––––
Ջաննի Ռոդարի

Ջել սոմինոն
խաբեբաների
աշխարհում
Հեքիաթ-վիպակ

Ռու սերենից թարգմանեց՝ Սաղաթել Հարու թյ ու նյ անը

Նկարիչ ՝ Խորեն Հակոբյ ան

Բովանդակությ ուն
Գլ ու խ առաջ ին ............................................................ 3
Գլ ու խ երկրորդ ........................................................... 6
Գլ ու խ երրորդ ............................................................ 8
Գլ ու խ չ որրորդ .......................................................... 14
Գլ ու խ հինգերորդ ........................................................ 18
Գլ ու խ վեցերորդ ......................................................... 23
Գլ ու խ յ ոթերորդ ......................................................... 27
Գլ ու խ ու թերորդ ......................................................... 33
Գլ ու խ իններորդ ......................................................... 36
Գլ ու խ տասներորդ ........................................................ 41
Գլ ու խ տասնմեկերորդ ..................................................... 45
Գլ ու խ տասներկու երորդ ................................................... 51
Գլ ու խ տասներեքերորդ .................................................... 54
Գլ ու խ տասնչ որսերորդ .................................................... 59
Գլ ու խ տասնհինգերորդ .................................................... 67
Գլ ու խ տասնվեցերորդ ..................................................... 70
Գլ ու խ տասնյ ոթերորդ ..................................................... 75
Գլ ու խ տասնու թերորդ ..................................................... 79
Գլ ու խ տասնիններորդ ..................................................... 83
Գլ ու խ քսաներորդ ........................................................ 87
Գլ ու խ քսանմեկերորդ ..................................................... 93

Գլ ուխ առաջին
Բավական է Ջել սոմինոն բերանը բացի,
գնդակը իսկույ ն դարպասով կանցնի:
Այ ս պատմու թյ ու նն ինձ արել է ինքը՝ Ջել սոմինոն:
Ճիշ տ է, ես ականջ ներս կես կիլ ո բամբակ էի խցկել ,
բայ ց քիչ
մնաց խլ անայ ի: Բանն այ ն է, որ
Ջել սոմինոն շ ատ բարձ ր ձ այ ն ու նի և նու յ նիսկ երբ
կիսաձ այ ն է խոսու մ, նրան լ սու մ են ռեակտիվ
ինքնաթիռների ու ղևորները: Իսկ հայ տնի է, որ
ռեակտիվ ինքնաթիռները ծովի մակերևու յ թից ու
Ջել սոմինոյ ի գլ խից տասը հազար մետր բարձ ր են
թռչ ու մ:
Հիմա Ջել սոմինոն հռչ ակավոր տենոր է: Նա հայ տնի է
ամեն տեղ, սկսած հյ ու սիսայ ին բևեռից մինչ և
հարավայ ինը: Դերասան դառնալ ով, նա իր համար
ընտրեց ավել ի հնչ եղ ու թերևս փոքր-ինչ պերճ աշ ու ք
անու ն, որը ես ձ եզ չ եմ ասի, քանի որ մի քանի
հարյ ու ր անգամ կարդացած կլ ինեք թերթերու մ:
Երեխա ժամանակ նրան Ջել սոմինո էին ասու մ, այ սինքն՝ Հասմիկ, և այ դ անու նով էլ
նա կմնա մեր պատմու թյ ան մեջ :
Այ սպես, ու րեմն, կար-չ կար մի սովորական տղա կար: Թերևս նրա հասակը մյ ու ս
տղաներից կարճ լ իներ, բայ ց ձ այ նը զարմանալ ի ու ժեղ էր: Այ դ բանը երևաց, երբ
նա առաջ ին անգամ բերանը բացեց:
Երբ
Ջել սոմինոն
ծնվեց,
իսկ
այ դ
տեղի
ու նեցավ
կեսգիշ երին,
բոլ որ
համագյ ու ղացիները տեղերից վեր թռան, կարծել ով թե գործարանի շ չ ակի ձ այ ն են
լ սու մ: Բայ ց դա բոլ որովին էլ շ չ ակ չ էր, այ լ Ջել սոմինոն էր լ ալ իս: Նա, ինչ պես
անու մ են բոլ որ նոր ծնված երեխաները, ու ղղակի իր ձ այ նն էր փորձ ու մ:
Բարեբախտաբար, շ ու տով սովորեց իրիկվանից մինչ և առավոտ քնել , ինչ պես անու մ են
բոլ որ կարգին մարդիկ, բացի ժու ռնալ իստներից ու գիշ երայ ին պահակներից: Հետո
նա իր լ ացն սկսու մ էր ու ղիղ առավոտյ ան ժամը 7-ին, հենց այ ն ժամանակ, երբ
մարդկանց պետք էր լ ինու մ աշ խատանքի գնալ ու համար արթնանալ : Գործարանայ ին
շ չ ակներն այ լ ևս պետք չ էին և շ ու տով անգործու թյ ու նից ժանգոտվեցին:
Երբ լ րացավ Ջել սոմինոյ ի վեց տարին, նա գնաց դպրոց: Ներկա-բացակայ ի ժամանակ
ու սու ցիչ ը հասավ «Ջ» տառին և կարդաց նրա անու նը.
- Ջել սոմինո:
- Ներկա, - ու րախ պատասխանեց նոր աշ ակերտը:
Եվ հանկարծ մի դղրդյ ու ն լ սվեց: Գրատախտակը ջ արդ ու փշ ու ր եղավ ու թափվեց
ցած:
- Ո՞ վ քարով խփեց գրատախտակին, - ձ եռքը քանոնին պարզել ով՝ խստորեն ասաց
ու սու ցիչ ը:
Բոլ որը լ ու ռ էին:
- Լ ավ, սկսենք ցու ցակով, - ասաց ու սու ցիչ ը: - Այ դ դո՞ ւ քար գցեցիր, - հերթով
հարցնու մ էր նա ամեն մի աշ ակերտի:
- Ես չ էի, ես չ էի, - պատասխանու մ էին վախեցած տղաները:
Երբ հերթը հասավ Ջել սոմինոյ ին, նա ևս վեր կացավ և պատասխանեց.
- Այ դ ես չ էի, պարոն ու ... - բայ ց նա չ հասցրեց արտասանել «ու սու ցիչ » բառը,
պատու հանի ապակիները ու ժեղ զնգոցով թափվեցին հատակին:

Այ ս անգամ ու սու ցիչ ն ու շ ադիր հետևու մ էր դասարանին և տեսավ, որ իր քառասու ն
աշ ակերտներից և ոչ մեկը պարսատիկով քար չ ի գցու մ: «Երևի պատու հանը ջ արդեցին
փողոցից, - մտածեց ու սու ցիչ ը, - երևի դա մեկնու մեկն է այ ն տղաներից, որոնք
դպրոց գնալ ու փոխարեն թռչ ու նների բներ են քանդու մ: Սպասիր, կբռնեմ դրան և
ականջ ից քարշ կտամ ոստիկանատու ն»:
Այ դ առավոտ ամեն ինչ այ սքանով էլ ավարտվեց: Հաջ որդ օրը ու սու ցիչ ը նորից
սկսեց ներկա-բացական և նորից հասավ Ջել սոմինոյ ի անվանը:
- Այ ստեղ եմ, - պատասխանեց մեր հերոսը՝ հպարտ, որ դպրոցական է դարձ ել :
«Շրը՜ խկ-շ ըխկ-շ ըխկ», - անմիջ ապես արձ ագանքեց պատու հանը: Ընդամենը կես ժամ
առաջ դրված ապակիները թափվեցին փողոց:
- Տարօրինակ բան է, - ասաց ու սու ցիչ ը, - դժբախտու թյ ու նը պատահու մ է այ ն
ժամանակ, երբ հասնու մ եմ քո անվանը: Հա՜ ... ամեն ինչ հասկանալ ի է. տղաս, դու
չ ափազանց բարձ ր ձ այ ն ու նես: Քո ձ այ նից օդը տատանվու մ է, ինչ պես պտտահողմի
ժամանակ: Այ սօրվանից դու միայ ն կիսաձ այ ն կխոսես, թե չ է դպրոցն ու մեր ամբողջ
գյ ու ղը ավերակ կդառնա քո պատճառով: Ու րեմն՝ այ սպես պայ մանավորվեցի՞ նք:
Ամոթից ու հու զմու նքից կարմրել ով, Ջել սոմինոն փորձ եց առարկել :
- Սինյ որ ու սու ցիչ , ախր ես չ էի...
- Շրը՜ խկ, շ ը՜ խկ, շ ը՜ խկ... - պատասխանեց նրան նոր գրատախտակը, որ քիչ առաջ
դպրոցի պահակն էր խանու թից բերել :
- Ահա և քեզ ապացու յ ց, - ասաց ու սու ցիչ ը:
Սակայ ն նկատել ով, որ Ջել սոմինոյ ի աչ քերից արցու նք է հոսու մ, ել ավ տեղից,
մոտեցավ տղայ ին, քնքշ որեն շ ոյ եց նրա գլ ու խը:
- Ու շ ադիր լ սիր ինձ , տղաս, քո ձ այ նը կարող է քեզ կամ շ ատ դժբախտու թյ ու ն
բերել , կամ մեծ փառք: Իսկ հիմա լ ավ կլ ինի, որ դու հնարավորին չ ափ քիչ օգտվես
նրանից: Բացի այ դ, բոլ որին հայ տնի է, որ խոսքն արծաթ է, իսկ լ ռու թյ ու նը՝
ոսկի:
Այ դ օրվանից Ջել սոմինոյ ի համար դժոխայ ին տանջ անքներ սկսվեցին: Որպեսզի նոր
դժբախտու թյ ու նների առիթ չ տա, նա դպրոցու մ բերանը պինդ փակու մ էր թաշ կինակով:
Չնայ ած դրան, նրա ձ այ նն այ նքան բարձ ր էր հնչ ու մ, որ ընկերներն ստիպված
մատներով ծածկու մ էին ականջ ները: Ու սու ցիչ ն աշ խատու մ էր որքան կարել ի է քիչ
դաս հարցնել նրան: Ճիշ տ է, պիտի ասել , Ջել սոմինոն օրինակել ի աշ ակերտ էր
համարվու մ, և ու սու ցիչ ը վստահ էր, որ նա միշ տ էլ կարող է ճիշ տ պատասխան տալ :
Տանը առաջ ին դեպքից հետո (նա սեղանի մոտ սկսեց պատմել դպրոցու մ պատահածի
մասին, և տասներկու բաժակներն էլ փշ ու ր-փշ ու ր եղան) նրան խստիվ արգել ել էին
բերանը բաց անել :
Սիրտը հանգստացնել ու համար նա ստիպված հեռանու մ էր գյ ու ղից, գնու մ էր անտառ,
լ ճ ի ափը կամ դաշ տ: Երբ համոզվու մ էր, որ մենակ է և բավական հեռու իր
համագյ ու ղացիների պատու հաններից, պառկու մ էր հողին ու սկսու մ երգել : Մի քանի
րոպե հետո հողն սկսու մ էր եփ գալ . խլ ու րդները, թրթու րները, մրջ յ ու ններն ու
մյ ու ս գետնաբնակները դու րս էին գալ իս հողի տակից և կիլ ոմետրերով հեռու
փախչ ու մ, կարծել ով, թե երկրաշ արժ է սկսվու մ:
Միայ ն մի անգամ Ջել սոմինոն մոռացավ իր սովորական զգու շ ու թյ ու նը: Դա տեղի
ու նեցավ կիրակի օրը, ստադիոնու մ, ֆու տբոլ ի վճռական հանդիպման ժամանակ:
Ջել սոմինոն մոլ ի ֆու տբոլ ասեր չ էր, բայ ց կամաց-կամաց խաղը գրավեց նրան: Եվ
ահա ֆու տբոլ ասերների խրախու սական բացականչ ու թյ ու ններից ոգևորված, նրանց
գյ ու ղի թիմն անցավ հարձ ակման: (Ես չ գիտեմ, թե ինչ է նշ անակու մ «անցավ
հարձ ակման»,
քանի
որ
ֆու տբոլ ից
ոչ ինչ
չ եմ
հասկանու մ,
բայ ց
այ ս
արտահայ տու թյ ու նն իր պատմու թյ ան մեջ օգտագործեց Ջել սոմինոն, և ես համոզված
եմ, որ դու ք կհասկանաք. Չէ՞ որ սպորտայ ին թերթեր կարդու մ եք):

- Տվե՜ ք, տվե՜ ք, - գոռու մ էին ֆու տբոլ ասերները:
- Տվե՜ ք, - ամբողջ ձ այ նով գոռաց Ջել սոմինոն:
Հենց այ դ ժամանակ աջ հարձ ակվողը փոխանցու մ Էր կատարու մ դեպի կենտրոնական
հարձ ակվողը, բայ ց գնդակը կես ճանապարհից ու ղղու թյ ու նը փոխեց և, ինչ -որ
անհայ տ ու ժից թափ առնել ով, դարպասապահի ոտքերի արանքով մտավ հակառակորդի
դարպասը:
- Գո՛ լ :
- Այ սա հարված էր, - լ սվեց մեկի ձայ նը, - տեսաք, թե ինչ պես գնդակը կտրեց, և
ինչ քան դիպու կ էր, ամեն ինչ միլ իմետրի ճշ տու թյ ամբ հաշ ված: Ու ղղակի ոսկի
ոտքեր ու նի:
Բայ ց Ջել սոմինոն ու շ քի գալ ով իսկու յ ն ամեն ինչ հասկացավ:
«Կասկած չ կա, - մտածեց նա, - այ դ գոլ ը ես իմ ձ այ նով խփեցի: Ստիպված պիտի
լ ռեմ, թե չ է էլ ի՞ նչ սպորտ: Որպեսզի հաշ իվը հավասարեցնեմ, ինչ արած, ստիպված
պիտի մի գոլ էլ մերոնց խփեմ»:
Երկրորդ խաղակեսին հարմար առիթ եղավ: Հակառակորդի թիմը նետվեց հարձ ակման:
Ջել սոմինոն ճչ աց, և գնդակը մտավ նրա համագյ ու ղացիների դարպասը: Պարզ է, որ
այ դ պահին նրա սրտից արյ ու ն էր կաթու մ: Նու յ նիսկ շ ատ տարիներ հետո, երբ ինձ
այ դ մասին պատմու մ էր, Ջել սոմինոն ասաց.
- Ես ավել ի շ ու տ մատս կտրել կտայ ի, քան կխփեի այ դ գոլ ը, բայ ց ինչ կարող ես
անել , ու զեի-չ ու զեի պետք է խփեի:
Այ ո, նրա փոխարեն մեկ ու րիշ ը իր սիրել ի թիմի օգտին կխաղար, բայ ց Ջել սոմինոն
ազնիվ էր, անկեղծ, աղբյ ու րի պարզ ջ րի նման մաքու ր և նման բան չ էր անի:
Այ սպես էլ նա մեծացավ, դարձ ավ պատանի: Ճիշ տն ասած, նա այ նքան էլ բարձ րահասակ
չ էր, ավել ի շ ու տ կարճահասակ էր և ավել ի շ ու տ նիհար էր, քան չ աղ, մի խոսքով,
բավական հարմար մարդ էր հասմիկ կոչ վել ու համար: Մի քիչ որ ծանրաքաշ լ իներ,
կարող էր հանկարծ ծանրու թյ ու նից կու զիկ դառնալ :
Ջել սոմինոն վաղու ց արդեն դպրոցը թողել էր և գյ ու ղական աշ խատանք էր կատարու մ:
Այ դպես էլ նա կապրեր ամբողջ կյ անքը, և ձ եզ չ էի պատմի նրա մասին, եթե նրա հետ
մի շ ատ տհաճ բան չ պատահեր, որի մասին դու ք շ ու տով կիմանաք:

Գլ ուխ երկրորդ
Ջել սոմինոյ ի բախտը չբանեց:
Ողջ գյ ուղը մեկից նա իր դեմ հանեց:
Մի անգամ առավոտյ ան Ջել սոմինոն գնաց իրենց
պարտեզն ու տեսավ՝ բոլ որ տանձ երը հասել են:
Տանձ երն, ախր, միշ տ այ դպես են. ոչ ոքի ոչ ինչ
չ են ասու մ, բայ ց իրենց համար հասնու մ են ու
հասնու մ, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնու մ եք արդեն
հասել են, ու եկել է քաղել ու ժամանակը:
«Ափսոս, որ սանդու ղք չ եմ վերցրել հետս, մտածեց Ջել սոմինոն: - Արի գնամ տանից սանդու ղք
բերեմ ու . մի հատ էլ
երկար ձ ող վերևի
ճյ ու ղերից տանձ ը թափ տալ ու համար»:
Բայ ց այ դ պահին նրա գլ խու մ մի ու րիշ միտք
ծագեց, ավել ի ճիշ տ, մի փոքրիկ քմահաճ ու յ ք.
«Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձ այ նի՞ ց»:
Եվ, այ սպես որոշ ել ով, նա կանգնեց ծառի տակ ու
ոչ կատակ ոչ լ ու րջ ճչ աց.
- է՜ յ , տանձ եր, հապա մի ցած թափվեք:
«Թը՛ փ-թը՛ փ-թրը՛ մփ», - պատասխանեցին տանձ երը անձ րևի նման ցած թափվել ով:
Ջել սոմինոն մոտեցավ մյ ու ս ծառին և նու յ ն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա
գոռու մ էր՝ «թափվեք», տանձ երը ճյ ու ղերից այ նպես էին պոկվու մ, կարծես հենց
դրան էին սպասու մ:
Ջել սոմինոն շ ատ ու րախ էր դրա համար:
«Այ սպես ես ահագին ու ժ կխնայ եմ, - խորհու մ էր նա, - ափսոս, որ առաջ չ էի
մտածել այ ս մասին»:
Մինչ Ջել սոմինոն շ րջ ու մ էր իր պարտեզու մ ու այ դ ձ ևով հավաքու մ տանձ երը,
հարևան արտու մ քաղհան անող մի գյ ու ղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչ քերը, քիթը
կսմթեց և, երբ համոզվեց, որ տեսածը երազ չ է, վազեց կնոջ մոտ.
- Գնա մի տես ինչ է կատարվու մ, - դողալ ով ասաց նա կնոջ ը, - ես համոզված եմ,
որ Ջել սոմինոն չ ար վհու կ է:
Կինը նայ եց թե չ է, ճչ ալ ով ծու նկի իջ ավ.
- Ի՜ նչ ես ասու մ. նա բարի, սու րբ ոգի է:
- Իսկ ես ասու մ եմ վհու կ է:
- Իսկ ես ասու մ եմ սու րբ ոգի է:
Մինչ այ դ, ամու սինները բավական խաղաղ էին ապրու մ, բայ ց այ ստեղ նրանք կպան
իրար: Ամու սինը վերցրել էր թագու ջ ակը, կինը՝ բահը, և ամեն մեկն ու զու մ էր իր
կարծիքը զենքով պաշ տպանել , երբ ամու սնու գլ խու մ մի միտք ծագեց.
- Արի հարևաններին կանչ ենք: Թողն էլ նայ են Ջել սոմինոյ ին, տեսնենք ի՞ նչ
կասեն:
Հարևաններին կանչ ել ու միտքը դու ր եկավ կնոջ ը: Նա դեմ չ էր մի ավել որդ անգամ
շ աղակրատել ու հնարավորու թյ ու ն ստանալ ու ն, դրա համար էլ
մի ակնթարթու մ
անհետացավ:
Դեռ արևը մայ ր չ էր մտել , երբ ամբողջ շ րջ ակայ քն իմացավ պատահածի մասին:
Բնակիչ ները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդու մ էր, թե Ջել սոմինոն բարի
ոգի է, իսկ մյ ու սներն ապացու ցու մ է ին, թե նա չ ար կախարդ է: Վեճը քանի գնու մ
բորբոքվու մ էր, քանի գնու մ մեծանու մ էր, ինչ պես ու ժեղ քամու ժամանակ

ու ռչ ու մ-մեծանու մ են ծովի ալ իքները: Մի խոսքով, իսկական վեճ բռնկվեց և
նու յ նիսկ տու ժողներ եղան: Բարեբախտաբար՝
թեթև: Օրինակ, մի գյ ու ղացի
ծխամորճ ով բերանը վառեց, քանի որ, վեճով տարված լ ինել ով, նա ծխամորճ ը բերանը
խոթեց հակառակ ծայ րից: Ոստիկանները բոլ որովին իրենց կորցրին և չ գիտեին, ինչ
անեն: Նրանք մի խմբից մյ ու սն էին անցնու մ և հանգստու թյ ան կոչ անու մ:
Ամենամոլ եգին վիճաբանողները գնացին դեպի Ջել սոմինոյ ի պարտեզը: Մի մասն
ու զու մ էր բարի ոգի Ջել սոմինոյ ի պարտեզից որևէ հիշ ատակ վերցնել , իսկ
մյ ու սներն ու զու մ էին չ ար կախարդի պարտեզը ոչ նչ ացնել :
Բազմու թյ անը տեսնել ով, Ջել սոմինոն կարծեց, թե հրդեհ է ընկել : Նա արագ
վերցրեց դու յ լ ը և այ ն է՝ ու զու մ էր օգնու թյ ան հասնել , երբ տեսավ, որ ամբոխը
կանգ է առնու մ իր դռների մոտ: Եվ նա այ սպիսի խոսակցու թյ ու ն լ սեց.
- Ահա նա, ահա նա, բարի ոգին, - գոռու մ էին մի քանիսը:
- Նա ի՞ նչ սու րբ է որ: Նա իսկական չ ար կախարդ է: Նայ եք, նրա ձ եռքին դու յ լ
կա: Երևի կախարդված դու յ լ է:
- Աստված սիրեք, հեռու փախչ ենք, թե չ է որ նա դու յ լ ի միջ ի եղածը մեզ վրա է
շ փել , կորած ենք:
- էդ ի՞ նչ է որ...
- Ինչ է, կո՞ ւ յ ր եք: Դու յ լ ի միջ ինը դժոխայ ին ձ յ ու թ է: Եթե դրանից ընկնի
մարդու վրա, այ նպես կվառի, որ ոչ մի բժիշ կ այ լ ևս բու ժել չ ի կարող:
- Նա սո՜ ւ րբ է, սո՜ ւ րբ...
- Մենք տեսանք, Ջել սոմինո, թե դու ինչ պես էիր տանձ երին հրամայ ու մ հասնել , և
նրանք հասնու մ էին, թե ինչ պես էիր հրամայ ու մ ցած թափվել , և նրանք թափվու մ
էին:
- Խել քներդ թռցրե՞ լ եք, ինչ է, - հարցրեց նա, - այ դ ամենի պատճառն իմ ձ այ նն
է: Ու ղղակի իմ ձ այ նից օդն սկսու մ է ու ժեղ տատանվել , ինչ պես փոթորկի ժամանակ:
- Հա՛ , հա՛ , մենք գիտենք, - բղավեց մի կին, - դու հրաշ քներ գործու մ ես քո
ձ այ նով:
- Ի՞ նչ հրաշ քներ: Դա կախարդանք է, - գոռու մ էին մյ ու սները:
Զայ րացած Ջել սոմինոն դու յ լ ը ցած գցեց, գնաց տու ն ու դու ռը ներսից փակեց:
«Իմ հանգիստ կյ անքը վերջ ացավ, - մտածեց նա: - Հիմա արդեն ոչ մի քայ լ չ եմ
կարող կատարել առանց այ դ հետաքրքրասերների: Երեկոները, քնել ու ց առաջ , ամեն
տեղ պիտի իմ մասին խոսեն: Ես պիտի փոքրիկ երեխաների համար չ ար կախարդ
դառնամ: Ավել ի լ ավ կլ ինի փասափու սաս հավաքեմ այ ստեղից ու կորչ եմ: Եվ ի՞ նչ
ու նեմ այ ստեղ անել ու : Ծնողներս մեռել են, ամենալ ավ ընկերներս զոհվել են
պատերազմու մ: Ավել ի լ ավ է գնամ աշ խարհ ման գամ և բախտս փորձ եմ իմ ձ այ նով:
Գու ցեև երջ անկու թյ ու ն ձ եռք բերեմ։ Չէ՞ որ կան մարդիկ, որոնք երգել ու համար
փող են ստանու մ: Գու ցե ինձ էլ հաջ ողվի երգիչ դառնալ »:
Երբ մտքու մ այ ս բանը որոշ եց, ու նեցած-չ ու նեցածը լ ցրեց մախաղն ու դու րս եկավ
փողոց:
Նրան սպասող մարդիկ քչ փչ ալ ով դռներից հեռացան: Ոչ ոքի չ նայ ել ով, Ջել սոմինոն
ճ անապարհ ընկավ: Բավական հեռացել էր, երբ շ ու ռ եկավ, որպեսզի մի վերջ ին
անգամ էլ նայ ի իր տանը:
Ամբոխը դեռ կանգնած էր իր տեղու մ, և մարդիկ մատով ցու յ ց էին տալ իս տղայ ին,
կարծես նա ու րվական լ իներ:
«Դրանց գլ խին մի այ նպիսի խաղ չ խաղա՞ մ, ինչ ի որ արժանի են», - մտածեց
Ջել սոմինոն և, ամբողջ կրծքով մեկ օդը ներս քաշ ել ով, գոռաց.
- Ցտեսու թյ ո՜ ւ ն...
Հրաժեշ տի արդյ ու նքն անմիջ ապես երևաց: Տղամարդիկ զգացին, թե ինչ պես քամու
անսպասել ի հոսանքը գլ խարկները թռցրեց: Մի քանի պառավ տիկնայ ք, որոնց

գլ ու խները հանկարծ մերկացան այ նպես, կարծես բոլ որովին մազ չ էին ու նեցել ,
նետվեցին իրենց կեղծամների հետևից:
- Մնաք բարո՜ վ, մնաք բարո՜ վ, - կրկնու մ էր
Ջել սոմինոն, ամբողջ հոգով ծիծաղել ով կյ անքու մ
առաջ ին անգամ կատարած իր չ արու թյ ան վրա:
Գլ խարկներն
ու
կեղծամները,
Ջել սոմինոյ ի
արտառոց ձ այ նից, չ վող թռչ ու նների երամի նման
սավառնեցին դեպի ամպերը և աչ քից կորան: Շու տով
հայ տնի դարձ ավ, որ նրանք մի քանի կիլ ոմետր
հեռու էին ընկել , իսկ դրանցից մի քանիսն էլ
սահմանն անցել էին:
Մի քանի օր հետո Ջել սոմինոն էլ սահմանն անցավ
և ընկավ մի շ ատ արտասովոր երկիր:

Գլ ուխ երրորդ
Պատահական կերպով Ջել սոմինոն մի օր
ծանոթացավ մի կատվի հետ արտասովոր:
Առաջ ին
բանը,
որ
այ դ
անծանոթ
երկրու մ
Ջել սոմինոն տեսավ, մի արծաթե դրամ էր, որն
ընկած էր մայ թի վրա ու շ ողշ ողու մ էր բոլ որի
աչ քի առաջ : «Զարմանալ ի է, որ մինչ և հիմա այ ս
դրամը ոչ ոք չ ի վերցրել , - մտածեց նա: - Ինչ
վերաբերու մ է ինձ , ապա ես չ եմ թողնի, որ սա մնա այ ստեղ ընկած: Այ սօր դեռ
բերանս բան չ եմ դրել , իսկ ու նեցածս փողերն էլ երեկ երեկոյ ան վերջ ացան: Բայ ց
նախ իմանամ հո անցորդներից մեկն ու մեկը չ ի կորցրել դրամը»:
Նա մոտեցավ մի խու մբ մարդկանց, որոնք ինչ -որ բան էին փսփսու մ ու նայ ու մ
Ջել սոմինոյ ին:
- Սինյ որներ, ձ եզանից ով է այ ս դրամը կորցրել , - հարցրեց նա շ շ ու կով,
որպեսզի իր ձ այ նով չ վախեցնի անծանոթներին:
- Կորիր այ ստեղից, - պատասխանեցին նրան, - և ինչ քան կարող ես քիչ ցու յ ց տու ր
այ դ փողը, քանի դեռ փորձ անքի մեջ չ ես ընկել :
- Ներեցեք ինձ , խնդրու մ եմ, - շ փոթված շ շ նջ աց Ջել սոմինոն և գնաց դեպի դիմացի
խանու թը, որի դռան վրա կախված էր «Պարենայ ին և այ լ ապրանքներ» գայ թակղիչ
ցու ցանակը:
Ցու ցափեղկու մ խոզապու խտի և երշ իկի փոխարեն դրված էին տետրակի կիտու կներ,
ներկերի տու փեր և թանաքի շ շ եր:
- Այ լ ապրանքները հենց սրանք են, որ կան, երևի, - ասաց Ջել սոմինոն և վստահ
մտավ խանու թ:
Բարի երեկո, - սիրալ իր ողջ ու նեց նրան խանու թի տերը:
«Ճշ մարիտն ասած, ես դեռ կեսօրվա զանգի ձ այ նը չ եմ լ սել , - մտածեց Ջել սոմինոն:
- Ասենք, չ արժե դրա վրա ու շ ադրու թյ ու ն դարձ նել »: Եվ, ինչ պես միշ տ, շ շ ու նջ ով,
որը նորմալ ականջ ի համար այ նու ամենայ նիվ բարձ ր էր հնչ ու մ, նա հարցրեց.
- Կարել ի՞ է մի քիչ հաց գնել , սինյ որ:
- Խնդրեմ, թանկագին սինյ որ, ինչ քա՞ ն կու զենայ իք: Մի սրվակ, թե երկու կարմիր,
թե սև:
- Միայ ն թե սև չ լ ինի: Իսկ, ինչ է, դու ք իրո՞ ք հացը սրվակներով եք վաճ առու մ:
Խանու թի տերը բարձ ր ծիծաղեց.

- Իսկ ինչ պե՞ ս եք ու զու մ, որ վաճառենք: Մի՞ թե ձ եր երկրու մ հացը կտոր-կտոր են
անու մ: Տեսեք, տեսեք, թե ինչ քան լ ավն է մեր հացը: - Այ ս ասել ով նա ցու յ ց
տվեց թարեքները, որոնց վրա տարբեր գու յ նի թանաքի զանազան սրվակներ էին
շ արված, այ նպես, կարծես շ արք կանգնած զինվորներ լ ինեին:
Ի միջ ի այ լ ոց, ամբողջ խանու թու մ ու տել իքի հետք անգամ չ կար: Նու յ նիսկ պանրի
փշ ու ր ու խնձ որի կեղև չ կար:
«Խել քը թռցրել
է, երևի, - մտածեց Ջել սոմինոն, - ավել ի լ ավ է սրան
չ հակաճ առել »:
- Իրոք որ հացը հրաշ ալ ի է, - համաձ այ նեց Ջել սոմինոն՝ ցու յ ց տալ ով կարմիր
թանաքի սրվակը: Նա ու զու մ էր իմանալ , թե ինչ կպատասխանի խանու թպանը:
- Ի՜ նչ եք ասու մ, - գովասանքից ամբողջ ովին շ առագու նեց վերջ ինս: - Այ ո, մինչ և
հիմա վաճ առքի համար հանած հացերից սա ամենալ ավ կանաչ հացն է:
- Կանա՞ չ :
- Դե, իհարկե: Ներեցեք, դու ք, երևի, վատ եք տեսնու մ:
Ջել սոմինոն համոզված էր, որ իր առջ և կարմիր թանաքի սրվակ է, դրա համար էլ
առիթ էր փնտրու մ, որպեսզի թողնի գնա և մի ավել ի խել ամիտ խանու թպան գտնի: Եվ
ճ իշ տ ժամանակին նրա գլ խու մ մի միտք ծագեց:
- Լ սեցեք, - ասաց Ջել սոմինոն, - ավել ի լ ավ է ես հետո գամ հացի, իսկ այ ժմ
ցու յ ց տվեք մի խանու թ, որտեղ բարձ ր որակի թանաք են ծախու մ:
- Դե, իհարկե, - պատասխանեց խանու թպանը միշ տ սիրալ իր ժպիտը դեմքին: Նայ եցեք,
ճ իշ տ դիմացը
գտնվու մ
է
գրասենյ ակայ ին
պիտու յ քների
քաղաքի
ամենահայ տնի խանու թը:
Դիմացի խանու թի ցու ցափեղկերու մ դարսված էին հացի զանազան տեսակներ, տորթեր և
անու շ ահացեր, բարձ րանու մ էին մակարոնի և պանրի բլ ու րներ, երշ իկի և նրբերշ իկի
շ արաններ էին կախված:
«Ես այ դպես էլ կարծու մ էի, - որոշ եց Ջել սոմինոն, - խանու թպանը խել քը թռցրել
է, դրա համար էլ թանաքին հաց է ասու մ, հացին՝ թանաք: Այ ն խանու թու մ երևի
ամեն ինչ կարգին լ ինի»:
Նա մտավ դիմացի խանու թը և կես կիլ ո հաց խնդրեց:
- Հա՞ ց, - ծառայ ակամորեն հարցրեց վաճառողը: - Գիտե՞ ք ինչ , դու ք սխալ վել եք:
Հացը վաճ առու մ են դիմացի խանու թու մ: Մենք միայ ն գրասենյ ակայ ին պիտու յ քներ
ենք վաճ առու մ, - և նա հպարտորեն ցու յ ց տվեց իր համեղ ապրանքները:
«Հիմա ես ամեն ինչ հասկանու մ եմ, - որոշ եց Ջել սոմինոն, - այ ս երկրու մ
թարսու շ իտակ պիտի խոսել : Եթե դու հացին հաց ասես, քեզ չ են հասկանա»:
- Կես կիլ ո թանաք տվեք ինձ , - ասաց նա վաճառողին:
Սա կես կիլ ո հաց կշ ռեց և, ինչ պես հարկն է փաթաթել ով թղթի մեջ , մեկնեց
Ջել սոմինոյ ին:
- Ես մի քիչ էլ , այ , սրանից եմ ու զու մ, - ավել ացրեց Ջել սոմինոն, մատով ցու յ ց
տալ ով պանիրը և չ համարձ ակվել ով անու նը տալ :
- Մի քիչ էլ ռետի՞ ն, - հարցրեց վաճառողը, - այ ս րոպեին, սինյ որ: - Նա մի
կտոր պանիր կտրեց և, կշ ռել ով, փաթաթեց թղթի մեջ :
Ջել սոմինոն թեթևացած շ ու նչ քաշ եց և վաճառասեղանին գցեց քիչ առաջ գտած իր
արծաթե դրամը: Վաճառողը կռացավ, մի քանի րոպե դիտեց փողը, մեկ-երկու անգամ
գցեց վաճ առասեղանին, որպեսզի լ սի, թե ինչ պես է հնչ ու մ ձ այ նը, իսկ հետո սկսեց
դրամին նայ ել խոշ որացնող ապակիով և նու յ նիսկ ատամով փորձ եց: Վերջ ապես
դժգոհու թյ ամբ փողը վերադարձ րեց Ջել սոմինոյ ին և սառը ասաց.
- Երիտասարդ, դժբախտաբար ձ եր դրամն իսկական է:
- Ավել ի լ ավ, - դյ ու րավստահ ժպտաց Ջել սոմինոն:

- Այ դ էր պակաս: Կրկնու մ եմ, որ այ ս դրամն իսկական է, և ես վերցնել չ եմ
կարող: Գնացեք ձ եր բանին: Եվ ընդհանրապես, գոհ եղեք, երիտասարդ, որ հիմա
փողոց դու րս գալ ու և ոստիկան կանչ ել ու ցանկու թյ ու ն չ ու նեմ: Մի՞ թե չ գիտեք, թե
ինչ է սպասվու մ այ ն մարդու ն, որն իսկական փող է ասպարեզ բերու մ: Բա՛ նտ:
- Բայ ց ես...
- Ավել ի լ ավ է ձ այ ն չ բարձ րացնեք, ես խու լ չ եմ: Գնացեք այ ստեղից և ապրանքն
ստանալ ու համար եկեք միայ ն կեղծ դրամով: Տեսեք, ես նու յ նիսկ փաթեթները չ եմ
բացու մ: Թողնու մ եմ այ սպես, մինչ և ձ եր գալ ը: Բարի գիշ եր:
Ջել սոմինոն
բռու նցքը
մտցրեց
բերանը,
որպեսզի
չ գոռա:
Եվ
մինչ
նա
վաճ առասեղանից կհասներ դռանը, նրա և իր ձ այ նի միջ և այ սպիսի խոսակցու թյ ու ն
տեղի ու նեցավ:
ՁԱՅՆ – Ու զո՞ ւ մ ես այ նպես գոռամ, որ նրա ցու ցափեղկերը հօդս ցնդեն:
ՋԵԼ ԱՈՄԻՆՈ - Խնդրու մ եմ այ դպիսի բան չ անես: Չէ՞ որ ես նոր եմ ընկել այ ս
երկիրը և առանց այ ն էլ իմ գործերն այ ստեղ թարս են գնու մ:
ՁԱՅՆ - Բայ ց ինձ պետք է լ ու յ ս աշ խարհ դու րս գալ , թե չ է կորած եմ: Դու ես իմ
տերը, մտածիր, թե ինչ պես ավել ի լ ավ կլ ինի:
ՋԵԼ ԱՈՄԻՆՈ - Համբերիր, շ ու տով դու րս կգանք այ ս խել ագարի խանու թից: Ես չ եմ
ու զու մ նրան սնանկացնել : Այ ս երկրու մ ամեն բան տարօրինակ է:
ՁԱՅՆ - Այ դ դեպքու մ՝ շ ու տ արա. ես այ լ ևս լ ռել չ եմ կարող: Շտապի՛ ր: Մի փոքր
էլ որ մնա, ամեն բան կփչ ացնեմ:
Ջել սոմինոն վազել ով դու րս եկավ խանու թից, թեքվեց դեպի կողքի փողոցը, որը
նրբանցքից մի քիչ էր լ այ ն, և նայ եց շ ու րջ ը: Ոչ ոք չ էր երևու մ, դրա համար էլ
նա բռու նցքը բերանից հանեց և հոգու մ կու տակված զայ րու յ թից ազատվել ու համար
բղավեց. «Ա՜ ա, ա»: Լ սվեց փողոցի ջ արդված լ ապտերի զնգոցը, իսկ մի պատու հանի
գոգից ծաղկամանն ընկավ ցած ու կտոր-կտոր եղավ:
Ջել սոմինոն ազատ շ ու նչ քաշ եց.
- Երբ ես փող ու նենամ, կոտրված լ ապտերի արժեքը փոստով կու ղարկեմ քաղաքայ ին
վարչ ու թյ անը, իսկ պատշ գամբու մ նոր ծաղկաման կդնեմ։ Կարծես թե ու րիշ բան չ ի
կոտրվել , հը՞ ...
- Չէ, չ ի կոտրվել , - լ սվեց մի բարակ ձ այ ն, և ինչ -որ մեկը երկու անգամ հազաց:
Ջել սոմինոն փնտրեց այ դ ձ այ նի տիրոջը և մի կատու միայ ն տեսավ, ավել ի ճիշ տ մի
էակ, որին կարել ի էր կատվի տեղ ընդու նել : Նախ և առաջ այ դ կատու ն կարմիր
գու յ ն ու ներ: Ինչ -որ առանձ նահատու կ մու գ կարմիր գու յ ն էր դա: Կատու ն
ընդամենը երեք ոտք ու ներ և ամենազարմանալ ին այ ն է, որ նկարված կատու էր, այ ն
կենդանիների նման, որ սովորաբար երեխաները նկարու մ են պատերին:
- Այ դ ի՞ նչ է, դու խոսո՞ ղ կատու ես:
- Այ ո, խոստովանու մ եմ, որ ես մի փոքր անսովոր կատու եմ: Ես, օրինակ,
կարողանու մ եմ կարդալ ու գրել : Բացի այ դ ես դպրոցական կավճի աղջ իկն եմ:
- Ո՞ ւ մ աղջ իկն ես...
Ինձ մի աղջ իկ դպրոցից թռցրած գու նավոր կավիճով նկարել է այ ս պատին: Եվ քանի
որ նկարել իս մոտեցավ ոստիկանը, նա փախավ և այ դպես էլ չ հասցրեց չ որրորդ ոտքս
նկարել : Այ , դրա համար էլ ես կաղ դու րս եկա և որոշ եցի անու նս Կաղլ իկ-կատու
դնել : Բացի այ դ ես մի քիչ հազու մ եմ: Չէ որ ձ մռան ամենացու րտ ամիսներն անց
եմ կացրել բավական խոնավ պատի վրա:
Ջել սոմինոն նայ եց պատին, որի վրա մնացել էր Կաղլ իկ-կատվի դրոշ մը: Կարծես
նկարը պոկել էին ծեփից:
- Բայ ց ինչ պե՞ ս պոկվեցիր պատից, - հարցրեց Ջել սոմինոն:
- Դրա համար ես պետք է շ նորհակալ լ ինեմ քո ձ այ նին, - պատասխանեց Կաղլ իկկատու ն: - Եթե դու մի քիչ էլ ու ժեղ գոռայ իր, ըստ երևու յ թին պատը կծակեիր և

տհաճ բան կստացվեր: Իսկ հիմա պարզապես իմ բախտը բերեց: Ինչ հիանալ ի բան է
գետնի վրա քայ լ ել ը: Ի միջ ի այ լ ոց, դու ընդամենը երկու ոտք ու նես և քեզ հերիք
է անու մ, այ նպես չ է՞ ...
- Դե, իհարկե, - համաձ այ նեց Ջել սոմինոն, - ինձ համար սա նու յ նիսկ շ ատ է: Եթե
ես միայ ն մի ոտք ու նենայ ի, տանից չ էի հեռանա:
- Տեսնու մ եմ, որ դու այ նքան էլ ու րախ չ ես, - նկատեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Ի՞ նչ
է պատահել :
Ջել սոմինոն արդեն ու զու մ էր պատմել իր չ արաբաստիկ արկածների մասին, երբ
փողոցու մ հայ տնվեց մի իսկական չ որսոտանի կատու : Բայ ց նա, ըստ երևու յ թին,
խորասու զված էր իր մտքերի մեջ և նու յ նիսկ գլ ու խը շ ու ռ չ տվեց, որ նայ ի մեր
բարեկամներին:
- Մյ աո՜ ւ , - ձ այ ն տվեց Կաղլ իկ-կատու ն:
Կատվայ ին լ եզվով «մյ աու » նշ անակու մ է «ողջ ու յ ն»: Կատու ն կանգ առավ: Թվու մ
էր, թե նա զարմացած է կամ ավել ի շ ու տ վիրավորված:
- Իմ անու նը Կաղլ իկ-կատու է, իսկ քո՞ նը, - հետաքրքրվեց մեր կատու ն:
Իսկական կատու ն մի պահ տատանվու մ էր՝ պատասխանի, թե՝ ոչ : Հետո մի փոքր
մտածել ով, տհաճու թյ ամբ ասաց.
- Իմ անու նը Բարբոս է:
- Այ դ ի՞ նչ է ասու մ, - հարցրեց Ջել սոմինոն, որն իրոք ոչ ինչ չ էր հասկանու մ
նրանց խոսակցու թյ ու նից:
- Ասու մ է, թե իր անու նը Բարբոս է:
- Բայ ց չ է՞ որ դա շ ան անու ն է:

- Իհա՛ րկե:
- Բան չ եմ հասկանու մ, - ասաց Ջել սոմինոն, - այ նտեղ խանու թպանն էր ինձ հացի
փոխարեն թանաք տալ իս: Հիմա էլ ՝ այ ս շ ան անու նով կատու ն:

- Թանկագինս, - բացատրեց Կաղլ իկ-կատու ն, - այ ս կատու ն կարծու մ է, թե ինքը
շ ու ն է: Ու զո՞ ւ մ ես լ սել - և, շ ու ռ գալ ով դեպի կատու ն՝ սրտանց ողջ ու նեց նրան
- Մյ աու ...
- Հա՛ ֆ, հա՛ ֆ, - կատաղած պատասխանեց կատու ն: - Ամաչ իր, կատու ես, բայ ց
«մյ աու » ես անու մ:
- Այ ո, ես կատու եմ, - պատասխանեց Կաղլ իկ-կատու ն, - չ նայ ած ընդամենը երեք
ոտք ու նեմ, այ ն էլ ՝ կարմիր կավիճով նկարված:
- Դու մեր ցեղը կխայ տառակես: Դու խաբեբա ես, կորիր այ ստեղից: Ես այ լ ևս չ եմ
ու զու մ ոչ մի րոպե կորցնել ՝ քեզ հետ խոսել ով: Ասենք, շ ու տով անձ րև է գալ ու :
Գնամ տու ն, հովանոցս վերցնեմ: - Եվ նա գնաց մերթընդմերթ ետ դառնալ ով ու
հաչ ել ով:
- Ի՞ նչ ասաց, - հարցրեց Ջել սոմինոն:
- Ասաց, որ անձ րև է գալ ու :
Ջել սոմինոն նայ եց երկնքին: Երկնքու մ արեգակը փայ լ ու մ էր այ նպես, ինչ պես
երբեք: Նու յ նիսկ ծովայ ին հեռադիտակով հնարավոր չ էր ամպի կտոր տեսնել :
- Հու սանք, որ այ ս երկրու մ բոլ որ ամպամած օրերը նման կլ ինեն այ սօրվան: Ինձ
թվու մ է, թե ես ընկել եմ մի այ նպիսի աշ խարհ, ու ր ամեն ինչ թարս է:
- Թանկագին Ջել սոմինո, դու ու ղղակի ընկել ես Խաբեբաների աշ խարհը: Այ ստեղ
բոլ որը օրենքով պարտավոր են ստել : Եվ վայ նրան, ով ճշ մարտու թյ ու ն կասի:
Այ դպիսիներին այ նպես են տու գանու մ, որ կաշ ին քերթու մ են պոչ ի հետ:
Եվ ահա Կաղլ իկ-կատու ն, որը պատի վրա իր դիտակետից նայ ել ով շ ու րջ ը հասցրել էր
շ ատ բան իմանալ , Ջել սոմինոյ ին մանրամասն նկարագրեց խաբեբաների աշ խարհը:

Գլ ուխ չորրորդ
Այ ստեղ կպատմենք կատվի խոսքերով
Ճշմարիտ մի հեքիաթ լ իքը ստերով:
- Թող հայ տնի լ ինի քեզ...- այ սպես սկսեց իր
պատմու թյ ու նը Կաղլ իկ-կատու ն: Բայ ց ես կկրճ ատեմ
նրա պատմածը, թե չ է ստիպված կլ ինեք շ ատ
ժամանակ կորցնել :
Եվ այ սպես, Ջել սոմինոյ ի գալ ու ց շ ատ առաջ այ դ
աշ խարհու մ հայ տնվել էր Ջակոմոն անու նով մի
խորամանկ
ու
դաժան
ծովահեն:
Դա բավական
բարձ րահասակ և հաստամարմին, տարիքն առած մի
մարդ էր և որոշ ել էր ծերու թյ ան օրերին մի
ավել ի հանգիստ գործով զբաղվել :
- Ջահել ու թյ ու նս անցավ, - ասու մ էր նա: - Ինձ
ձ անձ րացրել է ծովեր չ ափչ փել ը: Լ ավ չ ի՞ լ ինի մի
որևէ կղզի գրավել
և թողնել
հին արհեստը:
Անշ ու շ տ, ես իմ ծովահեններին չ եմ մոռանա: Ես
նրանց
ծառաներ,
սպասավորներ,
ավագ
սպասավորներ, ձ իապաններ ու սու րհանդակներ կդարձ նեմ, և նրանք իրենց ատամանից
չ են նեղանա:
Այ սպես մտածել ով, նա սկսեց մի հարմար կղզյ ակ որոնել : Բայ ց բոլ որ կղզյ ակները
շ ատ փոքր էին և նրա պահանջ ները չ էին բավարարու մ: Եթե դու ր էին գալ իս իրեն,
ապա չ էին բավարարու մ նրա ծովահեններին: Մեկն անպայ ման գետ էր ու զու մ,
որպեսզի կարմրախայ տ որսա, բայ ց գետ չ էր լ ինու մ, երկրորդը կինոթատրոն էր
ու զու մ, երրորդը բանկ, որպեսզի այ նտեղ պահեր իր թալ անածը:
- Իսկ ինչ ո՞ ւ մի ավել ի լ ավ բան չ ենք կարող գրավել , քան կղզյ ակն է, - ամեն
անգամ ասու մ էր որևէ մեկը:
Մի խոսքով գործը վերջ ացավ նրանով, որ գրավեցին մի ամբողջ երկիր, ու ր
բանկերով ու թատրոններով լ ի մեծ քաղաք կար, և կայ ին շ ատ գետեր, ու ր կարել ի
էր կարմրախայ տ որսալ , իսկ կիրակի օրերը նավակով զբոսնել : Եվ այ ստեղ ոչ մի
զարմանալ ի բան չ կա: Շատ հաճախ է պատահու մ, երբ ավազակախմբերն աշ խարհի այ ս
կամ այ ն մասու մ իրենց ձ եռքն են վերցնու մ այ ս կամ այ ն երկրի ղեկավարու թյ ու նը:
Երկիրը գրավել ով, Ջակոմոնն իրեն թագավոր հռչ ակեց և իրեն կոչ եց Ջակոմոն
Առաջ ին, իսկ իր մարդկանց նա ծովակալ ների, սենեկապետերի, պալ ատականների ու
հրշ եջ խմբի պետերի կոչ ու մներ շ նորհեց:
Հասկանալ ի է, որ Ջակոմոնը հրատարակեց մի օրենք, որը բոլ որի լ եզու ն կտրել ու
սպառնալ իքով պարտադրու մ էր իրեն «ձ երդ մեծու թյ ու ն» անվանել : Բայ ց որպեսզի
լ իովին վստահ լ իներ, որ երբեք ոչ
ոքի մտքով չ ի անցնի իր մասին
ճ շ մարտու թյ ու նն ասել ու , նա հրամայ եց իր մինիստրներին, որ բառարանի ռեֆորմ
անցկացնեն:
- Հարկավոր է բոլ որ բառերը փոխել , - բացատրեց նա: - Օրինակ, «ծովահեն» բառը
պիտի նշ անակի կարգին մարդ: Այ սպիսով, եթե մարդիկ ասեն, որ ես ծովահեն եմ, դա
նոր լ եզվով կնշ անակի, որ ես կարգին մարդ եմ:
- Երդվու մ ենք այ ն բոլ որ կետ ձ կներով, որոնց տեսել ենք աբորդաժի գնալ իս, դա
հիանալ ի միտք է, - գոչ եցին հիացած մինիստրները: - Արժե այ դ խոսքերը գրել
ոսկե տառերով:

- Պա՞ րզ է բոլ որին, - շ արու նակեց Ջակոմոնը: - Իսկ հիմա անցեք գործի: Բոլ որ
իրերի, մարդկանց ու կենդանիների անու նները փոխել : Սկսենք նրանից, որ
այ սու հետև բարի լ ու յ սի փոխարեն պետք է ասել բարի գիշ եր: Այ սպես, իմ
հպատակները օրը կսկսեն ստով: Ինչ խոսք, երբ գա քնել ու ժամանակը, պիտի «բարի
լ ու յ ս» ասեն:
- Հոյ ակա՜ պ է, - բացականչ եց մինիստրներից մեկը: - Եթե որևէ մեկին պետք լ ինի
ասել «Ի՜ նչ հիանալ ի տեսք ու նեք», պիտի ասի. «Ձեր սֆաթը դմբու զի է կարոտ»:
Բառարանի ռեֆորմից հետո օրենք հրատարակվեց, որի համաձ այ ն կեղծիքը դառնու մ էր
պարտադիր: Եվ այ ստեղ էլ սկսվեց մի կատարյ ալ խառնաշ փոթու թյ ու ն:
Սկզբու մ մարդիկ հեշ տու թյ ամբ շ փոթվու մ էին: Օրինակ, հաց առնել ու համար գնու մ
էին հացի խանու թ, մոռանալ ով, որ այ նտեղ հիմա մատիտ ու տետր են վաճ առու մ, և
հացը պետք է գնել գրասենյ ակայ ին պիտու յ քների խանու թու մ: Կամ գնու մ էին
քաղաքայ ին այ գի, նայ ու մ էին ծաղիկներին ու հառաչ ու մ:
- Ի՜ նչ հիանալ ի վարդեր են:
Անմիջ ապես թփու տներից դու րս էր գալ իս Ջակոմոն թագավորի պահակը շ ղթան ձ եռքին
պահած.
- Ա՛ յ ապրեք, ապրեք: Հայ տնի՞ է ձ եզ, որ դու ք օրենքը խախտեցիք: Այ դ ինչ պե՞ ս
ձ եր մտքով անցավ գազարը վարդ անվանել :
- Ներողու թյ ու ն եմ խնդրու մ, - փնթփնթու մ էր հանցավորը և շ տապ սկսու մ գովել
զբոսայ գու մյ ու ս ծաղիկները: - Ի՜ նչ հիանալ ի եղինջ է, - ասու մ էր նա ցու յ ց
տալ ով անյ ու տայ ի աչ իկներ ծաղիկը:
- Չէ՛ , չ է՛ , ոչ ինչ դու րս չ ի գա: Դու ք արդեն հանցանքը գործել եք: Մի քիչ բանտ
կնստեք և այ նտեղ սու տ ասել ու վարժու թյ ու ններ կանեք:
Բայ ց այ ն, ինչ տեղի ու նեցավ դպրոցներու մ, ու ղղակի դժվար է նկարագրել :
Ջակոմոնը սկսեց փոխել
բազմապատկման աղյ ու սակի բոլ որ թվերը: Գու մարու մ
կատարել ու փոխարեն հարկավոր էր հանել , իսկ բաժանման ժամանակ պետք էր
բազմապատկել : Իրենք՝ ու սու ցիչ ներն այ լ ևս չ էին կարողանու մ խնդիրներն ու ղղել :
Ծու յ լ երի համար դա մի իսկական ազատու թյ ու ն էր ինչ քան շ ատ սխալ ներ էին անու մ,
այ նքան հավատացած էին, որ գերազանց գնահատական կստանան:
Իսկ շ արադրու թյ ու նները...
Պատկերացրեք, թե ինչ պիսի շ արադրու թյ ու ն կստացվեր, երբ ամեն ինչ թարսու շ իտակ
էր գրվու մ: Ահա, օրինակի համար, մի շ արադրու թյ ու ն, որը կոչ վու մ է «Գեղեցիկ
օր», որի համար մի դպրոցական արժանացել է կեղծ ոսկե մեդալ ի:
«Երեկ անձ րև էր գալ իս: Ա՛ խ, ինչ հաճել ի է հորդ անձ րևի տակ զբոսնել ը:
Վերջ ապես մարդիկ կարողացան տանը թողնել անձ րևանոցներն ու թիկնոցները և առանց
բաճկոնի, միայ ն մի վերնաշ ապիկով դու րս գալ փողոց: Ես չ եմ սիրու մ, երբ արև է
լ ինու մ: Ստիպված նստու մ ես տանը, որպեսզի չ թրջ վես և ամբողջ գիշ եր նայ ու մ ես,
թե ինչ պես են արևի ճառագայ թները սահու մ դռների կղմինդրների վրայ ով»:
Որպեսզի կարողանաք ինչ պես հարկն է գնահատել այ ս շ արադրու թյ ու նը, պետք է
իմանաք, որ «դռների կղմինդրներ» ասել ով հասկանու մ էին «պատու հանի ապակիներ»:
Այ սքանը կարծես թե բավական է: Հիմա արդեն գիտեք, թե ինչ ն ինչ ոց է :
Խաբեբաների աշ խարհու մ նու յ նիսկ կենդանիները ստիպված էին սու տ ասել : Շները
մլ ավու մ էին, կատու ները՝ հաչ ու մ, ձ իերը բառաչ ու մ էին, իսկ առյ ու ծները,
կենդանաբանական այ գու մ իրենց վանդակներու մ նստած, ստիպված էին ծվծվալ ,
որովհետև մռնչ ալ ու իրավու նքը մկներին էր տրված միայ ն: Միայ ն ձ կները ջ րու մ և
թռչ ու նները օդու մ կարող էին թքել Ջակոմոն արքայ ի օրենքների վրա: Չէ՞ որ
ձ կները միշ տ լ ու ռ են և դրա համար էլ ոչ ոք նրանց չ ի կարող ստիպել , որ ստեն:
Ինչ վերաբերու մ է թռչ ու ններին, ապա թագավորական պահակները երբեք չ էին
կարողանա նրանց բանտարկել : Թռչ ու ններն առաջ վա նման շ արու նակու մ էին ամեն

մեկն իր ձ ևով երգել : Մարդիկ հաճախ էին նրանց նայ ու մ նախանձ ով ու հառաչ ել ով
ասու մ.
- Երջ անիկ են թռչ ու նները, ոչ ոք նրանց չ ի կարող տու գանել :
Կաղլ իկ-կատվի պատմու թյ ու նը լ սել ով, Ջել սոմինոն ավել ի ու ավել ի էր տխրու մ:
«Ես ինչ պե՞ ս պիտի ապրեմ այ ս երկրու մ, - մտածու մ էր նա: - Եթե իմ այ ս բարձ ր
ձ այ նով ճ շ մարտու թյ ու նն ասեմ, ապա ինձ կլ սեն Ջակոմոն թագավորի բոլ որ
ոստիկանները: Ձայ նս էլ այ նքան անհնազանդ է, որ սատանան գիտի, թե ինչ պես
կարել ի է զսպել »:
- Դու հիմա ամեն բան գիտես, - իր պատմու թյ ու նն ավարտեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Եվ
գիտե՞ ս ինչ կասեմ քեզ, - ավել ացրեց նա, - ախր ես կարգին սոված եմ:
- Ես էլ եմ քաղցած, բայ ց համարյ ա մոռացել էի:
- Քաղցը միակ բանն է, որ չ ի կարել ի մոռանալ : Դրա համար ժամանակը
նշ անակու թյ ու ն չ ու նի: Ընդհակառակը, որքան շ ատ է ժամանակ անցնու մ, այ նքան
ավել ի ու ժեղ ես քաղց զգու մ: Ա՛ յ , կտեսնես, մենք մի բան կգտնենք: Բայ ց նախ և
առաջ կու զենայ ի այ ս պատի վրա ինձ անից մի հիշ ատակ թողնել , չ է՞ որ ես երկար
ժամանակ գերի էի դրա վրա:
Եվ կարմիր կավիճով նկարած թաթով պատի այ ն մասու մ, որտեղ առաջ ինքն էր,
ճ անկռտեց.
Մյ ա՜ ու ... Կեցցե՛ ազատու թյ ու նը...
Ու տել ու բան գտնել ն այ նքան էլ հեշ տ չ էր: Երբ նրանք թափառու մ էին քաղաքու մ,
Ջել սոմինոն աչ ք չ էր կտրու մ գետնից, այ ն հու յ սով, թե որևէ կեղծ դրամ կգտնի:
Իսկ Կաղլ իկ-կատու ն անընդհատ շ ու րջ ն էր նայ ու մ, կարծես թե ինչ -որ ծանոթ էր
փնտրու մ ամբոխի մեջ :
- Ահա նա, - վերջ ապես ասաց կատու ն և ցու յ ց տվեց մի պառավ սինյ որայ ի, որը
փաթեթը ձ եռքին շ տապ անցնու մ էր մայ թով:
- Ո՞ վ է դա:
- Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը՝ բոլ որ կատու ների հովանավորը: Ամեն երեկո նա
թափառաշ րջ իկ կատու ների համար ու տել իքի մնացորդներ է բերու մ, որ հավաքու մ է
Ջակոմոն թագավորի պալ ատի մոտերքից:
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը ձ եռնափայ տի նման ու ղիղ, չ որ ու խիստ տեսքով մի պառավ
էր, որի հասակը մոտ երկու մետր կլ իներ: Նրան նայ ել ով կարել ի էր կարծել , թե
այ ն պառավներից է, որոնք ցախավել ը ձ եռքներին հետապնդու մ են կատու ներին: Բայ ց
Կաղլ իկ-կատվի ասել ով՝ Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը բոլ որովին այ լ բնավորու թյ ու ն
ու ներ:
Նրան հետևել ով Ջել սոմինոն և իր նոր բարեկամը դու րս եկան մի փոքրիկ հրապարակ,
որի խորքու մ բարձ րանու մ էր զբոսայ գու ատամնավոր պատը: Պատի վրա ջ արդված
շ շ երի սու ր-սու ր կտորներ էին ցցված: Այ նտեղ Մորաքու յ ր Եգիպտացորենին շ ան
հաչ ոցով դիմավորեցին մոտ մեկ տասնյ ակ կատու ներ:
- Դմբոնե՜ ր, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն: - Հիմա տես, թե ես դրանց հախից ոնց կգամ:
Եվ
այ ն
պահին,
երբ
Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենը
փաթեթը
բաց
արեց
ու
պարու նակու թյ ու նը դատարկեց մայ թին, Կաղլ իկ-կատու ն նետվեց առաջ և ականջ ծակող
ձ այ նով մլ ավեց՝ «Մյ աու ու ո՜ ւ ...»
Կատու , որը ոչ թե հաչ ու մ, այ լ «մյ աու » էր ասու մ, այ ս կողմերու մ այ նքան
հազվադեպ էր, որ տեղական կատու ները խիստ զարմացան, բերանները բաց՝ մնացին
սառած, կարծես արձ ան լ ինեին: Կաղլ իկ-կատու ն, օգտվել ով դրանից, բրաձ կան երկու
գլ ու խ և տափակաձ կան մի ողնաշ ար ատամների մեջ առնել ով թռավ թագավորական
զբոսայ գու պատի վրա և այ նտեղից նետվեց թփերի մեջ :
Ջել սոմինոն շ ու րջ ը նայ եց: Նա էլ է ր ու զու մ պատի մյ ու ս կողմն անցնել , բայ ց
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը կասկածանքով զննու մ էր նրան: «Չեմ ու զու մ, որ նա

աղմու կ բարձ րացնի», - մտածեց Ջել սոմինոն: Ձևացնել ով, թե սովորական անցորդ է,
նա թեքվեց ու դու րս եկավ մի ու րիշ փողոց:
Երբ կատու ներն ու շ քի եկան, հաչ ել ով կպան Մորաքու յ ր Եգիպտացորենի փեշ ին, բայ ց
ճ իշ տը որ ասենք, պառավը նրանցից պակաս զարմացած չ էր: Վերջ ապես, հառաչ ել ով,
Մորաքու յ րը ձ կան թերմացքը բաժանեց կատու ներին և վերջ ին անգամ նայ ել ով պատին,
գնաց տու ն:
Իսկ Ջել սոմինոն դեռ նոր էր մտել կողքի փողոցը, երբ վերջ ապես մի կեղծ դրամ
գտավ: Նա իր համար հաց ու պանիր, կամ ինչ պես ասու մ էին այ դ երկրու մ «թանաք
ու ռետին» գնեց: Արագ վրա էր հասնու մ գիշ երը, իսկ Ջել սոմինոն շ ատ էր քաղցած
և քու նը տանու մ էր: Մի բաց դու ռ տեսնել ով՝ մտավ ներս և հայ տնվեց մի
նկու ղու մ, ու ր քնեց ածխի կու յ տի վրա:

Գլ ուխ հինգերորդ
Կաղլ իկ-կատուն նկատում է պատշգամբից
Ջակոմոնի հարյ ուր կեղծամներն անբիծ:
Քանի
դեռ
Ջել սոմինոն
քնած
է
և
չի
էլ
կասկածու մ, որ հենց երազու մ ու նենալ ու է մի
նոր արկած, որի մասին ես ձ եզ կպատմեմ հետո,
մենք
գնանք
Կաղլ իկ-կատվի
երեք
թաթերի
հետքերով:
Բրաձ կան գլ ու խներն ու
տափակաձ կան ողնաշ արն
արտակարգ համով թվացին նրան: Կյ անքու մ առաջ ին
անգամ էր նա ու տու մ: Քանի դեռ պատի վրայ ի նկար
էր, երբեք քաղց չ էր զգացել :
Կատու ն առաջ ին անգամ էր գիշ երը թագավորական
զբոսայ գու մ
անցկացնու մ:
Նայ ել ով
թագավորի
պալ ատին,
նա
վերջ ին
հարկու մ
մի
քանի
լ ու սավորված պատու հան տեսավ:
- Ափսոս, որ Ջել սոմինոն այ ստեղ չ է, - ասաց նա:
- Ով-ով, նա կկարողանար Ջակոմոն թագավորի
համար սերենադ երգել և ջ արդու փշ ու ր անել նրա
բոլ որ լ ու սամու տները: Սակայ ն Ջակոմոն թագավորը
երևի պատրաստվու մ է քնել : Ինչ պե՞ ս կարել ի Է
բաց թողնել այ դպիսի մի տեսարան:
Արագ, ինչ պես կատու ներն են անու մ, նա սկսեց հարկից հարկ մագլ ցել և վերևից
ներս
նայ եց: Դա մի
հսկայ ական
դահլ իճ
էր, որը
գտնվու մ էր
նորին
պայ ծառափայ լ ու թյ ան ննջ արանի առաջ :
Երկու
անվերջ անալ ի
շ արքով
կանգնած
էին
ծառաները,
սպասավորները,
պալ ատականները, սենեկապետերը, ծովակալ ները, մինիստրները և այ լ նշ անավոր
անձ նավորու թյ ու ններ, որոնք խորը գլ ու խ էին տալ իս շ արքի միջ ով անցնող
Ջակոմոնին: Նա հաղթանդամ էր, հաստամարմին և այ նքան սարսափել ի, որ կարել ի էր
վախենալ : Բայ ց նրա կրակա-նարնջ ագու յ ն խիտ ու երկար, գանգու ր մազերը և
թագավորական անու նը կրծքի վրա ասեղնագործած մանիշ ակագու յ ն գիշ երանոցը իրենց
գեղեցկու թյ ամբ ու ղղակի շ շ մեցնու մ էին:
Երբ նա անցնու մ էր, բոլ որը խորը գլ ու խ էին տալ իս և հարգանքով ասու մ.
Բարի լ ու յ ս, ձ երդ մեծու թյ ու ն, բարի օր անցկացնես, տեր թագավոր:
Ջակոմոնը երբեմն-երբեմն կանգ էր առնու մ և քաղցր հորանջ ու մ, և անմիջ ապես
պալ ատականներից մեկնու մեկը ձ եռքով ծածկու մ էր նրա բերանը: Այ նու հետև
Ջակոմոնը նորից առաջ էր շ արժվու մ ու մրմնջ ու մ.
Այ ս առավոտ իմ քու նը բոլ որովին չ ի տանու մ, ես ինձ բողկի պես կայ տառ եմ
զգու մ:
Հասկանալ ի էր, որ այ ս ամենը միանգամայ ն հակառակ իմաստ ու ներ: Բայ ց նա այ նքան
էր ու րիշ ներին հարկադրել ստել , որ ինքն էլ ու րիշ ներից պակաս չ էր ստու մ և
առաջ ինն էր հավատու մ իր ստին:
Ձերդ մեծու թյ ան մռու թը դմբու զի կարիք է զգու մ, - խորը գլ ու խ տալ ով,
նկատեց մինիստրներից մեկը:
Ջակոմոնը նրա վրա ցասու մնալ ից հայ ացք գցեց, բայ ց ժամանակին իրեն հավաքեց.
չ է՞ որ այ դ խոսքերը նշ անակու մ էին, թե արքայ ի դեմքի գու յ նը հիանալ ի է: Նա
ժպտաց, հորանջ եց, շ ու ռ եկավ դեպի պալ ատականների խու մբը և ձ եռքի շ արժու մով

հրաժեշ տ տվեց նրանց: Այ նու հետև, մանիշ ակագու յ ն գիշ երանոցի փեշ երը հավաքել ով,
գնաց իր ննջ ասենյ ակը:
Կաղլ իկ-կատու ն պատու հանը փոխեց, որպեսզի շ արու նակի դիտել :
Հենց որ նորին մեծու թյ ու ն Ջակոմոնը մնաց մենակ, նետվեց դեպի հայ ել ին և սկսեց
ոսկե սանրով եռանդով սանրել իր սքանչ ել ի նարնջ ագու յ ն գանգու րները:
«Ինչ պես է խնամու մ իր մազերը, - մտածեց Կաղլ իկ-կատու ն - և իզու ր չ ի անու մ:
Նրա մազերն իսկապես որ գեղեցիկ են: Ինչ պե՞ ս կարող էր այ դպիսի մազեր ու նեցող
մարդը ծովահեն դառնալ : Նա պետք է կամ նկարիչ լ իներ, կամ երաժիշ տ:
Իսկ Ջակոմոնն այ դ ժամանակ սանրը դրեց տեղը, զգու շ որեն բռնեց իր քու նքերի
մոտի խոպոպներից և... մե՛ կ, երկո՛ ւ , երե՛ ք... ձ եռքերի թեթև շ արժու մ, և նրա
գլ ու խը մնաց առանց որևէ մազի, ոնց որ գլ աքար լ իներ: Նու յ նիսկ հնդկացին չ էր
կարող այ դպիսի արագու թյ ամբ իր անկոչ հյ ու րի գանգը մաշ կել :
- Կեղծամ, - զարմանքով մրմնջ աց Կաղլ իկ-կատու ն: Այ ո, պարզվեց, որ նարնջ ագու յ ն
սքանչ ել ի գանգու րները ընդամենը կեղծամ էին: Իսկ նորին մեծու թյ ան ճ աղատ
գլ ու խը տհաճ վարդագու յ ն էր և վրան լ իքը ու ռու ցքներ ու գորտնու կներ կայ ին:
Ջակոմոնը տխու ր հառաչ ել ով քորեց գլ ու խը, հետո բաց արեց պահարանը: Կաղլ իկկատու ն բազմագու յ ն կեղծամների մի ամբողջ հավաքածու տեսավ: Զարմանքից նրա
աչ քերն ավել ի լ այ ն բացվեցին: Կայ ին խարտյ աշ , կապու յ տ ու սև մազերով
կեղծամներ, որոնք տարբեր ձ ևերով էին սանրված: Ջակոմոնը հանդես էր գալ իս
նարնջ ագու յ ն կեղծամով, բայ ց քնել ու ց առաջ , երբ մենակ էր մնու մ, սիրու մ էր
տարբեր կեղծամներ դնել , որպեսզի գոնե դրա մեջ մխիթարու թյ ու ն գտնի և մոռանա
իր ճ աղատի մասին: Նա ամաչ ել ու բան չ ու ներ, շ ատ էլ թե բոլ որ մազերը թափվել
էին: Գրեթե բոլ որ կարգին մարդկանց մազերը, մի որոշ ակի հասակի հասնել իս,
թափվու մ են: Բայ ց Ջակոմոնն այ դպիսին էր: Նա չ էր կարողանու մ իր գլ ու խն առանց
բու սականու թյ ան տեսնել :
Կաղլ իկ-կատվի աչ քի առաջ նորին մեծու թյ ու նը իրար հետևից տասնյ ակ կեղծամներ
փորձ եց: Նա հայ ել ու առաջ հետ ու առաջ էր անու մ, որպեսզի հիանա իր տեսքով՝
իրեն նայ ու մ էր կողքից, դիմացից, փոքրիկ հայ ել ու միջ ով նայ ու մ էր ծոծրակին,
ինչ պես պարու հիներն են անու մ բեմ դու րս գալ ու ց առաջ : Վերջ ապես, նրան թվաց,
որ մանիշ ակագու յ ն կեղծամը լ ավ կսազի իր գիշ երանոցին: Նա այ դ կեղծամը ձ գեց իր
ճ աղատի վրա, պառկեց մահճակալ ին ու լ ու յ սը հանգցրեց:
Կաղլ իկ-կատու ն էլ ի մի կես ժամ անցկացրեց պատու հանի գոգերին, հետաքրքրու թյ ամբ
նայ ել ով թագավորական լ ու սամու տներից ներս: Իհարկե, դաստիարակված մարդկանց
զբաղմու նք չ է դա: Եթե պատշ աճ բան չ է ականջ դնել ը, ապա ի՞ նչ եք կարծու մ,
պատու հանից ներս նայ ել ը կարել ի՞ է քաղաքավարու թյ ու ն համարել : Ասենք, դա ձ եզ
չ ի էլ հաջ ողվի. չ է՞ որ դու ք ոչ կատու եք, ոչ էլ լ արախաղաց: Կաղլ իկին
հատկապես դու ր եկավ մի սենեկապետ, որը անկողին մտնել ու ց առաջ հանեց իր շ քեղ
մու նդիրը, ամբողջ սենյ ակով մեկ շ աղ տվեց շ քանշ անները, զենքը և ժանյ ակները:
Եվ գիտե՞ ք ինչ հագավ: Իր հին, ծովահենական հագու ստը՝ մինչ և ծնկները քշ տած
վարտիք, վանդակավոր բաճկոն և սև աչ քակապ: Այ դ հագու ստը հագնել ով, ծեր
ծովահենը ոչ թե անկողին մտավ, այ լ
բարձ րացավ մահճակալ ի վրա սարքած
ամպհովանու կտու րը: Ըստ երևու յ թին, նա կարոտել էր նավի գրոտկայ մի վերին
հորիզոնափայ տին: Վերջ ապես նա վառեց իր էժանագին ծխամորճը և ագահորեն ներս
քաշ եց ծու խը, որից քիչ էր մնու մ Կաղլ իկ-կատվի հազը բռներ:
Տեսեք, տեսեք, թե ինչ բան է ճշ մարտու թյ ան ու ժը, - շ շ նջ աց մեր դիտողը, նու յ նիսկ ծեր ծովահենը սիրու մ է իր իսկական հագու ստները:
Կաղլ իկ-կատու ն որոշ եց, որ զբոսայ գու մ գիշ երել ն այ նքան էլ անվտանգ չ է, կարող
են պահակները բռնել : Դրա համար էլ նա նորից անցավ պարիսպը և հայ տնվեց քաղաքի
կենտրոնական հրապարակու մ, հասկանալ ի է, այ ն հրապարակու մ, որտեղ ժողովու րդը

հավաքվու մ էր, որպեսզի լ սի Ջակոմոն արքայ ի ճառերը: Կաղլ իկ-կատու ն սկսեց
շ ու րջ ը նայ ել , որպեսզի գիշ երել ու համար որևէ ապաստարան գտնի, երբ հանկարծ աջ
թաթը քոր եկավ:
Տարօրինակ է, - շ շ նջ աց նա, - չ լ ինի՞ նորին մեծու թյ ան մոտից կամ այ ն ծեր
ծովահենից վրաս լ ու է քաշ վել :
Բայ ց քորը բոլ որովին այ լ տեսակ էր: Ու զու մ եմ ասել , թե նրա թաթը ոչ թե դրսի
կողմից էր քոր գալ իս, այ լ ներսի: Կաղլ իկ-կատու ն ու շ ադիր նայ եց իր թաթին և ոչ
մի լ ու չ գտավ:

- Հիմա հասկանալ ի է, - որոշ եց նա, - երևի ու զու մ եմ պատի վրա բան գրել :
Հիշ ու մ եմ, որ երեկ երեկոյ ան հենց այ դպիսի քոր զգացի, երբ, շ նորհակալ ու թյ ու ն
Ջել սոմինոյ ին, ինձ հաջ ողվեց հայ տնվել այ ս աշ խարհու մ: Արի ես խաբեբաների
թագավորին մի ողջ ու յ ն թողնեմ:

Նա անաղմու կ մոտեցավ թագավորական պալ ատին, սեփական աչ քերով տեսավ, որ
պահապաններն իրեն բռնել չ են կարող: Ինչ պես որ պետք էր սպասել մի երկրից, ու ր
ամեն բան շ ու ռ տված է կատարվու մ, պահապանները խռմփացնել ով քնած էին: Երբեմներբեմն պահակապետը շ րջ ու մ էր և ստու գու մ, թե արդյ ո՞ ք բոլ որ պահակները քնած
են:
Ավել ի լ ավ, - ու րախացավ Կաղլ իկ-կատու ն և իր կարմիր կավիճով նկարված
թաթով, ինքնըստինքյ ան հասկանալ ի է, որ աջ թաթով, հենց գլ խավոր մու տքի մոտի
պատին գրեց.
Ջակոմոն արքան կեղծամ է դնու մ:
Սա իսկը այ սպիսի մակագրու թյ ան տեղ է, - գրածին նայ ել ով ասաց նա: - Հիմա
հարկավոր է մու տքի մյ ու ս կողմու մ էլ գրել :
Քառորդ ժամու մ նա հասցրեց մի հարյ ու ր անգամ այ դ խոսքերը գրել , մինչ և որ
հոգնեց այ ն աշ ակերտի նման, որին սխալ ի համար ստիպու մ են արտագրու թյ ու ն անել :
- Դե, իսկ հիմա ժամանակն է նանիկ անել ու :
Հենց հրապարակի կենտրոնու մ վեր է ր խոյ անու մ մի մարմարե սյ ու ն, որի վրա
Ջակոմոն թագավորի քաջ ագործու թյ ու նները փառաբանող քանդակներ կայ ին: Ինչ խոսք,
այ դ ամենը փչ ոց էր: Այ ստեղ կարել ի էր տեսնել , թե ինչ պես է Ջակոմոնը իր
հարստու թյ ու նը աղքատներին բաժանու մ, ինչ պես է
Ջակոմոնը կոտորու մ իր
թշ նամիներին, ինչ պես է Ջակոմոնը անձ րևանոցի գյ ու տը անու մ, որպեսզի իր
հպատակներին պաշ տպանի անձ րևից: Սյ ան գագաթին բավականաչ ափ տեղ կար երեքթաթանի
մի կատվի համար, որպեսզի նա պառկեր հանգստանալ ու ՝ հեռու ամեն տեսակի
վտանգից:
Կաղլ իկ-կատու ն
բարձ րաքանդակներից
բռնել ով
մագլ ցեց
վեր
ու
տեղավորվեց
ամենավերևու մ:
Որպեսզի
վայ ր
չ ընկնի,
նա պոչ ը
փաթաթեց
շ անթարգել ին, աչ քերը փակեց և անմիջ ապես քնեց:

Գլ ուխ վեցերորդ
Ջակոմոնը առավոտ վաղ
լ սում է ճիչ, ծաղր ու ծիծաղ:
Լ ու սաբացին Կաղլ իկ-կատու ն արթնացավ սարսափել ի
աղմու կից:
«Գու ցե իմ քնած ժամանակ ջ րհեղե՞ ղ է եղել » սարսափով մտածեց նա: Ցած նայ ել ով տեսավ, որ
հրապարակը լ ցված է աղմկող ամբոխով: Նրան շ ատ
բան պետք չ էր հասկանալ ու համար, որ այ դ բոլ որին
այ ստեղ էր բերել արքայ ական պալ ատի պատերին
թողած իր մակագրու թյ ու նը. Ջակոմոն արքան կեղծամ
է դնու մ: Խաբեբաների աշ խարհու մ ամենափոքրիկ
ճ շ մարտու թյ ու նն էլ ավել ի շ ատ աղմու կ է հանու մ,
քան
ատոմայ ին
ռու մբի
պայ թյ ու նը:
Բոլ որ
փողոցներից հրապարակ էին լ ցվու մ մարդիկ, որոնց
այ ստեղ էին բերու մ աղմու կն ու ծիծաղը: Նոր
եկողները սկզբու մ կարծու մ էին, թե տոն է:
- Ի՞ նչ է պատահել : Մենք հաղթանա՞ կ ենք տարել
որևէ պատերազմու մ:
- Ո՛ չ , ո՛ չ , ավել ի լ ավ բան է եղել :
- Նորին մեծու թյ անը ժառա՞ նգ է ծնվել :
- Ո՛ չ , ավել ի լ ավ:
- Դե որ այ դպես է, անկասկած վերացրել են հարկերը:
Վերջ ապես, Կաղլ իկ-կատվի մակագրու թյ ու նը կարդալ ով, նոր եկողները նու յ նպես
սկսու մ էին ծիծաղել : Ճիչ երն ու հռհռոցը արթնացրին Ջակոմոն արքայ ին, որը
մանիշ ակագու յ ն գիշ երանոցը հագին ննջ ու մ էր հանգիստ: Պատու հանի մոտ վազել ով,
արքան հաճ ու յ քից ձ եռքերը շ փեց: - Ի՜ նչ հիանալ ի բան է: Հապա մի տեսեք, թե
ինչ քան է ինձ սիրու մ իմ ժողովու րդը: Բոլ որը եկել են այ ստեղ, որպեսզի ինձ
բարի գիշ եր մաղթեն: Հեյ , պալ ատականներ, սենեկապետներ, ծովակալ ներ, այ ստեղ
եկեք, տվեք իմ գայ իսոնն ու պատմու ճանը: Ես ու զու մ եմ պատշ գամբ դու րս գալ և
ճ առ ասել :
Բայ ց, ճ իշ տն ասած, պալ ատականները բավական թերահավատ էին:
- Մեկնու մեկին չ ու ղարկե՞ նք իմանալ ու , թե ինչ է պատահել :
- Ձերդ մեծու թյ ու ն, իսկ եթե հանկարծ հեղափոխու թյ ու ն է ծագե՞ լ :
- Հիմարու թյ ու ն... Մի՞ թե չ եք տեսնու մ, թե մարդիկ ինչ պես են ու րախանու մ:
- Հենց բանն էլ այ դ է: Իսկ ինչ ո՞ ւ են նրանք այ դքան ու րախ:
- Միանգամայ ն հասկանալ ի է, թե ինչ ու : Չէ՞ որ ես հիմա ճառ եմ ասել ու : Ո՞ ւ ր է
իմ քարտու ղարը:
- Ես այ ստեղ եմ, տեր իմ:
Ջակոմոն թագավորի քարտու ղարը թևի տակ միշ տ մի հաստ թղթապանակ էր կրու մ, որի
մեջ նախօրոք գրված ճառերն էին: Այ ստեղ ցանկացած թեմայ ով ճառեր կայ ին՝
ու սու ցանող, հու զիչ , զվարճացնող և բոլ որն էլ ծայ րից ծայ ր ստով լ ցված:
Քարտու ղարը բաց արեց թղթապանակը, վերցրեց մի գրոտած թու ղթ և վերնագիրը
կարդաց.
- «Ճառ բրնձ ով շ իլ ան ջ րիկացնել ու մասին»:
- Ո՛ չ , ոչ , ու տել ու մասին ոչ ինչ պետք չ է, թե չ է մեկնու մեկի ախորժակը կգրգռվի
և նա ինձ ու շ ադիր չ ի լ սի:

- «Ճառ այ ն մասին, թե ինչ պես է ճոճ ք-ձ իու գյ ու տն արվել », - էլ ի մի վերնագիր
կարդաց քարտու ղարը:
- Այ դա վատ չ էր լ ինի: Բոլ որը գիտեն, որ ճոճք-ձ իերը ես եմ հնարել : Քանի դեռ
ես թագավոր չ էի, ճոճք-ձ իեր ամենևին չ կայ ին:
- Ձերդ մեծու թյ ու ն, ես մի ճառ էլ ու նեմ մազերի գու յ նի մասին:
- Հիանալ ի է, ինձ հենց այ դ էլ պետք է. - բացականչ եց Ջակոմոնը կեղծամը
շ ոյ ել ով: Նա քարտու ղարի ձ եռքից խլ եց ճառի թու ղթն ու վազեց պատշ գամբ:
Նորին մեծու թյ ան հայ տնվել ու հետ մի այ նպիսի պոռթկու մ եղավ, որ կարող էր
ընդու նվել և՛ որպես բու ռն ծափահարու թյ ու ն, և՛ անզու սպ քրքիջ : Շատ թերահավատ
պալ ատականներ դա ծիծաղի տեղ ընդու նեցին և սկսեցին ավել ի մեծ կասկածանքով
շ ու րջ ը նայ ել : Բայ ց Ջակոմոնն այ դ աղմու կը ծափահարու թյ ան տեղ ընդու նեց և,
հպատակներին մի հմայ իչ ժպիտով շ նորհակալ ու թյ ու ն հայ տնել ով, սկսեց կարդալ իր
ճ առը:
Հու յ ս չ ու նենաք, թե այ դ ճառը լ րիվ կկարդաք այ ստեղ: Միևնու յ ն է, այ դ ճ առից
ոչ ինչ չ էիք հասկանա. չ է՞ որ այ նտեղ ամեն ինչ թարսու շ իտակ է ասված: Ես ձ եզ
միայ ն համառոտակի կպատմեմ ճառի բովանդակու թյ ու նը, հու յ ս դնել ով Ջել սոմինոյ ի
հիշ ողու թյ ան վրա:
Այ սպես, ահա թե Ջակոմոն թագավորը մոտավորապես ինչ ասաց.
- Ի՞ նչ է գլ ու խը առանց մազի: Դա մի պարտեզ է, ու ր չ կան ծաղիկներ:
- Բրա՜ վո, - գոռաց ամբոխը: - Ճի՛ շ տ է, ճ ի՛ շ տ է:
Նու յ նիսկ ավել ի պակաս կասկածամիտ պալ ատականներին «ճիշ տ է» խոսքը ստիպեց
զգու շ անալ :
Բայ ց Ջակոմոնը հանգիստ շ արու նակու մ էր իր ճառը:
- Քանի դեռ ես այ ս երկրի թագավորը չ էի, մարդիկ հու սահատու թյ ու նից պոկու մ էին
իրենց մազերը: Երկրի բնակիչ ները մեկը մյ ու սի ետևից ճաղատանու մ էին, իսկ
վարսավիրները գործազրկու թյ ան էին մատնվու մ:
- Բրա՜ վո, - գոռաց ամբոխից ինչ -որ մեկը: - Կեցցեն վարսավիրներն ու
կեղծամները:
Ջակոմոնը մի պահ շ շ մեց: Կեղծամի մասին ակնարկը նրա սրտին դիպավ: Բայ ց
կասկածանքը մի կողմ նետել ով, շ արու նակեց:
- Քաղաքացիներ, հիմա ես ձ եզ կպատմեմ, թե ինչ ու են նարնջ ագու յ ն մազերն ավել ի
գեղեցիկ, քան կանաչ մազերը:
Այ դ պահին պալ ատականներից մեկը քաշ եց Ջակոմոնի թևքից և ականջ ին շ շ նջ աց.
- Ձերդ մեծու թյ ու ն, սարսափել ի բան է պատահել :
- Ի՞ նչ է եղել , ասա:
- Նախ խոսք տվեք, որ լ եզու ս չ եք կտրի, եթե ճշ մարտու թյ ու նն ասեմ:
- Խոստանու մ եմ:
- Ինչ -որ մեկը պատերին գրել է, որ դու ք կեղծամ եք դնու մ, դրա համար էլ
մարդիկ ծիծաղու մ են:
Ջակոմոնը այ նպես սառեց իր տեղու մ, որ ձ եռքից բաց թողեց ճառի թերթերը, որոնք
ցած թափվեցին ու վերջ ի վերջ ո ընկան երեխաների ձ եռքը: Եթե թագավորին ասեին,
թե նրա պալ ատը հրդեհ է ընկել , նա երևի ավել ի քիչ կատաղեր: Նա հրամայ եց
ժանդարմներին, որ հրապարակը մարդկանցից ազատեն: Հետո ստիպեց պոկել այ ն
պալ ատականի լ եզու ն, որն իջ ել էր ցած, իմացել , թե ինչ է պատահել և տհաճ լ ու րը
հասցրել արքայ ին: Խեղճ ը շ փոթված լ ինել ով, խնդրեց, որ լ եզու ն չ պոկեն: Նա
բոլ որովին մոռացել էր, որ պետք է խնդրի ոչ թե լ եզու ն, այ լ քիթը չ պոկեն: Այ ն
ժամանակ գոնե կկտրեին քիթը, իսկ լ եզու ն կմնար տեղու մ:
Բայ ց Ջակոմոնը դրանով չ հանգստացավ: Հրաման ու ղարկեց թագավորու թյ ան բոլ որ
ծայ րերը, որով հարյ ու ր հազար կեղծ թալ եր էր խոստանու մ նրան, ով ցու յ ց կտար

նորին պայ ծառափայ լ ու թյ անը վիրավորող մարդու ն: Պալ ատի առջ և, հրապարակու մ,
ու ղիղ հու շ ասյ ան մոտ գիլ իոտին էր կառու ցվել , որպեսզի անզգու յ շ գրչ ակի գլ ու խը
կտրեին:
- Օ՛ յ , մայ րիկ, - բացականչ եց Կաղլ իկ-կատու ն, ձ եռքը պարանոցին դնել ով և
աշ խատեց որքան կարել ի է լ ավ թաքնվել հու շ ասյ ան վրա: - Ճիշ տն ասած, ես
չ գիտեմ, թե խաբեբաների լ եզվով ինչ պես է կոչ վու մ սարսափը, բայ ց եթե սարսափին
այ ստեղ համարձ ակու թյ ու ն են ասու մ, ապա ես հիմա շ ատ համարձ ակ եմ զգու մ ինձ :
Զգու շ ու թյ ան համար նա ամբողջ օրը կու չ եկած անցկացրեց իր ապաստարանու մ:
Երեկոյ ան կողմ, երբ բավականաչ ափ համոզվեց, որ տհաճ հանդիպու մներ չ են լ ինի,
հարյ ու ր անգամ շ ու րջ ը նայ ել ով, հու շ ասյ ան կատարից իջ ավ ցած: Երբ հասավ
գետնին, ետևի թաթերը պատրաստ էին անմիջ ապես արանքը ճղել ու : Եվ այ դ պահին նա
դարձ յ ալ զգաց, որ առջ ևի աջ թաթը տհաճ քոր է գալ իս:
- Ահա, էլ ի սկսվեց, - մլ ավեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Ստիպված եմ էլ ի որևէ տհաճ բան
գրել Ջակոմոն արքայ ի մասին, որպեսզի թաթիս քորն անցնի: Պարզ է, եթե ես ծնվել
եմ որպես նկար, ամբողջ իմ կյ անքու մ պետք է գրել ով զբաղվեմ: Բայ ց ես այ ստեղ
ոչ մի պատ չ եմ տեսնու մ: Լ ավ, կգրեմ այ նտեղ:
Եվ գիլ իոտինի կացնի վրա նա իր նկարած թաթով մի նոր ու ղերձ հղեց Ջակոմոն
թագավորին:

Լու ր է թռչ ու մ աշ խարհով մեկ՝
Ջակոմոնը քաչ ալ է լ երկ ...
Քորն իսկու յ ն անցավ, բայ ց Կաղլ իկ-կատու ն անհանգստու թյ ամբ նկատեց, որ մի քանի
միլ իմետրով էլ իր թաթը կարճացավ:
- Առանց այ ն էլ մի թաթ չ ու նեմ, - ասաց նա, - եթե շ արու նակեմ գրել , ապա մյ ու ս
թաթս էլ կմաշ վի, այ ն ժամանակ ինչ պե՞ ս պիտի քայ լ եմ:
- Ոչ ինչ , այ ն ժամանակ ես քեզ կօգնեմ, - լ սվեց նրա թիկու նքից;
Եթե միայ ն ձ այ նը լ իներ, Կաղլ իկ-կատու ն կարող էր փախչ ել ով ազատվել : Բայ ց
ձ այ նն ու ժեղ ձ եռքեր և մատներ ու ներ, որոնք շ ատ ամու ր էին բռնել : Ձեռքերն ու
ձ այ նը պատկանու մ էին մի պառավ սինյ որայ ի, որն ու ներ մոտ երկու մետր հասակ և
արտաքինից շ ատ չ որ էր ու խիստ.
- Մորաքու յ ր Եգիպտացորեն...
- Այ ո, այ դ ես եմ, - ֆշ շ աց պառավ սինյ որան, - և քեզ իմ տու ն կտանեմ: Դու
այ նտեղ կհասկանաս, թե ինչ է նշ անակու մ իմ կատու ների ընթրիքը թռցնել և
կավիճ ով պատերի վրա գրոտել :
Կաղլ իկ-կատու ն առանց առարկել ու թու յ լ տվեց, որ Մորաքու յ ր Եգիպտացորենն իրեն
փաթաթի շ ալ ի մեջ , մանավանդ որ արքայ ական պալ ատի դարպասի մոտ մի քանի
ժանդարմներ հայ տնվեցին:
«Լ ավ է, որ Մորաքու յ ր Եգիպտացորենն ավել ի շ ու տ երևաց, - մտածեց Կաղլ իկկատու ն: - Ավել ի լ ավ է նրա ձ եռքն ընկնել , քան Ջակոմոնի»:

Գլ ուխ յ ոթերորդ
Կաղլ իկ-կատուն, ոչ դես, ոչ դեն,
կատուներին դաս է տալ իս, որ մլ ավեն:
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը Կաղլ իկ-կատվին տու ն
բերեց
և
կարեց
բազկաթոռին:
Այ ո՛ ,
այ ո՛ ,
կարեց... ասեղով ու
թել ով կարեց այ նպես,
ինչ պես սփռոցի վրա են ասեղով կտորից նկարներ
կարու մ:
Թել ը
կտրել ու ց
առաջ
նա կրկնակի
հանգու յ ց արեց, որպեսզի կարը չ քանդվի:
- Մորաքու յ ր Եգիպտացորեն, - ասաց Կաղլ իկկատու ն ու րախ, - գոնե կապու յ տ թել ով կարեիր,
ավել ի լ ավ կսազեր իմ մորթու ն: Այ ս նարնջ ագու յ ն
թել ն ինձ հիշ եցնու մ է Ջակոմոնի կեղծամը:
- Կեղծամների մասին մի խոսիր, - պատասխանեց
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը: - Ամենագլ խավորն այ ն
է, որ դու հանգիստ նստես և չ փախչ ես ինձ անից,
ինչ պես երեկ երեկոյ ան արեցիր: Դու արտառոց
կենդանի ես, և ես քեզանից մեծամեծ գործեր եմ
սպասու մ:
- Ես ընդամենը մի կատու եմ, - համեստորեն նկատեց Կաղլ իկը;
- Դու մի կատու ես, որը մլ ավու մ է, իսկ մեր օրերու մ դրանք այ նքան էլ շ ատ
չ են: Նու յ նիսկ ամենևին չ կան: Կատու ները որոշ ել են շ ան նման հաչ ել և, իհարկե,
այ դ նրանց քիչ է հաջ ողվու մ. չ է՞ որ նրանք դրա համար չ են ծնվել : Իսկ ես կատու
եմ սիրու մ, և ոչ թե շ ու ն: Ես տասնյ ոթ կատու ու նեմ։ Նրանք քնու մ են
խոհանոցու մ՝ լ վացարանի տակ: Ամեն անգամ, երբ նրանք բերանները բացու մ են, քիչ
է մնու մ տանից քշ եմ: Մի հարյ ու ր անգամ փորձ ել եմ նրանց մլ ավել սովորեցնել ,
բայ ց չ են լ սու մ ինձ ու չ են վստահու մ:
Կաղլ իկ-կատվին սկսեց դու ր գալ այ դ պառավ սինյ որան, որն, անկասկած, իրեն
փրկեց ոստիկաններից և որի զահլ ան տարել էին հաչ ող կատու ները:
- Ամեն դեպքու մ, - շ արու նակեց Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը, - կատու ների մասին
կմտածենք վաղը: Այ ս երեկո մենք ու րիշ գործով կզբաղվենք:
Նա մոտեցավ գրադարակին և, մի գիրք վերցնել ով, վերնագիրը ցու յ ց տվեց Կաղլ իկկատվին:
- «Տրակտատ մաքրու թյ ան», - կարդաց կատու ն:
- Իսկ հիմա, - հայ տարարեց Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը հարմար նստել ով Կաղլ իկկատվի դիմացի բազկաթոռին: - Ես այ ս գիրքը առաջ ին գլ խից մինչ և վերջ ինը
կկարդամ քեզ համար:
- Իսկ քանի՞ էջ ու նի այ դ գիրքը, մորաքու յ ր:
- Մի բան չ է, ընդամենը ու թ հարյ ու ր քսանչ որս էջ ՝ հաշ ված նաև ցանկը, որ, եթե
կու զես, չ եմ կարդա: Եվ այ սպես՝ «Գլ ու խ առաջ ին: Թե ինչ ու մարդ չ պիտի իր
անու նը պատերին գրի: Անու նը կարևոր բան է և նրա հետ չ ի կարել ի խաղալ : Ա՛ յ ,
մի լ ավ նկար նկարեք և կարող եք ձ եր անու նը տակը դնել : Մի հիանալ ի արձ ան
ստեղծեք, և ձ եր անու նը կգրվի պատվանդանին: Մի լ ավ մեքենա հնարեք և իրավու նք
կու նենաք այ դ մեքենան ձ եր անու նով կոչ ել : Միայ ն նրանք, ովքեր որևէ լ ավ բան
անել չ են կարողանու մ, նրանք են իրենց անու նը պատերին գրու մ»:
- Լ իովին համաձ այ ն եմ, - հայ տարարեց Կաղլ իկ-կատու ն, - բայ ց չ է՞ որ ես
պատերին ոչ թե իմ, այ լ Ջակոմոն արքայ ի անու նն եմ գրել :

- Լ ռիր և լ սիր: «Գլ ու խ երկրորդ: Ինչ ու չ ի կարել ի պատերին գրել նաև ընկերոջ
անու նը»:
- Ես ընդամենը մի բարեկամ ու նեմ, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն: - Ես ու նեի մի
ընկեր, որին կորցրի: Ես չ եմ ու զու մ այ դ գլ ու խը լ սել , թե չ է կհու զվեմ:
- Բայ ց դու , միևնու յ ն է, պիտի լ սես: Չէ՞ որ տեղից շ արժվել չ ես կարող:
Բայ ց այ դ ժամանակ զանգը հնչ եց, և Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը վեր կացավ, որպեսզի
գնա դու ռը բանալ ու : Ներս մտավ մի տասը տարեկան աղջ իկ: Նրա աղջ իկ լ ինել ու
մասին կարել ի էր գլ խի ընկնել միայ ն ծոծրակին հավաքած ձ իու պոչ հիշ եցնող
մազերի փնջ ից: Մնացած ամեն ինչ ով հանգիստ կարել ի էր տղայ ի տեղ ընդու նել ,
որովհետև սպորտայ ին շ ալ վար էր հագել և վանդակավոր կովբոյ կա տիպի վերնաշ ապիկ:
- Ռոմոլ ե՜ տա, - զարմանքից իրեն կորցրած բացականչ եց Կաղլ իկ-կատու ն:
Աղջ իկը նայ եց նրան և աշ խատեց հիշ ել .
- Որտե՞ ղ ենք հանդիպել :
- Ոնց թե, - շ արու նակեց Կաղլ իկ-կատու ն, - քեզ կարել ի է նու յ նիսկ իմ մայ րիկը
համարել : Մի՞ թե իմ գու յ նը քեզ ոչ ինչ չ ի ասու մ:
- Ասու մ է, - պատասխանեց Ռոմոլ ետան: - Մի անգամ ես դպրոցից կավիճ էի փոխ
վերցրել :
- Փո՞ խ էիր վերցրել , - հարցրեց Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը: - Իսկ ու սու ցչ ու հին
գիտե՞ ր այ դ մասին:
- Ես չ հասցրեցի ասել նրան, - բացատրեց Ռոմոլ ետան, - մեծ դասամիջ ոցի զանգը
շ ու տ տվեց:
- Հիանալ ի է, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն, - ու րեմն ինձ կարել ի է այ դ կավիճ ի
աղջ իկը համարել : Ահա թե ինչ ու ես կրթված կատու եմ՝ խոսել գիտեմ, կարդալ -գրել
և հաշ վել գիտեմ: Իհարկե, ես քեզ երախտապարտ կլ ինեի, եթե ինձ չ որս թաթով
նկարեիր: Բայ ց ոչ ինչ , այ սպես էլ գոհ եմ:
- Ես էլ անչ ափ ու րախ եմ քեզ նորից տեսնել ու համար, - ժպտաց Ռոմոլ ետան: - Ո՛ վ
գիտե, թե ինչ քան նորու թյ ու ն կու նենաս ինձ պատմել ու :
- Ինձ անից բացի բոլ որը գոհ են, - միջ ամտեց Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը: Կարծու մ եմ, դու ք երկու սդ էլ պետք է սովորեք այ ն ամենը, ինչ գրված է իմ
գրքու մ: Ռոմոլ ետա, նստիր այ նտեղ:
Աղջ իկը կոշ իկները մի կողմ նետեց և ոտքերը հավաքած նստեց բազկաթոռին:
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենն սկսեց կարդալ երրորդ գլ ու խը, որի մեջ ասվու մ էր, թե
ինչ ու չ ի կարել ի պատերի վրա գրել անցորդներին վիրավորող խոսքեր: Կաղլ իկկատու ն և Ռոմոլ ետան մեծ հետաքրքրու թյ ամբ էին լ սու մ: Դե, Կաղլ իկ-կատու ն, որ
կարված Էր աթոռին, ու րիշ ի՞ նչ կարող էր անել : Իսկ Ռոմոլ ետան դա անու մ Էր մի
փոքր խորամանկու թյ ամբ, թե ինչ ու ՝ շ ու տով կիմանաք:
Տասներորդ գլ խին հասնել ով, Մորաքու յ ր Եգիպտացորենն սկսեց հորանջ ել : Սկզբու մ
նա ամեն մի Էջ ին մեկ-երկու անգամ էր հորանջ ու մ, հետո սկսեց ավել ի ստեպ-ստեպ
հորանջ ել ՝ ամեն էջ ին երեք-չ որս անգամ, ապա ամեն տողին մի անգամ, հետո ամեն
բառից հետո և վերջ ապես այ նքան քաղցր հորանջ եց, որ բերանը փակել ու հետ
փակվեցին նաև բարի սինյ որայ ի աչ քերը:
- Ահա, միշ տ այ սպես Է, - բացատրեց Ռոմոլ ետան, - կհասնի մինչ և գրքի կեսը և
կքնի:
- Եվ ի՞ նչ : Հիմա մենք պիտի սպասենք նրա արթնանալ ո՞ ւ ն, - հարցրեց Կաղլ իկկատու ն: - Նա ինձ այ նքան ամու ր է կարել , որ եթե ու զենամ հորանջ ել բերանս
բացել չ եմ կարողանա: Բացի այ դ, ես շ տապու մ եմ, ու զու մ եմ փնտրել մի
բարեկամի, որին երեկվանից չ եմ տեսել :

- Հիմա ես ամեն բան կարգի կգցեմ, - ասաց Ռոմոլ ետան: Մկրատը վերցնել ով, նա
զգու շ որեն թել երը կտրեց: Կաղլ իկ-կատու ն թռավ հատակին, ընդարմացած մարմինը
կոտրատեց և թեթևացած շ ու նչ քաշ եց:
- Շու տ արա, - շ շ նջ աց Ռոմոլ ետան, - անցնենք խոհանոցով: Խոհանոցու մ մու թ-մու թ
Էր, բայ ց անկյ ու նու մ, այ նտեղ, ու ր երևի լ վացարանն էր, տասնչ որս կանաչ
կրակներ էին կայ ծկլ տու մ:
- Այ ստեղից կատվի հոտ է գալ իս, - ասաց մեր Կաղլ իկը: - Ես նու յ նիսկ յ ոթ կատվի
հոտ եմ առնու մ:
- Դրանք մորաքրոջ կատու ներն են: Լ վացարանի մոտից ու րախ քրքջ ոց լ սվեց.
- Դու , բանից պարզվու մ է, ոչ միայ ն կաղ ես, այ լ և կու յ ր: Մի՞ թե չ ես տեսնու մ,
որ մենք էլ քեզ նման շ ու ն ենք:
- Խե՜ ղճ սու տլ իկներ, - բացականչ եց Կաղլ իկ-կատու ն՝ կարգին ջ ղայ նանալ ով: Ու ղղակի ձ եր բախտը բանել Է, որ ես ժամանակ չ ու նեմ, թե չ է, կսովորեցնեի ձ եզ
մլ ավել : Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը դրա համար ինձ անից շ նորհակալ կլ իներ:
- Հա՛ ֆ, հա՛ ֆ, - խմբով պատասխանեցին յ ոթ կատվիկները:

Կաղլ իկ-կատու ն կաղալ ով մոտեցավ իր յ ոթ ցեղակիցներին և նստեց նրանց դիմաց:
- Մյ ա՜ ու - ասաց նա հանդգնորեն:
Յոթ կատվիկները իրենց վատ զգացին:
- Լ սեցի՞ ք, - հարցրեց ամենափոքրիկ կատվիկը: - Նա իրոք կարողանու մ է ասել
«մյ աու »:
- Այ ո, այ ո... շ ան համար նու յ նիսկ վատ չ է:
- Մյ ա՜ ու , - կրկնեց Կաղլ իկը, - մյ ա՜ ու , մյ ա՜ ու , մյ ա՜ ու ...

- Սա երևի ռադիոյ ու մ աշ խատու մ Է որպես ձ այ ներ նմանեցնող: Մի լ սեք: Նա
պարզապես ու զու մ է, որ ծափահարենք, - ասաց ամենաավագ կատվիկը:
- Մյ ա՜ ու ... - մի անգամ էլ մլ ավեց Կաղլ իկ-կատու ն:
- Անկեղծ ասած, ես էլ դեմ չ եմ այ դքան լ ավ մլ ավել ու ն: Եթե ու զու մ եք իմանալ ,
ես ու ղղակի զզվել եմ հաչ ել ու ց: Ամեն անգամ երբ սկսու մ եմ հաչ ել , այ նպես եմ
սարսափու մ, որ մազերս բիզ-բիզ են կանգնու մ:
- Ախ դու , համառիկս: Իսկ գիտե՞ ս, թե ինչ ու ես վախենու մ, - ասաց Կաղլ իկկատու ն: - Որովհետև դու կատու ես և ոչ թե շ ու ն:
- Խնդրու մ եմ ինձ չ վիրավորեք: Բավական է, որ մենք քեզ լ սու մ ենք, ո՞ վ գիտի,
թե դու քեզանից ինչ ես ներկայ ացնու մ:
- Ես էլ ձ եզ պես կատու եմ:
- Չգիտեմ, դու շ ու ն ես թե կատու , բայ ց ես էլ կու զենայ ի մլ ավել :
- Փորձ ի՛ ր, փորձ ի՛ ր, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն: - Եվ կիմանաս, թե դա ինչ բան է:
Բերանդ ավել ի քաղցր համ կընկնի, քան...
- Քան Մորաքու յ ր Եգիպտացորենի տված կաթը, - ասաց ամենափոքրիկ կատվիկը:
- Հարյ ու ր անգամ քաղցր:
- Ես շ ատ, շ ատ եմ ու զու մ փորձ ել , - ծվծվաց կատվիկը:
- Մյ ա՜ ու , մյ ա՜ ու , - թաքու ն մլ ավեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Համարձ ակ, համարձ ակ
եղեք, եղբայ ր կատվիկներ, սովորեք մլ ավել :
Եվ այ ն ժամանակ, երբ Ռոմոլ ետան ծիծաղից փորը բռնել էր, ամենափոքրիկ կատվիկը
սկսեց վախվխել ով մլ ավել : Երկրորդ կատվիկը կրկնեց արդեն ավել ի ու ժեղ: Հետո
երրորդը միացավ երգչ ախմբին: Եվ շ ու տով յ ոթը կատու ները, յ ոթ ջ ու թակի նման,
ձ այ նակցել ով Կաղլ իկ-կատվին, մլ ավու մ էին:
- Հը՛ , հիմա ի՞ նչ կասեք:
- Իսկապես որ քաղցր է:
- Ավել ի քաղցր, քան շ աքարով կաթը:
- Ի միջ ի այ լ ոց, - բացականչ եց Ռոմոլ ետան, դու ք կարթնացնեք Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենին: Գնանք, Կաղլ իկ:
Ռոմոլ ետան և Կաղլ իկ-կատու ն վազեցին դեպի բակ:
Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենն
արթնացավ
և
մոտեցավ
խոհանոցի
դռանը:
Լ սվեց
էլ եկտրաանջ ատիչ ի ձ այ նը և երևաց, թե ինչ պես են պառավ սինյ որայ ի դեմքով
երջ անկու թյ ան արցու նքներ հոսու մ:
- Փիսիկնե՜ րս, վերջ ապե՜ ս, վերջ ապե՜ ս.,,
Սկզբու մ յ ոթ կատվիկներն անվճռական էին: Նրանք նայ ու մ էին իրենց տիրու հու ն,
առանց դադարի մլ ավու մ ու չ էին հասկանու մ, թե ինչ են նշ անակու մ նրա աչ քերից
հոսող առվակները: Հետո նայ եցին դռանը և իրար հետևից վազեցին բակ,
շ արու նակել ով մլ ավել :
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենն արցու նքները սրբել ով, նայ ու մ էր նրանց հետևից:
- Ապրե՛ ք, ապրե՛ ք, - կրկնու մ էր նա, - ա՛ յ դու ք ապրեք:
Կատվիկները պատասխանու մ էին նրան.
- Մյ ա՜ ու ... մյ ա՜ ու ...
Բայ ց կար մեկը, որ աննկատել իորեն հետևու մ էր այ դ անսովոր տեսարանին: Դա
սինյ որ Կալ իմերն էր՝ տան տերը, նա այ նքան ժլ ատ էր, որ ինքն ապրու մ էր
ձ եղնահարկու մ, իսկ տու նը լ րիվ՝ մինչ և ամենավերջ ին սենյ ակը, վարձ ով էր տալ իս:
Շատ զզվել ի մարդ էր և նման էր մատնիչ ի: Շատ անգամ էր Կալ իմերը Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենին արգել ել , որ տանը կենդանիներ պահի, բայ ց պառավ սինյ որան,
հասկանալ ի է, չ էր լ սու մ նրան:
- Ես բնակարանի համար վճարու մ եմ, - ասու մ էր նա, - և շ ատ թանկ: Իմ տանը ու մ
ու զենամ, կընդու նեմ:

Իր ժամանակի մեծ մասը Կալ իմերն անց էր կացնու մ ձ եղնահարկի պատու հանի մոտ,
դիտու մ էր, թե ինչ ով են զբաղված ու րիշ ները: Հենց դրա համար էլ նա այ դ երեկո
տեսավ կատու ներին, լ սեց, թե ինչ պես են մլ ավու մ և նու յ նիսկ այ ն, թե ինչ պես է
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը խրախու սու մ նրանց:
- Ա՛ յ , ապրեք դու ք, ապրե՛ ք...
- Ահա, բռնվեցի՜ ր, - ասաց Կալ իմերը ձ եռքերը շ փել ով: - Ու րեմն այ դ պառավ
վհու կը հավաքու մ է թափառական շ ներին և նրանց մլ ավել է սովորեցնու մ: Այ ս
անգամ ես նրան իր տեղը կդնեմ: Հենց հիմա կգրեմ մինիստրին:
Պատու հանը փակել ով, նա վերցրեց թանաք, թու ղթ ու գրիչ և գրեց.
-«Պարոն մինիստր,
Անհասկանալ ի բաներ են տեղի ու նենու մ, որոնց հետ մեր քաղաքի բնակիչ ները ոչ մի
կերպ չ են ցանկանու մ հաշ տվել ։ Սինյ որա Մորաքու յ ր Եգիպտացորենն այ ս է անու մ,
այ ն է անու մ և այ լ ն և այ լ ն...»:
Ստորագրու թյ ու ն՝ «Ստի բարեկամ»:
Նամակը ծրարել ով, նա վազեց դեպի փոստարկղ: Հակառակի պես այ ն ժամանակ, երբ
Կալ իմերը տու ն էր դառնու մ, Ռոմոլ ետան և Կաղլ իկ-կատու ն կանգ էին առել
փողոցու մ, որպեսզի անեին այ ն, ինչ ի համար դեռ էլ ի մի տասը գլ ու խ պիտի լ սեին
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենի գրքից: Դու ք արդեն գիտեք, որ Կաղլ իկ-կատվի թաթը
երբեմն մի առանձ նահատու կ ձ ևով քոր էր գալ իս, և նա չ էր կարողանու մ իրեն
զսպել , որպեսզի որևէ բան չ գրի պատերին: Հենց այ դ ժամանակ նա ի կատար էր
ածու մ իր ցանկու թյ ու նը, իսկ Ռոմոլ ետան նախանձ ով նայ ու մ էր նրան, քանի որ նրա
գրպանու մ ոչ մի կտոր կավիճ չ կար: Նրանցից ոչ մեկը Կալ իմերին չ նկատեց:
Նրանց տեսնել ով, մատնիչ ն իսկու յ ն զգաց, որ ինչ -որ կասկածել ի բան է
կատարվու մ: Թաքնվել ով դարպասախորշ ու մ, նա մեծ հաճու յ քով կարողացավ կարդալ
Կաղլ իկ-կատվի նոր ու ղերձ ը, որի մեջ ասվու մ էր.
Երբ կատու ները կտրեն հաչ ոցը ,
Կկտրվի այ նժամ արքայ ի պոչ ը ...
Դեռ Ռոմոլ ետան և Կաղլ իկ-կատու ն չ էին հասցրել գնալ , երբ Կալ իմերը սլ ացավ տու ն
և մինիստրին մի նոր նամակ գրեց.
«Ձերդ բարձ րու թյ ու ն, համարձ ակվու մ եմ հաղորդել , որ պատերին գրված մեր
թագավորի համար վիրավորական մակագրու թյ ու նների հեղինակները ապրու մ են
սինյ որա Եգիպտացորենի տանը: Դրանք են Եգիպտացորենի ազգականու հի Ռոմոլ ետան և
այ ն շ ներից մեկը, որոնց նա հավաքու մ է փողոցներու մ, որպեսզի մլ ավել
սովորեցնի: Հավատացած եմ, որ ձ եզանից կստանամ խոստացած պարգևը՝ հարյ ու ր
հազար կեղծ թալ եր:
Կալ իմեր Մու րհակ»:
Այ դ ժամանակ Կաղլ իկ-կատու ն անհանգստու թյ ամբ նկատեց, որ իր աջ թաթը մի քանի
միլ իմետրով էլ է կարճացել :
- Հարկավոր է մի միջ ոց գտնել , որ գրել իս թաթս չ կարճանա, - հառաչ ել ով ասաց
նա:
- Սպասի՛ ր, - բացականչ եց Ռոմոլ ետան, - ինչ հիմարն եմ, որ միանգամից
չ մտածեցի: Ես մի նկարիչ եմ ճանաչ ու մ, որն ապրու մ է մոտերքու մ: Նրա սենյ ակը
ձ եղնահարկու մ է և միշ տ բաց է լ ինու մ: Նա ոչ ինչ չ ու նի աշ խարհու մ, դրա համար
էլ գողերից վախ չ ու նի: Դու կարող ես մտնել նրա մոտ և փոխարինաբար մի քիչ
ներկ վերցնել : Նու յ նիսկ կարող ես վերցնել մի ամբողջ տու փ: Գնանք, ես քեզ
ճ անապարհը ցու յ ց կտամ, հետո կվերադառնամ տու ն: Ես չ եմ ու զու մ, որ Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենն ինձ համար անհանգստանա:

Գլ ուխ ութերորդ
Քաջ նկարիչ Բանանիտոն տեղից վեր թռավ,
վրձինը նետեց ու դանակն առավ:
Այ դ երեկո նկարիչ Բանանիտոն ոչ մի կերպ չ էր
կարողանու մ քնել :
Աթոռին կու չ եկած՝ նա մեն-մենակ նստել էր իր
ձ եղնահարկու մ և, հայ ացքը
հառած նկարներին,
տխու ր մտածու մ էր. «Չէ, իզու ր ջ անքեր եմ
թափու մ: Իմ նկարներու մ ինչ -որ բան պակասու մ է:
Այ դ ինչ -որ բանը որ լ իներ, սրանք իսկական
գլ ու խգործոցներ կդառնայ ին: Բայ ց թե ի՞ նչ է
պակասու մ, այ դ է, որ չ գիտեմ»:
Հենց այ դ ժամանակ էլ Կաղլ իկ-կատու ն բարձ րացավ
Բանանիտոյ ի պատու հանի գոգը: Տանտիրոջ ն իզու ր
չ անհանգստացնել ու համար նա մագլ ցել ով բարձ րացել
էր կտու րը, որպեսզի պատու հանից մտնի ներս:
- Վայ , դեռ քնած չ է, - կամաց մլ ավեց կատու ն: Ի՞ նչ արած, ստիպված պիտի սպասեմ այ ստեղ: Ես չ եմ
ու զու մ, որ ինձ անքաղաքավարի համարեն: Երբ
Բանանիտոն քնած լ ինի, ես ներկը կվերցնեմ, նա
իսկի չ ի էլ նկատի: Իսկ հիմա մնու մ է միայ ն
նկարներին նայ ել :
Սակայ ն այ ն, ինչ տեսավ Կաղլ իկ-կատու ն, նրան շ շ մեցրեց: «Իմ կարծիքով, մտածեց նա, - նկարներու մ ամեն ինչ չ ափազանցված է: Եթե այ դպես չ լ իներ, մի
կերպ տանել ի կլ ինեին: Բայ ց, այ նու ամենայ նիվ, ի՞ նչ է եղել : Չափազանց շ ատ են
ոտքերը: Այ ն ձ ին, օրինակ, տասներեք ոտանի է: Տեսեք, իսկ ես միայ ն երեքն
ու նեմ... Բացի այ դ, քթերն են շ ատ: Այ ս դիմանկարի վրա երեք քիթ կա... Ես չ եմ
նախանձ ու մ այ դ սինյ որին: Հարբու խ որ ընկնի, ստիպված պիտի միանգամից երեք
թաշ կինակ գործածի: Ահա, նկարիչ ը կարծես ինչ -որ բան է ու զու մ անել ...»:
Բանանիտոն, իրոք, վեր կացավ իր աթոռից:
«Այ ստեղ կարծես կանաչ գու յ նը քիչ է, - մտածեց նա, - դե, իհարկե, հենց կանաչ ն
է պակաս»:
Նա ներկը բացեց ներկապնակի վրա և սկսեց կանաչ գու յ ն ավել ացնել բոլ որ
նկարներին՝ ձ իու ոտքերին, երեք քթին, ինչ -որ սինյ որայ ի աչ քերին, որոնք վեց
հատ էին՝ ամեն կողմից երեքը:
Հետո նա մի քանի քայ լ հետ գնաց, աչ քերը կկոցեց, որպեսզի իր աշ խատանքի
արդյ ու նքը լ ավ գնահատի:
- Ո՛ չ , ոչ , - ասաց նա քթի տակ, - երևի դրանից չ է, որովհետև նկարները իսկի էլ
չ լ ավացան:
Կաղլ իկ-կատու ն իր դիտակետից այ դ խոսքերը լ սել չ էր կարող, բայ ց նա տեսավ, թե
ինչ պես Բանանիտոն գլ ու խը տխու ր կախեց:
«Գրազ կգամ, որ նա խիստ վշ տացած է», - մտածեց Կաղլ իկ-կատու ն:
- Ես չ էի ու զենա այ դ վեցաչ քանի սինյ որայ ի տեղը լ ինել : Ախր, որ նրա
տեսողու թյ ու նը թու լ անա, ստիպված վեց ապակի ու նեցող ակնոց պիտի առնի, որը,
երևի, բավականին թանկ կնստի։
Իսկ Բանանիտոն արդեն ու րիշ ներկ է ր ավել ացրել ներկապնակին և, ծղրիդի նման
սենյ ակու մ թռչ կոտել ով, մեկ այ ս, մեկ այ ն նկարին գու յ ներ էր ավել ացնու մ:

«Այ ո, այ ստեղ հենց դեղինը կսազի, - մտածու մ էր նա, - ես գտնու մ եմ, որ
այ ստեղ դեղնու թյ ու նն է մի փոքր պակասու մ»:
«Ամեն ինչ կորավ, - այ դ ժամանակ մտածու մ էր Կաղլ իկ-կատու ն, հիմա նկարները
ձ վածեղ կդառնան»:
Բայ ց Բանանիտոն ներկապնակն ու վրձ ինը նետեց հատակին և կատաղորեն սկսեց
տրորել ոտքերով, հետո էլ սկսեց իր մազերը պոկել :
«Եթե նա շ ու տով չ թողնի այ դ զբաղմու նքը, - անցավ Կաղլ իկի մտքով, - Ջակոմոն
թագավորի նման ճաղատ կդառնա: Չփորձ ե՞ մ հանգստացնել : Հանկարծ ու նեղանա:
Կատու ների խորհու րդները ոչ ոք դեռևս չ ի լ սել ; Ասենք, դա դժվար էլ է: Չէ՞ որ
գրեթե ոչ ոք կատվի լ եզու ն չ ի հասկանու մ»: Վերջ ապես Բանանիտոն ձ եռ քաշ եց իր
մազերից:
- Հերիք է, - որոշ եց նա, - ավել ի լ ավ է խոհանոցից դանակը վերցնեմ ու
նկարներս կտոր-կտոր անեմ, այ նքան մանրեմ, որ խայ տաբղետ մանրօղակներ դառնան:
Երևի ինձ վիճ ակված չ ի նկարիչ լ ինել :
Բանանիտոյ ի «խոհանոցը» իրենից ներկայ ացնու մ էր մի փոքրիկ սեղան, որը դրված
էր նու յ ն ձ եղնահարկի մի անկյ ու նու մ: Սեղանի վրա ինքնավառն էր, մի փոքրիկ
պղինձ , թավա և մի քանի դանակ-պատառաքաղ: Սեղանը պատու հանից հեռու չ էր, և
Կաղլ իկ-կատու ն ստիպված թաքնվեց ծաղկամանի հետևը, որպեսզի աննկատել ի մնա:
Ասենք, եթե նու յ նիսկ չ թաքնվեր, միևնու յ ն է, Բանանիտոն չ էր նկատի, որովհետև
նրա աչ քերու մ կաղինի չ ափ արցու նքի կաթիլ ներ էին հայ տնվել :
«Հիմա ի՞ նչ է ու զու մ անել , - մտածեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Գդալ ն է վերցնու մ...
այ դպես, երևի սոված է: Չէ, գդալ ը ցած է դնու մ և վերցնու մ է դանակը: Ես
սկսու մ եմ անհանգստանալ : Չլ ինի՞ որևէ մեկին ու զու մ է մորթել , ասենք, թեկու զ
իր քննադատին: Ի միջ ի այ լ ոց, նա պետք է ու րախանա, որ իր նկարներն այ դքան
այ լ անդակ են: Չէ՞ որ դրանք եթե ցու ցահանդես ընկնեն, մարդիկ ճշ մարտու թյ ու նը
չ են կարող ասել , բոլ որը կասեն, որ այ դ նկարներն իսկական գլ ու խգործոց են, ու
նա ահագին փող կաշ խատի»:
Մինչ Կաղլ իկ-կատու ն նման մտքերով էր տարված, Բանանիտոն դարակից հանեց հեսանն
ու սկսեց դանակը սրել :
- Ես ու զու մ եմ, որ դանակս ածել ու պես սու ր լ ինի: Թող իմ աշ խատանքների հետքն
անգամ չ մնա, - ասու մ էր նա:
«Երևու մ է, նա վճռել է որևէ մեկին սպանել , - մտածու մ էր Կաղլ իկ-կատու ն, - և
ու զու մ է, որ
հարվածը
մահացու
լ ինի: Սպասեք, իսկ
եթե
ու զու մ է
ինքնասպանու թյ ու ն գործե՞ լ ... Դա ավել ի սարսափել ի հանցագործու թյ ու ն է:
Հարկավոր է անպայ ման մի բան անել : Ոչ մի րոպե չ ի կարել ի կորցնել : Եթե
ժամանակին սագերը փրկել են Հռոմը, հապա ինչ ո՞ ւ կաղլ իկ մի կատու չ փրկի
հու սահատ նկարչ ին»:
Եվ մեր փոքրիկ հերոսը կատաղորեն մլ ավել ով՝ իր երեք ոտներով համարձ ակ թռավ
սենյ ակ: Հենց նու յ ն րոպեին դու ռը լ այ ն բացվեց ու շ նչ ակտու ր ձ եղնահարկ
ներխու ժեց քրտնած, ամբողջ ովին կրով ու փոշ ով ծածկված... հապա գու շ ակեցեք,
ո՞ վ...
- Ջել սոմի՜ նո...
- Կաղլ ի՜ կ...
- Ինչ քա՜ ն ու րախ եմ, որ նորից տեսնու մ եմ քեզ:
- Մի՞ թե այ դ դու ես, Կաղլ իկս...
Եվ նկարչ ի աչ քի առաջ , որը զարմանքից բերանը բաց, դանակը ձ եռքին մնացել էր
կանգնած, Ջել սոմինոն ու Կաղլ իկ-կատու ն գրկախառնվեցին և ու րախու թյ ու նից
սկսեցին պար գալ :

Այ ն մասին, թե ինչ ու էր մեր տենորը բարձ րացել մինչ և ձ եղնահարկ և թե ինչ ու էր
հենց այ դ դու ռը բացել , մանրամասն կպատմվի հետևյ ալ գլ խու մ:

Գլ ուխ իններորդ
Ջել սոմինոն, ահա թե ինչ,
հանդես եկավ որպես երգիչ:
Դու ք երևի հիշ ու մ եք, որ Ջել սոմինոն քնեց
նկու ղու մ՝ ածու խի կու յ տի վրա: Ճիշ տ որ ասենք,
դա այ նքան էլ հարմար անկողին չ էր, բայ ց դե
երիտասարդները հարմարու թյ անն այ նքան էլ
չ են
նայ ու մ, ու թեև ածու խի սու ր կտորները ծակու մ
էին նրա կողերը, այ դ չ էր խանգարու մ, որպեսզի
Ջել սոմինոն պինդ քնի և դեռ երազ էլ տեսնի:
Քնի մեջ նա սկսեց երգել : Շատերը քնել ու ժամանակ
խոսել ու սովորու թյ ու ն ու նեն, իսկ Ջել սոմինոն
երգու մ էր: Երբ արթնանու մ էր, ոչ ինչ
չ էր
հիշ ու մ: Գու ցե նրա ձ այ նը այ դ խաղը խաղու մ էր
տղայ ի գլ խին այ ն բանի համար, որ Ջել սոմինոն
ամբողջ ցերեկը ստիպու մ էր նրան լ ռել : Դրանով
ձ այ նը պարզապես վրեժ էր լ ու ծու մ իր տիրոջ ից այ ն
բոլ որ դեպքերի համար, երբ վերջ ինս արգել ու մ էր
նրան դու րս պրծնել կոկորդից:
Ջել սոմինոն քնի մեջ կիսաձ այ ն էր երգու մ, բայ ց
դա էլ բավական էր, որպեսզի քաղաքի կեսին ոտքի
հաներ:
Բնակիչ ները պատու հանից նայ ու մ էին դու րս ու զայ րանու մ.
Որտե՞ ղ է կորել գիշ երապահը: Սա ու ղղակի անտանել ի է. մի՞ թե մեկը չ կա, որ
այ դ հարբեցողին ստիպի լ ռել :
Գիշ երապահները վազվզու մ էին այ ս ու այ ն կողմ, բայ ց դատարկ փողոցներու մ ոչ ոք
չ կար:
Արթնացավ նաև քաղաքայ ին թատրոնի դիրեկտորը, որն ապրու մ էր քաղաքի հակառակ
ծայ րու մ՝ Ջել սոմինոյ ի նկու ղից մի տասը կիլ ոմետր հեռու :
Ի՜ նչ սքանչ ել ի ձ այ ն է, - բացականչ եց նա: - Այ սա իսկական տենոր է: Բայ ց
ո՞ վ է այ սպես երգու մ: Ա՜ խ, եթե կարողանայ ի նրան ձ եռք գցել , իմ թատրոնը
հանդիսականների առատու թյ ու նից փու լ կգար: Այ դ մարդը կարող է ինձ փրկել :
Եվ իրոք, դու ք պետք է իմանաք, որ այ դ քաղաքի թատրոնը ճգնաժամ էր ապրու մ,
ավել ի ճ իշ տ կործանման եզրին էր կանգնած: Խաբեբաների աշ խարհու մ երգիչ ները քիչ
էին, եղածներն էլ իրենց պարտքն էին համարու մ կեղծ երգել , և ահա թե ինչ ու ,
երբ նրանք լ ավ էին երգու մ, հանդիսականներն սկսու մ էին աղաղակել , «Հերիք է
հաչ ես, շ ու ն», իսկ երբ վատ էին երգու մ, գոռու մ էին. «Կեցցես, բրավո, բիս»:
Երգիչ ները, հասկանալ ի է, գերադասու մ էին, որ «Կեցցես» կանչ են, և վատ էին
երգու մ:
Թատրոնի դիրեկտորը շ տապ հագնվեց, դու րս գալ ով փողոց, գնաց դեպի քաղաքի
կենտրոնը, որտեղից, նրա կարծիքով, ձ այ նը գալ իս էր: Ես չ եմ պատմի, թե քանի
անգամ նրան թվաց, որ արդեն հետքը գտել է:
Անպայ ման այ ս տանն է, - ամեն անգամ ասու մ էր նա, - կասկած չ կա, ձ այ նը
լ սվու մ է վերին հարկի պատու հանից:
Երկու ժամ հետո հոգնու թյ ու նից կիսամեռ էր եղել և արդեն ու զու մ էր հրաժարվել
հետագա որոնու մներից, երբ հանկարծ հասավ այ ն նկու ղին, ու ր քնած էր
Ջել սոմինոն: Պատկերացնո՞ ւ մ եք, թե որքան զարմացավ, երբ վառիչ ի թու յ լ լ ու յ սի

տակ տեսավ, որ արտասովոր ձ այ նը պատկանու մ է ածխի կու յ տի վրա քնած մի
պատանու :
- Եթե նա քնի մեջ այ դքան լ ավ է երգու մ, կարել ի է պատկերացնել թե ինչ քան լ ավ
կերգի արթու ն ժամանակ, - ձ եռքերը շ փել ով ասաց թատրոնի դիրեկտորը: - Այ ս
պատանին ու ղղակի գանձ է և, ինչ պես երևու մ է՝ ինքը չ գիտի այ դ: Ես գտա այ դ
գանձ ը, և նա կօգնի ինձ , որ հարստանամ:

Նա արթնացրեց Ջել սոմինոյ ին և ներկայ ացավ.
Ես մաեստրո Դոմիսոլ ն եմ և տասը կիլ ոմետր անցել եմ ոտքով, որպեսզի գտնեմ
քեզ: Դու անպայ ման հենց վաղը երեկոյ ան կերգես իմ թատրոնու մ: Իսկ հիմա վեր
կաց, գնանք մեր տու ն և փորձ անենք:

Ջել սոմինոն փորձ եց հրաժարվել : Նա անընդհատ ասու մ էր, թե քու նը տանու մ է.
բայ ց Դոմիսոլ ը խոստացավ նրան տրամադրել երկու տեղանոց շ ատ հարմար մի անկողին:
Հետո Ջել սոմինոն ասաց, որ երբեք երաժշ տու թյ ամբ չ ի զբաղվել , իսկ մաեստրոն
սկսեց երդվել , որ նման ձ այ ն ու նեցողի համար բոլ որովին էլ պետք չ է նոտաներ
իմանալ ը:
Իսկ Ջել սոմինոյ ի ձ այ նը, պարզ է, շ տապեց օգտվել հարմար առիթից, «Համարձ ակ
եղիր, - հրահրու մ էր նա իր տիրոջ ը: - Մի՞ թե դու չ էիր, որ ու զու մ էիր երգիչ
դառնալ : Համաձ այ նիր, թերևս դա լ ինի քո երջ անկու թյ ան սկիզբը»:
Մաեստրո Դոմիսոլ ը վերջ տվեց այ դ հակաճառու թյ ու ններին և, բռնել ով Ջել սոմինոյ ի
թևից, զոռով քարշ տվեց իր հետևից: Տու ն գալ ով, նա նստեց դաշ նամու րի առաջ և,
ակորդ հնչ եցնել ով, հրամայ եց Ջել սոմինոյ ին.
Երգի՛ ր:
Գու ցե պատու հանները բացե՞ նք, - քաշ վել ով ասաց Ջել սոմինոն:
Ո՛ չ , ո՛ չ , ես չ եմ ու զու մ հարևաններին անհանգստացնել :
Իսկ ի՞ նչ երգեմ:
Ինչ ու զու մ ես երգիր: Թեկու զ այ ն երգերից մեկը, որ երգու մ են ձեր
գյ ու ղու մ:
Եվ Ջել սոմինոն սկսեց երգել իրենց գյ ու ղի երգերից մեկը: Նա աշ խատու մ է ր որքան
կարել ի է ցածր երգել և միաժամանակ աչ քը չ էր կտրու մ պատու հանների ապակիներից,
որոնք ու ժեղ ցնցվու մ էին ու թվու մ էր, թե որտեղ որ է հազար կտոր կլ ինեն:
Սակայ ն ապակիները չ էին ջ արդվու մ, դրա փոխարեն, երկրորդ տու նը երգել իս,
փշ ու ր-փշ ու ր եղավ ջ ահը և սենյ ակը թաղվեց խավարի մեջ :
- Հիանալ ի՜ է, - ասաց մաեստրո Դոմիսոլ ը մոմը վառել ով: - Սքանչ ել ի է, ցնցող։
Արդեն երեսու ն տարի է, որ այ ս սենյ ակու մ տենորներ են երգու մ և նրանցից ոչ
մեկին չ ի հաջ ողվել Նու յ նիսկ սու րճի մի գավաթ ջ արդել :
Երրորդ քառատողի վերջ ու մ, ինչ պես ենթադրու մ էր Ջել սոմինոն, պատու հանի
ապակիները փշ րվել ով ցած թափվեցին: Մաեստրո Դոմիսոլ ը վեր թռավ տեղից և,
նետվել ով դեպի Ջել սոմինոն, պինդ գրկեց նրան.
Տղաս, - հրճվանքից լ ալ ով գոռու մ էր նա: - Ահա և ապացու յ ց, որ ես չ եմ
սխալ վել : Դու կլ ինես բոլ որ ժամանակների ամենամեծ երգիչ ը։ Քո երկրպագու ները
կհանեն ավտոմեքենայ ից անիվները և քեզ ձ եռքերի վրա կտանեն:
Բայ ց ես ավտոմեքենա չ ու նեմ, - նկատեց Ջել սոմինոն:
Դու
տասնյ ակ ավտոմեքենաներ կու նենաս: Յու րաքանչ յ ու ր օր դու
նոր
ավտոմեքենա կնստես: Փառք տու ր երկնքին, որ քեզ հանդիպեց մաեստրո Դոմիսոլ ը:
Իսկ հիմա էլ ի մի երգ երգիր:
Ջել սոմինոն մի փոքր հու զվեց: Դե, իհարկե, կյ անքու մ առաջ ին անգամ էին նրան
երգել ու համար գովու մ: Նա փառասեր չ էր, բայ ց գովասանքը բոլ որին էլ դու ր է
գալ իս: Նա հաճու յ քով մի երգ էլ երգեց և այ ս անգամ արդեն չ էր աշ խատու մ զսպել
իր ձ այ նը: Ընդամենը մեկ թե երկու բարձ ր նոտա վերցրեց, բայ ց այ դ էլ բավական
էր, որպեսզի իսկական խառնաշ փոթու թյ ու ն ու իրարանցու մ սկսվեր:
Հարևան տներու մ պատու հաններն իրար հետևից ջ արդվու մ էին, մարդիկ սարսափած
գլ ու խները դու րս էին հանու մ պատու հաններից ու բղավու մ.
Երկրաշ ա՜ րժ... օգնեցե՜ ք, օգնեցե՜ ք... Ով կարող է, թող գլ ու խն ազատի...
Ականջ ծակող սու լ ոցով սլ ացան հրշ եջ մեքենաները: Փողոցու մ հայ տնվեցին
մարդկանց խու ռներամ խմբեր, որոնք նետվու մ էին քաղաքից դու րս, քարշ տալ ով
տնայ ին իրերով լ ի սայ լ ակները, քնած երեխաներին գրկած:
Մաեստրո Դոմիսոլ ը ու րախու թյ ու նից կորցրել էր իրեն:
Շշ մեցու ցիչ է, չ տեսնված, չ լ սված: - Նա Ջել սոմինոյ ին գրկած անընդհատ
համբու րու մ էր: Այ նու հետև տղայ ի պարանոցին տաք վզնոց գցեց, որ հանկարծ ձ այ նը

չ մրսեցնի, իսկ հետո հրավիրեց ճաշ ասենյ ակ և մի այ նպիսի ճաշ ով հյ ու րասիրեց,
որը, երևի, մի տասը գործազու րկի կկշ տացներ:
Կե՛ ր, որդյ ակ իմ, կե՛ ր, - ասու մ էր նա: - Այ ս հավի միսը մոտիկ քաշ իր:
Հավի միսն օգնու մ է ավել ի բարձ ր նոտաներ վերցնել ու ն: Իսկ ոչ խարի այ ս ոտքը
հատու կ թավշ յ ա երանգ է տալ իս ցածր նոտաներին: Կեր: Այ սօրվանից սկսած դու իմ
հյ ու րն ես: Դու կապրես իմ ամենալ ավ սենյ ակու մ, որի պատերը կկարգադրեմ
թաղիքով պատեն և դու , ինչ քան ու զու մ ես, կարող ես վարժվել : Ոչ ոք քեզ չ ի
լ սի:
Ջել սոմինոն, ճիշ տն ասած, ու զու մ էր նետվել
փողոց, որպեսզի վախեցած
բնակիչ ներին հանգստացնի կամ թեկու զ զանգահարի հրշ եջ ներին, որպեսզի իզու ր
տեղը այ ս ու այ ն կողմ չ սլ անան քաղաքու մ, բայ ց մաեստրո Դոմիսոլ ը համոզեց
նրան.
Խորհու րդ չ եմ տալ իս, որ այ դպես վարվես, որդյ ակս: Չէ՞ որ դու ստիպված
պիտի լ ինես վճարել բոլ որ ջ արդված ապակիների համար, իսկ առայ ժմ դու մի գրոշ
անգամ չ ու նես: էլ չ եմ ասու մ, որ կարող են քեզ բանտարկել : Իսկ եթե ընկնես
բանտ, այ ն ժամանակ ձ եռք պիտի քաշ ես երաժշ տական կարիերայ ից:
Իսկ եթե թատրոնու մ էլ իմ ձ այ նը աղետի պատճառ դառնա՞ :
Դոմիսոլ ը ծիծաղեց.
Թատրոնները հենց նրա համար են ստեղծված, որպեսզի երգիչ ներն այ նտեղ
երգեն: Թատրոնները ոչ միայ ն ձ այ ների են դիմանու մ, այ լ ռու մբի պայ թյ ու նի: Դե
հիմա գնա քնել ու , իսկ ես կզբաղվեմ հայ տագրերով ու կտամ շ ու տ տպագրեն:

Գլ ուխ տասներորդ
Մեր հերոսը այ նպես երգեց,
որ փուլ եկավ թատրոնը մեծ:
Հաջ որդ օրն արթնանալ ով, քաղաքի բնակիչ ները
տեսան, որ բոլ որ անկյ ու ններու մ հայ տագրեր են
փակցված հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ.
«Այ սօր առավոտյ ան (իսկ ավել ի սխալ ՝ ժամը 48ին) հալ ից ընկած տենոր Ջել սոմինոն՝
շ ու նշ անորդու մեկը, որը հենց նոր է վերադարձ ել
Եվրոպայ ի
ու
Ամերիկայ ի
խոշ որագու յ ն
թատրոններու մ բազմաթիվ ձ ախողու մներ ու նենալ ու ց
հետո, ու ր նրան շ վացնել ով դու րս են արել ,
քաղաքայ ին թատրոնու մ չ պիտի երգի:
Քաղաքի բնակիչ ներին խնդրվու մ է չ գալ :
Տոմսերը տրվու մ են ձ րի»:
Բնական է, որ այ ս հայ տագիրը պետք էր հասկանալ
հակառակ իմաստով, և քաղաքի բոլ որ բնակիչ ներն
էլ հասկացան, որ հայ տագրու մ ամեն ինչ շ ու ռ
տված պետք է ընդու նել : «Ձախողու մ» բառի տակ
պետք էր հասկանալ «հաջ ողու թյ ու ն», իսկ «չ պիտի
երգի» արտահայ տու թյ ու նը նշ անակու մ էր, որ Ջել սոմինոն անպայ ման պիտի երգի
ժամը 48-ին, այ սինքն՝ 21-ին:
Ճիշ տն ասած, Ջել սոմինոն այ նքան է լ չ էր ու զու մ, որ հայ տագրու մ հիշ ատակվի
Ամերիկա կատարած ու ղևորու թյ ան մասին:
- Ես ոչ մի անգամ Ամերիկայ ու մ չ եմ եղել , - բողոքու մ էր նա:
- Հենց բանն էլ այ դ է, - հակաճառեց նրան մաեստրո Դոմիսոլ ը, - որ սու տ է,
նշ անակու մ է՝ այ դպես էլ պիտի լ ինի: Եթե դու Ամերիկայ ու մ եղած լ ինեիր, մենք
ստիպված պիտի գրեինք, որ դու Ասիայ ու մ ես հյ ու րախաղեր տվել : Այ սպես է
օրենքը: Մոռացիր օրենքները և մտածիր միայ ն երգեցողու թյ ան մասին:
Այ դ առավոտ, ինչ պես արդեն հայ տնի է մեր ընթերցողներին, բավական անհանգիստ
առավոտ էր (թագավորական պալ ատի ճակատին հայ տնաբերվել է Կաղլ իկ-կատվի գրած
նշ անավոր խոսքը: Օրվա երկրորդ կեսին քաղաքու մ նորից հանգստու թյ ու ն տիրեց, և
երեկոյ ան ժամը իննը դեռ չ եղած՝ թատրոնու մ, ինչ պես հետո գրեցին թերթերը,
«անապատի նման դատարկու թյ ու ն էր տիրու մ»: Այ դ նշ անակու մ էր, որ թատրոնը լ եփլ եցու ն էր հանդիսատեսներով:
Բոլ որը թատրոն էին եկել այ ն հու յ սով, որ մի իսկական երգչ ի են լ սել ու : Իզու ր
չ էր մաեստրո Դոմիսոլ ը հանդիսականներին գայ թակղել ու համար Ջել սոմինոյ ի մասին
անհավատալ ի լ ու րեր տարածու մ:
- Չմոռանաք հետներդ շ ատ բամբակ վերցնել , - ասու մ էին Դոմիսոլ ի գործակալ ները,
որոնք թափառու մ էին քաղաքու մ: - Այ դ տենորն ու ղղակի սարսափել ի է և ձ եզ
դժոխայ ին տանջ անքներ է պատճ առել ու :
- Պատկերացրեք տասնյ ակ կատաղած շ ների հաչ ոցը, դրան գու մարեք մի երգչ ախու մբ,
որ կազմված է հարյ ու րավոր պոչ երը կրակ տված կատու ներից: Այ դ բոլ որը խառնեք
հրշ եջ մեքենաների շ չ ակների վայ նասու նին և մի լ ավ թափ տվեք, կստացվի
Ջել սոմինոյ ի ձ այ նի նման մի բան:
- Կարճ ասած՝ հրեշ է:

- Իսկական հրեշ : Նրա տեղը ճահիճն է, որ գորտերի հետ կռկռա և ոչ թե թատրոնու մ
երգել ը: Նրան պետք է ստիպել , որ ջ րի տակ երգի՝ առանց գլ ու խը դու րս հանել ու :
Կատաղած կատվի նման թող սու զվի:
Այ ս պատմու թյ ու նները, ինչ պես բոլ որ տեսակի պատմու թյ ու նները խաբեբաների
աշ խարհու մ, մարդիկ հակառակ իմաստով էին հասկանու մ և, պարզ է, դրա համար էլ
համերգն սկսել ու ց դեռ շ ատ առաջ թատրոնը այ նպես էր լ ցվել , որ ասեղ գցել ու տեղ
չ կար:
Ու ղիղ ժամը իննին արքայ ական օթյ ակու մ հայ տնվեց նորին մեծու թյ ու ն Ջակոմոն
Առաջ ինը, որն իր գլ խին հպարտորեն կրու մ էր նարնջ ագու յ ն կեղծամը: Թատրոնու մ
բոլ որ ներկա գտնվողները վեր կացան և, խոնարհ գլ ու խ տալ ով թագավորին, նորից
նստեցին իրենց տեղը, ըստ որու մ աշ խատու մ էին չ նայ ել նրա կեղծամին: Ոչ ոք
իրեն թու յ լ չ տվեց ամենափոքրիկ ակնարկ անգամ անել առավոտյ ան պատահածի մասին:
Ախր բոլ որը գիտեին, որ թատրոնը լ ի է լ րտեսներով, որոնք պատրաստ էին իրենց
ծոցատետրու մ գրի առնել անզգու յ շ մարդկանց խոսակցու թյ ու նները:
Դոմիսոլ ը, որ անհամբեր սպասու մ էր թագավորին և վարագու յ րի վրա բացած հատու կ
անցքից նայ ու մ էր արքայ ական օթյ ակին, հասկացրեց, որ Ջել սոմինոն պատրաստվի,
իսկ ինքը իջ ավ նվագախմբի մոտ: Նրա դիրիժորական փայ տիկի մի շ արժու մով հնչ եց
ազգայ ին հիմնը, որն սկսվու մ էր հետևյ ալ խոսքերով.
Փա՜ ռք, փա՜ ռք Ջակոմոնին,
Որ մեզ տվեց կյ անք ու բախտ.

Նրա գահն ու մազը ոսկի
Թող որ մնան միշ տ անխախտ:
Հասկանալ ի է, որ ոչ ոք չ ծիծաղեց: Ոմանք պնդու մ են, թե Ջակոմոնն այ դ ժամանակ
նու յ նիսկ մի թեթև կարմրեց, բայ ց դրան դժվար է հավատալ , քանի որ այ դ երեկո
Ջակոմոնի դեմքին դիմափոշ ու բավական հաստ շ երտ կար քսված:
Հենց որ Ջել սոմինոն հայ տնվեց բեմի վրա, Դոմիսոլ ի գործակալ ների ազդանշ անով
դահլ իճ ու մ սկսեցին սու լ ել ու բղավել .
- Կորչ ի Ջել սոմինո՜ ն...
- Կորի՛ ր այ ստեղից, շ ու ն...
- Չքվիր քո ճ ահիճը, գո՛ րտ...
Ջել սոմինոն համբերու թյ ամբ լ սեց այ ս ու դրանց նման հիշ ոցները և սպասեց մինչ և
դահլ իճ ու մ նորից լ ռու թյ ու ն տիրի: Հետո նա սկսեց երգել իր ծրագրի առաջ ին
երգը: Նա երգու մ էր ամենաքնքու շ ձ այ նով, ըստ որու մ այ նքան պինդ էր
շ րթու նքները սեղմել իրար, որ հեռվից թվու մ էր, բերանը բոլ որովին չ ի բացու մ:
Դա այ ն երգերից մեկն էր, որ երգու մ էին նրա հայ րենի գյ ու ղու մ: Դա մի հասարակ
երգ էր փոքր-ինչ ծիծաղել ի խոսքերով, բայ ց Ջել սոմինոն այ նքան զգացմու նքով էր
երգու մ, որ շ ու տով ամբողջ դահլ իճու մ սկսեցին սպիտակին տալ թաշ կինակները:
Հանդիսատեսները չ էին հասցնու մ արցու նքները սրբել : Երգը վերջ անու մ էր շ ատ
բարձ ր նոտայ ով, բայ ց Ջել սոմինոն ոչ միայ ն ավել ի բարձ ր չ երգեց, այ լ
ընդհակառակը, աշ խատեց որքան կարել ի է խլ ացնել ձ այ նը: Սակայ ն դա չ օգնեց, և
հանկարծ վերնասրահու մ չ արաբաստիկ շ խկշ խկոց սկսվեց: Պայ թեցին ամենանու րբ
ապակու ց պատրաստված տասնյ ակ լ ապտերներ:
Ասենք, այ դ աղմու կը խլ ացավ սու լ ոցի սարսափել ի փոթորկի մեջ : Հանդիսականները
մեկ մարդու պես ոտքի էին ել ել և գոռու մ էին ամբողջ կոկորդով մեկ.
- Կորիր այ ստեղից, խեղկատակ...
- էլ չ ենք ու զու մ լ սել քեզ...
- Քո սերենադները երգիր ծովացու լ երի համար:
Մի խոսքով, եթե թերթերը կարողանայ ին ճշ մարտու թյ ու նը գրել , մենք կկարդայ ինք,
«Հասարակու թյ ան հրճվանքին չ ափ ու սահման չ կար»:

Ջել սոմինոն գլ ու խ տվեց ու սկսեց երկրորդ երգը երգել : Այ ս անգամ պետք է
խոստովանել , որ նա մի փոքր չ ափն անցավ: Երգը նրան դու ր էր գալ իս, երգել ը նրա
տարերքն էր, հասարակու թյ ու նը նրան հիացմու նքով էր լ սու մ, և Ջել սոմինոն,
մոռանալ ով իր սովորական զգու շ ու թյ ու նը, բարձ ր նոտա վերցրեց, որը մեծ հրճ վանք
պատճ առեց նրանց, ովքեր տոմս չ էին ճարել և թատրոնից մի քանի կիլ ոմետր հեռու
կանգնած՝ լ սու մ էին:
Ջել սոմինոն սպասու մ էր, որ ծափահարու թյ ու ններ կլ ինեն կամ սու լ ոցի ու
հիշ ոցների մի նոր փոթորիկ կբարձ րանա: Բայ ց փոխարենը պայ թեց մի անզու սպ
ծիծաղ, որից նա զարհու րեց: Թվու մ էր, թե հանդիսականները մոռացել են նրան,
բոլ որը մեջ քները դարձ րել էին տղայ ի կողմը և ծիծաղել ով նայ ու մ էին մի կետի:
Ջել սոմինոն նու յ նպես նայ եց այ ն կողմը, և զարմանքից երակներու մ արյ ու նը
սառեց, իսկ ձ այ նը դեմ առավ կոկորդին: Երկրորդ երգի հնչ յ ու նները չ էին ջ արդել
պատերի վրա կախված ծանր ջ ահերը, բայ ց դրա փոխարեն ավել ի սարսափել ի բան էր
տեղի ու նեցել : Նշ անավոր նարնջ ագու յ ն կեղծամը հօդս էր ցնդել և մերկացրել
Ջակոմոն թագավորի գլ ու խը: Թագավորը մատներով կտկտացնու մ էր իր օթյ ակի
հենափայ տը և աշ խատու մ ընդհանու ր ու րախու թյ ան պատճառը հասկանալ : Խեղճ ը ոչ ինչ
չ էր նկատել , և ոչ ոք սիրտ չ էր անու մ ճշ մարտու թյ ու նն ասել նրան:
Բոլ որը շ ատ լ ավ էին հիշ ու մ, թե ինչ բախտ վիճակվեց այ ն առավոտ չ ափից ավել ի
եռանդ ցու ցաբերած պալ ատականին, որը զրկվեց լ եզվից։
Դոմիսոլ ը, որ մեջ քով էր կանգնած դեպի դահլ իճը, ոչ ինչ չ էր կարող տեսնել , դրա
համար էլ նշ ան արեց Ջել սոմինոյ ին, որ սա սկսի երրորդ երգը երգել :
«Եթե Ջակոմոնն այ սպես խայ տառակվեց, այ դ չ ի նշ անակու մ, թե ես էլ պիտի նու յ ն
բախտին արժանանամ: Այ ս անգամ ես իրոք ու զու մ եմ լ ավ երգել »:
Եվ նա սկսեց երգել այ նքան գեղեցիկ, այ նպիսի ոգևորու թյ ամբ, այ նքան ու ժեղ
ձ այ նով, որ առաջ ին իսկ հնչ յ ու ններից թատրոնն սկսեց փու լ գալ : Առաջ ինը
ջ արդվեցին և ցած ընկան ջ ահերը՝ ճզմել ով այ ն հանդիսականներին, որոնք չ էին
հասցրել որևէ անվտանգ տեղու մ թաքնվել : Հետո փլ վեց օթյ ակների մի ամբողջ շ արք:
Դա հենց այ ն օթյ ակաշ արն էր, ու ր գտնվու մ էր թագավորական օթյ ակը, բայ ց
Ջակոմոնն, իր բախտից, արդեն հասցրել էր հեռանալ թատրոնից: Բանն այ ն է, որ
նայ ել էր հայ ել ու մեջ , որպեսզի տեսնի՝ պետք չ է՞ արդյ ոք նորից շ պարվել և
սարսափով նկատել էր, որ կեղծամը թռել է գլ խից: Ասու մ են, որ այ դ գիշ եր
թագավորի հրամանով կտրել էին բոլ որ այ ն պալ ատականների լ եզու ները, որոնք նրա
հետ եղել էին թատրոնու մ և չ էին հայ տնել այ դքան ցավալ ի փաստի մասին:
Իսկ Ջել սոմինոն շ արու նակու մ էր երգել , և բոլ որ հանդիսականները խու ռներամ
նետվեցին դեպի դու ռը: Երբ փու լ եկան վերջ ին օթյ ակաշ արն ու վերնասրահը,
դահլ իճ ու մ մնացին միայ ն Ջել սոմինոն և Դոմիսոլ ը: Առաջ ինը դեռ շ արու նակու մ էր
աչ քերը փակած երգել : Նա մոռացել է ր, որ գտնվու մ է թատրոնու մ, մոռացել էր,
ինքը Ջել սոմինոն է և մտածու մ էր միայ ն այ ն հաճ ու յ քի մասին, որ ստանու մ էր
երգել ու ց: Իսկ Դոմիսոլ ի աչ քերը, դժբախտաբար, բաց էին, և նա ամեն ինչ տեսնու մ
էր և հու սահատու թյ ու նից մազերը պոկու մ:
- Աստված իմ, թատրոնս... Ես սնանկացած եմ, բոլ որովին սնանկացած...
Թատրոնի առջ ևի հրապարակու մ հավաքված ամբոխն այ ս անգամ գոռու մ էր.
- Բրա՛ վո, բրա՛ վո...
Ըստ որու մ, այ ս անգամ նրանք այ նպիսի արտահայ տու թյ ամբ էին «բրավո» կանչ ու մ,
որ Ջակոմոնի պահնորդները իրար երես էին նայ ու մ ու ասու մ.
- Բայ ց նրանք, գիտե՞ ս, «բրավո» են կանչ ու մ, որովհետև տղան լ ավ է երգու մ և ոչ
թե նրա համար, որ երգը դու ր չ ի գալ իս իրենց:
Ջել սոմինոն երգն ավարտեց բարձ ր նոտայ ով, որը շ ու ռ տվեց թատրոնի մնացած
ավերակները, փոշ ու հսկայ ական ամպեր բարձ րացրեց: Նա տեսավ, որ Դոմիսոլ ը իր

դիրիժորական փայ տիկը թափահարել ով ու զու մ է անցնել աղյ ու սի կու յ տերից և
մոտենալ իրեն:
«Ինձ նից երգիչ դու րս չ եկավ, - հու սահատ մտածեց Ջել սոմինոն: - Փորձ եմ գոնե
ողջ և առողջ գլ ու խս ազատել այ ստեղից»:
Պատի մեջ բացված անցքով նա դու րս եկավ հրապարակ և, դեմքը ձ եռքերով ծածկել ով,
խառնվեց ամբոխին: Քիչ հետո հասավ մի դատարկ փողոց և այ նքան արագ սկսեց
վազել , որ ամեն քայ լ ափոխի կարող էր ոտքը ջ արդել :
Իսկ Դոմիսոլ ը, որն աշ խատու մ էր տղայ ին աչ քից բաց չ թողնել , ընկավ նրա հետևից.
- Կանգնիր, դժբախտ, վճարիր թատրոնիս արժեքը:
Ջել սոմինոն մտավ մի նրբանցք, ներս ընկավ առաջ ին պատահած նախամու տքը և
շ նչ ակտու ր վազեց մինչ և ձ եղնահարկ: Այ ստեղ նա հրեց մի դու ռ և հայ տնվեց
Բանանիտոյ ի արվեստանոցու մ ճիշ տ նու յ ն պահին, երբ Կաղլ իկ-կատու ն ցած էր
թռչ ու մ պատու հանի գոգից:

Գլ ուխ տասնմեկերորդ
Պետք է իսկությ ուն և տաղանդի ուժ,
որ շրջանակից նկարը գա դուրս:
Բանանիտոն բերանը բաց լ սու մ էր, թե
Ջել սոմինոն ու Կաղլ իկ-կատու ն ինչ պես են իրար
բերանից խոսք խլ ել ով պատմու մ իրենց արկածները:
Նրա ձ եռքին դանակ կար, բայ ց նկարիչ ն արդեն
մոռացել էր, թե ինչ ի համար է վերցրել դա:
- Դու ք ի՞ նչ եք ու զու մ անել
դանակով, անհանգստացած հարցրեց Կաղլ իկ-կատու ն:
- Հենց ես էլ այ դ եմ մտածու մ, - պատասխանեց
Բանանիտոն:
Սակայ ն բավական էր, որ նա աչ ք ածի իր սենյ ակը,
որպեսզի նորից ընկնի անհու սալ ի վիճակի մեջ :
Նրա նկարները նու յ նքան այ լ անդակ էին, ինչ պես
առաջ :
- Ես տեսնու մ եմ, որ դու ք նկարիչ եք, հարգանքով ասաց Ջել սոմինոն, որը դեռևս չ գիտեր
այ դ մասին:
Ես
էլ
էի
այ դպես
կարծու մ, տխու ր
պատասխանեց
Բանանիտոն,
ինձ
նկարիչ
էի
համարու մ: Բայ ց, երևի, պիտի փոխեմ արհեստս ու
այ նպիսի գործ ընտրեմ, որ ներկերի հետ, որքան
հնարավոր է, քիչ գործ ու նենամ: Օրինակ՝ կդառնամ գերեզմանափոր և գործ
կու նենամ միայ ն սև գու յ նի հետ:
Բայ ց գերեզմանոցու մ էլ գու յ ներ կան: Աշ խարհու մ ամբողջ ովին սև և միայ ն սև
ոչ ինչ չ կա:
- Իսկ ածո՞ ւ խը, - հարցրեց Կաղլ իկ-կատու ն:
- Բայ ց չ է՞ որ երբ ածու խը վառու մ են, կարմիր, սպիտակ և երկնագու յ ն բոց է
արձ ակու մ:
- Իսկ սև թանա՞ քը: Չէ՞ որ դա սև-սև է:
- Բայ ց սև թանաքով կարել ի է գու նագեղ ու սրամիտ պատմու թյ ու ններ գրել :
- Անձ նատու ր եմ լ ինու մ, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն: - Ինչ լ ավ է, որ գրազ չ եկա
թաթիկիս վրա, թե չ է հիմա կմնայ ի երկու թաթիկով:
- Լ ավ, մի գործ կգտնեմ, - հառաչ ել ով ասաց Բանանիտոն:
Սենյ ակու մ շ րջ ել ով, Ջել սոմինոն կանգ առավ երեք քթանի մարդու դիմանկարի առաջ ,
որը մեծ զարմանք էր պատճառել Կաղլ իկ-կատվին:
- Ո՞ վ է սա, - հարցրեց Ջել սոմինոն:
- Մի բարձ րաստիճան պալ ատական է:
- Երջ անիկ մարդ է: Երեք քթով նա բոլ որ հոտերը երեք անգամ ու ժեղ կզգա:
- Օ՜ , դա մի ամբողջ պատմու թյ ու ն է: Երբ նա ինձ հանձ նարարեց նկարել իր
դիմանկարը, պնդեց, որ անպայ ման երեք քիթ նկարեմ: Մենք անընդհատ վիճու մ էինք:
Ես ու զու մ էի մի քիթ նկարել : Հետո առաջ արկեցի, որ հաշ տվի գոնե երկու քթի
հետ, բայ ց նա համառեց: Կամ երեք քիթ, կամ դիմանկար պետք չ է: Եվ տեսնու մ եք,
թե ինչ ստացվեց: Մի սարսափել ի արարած, որով արժե երեխաներին վախեցնել :
- Իսկ այ ս ձ ին նո՞ ւ յ նպես պալ ատական է, - հարցրեց Ջել սոմինոն:
- Ձի՞ … Մի՞ թե չ եք տեսնու մ, որ կով է:

- Գու ցե և կով է, բայ ց ինձ թվու մ է, թե ձ ի է: Ավել ի ճիշ տ կարող էր ձ ի
հիշ եցնել , եթե չ որս ոտք ու նենար: Ախր սա տասներեք ոտք ու նի: Տասներեք ոտքը
կբավականացներ երեք ձ ի նկարել ու համար և դեռ մի ոտք էլ կավել անար:

- Բայ ց կովերը տասներեք ոտք ու նեն, - հակաճառեց Բանանիտոն։ Դա ամեն մի
դպրոցական գիտի:
Ջել սոմինոն ու Կաղլ իկ-կատու ն հառաչ ել ով նայ եցին իրար և մեկը մյ ու սի աչ քերու մ
միևնու յ ն միտքը կարդաց: «Եթե սա փչ ան կատու լ իներ, կսովորեցնեինք մլ ավել :
Իսկ այ ս դժբախտին ի՞ նչ կարող ենք սովորեցնել »:
- Իմ կարծիքով, նկարը շ ատ ավել ի կշ ահեր և կգեղեցկանար, եթե մի քանի ոտք
ջ նջ վեր, - ասաց Ջել սոմինոն:
- Այ դ էր պակաս, բոլ որը կսկսեն ինձ վրա ծիծաղել , իսկ քննադատները կառաջ արկեն
գժանոց տանել : Հիմա ես հիշ եցի, թե ինչ ու էի դանակը վերցրել : Ու զու մ էի իմ
նկարները կտոր-կտոր անել և հիմա անմիջ ապես կանեմ այ դ:
Նկարիչ ը նորից դանակը խլ եց և սպառնալ ից մոտեցավ այ ն նկարին, որը ձ իու
տասներեք անճ ոռնի ոտք ու ներ և որը կոչ վու մ էր կով: Նա ձ եռքը բարձ րացրեց, որ
հասցնի առաջ ին հարվածը, բայ ց հետո կարծես թե միտքը փոխեց:
- Ինչ քան դժվար է ամիսների աշ խատանքը սեփական ձ եռքով ոչ նչ ացնել , - հառաչ եց
նա:
- Ա՛ յ , հիանալ ի խոսքեր են, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն: - Երբևէ եթե ես ծոցատետր
ու նենամ, անպայ ման այ դ խոսքերը կգրեմ, որպեսզի չ մոռանամ: Բայ ց նախքան նկարը
կտոր-կտոր անել ը ինչ ո՞ ւ չ լ սեք Ջել սոմինոյ ի խորհու րդը:
- Դե, իհարկե, - բացականչ եց Բանանիտոն: - Ի՞ ՛ նչ ու նեմ կորցնել ու : Նկարը միշ տ
էլ կարող եմ կտրատել :
Եվ նա կտավից դանակով քերեց ներկը այ նքան, մինչ և որ տասներեք ոտքերից հինգը
չ քացան:
- Ինձ թվու մ է, որ հիմա ավել ի լ ավ եղավ, - խրախու սու մ էր Ջել սոմինոն:
- Տասներեքից հանած հինգ, հավասար է ու թի, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն: - Եթե
կտավի վրա երկու ձ ի նկարված լ իներ, ամեն բան հեշ տ կստացվեր: Ներեցեք, ես
ու զու մ էի ասել ՝ երկու կով:
-Հը՜ , ինչ է, էլ ի՞ մի քանի ոտք ջնջ եմ, - հարցրեց Բանանիտոն: Եվ պատասխանի
չ սպասել ով, մի զու յ գ ոտք էլ քերեց:
- Եռանդով... ավել ի եռանդով, - խրախու սու մ էր Կաղլ իկը, - մենք համարյ ա
նպատակին ենք հասնու մ:
- Ո՞ նց է հիմա:
- Թողեք միայ ն չ որս ոտք, տեսնենք ինչ դու րս կգա:
Իսկ երբ մնաց միայ ն չ որս ոտք, հանկարծ մի թեթև խրխինջ լ սվեց, ու հենց նու յ ն
պահին ձ ին թռավ հատակին ու սկսեց վազել սենյ ակու մ:
- Ախ, ի՜ նչ լ ավ եղավ: Ես սկսու մ եմ ինձ շ ատ ավել ի լ ավ զգալ : Կտավի վրա ինձ
համար սարսափել ի նեղվածք էր:
Անցնել ով պատից կախված հայ ել ու մոտով, ձ ին ոտից-գլ ու խ չ ափեց իրեն և գոհ
խրխնջ աց.
- Ի՜ նչ սիրու ն ձ ի է: Ես իսկապես գեղեցիկ ձ ի եմ: Սինյ որներ, չ գիտեմ թե ինչ պես
շ նորհակալ լ ինեմ ձ եզանից: Եթե դու ք երբևէ ընկնեք մեր կողմերը, ես ձ եզ
հիանալ ի ման կածեմ:
- Ո՞ ր կողմերը... Հե՜ յ , կանգնիր, կանգ առ, - գոռաց Բանանիտոն: Բայ ց ձ ին
արդեն դու րս էր եկել սենյ ակից և աստիճանների վրա էր:
Երբ նա իջ նու մ էր աստիճաններով, լ սվու մ էր նրա սմբակների դոփյ ու նը, իսկ
շ ու տով մեր բարեկամները պատու հանից կարող էին տեսնել , թե ինչ պես է անցնու մ
նրբանցքը այ դ հպարտ կենդանին և ճանապարհ ընկնու մ քաղաքից դու րս:
Բանանիտոն հու զմու նքից ամբողջ ովին կորել էր քրտինքի մեջ :

- Վերջ իվերջ ո դա իսկապես որ ձ ի էր, - ու շ քի գալ ով ասաց նա: - Քանի որ այ դ
ասաց ինքը, ես պարտավոր եմ նրան հավատալ : Տեսեք, է, դպրոցու մ ինձ ցու յ ց էին
տալ իս դրա նկարը և սովորեցնու մ արտասանել «Կ» տառը կով:
- Անցնենք առաջ , - մլ ավեց Կաղլ իկ-կատու ն, - մոտենանք մյ ու ս նկարներին:
Բանանիտոն մոտեցավ բազմասապատ ու ղտին: Նրա սապատներն այ նքան շ ատ էին, որ
հիշ եցնու մ էին անապատայ ին ավազաթմբեր: Բանանիտոն սկսեց քերել սապատները,
մինչ և որ վերջ ապես մնացին միայ ն երկու սը:
- Լ ավ է ստացվու մ, - տենդագին աշ խատել ով ասու մ էր նա: - Այ ս նկարն էլ վատը
չ ի: Ի՞ նչ եք կարծու մ, վերջ իվերջ ո ու ղտն է՞ լ կկենդանանա:
- Այ ո, եթե բավականաչ ափ գեղեցիկ լ ինի, - ասաց Ջել սոմինոն:
Բայ ց ոչ ինչ տեղի չ ու նեցավ: Ու ղտը հանգիստ ու անտարբեր մնաց կտավի վրա,
կարծես նրան ոչ ինչ չ էր վերաբերու մ:
- Պոչ ե՜ րը, - ճչ աց Կաղլ իկ-կատու ն: - Սա երեք պոչ ու նի: Դա ու ղտի մի ամբողջ
ընտանիքի կբավականացնի:
Երբ ավել որդ պոչ երն էլ անհետացան, ու ղտը վեհապանծ ցած իջ ավ կտավից, թեթևացած
շ ու նչ քաշ եց և երախտապարտ մի հայ ացք նետեց Կաղլ իկ-կատվի վրա:
- Ինչ լ ավ էր, որ դու պոչ երի մասին հիշ եցրիր, թե չ է ես դատապարտված էի
հավիտյ ան այ ս ձ եղնահարկու մ մնալ ու : Չգիտե՞ ք, արդյ ոք, այ ստեղ մոտերքու մ
անապատ կա:
- Մի անապատ կա քաղաքի կենտրոնու մ: Դա քաղաքայ ին անապատ է, բայ ց այ ս ժամին
փակ է:
- Նա ու զու մ էր ասել քաղաքայ ին այ գի, - բացատրեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Իսկական
անապատներն այ ստեղից երկու -երեք հազար կիլ ոմետր հեռու են: Բայ ց աշ խատիր
ոստիկանու թյ ան աչ քին չ երևալ , թե չ է քեզ կգցեն կենդանաբանական այ գի:
Գնալ ով առաջ , ու ղտն էլ նայ եց հայ ել ու մեջ ու տեսավ, որ ինքը գեղեցիկ է:
Շու տով նա ևս թեթև վարգով կտրեց անցավ նրբանցքը: Նրան տեսնել ով, գիշ երայ ին
պահակը աչ քերին չ հավատաց և ինքն իրեն կսմթեց, որ տեսնի՝ հո երազու մ չ ի՞ :
- Երևու մ է՝ ծերանու մ եմ, - ինքն իրեն խոսեց ծերու նին, երբ ու ղտը թաքնվեց
ոլ որանի հետևու մ: - Հիմա ես նու յ նիսկ հերթապահու թյ ան ժամին եմ քնու մ և
երազիս մեջ ընկնու մ եմ Աֆրիկա: Հարկավոր է ու շ ադիր լ ինել , թե չ է կհեռացնեն
գործից:
Իսկ Բանանիտոյ ին հիմա ոչ մահվան սպառնալ իքը, ոչ էլ որևէ անստորագիր նամակ
չ էր կարող կանգնեցնել : Նա մի նկարից մյ ու սն էր նետվու մ և ձ այ նը գլ ու խը գցած՝
շ արու նակու մ էր դանակով քերել ներկերը:
- Ա՛ յ սա իսկական վիրահատու թյ ու ն է: Ես տասը րոպեու մ ավել ի շ ատ վիրահատու մ
կատարեցի, քան հիվանդանոցու մ պրոֆեսորները տասը օրու մ:
Երբ նկարները կեղծիքից մաքրվու մ էին, իսկապես գեղեցկանու մ էին, դառնու մ
ճ շ մարտացի ու կենդանանու մ էին: Շները, ոչ խարները, այ ծերը կտավներից ցած էին
թռչ ու մ և գնու մ աշ խարհու մ երջ անկու թյ ու ն կամ մկներ փնտրել ու , եթե դրանք
կատու ներ էին: Բանանիտոն միայ ն մի նկար մանրատեց: Դա այ ն պալ ատականի նկարն
էր, որը կամեցել էր երեք քիթ ու նենալ : Եթե նա էլ մի քթով մնար, կարող էր
հանկարծ կտավից ցած իջ նել և նկարչ ին մի լ ավ հու պ տալ իր հրամանը չ կատարել ու
համար: Ջել սոմինոն օգնու մ էր Բանանիտոյ ին նկարից խայ տաբղետ մանրօղակներ
կտրատել :
Իսկ Կաղլ իկ-կատու ն ետու առաջ էր գնու մ և ինչ -որ թան փնտրու մ։ Բայ ց նրա
հիասթափված տեսքից կարել ի էր գլ խի ընկնել , որ գործերն այ նքան էլ հաջ ող չ են
գնու մ:

- Ձիեր, ու ղտեր, պալ ատականներ, - քթի տակ մրթմրթու մ էր նա, - և ոչ մի կտոր
պանիր: Նու յ նիսկ մկներն աշ խատու մ են ձ եղնահարկից հեռու փախչ ել : Աղքատու թյ ան
հոտը ոչ ոքի դու ր չ ի գալ իս: Սովը թու յ նից վատ է;
Սենյ ակի մու թ անկյ ու նը քրքրել ով, նա փոշ ով ծածկված մի նկար գտավ, որի տակ
բնակու թյ ու ն էր հաստատել հազարոտնու կը: Վտանգ զգալ ով, սա իր բոլ որ ոտքերը
գործի դրեց ու փախավ: Ոտքերն իրոք հազար հատ էին, այ նպես որ ոչ ոքի չ էր
վիրավորի եթե հաշ իվը ճիշ տ չ պահեր: Նկարու մ պատկերվածը, լ ավ երևակայ ու թյ ան
դեպքու մ, կարել ի կլ իներ ընդու նել իբրև ու տել իքով լ ի սեղան: Օրինակ, ափսեի
վրա սարսափել ի մի կենդանի կար, որը կարող էր տապակած հավ կոչ վել , եթե միայ ն
երկու ոտք ու նենար: Բայ ց նա այ նքան ոտ ու ներ, որ կարող էր հազարոտնու կի
ցեղակիցը համարվել :
«Ահա մի նկար, որը կյ անքու մ կու զենայ ի տեսնել այ նպես, ինչ պես կա հիմա, մտածեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Քսան ոտանի հավ... Շատ հարմար է ընտանիքի, սրճ արանի
տիրոջ կամ սոված կատվի համար: Տոտիկների մեծ մասը պետք է ջ նջ ել : Բայ ց ոչ ինչ ,
մնացածն էլ բավական է, որպեսզի երեք հոգի մի փոքր կշ տանան»:
Նկարը նա մոտեցրեց Բանանիտոյ ին և խնդրեց, որ սա գործի դնի իր դանակը:
- Բայ ց հավը եփած է և չ ի կարող կենդանանալ :
- Մեզ էլ հենց եփած է պետք, - պատասխանեց Կաղլ իկ-կատու ն:
Դրան նկարիչ ը չ իմացավ, թե ինչ պատասխանի: Բացի այ դ, հիշ եց, որ իր նկարներով
տարված՝ երեկվանից ոչ ինչ չ ի կերել :
Հավը չ կենդանացավ, բայ ց, միևնու յ ն է, գոլ որշ ի ու
հիանալ ի բու րմու նք
արձ ակել ով՝ կտավից ցած իջ ավ, կարծես հենց նոր էին օջ ախից վերցրել :
- Որպես նկարիչ դու անպայ ման հաջողու թյ ան կհասնես, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն՝
ատամներն ագահորեն հավի թևի մեջ խրել ով (ոտքերը նա թողել էր Բանանիտոյ ին ու
Ջել սոմինոյ ին), - բայ ց որպես խոհարար արդեն ռեկորդ սահմանեցիր:
- Մի քիչ որ գինի լ իներ, վատ չ էր լ ինի, - նկատեց Ջել սոմինոն և սկսեց ու տել ,
- բայ ց հիմա երևի բոլ որ խանու թները փակ են: Ասենք, որ բաց էլ լ ինեին, մեզ
համար մեկ է, միևնու յ ն է, փող չ ու նենք:
Այ ստեղ Կաղլ իկ-կատվի գլ ու խը մի միտք եկավ, և նա Բանանիտոյ ին ասաց.
- Իսկ ի՞ նչ կլ ինի, որ դու հիմա մի շ իշ գինի նկարես:
- Փորձ եմ, - ասաց նկարիչ ը ոգևորված:
Նա մի շ իշ «կյ անտի» տեսակի գինի նկարեց: Երբ գինին ներկեց, այ նքան սքանչ ել ի
ստացվեց, որ եթե Ջել սոմինոն ժամանակին շ իշ ը չ բռներ, գինին կթափվեր հատակին:
Երեք բարեկամները խմեցին գեղանկարչ ու թյ ան, լ ավ երգի ու կատու ների կենացը:
Սակայ ն երբ վերջ ին կենացն էին խմու մ, Կաղլ իկ-կատու ն հանկարծ տխրեց: Ստիպված
եղան երկար խնդրել ու , որպեսզի նա ասի իր տխրու թյ ան պատճառը:
- Վերջ ին հաշ վով, ես իսկական կատու չ եմ, - վճռեց խոսել նա, - ես այ ն
կենդանիներից չ եմ, որոնք կես ժամ առաջ նկար էին: Ես միայ ն երեք թաթ ու նեմ և
չ եմ կարող ասել , որ չ որրորդ թաթս կորցրել եմ պատերազմու մ կամ տրամվայ ի տակ
եմ գցել : Դա սու տ կլ ինի: Այ , եթե Բանանիտոն...
Բայ ց այ դքանն էլ
բավական էր... Նկարիչ ն իսկու յ ն վերցրեց վրձ ինն ու
վայ րկենապես մի այ նպիսի թաթ նկարեց, որ դու ր կգար անգամ Կոշ կավոր կատվին:
Եվ ամենահետաքրքիրն այ ն է, որ թաթն իսկու յ ն կպավ անհրաժեշ տ տեղին և Կաղլ իկկատու ն սկզբու մ մի փոքր անվստահ, հետո ավել ի համարձ ակ սկսեց քայ լ ել
սենյ ակու մ:
- Ախ, ինչ հիանալ ի է, - մլ ավու մ էր նա: - Ես ինձ բոլ որովին ու րիշ տեսակ եմ
զգու մ: Ես հիմա այ նքան եմ փոխվել , որ կու զենայ ի նաև փոխել անու նս:
- Ա՛ յ թե խել ք եմ ասել , - ճակատին խփել ով բացականչ եց Բանանիտոն, - ես քո
թաթը յ ու ղաներկով եմ նկարել , իսկ քո մյ ու ս թաթերն ախր կավիճով են նկարված:

- Սարսափել ի ոչ ինչ չ կա, - ասաց Կաղլ իկ-կատու ն, - թող մնա այ նպես, ինչ պես կա:
Ով որ իմ թաթին ձ եռք տա էժան չ ի պրծնի: Ես իմ հին անու նն էլ կպահեմ: Որ լ ավ
մտածենք, կտեսնենք, որ այ դ անու նն ինձ շ ատ է սազու մ: Չէ՞ որ պատերի վրա
գրել ու ց իմ առաջ ին աջ թաթը ամենաքիչ ը մի կես սանտիմետրով կարճ է:
Այ դ գիշ եր Բանանիտոն իր մահճակալ ը զիջ եց Ջել սոմինոյ ին, իսկ ինքը պառկեց
հատակին՝ հին կտավների կու յ տի վրա: Կաղլ իկ-կատու ն շ ատ հարմար տեղավորվեց
Բանանիտոյ ի դռան վրա կախ արած վերարկու ի գրպանու մ և մեկը մյ ու սից քաղցր
երազներ տեսավ:

Գլ ուխ տասներկուերորդ
«Օրինակել ի ստախոսը» երբ որ կարդաց,
Կաղլ իկ-կատուն բարկությ ունից մռլ տաց:
Բանանիտոն,
զինված
վրձ իններով,
կտավով
և
ոգևորու թյ ամբ,
վաղ
առավոտյ ան
դու րս
եկավ
տանից: Նա կամենու մ էր որքան կարել ի է շ ու տ
ցու յ ց տալ իր վարպետու թյ ու նը: Ջել սոմինոն դեռ
քնած էր, իսկ Կաղլ իկ-կատու ն գնաց նկարչ ին
ու ղեկցել ու և ճանապարհին նրան մի քանի լ ավ
խորհու րդ տվեց...
- Ծաղիկներ նկարիր ու վաճառիր: Ես համոզված
եմ, որ կվաստակես կեղծ դրամի մի մեծ կու յ տ, մի
բան, որ այ նքան անհրաժեշ տ է այ ս արտասովոր
երկրու մ: Նկարիր ու րեմն այ նպիսի ծաղիկներ,
որոնք այ ս ամսին դեռ չ են բացվել . եղանակին
համապատասխան ծաղիկներ մարդիկ կարող են գնել
նաև ծաղկավաճառու հիներից: էլ ի մի խորհու րդ
մկներ
չ նկարես,
թե
չէ
կանայ ք
սարսափել ի
կվախենան: Սա ես ասու մ եմ քո օգու տի համար, թե
չ է ինձ ինչ կա, մկներն ինձ ձ եռնտու են:
Բանանիտոյ ից բաժանվել ով, Կաղլ իկ-կատու ն գնեց օրվա թերթը, մտածել ով, որ
Ջել սոմինոյ ին հաճել ի կլ ինի իմանալ , թե իր համերգի մասին ինչ են գրու մ
այ նտեղ: Թերթը կոչ վու մ էր «Օրինակել ի ստախոս» և, հասկանալ ի է, լ ի է ր կեղծ
հաղորդու մներով ու փաստերով, որոնք շ արադրված էին թարսու շ իտակ ձ ևով:
Թերթու մ, օրինակ, մի թղթակցու թյ ու ն կար «Վազքի վարպետ Պերսիկետիի խոշ որ
հաղթանակը» վերնագրով: Ահա այ դ հաղորդման տեքստը;
«Պարկի մեջ
մտած վազել ու
նշ անավոր չ եմպիոն Ֆլ ավիո Պերսիկետին երեկ
թագավորու թյ ան շ ու րջ ը պտտվել ու տասներորդ փու լ ու մ հաղթանակի հասավ, քսան
րոպե առաջ անցնել ով Ռոմոլ ո Բարոնիից, որը երկրորդ տեղը գրավեց և երեսու նհինգ
վայ րկյ ան առաջ անցավ երրորդ տեղը գրաված Պյ եր Կլ եմենտինիից: Հաղթանակից մեկ
ժամ հետո տեղ հասած վազորդների խմբու մ, վերջ նագծի մոտ առաջ նետվեց
Պասկու ալ ինո Բալ զիմել ին»:
«Իսկ ի՞ նչ տարօրինակ բան կա այ ստեղ, - կհարցնեք դու ք: - Պարկերով վազքը
նու յ նպիսի սպորտայ ին մրցու թյ ու ն է, ինչ պես սպորտի մյ ու ս տեսակները:
Պարկավազք նայ ել ը նու յ նիսկ ավել ի հետաքրքիր է, քան, ասենք, մոտովազքն ու
ավտովազքը»: Համաձ այ ն եմ, բայ ց «Օրինակել ի ստախոս» թերթի ընթերցողները
հիանալ ի գիտեին, որ պարկերով վազք երբևէ տեղի չ ի ու նեցել
և Ֆլ ավիո
Պերսիկետին, Ռոմոլ ո Բարոնին, Պյ երո Կլ եմենտինին, Պասկու ալ ինո Բւ սլ զիմել ին և
վազողների խու մբը իրենց կյ անքու մ երբեք պարկի մեջ չ են մտել և իսկի չ են էլ
երազել իրարից առաջ անցնել ու կամ վերջ նագծի մոտ առաջ նետվել ու մասին:
Ահա թե սովորաբար ինչ պես էր լ ինու մ: Յու րաքանչ յ ու ր տարի թերթը պարկավազք էր
կազմակերպու մ, որին ոչ
ոք երբեք չ էր մասնակցու մ: Որոշ
փառասերներ,
ցանկանալ ով իրենց անու նը տեսնել թերթերու մ, մրցավազքին մասնակցել ու համար
վճ արու մ էին և ամեն օր որոշ գու մար էին մու ծու մ, որպեսզի հաղթող դու րս գան:
Ով որ շ ատ էր վճարու մ, նա էլ հռչ ակվու մ էր հաղթող: Թերթը բառեր չ էր խնայ ու մ
նրան փառաբանել ու համար, մերթ «հերոս», մերթ «բարձ ր կարգի վազորդ» և այ լ
ածականներ տալ ով: Հաղթանակը ու ղղակի կախու մ ու ներ դրամական վճարու մներից:

Այ ն օրերը, երբ մու ծու մներն աննշ ան էին լ ինու մ, թերթը վրեժ էր լ ու ծու մ
մասնակիցներից, գրել ով, թե թիմը քու ն է մտել ճանապարհին, իսկ առաջ նակարգ
վազորդներն ու շ արքայ ին մարզիկները գլ ու խ են պահու մ: Դա խայ տառակու թյ ու ն է,
և չ եմպիոններ Պերսիկետին ու Բարոնին պետք է հաջ որդ փու լ ու մ ավել ի մեծ եռանդ
ցու յ ց տան, եթե չ են ու զու մ հանդիսատեսի համակրանքը կորցնել :
Սինյ որ Պերսիկետին խմորեղենի ֆաբրիկայ ի տերն էր և, իր անու նը թերթու մ
տպագրել ով, իր անու շ ահացերի համար լ ավ ռեկլ ամ էր ու նենու մ: Քանի որ
Պերսիկետին շ ատ հարու ստ էր, միշ տ կարողանու մ էր մյ ու սներից առաջ ընկնել և
առաջ ինը տեղ հասնել : Մրցու թյ ան ավարտակետու մ նրան «համբու րու մ էին ու պատիվ
տալ իս, իսկ գիշ երները մարզասերները նրա պատու հանների տակ սերենադներ էին
երգու մ»: Այ դպես գրու մ էր թերթը: Հարկ չ կա ասել ու , որ մարզասերները, որոնք
նու յ նիսկ թմբու կ խփել չ գիտեին, այ դ ժամանակ իրենց անկողիններու մ պառկած
հանգիստ խռմփացնու մ էին:
Այ դ նու յ ն էջ ու մ Կաղլ իկ-կատու ն էլ ի մի վերնագիր կարդաց. «Կորնել իայ ի
փողոցու մ ոչ մի աղետ տեղի չ ու նեցավ, հինգ հոգի չ զոհվեցին և մյ ու ս տասը հոգին
ոչ մի քերծվածք չ ստացան»:
Թղթակցու թյ ան մեջ ասվու մ էր. «Երեկ Կորնել իա փողոցի տասներորդ կիլ ոմետրի վրա
երկու ավտոմեքենա, որոնք մեծ արագու թյ ամբ գնու մ էին տարբեր ու ղղու թյ ամբ,
բոլ որովին էլ չ ընդհարվեցին: Տեղի չ ու նեցած ընդհարման ժամանակ հինգ հոգի
չ զոհվեցին (հետևու մ են անու նները), մյ ու ս տասը ոչ մի վերք չ ստացան (հետևու մ
են անու նները), դրա համար էլ նրանց հիվանդանոց տեղափոխել ու հարկ չ եղավ»:
Ցավոք սրտի, դա հնարովի բան չ էր, այ լ թարս ու շ իտակ մի հաղորդու մ, որի մեջ
ցու յ ց էր տրված ճիշ տ հակառակը այ ն բանի, ինչ տեղի էր ու նեցել իրականու մ:
Նու յ ն ձ ևով էր հաղորդվու մ նաև Ջել սոմինոյ ի համերգի մասին: Թղթակցու թյ ան մեջ ,
օրինակ, գրված էր, որ «նշ անավոր տենորը համերգի սկզբից մինչ և վերջ լ ռու մ
էր»: Թերթու մ տպագրված էր նաև ավերված թատրոնի լ ու սանկարը, որի տակ գրված
էր. «Ինչ պես կարող է ընթերցողը տեսնել իր սեփական ականջ ներով, թատրոնին
որոշ ակիորեն ոչ ինչ չ ի պատահել »:
Ջել սոմինոն և Կաղլ իկ-կատու ն «Օրինակել ի ստախոս» թերթը կարդալ ով մի լ ավ
զվարճ ացան: Թերթու մ գրական էջ էլ կար, ու ր մի այ սպիսի ոտանավոր էր տպագրված.
Վերոնացի մի խոհարար ,
Լավ մասնագետ,

Ու զեց զրու յ ց անել մի օր
Ագռավի հետ.
- Ա՜ խ, ինչ լ ավ է , ինչ քան սիրու ն
Հացի տեղակ ,
Բերանն առնել քարեր տաք-տաք:
Ինչ քան լ ավ է քնել -ել նել ,
Ատամները մու րճով մաքրել :
- Այ ստեղ չ ի ասված, թե ինչ պատասխանեց ագռավը, - նկատեց Կաղլ իկ-կատու ն: Բայ ց ես պատկերացնու մ եմ, որ նրա կռկռոցը երևի լ սվու մ էր Ապենիններից մինչ և
Անդեր:
Վերջ ին էջ ի վերջ ին սյ ու նակի վերջ ու մ մի կարճ թղթակցու թյ ու ն կար, որի
վերնագիրն էր «Հերքու մ»: Ջել սոմինոն կարդաց այ դ թղթակցու թյ ու նը.
«Ամենավճ ռական
ձ ևով
հերքվու մ
է,
թե
այ սօր
գիշ երվա ժամը
երեքին
ոստիկանու թյ ու նը
Ջրհորի
փողոցու մ
բանտարկել
է
սինյ որա
մորաքու յ ր
Եգիպտացորենին և նրա թոռնիկ Ռոմոլ ետայ ին: Հասկանալ ի է, որ մոտավորապես ժամը
հինգին նրանք չ տեղավորվեցին խել ագարանոցու մ, ինչ պես ոմանք այ դ ցանկանու մ
էին»:

Ստորագրու թյ ու ն՝ «Ոստիկանապետ»:
- Խաբեբաների պետ, - բացականչ եց Կաղլ իկ-կատու ն: - Սա Նշ անակու մ է, որ
խեղճ երն իրոք որ հիմա նստած են խել ագարների հետ: Ես գրեթե համոզված եմ, որ
այ դ ամենն իմ մեղքով է եղել :
- Նայ իր, - ընդհատեց նրան Ջել սոմինոն, - կարդա, այ , այ ստեղ: Էլ ի մի հերքու մ:
Հիմա արդեն խոսքն անմիջ ականորեն վերաբերվու մ էր Ջել սոմինոյ ին.
«Բոլ որովին իրականու թյ անը չ ի համապատասխանու մ, թե իբր ոստիկանու թյ ու նը
փնտրու մ է նշ անավոր տենոր Ջել սոմինոյ ին: Դրա համար ոչ մի պատճ առ չ կա,
որովհետև Ջել սոմինոն բոլ որովին էլ պարտավոր չ է պատասխան տալ քաղաքայ ին
թատրոնին պատճառած վնասների համար: Ու ստի, ով գիտե, թե որտեղ է թաքնվու մ
Ջել սոմինոն, թող չ հայ տնի ոստիկանու թյ անը, այ լ ապես խստորեն կպատժվի»:
Գործը բարդանու մ է, - նկատեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Լ ավ է դու տանը նստես, ես
գնամ նորու թյ ու ններ իմանալ ու :
Ջել սոմինոն չ էր ու զու մ ձ եռքերը ծալ ած նստել , բայ ց, վերջ իվերջ ո, համաձայ նեց,
որ Կաղլ իկ-կատու ն իրավացի է և բաց թողեց նրան: Հետո նա պառկեց մահճ ակալ ին և
համբերու թյ ամբ զինվել ով, պատրաստվեց ամբողջ օրը պարապ անցկացնել :

Գլ ուխ տասներեքերորդ
Կա մի օրենք սուտլ իկների աշխարհում՝
Ով չի ստում, նա հիվանդ է համարվում:
Մենք Մորաքու յ ր Եգիպտացորենից բաժանվեցինք այ ն
ժամանակ, երբ նա դռան մոտ կանգնած լ սու մ էր իր
փիսիկների մլ ավոցը: Ըստ որու մ, նա իրեն շ ատ
երջ անիկ էր զգու մ, այ նպես, ինչ պես երաժշ տագետը
երջ անիկ կզգար իրեն, եթե հայ տնաբերեր Բեթհովենի
չ հրատարակված սիմֆոնիան, որը երկար տարիներ
մնացել
էր
սեղանի
դարակու մ:
Ռոմոլ ետայ ից
բաժանվեցինք այ ն ժամանակ, երբ նա վազեց տու ն,
Կաղլ իկ-կատվին ցու յ ց տալ ով, թե ինչ պես պիտի
գնալ
նկարիչ
Բանանիտոյ ի
մոտ:
Քիչ
անց
մորաքու յ րն ու ազգականու հին արդեն հանգիստ քնած
էին իրենց անկողիններու մ, չ կասկածել ով, որ
Կալ իմերի նամակներն ամբողջ ոստիկանական մեքենան
շ արժման մեջ են դրել : Գիշ երվա ժամը 3-ին այ դ
մեքենայ ի
մի
քանի
պտու տակներ,
ի
դեմս
ժանդարմների մի դասակի, առանց խոսքերի ներս
ընկան, Եգիպտացորենին ու աղջ կան ստիպեցին շ ու տ
հագնվել ու բանտ տարան:
Ավագ
ժանդարմը,
բանտարկվածներին
հանձ նել ով
բանտապետին, ու զու մ էր նորից քնել ու գնալ ,
մոռացել էր, որ կոլ եգան ձ ևամոլ է:
- Ի՞ նչ մեղք են գործել այ ս երկու սը:
Պառավը
շ ներին
մլ ավել
է
սովորեցրել ,
իսկ
աղջ իկը
պատերի
վրա
մակագրու թյ ու ններ է արել : Սրանք երկու վտանգավոր հանցագործներ են: Քո տեղը
լ ինեի, սրանց կնստեցնեի նկու ղու մ և կու ժեղացնեի հսկողու թյ ու նը:
- Ինքս գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, - նետեց բանտապետը: - Հիմա տեսնենք, թե
իրենք ինչ կասեն:
Նախ հարցաքննեցին Մորաքու յ ր Եգիպտացորենին: Բանտարկու թյ ու նը նրան չ էր
վախեցրել : Հիմա, երբ նրա յ ոթ կատվիկները մլ ավել ու ընդու նակու թյ ու ն էին ձ եռք
բերել , ինչ ը հատու կ էր նրանց, ոչ ինչ չ էր կարող Եգիպտացորենի երջ անկու թյ ու նը
մթագնել : Դրա համար էլ նա շ ատ հանգիստ էր պատասխանու մ բոլ որ հարցերին:
- Ոչ , դրանք շ ներ չ էին, այ լ կատու ներ:
- Արձ անագրու թյ ան մեջ գրված է, որ շ ներ էին:
- Ո՛ չ , ո՛ չ ... Դրանք կատու ներ էին: Նրանցից, որ մկներ են բռնու մ:
- Բայ ց չ է՞ որ հենց շ ներն են մու կ բռնու մ:
- Ո՛ չ , պարոն, կատու ներն են մու կ բռնու մ: Եվ մլ ավու մ են կատու ները: Իմ
կատու ները հաչ ու մ էին, ինչ պես մեր քաղաքի բոլ որ կատու ները: Բայ ց երեկ
երեկոյ ան, բարեբախտաբար, նրանք սկսեցին մլ ավել :
- Այ ս կինը խել ագար է, - ասաց բանտապետը: - Նրա տեղը խել ագարանոցն է: Կարճ
ասած, տիկին, ի՛ նչ է, դու ք հեքիա՞ թ եք պատմու մ մեզ:
- Ճշ մարտու թյ ու նն եմ ասու մ, միայ ն ճշ մարտու թյ ու նը:
- Դե, ու րեմն, ամեն ինչ պարզ է, - բացականչ եց բանտապետը: - Սա ու ղղակի
կատաղի խել ագար է: Ես սրան ընդու նել չ եմ կարող: Այ ս բանտը միայ ն կանոնավոր
մարդկանց համար է: Խել ագարներին պետք է խել ագարանոց տանել :

Եվ, չ նայ ած ավագ ժանդարմի բողոքներին, որը տեսնու մ էր, թե ինչ պես է հօդս
ցնդու մ կու շ տ քնել ու
իր երազանքը, բանտապետը վերադարձ րեց Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենին և նրա գործը: Հետո նա սկսեց Ռոմոլ եատայ ի հարցաքննու թյ ու նը:
- Այ դ դո՞ ւ էիր պատերին գրու մ:
- Այ ո, միանգամայ ն ճիշ տ է, գրել եմ:
- Լ սեցի՞ ր, - գոռաց բանտապետը: - Սրա խել քն էլ
տեղը չ է: Ու ղարկել
խել ագարանոց: Այ ս աղջ կան էլ տար ու ինձ հանգիստ թող: Ես ժամանակ չ ու նեմ
խել ագարներով զբաղվել ու :
Կատաղու թյ ու նից կանաչ կտրած, ժանդարմների պետը երկու բանտարկյ ալ ներին նորից
նստեցրեց մեքենա ու տարավ խել ագարանոց, որտեղ նրանց իսկու յ ն ընդու նեցին և
ու ղարկեցին մի մեծ սենյ ակ, ու ր նստած էին այ ն բոլ որ մարդիկ, որոնց
ոստիկանու թյ ու նը բանտարկել էր ճիշ տ խոսել ու համար:
Սակայ ն այ դ գիշ երվա դեպքերը դրանով չ ավարտվեցին: Եվ գիտե՞ ք, թե ով էր
սպասու մ ժանդարմների պետին, երբ նա վերջ ապես վերադարձ ավ իր առանձ նասենյ ակը:
Կալ իմեր Մու րհակը: Նա կանգնած էր գլ խարկը ձ եռքին և ամենազզվել ի մի ժպիտ
դեմքին:
- Ձեզ ի՞ նչ է պետք:
- Ձերդ գերազանցու թյ ու ն, - քծնանքով ու խոնարհվել ով բլ բլ աց Կալ իմերը, - ես
եկել եմ իմ հարյ ու ր հազար կեղծ թալ երն ստանալ ու : Պարգևը ինձ հասնու մ է նրա
համար, որ իմ ջ անքերի շ նորհիվ բանտարկված են մեր տեր թագավորի թշ նամիները:
- Աա՜ , ու րեմն այ դ դո՞ ւ ք էիք նամակներ գրել , - մտախոհ ասաց ժանդարմների
պետը: - Բայ ց ամեն ինչ ճ ի՞ շ տ է, ինչ գրել էիք:
- Ձերդ գերազանցու թյ ու ն, - բացականչ եց Կալ իմերը, - երդվու մ եմ, որ ամեն ինչ
մաքու ր ճ շ մարտու թյ ու ն է:
- Աա՜ , - իր հերթին բացականչ եց ժանդարմների պետը և նրա դեմքին մի խարդախ
ժպիտ հայ տնվեց: - Նա պնդու մ է, թե ճիշ տ է ասու մ: Ահա թե ինչ , բարեկամս, ես
առաջ էլ էի զգու մ, որ ձ եր խել քը տեղը չ է, բայ ց հիմա դու ք այ դ հաստատեցիք:
Ու ղիղ խել ագարանոց գնացեք:
- Ձերդ գերազանցու թյ ու ն, խղճ ացեք, - աղաղակեց Կալ իմերը և, գլ խարկը գցել ով
ցած, հու սահատ սկսեց տրորել : - Մի՞ թե դու ք ինձ հետ այ դպես անհոգի կվարվեք:
Ես ստի բարեկամ եմ, չ է՞ որ այ դ մասին գրել էի իմ նամակու մ:
- Մի՞ թե ճ իշ տ է, որ դու ք ստի բարեկամ եք:
- Ճիշ տ է, իսկական ճշ մարտու թյ ու ն, երդվու մ եմ։
-. Ա՛ յ , դու ք նորից բռնվեցիք, - հաղթականորեն ասաց ժանդարմների պետը: Արդեն երկու
անգամ երդվեցիք, որ ճիշ տ եք ասու մ։
Հերիք է
խոսեք:
Խել ագարանոցու մ դու ք ժամանակ կու նենաք հանգստանալ ու : Իսկ այ ժմ պարզ երևու մ
է, որ կատաղի խել ագար եք և եթե մնաք ազատու թյ ան մեջ , դա սպառնալ իք կլ ինի
հասարակական կարգի համար:
- Դու ք ու ղղակի ու զու մ եք իմ պարգևը յ ու րացնել , - աղաղակու մ էր Կալ իմերը,
աշ խատել ով ժանդարմների ձ եռքից ազատվել :
- Լ սո՞ ւ մ եք: Կա-չ կա սրա նոպան բռնել է: Սրան զսպաշ ապիկ հագցրեք և բերանին
կապանք դրեք: Ինչ վերաբերու մ է պարգևին, ապա խոսք եմ տալ իս, որ ձ եզ ոչ մի
գրոշ չ ի հասնի, քանի դեռ ես գրպաններ ու նեմ, ու ր կարել ի է այ դ գու մարը
հու սալ իորեն պահել :
Այ սպես Կալ իմերը նու յ նպես ընկավ խել ագարանոց, որտեղ նրան փակեցին թաղիքապատ
առանձ նախցու մ:
Ժանդարմների պետը, այ ն է, ու զու մ էր քնել ու գնալ , երբ սկսեցին քաղաքի
զանազան ծայ րերից տագնապալ ից զանգել :

- Ալ ո, ոստիկանատո՞ ւ նն է: Մեր կողմերու մ ինչ -որ շ ու ն է մլ ավու մ: Գու ցե
կատաղած է: Մարդ ու ղարկեք, խնդրու մ ենք:
- Ալ ո, ոստիկանատո՞ ւ նն է: Ինչ ո՞ վ են զբաղված շ նաբու յ ծները: Մեր տան մոտ
արդեն կես ժամ է մի շ ու ն է մլ ավու մ: Եթե նրան վաղը առավոտյ ան չ տանեն, ապա
տանից ոչ ոք դու րս չ ի գա, վախենու մ են, թե կարող է կծել :
ժանդարմների պետն անմիջ ապես կանչ եց բոլ որ շ նաբու յ ծներին, բաժանեց ջ ոկատների,
նրանց հետ դրեց իր լ ավագու յ ն ժանդարմներին և ու ղարկեց քաղաքի բոլ որ ծայ րերը
մլ ավող շ ու ն որսալ ու : Ընթերցողն, իհարկե, արդեն հասկացավ, որ խոսքը
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենի կատու ների մասին է:
Կես ժամ չ էր անցել , երբ բռնվեց ամենափոքրիկ կատու ն: Նա այ նպես էր տարվել
մլ ավել ով, որ չ նկատեց, թե ինչ պես են իրեն շ րջ ապատու մ: Միանգամից իր շ ու րջ ն
այ դքան մարդ տեսնել ով, նա որոշ եց, որ մլ ավել ու համար եկել
են իրեն
շ նորհավորել ու
և
ավել ի
եռանդով
սկսեց
մլ ավել :
Շնաբու յ ծներից
մեկը
բարեկամաբար ժպտալ ով մոտեցավ նրան, մի երկու անգամ շ ոյ եց մեջ քը, իսկ հետո
վճ ռականորեն բռնեց ու գցեց պարկի մեջ :
Յոթ կատու ներից երկրորդը բռնվեց այ ն ժամանակ, երբ բարձ րանալ ով ձ իու արձ անի
թամբին, նա մլ ավել ով ճառ էր ասու մ կատու ների մի փոքրիկ խմբի համար:
Կատու ները նրան լ սու մ էին մռայ լ քմծիծաղով, իսկ երբ տեսան, որ նա բռնվեց, մի
կատաղի հաչ ոց գցեցին:
Երրորդ կատվին բռնեցին այ ն ժամանակ, երբ սա և մի շ ու ն հասել էին իրար:
- Այ դ ինչ ո՞ ւ ես մլ ավու մ, հիմար, - հարցրեց կատու ն:
- Իսկ ես, քո կարծիքով, ի՞ նչ պիտի անեմ: Ես կատու եմ, ու րեմն պիտի մլ ավեմ, պատասխանեց շ ու նը:
- Տեսնու մ եմ, որ դու վերջ նականապես հիմարացել ես: Դու ի՞ նչ է, քեզ հայ ել ու
մեջ երբեք չ ե՞ ս տեսել : Դու շ ու ն ես և պետք է հաչ ես: Իսկ ես կատու եմ, իմ
պարտքն է մլ ավել : Ա՛ յ , լ սիր՝ մյ աու , մյ աու , մյ աու , մյ աու :
Մի խոսքով, գործը վերջ ացավ կռվով, և շ նաբու յ ծները, երկար չ մտածել ով,
երկու սին Էլ բռնեցին, բայ ց հետո շ անը բաց թողեցին, որովհետև նա մլ ավել ու
իրավու նք ու ներ:
Հետո բռնեցին չ որրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ կատու ներին:
- Մնաց միայ ն մեկը, - ասու մ էին շ նաբու յ ծներն ու ժանդարմները և մխիթարու մ
իրար, որպեսզի հոգնու թյ ու նը հաղթահարեն:
Որքան զարմացան նրանք, երբ երկար որոնու մներից հետո հանդիպեցին ոչ թե մեկ,
այ լ երկու մլ ավող կատվի:
- Շատացել են, - նկատեց պահնորդներից մեկը:
- Երևի շ ատ վարակիչ բան է մլ ավել ը, - ավել ացրեց շ նաբու յ ծը:
Կատու ներից մեկը Մորաքու յ ր Եգիպտացորենի յ ոթերորդ կատու ն էր, իսկ մյ ու սը այ ն
Բարբոսն էր, որին մենք հանդիպել ենք արդեն առաջ ին գլ ու խներից մեկու մ: Նա
մտածել ով եկել էր այ ն եզրակացու թյ ան, որ Կաղլ իկ-կատու ն որոշ չ ափով իրավացի
էր, երբ խորհու րդ էր տալ իս մլ ավել : Նա մի անգամ փորձ եց հետևել Կաղլ իկի
օրինակին և այ սու հետև այ լ ևս չ էր կարողանու մ հաչ ել , նու յ նիսկ այ ն ժամանակ,
երբ ու զու մ էր:
Բարբոսը առանց դիմադրել ու թու յ լ տվեց, որ իրեն բռնեն, բայ ց յ ոթերորդ կատու ն,
ամենաավագը, այ նքան ճարպիկ գտնվեց, որ մագլ ցեց, բարձ րացավ ծառը, և, նստել ով
բարձ ր ճ յ ու ղերից մեկին, սկսեց մլ ավել
կատու ների երգացանկի ամենալ ավ
արիաները, կատաղեցնել ով իրեն հետապնդողներին:
Այ դ արտակարգ ներկայ ացու մը դիտել ու համար մեծ ամբոխ հավաքվեց և, ինչ պես
լ ինու մ է նման դեպքերու մ, հանդիսականները բաժանվեցին երկու մասի: Մի մասը,
այ սինքն՝ ողջ ամիտները, հրահրու մ էին պահնորդներին, որ սրանք վերջ տան

սկանդալ ին: Մյ ու սները՝
կատակասերները և ով գիտե, գու ցե և ոչ միայ ն
կատակասերները, «ցավակցու մ էին» կատվին և բարձ ր գոռալ ով խրախու սու մ էին
նրան.
- Մյ ա՜ ու ... մյ ա՜ ու ...
Հավաքվել էին նաև բազմաթիվ կատու ներ, որոնք հաչ ու մ էին իրենց ցեղակցի վրա
գու ցե ոմանք նախանձ ից դրդված, ոմանք էլ չ արու թյ ու նից։ Նրանցից մի քանիսը,
վարակվել ով, նու յ նպես սկսեցին մլ ավել : Շնաբու յ ծներն իսկու յ ն հարձ ակվու մ էին
այ դ կտրիճ ների վրա և, բռնել ով նրանց, խոթու մ էին իրենց պարկերը:
Ճարահատյ ալ հրշ եջ ներ կանչ եցին: Սրանք ծառը այ րեցին, որպեսզի համառ կատվին,
որը դեռ շ արու նակու մ էր մլ ավել , ստիպեին ցած իջ նել : Այ սպիսով, ամբոխը
կարողացավ վայ ել ել նաև մի փոքրիկ հրդեհի հաճու յ ք, և բոլ որը բավարարված
գնացին իրենց տները:
Վերջ իվերջ ո պարզվեց, որ մլ ավող կատու ները քսան հատ են: Նրանց բոլ որին էլ
տարան խել ագարանոց. չ է՞ որ նրանք, այ սպես թե այ նպես, յ ու րովի ճշ մարտու թյ ու նն
էին ասու մ, հետևաբար, խել ագար կատու ներ էին: Խել ագարանոցի դիրեկտորը չ գիտեր,
թե ու ր տեղավորի նրանց: Երկար մտածել ու ց հետո նա որոշ եց կատու ներին ու ղարկել
Կալ իմեր Մու րհակի սենյ ակը: Կարո՞ ղ եք պատկերացնել , թե լ րտեսը որքան գոհ պիտի
լ իներ այ դ ընկերակցու թյ ու նից, որը միշ տ նրան պիտի հիշ եցներ իր դժբախտու թյ ան
պատճ առը: Երկու ժամ չ անցած նա իսկապես խել ագարվեց և սկսեց կատվի նման մլ ավել
ու մռռալ : Նրան թվու մ էր, թե ինքն էլ կատու է և երբ մի անզգու յ շ մու կ փորձ եց
սենյ ակի մի անկյ ու նից մյ ու սն անցնել , Կալ իմերն առաջ ինը նետվեց նրա վրա: Բայ ց
մու կը հասցրեց իրեն նետել անցքը և միայ ն պոչ ր թողեց Կալ իմերի ատամների մեջ :
Կաղլ իկ-կատու ն այ ս բոլ որ տեղեկու թյ ու նները հավաքել ով, արդեն վերադառնու մ էր
տու ն, որպեսզի պատմի Ջել սոմինոյ ին, երբ լ սեց, թե ինչ պես իրեն այ դքան լ ավ
ծանոթ տենորը հանկարծ սկսեց երգել : Նա երգու մ էր այ ն հայ տնի երգերից մեկը,
որ երգու մ էին նրա հայ րենի գյ ու ղու մ և որոնք նրան այ նքան տանջ անք
պատճ առեցին:
«Այ ս անգամ ես գրազ կգամ իմ չ որս թաթերով, նոր թաթս էլ հետը հաշ ված անշ ու շ տ,
որ Ջել սոմինոն քնած է և երգու մ է երազու մ: Եթե չ շ տապեմ, պահնորդներն ինձ անից
առաջ կընկնեն»:
Տան մոտ նա ու նկնդիրների մի մեծ բազմու թյ ու ն տեսավ; Ոչ ոք տեղից չ էր
շ արժվու մ, ոչ ոք չ էր խոսու մ: Եվ նու յ նիսկ, երբ մեկ-մեկ ջ արդվու մ էին հարևան
տների ապակիները, ոչ ոք չ էր բողոքու մ: Թվու մ էր, թե հրաշ ալ ի երգը բոլ որին
կախարդել է: Կաղլ իկ-կատու ն բազմու թյ ան մեջ երկու երիտասարդ պահնորդ նկատեց,
որոնց դեմքերին էլ նու յ ն հիացմու նքն էր, ինչ որ մյ ու սների: Դու ք արդեն
գիտեք, որ պահնորդներին հրամայ ված էր Ջել սոմինոյ ին բանտարկել , բայ ց այ ս
երկու սը կարծես թե այ դպիսի մտադրու թյ ու ն չ ու նեին: Դժբախտաբար, այ դ ժամանակ
պահնորդների մի ջ ոկատ էլ էր մոտենու մ տանը: Նրանց պետը մտրակով իր համար
ճ անապարհ էր բացու մ բազմու թյ ան մեջ , նա երևի մի քիչ խու լ էր, դրա համար էլ
Ջել սոմինոյ ի երգեցողու թյ ու նը նրան չ էր հասնու մ:
Կաղլ իկ-կատու ն աստիճաններով արագ վազեց վեր և գնդակի նման նետվեց ձ եղնահարկ:
- Վեր կաց, վեր կաց, շ ու տ, - գոռգոռաց նա և պոչ ով խու տու տ տվեց Ջել սոմինոյ ի
քիթը: - Համերգը վերջ ացած է, ոստիկանու թյ ու նն է գալ իս:
Ջել սոմինոն աչ քերը բաց անել ով ու տրորել ով, հարցրեց.
- Որտե՞ ղ եմ ես:
- Կարող եմ ասել , թե դու որտեղ կհայ տնվես, եթե անմիջ ապես այ ստեղից չ փախչ ենք,
կընկնես բանտ:
- Ի՞ նչ է, էլ ի երգո՞ ւ մ էի:
- Գնանք, փախչ ենք կտու րներով:

- Դու կատվի նման ես դատու մ: Ես սովոր չ եմ կղմինդրների վրայ ով թռչ կոտել :
- Կբռնես իմ պոչ ից:
- Իսկ ո՞ ւ ր գնանք:
- Բոլ որ դեպքերու մ՝ ինչ քան այ ստեղից հեռու , այ նքան լ ավ: Դե որևէ տեղ
կհասնենք, էլ ի:
Կաղլ իկ-կատու ն առաջ ինը թռավ ձ եղնահարկի պատու հանին և Ջել սոմինոյ ին ու րիշ բան
չ էր մնու մ, քան աչ քերը փակել , որպեսզի գլ ու խը չ պտտվի, և հետևել նրան:

Գլ ուխ տասնչորսերորդ
Խեղճ Բենվենուտոն հուզված է այ նքան,
Որ իր տեղը չի նստում մի վայ րկյ ան:
Բարեբարեբախ քաղաքի այ դ մասու մ տներն այ նքան
էին կպած իրար, ինչ պես տառեխները տակառի մեջ ,
և
Ջել սոմինոն,
խրախու սվել ով
Կաղլ իկ-կատվի
հորդորներից, առանց որևէ դժվարու թյ ան կտու րիցկտու ր էր թռչ ու մ: Իսկ Կաղլ իկն, ընդհակառակը,
ու զու մ էր կտու րների միջ ի տարածու թյ ու նը մի
փոքր լ այ ն լ ինի, որպեսզի ու զածի չ ափ մի լ ավ
թռչ կոտի: Բայ ց հանկարծ Ջել սոմինոն սայ թաքեց և
ընկավ մի փոքրիկ պատշ գամբ, ու ր մի ծերու կ
ծաղիկներ էր ջ րու մ:
- Ներեցեք, խնդրեմ, - ցաված ծու նկը շ փել ով
ասաց Ջել սոմինոն: - Ես բոլ որովին չ էի ու զու մ
այ ս ձ ևով ձ եր տու նն ընկնել :
Խնդրու մ
եմ
ներողու թյ ու ն
չ խնդրեք,
քաղաքավարի ասաց ծերու կը: - Ես երջ անիկ եմ ձ եր
այ ցել ու թյ ան համար: Ավել ի լ ավ է ասեք, հո չ ե՞ ք
վնասվել : Հու յ ս ու նեմ, որ դու ք ողջ -առողջ եք:
Կաղլ իկ-կատու ն կտու րից նայ եց ցած ու մլ ավեց.
- Կարել ի՞ է:
- Օ՜ , էլ ի այ ցել ու , - ու րախացած ասաց ծերու կը,
- եկեք, եկեք, ես շ ատ ու րախ կլ ինեմ:
Ջել սոմինոյ ի ծու նկը անընդհատ ու ռչ ու մ էր ու ու ռչ ու մ:
- Ես շ ատ եմ ափսոսու մ, որ ոչ մի աթոռ չ ու նեմ, որպեսզի կարողանաք նստել , շ արու նակեց ծերու կը:
- Պառկեցնենք մահճակալ ին, - առաջ արկեց Կաղլ իկ-կատու ն, - եթե, իհարկե, չ եք
առարկու մ:
- Ցավն այ ն է, - վշ տացած ասաց ծերու կը, - որ ես նու յ նիսկ մահճակալ չ ու նեմ:
Լ ավ, գնամ հարևանի բազկաթոռը խնդրեմ:
- Ոչ , ոչ , ես կարող եմ հատակին էլ նստել , - շ տապ ասաց Ջել սոմինոն:
- Դու ք մտեք սենյ ակ, տեղավորվեք հատակին, - առաջ արկեց ծերու կը, - իսկ ես ձ եզ
համար համեղ սու րճ կեփեմ:
Սենյ ակը մեծ չ էր, բայ ց մաքու ր էր, գեղեցիկ, փայ լ եցրած կարասիներով: Այ ստեղ
կար սեղան, կայ ին պահարաններ, բայ ց աթոռի ու մահճակալ ի հետք անգամ չ էր
երևու մ:
- Մի՞ թե դու ք անընդհատ ոտքի վրա եք լ ինու մ, - հարցրեց Կաղլ իկ-կատու ն:
- Այ ո, ստիպված, - պատասխանեց ծերու կը:
- Եվ բոլ որովին չ ե՞ ք քնու մ:
- Երբեմն կանգնած եմ քնու մ, բայ ց հազվադեպ:
Ջել սոմինոն ու Կաղլ իկը նայ եցին իրար, իբր, ահա քեզ էլ ի մեկը, որ սիրու մ է
հեքիաթներ պատմել :
- Ներեցեք հետաքրքրու թյ անս համար, իսկ դու ք քանի՞ տարեկան եք, - նորից
հարցրեց Կաղլ իկ-կատու ն:
- Ճիշ տը չ եմ կարող ասել : Ես ծնվել եմ տասը տարի առաջ , բայ ց հիմա մոտավորապես
յ ոթանասու նհինգ-յ ոթանասու նվեց տարեկան կլ ինեմ:

Երևի զրու ցակիցների դեմքի արտահայ տու թյ ու նից ծերու կը հասկացավ, որ նրանք ոչ
մի կերպ չ են հավատու մ իրեն: Հառաչ ել ով նա ասաց.

- Սա սու տ չ է: Ցավոք սրտի, անհասկանալ ի, բայ ց ճշ մարիտ պատմու թյ ու ն է: Եթե
ու զու մ եք, քանի դեռ սու րճը չ ի եփել , ես ձ եզ մանրամասն կպատմեմ այ դ մասին:

Իմ անու նը Բենվենու տո է, - սկսեց նա: - Բայ ց սովորաբար ինձ «Տիտիկ չ անող
Բենվենու տո» են ասու մ...
Այ սպես ու րեմն, Բենվենու տոն ծնվել
է հնոտիավաճառի ընտանիքու մ: Այ դքան
աշ խու յ ժ երեխա ոչ ոք դեռ չ էր տեսել : Եվ իրոք, դեռ հարմար անու ն չ էին գտել
նրան, երբ բարու րից դու րս թռավ ու սկսեց վազվզել տան մեջ : Երեկոյ ան նրան
քնեցնու մ էին, իսկ առավոտյ ան պարզվու մ էր, որ մահճակալ ը կարճ է տղայ ի համար
ու ոտքերը դու րս են ցցվել :
- Երևու մ է, նա ու զու մ է շ ու տ մեծանալ , որ ինչ քան կարել ի է շ ու տ ընտանիքին
օգնի, - ասու մ էր հայ րը:
Երեկոները, երբ նրան քնեցնու մ է ին, ամեն ինչ կարգին էր լ ինու մ, իսկ
առավոտյ ան տեսնու մ էին, որ հագու ստն արդեն նրա վրայ ով չ ի, կոշ իկները սեղմու մ
են ոտքերը, իսկ շ ապիկները բոլ որովին հագնել չ ի կարել ի:
- Ոչ ինչ , - ասու մ էր մայ րը, - բարեբախտաբար հնոտիավաճառի տանը չ ու լ ճ արել ը
դժվար չ է: Ես նրան նոր շ ապիկ կճարեմ:
Մի շ աբաթու մ Բենվենու տոն այ նքան մեծացավ, որ հարևաններն սկսեցին խոսել , թե
դպրոց տանել ու ժամանակն է:
Հնոտիավաճ առի կինը տղայ ին տարավ ու սու ցչ ի մոտ, իսկ սա լ ու րջ զայ րացավ:
- Իսկ ինչ ո՞ ւ հարկ չ համարեցիք ու սու մնական տարվա սկզբին բերել : Չէ՞ որ
շ ու տով զատիկ կլ ինի, ինչ պես կարող եմ ընդու նել :
Երբ մայ րը բացատրեց, որ Բենվենու տոն յ ոթ օրվա ծնված Է ընդամենը, ու սու ցիչ ն
ավել ի ջ ղայ նացավ:
- Յոթ օր... Սինյ որա, սա ձ եզ համար մսու ր չ է: Վեց տարի հետո եկեք, այ ն
ժամանակ ձ եզ հետ կխոսենք:
Սակայ ն նա վերջ ապես հայ ացքը դասամատյ անից կտրեց և տեսավ, որ Բենվենու տոն
նու յ նիսկ ավել ի բարձ րահասակ է, քան իր բոլ որ աշ ակերտները: Նա տղայ ին
նստեցրեց ամենավերջ ին նստարանին և սկսեց բացատրել , որ երկու անգամ երկու
հավասար է չ որսի:
Կեսօրին զանգը տվեց, բոլ որ աշ ակերտները տեղերից վեր թռան ու շ արք կանգնեցին,
որպեսզի դասարանից դու րս գան: Միայ ն Բենվենու տոն տեղից չ էր շ արժվու մ:
- Բենվենու տո, - ձ այ ն տվեց նրան ու սու ցիչ ը, - դու էլ շ արք կանգնիր:
- Չեմ կարող, սինյ որ ու սու ցիչ :
Եվ իրոք, առավոտյ ան ժամը ու թից մինչ և տասներկու սը նա այ նքան էր երկարել , որ
նստարանից վեր կենալ չ էր կարողանու մ: Ստիպված կանչ եցին դպրոցի պահակին,
որպեսզի սա օգնի Բենվենու տոյ ին վեր կենալ :
Մյ ու ս օրը նրան նստեցրին ավել ի մեծ նստարանի, բայ ց կեսօրին Բենվենու տոն
նորից չ կարողացավ վեր կենալ , որովհետև այ դ նստարանն էլ նրա համար արդեն փոքր
էր: Նա նմանվու մ էր թակարդի մեջ ընկած մկան: Ստիպված ատաղծագործ կանչ եցին,
որ նստարանը քանդի:
Ու սու ցիչ ը ծոծրակը քորել ով ասաց.
- Վաղը մենք հինգերորդ դասարանից ավել ի մեծ նստարան կվերցնենք:
Եվ նա կարգադրեց դասարան բերել ամենամեծ նստարաններից մեկը:
- Իսկ հիմա ինչ պե՞ ս է:
- Շատ հարմար է, - ու րախ պատասխանեց Բենվենու տոն:
Եվ որպեսզի ցու յ ց տա, թե որքան հարմար նստարան է, մի քանի անգամ տեղից վեր
կացավ ու նորից նստեց:
Բայ ց երբ կեսօրին զանգը խփեց, այ դ նստարանն էլ այ նքան փոքր էր, որ նորից
ատաղձ ագործ կանչ եցին:
Դպրոցի դիրեկտորն ու քաղաքագլ ու խն սկսեցին բողոքել :

- Այ ս ի՞ նչ բան է, սինյ որ ու սու ցիչ : Գու ցե դու ք դասարանու մ կարգապահու թյ ու ն
պահպանել ը մոռացե՞ լ եք: Նստարաններն այ ս տարի ձ եզ մոտ այ նքան են կոտրվու մ,
կարծես ծղոտից շ ինված լ ինեն: Դու ք պետք է ավել ի ու շ ադիր հետևեք ձ եր թոկից
փախածներին, թե չ է մենք չ ենք կարող ամեն օր մի նոր նստարան գնել :
Հնոտիավաճ առն ստիպված տղայ ին տարավ քաղաքի ամենալ ավ բժշ կի մոտ և նրան ամեն
ինչ պատմեց:
- Տեսնենք, տեսնենք, - ասաց բժիշ կը և ակնոցը դրեց, որպեսզի ավել ի լ ավ տեսնի:
Նա Բենվենու տոյ ին ոտից գլ ու խ չ ափեց ու ասաց.
- Հիմա նստիր:
Բենվենու տոն նստեց աթոռին, իսկ բժիշ կը մի րոպե սպասել ու ց հետո հրամայ եց.
- Վե՛ ր կաց:
Բենվենու տոն աթոռից վեր կացավ, և բժիշ կը նորից նրան չ ափեց:
- Հը՜ մ, - ասաց նա և ակնոցի ապակիները թաշ կինակով սրբեց, որպեսզի համոզվի,
թե ակնոցն իրեն չ ի խաբու մ, - հապա նորից նստիր:
Նա մի քանի անգամ Բենվենու տոյ ին ստիպեց նստել ու վեր կենալ և վերջ ապես ասաց.
- Շատ հետաքրքիր երևու յ թ է: Այ ս տղան մի նոր հիվանդու թյ ու ն ու նի որը մինչ և
այ ժմ ոչ ոքի հայ տնի չ է: Հիվանդու թյ ու նն արտահայ տվու մ է հետևյ ալ կերպ, երբ
տղան նստու մ է, սկսու մ է շ ատ արագ ծերանալ : Սրա համար մի րոպեն հավասար է մի
ամբողջ օրվա: Ինչ պե՞ ս բու ժել սրան: Սա պետք է պարզապես միշ տ ոտքի վրա քնի,
թե չ է մի քանի շ աբաթու մ սպիտակամորու ք ծերու նի կդառնա:
Բժշ կի եզրակացու թյ ու նից հետո Բենվենու տոյ ի կյ անքը հիմնովին փոխվեց:
Դպրոցու մ նրա համար հատու կ նստարան պատրաստեցին, որը նստել ու տեղ չ ու ներ:
Այ դպես էին արել , որպեսզի հանկարծ Բենվենու տոն չ փորձ ի նստել : Տանը հիմա նա
ստիպված էր կանգնած ու տել : Բավական է, որ փորձ եր նստել վառարանի մոտ, այ ս ու
այ ն կողմից ձ այ ն էին տալ իս.
- Լ սիր, ի՞ նչ է, ու զու մ ես ժամանակից շ ո՞ ւ տ ծերանալ :
- Վեր կաց, վեր կաց, ու զու մ ես, որ մազերդ սպիտակե՞ ն:
«Բայ ց նա մահճակալ ի վրա էր քնու մ», - կհարցնեք դու ք: Մահճակալ ի մասին մտածել
իսկ չ էր կարող, քանի որ չ էր ու զու մ առավոտյ ան արթնանալ ճերմակ մորու քով:
Բենվենու տոն ստիպված էր ձ իու նման կանգնած քնել , ահա թե ինչ ու հարևաններն ու
բարեկամները «Տիտիկ չ անող Բենվենու տո» անու նը տվեցին նրան, որը այ դ օրվանից
էլ պինդ կպավ Բենվենու տոյ ին:
Մի տխու ր օր հնոտիավաճառ հայ րը ծանր հիվանդացավ և մահամերձ ընկավ անկողին:
- Բենվենու տո, - ասաց նա ընդմիշ տ աչ քերը փակել ու ց առաջ , - հիմա դու պետք է
մայ րիկին օգնես: Նա պառավել է և չ ի կարող աշ խատել : Որևէ ազնիվ գործով
զբաղվիր: Չէ՞ որ դա քեզ համար ոչ մի դժվարու թյ ու ն չ ի ներկայ ացնու մ:
Աշ խատել ով դու միշ տ երիտասարդ կմնաս, քանի որ նստել ու հնարավորու թյ ու ն չ ես
ու նենա:
Հաջ որդ օրը, հոր թաղու մից հետո, Բենվենու տոն գնաց աշ խատանք փնտրել ու , բայ ց
նրա վրա սկսեցին ծիծաղել .
- Աշ խատա՞ նք: Որդյ ակս, ի՞ նչ ես կարծու մ, մենք էստեղ տիկնի՞ կ ենք խաղու մ, ինչ
է: Դու դեռ շ ատ փոքր ես գործարանու մ աշ խատել ու համար:
- Ու զու մ ես աշ խատե՞ լ : Եթե մենք քեզ ընդու նենք աշ խատանքի, տու գանքի
կենթարկվենք: Մանու կներին արգել ված է աշ խատել :
Բենվենու տոն նրանց հետ չ էր վիճու մ, բայ ց միաժամանակ համառորեն մտածու մ էր,
թե ինչ պե՞ ս դու րս գա այ դ վիճակից:
Նա գնաց տու ն, նստեց հայ ել ու առաջ ու սկսեց սպասել :
- Բժիշ կն ասու մ էր, որ եթե ես նստեմ, արագ կսկսեմ ծերանալ : Տեսնենք, ճ ի՞ շ տ
էր ասու մ:

Մի քանի րոպեից հետո նկատեց, որ սկսու մ է մեծանալ , որ կոշ իկներն սկսու մ են
ոտքերը սեղմել : Կոշ իկները հանեց և սկսեց նայ ել , թե ինչ պես են ոտքերը
մեծանու մ: Հետո նորից նայ եց հայ ել ու մեջ և սկզբու մ շ ատ զարմացավ:
- Հետաքրքիր է, ո՞ վ է այ ս սև բեղերով պատանին, որ նայ ու մ է ինձ : Ինձ թվու մ
է, թե ինչ -որ տեղ արդեն տեսել եմ նրան:
Վերջ ապես հասկացավ ու սկսեց ծիծաղել .
- Ա՜ այ դ ես եմ: Իրոք որ արագ եմ մեծանու մ: Դե, իսկ հիմա հարկավոր է շ ու տ
ոտքի կանգնել , թե չ է այ նքան էլ չ եմ ու զու մ ծերանալ :
Կարո՞ ղ եք պատկերացնել , թե ինչ քան զարմացավ մայ րը, իր առաջ տեսնել ով
երկարահասակ, լ այ նաթիկու նք ու ժանդարմի նման բեղավոր պատանու ն, որի ձայ նն էլ
այ նքան էր հաստացել , որ դարձ ել էր բաս:
- Բենվենու տո, որդիս, այ դ ինչ քա՜ ն ես փոխվել :
- Ավել ի լ ավ, մայ րիկ: Ա՛ յ կտեսնես, հիմա արդեն ես աշ խատանք կճարեմ: Եվ այ լ ևս
աշ խատանք չ որոնեց, մարագից հանեց հոր սայ լ ակն ու գնաց քաղաքի փողոցներու մ
ման գալ ու :
- Հին շ ո՜ ր, հին կոշ ի՜ կ, - երգու մ էր նա:
Նրա ու ժեղ ձ այ նը լ սել ով, հարևանները գլ ու խները դու րս էին հանու մ դռներից և
ասու մ.
- Ի՜ նչ սիրու ն երիտասարդ է: Տեսնես որտեղից հայ տնվեց, - հարցնու մ էին նրանք:
- Տիտիկ չ անող Բենվենու տո, այ դ դո՞ ւ ես:
- Ես եմ, մորաքու յ ր: Կարող եք չ կասկածել : Նստած տեղս քնել էի և արթնացա
բեղերով:
Այ սպես Բենվենու տոն սկսեց աշ խատել : Բոլ որը սիրու մ էին նրան: Միշ տ ոտքի վրա,
միշ տ շ արժման մեջ , միշ տ պատրաստ ու րիշ ներին օգնել ու , միշ տ որևէ գործով
զբաղված՝ նա չ էր կարող մարդկանց դու ր չ գալ : Մի անգամ նու յ նիսկ նրան ու զու մ
էին քաղաքագլ ու խ դարձ նել :
- Մեզ հենց այ նպիսի մարդ է հարկավոր, ինչ պիսին դու ես, որպեսզի բազկաթոռին
շ ատ չ նստի...
Բայ ց Բենվենու տոն հրաժարվեց այ դ առաջ արկու թյ ու նից:
Մի քանի տարի հետո մեռավ նրա մայ րը:
«Հիմա ես մնացի մեն-մենակ, - մտածեց Բենվենու տոն: - Միևնու յ ն է ես պարապ
նստել չ եմ կարող, արագ կծերանամ: Արի գնամ աշ խարհ ման գամ, տեսնեմ ինչ կա,
ինչ չ կա»:
Ասաց ու արավ: Վերցրեց հոր սայ լ ակն ու գնաց աշ խարհ տեսնել ու : Նա օր ու գիշ եր
քայ լ ու մ էր, դրա համար էլ շ ատ բան էր տեսնու մ և զրու ցու մ էր տարբեր մարդկանց
հետ:
- Ի՜ նչ հաճ ել ի երիտասարդ եք, - ասու մ էին նրան: - Նստեք մի քիչ զրու յ ց
անենք:
- Զրու ցել կանգնած էլ կարել ի է, - պատասխանու մ էր Բենվենու տոն:
Այ սպես նա թափառու մ էր աշ խարհու մ և բոլ որովին չ էր ծերանու մ:
Մի անգամ մի հյ ու ղակի մոտից անցնել իս, այ նպիսի տեսարան բացվեց նրա առաջ , որ
խեղճ ի սիրտը կու չ եկավ: Անկողնու մ պառկած էր մի հիվանդ կին, իսկ կողքին ու
հատակին նստած էին մի խու մբ երեխաներ ու լ ալ իս էին մեկը մյ ու սից բարձ ր
ձ այ նով:
- Երիտասարդ, - դիմեց կինը, նկատել ով Բենվենու տոյ ին, - եթե զբաղված չ եք, մի
րոպեով ներս եկեք, ես տեղիցս շ արժվել չ եմ կարողանու մ, որպեսզի երեխաներին
հանգստացնեմ, իսկ նրանց արցու նքի ամեն մի կաթիլ ը դանակ է սրտիս մեջ :

Բենվենու տոն մտավ սենյ ակ, երեխաներից մեկին վերցրեց գիրկը և, սենյ ակու մ հետ
ու առաջ շ արժվել ով, սկսեց օրոր ասել : Այ սպես նա հանգստացրեց նաև մյ ու սներին:
Միայ ն ամենափոքրը ոչ մի կերպ ձ այ նը չ էր կտրու մ:
- Մի րոպեով նստեք, - խնդրեց կինը: - Եթե երեխայ ին գրկած նստեք, անմիջ ապես
կքնի:
Բենվենու տոն մոտեցավ վառարանին, նստեց նրա մոտ եղած աթոռի վրա, և երեխան
իսկու յ ն քնեց:
- Շատ շ նորհակալ եմ, որդիս, - ասաց կինը: - Եթե դու չ լ ինեիր, ես ինձ
կսպանեի, այ նքան էի հու սահատվել :
- Օ՜ , նու յ նիսկ կատակով այ դպիսի բան մի ասեք, - ասաց Բենվենու տոն:
Դու րս գալ իս Բենվենու տոն պատահմամբ նայ եց հայ ել ու ն և նկատեց, որ մազերը
սկսել են սպիտակել : «Իսկ ես բոլ որովին մոռացել էի, որ երբ նստու մ եմ, սկսու մ
եմ արագ ծերանալ », - մտածեց Բենվենու տոն, բայ ց տեղնու տեղը ու սերն ու ղղեց,
նայ եց քնած երեխաներին, գոհ սրտով հեռացավ:
Մի ու րիշ անգամ գիշ երը մի փոքրիկ գյ ու ղի միջ ով անցնել իս տեսավ լ ու սավորված
մի պատու հան: Ներսու մ ճախարակի առաջ նստած էր մի աղջ իկ. Նա աշ խատու մ էր ու
հառաչ ու մ:
- Ի՞ նչ է պատահել , - հարցրեց Բենվենու տոն:
- Արդեն երեք օր է չ եմ քնու մ: Ես պետք է վաղը անպայ ման աշ խատանքը վերջ ացնեմ:
Եթե չ վերջ ացնեմ, ինձ ոչ մի կոպեկ փող չ են տա, և մեր ընտանիքը կմնա քաղցած:
Բացի այ դ, կարող են ճախարակն ինձ անից վերցնել : Իսկ ես այ նպես քնել եմ
ու զու մ, որ աշ խարհու մ ամեն ինչ կտայ ի, միայ ն թե կես ժամ քնեի:
«Կես ժամն ընդամենը երեսու ն րոպե է , - մտածեց Բենվենու տոն, - Արի ես մի կես
ժամ աղջ կա փոխարեն աշ խատեմ»:
- Լ սեցեք, - ասաց նա, - պառկեք քնել ու , ես ձ եր փոխարեն մի քիչ կաշ խատեմ, ես
շ ատ եմ ու զու մ մի քիչ նստել այ ս ճախարակի մոտ: Այ նքան սիրու ն ճախարակ է և
այ նքան լ ավ է աշ խատու մ: Մի կես ժամից ես ձ եզ կարթնացնեմ:
Աղջ իկը պառկեց թախտին ու կատվի նման անմիջ ապես քնեց: Բենվենու տոն նստեց
ճ ախարակի մոտ ու սկսեց աշ խատել , բայ ց այ դպես էլ այ լ ևս սիրտ չ արեց, որ աղջ կան
արթնացնի: Ամեն անգամ, երբ նայ ու մ էր աղջ կա կողմը, թվու մ էր, թե նա շ ատ
գեղեցիկ երազներ է տեսնու մ:
Եվ ահա սկսեց լ ու սանալ , արևը բարձ րացավ և աղջ կան արթնացրեց:
- Աստված իմ, ես ամբողջ գիշ եր քնել եմ, իսկ դու ք աշ խատել եք:
- Ոչ ինչ , ոչ ինչ , աշ խատել ը շ ատ հետաքրքիր է:
- Իսկ ձ եր գլ ու խն ամբողջ ովին փոշ ով է ծածկվել :
«Ո՞ վ գիտի թե որքան եմ ծերացել այ ս գիշ եր», - մտածեց Բենվենու տոն, բայ ց
բոլ որովին էլ
չ վշ տացավ: Նա հասցրել
էր վերջ ացնել
այ ն աշ խատանքը, որ
հանձ նարարված էր աղջ կան: Իսկ աղջ կա դեմքը փայ լ ու մ էր ու րախու թյ ու նից:
Մի ու րիշ անգամ Բենվենու տոն հանդիպեց մի դժբախտ ծերու նու , որի մեռնել ու ժամը
հասել էր:
- Ափսո՜ ս, շ ա՜ տ ափսոս, - ասու մ էր ծերու նին: - Ստիպված եմ այ ն աշ խարհ գնալ
ոչ մեկի հետ թու ղթ չ խաղացած: Իմ բոլ որ բարեկամները ինձ նից շ ու տ մեռան:
- Եթե միայ ն դա է ձ եր ու զածը, թու ղթ խաղալ ես էլ գիտեմ:
Նրանք սկսեցին խաղալ : Բենվենու տոն ու զու մ էր կանգնած խաղալ , բայ ց ծերու նին
նրան հանդիմանեց:
- Դու կանգնել ու իմ թղթերս ես նայ ու մ: Անպայ ման ու զու մ ես տանել և օգտվու մ
ես այ ն հանգամանքից, որ ես թշ վառ ծերու կ եմ:
Բենվենու տոն նստեց աթոռին և այ դպես էլ մինչ և խաղի վերջ ը տեղից չ բարձ րացավ:
Նա այ նքան շ փոթված էր, որ թղթերը խառնու մ էր, դրա համար էլ ծերու նին տարավ:

Նա ու րախ-ու րախ շ փու մ էր ձ եռքերը այ ն տղայ ի նման, որը մտել է ու րիշ ի այ գին
տանձ թռցնել ու և հաջ ողու թյ ան է հասել :
- Արի էլ ի խաղանք, - առաջ արկեց ծերու նին ու րախ:
Բենվենու տոն ու զու մ էր տեղից վեր կենալ , չ է որ նա իր կյ անքից կորցնու մ էր
օրեր, ամիսներ, գու ցե և տարիներ: Բայ ց չ էր ու զու մ խեղճ ծերու նու ն վիրավորել :
Նա շ արու նակեց նստած մնալ : Խաղաց երկրորդ, հետո էլ երրորդ անգամ: Ծերու նին
կարծես թե ու րախու թյ ու նից երիտասարդացել էր:
- Նրա տարիներն ինձ անցան, - նայ ել ով ծերու նու սենյ ակու մ կախված հայ ել ու ն,
հառաչ եց Բենվենու տոն:
Բենվենու տոյ ի մազերը սպիտակել էին այ նպես, կարծես ծածկվել էին ձ յ ու նով:
Ոչ ինչ ... Ո՞ վ գիտե, թե ծերու կը քանի տարի է երազել թղթախաղու մ մի անգամ
տանել ու մասին:
Եվ այ դպես, ամեն անգամ, երբ ու զու մ էր որևէ մեկին օգնել և ստիպված էր լ ինու մ
նստել , մեր Բենվենու տոյ ի մազերը սպիտակու մ էին: Հետո մեջ քն էլ սկսեց կռանալ
այ նպես, ինչ պես ծառերն են թեքվու մ ու ժեղ քամու ց: Ասենք, աչ քերն էլ այ նքան
պարզ չ էին տեսնու մ, ինչ պես առաջ : Տիտիկ չ անող Բենվենու տոն ավել ի ու ավել ի էր
ծերանու մ, և վերջ ապես նրա մազերը բոլ որովին սպիտակեցին: Ովքեր նրան լ ավ
ճ անաչ ու մ էին, ասու մ էին միշ տ.
- Ի՞ նչ օգու տ ու նեիր, որ մարդկանց լ ավու թյ ու ն էիր անու մ: Եթե միայ ն քո մասին
մտածեիր, դու հիմա էլ ծտի նման կթռչ կոտեիր:
Բայ ց Տիտիկ չ անող Բենվենու տոն ու րիշ կարծիքի էր. նրա ամեն մի սպիտակ մազը
հիշ եցնու մ էր որևէ լ ավ արարք: Էլ ինչ ո՞ ւ պիտի զղջ ար:
- Կարող էիր կյ անքդ քեզ համար պահպանել , փոխանակ կամաց-կամաց ու րիշ ներին
բաժանել ու , - ասու մ էին հարևաններն ու քավոր-սանահերները:
Բայ ց Բենվենու տոն ժպտալ ով գլ ու խն օրորու մ էր ու մտածու մ, որ իր ամեն մի
սպիտակ մազը մի նոր բարեկամ է իրեն նվիրել և ինքը հազարավոր բարեկամներ ու նի
աշ խարհի բոլ որ կողմերու մ:
- Իսկ դու ք շ ա՞ տ բարեկամներ ու նեք, դու ք կու զենայ ի՞ ք այ դքան շ ատ բարեկամներ
ու նենալ :
Բացի այ դ, ամեն տեղ ման գալ ով, Բենվենու տոն երբեք չ էր հոգնու մ, թեև հիմա
ստիպված էր հենվել գավազանին և հաճախ կանգ էր առնու մ շ ու նչ քաշ ել ու համար:
Այ սպես թափառել ով, նա ընկավ Խաբեբաների աշ խարհը, որտեղ, հոր նման, դարձ ավ
հնոտիավաճ առ և դրանով հոգու մ էր իր ապրու ստը:
- Դու ք այ դքան շ ատ երկրներու մ եք եղել , - նրա պատմու թյ ու նն ընդհատել ով ասաց
Կաղլ իկ-կատու ն, - մի՞ թե չ էիք կարող ավել ի լ ավ տեղ ընտրել ձ եզ համար:
Տիտիկ չ անող Բենվենու տոն ժպտաց:
- Հենց այ ստեղ են մարդիկ օգնու թյ ան կարիք զգու մ: Սա անպայ ման աշ խարհի
ամենադժբախտ երկիրն է և դրա համար էլ ՝ ամենահարմար տեղը ինձ համար:
- Ահա թե որն է ճշ մարիտ ու ղին, - բացականչ եց Ջել սոմինոն, որը ծերու նու ն
լ սու մ էր արցու նքն աչ քերին: - Հիմա ես գիտեմ, թե ինչ եր կանեմ իմ ձ այ նով:
Փոխանակ ման գամ ամբողջ աշ խարհը և ամեն ինչ քարու քանդ անեմ, կաշ խատեմ, որ իմ
ձ այ նը մարդկանց ու րախու թյ ու ն բերի:
- Այ դ քեզ համար այ նքան էլ հեշ տ չ ի լ ինի, - նկատեց Կաղլ իկ-կատու ն: - Օրինակ,
եթե դու փորձ ես երեխաներին օրորոցայ ին երգ երգել , ընդհակառակը, կխանգարես,
որ նրանք քնեն:
- Բայ ց երբեմն կարել ի է քնած մարդկանց արթնացնել ով բարի գործ կատարել , սիրալ իր ասաց Բենվենու տոն:
- Ես այ դ խնդիրը կլ ու ծեմ, - բռու նցքը հատակին խփել ով, ասաց Ջել սոմինոն:
- Իսկ հիմա, - նկատեց Կաղլ իկը, - նախ պետք է բու ժես քո ծու նկը:

Եվ իրոք, Ջել սոմինոյ ի ծու նկը քանի գնու մ ավել ի էր ու ռչ ու մ, և նա արդեն ոչ
կարողանու մ էր կանգնել , ոչ քայ լ ել : Որոշ վեց մինչ և առողջ անալ ը թողնել նրան
Բենվենու տոյ ի տանը: Մանավանդ որ Տիտիկ չ անող Բենվենու տոն բոլ որովին չ էր
քնու մ և գիշ երները կարող էր հետևել Ջել սոմինոյ ին, որպեսզի սա նորից երազու մ
չ երգի և ոստիկանու թյ ան ու շ ադրու թյ ու նը չ գրավի:

Գլ ուխ տասնհինգերորդ
Այ ստեղ կկարդաք, թե ինչպես եղավ,
Որ Բանանիտոն հանկարծ բանտ ընկավ:
Դու ք, իհարկե, հիշ ու մ եք, որ Բանանիտոն մի
փոքր ճիգ գործել ով, վաղ առավոտյ ան տանից դու րս
եկավ բախտ որոնել ու : Որոշ ակի ոչ մի նպատակ
չ ու ներ, ու ղղակի ու զու մ էր որևէ բան անել ,
որպեսզի ցու յ ց տա իր վարպետու թյ ու նը:
Քաղաքը նոր արթնանու մ էր: Դռնապանները երկար
փողրակներով փողոցներն էին լ վանու մ և կատակու մ
էին բանվորների հետ, որոնք հեծանիվներով գնու մ
էին գործարան: Դա մի ու րախ, պարզ ու անամպ ժամ
էր և Բանանիտոն, կանգնել ով մայ թի վրա, զգաց,
թե ինչ պես են իր գլ խու մ ծաղիկների նման
գեղեցիկ մտքեր ծաղկու մ: Նա նու յ նիսկ զգաց
դրանց բու րմու նքը, կարծես թե իրոք իր շ ու րջ ը,
մայ թերի
վրա,
միլ իոնավոր
մանու շ ակներ
բացվեցին:
- Ա՜ յ , սա հիանալ ի միտք է, - հանկարծ որոշ եց
նա:
Եվ առանց տեղից շ արժվել ու , ու ղղակի գործարանի
դարպասի մոտ, որտեղ կանգնած էր այ դ րոպեին,
նստեց
մայ թին,
գրպանից
հանեց
գու նավոր
կավիճ ների տու փը և սկսեց նկարել : Մի քանի բանվոր իսկու յ ն շ րջ ապատեցին նրան:
- Գրազ կգամ, - ասաց նրանցից մեկը, - որ սա սովորականի նման առագաստանավ կամ
լ ու սապսակով սու րբ կնկարի: Միայ ն թե ո՞ ւ ր է սրա շ ու նը, որը տիրոջ գլ խարկը
ատամներով բռնած պիտի ողորմու թյ ու ն հավաքի:
- Իսկ ես մի այ սպիսի դեպքի մասին եմ լ սել , - ասաց մյ ու սը: - Մի նկարիչ
հատակին կարմիր գիծ է քաշ ել և բոլ որը շ ու րջ ը կանգնած գլ ու խ են ջ արդել , որ
իմանան, թե դա ինչ է:
- Եվ ի՞ նչ է պարզվու մ:
- Հարցնու մ են նկարչ ին, նա էլ պատասխանու մ է. «Ու զու մ եմ տեսնել , թե
մեկնու մեկը կարո՞ ղ է գծի տակով անցնել , թե բոլ որը կանցնեն գծով»: Հետո նա
գլ խարկը գլ ու խն է քաշ ու մ ու գնու մ: Երևի տախտակը պակաս է եղել :
- Չէ, սրա խել քը գլ ու խն է երևու մ, նայ եցե՛ ք:
Բանանիտոն, առանց գլ ու խը բարձ րացնել ու , այ նքան արագ էր նկարու մ, որ մարդիկ
չ էին հասցնու մ հետևել նրա ձ եռքերի շ արժու մներին:
Եվ մայ թի վրա կարծես թե շ ու նչ էր առնու մ նրա քիչ առաջ վա երազանքը՝ գեղեցիկ
մանու շ ակների մի ամբողջ թու փ է ծաղկու մ: Ճիշ տ է, դա ընդամենը նկար էր, բայ ց
այ նքան գեղեցիկ, որ վերջ իվերջ ո օդու մ իսկապես որ մանու շ ակի բու րմու նք
տարածվեց:
- Ինձ թվու մ է, - շ շ նջ աց բանվորներից մեկը, - որ ես մանու շ ակի հոտ եմ
առնու մ:
- Ավել ի լ ավ է դդմիկ ասես, - նկատեց նրա ընկերը, - եթե չ ես ու զու մ, որ քեզ
բանտ նետեն: Ասենք, դու ճիշ տ ես, ես էլ եմ հոտ առնու մ:
Բանանիտոյ ի շ ու րջ ը լ ռու թյ ու ն տիրեց: Միայ ն կավիճն էր մայ թին քսվել ով
կամացու կ խզխզու մ, և յ ու րաքանչ յ ու ր մանու շ ակագու յ ն գծի հետ մանու շ ակի

բու րմու նքն ավել ի էր ու ժեղանու մ: Բանվորները ցնցված էին: Նրանք իրենց
նախաճ աշ ի փաթեթները մի ձ եռքից մյ ու սն էին փոխու մ և ցու յ ց էին տալ իս, թե իբր
ստու գու մ են հեծանիվների դողերը, բայ ց աչ ք չ էին կտրու մ Բանանիտոյ ի
շ արժու մներից
ու
հաճու յ քով
շ նչ ու մ
էին
մանու շ ակի
բու րմու նքը,
որն
ու րախացնու մ էր նրանց սիրտը:
Հնչ եց գործարանի շ չ ակը, բայ ց բանվորներից և ոչ մեկը տեղից չ շ արժվեց: «Այ ,
ապրես դու , հա», - լ սվու մ էր այ ս ու այ ն կողմից: Բանանիտոն գլ ու խը
բարձ րացրեց, և նրա հայ ացքը հանդիպեց իր հանդիսականների աչ քերին: Այ դ
աչ քերու մ նկարիչ ը այ նպիսի մի հիացմու նք տեսավ, որից նա շ փոթվեց: Արագ
հավաքել ով իր կավիճները՝ հեռացավ:
Բանվորներից մեկը հասավ նրա հետևից:
- Այ դ ի՞ նչ ես անու մ, - ասաց նա, - ինչ ո՞ ւ ես փախչ ու մ, մի րոպե էլ որ
անցներ, մենք քեզ կտայ ինք մեզ մոտ եղած ամբողջ գու մարը: Մենք այ դքան գեղեցիկ
նկար երբեք չ ենք տեսել :
- Շնորհակալ ու թյ ու ն... շ նորհակալ ու թյ ու ն... - շ շ նջ աց Բանանիտոն և անցավ
փողոցի մյ ու ս կողմը, որպեսզի մենակ մնա:
Նա երկար թափառեց քաղաքու մ, բայ ց սիրտ չ էր անու մ մի նոր նկար սկսել :
Հանկարծ մի շ ու ն տեսավ նա, և նորից նկարչ ին համակեց իսկական ոգևորու թյ ու ն:
Նա տեղնու տեղը պպզեց մայ թի վրա և սկսեց նկարել , ահա նորից Բանանիտոյ ի շ ու րջ ը
հանդիսականների մի մեծ խու մբ հավաքվեց:
- Նայ եցեք, նայ եցեք, ինչ ինքնատիպ մարդ է՝ կատու է նկարու մ: Եթե որևէ մեկն
ու զենա կատու տեսնել , դրա նեղու թյ ու նը չ ի քաշ ի, մեր քաղաքու մ կատու ինչ քան
ասես կա:
- Սա սովորական կատու չ է, - ու րախ պատասխանեց Բանանիտոն:
- Լ սեցեք, նա սովորական կատու չ ի նկարու մ, այ լ երևի ակնոցավոր կատու :
Բոլ որ խոսակցու թյ ու նները կարծես թե կախարդանքով դադարեցին, երբ Բանանիտոյ ի
շ ու նը
թռավ
ոտքի
և
սկսեց
ու րախ
հաչ ել :
Ամբոխի
մեջ
զարմանքի
բացականչ ու թյ ու ններ
լ սվեցին
և
պատահարի
վայ րու մ
իսկու յ ն
ոստիկաններ
հայ տնվեցին:
- Այ ս ի՞ նչ բան է, ի՞ նչ է տեղի ու նենու մ, ա՜ , ա՜ , տեսնու մ եմ, տեսնու մ,
ավել ի ճ իշ տ, լ սու մ եմ, հաչ ող կատու : Կարծես թե քիչ են մլ ավող շ ները, հիմա էլ
հաչ ող կատու : Սա ո՞ ւ մ կատու ն է:
Ամբոխը արագ ցրվեց՝ ոչ ոք չ էր ու զու մ այ դ հարցին պատասխանել : Միայ ն մի խեղճ
մարդ, որ կանգնած էր ոստիկանի կողքին, չ հասցրեց փախչ ել , քանի որ վերջ ինս
պինդ բռնել էր նրա ձ եռքը:
- Կատու ն սրանն է, - շ շ նջ աց մարդը, ցու յ ց տալ ով Բանանիտոյ ին:
Ոստիկանը թողեց նրան և բռնեց Բանանիտոյ ին:
- Հապա մի գնանք ինձ հետ:
Բանանիտոն թու յ լ չ տվեց, որ իրեն երկար խնդրեն: Նա կավիճները դրեց գրպանը ու
հետևեց ոստիկանին, չ կորցնել ով իր լ ավ տրամադրու թյ ու նը: Իսկ շ ու նը պոչ ը ցցած՝
փախավ իր գործին:
Բանանիտոյ ին գցեցին մի առանձ ին խու ց, որտեղ պետք է սպասեր, մինչ և
ոստիկանապետը հարկ համարեր քննել նրան: Բանանիտոյ ի ձ եռքերն ու ղղակի քոր էին
գալ իս աշ խատել ու ցանկու թյ ու նից: Նա մի թռչ նակ նկարեց և բաց թողեց, բայ ց
թռչ նակը չ ու զեց նկարչ ից հեռանալ , նստեց Բանանիտոյ ի ու սին և սկսեց քնքշ անքով
կտցահարել նրա ականջ ը:
- Հասկանալ ի է, - ասաց Բանանիտոն, - դու քաղցած ես:
Եվ նա արագ կորեկի մի քանի հատիկ նկարեց: Դա նրան հիշ եցրեց, որ ինքն էլ դեռ
նախաճ աշ չ ի արել :

- Ինձ երկու ձ վից ձ վածեղն էլ բավական է: Վատ չ էր լ ինի, եթե վրան մի հատ էլ
հասած ու խոշ որ դեղձ ու տեի:
Ու նկարեց այ ն, ինչ որ սիրտն ու զու մ էր. շ ու տով ձ վածեղի բու րմու նքը տարածվեց
սենյ ակով մեկ և, դռնից դու րս գալ ով, դիպավ պահակի քթին:
- Ի՜ նչ հիանալ ի է, - ասաց երիտասարդ պահակը, ագահորեն հոտոտել ով օդը,
որպեսզի բաց չ թողնի ձ վածեղի բու րմու նքը:
Բայ ց հետո նրա մեջ կասկած առաջ ացավ: Նա բաց արեց դռան դիտանցքը և նայ եց
ներս: Տեսնել ով, որ բանտարկյ ալ ը մեծ հաճու յ քով ձ վածեղ է ու տու մ, նա
զարմանքից քար կտրեց և հենց այ դ դիրքով էլ ու զարմանքի արտահայ տու թյ ու նը
դեմքին ոստիկանապետը բռնացրեց նրան:
- Ա՛ յ , սա գործ - բացականչ եց նա զայ րու յ թից կարմրել ով: - Սա ու ղղակի հիանալ ի
է: Երևու մ է, մենք բանտարկյ ալ ներին ռեստորանից ու տել իք ենք բերու մ:
- Ես... ես չ է... - կմկմաց պահակը:
- Ինչ է, դու կանոնադրու թյ ու նը չ գիտե՞ ս: Հաց և ջ ու ր, ջ ու ր և հաց, ու րիշ
ոչ ինչ :
- Ես չ գիտեմ, թե ինչ պես ստացվեց, - վերջ ապես կարողացավ խոսել պահակը: Գու ցե նա ձ վերը գրպանու մ էր եկել :
- Լ ավ, իսկ վառարա՞ ն որտեղից: Ինչ պես տեսնու մ եմ, իմ բացակայ ու թյ ան
ընթացքու մ ձ եզ մոտ նորու թյ ու ններ են հայ տնվել ՝ խցերու մ խոհանոցներ են
ավել ացել :
Բայ ց այ դ պահին ոստիկանապետը իր աչ քով տեսավ, որ խցու մ ոչ մի օջ ախ է լ չ կա:
Իսկ Բանանիտոն, որպեսզի իզու ր տեղը վնաս չ տա պահակին, որոշ եց խոստովանել , թե
ինչ պես է նախաճաշ ձ եռք գցել :
- Դու ինձ հիմարի տե՞ ղ ես դրել , - զայ րացավ ոստիկանապետը: - Իսկ հիմա ի՞ նչ
կանես, եթե հրամայ եմ, որ ինձ համար սպիտակ գինու մեջ եփած տափակաձ ու կ
նկարես:
Բանանիտոն ոչ մի խոսք չ ասաց. վերցրեց թղթի մի կտոր և սկսեց նկարել պատվիրած
ճ աշ ը:
- Մաղադանոսո՞ վ, թե՞ առանց մաղադանոսի, - նկարել ով հարցրեց նա:
- Մաղադանոսով, - ծիծաղել ով հրամայ եց ոստիկանապետը: - Դու իրոք ինձ ապու շ ի
տեղ ես դրել : Հենց որ վերջ ացնես նկարել ը, քեզ կստիպեմ, որ այ դ ամբողջ թու ղթը
կու լ տաս:
Բայ ց երբ Բանանիտոն աշ խատանքն ավարտեց, սպիտակ գինու մեջ եփած տափակաձ կան
հաճել ի բու րմու նքը տարածվեց խցով մեկ, իսկ մի քանի վայ րկյ ան հետո
ոստիկանապետի՝ զարմանքից դու րս ցցված աչ քերի առաջ սեղանի վրա հայ տնվեց թեթև
գոլ որշ ի արձ ակող ափսեն, որը կարծես ասու մ էր. «Խնդրեմ, կերեք»:
- Բարի ախորժակ, - ասաց Բանանիտոն: - Ճաշ ը պատրաստ է:
- Ես ինչ -որ չ եմ ու զու մ ու տել , - փնթփնթաց ոստիկանապետը ու շ քի գալ ով, տափակաձ ու կը թող պահակն ու տի, իսկ դու արի ինձ հետ:

Գլ ուխ տասնվեցերորդ
Բանանիտոյ ին առաջ քաշեցին,
Դարձավ մինիստր, բայ ց շուտ քշեցին:
Պահնորդների
պետը
հիմար
մարդ
չ էր:
Ընդհակառակը, նա շ ատ խորամանկ էր:
«Այ ս մարդը, - Բանանիտոյ ին թագավորի պալ ատ
ու ղեկցել ով մտածու մ էր նա, - իր քաշ ով մեկ
ոսկի արժի, գու ցե և ավել ին: Եվ քանի որ ես
բավական մեծ գանձ ապահարան ու նեմ, էլ ինչ ո՞ ւ
պիտի նրա մեջ մի քանի կիլ ո ոսկի չ պահեմ,
այ նտեղ այ դ ոսկիներին ոչ ոք ձ եռք չ ի տա և
մկներից
էլ
պաշ տպանված
կլ ինեն:
Թագավորն
անպայ ման ինձ մեծ պարգև կտա»:
Բայ ց
նրա հու յ սերը
չ արդարացան:
Իմանալ ով
պատահածի մասին, Ջակոմոն թագավորը հրամայ եց
նկարչ ին իր մոտ բերել , ոստիկանապետին սառը
հրաժեշ տ տալ ով, թագավորն ասաց.
- Ձեր հայ տնագործու թյ ան համար դու ք հատու կ
ծառայ ու թյ ան մեդալ կստանաք:
- Ինչ ի՞ ս է պետք այ դ մեդալ ը, - քթի տակ
փնթփնթու մ
էր
ոստիկանապետը:
Ես
արդեն
քսանչ որս այ դպիսի մեդալ ու նեմ և բոլ որն էլ
խաղաքարտից են: Եթե իմ սեղանների ոտները
ծու ռտիկ լ ինեին, ես այ դ մեդալ ները կդնեի դրանց
տակ, որպեսզի չ շ արժվեին:
Նկարիչ ը ամենակարող թագավորին ներկայ ացավ առանց հու զմու նքի: Աչ քը գցած
թագավորի նարնջ ագու յ ն կեղծամին, որն այ նպես էր շ ողշ ողու մ թագավորի գլ խին,
կարծես շ ու կայ ու մ ցու ցադրված նարնջ ով լ ի զամբյ ու ղ լ իներ, նա հանգիստ
պատասխանու մ էր Ջակոմոնի հարցերին:
- Ինչ ո՞ ւ եք այ դպես նայ ու մ, - հարցրեց թագավորը:
- Ես հիանու մ եմ ձ եր մազերով, ձ երդ մեծու թյ ու ն:
- Իսկ դու ք կարո՞ ղ եք այ սպիսի մազեր նկարել :
Ջակոմոնը հոգու խորքու մ հու յ ս ու ներ, որ Բանանիտոն ու ղղակի իր ճաղատի վրա
գեղեցիկ մազեր կնկարի, և ինքն այ լ ևս ստիպված չ ի լ ինի ամեն անգամ քնել ու ց
առաջ մազերը հանել ու դնել պահարանի վրա:
- Այ դքան գեղեցիկ, իհարկե, չ եմ կարող, - պատասխանեց Բանանիտոն, կարծել ով, թե
այ դ պատասխանով թագավորին հաճու յ ք կպատճառի:
Հոգու խորքու մ նա խղճ ու մ էր թագավորին, որին սեփական ճաղատն այ դքան
վշ տացնու մ էր: Ախր, շ ատերը բոլ որովին մազերը խու զու մ են, որպեսզի չ սանրվեն:
Բացի այ դ, մարդկանց, միևնու յ ն է, մազերի գու յ նով չ են դատու մ: Ջակոմոնը
թեկու զ ու նենար սեփական գեղեցիկ մազեր, սև ու գանգու ր, միևնու յ ն է, էլ ի
նու յ ն սրիկան ու ծովահենը կլ իներ, ինչ պես որ նրան մարդիկ գիտեին:
Հառաչ ել ով, Ջակոմոնը որոշ եց իր ճաղատը մազերով զարդարել ու միտքը միառժամանակ
հետաձ գել : Բայ ց դրա փոխարեն նա որոշ եց Բանանիտոյ ի տաղանդն օգտագործել
այ նպես, որպեսզի ինքը պատմու թյ ան մեջ մնա որպես մեծ թագավոր:
- Ես քեզ կենդանաբանական այ գու մինիստր կդարձ նեմ, - ասաց նա նկարչ ին: Կենդանաբանական այ գի ու նենք, բայ ց արի տես, որ մեջ ը գազաններ չ կան, դու ինքդ

պետք է գազաններ նկարես: Եվ, խնդրու մ եմ, որ գազանների բոլ որ տեսակներից
լ ինեն:
«Ավել ի լ ավ է մինիստր լ ինել , քան բանտ նստել », - մտածեց Բանանիտոն: Եվ մինչ և
երեկո, բազմաթիվ հանդիսականների աչ քի առաջ , նա հազարավոր տեսակի գազաններ և
կենդանիներ նկարեց ու կենդանացրեց: Առյ ու ծներ, վագրեր, կոկորդիլ ոսներ, փղեր,
թու թակներ, կրիաներ, պել իկաններ: Շներ էլ նկարեց: Պատկերացրեք, նու յ նիսկ
շ ներ բակապահ, բարակ, շ պից, տաքսա, որոնք սկսեցին բարձ ր-բարձ ր հաչ ել ,
տհաճ ու թյ ու ն պատճառել ով պալ ատականներին:
- Ի՞ նչ կլ ինի մեր օրը, եթե նորին մեծու թյ ու նը թու յ լ տա, որ շ ները հաչ են, մռթմռթու մ էին նրանք: - Դա ախր օրենքին հակառակ է: Նման վատ օրինակ աչ քի
առաջ ու նենալ ով, մարդկանց գլ խու մ վտանգավոր մտքեր կառաջ անան:
Բայ ց Ջակոմոնը հրամայ եց Բանանիտոյ ին չ խանգարել և թու յ լ տալ , որ նա իր ու զածն
անի: Այ սպիսով, պալ ատականներն ստիպված էին իրենց զայ րու յ թը խեղդել
և
հաշ տվել :
Մինչ
Բանանիտոն
նկարու մ
էր,
գազաններն
իրենց
տեղերն
էին
գրավու մ
վանդակներու մ: Այ սպես, ավազանի մեջ հայ տնվեցին սպիտակ արջ եր, ծովառյ ու ծներ,
պինգվիններ, իսկ կենդանաբանական այ գու ծառու ղիներու մ երեխաներին ման ածել ու
համար երևացին սայ լ ակներին լ ծած իշ ու կներ:
Այ դ երեկո Բանանիտոն չ կարողացավ վերադառնալ
իր ձ եղնահարկը գիշ երել ու :
Թագավորը նրան պալ ատու մ առանձ ին սենյ ակ հատկացրեց և դռների վրա տասը պահակ
նշ անակեց, որպեսզի նկարիչ ը հանկարծ չ փախչ ի:
Հաջ որդ օրը կենդանաբանական այ գու մ այ լ ևս անել իք չ կար, և Բանանիտոյ ին դարձ րին
սննդամթերքի մինիստր կամ, ինչ պես ասու մ էին, պետու թյ ան առաջ ին թղթագործը:
Նրա համար սեղան պատրաստեցին և անհրաժեշ տ ամեն բան տվեցին, որպեսզի պալ ատի
մու տքի մոտ նկարի: Մարդիկ կարող էին դիմել նրան ու տել ու համար ամեն բան
ստանալ ու խնդրանքով:
Սկզբու մ ոմանք հիսաթափվեցին: Եթե Բանանիտոյ ից թանաք էին ու զու մ, որը
խաբեբաների լ եզվով նշ անակու մ էր հաց, նա իսկու յ ն մի սրվակ թանաք էր նկարու մ
և ասու մ.
- Հետևյ ալ ը.
- Իսկ ինչ ի՞ ս է պետք թանաքը, - փնթփնթու մ էր ձ ախորդը, - ոչ ու տել կարող եմ,
ոչ խմել :
Բայ ց շ ու տով մարդիկ հասկացան, որ եթե ու զու մ են Բանանիտոյ ից որևէ բան
ստանալ , պետք է առարկաներին տան իրենց իսկական արգել ված անու նները:
Պալ ատականների զայ րու յ թը հասավ գագաթնակետին:
- Գործերը քանի գնու մ՝ վատանու մ են, - կատաղու թյ ու նից կանաչ ել ով ծղրտու մ էին
նրանք: - Սրանից լ ավ բան դու րս չ ի գա: Այ սու հետև ոչ ոք չ ի ստի: Ի՞ նչ է
պատահել թագավորին:
Իսկ Ջակոմոն թագավորը դեռ սպասու մ էր հարմար պահի, որպեսզի Բանանիտոյ ին ասի
իսկական մազերի մասին: Նա անհամբեր սպասու մ էր այ ն օրվան, երբ առանց քամու ց
վախենալ ու կկարողանա բաց գլ խով ման գալ : Իսկ առայ ժմ նա նկարչ ին թու յ լ էր
տալ իս, որ ինչ ու զենա անի, և այ ստեղ նա ոչ մի առարկու թյ ու ն չ էր հանդու րժի:
Պալ ատականներն այ դ դառը հաբերն ընդու նել ով, դարձ յ ալ դժգոհ էին մնու մ, չ նայ ած
փորները լ իքն էր այ դ հաբերով:
Գեներալ ները նու յ նպես դժգոհ էին:
- Տեսեք, թե ինչ է ստացվու մ, - ասու մ էին նրանք: - Վերջ ապես մեր ձ եռքն է
ընկել այ դ նկարիչ ը, և մենք թողնու մ ենք, որ նա ի՞ նչ անի. ձ վածեղ, խորոված
հավ, տապակած կարտոֆիլ ու շ ոկոլ ադ պատրաստի: Պետք էր թնդանոթներ սարքել ,

թնդանոթներ: Մենք կարող էինք անպարտել ի բանակ ու նենալ և թագավորու թյ ան
տերու թյ ու նը լ այ նացնել :
Ամենառազմաշ ու նչ գեներալ ը գնաց ու այ դ մասին ասաց Ջակոմոն թագավորին:
Հին ծովահենն զգաց, թե ինչ պես արյ ու նն սկսեց եռալ իր երակներու մ:
- Թնդանոթներ, - բացականչ եց նա: - Հոյ ակապ է, թնդանոթներ: Իհարկե, նաև
նավեր, օդանավեր, դիրիժաբլ ներ: Անմիջ ապես ինձ մոտ կանչ եք այ դ սատանայ ի տարած
Բանանիտոյ ին:
Վաղու ց էր, ինչ թագավորի մերձ ավորները նրա բերանից սատանա բառը չ էին լ սել :
Իսկ դա նրա ամենասիրած հայ հոյ անքն էր այ ն ժամանակ, երբ նավի հրամանատարական
կամրջ ակին կանգնած ծովահեններին նավաճանկման ու ղարկել ու ց առաջ ճ առեր էր
ասու մ:

Իսկու յ նևեթ դադարեցվեց մթերքի բաժանու մը, և Բանանիտոն կանգնեց թագավորի ու
նրա գլ խավոր շ տաբի առաջ : Պատերին աշ խարհագրական մեծ քարտեզներ էին կախված,
իսկ ծառաներն արդեն բերել էին դրոշ ակիկների տու փը, որպեսզի նրանցով նշ եին
գալ իք հաղթանակների վայ րերը:
Բանանիտոն շ ատ հանգիստ, ոչ ոքի չ ընդհատել ով, լ սեց նրանց բոցավառ ճ առերը:
Բայ ց երբ նրան թու ղթ ու մատիտ տվեցին, որպեսզի սկսի թնդանոթներ ստեղծել , նա

թղթի մեջ տեղու մ խոշ որ տառերով գրեց. «Ոչ », և թու ղթը ձ եռքին անցավ ամբողջ
դահլ իճ ով մեկ, որպեսզի համոզվի, որ բոլ որը կարդացել են իր գրածը:
- Սինյ որներ, - ասաց նա, - եթե դու ք կամենաք լ ավ սու րճ , որպեսզի ու ղեղներդ
մաքրեք, ես կարող եմ մի րոպեից էլ պակաս ժամանակու մ պատրաստել : Եթե ձ եզանից
յ ու րաքանչ յ ու րն ու զենա աղվեսներ որսալ ու համար ձ ի ու նենալ , ես ամենազտարյ ու ն
նժու յ գը կարող եմ նկարել : Բայ ց թնդանոթների մասին պետք է մոռանաք: Երբեք
ինձ անից թնդանոթ չ եք ստանա:
Այ ստեղ մի
իսկական իրարանցու մ
սկսվեց: Բոլ որն սկսեցին գոռգոռալ
և
բռու նցքները խփել սեղանին:
- Գլ ու խը, գլ ու խը կտրել , - լ սվեցին ձ այ ներ:
- Այ դպես էլ կանենք, - արտասանեց վերջ ապես Ջակոմոնը, - միայ ն թե գլ ու խը
կտրել ու փոխարեն մենք նրան առայ ժմ մտածել ու ժամանակ կտանք: Ինձ թվու մ է,
քանի որ այ ս նկարիչ ը հանճ արեղ է, ու րեմն այ նքան էլ նորմալ չ է: Մի քանի օրով
նրան ու ղարկեք խել ագարանոց:
Պալ ատականներին վճիռը շ ատ մեղմ թվաց: Նրանք սկսեցին տրտնջ ալ , բայ ց գիտենալ ով
Ջակոմոնի բնավորու թյ ու նը, լ եզու ները շ ու տ իրենց քաշ եցին:
- Առայ ժմ, - շ արու նակեց Ջակոմոնը, - թու յ լ չ տալ նկարել ոչ մատիտով, ոչ էլ
ներկերով:
Եվ ահա Բանանիտոյ ին նետեցին խել ագարանոցի մի առանձ ին խու ց: Նրան թու յ լ
չ տվեցին վերցնել ոչ թու ղթ, ոչ մատիտ, ոչ վրձ ին և ոչ էլ ներկեր: Խցու մ կավիճ ի
կամ աղյ ու սի կտորտանք էլ չ կայ ին: Թերևս կարել ի էր թաղիքով պատած պատերին
արյ ու նով նկարել : Բանանիտոն ստիպված էր հաշ տվել այ ն մտքի հետ, որ նոր
գլ ու խգործոցներ չ ի կարողանա ստեղծել :
Նա մեկնվեց խշ տյ ակի վրա, ձ եռքերը դրեց գլ խի տակ և հայ ացքը գցեց նոր
սպիտակեցրած առաստաղին: Նրա աչ քերի առջ ևից հերթով գեղեցիկ տեսիլ ներ էին
գալ իս ու գնու մ: Դրանք այ ն նկարներն էին, որոնց նա կյ անք կտար այ ստեղից
դու րս գալ ու ց հետո: Իսկ որ այ ստեղից դու րս կպրծներ, բոլ որովին չ էր
կասկածու մ:
Եվ նա իրավացի էր, որովհետև մեկը կար, որ արդեն աշ խատու մ էր Բանանիտոյ ին
փրկել : Այ դ փրկարարի անու նը երևի արդեն ձ եր լ եզվի վրա է: Դե, իհարկե, դու ք
չ եք սխալ վու մ, դա Կաղլ իկ-կատու ն է:

Գլ ուխ տասնյ ոթերորդ
Կաղլ իկ-կատուն իր թաթիկը կորցրեց,
Բայ ց նկարչին պատուհանից փախցրեց:
Երբ Տիտիկ չ անող Բենվենու տոյ ի տանը բու ժու մ էին
Ջել սոմինոյ ի կոտրված ծու նկը և հայ տնի դարձ ավ,
որ նկարիչ ը մինիստր է դարձ ել , Կաղլ իկ-կատու ն
որոշ եց
գնալ
Բանանիտոյ ի
մոտ և Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենին ու Ռոմոլ ետայ ին ազատել ու մասին
խնդրագիր տալ : Դժբախտաբար, նա պալ ատ հասավ այ ն
ժամանակ, երբ Բանանիտոյ ի երջ անիկ աստղը մարել
էր արդեն:
- Եթե ու զու մ ես նկարչ ին տեսնել , պիտի գժանոց
գնաս, - ասացին նրան ոստիկանները, - բայ ց քեզ
ո՞ վ կթողնի նրա մոտ. այ եթե դու էլ գիժ
լ ինեիր...
Կաղլ իկ-կատու ն երկար մտածեց՝ արդյ ոք խել ագա՞ ր
ձ ևանա, թե մի ու րիշ ճանապարհով գժանոց մտնի:
- Թաթիկներս, օգնու թյ ան հասեք, - որոշ եց նա
վերջ ապես: - Չէ՞ որ դու ք հիմա չ որս հատ եք և
ձ եզ համար ավել ի հեշ տ կլ ինի մագլ ցել պատերով:
Խել ագարանոցը գտնվու մ էր մի հսկայ ական, մռայ լ շ ենքու մ, որն ավել ի շ ու տ բերդի
էր նման: Նրա շ ու րջ ը պարսպի երկարու թյ ամբ ջ րով լ ի փոս կար: Կաղլ իկ-կատու ն
ստիպված էր լ ողանալ : Նա սու զվեց ջ րի մեջ և լ ողալ ով անցավ փոսը: Հետո մագլ ցեց
պատով ու իրեն ներս գցեց առաջ ին բաց պատու հանից, որը, պարզվեց, խոհանոցի
պատու հանն էր: Խոհարարներն ու ծառաները քնել ու էին գնացել , բացի մի տղայ ից,
որը հատակն էր լ վանու մ... Կատվին տեսնել ով, նա ձ այ նը գլ ու խը գցեց.
- Կորիր այ ստեղից, զզվել ի կատու : Չգիտե՞ ս, որ այ ստեղ թերմացք չ ի լ ինու մ:
Եվ իրոք, խեղճ տղան միշ տ այ նքան քաղցած էր մնու մ, որ ու տու մ էր խոհանոցի
բոլ որ մնացորդները, անգամ ձ կան ոսկորները: Կատվին քշ ել ով, որպեսզի սա չ խլ ի
իր վերջ ին պատառը, նա շ տապել ու ց բաց արեց դու ռը, որը տանու մ էր դեպի մի
երկար միջ անցք: Միջ անցքի երկու կողմերու մ ձ գվու մ էին խել ագարների, ավել ի
ճ իշ տ բանտարկյ ալ ների հիվանդասենյ ակները: Նրանք խել ագար չ էին, նրանց մեղքն
այ ն էր, որ մի անգամ փորձ ել էին ճշ մարտու թյ ու նն ասել և, իրենց բախտից, այ դ
ճ շ մարտու թյ ու նը լ սել էին Ջակոմոն թագավորի պահնորդները: Մի քանի սենյ ակներ
միջ անցքից բաժանվու մ էին միայ ն ամու ր վանդակներով, մի քանիսն էլ փակված էին
հսկայ ական երկաթե դռներով, որոնց վրա ու տել իքը տալ ու
համար փոքրիկ
պատու հաններ էին բացված:
Մի
այ դպիսի
սենյ ակու մ
Կաղլ իկ-կատու ն
տեսավ
Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենի
կատու ներին, և ի մեծ զարմանս իր՝ բարի Բարբոսին: Նրանք գլ ու խները մեկը
մյ ու սի պոչ ին դրած քնել էին և ով գիտի, թե ինչ գեղեցիկ երազներ էին տեսնու մ:
Կաղլ իկ-կատու ն սիրտ չ արեց նրանց արթնացնել , չ է՞ որ ոչ նչ ով չ էր կարող
խեղճ երին օգնել : Այ դ նու յ ն սենյ ակու մ, ինչ պես գիտեք, տեղավորել էին Կալ իմեր
Մու րհակին, որը քնած չ էր ու հենց որ տեսավ Կաղլ իկին, սկսեց խնդրել .
- Քու յ րիկ, մի հատ մու կ բեր ինձ համար, չ է՞ որ դու ազատ ես: Միայ ն մի
մու կ... Արդեն ինչ քան ժամանակ է, որ իմ ճանկը ոչ մի մու կ չ ի ընկնու մ:
«Այ , սա իսկական գիժ է», - մտածեց Կաղլ իկ-կատու ն, որը Կալ իմերին չ էր
ճ անաչ ու մ:

Միջ անցքի վերջ ու մ գտնվու մ էր ընդհանու ր սենյ ակը, ու ր առնվազն հարյ ու ր մարդ
էր քնած: Նրանց մեջ էին Մորաքու յ ր Եգիպտացորենն ու Ռոմոլ ետան: Եթե լ ու յ սը
վառ լ իներ, Կաղլ իկ-կատու ն երևի նրանց տեսներ ու ճանաչ եր: Իսկ եթե Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենը քնած չ լ իներ, իր սովորու թյ ան համաձ այ ն, երևի բռներ Կաղլ իկկատվի պոչ ը: Բայ ց լ ու յ սը հանգցրած էր, և բոլ որ բանտարկյ ալ ները, նրանց թվու մ
նաև Ռոմոլ ետան, խորը քնած էին: Կաղլ իկ-կատու ն թաթերի ծայ րերի վրա անցավ այ դ
սենյ ակով և հայ տնվեց վերին հարկը տանող աստիճանների վրա: Երկար որոնու մներից
հետո վերջ ապես գտավ այ ն խու ցը, որտեղ բանտարկված էր Բանանիտոն:
Նկարիչ ը, գլ ու խը դրած ձ եռքերին, հանգիստ քնած էր և երազու մ տեսնու մ էր այ ն
սքանչ ել ի կտավները, որ ապագայ ու մ պետք է նկարեր: Հանկարծ այ դ նկարներից մեկի
վրա մի դատարկու թյ ու ն հայ տնվեց և գեղեցիկ ծաղկեփնջ ի միջ ից երևաց մի կատվի
գլ ու խ, որը մլ ավու մ էր իսկ և իսկ Կաղլ իկ-կատվի նման: Բանանիտոն արթնացավ և,
մի հայ ացք գցել ով դռան կողմը, հասկացավ, որ դեռ գտնվու մ է խել ագարանոցու մ:
Բայ ց դռան վրայ ի փոքրիկ պատու հանը բաց էր, որտեղից երևու մ էր Կաղլ իկ-կատվի
գլ ու խը:
- Բանանիտո, Բանանիտո, այ թե պինդ ես քնու մ, հա՜ ...
- Գրազ կգամ, որ ես տեսնու մ եմ Կաղլ իկ-կատվի բեղերը, - ասաց Բանանիտոն:
- Արթնացիր, քեզ ասու մ եմ: Այ դ ես եմ, Կաղլ իկ-կատու ն, քո նկարած թաթով, որն
իմիջ իայ լ ոց հիանալ ի է գործու մ:
Այ ս ասել ով Կաղլ իկ-կատու ն ամբողջ ովին կու չ եկավ, որպեսզի անցքից կարողանա
ներս մտնել և, երբ այ դ նրան հաջ ողվեց, նա մոտեցավ Բանանիտոյ ին ու լ իզեց նրա
ձ եռքը:
- Եկել եմ, որ քեզ օգնեմ, - ասաց նա:
- Շնորհակալ եմ, բայ ց ինչ պե՞ ս:
- Ես դեռ չ գիտեմ, բայ ց չ է՞ որ կարել ի է պահակից բանալ իները թռցնել :
- Նա կարող է արթնանալ :
- Այ դ դեպքու մ ես դու ռը կկրծեմ ու կօգնեմ, որ այ ստեղից դու րս գաս:
- Այ ո, եթե քո տրամադրու թյ ան տակ տասը տարի ժամանակ լ իներ, գու ցե և երկաթե
դռան վրա մի փոքրիկ անցք կարողանայ իր բացել : Բայ ց ես գիտեմ, թե ինչ է մեզ
հիմա պետք:
- Ի՞ նչ :
- Մեզ սղոց է պետք, երկաթե սղոց: Դու մի սղոց ճարիր, իսկ մնացածը ես ինքս
կանեմ:
- Որ այ դպես է, գնամ սղոց ճարել ու :
- Շատ ավել ի հեշ տ կլ ինի, - ասաց Բանանիտոն, - եթե կարողանայ ի սղոցը նկարել ,
բայ ց այ դ ավազակները ինձ մոտ մի քոսոտ մատիտ էլ չ թողեցին:
- Եթե գործը այ դտեղ է հասել , - բացականչ եց Կաղլ իկ-կատու ն, - ահա քեզ իմ
թաթերը: Մի մոռացիր, որ իմ թաթերից երեքը կավիճով են նկարված, իսկ չ որրորդը
յ ու ղաներկով:
- Բայ ց ախր թաթերդ կմաշ վեն:
Կաղլ իկ-կատու ն ոչ մի հակաճառու թյ ու ն չ էր ու զու մ լ սել :
- Սպասիր, չ է՞ որ դու միշ տ էլ կարող ես ինձ համար նոր թաթ նկարել :
- Իսկ ինչ պե՞ ս իջ նենք պատու հանից:
- Պարաշ յ ու տ կնկարես:
- Իսկ ջ րով լ ի փոսն ինչ պե՞ ս կանցնենք:
- Նավակ կնկարես:
Երբ Բանանիտոն փախու ստի համար անհրաժեշ տ ամեն բան նկարեց, Կաղլ իկ-կատվի
թաթից համարյ ա ոչ ինչ չ մնաց, կարծես թե նրա թաթը կտրել էին:

- Տեսնու մ ես, - ծիծաղեց Կաղլ իկ-կատու ն, - ինչ լ ավ է, որ ես իմ անու նը
չ փոխեցի. Կաղլ իկ էի, Կաղլ իկ էլ կմնամ միշ տ:
- Ես քեզ համար հենց հիմա նոր թաթ կնկարեմ, - առաջ արկեց Բանանիտոն:
- Մենք հիմա ժամանակ չ ու նենք: Գնանք, քանի դեռ պահակները չ են արթնացել :
Բանանիտոն սկսեց սղոցել : Բարեբախտաբար, նա այ նպիսի մի սղոց էր նկարել , որը
կարող էր երկաթը կտրել ձ մերու կի նման: Մի քանի րոպեից հետո դռան վրա մի մեծ
անցք գոյ ացավ, և մեր բարեկամները հեշ տու թյ ամբ դու րս եկան միջ անցք:
- Արի գնանք Մորաքու յ ր Եգիպտացորենին ու Ռոմոլ ետայ ին էլ վերցնենք, իսկ նրանց
հետ ազատենք նաև կատու ներին:
Բայ ց աղմու կը արթնացրել էր պահակներին, որոնք մի միջ անցքից մյ ու սն էին
անցնու մ:
- Աշ խատենք հասնել խոհանոց, - շ շ նջ աց Կաղլ իկ-կատու ն: - Եթե հնարավոր չ է, որ
բոլ որս փախչ ենք, գոնե երկու սով ազատվենք: Ազատու թյ ան մեջ ավել ի շ ատ օգու տ
կտանք, քան բանտու մ:
Բայ ց երբ նրանք նորից հայ տնվեցին խոհանոցու մ, այ ն նու յ ն տղան սկսեց գոռգոռալ
Կաղլ իկ-կատվի վրա.
- Չէ՞ որ ես քեզ հենց նոր քշ եցի, շ ատակեր: Դու ինչ է, ու զու մ ես իմ հացը
թռցնե՞ ս: Կորիր այ ստեղից: Ահա լ ու սամու տը, դու րս կորիր: Եթե խեղդվես, քեզ
այ դպես էլ պետք է:
Նա այ նքան էր ջ ղայ նացել , որ Բանանիտոյ ի վրա ու շ ադրու թյ ու ն չ դարձ րեց: Նա
միայ ն կատվին էր տեսնու մ և նրա մրցակցու թյ ու նից էր վախենու մ: Բանանիտոն
կապեց պարաշ յ ու տը, կարգի գցեց նավակը և Կաղլ իկ-կատվին ձ եռքն առավ:
- Գնա՛ նք:
- Հա, հա, կորեք այ ստեղից, - փնթփնթաց տղան, - որպեսզի ձ եր ոտքն այ ստեղ
չ լ ինի:
Միայ ն այ ն ժամանակ, երբ Բանանիտոն ցած թռավ, տղան սկսեց կասկածել .
«Սա՞ ով էր», - գլ ու խը քորել ով մտածեց նա: Եվ որպեսզի փորձ անքի մեջ չ ընկնի,
որոշ եց լ ռել , իբր թե ոչ ոքի չ ի տեսել , ոչ ինչ չ ի լ սել : Եվ աղբի միջ ից կաղամբի
կոթ գտնել ով, հաճու յ քից մռռալ ով, ատամները խրեց նրա մեջ :
Բանանիտոյ ի
փախու ստը
շ ու տով հայ տնի
դարձ ավ: Խել ագարանոցի
պատու հանից
պահակները գոռու մ էին.
- Օգնեցե՜ ք, տագնա՜ պ, փախել է մի վտանգավոր խել ագար...
Բանանիտոն ու Կաղլ իկ-կատու ն կու չ էին եկել նավակի մեջ , որպեսզի աննկատել ի
անցնեն փոսը: Բայ ց նրանք չ էին կարողանա շ ատ հեռու փախչ ել , եթե նրանց չ սպասեր
Տիտիկ չ անող Բենվենու տոն, որը հասկացել էր Կաղլ իկ-կատվի մտադրու թյ ու նը և իր
սայ լ ակով եկել էր նրան օգնու թյ ան:
- Շու տ, թաքնվեք այ ստեղ, - շ շ նջ աց ծերու նին: Եվ տեղավորել ով նրանց սայ լ ակի
մեջ , ծածկեց քու րջ երով: Մոտեցող պահակներին նա ցու յ ց տվեց հակառակ կողմը և
ասաց. - Նայ եցեք այ նտեղ։ Նրանք փախան այ դ կողմը:
- Իսկ դու ո՞ վ ես:
- Ես աղքատ հնոտիավաճառ եմ, կանգնել եմ հանգստանալ ու :
Որպեսզի ցու յ ց տա որ իրոք հոգնել է, հնոտիավաճառը նստեց սայ լ ակի բռնակին և
սկսեց ծխամորճ ծխել : Խեղճ Բենվենու տոն շ ատ լ ավ գիտեր, որ եթե նստի,
կավել անան իր սպիտակ մազերը և, ով գիտե, այ դ մի քանի րոպեի ընթացքու մ քանի՞
տարով կծերանա: Բայ ց դե Բենվենու տոն այ դպիսին էր:
«Այ ն տարիները, որ ես կորցնու մ եմ, - մտածու մ Էր նա, - մի ու րիշ ի կյ անքը
կերկարացնեն: Այ դպես իմ կյ անքը փաստորեն ես տալ իս եմ ու րիշ ներին»:
Եվ նա ծխամորճի ծու խը փչ եց ու ղիղ պահակների երեսին:

Դժբախտաբար, հենց այ դ ժամանակ Կաղլ իկ-կատվի քիթը քոր եկավ: Բանն այ ն Է, որ
քու րջ երը շ ատ էին փոշ ոտ: Եվ միայ ն ռնգեղջ յ ու րը կարող էր այ դ փոշ ին
բու րու մնավետ համարել : Կաղլ իկ-կատու ն փորձ եց քիթը սեղմել թաթով, որպեսզի
չ փռշ տա, բայ ց բավական ու շ հիշ եց, որ առջ ևու մ նա միայ ն մի թաթ ու նի: Նա
փռշ տաց և այ նքան ու ժեղ, որ փոշ ու ամպեր բարձ րացան սայ լ ակից:
Կաղլ իկ-կատու ն գերադասեց սայ լ ակից դու րս թռչ ել ու փախչ ել , որպեսզի նկարչ ին
չ հայ տնաբերեն:
- Այ դ ո՞ վ էր, - հարցրին պահակները:
- Ինչ -որ շ ու ն էր, - պատասխանեց Բենվենու տոն, - սկզբու մ թաքնվեց քու րջ երի
մեջ , իսկ հիմա, տեսեք, փախչ ու մ Է:
- Եթե փախչ ու մ է, - ասացին պահակները, - կնշ անակի խիղճ ը մաքու ր չ է, եկեք
հասնենք դրան:
Կաղլ իկ-կատու ն իր հետևու մ ծանր ոտնաձ այ ն և «բռնեցեք» կանչ եր էր լ սու մ:
- Թող ընկնեն իմ հետևից, - ու րախացավ Կաղլ իկ-կատու ն, - գոնե հանգիստ կթողնեն
Բենվենու տոյ ին ու նկարչ ին:
Նա սլ անու մ էր քաղաքի փողոցներով, իսկ պահակները հևասպառ հետևու մ էին նրան:
Ահա նրանք հասան թագավորական պալ ատի հրապարակը, ու ր երկինք էր խոյ անու մ մի
հսկայ ական սյ ու ն:
- Մի թռիչ ք էլ , և մենք փրկված ենք, - աղաչ ու մ էր նա իր թաթերին:
Իսկ թաթերը լ ավ էին լ սու մ նրան և նու յ նիսկ ավել որդ եռանդ ցու ցաբերեցին՝
փոխանակ միայ ն կախվել ու սյ ու նից և բարձ րանալ ու նրա կատարը, Կաղլ իկ-կատու ն
ու ղղակի ծեփվեց սյ անը: Նա նորից դարձ ավ մի երեքթաթանի կատու պատկերող նկար:
Այ դ վայ րկյ անին նա նու յ նիսկ ու րախ էր դրա համար, որովհետև պահակները, ինչ պես
այ դ մասին իրենք էին գրել իրենց զեկու ցագրու մ, մնացին ձ եռնու նայ ն:
- Ո՞ ւ ր կորավ կատու ն, - հարցնու մ էին նրանք:
- Ես տեսա, թե ինչ պես թռավ այ ս սյ ան վրա:
- Սյ ան վրա ոչ ինչ չ ի երևու մ:
- Երևու մ են միայ ն ինչ -որ խզբզոցներ: Նայ եցեք, այ ստեղ ինչ -որ մի երեխա
դպրոցից թռցրած կավիճով կատու է նկարել :
- Դե գնանք, նկարի հետ գործ չ ու նենք:
Իսկ Բենվենու տոն այ դ ժամանակ սայ լ ակը քշ ու մ էր դեպի տու ն, մեկմեկ էլ կանգ էր
առնու մ, որպեսզի շ ու նչ քաշ ի: Նա ստիպված մի երկու անգամ էլ նստեց սայ լ ակի
բռնակին, քանի որ հոգնու թյ ու նից այ լ ևս չ էր կարողանու մ առաջ գնալ : Մի խոսքով,
երբ նա տանից դու րս եկավ, ընդամենը ու թսու ն տարեկան էր: Իսկ հիմա, երբ նորից
տեսավ իր տան շ եմքը, կլ իներ ամենաքիչ ը իննսու ն տարեկան: Նրա կզակը համարյ ա
դիպչ ու մ էր կրծքին, աչ քերը կորել էին խոր կնճ իռների մեջ , իսկ ձ այ նը խլ ացել
էր, կարծես գետնի տակից էր գալ իս:
- Բանանիտո, վեր կաց, հասանք, - ձ այ ն տվեց նա:
Բայ ց Բանանիտոն նրան չ էր լ սու մ, քու րջ երի տակ տաքանալ ով, նա խորը քու ն էր
մտել :

Գլ ուխ տասնութերորդ
Այ ժմ կպատմենք, թե Բենվենուտոն խեղճ
Ինչպես էր տանջվում հոգեվարքի մեջ:
Այ ն ժամանակ, երբ Բենվենու տոն աշ խատու մ էր
նկարչ ին արթնացնել , նրա թիկու նքու մ հայ տնվեց
պահակը:
Դու այ դ ի՞ նչ ես անու մ այ ստեղ, չ լ ինի՞ թե
քու րջ երիդ հետ ես խոսու մ:
- Ո՞ ր քու րջ երի հետ, - ժամանակ շ ահել ու համար
հարցրեց Բենվենու տոն:
- Ես հո պարզ լ սեցի, թե դու ինչ պես էիր
խոսու մ՝ քո այ դ ծակծկված գու լ պաների կու յ տին
դիմել ով: Երևի անցքերն էիր հաշ վու մ:
- Գու ցե և խոսու մ էի, ի՞ նչ կա որ, բայ ց ես այ դ
չ եմ զգացել , - քթի տակ փնթփնթաց Բենվենու տոն:
- Գիտե՞ ք, շ ատ եմ հոգնել : Ամբողջ օրը սայ լ ակը
հրել ով թափառու մ եմ փողոցներու մ, իսկ իմ
տարիքու մ դա բավական ծանր գործ է:
- Դե որ հոգնել եք, հանգստացեք, - կարեկցանքով
ասաց պահակը։
- Ես հիմա կնստեմ, - ասաց Բենվենու տոն և նորից տեղավորվեց սայ լ ակի բռնակին:
- Եթե թու յ լ տայ իք, ես էլ մի փոքր կնստեի, - ասաց պահակը:
- Խնդրեմ, տեղավորվեք, մի բռնակ ևս կա:
- Շնորհակալ ու թյ ու ն: Գիտե՞ ք, գիշ երապահներն էլ են հոգնու մ: Եվ պատկերացնո՞ ւ մ
եք, ես երազու մ էի դաշ նակահար դառնալ : Կնվագեի միշ տ նստած, կապրեի լ ավ
երաժշ տու թյ ան մեջ : Ես նու յ նիսկ դպրոցական շ արադրու թյ ան մեջ գրել եմ այ դ
մասին: Շարադրու թյ ան թեման էր՝ «Երբ մեծանաք, ի՞ նչ եք դառնալ ու »: Ես էլ
գրեցի. «Երբ մեծանամ, կդառնամ դաշ նակահար. կլ ինեմ բոլ որ երկրներու մ և
համերգներ կտամ, ինձ շ ատ կծափահարեն, և ես նշ անավոր մարդ կդառնամ»: Բայ ց ես
նու յ նիսկ գող բռնել ու մեջ փառքի չ արժանացա: Ինձ դեռ չ ի հաջ ողվել ոչ մի գող
բռնել : Ի միջ ի այ լ ոց դու ք պատահմամբ գող չ ե՞ ք:
Բենվենու տոն հանգստացրեց նրան, գլ ու խը բացասաբար շ արժել ով: Ծեր հնոտիավաճ առը
շ ատ էր ու զու մ այ դ դժբախտ գիշ երապահին որևէ մխիթարական բան ասել , բայ ց այ լ ևս
ու ժ չ ու ներ: Բենվենու տոն զգու մ էր, թե ինչ պես է յ ու րաքանչ յ ու ր րոպեի հետ
կյ անքը հեռանու մ իրենից, բայ ց նրան ոչ ինչ չ էր մնու մ անել ու , քան լ ու ռ ականջ
դնել :
Իսկ գիշ երապահը հառաչ ել ով, դեռ երկար պատմու մ էր իր աշ խատանքի մասին,
դաշ նամու րի մասին, որ երբեք չ էր ու նեցել , պատմու մ էր իր երեխաների մասին:
- Ամենամեծը տասը տարեկան է, - ասու մ էր նա: - Երեկ նա էլ դպրոցու մ մի լ ավ
շ արադրու թյ ու ն
գրեց:
Ու սու ցիչ ները
միշ տ
էլ
միևնու յ ն
թեմայ ով
են
շ արադրու թյ ու ն հանձ նարարու մ. «Ի՞ նչ ես դառնալ ու , երբ մեծանաս»: Իմ տղան գրել
էր. «Ես կդառնամ օդաչ ու և արբանյ ակով կթռչ եմ դեպի Լ ու սին»: Ես սրտանց
ցանկանու մ եմ, որ տղայ իս երազանքն իրականանա, բայ ց մի երկու տարու ց հետո
ստիպված կլ ինեմ նրան ու ղարկել աշ խատանքի: Չէ՞ որ իմ ռոճիկը չ ի բավարարու մ,
որ ընտանիքս կերակրեմ: Դժվար է, չ է՞ , հավատալ , թե նա տիեզերագնաց կդառնա:
Բենվենու տոն նորից գլ ու խը բացասաբար շ արժեց: Նա դրանով ու զու մ էր ասել , որ
պետք է հավատալ , որ աշ խարհու մ անհնար ոչ ինչ չ կա և երբեք չ պետք է

հու սահատվել : Բայ ց պահակը չ նկատեց նրա գլ խի շ արժու մը: Նա նայ եց Բենվենու տոյ ի
կողմը և նրան թվաց, թե ծերու կը քնած է:
- Խեղճ ծերու կ, - շ շ նջ աց նա, - իսկապես որ հոգնել է: Ինչ արած, շ արու նակենք
մեր շ րջ ագայ ու թյ ու նը:

Պահակը հեռացավ ոտքերի թաթերի վրա, որպեսզի աղմու կ չ հանի, իսկ Բենվենու տոն
շ արու նակու մ էր մնալ նստած՝ առանց շ արժվել ու :
- Այ սպես կսպասեմ, - մեղմ հառաչ եց նա, - կնստեմ մի քիչ : Ինչ որ կարող էի,
արեցի:
Բանանիտոն
հիմա հեռու
է
վտանգից,
իսկ
խեղճ
գիշ երապահին
հնարավորու թյ ու ն տվեցի մի լ ավ սիրտը դատարկել ու :
Նրա մտքերը խառնվու մ էին, դառնու մ ավել ի շ փոթ: Նրան թվու մ էր, թե հեռվից
երգի ձ այ ն է գալ իս, կարծես օրորոցայ ին էին երգու մ: Բայ ց շ ու տով նա այ դ էլ
չ էր լ սու մ այ լ ևս:
Այ դ օրորոցայ ին երգը, բարեկամներս, Բենվենու տոն երազու մ չ էր լ սու մ: Այ նպես
պատահեց, որ Ջել սոմինոն, իր սովորու թյ ան համաձ այ ն, քնի մեջ սկսեց երգել : Նրա
ձ այ նը աստիճ աններով գլ որվեց ցած, հասավ նրբանցք և Բանանիտոյ ին արթնացրեց:
- Բենվենու տո, - քու րջ երի միջ ից քիթը դու րս հանել ով, ձ այ ն տվեց նա: Բենվենու տո, որտե՞ ղ ենք: Ի՞ նչ է պատահել :
Բայ ց Բենվենու տոն չ էր կարող պատասխանել :
Նկարիչ ը սայ լ ակից ցած թռավ և մի երկու անգամ ցնցեց ծերու կին: Խեղճ ի ձ եռքը
սառու յ ցի նման պաղ էր: Իսկ տնից շ արու նակու մ էր լ սվել Ջել սոմինոյ ի հմայ իչ
ձ այ նը: Քնքու շ օրորոցայ ինը ճախրու մ էր օդու մ և լ ցնու մ ամբողջ նրբանցքը:
Բանանիտոն աստիճաններով սլ ացավ վեր, արթնացրեց Ջել սոմինոյ ին, և սրանք
երկու սով վերադարձ ան նրբանցք:
- Նա մահացել է, - բացականչ եց Ջել սոմինոն:
- Մահացել է մեր մեղքով, իր վերջ ին ու ժերը ծախսել ով մեզ համար, մինչ դեռ մենք
հանգիստ, ոչ մի բանի մասին չ մտածել ով, քնել էինք:
Նրբանցքի ծայ րու մ երևաց նու յ ն գիշ երապահը:
- Արի ներս տանենք, - շ շ նջ աց Ջել սոմինոն:
Բայ ց նկարչ ի օգնու թյ ան կարիքը չ կար. Բենվենու տոն երեխայ ի նման թեթևացել էր,
այ նպես որ Ջել սոմինոն հեշ տու թյ ամբ նրան ներս տարավ:
Գիշ երապահը մի քանի րոպե կանգնեց դատարկ սայ լ ակի մոտ:
- Ծեր հնոտիավաճառը, երևի, այ ստեղ է ապրու մ, - ասաց նա: - Հարկավոր է նրան
տու գանել սայ լ ակը ճանապարհի մեջ տեղու մ թողնել ու համար: Բայ ց նա լ ավ ծերու կ
էր: Կձ ևացնեմ, թե այ ս նրբանցքով չ եմ անցել :
Խեղճ Բենվենու տո: Նրա տանը նու յ նիսկ աթոռ չ կար, որպեսզի մեռածը նստել ու տեղ
ու նենար: Ստիպված էին գլ խի տակ բարձ դնել ով, հանգու ցյ ալ ին պառկեցնել
հատակին:
Բենվենու տոյ ին թաղեցին երկու օր հետո այ ն իրադարձ ու թյ ու ններից, որոնց մասին
դու ք կընթերցեք հետևյ ալ գլ ու խներու մ:
Եվ հենց այ դ թաղման ժամանակ էլ , իր կյ անքու մ առաջ ին անգամ, Ջել սոմինոն երգեց
առանց որևէ բան ջ արդել ու : Նրա ձ այ նը առաջ վա նման նորից ու ժեղ էր, բայ ց
հնչ ու մ էր ավել ի քնքու շ , և բոլ որը, ովքեր լ սու մ էին նրան, զգու մ էին, որ
ավել ի բարի են դառնու մ:
Բայ ց մինչ այ դ, ինչ պես արդեն ասացի ձ եզ, շ ատ դեպքեր եղան: Նախ և առաջ
Ջել սոմինոն ու նկարիչ ը նկատեցին Կաղլ իկ-կատվի բացակայ ու թյ ու նը: Այ դ տխու ր
օրերի իրարանցման մեջ նրանք ու շ ադրու թյ ու ն չ էին դարձ րել դրա վրա:
- Նա ինձ հետ սայ լ ակի մեջ էր, - ասաց Բանանիտոն: - Իհարկե, քու րջ երի կու յ տի
մեջ ես չ էի կարող նրան նկատել : Բայ ց, երևակայ իր, ես լ սեցի, թե նա ինչ պես
փռշ տաց:
- Երևի նա դժբախտու թյ ան մեջ է ընկել , - ասաց Ջել սոմինոն:
- Իսկ գու ցե նա վերադարձ ել է խել ագարանոց՝ Մորաքու յ ր Եգիպտացորենին և
Ռոմոլ ետայ ին ազատել ո՞ ւ :

- Բոլ որը ինչ -որ մի բան անու մ են, մենակ ես եմ պարապ մնացել : Ես հազիվ
կարողանամ ջ ահերը ջ արդել և մարդկանց վախեցնել , - ամաչ ել ով ասաց Ջել սոմինոն:
Ոչ ոք դեռ նրան այ դքան հու սահատ վիճակու մ չ էր տեսել : Սակայ ն հենց այ դ րոպեին
նրա գլ խու մ մի փայ լ ու ն, առաջ ին կարգի աստղի նման փայ լ ու ն միտք ծագեց:
- Չէ, դեռ կտեսնեք, թե ես ինչ ի եմ ընդու նակ. - հանկարծ բացականչ եց նա:
- Այ դ ո՞ ւ ր, - հարցրեց Բանանիտոն, նկատել ով, թե ինչ պես նա վեր կացավ ու
հագավ բաճ կոնը:
- Հիմա իմ հերթն է, - պատասխանեց Ջել սոմինոն: - Տանից դու րս չ գաս, քեզ
փնտրու մ է ոստիկանու թյ ու նը: Դու դեռ իմ մասին կլ սես: Օ՜ , արտասովոր
նորու թյ ու ններ կլ սես դու :

Գլ ուխ տասնիններորդ
Ստել ու վարակն է չքանում կարծես,
Գնալ ով ճշմարտությ ունը դուր է գալ իս մեզ:
Բանանիտոյ ի
փախու ստի
պատճառով
առաջ ացած
իրարանցու մից
հետո
խել ագարանոցու մ
նորից
հանգստու թյ ու ն
տիրեց:
Հիվանդասենյ ակներու մ,
խցերու մ և միջ անցքներու մ բոլ որը քնած էին:
Արթու ն էր միայ ն խոհանոցի դժբախտ տղան: Նրան
գրեթե երբեք չ էր հաջ ողվու մ քնել , որովհետև
միշ տ քաղցած էր լ ինու մ և գիշ երները մինչ և
լ ու յ ս քրքրու մ էր թափոնը՝ ու տել ու որևէ բան
գտնել ու հու յ սով: Բանանիտոն և նրանք, ովքեր
ընկել էին նկարչ ի հետևից, տղայ ին քիչ էին
հետաքըրքրու մ:
Նա միայ ն
հետաքրքրվեց
այ ն
տարօրինակ
տղայ ով,
որը,
ճիշ տն
ասած,
բարձ րահասակ չ էր, այ լ ընդհակառակը, նու յ նիսկ
կարճահասակ էր և որը կանգնել էր հրապարակի
կենտրոնու մ, ու ղիղ խել ագարանոցի
դիմաց
ու
կլ կլ ացնել ով երգու մ էր:
Խոհանոցի տղան կարտոֆիլ ի կճեպներ էր ու տու մ և
նայ ել ով երգողին, գլ ու խն օրորու մ:
- Սա, երևու մ է, իսկականից խել քը թռցրել է: Ո՞ վ է լ սել , որ սերենադներ երգեն
ոչ թե գեղեցիկ աղջ իկների, այ լ խել ագարանոցի պատու հանների տակ: Ասենք, դա իր
գործն է: Բայ ց այ ս ի՞ նչ ու ժեղ ձ այ ն է: Գրազ կգամ, որ հիմա նրան պահակները
կբռնեն:
Բայ ց պահակները Կաղլ իկ-կատվին ապարդյ ու ն հետապնդել ու ց հետո մեռել ի նման քնած
էին:
Ջել սոմինոն, որը ձ այ նալ արերը փորձ ել ու համար սկսեց երգել կիսաձ այ ն, այ ժմ
ձ այ նն ավել ի բարձ րացրեց: Խոհանոցի տղան մոռացավ կարտոֆիլ ի կճեպները և այ դպես
էլ մնաց բերանը բաց:
- Ահա, խնդրեմ, նրան լ սել ով՝ մարդ քաղցը բոլ որովին մոռանու մ է:
Այ դ րոպեին պատու հանի ապակիները ջ արդու փշ ու ր եղան և կտորներից մեկը քիչ մնաց
կպչ եր տղայ ի քթին:
- է՜ յ , այ դ ո՞ վ է քար գցու մ:
Եվ անմիջ ապես խել ագարանոցի հսկայ ական ու մռայ լ շ ենքի տարբեր մասերու մ և
տարբեր հարկերու մ սկսեցին պատու հանների ապակիները դու րս թռչ ել : Պահակներն
սկսեցին վազվզել բոլ որ միջ անցքներով ու մտնել հիվանդասենյ ակներ՝ կարծել ով,
թե բանտարկյ ալ ներն են ապստամբել : Բայ ց նրանք ստիպված էին շ ու տով կարծիքները
փոխել : Իսկապես, բանտարկյ ալ ներն արթնացել էին, բայ ց նրանք շ ատ հանգիստ էին և
վայ ել ու մ էին Ջել սոմինոյ ի երգեցողու թյ ու նը:
- Այ դ ո՞ վ է այ ստեղ պատու հանները ջ արդու մ, - գոռու մ էին պահակները:
- է՜ յ , սու ս մնացեք, - պատասխանի փոխարեն սաստեցին այ ս ու այ ն կողմից: Թողեք երգը լ սենք: Մե՞ զ ինչ , թե ապակիները ջ արդվու մ են: Հո մեր ապակիները
չ ե՞ ն:
Հետո սկսեցին կտոր-կտոր լ ինել նաև պատու հանների վանդակները: Երկաթե ձ ողերը
ջ արդվու մ էին լ ու ցկու նման և լ ու սամու տի շ րջ անակներից պոկվել ով, ընկնու մ
ջ րով լ ի փոսի մեջ ու սու զվու մ հատակը:

Երբ խել ագարանոցի դիրեկտորն այ դ իմացավ, սկսեց դողալ :
- Ցրտից է երևի, - ասաց նա իր քարտու ղարներին, բայ ց մտքու մ ասաց. «Երևի
երկրաշ արժ է սկսվել »:
Նա կանչ եց իր մեքենան և բոլ որին ասաց, որ գնու մ է ամեն ինչ ի մասին մինիստրին
զեկու ցել ու և փախավ իր քաղաքամերձ ամառանոցը՝ խել ագարանոցը թողնել ով բախտի
քմահաճ ու յ քին:
«Ի՜ նչ մինիստր, ի՜ նչ բան, - չ արու թյ ու նից իրենց կորցրած մտածու մ էին
քարտու ղարները, - նա ու ղղակի ճղեց, մինիստրը պատրվակ էր միայ ն: Իսկ մենք,
ի՞ նչ է, պիտի զոհվենք ինչ պես մկները թակարդո՞ ւ մ: Այ դ էր պակաս»:
Նրանք իրար հետևից, մեկը մեքենայ ով, մյ ու սը ոտքով, այ նքան արագ ճ ղեցին
կախյ ալ
կամու րջ ի վրայ ով, որ դարպասի մոտ կանգնած պահակները նու յ նիսկ
չ նկատեցին էլ , թե ինչ պես չ քացան:
Լ ու յ սը բացվու մ էր, և տների կտու րներին արդեն սահու մ էին լ ու յ սի գու նատ
շ ողերը: Ջել սոմինոյ ի համար սա մի ազդանշ ան եղավ, որը կարծես ասաց նրան.
«Բարձ ր երգիր»:
Մի լ սեի՜ ք նրան այ ն ժամանակ: Նրա ձ այ նը դու րս պոռթկաց այ նպիսի ու ժով, ինչ պես
հրաբխի խառնարանից լ ավան է ժայ թքու մ: Խել ագարանոցի բոլ որ փայ տե դռները տաշ եղ
դարձ ած թռան, իսկ երկաթե դռներն այ նպես ծռմռվեցին, որ այ լ ևս դռան չ էին
նմանվու մ, և ովքեր փակված էին այ դ դռների հետևու մ, ու րախու թյ ու նից
թռչ կոտել ով դու րս եկան միջ անցք:
Պահակները, հսկիչ ները, սանիտարները մեկը մյ ու սի հետևից վազեցին դեպի ել քը և
կախյ ալ կամու րջ ով դու րս թռան հրապարակ: Բոլ որը հանկարծ հիշ եցին, որ քաղաքու մ
կարևոր գործ ու նեն:
- Ես պետք է շ անս լ ողացնեմ, - ասու մ էր մեկը:
- Ինձ մի քանի օրով հրավիրել են ծովափ, - ասու մ էր մյ ու սը:
- Ես մոռացել եմ իմ կարմիր ձ կների ջ ու րը փոխել : Վախենու մ եմ սատկեն:
Նրանք այ նպես էին սովորել ստել , որ չ էին կարող ու ղղակի խոստովանել , թե
վախենու մ են:
Մի խոսքով, մի քանի րոպեու մ խել ագարանոցի անձ նակազմից ոչ ոք չ մնաց, բացի
խոհանոցի դժբախտ տղայ ից: Կաղամբի կոթը ձ եռքին, նա մնացել էր զարմանքից
բերանը բաց, որովհետև բոլ որովին ու տել չ էր ու զու մ և կյ անքու մ առաջ ին անգամ
զգաց, թե ինչ պես թարմ հոսանքի նման գայ թակղիչ մտքեր են անցնու մ իր գլ խով:
Պալ ատու մ Ռոմոլ ետան առաջ ինը նկատեց, որ բոլ որ հսկիչ ները փախել են:
- Ինչ ի՞ ենք սպասու մ, մենք էլ փախչ ենք, - ասաց նա Մորաքու յ ր Եգիպտացորենին:
- Դա օրենքին հակառակ է, - պատասխանեց Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը։ - Բայ ց մյ ու ս
կողմից էլ ՝ օրենքներն են մեզ հակառակ: Ի՞ նչ արած, գնանք:
Ձեռք-ձ եռքի տված՝ նրանք գնացին դեպի ել քի աստիճանները, որով արդեն խմբերով
գլ խապատառ ցած էին վազու մ մարդիկ: Սարսափել ի իրարանցու մ էր, բայ ց Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենը հազարավոր ու րիշ ձ այ ների մեջ Էլ ճանաչ եց իր կատու ների ձ այ նը:
Ասենք, նրանք էլ ՝ Կաղլ իկ-կատվի յ ոթ աշ ակերտները, բազմաթիվ մարդկանց մեջ
անմիջ ապես ճ անաչ եցին իրենց հովանավորի բարձ ր պահած գլ ու խը և խիստ դեմքը:
Անմիջ ապես մլ ավել ով կախվեցին Եգիպտացորենի վզից և բոլ որ կողմերից կպան նրան:
- Դե հիմա բոլ որս վերադառնանք տու ն, - ասու մ էր Մորաքու յ ր Եգիպտացորենը
արցու նքն աչ քերին: - Մեկ, երկու , երեք, չ որս... Բոլ որն այ ստեղ են... յ ոթ,
ու թ... մեկը նու յ նիսկ ավել ի է:
Դե, իհարկե, դա բարի Բարբոսն էր:
Մորաքու յ ր Եգիպտացորենի գրկու մ նրա համար էլ տեղ կար:

Ջել սոմինոն թողեց իր երգը և բոլ որից հարցնու մ էր, թե չ ե՞ ն տեսել Կաղլ իկկատվին: Բայ ց ոչ ոք նրան չ էր կարողանու մ մի խել քը գլ խին պատասխան տալ :
Վերջ ապես նրա համբերու թյ ու նը հատավ:
- Ներսու մ որևէ մեկը մնացե՞ լ է, - ձ այ ն տվեց նա:
- Ոչ մի շ ու նչ , - լ սվեց պատասխանը:
- Դե որ այ դպես է, նայ եցեք:
Նա ամբողջ կրծքով մեկ օդ ներշ նչ եց, ինչ պես անու մ են սու զակները սու զվել ու ց
առաջ , ձ եռքերին խողովակի ձ և տվեց, մոտեցրեց շ րթու նքներին, որպեսզի ձ այ նը մի
ու ղղու թյ ամբ գնա, և ճչ աց: Եթե Մարսի կամ Վեներայ ի վրա բնակիչ ներ լ ինեին և
ու նենայ ին լ սողու թյ ու ն, նրանք էլ երևի կլ սեին Ջել սոմինոյ ի ձ այ նը: Բավական է
ասել , որ շ ենքն այ նպես ճոճվեց, կարծես ցիկլ ոն էր անցնու մ: Ծխնել ու յ զներն ու
կղմինդրները կտու րից թռան, ասես փոշ ի լ ինեին: Հետո, սկսած վերևի հարկից,
պատերը ծռվեցին, դողդողացին և սարսափել ի դղրդյ ու նով փու լ եկան՝ լ ցնել ով
ջ րափոսը և ջ ու րը այ ս ու այ ն կողմ ցփնել ով:
Այ ս բոլ որը տևեց մի րոպե: Խոհանոցի տղան, որ մնացել էր ներսու մ նու յ նիսկ
բանտարկյ ալ ների փախու ստից հետո, հազիվ հասցրեց դու րս գալ իր պատու հանից և մի
երկու թևալ ողով անցավ ջ րափոսն ու հայ տնվեց հրապարակու մ: Նրա հետևից փու լ
եկավ խել ագարանոցի ամբողջ շ ենքը:
Ամբողջ հրապարակով մեկ հնչ եց «ու ռան», և հենց այ դ վայ րկյ անին դու րս եկավ
արևը, թեև ոչ ոք գլ խի չ էր ընկել գնալ նրա հետևից ու կանչ ել «Շտապի՛ ր, թե չ է
չ ես հասնի այ դ հիանալ ի տեսարանին»:
Հրապարակի մարդիկ Ջել սոմինոյ ին ձ եռքերի վրա առան և հաղթականորեն առաջ տարան,
իսկ թղթակիցները չ կարողացան մոտենալ նրան, որ գոնե հարցնեին, թե ինչ
տպավորու թյ ու ն ու նի նա:
Ստիպված էին բավարարվել Կալ իմեր Մու րհակի հետ զրու ցել ով, որը մռայ լ տեսքով
մի կողմ էր քաշ վել :
- Դու ք ոչ ինչ չ էի՞ ք հաղորդի «Օրինակել ի ստախոս» թերթին, - հարցրին նրան:
- Մյ աու , - պատասխանեց Կալ իմերը, թիկու նքը նրանց կողմը դարձ նել ով:
- Հիանալ ի է, - ասացին լ րագրողները: - Դու ք ականատեսներից մեկն եք: Չէի՞ ք
կարող մեզ ասել , թե ինչ ու ոչ ինչ չ պատահեց:
- Մյ աու , - մի անգամ էլ մլ ավեց Կալ իմերը:
- Սքանչ ել ի է: Մենք ամենավճռական ձ ևով կհերքենք, թե իբր խել ագարանոցը փու լ է
եկել , և խել ագարները ցրվել են ամբողջ քաղաքով մեկ:
- Հասկացեք, - հանկարծ դու րս թռավ Կալ իմերի բերանից, - հասկացեք վերջ ապես,
որ ես կատու եմ:
- Դու ք ու զու մ եք ասել , թե շ ո՞ ւ ն եք, քանի որ մլ ավու մ եք:
- Ոչ , ոչ , ոչ , կատու եմ: Ես կատու եմ և մու կ եմ բռնու մ: Լ ավ, լ ավ, հիմա ես
ձ եզ ինչ պես հարկն է տեսա: Դու ք կարող եք թաքնվել , ինչ քան սրտներդ ու զի, բայ ց
ինձ անից չ եք փախչ ի: Դու ք մու կ եք և հիմա կընկնեք իմ ճանկը... Մյ աու ,
մյ աու ...
Այ ստեղ Կալ իմերը ցատկեց: Լ րագրողները հազիվ հասցրին ինքնահոսները դնել
գրպաններն ու նետվել դեպի իրենց ավտոմեքենաները: Կալ իմերն ընկավ գետին և
հու սակտու ր մլ ավել ով մնաց այ դպես ամբողջ օրը, մինչ և որ մի խղճ ով անցորդ նրան
բարձ րացրեց ու տարավ հիվանդանոց:
Մի Ժամ հետո դու րս եկավ «Օրինակել ի ստախոս» թերթի արտակարգ համարը: Ամբողջ
առաջ ին էջ ու մ հսկայ ական տառերով գրված էր մի այ սպիսի վերնագիր.
ՏԵՆՈՐ
ՋԵԼՍՈՄԻՆՈՑԻ
ՆՈՐ
ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ԻՐ
ԵՐԳՈՎ ՆՐԱՆ ՉՀԱՋՈՂՎԵՑ
ԽԵԼԱԳԱՐԱՆՈՑԸ ՔԱՆԴԵԼ։
Թերթի խմբագիրը, հաճու յ քից ձ եռքերը շ փել ով, ասու մ էր.

- Հիանալ ի հերքու մ ստացվեց: Այ սօր ես ամենաքիչ ը հարյ ու ր հազար օրինակ թերթ
կծախեմ:
Բայ ց շ ու տով «Օրինակել ի ստախոս» թերթի ցրիչ ները վերադարձ ան՝ չ վաճ առված
թերթերի կապոցները ձ եռքներին: Ոչ ոք չ ու զեց գոնե մի համար գնել :
- Ինչ պե՞ ս, - գոռաց խմբագիրը: - Ոչ մի թե՞ րթ: Մարդիկ օրացո՞ ւ յ ց են կարդու մ,
ինչ է:
- Ոչ , սինյ որ խմբագիր, - պատասխանեց ամենահամարձ ակ ցրիչ ը: - Օրացու յ ց էլ
այ լ ևս ոչ ոք չ ի կարդու մ: Ձեր կարծիքով, ինչ պե՞ ս կարող են օրացու յ ցը կարդալ ,
եթե նրա մեջ դեկտեմբերը օգոստոս է կոչ վու մ: Մի՞ թե մարդիկ կտաքանան միայ ն
նրանից, որ ամսի անու նը փոխվել է: Մեծ բաներ են տեղի ու նենու մ, սինյ որ
խմբագիր: Մարդիկ ծիծաղու մ են մեր երեսին և խորհու րդ են տալ իս մեր թերթից
թղթե նավակներ շ ինել :
Այ դ ժամանակ խմբագրի առանձ նասենյ ակը մտավ նրա շ ու նը, որն ինքնու րու յ ն կերպով
քաղաք էր գնացել :
- Փիսի, փիսի, - մեքենայ որեն կանչ եց նրա տերը:
- Հա՛ ֆ, հա՛ ֆ, - պատասխանեց շ ու նը:
- Այ դ ի՞ նչ է, դու հաչ ո՞ ւ մ ես:
Պատասխանի փոխարեն շ ու նը պոչ ն ու րախու թյ ու նից շ արժել ով՝ սկսեց ու ժգին հաչ ել :
- Սա հո աշ խարհի վերջ ն է, - բացականչ եց խմբագիրը, ճակատի քրտինքը սրբել ով, իսկական աշ խարհի վերջ ը:
Բայ ց դա միայ ն ամեն տեսակ ստի վերջ ն էր: Խել ագարանոցի ավերու մից հետո
միանգամից ազատու թյ ու ն ստացան հարյ ու րավոր մարդիկ, որոնք ճշ մարտու թյ ու նն էին
ասու մ, չ հաշ ված շ ներին, որոնք հաչ ու մ էին, կատու ներին, որոնք մլ ավու մ էին,
ձ իերին, որոնք խրխնջ ու մ էին, ինչ պես պահանջ ու մ էին կենդանաբանու թյ ան և
քերականու թյ ան օրենքները: Ճշ մարտու թյ ու նը համաճարակի նման տարածվու մ էր, և
արդեն բնակչ ու թյ ան մեծ մասը վարակված էր նրանով: խանու թպաններն արդեն
սկսեցին իրենց ապրանքների անու նները փոխել ու նոր քարտեր կպցնել :
Մի հացավաճ առ պոկեց իր խանու թի ճակատին կախված «Գրասենյ ակայ ին պիտու յ քներ»
ցու ցանակը, շ ու ռ տվեց և ածու խի կտորով վրան գրեց, «Հաց»: Իսկու յ ն նրա
խանու թի առաջ մեծ բազմու թյ ու ն հավաքվեց ու սկսեցին ծափահարել :
Բայ ց ավել ի շ ատ մարդ հավաքվեց թագավորական պալ ատի առջ ևի մեծ հրապարակու մ:
Այ դ բազմու թյ ու նը գլ խավորու մ էր Ջել սոմինոն: Նա երգու մ էր, և նրա ձ այ նի վրա
հավաքվել էին մարդիկ քաղաքի բոլ որ թաղամասերից, նու յ նիսկ մոտակա գյ ու ղերից:
Իր սենյ ակի պատու հանից Ջակոմոնը տեսավ այ դ բազմու թյ ու նը և ու րախու թյ ու նից
ծափ տվեց.
- Շու տ, այ ստեղ եկեք, - գոռաց նա, կանչ ել ով իր պալ ատականներին: - Իմ
ժողովու րդը ու զու մ է, որ ես ճառ ասեմ: Տեսեք, հրեն հավաքվել են, որ
շ նորհավորեն իմ տոնը:
- Մի՞ թե այ սօր տոն է, - հարցնու մ էին իրար պալ ատականները: Ձեզ տարօրինակ
կթվա, բայ ց նրանք դեռ չ գիտեին, թե ինչ է տեղի ու նեցել : Լ րտեսները փոխանակ
իրենց գցեին պալ ատ և ամեն ինչ ի մասին պատմեին, նետվել էին ամեն մեկն իր
համար ապահով տեղ որոնել ու :
Ջակոմոն թագավորի պալ ատու մ կատու ները շ արու նակու մ էին հաչ ել : Դրանք
ամենավերջ ին դժբախտ կատու ներն էին ամբողջ թագավորու թյ ան մեջ :

Գլ ուխ քսաներորդ
էլ ինչ Ջակոմոն, ինչ հարստությ ուն,
Մնաց հիշատակ մարմարե մի սյ ուն:
Ինչ պես ձ եզ հայ տնի է, աշ խարհու մ ճ ակատագրի
գիրք գոյ ու թյ ու ն չ ու նի: Այ նպիսի գիրք չ կա, ու ր
գրված լ ինեն գալ իք բոլ որ իրադարձ ու թյ ու նները:
Նման մի գիրք գրել ու համար ամենաքիչ ը պետք էր
լ ինել
«Օրինակել ի
ստախոս»
թերթի
գլ խավոր
խմբագիրը: Մի խոսքով, այ դպիսի գիրք չ կա և չ կար
նու յ նիսկ Ջակոմոն թագավորի օրոք:
Եվ ափսոս որ չ կար: Եթե այ դպիսի գիրք լ իներ,
խեղճ կեղծամավոր թագավորը կարող էր այ ն օրը
բացել ու կարդալ . «Այ սօր Ջակոմոն թագավորը ճ առ
չ ի ասի»: Եվ իրոք, մինչ նա սպասու մ էր, որ
ծառաները
կբացեն
ապակե
դռները
ու
ինքը
կհայ տնվի
պատշ գամբու մ,
Ջել սոմինոյ ի
ձ այ նն
սկսեց իր գործը տեսնել ՝
ջ արդու փշ ու ր եղան
ապակե դռներն ու ապակու մանր կտորների անձ րև
տեղաց հատակին:
Զգու յ շ
եղեք,
դիմեց
իր
ծառաներին
Ջակոմոնը, բայ ց այ դ ժամանակ նրա սենյ ակից ևս
ջ արդվող ապակու ձ այ ն լ սվեց:
- Դա հայ ել ին Է, - գոռաց Ջակոմոնը: - Ո՞ վ ջ արդեց իմ հայ ել ին:
Նորին մեծու թյ ու նը զարմացած նայ եց շ ու րջ ը այ դ ինչ ու իրեն չ են պատասխանու մ:
Բայ ց ավաղ: Նրա թիկու նքու մ ոչ
ոք չ կար: Նախարարները, ծովակալ ները,
սենեկապետները
և
բոլ որ
պալ ատականները
առաջ ին
ազդանշ անը,
այ սինքն՝
Ջել սոմինոյ ի վերցրած առաջ ին բարձ ր ձ այ նանիշ ը լ սել ով, նետվեցին իրենց
սենյ ակները՝ հագու ստները փոխել ու : Նրանք, առանց ավել որդ խոսքերի, ու ղղակի
հատակին էին նետու մ շ քեղ հագու ստները, որ այ դքան տարի կրել
էին և
մահճ ակալ ների տակից հանու մ հին ճամպրու կները, ու ր պահու մ էին ծովահենի իրենց
շ որերը:
- Եթե աչ քիս սև ժապավեն չ կապեմ, ինձ դռնապանի տեղ կդնեն:
- Եթե թևքիս վրայ ի խարիսխը հանեմ, ոչ ոք ինձ չ ի ճանաչ ի, - փնթփնթու մ էին
նրանք:
Ջակոմոնի մոտ մնացել էին միայ ն նրա այ ն երկու ծառաները, որոնք պարտավոր էին
բաց անել պատշ գամբ տանող ապակե դռները: Նու յ նիսկ հիմա, երբ դռները ջ արդվել
էին, նրանք հարգանքով բռնել էին դռան բռնակները և մերթընդմերթ փայ լ եցնու մ
էին դրանք իրենց նախշ ու ն բազկակալ ներով:
- Դու ք էլ գնացեք, - հառաչ եց Ջակոմոնը: - Միևնու յ ն Է, շ ու րջ ս ամեն բան փու լ
Է գալ իս:
Եվ իսկապես, հենց այ դ պահին փշ րվեցին հսկայ ական ջ ահի հազարավոր լ ամպերը:
Երևու մ էր, որ Ջել սոմինոն այ դ օրը կատակ չ ի անու մ:
Ծառաները երկար սպասել չ տվին: Ետ-ետ գնալ ով և ամեն երեք քայ լ ից հետո
խոնարհվել ով՝ նրանք հասան մինչ և սանդու ղքի վրա բացվող դու ռը և, կարծես թե
խոսքերը մեկ արած, բազրիքով ցած սլ ացան, որպեսզի շ ու տ հայ տնվեն ներքևու մ:
Ջակոմոնը գնաց իր սենյ ակը, հանեց թագավորական շ որերն ու հագավ հասարակ
քաղաքացու հագու ստ, որը նա գնել Էր քաղաքու մ ծպտյ ալ շ րջ ել ու համար (ասենք,

նա երբեք այ դ հագու ստից չ օգտվեց, գերադասու մ Էր քաղաք ու ղարկել
իր
լ րտեսներին): Դա մի շ ագանակագու յ ն կոստյ ու մ Էր, որը կսազեր բանկայ ին
գանձ ապահի կամ փիլ իսոփայ ու թյ ան դոկտորի: Իսկ ինչ քան էր այ դ կոստյ ու մին
սազու մ նարնջ ագու յ ն կեղծամը... Դժբախտաբար, ստիպված էր հանել նաև կեղծամը,
քանի որ ամենու ր կեղծամն ավել ի էր հայ տնի, քան արքայ ական թագը:
- Ախ իմ սքանչ ել ի կեղծամ, - հառաչ եց Ջակոմոնը: - Ավել ի ճիշ տ՝ իմ սքանչ ել ի
կեղծամներ...

Նա բաց արեց իր նշ անավոր պահարանը, ու ր, ինչ պես ներկայ ացու մից առաջ շ արված
են լ ինու մ տիկնիկների գլ ու խները, շ արված էին նրա կեղծամները: Ջակոմոնը

չ կարողացավ հաղթահարել գայ թակղու թյ ու նը: Նա մի դյ ու ժին կեղծամ հավաքեց ու
խոթեց ճ ամպրու կի մեջ :
- Ես սրանք կտանեմ ինձ հետ... - օտարու թյ ան մեջ ինձ կօգնեն, որպեսզի հիշ եմ
երջ անիկ օրերի մասին:
Նա աստիճ աններով
իջ ավ
ցած,
բայ ց
ոչ
նկու ղը,
ինչ պես
արեցին
նրա
պալ ատականները, որոնք մկների նման ճղեցին կոյ ու ղու խողովակներով: Ջակոմոնը
գերադասեց դու րս գալ դեպի իր հիասքանչ այ գին: Ավել ի ճիշ տ, իր նախկին այ գին,
որը առաջ վա նման հոյ ակապ էր՝ կանաչ ու բու րու մնավետ:
Ջակոմոնը մի անգամ էլ շ նչ եց թագավորական այ գու օդը, հետո բաց արեց մի փոքրիկ
դռնակ, որը տանու մ էր դեպի նրբանցք և համոզվել ով, որ իրեն ոչ ոք չ նկատեց, մի
հարյ ու ր քայ լ գնաց ու հայ տնվեց հրապարակու մ, ու ր խառնվեց Ջել սոմինոյ ին
կատաղորեն ծափահարող ամբոխին:
Ճաղատ գլ ու խն
ու
շ ագանակագու յ ն
կոստյ ու մը
լ րիվ
կերպարանափոխել
էին
Ջակոմոնին, բացի այ դ, ձ եռքին ճամպրու կ կար, որը նրան շ րջ իկ գործակալ ի տեսք
էր տալ իս:
- Դու ք երևի եկվոր եք, - անսպասել իորեն նրա ու սին բարեկամաբար խփել ով
հարցրեց մեկը: - Եկեք մեզ հետ տենոր Ջել սոմինոյ ին լ սել ու : Ահա նա, նայ եցեք,
այ ն տղան, որ նման է հեծանվորդի: Տեսքով նա կոպեկ չ արժե, բայ ց լ սո՞ ւ մ եք, թե
ինչ ձ այ ն ու նի:
- Լ սու մ եմ, լ սու մ, - փնթփնթաց Ջակոմոնը: Եվ մեկու սի ավել ացրեց. - և տեսնու մ
եմ:
Այ ո, նա տեսավ, թե իր սիրած պատշ գամբն ինչ պես, է կտոր-կտոր լ ինու մ, տեսավ,
(ինքներդ եք պատկերացնու մ երևի), թե ինչ պես է թղթե տնակի նման փու լ գալ իս իր
պալ ատը փոշ ու հսկայ ական ամպեր երկինք հանել ով: Ջել սոմինոն էլ ի մի բարձ ր նոտա
վերցրեց, որպեսզի փոշ ին ցրի, և բոլ որը պալ ատի տեղու մ միայ ն ավերակների մի
կու յ տ տեսան:
- Իմիջ իայ լ ոց, - նորից Ջակոմոնին դիմեց հարևանը, - դու ք գիտե՞ ք, որ հոյ ակապ
ճ աղատ ու նեք: խնդրու մ եմ չ նեղանաք, որ այ դպես եմ ասու մ, կարող եք իմն Էլ
տեսնել :
Ջակոմոնը ձ եռքով գլ ու խը շ փեց, հետո ինչ պես որ առաջ արկել էին իրեն, նայ եց իր
հարևանի ճ աղատ գլ խին, որը պինգ-պոնգի գնդակի նման կլ որ Էր ու ողորկ:
- Դու ք իսկապես որ գեղեցիկ ճաղատ ու նեք, - ասաց Ջակոմոնը:
- Ի՞ նչ եք ասու մ, շ ատ սովորական ճաղատ Է. այ ձ երն ու ղղակի հրաշ ք է: Բացի
այ դ, հիմա երբ արևն այ նքան լ ավ Է լ ու սավորու մ, ձ եր ճաղատն այ նպես Է փայ լ ու մ,
որ մարդու աչ ք Է ցավու մ նայ ել իս:
- Ախ, թողեք, դու ք պարզապես շ ատ լ ավ եք տրամադրված իմ նկատմամբ, - շ շ նջ աց
Ջակոմոնը:
- Հավատացնու մ եմ, որ չ եմ չ ափազանցու մ: Գիտե՞ ք թե ինչ կասեմ ձ եզ: Եթե դու ք
մեր ճ աղատների ակու մբի անդամը լ ինեիք, ձ եզ անմիջ ապես պրեզիդենտ կընտրեին:
- Պրեզիդե՞ նտ...
- Այ ո... և միաձ այ ն:
- Իսկ դու ք ճ աղատների ակո՞ ւ մբ ու նեք:
- Հասկանալ ի Է, որ ու նենք: Մինչ և երեկ մեր ակու մբը գաղտնի էր, բայ ց
այ սու հետև կլ ինի բացահայ տ: Ակու մբի անդամները մեր քաղաքի մարդիկ են: Եվ
գիտե՞ ք, բավական դժվար է մեր ակու մբի անդամ դառնալ ը: Պահանջ վու մ է
ապացու ցել , որ ձ եր գլ խին ոչ մի մազ չ ի մնացել : Ոմանք, որպեսզի մեր ակու մբի
անդամ դառնան, ստիպված են լ ինու մ իրենց մազերը փետել :
- Եվ դու ք ասու մ եք, որ ես...
- Կարող եմ գրազ գալ , որ կարող էիք լ ինել մեր պրեզիդենտը:

Ջակոմոնն զգաց, որ եթե մի րոպե Էլ անցնի, կսկսի լ ալ :
«Ինչ պես սխալ վեցի, - մտածու մ էր նա: - Սխալ վեցի կյ անքիս ու ղին ընտրել իս:
Բայ ց հիմա շ ատ ու շ է արդեն նորից սկսել ու համար»:
Օգտվել ով այ ն բանից, որ ամբոխը անընդհատ շ արժման մեջ է, նա իր խոսակցին
թողեց, դու րս եկավ հրապարակից և անցավ դատարկ փողոցներով: Նրա ճամպրու կու մ
տխու ր խշ խշ ու մ էին տասներկու կեղծամները: Մի քանի անգամ նա նկատեց, թե
ինչ պես են կոյ ու ղու անցքերից դու րս ցցվու մ գլ ու խներ, որոնց ինչ -որ տեղ
կարծես տեսել էր առաջ : Չլ ինի՞ թե իր ծովահեններն են: Բայ ց գլ ու խներն
անմիջ ապես անհայ տանու մ էին, հենց որ տեսնու մ էին այ դ ճաղատ գլ խով,
շ ագանակագու յ ն կոստյ ու մով լ րջ ադեմ մարդու ն:
Որոշ ել ով ինքնասպանու թյ ու ն գործել , Ջակոմոնը ու ղիղ գնաց դեպի գետը: Բայ ց
հասնել ով ափ, նա միտքը փոխեց: Ճամպրու կը բաց արեց, հանեց կեղծամները և մեկը
մյ ու սի հետևից նետեց ջ ու րը:
- Գնաք բարով, - շ շ նջ ու մ էր Ջակոմոնը: - Գնաք բարով, փոքրիկ ստախոսներ:
Բայ ց կեղծամները չ կորան: Նու յ ն օրը երեխաները, որոնք գետու մ կոկորդիլ ոսներից
ավել ի էին ավազակու թյ ու ն անու մ, բռնեցին բոլ որ կեղծամները և դու րս հանեցին
ջ րից: Տղաները այ դ կեղծամները չ որացրին արևի տակ, դրեցին գլ ու խները և ու րախ
երթ կազմակերպեցին: Նրանք երգու մ ու ծիծաղու մ էին և չ էին էլ մտածու մ, որ
դրանով Ջակոմոն արքայ ին են թաղու մ:
Հիմա, երբ Ջակոմոն թագավորը ընդմիշ տ հեռանու մ է և պետք է ասել , որ նրա բախտը
լ ավ բանեց, քանի որ կարող է ինչ -որ տեղ դառնալ ճաղատների պատվավոր ակու մբի
պրեզիդենտ կամ, ծայ րահեղ դեպքու մ, քարտու ղար, եկեք մի անգամ էլ մտնենք
հրապարակ:
Ջել սոմինոն իր ահեղ երգն ավարտել ով՝ դեմքից սրբեց քրտինքը:
- Ահա և այ ս գործն ավարտված է:
Բայ ց, այ նու ամենայ նիվ, նրա սիրտը կսկծու մ էր Կաղլ իկ-կատու ն այ դպես էլ
չ գտնվեց:
- Ո՞ ւ ր կարող էր կորչ ել նա, - ինքն իրեն հարցնու մ էր մեր հերոսը: - Չլ ինի՞
թե մնաց խել ագարանոցի ավերակների տակ: Չէ՞ որ ես կարգին քարու քանդ անել
գիտեմ:
Սակայ ն ամբոխը չ թողեց, որ երկար դարդ անի:
- Սյ ու նը, - ճչ ու մ էին նրանք: - Հարկավոր է շ ու ռ տալ սյ ու նը:
- Իսկ ինչ ո՞ ւ :
Չէ՞
որ
այ դ
սյ ան
վրա
Ջակոմոն
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սխրագործու թյ ու նների մասին է փորագրված: Չէ՞ որ դա էլ բացարձ ակ սու տ է:
Ջակոմոնը երբեք իր պալ ատից քիթը դու րս չ ի հանել :
- Լ ավ, - ասաց Ջել սոմինոն, - ես այ դ սյ անն այ նպիսի մի գիշ երերգ երգեմ, որ
քեֆը գա: Մենակ թե հեռու կանգնեք, թե չ է բոլ որիդ կճզմի:
Սյ ան մոտ կանգնած մարդիկ շ տապ հեռացան: Հրապարակի ամբոխը մեկեն այ նպես ծփաց,
ինչ պես ծովը՝ ու ժեղ քամու ց: Եվ այ ստեղ վերջ ապես Ջել սոմինոն սյ ան վրա, գետնից
մի երկու մետր բարձ ր, տեսավ կատվի իրեն այ նքան ծանոթ երեք ոտնանի պատկերը:
- Կաղլ իկ, - բացականչ եց նա, և նրա սիրտն անմիջ ապես թեթևացավ:
Նկարը ցնցվեց, նրա գծերը ծռմռվեցին, բայ ց էլ ի ամեն ինչ մնաց անշ արժ:
- Կաղլ ի՜ կ, - ավել ի բարձ ր կանչ եց Ջել սոմինոն: Այ ս անգամ ձ այ նը թափանցեց
մարմարի մեջ , հաղթահարել ով նրա դիմադրու թյ ու նը:
Կաղլ իկ-կատու ն սյ ու նից պոկվեց և կաղալ ով ցած թռավ:
- Ինչ քա՜ ն ու րախ եմ, ինչ քա՜ ն ու րախ եմ, - մլ ավեց նա Ջել սոմինոյ ի այ տը
համբու րել ով: - Եթե դու չ լ ինեիր, ես այ դպես էլ կմնայ ի այ ս սյ ան վրա և

վերջ իվերջ ո անձ րևները կջ նջ եին ինձ : Բոլ որը գիտեն, որ ես մաքրու թյ ու ն սիրու մ
եմ, բայ ց չ էի ու զենա շ ատ լ վացվել ու ց մեռնել :
- Իսկ ես ինչ ի՞ համար եմ, - լ սվեց Բանանիտոյ ի ձ այ նը: Բանանիտոն արմու նկները
գործի դնել ով, սրան-նրան քացի տալ ով, վերջ ապես հասավ մեր ընդհանու ր
բարեկամներին: - Եթե այ դպիսի դժբախտու թյ ու ն պատահի, ես նորից կնկարեմ քեզ, և
դու առաջ վանից ավել ի գեղեցիկ ու ավել ի լ ավը կլ ինես:
Մեր երեք բարեկամները, որ հենց նոր հանդիպեցին, այ նքան բան ու նեն իրար
պատմել ու , որ ավել ի լ ավ է հանգիստ թողնենք նրանց:
Իսկ սյ ո՞ ւ նը:
Դե ո՞ ւ մ կարող է խանգարել սյ ու նը: Նրա վրայ ի սու տը մարդկանց կհիշ եցնի այ ն
ժամանակները, երբ երկիրը ղեկավարու մ էր անամոթ մի խաբեբա, և բավական էր մի
լ ավ երգված երգ, որպեսզի նրա թագավորու թյ ու նը հօդս ցնդեր:

Գլ ուխ քսանմեկերորդ
Միտքս, կարծեմ, կռահեցիք մինչև վերջ,
Չի կարել ի կռվով լ ուծել ոչ մի վեճ:
Մեր պատմու թյ ու նը լ րիվ կավարտվի, եթե իմանաք
այ ն երեք թերթիկների բովանդակու թյ ու նը, որ ես
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վերջ ին
թերթիկներն
էին,
այ ն
նշ ու մների, որ կատարու մ էի, երբ Ջել սոմինոն
պատմու մ էր խաբեբաների աշ խարհու մ ու նեցած իր
արկածները:
Ահա
տեսնու մ
եմ,
որ
այ դ
թերթիկներից մեկի վրա գրված է, թե Ջակոմոնի
հետագա ճակատագրի մասին ոչ ինչ հայ տնի չ է: Դրա
համար էլ ես ձ եզ չ եմ կարող ասել ՝ նա կարգին
մարդ դարձ ա՞ վ, թե՞
ծովահենի ոտքերը նորից
իրենց տիրոջ ը դու րս բերեցին վատ ճանապարհ:
Մյ ու ս թերթիկի վրա գրված է, որ թեև Ջել սոմինոն
ընդհանու ր առմամբ շ ատ գոհ էր այ ն բանից, ինչ
որ արել էր, սակայ ն ամեն անգամ հրապարակով
անցնել իս իրեն անհարմար էր զգու մ այ ն մարդու
նման, որի կոշ իկի մեջ քարի կտոր է ընկել :
- Արժե՞ ր թագավորական պալ ատը փու լ
տալ
և
ավերակի
կու յ տ
դարձ նել ,
ինքն
իրեն
հանդիմանու մ էր նա: - Միևնու յ ն է, Ջակոմոնը կփախչ եր, եթե ես սահմանափակվեի
միայ ն պատու հանների ապակիները ջ արդել ով: Եթե այ դպես անեի, հետագայ ու մ
բավական էր միայ ն ապակեգործ կանչ ել , և ամեն ինչ նորից կարգի կընկներ:
Որպեսզի Ջել սոմինոն ազատվեր իրեն տանջ ող «քարի կտորից», օգնու թյ ան հասավ
Բանանիտոն: Նա վերականգնեց պալ ատը յ ու րովի՝ մի քանի թերթ թղթի և մի տու փ
ներկի միջ ոցով: Ընդամենը կես օր ծախսեց դրա վրա և նու յ նիսկ մոռացավ վերին
հարկու մ պատշ գամբ նկարել : Երբ վերին հարկու մ վերջ ապես պատշ գամբ հայ տնվեց,
քաղաքի բնակիչ ները Բանանիտոյ ին խնդրեցին բարձ րանալ ու ճառ ասել :
- Լ սեցեք իմ խորհու րդը, - պատասխանեց Բանանիտոն, - ավել ի լ ավ կլ ինի օրենք
ընդու նեք, որ այ ս պատշ գամբից ճառ ասել ը արգել վի: Բացի այ դ, ես նկարիչ եմ:
Եթե դու ք այ դքան ու զու մ եք ճառ լ սել , դիմեք Ջել սոմինոյ ին:
Այ դ ժամանակ պատշ գամբու մ հայ տնվեց Կաղլ իկ-կատու ն և մլ ավեց.
- Մյ ա՜ ու :
Ներքևու մ սկսեցին ծափահարել և այ լ ևս ոչ ոք չ խնդրեց, որ ճառ ասեին:
Ահա ես տեսնու մ եմ, որ ու րիշ թերթիկի վրա գրված Է, որ Մորաքու յ ր
Եգիպտացորենին նշ անակեցին անտու ն կատու ների ինստիտու տի դիրեկտոր: Ի՞ նչ կա
որ, որոշ ու մն արդարացի է: Նման մի դիրեկտոր լ ինել ու դեպքու մ ոչ ոք չ ի
կարողանա ստիպել , որ կատու ները շ ան նման հաչ են: Ռոմոլ ետան նորից սկսեց դպրոց
հաճախել , և այ սօր նա, երևի, նստած Է ոչ թե աշ ակերտական նստարանին, այ լ
ու սու ցչ ի սեղանի մոտ: Այ ս ընթացքու մ նա անպայ ման մի լ ու րջ ու սու ցչ ու հի
դարձ ած կլ ինի:
Եվ ահա, վերջ ապես, ամենափոքրիկ թերթիկի վրա ես տեսնու մ եմ, որ գրված Է.
«Պատերազմը վերջ ացավ 1:1 հաշ վով»:
Պատկերացնո՞ ւ մ եք, քիչ էր մնու մ մոռանայ ի պատերազմի մասին ձ եզ պատմել :

Դա պատահեց Ջակոմոնի փախու ստից մի քանի օր հետո: Իր հպատակներից թաքու ն,
հու յ ս դնել ով այ ն թնդանոթների վրա, որ իր կարծիքով պետք է նկարեր Բանանիտոն,
նա պատերազմ Էր հայ տարարել
հարևան պետու թյ ու ններից մեկին: Բայ ց այ դ
պետու թյ ան ժողովրդի հետ կատակ անել չ էր կարել ի: Նրանց բանակն իսկու յ ն
արշ ավանքի դու րս եկավ, որպեսզի պաշ տպանի իր հայ րենիքը:
Բայ ց մենք բոլ որովին էլ պատերազմ չ ենք ու զու մ, - ասու մ էին նոր մինիստրները:
- Մենք Ջակոմոնի նման չ ենք:
Մի լ րագրող այ դ կապակցու թյ ամբ որոշ եց հարցազրու յ ց ու նենալ Ջել սոմինոյ ի հետ,
որը երաժշ տու թյ ամբ էր զբաղված և որոշ ել էր վերջ ապես հանդես գալ իսկական
համերգով:
- Պատերա՞ զմ, - հարցրեց Ջել սոմինոն: - Առաջ արկեք հակառակորդին դադարեցնել
պատերազմը և դրա փոխարեն ֆու տբոլ ի մրցու մ կազմակերպել : Գու ցե արդյ ու նքը լ ինի
այ ն, որ մի քանի հոգի կցավեցնեն ծնկները, բայ ց, բոլ որ դեպքերու մ, հարցը
կլ ու ծվի առանց արյ ու նահեղու թյ ան: Բարեբախտաբար, այ դ գաղափարը հակառակորդին
դու ր եկավ, որը վերջ ին հաշ վով նու յ նպես կռվել ու ցանկու թյ ու ն չ ու ներ:
Ֆու տբոլ ի հանդիպու մը տեղի ու նեցավ առաջ իկա կիրակի օրը: Ջել սոմինոն,
հասկանալ ի է, իր թիմի համար էր «ցավու մ» և այ նպես տարվեց, որ գոռաց «Տու ր,
տու ր», որից գնդակն անմիջ ապես թռավ դեպի հակառակորդի դարպասը, ինչ պես այ դ
եղավ, եթե հիշ ու մ եք, նրա հայ րենի գյ ու ղու մ:
«Ոչ մի կերպ չ ի կարել ի թու յ լ տալ , որ այ ս պատերազմը վերջ անա խարդախ
հաղթանակով, - անմիջ ապես իր համար որոշ եց Ջել սոմինոն: - Այ ստեղ ֆու տբոլ են
խաղու մ և ամեն տեսակի մեքենայ ու թյ ու նները խաղի կանոններով արգել ված են»:
Եվ նա անմիջ ապես մի գոլ էլ մյ ու ս դարպասը խփեց: Նրա փոխարեն դու ք էլ երևի
նու յ ն ձ ևով վարվեիք:

