որին կարդինալն ուղարկած է եղել իմ հետևից, և 

հետապնդել է նրան։ Հասնելով մի ամայի տեղ նա դուրս է քաշել սուսերը և 

սուրհանդակին սպառնալով պահանջել է իրեն տալ մոտը եղած թղթերը։ 

Սուրհանդակը փորձել է պաշտպանվել, և իմ եղբայրը սպանել է նրան։ 

 

— Ա՜խ,— ցնցվեց տիկին Բոնասիեն։ 

 

— Այդ միակ միջոցն է եղել, հասկացեք։ Այնուհետև եղբայրս որոշել է գործել ոչ 

թե ուժով, այլ խորամանկությամբ, վերցրել է թղթերը, ներկայացել այստեղ որպես 

կարդինալի սուրհանդակ, և մեկ֊երկու ժամից նորին սրբազանության հրամանով 

կառեթ է գալու իմ ետևից։ 

 

— Հասկանում եմ, այդ կառեթը ձեր եղբայրն է ուղարկելու ձեզ համար։ 

 

— Միանգամայն ճիշտ է։ Բայց այդ դեռ բոլորը չէ. այն նամակը, որ դուք ստացել 

եք, կարծում եք, թե տիկին դը Շևրյոզի՞ց է... 

 

— Է՞։ 

 

—...կեղծ նամակ է։ 

 

— Ինչպե՞ս թե։ 

 

— Այո, կեղծ է. դա մի ծուղակ է, որ սարքել են, որպեսզի երբ ձեր հետևից գան, 

դուք չդիմադրեք։ 

 

— Բայց չէ՞ որ դ’Արտանյանն է գալու։ 

 

— Վերջ տվեք ձեր մոլորությանը, դ’Արտանյանն ու նրա ընկերները Լա֊Ռոշելի 

պաշարման մասնակիցների մեջ են։ 

 



— Որտեղի՞ց գիտեք այդ։ 

 

— Իմ եղբայրը հանդիպել է կարդինալի ուղարկած մարդկանց, որոնք 

հրացանակրի հագուստով են եղել։ Ձեզ կկանչեին դարպասի մոտ, դուք կկարծեիք, թե 

գործ ունեք բարեկամների հետ, ձեզ կփախցնեին ու ետ կտանեին Փարիզ։ 

 

— Օ՜, աստվա՜ծ իմ, ես գլուխս կորցնում եմ անօրինությունների այս քաոսի 

մեջ։ Ձգում եմ, որ եթե այսպես շարունակվի,— ասաց տիկին Բոնասիեն ձեռքերը 

ճակատին տանելով,— ես կխելագարվեմ։ 

 

— Սպասեք... 

 

— Ի՞նչ կա։ 

 

— Ես ձիու ոտնաձայն եմ լսում. իմ եղբայրն է գնում։ Ես ուզում եմ նորից 

հրաժեշտ տալ նրան, գնանք։ 

 

Միլեդին լուսամուտը բաց արեց և ձեռքի շարժումով մոտ կանչեց տիկին 

Բոնասիեին։ Դեռատի կինը մոտեցավ։ 

 

Ռոշֆորը լուսամուտի տակով սրարշավ քշում էր ձին։ 

 

— Ցտեսություն, եղբա՜յր,— ձայն տվեց միլեդին։ 

 

Ձիավորը գլուխը բարձրացրեց, տեսավ երկու ջահել կանանց և առանց 

ընթացքը դանդաղեցնելու սիրալիր ձեռքով արավ միլեդիին։ 

 

— Աննման Ժորժ,— ասաց միլեդին՝ քնքուշ ու թախծոտ արտահայտություն 

տալով իր դեմքին և լուսամուտը փակեց։ 

 

Նա նստեց իր նախկին տեղը և ձևացրեց, թե սուզվել է սոսկ իր անձին 

վերաբերող խոհերի մեջ։ 

 



— Ներեցեք, տիրուհի, թույլ տվեք ընդհատել ձեր մտքերը,— դիմեց նրան տիկին 

Բոնասիեն։— Ի՞նչ խորհուրդ կտաք անել ինձ։ Դուք կյանքի գործերում ինձնից ավելի 

փորձված եք, սովորեցրեք, ի՞նչ անեմ։ 

 

— Ամենից առաջ,— պատասխանեց միլեդին,— հնարավոր է, որ ես սխալվում 

եմ, և դ’Արտանյանն ու իր ընկերները իրոք կգան ձեզ оգնության։ 

 

— Ա՜խ, այդ այնքա՜ն լավ կլիներ, որ նույնիսկ հավատս չի գալիս,— գոչեց 

տիկին Բոնասիեն։— Այդպիսի երջանկությունն ինձ համար չէ։ 

 

— Այդ դեպքում, դուք հասկանո՞ւմ եք, դա ժամանակի հարց է, մի տեսակ 

մրցություն, թե ով առաջինը կգա։ Եթե ձեր բարեկամները գան, ուրեմն դուք փրկված 

եք, իսկ եթե կարդինալի արբանյակները գան, դուք կորած եք։ 

 

— Օ՜, այո, այո, կորած եմ անվերադարձ։ Ի՞նչ անեմ ուրեմն, ի՞նչ անեմ։ 

 

— Կա թերևս մեկ միջոց, շատ պարզ ու միանգամայն բնական միջոց։ 

 

— Ի՞նչ միջոց, ասացեք։ 

 

— Մոտերքում մի որևէ տեղ թաքնվել ու սպասել և նախ իմանալ, թե ինչ 

մարդիկ են եկել ձեր հետևից։ 

 

— Բայց որտե՞ղ սպասել։ 

 

— Դե դա հեշտ բան է։ Ես ինքս էլ թաքնվելու եմ այստեղից մի քանի լյո 

հեռավորության վրա, մինչև որ եղբայրս կգա։ Այսպես անենք, ես ձեզ կտանեմ ինձ 

հետ, կթաքնվենք և միասին կսպասենք։ 

 

— Բայց ինձ այստեղից բաց չեն թողնի, այստեղ ես գերու վիճարկում եմ։ 

 

— Այստեղ կարծում են, որ ես գնում եմ կարդինալի հրամանով, և համոզված 

են, որ դուք ամենևին հակված չեք ինձ ուղեկցելու։ 

 

— Հետո՞։ 



 

— Դե ուրեմն, կառեթը կմատուցվի, դուք հրաժեշտ կտաք ինձ, կկանգնեք 

կառեթի ոտնատեղին, որպես թե ցանկանում եք վերջին անգամ գրկել ինձ։ Իմ եղբոր 

ծառան, որին նա ուղարկելու է իմ ետևից, նախազգուշացված կլինի, նա նշան կանի 

կառապանին, և մենք կսլանանք ամբողջ թափով։ 

 

— Բայց դ’Արտանյանը, իսկ եթե դ’Արտանյանը գա՞։ 

 

— Մենք այդ կիմանանք։ 

 

— Ի՞նչ միջոցով։ 

 

— Դրանից հեշտ ի՞նչ կա։ Մենք նորից Բետյուն կուղարկենք իմ եղբոր ծառային, 

որի վրա, կրկնում եմ, լիովին կարող ենք հույս դնել։ Նա կծպտվի և կապրի վանքի 

դիմաց, եթե կգան կարդինալի մարդիկ, նա տեղից չի շարժվի, իսկ եթե կգան 

դ’Արտանյանն ու իր ընկերները, նրանց կբերի մեզ մոտ։ 

 

— Բայց մի՞թե նա ճանաչում է նրանց։ 

 

— Իհարկե ճանաչում է, նա շատ անգամ է դ’Արտանյանին տեսել իմ տանը։ 

 

— Այո, ճիշտ որ, դուք իրավացի եք... Ուրեմն ամեն ինչ կարգավորվում է, ամեն 

ինչ լավ է սարքվում, բայց այստեղից շատ հեռու չգնանք։ 

 

— Ամենաշատը յոթ֊ութ լյո։ Մենք կանգ կառնենք սահմանի մոտ մի ծածուկ տեղ 

և առաջին իսկ վտանգի դեպքում Ֆրանսիայից կհեռանանք։ 

 

— Իսկ մինչ այդ ի՞նչ կանենք։ 

 

— Կսպասենք։ 

 

— Իսկ եթե նրանք գա՞ն։ 

 

— Իմ եղբոր կառեթն ավելի շուտ կգա։ 

 



— Բայց ի՞նչ կանենք, եթե ձեր գնալու ժամանակ ես այստեղ չլինեմ, օրինակի 

ճաշելիս կամ ընթրելիս լինեմ։ 

 

— Այսպիսի մի բան արեք։ 

 

— Ի՞նչ բան։ 

 

— Ասացեք ձեր բարի մայրապետին, որ թույլտվություն եք խնդրում ինձ հետ 

ճաշելու, որպեսզի որքան կարելի է քիչ բաժանվենք իրարից։ 

 

— Բայց թույլ կտա՞։ 

 

— Դրա մեջ մի վատ բան չկա։ 

 

— Շատ լավ։ Այդ դեպքում մենք ոչ մի րոպե չենք բաժանվի իրարից։ 

 

— Գնացեք նրա մոտ և խնդրեցեք։ Իմ գլուխը ծանրացել է, ես էլ կգնամ այգում 

զբոսնելու։ 

 

— Գնացեք, իսկ ես որտե՞ղ կգտնեմ ձեզ։ 

 

— Այստեղ, մի ժամ հետո։ 

 

— Այստեղ, մի ժամ հետո... Ա՜խ, շնորհակալ եմ ձեզնից, որքա՜ն բարի եք դուք։ 

 

— Ինչպես կարող եմ կարեկից չլինել ձեզ։ Եթե նույնիսկ դուք այդքան գեղեցիկ 

ու թովիչ չլինեիք, այն էլ բավական է, որ իմ ամենալավ բարեկամներից մեկի 

ընկերուհին եք։ 

 

— Սիրելի դ’Արտանյան. որքա՜ն շնորհակալ կլինի նա ձեզնից։ 

 

— Հուսով եմ։ Դե, ուրեմն, ամեն ինչի մասին պայմանավորվեցինք, գնանք ցած։ 

 

— Դուք այգի՞ եք դնում։ 

 



— Այո։ 

 

— Անցեք այս միջանցքով և իջեք փոքրիկ սանդուղքով, այն ձեզ ուղիղ այգի 

կտանի։ 

 

— Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ ձեզնից։ 

 

Նրանք սիրալիր ժպիտներ փոխանակեցին և բաժանվեցին։ 

 

Միլեդին ճիշտ էր ասում, նրա գլուխը ծանրացել էր, դեռևս անորոշ, 

խառնիխուռն մտքերը ճնշում էին նրա ուղեղը։ Նրան հարկավոր էր առանձնանալ, 

որպեսզի կարգի բերեր իր մտքերը։ Նա աղոտ էր պատկերացնում հետագա 

անելիքները, նրան հանգիստ ու լռություն էր պետք, որպեսզի որոշակի ձև տա իր 

անորոշ մտքերին, որպեսզի գործողության ծրագիր կազմի։ 

 

Ամենից առաջ հարկավոր էր որքան կարելի է շուտ փախցնել տիկին 

Բոնասիեին, թաքցնել մի հուսալի տեղ և եթե հարկ լինի, պահել նրան որպես 

պատանդ։ Միլեդին սկսում էր սարսափել այդ կատաղի պայքարի ելքից, որի մեջ նրա 

թշնամիները դնում էին այնքան համառություն, որքան ինքը դաժանություն էր դնում։ 

 

Բացի այդ նա զգում էր, ինչպես ոմանք զգում են վերահաս վտանգը, որ այդ 

ելքը մոտ է և անխուսափելիորեն սոսկալի է լինելու։ 

 

Այսպիսով, ինչպես արդեն ասել ենք, նրա համար գլխավոր խնդիրն էր՝ իր 

ճանկը գցել տիկին Բոնասիեին։ Դ’Արտանյանի համար տիկին Բոնասիեն ամեն ինչ 

էր, նրա կյանքը, սիրած կնոջ կյանքը, նրա համար իր սեփական կյանքից ավելի թանկ 

էր։ Եթե բախտը դավաճաներ միլեդիին, և նա անհաջողության մեջ ընկներ, տիկին 

Բոնասիեին իր մոտ պատանդ ունենալով՝ նա կարող էր բանակցությունների մեջ 

մտնել և հավանաբար ձեռնտու պայմանների հասնել։ Այս խնդիրը նա արդեն լուծել 

էր. տիկին Բոնասիեն դյուրահավատությամբ կհետևի իրեն։ Եվ եթե նրանք երկուսն էլ 

թաքնվեն Արմանտիերում, միլեդին հեշտությամբ կհավատացնի տիկին Բոնասիեին, 

որ դ’Արտանյանը Բետյուն չի եկել։ Ամենաշատը կես ամսից Ռոշֆորը կվերադառնա, 

իսկ այդ կես ամսվա ընթացքում միլեդին կմտածի, թե ինչպես վրեժ լուծի չորս 

ընկերներից։ Ձանձրանալու առիթ, փառք աստծո, չի ունենա, ամենահաճելի 

ժամանակ կանցկացնի, որքան որ հանգամանքները հնարավորություն կտան իր 



բնավորությունն ունեցող մի կնոջ։ Պետք է կատարելության հասցնել իր վրեժի 

մտադրությունը։ 

 

Այս ամենը մտածելով՝ միլեդին միաժամանակ նայում էր այգու շուրջբոլորը 

աշխատելով մտքում պահել նրա դիրքը։ Նա գործում էր որպես հմուտ զորավար, որը 

միաժամանակ նախատեսում է և՛ հաղթանակը, և՛ պարտությունը, ուստի 

պատրաստվում էր, նայած թե ինչպես կընթանա ճակատամարտը, կամ առաջ գնալու, 

կամ նահանջելու։ 

 

Մեկ ժամ անց նա լսեց, որ մեկը կանչում է իրեն քնքուշ ձայնով. դա տիկին 

Բոնասիեն էր։ Բարեսիրտ մայրապետը, իհարկե, լիակատար համաձայնություն էր 

տվել, և ահա երիտասարդ կանայք գնացին միասին ընթրելու։ 

 

Երբ նրանք բակ մտան, մոտեցող կառեթի ձայն լսեցին։ 

 

Միլեդին ականջ դրեց։ 

 

— Դո՞ւք էլ եք լսում,— հարցրեց նա։ 

 

— Այո, դարպասի մոտ կառեթ կանգ առավ։ 

 

— Այո, հենց այն կառեթն է, որ իմ եղբայրն ուղարկել է մեզ համար։ 

 

— Օ՜, աստվա՜ծ իմ։ 

 

— Դե լավ, սրտապնդվիր։ 

 

Միլեդին չէր սխալվում, վանքի դարպասի մոտ զանգի ձայն հնչեց։ 

 

— Գնացեք ձեր սենյակը,— ասաց նա տիկին Բոնասիեին,— դուք երևի 

կունենաք թանկարժեք բաներ, որ կուզենայիք վերցնել ձեզ հետ։ 

 

— Ինձ մոտ նրա նամակները կան,— պատասխանեց տիկին Բոնասիեն։ 

 



— Դե ուրեմն վերցրեք և եկեք ինձ մոտ, մենք արագ֊արագ կընթրենք, կարող է 

պատահել, որ ամբողջ գիշեր ճանապարհ գնանք, հարկավոր է ուժ հավաքել։ 

 

— Աստվա՜ծ իմ,— խոսեց տիկին Բոնասիեն ձեռքը կրծքին տանելով։— Սիրտս 

այնպես արագ է խփում, ես քայլել չեմ կարող։ 

 

— Սրտապնդվեցեք, ասում եմ ձեզ, քաջ եղեք։ Մտածեցեք, որ մի քառորդ ժամից 

դուք փրկված եք։ Եվ հիշեցեք, այս ամենը, որ պատրաստվում եք անելու, անում եք 

նրա համար։ 

 

— Օ՜, այո, ամեն ինչ նրա համար է։ Դուք այդ մի խոսքով վերադարձրիք ինձ իմ 

արիությունը։ Գնացեք, ես կգամ ձեզ մոտ։ 

 

Միլեդին շտապ բարձրացավ իր սենյակը, այնտեղ գտավ Ռոշֆորի ծառային և 

անհրաժեշտ հրամաններ տվեց նրան։ 

 

Ծառան պետք է սպասեր դարպասի մոտ։ Եթե հանկարծ հրացանակիրները 

երևային, կառեթը պետք է հեռու սլանար, վանքը շրջանցեր, ուղղվեր դեպի անտառի 

մյուս կողմում գտնվող փոքրիկ գյուղը և այնտեղ սպասեր միլեդիին։ Այդ դեպքում 

միլեդին պիտի անցներ այգու միջով և ոտքով հասներ այդ գյուղը։ Մենք արդեն ասել 

ենք, որ միլեդին շատ լավ էր ճանաչում այդ վայրերը։ 

 

Իսկ եթե հրացանակիրները չերևային, ամեն ինչ պետք է տեղի ունենար 

այնպես, ինչպես պայմանավորվել էին, տիկին Բոնասիեն կկանգնի կառեթի 

ոտնատեղին, որպես թե միլեդիին գրկելու համար, և այդ ժամանակ կառեթը 

կփախցնի նրան։ 

 

Ներս մտավ տիկին Բոնասիեն։ Ցանկանալով ցրել բոլոր կասկածները, որ 

կարող էին ծագել տիկին Բոնասիեի մեջ, միլեդին նրա ներկայությամբ կրկնեց 

ծառային տված իր հրամանի երկրորդ մասը։ 

 

Ապա նա ծառային մի քանի հարց տվեց կառեթի մասին։ Պարզվեց, որ կառեթին 

լծված են երեք ձի, որոնց վարում է փոստային կառապանը։ Ռոշֆորի ծառան 

կառեթին պետք է ուղեկցեր որպես առաջավոր։ 

 



Իզուր էր միլեդին վախենում, թե տիկին Բոնասիեի մեջ կարող են կասկածներ 

ծագել, խեղճ կինն այնքան մաքուր հոգի ուներ, որ չէր կարող կասկածել, թե մի ուրիշ 

կնոջ մեջ այդպիսի խարդախություն կլինի։ Բացի դրանից կոմսուհի Վինտեր անունը, 

որ լսել էր նա մայրապետից, բոլորովին անծանոթ էր նրան, և նա նույնիսկ չգիտեր, որ 

մի ինչ֊որ կին այնքան մեծ ու ճակատագրական մասնակցություն է ունենում իրեն 

հասած դժբախտություններին։ 

 

— Ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ պատրաստ է,— ասաց միլեդին, երբ ծառան 

դուրս եկավ։— Մայրապետը ոչինչ գլխի չի ընկնում և կարծում է, թե իմ հետևից եկել 

են կարդինալի հրամանով։ Այդ մարդը գնաց վերջին կարգադրություններն անելու։ Մի 

քիչ բան կերեք, մի կում գինի խմեցեք և գնանք։ 

 

— Այո,— ակամա պատասխանեց տիկին Բոնասիեն,— գնանք։ 

 

Միլեդին ձեռքի նշանով հրավիրեց նրան սեղան նստել, մի բաժակ 

իսպանական գինի լցրեց նրա համար և ճտի մսի մի կտոր դրեց նրա ափսեում։ 

 

— Տեսեք, թե ինչպես ամեն ինչ բարեհաջող է մեզ համար,— ասաց նա,— արդեն 

մութն ընկնում է։ Մինչև լուսաբաց կհասնենք մեր ապաստանը, և՛ ոչ ոք չի իմանա, թե 

որտեղ ենք մենք։ Դե լավ, մի՛ վհատվեք, մի բան կերեք։ 

 

Տիկին Բոնասիեն մեքենաբար մի քանի պատառ կուլ տվեց և գինին շուրթերին 

մոտեցրեց։ 

 

— Խմեցեք, խմեցեք, օրինակ վերցրեք ինձնից,— հորդորում էր միլեդին՝ բերանը 

տանելով իր բաժակը։ 

 

Բայց հենց այն պահին, երբ նա պատրաստվում էր շուրթերը դիպցնել 

բաժակին, ձեռքը օդում կախված մնաց, նա լսեց արշավող ձիերի հեռավոր դոփյուն։ 

Դոփյունը շարունակ մոտենում էր, և համարյա նույն պահին լսվեց ձիերի խրխինջ։ 

 

Այդ աղմուկը միանգամից դուրս բերեց նրան ուրախ վիճակից, ինչպես 

ամպրոպի աղմուկն արթնացնում է մեզ և ընդհատում մեր հաճելի երազը։ Միլեդին 

գունատվեց ու նետվեց դեպի լուսամուտը, իսկ տիկին, Բոնասիեն ամբողջ մարմնով 

դողալով հենվեց աթոռին, որպեսզի վայր չընկնի։ 



 

Դեռ ոչինչ չէր երևում, լսվում էր միայն արագ, անընդհատ մոտեցող դոփյունը։ 

 

— Ա՜խ, Աստված իմ, այդ ի՞նչ աղմուկ է,— հարցրեց տիկին Բոնասիեն։ 

 

— Այդ կամ մեր բարեկամներն են գալիս, կամ մեր թշնամիները,— 

պատասխանեց միլեդին իրեն հատուկ զարհուրելի սառնասրտությամբ։— Սպասեք 

այդտեղ, հիմա ես կասեմ, թե ովքեր են դրանք։ 

 

Տիկին Բոնասիեն քար կտրեց տեղում՝ լուռ ու գունատ, ինչպես արձան։ 

 

Դոփյունն ավելի ու ավելի ուժեղանում էր, ձիերը, ըստ երևույթին, արդեն 

վանքից ամենաշատը հարյուր հիսուն քայլ հեռավորության վրա էին գտնվում։ Եթե 

նրանք դեռ չէին երևում, ապա միայն այն պատճառով, որ ճանապարհն այդտեղ 

պտույտ էր գործում։ Սակայն դոփյունն արդեն այնքան պարզ էր լսվում, որ 

սմբակների ընդհատուն ձայնից կարելի էր որոշել, թե քանի ձի են։ 

 

Միլեդին լարված նայում էր հեռուն, դեռ այնքան լույս էր, որ կարելի էր 

եկվորներին ճանաչել։ 

 

Հանկարծ նա տեսավ, թե ինչպես ճանապարհի ոլորանում շողացին 

տրեզներով զարդարված գլխարկները և քամու առաջ ֆռֆռացին նրանց փետուրները։ 

Միլեդին սկզբում հաշվեց երկու, հետո՝ հինգ և, վերջապես, ութ ձիավոր։ Նրանցից 

մեկը բավական առաջ էր ընկել։ 

 

Միլեդին մի խուլ հառաչանք արձակեց, նա ճանաչեց, որ առջևից սլացող 

ձիավորը դ’Արտանյանն է։ 

 

— Ա՜խ, աստվա՜ծ իմ, աստվա՜ծ իմ,— բացականչեց տիկին Բոնասիեն։— Ի՞նչ 

կա այնտեղ։ 

 

— Կարդինալի գվարդիականների համազգեստով մարդիկ են, ոչ մի րոպե 

կորցնել չի կարելի,— գոռաց միլեդին։— Փախչե՜նք, փախչե՜նք։ 

 



— Այո, այո, փախչենք,— կրկնեց տիկին Բոնասիեն, սակայն վախից քար 

կտրած՝ տեղից շարժվել չէր կարողանում։ 

 

Լսվում էր, թե ինչպես ձիավորներն արշավում են լուսամուտի տակով։ 

 

— Գնա՛նք, դե շո՛ւտ, գնա՛նք,— գոռաց միլեդին բռնելով դեռատի կնոջ ձեռքը և 

աշխատելով քաշել իր հետևից։— Այգու միջով դեռ կարող ենք փախչել, ես բանալի 

ունեմ... Դե շուտ, ևս հինգ րոպե՝ արդեն ուշ կլինի։ 

 

Տիկին Բոնասիեն փորձեց գնալ, մի երկու քայլ արեց, բայց ծնկները ծալվեցին, և 

նա ընկավ։ 

 

Միլեդին փորձեց բարձրացնել նրան ու տանել, բայց ուժը չպատեց։ 

 

Այդ պահին լսվեց հեռացող կառեթի ձայնը, կառապանը հրացանակիրներին 

տեսնելով՝ սրարշավ քշել էր ձիերը։ Հետո լսվեց երեք֊չորս կրակոց։ 

 

— Վերջին անգամ հարցնում եմ, մտադի՞ր եք գալու, թե՞ չէ,— գոռաց միլեդին։ 

 

— Ա՜խ, աստվա՜ծ իմ, աստվա՜ծ իմ, տեսնում եք, որ ուժերս դավաճանում են 

ինձ, ինքներդ տեսնում եք, որ ամենևին չեմ կարող քայլել... Դուք մենակ փախեք։ 

 

— Մենակ փախչե՞լ, ձեզ թողնեմ այստե՞ղ։ Ո՛չ, ո՛չ մի դեպքում,— գոչեց միլեդին։ 

 

Հանկարծ նա կանգ առավ, նրա աչքերը փայլատակեցին չարությամբ, նա 

վազեց սեղանի մոտ և տիկին Բոնասիեի բաժակի մեջ լցրեց իր մատանու 

պարունակությունը, որը նա բաց արեց զարմանալի արագությամբ։ 

 

Դա մի կարմրավուն հատիկ էր, որն իսկույն լուծվեց գինու մեջ։ 

 

Հետո միլեդին բաժակը վերցրեց ու ասաց. 

 

— Խմեցեք, այս գինին ուժ կտա ձեզ, խմեցեք։ 

 



Եվ բաժակը մոտեցրեց դեռատի կնոջ շուրթերին։ Տիկին Բոնասիեն մեքենաբար 

խմեց։ 

 

«Ա՜խ, ես այսպես չէի ուզում վրեժ լուծել,— ինքն իրեն ասաց միլեդին դիվային 

ժպիտով բաժակը դնելով սեղանին,— բայց ստիպված եմ անել այն, ինչ հնարավոր է»։ 

 

Եվ նա դուրս նետվեց սենյակից։ 

 

Տիկին Բոնասիեն նայեց նրա հետևից, բայց նրա հետ գնալ չէր կարող. նա ընկել 

էր այն վիճակի մեջ, որ զգում են մարդիկ, երբ երազում տեսնում են, որ մեկը վազում է 

իրենց հետևից, և իզուր փախչելու փորձեր են անում։ 

 

Անցավ մի քանի րոպե, դարպասը կատաղորեն բախեցին։ Տիկին Բոնասիեն 

ամեն րոպե սպասում էր միլեդիի վերադարձին, բայց նա չէր երևում։ 

 

Դեռատի կնոջ ճակատը տաքացել էր երևի վախից և ծածկվում էր պաղ 

քրտինքով։ Վերջապես նա լսեց բացվող դռան շրխկոց, սանդուղքի վրա կոշիկներ 

թխկթխկացին և խթաններ զնգացին, բարձրացավ ձայների աղմուկ, որ ավելի ու 

ավելի մոտենում էր, և նրան թվաց, թե լսում է իր անունը, որ արտասանում էին այդ 

աղմուկի մեջ։ 

 

Հանկարծ նա ուրախ ճիչ արձակեց և նետվեց դեպի դուռը, նա ճանաչել էր 

դ’Արտանյանի ձայնը։ 

 

— Դ’Արտանյա՜ն, դ’Արտանյա՜ն,— գոռաց նա։— Այդ դուք եք։ Այս կո՜ղմը, 

այստե՜ղ եկեք։ 

 

— Կոնստա՜նցիա, Կոնստանցիա, որտե՞ղ եք դուք,— պատասխանում էր 

երիտասարդը,— աստվա՜ծ իմ, որտե՞ղ եք դուք։ 

 

Նույն վայրկյանին խցի դուռը բացվեց, ավելի շուտ՝ պոկվեց դրսի ճնշումից, և 

մի քանի մարդ լցվեցին սենյակը։ Տիկին Բոնասիեն ընկավ բազկաթոռին և այլևս ուժ 

չուներ շարժվելու։ 

 



Դ’Արտանյանը նետեց դեռևս ծխացող ատրճանակը, որ դեռ ձեռքին էր և ծունկ 

չոքեց իր սիրած կնոջ առաջ։ Աթոսը գոտին խրեց իր ատրճանակը, իսկ Պորտոսն ու 

Արամիսը մերկ սուսերները խրեցին պատյանները, որ բռնել էին ձեռքներին։ 

 

— Օ՜, դ’Արտանյան, իմ սիրեցյալ, վերջապես եկար, դու չխաբեցիր ինձ... Այո, 

այդ դու ես։ 

 

— Այո, այո, Կոնստանցիա, մենք նորից միասին ենք։ 

 

— Որքան էլ նա հավատացնում էր, թե դու չես գա, ես էլի գաղտնաբար հույսս 

չէի կտրում և փախչել չէի ուզում։ Ա՜խ, ինչ լավ արի ես, որ չփախա, ի՜նչ երջանիկ եմ 

ես։ 

 

Լսելով «նա» խոսքը՝ Աթոսը, որ հանգիստ նստած էր բազկաթոռին, հանկարծ 

վեր կացավ։ 

 

— Նա՞։ Ո՞վ է այդ նա֊ն,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Իմ բարեկամուհին, այն կինը, որն ինձ փրկելու համար ուզում էր ինձ 

թաքցնել հալածողներից. նա, որ ձեզ կարդինալի գվարդիականների տեղն էր դրել և 

հենց նոր փախավ այստեղից։ 

 

— Ձեր բարեկամուհի՞ն,— գոչեց դ’Արտանյանը, և նրա դեմքը գունատվեց, քան 

իր սիրած կնոջ սպիտակ ծածկույթը։— Ի՞նչ բարեկամուհու մասին եք խոսում։ 

 

— Նրա, որի կառեթը կանգնած էր դարպասի մոտ, մի կին, որ ձեր մտերիմ 

բարեկամն է, դ’Արտանյան, և որին դուք ամեն ինչ պատմել եք։ 

 

— Նրա անունը, անունը ի՞նչ է,— հարցրեց դ’Արտանյանը։— Աստվա՜ծ իմ։ 

Մի՞թե դուք նրա անունը չգիտեք։ 

 

— Ինչպե՞ս թե, իմ ներկայությամբ նրան կոչում էին... Սպասեցեք... այ 

զարմանալի բան... Ախ, աստվա՜ծ իմ, գլուխս պտտվում է, աչքերս մթնում են... 

 



— Այստե՜ղ, բարեկամնե՜րս, օգնեցե՜ք,— գոռաց դ’Արտանյանը։— նրա ձեռքերը 

պաղում են, նա վատ է զգում իրեն... Աստվա՜ծ իմ, նա ուշագնաց է լինում։ 

 

Մինչ Պորտոսն ամբողջ ձայնով օգնություն էր կանչում, Արամիսը նետվեց 

դեպի սեղանը և ուզում էր մի բաժակ ջուր լցնել, բայց տեսնելով, թե Աթոսի դեմքն 

ինչպես փոխվեց, կանգ առավ։ Աթոսը կանգնել էր սեղանի առաջ, սարսափից սառած 

աչքերը մի բաժակի հառած և տանջվում էր սոսկալի կասկածից։ 

 

— Օ՜, ո՛չ... Ո՛չ, այդ անկարելի է,— կրկնում էր նա։— Աստված չի թույլ տա 

այդպիսի ոճիր։ 

 

— Ջո՜ւր, ջո՜ւր,— գոռում էր դ’Արտանյանը։— Ջո՜ւր։ 

 

— Խե՜ղճ, խե՜ղճ կին,— խռպոտ ձայնով շշնջում էր Աթոսը։ 

 

Դ’Արտանյանի համբույրներից ուշքի գալով՝ տիկին Բոնասիեն աչքերը բաց 

արեց։ 

 

— Նա ուշքի է գալիս,— գոչեց երիտասարդը։— Փա՜ռք Աստծու։ 

 

— Տիկին...— խոսեց Աթոսը,— տիկին, ասացեք, ի սեր աստծո, ո՞ւմն է այս 

դատարկ բաժակը։ 

 

— Իմն է, պարոն...— պատասխանեց դեռատի կինը նվազող ձայնով։ 

 

— Իսկ ո՞վ էր լցրել այն գինին, որ կար բաժակում։ 

 

— Նա։ 

 

— Ախր ով է այդ նա֊ն։ 

 

— Ա՜, հիշեցի,— ասաց տիկին Բոնասիեն,— կոմսուհի Վինտերը։ 

 

Չորս ընկերները միանգամից ճիչ արձակեցին, բայց Աթոսի ճիչը ամենից 

բարձրն էր։ 



 

Տիկին Բոնասիեի դեմքը ծածկվեց մահվան գունատությամբ, սուր ցավը սեղմեց 

նրան, և նա ընկավ Պորտոսի ու Արամիսի թևերին։ 

 

Դ’Արտանյանն աննկարագրելի տագնապով բռնեց Աթոսի ձեռքը։ 

 

— Մի՞թե դու ենթադրում ես, որ... 

 

Նրա ձայնը փոխվեց հեծկլտանքի։ 

 

— Ես հնարավոր եմ համարում ամեն բան,— պատասխանեց Աթոսը և 

արյունոտելու չափ կծեց շրթունքը, աշխատելով խեղդել ակամա հառաչանքը։ 

 

— Դ’Արտանյան, դ’Արտանյան,— գոչեց տիկին Բոնասիեն։— Որտե՞ղ ես դու։ 

Մի՛ թողնիր ինձ, տեսնո՞ւմ ես, մեռնում եմ։ 

 

Դ’Արտանյանը, որը դեռ դողդողալով սեղմել էր Աթոսի ձեռքը, բաց թողեց այն 

ու նետվեց դեպի տիկին Բոնասիեն։ 

 

Դեռատի կնոջ չքնաղ դեմքը փոխվել էր, պաղած աչքերն արդեն կորցրել էին 

ամեն արտահայտություն, ջղաձիգ դողը ցնցում էր մարմինը, և ճակատից քրտինք էր 

ծորում։ 

 

— Ի սեր աստծո, վազե՜ք, կանչեցեք որևէ մեկին... Պորտո՛ս, Արամի՛ս, 

օգնություն կանչեցեք։ 

 

— Անօգուտ է,— ասաց Աթոսը։— Անօգուտ է. նրա խառնած թույնի դեմ 

հակաթույն չկա։ 

 

— Այո, այո, օգնեցե՜ք,— շշնջում էր տիկին Բոնասիեն։— Օգնեցե՛ք։ 

 

Հետո վերջին ուժերը ժողովելով նա երկու ձեռքով բռնեց պատանու գլուխը, 

նայեց նրան այնպես, որ ասես այդ հայացքի մեջ էր դրել իր ամբողջ հոգին, և թախծալի 

հայացքով շուրթերը սեղմեց պատանու շուրթերին։ 

 



— Կոնստա՛նցիա, Կոնստա՛նցիա,— գոչեց դ’Արտանյանը։ 

 

Մի հառաչանք դուրս թռավ տիկին Բոնասիեի շուրթերից և դիպավ 

դ’Արտանյանի շուրթերին, այդ նրա անարատ սիրող հոգին էր, որ երկինք 

համբարձվեց։ 

 

Դ’Արտանյանը գրկում սեղմել էր նրա դիակը։ 

 

Պատանին մի ճիչ արձակեց և ընկավ իր սիրած կնոջ կողքին նույնքան գունատ 

ու պաղած, որքան և նա։ 

 

Պորտոսը լաց եղավ, Աթոսը բռունցքով սպառնաց երկնքին, Արամիսը երեսը 

խաչակնքեց։ 

 

Այդ պահին դռան մեջ երևաց մի անծանոթ մարդ, որը համարյա նույնքան 

գունատ էր, որքան սենյակում եղածները, նայեց իր շուրջը և տեսավ մահացած տիկին 

Բոնասիեին ու նրա մոտ անզգա պառկած դ’Արտանյանին։ 

 

Նա ներկայացավ քարացման այն վայրկյանին, որը սովորաբար հաջորդում է 

մեծ աղետներին։ 

 

— Ես չեմ սխալվել,— ասաց նա,— ահա պարոն դ’Արտանյանը, իսկ դուք երեքդ 

նրա ընկերներն եք՝ պարոններ Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը։ 

 

Երեքն էլ զարմանքով նայեցին անծանոթին, որ տվեց յուրաքանչյուրի անունը։ 

Նրանց բոլորին թվում էր, թե ահա որտեղ որ է կճանաչեն նրան։ 

 

— Պարոննե՛ր,— շարունակեց նորեկը,— դուք էլ ինձ պես որոնում եք մի կնոջ, 

որը,— շարունակեց նա զարհուրելի ժպիտով,— հավանորեն եղել է այստեղ, 

որովհետև ես դիակ եմ տեսնում։ 

 

Երեք ընկերներն առաջվա պես լուռ էին։ Այդ մարդու ձայնը ևս նրանց 

հիշողության մեջ հարուցեց մեկին, որին առաջ տեսել էին։ Բայց չէին կարողանում 

հիշել, թե ինչ հանգամանքներում են տեսել նրան։ 

 



— Պարոննե՛ր,— նորից խոսեց անծանոթը,— որովհետև դուք չեք ուզում 

ճանաչել մի մարդու, որը հավանորեն երկու անգամ իր կյանքը պարտական է եղել 

ձեզ, ստիպված եմ ես ասել իմ անունը։ Ես լորդ Վինտերն եմ, այն կնոջ տեգրը։ 

 

Երեք ընկերները զարմանքից ճիչ արձակեցին։ 

 

Աթոսը վեր կացավ և ձեռքը մեկնեց լորդ Վինտերին։ 

 

— Բարի եք եկել, միլորդ,— ասաց նա,— կգործենք միասին։ 

 

— Ես նրանից հինգ ժամով ուշ դուրս եկա Պորտսմուտից,— սկսեց պատմել 

լորդ Վինտերը,— նրանից երեք ժամ ուշ հասա Բուլոն, ընդամենը մի քսան րոպեով 

նրանից ուշ մտա Սենտ Օմերե և, վերջապես, Լիլիերում կորցրի նրա հետքը։ Ես ման 

էի գալիս բախտի հույսով, բոլորին հարցուփորձ էի անում, մեկ էլ հանկարծ դուք 

սրարշավ անցաք իմ մոտով. ես ճանաչեցի պարոն դ’Արտանյանին։ Ձայն տվի ձեզ, 

բայց դուք չպատասխանեցիք։ Ուզում էի քշել ձեր հետևից, բայց իմ ձին ուժասպառ էր 

եղել և ձեր ձիերի պես արշավել չէր կարող։ Սակայն, չնայած ձեր այդքան շտապելուն, 

կարծես դուք էլ խիստ ուշ եք հասել այստեղ։ 

 

— Ինքներդ տեսնում եք,— պատասխանեց Աթոսը լորդ Վինտերին, 

մատնացույց անելով անշնչացած տիկին Բոնասիեին ու դ’Արտանյանին, որին 

Պորտոսն ու Արամիսն աշխատում էին ուշքի բերել։ 

 

— Երկուսն էլ մեռա՞ծ են,— անվրդով հարցրեց լորդ Վինտերը։ 

 

— Բարեբախտաբար՝ ոչ,— պատասխանեց Աթոսը,— պարոն դ’Արտանյանը 

միայն ուշաթափ է եղել։ 

 

— Ուրեմն, ավելի լավ,— ասաց լորդ Վինտերը։ 

 

Իսկապես, այդ պահին դ’Արտանյանը աչքերը բացեց։ 

 

Նա դուրս պրծավ Պորտոսի ու Արամիսի ձեռքից և խելագարի պես նետվեց իր 

սիրած կնոջ դիակի վրա։ 

 



Աթոսը վեր կացավ, դանդաղ ու հանդիսավոր մոտեցավ ընկերոջը, քնքշանքով 

գրկեց նրան, և երբ դ’Արտանյանը հեկեկաց, իր ազնիվ ու խորաթափանց ձայնով 

ասաց. 

 

— Բարեկամս, տղամարդ եղիր, կանայք սուգ են անում մեռածի վրա, 

տղամարդիկ վրեժ են առնում։ 

 

— Այո՛,— ասաց դ’Արտանյանը։— Այո՛, նրա վրեժը լուծելու համար ես 

պատրաստ եմ հետևելու ձեզ, ուր որ ցանկանաք։ 

 

Աթոսն օգտվեց ուժերի րոպեական հորդումից, որ նրա անբախտ ընկերոջ մեջ 

առաջացրեց վրիժառության հույսը, և Պորտոսին ու Արամիսին նշան արեց գնալ և 

կանչել մայրապետին։ 

 

Նրանք երկուսն էլ մայրապետին հանդիպեցին միջանցքում՝ հուզված և այդքան 

շատ իրադարձություններից գլուխը կորցրած։ Մայրապետը կանչեց մի քանի 

միանձնուհիների, և նրանք, հակառակ վանքի բոլոր սովորություններին, ընկան հինգ 

տղամարդկանց հասարակության մեջ։ 

 

— Տիրուհի,— դիմեց մայրապետին Աթոսը, դ’Արտանյանին թևանցուկ 

անելով,— մենք ձեր ազնիվ հոգացողությանն ենք հանձնում այս թշվառ կնոջ 

մարմինը։ Երկնային հրեշտակ դառնալուց առաջ նա հրեշտակ էր երկրի վրա։ 

Թաղեցեք նրան որպես ձեր վանական քրոջը, ժամանակին մենք կգանք աղոթելու նրա 

գերեզմանի վրա։ 

 

Դ’Արտանյանը երեսը սեղմեց Աթոսի կրծքին և հեծկլտաց։ 

 

— Լաց եղիր,— ասաց Աթոսը,— լաց եղիր, քո սիրտը լի է սիրով, ջահելությամբ 

և կյանքով։ Ա՜խ, եթե ես էլ կարողանայի լաց լինել ձեզ պես։ 

 

Եվ նա դուրս տարավ ընկերոջը, սիրով հովանավորելով նրան ինչպես հայր, 

մխիթարելով ինչպես քահանա և ցուցաբերելով այն մարդու վեհությունը, որն ինքն էլ 

շատ է տառապել։ 

 



Բոլոր հինգն էլ իրենց ծառաների ուղեկցությամբ, որոնք ձիերն էին տանում 

սանձից բռնած, ուղղվեցին դեպի Բետյուն քաղաքը, որի արվարձանները երևում էին 

հեռվում, և կանգ առան ճանապարհին առաջին իսկ հանդիպած հյուրանոցում։ 

 

— Իսկ ինչո՞ւ չենք որոնում այդ կնոջը,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

Հետաձգենք նրան հետապնդելը,— պատասխանեց Աթոսը,— նախ պետք է 

որոշ միջոցներ ձեռք առնել։ 

 

— Նա դուրս կպրծնի մեր ձեռքից,— անհանգստացավ երիտասարդը,— դուրս 

կպրծնի, Աթոս, և դուք կլինեք մեղավորը։ 

 

— Ես պատասխանատու եմ նրա համար,— ասաց Աթոսը։ 

 

Դ’Արտանյանն այնպիսի վստահություն ուներ իր ընկերոջ նկատմամբ, որ 

գլուխը կախեց և այլևս առանց առարկելու մտավ հյուրանոցում։ 

 

Պորտոսն ու Արամիսն իրար նայեցին, չհասկանալով, թե ինչու Աթոսն այդքան 

վստահ է։ 

 

Լորդ Վինտերը մտածեց, որ Աթոսն այդ ասում է դ’Արտանյանի վիշտը մեղմելու 

համար։ 

 

— Հիմա, պարոննե՛ր, քաշվենք յուրաքանչյուրս մեր սենյակը,— առաջարկեց 

Աթոսը, երբ իմացավ, որ հյուրանոցում հինգ ազատ սենյակ կա,— դ’Արտանյանին 

անհրաժեշտ է մենակ մնալ, որպեսզի ուզածի չափ լաց լինի և քնի։ Ես ամեն ինչ 

վերցնում եմ ինձ վրա, հանգիստ եղեք։ 

 

— Բայց կարծում եմ,— նկատեց լորդ Վինտերը,— որ եթե հարկավոր է 

միջոցներ ձեռք առնել կոմսուհու դեմ, ապա դա իմ գործն է. նա իմ հարսն է։ 

 

— Նաև իմ,— ասաց Աթոսը,— նա իմ կինն է։ 

 



Դ’Արտանյանը ժպտաց. նա հասկացավ, որ եթե Աթոսն իր գաղտնիքը բացեց, 

նշանակում է վստահ է, որ պիտի վրեժ լուծի։ Պորտոսն ու Արամիսը գունատվեցին և 

իրար նայեցին։ Լորդ Վինտերը մտածեց, թե Աթոսը խելքը թռցրել է։ 

 

— Դե ուրեմն, գնացեք յուրաքանչյուրդ ձեր սենյակը,— կրկնեց Աթոսը,— և 

թողեք, որ ես գործեմ։ Ինքներդ էլ տեսնում եք, որ այդ իմ գործն է, որովհետև ես նրա 

ամուսինն եմ։ Միայն թե, դ’Արտանյան, տվեք ինձ այն թուղթը, եթե չեք կորցրել, որ 

ընկել էր այն մարդու գլխարկից և որի վրա գրված էր մի գյուղի անուն։ 

 

— Ա՜, հասկանում եմ,— ասաց դ’Արտանյանը,— այն անունը, որ գրված էր նրա 

ձեռքով... 

 

— Տեսնո՞ւմ ես ուրեմն ,— ասաց Աթոսը,— երկնքում աստված կա։ 

 

XXXIV. Կարմիր թիկնոցով մարդը 

Աթոսի կատաղությանը փոխարինեց մի թաքնված թախիծ, որն ավելի 

ուժեղացրեց նրա փայլուն մտքի հատկությունները։ 

 

Իր տված խոստումի և ստանձնած պատասխանատվության մտքով կլանված՝ 

նա վերջինը գնաց իր սենյակը, հյուրանոցի տիրոջը խնդրեց բերել իրեն այդ գավառի 

քարտեզը, կռացավ քարտեզի վրա և ուսումնասիրելով այն՝ պարզեց, որ Բետյունից 

Արմանտիեր են տանում չորս տարբեր ճանապարհներ։ Նա հրամայեց իր մոտ կանչել 

իրենց ծառաներին։ 

 

Պլանշեն, Գրիմոն, Մուշկետոնն ու Բազենը ներկայացան Աթոսին, նրանից 

ստացան պարզ, ճշգրիտ և մտածված հրամաններ։ 

 

Նրանք պետք է լուսաբացին ճանապարհ ընկնեին դեպի Արմանտիեր, 

յուրաքանչյուրն առանձին ճանապարհով։ Պլանշեն, որպես չորս ծառաներից 

ամենախոհունը, պետք է գնար այն ճանապարհով, որով գնացել էր այն կառեթը, որին 

կրակել էին չորս ընկերները և որին, ինչպես հիշում է ընթերցողը, ուղեկցում էր 

Ռոշֆորի ծառան։ 

 

Աթոսը ծառաներին գործի մեջ ներգրավեց նախևառաջ այն պատճառով, որ 

նրանց ծառայության ընթացքում նկատել էր, որ չուրաքանչյուրը նրանցից 



գնահատելի արժանիքներ ունի։ Բացի այդ, եթե ծառաներն են անցորդներին 

հարցուփորձ անում, ավելի քիչ կասկած են հարուցում, քան նրանց տերերը և ավելի 

մեծ բարեհաճություն են գտնում նրանց կողմից, ում դիմում են։ Եվ, վերջապես, 

միլեդին տերերին ճանաչում էր, իսկ ծառաներին՝ ոչ, մինչդեռ ծառաները, 

ընդհակառակն, լավ էին ճանաչում միլեդիին։ 

 

Բոլոր չորսն էլ հաջորդ օրվա ժամը տասնմեկին պետք է հավաքվեին 

պայմանավորված տեղում։ Եթե նրանց հաջողվեր պարզել, թե որտեղ է թաքնվել 

միլեդին, երեքը պետք է մնային նրան հսկելու, իսկ չորրորդը պետք է վերադառնար 

Բետյուն՝ Աթոսին իմաց տալու և չորս ընկերներին ճանապարհը ցույց տալու։ 

 

Այս կարգադրությունները լսելուց հետո ծառաները գնացին։ 

 

Աթոսը վեր կացավ աթոռից, սուսերը կապեց, թիկնոցի մեջ փաթաթվեց և դուրս 

գնաց հյուրանոցից։ Ժամը տասին մոտ էր։ Ինչպես հայտնի է, երեկոյան ժամը տասին 

գավառական քաղաքի փողոցները սովորաբար ամայի են լինում, սակայն Աթոսը, 

ըստ երևույթին, որոնում էր մեկին, որին կարողանար դիմել մի հարցով։ Վերջապես 

նա հանդիպեց մի ուշացած անցորդի, մոտեցավ նրան և մի քանի խոսք ասաց։ Մարդը, 

որին նա դիմեց, վախեցած ետ քաշվեց, բայց և այնպես, որպես հրացանակրի հարցի 

պատասխան՝ ձեռքով ցույց տվեց մի ինչ֊որ տեղ։ Աթոսը այդ մարդուն կես պիստոլ 

խոստացավ իրեն այնտեղ առաջնորդելու համար, սակայն անցորդը հրաժարվեց։ 

 

Աթոսը խորացավ այն փողոցում, որ անցորդը ցույց տվեց մատով, բայց 

հասնելով խաչմերուկին՝ նորից կանգ առավ, ըստ երևույթին, դժվարբանում էր որոշել, 

թե որ կողմը պիտի գնա։ Բայց որովհետև խաչմերուկում ավելի շուտ կարող էր որևէ 

մեկին հանդիպել, նա շարունակեց կանգնած մնալ այնտեղ։ Եվ իրոք, շուտով երևաց 

գիշերապահը։ Աթոսը նրան դիմեց նույն հարցով, որն արդեն տվել էր անցորդին։ 

Գիշերապահն էլ ճիշտ նույնպես վախեցավ, նույնպես հրաժարվեց առաջնորդել 

Աթոսին և միայն ձեռքով ցույց տվեց ճանապարհը։ 

 

Աթոսը գնաց ցույց տված ուղղությամբ, հասավ քաղաքի արվարձանը։ Այդ 

արվարձանը գտնվում էր ճիշտ հակառակ կողմում՝ այնտեղից, որտեղով Աթոսն ու իր 

ընկերները մտել էին քաղաք։ Այստեղ էլ նա նորից տարակուսանքի ու շփոթության 

մեջ ընկավ և երրորդ անգամ կանգ առավ։ 

 



Բարեբախտաբար այդտեղով անցնում էր մի մուրացկան, որը մոտեցավ 

Աթոսին՝ ողորմություն խնդրելու։ Աթոսը մի էքյու խոստացավ, եթե մուրացկանը իրեն 

տաներ այնտեղ, ուր ուզում էր գնալ։ Մուրացկանը սկզբում տատանվեց, բայց երբ 

տեսավ մթության մեջ շողացող արծաթե դրամը, համաձայնեց և Աթոսի առաջն 

ընկավ։ 

 

Հասնելով մի փողոցի անկյունը՝ նա հեռվից Աթոսին ցույց տվեց առանձնացած 

մի փոքրիկ ու մռայլ տնակ։ Աթոսն ուղղվեց դեպի այդ տնակը, իսկ մուրացկանն իր 

վարձն ստանալով՝ հեռու փախավ։ 

 

Աթոսը ստիպված եղավ պտտվել տան շուրջը, մինչև որ կարողացավ դուռը 

գտնել ծիրանագույն ներկի ֆոնում, որով ներկված էին պատերը։ Խլափեղկերի միջով 

լույսի ոչ մի ճառագայթ չէր երևում, չէր լսվում և ոչ մի ձայն, որով կարելի լիներ 

որոշել, որ այդ տանը բնակվող կա։ Գերեզմանի պես մռայլ ու լուռ էր այդ տունը։ 

 

Աթոսը երեք անգամ բախեց, բայց ոչ ոք պատասխան չտվեց։ Սակայն երրորդ 

բախոցից հետո ներսում մոտեցող քայլերի ձայն լսվեց։ Վերջապես դուռը կիսաբաց 

եղավ և երևաց բարձրահասակ մի մարդ գունատ դեմքով, թուխ մազերով և թուխ 

մորուքով։ 

 

Աթոսը և անծանոթը շշուկով մի քանի խոսք փոխանակեցին, որից հետո 

բարձրահասակ մարդը հրացանակրին նշան արեց, որ նա կարող է ներս մտնել։ 

Աթոսն իսկույն օգտվեց այդ թույլտվությունից, և դուռը ծածկվեց նրա հետևից։ 

 

Այդ մարդը, որին գտնելու համար Աթոսն այդքան հեռու էր գնացել և որին 

այդքան դժվարությամբ էր գտել, Աթոսին տարավ մի սենյակ, որտեղ ինքը դրանից 

առաջ երկաթալարով ամրացնում էր մի կմախքի ոսկորները։ Ամբողջ կմախքն արդեն 

հավաքված էր, միայն գանգը դեռ առանձին դրված էր սեղանին։ 

 

Սենյակի մնացած ամբողջ կահավորությունը ցույց էր տալիս, որ նրա տերը 

զբաղվում է բնական գիտություններով. բանկաների մեջ կային զանազան օձեր, 

չորացած մողեսները դրված էին սև փայտի մեծ֊մեծ շրջանակների մեջ և փայլփլում 

էին զմրուխտի պես, առաստաղից կախված կամ սենյակի անկյուններում շարված էին 

վայրի խոտաբույսերի խրձեր, որոնք ուժեղ հոտ էին արձակում և հավանորեն ունեին 



անտեղյակ մարդկանց անծանոթ հատկություններ։ Աչքի էր ընկնում ընտանիքի ու 

ծառաների բացակայությունը. բարձրահասակ մարդն այդ տանը մենակ էր ապրում։ 

 

Աթոսը անտարբեր ու անվրդով հայացք գցեց մեր նկարագրած այդ 

առարկաների վրա և անծանոթի հրավերով նստեց։ 

 

Ապա նա բացատրեց իր այցելության պատճառը և թե ինչ խնդիրքով է դիմում 

նրան, բայց հազիվ էր նա վերջացրել իր խոսքը, անծանոթը սոսկումով ետ քաշվեց և 

հրաժարվեց հրացանակրի առաջարկը կատարելուց։ Այն ժամանակ Աթոսը գրպանից 

հանեց մի թերթ թուղթ, որի վրա գրված էր երկու տող, հաստատված 

ստորագրությամբ ու կնիքով, և ցույց տվեց այդ մարդուն, որն շտապել էր իր 

գարշանքն արտահայտել։ Հենց որ բարձրահասակ մարդն այդ երկու տողը կարդաց, 

ստորագրությունը տեսավ ու կնիքը ճանաչեց, իսկույն գլուխը խոնարհեց, որպես 

նշան, որ ինքն այլևս առարկություն չունի և պատրաստ է հնազանդվելու։ 

 

Աթոսին հենց միայն այդ էր հարկավոր։ Նա վեր կացավ, հրաժեշտ տվեց, եկած 

ճանապարհով ետ դարձավ հյուրանոց և փակվեց իր սենյակում։ 

 

Լուսաբացին դ’Արտանյանը մտավ նրա սենյակը և հարցրեց, թե ինչ պետք է 

անել։ 

 

— Սպասել,— պատասխանեց Աթոսը։ 

 

Շուտով մայրապետը հրացանակիրներին տեղեկացրեց, որ թաղումը տեղի է 

ունենալու կեսօրին։ Ինչ վերաբերում է թունավորողին, նրա մասին ոչ մի 

տեղեկություն չկար։ Միայն ենթադրում էին, որ նա փախել է այգու միջով, այնտեղ 

տեսել էին նրա հետքերը, իսկ այգու դռնակը փակ էր, և նրա բանալին կորել էր։ 

 

Նշանակված ժամին լորդ Վինտերը և չորս ընկերները գնացին վանք։ Այնտեղ 

բոլոր զանգերը խփում էին, մատուռի դռները բաց էին, բայց բեմի վանդակը փակ էր։ 

Բեմի կենտրոնում դրված էր մի դագաղ, նրա մեջ՝ ոճրագործության զոհը՝ վանականի 

հագուստով։ Բեմի երկու կողմերում, վանդակի հետևում, որի դուռը բացվում էր 

ուղղակի վանքից, շարված էին կարմելիտուհիները՝ լրիվ կազմով։ Նրանք ունկնդրում 

էին հոգեհանգստի արարողությունը և իրենց երգը միացնում քահանաների երգին, 

առանց տեսնելու աշխարհական մարդկանց և իրենք էլ չերևալով նրանց։ 



 

Մատուռի դռանը մոտենալիս դ’Արտանյանը զգաց, որ ինքը նորից կորցնում է 

արիությունը։ Նա շուռ եկավ հայացքով որոնելով Աթոսին, սակայն Աթոսը 

անհայտացել էր։ 

 

Հավատարիմ մնալով վրեժխնդրության մասին իր ստանձնած խնդրին՝ Աթոսը 

պատվիրել էր իրեն ուղեկցել այգի։ Այստեղ նա քայլեց ավազի վրա մնացած թեթև 

հետքերով, որ թողել էր միլեդին, որն ամենուրեք, ուր ոտք էր դնում, արյան հետք էր 

թողնում իր հետևից, Աթոսը հասավ այգու դռնակին, որ բացվում էր դեպի անտառի 

եզրը, հրամայեց բաց անել այն և խորացավ անտառի մեջ։ 

 

Այստեղ նրա բոլոր ենթադրությունները հաստատվեցին. այն ճանապարհը, 

դեպի ուր շուռ էր եկել կառեթը, շրջանցում էր անտառը։ 

 

Աթոսի միառժամանակ հայացքը գետնին հառած՝ գնում էր այդ ճանապարհով։ 

Նա հաճախ այնտեղ նկատում էր արյան մանր բծեր, որոնք ցույց էին տալիս, որ կամ 

այն մարդն է վիրավորվել, որը ձին նստած ուղեկցում էր կառեթին, կամ թե ձիերից 

մեկը։ Իսկ վանքից մի երեք քառորդ լյո հեռանալուց հետո, Ֆեստյուբերից մոտ հիսուն 

քայլ հեռավորության վրա երևաց արյան մի ավելի մեծ բիծ, որի շուրջը ձիերը տրորել 

էին գետինը։ Անտառի և այդ տրորված վայրի միջև, ձիերի սմբակների փորփրած 

տեղից մի քիչ հեռու նորից երևացին նույն մանր քայլերի հետքերը, ինչ֊որ կային 

այգում։ Այստեղ, ըստ երևույթին, կառեթը կանգ էր առել։ 

 

Այստեղ միլեդին դուրս էր եկել անտառից և կառեթ նստել։ 

 

Գոհ լինելով իր այս հայտնագործությունից, որը հաստատում էր իր բոլոր 

ենթադրությունները, Աթոսը վերադարձավ հյուրանոց և այնտեղ գտավ Պլանշեին, որն 

անհամբեր նրան էր սպասում։ 

 

Ամեն ինչ եղել էր այնպես, ինչպես ենթադրում էր Աթոսը։ 

 

Պլանշեն նույնպես, ինչպես և Աթոսը, ճանապարհով առաջ գնալիս նկատել էր 

արյան բծեր և այնտեղը, որտեղ կանգ էին առել ձիերը։ Բայց Աթոսն այդտեղից ետ էր 

դարձել, իսկ Պլանշեն առաջ էր գնացել և Ֆեստյուբեր գյուղի պանդոկում նստած գինի 

խմելիս նա, նույնիսկ առանց որևէ մեկին հարցեր տալու, իմացել էր, որ նախորդ օրը, 



երեկոյան ժամը ութին և կեսին մի վիրավորված մարդ, որն ուղեկցում էր փոստային 

կառեթով ճանապարհորդող մի տիկնոջ, ստիպված է եղել կանգ առնել այդտեղ, 

որովհետև այլևս առաջ գնալ չէր կարող։ Անցորդներն այդ դեպքի համար մեղադրում 

էին ավազակներին, որոնք, նրանց ասելով, անտառում հարձակվել էին կառեթի վրա։ 

Վիրավորը մնացել է գյուղում, իսկ կինը ձիերը փոխել է և իր ճանապարհը 

շարունակել։ 

 

Պլանշեն որոնել էր այդ կառեթի կառապանին և գտել։ Կառապանը տիկնոջը 

տարել էր մինչև Ֆրոմել, իսկ Ֆրոմելից այդ կինը գնացել էր Արմանտիեր։ Պլանշեն 

կարճ ճանապարհով ուղևորվել էր Արմանտիեր և առավոտյան ժամը յոթին հասել 

այնտեղ։ 

 

Պարզվել էր, որ այդտեղ միայն մեկ հյուրանոց կա՝ փոստակայանին կից։ 

Պլանշեն գնացել էր այնտեղ, որպես թե առանց աշխատանքի մնացած ծառա է և իր 

համար ծառայություն է որոնում։ Հյուրանոցի ծառայի հետ հազիվ մի տասը րոպե 

զրուցելուց հետո նրա համար պարզվել էր, որ նախորդ օրը երեկոյան ժամը 

տասնմեկին մի ինչ֊որ կին, առանց որևէ մեկի ուղեկցության, եկել է այդտեղ, 

պատվիրել է իր մոտ կանչել հյուրանոցի տնօրենին և ասել է նրան, որ ինքը կուզենար 

միառժամանակ ապրել Արմանտիերի շրջակայքում։ 

 

Պլանշեն, այսպիսով, իմացել էր ամեն բան, ինչ իրեն հարկավոր էր։ Նա վազել 

էր տեսակցության համար նշանակված տեղը, այնտեղ, ինչպես պայմանավորվել էին, 

հանդիպել էր մյուս երեք ծառաներին, նրանց պատվիրել էր հսկել հյուրանոցի բոլոր 

դռները և ինքը ետ էր շտապել Աթոսի մոտ։ Պլանշեն դեռ իր հավաքած այս 

տեղեկություններն է հայտնում Աթոսին, երբ թաղումից վերադարձան Աթոսի 

ընկերները։ 

 

Բոլորի դեմքերը, նույնիսկ Արամիսի հեզ դեմքը, մռայլ էր ու տրտում։ 

 

— Ի՞նչ պետք է անել,— հարցրեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Սպասել,— պատասխանեց Աթոսը։ 

 

Բոլորը ցրվեցին իրենց սենյակները։ 

 



Երեկոյան ժամը ութին Աթոսը հրամայեց ձիերը թամբել և պատվիրեց լորդ 

Վինտերին ու իր ընկերներին հայտնել, որ նրանք ճանապարհ ընկնեն։ 

 

Բոլոր հինգն էլ մի ակնթարթում պատրաստ էին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը 

զննեց իր զենքը և կարգի բերեց։ Աթոսը վերջինը ցած իջավ։ Դ’Արտանյանն արդեն 

հեծել էր ձին և շտապում էր ճանապարհ ընկնելու։ 

 

— Սպասեք մի քիչ,— ասաց Աթոսը,— դեռ էլի մի մարդ պակասում է մեզնից։ 

 

Չորս ձիավորները զարմացած շուրջը նայեցին, նրանցից յուրաքանչյուրն 

ապարդյուն մտածում էր ու մտածում, թե այդ ով է պակասում։ 

 

Մինչ այդ Պլանշեն բերեց Աթոսի ձին։ Հրացանակիրը թեթև շարժումով ցատկեց 

թամբի վրա։ 

 

— Սպասեցեք ինձ, ես հիմա ետ կգամ,— ասաց նա ու ձին քշեց։ 

 

Իսկապես, մի քառորդ ժամից նա վերադարձավ մի մարդու հետ, որը երեսին 

դիմակ ուներ և փաթաթված էր մի մեծ, կարմիր թիկնոցի մեջ։ 

 

Լորդ Վինտերը և երեք հրացանակիրները հարցական հայացքով իրար 

նայեցին։ Բայց նրանցից ոչ մեկը մյուսներին բացատրել չէր կարող, ոչ մեկին հայտնի 

չէր, թե ով է այդ մարդը։ Նրանք իրենց մտքում որոշեցին, որ այդպես էլ պետք է լինի, 

քանի որ Աթոսն է արել այդ։ 

 

Ժամը իննին ձիավորների այդ փոքրիկ խումբը Պլանշեի առաջնորդությամբ 

ուղևորվեց այն նույն ճանապարհով, որով անցել էր կառեթը։ 

 

Տխուր պատկեր էին ներկայացնում այդ վեց մարդը, որոնք գնում էին լուռ, 

իրենց մտքերի մեջ սուզված, մռայլ ինչպես հուսահատություն և ահեղ ինչպես 

վրեժխնդրություն։ 

 

XXXV. Դատաստան 

Գիշերը խավար էր ու փոթորկահույզ, երկնքում ծանր ամպեր էին լողում, 

որոնք ծածկում էին աստղերը։ Լուսինը դուրս էր գալու միայն կես գիշերին։ 



 

Մերթընդմերթ երկնքում շողացող կայծակի լույսի ներքո սպիտակին էր տալիս 

դեպի հեռուն ձգվող ամայի ճանապարհը, ապա նորից ամեն ինչ թաղվում էր խավարի 

մեջ։ 

 

Աթոսն ամեն րոպե ետ էր կանչում դ’Արտանյանին, որը շարունակ առաջ էր 

ընկնում փոքրիկ խմբից, և ստիպում էր նրան, որ բոլորի հետ միասին գնա։ Բայց 

հաջորդ պահին դ’Արտանյանը նորից առաջ ընկած էր լինում, և Աթոսը նորից նույնն 

էր կրկնում։ 

 

Ձիավորները լուռ ու մունջ անցան Ֆեստյուբեր գյուղը, որտեղ մնացել էր 

վիրավորված ծառան, ապա սլացան Ռիշբուրգի անտառի երկարությամբ։ Երբ հասան 

Էրուլիե, Պլանշեն, որն առաջվա պես ցույց էր տալիս ճանապարհը, թեքվեց դեպի 

ձախ։ 

 

Մի քանի անգամ մերթ լորդ Վինտերը, մերթ Պորտոսը, մերթ Արամիսը 

փորձեցին խոսել կարմիր թիկնոցավոր մարդու հետ, սակայն նա իրեն տրված բոլոր 

հարցերին որպես պատասխան՝ լուռ ու մունջ գլուխ էր տալիս։ Ուղևորները 

հասկացան, որ անծանոթը լռում է ո՛չ առանց պատճառի, և դադարեցին խոսել նրա 

հետ։ 

 

Փոթորիկն ուժեղանում էր, կայծակի բռնկումներն արագորեն հաջորդում էին 

իրար, որոտում էր ամպրոպը և մրրկաբեր հողմը սուլում էր ու քրքրում ձիավորների 

մազերն ու գլխարկների փետուրները։ 

 

Խումբն ընթանում էր արագ վարգով։ 

 

Ֆրոմելն անցնելուց քիչ հետո փոթորիկ սկսվեց։ Ձիավորները փաթաթվեցին 

թիկնոցների մեջ։ Մնում էր էլի երեք լյո ճանապարհ, որը նրանք անցան հորդ անձրևի 

տակ։ 

 

Դ’Արտանյանը գլխարկը վերցրեց և թիկնոցը ետ գցեց, նա բավականությամբ 

հեղեղի առաջ բաց արեց իր ճակատը և տենդային դողից ցնցվող մարմինը։ 

 



Երբ խումբը Գոսկալն անցնելուց հետո մոտենում էր փոստակայանին, մի 

մարդ, որն անձրևից պատսպարվել էր ծառի տակ, անջատվեց նրա բնից, որի հետ 

միաձուլվել էր խավարի մեջ, դուրս եկավ ճանապարհի մեջտեղը և մատը դրեց 

շրթունքներին։ 

 

Աթոսը ճանաչեց Գրիմոյին։ 

 

— Ի՞նչ է պատահել,— գոչեց դ’Արտանյանը։— Չլինի՞ նա հեռացել է 

Արմանտիերից։ 

 

Գրիմոն գլխով դրական նշան արեց։ Դ’Արտանյանն ատամները կրճտացրեց։ 

 

— Լռիր, դ’Արտանյան,— հրամայեց Աթոսը։— Ես ամեն ինչ ինձ վրա եմ 

վերցրել, ուրեմն թող, որ ես հարցեր տամ Գրիմոյին։ Որտե՞ղ է նա,— դարձավ նա 

Գրիմոյին։ 

 

Գրիմոն ձեռքը մեկնեց Լիս գետի ուղղությամբ։ 

 

— Հեռո՞ւ է այստեղից,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

Գրիմոն տիրոջը ցույց տվեց իր ծալած ցուցամատը։ 

 

— Մենա՞կ է,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

Գրիմոն դրական նշան արավ։ 

 

— Պարոններ,— ասաց Աթոսը,— նա միայնակ է, այստեղից կես լյո հեռու, գետի 

ուղղությամբ։ 

 

— Լավ,— խոսեց դ’Արտանյանը,— տար մեզ, Գրիմո։ 

 

Գրիմոն առաջ ընկավ դաշտի միջով, ձիավորների խումբը հետևեց նրան։ 

 

Մի հիսուն քայլի վրա նրանք հանդիպեցին մի գետակի, որն անցան 

ծանծաղուտով։ 



 

Կայծակի լույսի տակ ձիավորները մի ակնթարթ տեսան Էնգինհեմ գյուղը։ 

 

— Այնտե՞ղ է, Գրիմո,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

Գրիմոն գլխով բացասական նշան արավ։ 

 

— Կամաց, պարոններ,— ասաց Աթոսը։ 

 

Խումբը շարունակեց իր ճանապարհը։ 

 

Նորից կայծակը փայլատակեց։ Գրիմոն ձեռքը մեկնեց, և օձագալար կայծակի 

կապտավուն լույսով ձիավորները տեսան մի մենավոր տնակ՝ գետի ափին, 

լաստանավից մի հարյուր քայլ հեռու։ 

 

Լուսամուտներից մեկը լուսավորված էր։ 

 

— Մենք տեղ ենք հասել,— ասաց Աթոսը։ 

 

Այդ պահին ոտքի կանգնեց մի մարդ, որ պառկած էր ճամփեզրի առվում։ Դա 

Մուշկետոնն էր։ Նա մատը մեկնեց դեպի լուսավոր պատուհանը և ասաց. 

 

— Այնտեղ է։ 

 

— Իսկ Բազե՞նը,— հարցրեց Աթոսը։ 

 

— Ես այստեղից լուսամուտին էի հսկում, իսկ նա այդ ժամանակ հսկում էր 

դուռը։ 

 

— Լավ, դուք բոլորդ էլ հավատարիմ ծառաներ եք,— գովեց Աթոսը։ 

 

Ապա նա ցած թռավ ձիուց, սանձը տվեց Գրիմոյին և մյուս բոլորին նշան 

անելով, որ անցնեն տան հետևը ու մոտենան դռանը, ինքն ուղղվեց դեպի լուսամուտը։ 

 



Տնակը շրջապատված էր երկու֊երեք ոտնաչափ բարձրությամբ կենդանի 

փշացանկապատով։ Աթոսը ցատկեց այդ ցանկապատի վրայով և մոտեցավ 

լուսամուտին։ Լուսամուտը խլափեղկ չուներ, բայց մինչև կեսը հասնող վարագույրն 

ամուր քաշված էր ապակիներին։ 

 

Աթոսը բարձրացավ պատի ելուստին և վարագույրի վրայով նայեց սենյակի 

ներսը։ 

 

Լամպի լույսի տակ նա տեսավ մի կնոջ, որը փաթաթված էր մուգ շալի մեջ։ Նա 

նստել էր մարող օջախի կրակի առաջ, մի աթոռակի վրա և արմունկները հենած մերկ 

սեղանին՝ գլուխը դրել էր ձեռքերին, որոնք ճերմակ էին փղոսկրի նման։ 

 

Կնոջ դեմքը չէր երևում, բայց Աթոսի շուրթերին մի չարագուշակ ժպիտ խաղաց. 

նա չէր սխալվել, այդ հենց այն կինն էր, որին ինքը որոնում էր։ 

 

Հանկարծ ձիու խրխինջ լսվեց։ Միլեդին գլուխը բարձրացրեց, տեսավ Աթոսի 

գունատ դեմքը ապակուն հպված և մի ճիչ արձակեց։ 

 

Աթոսը հասկացավ, որ նա իրեն ճանաչեց։ Նա ծնկով ու ձեռքով հրեց 

լուսամուտը։ Շրջանակը պոկվեց, ապակիները փշուր֊փշուր եղան։ 

 

Աթոսը ցատկեց սենյակի մեջ և կանգնեց միլեդիի առաջ որպես վրեժի 

ուրվական։ 

 

Միլեդին նետվեց դեպի դուռը և բացեց այն... Շեմքում կանգնած էր 

դ’Արտանյանը՝ ավելի գունատ, ավելի ահեղ, քան Աթոսը։ 

 

Միլեդին ճչաց ու ետ քաշվեց։ Դ’Արտանյանը, մտածելով, թե նա փախչելու 

հնարավորություն կունենա և վախենալով, թե նորից դուրս կպրծնի իրենց ձեռքից, 

գոտուց դուրս քաշեց ատրճանակը, սակայն Աթոսը ձեռքը բարձրացրեց։ 

 

— Զենքը տեղը դրեք, դ’Արտանյան,— ասաց նա։— Այդ կնոջը պետք է դատել, ոչ 

թե սպանել։ Սպասեցեք էլի մի քիչ, դ’Արտանյան, և դուք գոհացում կստանաք։ Ներս 

մտեք, պարոններ։ 

 



Դ’Արտանյանը հնազանդվեց։ Աթոսը հանդիսավոր ձայն ուներ ու տիրական 

շարժումներ, նա ասես արարչի ուղարկած դատավոր լիներ։ Դ’Արտանյանի հետևից 

ներս մտան Պորտոսը, Արամիսը, լորդ Վինտերը և կարմիր թիկնոցավոր մարդը։ 

 

Ծառաները պահպանում էին դուռն ու լուսամուտը։ 

 

Միլեդին ընկավ աթոռին և ձեռքերը տարածեց, ասես նզովում էր այդ սոսկալի 

տեսիլքը։ Տեսնելով իր տեգրոջը, նա մի զարհուրելի ճիչ արձակեց։ 

 

— Ի՞նչ եք ուզում դուք,— գոռաց նա։ 

 

— Մե՞նք,— ասաց Աթոսը,— մեզ հարկավոր է Շառլոտա Բաքսոնը, որին 

սկզբում կոչում էին կոմսուհի դը Լա Ֆեր, ապա՝ լեդի Վինտեր, բարոնուհի Շեֆֆիլդ։ 

 

— Այդ ես եմ, ես եմ,— մրմնջաց նա՝ սարսափից իրեն կորցրած։— Ի՞նչ եք 

ուզում ինձնից։ 

 

— Մենք ուզում ենք դատել ձեզ ձեր ոճիրների համար,— ասաց Աթոսը,— դուք 

կարող եք պաշտպանվել. արդարացեք, եթե կարող եք։ Պարոն դ’Արտանյան, առաջին 

մեղադրական խոսքը ձեզ է պատկանում։ 

 

Դ’Արտանյանն առաջ եկավ։ 

 

— Աստծու և մարդկանց առաջ,— սկսեց նա,— ես այս կնոջը մեղադրում եմ այն 

բանում, որ նա թունավորել է Կոնստանցիա Բոնասիեին, որը վախճանվեց երեկ 

երեկոյան։ Դ’Արտանյանը դարձավ դեպի Պորտոսն ու Արամիսը։ 

 

— Մենք հաստատում ենք այդ,— միաբերան ասացին երկու հրացանակիրները։ 

 

Դ’Արտանյանը շարունակեց. 

 

— Աստծու և մարդկանց առաջ ես այս կնոջը մեղադրում եմ այն բանում, որ նա 

փորձել է թունավորել հենց ինձ, թույն խառնելով գինուն, որը նա Վիլերուայից 

ուղարկել էր ինձ, մի կեղծ նամակով, ցանկանալով հավատացնել ինձ, թե այդ գինին 



իմ ընկերների ընծան է։ Աստված փրկեց ինձ, բայց իմ փոխարեն մեռավ մի ուրիշ 

մարդ, որին կոչում էին Բրիզմո։ 

 

— Մենք հաստատում ենք այդ,— ասացին Պորտոսն ու Արամիսը։ 

 

— Աստծու և մարդկանց առաջ,— շարունակեց դ’Արտանյանը,— ես այս կնոջը 

մեղադրում եմ այն բանում, որ նա ինձ դրդում էր սպանել կոմս դը Վարդին, և 

որովհետև այստեղ չկա մեկը, որն այս մեղադրանքի ճշտությունը վկայի, ես ինքս եմ 

վկայում այն։ Ես վերջացրի։ 

 

Դ’Արտանյանը Պորտոսի ու Արամիսի հետ անցավ սենյակի մյուս կողմը։ 

 

— Ձեր հերթն է, միլորդ,— ասաց Աթոսը։ 

 

Առաջ եկավ բարոնը։ 

 

— Աստծու և մարդկանց առաջ,— խոսեց նա,— ես այս կնոջը մեղադրում եմ այն 

բանում, որ նրա ներշնչմամբ սպանվել է դուքս Բեկինգհեմը։ 

 

— Դուքս Բեկինգհեմը սպանվա՞ծ է,— միաձայն գոչեցին ներկա եղողները։ 

 

— Այո,— ասաց բարոնը,— սպանված է։ Ստանալով ձեր նամակը, որով դուք 

ինձ նախազգուշացնում էիք, ես հրամայեցի ձերբակալել այս կնոջը և նրա 

հսկողությունը հանձնարարեցի ինձ հավատարիմ ու նվիրված մի մարդու։ Բայց սա 

մոլորեցրեց այդ մարդուն, դաշույնը նրա ձեռքը տվեց ու դրդեց սպանել դքսին, և գուցե 

թե հենց այս պահին Ֆելտոնը իր գլխով է հատուցել այս ֆուրիայի [149] 

ոճրագործության պատճառով... 

 

Դատավորներն ակամա ցնցվեցին, երբ իմացան միլեդիի կատարած այս նոր, 

իրենց անհայտ ոճիրը։ 

 

— Այս դեռ բոլորը չէ,— շարունակեց լորդ Վինտերը։— Իմ եղբայրը, որը սրան 

դարձրել էր իր ժառանգը, մեռավ ընդամենը երեք ժամվա հիվանդությունից հետո, մի 

սոսկալի հիվանդություն, որից ամբողջ մարմինը ծածկվել էր կապույտ բծերով։ 

Ասացեք, իմ հարս, ինչի՞ց մեռավ ձեր ամուսինը։ 



 

— Ի՜նչ սոսկալի բան,— գոչեցին Պորտոսն ու Արամիսը։ 

 

— Սա Բեկինգհեմին սպանողն է, Ֆելտոնին սպանողը, իմ եղբորը սպանողը։ 

Ես պահանջում եմ արդարադատություն և հայտարարում եմ, որ եթե այդ արդար 

դատը չլինի, ապա ես ինքս կանեմ այն։ 

 

Լորդ Վինտերը ետ քաշվեց և կանգնեց դ’Արտանյանի կողքին, տեղ բացելով 

մյուս մեղադրողի համար։ 

 

Միլեդին գլուխը թաղել էր ձեռքերի մեջ և ջանում էր ժողովել իր մտքերը, որոնք 

խառնվում էին մահվան սարսափից։ 

 

— Այժմ իմ հերթն է,— ասաց Աթոսը և դողաց, ինչպես առյուծն է դողում օձ 

տեսնելիս։— Իմ հերթն է։ Ես ամուսնացա այս կնոջ հետ, երբ նա դեռ բոլորովին 

դեռատի աղջիկ էր, ամուսնացա մեր ամբողջ ընտանիքի կամքին հակառակ։ Ես նրան 

տվի հարստություն, տվի իմ անունը և մի անգամ ինձ համար պարզվեց, այս կինը 

խարանված է. նրա ձախ ուսը խարանված է շուշանանման խարանով։ 

 

— Օ՜,— գոչեց միլեդին և վեր կացավ։— Համոզված եմ, որ չի գտնվի մի 

դատարան, որն իմ նկատմամբ կայացրած լինի այդ նողկալի դատավճիռը։ Համոզված 

եմ, չի գտնվի այն մարդը, ով կատարել է այդ։ 

 

— Լռեցե՛ք,— ասաց մի ձայն։— Դրա պատասխանը ես կտամ։ 

 

Կարմիր թիկնոցավոր մարդը առաջ եկավ։ 

 

— Ո՞վ է սա, ո՞վ է սա,— աղաղակեց միլեդին՝ վախից շնչասպառ լինելով։ Նրա 

մազերը փռվել ու թափվել էին մահատես դեմքին։ 

 

Բոլորի հայացքն ուղղվեց այդ մարդու վրա, ոչ ոք, բացի Աթոսից, չգիտեր, թե ով 

է նա։ 

 



Բայց հենց Աթոսն էլ նայում էր նրան նույնպիսի զարմանքով, ինչպես 

մյուսները, չհասկանալով, թե ինչպես կարող է այդ մարդը մասնակից լինել այն 

սոսկալի դրամային, որի հանգույցը լուծվում էր այդ պահին։ 

 

Դանդաղ, հանդիսավոր քայլերով մոտենալով միլեդիին այնքան, որ նրանց 

բաժանում էր միայն սեղանը, անծանոթը վերցրեց իր դիմակը։ 

 

Միլեդին մի պահ սաստկացող սարսափով նայում էր նրա գունատ դեմքին, որ 

շրջանակված էր սև մազերով ու այտմորուսներով և պահպանում էր պաղ ու 

անտարբեր հանգստություն, ապա հանկարծ վեր թռավ ու ետ֊ետ քաշվեց դեպի պատը։ 

 

— Ո՛չ, ո՛չ,— դուրս թռավ նրա բերանից։— Ո՛չ։ Սա դժոխային տեսիլք է։ Սա նա 

չէ... օգնեցե՜ք, օգնեցե՜ք,— գոռաց նա խռպոտ ձայնով և դարձավ դեպի պատը, ասես 

ցանկանալով ձեռքով ետ հրել այն ու թաքնվել նրա մեջ։ 

 

— Բայց ո՞վ եք դուք,— հարցրին այս տեսարանի բոլոր վկաները։ 

 

— Հարցրեք այս կնոջը,— ասաց կարմիր թիկնոցավոր մարդը,— ինքներդ 

տեսնում եք, որ նա ինձ ճանաչեց։ 

 

— Լիլլի դահի՜ճը, Լիլլի դահի՜ճը,— ճչաց միլեդին՝ սարսափից խելքը թռցնելով 

և ձեռքերով պատը բռնելով, որպեսզի վայր չընկնի։ 

 

Բոլորը ետ֊ետ քաշվեցին, և կարմիր թիկնոցավոր մարդը մնաց սենյակի 

մեջտեղը։ 

 

— Օ՜, խնայեցե՜ք, խնայեցե՜ք, ներեցե՜ք ինձ,— գոռում էր այդ արգահատելի 

կինը՝ ծունկ չոքած։ 

 

Անծանոթը սպասեց, մինչև լռություն տիրեց։ 

 

— Ես ձեզ ասում էի, որ նա ինձ ճանաչեց,— ասաց նա։— Այո, ես Լիլլ քաղաքի 

դահիճն եմ, և ահա իմ պատմությունը։ 

 



Բոլորը ակնապիշ նայում էին այդ մարդուն, հուզված անհամբերությամբ 

սպասելով, թե ինչ կասի նա։ 

 

— Այս դեռատի կինը մի ժամանակ նույնքան գեղեցիկ, ջահել աղջիկ էր։ Նա 

բենեդիկտուհիների Տապլեմարի վանքի միանձնուհի էր։ Պարզամիտ ու խոր 

հավատացյալ մի ջահել քահանա ժամերգություն էր կատարում այդ վանքի 

եկեղեցում։ Այս կինը մտածում է գայթակղել նրան, և այդ նրան հաջողվում է, նա 

սրբին էլ կարող էր գայթակղել։ 

 

Նրանց ընդունած վանական ուխտը սրբազան էր ու անխախտ։ Նրանց կապը 

չէր կարող երկար տևել, վաղ թե ուշ այդ կապը պետք է կործաներ նրանց։ Ջահել 

միանձնուհին իր սիրեկանին համոզում է հեռանալ այդ գավառից, բայց գնալու, 

երկուսով թաքնվելու, Ֆրանսիայի մի ուրիշ մասն անցնելու համար, որտեղ նրանք 

կարող էին հանգիստ ապրել, որովհետև ոչ ոք նրանց չէր ճանաչի, փող էր հարկավոր։ 

Իսկ փող չունեին ո՛չ մեկը, ո՛չ մյուսը։ Քահանան գողացավ սուրբ անոթները և ծախեց, 

բայց այն պահին, երբ սիրահարները պատրաստվում էին միասին մեկնելու, նրանց 

բռնեցին։ 

 

Մի շաբաթ անց այս կինը հրապուրեց բանտապահի որդուն և փախավ։ 

Քահանան դատապարտվեց տասը տարվա շղթայակապ բանտարկության և 

խարանման։ Ես Լիլլ քաղաքի դահիճն էի, ինչպես հաստատում է այս կինը։ Իմ 

պարտականությունն էր խարանել մեղավորին, իսկ մեղավորը, պարոններ, իմ 

եղբայրն էր։ 

 

Այն ժամանակ ես երդվեցի, որ այս կինը, որը կործանեց նրան, որն ավելի էր, 

քան նրա գործակիցը, որովհետև սա էր նրան հանցագործության դրդել, առնվազն 

պետք է հավասար պատիժ կրի։ Ես գլխի ընկա, թե որտեղ է թաքնվել նա, 

հետապնդեցի, գտա, կապկպեցի և նույն ձևով խարանեցի նրան, ինչպես խարանել էի 

եղբորս։ Լիլլ վերադառնալուս հաջորդ օրը իմ եղբորն էլ հաջողվեց բանտից փախչել։ 

Ինձ մեղադրեցին նրան աջակցելու մեջ և դատապարտեցին բանտարկության այնքան 

ժամանակ, մինչև որ փախստականը կվերադառնա ու կհանձնվի իշխանությունների 

ձեռքը։ Իմ խեղճ եղբայրը չգիտեր այդ դատավճռի մասին։ Նա նորից միացել էր այս 

կնոջը, միասին փախել էին Բերրի, և այնտեղ եղբորս հաջողվել էր մի փոքրիկ ծուխ 

ստանալ։ Այս կինը իրեն ներկայացրել էր որպես եղբորս քույր։ 

 



Այն ազնվականը, որի տիրապետության մեջ էր գտնվում ծխական եկեղեցին, 

տեսնում է այս կարծեցյալ քրոջը և սիրահարվում նրան, սիրահարվում է այնպես, որ 

առաջարկում է սրան իր կինը դառնալ։ Այն ժամանակ այս կինը լքում է նրան, ում 

արդեն կործանել էր, ի սեր այն մարդու, որին պիտի կործաներ, և դառնում է կոմսուհի 

դը Լա Ֆեր... 

 

Բոլորը հայացքները դարձրին դեպի Աթոսը, որին, իրոք, կոչում էին կոմս դը 

Լա Ֆեր, և Աթոսը գլխի շարժումով հաստատեց, որ դահճի բոլոր ասածները 

ճշմարտություն են։ 

 

— Այն ժամանակ,— շարունակեց դահիճը,— իմ խեղճ եղբայրը 

հուսահատության մեջ ընկնելով, որոշելով ազատվել կյանքից, որ այս կինը զրկել էր 

ամեն բանից՝ և՛ պատվից, և՛ երջանկությունից, վերադառնում է Լիլլ։ Իմանալով, որ ես 

բանտարկված եմ իր փոխարեն, նա կամովին ներկայացավ բանտ և հենց նույն 

երեկոյան իրեն կախեց բանտի խցում։ 

 

Ի դեպ, պետք է արդարամիտ լինել ասելով, որ ինձ դատապարտող 

իշխանություններն իրենց խոսքին հաստատ մնացին, հենց որ պարզեցին 

ինքնասպանի անձնավորությունը, ինձ ազատ արձակեցին։ 

 

Ահա այն ոճիրը, որի մեջ ես մեղադրում եմ այս կնոջը, ահա թե ինչի համար է 

խարանված նա։ 

 

— Պարոն դ’Արտանյան,— սկսեց Աթոսը,— ի՞նչ պատիժ եք պահանջում դուք 

այս կնոջ համար։ 

 

— Մահապատիժ,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Միլորդ Վինտեր, ինչ պատիժ եք պահանջում այս կնոջ համար։ 

 

— Մահապատիժ,— պատասխանեց լորդ Վինտերը։ 

 

— Պարոն Պորտոս և պարոն Արամիս, դուք այս կնոջ դատավորներն եք, ի՞նչ 

պատժի եք դատապարտում սրան։ 

 



— Մահապատժի՛,— խուլ ձայնով պատասխանեցին երկու հրացանակիրները։ 

 

Միլեդին հուսահատական ճիչ արձակեց և ծնկների վրա մի քանի քայլ սողաց 

դեպի իր դատավորները։ 

 

Աթոսը ձեռքը բարձրացրեց։ 

 

— Շառլոտա Բաքսոն, կոմսուհի դը Լա Ֆեր, միլեդի Վինտեր։— ասաց նա,— 

ձեր ոճրագործությունները լցրել են երկրի վրա մարդկանց, երկնքում՝ աստծո 

համբերության բաժակը։ Եթե դուք որևէ աղոթք գիտեք, ասացեք այդ աղոթքը, 

որովհետև դուք դատապարտված եք մահվան և պիտի մեռնեք։ 

 

Լսելով այս խոսքերը, որոնք այլևս ոչ մի հույսի նշույլ չէին թողնում, միլեդին 

բարձրացավ, ձգվեց ամբողջ հասակով և ուզում էր ինչ֊որ բան ասել, բայց ուժերը 

դավաճանեցին նրան։ Նա զգաց, որ մի տիրական ու անողոք ձեռք բռնեց իր մազերը և 

քարշ տվեց այնպես անդառնալի, ինչպես ճակատագիրն է քարշ տալիս մարդուն։ Նա 

նույնիսկ չփորձեց դիմադրել և դուրս եկավ տնակից։ 

 

Լորդ Վինտերը, դ’Արտանյանը, Աթոսը, Պորտոսն ու Արամիսը դուրս եկան 

նրա հետևից։ Ծառաներն էլ հետևեցին իրենց տերերին։ Դատարկված սենյակում, որի 

լուսամուտը փշրված էր և դուռը կրնկի վրա բաց, սեղանի վրա տխուր վառվում էր 

ծխացող ճրագը։ 

 

XXXVI. Մահապատիժ 

Կեսգիշերը մոտ էր։ Արմանտիեր քաղաքի այն կողմից դուրս էր գալիս նվազ 

լուսինը, որը շառագունել էր փոթորկի վերջին շողերից, և նրա աղոտ լույսի տակ 

երևում էին տների մթին գծագրությունները և բարձր զանգակատան կմախքը։ 

Առջևում Լիս գետն էր գլորում իր ջուրը, որ նման էր հալված կապարի, իսկ գետի 

մյուս ափին երևում էին ծառերի մթին խմբեր, որոնք պարզ գծագրվում էին 

փոթորկահույզ երկնքում, որտեղ ձգված խոշոր ծիրանագույն ամպերը խավար 

կեսգիշերին աղջամուղջի տպավորություն էին գործում։ Ձախ կողմում երևում էր մի 

հին, լքված հողմաղաց՝ իր անշարժ թևերով, որի ավերակներում մերթընդմերթ հնչում 

էր բուի սուր, միալար ճիչը, հարթավայրում, ճանապարհի աջ ու ձախ կողմերում, 

որով առաջ էր շարժվում այդ տխուր երթը, տեղ֊տեղ խավարում երևում էին ցածրիկ 



հաստաբուն ծառեր։ Դրանք ասես այլանդակ թզուկներ լինեին, որոնք ծունկ չոքած 

հսկում էին մարդկանց այդ չարագուշակ ժամին։ 

 

Երբեմն֊երբեմն կայծակի մի լայն շերտ լուսավորում էր երկինքը, գալարվում 

ծառերի մթին խմբերի վրա և հրեշավոր յաթաղանի նման երկու կես էր անում 

երկինքն ու ջուրը։ Խեղդուկ օդի մեջ քամու ոչ մի շունչ չէր զգացվում։ Մռայլ լռություն 

էր ծանրացել բնության վրա, գետինը խոնավացել ու սայթաքուն էր դարձել նոր եկած 

անձրևից, և թարմացած խոտը ավելի ուժեղ բուրմունք էր արձակում։ 

 

Գրիմոն և Մուշկետոնը միլեդիի ձեռքերից բռնած՝ առաջ էին տանում նրան, 

դահիճը քայլում էր նրանց հետևից, իսկ լորդ Վինտերը, դ’Արտանյանը, Աթոսը, 

Պորտոսը ու Արամիսը քայլում էին դահճի ետևից։ 

 

Երթը փակում էին Պլանշեն ու Բազենը։ 

 

Ծառաները միլեդիին հասցրին գետի մոտ։ Միլեդիի շուրթերն անձայն էին, բայց 

խոսում էին իրեն հատուկ անբացատրելի պերճախոսությամբ, հերթով աղաչելով 

ամեն մեկին, ում որ հասնում էր իր հայացքը։ 

 

Օգտվելով նրանից, որ մի քանի քայլ առաջ էր ընկել մյուսներից, նա 

ծառաներին ասաց. 

 

— Ձեզնից յուրաքանչյուրին հազար պիստոլ եմ խոստանում, եթե դուք ինձ 

օգնեք փախչել։ Բայց եթե դուք ինձ մատնեք ձեր տերերի ձեռքը, իմացեք, այստեղ, 

մոտերքում ես ունեմ վրիժառուներ, որոնք ձեզ կստիպեն թանկ վճարել իմ կյանքի 

համար։ 

 

Գրիմոն տատանվում էր։ Մուշկետոնն ամբողջ մարմնով դողաց։ 

 

Աթոսը միլեդիի ձայնը լսելով արագ մոտեցավ, լորդ Վինտերը հետևեց նրա 

օրինակին։ 

 

— Հեռացրեք այս ծառաներին,— առաջարկեց լորդը,— նա ինչ֊որ բան էր ասում 

նրանց, ուրեմն այլևս սրանց վրա հույս դնել չի կարելի։ 

 



Աթոսը կանչեց Պլանշեին ու Բազենին, և սրանք փոխարինեցին Գրիմոյին ու 

Մուշկետոնին։ 

 

Երբ բոլորը գետի ափը հասան, դահիճը մոտեցավ միլեդիին և նրա ձեռքերն ու 

ոտքերը կապեց։ 

 

Այն ժամանակ միլեդին լռությունը խախտեց և աղաղակեց. 

 

— Դուք վախկոտ եք, դուք ողորմելի մարդասպաններ եք. տասը տղամարդ 

հավաքվել եք մի կին սպանելու համար։ Զգուշացե՛ք։ Եթե ինձ օգնության չգան, ապա 

ինձ համար վրեժ կլուծեն։ 

 

— Դուք կին չեք,— սառն պատասխանեց Աթոսը,— դուք մարդ չեք, այլ դժոխքից 

փախած դև, և մենք ձեզ կստիպենք այնտեղ վերադառնալ։ 

 

— O՜, բարեգութ պարոններ,— ասաց միլեդին։— Նկատի ունեցեք, որ ով իմ 

մազին դիպչի, ինքն էլ իր հերթին մարդասպան կլինի։ 

 

— Դահիճը, տիկին, կարող է սպանել և մարդասպան չհամարվել,— առարկեց 

կարմիր թիկնոցավոր մարդը՝ ձեռքը շրխկացնելով իր լայնաբերան թրին։— Դահիճը 

վերջին դատավորն է, ուրիշ ոչինչ։ Nachrichter, ինչպես ասում են մեր հարևան 

գերմանացիները։ 

 

Եվ որովհետև այս խոսքերն ասելիս նա կապկպում էր միլեդիին, վերջինս մի 

վայրի ճիչ արձակեց, որը մռայլ ու օտարոտի հնչելով գիշերային լռության մեջ՝ մարեց 

անտառի խորքերում։ 

 

— Բայց եթե ես մեղավոր եմ, եթե ես կատարել եմ այն ոճիրները, որոնց մեջ 

դուք մեղադրում եք ինձ,— գոռաց միլեդին,— տարեք ինձ դատարան, դուք հո 

դատավորներ չե՛ք, որ ինձ դատեք ու դատավճիռ հանեք։ 

 

— Ես ձեզ առաջարկեցի Տայբերնը,— ասաց լորդ Վինտերը,— ինչո՞ւ չուզեցիք 

գնալ։ 

 



— Որովհետև մեռնել չեմ ուզում,— գոչեց միլեդին՝ փորձելով դուրս պրծնել 

դահճի ձեռքից,— որովհետև ես շատ ջահել եմ, իմ մեռնելու ժամանակը չէ։ 

 

— Այն կինը, որին դուք թունավորեցիք Բետյունում, ձեզնից ավելի ջահել էր, 

տիկին, բայց և այնպես նա մեռավ,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Ես վանք կմտնեմ, ես միանձնուհի կդառնամ— շարունակեց միլեդին։ 

 

— Դուք արդեն եղել եք վանքում,— ասաց դահիճը,— և դուրս եք եկել 

այնտեղից, որպեսզի կործանեք իմ եղբորը։ 

 

Միլեդին սարսափած ճչաց և ծնկների վրա ընկավ։ 

 

Դահիճը բարձրացրեց նրան, որպեսզի տանի դեպի մակույկը։ 

 

— Ա՜խ, աստվա՜ծ իմ,— գոռաց միլեդին,— աստվա՜ծ իմ, մի՞թե դուք խեղդելու 

եք ինձ։ 

 

Այս աղաղակներն այնպես էին ծվատում մարդու հոգին, որ դ’Արտանյանը, որը 

մինչ այդ միլեդիի ամենաանողոք հալածողն էր, նստեց մոտակա կոճղին, գլուխը կախ 

գցեց և ականջները փակեց ձեռքերով։ Սակայն, չնայած դրան, նա էլի լսում էր նրա 

ողբն ու սպառնալիքները։ 

 

Դ’Արտանյանը բոլորից ջահելն էր և չդիմացավ։ 

 

— Ես չեմ կարող տեսնել այս զարհուրելի պատկերը։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, 

որ այս կինը մեռնի այս ձևով։ 

 

Միլեդին լսեց դ’Արտանյանի խոսքերը, և նրա մեջ հույսի նշույլ ծագեց։ 

 

— Դ’Արտանյա՛ն, դ’Արտանյա՛ն,— ձայն տվեց նա,— հիշիր որ ես քեզ սիրում 

էի։ 

 

Երիտասարդը վեր կացավ և մի քայլ արեց դեպի միլեդին։ 

 



Բայց Աթոսը դուրս քաշեց սուսերը և նրա ճանապարհը փակեց։ 

 

— Եթե դուք էլի մի քայլ անեք, դ’Արտանյան,— ասաց նա,— մեր սուսերները 

կխաչաձևվեն։ 

 

Դ’Արտանյանը ծունկ չոքեց և սկսեց աղոթել։ 

 

— Դե՛հ, դահիճ, կատարի՛ր քո գործը,— խոսեց Աթոսը։ 

 

— Սիրով, ձերդ ողորմածություն,— ասաց դահիճը,— որովհետև ես լավ 

կաթոլիկ եմ և հաստատ համոզված եմ, որ այս կնոջ նկատմամբ իմ 

պարտականությունը կատարելով՝ արդար գործ արած կլինեմ։ 

 

Աթոսը մոտեցավ միլեդիին։ 

 

— Ես ներում եմ ձեզ այն ամբողջ չարիքը, որ պատճառել եք ինձ,— ասաց նա։— 

Ներում եմ ձեզ, որ խորտակեցիք իմ ապագան, ներում եմ, որ կործանեցիք իմ 

պատիվը, անարգեցիք իմ սերն ու իմ հոգին, հավիտյանս կործանեցիք այն 

հուսահատությամբ, որի մեջ գցեցիք դուք ինձ։ Մեռե՜ք խաղաղությամբ։ 

 

Լորդ Վինտերը նույնպես մոտեցավ նրան։ 

 

— Ես ներում եմ ձեզ,— ասաց նա,— իմ եղբորը թունավորելը և նորին 

պայծառափայլություն լորդ Բեկինգհեմի սպանությունը, ես ներում եմ ձեզ խեղճ 

Ֆելտոնի մահը, ներում եմ ձեր մահափորձերը իմ կյանքի դեմ։ Մեռե՜ք 

խաղաղությամբ։ 

 

— Իսկ ես, տիկին,— ասաց դ’Արտանյանը,— խնդրում եմ ներել ինձ, որ ես 

ազնվականին անվայել խաբեությամբ ձեր զայրույթը հարուցեցի։ Ես ինքս ներում եմ 

ձեզ իմ անբախտ սիրուհու մահը և ձեր դաժան վրիժառությունը, ես ներում եմ ձեզ և 

սգում ձեր բախտը; Մեռե՜ք խաղաղությամբ։ 

 

— I am lost [150],— անգլերեն շշնջաց միլեդին։— I must die [151]։ 

 



Եվ նա առանց որևէ մեկի օգնության տեղից վեր կենալով իր շուրջն այնպիսի մի 

սուր հայացք գցեց, որի մեջ ասես բոց էր բռնկել։ 

 

Նա ոչինչ չտեսավ։ 

 

Ականջ դրեց, բայց ոչ մի ձայն չլսեց։ 

 

Նրա մոտ ոչ ոք չկար, բացի իր թշնամիներից։ 

 

— Որտե՞ղ եմ մեռնելու ես,— հարցրեց նա։ 

 

— Գետի մյուս ափին,— պատասխանեց դահիճը։ 

 

Նա միլեդիին նստեցրեց մակույկ և երբ ինքն էլ ոտքը մեկնեց այնտեղ մտնելու, 

Աթոսը ոսկով լի մի տոպրակ մեկնեց նրան։ 

 

— Վերցրեք,— ասաց նա,— ահա ձեզ դատավճիռն իրագործելու վարձը։ Թող 

բոլորն իմանան, որ մենք գործում ենք որպես դատավորներ։ 

 

— Լավ,— պատասխանեց դահիճը։— Իսկ հիմա թող այս կինն էլ իմանա, որ ես 

կատարում եմ ոչ թե իմ արհեստը, այլ իմ պարտքը։ 

 

Եվ նա ոսկին նետեց գետը։ 

 

Մակույկը ափից կտրվեց և լողաց դեպի Լիս գետի ձախ ափը, տանելով 

հանցագործին ու դահճին։ Մյուսները մնացին աջ ափին և ծունկ չոքեցին։ 

 

Մակույկը դանդաղ սահեց լաստանավի ճոպանի երկարությամբ, լուսավորված 

գետի վրա կանգնած դժգույն ամպի արտացոլումով։ 

 

Երևաց, թե ինչպես այն կանգ առավ մյուս ափին։ Միլեդիի և դահճի 

կերպարանքները սև ուրվականների պես գծագրվեցին ծիրանագույն երկնքում։ 

 

Գետն անցնելու ժամանակ միլեդիին հաջողվել էր ոտքերի պարանն արձակել։ 

Երբ մակույկը ափին մոտեցավ, միլեդին թեթև շարժումով դուրս ցատկեց և սկսեց 



փախչել։ Բայց գետինը խոնավ էր, զառիթափը բարձրանալիս միլեդին սայթաքեց և 

ընկավ ծնկների վրա։ 

 

Նախապաշարմունքի մի միտք պաշարեց նրան. նա մտածեց, թե երկինքը 

հրաժարվում է օգնել իրեն, և քարացավ հենց այն վիճակում, ինչպես որ կար, գլուխը 

կախ, ձեռքերը ծալած։ 

 

Այդ ժամանակ մյուս ափից տեսան, թե ինչպես դահիճը դանդաղորեն 

բարձրացրեց երկու ձեռքը։ Լուսնի լույսի տակ շողաց նրա լայնաբերան թուրը, ապա 

ձեռքերը ցած իջան։ Լսվեց թրի սուլոցը և զոհի ճիչը, ապա հարվածի տակ գլորվեց 

գլխատված մարմինը։ 

 

Դահիճը արձակեց իր կարմիր թիկնոցը, փռեց գետնին, մարմինը դրեց վրան, 

այնտեղ գցեց նաև գլուխը, թիկնոցի ծայրերը կապեց, շալակն առավ և նորից մտավ 

մակույկ։ 

 

Հասնելով գետի մեջտեղը՝ նա մակույկը կանգնեցրեց, իր բեռը բարձրացրեց 

գետի վրա և գոչեց. 

 

— Թող կատարվի աստվածային արդարադատությունը։ 

 

Եվ նա դիակը նետեց ջրի խորքը, որն անմիջապես կլանեց նրան։ 

 

Երեք օր անց՝ չորս հրացանակիրները վերադարձան Փարիզ։ Նրանք իրենց 

արձակուրդի ժամկետը չէին անցկացրել և նույն երեկոյան սովորական կարգով 

այցելության գնացին պարոն դը Տրևիլին։ 

 

— Է՛, ի՞նչ կա, պարոննե՛ր,— հարցրեց նրանց քաջ կապիտանը,— լա՞վ 

զվարճացաք արձակուրդի օրերին։ 

 

— Աննման,— պատասխանեց Աթոսը իր և ընկերների կողմից։ 

Եզրափակում 

Հետևյալ ամսի վեցին թագավորը, կատարելով կարդինալին տված իր 

խոստումը Լա֊Ռոշել վերադառնալու մասին, դուրս եկավ մայրաքաղաքից, դեռևս 

շշմած լինելով ամենուրեք տարածված այն լուրից, թե Բեկինգհեմն սպանվել է։ 



 

Թեև թագուհուն նախազգուշացրել էին, որ իր այնքան սիրած մարդու կյանքին 

վտանգ է սպառնում, այնուամենայնիվ, երբ նրան հայտնեցին Բեկինգհեմի մահը, նա 

չէր ուզում հավատալ և նույնիսկ անզգուշաբար գոչեց. 

 

— Այդ ճիշտ չէ՛։ Հենց նորերս նա ինձ նամակ է ուղարկել։ 

 

Սակայն հետևյալ օրն, այնուամենայնիվ, նա ստիպված եղավ հավատալ 

ճակատագրական լուրին. Լա Պորտը, որը, ինչպես և Անգլիայից մեկնող ուրիշ 

մարդիկ, Կառլոս I թագավորի հրամանով ետ էր պահվել մի առժամանակ, վերջապես 

եկավ և բերեց Բեկինգհեմի ընծան թագուհուն, որ նա ուղարկել էր մահից առաջ։ 

 

Թագավորի ուրախությունը շատ մեծ էր, նա չէր էլ աշխատում թաքցնել այն և 

նույնիսկ թագուհու ներկայությամբ ազատություն էր տալիս իր ուրախությանը։ 

Լյուդովիկոս XIII֊ը, ինչպես բոլոր թույլ բնավորության տեր մարդիկ, առանձին 

մեծահոգություն չուներ։ 

 

Բայց շուտով նորից թագավորը մռայլվեց ու տխրեց, նրա ճակատն այնպիսին 

չէր, որ երկար ժամանակ պայծառ մնար։ Նա զգում էր, որ ճամբար վերադառնալով՝ 

նորից ստրկական դրության մեջ է ընկնելու, բայց և այնպես վերադառնում էր այնտեղ։ 

 

Կարդինալը նրա համար կախարդող օձ էր, իսկ նա ինքը՝ մի թռչուն, որը 

ճյուղից ճյուղ է ոստոստում, բայց օձից խույս տալ չի կարողանում։ 

 

Դրա համար էլ Լա֊Ռոշել վերադարձը շատ թախծալի էր։ Մանավանդ մեր չորս 

բարեկամները զարմանք էին պատճառում իրենց ընկերներին, նրանք գնում էին 

բոլորը կողք֊կողքի, գլուխները կախած, մռայլ նայելով իրենց առաջ։ Միայն Աթոսն էր, 

որ երբեմն֊երբեմն բարձրացնում էր իր վեհ գլուխը, նրա աչքերը բռնկում էին ներքին 

կրակով, շրթունքներին դառն ժպիտ էր խաղում, ապա նորից նա էլ մռայլ խոհերի մեջ 

էր ընկնում իր ընկերների պես։ 

 

Երբ հասնում էին մի որևէ քաղաք, թագավորին իր գիշերելու շենքը հասցնելուց 

հետո չորս ընկերներն անմիջապես քաշվում էին իրենց սենյակը կամ մի 

առանձնացած հեռավոր պանդոկ, որտեղ, սակայն, նրանք ոչ զառ էին խաղում, ոչ էլ 



գինի էին խմում, այլ միայն շշուկով խոսում էին իրար հետ, շարունակ նայելով, թե 

որևէ մեկը չի՞ լսում իրենց։ 

 

Մի անգամ, երբ ճանապարհին թագավորը, ցանկանալով որս անել, դադար 

առավ, իսկ չորս ընկերները որսորդներին միանալու փոխարեն, ըստ իրենց 

սովորության, քաշվեցին մեծ ճանապարհի վրա գտնվող մի պանդոկ, մի ինչ֊որ մարդ, 

որը սրարշավ եկել էր Լա֊Ռոշելից, ձին կանգնեցրեց պանդոկի առաջ, ցանկանալով մի 

բաժակ գինի խմել։ Նա նայեց այն սենյակի ներսը, որտեղ սեղանի առաջ նստած էին 

չորս հրացանակիրները և գոռաց. 

 

— Է՜յ, պարոն դ’Արտանյան, այդ դուք չե՞ք արդյոք։ 

 

Դ’Արտանյանը գլուխը բարձրացրեց և մի ուրախ ճիչ արձակեց։ Դա հենց այն 

մարդն էր, որին նա իր ուրվականն էր կոչում, դա Մենգի, Գերեզմանափորների 

փողոցի և Արրասի անծանոթն էր։ 

 

Դ’Արտանյանը դուրս քաշեց սուսերը և նետվեց դեպի դուռը։ 

 

Բայց այս անգամ անծանոթը փախուստի չդիմեց, այլ ցած թռավ ձիուց և 

ընդառաջ գնաց դ’Արտանյանին։ 

 

— Ա՜, ողորմած պարոն,— ասաց պատանին։— Վերջապես ես գտա ձեզ։ Այս 

անգամ դուք ինձնից թաքնվել չեք կարող։ 

 

— Ես ամենևին նման մտադրություն չունեմ, այս անգամ ես ինքս էի որոնում 

ձեզ։ Թագավորի անունով ես ձեզ ձերբակալում եմ։ Պահանջում եմ, որ ինձ հանձնեք 

ձեր սուսերը, ողորմած պարոն։ Չմտածեք հակառակել. նախազգուշացնում եմ ձեզ, 

խնդիրը վերաբերում է ձեր կյանքին։ 

 

— Բայց ո՞վ եք դուք,— հարցրեց դ’Արտանյանը սուսերը ցած թողնելով, սակայն 

դեռևս չհանձնելով այն։ 

 

— Ես ասպետ դը Ռոշֆորն եմ,— պատասխանեց անծանոթը,— պարոն 

կարդինալ դը Ռիշելիեի պալատականը։ Ես հրաման եմ ստացել ձեզ տանելու նորին 

սրբազնության մոտ։ 



 

— Մենք վերադառնում ենք նորին սրբազնության մոտ, պարոն ասպետ,— 

միջամտեց Աթոսը մոտենալով,— և, իհարկե, դուք կհավատաք պարոն դ’Արտանյանի 

խոսքին, որ նա ուղիղ Լա֊Ռոշել կգնա։ 

 

— Ես պետք է նրան հանձնեմ պահակախմբին, որը նրան ճամբար կհասցնի։ 

 

— Մենք կծառայենք որպես պահակախումբ, ողորմած պարոն, ազնվականի 

խոսք եմ տալիս ձեզ։ Բայց ձեզ տալիս եմ նաև իմ խոսքը,— ավելացրեց Աթոսը 

հոնքերը կիտելով,— որ պարոն դ’Արտանյանը առանց մեզ չի գնա։ 

 

Ասպետ դը Ռոշֆորը ետ նայեց և տեսավ, որ Պորտոսն ու Արամիսը կանգնել են 

իր և դռան միջև։ Նա հասկացավ, որ ինքն ամբողջովին գտնվում է այդ չորս մարդկանց 

իշխանության տակ։ 

 

— Պարոնայք,— դարձավ նա նրանց,— եթե պարոն դ’Արտանյանը համաձայն է 

ինձ տալու իր սուսերը և ձեզ նման խոսք կտա, ես կբավարարվեմ ձեր խոստումով, որ 

պարոն դ’Արտանյանին կտանեք պարոն կարդինալի զորակայանը։ 

 

— Խոսք եմ տալիս, ողորմած պարոն,— ասաց դ’Արտանյանը,— և ահա իմ 

սուսերը։ 

 

— Ինձ համար այդ ավելի ձեռնտու է,— ավելացրեց Ռոշֆորը,— որովհետև ես 

պետք է առաջ գնամ։ 

 

— Եթե դուք գնում եք միլեդիին հանդիպելու,— սառն ասաց Աթոսը,— ապա 

անօգուտ բան է, դուք նրան այլևս չեք տեսնի։ 

 

— Ի՞նչ է պատահել նրան,— հարցրեց Ռոշֆորը։ 

 

— Վերադարձեք ճամբար, այնտեղ կիմանաք։ 

 

Ռոշֆորը մի պահ մտածեց, ապա, քանի որ նրանք ընդամենը մեկ օրվա 

ճանապարհ էին հեռու Սյուրժերից, ուր կարդինալը գալու էր ընդառաջ թագավորին, 

որոշեց հետևել Աթոսի խորհրդին և հրացանակիրների հետ վերադառնալ։ 



Մանավանդ, վերադառնալն այն առավելությունն ուներ, որ նա կարող էր անձամբ 

հսկել ձերբակալվածին։ 

 

Բոլորը նորից ճանապարհ ընկան։ 

 

Հաջորդ օրը կեսօրվա ժամը երեքին նրանք հասան Սյուրժեր։ Կարդինալն 

այդտեղ սպասում էր Լյուդովիկոս XIII֊ին։ Մինիստրն ու թագավորը բազմաթիվ 

սիրալիրություններ փոխանակեցին և իրար շնորհավորեցին երջանիկ դեպքի առթիվ, 

որը Ֆրանսիան փրկեց համառ թշնամուց, որովհետև Բեկինգհեմն ամբողջ Եվրոպան 

Ֆրանսիայի դեմ էր հանել։ 

 

Դրանից հետո կարդինալը, որին Ռոշֆորը հայտնել էր, որ դ’Արտանյանը 

ձերբակալված է, ցանկանալով շուտ տեսնել նրան, հրաժեշտ տվեց թագավորին, 

հրավիրելով նրան հաջորդ օրը գալ նոր կառուցված ամբարտակը տեսնելու։ 

 

Երեկոյան վերադառնալով իր զորակայանը, որ գտնվում էր Քարե կամրջի մոտ, 

կարդինալը իր իջևանած տան դռան առաջ տեսավ դ’Արտանյանին՝ առանց սուսերի, 

և նրա հետ երեք զինված հրացանակիրներին։ 

 

Այս անգամ, քանի որ ուժը նրա կողմն էր, նա խստությամբ նայեց նրանց և 

ձեռքի շարժումով ու հայացքով դ’Արտանյանին հրամայեց հետևել իրեն։ 

 

Դ’Արտանյանը հնազանդվեց։ 

 

— Մենք կսպասենք քեզ, դ’Արտանյան,— ասաց Աթոսը բավական բարձր, 

որպեսզի կարդինալն էլ լսի իրեն։ 

 

Նորին սրբազնությունը հոնքերը կիտեց և կանգ առավ, բայց հետո՝ առանց մի 

բառ ասելու, մտավ տուն։ 

 

Դ’Արտանյանը կարդինալի հետևից ներս մտավ, իսկ նրա ընկերները մնացին 

դռան հետևում որպես պահապան։ 

 

Նորին սրբազնությունը գնաց ուղիղ այն սենյակը, որ ծառայում էր որպես 

կաբինետ, և Ռոշֆորին նշան արեց, որ երիտասարդ հրացանակրին իր մոտ բերի։ 



 

Ռոշֆորը կատարեց նրա հրամանը և դուրս գնաց։ 

 

Դ’Արտանյանը կարդինալի հետ մենակ մնաց։ Դա նրա երկրորդ 

տեսակցությունն էր Ռիշելիեի հետ, և, ինչպես հետագայում խոստովանում էր, նա 

համոզված էր, որ այդ վերջինը կլինի։ 

 

Ռիշելիեն շարունակում էր կանգնած մնալ բուխարուն հենված։ Սենյակում 

գտնվող սեղանը նրան բաժանում էր դ’Արտանյանից։ 

 

— Ողորմած պարոն,— սկսեց կարդինալը,— դուք ձերբակալված եք իմ 

հրամանով։ 

 

— Ինձ այդ ասել են, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 

— Իսկ գիտե՞ք, թե ինչի համար։ 

 

— Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն, չէ՞ որ միակ բանը, որի համար ես կարող էի 

ձերբակալվել, դեռևս հայտնի չէ ձերդ սրբազնությանը։ 

 

Ռիշիելիեն նայեց երիտասարդին։ 

 

— Ա՜յ թե ինչ։ Ի՞նչ է նշանակում այդ։ 

 

— Եթե ձերդ պայծառափայլությունը կցանկանա ասել, թե ինչ հանցանքներ են 

վերագրվում ինձ, այն ժամանակ ես կպատմեմ իմ արարքները, որ իսկապես 

կատարել եմ։ 

 

— Ձեզ վերագրվում են այնպիսի հանցանքներ, որոնց համար ձեզնից շատ 

ավելի անվանի մարդկանց են գլխատել, ողորմած պարոն,— պատասխանեց 

Ռիշելիեն։ 

 

— Բայց ի՞նչ հանցանքներ, ձերդ պայծառափայլություն,— հարցրեց 

դ’Արտանյանը այնպիսի հանգստությամբ, որ կարդինալն անգամ զարմացավ։ 

 



— Ձեզ մեղադրում են այն բանում, որ դուք նամակագրություն եք ունեցել 

պետության թշնամիների հետ, մեղադրում են այն բանում, որ հայտնել եք պետական 

գաղտնիքները, այն բանում, որ դուք փորձել եք խափանել ձեր զորապետի պլանները։ 

 

— Իսկ ո՞վ է ինձ մեղադրում այդ բաներում, ձերդ պայծառափայլություն,— 

հարցրեց դ’Արտանյանը, գլխի ընկնելով, որ այդ միլեդիի սարքած գործն է։— Մի կին, 

որը խարանված է պետական դատարանի վճռով, մի կին, որը Ֆրանսիայում 

ամուսնացել է մի մարդու հետ և Անգլիայում՝ մի ուրիշի հետ, մի կին, որը թունավորել 

է իր երկրորդ ամուսնուն և փորձ է արել հենց ինձ էլ թունավորել։ 

 

— Ինչե՞ր եք պատմում դուք, ողորմած պարոն,— զարմացած բացականչեց 

կարդինալը։— Ի՞նչ կնոջ մասին եք խոսում դուք։ 

 

— Միլեդի Վինտերի մասին,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։— Այո, միլեդի 

Վինտերի մասին, որի բոլոր ոճրագործությունները, ըստ երևույթին, հայտնի չեն եղել 

ձերդ սրբազնությանը, երբ դուք նրան պատվել եք ձեր վստահությամբ։ 

 

— Եթե միլեդի Վինտերը կատարել է այն ոճիրները, որ ասում եք դուք, 

ողորմած պարոն, ապա նա կպատժվի։ 

 

— Նա արդեն պատժված է, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 

— Բայց ո՞վ է պատժել նրան։ 

 

— Մենք։ 

 

— Նա բանտո՞ւմն Է։ 

 

— Նա մեռել է։ 

 

— Մեռե՞լ,— կրկնեց կարդինալը իր ականջներին չհավատալով։— Մեռե՜լ է։ 

Այդպե՞ս ասացիք դուք։ 

 



— Երեք անգամ նա փորձել է սպանել ինձ, և ես ներել եմ նրան, բայց նա 

սպանեց մի կնոջ, որին ես սիրում էի։ Այն ժամանակ ես ու իմ ընկերները բռնեցինք 

նրան, դատեցինք և դատապարտեցինք մահվան։ 

 

Դ’Արտանյանը պատմեց կարմելիտուհիների Բետյունի վանքում տիկին 

Բոնասիեին թունավորելու մասին, մենավոր տան մեջ կայացած դատի և Լիս գետի 

ափին տված մահապատժի մասին։ 

 

Կարդինալի մարմնով դող անցավ, այնինչ սակավ էր պատահում, որ նա 

դողար։ 

 

Բայց հանկարծ, ասես ինչ֊որ չարտահայտած մտքի ազդեցությամբ, կարդինալի 

դեմքը, որ մինչ այդ մռայլ էր, կամաց֊կամաց պարզվեց և վերջապես բոլորովին 

անխռով արտահայտություն ընդունեց։ 

 

— Նշանակում է,— խոսեց նա մեղմ ձայնով, որ հակասում էր նրա դաժան 

խոսքերին,— դուք ձեզ վրա եք վերցրել դատավորի իրավունքներ, չմտածելով, որ ով 

պատժելու լիազորություն չունի, բայց պատժում է, դրանով իսկ մարդասպան է 

համարվում։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն, երդվում եմ, որ ես ոչ մի րոպե ձեր առաջ 

արդարանալու մտադրություն չեմ ունեցել։ Ես պատրաստ եմ կրելու այն պատիժը, որ 

ձերդ սրբազնությանը հաճելի կլինի տալ ինձ։ Ես շատ քիչ եմ գնահատում իմ կյանքը, 

ուստի չեմ վախենա մահից։ 

 

— Այո, գիտեմ, դուք քաջ մարդ եք,— ասաց կարդինալը փաղաքշական 

ձայնով։— Ուստի կարող եմ նախապես ասել, որ ձեզ կդատեն և նույնիսկ 

մահապատիժ կտան։ 

 

— Մի ուրիշը լիներ, կարող էր ասել ձերդ սրբազնությանը, որ ձեր 

արտոնաթուղթը իր գրպանում է, բայց ես միայն կասեմ ձեզ, հրամայեցեք, ձերդ 

պայծառափայլություն, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի։ 

 

— Իմ արտոնաթո՞ւղթը,— զարմացավ Ռիշելիեն։ 

 



— Այո, ձերդ պայծառափայլություն,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Իսկ ո՞վ է ստորագրել։ Թագավո՞րը։ 

 

Կարդինալն այս խոսքերն արտասանեց արհամարհանքի մի հատուկ երանգով։ 

 

— Ոչ, ձերդ սրբազնությունը։ 

 

— Ե՞ս։ Դուք, ինչ է, խելագարվե՞լ եք։ 

 

— Դուք, իհարկե, կճանաչեք ձեր ձեռագիրը, ձերդ պայծառափայլություն։ 

 

Դ’Արտանյանը կարդինալին տվեց այն թանկագին թուղթը, որ Աթոսը խլել էր 

միլեդիից և տվել էր դ’Արտանյանին, որպեսզի այն պաշտպանություն ծառայի նրան։ 

 

Նորին սրբազնությունը թուղթը վերցրեց և դանդաղ, ամեն մի բառը շեշտելով 

կարդաց. 

 

։։։։։։։։։։«Այն, ինչ արել է սույնը ներկայացնողը, արել է իմ հրամանով և 

պետության բարօրության համար։ 

 

։։։։։։։։։։5 օգոստոսի 1628 թ. 

 

։։։։։։։։։։Ռիշելիե»։ 

 

Այս երկու տողը կարդալով՝ կարդինալը սուզվեց խոր մտքի մեջ, բայց թուղթը 

դ’Արտանյանին չվերադարձրեց։ 

 

«Նա մտածում է, թե ինչ մահով պատժի ինձ,— խորհում էր դ’Արտանյանը,— 

բայց երդվում եմ, նա կտեսնի, թե ինչպես է մեռնում ազնվականը»։ 

 

Երիտասարդ հրացանակիրը հիանալի տրամադրության մեջ էր և 

պատրաստվում էր հերոսաբար անցնելու մյուս աշխարհը։ 

 



Ռիշելիեն մտքի մեջ ընկած փաթաթում ու նորից բաց էր անում ձեռքի թուղթը։ 

Վերջապես նա գլուխը բարձրացրեց, իր արծվային հայացքը հառեց դ’Արտանյանի 

խելացի, անկեղծ ու ազնիվ դեմքին։ Այդ դեմքի վրա, որտեղ դեռ մնացել էին արցունքի 

հետքերը, նա կարդաց այն բոլոր տառապանքները, որ կրել էր դ’Արտանյանը վերջին 

ամսվա ընթացքում և երրորդ թե չորրորդ անգամ մտքում պատկերացրեց, թե ինչպիսի 

մեծ հույսեր է ներշնչում այդ պատանին, որն ընդամենը քսանմեկ տարեկան է, և թե 

խելացի տիրակալը ինչպիսի հաջողությամբ կարող է օգտագործել նրա եռանդը, նրա 

խելքն ու քաջությունը։ 

 

Մյուս կողմից միլեդիի հանցագործությունները, հզորությունը և դժոխային 

հանճարը շատ անգամ էին սարսափեցրել նրան։ Նա մի ինչ֊որ գաղտնի ուրախություն 

էր զգում այն մտքից, որ ընդմիշտ ազատվել է այդ վտանգավոր կնոջից։ 

 

Կարդինալը դանդաղորեն պատառոտեց այն թուղթը, որն այնպես 

մեծահոգաբար վերադարձրել էր դ’Արտանյանը։ 

 

«Ես կորած եմ»,— մտածեց դ’Արտանյանը։ 

 

Նա խոնարհ գլուխ տվեց կարդինալին, որպես թե ասելիս լիներ. 

 

«Տե՜ր, եղիցի կամք քո»։ 

 

Կարդինալը մոտեցավ սեղանին և առանց նստելու մի քանի տող գրեց 

մագաղաթի վրա, որի երկու երրորդն արդեն լրացված էր, և դրեց իր կնիքը։ 

 

«Սա իմ դատավճիռն է,— մտածեց դ’Արտանյանը,— կարդինալն ինձ ազատում 

է Բաստիլի ձանձրալի բանտարկությունից և դատաքննության բոլոր քաշքշուկներից։ 

Դա շատ մեծ սիրալիրություն է նրա կողմից»։ 

 

— Վերցրեք,— ասաց կարդինալը երիտասարդին։— Ես ձեզնից վերցրի մի 

արտոնաթուղթ և փոխարենը տալիս եմ մեկ ուրիշը։ Այս թղթի վրա գրված չէ միայն 

տիրոջ անունը, այն էլ դուք գրեցեք։ 

 

Դ’Արտանյանը անվճռական վերցրեց թուղթը և նայեց նրան։ 

 



Դա հրացանակիրների լեյտենանտի աստիճան տալու հրամանագիր էր։ 

 

Դ’Արտանյանը կարդինալի ոտքերն ընկավ։ 

 

— Ձերդ պայծառափայլություն,— ասաց նա,— իմ կյանքը ձեզ է պատկանում, 

տնօրինեցեք այսուհետև ինչպես կուզենաք։ Բայց ես արժանի չեմ այն 

ողորմածությանը, որ ցույց եք տալիս դուք ինձ։ Ես ունեմ երեք ընկերներ, որոնք ավելի 

մեծ ծառայություններ են մատուցել և ավելի շատ են արժանի... 

 

— Դուք հիանալի տղա եք, դ’Արտանյան,— ընդհատեց նրան կարդինալը և 

բարեկամաբար թփթփացրեց նրա ուսին, գոհ լինելով, որ իրեն հաջողվել է նվաճել այդ 

ըմբոստ հոգին։— Տնօրինեցեք այդ թղթի բախտը, ինչպես կցանկանաք։ Միայն թե 

հիշեցեք, որ թեպետև անունը գրված չէ, բայց ես ձեզ եմ տալիս այն։ 

 

— Ես այդ երբեք չեմ մոռանա,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։— Ձերդ 

սրբազնությունը կարող է վստահ լինել դրանում։ 

 

Կարդինալը շուռ եկավ և բարձր կանչեց։ 

 

— Ռոշֆո՛ր։ 

 

Ասպետը, որ երևի կանգնած էր դռան հետևում, իսկույն ներս մտավ։ 

 

— Ռոշֆո՛ր,— ասաց կարդինալը,— դուք տեսնում եք պարոն դ’Արտանյանին. 

ես նրան ընդունում եմ իմ բարեկամների շարքը, ուստի համբուրվեցեք երկուսդ և 

խելոք մնացեք, եթե ուզում եք պահպանել ձեր գլուխը։ 

 

Ռոշֆորը և դ’Արտանյանը համբուրվեցին՝ հազիվ իրար դիպցնելով 

շրթունքները։ Կարդինալը կանգնած էր այնտեղ և նրանցից չէր հեռացնում իր զգոն 

աչքը։ 

 

Նրանք միասին դուրս եկան սենյակից։ 

 

— Մենք դեռ կտեսնվենք, չէ՞, ողորմած պարոն,— ասաց Ռոշֆորը։ 

 



— Երբ ցանկանաք,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ 

 

— Առիթը չի ուշանա,— ասաց Ռոշֆորը։ 

 

— Ի՞նչ,— հարցրեց Ռիշելիեն դուռը բաց անելով։ 

 

Երիտասարդներն իսկույն ժպտացին իրար, միմյանց ձեռք սեղմեցին և գլուխ 

տվին նորին սրբազնությանը։ 

 

— Մենք արդեն սկսել էինք համբերությունից դուրս գալ,— ասաց Աթոսը։ 

 

— Ահա և ես, բարեկամներս,— պատասխանեց դ’Արտանյանը։ Ես ոչ միայն 

ազատ եմ, այլև արժանացել եմ ողորմածության։ 

 

— Դուք մեզ ամեն ինչ կպատմեք։ 

 

— Հենց այսօր երեկոյան։ 

 

Իսկապես, նույն երեկոյան դ’Արտանյանը գնաց Աթոսի մոտ և նրան գտավ մի 

շիշ իսպանական գինու առաջ նստած, մի զբաղմունք, որին Աթոսն անշեղորեն 

նվիրվում էր ամեն երեկո։ 

 

Դ’Արտանյանը պատմեց նրան ամեն ինչ, որ տեղի էր ունեցել կարդինալի մոտ 

և գրպանից թուղթը հանելով ասաց. 

 

— Վերցրեք, սիրելի Աթոս, այս թուղթը իրավամբ ձեզ է պատկանում։ 

 

Աթոսը ժպտաց իր սիրալիր, դյութիչ ժպիտով։ 

 

— Բարեկամս, Աթոսի համար դա խիստ շատ է, կոմս դը Լա Ֆերի համար՝ 

քիչ,— պատասխանեց նա։— Թողեք ձեզ մոտ մնա այդ թուղթը, ձեզ է պատկանում այն։ 

Դուք, ավա՜ղ, թանկ գնով եք ձեռք բերել այն։ 

 

Դ’Արտանյանը Աթոսի մոտից դուրս եկավ և գնաց Պորտոսի մոտ։ 

 



Նա Պորտոսին գտավ հայելու առաջ, մի հիանալի շքեղ կամզոլ հագած՝ նա 

նայում ու հիանում էր իրենով։ 

 

— Ա՜, դո՞ւք եք, սիրելի բարեկամս,— ողջունեց նա դ’Արտանյանին։— Ի՞նչ եք 

կարծում, սազո՞ւմ է ինձ այս հագուստը։ 

 

— Շատ խիստ է սազում,— պատասխանեց դ’Արտանյանը,— բայց ես եկել եմ 

ձեզ առաջարկելու մի ուրիշ հագուստ, որը շատ ավելի կսազի ձեզ։ 

 

— Ի՞նչ հագուստ։ 

 

— Հրացանակիրների լեյտենանտի բաճկոն։ 

 

Եվ դ’Արտանյանը Պորտոսին պատմեց իր տեսակցությունը կարդինալի հետ ու 

գրպանից թուղթը հանելով ասաց. 

 

— Վերցրեք, սիրելի բարեկամս, գրեցեք ձեր անունը և եղեք իմ լավ պետը։ 

 

Պորտոսը նայեց թղթին և, ի մեծ զարմանս դ’Արտանյանի, վերադարձրեց այն։ 

 

— Այո, այդ ինձ համար շատ հաճելի բան կլիներ,— ասաց նա,— բայց 

հնարավորություն չէի ունենա երկար ժամանակ օգտվելու այդ փառքից։ Երբ մենք 

Բետյուն էինք գնացել, իմ դքսուհու ամուսինը մեռավ, ուստի և հանգուցյալի սնդուկն 

ուղղակի շտապում է իմ ձեռքն ընկնել, և ես, սիրելի բարեկամս, ամուսնանալու եմ 

այրու հետ։ Ահա, տեսնո՞ւմ եք, իմ հարսանյաց զգեստն էի չափում։ Թողեք ձեզ մնա 

լեյտենանտի աստիճանը, բարեկամս, թողեք ձեզ մնա։ 

 

Եվ նա թուղթը վերադարձրեց դ’Արտանյանին։ 

 

Պատանին գնաց Արամիսի մոտ։ 

 

Նա գտավ նրան գրակալի առաջ։ Արամիսը ծունկ էր չոքել և գլուխը խոնարհել 

բացված աղոթագրքի վրա։ 

 



Դ’Արտանյանը պատմեց նրան իր տեսակցությունը կարդինալի հետ և երրորդ 

անգամ թուղթը գրպանից հանելով ասաց. 

 

— Դուք, մեր բարեկամ, մեր կերոն, մեր անտեսանելի հովանավոր, ընդունեցեք 

այս թուղթը։ Դուք, ավելի քան մեկ ուրիշը, արժանի եք սրան ձեր իմաստությամբ ու 

ձեր խորհուրդներով, որոնք միշտ մեզ հաջողությունների են հասցրել։ 

 

— Ավա՜ղ, սիրելի բարեկամս,— հառաչեց Արամիսը։— Մեր վերջին 

արկածները ինձ վերջնականապես զզվեցրին աշխարհիկ կյանքից ու զինվորական 

կոչումից։ Այս անգամ ես անդառնալի որոշում եմ ընդունել. պաշարումը վերջանալուց 

հետո մտնելու եմ լազարականների եղբայրության[152] մեջ։ Ձեզ պահեք այդ թուղթը, 

դ’Արտանյան, զինվորական ծառայությունը ձեզ շատ ավելի է սազում, և դուք կլինեք 

քաջ ու ձեռներեց զորապետ։ 

 

Դ’Արտանյանը երախտագիտության արցունքն աչքերին և ուրախությունն իր 

հայացքում վերադարձավ Աթոսի տուն ու նրան գտավ էլի սեղանի մոտ նստած։ 

Աթոսը լամպի լույսի տակ գինու վերջին բաժակն էր դիտում։ 

 

— Դեհ, ահա ուրեմն, նրանք նույնպես հրաժարվեցին,— ասաց դ’Արտանյանը։ 

 

— Որովհետև, սիրելի բարեկամս, ոչ ոք ձեզնից ավելի արժանի չէ դրան։ 

 

Նա գրիչը վերցրեց, գրեց դ’Արտանյանի անունը, թուղթը տվեց նրան։ 

 

— Այսպես ուրեմն, ես այլևս բարեկամներ չեմ ունենա,— ասաց պատանին,— և 

ավա՜ղ, ոչինչ չի մնա ինձ, բացի դառն հիշողություններից։ 

 

Նա գլուխը կախեց, և երկու կաթիլ արցունք գլորվեցին նրա այտերի վրայով։ 

 

— Դուք երիտասարդ եք,— պատասխանեց Աթոսը,— և ձեր դառն 

հիշողությունները դեռ կփոխվեն ուրախ հիշողությունների։ 

 

 

Վերջաբան 



Լա֊Ռոշելը, չստանալով անգլիական նավատորմի ու զորքի օգնությունը, որ 

խոստացել էր Բեկինգհեմը, մի տարվա պաշարումից հետո անձնատուր եղավ, 1628 թ. 

հոկտեմբերի 28֊ին կապիտուլյացիան ստորագրվեց։ 

 

Թագավորը Փարիզ մտավ նույն թվականի դեկտեմբերի 23֊ին։ Նրան 

հանդիսավոր ընդունելություն էին կազմակերպել. ասես վերադառնում էր թշնամուն 

և ո՛չ թե ֆրանսիացիներին հաղթելուց հետո։ Նա քաղաք մտավ ծաղիկներով ու 

կանաչով զարդարված կամարի տակով, որ կապել էին Սեն Ժակ արվարձանում։ 

 

Դ’Արտանյանն ընդունեց իրեն շնորհված լեյտենանտի աստիճանը։ 

 

Պորտոսը ծառայությունը թողեց և հաջորդ տարին ամուսնացավ տիկին 

Կոկնարի հետ. պարզվեց, որ բաղձալի սնդուկում ութ հարյուր հազար լիվր կա։ 

 

Մուշկետոնը պճնազարդվեց մի հիասքանչ լիվրեով և հասավ այնպիսի 

երանելի վիճակի, որի մասին երազել էր իր ամբողջ կյանքում։ Այժմ նա ոսկեզարդ 

կառեթ էր քշում։ 

 

Արամիսը մի ուղևորություն կատարելով դեպի Լոթարինգիա՝ հանկարծ 

անհայտացավ և դադարեց նամակ գրել իր բարեկամներին։ Հետագայում տիկին 

Շևրյոզի միջոցով, որը պատմել էր իր երկու֊երեք սիրեկաններին, հայտնի դարձավ, որ 

նա վանական է դարձել Նանսի վանքերից մեկում։ 

 

Բազենը ծառայության էր մտել նույն վանքում։ 

 

Աթոսը դ’Արտանյանի հրամանատարությամբ որպես հրացանակիր ծառայեց 

մինչև 1631 թվականը, ապա մի անգամ Տուրեն գնալուց հետո նա ևս ծառայությունը 

թողեց այն պատճառաբանությամբ, որ մի փոքրիկ ժառանգություն էր ստացել 

Ռուսիլիոնում։ 

 

Գրիմոն հետևեց Աթոսին։ 

 

Դ’Արտանյանը երեք անգամ մենամարտի բռնվեց Ռոշֆորի հետ և երեք անգամ 

էլ վիրավորեց նրան։ 

 



— Չորրորդ անգամ հավանաբար ես ձեզ կսպանեմ,— ասաց նա ձեռքը 

մեկնելով Ռոշֆորին, որպեսզի օգնի նրան վեր կենալ։ 

 

— Այդ դեպքում ինձ համար էլ, ձեզ համար էլ ավելի լավ կլինի, եթե սրանով էլ 

վերջացնենք,— պատասխանեց վիրավորը։— Գրողը տանի, ես ձեր նկատմամբ ավելի 

լավ եմ տրամադրված, քան դուք կարծում եք, չէ՞ որ մեր առաջին իսկ հանդիպումից 

հետո ես կարող էի այնպես անել, որ ձեր գլուխը թռցնեն։ Բավական էր, որ մի խոսք 

ասեի կարդինալին։ 

 

Այս անգամ նրանք գրկախառնվեցին, բայց արդեն մաքուր սրտով և առանց 

հետին մտքերի։ 

 

Պլանշեն Ռոշֆորի աջակցությամբ գվարդիայի սերժանտի աստիճան ստացավ։ 

 

Պարոն Բոնասիեն ապրում էր հանգիստ, առանց իմանալու, թե ինչ պատահեց 

իր կնոջը և ամենևին չանհանգստանալով նրա մասին։ Մի անգամ նա անզգուշություն 

ունեցավ կարդինալին հիշեցնելու իր մասին։ Կարդինալը հրամայեց նրան 

պատասխանել, թե ինքը կհոգա, որ պարոն Բոնասիեն այսուհետև ոչ մի բանի պակաս 

չունենա։ 

 

Եվ իրոք, հաջորդ օրը երեկոյան ժամը յոթին պարոն Բոնասիեն դուրս եկավ 

տնից, մտադրված լինելով գնալ Լուվր, բայց այլևս Գերեզմանափորների փողոց 

չվերադարձավ։ Ոմանց կարծիքով, որոնք, ըստ երևույթին, մի բան գիտեին, նա նորին 

սրբազնության առատաձեռնության շնորհիվ ապրուստ ու բնակարան էր ստացել 

արքայական բերդերից մեկում։ 

 

 


