Հաղթական կամար

I գլուխ
Կինը շեղակի գալիս էր դեպի Ռավիկը։ Նա քայլում էր արագ, բայց տարօրինակ
օրորվելով։ Ռավիկը կնոջը նկատեց այն ժամանակ միայն, երբ արդեն համարյա իր կողքին
էր։ Նա տեսավ ցցուն այտոսկրերով և աչքերն իրարից հեռու գտնվող գունաթափ մի դեմք։
Այդ դեմքը ընդարմացած էր և նմանվում էր դիմակի։ Լապտերի աղոտ լույսի տակ թվում
էր անկենդան, իսկ աչքերում սառել էր ապակյա դատարկության մի այնպիսի
արտահայտություն, որ Ռավիկը մի տեսակ ուշադրությունը լարեց։
Կինը այնքան մոտիկ անցավ նրա կողքով, որ գրեթե իրեն քսվեց։ Ռավիկը ձեռքը մեկնեց
ու բռնեց նրա արմունկից։ Կինն օրորվեց և, ըստ երևույթին, կընկներ, եթե Ռավիկը բռնած
չլիներ։
Ռավիկը ամուր սեղմեց կնոջ թևը.
— Այդ ո՞ւր եք գնում,— հարցրեց նա փոքր-ինչ հապաղելով։
Կինը սևեռուն նայեց նրան։
— Թողեք,— շշնջաց նա։
Ռավիկը ոչինչ չասաց։ Նա շարունակում էր ամուր բռնել կնոջ թևը։
— Բաց թողեք։ Սա ի՞նչ բան է։— Կինը հազիվ էր շրթունքները շարժում։
Ռավիկին թվաց, թե կինը իրեն նույնիսկ չի էլ տեսնում։ Կնոջ հայացքը անցնում էր նրա
միջով և թափանցում ինչ֊որ տեղ գիշերային դատարկ խավարը։ Պարզապես մի բան
պահում էր նրան, որին դիմելով, նա անընդհատ կրկնում էր.
— Բաց թողեք ինձ։
Ռավիկն իսկույն տեսավ, որ կինը պոռնիկ չէ։ Եվ ոչ էլ հարբած։ Նա կնոջ թևը առաջվա
նման չէր սեղմում այլևս։ Կինը այդ չէր զգում և, եթե ուզենար, հեշտությամբ կարող էր
ազատվել նրա ձեռքից։
Ռավիկը փոքր֊ինչ սպասեց։
— Իսկապես, ո՞ւր եք գնում։ Գիշեր, մենակ, Փարիզում,— հանգիստ հարցրեց նա ևս մի
անգամ ու բաց թողեց կնոջ ձեռքը։
Կինը լռում էր, բայց մնաց անշարժ։ Կարծես, մի անգամ կանգ առնելուց հետո նա այլևս
չէր կարողանում տեղից շարժվել։
Ռավիկը հենվեց կամրջի ճաղաշարին։ Նա ձեռքերի տակ զգաց խոնավ, չեչոտ քարը։
— Չլինի՞ այնտեղ եք ուզում,— նա գլխով ցույց տվեց դեպի ցած, ուր գորշագույն
մշուշում անհանգիստ փայլփլելով հոսում էր Սենան դեպի Ալմա կամրջի ստվերները։
Կինը չէր պատասխանում։
— Դեռ շատ շուտ է,— ասաց Ռավիկը։— Շատ շուտ է, և շատ էլ սառը. նոյեմբերն է։

Նա հանեց սիգարետի տուփը և գրպաններում փնտրեց լացկին։ Նեղլիկ ստվարաթղթի
վրա ընդամենը երկու լուցկի էր մնացել, և նա, զգուշաբար կռանալով, գետից փչող թեթև
քամուց ձեռքերի ափերով պաշտպանեց լուցկու բոցը։
— Ինձ էլ մի սիգարետ տվեք,— հազիվ լսելի ձայնով ասաց կինը։
Ռավիկն ուղղվեց և ցույց տվեց սիգարետի տուփը։
— Ալժիրական է։ Սև թութուն։ Օտարերկրյա լեգեոնի զինվորներն են սա ծխում։ Ձեզ
համար, թերես, շատ սարթ լինի։ Մոտս ուրիշը չկա։
Կինը գլուխն օրորեց ու մի սիգարետ վերցրեց։ Ռավիկը նրան մոտեցրեց վառվող
լուցկին։ Կինը ագահորեն ծխեց, ամբողջովին ներս քաշելով ծուխը, Ռավիկը լուցկին
կամրջի ճաղաշարի վրայով ցած շպրտեց։ Ընկնող փոքրիկ աստղի նման լուցկին թռավ
խավարի մեջ և հանգավ միայն այն ժամանակ, երբ հասավ ջրին։
Կամրջի վրա դանդաղորեն հայտնվեց մի տաքսի։ Վարորդը մեքենան կանգնեցրեց,
նայեց նրանց, մի պահ սպասեց, ապա գազ տվեց ու շարունակեց ճանապարհը մթության
մեջ շողշողացող Գեորգ Հինգերորդի խոնավ ավենյուով։
Հանկարծ Ռավիկն զգաց, որ հոգնել է։ Նա ամբողջ օրը ծանր աշխատանք էր կատարել և
չկարողացավ քնել։ Այդ պատճառով էլ տնից դուրս եկավ, որպեսզի մի բան խմի։ Եվ այժմ
ուշ գիշերվա ցուրտ խոնավության մեջ հոգնածությունը պարկի նման փլվեց նրա գլխին։
Ռավիկը նայեց կնոջը: Փաստորեն ինչի՞ համար ինքը նրան կանգնեցրեց։ Պարզ էր, այդ
կնոջը մի բան էր պատահել։ Բայց իր ի՞նչ գործն էր։ Քի՞չ կանայք է տեսել, որոնց ինչ֊որ
բան է պատահած եղել, հատկապես գիշերը, հատկապես Փարիզում։ Բայց այդ բոլորը նրա
համար հիմա ոչ մի նշանակություն չուներ, նա միայն մի բան էր ուզում - մի քանի ժամ
քնել։
— Տուն գնացեք,— ասաց Ռավիկը։— Ի՞նչ եք փնտրում այս ժամին փողոցում։ Դուք
կարող եք լավագույն դեպքում տհաճ պատմությունների մեջ ընկնել։
Նա վեր քաշեց վերարկուի օձիքը և պատրաստվեց գնալու։ Կինն այնպես նայեց
Ռավիկին, կարծես չէր հասկանում, թե նա ինչ է ուզում անել։
— Տո՞ւն,— կրկնեց կինը։
Ռավիկն ուսերը վեր քաշեց։
— Տուն, ձեր բնակարանը, հյուրանոց — անվանեք, ինչպես ուզում եք։ Որևէ տեղ։ Մի՞թե
ուզում եք ոստիկանության ձեռքն ընկնել։
— Հյուրանո՜ց։ Աստվա՜ծ իմ,— վրա բերեց կինը։
Ռավիկը կանգ առավ։ Դարձյալ մեկը, որ չգիտի, թե ուր գնա, մտածեց նա։ Ինքը պետք է
որ դա կռահած լիներ։ Միշտ միևնույն բանը։ Գիշերը չգիտեն ուր գնան, իսկ առավոտյան
դեռ աչքդ չբացած արդեն անհետանում են։ Առավոտյան գիտեն ուր։ Սովորական հին և
էժան գիշերային հուսահատություն է, որը խավարի հետ գալիս է և նրա հետ էլ
անհետանում։ Նա նետեց սիգարետի մնացորդը։ Կարծես թե դա նորություն էր նրա
համար։
— Եկեք գնանք որևէ տեղ, մի բաժակ օղի խմենք,— ասաց Ռավիկը։

Դա ամենահեշտն էր։ Ինքը կարող էր վճարել ու հեռանալ, որից հետո թող կինը որոշեր
իր անելիքը։
Կինը թույլ մի շարժում արեց ու սայթաքեց։ Ռավիկը ձեռքը գցեց, բռնեց նրա թևից.
— Հոգնա՞ծ եք,— հարցրեց նա։
— Չգիտեմ։ Երևի այո։
— Այն աստիճան, որ քնել չե՞ք կարող։
— Կինը գլխով արեց։
— Պատահում է։ Եկեք գնանք։ Ես ձեզ ճանապարհ կդնեմ։
Նրանք Մարսո ավենյուով գնացին դեպի վեր։ Ռավիկն զգում էր, թե կինն ինչպես է
հենվում իր վրա։ Նա այնպես էր հենվում, կարծես ընկնելիս լիներ և մի կերպ իրեն պահում
էր։
Կտրեցին անցան Սերբիայի Պետեր Առաջինի ավենյուն։ Շայո փողոցի խաչմերուկի
հետևում, անձրևոտ երկնքի ֆոնի վրա, հեռվում հայտնվեց հաղթական կամարի աղոտ ու
մթին տվող վիթխարի զանգվածը։
Ռավիկը ցույց տվեց նկուղային գինետուն տանող մի նեղլիկ, լուսավորված մուտք։
— Գնանք... այստեղ պետք է որ մի բան գտնվի։
Դա շոֆերական գարեջրատուն էր։ Նստած էին տաքսու մի քանի վարորդ և մի քանի
պոռնիկ։ Վարորդները թղթախաղով էին զբաղված։ Պոռնիկները աբսենտ էին խմում։
Նրանք վայրկենական հայացքով կնոջը չափեցին։ Հետո անտարբեր շրջեցին հայացքները։
Պոռնիկներից տարիքով ամենամեծը բարձրաձայն հորանջեց, մյուսն սկսեց ծուլորեն
ներկել շրթունքները։ Միջանցքի խորքում գազազած կռիսայի դեմքով կրտսեր քելները
քարե սալիկներին թեփ էր ցանում ու սրբում հատակը։ Ռավիկը կնոջ հետ նստեց մուտքից
ոչ հեռու գտնվող մի սեղանի մոտ։ Այդպես ավելի հարմար էր։ Ցանկացած րոպեին կարող
էր գնալ։ Նա նույնիսկ վերարկուն չհանեց։
— Ի՞նչ եք ուզում խմել,— հարցրեց նա։
— Չգիտեմ։ Որևէ բան։
— Երկու կալվադոս,— ասաց Ռավիկը քելներին, սրի հագին ժիլետ էր և թևքերը քշտած
վերնաշապիկ։— Եվ մի տուփ սիգարետ, «Չեստերֆիլդ»։
— Չունենք,— ասաց քելները,— միայն ֆրանսիական է։
— Այդ դեպքում մի տուփ «Լորան», կանաչը։
— Կանաչ նույնպես չկա։ Միայն կապույտ է։
Ռավիկն ուշադիր նայում էր քելների թևին, որտեղ դաջված էր ամպերի վրայով քայլող
մերկ մի կին, հետևելով նրա հայացքին, քելները բռունցքը սեղմեց և պրկելով խաղացրեց
մկանները։ Կինն անպարկեշտորեն փորը շարժեց։
— Լավ, կապույտ բերեք,— ասաց Ռավիկը։

Քելները ժպտաց՝ մերկացնելով ատամները։
— Տեսնեմ, գուցե մի տուփ կանաչ մնացած լինի։— Եվ կոշիկները քստքստացնելով
հեռացավ։
Ռավիկը նայեց նրա հետևից։
— Կարմիր քստիկներ,— ասաց նա։— Եվ պորտապարուհի։ Ինչպես երևում է,
թուրքական նավատորմում է ծառայել։
Կինը ձեռքերը դրեց սեղանին։ Նա դա այնպես արեց, կարծես այլևս այնտեղից չէր
վերցնելու։ Ձեռքերը սառն էին, բայց դա ոչնչի մասին դեռ չէր խոսում։ Ասենք, ձեռքերն
այնքան էլ սառը չէին։ Ռավիկը նկատեց, որ նրա աջ ձեռքի միջին մատի եղունգը ջարդվել է,
ըստ երևույթին, ընկել և տեղը դեռ խարտոցված չէ։ Լաքը տեղ-տեղ թափվել էր։
Քելները բերեց բաժակներն, ու մի տուփ սիգարետ։
— «Լորան», կանաչը։ Մի տուփ գտնվեց այնուամենայնիվ։
— Ես այդպես էլ կարծում էի։ Դուք նավատորմիղո՞ւմ եք ծառայել։
— Ոչ։ Կրկեսում։
— Ավելի լավ։— Ռավիկը բաժակը դրեց կնոջ առաջ։— Ահա, սա պետք է խմեք։ Այս
ժամի համար կալվադոսն ամենահարմար բանն է։ Թե՝ սուրճ եք ուզում։
— Ոչ։
— Խմեք միանգամից։
Կինը գլխով արեց ու բաժակը խմեց մինչև վերջը։ Ռավիկն ուշադիր նայում էր նրան։ Նա
մի տեսակ հանգած, գունատ, գրեթե ոչինչ չարտահայտող դեմք ուներ։ Շրթունքները լիքն
էին, բայց դժգույն, որոնց ուրվագծերը ջնջվել էին կարծես, սքանչելի էին միայն բնականից
շեկ ու շողշողուն մազերը։ Կնոջ գլխին բերետ էր դրված, իսկ անջրանցիկ վերարկուի
տակից երևում էր անգլիական կապույտ գույնի կոստյումը, կարված լավագույն դերձակի
ձեոքով։ Բայց մատանու կանաչ քարը նրա ձեռքի վրա այնքան էր մեձ, որ արհեստական
չլինել չէր կարող։
— Ուզո՞ւմ եք մի բաժակ էլ,— հարցրեց Ռավիկը։
Կինը գլխով արեց։
Ռավիկը կանչեց քելներին։
— Երկու կալվադոս էլ բերեք։ Բայց ավելի մեծ բաժակով։
— Ավելի մեծ բաժակո՞վ։ Եվ ավելի շա՞տ լցրած։
— Այո։
— Ուրեմն, կրկնակի։
— Գտաք։
Ռավիկը որոշեց արագ խմել իր բաժակը և գնալ։ Ձանձրույթը համակեց նրան, նա շատ
հոգնած էր։ Իսկ ընդհանրապես համբերությամբ էր վերաբերվում ճակատագրի
անակնկալներին, նա իր ետևում թողել էր փոփոխություններով լեցուն ու անհանգիստ

կյանքի քառասուն տարիներ։ Իրերի այնպիսի դրություն, ինչպիսին այս էր, նա հաճախ էր
տեսել։ Մի քանի տարի էր արդեն, ինչ նա ապրում էր Փարիզում, տառապում էր
անքնությամբ և գիշերները թափառում փողոցներով — ինչեր ասես չէր տեսել։
Քելները պատվիրած բաժակները բերեց։ Ռավիկը վերցրեց թունդ և բուրումնավետ
խնձորօղու բաժակը և զգուշորեն դրեց կնոջ առաջ։
— Սա էլ խմեք։ Առանձնապես մեծ օգուտ չունի, բայց կտաքացնի։ Եվ ինչ էլ որ
պատահել է, կարևորություն մի տվեք։ Կյանքում քիչ բան կա, որ իր կարևորությունը
երկար է պահպանում։
Կինը նայեց նրան։ Բայց չխմեց:
— Դա այդպես է,— ասաց Ռավիկը։— Հատկապես գիշերները։ Գիշերն ամեն ինչ
չափազանց է թվում։
Կինը դեռ շարունակում էր նայել նրան։
— Գուք զուր եք ինձ մխիթարում,— վերջապես ասաց նա։
— Ավելի լավ։
Ռավիկն աչքերով փնտրեց քելներին։ Բավական է։ Զահլան գնաց։ Նա լավ է ճանաչում
այդ տիպերին։ Ըստ երևույթին, վտարանդի ռուսներից է,— մտածեց նա։
— Դուք վտարանդի ռո՞ւս եք։
— Ոչ։
Ռավիկը վճարեց ու տեղից վեր կացավ հրաժեշտ տալու համար։ Նույն րոպեին տեղից
կանգնեց նաև կինը։ Նա այդ արեց լուռ, ինչպես ինքնըստինքյան հասկանալի մի բան։
Ռավիկն անվճռական նայեց կնոջը։ Լավ, մտածեց նա, ես կարող եմ դրսում էլ հրաժեշտ
տալ։
Սկսել էր անձրև գալ։ Ռավիկը դռան առաջ կանգ առավ։
— Դուք ո՞ր կողմն եք գնալու։
Նա վճռել էր, որ ինքը գնա հակառակ ուղղությամբ։
— Չգիտեմ։ Որևէ կողմ։
— Իսկ որտե՞ղ եք ապրում։
Կինն արագ մի շարժում արեց։
— Ես այնտեղ գնալ չեմ կարող։ Ոչ։ Չեմ կարող։ Միայն թե ոչ այնտեղ։
Նրա աչքերը հանկարծ լցվեցին վայրի մի սարսափով։ Գժվել է, մտածեց Ռավիկը։ Կռվել
է ամուսնու հետ և տնից հեռացել։ Վաղը կփոշմանի և կվերադառնա։
— Մի՞թե մեկնումեկը չկա, որի մոտ կարողանաք գնալ։ Որևէ ծանոթ կին։ Կարող եք
այստեղից զանգահարել։
— Ոչ։ Ոչ մի մարդ։

— Բայց դուք պետք է որևէ տեղ գիշերը մնաք, փող չունե՞ք հյուրանոցում որևէ սենյակ
վարձելու համար։
— Կա։
— Ուրեմն, որևէ հյուրանոց գնացեք։ Այստեղ լիքը հյուրանոցներ են։
Կինը ձայն չէր հանում։
— Չէ՞ որ որևէ տեղ դուք պետք է գիշերեք,— վրա բերեց Ռավիկը, համբերությունը
կորցրած։— Հո չե՞ք կարող փողոցում անձրևի տակ մնալ։
Կինը կոճկեց անջրանցիկ վերարկուն։
— Ճիշտ եք ասում,— ասաց նա, կարծես ինչ-որ որոշում կայացնելով։— Դուք
միանգամայն իրավացի եք։ Շնորհակալ եմ։ Այլևս մի անհանգստացեք ինձ համար։ Մի
տեղ կգնամ։ Շնորհակալ եմ։— Նա վերարկուի օձիքի ծայրերը միացրեց իրար ու մի
ձեռքով բռնեց։— Շնորհակալություն այս ամենի համար։
Հայացքը տառապանքով լեցուն կինը վերից վար նայեց Ռավիկին, ճգնելով ժպտալ։
Ապա մշուշոտ անձրևի տակ անձայն քայլերով արագ հեռացավ։
Ռավիկը մի վայրկյան մնաց անշարժ կանգնած։
— Սատանան տանի,— շփոթահար ու անվճռական մրթմրթաց նա։
Ռավիկը չգիտեր, ինչպես այդ պատահեց և ինչ էր այդ — անմխիթար ժպիտ, թե հայացք,
ամայի փողոց, թե գիշեր — նա գիտեր միայն մի բան — որ այդ կնոջը, որը գիշերային
անձրևոտ մշուշում հանկարծ նրան մոլորված մի երեխա թվաց, ինքն այդպես մենակ
չպետք է բաց թողներ։
Ռավիկը հասավ նրա հետևից։
— Եկեք ինձ հետ,— ասաց նա չոր։— Մի բան կանենք։
Նրանք դուրս եկան Էտուալ հրապարակը, որը գորշ մշուշով պարուրված փռվել էր
նրանց առաջ անծայր ու վեհատեսիլ։ Մառախուղը թանձրանում էր, և այս ու այն կողմ
ճյուղավորվող փողոցներր այլևս չէին երևում։ Երևում էր միայն ընդարձակ հրապարակը՝
լապտերների ցաքուցրիվ, աղոտ լուսիններով և վիթխարի հաղթական կամարի
մառախուղում կորած քարե զանգվածով, որը կարծես հենարան էր դարձել տրտում
երկնքի համար և պաշտպանում էր իր տակ գտնվող մենավոր ու դժգույն լույսը, վառվող
Անհայտ զինվորի գերեզմանին, որը թվում է, թե մենության ու խավարի մեջ կորած
մարդկության վերջին գերեզմանն է։
Նրանք կտրեցին, անցան ամբողջ հրապարակը։ Ռավիկը քայլում էր արագ։ Նա այնքան
էր հոգնած, որ մտածել չէր կարողանում։ Կողքին լսում էր կնոջ երերուն, փափուկ քայլերը,
որը գլուխը կախ, ձեռքերը անջրանցիկ վերարկուի գրպանում թաղած, անխոս հետևում էր
Ռավիկին — նա, ուրիշի կյանքի փոքրիկ այդ լույսը։ Եվ հանկարծ հրապարակի գիշերային
մենության մեջ, թեև ինքը ոչինչ նրա մասին չգիտեր, իսկ գուցե նաև հենց այդ պատճառով
կինը Ռավիկին մի ակնթարթ տարօրինակորեն մոտիկ թվաց։ Ռավիկի համար նա օտար
էր, ինչպես ինքն էր օտար զգում իրեն ամենուրեք, և դա զարմանալի կերպով
մոտիկացնում էր ավելի շատ, քան բոլոր բառերն ու զգացմունքները բթացնող երկարամյա
սովորույթը։

Ռավիկն ապրում էր Տերն հրապարակի հետևում ընկած Վագրամ ավենյուի
նրբանցքներից մեկում գտնվող մի փոքրիկ հյուրանոցում։ Դա բավական խարխլված մի
շենք էր, որտեղ նոր՝ միայն մի բան կար. մուտքի վերևը փակցրած մի ցուցանակ՝
«Ինտերնացիոնալ հյուրանոց» մակագրությամբ։
Ռավիկը սեղմեց զանգը։
— Դուք ազատ համար չունե՞ք արդյոք,— հարցրեց նա դուռը բացող երիտասարդին։
Երիտասարդը քնկոտ աչքերը չռեց։
— Դռնապանն այստեղ չէ,— կակազեց նա վերջապես։
— Դա ես ինքս էլ եմ տեսնում։ Ես հարցնում եմ, թե արդյոք ազատ սենյակ չկա՞։
Երիտասարդը տարակուսանքով ուսերը վեր քաշեց։ Նա տեսնում էր, որ Ռավիկը կնոջ
հետ է, բայց չէր հասկանում, թե երկրորդ սենյակը նրա ինչին է պետք։ Որքան իրեն հայտնի
էր, դրա կարիքը չկար։
— Տիկինը քնած է։ Եթե արթնացնեմ, նա ինձ աշխատանքից կվռնդի,— ասաց
երիտասարդը և ոտքով քորեց իրեն։
— Գեղեցիկ։ Այդ դեպքում գուցե ինքս տեսնեմ։
Ռավիկը երիտասարդին «թեյադրամ» տվեց, վերցրեց իր բանալին և աստիճաններով
վեր բարձրացավ։ Կինը գնում էր նրա հետևից։ Մինչև իր սենյակի դուռը բացելը, նա
փորձեց հարևան դուռը։ Կոշիկներ նրա առջև չկար։ Ռավիկը երկու անգամ բախեց։ Ոչ ոք
չէր պատասխանում։ Նա զգուշորեն սեղմեց դռան բռնակը։ Դուռը փակված էր։
— Երեկ այս սենյակը դատարկ էր,— մրթմրթաց նա։— Փորձենք մյուս կողմից։ Ըստ
երևույթին, տիրուհին փակել է, վախենալով, չլինի թե փայտոջիլները փախչեն։
Ռավիկը բացեց իր սենյակի դուռը։
— Մի րոպե նստեք։— Նա ցույց տվեց կարմիր բազմոցը։— Ես այս րոպեիս կգամ։— Նա
բացեց ապակյա դուռը, որը տանում էր դեպի երկաթյա նեղ մի պատշգամբ, մետաղյա
ճաղաշարի վրայով անցավ հարևան պատշգամբը և փորձեց բացել դուռը։ Սակայն
այստեղ նույնպես փակ էր։ Հույսը կտրած, նա վերադարձավ։
— Բան չի ստացվում։ Չեմ կարողանում ձեզ համար այստեղ սենյակ գտնել։
Կինը նստած էր բազմոցի ծայրին։
— Կարելի՞ է մի քիչ էլ մնալ այստեղ։
Ռավիկն ուշադիր նայեց նրան։ Հոգնածությունից կնոջ դեմքը մի տեսակ աղավաղվել էր։
Թվում էր, թե նստած տեղից այլևս չի կարող վեր կենալ։
— Մնացեք,— ասաց նա։
— Միայն մի վայրկյան։
— Դուք կարող եք այստեղ քնել։ Ամենահեշտը դա է։

Կինը, թվում էր, չի լսում Ռավիկին։ Նա դանդաղ, գրեթե մեխանիկորեն տարուբերեց
գլուխը։
— Դուք պետք է ինձ փողոցում թողած լինեիք։ Իսկ հիմա... ինձ թվում է, ես հիմա այլևս
չեմ կարող...
— Ինձ նույնպես թվում է։ Դուք կարող եք մնալ այստեղ և քնել։ Ամենալավն այդ է։ Իսկ
վաղը մի բան կմտածենք։
Կինը նայեց նրան։
— Ես չեմ ուզում ձեզ...
— Աստվա՜ծ իմ,— ասաց Ռավիկը։— Դուք ամենևին ինձ չեք խանգարում։ Սա առաջին
անգամը չէ, որ այստեղ մարդ է գիշերում, չիմանալով ուր գնալ։ Այս հյուրանոցում
փախստականներ են ապրում։ Այսպիսի դեպքեր գրեթե ամեն օր լինում են։ Պառկեցեք
մահճակալին։ Ես բազմոցին կքնեմ։ Դա սովորական բան է ինձ համար։
— Չէ, ինչ եք ասում, ես այսպես կնստեմ, եթե, իհարկե, կարելի է այստեղ մնալ։ Դա ինձ
բավական է։
— Լավ, ինչպես ուզում եք։
Ռավիկը հանեց վերարկուն և կախեց։ Հետո անկողնուց մի վերմակ ու բարձ վերցրեց և
աթոռը հրեց բազմոցի մոտ։ Ապա լողասենյակից բերելով խալաթը, գցեց աթոռի
թիկնատեղին։
— Ահա, սրանք ձեզ համար են,— ասաց նա։— Եթե ուզում եք պիժամա էլ վերցնել,
կոմոդում կա։ Ես այլևս անելիք չունեմ։ Կարող եք արդեն լողանալ։ Իսկ ինքս որոշ բաներ
ունեմ անելու։
Կինը գլուխն օրորեց։
Ռավիկը կանգ առավ նրա առաջ։
— Բայց ձեր վերարկուն պետք է հանեք,— ասաց նա։— Ամբողջապես թաց է։ Գլխարկը
նույնպես տվեք;
Կինը երկուսն էլ տվեց նրան։ Ռավիկը բարձը դրեց բազմոցի ծայրին։
— Սա ձեր գլխատակի համար, իսկ աթոռը — որպեսզի քնած ժամանակ չընկնեք։— Նա
աթոռը կպցրեց բազմոցին։— Հիմա էլ կոշիկները... ջրի մեջ լփլփում է։ Կմրսեք,
կհիվանդանաք։— Նա հանեց կնոջ կոշիկները, կոմոդից վերցրեց մի զույգ բրդե կարճ
գուլպա և հագցրեց նրան։— Ըհը, հիմա արդեն տանելի է։ Նույնիսկ ամենածանր
րոպեներին էլ մարդ պետք է մի քիչ հարմարավետության մասին մտածի։
— Շնորհակալ եմ,— ասաց կինը։— Շնորհակալ եմ։
Ռավիկը գնաց լոգասենյակ և բացեց ծորակները։ Ջուրը հոսեց վաննայի մեջ, նա
արձակեց փողկապը և հայելում մտացրիվ զննեց իրեն։ Մութ ակնաբներում նստած
խորաթափանց աչքեր, նեղլիկ երես, որը մահուչափ հոգնած տեսք կունենար, եթե այդ
աչքերը չլինեին, քթից դեպի բերանի անկյունները ակոսվող ցայտուն ծալքեր և այդ
ծալքերի համեմատությամբ չափազանց փափլիկ շրթունքներ, իսկ աջ աչքի վերևում
մազերի միջով անցնող ատամնավոր երկար մի սպի։

Հեռախոսի զանգը ընդհատեց նրա խոհերի ընթացքը։
Սատանա՜ն տանի։ Մի վայրկյան նա ամեն ինչ մոռացավ։ Լինում էին այնպիսի պահեր,
երբ նա ամբողջովին սուզված էր լինում մտքերի մեջ։ Իսկ այս կինն էլ մի կողմից։
— Գալի՜ս եմ,— ձայն տվեց Ռավիկը։— Վախեցա՞ք։
Նա վերցրեց լսափողը։
— Ի՞նչ։ Այո։ Շատ լավ։ Այո, իհարկե, ամեն ինչ լավ կլինի... այո։ Որտե՞ղ։ Շատ լավ, հենց
հիմա գալիս եմ։ Տաք սուրճ, շատ թունդ... այո...
Նա զգուշորեն լսափողը դրեց և, մտքերի մեջ ընկած, մի քանի րոպե մնաց բազմոցի
եզրին նստած։
— Ես պետք է գնամ,— ասաց նա։— Շատ շտապ։
Կինը իսկույն տեղից կանգնեց։ Նա փոքր-ինչ օրորվեց ու ձեռքը գցեց աթոռի
թիկնատեղին։
— Ոչ, ոչ...— Ռավիկին մի պահ հուզեց այս խոնարհ պատրաստակամությունը։—
Մնացեք այստեղ։ Դուք կարող եք քնել։ Ես մի երկու ժամով պետք է գնամ, ստույգ չգիտեմ՝
ինչքան ժամանակով։ Դուք մնացեք այստեղ։
Ռավիկը հագավ վերարկուն։ Մտքում մի կասկած ծագեց։ Բայց նա իսկույն վանեց այն
ու մոռացության մատնեց։ Այս կինը գողության չի անի։ Սա այն տիպերից չէ։
Այսպիսիներին ինքը շատ լավ է ճանաչում։ Ասենք, ինչ կա, որ ինչ էլ գողանա։
Ռավիկն արդեն դռան մոտ էր, երբ կինը հարցրեց.
— Կարելի՞ է ձեզ հետ գալ։
— Ոչ, անհնարին է, Մնացեք այստեղ։ Որևէ բանի պետք ունենաք, վերցրեք։ Եթե ուզում
եք, մտեք անկողին։ Կոնյակը պահարանում է։ Քնեք...
Նա շրջվեց։
— Թող լույսը վառ մնա,— անսպասելի և արագ ասաց կինը։ Ռավիկը բաց թողեց դռան
բռնակը։
— Վախենո՞ւմ եք,— հարցրեց նա։
Կինը գլխով արեց։
Ռավիկը ցույց տվեց բանալին։
— Դուռը հետևիցս փակեք։ Բայց բանալին անցքի մեջ մի թողեք։ Ներքևում երկրորդը
կա, ես նրանով կբացեմ։
Կինը գլուխն օրորեց։
— Դրա համար չէ։ Բայց, խնդրում եմ, լույսը վառ թողեք։
— Ահա թե ի՜նչ։— Ռավիկը փորձող հայացքով նայեց կնոջը։— Միևնույն է, ես չէի
հանգցնելու։ Թող վառ մնա։ Ինձ ծանոթ է այդ։ Ես էլ եմ այդպիսի պահեր ունեցել։
Ակացիաների փողոցի անկյունում նրան տաքսի պատահեց։

— Քշեք Լորիստոն փողոց՝ տասնչորս։ Արագ։
Վարորդը շրջվեց ու սլացավ Կառնո ավենյուով։ Երբ մեքենան կտրում անցնում էր
Ավենյու դյո լա Գրանդ Արմեն, աջ կողմից դուրս թռավ մի փոքրիկ երկտեղանոց մեքենա։
Նրանք զարնվելու էին իրար, եթե ճանապարհը թաց ու սայթաքուն չլիներ։ Հանկարծակի
արգելակումից երկտեղանոց մեքենան սահեց ու դուրս եկավ փողոցի կենտրոնը, այնպես
որ քիչ մնաց տաքսին ռադիատորով զարնվեր նրան։ Թեթև մեքենան կարուսելի նման
պտույտներ էր տալիս։ Դա փոքրիկ «ռենո» էր, որի ղեկի մոտ նստած էր սև կոտելոկով,
ակնոցավոր մի մարդ, ճանապարհի յուրաքանչյուր շրջադարձին երևում և անհետանում
էր նրա գունատ և զայրագին դեմքը։ Հետո մեքենան դադարեց պտույտներ տալ և սկսեց
սլանալ հաղթական կամարի ուղղությամբ, որը հեռվում դժոխքի վիթխարի դռների նման
խոյանում էր դեպի վեր։ «Ռենոն» հիշեցնում էր փոքրիկ կանաչ մի միջատի, որի միջից մի
գունատ բռունցք սպառնում էր գիշերային երկնքին։
Տաքսու վարորդը շրշվեց։
— Երբևէ դուք այսպիսի բան տեսե՞լ եք։
— Այո,— պատասխանեց Ռավիկը։
— Այսպիսի գլխարկո՞վ։ Որ կոտելոկը տնկացնի գլխին ու խելագարի նման գիշերը
սլանա՞։
— Նա իրավացի է։ Չէ՞ որ նա գլխավոր մայրուղով է գնում։ Ինչո՞ւ եք հայհոյում։
— Իհարկե, իրավացի է։ Հենց դրա համար էլ հայհոյում եմ։
— Իսկ ի՞նչ կանեիք, եթե նա իրավացի չլիներ։
— Դարձյալ կհայհոյեի։
— Ինչպես երևում է, դուք ուզում եք ձեր կյանքը հարմարավետ դարձնել։
— Այն ժամանակ ուրիշ ձևով կհայհոյեի,— բացատրեց տաքսու վարորդը և թեքվեց
դեպի Ֆոշ ավենյուն։— Ավելի համոզված։ Հասկանալի՞ է։
— Ոչ։ Խաչմերուկներում մի քիչ դանդաղ գնացեք։
— Չասեք էլ, դանդաղ եմ գնալու։ Անիծյալ փողոցները կարծես յուղած լինեն։ Բայց
ինչո՞ւ եք ինձ հարցնում, եթե ասածս չեք լսում։
— Որովհետև հոգնած եմ,— համբերությունը կորցրած վրա բերեց Ռավիկը։—
Որովհետև գիշեր է։ Ու, թերևս, որովհետև մենք բոլորս էլ անհայտ քամու բերանն ընկած
կայծեր ենք։ Արագացրեք։
— Դա արդեն ուրիշ բան է,— ասաց վարորդը և մի տեսակ հարգանքով մատները
տարավ դեպի գլխարկի հովարը։— Հիմա հասկանում եմ։
— Ապա լսեք,— ասաց Ռավիկը, որի մեջ հանկարծ կասկածանք ծագեց։— Դուք ռուս
վտարանդի եք։
— Ոչ։ Բայց ուղևորների սպասելիս, ինչ պատահի կարդում եմ։
Ռուսների հետ այսօր բախտս չի բերում, մտածեց Ռավիկը։ Նա գլուխը ետ գցեց։ Սուրճ
լիներ, մտածեց նա։ Թունդ, տաք սուրճ։ Հույսով եմ, պատրաստած կլինեն։ Ձեռքերս պետք

է անսահման հանգիստ լինեն։ Հակառակ դեպքում Վեբերը ինձ պետք է սրսկի։ Բայց ամեն
ինչ լավ կլինի։ Նա ապակին իջեցրեց և դանդաղ ու խոր շնչեց խոնավ օդը։

II գլուխ
Փոքրիկ վիրահատարանը ցերեկվա պես լույս էր։ Նա նման էր հիգիենիկ սպանդանոցի։
Հատակին դրված էին արնաթաթախ բամբակներով դույլեր, ամենուրեք թափված բինտեր
ու տամպոններ էին։ Կարմիրը բարձրագոչ ու հանդիսավոր մարտահրավեր էր նետում
անբառ ճեպ-ճերմակին։ Վեբերը նստած էր նախավիրահատարանում դրված պողպատե
լաքած սեղանի առաջ և ինչ-որ բան էր գրում։ Բուժքույրերից մեկը եռացնում էր
գործիքները։ Ջուրը խլթխլթում էր, էլեկտրական լույսը, թվում էր, թշշում է, և միայն
սեղանին պառկած մարմինն էր, որ անտարբեր էր ամեն ինչի նկատմամբ։
Նրան ոչինչ այլևս չէր հուզում։
Ռավիկը ձեռքերին հեղուկ օճառ լցրեց և սկսեց լվանալ։ Նա լվանում էր այնպիսի մռայլ
կատաղությամբ, կարծես ուզում էր մաշկը պոկել։
— Կեղտ,— քթի տակ փնթփնթաց նա,— անիծյալ, գարշելի թրիք։
Վիրաբուժական քույրը զզվանքով նայեց նրան։ Վեբերը հայացքը բարձրացրեց։
— Հանգիստ, Էժենի։ Բոլոր վիրաբույժներն էլ հայհոյում են։ Հատկապես եթե գործը
թարսված է լինում։ Դուք պետք է դրան վարժված լինեիք։
Բուժքույրը գործիքները գցեց եռացող ջրի մեջ։
— Պրոֆեսոր Պերիեն երբեք չէր հայհոյում,— վիրավորված հայտարարեց նա։— Եվ,
չնայած դրան, քչերի կյանքը չի փրկել։
— Պրոֆեսոր Պերիեն ուղեղի վիրահատման մասնագետ էր։ Նրբագույն, վիրտուոզ
տեխնիկայի տեր, Էժենի։ Իսկ մենք փոր ճղողներ ենք։ Դա ուրիշ բան է։— Վեբերը
շպպացնելով փակեց իր տետրը և տեղից կանգնեց։— Դուք լավ աշխատեցիք, Ռավիկ։
Բայց ի՞նչ կարող ես անել, եթե քեզանից առաջ գործ անողը փինաչի է եղել։
— Երբեմն շատ բան կարելի է անել։
Ռավիկը ձեռքերը սրբեց ու մի սիգարետ վառեց։ Բուժքույրը լռին հանդիմանանքով
լռւսամուտը բացեց։
— Կեցցե՜ս, Էժենի,— գովաբանեց նրան Վեբերը։— Դուք միշտ գործում եք ըստ
հրահանգի։
— Ինձ վրա որոշակի պարտականություններ են դրված։ Ես օդ թռչելու ցանկություն
չունեմ։
— Սքանչելի է, Էժենի։ Եվ հանգստացուցիչ։
— Իսկ որոշ մարդիկ այդպիսի պարտականություններ չունեն։ Եվ չեն էլ ուզում ունենալ։
— Այդ ձեզ է վերաբերվում, Ռավիկ,— Վեբերը ծիծաղեց։— Ավելի լավ է մենք չքվենք։
Էժենին առավոտները խիստ ագրեսիվ տրամադրություն է ունենում։ Միևնույն է, մենք
այստեղ այլևս անելիք չունենք։

Ռավիկը նայեց շուրջը, նայեց որոշակի պարտականություններ ունեցող վիրաբուժական
քրոջը, որը նրա հայացքը դիմավորեց միանգամայն անվախ։ Նիկելե շրջանակով ակնոցը
քրոջ դատարկ դեմքը օժտում էր ինչ-որ անմատչելիությամբ։ Նրանք երկուսն էլ մարդ էին,
բայց այդ քույրը Ռավիկին ավելի օտար էր, քան ուզածդ ծառը։
— Ներեցեք,— ասաց Ռավիկը։— Դուք իրավացի եք։
Սպիտակ սեղանին դրված էր այն, ինչ մի քանի ժամ առաջ հույս էր, շունչ, ցավ և
թռթռուն կյանք։ Այժմ դա ընդամենը անշունչ մի դիակ էր, և մարդկային ավտոմատը, որի
անունը քույր Էժենի էր, հպարտ սոսկ նրանով, որ կյանքում երբեք սխալ չի գործել, ծածկեց
նրան ու գլորելով դուրս տարավ։ Կյանքում հավիտենապես մնացողները այսպիսիներն են,
մտածեց Ռավիկը։ Լույսը չի սիրում նրանց, այդ փայտյա հոգիներին, մոռանում է նրանց, և
այդ պատճառով էլ նրանք անսահման երկար են ապրում։
— Ցտեսություն, Էժենի,— ասաց Վեբերը։— Ցանկանում եմ հանգիստ և խոր քուն։
— Ցտեսություն, բժիշկ Վեբեր։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն բժիշկ։
— Ցտեսություն,— ասաց Ռավիկը։— Ներեցեք հայհոյանքիս համար։
— Բարի ճանապարհ,— սառը պատասխանեց Էժենին։
Վեբերը քթի տակ ծիծաղեց։
— Չուգունե բնավորություն է։
Դրսում գորշ առավոտ էր։ Աղբի մեքենաները դղրդում էին փողոցներով։ Վեբերը
վերարկուի օձիքը վեր բարձրացրեց։
— Զզվելի եղանակ է։ Ձեզ մեքենայով տանե՞մ, Ռավիկ։
— Չէ։ շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ ոտքով գնալ։
— Այս եղանակի՞ն։ Ես ձեզ կարող եմ տանել։ Մենք գրեթե նույն ճանապարհով ենք
գնում։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Շնորհակալ եմ, Վեբեր։
Վեբերը փորձող հայացքով նայեց նրան։
— Տարօրինակ է, որ մինչև հիմա դուք դեռ հուզվում եք, եթե որևէ մեկը մնում է ձեր
դանակի տակ։ Չէ որ արդեն տասնհինգ տարի է, ինչ դուք այդ գործի մեջ եք, և այդ բոլորը
ձեզ ծանոթ է։
— Այո, ծանոթ է։ Եվ չեմ էլ հուզվում։
Վեբերը լայն ու բարձր կանգնել էր Ռավիկի առաջ։ Նրա մեծ, կլոր երեսը շողշողում էր
նորմանդական խնձորի նման։ Սև կարճ խուզած բեղերի վրա փայլփլում էին անձրևի
կաթիլները։ Մայթի մոտ կանգնած էր մի «բյուիկ», որը նույնպես փայլփլում էր։ Հիմա
Վեբերը կնստի այդ մեքենայի մեջ և հանգիստ կքշի իր տուն — քաղաքից դուրս գտնվող
վարդագույն, տիկնիկային փոքրիկ այն շինությունը, որն իր մեջ ամփոփում էր շողշողուն
մի կին և երկու մաքրամաքուր շողշողուն երեխա — մաքրամաքուր, շողշողուն մի

գոյություն։ Մի՞թե նա կարող է հասկանալ մարդու շունչը կտրող այն լարվածությունը, երբ
դանակը պատրաստվում է առաջին կտրվածքն անելու, երբ դանակի թեթև սեղմումից
անմիջապես հետո ձգվում է արյան նեղլիկ, կարմիր զոլակը, երբ ասեղների ու սեղմիչների
տակ գտնվող մարմինը բազմածալ վարագույրի նման բացվում է, և մերկանում է այն, ինչը
երբեք լույսի երես չի տեսել, երբ ջունգլիներում գտնվող որսորդի նման հետքը բռնած
առաջ ես ընթանում և հանկարծ քայքայված հյուսվածքների, ուռուցքների, հանգույցների
և պատռվածքների մեջ երես առ երես հանդիպում ես մեծ գիշատիչ գազանի՝ մահվան հետ
և նրա հետ կռվի ես բռնվում զինված սոսկ ասեղով, բարալիկ լանցետով և անսահմանորեն
վստահ ձեռքով... Մի՞թե նա կարող է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում, երբ մտքի
կենտրոնացումը հասնում է լարվածության կուրացուցիչ շիկացման և հանկարծ հիվանդի
արյան մեջ է խուժում մի սև ստվեր, մեծագույն մի ծաղր, որից դանակը կարծես բթանում
է, ասեղը դառնում է դյուրաբեկ, իսկ ձեռքը մի տեսակ ծանրանում է... Երբ այն
անտեսանելին, խորհրդավորը, տրոփողը — կյանքը — հանկարծակի ետ է նահանջում
անզոր ձեռքերից և փշրվում, ընկած ինչ-որ տեսլային սև մրրկի բերան, որին ո՛չ կարելի է
հասնել, ո՛չ դուրս քշել... երբ դեմքը, որը հենց նոր դեռ շնչում էր, ինչ-որ «ես» էր և անուն
ուներ, դառնում է անանուն, սառած մի դիմակ... Մի՞թե մարդ կարող է բացատրել այս
մոլեգին, այս անիմաստ անզորությունը... և ինչ կա այդտեղ բացատրելու։
Ռավիկը նորից մի սիգարետ վառեց։
— Ընդամենը քսանմեկ տարեկան աղջիկ էր,— ասաց նա։
Վեբերը թաշկինակով բեղերից սրբեց անձրևի փայլող կաթիլները։
— Դուք հիանալի աշխատեցիք։ Ես այդպես չէի կարող։ Բայց մի՞թե հնարավոր էր փրկել
այն, ինչ մի փինաչի արդեն փչացրել էր։ Այստեղ դուք արդեն ոչ մի մեղք չունեիք։ Մենք ո՞ւր
կհասնեինք, եթե դատեինք ուրիշ կերպ։
— Այո,— ասաց Ռավիկը,— ո՞ւր կհասնեինք։
Վեբերը թաշկինակը դրեց գրպանը։
— Այն ամենը, ինչ դուք տարել եք, պետք է որ ձեզ անասելի կոփած լիներ։
Ռավիկը թեթևակի հեգնանքով նայեց նրան։
— Մարդը երբեք չի կարող կոփվել։ Նա կարող է շատ բաների միայն ընտելանալ։
— Ես հենց այդ էլ նկատի ունեմ։
— Այո, բայց կան բաներ, որոնց մարդ երբեք չի կարողանում ընտելանալ։ Եվ դժվար է
դրանց պատճառները գտնել։ Շատ հնարավոր է, որ պատճառը սուրճն է։ Գուցե հենց դրա
հետևանքով էր, որ ես այնքան գրգռված էի։ Իսկ մենք դա հուզմունքի հետ ենք խառնում։
— Սուրճը լավն էր, ճի՞շտ է։
— Շատ։
— Սուրճ եփելը ես լավ գիտեմ։ Ես զգում էի, որ դուք նրա կարիքը կունենաք, այդ
պատճառով էլ ինքս պատրաստեցի։ Դա արդեն իսկական սուրճ էր, և ոչ թե այն ծողանքի
նման, որ Էժենին է պատրաստում, ի՞նչ կասեք։
— Ոչ մի համեմատություն։ Սուրճ եփելու մեջ դուք վարպետ եք։

Վեբերը նստեց մեքենան, մոտորը գործի գցեց և, թեքվելով, գլուխը դուրս հանեց
լուսամուտից։
— Հիմա ի՞նչ եք ասում, չե՞ք ուզում, որ ես ձեզ արագ տեղ հասցնեմ։ Դուք պետք է որ
սոսկալի հոգնած լինեք։
Կարծես ծովաշուն լինի, մտածեց Ռավիկը մի տեսակ վերացած։ Առողջ, տռուզ
ծովաշուն։ Հետո՞ ինչ։ Դա իմ ի՞նչ գործն է։ Ինչի՞ համար է մտածելու այս մշտական
երկտեսակությունը։
— Ես հոգնած չեմ,— ասաց նա։— Սուրճը վերականգնեց ուժերս։ Իսկ ձեզ լավ քնել է
պետք, Վեբեր։
Վեբերը ծիծաղեց։ Սև բեղերի տակ փայլփլեցին նրա ատամները։
— Ես չեմ քնելու։ Գնալու եմ պարտեզում աշխատեմ։ Վարդակակաչ ու նարգիզ եմ
տնկելու։
Վարդակակաչ ու նարգիզ, մտածեց Ռավիկը։ Կլոր շրջագծված ծաղկաթմբեր, մաքուր
խճաքար ցանած ուղիներ։ Վարդակակաչ ու նարգիզ — գարնան դեղձա-ոսկեգույն
փոթորիկ:
— Ցտեսություն, Վեբեր,— ասաց նա։— Մնացածի մասին, կարծում եմ, դուք կհոգաք։
— Ինչ խոսք։ Երեկոյան ես ձեզ դեռ կզանգեմ։ Հոնորարը, դժբախտաբար, ցածր կլինի։
Ընդամենը կոպեկներ։ Աղջիկը աղքատ էր և, ինչպես երևում է, հարազատներ չուներ։
Մենք դեռ հոնորարի մասին կմտածենք։
Ռավիկը արհամարհական շարժում արեց։
— Նա Էժենիին հարյուր ֆրանկ է հանձնել։ Ըստ երևույթին, դա այն ամենն է, ինչ
ունեցել է։ Դրանից քսանհինգը ձեզ է հասնում։
— Լավ, լավ,— համբերությունը կորցրած վրա բերեց Ռավիկը,— Ցտեսություն, Վեբեր։
— Ցտեսություն։ Մինչև առավոտյան ժամի ութը։
Ռավիկը դանդաղ քայլում էր Լորիստոն փողոցով։ Եթե ամառ լիներ, նա հիմա
առավոտյան այս արևին կնստեր Բուլոնյան անտառում որևէ տեղ նստարանի վրա և,
առանց որևէ բանի մասին մտածելու, հայացքը կգցեր ջրին ու կանաչ անտառին, մինչև որ
լարվածությունը անցներ։ Այնուհետև կմեկներ հյուրանոց և կպառկեր քնելու։
Նա մտավ Բուասիեր փողոցի անկյունում գտնվող բիստրոն։ Կանգնակներից մեկի
շուրջը մի քանի բանվոր ու բեռնատար մեքենայի վարորդներ կային։ Նրանք սև տաք
սուրճ էին խմում, նրա մեջ թաթախելով բրիոշ։ Ռավիկը մի պահ նայեց նրանց։ Դա մի
պարզ, ամուր կյանք էր, գոյության կատաղի պայքար, լարված աշխատանք, երեկոները
հոգնածություն, ուտել, կին և ծանր, աներազ քուն։
— Մի բաժակ բալօղի,— ասաց նա։
Մահացած աղջկա աջ ոտքին մի էժանագին, նեղլիկ, ոսկեջրած շղթա կար, մեկը այն
զիզիպիզիներից, որին մարդիկ սիրահար են լինում երիտասարդության տարիներին, երբ
սենտիմենտալ են և անճաշակ։ Շղթայի վրա կար մի փոքրիկ թիթեղիկ՝ «Toujours Charles»

(Հավիտյան քո Շարլ։ - ֆրանս.) մակագրությամբ և այնպես էր կպցրած, որ հնարավոր չէր
ոտքից հանել, դա մի շղթա էր, որ պատմում էր Սենայի ափին գտնվող անտառներում
անցկացրած կիրակի օրերի մասին, սիրահարվածության և երիտասարդական
հիմարությունների մասին։ Նեյիում ինչ-որ տեղ ծվարած փոքրիկ ոսկերչական կրպակի
մասին, ձեղնահարկի սեպտեմբերյան գիշերների մասին — և հանկարծ՝ ուշացում,
սպասումներ, սարսափ — հավիտյան Շարլի իզութոզը կորել է... հետո՝ հասցե տվող
ընկերուհի... մանկաբարձ մի կին, մոմլաթապատ սեղան, կտրտող ցավ և արյուն, արյուն...
հետո՝ պառավի շփոթահար մի դեմք, ինչ-որ մարդկանց ձեռքեր, որ արագ-արագ տաքսի
են նստեցնում՝ գլուխներն ազատելու համար... տառապանքների օրեր, երբ գալար-գալար
գալով պառկած ես քո բնում... և, վերջապես, մեքենայով փոխադրում, հիվանդանոց,
վերջին հարյուր ֆրանկ, որ սեղմված է տաք, քրտնքոտ ափում և... արդեն ուշ է։
Ռադիոն սկսեց ոռնալ։ Տանգո է, քթի մեջ խոսող մի ձայն դատարկամիտ ոտանավորներ
է երգում։ Ռավիկն իրեն բռնեց, թե ինչպես է ինքը մտովի կրկնում վիրահատության
ամբողջ ընթացքը։ Նա ստուգում էր իր ձեռքի յուրաքանչյուր շարժումը։ Եթե նրան մի
երկու ժամ առաջ կանչած լինեին, գուցե հնարավոր լիներ որևէ բան անել։ Վեբերը
զանգահարել էր նրան։ Բայց նա հյուրանոցում չէր եղել։ Եվ որովհետև ինքը երկար մնաց
Ալմա կամուրջի վրա, այդ պատճառով աղջիկը մահացավ։ Այդպիսի վիրահատումներ
Վեբերն ինքը չէր կարողանում անել։ Պատահականության խելացնորություն։ Ոսկե
շղթայով ոտքի թաթը թուլությունից ոլորվել է դեպի ներս։
Եվ նավակիս մեջ լուսինն է փայլում,—
Ֆալցետաձայն մորմոքում էր տենորը։
Ռավիկը վճարեց ու դուրս եկավ։ Դրսում նա մի տաքսի կանգնեցրեց.
— Քշեք «Օզիրիս»։
«Օզիբիսը» մի հսկայական պոռնկատուն էր՝ եգիպտական ոճով կահավորված իր
վիթխարի բարով։
— Արդեն փակում ենք,— ասաց դռնապանը։— Ներսը ոչ ոք չկա։
— Ոչ ոք չկա՞։
— Միայն մադամ Ռոլանդեն է։ Կանայք բոլորն արդեն գնացել են։
— Դե լավ։
Կրկնակոշիկներով դռնապանը, սալարկին կանգնած, դժգոհ տեսքով մի ոտքից մյուսին
էր փոխվում։
— Տաքսին ուզում եք բա՞ց թողնել։ Իմացեք, որ հետո գտնելը շատ դժվար կլինի։ Մեզ
մոտ արդեն փակ է։
— Դուք մի անգամ արդեն դա ինձ ասել եք։ Տաքսի ես նորից կգտնեմ։
Ռավիկը դռնապանի ծոցագրպանը մի տուփ սիգարետ խրեց և հանդերձարանի կողքի
նեղ դռնով գնաց դեպի մեծ սրահը։ Բարը դատարկ էր, և իրենից ներկայացնում էր նոր
վերջացած գիշերային կերուխումի սովորական տեսարան — թափված գինուց գոյացած

լճակներ, շուռ եկած աթոռներ, հատակին գցած սիգարետի մնացորդներ և ծխախոտի,
քաղցրավուն դուխիների և մաշկի հոտ։
— Ռոլանդե,— ձայն տվեց Ռավիկը։
Ռոլանդեն կանգնած էր մի սեղանի առաջ, որի վրա վարդագույն մետաքսե
սպիտակեղենի կույտ էր դրված։
— Ռավիկ,— ասաց նա առանց զարմանալու։— Ուշ է։ Ի՞նչ ես ուզում։ Աղջի՞կ, թե որևէ
խմելու բան։ Թե՞ երկուսն էլ։
— Օղի։ Լեհական։
Ռոլանդեն բերեց օղու շիշը բաժակի հետ։
— Ինքդ լցրու։ Ես պետք է դեռ այս ամբողջ սպիտակեղենը տեսակավորեմ ու ցուցակ
կազմեմ։ Լվացքատան մեքենան հիմա ուր որ է կգա։ Եթե մարդ բոլորը մեկ առ մեկ չգրի,
այդ բանդան կաչաղակների երամի նման ինչ կա չկա տակով կանի։ Շոֆեր շուֆուր են,
հասկանո՞ւմ ես։ Կտանեն, որ իրենց քածուքուծերին նվեր տան։
Ռավիկը գլխով արեց։
— Երաժշտությունը միացրու թող նվագի, Ռոլանդե։ Բարձր։
— Լավ։
Ռոլանդեն ընդունիչը միացրեց։ Բարձր առաստաղով դատարկ սրահում փոթորկվեց
թմբուկների ու բախիչ գործիքների որոտի հետ միախառնված երաժշտությունը։
— Շատ է բա՞րձր, Ռավիկ։
— Չէ։
Բա՞րձր։ Ի՞նչը կարող էր հիմա շատ բարձր լինել։ Միայն լռությունը։ Լռությունը, որի մեջ
մարդ կտոր-կտոր է լինում, ինչպես անօդ տարածության մեջ։
— Վերջացրի,— ասաց Ռոլանդեն ու մոտեցավ Ռավիկի սեղանին։
Նա ամուր կազմվածք ուներ, պայծառ դեմք և հանգիստ աչքեր, նրա հագի սև
պուրիտանական շորը իսկույն առանձնացնում էր նրան որպես վերակացուհու գրեթե
մերկ պոռնկուհիների միջև։
— Արի մի քիչ էլ դու խմիր հետս, Ռոլանդե։
— Որ ասում ես, բեր։
— Ռավիկը բարից մի բաժակ բերեց ու լցրեց։ Ռոլանդեն ձեռքը գցեց շշին ու ետ տարավ,
երբ բաժակը կիսով չափ արդեն լցված էր։
— Բավական է։ Ավելին չեմ կարող։
— Կիսով լցրած բաժակները զզվելի բան են։ Ավելի լավ է, ինչ չես կարող խմել, թող
տակին մնա։
— Ինչի՞ համար։ Ինչո՞ւ զուր տեղը վատնել։
Ռավիկն աչքերը բարձրացրեց։ Նայեց նրա վստահելի, խելացի դեմքին ու ժպտաց։

— Վատնել։ Ֆրանսիացիները միշտ դրանից սարսափում են։ Իսկ խնայողությո՞ւնը ինչի
համար է։ Չէ՞ որ քեզ նույնպես չեն խնայում։
— Այստեղինը առևտուր է։ Դա բոլորովին ուրիշ բան է։
Ռավիկը ծիծաղեց։
— Արի մեկական բաժակ խմենք այդ առևտրի կենացը։ Ի՞նչ կարող էր աշխարհը լինել
առանց առևտրականների բարոյականության։ Հանցագործների, իդեալիստների և
անբանների մի խառնամբոխարան։
— Քեզ մի աղջիկ է պետք,— ասաց Ռոլանդեն։— Ես կարող եմ զանգել Կիկիին։ Նա շատ
լավն է։ Քսանմեկ տարեկան։
— Ահա թե ինչ։ Նույնիսկ քսանմեկ տարեկան էլ կա։ Դրանք արդեն ինձ համար չեն։—
Ռավիկը նորից իր բաժակը լցրեց։— Հետաքրքիր է, քնելուց առաջ ի՞նչ ես մտածում,
Ռոլանդե։
— Մեծ մասամբ ոչ մի բան։ Չափազանց հոգնած եմ լինում։
— Իսկ եթե չափազանց հոգնա՞ծ չես չինում։
— Տուրի մասին։
— Ինչո՞ւ։
— Մորաքույրս այնտեղ է։ Նա խանութով մի տուն ունի։ Երկու անգամ ես գրավադրման
միջոցով վճարել եմ դրա դիմաց։ Եթե նա մեռնի — հիմա ինքը յոթանասունվեց տարեկան է
— ուրեմն, այդ տունը ինձ է մնալու։ Այն ժամանակ ուզում եմ նրա խանութը սրճարան
դարձնեմ։ Պատերի ծաղիկներով բաց գույնի պաստառներ, երեք հոգուց բաղկացած
երաժիշտների մի խումբ, դաշնամուր, ջութակ, թավջութակ, խորքում՝ բար։ Փոքրիկ ու
հաճելի։ Այդ տունը գտնվում է մի շատ լավ թաղամասում։ Ես կարծում եմ, ինը հազար
հինգ հարյուր ֆրանկով կարող եմ լավ կահավորել, հաշված նույնիսկ վարագույրներն ու
ջահերը։ Դրանից բացի, սկզբնական շրջանում ուզում եմ մի հինգ հազար ֆրանկ էլ
առանձին ունենալ։ Եվ, իհարկե, երկրորդ և երրորդ հարկերի բնակարանային վարձը։ Ահա
թե ինչի մասին եմ մտածում։
— Դու Տուրո՞ւմ ես ծնվել։
— Այո։ Բայց ոչ ոք չգիտի, թե դրանից հետո որտեղ եմ եղել։ Իսկ եթե գործերս հաջող
գնան, ոչ ոք դրանով չի էլ հետաքրքրվի։ Փողը ամեն ինչ ծածկում է։
— Ոչ ամեն ինչ, բայց շատ բան։— Ռավիկի աչքերը մի տեսակ ծանրացան, նա սկսեց
խոսել ավելի դանդաղ։— Կարծում եմ, բավական է, ինչքան խմեցի,— ասաց նա, գրպանից
դուրս քաշելով մի քանի թղթադրամ։— Դու Տուրում ամուսնանալո՞ւ ես, Ռոլանդե։
— Անմիջապես չէ։ Մի երկու տարուց հետո։ Ես այնտեղ մի ընկեր ունեմ։
— Գնում, գալի՞ս ես մոտը։
— Մեկ-մեկ։ Երբեմն նա ինձ գրում է։ Բայց, իհարկե, ուրիշ հասցեով։ Ամուսնացած է,
բայց կինը հիվանդանոցում պառկած է։ Թոքախտ է։ Բժիշկների ասելով դեռ մի երկու
տարի կապրի։ Դրանից հետո նա արդեն ազատ կլինի։

Ռավիկը տեղից կանգնեց։
— Աստծո օրհնությունը քեզ, Ռոլանդե։ Դու մարդկային առողջ դատողություն ունես։
Ռոլանդեն անկեղծորեն ժպտաց, համարելով, որ Ռավիկը ճշմարտությունն է ասել։ Նրա
պայծառ դեմքին հոգնածության հետք անգամ չկար։ Այնքան էր թարմ, կարծես հենց նոր
էր արթնացել։ Ռոլանդեն գիտեր, ինքն ինչ է ուզում։ Կյանքը նրա համար ոչ մի գաղտնիք
չուներ։
Դրսում պարզ օր էր արդեն։ Անձրևը դադարել էր։ Փողոցների անկյուններում
զրահապատ աշտարակների նման կանգնած էին զուգարանները։ Դռնապանն անհետացել
էր, գիշերը ցնդել էր արդեն, բացվել էր օրը, և փարիզեցիների բազմությունները ձգտում
էին դեպի մետրոյի մուտքերը, որոնք կարծես անտակ վիհեր լինեին, ուր մարդիկ նետում
էին իրենց՝ զոհ դառնալու ինչ-որ մթին մի աստվածության համար։
Կինը թափով վեր թռավ բազմոցին։ Նա չճչաց, տեղում նստեց, մի թեթև, խեղդված ձայն
արձակեց և, արմունկներին հենվելով, քարացավ։
— Հանգիստ, հանգիստ կացեք,— ասաց Ռավիկը։— Ես եմ։ Նույն այն մարդը, որը ձեզ
մի քանի ժամ առաջ այստեղ բերեց։
Կինը հանգստացած շունչ քաշեց։ Ռավիկը նրան տեսնում էր մի տեսակ մշուշապատ։
Վառվող էլեկտրական լապտերները, խառնվելով լուսամուտից ներս թափանցած լույսի
հետ, սենյակը լցրել էին դեղնավուն-գունատ հիվանդագին մի լույսով։
— Ես կարծում եմ, հիմա արդեն կարող եք հանգցնել,— ասաց Ռավիկը և պտտեց լույսի
անջատիչը։
Նա նորից իր գլխում զգաց հարբածության փափուկ հարվածները։
— Նախաճաշել ուզո՞ւմ եք,— հարցրեց Ռավիկը։
Նա այդ կնոջն արդեն մոռացել էր, իսկ երբ ներքևում վերցնում էր իր բանալին, մտածեց,
որ նա արդեն գնացած կլինի։ Ինքը հաճույքով կուզեր գլուխն ազատել նրանից։ Ռավիկը
բավական խմած էր, նրա գիտակցության սահմանները ետ էին շարժվել, ժամանակի շաչող
շղթան փշրվել էր, տիրական ու անսարսափ հիշոզություններն ու երազանքները
շրջապատել էին նրան։ Նա ուզում էր մենակ մնալ։
— Սուրճ կուզեի՞ք,— հարցրեց նա։— Դա միակ բանն է, որ այստեղ պատրաստում են,
ինչպես պետքն է։
Կինը գլուխն օրորեց։ Ռավիկը ուշադրությամբ նայեց նրան։
— Բա՞ն է պատահել։ Հո մարդ չի եկել այստեղ։
— Ոչ։
— Բա եթե բան չի պատահել, ինչո՞ւ եք այդպես զարմացած նայում ինձ, կարծես
ուրվականի։
Կնոջ շրթունքները շարժվեցին։
— Հոտը,— ասաց նա։

— Հոտը՞,— առանց ըմբռնելու կրկնեց Ռավիկը:— Չէ՞ որ օղուց հոտ չի գալիս, բալօղուց
ու բրենդիից նույնպես։ Իսկ սիգարետ դուք էլ եք ծխում։ Ուրեմն ի՞նչը ձեզ վախեցրեց։
— Խոսքս դրա մասին չէ...
— Բա ինչի մասին է։
— Դա նույն այն հոտն է...
— Տեր իմ աստված, երևի էֆիրը նկատի ունեք,— ասաց Ռավիկը, որը հանկարծ հիշեց
այդ մասին։— Էֆի՞ր։
Կինը գլխով արեց։
— Ձեզ երբևէ վիրահատե՞լ են։
— Ոչ... բայց...
Ռավիկն այլևս չէր լսում։ Նա բացեց լուսամուտը։
— Հիմա կանցնի։ Իսկ դուք առայժմ մի սիգարետ ծխեք։
Ռավիկը մտավ լոգասենյակ և ջրի ծորակը բացեց։ Հայելու մեջ նա տեսավ իր դեմքը։ Մի
քանի ժամ առաջ ինքը դարձյալ նույն ձևով կանգնած էր այստեղ։ Այդ ընթացքում մի մարդ
էր մեռել։ Բայց դրա մեջ առանձնապես ոչինչ չկար։ Յուրաքանչյուր ակնթարթ հազարավոր
մարդիկ են մեռնում։ Այդպես է վկայում ստատիստիկան։ Դրա մեջ էլ առանձնապես ոչինչ
չկա։ Բայց այն մեկի համար, որ մեռնում էր, իր մահը ամենակարևորն էր, ավելի կարևոր,
քան ամբողջ աշխարհը, որը շարունակում էր պտտվել։
Ռավիկը նստեց վաննայի պռնկին և կոշիկները հանեց։ Միշտ միևնույն բանը։ Իրերը և
նրանց համր իշխանությունը։ Կյանքը սահում է, հայտնվում ու անհետանում են
թափառող լույսերը, սակայն սովորույթի ծամծմված, գորշ տափակությունը նրանց
հանգցնում է։ Սիրո ջրերի մոտ գտնվող սրտի ծաղկող ափեր... Բայց մարդ ով էլ ուզում է
լինի — բանաստեղծ, կիսաաստված թե ապուշ — մի քանի ժամը մի անգամ պետք է իջնի
իր երկնքից, որպեսզի միզի։ Դրանից արդեն չի կարող խուսափել։ Բնության ծաղր։
Ռոմանտիկ այն ծիածանը, որը անցնում է գեղձերի ռեֆլեքսների և մարսողական
օրգանների վրայով։ Օրգաններ, որոնք սատանայորեն միաժամանակ և կարող են
երանություն պատճառել և արտադրել։ Ռավիկը կոշիկները շպրտեց անկյունը։ Հանվելու
զզվելի սովորույթ։ Նույնիսկ դրանից էլ չի լինում խուսափել։ Դա հասկանալի է միայն
նրան, ով մենակ է ապրում։ Ինչ-որ անիծյալ հնազանդություն, որ լափում է մարդու հոգին։
Նա հաճախ էր շորերով քնում՝ այդ սովորույթից խուսափելու համար, բայց ամեն անգամ
դա ընդամենը մի հետաձգում էր։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէր զանց առնել այդ։
Ռավիկը բացեց դուշը։ Սառը ջուրը ողողեց նրա մարմինը։ Նա խոր շունչ քաշեց ու
սկսեց սրբվել։ Մանր-մունր բաների սփոփանք։ Ջուր, շնչառություն, իրիկնային անձրև։
Միայնակ մարդն է միայն, որ հասկանում է այդ։ Մարմնի շնորհակալ մաշկ։ Մութ
երակների միջով հոսող թեթև արյուն։ Պառկել, հանգստանալ մարգագետնում։ Կեչիներ։
Ամառային սպիտակ ամպեր։ Պատանեկության երկինք։ Ո՞ւր են մնացել սրտի բոլոր
տագնապները։ Փշրվել են, զարնվելով կյանքի մռայլ, անուրախ արկածներին։
Ռավիկը վերադարձավ սենյակ։ Կինը կուչ էր եկել բազմոցի անկյունում, վերմակը
քաշած մինչև կզակը։

— Ցո՞ւրտ է,— հարցրեց նա։
Կինը գլուխն օրորեց։
— Վախենո՞ւմ եք։
Նա գլխով արեց։
— Ինձանի՞ց։
— Ոչ։
— Դրսի՞ց։
— Այո։
Ռավիկը լուսամուտը փակեց։
— Շնորհակալություն,— ասաց կինը։
Ռավիկը նայեց իր առջևում գտնվող կնոջ ծոծրակին, ուսերին։ Ինչ-որ բան, որ շնչում է։
Օտար կյանքի մի փոքրիկ կտոր... բայց կյանքի կտոր։ Տաք կյանքի։ Ոչ թե ընդարմացած
մարմին։ Ուրիշ ի՞նչ կարող է մարդը մյուսին տալ, բացի մի քիչ ջերմությունից։ Եվ ի՞նչը
կարող է դրանից ավելին լինել։
Կինը շարժվեց։ Նա մի տեսակ ցնցվեց ու նայեց Ռավիկին։ Ռավիկն զգաց, թե ինչպես
զգացումների փոթորկվող ալիքը ետ հորդեց։ Եկավ խոր, անկշիռ մի զովություն։
Լարվածությունն անցավ։ Հայտնվեց հեռուն։ Թվում էր, թե նա գիշերն անց է կացրել մի
ուրիշ մոլորակի վրա և նոր միայն վերադարձավ։ Ամեն ինչ վայրկենապես դարձավ պարզ,
հասարակ — առավոտ, կին... Մտածելու ոչինչ այլևս չկար։
— Արի այստեղ,— ասաց Ռավիկը։
Կինը կարկամած նրան նայեց։
— Դե արի,— ասաց նա համբերությունը կորցրած։

III գլուխ
Ռավիկն արթնացավ։ Արթնացավ, զգալով, որ մի հայացք զննում է իրեն։
Կինը արդեն հագնվել էր և նստել բազմոցին։ Բայց նայում էր ոչ թե Ռավիկին, այլ
պատուհանից դուրս։ Ռավիկը կարծում էր, թե նա վաղուց արդեն գնացած կլինի։ Նրա
համար շատ տհաճ էր, որ կինը դեռ այդտեղ է։ Առավոտները Ռավիկը ոչ ոքի
ներկայություն տանել չէր կարողանում։
Նա մտածեց, թե չփորձի՞ արդյոք նորից քնել։ Բայց զգաց, որ կինը միևնույն է զննելու է
իրեն, իսկ դա խանգարում էր նրան։ Ռավիկը որոշեց, որքան կարելի է շուտ գլուխն
ազատել նրանից։ Եթե նա փողի է սպասում, ուրեմն, դա շատ հեշտ է։ Ասենք, ոնց էլ ուզում
է լինի, դժվար չէ։ Ռավիկը տեղից բարձրացավ։
— Դուք շո՞ւտ եք վեր կացել։
Կինը վախեցած շրջվեց։
— Ես այլևս չէի կարողանում քնել։ Ցավում եմ, եթե ձեզ արթնացրի։
— Դուք ինձ չեք արթնացրել։
Կինը վեր կացավ։
— Ես ուզում էի գնալ։ Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու եմ մինչև հիմա մնացել նստած։
— Սպասեք։ Ես հիմա կհագնվեմ։ Դուք պետք է դեռ նախաճաշեք։ Խմեք հյուրանոցի
նշանավոր սուրճը։ Մենք ժամանակ ունենք։
Ռավիկը հագնվեց ու սեղմեց զանգի կոճակը։ Հետո գնաց լոգասենյակ։ Նա տեսավ, որ
կինը արդեն եղել է այստեղ։ Բայց ամեն ինչ տեղը տեղին հավաքած էր, նույնիսկ
գործածած խավավոր սրբիչները։ Ռավիկը մաքրում էր ատամները, երբ լսեց, թե ինչպես
սպասավորուհին նախաճաշը ձեռքին ներս մտավ։ Նա շտապեց վերջացնել։
— Ձեզ համար դա տհա՞ճ էր,— հարցրեց Ռավիկը, դուրս գալով լոգասենյակից։
— Ի՞նչը։
— Որ սպասուհին ձեզ այստեղ տեսավ։ Ես այդ մասին չէի մտածել։
— Ոչ։ Նա ինքն էլ ամենևին չզարմացավ։
Կինը նայեց մատուցարանին։ Նախաճաշը երկու հոգու համար էր, թեև Ռավիկը այդ
մասին ոչինչ չէր ասել։
— Իհարկե, չէր զարմանա։ Դրա համար էլ սա Փարիզ է կոչվում։ Ահա և սուրճը։
Գլխացավ չունե՞ք։
— Ոչ,
— Դա լավ է։ Իմը քիչ ցավում է։ Բայց շուտով կանցնի։ Բրիոշ էլ վերցրեք։
— Ես առհասարակ ուտել չեմ ուզում։

— Ոչ, ուզում եք։ Պարզապես ձեզ թվում է, թե չեք ուզում։ Ապա փորձեք։
Կինը մի բրիոշ վերցրեց։ Բայց մի փոքր հետո նորից ետ դրեց։
— Իսկապես, ախորժակ չունեմ։
— Այդ դեպքում սուրճ խմեք և մի սիգարետ ծխեք։ Զինվորներն այդպես են
նախաճաշում։
— Այդ կարելի է։
Ռավիկն սկսեց ուտել։
— Դեռ չսովածացա՞ք,— հարցրեց նա փոքր-ինչ հետո։
— Ոչ։
Կինը հանգցրեց սիգարետը։
— Ես կարծում եմ,— սկսեց կինն ու լռեց։
— Ի՞նչ եք կարծում,— հարցրեց Ռավիկը առանց հետաքրքրության։
— Որ ես պետք է գնամ։
— Ճանապարհը գիտե՞ք։ Դուք հիմա ավենյու Վագրամի մոտերքն եք։
— Ոչ։ Չգիտեմ։
— Դուք որտե՞ղ եք ապրում։
— «Վերդեն» հյուրանոցում։
— Դա այստեղից ընդամենը մի քանի րոպեի ճանապարհ է, հիմա դուրս գանք, ես ձեզ
ցույց կտամ, ինչպես գնաք։ Միևնույն է, դռնապանի մոտով ես պետք է ձեզ ճանապարհ
դնեմ։
— Այո... բայց բանն այդ չէ։
Նա նորից լռեց։ Երևի փող է ուզում, մտածեց Ռավիկը։ Փող, ինչպես միշտ։
— Եթե նեղության մեջ եք, ես կարող եմ ձեզ հեշտությամբ օգնել, Ռավիկը դուրս քաշեց
դրամապանակը։
— Տեղը դրեք, դա ի՞նչ է նշանակում,— խստորեն ասաց կինը։
— Ոչինչ։
Ռավիկը դրամապանակը նորից դրեց տեղը։
— Խնդրում եմ, ներեք,— ասաց կինը, տեղից վեր կենալով։— Դուք... ես պետք է ձեզ
շնորհակալություն հայտնեմ... Եթե դուք չլինեիք... ես չէի իմանա, թե այս գիշեր...
Ռավիկը հիշեց այն, ինչ տեղի էր ունեցել։ Ծիծաղելի կլիներ, եթե ինքը դրան որևէ
կարևորություն տար։ Բայց որ նա շնորհակալություն հայտնեց, դա բոլորովին իր համար
անսպասելի էր և շատ տհաճ։
— Ես իսկապես չէի իմանա, թե...— ասաց կինը։

Նա դեռ շարրւնակում էր անվճռական կանգնել Ռավիկի առաջ։ Հետաքրքիր է, թե ինչո՞ւ
չի գնում, մտածեց Ռավիկը։
— Բայց հիմա գիտեք...— մտածեց նա, կնոջը որևէ բան ասած լինելու համար։
— Ոչ։— Կինը ուղիղ նայեց նրան։— Դեռ չգիտեմ։ Միայն գիտեմ, որ ինչ-որ բան պետք է
անեմ։ Գիտեմ, որ փախչել չեմ կարող...
— Դա արդեն շատ է։— Ռավիկը վերցրեց իր վերարկուն։— Հիմա ես ձեզ կուղեկցեմ
ցած։
— Կարիք չկա։ Միայն ինձ ասացեք...— Նա դեմ առավ ու սկսեց խոսք փնտրել։—
Գուցե, դուք գիտեք, թե մարդ ինչ պետք է անի, եթե...
— Եթե ի՞նչ,— հարցրեց Ռավիկը փոքր-ինչ հապաղելով։
— Եթե մեկը մահացել է,— դուրս թռավ կնոջ շուրթերից, և նա սկսեց լաց լինել։ Լալիս էր
առանց հեծկլտոցների, լալիս էր լուռ, անձայն։
Ռավիկն սպասեց, մինչև կինը հանգստանար։
— Մա՞րդ է մահացել։
Կինը գլխով արեց։
— Երեկ երեկոյա՞ն։
Կինը նորից գլխով արեց։
— Դո՞ւք եք սպանել։
Կինը ապուշ կտրած նրան նայեց։
— Ի՞նչ։ Ինչ եք ասո՞ւմ։
— Ասում եմ, դո՞ւք եք սպանել։ Եթե դուք ինձ հարցնում եք ինչ անել, ուրեմն, ասեք նաև
այն, ինչ եղել է։
— Նա ինքը մահացավ,— ճչաց կինը։— Հանկարծ։
Կինը ձեռքերով ծածկեց երեսը։
— Նա հիվա՞նդ էր,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո։
— Բժիշկ ունե՞իք։
— Այո... Բայց նա հիվանդանոց գնալ չէր ուզում։
— Բժիշկը երեկ եկե՞լ էր։
— Ոչ։ Երեք օր առաջ էր եկել։ Բժշկին... նա հայհոյեց բժշկին և հրաժարվեց նրանից։
— Իսկ նրանից հետո ուրիշ բժիշկ չե՞ք կանչել։
— Մենք ուրիշի չէինք ճանաչում։ Ընդամենը երեք շաբաթ է, ինչ այստեղ ենք։ Այդ բժշկին
էլ քելները բերեց... Բայց ինքը չուզեց դրան... ասում էր... իրեն թվում էր, թե առանց բժշկի
ավելի լավ կլինի։

— Ի՞նչ հիվանդ էր։
— Ես չգիտեմ։ Բժիշկն ասաց թոքերի բորբոքում... Բայց ինքը չէր հավատում... ասում էր,
բժիշկները բոլորն, էլ խաբեբաներ են։ Իսկապես էլ, երեկ իրեն լավ էր զգում։ Հետո
հանկարծ...
— Ինչո՞ւ որևէ հիվանդանոց չտարաք։
— Չուզեց,— ասում էր... նա ասում էր, որ եթե ինքը կողքիս չլինի, ես կդավաճանեմ
իրեն... նա... դուք նրան չգիտեք... ոչինչ հնարավոր չեղավ անել։
— Նա դեռ հյուրանոցո՞ւմ է պառկած։
— Այո։
— Հյուրանոցատիրոջն ասե՞լ եք պատահածի մասին։
— Ոչ։ Երբ նա հանկարծ լռեց... և շուրջը նույնպես լռություն տիրեց... Ու նրա աչքերը...
Ես այլևս չկարողացա դիմանալ ու ինձ դուրս գցեցի։
Ռավիկը հիշեց անցած գիշերը։ Մի պահ նա իրեն վատ զգաց։ Բայց եղածն արդեն եղած
էր, և հիմա բոլորովին միևնույն էր իր համար, և այդ կնոջ։ Հատկապես կնոջ։ Այս գիշեր
նրա համար ամեն ինչ մեկ էր, կարևոր էր միայն մի բան — դիմանալ։ Կյանքը շատ ավելին
է, քան սենտիմենտալ համեմատությունները։ Երթ Լավինը լսեց, որ կինը մահացավ,
գիշերը անցկացրեց պոռնկատանը։ Պոռնիկները նրան փրկեցին, իսկ քահանաները հազիվ
թե կարողանային փրկել։ Հասկացողը կհասկանա։ Դրա համար բացատրություններ չկան։
Մինչդեռ կան պարտավորություններ, որոնք դրանից են բխում։
Ռավիկը վերցրեց իր վերարկուն։
— Եկեք։ Ձեզ հետ ես էլ եմ գալիս։ Մեռածը ձեր ամուսի՞նն էր։
— Ո՛չ,— պատասխանեց կինը։
«Վերդեն» հյուրանոցի տերը մի հաստ մարդ էր։ Նրա գանգին ոչ մի մազ այլևս չկար, բայց
դրա փոխարեն ներկած սև բեղեր ուներ և սև հաստ հոնքեր։ Նա կանգնել էր հյուրանոցի
շքամուտքի սրահում, իսկ նրա հետևից քելներն էր, սպասավորուհին և տափակ կրծքով
գանձապահուհին։ Ոչ մի կասկած չկար, որ նա ամեն ինչ արդեն գիտե և Ռավիկի հետ
եկած կնոջը տեսնելուն պես իսկույն նետվեց ընդառաջ։ Հյուրանոցատիրոջ երեսն
ամբողջովին շիկնել էր, նա թափահարում էր իր փոքրիկ չաղ ձեռքերը և զայրույթով ու
կատաղությամբ ղլղլացնում։ Բայց Ռավիկը նկատեց, որ իրենց հայտնվելը հյուրանոցի
տիրոջը թեթևություն բերեց։ Երբ նա սկսեց ճամարտակել ոստիկանության,
օտարերկրացիների, կասկածելի մարդկանց և բանտի մասին, Ռավիկը ընդհատեց նրան։
— Դուք պրովանսացի՞ եք,— հարցրեց նա հանգիստ։
Հյուրանոցատիրոջ լեզուն մի տեսակ կապ ընկավ։
— Չէ։ Իսկ ինչո՞ւ,— շփոթահար հարցրեց նա։
— Հենց այնպես,— ասաց Ռավիկը,— ես ուզում էի ձեզ միայն ընդհատել։ Իսկ դա
ամենից լավ հաջողվում է որևէ անմիտ հարցի միջոցով։ Այլապես դուք դեռ մի ամբողջ ժամ
պետք է խոսեիք։

— Մեսյո, դուք ո՞վ եք։ Ի՞նչ եք ուզում։
— Ահա, վերջապես սա միակ խելացի հարցն է, որ դուք մինչև հիմա տվել եք։
Հյուրանոցատերը սթափվեց ինչպես պետքն է։
— Դուք ո՞վ եք,— հարցրեց նա միանգամայն հանգիստ այն մարդու զգուշավորությամբ,
որը ոչ մի դեպքում չի ուզում վիրավորանք հասցնել որևէ ազդեցիկ մարդու։
— Ես բժիշկ եմ։
Հյուրանոցատիրոջ համար վտանգն իսկույն վերացավ։
— Մենք այլևս բժշկի կարիք չունենք,— բորբոքվեց նա կրկին։— Մեզ ոստիկան է պետք։
Եվ հայացքը սևեռած նայեց Ռավիկին ու նրա հետ եկած կնոջը, բողոքի, վախի և
աղաչանքների սպասելով։
— Հիանալի միտք է։ Ինչո՞ւ, իսկապես, ոստիկանությունը մինչև հիմա չի հայտնվել։ Չէ՞
որ, ինչպես ձեզ հայտնի է, արդեն մի քանի ժամ է, ինչ այդ մարդը մահացած է։
Հյուրանոցատերը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա զայրույթով լցված շարունակում էր նայել
Ռավիկին։
— Ես ձեզ կարող եմ ասել ինչու։— Ռավիկը մոտ գնաց նրան։— Որովհետև դուք
վախենում եք ձեր հյուրանոցում իջևանածների աղմուկ-աղաղակ բարձրացնելուց։
Որովհետև նրանցից շատերը կթողնեն-կգնան, եթե իմանան, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Բայց
ոստիկանությունը, միևնույն է, կգա, օրենքն այդ է պահանջում։ Անաղմուկ անցնելը
ձեզանից է կախված։ Թեև ամենևին էլ դա՛ չէր մտահոգողը։ Ձեզ սարսափեցնողը այն էր,
որ ձեր հյուրանոցից մարդ է փախել ու ձեզ գցել կրակը։ Բայց դա էլ այնքան կարևոր չէր։
Դուք ամենից շատ վախենում էիք, որ ձեր հաշիվներն անվճար կմնան։ Բայց դուք անվճար
չեք մնա։ Իսկ հիմա ես կցանկանայի դիակը տեսնել։ Որից հետո մնացածի մասին կհոգամ։
Ռավիկն անցավ հյուրանոցատիրոջ կողքով։
— Ո՞ր համարում է,— հարցրեց նա հետի կնոջը։
— Տասնչորսերորդ։
— Դուք կարող եք չգալ։ Ես մենակ էլ կարող եմ։
— Ոչ։ Ես չէի ուզի այստեղ մնալ։
— Ավելի լավ է, այլևս ոչինչ չտեսնեք։
— Ոչ։ Ես չեմ ուզում այստեղ մնալ։
— Լավ։ Ինչպես ուզում եք։
Սենյակը ցածր առաստաղ ուներ և լուսամատներով նայում էր փողոցին։ Դռան մոտ
խմբված կանգնել էին մի քանի աղախիններ, միջանցքային սպասավորներ, քելներներ։
Ռավիկը նրանց մի կողմ տվեց։ Ներսում երկու մահճակալ էր դրված, նրանցից մեկի վրա,
որը պատի կողմն էր, պառկած էր հանգուցյալը։ Պառկած էր անշարժ, դեղին՝ ինչպես մոմե
ֆիգուրը, սև գանգուր մազերով, կարմիր մետաքսե պիժաման հագին։ Նրա ձեռքերը
ծալած դրած էին կրծքին։ Հանգուցյալի կողքին, գիշերային սեղանի վրա դրված էր մի

էժանագին փոքրիկ փայտե մադոննա, որի դեմքին շրթնաներկի հետքեր էին երևում։
Ռավիկը վերցրեց մադոննայի փոքրիկ ֆիգուրան և կարդաց մակագրությունը. «Made in
Germany»։ Հետո նայեց հանգուցյալի դեմքին, նրա շուրթերին կարմիր ներկ չկար, ասենք,
տեսքով էլ այդպիսին չէր։ Աչքերը կիսաբաց էին, մեկն ավելի շատ, մյուսը՝ քիչ, և դա նրա
դեմքին լիակատար անտարբերության այնպիսի մի արտահայտություն էր տալիս, կարծես
այնտեղ դրոշմված հավիտենական մի ձանձրույթ էր մնացել։
Ռավիկը խոնարհվեց հանգուցյալի վրա։ Աչքի անցկացնելով մահճակալի կողքին
գտնվող սեղանի վրա դրված դեղասրվակները, նա սկսեց զննել հանգուցյալի մարմինը։
Ֆիզիկական ուժի գործադրման ոչ մի հետք։ Ռավիկն ուղղվեց։
— Ի՞նչ էր հանգուցյալին բուժող բժշկի անունը,— հարցրեց նա կնոջը,— չե՞ք հիշում։
— Ոչ։
Ռավիկը նայեց կնոջը։ Կինն ամբողջովին գունատված էր։
— Նստեցեք։ Այստեղ, անկյունում դրված աթոռին։ Եվ վեր չկենաք։ Բժիշկ կանչող
քելները այստե՞ղ է։
Նա հայացքը գցեց դռան մոտ խմբվածների երեսներին։ Բոլորի դեմքերին միևնույն
արտահայտությունն էր — սարսափի և ընչաքաղցության արտահայտությունը։
— Էս հարկը Ֆրանսուայինն է,— ասաց հավաքարարուհին, որը հատակի խոզանակը
նիզակի նման բռնել էր ձեռքին։
— Ո՞ւր է Ֆրանսուան։
Քելներներից մեկը խցկվեց առաջ։
— Ի՞նչ էր այստեղ եկող բժշկի անունը։
— Բոննե։ Շառլ Բոննե։
— Նրա հեռախոսի համարը դուք չունե՞ք։
Քելները շուռումուռ տվեց ծոցագրքույկի թերթերը։
— Պասսի 2743։
— Եղավ։— Ռավիկը դռան մոտ նկատեց հյուրանոցատիրոջ կերպարանքը։ Եկեք դուռը
փակենք։ Թե՞ ուզում եք, որ փողոցի բոլոր գնացող-եկողները լցվեն այստեղ։
— Չէ՜։ Դո՛ւրս։ Բոլորդ դուրս եկեք։ Ի՞նչ եք բան ու գործ թողած լցվել այստեղ։ Դուք
պարապ-սարապ հավաքվել եք, կանգնել, իսկ ես ձեզ փող պետք է վճարեմ։
Հյուրանոցատերը բոլոր ծառայողներին դուրս քշեց ու փակեց դուռը։ Ռավիկը վերցրեց
հեռախոսափողը և, կանչելով Վեբերին, ահագին ժամանակ հետը խոսեց։ Հետո
զանգահարեց Պասսի համարով։ Բոննեն գտնվում էր իր ընդունարանում։ Բժիշկը
հաստատեց այն ամենը, ինչ կինն ասել էր։
— Նա մահացել է,— ասաց Ռավիկը։— Դուք չէի՞ք կարող գալ այստեղ, մահվան
տեղեկանք գրեիք։
— Նա ինձ դուրս շպրտեց այդտեղից։ Ամենավիրավորական ձևով։

— Նա այլևս ձեզ չի վիրավորի։
— Ինձ հոնորար չվճարեց և, բացի դրանից էլ, շահամոլ հեքիմ անվանեց։
— Դուք կարո՞ղ էիք գալ հոնորար ստանալու։
— Ես կարող եմ որևէ մեկին ուղարկել։
— Լավ կլինի, եթե դուք գաք։ Այլապես ձեր փողը չեք ստանա։
— Լավ,— ասաց Բոննեն որոշ տատանումից հետո։— Բայց լավ իմացեք, որ մինչև փողը
չստանամ, ես ոչ մի տեղ ստորագրություն չեմ թողնի։ Ինձ պետք է վճարեն երեք հարյուր
ֆրանկ։
— Շատ լավ։ Երեք հարյուր ֆրանկ։ Ձեր գալուն պես կստանաք։
Ռավիկը լսափողը կախեց։
— Ցավում եմ, որ դուք լսեցիք այս խոսակցությունը,— ասաց նա կնոջը։— Ուրիշ ելք
չկար։ Այդ մարդը մեզ պետք է։
Կինը պրպտեց պայուսակը և մի քանի թղթադրամ հանեց։
— Ոչինչ,— ասաց նա,— դա ինձ համար նորություն չի։ Ահա փողը։
— Փողն առայժմ տեղը դրեք։ Հիմա նա ուր որ է կգա, այն ժամանակ էլ կտաք։
— Իսկ դուք չէի՞ք կարող մահվան տեղեկանքը ինքներդ գրել։
— Ոչ,— ասաց Ռավիկը։— Այդ կարող է տալ միայն ֆրանսիացի բժիշկը։ Հատկապես
նա, ով բուժել է։
Երբ Բոննեն իր հետևից դուռը փակեց, սենյակը հանկարծ լցվեց լռությամբ ու դարձավ
խաղաղ։ Շատ ավելի խաղաղ, քան այն ժամանակ, երբ դուրս գնացողն ընդամենը մի հոգի
է լինում։ Մեքենաների աղմուկը փողոցում մի տեսակ խլացավ, կարծես զարնվելով օդի մի
ծանրանիստ ու խիտ պատի, որի միջով հազիվհազ ներս էր թափանցում։ Անցած ժամի
իրարանցումից հետո նոր էր միայն, որ սկսեց զգացվել դիակի գոյությունը։ Նրա տիրական
լռությունը լցրել էր հյուրանոցի էժան համարը, և ոչ մի նշանակություն չուներ, որ նրա
հագինը կարմիր փայլփլուն մետաքսե պիժամա է, ինչպես ծաղրածուինը։ Մեռած լինելով
հանդերձ, նա թագավորում էր այստեղ։ Միայն այն տարբերությամբ, որ ինքը անշարժ էր։
Այն ամենը, ինչ կենդանի է, շարժվում է, իսկ ինչ շարժվում է, կարող է լինել ուժեղ, վայելուչ
կամ ծիծաղելի, նրա համար անմատչելի է միայն մի բան — անշարժի և քարացածի
շրջապատին խորթ վեհությունը։ Մահ — ահա թե ինչի մեջ էր իսկական վեհությունը,
մահվան մեջ էր, որ մարդը հասնում էր կատարելության, և այն էլ կարճ ժամանակով։
— Դուք ամուսնացա՞ծ էիք նրա հետ,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ոչ։ Իսկ ինչո՞ւ։
— Օրենք է։ Ժառանգության հարց կա։ Ոստիկանությունը պետք է պարզի, ինչն է ձեզ
պատկանում, ինչը՝ նրան։ Այն, ինչ ձերն է, կմնա ձեզ, իսկ ինչ նրան է պատկանում,
կբռնագրավվի հարազատների համար, եթե այդպիսիները հայտնվեն։ Նա հարազատներ
ունի՞։

— Ֆրանսիայում չուներ։
— Դուք նրա հե՞տ էիք ապրում։
Կինը չպատասխանեց։
— Երկա՞ր։
— Երկու տարի։
Ռավիկը նայեց շուրջը։
— Դուք ճամպրուկներ ունե՞ք։
— Այո... այստեղ էին... դրված էին այ այնտեղ... պատի մոտ։ Դեռ երեկ երեկոյան այստեղ
էին։
— Ահա հյուրանոցատերը...
Ռավիկը դուռը բացեց։ Հավաքարարուհին խոզանակը ձեռքին ետ ցատկեց։
— Մայրիկ,— ասաց Ռավիկը,— ձեր տարիքի համեմատ
հետաքրքրասեր եք։ Հյուրանոցատիրոջն այստեղ կանչեք։

դուք

չափազանց

Հավաքարարուհին ուզեց արդարանալ։
— Դուք իրավացի եք,— ընդհատեց
հետաքրքրասիրությունից բացի էլ ուրիշ
հյուրանոցատիրոջն այստեղ կանչեք։

նրան
ոչինչ

Ռավիկը։—
չի մնում։

Ձեր տարիքում
Այնուամենայնիվ

Պառավը ինչ-որ բան փնթփնթաց և, խոզանակը առջևում պահած, հեռացավ։
— Ես ցավում եմ,— ասաց Ռավիկը,— բայց ուրիշ ելք չկա։ Գուցե ես անտակտ թվամ,
բայց ավելի լավ է մենք դա հիմա անենք։ Այդպես ավելի հեշտ է, եթե անգամ դուք հիմա դա
չեք էլ հասկանում։
— Հասկանում եմ,— ասաց կինը։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Հասկանո՞ւմ եք։
— Այո։
Հյուրանոցատերը մի թուղթ ձեռքին ներս մտավ։ Եվ ներս մտավ առանց դուռը բախելու։
— Ո՞ւր են ճամպրուկները,— հարցրեց Ռավիկը։
— Նախ եկեք հաշվից սկսենք։ Համեցեք։ Ամենից առաջ այս հաշիվը պետք է վճարվի։
— Նախ եկեք ճամպրուկներից սկսենք։ Մինչև հիմա դեռ ոչ ոք չի հրաժարվել հաշիվը
վճարելուց։ Սենյակը դեռ վարձված է համարվում։ Հաջորդ անգամ ներս մտնելիս դուռը
ծեծեք։ Հաշիվը տվեք ինձ և կարգադրեք, ճամպրուկները բերեն։
Հյուրանոցատերը զայրույթով նրան նայեց։
— Դուք ձեր փողը կստանաք,— ասաց Ռավիկը։
Հյուրանոցատերը դուրս եկավ սենյակից, դուռը ետևից շրմփացնելով։

— Ճամպրուկներում փո՞ղ կա,— հարցրեց կնոջն Ռավիկը։
— Ինձ... ոչ, ինձ թվում է ոչ։
— Իսկ գիտե՞ք, փողը որտեղ է։ Գուցե կոստյումի գրպանո՞ւմ է։ Թե՞ փող չկար։
— Փողը նա դրամապանակում էր պահում։
— Ո՞ւր է դրամապանակը։
— Բարձի...— Կինը կմկմաց,— դրամապանակը նա սովորաբար իր բարձի տակն էր
դնում։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Նա զգուշորեն բարձը հանգուցյալի գլխի հետ բարձրացրեց և
նրա տակից հանեց սև կաշվե մի դրամապանակ ու տվեց կնոջը։
— Վերցրեք փողը և այն ամենը, ինչ կարևոր է ձեզ համար։ Շուտ։ Հիմա
սենտիմենտալության ժամանակ չէ։ Դուք պետք է ապրեք։ Որի համար և փողը
նախատեսված է։ Ուզում եք, որ ոստիկանատա՞նը կորչի։
Ռավիկը մի րոպե լուսամատից դուրս նայեց։ Բեռնատար մեքենայի մի վարորդ
փողոցում հայհոյում էր երկու ձի լծած բանջարեղեն տանող ֆուրգոնի կառապանին։
Հայհոյում էր, լցված կառապանի նկատմամբ գերազանցության գիտակցության այն
զգացումով, ինչպիսին ներշնչում էր նրան ծանր մեքենայի հզոր մոտորը։
Ռավիկը շրջվեց լուսամուտից։
— Վերջացրի՞ք։
— Այո։
— Դե հիմա դրամապանակը ինձ տվեք։
Եվ Ռավիկը նորից խրեց բարձի տակը, զգալով, որ այն հիմա ավելի բարակ է, քան առաջ
էր։
— Վերցրածը դրեք ձեր պայուսակի մեջ,— ասաց Ռավիկը։
Կինը հնազանդորեն կատարեց։ Ռավիկը վերցրեց հաշիվը և աչքի անցկացրեց։
— Դուք երբևէ այս սենյակի համար վճարե՞լ եք։
— Չգիտեմ։ Ինձ թվում է, այո։
— Այս հաշիվը երկու շաբաթվա համար է։ Վճարել է...— Ռավիկը մի պահ հապաղեց։
Նրան տարօրինակ թվաց հանգուցյալին պարոն Ռաչինսկի անվանելը։— Հաշիվները մի՞շտ
են ժամանակին վճարվել։
— Այո, միշտ։ Նա հաճախ ասում էր, որ իր վիճակում գտնվող մարդու համար շատ
կարևոր է բոլոր վճարումները ճիշտ ժամանակին կատարել։
— Լավ սրիկան է այս հյուրանոցատերը։ Չգիտե՞ք որտեղ կարող է լինել վճարումների
վերջին հաշիվը։
Դուռը ծեծեցին։ Ռավիկը չկարողացավ զսպել ժպիտը։ Սպասավորը ներս բերեց
ճամպրուկները։ Հյուրանոցատերը գալիս էր նրա հետևից։

— Էլ չկա՞,— հարցրեց Ռավիկը, դիմելով կնոջը։
— Ոչ։
— Իհարկե, չկա,— քթի տակ փնթփնթաց հյուրանոցատերը։— Իսկ դուք ի՞նչ եք
կարծում։
Ռավիկը վերցրեց մի փոքրիկ ճամպրուկ։
— Սրա բանալին չկա՞։ Չէ՞։ Որտե՞ղ կարող են բանալիները լինել։
— Պահարանում։ Կոստյումի գրպաններում։
Ռավիկը պահարանը բացեց։ Դատարկ էր։
— Սա ի՞նչ է նշանակում,— հարցրեց Ռավիկը հյուրանոցատիրոջը։
Հյուրանոցատերը շրջվեց միջանցքային սպասավորի կողմը։
— Ո՞ւր է կոստյումը,— ֆշշացրեց նա։
— Կոստյումը ես դուրս եմ տարել,— կմկմացնելով ասաց միջանցքային սպասավորը։
— Ինչո՞ւ։
— Մաքրելու։
— Ես կարծում եմ, որ հանգուցյալը այլևս դրա կարիքը չի զգում,— ասաց Ռավիկը։
— Այս րոպեիս ներս բեր, գող սրիկա,— բղավեց հյուրանոցատերը։
Սպասավորը վախվորած աչքերը թարթելով նայեց նրան ու դուրս գնաց։ Սակայն հենց
նույն այդ րոպեին վերադարձավ, ձեռքին բերելով կոստյումը։ Ռավիկը թափ տվեց
պիջակը, ապա շալվարը։ Շալվարի գրպանից զրնգոցի ձայն եկավ։ Ռավիկը մի պահ
տատանվեց, սիրտ չանելով ձեռքը տանել հանգուցյալի շալվարի գրպանը, կարծես տիրոջ
հետ մահացել էր նաև նրա կոստյումը։ Ա՜յ քեզ հիմարություն։ Կոստյումը կոստյում է, նրա
մեռնելը ո՞րն է։
Նա շալվարի գրպանից հանեց բանալին և բացեց ճամպրուկները։ Վերևում դրված էր
պարուսինե մի պորտֆել։
— Այստե՞ղ է,— հարցրեց նա կնոջը։
Կինը գլխով արեց։
Ռավիկը վճարված հաշիվը իսկույն գտավ և մեկնեց հյուրանոցատիրոջը։
— Դուք մի շաբաթ ավելի եք հաշվել։
— Հա՞,— կրկին ֆրտկացրեց հյուրանոցատերը։— Իսկ այն բոլոր տհաճություննե՞րը։
Դիակը՞։ Այս հուզմունքնե՞րը։ Այս բոլորը ոչինչ չարժի, հը՞։ Իսկ այն, որ արյունս այսպես
պղտորվե՞ց։ Դա հաշիվ չէ՞։ Դուք ինքներդ ասացիք, որ հյուրանոցի բոլոր հյուրերը
կթողնեն, կգնան։ Իմ վնասները ավելի շատ են։ Իսկ անկողի՞նը։ Իսկ սենյա՞կը, որ պետք է
դեզինֆեկցիայի ենթարկեմ։ Իսկ ապականված սավանները:

— Սավանները մտնում են հաշվի մեջ։ Բացի դրանից, դուք հաշվել եք նաև քսանհինգ
ֆրանկի մի ընթրիք, որը նա կերել է իբրև երեկ երեկոյան։ Դուք երեկ որևէ բան կերե՞լ
եք,— հարցրեց Ռավիկը կնոջը։
— Ոչ, Բայց գուցե դա պարզապես ես ի՞նքս հիմա վճարեմ։ Ես... ես կուզեի որքան
կարելի է շուտ վերջացնել այս բոլորը։
Որքան կարելի է շուտ վերջացնել, մտածեց Ռավիկը։ Մենք գիտենք այդ։ Իսկ հետո
կմնան անդորրն ու հանգուցյալը։ Լռության խլացնող հարվածները։ Ավելի լավ է այդպես...
թեև դա նողկալի է։ Նա սեղանից մի մատիտ վերցրեց և սկսեց հաշվել։ Հետո այդ հաշիվը
մեկնեց հյուրանոցատիրոջը։
— Համաձա՞յն եք։
Հյուրանոցատերը աչքը գցեց տրվելիք գումարին։
— Դուք ինձ խելագարի տե՞ղ եք դնում։
— Համաձա՞յն եք,— նորից հարցրեց Ռավիկը։
— Առհասարակ դուք ո՞վ եք։ Ինչո՞ւ եք եկել, խառնվել այս գործին։
— Ես նրա եղբայրն եմ,— ասաց Ռավիկը։— համաձա՞յն եք։
— Տաս տոկոս ավելացրեք սպասարկման ու հարկերի համար։ Ուրիշ կերպ չեմ
համաձայնի։
— Լավ,— ասաց Ռավիկը։— Դուք պետք է երկու հարյուր իննսուներկու ֆրանկ
վճարեք,— ասաց նա կնոջը։
Կինը պայուսակից հանեց երեք հատ հարյուրանոց
հյուրանոցատիրոջը։ Վերջինս դրամը վերցնելով, ուզեց գնալ։

ֆրանկ

և

մեկնեց

— Ժամը վեցին սենյակը պետք է ազատված լինի։ Այլապես հաջորդ օրվա համար էլ
ստիպված կլինեք վճարել։
— Ութ ֆրանկ դուք պետք է վերադարձնեք։— ասաց Ռավիկը։
— Իսկ դռնապանի՞ն։
— Նրան մենք ինքներս կվճարենք։ Թեյադրամը նույնպես։
Հյուրանոցատերը մռայլված հաշվեց ութ ֆրանկ և դրեց սեղանին։
— Sales etrangers,— մռթմռթաց նա և դուրս գնաց սենյակից։
— Ֆրանսիական հյուրանոցատերերից ոմանց հպարտությունը օտարերկրացիների
հանդեպ ունեցած ատելության մեջ է, թեև իրենք նրանց հաշվին են ապրում։
Ռավիկը նկատեց դռան շեմին կանգնած, թեյադրամի սպասող ծառային։
— Վերցրեք։
Ծառան աչքը գցեց թղթադրամին։
— Merci, monsieur,— ասաց նա և հեռացավ։

— Հիմա ոստիկանությունից մարդ կգա, որից հետո արդեն կարելի է տանել,— ասաց
Ռավիկը և նայեց կնոջը։
Կինը անաղմուկ իջնող աղջամուղջում անշարժ նստել էր անկյունում դրված
ճամպրուկների միջև։
— Երբ մարդ մեռնում է, մի տեսակ կարևոր է դառնում, իսկ երբ կենդանի է, ոչ ոք
նրանով չի հետաքրքրվում։
Ռավիկը նորից աչքը դցեց կնոջ երեսին։
— Չե՞ք ուզում ներքև իջնել։ Ցածում, կարծեմ, պետք է ինչ-որ սրահ լինի։
Կինը գլուխն օրորեց։
— Ե՛ս էլ ձեզ հետ կիջնեմ։ Իմ ընկերներից մեկը գալու է այստեղ ինձ մոտ՝
ոստիկանության հետ այս հարցը հարթելու համար։ Դոկտոր Վեբերը։ Մենք կարող ենք
նրան ներքևում սպասել։
— Ոչ։ Ես կուզեի այստեղ մնալ։
— Միևնույն է, ոչինչ անել չեք կարող։ Ինչո՞ւ եք ուզում այստեղ մնալ։
— Չգիտեմ։ Նա... այլևս երկար չի մնալու այստեղ... Իսկ ես հաճախ... Նա ինձ հետ
երջանիկ չէր։ Ես հաճախ էի թողնում նրան։ Հիմա ուզում եմ մոտը մնալ։
Կինը այդ ասաց հանգիստ, առանց որևէ սենտիմենտալության։
— Հիմա նա արդեն միևնույն է դա չի զգա,— ասաց Ռավիկը։
— Բանը դրանում չէ։
— Դե լավ։ Այն դեպքում այստեղ մի բան խմենք։ Դա անհրաժեշտ է ձեզ։
Ռավիկն առանց պատասխանի սպասելու, զանգ տվեց։ Քելները զարմանալի արագ
հայտնվեց։
— Երկու կոնյակ բերեք, մեծ բաժակներով։
— Այստե՞ղ։
— Իհարկե։ Բա ո՞ւր։
— Այս րոպեիս, մեսյո։
Քելները երկու բաժակ բերեց և մի շիշ «կուրվուազյե»։ Նա աչքը գցեց դեպի անկյունը,
որտեղ աղջամուղջում սպիտակին էր տալիս մահճակալը։
— Լույսը վառե՞մ,— հարցրեց նա։
— Ոչ։ Բայց շիշը կարող եք այստեղ թողնել։
Քելները մատուցարանը դրեց սեղանին և, հայացքը նորից գցելով մահճակալի կողմը,
իսկույն ևեթ անհետացավ սենյակից։
Ռավիկը վերցրեց շիշը և բաժակները լցրեց։
— Խմենք։ Սա ձեզ կօգնի։

Նա կարծում էր, թե առարկության հանդիպելով, ինքը ստիպված կլինի համոզել նրան։
Բայց կինն առանց տատանվելու կոնյակը խմեց։
— Նրա ճամպրուկներում կա՞ն այնպիսի բաներ, որոնք կարևոր են ձեզ համար։
— Ոչ։
— Իրեր, որոնք դուք կուզեիք ձեզ թողնել։ Որոնք ձեզ պետք կգան։ Չէի՞ք ուզի տեսնել։
— Ոչ։ Ճամպրուկներում ոչինչ չկա։ Ես գիտեմ։
— Փոքրիկ ճամպրուկում նույնպե՞ս։
— Գուցե։ Ես չգիտեմ նրա մեջ ինչ կար։
Ռավիկը վերցրեց փոքրիկ ճամպրուկը, դրեց լուսամուտի կողքի սեղանին և բացեց։ Մի
քանի շիշ, սպիտակեղեն, մի երկու ծոցատետր, ջրաներկերի մի տուփ, մի քանի վրձին, մի
գիրք։ պարուսինե պորտֆելի կողաբաժնում երկու թղթադրամ, որոնք փաթաթված էին
ծխախոտի թղթի մեջ։
Ռավիկը թղթադրամները բռնեց լույսի դեմ, նայեց։
— Հարյուր դոլլար է,— ասաց նա,— վերցրեք։ Որոշ ժամանակ յոլա կգնաք։ Ճամպրուկը
դնենք ձեր իրերի կողքը։ Նա կարող է նույն հաջողությամբ նաև ձեզ պատկանել։
— Շնորհակալություն,— ասաց կինը:
— Հնարավոր է, որ դուք հիմա այս բոլորը շատ գարշելի բան եք համարում։ Բայց դա
պետք է արվի։ Դա շատ կարևոր է ձեզ համար։ Ընդամենը մի քիչ ժամանակ է մնացել։
— Ամենևին էլ գարշելի չեմ համարում։ Բայց ես ինքս այդ անել չէի կարող։
Ռավիկը բաժակները լցրեց։
— Սա էլ խմենք։
Կինը դանդաղորեն դատարկեց բաժակը։
— Հը՞, ինչպե՞ս է, լա՞վ է,— հարցրեց Ռավիկը։
Կինը նրան նայեց։
— Ոչ լավ է, ոչ վատ։ Հենց այնպես։
Կինը հազիվ նշմարելի նստել էր աղջամուղջում։ Երբեմն-երբեմն նրա դեմքի և ձեռքերի
վրայով սահում էր լուսային ռեկլամի կարմիր ցոլքը։
— Ես ոչինչ մտածել չեմ կարող, քանի դեռ նա այստեղ է,— ասաց կինը։
Սանիտարները, որ երկու հոգի էին, ետ գցեցին ադյալը, պատգարակը հրեցին դեպի
մահճակալը և դիակը դրին վրան։ Նրանք այդ անում էին արագ և գրոծիմացորեն։ Ռավիկը
կանգնել էր կնոջ կողքին, մտածելով, չլինի թե հանկարծ նա վատ զգա իրեն։ Մինչ
սանիտարները դիակը կծածկեին, նա կռացավ ու գիշերային սեղանի վրայից վերցրեց
փայտե մադոննան։
— Ինձ թվում է, սա ձերն է,— ասաց Ռավիկը։— Չե՞ք ուզում վերցնել։

— Ոչ։
Ռավիկը մադոննան մեկնեց նրան։ Կինը չվերցրեց։ Ռավիկը բացեց փոքրիկ ճամպրուկը
և մադոննային դրեց մեջը։
Սանիտարները սավանով ծածկեցին դիակը։ Հետո պատգարակը բարձրացրին տեղից։
Դուռը նեղ էր, լայն չէին նաև միջանցքերը։ Նրանք փորձեցին մի կերպ դուրս գալ դռնից,
բայց պարզվեց, որ դա հնարավոր չէ։ Պատգարակը լռվեց ու դուրս չեկավ։
— Ուզենք-չուզենք սրան պետք է ցած դնենք,— ասաց ավագ սանիտարը։—
Պատգարակի վրա սրան չենք կարող անցկացնել։
Նա աչքը գցեց Ռավիկի երեսին։
— Գնանք,— ասաց Ռավիկը կնոջը։— Մենք կարող ենք ներքևում սպասել։
Կինը գլուխն օրորեց։
— Լավ,— ասաց նա սանիտարներին։— Արեք, ինչ որ պետք է։
Սանիտարները բռնելով դիակի ոտքերից և ուսերից, բարձրացրին նրան ու դրին
հատակին։ Ռավիկն ուզեց ինչոր բան ասել։ Նա նայեց կնոջը։ Կինն անշարժ կանգնել էր իր
տեղում։ Ռավիկը լուռ էր: Սանիտարները պատգարակը դուրս տարան։ Հետո ներս եկան
և խավար միջանցքը դուրս բերին նաև դիակը։ Ռավիկը գնաց նրանց հետևից։
Աստիճաններով իջնելիս նրանք ստիպված էին դիակը բարձր պահել, որպեսզի
կարողանան անցնել։ Նրանց գլուխները լցվել էին արյունով ու մի տեսակ ուռել, զոռից
երեսները կարմրել էր, ծածկվել քրտինքով, և հանգուցյալը ծանրորեն սավառնում էր
նրանց գլխավերևում։ Ռավիկը հետևում էր նրանց՝ մինչև ցած իջնելը, իսկ երբ արդեն
ներքևում էին, ինքը նորից վերադարձավ սենյակ։
Կինը լուսամատից կպած դուրս էր նայում փողոցում կանգնած մեքենային։
Սանիտարները պատգարակը ներս հրեցին մեքենայի մեջ, ինչպես հացթուխն է հացը փռի
մեջ հրում։ Հետո բարձրացան խցիկը։ Մոտորն այնպես սկսեց ոռնալ, կարծես գետնի
տակից դուրս եկող ողբի ձայն լիներ։ Մեքենան միանգամից դուրս պրծավ ու ծռվեց դեպի
փողոցի անկյունը։
Կինը շրջվեց։
— Դուք պետք է այստեղից ավելի շուտ գնացած լինեիք,— ասաց Ռավիկը։— Ի՞նչ պետք
էր, որ մնայիք և մինչև վերջը տեսնեիք այս բոլորր։
— Ուրիշ կերպ չէի կարող։ Չէի կարող հեռանալ, քանի դեռ նա այստեղ էր։ Մի՞թե դուք
չեք հասկանում։
— Այո, հասկանում եմ։ Եկեք այստեղ։ Մի բաժակ էլ խմենք։
— Էլ չեմ ուզում։
Երբ ոստիկաններն ու սանիտարներն այստեղ էին, Վեբերը լույսը վառեց։ Դիակը
տանելուց հետո սենյակը թվում էր ավելի մեծացած։ Մեծացած ու մի տեսակ տարօրինակ
կերպով մեռյալ, կարծես մարմինը դուրս էին տարել, իսկ մահը դեռ շարունակում էր մնալ
ներսում։

— Հո չե՞ք ուզում այստեղ հյուրանոցում մնալ։ Թեև չեմ կարծում։
— Ոչ։
— Ծանոթներ այստեղ՝ Փարիզում, ունե՞ք։
— Ոչ։ Ոչ ոք։
— Գիտե՞ք որևէ հյուրանոց, ուր կուզեիք փոխադրվել։
— Ոչ։
— Այստեղ ոչ հեռու մի փոքրիկ հյուրանոց կա, մոտավորապես սրա նման։ «Միլան»
հյուրանոցն է։ Մաքուր է և շատ կարգին։ Մենք կարող ենք այնտեղ սենյակ գտնել ձեզ
համար։
— Իսկ ես չե՞մ կարող այն հյուրանոցում տեղավորվել, որտեղ... ձեր հյուրանոցում...
որտեղ դուք եք տեղավորված։
— «Ինտերնացիոնալո՞ւմ»։
— Այո։ Ես... բանն այն է, որ ես ձեր հյուրանոցին մի քիչ ծանոթ եմ... Դա ավելի լավ է,
քան թե բոլորովին անծանոթ հյուրանոցում։
— «Ինտերնացիոնալը» այնքան էլ լավ հյուրանոց չէ կանանց համար,— ասաց Ռավիկը։
Միայն դա էր պակաս, մտածեց նա։ Միևնույն հյուրանոցում։ Ես հիվանդ պահող չեմ։ Եվ
բացի դրանից... սա, երևի, կարծում է, թե ես արդեն ինչ-որ պարտավորություններ ունեմ
իր հանդեպ։ Չէ որ այդպես էլ է լինում։
— Ոչ, ես խորհուրդ չեմ տալիս,— ասաց Ռավիկը ավելի խիստ, քան ցանկանում էր։—
Մեր հյուրանոցը միշտ լցված է լինում։ փախստականներով։ Ավելի լավ կլինի գնաք
«Միլան» հյուրանոցը։ Եթե դուր չգա, միշտ էլ կարող եք փոխել։
Կինը նայեց Ռավիկին։ Ռավիկն զգաց, որ նա իր մտքերը կարդաց, և մի տեսակ ամաչեց։
Բայց ավելի լավ էր մի րոպե ամաչել, քան կորցնել հետագայի հանգստությունը։
— Լավ,— ասաց կինը։— Դուք ճիշտ եք։
Ռավիկը կարդադրեց ճամպրուկներն իջեցնեն, դնեն տաքսի։ Մինչև «Միլան» ընդամենը
մի քանի րոպեի ճանապարհ էր։ Նա մի համար վարձեց և կնոջ հետ բարձրացավ վերև։ Դա
երկրորդ հարկում գտնվող, պատերը վարդանկար պաստառներով ծածկված մի սենյակ էր,
որտեղ մի մահճակալ կար, մի պահարան և մի սեղան՝ երկու աթոռի հետ։
— Ինչպե՞ս է, լա՞վ է,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո։ Շատ լավ է։
Ռավիկը նայեց պատերի պաստառներին։ Դրանք գարշելի տպավորություն էին
թողնում։
— Համենայն դեպս լուսավոր է,— ասաց Ռավիկը։— Լուսավոր և մաքուր։
— Այո, ճիշտ է։
Ճամպրուկները ներս բերին։

— Ահա, ամեն ինչ արդեն բերված է։
— Այո։ Շնորհակալ եմ։ Անսահման շնորհակալ եմ։
Կինը նստեց մահճակալին։ Նրա դեմքը սոսկալի գունատ էր ու հոգնած։
— Դե հիմա պառկեք, հանգստացեք։ Կարո՞ղ եք քնել։
— Կփորձեմ։
Ռավիկը գրպանից հանեց ալյումինե մի խողովակ ու միջից մի քանի հաբ թափեց։
— Սրանք քնաբեր դեղ են։ Մի բաժակ ջրով կխմեք։ Ուզո՞ւմ եք հենց հիմա խմեք։
— Ոչ, քիչ հետո։
— Դե լավ։ Ես արդեն գնամ։ Բայց այս մի երկու օրը կհայտնվեմ։ Աշխատեք որքան
կարելի է շուտ քնել։ Ահա ձեզ թաղման բյուրոյի հասցեն, ո՞վ է իմանում, հանկարծ կարող է
պետք գալ։ Բայց չգնաք այնտեղ։ Ձեր մասին մտածեք։ Ես շուտով կերևամ։
Ռավիկը մի վայրկյան ոտքը կախ գցեց։
— Ձեր անունն ի՞նչ է,— հարցրեց նա։
— Մադու։ Ժոան Մադու։
— Ժոան Մադու։ Շատ լավ։ Կհիշեմ։
Նա գիտեր, որ ինքը չի հիշի և այցելության չի գա։ Եվ քանի որ դա գիտեր, չէր ուզում
խախտել քաղաքավարության կանոնները։
— Բայց ավելի լավ է գրեմ,— ասաց Ռավիկը և գրպանից հանեց ռեցեպտների մի
բլոկնոտ։— Ահա, համեցեք, ավելի լավ է դուք ինքներդ գրեք։
Ժոանը վերցրեց բլոկնոտը և իր անունր գրեց։ Ռավիկը նայեց գրածին, ապա թուղթը
պոկեց ու խրեց վերարկուի գրպանը։
— Հենց հիմա պառկեք քնելու,— ասաց Ռավիկը։— Վաղը այդ բոլորին ուրիշ կերպ
կնայեք։ Գուցե հիմար ու կրկնված բան եմ ասում, բայց ճշմարիտ է։ Այն, ինչը հիմա ձեզ
համար անհրաժեշտ է, դա քունն է և ժամանակը։ Մի որոշակի ժամանակ, որպեսզի դուք
կարողանաք մոռանալ այդ ամենը։ Հասկանո՞ւմ եք։
— Այո, հասկանում եմ։
— Ուրեմն, այս հաբերը խմեք և պառկեք քնելու։
— Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ այս ամենի համար։ Ես չգիտեմ,
թե ինչ պետք է անեի առանց ձեզ։ Եվ իսկապես, չգիտեմ։
Ժոանը ձեռքը մեկնեց Ռավիկին։ Ձեռքը սառն էր, բայց սեղմումը՝ ամուր։ Լավ է,
մտածեց Ռավիկը։ Արդեն ինչ-որ վճռականություն է զգացվում։
Ռավիկը դուրս եկավ փողոց։ Խոնավ ու մեղմ քամին լցվեց նրա կուրծքը։
Ավտոմոբիլներ, մարդիկ, անկյուններում կանգնած մի քանի անծանոթ պոռնկուհիներ,
գարեջրատներ, բիստրոներ, ապերատիվների և բենզինի հոտ — երեր, արագընթաց
կյանք։ Ռավիկի հայացքը սահեց փողոցի վրա գտնվող տների ճակատներով։ Այդ տներում
մի քանի լուսավորված պատուհաններ կային։ Նրանցից մեկի հետևում մի կին է նստել ու

նայում առջևում ինչ-որ կետի։ Ռավիկը գրպանից հանեց այն թուղթը, որի վրա գրված էր
կնոջ անունը, պատռեց և մի կողմ նետեց։ Մոռանալ։ Մի տես, թե ի՜նչ խոսք է։ Դրա մեջ և՛
սարսափ կա, և՛ ափսոսանք, և՛ խաբեություն։ Ո՞վ կարող է ապրել, առանց մոռացության։
Սակայն ո՞վ կարող է մոռանալ այն ամենը, ինչ ինքը չի ուզում հիշել։ Սիրտը պատառոտող
հիշողությունների այդ խարամը։ Մարդն, ազատ է զգում իրեն միայն այն ժամանակ, երբ
այլևս չկա այն, ինչի համար ինքն ապրում էր։
Նա գնաց դեպի «Էտուալ» հրապարակը, որտեղ մարդկային մի հոծ զանգված էր
կուտակված։ Հաղթական կամարի հետևում դրված լուսարձակները իրենց լույսերով
ողողում էին Անհայտ զինվորի գերեզմանը։ Վիթխարի կապտաճերմակ մի դրոշ քամուց
ծածանվում էր նրա վրա։ Նշվում էր 1918 թվի հաշտության քսաներորդ տարեդարձը։
Երկինքը մթնգած էր, և լուսարձակների շողերը սահող ամպերի վրա էին գցում
գունաթափ, մաշված և ծղողված դրոշի ստվերը, թվում էր, թե այնտեղ, դանդաղորեն
թանձրացող խավարի մեջ է սուզվում պատառոտված այդ դրոշը։ Ինչ֊որ տեղից լսվում էր
զինվորական նվագախմբի ձայնը։ Դա թույլ, հազիվ լսելի մի երաժշտություն էր։ Ոչ ոք չէր
երգում։ Մարդկային բազմությունը կանգնած էր լուռ։
— Հաշտություն,— ասաց Ռավիկի կողքին կանգնած ինչ-որ կին։— Իմ ամուսինը
վերջին պատերազմի ժամանակ է սպանվել, հիմա հերթը տղայինս է։ Հաշտություն։ Իսկ
ո՞վ գիտի, թե վաղը ինչ է գալու գլուխներս։

IV գլուխ
Մահճակալի վերևից կախված ջերմության թերթիկը նոր էր և դատարկ, գրված էր միայն
անունը, ազգանունը և հասցեն։ Լյուսիեննա Մարտինե։ Բյոլտտ Շոմոն։ Փողոց Կլավել։
Աղջկա մի տեսակ գորշագույն դեմքը հանգչում էր սպիտակ բարձի վրա։ Անցած երեկո
նրան վիրահատել էին։ Ռավիկը զգուշորեն լսեց նրա սիրտը։ Հետո ուղղվեց։
— Հիմա ավելի լավ է։— Արյան ներարկումը մի փոքր հրաշք է գործել։ Եթե մինչև վաղը
դիմանա, կնշանակի ապրելու շանս կա։
— Լավ է,— ասաց Վեբերը։— Շնորհավորում եմ։ Ես ավելի վատ էի կարծում։
Զարկերակը՝ հարյուր քառասուն, արյան ճնշումը ութսուն։ Կոֆեին, կորամին — համարյա
բանը բանից անցել էր։
Ռավիկը ուսերր թոթվեց։
— Շնորհավորելու բան չկա։ Պարզապես սա ավելի շուտ է եկել, քան մյուսը։ Այն, որի
ոտքին ոսկյա շղթա կար։ Ուրիշ ոչինչ։
Նա ծածկեց աղջկան։
— Սա երկրորդ դեպքն է այս շաբաթվա ընթացքում։ Եթե այսպես շարունակվի,
կլինիկան Բյոլտտ Շոմոնում անհաջող աբորտ արված աղջիկների փրկության կլինիկա
կդառնա։ Կարծեմ, մյուսն էլ էր այնտեղից, ճի՞շտ է։
Վեբերը գլխով արեց։
— Այո, միևնույն Կլավել փողոցից։ Ըստ երևույթին, նաև իրար ճանաչում էին և եղել են
նույն մանկաբարձուհու մոտ։ Նույնիսկ միևնույն ժամանակ են եկել, երեկոյան։ Դեռ լավ է,
որ ես ձեզ հյուրանոցում բռնացրի։ Կարծում էի, արդեն գնացած կյինեք։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Հյուրանոցում ապրող մարդը, Վեբեր, մեծ մասամբ երեկոները որևէ տեղ է գնում։
Համարում մենակ նստելը, մանավանդ նոյեմբերին, այնքան էլ հաճելի չէ։
— Պատկերացնում եմ։ Բայց ձեզ ո՞վ է ասում անընդհատ հյուրանոցում ապրեք։
— Ապրում եմ, որովհետև հարմար է և ոչ մի բանի չի պարտավորեցնում։
— Իսկ դա ձեզ դո՞ւր է գալիս։
— Այո։
— Բայց չէ՞ որ այդ նույնը կարելի է նաև ուրիշ տեղում։ Եթե փոքրիկ մի բնակարան
վարձեք, մի՞թե նույնը չի լինելու։
— Երևի։
Ռավիկը նորից խոնարհվեց աղջկա վրա։
— Ձեր կարծիքով այդպես չէ՞, Էժենի,— հարցրեց Վեբերը։

Վիրաբուժական քույրը նրան նայեց։
— Մեսյո Ռավիկը երբեք դա չի անի,— ասաց նա սառնորեն։
— Բժիշկ Ռավիկը, Էժենի,— ուղղեց նրան Վեբերը։— Գերմանիայում նա շատ մեծ
հիվանդանոցի գլխավոր վիրաբույժ է եղել։ Դիրքով ինձանից շատ ավելի բարձր։
— Այստեղ... — սկսեց քույրը, ուղղելով ակնոցը։
— Վեբերը ձեռքով ընդհատեց նրան։
— Լավ, լավ։ Մենք դա գիտենք։ Մեզ մոտ հաշվի չեն առնում օտարերկրյա դիպլոմները։
Բավական մեծ հիմարություն է, իհարկե։ Բայց դուք ի՞նչ գիտեք, որ նա բնակարան չի
վարձի։
— Մեսյո Ռավիկը կորած մարդ է, նա երբեք ծածկ չի ունենա իր գլխին։
— Ի՞նչ,— զարմացած հարցրեց Վեբերը։— Ի՞նչ եք ասում։
— Մեսյո Ռավիկի համար այլևս սրբազան ոչինչ չկա։ Բանն այդ է։
— Բռավո,— ասաց Ռավիկը, դեռ աղջկա վրա խոնարհված։
— Երբևէ լսե՞լ էիք նման բան, Ռավիկ։— Վեբերը ակնապիշ նայեց Էժենիին։
— Մեսյո Ռավիկին հարցրեք, բժիշկ Վեբեր։
Ռավիկը ուղղվեց։
— Դուք ճիշ նշանին եք խփել, Էժենի։ Բայց եթե մեկի համար այլևս սրբազան ոչինչ չի
մնում, նրա համար ամեն ինչ նորից և շատ ավելի մարդկայնորեն է դառնում սրբազան, Նա
սկսում է հարգել նույնիսկ կյանքի այն կայծը, որը նշողվում է անձրևաորդի մեջ,
հարկադրելով նրան ժամանակ առ ժամանակ դուրս գալ լույս աշխարհ։ Չընդունեք այս
որպես համեմատություն։
— Դուք չեք կարող ինձ խոցել։ Ձեր մեջ ոչ մի հավատ չկա,— Էժենին եռանդով խալաթը
ուղղեց կրծքին։— Իսկ ես, փառք աստծո, հավատ ունեմ։
Ռավիկը վերցրեց իր վերարկուն։
— Հավատը հեշտությամբ մարդուն ֆանատիկոս է դարձնում։ Ահա թե ինչու է կրոնների
համար այդքան արյուն հեղվել։— Նա առանց թաքցնելու քմծիծաղեց։—
Հանդուրժողությունը կասկածի դուստրն է, Էժենի։ Մի՞թե դուք ձեր այդ ամբողջ հավատով
ավելի ագրեսիվ չեք տրամադրված իմ հանդեպ, քան ես՝ կործանված անհավատս, ձեր
նկատմամբ։
Վեբերը ծիծաղեց։
— Հը, էժենի, նե՞ղն է գցել։ Ավելի լավ է, չպատասխանեք։ Գործն ավելի կվատացնեք։
— Իմ արժանապատվությունը, որպես կնոջ...
— Դե լավ, լավ,— ընդհատեց նրան Վեբերը։— Ձեր արժանապատվությունը թող մնա
ձեզ։ Ոչ ոք ձեր ձեռքից չի խլում։ Իսկ ես հիմա գնում եմ։ Ընդունարանում գործ ունեմ։
Եկեք, Ռավիկ։ Ցտեսություն, Էժենի։
— Ցտեսություն, բժիշկ Վեբեր։

— Չտեսություն, բուժքույր Էժենի,— ասաց Ռավիկը։
— Ցտեսություն,— կրկնեց Էժենին մեծ դժվարությամբ և այն ժամանակ միայն, երբ
Վեբերը շրջվեց ու նայեց նրան։
Վեբերի ընդունարանը լցված էր ամպիր ոճի կահույքով — սպիտակ, ոսկեգույն և նուրբ։
Գրասեղանի վերևում կախված էին նրա տան և պարտեզի լուսանկարները։ Պատի
երկարությամբ դրված էր մի լայն, մոդայիկ շեզլոնգ։ Վեբերը գիշերները կլինիկայում
մնալիս դրա վրա էր քնում։ Կլինիկան պատկանում էր նրան։
— Ի՞նչ եք ուզում խմել, Ռավիկ։ Կոնյա՞կ թե «դյուբոնե»։
— Սուրճ, եթե ունեք։
— Իհարկե, ունեմ։
Վեբերը գրասեղանին դրեց էլեկտրական սրճամանը և միացրեց հոսանքին։ Հետո
շրջվեց Ռավիկի կողմը։
— Դուք չէի՞ք կարող այսօր ճաշից հետո իմ փոխարեն բժշկական ստուգում անցկացնել
«Օզիրիսում»։
— Ինքնըստինքյան հասկանալի է։
— Չե՞ք դժվարանա։
— Ամենևին։ Ես ոչ մի անելիք չունեմ։
— Շատ լավ։ Այդ դեպքում ես ստիպված չեմ լինի ավելորդ անգամ քաղաք վերադառնալ։
Պարտեզում մի քիչ կաշխատեմ։ Ես Ֆոշոնին կխնդրեի, բայց նա արձակուրդում է։
— Դատարկ բան է,— ասաց Ռավիկը։— Առաջին անգա՞մն է, ինչ է, ես հաճախ եմ
այնտեղ աշխատել։
— Ճիշտ է։ Բայց և այնպես...
— Մեր օրերում «բայց և այնպես» գոյություն, չունի։ Գոնե ինձ համար։
— Այո։ Մի տեսեք, թե ինչ հիմարություն է։ Զեզ նման մարդը իրավունք չունի
պաշտոնապես ազատ աշխատելու։ Եվ նա ստիպված պետք է թաքնվի ու
վիրահատությունները գաղտնի անի։
— Էհ, Վեբեր, դա արդեն հին պատմություն է։ Գերմանիայից փախած բոլոր բժիշկներն
էլ իմ օրին են։
— Միևնույն է։ Մի՞թե դա ծիծաղելի չէ։ Դյուրանի ամենադժվարին ու բարդ
վիրահատությունները դուք եք անում, իսկ ինքը ձեր շնորհիվ իր համար անուն է հանում։
— Դա ավելի լավ է, քան եթե ինքը աներ։
Վեբերը ծիծաղեց։
— Ով-ով, գոնե ես չպետք է խոսեի։ Չէ՞ որ իմ վիրահատություններն էլ եք դուք անում։
Բայց դե վերջին հաշվով ես հիմնականում կանացի բժիշկ եմ և ոչ թե վիրաբույժ։

Սրճամանն սկսեց սուլել։ Վեբերը անջատեց, պահարանից վերցրեց բաժակները և սկսեց
լցնել։
— Միայն մի բան չեմ հասկանում, Ռավիկ,— ասաց նա։— Իսկապես ինչո՞ւ եք դուք
մինչև հիմա այդ բնում, «Ինտերնացիոնալում» ապրում։ Ինչո՞ւ չեք որևէ բնակարան
վարձում Բուլոնյան անտառի մոտերքը գտնվող այդ նոր շենքերից մեկում։ Մի երկու-երեք
կտոր անհրաժեշտ ու էժանագին կահույք դուք միշտ էլ կարող եք գնել։ Գոնե այդ դեպքում
կիմանաք, որ մի բան ունեք։
— Իհարկե,— ասաց Ռավիկը։— Այն ժամանակ ես կիմանայի, որ մի բան ունեմ։
— Տեսնո՞ւմ եք։ Ուրեմն, ինչո՞ւ չեք այդպես անում։
Ռավիկը մի կում սուրճ խմեց, որը շատ թունդ էր և դառը։
— Վեբեր,— ասաց նա,— մեր ժամանակի հիվանդության համար դուք սքանչելի
օրինակ եք։ Այդ հիվանդությունը մտածողության անհոգությունն է։ Դուք անկեղծորեն
վշտացած եք, որ ես հարկադրված եմ անլեգալ աշխատել, սակայն նույն այդ վայրկյանին էլ
հարցնում եք, թե ես ինչո՛ւ բնակարան չեմ վարձում։
— Ի՞նչ կապ կա դրանց միջև։
Ռավիկը ներողամտորեն ծիծաղեց։
— Եթե ես բնակարան վարձեմ, ուրեմն, պետք է նաև ոստիկանությունում գրանցվեմ։
Իսկ դրա համար ինձ անհրաժեշտ է անձնագիր և վիզա։
— Ճիշտ է։ Ես այդ մասին չէի մտածել։ Իսկ հյուրանոցո՞ւմ։
— Հյուրանոցում դրանք նույնպես պետք են։ Բայց, բարեբախտությունն այն է, որ
Փարիզում դեռ պահպանվում են մի քանի հյուրանոցներ, որտեղ գրանցման վրա առանձին
ուշադրություն չեն դարձնում,— Ռավիկը իր սուրճի մեջ մի քիչ կոնյակ լցրեց։— Այսպիսի
հյուրանոցներից մեկն էլ հենց «Ինտերնացիոնալն» է։ Ահա թե ինչի համար եմ ես այնտեղ
ապրում։ Թե ինչպես է հյուրանոցի տիրուհին գլուխն ազատել դրանից, դա արդեն ես
չգիտեմ։ Ըստ երևույթին, ինչ-որ կապեր ունի։ Իսկ ոստիկանությունը այդ մասին կամ
իսկապես ոչինչ չգիտի, և կամ էլ բերանները մի բան են գցել։ Բոլոր դեպքերում, արդեն
երկար ժամանակ է ինչ ես առանց գլխացավանքի ապրում եմ այնտեղ։
Վեբերը հենվեց աթոռի թիկնատեղին։
— Ռավիկ,— ասաց նա,— ես այդ չգիտեի։ Ինձ թվում էր, թե ձեզ այստեղ միայն
աշխատելն է արգելվում։ Իսկապես որ շատ հիմար դրության մեջ եք։
— Գերմանական համակենտրոնացման ճամբարի համեմատությամբ սա արքայություն
է։
— Իսկ ոստիկանությո՞ւնը։ Հանկարծ ու հայտնվեցին։
— Եթե ճանկները գցեն, մի քանի շաբաթ բանտ կնստեցնեն և կարտաքսեն։ Սովորաբար
քշում են Շվեյցարիա։ Կրկնվելու դեպքում վեց ամիս բանտ են նստեցնում։
— Ի՞նչ։
— Վեց ամիս բանտ,— կրկնեց Ռավիկը։

Վեբերը զարմացած նրան նայեց։
— Չի կարող պատահել։ Դա ուղղակի անմարդկային է։
— Ես էլ էի այդպես կարծում, մինչև որ սովորեցի։
— Ինչպե՞ս թե սովորեցի։ Մի՞թե ձեզ հետ այդպիսի բան է տեղի ունեցել։
— Իհարկե, և այն էլ ոչ թե մեկ անգամ։ Երեք անգամ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես
հարյուրավորների հետ։ Սկզբնական շրջանում, երբ ես դեռ գաղափար չունեի այդ ամենից
և հավատում էի այսպես կոչված մարդասիրությանը։ Դա իմ Իսպանիա գնալուց առաջ էր,
որտեղ ես անձնագրի կարիք չունեի և երկրորդ անգամ մարդասիրության գործնական դաս
ստացա։ Այդ դաս տվողները գերմանական և իտալական օդաչուներն էին։ Հետագայում,
երբ ես վերադարձա, արդեն շատ բան հասկացա։
Վեբերը տեղից կանգնեց։
— Տե՜ր իմ աստված...— մտքում հաշվեց նա,— ուրեմն դուրս է գալիս, որ դուք զուր
տեղը մի տարուց ավելի բանտ եք նստել։
— Այդքան երկար չէ։ Ընդամենը երկու ամիս։
— Ինչպե՞ս թե երկու ամիս։ Դուք ասացիք, որ կրկին բանտարկվելու դեպքում վեց ամիս
են նստեցնում։
Ռավիկը ժպտաց։
— Փորձ ունենալու դեպքում, բանը չի հասնում մինչև երկրորդ բանտարկության։
Մարդու արտաքսում են մի անվան տակ, վերադառնում է մի ուրիշ անվամբ։ Եվ սահմանն
էլ աշխատում է անցնել հնարավորին չափ ուրիշ տեղով։ Այդ ձևով է մարդ խուսափում
երկրորդ բանտարկությունից։ Քանի որ մեր ձեռքին ոչ մի փաստաթուղթ չկա, ոչինչ
ապացուցել չի կարելի։ Միակ վտանգն այն է, որ դեմքից կարող են ճանաչել։ Իսկ դա էլ
շատ հազվադեպ է պատահում։ Ռավիկն արդեն իմ երրորդ անունն է։ Մոտ երկու տարի է,
ինչ ես այդ անվան տերն եմ։ Եվ այդ ընթացքում դեռ ոչինչ չի պատահել։ Ինչպես երևում է,
դա ինձ բախտավորություն է բերում։ Օրըստօրե այդ անունն ինձ համար ավելի ու ավելի
սիրելի է դառնում։ Իսկ իմ իսկական անունը ես համարյա թե արդեն մոռացել եմ։
Վեբերը գլուխն օրորեց։
— Եվ այս բոլորի պատճառը լոկ այն է, որ դուք նացիստ չեք։
— Ինքնըստինքյան հասկանալի է։ Նացիստները առաջին կարգի փաստաթղթերով են
ապահովված։ Եվ ուզածդ վիզայով, մի խոսքով, այն ամենով, ինչ կարող է նրանց մտքով
անցնել։
— Հիանալի աշխարհում ենք ապրում։ Իսկ կառավարությունն ի՞նչ է անում։ Գոնե նա մի
բան աներ։
— Կառավարությունը մի քանի միլիոն գործազուրկ ունի, որոնց մասին առաջին հերթին
պետք է մտածի։ Եվ այդպիսի վիճակում է ոչ միայն Ֆրանսիան։ Ամենուրեք նույն
պատմությունն է։— Ռավիկը տեղից ելավ։— Ցտեսություն, Վեբեր։ Երկու ժամից հետո ես
նորից պետք է նայեմ աղջկան։ Մի անգամ էլ գիշերը։
Վեբերը նրան ուղեկցեց մինչև դուռը։

— Լսեք, Ռավիկ,— ասաց նա,— գոնե մի անգամ ինձ մոտ եկեք երեկոյան կողմը։
Միասին կընթրենք։
— Անպայման կգամ։— Ռավիկը գիտեր, որ չի գնա։— Հենց որ մի քիչ ժամանակ լինի։
Դե լավ, ցտեսություն, Վեբեր։
— Ցտեսություն, Ռավիկ։ Իսկապես, անպայման եկեք։
Ռավիկը մտավ մոտակա բիստրոն։ Նստեց լուսամուտներից մեկի մոտ, որպեսզի
կարողանա փողոց նայել։ Նա խելագարի պես սիրում էր այդպես նստել ու նայել փողոցի
անցորդներին։ Փարիզն այն միակ քաղաքն էր, որտեղ մարդ կարող էր, առանց որևէ լուրջ
բանով զբաղվելու, հիանալի անցկացնել իր ժամանակը։
Քելները սրբեց սեղանը և սպասողական կանգնեց նրա մոտ։
— Մի բաժակ «պերնո»,— ասաց Ռավիկը։
— Ջրո՞վ, մեսյո։
— Ոչ։ Սպասեք։— Ռավիկը մի պահ մտածեց։— «Պերնո» մի բերեք։
Ներսը մի բան կար, որ նա պետք է մաքրեր կորչի։ Դա մի դառը համ էր։ Իսկ դրա համար
անիսոնի քաղցրավուն հեղուկը պիտանի չէր, թունդ բան էր պետք։
— Կալվադոս բերեք,— ասաց նա քելներին,— երկու բաժին միանգամից։
— Այս րոպեիս, մեսյո։
Հանկարծ նա զգաց, թե ինչը իր տրամադրությունը փչացրեց։ Դա Վեբերի հրավերքն էր,
որի մեջ կարեկցանքի ինչ-որ երանգ կար։ Հնարավորություն տալ իրեն գոնե մի անգամ
երեկոյան անցկացնել ընտանեկան մթնոլորտում։ Ֆրանսիացիները շատ հազվադեպ են
իրենց բարեկամներին տուն հրավիրում։ Նրանք դրա համար նախընտրում են
ռեստորանը։ Ռավիկը երբեք Վեբերի տանը չէր եղել։ Եվ այդ հրավերը թեև արված էր
անկեղծորեն, այնուամենայնիվ, մի տեսակ խոցել էր նրան։ Մարդ կարող է վիրավորանքից
պաշտպանվել, բայց կարեկցանքից հնարավոր չէ պաշտպանվել։
Ռավիկը խնձորի օղուց մի կում բերանն առավ։ Ինչո՞ւ Վեբերին բացատրեց, թե ինքն ինչ
պատճառով է «Ինտերնացիոնալում» ապրում։ Դրա անհրաժեշտությունն ամենևին էլ
չկար։ Վեբերը գիտեր այն, ինչ պետք է իմանար։ Նա գիտեր, որ Ռավիկն իրավունք չունի
վիրահատություններ կատարելու, ուրեմն, դրանով էլ պետք է գործը վերջանար։ Իսկ որ
այդ իմանալով հանդերձ, նա, այնուամենայնիվ, աշխատում էր իր հետ, դա արդեն իր
գործն է։ Վեբերը քիչ փող չի վաստակում իր շնորհիվ, և իր օգնությամբ նա կարող է
այնպիսի վիրահատություններ հանձն առնել, որոնց ինքը Վեբերը երբեք չէր էլ
համարձակվի ձեռք մեկնել։ Ոչ ոք այդ չգիտեր — իմացողը ինքն էր և վիրաբուժական
քույրը՝ Էժենին, իսկ Էժենին գաղտնիք պահել գիտեր։ Նույն պատմությունը նաև
Դյուրանի հետ էր։ Այն տարբերությամբ, որ այնտեղ ամեն ինչ ուղեկցվում էր
արարողություններով։ Վիրահատությունից առաջ Դյուրանը պացիենտի հետ մնում էր
այնքան ժամանակ, մինչև որ վերջինս քնում էր նարկոզի տակ։ Եվ դրանից հետո էր միայն,
որ գալիս էր Ռավիկը և սկսում վիրահատությունը, որի համար Դյուրանը չափազանց ծեր
էր և անընդունակ։ Երբ պացիենտը կրկին արթնանում էր, Դյուրանը հայտնվում էր նորից
նրա մահճակալի մոտ՝ որպես հպարտ վիրաբույժ։ Ռավիկը պացիենտին տեսնում էր միայն

ծածկած վիճակում, տեսնում էր սոսկ նրա մարմնի նեղլիկ այն շերտը, որը բաց էր ու յոդով
մշակված վիրահատության համար։ Ռավիկը հաճախ չգիտեր էլ, թե ինքը ում է
վիրահատում։ Դյուրանը հայտնում էր նրան դիագնոզը, և սա էլ սկսում էր վիրահատել, նա
Ռավիկին վճարում էր վիրահատության համար իր ստացածի մեկ տասներորդից ավելի
պակաս, Ռավիկը ոչ մի առարկություն չէր ունենում, ավելի լավ էր այդպես, քան բոլորովին
գործ չունենալ։ Վեբերի հետ նա աշխատում էր ընկերաբար։ Վեբերը նրան վճարում էր իր
ստացածի մեկ քառորդը։ Դա արդեն ազնիվ քայլ է։
Ռավիկը լուսամատից դուրս էր նայում։ Է՛լ ինչ մտածի։ Նրան հիմա շատ քիչ բան էր
մնացել։ Ապրում էր, էլ ինչ էր պետք, այդքանն էլ բավական էր նրան։ Ապրում էր հեղհեղուկ
մի ժամանակաշրջանում։ Ուրեմն, էլ ինչո՞ւ փորձ անել ինչ-որ բան կառուցելու, երբ շուտով
ամեն ինչ նորից կկործանվի։ Ավելի լավ է հոսանքի հետ լողալ, քան թե զուր տեղը ուժեր
վատնել, չէ որ այդ ուժերը միակ այն բանն է, որը վատնելուց հետո այլևս չի
վերականգնվում։ Դիմանա՛լ այնքան ժամանակ, մինչև որ նորից մի նպատակ հայտնվի։ Եվ
մարդ որքան քիչ ուժեր վատնի, այնքան ավելի լավ իր համար, որովհետև այդ ուժերը
կմնան, կմնան իր մեջ՝ հետագայի համար։ Մի դարաշրջանում, երբ ամեն ինչ կործանվում
է, մրջնային համառությամբ նորի՞ց կանոնավոր կյանք ստեղծել։ Նա գիտեր, թե քանիքանիսներն են անհաջողության մատնվել այդ ճանապարհին։ Դա սրտաշարժ էր,
հերոսական, ծիծաղելի... և անօգուտ։ Դա միայն ուժ էր ջլատում։ Անհնար է կանգնեցնել
լեռն ի վար գլորվող ձյան հյուսը։ Եվ նա, ով փորձի կանգնեցնել այն, ինքը կմնա նրա տակ։
Ավելի լավ է սպասել մինչև վերջանա, ապա նոր միայն դուրս հանել կենդանի
թաղվածներին։ Հեռավոր արշավի գնալիս մարդ պետք է թեթև բեռ վերցնի։ Փախուստի
դիմելիս նույնպես...
Ռավիկը նայեց ժամացույցին։ Լուսիեննա Մարտինեի մոտ գնալու ժամանակն էր։ Որից
հետո արդեն կգնա «Օզիրիս»։
«Օզիրիսում» պոռնիկներն արդեն սպասում էին։ Թեև այդ հաստատության բժիշկը
պաշտոնական կերպով կանոնավոր ստուգում էր նրանց, այնուամենայնիվ, տիրուհին
դրանով չէր բավարարվում։ Նա չէր կարող հանդուրժել, որ մեկնումեկը իր
հաստատությունում վարակվի, այդ պատճառով էլ Վեբերի հետ պայման էր կապել,
որպեսզի աղջիկները յուրաքանչյուր հինգշաբթի մի անգամ ես մասնավոր կերպով
ստուգվեին։ Ռավիկը երբեմն այդ օրերին փոխարինում էր Վեբերին։
Տիրուհին առաջին հարկում բժշկական ստուգումների համար կահավորված մի սենյակ
էր առանձնացրել։ Նա անսահման հպարտ էր, որ ավելի քան մի տարի իր հաճախորդներից
և ոչ մեկը որևէ վարակ այդ հաստատությունից դուրս չէր բերել։ Բայց դրա փոխարեն,
հակառակ աղջիկների ամեն տեսակի զգուշություններին, հաճախորդներից տասնյոթ
հոգի իրենք էին վեներական հիվանդություններով վարակել աղջիկներին։
Ռոլանդեն՝ վերակացուն, Ռավիկի համար մի շիշ բրենդի բերեց և մի բաժակ։
— Իմ կարծիքով, Մարթան վարակվել է,— ասաց նա։
— Շատ լավ։ Ես կստուգեմ։
— Երեկ ես նրան թույլ չտվի, որ աշխատի։ Իհարկե, նա չի խոստովանում։ Բայց
սպիտակեղենը...

— Լավ, Ռոլանդե։
Աղջիկները հերթով մեկը մյուսի հետևից շապկանց ներս էին մտնում։ Ռավիկը համարյա
բոլորին էլ ճանաչում էր։ Անծանոթ էին միայն երկուսը, դրանք նոր աղջիկներ էին։
— Ինձ կարող եք չստուգել, բժիշկ,— ասաց Լեոնիեն, շիկահեր գասկոնուհին։
— Ինչո՞ւ։
— Հաճախորդներ չեն եղել, ամբողջ շաբաթը։
— Իսկ տիրուհին ինչպե՞ս է վերաբերվում դրան։
— Ինչպե՞ս պետք է վերաբերվի։ Ես բավական շամպայն եմ սաղացրել։ Ամեն երեկո՝ յոթ
շիշ։ Տուլուզցի երեք առևտրականներ էին։ Ամուսնացած։ Երեքն էլ ուզում էին, բայց
քաշվում էին իրարից։ Ամեն մեկն իր հերթին վախենում էր, որ եթե ինքն ինձ հետ լինի,
մյուսները տանը կսկսեն այդ մասին խոսել։ Դրա համար էլ իրենց լակելու էին տալիս։ Ամեն
մեկը կարծում էր, թե ինքը չի հարբի։— Լեոնիեն ծիծաղեց ու ծուլորեն քորեց իրեն։
— Իսկ նա, ով չէր հարբում, չէր կարողանում այլևս տեղից կանգնել։
— Շատ լավ։ Բայց միևնույն է, ես քեզ պետք է ստուգեմ։
— Ոնց ուզում եք։ Դուք սիգարետ չունե՞ք, բժիշկ։
— Ունեմ, ահա, վերցրու։
Ռավիկը վերցրեց քսուքը և ներկեց։ Հետո առարկայական ապակին դրեց միկրոսկոպի
տակ։
— Գիտե՞ք ինձ համար ինչն է անհասկանալի,— ասաց Լեոնիեն, երբ Ռավիկը ստուգում
էր նրան։
— Ի՞նչը։
— Այն, որ այս բոլորն անելուց հետո չեք զզվում կանանցից։
— Ճիշտն ասած, դա ինձ համար էլ է անհասկանալի։ Դու ազատ ես, բան չկա։ Ո՞ւմ
հերթն է։
— Մարթայի։
Մարթան գունատ, բարալիկ և խարտյաշ մի աղջիկ էր։ Նա նման էր բոատիչելյան
հրեշտակներին, սակայն խոսում էր Ռյու Բլոնդելի բարբառով։
— Ես վարակված չեմ, բժիշկ։
— Հիանալի է։ Հիմա կտեսնենք։
— Իսկապես։ Ես ոչ մի վարակ չունեմ։
— Ավելի լավ։
Ռոլանդեն հանկարծ կանգնեց սենյակի մեջտեղում։ Նա հայացքը գցեց Մարթայի վրա։
Աղջիկը լռեց և անհանգիստ նայեց Ռավիկին։ Ռավիկն սկսեց ստուգել նրան ինչպես
պետքն է։
— Ձեզ ասում եմ, որ վարակված չեմ, բժիշկ։ Դուք գիտեք, որ ես զգույշ եմ։

Ռավիկը ոչինչ չասաց։ Աղջիկը շարունակում էր խոսել, հետո կմկմաց, մի պահ կանգ
առավ ու նորից շարունակեց։
Ռավիկը վերցրեց քսուքը և ստուգեց։
— Դու վարակված ես, Մարթա,— ասաց նա։
— Ի-ի՞նչ,— նա տեղից վեր ցատկեց։— Դա ճիշտ չէ։
— Ճիշտ է։
Նա նայեց Ռավիկին։ Հետո հանկարծ պոռթկաց ու սկսեց անեծքների ու հայհոյանքների
հեղեղ տեղալ։
— Այդ անասունը։ Այդ կեղտոտ խոզը։ Ախր ես չէի ուզում հավատալ այդ կեղտոտ
անասունին։ Ասում էր ուսանող է, այն էլ բժշկական ինստիտուտի ուսանող, այդ տխմարը։
— Քեզ ո՞վ էր ասում անզգույշ լինես։
— Ես զգույշ էի, բայց ամեն ինչ շատ արագ կատարվեց, մանավանդ, որ ինքն էլ իրեն
բժշկական ինստիտուտի ուսանողի պես էր պահում։
Ռավիկը գլուխը տմբտմբացրեց։ Սովորական հին պատմություն է։ Բժշկական
ինստիտուտի ուսանող է եղել, որը վարակվել է տրիպերով և որոշել ինքն իրեն բուժել։
Ապա երկու շաբաթից հետո, առանց ստուգվելու, իրեն արդեն առողջացած է համարել։
— Սա ինչքա՞ն է տևելու, բժիշկ։
— Վեց շաբաթ,— ասաց Ռավիկը, թեև գիտեր, որ ավելի երկար է տևելու։
— Վեց շաբա՞թ։ Վեց շաբաթ առանց վաստակի՞։ Հիվանդանոցո՞ւմ։ Ես հիվանդանոցո՞ւմ
պետք է բուժվեմ։
— Տեսնենք։ Գուցե հնարավոր լինի բուժման մի մասն էլ հետագայում տանը
անցկացնել, եթե դու խոսք տաս, որ...
— Ես խոստանում եմ ամեն ինչ, միայն թե ոչ հիվանդանոցում։
— Սկզբում դու պետք է այնտեղ պառկես։ Ուրիշ կերպ լինել չի կարող։
Աղջիկը նայեց Ռավիկին։ հիվանդանոցից բոլոր պոռնկուհիները սարսափում էին։
Հսկողությունն այնտեղ շատ խիստ էր։ Բայց այլ կերպ հնարավոր չէր։ Տանը բուժվելիս,
հակառակ տված ամեն տեսակի խոստումներին, նրանք մի երկու օրից հետո, ինչպես էլ
ուզում է լինի, թաքուն դուրս էին գալիս իրենց համար հաճախորդներ փնտրելու և
հրապուրելու նրանց, որպեսզի կարողանան մի բան վաստակել։
— Հիվանդանոցի համար տիրուհին կվճարի,— ասաց Ռավիկը։
— Բայց ես, ես։ Վեց շաբաթ ես ո՞նց մնամ առանց վաստակի։ Մանավանդ որ ապառիկ
մի սևագորշ աղվեսի մորթի եմ գնել։ Եթե ես ճիշտ ժամանակին ամսական հասանելիք
վճարը չտամ, ուրեմն մուծումներս իրենց ուժը կկորցնեն։
Նա սկսեց լաց լինել։
— Արի, Մարթա,— ասաց Ռոլանդեն։

— Դուք այլևս ինձ ետ չեք ընդունի։ Ես դա գիտեմ։— Մարթան սկսեց ավելի ուժեղ
հեկեկալ։— Դրանից հետո դուք ինձ այլևս չեք վերցնի։ Դուք երբեք այդ բանը չեք անի։
Ուրեմն, ես պետք է փողոցներում քարշ գամ։ Եվ այս բոլորը այդ քոսոտ շան պատճառով։
— Մենք էլի քեզ կվերցնենք։ Դու լավ աշխատող ես, հաճախորդները քեզ սիրում են։
— Ճի՞շտ եք ասում,— Մարթան վեր բարձրացրեց աչքերը։
— Իհարկե։ Դե արի, արի։
Մարթան Ռոլանդեի հետ դուրս եկավ։ Ռավիկը նայեց նրա հետևից, նա գիտեր, որ
Մարթային այլևս ետ չեն ընդունի։ Տիրուհին չափազանց զգույշ կին էր՝ դրա համար։
Մարթայի հետագա կյանքը անցնելու էր կամ Ռյու Բլոնդելի վրա գտնվող էժանագին
պոռնկատներում կամ փողոցներում։ Իսկ հետո կոկաին, հիվանդանոց։ Ծաղիկ կամ
սիգարետ վաճառել։ Եվ կամ էլ, եթե բախտը բերի, մի սուտենյոր, որը նրան կծեծեր,
կօգտագործեր և վերջիվերջո մի օր դուրս կշպրտեր։
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի ճաշարանը գտնվում էր գետնի տակ։ Այդ պատճառով էլ
հյուրանոցում բնակվողները դա անվանում էին «կատակոմբա»։ Ցերեկը կաթնագույն
ապակու մի քանի հաստ սալերի միջով, որոնցով սալարկված էր բակի կեսը, ճաշարան էր
թափանցում խավար մի լույս։ Ձմեռը զրկված լինելով նույնիսկ դրանից, ամբողջ օրը
լուսավորվում էր էլեկտրականությամբ։ Ճաշարանը միաժամանակ ծխարան էր, գրելու
սենյակ, հյուրասրահ, ժողովարան և փրկարար ապաստարան՝ անձնագիր չունեցող
էմիգրանտների համար։ Ոստիկանական ստուգումների ժամանակ նրանք կարող էին
այդտեղից դուրս գալ բակ, բակից՝ գարաժ, իսկ գարաժից՝ հարևան փողոցը։
Ռավիկն ու գիշերային «Շեհերազադե» ակումբի դռնապան Բորիս Մորոզովը նստել էին
«կատակոմբային այն անկյունում, որը տիրուհին կոչում էր «Արմավենու սրահ»։ Այդտեղ
մայոլիկայի մի մեծ թաղարի մեջ, որը դրված էր բարալիկ ոտքերով սեղանի վրա, նվազ մի
արմավենի քարշ էր տալիս իր միապաղաղ կյանքը։ Մորոզովն արդեն տասնհինգ տարի էր,
ինչ ապրում էր Փարիզում։ Նա առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակվանից
մնացած այն սակավաթիվ ռուս էմիգրանտներից էր, որոնք իրենց չէին ներկայացնում
որպես գվարդիական սպաներ և չէին պարծենում իրենց ազնվական ծագումով։
Նրանք շախմատ էին խաղում։ «Կատակոմբան» դատարկ էր։ Միայն սեղաններից մեկի
շուրջն էր, որ մի քանի հոգի նստել էին և, բարձր-բարձր խոսելով, րոպեն մի անգամ
կենացներ էին խմում։
Մորոզովը գրգռված նայեց նրանց կողմը։
— Դու կարո՞ղ ես ինձ բացատրել, Ռավիկ, թե ինչու է հատկապես այս երեկո այստեղ
այսպիսի աղմուկ։ Ինչո՞ւ այդ էմիգրանտները չեն գնում քնելու։
Ռավիկը ծիծաղեց։
— Իմ ի՞նչ գործն է, թե էմիգրանտները ինչ են անում։ Դա հյուրանոցի ֆաշիստական
ֆրակցիան է։
— Իսպանի՞ա։ Չէ որ դու այնտեղ էլ ես եղել։

— Այո, բայց մյուս կողմում։ Ընդ որում՝ որպես բժիշկ։ Իսկ դրանք, այդ խոսողները,
իսպանական մոնարխիստներն են, թունդ ֆաշիստները, նրանց ողորմելի մնացորդները,
մյուսները վաղուց արդեն վերադարձել են։ Իսկ դրանք ոչ մի կերպ դեռ սիրտ չեն անում։
Ֆրանկոն նրանց համար պահանջվածին չափ քնքուշ չէ։ Իսկ ինչ իսպանացիներին
կոտորող մարոկկացիներին է վերաբերում, ապա դա սրանց, իհարկե, չի հետաքրքրում։
Մորոզովը իր ֆիգուրաները շարեց։
— Ըստ երևույթին, դրանք հանդիսավորությամբ նշում են Գերնիկոյի գազանային
ռմբակոծությունը։ Կամ էլ իտալական ու գերմանական գնդացրորդների տարած
հաղթանակը իսպանական հանքափորների և գյուղացիների հանդեպ։ Ես դեռ դրանց
այստեղ ոչ մի անգամ չէի տեսել։
— Մի քանի տարի է, ինչ դրանք այստեղ են։ Դու չես տեսել, որովհետև այստեղ չես
ճաշում։
— Իսկ դու, ինչ է, այստե՞ղ ես ճաշում։
— Ոչ։
Մորոզովը քմծիծաղեց։
— Լավ,— ասաց նա,— էլ չեմ ուզում հարցեր տալ։ Թե չէ նորից կասես, որ ես իմ շուրջը
ոչինչ չեմ նկատում։ Ինձ համար, թող դրանք այս հորում ծնված լինեն։ Միայն թե մի քիչ
կամաց խոսեին։ Ահա քեզ... հին, բարի թագուհու գամբիտ։
Ռավիկն իր քայլն սկսեց զինվորով։ Առաջին մի քանի քայլերը նրանք արագ խաղացին։
Հետո Մորոզովն սկսեց մտածել։
— Այստեղ Ալյոխինի վարիանտներից մի լավը կա։
Իսպանացիներից մեկը մոտեցավ նրանց։ Դա իրար մոտիկ գտնվող աչքերով մի մարդ
էր։ Նա եկավ ու կանգնեց սեղանի կողքին, Մորոզովը դժկամորեն նայեց իսպանացուն, որը
հազիվ էր կանգնում ոտքերի վրա։
— Պարոնայք,— ասաց նա քաղաքավարությամբ,— գնդապետ Գոմեսը խնդրում է ձեզ,
մի բաժակ գինի խմեք նրա հետ։
— Պարոն,— նրան դիմելով, նույնքան քաղաքավարի ասաց Մորոզովը,— մենք խաղում
ենք Փարիզի XVII օկրուգի շախմատային չեմպիոնատի առաջնության պարտիան։
Խորապես զգացված ենք, սակայն ձեզ միանալ չենք կարող։
Իսպանացու դեմքին ոչ մի մկան չշարժվեց։ նա Ռավիկին դիմեց այնպիսի ձևական
հանդիսավորությամբ, կարծես Ֆիլիպպ II-ի արքունիքում լիներ։
— Վերջապես դուք գնդապետ Գոմեսին մի ծառայություն եք մատուցել։ Այդ
պատճառով էլ իր մեկնելուց առաջ նա ցանկանում է ձեզ հետ մի բաժակ գինի խմել։
— Իմ խաղընկերը,— կրկնեց Ռավիկը նույն ձևական հանդիսավորությամբ,— ձեզ
արդեն բացատրեց, որ մենք պետք է այս պարտիան վերջացնենք։ Հայտնեք իմ խորին
շնորհակալությունը գնդապետ Գոմեսին։ Ես շատ ցավում եմ։
Իսպանացին խոնարհվեց և վերադարձավ։ Մորոզովը բեղի տակ ծիծաղեց։

— Ճիշտ այդպես, ինչպես ռուսներն էին անում էմիգրացիայի առաջին տարիներին։
Այնպես էին կպել իրենց տիտղոսներից և շարժուձևերից, կարծես դրանք փրկարար օղակ
լինեին։ Ի՞նչ ծառայություն ես դու մատուցել այդ հոտտենտոտին։
— Մի օր ես նրան լուծողականի դեղատոմս եմ տվել։ Լատինական ժողովուրդները շատ
բարձր են գնահատում անխափան մարսողությունը։
— Վատ չէր։— Մորոզովը աչքերը կկոցեց։— Դեմոկրատների հին թուլությունն է։
Ֆաշիստը միևնույն վիճակում գտնվելիս դեմոկրատին մկնդեղ կտար։
Իսպանացին ետ եկավ։
— Իմ անունր օբեր-լեյտենանտ Նավառո է,— ներկայացավ նա ծանր լրջությամբ այն
մարդու, որը շատ է խմել, բայց ինքը չգիտի այդ։— Ես գնդապետ Գոմեսի համհարզն եմ։
Գնդապետն այս գիշեր դուրս է գալիս Փարիզից։ Նա մեկնում է Իսպանիա, որպեսզի
միանա գեներալիսսիմուս Ֆրանկոյի փառապանծ բանակին։ Այդ պատճառով նա
կցանկանար, որպեսզի ձեզ հետ մի բաժակ խմեր հանուն Իսպանիայի ազատության և
իսպանական բանակի։
— Օբեր-լեյտենանտ Նավառո,— կարճ ասաց Ռավիկը։— Ես իսպանացի չեմ։
— Մենք այդ գիտենք։ Դուք գերմանացի եք։— Նավառոն ցույց տվեց կոնսպիրատիվ
ժպիտի մի ստվեր։— Դա հենց այն հիմքն է, որով պայմանավորված է գնդապետ Գոմեսի
ցանկությունը։ Գերմանիան և Իսպանիան բարեկամներ են։
Ռավիկը նայեց Մորոզովին։ Իրադրության ծաղրը շատ ուժեղ էր։ Մորոզովի
շրթնանկյունները ցնցվեցին։
— Օբեր-լեյտենանտ Նավառո,— ասաց նա։— Ես ցավում եմ, բայց և այնպես
հարկադրված եմ համառելու, որ այս պարտիան բժիշկ Ռավիկի հետ խաղացվի մինչև
վերջը։ Արղյունքը հենց այս գիշեր հեռագրով պետք է հաղորդվի Նյու-Յորք և Կալկուտտա։
— Պարոն,— սառնորեն ասաց Նավառոն։— Մենք սպասում էինք, որ դուք կմերժեք։
Ռուսաստանը Իսպանիայի թշնամին է։ Հրավերը վերաբերվում էր միայն բժիշկ Ռավիկին։
Մենք հարկադրված էինք նաև ձեզ հրավիրել լոկ այն պատճառով, որ դուք միասին էիք
նստած։
Մորոզովը իր հսկայական ափի մեշ դրեց տարած ձին ու նայեց Ռավիկին։
— Քեզ չի՞ թվում, որ այս կապկային խեղկատակությունը վերջացնելու ժամանակն է։
— Այո։— Ռավիկը շրշվեց դեպի իսպանացին։— Երիտասարդ, ինձ թվում է, ավելի լավ է
դուք վերադառնաք ձեր ընկերների մոտ։ Դուք զուր տեղն եք վիրավորում գնդապետ
Մորոզովին, որն այսօրվա Ռուսաստանի հետ ոչ մի կապ չունի։
Առանց պատասխան ստանալու, նա խոնարհվեց շախմատի տախտակի վրա։ Նավառոն
մի պահ անվճռականորեն մնաց տեղում կանգնած և ապա հեռացավ։
— Նա հարբած է և լատինացիներից շատերի նման զուրկ է հումորի զգացումից,—
ասաց Ռավիկը։— Բայց դա չի նշանակում, որ այդ զգացումը մենք նույնպես չպետք է
ունենանք։ Ահա թե ինչու ես քեզ գնդապետ դարձրի։ Ինչքան ես գիտեմ, դու ընդամենը մի
խեղճ փոխգնդապետ ես եղել։ Ինձ համար անտանելի թվաց, որ դու քո զինվորական
աստիճանով այդ Գոմեսից ցած լինես։

— Քիչ խոսիր, տղաս։ Այդ խոսակցությունների պատճառով ես բաց թողի Ալյոխինի
վարիանտը։ Ինչպես երևում է, փիղը կորավ։— Մորոզովը գլուխը բարձրացրեց։—
Աստվա՜ծ իմ, մեկն էլ է գալիս։ Սա էլ, երևի, մյուս համհարզն է։ Ի՜նչ ժողովուրդ է։
Դա արդեն գնդապետ Գոմեսն ինքն էր։ Ռավիկը հարմարորեն ետ ընկավ աթոռի
թիկնակին։
— Հիմա երկու գնդապետների միջև դիսկուսիա տեղի կունենա։
— Եվ շատ կարճ, տղաս։
Գնդապետն ավելի ձևական ու հանդիսավոր դուրս եկավ, քան Նավառոն։ Նա
ներողություն խնդրեց Մորոզովից այն սխալի համար, որը թույլ էր տվել իր համհարզր։
Ներողությունը ընդունվեց։ Այժմ, երբ թյուրիմացությունն արդեն հարթված էր, Գոմեսը
ինչոր ֆանտաստիկ մի հանդիսավորությամբ առաջարկեց ի նշանավորումն հաշտության
մեկական բաժակ խմել Ֆրանկոյի կենացը։ Այս անգամ արդեն Ռավիկն ինքը հրաժարվեց։
— Գոնե որպես դաշնակից գերմանացի։— Գնդապետը բոլորովին շփոթվել էր։
— Գնդապետ Գոմես,— ասաց Ռավիկը, որը կամաց-կամաց համբերությունը կորցնում
էր։— Եկեք ամեն ինչ թողնենք այն ձևով, ինչպես որ կա։ Խմեք ում կենացը որ ուզում եք,
իսկ ես շախմատ եմ խաղում։
Գնդապետր փորձեց հասկանալ ասածը։
— Ուրեմն, դուք...
— Ավելի լավ է, եկեք չխորանանք,— ընդհատեց նրան Մորոզովը։— Դա կհանգեցնի
ավելորդ վեճերի։
Գոմեսն իրեն ավելի կորցրեց։
— Բայց չէ՞ որ դուք որպես սպիտակգվարդիական և ցարական սպա, պարտավոր եք
դեմ լինել...
— Մենք ոչինչ պարտավոր չենք։ Մենք շատ հնացած արարածներ ենք։ Մեր
քաղաքական հայացքները իրար չեն բռնում, բայց, չնայած դրան, մենք իրար գանգ չենք
ջարդում։
Ըստ երևույթին, Գոմեսը վերջապես հասկացավ։ Նա մի տեսակ ձգվեց։
— Հասկանալի է,— ասաց նա։— Կակող դեմոկրատիա...
— Սիրելիս,— վրա բերեց Մորոզովը, հանկարծական սպառնագին ձայնով,— կորեք
այստեղից։ Դուք կորած պետք է լինեիք դեռ մի քանի տարի առաջ։ Իսպանիա։ Կռվելու։
Մինչդեռ ձեր փոխարեն այնտեղ կռվում են գերմանացիներն ու իտալացիները։ Ադյո։
Նա տեղից կանգնեց։ Գոմեսը, հայացքն առանց Մորոզովից հեռացնելու, քայլը ետ գցեց։
Հետո միանգամից շուռ եկավ և գնաց դեպի իր սեղանը։ Մորոզովը նորից նստեց։ Նա
հառաչեց ու զանգեց մատուցողին։
— Կլարիսսե, մեզ համար երկու կրկնակի կալվադոս բերեք։
Կլարիսսեն գլխով արեց ու անհետացավ։

— Քա՜ջ զինվորներ են,— Ռավիկը ծիծաղեց։— Պրիմիտիվ մտածողություն և պատվի
բարդ հասկացողություն։ Երկուսն էլ խիստ բարդացնում են կյանքը, երբ մարդ հարբած է
լինում։
— Տեսնում եմ... Ահա հիմա էլ հաջորդն է գալիս։ Իսկական շքերթ է։ Այս մեկն ո՞վ է։
Չլինի՞ Ֆրանկոն ինքն է։
Դա նորից Նավառոն էր։ Նա սեղանին չհասած, երկու քայլի վրա կանգ առավ և դիմեց
Մորոզովին.
— Գնդապետ Գոմեսը ափսոսում է, որ ձեզ չի կարող մենամարտի կանչել։ Նա այս գիշեր
մեկնում է Փարիզից։ Բացի այդ, նրա միսիան այնքան է կարևոր, որ հազիվ թե ցանկանա
բարդություններ ստեղծել ոստիկանության հետ։— Նա շրջվեց դեպի Ռավիկը։—
Գնդապետ Գոմեսը պարտք էր մնացել ձեր կոնսուլտացիայի հոնորարը։
Նա սեղանին շպրտեց ճմրթված մի հինգֆրանկանոց և ուզեց գնալ։
— Մի րոպե,— ասաց Մորոզովը։
Կլարիսսեն մատուցարանով արդեն կանգնած էր սեղանի կողքին։ Մորոզովը վերցրեց
կալվադոսով բաժակը, նայեց, գլուխն օրորեց և նորից դրեց տեղը։ Հետո մսւտուցարանից
վերցրեց ջրով լի բաժակը և շփեց Նավառոյի երեսին։
— Սա, երևի, ձեզ կսթափեցնի,— հանգիստ բացատրեց նա։— Հետագայում չմոռանաք,
որ փողը չեն շպրտում։ Իսկ հիմա կորեք այստեղից, միջնադարյան ապուշ։
Նավառոն շփոթահար սկսեց երեսը սրբել։ Մոտեցան մյուս իսպանացիները։ Նրանք չորս
հոգի էին։ Մորոզովը դանդաղ տեղից վեր կացավ։ Նա իսպանացիներից մի գլխով բարձր
էր։ Ռավիկն առանց տեղից շարժվելու նայեց դնդապետ Գոմեսին։
— Ձեզ ծիծաղելի դրության մեջ մի՛ դրեք,— ասաց նա։— Դուք բոլորդ հարբած եք։
Ամենաչնչին հեռանկար անգամ չունեք։ Երկու րոպե էլ չի քաշի մենք ձեր ոսկորները
կփշրենք։ Եթե հարբած էլ չլինեիք, միևնույն է, ոչնչի չէիք հասնի։
Նա տեղից վեր թռավ, վայրկենապես բռնեց Նավառոյի արմունկներից, պտտեց և, վեր
բարձրացնելով, այնպես գցեց գետնին, որ գնդապետ Գոմեսը նույնիսկ ետ-ետ գնաց։
— Իսկ հիմա մեզ հանգիստ թողեք։ Մենք ձեզանից չէինք պահանջել մեր օձիքից
կպչել։— Նա սեղանից վերցրեց հինգֆրանկանոց դրամը և դրեց մատուցարանի վրա։—
Սա ձեզ համար է, Կլարիսսե։ Այս պարոնայք են տվել։
— Առաջին անգամն է, որ սրանք ինձ փող են տալիս,— ասաց Կլարիսսեն։— Շնորհակալ
եմ։
Գոմեսը իսպաներեն ինչ-որ բան ասաց։ Մյուս հինգ իսպանացիները շրջվեցին ու ետ
գնացին դեպի իրենց սեղանը։
— Ափսոս,— ասաց Մորոզովը։- Ես հաճույքով դրանց քիթ ու բերանը կջարդեի։ Բայց,
դժբախտաբար, չի կարելի։ Եվ դա միայն քո պատճառով, քո, անօրինական ընկեցիկ։ Դու
չե՞ս ափսոսում, որ հնարավորություն չունես երբեմն կռիվներ սարքելու։
— Ոչ սրանց հետ։ Բայց կան այնպիսիները, որոնց կուզեի ձեռքս գցել։

Նորից լսվեց անկյունում նստած իսպանացիների ձայնը։ Նրանք հինգով էլ տեղներից
կանգնեցին։ Լսվեց երեք անգամ իրար հետևից կրկնվող «viva»-ն։ Իսպանացիները
զրնգոցով գավաթները դրին սեղանին, և ամբողջ խումբը մարտնչող տեսքով դուրս եկավ
դահլիճից։
— Քիչ էր մնացել այս սքանչելի կալվադոսը շփեի երեսին,— Մորոզովը վերցրեց բաժակը
և խմեց։— Ահա թե հիմա ով է ղեկավարում Եվրոպայում։ Մի՞թե մի ժամանակ մենք էլ ենք
այդպիսի ապուշներ եղել։
— Այո,— ասաց Ռավիկը։
Նրանք մոտ մի ժամ խաղում էին։ Վերջապես Մորոզովը գլուխը բարձրացրեց։
— Ահա Շառլը,— ասաց նա։— Ինչպես երևում է, նա քեզանից ինչ-որ բան է ուզում։
Ռավիկը վեր նայեց։ Մի երիտասարդ տղա, որը դռնապանի օգնականն էր, ձեռքին մի
փոքրիկ փաթեթ, մոտեցավ նրանց։
— Սա ձեզ են ուղարկել։
— Ի՞նձ։
Ռավիկը զննեց փաթեթը։ Դա մի փոքրիկ, ծխախոտի սպիտակ թղթի մեջ փաթաթած և
ժապավենով կապած փաթեթ էր։ Վրան ոչ մի հասցե չկար։
— Ես ոչ ոքից փաթեթ չեմ սպասում։ Ինչպես երևում է, սա թյուրիմացություն պետք է
լինի։ Ո՞վ է բերել։
— Ինչ-որ կին... դամա...— կմկմաց երիտասարդը։
— Ինչ-որ կի՞ն, թե՞ ինչ-որ դամա,— հարցրեց Մորոզովը։
— Դրանց միջինի պես մեկը...
Մորոզովը բեղի տակ ծիծաղեց։
— Բավական սրամիտ է։
— Այստեղ անուն չկա գրած։ Նա ասաց, որ սա ինձ համա՞ր է։
— Ոչ թե ուղղակի այդպես։ Ձեր անունը չտվեց։ Ասաց այստեղ ապրող բժշկի համար։
Եվ... դուք այդ դամային ճանաչում եք։
— Դա ի՞նքը ասաց։
— Ոչ,— վրա բերեց երիտասարդը։— Բայց վերջերս նա այստեղ էր։ Գիշերը, ձեզ հետ
եկավ։
— Երբեմն ինձ մոտ իսկապես որ դամաներ են գալիս ու գնում, Շառլ։ Բայց դու պետք է
գիտենաս, որ գաղտնապահությունը հյուրանոցային ծառայողի առաջին առաքինությունը
պետք է լինի։ Անգաղտնապահությունը բարձրաշխարհիկ ասպետների համար է։
— Փաթեթը բաց արա տեսնենք, Ռավիկ,— ասաց Մորոզովը։— Եթե անգամ դա քեզ
համար չէ։ Մենք կարեկցանքի արժանի մեր կյանքում թերևս ավելի շատ բաներ ենք թույլ
տվել մեզ։

Ռավիկը ծիծաղեց ու բացեց փաթեթը։ Նրա մեջ մի փոքրիկ փայտե մադոննա կար, որն
ինքը տեսել էր այն կնոջ սենյակում։
Նա փորձեց հիշել կնոջ անունը։ Անունն ի՞նչ էր։ Մադելայնե... Մադ... Մոռացել է։
Մոտավորապես այդպիսի մի անուն էր։ Նա ուշադիր նայեց ծխախոտի թուղթը։ Ոչ մի
գրություն։
— Լավ,— ասաց նա երիտասարդին։— Ամեն ինչ ճիշտ է։
Ռավիկը մադոննան դրեց սեղանին։ Շախմատային ֆիգուրաների կողքին նա մի տեսակ
տարօրինակ օտար տեսք ուներ։
— Ռո՞ւս կին է,— հարցրեց Մորոզովը։
— Ոչ։ Սկզբում ես էլ էի այդպես կարծում։— Ռավիկը նկատեց, որ մադոննայի վրայի
շրթաներկը այլևս չկա։
— Ես սա ի՞նչ եմ անելու։
— Որևէ տեղ դիր, թող մնա։ Ամեն ինչի համար էլ կարելի է տեղ գտնել։ Աշխարհում շատ
տեղ կա այդ բոլորի համար։ Միայն մարդկանց համար է, որ տեղ չկա։
— Հանգուցյալին, երևի, արդեն թաղել են։
— Դա այն կի՞նն է։
— Այո։
— Դու նրա համար որևէ բան արի՞ր։
— Ոչ։
— Տարօրինակ է,— ասաց Մորոզովը։— Մեզ միշտ թվում է, թե մենք օգնեցինք
մարդուն, մինչդեռ նրանից հեռանում ենք հենց այն ժամանակ, երբ նրա համար
ամենածանր պահն է։
— Ես բարեգործական ընկերություն չեմ, Բորիս։ Սրանից ավելի սարսափելի բաներ եմ
տեսել և, այնուամենայնիվ, ոչինչ չեմ արել։ Ինչո՞ւ ես կարծում, որ նրա համար հիմա
ամենածանր պահն է։
— Որովհետև հենց հիմա է, որ նա բոլորովին միայնակ է։ Մինչև հիմա նրա կողքին
տղամարդ կար, թեկուզ և մեռած։ Այդ մարդը երկրի երեսին էր։ Իսկ հիմա նա գետնի տակ
է... Հեռացել է... այլևս չկա։ Իսկ դա,— Մորոզովը ցույց տվեց մադոննային,—
շնորհակալություն չէ։ Դա օգնություն աղերսող ճիչ է։
— Ես նրա հետ անկողին եմ մտել,— ասաց Ռավիկը,— առանց իմանալու, թե նրան ինչ է
պատահել։ Ես ուզում եմ այդ մոռանալ։
— Անմտություն է։ Դա աշխարհում ամենադատարկ բանն է, եթե սեր չի եղել։ Ես մի
ծանոթ կին ունեի, որն ինձ ասում էր, թե ավելի հեշտ է տղամարդու հետ անկողին մտնել,
քան անունով կանչել նրան։— Մորոզովը թեքվեց առաջ։ Լապտերի լույսը արտացոլվում էր
նրա խոշոր, մերկ գանգի վրա։— Ահա թե ես քեզ ինչ կասեմ, Ռավիկ։ Մենք պետք է լինենք
բարի, եթե միայն կարող ենք և քանի դեռ կարող ենք, քանի որ մեր կյանքում մենք պետք է

դեռ մի քանի այսպես կոչված հանցագործություններ կատարենք։ Գոնե ես պետք է
կատարեմ։ Կարծում եմ, որ դու նույնպես։
— Դա այդպես է։
Մորոզովը ձեռքը դրեց նվազուն արմավենու թաղարին։ Ծառը թեթևակի շարժվեց։
— Ապրել, նշանակում է ապրել ուրիշների համար։ Մենք բոլորս չափում ենք մեկս
մյուսիս։ Թող որ գոնե երբեմն բարության մի կրակ առկայծի... մարդ չպետք է հրաժարվի
դրանից։ Բարությունը մարդուն ուժ է տալիս, երբ նա դժվար է ապրում։
— Դե լավ։ Ես վաղը մի հատ կանցնեմ նրա մոտ։
— Հիանալի է,— ասաց Մորոզովը։— Ես հենց այդ էի ուզում։ Իսկ հիմա բավական է,
ինչքան խոսեցինք։ Ո՞վ է սպիտակներով խաղում։

V գլուխ
Հյուրանոցի տերը Ռավիկին իսկույն ճանաչեց։
— Դաման իր համարում է,— ասաց նա։
— Դուք չե՞ք կարող հեռախոսով հայտնել նրան, որ ես այստեղ եմ։
Նրա համարում հեռախոս չկա։ Դուք կարող եք հանգիստ վերև բարձրանալ։
— Ո՞ր համարն էր։
— Քսանյոթ։
— Ես նրա անունը, դժբախտաբար, մոռացել եմ։ Չէի՞ք ասի ինչպես էր։
Հյուրանոցի տերը ոչ մի զարմանք չցուցաբերեց։
— Մադու։ Ժոան Մադու,— ավելացրեց նա։— Ես չեմ կարծում, թե դա նրա իսկական
անունն է։ Ըստ երևույթին, կեղծանուն է։
— Իսկ ինչո՞ւ կեղծանունը։
— Որովհետև նա այստեղ գալու ժամանակ գրանցվել է որպես դերասանուհի։ Եվ
սազում էլ է, ճի՞շտ է։
— Չգիտեմ։ Ես մի դերասանի էի ճանաչում, որն իրեն անվանում էր Գուստավ Շմիդտ։
Իսկ իրականում անունը Կոմս Ալեքսանդր Մարիա ֆոն Զամբոնա էր։ Գուստավ Շմիդտը
նրա կեղծանունն էր և, ինչպես տեսնում եք, այնքան էլ դերասանական չի հնչում, ճի՞շտ է։
Հյուրանոցի տերը չէր հանձնվում։
— Հիմա այդպիսի բաներ շատ է պատահում,— բացատրեց նա։
— Ամենևին էլ ոչ։ Եթե դուք պատմությունը ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ մենք
համեմատաբար ավելի հանգիստ ժամանակներ ենք ապրում։
— Շատ շնորհակալ եմ։ Ինձ այսքանն էլ բավական է։
— Ինձ նույնպես։ Բայց մարդ պետք է սփոփանք փնտրի ինչում հնարավոր է։ Ասացիք,
քսանյոթ համա՞րն է։
— Այո, մեսյո։
Ռավիկը դուռը բախեց։ Ոչ մի պատասխան չեղավ։ Նա նորից ծեծեց և լսեց անորոշ մի
ձայն։ Դուռը բացելով, Ռավիկը տեսավ դիմացի պատի մոտ դրված մահճակալի վրայի
կնոջը, որը, դանդաղորեն բարձրացնելով հայացքը, նայեց իրեն։ Կնոջ հագին անգլիական
կապույտ կոստյում էր, հենց այն, որով ինքը առաջին անգամ տեսել էր նրան։ Կինը կարող
էր թվալ պակաս միայնակ, եթե պառկած լիներ մահճակալին առանց սանրվելու և
խալաթով։ Սակայն նա հագնվել էր հայտնի չէ ում և ինչի համար, ըստ երևույթին այն
սովորույթի համաձայն, որն արդեն կորցրել էր իր իմաստը, և Ռավիկի սիրտը մի տեսակ

մղկտաց։ Դա ծանոթ էր նրան, նա տեսել էր հարյուրավոր այդպիսի մարդկանց՝
էմիգրանտների, որոնց ճակատագիրը նետել էր օտարության մեջ, նրանք ևս այդպես էին
նստում։ Անորոշ գոյության փոքրիկ այդ կղզյակները նստում էին այդպես, իրենք էլ
չիմանալով, ինչ անեն, և միայն սովորույթի ուժն էր, որ պահպանում էր նրանց կյանքը։
Ռավիկը իր հետևից ծածկեց դուռը։
— Հույսով եմ, որ չխանգարեցի ձեզ,— ասաց նա և իսկույն զգաց իր ասածի
անմտությունը։ Էլ ի՞նչը կարող էր խանգարել այդ կնոջը։ Ոչինչ այլևս նրան խանգարել չէր
կարող։
Ռավիկը շլյապան դրեց աթոռի վրա։
— Կարողացա՞ք ամեն ինչ կարգավորել,— հարցրեց նա։
— Այո։ Առանձնապես շատ բան չկար կարգավորելու։
— Դժվարություններ չեղա՞ն։
— Ոչ։
Ռավիկը նստեց սենյակում գտնվող միակ բազկաթոռին։ Զսպանակները ճռճռացին, և
նա զգաց, որ մեկը ջարդված է։
— Դուք ուզում էիք որևէ տե՞ղ գնալ,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո։ Բայց ոչ հիմա։ Ավելի ուշ... Ոչ մի տեղ... Հենց այնպես։ Բա ի՞նչ անեմ։
— Ոչ մի բան։ Մի քանի օր այդպես էլ պետք է։ Դուք ծանոթներ չունե՞ք Փարիզում։
— Ոչ։
— Ոչ մի մա՞րդ։
Կինը հոգնածորեն բարձրացրեց գլուխը։
— Ոչ մեկին... բացի ձեզանից, հյուրանոցի տիրոջից, քելներից և աղախնից։— Նա
տխուր ժպտաց։— Ինչպես տեսնում եք, շատ չեն, ճի՞շտ է։
— Այո, քիչ են։ Իսկ մեսյո...— Ռավիկը աշխատում էր հիշել հանգուցյալի անունը։ Բայց
չէր կարողանում, մոռացել էր։
— Ոչ,— ասաց կինը։— Ռաչինսկին Փարիզում ծանոթներ չուներ, համենայն դեպս, ես
այդպիսիներին չեմ տեսել։ Մեր այստեղ գալն ու նրա հիվանդանալը մեկ եղավ։
Ռավիկը այդ կնոջ մոտ երկար նստելու մտադրություն չուներ։ Բայց տեսնելով նրա
վիճակը, որոշումը փոխեց։
— Դուք արդեն ընթրե՞լ եք։
— Ոչ։ Բայց ուտել չեմ ուզում։
— Իսկ ընդհանրապես այսօր որևէ բան կերե՞լ եք։
— Այո, ճաշին։ Ցերեկը դա շատ հեշտ է։ Իսկ երեկոյան...
Ռավիկը նայեց շուրջը։ Այս փոքրիկ դատարկ սենյակից անհուսության և նոյեմբերի հոտ
էր գալիս։

— Ձեզ անհրաժեշտ է մի քիչ դուրս գալ։ Եկեք գնանք։ Միասին էլ կընթրենք։
Նա սպասում էր, թե կինը կառարկի, որը ամեն ինչի նկատմամբ բոլորովին անտարբեր
էր դարձել։ Թվում էր, թե ոչինչ այլևս նրան շարժել չի կարող։ Բայց նա իսկույն տեղից վեր
կացավ ու վերցրեց պլաշչը։
— Դա բավական չէ,— ասաց Ռավիկը։— Բարակ է։ Ավելի տաք որևէ բան չունե՞ք։
Դրսում ցուրտ է։
— Ցերեկն անձրև է եկել...
— Անձրևը դեռ հիմա էլ չի կտրվել։ Բայց ցուրտ է։ Պլաշչի տակից որևէ բան հագեք։
Որևէ բարակ վերարկու, կամ գոնե սվիտեր։
— Սվիտեր ունեմ։
Նա մոտեցավ մեձ ճամպրուկին։ Ռավիկին թվաց, թե այդ ճամպրուկը մինչև հիմա դեռ
ոչ ոք չի բացել։ Կինը այնտեղից մի սև սվիտեր վերցրեց, հանեց հագի ժակետը և հագավ
այդ սվիտերը, նա ուղիղ գեղեցիկ ուսեր ուներ։ Հետո վերցրեց բերետը, սվիտերի վրայից
նորից հագավ ժակետն ու պլաշչը։
— Այսպես ավելի՞ լավ է։
— Շատ ավելի լավ։
Նրանք աստիճաններով ցած իջան։ Հյուրանոցի տերը ներքևում չէր։ Բանալիների
տախտակի առաջ նստել էր դռնապանը և նամակներն էր ջոկում։ Նրանից սխտորի հոտ էր
գալիս։ Դռնապանի կողքին անշարժ նստել էր մի խայտաբղետ կատու, նրան էր նայում։
— Դեռ ուտելու ախորժակ չունե՞ք,— հարցրեց նրան դրսում Ռավիկը։
— Չգիտեմ։ Կարծում եմ, այնքան էլ չէ։
Ռավիկը մի տաքսի կանգնեցրեց։
— Լավ։ Այդ դեպքում գնանք «Բել-օրոր»։ Այնտեղ կարելի է նաև հիմնավոր ընթրիք
չանել։ Մի թեթև բան կվերցնենք և ուրիշ ոչինչ։
«Բել-օրոր»-ում առանձնապես շատ մարդ չկար։ Ժամանակը բավական ուշ էր։ նրանք
երկրորդ հարկի ցածր առաստաղով նեղլիկ սրահում նստեցին մի սեղանի մոտ։ Բացի
իրենցից, այնտեղ լուսամուտի մոտ նստած էր մի ուրիշ գույգ։ Նրանք պանիր էին ուտում։
Կար նաև միայնակ ու նիհար մի մարդ, որի առջևում՝ սեղանի վրա ոստրեների մի լեռ էր
բարձրանում։ Մոտեցավ քելները, քննադատորեն նայեց վանդակավոր սփռոցին և որոշեց
փոխել։
— Երկու բաժակ օղի,— պատվիրեց Ռավիկը։— Սառը։ Մենք մի քիչ կխմենք, հետը
թեթև մի բան կուտենք,— ասաց նա, դիմելով կնոջը։— Կարծում եմ, որ ամենահարմար
բանը դա կլինի ձեզ համար։ «Բել-օրորը» մի ռեստորան է, որը հայտնի է իր hors
d’oeuvres[1]։ Ասենք, այստեղ ուրիշ բան չի էլ լինում։ Համենայն դեպս, այստեղի ակրատներն
ուտելուց հետո մարդ ուրիշ բան ուտելու ցանկություն չի էլ ունենում։ Այստեղ
տասնյակներով տաք ու սառը ուտեստներ կան, մեկը մյուսից հիանալի։ Եկեք փորձենք։
Քելները օղին բերեց ու հանեց բլոկնոտը։

— Մի գրաֆին vin rose[2],— ասաց Ռավիկը։— «Անժու» ունե՞ք։
— «Անժու» լցովի վարդադույն։ Ընդունված է, մեսյո։
— Մի մեծ գրաֆին՝ սառույցով։ Եվ ուտեստներ։
Քելները գնաց։ Դռների միջև քիչ մնաց նա կպչեր փետուրը վրան կարմիր գլխարկով մի
կնոջ, որը, վազելով աստիճաններն ի վեր, թափով ներս մտավ։ Կինը մի կողմ հրեց
քելներին և գնաց դեպի առջևում ոստրեներ կիտած նիհար մարդը։
— Ալբեր,— ասաց կինը։— Դու պարզապես խոզ ես։
— Ս-սը... — շշնջաց Ալբերը, խլշկոտալով շուրջը։
— Ոչ մի ս-սը։
Կինը իր թաց հովանոցը դրեց սեղանին և վճռական նստեց։ Ալբերի վրա դա առանձին
տպավորություն չգործեց։
— Cherie[3],— ասաց նա և սկսեց փսփսալ։
Ռավիկը ժպտաց և բարձրացրեց բաժակը։
— Եկեք մի ումպով կուլ տանք։ Սալյո՜ւտ։
— Սալյո՜ւտ,— ասաց ժոան Մադուն և խմեց։
Նախուտեստները փոքրիկ սայլակի վրա քելները ներս բերեց ու մոտեցավ նրանց։
— Ի՞նչ կցանկանայիք,— Ռավիկը նայեց Ժոանին։— Ինձ թվում է, ավելի լավ է, ամեն
բանից մի քիչ։
Նա ափսեներից մեկը լցրեց ու դրեց Ժոանի առաջ։
— Ոչինչ, եթե չհավանեք, հիմա ուտեստներով ուրիշ սայլակներ էլ կբերեն։ Սա դեռ
սկիզբն է։
Հետո իր ափսեն լցնելով, սկսեց արագ-արագ ուտել, առանց Ժոանի վրա այլևս
ուշադրություն դարձնելու։ Հանկարծ նկատեց, որ Ժոանը նույնպես ուտում է։ Նա վերցրեց
մի օմար, կտրտեց և մեկնեց Ժոանին։
— Ապա փորձեք։ Սա ավելի համեղ է, քան լանգուիստը։ Իսկ հիմա էլ pate marison[4]։
Սպիտակ հացի չոր կտորի հետ։ Ըհը, տեսնո՞ւմ եք ինչքան է լավը։ Իսկ հիմա էլ վրայից մի
քիչ գինի։ Բայց թույլ, տտիպ և սառը։
— Ես շատ հոգսեր եմ պատճառում ձեզ,— ասաց կինը։
— Այո, ես ձեր օբեր-քելներն եմ,— ծիծաղեց Ռավիկը։
— Բանն այդ չէ։ Բանն այն է, որ դուք մեծ հոգսերի տակ եք մտնում իմ պատճառով։
— Ես մենակ ուտել չեմ սիրում։ Դա է պատճառը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես և դուք։
— Ես լավ պարտնյոր չեմ։
— Ընդհակառակը, շատ լավ պարտնյոր եք,— ասաց Ռավիկը։— Հատկապես սեղան
նստած ժամանակ։ Սեղանի շուրջը դուք պարզապես առաջին կարգի պարտնյոր եք։ Ես
շատախոս մարդկանց տանել չեմ կարողանում։ Նաև նրանց, ովքեր բարձր են խոսում։

Նա հայացքը շրջեց Ալբերի կողմը։ Փետուրով կարմիր գլխարկը, հովանոցով
ռիթմիկորեն խփելով սեղանին, հանգամանորեն բացատրում էր, թե նա ինչու է խոզ։
Ալբերը համբերությամբ և անտարբեր լսում էր նրան։
Ժոան Մադուն հազիվ նկատելի ժպտաց։
— Ես այդպես չեմ կարողանում.
— Ահա և ուտեստների երկրորդ սայլակը, հիմա ինչպե՞ս եք ուզում,— շարունակե՞նք, թե
ուզում եք առայժմ ծխել՝ հետո։
— Ավելի լավ է ծխեմ։
— Ուրախությամբ, համեցեք։ Սա ուրիշ սիգարետ է, թութունը սև չէ։
Ռավիկը վառեց նրա սիգարետը։ Ժոանը ետ ընկավ աթոռի թիկնատեղին և ծուխը
ագահորեն ներս ծծեց։ Հետո ուղիղ նայեց Ռավիկի աչքերին։
— Լավ է այսպես նստել,— ասաց ժոանը, և Ռավիկին թվաց, թե հիմա ուր որ է նրա
աչքերից արցունքները կթափվեն։
Սուրճը նրանք խմեցին «Կոլիզեյում»։ Մեծ դահլիճը, որը լուսամուտներով նայում էր
դեպի Ելիսեյան դաշտերը, լեփ-լեցուն էր հաճախորդներով, բայց իրենք սեղան գտան
ներքևի բարում, որտեղ պատերի վերևի մասը երեսպատված էր ապակյա սալիկներով, իսկ
դրանց հետևում թութակներ էին նստած, և ճախրում էին տրոպիկական խայտաբղետ
թռչուններ։
— Դուք արդեն մտածում էիք, թե ի՞նչ անեք,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ոչ, դեռ չէի մտածում։
— Դուք որոշակի նպատակո՞վ եք եկել այստեղ։
Կինը փոքր-ինչ հապաղեց։
— Ոչ, որոշակի մտադրություն չունեի։
— Ես սա հարցնում եմ ոչ թե հետաքրքրությունից մղված։
— Ես գիտեմ։ Ձեր կարծիքով, ես պետք է որևէ բանով զբաղվեմ։ Ինքս էլ եմ այդ ուզում։
Եվ ամեն օր նույն բանն եմ կրկնում։ Բայց արի ու տես, որ...
— Հյուրանոցի տերն ինձ ասաց, որ դուք դերասանուհի եք։ Ընդ որում ոչ թե ես հարցրի,
այլ ինքն ասաց, երբ ես ուզում էի ձեր անունն իմանալ։
— Չգիտեի՞ք։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց նրա կողմը։ Կինը հանգիստ նրան նայեց։
— Ոչ,— ասաց Ռավիկը։— Ես գրած թուղթը թողել էի հյուրանոցում և ոչ մի կերպ չէի
կարողանում վերհիշել։
— Իսկ հիմա հիշո՞ւմ եք։
— Այո։ Ժոան Մադու։

— Ես առանձնապես մեծ դերասան չեմ,— ասաց կինը։— Խաղացել եմ միայն փոքր
դերերում։ Իսկ վերջին ժամանակներս բոլորովին չեմ խաղացել։ Ես ֆրանսերենր այնքան էլ
լավ չգիտեմ՝ դերեր կատարելու համար։
— Իսկ ո՞րն է ձեր լեզուն։
— Իտալերենը։ Ես Իտալիայում եմ մեծացել։ Մի քիչ էլ անգլերեն ու ռումիներեն գիտեմ։
Հայրս ռումին էր։ Նա մահացել է։ Իսկ մայրս՝ անգլիացի։ Դեռ կենդանի է, Իտալիայում է
գտնվում, բայց որտեղ — չգիտեմ։
Ռավիկը Ժոանին լսում էր անուշադիր։ Նա ձանձրանում էր և այլևս չգիտեր ինչի մասին
խոսի։
— Իսկ, դրանից բացի, որևէ ուրիշ գործով չե՞ք զբաղվել,— Հարցրեց նա՝ որևէ բան
ասած լինելու համար։— Բացի այդ փոքրիկ դերերից, որ խաղացել եք։
— Զբաղվել եմ, բայց դարձյալ դրա նման մանր-մունր բաներով։ Մի քիչ երգել եմ, մի քիչ՝
պարել։
Ռավիկը կասկածանքով նայեց նրան։ Կինը այդ տպավորությունը չէր թողնում։
Նրանում ինչ-որ գունաթափ, մաշված, մի տեսակ չհրապուրող բան կար։ Դերասանուհու
նա բոլորովին նման չէր, թեև այդ բառը կարող է ունենալ շատ լայն հասկացություն։
— Այդպիսի բաներով դուք կարող եք զբաղվել նաև այստեղ,— ասաց Ռավիկը։—
Երգելու և պարելու համար պարտադիր չէ, որ մարդ փայլուն ֆրանսերեն իմանա։
— Այո, դա այդպես է, բայց նախ և առաջ մարդ պետք է տեղ գտնի։ Իսկ դա շատ դժվար
է, երբ ոչ ոքի չես ճանաչում։
Մորոզովը, հանկարծ հիշեց Ռավիկը։ «Շեհերազադեն»։ Իհարկե։ Մորոզովը պետք է որ
այսպիսի բաների մասին գաղափար ունենա։ Այդ միտքը Ռավիկին կենդանություն տվեց։
Չէ՞ որ այսօրվա այս ձանձրալի իրիկվա պատճառը հենց ինքը Մորոզովն է։ Ուրեմն, թող
ինքն էլ ազատի ինձ այս կնոջից, թող ցույց տա, թե ինքն ինչի է ընդունակ։
— Դուք ռուսերեն դիտե՞ք,— հարցրեց Ռավիկը։
— Մի քիչ։ Մի քանի երգ միայն։ Գնչուական երգեր։ Դրանք նման են ռումինական
երգերին։ Իսկ ինչո՞ւ։
— Ես մի ծանոթ ունեմ, որը այդպիսի բաներից գլուխ է հանում։ Գուցե նա կարողանա
ձեզ օգնել։ Ուզում եմ նրա հասցեն տալ ձեզ։
— Ես վախենում եմ, դրանից ոչինչ դուրս չգա։ Անտրեպրենյորներ հիմա ինչքան ասեք
կան, բայց օգուտը քիչ է։ Այնպես որ հանձնարարականները չեն օգնի։
Ռավիկը նկատեց, որ Ժոանն զգաց իրենից պատշաճ պատրվակով գլուխ ազատելու իր
ցանկությունը, և քանի որ դա ճիշտ էր, սկսեց բողոքել։
— Այն մարդը, որին ես նկատի ունեմ, անտրեպրենյոր չէ։ «Շեհերազադե»-ում դռնապան
է։ Դա Մոնմարտրում գտնվող ռուսական գիշերային ակումբ է։
— Դռնապա՞ն,— Ժոան Մադուն գլուխը բարձրացրեց։— Դա ուրիշ բան։
Դռնապաններն ավելին գիտեն, քան անտրեպրենյորներները։ Այդտեղից կարող է մի բան
դուրս գալ։ Դուք լա՞վ եք ճանաչում նրան։

— Այո։
Ռավիկը զարմացավ։ Հանկարծ Ժոանը խոսեց գործարար տոնով։ Արագ է ստացվում,
մտածեց նա։
— Նա իմ բարեկամներից է։ Անունը Բորիս է, ազգանունը Մորոզով,— ասաց նա։—
Արդեն տասը տարի է, ինչ «Շեհերազադե»-ում է։ Նրանց մոտ ներկայացումները միշտ
բավական շատ են և երկար են տևում։ Եվ համարները շուտ-շուտ են փոխվում։ Մորոզովն
այնտեղի տնօրենի հետ շատ մոտիկ է։ Եթե «Շեհերազադե»-ում ազատ տեղ չլինի, գուցե
նա մի ուրիշ բան առաջարկի։ Ուզո՞ւմ եք փորձել։
— Այո։ Ե՞րբ։
— Լավ կլինի երեկոյան ժամը իննին։ Այդ ժամերին նա ազատ է լինում և կարող է
ձեզնով զբաղվել։ Ես նրան կնախազգուշացնեմ։
Ռավիկն արդեն պատկերացրեց, թե ինչ դեմք կընդունի Մորոզովը։ Նա հանկարծ իրեն
մի տեսակ թեթևացած զգաց։ Պատասխանատվության այն թույլ զգացումը, որը նա,
այնուամենայնիվ, դեռ զգում էր, միանգամից անհետացավ, նա արել էր այն ամենը ինչ
կարողացել էր, հիմա էլ թող ինքը՝ ժոանը գործի։
— Դուք հոգնե՞լ եք,— հարցրեց Ռավիկը, Ժոան Մադուն նայեց ուղիղ նրա աչքերին։
— Ոչ, չեմ հոգնել,— պատասխանեց նա։— Բայց ես գիտեմ, որ ինձ հետ այստեղ նստելը
այնքան էլ մեծ հաճույք չէ։ Դուք կարեկից եղաք ինձ, և ես շնորհակալ եմ դրա համար։ Դուք
ինձ դուրս բերիք հյուրանոցային իմ սենյակից, ցրեցիք ձեր զրույցներով։ Դա մեծ բան էր
ինձ համար, որովհետև արդեն քանի օր է, ինչ ես ոչ ոքի հետ խոսք չէի փոխանակել։ Ես
հիմա կգնամ։ Դուք ինձ համար արեցիք ավելին, քան պետք էր։ Եվ շարունակում եք անել։
Ես չգիտեմ, ինչ կարող էր պատահել ինձ, եթե դուք չլինեիք։
Տեր իմ աստված, մտածեց Ռավիկը, արդեն սկսվում է։ Մի տեսակ նեղսրտած, նա
հայացքը գցեց դեպի իր դիմացի ապակե պատը։ Այնտեղ մի աղավնի ուզում էր բռնաբարել
կակադուին։ Կակադուն այնքան էր ձանձրացել, որ այլևս ոչ մի փորձ չէր անում աղավնուն
ցած գցելու, և շարունակում էր ուտել, առանց ուշադրություն դարձնելու աղավնու վրա։
— Դա կարեկցանք չէր,— ասաց Ռավիկը։
— Բա ի՞նչ էր։
Աղավնին գործը վերջացրեց, ցած թռավ կակադուի լայն մեջքից և սկսեց իր
փետուրները մաքրել։ Կակադուն անտարբերությամբ բարձրացրեց պոչը և ծրտեց։
— Եկեք հիմա էլ մի լավ, հին «արմանյակ» խմենք,— ասաց Ռավիկը։— Դա ամենալավ
պատասխանն է։ Հավատացեք, որ ես այնքան էլ մարդասեր չեմ։ Շատ երեկոներ ես որևէ
տեղ մենակության մեջ եմ անցկացնում։ Ձեր կարծիքով դա հետաքրքի՞ր է։
— Ոչ, բայց ես վատ պարտնյոր եմ։ Դա ավելի վատ է։
— Ես մոռացել եմ պարտնյոր փնտրելը։ Ահա և ձեր «արմանյակը»։ Սալյո՜ւտ։
— Սալյո՜ւտ ։
Ռավիկը բաժակը ցած դրեց։

— Դե լավ, իսկ հիմա ծլկենք այս գազանանոցից։ Դուք, ըստ երևույթին, չեք ուզում
հյուրանոց գնալ, ճի՞շտ է։
Ժոան Մադուն գլուխն օրորեց։
— Որ այդպես է, գնանք առաջ։ Դեպի «Շեհերազադե»-ն։ Այնտեղ կխմենք։ Դա, ինչպես
երևում է, մեր երկուսին էլ պետք է։ Իսկ դուք էլ միևնույն ժամանակ կտեսնեք, թե ինչ են
անում այնտեղ։
Մոտավորապես գիշերվա ժամը երեքն էր։ նրանք կանգնած էին «Միլան» հյուրանոցի
առաջ։
— Խմեցի՞ք, ինչքան որ պետք էր,— հարցրեց Ռավիկը։
Ժոանը փոքր-ինչ հապաղեց։
— «Շեհերազադե»-ում ինձ թվաց, թե ինչքան պետք էր խմեցի։ Իսկ հիմա, երբ ես նայում
եմ այս դռանը, զգում եմ, որ բավական չի։
— Ոչինչ, գործը կարելի է շտկել։ Գուցե այստեղ հյուրանոցում հնարավոր լինի որևէ բան
գտնել։ Իսկ հակառակ դեպքում կգնանք գինետներից մեկը և կգտնենք մի շիշ։
Ժոանը նայեց Ռավիկին։ Հետո՝ դռանը։
— Լավ,— ասաց նա վճռական, բայց տեղից չշարժվեց։— Բարձրանա՞լ վերև... դատարկ
սենյակը...
— Ես ձեզ կուղեկցեմ վերև, և հետներս էլ մի-մի շիշ կվերցնենք։
Դռնապանն արթնացավ։
— Դուք խմելու որևէ բան ունե՞ք,— հարցրեց Ռավիկը։
— Շամպայնով կոկտեյլ,— ասաց դռնապանը, քնաթաթախ հորանջելով։
— Դրանից շնորհակալ ենք։ Մի կարգին բան տվեք։ Կոնյակ, մի շիշ։
— Որի՞ց — «կուրվուազյե՞», «մարտե՞լ», «էննեսսի՞», թե՞ «բիսկյուի դյուբուշե»։
— «Կուրվուազյե»։
— Շատ լավ, մեսյո։ Ես կբացեմ ու կբերեմ ձեր համարը։
Նրանք աստիճաններով բարձրացան վերև։
— Դուք բանալի ունե՞ք,— հարցրեց Ռավիկը Ժոանին։
— Սենյակի դուռը փակ չէ։
— Կարող են ձեր փողերն ու փաստաթղթերը գողանալ, եթե դուռը փակած չպահեք։
— Գողացողը կարող է փակած ժամանակ էլ գողանալ։
— Ասենք, դա էլ է ճիշտ... այդպիսի կողպեքների դեպքում։ Այնուամենայնիվ, փակած
ժամանակ այնքան էլ հեշտ չէ։
— Գուցե։ Բայց ես չէի ուզենա մենակ վերադառնալ, վերցնել բանալին ու բացել
դատարկ սենյակի դուռը... այլապես թվում է, թե մարդ դագաղ է բացում։ Բավական է և

այն, որ մարդ ներս է մտնում այդ սենյակը... որտեղ բացի մի երկու ճամպրուկից, քեզ ոչինչ
չի սպասում։
— Ոչ մի տեղ մարդու ոչինչ չի սպասում,— ասաց Ռավիկը։— Մարդը պետք է ինքը ամեն
ինչ իր հետ բերի։
— Հնարավոր է։ Բայց դա գոնե ինքնահանգստացման պատրանք է։ Իսկ այս դեպքում
դա էլ չկա...
Ժոան Մդուն վերարկուն ու բերետը գցեց մահճակալի վրա և նայեց Ռավիկին։ Նրա
պայծառ ու մեծ-մեծ աչքերը թվում էր, թե զայրագին հուսահատության մեջ սառել են
գունատ դեմքին։ Նա մի ակնթարթ մնաց տեղում անշարժ կանգնած։ Հետո, ձեռքերը
ժակետի գրպանը դնելով, սկսեց փոքրիկ սենյակում մեծ-մեծ քայլերով այս ու այն կողմ
գնալ, շրջվելիս պտտելով իր ճկուն մարմինը։ Ռավիկը ուշադիր նայում էր նրան։ Նրա մեջ
հանկարծ փոթորկուն մի ուժ և անզուսպ մի նրբագեղություն հայտնվեց, և թվաց, թե
սենյակն արդեն չափազանց նեղ է նրա համար։
Դուռը ծեծեցին։ Բարապանը կոնյակը բերեց։
— Պարոնայք չե՞ն ուզում արդյոք որևէ բան ուտել։ Եփած հավի սառը միս, սանդվիչներ։
— Դա ժամանակի կորուստ է, եղբայրս,— Ռավիկը վճարեց նրան ու ճամփու դրեց։
Հետո երկու բաժակ լցրեց։— Ահա։ Ճիշտ է, սա հասարակ ձևով է և բարբարոսաբար, բայց
դժվարին
իրադրություններում
այս
հասարակ
ձևերը
ամենալավն
են։
Նրբաճաշակությունը լավ է հանգիստ ժամանակների համար։ Խմենք։
— Իսկ հետո՞։
— Հետո էլ երկրորդը կխմեք։
— Ես դա փորձել եմ։ Չի օգնում։ Վատ է, երբ մարդ հարբում է մենակության մեջ։
— Մարդ պետք է խմի, ինչպես պետքն է։ Այն ժամանակ կօգնի։
Ռավիկը նստեց մի նեղ, երերուն շեզլոնգի վրա, որը դրված էր պատի մոտ՝ մահճակալի
դիմաց։ Մինչ այդ նա շեզլոնզը չէր նկատել։
— Մի՞թե այս շեզլոնգը այստեղ էր դրված, երբ եկաք,— հարցրեց Ռավիկը։
Ժոանը գլուխն օրորեց։
— Իմ խնդրանքով են բերել։ Ես չէի ուզում մահճակալի վրա քնել։ Դա ինձ համար
անմտություն էր թվում, անկողին, հանվել և նման բաներ։ Ինչի՞ համար։ Առավոտն ու
ցերեկը դեռ կարելի էր մի կերպ դիմանալ։ Իսկ գիշերը...
— Դուք պետք է մի բանով զբաղվեք։— Ռավիկը մի ծխախոտ վառեց։— Ափսոս, որ
Մորոզովին մենք չհանդիպեցինք։ Ես չգիտեի, որ այսօր նրա ազատ օրն է։ Վաղը երեկոյան
գնացեք նրա մոտ։ Ժամը իննի մոտերքը։ Նա որևէ բան ձեզ համար անպայման կգտնի։
Թեկուզև խոհանոցային աշխատանք։ Այն ժամանակ գիշերները զբաղված կլինեք։ Չէ որ
հենց դա էլ դուք ուզում եք։
— Այո։

Ժոանը դադարեց այս ու այն կողմ քայլելուց։ Նա խմեց կոնյակի բաժակը և նստեց
մահճակալին։
— Ես ամեն գիշեր դուրս էի գալիս ու շրշում փողոցներում։ Քանի դեռ մարդ շրջում է, մի
քիչ թեթևացած է զգում իրեն, իսկ երբ նստում ես, և առաստաղն ընկնում է գլխիդ...
— Այդ զբոսանքների ժամանակ ձեզ ոչինչ չի՞ պատահել։ Ոչ մի անգամ չե՞ն թալանել։
— Ոչ։ Ըստ երևույթին, ես այնպիսի տեսք չունեմ, որ մարդիկ մտածեն, թե ինձանից շատ
բան կարող են տանել։— Նա Ռավիկին պարզեց իր դատարկ բաժակը։— Իսկ ինչ ուրիշ
բաներին է վերաբերում, ապա ես հաճախ այնպես եմ ուզել, որ մեկնումեկը
խոսակցության բռնվի ինձ հետ։ Միայն թե մարդ չզգա, որ իրեն ոչնչի տեղ են դնում, քայլող
ոչնչի։ Գոնե մեկնումեկի աչքերին նայես, աչքերին, և ոչ թե քարերին։ Միայն թե մարդ
թշվառականի նման այս ու այն կողմ չնետվի, ինչպես ուրիշ մոլորակից ընկած մի արարած։
Նա մազերը ետ գցեց ու Ռավիկի ձեռքից վերցրեց կոնյակի լիքը բաժակը։
— Ես չգիտեմ, թե ինչո՞ւ եմ այս մասին խոսում։ Ես ամենևին այդ չեմ ուզում։ Գուցե դա
նրանից է, որ վերջին ժամանակներս ես համր եմ եղել։ Գուցե դա նրանից է, որ ես այս
երեկո առաջին անգամ...— նրա լեզուն մի տեսակ կապ ընկավ։— Մի՛ լսեք ինձ...
— Ես խմում եմ,— ասաց Ռավիկը,— ասացեք, ինչ ուզում եք։ Հիմա գիշեր է։ Ոչ ոք ձեզ
չի լսում։ Ես լսում եմ ինքս ինձ։ Առավոտյան ամեն ինչ կմոռացվի։
Նա ետ ընկավ շեզլոնգի թիկնատեղին։ Շենքում ինչ-որ տեղ խողովակների մեշ քչքչում
էր ջուրը։ Ջեռուցման մարտկոցներում երբեմն տկտկոցներ էին լսվում։ Իսկ անձրևը իր
փափուկ մատներով դեռ շարունակում էր թակել լուսամուտը։
— Երբ մարդ վերաղառնում է ու հանգցնում լույսը... և խավարը խլացնում է նրան
ինչպես քլորոֆորմի դիմակ... հետո նա նորից է վառում լույսը ու նայում, նայում միևնույն
կետին...
Ես արդեն պետք է որ հարբած լինեմ, մտածեց Ռավիկը։ Այսօր, չգիտես ինչու,
սովորականից ավելի շուտ։ Ինչո՞վ բացատրել։ Սա կիսամո՞ւթ է։ Թե՞ և՛ այս և՛ այն։
Սակայն սա այլևս մինչայժմյան աննշան, խունացած կինը չէ։ Սա հիմա բոլորովին այլ է։
Հանկարձ աչքեր հայտնվեցին նրա վրա։ Եվ դեմք։ Ինչ-որ բան ինձ է նայում։ Դա պետք է որ
ստվեր լինի... Դա իմ ճակատի հետևում այրվող մեղմ մի կրակ է, որը լուսավորում է նրան։
Հարբածության առաջին ցոլքն է դա։
Ռավիկը չէր լսում, թե ինչ է ասում Ժոան Մադուն։ Նա գիտեր այդ ամենը և ավելին
իմանալ չէր ուզում։ Միայնակ չլինել — ահա կյանքի հավիտենական ռեֆրենը։
Միայնակությունը ոչ ավելի վատ է և ոչ էլ ավելի լավ, քան շատ ու շատ բաներ։ Նրա մասին
անսահման շատ է խոսվում։ Մարդը միայնակ է միշտ և երբեք։ Հանկարծ ինչ-որ տեղ
կիսախավարում ջութակի մի ձայն լսվեց։ Մերձքաղաքային ռեստորանը Բուդապեշտի
կանաչ բլուրներում։ Շագանակների ծանրավուն հոտ։ Քամի։ Եվ երիտասարդ բվերի նման
ուսերին թառած երազանքները՝ իրենց աչքերով, որոնք լույսին են տալիս աղջամուղջի մեջ։
Գիշեր, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում դառնալ գիշեր։ Ժամ, որի ընթացքում բոլոր կանայք
գեղեցիկ են։ Թիթեռի բացված վիթխարի դարչնագույն թևերի նման երեկո։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց։
— Շնորհակալ եմ,— ասաց Ժոան Մադուն։

— Ինչի՞ համար։
— Այն բանի, որ դուք ինձ թույլ տվիք խոսել, առանց ինձ լսելու։ Դա շատ լավ էր։ Ես
զգում էի դրա կարիքը։
Ռավիկը գլխով արեց։ Նա նկատեց, որ Ժոանի բաժակը նորից է դատարկվել։
— Շատ լավ,— ասաց նա,— ես այս շիշը կթողնեմ այստեղ ձեզ համար։
Նա տեղից կանգնեց։ Սենյակ։ Կին։ Ուրիշ ոչինչ։ Գունատված մի դեմք, որտեղ այլևս
ոչինչ չէր լուսավորվում։
— Ուզում եք գնա՞լ,— հարցրեց Ժոան Մադուն։ Նա այնպես նայեց իր շուրջը, կարծես
սենյակում ինչ-որ մեկը թաքնված լիներ։
— Ահա Մորոզովի հասցեն։ Եվ նրա անունը, որպեսզի չմոռանաք։ Վաղը երեկոյան
ժամը իննին։— Ռավիկը այդ բոլորը գրեց դեղատոմսի բլանկում, պոկեց բլոկնոտից գրած
թուղթը և դրեց ճամպրուկի վրա։
Ժոանը տեղից կանգնեց, վերցրեց վերարկուն ու գլխարկը։ Ռավիկը նայեց նրան։
— Դուք կարող եք ինձ չուղեկցել ներքև։
— Ես ձեզ չեմ ուղեկցում։ Պարզապես չեմ ուզում մնալ այստեղ։ Ոչ թե հիմա։ Ես ուզում
եմ գնալ որևէ տեղ թափառելու։
— Բայց չէ՞ որ, միևնույն է, նորից պետք է այստեղ գաք։ Ուրեմն, էլ ինչո՞ւ գնաք։ Ինչո՞ւ
չեք ուզում այստեղ մնալ։ Դժվարություններն արդեն անցել-գնացել են։
— Շուտով լույսը կբացվի։ Մինչև իմ վերադառնալն արդեն առավոտ կլինի։ Այն
ժամանակ արդեն հեշտ է։
Ռավիկը մոտեցավ լուսամատին։ Անձրևը անընդմեջ շարունակում էր թափվել։
Լապտերների դեղին լույսի տակ քամիս ծածանում էր նրա գորշ ու թաց թելիկները։
— Գիտե՞ք ինչ,— ասաց Ռավիկը,— եկեք մեկական բաժակ էլ խմենք, և դուք պառկեք
քնելու։ Սա զբոսանքի դուրս գալու եղանակ չէ։
Նա ձեռքը գցեց շշին, Ժոանը հանկարծ ընդհուպ մոտեցավ նրան։
— Մի՛ թող ինձ այստեղ,— արագ ու թախանձալից ասաց նա և Ռավիկը զգաց նրա
շնչառությունը։— Մի թող ինձ մենակ այստեղ, գոնե այսօր մի՛ թող։ Ես չգիտեմ, ինչ է
կատարվում հետ, բայց, խնդրում եմ, այսօր ինձ մենակ մի՛ թող։ Վաղը ես ինձ բուռս
կհավաքեմ, այսօր դա չեմ կարող։ Ես ամբողջովին հալից ընկել եմ, հյուծվել եմ, իմ մեջ
այլևս ուժ չկա... Դուք ինձ այսօր այստեղից չպետք է դուրս տանեիք, գոնե այսօր... Ես
այլևս չեմ կարող այստեղ մենակ մնալ...
Ռավիկը զգուշորեն շիշը սեղանին դրեց և թևերն ազատեց Ժոանի ձեռքերից։
— Մանկիկ,— ասաց նա,— միևնույն է, մի օր մենք պետք է ընտելանանք այս ամենին։—
Նա հայացքը գցեց դեպի շեզլոնգը։— Ես կարող եմ նաև այստեղ քնել։ Միտք չունի այլևս
վեր կենալ, գնալ մի ուրիշ տեղ։ Ընդամենը մի երկու ժամ է մնացել քնելու համար։ Ես
առավոտյան ժամը իննին վիրահատության պետք է գնամ։ Այստեղ կարող եմ քնել

նույնքան լավ, որքան և իմ անկողնում։ Առաջին անգամը չէ, որ ինձ վիճակվում է գիշերը
հերթապահել։ Սա ձեզ համար բավակա՞ն է։
Ժոանը գլխով արեց։ Նա մինչև հիմա առաջվա դիրքով կանգնած էր Ռավիկի կողքին։
— Ես յոթն անց կես պետք է այստեղից դուրս գամ։ Զզվելիորեն շուտ է։ Դուք էլ իմ
պատճառով արթնանալու եք։
— Դա կարևոր չէ։ Ես վեր կկենամ և ձեզ համար նախաճաշ կպատրաստեմ, ուրիշ
ոչինչ...
— Դուք ոչ մի բան էլ ինձ համար չեք անի,— ասաց Ռավիկը։— Ես իմ նախաճաշը կանեմ
մոտակա սրճարանում՝ ինչպես գիտակից և համեստ բանվոր։ Կվերցնեմ ռոմով մի սուրճ և
մի բուլկի։ Իսկ մնացածը կանեմ կլինիկայում։ Վատ չի լինի, եթե խնդրեմ, որ Էժենին ջուր
պատրաստի՝ լոգանք ընդունելու համար։ Դե լավ, ուրեմն, մնում ենք այստեղ։ Մենք,
նոյեմբերին մոլորված երկու հոգիներս։ Դուք քնեք մահճակալին։ Եթե ուզում եք, ես կարող
եմ ծերունի դռնապանի մոտ մնալ, մինչև հանվեք, վերջացնեք։
— Դրա կարիքը չկա,— ասաց ժոան Մադուն։
— Ես չեմ փախչի։ Մանավանդ որ մեզ մի երկու բան էլ է պետք — բարձ, վերմակ և նման
բաներ։
— Դրա համար ես կարող եմ զանգել։
— Զանգել ես նույնպես կարող եմ,— Ռավիկը ձեռքը մեկնեց դեպի զանգի կոճակը,—
Ավելի լավ է, երբ դա տղամարդն է անում։
Դռնապանն իսկույն հայտնվեց։ Նա ձեռքին բռնել էր ևս մի շիշ կոնյակ։
— Դուք գերագնահատում եք մեզ,— ասաց Ռավիկը,— խորապես շնորհակալ ենք։
Մենք հետպատերազմյան սերնդին պատկանող մարդիկ ենք։ Մի վերմակ, մի բարձ և մի
երկու սավան բերեք մեզ։ Ես քնելու եմ այստեղ։ Դրսում սոսկալի ցուրտ է և անձրև։
Ընդամենը երկու օր է, ինչ ես թոքերի ծանր կրուպոզ բորբոքումից հետո վեր եմ կացել
անկողնուց։ Կարո՞ղ եք, ինչ ասացի, անել։
— Ինչ խոսք, մեսյո։ Ես ինքս էի ուզում այդպիսի մի բան առաջարկել ձեզ։
— Լավ է, որ այդպես է։— Ռավիկը մի սիգարետ վառեց։— Ես դուրս եմ գալիս միջանցք։
Ուզում եմ նայել դռների առաջ դրված կոշիկներին։ Դա իմ սիրած սպորտի ձևերից մեկն է։
Չեմ փախչի,— ասաց նա, իր վրա բռնելով Ժոան Մադուի հայացքը։— Ես Հովսեփ
Գեղեցիկը չեմ։ Վերարկուս չեմ թողնի ճակատագրի քմահաճույքին։
Դռնապանը վերադարձավ, հետը բերելով պահանջած անկողնային պարագաները։
Միջանցքում Ռավիկին տեսնելով, կանգ առավ։ Նրա դեմքը շողշողաց։
— Այսպիսի բան մարդ հազվադեպ կարող է գտնել,— ասաց նա։
— Այսպիսի բան ես նույնպես հազվադեպ եմ անում։ Միայն իմ ծննդյան օրերին և մեկ էլ
Քրիստոսի ծննդյան տոներին։ Տվեք ինձ, տեսնեմ։ Ես ինքս կտանեմ։ Իսկ սա ի՞նչ է։
— Տաքացուցիչ է։ Չէ՞ որ դուք նոր եք թոքերի բորբոքում տարել։

— Հիանալի է։ Բայց ես իմ թոքերը կոնյակով եմ տաքացնում։— Ռավիկը գրպանից մի
երկու թղթադրամ հանեց։
— Մեսյո, դուք, իհարկե, պիժամա այստեղ չեք ունենա։ Ես կարող եմ ձեզ համար բերել։
— Շնորհակալ եմ, եղբայրս։— Ռավիկը նայեց ծերուկին։— Ձեր բերածը, երևի, ինձ վրա
փոքր լինի։
— Ընդհակառակը։ Ուղիղ ձեր վրայով է։ Բոլորովին նոր է։ Դեռ ոչ ոք թևը չի քաշել։ Որ
խոստովանեմ, մի ամերիկացի է ինձ նվեր տվել։ Իսկ նրան էլ մի կնիկ էր նվիրել։ Ես էդ
տեսակ բաներ չեմ հագնում։ Իմ հագածը գիշերային շապիկ է։ Բայց պիժաման նոր է, դեռ
ձեռք չի կպել, մեսյո։
— Դե լավ, որ ասում եք, բերեք, տեսնենք։
Ռավիկը սպասում էր միջանցքում։ Դռների առաջ երեք զույգ կոշիկներ էին դրված։ Կար
նաև մի զույգ կիսաճտքավոր կոշիկ՝ ոետինե լայնացող երեսով։ Դռան հետևից
փոթորկալից խռռոցի ձայն էր լսվում։ Մյուս դռան առաջ դրված էին տղամարդու մի զույգ
շագանակագույն տուֆլի և մի զույգ էլ կանացի ճարմանդավոր բարձրակրունկ լաքե
ցածրաճիտք կոշիկ։ Ու թեև դրված էին իրար կողքի, բայց մի տեսակ լքյալ ու մենավոր
տեսք ունեին։
Դռնապանը պիժաման բերեց։ Դա սքանչելի մի բան էր, կարված ոսկեգույն աստղերով
արհեստական կապույտ մետաքսից։ Ռավիկը բավական ժամանակ լուռ զննում էր։ Նա
լավ էր հասկանում ամերիկացուն։
— Հը, ո՞նց է։ Սքանչելի բան է, ճի՞շտ է,— հպարտորեն հարցրեց դռնապանը։
Պիժաման իսկապես որ նոր էր, և պահպանում էր «Մագազեն դյու Լուվր»-ի ծրարումը,
որտեղ գնվել էր։
— Ափսոս — ասաց Ռավիկը։— Ես հաճույքով կուզեի տեսնել այն տիկնոջը, ով այս
ընտրել է։
— Պիժաման դուք կարող եք օգտագործեք միայն էս գիշեր։ Անպայման չի, որ գնեք,
մեսյո։
— Ի՞նչ արժի մի գիշերը։
— Ինչքան որ տաք։
— Դուք ֆրանսիացի չե՞ք։
— Իհարկե, ֆրանսիացի եմ։ Սեն-Նազերցի։
— Ուրեմն, ամերիկացիների հետ շփվելը ձեզ փչացրել է։ Բացի դրանից, այսպիսի
պիժամայի համար ինչքան էլ վճարես, քիչ է։
— Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ այդքան դուր է գալիս։ Բարի գիշեր, մեսյո։ Ես վաղը
տիկնոջ մոտից կվերցնեմ։
— Վաղն առավոտյան ես ինքս կվերադարձնեմ ձեզ։ Ժամը յոթն անց կեսին ինձ
արթնացրեք։ Միայն թե դուռը կամաց ձեծեք։ Ես կլսեմ... Բարի գիշեր։

— Ապա մի տեսեք,— ասաց Ռավիկը Ժոան Մադուին, ցույց տալով պիժաման։— Ձմեռ
պապի համար կոստյում։ Մեր դռնապանը կախարդ է։ Ես հիմա հագնելու եմ սրանք։
Մարդ պետք է ոչ միայն խիզախություն, այլև անբռնազբոսիկ ծիծաղելի լինելու
հատկություն ունենա։
Ռավիկը շեզլոնգի վրա քնելու տեղ պատրաստեց իրեն։ Նրա համար միևնույն էր, թե
որտեղ է ինքը քնելու — իր հյուրանոցում, թե՞ այստեղ։ Հետո միջանցքում գտավ մի
տանելի լոգասենյակ, իսկ դռնապանից վերցրեց ատամի մի նոր խոզանակ։ Մնացածը
կարևոր չէր։ Իսկ Ժոան Մադուն նրա համար մոտավորապես պացիենտ էր։
Նա մի ջրի բաժակ լիքը կոնյակ լցրեց և մի փոքրիկ գավաթի հետ, որը դռնապանն էր
բերել, դրեց մահճակալի կողքը։
— Ես կարծում եմ, որ սա բավական է ձեզ,— ասաց Ռավիկը։— Այսպես ավելի հարմար
է։ Այլևս ես հարկադրված չեմ լինի ամեն անգամ տեղիցս վեր կենալու, որպեսզի ձեր
բաժակը լցնեմ։ Շիշը և մյուս բաժակը ես կդնեմ իմ կողքը։
— Փոքրիկ գավաթն ինձ պետք չէ։ Ես կարող եմ ուղղակի մեծ բաժակով էլ խմել։
— Ավելի լավ։
Ռավիկը պառկեց շեզլոնգի մեջ։ Նրան դուր եկավ, որ ժոանը դադարեց անհանգստանալ՝
ինքը հարմար է պառկած թե ոչ։ Ժոանը հասել էր իր ցանկացածին և այժմ արդեն, փառք
աստծո, տանտիրուհու ավելորդ հոգատարություններ չէր դրսևորում։
Նա մի լիքը բաժակ լցրեց իրեն և շիշը դրեց հատակին։
— Սալյո՜ւտ։
— Սալյո՜ւտ և շնորհակալություն։
— Ամեն ինչ կարգին է։ Ես առանց այն էլ անձրևի տակ գնալու մեծ ցանկություն չունեի։
— Մի՞թե անձրևը դեռ չի կտրվել։
— Ոչ։
Լռության միջով դրսից սենյակ էր հասնում անձրևի մեղմ տկտկոցների ձայնը։ Թվում
էր, թե ներս է ուզում թափանցել ինչ-որ գորշ, անսփոփ, անձև մի բան, մի բան, որ ավելի
թախծալի է, քան ինքը թախիծը... ինչ-որ մի հեռավոր, անանուն հիշողություն,
անվերջանալի մի ալիք, որը, խուժելով ներս, ուզում է ետ խլել և թաղել այն, ինչ մի
ժամանակ կղզի էր նետել ու մոռացել այնտեղ մարդու, լույսի և մտքի մի փոքր մասնիկ։
— Լավ գիշեր է՝ խմելու համար։
— Այո... Եվ վատ՝ մենակության։
Ռավիկը փոքր-ինչ լռեց։
— Դրան մենք արդեն սովորել ենք,— ասաց Ռավիկը։— Այն, ինչ մի ժամանակ մեզ
միավորում էր, այժմ արդեն ավերված է։ Մենք ցրիվ ենք եկել, ինչպես թելը կտրված
ապակյա հուլունքները։ Ոչինչ հաստատուն այլևս չկա։— Ռավիկը նորից լցրեց բաժակը։

— Փոքր ժամանակ ես մի անգամ գիշերը քնել եմ մարգադետնում։ Ամառ էր, և երկինքը
անասելի պարզ։ Մինչև քունս տանելը ես նայում էի Օրիոնին, որը հորիզոնում կախվել էր
անտառների վրա։ Հետո գիշերվա կեսին ես արթնացա, և տեսնեմ, Օրիոնը հիմա արդեն
կախված է իմ գլխավերևում։ Դա երբեք իմ հիշողության միջից չի անցնում։ Դպրոցում ես
սովորել էի, որ երկիրը պտտվող մի աստղ է։ Սակայն դա սովորել էի, ինչպես մարդ
գրքերում գրված շատ բան է սովորում, առանց իրեն հաշիվ տալու և այդ մասին մտածելու։
Այդտեղ ես առաջին անգամ զգացի, որ դա իսկապես էլ այդպես է։ Զգացի, թե ինչպես է
երկրագունդը անձայն սլանում վիթխարի տարածության մեջ։ Ես դա զգացի այնքան
ուժեղ, որ ձեռքերով կառչեցի խոտերին, մտածելով, չլինի թե նրա պտույտի
արագությունից ցած սահեմ։ Դա տեղի ունեցավ, թերևս, այն պատճառով, որ ես,
արթնանալով խոր քնից և մի վայրկյան լքվելով հիշողությունից ու սովորույթից, իմ
առջևում տեսա վիթխարի, մի կողմ հրված երկինքը։ Հանկարծ երկիրը ինձ թվաց այլևս ոչ
այնքան ամուր ու ապահով... Եվ այն պահից ի վեր նա այդպիսին էլ շարունակում է մնալ։
Ռավիկը խմեց իր բաժակը։
— Դա որոշ բաներ դարձնում է ավելի ծանր, բայց որոշ բաներ էլ թեթևացնում է։— Նա
հայացքը շրջեց Ժոան Մադուի կողմը։— Ես չգիտեմ, ինչպես եք դուք ձեզ զգում,— ասաց
նա,— եթե հոգնած եք, պարզապես այլևս մի պատասխանեք։
— Դեռ քունս չի տարել։ Բայց շուտով կքնեմ։ Իմ մեջ ինչ-որ մի մաս դեռ արթուն է։
Արթուն է և սառը։
Ռավիկը շիշը դրեց հատակին իր կողքը։ Սենյակի ջերմության միջից դանդաղորեն նրա
մեջ էր լցվում գորշագույն մի հոգնածություն։ Ստվերներ եկան, թևերի թափահարում։
Օտար սենյակ... իսկ դրսում, ինչպես թմբուկի հեռավոր զարկեր, լսվում էր անձրևի
միապաղաղ տկտկոցների ձայնը։ Քաոսի եզրին գտնվող աղոտ լուսավորված մի հյուղ,
փոքրիկ մի կրակ, որն անմտորեն առկայծում է ամայության մեջ, ինչ-որ մեկի դեմքը, որին
մարդ նայում ու խոսում է անընդմեջ...
— Իսկ դուք երբևէ այդ զգացե՞լ եք,— հարցրեց նա։
Ժոանը մի պահ լռեց։
— Այո։ Բայց ոչ այդպես։ Ուրիշ ձևով։ Երբ ես օրեր շարունակ ոչ ոքի հետ չէի խոսում և
ամբողջ գիշերները թափառում էի, երբ տեսնում էի շուրջս գտնվող մարդկանց, որոնք
զբաղված էին ինչ-որ գործերով, ինչ-որ տեղ էին գնում, որոնք ինչ-որ տեղ տուն ունեին... Եվ
միայն ես էի, որ չունեի... Այն ժամանակ ամեն ինչ կամաց-կամաց դառնում էր անիրական...
թվում էր, թե ես սուզվել եմ, և ջրի տակ թափառում եմ ուրիշ մի քաղաքում։
Դրսում մեկը աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Բանալին ճռնչաց, բացվեց մի դուռ ու
նորից շրխկալով փակվեց։ Դրանից անմիջապես հետո լսվեց խողովակներով հոսող ջրի
ձայնը։
— Ինչո՞ւ եք մնում Փարիզում, եթե այստեղ ոչ մի ձանոթ չունեք,— հարցրեց Ռավիկը,
համարյա քնից փակված աչքերով։
— Չգիտեմ։ Բա ո՞ւր գնամ։
— Դուք մեկնումեկը չունե՞ք, որի մոտ կարող եք վերադառնալ։
— Ոչ։ Վերադարձի ոչ մի տեղ չկա։

Քամին լուսամատին շփեց հորդ անձրևի առատ շիթերը։
— Դուք ինչո՞ւ եք եկել Փարիզ,— հարցրեց Ռավիկը։
Ժոան Մադուն չպատասխանեց։ Ռավիկին թվաց, թե նա արդեն քնել է։
— Ռաչինսկին ինձ հետ Փարիզ եկավ, որովհետև մենք այստեղ պետք է բաժանվեինք,—
պատասխանեց վերջապես Ժոանը։
Ռավիկը լսեց, առանց զարմանալու։ Այնպիսի ժամեր կան, երբ ոչինչ մարդու չի
զարմացնում։ Դիմացի սենյակի մարդը, որ քիչ առաջ էր վերադարձել, սկսեց որձկալ։ Դռան
հետևից լսվում էին նրա խուլ տնքոցները։
— Իսկ ինչո՞ւ եք այդպես հուսահատվել,— հարցրեց Ռավիկը։
— Որովհետև նա մահացել էր։ Մահացե՜լ։ Հանկարծ դադարե՜լ էր գոյություն
ունենալուց։ Չկա՜ր։ Եվ անվերադա՜րձ։ Մեռե՜լ էր։ Այլևս ոչինչ հնարավոր չէր անել։ Դուք
այդ չե՞ք հասկանում։— Ժոան Մադուն անկողնու մեջ փոքր-ինչ վեր բարձրացավ և նայեց
Ռավիկին։
«Որովհետև նա հեռացավ քեզանից շուտ, մտածեց Ռավիկը, որովհետև նա քեզ մենակ
էր թողել ավելի շուտ, քան դու նախապատրաստվել էիր դրան»։
— Ես... ես պետք է նրան ուրիշ կերպ վերաբերվեի... ես...
— Դա մոռացեք արդեն։ Զղջումը աշխարհում ամենաանօգուտ բանն է։ Մարդ ոչինչ չի
կարող վերադարձնել, դա անհնար է։ Ոչինչ առհասարակ հնարավոր չէ շտկել։ Այլապես
մենք բոլորս սրբեր կլինեինք։ Կյանքը նկատի չի ունեցել մեզ կատարյալ դարձնել։ Ով
կատարյալ է, նա պատկանում է թանգարանին։
Ժոան Մադուն չպատասխանեց։ Ռավիկը տեսավ, թե նա ինչպես մի ումպ խմեց իր
բաժակից ու ետ ընկավ բարձին։ Էլի ինչ-որ բան կար... բայց Ռավիկը սոսկալի հոգնած էր՝
այդ մասին մտածելու համար։ Ասենք, նրա համար հիմա ամեն ինչ մեկ էր։ Նա միայն քնել
էր ուզում։ Վաղը վիրահատության պետք է գնար։ Մնացածը նրան այլևս չէր վերաբերում։
Նա դատարկ բաժակը դրեց հատակին՝ շշի կողքը։ Տարօրինակ է, թե մարդ երբեմն որտեղ
կարող է վայրէջք կատարել, մտածեց նա։
1. ↑ ուտեստներ (ֆրանս.)
2. ↑ վարդագույն գինի (ֆրանս.)։
3. ↑ Սիրելիս (ֆրանս.)։
4. ↑ պաշտետի տեսակ (ֆրանս.)։

VI գլուխ
Երբ Ռավիկը ներս մտավ, Լյուսիեննա Մարտինեն նստած էր լուսամատին։
— Հը, ինչպե՞ս է,— հարցրեց նա։— Ինչպե՞ս է առաջին անգամ անկողնուց վեր կենալը։
Աղջիկը նայեց Ռավիկին և ապա դեպի դուրս, որտեղ մռայլ ու գորշ օր էր։ Հետո նորից
նայեց նրան։
— Լավ եղանակ չէ այսօր,— ասաց Ռավիկը։
— Բոլորովին էլ ոչ,— ասաց աղջիկը,— ինձ համար շատ լավ է։
— Ինչո՞ւ։
— Որովհետև ես դուրս չեմ գալու։
Նա կուչ եկած նստել էր բազկաթոռին, ուսերին գցած էժանագին չթե մի կիմոնո։ Դա
նիհար, անբարետես արտաքինով մի էակ էր՝ շատ վատ ատամներով, թեև այդ վայրկյանին
նա Ռավիկին թվում էր ավելի գեղեցիկ, քան Տրոյացի Հելենան։ Այդ աղջիկը կյանքի մի
փոքրիկ կտոր էր, որին նա իր ձեռքերով էր ազատել։ Ճիշտ է, հպարտանալու
առանձնապես ոչինչ չկար, չէ որ դրանից քիչ առաջ նա մյուսին կորցրել էր։ Գուցե
հաջորդին նույնպես կորցնի։ Վերջիվերջո նա կկորցնի բոլորին և իրեն նույնպես։ Բայց այս
մեկը տվյալ դեպքում փրկված էր։
— Քիչ հաճույք կա այսպիսի եղանակին սրա-նրա տուն կանացի գլխարկներ տանել։
— Դուք կանացի գլխարկնե՞ր էիք սրա-նրա տուն տանում։
— Այո։ Մադամ Լանվերի համար, որի ատելյեն ավենյու Մատինյոնի վրա է գտնվում։ Ես
այնտեղ էի աշխատում։ Մինչև ժամի հինգը մենք աշխատում էինք։ Իսկ հինգից հետո
կարտոնատուփերը ես պետք է հասցնեի պատվիրատուներին։ Հիմա ժամը հինգն անց կես
է։ Այս ժամանակ ես գլխարկներն առած սրա-նրա մոտ էի վազում։— Նա լուսամուտից
դուրս նայեց։— Ափսոս անձրևը կտրվեց։ Երեկ ավելի լավ էր։ Ամբողջ օրը հեղեղի նման
անձրևը թափվում էր։ Հիմա իմ տեղակ, երևի, մի ուրիշն է գնում։
Ռավիկը նստեց նրա դիմաց, լուսամատի գոգին։ Տարօրինակ է, մտածեց նա։ Մարդ
միշտ կարծում է, որ եթե մարդիկ խասափում են մահից, ուրեմն անսահման երջանիկ են։
Մինչդեռ նրանք գրեթե երբեք այդպիսին չեն։ Ահա սա, որ այստեղ է, Լյուսիեննան,
նույնպես այդպիսին չէ։ Պարզապես մի փոքրիկ հրաշք է կատարվել, ուրիշ ոչինչ, և միակ
բանը, որ նրան հետաքրքրում է հիմա, դա այն է, որ նա չի վազվզում անձրևի տակ։
— Այդ ինչպե՞ս է եղել, որ դուք հատկապես այս կլինիկան եք եկել, Լյուսիեննա,—
հարցրեց Ռավիկը։
Լյուսիեննան զգուշանալով նայեց նրան։
— Ինձ մեկն ասել էր այդ մասին։
— Ո՞վ։

— Մի ծանոթ աղջիկ։
— Ի՞նչ ծանոթ աղջիկ։
Լյուսիեննան իսկույն չպատասխանեց։
— Մի աղջիկ, որը նույնպես եղել է այստեղ։ Ես ինքս եմ նրան այստեղ բերել, ուղղակի
մինչև դուռը։ Դրա համար էլ տեղը գիտեի։
— Այդ ե՞րբ է եղել։
— Իմ այստեղ գալուց մի շաբաթ առաջ։
— Չլինի՞ նա էր, որը վիրահատման ժամանակ մահացավ։
— Այո։
— Եվ չնայած դրան, դուք այստե՞ղ եկաք։
— Այո,— անտարբերությամբ ասաց Լյուսիեննան։— Իսկ ինչո՞ւ չպետք է գայի։
Ռավիկը չասաց այն, ինչ ուզում էր։ Նա նայեց նրա փոքրիկ, պաղ երեսին, որը մի
ժամանակ մեղմ էր ու քնքուշ, սակայն կյանքը այնքան արագ կոպտացրել էր։
— Դո՞ւք էլ եք այն մանկաբարձուհու մոտ եղել,— հարցրեց Ռավիկը։
Լյուսիեննան չպատասխանեց։
— Կամ նույն բժշկի։ Դուք հանգիստ կարող եք այդ ինձ ասել։ Չէ՞ որ ես չգիտեմ, թե ով է
նա։
— Սկզբում Մարին էր եղել նրա մոտ։ Մի շաբաթ ինձանից առաջ։ Տասն օր առաջ։
— Իսկ նրանից հետո էլ դո՞ւք գնացիք։ Թեև գիտեիք, ինչ է պատահել Մարիին։
Լյուսիեննան ուսերը վեր քաշեց։
— Բա ի՞նչ անեի։ Ուզեի-չուզեի պետք է ռիսկ անեի։ Ես ուրիշ ոչ ոքի չգիտեի։ Երեխա էր
լինելու... ես երեխային ի՞նչ պետք է անեի։
Լյուսիեննան նայում էր դեպի պատուհանը։ Դիմացի պատշգամբում կանգնած էր
շալվարակալերով մի տղամարդ, որը բացած հովանոց էր բռնել ձեռքին։
— Ես դեռ ինչքա՞ն պետք է մնամ այստեղ, բժիշկ։
— Մոտավորապես երկու շաբաթ։
— Դեռ երկու շաբա՞թ էլ պետք է մնամ։
— Դա այնքան էլ շատ չէ։ Իսկ ինչո՞ւ։
— Ես որտեղի՞ց պետք է այդքան փող վճարեմ...
— Գուցե հնարավոր լինի մի քանի օր շուտ դուրս գրել։
— Կարծում եք, ես կարո՞ղ եմ այդքանը վճարել։ Որտեղի՞ց ինձ այդքան փող։ Շատ
թանկ է, օրը երեսուն ֆրանկ։
— Ձեզ ո՞վ է ասել։

— Բուժքույրը։
— Ո՞ր բուժքույրը։ Իհարկե, Էժենին...
— Այո։ Նա ասաց, որ վիրահատման ու բինտերի համար առանձին է վճարվում։ Դրանք
շա՞տ են թանկ։
— Վիրահատման համար դուք արդեն վճարել եք։
— Բուժքույրն ասում է, որ դա շատ քիչ է։
— Բուժքույրը շատ չգիտե, թե ինչը ինչքան արժի։ Ավեքի լավ է դա բժիշկ Վեբերին
հարցնեք։
— Ես կուզեի որքան կարելի է շուտ դա իմանալ։
— Ինչո՞ւ։
— Այդ դեպքում ես կարող եմ ավելի ստույգ հաշվել, թե դրա համար ինչքան պետք է
աշխատեմ։— Լյուսիեննան նայեց իր ձեռքերին։ Նրա մատերը բարակ էին և ասեղներից
ծակծկված։— Ես դեռ մի ամսվա սենյակի վարձ էլ պետք է վճարեմ,— ասաց նա։— Ես
այստեղ եմ եկել ամսի տասներեքին։ Տասնհինգին պետք է տանտիրուհուն զգուշացնեի, որ
գնալու եմ։ Իսկ հիմա մի ամբողջ ամսվա համար պետք է վճարեմ։ Եվ բոլորովին զուր
տեղը։
— Դուք ոչ ոք չունե՞ք, որ ձեզ օգնի։
Լյուսիեննան նայեց նրան։ Հանկարծ նրա դեմքը մի տասը տարով ծերացավ։
— Ինքներդ եք հասկանում, բժիշկ։ Նա միայն ջղայնանում էր։ «Ես չգիտեի, ասում էր, որ
դու այդքան հիմար ես։ Թե չէ, ասում էր, ես քեզ հետ գործ չէի բռնի»։
Ռավիկը գլխով արեց։ Դա բոլորովին նորություն չէր։
— Լյուսիեննա,— ասաց Ռավիկը,— մենք կփորձենք ձեզ աբորտ անող կնոջից որևէ բան
ստանալ։ Մեղքը նրանն է։ Միայն թե դուք պետք է նրա անունն ասեք։
Աղջիկը ցնցվեց։ Նա վայրկենապես պատրաստվեց դիմադրության։
— Ոստիկանությո՞ւն։ Երբեք։ Եթե բանը նրանց հասավ, ես իմ հացը կուտեմ։
— Հարցը կլուծենք առանց ոստիկանության։ Մենք միայն նրան կսպառնանք։
Նա դառնորեն ժպտաց։
— Սպառնալիքներով նրանից ոչինչ չեք ստանա։ Նա երկաթից է։ Ես նրան երեք հարյուր
ֆրանկ փող տվի։ Իսկ դիմացը ի՞նչ ստացա...— Լյուսիեննան ուղղեց իր հագի կիմոնոն։—
Մարդիկ կան, որոնք բախտ չեն ունենում,— հուսահատորեն այնպես ասաց նա, կարծես
խոսքը ոչ թե իր, այլ մի կողմնակի մարդու մասին լիներ։
— Ամենևին էլ ոչ,— պատասխանեց Ռավիկը։— Դուք շատ բախտավոր եք։
Ռավիկը Էժենիին տեսավ վիրահատարանում։ Նա փայլեցնում էր նիկելապատ
գործիքները։ Դա Էժենիի ամենասիրած գործերից էր։ Նա այնպես էր խորասուզվել իր
աշխատանքի մեջ, որ նույնիսկ չլսեց էլ, թե Ռավիկն ինչպես ներս մտավ։

— Էժենի,— ասաց նա։
Բուժքույրը ցնցվեց ու շուռ եկավ։
— Ախ, այդ դուք եք։ Դուք պետք է միշտ ինձ վախեցնե՞ք։
— Ես չէի կարծում, թե այդքան կարևոր անձնավորություն եմ։ Իսկ դուք չպետք է
վախեցնեք պացիենտներին հոնորարի և բուժման վարձերին վերաբերվող ձեր
խոսակցություններով։
Էժենին ուղղվեց և, ջնջոցը ձեռքին քարացավ տեղում։
— Հասկանալի է, այդ պոռնիկն է իսկույն տեղ հասցրել։
— Էժենի,— ասաց Ռավիկը։— Այն կանանց մեջ, որոնք երբեք որևէ տղամարդու հետ
չեն պառկել, ավելի շատ պոռնիկներ կան, քան նրանց մեջ, ովքեր դրանով մի կտոր հաց են
վաստակում, էլ չեմ ասում ամուսնացածների մասին։ Իսկ ինչ այդ աղջկան է վերաբերում,
ապա նա ամենևին էլ ոչինչ տեղ չի հասցրել։ Դուք պարզապես նրա օրը փչացրել եք, ուրիշ
ոչինչ։
— Թեկուզև այդպես։ Մի տեսեք, թե ինչպիսի նրբազգացություն... և այն էլ այսպիսի
պայմաններում։
Դու, բարոյականության շրջիկ կատեխիզիս, մտածեց Ռավիկը։ Դու, գարշելի և
ամբարտավան կեղծ բարեպաշտ, դու ի՞նչ գիտես այս գլխարկ կարող փոքրիկ աղջկա
լքվածության ու միայնակության մասին, աղջիկ, որ հերոսաբար գնացել է այն
մանկաբարձուհու մոտ, ով կործանել է իր րնկերուհուն, մեկը, որ սիրտ է արել պառկել այն
հիվանդանոցում, որտեղ մահացել է իր ընկերուհին և որը ընդամենը միայն մի բան է
կրկնում — «բա ի՞նչ անեի», «ես որտեղի՞ց պետք է վճարեմ այդքան փողը»...
— Դուք պետք է ամուսնանաք, Էժենի,— ասաց Ռավիկը։— Կամ երեխաներ ունեցող մի
այրիացած տղամարդու հետ և կամ էլ՝ թաղման բյուրոյի սեփականատիրոջ։
— Մեսյո Ռավիկ,— արժանապատվությամբ ասաց բուժքույրը,— դուք կարող եք
չանհանգստանալ իմ անձնական գործերի համար։ Այլապես ես հարկադրված կլինեմ
բողոքել բժիշկ Վեբերին։
— Դուք առանց այդ էլ ամբողջ օրը դրանով եք զբաղված։— Ռավիկը ուրախությամբ
նկատեց, թե ինչպես նրա այտերին երկու կարմիր բիծ հայտնվեցին։— Էժենի, ինչո՞ւ են
աստվածավախ մարդիկ այդքան հազվադեպ հանդուրժող լինում։ Ամենաթեթև
բնավորությունը ցինիկներինն է։ Իսկ ամենաանտանելին՝ իդեալիստներինը։ Արդյո՞ք սա
ձեզ մտածելու հիմք չի տալիս։
— Փառք աստծո, ոչ։
— Այդպես էլ գիտեի։ Իսկ հիմա ես գնում եմ մեղքի որդիների մոտ, «Օզիրիս»։ Սա ես
ձեզ ասում եմ առ ի դեպ, որպեսզի եթե հանկարծ պետք լինեմ բժիշկ Վեբերին, տեղս
իմանաք։
— Ես կարծում եմ, որ հազիվ թե բժիշկ Վեբերը ձեր կարիքն ունենա։
— Կույս լինելը դեռ չի նշանակում նաև հեռատես լինել։ Մեկ էլ տեսաք, պետք եկա։ Ես
մոտավորապես մինչև ժամը հինգը այնտեղ եմ լինելու։ Որից հետո կգնամ հյուրանոց։

— Էլ ոնց կլինի, հյուրանոց, փոխանակ ասեք հրեական բալագան։
Ռավիկը շրջվեց։
— Էժենի, ոչ բոլոր փախստականներն են հրեա։ Եվ ոչ էլ բոլոր հրեաները՝ հրեա։ Իսկ
երբեմն էլ հրեա է դուրս գալիս նա, ով մտքովդ անգամ չի անցնի, թե հրեա է։ Ես նույնիսկ
մի նեգր հրեայի գիտեի։ Դա մի սոսկալի միայնակ մարդ էր։ Միակ բանը, որ նա սիրում էր,
չինական ճաշերն էին։ Ահա թե աշխարհում ինչեր են լինում։
Բուժքույրը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա շարունակում էր մաքրել նիկելապատ մի
մատուցարան, որն առանց այն էլ մաքրությունից շողշողում էր։
Ռավիկը նստել էր Բուասիեր փողոցի վրա գտնվող բիստրոյում և անձրևից թրջված
ապակիների միջով դուրս էր նայում, երբ փողոցում մի մարդ նկատեց։ Դա կարծես
ստամոքսին հասցրած ուժեղ հարված լիներ։ Առաջին ակնթարթին նա շոկի մի զգացում
ունեցավ, առանց գիտակցելու, թե ինչ կատարվեց... Իսկ հաջորդ վայրկյանին, սեղանը մի
կողմ հրելով, նա տեղից վեր ցատկեց ու, առանց ետ նայելու, մարդաշատ դահլիճի միջով
նետվեց դեպի դուռը։ Մեկը բռնեց նրա թևից։ Ռավիկը արագ շրջվեց։
— Ի՞նչ է,— առանց հասկանալու հարցրեց նա։— Ի՞նչ է։
Դա քելներն էր։
— Դուք չեք վճարել, մեսյո։
— Ի՞նչ... հա-ա... ես ետ եմ գալու...— նա ազատեց ձեռքը։
Քելները կարմրատակեց։
— Մեզ մոտ այդպիսի բաներ չեն անում... Դուք...
— Վերցրեք...
Ռավիկը գրպանից դուրս քաշեց մի թղթադրամ, նետեց քելներին և դուռը թափով
բացեց։ Դուրս պրծնելով մի խումբ մարդկանց միջից, նա իսկույն շենքի անկյունից թեքվեց
դեպի աջ և սկսեց վազել Բուասիեր փողոցի երկարությամբ։
Ինչ-որ մեկը նրա հետևից հայհոյեց։ Նա մի տեսակ սթափվեց, դադարեց վազելուց և,
աշխատելով այնպես անել, որ ոչ ոքի ուշադրություն չգրավի, քայլեց արագ-արագ, որքան
ոտքերում ուժ կար։ Անհնարին բան է, մտածում էր նա, միանգամայն անհնարին, ես
խելագարվել եմ, դա անհնարին է։ Այդ դեմքը, նրա դեմքը... ըստ երևույթին, ինլ-որ
նմանություն էր, ինչ-որ շուն-շան որդու անիծյալ նմանություն... անհեթեթ մի տեսիլք...
ներվերի հիմար մի խաղ... նա չի կարող Փարիզում լինել։ Այդ դեմքը... նա Գերմանիայում
էր, Բեռլինում։ Լուսամուտի ապակիներր շղարշվել էին անձրևի շիթերով, մարդ չէր
կարողանում տեսնել, ինչպես պետքն է... Ես, երևի, սխալվել եմ... ինձ պարզապես թվացել
է։
Նա արագ-արագ քայլում էր առաջ, հրում-անցնում էր կինոյից դուրս ժայթքող
մարդկային բազմության միջով, ուշադիր զննում էր յուրաքանչյուր տղամարդու դեմք,
նայում էր շլյապաների տակը։ Ոմանք նրան նայում էին տարակուսանքով, ոմանք՝
վրդովված... Առաջ... առաջ... Ուրիշ դեմքեր, ուրիշ շլյապաներ մոխրագույն, սև, կապույտ...
նա հասնում էր նրանց հետևից, շրջվում ու նայում էր նրանց, ուշադիր զննում...

Ավենյու Կլեբերի խաչմերուկում Ռավիկը կանգ առավ։ Մի կին... պուդելի հետ մի կին...
հանկարծ հիշեց նա։ Իսկ նա գնում էր այդ կնոջ հետևից։
Պուդելի հետ գնացող կնոջից նա վաղուց անցել էր արդեն։ Հետո շրջվեց և արագ-արագ
ետ դառավ։ Հեռվում նկատելով շանն ու կնոջը, նա կանգ առավ մայթի եզրին ու մնաց
կանգնած։ Բռունցքները գրպաններում սեղմած, նա լարված նայում էր յուրաքանչյուր
անցորդի։ Պուդելը լույսի սյան մոտ կանգ առավ, հոտոտեց և անսահման դանդաղ
բարձրացրեց հետևի ոտքը։ Հետո հանգամանորեն ճանկռտեց սալարկը և վազեց առաջ։
Ռավիկը հանկարծ զգաց, որ ծոծրակը քրտինքից թրջվեց։ Նա մի քանի րոպե ևս սպասեց։
Դեմքը չէր գալիս։ Նա զննեց կանգնած մեքենաների մեջը։ Նրանց ներսում ոչ ոք չկար։ Ետ
դառավ ու գնաց ավենյու Կլեբերի վրա գտնվող մետրոն։ Աստիճաններն ի վար ցած
վազելով, նա տոմս վերցրեց ու քայլեց կառամատույցի երկարությամբ, որտեղ ուղևորների
ձեռքից ասեղ գցելու տեղ չկար։ Մինչև կառամատույցի վերջը հասնելը, հայտնվեց գնացքը,
մի պահ կանգ առավ և ապա նորից անհետացավ թունելի մեջ։ Կառամատույցը
դատարկվեց։
Ռավիկը անշտապ քայլերով նորից վերադարձավ բիստրո և նստեց իր սեղանի մոտ, որի
վրա դեռ դրված էր կալվադոսի կիսով լցված բաժակը։ Նրան տարօրինակ թվաց, որ
բաժակը մինչև հիմա տեղից ոչ ոք չէր շարժել...
Ներս մտավ քելները։
— Ներեցեք, մեսյո։ Ես չգիտեի...
— Ոչինչ, ոչինչ,— ասաց Ռավիկը։— Մի բաժակ էլ կալվադոս բերեք։
— Մի բաժա՞կ էլ։— Քելները աչքը գցեց սեղանի վրայի կիսատ բաժակին։— Դուք չե՞ք
ուզում դա խմել վերջացնել հետո։
— Ոչ։ Նորը բերեք։
Քելները վերցրեց բաժակը և հոտ քաշեց։
— Ինչ է, լա՞վը չէ։
— Ես այդպիսի բան չասացի։ Պարզապես ուզում եմ, որ մի նոր բաժակ բերեք։
— Այս րոպեիս, մեսյո։
Ես սխալվեցի, մտածեց Ռավիկը։ Անձրևով ողողված ու քրտնած ապակի — մի՞թե մարդ
կարող է որևէ բան տեսնել։ Նա մոտեցավ լուսամուտին և սկսեց դարան մտած որսորդի
նման ուշադիր ու լարված նայել փողոցի ամեն մի անցորդին, իսկ հիշողության մեջ գորշ և
մուգ ստվերների պես անտարբեր անցնում էին ֆիլմի կադրերը՝ հիշողությունների
անվերջանալի պատառիկները...
Բեռլին։ Ամառային մի երեկո։ 1934 թիվ։ Գեստապոյի շենքը։ Արյուն։ Մերկ պատերով
անլուսամուտ սենյակ։ Առանց լուսամփոփի էլեկտրական լապտերի վառ լույս։ Կարմիր
բծերով ծածկված սեղան, որի վրա կապելու գոտիներ էին հարմարեցված։ Գրգռված
ուղեղի գիշերային պայծառություն, ուղեղ, որի մթագնումը տասնյակ անգամ սթափեցվել է
կիսախեղդող ընկղմումներով ջրով լի դույլի մեջ։ Երիկամներ, ջարդոտված այն
աստիճանի, որ այլևս ցավ չէին զգում։ Սիբիլայի աղավաղված, հուսահատ դեմքը։ Մի
քանի համազգեստով դահիճներ, որոնք բռնել էին նրան։ Եվ մի ուրիշ դեմք ևս, ու մի ձայն,

որ իրեն բարեկամաբար բացատրում է, թե ինչ կարող է լինել, եթե ինքը չխոստովանի...
Երեք օրից հետո Սիբիլային գտել էին կախված... իբրև թե ինքնասպան է եղել։
Հայտնվեց քելները և սեղանին դրեց կալվադոսով լի բաժակը։
— Սա ուրիշ տեսակի է, մեսյու Կանի Դիդյեից է։ Եվ հին։
— Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
Ռավիկը բերած բաժակը խմեց, գրպանից հանեց սիգարետի տուփը, վերցրեց մի հատ ու
վառեց։ Ձեռքերը դեռ շարունակում էին դողդողալ։ Լուցկին հատակին շպրտելով, նա
նորից կալվադոս պատվիրեց։
Այդ դեմքը... ժպտացող այդ դեմքը, որը նրան թվում էր, թե հենց նոր տեսավ, մի՞թե
մոլորություն չէր։ Դա անհնարին էր... Հաակեն չէր կարող Փարիզում լինել։ Անհնարին բան
է։ Ռավիկն իրենից հեռացրեց հիշողությունները։ Ի՞նչ նպատակ ունի տանջվել, եթե ոչինչ
անել չի կարող։ Նրա օրը կհասնի այն ժամանակ, երբ այնտեղ ամեն ինչ կործանվի և
հնարավոր լինի վերադառնալ։ Իսկ հիմա...
Նա իր մոտ կանչեց քելներին և վճարեց։ Սակայն դուրս գալով փողոց, չէր կարողանում
իրեն զսպել, որպեսզի անցորդների դեմքերին չնայի։
Ռավիկը Մորոզովի հետ նստած էր «Կատակոմբայում»։
— Քո կարծիքով դա նա՞ չի եղել,— հարցրեց Մորոզովը։
— Ոչ, բայց շատ նման էր... դա մի անիծյալ նմանություն էր։ Եվ կամ էլ հիշողությունս է
դավաճանում։
— Ափսոս բիստրոյում նստած ես եղել։
— Էլ մի ասի։
Մորոզովը լռեց։
— Շատ անհանգստացնող բան է, ճի՞շտ է,— ավելացրեց նա։
— Չէ։ Ինչո՞ւ։
— Որովհետև մարդ որոշակի չգիտի։
— Ես գիտեմ։
Մորոզովյը ոչինչ չպատասխանեց։
— Հալյուցինացիա է,— ասաց Ռավիկը։— Ես կարծում էի դրանից ազատվել եմ։
Որոշ ժամանակ նրանք լուռ էին։
— Մի պարտիա շախմատ չխաղա՞նք,— հարցրեց Մորոզովը։
— Խաղալը խաղանք։ Բայց ես ազատ տախտակ չեմ տեսնում։
— Այ այնտեղ պրոֆեսորը վերջացրեց։ Լևիի հետ էր խաղում։ Տարավ, ինչպես միշտ։
Ռավիկր գնաց շախմատի տախտակն ու ֆիգուրաները բերելու։
— Երկար խաղացիք, պրոֆեսոր,— ասաց նա։— Համարյա օրվա երկրորդ կեսը։

Ծերունին գլխով արեց։
— Ցրում է։ Շախմատն ավելի կատարյալ է, քան թղթախաղը։ Թղթախաղում ամեն ինչ
բախտը բերելուց ու չբերելուց է կախված։ Եվ մարդու չի ցրում ինչպես պետքն է։
Շախմատը ինքն իր մեջ մի ամբողջ աշխարհ է։ Քանի դեռ մարդ խաղում է, մեսյո, դրսի
աշխարհը մոռացության է մատնվում։— Պրոֆեսորը բարձրացրեց իր բոցավառված
աչքերը։— Իսկ դրսի աշխարհը այնքան էլ կատարյալ չէ։
Լևին, նրա խաղընկերը, հանկարծ ինչ-որ բան մրթմրթաց։ Հետո լռեց և, վախեցած
շուրջը նայելով, հետևեց պրոֆեսորին։
Նրանք խաղացին երկու պարտիա։ Որից հետո Մորոզովը տեղից կանգնեց։
— Ես պետք է գնամ, որպեսզի դռները բացեմ մարդկության ծաղիկների առաջ։ Ինչո՞ւ
այլևս չես երևում մեր կողմերում։
— Չգիտեմ։ Պարզապես պատահականություն է։
— Վաղը երեկոյան կերևա՞ս։
— Վաղը երեկոյան չեմ կարող։ Ընթրիքի եմ գնալու։ «Մաքսիմում»։
Մորոզովը քմծիծաղեց։
— Անանձնագիր փախստական լինելով հանդերձ, դու քեզ բավական հանդուգն ես
պահում — հաճախում ես Փարիզի ամենաբարձրաճաշակ ռեստորանները։
— Դրանք միակ տեղերն են, որտեղ մարդ իրեն լրիվ ապահով է զգում, Բորիս։ Եթե
մարդ իրեն փախստականի պես պահի, իսկույն կճանկեն։ Դու ինքդ դա պետք է իմանաս,
դու նանսենյան անձնագրի տեր։
— Ճիշտ է։ Իսկ ո՞ւմ հետ ես գնալու։ Չլինի գերմանական դեսպանի։ Որպես նրա
հովանավորյալ։
— Կետ Հեգստրեմի հետ։
Մորոզովը սուլեց։
— Կետ Հեգստրե՞մի,— ասաց նա։— Մի՞թե նա վերադարձել է։
— Վաղն առավոտյան է գալիս։ Վիեննայից։
— Շատ լավ։ Ուրեմն, ես քեզ անպայման կտեսնեմ մեզ մոտ, ավելի ուշ։
— Գուցե և չտեսնես։
Մորոզովը գլուխն օրորեց։
— Դա անհնարին է։ Երբ Կետ Հեգստրեմը Փարիզ է գալիս, նրա շտաբ-կվարտիրան
«Շեհերազադեն» է։
— Այս անգամ բանն ուրիշ է։ Նա գալիս է, որպեսզի հիվանդանոցում պառկի։ Մոտ
օրերս նրան վիրահատելու են։
— Այդ դեպքում առավել ևս։ Դու կանանց լավ չգիտես։— Մորոզովը աչքերը կկոցեց։—
Թե դու չես ուզում, որ նա գա։

— Ինչո՞ւ չպետք է ուզեմ։
— Ես նոր միայն հիշեցի, որ դու մեզ մոտ չես եղել այն օրից ի վեր, ինչ այն կնոջը
ուղարկել էիր։ Ժոան Մադուին։ Այնպես որ, քո չգալը ամենևին էլ պատահականություն չէ։
— Դատարկ բաներ ես ասում։ Ես նույնիսկ չգիտեմ էլ, նա ձեզ մոտ տեղավորվեց թե՞ չէ։
Պետք չեկա՞վ։
— Եկավ։ Մասնակցում էր մեր երգչախմբին։ Հիմա էլ մեներգի մի քանի առանձին
համարներ ունի, երգում է։ Երկու թե երեք երգ։
— Հիմա ինչպե՞ս է, արդեն ընտելացե՞լ է։
— Իհարկե։ Ինչո՞ւ չպետք է ընտելանար։
— Խեղճը սոսկալի հուսահատված էր։
— Ի՞նչ,— հարցրեց Մորոզովը։— Ինչ ասացի՞ր։
— Խեղճը, ասացի։
Մորոզովը ժպտաց։
— Ռավիկ,— վրա բերեց նա հայրական տոնով և դեմքի մի այնպիսի
արտահայտությամբ, որտեղ հանկարծակի ստեպներ, հեռաստան, մարգագետին և
աշխարհի ամբողջ իմաստությունը արտացոլվեց։— Հիմար բաներ մի ասի։ Նա ուղղակի
սրիկայի մեկն է։
— Ի՞նչ,— կարծես չհասկանալով հարցրեց Ռավիկը։
— Սրիկայի մեկը։ Ոչ թե բոզ, այլ սրիկա։ Եթե դու ռուս լինեիր, կհասկանայիր դա։
Ռավիկը ծիծաղեց։
— Նշանակում է, նա ամբողջովին փոխվել է։ Ցտեսություն, Բորիս։ Թող աստծո
օրհնանքը քեզ վրա լինի:

VII գլուխ
— Ես ե՞րբ եմ պառկելու վիրահատության, Ռավիկ,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
— Երբ ուզեք։ Վաղը, վաղը չէ մյուս օրը, ցանկացած ժամանակ։ Մի օր շուտ, մի օր ուշ
— ոչ մի նշանակություն չունի։
Կետ Հեգստրեմը կանգնել էր նրա առաջ վայելչակազմ, մի տեսակ երեխավարի,
ինքնավստահ, գեղեցիկ և արդեն ոչ այնքան երիտասարդ։
Ռավիկը երկու տարի առաջ հեռացրել էր նրա ապենդիքսը։ Դա Փարիզում Ռավիկի
կատարած առաջին վիրահատությունն էր, որը նրան երջանկություն էր բերել։ Այդ
ժամանակից ի վեր Ռավիկը միշտ աշխատանք էր ունեցել և ոչ մի անգամ չէր հանդիպել
ոստիկանության հարուցած դժվարություններին։ Կետ Հեգստրեմին Ռավիկն իր համար
թալիսման էր համարում։
— Այս անգամ ես վախենում եմ,— ասաց Հեգստրեմը։— Չեմ կարող ասել ինչու։ Բայց
վախենում եմ։
— Վախենալու ոչինչ չկա։ Սովորական վիրահատություն է։
Նա մոտեցավ լուսամուտին և դուրս նայեց։ Հայացքի առաջ տարածվում էր
«Լանկաստեր» հյուրանոցի բակը։ Դարավոր հզոր մի շագանակենի իր ծեր ձեռքերը
պարզել էր դեպի թաց երկինքը։
— Այս անձրևն է՜լ,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։— Ես Վիեննայից դուրս եկա գալիս էր։
Ցյուրիխում արթնացա շարունակվում էր, հիմա էլ այստեղ եմ, դեռ չի կտրվել։— Նա
վարագույրները ետ քաշեց։— Չգիտեմ, ինչ է պատահել ինձ։ Ըստ երևույթին, ծերանում
եմ։
— Մարդ միշտ այդպես է կարծում, քանի դեռ ծեր չի։
— Ես բոլորովին ուրիշ պետք է լինեի։ Երկու շաբաթ է, ինչ բաժանվել եմ։ Պետք է, որ
ուրախ լինեի։ Իսկ ես սոսկալի հոգնած եմ զգում ինձ։ Ամեն ինչ կրկնվում է, Ռավիկ։ Ինչո՞ւ
է այդպես։
— Ոչ մի բան չի կրկնվում։ Մենք ինքներս ենք կրկնվում։ Ուրիշ ոչինչ։
Կետ Հեգստրեմը ժպտաց ու նստեց արհեստական բուխարու մոտ դրված բազմոցին։
— Լավ է, որ ես վերադարձա,— ասաց նա։— Վիեննան ուղղակի զորանոց է դարձել։ Ոչ
մի մխիթարություն չկա։ Գերմանացիները ամբողջովին ոտքի տակ են տվել։
Ավստրիացիներն էլ մյուս կողմից են օգնում նրանց։ Ավստրիացիները, Ռավիկ։
Ավստրիական նացիստը ինձ մի տեսակ անբնական էր թվում, թվում էր, թե դա բնության
հակասություն է։ Բայց ես նրանց իմ աչքով տեսա։
— Զարմանալու ոչինչ չկա։ Իշխանությունը աշխարհի երեսի ամենավարակիչ
հիվանդությունն է։

— Այո, և մարդկանց ամենից շատ այլանդակողը։ Հենց այդ պատճառով էլ ես
բաժանվեցի։ Այն սքանչելի պորտաբույծը, որի հետ երկու տարի առաջ ամուսնացել էի,
հանկարծ մռնչող շտուրմֆյուրեր դարձավ, որը ծերունի պրոֆեսոր Բեռնշտայնին
փողոցները լվանալ էր տալիս ու ինքն էլ կանգնած հռհռում նրա վրա։ Այն Բեռնշտայնին,
որն ընդամենը մի տարի առաջ նրան փրկել էր երիկամների բորբոքումից։ Եվ դա սոսկ այն
պատճառով, որ հոնորարը իբրև թե չափազանց բարձր էր եղել։— Կետը տխուր ժպտաց։—
Հոնորար, որը վճարել էի ես և ոչ թե ինքը։
— Ուրեմն, փառք տվեք աստծուն, որ այդպիսի մարդուց հեռացել եք։
— Նա երկու հարյուր հիսուն հազար շիլլինգ էր պահանջում ինձանից՝ ապահարզանի
համար։
— Թանկ չէ,— ասաց Ռավիկը։— Այն, ինչ մարդ փողով կարող է գլուխ բերել, շատ էժան
է։
— Նա ոչինչ չստացավ։— Կետ Հեգստրեմը բարձրացրեց Գեմմայի նման քանդակված
նուրբ, անթերի դիմագծերով գլուխը։— Ես նրան ասացի այն ամենը, ինչ մտածում եմ նրա,
նրա կուսակցության, նրա ֆյուրերի մասին և հայտնեցի, որ հետ այսու բացեիբաց խոսելու
եմ այդ մասին։ Նա սպառնաց ինձ գեստապոյով ու համակենտրոնացման ճամբարով։ Ես
ծաղրի ենթարկեցի նրան։ Չէ՞ որ մինչև հիմա ես դեռ ամերիկուհի եմ և գտնվում եմ
դեսպանության պաշտպանության տակ։ Ասացի, որ ինձ ոչինչ էլ չի պատահի, թող այդ
մասին ինքը մտածի, քանի որ ամուսնացած է ինձ հետ։— Կետը ծիծաղեց։— Այդ մասին
նա չէր մտածել։ Իսկ երբ ասացի, իսկույն վախեցավ և դադարեց ինձ խոչընդոտներ
հարուցելուց։
Դեսպանություն, պաշտպանություն, հովանավորություն, մտածեց Ռավիկը։ Թվում էր,
թե խոսքը ինչ-որ մի այլ մոլորակի մասին է։
— Ինձ զարմացնում է, որ Բեռնշտայնին մինչև հիմա թույլ են տալիս պրակտիկայով
զբաղվել,— ասաց նա։
— Այլևս թույլ չեն տալիս։ Նա ինձ թաքուն ընդունեց, առաջին արյունահոսությունից
հետո։ Փառք աստծո, որ ես ծննդաբերելու իրավունք չունեմ։ Երեխա ունենալ
նացիստից...— նա մի տեսակ ցնցվեց։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։
— Ես հիմա պետք է գնամ։ Վեբերը ճաշից հետո ձեզ մի անգամ էլ կնայի։ Բայց
ձևականորեն։
— Գիտեմ։ Այնուամենայնիվ, այս անգամ ես սարսափում եմ։
— Կետ, բայց չէ՞ որ սա առաջին անգամը չէ։ Եվ բացի դրանից, սա ավելի հասարակ
վիրահատություն է, քան ապենդեկտոմիան, որը ես կատարեցի երկու տարի առաջ։—
Ռավիկը թեթևակիորեն գրկեց նրա ուսը։— Դուք առաջին մարդն էիք, որին ես Փարիզում
վիրահատեցի։ Դա մոտավորապես առաջին սիրո նման մի բան էր։ Ես պետք է շատ զգույշ
լինեմ։ Մանավանդ, որ դուք իմ թալիսմանն եք։ Դուք ինձ երջանկություն բերիք։ Եվ այդ
երջանկությունը բերելու եք նաև հետագայում։
— Այո,— ասաց Կետը և նայեց Ռավիկին։

— Դե լավ, Կետ, adieu[^1]։ Երեկոյան ժամը ութին ես կգամ ձեզ տեսնելու։
— Adieu, Ռավիկ, Ես հիմա գնում եմ Մենբոշեի մոտ՝ երեկոյան հագնելու որևէ շոր
գնելու համար։ Պետք է այս հոգնածությունից գլուխս ազատեմ։ Եվ սարդոստայնի մեջ
ընկած լինելու այս զգացումից։ Վիեննան,— ասաց նա դառը մի ժպիտով,— ուղղակի
երազանքների քաղաք է...
Ռավիկը վերելակով իջավ ներքև և բարի կողքով անցավ սրահի միջով, որտեղ մի քանի
ամերիկացիներ էին նստած։ Սրահի կենտրոնում դրված էր մի սեղան, սեղանի վրա
կարմիր թրաշուշանների մի հսկայական փունջ։ Շուրջը սփռված գորշ լույսի տակ նրանք
հին, մակարդված արյան գույն էին հիշեցնում, և միայն այն ժամանակ, երբ ինքը մոտեցավ
նրանց, զգաց, որ դրանք թարմ թրաշուշաններ են։ Այդ գույնը նրանք ստանում էին դրսից
ընկած լույսի հետևանքով։
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի երկրորդ հարկում մեծ իրարանցում էր։ Բազմաթիվ
համարների դռներ կրնկի վրա բացված էին, սպասավորներն ու միջանցքային
աղախինները այս ու այն կողմ էին վազվզում, իսկ տիրուհին, միջանցքում կանգնած,
հրամաններ էր արձակում։
Ռավիկը աստիճաններով բարձրացավ վերև։
— Այս ի՞նչ է պատահել,— հարցրեց նա։
Հյուրանոցի տիրուհին մի ուժեղ, հզոր կրծքով, գլուխը չափազանց փոքր՝ կարճ սև
խոպոպներով կին էր։
— Իսպանացիները գնացին,— ասաց նա։
— Գիտեմ։ Իսկ ինչո՞ւ եք այս ուշ ժամին սենյակները մաքրում։
— Վաղն առավոտյան դրանք պետք են։
— Գերմանական նոր էմիգրանտնե՞ր են գալու։
— Չէ, իսպանական։
— Իսպանակա՞ն,— հարցրեց Ռավիկը, որը մի վայրկյան չհասկացավ, թե տիրուհին ինչ
նկատի ունի։— Ինչպե՞ս թե... Չէ՞ որ նրանք հենց նոր են գնացել։
Հյուրանոցի տիրուհին նրան նայեց իր սև, շողշողուն աչքերով և ժպտաց։ Դա գործին
լավատեղյակ լինելու և պարզ ու հեգնական մի ժպիտ էր։
— Ուրիշներն են գալիս,— ասաց տիրուհին;
— Ի՞նչ ուրիշներ։
— Որոնք հակառակ կողմից են, իհարկե։ Չէ՞ որ միշտ այդպես է լինում։— Տիրուհին ինչոր բան ասաց սենյակները մաքրող աղախիններին։ Մեր հյուրանոցը հին հյուրանոց է,—
ասաց նա որոշակի հպարտությամբ։— Մեր հյուրերը հաճույքով են վերադառնում մեզ
մոտ։ Նրանք արդեն սպասում են իրենց նախկին համարներին։
— Նրանք արդեն սպասո՞ւմ են,— հարցրեց Ռավիկը զարմացած։— Այդ ո՞վ է արդեն
սպասում։

— Հակառակ կողմի պարոնայք։ Նրանցից շատերն արդեն ապրել են այստեղ։ Ոմանք,
իհարկե, այդ ընթացքում սպանվել են։ Բայց մյուսները սպասում էին Բիարրիցում և ՍենԺան դե Լյուզում, մինչև որ մեզ մոտ սենյակներն ազատվեն։
— Նրանք արդեն եղե՞լ են այստեղ։
— Մեսյո Ռավիկ,— տիրուհին զարմացավ, որ նա այդքան դժվար է հասկանում։—
Իհարկե, եղել են։ Այն ժամանակ, երբ Պրիմո դե Ռիվերան դիկտատոր էր Իսպանիայում։
Նրանք հարկադրված էին փախչել Իսպանիայից, և այստեղ մեզ մոտ էին ապրում։ Իսկ երբ
Իսպանիան հանրապետական դարձավ, նրանք վերադարձան, և հիմա էլ նրանց տեղը
եկան մոնարխիստներն ու ֆաշիստները։ Հիմա նրանցից համարյա էլ ոչ ոք չկա, բոլորը
գնացել են։ Բայց հիմա էլ հանրապետականներն են նորից վերադառնում։ Իհարկե, նրանք,
ովքեր գլուխները պրծացրել են։
— Ճիշտ եք ասում։ Ես այդ մասին չմտածեցի։
Տիրուհին աչք ածեց սենյակներից մեկը։ Մահճակալի վերևից կախված էր նախկին
թագավոր Ալֆոնսի լիտոգրաֆիական գունավոր նկարը։
— Դա պատից վերցրու, Ժաննա,— ձայն տվեց տիրուհին։
Սպասուհին նկարը բերեց։
— Բեր, դիր այստեղ։
Տիրուհին նկարը հենեց աջ կողմի պատին ու շարունակեց իր գործը։ Հաջորդ սենյակում
կախված էր գեներալ Ֆրանկոյի նկարը։
— Դա էլ վերցրու։ Տար դիր մյուս կողքը։
— Հետաքրքիր է, թե ինչո՞ւ այդ իսպանացիները գնալիս նկարները չեն վերցրել իրենց
հետ,— հարցրեց Ռավիկը։
— Էմիգրանտները վերադառնալիս հազվադեպ են իրենց հետ նկարներ տանում,—
բացատրեց տիրուհին։— Օտարության մեջ այդ նկարները նրանց համար սփոփանք է։
Իսկ երբ հայրենիք են վերադառնում, դրանց կարիքն արդեն չկա։ Մի կողմից նրանց
շրջանակներն են շատ անհարմար՝ տեղից տեղ տանելու համար, մյուս կոդմից էլ
ապակիներն են ջարդվում։ Այդպիսի նկարները մեծ մասամբ հյուրանոցներում են մնում։
Տիրուհին միջանցքի պատին հենեց չաղլիկ գեներալիսսիմուսի ևս երկու դիմանկար,
Ալֆոնսի մի ուրիշ նկար և մի փոքրիկ դիմանկար էլ գեներալ Կեյպո դե Լիանոյից։
— Սրբապատկերներին ձեռք տալու կարիք չկա, թող կախված մնան,— որոշեց
տիրուհին, նկատելով պատից կախած մադոննայի գունեղ պատկերը։— Սրբերը չեզոք են։
— Ոչ միշտ,— ասաց Ռավիկը։
— Ծանր ժամանակները աստված միշտ էլ որևէ շանս ունի։ Ես հաճախ եմ այստեղ
տեսել, թե աթեիստներն ինչպես են աղոթում։— Տիրուհին եռանդուն մի շարժումով ուղղեց
իր ձախ կուրծքը։— Դուք երբեք աղոթած չկա՞ք, երբ զգացել եք, որ արդեն խեղդվելու վրա
եք։
— Իհարկե, աղոթել եմ։ Բայց ես նաև աթեիստ չեմ։ Ես պարզապես դժվարահավատ եմ։

Աստիճանների վրա հայտնվեց
դիմանկարների մի ամբողջ դաս։

միջանցքի

սպասավորը,

թևի

տակ

բերելով

— Չե՞ք ուզում դեկորացիան փոխել,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ինչ խոսք։ Մեր գործում հազար ու մի տեսակ տակտ է պահանջվում։ Դրանով է, որ
մարդ անուն է հանում։ Հատկապես եթե այնպիսի հաճախորդների հետ գործ ունեք,
ինչպիսին մերոնք են։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ նրանք այս հարցերում շատ նրբանկատ են։
Չեմ կարծում, թե մեկնումեկին դուր կգա, եթե տեսնի, որ իր սենյակի պատից գունեղ
ներկով ներկված որևէ երդվյալ թշնամի հպարտությամբ իրեն է նայում, և այն էլ հաճախ
ոսկեզօծ շրջանակի միջից։ Ճի՞շտ չեմ ասում։
— Հարյուր տոկոսով։
Տիրուհին, դիմելով միջանցքային սպասավորին, ասաց.
— Այդ նկարները բեր դիր այստեղ, Ադոլֆ։ Ասենք, չէ, ավելի լավ է դիր այն լույս տեղը՝
պատի մոտ, իրար կողքի, որպեսզի երևան։
Միջանցքային սպասավորը փնթփնթալով կռացավ, որպեսզի նկարները դասավորի
տիրուհու ցանկության համաձայն։
— Հիմա ի՞նչ եք կախելու այդտեղ,— հետաքրքրված հարցրեց Ռավիկը։— Եղջերուների
նկարներ, լանդշաֆտ թե՞ Վեզուվի ժայթքումն ու նման բաներ։
— Դրանք կկախենք այն ժամանակ միայն, եթե սրանք չհերիքեն։ Թե չէ ստիպված
կլինեմ հին նկարները ետ տալ։
— Ի՞նչ հին նկարներ։
— Նախկին բերվածները։ Որոնք պարոն էմիգրանտները թողել-գնացել են՝
իշխանությունն իրենց ձեռքն անցնելուց հետո։ Սրանք։— Տիրուհին ձեռքը պարզեց դեպի
միջանցքի ձախ պատը, որտեղ Նեգրինիի և Իսպանիայի մյուս հանրապետական
առաջնորդների փոքրիկ շրջանակի մեջ դրած սև լիտոգրաֆիական նկարներն էին։ Դրանք
մի տեսակ անշուք էին և չունեին գույների այն շողշողանքը՝ իրենց շքանշաններով ու
էմբլեմաներով հանդերձ, ինչպիսին ուներ նրանց աջ կողմում գտնվող Ալֆոնսների,
Պրիմոների և Ֆրանկոների պերճաշուք շարքը։ Աշխարհայացքների այդ երկու շարքերը
աղոտ լուսավորված միջանցքում լուռ նայում էին միմյանց, իսկ նրանց միջև կանգնած էր
ֆրանսիացի տիրուհին՝ տակտով, փորձառու և իր ռասայի ծաղրական իմաստությամբ։
— Այս բոլորը նրանք թողին, գնացին,— ասաց տիրուհին,— իսկ ես պահպանեցի։ Հիմա
կառավարություններն առանձնապես երկար չեն դիմանում։ Ինչպես տեսնում եք, ես
իրավացի եմ եղել — սրանք արդեն կմնան մեզ։ Հյուրանոցային գործերում մարդ պետք է
մի քիչ հեռատես լինի։
-- անհամապատասխանություն բնագրի հետ. պակասում է մի հատված -— Դա ճիշտ է։ Իսկ գերմանացիներից չունե՞ք։
— Ոնց չէ։ Մի Հինդենբուրդ ունենք, մի Վիլհելմ կայսր, մի Բիսմարկ և...— հյուրանոցի
տիրուհին ժպտաց,— և նույնիսկ անջրանցիկ վերարկուով մի Հիտլեր։ Այնպես որ լրիվ
կոմպլեկտը կա։

— Ի՞նչ,— հարցրեց Ռավիկը։— Հիտլե՞ր։ Դրա՞ն որտեղից եք գտել։
— Մի հոմոսեքսուալիստից։ 1934 թվին էր եկել, երբ Ռոհմին և մյուսներին
գնդակահարեցին։ Սոսկալի վախենում էր և անընդհատ աղոթում։ Հետագայում նրան
արգենտինացի մի հարուստ մարդ վերցրեց իր հետ։ Պուտցի ազգանունով։ Ուզո՞ւմ եք
նկարը տեսնել։ Նկուղում է։
— Առայժմ՝ ոչ։ Եվ ոչ էլ նկուղում եմ ուզում տեսնել։ Ավելի լավ է տեսնեմ այն ժամանակ,
երբ հյուրանոցի բոլոր համարները կախված լինեն այդ կարգի մարդկանցով։
Հյուրանոցի տիրուհին մի վայրկյան սուր հայացքով նայեց Ռավիկին։
— Ախ այդպես,— փոքր-ինչ լռելուց հետո ասաց տիրուհին։— Ուզում եք ասել, երբ
նրանք որպես էմիգրանտ գան այստե՞ղ։
Ոսկեկար լիվրե հագած, Մորոզովը կանգնել էր «Շեհերազադե»-ի առաջ։ Նա բացեց
տաքսու դուռը։ Մեքենայից դուրս եկավ Ռավիկը։ Մորոզովը քմծիծաղեց։
— Ինձ թվում էր, դու այլևս չես գա։
— Ես չէի էլ ուզում գալ։
— Նրան ես եմ բերել, Բորիս,— Կետ Հեգստրեմը փաթաթվեց Մորոզովին։— Փառք
աստծո, ես նորից ձեզ հետ եմ։
— Դուք ռուսական հոգի ունեք, Կատյա։ Երկնքին է միայն հայտնի, թե դուք ինչո՞ւ
պետք է Բոստոնում ծնվեիք։ Արի, Ռավիկ։— Մորոզովը հրեց մուտքի դուռը։— Մարդը մեծ
է իր մտահղացումներով, սակայն թույլ է դրանք իրականացնելու մեջ։ Դրանում է և մեր
դժբախտությունը, և հմայքը։
«Շեհերազադեին» կովկասյան վրանի տեսք էր տրված։ Քելներները կարմիր չերկեսներ
հագած ռուսներ էին։ Նվագախումբը բաղկացած էր ռուսական ու ռումինական
գնչուներից։ Հաճախորդները նստել էին փոքրիկ սեղանների հետևում պատի
երկարությամբ դրված փափուկ նստարանի վրա։ Դահլիճը բավական մութն էր, գրեթե ոչ
մի ազատ տեղ չկար։
— Ի՞նչ կուզեիք խմել, Կետ,— հարցրեց Ռավիկը։
— Օղի։ Իսկ գնչուները թող նվագեն։ Բավական է, ինչքան լսել եմ զինվորական քայլերգի
ռիթմով կատարած «Վիեննական անտառի հեքիաթները»։— Նա կոշիկները հանեց ու
ծալապատիկ նստեց նստարանին։— Ես այլևս հոգնածություն չեմ զգում, Ռավիկ,— ասաց
Կետը։— Փարիզի մի քանի ժամը իսկույն ինձ փոխեց։ Բայց իմ մեջ դեռ այն զգացումն է,
կարծես համակենտրոնացման ճամբարից փախած լինեմ։ Կարո՞ղ եք դա պատկերացնել։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Այո, մոտավորապես,— պատասխանեց նա։
Չերքեզի զգեստով քելները մի փոքրիկ գրաֆին օղի բերեց՝ բաժակների հետ։ Ռավիկը
իսկույն լցրեց ու բաժակներից մեկը մեկնեց Կետ Հեգստրեմին։ Կետը ծարավածի նման
անմիջապես խմեց և, դատարկ բաժակը դնելով սեղանին, նայեց շուրջը։

— «Շեհերազադեն» կարծես ցեցի բուն լինի,— ժպտալով ասաց Կետը։— Բայց
գիշերները փոխվում, դառնում է երազանքների և ապաստանության հեքիաթային
քարանձավ։
Կետը ետ ընկավ նստարանի թիկնակին։ Սեղանի տակից ընկնող մեղմ լույսը
լուսավորում էր նրա դեմքը։
— Ռավիկ, ինչո՞ւ է գիշերն ամեն ինչ գունեղ դառնում։ Ամեն ինչ մարդու թվում է թեթև,
մատչելի, իսկ այն, ինչ անհասանելի է, նվաճելի է դառնում երազանքով։ Ինչո՞ւ է այդպես։
Ռավիկը ժպտաց։
— Որովհետև առանց մեր այդ երազանքների իրականությունը անտանելի կլիներ մեզ
համար։
Երաժիշտներն սկսեցին
ջութակային ելևէջները։

լարել

գործիքները։

Վեր

ճախրեցին

քվինտաներն

ու

— Դուք նման չեք իրեն երազանքներով խաբող մարդու,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։
— Մարդ կարող է նաև իրականությամբ խաբել իրեն։ Դա ավելի վտանգավոր է։
Երաժիշտներն սկսեցին նվագել։ Սկզբում հնչեցին միայն ցիմբալները։ Փափուկ
թավշապատ մուրճիկները կամացուկ, համարյա անլսելի բռնեցին աղջամուղջի միջից
մեղեդին, քնքուշ գլիսանդոյով վեր նետեցին և, դանդաղեցնելով, հանձնեցին ջութակներին։
Գնչուն դանդաղ քայլերով անցավ պարադահլիճի միջով և մոտեցավ Ռավիկենց
սեղանին։ Նա ժպտալով կանգնել էր նրանց կողքին, ջութակը կզակին սեղմած։ Աչքերում
լպիրշավուն հայացք կար, դեմքին՝ գիշատիչ ու ցրված արտահայտություն։ Առանց
ջութակի նա թերևս նմանվեր անասնավաճառի, իսկ ջութակը ձեռքին թվում էր, թե
անծայրածիր տափաստանների, կախարդանքով լի երեկոների և անափ հորիզոնների
պատգամաբեր է, պատգամաբերն այն ամենի, ինչը երբեք իրականություն չի դառնա։
Կետ Հեգստրեմը մեղեդին զզում էր ամբողջ մաշկով, նրան թվում էր, թե ապրիլյան
աղբյուրի ջուրը ողողել է իրեն։ Հանկարծ նա իր մեջ որևէ կանչի և այդ կանչին
արձագանքելու ցանկություն զգաց։ Բայց ոչ ոք չէր կանչում նրան։ Լսվում էին ինչ-որ
մարդկանց անպարզ ձայների քչփչոցներ, անորոշ հիշողությունների ինչ-որ բեկորներ էին
հայտնվում ու նորից կորչում, աչքերին երևում էին երփներանգող դիպակի շողշողանքներ,
սակայն ամեն ինչ ցնդում էր վայրկենապես։ Եվ կանչող ոչ ոք չկար, ոչ ոք չէր կանչում նրան։
Գնչուն խոնարհվելով գլուխ տվեց։ Ռավիկը սեղանի տակից նրա բուռը խրեց մի
թղթադրամ։ Կետ Հեգստրեմը իր անկյունում սթափվեց։
— Դուք երջանիկ երբևէ եղե՞լ եք, Ռավիկ։
— Հաճախ։
— Ես դա նկատի չունեմ։ Ես ուզում եմ ասել իսկական երջանիկ, շնչահեղձ լինելու չափ,
ինքնամոռաց, ամբողջ էությամբ։
Ռավիկը նայում էր իր դեմ գտնվող այդ կնոջ նուրբ, հուզված դեմքին, որը գիտեր
երջանկության տեսակներից ամենաերերունը՝ սերը։

— Հաճախ, Կետ,— ասաց նա, նկատի ունենալով ամենևին ուրիշ ինչ-որ մի բան, թեև
գիտեր, որ դա նույնպես երջանկություն չի եղել։
— Դուք չեք ուզում ինձ հասկանալ։ Կամ էլ չեք ուզում այդ մասին խոսել։ Այն ո՞վ է
երգում նվագախմբի հետ։
— Չգիտեմ։ Երկար ժամանակ է, ինչ ես այստեղ չեմ եղել։
— Այստեղից չի երևում, ով է այդ կինը, նա գնչուների հետ չի նստած։ Ըստ երևույթին,
որևէ սեղանի մոտից է վեր կացել։
— Ուրեմն, հաճախորդներից է։ Այդպիսի բաներն այստեղ հազվադեպ չեն լինում։
— Շատ տարօրինակ ձայն է,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։— Միևնույն ժամանակ և
տխուր է և խռովահույզ։
— Երգն է այդպիսին։
— Թե ես ինքս եմ... Դուք խոսքերը հասկանո՞ւմ եք։
— «Ես ձեզ սիրում էի»...— Պուշկինի բանաստեղծության խոսքերի վրա գրած ռոմանս
է։
— Ռուսերեն գիտե՞ք,
— Մի քանի բառ... ինչքան որ Մորոզովն է սովորեցրել։ Որոշ դիպուկ հայհոյանքներ։
Ռուսերենն այդ տեսակետից բացառիկ դիպուկություն ունի։
— Դուք չեք սիրում ձեր մասին խոսել, ճի՞շտ է։
— Ես նույնիսկ իմ մասին մտածել էլ չեմ սիրում։
Կետը որոշ ժամանակ լուռ նստած էր։
— Երբեմն ինձ թվում է, թե նախկին կյանքը վերջացել է,— վրա բերեց Կետը։—
Անհոգություն, սպասումներ — ամեն ինչ արդեն անցել, գնացել է։
Ռավիկը ժպտաց։
— Դրանք երբեք չեն վերջանում, Կետ։ Կյանքը չափազանց մեծ բան է, և նա չի կարող
վերջանալ ավելի շուտ, քանի դեռ մենք չենք դադարել շնչելուց։
Կետը չէր լսում նրան։
— Ինձ հաճախ մի սարսափ է պատում,— ասաց Կետը։— Մի հանկարծական և
անբացատրելի սարսափ։ Թվում է, թե ահա այստեղից դուրս կգանք ու կտեսնենք, որ
ամբողջ աշխարհը հիմնահատակ է եղել։ Դուք այդպիսի զգացում չե՞ք ունենում։
— Ունենում եմ, Կետ։ Այդպիսի զգացում յուրաքանչյուր մարդ է ունենում։ Դա
եվրոպական հիվանդություն է։ Քսան տարի է, ինչ Եվրոպան այդ հիվանդությամբ է
տառապում։
Կետը լռում էր, ականջը պահած երաժշտության ձայնին։
— Բայց երգն արդեն ռուսերեն չի,— ասաց նա, լսողությունն ավելի սրելով։
— Այո։ Իտալերեն է։ «Սանտա Լուչիա»-ն է։

Լուսարձակի լույսը ջութակահարի վրայից տեղափոխվեց դեպի նվագախմբի մոտ
դրված սեղանը։ Ռավիկը տեսավ երգող կնոջը։ Դա Ժոան Մադուն էր։ Նա նստել էր
սեղանի մոտ և, արմնկով հենված նրան, մի տեսակ մտասույզ այնպես էր նայում առաջ,
կարծես բոլորովին միայնակ լիներ այդ դահլիճում։ Սպիտակ լույսերի տակ նրա դեմքը
թվում էր անսահմանորեն գունատ։ Այդ դեմքի վրայից ջնջվել էր արդեն անգույն ու
տափակ այն արտահայտությունը, որն այնքան ծանոթ էր Ռավիկին։ Նա հանկարծ
ողողվել էր ալեկոծող ու կորստաբեր մի գեղեցկությամբ։ Ռավիկը հիշեց, որ մի անգամ
ինքն արդեն տեսել է ժոանի դեմքը նույն այս արտահայտությամբ.— գիշերը, նրա
սենյակում,— բայց այն ժամանակ իրեն թվաց, թե դա ընդամենը թեթև գինովցածության
մի թմբիր է, և ամեն ինչ իսկույն հանգավ ու չքացավ։ Բայց ահա կրկին դեմքի նույն
արտահայտությունը, որն այժմ ավելի է ընդգծված ու սքանչելի։
— Ձեզ ի՞նչ պատահեց, Ռավիկ,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
Ռավիկը շրջվեց։
— Ոչինչ։ Պարզապես ծանոթ երգ է։ Նեապոլիտանական հոգեմաշ ռոմանս։
— Հիշողություննե՞ր արթնացան։
— Ոչ։ Ես հիշողություններ չունեմ։
Ռավիկն այդ ասաց ավելի խիստ, քան ուզում էր։ Կետ Հեգստրեմը նայեց նրան։
— Երբեմն ես այնպես կուզեի իմանալ, Ռավիկ, թե ինչ է կատարվում ձեզ հետ...
Ռավիկը մերժող մի շարժում արեց։
— Ինձ հետ կատարվում է նույնը, ինչ որ ամեն մեկի հետ։ Հիմա աշխարհը լիքն է
ակամա արկածախնդիր մարդկանցով։ Նրանց կարելի է հանդիպել ուզածդ հյուրանոցում
փախստականների համար։ Եվ յուրաքանչյուրն այնպիսի մի պատմություն ունի, որ
Ալեքսանդր Դյումայի և Վիկտոր Հյուգոյի համար սենսացիա կարող էր լինել։ Իսկ հիմա
բավական է մարդ սկսի պատմել, իսկույն բոլորը հորանջում են։ Այստեղ նոր օղի է լցված
ձեզ համար, Կետ, խմեցեք... Ամենամեծ ու անհավատալի արկածը մեր օրերում խաղաղ ու
պարզ ապրելն է։
Նվագախումբը սկսեց բլյուզ նվագել։ Դա աղքատ ու ոչինչ չարտահայտող պարի մի
եղանակ էր։ Մի քանի զույգ վեր կացան պարելու, Ժոան Մադուն տեղից վեր կացավ ու
շարժվեց դեպի ելքը։ Նա այնպես էր քայլում, կարծես դահլիճը դատարկ լիներ։ Հանկարծ
Ռավիկը հիշեց Մորոզովի ասածը նրա վերաբերյալ։ Ժոանն անցավ նրանց սեղանի
կողքով։ Ռավիկին թվաց, թե նա իրեն նկատեց, սակայն Ժոանի հայացքը
անտարբերությամբ սահեց նրա վրայով դեպի վերև, ինչ-որ տեղ, և նա դահլիճից դուրս
եկավ։
— Դուք ծանո՞թ եք այդ կնոջը,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը, որը հայացքով հետևում էր
Ռավիկին։
— Ոչ։

VIII գլուխ
— Տեսնո՞ւմ եք սա, Վեբեր,— հարցրեց Ռավիկը։- Այստեղ... այստեղ... և այստեղ...
Վեբերը կռացավ բացած վերքի վրա։
— Այո...
— Փոքրիկ այս հանգույցները... ահա սա... և սա... հասարակ ուռուցք չէ... և ոչ էլ որևէ
հյուսվածքի գերաճ։
— Ոչ...
Ռավիկն ուղղվեց։
— Քաղցկեղ է,— ասաց նա։— Պարզ և որևէ կասկած չպարունակող քաղցկեղ։ Վաղուց
է, ինչ ես այսպիսի բարդ վիրահատություն չեմ արել։ Հետազոտությունը հայելու միջոցով
ոչինչ ցույց չտվեց, կոնքի շրջանում մի կողմի վրա թեթև փափկություն է շոշափված, փոքրինչ ուռուցվածություն, հնարավոր է, կիստա է կամ միոմա, լուրջ ոչինչ չկա, բայց
սովորական ձևով գործել չէր կարելի։ Ստիպված էինք բացել որովայնի խոռոչը, և
հանկարծ քաղցկեղ։
Վեբերը նայեց Ռավիկին։
— Հիմա ի՞նչ եք ուզում անել։
— Կարող ենք վերցնել հյուսվածքի կտրվածքը և հետազոտել միկրոսկոպով։ Բուասսոն
դեռ լաբորատորիայո՞ւմ է։
— Իհարկե։
Վեբերը կարգադրեց, որ քույրը զանգահարի լաբորատորիա։ Քույրը իր ռետինե
ներբաններ ունեցող կոշիկներով իսկույն անաղմուկ հեռացավ։
— Մենք պետք է վիրահատությունը շարունակենք։ Անհրաժեշտ է արգանդը
հեռացնել,— ասաց Ռավիկը։— Ուրիշ բան անելը միտք չունի։ Ամենասարսափելին այն է,
որ նա ինքը ոչինչ չգիտի։ Զարկերակն ինչպե՞ս է։— Հարցրեց նա նարկոզ տվող քրոջը։
— Կանոնավոր է։ Իննսուն։
— Արյան ճնշո՞ւմը։
— Հարյուր քսան։
— Լավ։
Ռավիկը նայեց Կետ Հեգստրեմի մարմնին, որը գլուխը ետ գցած պառկած էր
վիրահատության սեղանի վրա։
— Մենք պետք է նրան նախազգուշացնեինք։ Ստանայինք իր համաձայնությունը։ Չէր
կարելի այսպես վերցնել ու կտրատել... Ճիշտ չէ՞։
— Օրենքով չէր կարելի, Իսկ առանց օրենքի... Մենք, միևնույն է, արդեն սկսել ենք։

— Մենք ստիպված էինք։ Սովորական եղանակով վիրահատելը անհնարին էր։ Իսկ
հիմա ստացվում է բոլորովին ուրիշ վիրահատություն։ Արգանդի հեռացումն ու աբորտը
տարբեր բաներ են։
— Ես կարծում եմ, որ նա ձեզ վստահում է, Ռավիկ։
— Ես դա չգիտեմ։ Գուցե։ Բայց կհամաձայնե՞ր արդյոք։— Նա արմունկով ուղղեց
խալաթի վրայից հագած ռետինե գոգնոցը։— Ինչևիցե... առայժմ փորձենք առաջ շարժվել։
Դեռ կարող ենք որոշել հիստերեկտոմիա անել թե չէ։ Էժենի, դանակ։
Նա կտրվածքը շարունակեց մինչև պորտը, փոքր անոթներին սեղմիչներ դրեց,
խոշորների վրա՝ կրկնակի կապեր, վերցրեց մի ուրիշ դանակ և նրանով կտրեց դեղնավուն
փակեղը, որի տակ դանակի բութ կողմով մկանները հեռացրեց իրարից։ Հետո
բարձրացրեց որովայնամիզը, կտրվածք արեց վրան և եզրերը ֆիքսեց սեղմիչներով։
— Լայնիչ։
Կրտսեր վիրաբուժական քույրը լայնիչը արդեն ձեռքին պատրաստ կանգնած էր։ Նա
ծանրությունով շղթան գցեց Կետ Հեգստրեմի ոտքերի արանքը և վրան ամրացրեց
թիթեղը։
— Անձեռոցիկ։
Ռավիկը խոնավ տաք անձեռոցիկներով պատեց վերքը և զգուշորեն կորնցանգը ներս
տարավ։ Հետո, հայացքը վեր բարձրացնելով, ասաց։
— Ապա այստեղ նայեք, Վեբեր... և այստեղ... այս ընդլայնված հանգույցին։ Սա հոծ,
քարացած զանգված է։ Այստեղ արդեն ոչինչ անել չի կարելի։ Բանը բանից անցած է։
Վեբերը ուշադիր նայեց Ռավիկի ցույց տված տեղը։
— Տեսնո՞ւմ եք,— ասաց Ռավիկը,— այս զարկերակների վրա արդեն չի կարելի
սեղմիչներ դնել, հյուսվածքը գրեթե քայքայված է։ Եվ հենց այդտեղ մետաստազներն են։
Անհուսալի է...
Նա զգուշորեն կտրեց հյուսվածքի մի նեղլիկ շերտ։
— Բուասսոնը լաբորատորիայո՞ւմ է։
— Այո,— ասաց քույրը։— Ես զանգահարել եմ, նա արդեն սպասում է։
— Լավ։ Այս կտրվածքն ուղարկեք նրան։ Մենք կարող ենք սպասել պատասխանին։ Դա
ընդամենը մի տաս րոպե կարող է տևել։
— Ասացեք, թող հեռախոսով հայտնի,—
Վիրահատությունը առայժմ կդադարեցնենք։
— Ռավիկն ուղղվեց։
— Զարկերակն ինչպե՞ս է։
— Իննսունհինգ։
— Արյան ճնշումը։
— Հարյուր տասնհինգ։

ասաց

Վեբերը։—

Անմիջապես։

— Լավ։ Ես կարծում եմ, Վեբեր, այլևս կարիք չկա մտածելու,
համաձայնությունը կա, թե ոչ։ Այստեղ ոչինչ անել արդեն չի կարելի։

հիվանդի

Վեբերը գլխով արեց։
— Կարել,— ասաց Ռավիկը։— Պտուղը հեռացնել, ուրիշ ոչինչ։ Կարել և ոչ մի բան
չասել։
Նա մի պահ կանգ առավ ու կտրվածքի միջով նայեց հիվանդի որովայնի խոռոչին, որը
պատված էր սպիտակ անձեռոցիկներով։ Էլեկտրական պայծառ լույսի տակ այդ
անձեռոցիկները երևում էին ավելի սպիտակ, թվում էր, թե դա վերքի կարմիր բացվածք
ունեցող խառնարանի վրա նստած նոր եկած թարմ ձյուն է։ Կետ Հեգստրեմը, որն
ընդամենը երեսունչորս տարեկան քմահաճ, նրբիրան, թխամաշկ, մարզված մարմնով և
ապրելու բուռն ցանկությամբ լեցուն մի կին էր, այժմ մահվան էր դատապարտված ինչ-որ
մութ և անտեսանելի մի բանի հետևանքով, որն աննկատելիորեն քայքայում էր նրա
օրգանիզմը։
Ռավիկը նորից խոնարհվեց հիվանդի մարմնի վրա։
— Չէ որ մենք պետք է դեռ...
Երեխան։ Այս քայքայվող մարմնի մեջ կույր խարխափումներով աճում ու դեպի լույսն է
ձգտում մի նոր կյանք։ Նույնպես դատապարտված մահվան։ Բնազդով աճող մի ծիլ,
անկշտում, ագահաբար ծծող ինչ-որ մի բան, որը կարող էր մի օր խաղալ զբոսայգիներում,
դառնալ ինժեներ, քահանա, զինվոր, մարդասպան, մարդ... Մի բան, որը կարող էր ապրել,
տառապել, երջանիկ լինել և... ավերել... Անտեսանելի պատի երկարությամբ վստահորեն
շարժվող գործիքը դեմ առավ խոչընդոտի, զգուշորեն ջարդեց այն ու դուրս բերեց... Վերջ։
Վերջ այն ամենին, ինչը ձեռք չբերեց գիտակցություն, ինչը չունեցավ կյանք, շունչ,
խանդավառություն, տրտունջ, աճ, լինելություն։ Ինչից ոչինչ չմնաց, բացի մի կտոր մեռած,
արնաքամ մսից և մի փոքր մակարդված արյունից։
— Բուասսոնից դեռ տեղեկություն չկա՞։
— Դեռ ոչ։ Բայց ուր որ է պետք է լինի։
— Մենք կարող ենք դեռ մի քանի րոպե էլ սպասել։
Ռավիկը ետ գնաց սեղանից։
— Զարկերա՞կը։
Էկրանի հետևում նա տեսավ Կետ Հեգստրեմի աչքերը։ Կետը նայում էր Ռավիկին, բայց
ոչ սևեռուն հայացքով, այլ հենց այնպես, կարծես, ամեն ինչ տեսնում էր և հասկանում։ Մի
վայրկյան Ռավիկին թվաց, թե Կետն արթնացավ։ Նա քայլն առաջ գցեց ու կանգ առավ։ Ոչ,
դա անհնար է։ Պարզապես թվաց։ Լույսից է։
— Զարկերակն ինչպե՜ս է։
— Հարյուր։ Արյան ճնշումը՝ հարյուր քսան։ Ընկնում է։
— Ժամանակն է,— ասաց Ռավիկը։— Բուասսոն կարող էր արդեն վերջացրած լինել։
Ներքևից լսվեց հեռախոսի խուլ ձայնը։ Վեբերը նայեց դռան կողմը։ Ռավիկը հայացքը
չբարձրացրեց։ Նա սպասում էր։ Վերջապես հայտնվեց քույրը։

— Այո,— ասաց Վեբերը։— Քաղցկեղ է։
Ռավիկը գլխով արեց ու նորից սկսեց աշխատանքը։ Հանեց ունելիքը, սեղմիչները,
անձեռոցիկները։ Էժենին նրա կողքին, կանգնած, հաշվում էր գործիքները։
Ռավիկն սկսեց կարել։ Կարում էր վարպետորեն, արագ, մեթոդիկ, ստույգ, ամբողջովին
կենտրոնացած և առանց կողմնակի բաների մասին մտածելու։ Գերեզմանը փակվում էր,
հյուսվածքային շերտերը միանում էին իրար, ընդհուպ մինչև վերջինը, ամենավերին
մաշկը։ Սեղմիչներ դնելուց հետո նա ուղղվեց։
— Վերջացավ։
Ոտնակին սեղմելով Էժենին վիրահատական սեղանին հորիզոնական դիրք տվեց և
սավանով ծածկեց Կետ Հեգստրեմին։ «Շեհերազադե», մտածեց Ռավիկը։ Երեկ չէ մյուս
օրը... Մենբոշեի շորը... Դուք երբևէ եղել եք երջանիկ... հաճախ... ես սարսափում եմ...
դատարկ բան է... նվագում էին գնչուները... Ռավիկը նայեց դռան վերևի ժամացույցին։
Տասներկուսը։ Կեսօրյա ընդմիջում։ Դրսում ամենուրեք հիմա բացվում են գրասենյակների
և ֆաբրիկաների դռները, և առողջ մարդկանց հոսանքը լցվում է փողոց։ Բուժքույրերը
վիրաբուժական սենյակից դուրս հրեցին սայլակը: Ռավիկը ձեռքերից հանեց ռետինե
ձեռնոցները և գնաց լվացվելու։
— Ծխախոտի մնացորդը հանեք ձեր բերանից,— ասաց Վեբերը, որը լվացվում էր
երկրորդ լվացարանի մոտ։— Ձեր շուրթերը կայրեք։
— Հա, շնորհակալություն... Հիմա ո՞վ է նրան այդ ասելու, Վեբեր։
— Դուք,— առանց հապաղելու վրա բերեց Վեբերը։
— Անհրաժեշտ է նրան բացատրել, թե ինչու մենք իրեն վիրահատեցինք։ Նա սպասում
էր, որ մենք դա սովորական եղանակով ենք անելու։ Ճշմարտությունը մենք նրան ասել
չենք կարող։
— Որևէ բան կմտածենք,— վստահորեն ասաց Վեբերը։
— Ձեզ թվո՞ւմ է։
— Իհարկե։ Մինչև երեկո դուք դեռ ահագին ժամանակ ունեք։
— Իսկ դո՞ւք։
— Կետ Հեգստրեմը ինձ չի հավատա։ Նա գիտի, որ իրեն դուք եք վիրահատել։ Եվ
կցանկանա ամեն ինչ ձեզնից իմանալ։ Իմ այցելությունը նրան միայն կասկածանքի մեջ
կարող է գցել։
— Դա ճիշտ է։
— Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես այդ ամենը այսքան կարճ ժամանակում կարող էր
զարգանալ։
— Դա կարող է լինել։ Ես կուզեի իմանալ, թե ի՞նչ եմ նրան ասելու։
— Մի բան կհնարեք, Ռավիկ։ Որևէ կիստա կամ միոմա։
— Այո,— ասաց Ռավիկը։— Որևէ կիստա կամ միոմա։

Գիշերը նա մի անգամ էլ եկավ կլինիկա։ Կետ Հեգստրեմը քնած էր։ Երեկոյան նա
արթնացել էր, սիրտ էր թափել, մոտ մի ժամ անհանգիստ տանջվել էր և ապա նորից քնել։
— Որևէ բան հարցրե՞ց։
— Ոչ,— պատասխանեց կարմրաթուշ քույրը։— Նրա ուշքը դեռ լրիվ գլուխը չի եկել և
ոչինչ չի հարցնում։
— Ես կարծում եմ, որ նա մինչև լույս կքնի։ Բայց եթե արթնանա ու հարցնի, ասացեք, որ
ամեն ինչ բարեհաջող է անցել։ Եվ ինքը պետք է քնի։ Անհրաժեշտության դեպքում որևէ
քնաբեր դեղ տվեք։ Իսկ եթե անհանգիստ լինի, զանգահարեք բժիշկ Վեբերին, կամ ինձ։
Հյուրանոցում ձեզ կասեն, ինչպես կարելի է ինձ գտնել։
Նա կանգնել էր փողոցում ինչպես մի մարդ, որին դարձյալ հաջողվել էր փրկվել։ Եվս մի
քանի ժամ, և նա ստիպված կլինի ստել, նայելով Հեգստրեմի վստահությամբ համակված
դեմքին։ Գիշերը հանկարծ նրան թվաց տաք ու պայծառ։ Նորից կյանքի գորշ ուրկությունը
կզարդարեն ճակատագրի նվիրած մի քանի ժամերը։ Կզարդարեն ու կթռչեն աղավնիների
նման։ Այդ ժամերը նույնպես կեղծիք են (ոչինչ ձրիաբար չի տրվում), ընդամենը
հետաձգում։ Իսկ ի՞նչն է, որ հետաձգում չէ։ Մի՞թե կյանքում ամեն ինչ ընդամենը
հետաձգում չէ, գթասիրտ մի հետաձգում, խայտաբղետ մի դրոշ, որը ծածկում է հեռավոր,
սև և անողոքորեն մոտեցող դարպասը։
Ռավիկը մտավ բիստրո և նստեց պատուհանի մոտ գտնվող մարմարե սեղաններից
մեկի մոտ։ Սրահը լցված էր ծխախոտի ծխով, ամենուրեք աղմկում էին։ Մոտեցավ
քելները։
— Մի բաժակ «դյուբոննե» և մի տուփ սիգարետ, «կոլոնիալ»։
Նա բացեց տուփը և վառեց սև թութունով լցված մի սիգարետ։ Նրա կողքին մի քանի
ֆրանսիացի վիճում էին իրենց վաճառված կառավարության և Մյունխենի
դավադրության մասին։ Ռավիկը համարյա նրանց չէր լսում։ Բոլորին արդեն հայտնի էր, որ
ապատիան տիրել է աշխարհին և որ աշխարհը արդեն գլորվում է նոր պատերազմի
անդունդը։ Դրա դեմ ոչ ոք չէր առարկում... Հետաձգել, ևս մի տարի հետաձգել, ահա այն
միակ բանը, ինչի համար մարդիկ դեռ ուժ էին գտնում կռվելու։ Այստեղ նույնպես
հետաձգում — ամենուրեք նույնը։
Ռավիկը խմեց «դյուբոննեի» բաժակը։ Ապերիտիվի քաղցրավուն հոտած համը նրա
բերանը լցրեց զզվանքի զգացումով։ Թե ինչի՞ համար պատվիրեց դա։ Նա գլխի շարժումով
քելներին իր մոտ կանչեց։
— Մի բաժակ կոնյակ։
Ռավիկը լուսամուտից դուրս նայեց, աշխատելով քշել իրենից մռայլ մտքերը։ Եթե մարդ,
միևնույն է, ոչինչ անել չի կարող, ի՞նչ միտք ունի խելագարության հասցնել իրեն։ Նա
հիշեց, թե երբ է յուրացրել այդ ուսմունքը, իր կյանքի ամենամեծ ուսմունքներից մեկը...
Դա 1916 թվականի օգոստոսին էր, Իպրի մոտերքը։ Վաշտը մի օր առաջ ճակատից
թիկունք էր վերադարձել։ Ճակատային գծում գտնվելու ամբողջ ժամանակի ընթացքում
նրանք աոաջին անգամ էր, ինչ այդպիսի խաղաղ տեղ էին ընկել։ Նրանք պառկել էին
օգոստոսյան ջերմ արևի տակ մի փոքրիկ կրակի շուրջ և դաշտից նոր հավաքած

կարտոֆիլ էին խորովում։ Ընդամենը մի րոպե հետո դրանից ոչինչ չմնաց։ Հանկարծ
հրետանային մի հարձակում սկսվեց, և արկերից մեկն ընկավ ուղիղ կրակի վրա... ինքը, որ
ոչ մի վնասվածք չէր ստացել, սթափվելով, տեսավ, որ ընկերներից երկուսը սպանված են...
փոքր-ինչ հեռու ընկած էր նրա մտերիմ ընկերը՝ Պաուլ Մեսսմանը, որի հետ նա անց էր
կացրել իր մանկությունը, խաղացել այն տարիներին, հաճախել դպրոց և որից միշտ
անբաժան էր եղել։ Պաուլն ընկած էր փորը պատառոտված, ամբողջ ընդերքը
խառնիխշտոր թափված կողքին...
Զինվորները Մեսսմանին բրեզենտի վրա դնելով, տարան դաշտային լազարեթ։ Նրանք
քայլում էին ամենակարճ ճանապարհով, կտրելով ու անցնելով ցորենի արտերը, որոնք
թեքությամբ վեր էին բարձրանում։ Նրան տանում էին չորս հոգով, յուրաքանչյուրը
դարչնագույն բրեզենտի մի ծայրից բռնած։ Ձեռքերով սեղմած սպիտակ, ճարպոտ ու
արնաշաղախ ընդերքը, Մեսսմանը պառկել էր բերանը բաց, չռված աչքերով, որոնց մեջ ոչ
մի իմաստ չկար։
Մի ամբողջ ժամ նա բղավում էր, իսկ հաջորդ ժամին մահացավ։
Ռավիկը վերհիշեց, թե ինչպես իրենք վերադարձան։ Բթացած և ամբողջովին իրեն
կորցրած, նա նստել էր բարաքում։ Իր կյանքում դեռ երբեք Ռավիկը նման բան չէր տեսել։
Հենց այստեղ էլ նրան գտավ ջոկի հրամանատար Կատչինսկին, որր պատերազմից առաջ
կոշկակար էր եղել։
— Վեր կաց, գնանք,— ասաց Կատչինսկին։— Բավարացիների դաշտային բուֆետում
էսօր գարեջուր ու օղի կա։ Երշիկ նույնպես։
Ռավիկը սևեռուն նայեց Կատչինսկուն։ Այդ կոպտությունը նրան հասկանալի չէր։
Կատչինսկին մի պահ ուշադիր զննեց նրան ու ավելացրեց,
— Վեր կաց, մեկ է, պետք է գաս։ Չգաս, ջարդելով կտանեմ։ Էսօր մի լավ կլափես,
կլակես ու բոզանոց կգնաս։
Ռավիկը ոչինչ չպատասխանեց։ Կատչինսկին նստեց նրա կողքին։
— Ես գիտեմ ինչ է պատահել։ Գիտեմ նաև, թե դու ինչ ես մտածում իմ մասին։ Բայց ես
արդեն երկու տարի է, ինչ էստեղ եմ, իսկ դու ընդամենը երկու շաբաթ։ Բան եմ ասում,
լսիր։ Հիմա մենք որևէ բանով կարո՞ղ ենք Մեսսմանին օգնել։ Չէ։ Դու ինքդ էլ լավ գիտես,
որ մենք ոչ մի բանի առաջ կանգ չէինք առնի, եթե իմանայինք, որ նրան փրկելու գոնե մի
չնչին հույս կա։
Ռավիկը նայեց Կատչինսկուն։ Այո, այդ նա գիտեր։ Գիտեր, որ Կատչինսկին հենց
այդպես էլ կվարվեր։
— Դե լավ։ Նա մեռել է։ Էլ ոչ մի բանով նրան չենք կարող օգնել։ Իսկ երկու օրից հետո
մեզ նորից ճակատ են ուղարկելու։ Էս անգամ արդեն գործը էդպես խաղաղ չի անցնի։ Եթե
էստեղ նստես ու անընդհատ Մեսսմանի մասին մտածես, ավելի շուտ ինքդ քո գլուխը
կուտես։ Ջղերդ էն տեսակ կքայքայես, որ շարքից լրիվ դուրս կգաս։ Բավական է հենց
առաջին հրետանային կրակի ժամանակ մի քիչ դանդաղ շարժվես։ Կես վայրկյան
ուշանաս։ Ուրեմն, իմացիր, որ քեզ էլ մենք Մեսսմանի նման թիկունք կտանենք։ Դրանից
ի՞նչ օգուտ ես ունենալու։ Մեսսմանին դրանով կօգնե՞ս։ Չէ։ Իսկ մի ուրիշի՞ն։ Չէ։ Ուրեմն,
խելքդ գլուխդ հավաքիր, հասկացա՞ր։

— Հասկացա, բայց ի՞նչ անեմ, որ չեմ կարողանում։
— Օրըշի բաներ մի ասի, կարող ես։ Շատերն են կարողացել։ Դու առաջինը չես։
Այդ գիշերից հետո նա իրեն լավ էր զգում։ Կատչինսկու հետ գնաց և յուրացրեց նրա
տված առաջին դասը։ Օգնիր, եթե կարող ես... Արա այն ամենը, ինչ հնարավոր է... Իսկ երբ
զգում ես, օր ոչինչ անել արդեն չես կարող, մոռացիր։ Երեսդ շրջիր հակառակ կողմը։ Քեզ
ամուր պահիր։ Կարեկցանքը խաղաղ ժամանակների բան է։ Եվ ոչ թե այնպիսի
ժամանակի, երբ կյանքի ու մահվան հարց է դրված։ Թաղիր մեռածներին և ատամներով
կպիր կյանքից։ Կյանքը դեռ քո առաջին է։ Սուգը իր տեղն ունի, փաստերը իրենց տեղը։
Եթե մարդ ճշմարտության երեսին է նայում, դա դեռ չի նշանակում, թե նա ծանր չի
ապրում կորուստը։ Միայն էս ձևով է մարդ պահպանում իր գոյությունը։
Ռավիկը կոնյակը խմեց։ Կողքի սեղանի շուրջը նստած ֆրանսիացիները դեռ
շաղակրատում էին իրենց կառավարության մասին։ Խոսում էին Ֆրանսիայի
սնանկությունից։ Անգլիայի մասին, Իտալիայի մասին։ Խոսում էին Չեմբեռլենից...
Դատարկ խոսքեր... խոսքեր... իսկ մյուսները գործում էին։ Մյուսները ոչ թե ավելի ուժեղ
էին, այլ ավելի վճռական։ Նրանք համարձակ չէին, նրանք գիտեին միայն, որ
հակառակորդը չի դիմադրի։ Հետաձգո՞ւմ։ Բայց ո՞ւմ էր դա պետք... Եվ ինչի՞։ Որպեսզի
զինվելու ժամանա՞կ լինի, բաց թողնվածը վերականգնվի՞, ուժե՞ր հավաքվի։ Ամենևին։
Պարզապես նայում էին, թե ուրիշներն ինչպես են զինվում... Ձեռքները ծալած սպասում
էին, հույսները դրած նոր հետաձգման վրա։ Ծովափղերի մասին եղած հին պատմությունն
է, որոնք հարյուրներով պառկել էին ափին։ Որսորդը մտնելով նրանց նախրի մեջ,
դագանակով մեկին մյուսի հետևից ոչնչացնում էր։ Եթե նրանք համախմբվեին,
հեշտությամբ կճզմեին որսորդին իրենց ոտքերի տակ։ Մինչդեռ նրանք պառկել ու նայում
էին, թե ինչպես է նա, մեկը մյուսի հետևից ոչնչացնելով, մոտենում իրենց։ Դա եվրոպական
ծովափղերի պատմությունն է։ Քաղաքակրթության մայրամուտը։ Հոգնած, ամորֆային
աստվածների աղջամուղջը։ Մարդու իրավունքների գունաթափ դրոշները։ Մի ամբողջ
կոնտինենտի վաճառք։ Մոտեցող ջրհեղեղ։ Գների մտահոգված փութագար
առևտրականներ։ Հրաբուխի վրա կատարվող ողբալի պար։ Նորից դանդաղորեն կորստի
քշվող ժողովուրդներ։ Եթե ոչխարներին զոհաբերեն, լվերը կփրկվեն։ Ինչպես միշտ։
Ռավիկը սիգարետը ճզմելով հանգցրեց ու նայեց շուրջը։ Ինչի՞ համար է այս ամենը։
Մի՞թե քիչ առաջ երեկոն աղավնի չէր, փափուկ, գորշ մի աղավնի։ Թաղիր մեռածներին և
ատամներով կպիր կյանքին։ Ժամանակը կարճ է։ Դիմանալ ահա թե որն է գլխավորը։
Պահպանիր քեզ և պատրաստ եղիր։ Նա մոտ կանչեց քելներին և վճարեց։
«Շեհերազադեում» մութ էր, երբ Ռավիկը ներս մտավ։ Նվագում էին գնչուները։ Միայն
նվագախմբի մոտ գտնվող սեղանն էր ողողված լուսարձակի լույսով, որտեղ նստած էր
Ժոան Մադուն։
Ռավիկը մուտքի մոտ կանգ առավ։ Մոտեցավ քելները և սեղաններից մեկը կարգի
բերեց։ Սակայն Ռավիկը տեղից չշարժվեց, նա կանգնել ու նայում էր Ժոան Մադուին։
— Օղի՞,— հարցրեց քելները։
— Այո։ Մի գրաֆին։
Ռավիկը նստեց սեղանի մոտ։ Նա մի բաժակ օղի լցրեց և արագ խմեց։ Ուզում էր գլուխն
ազատել դրսում իրեն զբաղեցնող մտքերից։ Մոռանալ անցյալի ծամածռանքը, մահվան

ծամածռանքը մոռանալ — թնդանոթային արկով ծվատված փորը, և փորը, որին
քաղցկեղն է լափել։ Նա հանկարծ նկատեց, որ ինքը նստել է այն սեղանի մոտ, որտեղ
երկու օր առաջ նստել էր Կետ Հեգստրեմի հետ։ Կողքի սեղանն ազատվեց։ Բայց Ռավիկը
չփոխադրվեց այնտեղ։ Նրա համար արդեն մեկ էր ինքը որտեղ է նստած — ա՞յս սեղանի
մոտ թե այն։ Միևնույն է, դա Կետ Հեգստրեմին ոչնչով չի օգնի։ Ինչպես Վեբերը մի անգամ
ասաց։ Ինչո՞ւ հուզվել, եթե վիրահատությունն անհուսալի է։ Մարդ անում է այն, ինչ
կարող է, և ապա հանգիստ գնում է տուն։ Այլապես որտե՞ղ կարող է մնալ։ Եվ իրոք,
որտե՞ղ նա կարող էր մնալ։ Նրա ականջին հասավ Ժոան Մադուի ձայնը, որն
առանձնանում էր նվագախմբի միջից։ Կետ Հեգստրեմը իրավացի էր, այդ ձայնը հուզող
ձայն էր։ Նա ձեռքը գցեց արցունքի պես զուլալ օղիով գրաֆինին։ Դա այն ակնթարթերից
էր, երբ գույները թափվում են, երբ գորշ ստվերը տարածվում է կյանքի վրա և այդ կյանքը
սահում ու դուրս է պրծնում անզոր ձեռքերի տակից։ Խորհրդավոր տեղատվություն։
Շնչառությունների միջև ընկած անձայն ցեզուրա։ Ժամանակի ժանիք, որը դանդաղորեն
մխրճվում է սրտի մեջ։ «Սանտա Լուչիա»,— երգում էր նվագախմբի մոտ նույն ձայնը։ Եվ
թվում էր, թե ձայնը գալիս է ծովի այն կողմից, ինչ-որ հեռավոր ու մոռացված ուրիշ մի
ափից, որտեղ ինչ-որ բան է ծաղկում։
— Ինչպե՞ս է ձեզ դուր գալիս։
— Ո՞վ։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Մետրդոտելը կանգնած էր նրա կողքին։ Նա գլխով արեց
դեպի Ժոան Մադուն։
— Լավ է։ Սքանչելի է։
— Դա, իհարկե, սենսացիա չէ։ Բայց մյուս համարների կողքին ընդունելի է։
Մետրդոտելը անցավ առաջ։ Պայծառ լույսի տակ մի ակնթարթ ընդգծվեց նրա սև
մորուքը։ Այնուհետև նա անհայտացավ խավարի մեջ, Ռավիկը նայեց նրա հետևից և
ձեռքը տարավ բաժակին։
Լուսարձակի լույսը հանգավ։ Նվագախումբը սկսեց տանգո նվագել։ Նորից հայտնվեցին
տակից լուսավորված սեղանների մակերեսները և հազիվ նշմարելի դեմքերը նրանց վրա։
Ժոան Մադուն վեր կացավ տեղից և սեղանների միջով անցավ առաջ։ Մի քանի անգամ նա
ստիպված կանգ առավ պարելու գնացող զույգերին ճանապարհ տալու համար։ Ռավիկը
նայեց Ժոանին, իսկ Ժոանը՝ նրան։ Ժոանի դեմքին զարմանքի նշույլ անգամ չկար։ Նա
գալիս էր ուղիղ դեպի Ռավիկը։ Ռավիկը տեղից կանգնելով, մի կողմ հրեց սեղանը։
Քելներներից մեկը վրա հասավ նրան օգնելու։
— Շնորհակալ եմ,— ասաց նա։— Մի անհանգստացեք, ես ինքս կանեմ։ Միայն մի
բաժակ էլ բերեք։
Նա սեղանը նորից հրեց իր տեղը և լցրեց քելների բերած բաժակը։
— Սա օղի է,— ասաց նա։— Ես չգիտեմ, դուք սրանից խմո՞ւմ եք թե չէ։
— Այո։ Մենք իրար հետ մի անգամ արդեն խմել ենք։ «Բել Օրորում»։
— Իսկապես որ։

Մենք մի անգամ էլ ենք այստեղ եղել, մտածեց Ռավիկը։ Մի ամբողջ
հավիտենականություն սրանից առաջ։ Արդեն երեք շաբաթ է։ Այն ժամանակ դու նստել
էիր այստեղ, պլաշչի մեջ կուչ եկած, ինչպես վշտի մի բեկոր, ինչպես մի կյանք, որը մարում
էր կիսախավարի մեջ։ Իսկ այժմ...
— Սալյո՜ւտ,— ասաց Ռավիկը։
Պայծառության մի շող լուսավորեց Ժոանի դեմքը։ Նա չծիծաղեց։ Բայց դեմքը մի
տեսակ պայծառացավ։
— Վաղուց է, ինչ այդպիսի բան չեմ լսել,— ասաց Ժոանը։— Սալյո՜ւտ։
Ռավիկը խմեց իր բաժակը և նայեց Ժոանին։ Բարձր հոնքեր, իրարից հեռու ընկած
աչքեր, շրթունքներ — այն ամենը, ինչ արդեն ջնջված էր, անջատ-անջատ, առանց կա
պակցության, և հանկարծ միանգամից միացավ իրար ու դարձավ մի պայծառ
խորհրդավոր դեմք, մի դեմք, որի գաղտնիքը իր անկեղծությունն էր։ Մի դեմք, որը ոչինչ ոչ
թաքցնում էր և ոչ էլ մատնում։ Ինչպե՞ս է, որ առաջ ես չեմ նկատել, մտածեց նա։ Բայց
գուցե առաջ խուճապից ու սարսափից բացի, ուրիշ ոչինչ չի էլ եղել։
— Սիգարետ ունե՞ք,— հարցրեց Ժոանը։
— Միայն ալժիրական։ Սարթ սև թութունով։
Ռավիկն ուզեց քելներին կանչել։
— Դա այնքան էլ սարթ չէ,— ասաց Ժոանը։— Մի անգամ դուք ինձ արդեն տվել եք։
Ալմա կամուրջի վրա։
— Ճիշտ է։
Ճիշտ է և ճիշտ չէ, մտածեց Ռավիկը։ Այն ժամանակ դու մի տանջված կին էիր, գունատ
դեմքով, նա դու չէիր։ Հետո մեր միջև ինչ-որ բան տեղի ունեցավ... Եվ հանկարծ պարզվում
է, որ այդ ամենը ճշմարիտ չէ։
— Ես արդեն մի անգամ եղել եմ այստեղ,— ասաց Ռավիկը։— Երեկ չէ մյուս օրը։
— Գիտեմ։ Ես ձեզ տեսա։
Ժոանը չհարցրեց Կետ Հեգստրեմի մասին։
Նա հանգիստ նստել էր անկյունում և ծխում էր։ Թվում էր, թե նա ամբողջովին տրվել է
ծխելուն։ Հետո վերցրեց բաժակը և հանգիստ ու անշտապ սկսեց խմել, և նորից թվաց, թե
նա ամբողջովին կլանված է խմելով։ Մի խոսքով, այն ամենը, ինչ նա անում էր,
ամբողջովին կլանում էր նրան, եթե անգամ արածը լինում էր ինչ-որ անկարևոր
երկրորդական մի բան։ Այն ժամանակ Ժոանը ոտից գլուխ հուսահատություն էր, մտածեց
Ռավիկը։ Այժմ նրա մեջ նախկին հուսահատությունից հետք անգամ չկա։ Հանկարծ նա իր
շուրջը լցրեց հաճելի մի ջերմություն, որը բխում էր նրա անմիջական և անկաշկանդ
վստահությունից։ Ռավիկը չգիտեր ինչով է այդ բացատրվում, արգյո՞ք դա գալիս էր
նրանից, որ Ժոանին ոչինչ այս վայրկյանին չէր հուզում։ Ռավիկը միայն զգում էր, որ այդ
ջերմությունը տաքացնում է իրեն։
Օղու գրաֆինը արդեն դատարկ էր։
— Նորի՞ց օղի շարունակենք խմել,― հարցրեց Ռավիկը։

— Իսկ ինչպե՞ս էր կոչվում խմիչքը, որ այն ժամանակ դուք ինձ տվիք։
— Ե՞րբ։ Այստե՞ղ։ Այն ժամանակ, կարծեմ, մենք հազար ու մի բան խառնեցինք իրար։
— Ոչ։ Այստեղ չէ։ Հիշո՞ւմ եք, առաջին երեկոն։
Ռավիկը լարեց հիշողությունը։
— Ես չեմ հիշում։ Գուցե կոնյա՞կ էր։
― Ոչ։ Տեսքով կոնյակի էր նման, բայց կոնյակ չէր։ Ես փորձեցի նրանից գտնել, բայց ոչ
մի տեղ չկարողացա։
— Ինչո՞ւ։ Այդքան դո՞ւր էր եկել։
— Ոչ թե դրա համար։ Դա ամենաթունդ բանն էր, ինչ ես իմ կյանքում խմել եմ։
— Մենք որտե՞ղ ենք դա խմել։
— Մի փոքրիկ բիստրոյում, հաղթական կամարի մոտերքը։ Որ մի քանի աստիճան ցած
իջանք։ Այնտեղ շոֆերներ էին նստած և երկու աղջիկ։ Իսկ քելների թևին կնոջ մի կերպար
կար դաջված։
— Հա՜, հիշեցի։ Ըստ երևույթին, կալվադոս էր։ Նորմանդական խնձորի օղի։ Այստեղ չե՞ք
հարցրել։
— Կարծեմ, ոչ։
Ռավիկը կանչեց քելներին։
— Դուք կալվադոս ունե՞ք։
— Ոչ։ Դժբախտաբար, ոչ։ Ոչ ոք չի պահանջում։
— Այստեղի հաճախորդները, երևի, չափազանց պատկառելի են, դրա համար։ Ուրեմն,
պետք է կալվադոս եղած լինի։ Ափսոս, որ չենք կարողանում գտնել։ Ամենահեշտն այն
կլինի, որ մի անգամ էլ գնանք այնտեղ։ Բայց հիմա գնալ չենք կարող։
— Ինչո՞ւ չենք կարող։
— Ձեզ թույլ կտա՞ն հիմա դուրս գալ։
— Իհարկե, ես արդեն վերջացրել եմ։
— Հիանալի է։ Ուրեմն, գնանք։
— Գնանք։
Ռավիկը փոքրիկ գինետունը գտավ առանց դժվարության, որը գրեթե գատարկ էր։
Թևին դաջվածք ունեցող քելները մի կարճ հայացք գցեց նրանց վրա, հետո դուրս եկավ
վաճառականգնակի հետևից, ոտքերը քստքստացնելով մոտեցավ սեղանին և սկսեց սրբել։
― Սա արդեն առաջադիմություն է,— ասաց Ռավիկը։— Այն ժամանակ նա այդ չարեց։
— Այստեղ չէ,— ասաց ժոանը։— Նստենք այն մյուս սեղանի մոտ։
Ռավիկը ժպտաց։
— Դուք սնոտիապա՞շտ եք։

— Երբեմն։
— Ճիշտ եք անում,— ասաց նրանց կողքին կանգնած քելները և, մկանները շարժելով,
ցատկոտել տվեց թևի վրա դաջվածքով պատկերված կնոջը։— Դուք այն անգամ էլ էիք
այստեղ նստել։
— Դուք մինչև հիմա դա հիշո՞ւմ եք։
— Իհարկե, ի՞նչ խոսք։
— Այդպիսի հիշողությամբ ձեզ կսազեր գեներալ լինել,— ասաց Ռավիկը։
— Ես երբեք ոչինչ չեմ մոռանում։
— Այդ դեպքում զարմանալի է, թե ինչպես եք մինչև հիմա ապրում։ Իսկ դուք հիշո՞ւմ եք,
թե այն անգամ մենք ինչ խմեցինք։
— Կալվադոս,— իսկույն ևեթ վրա բերեց քելները։
— Շատ լավ է, որ այդ էլ եք հիշում։ Հենց այդ նույն բանն էլ հիմա ենք ուզում խմել։—
Ռավիկը շրջվեց դեպի Ժոան Մադուն։— Որքան հեշտ են երբեմն պրոբլեմները լուծվում։
Իսկ հիմա մենք կտեսնենք, այդ կալվադոսն արդյոք առաջվա նման նույնպե՞ս համով է թե
ոչ։
Քելները բաժակները բերեց։
— Երկու կրկնակի կալվադոս։ Դուք այն ժամանակ կրկնակի պատվիրեցիք։
— Ինչպես տեսնում եմ, դուք ամեն ինչ գիտեք։ Գուցե ասեք նաև, թե այն ժամանակ
մենք ի՞նչ հագուստներով էինք։
— Դամայի հագին պլաշչ էր, գլխին՝ բերետ։
— Ափսոս, որ դուք այստեղ եք աշխատում։ Ձեզ կսազեր վարիետեում լինել։
— Ես հենց այնտեղ էլ եղել եմ,— զարմացած ասաց քելները։— Կրկեսում։ Չէ որ ես այդ
մասին ձեզ ասել եմ։ Մի՞թե արդեն մոռացել եք։
— Այո։ Համոթ ինձ, մոռացել եմ։
— Մեսյոն շուտ է մոռանում,— ասաց Ժոանը, դիմելով քելներին։— Նա մոռանալու մեջ
վարպետ է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դուք վարպետ եք հիշելու մեջ։
Ռավիկը հայացքը գցեց Ժոանի վրա։ Ժոանը նույնպես նայեց նրան։ Ռավիկը ժպտաց։
— Գուցե դա ամենևին էլ այդպես չէ,— ասաց նա։— Իսկ հիմա եկեք կալվադոսը
փորձենք։ Սալյուտ։
— Սալյուտ։
Քելները դեռ կանգնած էր։
— Ինչ մարդ մոռանում է, հետագայում նրա կարիքն զգում է ամբողջ կյանքում, մեսյո,—
բացատրեց նա։ Ըստ երևույթին, այդ թեման նրա համար դեռ սպառված չէր։
— Դա ճիշտ է։ Իսկ այն, ինչ մարդ չի մոռանում, կյանքը դարձնում է դժոխք։

— Ինձ համար՝ ոչ։ Դա արդեն անցած բան է։ Ինչպե՞ս կարող է անցածը կյանքը դժոխք
դարձնել։
Ռավիկը նրան նայեց։
— Թեկուզև այն պատճառով, որ դա անցած է, եղբայրս։ Իսկ դուք, ինչպես տեսնում եմ,
ոչ միայն դերասան եք, այլև երջանիկ մարդ... Նո՞ւյն կալվադոսից է,— հարցրեց նա Ժոան
Մադուին։
— Ավելի լավն է։
Ռավիկը նայեց Ժոանին և թեթև մի գլխապտույտ զգաց։ Նա հասկացավ, Ժոանն ինչ
նկատի ուներ։ Սակայն այդ անկեղծ խոստովանությունը զինաթափեց Ռավիկին։ Թվում
էր, Ժոանի համար միևնույն է, թե նա ինչպես կվերաբերվի իր ակնարկին։ Փոքրիկ ու
աղոտ գինետնում Ժոանն այնպես էր նստել, կարծես իր սեփական տանը լիներ։
Լուսամփոփներ չունեցող լապտերներից ընկած էլեկտրական անողորմ լույսի տակ մի
երկու սեղան այն կողմը նստած երկու պոռնկուհիները նման էին իր պառաված տատիկին։
Սակայն իր համար այդ լույսը ոչ մի նշանակություն չուներ։ Այն ամենը, ինչ Ռավիկը մի
ժամ առաջ տեսել էր գիշերային «Շեհերազադե» ակումբի խավարում, ոչնչով չէր փոխվել
նաև այստեղ, իր քննությունն էր բռնում նաև այս լույսի տակ։ Համարձակ, պայծառ այդ
դեմքը ոչ թե հարցնում էր, այլ սպասում... Անորոշ դեմքը, մտածեց նա, բավական է քամին
փոխվի, իսկույն ուրիշ արտահայտություն կստանա։ Նայելով այդ դեմքին, մարդ կարող է
երազել ինչի մասին ուզում է։ Այդ դեմքը նման է գեղեցիկ ու դատարկ մի տան, որը
գորգերի ու նկարների է սպասում։ Այդպիսի տունը ամեն ինչ դառնալու հնարավորություն
ունի, նա կարող է դառնալ և՛ պալատ, և՛ պոռնկատուն,— ամեն ինչ կախված է նրանից, թե
ով է այն կահավորելու։ Որքան սահմանափակ են թվում նրա համեմատությամբ այն բոլոր
դեմքերը, որոնք ծածկված են իրենց վրա որոշակի արտահայտություն կրող դիմակներով։
Ռավիկը տեսավ, որ Ժոանի բաժակը դատարկ է։
— Այ ինչ եմ ասե՜լ,— ասաց նա։— Ինչքան չլինի կրկնակի կալվադոս է։ Մի հատ էլ
չուզե՞նք։
— Հաճույքով։ Եթե դուք, իհարկե, ժամանակ ունեք։
— Իսկ ինչո՞ւ ես ժամանակ չպետք է ունենայի, մտածեց Ռավիկը։ Եվ իսկույն հիշեց, որ
վերջին անգամ Ժոանը իրեն տեսել էր Կետ Հեգստրեմի հետ։ Նա հայացքը գցեց Ժոանի
երեսին։ Այնտեղ ոչ մի խռովք չկար։
— Ժամանակ ես ունեմ,— ասաց Ռավիկը։— Միայն վաղը ժամը իննին ես պետք է
վիրահատության գնամ, ուրիշ ոչինչ։
— Իսկ կարո՞ղ եք վիրահատել, եթե այդքան երկար նստեք։
— Այո։ Դա վիրահատության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ուղղակի սովորույթ է։ Եվ բացի
այդ, ես ամեն օր չէ, որ վիրահատում եմ։
Քելները նորից լցրեց բաժակները։ Նա կալվադոսի շշի հետ բերել էր նաև մի տուփ
սիգարետ, որը դրեց սեղանին։ Դա կանաչ «Լորան» էր։
— Դուք այս սիգարետից անցած անգամ էլ ծխեցիք, ճի՞շտ է,— հարցրեց նա
հաղթականորեն Ռավիկին։

— Գաղափար չունեմ։ Դուք ինձանից լավ պետք է իմանաք։ Եվ ես ձեր խոսքին
հավատում եմ։
— Այո, նույն սիգարետից է,— ասաց ժոան Մադուն։― Կանաչ «Լորան»։
— Տեսնո՞ւմ եք։ Մադամի հիշողությունը ավելի լավն է, քան ձերը, մեսյո։
— Դա դեռ հայտնի չէ։ Բոլոր դեպքերում սիգարետը մեզ պետք կգա։
Ռավիկը բացեց տուփը և մեկնեց ժոանին։
— Դուք դեռ նույն հյուրանոցո՞ւմ եք,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո։ Միայն թե հիմա ավելի մեծ սենյակ եմ վերցրել։
Ներս մտավ վարորդների մի խումբ։ Նրանք տեղավորվեցին կողքի սեղանի շուրջը և
բարձր֊բարձր սկսեցին զրուցել։
— Չգնա՞նք,— հարցրեց Ռավիկը։
Ժոանը գլխով համաձայնության նշան արեց։
Ռավիկը կանչեց քելներին և վճարեց։
— Հո նորից չե՞ք գնալու «Շեհերազադե»։
— Ոչ։
Ռավիկը բռնեց նրա մանտոն։ Բայց Ժոանը ոչ թե հագավ, այլ գցեց ուսերին։ Դա
ջրաքիսի էժանագին մորթի էր, հնարավոր է նույնիսկ իմիտացիա։ Սակայն Ժոանի հագին
նույնիսկ այդ մորթին շատ հարուստ տեսք ուներ։ Էժանագին է այն, ինչ մարդ հագնում է
առանց ներքին համոզվածության, մտածեց Ռավիկը։ Նա հաճախ էր տեսել
թագավորական սամույրներ, որոնք իրեն չափազանց էժանագին էին թվացել։
― Հիմա էլ ձեզ կհասցնենք հյուրանոց,— ասաց Ռավիկը, երբ նրանք դուրս եկան
գինետնից ու մուտքի մոտ կանգնեցին բարակ մաղող անձրևի տակ։
Ժոանը դանդաղորեն շրջվեց Ռավիկի կողմը։
— Մենք քե՞զ մոտ չենք գնում։
Ժոանը գլուխը ետ գցեց ու ներքևից վերև նայեց Ռավիկին։ Լապտերով լուսավորված
նրա դեմքը ընդհուպ մոտեցել էր Ռավիկի դեմքին։ Ժոանի մազերի մեջ մարգարիտի
հատիկների նման փայլփլում էին անձրևի փոքրիկ կաթիլները։
— Ինձ մոտ ենք գնում,— ասաց Ռավիկը։
Մոտեցավ մի տաքսի ու կանգ առավ։ Վարորդը մի քանի վայրկյան սպասեց։ Հետո ինքն
իրեն ինչ-որ բան մռթաց և, աղմուկով միացնելով արագությունը, հեռացավ։
― Ես քեզ էի սպասում։ Դու գիտեի՞ր,— հարցրեց ժոանը։
― Ոչ։
Փողոցային լապտերների լույսը արտացոլվում էր նրա աչքերում։ Մարդու հայացքը
սուզվում էր այդ աչքերի մեջ, որոնք թվում էին անհուն ու անվերջանալի։

— Ինձ թվում է, թե այսօր ես առաջին անգամ եմ տեսնում քեզ,— ասաց Ռավիկը։—
Առաջ դու այսպես չէիր, ուրիշ էիր։
— Այո, ես առաջ ուրիշ էի։
— Առաջ առհասարակ ոչինչ չկար։
— Այո, չկար։ Ես ամեն ինչ մոռացել եմ։
Ռավիկն զգում էր նրա շնչառության թեթև մակընթացություններն ու
տեղատվությունները։ Անտեսանելիորեն այդ շնչառությունը թրթռում էր, լողում նրան
ընդառաջ, թեթև, անկշիռ, պատրաստակամ ու վստահությամբ լի — օտար մի կյանք,
օտար գիշերվա խավարում։ Ռավիկը հանկարծ զգաց իր արյան ալեկոծումը։ Նա գնալով
վարարում էր ու վարարում, դա նույնիսկ ոչ թե արյուն էր, այլ ավելին, դա կյանք էր, հազար
անգամ անիծյալ, կորած ու նորից գտնված... Ընդամենը մի ժամ առաջ խանձված ու լերկ
մի անապատ, երեկվա մի օր, անմխիթար ու անսփոփանք... Իսկ այժմ նորից փոթորկուն
մի հեղեղ, մոտիկությունը հանելուկային այն ակնթարթի, որի գոյությունր թվում էր այլևս
անհավատալի։ Նա կրկին դարձել էր ծովափում գտնվող նախնադարյան մի մարդ, և ջրերի
խորքից ինչ-որ մի բան էր ելնում դեպի վեր, սպիտակ ու շողշողուն, հարց ու պատասխան,
որ ձուլված էին իրար... իսկ արյունը գնալով վարարում ու վարարում էր, և աչքերի առաջ
փոթորկվում էր մրրիկը։
— Բռնիր ինձ,— ասաց Ժոանը։
Ռավիկը նայեց նրա ետ ընկած դեմքին ու գրկեց նրան։ Եվ Ժոանի ուսերը ընդառաջ
եկան նրան, ինչպես մի նավ, որը լողում է դեպի նավահանգիստ։
— Բռնե՞մ քեզ,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո։
Ժոանը ձեռքերով ամուր կպել էր նրա կրծքից։
— Ես համաձայն եմ բռնել քեզ։
— Շնորհակալ եմ։
Մի ուրիշ տաքսի միանգամից արգելակելով կանգ առավ մայթի մոտ։ Վարորդը շատ
հանգիստ նայեց նրանց։ Նրա ուսին նստել էր գործովի ժիլետ հագած փոքրիկ մի շուն։
― Ուզո՞ւմ եք տանեմ,― խռպոտ ձայնով ասաց վարորդը երկար ու վուշի նման սպիտակ
բեղերի տակից։
— Ապա նայիր,— ասաց Ռավիկը։— Նա ոչինչ գլխի չի ընկնում։ Չի տեսնում, որ ինչ-որ
բան մեզ հուզել է։ Նայում է մեզ և չի նկատում, որ մենք փոխվել ենք։ Աշխարհի
հիմարությունը հենց դա է։ Դու կարող ես դառնալ հրեշտակապետ, ծաղրածու, ոճրագործ
— ոչ ոք դա չի նկատի։ Բայց բավական է վրայիցդ մի կոճակ պոկված լինի — իսկույն
բոլորը կնկատեն։
— Ամենևին էլ հիմարություն չէ։ Ընդհակառակը, լավ է։ Մենք հարազատ ենք մնում մեզ։
Ռավիկը նայեց Ժոանին։ Մենք, մտածեց նա։ Մի տես թե ինչ բառ է։ Աշխարհի
ամենախորհրդավոր բառն է։

— Հը, չե՞ք գալիս,— փոքր-ինչ համբերությունը կորցրած և ավելի բարձր հարցրեց
վարորդն ու մի սիգարետ վառեց։
— Արի գնանք։— ասաց Ռավիկը։— Այլապես սա մեզանից ձեռ չի քաշի։ Պրոֆեսիոնալ
փորձ ունեցող մարդ է։
— Արի մեքենա չնստենք։ Ոտքով գնանք։
— Իսկ անձրևը՞։
— Սա ի՞նչ անձրև է։ Պարզապես մառախուղ է։ Ես տաքսի նստել չեմ ուզում։ Ուզում եմ
քեզ հետ քայլել։
— Լավ։ Այդ դեպքում ես գոնե նրան բացատրեմ, բանն ինչումն է։
Ռավիկը մոտեցավ վարորդին և ինչ-որ բան ասաց։ Վարորդի դեմքին երանելի մի ժպիտ
տարածվեց, հետո ֆրանսիացուն հատուկ սիրալիրությամբ ձեռքով արեց Ժոանին և
սլացավ։
— Ինչպե՞ս բացատրեցիր,— հարցրեց Ժոանը, երբ Ռավիկը վերադարձավ։
— Փողով։ Դա բացատրության ամենահեշտ ձևն է։ Գիշերներն աշխատող վարորդները
ցինիկ են։ Իսկույն գլխի ընկավ։ Վերաբերվեց շատ բարեհաճ, բայց արհամարհանքի
ներողամիտ երանգով։
Ժոանր ժպտաց ու սեղմվեց նրան։ Ռավիկն զգաց, թե ինչպես իր ներսում բացվեց ու
տարածվեց տաքուկ մի բան, քնքուշ ու անընդգրկելի, մի բան, որն ինչպես բյուրավոր
ձեռքեր, ներքև ձգեց նրան... և հանկարծ բոլորովին անտանելի դարձավ այդպես կանգնած
մնալ ոտքի վրա՝ միմյանց կողքի, նեղլիկ այդ աստիճաններին, ծիծաղելի կերպով ձգված ու
հազիվ պահպանելով իրենց հավասարակշռությունը։ Պետք է մոռացության մատնվել ու
գնալ մի տեղ, զիջել տնքացող ցանկասիրությանը, հազարամյակների կանչին, այն
ժամանակներին, երբ դեռ ոչինչ գոյություն չուներ — ո՛չ բանականություն, ո՛չ տառապանք,
ո՛չ կասկած, երբ գոյություն ուներ միայն մի բան — արյան մթին երջանկություն։
— Գնանք,— ասաց Ռավիկը։
Նրանք քայլում էին մանրամաղ անձրևի տակ գորշ ու դատարկ փողոցի երկարությամբ
և, երբ հասան վերջին, նրանց աչքերի առաջ նորից տարածվեց անծայրածիր հրապարակը,
որի կենտրոնում ծանրորեն խոյանում էր դեպի վեր հաղթական կամարի մթին, արծաթի
փայլ արձակող վիթխարի զանգվածը։

IX գլուխ
Ռավիկը վերադարձավ հյուրանոց։ Առավոտյան Ժոան Մադուն դեռ քնած էր, երբ նա
գնաց։ Իր հաշիվներով մի ժամից հետո ինքը պետք է վերադառնար։ Բայց վերադառնում
էր երեք ժամ ուշացումով։
— Ալլո, բժիշկ,— ձայն տվեց նրան ինչ֊որ մեկը երկրորդ և երրորդ հարկի միջև ընկած
աստիճանների վրա։
Ռավիկը շրջվեց ձայնի կողմը։ Գունատ մի դեմք, վայրի խռիվ մազերի սև մի դեզ, ակնոց։
Նրան բոլորովին անծանոթ մի մարդ։
— Ալվարես,— ասաց անծանոթը։ Խաիմե Ալվարես։ Չե՞ք հիշում։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
Անծանոթը կռացավ և վեր քաշեց շալվարի թայը։ Սրունքի երկարությամբ երկար մի
սպի էր ձգվում։
— Իսկ հիմա ճանաչեցի՞ք։
― Ե՞ս եմ վիրահատել։
Անծանոթը գլխով արեց։
— Խոհանոցի սեղանի վրա, ճակատում։ Արանխուեսի մոտ գտնվող ժամանակավոր
լազարեթում։ Մի փոքրիկ սպիտակ վիլլա էր, նշենիների պուրակում։ Հիմա հիշեցի՞ք։
Ռավիկը հանկարծ զգաց ծաղկող նշենիների թանձր բուրմունքը։ Թվում էր, թե այդ
հոտը մութ աստիճաններով բարձրանում է վերև, մի տեսակ քաղցրավուն, փոքր-ինչ
նեխած, խառնված արյան ավելի քաղցր ու սիրտ խառնող հոտի հետ։
— Այո,— ասաց Ռավիկը։— Հիշում եմ։
Վիրավորները շարք-շարք պառկած էին լուսնի լույսով ողողված պատշգամբում։ Նրանք
բոլորը վիրավորված էին գերմանական ու իտալական մի քանի ինքնաթիռների
ռմբակոծությունից։ Մանուկներ, կանայք, գյուղացիներ — բոլորը ծվատվել էին
ռմբաբեկորներից։ Երեսը վրայից պոկված մի երեխա, մինչև կուրծքը ճղճղված ու
խառնշտորված փորով մի հղի կին, մի ծերունի, որն իր ձեռքի կտրված մատները
սարսափահար և ամուր բռնել էր մյուս ձեռքում, կարծելով, թե դրանք կարելի է նորից
կարել։ Եվ այդ բոլորի վրա — գիշերային մի թանձր բուրմունք ու արցունքի նման վճիտ
գիշերային ցող։
— Հիմա ոտքդ ինչպե՞ս է, լա՞վ է,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ընդհանրապես՝ ոչինչ, միայն թե մինչև վերջը չի ծալվում։— Ալվարեսը ժպտաց։—
Համենայն դեպս, կարողացավ անցնել Պիրինյան լեռները։ Գոնսալեսը սպանվեց։
Ռավիկը մոռացել էր, թե ով է Գոնսալեսը։ Բայց լավ հիշում էր մի երիտասարդ
ուսանողի, որն իր օգնականն էր։

— Չգիտե՞ք Մանոլան ինչ եղավ։
— Գերի ընկավ։ Գնդակահարեցին։
— Իսկ Սերնա՞ն, բրիգադի հրամանատարը։
— Սպանվեց։ Մադրիդի մատույցներում։
Ալվարեսը նորից ժպտաց։ Սակայն դա մի մեռած, մեխանիկական ժպիտ էր, որը
հանկարծ հայտնվեց և որի մեջ ոչ մի զգացում չկար։
— Մուրան ու Լա Պենյան գերի ընկան։ Նրանք էլ գնդակահարվեցին։
Ռավիկն արդեն մոռացել էր, թե ովքեր են Մուրան ու Լա Պենյան։ Նա Իսպանիայում
ընդամենը վեց ամիս մնաց։ Իսկ երբ ճակատային գիծը ճեղքեցին, ու զինվորական
լազարեթը ցրվեց, ինքը մեկնեց այնտեղից։
— Կառներոն, Օրտան և Գոլդշտայնը հիմա համակենտրոնացման ճամբարում են,—
ասաց Ալվարեսը,— Ֆրանսիայում։ Բլացկին նույնպես փրկվեց։ Սահմանի մոտ է
թաքնված։
Ռավիկը հիշում էր միայն Գոլդշտայնին։ Մյուսներին արդեն մոռացել էր։
— Դուք հիմա այստե՞ղ եք ապրում, հյուրանոցում,— հարցրեց նա։
— Այո։ Երեկ չէ մյուս օրն ենք եկել։ Այնտեղ ենք,— Ալվարեսը ցույց տվեց երրորդ հարկի
սենյակները։— Մենք երկար մնացինք սահմանային ճամբարում։ Եվ վերջապես բաց
թողին։ Մեր ձեռքին դեռ փող կար։— Նա նորից ժպտաց։— Իսկ այստեղ մահճակալ կա։
Իսկական մահճակալեր են։ Նույնիսկ պատերին մեր ղեկավարների նկարներն ենք կախել։
— Հը՜մ,— ասաց Ռավիկը, առանց հեգնանքի։— Դա պետք է որ հաճելի լինի՝ այնտեղ
քաշածից հետո։
Նա հրաժեշտ տվեց Ալվարեսին ու գնաց իր սենյակը։
Սենյակն հավաքած էր և դատարկ։ Ժոանն արդեն գնացել էր։ Ռավիկը նայեց շուրջը։
Ոչինչ չէր թողնված։ Ասենք, ինքը որևէ բանի չէր էլ սպասում։
Ռավիկը սեղմեց զանգի կոճակին։ Քիչ հետո հայտնվեց աղախինը։
— Մադամը գնաց,— ասաց նա, չսպասելով Ռավիկի հարցին։
— Ես ինքս էլ եմ այդ տեսնում։ Դուք ի՞նչ գիտեք, թե այստեղ մարդ կար։
— Այդ ի՞նչ եք ասում, մեսյո Ռավիկ,— վրա բերեց աղախինը, առանց որևէ բան
ավելացնելու և դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, կարծես մեկը խոր վիրավորած լիներ։
— Նա նախաճաշե՞ց։
— Ոչ։ Ես նրան չեմ տեսել։ Այլապես կհոգայի այդ մասին։ Չէ՞ որ ես հիշում էի նրան...
դեռ այն առավոտից։
Ռավիկը նայեց նրա երեսին։ Աղախնու վերջին խոսքերը նրան դուր չեկան։ Նա
գրպանից հանեց մի քանի ֆրանկ և խրեց աղախնու գոգնոցի գրպանը։

— Դե լավ,— ասաց նա,— հաջորդ անգամ էլ նույն ձևով վարվեք։ Նախաճաշ բերեք
միայն այն դեպքում, երբ ես ձեզ ինքս կխնդրեմ։ Եվ մի՛ եկեք սենյակը հավաքելու այնքան
ժամանակ, քանի դեռ համոզված չեք, որ ներսը ոչ ոք չկա։
Աղախինը վստահեցնող ժպտաց։
— Շատ լավ, մեսյո Ռավիկ։
Ռավիկը մի տեսակ տհաճորեն նայեց նրա հետևից։ Նա գիտեր, աղախինն ինչ է
մտածում։ Նրան թվում էր, թե Ժոանը ամուսին ունի և չի ուզում, որ իրեն տեսնեն։ Առաջ
ինքը կարող էր դրա վրա միայն ծիծաղել, իսկ հիմա դա պարզապես տհաճ է։ Էհ, դա
սովորական բան է, մտածեց նա և, ուսերը վեր քաշելով, մոտեցավ լուսամուտին։
Հյուրանոցը հյուրանոց է։ Մարդ չի կարող այստեղ ոչինչ փոխել։
Նա լուսամուտը բացեց։ Դրսում տների վրա կախվել էր ամպամած կեսօրը։
Տանիքներին ճտճտում էին ճնճղուկները։ Ներքևի հարկում երկու հոգի կռիվ էին անում։
Ըստ երևույթին, Գոլդբերգ ամուսիններն էին։ Ամուսինը, որ Բրեսլաուցի հացահատիկի
մեծածախ վաճառական էր, կնոջից քսան տարով մեծ էր։ Կինը սիրային գաղտնի
հարաբերությունների մեջ էր էմիգրանտ Վիզենհոֆի հետ և կարծում էր, որ ոչ ոք դա
չգիտի։ Մինչդեռ միակ մարդը, որ այդ մասին իսկապես էլ չգիտեր, դա իր ամուսինն էր —
Գոլդբերգը։
Ռավիկը լուսամուտը փակեց։ Առավոտյան նա ինչ-որ մեկի լեղապարկն էր վիրահատել։
Դա Դյուրանի համար արված լեղաարկի մի անոնիմ վիրահատություն էր։ Անհայտ
տղամարդու որովայնի մի կտոր, որի դիմաց նա երկու հարյուր ֆրանկ էր ստանալու։
Դրանից հետո այցելության էր գնացել Կետ Հեգստրեմին։ Կետը ջերմություն ուներ։
Չափազանց բարձր ջերմություն։ Մի ամբողջ ժամ նա մնացել էր այնտեղ։ Կետ Հեգստրեմի
քունը վերին աստիճանի անհանգիստ էր, սակայն սպառնացող ոչինչ չկար։
Այնուամենայնիվ, առանց դրան շատ ավելի լավ կլիներ։
Ռավիկը փակած լուսամատից դուրս էր նայում։ Ամեն անգամվա «հետո»-ի
դատարկության տարօրինակ զգացում։ Մահճակալ, որ ոչինչ այլևս չէր ասում։ Այսօր, որին
անողորմաբար ծվատում էր երեկը, ինչպես շնագայլն է ծվատում այծեղջերուի մորթին։
Սիրո անտառները, որոնք կարծես կախարդանքով աճել են գիշերային խավարի մեջ, այժմ
նորից են երևում հեռավոր հեռվում որպես ժամանակի անապատում կախված միրաժ...
Նա հայացքը հեռացրեց լուսամուտից: Սեղանի վրա դրված էր Լյուսիեննա Մարտինեի
հասցեն։ Նրան վերջերս էին դուրս գրել հիվանդանոցից, բայց նրա շուրջը պտտվող
մտքերը հանգիստ չէին տալիս Ռավիկին։ Նա ընդամենը երկու օր առաջ էր եղել
Լյուսիեննայի մոտ։ Կրկին այցելելու ոչ մի անհրաժեշտություն չկար։ Բայց քանի որ անելիք
չուներ, որոշեց գնալ։
Տունը, որտեղ ապրում էր Լյուսիեննա Մարտինեն, գտնվում էր Կլավել փողոցի վրա։ Տան
առաջին հարկում մսի մի խանութ կար, որտեղ վիթխարի մի կին, կացինը ճարպկորեն
գորձի դրած, միս էր վաճառում։ Կնոջ հագին սգավորի զգեստ էր։ Երկու շաբաթ առաջ նրա
ամուսինը մահացել էր։ Եվ հիմա խանութի գործերը նա վարում էր մի երիտասարդ
գործակատարի օգնությամբ։ Ռավիկը խանութի կողքով անցնելիս հայացքով տնտղեց
մսավաճառի այրուն։ Նա, ըստ երևույթին, պատրաստվել էր հյուր գնալու, քանի որ գլխին

երկար, սև շղարշով գլխարկ էր դրել, բայց ծանոթներից մեկի խնդրանքով համաձայնվել էր
սիրալիր գտնվել և արագ կտրել ու նրան տալ կախած խոզերից մի բուդ։ Սգո շղարշը
ծածանվում էր մսի վրա, իսկ փայլփլուն սուր կացինը հեշտությամբ մխրճվում էր խոզի
բուդը։
— Ահա և քո ուզածը,— գոհունակությամբ ասաց այրին ու խոզի ոտքը նետեց կշեռքի
նժարին։
Լյուսիեննան ապրում էր տանիքի տակ գտնվող վերնահարկի մի փոքրիկ սենյակում։
Նա մենակ չէր։ Սենյակի կենտրոնում, աթոռի վրա ծուլորեն փլված, նստել էր մոտ
քսանհինգ տարեկան մի երիտասարդ, որի գլխին երկար հովարով հեծանվորդի գլխարկ էր
դրած։ Նրա բերնին ցցված էր սեփական ձեռքով փաթաթած մի ծխախոտ, որը խոսելու
ժամանակ, երբ նա բերանը բաց էր անում, վերևի շրթունքից կպած կախվում էր։ Երբ
Ռավիկը ներս մտավ, երիտասարդը տեղից նույնիսկ չշարժվեց էլ։
Լյուսիեննան պառկած էր անկողնում։ Ռավիկին տեսնելով, նա շփոթված կարմրեց։
— Բժի՞շկ... ես չգիտեի, որ դուք այսօր ինձ մոտ կգաք,— ասաց Լյուսիեննան և, նայելով
երիտասարդին, ավելացրեց — սա է...
— Կարևոր չէ, թե ով է,— կոպտորեն ընդհատեց նրան երիտասարդը։— Ինչո՞ւ զուր
տեղը անուններ տալ։— Նա ետ ընկավ աթոռի թիկնակին:— Ուրեմն, դո՞ւք եք բժիշկը։
― Հը՞, Լյուսիեննա, ինչպե՞ս եք,— հարցրեց Ռավիկը, ուշադրություն չդարձնելով
երիտասարդին։— Այ խելացի եք վարվել, որ մնացել եք անկողնում։
— Նա վաղուց կարող էր անկողնուց վեր կենալ,— վրա բերեց երիտասարդը։— Նրան
ի՞նչ է եղել... Չի գնում աշխատելու, բայց փողերը իրար հետևից հալվում են։
Ռավիկը շրջվեց նրա կողմը։
— Դուրս գնացեք այստեղից,— ասաց նա։
— Իի՞նչ։
— Սենյակից դուրս գնացեք։ Ես քննելու եմ Լյուսիեննային։
Երիտասարդը փառ֊փառ ծիծաղեց։
— Դա կարող եք իմ ներկայությամբ էլ անել։ Մենք այնքան էլ քնքուշներից չենք։ Եվ
առհասարակ ի՞նչ եք քննում։ Ընդամենը մի օր առաջ եք եղել էստեղ։ Դուրս է գալիս, որ մի
այցելության համար էլ ավելորդ պետք է վճարվի։
— Ձեզ հետ եմ, երիտասարդ,— հանգիստ ասաց Ռավիկը,— ես չեմ կարծում, թե փողը
ձեր գրպանից է գնում։ Եվ առհասարակ, փող կվերցնեմ թե չեմ վերցնի, դա ձեր գործը չէ։
Ռադ եղեք այստեղից։
Երիտասարդը անպատկառորեն քմծիծաղեց ու ավելի ամուր նստեց տեղում, սրածայր
լաքե կոշիկներով ու մանուշակագույն գուլպաներով ոտքերը ավելի լայն տարածելով
շուրջը։
— Խնդրում եմ, Բոբո,— մեջ մտավ Լյուսիեննան,— սա ընդամենը մի վայրկյան է
տևելու։

Բոբոն նրան ուշադրություն չդարձրեց։ Նրա ուշադրությունը կենտրոնացած էր Ռավիկի
վրա։
— Շատ լավ է, որ դուք էստեղ եք,— ասաց Բոբոն։— Ես հիմի ձեզ կբացատրեմ, ոնց որ
պետքն է։ Եթե դուք կարծում եք, սիրելիս, որ կարող եք կլինիկայի, վիրահատության և
նման բաների դիմաց մեզ հաշիվ ներկայացնել... իմացեք, որ սխալվում եք։ Մենք ձեզանից
չենք պահանջել, որ դուք նրան հիվանդանոց պառկեցնեք։ Իսկ ինչ վիրահատությանն է
վերաբերում, ապա էդ մասին նույնիսկ խոսք էլ չի եղել։ Էնպես որ, մնաս բարով ասեք ձեր
սպասած մեծ փողերին։ Դեռ շնորհակալ եղեք, որ մենք վնասի դիմաց ձեզանից բան չենք
պահանջում, հարկադրական վիրահատության համար։— Նա ցույց տվեց իր զզվելի
ատամների շարքը։ Հը, կերա՞ք։ Դե լավ իմացեք։ Բոբոն էդ գործերից լավ է գլուխ հանում։
Նրան խաբելը դժվար է։
Երիտասարդն իրեն խիստ բավարարված էր զգում։ Նրան թվում էր, թե ինքը փայլուն
կերպով դուրս եկավ ստեղծված վիճակից։ Լյուսիեննան ամբողջովին գունատվել էր։ Նա
սարսափած հայացքը մերթ Բոբոյին էր գցում, մերթ Ռավիկին։
— Հասկացա՞ք,— հաղթանակող տոնով հարցրեց Բոբոն։
— Սա նա՞ է,— հարցրեց Ռավիկը Լյուսիեննային։
Լյուսիեննան լուռ էր։
— Ուրեմն, նա է,— ասաց Ռավիկը և ոտից գլուխ զննեց Բոբոյին։
Լողլող վտիտ մի ապուշ, արհեստական մետաքսե շարֆը փաթաթած բարալիկ վզին, որի
վրա ադամախնձորը անվերջ վերուվար էր թռչկոտում։ Բութիկ, քիթը չափազանց երկար,
դեգեներատի կզակով — արվարձանային սուտենյորի իսկական տիպ։
— Ի՞նչ է նշանակում «նա» է։— Կռվելու տրամադրությամբ հարցրեց Բոբոն։
— Ես կարծում եմ, ձեզ բավական պարզ ասացի, որ դուք դուրս պետք է գնաք։ Ես պետք
է քննեմ Լյուսիեննային։
— Կեղտոտ,— քթի տակ փնթփնթաց Բոբոն։
Ռավիկը դանդաղ գնաց դեպի նա։ Բոբոն համբերությունից արդեն հանել էր նրան։
Երիտասարդը տեղից ցատկեց ու ետ զնաց։ Հանկարծ նրա ձեռքին մոտ մի մետրանոց
բարալիկ թոկ հայտնվեց։ Ռավիկն իսկույն կռահեց նրա մտադրությունը։ Բոբոն մտադիր
էր, երբ Ռավիկը մոտենա իրեն, ինքը ճարպկորեն ցատկի մի կողմ, հետևի կողմից թոկը
գցի Ռավիկի վիզը և սկսի խեղդել։ Դա վատ մտադրություն չէ, եթե հակառակորդը
գաղափար չունի դրանից և ձգտում է բռնցքամարտի մեջ մտնել։
— Բո՜բո,— բղավեց Լյուսիեննան,— Բո՜բո, չանես։
— Ախ դու փսլնքո՛տ,— ասաց Ռավիկը։— Դա ողորմելի և հին տրյուկ է։ Էլ ուրիշ ոչինչ
չգիտե՞ս։— Ռավիկը ծիծաղեց։
Մի րոպե Բոբոն իրեն կորցրեց։ Աչքերը շփոթահար այս ու այն կողմ վազեցին։ Ճարպիկ
մի շարժումով Ռավիկը նրա չկոճկած պիջակը ցած քաշեց արմունկներին, զրկելով նրան
ձեռքերը շարժելու հնարավորությունից։

— Սա դու արդեն, երևի, չգիտես,— ասաց Ռավիկը, վայրկենապես բացեց դուռը և
բավական կոպիտ դուրս շպրտեց գլուխը կորցրած երիտասարդին։— Կռիվ անել ես
սիրում, գնա զինվոր դարձիր։ Իսկ քանի դեռ կռվել չգիտես, տեղդ վեր ընկիր և մի կպչի
հասունացածներից։ Ապո՛ւշ։
Եվ ներսից դուռը փակեց։
— Իսկ հիմա, Լյուսիեննա,— ասաց Ռավիկը,— եկեք տեսնենք ինչպես է ձեր վիճակը։
Լյուսիեննան դողում էր։
— Հանգստացեք, հուզվելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ արդեն անցավ։
Ռավիկը վերցրեց բումազեի կիսամաշ ծածկոցը և դրեց աթոռին։ Հետո ետ գցեց կանաչ
վերմակի ծայրը։
― Դուք պիժամայո՞վ եք պառկած։ Ինչո՞ւ։ Չէ՞ որ դրանով շարժվելը հարմար չէ։ Դուք
դեռ իրավունք չունեք վեր կենալու, Լյուսիեննա։
Լյուսիեննան մի վայրկյան ոչինչ չասաց։
— Ես սա միայն այսօր եմ հագել,— անհամարձակ ասաց նա։
— Դուք գիշերանոց չունե՞ք։ Ես կարող եմ երկու հատ հիվանդանոցից ուղարկել։
― Չէ։ Դրա համար չէ։ Ես դա հագա, որովհետև գիտեի, որ...— նա հայացքը գցեց դռան
կողմը և ձայնը ցածրացնելով շշնշաց,— գիտեի, որ գալու է։ Նա անընդհատ ինձ ասում է,
որ ես արդեն առողջ եմ։ Էլ չի ուզում համբերել։
— Ի֊ի՞նչ։ Ափսոս որ ես մինչև այդ դա չգիտեի։ Ռավիկը կատաղած նայեց դռան
կողմը։— Այն էլ ո՜նց կհամբերի։
Լյուսիեննան, ինչպես բոլոր անեմիկ կանայք, վերին աստիճանի սպիտակ ու թափանցիկ
մաշկ ուներ, որի տակից երևում էին կապույտ երակները։ Նա լավ կազմվածք ուներ,
ոսկորները բարակ էին, ինքը նրբիրան էր, սակայն ոչ նիհար։ Ինչքա՜ն այսպիսի աղջիկներ
կան, մտածեց Ռավիկը։ Այդպիսիներին տեսնելիս մարդ ակամայից իրեն հարցնում է, թե
ինչու է բնությունը սրանց այսքան քնքուշ ու նուրբ ստեղծում, երբ մարդ նախապես չգիտի,
որ դրանք բոլորն էլ ժամանակի ընթացքում ծանր աշխատանքի, անկանոն և անառողջ
կյանքի հետևանքով հյուծվելու են ու դառնալու այլանդակ արարածներ։
— Ձեզ անհրաժեշտ է մի շաբաթ ևս պառկած մնալ, Լյուսիեննա։ Երբեմն կարող եք
վերկենալ, սենյակում մի քիչ այս ու այն կողմ գնալ։ Բայց պետք է չափազանց զգույշ լինեք,
ծանրություններ չվերցնեք և աստիճաններով վերև չբարձրանաք։ Որևէ խնամող ունե՞ք,
բացի այս Բոբոյից։
— Սենյակը վարձով տվող կինն է։ Բայց նա էլ է սկսել արդեն փնթփնթալ։
— Իսկ էլ ուրիշ ոչ ոք չկա՞։
— Ոչ։ Առաջ Մարին էր գալիս։ Նա մահացավ։
Ռավիկը աչքի անցկացրեց Լյուսիեննայի անշուք, բայց տեղը տեղին հավաքած մաքուր
սենյակը։ Լուսամատի գոգին դրված էին ֆուքսիաներով մի քանի թաղար։

— Իսկ Բոբո՞ն,— հարցրեց Ռավիկը։— Հենց որ ամեն ինչ վերջացավ, նա իսկույն նորից
հայտնվեց, հա՞...
Լյուսիեննան պատասխան չտվեց։
— Դուք ինչո՞ւ չեք նրան վռնդում կորչի։
— Նա այնքան էլ վատը չի, բժիշկ։ Միայն վայրենի է...
Ռավիկը նայեց Լյուսիեննային։ Սեր է, մտածեց նա։ Սա նույնպես սեր է։ Հավիտենական
հրաշք։ Նա երազանքի ծիածանով լուսավորում է ոչ միայն առօրյայի գորշ երկինքը, այլև
կարող է ռոմանտիկական լուսապսակով զարդարել կեղտերի կույտը... Հրաշք և
խայտառակ ծաղր։ Հանկարծ Ռավիկին տարօրինակ մի զգացում համակեց, նրան թվաց,
թե այս ամենում հեռավոր կերպով հանցանք ունի նաև ինքը։
— Դե լավ, Լյուսիեննա,— ասաց նա,— մի մտածեք։ Աշխատեք առողջանալ, դա
ամենակարևորն է։
Լյուսիեննան, թեթևացած, գլխով արեց։
— Իսկ ինչ փողին է վերաբերում,— ամաչելով ու արագ վրա բերեց նա,— Բոբոյի ասածը
ճիշտ չէ։ Նրան մի հավատաք։ Հենց այնպես ասաց։ Ինքս կվճարեմ բոլորը։ Մաս-մաս։ Ես
ե՞րբ կարող եմ արդեն աշխատել։
— Մոտավորապես երկու շաբաթից հետո, եթե, իհարկե, հիմարություն չանեք։ Ոչ մի
Բոբո։ Բացարձակ ոչինչ չանեք, հասկանո՞ւմ եք, Լյուսիեննա։ Այլապես կարող եք կյանքից
զրկվել։
― Հասկանում եմ,— ասաց նա,— առանց ներքին համոզման։
Ռավիկը վերմակով ծածկեց աղջկա բարալիկ մարմինը։ Եվ հանկարծ նկատեց, որ նա
լալիս է։
— Իսկ ավելի շուտ չի՞ կարելի,— հարցրեց Լյուսիեննան։— Ես կարող եմ նստած
աշխատել։ Ես պետք է...
— Գուցե հնարավոր լինի, կտեսնենք։ Ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե դուք ինչպես
կպահեք ձեզ։ Իսկ հիմա դուք ինձ պետք է ասեք այն մանկաբարձուհու անունը, որը ձեզ
աբորտ է արել, Լյուսիեննա։
Ռավիկը նրա աչքերում դիմադրելու ցանկություն տեսավ։
— Ես ոստիկանություն չեմ հայտնի,— ասաց նա։— Խոսք եմ տալիս։ Ես պարզապես
ուզում եմ փորձել նրանից ձեր տված փողը ետ վերցնել։ Այն ժամանակ դուք ձեզ բոլորովին
հանգիստ կզգաք։ Ինչքա՞ն եք վճարել։
— Երեք հարյուր ֆրանկ։ Բայց դուք նրանից երբեք չեք կարող փող ետ վերցնել։
— Կփորձենք։ Ի՞նչ է անունը և որտե՞ղ է ապրում։ Այդ մանկաբարձուհին երբեք այլևս
ձեզ պետք չի գա, Լյուսիեննա։ Դուք այլևս երեխա չեք ունենա։ Իսկ նա ձեզ ոչինչ անել չի
կարող։
Աղջիկը լռում էր։
— Այնտեղ է, արկղի մեջ,— ասաց նա վերջապես։— Աջ կողմից։

— Այս գրած թո՞ւղթը
— Այո։
— Լավ։ Ես այս քանի օրը կգնամ նրա մոտ։ Դուք մի վախեցեք։— Ռավիկը վերարկուն
հագավ։— Ի՞նչ պատահեց.— հարցրեց նա։— Ինչո՞ւ եք ուզում վեր կենալ։
— Բոբոն... Դուք նրան չգիտեք։
Ռավիկը ժպտաց։
— Պառկեք, պառկեք։ Ձեզ չի կարելի վեր կենալ։ Ես ավելի վատերին եմ տեսել։ Այսօրվա
քննությունը ցույց տվեց, որ վտանգն արդեն անցել է։ Ցտեսություն, Լյուսիեննա։ Ես
շուտով մի անգամ էլ կգամ։
Ռավիկը բանալին պտտեց և նույն րոպեին, սեղմելով բռնակը, դուռը բացեց։
Սանդղահարթակին ոչ ոք չկար։ Նա այդպես էլ գիտեր։ Բոբոների տիպը նա լավ էր
ճանաչում։
Մսի խանութում այժմ մնացել էր միայն գործակատարը, դեղնած մի մարդ, որը հեռավոր
կերպով անգամ չուներ իր սիրուհու եռանդն ու կիրքը։ Նա ծուլորեն կացնով խփում էր
մսին։ Տիրոջ մեռնելուց հետո գործակատարը նկատելի կերպով ուժասպառվել էր։ Բայց
տիրուհու հետ ամուսնանալու ամենաչնչին հեռանկարն անգամ չուներ։ Այդ մասին
բարձրաձայն հայտարարեց խոզանակ պատրաստող մի մարդ, որը նստած էր դիմացի
բիստրոյում, ավելացնելով, որ տիրուհին մինչև գործակատարի հետ ամուսնանալը նրան
ավելի շուտ գերեզման կհասցնի։ Խեղճի վրա այլևս հալ չէր մնացել։ Իսկ այրին ավելի էր
փարթամացել ու փթթել։ Ռավիկը մի բաժակ սև հաղարջի հյութ խմեց ու վճարեց։ Նա
կարծում էր, թե Բոբոն բիստրոյում կլինի, բայց այստեղ Բոբոյի հետքն անգամ չկար։
Ժոան Մադուն դուրս եկավ «Շեհերազադե»֊ից։ Նա բացեց տաքսու դուռը, որի մեջ
Ռավիկը սպասում էր իրեն։
— Գնանք,― ասաց Ժոանը։— Գնանք այստեղից։ Թող տանի ուղիղ քեզ մոտ։
— Որևէ բա՞ն է պատահել։
— Ոչ։ Ոչինչ չի պատահել։ Ես ուղղակի զզվել եմ այս գիշերային ռեստորաններից։
— Մի րոպե,— Ռավիկը գլխով արեց մուտքի մոտ կանգնած ծաղկավաճառ կնոջը։—
Մայրիկ,— ասաց նա։— Քո ունեցած բոլոր վարդերը տուր ինձ։ Ի՞նչ արժեն։ Միայն թե
խելքդ չթռցնես։
— Վաթսուն ֆրանկ։ Ջեզ համար։ Քանի որ դուք ինձ ռևմատիզմի դեղի ռեցեպտ եք
տվել։
— Իսկ դեղն օգնե՞ց:
― Չէ։ Եվ չի էլ օգնի, քանի դեռ գիշերները ոտիս վրա էս թաց տեղերը կանգնած եմ։
— Դուք իմ կյանքում հանդիպած ամենագիտակից հիվանդն եք։— Ռավիկը վարդերը
վերցրեց։— Ահա ես ինչով կարող եմ մեղքերս քավել։ Չէ՞ որ դու այսօր առավոտյան
արթնացել ես մենակ և գնացել առանց նախաճաշի,— ասաց նա ժոանին և վարդերը դրեց
մեքենայի հատակին։— Ուզո՞ւմ ես որևէ բան խմել։

— Ոչ։ Գնանք քեզ մոտ։ Վարդերը վերցրու հատակից դիր նստիքին։
— Վարդերի համար հատակը նույնպես վատ չէ։ Մարդ պետք է ծաղիկը սիրի, բայց
ավելորդ նրբախնդրություններ չպետք է ցուցաբերի ծաղկի նկատմամբ։
Ժոանը միանգամից գլուխը շրջեց նրա կողմը։
— Դու ուզում ես ասել, որ սիրել կարելի է, իսկ երես տալ չի՞ կարելի...
— Ոչ։ Ես միայն ուզում եմ ասել, որ գեղեցիկից ողբերգություն չպետք է սարքել։ Իսկ
տվյալ դեպքում, ավելի լավ է, որ մեր միջև ոչինչ չլինի, նույնիսկ ծաղիկ։
Ժոանը մի վայրկյան կասկածանքով նայեց նրան, որից անմիջապես հետո դեմքը իսկույն
պայծառացավ։
— Դու գիտե՞ս այսօր ես ինչ եմ արել։ Ապրել եմ։ Նորից եմ ապրել։ Նորից եմ շնչել։ Նորից
եմ ինձ զգացել երկրի վրա։ Ինչպես առաջին անգամ։ Նորից եմ զգացել իմ ձեռքերի, աչքերի
շրթունքների գոյությունը։
Տաքսու վարորդը, զգուշորեն մանևրելով մեքենաների միջև, դանդաղ շարժվում էր նեղ
փողոցի երկարությամբ։ Հանկարծ պոկվեց ու սլացավ առաջ։ Անսպասելի ցնցումը
Ժոանին գցեց Ռավիկի վրա։ Ռավիկը մի պահ գրկեց նրան ու զգաց նրա ներկայությունը։
Թվաց, թե դա մի գոլ քամի էր, որից հալվում էր օրվա ընթացքում գոյացած սառույցը,
ցնդում էր ինքնապաշտպանության այն թեթևակի սառնությունը, որը Ռավիկն զգում էր
իր մեջ... Իսկ ժոանը նստել էր նրա կողքին ու խոսում, հափշտակված իր զգացմունքով և
իրենով։
— Ամբողջ օրն իմ շուրջն այնպիսի քչքչոցներ էին լսվում, կարծես ամենուրեք
աղբյուրներ լինեին, կարծես ջրի շիթերը մտրակում էին ծոծրակիս ու կրծքիս, թվում էր, թե
ես ուր որ է կսկսեմ կանաչել, ծածկվել տերևներով ու ծաղիկներով... Ջրապտույտն ինձ
քաշում էր ավելի ու ավելի ներս... ավելի ու ավելի խորը... Եվ ահա ես այստեղ եմ... Եվ դու...
Ռավիկը նայեց Ժոանին։ Փոքր-ինչ առաջ կռացած, նա նստել էր մեքենայի կաշվե
կեղտոտ նստիքին, իսկ իրիկնային սև շրջազգեստի միջից սպիտակին էին տալիս մերկ
ուսերը։ Ժոանն անկեղծ էր, անխոհ և, առանց ամաչելու, ասում էր այն ամենը, ինչ զգում
էր։ Ռավիկը նրա կողքին թվում էր ողորմելի և չոր։
Ես վիրահատություն ունեի, մտածեց նա։ Քեզ մոռացության էի տվել։ Գնացել էի
Լյուսիեննայի մոտ։ Սավառնում էի ինչ-որ տեղ անցյալի գրկում։ Առանց քեզ։ Իսկ երբ
մթնեց, կամաց-կամաց ջերմություն եկավ։ Ես քեզ մոտ չէի։ Կետ Հեգստրեմի մասին էի
մտածում։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը և բռնեց նրա ձեռքից, որով Ժոանը հենվել էր նստիքին։—
Մենք հիմա չենք կարող ուղիղ ինձ մոտ գնալ։ Ես պետք է մի անգամ էլ կլինիկա մտնեմ։
Ընդամենը մի քանի րոպեով։
— Այն կնոջը տեսնելու, որին վիրահատե՞լ ես։
— Ոչ թե նրան, որին այսօր եմ վիրահատել։ Մի ուրիշին։ Կարո՞ղ ես որևէ տեղ սպասել
ինձ։
— Դու հենց հիմա՞ ես գնալու։

— Լավ կլիներ հիմա։ Չեմ ուզում, որ ավելի ուշ կանչեն։
— Ես կարող եմ քեզ մոտ սպասել։ Այդքան ժամանակ չե՞ս ունենա, որ ինձ հասցնես քո
հյուրանոցային համարը։
— Ինչո՞ւ չէ։
— Այն դեպքում գնանք։ Ես այնտեղ կսպասեմ, իսկ դու հետո կգաս։
— Լավ։
Ռավիկը վարորդին ասաց իր հասցեն։ Հետո մեղքով ետ ընկավ ու գլուխը դրեց նստիքի
թիկնակին։ Նրա ձեռքը դեռ մինչև հիմա դրված էր Ժոանի ձեռքին։ Ռավիկն զգում էր, որ
Ժոանն իրենից դեռ ինչ-որ բան է ուզում լսել։ Ինչ֊որ բան՝ իր և նրա մասին։ Սակայն
ասելու բան չուներ։ ժոանն արդեն չափազանց շատ էր ասել։ Ավելին, քան պետք էր,
մտածեց նա։
Մեքենան կանգ առավ։
— Դու գնա,— ասաց Ժոանը։— Մնացածը ինքս կանեմ։ Ես չեմ վախենում։ Միայն թե
բանալիդ ինձ տուր։
— Բանալին ներսում է, դռնապանի մոտ։
— Դե լավ, ուրեմն, ես նրանից կվերցնեմ։ Դա էլ է անհրաժեշտ սովորել։— ժոանը
ծաղիկները հավաքեց մեքենայի հատակից։— Սովորել մի մարդուց, որը հեռացավ, երբ ես
քնած էի, և վերադարձավ, երբ չէի սպասում... թերևս այստեղ ես սովորելու շատ բան
ունեմ։ Այնպես որ, ավելի լավ է հենց հիմա սկսել։
— Ես քեզ կտանեմ վերև։ Պետք չէ չափազանցությունների մեջ ընկնել։ Առանց այն էլ
ցավալի է, որ ես հենց հիմա քեզ մենակ եմ թողնելու։
ժոանը ծիծաղեց։ Նա զարմանալի երիտասարդ տեսք ուներ։
― Խնդրում եմ մի րոպե սպասեք,— ասաց Ռավիկը վարորդին։
Վարորդը խորամանկորեն մի աչքը փակեց։
— Երկու էլ կսպասեմ։
— Բանալին ինձ տուր,— ասաց Ժոանը, երբ աստիճաններով բարձրանում էին։
— Ինչո՞ւ։
— Տուր։— Ժոանը բացեց դուռը և կանգնեց շեմին։— Սքանչելի է,— ասաց նա, խոսքերն
ուղղելով դեպի սենյակի խավարը, որի լուսամուտից երևում էր ամպերի մեջ լողացող լերկ
լուսինը։
— Սքանչելի՞ է։ Այս ողորմելի խո՞ւցը։
— Այո, սքանչելի է։ Ամեն ինչ սքանչելի է։
— Գուցե դա հիմա՞ է այդպես թվում, Քանի դեռ մութն է։ Իսկ եթե...— Ռավիկը ձեռքը
մեկնեց դեպի լույսի կոճակը։
— Գործ չունես։ Ես ինքս կվառեմ։ Իսկ հիմա գնա։ Բայց աշխատիր նորից վաղը ճաշից
հետո չվերադառնալ։

ժոանը կանգնած էր խավարում՝ դռան շեմին։ Լուսամուտից նրա ուսերին ու գլխին էին
ընկնում լուսնի արծաթյա շողերը։ Նա համակված էր անորոշ, խորհրդավոր ու փոթորկուն
մի զգացումով։ Մանտոն դանդաղորեն ձեռքից սահեց գետին և սև փրփուրի նման
կուտակվեց ոտքերի մոտ, Ժոանը հենվեց պատին և ձեռքով բռնեց միջանցքից ներս
ընկնող լույսի մի երկար շող։
— Գնա և շուտ վերադարձիր,— ասաց ժոանը և դուռը փակեց։
Կետ Հեգստրեմի ջերմությունն իջել էր։
— Հը, ինչպե՞ս է։ Արթնացե՞լ է,— հարցրեց Ռավիկը քնաթաթախ բուժքրոջը։
— Այո, Ժամը տասնմեկին։ Ձեզ էր հարցնում։ Ես ասացի այնպես, ինչպես դուք էիք
կարգադրել։
— Վիրակապի մասին որևէ բան հարցրե՞ց։
— Այո։ Ես ասացի, որ դուք ստիպված եղաք վիրահատել։ Որ դա բարդ
վիրահատություն չէ։ Եվ որ դուք վաղը ամեն ինչ իրեն կբացատրեք։
— Հենց ա՞յդ։
― Այո։ Ասաց, որ եթե դուք դա ճիշտ եք համարել, ուրեմն, անհանգստանալու կարիք
չկա։ Ինձ խնդրեց, որ ձեզ հաղորդեմ իր ողջույնը, եթե հանկարծ գիշերը գաք իրեն
տեսնելու, և ասեմ, որ ինքը լրիվ վստահում է ձեզ։
― Այդպես...
Ռավիկը բավական ժամանակ այդպես կանգնել ու նայում էր բուժքրոջ սև ուղիղ
սանրած մազերին։
— Քանի՞ տարեկան եք,— հարցրեց նա քրոջը։
Բուժքույրը զարմացած գլուխը բարձրացրեց։
— Քսաներեք։
— Քսաներեք... Եվ ինչքա՞ն ժամանակ է, ինչ քույր եք աշխատում։
— Երկուս ու կես տարի։ Հունվարին երկուս ու կես տարի կլինի։
— Սիրո՞ւմ եք ձեր աշխատանքը։
Ժպիտը տարածվեց քրոջ խնձորի նման կլոր երեսին։
— Ինձ դուր է գալիս,— զրուցասիրությամբ պատասխանեց նա։— Ճիշտ է, մեկ֊մեկ
ծանր բնավորությամբ հիվանդներ են պատահում, բայց մեծ մասամբ շատ հաճելի են։
Մադամ Բրիսսոն երեկ ինձ շատ գեղեցիկ, համարյա նոր, մետաքսե մի շոր նվիրեց։ Իսկ
անցած շաբաթ էլ մադամ Լերներից մի զույգ լաքե կոշիկ ստացա։ Հիշո՞ւմ եք Լերներին, նա,
որ տանը մահացավ։— Բուժքույրը նորից ծիծաղեց։— Ես հագուստեղենի վրա համարյա
փող չեմ ծախսում։ Միշտ մեկնումեկը մի բան տալիս է։ Իսկ եթե վրաս մեծ է լինում կամ
փոքր, տանում եմ ընկերուհուս մոտ, փոխում, նա խանութ ունի։ Այնպես որ, ես վատ չեմ
ապրում։ Մադամ Հեգստրեմը նույնպես շատ առատաձեռն է։ Նա փող է տալիս։ Վերջին

անգամ հարյուր ֆրանկ տվեց։ Ընդամենը տասներկու օրվա համար։ Նա ինչքա՞ն է այս
անգամ պառկելու այստեղ, բժիշկ։
— Բավական երկար։ Մի քանի շաբաթ։
Բուժքույրը իրեն երջանիկ էր զգում։ Նա իր պայծառ, անկնճիռ ու ողորկ ճակատի
հետևում հաշվում էր, թե ինքը դրանից դեռ ինչ կունենա։ Ռավիկը նորից խոնարհվեց Կետ
Հեգստրեմի վրա։ Կետի շնչառությունը հանգիստ էր։ Վերքի թույլ հոտը խառնվում էր նրա
մազերից բուրող օծանելիքի սուր բուրմունքի հետ։ Ռավիկը հանկարծ զգաց իր վիճակի
անտանելիությունը։ Կետը լրիվ վստահում է իրեն։ Վստահում է։ Բարալիկ, ամբողջովին
կտրտված որովայնը, ուր թափանցել ու լափում է գազանը։ Եվ նա նորից խնամքով կարեց,
ի վիճակի չլինելով որևէ բանով օգնել։ Վստահո՜ւմ է։
— Բարի գիշեր, բուժքույր,— ասաց Ռավիկը։
— Բարի գիշեր, բժիշկ։
Կլորերես քույրը նստեց սենյակի անկյունում դրված բազկաթոռին, լապտերը հիվանդի
կողմից վարագուրեց, որպեսզի լույսը նրան չխանգարի, ոտքերը ադյալով փաթաթեց ու
վերցրեց ժուռնալը։ Դա դետեկտիվ պատմություններով ու կինոդերասանների
լուսանկարներով՝ պատկերազարդ էժանագին ժուռնալներից էր։ Հարմար տեղավորվելով
բազկաթոռին, նա սկսեց կարդալ։ Նրա կողքին, փոքրիկ սեղանի վրա, դրված էր շոկոլադի
մի բացած տուփ։ Դուրս գնալիս Ռավիկը նկատեց, թե բուժքույրն ինչպես, առանց
ընթերցանությունից կտրվելու, ձեռքը մեկնեց ու մի հատ վերցրեց։ Երբեմն մարդ
ամենապարզ բաներն անգամ չի կարողանում հասկանալ, մտածեց նա։ Սենյակում երկու
մարդ կա։ Մեկը մահամերձ է, իսկ մյուսին դա բոլորովին չի էլ հետաքրքրում։ Ռավիկը
փակեց դուռը։ Բայց մի՞թե ես նույնը չեմ։ Մի՞թե ես այդ նույն սենյակից չեմ գնում մի
ուրիշը, որտեղ...
Սենյակը մութ էր։ Լոգասենյակի մինչև վերջը չփակած դռան ճեղքից երևում էր, որ
այնտեղ լույսը վառվում է։ Ռավիկը ոտքը կախ գցեց։ Նա չգիտեր, Ժոանը լոգասենյակում է
թե՞ արդեն դուրս է եկել։ Հանկարծ նրա ականջին հասավ Ժոանի շնչառության ձայնը։ Նա
իսկույն քայլերն ուղղեց դեպի լոգասենյակ, լուռ, առանց որևէ բառ արտասանելու։ Այժմ
արդեն Ռավիկը գիտեր, որ ժոանն իր կողքին է և արթուն։ Բայց լուռ էր նաև Ժոանը։
Հանկարծ սենյակը լցվեց անսահման լռությամբ ու լարված սպասումով... Նորից
ջրապտույտ, որտեղից դուրս է լողում մի ամպ, իր հետ բերելով գլխապտույտ ու
բոսորագույն մի թմբիր։
Ռավիկը փակեց լոգասենյակի գուռը։ Սպիտակ լապտերների պայծառ լույսի տակ ամեն
ինչ կրկին սովորական ու ծանոթ թվաց։ Նա բացեց ցնցուղի ծորակը։ Դա միակ ծորակն էր
ամբողջ հյուրանոցում, որը Ռավիկը ինքն էր պատրաստել տվել իր միջոցներով։ Նա
գիտեր, որ իր բացակայության ժամանակ հյուրանոցի տիրուհին այդ ցնցուղը ցույց է
տալիս իր ծանոթներին ու հարազատներին որպես հյուրանոցի տեսարժան երևույթներից
մեկը։ Տաք ջուրն առատորեն թափվում էր մերկ մարմնին։ Կողքին, ուղղակի պատի
հետևը, պառկած էր Ժոան Մադուն և սպասում էր նրան... Ժոանը ողորկ, նուրբ մաշկ ունի,
մազերն ալիքի նման փռվել ու ողողել են բարձը։ Թեև սենյակը մութն է, բայց աչքերը
շողշողում են, կարծես բռնվելով ու արտացոլելով լուսամուտից դուրս գտնվող ձմեռային
աստղերի աղքատիկ լույսը։ Ժոանը պառկած է, ճկուն, փոփոխական, գրգռիչ, քանի որ

ընդամենը մի ժամ առաջ իր տեսած կնոջից հետք անգամ չկա։ Հիմա նա լցված էր անասելի
մի կախարդանքով, սքանչելի էր, ինչպես կարող է սքանչելի լինել այն կինը, որը քեզ չի
սիրում։ Հանկարծ Ռավիկը մի թեթև զզվանք զգաց դեպի Ժոանը —
անբարյացակամության նման մի բան, խառնված սուր և ուժեղ տենչանքի հետ։ Նա
իրենից անկախ նայեց շուրշը. եթե լոգասենյակը ելքի մի ուրիշ դուռ ունենար, նա, թերևս,
անմիջապես հագնվեր ու դուրս թռչեր խմելու։
Ռավիկը սրբվեց և մի պահ մնաց կանգնած։ Տարօրինակ է, այդ ի՞նչ զգացում էր, որ
այդպես համակեց նրան։ Ստվեր... գիշեր... գուցե այս ամենի պատճառը Կետ Հեգստրեմին
այցելե՞լն էր։ Եվ կամ տաքսու մեջ ասած Ժոանի խոսքե՞րը։ Արագ ու հեշտ է ամեն ինչ
հաջողվում։ Գուցե գաղտնիքը նրանում է, որ ոչ թե ինքն է սպասում, այլ սպասում են
իրե՞ն։ Դառը քմծիծաղը ծամածռեց Ռավիկի շրթունքները։ Նա դուռը բացեց։
― Ռավիկ,— ասաց Ժոանը սենյակի մթից։— Կալվադոսը պատուհանի մոտի սեղանին
է։
Ռավիկը կանգ առավ։ Նա հանկարծ զգաց, որ ինքը մինչև հիմա ինչ-որ լարված
վիճակում էր։ Այդ րոպեին Ժոանը ինչ էլ որ ասեր Ռավիկի համար, միևնույն է, անտանելի
կլիներ։ Բայց Ժոանը գտավ միակ ճիշտ խոսքերը։ Եվ լարվածությունը իսկույն,
անհետացավ, լուծվելով մեղմ ու հանգիստ համոզվածության մեշ։
― Շիշը դու գտե՞լ ես,― հարցրեց Ռավիկը նրան։
— Դա այնքան էլ դժվար չէր։ Ուղղակի դրված էր այնտեղ։ Բայց ես բերանը բացել եմ։ Քո
իրերի մեջ մի խցանհանիչ գտա։ Մի բաժակ էլ ինձ լցրու։
Ռավիկը երկու բաժակ կալվադոս լցրեց, որոնցից մեկը բերեց Ժոանին։
— Վերցրու...
Ի՜նչ լավ էր զգալ խնձորի վճիտ օղու բուրմունքը, խնձորի ոգին։ Ի՜նչ լավ էր, որ Ժոանը
գտավ միակ ճիշտ խոսքերը։
Ժոանը գլուխը ետ գցեց ու խմեց։ Մազերը թափվեցին նրա ուսերին, թվում էր, թե այդ
րոպեին Ժոանի համար կալվադոսից բացի աշխարհում ոչինչ այլևս գոյություն չուներ։
Ռավիկը դեռ առաջ էր նկատել, որ ժոանը ամբողջովին տրվում է այն գործին, ինչով տվյալ
րոպեին զբաղված է։ Նրա գլխում իսկույն մի միտք առկայծեց, որ դա ոչ միայն իր հմայքն
ունի, այլև ունի իր վտանգը։ Նա ինքը խմիչք էր՝ խմելու ժամանակ, դառնում էր սեր՝
սիրելու պահին, նա փոխվում էր հուսահատության, երբ սկսում էր հուսահատվել, նա ինքը
մոռացություն էր՝ մոռացության մատնելիս։
ժոանը բաժակը ցած դրեց և հանկարծ սկսեց ծիծաղել։
— Ռավիկ,— ասաց նա,— ես գիտեմ, դու ինչ էիր մտածում։
— Իսկապե՞ս։
— Այո։ Դու քեզ կիսով չափ ամուսնացած էիր համարում։ Իսկ ես էլ ինձ՝ կիսով չափ
մարդու գնացած։ Առանձնապես մի հաճելի բան չէ, երբ մարդու լքում են ուղղակի դռան
առաջ։ Մանավանդ վարդերն էլ ձեռքին։ Փառք աստծո, կալվադոս գտնվեց։ Մի դողա շշի
վրա, լցրու, խմենք։
Ռավիկը բաժակները լցրեց։

— Դու հիանալի կին ես,— ասաց նա։— Ճիշտ ես ասում։ Քիչ առաջ, երբ ես
լոգասենյակում էի, չգիտեմ ինչու, քո հանդեպ ոչ մի համակրանք չէի զգում։ Իսկ հիմա
ուղղակի հիացած եմ քեզանով։ Սալյո՜ւտ։
— Սալյո՜ւտ։
Ռավիկը խմեց իր կալվադոսը։
— Երկրորդ գիշերն է,― ասաց Ռավիկը։— Դա վտանգավոր է։ Անծանոթ նորության
հմայքն արդեն անցել է, իսկ հավատարմության հմայքը դեռ չկա։ Բայց մենք կդիմանանք
նաև այս գիշերին։
Ժոանը իր բաժակը ցած դրեց։
— Ինչպես երևում է, դու այդ գործերում շատ բան գիտես։
— Ոչինչ էլ չգիտեմ։ Պարզապես դատարկ խոսքեր են։ Եվ առհասարակ մարդ ոչինչ էլ
չգիտե։ Ոչինչ միևնույն ձևով չի լինում։ Ամեն ինչ միշտ փոփոխվում է։ Այդպես էլ հիմա է։
Սա ամենևին էլ երկրորդ գիշերը չէ։ Երկրորդ գիշեր չի էլ լինում։ Լինում է միշտ առաջին
գիշեր։ Իսկ եթե երկրորդ գիշեր է լինում, նշանակում է դա վերջն է։
— Տեր իմ աստված։ Հետաքրքիր է, մեզ ո՞ւր կբերի քո այդ թվաբանությունը։ Ավելի լավ է
արի ինձ մոտ։ Իմ քունը դեռ չի տանում։ Ես ուզում եմ քեզ հետ խմել։ Ապա նայիր, այնտեղ
վերևում մերկ աստղերը սառել են ցրտից։ Ինչքան շուտ է մարդ մրսում, երբ մենակ է։
Նույնիսկ շոգ ժամանակ։ Իսկ երկուսով՝ երբեք։
— Երկուսով նույնպես կարելի է մրսել։
— Մենք երկուսով չենք մրսի։
— Իհարկե, ոչ,— ասաց Ռավիկը, և ժոանը չնկատեց նրա դեմքի վրայով սահող
արտահայտությունը։— Մենք՝ ոչ մի դեպքում։

X գլուխ
— Ինձ ի՞նչ էր պատահել, Ռավիկ,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։ Նա պառկած էր
անկողնում, փոքր-ինչ վեր բարձրացրած գլխով, որի տակ երկու բարձ էր դրված։
Հիվանդասենյակից հոտավետ ջրի և դուխու բուրմունք էր գալիս։ Լուսամուտի
վերնամասը փոքր-ինչ բաց էր։ Դրսից ներս թափանցող մաքուր, ցուրտ օդը խառնվում էր
սենյակի ջերմությանը, և թվում էր, թե պատուհանի հետևում ոչ թե հունվարն է, այլ
ապրիլը։
— Դուք բարձր ջերմություն ունեիք, Կետ։ Եվ դա պահպանվում էր մի քանի օր
շարունակ։ Հետո դուք քնեցիք և գրեթե քսանչորս ժամ այլևս չարթնացաք։ Հիմա ձեր
ջերմությունն արդեն անցել է, և ամեն ինչ լավ է։ Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում։
— Հոգնած։ Հոգնածությունս դեռ չի անցել։ Բայց հիմա ուրիշ տեսակ է։ Այլևս առաջվա
ծեծվածությունը չկա։ Ցավեր համարյա նույնպես չեմ զգում։
— Որոշ ցավեր դեռ կլինեն։ Բայց ոչ առանձնապես ուժեղ։ Հիմա մենք պետք է այնպես
անենք, որպեսզի դուք կարողանաք դրանք հեշտ տանել, համենայն դեպս այս ձևով չի մնա,
կմեղմանա։ Ասենք, դա դուք ինքներդ էլ գիտեք։
Կետը գլխով արեց։
— Դուք ինձ վիրահատե՞լ եք, Ռավիկ...
— Այո, Կետ։
— Դա իսկապե՞ս անհրաժեշտ էր։
— Այո։
Ռավիկը լուռ սպասում էր, նա թողնում էր, որ Կետն ինքը հարցերը տա։ Այդպես ավելի
լավ էր։
— Ես ինչքա՞ն ժամանակ եմ այստեղ պառկելու։
— Մի երկու֊երեք շաբաթ։
Կետը փոքր-ինչ լռեց,
— Ինձ թվում է, դա ինձ համար լավ կլինի։ Կհանգստանամ։ Սոսկալի հոգնած եմ։ Հիմա
եմ զգում։ Ուժերս ուղղակի սպառվել են։ Ես այդ բոլորը լուրջ չէի ընդունում։ Ի՞նչ եք
կարծում, վիրահատությունը կապվա՞ծ է այդ գործի հետ։
— Իհարկե, այդ մասին կասկած լինել չի կարող։
— Նաև այս անկանոն արնահոսություննե՞րը, որոնք ես ունենում եմ ամսականների
միջև։
— Դա նույնպես, Կետ։

— Այդ դեպքում լավ է, որ ես անհետաձգելի գործեր չունեմ։ Գուցե դա անհրաժեշտ էր, և
հիմա ավելի լավ կլինի։ Որովհետև այս վիճակով ոտքի կանգնել ու նորից մտնել այդ
ծանրությունների տակ... ինձ թվում է, ես այլևս չէի կարող։
— Դա պետք էլ չի։ Մոռացեք այդ։ Մտածեք միայն մոտիկ և ամենակարևոր բաների
մասին։ Նախաճաշի մասին, օրինակ։
— Շատ լավ,— հազիվ նկատելի ժպտալով, ասաց Կետը։― Որ այդպես է, հայելին ինձ
տվեք։
Ռավիկը գիշերային սեղանից վերցրեց հայելին ու տվեց նրան։ Կետը ուշադիր զննեց
իրեն։
— Այդ ծաղիկները, Ռավիկ, դո՞ւք եք բերել ինձ համար։
— Ոչ, կլինիկան։
Կետը հայելին դրեց մահճակալի վրա։
— Կլինիկաները հունվարին յասաման չեն ուղարկում իրենց հիվանդներին։ Նրանք կամ
աստրաներ են ուղարկում, կամ նման մի բան։ Էլ չեմ ասում, որ կլինիկաները ամենևին էլ
չգիտեն, որ յասամանն իմ ամենասիրած ծաղիկն է։
— Այստեղ ամեն ինչ գիտեն։ Չէ՞ որ դուք այստեղի ամենահին պացիենտներից եք,
Կետ։— Ռավիկը տեղից կանգնեց։— Հիմա ես պետք է գնամ։ Իսկ ժամը վեցի մոտերքը մի
անգամ էլ կանցնեմ՝ ձեզ տեսնելու համար։
― Ռավիկ...
— Համեցեք...
Ռավիկը շրջվեց։ Արդեն... մտածեց նա։ Հիմա կհարցնի։
Կետը ձեռքը մեկնեց։
— Շնորհակալություն,— ասաց Կետը։— Շնորհակալություն ծաղիկների
ուշադրության համար։ Ես ձեզ մոտ ինձ միշտ այնպե՜ս եմ ապահով զգացել։

և

— Լավ, լավ, Կետ, ինչեր եք ասում։ Ինչի՞ մասին է խոսքը... Հիմա ավելի լավ է մի քիչ էլ
քնեք, եթե կարող եք։ Իսկ եթե հանկարծ ցավեր ունենաք, զանգեք քրոջը։ Ես կհոգամ, որ
նա իր մոտ պատրաստի որևէ դեղ ունենա ձեզ համար։ Ճաշից հետո ես մի անգամ էլ
կգամ։
— Վեբեր, կոնյակը որտե՞ղ է։
— Այդքան դժվա՞ր էր։ Այդտեղ է, վերցրու։ Էժենի, բաժակ տվեք։
Էժենին դժկամորեն բաժակ տվեց։
— Այս մատնոցանոց բաժակը որտեղի՞ց գտաք,— դժգոհեց Վեբերը։— Մի խելքը գլխին
բաժակ բերեք։ Ասենք, սպասեք։ Դուք կարող եք ձեր ձեռքը ջարդել։ Ավելի լավ է ես ինքս
բերեմ։
— Ես ուղղակի ձեզ չեմ հասկանում, բժիշկ Վեբեր,— կոպտորեն ասաց Էժենին։—
Միշտ, հենց որ պարոն Ռավիկը ներս է գալիս, դուք սկսում եք...

— Լավ, լավ,— ընդհատեց նրան Վեբերը և բաժակը կոնյակ լցրեց։— Վերցրեք, Ռավիկ։
Ինչպե՞ս է Հեգստրեմը։
— Ոչինչ չի հարցնում։ Հավատում է, առանց հարցնելու։
Վեբերը հայացքը բարձրացրեց։
― Տեսնո՞ւմ եք,— հարցրեց նա հաղթանակող տոնով։ Ես ի՞նչ էի ասում։
Ռավիկը խմեց իր բաժակը։
— Պատահե՞լ է երբևէ դուք շնորհակալություն ստանաք որևէ պացիենտից, Վեբեր,
որին ոչնչով չեք կարողացել օգնել։
— Ինչու չէ, հաճախ։
— Եվ այդ պացիենտը ձեզ ամեն ինչում հավա՞տ է ընծայել։
— Ինքնըստինքյան հասկանալի է։
— Իսկ այդպիսի դեպքերում դուք ինչպե՞ս եք ձեզ զգացել։
— Թեթևացած,— զարմանքով պատասխանեց Վեբերը։— Շատ թեթևացած։
— Իսկ ես, ընդհակառակը, ինձ նվաստացած եմ զգում։ Թվում է, թե մեկին խաբել եմ։
Վեբերը ծիծաղեց և շիշը դրեց մի կողմ։
— Այո, նվաստացած...— կրկնեց Ռավիկը։
— Առաջին անգամն է, որ ես ձեր մեջ մարդկային զգացում եմ հայտնագործում,— ասաց
Էժենին։— Եթե, իհարկե, հաշվի չառնենք ձեր արտահայտության ձևը։
— Դուք հայտնագործող չեք, Էժենի։ Դուք ընդամենը հիվանդանոցային քույր եք, որի
մասին հաճախ եք մոռանում,— մեջ մտավ իսկույն Վեբերը։— Ուրեմն, ամեն ինչ կարգի՞ն
է, Ռավիկ։
— Այո, առայժմ գոնե։
— Գեղեցիկ։ Այսօր առավոտյան նա բուժքրոջն ասել է, որ հենց լավանա, մեկնելու է
Իտալիա։ Ահա և մենք գլուխներս կազատենք։— Վեբերը եռանդով տրորեց ձեռքերր։—
Թող այնտեղի բժիշկները այդ մասին հոգան։ Ես չեմ սիրում, երբ իմ կլինիկայում մարդ է
մեռնում։ Դա վնաս է հասցնում մեր համբավին։
Ռավիկը սեղմեց այն մանկաբարձուհու դռան զանգի կոճակը, որը Լյուսիեննային աբորտ
էր արել։ Բավական երկար սպասելուց հետո դուռը բացեց չսափրված սև երեսով մի մարդ։
Ռավիկին տեսնելով, նա դուռը բռնած կանգնեց.
— Ի՞նչ եք ուզում,— մռնչաց նա։
— Ես կուզեի մադամ Բուշեին տեսնել։
— Նա զբաղված է։
— Ոչինչ։ Ես կսպասեմ։
Չսափրված մարդը ուզեց դուռը փակել։

— Եթե չի կարելի սպասել, ես կարող եմ մի քառորդ Ժամից հետո նորից անցնել,—
ասաց Ռավիկը։— Սակայն ոչ թե մենակ, այլ մի անձնավորության հետ, որին ուզի-չուզի
կընդունի։
Չսափրված մարդը խստորեն նայեց Ռավիկին։
— Դա ի՞նչ է նշանակում։ Զեզ ի՞նչ է պետք։
— Ես արդեն ձեզ ասացի։ Ուզում եմ մադամ Բուշեին տեսնել։
Դուռը բացող մարդը մի պահ մտածեց։
— Սպասեք,— ասաց նա և փակեց դուռը։
Ռավիկը զննեց շագանակագույն պլոկված դուռը, որի վրա նամակների թիթեղյա արկղ
էր փակցրած և ազգանունը վրան էմալե կլոր մի տախտակ։ Ինչքան դժբախտություն ու
սարսափ էր անցել այդ դռան միջով։ Եվ այդ բոլորը մի քանի անմիտ օրենքների
պատճառով, որոնք կանանց հարկադրում էին կարգին բժիշկներին դիմելու փոխարեն
դիմել փինաչիներին։ Միթե այդ օրենքներր փրկել են որևէ մանկան կյանք։ Ծննդաբերել
չցանկացող կինը միշտ էլ կարողանում է գտնել օրենքը շրջանցող ճանապարհը։ Արդյունքը
լինում էր այն, որ տարեկան հազարավոր կանայք կորցնում էին իրենց առողջությունը։
Դուռը նորից բացվեց։
— Դուք ոստիկանությունի՞ց եք,— հարցրեց չսափրված մարդը։
— Եթե ես ոստիկանությունից լինեի, այսքան երկար չէի սպասի։
— Ներս եկեք։
Չսափրված մարդը Ռավիկին մութ միջանցքով քարշ տվեց տարավ մի սենյակ, որը
ամբողջովին կահույքով էր պատած։ Թավշյա դիվան, բազմաթիվ ոսկեզօծ աթոռներ, կեղծ
օբուսսոնյան գորգ, ընկուզենու փայտից դեկորատիվ պահարանիկներ, պատերին կախած
հովվերգական ոճի էստամպներ։ Լուսամատի առաշ՝ մետաղյա պատվանդանի վրա դրված
էր դեղձանիկը մեջը մի վանդակ։ Ամենուրեք, որտեղ ազատ տեղ էր գտնվել, ճխտված էին
հախճապակյա ամանեղեններ ու արձանիկներ։
Հայտնվեց մադամ Բուշեն։ Դա անսահման հաստության մի կին էր, հագած ոչ
ամբողջովին մաքուր և բոլոր կողմերից փողփողացող մի կիմոնո։ Դա ոչ թե կին, այլ
կատարյալ հրեշ էր, Բայց երեսը ողորկ էր և բավական սիրունատես, եթե նկատի
չունենանք անհանդիստ ու այսուայն կողմ վազող աչքերը։
— Ես ձեզ լսում եմ, մեսյո,— ասաց մադամ Բուշեն ու մնաց տեղում կանգնած։
Ռավիկը վեր կացավ։
— Ես եկել եմ Լյուսիեննա Մարտինեի կողմից։ Դուք նրան աբորտ եք արել։
— Դա բացարձակ սուտ է,— անմիջապես ասաց մադամ Բուշեն միանգամայն
հանգիստ։— Ես ոչ Լյուսիեննա Մարտինեի եմ ճանաչում և ոչ էլ աբորտ եմ անում։ Դուք
կամ սխալվում եք, կամ ձեզ մոլորության մեջ են գցել։
Նա այնպես ստեց, որ թվաց, թե հարցը համարում է վերջացած և ուզում է գնալ։ Բայց
դեռ կանգնած էր։ Ռավիկն սպասում էր։ Մադամ Բուշեն նորից շրջվեց դեպի նա։

― Դուք ուրիշ որևէ բան է՞լ եք ուզում,— հարցրեց նա։
― Աբորտը անհաջող է անցել։ Աղջիկը ուժեղ արնահոսություն է ունեցել և հազիվ է
փրկվել մահից։ Միակ ելքը վիրահատությունն էր։ Եվ ես վիրահատեցի նրան։
— Սո՜ւտ է,— ֆշշացրեց հանկարծ մադամ Բուշեն։— Բացարձակ սուտ է։ Լրբեր։
Բավական չի իրենք խոլխլում են իրենց, հիմա էլ ուրիշներին են ուզում կրակը գցել։ Բայց
ես նրան ցույց կտամ, ինչ է նշանակում ուրիշի անվան հետ խաղալ, լրբի մեկը։ Հիմա
դրանով իմ փաստաբանը կզբաղվի։ Այստեղ ինձ բոլորը ճանաչում են, և ես միշտ էլ
կանոնավոր կերպով եմ վճարում իմ հարկերը։ Ես ուզում եմ տեսնել, թե այդ անպատկառ
լիրբը, այդ պոռնիկը...
Ռավիկը զարմացած նայում էր մադամ Բուշեին։ Կատաղության այդ պոռթկումը ոչ մի
չափով չէր փոխել նրա դեմքի արտահայտությունը։ Նրա երեսը մնացել էր նույն ողորկն ու
սիրունատեսը։ Միայն բերանն էր, որ կլորացել էր ու գնդացիրի նման դուրս էր թքում
բառերը։
― Աղջիկը քիչ բան է ուզում ձեզանից,— ընդհատեց մադամ Բուշեին Ռավիկը։ Նա
պարզապես ուզում է, որ դուք փողը վերադարձնեք, ինչքան որ ինքը տվել է ձեզ։
Մադամ Բուշեն արհամարհանքով ծիծաղեց,
― Փո՞ղը։ Վերադարձնե՞մ,— զարմացած կրկնեց նա։— Այդ ե՞րբ եմ ես նրանից փող
վերցրել։ Իսկ նա ստացական ունի՞։
— Իհարկե, ոչ։ Մի՞թե դուք ստացականներ կտաք։
— Չեմ տա, որովհետև ես նրա երեսն էլ չեմ տեսել։ Մի՞թե մեկնումեկը նրան կհավատա։
— Այո, կհավատան։ Վկաներ ունի։ Նա վիրահատվել է բժիշկ Վեբերի կլինիկայում։
Քննությունը պարզորեն հաստատել է փաստի անհերքելիությունը։ Այդ հիման վրա
կազմված է նաև արձանագրություն։
— Դուք կարող եք նույնիսկ հազար արձանագրություն էլ ունենալ։ Ո՞վ կարող է
ապացուցել, որ ես թեկուզ մատով կպել եմ նրան։ Կլինի՜կա։ Բժիշկ Վեբե՜ր։ Եփած հավի
ծիծաղը կգա։ Այդպիսի լրբին կարգին հիվանդանոցում պառկեցնեն։ Դուք, ի՞նչ է, բան ու
գործ չունե՞ք։
— Բան ու գործ ինչքան ասեք կա։ Բայց լսեք, թե ինչ եմ ասում։ Այդ աղջիկը ձեզ վճարել
է երեք հարյուր ֆրանկ։ Նա կարող է ձեր դեմ հայց հարուցել հաշմանդամության դիմաց
ստանալու համար։
Դուռը բացվեց։ Ներս մտավ չսափրված մարդը։
— Ի՞նչ է պատահել։ Ադել։
— Ոչ մի բան։ Մի սրանց նայեք, հայց։ Թող դատարան տա։ Դատարանն առաջին
հերթին իրեն կդատի։ Թեկուզև այն պատճառով, որ աբորտ է արել, դրանում կարող եք
չկասկածել։ Իսկ ինչ ինձ է վերաբերում, դա դեռ պետք է ապացուցել։ Չկարծեք, թե դա
հեշտ բան է։
Չսափրված մարդը քթի տակ ինչ-որ բան փնթփնթաց։
— Քեզ հանգիստ պահիր, Ռոժե,— ասաց մադամ Բուշեն։— Դու գնա քո գործին։

— Բրունիեն դրսում սպասում է։
― Ի՞նչ անենք,— ասա թող սպասի։ Ինքդ լավ գիտես...
Ռոժեն գլխով արեց ու անհետացավ։ Նրա հետ չքացավ նաև կոնյակի սուր հոտը։
Ռավիկը քիթը վեր քաշեց։
— Հին կոնյակ է,— ասաց նա։— Ամենաքիչը մի երեսուն-քառասուն տարվա։ Երջանիկ է
այն մարդը, որն այսպիսի բաները նույնիսկ ցերեկն է խմում։
Մի պահ զարմացած մադամ Բուշեն նայեց Ռավիկին։ Հետո դանդաղ շրթունքները ետ
գնացին։
— Ճիշտ եք ասում։ Ուզո՞ւմ եք մի բաժակ։
— Ինչո՞ւ չէ։
Չնայած իր գերությանը, մադամ Բուշեն զարմանալի արագ և անաղմուկ վազեց դեպի
դուռը։
— Ռոժե՜։
Չսափրված սև մարդը իսկույն հայտնվեց։
— Դու նորի՞ց ես թանկ կոնյակի համը տեսել։ Չխաբես, հոտը գալիս է։ Շիշը բեր
այստեղ։ Առանց խոսելու։ Շիշը բեր։
Ռոժեն բերեց կոնյակի շիշը։
— Ես մի բաժակ Բրունիեի համար լցրի, իսկ նա ինձ ստիպեց, որ իր հետ մի բաժակ էլ ես
խմեմ։
Մադամ Բուշեն ոչինչ չասաց։ Նա դուռը փակեց և ընկուզենու պահարանից ձևավոր
ապակու մի բաժակ վերցրեց։ Ռավիկը զզվանքով նայեց բաժակին, որի վրա կանացի մի
գլուխ էր քանդակված։ Մադամ Բուշեն բաժակը լցրեց ու դրեց Ռավիկի առաջը՝ վրան
սիրամարգեր գործած սփռոցի վրա։
— Դուք խելոք մարդ եք երևում, մեսյո,― ասաց Բուշեն։
Ռավիկը այն կարծիքին չէր, թե այդ կինը զուրկ է իր նկատմամբ որոշ հարգանք
ներշնչելուց։ Նա ոչ թե երկաթից էր, ինչպես ասում էր այդ նրա մասին Լյուսիեննա
Մարտինեն, այլ ավելի վատ էր — ռետինից էր։ Երկաթը կարելի է ջարդել, ռետինը՝ երբեք։
Նրա առարկությունները փողը վերադարձնելու վերաբերյալ միանգամայն իրավացի էին։
— Ձեր արած աբորտը անհաջող է եղել,— ասաց Ռավիկը,— որը և հանգեցրել ծանր
հետևանքների։ Մի՞թե սա բավական հիմք չի ծառայում, որպեսզի դուք վերադարձնեք
աղջկանից ստացած դրամը։
― Իսկ դուք վերադարձնո՞ւմ եք, եթե վիրահատությունից հետո ձեր պացիենտը
մահանում է։
— Ոչ, Սակայն մեզ մոտ լինում են դեպքեր, երբ վիրահատությունն արվում է ձրի։
Այդպիսին է, օրինակ, Լյուսիեննայի դեպքը։
Մադամ Բուշեն նայեց Ռավիկին։

— Տեսնո՞ւմ եք։ Ուրեմն, առավել ևս։ Էլ ինչ է աղմուկ բարձրացնում։ Նա,
ընդհակառակը, դեռ պետք է ուրախ լինի։
Ռավիկը բաժակը բարձրացրեց։
— Մադամ,— ասաց նա։— Ընդունեք իմ խորին հարգանքները։ Ձեզանից գլուխ հանելը
այնքան էլ հեշտ չէ։
Կինը դանդաղորեն շիշը դրեց սեղանին։
— Մեսյո, շատերն են ուզեցել այդպիսի բաներ անել։ Բայց դուք մյուսներից ավելի
խելացի եք երևում։ Կարծում եք, թե այդ բոլոր գործերը միայն հաճույք են պատճառում ու
հարստացնո՞ւմ։ Երեք հարյուր ֆրանկից համարյա հարյուրը ոստիկանությունն է
վերցնում։ Եթե դա չլիներ, կարծում եք, թե ինձ թո՞ւյլ կտային, որ ես աշխատեի։ Ահա,
տեսեք, դրսում մեկն արդեն նորից սպասում է։ Եկել է փո՜ղ տանի։ Պետք է մարդ
անընդհատ դրանց կտուցները քաղցրացնի, անընդհատ։ Ուրիշ ելք չկա։ Այս բոլորը թող
մնա մեր մեջ, իսկ եթե ուզենաք գործը քչփորել, ամեն ինչից կհրաժարվեմ, և
ոստիկանությունը դրա հետքերն այնպես կկորցնի, որ ձեր աչքերը կմնան բաց։ Կարող եք
ինձ հավատալ։
— Ես հավատում եմ։
Մադամ Բուշեն Ռավիկի վրա մի հայացք գցեց։ Տեսնելով, որ նրա պատասխանը
հեգնանքի ոչ մի նշույլ չի պարունակում իր մեջ, Բուշեն աթոռներից մեկը քաշեց իրեն ու
նստեց։ Աթոռը նրա ձեռքին կարծես փետուրի պես թեթև մի բան լիներ։ Թվում էր, թե նրա
ճարպերի տակ ֆիզիկական վիթխարի ուժեր են թաքնված։ Մադամ Բուշեն մի անգամ էլ
կոնյակ լցրեց Ռավիկի բաժակը։
— Երեք հարյուր ֆրանկը առաջին հայացքից թվում է, թե մեծ փող է։ Բայց,
ոստիկանությունից բացի, կարծում եք էլ ուրիշ ծախսեր չկա՞ն։ Դրանից մարդ բնակարանի
վարձ է վճարում, որն այստեղ Փարիզում շատ ավելի թանկ է, քան որևէ այլ տեղ։
Սպիտակեղեն պետք է գնի, գործիքներ — դրանք ինձ վրա երկու անգամ ավելի թանկ են
նստում, քան բժիշկների վրա։ Իսկ միջնորդադրամնե՞րը, որ տրվում է նրանց, ովքեր
պացիենտներ են գտնում, իսկ կաշառքնե՞րը... Հետո քանի֊քանիսներին պետք է
սիրաշահես — խմիչքներ, նոր տարվա ու Ծննդյան օրվա նվերներ՝ պետերի և նրանց
կանանց համար... Մի՞թե հնարավոր է այդ բոլորը թվել, մեսյո։ Երբեմն այնպես է
ստացվում, որ էլ տակին ոչինչ չի մնում։
― Դրա դեմ առարկելու բան չկա։
― Ուրեմն, էլ ինչի՞ դեմ եք առարկում։
― Նրա դեմ, ինչ Լյուսիեննային է պատահել։
― Իսկ այդպիսի բաներ բժիշկների մոտ չի՞ պատահում,― իսկույն վրա բերեց մադամ
Բուշեն։
— Ամենևին ոչ այդքան հաճախ։
— Մեսյո,— նա միանգամից ուղղվեց։— Ես ազնիվ կին եմ։ Ամեն անգամ ինձ մոտ
եկողին ես զգուշացնում եմ, թե հանկարծ ինչ կարող է պատահել, ինչ հետևանքներ կարող
են լինել։ Բայց նրանցից ոչ մեկը ետ չի գնում։ Նրանք աղերսում են, որ ես չհրաժարվեմ,

լալիս են հուսահատորեն, սպառնում են, որ եթե ես իրենց չօգնեմ, կկախվեն, թույն կխմեն։
Ի՜նչ տեսարաններ ասես, որ մարդ չի տեսնում այստեղ։ Ոտքերս են ընկնում և պաղատում։
Տեսնո՞ւմ եք այն անկյունի պահարանը, որ ընկուզենուց է։ Մի տեսեք, թե ո՞նց է պլոկվել։
Դա մի հարուստ կին է արել իր հուսահատության րոպեին։ Ես նրան օգնեցի։ Ուզում եք
ուրի՞շ բան էլ տեսնել։ Իմ խոհանոցում հիմա մի տասը ֆունտանոց սալորի ջեմի բանկա է
դրված։ Դա նույն այդ կինն է երեկ ուղարկել։ Ի նշան շնորհակալության, թեև ինքն ինձ
արդեն վճարել էր։ Ահա թե ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, մեսյո...— Մադամ Բուշեի ձայնը ավելի
հնչեղ ու հաստատ դարձավ,— դուք ուզում եք ինձ խաբեբա անվանեք, ինչ ուզում եք
անվանեք, բայց ուրիշներն ինձ իրենց, բարերարն ու հրեշտակն են համարում։
Բուշեն տեղից վերկացավ։ Նրա կիմոնոյի ծալքերը վեհորեն թափվեցին ցած։ Վանդակի
դեղձանիկը, կարծես ըստ հրամանի, սկսեց երգել։ Ռավիկը նույնպես տեղից կանգնեց։
Նրան ծանոթ էին շատ մելոդրամաներ, բայց այստեղ նա զգում էր, որ մադամ Բուշեն
նույնպես բոլորովին չի չափազանցում։
— Գեղեցիկ,— ասաց Ռավիկը։— Ես հիմա գնում եմ։ Բայց պետք է ասեմ, որ
Լյուսիեննայի նկատմամբ դուք ուղղակի բարերար չգտնվեցիք։
— Դուք պետք է նրան տեսնեիք այն ժամանակ, երբ ինձ մոտ էր եկել։ Էլ ի՞նչ է ուզում։
Ինքը առողջ է, երեխա չկա, չէ՞ որ հենց նրա ուզածն էլ այդ էր։ Մանավանդ որ կլինիկայի
համար նույնպես չի վճարում։
— Նա այլևս երեխա ունենալ չի կարող։
Մի վայրկյան Բուշեն շփոթահար լռեց, բայց հենց նույն րոպեին բոլորովին հանգիստ
ասաց.
— Ավելի լավ։ Իրեն ավելի երջանիկ կզգա, լրբին ի՞նչ է պետք։
Ռավիկը տեսավ, որ ինքը ոչնչի չի հասնի։
— Au revoir, մադամ Բուշե,— ասաց նա։— Ինձ համար հետաքրքիր էր ձեզ մոտ լինելը։
Բուշեն ընդհուպ մոտեցավ Ռավիկին։ Ռավիկը վախենում էր, թե հիմա նա հրաժեշտ
տալիս ձեռքը կմեկնի իրեն։ Բայց մադամ Բուշեի մտքով դա չէր էլ անցնում։
— Դուք ավելի խելամիտ եք, մեսյո,— ասաց նա վստահող ու ցածրացրած ձայնով,—
ավելի խելամիտ, քան բժիշկներից շատ շատերը։ Ափսոս, որ դուք...— նա մի վայրկյան
կանգ առավ և քաջալերող հայացքով նայեց Ռավիկին։— Մեկ-մեկ մարդ որոշ դեպքերի
համար խելքը գլխին բժշկի կարիք է զգում։ Իր գործը լավ իմացող բժիշկը ինձ շատ կարող
էր օգնել...
Ռավիկը ոչինչ չասաց։ Նա աշխատում էր միայն լսել։
— Դա ձեզ ոչ մի վնաս չէր հասցնի,— ավելացրեց մադամ Բուշեն։― Հատկապես
առանձին դեպքերի ժամանակ։
Նա Ռավիկին այնպես էր նայում, ինչպես կատուն է ձևացնում, թե սքանչանում է
թռչնակով։
— Երբեմն ապահովված պացիենտներ են հանդիպում... վճարն, իհարկե, նախապես է
տրվում։ Իսկ ինչ ոստիկանությանն է վերաբերում, իմացեք, որ հարյուր տոկոսով
ապահովված ենք։ Ես կարծում եմ, որ դուք բոլորովին հանգիստ մի քանի հարյուր ֆրանկ

կարող եք ձեր գրպանը դնել...— մադամ Բուշեն թփթփացրեց Ռավիկի ուսին,— ձեզ նման
արտաքին ունեցող մարդը...
Ամբողջ երեսով մեկ ժպտալով, նա ձեռքը նորից տարավ դեպի շիշը։
― Հը, ի՞նչ կարծիքի եք։
― Շնորհակալ եմ,— ասաց Ռավիկը, շիշը ետ հրելով։— Ես էլ չեմ ուզում։ Ինձ շատ չի
կարելի։
Նա հազիվ իրեն ստիպեց արտասանել այդ բառերը, քանի որ կոնյակը սքանչելի էր։ Շշի
վրա գործարանային պիտակ չկար, ըստ երևույթին, դա դուրս էր եկել առաջին կարգի
մասնավոր մառանից։
— Մյուս բաների մասին կմտածեմ։ Մոտ օրերս մի անգամ էլ կանցնեմ ձեզ մոտ։ Ես
հաճույքով կուզեի նայել ձեր գործիքները։ Գուցե որևէ խորհուրդ տայի ձեզ։
— Երբ դուք հաջորդ անգամ գաք այստեղ, ես իմ գործիքները ձեզ ցույց կտամ։ Բայց
դուք էլ ցույց կտաք ձեր դիպլոմը։ Վստահության դիմաց վստահություն։
— Դուք արդեն ապացուցեցիք, որ որոշ բաներում ինձ վստահում եք։
— Ամենևին էլ ոչ,— ժպտալով ասաց մադամ Բուշեն,— ես ընդամենը ձեզ մի
առաջարկություն արի, որից ուզածդ րոպեին կարող եմ հրաժարվել։ Դուք ֆրանսիացի
չեք, դա իսկույն զգացվում է ձեր արտաբերումից, թեև լավ եք խոսում և ազատ։ Դուք նաև
ֆրանսիացու նման չեք։ Ըստ երևույթին էմիգրանտ եք։— Մադամ Բուշեն ժպտաց ավելի
ընդգծված և սառը հայացքով նայեց Ռավիկին։— Չէ՞ որ ձեզ կարող են չհավատալ, էլ չեմ
ասում այն, ոը կարող են ձեզանից ֆրանսիական դիպլոմ պահանջել, որը դուք չունեք։
Հիմա այնտեղ նախասենյակում մի ոստիկանական պաշտոնյա է նստած։ Եթե
ցանկություն ունեք, հենց այս րոպեիս կարող եք ինձ մատնել։ Բայց դուք դա չեք անի։ Իսկ
ինչ վերաբերում է իմ առաջարկությանը, մտածեք այդ մասին։ Միևնույն է, դուք ինձ ոչ ձեր
անունն եք ասելու և ոչ էլ հասցեն։ Ճի՞շտ է։
— Այո,— ասաց Ռավիկը, որն իրեն պարտված էր զգում։
— Ես այդպես էլ գիտեի։— Այժմ արդեն Բուշեն իսկապես որ նման էր հրեշավոր կերպով
ճարպակալած կատվի։— Au revoir, մեսյո։ Մտածեք իմ առաջարկության մասին։ Ես
հաճախ եմ մտածել մի էմիգրանտ բժիշկ գտնել։
Ռավիկը ժպտաց։ Նա գիտեր ինչու։ Էմիգրանտ բժշկին Բուշեն կարող էր ամբողջովին իր
բռում պահել։ Իսկ եթե երբևէ հանկարծ մի բան պատահեր, պատասխան տվողը կլիներ ոչ
թե ինքը, այլ հենց այդ էմիգրանտը։
— Ես կմտածեմ,— ասաց Ռավիկը։ Au revoir, մադամ։
Նա գնաց մութ միջանցքի երկարությամբ։ Դռներից մեկի հետևում տնքոցի ձայն էր
գալիս։ Ռավիկն հասկացավ, որ Բուշեի բնակարանում մահճակալներով կահավորված
հիվանդանոցային հատուկ բաժանմունք կա, որտեղ կանայք, աբորտից հետո, մի քանի
ժամ պառկում էին և ապա նոր միայն գնում իրենց տուն։
Նախասենյակում նստած էր բեղիկները կարճ խուզած և թուխ՝ ձիթապտղի գույնի
մաշկով սլացիկ հասակ ունեցող մի մարդ։ Նա ուշադիր ոտից գլուխ զննեց Ռավիկին։
Կարճ բեղիկներով մարդու կողքին նստած էր Ռոժեն։ Սեղանի վրա դրված էր հին

կոնյակից ևս մի շիշ։ Ռավիկին տեսնելուն պես Ռոժեն իրենից անկախ ուզեց կոնյակի շիշը
թաքցնել, բայց չհասցնելով այդ, արհեստականորեն ժպտաց ու ձեռքը ցած թողեց։
— Բարի գիշեր, բժիշկ,— ասաց Ռոժեն, մերկացնելով իր փտած ատամները։ Ըստ
երևույթին, նա դռան հետևը կանգնած ականջ էր դնում։
— Բարի գիշեր, Ռոժե,— Ռավիկը որոշեց, որ տվյալ դեպքում ավելի տեղին է
մտերմավարի պահել իրեն։
Ընդամենը մի կես ժամվա ընթացքում այդ անընկճելի կնիկը Ռավիկին բացարձակ
թշնամուց քիչ մնաց դարձնի իր մեղսակիցը։ Եվ այժմ Ռավիկի համար ուղղակի
թեթևություն էր առանց ձևականությունների բարի գիշեր ասել Ռոժեին, որի մեջ այդ
բոլորից հետո հանկարծ ինչ-որ զարմանալի մարդկային մի բան տեսավ։
Աստիճանների ներքևում Ռավիկը հանդիպեց երկու աղջիկների։ Նրանք անցնում էին
դռնից դուռ ու նայում անվանատախտակներին։
— Մեսյո,— դիմեց նրան աղջիկներից մեկը, հաղթելով իր անվճռականությունը,— չե՞ք
ասի, մադամ Բուշեն այս տա՞նն է ապրում։
Ռավիկը փոքր-ինչ հապաղեց։ Սակայն ի՞նչ միտք ուներ նրանց որևէ բան ասել։ Մի՞թե
դա կարող էր որևէ օգուտ տալ։ Միևնույն է, նրանք գտնելու են Բուշեին։ Եվ վերջին
հաշվով, ինքը ի՞նչ կարող էր առաջարկել նրանց Բուշեի փոխարեն։
Ժամացույցի լուսավորվող թվահարթակը խավարում առկայծում էր ինչպես գիշերային
փոքրիկ լուսատու։ Ժամը առավոտյան հինգն էր։ Ժոանը պետք է գար երեքին։ Հնարավոր
է, որ նա դեռ գա։ Բայց կարող է լինել նաև այնպես, որ խիստ հոգնած լինելու պատճառով
գնացել է ուղիղ իր հյուրանոցը։
Ռավիկը նորից պառկեց, որպեսզի քնի։ Բայց քունը չտարավ։ Այդպես երկար նա պառկել
ու նայում էր առաստաղին, որտեղ մերթ ընդ մերթ սահում֊անցնում էր դիմացի շենքի
տանիքի վրա վառվող ու հանգչող լուսային ռեկլամի շերտը։ Նա իրեն դատարկ ու
ամայացած էր զգում և չգիտեր ինչու։ Թվում էր, թե նրա մարմնի ամբողջ ջերմությունը
կամաց֊կամաց դուրս է գալիս մաշկի ծակոտիների միջով և կորչում ինչ֊որ տեղ, թվում էր,
թե արյունը ինչ-որ բանի մեջ հենարան է փնտրում և, չգտնելով այդ հենարանը, ընկնում և
ընկնում էր մի մեղմ ու հաճելի ոչ մի տեղ։ Նա ձեռքերր խաչաձև դրեց գլխի տակ և անշարժ
մնաց պառկած։ Այժմ նա արդեն գիտեր, որ ինքը սպասում է, սպասում է Ժոան Մադուին,
գիտեր, որ ոչ միայն իր բանականությունն է սպասում նրան, այլև իր միսն ու արյունը,
մարմինը, ձեռքերը, նյարդերը, և ինչ֊որ տարօրինակ, իրեն անծանոթ մի քնքշություն։ Մի
խոսքով, իր մեջ ամեն ինչ նրան էր սպասում։
Նա տեղից ելավ, հագավ խալաթը և նստեց լուսամատի մոտ։ Մարմինը զգաց փափուկ
բրդի ջերմությունը։ Խալաթը հին էր, տարիներ շարունակ նա իր հետ ամենուրեք քարշ էր
տվել այդ խալաթը։ Նա այդ խալաթի մեջ էր քնել իր փախստական տարիներին, նրանով էր
փրկվել իսպանական գիշերների ցրտից, երբ ինքը մահու չափ հոգնած լազարեթից բարաք
էր գալիս։ Տասներկու տարեկան Խուաննան, որը ութսուն տարեկան պառավի աչքեր
ուներ, այդ խալաթի տակ էր մահացել Մադրիդի ռմբակոծված հյուրանոցներից մեկում,
այն Խուաննան, որը սոսկ մի ցանկություն ուներ — երբևէ այսպիսի փափուկ բրդից մի շոր

ունենալ և մոռանալ, թե ինչպես մորը բռնաբարեցին ու հորը մահվան ենթարկեցին
ոտքերի տակ տրորելով։
Ռավիկը նայեց շուրջը։ Սենյակ, մի երկու-երեք ճամպրուկ, մի քանի իրեր, քրքրված
գրքերի մի կապ — տղամարդուն շատ բան պետք չի՝ ապրելու համար։ Անհանգիստ
կյանքի պայմաններում ի՞նչ պետք է, որ մարդ շատ բաների ընտելանա։ Չէ՞ որ մարդ
դրանք միշտ կամ ստիպված է լինում թողնել ու գնալ և կամ էլ վերցնել հետը։ Մինչդեռ դու
պետք է յուրաքանչյուր րոպե պատրաստ լինես ճանապարհ ընկնելու։ Ահա հենց այդ էր
պատճառը, որ նա մենակ էր ապրում։ Եթե մարդ ճանապարհ է ընկել, ուրեմն, նրան ոչ մի
բան չպետք է ոչ կաշկանդի և ոչ էլ հուզի։ Ամենաշատը այդ հուզմունքը կարող է
պատճառել որևէ պատահական կապ, սակայն ոչ ավելին։
Ռավիկը նայեց մահճկալին։ Ճմրթված, գորշագույն սավան։ Սպասելը նրա համար
առանձնապես մեծ դժվարություն չէր։ Նա հաճախ էր սպասել կանանց։ Բայց զգում էր, որ
առաջ սպասել էր բոլորովին ուրիշ տեսակ — առանց խոր զգացմունքների, պարզ, կոպիտ։
Երբեմն էլ կարծես տենչանքը ազնվացնող թաքնված մի քնքշությամբ։ Բայց երկար
ժամանակ է, ինչ ոչ ոքի չէր սպասել այսօրվա նման։ Նրա մեջ աննկատելի կերպով ինչ-որ
բան էր սողոսկել։ Մի՞թե նա արթնացել է նորից։ Մի՞թե նորից նա սկսել է շարժվել։
Երբվանի՞ց այդ բոլորն սկսեց։ Գուցե կրկին ինչ֊որ բա՞ն է կանչում հեռավոր անցյալից,
խորքերից կապույտ, գուցե թեթև մի սյո՞ւք է դա, որ գալիս է անանուխով պատված
մարգագետիններից, բարդիների շարքե՞ր են գուցե, որ բարձրանում են հորիզոնի վրա,
գուցե ապրիլյան անտառների բուրմո՞ւնքն է այդ։ Նա այլևս այդ չէր ուզում։ Չէր ուզում
տիրանալ դրան։ Չէր ուզում համակվել այդ ամենով։ Նա արդեն ճանապարհին էր։
Նա տեղից վեր կացավ և սկսեց հագնվել: Անհրաժեշտ էր միշտ անկախ մնալ։ Ամեն ինչ
սկսվեց փոքրիկ անկախությունների կորստից։ Մարդ ուշադրություն չի դարձնում դրանց
վրա և ահա հանկարծ հայտնվում է սովորույթների ցանցի մեջ։ Սովորույթը բազմաթիվ
անուններ ունի, սերը այդ անուններից մեկն է։ Ոչ մի բանի չպետք է ընտելանալ։ Նույնիսկ
կնոջ մարմնին։
Ռավիկը դուռը բանալիով չփակեց։ Եթե Ժոանը գա, իրեն չի գտնի։ Նա կարող է սպասել
այստեղ ցանկության դեպքում։ Նա մի պահ մտածեց, թե մի երկտող չգրի՞ արդյոք
թողնելու համար։ Բայց ստել չէր ուզում, իսկ ասել, թե ուր է գնացել — նույնպես
ցանկություն չուներ։
Ռավիկը վերադարձավ առավոտյան ժամը ութի կողմը։ Քայլելով վաղորդյան ցուրտ, դեռ
լապտերներով լուսավորված փողոցներով, նա թարմացավ ու թեթևություն զգաց։ Սակայն
հենց որ հասավ հյուրանոցին, նրան նորից համակեց նախկին լարվածությունը:
Ժոանը չէր եկել։ Ռավիկն զգաց, որ ինքը հենց այդպես էլ կարծում էր։ Սակայն սենյակը
նրան թվաց սովորականից ավելի դատարկ։ Ռավիկը նայեց իր շուրջը, փնտրելով որևէ
նշան, որով կարելի կլիներ իմանալ Ժոանը եկել է թե ոչ։ Սակայն ոչինչ չգտավ։
նա զանգեց աղախնուն։ Փոքր-ինչ հետո հայտնվեց աղախինը։
― Ես կուզեի նախաճաշել,— ասաց Ռավիկը։
Աղախինը նայեց նրան, բայց ոչինչ չասաց։ Ռավիկը նույնպես աղախնուն ոչինչ
չհարցրեց։

— Սուրճ և եղջյուրիկ բուլկի, Եվա։
— Այս րոպեիս, մեսյո Ռավիկ։
Ռավիկը նայեց մահճակալին։ Եթե Ժոանը եկած լիներ, հազիվ թե պառկեր դատարկ,
խառնիխշտոր թափված անկողնու մեջ։ Տարօրինակ է, թե այն ամենը, ինչին կպչում է
մարմինը — լինի դա անկողին, սպիտակեղեն, թե նույնիսկ վաննա,— որքան շուտ է
դառնում մի տեսակ մեռած, երբ զրկվում է մարդկային մարմնի ջերմությունից։ Իրերը
կորցնելով իրենց ջերմությունը, իսկույն դառնում են վանող։
Ռավիկը վառեց սիգարետը։ Ժոանը կարող էր ենթադրել, թե իրեն հիվանդի մոտ են
կանչել։ Բայց այդ դեպքում նա որևէ գրություն կթողներ։ Հանկարծ Ռավիկն իրեն ապուշի
դերում զգաց։ Նա ուզում էր պահպանել իր անկախությունը, բայց վարվեց խիստ
աննրբանկատ։ Աննրբանկատ ու հիմար ձևով, ինչպես տասնութ տարեկան մի պատանի,
որն ինքն իրեն ուզում է ինչ-որ բան ապացուցել։ Այդ վարմունքի մեջ շատ ավելի
կախվածություն կար, քան եթե նա մնար ու սպասեր։
Աղախինը նախաճաշը բերեց։
— Անկողինը հավաքե՞մ,— հարցրեց նա։
— Իսկ ինչո՞ւ հենց հիմա։
— Գուցե դեռ ուզենաք քնե՞լ։ Թարմ հավաքած անկողնում մարդ ավելի լավ է քնում։
Աղախինը անտարբեր նայեց նրան։
― Որևէ մեկը եկե՞լ է այստեղ,— հարցրեց Ռավիկը։
— Չգիտեմ, ես ժամի յոթին եմ եկել։
— Եվա,— հարցրեց Ռավիկը,— ի՞նչ է մարդ զգում, երբ ամեն առավոտ մի տասը ուրիշի
անկողին է հավաքում։
— Դա դեռ տանելի է, մեսյո Ռավիկ։ Միայն թե պարոնայք ավելին չպահանջեն։ Բայց
միշտ գտնվում են այնպիսիները, որոնք տւրիշ բան էլ են ուզում։ Գոնե այդ պահանջներն էլ
գնային պոռնկատներում բավարարելու։ Փարիզում ինչն է բոլ՝ պոռնկատունը... և շատ և
էժան։
— Առավոտյան ով կվերկենա, կգնա պոռնկատուն, Եվա։ Մինչդեռ հյուրանոցային որոշ
բնակիչներ հենց այդ ժամերին, են իրենց առանձնապես ուժեղ զգում։
— Այո, հատկապես ծերերը։— Նա ուսերը վեր քաշեց։— Չես համաձայնվում, մի քիչ
թեյափող պետք է տան, դա ես կորցնում, եղած֊չեղած օգուտը դա է մնում։ Ոմանք էլ
սկսում են ամեն առիթով բողոքել վրադ — կամ սենյակն է կեղտոտ, կամ կոպիտ
պատասխաններ ես տվել... Եվ այդ բոլորը, իհարկե, զայրույթից։ Ի՞նչ կարող ես անել։
Կյանքի օրենքն է։
Ռավիկը գրպանից մի թղթադրամ հանեց։
— Գիտեք ինչ, Եվա, եկեք այսօր մեր կյանքը մի քիչ թեթևացնենք։ Սրանով կամ մի
գլխարկ գնեք ձեզ համար և կամ էլ բրդե մի ժակետ։
Եվայի աչքերը կենդանացան։

— Շնորհակալություն, մեսյո Ռավիկ։ Օրը հաջողությամբ է սկսվում։ Ուրեմն, ես ձեր
անկողինը հետո՞ հավաքեմ։
— Այո, հետո կհավաքեք։
Եվան նայեց նրան։
— Իսկ այդ դաման շատ հետաքրքիրն է,— ասաց նա։— Այն դաման, որը հիմա հաճախ
ձեզ մոտ է գալիս։
— Մի խոսք էլ ասացիք, ես այդ փողը ետ կվերցնեմ ձեզանից։— Ռավիկը Եվային հրեց
դեպի դուռը։ Գնացեք, ծեր վավաշոտները հիմա արդեն ձեզ են սպասում։ Մի՛
հիասթափեցրեք նրանց։
Ռավիկը նստեց սեղանի մոտ և սկսեց ուտել։ Նախաճաշը առանձնապես համով չէր։ Նա
տեղից վեր կացավ և ուտելը շարունակեց կանգնած։ Այդպես ավելի էր դուր գալիս։
Տանիքների վերևում հայտնվեց կարմիր արևը։ Հյուրանոցն արթնացավ։ Ծերունի
Գոլդբերգը, որը մի հարկ ներքև էր ապրում, սկսեց իր առավոտյան համերգը։ Նա այնպես
էր հազում ու տնքում, կարծես վեց թոք ունենար։ Էմիգրանտ Վիզենհոֆը բացել էր
լուսամուտի փեղկերը և զորահանդեսային մի քայլերգ էր սուլում։ Վերևի հարկում ջուրն
սկսեց քչքչալ։ Դռները բացվում ու փակվում էին։ Իսպանացիների մոտ էր միայն, որ
խաղաղ էր։ Ռավիկը ճլմկոտաց։ Գիշերն անցել էր։
Հոգին քայքայող խավարը արդեն չքացավ։ Նա որոշեց մի քանի օր առանձին մնալ։
Դրսից լսվում էին լրագրավաճառ երեխաների ձայները, որոնք առավոտյան
նորություններ էին հայտնում — ընդհարումներ չեխական սահմանի վրա, Գերմանական
զորքերը մոտեցան Սուդետներին, Մյունխենի համաձայնագիրը վտանգի տակ է։

XI գլուխ
Երեխան չէր ճչում։ Լուռ նայում էր բժիշկներին։ Նա դեռ այնքան էր շշմած, որ ոչ մի ցավ
չէր զգում։ Ռավիկը նայեց երեխայի ջարդված ոտքին։
— Քանի՞ տարեկան է,— հարցրեց նա մորը։
― Ի՞նչ,— մոլորված ասաց երեխայի մայրը։
— Քանի՞ տարեկան է։
Գլխաշորով կինը շուրթերը շարժեց։
— Ոտքն է,— ասաց նա,— ո՜տքն է։ Բեռնատար մեքենա էր...
Ռավիկը լսեց երեխայի սիրտը։
— Երբևէ հիվանդացե՞լ է առաջ։
— Ո՜տքն է,— ասաց կինը։— Նրա ո՜տքն է։
Ռավիկը շտկվեց։ Երեխայի սիրտն այնքան արագ էր խփում, կարծես թռչնակի սիրտ
լիներ։ Բայց վտանգավոր ոչինչ չկար։ Ռավիկը նարկոզից առաջ պետք է այդ հյուծված ու
ռախիտիկ երեխային հանգամանորեն քններ։ Հետաձգել չէր կարելի, իսկույն պետք էր
սկսել։ Ջարդված ոտքը ամբողջովին կեղտոտված էր փողոցի փոշիներից։
— Ոտքս կտրելո՞ւ են,— հարցրեց տղան։
― Ոչ,― ասաց Ոավիկը, առանց իր ասածին հավատալու։
— Ավելի լավ է կտրեք, քան թե մնա և չծալվի։
Ռավիկը ուշադիր նայեց երեխայի ծերունու պես խելոք դեմքին։ Ցավի ոչ մի նշան դեռ
չէր երևում։
— Դեռ կտեսնենք,— ասաց Ռավիկը։— Հիմա քեզ պետք է քնեցնենք։ Դա շատ
հասարակ բան է։ Վախենալու ոչինչ չկա։ Հանգիստ եղիր։
— Մի րոպե, մեսյո։ Մեքենայի համարը՝ 2019 է։ Չէ՞իք գրի՝ մորս տալու համար։
— Ի՞նչ։ Ի՞նչ ասացիր, Ժաննո,— հարցրեց սարսափահար մայրը։
— Ես համարը հիշեցի։ Մեքենայի համարը։ 2019, Շատ մոտիկից տեսա։ Կարմիր լույս
էր վառած։ Մեղավորը վարորդն էր։— Երեխայի շնչառությունն սկսեց ծանրանալ։—
Ապահովագրական կոմպանիան պետք է վճարի... Համարը...
— Ես գրեցի։— ասաց Ռավիկը։— Մի վախենա։ Ես ամեն ինչ արդեն գրել եմ։
Նա գլխով արեց Էժենիին՝ սկսել նարկոզը։
— Թող մայրս ոստիկանություն գնա... Ապահովագրական կոմպանիան պարտավոր է
վճարել...— Հանկարծ երեխայի դեմքին քրտնքի խոշոր կաթիլներ հայտնվեցին, թվում էր,

թե անձրևի տակ է ընկել։— Եթե ոտքս կտրեք, նրանք ավելի շատ կվճարեն, քան եթե
չկտրեք... ու չծալվի...
Նրա աչքերը սուզվեցին կապույտին տվող սև շրջանակներում, որոնք կեղտոտ
ջրափոսերի նման հայտնվում էին մաշկի վրա։
Տղան տնքաց և փորձեց արագ-արագ ինչ֊որ բան ասել։
— Մայրս... չի հասկանում... նա... օգնել...
Նա այլևս չկարողացավ շարունակել։ Սկսեց բղավել, խուլ, ճնշված, կարծես նրա մեջ
խոշտանգված ինչ֊որ գազան էր նստել։
— Դրսում աշխարհն ի՞նչ է անում, Ռավիկ,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
— Ինչո՞ւ եք ուզում իմանալ, Կետ։ Ավելի լավ է մտածեք ուրախ բաների մասին։
— Ես այնպիսի զգացում ունեմ, կարծես շաբաթներ շարունակ այստեղ եմ։ Իսկ մնացած
ամեն ինչ այնքան է հեռու, կարծես հատակ սուզված լինի։
— Թող այդպես սուզված էլ մնա, մի անհանգստացեք։
— Չեմ կարողանում։ Ինձ համար սարսափելի է։ Թվում է, թե այս սենյակը վերջին
տապանն է, իսկ լուսամուտների տակ արդեն ուռճանում են ջրհեղեղի ջրերը։ Ի՞նչ
նորություն կա աշխարհում։
― Ոչ մի նորություն, Կետ։ Աշխարհը անխոնջ ու եռանդուն ինքնասպանության է
պատրաստվում, բայց ոչ մի կերպ ինքն իրեն չի ուզում խոստովանել այդ։
— Պատերա՞զմ է լինելու։
— Որ պատերազմ է լինելու, յուրաքանչյուրը գիտի։ Իսկ թե ե՞րբ է լինելու — դա է, որ
անհայտ է։ Բոլորը հրաշքի են սպասում։— Ռավիկը ժպտաց։— Ես երբեք հրաշքների
հավատացող այնքան շատ պետական գործիչներ չեմ տեսել, ինչքան որ հիմա
Ֆրանսիայում ու Անգլիայում կան։ Եվ երբեք այդպիսիների թիվը այնքան քիչ չի եղել
Գերմանիայում, ինչքան հիմա է։
Կետը մի քանի րոպե ոչինչ չասաց։
— Մի՞թե պատերազմ կարող է լինել։
— Այո... թեև մեզ անհավատալի է թվում, որ վերջիվերջո մի օր պատերազմ է սկսվելու։
Թերևս հենց այդ պատճառով է, որ ինքնապաշտպանության համար ոչինչ չենք
նախաձեռնում։ Ցավե՞ր եք զգում, Կետ։
— Առանձնապես ոչ։ Տանելի է։— Նա իր գլխի տակի բարձն ուղղեց։— Ես այնպես
կուզեի հեռանալ այդ ամենից, Ռավիկ։
— Հասկանալի է,— պատասխանեց նա առանց ներքին համոզման։— Իսկ ո՞վ չէր ուզի։
— Եթե ես այստեղից դուրս գամ, մեկնելու եմ Իտալիա։ Ֆիեզոլե կղզին։ Եu այնտեղ մի
հին խաղաղ տուն ունեմ՝ իր պարտեզի հետ։ Մի որոշ ժամանակ ուզում եմ մնալ այնտեղ։
Ըստ երևույթին, այնտեղ դեռ հով կլինի։ Գարնանային գունատ արև։ Ճաշին տան
հարավային պատի վրա մողեսներ են հայտնվում։ Երեկոյան կողմը լսվում են

Ֆլորենցիայից եկող զանգերի ղողանջները։ Իսկ գիշերը լուսինն ու աստղերն են կախվում
կիպարիսների վրա։ Տանը շատ գրքեր կան, կա մի մեծ բուխարի, որի առջև փայտյա
նստարաններ են դրված։ Մարդ կարող է նստել բուխարու առաջ ու նայել կրակին։
Բուխարու մեջ ամրացված է նաև հատուկ մի բռնիչ, որի վրա մարդ կարող է իր խմելիք
կարմիր գինու բաժակը դնել տաքացնելու համար։ Տանը մարդ չկա։ Միայն ծերացած մի
մարդ ու կին են, որոնք պահպանում են տունը։
Նա հայացքը գցեց Ռավիկի վրա։
— Հիանալի է,— ասաց Ռավիկը։— Անդորր, բուխարու կրակ, գրքեր, խաղաղություն...
Առաջ այդ ամենը դիտվում էր որպես քաղքենիություն։ Իսկ հիմա դա երազանք է՝
կորուսյալ դրախտի մասին։
Կետը գլխով արեց։
— Որոշ ժամանակ կապրեմ այնտեղ։ Մի քանի շաբաթ։ Գուցե նաև մի քանի ամիս։
Առայժմ դեռ չգիտեմ ինչքան։ Ուզում եմ հանգստանալ։ Հետո կվերադառնամ նորից
այստեղ ու արդեն կմեկնեմ Ամերիկա։
Ռավիկը լսեց, թե ինչպես միջանցքում ամանեղենի ձայն եկավ, հիվանդներին արդեն
ընթրիք էին տանում։
— Դա շատ լավ է, Կետ։
Կետը փոքր֊ինչ հապաղելուց հետո հարցրեց։
— Ռավիկ, ի՞նչ ես կարծում, ես կարո՞ղ եմ երեխա ունենալ։
— Ոչ անմիջապես։ Դուք պետք է դեռ ուժ հավաքեք։
— Խոսքս հիմիկվա մասին չէ։ Ուզում եմ ասել առհասարակ։ Այս վիրահատությունից
հետո... Դուք չե՞ք...
— Ոչ,— ասաց Ռավիկը։— Ոչինչ չենք հեռացրել։ Ոչ մի բան։
Կետը խոր շունչ քաշեց։
— Հենց դա էլ ուզում էի իմանալ։
— Բայց դրա համար, Կետ, երկար ժամանակ է պետք։ Պետք է ձեր ամբողջ օրգանիզմը
նախ և առաջ լրիվ վերափոխվի, առողջանա։
— Կարևոր չէ, թե ինչքան ժամանակ կպահանջվի։— Կետը ճակատից մազերը մի կողմ
նետեց։ Նրա մատանու քարը փայլատակեց խավարի մեջ։— Ծիծաղելի է, ճի՞շտ է, որ ես
այդպիսի բաներ եմ հարցնում։ Հատկապես հիմա։
— Ինչո՞ւ պետք է ծիծաղելի լինի։ Այդպիսի հարցեր հաճախ են տալիս։ Ավելի հաճախ,
քան դուք կարծում եք։
— Հանկարծ այստեղ ամեն ինչ ինձ ձանձրացրեց։ Ես ուզում եմ մեկնել Ամերիկա և
անմիջապես ամուսնանալ։ Հանգիստ, հին ձևով, ուզում եմ երեխաներ ունենալ,
խաղաղվել, փառք տալ աստծուն և սիրել կյանքր։
Ռավիկը լուսամուտից դուրս էր նայում։ Տանիքները ողողվել էին անզուսպ մայրամուտի
բոսորով։ Լուսային ռեկլամները սուզվում էին նրա մեջ՝ ինչպես արնաքամ ստվերներ։

— Իմ մասին այդքան բան իմանալուց հետո այս երազանքները, երևի, ձեզ դատարկ
հիմարություններ թվան,— ասաց Կետ Հեգստրեմը նրա թիկունքում։
— Ոչ, ինչ եք ասում, Կետ, ամենևին։ Նույնիսկ մտքովս էլ չի անցել։
Ժոան Մադուն եկավ գիշերվա ժամը չորսին։ Ռավիկը դռան ձայնը լսելուն պես
անմիջապես արթնացավ։ Նա քնել էր՝ առանց Ժոանին սպասելու։ Ռավիկը տեսավ, թե
ժոանն ինչպես է դռնից ներս մտնում քրիզանթեմների վիթխարի մի խուրձ կրծքին
սեղմած։ Ժոանի երեսը չէր երևում։ Ռավիկը տեսնում էր միայն նրա աղոտ կերպարանքը և
ծաղիկների սպիտակ խոշոր գլխիկները։
— Մի տես, թե ինչեր է բերում,— ասաց Ռավիկը։— Քրիզանթեմների անտա՞ռ է, ինչ է։
Տե՜ր իմ աստված, այդ ի՞նչ է նշանակում։
Ժոանը ծաղիկները ներս բերեց ու թափով գցեց անկողնու վրա։ Քրիզանթեմները
խոնավ էին և սառը։ Նրանց տերևներից աշնան, և հողի սուր հոտ էր գալիս։
— Նվեր է,— ասաց Ժոանը։— Քեզ հետ ծանոթանալու օրից ի վեր ես անընդհատ
նվերներ եմ ստանում։
— Վերցրու դրանք իմ անկողնու վրայից։ Ես դեռ չեմ մահացել։ Պառկել ծաղիկների
տակ, և այն էլ քրիզանթեմների... «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի հին բարի մահճակալը
նման էր դագաղի։
― Ոչ։— Ժոանը արագ ճանկեց ծաղիկները և շպրտեց հատակին։— Այլևս այդպիսի
բաներ չասես։ Երբե՜ք։
Ռավիկը նայեց նրան։ Նա մոռացել էր, թե ինչպիսի հանգամանքներում են իրենք
առաջին անգամ ծանոթացել։
— Դե լավ, ասածս մոռացիր,— վրա բերեց Ռավիկը։— Ես դա հենց այնպես ասացի։
— Երբեք այլևս այդպիսի բաներ չասես։ Եթե անգամ դա կատակ է։ Խոստանո՞ւմ ես։
Նրա շրթունքներր դողդողում էին։
— Ժոան, ախր ես...— ասաց Ռավիկը։— Մի՞թե դա իսկապես քեզ այդքան վախեցրեց։
— Այո։ Ավելի քան վախեցրեց։ Ես չգիտեմ ինչ կատարվեց ինձ հետ։
Ռավիկը տեղից վեր կացավ։
— Ես այլևս երբեք այդպիսի կատակներ քեզ հետ չեմ անի, հիմա արդեն գո՞հ ես։
Ժոանը ուսերը թոթվեց։
— Ես չգիտեմ, թե սա ինչ է։ Պարզապես դա ինձ համար անտանելի է։ Թվում է, թե
խավարից մի ձեռք ձգվում է դեպի ինձ։ Դա սարսափ է... անգիտակից մի սարսափ... Թվում
է, թե ինչ-որ բան ինձ է սպասում։— Ժոանը սեղմվեց նրան։— Ինձանից չհեռանաս։
Ռավիկը ամուր գրկեց նրան։
― Ոչ։ Չեմ հեռանա։ Ես քեզ կպաշտպանեմ։
Ժոանը դարձյալ գլխով արեց։

— Այո, դու կարող ես...
― Այդ էր պակաս չկարողանայի,— ասաց Ռավիկը ձայնի մեջ դառը մի հեգնանք և
հիշելով Կետ Հեգստրեմին։— Կարող եմ... մի՞թե կասկածում ես դրանում...
Ժոանը թույլ մի շարժում արեց։
— Երեկ երեկոյան ես այստեղ էի...
Ռավիկը տեղից չշարժվեց։
— Այստեղ էի՞ր։
— Այո։
Ռավիկը ռչինչ չասաց։ Ամեն ինչ վայրկենապես փարատվեց։ Նա երեկ իրեն ինչքան
երեխայի նման պահեց։ Սպասե՞լ թե՞ չսպասել — ինչի համար էր այդ բոլորը։ Հիմար մի
խաղ մեկի հետ, որի մտքով չէր էլ անցնում խաղ անել։
— Դու չկայիր...
— Այո, ես այստեղ չէի։
— Գիտեմ, ես չպետք է քեզ հարցնեի, թե դու որտեղ էիր...
— Դա պետք չէ։
Ժոանը Ռավիկից մի կողմ քաշվեց։
— Ես կուզեի լողանալ,— ասաց նա փոխված ձայնով։— Ուղղակի սառել եմ։ Դեռ
կարելի՞ է։ Թե՞ ամբողջ հյուրանոցին կարթնացնեմ։
Ռավիկը ժպտաց։
— Եթե մտադրվել ես որևէ բան անել, երբեք մի հարցնի հետևանքների մասին։ Այլապես
ուզածդ երբեք չես անի։
Ժոանը նայեց Ռավիկի երեսին։
— Փոքր բաները կարելի է հարցնել։ Իսկ մեծերը՝ երբեք։
— Դա էլ է ճիշտ։
Ժոանը մտավ լոգասենյակ և ջուրը բաց թողեց։ Ռավիկը նրստեց լուսամուտի կողքին և
հանեց սիգարետի տուփը։ Դրսում տանիքների վրա կանգնած էր կարմիր մի հրացոլք, որի
մեջ անաղմուկ պտույտ էին գործում ձյան փաթիլները։ Փողոցից լսվում էր տաքսու շչակի
ոռնոցը։ Հատակին գունաթափ առկայծում էին քրիզանթեմները։ Բազմոցի վրա ընկած էր
մի լրագիր։ Ռավիկը դա երեկոյան էր բերել... Մարտեր՝ չեխական սահմանի վրա, մարտեր՝
Չինաստանում, ուլտիմատում, ինչ-որ կառավարության անկում։ Ռավիկը լրագիրը
վերցրեց և խրեց ծաղիկների տակը։
Ժոանը դուրս եկավ լոգասենյակից։ Նա արդեն տաքացել էր և, մտնելով սենյակ, պպզեց
Ռավիկի կողքին ծաղիկների միջև։
— Որտե՞ղ էիր երեկ գիշեր,— հարցրեց նա։

Ռավիկը նրան մի սիգարետ մեկնեց։
— Դու իսկապե՞ս դա ուզում ես իմանալ։
— Այո։
— Այստեղ էի,— փոքր֊ինչ հապաղելուց հետո ասաց Ռավիկը։— Եվ քեզ էի սպասում։
Բայց մտածելով, որ դու այլևս չես գա, գնացի։
Ժոանն սպասում էր։ Նրա սիգարետը խավարում մերթ վառվում էր ավելի պայծառ,
մերթ մարում էր նորից։
— Ուրիշ ոչինչ,— ասաց Ռավիկը։
— Խմելո՞ւ գնացիր։
— Այո։
Ժոանը շրջվեց ու նայեց Ռավիկին։
― Ռավիկ,— ասաց նա,— իսկապե՞ս դու գնացիր ինձ չհանդիպելու պատճառով։
— Այո։
Ժոանը թևերը դրեց նրա ծնկներին։ Ռավիկը խալաթի միջով զգաց այդ թևերի
ջերմությունը։ Դա Ժոանի ջերմությունն էր և ջերմությունը այն խալաթի, որն իրեն ծանոթ
էր ավելի, քան իր կյանքի շատ տարիները, և հանկարծ Ռավիկին թվաց, թե խալաթի և
Ժոանի միջն վաղուց արդեն ինչ֊որ կապ կա, և Ժոանը իր մոտ է վերադարձել արդեն
անցյալ դարձած իր կյանքից։
— Ռավիկ, չէ՞ որ ես ամեն երեկո քեզ մոտ էի գալիս։ Ուրեմն, դու պետք է իմանայիր, որ
երեկ նույնպես կգայի։ Դու չե՞ս գնացել արդյոք, որպեսզի ինձ չտեսնես։
― Ոչ,
— Եթե դու ինձ չես ուզում տեսնել, հանգիստ դա կարող ես ինձ ասել։
— Եթե չուզեի, կասեի անպայման։
— Ուրեմն, դա՞ չի պատճառը։
— Ոչ, իսկապես դա չի։
— Այդ դեպքում ես երջանիկ եմ։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Ինչ ասացի՞ր։
— Ասացի, ես երջանիկ եմ,— կրկնեց ժոանը։
Ռավիկը փոքր֊ինչ լռեց։
— Իսկ դու հասկանո՞ւմ ես, ինչ ես ասում,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո։
Դրսից ներս ընկած աղոտ լույսը արտացոլվում էր Ժոանի աչքերի մեջ։
— Այդպիսի խոսքերը մարդ առանց կշռադատելու չպետք է ասի, ժոան։

— Մի՞թե ես ասում եմ առանց կշռադատելու։
― Երջանկություն,— ասաց Ռավիկը,— Որտեղի՞ց է դա սկսվում և որտեղ վերջանում։
Ռավիկը ոտքով հրեց քրիզանթեմները։ Երջանկություն, մտածեց նա։ Պատանեկության
կապույտ հորիզոններ։ Կյանքի ոսկյա ներդաշնակություն։ Երջանկություն։ Տեր իմ
աստված, որտե՞ղ արդյոք դա մնաց։
― Երջանկությունը քեզանով սկսվում է և քեզանով վերջանում,— ասաց Ժոանը,— Դա
շատ հասկանալի բան է։
Ռավիկը ոչինչ չպատասխանեց։ Ի՞նչ է ասում Ժոանը, մտածեց նա։
— Դու մեկ էլ տեսար ասացիր, թե ինձ սիրում ես,— ասաց Ռավիկը։
— Ես քեզ սիրում եմ։
Ռավիկը ինչ-որ շարժում արեց։
— Չէ որ դու ինձ գրեթե չգիտես։
— Դա ի՞նչ կապ ունի սիրո հետ։
— Շատ կապ ունի։ Սիրել նշանակում է ցանկանալ ինչ֊որ մեկի հետ ծերանալ։
— Դրա մասին ես ոչինչ չգիտեմ։ Իսկ երբ ինչ֊որ մեկը կա, առանց որի մարդ չի կարող
ապրել — դա արդեն ես գիտեմ։
— Ո՞ւր է կալվադոսը։
— Սեղանին է։ Ես հիմա կբերեմ։ Մի վեր կենա։
Ժոանը վերցրեց կալվադոսի շիշը, մի բաժակ և բերեց դրեց հատակին, ծաղիկների միջև։
— Ես գիտեմ, որ դու ինձ չես սիրում,— ասաց Ժոանը։
— Ուրեմն, դու ինձանից շատ գիտես։
Ժոանն արագ աչքը գցեց Ռավիկի երեսին։
— Դու կսիրես ինձ։
— Շատ լավ։ Ուրեմն այդ սիրո կենացը։
— Սպասիր։
Ժոանը լցրեց բաժակն ու խմեց։ Հետո նորից լցրեց ու մեկնեց Ռավիկին։ Ռավիկը նրա
ձեռքից վերցրեց ու մի րոպե այդպես բռնած սպասեց։ Այս բոլորը ճիշտ չէ, մտածեց նա։
Խամրող գիշերվա կիսատ մի երազ։ Խավարում ասված խոսքեր,— ինչպե՞ս կարող են
դրանք ճշմարիտ չինել։ Իսկական խոսքերի համար պայծառ լույս է պետք։
— Որտեղի՞ց դու այդ բոլորը գիտես,— հարցրեց Ռավիկը։
— Գիտեմ, որովհետև քեզ սիրում եմ։
Ինչպես է նա վերաբերվում այդ խոսքերին, մտածեց Ռավիկը։ Առանց մտածելու,
կարծես դրանք ոչ թե խոսքեր են, այլ դատարկ անոթ։ Լցնում է ինչով պատահի և այդ
անվանում է սեր։ Էլ ինչ ասես, որ մարդ չի լցրել այդ անոթի մեջ։ Միայնակության սարսափ,
ուրիշ «ես»-ի կանխավայելում, սեփական արժանապատվության անսահման զգացում։

Իրականության անկայուն արտացոլում ֆանտազիայի հայելու մեջ։ Բայց ո՞վ է կարողացել
հասու լինել իսկական էությանը։ Եվ այն, ինչ ես ասացի երկուսի միատեղ ծերության
մասին, մի՞թե մեծագույն հիմարություն չէ։ Մի՞թե իր անմտությամբ հանդերձ նա ավելի
մոտ չէ ճշմարտությանը, քան ես։ Եվ ինչո՞ւ եմ ես նստել այստեղ, այս ձմեռային գիշեր
ժամանակ, մեկ և մյուս պատերազմների միջև ընկած դադարում և դպրոցական
դաստիարակի նման ինչո՞ւ եմ մաշված ճշմարտություններ ասում։ Ինչո՞ւ եմ դիմադրում,
թեկուզև առանց հավատի հորձանուտի մեջ նետվելու փոխարեն։
— Ինչո՞ւ ես դիմադրում,— հարցրեց ժոանը։
— Ի՞նչ։
— Ինչո՞ւ ես դիմադրում,— կրկնեց Ժոանը։
— Ես չեմ դիմադրում... և ինչո՞ւ պետք է դիմադրեմ։
— Չգիտեմ։ Ինչ֊որ բան քո մեջ փակ է, և դու ոչինչ և ոչ ոքի չես ուզում ներս թողնել։
— Արի ինձ մոտ,— ասաց Ռավիկը։— Մի քիչ էլ լցրու բեր խմեմ։
— Ես երջանիկ եմ, լիակատար երջանիկ, և կուզեի, որ դու էլ երջանիկ լինես։ Դու
անընդհատ իմ մտքում ես, ես քեզ հետ արթնանում եմ և քեզ հետ պառկում քնելու։ Ուրիշ
ոչինչ ես չգիտեմ։ Ես իմ և քո մասին եմ անվերջ մտածում, և թվում է, թե գլխիս մեջ
արծաթյա զանգակներ են ղողանջում... իսկ երբեմն էլ թվում է, թե ջութակ է նվագում...
փողոցները մեզնով են լցված, ինչպես երաժշտությամբ... Մեկ-մեկ այդ երաժշտության մեջ
մարդկային ձայներ են խուժում, իմ աչքերի առջևով պատկերներ են անցնում, ինչպես
ֆիլմի կադրեր... սակայն երաժշտությունը հնչում է... Հնչում է անընդհատ ու միշտ...
Ընդամենը մի երկու շաբաթ առաջ դու դժբախտ էիր, մտածեց Ռավիկը, և ինձ անծանոթ
էիր։ Որքան թեթև է տրվում քեզ երջանկությունը։ Նա խմեց կալվադոսով բաժակը։
— Դու հաճա՞խ ես երջանիկ եղել,— հարցրեց նրան Ռավիկը։
— Ոչ հաճախ։
— Բայց երբեմն։ Իսկ ե՞րբ են վերջին անգամ քո գլխում արծաթյա զանգակներ
ղողանջել։
― Ինչո՞ւ ես դա հարցնում։
— Առանց պատճառի։ Որևէ բան հարցրած լինելու համար։
— Մոռացել եմ։ Եվ չեմ էլ ուզում հիշել։ Այն ժամանակ ուրիշ տեսակ էր։
— Ամեն ինչն էլ միշտ ուրիշ տեսակ է լինում։
Ժոանը նայեց նրան ու ժպտաց։ Նրա երեսը պայծառ էր և անսքող, ինչպես նոսր
թերթիկներով ծաղիկը, որը բացվում է լրիվ, առանց որևէ բան թաքցնելու։
— Դա երկու տարի առաջ էր,—— ասաց Ժոանը։— Եվ երկար չտևեց... Ես Միլանում
էի...
— Մենա՞կ։
— Ոչ։ Մի ուրիշի հետ՝ նա անսահման դժբախտ էր, խանդոտ և ոչինչ չէր հասկանում։

— Իհարկե, չէր հասկանում։
— Դու կհասկանայիր։ Իսկ նա սարսափելի տեսարաններ էր սարքում։— Ժոանը
բազմոցից վերցրեց բարձը, դրեց մեջքի հետևը և ավելի հարմար նստեց։— Նա ի՜նչ
հայհոյանքներ ասես, որ չէր տալիս ինձ, ինձ պոռնիկ էր անվանում, դավաճան,
անշնորհակալ... բայց դրա մեջ ոչ մի ճշմարտություն չկար։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ
սիրում էի նրան, ես հավատարիմ էի։ Երբեք չէի դավաճանում։ Բայց նա չէր հասկանում, որ
իրեն այլևս չեմ սիրում։
— Դա ոչ ոք երբեք չի հասկանում։
— Ամենևին էլ ոչ։ Դու կհասկանայիր։ Բայց ես քեզ միշտ կսիրեի։ Դու ուրիշ ես, և մեր
միջև ամեն ինչ ուրիշ տեսակ է։ Նա ուզում էր ինձ սպանել։— Ժոանը ծիծաղեց։— Այդպիսի
դեպքերում նրանք միշտ սպառնում են սպանել։ Դրանից մի քանի ամիս հետո ուրիշն էլ էր
ուզում ինձ սպանել։ Սակայն այդպիսիների ասածը լոկ դատարկ խոսքեր են, նրանք ոչ ոքի
չեն սպանում։ Դու չէիր ուզի ինձ սպանել, ճի՞շտ է։
— Եթե ուզեի, ապա ամենաշատը կալվադոսով,— ասաց Ռավիկը։— Տուր, շիշը տուր
այստեղ։ Փաոք աստծո, վերջապես մարդկային խոսակցության անցանք։ Մի քանի րոպե
առաջ ես պարզապես սարսափած էի։
— Ինչի՞ց, որովհետև ես քեզ սիրո՞ւմ եմ։
— Արի նորից այդտեղից չսկսենք։ Դա միևնույնն է, թե կրինոլինով ու պարիկով
զբոսանքի դուրս գալ։ Մենք իրար հետ ենք կարճ թե երկար ժամանակով — դա ո՞վ գիտի։
Բավական է, որ մենք միասին ենք։ Մեր ինչի՞ն են պետք ամեն տեսակի ծիսակարգերը։
— «Կարճ թե երկար ժամանակով»-ը ինձ դուր չի գալիս։ Բայց թե դրանք ընդամենը
խոսքեր են։ Դու ինձ չես լքի։ Թեև դրանք նույնպես ընդամենը խոսքեր են, և դու ինքդ էլ
դա գիտես։
— Միանգամայն ճիշտ է։ Քեզ երբևէ մեկն ու մեկը լքե՞լ է, որին դու սիրում էիր։
― Այո։― ժոանը աչքը գցեց Ռավիկի երեսին։— Չէ՞ որ երկուսից մեկը միշտ մյուսին
լքում է։ Խնդիրն այն է, թե ո՞վ է ավելի շուտ լքում։
— Եվ դու ի՞նչ արիր:
— Ամեն ինչ։— Ժոանը նրա ձեռքից վերցրեց կալվադոսի բաժակը և մնացորդը խմեց։—
Ամեն ինչ։ Բայց դա ոչ մի օգուտ չտվեց։ Ես սոսկալի դժբախտ էի։
— Եվ երկա՞ր Ժամանակ։
Մի շաբաթ։
— Այնքան էլ երկար չէ։
— Եթե մարդ իսկապես դժբախտ է, շաբաթը մի ամբողջ հավիտենականություն է։ Ես իմ
ամբողջ էությամբ և կատարելապես այնպես էի դժբախտ, որ մի շաբաթվա ընթացքում
ամբողջ վիշտս սպառվեց։ Դժբախտ էին իմ մազերը, իմ մաշկը, իմ մահճակալը, նույնիսկ իմ
զգեստները։ Ես դժբախտության այնպիսի մի կատարյալ մարմնացում էի, որ աշխարհում
ոչինչ ինձ համար այլևս գոյություն չուներ։ Իսկ երբ ոչինչ գոյություն չի ունենում,
դժբախտությունը դադարում է դժբախտություն լինելուց։ Քանի որ ոչինչ չկա, որի հետ

մարդ կարողանա համեմատել այդ դժբախտությունը։ Այն ժամանակ մնում է լոկ դատարկ
մի ամայություն։ Հետո այդ ամենը անցնում է, և մարդ նորից է սկսում կամաց-կամաց
վերակենդանանալ։
Ժոանը համբուրեց Ռավիկի ձեռքը։ Ռավիկն զգաց նրա փափուկ շրթունքների զգույշ
հպումը։
— Ի՞նչ ես մտածում,— հարցրեց ժոանը։
— Ոչ մի բան,— պատասխանեց Ռավիկը։— Ոչ մի բան, բացի նրանից, որ դու հոգով
անմեղ ես, ինչպես վայրենին։ Որ դու կատարելապես փչացած ես և ընդհանրապես
անբասիր։ Դա աշխարհի երեսին ամենավտանգավոր բանն է։ Ապա բաժակն ինձ տուր։ Ես
ուզում եմ խմել իմ բարեկամի՝ Մորոզովի, մարդկային սրտագետի կենացը։
— Ես չեմ սիրում Մորոզովին։ Չե՞նք կարող մի ուրիշի կենացը խմել։
— Բնական է, դու չես սիրի Մորոզովին։ Նա շիտակ աչք ունի։ Այդ դեպքում քո կենացը։
— Ի՞մ կենացը։
— Այո, քո կենացը։
— Ես վտանգավոր չեմ,— ասաց Ժոանը։— Ինձ վտանգ է սպառնում, բայց ինքս
վտանգավոր չեմ։
— Բանն այն է, որ դու դրան հավատում ես։ Դա սովորական բան է։ Քեզ երբեք ոչինչ չի
պատահի։ Սալյո՜ւտ։
— Սալյո՜ւտ։ Բայց դու ինձ չես հասկանում։
— Իսկ ո՞վ է ում հասկանում։ Հենց
թյուրիմացությունը։ Տուր, շիշը տուր, տեսնեմ։
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աշխարհի

— Ինչքա՞ն ես խմում։ Ինչո՞ւ ես այդքան շատ խմում։
― Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Կգա մի օր, երբ դու կասես «չափազանց շատ»։ «Դու
չափազանց շատ ես խմում», կասես, հավատացած լինելով, որ իմ լավն ես ցանկանում։ Իսկ
իրականում, ինքդ այդ չգիտակցելով, դու կուզես կտրել իմ բոլոր ճանապարհները դեպի մի
բնագավառ, որը դուրս է քո հսկողությունից։ Սալյո՜ւտ։ Այսօր տոն է մեզ մոտ։ Մենք
արիաբար խուսափեցինք այն պաթետիկայից, որը ահեղ ամպի նման կանգնել էր
լուսամատի առաջ։ Մենք սպանեցինք նրան նույն պաթետիկայով։ Սալյո՜ւտ։
Ռավիկն զգաց, թե Ժոանն ինչպես ցնցվեց։ Ձեռքերը հենելով հատակին, նա թեթևակի
ուղղվեց և նայեց Ռավիկին։ Ժոանի աչքերը բացվել էին ամբողջ լայնությամբ, լողանալու
խալաթը ուսերից ցած էր սահել, մազերը ետ էին ընկել ծոծրակին, խավարում նա
նմանվում էր շեկ երիտասարդ էգ առյուծի։
— Ես գիտեմ,— հանգիստ ասաց Ժոանը,— դու ծիծաղում ես ինձ վրա։ Ես այդ
հասկանում եմ, բայց դա ինձ համար միևնույն է։ Ես զգում եմ, որ նորից եմ ապրում, ես դա
զգում եմ իմ ամբողջ էությամբ։ Ես հիմա շնչում եմ ուրիշ կերպ, իմ քունը այլևս մեռած չէ,
իմ մատները կրկին դարձել են զգայուն, իմ ձեռքերը այլևս դատարկ չեն, և ինձ համար
բոլորովին միևնույն է, թե դու ինչ կմտածես կամ ինչ կասես իմ մասին... Ես թափով թռչում
եմ, ես վազում ու ինձ նետում եմ հորձանուտի մեջ, առանց մտածելու... Ես նորից երջանիկ

եմ, և առանց զգուշության ու սարսափի ասում եմ քեզ այդ, եթե անգամ դա քեղ ծիծաղելի
թվա, եթե դու անգամ ծաղրի ենթարկես ինձ...
Որոշ ժամանակ Ռավիկը լուռ էր։
— Ես քեզ ամենևին էլ ծաղրի չեմ ենթարկում,— ասաց նա վերջապես։— Ես ծաղրում եմ
ինձ, Ժոան...
Ժոանն ամբողջ մարմնով սեղմվեց նրան։
— Բայց ինչո՞ւ։ Այնտեղ, քո ճակատի հետևում ինչ-որ բան, կա, որ համառում է, չի
ուզում, ինչո՞ւ։
— Այնտեղ համառող ոչինչ չկա։ Բայց ես ավելի դանդաղկոտ եմ, քան դու։
Ժոանը գլուխն օրորեց։
— Բանը միայն դրանում չէ։ Քո մեջ մի բան կա, որ միայնություն է ուզում։ Ես դա զգում
եմ։ Դա պատնեշի պես մի բան է, որին անընդհատ զարնվում եմ ես։
— Այնտեղ ոչ մի պատնեշ չկա, Ժոան, այնտեղ միայն տասնհինգ տարվա քո տարիքից
ավելի կյանք կա։ Ոչ բոլոր մարդիկ են, որ կարողանում են տնօրինել իրենց կյանքը՝
սեփական տան նման, որը կարելի է ինչքան ուզեք ավելի հարուստ ու ճոխ կահավորել
հիշողությունների կահույքով։ Կան այնպիսի մարդիկ, որոնց կյանքը անցնում է
հյուրանոցներում, և այն էլ ոչ միայն մեկ, այլ բազմաթիվ հյուրանոցներում։ Տարիները
նրանց հետևից շրխկշրխկում են հյուրանոցային դռների նման... Եվ միակ բանը, որ մնում
է, դա չնչին մի արիություն է և ոչ մի ափսոսանք։
ժոանը երկար ժամանակ ոչինչ չէր պատասխանում։ Ռավիկը, չգիտեր, նա լսում է իրեն
թե ոչ, նա լուսամուտից նայում էր դեպի դուրս և զգում, թե ինչպես է կալվադոսի շողանքը
հոսում իր երակների միջով։ Զարկերակի հարվածները լռեցին, տարածվեց անծայրածիր
մի լռություն, որի մեջ խլացան ժամանակի անխոնջորեն աշխատող գնդացրային
տկտկոցները։ Տանիքների վրա բարձրացավ աղոտ ուրվագծերով կարմիր լուսինը, որը
նման էր կիսով չափ ամպերի մեջ պարուրված մզկիթային գմբեթի և որը դանդաղորեն
բարձրանում էր դեպի վեր, ներքևում թողնելով ձյունամրրիկի մեջ սուզվող երկիրը։
— Ես գիտեմ,— ասաց ժոանը,— ձեռքերը դնելով Ռավիկի ծնկներին ու կզակը հենելով
ձեռքերի վրա,— հիմարություն է պատմել քեզ իմ անցյալի մասին։ Ես կարող էի կամ լռել ու
ոչինչ չասել և կամ էլ ստել։ Բայց ես այդ չեմ ուզում։ Ինչո՞ւ չպատմեմ քեզ ամբողջ իմ
կյանքը։ Չպատմեմ այնպես, ինչպես եղել է։ Չէ՞ որ հիմա է, որ այդ կյանքը ինձ միայն
ծիծաղելի է թվում և հասկանալի։ Եվ եթե ուզում ես, ծիծաղիր կամ ինձ վրա և կամ էլ այդ
կյանքի։
Ռավիկը նայեց Ժոանին, որը չոքել էր նրա առաջ, ծնկների տակ տրորելով մեծ, ճերմակ
քրիզանթեմներն ու նրանց տակ դրված լրագիրը։
Տարօրինակ գիշեր է, մտածեց Ռավիկը։ Հիմա ինչ֊որ տեղ մարդիկ կրակում են, ինչ֊որ
տեղ հետապնդում են մարդկանց, խրում բանտերը, տանջանքների ենթարկում, սպանում,
ինչ֊որ տեղ տրորում են խաղաղ կյանքի մի կտոր, և մարդ այստեղ նստած գիտե այդ
ամենը։ Բայց անճարակ ու անօգնական ոչինչ անել չի կարող... Պայծառորեն լուսավորված
բիսարոներում կյանքը եռում է, և ոչ ոքի մտքով չի էլ անցնում մտածել այդ ամենի մասին։
Մարդիկ հանգիստ պառկում են քնելու, իսկ ես նստել եմ ահա այստեղ ինչ֊որ կնոջ հետ,

գունաթափ քրիզանթեմների միջև։ Կալվադոսը առջևս դրած... Եվ հառնում է դողդոջուն,
օտար, վշտաբեկ, միայնակ սիրո մի ստվեր, քշված անհոգ անցյալի պարտեզներից... Եվ
այդ սերը երկչոտ է, վայրի, շտապող, կարծես, նա կորցրել է իր իրավունքները...
― Ժոան,— անշտապ արտասանեց Ռավիկը, կարծես ցանկանալով բոլորովին ուրիշ
բան ասել։— Ինչքա՜ն լավ է, որ դու այստեղ ես։
Ժոանը նայեց նրան։
Ռավիկը բռնեց նրա ձեռքը։
― Դու գիտե՞ս, ինչ է այս նշանակում։ Հազար խոսքերից ավելի է նշանակում։
Ժոանը գլխով արեց։ Նրա աչքերը հանկարծ լցվեցին արցունքներով։
— Դա ոչինչ չի նշանակում,— ասաց նա։— Ոչ մի բան։ Ես այդ գիտեմ։
— Դա ճիշտ չէ,— առարկեց Ռավիկը, իմանալով, որ դա ճիշտ է։
— Ոչ։ Ամենևին։ Դու պետք է ինձ սիրես, սեր իմ, ուրիշ ոչինչ։
Ռավիկը չպատասխանեց։
— Դու պետք է ինձ սիրես,— կրկնեց Ժոանը։— Այլապես ես կորած եմ։
Կորա՜ծ եմ, մտածեց Ռավիկը։ Ինչքա՜ն արագ է նա ասում այդ խոսքը։ Ով իսկապես
կորած է, նա չի խոսում։

XII գլուխ
— Ոտքս կտրեցի՞ք,— հարցրեց Ժաննոն։
Նրա նիհար դեմքը արնապակաս էր և սպիտակ, ինչպես հին տան պատը։ Երեսի մուգ
ցայտուն պեպենները թվում էին, թե չորացած ներկի ցայտքեր են։ Ոտքի ամպուտացված
մասը դրված էր մետաղալարից գործած մի զամբյուղի մեջ և ծածկված ադյալով։
— Ցավո՞ւմ է,— հարցրեց Ռավիկը։
― Ոտքս։ Ոտքս շատ է ցավում։ Ես բուժքրոջը հարցրի։ Բայց այդ քավթառը ոչինչ չի
ասում։
— Մենք քո ոտքը կտրեցինք,— ասաց Ռավիկը։
— Ծնկիս վերևից թե՞ ներքևից։
— Տասը սանտիմետր ծնկիցդ վերև։ Ծունկդ փշրվել էր, հնարավոր չէր փրկել։
― Լավ է,― ասաց ժաննոն։— Ուրեմն, հաշմանդամության նպաստը մի տաս տոկոսով
ավելի կլինի։ Շատ լավ է։ Փայտե ոտքը փայտե ոտք է, ծնկից վերև է թե ներքև — ոչ մի
նշանակություն չունի։ Բայց ավելորդ տասնհինգ տոկոսը կարգին փող է, որ մարդ ամեն
ամիս գրպանը կարող է դնել։— Նա մի վայրկյան լռեց։— Ավելի լավ է դուք մորս առայժմ
դեռ ոչինչ չասեք։ Միևնույն է, այս թութակի վանդակում ինքը չի նկատի, որ ոտքս չկա։
— Մենք նրան ոչինչ չենք ասի, ժաննո։
— Ապահովագրական կոմպանիան պետք է ինձ մինչև կյանքիս վերջը թոշակ վճարի։
Ճի՞շտ է։
— Ես կարծում եմ, որ այո։
Երեխայի շառագույն երեսը ժպտից կուչ եկավ։
— Մի տեսեք, թե ոնց են զարմանալու։ Ես ընդամենը տասներեք տարեկան եմ։ Դեռ
երկար կվճարեն։ Դուք արդեն գիտե՞ք, որ կոմպանիան է։
— Դեռ ոչ։ Բայց մեքենայի համարը գիտենք։ Դու ինքդ ասացիր։ Ոստիկանությունից
արդեն մարդ է եկել։ Ուզում էին քեզ հարցաքննել։ Դա առավոտյան էր։ Բայց դու դեռ քնած
էիր։ Նա այսօր երեկոյան է գալու։
Ժաննոն մտքերի մեջ ընկավ։
― Վկաներ,— ասաց նա,— պետք է վկաներ ունենալ։ Դա շատ կարևոր է։ Վկաներ կա՞ն։
— Կարծում եմ, որ կլինեն։ Քո մոր մոտ երկու հասցե կար։ Ես նրա ձեռքին տեսա։
Տղան սկսեց անհանգստանալ։
— Մաման դա կկորցնի, եթե արդեն չի կորցրել։ Դուք ինքներդ էլ գիտեք, թե ծերերն
ինչպես են։ Նա որտե՞ղ է հիմա։

— Մամադ ամբողջ գիշերը մինչև այսօր ժամը մեկը քո անկողնու մոտ նստած էր։ Հազիվ
տուն ուղարկեցինք։ Բայց շուտով էլի կգա։
— Ես հույս ունեմ, որ մաման հասցեները կորցրած չի լինի։ Ոստիկանությունը...―
Ժաննոն թույլ մի շարժում արեց հյուծված ձեռքով։― Խաբեբաներ են,— քթի տակ
փնթփնթաց նա։— Բոլորը խորամանկ խաբեբաներ են։ Հո ոստիկանությունը, հո
ապահովագրական կոմպանիան — բոլորն իրար հետ կապված են։ Բայց եթե մարդ լավ
վկաներ ունենա... Իմ մաման ե՞րբ է գալու։
— Շուտով։ Դրա համար մի հուզվիր։ Ամեն ինչ լավ կլինի։
Ժաննոն ծնոտները այնպես շարժեց, կարծես ինչ֊որ բան ծամելիս լիներ։
— Երբեմն նրանք ամբողջ փողը միանգամից են վճարում։ Որպես վնասավարձ։
Ամսեամիս թոշակ վճարելու փոխարեն։ Եթե այդպես լինի, ես ու մամաս կարող ենք
խանութ բացել։
— Հանգստացիր, հանգստացիր հիմա,— ասաց Ռավիկը։— Դրա մասին մտածելու
ժամանակ դեռ շատ կա։
Ժաննոն գլուխն օրորեց։
— Այո, քեզ հանգստանալ է պետք, որպեսզի ոստիկանությունից մարդ գալու ժամանակ
գլուխդ թարմացած լինի։
— Դա ճիշտ է, բայց ես ի՞նչ պետք է անեմ։
— Պետք է քնես։
— Բայց այն ժամանակ...
— Ոչինչ։ Քեզ կարթնացնեն։
— Կարմիր լույս էր։ Այո, ճիշտ եմ ասում... կարմիր լույս էր...
— Դա ճիշտ է, բայց հիմա փորձիր մի քիչ քնել։ Իսկ եթե որևէ բանի կարիք լինի —
զանգիր քրոջը, զանգը սա է։
— Բժիշկ...
Ռավիկը շրջվեց նրա կողմը։
— Եթե ամեն ինչ հաջող անցնի... — Ժաննոն պառկել էր բարձին, և նրա ծերունու պես
խելացի, ջղաձգված դեմքի վրայռվ ժպիտի պես մի բան սահեց։— Պետք է որ մարդու
բախտ մի անգամ բերի, ճի՞շտ է։
Խոնավ և տաք երեկո էր։ Ծվեն-ծվեն եղած ամպերը ցածրորեն սահում-անցնում էին
քաղաքի վրայով։ «Ֆուքե» ռեստորանի առջևում դրված էին կոքսի մի քանի կլոր
վառարաններ, սեղաններ և աթոռներ։ Այդ սեղաններից մեկի մոտ նստած էր Մորոզովը։
Նա Ռավիկին գլխով արեց։
— Արի նստիր, մի բան խմենք։
Ռավիկը նստեց նրա սեղանի մոտ։

— Մենք չափազանց շատ ենք պատերի ներսում մնում նստած, դրսում համարյա չենք
լինում,— բացատրեց Մորոզովը։― Դու դրան ուշադրություն դարձրե՞լ ես։
— Քո մասին դա չի կարելի ասել։ Չէ՞ որ դու ամբողջ օրը դրսում'՝ «Շեհերազադե»-ի
առաջ կանգնած ես։
— Տղաս, դու թող քո խղճուկ տրամաբանությունը։ Երեկոները ես «Շեհերազադե»-ի
առաջ պարզապես երկոտանի դռան նման մի բան եմ և ոչ թե ազատության մեջ գտնվող
մարդ։ Մենք չափազանց շատ ենք մտածում տան պատերի միջև։ Շատ ենք ապրում
ծածկի տակ։ Շատ ենք հուսահատվում փակ դռան հետևում։ Բա մարդ կարո՞ղ է դրսում
այդքան հուսահատվել։
— Այն էլ ինչպե՜ս,— ասաց Ռավիկը։
— Եթե այն էլ ինչպես, ապա դարձյալ այն պատճառով, որ սենյակից դուրս չենք գալիս,
որ ուղղակի ընտելացել ենք սենյակներին։ Իսկ դրսում, բնության գրկում այդ
հուսահատությունը շատ ավելի կարգին է, քան խոհանոցով բնակարանում։ Նույնիսկ
ավելի հարմարավետ է։ Չհակաճառես։ Հակադրվելը վկայում է ոգու սահմանափակության
մասին, որը բնորոշ է Արևմուտքին։ Իրավացի չե՞մ։ Այսօր իմ երեկոն ազատ է, և ես ուզում
եմ կյանքը վայելել։ Ի միջի այլոց նաև ասեմ, որ մենք չափազանց շատ ենք սենյակում
խմում։
— Նաև չափազանց շատ ենք միզում սենյակում։
— Դու վերջ տուր քո ծաղրանքին։ Գոյության փաստերը պարզ և տափակ։ Միայն մեր
ֆանտազիան է, որ նրանց կենդանություն է տալիս։ Մեր ֆանտազիան է, որ փաստերը՝
սպիտակեղեն փռելու թոկերով այդ ձողերը, դարձնում է ֆլագշտոկ, որի վրա ծածանվում է
մեր երազանքների գունաթափ դրոշը։ Ճի՞շտ եմ ասում թե ոչ։
― Ոչ։
— Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ ոչ։ Ասենք ես չեմ էլ ուզում ճիշտ լինել։
— Այստեղ արդեն դու ճիշտ ես։
— Դե լավ, բավական է։ Բայց թույլ տուր նկատել, որ մենք նաև չափից շատ ենք քնում
սենյակներում։ Մենք կամաց-կամաց դառնում ենք կահույք։ Քարե վիթխարի շենքերը
շարդել են մեր ողնաշարերը։ Մենք դարձել ենք շրջիկ բազմոցներ, հարդարանքի սեղան,
դարձել ենք սեյֆ, վարձակալական պայմանագրեր, ռոճիկ ստացողներ, դարձել ենք ճաշ
եփելու կաթսա, վատերկլոզետներ։
— Ճիշտ է։ Մենք դարձել ենք կուսակցության շրջիկ ծրագրեր, դարձել ենք զինամթերք
արտադրող գործարաններ, կույրերի ապաստարան և գժանոցներ։
— Դու ինձ մի ընդհատի։ Խմիր, լռիր և սիրիր, դու, սկալպելով մարդասպան։ Մի նայիր,
թե մեզանից ի՞նչ դուրս եկավ։ Որքան ես գիտեմ, միայն հին հույներն էին, որ գինու և
խրախճանքի աստվածներ ունեին, դա Բաքսոն ու Դիոնիսոսն էին։ Իսկ մենք նրանց
փոխարեն ունենք Ֆրեյդ, անլիարժեքության կոմպլեքս և պսիխոանալիզ, վախ մեծ
խոսքերի հանդեպ, երբ խոսքը սիրո մասին է, և հակվածություն դեպի մեծ-մեծ խոսելը
քաղաքականության մեջ։ Տխուր սերունդ է, ճի՞շտ է։― Մորոզովը խորամանկորեն աչքով
արեց։

— Երազանքներով ապրող ծեր, բարի ցինիկ,— ասաց Ռավիկը և նույնպես աչքով արեց։
Մորոզովը քմծիծաղ տվեց։
— Առանց իլյուզիայի խեղճ ռոմանտիկ,
ժամանակավորապես Ռավիկ են անվանվում։

որ

երկրային

այս

կարճ

կյանքում

— Շատ կարճ կյանքում։ Ինչ անունին է վերաբերում, ապա ես այդ անունով արդեն իմ
երրորդ կյանքն եմ ապրում։ Դա լեհակա՞ն օղի է։
― Լատվիական է։ Ռիգայից։ Ավելի լավը չես գտնի։ Լցրու բաժակդ... և արի հանգիստ
նստենք այստեղ ու նայենք աշխարհի ամենագեղեցիկ փողոցին, փառաբանենք այս մեղմ
երեկոն և առանց վրդովմունքի թքենք հուսաբեկության սֆաթին։
Կրակը կոքսի վառարանում ճարճարտում էր։ Փողոցային մի ջութակահար կանգնեց
մայթի եզրին և սկսեց նվագել «Aupres de ma blonde»։ Անցորդները նրան այս ու այն կողմ
էին հրում։ Աղեղը սահում ու ծվծվում էր, բայց ջութակահարը այնպես էր շարունակում իր
նվագը, կարծես շուրջը ոչ ոք չլիներ։ Ջութակի ձայնը բարակ էր և ամայի։ Թվում էր, թե նա
մրսում է։ Երկու մարոկկացի սեղանների միջև այս ու այն կողմ էին շրջում, առաջարկելով
նստածներին արհեստական մետաքսից գործած գունեղ գորգեր։ Լրագրավաճառ
տղաները երեկոյան թերթերով անցան նրանց մոտով։ Մորոզովը գնեց «Paris soir» և
«Intransigeant», աչքի անցկացրեց նրանց վերնագրերը և մի կողմ դրեց։
— Դրամանենգներ,― քթի տակ փնթփնթաց նա։— Դու նկատե՞լ ես, որ մենք
դրամանենգների դարաշրջանում ենք ապրում։
— Ոչ։ Ինձ թվում է, որ մենք ապրում ենք պահածոների դարաշրջանում։
— Պահածոների՞։ Ինչո՞ւ։
Ռավիկը ցույց տվեց լրագրերը։
― Մենք այլևս մտածելու կարիք չունենք։ Ամեն ինչ նախապես մտածված է, նախապես
ծամված և նախապես զգացված։ Պահածոնե՜ր։ Միայն մնում է բացել։ Օրը երեք անգամ
մատակարարվում է տուն։ Ոչինչ պետք չէ՝ ոչ ցանել, ոչ աճեցնել, ոչ եփել հարցերի,
կասկածանքների և կարոտի կրակի վրա։ Պահածոներ։— Նա քմծիծաղեց։— Մենք հեշտ
չենք ապրում, Բորիս։ Էժան ենք ապրում։
— Մենք ապրում ենք դրամանենգների նման։— Մորոզովը լրագրերը վեր
բարձրացրեց։— Ապա մի այստեղ նայիր։ Նրանք ռազմական գործարաններ են կառուցում,
որովհետև խաղաղության են ձգտում։ Համակենտրոնացման ճամբարներ են ստեղծում,
որովհետև սիրում են ճշմարտությունը։ Քաղաքական անհանդուրժողությունը հանդես է
գալիս արդարության դիմակի տակ, քաղաքական գանգստերները իրենց մարդկության
բարեկամներ են ձևացնում, ազատությունը ճչուն լոզունգ է դարձել իշխանություն
տենչողների շուրթերին։ Կեղծ դրամ։ Հոզևոր կեղծ դրամ։ Պրոպագանդայի կեղծիք։
Խոհանոցային մակիավելլիզմ։ Տականքների ձեռքում գտնվող վեհ գաղափարներ։ Ինչպե՞ս
կարելի է խոսել ազնվության մասին...
Նա ձեռքի մեջ տրորեց լրագրերը և շպրտեց։
— Մենք նաև չափազանց շատ թերթեր ենք կարդում սենյակներում,— ասաց Ռավիկը։
Մորոզովը ծիծաղեց։

— Այդպես էլ պետք է լինի։ Բնության գրկում լրագիրը պետք է գալիս միայն այն
ժամանակ, երբ մարդ խարույկ է...
Մորոզովի խոսքը մնաց բերնին։ Ռավիկն այլևս կողքին չէր։ Նա տեղից հանկարծ ցատկեց
և, սրճարանի առջևում կուտակված մարդկային ամբոխի մեջ սուզվելով, արագ֊արագ
շարժվեց դեպի Գեորգ Հինգերորդի ավենյուն։
Մորոզովը շշմած մի պահ մնաց տեղում նստած։ Հետո վայրկենապես տեղից ցատկեց,
դուրս քաշեց գրպանից մի թղթադրամ և, նետելով բաժակների տակ դրած հախճապակե
ամանի մեջ, վազեց Ռավիկի հետևից։ Նա դեռ չգիտեր, թե ինչ պատահեց, բայց գնում էր
նրա հետևից, որպեսզի կարիքի դեպքում օգնի նրան։
Ոչ ոստիկան էր երևում և ոչ էլ քաղաքացիական զգեստով նրանց գործակալներից։
Ռավիկին ոչ ոք չէր հետապնդում։ Մայթը լցված էր մարդկանցով։ Սա լավ է Ռավիկի
համար, մտածեց Մորոզովը։ Եթե ոստիկաններից մեկնումեկը հանկարծ ճանաչել է, նա
հեշտ կարող է թաքնվել։ Մորոզովն արդեն հասել էր Գեորգ Հինգերորդի ավենյուն, երբ
Ռավիկը նորից նրա աչքով ընկավ։ Այդ րոպեին լուսանշանի լույսերը փոխվեցին,
փողոցում կուտակված մեքենաների շարքերը, հորդելով առաջ, փակեցին Ռավիկի
ճանապարհը։ Ռավիկն, այնուամենայնիվ, փորձեց փողոցն անցնել։ Մի տաքսի քիչ մնաց
նրան տակը գցեր։ Կատաղած վարորդը հայհոյանքների տարափ տեղաց։ Մորոզովը, որ
արդեն հասել էր Ռավիկին, հետևից բռնեց նրա ձեռքը և ետ քաշեց։
— Ցնդե՞լ ես, ինչ է,— բղավեց նա։— Թե՞ ուզում ես կյանքիդ վերջ տալ։ Ի՞նչ է պատահել։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա անքթիթ հայացքով նայում էր փողոցի մյուս կողմը։
Մեքենաները չորս շարքով հոսում էին վազոցով, գրեթե մեկը մյուսին կպած, ոչ մի կերպ
հնարավոր չէր անցնել մյուս կողմը։ Ռավիկը կանգնել էր մայթի պռնկին և, փոքր-ինչ առաջ
հակված, լարվել ու նայում էր։
Մորոզովը ցնցեց նրան։
— Ի՞նչ է պատահել։ Ոստիկա՞ն է։
— Ոչ։
Ռավիկը աչքը չէր հեռացնում կողքից սուրացող մեքենայից։
— Ասա, տեսնենք ի՞նչ է պատահել, Ռավիկ։
— Հաակեն է...
— Ի՞նչ։— Մորողովի աչքերը կծկվեցին։— Ի՞նչ տեսք ունի։ Շուտ ասա։
— Մոխրագույն վերարկու է հագած...
Ելիսեյան դաշտերի կենտրոնից լսվեց փողոցային շարժումը կարգավորող ոստիկանի
սուլոցի սուր ձայնը։ Ռավիկը նետվեց առաջ, անցնելով վերջին մեքենաների արանքներով։
Մուգ մոխրագույն վերարկու... միակ բանը, որ նա կարողացավ նկատել։ Ռավիկը կտրեց
անցավ Գեորգ Հինգերորդի ավենյուն և Բասսանո փողոցը։ Հանկարծ նա նկատեց, որ
շատերի հագին մոխրագույն վերարկուներ են։ Ռավիկը հայհոյեց և արագ առաջ անցավ։
Գալիլեյի փողոցում շարժումը կանգ էր առել։ Նա արագ֊արագ անցավ փողոցը և,
հրմշտելով անցորդներին, շարժվեց Ելիսեյան դաշտերի երկարությամբ։ Ռավիկը հասավ

Պրեսսբուր փողոցին, վազելով կտրեց խաչմերուկը և հանկարծ տեղում քարացավ — նրա
առջևում տարածվում էր Էտուալ հրապարակը՝ վիթխարի, խճճված մարդկանց ու
մեքենաների շարժումից, մի հրապարակ, որտեղից սկիզբ են առնում բոլոր
ուղղություններով ձգվող տասնյակ փողողներ։ Կորավ։ Այստեղ այլևս ոչինչ հնարավոր չէ
գտնել։
Ռավիկը շրջվեց և դանդաղ ետ վերադարձավ, ուշադիր զննելով անցորդների դեմքերը։
Հուզմունքն անցավ։ Նա հանկարծ իրեն մի տեսակ դատարկ և ամայի զգաց։ Նորի՞ց նա
սխալվեց, թե Հաակեն երկրորդ անգամ գլուխն ազատեց նրանից։ Բայց մի՞թե մարդ երկու
անգամն էլ կարող էր սխալվել։ Մի՞թե երկու անգամն էլ միևնույն մարդը կարող էր չքանալ
գետնի երեսից։ Բայց չէ որ կային նաև տարբեր կողմեր գնացող ուրիշ փողոցներ։ Գուցե
Հաակեն թեքվել է այդ փողոցներից մեկնումե՞կը։ Ռավիկը նայեց Պրեսսբուր փողոցի
երկարությամբ։ Մարդկանց ու մեքենաների անվերջանալի հոսանք։ Երեկոյան
երթևեկության լարված ժամերից էր։ Այլևս ոչ մի իմաստ չուներ շարունակել որոնումները։
Արդեն չափազանց ուշ է։
— Հը, չկա՞,— հարցրեց Մորոզովը, մոտենալով նրան։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Ըստ երևույթին, ես կրկին եմ ուրվական տեսնում։
— Դու նրան ճանաչեցի՞ր։
— Քիչ առաջ ես այն կարծիքին էի, որ այո, ճանաչեցի։ Իսկ հիմա... հիմա ես կարծիք
չունեմ։
Մորոզովը նայեց նրան։
― Աշխարհում իրար նման մարդիկ շատ կան։
— Դա ճիշտ է։ Բայց կան այնպիսի դեմքեր, որոնց մարդ չի մոռանում։
Ռավիկը կանգ առավ։
— Հիմա ի՞նչ ես ուզում անել,— հարցրեց Մորոզովը։
— Չգիտեմ։ Ինչ կա, որ ինչ անեմ։
Մորոզովը նայեց մարդկային բազմությանը։
— Անիծյալ անհաջողություն։ Եվ այն էլ այս ժամին, երբ աշխատանքային օրը արդեն
վերջանում է։ Փողոցներում ուղղակի շարժվելու տեղ չկա...
— Հըմ...
— Մի կողմից էլ մութը։ Ուղղակի մարդ համարյա ոչինչ չի տեսնում։ Դու նրան տեսա՞ր,
ինչպես պետքն է։
Ռավիկը չպատասխանեց։
Մորոզովը ձեռքը գցեց նրա թևին։
— Լսիր, թե ինչ եմ ասում,— վրա բերեց նա։— Հիմա այլևս ոչ մի միտք չունի
փողոցներով այս ու այն կողմ ընկնել։ Մտնես մի փողոց, քեզ թվալու է, թե նա մյուս
փողոցում է։ Գտնելու ոչ մի հեռանկար չկա։ Արի վերադառնանք «Ֆուքե» ռեստորանը։

Ամենաիսկական տեղը դա է։ Այնտեղից դու նրան ավելի լավ կհետևես, քան փողոցներում
թափառելով։ Եթե վերադառնա, դու նրան «Ֆուքեից» ավելի շուտ կտեսնես։
Նրանք նստեցին մի կողմ ընկած սեղաններից մեկի մոտ, որի շուրջը ոչ ոք չկար և բոլոր
կողմերը հիանալի երևում էր։ Նստեցին բավական երկար։
— Իսկ ի՞նչ ես անելու, եթե հանկարծ հանդիպես նրան,— վերջապես հարցրեց
Մորոզովը։— Քեզ համար դա արդեն որոշե՞լ ես։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Ուրեմն, այդ մասին մտածիր։ Ավելի լավ է, երբ նախապես դու արդեն դա գիտես։ Թե
չէ աննպատակ է, եթե քեզ կորցնես ու հիմարություններ թույլ տաս։ Դա անմտություն
կլինի քո վիճակում գտնվող մարդու համար։ Չեմ կարծում, թե դու տարիներով
բանտերում նստելու ցանկություն ունես։
Ռավիկը հայացքը վեր բարձրացրեց։ Նա լուռ նայեց Մորոզովին։
― Եթե ես քո տեղը լինեի,— ասաց Մորոզովը,— հազիվ թե ինձ համար
անհանգստանայի... Բայց այստեղ բանը քեզ է վերաբերվում։ Ի՞նչ կանեիր, եթե նա հիմա
հանկարծ հայտնվեր այն անկյունում։ Կհարձակվեի՞ր վրան։
― Չգիտեմ, Բորիս։ Իսկապես, չգիտեմ։
— Մոտդ ոչ մի զենք չկա։ Ճի՞շտ է։
— Ոչ մի։
— Եթե առանց երկար մտածելու, ցատկես ու հարձակվես վրան, մի րոպեից հետո
կբաժանեն։ Քեզ քարշ կտան ոստիկանատուն, իսկ նա էլ, երևի, մի երկու կապտուկ
կստանա ու վերջ... հասկանո՞ւմ ես։
— Այո հասկանում եմ։
Ռավիկը լարված նայում էր դեպի փողոց։
— Ամենաշատը կարող ես որևէ խաչմերուկում հրել, գցել մեքենայի տակ,—
շարունակեց Մորոզովը։— Բայց դա նույնպես ոչինչ չի տա քեզ։ Մեկ էլ տեսար ամբողջ
պատմությունը մի քանի աննշան քերծվածքներով վերջացավ։
— Ես նրան մեքենայի տակ չեմ գցի։
Ռավիկը փողոցից աչքը չէր հեռացնում։
— Հասկանում եմ։ Դա ես էլ չէի անի։ Իմաստ չունի:
Մորոզովը լռեց։
— Ռավիկ,— ասաց նա փոքր-ինչ հետո։— Եթե նա իսկապես Հաակեն է և եթե հանկարծ
քո ճանկն ընկնի, ուրեմն, էլ չպետք է խնայես, պետք է գործես ամենայն վճռականությամբ։
Հասկանո՞ւմ ես։ Դա քո միակ հնարավորությունն է։
— Այո, ես գիտեմ։
Ռավիկը շարունակում էր նայել փողոց։

— Եթե տեսնես, հետևից գնա։ Հետքը բաց չթողնես, իմացիր, տես որտեղ է ապրում,
ուրիշ ոչինչ։ Մնացածը կարող ես հետո մտածել, թե ինչ անես։ Բոլորովին չշտապես։ Եվ
հիմարություններ թույլ չտաս, հասկանո՞ւմ ես։
— Հասկանումեմ, Բորիս,— ցրված ասաց Ռավիկը, աչքը փողոցից չկտրելով։
Պիստակ վաճառողը մոտեցավ սեղանին։ Նրա հետևից եկավ նաև մի փոքրիկ տղա՝
խաղալիք մկնիկները ձեռքին, որոնք պարում էին մարմարյա սեղանի վրա և վազելով
բարձրանում թևերին։ Նորից հայտնվեց ջութակահարը։ Այժմ նա գլխին շլյապա էր դրել և
նվազում էր «Parlez-moi d’amour» երգը։ Սիֆիլիսավորի քթով մի պառավ մանիշակ էր
առաջարկում։ Մորոզովը նայեց ժամացույցին։
— Ութն է,— ասաց նա։— Սպասելն այլևս միտք չունի, Ռավիկ։ Երկու ժամից ավելի է,
ինչ նստած ենք այստեղ։ Նա այլևս չի գա։ Ֆրանսիայում այս ժամին ամեն մարդ մի տեղ
նստած իր ընթրիքն է անում։
— Դու հանգիստ գնա, Բորիս։ Եվ առհասարակ, իզուր էլ նստել ես ինձ հետ։
— Խոսքս այդ մասին չէ։ Ես կարող եմ այստեղ նստել քեզ հետ, ինչքան ուզում ես։ Բայց
չեմ ուզում, որ դու, նրան սպասելով, ուղղակի խելագարվես։ Անիմաստ բան է ժամերով
նստել ու սպասել։ Նրան հանդիպելու հավանականությունը հիմա ամեն տեղ նույնն է։
Առհասարակ, եթե ուզում ես իմանալ, հիմա նրան ավելի շուտ ռեստորաններում,
գիշերային ակումբներում և բորդելներում կգտնես, քան որևէ այլ տեղ։
— Ես դա գիտեմ, Բորիս։
Մորոզովն իր հսկայական, մազոտ ձեռքը դրեց Ռավիկի թևին։
― Ռավիկ,— ասաց նա,— ինձ լսիր, թե ինչ եմ ասում։ Եթե քեզ վիճակված է այդ
մարդուն տեսնել, ուրեմն, կտեսնես, իսկ եթե դա չի վիճակված, տարիներով էլ սպասես,
միևնույն է, չես հանդիպի։ Դու գիտես, ես ինչ եմ ուզում ասել։ Միշտ սթափ եղիր, աչքերդ
բաց, բոլոր անակնկալներին պատրաստ։ Իսկ առհասարակ քեզ այնպես պահիր, որ իբրև
թե չես ճանաչել, սխալվել ես։ Ըստ երևույթին, հենց այդպես էլ կա։ Դա միակ բանն է, որ
դու կարող ես անել։ Թե չէ, լավ իմացիր, ինքդ քո գլխին փորձանք կբերես։ Այդ
հուզմունքները ինքս էլ եմ ունեցել։ Շատ տարիներ առաջ։ Գիտեմ ինչ բան է։ Ամեն րոպե
ինձ թվում էր, թե ինչ֊որ մարդկանց եմ տեսնում։ Հալյուցինացիա է։— Նա խմեց իր
բաժակի մնացորդը։— Անիծյալ հալյուցինացիաներ։ Իսկ հիմա արի գնանք։ Գնանք որևէ
տեղ ընթրելու։
— Դու գնա, Բորիս։ Ես հետո կգամ։
— Ուզում ես մնա՞լ։
— Դեռ մի քիչ էլ կմնամ։ Հետո կգնամ ուղղակի հյուրանոց։ Գործ ունեմ։
Մորոզովը նայեց նրան։ Նա գիտեր, թե Ռավիկն ինչու է ուզում գնալ հյուրանոց։ Բայց
գիտեր նաև այն, որ Ռավիկին համոզելը դժվար է։ Դա արդեն ինքը կորոշի։
— Դե լավ,— ասաց Մորոզովը։— Որ այդպես է, ես «Մէր Մարիում» կլինեմ։ Իսկ հետո՝
«Բուբլիչկիում»։ Զանգահարի և կամ ուղղակի արի։— Նա բարձրացրեց իր թփուտանման
հոնքերը։— Ռիսկի մի դիմիր։ Դատարկ քաջությունը ոչ ոքի պետք չէ։ Եվ ոչ էլ

ապուշությունը։ Կրակիր միայն այն դեպքում, երբ հաստատ համոզված ես, որ հետքդ չեն
գտնի։ Սա ոչ մանկական խաղ է և ոչ էլ գանգստերական ֆիլմ։
— Գիտեմ, Բորիս, մի՛ անհանգստացիր։
Ռավիկը գնաց «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոց և անմիջապես վերադարձավ։
Ճանապարհին, «Միլան» հյուրանոցի կողքով անցնելիս, նա հայացքը գցեց ժամացույցին։
Ժամը ութն անց կես էր։ Ժոանը դեռ կարող էր տանը լինել։ Այդպես էլ կար։ Դուռը
բացելուն պես Ժոանն իսկույն ընդառաջ եկավ նրան։
— Ռավիկ,— զարմացած հարցրեց նա։— Եկա՞ր։ Ինձ մո՞տ։
— Այո...
— Գիտե՞ս, որ դու դեռ ոչ մի անգամ այստեղ չես եղել։ Այն օրից ի վեր, ինչ ինձ այստեղ
բերիր։
Ռավիկը մտացրիվ ժպտաց։
— Ճիշտ է, Ժոան։ Ես ու դու տարօրինակ կյանք ենք վարում։
— Այո, ինչպես խլուրդները կամ չղջիկները։ Կամ էլ բվերը։ Մենք տեսնվում ենք միայն
այն ժամանակ, երբ մութն է։
Ժոանը փափուկ, լայն քայլերով սենյակում այս ու այն կողմ էր գնում։ Նրա հագին
կոնքերը ամուր գրկած, տղամարդու ձևածքի մուգ֊կապույտ գույն ունեցող խալաթ էր,
գոտին վրայից ամուր կապած։ Մահճակալի վրա գցած էր նրա իրիկնային սև շորը, որը նա
հագնում էր «Շեհերազադեում» ելույթ ունենալիս։ ժոանը նրան թվաց աներևակայելի
գեղեցիկ և անսահման հեռու։
— Քո գնալու ժամանակը չէ՞, ժոան։
― Դեռ ոչ։ Մի կես Ժամից հետո։ Սրանք իմ ամենալավ ժամերն են։ Երբ դեռ մի կես ժամ
ժամանակ կա՝ մինչև «Շեհերազադե» գնալս։ Մի տես, թե ինչեր ունեմ — և սուրճ, և
ժամանակ։ Ինձ թվում է, թե աշխարհի ամբողջ ժամանակն իմն է։ Մանավանդ, որ դու էլ
այստեղ ես։ Հա, նաև կալվադոս ունեմ։— Ժոանը նրան մեկնեց կալվադոսի շիշը։ Ռավիկը
նրա ձեռքից շիշը վերցրեց և, առանց բացելու, դրեց սեղանին։ Հետո քնքշորեն բռնեց
ժոանի ձեռքերից։
— Ժոան,— ասաց նա։
Ժոանի աչքերում լույսը հանգավ։ Նա կանգնած էր Ռավիկի դիմաց, գրեթե նրան
սեղմված։
— Ասա, տեսնեմ, քեզ ի՞նչ է պատահել...
— Ի՞նձ։ Ի՞նչ պետք է պատահի։
— Չգիտեմ։ Ինչ-որ բան։ Երբ դու այդպես ես լինում, նշանակում է, մի բան պատահել է։
Դրա համա՞ր ես եկել։
Ռավիկն զգաց, որ նրա ձեռքերն իրենից հեռանում են։ ժոանը տեղից չէր շարժվում։
Ձեռքերը նույնպես անշարժ էին։ Թվում էր, թե ինչ-որ բան նրանից պոկվում, հեռանում է։

— Ժոան, դու կարող ես այսօր երեկոյան ինձ մոտ չգալ։ Գուցե նաև վաղը... և
ընդհանրապես մի քանի օր...
— Կլինիկայո՞ւմ ես մնալու։
— Ոչ։ Ուրիշ բան կա։ Ասել չեմ կարող։ Բայց դա մի բան է, որ ինձ ու քեզ հետ ոչ մի
առնչություն չունի։
Մի պահ Ժոանը անշարժ կանգնած էր։
— Լավ,— ասաց նա։
— Ինձ հասկացա՞ր։
— Ոչ։ Բայց եթե դու ասում ես, ուրեմն, պետք է։
— Հո չե՞ս նեղանում։
Ժոանը նայեց Ռավիկին։
— Ի սեր աստծո, Ռավիկ,— ասաց Ժոանը։— Մի՞թե երբևէ ես կարող եմ քեզանից
նեղանալ։
Ռավիկն աչքերը բարձրացրեց։ Նրան թվաց, թե ինչ֊որ մի ձեռք ուժեղ սեղմեց իր սիրտը։
ժոանն այդ ասաց, առանց որևէ նկատառումի, սակայն նա, թերևս, ոչնչով ավելի
չկարողանար ցնցել Ռավիկին, քան արեց իր այդ պատասխանով։ Ռավիկը լուրջ չէր
ընդունում այն ամենը, ինչ Ժոանը անկապ-անկապ շշնջում էր գիշերները։ Այդ բոլորն
իսկույն մոռացության էր մատնվում, հենց որ դրսում լուսամատի տակ սկսում էր ծխել
գորշ առավոտը։ Ռավիկը գիտեր, որ ժոանի՝ կրքերով հրապուրվելը սեփական անձով
հրապուրվել է, արբեցման թմբիր, պայծառ բռնկում, րոպեի տրամադրության տուրք, բայց
երբեք ոչ ավելին։ Իսկ այժմ, առաջին անգամ, նման այն օդաչուին, որը փայլփլող ամպերի
ճեղքերի միջով, որտեղ լույսն ու մութը թաքստոցի են խաղում, հանկարծ հեռու ներքևում
կանաչ, շագանակագույն և շողշողուն հող է տեսնում,— այժմ առաջին անգամ նա տեսավ
ինչ֊որ մի բան, որը շատ ավելին էր, քան մինչև այդ իր տեսածը։ Կրքերի հրապուրանքի
հետևում նա զգում էր նվիրվածության, արբեցման թմբիրի հետևում՝ զգացմունք,
խոսքերի ղողանջի հետևում մարդկային վստահություն։ Նա սպասում էր ամեն ինչ —
կասկածանք, հարցեր, անըմբռնողություն, բայց ոչ երբեք այս։ Միշտ մանրունքներն են, որ
բացատրում են ամեն ինչ, մեծ արարքները ոչինչ չեն բացատրում։ Մեծ արարքներում
դրամատիկական ժեստերն ու էֆեկտները չափազանց շատ են, շատ է ստելու
գայթակղությունը։
Սենյակ։ Հյուրանոցային մի սենյակ։ Մի քանի ճամպրուկ, մի մահճակալ, լույս,
լուսամուտից դուրս գիշերվա և անցյալի մի սև ամայություն... իսկ այստեղ մոխրագույն
աչքերով ու բարձր հոնքերով պայծառ մի դեմք, փարթամ մազերի համարձակ սանրվածքի
խոպոպիկներ — կյանք, ճկուն մի կյանք, որն այնպես է ձգտում իրեն, ինչպես
դափնեվարդի թուփն է ձգտում լույսին... Ահա նա կանգնել է, սպասում է, լռում է, կանչում
է. «Տիրի՛ր ինձ։ Բռնի՛ր», Մի՞թե ինքը վաղուց արդեն չի ասել նրան. «Ես քեզ կբռնեմ»։
Ռավիկը վեր կացավ։
— Բարի գիշեր, Ժոան։
— Բարի գիշեր, Ռավիկ։

Ռավիկը նստել էր «Ֆուքե» սրճարանի առջևը։ Նստել էր այն նույն սեղանի մոտ, որտեղ և
առաջին անգամ։ Նստել էր ժամեր շարունակ, թաղված անցյալի խավարի մեջ, որտեղ մենմենակ մի թույլ լույս էր առկայծում, վրեժի հույսը։
Նրան բանտարկել էին 1933 թվականի օգոստոսին։ Իր ընկերներից երկուսին, որոնց
գեստապոն փնտրում էր, նա տասնչորս օր թաքցրել էր իր տանը, իսկ հետո օգնել էր
նրանց, որպեսզի փախչեն։ 1917 թվականին այդ ընկերներից մեկը Բիքսշոոտի
մատույցներում, Ֆլանդրիայում, նրա կյանքը փրկել էր, գնդացրային կրակի
պաշտպանության տակ դուրս բերելով նրան ոչ ոքի չպատկանող տերիտորիայից, որտեղ
ինքն ընկած դանդաղ արնաքամվելիս էր եղել։ Երկրորդը մի հրեա գրող էր, որի հետ երկար
տարիների ծանոթներ էին։ Ռավիկին բերին հարցաքննության, ուզում էին իմանալ, թե ո՞ր
կողմն են փախել այդ երկու մարդը, ինչպիսի՞ փաստաթղթեր ունեին և ո՞վ պետք է օգներ
նրանց ճանապարհին։ Հարցաքննողն ինքը Հաակեն էր։ Առաջին ուշագնացությունից
սթափվելով, Ռավիկը փորձել էր Հաակեի ձեռքից խլել ատրճանակը՝ գնդակը ճակատին
մեխելու կամ պարզապես հարվածելով սպանելու համար։ Նրան թվաց, թե ինքը ցատկեց
դղրդացող, բոսոր մի խավարի մեջ։ Դա անիմաստ մի փորձ էր չորս զինված, ուժեղ
տղամարդու դեմ դուրս գալու համար։ Երեք օր շարունակ նա անվերջ
ուշաթափությունների և դանդաղ սթափումների մեջ էր, դժոխային ցավերը տանջում էին
նրան... և ապա նորից Հաակեի սառը, նենգորեն ժպտացող դեմքը։ Երեք օր միևնույն
հարցերը, երեք օր միևնույն խոշտանգումները և այնպիսի տանջանքներ, որ նա այլևս
ընդունակ չէր ոչ ցավ, ոչ տառապանք զգալու։ Իսկ այնուհետև, երրորդ օրը երեկոյան ներս
բերին կնոջը, Սիբիլային, որը ոչ մի բանի մասին գաղափար չուներ։ Ռավիկին ցույց տվին
կնոջը, որպեսզի վերջինիս հարկադրեն խոստովանելու։ Սիբիլան փարթամ, գեղեցիկ մի
էակ էր, որը սովոր էր երես առած, թեթև կյանքի։ Ռավիկին թվաց, թե Սիբիլան հիմա ճիչ
կարձակի ու կտապալվի գետին։ Բայց Սիբիլան դիմացավ։ Նա մոլեգնորեն հարձակվեց
դահիճների վրա, նրանց երեսին շպրտեց մահացու խոսքեր։ Մահացու հենց իր համար, և
նա գիտեր այդ։ Հաակեի երեսից ժպիտը չքացավ, նա իսկույն ընդհատեց
հարցաքննությունը։ Հաջորդ օրը նա Ռավիկին բացատրեց, թե Աիբիլայի հետ ինչ տեղի
կունենա կանացի համակենտրոնացման ճամբարում, եթե ինքը ամեն ինչ չխոստովանի։
Ռավիկը ոչ մի պատասխան չտվեց։ Այդ ժամանակ Հաակեն բացատրեց, թե ինչ կարող են
անել Սիբիլային՝ մինչև համակենտրոնացման ճամբար ուղղարկելը։ Ռավիկը ոչինչ
չխոստովանեց, նա խոստովանելու ոչինչ չուներ։ Ռավիկը փորձում էր Հաակեին համոզել,
որ Սիբիլան ոչինչ իմանալ չի կարող, որ ինքը միայն թեթևակի ծանոթություն ունի նրա
հետ, որ Սիբիլան իր կյանքում շատ ավելի քիչ նշանակություն ունի, քան որևէ գեղեցիկ
նկար, որ ինքը երբեք չէր վստահի Սիբիլային՝ նրա հետ ինչ-որ գաղտնիքներ բաժանելու։
Այդ բոլորը ճիշտ էր։ Հաակեն միայն ժպտում էր։ Երեք օր հետո Սիբիլան մահացավ։ Նա
կանանց համակենտրոնացման ճամբարում կախվել էր։ Դրանից մի օր հետո բերին
փախստականներից մեկին։ Դա հրեա գրողն էր։ Ռավիկը նայեց նրան, բայց նույնիսկ
ձայնն էլ չկարողացավ ճանաչել։ Հաակեի հարցաքննությունները շարունակվեցին ևս մի
շաբաթ, մինչև որ գրողը մահացավ։ Այնուհետև Ռավիկի համար եկավ ինքը
համակենտրոնացման ճամբարը... Հետո հիվանդանոցը... և ապա փախուստը
հիվանդանոցից...
Հաղթական

կամարի

վրա

կախվել

էր

արծաթյա

լուսինը:

Ելիսեյան

դաշտերի

երկարությամբ քամուց օրորվում էին լապտերները։ Լուսնի շռայլ լույսը արտացոլվում էր
սեղանին դրված բաժակների մեջ։ Ամեն ինչ անիրական էր թվում։ Բաժակները, լուսինը,
փողոցը, գիշերը և գիշերային այդ ժամը, որ իր սառը շնչով շոյում էր ինձ, օտար և ծանոթ,
կարծես դա մի անգամ եղել էր, եղել էր ուրիշ մի կյանքում, ուրիշ մի մոլորակի վրա...
Անիրական էին թվում անցած-գնացած տարիների հիշողությունները, որոնք և կենդանի
են և մեռած միաժամանակ, հիշողություններ, որոնք ֆոսֆորի փայլ են արձակում իմ
ուղեղում և քարացել են խոսքերի մեջ... Անիրական է թվում նաև այն, ինչ հոսում է իմ
երակների մթին ուղիներով, անխոնջ ու առանց դադարի, 36,7 աստիճան ջերմությամբ,
համով փոքր֊ինչ աղի, չորս լիտր գաղտնիք ու անկանգ մի շարժում, արյուն, որը հորդում է
դեպի ներվային հանգույցները։ Ոչնչի մեջ տեղավորել են հիշողություն կոչվող
անտեսանելի մի պահեստ, որից թռչում է դեպի վեր աստղը աստղի հետևից, տարին՝
տարու, մերթ պայծառ, մերթ արնագույն, ինչպես Մարսը՝ Բերրի փողոցի վրա, իսկ երբեմն
էլ աղոտ կերպով առկայծող ու բծերով ծածկված... Ահա հիշողությունների երկինքը, որի
կամարների տակ անհանգիստ ներկան իր խճճված գործերն է կատարում։
Վրեժի կանաչ լույս։ Քաղաք, որ դանդաղ լողում է նվաղող լուսնի հողերի ներքո և
ավտոմոբիլային մոտորների հռնդյունի մեջ։ Տների երկար անվերջանալիորեն ձգվող
շարքեր, լուսամուտների շարան, իսկ նրանց հետևում փողոցի ամբողջ երկարությամբ
փռված մարդկային ճակատագրերի խրձեր։ Մարդկային միլիոնավոր սրտերի տրոփյուն,
չընդհատվող տրոփյուն, որ կարծես միլիոնավոր ձիերի ուժ ունեցող մոտորի հռնդյուն լինի,
դանդաղ, անշտապ մի շարժում՝ կյանքի ճանապարհի երկարությամբ, որը սրտի
յուրաքանչյուր հարվածի հետ միլիմետրը միլիմետրի հետևից մոտեցնում է մահվանը։
Նա տեղից վեր կացավ։ Ելիսեյան դաշտերը գրեթե դատարկ էին։ Միայն մի քանի
պոռնիկներ էին, որ անկյուններում դեռ թրև էին գալիս։ Նա փողոցով ցած իջավ և,
անցնելով Ռյու Պիեր Շարդոնի, Ռյու Մարբոֆի, Ռյու Մարինյանի մոտով, հասավ Ռոն
Պուենին, և ապա թեքվեց ու ետ գնաց դեպի հաղթական կամարը։ Այդտեղ նա մոտեցավ
Անհայտ գինվորի գերեզմանին։ Ստվերում թրթռում էր փոքրիկ կապույտ մի լույս, որի
առաջ դրված էր թառամած մի ծաղկեպսակ։ Ռավիկը կտրեց-անցավ Էտուալ հրապարակը
և շարժվեց դեպի այն բիստրոն, որի առջևում, ինչպես իրեն թվում էր, նա առաջին անգամ
տեսել էր Հաակեին։ Բիստրոյում ընդամենը մի քանի վարորդներ էին նստած։ Ռավիկը
տեղավորվեց լուսամուտի կողքին գտնվող սեղաններից մեկի մոտ, որտեղ նա նախորդ
անգամ էր նստել, և սուրճ պատվիրեց։ Փողոցում ոչ ոք չկար։ Վարորդները խոսում էին
Հիտլերի մասին։ Նրանք Հիտլերին համարում էին ծիծաղելի և կանխագուշակում էին, որ
շուտով նրա վերջը կլինի, եթե նա համարձակվի ձեռք մեկնել Մաժինոյի գծին։
Ռավիկը լուսամատից դուրս էր նայում։ Ինչո՞ւ եմ նստել այստեղ, մտածեց նա։ Այսպես
ես կարող էի նստել Փարիզի ցանկացած տեղում և հավանականությունը նույնը կլիներ։
Նա նայեց ժամացույցին։ Երեքից պակաս էր մի քանի րոպե։ Արդեն շատ ուշ է։ Հաակեն
(եթե իսկապես դա նա էր) այս ժամին հազիվ թե դուրս գար փողոց շրջելու։
Ռավիկը տեսավ, թե դրսում՝ մայթի վրա, ինչպես է թափառում մի պոռնիկ։ Հետո
պոռնիկը մոտեցավ լուսամատին, ներս նայեց և շարունակեց իր ճանապարհը։ Եթե
վերադառնա, վեր կկենամ ու կգնամ, մտածեց Ռավիկը։ Պոռնիկը վերադարձավ։ Ռավիկը
տեղից չշարժվեց։ Եթե մի անգամ էլ գա, անպայման կգնամ, վճռեց նա։ Նշանակում է,
Հաակեն Փարիզում չէ։ Պոռնիկը նորից վերադարձավ։ Նա գլխով արեց Ռավիկին ու

շարունակեց իր ճանապարհը։ Ռավիկը դարձյալ տեղից չշարժվեց։ Պոռնիկը կրկին
վերադարձավ։ Ռավիկը չէր գնում:
Քելները սկսեց բիստրոյի դահլիճը հավաքել, աթոռները դրեց սեղանների վրա։
Վարորդները վճարեցին ու դուրս գնացին։ Քելները անջատեց կանգնակների վերևի լույսը։
Դահլիճը սուզվեց վաղորդյան կեղտավուն խավարի մեջ։ Ռավիկը աչքածեց շուրջը։
— Եկեք, ստացեք,— ասաց նա, հայացքը շրջելով քելների կողմը։
Դրսում քամին սաստկացավ, եղանակը ցրտեց։ Ամպերը բարձրացան և սկսեցին սահել
ավելի արագ։ Ռավիկը հասավ Ժոանի հյուրանոցին ու կանգ առավ։ Բոլոր լուսամուտները
մութ էին, բացառությամբ մեկից, որի վարագույրների հետևում թարթում էր մի լույս։ Դա
Ժոանի սենյակն էր։ Ռավիկը գիտեր, որ նա չի սիրում մութ սենյակ մտնել։ Ժոանը լույսը
վառած էր թողել, նախապես իմանալով, որ ինքն այսօր Ռավիկի մոտ չի գնա։ Ռավիկը
նայեց վերև և հանկարծ ինքն իրեն թվաց անհասկանալի։ Հետաքրքիր է, ինքն ինչո՞ւ չուզեց
հանդիպել Ժոանին ։ Հիշողությունները Սիբիլայի մասին վաղուց արդեն մոռացության էին
մատնվել, պահպանվել էին միայն այն հիշողությունները, որոնք կապված էին նրա
մահվան հետ։
Իսկ մյուսը՞։ Հաակեի հայտնվելը Փարիզո՞ւմ։ Դա ի՞նչ կապ ունի Ժոանի հետ։ Ի՞նչ կապ
ունի անգամ իր հետ։ Մի՞թե ինքը հիմար չէ։ Ընկել է ինչ֊որ պատրանքների, ինչ֊որ
սարսափելի և խճճված սև հիշողությունների հետևից, ընկել է հոգու ինչ֊որ մութ շարժման
իշխանության տակ... որն ինքը նորից է սկսել զգալ մեռյալ տարիների խարամի մեջ, որոնք
վերակենդանացել են շնորհիվ անհեթեթ, անիծյալ նմանության... ինչո՞ւ քչփորել անցյալը,
եթե կրկին է ցավում և արյունոտվում հազիվհազ բուժված վերքը։ Չէ՞ որ դրանով վտանգի
տակ է դրվում այն ամենը, ինչ ինքը կառուցել է իր մեջ, վտանգի տակ է դրվում միակ այն
մարդը, որն իսկապես կապված է իրեն։ Եվ առհասարակ ինչ կապ կա մեկի և մյուսի միջև,
մի՞թե արժե մտածել անցյալի մասին։ Մի՞թե այդ նույնը ինքը չի ներշնչել իրեն անթիվ ու
անհամար անգամ։ Հակառակ դեպքում ինչպե՞ս կարող էր խուսափել դրանից։ Այլապես
որտե՞ղ կարող էր մնացած լինել։
Ռավիկն զգաց, թե ինչպես է արճիճը հալվում իր մարմնի մեջ։ Նա խոր շունչ քաշեց։
Քամին ամբողջ թափով սուրում էր փողոցի երկարությամբ։ Ռավիկը նորից նայեց
լուսավորված լուսամուտին։ Այնտեղ կար մեկը, որի համար ինքը ինչ֊որ բան է նշանակում,
մեկը, որի համար ինքը թանկ է, մեկը, որի դեմքը փոխվում ու պայծառանում է իրեն
տեսնելիս, և այդ ամենը նա քիչ մնաց զոհ դարձնի աղավաղված պատրանքներին, զոհ
դարձնի մի մոլագարության, որը համբերությունը կորցրած ամեն ինչ ժխտում է հանուն
վրեժի խաբուսիկ հույսի...
Սակայն ի՞նչ էր նրա ուզածը։ Ինչի՞ համար էր պաշտպանվում։ Ո՞ւմ դեմ էր ելնում։
Կյանքը տրվում էր իրեն, իսկ ինքը մերժում էր և հրաժարվում։ Եվ դա ոչ թե այն
պատճառով, որ տրվելիքը չափազանց քիչ էր, այլ այն, որ, ընդհակառակը, տրվում էր
չափազանց շատ։ Ռավիկի գլխով, ըստ երևույթին, նախ պետք է անցներ արյունահեղ
անցյալի մրրիկը, որպեսզի նա կարողանար այդ հասկանալ։ Նա ուսերը թոթվեց։ Սիրտս է,
մտածեց նա։ Սիրտս է։ Ինչպիսի՜ պատրաստակամությամբ է նա ամեն ինչին
արձագանքում։ Ինչպե՜ս է թպրտում։ Ահա լուսամուտը, մտածեց նա, լուսամուտը, որ
միայնակ վառվում է գիշերային խավարի մեջ, որ ուրիշ կյանքի մի ցոլք է, կյանք, որն

անզուսպ նետվել է նրան ընդառաջ, որն անկեղծ է, պատրաստակամ, և այնքան հավատով
լեցուն, որ նա ինքն էլ բացեց իր սիրտը։ Տենչանքի բոց, քնքշության թափառող լույս, արյան
վայրկենապես բռնկվող ամպրոպային շիկացած փայլատակումներ... Այդ ամենը ծանոթ
էր, այդ ամենը վաղուց արդեն ծանոթ էր, այդ ամենը ծանոթ էր այնքան վաղուց, որ թվում
էր, թե գիտակցությունը երբեք այլևս չի կարող խորտակել սիրո փափուկ, ոսկեգույն
շփոթը... Եվ այնուամենայնիվ, նա գիշերը կանգնած է երրորդ կարգի մի հյուրանոցի առաջ,
և նրան թվում է, թե ասֆալտից ծուխ է բարձրանում, և այդ ծուխը գալիս է հողագնդի
մյուս կողմից, թվում է, թե Կոկսի կապույտ կղզիներից բարձրանում է տրոպիկական
գարնան ջերմությունը, զտվում օվկիանոսների մեջ, անցնում բուստահատակի, լավայի և
խավարի միջով, և հանկարծ իր ամբողջ թափով դուրս ժայթքում այստեղ։ Փարիզի մեջ,
այս խղճուկ Պոնսելե փողոցում, վրեժով ու անցյալով լցված այս մութ գիշերին, բերելով իր
հետ մուշկի և պատկառուկի բուրմունք... Եվ հանկարծ, չգիտես ինչ առեղծվածով,
անդիմադրելի և անառարկելի վրա է հասնում խաղաղությունը։
«Շեհերազադեն» լցված էր մարդկանցով։ Ժոանը մի քանիսի հետ նստած էր սեղաններից
մեկի շուրջը։ Նա Ռավիկին իսկույն նկատեց։ Ռավիկը կանգնած էր դռան շեմին։ Դահլիճը
սուզվել էր ծխի և երաժշտության մեջ։ Ժոանը իր հետ նստածներին ինչ֊որ բան ասաց և
շտապելով Ռավիկին ընդառաջ եկավ։
— Ռավիկ...
— Դու դեռ գո՞րծ ունես։
— Ինչո՞ւ։
— Ուզում եմ քեզ հետս տանել։
— Բայց չէ որ դու ասում էիր...
― Ինչ ասում էի, անցավ։ Ասա, այստեղ դեռ անելիք ունե՞ս, թե չէ։
— Չունեմ։ Միայն պետք է այն նստածներին ասեմ, որ ես գնում եմ։
— Դե շուտ արա, ես դրսում տաքսու մեջ քեզ սպասում եմ։
— Հիմա։— ժոանը կանգ առավ։— Ռավիկ...
Ռավիկը նրան նայեց։
— Դու ինձ համա՞ր եկար,— հարցրեց Ժոանը։
Ռավիկը մի պահ հապաղեց։
— Իհարկե, քեզ համար,— ասաց Ռավիկը հազիվ լսելի ձայնով։ Ժոանի հուզումնալից
դեմքը ձգվեց նրան ընդառաջ։— Այո, Ժոան։ Քեզ համար, միայն քեզ համար։
Ժոանը արագ մի շարժում արեց։
— Որ այդպես է, արի գնանք,— ասաց նա։— Գործ չունենք սրանց հետ։
Տաքսին սլանում էր Լիեժ փողոցի երկարությամբ։
— Ի՞նչ է պատահել, Ռավիկ։

— Ոչ մի բան։
— Ես սոսկալի վախեցա։
— Մոռացիր այդ մասին։ Ոչինչ չի պատահել։
Ժոանը նայեց նրան։
— Ես կարծում էի դու այլևս չես գա։
Ռավիկը խոնարհվեց նրա կողմը և զգաց, թե նա ինչպես է դողում։
— Ժոան,— ասաց Ոավիկը։— Ոչնչի մասին ոչ մտածիր և ոչ էլ որևէ հարց տուր ինձ։
Տեսնո՞ւմ ես լապտերների լույսերը և դրսի սյդ հազարավոր խայտաբղետ ցուցանակները։
Մենք մեռնող մի ժամանակ ենք ապրում, իսկ այս քաղաքը ապրում է լիակատար կյանքով։
Մենք ամեն ինչից կտրված ենք, մեր ունեցածը միայն մեր սրտերն են։ Ես լուսնի վրա
ինչ֊որ տեղ էի և ահա նորից վերադարձել եմ... Դու այստեղ ես, դու կյանքն ես։ Ոչինչ մի
հարցրու այլևս։ Քո մազերի մեջ ավելի շատ գաղտնիքներ կան, քան հազարավոր
հարցերում։ Մեր առջևում գիշեր է. մի քանի ժամ, ամբողջ մի հավիտենականությունից
մինչև բացվող առավոտի աղմկելը լուսամուտի տակ։ Մարդիկ սիրում են միմյանց, և ամեն
ինչ դրանում է։ Դա և հրաշագործություն է և ամենահասկանալի ու հասարակ բանը
աշխարհի երեսին: Ես այսօր այդ զգացի... Երբ գիշերը հալվեց ու դարձավ ծաղկափթիթ մի
թուփ, և քամին բերեց մորի բուրմունքը... Առանց սիրո մարդը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ
արձակուրդում գտնվող դիակ, մի քանի տարեթիվ, պատահական անուն։ Ուրեմն, էլ ինչո՞ւ
ապրել։ Մարդ կարող է նաև նույն հաջողությամբ մեռնել...
Լապտերների լույսը տաքսու լուսամուտներից ներս էր խուժում, ինչպես փարոսի
պտտվող լուսարձակի լույսն է խուժում նավային կայուտայի խավարի մեջ։ Ժոանի աչքերը
նրա գունատ դեմքին մերթ թափանցիկ էին թվում, մերթ վերին աստիճանի սև։
— Մենք չենք մեռնում,— ասաց Ժոանը Ռավիկի թևին ընկած։
— Ոչ։ Չենք մեռնում։ Միայն ժամանակն է մեռնում։ Անիծյալ ժամանակը։ Ժամանակը
մեռնում է միշտ։ Իսկ մենք ապրում ենք։ Ապրում ենք անընդհատ։ Երբ դու արթնանում ես,
արդեն գարուն է, իսկ երբ աչքերդ փակում ես ու քնում, դրսում աշուն է արդեն, իսկ դրանց
միջև ձմեռ է և ամառ, և եթե մենք սիրում ենք միմյանց, ուրեմն, հավիտենական ենք և
անկործան, ինչպես սրտի բաբախյունը, անձրևը, քամին — և դա չափազանց շատ է։ Մենք
նվաճում ենք օրերը, սիրելիս, և բաց ենք թողնում ու կորցնում տարիները։ Բայց ո՞վ է
դրանով հետաքրքրվում, ո՞ւմ է վիշտ պատճառում դա։ Բերկրանքի ժամը — ահա որն է
կյանքը։ Բերկրանքի ակնթարթն է, որ ամենից շատ է մոտ հավիտենականությանը։ Քո
աչքերը առկայծում են, աստղերի փոշին ծորում է անսահմանության միջով, աստվածները
ծերանում են, սակայն քո շրթունքները թարմ են ու երիտասարդ։ Մեր միջև թրթռում է մի
հանելուկ — Ես-ը և Դու-ն, Կանչ-ը և Պատասխան֊ը, որոնք ծնունդ են առել երեկոներից,
մթնշաղերից, բոլոր սիրահարների ցնծագին բերկրանքներից, կրքերի մոլեգին ճիչերից...
որոնք այստեղ են հասնում ամենահեռավոր հեռու ժամանակներից... Եվ անվերջանալի
այդ ճանապարհը սկիզբ է առնում ամյոբայից ու գալիս դեպի Ռութը, և դեպի Էաֆիրան, և
դեպի Հելենեն, և դեպի Ասպազիան, դեպի ճանապարհամերձ մոտորների երկնագույն
մադոննաները, սողուններից ու կենդանիներից դեպի քեզ և դեպի ինձ...

Ժոանը անշարժ սեղմվել էր նրան, գունատ, ինքնամոռաց նվիրվածությամբ, իսկ
Ռավիկը խոնարհվել էր նրա վրա ու խոսում, խոսում էր անընդհատ ու անվերջ, և սկզբում
նրան թվաց, թե ստվերի նման մեկը նայում է իր հետևից, նայում է ուսերի վրայով և
խոսում է գրեթե անձայն, դեմքին անորոշ մի ժպիտ, խոսում է իր հետ... Եվ նա խոնարհվեց
ավելի ցած և զգաց, թե ինչպես է այդ ստվերը ընդառաջ գալիս իրեն... Այդպես
շարունակվեց ևս մի վայրկյան... և ապա ամեն ինչ ցնդեց ու անհետացավ...

XIII գլուխ
— Սկանդալ է,— ասաց զմրուխտներով կինը, որ նստած էր Կետ Հեգստրեմի դիմաց։—
Ցնցող մի սկանդալ։ Ամբողջ Փարիզը դրա վրա է ծիծաղում։ Երբևէ մտքովդ կանցնե՞ր, որ
Լուին հոմոսեքսուալիստ է։ Չեմ կարծում, թե դու կիմանայիր։ Մեզանից ոչ ոք դա չգիտեր։
Նա հիանալի դա թաքցրել էլ Լինա դե Նյուբուրը նրա պաշտոնական սիրուհին էր
համարվում։ Եվ հիմա պատկերացրու, թե ինչ է կատարվում, մի շաբաթ սրանից առաջ նա
վերադառնում է Հռոմից, երեք օր իր ասածից ավելի շուտ, և երեկոյան գնում է այդ Նիկի
բնակարանը, ցանկանալով սյուրպրիզ անել նրան, և, ի՞նչ ես կարծում, ո՞ւմ տեսնի այնտեղ,
որ լավ լինի։
— Իր կնոջը,— ասաց Ռավիկը։
Զմրուխտներով կինը հայացքը բարձրացրեց Ռավիկի վրա։ Կնոջ տեսքը հանկարծ
այնպես փոխվեց, կարծես հենց այդ րոպեին լսել էր ամուսնու սնանկացման լուրը։
— Դուք արդեն գիտե՞ք այդ պատմությունը,— հարցրեց զմրուխտներով կինը։
— Ոչ։ Բայց դա այդպես պետք է լինի։
— Ես դա չեմ հասկանում,— ասաց կինը, զարմացած նայելով Ռավիկին։— Առաջին
հայացքից դա պարզապես անհավանական է թվում։
Կետ Հեգստրեմը ժպտաց։
— Բժիշկ Ռավիկն իր տեսությունն ունի, Դեզի։ Նա այդ տեսությունն անվանում է
դիպվածքի
սիստեմատիկա,
ըստ
որի
անհավանականը
միշտ
լինում
է
ամենատրամաբանականը։
— Հետաքրքիր է։— Դեզին քաղաքավարությամբ ժպտաց, թեև ամեն ինչից երևում էր,
որ նրա համար դա ամենևին էլ հետաքրքիր չէ։— Ոչ ոք էլ այդ չէր իմանա,— շարունակեց
զմրուխտներով կինը,— եթե Լուին սոսկալի տեսարան չսարքեր... Նա զայրույթից ուղղակի
իրեն կորցրել էր։ Հիմա արդեն «Կիրյոն» հյուրանոց է փոխադրվել, այնտեղ է ապրում։
Ուզում է բաժանվել։ Բոլորն սպասում են, թե ինչ պատճառ է գտնելու։— Նա անհամբեր և
սպասողական ետ ընկավ բազկաթոռի թիկնակին։— Հը, ի՞նչ կասես դրան։
Կետ Հեգստրեմի հայացքը վայրկենապես սահեց Ռավիկի վրայով։ Վերջինս զննում էր
գլխարկատուփի և խաղողով ու դեղձով լցված զամբյուղի միջև սեղանին դրված խոլորձի
մի ճյուղ, որի թիթեռնիկների նման սպիտակ ծաղիկները անպարկեշտորեն բացել էին
կարմիր բծերով ծածկված իրենց սրտիկները։
— Անհավատալի բան է, Դեզի,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։— Ուղղակի անհավատալի։
Դեզին վայելում էր իր հաղթանակի թողած տպավորությունը։
— Իսկ դուք ի՞նչ կասեք։ Թերևս, դա ձեր մտքով չանցներ, ճի՞շտ է,— հարցրեց նա
Ռավիկին։
Ռավիկը խոլորձի ճյուղը խնամքով դրեց բյուրեղյա նեղ ծաղկամանի մեջ։

— Ոչ։ Իհարկե, այդպիսի բան չէր անցնի։
Դեզին բավարարված գլխով արեց և, վերցնելով պայուսակը, պուդրամանը և
ձեռնոցները, տեղից կանգնեց։
— Իմ գնալու ժամանակն է,— ասաց նա։— ժամը հինգին Լուիզային պետք է կոկտեյլ
տամ։ Նրա մինիստրը գալու է։ Ինչեր ասես, որ չեն խոսում։ Ի միջի այլոց Ֆրեդին և
Մարթան նորից բաժանվել են։ Մարթան վերադարձրել է նրա տված ամբողջ ակնեղենը։
Սա էլ երրորդ անգամն է։ Եվ դա միշտ տպավորություն է գործում Ֆրեդի վրա։ Լավ ոչխար
է։ Կարծում է, թե իրեն են սիրում։ Ֆրեդին Մարթային է վերադարձնելու ոչ միայն դրանք,
այլ մի բան էլ վրան ավելացրած։ Ինչպես միշտ։ Ֆրեդին դեռ ոչինչ չգիտի, իսկ Մարթան
իրեն դուր եկած բաներն Օստերտագի մոտ արդեն տեսել է։ Ֆրեդին միշտ Օստերտագից է
ամեն ինչ գնում։ Աչքը նռնաքարե մի բրոշի վրա է։ Քառանիստ մեծ քար է, կարծես
աղավնու մաքուր արյուն լինի։ Մարթան գիտի ինչ է անում։
Դեզին համբուրեց Կետին։
— Adieu, սիրելիս։ Հիմա դու համենայն դեպս գիտես, թե աշխարհում ինչեր է
կատարվում։ Դեռ երկա՞ր ես մնալու այստեղ։— Դեզին նայեց Ռավիկին։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց Կետի վրա։
— Առայժմ դեռ պետք է մնա, դժբախտաբար,— ասաց Ռավիկը։
Նա բռնեց Դեզիի վերարկուն։ Դա ջրաքիսի մորթուց սև և անօձիք մուշտակ էր։— Այ
եթե Ժոանն այսպիսի մի մուշտակ ունենար, մտածեց Ռավիկը։
— Կետի հետ մի օր համեցեք մեզ մոտ թեյ խմելու,— ասաց Դեզին։— Չորեքշաբթի
օրերը մեր տանը համարյա ոչ ոք չի լինում։ Մի քիչ կնստենք, կխոսենք։ Ես շատ եմ
հետաքրքրվում վիրաբուժությամբ։
— Մեծ հաճույքով։
Ռավիկը դուռը փակեց նրա հետևից և վերադարձավ։
— Գեղեցիկ զմրուխտներ են,— ասաց նա։
Կետը ծիծաղեց։
— Այդպիսին էր առաջ իմ կյանքը, Ռավիկ։ Կարո՞ղ եք պատկերացնել։
— Ինչո՞ւ չեմ կարող։ Դա փառահեղ բան է, եթե մարդ կարողանա այդպես ապրել։ Ոչ
հուզմունք, ոչ հոգս։
— Իսկ ես այլևս չեմ կարողանում պատկերացնել։
Կետը վեր կացավ տեղից և զգույշ քայլերով մոտեցավ իր մահճակալին։
Ռավիկը հայացքով հետևում էր նրան։
― Մի խոսքով, Կետ, կարևոր չէ, թե մարդ որտեղ է ապրում, հարմարություններ կան թե
չկան։ Կարևորն այն է, թե մարդ ինչի վրա է ծախսում իր կյանքը։ Թեև դա նույնպես միշտ
չէ, որ կարևոր է։
Կետն իր երկար գեղեցիկ ոտքերով բարձրացավ մահճակալին։

— Ամեն ինչ անկարևոր է դառնում, երբ մարդ մի քանի շաբաթ պառկում է անկողնում և
ապա նորից սկսում քայլել,— ասաց Կետը։
— Հիմա արդեն ձեզ համար պարտադիր չէ այստեղ մնալը, եթե, իհարկե չեք ցանկանում։
Դուք կարող եք փոխադրվել «Լանկաստեր», բայց անպայման պետք է ձեզ հետ մի
հիվանդապահ քույր վերցնեք։
Կետ Հեգստրեմը գլուխն օրորեց։
— Ես կմնամ այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ ուղևորվելու ուժ ունենամ։ Այստեղ
ես ամենից առաջ պաշտպանված եմ ամեն տեսակի Դեզիներից։
— Դուք նրանց բոլորին դուրս շպրտեք, եթե գալիս են։ Ոչինչ մարդու այնքան չի
հոգնեցնում, որքան պարապ շաղակրատանքը։
Կետը զգուշորեն ձգվեց անկողնու վրա։
— Բայց կարո՞ղ եք պատկերացնել, չնայած այդ բոլոր բամբասանքներին, Դեզին
սքանչելի մայր է։ Նա իր երկու երեխաներին էլ հիանալի դաստիարակում է։
— Դա պատահում է,— անտարբերությամբ ասաց Ռավիկը։
Կետը վերմակը քաշեց վրան։
— Կլինիկան վանքի է նման,— ասաց Կետը։— Մարդ նորից է սովորում գնահատել
ամենահասարակ բաները — քայլելը, շնչելը, տեսնելը։
— Այո։ Երջանկությունը մեր շուրջր թափված է։ Պետք է միայն կռանալ ու վերցնել։
Կետը նայեց Ռավիկին։
— Ես դա լուրջ եմ ասում, Ռավիկ։
— Ես նույնպես, Կետ։ Միայն հասարակ բաներն են, որ երբեք չեն հիասթափեցնում։
Երջանկությունը մարդ ձեռք է բերում հաճախ շատ ավելի հեշտ, քան կարծում է։
Ժաննոն պառկած էր անկողնում։ Նրա վերմակի վրա խառնիխուռն թափված էին ինչ-որ
բրոշյուրներ։
— Ինչո՞ւ լույսը չես վառում,— հարցրեց նրան Ռավիկը։
— Ես դեռ առանց լույսի էլ եմ կարդում։ Իմ աչքերը լավ են տեսնում։
Բրոշյուրները պարունակում էին ոտքի պրոթեզների նկարագրությունները։ Ժաննոն
դրանք որտեղից հնարավոր էր եղել հավաքել էր իր մոտ։ Վերջին բրոշյուրները մայրն էր
բերել։ Նա Ռավիկին ցույց տվեց արտակարգ վառ գույներով մի պրոսպեկտ։ Ռավիկը
լույսը վառեց։
— Ամենաթանկ ոտքը սա է,— ասաց Ժաննոն։
— Սա լավագույնը չէ,— պատասխանեց Ռավիկը։
— Բայց ամենաթանկն է։ Ես ապահովագրական կոմպանիային կասեմ, որ դրանից եմ
ուզում։ Եթե ուզում եք իմանալ, դա ինձ իսկի պետք էլ չի։ Բայց ուզում եմ, որ

ապահովագրական կոմպանիան շատ փող տա։ Ես հասարակ փայտե ոտք կառնեմ, իսկ
մնացած փողը ինձ կմնա։
— Ապահովագրական կոմպանիան իր բժիշկներն ունի, ժաննո։ Նրանք ամեն ինչ
ստուգում են։
Տղան անկողնու մեջ նստեց։
— Դուք կարծում եք, որ նրանք իմ պրոթեզի փողը չե՞ն տա։
— Տալը, կտան, իհարկե։ Բայց ոչ թե ամենաթանկ պրոթեզի համար։ Եվ բացի դրանից,
նրանք ոչ թե փող կտան, այլ կհոգան, որ դու անպայման պրոթեզ ստանաս։
― Որ այդպես է, ես կվերցնեմ ու անմիջապես կծախեմ: Իհարկե, որոշ բան կկորցնեմ։
Մի քանի տոկոս։ Ձեր կարծիքով դա շատ չի՞։ Սկզբից տասը տոկոս կգցեմ։ Գուցե,
նախապես խոսեմ խանութի հետ։ Կոմպանիայի ի՞նչ գործն է, ես պրոթեզ եմ վերցնում թե
չէ։ Նրա գործը վճարելն է։ Իսկ մնացածը նրան չի վերաբերում։ Ճիշտ չե՞մ ասում։
— Ճիշտ ես ասում, իհարկե։ Համենայն դեպս, կարելի է փորձ անել։
— Այդ փողն ինձ համար մեծ նշանակություն ունի։ Մենք դրանով կարող ենք մի
վաճառասեղան գնել և մի փոքրիկ կաթի խանութի հարմարանք։— Ժաննոն խորամանկ
ժպտաց։— Չէ՞ որ այդպիսի ոտքը իր ծալվելու հարմարանքներով, փառք աստծո,
բավական թանկ է։ Նուրբ աշխատանք է պահանջում։ Մի խոսքով, շատ լավ կլինի։
— Իսկ ապահովագրական կոմպանիայից որևէ ներկայացացիչ եկե՞լ է։
— Ոչ։ Ոտքիս և զիջման դրամի համար դեռ չեն եկել։ Եկել են միայն վիրահատման ու
կլինիկայի համար։ Փաստաբան վերցնելու կարիք կա՞, ի՞նչ եք կարծում։ Կարմիր լույսի
ժամանակ նա ինձ տակը գցեց։ Դա անվիճելի է։ Ոստիկանությունը...
Ընթրիքը ձեռքին ներս մտավ բուժքույրը և դրեց Ժաննոյի մահճակալի մոտ գտնվող
սեղանին։ Մինչև քրոջ դուրս գալը տղան ոչինչ չասաց։
— Այստեղ շատ լավ են կերակրում,— շարունակեց նա բուժքրոջ հեռանալուց հետո։—
Ես երբեք այսպես կերած չկամ։ Տվածները ես նույնիսկ չեմ էլ կարողանում բոլորն ուտել։
Միշտ մամաս է գալիս մնացածներն ուտում։ Երկուսիս էլ հերիքում է։ Այդ կերածի հաշվին
նա մի քիչ տնտեսում է։ Մանավանդ, որ այստեղ հիվանդասենյակը շատ թանկ է։
— Դրանք ապահովագրական կոմպանիան կվճարի, անկախ նրանից, թե դու որտեղ ես
պառկած։
Տղայի գորշ դեմքին մի ժպիտ փայլատակեց ու անցավ։
― Ես բժիշկ Վեբերի հետ խոսել եմ։ Նա ինձ տասը տոկոս կտա։ Բոլոր ծախսերի հաշիվը
ուղարկելու է ապահովագրությանը։ Կոմպանիան դրանք կվճարի, իսկ ինքը ինձ տասը
տոկոս կանխիկ դրամ կտա։
— Կեցցես, ժաննո։ Քաջ տղա ես։
— Եթե մարդ աղքատ է, պետք է քաջ լինի։
— Ճիշտ է։ Ոտքդ ինչպե՞ս է, ցավո՞ւմ է։
— Ցավում է ոտքիս տակը, որն արդեն չկա։

— Դրանք ներվերն են, որոնք դեռ մնացել են։
— Գիտեմ։ Բայց շատ տարօրինակ է։ Ցավում է այն, ինչ արդեն մարդ չունի։ Գուցե դա
իմ ոտքի հոգի՞ն է։— Ժաննոն քմծիծաղեց։ Նա սրախոսել էր։ Հետո բացեց ընթրիքն ու
նայեց։— Սուպ, հավ, սալաթ, պուդինգ։ Սա իսկը մամայիս համար է։ Նա հավի միս շատ է
սիրում։ Մենք տանը հազվադեպ ենք դրանից ունեցել։— Նա գոհունակությամբ ետ ընկավ
բարձին։— Մեկ-մեկ ես գիշերն արթնանում եմ ու մտածում, իսկ եթե հանկարծ այս բոլորի
դիմաց մենք ստիպված լինեինք վճարե՞լ։ Գիտեք, գիշերն արթնանալիս ես մի րոպե դեռ մի
տեսակ շշմած եմ լինում, հետո կամաց֊կամաց խելքս գլուխս է գալիս, հիշում եմ, որ
պառկած եմ այստեղ կլինիկայում, ինչպես հարուստ ծնողների զավակ, և իրավունք ունեմ
պահանջելու այն ամենը, ինչ ուզում եմ, կարող եմ զանգ տալ ու կանչել բուժքրոջը, և նա
պարտավոր է գալ, իսկ այդ բոլորի դիմաց վճարելու են ուրիշներր։ Հիանալի է, չէ՞։
— Այո,— ասաց Ռավիկը։— Հիանալի է...
Ռավիկը նստած էր «Օզիրիսի» բժշկական սենյակում։
— Այլևս սպասող չկա՞,— հարցրեց նա։
— Կա,— ասաց Լեոննան։— Վերջինը Իվոննան է մնացել։
— Ասացեք, թող գա։ Դու առողջ ես, Լեոննա։
Իվոննան քսանհինգ տարեկան մսեղ, խարտյաշ, լայն տափակ քթով մի աղջիկ էր, որը
պոռնիկներից շատերի նման հաստ, կարճլիկ ձեռքեր ու ոտքեր ուներ։ Նա ինքնագոհ և
օրորուն քայլերով ներս մտավ ու բարձրացրեց հագի մետաքսյա հնոտիները։
— Շուռ եկեք,— ասաց Ռավիկը։
— Այսպես չի՞ կարելի,— հարցրեց Իվոննան։
— Իսկ ինչո՞ւ եք այդպես ուզում։
Պատասխանի փոխարեն նա լուռ շրջվեց ու ցույց տվեց իր հզոր հետույքը, որը շերտշերտ կապտած էր։ Ինչպես երևում է, սոսկալի տուր էր կերել։
— Ես կարծում եմ, որ հաճախորդդ քեզ լավ է վճարել, ասաց Ռավիկը,— սա կատակի
գործ չէ։
Իվոննան գլուխն օրորեց։
— Ամենևին, բժիշկ։ Դա հաճախորդի արած չէ։
— Ուրեմնք դա քեզ հաճույք է պատճառել։ Ես չգիտեի, որ դու բավականություն ես
ստացել դրանից։
Իվոննան նորից գլուխն օրորեց։ Նրա երեսին հայտնվեց բավականության խորհրդավոր
մի ժպիտ։ Ռավիկն զգաք, որ Իվոննային դա դուր է եկել։ Նա իրեն այդպես ավելի հպարտ
էր զգում։
— Ես մազոխական չեմ,— ասաց Իվոննան։ Նա առանձնահատուկ հպարտություն էր
զգում, որ այդ բառը գիտե։
— Բա ինչից է դա։ Կռվե՞լ եք։

Իվոննան մի պահ լուռ էր։
— Սիրուց,— ասաց նա, ուսերը հաճելիորեն ձգելով։
— Այսինքն խանդի՞ց։
— Այո։— Ցնծությամբ պատասխանեց Իվոննան։
— Շա՞տ է ցավում։
— Այսպիսի բաները ցավ չեն պատճառում։
Նա զգուշորեն պառկեց։
— Դուք գիտե՞ք, բժիշկ, մադամ Ռոլանդեն սկզբում ինձ չէր ուզում թողնել աշխատանքի։
Միայն մի ժամով, ասացի ես։ Փորձեք միայն մի ժամ թույլ տալ ինձ աշխատելու... և
կտեսնեք, որ... Հիմա ես կապտած հետույքով ավելի մեծ հաջողություն ունեմ, քան մինչև
այդ։
— Ինչո՞ւ։
— Չգիտեմ։ Այնպիսի տղաներ կան, որ դրա համար քիչ է մնում խելագարվեն։ Դա
նրանց գրգռում է։ Ես վերջին երեք օրը երկու հարյուր հիսուն ֆրանկ եմ աշխատել։ Դեռ
ինչքա՞ն ժամանակ այդ կապտուկները կերևան։
― Ամենաքիչը մի երկու-երեք շաբաթ։
Իվոննան գոհունակությամբ լեզուն ճտտացրեց։
— Եթե այսպես շարունակվի, ես կարող եմ դրա բերած փողերով մի սքանչելի մուշտակ
գնել։
— Իսկ եթե փողդ չբավականացնի, բարեկամդ կարող է հեշտությամբ քեզ օգնել,
հետևիդ նորից մի քանի հարված կհասցնի։
— Նա այդպիսի բան չի անի,— աշխուժացած ասաց Իվոննան։— Այդպիսին չէ։ Եվ
առհասարակ հաշվենկատ լեշերից չէ։ Նա այդպիսի բաներն անում է կրքերից մղված։ Երբ
կիրքը փոթորկվում է մեջը։ Այլապես, եթե ծունկ չոքած խնդրեմ էլ, այդպիսի բաներ չի անի։
— Բնավորություն է։— Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց։— Դու առողջ ես, Իվոննա ։
Իվոննան տեղից ելավ։
— Ուրեմն, աշխատանքը կարող ենք շարունակել։ Ներքևում տարիքն առած մի մարդ է
սպասում ինձ։ Ալեխառն մորուքով մի մարդ։ Ես նրան կապտուկներս ցույց եմ տվել։
Հաճույքից քիչ էր մնացել խելքը թռցնի։ Տանից վախենալու բան չունի։ Ինչքան հասկանում
եմ, միակ երազանքը իր պառավից վրեժ լուծելն է։— Նա զրնգուն ծիծաղով սկսեց
քրքջալ։— Բժիշկ, աշխարհը շատ տարօրինակ է, ճի՞շտ է։
Իվոննան ինքնագոհ և օրորուն քայլերով դուրս գնաց։
Ռավիկը ձեռքերր լվաց։ Հետո գործիքները, որոնք նա օգտագործել էր, մի կողմ դրեց ու
մոտեցավ լուսամատին։ Արծաթագորշ մթնշաղը կախվել էր տանիքների վրա։ Մերկ
ծառերը մեռյալների սև ձեռքերի նման ասֆալտի միջից ձգվել էին դեպի վեր։ Նրանք նման
էին խրամատներից վեր ցցված ձեռքերի, որոնց տերերը մնացել էին հողի տակ ծածկված։
Ռավիկը լուսամուտը բացեց և դուրս նայեց։ Անգործուն ժամ, որ կախված է ցերեկվա ու

գիշերի միջև։ Փոքրիկ հյուրանոցների սիրային զեղումների ժամ - հատկապես այն
մարդկանց համար, որոնք ամուսնացած են եղել և երեկոները մեծ արժանավայելությամբ
նստել ու զրուցել են իրենց տներում։ Իրիկնային ժամ, երբ իտալուհիները լոմբարդական
ցածրավայրերում արդեն սկսում են իրար felicissima notte մաղթել։ Վհատության ժամ և
ժամ երազանքների։
Ռավիկը լուսամուտը փակեց։ Հանկարծ թվաց, թե սենյակը էլ ավելի մթնեց։ Ստվերները
ներս խուժեցին ու ծվարեցին անկյուններում, որոնք լցված էին անձայն
շաղակրատանքներով։ Ռոլանդեի բերած կոնյակի շիշը սեղանի վրա շողշողում էր ինչպես
հղկած տպազիոն։ Ռավիկը մի պահ կանգ առավ, որից անմիջապես հետո իջավ ներքև։
Մեծ դահլիճն արդեն լուսավորված էր, պատերի ներսում հնչում էր երաժշտությունը։
Աղջիկները իրենց վարդագույն մետաքսյա շորերով երկշարք նստած էին բմբուլե բարձերի
վրա։ Բոլորի կրծքերը բաց էին։ Հաճախորդները ուզում էին տեսնել այն, ինչ գնում են։ Մի
քանի հոգի արդեն եկել էին։ Նրանք հիմնականում միջին տարիքի քաղքենիներ էին,
զգուշավոր արհեստավորներ, որոնք գիտեին, թե երբ է բժշկական քննությունը լինում, և
գալիս էին հատկապես այդ ժամանակ, որպեսզի տրիպեր չընկնեն։ Իվոննան իր ծերուկի
հետ էր։ Ծերունին նստած էր սեղաններից մեկի մոտ, առաջը մի շիշ «դյուբոնե» դրած։
Իվոննան կանգնած էր նրա կողքին և, ոտքը դրած աթոռի վրա, շամպայն էր խմում։
Յուրաքանչյուր շշի տասը տոկոսը իրենն էր։ Ծերունին պետք է խելքը թռցրած լիներ՝ այդ
զոհողությունն անելու համար։ Դա հիմնականում օտարերկրացիների համար էր։
Իվոննան շատ լավ գիտակցում էր։ Նրա տեսքը այնպիսին էր, ինչպիսին ունենում է կրկեսի
սիրալիր զսպիչը։
— Ռավիկ, արդեն վերջացրե՞լ ես,— հարցրեց Ռոլանդեն, կանգ առնելով դռան շեմին։
— Այո։ Արդեն վերջացրել եմ։
— Ուզո՞ւմ ես որևէ բան խմել։
— Ոչ, Ռոլանդե։ Ես պետք է հյուրանոց գնամ։ Մինչև հիմա դեռ չեմ հանգստացել։ Տաք
վաննա և թարմ սպիտակեղեն — ահա այն, ինչի կարիք ես հիմա ունեմ։
Ռավիկը հանդերձարանի և բարի կողքով գնաց դեպի ելքը... Դրսում կանգնած էր
մանիշակագույն աչքերով երեկոն։ Կապույտ երկնքում միայնակ ու փութկոտ գոռում էր մի
ինքնաթիռ։ Փոքրիկ ու սև մի թռչնակ ճռվողում էր մերկ ծառի վերին ճյուղերից մեկի վրա։
Քաղցկեղով տառապող մի կին, որին այդ հիվանդությունը լափում է ինչպես անաչք և գորշ
մի գազան։ Փոքրիկ հաշմանդամ մի տղա, որ անվերջ իր ռենտան է հաշվում։ Եկամտաբեր
հետույքով մի պոռնկուհի։ Ծառի մերկ ճյուղերին թռչկոտող մի կեռնեխ — այդ ամենը
սահում, անցնում է նրա կողքով, իսկ ինքը, անտարբեր այդ բոլորի նկատմամբ, տաքուկ
անկողնու բուրմունք արձակող աղջամուղջի միջով դանդաղ քարշ գալով գնում է ինչ-որ
կնոջ մոտ։
— Էլ կալվադոս չե՞ս ուզում։
Ժոանը զլխով արեց։
— Ուզում եմ, բայց քիչ լցրու։
Ռավիկը գլխի շարժումով քելներին մոտ կանչեց։

— Ուրիշ կալվադոս չունե՞ք։ Սրանից ավելի հինը։
— Ինչո՞ւ։ Սա լավը չէ՞ր։
— Չէ, ինչո՞ւ։ Լավն էր։ Բայց գուցե մառանում ուրիշն էլ լինի։
— Հիմա գնամ, տեսնեմ։
Քելներն անցավ դրամարկղի կողքով, որտեղ տիրուհին իր կատվի հետ քնած էր, և
անհետացավ կաթնագույն փայլատ ապակե դռան հետևի փոքրիկ գրասենյակում, որտեղ
պատրոնը իր հաշիվներով էր զբաղված։ Փոքր-ինչ հետո նա դուրս եկավ այնտեղից և,
կարևոր ու վայելուչ տեսքով, նույնիսկ առանց Ռավիկի կողմը նայելու, շարժվեց դեպի
մառանը տանող աստիճանների կողմը։
— Ինչպես երևում է, գլուխ է գալիս,— ասաց Ռավիկը։
Քելները շուտով վերադարձավ, շիշը բերելով այնպիսի զգուշությամբ, կարծես
խանձարուրի մեջ փաթաթած մանուկ լիներ։ Դա կեղտոտված մի շիշ էր, բայց ոչ
այնպիսիներից, որոնց վրա հատուկ նկատառումով փոշի են ցանում տուրիստների
համար, այլ չափազանց կեղտոտ մի շիշ, որը տարիներ շարունակ ընկած է եղել մառանում։
Քելները շշի բերանը խնամքով բացեց, հոտ քաշեց խցանից և բերեց երկու մեծ բաժակ։
— Համեցեք, մեսյո,— ասաց նա Ռավիկին, մի քանի կաթիլ լցնելով բաժակի մեջ։
Ռավիկը վերցրեց բաժակը և հոտ քաշեց, հետո շուրթերին մոտեցնելով, համը տեսավ և,
ետ ընկնելով աթոռի թիկնակին, գլխի շարժումով հավանություն տվեց։ Քելները
հանդիսավորությամբ նույնպես գլուխը տմբացրեց ու բաժակները լցրեց մեկ երրորդի
չափով։
— Փորձիր,— ասաց Ռավիկը Ժոանին։
Ժոանը նույնպես մի կում խմեց և բաժակը դրեց սեղանին։ Քելները հետևում էր նրան։
Ժոանը զարմացած հայացքով նայեց Ռավիկին:
— Այսպիսի կալվադոս ես կյանքումս չէի խմել,— ասաց նա և էլի մի կում խմեց։—
Թվում է, թե մարդ ոչ թե խմում է, այլ ուղղակի օդ է ծծում։
— Տեսնո՞ւմ եք, մադամ,— գոհունակությամբ վրա բերեց քելները։— Դա շատ նուրբ
դիտողություն է։
— Ռավիկ,— ասաց Ժոանը։— Դու շատ վտանգավոր գործ բռնեցիր։ Այսպիսի
կալվադոսից հետո ես հազիվ թե այլևս ուրիշ կալվադոս ցանկանամ խմել:
— Ոչինչ, ուրիշ կալվադոս էլ կխմես։
— Բայց միշտ սրա մասին եմ երազելու։
— Ի՞նչ վատ բան կա դրանում։ Դու պարզապես ռոմանտիկ կդառնաս։ Կալվադոսային
ռոմանտիկ։
— Բայց չէ՞ որ ուրիշ կալվադոսն այլևս այս համը չի տա։
— Ընդհակառակը։ Ուրիշ կալվադոսը քեզ ավելի համեղ կթվա, քան իրականում է։ Դու
մի կալվադոս կխմես, երազելով մյուսի մասին։ Թեկուզ հենց այդ պատճառով մյուսը ավելի
արտասովոր կթվա։

Ժոանը ծիծաղեց։
— Անմիտ բաներ ես ասում։ Եվ դա դու ինքդ էլ գիտես։
— Իհարկե, անմիտ բաներ են։ Բայց չէ՞ որ մենք հենց անմտությամբ է, որ ապրում ենք,
և ոչ թե փաստերի ցամաք հացով։ Այլապես որտե՞ղ կմնար սերը։
— Սերն ի՞նչ գործ ունի այստեղ։
— Շատ գործ ունի։ Նա նպաստում է կյանքի հարատևմանը։ Թե չէ մենք կարող էինք
սիրել միայն մի անգամ, իսկ հետագայում մնացածը մերժել։ Բայց այդպես մեր լքածի և
կամ մեզ լքողի կարոտը մի տեսակ լուսապսակով զարդարում է նրան, ով հետագայում է
գալիս։ Եվ կորուստից հետո նորը միշտ հանդես է գալիս յուրահատուկ ռոմանտիկական
լույսի տակ։ Հին ազնիվ ինքնախաբեություն է։
Ժոանը հայացքը զցեց նրա երեսին։
— Քո այդ կարգի դատողություններն ուղղակի զզվելի են։
— Ինձ համար նույնպես։
— Դու այդպիսի բաներ չպետք է ասես։ Նույնիսկ կատակով։ Այլապես հրաշքը
դարձնում ես ինչ-որ տրյուկ։
Ռավիկը ոչինչ չպատասխանեց։
— Եվ դա այնպես է հնչում, կարծես ամեն ինչ քեզ այնքան է ձանձրացրել ու հոգնեցրել,
որ հիմա մտածում ես ինձանից ազատվելու մասին։
Ռավիկը նրան նայեց հեռավոր մի քնքշությամբ։
— Դա թող քեզ չմտահոգի, Ժոան։ Եթե երբևէ դա կատարվի, իմացիր, որ լքողն
առաջինը ինքդ ես լինելու։ Եվ ոչ թե ես քեզ։ Կարող ես չկասկածել։
Ժոանը իր բաժակը շրխկալով դրեց սեղանին։
— Ի՞նչ հիմարություններ ես ասում։ Ես երբեք քեզ չեմ լքի։ Ինչո՞ւ ես ուզում այդ ներշնչել
ինձ։
Աչքերը, մտածեց Ռավիկը, կարծես շանթեր են արձակում։ Քնքուշ կարմրավուն
շանթեր, որոնք ծնունդ են առնում բոցկլտող մոմերի քաոսից։
— Ժոան,— ասաց նա։— Ես ոչինչ չեմ ուզում քեզ ներշնչել։ Բայց ուզում եմ ալիքի և
ժայռի մասին մի պատմություն պատմել քեզ։ Դա մի հին պատմություն է։ Մեզանից շատ
առաջ տեղի ունեցած։ Լսիր։ Ժամանակին մի ալիք է եղել, որը սիրել է ինչ-որ տեղ ծռվում,
ասենք, Կապրիի ծովածոցում գտնվող մի ժայռի։ Նա փարվել է ժայռին իր փրփուրներով
ու ցայտքերով, համբուրել է նրան գիշեր ու ցերեկ, գրկել է նրան իր ճերմակ ձեռքերով։ Նա
հառաչել է, արտասվել և աղերսել ժայռին, որ սա իր մոտ գնա։ Այդ ալիքը սիրել է Ժայռին,
անվերջ զարնվել է նրան և դանդաղ մաշել հիմքը։ Եվ ահա մի օր հիմքից արդեն
քայքայված ժայռը տապալվել և ընկել է ալիքի գիրկը։
Ռավիկը մի կում կալվադոս խմեց։
— Հետո՞,— հարցրեց Ժոանը։

— Եվ հանկարծ ժայռը չքացել է։ Այլևս չկար նա, ում հետ ալիքը խոսում էր, ում սիրում
էր և ում համար թախծում էր ալիքը։ Հիմա ժայռը դարձել էր ընդամենը քարի մի բեկոր, որ
սուզվել էր ծովի հատակը և մնացել այնտեղ ընկած։ Ալիքը հիասթափված ու խաբված էր
զգում իրեն և շուտով իր համար մի նոր ժայռ գտավ։
— Հետո՞։— Ժոանը կասկածանքով նայում էր Ռավիկին։— Դա ի՞նչ է նշանակում։
Ժայռը պետք է ժայռ մնար։
— Այդպես են ասում միշտ ալիքները։ Բայց այն, ինչ շարժուն է, ավելի է ուժեղ, քան այն,
ինչ անշարժ է։ Ջուրն ավելի է ուժեղ, քան ժայռը։
Ժոանը անհամբեր մի շարժում արեց։
— Այդ բոլորը ի՞նչ կապ ունի մեզ հետ։ Դա ընդամենը ոչինչ չնշանակող մի հեքիաթ է։
Թե՞ դու նորից ես ծիծաղում ինձ վրա։ Եթե բանը հասնի դրան, ապա առաջինը դու կլքես
ինձ, ես այդ կարող եմ հաստատ ասել։
— Դրանք կլինեն ինձ լքելուց առաջ քո ասած վերջին խոսքերը,— ծիծաղելով վրա բերեց
Ռավիկը։— Դու կասես, որ քեզ լքողը ես եմ։ Եվ իսկույն բազմաթիվ հիմքեր ցույց կտաս...
Եվ ինքդ էլ դրանց կհավատաս։ Եվ իրավացի կլինես աշխարհի հնագույն դատարանի՝
բնության առաջ։
Ռավիկը գլխի շարժումով մոտ կանչեց քելներին։
— Մենք կարո՞ղ ենք այս մի շիշ կալվադոսը գնել։
— Ուզում եք տո՞ւն տանել։
— Ճիշտ կռահեցիք։
— Մեսյո, դա հակառակ է մեր սկզբունքներին։ Մենք շշով դուրս տանելու համար չենք
վաճառում։
— Հարցրեք պատրոնին։
Քելները վերադարձավ մի լրագիր ձեռքին։ Դա «Paris soir» էր։
— Պատրոնը համաձայնեց ձեզ համար բացառություն անել,— ասաց քելները, խցանը
խրելով շշի բերանը և փաթաթելով այն ձեռքի «Paris soir»֊ի մեջ, որից նախապես
անջատեց սպորտային հավելվածը, ծալեց և գրպանը դրեց։— Համեցեք, մեսյո։ Լավ
պահպանվում է զով և մութ տեղում։ Այդ կալվադոսը մեր պատրոնի պապի ֆիրմայից է։
— Հիանալի է։
Ռավիկը վճարեց և, վերցնելով շիշը, սկսեց զննել։
― Մեզ հետ եղիր, արևի ջերմություն։ Շոգ ամռանը և երկնագույն աշնանը դու
ջերմացրել ես նորմանդական հին և հողմահարված այգու խնձորները։ Հիմա մենք զգում
ենք քո կարիքը, հիմա, երբ աշխարհում ինչ-որ տեղ փոթորկվում է հողմը։
Նրանք դուրս եկան փողոց։ Սկսեց անձրև գալ։ Ժոանը կանգ առավ։
— Ռավիկ, դու սիրո՞ւմ ես ինձ։
— Այո, Ժոան։ Ավելի շատ, քան դու կարծում ես։

Ժոանը սեղմվեց նրան։
— Երբեմն դժվար է դրան հավատալ...
— Ընդհակառակն, ինչո՞ւ։ Այլապես մի՞թե ես քեզ այդպիսի պատմություններ
կպատմեի։
— Ավելի լավ կլիներ դու ինձ ուրիշ բաներ պատմեիր։
Ռավիկը նայում էր անձրևի միջով և ժպտում։
— Սերը լճակի հայելի չէ, որի մեջ մարդ կարող է միշտ իր արտացոլանքը տեսնել, ժոան։
Սերը մակընթացություններ ունի և տեղատվություններ։ Եվ խորտակված նավերի
բեկորներ, և ջրի տակ մնացած քաղաքներ, և ծովահրեշներ, և մրրիկներ, և ոսկու արկղեր,
և մարգարիտներ... Սակայն այդ մարգարիտները գտնվում են խոր հատակում։
— Այդ մասին ես ոչինչ չգիտեմ։ Սերն այն է, երբ մարդիկ պատկանում են միմյանց։
Միմյանց են պատկանում ընդմիշտ։
Ընդմիշտ, մտածեց Ռավիկը։ Դա մանկական հին հեքիաթ է։ Երբ հնարավոր չէ նույնիսկ
մեկ րոպե պահել։
Ժոանը կոճկեց իր վերարկուն։
— Ես կուզեի, որ հիմա ամառ լիներ,— ասաց նա։— Ես երբեք դա այնքան չեմ ուզել,
ինչքան այս տարի։
Ժոանը պահարանից հանեց իր իրիկնային սև շորը և գցեց մահճակալի վրա։
— Երբեմն ես այնպես եմ ատում այս շորը։ Այս հավիտենական սև շորը։ Մշտական այդ
«Շեհերազադեն»։ Միշտ միևնույնը։ Անփոփոխ ու կրկնվող նույն բանը։
Ռավիկը հայացքը վեր բարձրացրեց, բայց ոչինչ չասաց։
— Հը, քեզ համար դա անհասկանալի՞ է,— հարցրեց Ժոանը։
— Ամենևին։ Նույնիսկ շատ լա՛վ է հասկանալի...
— Ինչո՞ւ չես ինձ վերցնում այնտեղից, սեր իմ։
— Ո՞ւր տանեմ։
— Որևէ տեղ։ Ուր ուզում է լինի։
Ռավիկը վերցրեց կալվադոսի բերած շիշը և խցանը հանեց։ Հետո մի բաժակ բերեց ու
բերնեբերան լցրեց։
— Արի այստեղ,— ասաց նա։— Արի վերցրու և խմիր։
Ժոանը գլուխն օրորեց։
— Դա ինձ չի օգնի։ Ոչ միշտ է, որ խմելն օգնում է։ Երբեմն, ինչ էլ ուզում ես արա, ոչինչ չի
օգնում։ Ես այսօր այնտեղ այն ապուշների մոտ գնալու ոչ մի ցանկություն չունեմ։
— Ուրեմն մնա այստեղ։
— Իսկ հետո՞։

— Զանգահարիր, ասա, որ հիվանդ ես։
— Բայց չէ որ ես վաղը միևնույն է, պետք է գնամ։ Դա ավելի վատ է։
— Դու կարող ես մի քանի օր հիվանդ մնալ։
— Դրանից ոչինչ չի փոխվի։— Ժոանը նայեց նրան։— Ի՞նչ է կատարվում ինձ հետ։ Այս
ի՞նչ է կատարվում ինձ հետ, սիրելիս։ Գուցե անձրևի՞ց է։ Գուցե պատճառն այս խոնավ
խավարն է։ Երբեմն թվում է, թե մարդ դագաղի մեջ է պառկած։ Թվում է, թե մարդ
սուզվում է նախաիրիկնային գորշ ժամերի հատակը։ Քիչ առաջ փոքրիկ այդ
ռեստորանում էր, որ ես մի պահ մոռացել էի այդ և քեզ հետ ինձ երջանիկ էի զգում... Ինչո՞ւ
դու խոսեցիր լքելու և լքված լինելու մասին։ Ես ոչինչ չեմ ուզում այդ մասին իմանալ և ոչ էլ
լսել։ Դա ինձ թախիծով է համակում, իմ դեմ այնպիսի պատկերներ են հառնում, որ ես
լցվում եմ անհանգիստ մի տագնապով... ես գիտեմ, դու վատ բան չէիր ուզում ինձ ասել,
բայց դա այնպիսի՜ ցավ է պատճառում ինձ։ Եվ այդ պատճառած ցավը քիչ է, այս անձրևն
ու խավարն էլ մյուս կողմից են տանջում։ Քեզ անծանոթ է այդ։ Դու ուժեղ ես։
— Ուժե՞ղ,— կրկնեց Ռավիկը։
— Այո։
— Որտեղի՞ց դու գիտես։
— Դու ոչնչից չես վախենում։
― Ես այլևս ոչնչից չեմ վախենում։ Դա միևնույն բանը չէ, Ժոան։
Ժոանը չէր լսում Ռավիկի ասածները։ Նա լայն-լայն քայլերով անկյունից անկյուն էր
քայլում, և թվում էր, թե սենյակը չափազանց նեղ է նրա համար։ Նա միշտ այնպես է
քայլում, կարծես քամուն հակառակ լինի, մտածեց Ռավիկը։
— Ես կուզեի ամեն ինչից փախչել,— ասաց Ժոանը։— Կուզեի փախչել այս
հյուրանոցից, այդ գիշերային ակումբից, բոլոր կպչուն հայացքներից։ Ամեն ինչից կուզեի
փախչել։— Նա կանգ առավ։— Ռավիկ, մի՞թե մենք պետք է ապրենք այնպես, ինչպես հիմա
ենք ապրում։ Մենք չե՞նք կարող արդյոք ապրել այնպես, ինչպես ուրիշներն են ապրում,
ապրում են սիրելով միմյանց։ Մի՞թե մենք չենք կարող ապրել իրար հետ, ունենալ մեր
սեփական իրերը, միասին անցկացնել երեկոները, զգալ այդ ամենի վայելքը... Եվ ոչ թե
անվերջ քարշ տալ այս ճամպրուկները, դատարկ օրեր անցկացնել հյուրանոցային
համարներում, որտեղ մարդ իրեն այնքան մենակ ու օտար է զգում...
Ռավիկի դեմքը թվում էր անթափանցելի։ Ահա վերջապես իր սպասածը, մտածեց նա։
Վաղուցվանից էր ինքն սպասում այդ խոսակցությանը։
— Մի՞թե այդպես ապրելը դու իրական ես համարում մեզ համար, Ժոան։
— Իսկ ինչո՞ւ չպետք է համարեմ։ Չէ՞ որ ուրիշները հենց այդպես էլ ապրում են։ Ապրում
են տաք, ապրում են միասին, սիրում են միմյանց, ունեն իրենց բնակարանները... և
բավական է մարդ ներս մտնի ու փակի դուռը... ամեն տեսակի տագնապ իսկույն չքանում է
և ոչ թե, ընդհակառակը, պատերից ներս թափանցում, ինչպես այստեղ։
— Մի՞թե դա իսկապես իրական ես համարում,— կրկնեց Ռավիկը։
— Այո, իհարկե։

— Մի փոքրիկ գեղեցիկ բնակարան իր փոքրիկ ու հաճելի քաղքենիական
երջանկությամբ։ Մի փոքրիկ, գեղեցիկ ապահով խաղաղություն՝ ծվարած խառնարանի
եզրին։ Իսկապե՞ս դու իրականանալի բան ես համարում դա։
― Մարդ կարող է դրան նաև ուրիշ անուն տալ,— տխուր ասաց Ժոանը։— Պարտադիր
չէ կոչել հենց այդ արհամարհական բառերով։ Եթե մարդ մեկին սիրում է, ուրիշ անուններ է
գտնում։
— Բանն անունները չեն, Ժոան, էությունն է մնում նույնը։ Մի՞թե, իսկապես, դու դա
հնարավոր ես համարում։ Չէ որ մեզանից և ոչ մեկը չի ստեղծված այդպիսի կյանքի
համար։
Ժոանը մի րոպե կանգ առավ։
— Ինչո՞ւ չի ստեղծված։ Ես ստեղծված եմ։
Ռավիկը ժպտաց։ Նրա ժպտի մեջ քնքշություն, ծաղր և տխրության մի ստվեր կար։
— Այո, Ժոան,— ասաց Ռավիկը,— դու նույնպես չես ստեղծված դրա համար։ Դու
ավելի քիչ, քան ես։ Բայց դա միակ պատճառը չէ։ Կան նաև ուրիշ պատճառներ։
— Այո,— դառնությամբ ասաց Ժոանը,— ես դա գիտեմ։
— Ոչ, Ժոան։ Դու չգիտես։ Բայց ես քեզ կասեմ։ Այդ ավելի լավ է։ Որպեսզի չմտածես
այնպես, ինչպես հիմա ես մտածում։
Ժոանը դեռ կանգնած էր նրա առաջ։
— Ես դա կասեմ շատ համառոտ,— վրա բերեց Ռավիկը։— Եվ աշխատիր ավելորդ
հարցեր չտալ։
Ժոանը ոչինչ չպատասխանեց։ Նրա դեմքին ոչ մի արտահայտություն չկար։ Հանկարծ
այդ դեմքը դատարկվեց, դարձավ այնպիսին, ինչպես առաջ էր։ Ռավիկը բռնեց Ժոանի
ձեռքերից։
— Ես Ֆրանսիայում անլեգալ եմ ապրում, Ժոան,— ասաց նա։— Ես փաստաթուղթ
չունեմ։ Դա այն հիմնական պատճառն է, որի հետևանքով ես չեմ կարող երբևէ որևէ
բնակարան վարձել։ Ես հնարավորություն չունեմ նաև ամուսնանալու, եթե սիրում եմ
որևէ մեկին։ Այդ բոլորի համար փաստաթուղթ է պետք և վիզա, որոնք ես չունեմ։ Ես
իրավունք չունեմ նույնիսկ աշխատելու։ Դա ես պետք է գաղտնի անեմ։ Ես երբեք չեմ
կարող ուրիշ ձևով ապրել, քան հիմա է։
Ժոանը զարմացած նայում էր նրան։
— Դու ճի՞շտ ես ասում։
Ռավիկն ուսերը թոթվեց։
— Հազարավոր մարդիկ կան, որոնք բոլորն էլ այդպես են ապրում։ Չէ՞ որ դու ինքդ էլ
այդ գիտես, Ո՞ւմ համար է հիմա դա գաղտնիք։ Եվ ահա ես այդպիսիներից մեկն եմ։―
Ռավիկը ժպտաց և բաց թողեց նրա ձեռքերը։— Մարդիկ, որոնք ապագա չունեն, ինչպես
Մորոզովն է անվանում դրանց։
— Այո... բայց...

— Եթե ուզում ես իմանալ, ես դեռ վատերից չեմ։ Ես Աշխատում եմ, ապրում եմ, դու իմն
ես... Այս բոլորից հետո ի՞նչ նշանակություն կարող է ունենալ մի քանի մանր֊մունր
անհարմարությունները։
— Իսկ ոստիկանությո՞ւնը։
— Ոստիկանությունը առանձնապես չի էլ մտահոգվում դրանով։ Եթե պատահաբար
ճանկերն ընկա, կքշեն, ուրիշ ոչինչ։ Բայց դա անհավանական է։ Իսկ հիմա գնա
զանգահարի քո «Շեհերազադեն» և ասա, որ այսօր չես գնա։ Թող այսօրվա երեկոն
երկուսով վայելենք։ Ամբողջ երեկոն։ Ասա, որ հիվանդ ես։ Եթե տեղեկանքի կարիք
զգացվի, ես կաշխատեմ Վեբերից վերցնել։
ժոանը տեղից չէր շարժվում։
— Կքշեն,— ասաց Ժոանը, կարծես նոր միայն հասկանալով Ռավիկի ասածը։—
Կքշե՞ն... Ֆրանսիայի՞ց։ Եվ դու այլևս չե՞ս լինի այստեղ... ինձ հետ...
— Շատ կարճ ժամանակով։
Ժոանը կարծես նրան չէր լսում։
― Դու այլևս չե՞ս լինի այստեղ...— հարցրեց նա։— Կգնա՞ս... իսկ ես ի՞նչ եմ անելու։
Ռավիկը ժպտաց։
— Այո,— ասաց նա։— Իսկապես, դու ի՞նչ ես անելու։
Ժոանը, կարծես ընդարմացած, նստել էր ու ձեռքերը դրել ծնկներին։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը,— ես արդեն երկու տարի է, ինչ այստեղ եմ, և մինչև հիմա
ոչինչ չի պատահել։
ժոանի դեմքի արտահայտությունը ոչնչով չփոխվեց։
— Իսկ եթե հիմա պատահի՞։
— Այն ժամանակ ես շուտով կվերադառնամ այստեղ։ Մեկ-երկու շաբաթից հետո։ Դա
պարզապես մի փոքրիկ ճանապարհորդություն կլինի, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ հիմա գնա զանգ
տուր «Շեհերազադե»։
Ժոանը առանց շտապելու տեղից բարձրացավ։
— Զանգ տամ, ի՞նչ ասեմ։
— Ասա, որ բրոնխիտ ունես: Մի քիչ խռպոտացրած ձայնով խոսիր։
Ժոանը գնաց զանգ տալու։ Բայց իսկույն վերադարձավ։
— Ռավիկ...
Ռավիկը ձեռքի զգույշ շարժումով նրան մի կողմ տվեց։
— Արդեն բավական է,— ասաց նա։— Արի դա մոռանանք։ Գուցե դա նույնիսկ մեր
բախտից է։ Մեզ կփրկի կրքերի ռանտյե դառնալուց։ Եվ մեր սերը անաղարտ կմնա, ինչպես
հուրը... Նա չի դառնա խոհանոցային օջախ՝ ընտանեկան ճաշեր պատրաստելու համար։
Իսկ այժմ գնա և զանգահարիր։

Ժոանը վերցրեց լսափողը։ Ռավիկը հետևում էր, թե նա ինչպես է խոսում։
Խոսակցության սկզբում Ժոանի միտքը կարծես բոլորովին ուրիշ տեղ լիներ, նա
անընդհատ այնպես էր նայում Ռավիկին, կարծես հիմա ուր որ է նրան կձերբակալեն։
Սակայն հետո կամաց-կամաց հավաքեց իրեն և թեթև ու բնական սկսեց ստել։ Նա ստում
էր նույնիսկ ավելի, քան անհրաժեշտ էր։ Նրա դեմքը աշխուժացավ, հիմա այնտեղ արդեն
արտացոլվում էր իր կրծքի այն ցավը, որն ինքր նկարագրում էր։ Նրա ձայնը հիմա հնչում
էր հոգնած, գնալով դառնում էր ավելի ու ավելի խռպոտ, իսկ վերջում Ժոանն սկսեց
նույնիսկ հազալ։ Նա այլևս չէր նայում Ռավիկին, նրա հայացքն անցնում էր Ռավիկի
կողքով ու կորչում հեռվում, Ժոանն ամբողջովին իր դերի մեջ էր։ Իսկ Ռավիկը լուռ
հետևում էր նրան։ Հետո կալվադոսի մի մեծ կում արեց։ Ոչ մի կոմպլեքս, մտածեց նա։
Հայելի, որ ամեն ինչ արտացոլում է, բայց ոչինչ չի պահում։
Ժոանը լսափողը ցած դրեց և ձեռքով մազերը ետ սղալեց։
— Նրանք բոլոր ասածներիս հավատացին։
— Դու դերդ փայլուն կատարեցիր։
— Ասացին, որ պառկեմ, իսկ եթե մինչև վաղը չանցնի, ապա ի սեր աստծո ոչ մի
դեպքում վեր չկենամ։
— Տեսնո՞ւմ ես։ Ուրեմն, վաղվա հարցը նույնպես լուծված է։
— Այո,— ասաց Ժոանը մի վայրկյան մռայլված։— Եթե անել այնպես, ինչպես ասվեց։
Այնուհետև նա մոտեցավ Ռավիկին։
— Դու ինձ սարսափեցրիր, Ռավիկ։ Ասա, որ այդ բոլորը ճիշտ չէ։ Դու հաճախ որոշ
բաներ հենց այնպես ես ասում։ Ասա, որ դա ճիշտ չէ։ Այնպես չէ, ինչպես դու պատմեցիր։
— Դա ճիչտ չէ։
Ժոանը գլուխը դրեց Ռավիկի ուսին։
— Եվ չի կարող ճիշտ լինել։ Ես չեմ ուզում նորից մենակ մնալ։ Դու պետք է ինձ հետ
լինես։ Ես ոչինչ եմ, եթե մենակ եմ։ Ես առանց քեզ ոչինչ եմ, Ռավիկ։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը, վերևից նայելով նրան,— երբեմն դու նման ես դռնապանի
աղջկա, իսկ երբեմն էլ անտառների Դիանային։ Բայց մեկ֊մեկ էլ պատահում է այնպես, որ
և մեկին ես նմանվում և մյուսին։
Գլուխը դեռ Ռավիկի ուսին դրած, նա կանգնած էր անշարժ։
— Իսկ հիմա ես ի՞նչ եմ։
Ռավիկը ժպտաց։
— Հիմա դու արծաթյա աղեղով Դիանան ես։ Անխոցելի և մահացու վտանգավոր։
— Դու ինձ դա պետք է հաճախ ասեիր։
Ռավիկը լուռ էր։ Ժոանը գլխի չընկավ, թե նա ինչ էր ուզում ասել։ Ասենք դա կարևոր էլ
չէր։ Նա ընդունում էր միայն այն, ինչ իրեն սազում է, և այնպես, ինչպես որ ինքն էր ուզում։
Իսկ մնացածը նրան չէր էլ հետաքրքրում։ Հենց դա էլ նրա ամենահրապուրիչ գիծն էր։ Եվ
ո՞վ կարող է հետաքրքրվել մի մարդով, օրն ամբողջությամբ իրեն է նման։ Ո՞ւմ է պետք

սիրո մեջ բարոյականությունը։ Բարոյականությունը թույլերի հնարանքն է։ Եվ գոհերի
տրտունջի երգը։
— Ի՞նչ ես մտածում,— հարցրեց Ժոանը։
— Ոչինչ,
— Ոչի՞նչ։
— Այո, ոչինչ,— ասաց Ռավիկը։— Մենք պետք է մի քանի օրով այստեղից մեկնենք,
Ժոան։ Գնանք այնտեղ, որտեղ արև կա։ Կանն կամ Անտիբ։ Գրողի ծոցը թող գնա
զգուշությունը։ Թող գրողի ձոցը կորչեն նաև երեքսենյականոց բնակարանի ու
քաղքենիական հարմարավետության երազանքները։ Դրանք մեզ համար չեն։ Մի՞թե քեզ չի
թվում, որ դու հենց ինքդ Բուդապեշտն ես իր այգիներով, որ դու ծաղկող
շագանակենիների ծառուղու բուրմունքն ես, երբ արևատենչ ու արևին սիրահարված
ամբողջ շիկացած աշխարհը քնում է լուսնի հողերի տակ։ Դու իրավացի ես։ Արի
հեռանանք այս խավարից, այս ցրտերից ու այս անձրևներից։ Գոնե մի քանի օրով։
Ժոանը միանգամից ուղղվեց ու նայեց Ռավիկին։
— Ճի՞շտ ես ասում։
— Իհարկե, ինչ խոսք։
— Բայց... Ոստիկանությունը...
— Գրողի ծոցը թող գնա ոստիկանությունը։ Նա այնտեղ ավելի վտանգավոր չէ, քան
այստեղ։ Կուրորտային վայրերում տուրիստներին առանձին խստությամբ չեն ստուգում։
Հատկապես բարձր կարգի հյուրանոցներում։ Դու այդ տեղերում երբեք չե՞ս եղել։
— Ոչ։ Երբեք չեմ եղել։ Ես միայն Իտալիայում եմ եղել և Ադրիատիկի ափերին։ Ե՞րբ ենք
մեկնելու։
— Մի երկու-երեք շաբաթից հետո։ Դա ամենալավ ժամանակն է։
— Իսկ փող ունե՞նք։
— Մի քիչ ունենք։ Բայց երկու-երեք շաբաթից հետո բավականին կունենանք։
— Մենք կարող ենք իջևանել որևէ փոքրիկ պանսիոնում։
— Պանսիոնը քո տեղը չէ։ Դու կամ պետք է այսպիսի մի բնում ապրես և կամ՝
առաջնակարգ հյուրանոցներում։ Մենք Անտիբի «Կապ» հյուրանոցում կիջևանենք։
Այդպիսի հյուրանոցներում մարդ իրեն լրիվ անվտանգ է զգում։ Ոչ ոք նույնիսկ
փաստաթուղթ չի պահանջում։ Մոտ ժամանակներս ես պետք է մի նշանավոր գազանի՝
բարձր աստիճան ունեցող ինչ-որ պաշտոնյայի փոր ճղեմ։ Նա կհոգա, որ մենք մեր
անհրաժեշտ գումարը ստանանք։
Ժոանն արագ տեղից կանգնեց։ Նրա դեմքը շողշողում էր։
— Արի,— ասաց նա,— արի ինձ մի կալվադոս էլ տուր։ Իսկապես որ սա երազանքների
խմիչք է...
Ժոանը մոտեցավ մահճակալին և վերցրեց իր իրիկնային շորը։

― Ասավա՜ծ իմ... բանից պարզվում է իմ ունեցած հագուստը ընդամենը այս երկու սև
հնոտիներն են։
— Ոչի՜նչ։ Մի բան կանենք։ Երկու շաբաթվա ընթացքում շատ բան կարող է պատահել։
Օրինակի համար, ապենդիցիտ՝ բարձր հասարակության մեջ, և կամ միլիոնատերերից
մեկնումեկի ոսկորի որևէ բարդ ջարդվածք...

XIV գլուխ
Անդրե Դյուրանը անկեղծորեն վրդովված էր։
— Ձեզ հետ այլևս չի կարելի աշխատել,— հայտարարեց նա։
Ռավիկը ուսերը թոթվեց։ Նա Վեբերից իմացել էր, որ Դյուրանը վիրահատության
համար տասը հազար ֆրանկ է ստանալու։ Եթե նախապես ինքը չպայմանավորվի նրա
հետ հոնորարի մասին, ապա Դյուրանը նրան ընդամենը երկու հարյուր ֆրանկ կտա։
Այդպես նա արել էր նաև վերջին անգամ։
— Մինչև վիրահատությունը կես ժամ է մնացել։ Ես երբեք դա ձեզանից չէի սպասում,
բժիշկ Ռավիկ։
— Ես նույնպես։
— Դուք գիտեք, որ միշտ կարող եք հենվել իմ մեծահոգության վրա։ Ես չեմ հասկանում,
թե դուք հանկարծ ինչու այդքան գործնական դարձաք։ Ինձ համար վերին աստիճանի
տհաճ է, այս րոպեին, երբ հիվանդը գիտե, որ իր կյանքը մեր ձեռքին է գտնվում, խոսել
փողի մասին։
— Ես տհաճ ոչինչ չեմ տեսնում,— առարկեց Ռավիկը։
Դյուրանը սևեռված նայեց Ռավիկին։ Սպիտակ ու սրածայր մորուքով նրա կնճռոտ
դեմքը արժանապատվություն ու վրդովմունք էր արտահայտում։ Նա ուղղեց իր ոսկյա
ակնոցը։
— Իսկ դուք որքա՞ն նկատի ունեք,— հարցրեց նա դժկամորեն։
— Երկու հազար ֆրանկ։
— Ի՞նչ։— Դյուրանն այնպիսի մի տեսք ընդունեց, կարծես իրեն գնդակահարել էին, իսկ
ինքը դեռ չէր հավատում։— Դա պարզապես ծիծաղելի է,— ասաց նա միանգամայն
կտրուկ։
— Թող այդպես լինի,— ասաց Ռավիկը։— Դուք հեշտությամբ կարող եք մի ուրիշին
գտնել։ Օրինակ, Բինոյին։ Նա սքանչելի վիրաբույժ է։
Ռավիկը ձեռքը մեկնեց իր վերարկուին։ Դյուրանը սևեռված նրան էր նայում։ Նրա
արժանապատվությամբ շնչող դեմքին արտացոլվում էր մտքի լարված աշխատանքը։
— Սպասեք մի րոպե,— ասաց նա, երբ Ռավիկը շլյապան վերցրեց։— Դուք հո չե՞ք
կարող ինձ այսպես լքել ու գնալ։ Ինչո՞ւ դուք այդ մասին ինձ երեկ չասացիք։
— Երեկ դուք քաղաքից դուրս էիք եկել, ես ձեզ չկարողացա տեսնել։
— Երկու հազար ֆրա՜նկ։ Դուք գիտեք, որ ես նույնիսկ չեմ էլ համարձակվի այդպիսի մի
գումարի անուն տալ։ Հիվանդը իմ բարեկամն է, որից ես կարող եմ գանձել միայն իմ արած
ծախսերը։

Անդրե Դյուրանը արտաքինով նման էր մանկական գրքերում պատկերվող տեր
աստծուն։ Նա արդեն յոթանասուն տարեկան էր և բավական տանելի դիագնոստ։ Բայց
որպես վիրաբույժ պետք է ասել, որ թույլ էր։ Այժմյան իր փայլուն պրակտիկայով Դյուրանը
պարտական էր գլխավորապես իր նախկին ասիստենտ Բինոյին, որն ընդամենը երկու
տարի առաջ էր հաջողեցրել վերջապես ինքնուրույնություն ձեռք բերել։ Այդ ժամանակից ի
վեր Դյուրանը բարդ և դժվարին վիրահատությունների համար օգտագործում էր
Ռավիկին։ Ռավիկը նուրբ վիրաբույժ էր, նա կտրվածքներն այնպիսի վարպետությամբ էր
անում, որ սպիները գրեթե չէին երևում։ Դյուրանը բորդոյան գինիների գերազանց գիտակ
էր, նրան հաճույքով էին հրավիրում բարձրաշխարհիկ ընդունելություններին, որտեղև նա
ծանոթացել էր իր ապագա պացիենտների մեծամասնության հետ։
― Թե ես այդ կիմանա՜յի...— քթի տակ փնթփնթաց նա։
Սակայն դա միշտ նա իմացել էր։ Հենց դա էր պատճառը, որ յուրաքանչյուր մեծ և լուրջ
վիրահատությունից առաջ նա միշտ մեկ կամ երկու օրով մեկնում էր քաղաքից դուրս
գտնվող իր ամառանոցը։ Դա նրան հնարավորություն էր տալիս վիրահատությունից
առաջ հոնորարի մասին որևէ նախնական պայմանավորվածությունից խուսափելու։
Մինչդեռ վիրահատությունից հետո այդ ամենը կարող էր տեղի ունենալ շատ հասարակ
ձևով — նա հույս կհայտներ, որ հաջորդ անգամ դա նկատի կունենա — իսկ հաջորդ
անգամ կկրկներ այն, ինչ առաջին անգամ էր ասել։ Այս անգամ, ի զարմանս Դյուրանի,
Ռավիկը ներկայացավ ոչ թե վերջին րոպեին, այլ վիրահատությունից կես ժամ առաջ,
անակնկալի բերելով իր պատրոնին։ Վիրահատվող հիվանդը դեռ քնեցված չէր, և
բավական ժամանակ կար հարցը քննարկելու համար։ Այնպես որ Դյուրանը հիմա արդեն
չէր կարող կարճ կապել, կամ խոսքը կտուրը գցել։
Դռան ճեղքից երևաց բուժքրոջ գլուխը։
— Նարկոզն արդեն կարելի՞ է տալ, պարոն պրոֆեսոր։
Դյուրանը նայեց բուժքրոջը և ապա աղերսանքով լցված ու մարդասիրաբար համակված
հայացքը շրջեց դեպի Ռավիկը։ Ռավիկը նույնպես մարդասիրաբար նայեց Դյուրանին,
բայց նրա մարդասիրական հայացքում կար նաև հաստատակամություն։
— Հը, ի՞նչ կարծիքի եք, բժիշկ Ռավիկ,— հարցրեց Դյուրանը։
— Հարցի լուծումը ձեզանից է կախված, պրոֆեսոր։
— Մի րոպե սպասեք, բուժքույր: Վիրահատության ընթացքը մեզ համար դեռ լրիվ
պարզ չէ։
Բուժքույրը ետ քաշվեց, Դյուրանը դիմեց Ռավիկին։
— Հիմա ի՞նչ ենք անում,— հանդիմանանքով հարցրեց նա։
Ռավիկը ձեռքերը խրեց գրպանը։
— Վիրահատությունը հետաձգեք վաղը... կամ ևս մի ժամով և կանչեք Բինոյին։
Քսան տարի շարունակ Դյուրանի գրեթե բոլոր վիրահատությունները արել էր Բինոն։
Բայց, չնայած դրան, ինքը ոչնչի չէր հասել, քանի որ Դյուրանը սիստեմատիկ կերպով նրան
զրկել էր սեփական պրակտիկայով զբաղվելու ամեն տեսակի հնարավորություններից,
անվերջ հայտարարելով, որ նա ամենաշատը ձեռքի տակ աշխատող լավ օգնական է։

Բինոն ատելությամբ էր լցված Դյուրանի հանդեպ և այդ վիրահատության համար
ամենաքիչը հինգ հազար ֆրանկ կպահանջեր։ Դա Ռավիկը լավ գիտեր։ Դա լավ գիտեր
նաև ինքը Դյուրանը։
— Բժիշկ Ռավիկ,— ասաց Դյուրանը,— չի կարելի մեր մասնագիտությունը իջեցնել
առևտրական վեճերի մակարդակի։
— Ես նույնպես այդ կարծիքին եմ։
— Ուրեմն, ինչո՞ւ չեք թույլ տալիս, որ ես ինքս որոշեմ հոնորարի հարցերը։ Չէ՞ որ մինչև
հիմա դուք միշտ գոհ եք եղել։
— Երբեք,— ասաց Ռավիկը։
— Բայց այդ մասին դուք երբեք ինձ ոչինչ չեք ասել։
— Չեմ ասել, որովհետև ասելը ոչ մի իմաստ չէր կարող ունենալ։ Բացի դրանից, առաջ
փողն ինձ այնքան էլ չէր հետաքրքրում։ Իսկ հիմա դա շատ կարևոր է։ Ես փողի կարիք
ունեմ։
Բուժքույրը նորից ներս եկավ։
— Հիվանդը անհանգստանում է, պարոն պրոֆեսոր։
Դյուրանը հայացքը գցեց Ռավիկի երեսին։ Ռավիկն իր հերթին նույնպես նայեց
Դյուրանին։ Դժվար է ֆրանսիացու ձեռքից փող հանելը, Ռավիկն այդ գիտեր։ Ավելի
դժվար, քան հրեայի ձեռքից։ Հրեան տեսնում է ամբողջ առևտրական գործարքը, իսկ
ֆրանսիացին՝ միայն այն փողը, որը պետք է վճարի։
— Եվս մի րոպե, բուժքույր,— ասաց Դյուրանը։— Ստուգեք զարկերակը, չափեք արյան
ճնշումը և ջերմությունը։
— Բոլորն արդեն արված է։
— Ուրեմն, նարկոզն սկսեք։
Բուժքույրը գնաց։
— Դե լավ, թող այդպես լինի,— վճռականությամբ ասաց Դյուրանը։— Ես ձեզ կվճարեմ
հազար։
— Երկու հազար,— ուղղեց նրան Ռավիկը։
Դյուրանը դա չէր էլ ուզում լսել։ Նա սկսեց ձգձգել իր ճերմակած սրածայր մորուքը։
— Լսեք, Ռավիկ,— ասաց նա արդեն տաքացած,— որպես էմիգրանտ, որն իրավունք
չունի պրակտիկայով զբաղվելու...
— Ես իրավունք չունեմ նաև ձեզ մոտ վիրահատություն անելու,— հանգիստ տոնով վրա
բերեց Ռավիկը։ Հիմա նա արդեն սպասում էր այն տրադիցիոն հայտարարությանը, թե
ինքը պետք է շնորհակալ լինի իրեն ապաստանող երկրին։
Սակայն Դյուրանը այդ չասաց։ Նա տեսավ, որ ինքը ոչնչի չի հասնում, մինչդեռ
ժամանակը անցնում է։

— Երկու հազար,— ասաց նա այնպիսի մի դառնությամբ, կարծես հենց այդ բառերի
հետ նրա շուրթերից դուրս թռան այդ թղթադրամները։— Ես դա ստիպված եմ վճարելու
իմ սեփական գրպանից։ Ես կարծում էի, թե դուք կմտաբերեք այն, ինչ ես ձեզ համար արել
եմ։
Դյուրանն սպասում էր պատասխանի։ Տարօրինակ է, մտածեց Ռավիկը, թե արնախում
մարդիկ ինչքան են սիրում բարոյախոսել։ Պատվավոր լեգեոնի ժապավենով այս ծեր
խաբեբան ինձ հանդիմանում է, որ իբր թե ես իրեն օգտագործել եմ։ Եվ նույնիսկ իր
ասածին հավատում է։
— Ուրեմն, երկու հազար,— ասաց վերջապես Դյուրանը։— Երկու հազար,— կրկնեց նա
այնպես, կարծես դա նշանակում էր, «Արդեն վերջ ամեն ինչին։ Մնաք բարյավ հայրենիք,
ամենավերին տեր, դալար ծնեբեկ, թմբլիկ կաքավներ, հին բարի «Սուրբ Էմիլիոն»։— Հը,
հիմա արդեն կարո՞ղ եք սկսել։
Վիրահատվող հիվանդը կլոր չաղլիկ փոր ուներ և բարալիկ թևեր ու ոտքեր։ Ռավիկը
պատահական իմացավ նրա ով լինելը։ Դա էմիգրանտների գործերը վարող Լևալ
ազգանունով մի պաշտոնյա էր։ Վեբերը դա Ռավիկին պատմեց որպես ծիծաղելի մի
անեկդոտ։ Լևալը մի մարդ էր, որին «Ինտերնացիոնալ» հյուրահոցում ճանաչում էր
յուրաքանչյուր փախստական։
Ռավիկն արագ կատարեց առաջին կտրվածքը։ Լևալի մաշկը գրքի նման բացվեց
Ռավիկի առաջ։ Նա իսկույն սեղմիչներ դրեց կտրվածքի եզրերին և սկսեց նայել իր կողմը
դուրս թափվող դեղին ճարպին։
— Մենք սրան որպես ձրի հավելված մի քանի ֆունտ կթեթևացնենք։ Հետո ինքը նորից
կլափի և կլրացնի,— ասաց նա Դյուրանին։
Դյուրանը չպատասխանեց։ Ռավիկը հեռացրեց ճարպաշերտը՝ որպեսզի մոտենա
մկաններին։ Ահա նա այստեղ պառկած, փախստականների փոքրիկ աստվածը, մտածեց
Ռավիկը։ Այս մարդը հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր է պահում իր ձեռքում,
մտրակի նման չոր ու ճերմակ այս ձեռքում, որը հիմա անկենդան ընկած է կողքին։ Այս
մարդն էր, որ Ֆրանսիայից արտաքսեց ծերունի պրոֆեսոր Մայերին, որն այլևս ուժ
չունենալով մի անգամ ևս քայլելու տառապանքի ուղիներով, իր արտաքսման նախօրեին
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի իր համարում լուռ կախվեց պահարանի մեջ։ Պահարանի
մեջ, որովհետև ուրիշ ոչ մի տեղ կեռ չէր գտել։ Պրոֆեսորը սովից այնքան էր հյուծվել, որ
պահարանի հագուստի համար փակցրած կեռիկը չէր պոկվել նրա ծանրության տակ:
Աղախինը առավոտյան պահարանի մեջ շորերի մի փոքրիկ կույտ էր գտել և նրանց մեջ՝
պրոֆեսորի անկենդան մարմինը։ Եթե ահա այս ցմփորը թեկուզև մի աննշան
գթասրտություն ունենար, պրոֆեսոր Մայերը դեռ կենդանի կլիներ։
— Սեղմիչ,— ասաց Ռավիկը։― Տամպոն:
Նա շարունակում էր կտրվածքը։ Վիրաբուժական սուր դանակի ճշգրտություն։ Ստույգ
կտրվածքի որոշակի ու պարզ զգացում։ Որովայնի խոռոչ։ Սպիտակ օղակաորդերի նման
փորոտիք։ Ահա նա, որ պառկած է այստեղ ճղած փորով ու իր բարոյական
սկրզբունքներով։ Այո, նա մարդկայնորեն խղճում էր Մայերին, սակայն
խղճահարությունից բացի նա ուներ նաև ինչ-որ մի ուրիշ զգացում, որն ինքը կոչում էր

ազգային պարտքի գիտակցություն։ Միշտ գտնվում է մի վարագույր, որի հետև մարդիկ
թաքնվում են։ Յուրաքանչյուր պետ իր պետն ունի։ Կարգադրություններ, ցուցմունքներ,
հրամաններ, և ահա վերջապես, բազմագլուխ հրեշ Բարոյականությունը —
Անհրաժեշտությունը — դաժան Իրականությունը — Պատասխանատվությունը և կամ
որևէ կերպ, ինչպես որ կկոչեին։ Մի խոսքով, միշտ մի վարագույր է գտնվում, որի հետևում
թաքնվում են և շրջանցում մարդկայնության ամենապարզ օրենքները:
Ահա լեղապարկը, կարմիր, բորբոքված, հիվանդ։ Այդ վիճակին նրան հասցրել են
հարյուրավոր բաժին ռոսսինյան ֆիլեները։ Կաննի ձևով պատրաստած փորոտիքը,
յուղալի սոուսով անտառակտցարները և վատ տրամադրությունը՝ հարյուրավոր լիտր
բորդոյի հետ միասին: Ծերունի Մայերը նման հոգսեր չէր ունեցել։ Իսկ եթե մարդ հիմա
բռնի ու կտրվածքը վատ անի՞, պահանջվածից ավելի լայն կտրի ու ավելի խո՞ր...
Կհայտնվի՞ արդյոք մի շաբաթից հետո որևէ նոր, ավելի բարի և գթասիրտ պաշտոնյա հին
թղթապանակների և ցեցի հոտ արձակող այն առանձնասենյակում, որտեղ սարսափից
դողահար էմիգրանտները իրենց կյանքի և մահվան վճռին են սպասում։ Գուցե այդ նոր
պաշտոնյան ավելի լավը լինի, բայց կարող է լինել նաև ավելի վատը։ Այս գիտակցությունը
կորցրած վաթսուն տարեկան ծերուկը, որ պառկած է վիրաբուժական այս սեղանին,
պայծառ լապտերների գրեթե կուրացուցիչ լույսերի տակ, անկասկած իրեն հումանիստ
մարդ էր համարում։ Նա, ըստ երևույթին, հոգատար հայր էր, սիրող ամուսին... Բայց
բավական է անցներ իր ծառայական առանձնասենյակի շեմքը, իսկույն դառնում էր
բռնակալ, որի շուրթերից թափվում էին այնպիսի պատրաստի արտահայտություններ,
ինչպիսիք են. «Վերջին հաշվով մենք չենք կարող...», կամ «Մենք ուր կհասնենք, եթե...»։
Մի՞թե Ֆրանսիան կքանդվեր, եթե Մայերը շարունակեր ուտել իր ամենօրյա աղքատիկ
ճաշը... եթե այրի Ռոզենտալին թույլ տային առաջվա նման զբաղեցներ
«Ինտերնացիոնալում» ծառայի համար նախատեսված խուցը և սպասեր բանտում
տանջանքների մատնված որդուն... Եթե սպիտակեղենի խանութ պահող Շտալմանը, որը
թոքախտով տառապում էր, վեց ամիս բանտ չնստեր՝ սահմանը գաղտնի անցնելու համար,
և չմեռներ նոր արտաքսման նախօրյակին...
Բայց ոչ։ Կտրվածքը արված էր ճիշտ։ Ոչ շատ խոր և ոչ էլ լայն։ Աղելար։ Անոթակապ։
Ահա լեղապարկը։ Ռավիկը ցույց տվեց Դյուրանին։ Պայծառ լույսի տակ ճարպոտ
լեղապարկը փայլփլում էր։ Ռավիկը պարկը նետեց դույլի մեջ։ Հետևյալը։ Ինչո՞ւ են
Ֆրանսիայում ռեվերդենով կարում։ Սեղմիչը հանիր։ Վերից վար ճղած տաքուկ փոր մի
պաշտոնյայի, որի տարեկան աշխատավարձը երեսունից քառասուն հազար ֆրանկ է։ Նա
ինչպե՞ս կարող էր տասը հազար ֆրանկ վճարել վիրահատության համար։ Իսկ մնացածը
որտեղի՞ց է գտել։ Այս ցմփորը մի ժամանակ նաև «քար» է խաղացել: Կարը ուղղակի
անթերի է։ Շատ խնամքով արված։ Երկու հազար ֆրանկը մինչև հիմա դեռ դրոշմված է
Դյուրանի երեսին, թեև այդ երեսը կիսով չափ թաքնված էր դիմակի տակ։ Այդ փողը նրա
աչքերում էր։ Յուրաքանչյուր աչքում հազար ֆրանկ։ Սերը փչացնում է բնավորությունը։
Այլապես մի՞թե ես այդ ռանտիեին կահաբեկեի և կտատանեի նրա հավատը աշխարհի
աստվածային կարգուկանոնի և շահագործման օրենքների հանդեպ։ Վաղը նա քաղցրմեղցր ժպիտներով կնստի ցմփորի մահճակալի մոտ և շնորհակալության խոսքեր
կընդունի նրանից իր աշխատանքի համար։ Զգույշ, մի սեղմիչ էլ։ Ցմփորը ժոանի և ինձ
համար մի շաբաթվա կյանք է Անտիբում։ Լույսի մի շաբաթ ժամանակի մոխրային
մրրիկների մեջ։ Ամպրոպից առաջ շողացող կապույտ երկնքի մի կտոր։ Իսկ հիմա
ենթամաշկային շերտը։ Սքանչելի կար է... Երկու հազար ֆրանկանոց։ Ես պետք է մկրատը

նույնպես կարեի փորում... որպես հիշատակ Մայերի մասին։ Լապտերների թշշացող
սպիտակ լույս... Ինչո՞ւ են մարդու մտքերն այսքան խճճվում։ Ըստ երևույթին, թերթեր են։
Ռադիո։ Վախկոտների և ստախոսների անվերջանալի շաղակրատանքներ։ Բառերի
ապակողմնորոշող հեղեղ։ Շփոթահար ուղեղներ։ Որոնք բաց են ամեն տեսակի
դեմագոգիկ աղբ ու զիբիլի համար։ Մոռացել են իմացության քարթու հաց ծամելը։
Անատամ ուղեղներ։ Թուլամտություն։ Ըհը, սա էլ է պատրաստ։ Մնաց մաշկի կարելը։ Մի
երկու շաբաթից հետո սա նորից կարող է Ֆրանսիայից արտաքսել դողդողացող
փախստականներին։ Բայց ի՞նչ գիտես, մեկ էլ տեսար առանց լեղապարկի ավելի բարի
դարձավ։ Եթե չմեռնի։ Ասենք, այսպիսիները մինչև ութսուն տարեկանը ապրում են, և այն
էլ՝ հարգված, շրջապատված հպարտ թոռնիկներով... Վերջացավ։ Տարեք։
Ռավիկը ձեռքերից դուրս քաշեց ձեռնոցները ու հանեց դիմակը։ Բարձրաստիճան
պաշտոնյան փափուկ և անաղմուկ անիվների վրա դուրս սահեց վիրաբուժական
սենյակից։ Ռավիկը նրա հետևից նայեց։ Թե դու կիմանայի՜ր, Լևալ, մտածեց նա, որ քո
բարձրալեգալ լեղապարկը կթույլատրի ինձ՝ անլեգալ փախստականիս մի քանի վերին
աստիճանի անլեգալ օրեր անցկացնել Ռիվիե՜րայում...
Նա սկսեց ձեռքերը լվանալ։ Նրա կողքին Դյուրանը նույնպես դանդաղ ու մեթոդիկ
լվանում էր իր ծերունական, արյան բարձր ճնշում ունեցող ձեռքերը։ Նա խնամքով ու
հոգատարությամբ տրորում էր մատները համաչափորեն այնպես շարժելով ներքին
ծնոտը, որ կարծես հացահատիկ աղալիս լիներ։ Ձեռքերի տրորելը վերջացնելու հետ
միաժամանակ դադարում էր նաև ծնոտի ծամոցը։ Հենց որ նա նորից էր սկսում տրորել
ձեռքերը, իսկույն վերսկսվում էր նաև ծնոտի շարժումը։ Դյուրանն այս անգամ ձեռքերը
լվանում էր առանձնապես դանդաղ ու երկար։ Ըստ երևույթին, ուզում է, որքան կարելի է
երկար ձգձգել երկու հազար ֆրանկից բաժանվելու պահը, մտածեց Ռավիկը։
— Էլ ինչո՞ւ եք սպասում,— փոքր-ինչ լռելուց հետո հարցրեց Դյուրանը։
— Սպասում եմ ձեր չեկին։
— Երբ հիվանդն ինձ վճարի, ես կուղարկեմ ձեր փողը։ Դա կլինի հիվանդին կլինիկայից
դուրս գրելուց մի քանի շաբաթ հետո։
Դյուրանը սրբեց ձեոքերը։ Հետո վերցրեց օդեկոլոնի սրվակր, լցրեց ձեռքերին ու
տրորեց։
― Ես կարծում եմ, որ այդքանը ինձ կվստահեք, ճի՞շտ է,— հարցրեց նա։
Խաբեբա, մտածեց Ռավիկը։ Ուզում է ինձանից ստորացման մի ավելորդ կաթիլ էլ դուրս
կորզել։
— Բայց դուք ասում էիք, որ պացիենտը ձեր բարեկամն է և վճարելու է միայն
կատարված ձախսերը։
— Այո... ծամծմելով պատասխանեց Դյուրանը։
— Դե այդտեղ ծախսերը միայն դեղորայքի, բինտ ու բամբակի արժեքն են և
բուժքույրերի վարձը։ Չէ որ կլինիկան ձերն է։ Հաշվեք այդ բոլորը հարյուր ֆրանկ, որը
կարող եք դուրս գալ և հետո տալ։
— Ծախսերը, բժիշկ Ռավիկ,— ասաց Դյուրանը, ուղղվելով,— դժբախտաբար, շատ
ավելի մեծ են, քան ես ենթադրում էի։ Ձեզ հասանելիք երկու հազար ֆրանկը նույնպես

այդ ծախսերի մեջ է մտնում։ Ես դա պետք է պացիենտի վրա հաշվեմ։— Նա հոտ քաշեց իր
օդեկոլոնոտ ձեռքերից։— Այնպես որ, ինչպես տեսնում եք...
Դյուրանը Ժպտաց։ Նրա դեղնած ատամները խիստ հակապատկեր էին ստեղծում
ձյունի պես սպիտակ մորուքի հետ։ Կարծես մեկը ձյան վրա միզած լինի, մտածեց Ռավիկը։
Միևնույն է, սա ինձ վճարելու է։ Վեբերը հոնորարի հաշվին ինձ փող կտա։ Ես այս ծեր
այծին նորից խնդրելու հաճույք չեմ պատճառի։
— Թող այդպես լինի,— ասաց Ռավիկը։— Եթե դա այդքան դժվար է ձեզ համար, հետո
ուղարկեք։
— Դա ամենևին էլ դժվար չէ։ Թեև ձեր պահանջը ինձ համար շատ անսպասելի էր։ Բայց
ամեն բանում պետք է կարգ լինի։
— Շատ լավ, եկեք կարգով անենք։ Դա ոչնչով գործի էությունը չի փոխում։
— Ոչ, փոխում է։
— Արդյունքը մնում է նույնը,— ասաց Ռավիկը։— Իսկ այժմ, ներեցեք ինձ։ Ես հիմա
կուզեի մի բաժակ օղի խմել։ Ցտեսություն։
— Ցտեսություն,— զարմացած ասաց Դյուրանը։
— Ինչո՞ւ ինձ հետ չեք գալիս, Ռավիկ,— ժպտալով հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
Նա կանգնել էր Ռավիկի դեմ՝ նրբակազմ, վստահ ու բարձրահասակ, ձեռքերը դրած
վերարկուի գրպանը։
— Ոսկեզանգերը հիմա արդեն ծաղկած կլինեն Ֆիեզոլեում։ Պարտեզի պատը ամբողջ
երկարությամբ բռնկված կլինի դեղին հրդեհով։ Բուխարի, գրքեր, անդորր։
Դրսում սալարկի վրա դղրդաց մի բեռնատար մեքենա։ Կլինիկայի փոքրիկ
ընդունարանում պատերից կախված Շարտրի տաճարի ապակեպատ լուսանկարները
զնգզնգացին։
— Խաղաղ գիշերներ... Ամեն ինչից հեռու...— ասաց Կետ Հեգստրեմը։— Մի՞թե կարող է
դա ձեզ դուր չգալ։
— Դուր գալը, դուր կգա, բայց վախենում եմ տանել չկարողանամ։
— Ինչո՞ւ։
— Խաղաղությունը լավ է, երբ մարդ ինքը նույնպես խաղաղ է իր ներսում։
— Մի՞թե ես խաղաղ եմ։
— Բայց դուք գիտեք, թե ինչ է ձեր ուզածը։ Իսկ դա գրեթե նույն բանն է։
— Դուք չգիտե՞ք ինչ եք ուզում։
— Ես ոչինչ չեմ ուզում։
Կետ Հեգստրեմը դանդաղ կոճկում էր վերարկուն։
— Ուրեմն, դա ի՞նչ է, Ռավիկ։ Երջանկությո՞ւն, թե՞ հուսաբեկություն։

Ռավիկն անհամբեր ժպտաց։
― Ըսա երևույթին, և այն, և այն։ Երկուսն էլ, ինչպես սովորաբար լինում է։ Պետք չէ այդ
մասին անվերջ մտածել։
— Բա ի՞նչ անել։
— Ուրախանալ։
Կետը նայեց նրան։
— Իսկ չէ՞ որ ուրախանալու համար մարդ միշտ մի ուրիշի կարիքն էլ է զգում,— ասաց
Կետը։
— Այո, ուրախանալու համար պետք է մի ուրիշն էլ լինի։
Ռավիկը լռեց, Ինչե՞ր եմ ասում, մտածեց նա։ Ուղևորման շաղակրատանքներ են։
Բաժանման
սովորական
անհարմար
կացություն։
Պաստորական
դատարկ
ցնդաբանություն։
— Իմ ասածը ոչ թե այն փոքրիկ երջանկությունն է, որի մասին դուք մի անգամ խոսում
էիք,— ասաց Ռավիկը։— Այդպիսի բաներ ամեն տեղ են ծաղկում, ինչպես մանիշակը
այրված տան շուրջը։ Իմ ասածը ուրիշ է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ով ոչինչ չի սպասում,
երբեք չի ապրում նաև հիասթափություններ։ Ահա կյանքի օրենքը։ Իսկ այն ամենը, ինչ
հետո է գալու, արդեն հաճելի անակնկալ է։
— Դա ճիշտ չէ,— առարկեց Կետ Հեգստրեմը։— Այդպես է թվում միայն այն ժամանակ,
երբ մարդ հիվանդ պառկած է լինում անկողնում և մտածում է զգուշորեն։ Իսկ երբ վեր է
կենում, սկսում է քայլել, նա արդեն ուրիշ կերպ է մտածում։ Նրա պահանջն արդեն
մեծանում է։
Պատուհանից շեղորեն Կետ Հեգստրեմի երեսին ընկավ լույսի մի շող։ Նրա աչքերը
մնացել էին ստվերում։ Միայն շրթունքներն էին, որ մենավոր ծաղկի նման բացվել էին
դեմքի գունատ ֆոնի վրա։
— Դուք Ֆլորենցիայում բժիշկ ունե՞ք,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ոչ։ Պետք է ունենա՞մ։
— Մեկ էլ տեսար կարիքն զգացվեց։ Ի՞նչ գիտես, ինչ կարող է լինել։ Ես ինձ հանգիստ
կզգամ, եթե իմանամ, որ դուք բժիշկ ունեք։
— Ես ինձ հիմա շատ լավ եմ զգում։ Իսկ եթե որևէ բան պատահի, մի՞թե չեմ կարող
նորից Փարիզ վերադառնալ։
— Իհարկե, դրանում ինչ խոսք։ Պարզապես ես դա ասում եմ զգուշության համար։
Ֆլորենցիայում մի լավ բժիշկ կա — պրոֆեսոր Ֆիոլա։ Կհիշե՞ք։ Ֆիոլա։
— Երևի, մոռանամ։ Բայց դա կարևոր չէ, Ռավիկ։
— Ես նրան կգրեմ։ Նա ինքը կհոգա ձեր մասին։
— Ի՞նչ կարիք կա։ Ես ինձ վատ չեմ զգում։
— Սա պրոֆեսիոնալ զգուշություն է, Կետ։ Ուրիշ ոչինչ։ Ես կգրեմ, նա ձեզ
կզանգահարի։

— Արեք, ինչպես ուզում եք։— Կետ Հեգստրեմը վերցրեց իր պայուսակը։—
Ցտեսություն, Ռավիկ։ Ես գնում եմ։ Կարող է պատահի, Ֆլորենցիայից մեկնեմ ուղիղ
Կանն, իսկ այնտեղից էլ «Կոնտե դի Սավոյայով» Նյու-Յորք։ Եթե երբևէ Ամերիկա գաք,
փնտրեք այնտեղ գյուղական մի տուն, որտեղ մի կին է ապրում իր ամուսնու, երեխաների,
ձիերի և շների հետ։ Իսկ Կետ Հեգստրեմին, որին ղուք ճանաչում էիք, ես թողնում եմ
այստեղ։ Նրա փոքրիկ գերեզմանը գտնվում է «Շեհերազադեում»։ Եթե լինեք այնտեղ,
հիշեք ինձ, և մի բաժակ խմեք...
— Շատ լավ։ Իհարկե, օղի։
— Այո։ Օղի։
Կետ Հեգստրեմը անվճռական կանգնել էր սենյակի կիսախավարում։ Լույսի շողը հիմա
ընկնում էր նրա հետևին գտնվող Շարտրի տաճարի լուսանկարի վրա։ Գլխավոր զոհարան
և խաչելություն։
— Տարօրինակ է,— ասաց Կետը,— ես պետք է ուրախանայի... բայց ուրախության ոչ մի
զգացում չկա...
— Բաժանվելիս մարդ միշտ ծանր զգացումներ է ունենում, Կետ։ Եթե նույնիսկ
հուսահատությունից է բաժանվում։
Նա առանց շտապելու և հուզմունքով լեցուն կանգնել էր Ռավիկի առաջ, կանգնել էր
վճռական տեսքով, բայց և մի տեսակ տխուր։
— Հրաժեշտի ժամանակ ամենաճիշտ բանը գնալն է,— ասաց Ռավիկը։— Գնանք, ես
ձեզ ճանապարհ դնեմ։
— Այո, գնանք։
Դրսում եղանակը մեղմ էր ու խոնավ։ Երկինքը շիկացած երկաթի նման կախվել էր
տանիքների միջև։
― Հիմա ես ձեզ համար տաքսի կգտնեմ, Կետ։
— Պետք չէ։ Մինչև անկյունը ես ուզում եմ ոտքով գնալ։ Այնտեղ ինքս կնստեմ։ Թվում է,
թե կյանքում աոաջին անգամ եմ փողոց դուրս գալիս։
— Եվ ի՞նչ տպավորություն ունեք։
― Կարծես գինով հարբած լինեմ։
— Եկեք, այնուամենայնիվ, ես ձեզ համար մի տաքսի գտնեմ։
― Ոչ, պետք չէ։ Ուզում եմ ոտքով գնալ։— Կետը նայեց խոնավ փողոցի երկարությամբ,
հետո ծիծաղեց։― Գիտակցությանս ինչ-որ անկյունում դեռ սարսափի պես մի բան կա։
Դա նույնպե՞ս պետք է լինի։
— Այո։ Դա նույնպես։
— Ցտեսություն, Ռավիկ,
— Ցտեսություն, Կետ։

Կետը մի վայրկյան ևս կանգ առավ, կարծես ցանկանալով ինչ-որ բան ասել։ Հետո, ճկուն
ու սլացիկ, զգուշորեն աստիճաններով ներքև իջավ և, այլևս չշրջվելով, քայլեց փողոցի
երկարությամբ դեպի երեկոյի մանիշակագույն աղջամուղջն ու իր մայրամուտը։
Ռավիկը վերադարձավ կլինիկա։ Անցնելով այն սենյակի կողքով, որտեղ պառկած էր եղել
Կետ Հեգստրեմը, նա երաժշտության ձայն լսեց: Զարմացած կանգ առավ։ Գիտեր, որ դեռ
նոր հիվանդ չեն տեղավորել այդ սենյակում։
Զգուշորեն նա ծերպ արեց դուռը և տեսավ բուժքրոջը, որը չոքել էր ռադիոլայի առաջ։
Ռավիկի ձայնը լսելով, նա ցնցվեց ու վեր ցատկեց տեղից։ Ռադիոլայի վրա դրված էր հին
մի ձայնապնակ, որը երգում էր «Le dernier valse»։
Աղջիկը փեշերը թափ տվեց և ուղղեց։
— Այս ռադիոլան միսս Հեգստրեմն է ինձ նվիրել,― ասաց նա։— Ամերիկյան պատեֆոն
է։ Այստեղ սրանից չես գտնի։ Փարիզում ոչ մի տեղ այսպիսի բան չեն վաճառում։ Սա
միակն է։ Ասացի արագ փորձեմ, տեսնեմ ինչպես է նվագում, հինգ ձայնապնակ
ավտոմատիկորեն փոխում է իրար հետևից։— Բուժքույրը հպարտությունից ցնծում էր։—
Ամենաքիչը երեք հազար ֆրանկ արժի։ Բա ինչքան էլ ձայնապնակներ կան հետը։
Հիսունհինգ հատ։ Իսկ մեջն էլ ընդունիչ ունի։ Ուղղակի բախտավորություն է։
Բախտավորություն, մտածեց Ռավիկը, նորից այդ բախտավորությունը։ Այստեղ դա
հանդես է եկել որպես ռադիոլա։ Ռավիկը կանգ առավ ու սկսեց լսել։ Ջութակն աղավնու
նման սլացավ նվագախմբից վեր և տրտնջուն ու սենտիմենտալ սավառնեց այնտեղ։ Դա
արցունքոտ ու էժանագին մի մեղեդի էր, որից երբեմն մեր սիրտն ավելի շուտ է փլվում,
քան Շոպենի բոլոր նոկտյուրններից։ Ռավիկը նայեց շուրջը։ Անկողնային սպիտակեղենը
արդեն հանված էր, ներքնակը՝ կոլորած ու տնկած, սավաններն ու բարձի երեսները իրար
վրա թափած հատակին՝ դռնից ոչ հեռու։ Լուսամուտները բացված էին։ Երեկոն
ծաղրանքով ներս էր նայում։ Հազիվհազ զգացվում էր դուխիների բարմունքը և լսվում
սալոնային վալսի վերջին ակորդները — ահա այն, ինչ մնացել էր Կետ Հեգստրեմից։
— Ես չեմ կարող այս բոլորը միանգամից տանել,— ասաց բուժքույրը...— Շատ ծանր է։
Նախ ռադիոլան կտանեմ, հետո երկու անգամ էլ կգամ ձայնապնակները տանելու։ Գուցե
նաև երեք անգամ։ Սա հիանալի բան է։ Այսպիսի բան ունեցողը կարող է նաև իր համար
սեփական սրճարան բացել։
— Շատ լավ մտադրություն է,— ասաց Ռավիկը։— Զգույշ եղեք, բան չջարդեք։

XV գլուխ
Ռավիկն արթնացավ կամաց-կամաց։ Որոշ ժամանակ նա դեռ պառկած էր երազի և
իրականության ինչ-որ տարօրինակ կիսախավարում... Քունը դեռ շարունակվում էր,
շարունակվում էր գունատ ու ծվատված... Բայց միևնույն ժամանակ Ռավիկը գիտեր, որ
դա միայն երազ է։ Նա Շվարցվալդում էր, Գերմանիայի սահմանի մոտ գտնվող
երկաթուղային փոքրիկ կայարանում։ Մոտակայքում ինչ-որ տեղ աղմկում էր ջրվեժը։
Լեռներից եղևնիների բուրմունք էր փչում։ Ամառ էր, հարթավայրում տարածվել էր խեժի և
խոտերի հոտը։ Երկաթուղային ռելսերի վրա շողշողում էին մայրամուտի ցոլքերը... թվում
էր, թե այդ գծերով մի գնացք է սլացել՝ արյան հետքեր թողնելով իր հետևից։ Ես ի՞նչ եմ
անում այստեղ,― մտածեց Ռավիկը։ Ի՞նչ եմ անում այստեղ՝ Գերմանիայում։ Չէ՞ որ ես
Ֆրանսիայում եմ։ Փարիզում եմ գտնվում։ Փափուկ, երփներանգ մի ալիք վերցրեց նրան ու
նորից սուզեց քնի մեջ։ Փարիզ... Փարիզը սուզվեց մառախուղային գորշ մշուշի մեջ և
անհետացավ։ Նա Փարիզում չէր։ Նա գտնվում էր Գերմանիայում։ Ինչո՞ւ էր նորից եկել
այստեղ։
Ռավիկը քայլում էր փոքրիկ կայարանի կառամատույցով։ Լրագրային կրպակի մոտ
կանգնել էր միջին տարիքի լիքը-լիքը դեմքով մի երկաթուղային և «Ֆյոլկիշեր
բեոբախտեր» էր ընթերցում։
— Հաջորդ գնացքը ե՞րբ է ուղևորվում,— հարցրեց Ռավիկը։
Երկաթուղայինը ծուլորեն նայեց նրան։
— Ո՞ւր եք գնում։
Հանկարծ Ռավիկին ողողեց սարսափի մի տաք ալիք։ Որտե՞ղ էր նա գտնվում։ Ինչպե՞ս
էր կոչվում այդ տեղը։ Ի՞նչ երկաթուղային կայարան էր այդ։ Չասի՞ նրան, որ ինքը
Ֆրայբուրգ է մեկնում։ Գրողի ծոցը գնա այս բոլորը, ինչո՞ւ ինքը չգիտի, թե ուր է ընկել։ Նա
նայեց կառամատույցի երկարությամբ։ Ոչ տեղի անուն կա գրած, ոչ որևէ ցուցանակ։
Ռավիկը ժպտաց։
— Ես արձակուրդում եմ,— ասաց նա։
— Իսկ ո՞ւր եք մեկնում,— հարցրեց երկաթուղայինր։
— Հենց այնպես, ուր պատահի, ուղղակի շրջում եմ։ Պատահաբար իջա։ Գնացքի
լուսամուտից նայում էի, տեղը դուր եկավ, Բայց արդեն էլ դուր չի գալիս։ Ջրվեժ տանել չեմ
կարողանում։ Հիմա ուզում եմ շարունակել ճամփաս։
— Բայց ո՞ւր եք ուզում գնալ։ Չէ՞ որ դուք պետք է իմանաք, թե ուր եք գնում։
— Ես վաղը չէ մյուս օրը պետք է Ֆրայբուրգում լինեմ։ Դրա համար դեռ ժամանակ կա։
Պարզապես հենց այնպես, աննպատակ թափառում եմ, դա ինձ հաճույք է պատճառում:
— Այս գիծը Ֆրայբուրգ չի տանում,— ասաց երկաթուղայինն ու նայեց Ռավիկին։

Ինչ հիմարություն եմ դուրս տալիս, մտածեց Ռավիկը։ Առհասարակ ինչո՞ւ եմ հարցեր
տալիս։ Եվ ինչո՞ւ չէի կարող առանց զրույցի բռնվելու պարզապես սպասել։ Ինչպե՞ս ես
ընկա այստեղ։
— Գիտեմ,— ասաց նա։— Բայց ես դեռ ահագին ժամանակ ունեմ։ Այս տեղերում
խմելու համար բալաջուր չկա՞։ Շվարցվալդի իսկական բալաջուր։
— Այնտեղ, բուֆետում կա,— ասաց երկաթուղայինը, ուշադիր նայելով նրա հետևից։
Ռավիկը դանդաղ քայլեց կառամատույցով։ Կայարանի ծածկույթի տակ գտնվող
ցեմենտե հատակի վրա լսվում էր նրա ոտնաձայների արձագանքը։ Առաջին և երկրորդ
կարգի ուղևորների սպասասրահում նստել էին երկու տղամարդ։ Ռավիկն զգում էր իր
հետևից նրանց հայացքները։ Երկու ծիծեռնակ ներս թռան ու սուրացին առաստաղի
երկարությամբ։ Ռավիկը ձևացրեց, թե նայում է թռչող ծիծեռնակներին և աչքի պոչով
սկսեց երկաթուղայինին հետևել։
Երկաթուղայինը լրագիրը ծալեց և շարժվեց Ռավիկի հետքերով։ Ռավիկը գնաց դեպի
բուֆետ, որտեղից գարեջրի հոտ էր գալիս։ Բուֆետում հաճախորդներ չկային։ Ռավիկը
դուրս եկավ այնտեղից։ Երկաթուղայինը կանգնած էր դրսում։ Նկատելով Ռավիկին, նա
մտավ սպասասրահը։ Ռավիկը քայլերն արագացրեց։ Նա գլխի ընկավ, որ իրեն հետևում
են։ Կայարանի շենքի անկյունում նա կանգ առավ ու ետ նայեց։ Կառամատույցում ոչ ոք
չկար։ Նա շտապ անցավ ուղեբեռային բաժնի և դրամարկղային լուսամուտի արանքով,
կուզեկուզ գնաց դեպի ուղեբեռային կանգնակը, որտեղ կաթի մի քանի բիդոններ էին
դրված։ Հետո այդտեղից անցնելով պատուհանի տակով, որտեղից հեռագրային
ապարատի տկտկոց էր գալիս, հայտնվեց շենքի մյուս կողմում։ Զգուշորեն նայելով շուրջը
արագ-արագ անցավ գծերը և, ծաղկած մարգագետնի միջով վազելով ու թափելով
կաթնուկների բմբուլները, հասավ եղեգնուտին։ Այդտեղ նա շրջվեց ու ետ նայեց։
Կայարանի կառամատույցին կանգնած էին երկաթուղայինն ու սպասասրահի երկու
տղամարդը։ Երկաթուղայինը ցույց տվեց Ռավիկին, և մյուս երկուսը նետվեցին նրա
հետևից։ Ռավիկը ճեղքելով եղեգնուտը, անցավ առաջ։ Փշոտ ճյուղերը շփշփալով
մտրակում էին նրա երեսին։ Մեծ աղեղ տալով, նա կանգ առավ ու թեքվեց թփուտների
մեջ, Ռավիկը լսում էր, թե ինչպես են նրանք մացառները ճեղքելով շարժվում առաջ։ Նա
նորից սկսեց փախչել, անընդհատ կանգ առնելով ու ականջ դնելով հետապնդողների
ոտնաձայներին։ Երբ աղմուկը դադարում էր, նա իսկույն թաքնվում էր ու լարված
սպասում։ Իսկ երբ նորից էին լսվում ճյուղերի ճտճտոցը, վայրկենապես ցատկում էր ու
փորսող տալով նետվում առաջ, աշխատելով որքան կարելի է քիչ աղմուկ հանել։ Ականջ
դնելիս նա շունչը գցում էր փորը և բռունցքները սեղմում։ Այնպես էր ուզում տեղից վեր
թռչել ու փախչել ինչքան ոտքերում ուժ կա, փախչել առանց ետ նայելու։ Բայց այդպես նա
կարող էր մատնել իրեն, ցույց տալ, թե ինքը որտեղ է։ Շարժվել նա կարող էր միայն
հետապնդողների հետ միաժամանակ, երբ նրանք նույնպես շարժվում էին։ Ռավիկը
պառկել էր թավուտում լերդատունկի կապույտ ծաղիկների մեջ։ Hepatica triloba, մտածեց
նա։ Hepatica triloba, եռաբլթակ լերդուկ։ Թվում էր, թև անտառը վերջ չունի։ Ճյուղերի
ճտճտոցի ձայնը հիմա գալիս էր բոլոր կողմերից։ Նա զգում էր, թե ինչպես է քրտինքը
հեղեղի նման դուրս հորդում մարմնի բոլոր ծակոտիներից։ Եվ հանկարծ ծնկներն այնպես
սկսեցին ծալվել, կարծես հոդերը փափկել էին։ Նա փորձեց տեղից վեր կենալ, բայց թվաց,
թե խրվում է հողի մեջ։ Չլինի՞ ճահճուտ է։ Նա շոշափեց հողը։ Ոտքերի տակ գետինն
ամուր էր։ Պատճառը ոտքերն էին, պարզապես ոտքերը դարձել էին ռետինե։

Հետապնդողները մոտենում էին, գալիս էին ուղղակի նրա վրա։ Նա տեղից վեր թռավ, բայց
ռետինե ծնկները նորից ծալվեցին։ Ռավիկը ոտքերը պրկեց, լարեց ամբողջ ուժը և սողաց
առաջ։ Ճյուղերի ճարճատյունը նրա հետևում ավելի ու ավելի էր մոտենամ...
Սաղարթների միջից հանկարծ երևաց կապույտ երկինքը, առջևում մի բացատ հայտնվեց։
Ռավիկն զգաց, որ եթե ինքը արագ չկտրի ու չանցնի բացատը, արդեն կորած է։ Նա
ոտքերը պրկում ու քարշ էր գալիս, լարելով ամբողջ ուժերը։ Հանկարծ ետ նայեց, հետևին
տեսավ մեկի դեմքը... դա Հաակեի նենգ, քմծիծաղող դեմքն էր... Ռավիկը սուզվում էր...
սուզվում էր անզեն, անօգնական, շնչակտուր... նա ձեռքերով ծվատում էր ճահիճ սուզվող
իր կուրծքը... տնքում էր...
Տնքո՞ւմ էր։ Որտե՞ղ էր նա։ Ռավիկն զգաց, որ ձեռքերր դրել է իր վզին։ Ձեռքերը թաց
էին։ Վիզը նույնպես թաց էր, թաց էր նաև կուրծքը։ Թաց էր երեսը։ Նա աչքերը բացեց։
Մինչև հիմա չգիտեր, թե ինքը որտեղ է գտնվում — եղևնուտի ճահճուտո՞ւմ թե մի ուրիշ
տեղ։ Նա դեռ ոչինչ չգիտեր Փարիզի մասին։ Ճերմակ մի լուսին խաչված կախվել էր
անծանոթ երկրի վրա։ Սևին տվող խաչի հետևում գունատ մի լույս էր երևում, որ կարծես
խաչված սրբի լուսապսակ լիներ։ Սպիտակ մեռած մի լույս անձայն ճչում էր գունաթափ
երկաթագույն երկնքում։ Փարիզի «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի սենյակներից մեկի
լուսամատի խաչափայտի հետևում կախված լիալուսին։ Ռավիկը տեղից ելավ։ Այս ի՞նչ
կատարվեց նրա հետ։ Արյունով լցված մի գնացք, մի գնացք, որից արյուն էր ծորում, մի
գնացք, որն արյունոտված ռելսերով սուրում է ամառային երեկոյի մթնշաղի միջով։
Հարյուրերորդ անգամ արդեն կրկնված երազ, նա նորից Գերմանիայում է, հալածական,
հետապնդված, ենթարկված արյունարբուների իշխանության դահիճների ճնշումներին,
իշխանություն, որն սպանությանը օրինականության ուժ է տվել... Որքա՜ն հաճախ է նա
տեսել այդ երազը։ Ռավիկն անքթիթ նայում էր լուսնին, որն իր արտացոլած լույսով
գունաթափում էր աշխարհի գույները։ Երազներ, որոնք լի են համակենտրոնացման
ճամբարների սարսափներով, տանջամահ արված բարեկամների քարացած դեմքերով,
անարցունք, լերդացած վշտով այն բոլոր մարդկանց, որոնք կենդանի էին մնացել,
երազներ, որոնք լի էին բաժանման տառապանքով և տխրությամբ այնպիսի
մենակության, որի դառնությունը երբեք բառերով չի արտահայտվի։ Ցերեկը դեռ
հաջողվում էր ինչ֊որ պատնեշ կանգնեցնել, ստեղծել մի հողաթումբ, որի հետևում
ծածկվում, չէր երևում անցյալը։ Երկար, տառապալից տարիների ընթացքում էր
բարձրանում այդ թումբը, ցանկությունները խեղդվում էին ցինիզմով, հիշողությունները
դաժանորեն տրորվում էին ու թաղվում, ամեն ինչ մարդ պոկում էր վրայից ու մի կողմ
շպրտում, ընդհուպ մինչև անունը, զգացմունքները ցեմենտի նման քարանում էին։ Բայց
բավական է մի պահ քեզ մոռացության մատնես, և անցյալի գունատ կերպարանքը նորից
է հառնում քո դեմ, հառնում է քաղցրանուշ, ցնորական, կանչող, և մարդ ստիպված է
լինում խեղդել այդ ամենը ալկոհոլի մեջ, խմելով մինչև գիտակցության կորուստը։ Այդպես
լինում էր ցերեկը... Իսկ գիշերները մարդ դառնում է բոլորովին անօգնական, թուլանում են
ներքին կարգապահության արգելակները և մարդ սկսում է գլորվել ղեպի ցած։
Գիտակցության հորիզոնի հետևից նորից է ամեն ինչ հառնում դեպի վեր, նորից է վեր
բարձրանում գերեզմաններից, սառած ջղաձգումը հալչում, ետ է գալիս, սողալով մոտենում
են ստվերները, արյունն սկսում է գոլորշի արձակել, վերքերը բացվում են, և սև մրրիկը
փոթորկվում է բոլոր բարիկադների ու ամրոցների վրա։ Մոռանա՜լ։ Դա հեշտ է, քանի դեռ
կամքի լապտերը աշխարհը լուսավորում է, բայց երբ նրա լույսը հանգչում է, երբ լսվում է
որդերի խլրտումը, երբ խորտակված անցյալը ջրասույզ Վինեաայի նման ալիքների միջից

խոյանում է վեր և նորից կենդանանում,— այն ժամանակ ամեն ինչի բնույթը փոխվում է։
Այն ժամանակ մնում է միայն մի ելք. խմել մինչև ծանր, կապարե թմբիրը, խմել երեկոն
երեկոյի հետևից, խմել ու խլանալ... գիշերները ցերեկ դարձնել, ցերեկները՝ գիշեր...
Ցերեկներն այլ երազներ էր տեսնում, տեսնում էր ոչ այդպիսի կորստաբեր և ամեն ինչից
զրկող ու դուրս նետող երազներ։ Գիշերները նա աշխատում էր չքնել։ Հաճախ հյուրանոց
էր վերադառնում այն ժամանակ, երթ լույսն արդեն սկսում էր բացվել և վաղորդյան
աղջամուղջը սողում էր քաղաքի փողոցներով։ Կամ սպասում էր «Կատակոմբայում» և
խմում պատահած մարդու հետ, ով չէր մերժում նրա այդ խնդրանքը։ Հետո
«Շեհերազադեից» գալիս էր Մորոզովը, և Ռավիկը խմելը շարունակում էր նրա հետ
անլուսամուտ սրահի արհեստական արմավենու տակ նստած, որտեղ միայն ժամացույցով
կարելի էր որոշել դրսի լույս ու մութ լինելը։ Այդպիսի հարբեցողությամբ զբաղվում են
միայն ստորջրյա նավերում։ Իհարկե, նման դեպքերում շատ հեշտ է գլուխն օրորել ու
հանդիմանությամբ ասել, որ մարդ պետք է խելամիտ լինի։ Բայց սատանան տանի,
իրականում ամենևին էլ հեշտ չէ կյանքը, ինչպես ուզում ես վերցրու, կյանք է։ Նա և
անհրաժեշտ է և անսահման արժեքավոր։ Կյանքից կարելի է հրաժարվել, դա շատ հեշտ է։
Բայց չէ՞ որ հրաժարվելով կյանքից, մարդ հրաժարվում է նաև վրեժից, հրաժարվում է այն
ամենից, ինչ ամեն օր և ամեն ժամ ծաղրուծանակի է ենթարկվում, ինչի վրա թքում են և
արհամարհում, ինչը մոտավորապես հավատ է կոչվում դեպի մարդկայնությունը և
մարդկությունը։ Այդ հավատն, այնուամենայնիվ, ապրում է, ճիշտ է, ապրածդ կյանքը
դատարկ է, բայց հո չես կարող այն շպրտել դատարկ փամփուշտի նման։ Այդ կյանքը դեռ
պետք կգա պայքարի համար, երբ ժամանակը գա, նա կարող է օգտակար լինել։ Ոչ թե
անձնական հաշիվների համար, և ոչ էլ հանուն վրեժխնդրության, որքան էլ ուզում է
ծարավի լինես վրեժի, ոչ էգոիզմի և ոչ նույնիսկ ալտրուիզմի համար, ինչ էլ ուզում է լինի,
միևնույն է, այս աշխարհը պետք է դուրս քաշել արյան ու կեղտի միջից, թող որ այդ դուրս
քաշածը լինի ընդամենը մի քանի վերշոկ, միևնույն է, կարևորն այստեղ այն է, որ մարդ
կռվել է, կռվել է առանց դադարի, ուղղակի կռվել է, բաց չթողնելով պայքարի իր
հեռանկարը, քանի դեռ կա և շնչում է։ Սակայն սպասումը լափում է մարդու։ Գուցե այդ
սպասումն անհուսալի է։ Մանավանդ որ հոգու խորքում մարդ սարսափ է զգում, թե երբ
վերջապես ժամանակը վրա հասնի, դու արդեն ջախջախված կլինես, քայքայված,
ուժասպառ կլինես այդ անվերջանալի սպասումների հետևանքով, հոգնած կլինի և
հյուծված քո մարմնի ամեն մի բջիջը, ուժ չես ունենա այլևս ոտքի կանգնելու և քայլելու
մյուսների հետ միևնույն շարքում։ Մի՞թե այդ չէ պատճառը, որ մարդ ուզում է իր
հիշողության մեջ տրորել այն ամենը, ինչ լափում է ջղերը, դաժանությամբ ոչնչացնել ամեն
ինչ սարկազմով, ծաղրով և նույնիսկ մի առանձնահատուկ սենտիմենտալությամբ,
փախչել, թաքնվել ուրիշ մարդու մեջ, ուրիշ «ես»-ում։ Բայց ահա մարդ նորից դառնում է
անզոր ու անօգնական և տրվում քնի ողորմածությանն ու անցյալի պատրանքներին...
Հսկայական լուսինը սահեց լուսամուտի խաչափայտի տակ։ Նա այլևս նման չէր
խաչված սրբի։ Դա ճարպոտ, անպարկեշտ մի լրտես էր, որը վավաշոտ հայացքով նայում
էր ուրիշի սենյակներն ու անկողինները։ Ռավիկն արդեն լրիվ արթնացել էր։ Այս անգամ
երազն այնքան էլ սարսափելի չէր։ Նրա տեսած երազների մեջ կային ավելի
սարսափելիները։ Բայց երկար ժամանակ էր, ինչ նա առհասարակ երազ չէր տեսնում։
Երկար ժամանա՞կ։ Ռավիկն սկսեց մտածել, թե երբվանից...... Այո, թերևս այն ժամանակից
ի վեր, ինչ ինքը այլևս մենակ չէր քնում։

Նա ձեռքով շոշափեց մահճակալի կողքը։ Շիշը չկար։ Մի քանի ժամանակ էր, ինչ շիշը
դրվում էր ոչ թե մահճակալի կողքը, այլ սենյակի անկյունում գտնվող սեղանի վրա։
Ռավիկը մի պահ տատանվեց։ Խմելը ամենևին էլ անհրաժեշտ չէր, նա գիտեր այդ։ Բայց
նաև անհրաժեշտ չէր չխմելը։ Ռավիկը տեղից ելավ և բոբիկ ոտքերով մոտեցավ սեղանին։
Հետո մի բաժակ գտավ, բացեց շիշը և խմեց։ Դա հին կալվադոսի մնացորդն էր։ Նա
բաժակը մոտեցրեց լուսամուտին։ Լուսնի շողերի տակ բաժակը ծիածանաքարի նման
շողշողաց։ Օղին չի կարելի լույս տեղ դնել, մտածեց նա։ Ոչ արևի տակ և ոչ էլ լուսնի։
Վիրավոր զինվորները, որոնք ամբողջ գիշերը լիալուսնի ժամանակ դրսում էին մնում,
ավելի էին թուլանում, քան մութ գիշերներին։ Ռավիկը գլուխն օրորեց և խմեց բաժակը։
Հետո նորից լցրեց։ Հայացքը շրջելով Ժոանի կողմը, Ռավիկը տեսավ, որ նա լայն բացած
աչքերով իրեն է նայում։ Ռավիկը տեղում քար կտրեց։ Իսկապե՞ս Ժոանն արթնացել և
իրեն է նայում։
— Ժոան,— ասաց նա։
— Ինչ է...
Ժոանն այնպես նայեց Ռավիկին, կարծես հենց նոր արթնացավ։
— Ռավիկ,— ասաց նա բոլորովին ուրիշ ձայնով,— այդ ի՞նչ ես անում այդտեղ։
— Սիրտս մի քիչ խմել ուզեց։
― Ինչո՞ւ։ Ի՞նչ է պատահել...— Ժոանը տեղում բարձրացավ։— Ասա, տեսնեմ ի՞նչ է
եղել,— շփոթահար հարցրեց նա։— Բա՞ն է պատահել։
— Ոչինչ չի պատահել։
Ժոանը ճակատից մազերը ետ գցեց։
— Աստված իմ,— ասաց նա,— այնպե՜ս վախեցա։
— Ներիր, ես չէի ուզում քեզ արթնացնել։ Կարծում էի ամուր քնած ես։
— Ես հանկարծ տեսա, որ դու կանգնած ես այնտեղ... անկյունում... ամբողջովին
փոխված...
— Շատ եմ ցավում, Ժոան, ներիր։ Ես չէի կարծում, թե դու կարթնանաս։
— Ես զգացի, որ դու այլևս կողքիս չես։ Մրսում էի։ Կարձես քամի էր փչում, Ես
սարսափից սառեցի։ Հանկարծ տեսնեմ, դու այնտեղ կանգնած ես, անկյունում։ Բա՞ն է
պատահել։
— Ոչ մի բան չի պատահել, Ժոան։ Պարզապես արթնացա և մի բան ուզեցի խմել։
— Մի կում էլ ինձ տուր։
Ռավիկը բաժակը լցրեց ու մոտեցավ մահճակալին։
— Դու հիմա ուղղակի երեխայի ես նման,— ասաց Ռավիկը։
Ժոանը երկու ձեռքով վերցրեց բաժակը և խմեց։ Խմում էր դանդաղ և բաժակի վրայով
նայում Ռավիկին։
— Ինչո՞ւ արթնացար,— հարցրեց Ժոանը։

— Չգիտեմ։ Երևի լուսնի լույսից։
— Ատում եմ լուսնին։
— Անտիբում դու չես ատի նրան։
Ժոանը բաժակը ցած դրեց։
— Իրո՞ք գնալու ենք։
— Այո, իհարկե։
— Գնանք, հեռանանք այս անիծյալ մառախուղներից ու անձրևներից։
— Մի բաժակ էլ լցրու։
— Չե՞ս ուզում քնել։
— Ոչ։ Ժամանակն ափսոս է։ Մարդ կյանքից շատ բան է բաց թողնում քնելու
հետևանքով։ Մի բաժակ տուր։ Սա այն լավ կալվադոսի՞ց է։ Չէ՞ որ մենք ուզում էինք սա
հետներս վերցնել։
— Ոչինչ պետք չէ վերցնել։
Ժոանը նայեց նրան։
— Երբե՞ք։
— Երբեք։
Ռավիկը մոտեցավ լուսամուտին և վարագույրը քաշեց։ Վարագույրը ծածկում էր
լուսամուտի միայն կեսը։ Լուսնի շողքը վարագույրի ճեղքից ներս էր ընկնում, բաժանելով
սենյակը երկու խավար մասի։
— Ինչո՞ւ չես պառկում,— հարցրեց Ժոանը։
Ռավիկը կանգնած էր բազմոցի կողքին, որը Ժոանից բաժանված էր լույսի պատնեշով։
Նա հազիվ էր տեսնում անկողնու մեջ նստած Ժոանին, որի փոքր-ինչ փայլող մազերը
ընկած էին ծոծրակին։ Ժոանը նստած էր մերկ։ Ռավիկի և նրա միջև հորդում էր պաղ,
իրենից ելնող ու իր մեջ թափվող մի լույս։ Այդ լույսը թափվում էր սենյակի քառակուսու
մեջ, որը լիքն էր քնի ջերմ բուրմունքով, անցնում էր սև, անօդ եթերի միջով անվերջանալի
մի ճանապարհ, արևի բեկված մի լույս, անդրադարձած հեռավոր անկենդան մոլորակի
շնորհիվ, որը կախարդանքով դարձել է կապարյա մի պաղ հոսանք։ Այդ լույսը հորդում էր
ու հորդում, բայց մնում էր իր տեղում անշարժ և ոչ մի կերպ չէր լցնում սենյակի
դատարկությունը։
— Ինչո՞ւ չես գալիս ինձ մոտ,— հարցրեց Ժոանը։
Ռավիկը քայլեց սենյակի միջով, անցավ խավարը և լույսը, հետո նորից գնաց խավարի
միջով — ու թեև դա ընդամենը մի քանի քայլ էր, բայց նրան թվաց, թե ինքը հսկայական
տարածություն անցավ։
— Շիշը բերի՞ր։
— Այո։
— Բաժա՞կ ես ուզում։ Ժամը քանի՞սն է։

Ռավիկը նայեց ժամացույցի փոքրիկ լուսավորվող թվահարթակին։
— Մոտավորապես հինգը։
— Հինգը։ Կարող էր նաև երեքը լինել։ Կամ յոթը։ Գիշերները ժամանակը կանգ է
առնում։ Միայն ժամացույցներն են, որ կանգ չեն առնում։
— Այո։ Բայց, չնայած դրան, ամեն ինչ գիշերն է կատարվում։ Կամ այդ պատճառով։
— Ի՞նչը, օրինակ։
— Այն ամենը, ինչ ցերեկը կարող է տեսանելի լինել։
— Ինձ մի վախեցրու։ Ուզում ես ասել ամեն ինչ տեղի է ունենում առանց մարդկանց
գիտությա՞ն։ Երբ նրանք քնա՞ծ են լինում։
— Այո։
Ժոանը նրա ձեռքից վերցրեց բաժակը և խմեց։ Նա շատ լավիկն էր, և Ռավիկն զգում էր,
որ սիրում է նրան։ Ժոանը ոչ թե գեղեցիկ էր ինչպես արձան կամ նկար, նա գեղեցիկ էր
ինչպես մարգագետինը, որը ծփում է վրայից անցնող քամուց։ Ժոանը կյանքի
մարմնացումն էր, այն կյանքի, որը, պատահականորեն իրար զարնելով երկու բջիջ, ոչնչից
մի արգանդում ստեղծեց նրան այն ձևով, ինչպես որ նա կա։ Դա նույն այն անըմբռնելի
գաղտնիքն է, երբ սերմի մի աննշան հատիկի մեջ ամփոփված է լինում մի ամբողջ ծառ,
դեռ քարացած, անշարժ, միկրոսկոպիկ մեծության, բայց և այնպես գոյություն ունեցող,
նախապես կանխորոշված, այստեղ այդ ծառի և կատարը կա, և պտուղները, և ապրիլյան
առավոտի ծաղկահեղեղը։ Սիրային մի գիշերից ստեղծվեց և դեմք, և ուսեր, և աչքեր —
հենց նույն այդ աչքերը և այդ նույն ուսերը, որոնք վաղուց արդեն գոյություն ունեին երկրի
երեսին, կորած ինչ֊որ տեղ, միլիոնավոր մարդկանց միջև, իսկ հետո, նոյեմբերյան մի
գիշեր, Փարիզում, Ալմա կամուրջի վրա, հանկարծ ընդառաջ եկան քեզ...
— Ինչո՞ւ գիշերը,— հարցրեց ժոանը։
— Որովհետև,— ասաց Ռավիկը։— Մոտեցիր կպիր ինձ, սեր իմ, նորից պարգևված ինձ
քնի անդունդից, վերադարձած պատահականության լուսնային մարգագետիններից...—
Որովհետև գիշերն ու քունը դավաճաններ են։ Հիշում ես, թե ինչպես մենք այսօր քնեցինք
իրար ամուր կպած, մենք այնքան էինք միմյանց մոտիկ, որքան կարող են մոտիկ լինել
միայն մարդիկ։ Մենք իրար էինք ձուլվել դեմքով, մարմնով, խոհերով, շնչառությամբ...
Բայց ահա հանկարծ մեր միջև հայտնվեց քունը... հայտնվեց աննկատելի, կամաց-կամաց
թափանցելով մեր մեջ գորշ, անգույն... սկզբում մի քանի բիծ, հետո ավելի ու ավելի...
ինչպես բորը նստեց մեր հիշողության վրա, թափանցեց մեր արյան մեջ անգիտակցության
խավարից, կաթիլ առ կաթիլ մեր մեջ լցվեց կուրությունը, և հանկարծ մեզանից
յուրաքանչյուրը մնաց մենակ, և այդպես միայնության մեջ մենք սկսեցինք ընթանալ մութ
կանաչներով ինչ֊որ տեղեր, տրվելով անհայտ ուժերի և անդեմ սպառնալիքների
իշխանությանը։ Երբ ես արթնացա, դու իմ դեմ էիր։ Բայց քնած։ Եվ գտնվում էիր հեռու
հեռվում։ Դու սահել ու հեռացել էիր ինձանից։ Դու ոչինչ իմ մասին այլևս չգիտեիր։ Դու
գտնվում էիր այնպիսի մի տեղ, ուր ես չէի կարող գալ քո հետևից։— Ռավիկը համբուրեց
Ժոանի ձեռքը։— Ինչպե՞ս կարող է սերը կատարյալ լինել, եթե ես ամեն գիշեր կորցնում եմ
քեզ՝ աչքերս փակելիս։
— Ես պառկած էի քո կողքին։ Քեզ ամուր կպած։ Քո գրկում։

— Դու ինչ-որ հեռավոր անծանոթ երկրում էիր՝ իմ կողքին։ Բայց հեռու էիր ավելի, քան
եթե Սիրիուսի վրա լինեիր։ Եթե դու ցերեկը հեռանում ես ինձանից, այդպիսի զգացում ես
չեմ ունենում։ Ցերեկն ամեն ինչ ինձ համար հասկանալի է։ Սակայն ո՞վ ինչ գիտե գիշերվա
մասին։
— Ես քեզ մոտ էի։
— Ոչ, դու ինձ մոտ չէիր։ Դու միայն պառկած էիր իմ կողքին։ Մարդ ի՞նչ իմանա, թե
ինքն ինչպես կվերադառնա այն երկրից, որտեղ գիտակցությունը հսկողությունից դուրս է։
Կվերադառնա փոխված, բայց առանց այդ նկատելու։
— Դու նույնպե՞ս։
— Այո, ես նույնպես,— ասաց Ռավիկը։— Իսկ հիմա բաժակ տուր ինձ։ Ես
անմտություններ եմ դուրս տալիս, իսկ դու խմում ես։
Ժոանը բաժակը մեկնեց նրան։
— Լավ է, որ դու արթնացար, Ռավիկ։ Թող փառաբանվի լուսինը։ Առանց նրա մենք
կմնայինք քնած և ոչինչ մեկս մյուսիս մասին չէինք իմանա։ Կամ մեզանից որևէ մեկի մեջ
բուն դրած կլիներ բաժանման սաղմը՝ մինչ մենք անպաշտպան էինք։ Եվ այդ սաղմը
կամաց-կամաց և աննկատելի կաճեր, կմեծանար, մինչև որ մի օր ճեղքեր ու դուրս գար
լույս աշխարհ։
Ժոանը կամացուկ ծիծաղեց։ Ռավիկը նայեց նրան։
— Դու ինքդ էլ առանձնապես լուրջ չես վերաբերվում քո ասածին, ճի՞շտ է։
— Ոչ։ Իսկ դո՞ւ։
— Ես նույնպես։ Բայց դրանում մի բան կա։ Հենց այդ պատճառով է, որ մենք դա լուրջ
չենք ընդունում։ Մարդը դրանով է մեծ։
Ժոանը նորից ծիծաղեց։
— Դա ինձ համար սարսափելի չէ։ Ես վստահում եմ մեր մարմիններին, Մարմիններն
ավելի լավ գիտեն, թե իրենք ինչ են ուզում, շատ ավելի լավ, քան մեր գլուխները, որոնք
գիշեր ժամանակ, աստված գիտե, թե ինչեր են մտածում։
Ռավիկն իր բաժակը խմեց։
— Համաձայն եմ,— ասաց նա։— Դա էլ է ճիշտ։
— Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե մենք այս գիշեր այլևս չքնենք։
Ռավիկը լուսնի արծաթյա շողերի մեջ վեր բարձրացրեց շիշը։ Նրա մի երրորդը դեռ լիքն
էր։
— Քիչ է մնացել,— ասաց նա։— Բայց կարող ենք փորձել։
Նա շիշը դրեց մահճակալի մոտ գտնվող սեղանին։ Հետո շրջվեց ու նայեց Ժոանին։
— Դու սքանչելի ես, ինչպես տղամարդու բոլոր երազանքները, բոլոր երազանքները,
ավելացրած նաև մեկը, որը նրա մտքով չի էլ անցել։

— Լավ,— ասաց Ժոանը։— Ուրեմն, արի ամեն գիշեր արթնանանք։ Գիշերները
ցերեկվա համեմատությամբ դու բոլորովին ուրիշ ես։
— Ավելի լա՞վն եմ։
— Ուրիշ ես։ Գիշերները դու մի տեսակ անսպասելի ես։ Միշտ ինչ֊որ տեղից ես գալիս,
մարդ չգիտե, թե որտեղից։
— Իսկ ցերե՞կը։
— Ցերեկը՝ ոչ միշտ։ Երբեմն ես այդպես։
— Լավ խոստովանություն է,— ասաց Ռավիկը։— Մի քանի շաբաթ առաջ դու ինձ
այդպես չէիր ասի։
— Գուցե։ Բայց մի քանի շաբաթ առաջ ես քեզ շատ ավելի քիչ էի ճանաչում։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց նրա վրա։ Ժոանի դեմքը անկեղծություն էր
արտահայտում։ Նա պարզապես ասում էր այն, ինչ մտածում էր, և դա շատ բնական էր
նրա համար։ Նա չէր ուզում Ռավիկին ոչ վիրավորել և ոչ էլ արտակարգ ինչ֊որ բան ասել։
— Դա շատ լավ է,— ասաց Ռավիկը։
― Ինչո՞ւ։
— Որովհետև մի քանի շաբաթից հետո դու ինձ է՛լ ավելի լավ կճանաչես, և ես քեզ
համար այլևս այդպես անսպասելի չեմ լինի։
— Ճիշտ այնպես, ինչպես և ես քեզ համար,— ասաց Ժոանը և ծիծաղեց։
— Քո բանն ուրիշ է։
— Ինչո՞ւ։
— Որովհետև դա հիսուն հազար տարվա բիոլոգիական հիմք ունի, որի ընթացքում
մարդը զարգացել է։ Սերը կնոջը սթափեցնում է և միտքը սրում, իսկ տղամարդը,
ընդհակառակը, գլուխը կորցնում է։
— Դու ինձ սիրո՞ւմ ես։
— Սիրում եմ։
— Դու շատ քիչ ես այդ մասին խոսում։
Ժոանը ճլմկոտաց։ Կարծես կշտացած կատու լինի, մտածեց Ռավիկը։ Կշտացած
կատու, համոզված, որ զոհն իրենից չի փախչի։
— Երբեմն այնպես է լինում, որ ես կարող էի քեզ լուսամուտից դուրս շպրտել,— ասաց
Ռավիկը։
— Իսկ ինչո՞ւ չես շպրտում։
Ռավիկը նայեց Ժոանին։
— Իսկ կարո՞ղ էիր,— նորից հարցրեց Ժոանը։
Ռավիկը դարձյալ չպատասխանեց։ Ժոանը ետ ընկավ բարձին։

― Ոչնչացնել մարդուն, որովհետև սիրո՞ւմ ես նրան։ Սպանել նրան, որովհետև
չափազանց շա՞տ ես սիրում։
Ռավիկը ձեռքը մեկնեց շշին։
— Տե՜ր իմ աստված,— ասաց նա։— Ո՞ր մեղքիս համար եմ ես դրան արժանացել։
Գիշերն արթնանալ և նման բաներ լսել...
— Դա ճիշտ չէ՞։
— Ճիշտ է։ Երրորդ կարգի բանաստեղծների և կանանց համար, որոնց դա չի սպառնում։
— Նաև նրանց, ովքեր սպանում են։
— Թերևս։
— Իսկ դու կարո՞ղ էիր։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Բավական է դուրս տաս։ Ես պիտանի չեմ նման բաների
համար։ Արդեն շատ-շատերին եմ սպանել։ Եվ որպես սիրող և որպես պրոֆեսիոնալ։
Որպես զինվոր և որպես բժիշկ։ Դա մարդու արհամարհանք է ներշնչում,
անտարբերություն և հարգանք դեպի կյանքը։ Սպանություններով մարդ քիչ բանի կարող
է հասնել։ Ով հաճախ է սպանել, նա այլևս չի սպանի սիրո համար։ Այլապես մահը կդառնա
ծիծաղելի և աննշան։ Մինչդեռ մահը երբեք ոչ աննշան է եղել և ոչ էլ ծիծաղելի։ Կանայք
նույնպես նման հաշիվներում գործ չունեն։ Դա զուտ տղամարդկային գործ է։— Մի քանի
վայրկյան նա լռեց։
— Մենք ինչի՞ մասին ենք խոսում,— ասաց Ռավիկն ու խոնարհվեց Ժոանի վրա։—
Մի՞թե դու իմ անարմատ երջանկությունը չես։ Ամպի նման թեթև և լուսարձակի նման
պայծառ երջանկությունը։ Թույլ տուր համբուրեմ քեզ... Դեռ երբեք կյանքն այնքան թանկ
չի եղել, որքան այսօր... երբ նա այնքան էժան է գնահատվում։

XVI գլուխ
Լույսը։ Նորից ու նորից նույն լույսը։ Ճերմակ փրփուրի նման նա թռչում գալիս էր
հորիզոնից, որտեղ ծովի խոր կապույտը ձուլվում էր բիլ երկնքի հետ։ Նա թռչում գալիս էր,
կարծես շունչը պահած և միևնույն ժամանակ խոր շնչառությամբ, գալիս էր որպես
բռնկում և անդրադարձման ցոլանք... Գալիս էր որպես պարզ, նախաստեղծ մի
երջանկություն — այդքան պայծառ լինել, այդպես առկայծել, այդքան անշոշափելի և
անկշիռ սավառնել...
Ինչպե՜ս է փայլփլում նրա գլխավերևում, մտածեց Ռավիկը։ Կարծես գունատ
լուսապսակ լինի։ Տարածություն՝ առանց հեռանկարի։ Ինչպե՜ս է գրկում, ողողում նրա
ուսերը։ Քանաանի կաթ, շողերից հյուսած մետաքս։ Այս լույսի տակ մերկություն չի
զգացվում։ Մաշկն իսկույն բռնում է, ետ շպրտում, ինչպես առափնյա ժայռն է ետ շպրտում
իր մոտ վազող ալիքներին։ Լույսի փրփուր, մրրիկ, որ թափանցելի է, վճիտ մշուշից
հյուսված նրբագույն զգեստ...
— Արդեն ինչքա՞ն ժամանակ է, ինչ մենք ապրում ենք այստեղ,— հարցրեց Ժոանը։
— Ութ օր։
— Կարծես արդեն ութ տարի լինի, քեզ այդպես չի՞ թվում։
— Ոչ,— ասաց Ռավիկը։— Թվում է, թե ութ ժամ է անցել։ Ութ ժամ և երեք հազար
տարի։ Այդ տեղը, որտեղ հիմա դու կանգնած ես, երեք հազար տարի առաջ նույն ձևով
կանգնած էր մի երիտասարդ էտրուսկ աղջիկ։ Իսկ Աֆրիկայից քամին փչում էր ճիշտ նույն
ձևով և լույսին իր առաջը գցած քշում էր ծովի վրայով։
Ժոանը Ռավիկի կողքին նստեց ժայռի վրա։
― Ե՞րբ ենք Փարիզ վերադառնալու։
― Դա կորոշվի այսօր երեկոյան կազինոյում։
— Մենք շահե՞լ ենք։
— Քիչ։
— Դու այնպես ես խաղում, կարծես ամբողջ կյանքդ խաղացած լինես։ Գուցե հենց
այդպե՞ս է։ Չէ՞ որ ես քո մասին ոչինչ չգիտեմ։ Այդ ինչպե՞ս է, որ կրուպյեն քեզ այդքան
սիրալիր ողջունեց, կարծես ռազմական խոշոր արդյունաբերողի էր ողջունում։
― Նա ինձ շփոթեց մի ռազմական գործարանատիրոջ հետ։
― Ճիշտ չես ասում։ Դու նրան նույնպես ճանաչեցիր։
— Ես քաղաքավարությունից դրդված այդպես արի։
— Վերջին անգամ դու ե՞րբ ես եղել այստեղ։
— Չգիտեմ, արդեն մոռացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ։ Մի տես, թե ինչպես ես արդեն
սևացել։ Դու միշտ պետք է սևացած լինես, դա քեզ սազում է, Ժոան։

— Ուրեմն, ես պետք է միշտ այստեղ ապրեմ։
— Իսկ դու դա կուզեի՞ր:
— Ոչ մշտապես: Բայց կուզեի միշտ ապրել այս ձևով, ինչպես հիմա եմ ապրում։—
Ժոանը մազերը ուսերի վրայով ետ գցեց։— Քեզ դա թեթևամտություն է թվում, ճի՞շտ է։
— Չէ, ինչո՞ւ,— առարկեց Ռավիկը։
Ժոանը Ժպտաց ու շրջվեց նրա կողմը։
— Ես գիտեմ, որ դա թեթևամտություն է, սեր իմ, բայց մի՞թե դու չգիտես, որ մեր այս
անիծյալ կյանքում շատ քիչ ժամանակ ենք ունեցել թեթևամտության համար։ Ինչե՜ր ասես,
որ չեն եղել,— պատերազմ, սով, հեղաշրջում, ինֆլացիա... ինչքան ուզում ես թվիր։ Բայց
ապահովություն, անհոգ կյանք, հանգստություն և ազատ ժամանակ — երբեք չենք
ունեցել։ Իսկ հիմա դու ասում ես, որ նորից պատերազմ է լինելու։ Մեր ծնողներն իսկապես
որ շատ ավելի թեթև են ապրել, քան մենք, Ռավիկ։
— Այո, ճիշտ ես ասում։
― Մարդու ունեցած-չունեցածը ընդամենը մի կարճ կյանք է, այն էլ այս ձևով է
անցնում։— Ժոանը ձեռքերը կպցրեց տաք ժայռին։— Ես, ըստ երևույթին, դատարկ կին
եմ, Ռավիկ։ Ապրում եմ այսպիսի մի պատմական ժամանակաշրջանում, և դա ինձ ոչ մի
չափով չի հուզում։ Ես ուզում եմ երջանիկ լինել, ուզում եմ, որ կյանքն այսքան ծանր ու
դժվար չլիներ, ուրիշ ոչինչ։
— Իսկ ով է, որ դա չի ուզում, ժոան։
— Դո՞ւ էլ ես ուզում։
— Իհարկե, ուզում եմ։
Այդ կապո՜ւյտը, մտածեց Ռավիկը։ Հորիզոնի գրեթե անգույն այդ կապույտը, որաեղ
երկինքր սուզվում է ջրերի մեջ։ Եվ լույսի այդ փոթորիկը, որ բռնել է ամբողջ ծովը, և
երկնակամարը, և այդ աչքերը, որոնք Փարիզում երբեք այնպես կապույտ չեն եղել, ինչքան
այստեղ...
— Ես կուզեի, որ այդպես ապրեինք, իրար հետ,— ասաց Ժոանը։
— Մենք հենց այդպես էլ ապրում ենք, համենայն դեպս, այդպես ապրում ենք հիմա։
— Այո, հիմա այդպես ենք ապրում։ Ընդամենը մի քանի օր։ Որից հետո կրկին
կվերադառնանք Փարիզ, գիշերային ակումբ, որտեղ ամեն ինչ նույնի կրկնությունն է, նույն
տաղտկալի կյանքը, նույն կեղտոտ հյուրանոցը...
— Դու չափազանցում ես։ Քո հյուրանոցը կեղտոտներից չէ։ Իմը՝ արդեն ուրիշ բան է,
դա իսկապես կեղտոտ է, չհաշված իմ զբաղեցրած համարը։
Ժոանը ձեռքերով հենվեց ժայռին։ Քամին խաղում էր նրա մազերի մեջ։
— Մորոզովն ասում է, որ դու հիանալի բժիշկ ես։ Ափսոս, որ կյանքդ այս ձևով է
դասավորվել։ Այլապես, որպես վիրաբույժ, դու կարող էիր մեծ փողեր աշխատել։
Պրոֆեսոր Դյուրանը...
— Դու որտեղի՞ց գիտես Դյուրանին։

— Նա երբեմն «Շեհերազադե» է գալիս։ Մեր օբեր-քելներ Ռենեն ասում է, որ Դյուրանը
տասը հազար ֆրանկից պակաս լինելու դեպքում մատը մատին չի տալիս։
— Ռենեն, ըստ երևույթին, ճիշտ տեղեկություններ ունի։
— Իսկ, երբեմն էլ մի օրում երկու, երեք վիրահատություն է կատարում։ Սքանչելի տուն
ունի, «պաքարտ»...
Տարօրինակ է, մտածեց Ռավիկը։ ժոանի դեմքի արտահայտությունը ոչնչով չէր
փոխվում, թեև այնպիսի հիմարություններ էր դուրս տալիս, ինչպիսին դարեր շարունակ
դուրս չէին տվել մինչև նա եղած բոլոր կանայք միասին վերցրած։ Ավելին, նրա դեմքը
դառնում էր նույնիսկ ավելի հրապուրիչ։ Հիմա նա նման էր ծովագույն աչքերով մի
ամազոնուհու, որը, թխսի բնազդ ունենալով հանդերձ, բանկիրական իդեալներ էր
քարոզում։ Բայց մի՞թե նա իրավացի չէր։ Այսքան գեղեցկությունը կարո՞ղ է իրավացի
չլինել։ Մի՞թե աշխարհի բոլոր ներումները այդ գեղեցկության համար չեն։
Փրփրաբաշ ալիքների վրա Ռավիկը մոտորով մի նավակ տեսավ, որն իրենց կողմն էր
գալիս։ Բայց տեղից չշարժվեց։ Նա գիտեր նավակի գալու նպատակը։
— Ահա, քո բարեկամներն են գալիս,— ասաց նա Ժոանին։
— Ո՞ւր է,— հարցրեց Ժոանը, թեև վաղուց էր նավակը նկատել։— Իսկ ինչո՞ւ են իմ
բարեկամները։ Նրանք ինձանից առաջ քո բարեկամներն էին։ Քեզ հետ ավելի շուտ են
ծանոթացել, քան՝ ինձ։
— Այո, տասը րոպե ավելի շուտ։
— Ինչ որ է։
Ռավիկը ծիծաղեց։
— Թող այդպես լինի, Ժոան։
— Ես նրանց մոտ գնալու կարիք չունեմ։ Եվ չեմ գնա։ Ինչ ուզում է լինի, չեմ գնա։
— Իհարկե, չես գնա։
Ռավիկը ձգվեց ժայռի վրա ու աչքերը փակեց։ Արևը իսկույն նրա համար դարձավ ոսկյա
տաք մի վերմակ։ Նա գիտեր, թե ինչ է լինելու դրանից հետո։
— Մենք առանձնապես քաղաքավարի չենք,— փոքր֊ինչ լռելուց հետո ասաց Ժոանը։
— Սիրահարվածները երբեք այդպիսին չեն լինում։
— Չէ՞ որ նրանք երկուսն էլ հատուկ մեզ համար են եկել, որպեսզի տանեն։ Եթե մենք
չենք ուզում գնալ, դու գոնե պետք է ցած իջնեիր և նրանց ասեիր այդ մասին։
— Լավ։— Ռավիկը կիսով չափ աչքերը բացեց։— Արի կարճ կտրենք։ Իջիր ցած և ասա,
որ ես պետք է աշխատեմ։ Իսկ ինքդ հետները գնա, ինչպես երեկ։
― Աշխատե՞մ։ Չէ՞ որ դա առնվազն ծիծաղելի է հնչում։ Ո՞վ է այստեղ աշխատում։ Ինչո՞ւ
պարզապես չես ուզում հետները գնալ։ Դու երկուսին էլ շատ դուր ես եկել։ Առանց այն էլ
նրանք երեկ շատ վշտացած էին, որ դու չուզեցիր գնալ, մնացիր ափում։
— Տե՜ր իմ աստված։— Ռավիկն աչքերը լրիվ բացեց։— Ինչո՞ւ են բոլոր կանայք սիրում
այս ապուշային խոսակցությունները։ Դու ուզում ես նավով զբոսնել, իսկ ես նավակ

չունեմ, կյանքը կարճ է, մեզ մնացել է ընդամենը մի երկու օր ապրել այստեղ, ես ինչո՞ւ
պետք է մեծահոգություն խաղամ և քեզ ստիպեմ անել այն, ինչ դու, միևնույն է, անելու
ես... Միայն նրա համար, որ դու քեզ լա՞վ զգաս։
— Պետք չէ, որ դու ինձ ստիպես։ Ես կարող եմ ինքս վարվել այնպես, ինչպես ուզում եմ։
Ժոանը նայեց Ռավիկին։ Ժոանի աչքերը սովորականի նման վճիտ էին և շողշողուն,
միայն շուրթերն էին, որ վայրկենապես ցցնվեցին, և այդ արտահայտությունը նրա երեսից
այնքան արագ չքացավ, որ Ռավիկին թվաց, թե ինքը սխալվում է։ Բայց նա գիտեր, որ չի
սխալվում։
Ծովը շրմփալով զարնվում էր նավամատույցի մոտ գտնվող ժայռերին։ Ջրի ցայտքերը
փոշի դարձած բարձրացան, և քամին այդ շողշողուն փոշին քշեց-բերեց նրանց կողմը։
Ռավիկն զգաց, թե ինչպես մաշկը վայրկենապես փշաքաղվեց։
— Դա քո ալիքն էր,— ասաց Ժոանը,— այն հեքիաթի ալիքը, որի մասին դու ինձ
պատմում էիր Փարիզում։
— Դու այդ մի՞տդ ես պահել։
— Այո, իհարկե։ Բայց դու ժայռ չես։ Դու բետոնե բլոկ ես։
Ժոանր գնաց ներքև դեպի նավամատույց, և ամբողջ անծայրածիր երկինքը նստեց նրա
գեղեցիկ ուսերի վրա։ Թվում էր, թե Ժոանը հիմա կնստի սպիտակ մակույկը, մազերը
հողմերին տված, իսկ ես՝ ապուշս, կմնամ այստեղ, փոխանակ հետը գնալու, մտածեց
Ռավիկը։ Բայց այդպիսի դերեր կատարելու համար ես դեռ պիտանի չեմ։ Իմ մեջ դեռ
նստած է վաղուց անցած ժամանակների հիմար հպարտությունը, դոնկիխոտությունը։
Սակայն ի՞նչ է մնալու մեզ, բացի դրանից։ Լուսնյակ գիշերներում ծաղկող թզենի,
Սենեկայի և Սոկրատեսի փիլիսոփայություն, Շումանի թավջութակային կոնցերտ և
կորուստը կանխատեսելու կարողություն։
Ռավիկը ներքևից լսեց Ժոանի ձայնը։ Հետո ականջին հասավ մոտորի խուլ հռնդյունը։
Նա տեղից փոքր֊ինչ բարձրացավ։ Ըստ երևույթին, Ժոանը խելին է նստած։ Ծովում ինչ֊որ
տեղ մի կղզի կա, իսկ կղզում մի վանք։ Ժամանակ առ ժամանակ այնտեղից աքաղաղի
կանչի ձայն է գալիս... Աչքերի կոպերի տակից արևն այնքա՜ն կարմիր է թվում։
Մանկության դալար մարգադետիններ։ Ծածկված սպասումով լեցուն արյան կարմիր
ծաղիկներով։ Ծովի հավիտենական օրորոցային երգ։ Վինետայի զանգակներ։ Չմտածելու
կախարդական երջանկություն։ Քունը իսկույն հաղթեց նրան։
Ճաշից հետո Ռավիկը մեքենան դուրս բերեց գարաժից։ Դա «Տալբո» մակնիշի մի մեքենա
էր, որը Մորոզովն էր վարձով վերցրել նրա համար Փարիզում։ Հենց դրանով էլ նա Ժոանի
հետ այստեղ էր եկել։
Ռավիկի մեքենան սլանում էր ափի երկարությամբ։ Արևոտ, պայծառ օր էր։ Նա մտավ
Նիցցա, Մոնտե֊Կառլո և ապա Վիլ-Ֆրանշ։ Ռավիկը սիրում էր այդ հին, փոքրիկ
նավահանգիստը և մի քիչ նստեց առափնյա բիստրոներից մեկի առաջ։ Հետս սկսեց
թափառել Մոնտե֊Կառլո կազինոյի առջևի զբոսայգում և ծովից վերև գտնվող
ինքնասպանների գերեզմանատանը։ Այստեղ ինչ֊որ գերեզման գտավ, նա երկար կանգնեց
այդ գերեզմանի առաջ և ժպտաց։ Ապա նորից նստելով մեքենան, հին Նիցցայի նեղլիկ

փողոցներով, հուշարձաններով զարդարված հրապարակները կտրելով հասավ նոր
քաղաքը։ Հետո վերադարձավ Կանն և Կաննից ծովափով մեկնեց այն վայրերը, որտեղ
կարմիր ժայռերն են գտնվում և բիբլիական անուններ ստացած ձկնորսական ավանները։
Ռավիկը մոռացել էր Ժոանին։ Մոռացել էր նույնիսկ ինքն իրեն։ Նա պարզապես
ամբողջովին տրվել էր այդ պարզ օրին՝ արևի, ծովի և երկրի այդ եռաղողանջին, որն
ամբողջ ծովափի երկարությամբ ծաղիկներ էր սփռել այն ժամանակ, երբ նրանց վերևում
ընկած լեռնային կածանները դեռ ծածկված էին ձյունով։ Ֆրանսիայի վրա կախվել էին
անձրևի ամպերը, Եվրոպայի վրա աղմկում էր փոթորիկը, սակայն հողագնդի այդ նեղլիկ
ծովափնյա շերտը թվում էր, թե այդ ամենից գաղափար էլ չունի։ Հողագնդի այդ փոքրիկ
կտորը կարծես բոլորը մոռացության էին մատնել։ Այստեղ դեռ կյանքը ընթանում էր իր
ձևով, ուներ իրեն հատուկ զարկերակը։ Եվ եթե լեռների այն կողմը գտնվող ամբողջ
երկիրը պատել էր կարիքի, դժբախտության կանխագուշակումների և ապագա վտանգի
գորշ մշուշը, ապա այստեղ ամբողջ եռանդով փայլփլում էր արևը, որի կենարար շողերի
տակ կուտակվում էր մեռնող աշխարհի վերջին քափը։
Վերջին լույսի շուրջը հավաքված թիթեռների ու մժեղների պար... դատարկ, չնչին,
ինչպես յուրաքանչյուր մժեղի պար, խելառ ու անմիտ, ինչպես կաֆեներից հնչող թեթև
երաժշտություն... Ավելորդ, իր դարն արդեն ապրած աշխարհ, ինչպես թիթեռը
հոկտեմբերին, որի փոքրիկ սիրտը արդեն կծկվել է աշնանային սառնամանիքից։ Եվ այդ
ամենը պարում է, շաղակրատում, ֆլիրտում, սիրում, դավաճանում, խեղկատակում, քանի
դեռ վրա չի հասել մրրկաշունչ հողմը և չի զնգացել մահվան գերանդին։
Ռավիկը մեքենան շրջեց դեպի Սեն-Ռաֆայել։ Փոքրիկ, քառանկյուն նավահանգիստը
լիքն էր առագաստանավերով ու մոտորավոր նավակներով։ Առափնյա կաֆեները
ամենուրեք տնկել էին խայտաբղետ հովանոցներ։ Սեղանների մոտ նստել էին արևից
սևացած կանայք։ Որքա՜ն է ծանոթ այս ամենը, մտածեց Ռավիկը։ Կյանքի թեթև, քնքուշ
պատկեր։ Ուրախ գայթակղություններ, անհոգություն, խաղ... Որքա՜ն է այս ամենը
ծանոթ, թեև վաղուց արդեն անցյալի գիրկն է անցել։ Մի ժամանակ ես ինքս էլ եմ այսպես
ապրել, թիթեռի նման թռվռացել անհոգ և կարծել, թե կյանքը հենց դրա մեջ է... Մեքենան
թեք ոլորանից վեր բարձրացավ խճուղի և սլացավ դեպի հուրհրացող մայրամուտը։
Ռավիկը վերադարձավ հյուրանոց և Ժոանից տեղեկություն ստացավ։ Նա զանգահարել
էր և խնդրել հաղորդեն Ռավիկին, որ ընթրիքի համար իրեն չսպասի։ Ռավիկը ցած իջավ
«Իդեն Ռոկ» ռեստորանը, որտեղ ընդամենը մի քանի հոգի էին։ Երեկոները մեծ մասամբ
ժողովուրդը գնում էր ժյուան լե Պեն կամ Կանն։ Նա նստեց տերրասում դրվաձ
սեղաններից մեկի մոտ, տերրասը պատրաստված էր ժայռի վրա և նավի տախտակամածի
էր նման։ Ցածում փրփրում էին ծովի ջրերը։ Մայրամուտի շողերով բռնկված հեռվից դեպի
ափ էին թավալվում մուգ-կարմիր և կանաչավուն-կապույտ ալիքները, որոնք, հասնելով
ափին, հետզհետե դառնում էին ավելի բաց, գրեթե ոսկեգույն կարմիր կամ նարնջագույն
և, աղջամուղջն առնելով իրենց ճկուն շալակները, երփներանգ փրփուր էին շպրտում դեպի
առափնյա ժայռերը։
Ռավիկը երկար նստեց տերրասում։ Նա ներքին մի ցուրտ էր զգում և մի խոր
միայնություն։ Միտքը պայծառ էր, և անաչառ կերպով խորհում էր ապագայի մասին։ Նա
գիտեր, որ ինքը դեռ կարող է որոշ ժամանակ ձգձգել, հազար ու մի տեսակ

խորամանկություններ և շախմատային քայլեր գոյություն ունեն աշխարհի երեսին։ Բայց
նա գիտեր նաև, որ ինքը երբեք դրանցից ոչ մեկին չի դիմի։ Բանը բանից արդեն
չափազանց անցած էր։ Խորամանկությունները լավ էին մանր-մունր գործերի համար։ Իսկ
այստեղ միայն մի ելք էր մնում — դիմանալ, ազնվորեն դիմանալ, առանց սեփական անձին
խաբելու և առանց դիմելու խորամանկությունների։
Ռավիկը լույսի դեմ բարձրացրեց Պրովանսի վճիտ, թույլ գինու բաժակը։ Զով գիշերը,
ծովի աղմուկի մեջ սուզված տերրասը, հրաժեշտ տվող արևի ժպիտներով ողողված
երկինքը, որ լեցուն է հեռավոր աստղերի ղողանջներով... իսկ իմ մեջ, մտածեց նա,
լուսարձակի մի սառը լույս է, որը ապագայի խավարի միջից դուրս է քաշում համր
ամիսները, սահում է նրանց վրայով և նորից իջնում խավարի մեջ, և ես արդեն ամեն ինչ
գիտեմ, թեև դեռ ցավ չեմ զգում, բայց հաստատ գիտեմ, որ դա առանց ցավ չի մնա, և իմ
կյանքը նման է ձեռքիս բաժակին, թափանցիկ է և լիքը օտար գինով, որը երկար անշարժ չի
մնա նրա մեջ, որովհետև կթթվի, կդառնա քացախ։ Կրքի անշարժ մնացած հոտած
քացախ։ Եվ այն ժամանակ ոչինչ չի դիմանա, ամեն ինչ կկործանվի։ Նրա կյանքում, որն
այնքան օտար է, շատ բան դեռ նոր է սկսվում։ Մի՞թե կարող ես պահել նրան։ Անմեղ ու
ինքնակամ, ինչպես լույսին գնացող բույսը, նա ձգտում է դեպի հրապուրանքները, դեպի
կյանքի թեթև ու խայտաբղետ բազմազանությունը։ Նա ապագա է ուզում, իսկ ես նրան
կարող եմ տալ միայն ողորմելի ներկայի չնչին փշրանքներ։ Ճիշտ է, դեռ ոչինչ տեղի չէր
ունեցել։ Բայց դա նաև անհրաժեշտ չէր։ Միշտ ամեն ինչ նախապես է կանխորոշված,
միայն թե մարդիկ դա չգիտեն, և դրամատիկական վախճանի պահը ընդունում են որպես
վճռական ժամ, թեև դա ամիսներ առաջ անձայն արդեն խփել է։
Ռավիկն իր բաժակը խմեց։ Գինու համը նախկինի համեմատությամբ հիմա բոլորովին
ուրիշ էր։ Նա նորից լցրեց բաժակը և խմեց։ Փրփրուն և ոսկեգույն գինին այս անգամ
արդեն նախկին համն ուներ։
Նա վճարեց, տեղից ելավ և գնաց Կաննում գտնվող կազինոն։

Ռավիկը խաղում էր հանգիստ և փոքրիկ խաղագումարներ դնելով։ Նա շարունակում էր
զգալ ներքին ցուրտը իր մեջ և գիտեր, որ խաղն ինքը կտանի, քանի դեռ միջի այդ ցուրտը
չի անցել։ Խաղաց վերջին տասներկուսի վրա, քսանյոթի քառակուսու վրա և քսանյոթի
վրա էլ առանձին։ Մի ժամից հետո նա արդեն երեք հազար ֆրանկ տարել էր։ Այդպիսով
խաղագումարը կրկնապատկեց քառակուսու վրա և չորս համարի վրա էլ առանձին դրեց։
Ռավիկը նկատեց, որ Ժոանը ներս մտավ։ Նա շորերը փոխել էր և, ըստ երևույթին,
հյուրանոց էր վերադարձել Ռավիկի դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Ժոանի հետ էին այն
երկու տղամարդը, որոնք մոտորավոր նավակով նրան զբոսանքի էին տարել։ Ռավիկը
նրանց գիտեր որպես բելգիացի Լեկլերկի և ամերիկացի Նաջենտի։ Ժոանը սքանչելի տեսք
ուներ։ Նրա հագին մոխրագույն մեծ ծաղիկներով իրիկնային սպիտակ շոր էր։ Ռավիկը դա
գնել էր նրա համար մեկնելու նախօրեին։ Տեսնելով շորը, ժոանը ուրախության մի ճիչ էր
արձակել ու նետվել դեպի Ռավիկը։ «Որտեղի՞ց քեզ իրիկնային զգեստների այսպիսի նուրբ
ճաշակ»,— հարցրեց Ժոանը։— «Սա շատ ավելի լավն է, քան իմը»։— Եվ հայացքը նորից
գցելով նվերին, ավելացրեց. «Եվ ավելի թանկ է»։ Թռչնակ, մտածեց Ռավիկը։ Դեռ իմ
ճյուղերին է նստած, բայց թևերն արդեն բացել է թռչելու համար։

Կրուպյեն դեպի Ռավիկը շարժեց մի քանի խաղանիշ։ Նրա չորս համարներից մեկը
տարավ։ Տարած փողերը նա վերցրեց, թողնելով միայն նախկին խաղադրամը։ Ժոանը
գնաց բակկարա խաղացողների սեղանի կողմը։ Ռավիկը չգիտեր, Ժոանն իրեն նկատե՞լ է
թե ոչ։ Մի քանիսը, որոնք չէին խաղում, նայեցին Ժոանի հետևից։ Նա քայլում էր
սովորականի նման փոքր-ինչ այնպես թեքված առաջ, կարծես քամուն հակառակ գնալիս
լիներ և ոտքերն այնպես էր գցում, ոնց որ չգիտեր, նրանք իրեն ուր են տանում։ Գլուխը ետ
շրջելով, Ժոանը ինչ-որ բան ասաց Նաջենտին, և Ռավիկը հանկարծ խաղանիշները
շպրտելու անդիմադրելի մի ցանկություն զգաց, նա ուզեց մի կողմ հրել այդ կանաչ
սեղանը, վեր թռչել տեղից, գրկել Ժոանին ու վազելով փախցնել նրան այդ մարդկանց ու
դռների միջով, տանել հեռավոր մի կղզի, թեկուզև այն կղզին, որը երևում է հորիզոնում՝
Անտիբյան հեռավոր ծովածոցում,— փախցնել, տանել այնտեղ, թաքցնել բոլորից և պահել
միայն իր համար։
Ռավիկը նորից խաղագումար դրեց։ Յոթը դուրս եկավ։ Կղզիները չեն կարող թաքցնել։
Սրտի տագնապները սահման չունեին։ Մարդ հեշտությամբ կորցնում է այն, ինչ ձեռքին է,
երբ ինքն է թողնում, կորուստն արդեն չի զգում։ Գնդիկը դանդաղ գլորվեց։ Տասներկու։
Նա դարձյալ խաղագումար դրեց։
Աչքերը վեր բարձրացնելով, Ռավիկը հանդիպեց Ժոանի հայացքին։ Վերջինս սեղանի
մյուս կողմը կանգնած իրեն էր նայում։ Ռավիկը գլխով արեց նրան և ժպտաց։ Ժոանը
անքթիթ Ռավիկին էր նայում: Ռավիկը ցույց տվեց ռուլետը և ուսերը վեր քաշեց։ Դուրս
եկավ տասնինը։
Նա նորից խաղադրամ դրեց ու բարձրացրեց հայացքը։ Ժոանն այլևս չկար։ Նա մնաց
տեղում նստած և, ձեռքը մեկնելով, կողքը դրած ծխախոտատուփից մի սիգարետ վերցրեց։
Ծառան իսկույն կրակ տվեց նրան։ Դա լրիվ ճաղատացած, ցմփոր և լիվրեով մի մարդ էր։
— Հիմա ուրիշ ժամանակներ են,— ասաց նա։
— Այո,— հաստատեց Ռավիկը։
Ծառան Ռավիկին անծանոթ էր։
— Այ քսանինը թվին բոլորովին ուրիշ էր...
— Իհարկե, ինչ խոսք...
Ռավիկը չգիտեր, ծառան 1929 թվին եղե՞լ էր Կաննում, թե՞ պարզապես ուզում էր խոսել։
Նա տեսավ, որ դուրս եկածը չորսն է։ ՔԻչ էր մնացել չնկատի, և փորձեց նորից
կենտրոնանալ խաղի վրա։ Բայց ոչինչ դուրս չեկավ։ Ինչ հիմարության մտածեց նա։
Կազինո գալ գրպանում ընդամենը մի քանի ֆրանկ և խաղալ լոկ նրա համար, որպեսզի մի
քանի օր ավելի երկար մնալ Անտիբում։ Իսկ ինչի՞ համար։ Եվ առհասարակ ինչո՞ւ է եկել
այստեղ։ Միայն անիծյալ փոքրոգության պատճառով, ուրիշ ոչինչ։ Սերը հիվանդության
պես մի բան է, նա լուռ և կամաց֊կամաց քայքայում է մարդու, և դա նկատելի է դառնում
միայն այն ժամանակ, երբ մարդ ուզում է գլուխն ազատել այդ սիրուց, բայց ուժերը
դավաճանում են իրեն։ Մորոզովն իրավացի է։ Կնոջը կորցնելու ամենահեշտ ճանապարհն
այն է, երբ մարդ նրան վարժեցնում է մի կյանքի, որն հետագայում ինքն ապահովել չի
կարող։ Այսպիսի դեպքերում կինն աշխատում է նորից ապրել նման կյանքով, բայց այս
անգամ արդեն մի այնպիսի մարդու հետ, որն ընդունակ է մշտապես ապահովել նրա

համար այդ կյանքր։ Ես Ժոանին ասելու եմ, որ մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է, մտածեց
Ռավիկը։ Ես Փարիզում նրանից կհեռանամ, քանի դեռ չափազանց ուշ չէ։
Ռավիկը մտքում տալիս-առնում էր, թե արժի՞ արդյոք նստել ուրիշ սեղանի մոտ և խաղը
շարունակել։ Բայց հանկարծ զգաց, էր այլևս տրամադրություն չունի։ Մարդ երբեք չպետք
է փոքրանա այն գործերում, որտեղ միշտ մեծ է մնացել։ Ռավիկը նայեց իր շուրջը։ Ժոանը
չէր երևում։ Նա մտավ բար, մի բաժակ կոնյակ խմեց։ Հետո գնաց դեպի մեքենաների
կանգառը, որպեսզի մեքենան վերցնի և մի քիչ զբոսնի։
Ռավիկը մեքենան արդեն գործի էր գցել, երբ նկատեց, որ Ժոանը արագ֊արագ
մոտենում է իրեն։ Մեքենայից իջավ։
— Դու ուզում էիր առանց ի՞նձ տուն գնալ,— հարցրեց Ժոանը։
— Ես ուզում էի մի ժամվա չափ լեռներում զբոսնել, հետո վերադառնալ։
— Սուտ ես ասում։ Դու չէիր ուզում վերադառնալ։ Ուզում էիր այս ապուշների հետ ինձ
այստեղ թողնել։
— Դու հիմա կարող ես նաև ասել, որ իմ մեղքով ես այդ ապուշների հետ ժամանակ
անցկացնում, Ժոան,— ասաց Ռավիկը։
— Այո, հենց քո մեղքով։ Չէ՞ որ ես զայրույթի պատճառով գնացի նրանց մոտ։ Ինչո՞ւ
չէիր հյուրանոցում սպասել մինչև իմ գալը։
— Իսկ չէ՞ որ դու քո ապուշներին խոսք էիր տվել իրենց հետ ընթրել։
Ժոանը մի վայրկյան շփոթվեց։
— Ես այդ արել էի միայն այն պատճառով, որ դու ինձ հյուրանոցում չէիր սպասել։
— Ինչ որ է, Ժոան,— ասաց Ռավիկը,— արի այդ մասին այլևս չխոսենք։ ժամանակդ
ուրա՞խ անցավ։
― Ոչ։
Մեղմ գիշերվա կապույտ խավարում Ժոանը կանգնել էր նրա առաջ զայրույթից
բորբոքված։ Արագ շնչառությունից նրա կուրծքը անընդհատ բարձրանում և իջնում էր։
Լուսնի շողերը խաղում էին նրա մազերի մեջ, իսկ մուգ֊կարմիր շրթունքները գունատված
և համարձակ դեմքին գրեթե սևին էին տալիս։ 1939 թվականի փետրվարն էր։ Փարիզում
կգա անխուսափելին — կգա դանդաղ, սողեսող, ամեն տեսակի մանրմունր ստերով,
ստորացումներով և ճղճիմ վեճերով։ Ռավիկն ուզում էր նրանից իր գլուխն ազատել ավելի
շուտ, քան դրանք կսկսեին։ Բայց նրանք դեռ այստեղ էին... այդպես մի քանի օր էր
մնացել...
— Ո՞ւր ես ուզում գնալ,— հարցրեց Ժոանը։
— Ոչ մի տեղ, պարզապես ուզում եմ մի քիչ շրջել,— ասաց Ռավիկը։
— Ես էլ եմ գալիս քեզ հետ։
— Իսկ քո ապուշներն ի՞նչ կմտածեն։
— Ոչինչ էլ չեն մտածի։ Ես նրանց հրաժեշտ տվի և եկա։ Ասացի, որ դու ինձ սպասում
ես։

— Դա էլ վատ չէ,— ասաց Ռավիկը։— Դու խելամիտ երեխա ես։ Սպասիր մեքենայի
ծածկը բարձրացնեմ։
— Թող բաց մնա։ Հագինս տաք վերարկու է։ Եվ արի դանդաղ գնանք։ Բոլոր այդ
կաֆեների մոտով, որտեղ նստած մարդիկ ընդամենը մի հոգս ունեն — երջանիկ լինել և ոչ
մի փաստարկ չփնտրել իրենց արդարացնելու համար։
Ժանը նստեց Ռավիկի կողքին և համբուրեց նրան։
— Ես առաջին անգամ եմ Ռիվիերայում, Ռավիկ,— ասաց Ժոանը։— Հասկացիր ինձ։ Եվ
առաջին անգամն է, որ մենք իսկականից իրար հետ ենք։ Հիմա գիշերները այլևս ցուրտ
չեն, և ես ինձ երջանիկ եմ զգում։
Ռավիկը մեքենան դուրս բերեց խիտ հոսանքի միջից, անցավ «Կառլտոն» հյուրանոցը և
շարժվեց դեպի Ժյուան լե Պանը։
— Առաջին անգամն է,— կրկնում էր Ժոանը։— Առաջին անգամը, Ռավիկ։ Եվ ես գիտեմ,
թե դու ինչ կարող ես ասել, բայց դա առնչություն չունի ինձ հետ։
Ժոանը սեղմվեց Ռավիկին ու գլուխը նրա ուսին դրեց։
— Մոռացիր, ինչ եղել է այսօր։ Եվ մի մտածիր այլևս այդ մասին։ Դու գիտե՞ս, որ
սքանչելի մեքենա ես վարում։ Նոր ուղղակի հիանալի էիր քշում քաղաքով։ Այն ապուշներն
էլ նույնը ասացին։ Նրանք երեկ են քեզ տեսել ղեկին նստած... Քեզ հետ սարսափելի է...
Դու անցյալ չունես։ Մարդ քո մասին ոչինչ չգիտի։ Ես արդեն հարյուր անգամ այդ
ապուշների կյանքի մասին ավելի շատ գիտեմ, քան՝ քո։ Քո կարծիքով այս կողմերում որևէ
տեղ մի բաժակ կալվադոս չի՞ գտնվի։ Այսօրվա հուզմունքներից հետո անպայման ուզում
եմ մի բաժակ խմել։ Շատ դժվար է քեզ հետ ապրելը։
Մեքենան սլանում էր խճուղու երկարությամբ, ինչպես ծանր թռչող թռչուն։
— Հո շատ արագ չե՞մ գնում,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ոչ։ Ավելի արագացրու։ Այնպես արա, որ քամին իմ միջով անցնի, ինչպես անցնում է
ծառի սաղարթների միջով։ Մի տես, թե գիշերն ինչպես է սուլում ականջներիս։ Սերն
այնպես է ինձ ծակծկել, որ թվում է, թե ես կարող եմ այդ անցքերից նայել, թե ինչ կա իմ
ներսում։ Ես այնպես եմ քեզ սիրում, որ սիրտս ուղղակի ուզում է փռվել քո առաջ, ինչպես
տղամարդու հայացքից կարող է փռվել կնոջ մարմինը ցորենի դաշտում։ Սիրտս ուզում է
փռվել գետնին, ուզում է տարածվել այս մարգագետինների վրա։ Այնպե՜ս է ուզում փռվել,
այնպե՜ս է ուզում թռչել։ Սիրտս խելագարվել է։ Սիրտս սիրում է քեզ, երբ դու մեքենա ես
քշում։ Արի այլևս Փարիզ չվերադառնանք։ Մի ճամպրուկ լիքը բրիլյանտ գողանանք կամ
թալանենք մի բանկ և, այս մեքենան վերցնելով, թողնենք ու հեռանանք, մեկընդմիշտ
մոռանալով Փարիզը։
Ռավիկը կանզ առավ մի փոքրիկ ռեստորանի առաջ։ Մոտորի աղմուկը դադարեց, և
հեռվից իսկույն լսվեց ծովի մեղմ ու խոր շունչը։
— Գնանք,— ասաց Ռավիկը։— Քո կալվադոսից այստեղ կգտնվի։ Այսօր ինչքա՞ն ես
արդեն խմել։
— Անչափ շատ։ Եվ դա քո պատճառով։ Մյուս կողմից էլ այդ ապուշների
զավզակությունն էր դարձել անտանելի։

— Իսկ ինչո՞ւ չթողիր եկար ինձ մոտ։
— Ես եկա քեզ մոտ։
— Այո, եկար, բայց այն ժամանակ, երբ մտածեցիր, որ ես որոշել եմ քեզնից հեռանալ։
Որևէ բան կերե՞լ ես։
— Շատ քիչ։ Արդեն սոված եմ։ Խաղդ ինչպե՞ս վերջացավ, տարա՞ր։
— Տարա։
— Այդ դեպքում արի ավելի թանկ ռեստորան գնանք, որտեղ կարելի է ձկան խավիար
ուտել, շամպայն խմել, մի խոսքով, լինել այնպես, ինչպես մեր ծնողներն են եղել մինչև այս
պատերազմները — անհոգ, սենտիմենտալ, վախ չունեցող, անկաշկանդ, անճաշակ,
արցունքով, լուսնով, դափնեվարդով, ջութակով, ծովով, սիրով։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ
մենք կունենանք երեխաներ, այգի, տուն, իսկ դու՝ անձնագիր և ապագա, որ ես քեզ
համար հրաժարվել եմ փայլուն կարիերայից, որ նույնիսկ քսան տարի հետո մենք միմյանց
սիրում ու խանդում ենք, որ ես առաջվա նման գեղեցիկ եմ քեզ համար, որ քունը չի
կարողանում փակել իմ աչքերը, քանի դեռ գիշերը դու տուն չես վերադարձել և...
Ռավիկը տեսավ, որ Ժոանի երեսը ողողված է արցունքներով, թեև ժպտում է։
— Այդ բոլորը մեկը մյուսի հետ է կապված, սեր իմ... այդ ամենը վատ ճաշակի նշան է։
— Գնանք,— ասաց Ռավիկը,— գնանք «Շատո Մադրիդ»։ Դա լեռներում է գտնվում։
Այնտեղ ռուսական գնչուներ կան, և կգտնվի այն ամենը, ինչ սիրտդ ուզում է։
Վաղ առավոտ էր։ Հեռու ներքևում փռվել էր խաղաղ ու գորշ ծովը։ Երկինքն անամպ էր և
անգույն։ Հորիզոնում ծովից վեր բարձրացավ արծաթյա նեղլիկ մի շերտ։ Այնպիսի մի
լռություն էր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը լսում էր մյուսի շնչառությանը։ Նրանք
ռեստորանի վերջին հաճախորդներն էին և վերջինն էլ դուրս գնացին։ Գնչուները, որ
արդեն նստել էին մի հին «ֆորդի» մեջ, ոլորապտույտ ճանապարհով ցած սլացան։
Քելներները գնացին «սիտրոեններով»։ Խոհարարը մթերքի մեկնեց 1929 թվականի
վեցտեղանոց մի «դելաեով»։
— Ահա և բացվեց օրը,— ասաց Ռավիկը,— իսկ ինչ֊որ տեղ՝ երկրագնդի մյուս ծայրին
դեռ գիշեր է։ Մի օր ինքնաթիռներ կհայտնվեն, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հասնել
այդ գիշերներին։ Նրանց արագությունը հավասար է լինելու երկրագնդի պտույտների
արագությանը։ Եվ եթե դու ինձ սիրես գիշերվա ժամը չորսին, մենք կարող ենք այնպես
անել, որպեսզի միշտ ժամը չորսը լինի։ Ժամանակի հետ միասին մենք կթռչենք երկրագնդի
շուրջը, և ժամանակը կանգ կառնի մեզ համար։
Ժոանը սեղմվեց նրան։
— Դա սքանչելի կլիներ... Այնքա՜ն լավ... Սիրտ պայթելու չափ հաճելի։ Դու կարող ես
ծիծաղել ինձ վրա...
— Դա իսկապես որ լա՞վ է, ժոան։
Ժոանը նայեց Ռավիկին։

— Իսկ ո՞ւր է այդ ինքնաթիռը, որի մասին դու խոսում ես։ Մինչև դա հնարեն, մենք
արդեն ծերացած կլինենք, սեր իմ։ Իսկ ես չեմ ուզում ապրել մինչև ծերություն։ Դո՞ւ։
— Ես կուզեի։
— Իսկապե՞ս։
— Այո։ Ծերանալ ինչքան հնարավոր է։
— Ինչո՞ւ։
— Ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչ է լինելու մեր մոլորակը։
— Ես չեմ ուզում հասնել ծերության։
— Դու չես էլ ծերանա։ Կյանքը քո երեսին հետք անգամ չի թողնի։ Նա միայն շատ
թեթևակի կկպչի քո դեմքին, որից դու ավելի կգեղեցկանաս։ Մարդը ծերանում է միայն այն
ժամանակ, երբ ոչինչ այլևս չի զգում։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Թողնել, մտածեց նա։ Քեզ թողնե՞լ։ Ինչպե՞ս կարող էր դա մի
քանի ժամ առաջ Կաննում անցնել իմ մտքով։
Ժոանը, որ հենված էր Ռավիկի թևին, շարժվեց։
— Արդեն տոնը վերջացավ,— ասաց նա,— և ես քեզ հետ տուն եմ գնում, որտեղ մենք
միասին կմտնենք անկողին։ Ինչքա՜ն է դա լավ։ Ինչքա՜ն է լավ, երբ մարդն իր
ամբողջությամբ է սիրում և ոչ թե ինչ֊որ մի փոքրիկ մասով։ Երբ մարդ լցված է եզրեեզր և
այլևս տեղ չունի ուրիշ ոչ մի բանի համար։ Եկ, եկ գնանք տուն, մեր պարտք վերցրած
«տունը», այն սպիտակ հյուրանոցը, որը պարտեզում կառուցած տնակի է նման։
Մեքենան գրեթե առանց գազ տալու ցած էր գլորվում ոլորապտույտ ճանապարհով։
Կամաց֊կամաց լույսը բացվում էր։ Գետնից վաղորդյան ցողի բուրմունք էր բարձրանում։
Ռավիկը մեքենայի լույսերը հանգցրեց։ Երբ դուրս եկան Կորնիշ, նրանց առաջ ելավ
ծաղիկներ և բանջարեղեն բարձած մի սայլակ, որ գնում էր Նիցցա։ Քիչ հետո նրանք
իրենց հետևում թողին հեծելազորային մի ջոկատ։ Մոտորի գռգռոցի միջից լսվում էր
ձիերի անհամաչափ դոփյունը և պայտերի անբնականորեն հնչեղ չխկչխկոցը խճուղու
վրա։ Բուռնուս հագած ձիավորների դեմքերը սևին էին տալիս։
Ռավիկը նայեց Ժոանին։ Ժոանը ժպտաց։ Նրա դեմքն ավելի էր գունատ, հոգնած և
նուրբ, քան սովորաբար։ Իր քնքուշ խոնջությամբ նա Ռավիկին թվում էր ավելի գեղեցիկ,
քան երբևէ մինչ այդ, նրա դեմքին անսահման մի հրապուրանք կար այդ կախարդական,
մթին տվող ու խաղաղ առավոտյան, որի առաջ արդեն սուզվել ու անհետացել էր երեկը, և
որը դեռ ոչ մի որոշակի ժամով չէր հաստատվել որպես այսօրվա օր։ Նա խաղաղ
սավառնում էր երկրի վրա, չունենալով ոչ ժամ, ոչ սարսափ և ոչ էլ կասկած...
Անտիբյան ծովածոցի վիթխարի աղեղը հայտնվելով հորիզոնում, շարժվեց նրանց վրա։
Օրը գնալով բացվում էր։ Կապտավուն օրվա լույսի տակ բարձրանում էին ծովածոցում
կանգնած չորս ռազմական նավերի գորշ մետաղագույն ստվերները — մի հածանավի և
երեք էսմինեցների։ Ըստ երևույթին, նրանք եկել էին գիշերը։ Ցածր, սպառնացող, անձայն
նրանք կանգնած էին մեր առջև ետ նահանջող երկնքի ֆոնի վրա։ Ռավիկը նայեց Ժոանին։
Ժոանը գլուխը իր ուսին դրած քնել էր։

XVII գլուխ
Ռավիկը գնաց կլինիկա։ Արդեն մի շաբաթ էր, ինչ ծովափից վերադարձել էր։ Հանկարծ
նա տեղում քարացավ։ Նրա առաջ բացված տեսարանը ուղղակի մանկական խաղ էր
հիշեցնում։ Նորակառույց շենքը արևի տակ այնպես էր փայլփլում, կարծես
շինարարության մանկական հավաքածուի մասերից կառուցված լիներ։ Շենքի կմախքը
բարձրանում էր տախտակամածների ցանցի միջից, որի արանքներից երևում էր կապույտ
երկինքը... Հանկարծ մի տեղ տախտամածները ճոճվեցին, և նրանց միջից սահած գերանը,
որի վրա մարդկային մի կերպարանք կար, սկսեց դանդաղորեն ընկնել, ինչպես վրան ճանճ
նստած լուցկու հատիկն է ընկնում։ Գերանն ընկնում էր և ընկնում, նրա ընկնելը թվում էր
ավերջանալի է։ Մարդկային կերպարանքը պոկվեց և սկսեց նմանվել փոքրիկ մի տիկնիկի,
որը, թևերը տարածած, մի տեսակ անվարժ սավառնում էր օդում։ Թվում էր, թե աշխարհը
մի վայրկյան սառել է գերեզմանային լռության մեջ։ Շուրջը ամեն ինչ անշարժացել էր — ոչ
քամի կար, ոչ շնչառություն, ոչ ձայն։ Միայն տիկնիկային փոքրիկ կերպարանքն էր և մեկ էլ
գերանը, որոնք անընդհատ ընկնում էին և ընկնում...
Հետո հանկարծ մի իրարանցռւմ սկսվեց, և աղմուկ բարձրացավ։ Ռավիկն զգաց, որ
շունչը կտրվում է։ Նա վազեց։
Դժբախտության զոհը փռված էր սալարկին։ Փողոցը ընդամենը մի վայրկյան առաջ
բոլորովին դատարկ էր։ Այժմ ասեղ գցելու տեղ չկար։ Մարդիկ վազում-գալիս էին բոլոր
կողմերից, թվում էր տագնապի գանգ էին խփել։ Ռավիկը ճեղքում-անցնում էր
բազմության միջով։ Նա տեսավ, որ երկու բանվոր աշխատաւմ են դժբախտության գոհին
տեղից, բարձրացնել։
— Մի՛ վերկացրեք, թող մնա պառկած,— բղավեց նա։
Ժողովուրդը ետ քաշվեց ու ճանապարհ տվեց նրան։ Բանվորները ընկածին կիսով չափ
բարձրացրած անշարժացան։
— Կամա՜ց ցած դրեք։ Շա՜տ զգույշ։ Զգուշությամբ ցա՜ծ դրեք։
― Դուք ի՞նչ եք,― հարցրեց բանվորներից մեկը,— բժի՞շկ։
— Այո։
— Շատ լավ։
Բանվորները դժբախտին պառկեցրին սալարկի վրա։ Ռավիկը չոքեց նրա կողքին և լսեց
սիրտը։ Հետո զգուշորեն արձակեց քրտնքից թրջված բլուզի կոճակները, մարմինը
շոշափեց և կանգնեց տեղից։
— Հը, ո՞նց է,— հարցրեց նույն բանվորը, դիմելով Ռավիկին։— Դեռ ուշքը տեղը չի՞
գալիս։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
― Բա ի՞նչ է եղել, նորից հարցրեց բանվորը։
— Մեռած է,— ասաց Ռավիկը։

— Մեռա՞ծ է։
— Այո։
— Ո՞նց թե մեռած է,― շփոթված հարցրեց բանվորը,— հենց նոր իրար հետ ճաշում
էինք։
— Այդտեղ բժիշկ կա՞,― հարցրեց ինչ֊որ մեկը հավաքվածների բազմության վերջին
շարքից։
— Ի՞նչ է պատահել,― հարցրեց Ռավիկը։
― Ո՞վ է բժիշկը, շուտ եկեք այստեղ։
— Ասացեք, տեսնենք ի՞նչ է պատահել։
― Կին է...
― Ի՞նչ կին։
― Ընկած գերանն իրեն է կպել։ Արնաքամ է լինում։
Ռավիկը խրվեց բազմության մեջ վիրավոր կնոջն օգնության հասնելու համար։ Կրով
լիքը փոսի կողքին կիտած ավազի վրա պառկած էր կապույտ մեծ գոգնոցով փոքր-մոքր մի
կին։ Կնճիռներով ակոսված նրա դեմքին մահվան գունատություն էր իջել, իսկ անշարժ
աչքերը հանգած ածուխներ լինեին կարծես։ Վզի մոտ գտնվող վերքից արյունը ժայթքում
էր փոքրիկ շատրվանի նման։ Ժայթքում էր ընդհատվող թեք և վեր խփող շիթով, և դա
տարօրինակ կերպով չէր համընկնում անշարժ պառկած կնոջ վիճակի հետ։ Գլխի տակ
գոյացող արյան սև լճակը իսկույն ներծծվում էր ավազի մեջ։
Ռավիկը սեղմեց կնոջ զարկերակը։ Հետո ձեռքը տարավ և բուժակային նեղլիկ
պայուսակից, որը միշտ հետն էր լինում, դուրս քաշեց բինտի մի ծրար։
— Ապա մի բռնեք,— դիմեց նա իր մոտ կանգնածներին։
Չորս ձեռք միաժամանակ մեկնվեցին դեպի պայուսակը, բայց և այնպես պայուսակն
ընկավ գետին՝ ավազի վրա, և բացվեց։ Նա ձեռքը գցեց ու վերցրեց այնտեղից մկրատը,
տամպոնը և բինտի ծրարը։
Կինը պառկած էր լուռ։ Նրա աչքերում ոչ մի շարժում չկար։ Մարմնի յուրաքանչյուր
մկանը պրկվել էր և ընդարմացել։
— Հիմա ամեն ինչ լավ կլինի, մայրիկ,— ասաց Ռավիկը։ — Մի վախենա։
Գերանը կպել էր ուսին ու վզին։ Ուսը ամբողջովին փշրվել էր, անրակը ջարդվել։ Հոդը,
ըստ երևույթին, այլևս չի շարժվի։
— Դե լավ, ձախ թևը վերջացրինք,— ասաց Ռավիկը և զգուշորեն շոշափեց ծոծրակը։
Մաշկը պատռված էր։ Բայց ջարդվածքներ չկային։ Ռավիկը շոշափեց ոտքի ոսկորները,
պարզեց, որ թաթը դուրս է ընկել։ Մոխրագույն, հաճախակի լցրած, բայց վրան ոչ մի ծակ
չունեցող գուլպաներ, որոնք ծնկի ներքևից սև ծլանքներից կապիչներ ունեին (որքա՜ն
հաճախ էր նա տեսել այդպիսի կապիչներ)։ Սև, կարկատած կոշիկներ, որոնց քուղերը
կրկնակի կապով էին կապված։
— Որևէ մեկը զանգահարե՞լ է շտապ օգնություն,— հարցրեց Ռավիկը։

Բոլորը լուռ էին։
— Կարծեմ, զանգահարել են։ Ոստիկանը զանգահարեց,— փոքր-ինչ լռելուց հետո
պատասխանեց կանգնածներից մեկը։
Ռավիկը գլուխը բարձրացրեց։
— Ոստիկա՞նը։ Ո՞ւր է նա։
— Մյուսի մոտ է... մեռածի...
Ռավիկը տեղից կանգնեց:
― Որ այդպես է, լավ է։ Ես այլևս անելիք չունեմ։
Նա ուզեց գնալ։ Հենց այդ րոպեին, բազմությունը ճեղքելով, հայտնվեց ոստիկանը։ Դա
բլոկնոտը ձեռքին մի երիտասարդ էր, որը ներվայնացած անընդհատ լեզվով թրջում էր
մատիտի ծայրը,
— Մի րոպե,— ասաց ոստիկանը և սկսեց գրել։
— Այստեղ ամեն ինչ արված է,— ասաց Ռավիկը։
— Մի րոպե, մեսյո։
― Ես շտապում եմ։ Անհետաձգելի կանչի պետք է գնամ։
— Մի վայրկյան միայն, մեսյո։ Բժիշկը դո՞ւք եք։
— Ես զարկերակը կապեցի, ուրիշ ոչինչ։ Հիմա ձեզ անհրաժեշտ է սպասել մինչև շտապ
օգնությունը գա։
— Մի րոպե, մեսյո։ Ես պետք է ձեր ազգանունը գրեմ։ Դուք ներկա՞ եք եղել, ձեր
վկայությունը կարևոր է։ Չէ՞ որ կինը կարող է մեռնել։
— Կինր չի մահանա։
— Դա ոչ ոքի հայտնի չէ։ Բացի դրանից, ըստ երևույթին, հարկ կլինի լուծել նաև
խեղանդամության նպաստ նշանակելու հարցը։
— Դուք շտապ օգնություն հայտնե՞լ եք։
— Դա իմ կոլեգան կանի։ Խնդրում եմ, ինձ չխանգարեք, այլապես չենք կարող
վերջացնել։
— Կինն այստեղ կիսամեռ ընկած է, իսկ դուք ուզում եք գնալ,— հանդիմանությամբ
ասաց բանվորներից մեկը։
— Նա լրիվ կմեռներ, եթե ես այստեղ չլինեի։
― Բա իմ ասածն ի՞նչ է,— վրա բերեց բանվորը առանց որեէ տրամաբանության։—
Ուրեմն, պետք է մնաք։
Լուսանկարչական ապարատի մի չրխկոց լսվեց։ Շլյապան դեպի ծոծրակը դրած մի
մարդ ժպտաց։
— Չէի՞ք կարող մի անգամ էլ այնպես անել, որ իբր թե վիրակապն եք ամրացնում,—
դիմեց նա Ռավիկին։

— Ոչ, չեմ կարող։
— Ես թերթի խմբագրությունից եմ,— ասաց նկարիչը։― Ձեր նկարը տեքստով և
հասցեով հրապարակվելու է թերթում։ Մենք հաղորդելու ենք, որ կնոջ փրկողը դուք եք
եղել։ Դա հիանալի ռեկլամ է բժշկի համար։ Խնդրեմ, այս կողմը գաք... այստեղ լույսն
ավելի շատ է։
— Կորեք այստեղից, — վրդովված ասաց Ռավիկը։— Կնոջ համար անհրաժեշտ է այս
րոպեիս շտապօգնություն կանչել։ Նրա վիրակապը երկար դիմանալ չի կարող, պետք է
փոխվի... իսկ դուք կանգնել նկարից եք խոսում։ Շուտ շտապ օգնություն կանչեք։
Ամեն ինչ իր հերթով կգնա, մեսյո,— բացատրեց ոստիկանը։— Նախ և առաջ պետք է
արձանագրություն կազմել։
― Իսկ մյուսը, որ մեռած է, քեզ ասա՞ց անունն ինչ է,— հարցրեց մի փոքրիկ տղա։
— Ձայնդ կտրի,— բղավեց ոստիկանը՝ թքելով ոտքերի առաջ։
— Մի անգամ էլ այստեղից նկարեք,— ասաց ինչ-որ մեկը լուսանկարչին։
— Ինչո՞ւ։
— Որպեսզի երևա, որ կինը մայթի ցանկապատած մասում է եղել։ Այստեղ ամբողջ
փողոցը ցանկապատված է։ Ահա, նայեք...— խոսողը ցույց տվեց թեք կպցրած տախտակը,
որի վրա գրված էր. «Ուշադրություն։ Անցումն արգելված է»։— Այնպես նկարեք, որ այդ
դրածը երևա։ Դա մեզ պետք է։ Խեղանդամության նպաստի մասին խոսք անգամ լինել չի
կարող։
— Ես ֆոտոթղթակից եմ,— ասաց շլյապան ծոծրակին քաշած մարդը։— Ես նկարում եմ
այն, ինչ ինձ համար հետաքրքրություն է ներկայացնում։
— Իսկ մի՞թե դա հետաքրքիր չէ։ Այն դեպքում էլ ի՞նչն է հետաքրքիր։ Հիանալի նկար
դուրս կգա՝ ցուցանակը հետին պլանում։
— Ցուցանակի մեջ ի՞նչ հետաքրքրություն։ Հետաքրքրությունը գործողություն ցույց
տալու մեջ է։
— Այդ դեպքում դա մտցրեք արձանագրության մեջ։— Ոստիկանի ուսին կպչելով, ասաց
մարդը։
— Ես կուզենայի իմանալ դուք ո՞վ եք այստեղ,— բարկացած հարցրեց ոստիկանը։
— Ես շինարարական ֆիրմայի ներկայացուցիչն եմ։
— Շատ լավ,— ասաց ոստիկանը։— Ուրեմն, դուք էլ մնացեք այստեղ։ Ձեր անունն ի՞նչ
է։ Դա պետք է որ դուք իմանաք,— հարցրեց նա կնոջը։
Կինը շրթունքները շարժեց։ Նրա կոպերը թռթռացին։ Կարծես թիթեռնիկներ լինեին...
հոգնած, գորշ թիթեռնիկներ, մտածեց Ռավիկը և նույն րոպեին, ինչ ապուշ մարդ եմ, ի՞նչ
եմ կանգնել այստեղ, ես վաղուց պետք է չքված լինեի։
— Սատանան տանի,— ասաց ոստիկանը։— Խելքը թռցրե՞լ է, ինչ է։ Հիմա արի ու գլուխ
հանի։ Իսկ ժամը երեքին իմ հերթապահությունը վերջանում է։
— Մարսել...— հազիվ լսելի ձայնով ասաց կինը։

— Ի՞նչ։ Մի անգամ էլ ասացեք։ Ի՞նչ ասացիք։— Ոստիկանը նորից կռացավ կնոջ վրա։
Կինը լուռ էր։
— Ինչ ասացի՞ք։— Ոստիկանը լարված սպասում էր։— Մի անգամ էլ։ Մի անգամ էլ
կրկնեք, ինչ ասացիք։
Կինը դարձյալ լուռ էր։
— Դե կորչում եք, կորեք, ի՞նչ եք կանգնել գլուխ տանում,— բղավեց ոստիկանը
շինարարական ֆիրմայի ներկայացուցչի վրա։— Եկեք արձանագրություն կազմեք,
տեսնեմ ոնց եք կազմում։
Այդ նույն վայրկյանին նորից շրխկաց լուսանկարչական ապարատը։
— Շնորհակալություն,— ասաց նկարիչը։— Շատ կենդանի նկար դուրս կգա։
— Մեր ֆիրմայի նշանը նո՞ւյնպես նկարեցիք,— հարցրեց շինարարական ֆիրմայի
ներկայացուցիչը, առանց ուշադրություն դարձնելու ոստիկանի ասածին։— Ես կես
դյուժին նկար հենց հիմա կպատվիրեմ։
— Ոչ, ձեր ֆիրմայի նշանը ես չնկարեցի,— ասաց նկարիչը։— Ես սոցիալիստ եմ։ Դուք
ավելի լավ կլինի ապահովագրությամբ հասանելիք գումարը վճարեք, ողորմելի թազի և
միլիոնատեր։
Շչակի մի սուր ձայն լսվեց։ Շտապ օգնությունն էր։ Սա հենց այն ժամանակն է, երբ
կարելի է ծլկել, մտածեց Ռավիկը։ Նա զգուշորեն ետ քաշվեց։ Բայց ոստիկանը բռնեց և
չթողեց հեռանա։
― Դուք պետք է ինձ հետ ոստիկանական բաժին գաք, մեսյո։ Ես ցավում եմ, բայց ինչ էլ
ուզում է լինի, պետք է արձանագրություն կազմվի։
Մի երկրորդ ոստիկան, որ չգիտես որտեղից հայտնվեց, կանգնեց նրա կողքին։ Ուրիշ ելք
չկար։ Մնում էր ենթարկվել։ Հուսանք, որ ամեն ինչ հաջող կվերջանա, մտածեց Ռավիկը և
քայլեց նրանց հետ։
Ոստիկանության հերթապահը լուռ, լսում էր նորից կազմած արձանագրության
ընթերցումը։ Հետո նա դիմեց Ռավիկին։
— Դուք ֆրանսիացի չեք։
Նա ոչ թե հարցնում, այլ նշում էր փաստը։
— Ոչ,— ասաց Ռավիկը։
— Իսկ ո՞վ եք։
— Չեխ եմ։
— Ինչպե՞ս է եղել, որ դուք այստեղ բժիշկ եք աշխատում: Չէ որ որպես օտարերկրացի,
դուք իրավունք չունեք այստեղ բժշկական պրակտիկայով զբաղվելու, եթե
հպատակություն չեք ընդունել։
Ռավիկը ժպտաց։

— Ես բժշկական պրակտիկայով չեմ զբաղվում։ Այստեղ գտնվում եմ որպես տուրիստ։
Ճանապարհորդում եմ իմ հաճույքի համար։
— Ձեր անձնագիրը ձեզ մո՞տ է։
— Դա մեր ինչի՞ն է պետք, Ֆերնան,— հարցրեց ոստիկանական մյուս պաշտոնյան։—
Մեսյոն պարզապես օգնում էր այդ կնոջը, մենք վերցրել ենք նրա հասցեն։ Այդքանը
բավական է։ Մանավանդ որ ուրիշ շատ վկաներ կան։
— Դա ինձ հետաքրքրում է։ Անձնագիր կամ համապատասխան որևէ փաստաթուղթ
դուք ունե՞ք ձեզ մոտ։
— Իհարկե, ոչ,— պատասխանեց Ռավիկը։— Ո՞վ է իր անձնագիրը անընդհատ մոտը
պահում։
— Իսկ որտե՞ղ եք պահում։
— Հյուպատոսությունում։ Մի շաբաթ է, ինչ հանձնել եմ այնտեղ։ Վիզայի ժամկետը
պետք է երկարացվեր։
Ռավիկը գիտեր, որ եթե ասի անձնագիրը հյուրանոցում է, նրան կարող են որևէ
ոստիկանի հետ այնտեղ ուղարկել, և կեղծիքը իսկույն կբացվի։ Բացի դրանից,
զգուշության համար նա տվել էր ոչ թե իր, այլ մի ուրիշ հյուրանոցի հասցե,
հյուպատոսությունն ավելի հուսալի էր։
― Իսկ ո՞ր հյուպատոսությունում է,— հարցրեց Ֆերնանը։
— Չեխական։ Ուրիշ որտե՞ղ կարող է լինել։
— Դա մենք կարող ենք զանգահարել և հարցում անել։— Ֆերնանը աչքը գցեց Ռավիկի
երեսին։
— Իհարկե, կարող եք։
Ֆերնանը մի փոքր սպասեց։
— Լավ,— ասաց նա։— Հենց այդպես էլ կանենք։
Նա տեղից վեր կացավ և գնաց կողքի սենյակը։ Ոստիկանության մյուս պաշտոնյան
երևում էր, որ դրանից ճնշվում է։
— Ներեցեք, մեսյո,— դիմեց նա Ռավիկին։— Դրա անհրաժեշտությունը, իհարկե, չկա,
բայց դա ձևականություն է, ուրիշ ոչինչ։ Հիմա իսկույն կպարզեն։ Մենք շատ շնորհակալ
ենք ձեր ցույց տված օգնության համար։
Կպարզեն, մտածեց Ռավիկը։ Նա գրպանից սիգարետ հանեց և հանգիստ նայեց շուրջը։
Դռան մոտ կանգնած էր մի ոստիկան։ Բայց դա պարզապես պատահականություն էր։
Մինչև հիմա դեռ ոչ ոք նրան ոչ մի բանում լրջորեն չէր կասկածել։ Նա կարող էր
ոստիկանին մի կողմ հրել... բայց սենյակում, բացի ոստիկանից երեք հոգի էլ կային —
շինարարական ֆիրմայի ներկայացուցիչը և երկ ու բանվոր։ Փախուստի փորձ անելն
անմտություն էր։ Գլուխ ազատելը դժվար կլիներ, մանավանդ որ ոստիկանական շենքի
առաջ սովորաբար միշտ ոստիկաններ են լինում։
Ֆերնանը վերադարձավ։

— Հյուպատոսությունում ձեր անվամբ ոչ մի անձնագիր չկա։
— Հնարավոր է,— ասաց Ռավիկը։
— Ինչպե՞ս թե հնարավոր է։
— Տեղեկություն հաղորդող աշխատակիցը կարող է և ամեն ինչ չիմանալ իսկույն
պատասխան տալու համար։ Այդպիսի գործերով այնտեղ հինգ֊վեց մարդ է զբաղվում։
― Բայց ինձ պատասխանողը տեղյակ էր ամեն ինչից։
Ռավիկը չառարկեց։
— Դուք չեխ չեք,— ասաց Ֆերնանը։
― Լսիր, Ֆերնան,— մեջ մտավ երկրորդ պաշտոնյան։
― Դուք չեխական ակցենտ չունեք,— ասաց Ֆերնանը։
— Հետ՞ո ինչ։
― Դուք գերմանացի եք,— հաղթական տոնով հայտարարեց Ֆերնանը։— Եվ
անձնագիր չունեք։
— Ոչ,— առարկեց Ռավիկը,— գերմանացի չեմ, ես մարոկկացի եմ, և ունեմ աշխարհի
բոլոր ֆրանսիական անձնագրերը։
— Մեսյո,— մռնչաց Ֆերնանը։— Դուք ինչպե՞ս եք ձեզ թույլ տալիս այդ։ Դուք
վիրավորում եք ֆրանսիական գաղութային տիրապետությանը։
— Նրա բանը բուրդ է,— ասաց բանվորներից մեկը։
Շինարարական ֆիրմայի ներկայացուցչի դեմքին մի այնպիսի արտահայտություն
հայտնվեց, կարծես ուզում էր պատվի առնել։
— Ֆերնան, վերջ տուր...
— Դուք սուտ եք խոսում։ Դուք չեխ չեք։ Անձնագիր ունե՞ք, թե ոչ։ Պատասխանեք։
Մարդու մեջ կռիսա է նստած, մտածեց Ռավիկը։ Մարդու մեջ կռիսա է նստած, որին
երբեք հնարավոր չէ խեղդել ջրում։ Այս ապուշի ի՞նչ գործն է, ես անձնագիր ունե՞մ թե չէ։
Բայց կռիսան հոտ է առել և ահա դուրս է սողում բնից։
— Պատասխանեք,— բղավեց Ֆերնանը։
Թղթի կտոր։ Ամեն ինչ դրան է հանգեցվում — ունե՞ս այդ թղթի կտորը թե չէ։ Ցույց տուր
այդ թղթի կտորը, և այդ անասունը կսկսի հազար ներողություններ խնդրել, խոնարհվել քո
առաջ, պատիվներ տալով ճանապարհ կդնի քեզ, բոլորովին անտարբեր, եթե դու անգամ
մի ամբողջ ընտանիք ես սրի քաշել կամ թալանել որևէ բանկ։ Մեր օրերում, եթե նույնիսկ
իրեն Քրիստոսին էլ բռնացնեն առանց անձնագրի, իսկույն ծակը կխրեն։ Ասենք նա չէր էլ
ապրի մինչև իր երեսուներեք տարին, մեր ժամանակներում նրան ավելի շուտ կսպանեին։
— Դուք կմնաք այստեղ, քանի դեռ չի պարզված, թե ով եք դուք,— ասաց Ֆերնանը։—
Այդ հոգսը ես կվերցնեմ ինձ վրա։
— Շատ լավ,— ասաց Ռավիկը։

Ֆերնանը ոտքերը շրմփշրմփացնելով դուրս գնաց։ Ոստիկանական մյուս պաշտոնյան
գլուխը թաղել էր իր սեղանի թղթերի մեշ։
— Մեսյո,— ասաց նա,— ես շատ ցավում եմ։ Բայց երբեմն նա խելագարի պես է
պահում իրեն։
— Ոչինչ, մի անհանգստացեք։
— Մենք կարող ենք գնա՞լ,— հարցրեց բանվորներից մեկը։
— Դուք՝ այո։
— Էհ, որ այդպես է, գնացինք։— Նա շրջվեց դեպի Ռավիկր։— Համաշխարհային
հեղափոխությունից հետո այլևս անձնագրի կարիք չեք ունենա, մի մտածեք։
— Դուք պետք է հասկանաք, մեսյո,— ասաց ոստիկանական երկրորդ պաշտոնյան, որ
Ֆերնանի հայրը անցած պատերազմում սպանվել է։ Դա է պատճառը, որ նա այդպիսի
ատելությամբ է լցված գերմանացիների դեմ և այդպիսի բաներ է անում։
Ոստիկանական պաշտոնյան մի վայրկյան փոքր-ինչ շփոթված նայեց Ռավիկին։ Ըստ
երևույթին, նա գլխի էր ընկել, թե բանն ինչումն է։
— Ես շատ եմ ցավում ձեզ համար, մեսյո։ Եթե ես մենակ լինեի...
— Ոչինչ, մի անհանգստացեք։— Ռավիկը նայեց իր շուրջը։— Ես կարո՞ղ եմ մինչև այդ
Ֆերնանի գալը զանգահարել ձեր հեռախոսով։
— Իհարկե։ Հեռախոսն այնտեղ սեղանի վրա է։ Բայց շուտ արեք։
Ռավիկը զանգահարեց Մորոզովին և գերմաներեն բացատրեց նրան, թե ինչ է տեղի
ունեցել։ Այնուհետև խնդրեց, որ Վեբերին հաղորդվի այդ մասին։
— Ժոանին նո՞ւյնպես,— հարցրեց Մորոզովը։ Ռավիկը տատանվեց։
— Ոչ։ Ժոանին դեռ պետք չէ։ Ասա միայն, որ ինձ բռնել են, բայց մի երկու֊երեք օրից
հետո ամեն ինչ կհարթվի։ Լավ նայիր նրան։
— Շատ լավ,— պատասխանեց Մորոզովը, առանց որևէ ոգևորության։— Շատ լավ,
Վոցեկ։
Ռավիկը հազիվ էր լսափողը ցած ղրել, երբ ներս մտավ Ֆերնանը։
— Իսկ ի՞նչ լեզվով էիք հենց նոր խոսում,— հարցրեց նա՝ քմծիծաղ տալով։— Չեխերե՞ն։
— Էսպերանտոերեն,― ասաց Ռավիկը։
Վեբերը եկավ հաջորդ առավոտյան։
— Սա ինչ գարշելի բան է,— ասաց նա, խցում շուրջը նայելով։
— Ֆրանսիայում բանտերը դեռ պահպանվում են ինչպես որ պետքն է,—
պատասխանեց
Ռավիկը։—
Հումանիստական
նեխվածք
չկա։
Իսկական,
գարշահոտություն արձակող տասնութերորդ դար է։
— Սատանան տանի,— ասաց Վեբերը։— Հենց դո՞ւք պետք է այստեղ ընկնեիք։

— Մարդ բարի գործ չպետք է կատարի։ Իսկույն քթից բերում են։ Պետք է թողնեի, որ
այդ կինը արնաքամ լիներ։ Երկաթյա ժամանակներում ենք ապրում, Վեբեր։
— Երկաթբետոնե ժամանակներում։ Իսկ սրանք գլխի՞ են ընկել, որ դուք Փարիզում
անլեգալ եք ապրում։
— Իհարկե։
— Ձեր հասցեն նո՞ւյնպես իմացան։
— Հասցես՝ ոչ։ Հո ես չէի մատնի իմ հին «Ինտերնացիոնալը»։ Հյուրանոցի տիրուհին
իսկույն տուգանքի կենթարկվեր, չէ որ այնտեղ բնակվողները ոստիկանությունում
գրանցված չեն։ Բավական է մի շուրջկալ կազմակերպվեր, անմիջապես մի տասը հոգի
ճանկները կգցեին։ Այս անգամ ես տվի «Լանկասեր» հյուրանոցի հասցեն։ Դա թանկ, շքեղ
և փոքրիկ մի հյուրանոց է։ Մի ժամանակ ես բնակվել եմ այնտեղ։
— Ձեր նոր անունը Վոցե՞կ է։
— Վլադիմիր Վոցեկ,— Ռավիկը քմծիծաղեց։— Իմ չորրորդ անունն է։
— Այ քեզ ձախորդություն,— ասաց Վեբերը։— Հիմա ի՞նչ անենք, Ռավիկ։
— Շատ բան պետք չէ։ Գլխավորը հետևյալն է. ոստիկանությունը չպետք է իմանա, որ
ես մի քանի անգամ Ֆրանսիայում եմ եղել։ Այլապես վեց ամիս բանտ կնստեցնեն։
— Սատանան տանի։
— Այո, աշխարհը օրըստօրե ավելի ու ավելի մարդասեր է դառնում։ Ապրիր վտանգի
մեջ, ասել է Նիցշեն։ Էմիգրանտներն այդպես էլ անում են — հակառակ իրենց կամքին։
— Իսկ եթե ոստիկանությունր ոչինչ չիմանա՞։
— Մինչև նորից ճանկեն։
— Միանգամայն իրավացի եք։ Այս անգամ դա բավական երկար տևեց։ Երկու տարի։
Մի ամբողջ կյանք։
— Պետք է մի բան մտածել։ Այլևս այսպես շարունակել չի կարելի։
— Ինչո՞ւ չի կարելի։ Շատ լավ կարելի է։ Իսկ ի՞նչ կարող եք անել։
Վեբերը մտքերի մեջ ընկավ։
— Դյուրա՜ն։— Հանկարծ բացականչեց նա։— Իհա՜րկե։ Դյուրանն աշխարհում մարդ
չկա, որ հետը ծանոթ չլինի, և ազդեցություն ունի...— Նա կմկմաց ու ընդհատեց խոսքը։—
Աստվա՜ծ իմ։ Չէ՞ որ դուք ինքներդ եք վիրահատել ամենագլխավոր բոնզերից մեկին, որից
շատ բան է կախված։ Հիշո՞ւմ եք, որի լեղապարկը հիվանդ էր։
— Ես չեմ։ Դյուրանն է։
Վեբերը ծիծաղեց։
— Իհարկե, ես ծերուկին ցույց չեմ տա, որ դա գիտեմ։ Բայց նա կարող է որոշ բաներ
անել։ Ես նրա հոգին կհանեմ։
— Հազիվ թե դուք որևէ բանի հասնեք։ Ես Դյուրանից վերջերս զոռով երկու հազար
ֆրանկ պոկեցի։ Նա այնպիսի տիպերից չէ, որ դա հեշտությամբ մոռանա։

— Այն էլ ո՞նց կմոռանա,— վրա բերեց Վեբերը կարծես բավարարված։— Նա կվախենա,
մտածելով, որ դուք այդ վիրահատությունների մասին կսկսեք պատմել։ Չէ՞ որ դուք նրա
համար տասնյակ վիրահատություններ եք արել։ Էլ չեմ ասում, որ նրան պետք եք։
— Նա հեշտությամբ կարող է մի ուրիշին գտնել։ Բինոյին կամ էմիգրանտ
վիրաբույժներից մեկնումեկին։ Հիմա դրանց պակասը չի զգացվում։
Վեբերը բեղերը սղալեց։
— Գուցե չի զգացվռւմ, բայց ձեր ձեռքի պես ձեռք ունեցողներ չկան։ Համենայն դեպս
կփորձեմ խոսել Դյուրանի հետ։ Ես դա հենց այսօր կանեմ։ Կարո՞ղ եմ արդյոք որևէ բանով
օգնել ձեզ։ Ինչպե՞ս են կերակրում։
― Շատ վատ։ Բայց որոշ բաներ ես կարող եմ գնել։
— Ծխախոտի հարցն ինչպե՞ս է։
— Դա բավականացնում է։ Իսկ այն, ինչի կարիք ես զգում եմ, դուք ինձ օգնել չեք կարող
— դա լողանալու հարմարությունն է։
Ռավիկը մի հրեա մոնտյորի, կիսահրեա գրողի և մի լեհի հետ երկու շաբաթ անցկացրեց
բանտում։ Մոնտյորը անընդհատ Բեռլինի կարոտն էր քաշում։ Գրողը ատելությամբ էր
լցված դեպի այդ քաղաքը։ Լեհը բոլորովին անտարբեր էր։ Ռավիկը բանտային ընկերներին
ծխախոտ էր մատակարարում։ Գրողը հրեական անեկդոտներ էր սրստմում, մոնտյորը
անփոխարինելի էր որպես մասնագետ՝ ունիտազից եկող գարշահոտության դեմ
պայքարելու համար։
Երկու շաբաթից հետո Ռավիկին դուրս տարան։ Սկզբում նրան ներկայացրին մի
տեսուչի։ Սա Ռավիկին հարցրեց, փող ունի թե ոչ։
— Ունեմ,— ասաց Ռավիկը։
— Հիանալի է։ Ուրեմն, տաքսի վերցրեք։
Բանտից նա դուրս եկավ մի ոստիկանի ուղեկցությամբ։ Փողոցը ողողված էր արևով։
Որքա՜ն հրաշալի էր նորից հայտնվել դրսում։ Բանտի դռան մոտ մի ծերունի փուչիկներ էր
վաճառում։ Ռավիկը չէր կարողանում հասկանալ, թե ծերունին ինչու է վաճառքի համար
հենց բանտի դուռը ընտրել։ Ռավիկին ուղեկցող ոստիկանը գլխի շարժումով մի տաքսի
կանչեց։
— Ո՞ւր ենք գնալու,— հարցրեց նրան Ռավիկը։
— Պետի մոտ,— պատասխանեց ոստիկանը։
Ռավիկը չգիտեր, թե ինչ պետի մասին է խոսքը։ Ասենք նրա համար միևնույն էր, դա ով
է, միայն թե գերմանական համակենտրոնացման ճամբարի պետը չլիներ։ Աշխարհում
զարհուրելի միայն մի բան կա. ընկնել գեստապոյական մարդասպանների ճանկը և
պաշտպանվելու ոչ մի հնարավորություն չունենալ։ Մնացածը դատարկ բաներ էին։
Տաքսին ռադիոընդունիչ ուներ։ Ռավիկը միացրեց։ Հաղորդումը բանջարեղենի գների
մասին էր։ Հետո եկան վերջին լուրերը։ Ոստիկանական պաշտոնյան սկսեց հորանջել։

Ռավիկը բռնակը փոխադրեց նոր ալիքների վրա։ Երաժշտություն էր։ Մոդայիկ մի երգ։
Ոստիկանական պաշտոնյան աշխուժացավ։
— Շառլ Տրենեն է,— ասաց նա։— «Մենիլմոնտանն» է երգում։ Հրաշալի բան է։
Տաքսին կանգ առավ։ Ռավիկր վճարեց։ Նրան տարան մի ընդունարան, որտեղից,
ինչպես աշխարհի բոլոր ընդունարաններից, սպասումի, քրտնքի և փոշու հոտ էր գալիս։
Նա մի կես ժամ նստեց այդտեղ և կարդաց «La vie parisienne»-ի հին համարներից մեկը,
որը ինչ֊որ հաճախորդ էր թողել այդտեղ։ Երկու շաբաթ առանց գրքի ապրելուց հետո, այդ
թերթը նրան, կլասիկ գրականության հաճույք պատճառեց։ Այնուհետև նրան տարան
պետի մոտ։
Որոշ ժամանակ անցավ, մինչև որ Ռավիկը ճանաչեց այդ փոքրամարմին գեր մարդուն։
Վիրահատելիս նա սովորություն չուներ նայելու հիվանդի երեսին։ Նրանց նկատմամբ
Ռավիկը նույնքան անտարբեր էր, որքան օրացուցային թվերի։ Նրան հետաքրքրողը միայն
մարմնի այն հիվանդ տեղն էր, որն ինքը պետք է վիրահատեր։ Բայց այդ դեմքին նա նայել
էր հետաքրքրությամբ։ Ռավիկի առաջ նստած էր առողջ, կրկին ցմփորացած, բայց արդեն
առանց լեղապարկի Լևալը։ Ռավիկը մոռացել էր, որ Վեբերը պետք է ոտքի հանի
Դյուրանին, և մտքով էլ չէր անցնում, թե ինքը երբևէ կարող է Լևալի մոտ ընկնել։
Լևալը ոտից գլուխ զննեց նրան։ Ըստ երևույթին ժամանակ ուներ և չէր շտապում։
— Իհարկե, ձեր անունը Վոցեկ չէ,— քթի տակ փնթփնթաց Լևալը։
― Ոչ։
— Ապա ի՞նչ է։
— Նոյման։
Ռավիկը նախապես դա համաձայնեցրել էր Վեբերի հետ։ Վերջինս իր հերթին
զգուշացրել էր Դյուրանին։ Վոցեկ ազգանունը չափազանց արտառոց էր հնչում։
— Դուք գերմանացի եք, ճի՞շտ է։
— Այո։
— Փախստակա՞ն։
— Այո։
— Երբեք չէի ասի։ Փախստականի տեսք չունեք։
— Ոչ բոլոր փախստականներն են հրեա,— բացատրեց Ռավիկը։
— Ինչո՞ւ եք հարցաքննության ժամանակ ստել։ Չեք ասել ձեր իսկական անունը։
Ռավիկն ուսերը թոթվեց։
— Բա ի՞նչ անեի։ Մենք աշխատում ենք որքան կարելի է քիչ ստել։ Բայց երբեմն
հարկադրված ենք լինում, և դա ամենևին էլ մեզ հաճույք չի պատճառում։
Լևալի արյունը գլուխը խփեց։
— Իսկ դուք կարծում եք այս ամբողջ պատմությունները մեզ հաճո՞ւյք են պատճառում։

Ինչպիսի՜ կեղտոտ գորշություն, մտածեց Ռավիկը։ Կեղտավուն ճերմակ գլուխ,
կեղտավուն կապույտ պարկեր՝ աչքերի տակ, կիսաբաց բերան։ Այն ժամանակ չէր խոսում,
այն ժամանակ ընդամենը լխկած մսի մի կտոր էր՝ նեխող լեղապարկով։
— Որտե՞ղ եք ապրում։ Հասցեն նույնպես ստել եք։
— Ես ապրելու հիմնական տեղ չեմ ունեցել։ Մի օր այստեղ եմ ապրել, մի օր այնտեղ։
— Ինչքա՞ն ժամանակ է Ֆրանսիայում եք։
— Երեք շաբաթ։ Երեք շաբաթ է, ինչ Շվեյցարիայից եկել եմ։ Ինձ հարկադրեցին անցնել
սահմանը։ Դուք լավ գիտեք, որ մենք առանց փաստաթղթի ոչ մի տեղ ապրելու իրավունք
չունենք։ Եվ մեզանից բոլորը չեն, որ իրենց մեջ ինքնասպանություն գործելու ուժ են
գտնում։ Այս է պատճառը, որ մենք այսքան գլխացավանք ենք պատճառում ձեզ։
— Ուրեմն, պետք է մնայիք Գերմանիայում,— վրա բերեց Լևալը, քթի տակ
մրթմրթալով։— Իզուր եք կարծում, թե այնտեղ այդքան սարսափելի է։ Շատ բան
չափազանցում են։
Եթե ես կտրվածքը մի փոքր ուրիշ կերպ անեի, մտածեց Ռավիկը, հիմա դու ոչ այստեղ
նստած կլինեիր և ոչ էլ դուրս կտայիր այդ հիմարությունները։ Որդերը առանց
փաստաթղթի էլ կանցնեին քո սահմանը... և կամ թե չէ մի բուռ փոշի դառած կլինեիր
անճաշակ մի սափորի մեջ։
— Այստեղ որտե՞ղ եք ապրել,— հարցրեց Լևալը։
Ես գիտեմ, որ դու հաճույքով կուզենայիր այդ իմանալ, մտահեց Ռավիկը, որպեսզի
մյուսներին ճանկդ գցես։
— Թանկ հյուրանոցներում,— ասաց Ռավիկը։— Տարբեր անուններով։ Միշտ մի քանի
օրով։
— Դա ճիշտ չէ։
— Ուրեմն, ինչո՞ւ եք հարցնում, եթե դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք,— ասաց Ռավիկը,
որին այդ խոսակցությունը սկսել էր ձանձրույթ պատճառել։
Լևալը զայրույթով ձեռքի ափով խփեց սեղանին։
— Դուք ձեր սահմանը ճանաչեք,— և անմիջապես նայեց ձեռքի ափին։
— Դուք ափով մկրատին խփեցիք — ասաց Ռավիկը։
Լևալը ձեռքը խրեց գրպանը։
— Դուք չե՞ք զգում, որ ձեզ պահում եք չափազանց ամբարտավան,— հանկարծ
հարցրեց նա այն մարդու հանդարտությամբ, որի համար դժվար չէ տիրապետել իրեն,
քանի որ նրա խոսակիցը ամբողջությամբ իր իշխանության տակ է գտնվում։
— Ամբարտավա՞ն եմ պահում։— Ռավիկը զարմացած նայեց Լևալին։— Դուք դա
ամբարտավանությո՞ւն եք համարում։ Բայց չէ որ այստեղ ոչ տարրական դպրոց է և ոչ էլ
զղջացող ոճրագործների ապաստարան։ Ես ստիպված եմ ինձ պաշտպանել, իսկ դուք
ուզում եք, որ ես ինձ զգամ որպես ժուլիկ, որն ավելի գթասիրտ պատիժ է աղերսում։ Եվ
դա սոսկ այն պատճառով, որ ես նացիստ չեմ և փաստաթուղթ չունե՞մ։ Ոչ, մենք մեզ

ոճրագործներ չենք համարում, թեև ճաշակել ենք և բանտ, և ոստիկանական
դաժանություն, և ամեն կարգի ստորացումներ։ Մենք ուզում ենք դիմանալ, ուզում ենք
չմեռնել — ահա այն միակ բանը, որ պահպանում է մեր արիությունը, որ ուժ է տալիս մեզ
կռվելու, մի՞թե դուք այդ չեք հասկանում։ Աստված իմ, մի՞թե դա ամբարտավանություն է։
Լևալը Ռավիկի այդ խոսքերին ոչինչ չպատասխանեց։
— Դուք այստեղ բժշկական պրակտիկայով զբաղվո՞ւմ եք,— հարցրեց նա։
— Ոչ։
Վիրապատության սպին հիմա արդեն փոքրացած կլինի, մտածեց Ռավիկը։ Ես
կտրվածքը շատ խնամքով կարեցի։ Հոգիս դուրս եկավ մինչև քո ճարպերը հեռացրի։ Բայց
նորից այնքան ես լափել, որ փորդ կրկին ցցվել է։ Լափել ես և լկել։
— Ամենամեծ վտանգը դա է,— բացատրեց Լևալը։— Առանց իշխանությունների
գիտության, առանց որևէ հակումի դուք աջ ու ձախ գործեր եք բռնում։ Եվ ով գիտի
ինչքան ժամանակ։ Չկարծեք, թե ես հավատում եմ ձեր ասած այդ երեք շաբթին։ Ո՞ւմ է
հայտնի, թե դուք ինչ տեղեր եք խրել ձեր մատները, ինչպիսի մութ գործեր եք բռնել։
Ես մատներս խրել եմ քո կոշտ զարկերակներով կաշվի տակ, ճարպակալած լյարդով ու
նեխած լեղապարկով քո փորը, մտածեց Ռավիկը։ Եվ եթե ես մատներս չխրեի այնտեղ,
ապա քո բարեկամ Դյուրանը ամենամարդասեր ու տխմար ձևով քեզ կսպաներ։ Եվ ոչ
միայն կսպաներ, այլև կդառնար ավելի հռչակավոր վիրաբույժ և վիրահատության գինը
կրկնակի կբարձրացներ։
— Այո, ամենամեծ վտանգը,— կրկնեց Լևալը։— Դուք բժշկական պրակտիկայի
իրավունք չեք ունեցել, մինչդեռ ձեռքներդ գցել եք ամեն տեղ, ինչ պատահել է, դա
միանգամայն պարզ է։ Ես այդ մասին խոսել եմ մեր հեղինակավոր մասնագետներից մեկի
հետ, և այդ հարցում նա նույն կարծիքին է, ինչ որ ես։ Եթե դուք որևէ գաղափար ունեք
բժշկությունից, ապա պետք է որ նրա անունը ձեզ հայտնի լինի։
Ոչ, մտածեց Ռավիկը։ Դա անհնար է։ Նա Դյուրանի անունը չի տա։ Կյանքը այդպիսի
կատակներ չի հանդուրժի։
— Դա պրոֆեսոր Դյուրանն է,— արժանապատվոր են արտասանեց Լևալը։— Նա
բացատրեց ինձ բոլոր այդ գաղտնիքները։ Սանիտարները, սովորելու անկարող
ուսանողները, մասաժիստները, ասիստենտները — բոլորը այստեղ իրենց խոշոր
գերմանական բժիշկներ են հայտարարել։ Ո՞վ կարող է այդ բոլորին հսկել։ Վիրաբուժական
անթույլատրելի միջամտություններ, գաղտնի աբորտներ, մանկաբարձուհիների հետ
բռնած մութ գործեր, խալտուրաներ — մի խոսքով, երկնքին է հայտնի, թե էլ ինչերի մեջ չեն
մտնում նրանք։ Այդ բոլորից հետո մենք ինչքան էլ ուզում է խիստ լինենք, միևնույն է, դա
քիչ է լինելու։
Դյուրանը, մտածեց Ռավիկը։ Դյուրանը վրեժ է լուծում երկու հազար ֆրանկի համար։
Իսկ ո՞վ է հիմա վիրահատություններ անում նրա փոխարեն։ Ըստ երևույթին Բինոն։
Երևի, նորից են հաշտվել։
Ռավիկը հանկարծ զգաց, որ ինքն, այլևս Լևալին չի լսում։ Եվ սթափվեց միայն այն
ժամանակ, երբ նա տվեց Վեբերի անունը։
— Զեզ համար ինչ֊որ մի բժիշկ Վեբեր է բարեխոսել։ Դուք ճանաչո՞ւմ եք նրան։

— Ոչ շատ մոտիկից։
— Նա եկել էր ինձ մոտ։
Մի պահ Լևալի աչքերը չռված նայեցին տարածության մեջ ինչ֊որ անորոշ կետի։ Հետո
բարձրաձայն փռշտաց, գրպանից հանեց թաշկինակը, հանգամանորեն խնչեց, նայեց
թաշկինակին՝ տեսնելու համար, թե քթից ինչ դուրս եկավ, հետո նորից ծալեց ու դրեց
գրպանը։
— Ես ձեզ ոչնչով օգնել չեմ կարող։ Եկեք պարզ խոսենք։ Ձեզ այստեղից կվտարեն։
— Գիտեմ։
— Դուք բացի այս անգամվանից, էլի՞ եք եղել Ֆրանսիայում։
— Ոչ։
— Եթե նորից վերադառնաք, վեց ամիս բանտ կնստեցնեն։ Դա ձեզ հայտնի՞ է։
— Այո։
― Ես կաշխատեմ, որ ձեզ որքան կարելի է շուտ վտարեն այստեղից։ Սա այն ամենն է,
ինչ ես կարող եմ անել ձեզ համար։ Փող ունե՞ք։
— Այո։
— Հիանալի է։ Ուրեմն, մինչև սահման գնալու վարձը կվճարեք ձեզ և ձեզ ուղեկցող
ոստիկանի համար։— Նա գլխով արեց։— Կարող եք գնալ։
— Մենք որոշակի ժամի՞ պետք է վերադառնանք,— հարցրեց Ռավիկը իրեն ուղեկցող
ոստիկանին։
— Պարտադիր չէ։ Ինչպես որ հաջողվի։ Իսկ ինչո՞ւ։
— Ես կուզեի մի բաժակ ապերիտիվ խմել։
Ոստիկանը նայեց նրան։
— Չեմ փախչի,— ասաց Ռավիկը և, գրպանից հանելով մի քսանֆրանկանոց
թղթադրամ, սկսեց հետը խաղալ։
― Լավ, որ ասում եք... Մի քանի րոպեն նշանակություն չունի։
Տաքսի նստելով, նրանք վարորդին ասացին, որ իրենց տանի մինչև մոտակա բիստրոն։
Դրսում՝ մայթի վրա, մի քանի սեղաններ էին դրված։ Թեև օրն արևոտ էր, բայց ցուրտ էր։
— Դուք ի՞նչ եք խմելու,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ամեր Պիկոն։ Այս ժամերին, դրանից բացի, ուրիշ բան չեմ խմում։
— Իսկ ես մի մեծ բաժակ «ֆինշամպայն» կվերցնեմ։
Ռավիկը հանգիստ նստած, ամբողջ կրծքով շնչում էր։ Ի՜նչ բան է թարմ օդը։ Ծառերի
ճյուղերին, որ կախված էին մայթի վրա, արդեն ուռել էին դարչնագույն փայլփլող
բողբոջները։ Թարմ հացի և երիտասարդ գինու բուրմունք էր զգացվում։ Քելները
բաժակները բերեց։

— Ձեր հեռախոսը որտե՞ղ է,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ներսում, աջ կողմի վրա՝ զուգարանի կողքին։
— Բայց...— ասաց ոստիկանը։
Ռավիկը նրա բուռը խրեց քսանֆրանկանոց թղթադրամը։
— Ես մի կնոջ պետք է զանգահարեմ, մի՞թե չեք հասկանում։ Չեմ փախչի, մի վախեցեք։
Կարող եք հետս գալ։ Եկեք գնանք։
Ոստիկանը երկար չտատանվեց։
— Գնանք,— ասաց նա և տեղից կանգնեց։— Մարդը վերջին հաշվով մարդ է։
— Ժոան...
— Ռավի՞կ։ Աստվա՜ծ իմ։ Որտե՞ղ ես։ Բա՞ց են թողել։ Ասա, որտե՞ղ ես...
— Բիստրոյում...
— Կատակներդ թող։ Լուրջ ասա, որտե՞ղ ես հիմա։
— Ես բիստրոյում եմ։
— Բայց որտե՞ղ։ Դու այլևս բանտո՞ւմ չես։ Այս ամբողջ ժամանակ որտե՞ղ էիր։
Մորոզովը...
— Նա քեզ բոլորը ճիշտ է ասել։
— Նա ինձ ոչ մի անգամ չասաց, թե քեզ ուր են տարել։ Այլապես ես իսկույն...
— Հենց դրա համար էլ չի ասել, Ժոան։ Այդպես ավելի լավ է։
— Բա ինչո՞ւ ես բիստրոյից զանգում։ Ինչո՞ւ չես գալիս ինձ մոտ։
— Ես քեզ մոտ գալ չեմ կարող։ Իմ ժամանակը շատ կարճ է։ Հազիվ կարողացա
ոստիկանին համոզել մի քանի րոպեով այստեղ մտնելու համար։ Ժոան, մոտ օրերս ինձ
ուղարկելու են Շվեյցարիա, բայց...— Ռավիկը նայում էր հեռախոսային բուդկայի ապակու
լուսամուտից։ Նրան ուղեկցող ոստիկանը, կանգնակին կռթնած, ինչ-որ մեկի հետ զրույցի
էր բռնվել,— բայց ես անմիջապես ետ եմ գալու այնտեղից։— Նա փոքր֊ինչ լռեց։— Ժոան...
— Ես գալիս եմ քեզ մոտ։ Այս րոպեիս ես քեզ մոտ եմ գալիս։ Ասա, որտե՞ղ ես։
— Դու չես հասցնի գալ։ Մինչև ինձ մոտ կես ժամվա մեքենայի ճանապարհ է։ Իսկ իմ
տրամադրության տակ ընդամենը մի քանի րոպե է մնացել։
— Ոստիկանին մի կերպ համոզիր, մի քիչ էլ մնացեք։ Փող տուր։ Ես հետս փող կբերեմ։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Դա հնարավոր բան չէ... Մի գա... Այսպես ավելի հեշտ է...
Ավելի լավ է։
Նա լսափողում զգում էր Ժոանի շնչառությունը։
— Դու չե՞ս ուզում ինձ տեսնել,— ստիպված հարցրեց Ժոանը։
Դա շատ ծանր էր, ուղղակի անտանելի։ Ի՞նչ միտք ուներ զանգել, մտածեց Ռավիկը։
Մարդ ինչպե՞ս կարող է որևէ բան մի ուրիշին հասկացնել, առանց նրա աչքերին նայելու։

— Ես ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում, բացի քեզ տեսնելուց, ժոան։
— Այդ դեպքում արի, արի ինձ մոտ։ Թող ոստիկանը նույնպես գա հետդ։
— Դա հնարավոր բան չէ։ Արի վերջացնենք։ Միայն ասա տեսնեմ, ի՞նչ ես անում։
— Ի՞նչ։ Ինչ ես անո՞ւմ։
— Հագիդ ի՞նչ կա։ Որտե՞ղ ես գտնվում։
— Իմ սենյակում։ Անկողնու մեջ եմ։ Երեկ շատ ուշ վերադարձա։ Ես կարող եմ մի
րոպեում հագնվել ու անմիջապես գալ։
Երեկ շատ ուշ վերա դարձա... Շատ ճիշտ է։ Ամեն ինչ իր ձևով առաջ է գնում, եթե
նույնիսկ քեզ բանտ են նստեցնում։ Որքա՜ն շուտ է ամեն ինչ մոռացվում։ Անկողին,
քնաթաթախ Ժոան, մազերը խռիվ թափված բարձի վրա, գուլպաներր գցած աթոռին,
սպիտակեղենը, իրիկնային շորը — այդ ամենը կարծես աչքի առաջ լինի... Հեռախոսային
բուդկայի շնչառությունից քրտնած ապակիներ։ Ոստիկանի անսահմանորեն հեռու
նահանջած գլուխ, որ կարծես ակվարիումում լողալիս լիներ... Ռավիկն իրեն հավաքելով
ասաց.
— Ժոան, վերջացնենք խոսակցությունը, այլևս ժամանակ չկա։
Նրա ականջին հասավ Ժոանի շփոթահար ձայնը։
— Դա անհնար է։ Դու չես կարող հենց այդպես գնալ։ Ես չգիտեմ քեզ ուր են տանում,
չգիտեմ դու ինչպես ես...
Նա անկողնում նստեց, բարձը նետեց մի կողմ, հեռախոսի լսափողը բռնած՝ ինչպես
ինքնապաշտպանության մի զենք և ինչպես թշնամի... նրա ուսերը, նրա խոր, հուզմունքից
մթնած աչքերը...
— Ես հո պատերա՞զմ չեմ գնում։ Ես պարզապես գնում եմ Շվեյցարիա։ Եվ շուտով էլի
կվերադառնամ։ Համարիր, որ ես գործարար մարդ եմ և ուզում եմ Ազգերի լիգային մի մեծ
պարտիա գնդացիր վաճառեմ։
— Երբ վերադառնաս, նորից նույն պատմությունն է լինելու։ Ես սարսափից կմեռնեմ։
— Ապա նորից կրկնիր ասածդ։
— Ես դա ճիշտ եմ ասում։ Այո, կմեռնեմ։ Նրա ձայնի մեջ զայրույթի երանգ կար։— Ամեն
ինչ ես վերջինն եմ իմանում։ Վեբերը կարող է քեզ այցելության գալ, իսկ ես՝ չեմ կարող։
Մորոզովին դու զանգել ես, ինձ՝ չէ։ Իսկ հիմա էլ գնում ես...
— Տե՜ր իմ աստված,— ասաց Ռավիկը։— Արի կռիվ չսարքենք, Ժոան։
— Ես կռիվ չեմ սարքում։ Ասում եմ այն, ինչ որ կա։
― Դե լավ, ես վերջացնում եմ։ Ցտեսություն, Ժոան։
— Ռավի՜կ,— բղավեց նա,— Ռավի՜կ։
— Ի՞նչ է, Ժոան։
— Կվերադառնաս։ Անպայման կվերադառնաս։ Ես առանց քեզ կորած եմ, Ռավիկ։
— Կվերադառնամ, Ժոան։

— Խոստացիր... խոստացիր ինձ, Ռավիկ։
— Ցտեսություն, Ժոան։ Ես շուտով կվերադառնամ։
Ռավիկը մի վայրկյան մնաց հեռախոսային նեղ և տոթ բուդկայում։ Հետո նկատեց, որ
լսափողը դեռ սեղմված է ձեռքում։ Նա բացեց դուռը։ Ուղեկցող ոստիկանը նայեց նրա
երեսին։
— Վերջացրի՞ք,— բարեհոգի քմծիծաղով հարցրեց նա։
— Այո։
Նրանք նորից վերադարձան իրենց սեղանի մոտ։ Ռավիկը խմեց իր բաժակը։ Ես չպետք
է զանգեի, մտածեց նա։ Մինչև այդ ես հանգիստ էի։ Հիմա ամեն ինչ մեջս ալեկոծվեց։ Ես
պետք է իմանայի, որ հեռախոսային խոսակցությունից ավելի լավ բան չէր էլ կարելի
սպասել։ Ոչ ինձ համար և ոչ էլ Ժոանի։ Նա ուզում էր նորից վերադառնալ հեռախոսի մոտ,
զանգել Ժոանին և ասել այն ամենը, ինչ դեռ սկզբից էր ուզում ասել։ Ուզում էր բացատրել,
թե ինչու ինքը նրան տեսնել չի կարող։ Հասկացնել, որ ինքը չի ուզում այս տեսքով կանգնել
նրա առաջ — բանտարկյալի կեղտոտ, ցեխոտ հագուստով։ Բայց նա դուրս կգա այս
անգամ ևս, և ամեն ինչ նորից կլինի այնպես, ինչպես առաջ էր։
— Ես կարծում եմ, որ մեր գնալու ժամանակն է,— ասաց ուղեկցող ոստիկանը։
— Այո, գնանք...
Ռավիկը գլխի շարժումով կանչեց քելներին։
— Ինձ տվեք երկու փոքրիկ շիշ կոնյակ, թերթեր, ինչքան ստանում եք, և մի տասներկու
տուփ «Կապորալ»։ Հաշիվը նույնպես բերեք։
Ռավիկը նայեց ուղեկցող ոստիկանին։
— Թույլ կտաք չէ՞, դրանք հետս տանեմ բանտ։
— Մարդը մարդ է,— ասաց ոստիկանը։
Քելները կոնյակն ու սիգարետները բերեց։
― Խցաններն հանեք,— ասաց Ռավիկը, սիգարետի տուփերը դնելով գրպանները։
Հետո խցաններն այնպես նորից խրեց շշերի բերանները, որ հետագայում առանց
խցանահանի կարողանա բացել։ Այդ արարողությունը վերջացնելուց հետո նա շշերը դրեց
վերարկուի ներսի գրպանը։
— Լավ եք դասավորում,— ասաց ուղեկցող ոստիկանը։
— Վարժվելու բան է, թեև ցավալի։ Ես նույնիսկ երեխա ժամանակս չէի հավատա, որ
ծերությանս օրերին նորից եմ հնդկացու դեր կատարելու։
Լեհն ու գրողը անսահման ուրախացան կոնյակի համար։ Մոնտյորը ոգելից խմիչքներ չէր
գործածում։ Նա գարեջրի սիրահար էր և հավատացնում էր, որ Բեռլինի գարեջրին
գարեջուր չի հասնի։ Ռավիկը պառկել էր մահճակալի վրա և թերթ էր կարդում։ Լեհը չէր
ընթերցում, նա ֆրանսերեն բոլորովին չգիտեր։ Բայց ծխում էր և երջանիկ էր սիգարետի
համար։ Մոնտյորը գիշերն սկսեց լաց լինել։ Ռավիկն արթուն էր։ Նա լսում էր մոնտյորի

խուլ հեկեկոցները և անքթիթ նայում փոքրիկ լուսամուտին, որի հետևում առկայծում էր
գունատ երկինքը։ Քունը մոտ չէր դալիս նրա աչքերին։ Նա չկարողացավ քնել նույնիսկ այն
ժամանակ, երբ մոնտյորն արդեն հանդարտվել էր։ Երևի առաջ շատ լավ է ապրել, մտածեց
Ռավիկը։ Ամեն ինչ ունեցել է, իսկ հիմա ոչինչ չունի, ահա և ցավ է զգում։

XVIII գլուխ
Ռավիկը հոգնած ու կեղտոտ վերադառնում էր կայարանից։ Տասներեք ժամ նա անց էր
կացրել տոթ վագոնում այնպիսի մարդկանց միջև, որոնցից սխտորի հոտ էր փչում, անց էր
կացրել շներով որսորդների, և գոգներին զամբյուղներով հավ ու աղավնի տանող կանանց
միջև։ Իսկ մինչ այդ երեք ամիս ապրել էր սահմանի վրա...
Իրիկնային, աղջամուղջում ինչ֊որ բան էր փայլատակում։ Նա աչքերը վեր բարձրացրեց։
Նրան թվաց, թե Ռոն Պուենի շուրջը հայելիների բուրգեր են դրված, որոնք արտացոլում
են մայիսյան ուշ մթնշաղի գորշ լույսերը։
Ռավիկը կանգ առավ և սկսեց ավելի ուշադիր նայել։ Դրանք իսկապես էլ հայելիների
բուրգեր էին։ Ուրվականների երկար ձգվող շարքով նրանք կանգնել էին վարդակակաչների
թմբերի հետևում։
— Սա ի՞նչ է,— հարցրեց նա իր կողքի պարտիզպանին, որն ուղղում էր ծաղկաթմբի
փորած հողը։
— Հայելիներ են,— պատասխանեց պարտիզպանը, առանց գլուխը բարձրացնելու։
— Դա ես ինքս էլ եմ տեսնում։ Բայց մինչև վերջին անգամ Փարիզից գնալս, սրանք
չկային։
— Իսկ դա ե՞րբ էր։
— Երեք ամիս առաջ։
— Երեք ամի՞ս։ Սրանք ընդամենը երկու շաբաթ է, ինչ դրել են։ Անգլիական թագավորի
գալու պատվին։ Որպեսզի երեսը լավ տեսնի։
— Ի՜նչ գարշելի բան է,— ասաց Ռավիկը։
— Գարշելի ասեցիր ու պրծա՞ր,— պատասխանեց պարտիզպանը, առանց որևէ
զարմանք արտահայտելու։
Ռավիկր շարունակեց ճանապարհը։ Երեք ամիս... Երեք տարի... Երեք օր... Ի՞նչ է իրենից
ներկայացնում ժամանակը։ Ոչինչ և ամեն ինչ։ Շագանակենիները արդեն ծածկված էին
ծաղիկներով, իսկ այն ժամանակ նույնիսկ տերև էլ չկար վրաները։ Գերմանիան նորից է
խախտել իր պայմանագիրը և Չեխոսլովակիան լրիվ բռնագրավել։ Էմիգրանտ Յոզեֆ
Բլյումենթալը հիստերիկ քրքիջով բռնված Ժնևում Ազգերի լիգայի պալատի առաջ
ինքնասպանություն գործեց, ինքը այդ Ժամանակամիջոցում թոքերի բորբոքում տարավ,
որը մինչև հիմա իրեն զգալ է տալիս։ Այն ժամանակ Գյունթեր անվան տակ նա Բելֆորում
էր գտնվում, իսկ հիմա նորից Փարիզում է, և երեկոն քնքուշ է, ինչպես կնոջ ստինքները, և
այդ ամենը գրեթե ոչ մի զարմանք չի առաջացնում, կարծես ամեն ինչ հենց այդպես էլ
պետք է լիներ։ Այդ ամենը մարդ ընդունում է ճակատագրական սառնասրտությամբ, որը
անզորության միակ զենքն է։ Երկինքը ամենուրեք մնում էր նույն անփոփոխը, տարածված
և սպանության, և ատելության, և ինքնազոհության և սիրո վրա, ծառերն առանց
մտահոգության ծաղկում են ամեն տարի, դամբլագույն-կապույտ մթնշաղերը գալիս ու

գնում են, նրանց չեն մտահոգում ոչ անձնագիրը, ոչ դավաճանությունը, ոչ վհատությունը
և ոչ էլ հույսը։ Որքա՜ն հաճելի է նորից Փարիզում լինել, երբ անշտապ քայլում ես
գորշարծաթագույն լույսով մշուշված փողոցի երկարությամբ, քայլում դանդաղ, առանց
մտածելու։ Որքա՜ն հաճելի է իրիկնային այս ժամը, որը քեզ տրված է որպես ժամանակի
հետաձգում, մեղմ ու աղոտ այս ժամը, երբ հեռավոր թախիծն ու քնքուշ, գոյության
վաղեմի երանության զգացումը խառնվում են իրար՝ ինչպես երկինքն ու գետինը
հորիզոնում։ Վերադարձի առաջին այս ժամը, երբ դանակներն ու նետերը դեռ չեն հասցրել
խոցել քեզ... Արարչական այս հազվադեպ զգացումը, նրա լայն շունչը, որը հեռուներն է
դնում ու գալիս հեռուներից, այդ անգիտակցական սահումը սրտի ճանապարհի
երկարությամբ, փաստերի աղոտ կրակների կողքով, մոտով այն խաչերի, որոնց վրա
մեխված է անցյալը, և ապագայի ծակող փշերի մոտով — ցեզուրա, համր սավառնանք,
ակնթարթային դադար, երբ, ամբողջությամբ բացվելով կյանքի առաջ, ամփոփվեցիր ինքդ
քո մեջ... հավիտենականության թույլ զարկերակ, լսված աշխարհի ամենաարագ
անցողիկության մեջ...
Մորոզովը նստած էր «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի «արմավենու» սրահում։ Նրա
առջևը դրված էր մի գրաֆին բաց գինի։
— Բորի՜ս... ողջույն, ծերուկ,— ասաց Ռավիկը։— Ինչպես երևում է, ես ուղղակի ճիշտ
ժամանակին եմ հասել։ Սա ի՞նչ է, «վուվրե՞»։
— Այո, վուվրե է։ Բայց այս անգամ երեսունչորս թվականի։ Քաղցր ու մի քիչ
թանձրացած։ Լավ է, որ էլի վերադարձար։ Կարծեմ, երեք ամիս մնացիր, չէ՞։
— Այո, սովորականից ավել։
Մորոզովր շարժման մեջ դրեց սեղանի հնաոճ զանգը, որի ձայնը նման էր գյուղական
եկեղեցու ղողանջի։ «Կատակոմբայում» միայն էլեկտրական լույս էր, բայց էլեկտրական
զանգեր չկային։ Ասենք, միտք էլ չուներ, որ լինեին։ Էմիգրանտներր հազվադեպ էին սիրտ
անում զանգ տալ, վախենում էին՝ չլինի թե ուշադրություն գրավեն։
— Հիմա քո անունն ի՞նչ է,— հարցրեց Մորոզովը։
— Դեռ Ռավիկ է։ Ոստիկանների մոտ ես այդ անունը չեմ օգտագործել։ Նրանց մոտ իմ
անունը Վոցեկ է, Նոյման, Գյունթեր։ Գուցե քմահաճույք է, բայց Ռավիկը չուզեցի նրանց
հայտնել։ Այս անունը ինձ շատ էր դուք գալիս։
— Նրանք չկարողացան իմանալ, որ դու ապրել ես այստեղ, չէ՞։
— Իհարկե, չէ։
— Պարզ է։ Այլապես շուրջկալ կսարքեին։ Ուրեմն, էլի կարող ես այստեղ ապրել։ Քո
սենյակն ազատ է։
— Տիրուհին գիտի՞ ինչ է պատահել։
― Ոչ։ Այդ մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի։ Ես ասել եմ, որ դու Ռուան ես մեկնել։ Քո իրերն իմ
սենյակում են։
Մատուցարանը ձեռքին հայտնվեց մատուցողուհին։

— Ախ այդ դո՞ւք եք, մեսյո Ռավիկ։— Աղջիկը ցույց տվեց իր շողշողուն ատամները։—
Նորի՞ց եք վերադարձել մեզ մոտ։ Կես տարուց ավելի է, ինչ չէիք երևում, մեսյո։
— Ընդամենը երեք ամիս է, Ալարիսսա։
— Չի կարող պատահել։ Իսկ ես կարծում էի արդեն կես տարի է։
Աղջիկը քստքստացնելով հեռացավ։ Նրանից անմիջապես հետո գինու մի բաժակ
ձեռքին մոտեցավ «կատակոմբայի» ճարպոտված կոստյումով քելները։ Նա աշխատում էր
առանց մատուցարանի։ Երկար տարիներ լինելով «կատակոմբայում» այդ ծառայության
մեջ, նա իրեն թույլ էր տալիս այդ ազատությունը։ Մորոզովը նրա դեմքի
արտահայտությունից հասկացավ, որ հիմա ավելորդ հարցուփորձեր է անելու և իսկույն
կանխեց այդ։
— Ժան, ապա ասա տեսնենք, ինչքա՞ն ժամանակ է, ինչ մեսյո Ռավիկը բացակայում է։
Բայց ճիշտ ասա։
— Մեսյո Մորոզով։ Բա կարո՞ղ է պատահել, որ ես սխալվեմ։ Նույնիսկ մի օրվա սխալ
չեմ թույլ տա։ Հիմա ճիշտն ասեմ...— Նա դերասանական մի դադար արեց, ժպտաց և
ասաց,― ուղիղ չորս ու կես շաբաթ։
― Ճիշտ է,― վրա բրրեց Ռավիկը, մինչև Մորոզովը բերանը բաց կաներ։
— Շատ ճիշտ է,— հաստատեց նաև Մորոզովը:
— Ա՜յդ էր պակաս, որ սխալվեի։ Ես երբեք չեմ սխալվում։
Ժանը անհետացավ։
— Ես չուզեցի նրան հիասթափեցնել, Բորիս։
— Ճիշտ արիր։ Դա ի՞նչ միտք ուներ։ Ես միայն ուզում էի քեզ ցույց տալ, թե ժամանակն
անցյալ դառնալով, ինչպես է մարդկանց գիտակցության մեջ կորցնում իր
ռեալականությունը։ Նա սփոփում է, սարսափեցնում և դարձնում անտարբեր։
Պրեոբրաժենսկու գվարդիական գնդի պորուչիկ Բելսկուն ես իմ տեսադաշտից կորցրի
1917 թվին Մոսկվայում։ Մենք շատ մտերիմ ընկերներ էինք։ Նա Ֆինլանդիայով փախավ
հյուսիս։ Ես իմ ճանապարհն ընտրեցի Մանջուրիայով ու Ճապոնիայով։ Երբ ութ տարի
հետո նրան այստեղ հանդիպեցի, ինձ թվաց, թե վերջին անգամ ես նրան տեսել եմ 1919
թվին Հարբինում, իսկ նրան թվում էր, թե դա եղել է 1921 թվին՝ Հելսինկիում։ Երկու
տարվա և մի քանի հազար կիլոմետրի տարբերություն է։— Մորոզովը գրաֆինը վերցրեց
և լցրեց բաժակները։— Բայց տեսնո՞ւմ ես, քեզ այստեղ ճանաչում են։ Քեզ չթվա՞ց, որ դու
հայրենիքում ես։ Հայրենիք վերադառնալու զգացումը չունեցա՞ր;
Ռավիկը բաժակը խմեց։ Գինին թույլ էր և սառը։
— Շվեյցարիայում ես մի անգամ եղա ուղղակի գերմանական սահմանի կողքին,—
ասաց նա։— Դա Բազելի մոտ էր։ Ճանապարհի մի կողմը Շվեյցարիայինն է, մյուս կողմը՝
Գերմանիայինը։ Ես կանգնել էի շվեյցարական կողմում և բալ էի ուտում։ Իսկ կորիզները
շպրտում էի Գերմանիա:
— Իսկ դա քեզ հայրենիքի զգացում տվե՞ց։
— Ոչ։ Ընդհակառակն, ես երբեք ավելի հեռու ինձ հայրենիքից չէի զգացել։

Մորոզովը քմծիծաղեց։
— Հասկանալի է։ Ո՞նց էիր ապրում։
― Սովորականի նման։ Պարզապես հիմա ամեն ինձ ավելի դժվար է։ Սահմանի
հսկողությունը ավելի խստացրել են։ Երկու անգամ ինձ ճանկները գցեցին — մի անգամ
Շվեյցարիայում, մյուս անգամ՝ Ֆրանսիայում։
— Ինչո՞ւ չէիր նամակ գրում։
— Ես չգիտեի, թե Փարիզում ոստիկանությունն ինչպես կվերաբերվի դրան։ Նա երբեմն
եռանդի նոպաներ է ունենում։ Ինչո՞ւ անմեղ տեղը ուրիշներին էլ հետը փորձանքի մեջ
քաշել։ Վերջին հաշվով մեր բացակայություններն այնպիսին չեն, որ տեղներս երևա։ Ավելի
լավ է առաջնորդվել զինվորական կանոնի համաձայն. պառկիր ու սուս արա։ Իսկ դու
նամա՞կ էիր սպասում։
— Ես՝ չէ։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Նամա՞կ,— ասաց նա։— Ի՞նչ նամակ։ Նամակից օգուտ չկա։
— Այո, չկա։
Ռավիկը գրպանից հանեց սիգարետի տուփը։
— Տարօրինակ է, թե ինչպես է ամեն ինչ փոխվում, երբ մարդ բացակայում է։
— Քեզանից բաներ մի հնարիր,— առարկեց Մորոզովը։
— Ես բան չեմ հնարում։
— Ինչ մեզանից հեռու է, լավ է թվում։ Եթե մարդ հին տեղն էլ է վերադառնում, ամեն ինչ
աչքին ուրիշ է երևում։ Հետո դարձյալ դառնում է սովորական։
— Երբեմն դա այդպես է, իսկ երբեմն էլ ոչ։
— Դու մտքերդ այնքան էլ պարզ չես արտահայտում։ Բայց լավ է, որ դու դրան այդպես
ես վերաբերվում։ Մի պարտիա շախմատ չխաղա՞նք։ Պրոֆեսորը մահացել է։ Նա էր իմ
միակ արժանի հակառակորդը։ Լևին մեկնեց Բրազիլիա — նրան այնտեղ քելների տեղ են
խոստացել։ Հիմա ժամանակը զարհուրելի արագ է ընթանում։ Մարդ ոչ մի բանի չպետք է
ընտելանա։
— Այդ տեսակետից դու ճիշտ ես։
Մորոզովը ուշադիր նայեց Ռավիկին։
— Ես այդ նկատի չունեի։
― Ես նույնպես։ Չգնա՞նք այս արմավենու գերեզմանից։ Երեք ամիս ես այստեղ չեմ
եղել, բայց, միևնույն է, առաջվա նման այստեղից խոհանոցի, փոշու և սարսափի հոտ է
փչում։ Ե՞րբ ես «Շեհերազադե» գնալու։
— Այսօր առհասարակ չեմ գնալու։ Իմ ազատ երեկոն է։
— Հիանալի է։— Ռավիկը գողտրիկ ժպտաց։— Բարձրաշխարհիկ նրբաճաշակության,
հին Ռուսաստանի և մեծ գավաթների երեկոն։

— Կգա՞ս ինձ հետ։
— Ոչ։ Այսօր չէ։ Հոգնած եմ։ Քանի գիշեր է չեմ քնել։ Համենայն դեպս, քունս շատ
անհանգիստ է եղել։ Արի գնանք մի ժամ էլ դրսում որևէ տեղ նստենք։ Վաղուց է այդպես
ժամանակ չեմ անցկացրել։
― Էլի՞ «վուվրե»,— հարցրեց Մորոզովը։ Նրանք նստել էին «Կոլիզեյ» սրճարանի
առջևում։ Այդ ի՞նչ է պատահել, ծերուկ։ Չէ՞ որ մութը դեռ նոր է ընկնում, օղի խմելու
իսկական ժամանակն է։
— Ճիշտ ես ասում։ Բայց, չնայած դրան, արի «վուվրե» խմենք։ Դա ինձ համար
բավական է։
— Ի՞նչ է պատահել քեզ։ Գոնե կոնյակ վերցրու։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Երբ մարդ որևէ տեղից վերադառնում է, առաջին երեկոն պետք է այնքան խմի, որ
ոտքի վրա չկարողանա կանգնել,— բացատրեց Մորոզովը։— Ավելորդ հերոսություն է
սթափ վիճակում նայել անցյալի տխուր ստվերների երեսին։
— Ես նրանց երեսին չեմ նայում, Բորիս։ Ես զգուշորեն ուրախանում եմ իմ կյանքով։
Ռավիկը տեսնում էր, որ Մորոզովը իրեն չի հավատում։ Բայց նրան համոզելու ոչ մի
փորձ չէր անում։ Նա հանգիստ նստել էր մայթի եզրին դրած սեղանի մոտ, խմում էր իր
պատվիրած գինին և նայում երեկոյան զբոսանքի դուրս եկածների բազմությանը։ Այնքան
ժամանակ, քանի դեռ նա Փարիզից դուրս էր գտնվում, ամեն ինչ նրա համար պարզ էր և
որոշակի։ Հիմա բոլորը պատվել էր մշուշով, գունաթափվել էր և միևնույն ժամանակ
դարձել խայտաբղետ, ամեն ինչ սահում, գնում էր ինչ-որ տեղ, առաջացնելով այնպիսի
հաճելի գլխապտույտ, ինչպիսին զգում է այն մարդը, որը լեռան կատարից սրընթաց
հովիտ է իջել և թվում է, թե բոլոր ձայները լսում է բամբակի միջով։
— Մինչև հյուրանոց գալդ դու մտե՞լ էիր որևէ տեղ,— հարցրեց Մորոզովը։
― Ոչ։
— Վեբերը մի քանի անգամ քո մասին հարցուփորձ է արել։
— Ես պետք է զանգեմ նրան։
— Չգիտեմ ինչու, դու ինձ դուր չես գալիս։ Պատմիր տեսնենք, ինչ է պատահել։
— Առանձնապես ոչինչ։ Սահմանը Ժնևի մոտ շատ խիստ է պահպանվում։ Սկզբում
փորձեցի այնտեղից անցնել, հետո՝ Բազելի մոտից։ Պարզվեց, որ նույնպես դժվար է։
Վերջապես հաջողվեց։ Մրսեցի — անձրև էր, ձյուն, ինքս էլ բաց դաշտի մեշ։ Բայց ուրիշ
ելք չկար։ Թոքերի բորբոքում ստացա։ Բելֆորում մի բժիշկ ինձ հիվանդանոց պառկեցրեց։
Աշխատողներից գաղտնի։ Դրանից հետո մի տաս օր էլ իրենց տանը պահեց։ Պետք է նրան
փող ուղարկեմ։
— Հիմա արդեն առո՞ղջ ես։
— Մոտավորապես։

— Դրա համա՞ր չես օղի խմում։
Ռավիկր ժպտաց։
— Ասածդ ի՞նչ է։ Ես պարզապես մի քիչ հոգնած եմ, ինձ պետք է նորից այս բոլորին
ընտելանալ։ Իսկապես դա այդպես է։ Տարօրինակ է, թե մարդ ինչքան շատ բան է
մտածում, երբ ճանապարհին է լինում։ Եվ որքան քիչ, երբ արդեն հասնում է տեղ։
Մորոզովը դրա հետ չհամաձայնելով, ձեռքը բարձրացրեց։
— Ռավիկ,— հայրաբար վրա բերեց նա,— դու խոսում ես քո հոր՝ Բորիսի հետ, որը
մարդկային սրտերի լավ գիտակ է։ Խոսքդ մի ծամիր։ Հարցրու, ինչ որ ուզում ես, որպեսզի
այդ բոլորը, ինչքան կարելի է շուտ թողնենք մեր հետևում։
— Շատ լավ։ ժոանը որտե՞ղ է։
— Ես չգիտեմ։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ ես նրանից տեղեկություն չունեմ։ Եվ չեմ էլ
հանդիպել։
— Իսկ մինչ ա՞յդ։
— Մինչ այդ որոշ ժամանակ հարցուփորձ էր անում քո մասին։ Հետո՝ վերջ տվեց։
— Նա այլևս «Շեհերազադեում» չէ՞։
― Ոչ։ Արդեն մոտավորապես հինգ շաբաթ է, ինչ այլևս այնտեղ չի երգում։ Բայց մի
երկու֊երեք անգամ էլ երևաց, որից հետո՝ գնաց ու գնաց, էլ չի հայտնվել։
— Փարիզում չէ՞։
— Իմ կարծիքով՝ չէ։ Գոնե ինձ այդպես է թվում։ Այլապես ես հանդիպած կլինեի նրան
«Շեհերազադեում»։
— Դու չգիտե՞ս, նա ինչով է զբաղվում։
— Կարծեմ, ինչ֊որ ֆիլմում նկարահանվում է։ Համենայն դեպս, այդպես է ասել մեր
հանդերձապահուհուն։ Մի խոսքով, ինքդ հասկանում ես։ Արդարացում միշտ էլ կարելի է
գտնել, եթե պատրվակ լինի։
— Պատրվա՞կ։
— Այո, պատրվակ,— մռայլորեն վրա բերեց Մորոզովը։— Բա ի՞նչ, Ռավիկ, եթե ոչ
պատրվակ։ Դու ուրի՞շ բան էիր սպասում։
— Այո, ուրիշ։
Մորոզովը լռեց։
— Սպասելն ու իմանալը տարբեր բաներ են,— ասաց Ռավիկը։
— Միայն ողորմելի ռոմանտիկների համար։ Խելքը գլխին մի բան խմիր և ոչ թե այդ
լիմոնադը։ Գոնե կալվադոս վերցրու...
— Միայն թե ոչ կալվադոս։ Կոնյակ, եթե դա քեզ կհանգստացնի։ Ասենք, եթե ինձ ես
հարցնում, կարելի է նաև կալվադոս։
— Այ ապրես, հիմա արդեն հասկանալի է,— ասաց Մորոզովը։

Լուսամուտներ։ Կապույտ սիլուետներ տանիքների։ Կարմիր ծղողված բազմոց։
Մահճակալ։ Ռավիկը գիտեր, որ այդ բոլորը նորից պետք է տեսնի։ Նա նստել էր բազմոցին
ու ծխում էր։ Մորոզովը բերեց նրա իրերը և ասաց, թե անհրաժեշտության դեպքում
որտեղ կարելի է իրեն գտնել։
Ռավիկը հին կոստյումը մի կողմ նետեց, հետո մտավ լոգարան, տաք ջրով երկար ու
հանգամանորեն լողացավ, մի քանի անգամ սապոնվեց։ Նա իր վրայից լվանում էր անցած
երեք ամիսները, կարծես դրանք քերելով ու թափելով մաշկից։ Հետո հագավ մաքուր
սպիտակեղեն, մի ուրիշ նոր կոստյում, սափրվեց։ Եթե չափազանց ուշ չլիներ, նա
հաճույքով կգնար թուրքական բաղնիք։ Այդ բոլորն անելիս Ռավիկն իրեն շատ լավ էր
զգում։ Նա հաճույքով դեռ շատ բան կաներ, բայց ահա, երբ նստած էր լուսամուտի մոտ,
հանկարծ զգաց, որ սենյակի բոլոր անկյուններից դուրս սողաց դատարկությունը և սկսեց
շարժվել իր վրա։
Ռավիկը կալվադոս լցրեց իր բաժակը։ Նրա իրերի արանքին մի շիշ էր պահպանվել, որի
մեջ բավական կալվադոս կար։ Ռավիկը մտաբերեց այն գիշերը, երբ ինքն ու Ժոանը խմում
էին այդ խմիչքը, բայց հիշողությունը չհուզեց նրան։ Այն օրից մինչև հիմա շատ ժամանակ
էր անցել։ Նա զգաց, որ դա հին, լավ կալվադոս է։
Լուսինը դանդաղ բարձրանում էր տանիքների վրա։ Դիմացի կեղտոտ բակը թվում էր,
թե արծաթից ու ստվերներից կերտած դղյակ է։ Բավական է մի փոքր ֆանտազիա, և
ուզածդ աղբակույտը իսկույն կարող է փոխվել արծաթի։ Լուսամուտից ներս էր լցվում
ծաղիկների բուրմունքը։ Մեխակների թունդ, գիշերվա մեջ լուծված արոմատը։ Ռավիկը
գլուխը հանեց պատուհանից ու ցած նայեց։ Ներքևի հարկի լուսամուտի գոգին տախտակե
արկղի մեջ ծաղիկներ կային։ Այդ ծաղիկները, երևի, էմիգրանտ Վիզենհոֆինն էին, եթե նա
դեռ այդտեղ էր բնակվում։ Ռավիկը մի անգամ նրան ստամոքսի լվացում էր արել։ Դա
անցյալ տարվա Ծննդյան տոներին էր։
Կալվադոսի շիշն արդեն դատարկ էր։ Ռավիկը վերցրեց ու շպրտեց մահճակալին, որի
կենտրոնում ընկած այդ շիշը կարծես սև էմբրիոն լիներ։ Նա տեղից վեր կացավ։ Ի՞նչ
իմաստ կա այդ դատարկ անկողնուն նայելու մեջ։ Եթե մարդ կին չունի, պետք է
մեկնումեկին գտնի և բերի մոտը։ Փարիզում դա ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում։
Նեղլիկ փողոցներով նա գնաց դեպի Էտուալ հրապարակը։ Ելիսեյան դաշտերի կողմից
գիշերային քաղաքի կյանքի ջերմությունը հորդեց նրան ընդառաջ։ Ռավիկը շրջվեց ու
գնաց հակառակ ուղղությամբ։ Նա սկզբում գնում էր արագ, հետո կամաց-կամաց քայլերը
դանդաղեցրեց, մինչև որ հասավ «Միլան» հյուրանոցի մոտ։
— Հը, ինչպե՞ս եք,― հարցրեց նա դռնապանին։
— Ա՜, այդ դուք եք, մեսյո։— Դռնապանը տեղից կանգնեց։― Վաղո՞ւց է, ինչ չեք երևում։
— Այո, բավական ժամանակ է։ Փարիզում չէի։
Դռնապանը փոքրիկ, աշխույժ աչքերով տնտղեց Ռավիկին։
— Մադամն այլևս այստեղ չի ապրում։
— Գիտեմ։ Վաղո՞ւց է գնացել ձեր մոտից։

Դռնապանը լավ, բարի մարդ էր։ Նա կես խոսքից իսկույն հասկանում էր, թե ինչ են
իրենից ուզում։
— Արդեն չորս շաբաթ է,— ասաց նա։— Չորս շաբաթ առաջ է գնացել։
Ռավիկը հանեց ծխախոտի տուփը և մի սիգարետ վերցրեց։
— Մադամն այլևս Փարիզում չի՞ լինում,— հարցրեց դռնապանը։
— Կաննում է։
_ Կաննո՜ւմ է։— Դռնապանը իր մեծ ձեռքով շոյեց երեսը։— Կարո՞ղ եք հավատալ, մեսյո,
տասնութ տարի առաջ ես Նիցցայի «Ռուլ» հյուրանոցում եմ աշխատել։
— Իսկ ինչո՞ւ չպետք է հավատամ։
— Եվ ի՜նչ ժամանակներ էին, ի՜նչ թեյադրամ էին տալիս։ Պատերազմից հետո երանելի
ժամանակներ էին։ Իսկ հիմա...
Իր կյանքի զգալի մասը Ռավիկը հյուրանոցներում էր անցկացրել։ Հյուրանոցային
աշխատողներին հասկանում էր անմիջապես։ Նա գրպանից հինգֆրանկանոց մի
թղթադրամ հանեց և դրեց սեղանին։
— Շնորհակալ եմ, մեսյո։ Ցանկանում եմ ուրախ և հաճելի անցկացնեք ձեր ժամանակը։
Դուք ավելի եք ջահելացել, մեսյո։
— Ես իսկապես է, ինձ երիտասարդացած եմ զգում։ Էհ, մնաք բարով։
Ռավիկը մի պահ կանգ առավ փողոցում։ Ինչի՞ համար եկավ հյուրանոց։ Մնացել է
միայն, որ գնա «Շեհերազադե» և մի լավ խմի։
Նա հայացքը գցեց աստղալից երկնքին, որը կախվել էր նրա վերևում։ Ասենք, նա պետք
է գոհ լինի, որ այս ամենը այսպես վերջացավ։ Պետք չէ ոչ ոքի երկար ու բարակ
բացատրություններ տալ։ Որ իրենց հարաբերություններն այդպիսի վախճան են
ունենալու դա և ինքը լավ գիտեր, և ժոանը։ Համենայն դեպս, վերջին հանդիպումներն այդ
էին կանխագուշակում։ Ժոանը ընտրել է միակ ճիշտ ճանապարհը։ Ոչ մի բացատրություն։
Բացատրությունը երկրորդական բան է, որից միայն մանրության ու ճղճիմության հոտ է
փչում։ Զգացմունքների մեջ ի՞նչ բացատրություն։ Այդտեղ միայն գործողություններ են
պետք։ Փառք աստծո, ամեն ինչ անցավ առանց բարոյախոսությունների։ Ինչ լավ է, որ
Ժոանը բարոյախոս չէ։ Նա միայն գործել գիտե։ Եվ այդպես էլ վարվեց։ Ուրիշ ոչինչ։
Վերջացավ գնաց։ Առանց այս ու այն կողմ ընկնելու։ Փաստորեն, Ռավիկն ինքը նույնպես
գործողության էր դիմել։ Ուրեմն, էլ ինչո՞ւ է կանգնել այստեղ։ Գուցե պատճառն օ՞դն է։ Այդ
մեղմ, մայիսյան երեկոյից ու Փարիզից հյուսված սարդոստայնի նման հաճելի օդը։ Եվ
իհարկե նաև սքանչելի գիշերը։ Գիշերները մարդ բոլորովին ուրիշ է, քան ցերեկները։
Նա նորից վերա դարձավ հյուրանոց։
— Կարելի է ձեր մոտից զանգահարել։
— Ինչ խոսք, մեսյո։ Բայց մենք, դժբախտաբար, հեռախոսային բուդկա չունենք։ Միայն
այստեղի այս ապարատն է։
— Սա միանգամայն բավական է։

Ռավիկը նայեց իր ժամացույցին։ Վեբերը կարող է դեռ կլինիկայում լինել։ Հիմա
երեկոյան շրջայցի ժամն է։
— Ես խնդրում եմ բժիշկ Վեբերին, եթե այդտեղ է,— ասաց նա բուժքրոջը։ Նա բուժքրոջ
ձայնը չճանաչեց։ Ըստ երևույթին, նոր է ընդունվել։
— Բժիշկ Վեբերը չի կարող հեռախոսին մոտենալ։
— Իսկ կլինիկայո՞ւմ է։
— Այո։ Բայց հիմա հեռախոսին մոտենալ չի կարող։
— Լսեք, ինչ եմ ասում,— ասաց Ռավիկը։— Գնացեք և ասեք նրան, որ Ռավիկը ձեզ
սպաում է հեռախոսի մոտ։ Շուտ արեք։ Դա շատ կարևոր գործ է։ Ես սպասում եմ։
— Այս րոպեիս,— տատանվելով ասաց բուժքույրը։― Ես հիմա կգնամ կասեմ, բայց կգա
թե ոչ, չգիտեմ։
— Ասացեք, հետո՝ կտեսնենք։ Միայն թե շուտ արեք։ Ազգանունս չմոռանաք, Ռավիկ։
Մի րոպե անց Վեբերն արդեն հեռախոսի մոտ էր։
— Ռավի՞կ։ Այդ որտե՞ղ եք։
— Փարիզում։ Այսօր եմ եկել։ Դուք վիրահատությո՞ւն ունեք։
— Այո։ Քսան րոպեից հետո պետք է սկսեմ։ Սուր ապենդիցիտ է։ Հետո կհանդիպենք,
լա՞վ։
― Ես կարող եմ հենց հիմա գալ ձեզ մոտ։
— Հիանալի է։ Ե՞րբ։
— Այս րոպեիս։
— Շատ լավ։ Ուրեմն, սպասում եմ ձեզ։
— Ահա օղին,— ասաց Վեբերը,— ահա լրագրերն ու բժշկական ամսագրերը։ Նստեք,
ինչպես ձեզ հարմար է։
— Մի բաժակ օղի, խալաթ և ձեռնոցներ։
Վեբերը նայեց Ռավիկին։
— Ես ասացի, որ սովորական ապենդիցիտ է։ Այդ վիրահատությունը ձեզ համար չէ։ Դա
ես ինքս էլ քրոջ հետ անմիջապես կանեմ։ Դուք պետք է որ շատ հոգնած լինեք։
— Վեբեր։ Խնդրում եմ, թույլ տաք ինձ այդ վիրահատությունն անելու։ Ես ամենևին էլ
հոգնած չեմ և ինձ հիանալի եմ զգում։
Վեբերը ծիծաղեց։
— Ինչ է, վախենում եք վիրահատությունները ձեզանից փախչե՞ն, չեք համբերում։ Լավ,
ինչպես ուզում եք։ Ես ձեզ միանգամայն հասկանում եմ։
Ռավիկը ձեռքերը լվաց, նրան իսկույն խալաթ հագցրին և ձեռնոցներ։ Վիրահատարան։
Նա զգաց էֆիրի ծանոթ հոտը։ Էժենին կանգնել էր վիրահատական սեղանի գլխի մոտ և

պատրաստում էր նարկոզի անհրաժեշտ պարագաները։ Մյուս բուժքույրը, որ մի
երիտասարդ հաճելի աղջիկ էր, կարգի էր բերում գործիքները։
— Բարի երեկո, Էժենի,— ասաց Ռավիկը։
էժենին քիչ մնաց ձեռքից կաթիլանոցը գցեր։
— Բարի երեկո, բժիշկ Ռավիկ։
Վեբերը քթի տակ ժպտաց։ Առաջին անգամ էր, որ Էժենին Ռավիկին բժիշկ էր
անվանում։ Ռավիկը կռացավ հիվանդի վրա։ Վիրահատական լապտերը, հզորությունից
շիկացած, սեղանը ողողել էր սպիտակ լույսով։ Թվում էր, թե այդ լույսը աշխարհը
անջատում է վիրահատական սեղանից և վանում կողմնակի մտքերը։ Այդ լույսը և
գործնական էր, և սառը, և դաժան էր և բարի։ Ռավիկը ձեռքն առավ սկալպելը, որը նրան
մեկնեց երիտասարդ դուրեկան քույրը։ Նա բարակ ձեռնոցի միջից զգաց պողպատի
հաճելի սառնությունը։ Որքա՜ն էր լավ երերուն անորոշությունից նորից վերադառնալ
պարզ հստակության։ Ռավիկն արեց առաջին կտրվածքը։ Սկալպելի հետևից վազեց
արյան բարալիկ ու կարմիր հետքը։ Ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Վերադարձից հետո
Ռավիկն առաջին անգամ իրեն զգաց այնպես, ինչպես որ ինքը կա։ Ականջին հասավ լույսի
անձայն թշշոցը։ Տանն եմ, մտածեց նա։ Վերջապես ես տանն եմ։

XIX գլուխ
— Նա այստեղ է,— ասաց Մորոզովը։
— Ո՞վ։
Մորոզովն ուղղեց իր շքազգեստը։
— Մի ձևացնի, թե չես հասկանում, խոսքն ում մասին է։ Եվ այս փողոցի մեջտեղը մի
բարկացնի քո հայր Բորիսին։ Կարծում ես, ես չե՞մ հասկանում, թե դու ինչու ես վերջին
երկու շաբաթվա ընթացքում երեք անգամ եղել «Շեհերազադեում»։ Ճիշտ է, առաջին
անգամ քեզ հետ մի կապուտաչվի և սև մազերով հրաշք կար, Բայց երկրորդ և երրորդ
անգամ դու արդեն մենակ էիր։ Մարդը թույլ է — ահա թե որտեղ է նրա հմայքը։
— Կորի գրողի ծոցը, դուռ բացող զավզակ,— ասաց Ռավիկը,— ես հազիվ եմ դիմանում,
իսկ դու ամեն կերպ աշխատում ես ինձ նվաստացնել։
― Քեզ համար ավելի լա՞վ կլիներ, եթե ես ոչինչ չասեի։
— Իհարկե։
Մորոզովը մի կողմ քաշվեց, ճանապարհ տալով երկու ամերիկացու։
― Որ այդպես է, ետ գնա։ Մի ուրիշ անգամ կգաս,— ասաց նա։
— Նա մենա՞կ է։
— Մենակ մենք թույլ չէինք տա ներս մտնել նույնիսկ իշխանուհու։ Դա քեզ հայտնի
պետք է լինի։ Քո հարցը կարող է ուրախություն, պատճառել իրեն Զիգմունդ Ֆրեյդին։
— Ի՞նչ ես հասկանում Զիգմուդ Ֆրեյդի ուսմունքից։ Դու հարբած ես, և քեզանից
կբողոքեմ ձեր «Շեհերազադեի» վերակացուին՝ կապիտան Չեչենիձեին։
— Կապիտան Չեչենիձեն ինձ հետ ծառայում էր միևնույն գնդում, տղաս։ Նա
լեյտենանտ էր, իսկ ես՝ փոխգնդապետ։ Եվ մինչև հիմա նա այդ չի մոռանում։ Փորձիր, եթե
ուզում ես բողոքիր։
— Շատ լավ։ Որ այդպես է, բաց թող անցնեմ։
— Ռա՜վիկ։— Մորոզովը իր ծանր ձեռքերը դրեց նրա ուսերին։— Էշություն մի անի։
Գնա զանգիր քո կապույտ աչքերով հրաշքին և նրա հետ միասին արի, եթե, իհարկե,
որոշել ես երեկոն անպայման մեզ մոտ անցկացնել։ Ահա քեզ կյանքի մեծ փորձ ունեցող
ծերունու խորհուրդը։ Արտաքուստ դա կարող է էժանագին թվալ, բայց իրականում
գործնական քայլը դա է։
— Ոչ, Բորիս։— Ռավիկը նայեց նրան։— Խորամանկելու կարիք չկա։ Եվ առհասարակ
ես խորամանկություններ չեմ էլ սիրում։
— Ուրեմն, գնա տուն։— ասաց Մորոզովը։
— Ի՞նչ տուն։ Արմավենու գարշահոտ սրա՞հը, թե՞ իմ խուցը։

Մորոզովը Ռավիկին թողեց այդտեղ և գնաց դեպի այն զույգը, որը տաքսի էր փնտրում։
Ռավիկն սպասեց տեղում մինչև նրա վերադարձը։
— Դու ավելի խելացի ես, քան ես կարծում էի,— ասաց Մորոզովը։— Թե չէ դու վաղուց
ներսում նստած կլինեիր։
Նա ետ հրեց իր ոսկերիզ գլխարկր և ուզեց ինչ֊որ բան ասել, երբ հանկարծ
«Շեհերազադեի» շեմքին հայտնվեց սպիտակ սմոկինգը հագին գինովցած մի երիտասարդ։
— Պարոն գնդապետ։ Մի մրցարշավի մեքենա։
Մորոզովը ձեռքով արեց կանգառում հերթի սպասող առաջի տաքսու վարորդին և,
ուղեկցելով թեթևակի օրորվող երիտասարդին, նստեցրեց նրան մեքենայի մեջ։
― ինչո՞ւ չեք ծիծաղում,— ասաց հարբած երիտասարդը։― Ես ձեզ գնդապետ
անվանեցի, մի՞թե դա սրամիտ չէ։
— Շատ սրամիտ էր։ Իսկ մրցարշավի մեքենան ուղղակի սքանչելի էր։
— Ես տվի-առա և գտա, որ ավելի լավ է ներս գնաս,― ասաց Մորոզովը, վերադառնալով
Ռավիկի մոտ։— Թքած, թե ինչ կասեն։ Ես էլ այդպես կանեի։ Միևնույն է, դա մի օր տեղի է
ունենալու։ Ուրեմն, ինչո՞ւ քարշ տալ։ Վերջացրու թող կորչի։ Կամ այսպես, կամ այնպես։
Եթե մենք դադարում ենք երեխայություն անելուց, իմացիր, որ արդեն ծերացել ենք։
— Ես էլ մտածեցի։ Եվ որոշեցի ուրիշ տեղ գնալ։
Մորոզովը քմծիծաղին տալով նայեց Ռավիկին։
— Լավ,— ասաց նա վերջապես,— այդ դեպքում ես քեզ կես ժամից հետո կտեսնեմ։
— Գուցե և ոչ։
— Որ այդպես է, մի ժամից հետո։
Երկու ժամ հետո Ռավիկը նստած էր «Կլոշ դ'Օրում», որը դեռ համարյա բոլորովին
դատարկ էր։ Ներքևում, սրահի երկարությամբ, ինչպես թութակները՝ թառին, նստել էին
պոռնկուհիները և շաղակրատում էին։ Նրանց միջև կանգնած էին մի քանի կոկաին
վաճառողներ և տուրիստների էին սպասում։ Վերևում մի քանի զույգեր նստած սոխից
պատրաստած սուպ էին ուտում։ Ռավիկի դեմդիմացի անկյունում գտնվող բազմոցին
նստել էին երկու լեզբուհի, որոնք շերրի֊բրենդի էին խմում և քչփչում։ Նրանցից մեկը, որի
աչքին մոնոկլ կար, հագել էր տղամարդու ձևվածքի կոստյում և փողկապ էր կապել։
Մյուսը, որ կարմիր մազերով լիքը-լիքը մի կին էր, հագել էր իրիկնային խոր դեկոլտեով ու
փայլազարդերով մի շոր։
Ինչ տխմարություն, մտածեց Ռավիկը: Ինչո՞ւ «Շեհերազագե» չգնացի։ Ինչի՞ց եմ
վախենում։ Կամ ինչի՞ց եմ փախչում։ Իմ զգացմունքը հասունացել է, ես դա գիտեմ։
Անջատման այս երեք ամիսները ոչ թե թուլացրել, այլ ավելի ուժեղ են դարձրել այդ
զգացմունքը։ Մի՞թե ես որևէ նպատակ եմ հետապնդում, երբ ինքս ինձ խաբում եմ։ Այդ
զգացմունքը միակ բանն է եղել, որ մնացել է ինձ հետ, երբ ես քարշ եմ եկել խուլ
նրբանցքներում, երբ թաքնված սպասել եմ ինչ-որ սենյակներում, երբ կաթիլ առ կաթիլ իմ
մեջ է լցվել օտար և անաստղ գիշերների մենությունը։ Այդ անջատումն ավելի բորբոքեց իմ
զգացմունքները, քան դա կարող էր անել այն ժամանակ ինքը՝ Ժոանը, իսկ այժմ...

Խեղդված մի ճիչ սթափեցրեց Ռավիկին։ Այդ ընթացքում մի քանի կանայք արդեն ներս
էին եկել։ Նրանցից մեկը, որը սպիտակավուն նեգրուհու էր նման, բավական հարբած էր և
վրան ծաղիկ կպցրած գլխարկը ետ էր հրել ծոծրակին։ Նա շպրտեց ձեռքին բռնած սեղանի
դանակը և դանդաղ քայլերով աստիճաններով իջավ ներքև։ Ոչ ոք նրան չբռնեց։
Քելներներից մեկը այդ նույն աստիճաններով բարձրանում էր վերև։ Կանանցից մի ուրիշը,
վերևում կանգնած, փակել էր նրա ճանապարհը։
— Ոչինչ չի եղել,— ասաց քելների առաջն առնող կինը,— ոչ մի բան չի պատահել։
Քելները ուսերը վեր քաշեց և, շրջվելով, ետ գնաց։ Ռավիկը տեսավ, թե ինչպես անկյունի
բազմոցին նստած կարմիր մազերով կինը տեղից վեր կացավ։ Այդ նույն րոպեին քելների
առաջն առնող կինը արագ֊արագ գնաց ներքև։ Կարմիր մազերով կինը, ձեռքը փարթամ
կրծքին դրած, անշարժ կանգնել էր։ Նա զգուշորեն բացեց ձեռքի երկու մատը և ցած
նայեց։ Շորի կտրվածքը մի քանի սանտիմետր ավելի խորն էր, որի տակից երևում էր բաց
վերքը։ Մաշկ չկար, միայն բաց վերքն էր երևում իրիկնային կանաչ, երփներանգող շորի
տակից։ Կարմիր մազերով կինն այնպես էր նայում, թվում էր, թե չի հավատում, որ դա
վերք է։
Ռավիկն ակամա մի շարժում արեց։ Հետո նորից ետ ընկավ տեղը։ Մի անգամ
արտաքսվելն արդեն բավական էր։ Նա տեսավ, որ տղամարդու ձևվածքի կոստյում
հագած կինը կարմիր մազերով կնոջը ետ քաշեց դեպի բազմոցը։ Այդ նույն ակնթարթին
աստիճաններով վեր բարձրացավ երկրորդ կինը՝ մի բաժակ օղի ձեռքին։ Տղամարդու
ձևվածքի կոստյում հագած կինը չոքեց նստարանի վրա, մի ձեռքով փակեց կարմիր
մազերով կնոջ բերանը և մյուս ձեռքը արագ ետ քաշեց նրա վերքի վրայից։ Երկրորդ կինը
բաժակի օղին լցրեց վերքի վրա։ Ախտահանման հասարակ ձև է, մտածեց Ռավիկը։
Կարմիր մազերովը տնքում էր ու ցնցվում, սակայն մյուսը երկաթի պես ամուր բռնել էր
նրան։ Երկու ուրիշ կին սեղանն հավաքեցին մյուս հաճախորդների առջևից։ Այդ ամենը
կատարվեց վերին աստիճանի արագ և գործիմացորեն, այնպես, որ ոմանք նույնիսկ
չնկատեցին էլ։ Դրանից մի քանի րոպե անց ներս խուժեց լեզբիական սիրով տարվածների
և հոմոսեքսուալիստների մի բազմություն։ Նրանք շրջապատեցին անկյունում գտնվող
սեղանը, կարմիր մաղերով կնոջը վեր բարձրացրին, բռնեցին բոլոր կողմերից և ծիծաղելով
ու շաղակրատելով այնպես դուրս եկան սրահից, կարծես ոչինչ չէր պատահել։
Հաճախորդների մեծ մասը դա նույնիսկ չնկատեց։
— Մաքուր գործ էր, ճի՞շտ է,— հարցրեց Ռավիկի հետևից քելները։
Ռավիկը գլխով արեց։
— Այդ ի՞նչ էր պատահել,— հարցրեց նա։
— Խանդի հողի վրա էր։ Այդ այլասերվածները կարծես գազազածների բանդա լինեն։
— Այդ որտեղի՞ց այդպես վայրկենապես հավաքվեցին։ Իսկապես որ տելեպատիա
գոյություն ունի։
— Նրանց հոտառությունը զարգացած է, մեսյո, հոտ առան,— ասաց քելները։
— Ըստ երևույթին մեկը հեռախոսով հաղորդել էր։ Բայց շատ արագ ու ստույգ
կատարվեց այդ բոլորը։

— Նրանք հոտ առան։ Իսկ բոլորը միանգամից հայտնվեցին, որովհետև միասին են
լինում՝ ինչպես սատանան ու մահը։ Միևնույն կողմից են ներկայանում։ Միայն թե գործը
ոստիկանություն չհասնի — ահա նրանց ուզածը։ Իսկ մնացած հարցերում իրենք իրար
լեզու հասկանում են։
Քելները Ռավիկի բաժակը վերցրեց սեղանից։
— Մի բաժա՞կ էլ բերեմ։ Ի՞նչ էիք խմում,— հարցրեց նա։
— Կալվադոս,— ասաց Ռավիկը։
— Շատ լավ։ Եվս մի կալվադոս։
Քելները հեռացավ։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց ու տեսավ ժոանին, որը նստած էր իրենից մի քանի
սեղան այն կողմ։ Ըստ երևույթին, նա ներս էր եկել այն ժամանակ, երբ Ռավիկը քելների
հետ խոսելիս էր եղել։ Համենայն դեպս նրա ներս մտնելը Ռավիկը չէր նկատել։ Ժոանը
նստած էր երկու տղամարդու հետ։ Ռավիկն ու Ժոանը իրար նկատեցին միաժամանակ։
Ժոանի արևից սևացած դեմքը գունատվեց։ Մի պահ Ժոանը տեղում անշարժացավ,
առանց հայացքը Ռավիկից հեռացնելու։ Հետո անսպասելի մի շարժումով սեղանը ետ
հրեց, կանգնեց տեղից և շարժվեց դեպի Ռավիկը։ Նրա դեմքը տարօրինակորեն փոխվեց։
Դարձավ մի տեսակ աղոտ ու անորոշ բիծ, որի վրա երևում էին միայն անշարժ, բյուրեղի
նման վճիտ աչքերը։ Երբեք մինչև այդ Ռավիկը Ժոանի աչքերը այդքան պայծառ ու
շողշողուն չէր տեսել։ Այդ աչքերի փայլում ինչ-որ զայրույթ կար արտացոլված։
— Դու վերադարձե՞լ ես,— կամացուկ, գրեթե շունչը կտրվելով հարցրեց ժոանը։
Նա կանգնել էր Ռավիկի դիմաց, և ակամայից այնպիսի մի շարժում արեց, որ թվաց, թե
ուզում է գրկել Ռավիկին։ Սակայն այդ չարեց։ Նույնիսկ ձեռքը չպարզեց Ռավիկին՝
բարևելու համար։
— Դու վերադարձե՞լ ես,— կրկնեց Ժոանը։
Ռավիկը լուռ էր։
— Այդ ե՞րբ ես վերադարձել,— հարցրեց նա նույն կամացուկ ձայնով։
— Արդեն երկու շաբաթ է։
— Երկու շաբաթ... Եվ ես... Դու նույնիսկ չես էլ մտածել...
— Ոչ ոք քո տեղը չգիտեր։ Ոչ հյուրանոցում և ոչ էլ «Շեհերազադե»-ում։
— «Շեհերազադե»-ում... չէ՞ որ ես...— Ժոանը կմկմաց։— Ինչո՞ւ նամակ չէիր գրում։
— Չէի կարողանում։
— Սուտ ես ասում։
— Եթե դա սուտ ես համարում, ուրեմն, չէի ուզում գրել։ Ես չգիտեի, կվերադառնամ թե
չէ։
— Նորից ես ստում։ Դա ոչ մի կապ չունի գրել֊չգրելու հետ։

— Ոչ, կապ ունի։ Ես կարող էի վերադառնալ, բայց կարող էի նաև չվերադառնալ։ Մի՞թե
դու դա չես հասկանում։
— Ոչ, չեմ հասկանում։ Բայց դրա փոխարեն ուրիշ բան եմ հասկանում։ Հասկանում եմ
այն, որ դու արդեն երկու շաբաթ է, ինչ այստեղ ես, բայց ամենափոքրիկ ջանքն անգամ չես
գործադրել՝ ինձ գտնելու համար...
— Ժոան,— հանգիստ տոնով ասաց Ռավիկը։— Չէ՞ որ Փարիզում չեն քո ուսերն
այդպես սևացել արևից։
Քելներն ականջը սրած ու ոտքը կախ գցելով անցավ նրանց կողքով։ Նրա հայացքը մի
վայրկյան կանգ առավ Ժոանի և Ռավիկի վրա։ Փոքր֊ինչ առաջ տեղի ունեցած տեսարանը
դեռ թարմ էր նրա հիշողության մեջ։ Նա կարծես պատահականորեն կարմիր ու սպիտակ
վանդակավոր սփռոցի վրայից մի ափսեի հետ վերցրեց երկու դանակ ու երկու
պատառաքաղ։ Դա Ռավիկի աչքից չվրիպեց։
— Ամեն ինչ կարգին է,— ասաց նա։
— Ի՞նչն է կարգին,— հարցրեց Ժոանը։
— Ոչինչ։ Քիչ առաջ մի բան եղավ, խոսքս դրա մասին է։
Ժոանը սևեռված նայեց Ռավիկին։
— Դու այստեղ որևէ կնո՞ջ ես սպասում։
— Տե՜ր իմ աստված։ Ի՞նչ կին։ Այստեղ մի տեսարան տեղի ունեցավ, խոսքը դրա մասին
է։ Մեկին դանակով խփել էին։ Բայց այս անգամ ես խառնված չէի։
— Խառնվա՞ծ,— կարծես նոր միայն հասկանալով, բացականչեց Ժոանը։ Հանկարծ նրա
դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։
— Դու ի՞նչ ես անում այստեղ։ Քեզ նորից կբանտարկեն։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Հիմա եթե
քեզ բռնեն, արդեն կես տարի բանտարկություն կտան։ Դու պետք է հեռանաս։ Ես չգիտեի,
որ դու Փարիզում ես։ Կարծում էի, այլևս չես վերադառնա։
Ռավիկը լուռ էր։
— Ես կարծում էի դու այլևս չես վերադառնա,— կրկնեց Ժոանը։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Ժոան...
— Ոչ։ Դա ճիշտ չէ։ Այդ բոլորը սուտ է։ Բոլորը։
— Ժոան,— զգուշորեն ասաց Ռավիկը։— Դու գնա քո սեղանի մոտ։
Ժոանի աչքերը լցվեցին։
— Գնա քո սեղանի մոտ։
— Դու ինքդ ես մեղավոր,— դուրս պրծավ ժոանի շուրթերից։— Դու ինքդ, միայն դու,
ուրիշ ոչ ոք։
ժոանը միանգամից շրջվեց ու ետ գնաց։ Ռավիկն իր սեղանը թեթևակի մի կողմ հրեց ու
նստեց տեղը։ Հանկարծ նրա աչքն ընկավ կալվադոսի բաժակին։ Նա ձեռքը մեկնեց,

որպեսզի խմի, բայց նորից ետ քաշեց։ Ժոանի հետ խոսելիս նա իրեն շատ հանգիստ էր
զգում։ Իսկ այժմ հանկարծ նրան համակեց հուզմունքը։ Տարօրինակ է, մտածեց Ռավիկը։
Կրծքիս մկանները դողում էն մաշկիս տակ։ Ինչո՞ւ հենց այդ մկանները։ Նա վերցրեց
բաժակը և սկսեց զննել իր ձեռքը։ Ձեռքը միանգամայն հանգիստ էր։ Առանց ժոանին
նայելու, նա խմեց կալվադոսի կեսը։
— Մի տուփ սիգարետ,— ասաց Ռավիկը մոտից անցնող քելներին։ «Կապորալ»։
Նա մի սիգարետ վառեց և խմեց բաժակի մեջ մնացած կալվադոսը։ Ռավիկը դարձյալ իր
վրա զգաց Ժոանի հայացքը։ Ի՞նչ է սպասում, մտածեց նա։ Այն, որ ես վշտից խմո՞ւմ եմ
նրա աչքի առաջ։ Նա մոտ կանչեց քելներին և վճարեց։ Երբ Ռավիկը տեղից վեր կացավ,
Ժոանը աշխույժ զրույցի էր բռնված իրեն ուղեկցողներից մեկի հետ։ Նա հայացքը
չբարձրացրեց, երբ Ռավիկը անցնում էր կողքով։ Ժոանի դեմքը մռայլ էր, սառը և առանց
որևէ արտահայտության, թեև լարված ժպտում էր։
Ռավիկը քայլում էր փողոցներով և իրենից անկախ ու անսպասելի նորից հայտնվեց
«Շեհերազադեի» առաջ։ Մորոզովը նրան դիմավորեց ժպիտը երեսին։
— Լա՜վ ես դիմանում, զինվոր։ Իսկ ես քեզ համարյա կործանված էի համարում։ Մարդ
ակամայից ուրախանում է, երբ տեսնում է, որ իր կանխագուշակումները կատարվում են։
Տեսա՞ր նորից ոնց վերադարձար։
— Ժամանակից շուտ մի ուրախացիր։
— Դու նույնպես։ Ուշացել ես։ ժոանն արդեն գնաց:
— Ես այդ գիտեմ։ Իրեն հանդիպեցի։
— Ի՞նչ։ Հանդիպեցի՞ր։
— Այո։ «Կլոշ դ'Օրում»։
— Ասացեք, խնդրե՜մ...— Վրա բերեց Մորոզովը զարմացած։— Մայրիկ-կյանքը միշտ
հոգեպահուստ անակնկալներ է ունենում։ Գիտե ինչպես զարմացնել։
— Ասա, տեսնենք, ե՞րբ ես այստեղ գործդ վերջացնում, Բորիս։
— Մի քանի րոպեից հետո։ Բոլորն արդեն գնացել են։ Միայն պետք է շորերս փոխեմ։
Իսկ դու մինչև այդ արի գնա ներս։ Մի քիչ էլ օղի կխմես ռեստորանի հաշվին։
― Ոչ, ավելի լավ է ես այստեղ սպասեմ։
Մորոզովը նայեց նրան։
— Ինչպե՞ս ես քեզ զգում։
— Շատ վատ։
— Իսկ դու ուրի՞շ բան էիր սպասում։ Դե լավ, գնա հագնվիր։
Ռավիկը հենվեց պատին։ Նրա կողքին պառավ ծաղկավաճառուհին չվաճառված
ծաղիկները զամբյուղի մեջ էր հավաքում։ Ծաղկավաճառուհին նրան ոչինչ չառաջարկեց
գնելու։ Թեև դա անմտություն էր, բայց Ռավիկը հանկարծ ուզեց, որ պառավն իրեն մի
փունջ ծաղիկ առաջարկի։ Կարծես այդ ծաղկավաճառը Ռավիկի դեմքից կարդում էր, որ

նա ծաղկի պահանջ հիմա չունի։ Ռավիկը նայեց տների շարքի երկարությամբ։ Մի քանի
լուսամուտներում դեռ լույսեր էին վառվում։ Տաքսիները դանդաղ անցնում էին նրա
մոտով։ Թե ինչի՞ էր նա սպասում։ Դա ինքը շատ ստույգ գիտեր։ Նա չէր սպասում միայն,
թե Ժոանը կարող է իրենից առաջ ընկնել։ Իսկ ինչո՞ւ չպետք է ընկնի։ Միշտ իրավացին նա
է, ով առաջինն է հարվածն հասցնում։
«Շեհերազադեից» քելներները դուրս եկան։ Գիշերը նրանք կարմիր կուրտկաներ և
երկարաճիտք չուվյակներ հագած կովկասցիներ ու չերկեսներ էին։ Իսկ հիմա, լուսադեմին,
նրանք հոգնած էին և իրենց ամենօրյա սովորական զգեստով, որ գիշերային
դիմակահանդեսից հետո նույնիսկ, կարծես, տարօրինակ էր թվում, գնում էին իրենց
տները։ Մորոզովը դուրս եկավ վերջինը։
— Հը, ո՞ւր ենք գնում,— հարցրեց նա։
— Այսօր տեղ չի մնացել, որ ես եղած չլինեմ։
— Այդ դեպքում արի գնանք հյուրանոց, շախմատ խաղանք։
— Ի՞նչ։
— Շախմատ։ Փայտե ֆիգուրներով այդպիսի մի խաղ կա։ Նա մարդու միտք և ցրում է և
կենտրոնացնում։
— Լավ,— ասաց Ռավիկը։— Ինչո՞ւ չէ։ Գնանք խաղանք։
Ռավիկն արթնացավ և իսկույն զգաց, որ ժոանը սենյակում է։ Դեռ բավական մութն էր, և
Ռավիկը նրան չէր կարողանում տեսնել, բայց գիտեր, որ նա այդտեղ է։ Սենյակն ուրիշ էր,
ուրիշ էր լուսամուտը, ուրիշ էր օդը, ուրիշ էր ինքը։
— Հիմարությունդ թող,— ասաց նա։— Լույսը վառիր և արի ինձ մոտ։
Ժոանը տեղից չշարժվեց։ Ռավիկը նույնիսկ չէր զգում, որ նա շնչում է։
— Ժոան,— ասաց նա։— Հո տափկնոցի չենք խաղում։
— Ոչ,— պատասխանեց նա՝ հազիվ լսելի ձայնով։
— Այդ դեպքում արի այստեղ։
— Դու գիտեի՞ր, որ ես կգամ։
— Ես որտեղի՞ց դա կարող էի իմանալ։
— Սենյակիդ դուռը չէր փակած։
— Իմ սենյակի ղուռը ես համարյա չեմ փակում։
Ժոանը մի վայրկյան լռեց։
— Ես կարծում էի, դեռ չես վերադարձել,— ասաց վերջապես Ժոանը։— Միայն ուզում
էի... Ես կարծում էի, դու որևէ տեղ նստած խմում ես։
— Ես էլ էի կարծում, որ այդպես կլինի։ Բայց դրա փոխարեն նստած շախմատ էի
խաղում։
— Ի՞նչ։

— Շախմատ։ Մորոզովի հետ։ Ներքևի խցիկում, որը, կարծես, առանց ջրի ակվարիում
լինի։
— Շախմա՞տ։— Նա սենյակի անկյունից մի քանի քայլ արեց դեպի առաջ։— Ասում ես,
շախմա՞տ էիր խաղում... Բայց մարդ շախմա՞տ է խաղում, երբ...
— Ես էլ էի կարծում, որ հնարավոր չէ խաղալ, բայց, երևակայիր, խաղացվում է։ Եվ
բավականին լավ է խաղացվում։ Ես նույնիսկ մի պարտիա տարա։
— Ուրեմն, դու ամենասառը, ամենաանսիրտ....
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Հիմար տեսարաններ մի սարքիր։ Ես սիրում եմ
թատրոն... Բայց այսօր այդ տրամադրությունը չկա։
— Ես ոչ մի տեսարան էլ չեմ սարքում։ Պարզապես ես վերին աստիճանի դժբախտ կին
եմ։
— Գեղեցիկ։ Ուրեմն, արի այս բոլորին վերջ տանք։ Տեսարանները տեղին են, երբ մարդ
միջին աստիճանի է դժբախտ։ Ես մի ծանոթ ունեի, որը կնոջ մահից անմիջապես հետո
փակվեց իր սենյակում և մինչև նրա թաղման օրը զբաղված էր շախմատային խնդիրների
լուծումով։ Շատերը նրան անսիրտ մարդ էին համարում, բայց ես գիտեի, որ նա իր կնոջը
աշխարհի չափ սիրում է։ Պարզապես նա չգիտեր, ինչ անի։ Եվ ահա գիշեր ու ցերեկ
շախմատային խնդիրներ էր լուծում, որպեսզի իր մեծ կորստի մասին չմտածի։
Ժոանն այժմ կանգնած էր սենյակի մեջտեղում։
— Ուրեմն, դու է՞լ էիր մոռացության տալու համար շախմատ խաղում, Ռավիկ։
— Ոչ։ Ես քեզ ուրիշի մասին պատմեցի։ Իսկ ես քնած էի, երբ դու եկար։
— Այո, դու քնած էիր։ Դու կարողանում ես քնել։
Ռավիկը անկողն ու մեջ փոքր-ինչ բարձրացավ։
— Ես մի ուրիշ ծանոթ էլ ունեի, որը նույնպես իր կնոջը կորցրեց։ Սա էլ մտավ անկողին
ու երկու օր շարունակ քնեց։ Նրա զոքանչը այդ տեսնելով, կատաղել, իրենից դուրս էր եկել։
Նա չէր կարողանում հասկանալ, որ մարդ կարող է այդպիսի անհեթեթ, անբնականորեն
հակառակ բան անել և միևնույն ժամանակ լինել միանգամայն անսփոփելի։ Ուղղակի
տարօրինակ է, թե որքան է անհեթեթ վշտի էտիկետը։ Եթե դու ինձ հարբած, ոտից֊գլխից
ընկած գտնեիր, քեզ դա շատ բնական կթվար։ Բայց քանի որ ես շախմատ եմ խաղացել և
քնել, մի՞թե դա արդեն ապացույց չէ, որ ես կոպիտ եմ և անզգա։ Դա պարզ է և
հասկանալի, ճի՞շտ է։
Հանկարծ մի շրխկոց ու զրնգոց լսվեց։ Ժոանը ձեռքը գցեց վազին ու շրմփալով
հատակին խփեց։
— Հիանալի է,— ասաց Ռավիկը,— առանց այն էլ ես տանել չէի կարողանում այդ
կճուճը։ Միայն զգույշ եղիր, որ բեկորները ոտքերդ չմտնեն։
Ժոանը ապակու ջարդված կտորները ոտքով մի կողմ տվեց։
— Ռավիկ,— ասաց նա,— ինչո՞ւ ես դու դրանք ինձ ասում։

— Իսկապես որ,— պատասխանեց Ռավիկը,— ինչո՞ւ եմ ասում։ Ըսա երևույթին, ուզում
եմ ինքս ինձ գոտեպնդել, քո կարծիքով այդպես չէ՞, Ժոան։
Ժոանը վայրկենապես շրջվեց նրա կողմը։
― Երևում է, որ այդպես է։ Բայց մարդ չգիտի, թե դու ինչն ես լուրջ ասում և ինչը
կատակով։
Ժոանն զգուշորեն անցավ ապակու կտորներ թափված հատակի վրայով և նստեց
մահճակալին։ Բացվող օրվա վաղորդյան լույսի մեջ Ռավիկն արդեն պարզ տեսնում էր
ժոանի դեմքը։ Բայց զարմանալին այն էր, որ այդ դեմքի վրա հոգնածության նշույլ անգամ
չկար։ Ընդհակառակը, Ժոանի դեմքը, կարծես, երիտասարդացել էր, դարձել մի տեսակ
պայծառ և լարված։ Ժոանի հագին բարալիկ մի վերարկու էր, որը Ռավիկն առաջին
անգամ էր տեսնում, և մի շոր, որ լրիվ տարբերվում էր «Կլոշ դ'Օրում» հագած նրա շորից։
— Ես կարծում էի, որ դու այլևս չես վերադառնա, Ռավիկ,— ասաց Ժոանը։
— Այո, Շվեյցարիայում ես շատ ավելի երկար մնացի, քան ենթադրում էի։ Ավելի շուտ
գալ չկարողացա։
— Ինչո՞ւ դու երբեք ոչինչ չգրեցիր։
— Իսկ դա ի՞նչ օգուտ էր տալու։
Ժոանը հայացքը մի կողմ շրջեց։
— Համենայն դեպս, ավելի լավ կլիներ։
— Ավելի լավ կլիներ, եթե ես առհասարակ չվերադառնայի։ Բայց ինձ համար ոչ ուրիշ
երկիր այլևս գոյություն ունի և ոչ էլ ուրիշ քաղաք, բացի Ֆրանսիայից ու Փարիզից։
Շվեյցարիան չափազանց փոքր է, մյուս երկրներում ամենուրեք ֆաշիստներ են։
— Իսկ այստեղ էլ ոստիկանություն է...
— Ոստիկանությունը հիմա նույնքան շատ, կամ ավելի ճիշտ, նույնքան քիչ շանսեր ունի
ինձ բանտարկելու, որքան և առաջ։ Վերջին անգամ ուղղակի բախտս չբերեց, դա
պարզապես դժբախտ պատահականություն էր։ Եկեք այլևս այդ մասին չխոսենք։
Ռավիկը մահճակալի մոտ գտնվող սեղանից վերցրեց սիգարետի տուփը։ Դա միջին
մեծության մի սեղան էր, շատ հարմար գրքեր, սիգարետներ և ուրիշ մանր֊մունր իրեր
դնելու համար։ Ռավիկը սովորաբար տանել չէր կարողանում մահճակալների կողքին
դրված նախշազարդ ոտքերով ու կեղծ մարմարե երեսներով գիշերային սեղանները։
— Ինձ էլ տուր մի սիգարետ,— ասաց Ժոանը։
— Որևէ բան ուզո՞ւմ ես խմել,― հարցրեց Ռավիկը։
— Ուզում եմ։ Մի վեր կենա։ Ինքս կբերեմ։
Ժոանը շիշը բերեց, լցրեց Ռավիկի և իր բաժակները։ Հետո վերցնելով դրանք, մեկը
տվեց Ռավիկին, մյուսը թողեց իրեն։ Խմելիս Ժոանի վերարկուն ուսերից ցած սահեց։
Ռավիկն առավոտյան բացվող լույսի տակ տեսավ, որ Ժոանի հագին հենց այն շորն է, որն
ինքն էր նվիրել նրան Անտիբ մեկնելուց առաջ։ Ինչի՞ համար էր Ժոանը հագել այդ։ Դա իր

տված նրա միակ շորն է, Ռավիկը ոչ մի բանի մասին այդպես չէր մտածել։ Նա հիմա
նույնպես մտածել չէր ուզում։
— Երբ ես քեզ տեսա, Ռավիկ... այդպես անսպասելի...— ասաց Ժոանը,— ոչինչ չէի
կարողանում մտածել։ Ոչ մի բան։ Իսկ երբ գնացիր, ինձ թվաց, թե երբեք այլևս քեզ չեմ
տեսնի։ Սկզբում սպասում էի, թե դու «Կլոշ դ'Օր» կվերադառնաս։ Ինձ թվում էր, դու
գալու ես։ Ինչո՞ւ չեկար։
— Ինչո՞ւ պետք է գայի։
— Ես կգայի քեզ հետ։
Ռավիկը գիտեր, որ Ժոանի ասածը ճիշտ չէ։ Բայց այդ մասին չէր ուզում մտածել։
Հանկարծ նա իր մեջ ոչ մի բանի մասին այլևս չմտածելու ցանկություն զգաց։ Ռավիկը չէր
ուզում հավատալ, որ Ժոանի այցը անդորր կբերի իրեն։ Նա չգիտեր, թե Ժոանն ինչո՞ւ է
եկել և ի՞նչ է նրա ուզածը։ Բայց անսպասելի կերպով զգաց ինչ-որ մի տարօրինակ և խոր
խաղաղություն։ Հենց միայն Ժոանի ներկայությունը բավական էր այդ խաղաղության
համար։ Սա ի՞նչ բան է, մտածեց Ռավիկը։ Մի՞թե ես նորից եմ կորցնելու ինձ
տիրապետելու կարողությունը, նորից եմ սուզվում խավարի մեջ, ուր փոթորկվում է
արյունը, նորից եմ անձնատուր լինում երևակայությանը և ենթարկվում սկսվող
վտանգներին։
— Ինձ թվում էր, թե դու ինձ ուզում ես թողնել,— ասաց Ժոանը։— Ասենք, հենց այդպես
էլ ուզում էիր, ճիշտն ասա, ուզո՞ւմ էիր։
Ռավիկը չէր պատասխանում։
Ժոանը նայում էր նրան։
— Ես դա գիտեի։ Այո, գիտեի,— կրկնում էր նա խոր համոզվածությամբ։
— Ինձ էլի մի բաժակ կալվադոս տուր։
— Սա կալվադո՞ս է։
— Այո։ Մի՞թե դու չնկատեցիր։
— Ոչ։
Ժոանը կալվադոսը լցնելիս ձեռքը դրեց Ռավիկի կրծքին, և Ռավիկն հանկարծ զգաց, որ
շունչը կտրվում է։ Ժոանը վերցրեց իր բաժակը և խմեց։
— Այո։ Իսկապես որ կալվադոս է։
Նա կրկին նայեց Ռավիկին։
— Լավ է, որ եկա,— ասաց Ժոանը։— Ես դա գիտեի։ Գիտեի, որ լավ կլինի։
Գնալով լույսն ավելի էր բացվում։ Լուսամուտի ծածկոցափեղկերը սկսեցին ճռռալ։ Փչեց
առավոտյան քամին։
— Լա՞վ է, որ եկա,— հարցրեց Ժոանը։
— Չգիտեմ, Ժոան։
Ժոանը խոնարհվեց Ռավիկի վրա։

— Գիտես, դու պետք է իմանաս։
Ժոանի դեմքն այնքան էր մոտեցել Ռավիկին, որ մազերը թափվել էին նրա ուսերին,
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց։ Ծանոթ պատկեր է, մտածեց Ռավիկը, և անսահմանորեն
օտար է, և անչափ հարազատ, միշտ միևնույնն է, բայց նաև միշտ նորը։ Ռավիկը տեսավ,
որ Ժոանի ճակատի մաշկը թեփոտվել է։ Տեսավ անփութորեն շրթներկ քսած նրա վերին
շրթունքը, որի վրայից բարձրացել էին ներկի չորացած շերտիկները։ Ռավիկը նայում էր
Ժոանի երեսին, որը հիմա այնքան մոտիկ էր խոնարհվել իր դեմքի վրա և որը ծածկում էր
մնացած ամբողջ աշխարհը։ Նայում էր ու մտածում, որ միայն իր ֆանտազիան կարող էր
այդ դեմքի վրա այդքան խորհրդավոր բաներ գտնել։ Նա գիտեր, որ աշխարհում կան
ավելի գեղեցիկ, ավելի խելացի, ավելի անաղարտ դեմքեր։ Բայց դրա հետ միասին նաև
գիտեր, որ ամբողջ աշխարհում չկա մի այլ դեմք, որն օժտված լինի նրա վրա իշխելու
այդպիսի մեձ ուժով։ Եվ հենց ինքն էր, որ նրան էր տվել իշխելու այդ մէծ ուժը։
― Այո,— ասաց Ռավիկը։— Դա շատ լավ է։ Ինչպես էլ ուզում է լինի, լավ է։
— Ես չէի կարող դա տանել, Ռավիկ։
— Ի՞նչը։
— Քո հեռանալը։ Անվերադարձ հեռանալը։
— Բայց չէ՞ որ դու հենց նոր ասացիր, որ թեզ թվում էր, որ ես այլևս չեմ վերադառնալու։
— Դա միևնույն բանը չէ։ Եթե դու մի որևէ այլ երկրում ապրեիր, ես պարզապես
կմտածեի, որ մենք երկար ժամանակով բաժանվել ենք։ Ես երբևէ կարող էի գալ քեզ մոտ։
Կամ գոնե կարող էի այդպես մտածել։ Սակայն այստեղ, միևնույն քաղաքում... Մի՞թե դու
չես հասկանում։
— Ես դա հասկանում եմ։
Ժոանն ուղղվեց ու ետ գցեց մազերը։
― Դու ինձ մենակ չես թողնի՞։ Դու պատասխանատու ես ինձ համար։
— Մի՞թե դու մենակ ես։
— Դու պատասխանատու ես ինձ համար,— ասաց Ժոանը և ժպտաց։
Ռավիկը մի վայրկյան ատելության ինչ-որ զգացումով լցվեց Ժոանի նկատմամբ։ Այդ
զգացումը նրա մեջ առաջացրեց Ժոանի ժպիտը, խոսելու ձևը։
— Հիմարություններ մի ասա, ժոան։
— Դա հիմարություն չէ։ Այո, դու պատասխանատու ես ինձ համար։ Մեր առաջին
հանդիպումից ի վեր։ Ես առանց քեզ...
— Շատ լավ։ Ես պատասխանատու եմ, երևի, նաև Չեխոսլովակիայի բռնագրավման
համար։ Իսկ հիմա վերջ տուր այդ բոլորը։ Արդեն լույս է։ Դու շուտով գնալու ես։
— Ի՞նչ։
Ժոանն աչքերը սևեռեց Ռավիկի վրա։
— Դու չե՞ս ուզում, որ ես մնամ այստեղ։

— Ոչ։
— Ախ այդպե՜ս...— ասաց նա շատ կամաց և ապա խիստ զայրագին ձայնով։— Ուրեմն,
այդպե՜ս։ Դու այլևս ինձ չես սիրում։
— Ամենակա՜լ տեր,— ասաց Ռավիկը։— Միայն սա էր ինձ պակասում։ Ի՞նչ ապուշների
հետ ես եղել վերջին ամիսներին։
— Նրանք ապուշներ չէին։ Իսկ ես ի՞նչ պետք է անեի։ Նստեի «Միլան» հյուրանոցում ու
նայեի նրա պատերին, մինչև որ խելագարվեի՞։
Ռավիկը անկողնում փոքր֊ինչ վեր բարձրացավ։
— Միայն թե առանց խոստովանանքի,— ասաց նա։— Խոստովանանք լսելու
ցանկություն չունեմ։ Ես միայն ուզում եմ, որ մեր խոսակցությունը մի քիչ բովանդակալից
լինի։
Ժոանը զարմացած նայեց Ռավիկի երեսին։ Ժոանի աչքերն ու բերանը թվում էր, թե
ամբողջովին տափակացել են։
— Ինչո՞ւ ես դու ինձ ամեն բանում քննադատում։ Մյուսներն այդպես չեն քննադատում։
Քեզ մոտ ամեն ինչ իսկույն պրոբլեմ է դառնում։
— Ճիշտ է։
Ռավիկը բերանը մի կում կալվադոս առավ ու նորից պառկեց տեղում։
— Իհարկե, ճիշտ է,— վրա բերեց Ժոանը։— Մարդ չգիտի, թե իրեն ինչպես պահի քեզ
հետ։ Դու ստիպում ես այնպիսի բաներ անել, որ մարդու մտքով չի էլ անցել։ Եվ հետո էլ
սկսում ես ինքդ հարձակվել։
Ռավիկր խոր շունչ քաշեց։ Ինչի՞ մասին էր նա քիչ առաջ մտածում։ Հա... սիրո խավար,
երևակայության իշխանություն... Որքա՜ն շուտ են սրանք ուղղումներ ընդունում։ Եվ
մարդիկ իրենք են այդ անում, միշտ և անվերջ իրենք։ Հենց նրանք են ծայրահեղ
կրքոտությամբ կործանում իրենց երազանքները։ Բայց ուրիշ ի՞նչ կարող են անել նրանք։
Իսկապես, ի՞նչն է նրանց հանցանքը։ Նրանք իրենց գեղեցիկ են թվում, թվում են կորած,
հետապնդված... Խոր հողի ընդերքում ինչ-որ տեղ վիթխարի մի մագնիս է գտնվում, իսկ
մակերեսին՝ խայտաբղետ ֆիգուրներ, որոնց թվում է, թե իրենք ունեն սեփական կամք,
սեփական ճակատագիր... Ուրիշ ի՞նչ կարող են անել նրանք։ Եվ մի՞թե ինքը նույնպես
այդպիսին չէ։ Դեռ չհավատացած, դեռ ճիգով կառչած զգուշությունից ու էժանագին
սարկազմից, բայց արդեն լրիվ քաջատեղյակ այն ամենին, ինչ անխուսափելիորեն
կատարվելու է։
Ժոանը նոտել էր մահճակալի ոտքերի կողմը։ Նա կարծես բարկացած, գեղեցիկ
լվացարարուհի լիներ և միևնույն ժամանակ լուսնից ընկած մի էակ, որ երկրային գործերից
ամենևին տեղեկություն չուներ։ Նրա երեսին խայտում էին արշալույսի կարմիր ցոլքերը,
որոնք փոխարինել էին վաղորդյան աղջամուղջին։ Կեղտոտ բակերի, լուսամուտների և
մրից սևացած տանիքների վրա զգացվում էր երիտասարդ օրվա անաղարտ շունչը։ Այդ
շնչի մեջ լսվում էր անտառի աղմուկը, և կյանքի բաբախյունն էր լսվում այդ շնչի մեջ։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Ինչո՞ւ ես եկել։
— Ինչո՞ւ ես դա հարցնում։

— Իսկապես, ինչո՞ւ եմ հարցնում։
— Ինչո՞ւ ես անընդհատ հարցնում։ Ես այստեղ եմ։ Դա բավական չէ՞։
— Այո, Ժոան, դու իրավացի ես։ Բավական է։
Ժոանը գլուխը բարձրացրեց։
— Վերջապե՜ս։ Բայց սկզբից դու պետք է անպայման մարդու ուրախություն
թունավորես։
Ուրախությո՜ւն։ Ժոանը դա ուրախություն է համարում։ Հետապնդվել բազմաթիվ սև
պրոպելլերներից, շնչակտուր լինել, ընկնել ցանկությունների մրրիկի մեջ... և կոչել այդ
ուրախություն։ Ուրախությունը դրսում է, լուսամատի այն կողմը։ Վաղորդյան շամանդաղ,
խաղաղության տասը րոպե, քանի դեռ օրը իր ճանկերը ցույց չի տվել... Բայց ի՞նչ է։
Ռավիկը նորի՞ց է փորձում անդրադառնալ այդ բոլորին։ Գրողի ծոցը թող կորչեն դրանք։
Մի՞թե ժոանը իրավացի չէր։ Մի՞թե իրավացի չէր, ինչպես իրավացի են վաղորդյան ցողը,
ճնճղուկները, քամին, արյունը։ Ինչո՞ւ էր ինքն այդ հարցնում։ Ի՞նչ էր ուզում իմանալ։
Ժոանն այստեղ է, գիշերային այդ թիթեռը, որն անհոգորեն թռել եկել էր այստեղ... իսկ
ինքն ահա պառկել է, նրա թևերի բծերն ու երակաճյուղերն է համրում և նայում նրա
փոքր֊ինչ խունացած գույներին։ Նա եկել է, և ես, հիմարս, ուզում եմ նրան ցույց տալ իմ
առավելությունը, հենց միայն այն պատճառով, որ ինքն է եկել, մտածեց Ռավիկը։ Ինչպիսի՜
անհեթեթություն։ Իսկ եթե եկած չլիներ, ես կպառկեի այսպես և կմտածեի անվերջ,
փորձելով հերոսաբար խաբել ինքս ինձ և թաքուն երազել նրա գալստյան մասին։
Ռավիկը վերմակը մի կողմ նետեց, ոտքերը ցած կախեց մահճակալի եզրից և խրեց
ուղղակի կոշիկների մեջ։
— Ի՞նչ ես անում,— զարմացած հարցրեց Ժոանը,— ուզում ես ինձ այստեղից դո՞ւրս
շպրտել։
— Ոչ։ Ուզում եմ քեզ համբուրեմ։ Ես դա պետք է վաղուց արած լինեի։ Ես ապուշ մարդ
եմ, Ժոան։ Ինչ հիմարություններ ասես, որ դուրս չտվի։ Ինչքա՜ն է լավ, որ դու այստեղ ես։
Ժոանի աչքերը պայծառացան։
— Մի վեր կենա, դու ինձ կարող ես պառկած էլ համբուրել։
Բարձրում՝ տների հետևից, բռնկվել էր արշալույսը։ Երկինքը դեռ գունաթափ կապույտին
էր տալիս։ Ամպերի մի քանի քուլաներ, որոնք քնած ֆլամինգոների էին նման, լողում էին
երկնքի վրայով։
— Ապա մի նայիր, Ժոան, թե ի՜նչ հիանալի օր է։ Հիշո՞ւմ ես, թե ինչպիսի անձրևներ էին
գալիս։
— Այո, սեր իմ, հիշում եմ։ Գորշ, մթնգած եղանակներ էին, և անընդհատ անձրև էր
թափվում։
— Երբ ես մեկնում էի, դեռ անձրևները չէին կտրվել։ Դու հուսահատվել էիր այդ
անձրևներից։ Իսկ հիմա...
― Այո,— ասաց Ժոանը։— Իսկ հիմա...

Ժոանը պառկել էր, ամուր կպած Ռավիկից։
— Հիմա ամեն ինչ կա,— ասաց Ռավիկը։— Նույնիսկ՝ պարտեզ։ Տեսնո՞ւմ ես ներքևի
լուսամուտում փթթած Վիզենհոֆի մեխակները։ Եվ բակի շագանակենու ճյուղերին
թռչկոտող թռչուններին։
Հանկարծ Ռավիկը նկատեց, որ Ժոանը լալիս է։
— Ինչո՞ւ դու ինձ ոչինչ չես հարցնում, Ռավիկ,— հարցրեց Ժոանը։
— Ես առանց այն էլ քեզ շատ հարցեր եմ տվել։ Մի՞թե քիչ առաջ ինքդ չէիր ասում։
— Խոսքս դրա մասին չէ։
— Այլևս հարցնելու ոչինչ չկա։
— Չի՞ հետաքրքրում, թե ինչեր է եղել ինձ այդ ժամանակաընթացքում։
— Քեզ ոչինչ էլ չի եղել։
Ժոանը, կարծես հանկարծ սթափվելով, գլուխը ետ գցեց։
― Դու ինչի՞ տեղ ես ինձ գնում, Ժոան,— հարցրեց Ռավիկը։— Ավելի լավ է մի դուրս
նայիր, տես, թե բոսորը, կապույտը և ոսկեգույնը ինչպես են ծածկել երկինքը։ Մի՞թե
դրանք հարցնում են, երեկ անձրև եկե՞լ է թե ոչ, Չինաստանում և Իսպանիայում
պատերազմ կա՞ թե չկա։ Այս վայրկյանին քանի հազար մարդ ծնվեց և կամ թե մահացավ։
Արև կա, արևը դուրս է գալիս — ուրեմն, ամեն ինչ իր տեղում է։ Իսկ դու ուզում ես, որ ես
հարցնե՞մ։ Քո ուսերը բրոնզ են դարձել նրա շողերի տակ, և ես դեռ պետք է ինչ-որ բա՞ն
հարցնեմ։ Քո աչքերը արշալույսի այս կարմիր լույսի մեջ կարծես հույների ծովը լինի,
մանիշակագույն և գինեվետ, և ես դեռ պետք է ինչ֊որ բան ցանկանամ իմանալ, օրն արդեն
անցե՞լ է։ Դու ինձ հետ ես, և ես հիմարի նման պետք է անցյալի թառամած տերևնե՞րը
խառնշտորեմ։ Ինչի՞ տեղ ես ինձ դրել, Ժոան։
Ժոանի արցունքները դադարեցին։
— Ես վաղուց է, ինչ այդպիսի խոսքեր չէի լսել,— ասաց նա։
— Ուրեմն, դու դդումներով ես շրջապատված եղել և ոչ թե մարդկանցով։ Կնոջը կամ
պետք է աստվածացնել և կամ թողնել ու հեռանալ։ Միջին դրություն գոյություն չունի։
Ժոանը քնել էր այնպես սեղմված ու գրկած Ռավիկին, կարծես երբեք այլևս բաց չէր
թողնելու նրան։ Նա քնել էր խոր, ամուր քնով, և Ռավիկն զգում էր իր կրծքի վրա նրա
թեթև ու հավասար շնչառությունը։ Ռավիկի քունը որոշ ժամանակ դեռ չտարավ։
Հյուրանոցն սկսում էր արթնանալ։ Ջրերի ծորակներում աղմկում էր ջուրը, ամենուրեք
բացվող ու փակվող դռների շրփշրփոցներ էին, ներքևից լսվում էր էմիգրանտ Վիզենհոֆի
հազի ձայնը։ Առնելով Ժոանի ուսերը իր թևերի մեջ, Ռավիկն զգաց նրա մարմնից բուրող
քնաբեր ջերմությունը, իսկ երբ գլուխը շրջեց, տեսավ նրա խաղաղ, անսահմանորեն
նվիրված, անմեղության պես անաղարտ դեմքը։ Աստվածացնել կամ թողնել ու հեռանալ,
մտածեց նա։ Վերամբարձ խոսքեր են։ Ո՞վ այդքան ուժ կունենար։ Եվ ո՞վ էլ կուզենար անել
այդ։

XX գլուխ
Ռավիկն արթնացավ։ Ժոանն այլևս կողքին չէր։ Լոգասենյակից նրա ականջին հասավ
ջրի քչքչոցը։ Նա անկուղնու մեջ նստեց։ Քունն իսկույն փախավ։ Վերջին ամիսներին նա
կրկին սովորել էր դրան։ Ով կարողանում էր վայրկենապես արթնանալ, նա կարող էր նաև
վտանգից խուսափել։ Ռավիկը նայեց ժամացույցին։ Առավոտյան ժամը տասն էր։ Ժոանի
երեկոյան շրջազգեստն ու վերարկուն ընկած էին հատակին։ Իսկ դիպակե կոշիկները
դրված էին լուսամուտի առաջ։ Կոշիկներից մեկը շրջված էր կողքի վրա։
— Ժոան,— ձայն տվեց Ռավիկը։— Այսքան շուտ այդ ի՞նչ ես անում ցնցուղի տակ։
Ժոանը բացեց լոգասենյակի դուռը։
— Ներիր, Ռավիկ, ես չէի ուզում քեզ արթնացնել։
— Բանն այդ չէ։ Ես քնել կարող եմ ուզածդ աղմուկի տակ։ Բայց ինչո՞ւ ես այդքան շուտ
արդեն արթնացել։
Ժոանը գլխին լողագլխարկ քաշած կանգնած էր Ռավիկի առաջ։ Արևից սևացած նրա
ուսերից ցած էին գլորվում ջրի կաթիլները։ Ժոանը նման էր գլխին կիպ նստած
սաղավարտով ամազոնուհու։
— Ես այլևս գիշերային բու չեմ, Ռավիկ։ Ես դուրս եմ եկել «Շեհերազադեից»։
— Գիտեմ, որ դուրս ես եկել։
— Որտեղի՞ց գիտես։
— Մորոզովն է ասել։
Ժոանը մի վայրկյան փորձող հայացքով նայեց Ռավիկին։
— Մորոզովը.. — ասաց նա... — Այդ ծերունի զավզակը։ Հը, է՛լ ի՞նչ է ասել։
— Ուրիշ ոչինչ։ Ինչո՞ւ, է՞լ ասելու բան կա։
— Ես ի՞նչ գիտեմ, թե գիշերային ակումբի դռնապանը ինչեր կարող է պատմել։ Նրանք
հանդերձապահ կանանց նման մի բան են։ Պրոֆեսիան բոլորին բամբասկոտներ է
դարձրել։
— Մորոզովին հանգիստ թող։ Գիշերային դռնապաններն ու բժիշկները պրոֆեսիոնալ
պեսիմիստներ են։ Նրանք ապրում են կյանքի ստվերոտ կողմերի հաշվին, բայց երբեք
բամբասանքով չեն զբաղվում։ Պրոֆեսիան նրանց պարտադրում է համեստ լինել։
— Կյանքի ստվերոտ կողմե՜րը,— ասաց Ժոանը։— Ո՞վ կուզեր դրանք իմանալ։
— Ոչ ոք։ Բայց մարդկանց մեծամասնությունը շփվում է այդ կողմերի հետ։ Ի դեպ
ասած, իր ժամանակին հենց նույն այդ Մորոզովն էր, որ քեզ տեղավորեց
«Շեհերազադեում»։
— Դրա համար ես պետք է հավիտենապես արցունքն աչքերիս նրան իմ
երախտագիտությո՞ւնը հայտնեմ։ Իմ պատճառով նա հիասթափություններ չի ունեցել։ Ես

արժանի եմ եղել այն փողերին, ինչ ստացել եմ, այլապես նրանք ինձ չէին պահի։ Բացի
դրանից, նա այդ արեց ձեզ համար և ոչ թե ինձ։
Ռավիկը ձեռքը մեկնեց սիգարետին։
— Ես կուզեի իմանալ, թե նա քեզ ի՞նչ է արել, և դու ի՞նչ ունես նրա դեմ։
— Ոչ մի բան։ Պարզապես չեմ սիրում նրան։ Նա միշտ մի տեսակ ուրիշ ձևով է նայում
մարդկանց։ Ես նրան հավատ չէի ընծայի։ Նույնը խորհուրդ կտայի քեզ։
— Ի՞նչ։
— Խորհուրդ կտայի նրան հավատ չընծայել։ Դու գիտես, որ Ֆրանսիայում բոլոր
դռնապանները ոստիկանական լրտեսներ են։
— Էլ ի՞նչ,— հանգիստ հարցրեց Ռավիկը։
— Դու իհարկե, ինձ չես հավատում։ Բայց «Շեհերազադեում» մարդ չկար, որ այդ
չիմանար։ Ո՞վ գիտե, նա չէր, որ...
— Ժոա՜ն,— նա վերմակը մի կողմ շպրտեց ու կանգնեց տեղից,— հիմարություններ
դուրս մի տուր։ Քեզ ի՞նչ է պատահել։
— Ինձ ոչինչ չի պատահել։ Ի՞նչ պետք է պատահեր։ Ես պարզապես նրան տանել չեմ
կարողանում, ուրիշ ոչինչ, նա քեզ վրա շատ վատ ազդեցություն է թողնում։ Իսկ դու
նրանից երբեք պոկ չես գալիս։
— Ահա՜ թե ինչ,— ասաց Ռավիկը։― Հասկանալի է։
Ժոանը հանկարծ ժպտաց։
— Այո, հասկանալի է։
Սակայն Ռավիկն զգում էր, որ բանը Մորոզովով չի վերջանում։ Այդտեղ, ըստ երևույթին,
կար նաև ինչ-որ ուրիշ պատճառ։
— Ի՞նչ ես ուզում նախաճաշին ուտել,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ես քեզ զայրացրի՞,— հարցին հարցով պատասխանեց Ժոանը։
— Ամենևին։
Ժոանը լոգասենյակից դուրս եկավ և ձեռքերը դրեց Ռավիկի ուսերին։ Ժոանի
թափանցիկ պիժամայի միջով Ռավիկն զգաց նրա մաշկի խոնավությունը։ Զգաց նրա
մարմինը և փոթորկումն իր արյան։
— Դու զայրացած ես, որ ես խանդո՞ւմ եմ քեզ քո ընկերների հանդեպ,— հարցրեց
Ժոանը։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։ Սաղավարտ։ Ամազոնուհի։ Օվկիանոսի ալիքներից դուրս
եկած նայադ, որի ողորկ մաշկից դեռ չի անցել ջրի և երիտասարդության բուրմունքը։
— Բաց թող ինձ, — ասաց Ռավիկը։
Ժոանը ոչինչ չպատասխանեց։ Բարձր այտոսկրերի և կզակի այդ գիծը։ Շրթունքները։
Ծանր կոպերը։ Մերկ ստինքները, որոնք չկոճկված պիժամայի տակից ուզում էին դուրս
ընկնել։

— Բաց թող ինձ, այլապես...
— Այլապես ի՞նչ,— հարցրեց Ժոանը։
Բաց լուսամուտի առաջ մի մեղու էր բզզում։ Ռավիկն աչքերով հետևում էր նրան։ Ըստ
երևույթին, մեղուին հրապուրողը եղել են էմիգրանտ Վիզենհոֆի մեխակները, իսկ հիմա
նա ուրիշ ծաղիկներ էր փնտրում։ Մեղուն ներս թռավ սենյակ և նստեց լուսամուտի գոգին
դրած կալվադոսի դատարկ բաժակներից մեկի պռնկին։
— Դու ինձ կարոտե՞լ էիր,— հարցրեց Ժոանը։
— Այո, կարոտել էի։
— Շա՞տ։
— Շատ։
Մեղուն թռավ, մի քանի անգամ պտույտ տվեց բաժակի վրա և նորից դուրս գնաց՝
լուսամուտից դեպի արևը, դեպի էմիգրանտ Վիզենհոֆի մեխակները։
Ռավիկը պառկած էր Ժոանի կողքին։ Ամառ, մտածեց նա։ Ամառ, առավոտյան
մարգագետին, չոր խոտի բուրմունք արձակող մազեր և մաշկ, որից առվույտի հաճելի հոտ
է գալիս։ Շնորհակալ արյուն, որ անձայն խոսում է, ինչպես առվակը, և, լցվելով ավազոտ
փոսերն ու ուռճանալով, ստեղծում է ողորկ ու հայելանման մակերես, որի մեջ
արտացոլվում է ժպտացող դեմքը։ Ամեն ինչ վերակենդանացել էր, ոչինչ այլևս չկար, որ չոր
կամ մեռած լիներ, պայծառ մի ակնթարթ — և կեչիներն ու բարդիները, անդորրն ու մեղմ
սոսափյունը, հեռավոր ու լքված երկնքից եկող արձագանքի պես համառությամբ ծեծում
են զարկերակները։
— Ես այնպե՜ս կուզեի մնալ քեզ մոտ,— ասաց Ժոանը, գլուխը Ռավիկի ուսին դնելով։
— Մնա այստեղ։ Քեզ ո՞վ է ասում գնաս։ Մնա միասին կքնենք։ Առանց այն էլ շատ քիչ
ենք քնել։
— Չեմ կարող։ Ես պետք է գնամ։
— Երեկոյան շորով հիմա ինչպե՞ս կարող ես որևէ տեղ գնալ։
— Ես հետս ուրիշ շոր էլ եմ վերցրել։
— Բա ո՞ւր ես դրել։
— Վերարկուիս տակ։ Կոշիկներս նույնպես։ Իրերիս տակ են։ Բոլոր անհրաժեշտ
բաները հետս եմ վերցրել։
Ժոանը չասաց, թե ինքն ուր է գնալու և ինչու։ Իսկ Ռավիկը նույնպես չհարցրեց։
Մեղուն կրկին հայտնվեց։ Այս անգամ նա բզզալով աննպատակ պտույտներ չգործեց։
Ուղղակի թռավ դեպի բաժակը և նստեց նրա պռնկին։ Ինչպես երևում էր, կալվադոսը
նրան դուր էր եկել։ Կամ դուր էր եկել մրգաշաքարը։
— Դու այդքան համոզված էիր, որ կմնաս այստե՞ղ։
— Այո,— ասաց Ժոանը առանց տեղից շարժվելու։

Ռոլանդեն մատուցարանի վրա շշեր ու բաժակներ բերեց։
— Օղի հարկավոր չէ,— ասաց Ռավիկը։
— Օղի չե՞ս ուզում։ Սա «զուբրովկա» է։
— Այսօր չեմ ուզում։ Ինձ համար սուրճ բեր։ Թունդ սուրճ։
— Շատ լավ։
Նա միկրոսկոպը մի կողմ դրեց։ Հետո վառեց սիգարետը և մոտեցավ լուսամուտին։
Դրսում պլատանները ծածկվել էին թարմ, խիտ տերևներով։ Վերջին անգամ նրա
մեկնելուց առաջ այդ ծառերը դեռ մերկ էին։
Ռոլանդեն սուրճը բերեց։
— Հիմա աղջիկները ձեզ մոտ ավելի շատ են, քան առաջ,— ասաց Ռավիկը։
— Այո, քսան նոր աղջիկ ենք վերցրել։
— Մի՞թե գործերն այդքան հաջող են ընթանում, այն էլ հիմա, հուլիսին։
Ռոլանդեն մոտ նստեց Ռավիկին։
— Գործերն այնքան հաջող են, որ մենք ինքներս էլ ենք զարմացած։ Ինչպես երևում է,
մարդիկ ուղղակի խելքները թռցրել են։ Ցերեկը որ ցերեկ է, դարձյալ լիքը մարդ է լինում։
Իսկ թե իրիկուները ինչ է կատարվում, արդեն ինքդ կարող ես պատկերացնել...
— Գուցե եղանակի՞ց է։
— Եղանակն ի՞նչ գործ ունի։ Սովորաբար մայիս֊հունիս ամիսներին համարյա մարդ չի
լինում։ Իսկ այս տարի կարծես բոլորը խելագարվել են։ Դու չես կարող պատկերացնել, թե
բարն ի՜նչ առևտուր ունի։ Նույնիսկ ֆրանսիացիներն են մեզ մոտ շամպայն պատվիրում։
— Ուղղակի աներևակայելի է։
— Իսկ օտարերկրացիները որ — սովորական բան են։ Դրա համար էլ օտարերկրացի են
կոչվում։ Բայց ֆրանսիացինե՜րը։ Նույնիսկ փարիզցիներն են շամպայն խմում։ Եվ
վճարում են։ «Դյուբոնեի», գարեջրի և կոնյակի փոխարեն շամպայն են խմում։
Պատկերացնո՞ւմ ես։
— Կպատկերացնեմ, եթե սեփական աչքով տեսնեմ։
Ռոլանդեն Ռավիկի համար սուրճ լցրեց։
— Իսկ ինչ հաճախորդներին է վերաբերում, թիվ ու հաշիվ չկա,— ավելացրեց նա։— Քիչ
է մնում խելագարվենք։ Դու ինքդ կտեսնես, երբ իջնես ներքև։ Սրահում հիմիկվանից
արդեն ասեղ գցելու տեղ չկա։ Եվ այդ եկածներն էլ ոչ թե նախկին զգուշավոր արհեստավոր
մարդիկ են, որոնք միշտ քո ստուգումին էին սպասում, այլ տարբեր խավերի ու դիրքի
մարդիկ։ Ի՞նչ է հանկարծ դրանց պատահել, Ռավիկ։
Ռավիկը միայն ուսերը վեր քաշեց։
— Դա օվկիանոսային սուզվող նավի հին պատմությունն է։

— Բայց չէ որ մեզ մոտ ոչինչ չի սուզվում։ Ընդհակառակը, մեր գործերն ուղղակի
փայլուն վիճակում են։
Դուռը բացվեց և ներս մտավ Նինետտան, որ քսանմեկ տարեկան, պատանու պես
սլացիկ և վարդագույն մետաքսե կարճ շալվարով մի աղջիկ էր։ Նա հրեշտակի դեմք ուներ
և այդ հաստատության լավագույն պոռնկուհին էր համարվում։ Նինետտան ձեռքին
բերում էր մի մատուցարան, որի վրա հաց էր, կարագ և երկու փոքրիկ աման ջեմ։
— Մադամն ասաց, որ բժիշկը սուրճ է խմում,— բացատրեց նա խռպոտ ձայնով։— Նա
ուղարկել է սա, որպեսզի ջեմի համը տեսնեք։ Իր պատրաստածն է։— Նինետտան
քմծիծաղեց։ Հրեշտակի դեմքն անհայտացավ, իր տեղը զիջելով փողոցային չարաճճի
տղայի ծամածռանքին։ Նա մատուցարանը դրեց սեղանին և և պարային քայլվածքով
դուրս եկավ սենյակից։
— Ահա, տեսնում ես,— հառաչեց Ռոլանդեն։— Ընդամենը մի քանի օր է, ինչ այս
հաստատությունում է, և արդեն երես է առել։ Գիտեն, որ մենք իրենց կարիքն ունենք։
— Ճիշա էլ անում են,— ասաց Ռավիկը։— Այլապես ե՞րբ պետք է դա իրենց թայլ տան։
Իսկ այս ջե՞մն ինչ է նշանակում։ Ինչի՞ համար են ինձ հյուրասիրում։
— Դա մադամի հպարտությունն է։ Նա ինքն է պատրաստում։ Ռիվիերայում ունեցած
իր կալվածքից։ Իսկապես էլ շատ լավն է։ Ապա մի փորձեք։
— Ես ջեմ տանել չեմ կարողանում։ Հատկապես եթե դա միլիոնատեր կին է
պատրաստած լինում։
Ռոլանդեն բացեց ապակյա կափարիչը, մի քանի գդալ ջեմ հանեց, դրեց մի թերթ հաստ
թղթի վրա, հետո մի քիչ կարագ վերցրեց ու երկու բարալիկ շերտ հաց։ Հետո այդ բոլորր
փաթաթելով թղթի մեջ, տվեց Ռավիկին։
— Վերցրու,— ասաց Ռոլանդեն,— վերցրու ի սեր նրա։ Հետո կշպրտես։ Նա անպայման
հետո ստուգելու է՝ կերել ես թե չէ։ Ծերացող կինը էլ ինչո՞վ կարող է սփոփել իրեն։ Դա նրա
հպարտությունն է։ Վերցրու գոնե քաղաքավարության համար։
— Լավ։— Ռավիկը տեղից կանգնեց ու բացեց դուռը։— Իսկապես որ աղմուկ-աղաղակ
է,— ասաց նա։ Ներքևից նրա ականջին էին հասնում երաժշտության, ծիծաղի և
գոռում֊գոչյունի ձայներ։— Դրանք ֆրանսիացիսե՞ր են։
— Ոչ։ Մեծ մասամբ օտարերկրացիներ են։
— Ամերիկացինե՞ր։
― Ոչ։ Զարմանալին հենց այն է, որ ամերիկացիներ չեն, այլ գերմանացիներ։ Երբեք դեռ
այսքան շատ գերմանացիներ մեզ մոտ չեն եղել, ինչքան հիմա։
— Դա այնքան էլ զարմանալի չէ։
— Նրանք բոլորն էլ հիանալի ֆրանսերեն գիտեն։ Եվ ոչ թե այնպես են, ինչպես մի երկու
տարի առաջ այստեղ գտնվող գերմանացիներն էին։
— Ես այդպես էլ գիտեի։ Ըստ երևույթին, ձեզ մոտ նաև քիչ զինվորներ չեն լինում։
Հատկապես նորակոչիկներ ու գաղութային զինվորներ, ճի՞շտ է։
— Դրանք որ այստեղից համարյա դուրս չեն գալիս։

Ռավիկը գլխով արեց։
— Իսկ ինչպե՞ս է, գերմանացիները շա՞տ են փող ծախսում։
Ռոլանդեն ծիծաղեց։
— Ի՜նչ խոսք։ Տեղից վեր կենողին պատիվ են անում, միայն թե հետները խմող լինի։
— Երևի հատկապես զինվորներին։ Մինչդեռ Գերմանիայում վալյուտային
սահմանափակումներ են, սահմանները փակ են ամենուրեք։ Մարդ կարող է երկրից դուրս
գալ միայն իշխանության թույլտվությամբ։ Եվ հետը կարող է դուրս տանել ընդամենը
տասը մարկ։ Շատ տարօրինակ է, թե որտեղի՞ց են այդ կերուխում սիրող ուրախ
գերմանացիները, որոնք նաև հիանալի ֆրանսերեն գիտեն, այդքան փողը քամուն տալիս
Փարիզում։
Ռոլանդեն ուսերը թոթվեց։
— Դա ինձ չի վերաբերում... միայն թե նրանց տված փողը կեղծ չլինի։
Ռավիկը տուն վերադարձավ ժամը ութից հետո։
— Որևէ մեկը ինձ զանգե՞լ է,— հարցրեց նա դռնապանին։
— Ոչ։
— Ճաշից հետո նո՞ւյնպես չեն զանգել։
— Ոչ։ Ամբողջ օրը ոչ մի զանգ չի եղել։
— Իսկ այստեղ մարդ չի՞ եկել, ինձ չե՞ն հարցրել։
Դռնապանը գլուխն օրորեց։
— Ոչ ոք։
Ռավիկն աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Երկրորդ հարկում Ռավիկի ականջին
հասավ Գոլդբերգ ամուսինների կռվի ձայնը։ Երրորդ հարկում մի երեխա էր ճչում։ Դա
ֆրանսահպատակ Լյուսիեն Զիլբերմանն էր, մի տարի երկու ամսական։ Իր ծնողների՝
սրճավաճառ Զիգֆրիդ Զիլբերմանի և նրա տիկնոջ՝ Նելլիի համար, որի աղջկական
ազգանունը Լևի էր, ծնունդով Մայնի Ֆրանկֆուրտցի, Լյուսիենը և սրբություն սրբոց էր և
սպեկուլիացիայի առարկա։ Երեխան ծնվել էր Ֆրանսիայում, և նրանք հույս ունեին այդ
փաստի շնորհիվ երկու տարի ժամկետից շուտ ֆրանսիական անձնագրեր ստանալ։
Լյուսիենը մի տարեկան երեխայի իր ճարտարամտությամբ շուտով ընտանեկան բռնակալ
դարձավ։ Չորրորդ հարկում պատեֆոն էին նվագում, որը պատկանում էր փախստական
Վոհլմայերին։ Վերջինս Ֆրանսիա ընկնելուց առաջ նստել էր Օրանիենբուրգի
համակենտրոնացման ճամբարում։
Պատեֆոնից հնչող երգերը գերմանական ժողովրդական երգեր էին։ Միջանցքից
կաղամբի և աղջամուղջի հոտ էր գալիս։
Ռավիկը շարժվեց դեպի իր սենյակը։ Նա հանկարծ ընթերցելու ցանկություն զգաց։ Մի
ժամանակ նա համաշխարհային պատմության մի քանի հատոր էր գնել, հիմա փնտրեց և
գտավ դրանք։ Ընթերցանությունը մեծ հաճույք պատճառեց նրան։ Ընթերցանությունից

ստացած միակ բանը դա ճնշող մի գոհունակություն էր, երբ նա տեսավ, որ այն ամենը, ինչ
այսօր կատարվում է, ամենևին էլ նորություն չէ։ Հարյուրավոր անգամ այս նույնը կրկնվել
է։ Կեղծիք, ուխտադրժություն, սպանություններ, բարդուղիմեոսյան գիշերներ,
իշխանատենչությունից առաջացած կոռուպցիա, անվերջանալի պատերազմներ...
Մարդկության պատմությունը արյունով ու արցունքով է գրված, և այս աշխարհի
հզորների համար կանգնեցված անցյալի հազարավոր արյունածածկ հուշարձանների միջև
հազվադեպ է պատահում մեկը, որը ողողված լինի բարության արծաթյա լույսով։
Դեմագոգները, խաբեբաները, եղբայրասպանները և հայրասպանները, իշխանությամբ
հարբած էգոիստները, ֆանատիկոսներն ու մարգարեները, որոնք սրով են տարածել սերը
դեպի մերձավորները, բոլոր ժամանակների համար նույնն են եղել, միշտ էլ բազմաչարչար
ժողովուրդները հանվել են իրար դեմ և անիմաստ կռիվներում կոտորել մեկը մյուսին
հանուն միապետի, հանուն կրոնի և հավատի, հանուն թագադրված խենթերի... Այդ
ամենը երբեք վերջ չի ունեցել։
Ռավիկը գրքերը մի կողմ դրեց։ Բաց լուսամուտով ներքևից ձայներ էին հասնում նրան։
Այդ ձայները նա ճանաչեց, դրանք Վիզենհոֆն ու ֆրաու Գոլդբերգն էին։
— Հիմա չէ,— ասաց Ռութ Գոլդբերգը։— Նա շուտով կվերադառնա։ Մի ժամից հետո։
— Մի ժամը նույնպես քիչ ժամանակ չէ։
— Գուցե ավելի շուտ գա։
— Ո՞ւր է գնացել։
— Ամերիկյան դեսպանության մոտ։ Նա ամեն երեկո գնում է այնտեղ։ Դրսում
կանգնում է և նայում շենքին։ Ուրիշ ոչինչ։ Հետո վերադառնում է։
Վիզենհոֆն ինչ֊որ բան ասաց, բայց Ռավիկը չհասկացավ նրա ասածը։
— Բա իհա՜րկե,— զայրացած առարկեց Ռութ Գոլդբերգը։— Իսկ ո՞վ է, որ խելագար չէ։
Որ նա ծեր է, դա ես էլ գիտեմ։— Դե բավական է,— փոքր-ինչ հետո ավելացրեց նա։— Ես
այլևս զահլա չունեմ։ Ոչ մի տրամադրություն չկա։
Վիզենհոֆն ինչ֊որ պատասխան տվեց։
— Քեզ համար ասելը հեշտ է,— վրա բերեց Գոլդբերգը։― Չէ՞ որ փողը նրա մոտ է։ Ես ոչ
մի կոպեկ չունեմ։ Իսկ դու...
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Նա աչքը գցեց հեռախոսին, բայց չմոտեցավ։ Արդեն մոտ
ժամը տասն էր։ Առավոտյան Ժոանի գնալուց հետո մինչև հիմա ինքը նրանից ոչ մի
տեղեկություն չուներ։ Ռավիկը նրան չէր հարցրել, երեկոյան գալու է թե չէ։ Նա վստահ էր,
որ կգա։ Այդ համոզվածությունն այլևս չկար։
— Քեզ համար դա հեշտ է։ Միայն թե դու քո հաճույքն ստանաս,— ասաց ֆրաու
Գոլդբերգը։
Ռավիկը գնաց Մորոզովի մոտ։ Բայց սենյակը փակ էր։ Նա աստիճաններով իջավ դեպի
«կատակոմբա»։
— Եթե ինձ զանգեն, ես ներքևն եմ,— ասաց նա դռնապանին։

Մորոզովն այնտեղ էր։ Ինչ֊որ շիկահեր մարդու հետ շախմատ էր խաղում։ Սրահի
անկյուններում մի քանի կանայք էին նստած։ Նրանցից ոմանք գործում էին, իսկ ոմանք էլ
մտահոգված կարդում։
Ռավիկը նստեց Մորոզովի մոտ և սկսեց հետևել նրա խաղին։ Շիկահերը խաղում էր
սքանչելի — արագ և մի տեսակ վերացած։ Մորոզովը որոշակիորեն տարվում էր։
— Լավ են ինձ նեղը գցել, ճի՞շտ է,— ասաց Մորոզովը։
Ռավիկն ուսերը թոթվեց։ Շիկահերը բարձրացրեց հայացքը։
— Սա պարոն Ֆինկենշտայնն է,— ասաց Մորոզովը։— Գերմանիայից բոլորովին
վերջերս է եկել։
Ռավիկը գլխով արեց։
— Հիմա ինչպե՞ս է այնտեղ,— հարցրեց Ռավիկը, առանց հետաքրքրություն
ցուցաբերելու, սոսկ որևէ բան ասած լինելու համար։
Շիկահերը ուսերը վեր քաշեց, առանց պատասխան տալու։ Ռավիկն ուրիշ բան չէր էլ
սպասում։ Առաջին տարիներին նոր եկածներից իսկույն հարցուփորձ էին անում, որսում
էին Գերմանիայից եկած ամեն մի տեղեկություն, օրըստօրե սպասում էին Երրորդ
իմպերիայի կործանմանը։ Հիմա բոլորն էլ արդեն գիտեն, որ միայն պատերազմը կարող է
ոչնչացնել ռայխը։ Եվ յուրաքանչյուր փոքրիշատե խելք ունեցող մարդ հասկանում էր նաև,
որ գործազրկության պրոբլեմը ռազմական արդյունաբերության զարգացման միջոցով
լուծող իշխանությունը վաղ թե ուշ կանգնելու է երկու հնարավոր փաստերի առաջ, կամ
պատերազմի, կամ ներքին կատաստրոֆայի։ Ուրեմն, պատերազմ։
— Մատ,— առանց որևէ խանդավառության հայտարարեց Ֆինկենշտայնը և տեղից
ելավ։ Նա հայացքը գցեց Ռավիկի երեսին։— Ինչ անենք, որ կարողանանք քնել։ Ես այստեղ
գալուց հետո քունս բոլորովին կորցրել եմ։ Դեռ աչքս չփակած, իսկույն նորից արթնանում
եմ։
— Խմեք,— մեջ մտավ Մորոգովը։— Բուրգունդյան խմեք։ Ինչքան կարող եք շատ։ Եվ
կամ թե չէ՝ գարեջուր։
— Ես խմող չեմ։ Բայց փորձել եմ ժամերով թափառել փողոցներում, մինչև որ հոգնել,
հալից ընկել եմ։ Միևնույն է, դա էլ չի օգնել։ Ուղղակի չեմ կարողանում քնել։
— Ես ձեզ մի քանի դեղահաբ կտամ,— ասաց Ռավիկը։— Եկեք ինձ հետ վերև։
— Էլի արի ներքև, Ռավիկ,— ձայն տվեց նրա հետևից Մորոզովը։— Եղբորդ մենակ մի
թողնի այստեղ։
Սրահի անկյուններում նստած կանանցից մի քանիսը նայեցին նրան։ Հետո նորից
սկսեցին շարունակել գործելն ու կարդալը, կարծես հենց դրանից էր կախված իրենց
կյանքը։ Ռավիկը Ֆինկենշտայնի հետ գնաց իր սենյակը։ Դուռը բացելիս մթին, պաղ ալիքի
նման նրա վրա հորդեց բաց լուսամուտից ներս լցված գիշերային սառն օդը։ Ռավիկը խոր
շունչ քաշեց, վառեց լույսը և արագ աչք ածեց սենյակը։ Սենյակում ոչ ոք չկար։ Նա
Ֆինկենշտայնին քնաբեր մի քանի հաբ տվեց։
— Շնորհակալ եմ,— ասաց Ֆինկենշտայնը, առանց դեմքի որևէ մկանը շարժելու և
ստվերի նման դուրս եկավ սենյակից։

Ռավիկը հանկարծ հասկացավ, որ Ժոանը չի գա։ Ասենք, նա դեռ առավոտյան այդ
գիտեր։ Պարզապես չէր ուզում դրան հավատալ։ Նա շրջվեց ու նայեց կողքերը, թվաց, թե
հետևից ինչ-որ մեկը բան ասաց։ Ամեն ինչ միանգամից պարզվեց ու դարձավ հասկանալի։
Ժոանը հասել է իր նպատակին և այլևս չի շտապում։ Եվ ինքը ի՞նչ կարող է նրանից
սպասել։ Սպասի, որ նա հանուն իր հանդեպ ունեցած սիրո ամեն ինչ կթողնի ու
կվերադառնա՞։ Որ առաջվա նման նորից ե՞տ կգա։ Ի՜նչ հիմարություն։ Իհարկե, նա
ուրիշին է գտել, և ոչ միայն ուրիշին, այլ նաև մի ուրիշ կյանք, որը չի ուզենա բաց թողնել իր
ձեռքերից։
Ռավիկը նորից իջավ ներքև։ Նա իրեն մի տեսակ անօգնական էր զգում։
— Ոչ ոք ինձ չի՞ զանգել,— հարցրեց նա։
Գիշերային դռնապանը, որը հենց նոր էր ընդունել իր հերթը, սխտորով երշիկը ճխտած
բերանը, բացասական օրորեց գլուխը։
— Ես զանգի եմ սպասում։ Եթե հանկարծ հարցնեն, ներքևում եմ։
Ռավիկը նորից վերադարձավ Մորոզովի մոտ։
Նրանք մի պարտիա շախմատ խաղացին։ Մորոզովը տարավ և ինքնագոհ աչքերը
հածեց շուրջը։ Այդ ժամանակամիջոցում անկյուններում նստած կանայք սուսուփուս
թողել, դուրս էին գնացել դահլիճից։ Նա զանգն առավ ձեռքն ու զնգզնգացրեց։
— Կլարիսսա, մի գրաֆին վարդագույն բեր,— ասաց նա։— Այդ Ֆինկենշտայնը այնպես
է խաղում, կարծես կարի մեքենա լինի։ Նույնիսկ մարդու զզվանք է գալիս։ Մաթեմատիկոս
է... Ատում եմ կատարելությունները։ Մարդուն հատուկ բան չէ դա։— Նա աչքը գցեց
Ռավիկին։— Ի՞նչ ես անում այստեղ այսպիսի երեկոյին։
— Հեռախոսի զանգի եմ սպասում։
— Նորի՞ց ես ուզում գիտական բոլոր օրենքներով մարդ ուղարկել այն աշխարհը։
— Երեկ իսկապես որ ես մի հիվանդի ստամոքս եմ կտրել։
Մորոզովը բաժակները լցրեց։
— Ստամոքս ես կտրել և հիմա էլ նստել ես խմում,— ասաց նա։— Իսկ զոհը այնտեղ
պառկած երևի ցավից զառանցում է։ Դրա մեջ անմարդկային ինչ֊որ բան կա։ Գոնե փորդ
պետք է ցավեր։
— Ճիշտ ես ասում,— պատասխանեց Ռավիկը։— Աշխարհի դժբախտությունը հենց
նրա մեջ է, որ մենք չենք զգում մեր գործողությունների հետևանքը, Բորիս։ Բայց դու ինչո՞ւ
ես ուզում քո ռեֆորմը հենց բժիշկներից սկսել։ Դրա համար շատ ավելի հարմար են
քաղաքագետներն ու գեներալները։ Այն ժամանակ ամբողջ աշխարհում խաղաղություն
կլիներ։
Մորոզովը ետ ընկավ աթոռի թիկնակին և սկսեց Ռավիկին նայել։
— Մարդ պետք է բժիշկներին անձամբ չճանաչի,— ասաց նա։— Այլապես հավատը
նրանց նկատմամբ կորչում է։ Ես հաճախ եմ քեզ հետ խմել ու հարբել։ Ուրեմն, ո՞նց
կհամաձայնեմ, որ դու ինձ վիրահատես։ Ես կարող էի համոզված լինել, որ դու ավելի լավ
վիրաբույժ ես, քան մի ուրիշը, որին ես չեմ ճանաչում, բայց միևնույն է, ես դարձյալ նրա

մոտ կգնայի։ Մարդը հակված է վստահել նրան, ում չի ճանաչում, դա նրա անբաժանելի
հատկություններից մեկն է, ծերուկ։ Բժիշկներն օրենքով պետք է հիվանդանոցներում
ապրեին և երբեք դուրս չգային մարդկանց մեջ։ Դա լավ էին հասկանում ձեր նախորդները
— վհուկներն ու հեքիմները։ Եթե ես պառկում եմ վիրահատության, ուրեմն, պետք է
հավատամ, որ ես ինձ տալիս եմ արտասովոր մի մարդու ձեռք։
— Ես ինքս նույնպես քեզ չէի վիրահատի, Բորիս։
— Իսկ ինչո՞ւ։
— Ոչ մի բժիշկ չի համաձայնի վիրահատել իր եղբորը։
— Միևնույն է, ես քեզ այդ հաճույքը չեմ պատճառի։ Ես սրտի պայթում եմ ունենալու
քնած ժամանակ։ Եվ դրա համար անում եմ այն ամենը, ինչ հնարավոր է։— Մորոզովը
չարաճճի երեխայի նման նայեց Ռավիկին և տեղից կան գնեց։— Էհ, ես գնացի։ Գնամ,
որպեսզի Մոնմարտրում բացեմ գիշերային ակումբի դռները։ Ինչի՞ համար է մարդն
ապրում։
— Որպեսզի հենց այդ մասին մտածի։ Ուրիշ հարցեր չկա՞ն։
— Կան։ Իսկ ինչո՞ւ է երկար ու բարակ մտածելուց հետո, երբ արդեն բավական խելք է
հավաքել, իսկույն մեռնում։
— Կան նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք մեռնում են առանց խելք հավաքելու։
— Խոսքդ կտուրը մի գցիր։ Եվ հեքիաթներ մի պատմիր թափառող հոգիների մասին։
— Ես մինչև պատասխանելս ուզում եմ քեզ մի ուրիշ հարց տալ։ Առյուծները սպանում
են այծեղջյուրներին, սարդերը՝ ճանճերին, աղվեսները՝ հավերին... Որո՞նք են աշխարհի
այն միակ էակները, որ անվերջ կռվում են և սպանում իրենց նմաններին։
— Դա մանկական հարց է։ Իհարկե, մարդը, արարչական այդ պսակը, որն այնպիսի
բառեր է հնարել, ինչպիսին սերն է, բարին, գթասրտությունը։
— Շատ լավ։ Ո՞րն է բնության մեջ այն միակ էակը, որը կարող է ինքնասպանության
գնալ և գնում է ինքնասպանության։
— Դարձյալ մարդն է, որը հավիտենականություն, աստված և հարություն է հնարել։
— Հիանալի է,— ասաց Ռավիկը։— Հիմա արդեն դու տեսնում ես, թե ինչպիսի
հակասություններից ենք մենք կազմված։ Եվ այս բոլորից հետո դու ուզում ես իմանալ, թե
մենք ինչո՞ւ ենք մահանում։
Մորոզովը զարմացած նայեց Ռավիկին և, բաժակից մի մեծ կում անելով, կուլ տվեց։
— Դու սոփեստ ես,— ասաց նա։— Խուսափում ես ճիշտ պատասխանից։
Ռավիկը նայեց Մորոզովին։ Ժոանը, կարոտով մտածեց նա։ Եթե նա հիմա ներս մտներ,
նե՜րս մտներ այս ապակյա կեղտոտ դռնից։
— Դժբախտությունները, Բորիս, սկիզբ են առել այն օրից, երբ մենք սկսել ենք
մտածել,— ասաց Ռավիկը։— Եթե մենք մնայինք լոկ վավաշանքի ու լափելու
երանությունը վայելելու աստիճանին, ոչինչ չէր պատահի։ Ինչ֊որ մեկը փորձեր է
կատարում մեզ վրա, բայց ինչպես երևում է, լուծման վերջնական արդյունքին դեռ չի

հասել։ Մենք չպետք է բողոքենք։ Փորձի ենթակա կենդանիները նույնպես պետք է
պրոֆեսիոնալ հպարտություն ունենան։
— Այդպես կարող են դատել մսագործները, բայց ոչ մորթվող անասունները,
գիտնականները, բայց ոչ ծովային խոզուկներր, բժիշկները, բայց ոչ սպիտակ մկները։
— Ճիշտ է... Կեցցե բավարար հիմք ունենալու տրամաբանության օրենքը։ Արի, Բորիս,
արի մի բաժակ խմենք, խմենք գեղեցկության և ակնթարթի հավիտենական
սքանչելիության կենացը։ Դու գիտե՞ս, թե մարդը, և միայն մարդը ի՞նչ կարող է նաև անել։
Նա կարող է ծիծաղել և լալ։
— Կարող է նաև հարբել։ Օղիով, գինով, փիլիսոփայությամբ, կանանցով, հույսով և
հուսահատությամբ։ Բայց գիտե՞ս, թե մարդը, նույնպես որպես միակը, ինչ գիտե։ Գիտե,
որ մեռնելու է։ Եվ որպես հակաթույն դրա դեմ նրան երևակայություն է տրված։ Քարը
ռեալ է։ Բույսը ևս։ Կենդանին նույնպես ռեալ է։ Նրանք ստեղծված են նպատակահարմար։
Նրանք չգիտեն, որ իրենք մեռնելու են։ Իսկ մարդը այդ գիտե։ Վե՜ր հառնիր, հոգի։ Թռի՛ր։
Մի՛ հեկեկա, դու, օրինականացված մարդասպան։ Մի՞թե հենց մենք չենք երգել
մարդկության երգ֊երգոցը։— Մորոզովն այնպես ցնցեց գորշացած արմավենին, որ վրայի
ամբողջ փոշին թափվեց։— Մնաս բարյավ, արմավենի, հարավի և հույսի սրտաշարժ
սիմվոլ, ֆրանսիական հյուրանոցի տիրուհու երազանքի և կարոտի ծառ, մնաս բարյավ։
Հրաժեշտ քեզ նույնպես, անհայրենիք դու մարդ, անհող դու պատատուկ, մահվան
գրպանահատ, հրաժեշտ քեզ։ Հպարտացիր, որ դու ռոմանտիկ ես։
Ռավիկին նայելով, նա բեղի տակ ծիծաղեց։ Ռավիկը ոչ մի վերաբերմունք ցույց չտվեց
այդ ծիծաղին։ Նա լարված նայում էր դռան կողմը։ Դուռը հանկարծ բացվեց։ Ներս մտավ
գիշերային դռնապանը և մոտեցավ սեղանին։ Հեռախոսն է, մտածեց Ռավիկը։ Վերջապե՜ս։
Նա տեղից չելավ։ Սպասում էր և զգում, թե ինչպես են թևերի մկանները պրկվում։
— Ծխախոտը վերցրեք, մեսյո Մորոզով,— ասաց դռնապանը։— Տղան հենց նոր բերեց։
— Շնորհակալ եմ։— Մորոզովը գրպանը դրեց ռուսական ծխախոտի տուփը։— Servus,
Ռավիկ։ Մենք կհանդիպե՞նք այսօր։
— Հնարավոր է։ Servus, Բորիս։
Ստամոքս չունեցող մարդը սևեռված նայում էր Ռավիկին։ Նրա սիրտը խառնում էր, բայց
թափել չէր կարողանում։ Որովհետև թափելու բան չկար։ Այդպես ոտքը կտրելուց հետո
մարդ ցավն զգում է ոտքի ներբանում։ Նա սոսկալի անհանգիստ էր։ Ռավիկը սրսկեց
նրան։ Մարդն ապրելու քիչ հեռանկարներ ուներ։ Սիրտն առանձնապես բանի պետք չէր,
թոքերից մեկի վրա պատճապատված օջախներ էին։ Իր երեսունհինգ տարիների
ընթացքում նա մեծ մասամբ հիվանդ էր եղել։ Տարիներ շարունակ տառապել էր ստամոքսի
խոցով, թոքախտ էր եղել և բուժվել մի կերպ, իսկ հիմա էլ քաղցկեղ էր։ Հիվանդության
պատմության մեջ ասված էր, որ չորս տարի ամուսնացած է եղել, ծննդաբերելիս կինը
մահացել էր, իսկ երեխան մահացել էր երեք տարի հետո՝ թոքախտից։ Ոչ մի հարազատ
չուներ։ Եվ ահա պառկած, նա անվերջ Ռավիկին էր նայում և չէր ուզում մեռնել, և լցված էր
համբերությամբ, և արիությամբ էր լցված, և չգիտեր, որ ինքը սնվելու է ռետինե խողովակի
միջոցով և երբեք այլևս չի կարող ճաշակել կյանքի այն հազվադեպ ուրախությունները,
որոնք երբեմն իրեն թույլատրվում էր վայելել՝ ուտել տավարի մսից խաշլամա և թթու դրած

վարունգ։ Անստամոքս մարդը պառկել էր մահճակալին, ամբողջապես կտրտված էր նա և
սկսել էր քայքայվել ու գարշահոտել, և միակ բանը, որ նրա աչքերը շարժում էր, դա այն էր,
ինչ մարդիկ հոգի են կոչում։ Հպարտացիր նրանով, որ դու ռոմանտիկ ես։ Երգիր
մարդկության երգ-երգոցը։
Ռավիկն իր տեղը կախեց ջերմության ու զարկերակի կորագծով թերթիկը։ Քույրը
տեղից կանգնել և սպասում էր կարգադրության։ Նրա կողքին աթոռի վրա դրված էր
շյուղերի վրա դեռ նոր հինած մի սվիտեր։ Կծիկն ընկած էր հատակին։ Աթոռից կախված
բրդե կարմիր թելը թվում էր, թե արյան բարալիկ մի շիթ է, որ հոսում է սվիտերից։
Ահա նա, որ պառկած է իմ դեմ։ Չնայած սրսկված է, բայց գիշերը նրա համար սոսկալի է
լինելու, անտանելի ցավ, անշարժ վիճակ, շնչահեղձություն, կոշմարային երազներ։ Իսկ ես
սպասում եմ մի կնոջ, որ ինձ մոտ պետք է գա, և ինձ թվում է, որ եթե նա չգա, գիշերն ինձ
համար նույնպես ծանր է լինելու։ Ես հասկանում եմ, թե որքան է ծիծաղելի իմ
տառապանքը այս մահամերձ մարդու կամ հարևան սենյակում գտնվող Գաստոն Պերիեի
տանջանքների համեմատությամբ, որի ձեռքը ամբողջովին փշրվել է, և կամ թե չէ
հազարավոր ուրիշների տառապանքների համեմատությամբ ու այն ամենի, ինչ տեղի է
ունենալու թեկուզև այս գիշեր ամբողջ աշխարհում։ Եվ այնուամենայնիվ դա ինձ ոչ մի
չափով չի մխիթարում։ Ոչ մի օգուտ չի տալիս, ամենևին չի օգնում, և ոչինչ չի փոխում,
ամեն ինչ մնում է նույնը, ինչպես որ կար։ Ինչպես Մորոզովն ասաց։ «Ինչո՞ւ քո փորը չի
ցավում»։ Իսկապես որ, ինչո՞ւ չի ցավում։
— Ինձ զանգահարեք, եթե որևէ բան պատահի, — ասաց Ռավիկը բուժքրոջը։ Դա նույն
այն բուժքույրն էր, որին Կետ Հեգստրեմը ռադիոլա նվիրեց։
— Մեսյոն ամբողջովին հաշտված է ճակատագրի հետ,— ասաց բուժքույրը։
— Մեսյոն ի՞նչ,— զարմացած հարցրեց Ռավիկը։
— Հաշտված է ճակատագրի հետ։ Նա շատ լավ հիվանդ է։
Ռավիկը նայեց իր շուրջը։ Այստեղ ոչինչ չկար, որ նա կարողանար նվեր ստանալ։
Հաշտվա՜ծ է... Մի տեսք, թե երբեմն ինչեր կարող են գալ հիվանդանոցային քույրերի
գլուխները։ Խեղճ մարդն ամբողջ ուժերով, արյան գնդիկների բանակներով ու ներվային
բջիջներով պայքարում է մահվան դեմ... Մի՞թե դա հաշտվել է նշանակում։
Ռավիկը վերադարձավ հյուրանոց։ Դռան առաջ նա հանդիպեց Գոլդբերգին։ Դա
սպիտակամորուք մի ծերունի էր, որի ժիլետի վրա կախված էր ժամացույցի հաստ, ոսկյա
շղթան։
— Հիանալի երեկո է,— ասաց Գոլդբերգը։
— Այո։— Ռավիկը հիշեց նրա կնոջ խոսակցությունը Վիզենհոֆի սենյակում։— Չէի՞ք
ուզի մի քիչ էլ զբոսնել,— հարցրեց նա Գոլդբերգին։
— Ես արդեն զբոսնել եմ։ Հասա մինչև համաձայնության հրապարակը և վերադարձա։
Մինչև համաձայնության հրապարակը։ Այնտեղ էր գտնվում ամերիկյան
դեսպանությունը։ Աստղալից երկնքի տակ գտնվող սպիտակ մի շենք, անդորրված ու
դատարկ, Նոյի տապանը, որտեղ վիզաների վրա կնիք էր դրվում, մի բան, որը
անհասանելի երազանք էր... Գոլդբերգը կանգնել էր դրսում դեսպանության շենքի դիմաց,

«Կրիյոն» հյուրանոցի կողքին, և սևեռված այնպես էր նայում նրա շքամուտքին ու խավար
լուսամուտներին, կարծես հայացքի առաջ Ռեմբրանդտի նկարն էր և կամ հռչակավոր
«Կոհինուր» բրիլյանտը։
— Գուցե մի քի՞չ էլ քայլեինք։ Մինչև հաղթական կամարը,— հարցրեց Ռավիկը և
մտածեց, «Եթե ես այն երկուսին փրկեմ, Ժոանը կամ արդեն իմ սենյակում կլինի, կամ կգա
այդ ժամանակամիջոցում։
— Գոլդբերգը գլուխն օրորեց։
— Ոչ, ես պետք է տուն գնամ։ Կինս արդեն ինձ է սպասում։ Երկու ժամից ավելի է, ինչ
դուրս եմ եկել։
Ռավիկը նայեց ժամացույցին։ Արդեն տասներկուսն անց կես էր։ Այլևս փրկելու կարիքր
չկար։ Նրա կինը վաղուց արդեն գնացած կլիներ իր սենյակը։ Ռավիկը նայեց Գոլդբերգի
հետևից, որը աստիճաններով դանդաղ բարձրանում է վերև։ Հետո մոտեցավ
դռնապանին։
— Որևէ մեկն ինձ հեռախոսով չի՞ հարցրել։
— Ոչ։
Սենյակը վառ լուսավորված էր։ Նա հիշեց, որ դուրս գալիս մոռացել է լույսն հանգցնել։
Սեղանի վրա սպիտակին էր տալիս թղթի մի թերթ, թվում էր, թե անսպասելի նստած ձյուն
է։ Նա մոտեցավ, վերցրեց թուղթը, որտեղ Ժոանին գրել էր, որ ինքը դուրս է գալիս, բայց
կես ժամից հետո կվերադառնա, և պատռեց։
Հետո սկսեց խմելու որևէ բան փնտրել։ Բայց ոչինչ չգտավ։ Ստիպված նորից իջավ
ներքև։ Դռնապանի մոտ կալվադոս չկար։ Եղածը միայն կոնյակ էր։ Նա մի շիշ «հենեսսի»
գնեց, մի շիշ «վուվրե»։ Հետո կանգնեց, դռնապանի հետ զրուցեց մի քիչ։ Վերջինս նրան
ապացուցում էր, որ ս. Կլուդում տեղի ունեցող երկու տարեկանների առաջիկա
ձիարշավում ամենամեծ հեռանկարը Լուլու֊Երկրորդ զամբիկինն է։ Իսպանացի Ալվարեսը
անցավ նրանց կողքով։ Ռավիկը տեսավ, որ նա կաղում է։ Հետո գնելով նաև մի լրագիր,
վերադարձավ իր սենյակր։ Ինչքա՜ն է դանդաղ անցնում երեկոն։ Ով սիրո մեջ հրաշքների չի
հավատում, նա կորած մարդ է,— այդպես ասաց նրան 1933 թվին բեռլինյան փաստաբան
Արենսենը։ Իսկ դրանից երեք շաբաթ հետո նրան համակենտրոնացման ճամբար խրեցին։
Եվ այդ արին իր սիրուհու մատնությամբ։ Ռավիկը բացեց «վուվրեի» շիշը և սեղանից
վերցրեց Պլատոնի հատորը։ Մի քանի րոպեից հետո նա գիրքը նորից ետ դրեց և նստեց
պատուհանի մոտ։
Ռավիկի աչքն անընդհատ հեռախոսի վրա էր։ Անիծյալ սև ապարատ։ Նա Ժոանին չէր
կարող զանգահարել, նրա նոր համարը չգիտեր։ Նույնիսկ չգիտեր, թե որտեղ է ապրում։
Ինքն այդ մասին չէր հարցրել։ Իսկ Ժոանն էլ չէր ասել իրեն։ Ըստ երևույթին, չէր ասել
որոշակի դիտավորությամբ, որպեսզի հետո մեղավորը Ռավիկին դուրս բերի։
Նա թույլ գինուց մի բաժակ խմեց։ Ինչպի՜սի անհեթեթություն, մտածեց նա։ Ես
սպասում եմ մի կնոջ, որը դեռ առավոտյան այստեղ էր։ Ես նրան երեք ու կես ամիս չէի
տեսել, բայց այդ ամբողջ ժամանակի ընթացքում նրա կարոտը երբեք չէի զգացել այսքան
ուժեղ, որքան զգում եմ այժմ, երբ ընդամենը մի օր է, ինչ չեմ տեսել։ Շատ ավելի հեշտ

կլիներ, եթե նրան նորից հանդիպած չլինեի։ Համարյա ընտելացել էի այդ մտքին։ Իսկ
այժմ...
Նա տեղից վեր կացավ։ Բայց դրությունը դա նույնպես ոչնչով չփոխեց։ Անորոշությունը
անընդհատ կրծում էր նրա սիրտը։ Նրան համակել էր մի անվստահություն, որը գնալով
ժամ առ ժամ ավելի ու ավելի էր ծավալվում նրա մեջ։
Ռավիկը մոտեցավ դռանը։ Նա գիտեր, որ դուռը փակած չէ, բայց համոզվելու համար մի
անգամ էլ սեղմեց բռնակը։ Հետո բացեց լրագիրը և սկսեց կարդալ։ Բայց տառերը աչքին
համարյա չէին երևում, թվում էր, թե շղարշով պարուրված են։ Միջադեպեր
Լեհաստանում։ Սահմանային ընդհարումներ, նկրտումներ Դանցիգի միջանցքի
վերաբերյալ։ Անգլիայի և Ֆրանսիայի միությունը Լեհաստանի հետ։ Մոտեցող
պատերազմը։ Լրագիրը սահեց, ընկավ հատակին։ Ռավիկը լույսը հանգցրեց։ Խավարում
պառկած, նա սպասում էր։ Ոչ մի կերպ աչքը կպցնել չէր կարողանում։ Նա նորից լույսը
վառեց։ «Հենեսսիի» լրացած շիշը դրված էր սեղանի վրա։ Նա վեր կացավ, մոտեցավ
լուսամուտին և նստեց այնտեղ։ Գիշերը ցուրտ էր, բարձր երկինքը ծածկված էր
աստղերով։ Բակում ոռնում էին որձ կատուները։ Դիմացի տան պատշգամբում հայտնվեց
անդրավարտիքով մի մարդ, մարմինը քորեց, ծոր տալով հորանջեց և նորից մտավ
լուսավառ սենյակը։ Ռավիկը նայեց մահճակալին։ Նա գիտեր, որ չի կարողանալու քնել։
Կարդալը նույնպես այլևս իմաստ չուներ։ Ընդամենը քիչ առաջ կարդացածից անգամ նա
ոչ մի բառ չէր հիշում։ Դուրս գնալ — ամենալավը թերևս այդ էր։ Բայց ո՞ւր։ Միևնույն է
դրանով դրությունը չի փոխվի։ Նա չէր էլ ուզում դուրս գնալ։ Ուզում էր միայն որևէ բան
իմանալ։ Սատանան տանի... նա վերցրեց կոնյակի շիշը, մի րոպե պահեց ձեռքին և նորից
ցած դրեց։ Հետո մոտեցավ իր պորտֆելին և մի երկու քնաբեր հաբեր վերցրեց։ Նույն այն
հաբերից, որից տվել էր նաև շիկահեր Ֆինկենշտայնին։ Նա պետք է որ հիմա քնած լիներ։
Հաբերն Ոավիկն իսկույն կուլ տվեց։ Հազիվ թե ինքը կարողանա քնել։ Նա մոտեցավ և մի
հատ էլ վերցրեց։ Եթե Ժոանը գա, ինքը, իհարկե, կարթնանա։
Բայց Ժոանը չեկավ ոչ այդ և ոչ էլ հաջորդ գիշերը։

XXI գլուխ
Էժենին զլուխը ներս խրեց այն հիվանդասենյակի դռնից, որտեղ պառկած էր
անստամոքս մարդը։
— Մեսյո Ռավիկ, հեռախոսի մոտ։
— Ո՞վ է կանչում։
— Չգիտեմ։ Չհարցրի։ Ինձ հեռախոսավարուհին ասաց։
Ռավիկն առաջին վայրկյանին Ժոանի ձայնը չճանաչեց։ Ձայնը մի տեսակ խլացած էր և
գալիս էր շատ հեռվից։
— Ժոան,— ասաց նա,— այդ որտե՞ղ ես։
Թվում էր, թե Ժոանը ուրիշ քաղաքից է խոսում։ Ռավիկը նույնիսկ համոզված էր, որ նա
հիմա Ռիվիերայի որևէ վայրի անուն կտա։ Մինչև այդ Ժոանը երբեք Ռավիկին չէր
զանգահարել կլինիկա։
— Իմ սենյակում։
— Այստե՞ղ, Փարիզո՞ւմ։
— Իհարկե։ Բա էլ որտեղ։
— Ինչ է, հիվա՞նդ ես։
— Ոչ։ Ինչո՞ւ։
— Որովհետև դու կլինիկա ես զանգահարում։
— Ես զանգահարեցի հյուրանոց։ Բայց դու չկայիր։ Որոշեցի զանգահարել կլինիկա։
— Բա՞ն է պատահել։
— Ի՞նչ։ Ի՞նչ պետք է պատահեր։ Պարզապես ուզում էի իմանալ ինչպես ես։
Ժոանի ձայնը հիմա արդեն հնչում էր ավելի պարզ։ Ռավիկը գրպանից մի սիգարետ
հանեց և մի շերտավոր լուցկի։ Հետո լուցկու շերտը դնելով սեղանին ու արմունկը
սեղմելով վրան, մի հատ պոկեց, վառեց սիգարետը։
— Սա կինիկա է, Ժոան,— ասաց Ռավիկը,— իսկ կլինիկայում մարդ միշտ կամ
դժբախտ պատահարների մասին է մտածում, կամ հիվանդությունների։
— Ես հիվանդ չեմ։ Անկողնում եմ, բայց հիվանդ չեմ։
— Ավելի լավ։
Ռավիկը լուցկու շերտը սեղանի սպիտակ մոմլաթի վրա այս ու այն կողմ էր քսում և
սպասում, թե ինչ է լինելու։
Ժոանը նույնպես սպասում էր։ Ռավիկը լսում էր, թե նա ինչպես է շնչում։ Ժոանն ուզում
էր, որ խոսակցությունն սկսի Ռավիկը։ Այդպես իր համար հեշտ կլիներ։

— Ժոան,— ասաց Ռավիկը,— ես երկար հեռախոսի մոտ կանգնել չեմ կարող, հիվանդի
վիրակապը բացել, բայց չեմ կապել, պետք է գնամ։
Ժոանը մի վայրկյան ոչինչ չասաց։
— Ինչո՞ւ չես տեղեկություններ հայտնում քո մասին։— Վերջապես հարցրեց Ժոանը։
— Չեմ հայտնում, որովհետև, ոչ հեռախոսիդ համարը գիտեմ, ոչ հասցեդ։
— Ես քեզ և հեռախոսի համարն եմ տվել և հասցես։
— Ոչ, Ժոան, չես տվել։
— Տվել եմ։— Նա իրեն ավելի վստահ զգաց։— Ես դա շատ լավ եմ հիշում։ Դու, ըստ
երևույթին, մոռացել ես։
— Էհ, թող այդպես լինի, ես մոռացել եմ։ Որ այդպես է, նորից ասա գրեմ, մատիտը
ձեռքիս է։
Ժոանը Ռավիկին ասաց իր հասցեն ու հեռախոսի համարը։
— Բայց ես համոզված եմ, որ ասել եմ քեզ, Ռավիկ։ Դրանում կասկած լինել չի կարող։
— Շատ լավ, Ժոան։ Ես երկար կանգնել չեմ կարող։ Այսօր երեկոյան չընթրե՞նք միասին։
Ժոանը մի պահ լռեց։
— Իսկ ինչո՞ւ չես ուզում մի անգամ այցելության գալ ինձ,― հարցրեց վերջապես
Ժոանը։
— Լավ։ Կարող եմ գալ։ Երեկոյան ութին գա՞մ։
— Իսկ ինչո՞ւ ոչ հիմա։
— Որովհետև հիմա ես աշխատանքի եմ։
— Ինչքա՞ն ժամանակ ես դեռ աշխատանքի լինելու։
— Մոտավորապես մի ժամ։
— Ուրեմն, հենց մի ժամից հետո էլ արի։
Ահա թե ի՜նչ, դու երեկոյան ժամանակ չունես, մտածեց Ռավիկը, և իսկույն հարցրեց.
— Իսկ ինչո՞ւ ոչ երեկոյան։
— Ռավիկ,— ասաց Ժոանը,— երբեմն դու ամենահասարակ բաները չես հասկանում։
Ես պարզապես ուզում եմ, որ դու հիմա գաս։ Չեմ ուզում սպասել մինչև երեկո։ Այլապես
ինլո՞ւ պետք է ես այս ժամին կլինիկա զանգահարեի։
— Որ այդպես է, լավ։ Գործս հենց վերջացրի, կգամ։
Ռավիկը մտքերի մեջ ընկած, հասցեով թուղթը ծալեց ու վերադարձավ իր գործին։
Դա Պասկալ փողոցի անկյունում գտնվող մի տուն էր։ Ժոանն ապրում էր վերջին
հարկում։
— Համեցիր,— ասաց Ժոանը, բացելով դուռը։— Ինչ լա՜վ է, որ եկար։ Ներս արի։

Ժոանի հագին մի հասարակ սև գույնի խալաթ էր, որ կարծես տղամարդու վրա ձևած
լիներ։ Ռավիկին դուր էր գալիս, որ նա շքեղ մետաքսներից ու նրբագործ շղարշներից
կարած աչքի զարնող բաներ չէր հագնում։ Նրա դեմքը սովորականից ավելի գունատ էր և
փոքր֊ինչ հուզված։
— Ներս արի,— կրկնեց Ժոանը։— Ես արդեն սպասում էի քէզ։ Վերջին հաշվով դու
պետք է տեսնես, թե ես ինչպես եմ ապրում։
Ժոանը անցավ առաջ։ Ռավիկի երեսին մի ժպիտ հայտնվեց, հմո՜ւտ է այսպիսի
գործերում։ Նախապես կանխում է ամեն տեսակի հարցուփորձերը։ Ռավիկը աչքը գցեց
նրա գեղեցիկ ուղիղ ուսերին։ Վառ լույսի տակ նրա մազերը շողշողում էին։ Մի վայրկյան
Ռավիկին թվաց, թե ինքը շունչը կտրվելու չափ սիրում է նրան։
Ժոանը նրան աոաջնորդեց մի հսկայական, կեսօրյա արևով ողողված սենյակ, որը
նկարչի արվեստանոց էր։ Բարձր լայն լուսամուտը նայում էր Ռաֆայելի և Պրուդոնի
ավենյուների միջև ընկած զբոսայգուն։ Աջ կողմից երևում էր Պորտ դելա Մյուետը, որի
հետևում ոսկեգույն մշուշում կանաչին էր տալիս Բուլոնյան անտառի մի մասը։
Սենյակը կահավորված էր կիսամոդեռն ոճով։ Մի մեծ թախտ, որ երեսպատված էր մուգ
կապույտ թավիշով։ Մի քանի բազկաթոռներ, որոնք տեսքից ավելի հարմարավետ էին
երևում, քան իրականամ էին։ Շատ ցածրիկ սեղաններ, ֆիկուսի մի ծառ, ամերիկյան մի
ռադիոլա և Ժոանի ճամպրուկը, որ դրված էր սենյակի անկյունը։ Ընդհանրապես սենյակը
շատ հաճելի էր, բայց Ռավիկին դուր չեկավ։ Նա ընդունում էր կամ այն, ինչը խիստ
նրբաճաշակ էր, կամ այն, ինչի մեջ ճաշակը լրիվ բացակայում էր կիսատ-պռատ բաները
նրա սրտին ոչինչ չէին ասում։ Իսկ ինչ ֆիկուսին էր վերաբերվում, տանել չէր կարողանում։
Ռավիկը նկատեց, որ Ժոանը զննում է իրեն։ Ժոանը չգիտեր, թե Ռավիկն ինչպես
կվերաբերվի այդ ամենին, բայց նա վստահորեն հրավիրեց նրան։
— Շատ լավ է,— ասաց Ռավիկը։— Ընդարձակ է և գեղեցիկ։
Հետո նա մոտեցավ ռադիոլային և բարձրացրեց կափարիչը։ Դա հիանալի մի ապարատ
էր, որի մեխանիզմը ավտոմատիկ կերպով փոխում էր ձայնապնակները։ Նրա կողքին
գտնվող սեղանի վրա ձայնապնակների մի հսկայական կույտ կար։ Ժոանը վերցրեց
նրանցից մեկը և դրեց ռադիոլայի վրա։
— Դու գիտե՞ս ոնց է աշխատում։
— Ոչ,— ասաց Ռավիկը, թեև գիտեր։
Ժոանը միացրեց։
— Հիանալի բան է։ Ժամեր շարունակ նվագում է։ Վեր կենալու և ձայնապնակներ
դնելու կամ փոխելու ոչ մի անհրաժեշտ տություն չկա։ Մարդ կարող է պառկել, լսել
երաժշտությունը, նայել, թե դրսում ինչպես է խտանում խավարը, և երազել։
Ռադիոլան իսկապես որ սքանչելի էր։ Ռավիկին ծանոթ էր նրա մակնիշը և գիտեր, որ
գինը մոտավորապես քսան հազար ֆրանկ է։ Ռադիոլան սենյակը լցրել էր մեղմ, քնքուշ և
մի տեսակ լողացող երաժշտությամբ — փարիզյան սենտիմենտալ մի երգով.
«J'attendrai...»։
Ժոանը փոքր֊ինչ առաջ թեքված կանգնել ու լսում էր։

— Քեզ դո՞ւր է գալիս,— հարցրեց նա Ռավիկին։
Ռավիկը գլխով արեց։ Նա ոչ թե ռադիոլային էր նայում, այլ Ժոանին, նայում էր նրա
երեսին, որը կարծես խանդավառվել և լուծվել էր երաժշտության մեջ։ Որքա՜ն հեշտ է
Ժոանը հրապուրվում։ Ինչքա՜ն էր սիրում Ռավիկը նրա մեջ այդ թեթևությունը, որից ինքը
զուրկ էր։ Վերջացավ, մտածեց նա, առանց ցավ զգալու և այնպիսի մի զգացումով,
ինչպիսին մարդ ունենում է, երբ թողնում է Իտալիան և վերադառնում մառախլապատ
հյուսիս։
Ժոանն ուղղվեց և ժպտաց։
— Արի այստեղ... դու դեռ ննջարանը չես տեսել։
— Իսկ իմ տեսնելը շա՞տ է կարևոր։
Ժոանը մի վայրկյան փորձող հայացքով նայեց նրան։
― Ինչ է, դու չե՞ս ուզում տեսնել։ Ինչո՞ւ։
— Ուզում եմ, ո՞վ ասաց չեմ ուզում։— Վրա բերեց Ռավիկը։— Իհարկե ուզում եմ
տեսնել։
Ժոանը շոյեց Ռավիկի երեսը և համբուրեց։ Ռավիկը զգաց, թե նա ինչո՛ւ այդ արեց։
— Գնանք,— ասաց Ժոանը և քաշեց Ռավիկի ձեռքից։
Ննջարանը կահավորված էր ֆրանսիական ճաշակով։ Լյուդովիկոս XVI-ի ոճով մեծ
մահճակալին հմտորեն անտիքվարային տեսք էր տրված։ Նույն ճաշակով էր նաև
հարդարանքի երիկամաձև սեղանը։ Ննջարանում կային կեղծ բարոկկոյի ոճի մի հայելի,
աբյուսոնյան մի գորգ, աթոռներ, մի քանի բազկաթոռ, որոնք թվում էր, թե վերցված են
ինչ-որ էժանագին կինոնկարահանող ստուդիայից։ Դրանց մեջ էր նաև տասնվեցերորդ
դարի ֆլորենցիական մի շատ գեղեցիկ, նախշաքանդակ սնդուկ, որը ոչ մի կերպ չէր
ներդաշնակվում իրեն շրջապատող իրերի հետ և նման էր հարստացած քաղքենիների մեջ
ընկած արքայադստեր։ Սնդուկը խրած էր անկյուններից մեկը և մատնված
անուշադրության։ Նրա թանկագին կափարիչի վրա մանիշակներով մի կանացի գլխարկ
կար և մի երկու զույգ արծաթագույն կոշիկներ։
Անկողինը հավաքված չէր։ Ռավիկը տեսավ Ժոանի պառկած տեղը։ Հարդարանքի
սեղանին դրված էին բազմաթիվ դուխիների սրվակներ։ Պատի մեջ գտնվող
պահարաններից մեկի դուռը բաց էր, որտեղից երևում էին նրա մեջ կախած բազմաթիվ
շորերը։ Նրանք հիմա ավելի շատ էին, քան Ժոանը մինչ այդ ունեցել էր։ Ռավիկի ձեռքը
բռնած, Ժոանը հենվել էր նրան։
— Քեզ դո՞ւր է գալիս սենյակս։
— Լավ է։ Սազում է քեզ։
Ժոանը գլխով արեց։ Ռավիկն զգաց նրա թևերի և կրծքի հպումը և, առանց երկար
մտածելու, նրան քաշեց իրեն։ Ժոանը չդիմադրեց։ Նրանք կանգնել էին ամուր սեղմված
իրար։ Ժոանի դեմքը միանգամայն հանգիստ էր, այնտեղից անհետացել էր թեթև այն
հուզմունքը, որը հայտնվել էր դեռ սկզբում։ Այդ դեմքի վրա հիմա միայն մի պայծառ

վստահություն կար, թվում էր, թե Ժոանը փայլում է գազանի մի գոհունակությամբ և
գրեթե հազիվ նկատելի ինչ֊որ հաղթանակով։
Տարօրինակ է, թե կինը որքան սքանչելի կարող է մնալ նույնիսկ իր ստորությունների
մեջ, մտածեց Ռավիկը։ Բավական չէ, որ ես այստեղ երկրորդ կարգի վարձու պարողի դեր
եմ կատարում, նա դեռ միամիտ անամոթությամբ ինձ ցույց է տալիս այն բնակարանը, որն
իր սիրեկանն է կահավորել, և դրա հետ միասին էլ այնպիսի տեսք է ընդունել, կարծես
Սամոթրակյան Նիկան լինի։
— Ափսոս, որ դու այսպիսի բնակարան չես կարող ունենալ,— ասաց Ժոանը։— Սրա մեջ
մարդ իրեն բոլորովին ուրիշ է զգում։ Ոչ այնպես, ինչպես հյուրանոցային տխուր
համարներում։
— Դու իրավացի ես։ Ինձ համար հաճելի էր այս տեսնելը։ Իսկ հիմա ես արդեն գնում եմ,
Ժոան...
— Գնո՞ւմ ես։ Արդե՞ն։ Չէ՞ որ ընդամենը մի քանի րոպե է, ինչ եկել ես։
Ռավիկը բռնեց նրա ձեռքերր։
— Ես գնում եմ, Ժոան։ Եվ գնում եմ ընդմիշտ։ Դու ապրում ես ուրիշի հետ։ Իսկ
կանանց, որոնց ես սիրում եմ, ուրիշ տղամարդկանց հետ չեմ բաժանում։
Ժոանը թափով ձեռքերը ետ քաշեց։
— Ի՞նչ։ Ինչ ես ասո՞ւմ։ Ես... Դա քեզ ո՞վ է ասել... ի՜նչ սրիկայություն է։— Ժոանը նայեց
ուղիղ Ռավիկի աչքերին։— Ես արդեն հասկանում եմ... Ո՞վ կարող էր ասել, բացի
Մորոզովից, այդ...
— Մորոզովն ինձ ոչինչ չի ասել։ Ես որևէ մեկի ասելու կարիքը չեմ զգում։ Դա ինքս եմ
ասում։
Ժոանի երեսը զայրույթից սփրթնեց։ Նա արդեն վստահ էր, որ հասել է իր նպատակին, և
երբեք մաքովը չէր անցնի, թե հանկարծ այսպիսի շրջադարձ կարող է տեղի ունենալ։
— Հասկանա՜լի է։ Եթե ես այսպիսի բնակարան ունեմ և այլևս «Շեհերազադեում» չեմ
ծառայում, ուրեմն, կա մեկը, որն ինձ պահում է իր հաշվին։ Ապա ուրիշ ինչպե՜ս կարող է
լինել։
— Ես քեզ չասացի, որ ուրիշի հաշվին ես ապրում։
— Դա միևնույն է։ Դու չասացիր, բայց ինքնըստինքյան հասկանալի է։ Սկզբում դու ինձ
տեղավորեցիր «Շեհերազադեում», գիշերային այդ գարշելի ակումբում, հետո թողեցիր
մենակ, և, եթե ես որևէ մեկի հետ խոսել եմ, կամ դիմել եմ մեկնումեկի օգնությանը,
ուրեմն, իսկույն դարձել եմ ուրիշի սիրուհի, ուրիշի հաշվին ապրող։ Միայն դռնապանը
կարող է այսպիսի կեղտոտ երևակայություն ունենալ, ուրիշ ոչ ոք։ Իսկ որ կինն ինքը
կարող է իրենից որևէ բան ներկայացնել, որ նա ինքը կարող է աշխատել և հասնել որևէ
բանի — իհարկե, թեյի փող մուրացող այդ ծառայի համար անհասանելի է։ Եվ դու էլ
մեղադրում ես ինձ դրանում։ Դո՛ւ և ոչ թե մի ուրիշը։ Ինչպե՞ս չես ամաչում, Ռավիկ։
Ռավիկն անսպասելիորեն շրջեց Ժոանին, բռնեց նրա արմունկներից, վեր բարձրացրեց
ու շպրտեց անկողնու վրա։

— Ահա քեզ,— ասաց նա։— Եվ վերջ տուր հիմարություններիդ։
Ժոանն անսպասելիությունից այնպես շշմեց, որ հենց ընկած տեղում էլ մնաց պառկած։
— Գուցե նաև ծեծե՞ս,— զայրագին հանդիմանությամբ ասաց նա Ռավիկին։
— Ոչ։ Ես ուզում եմ, որ այդ անհեթեթություններիդ վերջ տաս։
— Հիմա ծեծելն ինձ նույնպես չէր զարմացնի,— ասաց Ժոանը ատամների արանքից։—
Այո, դա նույնպես չէր զարմացնի։
Նա մահճակալին անշարժ մնացել էր պառկած։ Գունաթափ դեմքին ոչ մի
արտահայտություն չկար, շուրթերը սփրթնել էին, անկենդան աչքերը փայլում էին, ինչպես
ապակին։ Կուրծքը կիսով չափ բաց էր, ոտքի մեկը մերկ կախվել էր մահճակալի կողից։
— Ես զանգահարեմ քեզ,— ասաց Ժոանը,— ես մտքովս ոչինչ չանցկացնեմ,
ուրախանամ, ցանկանամ քեզ հետ լինել և հանկարծ դու այսպե՞ս վերաբերվես ինձ... քեզ
այդպես վայրենաբա՞ր պահես,— զզվանքով կրկնում էր նա... մինչդեռ ես կարծում էի, թե
դու ուրիշ ես։
Ռավիկը կանգնել էր ննջարանի դռան շեմին։ Նա տեսնում էր կեղծ կահավորանքով
սենյակը, տեսնում էր մահճակալին ընկաժ Ժոանին և զգում էր, թե որքան լավ է այդ
ամբողջ կահավորանքը սազում Ժոանին, նա զայրանում էր իր վրա, թե ինչո՞ւ
խոսակցություն բացեց այդ մասին։ Նա պետք է հեռանար առանց որևէ բան ասելու, և
գործը դրանով կվերջանար։ Բայց այդ դեպքում էլ Ժոանը կգար նրա մոտ, և դարձյալ նույն
բանը տեղի կունենար։
— Այո, ես կարծում էի դու ուրիշ ես,― կրկնեց նա,― ես քեզանից այդ չէի սպասում։
Ռավիկը ոչինչ չպատասխանեց։ Այդ ամենը սոսկալի էժան էր և անտանելի։ Հանկարծ
նա դադարեց հասկանալոլց, թե այդ ինչպե՞ս էր երեք օր շարունակ իրեն համոզում, որ եթե
Ժոանը չվերադառնա, ինքը մեկընդմիշտ կկորցնի քունն ու հանգիստը։ Իսկ հիմա նրա ի՞նչ
գործն էր այդ ամենը։ Նա գրպանից մի սիգարետ հանեց, դրեց բերանը և վառեց։ Բերանը
չորացել էր։ Նա լսում էր ռադիոլայի ձայնը, որր դեռ շարունակում էր նվագել հարևան
սենյակում։ Նորից էր հնչում սկզբում դրած «J’attendrai...» երգը... Ռավիկը գնաց հարևան
սենյակը և ռադիոլան անջատեց։
Երբ նա վերադարձավ, Ժոանը դեռ պառկած էր իր տեղում, թվում էր, թե նույնիսկ չի էլ
շարժվել։ Բայց խալաթը բացված էր առաջվանից ավելի լայն։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը,— որքան քիչ խոսենք դրա մասին, այնքան լավ...
— Խոսակցությունը ե՛ս չսկսեցի։
Ռավիկն այնպե՜ս կխփեր նրա գլխին դուխու այս սրվակներից մեկը։
— Ես գիտեմ,— ասաց Ռավիկը։— Ես ինքս այդ խոսակցությունն սկսեցի, ինքս էլ հիմա
վերջացնում եմ։
Նա շրջվեց ու գնաց դեպի ելքը։ Բայց մինչ ինքը կհասներ դռանը, Ժոանը կանգնեց նրա
առաջ։ Նա դուռը շրխկացնելով ծածկեց ու, ձեռքերը հորիզոնական տարածելով, փակեց
Ռավիկի ճանապարհը։

— Այդպես, ուրեմն,— ասաց Ժոանը,— դու խոսակցությունը դադարեցնում ես։ Դու
խոսակցությունը դադարեցնում ես և գնում։ Ամենահեշտը դա է, ճի՞շտ է։ Բայց ես դեռ քեզ
պետք է որոշ բաներ ասեմ։ Ասելու շատ բաներ ունեմ։ Դու, դու ինքդ ինձ տեսար «Կլոշ
դ'Օրում», տեսար, թե ես ում հետ էի, և երբ այդ նույն գիշերը եկա քեզ մոտ, դու արդեն
ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր էիր, քնեցիր ինձ հետ... Առավոտյան դարձյալ
անտարբեր էիր, դու դեռ բավարարված չէիր, և նորից քնեցիր ինձ հետ, ու ես սիրում էի
քեզ, դու այնքան լա՜վն էիր։ Ինձ ոչինչ չէիր հարցնում, և դրա համար ես քեզ սիրում էի,
ինչպես երբեք։ Ես գիտեի, որ դու այդպիսին ես լինելու, և ոչ ուրիշ կերպ, երբ քնած էիր, ես
լաց եղա, և համբուրեցի քեզ, և երջանիկ էի, և տուն գնացի, և աղոթում էի, քեզ
աստվածացնելով... իսկ հիմա... Հիմա դու եկել ես և երեսովս ես տալիս այն, ինչ այն գիշերը
այնքան մեծահոգորեն ձեռքի արհամարհական շարժումով մի կողմ հրեցիր և մատնեցիր
մոռացության։ Հիմա դու նորից ես այդ ամենը դուրս հանում և հանդիմանելով ինձ,
վիրավորված անմեղություն ես խաղում, տեսարաններ սարքում ինձ համար, ինչպես
խանդոտ ամուսին։ Ի՞նչ ես ուզում ինձանից։ Որո՞նք են քո ունեցած իրավունքներն իմ
հանդեպ։
— Ես քո հանդեպ ոչ մի իրավունք չունեմ,— ասաց Ռավիկը։
— Լավ է, որ գոնե այդ հասկանում ես։ Ուրեմն, ինչո՞ւ այդ բոլորը շպրտեցիր իմ երեսին։
Ինչո՞ւ նույն ձևով ինձ հետ չվարվեցիր, երբ այն գիշեր ես քեզ մոտ եկա։ Այն ժամանակ դու
իհարկե...
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։
Ժոանը կարծես համրացել էր։ Նա աչքերը առանց Ռավիկի երեսից հեռացնելու
արագ֊արագ շնչում էր։
— Ժոան,— ասաց նա,— այն գիշերը, երբ ինձ մոտ եկար, ինձ թվաց, թե դու
վերադարձար։ Դա ինձ համար բավական էր։ Անցյալն ինձ չէր հետաքրքրում։ Բայց ես
սխալվում էի։ Դու չվերադարձար։
— Ես չվերադարձա՞։ Բա ո՞վ վերադարձավ։ Ո՞վ եկավ քեզ մոտ։ Ոգի՞ էր, ինչ էր քեզ մոտ
եկողը։
— Դու եկա՛ր ինձ մոտ։ Բայց չվերադարձար։
— Դա ինձ համար անհասկանալի է։ Ես կուզեի իմանալ, թե ի՞նչ տարբերություն կա
դրանց միջև։
— Այդ դու ինքդ էլ գիտես։ Ես այն ժամանակ դա չգիտեի։ Հիմա արդեն գիտեմ։ Դու
ուրիշի հետ ես ապրում։
— Թող այդպես լինի։ Ես ուրիշի հետ եմ ապրում։ Նորից նույն բանը։ Եթե ես մի երկու
ընկեր ունեմ, ուրեմն, ես ուրիշի հե՞տ եմ ապրում։ Ի՞նչ անեմ, ամբողջ օրը փակվեմ, մնամ
տանը նստա՞ծ։ Այլևս ոչ ոքի հետ չխոսե՞մ, որպեսզի չասես, թե ես ուրիշի հետ եմ ապրում։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Քեզ ծիծաղելի մի դարձրու։
— Ծիծաղելի՞։ Ո՞վ է ծիծաղելին։ Դու ինքդ ես ծիծաղելի։
— Թող այդպես լինի։ Հիմա ի՞նչ է, ուզում ես, որ ես քեզ ուժո՞վ ետ քաշեմ դռնից։
Ժոանը տեղից չշարժվեց։

— Ասենք թե ես նույնիսկ ինչ-որ մեկի հետ մոտ եմ եղել, դա քո ի՞նչ գործն է։ Դու ինքդ
ասացիր, որ դա քեզ չի հետաքրքրում։
— Շատ լավ։ Չէր էլ հետաքրքրում։ Ես կարծում էի, թե դրանով ամեն ինչ կվերջանա։ Ինչ
եղել էր, եղել։ Այդ արդեն անցած բան էր։ Բայց ոչ, ես սխալվեցի, թեև ամեն ինչ պարզ էր։
Հնարավոր է, որ ես ինքս ուզում էի ինձ խաբել։ Թուլություն է, ի՛նչ կարող ես անել... Բայց
դա ոչինչ չի փոխում։
— Ինչո՞ւ չի փոխում։ Եթե դու տեսնում ես, որ իրավացի չես...
— Բանն այստեղ իրավացին և անիրավացին չէ։ Դու ոչ թե ինչ֊որ մեկի հետ ես եղել, դու
մեկի հետ ես նաև հիմա։ Եվ այդ ձևով էլ ուզում ես շարունակել։ Ես այն ժամանակ դա
չգիտեի։
― Մի՛ ստիր,— հանկարծ շատ հանգիստ ընդհատեց նրան Ժոանը։— Դու այդ միշտ էլ
իմացել ես։ Այն ժամանակ նույնպես։
Ժոանը նայեց ուղղակի նրա աչքերին։
— Լավ,— ասաց Ռավիկը։— Ենթադրենք, գիտեի։ Բայց չէի ուզում իմանալ։ Գիտեի, չէի
հավատում։ Դու այդ չես հասկանում։ Կնոջ համար դա անհասկանալի է։ Բայց բանն
ամենևին էլ այդ չէ,― հանկարծ Ժոանի դեմքին վայրի մի սարսափ հայտնվեց։
— Ես չեմ կարող մի մարդու առանց որևէ պատճառի հեռացնել ինձանից, եթե նա ինձ ոչ
մի վատ բան չի արել... հեռացնել լոկ այն պատճառով, որ դու անսպասելիորեն հայտնվել
ես։ Մի՞թե դա չես հասկանում։
— Հասկանում եմ,— ասաց Ռավիկը։
Ժոանը կանգնել էր նրա առաջ ինչպես անկյուն քշած մի կատու, որը ուզում է թռչել, բայց
հանկարծ հողը ոտքերի տակից հեռացել է։
— Հա, հասկանո՞ւմ ես,— զարմացած հարցրեց Ժոանը։ Նրա աչքերից լարվածությունը
չքացավ և ուսերը մի տեսակ կախ ընկան։― Բա ինչո՞ւ ես ինձ այդպես տանջում, եթե
հասկանում ես,— հարցրեց նա հոգնած։
— Մի կողմ քաշվիր դռնից։
Ռավիկը
նստեց
բազկաթոռներից
մեկին,
որն
իսկապես
էլ
հարմարավետություն չուներ։ Ժոանը անվճռական դեռ կանգնած էր տեղում։

առանձին

— Դռնից մի կողմ քաշվիր,— կրկնեց Ռավիկը։— Չեմ փախչի։
Ժոանը դանդաղ մոտեցավ թախտին ու ընկավ նրա վրա, թվում էր նա ամբողջովին
ուժասպառվել է, բայց Ռավիկը տեսնում էր, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ։
— Ինձ մի բան տուր խմեմ,— ասաց նա Ռավիկին։
Ուզում է ժամանակ շահել, մտածեց Ռավիկը։ Բայց նրա համար դա միևնույն էր։
— Որտե՞ղ են շշերը,— հարցրեց Ռավիկը։
— Պահարանում են։
Ռավիկը բացեց ցածրիկ պահարանը, որտեղ բավական շատ շշեր կային դրված։ Նրանց
մեծ մասը անանուխի սպիտակ թրմօղի էր։ Ռավիկը զզվանքով նայեց այդ շշերին և դրանք

մի կողմ հրեց։ Պահարանի անկյունում նրա աչքին ընկավ կես շիշ «մարտել» և մի անբացել
շիշ կալվադոս։ Ռավիկը դրանց ձեռք չտվեց, վերցրեց մի շիշ կոնյակ։
— Դու հիմա խմո՞ւմ ես անանուխի թրմօղի,— ուսի վրայով հարցրեց նա Ժոանին։
— Ոչ,― պատասխանեց Ժոանը նստած տեղից։
— Հիանալի է։ Ուրեմն, կոնյակ եմ բերում։
— Կալվադոս կա,— աաաց Ժոանը։— Կալվադոս բաց արա։
— Կոնյակը բավական է։
— Կալվադոսը բաց արա։
— Թող մնա մի ուրիշ անգամ։
— Ես կոնյակ չեմ ուզում։ Կալվադոս եմ ուզում։ Եվ խնդրում եմ, շիշը բացես։
Ռավիկը նորից նայեց պահարանը։ Աջ կողմում դրված էր անանուխի սպիտակ թրմօղի
այն մեկի համար, ձախ կողմում կալվադոսն էր՝ իր համար։ Դրա մեջ մի տեսակ սրտաշարժ
տնարարություն և կարգուկանոն կար։ Նա վերցրեց կալվադոսի շիշը և բացեց։ Վերջին
հաշվով ինչո՞ւ չբացեր կալվադոսը, նրանց սիրելի խմիչքը, գրեթե խորհրդանիշ է, և
բաժանման այդ հիմար տեսարանը, այդ սենտիմենտալությունները... Ռավիկը երկու
բաժակ վերցրեց և մոտեցավ սեղանին։ Ժոանը նայում էր, թե նա ինչպես է լցնում
կալվադոսը։
Վիթխարի և ոսկյա կեսօրը կանգնած էր լուսամուտի առաջ։ Ինչքա՜ն լույս կար, ինչպիսի
գույներ կային և ինչպիսի պարզ, լուսաողող երկինք։ Ռավիկը նայեց ժամացույցին։ Երեքն
անց էր մի քանի րոպե։ Նա աչքը գցեց վայրկյանի սլաքի վրա, թվաց, թե նա կանգնած է։
Սակայն վայրկյանի սլաքը ոսկյա փոքրիկ կտուցի նման տկտկացնելով շարունակում էր իր
ընթացքը։ Ընդամենը կես ժամ է, ինչ ես այստեղ եմ, մտածեց Ռավիկը։ Ոչ ավելին...
Անանուխի թրմօղի... ինչ գարշելի բան է։
Ժոանը բարձրացավ կապույտ թախտին։
— Ռավիկ,— ասաց նա մեղմ, հոգնած և զգույշ ձայնով։— Նորի՞ց ինչ-որ խորամանկ
քայլ էր, թե իսկապես դու հասկանում ես այն, ինչի մասին խոսում էինք։
— Ոչ, խորամանկ չէ, հասկանում եմ։
— Հասկանո՞ւմ ես։
— Այո։
— Ես այդպես էլ գիտեի,— Ժոանը ժպտաց նրան։— Ես այդպես էլ գիտեի, Ռավիկ։
— Այստեղ չհասկանալու բան չկա։ Ամեն ինչ պարզ է։
Ժոանը գլխով արեց։
— Մի քիչ ժամանակ տուր։ Ես այդպես արագ չեմ կարող։ Նա ինձ ոչ մի վատ բան չի
արել։ Չէ՞ որ ես չգիտեի, դու երբևէ կվերադառնա՞ս արդյոք։ Ես դա միանգամից չեմ կարող
նրան ասել։
Ռավիկը կոնծեց իր բաժակը։

— Իմ ինչի՞ն են պետք այդ մանրամասնությունները։
— Դու պետք է դա իմանաս։ Դու պետք է հասկանաս այդ։ Բանն այն է, որ ես... Ոչ, ինձ
մի քիչ ժամանակ է պետք... միանգամից չեմ կարող... նա... Ես չգիտեմ, թե նա ինչ կարող է
անել... Նա ինձ սիրում է։ Զգում է իմ կարիքը։ Չէ՞ որ նա դրանում ոչ մի մեղք չունի։
― Ո՞վ ասաց, որ ունի։ Դու կարող ես չշտապել։ Վերցրու աշխարհի ամբողջ ժամանակը
քեզ, Ժոան։
— Ոչ... աշխարհի ամբողջ ժամանակը ինձ պետք չէ։ Ինձ մի քիչ ժամանակ է պետք։
Միանգամից անհնար է։— Ժոանը ետ ընկավ բարձին։— Իսկ ինչ այս բնակարանին է
վերաբերում, Ռավիկ, ապա դա ամենևին էլ այնպես չէ, ինչպես, գուցե, դու ես մտածում։
Ես ինքս եմ փող աշխատում։ Ավելի շատ, քան առաջ։ Նա միայն ինձ օգնում է։ Ինքը
դերասան է։ Կինոնկարներում ես փոքրիկ դերեր եմ կատարում։ Նա է ինձ տեղավորել։
— Ես այդպես էլ ենթադրում էի։
Ժոանը նրա ասածին ուշադրություն չդարձրեց։
— Ես առանձնապես մեծ տաղանդի տեր չեմ,— ասաց Ժոանը։— Եվ մեծ հույսեր չեմ
կարող ունենալ։ Բայց ես ուզում եմ այդ գիշերային ակումբից՝ «Շեհերազադեից» ուղղակի
դուրս պրծնել։ Ես այնտեղ, միևնույն է, ոչնչի հասնել չէի կարող։ Այստեղ դա հնարավոր է։
Նույնիսկ առանց տաղանդի։ Ես ուզում եմ անկախ լինել։ Քեզ այս ամենը ծիծաղելի՞ է
թվում...
— Ինչո՞ւ է ծիծաղելի թվում,— ասաց Ռավիկը,— ընդհակառակը, շատ խելացի է։
Ժոանը նայեց նրա երեսին։
— Եվ մի՞թե հենց դրա համար չէ, որ դու Փարիզ ես եկել,— հարցրեց Ռավիկը։—
Իհարկե, դրա համար է։
Ահա դու նստած ես իմ առջև, մտածեց Ռավիկը, անմեղ, լուռումունջ, տանջալից
տեսքով, որին կյանքն ու ես այնքա՜ն տառապանքներ ենք պատճառել։ Հիմա դու հանգիստ
ես։ Առաջին փոթորիկն արդեն անցել է։ Դու, իհարկե, ինձ կներես, և եթե ես հիմա չգնամ,
դու ինձ ամենայն մանրամասնությամբ կպատմես վերջին ամիսների քո կյանքի
պատմությունը... Պողպատյա խոլորձ։ Ես եկել եմ քեզ մոտ, որպեսզի կապերս
մեկընդմիշտ խզեմ քեզ հետ, մինչդեռ դու գրեթե հասար այն բանին, որ ես ամեն ինչում քեզ
պետք է արդարացի ճանաչեմ։
— Լավ է, Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Դու շատ բանի ես հասել։ Եվ, կարծում եմ, որ դեռ
էլի առաջ կգնաս։
Ժոանը փոքր-ինչ թեքվեց դեպի առաջ։
— Դու իսկապե՞ս այդպես ես կարծում։
— Իհարկե։
— Ճի՞շտ, Ռավիկ։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Եվս երեք րոպե, և նա ներգրավված կլինի կինոյին վերաբերող
պրոֆեսիոնալ խոսակցության մեջ։ Մարդ չպետք է այդպիսիների հետ վեճի մեջ մտնի,
մտածեց Ռավիկը։ Այլապես խաղից տարված դուրս կգա։ Տրամաբանությունը նրանց

ձեռքին մոմի պես մի բան է։ Խոսքերն այստեղ անօգուտ են, մարդ պետք է գործել իմանա,
ուրիշ ոչինչ։
— Ես նկատի չունեի քո կարիերան,— ասաց Ռավիկը։— Ավելի լավ է դու այդ մասին
խոսես քո մասնագետների հետ։
— Դու արդեն ուզում ես գնա՞լ,— հարցրեց Ժոանը։
— Այո, պետք է գնամ։
— Ինչո՞ւ չես ուզում մնալ։
— Ես պետք է կլինիկա վերադառնամ։
Ժոանը բռնեց Ռավիկի ձեռքը և նայեց նրա աչքերին։
— Դու հեռախոսով ասացիր, որ գործդ կլինիկայում կվերջացնես նոր կգաս։
Ռավիկը մտածեց, թե չասի՞ արդյոք Ժոանին, որ ինքը այլևս չի գա նրա մոտ։ Բայց
այսօրվա համար այդքանն էլ բավական էր։ Եվ իր, և Ժոանի համար։ Այսօր Ռավիկն
այդպես էլ չխոսեց իրենց կապերի խզման մասին, Ժոանը խանգարեց դրան։ Բայց այդ
խզումն անխուսափելի էր։
— Մնա այստեղ, Ռավիկ,― ասաց Ժոանը։
— Չեմ կարող։
Ժոանը տեղից կանգնեց ու սեղմվեց Ռավիկին։ Հիմա էլ այս, մտածեց Ռավիկը։ Հին խաղ
է։ Էժան ու փորձված։ Նա ոչինչ չի ուզում ձեռքից բաց թողնել։ Բայց ո՞վ կարող է կատվից
պահանջել, որ նա խոտով սնվի։ Նա Ժոանից ազատեց իրեն։
— Ես պետք է գնամ։ Կլինիկայում մի մարդ կա, որը մահամերձ է։
― Բժիշկները միշտ էլ հարմար պատճառներ են ունենում,― դանդաղ վրա բերեց
Ժոանը և նայեց Ռավիկին։
— Ինչպես և կանայք։ Մենք մահվան հարցերն ենք տնօրինում, դուք՝ սիրո։ Աշխարհը
դրա վրա է հիմնված։
Ժոանը չպատասխանեց։
— Մենք՝ բժիշկներս, նաև առողջ ստամոքսներ ունենք,— ասաց Ռավիկը։— Այդ
ստամոքսները մեզ պետք են։ Ուղղակի անհրաժեշտ են, ինչ ասես, որ մենք ստիպված չենք
չինում մարսել... Էհ, ցտեսություն, Ժոան։
— Դու նորի՞ց կգաս, Ռավիկ։
― Այդ մասին մի մտածիր։ Ի՞նչ կարիք կա շտապելու։ Ժամանակի ընթացքում դու ինքդ
ամեն ինչ կհասկանաս։
Առանց ետ նայելու, Ռավիկն արագ մոտեցավ դռանը։ ժոանը չգնաց նրա հետևից։ Բայց
Ռավիկն զգում էր, որ նա նայում է իրեն։ Նա զգում էր նաև տարօրինակ մի խլություն —
թվում էր, թե ջրի տակով է քայլում։

XXII գլուխ
Ճիչը լսվեց Գոլդբերգ ամուսինների լուսամուտից։ Ռավիկը մի վայրկյան ականջները
սրեց։ Նրա մտքով հազիվ անցներ, թե ծերունի Գոլդբերգը կարող է որևէ բանով խփել կամ
ծեծել իր տիկնոջը։ Այլևս ոչ մի ձայն չկար։ Հետո ներքևում նորից իրարանցումի ձայներ
եկան, լսվեցին դռների շրփդրփոցներ, և ապա ականջին հասան էմիգրանտ Վիզենհոֆի
սենյակից եկող հուզումնալից խոսակցությունները։
Ռավիկի սենյակի դուռը հանկարծ տագնապալից բախեցին, և իսկույն ներս ընկավ
հյուրանոցի տիրուհին։
— Շուտ արեք, շուտ արեք գնանք... Մեսյո Գոլդբերգը...
— Ի՞նչ է պատահել։
— Կախվել է լուսամատից։ Շուտ արեք...
Ռավիկը ձեռքի գիրքը մի կողմ գցեց։
— Ոստիկանությունից չե՞ն եկել։
— Իհարկե, չեն եկել։ Թե չէ ես ինչո՞ւ պետք է ձեզ կանչեի։ Կինը հենց նոր է տեսել
ամուսնուն կախված։
Ռավիկը տիրուհու հետ վազելով իջավ աստիճանները։
— Պարանը չե՞ն կտրել։
— Դեռ չէ։ Բռնած պահել են...
Մթնշաղոտ սենյակոմ պատուհանի մոտ սևին էր տալիս մարդկանց մի խումբ։ Ռութ
Գոլդբերգն էր, էմիգրանտ Վիզենհոֆը և էլի ինչ֊որ մեկը։ Ռավիկը լույսը վառեց։ Ռութն ու
Վիզենհոֆը ծերունի Գոլդբերգին տիկնիկի նման ձեռքերի վրա պահել էին։ Երրորդ մարդը
շփոթահար ու դողդողացող մատներով ուզում էր լուսամատի բռնակից փողկապի
հանգույցն արձակել։
— Կտրեք կորչի, ի՞նչ եք մոլորվել...
— Դանակ չունենք,— ասաց Ռութ Գոլդբերգը։
Ռավիկը գրպանից դուրս քաշեց մի մկրատ և իսկույն կտրեց։ Փողկապը հաստ, ծանր,
մետաքսյա միագույն կտորից էր, մինչև կտրելը մի քանի վայրկյան տևեց։ Այդ ընթացքում
Գոլգբերգի դեմքը ուղղակի Ռավիկի հայացքի առաջ էր։ Նրա դուրս պրծած աչքերը, բաց
բերանը, նոսր ալեհեր մորուքը, դուրս ընկած լեզուն, սպիտակ պտերով մուգ֊կանաչ
փողկապը, որը խրվել էր կնճռապատ, ուռած վզի մեջ... Նրա մարմինը թեթևորեն այնպես
էր օրորվում Վիզենհոֆի և Ռութի ձեռքերի վրա, կարծես նրանք օրոր էին ասում ծերունի
Գոլդբերգին, որի շուրթերին սառել էր զարհուրելի մի ժպիտ։
Ռութ Գոլդբերգի հուզմունքից կարմրած դեմքը ողողված էր արցունքների մեջ։ Նրա
կողքին կանգնած Վիզենհոֆի ճակատը ծածկվել էր քրտինքի խոշոր կաթիլներով։ Ծերունի

Գոլդբերգի մարմինը հիմա շատ ավելի ծանր էր, քան կենդանության ժամանակ։ Եվ ահա
քրտինքից թրջված, սարսափահար, ծանրության տակ տնքացող ընդամենը երկու մարդ,
որոնց վերևում քմծիծաղով այն աշխարհին է նայում մեռյալի անկանոն կերպով այս ու այն
կողմ ընկնող գլուխը։ Երբ Ռավիկը փողկապը կտրեց, ծերունու գլուխն ընկավ Ռութի
ուսին։ Ռութը ծղրտալով մի կողմ ցատկեց, և մեռյալի մարմինը իր կախ ընկած ձեռքերով
այնպես ցած սահեց լուսամուտից, կարծես ծաղրածուի անհեթեթ ու տարօրինակ թռիչքով
հետապնդում էր տիկնոջը։
Ռավիկը բռնեց ծերունու մարմինը և Վիզենհոֆի հետ միասին դրեց հատակին։ Հետո
փողկապը վզից հանելով, սկսեց զննումը։
— Կինո...— կմկմալով և անկապ ասում էր Ռութը,— նա ինձ կինո ուղարկեց։ Ռութիկս,
ասաց, դու այնքան քիչ ես օգտվում զվարճալիքներից... Օրինակ, ինչո՞ւ վեր չկենաս ու
գնաս կինո։ «Կուրսել» կինոթատրոնում ցուցադրվում է «Թագուհի Քրիստինան», որի մեջ
Գրետա Գարբոն է խաղում... Ինչո՞ւ չգնաս տեսնես։ Մի լավ տեղի համար տոմս վերցրու...
պարտերում կամ օթյակում... Գնա նայիր... Հենց թեկուզ մի երկու ժամով մեր այս
զարհուրելի կյանքից կտրվելն էլ ինչ-որ բան է նշանակում... Եվ նա այս բոլորն ասաց
այնքա՜ն հանգիստ... այնքա՜ն սիրալիր... թշիս թփթփացնելով, որ... Հետո, ասում է,
շոկոլադի կամ վանիլի պաղպաղակ կուտես՝ Մոնսո զբոսայգու մոտ գտնվող
հրուշակարանում։ Հաճույք պատճառիր քեզ, սիրելիս, ասաց նա, և ես գնացի։ Իսկ երբ
վերադարձա, նա արդեն...
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Ռութ Գոլդբերգը լռեց։
— Նա, ըստ երևույթին, այս քայլին է դիմել ձեր գնալուց անմիջապես հետո,— ասաց
Ռավիկը։
Ռութը սեղմած բռունցքները մոտեցրեց շուրթերին։
— Նա արդեն...
— Մենք կփորձենք դեռ որոշ բաներ անել։ Նախ և առաջ արհեստական շնչառություն։
Դուք գիտե՞ք ինչպես են արհեստական շնչառություն տալիս,— հարցրեց Ռավիկը
Վիզենհոֆին։
— Ոչ։ Քիչ-միչ։ Մոտավորապես։
— Ուրեմն, նայեք։
Ռավիկը բարձրացրեց Գոլգբերգի թևերը, ետ տարավ մինչև հատակը և ապա նորից
առաջ բերեց ու սեղմեց կրծքին, հետո նորից ետ ու նորից առաջ։ Գոլդբերգի կոկորդից ինչոր խռխռոցի ձայն եկավ։
— Կենդանի է,— ծղրտաց Ռութը։
— Ոչ։ Դա սեղմելուց է, որի հետևանքով օդը շնչափողից դուրս է գալիս։
Ռավիկը մի քանի անգամ նորից կրկնեց նույն շարժումը։
― Ահա, դե հիմա եկեք դուք փորձեք,— դիմեց նա Վիզենհոֆին։
Վիզենհոֆը անվճռական չոքեց Գոլդբերգի դիակի հետևը։

— Դե հիմա փորձեք,— անհամբերությամբ ասաց Ռավիկը։— Բռնեք դաստակներից։
Կամ ավելի լավ է՝ նախաբազուկներից։
Վիզենհոֆը քրտնեց։
— Ուժեղ, ուժեղ,— ասաց Ռավիկը։— Ամբողջ օդը դուրս հանեք թոքերից։
Նա շրջվեց դեպի հյուրանոցի տիրուհին։ Այդ ժամանակամիջոցում սենյակը լցվել էր
մարդկանցով։ Ռավիկը գլխով արեց տիրուհուն, և նրանք դուրս եկան միջանցք։
— Նա արդեն մահացած է,— միջանցքում ասաց նա տիրուհուն։— Արհեստական
շնչառություն տալն անմտություն է։ Դա պարզապես ռիտուալ է, որ կատարվում է, ուրիշ
ոչինչ։ Արհեստական շնչառությունից որևէ բան սպասելը նշանակում է հրաշքի հավատալ։
— Բա ի՞նչ պետք է անել։
— Այն, ինչ արվում է նման դեպքերում։
— Շտապ օգնությո՞ւն կանչել։ Դա նշանակում է տասը րոպեից հետո կհայտնվի
ոստիկանությունը։
— Բոլոր դեպքերում ոստիկանություն պետք է կանչեք։ Գոլդբերգները փաստաթուղթ
ունե՞ն։
— Այո։ Նրանք իսկական փաստաթղթեր ունեն։ Անձնագիր և վկայական։
— Իսկ Վիզենհո՞ֆը։
— Նույնպես անձնագիր ունի։ Եվ ժամկետը երկարացրած վիզա։
— Դա լավ է։ Ուրեմն, փաստաթղթերի տեսակետից ձեր գործերը վատ չեն։ Եվ Ռութին և
Վիզենհոֆին նախազգուշացրեք, որ չասեն, թե ես այստեղ եմ եղել։ Ռութը թող ասի, որ
ինքը եկել է տուն, ամուսնուն կախված է գտել, ճչացել է, հետո Վիզենհոֆը փողկապը վզից
կտրել է, փորձել է արհեստական շնչառություն տալ, մինչև որ շտապ օգնությունը եկել է։
Կասե՞ք այս բոլորը։
Հյուրանոցի տիրուհին իր թռչնային աչքերով նայեց Ռավիկին։
— Իհարկե, կասեմ։ Առանց այն էլ ես պետք է մնամ մինչև ոստիկանությունը գա։ Եվ ոչ
մի քայլ չեմ հեռանա, ամեն ինչին ինքս եմ հետևելու։
— Ուրեմն, լավ։
Նրանք վերադարձան սենյակ։ Վիզենհոֆը Գոլդբերգի վրա խոնարհված չարչարվում էր։
Մի պահ Ռավիկին թվաց, թե նրանք երկուսն էլ հատակին ազատ վարժություններ են
անում։ Հյուրանոցի տիրուհին մնաց սենյակի շեմին կանգնած։
— Մադամ և մեսյո,— ասաց նա։— Ես պարտավոր եմ շտապ Օգնություն կանչել։
Այնտեղից եկած բուժակը կամ բժիշկը պետք է իսկույն ևեթ կատարվածի մասին
ոստիկանություն հաղորդի։ Նրանք ամենաուշը կես ժամից հետո այստեղ կլինեն։
Ձեզանից ով փաստաթուղթ չունի, ավելի լավ է թող իրերը կապի, պատրաստի, գոնե այն
իրերը, որոնք աչքի առաջ են, և տանի «կատակոմբան» ու մնա այնտեղ։ Շատ հնարավոր
է, որ ոստիկանությունը խուզարկի սենյակները կամ վկաներ փնտրի։

Սենյակը վայրկենապես դատարկվեց։ Տիրուհին գլխով արեց Ռավիկին, զգացնել տալով
նրան, որ Ռութ Գոլդբերգի և Վիզենհոֆի հետ ինքը առանձին կխոսի։ Ռավիկը պորտֆելն
ու մկրատը վերցրեց, որոնք ընկած էին հատակին՝ կտրած փողկապի մոտ։ Փողկապի վրա
երևում էր ֆիրմայի մակնիշը. «Ս. Ֆյորդեր, Բեռլին»։ Դա մի փողկապ էր, որն ամենաքիչը
արժեր տասը մարկ։ Գոլդբերգը դա գնել էր դեռ հին երանելի ժամանակները։ Ռավիկին
ծանոթ էր այդ ֆիրման։ Մի ժամանակ ինքն էլ էր գնում այդ փողկապներից։ Նա իր իրերը
հավաքեց, դասավորեց երկու ճամպրուկների մեջ և տարավ Մորոզովի սենյակը։
Պարզապես զգուշության համար։ Ոստիկանությունը հազիվ թե մտնի ուրիշ սենյակներ։
Բայց դա բացի օգուտից, ոչ մի վնաս չէր տա։— Ոստիկանական տեղամասի Ֆերնանը դեռ
չափազանց թարմ էր Ռավիկի հիշողության մեջ։ Եվ Ռավիկը իջավ «կատակոմբա»։
Մի քանի մարդ այստեղ հուզված այս ու այն կողմ էին վազում։ Դրանք փաստաթղթեր
չունեցող էմիգրանտներ էին, որոնց «անլեգալ բրիգադայի» անդամ էին կոչում։
Մատուցողուհի Կլարիսսան և քելներ Ժանը օգնում էին ճամպրուկները տեղավորել
«կատակոմբայի» կողքին գտնվող մառանում։ Այդ ամենը տեղի էր ունենում այն
ժամանակ, երբ «կատակոմբայում» ընթրիքի էին նախապատրաստվում։ Սեղաններն
արդեն բացել էին, զամբյուղներով հացը շարել էին նրանց վրա, խոհանոցից ներս էր լցվել
տապակած ձկան հոտը։
— Ոչինչ, ոչինչ, ժամանակ շատ կա,— ասում էր Ժանը իրար անցած էմիգրանտներին։—
Ոստիկանությունն այնքան էլ ոտից թեթև չէ։
Սակայն էմիգրանտները լավ բան չէին սպասում։ Նրանց աչքը միշտ վախեցած էր, և
հիմա արագ-արագ իրենց ունեցած-չունեցածը մառան էին տանում։ Էմիգրանտների մեջ
էր նաև իսպանացի Ալվարեսը։ Հյուրանոցի տիրուհին բոլորին հայտարարել էր, որ
ոստիկանությունն ուր որ է հիմա կհայտնվի։ Ալվարեսը, չգիտես ինչու, մի տեսակ մեղավոր
տեսքով ժպտում էր Ռավիկին։
Նիհար֊նիհար մի մարդ անշտապ քայլերով մոտեցավ մառանի դռանը։ Դա
բանասիրական և փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Էռնստ Զայդենբաումն էր։
— Մանյովր է,— ասաց նա Ռավիկին։— Գլխավոր փորձն են կատարում։ Դուք մնալո՞ւ
եք «կատակոմբայում»։
― Ոչ։
Զայդենբաումը, որ «Ինտերնացիոնալում» վետերանության վեց տարվա ստաժ ունեցող
մարդ էր, ուսերը թոթվեց։
— Իսկ ես մնում եմ։ Փախչելու ոչ մի ցանկություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ գործը
արձանագրություն կազմելով կվերջանա։ Ո՞ւմ ցավն է կտրվել Գերմանիայից
փախստական ինչ-որ մեռած ծեր հրեայով հետաքրքրվի։
— Մեռածով չեն հետաքրքրվի։
փախստականներով կհետաքրքրվեն։

Բայց

կենդանի

և

առանց

անձնագիր

Զայդենբաումը պենսնեն ուղղեց։
— Ինձ համար դա միևնույն է։ Գիտե՞ք վերջին շուրջկալի ժամանակ ես ինչ արի։
Ոստիկանական մի սերժանտ իջավ «կատակոմբան»։ Դա երկու տարի առաջ էր։ Ես

իսկույն հագա Ժանի քելներական խալաթներից մեկը և սկսեցի սպսարկել սեղանները։
Ոստիկաններին օղի մատուցեցի։
— Լավ է մտածված։
Զայդենբաումը գլխով արեց։
― Վերջիվերջո այդ ամենին մարդ այնպես է սովորում, որ նույնիսկ փախչելուց սկսում է
ձանձրանալ։
Նա հանգիստ գնաց խոհանոց, որպեսզի իմանա, թե ընթրիքին ինչ է լինելու։
«Կատակոմբայի» հետնամուտքով Ռավիկը դուրս եկավ բակ։ Նրա ոտքերի արանքով մի
կատու սլացավ։ Առջևից դնում էին ուրիշ փախստականներ։ Փողոցում նրանք
բաժանվեցին ու գնացին տարբեր ուղղություններով։ Ալվարեսը թեթևակի կաղում էր։
Գուցե հնարավոր լինի նոր վիրահատության միջոցով ուղղել դա, ցրված մտածեց Ռավիկը։
Նա նստել էր Տերն հրապարակի սրճարանում և հանկարծ զգաց, որ այս գիշեր Ժոանը
պետք է գա։ Ռավիկը չէր կարող ասել, թե որտեղից ծնվեց այդ զգացումը, բայց գիտեր, որ
դա ծնվեց հանկարծ և ինքն իրեն:
Հետո վճարեց ընթրիքի համար և կամաց-կամաց շարժվեց դեպի հյուրանոց։ Եղանակը
տաք էր, նեղլիկ փողոցների վրա գտնվող փոքրիկ հյուրանոցների կարմիր ցուցանակներն
արդեն լուսավորված էին, չնայած դեռ մութը նոր էր սկսում։ Դրանք ժամով տրվող
հյուրանոցներ էին, որի համարները վարձում էին միայն զույգերը։ Պատուհանների
հետևից երևում էին լույսերի նեղլիկ շերտերը։ Մի քանի պոռնկուհիների հետևից գնում էր
ծովայինների մի խումբ։ Նրանք երիտասարդ էին և աղմկոտ, գինուց և ամառվա
եղանակից գլուխները տաքացած էր։ Փոքր֊ինչ հետո նրանք անհետացան այդ
հյուրանոցներից մեկում։ Ինչ֊որ տեղից տարածվեց շրթնհարմոնի երաժշտություն։
Հանկարծ Ռավիկի գիտակցության մեջ, ինչպես լուսավորվող հրթիռ, առկայծեց մի միտք,
որը, վեր խոյանալով, մի վայրկյան կանգ առավ այնտեղ ու հրացայտքերով թափվեց
ներքև, խավարի մեջ ստեղծելով կախարդական մի տեսարան. Ժոանը հյուրանոցում
սպասում է իրեն, սպասում է, որպեսզի ասի, թե ինքը ամեն ինչ թողել է իր հետևում և
վերադարձել. հորձանուտը նրան ներս է քաշում, հորձանուտը կլանում է նրան...
Ռավիկը տեղում մնաց կանգնած։ Ի՞նչ է կատարվում ինձ հետ, մտածեց նա։ Ինչո՞ւ եմ ես
կանգնել այստեղ և ձեռքերով զգում օդը, կարծես ուզում եմ շոշափել նրա ծոծրակը, նրա
վարսերի ալիքները։ Չափազանց ուշ է։ Ոչինչ վերադարձնել չի կարելի։ Ոչ ոք չի
վերադառնում։ Չի վերադառնում ինչպես ապրած, գնացած վայրկյանը։
Նա շարունակեց իր ճանապարհը։ Դեպի հյուրանոց։ Հետնաբակով անցավ
«կատակոմբան»։ Դռան միջով նա տեսավ, որ սրահում մարդկանց մի խումբ է նստած։
Նրանց հետ էր նաև Զայդենբաումը։ Նրա հագին քելների խալաթ չկար, հագնված էր
ինչպես սովորական հաճախորդ։ Վտանգն ըստ երևույթին անցել էր։ Ռավիկը ներս մտավ
հյուրանոց։ Մորոզովն իր սենյակում էր։
— Ես հենց այն է, ուզում էի դուրս դալ,— ասաց Մորոզովը։— Ճամպրուկներդ տեսա,
կարծեցի նորից քեզ դուրս են քշում Շվեյցարիա։
— Այստեղ արդեն վտանգ չկա՞։

― Ոչ։ Ոստիկանությունն այլևս չի գա։ Նույնիսկ Գոլդբերգի դիակը թողին իր կնոջը։
Անհերքելի ինքնասպանություն է։ Հիմա վերևում է գտնվում։ Շուտով դուրս կտանեն։
— Հիանալի է։ Ուրեմն, ես նորից կարող եմ քաշվել իմ խուցը։
Մորոզովը ծիծաղեց։
— Դու պետք է այս Զայդենբաումին տեսնեիր, թե ինչ էր անում,— ասաց նա։— Ամբողջ
ժամանակ Գոլդբերգների սենյակում էր, պենսենեն քթին տնկած, պորտֆելը և ինչ֊որ
թղթեր ձեռքին անընդհատ այս ու այն կողմ էր գնում։ Նա իրեն ներկայացնում էր որպես
ապահովագրական կոմպանիայի փաստաբան-ներկայացուցիչ։ Եվ շատ խիստ էր իրեն
պահում ոստիկանների հետ։ Նրանց ձեռքից վերցրեց ծերունի Գոլդբերգի անձնագիրը։
Պնդեց, որ դա իր համար խիստ անհրաժեշտ է, հայտարարելով, որ ոստիկանությունը
իրավունք ունի վերցնելու միայն նրա անձը հաստատող վկայականը։ Եվ դա հաջողվեց
իրեն։ Իսկ ինքը փաստաթուղթ ունի՞։
— Ոչ մի հատ։
— Այ դա հասկանալի է,— ասաց Մորոզովը։— Գոլդբերգի անձնագիրը հիմա արդեն գին
չունի։ Դեռ մի ամբողջ տարի ուժի մեջ է։ Մեկնումեկը կարող է օգտագործել։ Իհարկե, ոչ
անպայման Փարիզում, մանավանդ եթե վերցնողը Զայդենբաումի ճարպկությունը չունի։
Լուսանկարը հեշտությամբ կարելի է փոխել։ Իսկ ծննդյան թիվը շտկելու համար, եթե
հանկարծ նորահայտ Արոն Գոլդբերգը շատ երիտասարդ լինի, կարելի է դիմել հատուկ
մասնագետների, որոնք առանձնապես մեծ գին չեն պահանջում։ Հոգիների
վերաբնակեցումը ժամանակակից ձևով — մի անձնագիր մի քանի կյանքի համար։
— Ուրեմն, Զայդենբաումը Գոլդբե՞բգ կդառնա։
— Զայդենբաումը՝ ոչ։ Նա հրաժարվեց։ Դա նրա արժանապատվությունից ցածր է։ Նա
բոլոր
անանձնագիր-հետապնդվածների
Դոն-Կիխոտն
է։
Ճակատագրական
հանդարտությամբ նա նայում է իր սեփական ապագային և ոչ մի դեպքում ուրիշի անուն
չի դնի իր վրա։ Իսկ ի՞նչ կլիներ, եթե դու դառնայիր Գոլդբերգ։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Ես նույնպես չեմ ցանկանում։ Այդ հարցում լրիվ համաձայն եմ Զայդենբաումի հետ։
Նա վերցրեց իր ճամպրուկները և աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Այն հարկի
հարթակում, որտեղ Գոլդբերգների սենյակն էր, նրա հետևից հասավ, սև սերթուկը հագին,
մորուքը թողած պեյսերով և բիբլիական մարգարեի դեմք ունեցող մի հրեա ծերունի։ Նա
ռետինե ներբաններ ունեցող կոշիկներով առանց աղմուկ հանելու այնպես էր քայլում, որ
թվում էր, թե թեթևորեն սավառնում է մթին միջանցքով։ Ծերունին մռայլ էր և գունատ։
Ռավիկը բացեց Գոլդբերգների դուռը։ Կարծես մոմերից տարածվող թույլ կարմրավուն
լույսը մի վայրկյան ընկավ միջանցք, և Ռավիկը լսեց մի տարօրինակ, կիսով չափ
խեղդված, կիսով չափ վայրի և միևնույն ժամանակ համարյա մելամաղձոտ և միալար
ինչ֊որ տնքոցներ։ Ողբասաց կանայք են, մտածեց նա։ Մի՞թե դրանք գոյություն ունեն մեր
ժամանակներում։ Թե՞ այդ ողբասացը հենց ինքը Ռութ Գոլդբերգն է։
Ռավիկը բացեց իր սենյակի դուռը և տեսավ պատուհանի մոտ նստած Ժոանին, որը
անսպասելիությունից ցնցվեց։

— Վերջապե՜ս եկար։ Ի՞նչ է պատահել։ Ինչի՞ համար ես ճամպրուկներդ վերցրել։ Չլինի՞
նորից մեկնում ես։
Ռավիկը ճամպրուկները դրեց մահճակալի մոտ։
— Ոչինչ չի պատահել։ Պարզապես զգուշության համար էր։ Այստեղ մի մարդ էր
մահացել։ Սպասվում էր, որ ոստիկանությունից կգան։ Բայց ամեն ինչ անցավ արդեն։
— Ես քեզ զանգեցի։ Մեկը մոտեցավ հեռախոսին և ասաց, որ դու այլևս այստեղ չես
բնակվում։
— Ըստ երևույթին, հյուրանոցի տիրուհին է եղել։ Զգույշ է և խելացի, ինչպես միշտ։
— Ես իսկույն վազեցի... Սենյակդ բաց էր և դատարկ։ Իրերդ այլևս չկային։
Կարծեցի...— նրա ձայնը դողաց։
Ռավիկը զոռով ժպտաց։
— Տեսնո՞ւմ ես, որքան անհուսալի մարդ եմ։ Ուրեմն, ինձ վրա առանձնապես հույս դնել
չի կարելի։
Դուռը ծեծեցին։ Ներս մտավ Մորոզովը՝ երկու շիշ ձեռքին։
— Ռավիկ, դու քո հանդերձանքը մոռացել ես...
Մթնում նրա աչքը ընկավ Ժոանի վրա, բայց ցույց չտվեց, թե նկատել է։ Ռավիկը
կասկածում էր — Մորոզովը ճանաչե՞ց Ժոանին թե չէ։ Նա, առանց ներս մտնելու, շշերը
տվեց Ռավիկին ու վերադարձավ։
Ռավիկը կալվադոսն ու «վուվրեն» դրեց սեղանին։ Բաց լուսամուտից նրա ականջին
հասավ նորից այն ձայնը, որն ինքը միջանցքում էր լսել։ Մահվան ողբն է։ Ձայնը
բարձրանում էր, մեղմանում և դարձյալ հնչում ամբողջ ուժով։ Ըստ երևույթին,
Գոլդբերգների լուսամուտները տոթ գիշերվա պատճառով բաց էին արված։ Ծեր Արոնի
ընդարմացած մարմինը, որը դրված էր կարմիր փայտե կահույք ունեցող սենյակում, այժմ
արդեն սկսել էր նեխել։
— Ռավիկ,— ասաց Ժոանը,— ես տխուր եմ։ Չգիտեմ ինչու, բայց ամբողջ օրը այդ
տխրությունը չի անցնում։ Թող մնամ քեզ մոտ։
Ռավիկը պատասխանեց ոչ անմիջապես։ Կարծես անակնկալի եկավ։ Նա սպասում էր
ուրիշ բան։ Մինչդեռ այդ ասված էր շատ ուղղակիորեն։
— Ինչքա՞ն ժամանակ։
— Մինչև առավոտ։
— Դա այնքան էլ շատ չէ։
Ժոանը նստեց մահճակալին։
― Մի՞թե չի կարելի դա մոռանալ։
— Ոչ, Ժոան, չի մոռացվում։
— Ես ոչինչ, չեմ ուզում։ Ուզում եմ միայն քո կողքին քնել։ Կամ թող բազմոցին պառկեմ։
— Չի լինի։ Ես շուտով դուրս եմ գալու։ Պետք է գնամ կլինիկա։

— Ի՞նչ անենք։ Ես կսպասեմ քեզ։ Չէ՞ որ հաճախ եմ քեզ սպասել։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա նույնիսկ զարմանում էր, թե ինքն ինչքան է հանգիստ
պահում իրեն։ Դեռ փողոցում զգացած տաքությունն ու գրգռվածությունը արդեն չքացել
էին։
— Եվ բացի այդ, դու ամենևին էլ կլինիկա չես գնալու։
Ռավիկը մի պահ լռեց։ Նա գիտեր, որ ինքը կմեռնի, եթե գիշերը պառկի Ժոանի հետ։ Դա
միևնույն էր, թե ստորագրի մի մուրհակ, որը չգիտի ինչով մարել։ Ժոանը նորից կսկսի
այցելել իրեն, միշտ օգտագործելով այն, ինչ նվաճել է արդեն, ամեն անգամ պահանջելով
նոր զիջումներ, առանց որևէ բան իրենից զիջելու, մինչև որ լրիվ հավաքի իր բուռը և մի
գեղեցիկ օր սեփական կրքերին և թուլությանը կուլ գնացած զոհին լքի և հեռանա։ Հիմա
այդպես վարվելու մտադրություն Ժոանն, իհարկե, չունի, նման բան նրա մտքով առայժմ չի
էլ կարող անցնել, բայց վաղ թե ուշ սա այդ վախճանն է ունենալու։ Թվում էր, թե այստեղ
երկար մտածելու ոչինչ չկա, մի գիշերն ի՞նչ է, որ ինչ լինի... Բայց արի ու տես, որ հենց
յուրաքանչյուր այդպիսի մի գիշերն է, որ կամաց-կամաց թուլացնում է մարդու
դիմադրողականությունը, մի բան, որը կյանքի անխախտելի հիմքն է կազմում։ Մեղանչում
ոգու հանդեպ — ահա թե ինչպես էր կաթոլիկական կատեխիզիսը վախով ու
զգուշավորությամբ անվանում այդ, և հենց նույն րոպեին, ի հակադրություն այդ
ուսմունքի, ավելացվում էր, որ նման մեղսագործությունները չեն ներվում ոչ այս և ոչ էլ
անդրշիրիմյան կյանքում։
— Դա ճիշտ է,— ասաց Ռավիկը,— ես կլինիկա չեմ գնալու։ Բայց ես չեմ ուզում, որ դու
մնաս այստեղ։
Ռավիկն սպասում էր պայթյունի։ Սակայն Ժոանը շատ հանգիստ հարցրեց.
— Ինչո՞ւ չես ուզում։
Արժե՞ր, որ նա բացատրություններ տար Ժոանին։ Եվ առհասարակ ինչպե՞ս պետք է դա
բացատրեր։
— Դու այլևս այստեղ անելիք չունես,— ասաց Ռավիկը։
— Իմ անելիքն այստեղ է։
― Ոչ։
— Ինչո՞ւ ոչ։
Ռավիկը լռում էր։ Որքա՜ն է խորամանկ, մտածեց նա։ Հասարակ հարցերի միջոցով
ուզում է բացատրություններ ստանալ։ Իսկ ով բացատրություններ է տալիս, նա
պաշտպանվում է։
— Դու գիտես ինչու,— ասաց Ռավիկը,— հիմար հարցեր տալու կարիք չկա։
— Դու այլևս ինձ չե՞ս ուզում։
— Ոչ,— պատասխանեց Ռավիկը և իր կամքին հակառակ ավելացրեց,― ոչ թե այդպես։
Լուսամուտից լսվում էր Գոլգբերգների սենյակից եկող լացի միապաղաղ ձայնը։ Ողբում
էին հանգուցյալին։ Լիբանանի լեռներում տեղի ունեցող հովիվների սուգ Փարիզի խուլ
փողոցներից մեկում։

— Ռավիկ,— ասաց Ժոանը,— դու պետք է ինձ օգնես։
— Իմ ամենալավ օգնությունը այն կլինի, եթե քեզ թողնեմ մենակ։ Նույնն արա և դու։
Ժոանը չլսելու տվեց։
— Դու պետք է ինձ օգնես։ Ես կարող էի քեզ խաբել, բայց այլևս այդպես անել չեմ
ուզում։ Այո, մեկը կա, որ ինձ հետ մոտիկ է։ Բայց նրա հետ նույն հարաբերությունները
չեն, ինչ որ քեզ հետ։ Եթե այդպես չլիներ, ես ինչո՞ւ պետք է գայի այստեղ։
Ռավիկը գրպանից մի սիգարետ հանեց, մատներով շոշափելով նրա չոր թուղթը։ Ուրեմն,
մեկը կա, հիմա ինքն արդեն ամեն ինչ գիտի։ Կարծես սառը դանակով մի կտրվածք արին
իր վրա, որից նա ցավ չզգաց։ Որոշակիությունը երբեք ցավ չի պատճառում։ Ցավը լինում է
մինչ այդ և դրանից հետո։
— «Նույն հարաբերությունները» երբեք չեն կրկնվում,— ասաց Ռավիկը։— Բայց
հարաբերությունները միշտ նույնն են լինում։
Ինչ էժանագին բաներ եմ ասում, մտածեց Ռավիկը։ Լրագրային պարադոքս է։ Որքա՜ն
են ողորմելի դառնում ճշմարտությունները, երբ մարդ բարձրաձայն արտասանում է։
Ժոանը տեղում ուղղվեց։
— Ռավիկ,— ասաց նա,— քեզ ո՞վ է ասել, որ միայն մի մարդու կարելի է սիրել։ Դու
գիտես, որ դա ճիշտ չէ։ Այո, կան մարդիկ, որոնք իրենց կյանքում սիրում են միայն մեկին։
Դրանք երջանիկ մարդիկ են։ Բայց կան նաև այնպիսիները, որոնք անընդհատ մեկից
մյուսին են անցնում։ Դու գիտես նաև այդ։
Ռավիկը վառեց իր սիգարետը։ Առանց Ժոանի կողմը նայելու նա արդեն գիտեր, թե
Ժոանն ինչ տեսք ունի։ Գունատ, աչքերը մի տեսակ մթնած, լուռ, կենտրոնացած,
աղերսանքներում գրեթե փխրուն, բայց միևնույն ժամանակ և անընկճելի։ Այդպիսին էր
Ժոանը նաև այն երեկո, երբ ինքը՝ Ռավիկը գնացել էր նրա բնակարանը,— կանխագուշակ
հրեշտակի նման, լեցուն հավատով և թևավոր համոզվածությամբ։ Նա կարծում էր, թե
ինքը կփրկի ինձ, մինչդեռ փաստորեն կամաց-կամաց խաչի վրա մեխեց, որպեսզի ես
նրանից չփախչեմ։
― Այո,— ասաց նա,— մենք միշտ այդպես ենք արդարանում։
— Ես չեմ արդարանում։ Իմ ասած մարդիկ շատ դժբախտ են։ Դա տեղի է ունենում
նրանց կամքից անկախ, և նրանք ոչինչ անել չեն կարող։ Դա ինչ֊որ մութ, խճճված,
ջղաձգումների նման մի բան է... մի բան, որի միջով մարդ պետք է անցնի, փախչել չի
կարող։ Այդ դժբախտությունը մարդու հետևից ընկած գալիս է ու հասնում նրան։ Մարդ
ուզում է խուսափել, չի ուզում ենթարկվել այդ զգացումին, բայց այդ զգացմունքը միշտ
ավելի ուժեղ է գտնվում։
— Ինչո՞ւ այդքան դատողություններ անել։ Եթե այդ զգացմունքը քեզանից ուժեղ է,
ուրեմն ենթարկվիր նրան։
— Ես այդպես էլ անում եմ։ Ես գիտեմ, որ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Բայց... Ժոանի ձայնը
փոխվեց։— Ռավիկ, ես չեմ ուզում քեզ կորցնել։
Ռավիկը լուռ էր։ Նա ծխում էր առանց զգալու, որ ծուխ է գնում իր ներսը։ Դու չես
ուզում ինձ կորցնել, մտածեց նա։ Բայց մյուսին կորցնել նույնպես չես ուզում։ Ահա թե

բանն ինչումն է։ Եվ կարող էիր այդպես ապրել։ Հենց այդ պատճառով էլ ես պետք է
հեռանամ քեզանից։ Դա միակ հրապուրանքը չէ, եթե միայն դա լիներ, հեշտությամբ
կարելի էր մոռանալ։ Քեզ արդարացնելու բոլոր հիմքերը կան։ Բայց դժբախտությունն այն
է, որ այդ զգացմունքը քեզ համակել է այնքան ուժեղ, որ դու այլևս ազատվել չես
կարողանում։ Ենթադրենք, թե նույնիսկ ազատվեցիր։ Մի՞թե դրանով ամեն ինչին վերջ է
լինելու։ Դու նրանից կազատվես։ Բայց այդ նույնը տեղի կունենա մի ուրիշի հետ։ Եվ
այդպես անվերջ կրկնվելու է։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև դա քո մեջ է, քո արյան մեջ։ Մի ժամանակ
ես էլ կարող էի այդպես։ Բայց քեզ հետ չեմ կարող։ Այդ պատճաոով էլ ես պետք է հեռանամ
քեզանից։ Քանի դեռ ուժ կա այդ անելու։ Մյուս անգամ...
— Քո կարծիքով, մեզ մոտ ինչ֊որ առանձնահատո՞ւկ իրադրություն է։— ասաց
Ռավիկը։— Սա աշխարհի սովորական առօրյան է. ամուսին և սիրեկան։
— Ճիշտ չէ։
— Շատ ճիշտ է։ Այդ իրադրությունը բազմաթիվ վարիանտներ ունի։ Որոնցից մեկն էլ
հենց այն է, ինչ դու ինձ առաջարկում ես։
— Ինչպե՞ս կարող ես դու ինձ այդպիսի բան ասել,— ասաց Ժոանը տեղից վեր
ցատկելով։— Ինչպիսին ուզում ես եղիր, միայն ոչ այդպիսին... Երբեք դու այդպիսին չես
եղել, և չես էլ լինի... Մյուսն ավելի շուտ...— Ժոանը սսկվեց։— Ոչ։ Նա նույնպես այդպիսին
չէ... Ես չեմ կարող քեզ բացատրել։
— Արի պարզ խոսենք, մի կողմից ապահով վստահություն, մյուս կողմից՝ ռոմանտիկա։
Սա ավելի լավ է հնչում։ Բայց նույն բանն է։ Մեկին ունենալ, իսկ մյուսին չկորցնել։
Ժոանը գլուխն օրորեց։
— Ռավիկ,— ասաց նա, և կարծես խավարից եկող նրա ձայնի մեջ լսվեց մի բան, որից
Ռավիկի սիրտը ցնցվեց։— Միևնույն բանը կարելի է բնորոշել և լավ և վատ խոսքերով։
Դրանիկ գործի էությունը չի փոխվում։ Ես սիրում եմ քեզ և սիրելու եմ այնքան ժամանակ,
քանի դեռ իմ կյանքը չի ընդհատվել։ Ես այդ գիտեմ և ինձ համար դա պարզ է։ Դու այն
հորիզոնն ես, որին հանգում են իմ բոլոր մտքերը։ Ինչ ուզում է լինի, միևնույն է, իմ սերը
քեզ է պատկանում։ Սրա մեջ ոչ մի սուտ չկա։ Այդ սերը քեզանից ոչինչ չի պահանջում։ Դա
է պատճառը, որ ես անվերջ ու անընդհատ քեզ մոտ եմ գալիս, դա է պատճառը, որ ես ոչինչ
չեմ ափսոսում, որ ես չեմ կարողանում մեղադրել ինձ։
— Զգացմունքների համար մարդու չի կարելի մեղադրել, Ժոան։ Ինչպե՞ս կարող է քո
մտքով այդպիսի բան անցնել։
— Ես երկար եմ մտածել... Անսահման երկար եմ մտածել, Ռավիկ։ Մտածել եմ իմ և քո
մասին։ Դու երբեք չես ձգտել ինձանից վերցնել այն ամենը, ինչ ես քեզ կարող էի տալ։
Գուցե դու ինքդ էլ այդ չգիտես։ Ես միշտ կարծես թե դեմ եմ առել ինչ-որ բանի, որից այն
կողմը չեմ կարողացել անցնել։ Մինչդեռ այնպե՜ս եմ ես այդ ցանկացել։ Այնպե՜ս եմ ես
ձգտել դրան։ Ինձ մոտ այն զգացումն է եղել, թե դու ուզած րոպեին կարող ես ինձ թողնել
ու հեռանալ։ Ես անընդհատ սպասումների և վախի մեջ եմ ապրել։ Ճիշտ է, քեզ արտաքսեց
ոստիկանությունը, դու ստիպված էիր հեռանալ... Բայց կարող էր նույն ձևով և ուրիշ բան
պատահել... Կարող էր լինել այնպես, որ մի գեղեցիկ օր դու ինքդ հեռանայիր քո սեփական
կամքով, հեռանայիր, առանց որևէ հետք թողնելու, գնայիր որևէ մի տեղ...

Ռավիկը խավարի մեջ լարված նայում էր Ժոանի դեմքին։ Նրա ասածների մեջ, իհարկե,
որոշ ճշմարտություններ կային։
— Եվ միշտ այդպես էր,— շարունակեց Ժոանը։— Միշտ։ Հետո եկավ մեկը, որն ուզեց
ինձ հետ լինել, միայն ու միայն ինձ հետ, ամբողջովին և ընդմիշտ, պարզորեն, առանց որևէ
բարդություններ ստեղծելու։ Ես ծիծաղում էի, չէի ուզում, խաղում էի, այդ ամենի մեջ ես ոչ
մի վտանգ չէի տեսնում, ամեն ինչ այնքան էր թեթև, որ թվում էր, թե ուզած րոպեին կարող
եմ մի կողմ նետել։ Եվ հանկարծ դա մեծացավ, դարձավ անհաղթահարելի։ Հանկարծ իմ
մեջ նույնպես ինչ-որ բան արթնացավ։ Ես սկսեցի դիմադրել, բայց դա ոչ մի օգուտ չտվեց,
ես զգում էի, որ իմ արածն այն չէ, ինչ պետք է, զգում էի, որ ամբողջ էությամբ չէ, որ ես այդ
ուզում եմ, այլ ինչ-որ մի մասնիկով, բայց մի բան ինձ հրում էր դեպի այդ, թվում էր, թե
դանդաղ մի փլուզում է սկսվել, որի վրա մարդ սկզբում ծիծաղում է, բայց մեկ էլ հանկարծ
զգում է, որ հողը գնաց ոտքերի տակից, որ այլևս ոչինչ չկա, ինչից կարելի է բռնել, որ այլևս
անհնար է դիմադրել... Սակայն իմ տեղն այնտեղ չէ, Ռավիկ։ Ես պատկանում եմ քեզ։
Ռավիկը սիգարետը լուսամուտից դուրս շպրտեց, որը կայծոռիկի նման թռչելով ընկավ
բակը։
— Եղածը եղած է, Ժոան,— ասաց Ռավիկը,— միևնույն է, դա փոխել չենք կարող։
— Ես ոչինչ չեմ ուզում վախել։ Դա կանցնի-կգնա ։ Ես քեզ եմ պատկանում։ Ինչո՞ւ եմ
գալիս քեզ մոտ։ Ինչո՞ւ եմ կանգնում քո դռան առաջ։ Ինչո՞ւ եմ այստեղ սպասում քեզ։ Դու
ինձ դուրս ես անում, իսկ ես նորից եմ վերադառնում քեզ մոտ։ Ես գիտեմ, դու ինձ չես
հավատում և կարծում ես, որ ես ուրիշ պատճառներ ունեմ։ Իսկ ի՞նչ պատճառներ կարող
են լինել։ Եթե մյուսը ինձ համար ամեն ինչ չիներ, ես ինչո՞ւ պետք է քեզ մոտ գայի։ Ես քեզ
մոռացության կտայի։ Դու ասում ես, որ ես քեզ մոտ ապահովություն եմ փնտրում և
հանգիստ։ Դա ճիշտ չէ։ Ես քեզ մոտ սեր եմ փնտրում։
Խոսքեր են, մտածեց Ռավիկը։ Քաղցր խոսքեր են։ Քնքուշ, խաբուսիկ բալզամ։ Օգնիր
ինձ, սիրիր, ինձ պատկանիր, ես կվերադառնամ — բոլորը, բոլորը միայն խոսքեր են,
միմիայն խոսքեր։ Որքան շատ խոսքեր կան մարդկային երկու մարմինների միմյանց
ձգելու այս պարզ, վայրի, դաժան հակման մեջ։ Ինչ-որ տեղ տարածվել է ֆանտազիայի,
կեղծիքի, զգացմունքների և ինքնախաբեության վիթխարի ծիածանը։ Ահա ինքը կանգնած
է հրաժեշտի այս գիշերվա մեջ, կանգնած է հանգիստ, կանգնած է խավարում, իսկ նրա
վրա թափվում է քաղցր բառերի անձրևը, որը ոչինչ չի նշանակում, բացի հրաժեշտից,
հրաժեշտից, հրաժեշտից։ Եթե մարդ այդ մասին է սկսում խոսել, ուրեմն ամեն ինչ արդեն
կորած է։ Սիրո աստվածը միայն արյունոտված ճակատ ուներ։ Նա ոչինչ չգիտեր այդ
խոսքերի մասին։
— Իսկ հիմա հեռացիր, Ժոան։
Ժոանը տեղից կանգնեց։
— Ես ուզում եմ մնալ քեզ մոտ։ Թող մնամ։ Միայն մի գիշեր։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Դու ինձ ինչի՞ տեղ ես դրել։ Ես ավտոմատ չեմ։
Ժոանը սեղմվեց Ռավիկին։ Ռավիկն զգում էր, թե նա ինչպես է դողում։

— Ինձ համար միևնույն է։ Ես ոչ մի բանի մասին մտածել չեմ ուզում։ Թող մնամ
այստեղ։
Ռավիկն զգուշորեն մի կողմ հրեց Ժոանին։
— Դու մյուսին մի խաբիր, Ժոան։ Առանց այն էլ նա ծանր է տանելու այս բոլորը։
— Ես մենակ հիմա չեմ կարող տուն գնալ։
― Դու երկար չես մնա մենակ։
— Ինչպե՞ս չեմ մնա։ Կմնամ։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ ես մենակ եմ։ Նա մեկնել է
այստեղից։ Փարիզում չէ։
— Ահա՜ թե ինչ...— հանգիստ ասաց Ռավիկը, նայելով Ժոանին։— Գոնե անկեղծ ես։
Մարդ գիտե, թե ինչպես պետք է իրեն պահի քեզ հետ։
— Ես դրա համար չէ, որ եկել եմ այստեղ։
— Իսկ ով ասաց դրա համար ես եկել։
— Ես կարող էի և ոչինչ չասել։
— Ճիշտ է։
— Ռավիկ, ես չեմ ուզում մենակ տուն գնալ։
— Այդ դեպքում ես քեզ կուղեկցեմ։
Ժոանը դանդաղորեն քայլը ետ գցեց։
— Դու ինձ այլևս չես սիրում...— ասաց նա կամաց և գրեթե սպառնագին։
— Դու, ի՞նչ է, եկել ես, որ ա՞յդ պարզես։
— Այո, նաև այդ... բայց ոչ միայն այդ։
— Տե՜ր իմ աստված,— ասաց Ռավիկը համբերությունը կորցրած,— այդ դեպքում դու
հենց այս րոպեիս լսեցիր սիրո ամենաանկեղծ խոստովանություններից մեկը։
Ժոանը լուռ էր։ Նա հայացքը բարձրացրեց Ռավիկի վրա։
— Եթե այդպես չլիներ, դու կարծում ես, ես կտատանվեի քեղ այստեղ թողնել-չթողնելու
մեջ, անկախ նրանից, ում հետ ես ապրում,— ասաց Ռավիկը։
Կամաց֊կամաց ժպիտը տարածվեց Ժոանի դեմքին։ Ասենք, դա ոչ թե ժպիտ էր, այլ նրա
մեջից բարձրացող ինչ֊որ մի փայլ։ Թվում էր, մեկը նրա ներսում ինչ֊որ լույս է վառել, և
այդ լույսը կամաց֊կամաց տարածվում ու բարձրանում է վեր՝ հասնելով մինչև աչքերը։
— Շնորհակալ եմ, Ռավիկ,— ասաց նա և փոքր֊ինչ հետո զգույշ, աչքր Ռավիկի երեսից
չհեռացնելով, ավելացրեց,— դու ինձ չե՞ս լքի։
— Ինչո՞ւ ես դա հարցնում։
— Դու կսպասե՞ս։ Դու ինձ չե՞ս լքի։
— Ինձ թվում է, դա այնքան էլ մեծ դժբախտություն չէ։ Մանավանդ մեր այս փորձից
հետո։

— Շնորհակալ եմ։
Ժոանն արդեն մի տեսակ փոխված էր։ Որքան շուտ է սփոփվում, մտածեց Ոավիկը։ Իսկ
ինչո՞ւ չսփոփվի։ Նա արդեն այն կարծիքին է, որ հասել է նպատակին, եթե անգամ գիշերը
չմնա էլ այստեղ։
Նա համբուրեց Ռավիկին։
— Ես գիտեի, որ դու այդպիսին ես լինելու, Ռավիկ։ Դու պետք է այդպիսին լինես։ Հիմա
արդեն ես կարող եմ գնալ։ Ինձ ճանապարհ մի դնի։ Հիմա արդեն ես կարող եմ մենակ
գնալ։
— Այլևս չգաս,— ասաց Ռավիկը։— Եվ մի մտածիր այդ մասին։ Դրանով չես կործանվի։
— Չեմ մտածի։ Բարի գիշեր, Ռավիկ։
— Լույս բարի, Ժոան։
Ռավիկը մոտեցավ պատին և լույսը վառեց։ «Դու պետք է այդպիսին լինես»։ Նա
թեթևորեն ցնցվեց։ Նրանք բոլորը կավից ու ոսկուց են պատրաստված, մտածեց նա։
Կեղծիքից ու ցնցումներից։ Խաբեությունից ու անամոթ ճշմարտությունից։ Նա մոտեցավ,
նստեց լուսամուտի մոտ։ Ներքևից դեռ լսվում էր կամաց ու միալար ողբի ձայնը։ Ներքևում
մի կին էր, որը խաբել էր իր ամուսնուն և հիմա էլ ողբում էր նրա մահը։ Գուցե նա այդ
անում է, ելնելով իր կրոնի պահանջների՞ց։ Ռավիկը զարմացավ, որ ինքը է՛լ ավելի
դժբախտ չի զգում իրեն։

XXIII գլուխ
— Ահա և ես վերադարձա, Ռավիկ,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։
Նա նստել էր «Լանկաստեր» հյուրանոցի իր սենյակում։ Առաջվա համեմատությամբ նա
բավական նիհարել էր։ Այտերը փոս էին ընկել, մկանները կարծես վիրաբուժական
գործիքներով դուրս տված լինեին։ Դիմագծերը դարձել էին ավելի ցցուն։ Մաշկը նմանվում
էր մետաքսի, որը թվում էր, թե ուր որ է կպատռվի։
— Ես կարծում էի, դուք դեռ Ֆլորենցիայում եք... կամ Կաննում... և կամ էլ արդեն
Ամերիկա եք մեկնել,— ասաց Ռավիկը։
— Ես ամբողջ ժամանակ Ֆլորենցիայում էի։ Ֆիեզոլեում։ Հետո այնպես եղավ, որ այլևս
չէի կարողանում դիմանալ։ Հիշո՞ւմ եք, ես ինչպես էի ձեզ համոզում, որ գաք ինձ հետ։
Գրքեր, բուխարի, երեկոներ, անդորր։ Գրքեր, իհարկե, կային, բուխարի և կրակ՝
նույնպես... բայց անդորր... Պատկերացնո՞ւմ եք, Ռավիկ, Ֆրանցիսկուս Ասսիզիացու
հայրենիքը նույնիսկ աղմկոտ էր դարձել։ Աղմկոտ և անհանգիստ, ինչպես ամբողջ
Իտալիան։ Այնտեղ, որտեղ Ֆրանցիսկուսը հանդես է եկել սիրո քարոզներով, այժմ քայլում
են ֆաշիստական համազգեստներով շարասյուները, համակված վեհության մոլուցքով,
զմայլված դատարկ խոսքերով և կույր ատելությամբ լցված դեպի մյուս ժողովուրդները։
― Չէ՞ որ դա միշտ է այդպես եղել, Կետ։
— Ոչ, միշտ չի եղել։ Ընդամենը մի երկու տարի առաջ իմ տնային կառավարիչը մի
հասարակ, վելվետե շալվար ու տնային քոշեր հագած միամիտ մարդ էր։ Հիմա նա
սապոգներ հագած, սև բլուզով մի հերոս է, վրան կախած ոսկեզօծ դաշույններ։ Նա
անվերջ զեկուցումներ է ունենում, որոնց մեջ հայտարարում է, որ Միջերկրական ծովը
պետք է դառնա իտալական, որ Անգլիային անհրաժեշտ է ոչնչացնել, որ Նիցցան,
Կորսիկան և Սավոյան պետք է վերադարձվի Իտալիային։ Ռավիկ, այդ սքանչելի ազգը,
որը վաղուց է, ինչ պատերազմներում հաղթանակ չի տարել, կարժես թե խելքը թռցրել է,
հատկապես Հաբեշստանում ու Իսպանիայում հաղթանակ տանելուց հետո։ Իմ
ընկերները, որոնք դեռ մի երեք տարի առաջ խելացի մարդիկ էին, այսօր լրջորեն
հավատում են, որ իրենք Անգլիայի հաշիվը մի երեք ամսում կմաքրեն։ Ամբողջ երկիրը
եռում է։ Ի՞նչ է պատահել։ Ես փախա Վիեննայի դարչնագույն բլուզավորների
սանձարձակություններից, իսկ հիմա էլ հարկադրված եմ հեռանալ Իտալիայից, որպեսզի
չտեսնեմ այնտեղի սև բլուզավորների խելագարությունները։ Ասում են, ուրիշ տեղեր կան
նաև կանաչ բլուզավորներ, Ամերիկայում, ըստ երևույթին, այդ բլուզները արծաթագույն
են... Մի՞թե ամբողջ աշխարհը բլուզացավով է բռնված։
— Ինչպես երևում է։ Բայց շուտով ամեն ինչ կփոխվի։ Միասնական գույնը կդառնա
կարմիրը։
— Կարմի՞րը,
— Այո, արյան նման կարմիրը։

Կետ Հեգստրեմը նայեց դեպի բակը։ Մայր մտնող արևի լույսը մեղմ կանաչավուն
աղջամուղջի նման թափանցում էր շագանակների սաղարթների միջով։
— Մարդու հավատ չի գալիս,— ասաց Կետը։— Երկու պատերազմ քսան տարում։ Դա
չափազանց շատ է։ Դեռ առաջինից չենք կարողացել սթափվել, ինչպես պետքն է։
— Չեն սթափվել միայն հաղթողները։ Իսկ հաղթվածների տրամադրությունը
մարտական է։ Հաղթանակը մարդու անհոգ է դարձնում։
— Գուցե։— Կետը հայացքը գցեց Ռավիկի երեսին։— Եվ դա առանձնապես հեռու չէ,
ճի՞շտ է։
— Վախենում եմ, այո։
— Ձեր կարծիքով, ես կապրե՞մ մինչև պատերազմը։
— Իսկ ինչո՞ւ ոչ,— Ռավիկն աչքերը բարձրացրեց։ Կետը հայացքը չփախցրեց
նրանից։— Դուք պրոֆեսոր Ֆիոլային տեսա՞ք,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո, մի երկու-երեք անգամ եղա մոտը։ Նա այն քչերից մեկն էր, ով չէր վարակվել սև
ժանտախտով։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա սպասում էր, թե Կետն ինչ կավելացնի։
Կետը սեղանի վրայից վերցրեց մարգարիտների շարը և սկսեց հետը խաղալ։ Նրա
երկար ու բարալիկ մատների մեջ մարգարիտների շարը կարծես թանկարժեք տերողորմյա
լիներ։
— Ես կարծես թափառական հրեան լինեմ,— ասաց Հեգստրեմը,— խաղաղություն եմ
փնտրում։ Բայց, ինչպես երևում է, դրա համար սխալ ժամանակ եմ ընտրել։
Խաղաղություն հիմա ոչ մի տեղ չկա այլևս։ Միայն այստեղ է, որ որոշ չափով մնացել է...
Այն էլ շատ քիչ։
Ռավիկը նայում էր Կետի ձեռքի մարգարիտներին, որոնք գոյացել էին գորշ անձև
մոլյուսկների մեջ, երբ այնտեղ օտար մարմին է թափանցել, թափանցել է ինչ-որ ավազի
հատիկ։ Եվ ահա պատահական գրգռումի հետևանքով առաջացել է քնքշորեն առկայծող
այդ գեղեցկությունը։ Ինչքա՜ն է զարմանալի, մտածեց նա։
— Դուք ուզում եք Ամերիկա մեկնել, Կետ,— ասաց Ռավիկը։— Նա, ով կարող է
Եվրոպայից հեռանալ, պետք է այդ անի։ Իսկ բոլոր մնացած բաների համար արդեն
չափազանց ուշ է։
— Ի՞նչ է, ինձ դո՞ւրս եք անում։
— Ամենևին։ Բայց վերջին անգամ դուք ինքներդ էիք ասում, որ գործերը
կարգավորելուց հետո վերադառնալու եք Ամերիկա։
— Այո, ասում էի։ Բայց այլևս չեմ ուզում։ Ավելի ճիշտ, դեռ չեմ ուզում։ Որոշ ժամանակ
ուզում եմ մնալ այստեղ։
— Փարիզում ամառը շոգ է և շատ տհաճ։
Կետ Հեգստրեմը մարգարիտների շարը մի կողմ դրեց։
— Բայց ոչ այն դեպքում, երբ դա վերջին ամառն է, Ռավիկ։

— Վերջի՞ն։
— Այո։ Իմ մեկընդմիշտ մեկնելու վերջին ամառը։
Ռավիկը լռեց։ Ի՞նչ գիտի Կետը, մտածեց նա։ Ի՞նչ է ասել նրան Ֆիոլան։
— Ինչպե՞ս են «Շեհերազադեում» գործերը,— հարցրեց նա։
— Երկար ժամանակ ես այնտեղ չեմ եղել։ Մորոզովն ասում է երեկոները լեփ-լեցուն է
հաճախորդներով։ Ինչպես և բոլոր գիշերային ակումբները։
— Լեփլեցուն է հիմա՞, այս ամառ ժամանակ։
— Այո, հիմա, ամառ ժամանակ, երբ բոլոր զվարճավայրերը մեծամասնապես փակ են։
Դա ձեզ զարմա՞նք է պատճառում։
— Ոչ, ինչո՞ւ պետք է զարմանք պատճառի։ Ամեն մարդ աշխատում է կյանքից վերցնել
այն, ինչ կարող է, քանի դեռ իր վերջը չի եկել։
— Այո, իհարկե,— ասաց Ռավիկը։
— Որևէ առիթով դուք ինձ մի անգամ չե՞ք տանի այնտեղ։
— Մեծ ուրախությամբ, Կետ, երբ ցանկանաք։ Պարզապես ես կարծում էի, թե դուք այն
կողմերը տեսնելու այլևս ոչ մի ցանկություն չունեք։
— Ինքս էլ էի այդպես կարծում։ Բայց հիմա կարծիքս փոխել եմ։ Ես նույնպես ուզում եմ
կյանքից վերցնել այն, ինչը կարող եմ։
Ռավիկը կրկին ուշադիր նայեց Կետ Հեգստրեմին։
— Լավ, Կետ, ասաց նա։— Ես միշտ պատրաստ եմ, երբ ուզում եք։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Կետ Հեգստրեմը նրան ուղեկցեց միեչև դուռը, հետո հենվեց
բացած դռանը, նիհար, չոր, մետաքսանման մաշկով, որին, թվում էր, թե եթե ձեռք տաս,
կսկսի խշխշալ։ Նրա աչքերը պայծառ էին, և ավելի խոշոր, քան առաջ։ Կետը ձեռքը մեկնեց
Ռավիկին։ Ձեռքը տաք էր և չոր։
― Դուք ինչո՞ւ ինձ չասացիք, թե ես ինչով եմ հիվանդ,― ժպտալով այնպես հարցրեց նա,
կարծես խոսքը եղանակին էր վերաբերում։
Ռավիկն անխոս նայում էր Կետ Հեգստրեմին։
— Կարծում էիք չէի՞ դիմանա,— ավելացրեց նա, փոքր-ինչ հեգնական ժպիտով, որի մեջ,
այնուամենայնիվ, հանդիմանության նշույլ անգամ չկար։— Ցտեսություն, Ռավիկ։
Ստամոքսը հեռացրած մարդը մահացավ։ Երեք օր շարունակ նա տնքում էր։ Մորֆին
համարյա այլևս չէր օգնում։ Ռավիկն ու Վեբերը գիտեին, որ նա մեռնելու է։ Նրանք կարող
էին այդ երեք օրը ազատել նրան մահվան տառապանքներից։ Բայց չարին, որովհետև
գոյություն ունի մի կրոն, որը սեր է քարոզում դեպի մերձավորը և արգելում է կանխել
մահվան տանջանքները։ Եվ կա օրենք, որը այդ կրոնին պահապան է կանգնած։
— Հարազատներին հեռագրե՞լ եք,— հարցրեց Ռավիկը։
— Նա հարազատներ չունի,— ասաց Վեբերը։

— Կամ որևէ ազգականի։
— Ոչ ոք չկա։
— Ոչ մի մա՞րդ։
— Ոչ մեկը։ Միայն իր ապրած տան դռնապանուհին է եղել այստեղ։ Նա երբեք նամակ
չէր ստանում, ստացածը միայն ունիվերմագային կատալոգներ էին և ալկոհոլիզմի,
տուբերկուլոգի, վեներական հիվանդությունների և նման բաների վերաբերյալ բժշկական
բրոշյուրներ։ Ոչ ոք այցելության չէր գալիս։ Վիրահատության և կլինիկայի վարձը ինքն էր
վճարել դեռ չորս շաբաթ առաջ։ Այն էլ երկու շաբաթ ավելի շուտ մահացավ։ Մոտը եկող
այդ դռնապան կնոջ ասելով, նա խոստացած է եղել իր ունեցած-չունեցածը տալ նրան՝ ի
վարձատրություն այդ կնոջ տարած հոգսերի։ Հիմա դռնապան կինն ուզում է, որ
չօգտագործված երկու շաբաթվա վարձը անպայման իրեն վերադարձնեն։ Այդ կնոջ
ասելով, ինքը մոր նման նրա հոգսը տարել է։ Դուք պետք է տեսնեիք, թե ով էր այդ մարդը։
Ասում էր, որ ինքը նրա վրա քիչ ծախսեր չի արել։ Նույնիսկ բնակարանային վարձն է
վճարել։ Ես նրան ասացի, որ այդ մարդը նույնիսկ կլինիկայի համար ինքն է վճարել, և այն
էլ նախապես, ուրեմն, ինչպե՞ս կարող էր թույլ տալ, որ բնակարանի վարձը անվճար մնա,
այդպես ենթադրելու ոչ մի հիմք չկա։ Մի խոսքով, ասացի, այդ բոլորը ոստիկանությունը
թող պարզի, դա նրա գործն է։ Իսկ նա դրա դեմ աշխարհի անեծքը իմ գլխին թափեց։
— Փող է,— ասաց Ռավիկը։— Ինչերի՜ ասես, որ մարդ չի դիմում փողի համար։
Վեբերը ծիծաղեց։
— Մենք պետք է ոստիկանություն հայտնենք։ Թող անեն, ինչպես ուզում են, դա նրանց
գործն է։ Թաղումը նույնպես։
Ռավիկը նորից աչքը գցեց ստամոքս ու հարազատներ չունեցող մարդու վրա։ Նա
պառկած էր անշարժ, և նրա դեմքը այդ մի ժամվա մեջ այնպիսի փոփոխություն էր կրել,
ինչպիսին չէր կրել իր գոյության երեսունհինգ տարիների ընթացքում։ Նրա դեմքի վերջին
շնչում քարացած արտահայտության միջից դանդաղորեն հայտնվում էր մահվան մռայլ
կերպարանքը։ Ամենայն պատահականը աստիճանաբար տարրալուծվում էր, մահացման
նշանները ջնջվում էին, և աղավաղված սովորական դեմքին լռելյայն հաստատվում էր
հավիտենականության դիմակը։
Ռավիկը դուրս եկավ հիվանդասենյակից։ Միջանցքում նա հանդիպեց հիվանդապահ
բուժքրոջը, որը հենց նոր էր եկել։
— Տասներկուերորդ պալատի հիվանդը մահացավ,— ասաց նրան Ռավիկը։— Կես ժամ
առաջ։ Դուք գիշերները նրա մոտ նստելու պարտականությունից ազատված եք։— Եվ,
տեսնելով բուժքրոջ շփոթահար դեմքը, ավելացրեց։— Նա ձեզ որևէ բա՞ն է թողել։
— Ոչ,— պատասխանեց քույրը՝ փոքր-ինչ հապաղելով։— Նա շատ սառը և փշոտ մարդ
էր։ Իսկ վերջին օրերը համարյա բոլորովին չէր խոսում։
— Այո, վերջին օրերը նրա վիճակը շատ ծանր էր,— ասաց Ռավիկը։
Բուժքույրը գործատեր տնտեսուհու նման նայեց Ռավիկին։
— Նա մի շատ գեղեցիկ նեսեսսեր ուներ, ամբողջովին արձաթից։ Եթե ուզում եք
իմանալ, տղամարդու համար նույնիսկ չափազանց շքեղ էր։ Ավելի շուտ դա կնոջ կսազեր։

— Այդպես էլ իրե՞ն եք ասել։
— Այո, մի անգամ խոսք բացվեց այդ մասին... Երեքշաբթի գիշերը... իրեն լավ էր զգում,
հանգիստ էր։ Բայց նա ասաց, որ արծաթը նաև տղամարդուն է սազում։ Իսկ
խոզանակները այնքան լա՜վն են։ Ասաց, որ հիմա այդպիսի խոզանակ չի էլ ճարվում։ Բայց
ընդհանրապես քիչ էր խոսում։
— Հիմա այդ բոլորը ոստիկանությունը կվերցնի։ Հանգուցյալը հարազատներ չունի։
Բուժքույրը վշտացած գլխով էր անում։
— Ափսոս։ Արծաթը կսևանա։ Խոզանակները նույնպես կփչանան, եթե չգործածվեն,
մանավանդ, եթե նոր չեն։ Մարդ պետք է դրանք մի լավ լվանար, մաքրեր, հետո պահեր։
— Այո, ճիշտ որ ափսոս է,— ասաց Ռավիկը։— Ավելի լավ կլիներ, եթե դրանք ձեր ձեռքն
ընկնեին։ Գոնե մի մարդ կգտնվեր, որ կուրախանար դրա համար։
Բուժքույրը շնորհակալությամբ ժպտաց։
— Էհ, ինչ չինում է, լինի։ Ես դա իմ մտքով չեմ էլ անցկացրել։ Մեռնողները հազվադեպ
են որևէ մեկին բան նվիրում։ Այդպիսի բաներ անում են միայն առողջացողները։
Մեռնողների մտքով չի էլ անցնում, թե իրենք մեռնում են։ Այդ պատճառով էլ չեն նվիրում։
Իսկ ոմանք էլ չարությունից չեն տալիս։ Դուք չեք պատկերացնում, պարոն բժիշկ, թե
մեռնողները մեկ-մեկ ինչքան են նողկալի։ Մինչև հոգիներր փչելը երբեմն ինչեր ասես, որ
դուրս չեն տալիս։
Բուժքրոջ մանկական կարմրաթուշ երեսը անկեղծ էր ու պայծառ։ Նրա շուրջը տեղի
ունեցող ոչ մի բան չէր հուզում նրան, եթե դա չէր առնչվում բուժքրոջ փոքրիկ աշխարհի
հետ։ Մեռնողները նրա համար քառականջ կամ անճարակ երեխաներ էին։ Մարդ պետք է
նրանց հոգսը քաշեր, մինչև որ մեռնեին։ Հետո հայտնվում էին նոր հիվանդներ, որոնցից
ոմանք առողջանում էին և նվերներ տալիս, ոմանք ոչ մի նվեր չէին տալիս, իսկ ոմանք էլ
պարզապես մեռնում էին։ Ամեն ինչ այդ ձևով էր ընթանում։ Այնպես որ ոչ ոք չէր հուզվում
դրա համար։ Շատ ավելի կարևոր էր մի ուրիշ բան, թե արդյոք «Բոմարշե» ունիվերմագում
գները քսանհինգ տոկոսով կիջեցնե՞ն և կամ զարմիկ Ժանը Աննա Կուտյուեի հետ
կամուսնանա՞ թե ոչ։
Այո դա շատ ավելի կարևոր է, մտածեց Ռավիկը։ Փոքրիկ աշխարհը մարդու պատնեշում
է քաոսով բռնկված մեծ աշխարհից։ Այլապես աստված գիտե, թե մեզ ինչեր կարող են
պատահել։
Նա նստել էր «Տրիումֆ» սրճարանի առաջ։ Գունաթափ, ամպամած և տաք գիշեր էր։
Հեռվում ինչ-որ տեղ անձայն փայլատակում էին կայծակները։ Կյանքը հոսում, գնում էր
մայթերի վրայով։ Կապույտ ատլասե գլխարկով մի կին մոտեցավ, նստեց սեղանի մոտ։
— Մի «վերմութ» ինձ համար չե՞ս վերցնի,— հարցրեց կինը։
― Կարող ենք երկուսով սպասել։
— Խորհուրդ չէի տա։ Ես սպասում եմ բռնցքամարտի չեմպիոն մի կնոջ՝ սպորտի
պալատից։

Կինը ժպտաց։ Նա այնպիսի առատությամբ էր շպարվել, որ ժպիտը զգացվեց միայն
շրթունքների անկյուններում, իսկ դեմքը նման էր սպիտակ դիմակի։
— Արի գնանք ինձ մոտ,— ասաց կինը։— Ես հիանալի բնակարան ունեմ։ Եվ ինքս էլ
վատը չեմ։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։ Հետո սեղանին դնելով հինգֆրանկանոց մի թղթադրամ, տեղից
վեր կացավ։
— Ահա, վերցրու։ Ողջ լինես։
Կինը վերցրեց փողը և կոլորեց, խրեց գուլպայի կապի տակ։
— Տրամադրությունդ վա՞տ է,— հարցրեց նա։
— Ոչ։
— Թե չէ կարող եմ տրամադրությունդ էլ բուժել։ Ես մի շատ հաճելի ընկիրուհի ունեմ։
Երիտասարդ։— Ավելացրեց նա մի փոքր լռելուց հետո։— Կուրծքը Էյֆելյան աշտարակի
չափ։
— Թող մնա մյուս անգամ։
— Ինչպես ուզում ես։
Կինը վեր կացավ տեղից և, մոտենալով մի երկու սեղան այն կողմը գտնվող մեկին,
նստեց նրա մոտ։ Հետո մի քանի անգամ ևս նայելով Ռավիկի կողմը, գնեց սպորտային մի
լրագիր և սկսեց կարդալ վերջին մրցությունների արդյունքները։
Ռավիկը լարված նայում էր սեղանների միջև անընդհատ այսուայն կողմ շարժվող
մարդկային հոսանքին։ Նվագախումբը ներսում վիեննական վալս էր նվագում։ Կայծակի
փայլատակումներն ավելի ուժեղացան։ Երիտասարդ հոմոսեքսուալիստների մի խումբ,
ինչպես թութակների երամը, կոկետորեն աղմկելով, նստեց կողքի սեղանի շուրջը։ Ըստ
վերջին մոդայի, նրանք բոլորն այտմորուսներ ունեին, իսկ հագներինը լայն ուսերով և նեղ
գոտկատեղերով պիջակներ էին։
Ինչ-որ աղջիկ կանգ առավ Ռավիկի սեղանի մոտ և ուշադիր նայեց նրան։ Աղջկա դեմքը
Ռավիկին ծանոթ թվաց... բայց նա իր կյանքում հազար ու մի մարդ էր տեսել, ի՞նչ իմանաս
ով էր։ Աղջիկը նման էր փողոցային վեհերոտ այն պոռնկուհիներին, որոնք սիրում են
գանգատվել իրենց անպաշտպան և անօգնական վիճակից։
— Ինձ չե՞ք ճանաչում,— հարցրեց նա։
— Իհարկե, ճանաչում եմ,— պատասխանեց Ռավիկը, չնայած գաղափար էլ չուներ, թե
նա ով է։— Ինչպե՞ս եք։
— Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Բայց դուք, ինչպես տեսնում եմ, այդպես էլ չե՞ք ճանաչում
ինձ։
— Ես անունները չեմ կարողանում հիշել։ Բայց դեմքով ձեզ հիշում եմ։ Երկա՞ր
ժամանակ է, ինչ վերջին անգամ մենք տեսնվել ենք։
— Այո, շատ երկար։ Հիշո՞ւմ եք, Բոբոյին ինչպես սարսափեցրիք։— Նա քմծիծաղեց։—
Չէ՞ որ դուք իմ կյանքը փրկեցիք, իսկ հիմա չեք ճանաչում։

Բոբո... Կյանքը փրկել... Մանկաբարձուհի... Ռավիկը հիմա արդեն հիշեց։
— Հա՜-ա, Լյուսիեննան եք,— ասաց նա։— Իհարկե, ինչպես չէ։ Այն ժամանակ դուք
հիվանդ էիք։ Իսկ հիմա առողջ եք։ Այդ պատճառով էլ ես ձեզ անմիջապես չճանաչեցի։
Լյուսիեննան փայլեց.
— Իսկապես որ, ճանաչեցիք։ Շատ շնորհակալ եմ այն հարյուր ֆրանկի համար, որ
դուք, այնուամենայնիվ, պոկեցիք մանկաբարձուհուց։
— Ախ, հա՜-ա... հիշեցի, հիշեցի...— Մադամ Բուշեի մոտ պարտություն կրելով, Ռավիկը
Լյուսիեննային հարյուր ֆրանկ էր ուղարկել իր գրպանից։— Բայց դժբախտաբար, ես
բոլորը ետ ստանալ չկարողացա։
— Դա էլ բավական էր։ Ես այդքանի հույսն էլ չունեի։ Արդեն կորած փող էի համարում։
— Է, ինչևէ։ Չէ՞իք ուզի ինձ հետ որևէ բան խմել, Լյուսիեննա։
Աղջիկը գլխով համաձայնության նշան արեց և զգուշորեն նստեց Ռավիկի կողքին։
— Մի բաժակ «չինզանո» սելտերյան ջրով,— ասաց Լյուսիեննան։
— Ինչպե՞ս եք ապրում, Լյուսիեննա։
— Հիմա շատ լավ եմ։
— Դեռ Բոբոյի հե՞տ եք։
— Այո, իհարկե։ Բայց նա հիմա բոլորովին փոխվել է։ Դեպի լավը։
— Շատ ուրախ եմ։
Ռավիկը չգիտեր, թե էլ ինչ հարցնի։ Փոքրիկ մոդիստկան հիմա արդեն փոքրիկ
պոռնկուհի էր դարձել։ Ահա թե ինչու էր Ռավիկը բուժել նրան։ Իսկ մյուս հարցերում օգնել
էր Բոբոն։ Երեխա ունենալուց նա այլևս չէր վախենում։ Վաճառվելու համար մի ավելորդ
հիմք էր հայտնվել։ Նա դեռ նոր էր այդ կյանքն սկսել, և նրա մեջ պահպանված ինչ-որ
երեխայություն շատ հրապուրիչ հանգամանք էր տարիքավոր գիտակների համար —
հախճապակուց մի առարկա, որը հաճախակի օգտագործումից դեռ չէր կորցրել իր
գույների թարմությունը։ Լյուսիեննան խմում էր զգուշորեն, ինչպես թռչունը, բայց աչքերն
արդեն թափառում էին շուրջը։ Այդ ամենի մեջ ուրախալի ոչինչ չկար, թեև առանձնապես
տխրելը նույնպես ոչ մի պատճառ չուներ։ Դա սահող, անցնող մի սովորական կյանքի
կտոր էր։
— Դու գո՞հ ես,— հարցրեց Ռավիկը։
Լյուսիեննան գլխով արեց։ Ռավիկը տեսնում էր, որ նա իսկապես գոհ է։ Աղջկա համար
այդ բոլորը սովորական բան էր։ Ինչո՞ւ զուր տեղը դա ողբերգություն դարձնել։
— Դուք մենա՞կ եք,— հարցրեց Լյուսիեննան։
— Այո, մենակ եմ,— ասաց Ռավիկը։
— Այսպիսի երեկոյին մենա՞կ,
— Պատկերացրեք՝ այո։
Լյուսիեննան անհամարձակ նայեց Ռավիկին ու ժպտաց։

— Ես չեմ շտապում,— ասաց աղջիկը։
Սա ի՞նչ է,— մտածեց Ռավիկը։— Մի՞թե ես այն աստիճան քաղցածի տեսք ունեմ, որ
պատահած պոռնկուհին ինձ մի կտոր ծախու սեր է առաջարկում։
— Քեզ մոտ հասնելը հսկայական պատմություն է, Լյուսիեննա։ Ես այդքան ժամանակ
չունեմ։
— Մենք առանց այն էլ չէինք կարող ինձ մոտ գնալ։ Բոբոն դա ոչ մի դեպքում չպետք է
իմանա։
Ռավիկը նայեց աղջկան։
— Իսկ Բոբոն, ընդհանրապես դա չգիտի՞։
— Ընդհանրապես ամեն ինչ գիտի, բա ինչպե՞ս։ Ինձ նույնիսկ հսկում է։— Լյուսիեննան
ժպտաց։— Նա դեռ իսկական երեխա է։ Կարծում է, թե աշխատած փողերս իրենից
կթաքցնեմ։ Իսկ ձեզանից ես հո փող չե՞մ վերցնի։
— Բոբոն դրա համա՞ր չպետք է իմանա։
— Ոչ, դրա համար չէ։ Նա ձեզ կխանդի։ Իսկ որ խանդեց, ուղղակի գազան է դառնում։
— Իսկ ուրիշներին չի՞ խանդում։
Լյուսիեննան զարմանքով աչքերը բարձրացրեց։
— Ուրիշների՞ն։ Իհարկե, չի խանդում։ Չէ՞ որ դա արդեն փող աշխատելու միջոց է։
— Ուրեմն, խանդում է այն դեպքում, երբ փող չես վերցնում։
Լյուսիեննան անմիջապես չպատասխանեց։ Նրա այտերը կամաց-կամաց կարմրեցին։
— Ոչ թե այդ պատճառով։ Այլ այն, երբ տեսնում է, որ ինձ համար կարևորը միայն փողը
չէ։— Այստեղ նա կրկին խոսքը ծամեց։— Մի խոսքով, երբ տեսնում է, որ ուրիշ բան էլ եմ
զգում։
Լյուսիեննան աչքերը կախեց։ Ռավիկը բռնեց նրա ձեռքը, որ կորած ու որբ ընկած էր
սեղանին։
— Լյուսիեննա,— ասաց նա։ — Լավ է, որ դու ինձ հիշում ես, որ ուզում ես ինձ հետ գալ։
Դու սքանչելի աղջիկ ես, և ես քեզ կտանեի։ Բայց ես չեմ կարող պառկել մի կնոջ հետ, որին
ինքս վիրահատել եմ։ Հասկանո՞ւմ ես ինձ։
Լյուսիեննան բարձրացրեց իր երկար, սև թարթիչները և արագ գլխով արեց։
— Հասկանում եմ,— ասաց նա, իսկույն տեղից կանգնելով։— Որ այդպես է, ես գնամ։
— Ցտեսություն, Լյուսիեննա։ Հաջողություն եմ ցանկանում քեզ։ Զգույշ եղիր, որ այլևս
չհիվանդանաս։
— Շնորհակալ եմ,— ասաց աղջիկը։
Ռավիկը թղթի վրա ինչ-որ բան գրեց։
— Աշխատիր սրանից գտնել, եթե մինչև հիմա չունես։ Սա լավագույն միջոց է։ Եվ
փողերդ բոլորը մի տա Բոբոյին։

Աղջիկը ժպտալով գլուխն օրորեց։ Նա գիտեր, որ, միևնույն է, տալու է։ Դրանում չէր
կասկածում նաև Ռավիկը, որը հայացքով ուղեկցեց Լյուսիեննային, մինչև որ նա
վերջնականապես ձուլվեց մարդկային հոսանքին։ Հետո կանչեց քելներին։
Կապույտ գլխարկով կինը անցավ նրա կողքով, որը ուշադիր հետևել էր այդ
տեսարանին։ Ձեռքի ծալած թերթով հով անելով իրեն, նա ժպտաց, ցույց տալով գցովի
ատամները, որոնցով բերանը լիքն էր։
— Դու կամ իմպոտենտ ես կամ վախկոտ, սիրելիս,— բարեկամաբար ասաց նա Ռավիկի
կողքով անցնելիս։— Քեզ երջանկություններ և սրտագին շնորհակալություն։
Ռավիկը քայլում էր տաք գիշերվա միջով։ Տանիքների վրա դեռ փայլատակում էր
կայծակը, բայց օդը անշարժ էր։ Լուվրի մուտքը վառ լուսավորված էր, դռները՝ կրնկի վրա
բաց։ Ռավիկը ներս մտավ։
Դա այն օրերից էր, երբ Լուվրը իր դռները չի փակում նաև գիշերը։ Սրահների մի մասը
լուսավորված էր։ Ռավիկն անցավ եգիպտական արվեստի բաժնով, որը վիթխարի և
լուսավորված դամբարան էր հիշեցնում։ Այստեղ քարացած նստել ու կանգնել էին երեք
հազար տարի առաջ ապրած փարավոնները, որոնք անշարժ և գրանիտյա աչքերի սևեռուն
հայացքներով նայում էին այս ու այն կողմ գնացող ուսանողների խմբերին, հնաձև
գլխարկներով կանանց և հասակավոր տղամարդկանց, որոնց դեմքերին ձանձրույթ էր
դրոշմված։ Այդ սրածներից փոշու, կանգնած օդի և անմահության հոտ էր գալիս։
Հին հունական բաժնում Միլոսյան Վեներայի առաջ քչփչում էին մի քանի աղջիկներ,
որոնք ոչնչով նման չէին նրան։ Ռավիկը կանգ առավ։ Եգիպտական գրանիտից ու
կանաչավուն սիենիտից հետո հույների մարմարյա արձանները մի տեսակ մեղմ ու
դեկադենտական էին թվում։ Հեզ և փարթամամարմին Վեներան ինչ-որ բանով
ճակատագրից գոհ, լողացող տանտիրուհու էր նման։ Գեղեցիկ է և անխոհ։ Ապոլոնը՝ այդ
մողեսասպանը, հոմոսեքսուալիստ էր, որին անհրաժեշտ էր ավելի շատ
մարմնամարզությամբ զբաղվել։ Սակայն այդ հույները դրված էին այնպիսի սրահներում,
որտեղ անհրաժեշտ չափով օդ չկար, և դա սպանում էր նրանց։ Այլ էր եգիպտացիների
վիճակը, նրանք ստեղծված էին դամբարանի և տաճարների համար։ Իսկ հույներին արև
էր պետք, օդ և սյունաշարեր, որոնց միջով կարող էր թափանցել Աթենքի ոսկեղեն լույսը։
Ռավիկը շարժվեց առաջ։ Նրա դեմ տարածվեց դեպի վեր տանող աստիճաններով
վիթխարի և սառը մի սրահ։ Եվ հանկարծ ամեն ինչ թողած ցածում, վերևում սավառնեց
Սամոթրակյան Նիկան։ Վաղուց էր, ինչ Ռավիկը չէր տեսել նրան։ Վերջին անգամ, երբ
ինքն այստեղ էր, Նիկայի արձանը նրան թվաց անշուք և ողորմելի, թանգարանի
պատուհաններից ներս էր թափանցում ձմեռային ամպամած գորշ օրվա կեղտավուն
լույսը, և հաղթանակի աստվածուհին կարծես ցրտից կուչ էր եկել ու դողում։ Իսկ այժմ նա
կանգնած էր աստիճանների վերևում, կանգնած էր մարմարյա նավի բեկորի վրա,
կանգնած էր, ողողված լուսարձակների պայծառ լույսով, կանգնած էր վեհատեսիլ ու
շողշողուն, թևերն այնքան լայնորեն տարածած, որ թվում էր, թե հիմա ուր որ է կթռչի... և
քամուց ծածանվող զգեստները սեղմվել ու կիպ կպել էին դեպի առաջ քայլող նրա
մարմնին։ Թվում էր, թե նրա հետևում աղմկում է Սալամինի գինեգույն ծովը, որի վրա
տարածվել էր սպասումով լեցուն մուգ թավշյա երկինքը։

Սամոթրակյան Նիկան բարոյականությունից ոչ մի գաղափար չուներ։ Պրոբլեմներ
գոյություն չունեին նրա համար։ Նրան անծանոթ էին արյան մեջ տեղի ունեցող
փոթորիկներն ու նրանց սև հետևանքները։ Նա գիտեր միայն հաղթանակ կամ
պարտություն, որոնց միջև ոչ մի տարբերություն գրեթե չէր տեսնում։ Նա չէր գայթակղում,
նա վեհացնում էր։ Նա հրապուրանք չէր, այլ անհոգություն։ Նա ոչ մի գաղտնիք չուներ,
բայց հուզում էր ավելի, քան Վեներան, որը ծածկել էր իր ամոթը՝ այն ավելի ցայտուն ցույց
տալու համար։ Նրա հարազատները թռչուններն էին և նավերը, նրա հարազատները
քամին էր, ալիքներն էին, հորիզոնն էր։ Նա հայրենիք չուներ։
Նա հայրենիք չուներ, մտածեց Ռավիկը։ Բայց դա պետք էլ չէր նրան։ Բոլոր նավերի վրա
նա իրեն տանն էր զգում։ Տանն էր զգում արիության ու պայքարի մեջ, և նույնիսկ
պարտության ժամանակ. չէ՞ որ նա երբեք չէր հուսահատվում։ Նա ոչ միայն հաղթանակի
աստվածուհին էր, այլև աստվածուհին բոլոր ռոմանտիկների և տարագիրների, քանի դեռ
նրանք չեն հանձնվել։
Ռավիկը նայեց իր շուրջը։ Սրահում այլևս ոչ ոք չկար։ Ուսանողները և բեդեկերները
ձեռքներին մարդիկ նույնպես ցրվել, տուն էին գնացել։ Տուն... Ի՞նչ տուն կարող է լինել
ամենուրեք հետապնդվող մարդու համար, եթե չհաշվենք մի ուրիշի հուզված սիրտը, այն էլ
կարճ ժամանակով։ Մի՞թե այդ չէր պատճառը, որ սերը, թափանցելով իր՝ անհայրենիք
թափառականի սիրտը, ցնցեց այդպես և ամբողջովին տիրացավ նրան։ Չէ՞ որ այնտեղ,
սիրուց բացի ուրիշ ոչինչ չէր մնացել։ Մի՞թե այդ չէր պատճառը, որ ինքը փորձում էր
փախչել այդ սիրուց։ Եվ մի՞թե այդ սերը չէր, որ եկավ իր հետևից, որ հասավ և տապալեց
իրեն։ Շատ ավելի հեշտ է նորից ոտքի կանգնել հարազատ, արդեն ծանոթ հողի վրա, քան
օտարության սայթաքուն սառույցի։
Նրա աչքին ինչ-որ բան ընկավ։ Փոքրիկ, թրթռուն, սպիտակ մի բան։ Դա թիթեռ էր, ըստ
երևույթին, ներս էր թռել բաց դռան միջով։ Թռել, եկել էր Տյուիլրինի այգու արևից
ջերմացած ինչ-որ ծաղկաթմբերից, որտեղ վարդերին թառած, քնած էր եղել նրանց
բուրմունքի ներքո։ Գուցե նա վախեցել էր այնտեղ թափառող սիրահար մի գույգից և,
մոլորված քաղաքի բյուրավոր լույսերից, որոնք անհամար անծանոթ արևների պես
կուրացրել են նրան, փորձել է թաքնվել մուտքի լայն դռների հետևում գտնված փրկարար
խավարի մեջ... Եվ ահա նա այժմ հուսահատ և համարձակ պտտվում է վիթխարի
սրահում, որտեղ նրան մահ է սպասում... Նա շուտով կհոգնի ու կքնի կամ քիվի, կամ
լուսամուտագոգի և կամ բարձունքում շողշողացող աստվածուհու ուսի վրա թառած։ Իսկ
առավոտյան նա նորից կթռչի ծաղիկներ փնտրելու, փնտրելու նեկտար և կյանք։ Սակայն
ոչինչ չգտնելով, նա ուժասպառ կնստի հազարամյա մարմարին և կրկին կքնի, կքնի
այնքան ժամանակ, մինչև որ թուլանան քնքուշ և կառչուն ոտիկները և ցած գլորվի
վաղահաս աշնան այդ նրբին տերևը։
Անմիտ սենտիմենտալություն է, մտածեց Ռավիկը։ Հաղթանակի աստվածուհի և
փախստական թիթեռ։ Էժանագին սիմվոլ։ Բայց կյանքում ի՞նչն է ավելի հուզում, եթե ոչ
հենց այդ էժանագին հասկացությունները — էժանագին սիմվոլները, էժանագին
զգացմունքները, էժանագին սենտիմենտալությունները։ Վերջին հաշվով ի՞նչն է դրանք
այդպես էժանագին դարձրել։ Նրանց անվիճելի ճշմարտությունը։ Եթե մարդու կոկորդից
բռնում են, սնոբիզմից հետք անգամ այլևս չի մնում։ Թիթեռը բարձրացավ գմբեթի տակ և
անհետացավ այնտեղի կիսախավարում։ Ռավիկը դուրս եկավ Լուվրից։ Դրսի ջերմ օդը
այնպես խփեց նրա դեմքին, կարծես բաղնիքում լիներ։ Նա կանգ առավ։ Էժանագին

զգացմունքներ։ Իսկ մի՞թե հենց ինքը չի դարձել ամենաէժանագին զգացմունքների զոհը։
Ռավիկը նայեց թանգարանի առջևում գտնվող լայն հրապարակին, որտեղ նստած էին
հարյուրամյակների ստվերները, և հանկարծ նրան թվաց, թե բռունցքի հարյուրավոր
հարվածներ տեղացին գլխին։ Նա տեղում օրորվեց և հազիվ կարողացավ իրեն պահել, որ
չընկնի։ Նրա աչքերի առջևից դեռ չէր հեռանում սպիտակ, թևերը լայնորեն տարածած
Նիկան, սակայն նրա հետևում ստվերի միջից բարձրանում էր կանացի մի ուրիշ դեմք,
էժանագին և անարժեք, որին նայելիս նրա երևակայությունն այնպես էր խճճվում, ինչպես
կարող է խճճվել հնդկական շղարշը վարդի փշոտ թփերի մեջ։ Նա թափ էր տալիս շղարշը,
բայց փշերը, ամուր կառչած նրանից, բաց չէին թողնում։ Մետաքսյա և ոսկյա նուրբ թելերի
մեջ խրված, փշերն այնպես էին միահյուսվել շղարշի հետ, որ աչքն այլևս չէր կարողանում
ջոկել, թե որոնք են վարդի փշոտ ճյուղերը և որոնք՝ շղարշի կայծկլտող թելերը։
Դե՜մքը։ Դե՜մքը։ Իսկ ո՞վ է հարցնում, այդ դեմքը էժանագի՞ն է, թե թանկ։ Անկրկնելի՞ է,
թե հազար անգամ կրկնված։ Մարդ կարող է այդ հարցերը տալ նախապես, քանի դեռ
ցանցի մեջ չի ընկել, իսկ երբ ընկավ, այլև անհնար է դուրս պրծնելը։ Այժմ արդեն մարդուն
պահողը սերն է և ոչ թե պատահական կերպով նրա անուն կրողը։ Այլևս ո՞վ կարող է
դատողություններ անել, եթե կուրացած է երևակայության խաղով։ Սերը ոչ չափ է
ճանաչում և ոչ էլ գին։
Երկինքը կախվել, իջել էր ցած։ Անաղմուկ կայծակները գիշերային խավարից
ակնթարթորեն դուրս էին քաշում գորշ ծծմբագույն ամպերը։ Պայթելու պատրաստ
ամպրոպը հազարավոր կույր աչքերով և անձև փռվել էր տանիքների վրա։ Ռավիկը
քայլում էր Ռիվոլի փողոցի երկարությամբ։ Ծածկված մայթերի սյուների հետևում ձգվում
էին խանութների լուսավորված ցուցափեղկերը։ Մարդկային հոսանքը շարժվում էր նրանց
առջևով։ Փողոցով, առանց ընդհատվելու, ձգվում էր մեքենաների շղթան։ Ահա
հազարավոր այսպիսիների մեջ քայլում եմ և ես, մտածեց Ռավիկը։ Քայլում եմ ձեռքերս
գրպանիս, առանց շտապելու, դանդաղ անցնելով զիզիպիզիներով ու թանկարժեք իրերով
շողշողացող այս ցոլցափեղկերի առջևով։ Քայլում եմ սովորական իրիկնային զբոսանքի
դարս եկած մարդու նման, բայց արյունը փոթորկվում է իմ մեջ, փոթորկվում է ուղեղ
կոչվող ընդամենը երկու բուռ սպիտակավուն գորշ մոլյուսկանման զանգվածի
գալարներում։ Ահա անտեսանելի մի ճակատամարտ սկսվեց, և հանկարծ իրականը
դառնում է անիրական, իսկ անիրականը իրական։ Ես զգում եմ, թե ինչպես են ինձ
արմունկներով հրմշտում, ինչպես են քսվելով ու հրելով անցնում իմ կողքից, զգում եմ ինձ
վրա գցած ուրիշների հայացքները, իմ ականջին է հասնում մեքենաների շչակների ձայնը,
լսում եմ, թե ինչպես են խոսում մարդիկ, զգում եմ իմ շուրջը եռացող սովորական, սարքի
ընկած կյանքը, որի կենտրոնում գտնվելով հանդերձ, ավելի հեռու եմ նրանից, քան
լուսինը... Ես գտնվում եմ անհայտ մի մոլորակի վրա, ուր ոչ տրամաբանություն կա, ոչ
անհերքելի փաստեր, և իմ մեջ ինչ-որ ձայն անվերջ ու անլռելի ճչում է մի անուն։ Ես
գիտեմ, որ բանն անունը չէ, սակայն անվերջ լսում եմ ճչացող այդ ձայնը, որին ինչպես
միշտ, որպես պատասխան լռությունն է լոկ դիմավորում։ Այդ լռության մեջ շատ ճիչեր են
խլացել, առանց պատասխան ստանալու։ Բայց ճիչը չի լռել։ Դա սիրո և մահվան գիշերային
ճիչն է, ճիչը էքստազի և կործանման գիտակցության, ճիչը ջունգլիների և անծայր
անապատի։ Ես կարող եմ հազարավոր պատասխաններ իմանալ, բայց միակ այն
պատասխանը, որն ինձ պետք է, ես չգիտեմ, և չեմ էլ իմանա, քանի որ այդ պատասխանը
ոչ թե իմ մեջ, այլ ինձանից դուրս է, որին ես երբեք չեմ կարող հասնել...

Սե՜ր։ Ինչե՜ր ասես, որ չեն թաքնվում այդ բառի տակ։ Դեպի հաճելի ու քնքուշ մարմինն
ունեցած տենչից մինչև ոգու հեռավոր փոթորկումները, ընտանիք ունենալու հասարակ
ցանկությունից մինչև որևէ մեկի մահվան լուրից ստացած կորստաբեր ցնցումները, խենթ
վավաշոտությունից մինչև Հակոբի մենամարտը հրեշտակի հետ։ Ահա ես քայլում եմ,
ասաց ինքն իրեն Ռավիկը, մի մարդ, որի քառասունն արդեն անց է, ես շատ բան եմ
սովորել իմ կյանքում, ընկել ու նորից եմ բարձրացել։ Ես փորձով հարուստ եմ և
իմաստնացած, այդ իմաստությունները անցել են տարիների ֆիլտրի միջով, ես դարձել եմ
ավելի կոփված, ամեն ինչին նայում եմ քննադատորեն, ես հիմա ավելի անվրդով եմ և
ավելի սառնասիրտ... Ես ոչ ուզում էի սիրել և ոչ էլ հավատում էի սիրուն, իմ մտքով երբեք
չէր անցնում, թե սերը նորից ինձ կայցելի... Բայց նա եկավ, և պարզվեց, որ իմ ամբողջ
կենսափորձը անօգուտ դուրս եկավ, իսկ գիտելիքներս այդ ամենը դարձրին ավելի այրող
ու ցավալի։ Իսկ ի՞նչն է ավելի լավ այրվում զգացմունքի կրակի վրա, եթե ոչ չոր ցինիզմը —
մի վառելիք, որ պատրաստվել է ճակատագրական ծանր օրերին։
Ռավիկը քայլում ու քայլում էր առաջ, իսկ գիշերն անեզր էր ու զրնգուն։ Նա քայլում էր,
առանց ուշադրություն դարձնելու, թե ուր է գնում, և չգիտեր, թե ինչպես է անցնում
ժամանակը։ Եվ նա ամենևին էլ չզարմացավ, երբ հանկարծ սթափվելով տեսավ, որ ինքը
ավենյու Ռաֆայելի հետևում գտնվող զբոսայգում է։
Պասկալ փողոցի վրա կառուցված տուն։ Աղոտ ճերմակությամբ իրար վրա բարձրացող
հարկեր։ Վերին հարկի սենյակներից մի քանիսը լուսավորված են։ Նա հայացքով փնտրեց
Ժոանի լուսամուտը։ Այնտեղ նույնպես լույս կար։ Ուրեմն, Ժոանը տանն է։ Բայց գուցե և
տանը չէ, պարզապես մոռացել է դուրս գնալիս լույսը հանգցնել։ Չէ՞ որ նա սոսկալի չէր
սիրում մտնել մութ սենյակ։ Ինչպես և ինքը՝ Ռավիկը։ Նա մոտ գնաց։ Տան առաջ կանգնած
էին մի քանի մեքենաներ, որոնց միջև մի դեղին «ռոդեստեր», սովորական մի մեքենա,
որին մրցարշավի մեքենայի տեսք էր տրված։ Այդ մեքենան կարող էր լինել Ժոանի
սիրեկանինը։ Դերասանի համար ամենահարմար մեքենան է։ Կաշվե կարմիր նստոցներ,
պանել պրիբորների համար, ինչպես ինքնաթիռինը, պետք չեկող մասերի կատարյալ
առատություն — իհարկե, սա պետք է որ սիրեկանինը լինի։ Չլինի՞ խանդում եմ,
զարմացած մտածեց նա։ Խանդում եմ մի պատահական մարդու, որից նա կպե՞լ է։
Խանդո՞ւմ եմ ինչ-որ բանի, որն ինձ ամենևին չի վերաբերում։ Կարելի է խանդի զգացում
ունենալ դեպի այն սերը, որը երես է դարձրել քեզանից, և ոչ թե դեպի այն առարկան, որին
նա ուղղված է։
Ռավիկը վերադարձավ զբոսայգի։ Մթության մեջ տարածվել էր հողի և սառող
կանաչների հոտի հետ խառնված ծաղիկների բուրմունքը։ Այդ բուրմունքը սուր էր, ինչպես
լինում է ամպրոպից առաջ։ Նա նստեց մի նստարանի։ Այդ ես չեմ, մտածեց Ռավիկը, ես չեմ
ուշացած այն սիրեկանը, որը նստել է իրեն լքող կնոջ տան առաջ և նայում է նրա
լուսամուտին։ Այդ ես չեմ, ես չեմ այն մարդը, որը ցնցվում է ցանկությունից, ընդունակ է
հերձման ենթարկել իր զգացմունքները, բայց և այնպես ի վիճակի չէ իշխել այդ
զգացմունքների վրա։ Այդ ես չեմ այն հիմարը, որն ուրախությամբ կտար իր կյանքի
տարիները, միայն թե ետ վերադարձներ ժամանակը և այն ոսկեվարս ոչինչը, որը դեռ
վերջերս էր իմ ականջին դատարկ ու անմիտ անհեթեթություններ փսփսում։ Այդ ես չեմ,—
գրողի ծոցը թող կորչեն բոլոր պատճառաբանությունները,— ես չեմ այն մարդը, որ նստել է

այստեղ՝ լցված այրող խանդով, հուսաբեկ ու ողորմելի, ես չեմ այն մարդը, որը հաճույքով
այստեղ կանգնած այդ մեքենան հրդեհի ճարակ կդարձներ։
Նա գրպանից սիգարետ հանեց։ Դանդաղ ու լուռ այրում։ Աննշմարելի ծուխ։ Գիսավոր
աստղի նման ցած ընկնող վառված լուցկու հատիկ։ Ինչո՞ւ ինքը չբարձրացավ Ժոանի մոտ։
Ի՞նչ կար դրա մեջ։ Չէ՞ որ առանձնապես ուշ չէր։ Նրա լույսը դեռ վառվում էր։ Եվ ինքը
կարող էր արժանավայել պահել իրեն։ Ինչո՞ւ չէր կարող Ժոանին դուրս կանչել։ Հենց հիմա,
երբ ինքն արդեն ամեն ինչ գիտեր։ Դուրս կանչեր, տաներ իր հետ և այլևս թույլ չտար, որ
վերադառնա։
Ռավիկը նայում էր խավարի մեջ... բայց ի՞նչ կարող էր դա տալ։ Ի՞նչ օգուտ կարող էր
դրանից լինել։ Մի՞թե այդ ձևով հնարավոր է այն մյուսին, սիրեկանին, դուրս գցել Ժոանի
կյանքից։ Երբեք մարդ չի կարող ուրիշի սրտից ոչինչ և ոչ ոքի դուրս նետել... Մի՞թե ինքը
չէր կարող վերցնել Ժոանին այն ժամանակ, երբ նա իր մոտ էր եկել։ Ինչո՞ւ այդ չարեց։
Նա սիգարետը շպրտեց։ Չարեց այդ, որովհետև դա բավական չէր։ Ահա թե բանն
ինչումն էր։ Ինքն ավելին էր ուզում։ Դա բավական չէր լինի նույնիսկ այն դեպքում, եթե
Ժոանը նորից վերադառնար, սկսեր նորից հաճախել, եթե ամեն ինչ անհետ կորչեր ու
մատնվեր մոռացության... Ինչ-որ տարօրինակ ու սարսափելի օրենքով դա միշտ քիչ է
լինելու։ Ինչ-որ բան խախտվել է, երևակայության լույսը այլևս չէր կարող գտնել այն
հայելին, որը առաջ բռնում էր նրան և, կարծես, շիկացնելով, ետ էր շպրտում... Այժմ նա
անցնում էր կողքով ու մխրճվում ինչ-որ կույր դատարկության մեջ, և արդեն ոչինչ նրան
չէր կարող ետ շպրտել, ոչ որևէ մի, և ոչ էլ նույնիսկ հազարավոր նման հայելիներ։ Նրանք
կարող են բռնել միայն այդ լույսից ինչ-որ մասնիկ, բայց ոչ ամբողջ լույսը։ Նա վաղուց է
արդեն աննպատակ թափառում սիրո ամայացած երկնքներում, ինչպես լուսավորվող
մշուշի մեջ, և երբեք այլևս չի կարող ծիածանի շողերով ողողել սիրելի կնոջ դեմքը։
Մոգական շրջանակն արդեն բացվել է, մնացել են միայն տրտունջները, իսկ հույսը փշրվել
է ամբողջովին։
Ինչ-որ մեկը դուրս եկավ տանից։ Դա մի տղամարդ էր։ Ռավիկը շտկվեց տեղում։
Հայտնվեց նաև մի կին։ Տղամարդն ու կինը ծիծաղեցին։ Ոչ, նրանք չէին... ոչ Ժոանն էր, ոչ
իր սիրեկանը։ Նրանք նստեցին մեքենան ու շարժվեցին։ Ռավիկը նորից մի սիգարետ
վառեց։ Արդյոք ինքը չէ՞ր կարող պահել նրան։ Չե՞ր կարող կանխել նրա հեռանալը, եթե
ուրիշ կերպ վարվեր նրա հետ։ Պահե՞լ... իսկ ի՞նչ կարող է մարդու պահել, բացի
պատրանքներից։ Բայց մի՞թե պատրանքը քիչ է։ Իսկ հնարավո՞ր է պատրանքից ավելին
ունենալ։ Ո՞վ գիտե, թե ինչ է կատարվում կյանքի ջրապտույտներում, որ խենթորեն
փոթորկվում է գիտակցության խոր ընդերքների մեջ։ Մեր զգացումներն այդ կոծանքի
շաչյունները իրեր են դարձնում, դարձնում են սեղան, լապտեր, հայրենիք, դու, սեր։ Եվ ով
շրջապատված է այդ զարհուրելի կիսախավարով, նրա համար միայն աղոտ կռահումներ
են մնում։ Բայց մի՞թե քիչ կռահումներ կան, մի՞թե նրանք բավական չեն։
Ոչ, բավական չեն։ Իսկ եթե անգամ բավական են, ապա լոկ այն դեպքում, երբ մարդ
հավատում է դրանց։ Բայց եթե բյուրեղը ջարդվում է կասկածանքի ծանր մուրճի տակ,
ամենաշատը մարդ կարող է այն կպցնել, ավելին հնարավոր չէ։ Կպցնել, ստել և նայել, թե
ինչպես է այդ բյուրեղը հազիվհազ բեկում լույսը, և ոչ թե շողշողում իր նախկին փայլով։
Ոչինչ չի վերադառնում։ Չի վերականգնվում ոչինչ։ Ոչ մի բան։ Եթե անգամ Ժոանը

վերադառնա էլ, միևնույն է, նա արդեն նախկին Ժոանը չի լինի։ Նա լինելու է ջարդված ու
նորից կպցրած բյուրեղ։ Բաց թողնված ժամ։ Եվ ոչ ոք ետ բերել այդ ժամը այլևս չի կարող։
Նա մի անտանելի սուր ցավ զգաց։ Թվում էր, թե ներսում ինչ-որ բան կտոր-կտոր են
անում։ Տեր իմ աստված, տեր իմ աստված, մտածում էր նա, մի՞թե հնարավոր է այսպես
տառապել։ Տառապել սիրուց։ Ես հեռվից նայում եմ ինձ, բայց ոչինչ անել չեմ կարող։ Ես
գիտեմ, որ եթե Ժոանը կրկին վերադառնա, միևնույն է, ես նորից նրան բաց կթողնեմ,
սակայն դրանով իմ ցանկությունը չի մարի։ Ես կարող եմ զգացմունքները հերձել, ինչպես
դիակարանի սեղանին դրված դիակ, բայց դրանից նրանք հազար անգամ ավելի կենդանի
կդառնան։ Ես հասկանում եմ, որ մի օր, վերջապես, այս տառապանքները կանցնեն,
սակայն դա նույնպես ինձ չի օգնում։ Ռավիկը ոչինչ չտեսնող աչքերի հայացքը հառեց դեպի
Ժոանի լուսամուտը, զգալով իրեն սոսկալի ծիծաղելի վիճակում։ Բայց դա նույնպես
դրությունը ոչնչով չէր փոխում...
Հանկարծ քաղաքի վրա ծանրորեն գռգռացին ամպերը։ Անձրևի խոշոր կաթիլները
սկսեցին հարվածել թփուտներին։ Ռավիկը տեղից ելավ։ Նա տեսավ, թե փողոցներում
ինչպես են թռչկոտում սև արծաթի ցայտքերը։ Անձրևն սկսեց երգել։ Առատ ու ջերմ
կաթիլները հարվածում էին նրա երեսին։ Եվ հանկարծ Ռավիկը դադարեց այլևս
հասկանալուց, ինքը ծիծաղելի՞ է թե ողորմելի, տառապո՞ւմ է թե ոչ... Նա միայն մի բան
գիտեր — ինքն ապրում է։ Այո, ապրում էր, զգում էր իր գոյությունը, կյանքը վերադարձել
էր նրա մոտ ու ցնցում էր նրան։ Ռավիկն այլևս պասիվ նայող չէր և ոչ էլ կողմնակի
դիտորդ։ Ապրելու վեհ զգացումը փոթորկվեց նրա երակներում, ինչպես կրակն է
փոթորկվում դոմնային վառարաններում։ Եվ նրա համար գրեթե միևնույն էր, երջանի՞կ է
ինքը թե դժբախտ։ Նա զգում էր, որ ապրում է, ապրում է լիարյուն կյանքով, և դա
բավական էր։
Ռավիկը կանգնել էր անձրևի տակ, որն այնպես էր հորդում նրա վրա, կարծես երկնքից
թափվող գնդացրային կրակ լիներ։ Նա կանգնել էր հորդող անձրևի տակ և հենց ինքն
անձրև էր, և փոթորիկ, և ջուր, և հող... Հեռավոր հորիզոններից եկող կայծակները
խաչաձևվում էին նրա մեջ։ Նա դարձել էր ալեկոծված տարերքի մի մասնիկը։ Իրերը
կորցրել էին իրենց անունները և ձուլվել միմյանց, ամեն ինչ նույնն էր — սեր, առատորեն
թափվող ջուր, տանիքների վրա փայլատակող կայծակների գունատ լույսեր, հող, որ
կարծես ուռճացած լիներ, իրերն իրարից բաժանող սահմաններ այլևս չկային, այդ բոլորը
պատկանում էին նրան, և նա ինքն իր հերթին կարծես դրանց մի մասնիկը լիներ։
Երջանկությունն ու դժբախտությունը թվում էին դատարկ պարկուճներ, և այդ
պարկուճները ապրելու և ապրելն զգալու հզոր ցանկությունը մի կողմ էին նետել։
— Իսկ դու, այնտեղ վերևում,— ասաց Ռավիկը, դիմելով Ժոանի լուսավորված
պատուհանին, առանց զգալու, որ ինքը ծիծաղում է։— Դու փոքրիկ ու շողշողուն լույս,
ֆատա մորգանա, երես, որ այդպիսի հզոր իշխանություն ունես իմ նկատմամբ, դու, որ
հանդիպեցիր ինձ այս մոլորակի վրա, որտեղ հարյուր հազարավորներն են ապրում,
ապրում են ավելի լավերը, ավելի սքանչելիները, ավելի խելոքներր, բարիները,
հավատարիմները, խելամիտները... Դու, պատահականություն, որին գիշեր ժամանակ
ճակատագիրը նետեց իմ ճանապարհի վրա, դու, իմ կյանքի մեջ խուժած խենթ և
տիրական սեր, որ քնած ժամանակ գաղտագողի սողացել ու մտել ես իմ մաշկի տակ, դու,
որը իմ մասին գրեթե ոչինչ չգիտեր, բացի նրանից, որ ես իրեն դիմադրում եմ, և որը հենց
միայն դրա համար է, որ նետվում է իմ առաջ։ Ես հազիվ էի դադարել դիմադրելուց, և դու

անմիջապես ուզեցիր առաջ շարժվել։ Ողջո՜ւյն քեզ։ Ահա ես կանգնած եմ այստեղ, թեև ինձ
թվում էր, որ ես երբեք այլևս այսպես չեմ կանգնելու։ Հորդ անձրևը թափվում ու թրջում է
ինձ, անձրևի շիթերը ավելի ջերմ, ավելի զով և ավելի փափուկ են, քան քո ձեռքերը, քան
մաշկը քո։ Ահա ես կանգնած եմ այստեղ, կանգնած եմ որպես մի խղճուկ, և խանդի
ճանկերը ծվատում են իմ ներսը։ Ես և ուզում եմ քեզ, և ատում ամբողջ հոգով, հիանում եմ
քեզնով և աղոթում աստվածացնելով, քանի որ քո նետած կայծակը հրդեհել է իմ սիրտը,
կայծակ, որ թաքնված է յուրաքանչյուր ընդերքում, քանի որ դու իմ մեջ կյանքի կայծ ես
նետել, նետել ես սև այդ կրակը։ Ահա ես կանգնած եմ այստեղ, բայց այլևս ոչ որպես
արձակուրդի մեջ գտնվող դիակ՝ մանր ցինիզմով, սարկազմով և աննշան արիությամբ, ոչ,
իմ մեջ չկա այլևս ցուրտ անտարբերություն, ես նորից եմ կենդանացել, ու թեև տառապում
եմ կրկին, բայց նորից եմ բացված կյանքի փոթորիկների առաջ, նորից է ինձ վրա իշխում
կյանքի սովորական իշխանությունը։ Օ՜, դու օրհնյալ լինես, անկայուն, խուսափող սրտով
մադոննա, ռումինական ակցենտով Նիկա։ Դու, որ երազանք ես, պատրանք, հայելի, որին
ինչ-որ մութ աստվածություն փշուր-փշուր է արել... Ընդունիր իմ շնորհակալությունը, դու,
որ այդպես անմեղ ես։ Ես երբեք քեզ ոչինչ չեմ ասելու, որովհետև դու իսկույն անգթորեն
ամեն ինչ կշրջես քո օգտին, բայց դու ինձ վերադարձրիր այն, ինչ չէին կարող վերադարձնել
ո՛չ Պլատոնը և ո՛չ էլ քրիզանթեմները, ո՛չ փախուստը և ո՛չ էլ ազատությունը, ո՛չ ամբողջ
աշխարհի պոեզիան, և ո՛չ էլ այդ աշխարհի ամբողջ գթասրտությունը, ո՛չ
հուսահատությունը և ո՛չ էլ ամենաբարձր ու ամենահամբերատար հույսը,― դու ինձ
վերադարձրիր կյանքը, հասարակ, ուժեղ կյանքը, որը այս երկու կատաստրոֆաների միջև
թվում էր, թե ոճրագործություն է։ Ընդունիր իմ ողջույնները։ Եվ շնորհակալություններն
իմ ընդունիր։ Ես պետք է քեզ կորցնեի՝ կորուստը հասկանալու համար։ Ողջույն քեզ։
Անձրևն արծաթյա շողշողուն վարագույրի նման կախվել էր քաղաքի վրա։ Թրջված
թփերը հաճելի բույր էին տարածում իրենց շուրջը։ Հողից սուր և բարեբեր բուրմունք էր
բարձրանում։ Դիմացի տնից մեկը վազելով ղուրս եկավ ու բարձրացրեց դեղին
«ռոդստերի» ծածկույթը։ Հիմա դա միևնույն էր։ Ամեն ինչ արդեն միևնույն էր։ Գիշեր էր, և
գիշերը աստղերի վրայից ցնցում էր անձրևը և թափում երկրի վրա։ Թափվող շիթերը
խորհրդավորությամբ արգասավորում էին քարե քաղաքը իր ծառուղիներով ու
զբոսայգիներով։ Միլիոնավոր ծաղիկներ բացում էին անձրևի առաջ իրենց խայտաբղետ
արգանդները և ընդունում նրան։ Եվ նա իր կենսարար շիթերով նետվում էր այս ու այն
կողմ տարածված և փետրավորված շյուղերի վրա, խրվում էր հողի մեջ՝ միլիոնավոր
սպասող արմատների հետ մութ ամուսնության համար։ Անձրև, գիշեր, բնություն,
բուսականություն — դրանք բոլորը գոյություն ունեին, բայց նրանց չէր հետաքրքրում ոչ
քայքայումը, ոչ մահը, ոչ ոճրագործները, ոչ կեղծ սրբությունները, ոչ հաղթանակը և ոչ էլ
պարտությունը, նրանք գոյություն ունեին հիմա, ինչպես եղել էին ամեն տարի։ Այս գիշեր
Ռավիկը նույնպես պատկանում էր նրանց... ձուլվել էր այդ ամենի հետ... Կարծես ջարդվել
էր ձվի կճեպը, կարծես նորից էր ճեղքում ու դուրս գալիս կյանքը, կյանքը, կյանքը, որ
այնքան ցանկալի էր, այնքան օրհնյալ։
Ռավիկն արագ-արագ քայլում էր փողոցներով ու զբոսայգիներով։ Գնում էր առանց ետ
նայելու, քայլում էր անվերջ ու անվերջ առաջ, և Բուլոնյան անտառը նրան դիմավորում էր
ինչպես ճանճերի դզդզող վիթխարի մի փեթակ։ Անձրևը մտրակում էր ծառերի
կատարներին, կատարներն օրորվում ու պատասխանում էին նրան, և Ռավիկին թվում էր,
թե ինքը կրկին երիտասարդ է և առաջին անգամ է գնում ինչ-որ կնոջ մոտ։

XXIV գլուխ
— Ի՞նչ կուզեիք,— հարցրեց քելները Ռավիկին։
— Ինձ համար բերեք...
― Ի՞նչ։
Ռավիկը չէր պատասխանում։
— Ես ձեզ չհասկացա, մեսյո,— ասաց քելները։
— Որևէ բան... ինձ համար որևէ բան բերեք։
— Մի բաժակ պերնո բերե՞մ։
― Այո...
Ռավիկն աչքերը փակեց։ Հետո դանդաղորեն նորից բացեց։ Մարդը դեռ նստած էր իր
տեղում։ Այս անգամ արդեն սխալ լինել չէր կարող։
Հաակեն նստած էր դռան կողքին գտնվող սեղանի մոտ։ Նա, մենակ էր ճաշում։ Նրա
առաջ դրված էր արծաթյա ափսեով երկու կեսական լանգուստ և սառույցով դույլի մեջ՝ մի
շիշ շամպայն։ Քելներներից մեկը հենց այդտեղ սեղանի մոտ կանգնած, պոմիդորից սալաթ
էր պատարստում։ Ռավիկն այդ բոլորը տեսնում էր այնքան պարզ, կարծես ուղղակի իր
աչքի առաջ փորագրված լիներ մոմե թերթիկի վրա։ Հաակեն ձեռքը մեկնեց դեպի սառը
շամպայնը, և Ռավիկը տեսավ նրա կնիքով մատանին, որի գերբը քանդակված էր կարմիր
քարի վրա։ Նա իսկույն ճանաչեց և մատանին և Հաակեի սպիտակ մսեղ ձեռքը։ Ռավիկը
դա տեսել էր դեռ այն ժամանակ, երբ զարհուրելի ու մեթոդիկ կտտանքների ենթարկելուց
հետո, իրեն ուժասպառված ու անզոր կուրացուցիչ լույսով ողողված պատժասեղանի
վրայից մի կողմ էին շպրտում։ Հետո գլխին դույլով սառը ջուր էին լցնում, և նորից նրա
գիտակցությունը տեղն էր գալիս։ Հաակեն զգուշորեն ոտքերը ետ էր դնում, որպեսզի
հանկարծ չթրջի խնամքով, անթերի արդուկված համազգեստը։ Դեպի Ռավիկը մեկնելով
իր սպիտակ մսեղ ձեռքը, նա հանգիստ, մեղմ ձայնով ասում էր.
— Սա դեռ սկիզբն է։ Այստեղ սարսափելի ոչինչ չկա։ Հը, անունները ուզո՞ւմ եք տալ։ Թե՞
մի քիչ ավելի հուպ տանք։ Մենք հնարավորություններ շատ ունենք։ Ձեր եղունգները,
ինչպես տեսնում եմ, դեռ իրենց տեղում են։
Հաակեն հայացքը բարձրացրեց ու նայեց ուղիղ Ռավիկի աչքերին։ Ռավիկը ուժերի
վիթխարի լարումով միայն իրեն ստիպեց մնալ տեղում նստած։ Նա վերցրեց պերնոյի
բաժակը, մի կում խմեց վրայից և հայացքը փոխադրեց սալաթի ափսեի վրա ու այնպես
սկսեց նայել, կարծես ուզում էր իմանալ, թե ինչպես են պատրաստել։ Նա չգիտեր, Հաակեն
իրեն ճանաչե՞ց, թե չէ։ Քրտինքը վայրկենապես պատեց նրա մեջքը։
Փոքր-ինչ հետո Ռավիկը նորից աչքը գցեց Հաակեի սեղանի կողմը։ Հաակեն ափսեի վրա
կռացած իր լանգուստն էր ուտում։ Լույսը արտացոլվում էր նրա ողորկ ճաղատի վրա,
Ռավիկը նայեց շուրջը։ Ռեստորանն արդեն լցվել էր մարդկանցով։ Որևէ բան անել
հնարավոր չէր։ Նա իր մոտ ոչ մի զենք չուներ։ Բավական է հարձակվեր Հաակեի վրա, մի

վայրկյան հետո տասնյակ մարդիկ կխառնվեին ու անմիջապես կբաժանեին նրանց։ Երկու
րոպե անց ոստիկանությունն արդեն կհայտնվեր։ Մնում էր միայն մի բան — սպասել, գնալ
Հաակեի հետևից և անպայման պարզել, թե նա որտեղ է ապրում։
Ռավիկն ստիպեց իրեն մի սիգարետ վառել և հայացքը շրջեց Հաակեի կողմը այնքան
ժամանակ, մինչև որ սիգարետը ծխեց, վերջացրեց։ Հետո դանդաղ, կարծես ինչ-որ մեկին
փնտրելով, աչքերը ման ածեց շուրջը և նոր միայն զգուշորեն նայեց Հաակեին։ Հաակեն
լանգուստն արդեն կերել-վերջացրել էր և, անձեռոցիկը վերցրած, բերանն էր սրբում։ Նա
այդ անում էր ոչ թե մեկ, այլ երկու ձեռքով։ Անձեռոցիկը փոքր-ինչ ձգած, նա թեթևորեն
այս ու այն կողմ էր տանում նախ վերևի, ապա ներքևի շրթի վրայով, ինչպես որ այդ անում
է շրթներկը շրթունքներից սրբող կինը։ Այդ նույն ժամանակ նա նայում էր ուղիղ Ռավիկի
աչքերին։
Ռավիկը հայացքը փոխադրեց ուրիշ սեղանի վրա։ Նա զգաց, որ Հաակեն շարունակում
է իրեն նայել։ Հետո գլխի շարժումով մոտ կանչեց քելներին և նորից մի բաժակ պերնո
պատվիրեց։ Քելներներից մի ուրիշը մոտեցավ Հաակեի սեղանին, հավաքեց լանգուստի
մնացորդները և դատարկ բաժակը լցրեց։ Հետո գնաց և իսկույն նորից վերադարձավ,
մատուցարանի վրա բերելով պանրի տարբեր տեսակներ, Հաակեն վերցրեց հյուսովի
ծղոտի վրա դրած մի բաժին բրի։
Ռավիկր կրկին մի սիգարետ վառեց։ Հետո մի պահ սպասելուց հետո, աչքը արագ գցեց
Հաակեի կողմը և զգաց, որ նա հետևում է իրեն։ Դա արդեն պատահական լինել չէր
կարող։ Ռավիկի մարմինը փշաքաղվեց։ Եթե Հաակեն ճանաչել է իրեն, ուրեմն... Ռավիկը
մոտ կանչեց կողքից անցնող քելներին։
― Դուք չէի՞ք կարող իմ պերնոն դուրս տանել տերրաս։ Ես կուզեի տերրասում նստել։
Այնտեղ ավելի հով է։
Քելները տատանվեց։
— Լավ կլիներ, եթե դուք այստեղ վճարեիք, մեսյո։ Դրսում ուրիշ քելներ է սպասարկում։
Իսկ հետո ես ձեր բաժակը դուրս կբերեմ այնտեղ։
Ռավիկը գլուխը տմբացրեց ու գրպանից հանեց փողը։
— Որ այդպես է, ես սա այստեղ կխմեմ, իսկ դրսում՝ այնտեղի քելներին կպատվիրեմ։
Որպեսզի թյուրիմացություն չլինի։
— Ինչպես կամենում եք, մեսյո։ Շնորհակալ եմ, մեսյո։
Ռավիկն առանց շտապելու խմեց իր բաժակի պերնոն։ Նա գիտեր, որ Հաակեն այս
բոլորը լսեց։ Երբ ինքը քելների հետ խոսում էր, Հաակեն դադարեցրեց ուտելը և
ականջները սրեց։ Հիմա նա նորից սկսեց ուտել։ Ռավիկը մի քիչ էլ նստեց, աշխատելով
որքան կարելի է իրեն հանգիստ պահել։ Եթե Հաակեն ճանաչել է իրեն, ուրեմն, մնում է
միայն մի բան — այնպես ձևացնել, որ իբրև թե ինքը չի ճանաչել Հաակեին և, թաքնվելով,
հետևել նրան։
Ռավիկը մի քանի րոպեից հետո վեր կացավ և, առանց շտապելու, դուրս գնաց տերրաս։
Տերրասում գրեթե բոլոր սեղանները զբաղեցրած էին։ Նա այդպես մնաց կանգնած, մինչև
որ, վերջապես, գտավ մի տեղ, որտեղից կարող էր աչքի պոչով հետևել ռեստորանի

ներսում գտնվող Հաակեի սեղանին։ Իրեն Հաակեին նա չէր տեսնում, բայց անպայման
կտեսներ, եթե նա տեղից կանգներ՝ գնալու։
Ռավիկը մի բաժակ պերնո պատվիրեց և վճարեց տեղնուտեղը։ Նա ուզում էր
պատրաստ լինել՝ ուզած րոպեին գնալու համար։
— Ռավիկ...— ձայն տվեց ինչ-որ մեկը։
Նա անսպասելիությունից այնպես ցնցվեց, կարծես հանկարծակի հարվածեցին։ Ժոանը
կանգնած էր նրա կողքին։ Ռավիկը ապուշ կտրած աչքերով նրան էր նայում։
— Ռավիկ...— կրկնեց Ժոանը։— Դու այլևս ինձ չե՞ս ճանաչում։
— Ինչպե՞ս կարող եմ չճանաչել... իհարկե ճանաչում եմ...
Ռավիկի աչքերը Հաակեի սեղանի վրա էին։ Քելները Հաակեին սուրճ էր տալիս։
Ռավիկը հանգիստ շունչ քաշեց։ Դեռ ժամանակ կար։
— Ժոան,— դժվարությամբ ասաց Ռավիկը,— ինչպե՞ս ես ընկել այստեղ։
— Դա ի՞նչ հարց է։ Փարիզում ո՞վ է, որ «Ֆուքեում» չի լինում ։
— Դու մենա՞կ ես։
— Այո։
Ռավիկը նոր միայն գլխի ընկավ, որ մինչև հիմա Ժոանը կանգնած է, իսկ ինքը նստած։
Նա իսկույն տեղից վեր կացավ, բայց այնպես կանգնեց, որ հնարավոր լինի աչքի պոչով
հետևել Հաակեի սեղանին։
— Ես այստեղ մի քիչ գործ ունեմ, Ժոան,— արագ վրա բերեց Ռավիկը, առանց նրան
նայելու։— Ես քեզ չեմ կարող բացատրել, թե ինչ է։ Բայց դու օգտակար լինել չես կարող։
Ինձ պետք է մենակ թողնես։
— Ես կսպասեմ,— Ժոանը նստեց։— Ուզում եմ տեսնել, թե դա ինչպիսի կին է։
— Ի՞նչ կին,— հարցրեց Ռավիկը առանց հասկանալու։
— Այն կինը, որին դու սպասում ես։
— Ես ոչ մի կնոջ չեմ սպասում։
— Բա ո՞ւմ ես սպասում։
Ռավիկը մոլորված նրան նայեց։
— Դու չես ուզում ինձ ճանաչել,— ասաց Ժոանը։— Ուզում ես ինձանից ազատվել։ Մի
տեսակ հուզված ես։ Ես գիտեմ, որ կնոջ ես սպասում։ Եվ ուզում եմ տեսնել, թե ով է նա։
Հինգ րոպե, մտածեց Ռավիկը։ Գուցե նաև տասը կամ նույնիսկ տասնհինգ րոպե տևի
սուրճ խմելը։ Երևի Հաակեն դեռ սիգարետ էլ ծխի։ Ըստ երևույթին, միայն մի սիգարետ։
Ուրեմն, ինքը պետք է այնպես անի, որ մինչև այդ Ժոանից գլուխն ազատի։
— Լավ,— ասաց Ռավիկը։— Ես քեզ արգելել չեմ կարող։ Բայց, խնդրում եմ, նստես որևէ
ուրիշ տեղ։

Ժոանը չպատասխանեց։ Նրա աչքերը ավելի պայծառացան, իսկ դեմքը պրկվեց ու
կենտրոնացավ։
— Ես ոչ մի կնոջ չեմ սպասում, Ժոան,— նորից ասաց Ռավիկը։— Բայց եթե անգամ
սպասեմ էլ, դա քո ի՞նչ գործն է։ Քեզ ծիծաղելի մի դարձրու, մի կողմից դերասանիդ հետ ես
քարշ գալիս, մյուս կողմից էլ խանդի տեսարաններ ես սարքում։
Ժոանը լուռ էր։ Նա աչքերը շրջեց Ռավիկի հայացքի ուղղությամբ, փորձելով տեսնել, թե
նա ում է նայում։
— Արի վերջ տանք դրան,— ասաց Ռավիկը։
— Հը, ուրիշի հե՞տ է նստած,— հեգնանքով ասաց Ժոանը։
Ռավիկը հանկարծ տեղում նստեց։ Հաակեն լսել էր, թե ինքն ինչպես քելներին ասաց, որ
ուզում է դուրս գալ տերրաս։ Եթե Հաակեն իրեն ճանաչել է, ուրեմն, զգուշացած կլինի և
հիմա արդեն հետևում է իրեն։ Եթե այդպես է, ավելի բնական կլինի, որ ինքը տերրասում
նստի կնոջ հետ և ոչ թե մենակ։
— Լավ,— ասաց Ռավիկը։— Մի գնա, մնա այստեղ։ Իսկ այն, ինչ դու մտածում ես,
պարզապես հիմարություն է։ Ես կնստեմ քեզ հետ, բայց հանկարծ վեր կկենամ ու կգնամ։
Դու ինձ կուղեկցես մինչև որևէ տաքսի նստելը, որից հետո ես կգնամ մենակ։ Համաձա՞յն
ես։
— Սա ի՞նչ խորհրդավորություններ են։
— Այստեղ ոչ մի խորհրդավորություն չկա։ Պարզապես կա մեկը, որին ես երկար
ժամանակ չեմ տեսել։ Ուզում եմ իմանալ, թե նա որտեղ է ապրում։ Ուրիշ ոչինչ։
— Դա կի՞ն է։
— Ոչ։ Տղամարդ է։ Եվ ուրիշ ոչինչ ասել ես քեզ չեմ կարող։
Քելները եկավ և կանգնեց նրանց սեղանի մոտ։
— Ի՞նչ ես ուզում խմել,— հարցրեց Ռավիկը։
— Կալվադոս։
— Մի բաժակ կալվադոս բերեք։
Քելները քստքստացնելով հեռացավ։
— Իսկ դու կալվադոս չե՞ս խմելու։
― Ոչ։ Ես սա եմ խմելու, պերնո,— ասաց Ռավիկը, ցույց տալով առջևի բաժակը։
Ժոանը զննող հայացքով նայեց նրան։
― Դու չգիտես, թե մեկ-մեկ ես ինչպես եմ քեզ ատում։
— Ինչ կա որ, պատահում է։
Ռավիկը աչքը սահեցրեց Հաակեի սեղանի վրայով։ Ապակի է, մտածեց նա։ Խժվժացող,
մի տեսակ հոսուն, թափանցիկ ապակի։ Փողոցը, սեղանները, մարդիկ — բոլորը սուզվեց
ապակու դողդոջուն ժելյեի մեջ։

— Ինչքա՞ն ես սառը, էգոիստ...
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Թող մնա, մի ուրիշ անգամ մենք այս մասին կխոսենք։
Ժոանը լռեց։ Քելներր սեղանին դրեց պատվիրած կալվադոսը։ Ռավիկն իսկույն վճարեց։
— Դո՛ւ քաշեցիր ինձ այս ամբողջ պատմության մեջ,— ասաց Ժոանը վրդովված տոնով։
— Գիտեմ...
Ռավիկը մի վայրկյան աչքը գցեց Հաակեին, որի սպիտակ մսեղ ձեռքը շաքար էր
վերցնում։
— Դո՜ւ։ Միա՜յն ու միայն դո՛ւ։ Երբեք դու ինձ չես սիրել։ Պարզապես խաղացել ես ինձ
հետ։ Եվ տեսնելով, որ ես քեզ սիրում եմ, միշտ արհամարհել ես իմ սերը։
― Այո, դա ճիշտ է։
— Ի՞նչ,
— Դա ճիշտ է,— ասաց Ռավիկը, առանց Ժոանին նայելու։— Բայց հետագայում արդեն
ուրիշ կերպ դառավ։
— Այո, հետագայում։ Երբ ամեն ինչ խճճվել էր։ Երբ արդեն չափազանց ուշ էր... Ամեն
ինչի մեղավորը դու ես։
— Գիտեմ։
— Խնդրում եմ ինձ հետ այդպես չխոսես։— Ժոանի դեմքը զայրույթից սփրթնել էր։—
Դու նույնիսկ չես էլ լսում, թե ես ինչ եմ ասում։
— Ոչ, ես լսում եմ։
Ռավիկր նայեց Ժոանին։ Պետք է խոսել, խոսել որևէ բանի մասին, միայն խոսել, ինչ —
դա կարևոր չէ։
— Հը, ի՞նչ է։ Կռվե՞լ ես դերասանիդ հետ։
— Այո, կռվել եմ։
― Ոչինչ, հետո կհաշտվեք։
Անկյունից, որտեղ Հաակեի սեղանն էր, կապույտ ծուխ բարձրացավ։ Քելները նորից էր
սուրճ լցնում նրան։ Հաակեն, ինչպես երևում է, չէր շտապում։
— Ես կարող էի և չխոստովանել քեզ։ Կարող էի ասել, որ պատահաբար եմ անցել
այստեղ։ Բայց ես այդպիսին չեմ։ Ինչո՞ւ կեղծել։ Ես փնտրում էի քեզ։ Նրանից ուզում եմ
հեռանալ։
— Դա նոր պատճառաբանություն չէ։ Միշտ էլ այդպես են ասել։
— Ես նրանից վախենում եմ։ Նա սպառնում է ինձ։ Ասում է, որ ինձ կսպանի։
— Ի՞նչ։— հանկարծ աչքերը բարձրացրեց Ռավիկը։— Ի՞նչ ասացիր։
— Ասացի, որ նա ուզում է ինձ սպանի։
— Ո՞վ։— Ժոանի ասածների կեսը նա չէր լսել։ Բայց հետո հասկացավ։— Հաա՜,— ասաց
նա և իսկույն ավելացրեց,— ես չեմ կարծում, թե դու այդ լուրջ ես ընդունում։

— Նա սոսկալի տաքարյուն է։
— Հիմարություն է դուրս տալիս։ Ով սպառնում է սպանել, նա երբեք մարդ չի սպանում։
Համենայն դեպս, դերասանն այդպիսի բան անող չէ։
Ի՞նչ եմ ասում, մտածեց նա։ Այս բոլորն ի՞նչ է նշանակում։ Ես ի՞նչ եմ անում այստեղ։
Ինչ-որ ձայն, ինչ-որ դեմք, ինչ-որ աղմուկ ականջներիս մեջ։ Ես ի՞նչ գործ ունեմ այստեղ։
— Դու ինչո՞ւ ես այդ բոլորն ինձ պատմում,— հարցրեց նա Ժոանին։
— Ես ուզում եմ նրանից հեռանալ։ Ուզում եմ նորից գալ քեզ մոտ։
Եթե նա հանկարծ տաքսի բռնի, ամենաքիչը մի քանի վայրկյան կանցնի, մինչև ես
նույնպես տաքսի վարձեմ, մտածեց Ռավիկը։ Իսկ եթե նրա տաքսին շարժվի, ես արդեն չեմ
հասցնի հետևից գնալ, արդեն ուշ կլինի։
Նա տեղից կանգնեց։
— Դու սպասիր այստեղ, ես այս րոպեիս գալիս եմ։
— Ո՞ւր ես գնում...
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա դուրս եկավ տերրասից և, անցնելով մայթը, իսկույն մի
տաքսի կանգնեցրեց։
— Ահա ձեզ տասը ֆրանկ։ Մի քանի րոպե չե՞ք կարող ինձ սպասել այստեղ։ Ես
ռեստորանում մի քիչ գործ ունեմ։
Վարորդը նայեց փողին, հետո՝ Ռավիկին։ Ռավիկն աչքով արեց վարորդին, վարորդն էլ
իր հերթին աչքով արեց և սկսեց փողի հետ խաղ անել։
— Սա ես ձեզ վճարից դուրս եմ տալիս,— ասաց Ռավիկը։— Դուք, երևի, արդեն
հասկանում եք, բանն ինչումն է։
— Հասկանում եմ,— վարորդը քմծիծաղեց։— Շատ լավ, ես ձեզ այստեղ կսպասեմ։
― Միայն թե այնպես կանգնեցրեք, որ ուզած րոպեին շարժվի։
— Աչքիս վրա, մեսյո։
Ռավիկն, արագ-արագ ճեղքելով բազմությունը, հասավ իր սեղանին։ Հանկարծ նրա
շունչը քիչ մնաց կտրվեր։ Հաակեն կանգնած էր դռան շեմին Ժոանը նրա հետևից ինչ-որ
բան ասաց, բայց Ռավիկը չհասկացավ։
— Սպասիր,— ասաց նա Ժոանին։— Այդտեղ սպասիր, ես այս րոպեիս գալիս եմ։ Մի
վայրկյան միայն։
— Ոչ։— Նա աեղից կանգնեց։— Դու դեռ կփոշմանես։
Ժոանը քիչ էր մնացել հեկեկա։
Ռավիկն իրեն ստիպեց ժպտալ և ամուր բռնեց Ժոանի ձեռքից։ Հաակեն դեռ կանգնած
էր իր տեղում։
— Նստիր,— ասաց Ռավիկը։— Մի րոպե սպասիր։
— Ոչ մի վայրկյան։

Ժոանը ճգնում էր ձեռքն ազատել Ոավիկից։ Եվ Ռավիկր բաց թողեց. նա աշխատում էր
ուշադրություն չգրավել։ Ժոանն արագ-արագ սեղանների արանքով գնաց դեպի ելքը և
դուրս եկավ դռնից։ Հաակեն նայեց նրա հետևից։ Հետո դանդաղորեն հայացքը նորից
սահեցրեց Ռավիկի վրայով ու կրկին դարձրեց այն կողմը, ուր Ժոանը գնաց։ Ռավիկը
նստեց։ Հանկարծ արյունը խփեց նրա քունքերին։ Նա գրպանից հանեց դրամապանակը և
ձևացրեց, թե ինչ-որ բան է փնտրում, բայց նկատեց, որ Հաակեն սեղանների արանքով
դանդաղորեն գալիս է իր կողմը։ Ռավիկն, իբրև անտարբերությամբ, հայացքը շրջեց
հակառակ ուղղությամբ, բայց, ըստ երևույթին, դա չէր վրիպել Հաակեի աչքից։
Ռավիկն սպասում էր։ Ժամանակն ընթանում էր անասելի դանդաղ։ Հանկարծ նրան
համակեց սոսկալի մի սարսափ։ Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե Հաակեն շրջվի, նա արագ գլուխը
շրջեց ու ետ նայեց, Հաակեն այլևս չկար։ Մի պահ ամեն ինչ գլխին պտտվեց։
— Թույլ տվեք, խնդրեմ,― ասաց նրա կողքին ինչ-որ մեկը։
Ռավիկը չլսեց, նրա ուշադրությունը դռան կողմն էր, Հաակեն ետ չէր գնացել ռեստորան։
Վայրկենապես պետք է դուրս թռչել, մտածեց նա։ Վազել հետևից, հասնել նրան։ Նորից իր
հետևին Ռավիկը ձայն լսեց։ Նա անմիջապես շրջվեց ու, հայացքը բարձրացնելով, տեղում
քարացավ։ Հաակեն անցավ նրա հետևից ու կանգնեց կողքին։
— Թույլ կտա՞ք,— ասաց Հաակեն, ցույց տալով այն աթոռը, որտեղ մի քանի րոպե
առաջ նստած էր Ժոանը։ Այլապես ուրիշ ազատ սեղան չկա։
Ռավիկը գլխով արեց։ Թվում էր, թե լեզուն բռնվել է, խոսել չէր կարողանում, նրա մեջ
փոթորկվող արյունը հանկարծ ետ հոսեց, աստիճանաբար այնպես ցամաքելով, կարծես
սեղանի տակ էր թափվում, հետո մարմինը կամաց-կամաց սմքեց ու դառավ դատարկ
պարկ։ Ռավիկն ամուր սեղմվեց աթոռի թիկնատեղին։ Նրա առաջ սեղանին դեռ դրված էր
պղտոր կաթնավուն հեղուկով բաժակը։ Ռավիկը վերցրեց ու խմեց։ Բաժակը մի տեսակ
ծանր թվաց։ Բայց ձեռքին չէր դողում։ Դողը նրա երակների մեջ էր։
Հաակեն կոնյակ պատվիրեց։ Մի բաժակ հին կոնյակ։ Նա ֆրանսերեն խոսում էր ծանր
գերմանական ակցենտով։ Ռավիկը գլխի շարժումով մոտ կանչեց լրագրավաճառ տղային։
— «Պարի սուար»։
Լրագրավաճառ տղան աչքը գցեց դեպի ռեստորանի մուտքը։ Նա գիտեր, որ պառավ
լրագրավաճառն այնտեղ է։ Տղան արագ-արագ ծալած լրագիրը մեկնեց Ռավիկին, փողը
վերցրեց ու վայրկենապես ծլկեց։
Հաակեն, ըստ երևույթին, ինձ ճանաչել է, մտածեց Ռավիկը։ Այլապես ինչո՞ւ պետք է
մոտենար ու նստեր։ Ինքն այս մոմենտը հաշվի չէր առել։ Հիմա ուզի-չուզի պետք է նստի և
սպասի, թե Հաակեն ինչ է անում, որպեսզի ըստ այնմ հարմարեցնի իր գործողությունները։
Նա լրագիրը բացեց, կարդաց վերնագիրը և նորից ծալեց, դրեց սեղանին։ Հաակեն նայեց
Ռավիկին։
— Հիանալի երեկո է,— ասաց նա գերմաներեն։
Ռավիկը գլխով արեց։
Հաակեն ժպտաց։
— Լավ աչք ունեմ, ճի՞շտ է։

— Ըստ երևույթին։
— Ես ձեզ նկատեցի, երբ դեռ ներսն էիք նստած։
Ռավիկն անտարբեր քաղաքավարությամբ գլուխը տմբացրեց։ Ներվերը ծայրահեղ
լարված էին։ Նա չէր կարողանում գլխի ընկնել, թե ինչ է Հաակեի մտադրությունը։ Այն, որ
Ռավիկր անլեգալ էր գտնվում Ֆրանսիայում, նա կարող էր չիմանալ։ Բայց ո՞վ գիտե, գուցե
գեստապոն այդ մասին նույնպես տեղյակ է։ Սակայն դրա համար դեռ ժամանակ կար։
— Ես նույնիսկ ձեզ ճանաչեցի,— ասաց Հաակեն։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Սպիից,— շարունակեց նա, գլխի շարժումով ցույց տալով Ռավիկի ճակատը։—
Այդպիսի սպիներ միայն կորպորանտներն են ունենում։ Նշանակում է, դուք գերմանացի
պետք է լինեք։ Կամ, ծայրահեղ դեպքում, Գերմանիայում ուսանած։
Հաակեն ծիծաղեց։ Ռավիկը դեռ նրան էր նայում։ Սա անհնարին է։ Պարզապես
չափազանց անհեթեթ, ծիծաղելի բան է։ Ռավիկը հանկարծ մի թեթևություն զգաց և խոր
շունչ քաշեց։ Ուրեմն, Հաակեն գաղափար չունի, թե ինքը՝ Ռավիկն ով է։ Սպին նա
համարել է ուսանողական մենամարտից մնացած հետք։ Ռավիկը ծիծաղեց։ Ծիծաղում էր
Հաակեի հետ միասին։ Նա ստիպված էր բռունցքներն այնպես սեղմել, որ եղունգները
մտնեն մսի մեջ, և այդպիսով միայն հարկադրեց իրեն վերջ տալ ծիծաղին։
— Ճի՞շտ է,— հարցրեց Հաակեն, հպարտացած իր հայտնագործությունից։
— Միանգամայն ճիշտ է։
Ճակատի սպին։ Նրա գլուխը ջարդել էին գեստապոյում՝ հենց Հաակեի աչքի առաջ։
Արյունը հոսում, լցվում էր աչքերն ու բերանը։ Իսկ հիմա Հաակեն նստել է նրա դիմաց, դա
ուսանողական մենամարտի հետք է համարում։ Եվ պարծենում է իր
խորաթափանցության համար։
Քելները բերեց Հաակեի պատվիրած կոնյակը։ Հաակեն գիտակ մարդու տեսքով
հոտոտեց բաժակը։
— Լա՜վ կոնյակ է,— բացատրեց նա։— Այս տեսակը բաները սրանք գիտեն ինչպես
պատրաստել։ Բայց մնացածը...— նա Ռավիկին աչքով արեց։— Ինչ կա, չկա հոտած է...
Ամբողջ Ֆրանաիան։ Ռանտիեների ժողովուրդ է։ Ապահովությունից ու կուշտ կյանքից
բացի, ուրիշ ձգտում չունեն։ Մեր դեմ կորած են։
Ռավիկին թվում էր, թե ինքը խոսել չի կարող։ Իսկ եթե հանկարծ լեզուն բացվի, բաժակը
շրմփալով կխփի սեղանին, կջարդի, վերցնելով ամենամեծ ու սուր կտորը, կզոլի Հաակեի
երեսն ու աչքերը։ Նա զգուշորեն, կարծես ճիգ գործադրելով, վերցրեց առջևի բաժակը,
խմեց և հանդարտորեն ցած դրեց։
— Այդ ի՞նչ է,— հարցրեց նրան Հաակեն։
— Պերնո։ Աբսենտ փոխարինող։
— Ախ, աբսե՜նտ։ Ասում են, դրանից ֆրանսիացիները իմպոտենտ են դառնում, չե՞ք
լսել։— Հաակեն քմծիծաղեց։— Ներեցեք, իհարկե։ Ես անձամբ ձեզ նկատի չունեմ։

— Աբսենտը արգելված է,— ասաց Ռավիկը։— Իսկ պերնոն վնասակարություն չունի։
Աբսենտը ամլացնում է և ոչ թե իմպոտենտ դարձնում։ Այդ պատճառով էլ արգելված է։
Պերնոն անիսոնի օղի է։ Համով մատուտակի թրմօղի է հիշեցնում։
Ուրեմն, լեզուս չի բռնվել, կարողացա խոսել։ Եվ խոսեցի նույնիսկ առանց հուզմունքի,
մտածեց Ռավիկը։ Նա Հաակեին պատասխանում էր առանց դժվարության, սահուն։ Եվ
միայն իր խորքում ինչ-որ տեղ է, որ սուլում ու պտույտ է տալիս սև մրրիկը։ Իսկ մակերեսը
հանգիստ է։
― Փարիզո՞ւմ եք ապրում,— հարցրեց նրան Հաակեն։
— Այո։
— Վաղուցվանի՞ց։
— Միշտ։
— Հասկանում եմ,— ասաց Հաակեն։— ֆրանսահպատակ գերմանացի եք։ Այստե՞ղ եք
ծնվել։
Ռավիկը գլխով արեց։
Հաակեն խմեց իր կոնյակը։
— Մեր լավագույն մարդկանցից շատերը նույնպես ուրիշ երկրներում ապրող
գերմանացիներ են։ Ֆյուրերի տեղակալը Եգիպտոսում է ծնվել։ Ռոզենբերգը՝
Ռուսաստանում։ Դարրեն Արգենտինայից եկած է։ Կարևորը աշխարհայացքն է, ճի՞շտ է։
— Միայն,— ասաց Ռավիկը։
— Ես գիտեի, որ այդպես կպատասխանեք։— Հաակեի դեմքը գոհունակությամբ էր
շնչում։ Նա թեթևակի այնպես խոնարհվեց սեղանի վրա, որ թվաց, թե սեղանի տակ
կրունկները շրխկացրեց իրար։— Ի միջի այլոց, թույլ տվեք ներկայանալ — ֆոն Հաակե։
Ռավիկն իսկույն կրկնեց նույն արարողությունը։
— Հորն,— ասաց նա։ Դա նրա նախկին կեղծանուններից էր։
— Ֆո՞ն Հորն,— հարցրեց Հաակեն։
— Այո։
Հաակեն գլուխը տմբացրեց։ Նա գնալով ավելի ու ավելի էր վստահությամբ լցվում դեպի
Ռավիկը, որի մեջ նա տեսնում էր իր դասակարգի ներկայացուցչին և համախոհին։
— Դուք, ըստ երևույթին, Փարիզը լավ գիտեք, ճի՞շտ է։
— Բավական լավ։
— Ես, իհարկե, նկատի չունեմ թանգարանները։— Հաակեն ատամները բացեց
ազնվակիրթ մարդու ժպիտով։
— Ես հասկանում եմ, դուք ինչ նկատի ունեք։
Արիական գերմարդը, ըստ երևույթին, ուզում է անառակության գնալ, բայց չգիտի
որտեղ պարտակի իրեն, մտածեց Ռավիկը։ Եթե ինքը կարողանար դրան քարշ տալ
քաղաքի խուլ անկյուններից որևէ մեկը, որևէ հեռավոր գինետուն կամ աչքից հեռու ընկած

անշուք մի բոզանոց..., իսկույն անցավ Ռավիկի մտքով։ Մի խոսքով, որևէ անկյուն, որտեղ
ոչ խանգարող լիներ և ոչ էլ արգելող...
— Այստեղ, ձեզ մոտ, երևի, հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու տեղեր շատ կլինեն,
ճի՞շտ է,— հարցրեց Հաակեն։
— Դուք նո՞ր եք եկել։
— Ես յուրաքանչյուր երկու շաբաթը մեկ մի երկու-երեք օրով այստեղ եմ լինում։
Հսկողության պես մի բան է։ Շատ կարևոր գործով։ Վերջին տարվա ընթացքում մենք
այստեղ շատ բան ենք արել։ Ամեն ինչ կարգի է ընկած և լավ էլ գործում է։ Ես չեմ կարող
մանրամասնությունները ձեզ պատմել, բայց... — Հաակեն ծիծաղեց։ Այստեղ բան չկա, որ
մարդ չկարողանա գնել։ Շատ ծախու ժողովուրդ է։ Այն, ինչ մեզ պետք է, համարյա ամեն
ինչ գիտենք։ Նույնիսկ հետախուզության կարիք չունենք։ Ամեն տեսակի
տեղեկություններն իրենք են բերում։ Հայրենիքի դավաճանությունը հայրենասիրության
յուրօրինակ տեսակներից է։ Դա բազմապարտիական սիստեմի ուղղակի հետևանքներից
է։ Յուրաքանչյուր պարտիա դավաճանում է մյուս պարտիաներին, իսկ միաժամանակ
նաև հայրենիքին։ Միայն թե միջից որևէ օգուտ հանեն։ Իսկ մենք, իհարկե, չենք
խանգարում, որ այդ օգուտն ունենան։ Այստեղ մենք բազմաթիվ համախոհներ ունենք։ Եվ
բոլորը՝ ազդեցիկ ոլորտներում։— Հաակեն բաժակը բարձրացրեց, նայեց, ինչպես պետքն է,
և տեսնելով, որ դատարկ է, նորից դրեց սեղանին։— Նրանք նույնիսկ չեն էլ զինվում։
Կարծում են, որ եթե իրենք զինված չլինեն, մենք ոչինչ չենք պահանջի։ Եթե իմանայիք
նրանց ինքնաթիռների և տանկերի թիվը, ծիծաղից կթուլանայիք։ Պարզապես
ինքնասպանության թեկնածուներ են։
Ռավիկը լուռ լսում էր նրան։ Նա վերին աստիճանի կենտրոնացած էր, բայց, չնայած
դրան, շուրջը ամեն ինչ լողում էր, կարծես ինքը ինչ-որ երազ է տեսնում և ահա ուր որ է
կարթնանա։ Սեղանը, քելներները, կյանքի իրիկնային աշխուժությունը, ավտոմեքենաների
սահող շարքերը, տանիքների վրա կախված լուսինը, տների ճակատներին հարմարեցված
լուսային
պայծառ
ռեկլամները...
և
իր
դիմաց
խոսքաշատ,
բազմաթիվ
ոճրագործություններ կատարած մի մարդ, որը կործանել էր իր՝ Ռավիկի կյանքը։
Երկու կին հիանալի կոստյումներ հագած անցան նրանց կողքով ու ժպտացին
Ռավիկին։ Իվետան ու Մարթան էին՝ «Օզիրիսից»։ Այսօր նրանց ազատ օրն էր։
— Մի տես, ինչ շքեղություն է, սատանան տանի,— ասաց Հաակեն։
Որևէ նրբանցք մտցնել, մտածեց Ռավիկը։ Նեղ, մութ փողոցներից մեկնումեկը խրել...
Եվ կամ Բուլոնյան անտառը։
— Այս երկու դամաները սիրո վաճառքով են ապրում,— ասաց Ռավիկը։
Հաակեն նայեց նրանց հետևից։
— Լավիկնե՜րն են։ Դուք, երևի, սրանց մասին լավ տեղեկություններ ունեք, ճի՞շտ է։—
Հաակեն մի բաժակ էլ կոնյակ պատվիրեց։— Կարելի է ձեզ մի բաժակ հյուրասիրել։
― Շնորհակալ եմ, ես չէի ուզի պերնոն փոխել։
— Փարիզում պետք է որ լավ հաստատություններ լինեն։ Հետաքրքիր կանանցով,
բանով...

Հաակեի աչքերը շողշողում էին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տարիներ առաջ շողշողում էին
գեստապոյի աղոտ լուսավորված նկուղում։
Ես այդ մասին չպետք է մտածեմ, ասաց ինքն իրեն Ռավիկը։ Հիմա դրա ժամանակը չէ։
— Իսկ դուք այդպիսի հաստատություններում ոչ մի անգամ չե՞ք եղել,— հարցրեց
Ռավիկը։
— Որոշ տեղեր, մտել եմ։ Պատկերացում ունենալու համար, իհարկե։ Ուզեցել եմ
տեսնել, թե մի ժողովուրդ ինչ աստիճանի կարող է ցածրանալ։ Բայց, իհարկե, իսկական
տեղերում չեմ եղել։ Այդպիսի տեղերում մարդ պետք է իրեն շատ զգույշ պահի։ Այլապես
սխալ քայլ արիր, իսկույն կվարկաբեկվես։
Ռավիկը գլխով արեց։
— Այդ մտահոգության կարիքը չկա։ Այնպիսի տեղեր գոյություն ունեն, որ ոչ մի
տուրիստ ոտք չի դրել։
— Իսկ դուք դրանց տեղերը գիտե՞ք։
— Իհարկե, գիտեմ։ Նույնիսկ շատ լավ։
Հաակեն խմեց իր երկրորդ բաժակը։ Նա գնալով դառնում էր ավելի անկեղծ։ Այն
կաշկանդվածությունը, որ նա կարող էր ունենալ Գերմանիայում, այստեղ անհետացել էր։
Ռավիկն զգում էր, որ նրա մեջ կասկածները լրիվ բացակայում են։
— Ես հենց այսօր մտադիր էի մի փոքրիկ պտույտ տալ որոշ տեղեր,— ասաց նա
Հաակեին։
— Իսկապե՞ ս։
— Այո։ Ես դա ժամանակ առ ժամանակ անում եմ։ Մարդ պետք է ճաշակի այն ամենը,
ինչ հնարավոր է։
― Ճիշտ է։ Միանգամայն ճիշտ է։
Հաակեն մի ակնթարթ մտացրիվ նայեց Ռավիկի երեսին։ Հարբեցնել, մտածեց Ռավիկը։
Եթե ուրիշ ոչինչ հնարավոր չլինի, խմեցնել ու քարշ տալ որևէ տեղ։
Հաակեի դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։ Նա հարբած չէր, բայց մտածում էր, թե
ինչ անի։
— Ափսոս,— ասաց նա վերջապես։— Ես հաճույքով կգայի ձեզ հետ։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա ուզում էր խոսակցությունն այնպես տանել, որ Հաակեի
մեջ ոչ մի կասկած չառաջանա։
— Ես այս գիշեր պետք է մեկնեմ Բեռլին։— Հաակեն նայեց ժամացույցին։—
Ժամուկեսից հետո։
Ռավիկն անշարժ և հանգիստ նստած էր։ Ես պետք է հետը գնամ, մտածեց Ռավիկը։
Նա, ըստ երևույթին, որևէ հյուրանոցում է ապրում։ Եվ ոչ թե մասնավոր տան։
Պարզապես հետը կմտնեմ իր համարը և այնտեղ հաշիվը կմաքրեմ։

— Ես երկու ծանոթ ունեմ, նրանց եմ սպասում այստեղ,— ասաց Հաակեն։— Հիմի ուր
որ է պետք է գան։ Ինձ հետ են մեկնելու։ Իրերս արդեն կայարանում են։ Մենք այստեղից
ուղղակի կայարան ենք գնալու։
Խափանվեց, մտածեց Ռավիկը։ Թե ինչո՞ւ մոտս ատրճանակ չեմ պահում։ Ինչո՞ւ էի ես՝
հիմարս, վերջին ամիսներին անընդհատ ինձ համոզում, թե սխալվել եմ։ Ես կարող էի նրան
փողոցում փռել ու թաքնվել մետրոյում։
— Ափսոս,— ասաց Հաակեն։— Բայց գուցե մենք դա մյուս անգամ անեք, հը՞։ Ես երկու
շաբաթից հետո էլի այստեղ եմ գալու։
Ռավիկը թեթևացած շունչ քաշեց։
— Լավ,— ասաց նա։
— Դուք որտե՞ղ եք ապրում։ Ես կարող էի ձեզ զանգել։
— «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցում։ Այստեղից դուրս գալիս փողոցի մյուս կողմը։
Հաակեն հանեց բլոկնոտը և հասցեն գրեց։ Ռավիկը նայում էր բլոկնոտի կարմիր ու
փափուկ կաշվե նրբատես կազմին և բարալիկ ոսկե մատիտին։ Հետաքրքիր է, ինչե՞ր կան
այդտեղ գրած, մտածեց Ռավիկը։ Երևի ինչ-որ տեղեկություններ, որոնք ով գիտէ ում է
տառապանքների ու տանջանքների մատնելու։
Հաակեն բլոկնոտը դրեց գրպանը։
— Փառահե՜ղ կին էր... այն, որի հետ քիչ առաջ խոսում էիք,— ասաց Հաակեն։
Ռավիկը մի վայրկյան գլխի չընկավ։ Հետո հասկանալով, իսկույն վրա բերեց.
— Ախ հա՜... Այո, շատ լավն է...
― Կինոդերասանուհի՞ է։
― Մոտավորապես այդպիսի մի բան է։
— Լա՞վ ծանոթ է։
— Միանգամայն լավ։
Հաակեն մտազբաղ նայում էր իր առջևում հեռու ինչ-որ տեղ։
— Այստեղ ինձ համար այնքան էլ հեշտ չէ որևէ հաճելի կնոջ հետ ծանոթանալ։ Մի
կողմից ժամանակ չկա, մյուս կողմից էլ հուսալի հանգամանքներ...
— Դա կարելի է կազմակերպել,— ասաց Ռավիկը։
— Ճի՞շտ եք ասում։ Իսկ դուք չէի՞ք ուզի։
— Ի՞նչ։
Հաակեն շփոթահար ծիծաղեց։
— Օրինակ, այն դամային, որի հետ խոսում էիք։
— Ամենևին։
— Սատանան տանի, դա վատ չէր լինի։ Ֆրանսուհի է։

— Կարծեմ, իտալուհի։ Ավելի ճիշտ, ինչ-որ տարբեր ազգերի խառնուրդ է։
Հաակեն ժպտաց։
— Վատ չէ։ Տանն այդպիսի բաները, իհարկե, հնարավոր չեն։ Բայց այստեղ մարդ մի
տեսակ ինկոգնիտո է, գոնե նշանակալից չափով։
— Դուք ինկոգնիտո՞ եք,— հարցրեց Ռավիկը։
Հարցը մի վայրկյան Հաակեին մոլորեցրեց։ Բայց նա անմիջապես ժպտաց։
— Հասկանո՜ւմ եմ։ Իհարկե, ինձ ճանաչողների համար ես Հաակե եմ... բայց
ընդհանրապես, աշխատում եմ, որ դա գաղտնի մնա... ի դեպ, դուք որևէ ծանոթություններ
չունե՞ք փախստականների հետ։
— Գրեթե ոչ մի,— զգուշորեն ասաց Ռավիկը։
— Շա՜տ ափսոս։ Մենք հաճույքով մի քանի տեղեկություններ կուզենայինք վերցնել
որոշ մարդկանց մասին... ընդ որում, դրա համար, իհարկե, վճարում ենք...— Հաակեն
իսկույն ձեռքը բարձրացրեց,— ինքնըստինքյան հասկանալի է, տվյալ դեպքում այդ մասին
խոսք անգամ լինել չի կարող։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ ամենափոքրիկ տեղեկությունը...
Ռավիկը նկատեց, որ Հաակեն աչքը չի հեռացնում իր վրայից։
— Դա հնարավոր է,— ասաց Ռավիկը։— Իհարկե, նախապես դժվար է ասել... Բայց մեկ
էլ տեսար մի բան գտնվեց։
Հաակեն իր աթոռը մոտ քաշեց սեղանին։
— Իմ խնդիրներից մեկն էլ այդ է։ Հայտնաբերել ոչ լեգալ կապեր Գերմանիայի և դրսի
միջև։ Երբեմն շատ դժվար է որևէ կոնկրետ բան գտնել։ Բայց մենք այստեղ լավ, հուսալի
մարդիկ ունենք։— Նա բազմանշանակորեն հոնքերը բարձրացրեց։— Մեզ մոտ, իհարկե,
դա բոլորովին ուրիշ բան է։ Պատվի գործ է։ Հայրենիքի շահեր են, վերջին հաշվով։
— Ի՜նչ խոսք։
Հաակեն աչքերը բարձրացրեց։
— Ահա, վերջապես, և իմ ծանոթները։— Նախապես իմանալով ինչքան է բռնում, նա մի
երկու թղթադրամ դրեց հախճապակյա ափսեի մեջ։— Շատ հարմար է, երբ այսպես գներն
անմիջապես գրում ու ափսեի մեջ են թողնում։ Սա պետք է նաև մեզ մոտ տարածել։— Նա
տեղից կանգնեց և ձեռքը մեկնեց Ռավիկին։— Ցտեսություն, պարոն ֆոն Հորն։ Ինձ
համար շատ հաճելի էր ձեզ հետ ծանոթանալը։ Ուղիղ տասնչորս օրից հետո ես ձեզ
կզանգեմ։— Նա ժպտաց։— Իհարկե, սա խստորեն մեր մեջ է մնում։
― Այդ մասին խոսք լինել չի կարող։ Չմոռանաք զանգահարել։
— Ես ոչինչ չեմ մոռանում։ Ոչ դեմք, ոչ խոստում։ Չեմ կարող ինձ այդպիսի բան թույլ
տալ։ Այդ է մասնագիտությունս։
Ռավիկը նույնպես կանգնել էր տեղից։ Նրա մոտ այն զգացումն էր, թե ձեռքով պետք է
ծակի իր դեմ բարձրացած ինչ-որ բետոնե մի պատ։ Հետո նա իր ափի մեջ զգաց Հաակեի
ձեռքը, որը զարմանալիորեն փոքր էր և փափուկ։

Նա մի քանի վայրկյան մնաց այդպես անվճռական կանգնած և նայում էր Հաակեի
հետևից։ Հետո նստեց։ Հանկարծ զգաց, որ դողում է։ Մի քանի րոպե անց քելներին
վճարեց ու դուրս եկավ։ Նա գնում էր հենց այն ուղղությամբ, ուր Հաակեն էր գնացել։
Բավական ժամանակ էր անցել, երբ հիշեց, որ Հաակեն ու իր երկու ուղեկիցները տաքսի
նստեցին։ Նրան հետևելն այլևս միտք չուներ։ Հյուրանոցից արդեն դուրս էր գրվել։ Եթե
հանկարծ Հաակեն նրան մի անգամ էլ այսօր որևէ տեղ պատահականորեն հանդիպի,
նշանակում է ինքը շատ զգույշ պետք է լինի։ Ռավիկը շուռ եկավ ու շարժվեց դեպի
«Ինտերնացիոնալ»։
― Դու քեզ շատ խելացի ես պահել,— ասաց Մորոզովը։
Նրանք նստած էին Ռոն Պուեն կաֆեում։
Ռավիկը նայում էր իր աջ ձեռքը։ Նա մի քանի անգամ սպիրտով արդեն մաքրել էր։
Գիտեր, որ դա հիմարություն է, բայց ուրիշ կերպ վարվել չէր կարող։ Մաշկը հիմա այնպես
էր չորացել, կարծես մագաղաթ լիներ։
— Դու պետք է խելագարված լինեիր, նրան որևէ բան անելու համար,— ասաց
Մորոզովը։— Լավ է, որ մոտդ ոչ մի զենք չի եղել։
— Ճիշտ ես ասում,— առանց ներքին համոզմունքի պատասխանեց Ռավիկը։
Մորոզովը նայեց նրա աչքերին։
— Հո դու հիմար չես, որ դատարանի առաջ կանգնես որպես մարդասպան կամ
մահափորձ կատարող։
Ռավիկը պատասխան չտվեց։
— Ռավիկ...— Մորոզովը
Ֆանտազյորություն մի արա։

շիշը

բարձրացրեց

ու

թխկալով

դրեց

սեղանին։—

— Ես ֆանտազյորություն չեմ անում։ Բայց հասկացիր, երբ մտաբերում եմ, թե ինչ
հնարավորություն եմ բաց թողել ձեռքիցս, քիչ է մնում խելագարվեմ։ Եթե դա մի երկու
ժամ շուտ լիներ, ես նրան անպայման վերջ տված կլինեի մի տեղ... Կամ մի ուրիշ բան
արած կլինեի...
Մորոզովը բաժակները լցրեց։
— Խմիր, օղի է։ Էլի կհանդիպես, ձեռքիցդ չի գնա։
— Ի՞նչ իմանաս։
― Նա դարձյալ գալու է։ Այ, կտեսնես։ Այդպիսի տիպերը սովորաբար էլի վերադառնում
են։ Լավ չանգալ ես գցել, հանգիստ մնա։ Կենացդ։
Ռավիկը բաժակը խմեց։
— Ես դեռ կարող եմ հասնել հյուսիսային կայարանը։ Որպեսզի տեսնեմ գնում է, թե չէ։
— Իհարկե, կարող ես։ Դու կարող ես նաև նրան հենց այնտեղ սպանել։ Եվ ամենաքիչը
քսան տարով տաժանակրության գնաս։
— Այո։ Կարող էի հետևել — գնո՞ւմ է թե չէ։

— Եվ ընկնել նրա աչքով ու ինչ կա-չկա փչացնել։
— Ես գոնե պետք է հարցրած լինեի, թե սովորաբար ո՞ր հյուրանոցում է իջնում։
— Եվ նրա մեջ ամեն տեսակի կասկածներ շարժեիր։— Մորոզովը նորից լցրեց
բաժակները։— Լսիր, Ռավիկ։ Ես քեզ հասկանում եմ, դու հիմա նստել ես և անընդհատ
մտածում, թե ամեն ինչ սխալ ես արել։ Ձեռք քաշիր այդ մտքերից։ Եթե ուզում ես, որևէ
բան խփիր, ջարդիր։ Մի մեծ բան, բայց ոչ թանկ։ Եթե ինձ ես հարցնում, գնա
«Ինտերնացիոնալի» «Արմավենու սրահում» ինչ չկա ջարդիր։
— Դա միտք չունի։
— Ուրեմն, խոսիր։ Պատմիր քեզ հուզող բաների մասին։ Խոսիր մինչև հալդ կտրվի։
Դուրս թափիր, ինչ մեջդ կուտակվել է, և կհանգստանաս։ Դու ռուս չես, այլապես ինձ
կհասկանայիր։
Ռավիկը նստած տեղն ուղղվեց։
— Բորիս,— ասաց նա։— Ես գիտեմ, կռիսաներին մարդ պետք է ուղղակի ոչնչացնի և ոչ
թե նրանց հետ կռվի մեջ մտնի։ Բայց այդ մասին խոսել ես չեմ կարող։ Պետք է մտածեմ,
մտածեմ, թե ինչ կարող եմ անել։ Ես դա պետք է նախապատրաստեմ, ինչպես
վիրահատությունը։ Եթե հնարավոր է առհասարակ նման մի բան նախապատրաստել։ Ես
պետք է ընտելանամ այդ մտքին։ Դեռ տասնչորս օր ժամանակ ունեմ։ Դա շատ լավ է։
Ուղղակի հիանալի է։ Ես կսովորեմ հանգիստ լինել։ Դու իրավացի ես։ Մարդ կարող է
խոսելուց, իր մեջ կուտակվածը դուրս թափելուց հանգստանալ, դառնալ ավելի լրջամիտ։
Բայց դա կարելի է անել նաև անընդհատ միևնույն հարցի շուրջը մտածելու միջոցով։ Այդ
մտածումների մեջ ատելությունը դառնում է սառը, հետևողական նպատակ։ Ես իմ
մտքերում այնքան եմ սպանելու այդ Հաակեին, որ մինչև նրա վերադարձը դա իմ մեջ
սովորույթ դարձած լինի։ Հազարերորդ անգամ մարդ ավելի խելամիտ, ավելի հանգիստ
կարող է լինել, քան առաջին անգամ։ Իսկ հիմա արի խոսենք։ Բայց ուրիշ բանից։ Թեկուզև
այդ սպիտակ վարդերի մասին։ Ապա մի նայիր դրանց։ Այս գիշերվա տոթում կարծես ձյուն
լինեն։ Կարծես գիշերվա անհանգիստ ալեկոծություններից կուտակված փրփուր լինեն։
Հիմա դու գո՞հ ես։
— Ոչ,— ասաց Մ որոզովը։
― Լավ։ Նայիր, օրինակ այս ամռանը։ 1939 թվականի այս ամռանը։ Սրանից վառոդի
հոտ է գալիս։ Այս վարդերը նման են այն ձյանը, որը եկող ձմեռ կծածկի եղբայրական
գերեզմանները։ Իսկ Փարիզը ուրախությունների մեջ է։ Կեցցե չմիջամտելու դարը։
Մարդկային քարացած սրտերի՛ դարը։ Այս գիշեր շատերն են սպանվելու, Բորիս։ Ամեն
գիշեր սպանում են մարդկանց։ Շատերին են սպանում։ Այրվում են քաղաքներ, ինչ-որ տեղ
փշալարերի հետևում տնքում են հրեաները, չեխերը մեռնում են անտառներում,
չինացիներն այրվում են ճապոնական գազոլինով ողողված, համակենտրոնացման
ճամբարներում սուլում է մահվան մտրակը։ Այս բոլորից հետո մի՞թե մենք պետք է
սենտիմենտալ կանանց նման նստենք ու արցունք թափենք, երբ անհրաժեշտ է
ոճրագործին սպանել։ Մենք պետք է բռնենք նրան ու ոչնչացնենք, ուրիշ ոչինչ, ինչպես
հաճախ ենք մեր կամքին հակառակ սպանել միլիոնավոր անմեղ մարդկանց, որոնք
մեզանից տարբերվել են լոկ նրանով, որ իրենց համազգեստը մերից չի եղել...

— Այ, ապրես,— ասաց Մորոզովը։— Դա արդեն ուրիշ բան է։ Դու սովորե՞լ ես, թե
ինչպես են դանակ բանեցնում։ Դանակն աղմուկ չունի։
— Այսօրվա համար այդքանը բավական է, ինձ հանգիստ թող։ Վերջիվերջո ես պետք է
քնեմ։ Թեև հանգիստ եմ ձևանում, բայց սատանան գիտե, կարող եմ քնել, թե չէ։
Հասկանո՞ւմ ես։
— Այո, հասկանում եմ։
— Այս գիշեր ես մտովի անընդհատ սպանելու եմ։ Տասնչորս օրվա մեջ պետք է դառնամ
իսկական ավտոմատ։ Հիմա գլխավորը այս երկու շաբաթն անփորձանք ապրելն է։
Այսինքն, հասնել այն օրվան, երբ առաջին անգամ հանգիստ արդեն կարող եմ քնել։ Խմելը
չի օգնում։ Քնաբերը՝ նույնպես։ Ինձ պետք է միայն հոգնածությունը քնեցնի։ Որից հետո
հաջորդ օրը ես արդեն ինձ ամբողջովին առողջ կզգամ։ Հասկանո՞ւմ ես։
Մորոզովը որոշ ժամանակ լուռ նստած էր։
— Մի կին ճարիր,— ասաց նա։
— Կնո՞ջն ինչ եմ անում։
— Մի բան կանես։ Կնոջ հետ քնելը միշտ էլ լավ է։ Զանգիր Ժոանին, նա կգա։
Ժոանին։ Ճիշտ է։ Չէ՞ որ ինքը ռեստորանում հանդիպեց նրան, ինչ-որ բանի մասին էին
խոսում։ Մայց ինչի՞, մոռացել է։
— Դա չեմ անի,— ասաց Ռավիկը։— Ուրիշ առաջարկություններ կա՞ն։ Միայն՝
հասարակ։ Ամենահասարակ տեսակի։
— Տե՜ր աստված։ Կյանքը մի բարդացրու։ Կնոջ հանդեպ ունեցած սիրուց ազատվելու
ամենաճիշտ եղանակը ժամանակ առ ժամանակ նրա հետ քնելն է։ Երևակայությանը
ազատություն չպետք է տալ։ Ո՞ւմ է պետք բնական ակտը արհեստականորեն
դրամատիզացիայի ենթարկելը։
— Այդ ասա,— վրա բերեց Ռավիկը։— Ո՞ւմ է պետք։
— Որ այդպես է, թող գնամ զանգահարեմ։ Մի բան կբստրեմ քո օգտին։ Հո զո՞ւր չեմ
գիշերային դռնապան։
— Ոչ մի տեղ մի գնա։ Յոլա կգնանք։ Արի խմենք ու այդ վարդերին նայենք։ Մեռածների
դեմքերը նույնպես լուսնի շողերի տակ այդպես սպիտակ են լինում։ Երկնքից թափվող
գնդացրային կրակից հետո։ Ես դա Իսպանիայում եմ տեսել։ Երկինքը ֆաշիստների
ստեղծագործությունն է, ասաց այն ժամանակ մետաղագործ բանվոր Պաբլո Նոնասը։
Նրա մի ոտը կտրեցինք։ Պաբլոն դառնացած էր իմ դեմ, որովհետև ես չկարողացա նրա
այդ ոտքը կոնսերվացիայի ենթարկել սպիրտի մեջ։ Նրա ասելով իր մի քառորդը թաղված
էր։ Պաբլոն չգիտեր, որ իր այդ ոտքը շները տարել էին լափել...

XXV գլուխ
Վեբերը մտավ վիրակապարան և գլխով նշան արեց Ռավիկին։ Նրանք դուրս եկան
միջանցք։
— Դյուրանն է զանգում։ Ուզում է, որ դուք անմիջապես գնաք։ Ինչ֊որ բարդ դեպք է,
հանգամանքները` արտակարգ։
Ռավիկը նայեց նրան։
― Դա նշանակում է, Դյուրանը անհաջող վիրահատություն է արել և հիմա ուզում է, որ
ես իրեն դուրս բերեմ այդ վիճակից, ճի՞շտ է։
― Չգիտեմ։ Խիստ հուզված էր։ Ինչպես երևում էր, գլուխը կորցրել է։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։ Վեբերը լուռ էր։
— Իսկ առհասարակ նա որտեղի՞ց գիտե, որ ես վերադարձել եմ,— հարցրեց Ռավիկը։
Վեբերն ուսերը թոթվեց։
— Գաղափար չունեմ։ Երևի որևէ բուժքրոջից։
— Ինչո՞ւ չի զանգահարել Բինոյին։ Նա շատ լավ վիրաբույժ է։
— Ես դա ասացի, բայց նա բացատրեց, որ խոսքը շատ բարդ դեպքի մասին է։ Ձեր
մասնագիտության գծով։
— Հիմար բան է ասում։ Փարիզում ուզածդ մասնագիտության գծով հիանալի բժիշկներ
կան։ Ինչո՞ւ չի դիմում Մարտելին, որը աշխարհի լավագույն վիրաբույժներից մեկն է։
— Դուք չգիտե՞ք, ինչ է։
— Ես գիտեմ։ Չի ուզում կոլեգաների առաջ խայտառակվել։ Ուրիշ բան է անձնագիր
չունեցող փախստական բժիշկը։ Նրա լեզուն կարճ է։
Վեբերը նայեց Ռավիկին։
— Հիմա ի՞նչ եք ասում։ Գնո՞ւմ եք թե չէ։ Ուշացնել չի կարելի։
Ռավիկը խալաթի կապերն արձակեց։
— Իհարկե, գնում եմ,— վրդովված ասաց նա։— Բա ի՞նչ պետք է անեմ, որ չգնամ։ Բայց
դուք պետք է ինձ հետ գաք։
— Եղավ։ Իմ մեքենայով կգնանք։
Վեբերն ու Ռավիկը աստիճաններով իջան ներքև։ Վեբերի մեքենան կլինիկայի առաջ
կանգնած փայլփլում էր արևի տակ։ Նրանք նստեցին մեքենան։
— Ես աշխատելու եմ միայն ձեր ներկայությամբ,— ասաց Ռավիկը։— Թե չէ, աստված
գիտե, մեկ էլ տեսաք մեր եղբայրը որևէ փորձանք բերեց գլխիս։
— Ես չեմ կարծում, թե այս րոպեին նրա մտքով այդպիսի բան կարող է անցնել։

Մեքենան շարժվեց։
— Ես շատ ուրիշ բաներ եմ տեսել,— ասաց Ռավիկը։— Բեռլինում ես գիտեի մի
երիտասարդ ասիստենտի, որը բոլոր անհրաժեշտ տվյալներն ուներ լավ վիրաբույժ
դառնալու։ Մի անգամ նրա պրոֆեսորը կիսահարբած վիճակում վիրահատելով,
կտրվածքր կատարել էր սխալ և, առանց որևէ բան ասելու, ասիստենտին առաջարկել էր
շարունակել։ Վերջինս ոչինչ չէր նկատել, իսկ կես ժամից հետո պրոֆեսորը աղմուկ էր
բարձրացրել և սխալ կտրվածքը գցել ասիստենտի վրա։ Պացիենտը մնաց սեղանին։
Երիտասարդը մահացավ մի օր հետո։ Ինքնասպան եղավ։ Իսկ պրոֆեսորը շարունակում
էր խմել ու վիրահատել։
Ավենյու Մարկոյի վրա նրանք կանգ առան։ Գալիլեյի փողոցով անցնում էր բեռնատար
մեքենաների մի շարասյուն։ Մեքենայի ապակիների միջով արևն այրում էր։ Վեբերը
սեղմեց գործիքային պանելի կոճակին և մեքենայի վերնածածկը դանդաղորեն սահեց
դեպի ետ։ Նա հպարտությամբ նայեց Ռավիկին։
Մի քանի օր է, ինչ պատրաստել եմ տվել։ Էլեկտրականությամբ է բարձրանում իջնում։
Հոյակապ բան է։ Ի՜նչ ասես, որ մարդը չի հնարում։
Քամին խուժում էր մեքենայի բացած ծածկի վրայով։ Ռավիկը գլխով արեց։
— Այո, հոյակապ է։ Ամենավերջին նորությունները մագնիսային ականներն են և
տորպեդները։ Ես դա երեկ ինչ-որ տեղ կարդացի։ Եթե այդպիսի տորպեդները հանկարծ
նպատակակետից անցնում են, ապա իսկույն պտույտ են տալիս և նորից գնում դեպի
նպատակը։ Շա՜տ հնարամիտ ժողովուրդ ենք։
Վեբերը նրա կողմը շրջեց իր կարմիր երեսը, որտեղ բարեհոգի մի ժպիտ էր շողշողում։
— Հը, Ռավիկ, դուք նորի՞ց պատերազմին անդրադարձաք։ Պատերազմը մեզանից
ավելի է հեռու, քան լուսինը։ Բոլոր այդ խոսակցությունները պատերազմի մասին
քաղաքական ճնշման միջոցներ են, ուրիշ ոչինչ, հավատացեք ինձ։
Վիրահատվող կնոջ մաշկը սադափի կապտավուն երանգ ուներ, իսկ դեմքը մոխրագույն
էր։ Փարթամ շեկլիկ մազերը վիրահատական սեղանի լույսերի տակ կարծես ոսկեղեն
բոցեր արձակելիս լինեին։ Մոխրագույն երեսի շուրջը սփռված մազերի այդ
հուրհրատանքում կանչող ինչ֊որ մի բան կար։ Թվում էր, թե կյանքը ամբողջովին հեռացել
է այդ մարմնի միջից, և միայն մազերի այդ կայծկլտանքն է, որ դեռ մնացել է կենդանի և
օգնության է կանչում։
Վիրահատական սեղանին պառկած կինը անսահման գեղեցիկ էր. սլացիկ, նրբակերտ,
իսկ դեմքն այնպիսին էր, որ նույնիսկ ամենաուժեղ ուշագնացությունը ի վիճակի չէր զրկել
նրան հմայքից։ Դա մի կին էր՝ ստեղծված պերճությունների և սիրո համար։
Արնահոսությունը շատ քիչ էր, գրեթե չկար։
— Արգանդը բացե՞լ եք,— հարցրեց Ռավիկը Դյուրանին։
— Այո։
— Հետո՞։
Դյուրանը լուռ էր։ Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց և տեսավ, որ նա իրեն է նայում։

— Լավ,— ասաց Ռավիկը։— Առայժմ քույրեր մեզ պետք չեն։ Մենք երեք բժիշկ ենք, դա
բավական է։
Դյուրանը գլխով համաձայնության նշան արեց։ Քույրերը և ասիստենտը հեռացան։
— Հետո՞,— նորից հարցրեց Ռավիկը նրանց գնալուց հետո։
— Դուք ինքներդ եք տեսնում, բանն ինչումն է։
— Ոչ, ես չեմ տեսնում։
Ռավիկն, իհարկե, տեսնում էր, թե որն է Դյուրանի սխալը, բայց ուզում էր, որ նա ինքը
դա հաստատի Վեբերի ներկայությամբ։ Այդպես ավելի ապահով կլիներ։
— Հղիության երրորդ ամիսն է։ Արնահոսություն։ Հարկադրված եղանք քերել։ Ինչպես
երևում է, ներսի պատը վնասվածք է ստացել։
— Հետո՞,— նորից հարցրեց Ռավիկը։
Նա հայացքը գցեց ուղղակի Դյուրանի աչքերին, որոնք լցված էին անզոր
կատաղությամբ։ Հիմա նա ինձ հավիտենապես ատելու է, մտածեց Ռավիկը։ Թեկուզև այն
պատճառով, որ Վեբերը լսում է այս բոլորը։
— Պերֆորացիա է,— ասաց Դյուրանը։
— Գդալո՞վ եք արել։
— Իհարկե,— ասաց Դյուրանը փոքր֊ինչ լռելուց հետո։ — Բա էլ ինչո՞վ։
Արնահոսությունը լրիվ դադարեց։ Ռավիկը լուռ շարունակում էր հետազոտությունը։
Հետո շտկվեց։
— Դուք պերֆորացիա եք տվել և չեք նկատել այդ։ Այնուհետև բացած անցքով ներս եք
քաշել մի աղեոլորք։ Չեք հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Եվ, ըստ երևույթին, համարելով,
որ այդ աղին պտղաթաղանթն է, սկսել եք քերել և վնասել նրա պատը։ Ճի՞շտ է։
Քրտինքը հանկարծ պատեց Դյուրանի ճակատը։ Դիմակի տակ մորուքն այնպես էր
շարժվում, կարծես նա փորձում էր ինչ֊որ բան ծամել և չէր կարողանում։
— Կարող է պատահել։
— Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ վիրահատությունն սկսել եք։
— Մինչև ձեր զալն ընդամենը երեք քառորդ ժամ։
— Ներքին արյունազեղում է և բարակ աղիքի վնասվածք։ Սեպսիսի ծայրահեղ վտանգ
կա։ Աղին պետք է կարել և հեռացնեք արգանդը։ Անհապաղ։
— Ի՞նչ,— հարցրեց Դյուրանը։
— Դուք դա ինքներդ հիանալի գիտեք,— ասաց Ռավիկը։
Դյուրանն սկսեց աչքերը արագ թարթել։
— Այո, գիտեմ։ Բայց ես ձեզ կանչել եմ, որպեսզի դուք...
— Դա այն ամենն էր, ինչ ես ձեզ կարող էի ասել։ Ներս կանչեք բոլորին և շարունակեք
աշխատել։ Խորհուրդ եմ տալիս շտապել։

Դյուրանի ծնոտը նորից սկսեց շարժվել։
— Ես չափազանց հուզված եմ։ Վիրահատությունը արդյոք իմ փոխարեն չէի՞ք անի։
— Ոչ։ Ինչպես դուք գիտեք, ես գտնվում
վիրահատություններ անելու իրավունք չունեմ։
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— Դուք...— սկսեց Դյուրանն ու լեզուն կապ ընկավ։
— Սանիտարները, թերուս ուսանողները, մասաժիստները, ասիստենտները դրանք
բոլորն այստեղ իրենց գերմանական նշանավոր բժիշկներն են ներկայացնում...— Ռավիկը
չէր մոռացել, թե Դյուրանն ինչ էր ասել Լևալին։— Մեսյո Լևալն ինձ որոշ բաներ այդ
կապակցությամբ բացատրել է,— ասաց Ռավիկը։— Այստեղից վտարելուց առաջ։
Նա նկատեց, թե ինչպես Վեբերը բարձրացրեց գլուխը։ Դյուրանը ոչինչ չպատասխանեց։
― Վիրահատությունը ձեր փոխարեն կարող է անել բժիշկ Վեբերը,— ասաց Ռավիկը։
— Բայց չէ՞ որ դուք հաճախ եք իմ փոխարեն վիրահատություններ արել։ Եթե ձեզ
հոնորարի հարցն է...
— Հոնորարը ոչ մի դեր խաղալ չի կարող։ Ես այլևս չեմ վիրահատում, ինչ վերադարձել
եմ։ Հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է այն պացիենտներին, որոնք նախօրոք իրենց
համաձայնությունը չեն տվել նման կարգի վիրահատության համար։
Դյուրանը կրկին նայեց Ռավիկին։
— Բայց հո չի՞ կարելի վիրահատվողին նարկոզից հանել նրա կարծիքը հարցնելու
համար։
— Ինչո՞ւ չէ, կարելի է։ Բայց դա ռիսկի հետ է կապված։ Որովհետև բանը կարող է
սեպսիսով վերջանալ։
Դյուրանի դեմքը ամբողջովին թաց էր։ Վեբերը նայեց Ռավիկին, Ռավիկը գլխով արեց։
— Ձեր բուժքույրերի վրա կարելի՞ է հույս դնել,— հարցրեց Վեբերը Դյուրանին։
— Այո, միանգամայն...
— Ասիստենտի կարիքը չկա,— ասաց Վեբերը Ռավիկին։— Մենք բավական ենք —
երեք բժիշկ, երկու քույր։
— Ռավիկ... — ասաց Դյուրանն ու լեզուն նորից կապ ընկավ։
— Դուք պետք է Բինոյին կանչեիք,— բացատրեց նրան Ռավիկը։— Կամ Մալլոնին, և
կամ Մարտելին։ Նրանք բոլորն էլ առաջնակարգ վիրաբույժներ են։
Դյուրանը չպատասխանեց։
— Դուք ընդունո՞ւմ եք այստեղ Վեբերի ներկայությամբ, որ թույլ եք տվել արգանդի
պերֆորացիա և աղիքային օղակի վնասվածք, համարելով այդ աղիքը որպես
պտղաթաղանթ։
Դյուրանը ձգձգում էր պատասխանը։
— Այո,— վերջապես ասաց նա խռպոտ ձայնով։

— Դուք վերցնո՞ւմ եք ձեզ վրա վիրահատության և նրա ելքի լրիվ
պատասխանատվությունը, ինչպես և պատասխանատվությունը այն հանգամանքի, որ
վիրահատությունը արվում է առանց պացիենտի գիտության ու համաձայնության։
— Այո։ Բա իհարկե,— տնքաց Դյուրանը։
— Շատ լավ։ Որ այդպես է, կանչեք բուժքույրերին։ Ասիստենտի կարիքը մենք չունենք։
Նրան բացատրեք, որ դուք Վեբերին և ինձ թույլ եք տվել որևէ բացառիկ դժվար
վիրահատության ժամանակ մասնակցել որպես ասիստենտ։ Ասացեք, որ դա հին խոստում
է կամ նման մի բան։ Անեսթեզիայի հետ կապված հարցերը դուք վերցրեք ձեզ վրա։
Քույրերը նորից ստերիլիզացիայի պետք է ենթարկվե՞ն, թե ոչ։
— Ոչ։ Դրա կարիքը չկա։ Այդ հարցերում վստահելի են։ Նրանք ոչ մի բանի չեն կպել։
— Ավելի լավ։
Որովայնի խոռոչը բաց էր։ Ռավիկը ծայրագույն զգուշությամբ փոքր առ փոքր քաշեց ու
դուրս բերեց աղեոլորքը արգանդի մեջ գոյացած անցքից, կամաց֊կամաց փաթաթելով այն
ստերիլ անձեռոցիկների մեջ, որպեսզի կանխի սեպսիսի հնարավոր վտանգը։ Հետո նույն
ստերիլ անձեռոցիկներով ամբողջովին ծածկեց արգանդը։
— Արտարգանդային հղիություն է,— փնթփնթալով ասաց նա Վեբերին։— Ահա,
այստեղ նայեք... պտղի կեսը արգանդում է, կեսը՝ փողի մեջ։ Փաստորեն Դյուրանին չի էլ
կարելի մեղադրել։ Շատ բացառիկ դեպք է։ Բայց և այնպես...
— Ի՞նչ,— հարցրեց Ռյուրանը վիրաբուժական սեղանի էկրանի հետևից։— Ինչ
ասացի՞ք։
— Ոչինչ։
Ռավիկը սեղմիչներ դրեց աղիքի վրա և կատարեց ռեզեկցիան։ Հետո անմիջապես
կարեց բացված ծայրերը և կողային անաստոմոզ արեց։
Վիրահատությունը կլանել էր Ռավիկին։ Նա Դյուրանին մոռացել էր։ Կապելով փողերը
և նրանց սնող անոթները, Ռավիկը փողի ծայրը կտրեց։ Հետո անցավ արգանդի
հեռացմանը։ Ինչո՞ւ է արյունն այսքան քիչ, մտածեց նա։ Ինչո՞ւ արյունն այնպիսի
առատությամբ չի հոսում, ինչպես սրտից։ Չէ՞ որ ես կտրում եմ կյանքի ամենամեծ հրաշքը,
որն ընդունակ է հենց այդ նույն կյանքը շարունակել։
Նրա դեմ պառկած սքանչելի կինը մահացած էր։ Նա կարող էր դեռ ապրել, բայց
փաստորեն մեռած է։ Սերունդների ծառի չորացած մի ճյուղ է նա։ Ծաղկող, բայց արդեն
կորցրած պտղաբերության գաղտնիքը։ Նախնադարյան անանցանելի անտառներում
ապրում էին հսկայական մարդանման կապիկներ։ Նրանք հազարավոր սերունդների
գոյության ընթացքում անցել են պայքարի և զարգացման բարդ ճանապարհ։
Եգիպտացիները տաճարներ էին կառուցում, ծաղկում էր Հելլադան, անընդմեջ
շարունակվել է արյան խորհրդավոր հոսքը, անվերջ ու անընդհատ բարձրանալով դեպի
վեր, մինչև որ հայտնվել է ահա այս կինը։ Հիմա նա անպտուղ է, ինչպես դատարկ հասկը, և
այլևս չի կարող շարունակել իրեն, նրա արյունը չի մարմնավորվի ոչ իր տղայի և ոչ էլ
աղջկա մեջ։ Դյուրանի կոպիտ ձեռքը կտրել է արդեն հաջորդականության
հազարամյակներով շարունակվող շղթան։ Բայց մի՞թե հենց ինքը Դյուրանը նույնպես

հազարավոր սերունդների կյանքի արդյունքը չէ։ Մի՞թե նաև Դյուրանի և նրա գարշելի
մորուքի համար չեն ծաղկել Հելլադան ու Վերածննդի դարաշրջանը։
— Ինչքա՜ն է այս ամենը նողկալի,— ասաց Ռավիկը։
— Ի՞նչ,— հարցրեց Վեբերը։
— Հենց այնպես... ոչինչ։
Ռավիկը շտկվեց։
— Վերջացավ։ Վիրահատությունն ավարտված է։
Նա նայեց կնոջ շողշողուն մազերով երիզված գունաթափ ու հաճելի դեմքին։ Նայեց
դույլին, որի մեջ արնաշաղախ ընկած էր այն, ինչն այս դեմքն այսքան գեղեցիկ ու հմայիչ էր
դարձնում։
Հետո նայեց Դյուրանին։
— Վիրահատությունն ավարտված է,— կրկնեց նա։
Դյուրանը դադարեցրեց նարկոզը։ Նա Ռավիկի կողմը չէր նայում։ Սպասում էր, մինչև
որ քույրերը հիվանդին սայլակով դուրս տանեն, հետո առանց որևէ բան ասելու, գնաց
նրանց հետևից։
― Վաղը նա վիրահատության համար հինգ հազար ֆրանկ ավելի կպահանջի,— ասաց
Ռավիկը Վեբերին։— Եվ կբացատրի նաև, որ կնոջ կյանքը փրկել է։
— Հազիվ թե։ Արդեն լրիվ խեղճացած է։
— Մի օրը ահագին ժամանակ է։ Իսկ զղջումը կարող է կարճ տևել։ Մանավանդ եթե
շրջես քո օգտին։
Ռավիկը լվացվեց։ Ապակու միջով նա տեսով, որ դիմացի տան լուսամուտի գոգին
թաղարներով կարմիր խորդենիներ են դրված։ Ծաղիկների տակ նստած էր մոխրագույն մի
կատու։
Գիշերվա ժամը մեկին նա «Շեհերազադեից» զանգ տվեց Դյուրանի կլինիկան։ Գիշերային
հիվանդապահն ասաց, որ վիրահատված կինը քնած է, որ երկու ժամ առաջ խիստ
անհանգիստ էր, բայց Վեբերը եկավ և ցավերը հանգստացնող ինչ֊որ դեղ տվեց։ Հիմա
կարծես թե արդեն լավ է։
Ռավիկը դուրս եկավ հեռախոսային խցիկից։ Նրա քիթն ընկավ դուխու շատ սուր մի
հոտ։ Ներկած, բայց փոքր֊ինչ արդեն խունացած շեկ մազերով մի կին, խշխշացնելով շորը,
հպարտ ու գրգռիչ տեսքով մտավ կանացի զուգարան։ Այդ կինը, որ Ռավիկի նախկին
պացիենտներից էր, հիվանդանոցում եղած ժամանակ բնական ոսկեգույն մազեր ուներ,
որոնք փոքր֊ինչ կարմրին էին տալիս ու փայլփլում։ Ռավիկը մի սիգարետ վառեց ու
վերադարձավ սրահ։ Ռուսական նույն և մշտական երգչախումբը նորից էր երգում իր նույն
և մշտական «Սև աչերը»։ Արդեն քսան տարի էր, ինչ այդ երգչախումբը «Սև աչերը»
կատարում էր ամբողջ աշխարհում։ Քսան տարի շարունակվող ողբերգությունը ծիծաղելի
դառնալու վտանգ ունի իր մեջ, մտածեց Ռավիկը։ Իսկական ողբերգությունը պետք է կարճ
լինի։

— Խնդրում եմ, ինձ ներեք,— ասաց նա Կետ Հեգստրեմին։— Ես անպայման պետք է
զանգեի։
― Ամեն ինչ կարգին է։
— Մինչև հիմա՝ այո։
Ինչո՞ւ է նա հարցնում այդ,— մի տեսակ շփոթված, մտածեց Ռավիկը։— Չէ՞ որ իր մոտ
որոշակիորեն ամեն ինչ չէ, որ կարգին է։
— Արդեն գո՞հ եք։ Ձեր ուզածն այստեղ է,— ասաց նա, ցույց տալով օղու գրաֆինը։
— Ոչ, գոհ չեմ,— պատասխանեց Հեգստրեմը։
— Գոհ չե՞ք։
Կետ Հեգստրեմը գլուխն օրորեց։
— Հիմա ամառ է, Ռավիկ։ Ամառը պետք է ոչ թե գիշերային ակումբում նստել, այլ
տերրասում։ Եվ այն էլ այնպես, որ կողքիդ գոնե մի քոնձռոտ ծառ լինի, թեկուզև ցանցով
շրջապատված։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց ու հանդիպեց ուղիղ Ժոանի աչքերին։ Ըստ երևույթին,
նա եկել էր այն ժամանակ, երբ ինքը գնացել էր հեռախոսով զանգելու։ Որովհետև մինչ այդ
նա այստեղ չէր։ Ժոանը նստած էր դիմացի անկյունում։
— Ուզո՞ւմ եք գնանք ուրիշ ռեստորան,— հարցրեց նա Կետ Հեգստրեմին։
Կետ Հեգստրեմը գլուխն օրորեց։
— Ոչ։ Իսկ դո՞ւք։ Ուզո՞ւմ եք, որևէ քոնձռոտ ծառի մոտ նստել։
— Քոնձռոտ ծառի տակ օղին մեծ մասամբ նույնպես քոնձռոտ համ է ունենում։ Իսկ
այստեղ լավ է։
Երգչախումբը լռեց։ Հիմա արդեն բարձրացավ նվագախմբի ձայնը, որն սկսեց բլյուզ
նվագել։ Ժոանը տեղից վեր կացավ և գնաց դեպի պարի հրապարակը։ Ռավիկը չէր
կարողանում տեսնել, թե նա ում հետ է։ Միայն այն ժամանակ, երբ լուսարձակի
բաց֊երկնագույն լույսը սահում էր պարահրապարակի վրայով, Ժոանն ընդամենը մի
վայրկյան հայտնվում էր ու նորից սուզվում սրահի կիսախավարի մեջ։
— Դուք այսօր վիրահատո՞ւմ էիք,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
— Այո...
— Հետաքրքիր է, մարդ ինչպե՞ս է զգում իրեն, երբ վիրահատությունից հետո գիշերային
ակումբ է գալիս։ Դա նույնը չէ՞, երբ մարդ ճակատամարտից հետո որևէ խաղաղ քաղաք է
վերադառնում։ Կամ էլ, երբ ծանր հիվանդությունից հետո ապաքինվում է։
— Ոչ միշտ։ Երբեմն մարդ իրեն դատարկված է զգում։ Բայց միայն այդքան։
Լուսարձակի պայծառ շողերի տակ Ժոանի աչքերը թափանցիկ էին թվում։ Նրա
հայացքը ուղղված էր Ռավիկի կողմը։ Ոչ, դա սիրտս չէր, որ զգացնել տվեց, սիրտս
հանգիստ է, մտածեց Ռավիկը։ Ստամոքսս էր։ Դա արևային հյուսակին հասցրած հարված
էր։ Հազարավոր բանաստեղծություններ կան այդ մասին գրած։ Եվ այդ հարվածը գալիս է
ոչ թե քեզանից, թեթևակի քրտնած, գեղեցիկ, պարող մարմնի կտոր, այլ իմ ուղեղի մթին

ծալքերից։ Իսկ երբ իմ ներքին ցնցումն ավելի ուժեղ է լինում այն ժամանակ, երբ ես
տեսնում եմ, թե դու ինչպես ես սահում ծածանվող լույսի տակ, ուրեմն, դա
պատահականորեն թուլացած կոնտակտի հետևանք է։
— Դա այն կի՞նը չէ, որը մի ժամանակ այստեղ երգում էր,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
— Այո։
— Նա այլևս այստեղ չի՞ երգում։
— Կարծեմ ոչ։
— Գեղեցիկ կին է։
— Մի՞թե։
— Այո։ Նույնիսկ ավելի, քան գեղեցիկ։ Կյանքը ուղղակի շողշողում է երեսին։
— Հնարավոր է։
Կետ Հեգստրեմը կկոցած աչքի պոչով նայեց Ռավիկին։ Նայում էր և ժպտում։ Բայց դա
այն ժպիտներից էր, որոնք արցունքով են վերջանում։
— Ինձ մի օղի էլ տվեք, ու գնանք այստեղից,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։
Տեղից կանգնելով, Ռավիկն զգաց, որ Ժոանն իրեն է նայում։ Նա թևանցուկ արեց
Կետին, թեև դրա կարիքը չկար։ Կետը կարող էր նաև առանց նրա օգնության գնալ։ Բայց
ուզեց, որ Ժոանը տեսնի։ Դա նրան չի խանգարի, մտածեց Ռավիկը։
— Դուք բարի չե՞ք լինի մի բանում ընդառաջել ինձ,— ասաց Կետ Հեգստրեմը, երբ
նրանք արդեն «Լանկաստեր» հյուրանոցի իր սենյակում էին։
— Ինչ խոսք դրանում։ Եթե ես կարողանամ։
— Եկեք ինձ հետ գնանք պարահանդես Մոնֆորների մոտ։
— Դա ի՞նչ բան է, Կետ։ Ես բոլորովին գաղափար չունեմ։
Կետ Հեգստրեմը նստեց բազկաթոռներից մեկին։ Բազկաթոռը նրա համար չափազանց
մեծ էր, որի մեջ Կետն այնքան նրբին էր թվում, կարծես չինական պարուհու արձանիկ
լիներ։ Նրա աչքերի վերևում ճակատի մաշկը հիմա ավելի էր պրկված, քան առաջ։
— Փարիզի բարձրաշխարհիկ հասարակության համար Մոնֆորների մոտ տեղի
ունեցող պարահանդեսը ամառային սեզոնի գլխավոր իրադարձությունն է,— բացատրեց
Կետ Հեգստրեմը։— Այդ պարահանդեսը տեղի է ունենալու եկող ուրբաթ օրը, Լուի
Մոնֆորի տանը և պարտեզում։ Այդ անունը ձեզ որևէ բան չի՞ ասում ։
— Ոչ մի բան։
— Դուք ինձ հետ չե՞ք գա այնտեղ։
— Բայց դա կթույլատրվի՞ ինձ։ Չէ՞ որ ինձ ոչ ոք չի հրավիրել։
— Ես ինքս ձեզ համար հրավիրատոմս կվերցնեմ։
Ռավիկը նայեց Կետ Հեգստրեմին։
— Իսկ ինչո՞ւ, Կետ։

— Ես կուզեի գնալ, բայց ոչ մենակ։
— Մի՞թե մարդ չկա։
— Ես կուզեի ձեզ հետ գնալ։ Եվ ոչ թե իմ նախկին ծանոթներից մեկնումեկի հետ։ Ես
նրանց հիմա տանել չեմ կարողանում։ Հասկանո՞ւմ եք։
— Այո, հասկանում եմ։
— Դա ամենագեղեցիկ, բացօթյա տունն է Փարիզում, գուցե և վերջինը։ Ես այս չորս
տարվա րնթացքում այդ պարահանդեսներից ոչ մեկը բաց չեմ թողել։ Կկատարե՞ք իմ
խնդրանքը։
Ռավիկը գիտեր, թե նա ինչու է ուզում անպայման իր հետ գնալ։ Ռավիկի հետ Կետն
իրեն ազատ էր զգում և վստահ։ Եվ նա չէր կարող մերժել Կետին։
— Լավ, Կետ,— ասաց նա։— Բայց դուք կարող եք ինձ համար հատուկ հրավիրատոմս
չխնդրել։ Իմ կարծիքով, պարզապես ասեք տանտերերին, որ դուք մենակ չեք լինելու։
Այսքանը բավական է։
Կետ Հեգստրեմը գլխով արեց։
— Ինքնըստինքյան հասկանալի է,
կզանգահարեմ Սոֆի Մոնֆորին։

շնորհակալ

եմ,

Ռավիկ։

Ես հենց

հիմա

Ռավիկը տեղից կանգնեց։
— Ուրեմն, ուրբաթ օրը ես կգամ ձեզ վերցնելու։ Իսկ ի՞նչ եք հագնելու, որոշե՞լ եք
արդեն։
Կետ Հեգստրեմը աչքի տակով նայեց Ռավիկին։ Նրա կոկիկ սանրած մազերի վրա
արտացոլվում էին լույսի շողերը։ Մողեսի գլուխ է, մտածեց Ռավիկը։ Անպտուղ
կատարելիության ճկուն, չոր և կոշտ նրբագեղություն, որը բնորոշ չէ առողջ մարդուն։
— Սա հենց այն հարցն է, որի մասին ես մինչև հիմա ձեզ ոչինչ չեմ ասել,— վրա բերեց
Կետ Հեգստրեմը, փոքր֊ինչ հապաղելով։— Դա զգեստավորված պարահանդես է, Ռավիկ։
Պարահանդես, որը տեղի է ունենալու Լյուդովիկոս XIV֊ի արքունական այգում։
— Աստվա՜ծ իմ,— Ռավիկը նորից նստեց։
Կետ Հեգստրեմը ծիծաղեց։ Դա ինքնաբուխ, անկաշկանդ, մանկական ծիծաղ էր։
— Ահա սա հին, լավ կոնյակ է,— ասաց Կետը,— ուզո՞ւմ եք մի բաժակ։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Ինչե՜ր ասես, որ մարդիկ չեն հնարում։
— Նրանք ամեն տարի են այսպիսի մի բան կազմակերպում։
— Ուրեմն, ես պետք է...
— Այդ հոգսը թողեք ինձ վրա,— ընդհատեց իսկույն Ռավիկին Կետ Հեգստրեմը։— Մի
անհանգստացեք։ Ես ինքս կգտնեմ այդ կոստյումը։ Որևէ հարմար բան։ Նույնիսկ ձեր վրա
փորձելու կարիք էլ չի լինի։ Միայն ձեր չափերը տվեք ինձ։
— Ես կարծում եմ, որ հիմա ինձ մի բաժակ կոնյակ է պետք,— ասաց Ռավիկը։

Կետ Հեգստրեմը նրա կողմը հրեց կոնյակի շիշը։
— Հիմա արդեն չէ չասեք։
Ռավիկը կոնյակը խմեց։ Տասներկու օր, մտածեց նա։ Տասներկու օր — և Հաակեն
կրկին Փարիզում կլինի։ Տասներկու օր, որ մի կերպ պետք է անցկացնել։ Տասներկու օր,—
ահա թե ինչի է հանգում նրա ամբողջ կյանքը, և նա դրանից դուրս ոչ մի բանի մասին չէր
կարողանում մտածել։ Տասներկու օր — որոնց հետևում անդունդի մի երախ կա բացված։
Նրա համար միևնույն էր, թե ժամանակն ինչպես է անցկացնելու։ Զգեստավորված
պարահանդե՜ս... էլ ի՞նչը կարող էր ավելի ծիծաղելի լինել այս անորոշ ու երերուն երկու
շաբաթվա մեջ։
— Լավ, Կետ։
Նա մի անգամ էլ գնաց Դյուրանի կլինիկան։ Կարմրին տվող ոսկեգույն մազերով կինը
քնած էր։ Նրա ճակատին քրտինքի կաթիլներ էին։ Երեսին փոքր֊ինչ գույն էր եկել,
շուրթերը թեթևակի բացված էին։
— Ջերմությո՞ւն ունի,— հարցրեց Ռավիկը բուժքրոջը։
— Երեսունյոթ և ութ։
— Դա վատ չէ։
Նա կռացավ կնոջ քրտնած դեմքի վրա։ Շնչառությունից այլևս էֆիրի հոտ չէր գալիս։
Դա մաքուր, ծոթորի թարմություն ունեցող շնչառություն էր։ Ծոթոր, հիշեց Ռավիկը։
Լեռնային արոտավայր Շվարցվալդում։ Շունչը կտրվելով սողում է այրող արևի տակ,
ներքևից լսվում են հետապնդողների ձայները — և այդ բոլորի հետ միասին ծոթորի
արբեցուցիչ բուրմունքր։ Տարօրինակ է, թե որքա՜ն շուտ է ամեն ինչ մոռացվում, բացի
հոտից։ Ծոթոր... նույնիսկ քսան տարուց հետո էլ լինի, այդ բուրմունքը նորից է
վերակենդանացնելու փախուստի օրվա պատկերը Շվարցվալդում, և հիշողությանս
հեռավոր անկյուններից այնպես կհայտնվեն բոլոր մանրամասնությունները, որ կթվա, թե
այդ բոլորը երեկ է եղել։ Ասենք, ինչո՞ւ քսան տարի հետո, մտածեց Ռավիկը։ Տասներկու
օրից հետո։
Ռավիկը վերադարձավ հյուրանոց։ Շոգ էր։ Ժամը մոտ երեքն էր։ Աստիճաններով վերև
բարձրացավ։ Սենյակի դռան առջև սպիտակ մի ծրար կար։ Վերցրեց, կարդաց
մակագրությունը։ Իրեն էր գրված, բայց ծրարի վրա ոչ փոստանիշ կար և ոչ էլ կնիք։ Երևի
Ժոանից է, մտածեց նա և բացեց։ Միջից մի չեկ ընկավ։ Դյուրանն էր։ Ռավիկն անտարբեր
աչք գցեց թվին, հետո նայեց ավելի ուշադիր։ Աչքերին չհավատաց։ Ոչ թե երկու հարյուր
ֆրանկ էր, ինչպես սովորաբար, այլ՝ երկու հազար։ Ըստ երևույթին, լավ է վախեցել,
մտածեց Ռավիկը։ Երկու հազար ֆրանկ Դյուրանից, այն էլ կամավոր։ Դա աշխարհի
ութերորդ հրաշքն է։
Չեկը խրելով դրամապանակը, նա մի դարս գիրք վերցրեց և դրեց մահճակալի մոտ
գտնվող փոքրիկ սեղանի վրա։ Այդ գրքերը նա գնել էր երկու օր առաջ, որպեսզի
անքնությամբ տառապելիս կարդա։ Նրա հետ տարօրինակ բան էր կատարվում — գրքերը
գնալով ավելի ու ավելի մեծ նշանակություն էին ձեռք բերում նրա համար։ Ճիշտ է, ամեն
ինչի չէր, որ նրանք փոխարինում էին, բայց կար իր մեջ գտնվող մի ոլորտ, որտեղ, բացի

գրքերից ուրիշ ոչինչ թափանցել չէր կարող։ Նա հիշեց, որ օտարության մեջ գտնվելու իր
առաջին տարիներին երբեք ձեռքը գիրք չէր վերցնում։ Այն ամենը, ինչ ասվում էր նրանց
մեջ, իրականում կատարվածի համեմատությամբ չափազանց աննշան էր։ Իսկ այժմ
գրքերը նրա համար կարծես դարձել էին պաշտպանական պատնեշ, ու թեև նրանք
կոնկրետորեն չէին պաշտպանում, բայց և այնպես նրանց մեջ կարելի էր ինչ֊որ հենարան
գտնել։ Նրանք ապրելու հարցերում չէին օգնում, բայց մի դարաշրջանում, երբ աշխարհը
գլորվում էր դեպի խավար անդունդը, փրկում էին հուսաբեկությունից։ Եվ այդքան
բավական էր։ Մի ժամանակ մարդկանց գլխում այնպիսի մտքեր էին ծնվել, որ այսօր
արհամարհվում և ծաղրուծանակի են ենթարկվում, բայց, չնայած դրան, այդ մտքերր ծնվել
են և հավիտենապես կմնան։ Եվ դա բավական է։
Ռավիկը դեռ կարդալը չէր սկսել, երբ հանկարծ հեռախոսը զանգեց։ Նա լսափողը
չվերցրեց։ Իսկ հեռախոսը երկար ու երկար զանգահարում էր։ Մի քանի րոպե հետո, երբ
զանգերն արդեն դադարել էին, Ռավիկը վերցրեց լսափողը և դռնապանին հարցրեց, թե ով
էր զանգում։
― Մի կին էր, բայց անունը չասաց,— պատասխանեց դռնապանը։
Ռավիկը լսում էր, թե նա ինչպես է ուտում։
— Կի՞ն էր։
— Այո։
— Ակցենտո՞վ էր խոսում։
— Ես դա չգիտեմ,— ասաց դռնապանը և շարունակեց իր չփչփալով ուտելը։
Ռավիկը խոսեց Վեբերի կլինիկայի հետ։ Պարզվեց, որ այնտեղից ոչ ոք չի զանգահարել։
Չէին զանգահարել նաև Դյուրանի հիվանդանոցից։ Մնում էր միայն զանգել
«Լանկաստեր» հյուրանոց։ Բայց այնտեղից էլ հեռախոսավարուհին ասաց, որ այդ
անունով հյուրանոցից զանգ չի եղել։ Ուրեմն, Ժոանն է։ Եվ, ըստ երևույթին, զանգահարել է
«Շեհերազադեից»։
Մի ժամից հետո հեռախոսը նորից զանգեց։ Ռավիկը ձեռքի գիրքը մի կողմ դրեց, տեղից
վեր կացավ, մոտեցավ լուսամուտին և, հենվելով նրա գոգին, սկսեց սպասել։ Թեթև քամին
ներքևից շուշանների բուրմունք էր բերում։ Էմիգրանտ Վիզենհոֆը իր լուսամուտի
թառամած մեխակները դրանցով էր փոխարինել։ Տաք գիշերներին հիմա սենյակից
գերեզմանային մատուռի կամ վանքի այգու հոտ էր գալիս։ Ռավիկն այդպես էլ չէր
հասկանում, թե ինչու Վիզենհոֆը մեխակներից շուշաններին անցավ — հանգուցյալ
Գոլդբերգի հիշատակը հարգելու համա՞ր, թե՞ այն պատճառով, որ տախտակե արկղերի
մեջ շուշաններն, ավելի լավ են աճում։
Հեռախոսի զանգերը դադարեցին։ Այս գիշեր ես երևի քնեմ, մտածեց Ռավիկը և նորից
մտավ անկողին։
Ժոանը հայտնվեց, երբ Ռավիկը քնած էր։ Նա իսկույն վառեց առաստաղի լույսը և մնաց
շեմքին կանգնած։ Ռավիկն աչքերը բացեց։
— Դու մենա՞կ ես,— հարցրեց Ժոանը։
— Ոչ։ Լույսը հանգցրու և գնա։

Ժոանը մի պահ ոտքը կախ գցեց։ Հետո գնաց դեպի լոգասենյակ և դուռը բացեց։
— Սուտ է,— ասաց նա և ժպտաց։
— Թող ու գնա այստեղից։ Հոգնած եմ։
— Հոգնա՞ծ։ Ինչի՞ց ես հոգնել։
— Հոգնած եմ։ Ցտեսություն։
Ժոանը մոտեցավ նրան։
— Դու հենց նոր ես տուն եկել։ Ես յուրաքանչյուր տասը րոպեն մի անգամ զանգել եմ։
Ռավիկը գիտեր, որ դա սուտ է, բայց ոչինչ չասաց։ Շորերը փոխել է, մտածեց նա։
Սիրեկանի հետ քնել է, հետո նրան տուն է ուղարկել, իսկ ինքը ափալթափալ իրեն գցել է
այստեղ, որպեսզի Կետ Հեգստրեմին բռնացնի ինձ մոտ և ապացուցի, որ ես բոզարածի
մեկն եմ, որի մոտ գիշերներր կանայք ազատ ելումուտ ունեն և որից պետք է զգուշանալ։
Ռավիկն ակամայից ժպտաց։
Որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց խորամանկ մտածված ինտրիգները նրան հիացմունք
էին պատճառում, եթե անգամ դրանք ուղղված էին լինում իր դեմ։
— Ի՞նչ ես ծիծաղում,— բռնկվելով հարցրեց Ժոանը։
— Չի՞ կարելի, ինչ է։ Լույսը հանգցրու, դու սարսափելի տեսք ունես։ Եվ հեռացիր։
Ժոանը ուշադրություն չդարձրեց։
― Ո՞վ էր այն պոռնիկը, որի հետ քեզ տեսա։
Ռավիկը կիսով չափ շտկվեց։
— Դո՛ւրս այստեղից, թե չէ ձեռքս ընկածը կխփեմ գլխիդ։
― Ահա թե ինչ...— Ժոանը աչքերով չափեց Ռավիկին։— Ուրեմն, ամեն ինչ այդքան
հեռու է գնացել։
Ռավիկը մի սիգարետ վերցրեց։
— Դիտե՞ս ինչ... քեզ ծիծաղելի դրության մեջ մի դիր։ Ինքդ ուրիշի հետ ապրում ես,
հետո գալիս ես այստեղ խանդի տեսարաններ սարքում։ Գնա քո դերասանի մոտ և ինձ
հանգիստ թող։
― Դա բոլորովին ուրիշ բան է,— վրա բերեց Ժոանը։
— Բա իհարկե՜։
― Այո, ուրիշ բան է,— հանկարծ պոռթկաց Ժոանը։— Դու ինքդ էլ գիտես, որ դա ուրիշ
է։ Դա ինձանից կախված չէ։ Ես ինքս էլ ուրախ չեմ, որ այդպես է։ Պատահել է, ինքս էլ
չգիտեմ ինչպես...
— Այդպիսի բաները միշտ այնպես են պատահում, որ չես իմանում, ինչպես պատահեց։
Ժոանը նայեց Ռավիկի երեսին։
— Իսկ դու... Դու քեզ միշտ ինքնավստահ էիր պահում...

Այնքան ինքնավստահ, որ մարդ կարող է խելագարվել։ Եվ ոչինչ չէր կարող քո այդ
ինքնավստահությունը կոտրել։ Ես ատում էի քո առավելությունը։ Եթե դու իմանայիր, թե
ինչքա՜ն էի ատում։ Ես ուզում էի, որ ինձանով խանդավառվեն։ Ուզում էի լիներ մեկը, որ
ինձ համար խելքը թռցներ։ Ուզում էի, որ այդ մեկը առանց ինձ ապրել չկարողանա։
Մինչդեռ դու կարողանում ես ապրել առանց ինձ։ Միշտ ես կարողացել։ Ես քեզ պետք չեմ։
Դու իմ հանդեպ սոսկալի սառն ես, դատարկ։ Նույնիսկ չգիտես էլ, թե սերն ինչ է։ Դու ինձ
համար երբեք էլ գոյություն չես ունեցել։ Ես քեզ այն ժամանակ խաբում էի, երբ ասացի, որ
դա պատահել է, որովհետև դու երկու ամիս բացակայում էիր։ Դա միևնույն է պետք է
լիներ, եթե դու ոչ մի տեղ ոտքդ դուրս էլ չդնեիր, եթե անգամ մնայիր այստեղ։ Մի՛
ծիծաղիր։ Ես հիանալի կերպով հասկանում եմ քո և նրա միջև եղած տարբերությունը։ Ես
ամեն ինչ գիտեմ, գիտեմ, որ այն մյուսը խելացի չէ և բոլորովին այնպիսին չէ, ինչպիսին դու
ես, բայց նա կարող է ամեն ինչ զոհել ինձ համար։ Աշխարհում ինձանից բացի նրա համար
ոչինչ գոյություն չունի։ Նա անվերջ իմ մասին է մտածում, նրա ուզածը միայն ես եմ, նա
միայն ինձ է ճանաչում։ Իսկ ինձ հենց դրանք են պետք։
Ծանր շնչելով, նա կանգնած էր Ռավիկի մահճակալի առաջ, Ռավիկը ձեռքը մեկնեց
կալվադոսի շշին։
— Այդ դեպքում ի՞նչ գործ ունես այստեղ,— հարցրեց նրան Ռավիկը։
Ժոանն անմիջապես չպատասխանեց։
— Դու այդ ինքդ էլ գիտես,— կամաց ասաց Ժոանը։— Ինչո՞ւ ես հարցնում։
Ռավիկը մի բաժակ լիքը կալվադոս լցրեց ու մեկնեց Ժոանին։
— Ես չեմ ուզում,— ասաց Ժոանը։— Այդ ի՞նչ կին էր քեզ հետ։
— Իմ պացիենտներից էր։— Ռավիկը ստելու տրամադրություն չուներ։— Հիվանդ կին է։
― Ճիշտ չէ։ Եթե ստում ես, լավ ստիր։ Հիվանդ կինը հիվանդանոցում է լինում։ Եվ ոչ թե
գիշերային ակումբում։
Ռավիկը բաժակը ետ դրեց սեղանին։ Որքան հաճախ է ճշմարտությունը անճշմարիտ
թվում, մտածեց Ռավիկը։
— Ճիշտ է,— ասաց Ռավիկը։
— Դու սիրո՞ւմ ես նրան։
— Դա քո ի՞նչ գործն է։
— Սիրո՞ւմ ես նրան։
— Բայց, իսկապես, դա քո ի՞նչ գործն է, Ժոան։
— Դա իմ գործն է։ Քանի դեռ դու ոչ ոքի չես սիրում...― Ժոանի լեզուն կապ ընկավ։
― Քիչ առաջ դու այդ կնոջը պոռնիկ անվանեցիր։ Ուրեմն, էլ ինչպե՞ս կարող է սիրո
մասին խոսք լինել։
— Ես դա հենց այնպես ասացի։ Ես տեսա, որ նա պոռնիկ չէ։ Հենց դրա համար էլ եկա։
Պոռնիկի համար ես չէի գա։ Սիրո՞ւմ ես նրան։
— Լույսը հանգցրու և գնա։

Ժոանը ավելի մոտեցավ։
— Ես այդպես էլ գիտեի։ Դա իսկույն երևաց։
— Հեռացիր այստեղից,— ասաց Ռավիկը։— Ես հոգնած եմ։ Հեռացիր քո էժանագին
ենթադրություններով, որոնք քեզ մեծ հայտնագործություններ են թվում։ Մի տեսեք, թե
ինչե՜ր է ուզում... Մեկը սրան պետք է արբեցումների, փոթորկուն սիրո և կարեկցանքի
համար, իսկ մյուսը, որին, ինչպես ինքն է բացատրում, սիրում է ավելի խոր և բոլորովին
ուրիշ տեսակ, պետք է որպես միջանկյալ ժամանակի նավահանգիստ, հենց այնպես,
կարիքն զգացվելու դեպքերի համար, եթե, իհարկե, այդ մեկը համաձայնի էշի դեր
կատարել։ Հեռացիր այստեղից, ինչպես տեսնում եմ, քո սիրո տեսակները չափազանց շատ
են։
— Դա ճիշտ չէ։ Ամենևին էլ այնպես չէ, ինչպես դու ներկայացրիր։ Բոլորովին ուրիշ է։
Այո, ուրիշ է։ Ես ուզում եմ վերադառնալ քեզ մոտ։ Ես պետք է վերադառնամ։
Ռավիկը նորից լցրեց իր բաժակը։
— Հնարավոր է, որ ուզում ես վերադառնալ։ Բայց դա ինքնախաբեություն կլինի։ Մի
ինքնախաբեություն, որը դու թույլ ես տալիս, դժբախտաբար, որպեսզի արդարացնես այն
մյուսից հեռանալու քո ցանկությունը։ Դու երբեք այլևս ինձ մոտ չես վերադառնա։
— Կվերադառնամ։
— Ոչ, չես վերադառնա։ Իսկ եթե հանկարծ նույնիսկ վերադառնաս էլ, ապա դա կլինի
շատ կարճ ժամանակով։ Որովհետև այն ժամանակ էլ մի ուրիշը կհայտնվի, որը ամբողջ
աշխարհում միայն ու միայն քեզ է սիրելու, միայն ու միայն քեզնով է ապրելու և այդպես
շարունակ։ Այնպես որ, ինձ սքանչելի ապագա է սպասում։
— Օ ոչ, ոչ, ես պետք է քեզ հետ մնամ։
Ռավիկը ծիծաղեց։
— Սիրելիս,— ասաց նա գրեթե քնքշորեն։— Դու ինձ հետ չես մնա։ Չի կարելի
բանտարկել քամուն։ Ջուրը նույնպես չի բանտարկվի։ Իսկ եթե դա նույնիսկ արվի էլ, ապա
նրանք կգարշահոտեն։ Բանտարկված քամին կդառնա ծանր, տհաճ շնչելի օդ։ Դու ծնված
չես մեկնումեկին սիրելու համար։
— Դու նույնպես այդպիսին չես։
— Ե՞ս։
Ռավիկը խմեց իր բաժակը։ Առավոտյան կարմրին տվող ոսկեգույն մազերով կինը,
մտածեց նա, հետո Կետ Հեգստրեմը՝ մահը որովայնում և մետաքսի նման բարալիկ ու
նուրբ մաշկով, և, վերջապես, սա, որ այստեղ է, այս անխնա, կյանքի ծարավով լեցուն, դեռ
ինքն իրեն օտար, դեռ ինքն իրեն չճանաչած, բայց միևնույն ժամանակ ինքն իրենով
այնքան կլանված, որ տղամարդու համար հազիվ թե հասկանալի լինի, նայիվ և
հրապուրվող, իր ձևով հավատարիմ ու անհավատարիմ, ինչպես իր մայրը՝ բնությունը,
հետապնդող ու հետապնդվող, պահելու կրքով լեցուն և լքող միաժամանակ։
— Ե՞ս,— կրկնեց Ռավիկը։— Դու ինձանից ի՞նչ գիտես։ Ի՞նչ գիտես մի մարդուց, որի
առանց այն էլ անհաստատ ու երերուն կյանքի մեջ հանկարծ սեր է խուժում։ Ի՞նչ են
իրենցից ներկայացնում դրա դեմ քո էժանագին արբեցումներն ու հիացմունքը։ Երբ

անվերջանալի անկումից մարդ հանկարծ կանգ է առնում, երբ վերջ չունեցող «ինչուն»
վերջապես դառնում է որոշակի «դու», երբ լռության անապատում, ինչպես միրաժ,
հեռանում է զգացմունքը և, հակառակ քո կամքին, արյան ճարպիկ խաղը մարմնավորվում
ու դառնում է սքանչելի բնապատկեր, որի հանդեպ քո բոլոր երազանքները անգույն ու
քաղքենիորեն չնչին են թվում... Արծաթյա բնապատկեր, վարդագույն կվարցից նրբակերտ
քաղաք, որը շողշողում է ներսից, ինչպես շիկացած արյունը... Դու ի՞նչ գիտես այդ ամենի
մասին։ Քեզ թվում է, թե այդ մասին իսկույն ևեթ կարելի է պատմե՞լ։ Դու կարծում ես, թե
որևէ ճոռոմախոս իսկույն այդ բոլորը կարող է խոսքերի և զգացմունքների պատրաստի
կլիշե՞ դարձնել։ Գիտե՞ս, արդյոք, թե ինչպես են բացվում գերեզմանները, թե որքան
սարսափելի են անցյալի անդեմ գիշերները։ Այո, գերեզմանները բացվում են, բայց նրանց
մեջ այլևս կմախքներ չկան, հող է միայն մնացել այդ գերեզմաններում։ Հող, պտղաբեր
բողբոջներ և արդեն առաջին կանաչը։ Ի՞նչ գիտես դու դրանց մասին։ Դու սիրում ես
արբենալ, սիրում ես հաղթանակ տանել ուրիշի «ես»-ի վրա, որն ուզում է տարրալուծվել քո
մեջ, բայց երբեք չի տարրալուծվի, դու սիրում ես արյան փոթորկալից խաղը, բայց քո
սիրտը մնում է դատարկ, քանի որ մարդ կարող է պահպանել այն, ինչը իր մեջ է աճում։
Իսկ փոթորիկի մեջ քիչ բան կարող է աճել։ Միայնակության դատարկ գիշերներին միայն
կարող է մարդու մեջ ինչ-որ բան աճել, եթե նա չի սուզվել հուսահատության հատակը։
Քեզ ի՞նչ է հայտնի այդ ամենից։
Ռավիկը խոսում էր դանդաղ, առանց Ժոանին նայելու, թրվում էր, թե նա մոռացել է
Ժոանի գոյությունը։ Հետո նայեց նրան։
— Այս ինչե՞ր եմ դուրս տալիս,— ասաց նա։— Այս ի՞նչ մաշված հիմարություններ են։
Երևի շատ եմ խմել։ Արի, արի մի քիչ էլ դու խմիր ու գնա։
Ժոանը նստեց մահճակալի վրա նրա կողքին և վերցրեց բաժակը։
— Ես բոլորը հասկացա,— ասաց նա։
Նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվել էր։ Կարծես հայելի լինի, մտածեց Ռավիկը։
Միշտ արտացոլում է այն, ինչ ասվեց իր առաջ։ Հիմա այդ դեմքը կենտրոնացած էր և
գեղեցիկ։
— Ես բոլորը հասկացա,— կրկնեց Ժոանը։— Երբեմն ես ինքս էլ եմ այդ զգացել։ Բայց,
Ռավիկ, սիրո և կյանքի հանդեպ ունեցած քո սիրո հետևում դու ինձ հաճախ
մոռացության ես տվել։ Ես քեզ համար լոկ պատրվակ եմ եղել, ղու շրջել ես միշտ քո
արծաթյա քաղաքներով, գրեթե մոռացության տված ինձ ու չնկատելով։
Ռավիկը երկար նայեց Ժոանին։
— Գուցե,— ասաց նա։
— Դու այնքան շատ ես զբաղված եղել քեզանով, այնքան շատ հայտնագործություններ
ես արել ինքդ քո մեջ, որ ես միշտ մնացել եմ քո կյանքի ճանապարհի եզրին ինչ֊որ տեղ
կանգնած։
— Գուցե դու ճիշտ ես։ Բայց մի՞թե կարելի է քեզ հետ միասին ինչ-որ բան ստեղծել,
Ժոան։ Չէ՞ որ դու ինքդ էլ գիտես, որ չի կարելի։
— Իսկ դու ուզեցե՞լ ես։

— Ոչ։— ասաց Ռավիկը փոքր֊ինչ մտածելուց հետո և ժպտաց։— Երբ մարդ
փախստական է, երբ նա հեռացել է իր նախկին կայուն կենցաղից, երբեմն ընկնում է
տարօրինակ վիճակների մեջ։ Եվ թույլ է տալիս տարօրինակ արարքներ։ Իհարկե, ես դա
չեմ ուզեցել։ Բայց երբ մարդ կյանքում գրեթե ոչինչ չի ունենում, ամեն չնչին բանին սկսում
է մեծ կարևորություն տալ։
Եվ գիշերը հանկարծ լցվեց խաղաղությամբ։ Դա նորից այն հեռավոր, գրեթե արդեն
մոռացված գիշերներից էր, երբ Ժոանը պառկած էր նրա կողքին։ Քաղաքը միանգամից ետ
գնաց, նահանջեց հեռու֊հեռու ինչ-որ տեղ, միայն անորոշ և խուլ մի աղմուկ էր, որ լսվում
էր հեռավոր հորիզոնից։ Ժամերի շղթան, կտրվել էր, և թվում էր, թե ժամանակը
համրացած կանգնել, մնացել է իր տեղում։ Եվ նորից տեղի ունեցավ այն, ինչ աշխարհում
ամենահասարակ և ամենաանըմբռնելին է — երկու մարդ խոսում էին միմյանց հետ, բայց
յուրաքանչյուրը խոսում էր իր համար։ Եվ խոսքեր կոչվող այդ ձայները նրանցից
յուրաքանչյուրի մեջ առաջացնում էին միևնույն պատկերներն ու զգացումները, և
անբացատրելի պատասխան ռեակցիաներ առաջացնող ձայնալարերի պատահական
թրթռումներից ուղեղային գորշ ծալքերի խորքից նորից հայտնվեց կյանքի երկինքը, որտեղ
արտացոլվում էին ամպեր, առվակներ, անցյալ, ծաղկում, թոշնանք և հասունացած փորձ։
— Դու սիրո՞ւմ ես ինձ, Ռավիկ...— ասաց Ժոանը, և դա միայն կիսով չափ էր հարց։
― Այո։ Բայց ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի քեզանից ազատվեմ,— հանգիստ վրա
բերեց Ռավիկը, կարծես դա ամենևին էլ իրենց չվերաբերող հարց էր։
Ժոանն առանց ուշադրություն դարձնելու նրա ասածին, շարունակեց.
— Ես չեմ կարող պատկերացնել, թե երբևէ մենք կարող ենք իրարից բաժանվել։ Որոշ
ժամանակով դա հնարավոր է։ Բայց ոչ ընդմիշտ։ Միայն թե ոչ ընդմիշտ,— կրկնեց նա, և
մարմինը հանկարծ փշաքաղվեց։— Ընդմիշտը սոսկալի բան է, Ռավիկ։ Ես չեմ կարող
պատկերացնել, որ մենք երբեք այլևս միասին չենք լինելու։
Ռավիկը չպատասխանեց։
— Թույլ տուր, ես մնամ այստեղ,— ասաց Ժոանը։— Ես չեմ ուզում նորից ետ գնալ։ Ոչ
մի դեպքում։
— Դու վաղն իսկ ետ կգնաս։ Ինքդ էլ դա գիտես։
— Ինձ համար սոսկալի է, երբ ես այստեղ եմ, և մտածում եմ, որ դու կարող ես ինձ թույլ
չտալ այստեղ մնալու։
— Դա նույն բանն է։ Դարձյալ խաբում ես քեզ։ Դա նույնպես գիտես։
Եվ հանկարծ ընթացող ժամանակի մեջ կարծես մի դատարկություն գոյացավ։ Սենյակի
փոքրիկ լուսավորված խցիկը նույնն էր, ինչպես և առաջ։ Նորից քեզ մոտ էր այն մարդը,
որին սիրում ես, բայց միևնույն ժամանակ նաև չկար այդ մարդը, դու կարող էիր ձեռքդ
մեկնել ու բռնել նրան, բայց ձեռք բերել նրան այլևս չէիր կարող։
Ռավիկը ձեռքի բաժակը ցած դրեց։
― Չէ՞ որ դու ինքդ էլ գիտես, որ նորից գնալու ես — գնալու ես վաղը, մյուս օրը, մի
օր...— ասաց Ռավիկը։
Ժոանը գլուխը կախեց։

— Այո, գիտեմ։
— Իսկ եթե վերադառնաս, միևնույն է, դարձյալ հեռանալու ես, դարձյալ ու կրկին, ճի՞շտ
է։
― Այո,— Ժոանը գլուխը բարձրացրեց։ Նրա երեսը ողողված էր արցունքներով։— Սա
ի՞նչ է, Ռավիկ։ Ի՞նչ բան է սա։
— Ես ինքս էլ չգիտեմ, ինչ է։— Վայրկենական մի ժպիտ անցավ նրա երեսով։— Երբեմն
սերը նույնպես ուրախություն չի բերում, ճի՞շտ է։
— Այո,— Ժոանը նայեց նրան,— Այս ի՞նչ է պատահել մեզ, Ռավիկ։
Ռավիկը ուսերը թոթվեց։
— Ես ինքս էլ դա չգիտեմ, Ժոան։ Ըստ երևույթին, այլևս ոչինչ չկա, որից մենք
կարողանանք կառչել։ Առաջներում այդպես չէր, առաջ մարդ վստահ էր իր ուժերի վրա, նա
իր ոտքերի տակ հող էր զգում, նրա մեջ հավատ կար, նա իր առջևում նպատակ էր
տեսնում։ Եվ եթե հանկարծ սերը ցնցում էր նրան, դրանք բոլորը, ուժ էին տալիս նրան և
դուրս բերում ծանր վիճակից։ Իսկ հիմա մարդ ոչինչ չունի, նրա ունեցածը միայն
հուսահատությունն է, արիության ողորմելի, աննշան մնացորդներ և ամեն ինչի
նկատմամբ օտարացման ներքին և արտաքին զգացողություն։ Եթե այսօր սերն այցելում է
մարդուն, ապա նրան լափում է, ինչպես կրակն է լափում չոր խոտի դեզը։ Որովհետև
սիրուց բացի ուրիշ ոչինչ չկա, նա դառնում է արտակարգ կերպով նշանակալից, անսանձ,
կործանիչ, այրող ու մոխրացնող։— Ռավիկը լցրեց իր բաժակը։— Կարիք չկա այդ մասին
այդքան մտածելու։ Մենք հիմա այն վիճակում չենք, որ դատողություններ անենք։ Այդ
մտածմունքները ջլատում են մեր ուժերը։ Մինչդեռ մենք չենք ուզում կործանվել, ճի՞շտ է։
Ժոանը գլխով արեց։
— Ոչ։ Չենք ուզում։ Ո՞վ է այդ կինը, Ռավիկ։
— Իմ հիվանդներից է։ Մի անգամ ես նրա հետ արդեն եղել եմ «Շեհերազադեում»։ Այն
ժամանակ, երբ դու դեռ երգում էիր այնտեղ։ Հարյուր տարի սրանից առաջ։ Դու հիմա
որևէ բան անո՞ւմ ես։
— Փոքրիկ դերեր եմ կատարում՝ կինոնկարումների համար։ Իմ կարծիքով, դրանք
այնքան էլ հաջող չեն։ Առանձնապես մեծ շնորհք չունեմ։ Բայց կարողանում եմ այնքան
վաստակել, որ անկախ ապրեմ, և ցանկացած րոպեին կարող եմ գնալ։ Իմ մեջ
փառամոլություն չկա։
Ժոանի աչքերն արդեն չորացել էին արցունքներից։ Նա խմեց իր բաժակի կալվադոսը և
տեղից կանգնեց։ Նա հոգնած տեսք ուներ։
— Ինչպե՞ս կարող է մի մարդու մեջ ամեն ինչ այսքան խճճված լինել, Ռավիկ։ Եվ ինչո՞ւ։
Չէ որ դա մի հիմք պետք է ունենա։ Այլապես մենք չէինք ձգտի դրա պատճառը գտնել։
Ռավիկը տխուր ժպտաց։
— Դա մարդկության ամենահնագույն հարցերից մեկն է, Ժոան։ Ինչո՞ւն մի հարց է, որին
մինչև հիմա զարնվել ու փշրվել է ամբողջ տրամաբանությունը, ամբողջ
փիլիսոփայությունը, ամբողջ գիտությունը։

Ժոանը գնում է։ Ժոանը գնում է։ Նա արդեն դռան մոտ է։ Ռավիկի մեջ հանկարծ ինչ֊որ
բան թռավ վեր։ Ժոանը գնում էր։ Ռավիկը անկողնու մեջ շտկվեց։ Անսպասելիորեն ամեն
ինչ դարձավ անհնար, ամեն ինչ դարձավ անտանելի։ Միայն մի գիշեր, ևս մի գիշեր, գոնե
մի անգամ էլ տեսնել նրա քնած դեմքը ուսիս... Վաղը մարդ կարող էր պայքարել... Գոնե մի
անգամ էլ նորից լսել նրա շնչառությունը կողքիս, մի անգամ էլ զգալ անկման քաղցր
պատրանքը, կախարդական, հաճելի խաբկանքը։ Մի՛ գնա, մի՛ գնա այստեղից, մենք
մեռնում ենք տառապանքների մեջ և ապրում ենք տառապանքներում։ Օ մի՛ գնա, մի՛
գնա... էլ ի՞նչ մնաց ինձ... ինչի՞ս է պետք իմ ամբողջ արիությունը... Այս ո՞ւր ենք մենք
գնում... Միայն դու ես իրական, օ լուսավոր երազ։ Ախ, ո՞ւր են ասփոդելներով պատված
մոռացության դաշտերը։ Լոկ մի անգամ ևս... Գեթ մի անգամ էլ հավիտենականության մի
կայծ։ Այլևս ո՞ւմ համար եմ ես պահպանում ինձ... և ինչի՞, ո՞ր անմխիթար ու մութ
անհայտության համար։ Ես թաղված եմ արդեն գերեզմանում, ես կորած եմ արդեն, ինձ
մնացել է ընդամենը տասներկու օրվա կյանք... Տասներկու օր և այլևս ոչինչ... Տասներկու
օր և այս գիշերը... և այս մետաքսյա մաշկը... ինչո՞ւ դու եկար հենց այս գիշեր, հենց այս
գիշեր, որ այնքան հեռու է և կտրված աստղերից, որ լողում է ամպերով ծածկված, լողում է
հին երազների մեջ, ինչո՞ւ ճեղքեցիր իմ ամրոցները հենց այս գիշեր, որի մեջ ոչ ոք չի
ապրում, մեզանից բացի։ Ալի՞ք չէ արդյոք սա, որ բարձրանում է... որ փլվելու է հիմա ու ինձ
թողնելու իր տակը։
― Ժոան,— ասաց Ռավիկը։
Ժոանը շրջվեց։ Նրա դեմքը վայրկենապես ծածկվեց վայրի մի շողշողանքով, շունչը
կարծես կտրվում էր։ Հագի շորերը հանելով ու մի կողմ շպրտելով, նա նետվեց Ռավիկի
մոտ։

XXVI գլուխ
Մեքենան կանգ առավ Վոժիրար փողոցի անկյունում։
― Ի՞նչ պատահեց,— հարցրեց Ռավիկը։
― Ցույց է,— պատասխանեց վարորդը, առանց շրջվելու։— Այս անգամ կոմունիստներն
են։
Ռավիկը աչքը դցեց դեպի Կետ Հեգստրեմը, որը, սլացիկ ու նուրբ, նստել էր անկյունում,
հագին Լյուդովիկոս XIV-ի պալատական օրիորդի զգեստներ։ Կետ Հեգստրեմի երեսը
ծածկող վարդագույն պուդրայի հաստ շերտը չէր կարողացել քողարկել նրա նիհարած
դեմքի գունատությունը։
— Շատ հետաքրքիր է,— ասաց Ռավիկը։— Հիմա 1939 թվի հուլիսն է։ Հինգ րոպե առաջ
այստեղից անցել են «Հրեխաչերի» ֆաշիստական ցուցարարների շարքերը, հիմա անցնում
են կոմունիստները... իսկ մենք էլ երկուսով զարդարվել ենք XIV դարի կոստյումներով,
Լավ է, չէ՞, Կետ։
— Ոչինչ, այսպես էլ կարելի է,— ասաց նա ժպտալով։
Ռավիկը նայեց իր թեթև կոշիկներին։ Իրադրությունը, որի մեջ նա գտնվում էր, խիստ
ծիծաղելի էր։ Եթե չխոսենք այն մասին, որ պատահած ոստիկանը կարող էր իսկույն
բանտարկել նրան։
— Գուցե ուրի՞շ ճանապարհով գնանք,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմին վարորդը։
— Դուք չեք կարող այստեղ մեքենան շրջել,— ասաց Ռավիկը,— մեր հետևից շատ
մեքենաներ են կուտակվել։
Ցույցի մասնակիցները հանգիստ շարժվում էին հատող փողոցի երկարությամբ։ Նրանք
իրենց հետ տանում էին դրոշներ ու տրանսպարանտներ։ Ոչ ոք չէր երգում։ Ոստիկանների
հսկայական մի խումբ ուղեկցում էր նրանց շարքերին։ Վոժիրար փողոցի անկյունում
հավաքվել ու աննկատելի կանգնել էին մի խումբ ուրիշ ոստիկաններ։ Նրանք բոլորը
հեծանիվներով էին, նրանցից մեկը փողոցի երկարությամբ այսուայն կողմ էր քայլում,
հսկելով փողոցը։ Նա մոտեցավ Կետ Հեգստրեմի մեքենային, աչքածեց մեջը և, առանց
դեմքի որևէ մկան իսկ շարժելու, շարունակեց ճանապարհը։
Կետ Հեգստրեմի աչքից չվրիպեց Ռավիկի հայացքը։
— Նրա համար մենք նորություն չենք,— ասաց Կետը։— Նա տեղյակ է սրան։
Ոստիկանությունը ամեն ինչ գիտե։ Մոնֆորների մոտ տեղի ունեցող պարահանդեսը
ամառային սեզոնի գլխավոր իրադարձությունն է։ Նրանց տունն ու այգին շրջապատված
են լինելու ոստիկաններով։
— Դա ինձ վերին աստիճանի հանգստացնում է։
Կետ Հեգստրեմը ժպտաց։ Նա չգիտեր, որ Ռավիկը Ֆրանսիայում անլեգալ է ապրում։

— Փարիզում ոչ մի տեղ այնքան թանկարժեք ակնեղեններ չեն լինում, որքան
Մոնֆորների պարահանդեսին։ Իսկական պատմական կոստյումներ և իսկական
ակնեղեն։ Ոստիկանությունն այսպիսի օրերին չի սիրում ռիսկի դիմել։ Մասնակիցների մեջ
իհարկե, կարող են նաև դետեկտիվներ լինել։
— Այդպես զգեստավորվա՞ծ։
— Հնարավոր է։ Իսկ ի՞նչ կա որ։
— Ոչինչ, պարզապես լավ է, որ իմացա։ Թե չէ ես մտադրություն ունեի Ռոտշիլդյան
զմրուխտները թռցնել։
Կետ Հեգստրեմը մեքենայի ապակին փոքր-ինչ իջեցրեց։
— Այս բոլորը ձեզ համար ձանձրալի է, ես դա գիտեմ։ Բայց տվյալ դեպքում ոչինչ ձեզ չի
օգնի։ Դուք պետք է մնաք ինձ հետ։
— Ամենևին էլ ձանձրալի չէ։ Ընդհակառակը։ Ես ուղղակի չգիտեի, թե եթե այս
պարահանդեսը չլիներ, ինչ պետք է անեի։ Դուք այն ասեք, խմելու բան կա՞։
— Ես կարծում եմ։ Իսկ եթե նույնիսկ չլինի, բավական է մի փոքր գլխով անեմ ավագ
սպասավորին, իսկույն հարցը կլուծվի։ Նա ինձ լավ է ճանաչում։
Դեռ շարունակվում էր սալարկի վրայից լսվել ցույցի մասնակիցների ոտքերի դոփյունը։
Նրանք գնում էին ոչ թե շարքերով, այլ ցաքուցրիվ, ինչպես հոգնած մարդկանց մի
բազմություն։
— Դուք ո՞ր դարում կցանկանայիք ապրել, եթե դրա ընտրությունը ձեզ թողնեին,—
հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
— Այս։ Այլապես ես վաղուց մեռած կլինեի, և հիմա իմ կոստյումով որևէ մի ապուշ
կգնար Մոնֆորների պարահանդեսին։
― Ես դա նկատի չանեմ։ Ես ուզում էի իմանալ, թե դուք ո՞ր դարում կցանկանայիք
նորից ապրել ձեր կյանքը։
Ռավիկը աչքը գցեց իր կոստյումի թավշյա թևքին։
— Միևնույն է, այս,— ասաց նա,— մեր այս նույն քսաներորդ դարում։ Թող որ սա
ամենազզվելի, արյունահեղ, ապականված, ամենաանգույն, վախկոտ և կեղտոտ դարն է
— միևնույն է, դարձյալ այս դարում։
— Ես ոչ։— Կետ Հեգստրեմը ձեռքերն այնպես սեղմեց իրար, կարծես մրսելիս լիներ։
Փափուկ դիպակը ծածկեց նրա բարալիկ դաստակները։— Նորի՞ց ապրել մեր դարում,—
ասաց նա։— Ոչ մի դեպքում։ Ավելի լավ է տասնյոթերորդ դարում, կամ նույնիսկ ավելի
առաջ։ Մի խոսքով, որ դարում ուզում է լինի, միայն թե ոչ այս։ Ընդամենը մի քանի ամիս է,
ինչ ես հանգել եմ այդ եզրակացությանը։ Առաջ ես այդ մասին չէի մտածում։— Նա
ապակին ամբողջապես իջեցրեց։— Սոսկալի շոգ է։ Եվ տոթ, ուղղակի շնչելու օդ չկա։ Դեռ
չվերջացա՞վ։
— Վերջանալու վրա է։
Կամբրոն փողոցի կողմից մի կրակոցի ձայն եկավ։ Անկյունում կանգնած ոստիկանները
վայրկենապես ցատկեցին հեծանիվների վրա։ Ինչ-որ կին մի ճիչ արձակեց։ Բազմության

միջով խուլ մի քրթմնջյուն անցավ։ Ոմանք սկսեցին փախչել։ Ոստիկանները սեղմելով
պեդալներին ու թափահարելով իրենց մահակները, խրվեցին ցույցի մասնակիցների
բազմության մեջ։
— Ի՞նչ պատահեց,— վախեցած հարցրեց Կետ Հեգսարեմը։
— Ոչինչ։ Մեքենայի ակը պայթեց։
Վարորդը շրջվեց։ Նրա դեմքի արտահայտությունը փոխված էր։
— Շուն շանորդիք...— զայրույթով ասաց նա։
— Քշեք, գնացեք,— ընդհատելով նրան, վրա բերեց Ռավիկը։— Հիմա արդեն կարելի է
գնալ։
Խաչմերուկն այնպես էր դատարկվել, կարծես քամին բոլորին քշած, տարած լիներ։
— Քշեք, քշեք գնանք,— կրկնեց Ռավիկը։
Կամբրոն փողոցի կողմից ճիչերի ձայն էր գալիս։ Նորից կրակոցի ձայն լսվեց։ Վարորդը
մեքենան շարժեց առաջ։
Նրանք կանգնած էին այգուն նայող տերրասում։ Պարահանդեսի մասնակիցները բոլորը
կոստյումներ հագած ամբոխվել էին այդտեղ։ Ծառերի տակի մութ ստվերներում բացվել
էին վարդերը։ Վառվող մոմերի ջերմ բոցերը ծածանվում էին քամուց։ Տաղավարներից
մեկում մի փոքրիկ նվագախումբ մենուետ էր նվագում։ Ամբողջ այդ իրադրությունը
Վատտոյի նկարի վերակենդանացած պատկերն էր հիշեցնում։
— Գեղեցի՞կ է,— հարցրեց Կետ Հեգստրեմը։
— Շատ։
— Իսկապե՞ս հավանում եք։
— Այո, Կետ։ Գոնե եթե հեռվից ես նայում։
— Եկեք այգու միջով մի քիչ քայլենք։
Բարձր, դարավոր ծառերի տակ մի անիրական տեսարան էր բացվել։ Հազարավոր
մոմերի ծածանվող լույսերը փողփողում էին արծաթագույն ու ոսկերանգ դիպակների վրա,
վարդագույն, բիլ և ծովի կանաչությունն ունեցող թանկարժեք թավիշներին։ Լույսերի
ցոլքերը ողողում էին պարիկներն ու կանացի մերկ, պուդրայած ուսերը։ Շրջապատը
լցված էր ջութակների քնքուշ երաժշտությամբ։ Ծանրաբարո ետ ու առաջ էին քայլում
պարահանդես եկած բազմաթիվ զույգեր ու խմբեր, փայլփլում էին սրերի
դաստապանները, շատրվանը քչքչում էր, այգու խորքում մթին էր տալիս շիմշատե կնտած
անտառակը։ Ամեն ինչում ընդհանուր ոճը պահպանված էր։ Զգեստավորված էին նույնիսկ
ծառաները։ Ռավիկը որոշեց, որ դետեկտիվները երևի նույնպես դիմակահանդեսային
զգեստներ ունեն իրենց հագին։ Ամենևին էլ զարմանալի չէր լինի, եթե հանկարծ մարդու
մոտենար Մոլիերը կամ Ռասինը և բանտարկեր։ Կամ թե չէ պալատական թզուկը։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց։ Նրա ձեռքին ջրի մի մեծ, գոլ կաթիլ ընկավ։
Կարմրավուն երկինքը մթնգել էր։
— Հիմա անձրև կգա, Կետ,— ասաց Ռավիկը։

— Ոչ։ Դա անհնար է։ Տոնակատարությունը լրիվ կխանգարվի։
— Ի՞նչ կարող ես անել։ Արագ քայլեք։
Ռավիկը թևանցուկ արեց Կետին և տարավ դեպի տերրասը։ Նրանք հազիվ էին տեղ
հասել, երբ անձրևը շռռալով թափվեց երկնքից։ Եվ թափվում էր այնքան հորդ և այնպիսի
թափով, որ լապտերների մեջ վառվող մոմերը բոլորը հանգան։ Մի քանի վայրկյանից հետո
դեկորատիվ պաննոները թրջված ու գույնը տված քրջերի նման կախվեցին։ Խուճապ
սկսվեց։ Մարկիզները, դքսուհիները և պալատական օրիորդները, դիպակե փեշները վեր
քաշած, խուժեցին դեպի տերրասը։ Կոմսերը, ֆելդմարշալները և մյուս բոլոր
գերազանցությունները ամեն ճիգ գործադրում էին՝ իրենց պարիկները փրկելու համար։
Չալպուտուրիկ, վախվորած հավերի նման նրանք տերրասում հավաքվել էին իրար գլխի։
Անձրևի ջուրը թափվում էր նրանց պարիկների վրա, հոսում օձիքներից ու դեկոլտեներից
ներս, լվանում պուդրաներն ու երեսներին կարմրություն տվող ներկերը։ Փայլատակեց
սպիտակին տվող կայծակը։ Այգու մեջ բռնկվեց ու հանգավ աղոտ մի լույս։ Հետո
ամպրոպը ճայթեց ու թնդաց ծանրորեն։
Կետ Հեգստրեմը, պինդ կպած Ռավիկին, անշարժ կանգնել էր տենտի տակ։
— Այսպիսի բան երբեք չէր եղել,— ասաց նա շփոթահար։— Ես ամեն տարի եղել եմ
այստեղ, ոչ մի պարահանդես բաց չեմ թողել, բայց այսպիսի բան երբեք չէր պատահել։
— Զմրուխտներ թռցնելու ամենափայլուն ժամանակն է,— ասաց Ռավիկը։
— Իսկապես որ... Աստվա՜ծ իմ, ինչ զզվելի բան է...
— Պլաշչներ հագած և ձեռքներին՝ հովանոցներ, ծառաներն այգում այս ու այն կողմ էին
վազվզում։ Նրանց մետաքսյա կոշիկները ժամանակակից վերարկուների տակից
տարօրինակորեն աչք էին ծակում։ Ծառաները դեպի տերրաս էին բերում վերջին
մոլորված ու թրջված պալատական օրիորդներին, փնտրում էին կորած թիկնոցներն ու
մյուս իրերը։ Ծառաներից մեկը իր հսկայական ձեռքին զգուշորեն բռնած մի զույգ
նրբագեղ ոսկեգույն կոշիկ բերեց։ Անձրևը շփշփալով թափվում էր դատարկ սեղաններին և
այնպես էր կտկտում պրկված տենտերի վրա, որ թվում էր, թե երկինքը բյուրեղյա
փայտիկներով անծանոթ ինչ-որ այգանվագ է զարկում։
— Եկեք ներս գնանք,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։
Տան սենյակները չափազանց փոքր էին այդ թվով հյուրերի համար։ Ըստ երևույթին, ոչ
ոքի մտքով չէր անցել, թե եղանակը կարող է փչանալ։ Սենյակներում դեռ կանգնած էր
ամառային օրվա տոթը, որը մարդկային իրարանցման ու թրջված մարմիններից
բարձրացած գոլորշու հետևանքով էլ ավելի անտանելի էր դարձել։ Կանացի լայն
կոստյումները ճմրթվել էին։ Մետաքսյա շորերի փեշերը, ընկնելով ոտքերի տակ, ճղճղվում
էին: Բոլորն այնպես էին սեղմվել միմյանց, որ շարժվելու հնարավորություն չկար։
Ռավիկը Կետ Հեգստրեմի հետ կանգնած էր դռան կողքին։ Նրա դիմաց շնչում էր
«մարքիզուհի դե Մոնտեսպանը», որի մազերը թրջվել ու թաղկել էին։ Մարքիզուհու
ծակոտկեն պարանոցին գցած էր տանձանման բրիլյանտներից մի մանյակ։ Նա հիմա
նման էր դիմակահանդեսում գտնվող անձրևի տակ ընկած բանջարեղեն վաճառողի։ Նրա
կողքին խռպոտված հազում էր ճաղատ գլխով, անմորուք մի մարդ։ Ռավիկը ճանաչեց
նրան։ Դա Բլանշերն էր, արտաքին գործոց մինիստրության պաշտոնյաներից մեկը, որը

հագնվել էր Կոլբերի նման։ Նրա մոտ կանգնած էին երկու գեղեցիկ, նրբիրան
պալատական օրիորդներ, որոնք պրոֆիլով քերծեների էին նման։ Հրեա մի բարոն, որը
շատ գեր և բարձր, սուր ձայն ունեցող մարդ էր, գլխարկը թանկագին քարերի մեջ կորած,
վավաշոտությամբ մաժում էր նրանց ուսերը։ Պաժերի նման հագնված մի քանի
լատինաամերիկացիներ ուշադիր ու զարմանքով նրան էին նայում։ Նրանց միջև կանգնած
էր մարքիզուհի Լավալերին պատկերող, ընկած հրեշտակի դեմքով կոմսուհի Բելլենը, որի
վրա բազմաթիվ սուտակներ կային։ Ռավիկը հիշեց, որ ուղիղ մի տարի առաջ Դյուրանի
դիագնոզի հիման վրա ինքը հեռացրեց նրա ձվարանները։ Դրանք բոլորը Դյուրանի ծխից
էին։ Մի քանի քայլ այն կողմը նա նկատեց երիտասարդ և վերին աստիճանի հարուստ
բարոնուհի Ռամպլերին։ Նա ամուսնացել էր ինչ-որ անգլիացու հետ և, շատ ժամանակ
չանցած, Ռավիկը հեռացրել էր նրա արգանդը։ Վիրահատությունը կատարվել էր
Դյուրանի սխալ դիագնոզի հիման վրա, որի համար նա հիսուն հազար ֆրանկ հոնորար էր
ստացել։ Այդ մասին գաղտնաբար Ռավիկին հաղորդել էր Դյուրանի քարտուղարուհին։
Իսկ իր աշխատանքի համար Ռավիկն ստացել էր ընդամենը երկու հարյուր ֆրանկ։
Մինչդեռ այդ կինը կորցրել էր իր կյանքից ամենաքիչը տասը տարի և երեխա ունենալու
հնարավորությունը։
Անձրևի հոտը, սենյակներում ծանրացած օդը և ամառային շոգից ու
գոլորշիացումներից առաջացած տոթը խառնվել էին դուխիների, քրտնքի և թաց մազերի
հոտերի հետ։ Բոլորի երեսները, որոնց վրայից անձրևը լվացել էր ու տարել ամբողջ գրիմը
և կոսմետիկան, մի տեսակ տհաճ, մերկ տեսք ունեին՝ պարիկների տակ։ Ռավիկը նայեց
շարջը։ Ամենուրեք գեղեցկություն էր, ոգևորություն և սկեպտիկ ինտելեկտ։ Սակայն նրա
փորձված աչքը նկատում էր նաև հիվանդությունների ամենափոքրիկ նշանները, և
ամենակատարյալ արտաքինը չէր կարող նրան մոլորության մեջ գցել։ Նա գիտեր, որ
հասարակության որոշ խավեր բոլոր դարաշրջաններում միևնույնն են մնում, անկախ
նրանից, թե այդ դարաշրշանն ինչպիսին է — մեծ է թե փոքր։ Սակայն դրա հետ միասին
նա գիտեր նաև թե ինչպիսի հիվանդություններ և նեխման պրոցեսներ գոյություն ունեն, և
անսխալ տեսնում էր քայքայման նշանները։ Անկանոն և թուլացած սեռական կյանքը,
սեփական թուլություններին զիջողություններ անելը, կոփվածություն և ուժ չտվող
սպորտը,
նրբամտություն
չունեցող
ոգին,
հանուն
սրախոսության
արված
սրախոսությունը և, վերջապես, հոգնած եռանդը, որ շռայլվում է ծաղրանքների, սիրային
մանրմունր ինտրիգների, չնչին ագահություններ դրսևորելու, ցուցադրական ֆատալիզմի
և տրտում, աննպատակ գոյության վրա։ Աշխարհն այստեղից փրկություն ունենալ չի
կարող, մտածեց Ռավիկը։ Ուրեմն, որտեղի՞ց կարող է։
Նա նայեց Կետ Հեգստրեմին։
— Դժվար թե ձեզ այստեղ խմելու բան բերեն,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։—
Սպասավորներին չի հաշողվի հասնել այստեղ։
— Ոչինչ։
Նրանց սեղմելով, կամաց-կամաց հասցրին հարևան սենյակը։ Շուտով այդ նույն
սենյակը բերին սեղաններ, արագ-արագ դասավորեցին պատերի երկարությամբ և
ամենուրեք շամպայնի շշեր դրին։
Ինչ-որ տեղ մի քանի լույսեր վառվեցին։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանց մեղմ լույսի
միջով անցնում էր կայծակների՝ դրսից եկող բռնկումները, որոնց վայրկենական փայլի

տակ մարդկային դեմքերի վրա մեռելային մի գունատություն էր իջնում, և ամեն ինչ մի
ակնթարթ դադարում էր գոյություն ունենալուց։ Հետո ճայթում էր ամպրոպը, իր որոտի
տակ խլացնելով բոլոր ձայները, իշխում էր ամեն ինչի վրա և սպառնում ամեն ինչին...
Հետո նորից հայտնվում էր մեղմ լույսը և նրա հետ նաև կյանքը... և ամառային տոթը։
Ռավիկը ցույց տվեց շամպայններով սեղանները։
— Կխմե՞ք, գնամ, բերեմ,— հարցրեց նա։
— Ոչ։ Շատ շոգ է։― Կետ Հեգստրեմը նայեց նրան։― Ահա և ձեզ իմ տոնը։
— Երևի շուտով անձրևը կտրվի,— ասաց Ռավիկը։
— Չեմ կարծում։ Իսկ եթե կտրվի էլ, միևնույն է, ամեն ինչ արդեն փչացրեց։ Գիտե՞ք ինչ։
Եկեք գնանք...
— Եկեք։ Ես էլ էի այդ մասին մտածում։ Այստեղ, կարծես, ֆրանսիական
հեղափոխության նախօրեն լինի։ Թվում է, թե հիմա ուր որ է կհայտնվեն սանկյուլոտները։
Մինչև նրանք, ճեղքելով մարդկային բազմությունը, հասան ելքին, ահագին ժամանակ
անցավ։ Կետ Հեգստրեմի կոստյումն այնպիսի տեսք ուներ, կարծես, ժամեր շարունակ
հագին էր քնել։
Դրսում անձրևը դեռ նույն ծանր ու հորդ շիթերով երկնքից ցած էր թափվում։ Դիմացը
գտնվող տների ուրվագծերն այնպես էին տարրալուծվել անձրևի շղարշի հետևանքով, որ
թվում էր, թե մարդ դրանց նայում է ծաղկախանութի ցուցափեղկի ջրաողող ապակու
միջով։ Մեքենան մոտեցավ։
— Ո՞ւր եք ուզում,— հարցրեց Ռավիկը Կետ Հեգստրեմին,— հյուրանո՞ց։
— Դեռ ոչ։ Բայց միևնույն է, այս կոստյումներով որևէ տեղ գնալ հնարավոր չէ։ Եկեք
պարզապես նստենք, թող մեզ պտույտ տա քաղաքով։
Մեքենան դանդաղ սահում էր իրիկնային Փարիզի փողոցներով։ Անձրևը կտկտացնում էր
մեքենայի ծածկը, խլացնելով մնացած բոլոր ձայները։ Հոսող արծաթի միջից բարձրանում
էր հաղթական կամարի վիթխարի գորշ զանգվածը և նորից անհետանում։ Ելիսեյան
դաշտերում խանութների լուսավորված ցուցափեղկերը սահում, անցնում էին նրանց
կողքով։ Ռոն Պուենից թարմության, ու ծաղիկհերի հոտ էր գալիս — դա երփներանգ
բուրումնավետ մի ալիք էր ընդհանուր ծխի և միապաղաղության մեջ։ Ծովի պես
ընդարձակ, տրիտոններով ու ծովային հրեշներով լցված, իրիկնային աղջամուղջում փռվել
էր համաձայնության հրապարակը։ Որպես Վենետիկի հեռավոր ու շողշողուն արձագանք,
լողացող մոտեցավ Ռիվոլի փողոցը իր լուսավորված կամարաշարքերով։ Ահա և գորշ,
հավիտենական Լուվրը՝ անվերջանալի սրահներով, որոնց պատուհաններից կայծկլտում
են լույսերը։ Հետո եկան առափնյա փողոցները՝ մարմանդ ու մթին ջրերի վրա կախված
կամուրջներով։ Բեռնանավերը, մի բուքսիր, որի վրա տաքուկ մի լույս է թարթում, և
որտեղ բարձած հազարավոր հայրենիքների տարագիրները կարծես սփոփանք են գտնում
այդ լույսի խաղաղ ջերմությունից։ Սենան։ Զբոսայգիներ, ավտոբուսներ, աղմուկ, մարդիկ,
խանութներ։ Լյուքսենբուրգյան պալատի երկաթյա վանդակները և նրանց հետևում
գտնվող պարկը, ինչպես Ռիլկեի բանաստեղծությունը։ Մոնպառնաս գերեզմանատհունը,
համր ու լքված։ Հին, նեղլիկ, իրար սեղմված փողոցներ, տներ, անսպասելիորեն հայտնված

անաղմուկ խաղաղ հրապարակներ, ծառեր, տների մի կողմի վրա ծռված ճակատներ,
եկեղեցիներ, ժամանակից քայքայված հուշարձաններ, անձրևի տակ օրորվող լապտերներ,
պիսուարներ, որոնք գետնի տակից այնպես էին ցցվել, կարծես ամրոցներ լինեն,
նրբանցքներ, ժամով տրվող վաքրիկ հյուրանոցներ, և ապա հեռավոր անցյալի նեղլիկ
քուլաներ, որոնց վրա գտնվող մաքուր ռոկոկո և բարոկկո ոճերով տները Ժպտում էին
իրենց ճակատներով, հնամենի, երազկոտ դարբասներ, ինչպես Պրուստի վեպերում...
Կետ Հեգստրեմը լուռ նստել էր անկյունում։ Ռավիկը ծխում էր։ Նա տեսնում էր
սիգարետի կրակը, բայց ծուխը չէր զգում։ Թվում էր, թե մեքենայի խավարի մեջ սիգարետը
կորցրել է իր նյութականությունը։ Եվ կամաց-կամաց ամեն ինչ նրան սկսեց անիրական
թվալ — մեքենայով կատարվող այդ զբոսանքը, անձրևի տակ անաղմուկ գլորվող այդ
մեքենան, նրանց կողքով ետ սահող փողոցները, անկյունում լուռ նստած այս կինը՝ իր
պարահանդեսային զգեստով, նրա դեմքի վրայով սահող լապտերների լույսը, նրա
ձեռքերը, որոնց վրա մահն արդեն իր կնիքն էր դրել, և որոնք անշարժ այնպես էին ընկած
իր զգեստի դիպակի վրա, կարծես երբեք այլևս չէին շարժվելու — դա ցնորական Փարիզի
միջով կատարվող ցնորական մի զբոսանք էր, համակված ինչ-որ պարզ փոխըմբռնումով և
մոտալուտ հրաժեշտի չարտահայտված, անհիմն տխրությամբ։
Ռավիկը մտածում էր Հաակեի մասին։ Փորձում էր քննության առնել իր անելիքները։
Բայց կենտրոնանալ չէր կարողանում, թվում էր, թե մտքերը լուծվում են անձրևի մեջ։ Նա
մտածում էր կարմրին տվող ոսկեգույն մազերով կնոջ մասին, որին ինքը վիրահատել էր։
Մտածում էր անձրևոտ այն երեկոյի մասին, որ անց էր կացրել Տաուբերի Ռոթենբուրգում
մի կնոջ հետ, որին վաղուց մոռացել է։ Հետո հիշեց «Այզենհուտ» հյուրանոցի և անծանոթ
ինչ-որ լուսամատից եկող ջութակի մեղեդին։ Հիշեց Ռոմբերգին, որին 1917 թվականին
Ֆլանդրիայոլմ խաշխաշի դաշտի մեջ ամպրոպի ժամանակ կայծակը խփեց։ Այդ ամպրոպը
երևակայորեն խառնվեց թնդանոթային փոթորկալից կրակին, կարծես աստված հոգնել էր
մարդկանցից և իր բարձրությունից գնդակոծում էր երկիրը։ Հիշեց Հոտհոլստը, ծովային
հետևակում ծառայող մի զինվորի հիշեց, որը հարմոնով մի զարհուրելի տխուր, անտանելի
կարոտով լեցուն մեղեդի էր նվագում։ Հետո Հռոմը հիշեց, թափվող անձրևի տակ
կանգնած Հռոմը... Հիշեց Ռուան տանող թաց խճուղին... համակենտրոնացման ճամբարը,
հիշեց և բարաքները, որոնց տանիքները ծեծում էին նոյեմբերյան անվերջանալի
անձրևները, և իսպանական սպանված գյուղացիներին, որոնց բաց բերաններում
կուտակվել ու կանգնել էր անձրևի ջուրը... Կլերի խոնավ, պայծառ դեմքը, ճանապարհը
դեպի Հայդելբերգի համալսարանը, որ տոգորված էր յասամանի թանձր բույրով... անցյալի
կախարդական լապտերը... անցած-գնացած օրերի պատկերների անվերջանալի շարքերը,
որ մեքենայի լուսամուտից դուրս սահում և անցնում են։ Թույն և սփոփանք...
Ռավիկը ճզմելով հանգցրեց սիգարետը և շտկվեց։ Բավական է։ Շատ ետ նայողը կարող
է կամ որևէ բանի կպչել, կամ սայթաքել ու վայր ընկնել։
Մեքենան բարձրանում էր Մոնմարտրի նեղլիկ վաղոցներով։ Անձրևն արդեն կտրվել էր։
Երկնքում սահում էին ամպերը, ծանր, շտապողական արծաթազօծ եզրերով ― հղի
մայրեր, որոնք շտապում էին մի կտոր լուսին ծննդաբերել։ Կետ Հեգստրեմը վարորդին
խնդրեց մեքենան կանգնեցնել։ Նրանք իջան մեքենայից և ոտքով մի քանի նրբանցք
բարձրացան վերև ու թեքվեցին դեպի անկյուններից մեկը։ Հանկարծ նրանց աչքի առաջ
ներքևում փռվեց ամբողջ Փարիզը։ Վիթխարի, առկայծող, թաց Փարիզը, Փարիզը, որտեղ
փողոցներ էին, հրապարակներ, որտեղ զիշեր էր, ամպեր էին և լուսին։ Զբոսայգիների

օղակներ, սպիտակին տվող բլրալանջեր, աշտարակներ, անհամար տանիքներ, լույսի դեմ
նետված խավար։ Փարիզ։ Հորիզոնից եկող քամի, փայլփլող հարթավայր, կամուրջներ,
որոնք կարծես լույսից ու ստվերից են հյուսված, հեռվում Սենայի վրա կախված
տեղատարափ անձրև, մեքենաների անհամար լույսեր։ Փարիզ։ Գիշերվա խավարից դուրս
եկած քաղաք, կյանքի դզզոցով լեցուն մեղուների վիթխարի փեթակ, որ դրված է
ասսենիզատորական միլիոնավոր խողովակների վրա, լույսի ծաղիկ, որ աճել է կեղտերով
պարարտացած հողում, քաղցկեղ և Մոննա Լիզա... Փարիզ։
— Մի րոպե, Կետ,— ասաց Ռավիկը։— Ես Ուզում եմ որևէ բան վերցնել։
Նա մտավ հենց այդտեղ գտնվող գինետունը։ Նրա քիթն ընկավ արյան և լյարդի
երշիկների տաք բուրմունքը։ Ոչ ոք նրա պարահանդեսային կոստյումին ուշադրություն
չդարձրեց։ Նա մի շիշ կոնյակ վերցրեց և երկու բաժակ։ Գինետան տերը շշի բերնի խցանը
հանեց և նորից թեթևորեն խրեց տեղը։
Կետ Հեգստրեմը դրսում կանգնած էր նույն տեղում, որտեղ Ռավիկը թողել էր նրան։
Կանգնած էր նույնպես իր պարահանդեսային զգեստով, այնքան բարալիկ՝ երերուն
երկնքի ֆոնի վրա, որ թվում էր, թե նա ոչ թե շվեդական ծագում ունեցող և Բոստոնում
ծնված ամերիկուհի է, այլ ինչ-որ ուրիշ մի դարաշրջանի կողմից մոռացության մատնված
էակ։
― Ահա, Կետ։ Ցրտի, անձրևի և ամեն տեսակի հուզմունքների դեմ ամենալավ միջոցը
սա է։ Եկեք խմենք ներքևում՝ մեր դիմացը տարածված քաղաքի կենացը։
― Խմենք։— Նա վերցրեց իր համար լցրած բաժակը։— Լավ է, որ բարձրացանք
այստեղ, Ռավիկ։ Այստեղ ավելի լավ է, քան աշխարհի բոլոր տոները։
Նա բաժակը խմեց, լուսնի շողերն ընկնում էին նրա ուսերին, հագուստի վրա և երեսին։
— Կոնյակ է,― ասաց Կետը։— Նույնիսկ շատ լավը։
— Ճիշտ է։ Եվ եթե դուք այդ զգում եք, նշանակում է ամեն ինչ կարգին է։
— Ինձ մի բաժակ էլ տվեք։ Որից հետո ցած կիջնենք, ես կփոխեմ իմ շորերը, իհարկե,
դուք նույնպես, և կգնանք «Շեհերազադե»։ Այնտեղ ես կտրվեմ սենտիմենտալության,
կխմեմ և, կարեկցանքով լցված ինքս իմ հանդեպ, ցավ կպատճառեմ ինձ, հրաժեշտ կտամ
կյանքի բոլոր մակերեսային սքանչելիքներին, իսկ վաղվանից ևեթ կսկսեմ կարդալ
փիլիսոփաներին, կտակ գրել և առհասարակ պահել ինձ արժանապատվորեն, ինչպես
պատշաճ է իմ դրության մարդուն։
Հյուրանոցի աստիճանների վրա Ռավիկը հանդիպեց հյուրանոցի տիրուհուն։
— Ձեզ կարելի՞ է մի րոպեով,— կանգնեցնելով Ռավիկին, հարցրեց, տիրուհին։
— Իհարկե։
Տիրուհին Ռավիկին տարավ երկրորդ հարկ և իր մոտ եղած երկրորդ բանալիով բացեց
համարներից մեկի դուռը։ Ռավիկը տեսավ, որ սենյակը դեռ զբաղված է։
— Սա ինչ է նշանակում,— հարցրեց Ռավիկը։— Ինչո՞ւ եք մտնում ուրիշի համարը։
— Այստեղ ապրում է Ռոզենֆելդը,— ասաց տիրուհին։— Նա ուզում է գնալ։

— Ես իմ սենյակը չեմ ուզում փոխել։
— Նա ուզում է գնալ, բայց վերջին երեք ամիսների վարձը չի վճարել։
— Չէ՞ որ նրա իրերն այստեղ են։ Դուք կարող եք իրերը չտալ։
Տիրուհին ոտքով արհամարհական հրեց մահճակալի մոտ դրված բաց և պլոկված
ճամպրուկը։
— Նա ի՞նչ իրեր ունի, որ ես էլ վերցնեմ ու չտամ։ Ունեցածը ահա այս ճամպրուկն է,
ջարդոտված այս ֆիբրե ճամպրուկը՝ մի երկու մաշված վերնաշապիկի հետ... իսկ
կոստյումն էլ, հրեն, դուք էլ եք տեսնում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ունեցածչունեցածը երկու կոստյում է... մեկը հագին է, մեկն էլ դա է... Այդ բոլորը հարյուր ֆրանկ էլ
չարժի։
Ռավիկն ուսերը թոթվեց։
— Իսկ նա ձեզ ասե՞լ է, որ ուզում է գնալ։
— Ասելը չի ասել, բայց ես դա վաղուց եմ նկատել։ Այսօր ուղղակի հարցրի իրեն։ Նա
խոստովանեց։ Ես բացատրեցի, որ նա պետք է վարձը վճարի հաշված նաև վաղվա օրը։ Հո
ես չե՞մ կարող անընդհատ այնպիսի մարդկանց սենյակ տրամադրել, որոնք չեն վճարում։
— Դուք իրավացի եք։ Բայց ես ի՞նչ գործ ունեմ այստեղ։
— Նկարները։ Նկարները նույնպես նրանն են։ Նա ինձ ասում էր, որ դրանք արժեքավոր
նկարներ են։ Նրա ասելով, դրանք շատ ավելին արժեն, քան սենյակի վարձն է։ Ես կուզեի,
որ դուք մի անգամ նայեիք, տեսնեիք իսկապե՞ս այդպես է։
Ռավիկը մինչ այդ ուշադրություն չէր դարձրել պատերին։ Նա աչքերը բարձրացրեց։
Նրա առաջ, մահճակալի վերևը, կախված էր Արլի պեյզաժը — Վան-Գոգի ամենալավ
շրջանի նկարներից։ Ռավիկը ավելի մոտեցավ։ Կասկածը վերանում էր, դա իր՝ Վան-Գոգի
նկարածն էր։
— Ապա մի նայեք, իսկական խզբզանք է, ճի՞շտ է,— հարցրեց տիրուհին, նայելով
Ռավիկի կողմը։— Եվ այդ ծուռտիկ-մուռտիկ խզբզանքները իրենցից ծառե՞ր են
ներկայացնում... Բա այս մեկը... ապա մի նայեք...
Լվացարանի սեղանի վերևը կախված էր Գոգենը։ Մերկ տաիտանցի աղջիկը
տրոպիկական պեյզաժի ֆոնի վրա։
— Մի սրա ոտքերի՜ն նայեք,— ասաց տիրուհին։— Կոճերը կարծես փղի կոճեր լինեն։
Բա ապուշային դեմքը... Մի տեսեք, թե ո՜նց է կանգնել... Մի ուրիշ նկար էլ կա, դա նույնիսկ
չի էլ նկարած մինչև վերջը...
«Մինչև վերջը չնկարածը» Սեզանի ստեղծած «Տիկին Սեզանի» պորտրեն էր։
— Հլա սրա ծուռ բերնին նայեք... Բա թշե՞րը, որոնց վրա ներկ չկա։ Սրանք է ուզում
կապել գլուխս... Դուք իմ նկարները տեսել եք... այ ինչ եմ ասել։ Նկարն այդպես կլինի...
իսկական, բնությունից է նկարած, առանց որևէ ավելորդության։ Հիշո՞ւմ եք,
ճաշասրահում է կախված, ձմեռային պեյզաժն ու եղջերուները։ Եվ ոչ թե սրանց նման...
Ինձ թվում է, սրանք ինքը նկարած կլինի։ Հը՞, ի՞նչ եք կարծում։
— Երևի... մոտավորապես այդպիսի մի բան է։

— Հենց այդ էի ուզում իմանալ։ Դուք կրթված մարդ եք, պետք է որ այդպիսի բաներից
գլուխ հանեք... իսկ սրանք նույնիսկ շրջանակներ էլ չունեն։
Այդ երեք նկարն էլ կախված էին առանց շրջանակների։ Պատերի կեղտոտ
պաստառների վրա նրանք թվում էին ուրիշ աշխարհի վրա բացվող լուսավոր
պատուհաններ։
— Գոնե ոսկեզօծ շրջանակների մեջ դրած լինեին։ Էլի մարդ կարող էր հուսալ, թե մի
բան կտան... իսկ այդպես... Ես այդպես էլ գիտեի, որ մի զիբիլ գլուխս պետք է կապի...
Լավություն անողի օրն էլ սա է։
— Ես ձեզ խորհուրդ չէի տա այդ նկարները վերցնել,— ասաց տիրուհուն Ռավիկը։
— Բա ի՞նչ վերցնեմ։
— Սպասեք, Ռոզենֆելդն ինքը վաճառի, ձեր փողը կտա։
— Ո՞նց թե... ձեր կարծիքով սրանց գին տվող կլինի՞։— Տիրուհու դեմքն իսկույն
փոխվեց, նա շտապ մի հայացք գցեց Ռավիկի վրա։— Ուրեմն, ասում եք առնող կգտնվի,
հա՞։ Ասենք, հաճախ հենց այսպիսի բաներն են, որ գին են ունենում։— Երևում էր, թե նրա
մտքերն ինչպես են թռիչքներ գործում։— Ես առանց այլևայլության կարող եմ մեկը
վերցնել վերջին ամսվա հաշիվը փակելու համար։ Ձեր կարծիքով ո՞րը վերցնեմ, որ լավ
լինի։ Այն մեծը չվերցնե՞մ, որ մահճակալի վերևն է կախված։
— Ոչ մեկն էլ մի վերցրեք։ Սպասեք, մինչև Ռոզենֆելդը գա։ Ես համոզված եմ, որ նա
ձեր փողը կբերի։
— Իսկ ես համոզված չեմ։ Ես հյուրանոցի տիրուհի եմ։
— Ապա ինչպե՞ս եք երեք ամիս սպասել, եթե մի ավելորդ ժամ սպասել չեք կարող։
— Ուղղակի գլուխս տանում էր։ Ինչե՜ր ասես, որ չէր ասում։ Ասենք, դուք ինքներդ էլ լավ
գիտեք այդ փախստականներին։
Հանկարծ Ռոզենֆելդը հայտնվեց դռան շեմին։ Նա կարճահասակ, լուռ, հանգիստ մի
մարդ էր։ Մինչև տիրուհու բերան բացելը Ռոզենֆելդը գրպանից հանեց փողը։
― Համեցեք... և խնդրում եմ, ստացական տաք։
Հյուրանոցի տիրուհին ապշած նայեց Ռոզենֆելդի մեկնած թղթադրամներին։
Այնուհետև աչքը գցեց նկարներին։ Հետո նորից դրամին։ Տիրուհին, երևում էր, շատ բան է
ուզում ասել, բայց լեզուն չէր պտտվում։
— Սա շատ է, ես պետք է ձեզ վերադարձնեմ,— վերջապես ասաց տիրուհին։
— Գիտեմ։ Կարո՞ղ եք հիմա տալ։
— Այո, իհարկե։ Բայց փողը մոտս չէ։ Դրամարկղը ներքևում է։ Հիմա ես կգնամ,
կմանրեմ։
Տիրուհին խիստ վիրավորված տեսքով հեռացավ։ Ռոզենֆելդը նայեց Ռավիկին։
— Ներեցեք ինձ,— ասաց Ռավիկը։— Այդ պառավն ինձ քարշ տվեց այստեղ։ Ես
գաղափար անգամ չունեի, թե ինչ է նրա ուզածը։ Պարզվեց, որ ուզում է իմանալ, թե
նկարներն ինչ արժեն։

— Իսկ դուք ասացի՞ք, ինչ արժեն։
— Ոչ։
— Լավ է, որ չեք ասել։— Ռոզենֆելդը տարօրինակ մի քմծիծաղով նայեց Ռավիկին։
— Դուք ինչպե՞ս եք այդպիսի նկարներն այստեղ կախել,— հարցրեց Ռավիկը։— Դրանք
ապահովագրվա՞ծ են։
— Ոչ։ Նկարները սովորաբար չեն գողանում։ Այդպիսի բանը պատահում է քսան տարին
մեկ անգամ, այն էլ որևէ թանգարանից։
— Իսկ եթե հանկարծ այստեղ հրդեհ լինի՞։
Ռոզենֆելդն ուսերը թոթվեց։
— Պարզապես մարդ ստիպված է ռիսկի դիմել։ Ապահովագրելը ինձ վրա շատ թանկ
կնստի։
Ռավիկը նայեց Վան-Գոգի պեյզաժին։ Դա ամենաքիչը հարյուր միլիոն ֆրանկ արժի։
Ռոզենֆելդը հետևում էր Ռավիկի հայացքին։
— Ես գիտեմ, ինչ եք մտածում։ Այդպիսի նկարներ ունեցողը նաև պետք է փող ունենա
դրանք ապահովագրելու համար։ Բայց ես փող չունեմ։ Ես այդ նկարներով եմ ապրում։
Կամաց-կամաց դրանք վաճառում եմ, թեև վաճառում եմ մեծ ափսոսանքով։
Սեղանի տակը սեղանի վրա մի սպիրտայրոց էր դրված, մի տուփ սուրճ, մի կտոր հաց,
մի աման յուղ և մի քանի փաթեթ։ Սենյակը փոքր էր և շատ աղքատիկ, բայց պատերից
փայլատակում էին աշխարհի հրաշալիքները։
― Հասկանալի է,— ասաց Ռավիկը։
— Ես կարծում էի, թե մի կերպ դուրս կգամ այս վիճակից,― ասաց Ռոզենֆելդը։—
Ամեն ինչ արդեն վճարել էի, տոմս էի վերցրել և գնացքի և շոգենավի համար։ Մնացել էր
միայն հյուրանոցի երեք ամսվա վարձը։ Համարյա կիսաքաղց էի ապրում։ Բայց ոչինչ
չստացվեց։ Վիզան շատ երկար տևեց։ Եվ ստիպված այսօր Մոնե վաճառեցի։ Վեթեյլի
պեյզաժը։ Կարծում էի, կհաջողվի հետս վերցնել։
— Է, միևնույն է, այստեղ չվաճառեիք, մի ուրիշ տեղ էիք վաճառելու։
— Ճիշտ եք ասում։ Բայց գոնե դոլլարով կտայի։ Երկու անգամ ավելին կստանայի։
— Դուք Ամերիկա՞ եք գնում։
Ռոզենֆելդը գլխով արեց։
— Արդեն այստեղից հեռանալու ժամանակն է։
Ռավիկը հարցական նայեց նրան։
— Բվեճն արդեն գնում է,— ասաց Ռոզենֆելդը։
— Ինչ բվեճ։
— Դուք Բվեճին չգիտե՞ք... Մարկուս Մեյերին։ Մենք նրան Բվեճ ենք ասում։ Նա միշտ
Բվերից շուտ է հոտ առնում, թե երբ պետք է արանքը ճղել։

— Մեյե՞ր,— հարցրեց Ռավիկը։— Դա այն կարճլիկ ճաղատագլո՞ւխն է, որ երբեմն
«կատակոմբայում» դաշնամուր է նվագում։
— Նա է, որ կա։ Նրա անունը Բվեճ է, ինչ գերմանացիները Պրագա են մտել։
— Լավ անուն է։
— Նրա հոտառությունը խիստ զարգացած է։ Հիտլերի իշխանության գլուխն անցնելուց
երկու ամիս առաջ նա Գերմանիայից ծլկեց։ Երեք ամիս անշլյուսից առաջ՝ Վիեննայից։
Չեխոսլովակիայի բռնագրավումից վեց շաբաթ առաջ՝ Պրագայից։ Ես միշա Մեյերով եմ
կողմնորոշվում, միշտ, նա հիանալի հոտառություն ունի։ Նրա շնորհիվ է, որ ես այս
նկարները փրկել եմ։ Գերմանիայից վաղ դուրս բերելը անհնար էր — վալյուտային արգելք
էր սահմանված։ Ես մեկ ու կես միլիոն կապիտալ ներդրումներ ունեի։ Փորձեցի դրանք
կանխիկ դրամ դարձնել, բայց արդեն ուշ էր — նացիստներն իշխանության գլուխ էին
անցել։ Մեյերն ավելի խելացի էր։ Սա իր ունեցվածքի մի մասը գաղտնի դուրս բերեց։ Իմ
ջղերը չդիմացան, ես չկարողացա։ Հիմա նա գնում է Ամերիկա։ Ես էլ եմ ուզում գնալ։
Միայն թե Մոնեն ափսոս էր։
— Դուք կարող եք Մոնեի վաճառքից ստացած փողի մնացորդը վերցնել ձեզ հետ։ Չէ որ
այստեղ՝ Ֆրանսիայում դոլլարային արգելք չկա։
— Այո, չկա։ Բայց եթե ես դոլլարով վաճառեի, շատ ավելի երկար կարող էի այդ փողով
ապրել։ Իսկ հիմա ես ստիպված կլինեմ, ըստ երևույթին, շուտով Գոգենին էլ հրաժեշտ
տալ։— Ռոզենֆելդն սկսեց մաքրել սպիրտայրոցը։— Սրանք արդեն վերջիններն են,—
ասաց նա։— Մնացել են այս երեքը։ Սրանցով պետք է ապրեմ։ Ինչ աշխատանքին է
վերաբերում, դրա վրա հույս չեմ դնում։ Հրաշքներ չեն լինում։ Միայն այս երեք նկարն է։
Եթե մեկը պակասում է, նշանակում է նույն չափով էլ իմ կյանքից է պակասում։— Խեղճ ու
աղքատ, նա կանգնել էր իր ճամպրուկի առաջ։— Հինգ տարի ես Վիեննայում էի։ Այն
ժամանակ դեռ այսպիսի թանկություն չկար, բայց, չնայած դրան, հինգ տարին ինձ վրա
նստեց երկու Ռենուար և Դեգայի մի պաստել։ Պրագայում ես մի Սիսլեյ և հինգ
ուրվանկար կերա։ Ուրվանկարներին ոչ ոք գին չտվեց, երկու Դեգա էր, մի Ռենուար և
Դելակրուայի երկու սեպիա։ Մինչդեռ Ամերիկայում ես դրանցով մի ամբողջ տարի
կապրեի։ Իսկ հիմա,— հուսահատ ավելացրեց նա,— ինչպես տեսնում եք, իմ ունեցածչունեցածը այս երեք նկարն է։ Դեռ երեկ չորսն էին։ Վիզան ինձ վրա ամենաքիչը երկու
տարվա կյանք նստեց։ Եթե ոչ երեք։
— Շատերը կան, որ նկարներ էլ չունեն, որպեսզի վաճառեն ու նրանց փողով ապրեն։
Ռոզենֆելդը վեր քաշեց իր նիհար ուսերը։
— Դա ինձ համար մխիթարություն չէ։
— Այո, իհարկե, ես հասկանում եմ,— ասաց Ռավիկը։
— Ես պետք է այդ նկարներով պատերազմն անցկացնեմ։ Իսկ պատերազմը երկար է
տևելու։
Ռավիկը չպատասխանեց։
— Դա Բվեճի կարծիքն է,— ասաց Ռոզենֆելդը։— Մանավանդ որ Բվեճը համոզված չէ,
թե Ամերիկան հեռու կմնա պատերազմից։

— Այդ դեպքում նա ո՞ւր է գնալու,— հարցրեց Ռավիկը։— Այլևս, կարծես, տեղ էլ չկա։
― Այդ նա ինքն էլ դեռ որոշակի չգիտի։ Ինչպես երևում է, ուզում է դեպի Հայիթի գնալ։
Նրա կարծիքով փոքրիկ նեգրական հանրապետությունը հազիվ թե պատերազմի մեջ
մտնի։— Ռոզենֆելդը միանգամայն լուրջ էր։— Եվ կամ էլ դեպի Հոնդուրաս։ Դա հարավամերիկյան փոքրիկ պետություն է։ Գուցե նաև Սան-Սալվադոր։ Իսկ գուցե և Նոր
Զելանդիա։
— Նոր-Զելա՞նդիա։ Դա շատ հեռո՞ւ չի ընկած։
— Հեռո՞ւ,— ասաց Ռոզենֆելդը և մռայլորեն քմծիծաղեց։— Նայած որտեղից։

XXVII գլուխ
Ծով։ Խավարի դղրդացող մի ծով, որ կատաղի շրխկոցով զարնվում է մարդու
ականջներին։ Հետո սուր, ականջ ծակող զանգեր սուզվող, գոչյուն արձակող նավի բոլոր
մեկուսամասերում։ Նորից զանգի ձայն — և գիշեր։ Անհետացող քնի միջից հայտնվում է
գունաթափ ծանոթ լուսամուտը... Դարձյալ նույն զանգը... Հեռախոսն է։
Ռավիկը վերցրեց լսափողը։
— Ալլո...
— Ռավիկ...
— Ի՞նչ է պատահել։ Ո՞վ է խոսում։
— Ես եմ։ Մի՞թե չես ճանաչում։
— Հիմա արդեն ճանաչեցի։ Ի՞նչ է պատահել։
— Դու պետք է գաս։ Առանց ուշանալու։ Հենց այս րոպեիս։
— Ի՞նչ է պատահել։
— Արի, Ռավիկ։ Բան է պատահել։
— Ի՞նչ,
— Ինքս էլ չգիտեմ։ Ես վախենում եմ։ Արի, մի ուշացնի։ Հենց այս րոպեիս արի։ Արի
օգնիր։ Ռավիկ, արի, շուտ արա։
Լսափողի մեջ մի բան չխկաց։ Ռավիկն սպասում էր։ Լսվեցին «չզբաղվածության»
ազդանշանները՝ տու, տու։ Ժոանը լսափողը կախել էր։ Ռավիկը նույնպես ցած դրեց,
հայացքը հառած գիշերվա սպիտակին տվող մթությանը։ Երեկոյան պառկելիս նա քնաբեր
դեղ էր ընդունել, և հիմա գլուխը մի տեսակ տհաճորեն ծանրացած էր։ Սկզբում Ռավիկին
թվաց, թե զանգահարողը Հաակեն է։ Հետո նայելով լուսամուտին, հասկացավ, որ ինքը
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցում է և ոչ թե «Ուելսի Պրինցում»։ Նա նայեց ժամացույցին։
Լուսավորվող սլաքները ցույց էին տալիս ժամը չորսն անց քսան րոպե։ Հանկարծ Ռավիկն
անկողնուց ընդոստ վեր կացավ։ Երբ ինքը Հաակեին հանդիպեց ռեստորանում, Ժոանը
նրան վտանգի, սարսափի մասին ինչ-որ բան էր ասել... իսկ եթե... Ամեն ինչ հնարավոր է։
Քի՞չ հիմարություններ կան աշխարհում։ Ռավիկն արագ-արագ հավաքեց
ամենաանհրաժեշտ բաները և հագնվեց։
Փողոցի հաջորդ անկյունում նա մի տաքսի կանգնեցրեց։ Վարորդն իր հետ մի փոքրիկ
պինչեր ուներ։ Շունն այնպես էր պառկել նրա ուսերին, կարծես մորթե օձիք լիներ։
Մեքենայի յուրաքանչյուր ցնցումից ցնցվում էր նաև պինչերը։ Դա քիչ էր մնացել Ռավիկին
խելագարեցնի։ Նա հաճույքով շանը կգցեր նստիքի վրա։ Սակայն ինքը լավ գիտեր
Փարիզի տաքսու վարորդների տարօրինակությունները։

Մեքենան աղմկելով սլանում էր հուլիսյան գիշերվա տաք խավարի միջով։ Զգացվում էր
երկչոտորեն շնչող սաղարթների թույլ բուրմունքը։ Մոտերքում ինչ-որ տեղ թմբիներ էին
ծաղկել։
Բացված հասմիկների նման երկինքը ծածկել էին աստղերը, որոնց միջև, կարմիր ու
կանաչ լույսերը թարթելով, մի ինքնաթիռ էր աղմկում, ինչպես լուսատիտիկների պարսի
մեջ ընկած ծանր ու սպառնագին մի կոյաբնդիռ։ Բաց-գորշագույն խավարի մեջ ձգվող
փողոցներ, սուլող դատարկություն, երկու հարբած մարդ, որոնք ձայները գլուխները
գցած, ինչ-որ երգ են երգում, մառանից եկող ակորդեոնի նվագ... Եվ հանկարծ... Ռավիկն
սկսեց կարկամել։ Սարսափը պատեց նրան... շուտ հասնելու գիտակցությունը սկսեց
մտրակել... Շո՛ւտ... շո՛ւտ... գուցե դեռ ուշ չէ...
Տուն։ Տաք, քնաբեր մութ։ Դանդաղորեն ցած սողացող վերելակ։ Անշտապ շարժվող,
լույս արձակող մի միջատ։ Ռավիկն արդեն երկրորդ հարկում էր, երբ սթափվելով, շրջվեց
ու նորից իջավ ցած։ Չնայած իր դանդաղ սողալուն, այնուամենայնիվ, վերելակն ավելի
արագ էր շարժվում, քան ինքը։
Ա՜խ, Փարիզի այս խաղալիքային վերելակները։ Վեր ու վար անող այս բանտասենյակը,
ճռճռան, խզզան, որ և վերից է բաց և կողերից, ընդամենը մի հատակ՝ երկաթյա մի երկու
սյուներով, կիսով չափ սևացած, թռթռացող և հազիվհազ լույս տվող էլեկտրական մի
լամպ, հետո՝ մի ուրիշը, որ մինչև վերջը չի մտած փամփուշտի մեջ... ահա և վերջին հարկը։
Ռավիկը մի կողմ քաշեց դռան երկաթյա վանդակը, զանգը սեղմեց։
Ժոանը դուռը բացեց։ Ռավիկը նրան ոտից գլուխ վայրկենապես նայեց։ Արյան ոչ մի
հետք... դեմքը հանգիստ է... տագնապի ոչ մի նշան։
— Ի՞նչ է պատահել,— հարցրեց նա։— Ո՞ւր է։
— Դու եկար, Ռավիկ։
― Ասա, տեսնեմ, ի՞նչ է... ի՞նչ ես արել։
Ժոանը ետ քաշվեց։ Ռավիկը մտավ սենյակ, նայեց շուրջը։ Ոչ ոք չկար։
— Որտե՞ղ է։ Ննջասենյակո՞ւմ։
— Ի՞նչը,— հարցրեց Ժոանը։
— Ննջասենյակում մա՞րդ կա։ Ո՞վ կա այստեղ։
— Ոչ։ Ո՞վ պետք է լինի։
Ռավիկը զարմացած նայեց Ժոանին։
— Մի՞թե ես քեզ կարող էի կանչել, եթե այստեղ մարդ լիներ,— ասաց Ժոանը։
Ռավիկը դեռ շարունակում էր նայել նրա աչքերին։ Ժոանը կանգնած էր նրա առաջ ողջ,
առողջ և ժպտում էր։
— Ինչպե՞ս կարող էր այդպիսի բան անցնել քո մտքով։— Ժոանի ժպիտը ավելի ու ավելի
տարածվեց շուրթերի վրա։— Ռավիկ,— ասաց նա, և Ռավիկին թվաց, թե կարկուտը
խփում է երեսին, ուրեմն, նա մտածում է, որ ես խանդում եմ և վայելում է այդ հաճույքը։
Ռավիկի ձեռքի պայուսակը, որի մեջ իր գործիքներն էին, հանկարծ սոսկալի ծանրացավ։
Նա մոտեցավ աթոռներից մեկին ու պայուսակը ցած դրեց։

— Նողկալի սրիկա,— ասաց Ռավիկը։
― Ի՞նչ։ Ի՞նչ պատահեց քեզ։
— Դու նողկալի սրիկա ես,— կրկնեց Ռավիկը։— Իսկ ես էշի նման ընկել եմ քո խելքին։
Նա նորից ձեռքն առավ պայուսակը և, շրջվելով, շարժվեց դեպի դուռը։ Ժոանն իսկույն
նետվեց նրա մոտ։
— Ի՞նչ պատահեց, Ռավիկ։ Մի՛ գնա։ Խնդրում եմ, մի՛ թողնի ինձ մենակ։ Ես չգիտեմ, թե
ինչ կարող է ինձ պատահել, եթե ինձ մենակ թողնես։
— Ստախոս,— ասաց Ռավիկը։— Ողորմելի խաբեբա։ Դու խորամանկ խաբեբա ես,
բայց դա դեռ ոչինչ, նողկալին այն է, որ դու ստում ես այդքան էժանագին ձևով։ Այդպիսի
բաների հետ կատակ չեն անում։
Ժոանը դռնից նրան մի կողմ հրեց։
— Ապա մի նայիր, տես ինչ է կատարվել։ Տես, և ինքդ կհամոզվես։ Նայիր, տես ինչպես է
կատաղած ամեն ինչ իրար գլխով տվել։ Վախենում եմ, նորից գա։ Դու չգիտես, թե նա ինչ
կարող է անել։
Հատակին ընկած էր շրջված մի աթոռ, մի լապտեր, ջարդված ապակիների կտորներ։
— Կոշիկներդ հագիր, առանց կոշիկի ման չգաս սենյակում,— ասաց Ռավիկը,—
որպեսզի ոտքերդ չճղես։ Ահա այն, ինչ ես կարող եմ քեզ խորհուրդ տալ։
Ապակու կտորների մեջ ընկած էր նաև մի լուսանկար։ Ռավիկը ոտքով ապակու
փշրանքներր մի կողմ հրեց ու վերցրեց նկարը։
— Առ, վերցրու... — նա լուսանկարը շպրտեց սեղանին։— Եվ ինձ արդեն հանգիստ թող։
Ժոանը Ռավիկի առաջ կանգնած, ամբողջովին այլայլվել ու անքթիթ նրան էր նայում։
— Ռավիկ,— ասաց նա կամաց ու ճնշված ձայնով։— Ինձ համար միևնույն է, թե դու ինչ
ես անվանում ինձ։ Ես հաճախ եմ խաբել։ Հետագայում նույնպես պետք է խաբեմ։ Ձեզ
այդպես է դուր գալիս։— Ժոանը, դառնացած, ձեռքով խփեց լուսանկարին։ Նկարը սեղանի
վրայից սահեց ու ցած ընկավ երեսն ի վեր։ Ռավիկը տեսավ, որ դա այն մարդու նկարը չէ,
որին ինքը տեսել էր Ժոանի հետ «Կլոշ դ'Օրում»։— Ձեր բոլորի ուզածն այդ
արհամարհանքով շարունակեց Ժոանը։— Մի խաբիր, մի խաբիր։ Միայն ճիշտն ասա։
Բայց բավական է մարդ ձեզ ճշմարտությունն ասի, դուք արդեն ուժ չեք գտնում՝ այդ
ճշմարտությունը տանելու։ Ոչ մեկը։ Բայց ես քեզ հաճախ չեմ խաբել։ Քեզ չէ։ Ես
առհասարակ քեզ խաբել չեմ ուզեցել։
— Ինչ որ է,— ասաց Ռավիկը։— Արի այդ հարցին չանդրադառնանք։— Հանկարծ նա
ինչ-որ առանձնահատուկ ձևով մի ցավ պատճառող խայթ զգաց։ Ինչ-որ բան Ռավիկին
խոցեց։ Նա վրդովվեց ինքն իր վրա։ Չէր ուզում նորից զգալ այդ ցավը։
— Այո, ես քեզ խաբելու կարիքը չունեի,— կրկնեց Ժոանը և աղերսանքով նայեց
Ռավիկին։
— Ժոան...

— Եվ հիմա նույնպես քեզ չեմ խաբում։ Չեմ խաբում ոչ մի չափով, Ռավիկ։ Այո, ճիշտ է,
ես քեզ զանգել եմ, բայց զանգել եմ, որովհետև վախենում էի։ Լավ է, որ ես կարողացա
նրան դուրս հրել ու փակել դուռը։ Դա իմ գլուխը եկած առաջին միտքն էր։ Մի՞թե ես վատ
եմ արել։
— Դու զարմանալի հանգիստ էիր, երբ ես եկա։ Քո մեջ վախի ոչ մի զգացում չկար։
— Չկար, որովհետև նա արդեն հեռացել էր։ Եվ մտածում էի, որ դու կգաս, ինձ կօգնես։
— Թող այդպես լինի։ Հիմա ամեն ինչ անցած է, ես կարող եմ արդեն գնալ։
― Նա նորից կգա։ Սպառնաց, որ գալու է։ Հիմա որևէ տեղ նստած, երևի խմում է։ Ես
դա հաստատ գիտեմ։ Իսկ եթե հարբած եկավ... նա քեզ նման չէ... Մարդավարի խմել
չգիտի։
— Բավական է,— ասաց Ռավիկը։— Վերջ տուր այդ մասին։ Այդ բոլորն ուղղակի
հիմարություններ են։ Քո սենյակի դուռն ամուր է։ Եվ այլևս այդպիսի բաներ չանես։
Ժոանն անշարժ կանգնած էր։
— Բա ի՞նչ անեմ,— հանկարծ դուրս թռավ նրա շուրթերից։
— Ոչ մի բան։
— Ես քեզ զանգում եմ... Երեք, չորս անգամ, դու բոլորովին չես մոտենում հեռախոսին։
Իսկ մոտենալիս ասում ես, որ քեզ հանգիստ թողնեմ։ Դա ի՞նչ է նշանակում։
— Նույնը, ինչ որ ասել եմ մինչև հիմա, դու ինձ պետք է հանգիստ թողնես։
— Ես քեզ պետք է հանգի՞ստ թողնեմ։ Իսկ ինչպե՞ս պետք է հանգիստ թողնեմ։ Մենք հո
ավտոմատներ չե՞նք, որոնց կարելի է լարել ու ցանկացած րոպեին կանգնեցնել։ Մենք մի
գիշեր անց ենք կացնում միասին, ամեն ինչ հիանալի է, լցված ենք սիրով, և հանկարծ...
խնդրեմ, ինձ հանգիստ թող։
Տեսնելով Ռավիկի երեսը, Ժոանը լռեց։
— Ես այսպես էլ գիտեի,— ցածր ձայնով ասաց Ռավիկը։— Գիտեի, որ մի օր այսպես է
լինելու։ Որ դու աշխատելու ես դա օգտագործել նպատակահարմար ձևով։ Ինչքա՜ն է դա
քեզ սազական։ Դու գիտեիր, որ այն ժամանակ մենք հանդիպում ենք վերջին անգամ,
գիտեիր, որ հենց դրանով էլ ամեն ինչ պետք է վերջանա։ Դու եկար ինձ մոտ, և որովհետև
դա վերջին անգամն էր, այդ պատճառով էլ այնքան լավ և հաճելի անցավ հանդիպումը։
Մենք հրաժեշտ տվինք միմյանց, մեր հոգիներր լցված էին միմյանցով, և այդպես էլ դա մեր
հիշողության մեջ կմնար։ Բայց դու ավելի լավ ոչինչ չկարողացար անել, բացի այդ փաստն
օգտագործելուց և առևտրականի նման սպեկուլյացիայի դիմելուց։ Դու ամեն ինչ անում
ես, որպեսզի նորից այդ ամենը շրջես, նորից ես ուզում մի կերպ, սողալով շարունակել այն,
ինչը կյանքում լինում է մի անգամ և այլևս չի կրկնվում։ Եվ քանի որ ես այդ չեմ ուզում, դու
ձեռքդ գցում ես այդ նողկալի տրյուկին, և հիմա նորից այդ բոլորը պետք է սկսենք ծամել,
որի մասին հիշելը նույնիսկ արդեն անամոթություն է։
― Ես...

— Դու այդ գիտեիր,— ընդհատեց նրան Ռավիկը։— Նորից մի ստիր։ Ես չեմ ուզում
կրկնել քո ասածը։ Ինձ համար դա ծանր է։ Մենք երկուսով էլ դա գիտեինք։ Դու գիտեիր,
որ այլևս չպետք է գաս։
— Ես չեմ էլ եկել։
Ռավիկը նայեց Ժոանի երեսին։ Նա հազիվ կարողացավ զսպել իրեն։
— Չես եկել, բայց զանգահարել ես։
— Զանգահարել եմ, որովհետև վախենում էի։
― Տե՜ր աստված,— ասաց Ռավիկը։— Դա արդեն ամեն ապուշության սահմանն
անցնում է։ Ես հանձնվում եմ։
Ժպիտը աստիճանաբար տարածվեց Ժոանի երեսին։
— Ես էլ եմ հանձնվում, Ռավիկ։ Մի՞թե դու չես տեսնում, որ իմ ուզածը հենց այն է, որ
դու մնաս այստեղ։
— Դա հենց այն է, ինչ ես չեմ ուզում։
— Ինչո՞ւ։— հարցրեց Ժոանը, դեռ շարունակելով ժպտալ։
Ռավիկը կարծես ջարդված լիներ։ Ժոանը պարզապես հրաժարվում էր նրան
հասկանալուց։ Իսկ եթե նորից սկսվեն բացատրությունները, աստված գիտե, թե ինչով դա
կվերջանա։
— Դա ուղղակի սոսկալի անբարոյականություն է,— ասաց վերջապես Ռավիկը։— Եվ
դու ինքդ էլ դա չես հասկանում։
— Ես հասկանում եմ,— դանդաղ ասաց Ժոանը։— Եվ շատ լավ եմ հասկանում։ Բայց,
ասա, տեսնեմ, ի՞նչ է փոխվել անցյալ շաբաթվա համեմատությամբ։
— Ոչինչ էլ չի փոխվել։ Նույնն է։
Ժոանը լուռ նայում էր Ռավիկին։
— Ինձ չի հետաքրքրում, թե դու ի՛նչ անուն ես տալիս դրան, անբարոյականություն, թե՞
ուրիշ բան,— վերջապես ասաց Ժոանը։
Ռավիկը լուռ էր։ Նա զգում էր, որ Ժոանի առարկությունը խիստ տրամաբանված է։
— Ռավիկ,— ասաց Ժոանը, մոտենալով նրան։— Այո, ճիշտ է, ես այն ժամանակ ասացի,
որ մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է։ Ասացի, որ երբեք այլևս իմ մասին ոչինչ չես լսի։ Ես այդ
ասացի, որովհետև դու էիր ուզում։ Բայց եթե ես, այնուամենայնիվ, հիմա ուրիշ կերպ եմ
վարվում, մի՞թե դու այդ չես հասկանում։
Ժոանը նայեց Ռավիկին։
— Ոչ,— կոպտորեն պատասխանեց Ռավիկը։— Ես հասկանում եմ միայն մի բան, այն,
որ դու ուզում ես երկու ամուսնու հետ քնել։
Ժոանը բոլորովին չշարժվեց։
— Դա ամենևին էլ այդպես չէ։— ասաց Ժոանը։— Իսկ եթե անգամ ընդունենք, որ հենց
այդպես էլ կա, դա քո ի՞նչ գործն է։

Ռավիկը զարմացած նրան նայեց։
— Այո, այո, քո ի՞նչ գործն է,— կրկնեց Ժոանը։— Ես քեզ սիրում եմ։ Դա բավական չի՞
քեզ համար։
― Ոչ։
— Դու խանդելու պատճառ չունես։ Գոնե դու։ Եվ երբեք էլ չես խանդել...
— Ախ, այդպե՞ս։
— Այո։ Դու նույնիսկ չգիտես էլ, թե խանդն ինչ է։
— Իհարկե, չգիտեմ։ Որովհետև եթե իմանայի, ես էլ քեզ համար թատերական
տեսարաններ կսարքեի, ինչպես քո դերասանը....
Ժոանը ժպտաց։
— Ռավիկ,— ասաց նա։— Խանդում են նաև օդին, որն ուրիշն էլ է շնչում։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Ժոանը կանգնել էր նրա առաջ և սևեռուն հայացքով նրան էր
նայում։ Նայում էր և լռում։ Օդը, նեղ միջանցքը, աղոտ լույսը — հանկարծ ամեն ինչ լցվեց
Ժոանով։ Լցվեց խելագար մի սպասումով, շունչ կտրվելու չափ քաղցր ու հրապուրանքով
լի մի ձգումով, ինչպես հողն է ձգում, թեթև մի գլխապտույտ առաջացրած, երբ մարդ
կախվում ու ցած է նայում որևէ աշտարակի բարձունքից։
Ռավիկը դա զգում էր, զգում էր և չէր ուզում այլևս թակարդն ընկնել։ Նա այլևս չէր
մտածում ուղղակի հեռանալու մասին։ Եթե նա հենց այդպես գնա, ապա Ժոանն իրեն
անվերջ հետապնդելու է։ Իսկ նա չէր ուզում, որ իրեն հետապնդեին։ Ուզում էր ամեն ինչի
մեջ որոշակիություն մտցնի, որ մեկընդմիշտ վերջ տա այս ամենին։ Վաղը նրան
պարզություն էր պետք։
— Խմելու որևէ բան չունե՞ս,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ունեմ։ Ի՞նչ ես ուզում։ Կալվադոս բերե՞մ։
— Կոնյակ, եթե կա։ Ասենք, թող կալվադոս լինի։ Միևնույն է։
Ժոանը մոտեցավ փոքրիկ պահարանին։ Ռավիկը նայում էր նրա հետևից։ Հիմա
նույնիսկ այդ թափանցիկ օդն էլ է ներծծված հրապուրանքի և գայթակղության
անտեսանելի շողերով։ Ու թվում է, թե տարաձայնության ոչ մի նշույլ այլևս... ահա հենց
այստեղ մենք կհիմնենք մեր խրճիթը... Զգացմունքների հին, հավիտենական խաբկանքն
է... Կարծես սիրտը երբևէ կարող է մի գիշերից ավելի երկար անդորրվել։
Խանդ։ Մի՞թե ինքը չի ունեցել այդ զգացումը։ Մի՞թե սիրո անկատարելիությանը ինքն
անտեղյակ է եղել։ Մի՞թե չի զգացել սիրո պատճառած այն ցավը, որը այնքան ծանոթ է
յուրաքանչյու մարդու։ Խանդը։ Մի՞թե դա չի առաջանում այն գիտակցությունից, թե
սիրողներից մեկը պետք է մյուսից ավելի շուտ մահանա։
Ժոանը բերեց ոչ թե կալվադոս, այլ մի շիշ կոնյակ։ Ոչինչ, մտածեց Ռավիկը։ Երբեմն
Ժոանը որոշ բաներ հասկանում է։ Ռավիկը հատակին ընկած լուսանկարը ոտքով մի կողմ
հրեց, որպեսզի uեղանին դնի իր բաժակը։ Հետո կռացավ ու վերցրեց նկարը։
Կախարդանքից ազատվելու ամենահեշտ միջոցը փոխարինողին նայելն է։

― Դեմքեր հիշելու մեջ ես զարմանալի վատ հիշողություն ունեմ,— ասաց Ռավիկը։—
Ես քո դերասանին բոլորովին ուրիշ տեսակ էի պատկերացնում։
Ժոանը շիշը դրեց սեղանին։
— Դա ամենևին էլ դերասանը չէ։
— Մի՞թե։ Արդեն ուրի՞շն է գտնվել։
— Բա իհարկե... Այս ղալմաղալը հենց դրա համար էր։
Ռավիկը մի մեծ կում արեց։
— Դու պետք է գիտենաս, որ չի կարելի տղամարդկանց լուսանկարներով զարդարել
սենյակը, երբ նախկին սիրածը հայտնվում է։ Եվ առհասարակ չի կարելի ամենուրեք
լուսանկար շարել, դա անճաշակություն է։
— Ոչ մի տեղ էլ լուսանկար չէր դրված։ Նա ինքը փնտրեց, գտավ։ Իսկ լուսանկարները
միշտ էլ պետք է պահել։ Դու այդ չես հասկանա։ Բայց կնոջ համար դա հասկանալի է։ Ես
բոլորովին էլ չէի ուզում, որ նա տեսներ այդ։
— Այդ պատճառով էլ կռիվ է եղել։ Դու կախվա՞ծ ես նրանից։
— Ոչ։ Ես կոնտրակտ ունեմ։ Երկու տարվա համար։
— Նա՞ է միջամտել։
— Թեկուզև, իսկ ի՞նչ կա դրա մեջ։— Ժոանն անկեղծորեն զարմացած էր։— Դա որևէ
բան նշանակո՞ւմ է։
— Ոչ, իհարկե։ Բայց այնպիսի մարդիկ կան, որոնց նման բաները վիրավորում են։
Ժոանն ուսերը վեր քաշեց։ Ռավիկն այդ տեսավ։ Եվ նրա մեջ մի հիշողություն, քաղցր մի
կարոտ արթնացավ։ Ուսերը... Մի Ժամանակ այդ ուսերը իր կողքին էին եղել... կամաց,
համաչափ նրանք վեր ու վար էին արել քնի մեջ շնչելիս։ Թռչող մի ամպ, թռչունների մի
երամ, որոնք փայլփլում էին գիշերային կարմրին տվող երկնքում։ Մի՞թե դրանք արդեն
հեռավոր անցյալ են դարձել։ Խոսակցություններ, հիշողություն, զգացմունքների
անտեսանելի հաշվապահ։ Դրանք թաղվա՞ծ են, թե վերջին հազիվ նկատելի ցոլքերն են։
Է՛հ, ո՞վ կարող է այդ իմանալ։
Լուսամուտները լայն բացված էին։ Ինչ-որ թուխ, թրթռուն մի շորի կտոր ներս ընկավ,
անվստահ օրորվելով պտույտ տվեց սենյակում և, նստելով լուսամփոփի վրա, փռեց իր
ծիրանագույն, լազուր և դարչնին տվող թևերը։ Մետաքսյա լուսամփոփից նա կախվել էր
ինչպես գիշերվա շքանշան, կախվել էր ով գիտի որտեղից թռած-եկած գիշերային այդ
սիրամարգի աչքը։ Կամացուկ շնչում էին նրա թավշյա թևիկները, կամացուկ, ինչպես նրա
դեմ-դիմացը կանգնած կնոջ կուրծքը՝ իր թեթև շորի տակ։ Այդ ե՞րբ էր արդյոք, որ դարձյալ
այսպես էր... վաղո՞ւց էր դա... հարյուր տարի առա՞ջ։
Լուվրը։ Նիկան... Ոչ, շատ ավելի առաջ։ Ինչ-որ հեռո՜ւ հեռավոր ժամանակներում, փոշու
և ոսկու աղջամուղջի մեջ։ Տպազիոնե զոհասեղանի առջև բարձրացող ծուխ։
Հրաբուխների ահագնացող դղիրդ, ստվերների, տարփանքի և արյան ավելի ու ավելի
մթին տվող վարագույր, դեռ շատ փոքր է իմացության մակույկը, անսահման եռուն ու
փոթորկուն է ջրապտույտը, աներևակայելի հուրհրան է լավան, որը սև մագիլներով

սողում է լանջերն ի վար, հեղեղելով ու լափելով կյանքը... Եվ այդ ամենի վերևում կախված
է Մեդուզայի հավիտենական ժպիտը։ Մեդուզայի, որի համար ոգու հուզմունքն ու
տագնապները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ մի քանի թռուցիկ հիերոգլիֆներ ժամանակի
ավազների վրա։
Թիթեռը հարժվեց, սահեց մետաքսյա լուսամփոփի տակ և սկսեց թափահարել թևերը ու
զարնվել էլեկտրական տաք լամպին։ Թափվում է մանիշակագույն փոշի։ Ռավիկը բռնեց
թիթեռին և, տանելով դեպի լուսամուտը, նետեց գիշերվա մեջ։
— Նորից կգա,— ասաց Ժոանը։
— Գուցեև չգա։
— Այդ թիթեռները ամեն գիշեր են գալիս։ Գալիս են զբոսայգիներից։ Միևնույն
թիթեռներն են։ Բայց տարբեր երանգի։ Մի երկու շաբաթ առաջ դեղին լիմոնագույն էին։
Հիմա էլ սրանցից են։
— Այո։ Միևնույն թիթեռներն են։ Բայց միշտ տարբեր են։ Միշտ տարբեր են, բայց
միևնույնն են։
Այդ ի՞նչ է ասում։ Նրա հետևին ինչ-որ բան էր խոսում։ Խոսում էր նրա փոխարեն։
Ձայնի ինչ-որ անդրադարձում էր, արձագանք, որ գալիս էր հեռո՜ւ հեռվից, վերջին հույսի
այն կողմն ընկած սահմանից։ Բայց ինչի՞ վրա էր նա հույս դնում։ Ի՞նչը հանկարծ այդպես
հարվածեց նրան իր այս թույլ ժամին, այդ ի՞նչը հերձադանակի նման խրվեց մարմնի հենց
այն տեղը, որը, ինչպես իրեն թվում էր, արդեն սպիացել ու լավացել էր։ Մի՞թե նա ինքն
իրեն խաբելով, դեռ ինչ-որ բան էր սպասում։ Մի՞թե այդ հույսը, դառնալով թրթուռ,
դառնալով հարսնյակ, ձմեռային քուն մտնելով, դեռ պահպանել էր իր գոյությունը և
մնացել կենդանի։ Ռավիկը լուսանկարը վերցրեց սեղանից։
— Ինչ-որ դեմք։ Ինչ-որ մեկի դեմքը։ Միլիոնավոր դեմքերից մեկը։
— Երբվանի՞ց ես սրա հետ,— հարցրեց նա։
— Դեռ նոր է։ Միասին ենք աշխատում։ Մի քանի օր է, ինչ ծանոթացել ենք։ Այն օրից,
ինչ «Ֆուքե» ռեստորանում քեզ հանդիպեցի, հիշո՞ւմ ես, և դու...
Ռավիկը ձեռքը բարձրացրեց։
— Էլ մի՛ շարունակի։ Բավական է։ Արդեն հասկանալի է։ Ուզում ես ասել, որ եթե ես այն
ժամանակ... Դու գիտես, որ դա ճիշտ չէ։
Ժոանը մի պահ տատանվեց։
— Ոչ... ճիշտ է... — վրա բերեց նա։
— Դու ինքդ էլ գիտես, որ ճիշտ չէ։ Մի՛ ստի։ Եթե իսկապես դա քեզ համար կարևոր
լիներ, այդքան շուտ շունչդ տեղը չէր ընկնի։
Ի՞նչ էր իր ուզածը։ Ինչի՞ համար էր այդ բոլորն ասում։ Չլինի՞ դեռ ուզում է որևէ
գթասիրտ սուտ լսել։
— Դա և ճիշտ է և ճիշտ չէ,— ասաց Ժոանը։— Ես ինձ հետ ոչինչ անել չեմ կարող,
Ռավիկ։ Կարծես մեկն ինձ ասում է, որ այդպես անեմ։ Ինձ թվում է, թե ես ինչ-որ բան
ձեռքիցս բաց եմ թողնում։ Եվ ահա ուզում եմ այդ ինչ-որ բանը բռնել, ուզում եմ այնպես

պահել, որ չփախչի այլևս, և պարզվում է, որ այդ բոլորը զուր է, հետո ես կրկին ձեռքս մի
նոր բանի եմ գցում։ Նախապես գիտեմ, որ դա ևս վերջանալու է նույն ձևով, բայց ուրիշ
կերպ վարվել չեմ կարող։ Կարծես մեկն ինձ դրդում է դրան, նետում է ինչ-որ տեղ, որոշ
ժամանակ լցնում է ինչ-որ ցանկություններով, իսկ հետո բաց է թողնում, և ես նորից
ամայանում եմ, դատարկվում, կարծես, սովից... Եվ կրկին ամեն ինչ նորից է սկսվում։
Ես կորցրել եմ սրան, մտածեց Ռավիկը։ Կորցրել եմ ամբողջովին և մեկընդմիշտ։ Այլևս
չի կարելի հուսալ, թե նա մոլորվել է, սխալ է թույլ տվել, որ նա դեռ կարող է սթափվել և
վերադառնալ։ Լավ է, երբ մարդ ամեն ինչ իմանում է մինչև վերջը, մանավանդ երբ
երևակայության գոլորշիներն սկսում են խավարեցնել բանականաթյան ոսպնյակները։
Փափուկ, անողոք, անսփոփանք քիմիա... Արյունը, որ մի անգամ հորդել է ուրիշի մեջ,
երբեք այլևս չի կարող ունենալ իր նախկին ուժը։ Այն, ինչը Ժոանին մինչև հիմա պահում
էր, դա այն էր, որ Ռավիկի հոգում ինչ-որ անկյուն նա դեռ չէր թափանցել։ Եթե Ժոանը
թափանցած լիներ նաև այդ վերջին անկյունը, ապա այլևս ոչինչ չէր կարող նրան պահել,
նա կհեռանար, և կհեռանար մեկընդմիշտ։ Ո՞վ է դրան սպասելու։ Ո՞ւմ է դա
բավականություն պատճառելու։ Ո՞վ է հանուն դրա իրեն զոհաբերելու։
— Ես կուզեի, ինքս էլ այնպես ուժեղ լինեի, ինչպես դու ես, Ռավիկ։
Ռավիկը ծիծաղեց։ Միայն դա՜ էր պակաս։
― Դու շատ ավելի ուժեղ ես, քան ես։
— Ոչ, դա այդպես չէ։ Դու ինքդ էլ ես տեսնում, թե ես ինչպես եմ ման գալիս քո հետևից։
— Բանն էլ հենց այդ է։ Դու կարող ես դա քեզ թույլ տալ։ Իսկ ես՝ չեմ կարող։
Ժոանը մի վայրկյան ուշադիր նայեց նրան։
պայծառությունը, որով ողողված էր նրա դեմքը։

Հետո

հանկարծ

հանգավ

այն

― Դու սիրել չգիտես,— ասաց Ժոանը։— Դու երբեք քեզ չես նետի հորձանուտի մեջ։
— Իսկ դու քեզ նետում ես։ Դրա համար է, որ միշտ մեկնումեկը քեզ փրկում է։
— Դու չե՞ս կարող ինձ հետ խոսելիս լուրջ լինել։
— Ես շատ լուրջ եմ խոսում քեզ հետ։
— Եթե ինձ միշտ մեկնումեկը փրկում է, այն դեպքում ես ինչո՞ւ չեմ կարողանում
քեզանից հեռանալ։
— Դու հիանալի կարողանում ես ինձանից հեռանալ։
— Արի այդ մասին չխոսենք։ Դու լավ գիտես, որ մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Եթե
ես կարողանայի, հետևիցդ քարշ չէի գա։ Ուրիշներին ես մոռացել եմ։ Բայց քեզ չեմ
կարողանում մոռանալ։ Ինչո՞ւ։
Ռավիկը մի կում խմեց։
— Երևի այն պատճառով, որ չկարողացար իմ գլխին նստել։
Ժոանի արյունը մի վայրկյան խփեց գլուխը։ Բայց իսկույն զսպեց իրեն և հանգիստ
գլուխն օրորեց։

— Ես ուրիշների գլխին նույնպես չեմ նստել, ինչպես դու ես արտահայտվում։ Իսկ եղել
են դեպքեր, երբ այդ մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Բայց, չնայած դրան, ես նրանց
մոռացել եմ։ Դժբախտ եմ եղել, բայց մոռացել եմ։
— Ինձ էլ կմոռանաս։
— Ոչ, քեզ չեմ մոռանա։ Ես անընդհատ քո մասին եմ մտածում։ Չեմ մոռանա։ Երբեք։
— Մարդ ինքը չի էլ պատկերացնում, թե ինչքան շատ բան կարող է մոռանալ,— ասաց
Ռավիկը։— Դա և մեծ բարիք է և սոսկալի չարիք։
— Դու մինչև հիմա դեռ ինձ չես ասել, թե ինչո՞ւ ենք մենք այսպես։
— Դա մեզանից և ոչ մեկը չի կարող բացատրել։ Ինչքան էլ ուզում է խոսենք, միևնույն է,
իրար չենք հասկանալու։ Կան բաներ, որ մարդ ոչ կարող է հասկանալ և ոչ էլ բացատրել։
Փառք աստծո, որ մեր մեջ դեռ ինչ-որ մի մութ բան կա, մի կտոր ջունգլի... Իսկ հիմա ես
գնում եմ։
Ժոանն արագ տեղից վեր կացավ։
— Ինձ մենակ չթողնես։
― Դու ինչ է, ուզում ես ինձ հետ քնե՞լ։
Ժոանը նայեց Ռավիկին, բայց ոչինչ չասաց։
― Հույսով եմ, որ ոչ,— շարունակելով միտքը, ավելացրեց Ռավիկը։
— Ինչո՞ւ ես դա հարցնում։
― Զվարճության համար։ Գնա քնիր։ Արդեն լույսը բացվում է։ Ողբերգության համար
ժամանակ չկա։
— Դու չե՞ս ուզում մնալ։
— Ոչ։ Եվ երբեք այլևս չեմ գա։
Ժոանը անշարժ կանգնած էր։
— Երբե՞ք։
— Երբեք։ Դու նույնպես երբեք այլևս ինձ մոտ չգաս։
Ժոանը դանդաղ օրորեց գլուխը։ Ապա ցույց տալով սեղանի վրայի լուսանկարը,
հարցրեց.
— Սրա համա՞ր։
— Ոչ։
— Ես քեզ չեմ հասկանում։ Չէ՞ որ մենք կարող էինք...
— Ոչ,— իսկույն վրա բերեց Ռավիկը։— Մենք չէինք կարող։ Գիտեմ, ինչ ես ասելու։
Մնալ որպես բարեկամ։ Բանջարանոց շինել հանգած զգացմունքների սառած լավայի վրա։
Ոչ, դա մենք չենք կարող։ Այդպիսի բաները մեզ համար չեն։ Նման բաներն արվում են
մանր-մունր ընդհարումների Ժամանակ։ Ընդ որում դա նույնպես միշտ չէ, որ հաջորդում
է։ Սերը մարդ չպետք է կեղտոտի բարեկամությամբ։ Վերջը վերջ է։

— Բայց ինչո՞ւ հենց հիմա։
— Դու իրավացի ես։ Սա պետք է շուտ լիներ։ Երբ ես վերադարձա Շվեյցարիայից։ Բայց
ամենագետ մարդ չկա։ Իսկ երբեմն մարդ չի էլ ուզում ամեն ինչ իմանալ։ Չէ՞ որ դա... — նա
հանկարծ կանգ առավ։
— Դու ի՞նչ, ի՞նչ էիր ուզում ասել, Ռավիկ։— Ժոանը կանգնել էր նրա առաջ, կարծես,
ինչ-որ բան չհասկանալով, բայց որը անպայման ուզում էր հասկանալ։ Նա ամբողջովին
սփրթնել էր, իսկ աչքերը դարձել էին թափանցիկ։
— Հը, ասա, դա ի՞նչ էր,— հարցրեց Ժոանը։
Նրա թիկունքում գտնվող կիսով չափ լուսավորված միջանցքը, որ կարծես երերում էր
աղոտ լույսի մեջ, թվում էր, թե ինչ-որ մի ճանապարհ է, որ տանում է դեպի հեռու մի
հանքահոր, որտեղ խոստումը և ցողաողող սերունդներն ու մշտապես վերածնվող
հույսերը լույս են տալիս։
― Սեր... — ասաց Ռավիկը։
— Սե՞ր։
— Այո, սեր։ Այդ պատճառով է, որ հիմա ամեն ինչ վերջացած է։
Ռավիկն իր հետևից փակեց դուռը։ Վերելակ։ Նա սեղմեց կոճակը։ Բայց չսպասեց
վերելակի վար սողալուն։ Վախենում էր, Ժոանը հետևից գա։ Նա արագ-արագ
աստիճաններով ցած իջավ, զարմանալով, որ բացվող դռան ձայն չի լսում։ Երկու հարկ
ցած իջնելով, նա կանգ առավ և սկսեց ականջ դնել։ Ոչ մի շարժում չկար։ Նրա հետևից ոչ
ոք չէր գալիս։
Տաքսին դեռ կանգնած էր տան առջև։ Այդ մասին Ռավիկն արդեն մոռացել էր։ Վարորդը
երկու մատը մոտեցրեց գլխարկին և մտերմորեն քմծիծաղեց։
— Ինչքա՞ն է,— հարցրեց Ռավիկը։
— Տասնյոթ ու հիսուն։
Ռավիկը վճարեց։
— Չե՞ք վերադառնալու,— զարմացած հարցրեց վարորդը։
— Վերադառնալու եմ, բայց ոտքով։
— Շատ հեռու է, մեսյո։
— Գիտեմ։
— Այդ դեպքում զուր տեղը ինձ այդքան երկար սպասել տվիք։ Չէ՞ որ դա ձեզ վրա
տասնմեկ ֆրանկ նստեց։
— Ոչինչ։
Վարորդը փորձեց վառել սիգարետի դեղնած և թաց մնացորդը, որը վերին շրթունքին էր
կպել։
— Էհ, հույս ունեմ, որ ժամանակը հետաքրքիր անցկացրած կլինեք։

— Շա՜տ,— ասաց Ռավիկը։
Այգիները կանգնած էին վաղորդյան ցուրտ երկնքի տակ։ Օդն արդեն տաքացել էր, իսկ
առավոտյան լույսը դեռ սառն էր։ Փոշով ծածկված թփեր, նստարաններ, որոնցից մեկի
վրա մի մարդ էր քնել երեսը ծածկած «Պարի սուարի» համարով։ Դա հենց այն նստարանն
էր, որի վրա այն անձրևոտ գիշերը ինքն էր նստել։
Ռավիկը մոտեցավ, նայեց քնած մարդուն։ «Պարի սուարը» փոքր-ինչ բարձրացել էր նրա
ծածկված դեմքի վրայից, կարծես այդ ճմրթված թերթի կտորը ինչ-որ կենդանի էակ էր կամ
մի թիթեռ, որ հիմա ուր որ է ուզում է թռչել ու երկինք հանել վերջին նշանավոր լուրերը։
Հանդարտորեն շնչում էր սև հաստ տառերով վերնագիրը. «Հիտլերը հայտարարում է, որ
բացի Դանցիգի միջանցքից, ուրիշ տերիտորյալ պահանջներ չունի»։ Իսկ անմիջականորեն
դրա տակ. «Լվացարարուհին տաք արդուկով սպանում է իր ամուսնուն»։ Փարթամ
կրծքով և կիրակնօրյա զգեստով մի կին լուսանկարից Ռավիկին էր նայում։ Նրա կողքից
բարձրանում և իջնում էր մի ուրիշ լուսանկար. «Չեմբերլենը համարում է, որ
խաղաղությունը կարելի է պահպանել»։ Նկարում պատկերված էր հովանոցով մի կլերկ,
որը դեմքով երջանիկ ոչխարի էր նման։ Նրա ոտքերի տակ մանր տառերով մի վերնագիր
էր խցկված. «Սահմանի վրա հարյուրավոր հերոսներ են սպանված»։
Մարդը, որը գիշերային ցողից և առավոտյան լույսից ծածկվել էր «Պարի սուարով»,
քնած էր խոր և հանգիստ քնով։ Նրա հագին հին մաշված պարուսինե կոշիկներ էին,
դարչնագույն շալից շալվար և ճղճղված մի պիջակ։ Աշխարհի բոլոր այդ
իրադարձությունները նրան ամենևին էլ չէին հետաքրքրում։ Նա բարոյալքված էր այն
աստիճան, որ այլևս ոչինչ նրան չէր հետաքրքրում, և նման էր օվկիանոսի խորքերում
գտնվող ձկներին, որոնց բոլորովին չեն վերաբերում մակերեսին տեղի ունեցող
փոթորիկները։
Ռավիկը վերադարձավ «Ինտերնացիոնալ»։ Նրա հոգին թեթև էր և պայծառ։ Հիմա
նրան այլևս ոչինչ չէր խանգարում, ամեն ինչ արդեն հետևում էր մնացել։ Նա այսօր պետք
է փոխադրվեր «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցը։ Ճիշտ է, փոխադրվում էր երկու օր
ժամանակից ավելի շուտ։ Բայց լավ էր Հաակեին սպասել ժամանակից շատ, քան
ուշացումով։

XXVIII գլուխ
Երբ Ռավիկն իջավ ներքև, «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցի նախասրահը դատարկ էր։
Դռնապանը սեղանի մոտ նստած, պորտատիվ ընդունիչը միացրել ու լսում էր։ Սրահի
անկյուններում մի քանի հավաքարարուհիներ ինչ֊որ բան էին անում։ Ռավիկն արագ և
աննկատ անցավ սրահի միջով։ Ելքի մոտ նա աչքը գցեց դռան դեմը գտնվող ժամացույցին։
Առավոտյան ժամը հինգն էր։
Ռավիկը Գեորգ Հինգերորդ ավենյուով բարձրացավ վերև դեպի «Ֆուքե» ռեստորանը։
Բայց այնտեղ ոչ ոքի չհանդիպեց, ռեստորանը վաղուց արդեն փակ էր։ Նա մի րոպե կանգ
առավ։ Հետո մի տաքսի վարձեց և մեկնեց դեպի «Շեհերազադե»։
Մորոզովը կանգնած էր դռան առջև։
— Ոչ մի բան չկա,— ասաց Ռավիկը։
— Ես այդպես էլ գիտեի։ Այսօր ուրիշ բան չէր էլ կարելի սպասել:
— Ինչո՞ւ։ Այսօր արդեն ուղիղ տասնչորս օր է։
— Այդպիսի գործերում չի կարելի ամեն ինչ այդքան ստույգ հաշվել։ Դու ամբողջ
ժամանակ «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցո՞ւմ էիր։
— Այո, առավոտից մինչև հիմա։
— Նա վաղը քեզ կզանգահարի,— ասաց Մորոզովը։— Գուցե այսօր զբաղված է եղել։
Կամ գուցե մի օր ուշ է դուրս եկել Բեռլինից։
— Վաղն առավոտյան ես վիրահատություն ունեմ։
— Այդքան շուտ նա չի զանգի։
Ռավիկը ոչինչ չասաց։ Մոտեցավ և կանգ առավ մի տաքսի, որի միջից դուրս եկան
սպիտակ սմոկինգով մի վարձու պարող և մեծ֊մեծ ատամներով մի գունատ կին։
Մորոզովը նրանց առաջ բացեց գուռը։ Ամբողջ փողոցը հանկարծ լցվեց «Շանել» դուխու
բուրմունքով։ Կինը թեթևակի կաղում էր։ Վարձու պարողը վճարելով տաքսու վարորդին,
ծուլորեն քարշ եկավ նրա հետևից, որը դռան մատ սպասում էր իր պարընկերոջը։
Լապտերների լույսի տակ կնոջ աչքերը կանաչ գույն էին ստացել։ Իսկ բիբերը փոքրացել
էին, դարձել մանրիկ շրջանակներ։
— Կարող ես համոզված լինել, որ այս ժամին նա չի զանգահարի,— ասաց Մորոզովը
վերադառնալով։
Ռավիկը չպատասխանեց։
— Եթե դու բանալին ինձ տաս, ես կարող եմ ժամը ութին գալ հյուրանոց, նստել
հեռախոսի կողքին մինչև քո վերադառնալը,— առաջարկեց Մորոզովը։
— Բա ե՞րբ ես քնելու։
— Դա կարևոր չէ։ Եթե քնել ուզենամ, քո անկողնում էլ կարող եմ քնել։ Ես գիտեմ, որ ոչ
ոք չի զանգահարելու, բայց կգամ, որպեսզի դու հանգիստ լինես։

— Իմ վիրահատությունը կտևի մինչև ժամը տասնմեկը։
— Հասկանալի է, բանալին տուր ինձ։ Ես չէի ուզի, որ դու հուզմունքից Սան Ժերմեն
արվարձանի տիկնոջ ձվարանները կարես ստամոքսին։ Թե չէ նա ինն ամիս հետո երեխա
կփսխի։ Բանալին մո՞տդ է։
― Մոտս է։ Ա՛ռ։
Մորոզովը բանալին վերցրեց, դրեց գրպանը։ Հետո հանելով մի տուփ անանուխի հաբեր՝
առաջարկեց Ռավիկին։ Ռավիկը գլուխն օրորեց։ Մորոզովը մի քանի հատ լցրեց ափի մեջ
և գցեց բերանը։ Հաբերը իսկույն անհայտացան նրա մորուքի մեջ, ինչպես փոքրիկ,
սպիտակ թռչունները անտառում։
— Թարմացնում է, — բացատրեց նա։
— Երբևէ քեզ պատահե՞լ է, որ ամրողջ օրը թավշապատ սենյակում նստես ու
սպասես,— հարցրեց նրան Ռավիկը։
— Ինչո՞ւ չէ, նույնիսկ ավելի երկար եմ սպասել։ Իսկ քեզ չի՞ պատահել։
— Ինձ էլ է պատահել։ Բայց ուրիշ բանի եմ սպասել։
— Հետդ կարդալու բան չէի՞ր վերցրել։
— Վերցրել էի, բայց ոչ մի տող չկարողացա կարդալ։ Դեռ ինչքա՞ն պետք է մնաս
այստեղ։
Մորոզովը բացեց տաքսու դռնակը։ Մեքենայից դուրս եկան մի քանի ամերիկացիներ,
որոնց նա ներս թողեց «Շեհերազադե»։
— Ամենաքիչը դեռ երկու ժամ կմնամ,— ասաց նա, վերադառնալով։— Ինքդ էլ ես
տեսնում, թե ինչ է կատարվում։ Քանի տարի է, այսպիսի խելագար ամառ չի եղել։ Ժոանն
էլ է ներսում։
— Մի՞թե։
— Այո, այո։ Եվ այն էլ ոչ թե մենակ, եթե դա քեզ հետաքրքրում է։
— Ոչ, դա ինձ չի հետաքրքրում,— ասաց Ռավիկը և շրջվեց գնալու։— Ուրեմն, ես քեզ
վաղը կտեսնեմ։
— Ռավիկ,— ձայն տվեց նրա հետևից Մորոզովը, երբ նա բավական արդեն հեռացել էր։
Ռավիկը ետ նայեց։ Մորոզովը գրպանից հանելով նրա տված բանալին, ասաց.
— Բա ինչպե՞ս ես սենյակիդ դուռը բացելու։ Չէ՞ որ վաղը ժամը տասնմեկից շուտ քեզ
չեմ տեսնի։ Արի բանալին վերցրու։ Իսկ գնալիս դուռը մի փակիր։
— Ես «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցում չեմ քնում,— ասաց Ռավիկը, վերցնելով
Մորոզովից բանալին։— «Ինտերնացիոնալում» եմ լինում։ «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցում
աշխատում եմ որքան կարելի է քիչ երևալ։
— Դա ճիշտ ես անում, բայց չէ՞ որ դու այնտեղ գոնե պետք է քնես։ Թե չէ ինչպե՞ս կարելի
է մի հյուրանոցում սենյակ վարձել ու նույնիսկ չգիշերել այնտեղ։ Դա վտանգավոր բան է։
Հեշտությամբ կարող ես ոստիկանության ուշադրությունը գրավել։

— Դա, իհարկե, ճիշտ է։ Բայց եթե ոստիկանությունը, միևնույն է, հետաքրքրվելու է իմ
անձով, ինձ համար ավելի լավ է, եթե ապացուցեմ, որ ես մշտապես ապրել եմ
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցում։ Իսկ «Ուելսի պրինցում» ամեն ինչ արդեն արված է
այնպես, ինչպես պետք է — անկողինը խառնշտորել եմ, իսկ լվացարանը, վաննան և
սրբիչները այնպիսի տեսք ունեն, որ թվում է, թե առավոտյան են օգտագործվել։
— Շատ լավ։ Որ այդպես է բանալին ետ տուր։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Ես կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինի, եթե քեզ նույնպես այնտեղ ոչ ոք չտեսնի։
— Դա ոչ մի նշանակություն չունի։
― Ունի։ Բորիս։ Արի հիմարություն չանենք։ Քո մորուքը իսկույն աչքի է զարնում։ Բացի
դրանից, դու իրավացի ես, ես պետք է այնպես ապրեմ ու պահեմ ինձ, որ երբեք չթվա, թե
ինչոր բան է եղել։ Եթե Հաակեն իսկապես առավոտյան ինձ զանգահարի ու տանը չգտնի,
նշանակում է, ճաշից հետո նորից կզանգահարի։ Ես հույսս դրա վրա պետք է դնեմ, եթե
այդպես չարի, մի օրում շարքից դուրս կգամ։ Ներվերս չեն դիմանա։
— Իսկ դու հիմա ո՞ւր ես գնում։
— Գնում եմ քնելու։ Ես չեմ կարծում, թե նա այսքան շուտ կարող է զանգել։
— Եթե ուզում ես, ես կարող եմ ավելի ուշ քեզ որևէ տեղ հանդիպել։
— Ոչ, Բորիս։ Մինչև քո այստեղից ազատվելը ես արդեն քնած կլինեմ։ Իսկ ժամը ութին
գնալու եմ վիրահատության։
Մորոզովը կասկածանքով նայեց Ռավիկին։
— Լավ։ Այդ դեպքում ես վաղը ճաշից հետո կգամ քեզ մոտ «Ուելսի Պրինց» հյուրանոց։
Եթե մինչ այդ որևէ բան պատահի, զանգահարիր հյուրանոց։
— Լավ։
Փողոցներ։ Քաղաք։ Բոսորագույն երկինք։ Կարմիր, սպիտակ, կապույտ տներ։ Քամի, որ
քնքուշ կատվի նման խաղում ու սեղմվում է բիստրոյի անկյուններին։ Մարդիկ, օդ...
Ամբողջ օրը Ռավիկն իզուր սպասեց հյուրանոցի հեղձուկ համարում։ Հիմա նա քայլում էր
«Շեհերազադեի» հետևում ընկած փողոցի երկարությամբ։ Չուգունե ցանկապատի
հետևում ծառերը կանաչի և անտառի մասին վեհերոտ հիշողություններ էին արտաշնչում
կապարե գիշերվա խավարի մեջ։ Ռավիկը հանկարծ իրեն սոսկալի հոգնած ու
դատարկված զգաց։ Նա ոտքերի վրա հազիվ էր կանգնում։ «Իսկ չի՞ լինի, եթե ես այս
ամենը թողնեմ,— ներքին ինչ-որ ձայն համոզում էր նրան,— թողնեմ ամբողջովին,
մոռանամ, գցեմ իմ վրայից, ինչպես օձն է գցում իր շապիկը։ Իմ ինչի՞ն է պետք գրեթե
մոռացված անցյալի այս ամբողջ մելոդրաման։ Ես ի՞նչ գործ ունեմ այդ մարդու հետ, որը
ուրիշի կամքը կատարող փոքր, պատահական կույր գործիք է, հարություն առած խավար
միջնադարի աննշան ու չնչին մի կամակատար, Միջին Եվրոպայի վրա կախված արևի
խավարում։
Իսկապես, ի՞նչ գորձ ուներ ինքն այդ ամենի հետ։ Մի պոռնկուհի փորձեց նրան
հրապուրել դեպի տան մուտքը։ Մուտքի խավարում կանգնած, նա իր շրջազգեստը բացեց։

Շրջազգեստն այնպես էր կարած, որ բավական է գոտին արձակեր, իսկույն խալաթի նման
փեշերը բացվում էին։ Մթության մեջ պոռնկուհու գունատ մսերը աղոտ և անհստակ
առկայծում էին։ Սև երկար գուլպաներ, սև ցայլք, սև, մութ ակնաբներ, որտեղ աչքերը չէին
երևում, լխկած, կարծես քայքայվող մսեր, որոնք թվում էր, ֆոսֆորի նման փայլփլում են։
Մի սուտենյոր, որի բերանի սիգարետը վերին շրթին էր կպել, հենված ծառերից մեկին,
սևեռուն հայացքով Ռավիկին էր նայում։ Նրանց մոտով անցան բանջարեղենի մի քանի
սայլեր։ Ձիերը քայլում էին տմտմբացնելով գլուխներն ու մաշկի տակ պրկելով ոտքերի
հզոր մկանները։ Մաղադանոսի և ծաղկակաղամբի հաճելի բորմունք... ծաղկակաղամբ,
որի երկու գլուխները կարծես կանաչ թփերի միջև գտնվող քարացած ուղեղներ լինեին։
Կարմիր պոմիդորներ, գլխած զամբյուղներով կանաչ լոբի, սոխ, նեխուր, բալ։
Ի՞նչ գործ ունի ինքն այս ամենի հետ։ Մեկն ավել, մեկը պակաս, ի՞նչ նշանակություն
ունի։ Չէ որ Հաակեն հարյուր հազարավոր մարդասպաններից մեկն է, մարդասպաններ,
որոնք կամ նույնքան ստոր են եղել, որքան Հաակեն ինքը, կամ եղել են նույնիսկ ավելի
վատթարը։ Մեկով պակաս... Ռավիկը միանգամից տեղում կանգ առավ։ Ահա՜ թե ինչ։ Նրա
աչքերը վայրկենապես բացվեցին, գիտակցությունը պայծառացավ։ Ահա՛ թե ինչ։ Նրանք
իրենց կապը կտրեցին հենց այն պատճառով, որ մարդիկ հոգնել էին, որ ոչ ոք ոչինչ իմանալ
չէր ուզում, որ մարդ ուզում էր ամեն ինչ մոռանալ, որ ամեն մեկն իր համար մտածում էր.
«Ի՛նձ ինչ, թե ինչ են անում»։ Ահա թե բանն ինչումն է։ Մեկով պակա՞ս։ Այո, թող մեկով
պակաս լինի։ Ես գիտեմ, դա ոչինչ չի նշանակում, բայց միևնույն ժամանակ նաև դա ամեն
ինչ է նշանակում։ Այո, ամեն ինչ։ Նա դանդաղորեն գրպանից մի սիգարետ հանեց և վառեց
առանց շտապելու։ Եվ երբ վառած լուցկու դեղնավուն բոցը լուսավորեց նրա իրար սեղմած
ձեռքերի ափերը, որոնք նման էին ճաքճքած կիրճերով մթին քարանձավի, հանկարծ զգաց,
որ Հաակեին սպանելու մտքից իրեն ոչինչ չի կարող ետ պահել։ Տարօրինակ կերպով այժմ
արդեն ամեն ինչ գալիս ու հենց դրան էր հանգում։ Հաակեին սպանելու միտքը ձեռք էր
բերել շատ ավելի մեծ նշանակություն, քան անձնական վրեժխնդրությունն է։ Ռավիկին
թվում էր, որ եթե ինքը այդ սպանությունը չկատարի, ապա դրանով գործած կլինի
անսահման մեծ մի ոճիր, այնպիսի ոճիր, որի հետևանքով աշխարհը մեկընդմիշտ կորցրած
կլինի շատ կարևոր մի բան։ Նա միաժամանակ գիտեր, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ, բայց,
չնայած դրան, հակառակ ամեն տեսակի տրամաբանության, նրա արյան մեջ ներծծվել էր
այդ քայլը անպայման կատարելու մթին գիտակցությունը — կարծես դրանից ալիքների
անտեսանելի շրջանակներ են տարածվելու դեպի հեռուն և, անընդհատ լայնանալով,
առաջացնելու են ավելի մեծ իրադարձություններ։ Ռավիկը գիտեր, որ Հաակեն ընդամենը
սարսափին ծառայող մի փոքրիկ պաշտոնյա է, որ նա ոչինչ իրենից չի ներկայացնում, բայց
նա գիտեր նաև, որ Հաակեին սպանելը անսահման կարևոր մի գործ է։
Լույսը Ռավիկի ձեռքերի ափերով ստեղծած քարանձավում հանգավ։ Նա լուցկին
շպրտեց։ Ծառերի սաղարթներից կախվեց վաղորդյան աղջամուղջը։ Արծաթյա մի
սարդոստայն, որ հենվում էր արթնացող ճնճղուկների պիցցիկատոյի վրա։ Ռավիկը
զարմացած նայեց շուրջը։ Նրա մեջ ինչ-որ բան էր կատարվել։ Տեղի էր ունեցել
անտեսանելի մի դատ, կայացվել էր դատավճիռ։ Նա բացառիկ հստակությամբ տեսնում էր
ծառերը, ինչ֊որ տան դեղին պատեր, երկաթյա գորշ վանդակներ, որոնք իր կողքին էին,
փողոցը, որ դեռ պարուրված էր կապույտ մշուշով։ Թվում էր, թե այդ տեսարանը նա երբեք
չի մոռանա։ Եվ նա հենց նույն այդ րոպեին վերջնականապես հասկացավ, որ ինքը պետք է

սպանի Հաակեին, քանի որ դա այսուհետև ոչ թե իր անձնական փոքրիկ գործն էր, այլ մի
գործ, որ շատ ավելի մեծ էր — դա սկիզբ էր։
Ռավիկն անցնում էր «Օզիրիսի» կողքով։ Մի քանի հարբած մարդ օրորվելով դուրս
ընկան այնտեղից։ Նրանց աչքերը կարծես ապակուց լինեին, երեսները կարմրած էր։
Մոտակայքում ոչ մի տաքսի չէր երևում։ Նրանք մի քանի րոպե կանգ առան փողոցում,
հետո բարձր֊բարձր հայհոյելով ու ծանրորեն դոփելով հեռացան։ Հարբածները խոսում
էին գերմաներեն։
Ռավիկն ուզում էր վերադառնալ իր հյուրանոցը։ Բայց հիմա մտադրությունը փոխեց։
Նա չհիշեց, որ մի անգամ Ռոլանդեն իրեն ասել էր, թե վերջին ամիսները հաճախ են իրենց
մոտ «Օզիրիսում» գերմանացի տուրիստներ լինում։ Ռավիկը մտավ «Օզիրիս»։
Ռոլանդեն իր սովորական սև շրջազգեստով կանգնած էր բարում և սառը հայացքով
զննում էր շուրջը։ Օրկեստրիոնի նվագից խլացուցիչ ձայներ էին ելնում և զարնվում
եգիպտական ոճով նկարազարդած պատերին։
— Ռոլանդե՜,— ասաց Ռավիկը։
Ռոլանդեն շրջվեց։
— Ռավի՜կ։ Որտե՞ղ էիր այսքան ժամանակ, չէիր երևում։ Լավ է, որ եկել ես։
— Ինչո՞ւ։
Ռավիկը մոտեցավ նրան և, կողքին կանգնելով, նայեց դահլիճին։ Դահլիճը գրեթե
դատարկ էր։ Քնկոտ աչքերով սեղանների մոտ նստած հատ ու կենտ մարդիկ էին մնացել։
— Ես գործերս արդեն վերջացնում եմ այստեղ,— ասաց Ռոլանդեն,— մի շաբաթից
հետո մեկնելու եմ։
— Մշտապե՞ս։
Նա գլուխը տմբացրեց և, իր շորի վզի կտրվածքից ձեռքը ներս տանելով, մի հեռագիր
հանեց։
— Առ, կարդա։
Ռավիկը կարդաց հեռագիրը և նորից վերադարձրեց Ռոլանդեին։
— Մորաքո՞ւյրդ է արդեն մահացել։
— Այո։ Վերադառնում եմ տուն։ Տիրուհուն արդեն հայտնել եմ։ Նա սոսկալի կատաղել
է, բայց մյուս կողմից էլ գիտի, որ ուրիշ ելք չկա։ Ինձ փոխարինելու է Ժանետտան։ Նրան
եմ ծանոթացնում գործին։— Ռոլանդեն ծիծաղեց։— Խե՜ղճ տիրուհի։ Այս տարի նա ուզում
էր Կաննում փայլեր։ Նրա վիլլան արդեն լիքը հյուրեր են։ Չէ որ անցյալ տարի նա կոմսուհի
դարձավ։ Ամուսնացավ տուլուզցի ինչ֊որ բուրդը տված մի արիստոկրատի հետ։ Ամիսը
հինգ հազար ֆրանկ է վճարում ամուսնուն, միայն թե նա Տուլուզից ոտքը դուրս չդնի... իսկ
հիմա ինքը ստիպված է մնալ այստեղ։
— Դու քո սեփական սրճարա՞նն ես բացելու։

— Իհարկե։ Ամբողջ օրը քաղաքում այսուայն կողմ եմ վազում, որպեսզի բոլոր
անհրաժեշտ բաները պատվիրեմ։ Փարիզում դրանք ավելի էժան են։ Արդեն կրետոն եմ
գնել վարագույրների համար։ Սրանից, գույնը քեզ դո՞ւր է զալիս։
Ռոլանդեն շորի վզի կտրվածքից նորից ձեռքը տարավ ու դուրս բերեց կտորի մի
ճմրթված նմուշ։ Դեղին ֆոնի վրա ծաղիկներ։
— Հիանալի է,— ասաց Ռավիկը։
— Գնից յոթանասուն տոկոս էժան եմ առել։ Անցյալ տարվա էժանացրած ապրանքներից
է։— Ռոլանդեի աչքերը ջերմությամբ ու քնքշորեն փայլեցին։— Հենց այս վարագույրների
վրա ես երեք հարյուր յոթանասուն ֆրանկ տնտեսեցի։ Լա՞վ է։
— Հիանալի է,— ասաց Ռավիկը։— Հիմա դու ամուսնանալո՞ւ ես։
— Բա ո՞նց։
— Ինչո՞ւ ես այդպես շտապում։ Ավելի լավ չէ՞ր լինի, եթե մի քիչ սպասեիր, գործերդ
կարգի գցեիր, ինչպես նպատակադրվել ես, նոր ամուսնանայիր։
Ռոլանդեն ծիծաղեց։
— Դու մեր գործը չգիտես, Ռավիկ։ Առանց տղամարդու բան չի լինի։ Գործի մեջ պետք է
անպայման տղամարդ լինի, ես գիտեմ, ինչ եմ անում։
Ռոլանդեն կանգնել էր հաստատ, հանգիստ և վստահ իր ուժերի վրա։ Նա ամեն ինչ
ծանր ու թեթև էր արել արդեն։ Գործի մեջ պետք է անպայման տղամարդ լինի։
— Մի շտապիր փողերը նրա անունով գցել,— ասաց Ռավիկը։— Սպասիր, թող ամեն ինչ
կարգավորվի՝ հետո։
Ռոլանդեն նորից ծիծաղեց։
— Ես արդեն գիտեմ, թե ոնց է լինելու։ Մենք խելացի մարդիկ ենք և գործի համար իրար
անհրաժեշտ։ Տղամարդը տղամարդ չի։ եթե փողը կնոջ ձեռքն է տալիս։ Ինձ ջահել,
փսլնքոտ տղա չի պետք, այլ խելքը գլխին տղամարդ, որին ես հարգեմ։ Ես տանել չեմ
կարող, որ նա րոպեն մի անգամ մոտենա ու փող ուզի։ Մի՞թե դու այդ չես հասկանում։
― Հասկանում եմ,— ասաց Ռավիկը, թեև ամենևին էլ չէր հասկանում։
― Շատ լավ է, որ հասկանում ես։— Նա գոհունակությամբ տմբացրեց գլուխը։—
Ուզո՞ւմ ես որևէ բան խմել։
— Ոչ մի բան։ Ես պետք է գնամ։ Այստեղից անցնում էի, մտա։ Վաղն առավոտը շուտ
պետք է գնամ աշխատանքի։
Ռոլանդեն նայեց Ռավիկին։
— Դու բոլորովին խմած չես։ Աղջի՞կ ես ուզում։
― Ոչ։
Ռոլանդեն ձեռքի թեթև շարժումով երկու աղջկա կարգադրեց մոտենալ
հաճախորդներից մեկին, որը նստարանին նստած քնել էր։ Մյուս աղջիկները այս ու այն
կողմ էին շրջում։ Միայն մի քանի աղջիկներ էին, որ նստել էին սրահի մեջտեղում երկու
շարք դրված փափուկ տաբուրետների վրա։ Մյուսները սահում էին միջանցքի ողորկ

սալիկներին, ինչպես երեխաները ձմեռ ժամանակ սառույցի վրայով։ Մեկը պպզում էր, իսկ
երկուսը Նրա ձեռքերից բռնած, վազում էին երկար միջանցքով ու քարշ տալիս իրենց
հետևից։ Նրանց մազերը ծածանվում էին, ցնցվում էին կրծքները, ուսները փայլում էին,
մետաքսյա կարճ յուբկաները բարձրանալով, մերկացնում էին նրանց ազդրերը,
աղջիկները ծղրտում էին հաճույքից, թվում էր, թե «Օզիրիսը» հանկարծ դարձել է
դասական անմեղության մի Արկադիա։
— Ամառ է, ինչ կարող ես անել,— ասաց Ռոլանդեն,— Ուզես֊չուզես առավոտները մի
քիչ ազատություն պետք է տաս։— Նա նայեց Ռավիկին։— Հինգշաբթի օրը իմ հրաժեշտի
երեկոն է։ Տիրուհին ճաշկերույթ է տալու, կգա՞ս։
— Հինգշաբթի՞։
— Այո։
Հինգշաբթի, մտածեց Ռավիկը։ Յոթ օրից հետո։ Յոթ օր։ Դա ինձ համար յոթ տարի է
թվալու։ Հինգշաբթի... Ամեն ինչ արդեն կատարված, վերջացած կլինի։ Հինգշաբթի... Ո՞վ
կարող է այդքան հեռու ժամանակի մասին մտածել։
— Այո, իհարկե,— պատասխանեց Ռավիկը։— Կգամ, Որտե՞ղ է լինելու։
— Այստեղ։ Ժամը վեցին։
― Շատ լավ։ Ես այդ ժամին այստեղ կլինեմ։ Բարի գիշեր, Ռոլանդե։
— Բարի գիշեր, Ռավիկ։
Դա կատարվեց ռետրակտորը ներս տանելիս։ Կատարվեց արագ, կարծես Ռավիկին
ողողեց տաք, շշմեցնող մի ալիք։ Նա մի վայրկյան տատանվեց։ Հենց նույն այդ րոպեին էր,
ինչ ինքը նայում էր կարմիր բաց վերքին, խոնավացած տաք անձեռոցիկներից բարձրացող
թափանցիկ գոլորշուն, սեղմիչներ դրած բարալիկ անոթներից հոսող ալ արյանը,— երբ
հանկարծ իր առջևում տեսավ Էժենիին, որը հարցական հայացքով իրեն էր նայում,
տեսավ Վեբերի դեմքը, պայծառ լույսի տակ երևացող այդ խոշոր դեմքի յուրաքանչյուր
ծակոտին, բեղերի յուրաքանչյուր մազը... Ռավիկը տիրապետելով իրեն, շարունակեց իր
աշխատանքը։
Նա սկսեց կարել։ Ձեռքերը վարպետորեն գործում էին։ Վերքը աստիճանաբար
փակվում էր։ Նա զգում էր, թե ինչպես է առատ քրտինքը թևերի տակից ու ամբողջ
մարմնով ցած գլորվում։
— Կարը չէի՞ք վերջացնի,— հարցրեց Ռավիկը Վեբերին։
— Կվերջացնեմ։ Ինչ է, բա՞ն է պատահել։
— Ոչ, ոչինչ չի պատահել։ Շատ շոգ է։ Եվ գիշերը չեմ քնել։
Վեբերը նկատեց Էժենիի հայացքը։
— Դա պատահում է, Էժենի,— ասաց Վեբերը։— Նույնիսկ սրբակյացներին է
պատահում։
Մի վայրկյան վիրահատական սենյակը օրորվեց աչքերի առաջ։ Սոսկալի մի
հոգնածություն էր։ Վեբերը շարունակում էր կարը կարի հետևից դնել։ Ռավիկն

ավտոմատ կերպով օգնում էր նրան։ Լեզուն ամբողջովին բերանում ուռել էր։ Քիմքը թվում
էր, թե բամբակից է։ Շնչում էր դժվարությամբ, վերին աստիճանի դանդաղ։ Կակաչ, անցավ
նրա մտքով։ Ֆլանդրիայի կակաչ։ Բացված կարմիր որովայնի խոռոչ։ Կակաչի բացված
կարմիր ծաղիկ, կյանքի անամոթ գաղտնիք — ուղղակի թևի տակ խրած դանակի
հարված։ Ուսերից դեպի ձեռքերը գնացող ցնցումներ, ինչ-որ հեռավոր տեղից վրա հասած
մահ, որը կարծես տեղի է ունեցել կարճ միացման հետևանքով։ Ես այլևս վիրահատել չեմ
կարող, մտածեց Ռավիկը։ Չեմ կարող, քանի դեռ այս ամենը չի անցել։
Վեբերը կարի վրա յոդ քսեց։
— Վերջացավ։
Էժենին իջեցրեց վիրահատվածի ոտքերը և սայլակը դուրս գլորեց։
— Սիգարետ տա՞մ,— հարցրեց Վեբերը։
— Ոչ, չեմ ուզում։ Ես պետք է գնամ։ Գործ ունեմ։ Էլ անելու բան չկա՞։
— Ոչ։— Վեբերը զարմացած նայեց Ռավիկին։— Ո՞ւր ես այդպես շտապում։ Չէի՞ք ուզի
սոդայաջրով վերմութ կամ որևէ զովացուցիչ բան խմել։
— Ոչ մի բան։ Պետք է գնամ։ Չէի կարծում, թե այսքան ուշ է արդեն։ Կարևոր գործ
ունեմ։ Ցտեսություն, Վեբեր։
Ռավիկն արագ դուրս եկավ։ Տաքսի, մտածեց նա։ Շուտ պետք է տաքսի նստել։ Նա մի
«սիտրոն» տեսավ և իսկույն կանգնեցրեց։ «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցը։ Շո՛ւտ։
Ես պետք է Վեբերին ասեմ, որ մի քանի օր առանց ինձ յոլա գնա, մտածեց Ռավիկը։
Այսպես շարունակվել չի կարող։ Բավական է վիրահատության ժամանակ հանկարծ հիշեմ,
որ Հաակեն այդ րոպեին ինձ զանգում է, քիչ է մնում խելքս թռցնեմ։
Ռավիկը վճարեց տաքսու վարորդին և մտավ հյուրանոցի նախասրահը։ Նրան
անսահման երկար թվաց մինչև վերելակը տեղ հասավ։ Հետո քայլեց միջանցքի
երկարությամբ, բացեց իր սենյակի դուռը և անմիջապես նետվեց դեպի հեռախոսը։
Ռավիկը լսափողը այնպես բարձրացրեց, կարծես ծանր կշռաքար լիներ։
— Սա ֆոն Հորնն է խոսում։ Չէիք ասի, ինձ չե՞ն զանգահարել։
— Մի րոպե, մեսյո։
Ռավիկն սպասում էր։ Նորից լսվեց հեռախոսավարուհու ձայնը։
— Ոչ ոք չի զանգել, մեսյո։
— Շնորհակալ եմ։
Մորոզովը հայտնվեց կեսօրից հետո։
— Դու արդեն ճաշե՞լ ես,— հարցրեց նա։
— Դեռ ոչ։ Ես քեզ էի սպասում։ Կարող ենք հիմա հենց իմ սենյակում ճաշել։
— Դա հիմարություն է։ Իսկույն աչքի կընկնի։ Փարիզում ոչ ոք իր համարում չի ճաշում,
եթե հիվանդ չէ։ Դու գնա կեր, արի։ Ես այստեղ կսպասեմ։ Այդ ժամանակամիջոցում,
կարծում եմ, ոչ ոք չի զանգահարի։ Հիմա բոլորն են ճաշում։ Դա սրբազան սովորույթ է։

Իսկ եթե հանկարծ զանգահարի, կասեմ, որ ես քո ծառան եմ, կվերցնեմ նրա հեռախոսի
համարը և կհայտնեմ, որ դու կես ժամից հետո կվերադառնաս։
Ռավիկը տատանվում էր։
— Լավ,— ասաց նա վերջապես։— Ես քսան րոպեից հետո կվերադառնամ։
— Հանգիստ կեր, վերջացրու։ Առանց այն էլ երկար ես սպասել։ Եվ աշխատիր քիչ
ջղայնանալ։ Գնում ես «Ֆուքե՞»։
— Այո։
— «Վուվրե» կվերցնես, երեսունյոթ թվի պատրաստածից։ Ես հենց նոր դրանից էի
խմում։ Մի աննմա՜ն բան է։
— Շատ լավ։
Ռավիկը վերելակով ցած իջավ։ Նա արագ-արագ կտրեց փողոցը, անցավ ռեստորանի
տերրասով և, մտնելով սրահը, աչքածեց բոլոր անկյունները։ Հաակեն չկար։ Հետո գնաց
նստեց Գեորգ Հինգերորդ ավենյուի կողմը գտնվող մայթին դրած սեղաններից մեկի մոտ և
պատվիրեց տապակած միս, սալաթ, այծի պանիր և մի գրաֆին «վուվրե»։
Երբ պատվերներն արդեն սեղանին էին, Ռավիկն սկսեց ուտել և ուշադիր զննել շուրջը։
Նա համտեսեց նաև գինին, որը թույլ էր և հաճելի կծպծան։ Ուտում էր դանդաղ, հայացքն
անընդհատ այսուայն կողմ հածելով, ժամանակ առ ժամանակ նայելով երկնքին, որ
մետաքսյա կապույտ դրոշի նման կախվել էր հաղթական կամարի վրա։ Քիչ հետո նա
պատվիրեց նաև սուրճ, վայելեց նրա հաճելի դառնավուն համը, ապա մի սիգարետ վառեց։
Այդպես առանց շտապելու, նա դեռ որոշ ժամանակ նստեց սեղանի մոտ, ծխելով ու
զննելով անցուդարձ անողներին։ Այնուհետև տեղից վեր կացավ և, մոռանալով ամեն ինչ,
շարժվեց դեպի «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցը։
— Հը, «վուվրեն» ո՞նց էր,— հարցրեց Մորոզովը։
— Շատ լավ գինի էր։
Մորոզովը բերեց գրպանի շախմատը։
— Մի պարտիա չխաղա՞նք։
— Խաղանք։
Նրանք ֆիգուրները խրեցին համապատասխան
բազկաթոռին, Ռավիկը՝ բազմոցի վրա։

անցքերը։

Մորոզովը

նստեց

— Ինձ թվում է, որ ինձ այստեղ առանց անձնագրի երեք օրից ավելի ապրել չի
հաջողվի,— ասաց Ռավիկը։
— Ինչ է, արդեն պահանջե՞լ են։
— Դեռ չէ։ Նրանք երբեմն այդ անում են հենց գալու ժամանակ։ Այդ հաշվի առնելով, ես
գիշերը եկա։ Գիշերային հերթապահը հարցուփորձ չարեց։ Ասացի, որ սենյակը վարձում
եմ հինգ օրով։
— Թանկ հյուրանոցներում այդպիսի ճշգրտություններ չկան։

— Բայց եթե նրանք գան և ինձանից անձնագիր պահանջեն, ես շատ ծանր դրության
մեջ կընկնեմ։
— Նրանք առայժմ դեռ չեն գա։ Ես այդ մասին տեղեկացել եմ նաև «Գեորգ Հինգերորդ»
և «Ռից» հյուրանոցներում։ Դու որպես ամերիկացի՞ ես գրանցվել։
— Ոչ։ Որպես Ուտրեխտից եկած հոլլանդացի։ Ազգանունս լրիվ չի
համապատասխանում գերմանականին։ Ես զգուշության համար մի թեթև փոխել եմ,
որպեսզի նմանվի հոլլանդականին։ Ֆոն Հորնի փոխարեն դարձել եմ Վան Հորն։ Հնչում է
գրեթե նույն ձևով։ Եթե Հաակեն հարցնի, տարբերությունը նույնիսկ չի էլ զգա։
― Դա ճիշտ է։ Ինձ թվում է, որ ամեն ինչ հաջող կանցնի։ Քո վարձած սենյակը
թանկերից է, հազիվ թե քո անձը կասկած առաջացնի։
— Ինձ էլ է թվում։
— Ափսոս, որ ազգանունդ Հորն ես ասել։ Ես մի անբասիր վկայականի տեղ գիտեի, որի
ժամկետը դեռ մի ամբողջ տարի ուժի մեջ է։ Դա իմ ընկերներից մեկինն է, որ յոթ ամիս
առաջ մահացել է։ Դիակի զննման ժամանակ մենք հայտարարեցինք որ նա անձնագիր
չունեցող գերմանացի փախստական է։ Այդպիով մեզ հաջողվեց փրկել նրա անձնագիրը։
Մեռած մարդու համար ոչ մի նշանակություն չունի, որ ինքը ինչ֊որ տեղ թաղված է Յոզեֆ
Վայս ազգանունով։ Բայց դրա փոխարեն հետագայում երկու էմիգրանտ նրա անձնագրով
էին ապրում։ Նրա անունը Իվան է, ազգանունը՝ Կլուգե։ Ինչպես տեսնում ես, ռուսական
չէ։ Լուսանկարը լրիվ գունաթափված է, պրոֆիլով, կնիք չկա վրան։ Հեշտությամբ կարելի է
նկարը փոխել։
— Ավելի լավ է թողնել այն ձևով, ինչպես որ կա,— ասաց Ռավիկը։— Եթե ես այստեղից
գնամ, այլևս ոչ Հորն ազգանուն կգտնես և ոչ էլ որևէ տեղեկանք։
— Փաստաթղթերով ավելի ապահով կլինես ոստիկանությունից։ Բայց քեզ ասում եմ, որ
ոստիկանությունից չեն գա։ Նրանք երբեք չեն գալիս այն հյուրանոցները, որտեղ
համարների օրեկան վարձը հարյուր ֆրանկից անցնում է։ Ես գիտեմ մի փախստականի,
որն արդեն հինգ տարի է, ինչ առանց փաստաթղթերի ապրում է «Ռից» հյուրանոցում։ Եվ
միակ մարդը, որ գիտի այդ մասին, գիշերային դռնապանն է։ Իսկ դու որոշե՞լ ես, թե ինչ
պետք է անես, եթե հանկարծ, այնուամենայնիվ, ոստիկանությունից մեր եղբայրները
հայտնվեն։
— Իհարկե, իմ անձնագիրը գտնվում է արգենտինական դեսպանությունում՝ վիզա
ստանալու համար։ Կխոստանամ հաջորդ օրը ներկայացնել։ Հետո ճամպրուկս կթողնեմ
այնտեղ և այլևս չեմ հայտնվի։ Մի խոսքով, կկարողանամ գլուխս ազատել։ Հարցում
անողն սկզբում լինելու է հյուրանոցի ադմինիստրացիան և ոչ թե ոստիկանությունը։ Ես
հույսս հենց դրա վրա եմ դրել։ Միայն թե դրանից հետո «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցում իմ
մնալն արդեն կբացառվի։
— Մի անհանգստանա, ամեն ինչ հաջող կանցնի։
Նրանք շախմատ խաղացին մինչև ութն անց կես։
— Դե հիմա գնա ընթրիր,— ասաց Մորոզովը։— Ես դեռ կսպասեմ այստեղ։ Իսկ հետո
կգնամ ուղիղ «Շեհերազադե»։
— Ես ընթրելու եմ այստեղ՝ հյուրանոցի ռեստորանում, բայց ավելի ուշ։

— Դատարկ բաներ մի ասա։ Վեր կաց գնա և կեր, ինչպես պետքն է։ Որովհետև, եթե
հանկարծ քո Հաակեն հայտնվի, ուզես-չուզես հետը խմելու ես։ Ավելի լավ է խմել, երբ
կուշտ կերած ես։ Որոշե՞լ ես արդեն, թե ուր ես տանելու։
— Արդեն մտածված է։
— Ես նկատի ունեմ, եթե նա ցանկություն հայտնի որևէ բան տեսնել, զվարճանալ կամ
խմել։
— Այո, իհարկե։ Ես բավական շատ տեղեր գիտեմ, որտեղ ոչ ոք ոչոքով չի
հետաքրքրվում։
— Դե լավ, գնա ընթրելու։ Բայց չխմես։ Աշխատիր սննդավոր, յուղալի բաներ ուտել։
— Հասկանալի է։
Ռավիկը նորից գնաց «Ֆուքե»։ Կարծես ամեն ինչ անիրական լիներ։ Թվում էր, թե ինչոր գիրք է կարդում կամ նայում մելոդրամատիկ ֆիլմ և կամ պարզապես երազի մեջ է։ Նա
դարձյալ երկու կողմից շրջանցեց ռեստորանը։ Տերրասները լուսավորված էին և
մարդաշատ։ Ռավիկը հայացքով ստուգեց յուրաքանչյուր սեղան։ Հաակեն ոչ մի տեղ չկար։
Նա նստեց դռնից ոչ հեռու դրված մի փոքրիկ սեղանի մոտ, որտեղից կարող էր իր
տեսադաշտում պահել ռեստորանի մուտքը և փողոցը։ Կողքին երկու կին զրուցում էին
«Սկիպարելլի» և «Մենբոշե» խանութների մասին։ Նոսր մորուքով մի մարդ, որ նստած էր
նրանց մոտ, ոչ մի անգամ բերանը չէր բացում։ Մյուս կողքին մի քանի ֆրանսիացի խոսում
էին քաղաքականությունից։ Նրանցից մեկը ֆաշիստների կողմնակիցն էր, մյուսը՝
կոմունիստների, իսկ մնացածները ձեռ էին առնում երկուսին էլ ու ծիծաղում։ Ժամանակ
առ ժամանակ նրանք նայում էին երկու գեղեցիկ, ինքնավստահ ամերիկուհիների, որոնք
իրենցից քիչ այն կողմը նստած վերմութ էին խմում։
Ռավիկը խմում էր, աչքը պահելով փողոցի վրա։ Նա այնքան հիմար չէր, որ չհավատար
պատահականությանը։ Պատահականություններ չեն լինում միայն լավ գրականության
մեջ, իսկ առօրյա կյանքում հանդիպում են յուրաքանչյուր քայլափոխի, և այն էլ
ամենահիմար պատահականությունները։ Նա մի կես ժամ դեռ մնաց նստած։ Հիմա իրեն
ավելի հանգիստ էր զգում, քան ճաշին։ Վերջապես տեղից ելավ, մի անգամ էլ աչքածեց
ռեստորանի տերրասը Ելիսեյան դաշտերի կողմից և շարժվեց դեպի հյուրանոց։
— Ահա քո մեքենայի բանալին,— ասաց Մորոզովը։— Մեքենադ փոխել եմ, վերցրել եմ
կապույա գույնի «տալբո», որի նստիքները կաշեպատ են։ Նախկին մեքենայինը կտորից
էին։ Կաշին հեշտությամբ լվացվում է։ Սա կաբրիոլետ է, կարող ես բացած և փակած
ծածկոցով քշել։ Բայց լուսամուտներր միշտ բաց թող։ Եթե կրակես ծածկոցը փակած
ժամանակ, կրակիր անպայման բաց լուսամատից, որպեսզի գնդակը ոչ մի հետք չթողնի։
Ես մեքենան վարձել եմ երկու շաբաթով։ Ոչ մի դեպքում հիմա անմիջապես գարաժ չբերես։
Առայժմ կանգնեցրու մի կողմ ընկած փողոցներից մեկնումեկում, որտեղ լիքը մեքենաներ
են։ Մեքենայի մեջը լավ օդափոխիր։ Հիմա կանգնած է Բերրի փողոցում, «Լանկաստեր»
հյուրանոցի դեմ֊դիմացը։
— Լավ,— ասաց Ռավիկը, մեքենայի բանալին դնելով հեռախոսի մոտ։

— Իսկ սրանք մեքենային վերաբերող թղթերն են,— ավելացրեց Մորոզովը, Ռավիկին
պարզելով մեքենայի դոկումենտացիան։— Միայն վարորդական իրավունք չկարողացա
ճարել։ Չուզեցի շատ մարդկանց հարցուփորձ անել։
— Ես վարորդական իրավունքի կարիք չունեմ։ Անտիբում ամբողջ ժամանակ առանց
այդ իրավունքի էի մեքենա վարում։
Ռավիկը վերցրեց Մորոզովի մեկնած թղթերը և դրեց մեքենայի բանալու կողքը։
— Այս գիշեր մեքենան տար կանգնեցրու մի ուրիշ փողոցում,— ասաց Մորոզովը։
Մելոդրամա, մտածեց Ռավիկը, վատ կարգի մելոդրամա է։
— Շնորհակալություն, Բորիս, ես դա կանեմ։
— Ես կուզեի... ես կարող էի քեզ հետ գալ...
— Իսկ ես չէի ուզի։ Այդպիսի բաները մարդ մենակ է անում։
— Դա ճիշտ է։ Միայն թե ռիսկդ զուր չանցնի, գործիր, ինչպես պետքն է։ Հաշիվը մաքրիր
և վերջ։
Ռավիկը ժպտաց։
— Դու հարյուր անգամ դա ինձ արդեն ասել ես։
— Հազար անգամ էլ ասեմ, միևնույն է, քիչ է։ Սատանան գիտի, թե վճռական
րոպեներին ինչ մտքեր են գալիս մտնում մարդու գլուխ։ Այդպես եղավ 1915 թվին իմ
ծանոթներից մեկի Վոլկովսկու հետ, Մոսկվայում։ Նրան հանկարծ համակել էին պատվի
վերաբերյալ ինչ֊որ տարօրինակ զգացումներ։ Ինչպես ասենք, որսորդներին է հանկարծ
պատահում, երբ ուղղակի ձեռքները չի զորում որևէ անմեղ կենդանու վրա հրացան
ուղղեն։ Ասել էր, ինչպե՞ս կարելի է, այդպես սառնարյուն կերպով մարդ սպանել։ Եվ հենց
այդ ժամանակ էլ մի սրիկայի մեկը նրան փռել էր։ Սիգարետ ունե՞ս։
— Ունե՜մ։ Մի հարյուր հատ կա։ Եվ բացի դրանից, այստեղ ամեն ինչ կարելի է
հեռախոսով պատվիրել։
— Եթե դա լինի այնպիսի ժամանակ, որ ես աշխատանքի մեջ չլինեմ, կգաս հյուրանոց և
ինձ կարթնացնես։
— Գալը, ինչպես էլ ուզում է լինի, կգամ, անկախ նրանից, որևէ բան եղել է թե ոչ։
— Որ այդպես է, մնաս բարով, Ռավիկ։
— Գնաս բարով, Բորիս։
Ռավիկը դուռը փակեց Մորոզովի հետևից։ Հանկարծ սենյակում անսահման մի
լռություն տիրեց։ Նա նստեց բազմոցի անկյունում և սկսեց նայել պատերի եզրազարդ
ունեցող կապույտ մետաքսյա պաստառներին։ Երկու օրվա ընթացքում նա այդ
պաստառներն ուսումնասիրել էր ավելի լավ, քան այն սենյակների պաստառները, որտեղ
ինքը տարիներով ապրել էր։ Նա ուսումնասիրել էր նաև հայելին, հատակի մոխրագույն
վելյուրե գորգը՝ սև լաքան լուսամուտի մոտ գտնվող մասում, ուսումնասիրել էր սեղանի,
մահճակալի յուրաքանչյուր գիծը, բազկաթոռների ծածկոցները — այդ ամենը այնքան էր

ծանոթ նրան, որ քիչ էր մնում սիրտը խառնի... Միայն հեռախոսն էր, որ մինչև հիմա նրա
համար դեռ անծանոթ էր մնում։

XXIX գլուխ
«Տալբոն» կանգնած էր Բասսանո փողոցում երկու մեքենայի միջև, որոնցից մեկը
«ռենո» էր, մյուսը՝ «մերսեդես-բենց»։ «Մերսեդեսը» իտալական համարանիշով նոր
մեքենա էր։ Ռավիկը «տալբոն» դուրս բերեց մեքենաների արանքից։ Բայց նա այնքան էր
շտապում, որ անզգուշաբար կպավ «մերսեդեսին» և քերծեց նրա ձախ թևը։ Առանց
կարևորություն տալու դրան, նա մեքենան արագ քշեց դեպի Օսման զբոսայգին։
Ռավիկը սլանում էր մեծ արագությամբ։ Նրա համար շատ հաճելի էր, որ մեքենան
այդպես հնազանդ է իր ձեռքերում, և այդ գիտակցությունից ցրվում էր այն մռայլ
զգացողությունը, որը ցեմենտի նման ճնշում ու ցավ էր պատճառում ստամոքսին։
Առավոտյան ժամը չորսն էր։ Նա չպետք է այդպես շտապեր։ Բայց հանկարծ ամեն ինչ
նրան անմտություն թվաց։ Հաակեն, ըստ երևույթին, վաղուց էր արդեն մոռացել իրենց
հանդիպման այդ չնչին էպիզոդը։ Շատ հնարավոր է, որ նա առհասարակ Փարիզ այլևս չի
վերադարձել։ Հիմա Գերմանիայում էլ քիչ անելիքներ չկան։
Մորոզովը կանգնած էր «Շեհերազադեի» դռան առաջ։ Ռավիկը մեքենան տարավ
կանգնեցրեց մոտակա անկյուններից մեկում և վերադարձավ։ Մորոզովը նրան հեռվից
նկատեց։
― Քեզ ասե՞լ են, որ ես զանգահարել եմ։
— Ոչ։ Իսկ ի՞նչ կա։
— Ես մի հինգ րոպե առաջ քեզ զանգ տվի։ Մեզ մոտ այնտեղ մի խումբ գերմանացիներ
են նստած։ Նրանցից մեկը շատ նման է...
— Ո՞ւր են։
— Նվագախմբի կողքին։ Այնտեղ միայն մի սեղան կա, որի շուրջը չորս հոգի են նստած։
Դռան մոտից երևում է։ Հենց մտնես, կտեսնես։
— Լավ։
— Նստիր մուտքի կողքին գտնվող փոքրիկ սեղանի մոտ։ Ես ասել եմ, որ այնտեղ մարդ
չթողնեն նստի։
— Լավ, լավ, Բորիս։
Ռավիկը կանգնեց դռան շեմին։ Սրահը մութն էր։ Լուսարձակի լույսը ընկնում էր
պարահրապարակի վրա, որտեղ կանգնած էր արծաթին տվող զգեստով երգչուհին։ Լույսի
կոնաձև շողն այնքան էր պայծառ, որ նրանից դուրս ոչ մի բան չէր երևում։ Ռավիկը
հայացքն ուղղել էր դեպի նվագախմբի մոտ գտնվող սեղանը։ Բայց ոչինչ չէր կարողանում
տեսնել։ Սպիտակ թռթռացող լույսը սեղանը ծածկում էր նրա հայացքից։
Ռավիկը նստեց դռան կողքի սեղանի մոտ։ Քելներներից մեկը մի գրաֆին օղի բերեց։
Նվագախումբը կարծես նվաղած լիներ։ Նվագի քաղցրավուն մեղեդու մշուշը խխունջի
նման սողում էր դանդաղ ու տարածվում, «J’attendrai... J’attendrai...»։

Երգչուհին գլուխ տվեց։ Թնդացին ծափերը։ Ռավիկը թեքվեց դեպի առաջ։ Նա սպասում
էր, որ լուսարձակի լույսը հանգչի, Երգչուհին շրջվեց դեպի նվագախումբը։ Գնչուն գլխով
արեց ու ջութակը ծնոտով սեղմեց ուսին։ Ցիմբալները մի քանի ելևէջներ արձակեցին։
Սկսվեց երկրորդ երգը, «La chapelle au claire de la lune»։ Ռավիկն աչքերը փակեց։ Սպասելը
դարձել էր գրեթե անտանելի։
Նա նորից շտկվեց, անհամբեր հետևելով երգի վերջանալուն։ Վերջապես երգը
դադարեց։ Լուսարձակի լույսը հանգավ։ Ապակե սեղանների տակ լույսերը
բոցավառվեցին։ Առաջին վայրկյաններին Ռավիկը ոչինչ տեսնել չէր կարողանում, բացի
ինչ-որ անորոշ ուրվագծերից։ Լուսարձակի ուժեղ լույսին երկար ժամանակ նայելուց
տեսողությունը կարծես կուրացած լիներ։ Նա աչքերը մի անգամ էլ փակեց ու քիչ անց
կրկին բացեց։ Այս անգամ արդեն իսկույն գտավ նվագախմբի մոտ դրված սեղանը։
Ռավիկը դանդաղ ետ ընկավ աթոռի թիկնատեղին։ Մորոզովի ասած գերմանացիներից
ոչ մեկը Հաակեն չէր։ Հետո նա երկար ժամանակ այդպես մնաց նստած։ Հանկարծ վրան մի
սոսկալի հոգնություն իջավ։ Այդ հոգնությունը նա զգում էր նույնիսկ ակնաբներում։
Շուրջը ամեն ինչ օրորվում էր անհամաչափ ալիքների նման. երաժշտությունը, ուժեղացող
ու մարող մարդկային ձայները, հյուրանոցային համարի լռությունից և նոր
հիասթափությունից հետո «Շեհերազադեի» խուլ և ուղեղ թմրեցնող աղմուկը։ Թվում էր,
թե այդ բոլորը քնային կալեյդոսկոպ է, զգուշորեն արված հիպնոզ, որը պատել էր մտքերից
հյուծված և սպասումներից ուժասպառ ուղեղի բջիջները։
Պարահրապարակի վրա գցած լույսի շրջանակում պարողների միջև Ռավիկը հանկարծ
նկատեց Ժոանին։ Նրա գլուխը հպվում էր իր հետ պարող տղամարդու ուսին։ Անկեղծ,
տենչանքով լցված երեսը ետ էր գցած։ Ռավիկը ոչ մի ռեակցիա չտվեց։ Ոչ ոք չի կարող
այդքան օտար լինել, որքան այն մարդը, որին մի ժամանակ սիրել ես, հոգնած մտածեց նա։
Այն խորհրդավոր թելը, որը նրան կապում է քո երևակայության հետ, կտրվում է։ Գուցե
դեռ ինչ֊որ ցոլքեր են պահպանվում նրա և քո միջև, դեռ ինչ-որ բան կայծկլտում է մարող,
տեսլային աստղերի նման, բայց դա արդեն կարմիր, հոգին ավանդող լույս է։ Նա գրգռում
է, սակայն բոցավառել այլևս չի կարող — զգացմունքների անտեսանելի հոսքը կտրված է։
Ռավիկը գլուխը ետ գցեց նստարանի թիկնատեղին։ Մտերմության չնչին մի հատիկ՝
անտակ անդունդի վրա։ Ինչպիսի անուններ ասես, որ չի հնարված սեռերի մերձեցման այդ
մթին տենչի մեջ։ Ծովի վրա կախված աստղային ծաղիկ է դա, որը քաղելու համար
բավական է ձեռքդ մեկնես — իսկույն կգլորվես ու կսուզվես այդ նույն ծովի հատակը։
Ռավիկը հակվեց։ Քանի դեռ քունը վերջնականապես չի հաղթել, ինքը պետք է հեռանա
այստեղից։ Նա գլխի շարժումով քելներին իր մոտ կանչեց։
— Ի՞նչ պետք է վճարեմ։
— Ոչինչ,— ասաց քելները։
— Ինչպե՞ս թե ոչինչ։
— Չէ՞ որ դուք ոչինչ չեք պատվիրել։
— Ախ, հաա՜, իսկապե՜ս որ։
Ռավիկը թեյադրամ խրեց քելների բուռն ու հեռացավ։

— Հը, չկա՞ր,— հարցրեց Մորոզովը, երբ Ռավիկը դուրս եկավ։
— Չէ,— պատասխանեց Ռավիկը։
Մորոզովը նայեց նրա երեսին։
— Արդեն բավական է,— ասաց Ռավիկը։— Սա, ես տեսնում եմ, շատ ծիծաղելի և
անմիտ խաղ է։ Հինգ օր է, ինչ սպասում եմ։ Հաակեն ասում էր, ինքը սովորաբար երկու
կամ երեք օր է մնում Փարիզում։ Նշանակում է, նա դարձյալ վերադարձած կլինի։ Եթե,
իհարկե, այստեղ է եղել։
— Դե լավ, գնա քնիր,— ասաց Մորոզովը։
— Քնել չեմ կարողանում։ Կգնամ «Ուելսի Պրինց» հյուրանոց։ Կվերցնեմ ճամպրուկս և
սենյակս կհանձնեմ։
— Գնա,— ասաց Մորոզովը։— Ես վաղը կեսօրին կգամ քեզ մոտ։
— Որտե՞ղ։
— «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցը։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Այո, իհարկե։ Հիմար բաներ եմ դուրս տալիս։ Ասենք, ի՞նչ իմանաս։ Գուցե և հիմար
բաներ չեն, և ես ճիշտ եմ։
— Սպասիր մինչև վաղը երեկոյան։
— Ճիշտ ես ասում։ Դա էլ փորձենք, հետո կորոշենք, ինչ անել։ Բարի գիշեր, Բորիս։
— Լույս բարի, Ռավիկ։
Ռավիկն անցավ «Օզիրիսի» կողքով և մեքենան կանգնեցրեց շենքի անկյունում։ Նա
«Ինտերնացիոնալի» իր սենյակը վերադառնալու տրամադրություն չուներ։ Գուցե
կարողանար այստեղ մի երկու ժամ քնել։ Այսօր երկուշաբթի է։ Պոռնկատան համար դա
խաղաղ օր էր համարվում։ Դռնապանը մուտքի մոտ չէր։ Ըստ երևույթին, ներսում ոչ ոք
չկար։
Ռոլանդեն կանգնած էր դռան մոտ, որտեղից երևում էր ամբողջ սրահը։ Սրահը գրեթե
դատարկ էր, բայց պիանոլան աղմկում էր ամբողջ ձայնով։
— Այսօր, ինչպես երևում է, առանձնապես մարդաշատ չէ, ճի՞շտ է,— հարցրեց Ռավիկը։
— Այո, համարյա մարդ չկա, բացի այդ ձանձրալի արարածից, որից գլուխներս չենք
կարողանում ազատել։ Կապկի նման վավաշոտ է, բայց չի ուզում վերև բարձրանալ։ Դու
ծանո՞թ ես այդպիսի տիպերի։ Ուզում է, և վախենում։ Գերմանացի է։ Էհ, գինու համար
արդեն վճարել է։ Միևնույն է, երկար մնալ չի կարող, պետք է փակենք։
Ռավիկն անտարբեր նայեց քիչ այն կողմ գտնվող սեղանին։ Մարդը, որի մասին նրանք
խոսում էին, մեջքով նստած էր դեպի Ռավիկը։ «Օզիրիսի» աղջիկներից երկուսը նստած
էին նրա հետ։ Երբ մարդը թեքվեց աղջիկներից մեկի կողմը և նրա երկու կուրծքն էլ
ձեռքերի մեջ առավ, Ռավիկը երեսը տեսավ։ Հաակեն էր։

Ռոլանդեն շարունակում էր խոսել, բայց թվում էր, թե Ռավիկը նրա ձայնը լսում է ինչ-որ
հողմապտույտի միջից։ Նա չէր հասկանում Ռոլանդեի ասածը։ Եվ հանկարծ նկատեց, որ
ինքը ետ է գնացել և կանգնել դռան մոտ, որտեղից, առանց երևալու, կարողանում է
տեսնել Հաակեի սեղանի ծայրը։
— Մի կոնյակ բերե՞մ,— վերջապես հողմապտույտի միջից դուրս պրծավ Ռոլանդեի
ձայնը։
Պիանոլայի ոռնոց։ Ռավիկը դեռ շարունակում էր այնպես օրորվել տեղում, կարծես նրա
արևային հյուսակին ուժեղ հարված էր իջել։ Բռունցքներն այնպես էր սեղմել, որ
եղունգները մտել էին մսի մեջ։ Հաակեն նրան այստեղ չպետք է տեսներ։ Իսկ Ռոլանդեն
չպետք է իմանար, որ նա ճանաչում է Հաակեին։
— Ոչ,— ականջին հասավ իր սեփական ձայնը,— բավականին արդեն խմել եմ։ Ասում
ես գերմանացի՞ է։ Ճանաչո՞ւմ ես, ով է։
— Պատկերացում էլ չունեմ,— ուսերը վեր քաշելով ասաց Ռոլանդեն,— նրանք բոլորը
իրար նման են։ Իմ կարծիքով, սա առաջին անգամն է այստեղ լինում։ Գուցե մի քիչ
խմեի՞ր։
— Ոչ, ես հենց այնպես, մի րոպեով մտա այստեղ...
Ռոլանդեն փորձող հայացքով նայեց Ռավիկին։ Վերջինս ուժերի լարումով տիրապետեց
իրեն։
— Ես պարզապես ուզում էի մի անգամ էլ ճշտել, երբ է լինելու քո հրաժեշտի երեկոն,—
ասաց Ռավիկը։— Հինգշաբթի՞, թե՞ ուրբաթ։
— Հինգշաբթի, Ռավիկ։ Դու կգաս չէ՞։
— Իհարկե։ Ես ուղղակի ստույգ օրն էի մոռացել։
— Հինգշաբթի, ժամը վեցին։
— Շատ լավ։ Ես կաշխատեմ ճշգրիտ լինել։ Միայն այդ էի ուզում իմանալ։ Իսկ հիմա
պետք է գնամ։ Բարի գիշեր, Ռոլանդե։
— Լույս բարի, Ռավիկ։
Սպիտակ գիշերը հանկարծ փոթորկվեց։ Թվաց, թե շուրջը ոչ թե տներ են, այլ քարե
անտառներ, լուսամուտների ջունգլի։ Հանկարծ Ռավիկին պատկերացավ, թե նորից
պատերազմ է... դատարկ փողոցով գողեգող շարժվող պարեկ... թաքստոցում գտնվող
մեքենա... կամացուկ աշխատող մեքենայի աղմուկ... թշնամի, որին պետք է հետևել ու
գտնել։
Փռե՞լ տեղնուտեղը հենց որ դուրս գա։ Ռավիկը նայեց փողոցի երկարությամբ։ Մի քանի
մեքենա։ Դեղին լույսեր։ Մի քանի կատու։ Հեռվում փողոցային լապտերի տակ ինչ֊որ
մարդ է կանգնած, որը կարծես ոստիկան լինի։ Մեքենայի համարանիշ... կրակոցի ձայն...
Ռոլանդեն, որ քիչ առաջ խոսում էր հետը... Հանկարծ ականջում հնչեց Մորոզովի ձայնը,
ինչպես ասա՞ց. «Ռիսկի չդիմես... ոչ մի բանով... չարժի այդպիսի բան անել»...
Դռնապան չկա։ Տաքսի հնարավոր չէ գտնել։ Էլ ի՞նչ է պետք։ Երկուշաբթի օրերը այս
ժամերին քիչ տրանսպորտի միջոցներ կան։ Մինչ նա մտածում էր այդպես, դռանը

մոտեցավ մի «սիտրոեն» ու կանգ առավ։ Վարորդը սիգարետ վառելով, բարձրաձայն
հորանջեց։ Ռավիկն զգաց, ինչպես մարմինը փշաքաղվեց, բայց շարունակում էր սպասել։
Նա մտածում էր, թե ինչ անի. ավելի լավ չի՞ լինի, եթե ինքը դուրս գա մեքենայից, գնա
«սիտրոենի» վարորդին ասի, որ «Օզիրիսում» այլևս մարդ չկա։ Ոչ, դա անհնար է։ Շատ
ավելի խելացի կլինի, նրան փող տալ և որևէ հանձնարարությամբ տեղ ուղարկել։ Ասենք,
Մորոգանի մոտ։ Ռավիկը բլոկնոտից մի թուղթ պոկեց, գրեց մի քանի խոսք, հետո ճղեց և
նորից գրեց։ Մորոզովը թող «Շեհերազադեում» իրեն չսպասի։ Եվ գրածի տակ ինչ-որ
պատահական անուն գրեց...
Տաքսին հանկարծ գնաց։ Ռավիկը մեքենայի լուսամուտից դուրս նայեց, բայց ոչինչ
տեսնել չկարողացավ։ Մի՞թե դա Հաակեն էր, որ նստեց տաքսին ու հեռացավ, մինչ ինքը
դրում էր։ Ռավիկը վայրկենապես սեղմեց ստարտերին, գազ տվեց ու միացրեց
արագությունը։ «Տալբոն» տեղից պոկվելով, սլացավ տաքսու հետևից։ Տաքսու հետևի
լուսամուտից ոչ ոք չէր երևում։ Գուցե Հաակեն անկյունո՞ւմ է նստած։ Ռավիկը
հավասարվեց տաքսուն։ Բայց տաքսու սալոնի մթության մեջ ոչինչ տեսնել հնարավոր չէր։
Նա փոքր-ինչ ետ ընկավ, հետո, նորից ընթացքն արագացնելով, ընդհուպ մոտեցավ
տաքսուն։ Վարորդը շրջվեց Ռավիկի կողմն ու հայհոյելով բղավեց.
— Էյ, ապուշի մեկը, ո՞ւր ես հուպ տալիս։
— Ընկերս քո մեքենայում է, նրան էի ուզում...
— Հարբած դանդալոշ, չե՞ս տեսնում, որ մեքենան դատարկ է,— մռնչաց տաքսու
վարորդը։
Ռավիկն այդ նույն վայրկյանին ինքն էլ նկատեց, որ տաքսու հաշվիչը չի միացրած։ Նա
մեքենան անմիջապես շրջեց ու հեռացավ։
Հաակեն մայթի եզրին կանգնած ձեռքով արեց։
― Է՜յ, տաքսի՛։
Ռավիկը մոտեցավ նրան ու արգելակեց մեքենան։
— Տաքսի՞ է,— հարցրեց Հաակեն։
— Ոչ,— Ռավիկը գլուխը հանեց մեքենայից։— Ալլո,— ասաց նա։
Հաակեն նայեց Ռավիկին։ Նա աչքերը կկոցեց։
— Ի՞նչ է։
— Ինձ թվում է, մենք ծանոթներ ենք,— ասաց Ռավիկը գերմաներեն։
Հաակեն թեքվեց դեպի առաջ։ Անվստահության արտահայտությունը չքացավ նրա
դեմքից։
— Տե՜ր իմ աստված... պարոն ֆոն... ֆոն...
— Ճի՜շտ է։ Ճի՜շտ է։ Պարոն ֆոն Հորն... իհարկե՜։ Ա՜յ քեզ պատահականություն։ Այ
մարդ, այս ո՞ւր էիք այսքան ժամանակ չքացել։
— Ես միշտ Փարիզում եմ եղել։ Նստեցեք, նստեցեք։ Չգիտեի, որ դուք նորից
վերադարձել եք։

— Մի քանի անգամ ես ձեզ նույնիսկ զանգ եմ տվել։ Չլինի՞ ուրիշ հյուրանոց եք
փոխադրվել։
— Ոչ, ի՞նչ եք ասում։ Միշտ նույն հյուրանոցում եմ։ «Ուելսի Պրինցում»։— Ռավիկը
բացեց մեքենայի դռնակը։— Նստեցեք, ես ձեզ կտանեմ։ Այս ժամերին տաքսի գտնելն
այնքան էլ հեշտ չէ։
Հաակեն ոտքը դրեց կանգնակին։ Ռավիկն զգաց նրա շունչը։ Տեսավ նրա քրտնամխած
կարմիր դեմքը։
— «Ուելսի Պրի՜նցը»,— բացականչեց Հաակեն։— Սատանան տանի։ Ահա թե ինչ։
«Ուելսի Պրինցը»... Իսկ ես էլ անընդհատ զանգ եմ տվել «Գեորգ Հինգերորդ»
հյուրանոցը։— Նա բարձր ծիծաղեց,— իսկ այստեղ ձեզ ոչ ոք չէր ճանաչում։ Հիմա արդեն
հասկանալի է... «Ուելսի Պրի՜նցը»... Այո, իհարկե, նոր հիշեցի... Մի տեսեք, ինչպես եմ
մոռացել... Բլոկնոտս թողել եմ տանը և ինչ կա, չկա խառնել իրար։ Հույսս հիշողությանս
վրա դրի։
Ռավիկն աչքը չէր հեռացնում «Օզիրիսի» մուտքից։ Դեռ բավական ժամանակ կանցնի,
մինչև այստեղից մեկնումեկը դուրս գա։ Դեռ աղջիկները պետք է շորները փոխեն։ Բայց,
չնայած դրան, ավելի լավ է ինչքան կարելի է շուտ նրան առնել մեքենայի մեջ։
— Ուզո՞ւմ եք ներս գնալ,— հարցրեց ընկերաբար Հաակեն։
— Ճիշտն ասած, մտքովս այդպիսի բան անցավ, բայց տեսնում եմ, որ չափազանց ուշ է։
Հաակեն աղմկով արտաշնչեց։
— Դուք իրավացի եք, սիրելի բարեկամս։ Ես վերջին մարդն էի։ Արդեն փակում են։
— Ոչինչ։ Միևնույն է, այնտեղ էլ է ձանձրալի։ Կգնանք ուրիշ տեղ։ Չե՞ք ուզում։
— Իսկ հիմա ուրիշ տեղերը բա՞ց կլինեն։
— Իհա՜րկե։ Իսկական տեղերը, եթե ուզում եք իմանալ, հենց այս ժամերին են սկսում
աշխատել։ «Օզիրիսը» միայն տուրիստների համար է։
— Ի՜նչ եք ասում, ես էլ կարծում էի... Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ սա շատ կարգին տեղ է։
— Սա ի՞նչ է որ... այնպիսի հաստատություններ կան, որոնց հետ «Օզիրիսը» չի էլ կարող
համեմատվել։ Սա սովորական բոզանոց է։
Ռավիկը մի քանի անգամ գազ տվեց։ Մոտորը մերթ ուժգնորեն ոռնում էր, մերթ
դադարում։ Նա ճիշտ հաշիվներ էր արել։ Հաակեն անդյուրաշարժորեն խցկվեց մեքենայի
դռնակից ներս և ընկավ նստիքին, ուղիղ Ռավիկի կողքը։
— Շատ հաճելի է ձեզ հետ կրկին հանդիպելը,— ասաց Հաակեն։— Ուրախ եմ այս
պատահականության համար։
Ռավիկը ձեռքը մեկնեց նրա վրայով և փակեց դռնակը, ինչպես պետք է։
— Ես նույնպես ուրախ եմ։
— Ինչ ուզում եք ասեք, բայց, «Օզիրիսը» հետաքրքիր պոռնկատուն է։ Որ կողմը նայես,
մերկ աղջիկներ են։ Ինչպե՞ս էլ ոստիկանությունը թույլ է տալիս։ Մանավանդ որ
մեծամասնությունը, երևի, վարակված է, ճի՞շտ է։

— Շատ հնարավոր է։ Այսպիսի հաստատություններ գնալիս մարդ, իհարկե, հարյուր
տոկոսով ապահովված լինել չի կարող։
Ռավիկը մեքենան քշեց։
— Իսկ այնպիսի տեղեր կա՞ն, որտեղ մարդ հարյուր տոկոսով կարող է իրեն ապահով
զգալ։— Հաակեն կծեց սիգարի ծայրը։— Այնքան էլ հաճելի բան չէ տրիպերով տուն գնալը։
Բայց մյուս կողմից էլ... մարդ մի անգամ է ապրում։
— Այո, իհարկե,— ասաց Ռավիկը և Հաակեին մեկնեց էլեկտրական վառիչը։
— Մենք ո՞ւր ենք գնում։
— Ուզո՞ւմ եք, սկզբում գնանք, «Maison de Rendezvous»։
— Դա ի՞նչ բան է։
— Տուն է, որտեղ բարձրաշխարհիկ տիկնայք անսպասելի հանդիպումներ են փնտրում։
— Ի՞նչ։ Բարձրաշխարհիկ տիկնա՞յք։ Չի կարող պատահել։
— Այո, բարձրաշխարհիկ տիկնայք, որոնց ամուսիններն արդեն ծերացած են։ Տիկնայք,
որոնք ձանձրալի ամուսիններ ունեն։ Տիկնայք, որոնց ամուսինները շատ քիչ են
վաստակում։
— Բայց ինչպես են անում... հո դա չի կարելի այդքան հեշտությամբ անել... ինչպե՞ս է դա
կազմակերպվում։
— Այդ կանայք գալիս են այդտեղ մեկ կամ մի երկու ժամով։ Ասենք, մի բաժակ կոկտեյլ
կամ սուրճ խմելու։ Ոմանց էլ նախապես հեռախոսով են կանչում։ Դա, իհարկե,
պոռնկատուն չէ, ինչպես, օրինակ, Մոնմարտրի տներն են։ Ես այդպիսի մի սքանչելի տան
տեղ գիտեմ, ուղղակի Բուլոնյան անտառում է։ Հաստատության տիրուհին տեսքով,
շարժուձևերով այնպիսին է, որ ոչնչով չես տարբերի դքսուհուց։ Ամեն ինչում բարձր
բարեկրթություն կա և նրբաճաշակություն։ Ամեն ինչում պահպանում է տակտը։
Ռավիկը խոսում էր առանց շտապելու, հանգիստ, շնչառությունը հավասարաչափ էր։
Ինքն իր ասածները լսելով, նա իրեն թվում էր գիշերային Փարիզի մի փորձառու
էկսկուրսավար։ Նա ստիպում էր իրեն անընդմեջ խոսել, որպեսզի որքան կարելի է
հանգիստ լինի։ Նրա թևերի երակները տրոփտրոփում էին։ Իր ամբողջ ուժով նա սեղմում
էր մեքենայի ղեկը, որպեսզի ձեռքերը չդողան։
— Դուք ուղղակի կապշեք, եթե այդ տան կահավորանքը տեսնեք,— շարունակեց
Ռավիկը։— Բարձրաճաշակ կահույք, հին ոճի գորգեր ու գոբելեններ, ընտիր տեսակի
գինիներ, բարձրաճաշակ մատուցում... իսկ ինչ կանա՜նց է վերաբերում, այստեղ արդեն
բացարձակապես կարող եք վստահ լինել և ապահով։
Հաակեն բաց թողեց իր սիգարի ծուխը և գլուխը շրջեց դեպի Ռավիկը։
— Գիտեք ինչ, սիրելի ֆոն Հորն, ձեր ասածներն այնքան սքանչելի են հնչում, որ... Բայց
այստեղ մի կարևոր հարց կա ըստ երևույթին, այդ հաճույքներն այնքան էլ էժան չեն։
— Պատկերացրեք, ամեն ինչ աներևակայելի էժան է։
Հաակեն, մի տեսակ քաշվելով, ծիծաղեց։

— Դա կախված է նրանից, թե մարդ այդ էժանության տակ ինչ է հասկանում։ Մենք,
գերմանացիներս, որ հազիվ ենք կարողանում մի քանի կոպեկ դուրս բերել...
Ռավիկը գլուխը օրորեց։
— Ես շատ լավ եմ ճանաչում այդ տիրուհուն։ Նա որոշ բաներով ինձ պարտական է։ Մեզ
կընդունի որպես պատվավոր հյուրերի։ Եթե դուք գալիս եք ինձ հետ, նշանակում է, իմ
բարեկամն եք, և շատ հավանական է, որ ձեզանից առհասարակ ոչինչ չվերցնեն։ Ձեր
ծախսերն այնտեղ ամենաշատը մի քանի կոպեկ թեյադրամ տալը պետք է լինի... Եվ դա
շատ ավելի էժան կնստի ձեզ վրա, քան մի շիշ գինու արժեքը «Օզիրիսում»։
— Մի՞թե։
— Ինքներդ կտեսնեք։
Հաակեն ավելի հարմար նստեց։
― Սատանան տանի։ Դա արդեն ուրիշ բան է։
Նրա դեմքով մեկ տարածվեց գոհունակ ժպիտը։
— Դուք, ըստ երևույթին, այստեղ բոլոր ծակուծուկերը հիանալի գիտեք,— ասաց
Հաակեն, շրջվելով դեպի Ռավիկը։— Ինչպես երևում է, այդ կնոջը դուք մեծ ծառայություն
եք ցույց տվել։
Ռավիկը նայեց ուղիղ Հաակեի աչքերին։
— Այս կարգի տներ պահողները երբեմն իշխանությունների հետ տհաճ
պատմություններ են ունենում։ Թեթևակի ճնշման փորձերի են ենթարկվում։ Մի խոսքով,
դուք հասկանում եք, թե ես ինչ նկատի ունեմ։
— Հա, իհարկե...— Հաակեն մի վայրկյան մտքերի մեջ ընկավ։— Դուք մե՞ծ
ազդեցություն ունեք այստեղ։
— Ոչ առանձնապես մեծ։ Պարզապես մի քանի ընկերներ ունեմ, որոնք ազդեցիկ
ոլորտներում են գտնվում։
— Դա արդեն շատ բան է նշանակում։ Ձեր ծանոթությունները, թերևս, մեզ համար
պետքական լինեն։ Մենք չե՞նք կարող մի անգամ այդ մասին խոսել։
— Ուրախությամբ, ինչո՞ւ չէ։ Ինչքա՞ն ժամանակ եք դեռ Փարիզում մնալու։
Հաակեն ծիծաղեց։
— Դժբախտաբար, ես ձեզ միշտ հանդիպում եմ այն ժամանակ, երբ արդեն պետք է
մեկնեմ։ Առավոտյան յոթն անց կեսին դուրս եմ գալու այստեղից։— Հաակեն նայեց
մեքենայի ժամացույցին։— Երկու ժամ ու կես։ Ինքս էի ուզում արդեն ձեզ ասել։ Ուրեմն,
երկու և կես ժամից հետո ես պետք է հյուսիսային կայարանում լինեմ։ Կհասցնե՞նք որևէ
բան անել։
— Շատ հեշտ։ Դուք դեռ հյուրանո՞ց էլ պետք է գնաք։
— Չէ, էլ ի՞նչ հյուրանոց... իմ իրերն արդեն կայարանում են։ Իսկ հյուրանոցի վճարները
փակել եմ ճաշից հետո, որպեսզի մի օրվա ավելորդ վարձ չվճարեմ։ Թե չէ իմ ունեցած մի
քանի վալյուտային կոպեկներով... — Հաակեն նորից ծիծաղեց։

Ռավիկը հանկարծ նկատեց, որ ինքը նույնպես ծիծաղում է։ Նա ձեռքերով ամուր
սեղմեց մեքենայի ղեկը։ Դա անհնար է... Ուղղակի հավատս չի գալիս... Անպայման մի բան
կպատահի, և ամեն ինչ նորից կխանգարվի... Այսքան երջանիկ պատահականություննե՜ր...
Ոչ... անհնար է...
Թարմ օդը Հաակեի միջից դուրս բերեց ալկոհոլը։ Նա թուլացավ, սկսեց խոսել ավելի
դանդաղ, դժվարությամբ։ Հարմարորեն թիկնելով մեքենայի անկյունին, նա արդեն ննջում
էր։ Ներքին ծնոտը կախվեց, աչքերը փակվեցին։ Մեքենան սուզվեց Բուլոնյան անտառի
անձայն խավարի մեջ։
Ֆառերի լույսերը համր ուրվականների նման սլանում էին մեքենայի առջևից, խավարից
պոկելով ծառերի ֆանտաստիկ ուրվագծերը։ Մեքենայի բաց լուսամուտներից ներս էր
խուժում ակացիաների թարմ բուրմունքը։ Ասֆալտի վրայով գլորվող անիվների աղմուկ՝
մեղմ, միալար, անվերջանալի։ Գիշերային խոնավ օդում միապաղաղորեն լսվող մոտորի
խլացած ու տևական դռռոցը։ Ինչ-որ փոքրիկ մի լճակի փայլատակում, փեկոնների մթին
ֆոնի վրա երևացող ուռիների սիլուետներ, սադաֆագույն եղյամով ծածկված
մարգագետիններ։ Route de Madrid, route de la Porte st. Iames, route de Neuilly։ Քնի մեջ
խորասուզված մի տուն։ Ջրի բուրմունք։ Քարեր։
Ռավիկի մեքենան սլանում էր Boulevard de la Seine-ի երկարությամբ։ Լուսնի լույսով
ողողված գետի միջով դանդաղ սահում էին երկու սև ձկնորսական բարկաս։ Նրանցից
մեկի վրա, որն ավելի հեռու էր գտնվում, հաչում էր մի շուն։ Ջրի վրայից մարդկային
ձայներ էին գալիս։ Առաջին բարկասի ծայրին վառվում էր մի լույս։ Ռավիկը մեքենան քշում
էր առանց որևէ տեղ կանգ առնելու։ Նա սլանում էր Սենայի ափի երկարությամբ, առանց
արագությունն իսկ փոխելու, որպեսզի Հաակեն մեքենայի ցնցումից չարթնանա։ Նա ուզեց
կանգ առնել։ Սակայն դա հնարավոր չէր։ Բարկասները շատ մոտ էին կանգնած ափին։ Նա
թեքվեց դեպի Route de la Femme և սլացավ հակառակ ուղղությամբ դեպի Aliee de
Longchamps, որպեսզի գետից հեռանա։ Շարունակելով այդ ճանապարհը, նա անցավ Allee
de la Reine Marguerite և մտավ կողքի նեղ ծառուղիներից մեկը։
Հայացքը գցելով Հաակեի կողմը, Ռավիկը տեսավ, որ նա բաց աչքերով իրեն է նայում։
Մեքենայի պրիբորների աղոտ լույսի տակ Հաակեի աչքերը փայլում էին ինչպես ապակյա
գնդիկներ։ Ռավիկի համար դա կարծես էլեկտրական հոսանքի հարված լիներ։
— Արթնացա՞ք,— հարցրեց Ռավիկը։
Հաակեն չպատասխանեց, նա շարունակում էր նայել Ռավիկին։ Նա նույնիսկ չէր
շարժվում տեղից։ Անշարժ էին նաև աչքերը։
— Այս որտե՞ղ ենք մենք,— վերջապես հարցրեց նա։
― Բուլոնյան անտառում։ «Կասկադ» ռեստորանի մոտ։
— Ինչքա՞ն ժամանակ է, ինչ գալիս ենք։
— Տաս րոպե։
— Ոչ, ավելի երկար է։
— Հազիվ թե։

— Մինչև քնելս, ես նայեցի ժամացույցին։ Կես ժամից ավել է, ինչ գալիս ենք։
— Մի՞թե,— ասաց Ռավիկը։— Ես կարծում էի քիչ կլինի։ Մենք շուտով կհասնենք։
Հաակեն աչքը չէր հեռացնում Ռավիկից։
— Ո՞ւր։
— «Maison de Rendezvous»։
Հաակեն տեղում շարժվեց։
— Վերադարձեք,— ասաց նա։
— Հիմա՞։
― Այո։
Հաակեն այլևս հարբած չէր։ Նա սթափված էր, և միտքը գործում էր պայծառ։ Նրա
դեմքն ամբողջովին փոխված էր։ Նախկին բարեհոգությունն ու ուրախ տրամադրությունը
չքացել էին։ Այժմ Ռավիկը նորից տեսավ այն Հաակեի դեմքը, որին ինքը այնքան լավ էր
ճանաչում և որ մեկընդմիշտ թաղվել էր իր հիշողության մեջ դեռ գեստապոյի զարհուրելի
բանտախցից։ Հանկարծ Ռավիկը թոթափեց շփոթահարությունը, որ նրան ամբողջ
ժամանակի ընթացքում այնպես կաշկանդում էր։ Մինչև վերջին րոպեն նրա մեջ այն
զգացումն էր, որ կարծես ինքն ուզում է սպանել մի օտար, կողմնակի մարդու, որը ոչ մի
առնչություն չունի իր հետ։ Նրա մեքենան պարզապես նստել էր մի բարեհոգի գինեսեր
մարդ և ոչ թե մարդասպան։ Ռավիկը նայում էր այդ մարդու դեմքին և իզուր փնտրում այն
պատճառները, որոնք դրդում էին իրեն սպանություն կատարել,— պատճառներ, որոնք
ամենից առաջ իր գլխում էին, սեփական երևակայության մեջ։ Եվ հանկարծ ահա նորից
այն աչքերը, որոնք իրեն էին նայում այն ժամանակ, երբ ինքը՝ կտտանքների ցավից
հոգեվարքի դուռը հասած, հազիվ էր սթափվում մահաբեր ուշագնացությունից։ Նույն
սառը աչքերը, նույն սառը, կամացուկ, համառ ձայնը...
Նրա մեջ վայրկենապես ինչ֊որ բան շրջվեց։ Կարծես դա էլեկտրական հոսանք էր, որ
փոխեց իր ուղղությունը։ Լարվածությունը նույնն էր, բայց առկայծող, ներվային,
փոփոխուն զգացումները այժմ լցվում էին մի ընդհանուր հոսանքի մեջ, ձգտում էին դեպի
միևնույն նպատակը, և ուրիշ ոչինչ գոյություն չուներ այլևս, բացի այդ նպատակից։
Տարիները, մոխրացած, փլվեցին։ Ռավիկի հայացքի առաջ նորից վերակենդանացավ գորշ
պատերով սենյակը, լուսավորված լուսամփոփ չունեցող լապտերներով, այն սենյակը,
որտեղից արյան, կաշվե գոտիների, քրտինթի, կտտանքների և սարսափի հոտ էր գալիս...
— Ինչո՞ւ,— հարցրեց Ռավիկը։
— Ես պետք է վերադառնամ։ Հյուրանոցում ինձ սպասում են։
― Դուք չէի՞ք ասում, որ ձեր իրերն արդեն, կայարանում են։
— Այո, իրերս կայարանում են։ Բայց ես մի փոքրիկ գործ ունեի հյուրանոցում։ Դա է, որ
մոռացել եմ։ Վերադարձեք։
— Լավ։ Ինչպես ուզում եք։
Ռավիկը մի շաբաթ առաջ եղել էր Բուլոնյան անտառի բոլոր ծակուծուկերում։ Նա
մեքենայով շրջել էր բոլոր տեղերը և ցերեկը և գիշերը։ Հիմա նա ստույգ գիտեր, թե ինքը

որտեղ է գտնվում։ Եվս մի քանի րոպե։ Նա մեքենան շրջեց դեպի ձախ գնացող մի նեղլիկ
ծառուղի։
— Մենք վերադառնո՞ւմ ենք։
— Այո։
Ծանր բուրմունք սաղարթների, որոնց միջով ցերեկն անգամ չեն թափանցում արևի
շողերը։ Մթին, թանձր խավար։ Ֆառերի ավելի պայծառ լույս։ Ռավիկը մեքնայի հայելու
մեջ տեսավ, թե ինչպես Հաակեի ձախ ձեռքը կամացուկ սահեց արմնկակալից և զգուշորեն
ետ ձգվեց դեպի գրպանը։ Ղեկն աջ կողմից է, մտածեց Ռավիկը։ Փառք աստծո, այս
«տալբոյի» ղեկը աջակողմյան է։ Հետո մեքենան միանգամից թեքեց մի ուրիշ ծառուղի,
ձախ ձեռքով ղեկը բռնած, իսկ աջը այնպես ետ քաշելով, իբրև թե մեքենայի ոլորվելու
թափից պոկվեց ղեկից, և մինչև վերջը սեղմելով գազը, սլացավ առջևը ձգվող ուղիղ
ճանապարհով։ Մի քանի վայրկյան անց նա ամբողջ թափով սեղմեց արգելակներին։
Արգելակները ճռնչացին, մեքենան մեխվեց տեղնուտեղը։ Մի ոտքը հենելով պեդալին,
իսկ մյուսը թափքի առաջի մասին, Ռավիկը կարողացավ պահպանել իր
հավասարակշռությանը։ Հաակեն, որի ոտքերը պատրաստ չէին դիմադրության և ինքն էլ
այդպիսի հարված չէր սպասում, գլխով ընկավ առաջ։ Նա չհասցրեց ձեռքր գրպանից հանել
և ճակատով զարնվեց մեքենայի պրիբորային պանելին։ Այդ նույն վայրկյանին Ռավիկն աջ
գրպանից դուրս քաշեց մանեկի դարձակը և ամբողջ թափով խփեց Հաակեի գանգի
ծոծրակային մասին։
Հաակեն այլևս ուղղվել չկարողացավ։ Նստիքից կողքի վրա սահելով, նա գնաց դեպի
մեքենայի հատակը և, աջ ուսով դեմ առնելով պրիբորային պանելին, ամբողջ մարմնով
սեղմվեց նրան։
Ռավիկը մեքենայի գազն ավելացնելով, սլացավ առաջ։ Ծառուղին կտրել-անցնելուց
հետո միացրեց քողարկված լույսերը։ Նա սլանում էր և մտածում, թե որևէ մեկը չի՞ լսել
արդյոք արգելակների ճռնչոցը։ Թ՞ե ավելի լավ չի արդյոք Հաակեին դուրս գցել մեքենայից
և թաքցնել թփուտների մեջ, եթե հանկարծ մեկնումեկը հայտնվի։ Ռավիկը մեքենան
կանգնեցրեց մի խաչմերուկում, հանգցրեց մոտորն ու լույսը, դուրս թռավ մեքենայից,
բացեց կապոտը և այն կողմի դռնակը, որտեղ Հաակեն էր գտնվում, և ականջները սրեց։
Այստեղից հիանալի երևում էր և լսվում, թե ինչ է կատարվում շուրջը, եթե որևէ մեկը
հայտնվեր, իսկույն կարող էր նկատել, Հաակեին թաքցնել թփուտներից մեկի տակ և
բզբզել մոտորը, ձևացնելով, թե խափանվել է։
Լռությունն աղմուկից ավելի խլացուցիչ էր։ Նա վրա հասավ այնքան հանկարծակի, որ
թվաց, թե վայրկենապես շուրջը լցվեց նրա աղմուկով։ Ռավիկն այնպես սեղմեց
բռունցքները, որ ցավ զգաց։ Նա գիտեր, որ այդպես արյունն է աղմկում իր ականջների
մեջ։ Նա շնչում էր խոր և դանդաղ։
Այդ աղմուկը աստիճանաբար փոխվեց շրշյունի։ Հետո շրշյունի միջից սկսեց ինչ-որ
ճթճթոց լսվել, որը գնալով ուժեղանում էր, Ռավիկը լարված ականջ դրեց։ Ճթճթոցն
ուժեղանալով, այժմ արդեն մետաղային ինչ-որ ձայն էր ստացել։ Հանկարծ Ռավիկն զգաց,
որ դա պարզապես ծղրիդների ձայնն է։ Շրշյունը դադարեց։ Այժմ միայն այդ ճթճթոցն էր,
որ տարածվել էր արթնացող օրվա խաղաղության մեջ, նեղլիկ այդ մարգագետնում, որը
իրենից փոքր֊ինչ թեք էր ընկած։

Մարգագետնի վրա փռվել էր վաղորդյան աղջամուղջը։ Ռավիկը մեքենայի կապոտը
փակեց։ Պետք էր շտապել։ Մինչև լույսի լրիվ բացվելը անհրաժեշտ էր ամեն ինչ
վերջացնել։ Ռավիկը նայեց շուրջը։ Տեղն ընտրված էր վատ։ Ընդհանրապես Բուլոնյան
անտառում հարմար տեղեր չկային։ Սենան գցելու համար արդեն չափազանց լույս էր։ Նա
հաշվի չէր առել, թե այդ բոլորն այսքան ուշ կկատարվի։ Հանկարծ նա ցնցվեց։ Ականջին մի
խշշոց հասավ, լսվեց մի ճանկռտոց, հետո տնքոցի ձայն եկավ։ Հաակեի ձեռքը դուրս
սահեց բաց դռնակից և սկսեց ջղաձգորեն ճանկռտել մեքենայի ոտնակը։ Ռավիկը
նկատեց, որ մանեկի դարձակը դեռ մինչև հիմա ձեռքին է։ Նա ձեռքը գցեց Հաակեի
օձիքին, գլուխը դուրս քաշեց մեքենայից և նորից երկու ուժեղ հարված հասցրեց
ծոծրակին։ Տնքոցներն իսկույն դադարեցին։
Թխկոցի ձայն լսվեց։ Ռավիկը շունչր պահեց, հետո նկատեց, որ դա ատրճանակն էր,
նստիքից սահեց֊ընկավ ոտնակին։ Ըստ երևույթին, մինչև մեքենայի արգելակումը
Հաակեն դա իր ձեռքում էր բռնել։ Ռավիկն ատրճանակը դարձյալ գցեց մեքենայի մեջ։
Նա նորից ականջ դրեց։ Ծղրիդներ։ Մարգագետին։ Երկինք, որ լուսավորվում էր և
սահում դեպի ետ։ Քիչ հետո արևն արդեն կծագի։ Ռավիկր բացեց մեքենայի դռնակը,
դուրս քաշեց Հաակեին, շրջեց մեքենայի առջևի նստիքը և փորձեց նրա մարմինը խրել
թափքի մեջ՝ առջևի և հետևի նստիքների արանքը։ Դա չհաջողվեց։ Տեղը չափազանց նեղ
էր։ Նա մեքենայի կողքով վազեց, բացեց բագաժնոցը և ազատեց ավելորդ գործիքներից,
նորից Հաակեին դուրս բերեց մեքենայից ու քարշ տվեց բագաժնոցի մոտ։ Հաակեն դեռ չէր
մահացել։ Նա սոսկալի ծանր էր։ Քրտինքն ամբողջովին ողողել էր Ռավիկի երեսը։
Վերջապես նրան հաջողվեց Հաակեին խրել բագաժանոց։ Ռավիկր նրա ծնկները ծալեց,
կպցրեց կզակին, ինչպես երեխայի դիրքն է լինում մոր արգանդի մեջ։ Այնուհետև նա
գետնից վերցրեց բագաժանոցից դուրս գցած գործիքները՝ բահն ու դոմկրատը, և
տեղավորեց մեքենայի թափքի առջևի մասում։ Կողքին գտնվող ծառերից մեկի վրա մի
թռչուն սկսեց խլվլալ։ Ռավիկը ցնցվեց։ Նրան այդ ծլվլոցը թվաց շատ ավելի բարձր, քան
մինչ այդ իր լսած բոլոր ձայները։ Աչքը գցեց դեպի մարգագետինը։
Լույսն ավելի էր բացվել։
Ռավիկը չէր ուզում ռիսկի դիմել։ Նա մոտեցավ բագաժանոցին և կիսով չափ
բարձրացրեց կափարիչը։ Հետո ձախ ոտքը դրեց հետևի բուֆերին և ծնկով կափարիչն
այնպես պահեց կիսաբաց վիճակում, որ հնարավոր լինի ձեռքերը ներս մտցնել ինչ֊որ բան
անելու համար։ Եթե որևէ մեկը նույնիսկ տեսնի էլ, կկարծի, թե նա անմեղ գործով է
զբաղված։ Մանավանդ որ կափարիչը ուզած րոպեին կարող է փակել։ Նրա առջևում
երկար ճանապարհ էր ընկած։ Բայց ամենից առաջ պետք էր Հաակեին սպանել։
Հաակեի գլուխը խրվել էր բագաժանոցի աջ անկյունը։ Ռավիկը դա պարզ տեսնում էր։
Նրա վիզը թուլացած էր, փափուկ, բայց զարկերակները խփում էին։ Ռավիկը ձեռքր գցեց
Հաակեի կոկորդին և ամբողջ ուժով սեղմեց։
Թվում էր, թե դա տևում է հավիտյան։ Բայց ահա Հաակեի գլուխը փոքր֊ինչ ցնցվեց,
շատ աննշան։ Մարմինը փորձեց ձգվել։ Կարծես ուզում էր դուրս պրծնել իրեն կաշկանդող
հագուստների միջից։ Բերանը բացվեց։ Նորից լսվեց թռչնակի սուր ծլվլոցը։ Լեզուն դուրս
ընկավ բերանից, հաստ, դեղին, փառակալած։ Եվ հանկարծ Հաակեն բացեց մի աչքը։
Թվում էր, աչքն անընդհատ նայում ու դուրս է պրծնում ակնաբնից... թվում էր գլխից

անջատվել ու շարժվում է Ռավիկի վրա... բայց մարմինը հանձնվեց, թուլացավ։ Ռավիկը
որոշ ժամանակ Հաակեի կոկորդը դեռ այդպես սեղմած պահեց։ Վերջացավ։
Բագաժանոցի կափարիչը շրխկալով փակվեց։ Ռավիկը մի քանի քայլ արեց, բայց
հանկարծ զգալով, ոչ ծնկները դողում են, ձեռքը գցեց կողքի ծառերից մեկի բնին։ Սիրտն
սկսեց խառնել։ Այնպես էր որձկում, կարծես հիմա ուր որ է ստամոքսը բերանից դուրս
կգա։ Նա փորձում էր զսպել իրեն։ Բայց անօգուտ։
Հայացքը բարձրացնելով։ Ռավիկը մարգագետնով քայլող մի մարդ տեսավ։ Մարդը
նայեց իրեն։ Ռավիկը տեղից չշարժվեց։ Մարդը գալիս էր իր կողմը։ Գալիս էր դանդաղ
քայլերով, անուշադիր։ Հագուստով պարտիզպանի կամ բանվորի նման էր։ Նորից նայեց
Ռավիկին։ Ռավիկը թքեց և գրպանից հանեց սիգարետի տուփը։ Հետո մեկը վառելով,
ծուխը առատորեն ներս քաշեց։ Կծու ծուխը այրեց կոկորդը։ Մարդը ծառուղին կտրեց,
անցավ։ Նայեց այնտեղ, որտեղ Ռավիկը սիրտ էր թափել, նայեց մեքենային և ապա՝ նորից
Ռավիկին։ Մարդը ոչինչ չասաց, իսկ Ռավիկը ոչինչ չկարողացավ կարդալ նրա դեմքին։
Անշտապ քայլերով նա անհետացավ խաչմերուկի հետևում։
Ռավիկը մի քանի վայրկյան ևս սպասեց, հետո բանալիով փակեց բագաժանոցը և
մոտորը գործի գցեց։ Բուլոնյան անտառում նա ոչինչ այլևս անել չէր կարող, արդեն լույս
էր։ Պետք է գնար Սեն-Ժերմեն։ Այնտեղ անտառները իրեն լավ ծանոթ էին։

XXX գլուխ
Մի ժամ հետո Ռավիկը մեքենայով կանգ առավ փոքրիկ մի պանդոկի առաջ։ Նա շատ
քաղցած էր, գլուխը բթացել էր և դժժում էր։ Մեքենան կանգնեցրեց շենքի առջևի այն
մասում, որտեղ երկու սեղան էր դրված և մի քանի աթոռներ։ Նա սուրճ ու բրիոշ
պատվիրեց և գնաց լվացվելու։ Լվացարանի սենյակից գարշելի հոտ էր գալիս։ Նա մի
բաժակ խնդրեց և ողողեց բերանը։ Հետո ձեռքերը լվաց ու վերադարձավ։
Նախաճաշն արդեն սեղանի վրա էր։ Սուրճի բուրմունքը նույնն էր, ինչպես աշխարհի
բոլոր սուրճերինը։ Տանիքների վերևում պտույտ էին գալիս ծիծեռնակները, արևն արդեն
կախում էր իր առաջին ոսկյա գոբելենները տների պատերին, մարդիկ աշխատանքի էին
գնում։ Բիստրոյի լուսամուտներից կախած թափանցիկ վարագույրների միջով երևում էր,
թե ինչպես է աղախինը փեշերը քշտած լվանում հատակի սալիկները։ Դա մի ամառային
խաղաղ առավոտ էր, որից Ռավիկը վաղուց էր, ինչ չէր տեսել։
Նա խմեց տաք սուրճը, բայց ուտել սիրտ չէր անում։ Զզվելի էր ձեռքերով որևէ բան
վերցնել։ Ուշադիր պննեց մատները։ Դատարկ բան է, մտածեց նա։ Գրողի ծոցը թող կորչի
ամեն ինչ։ Ես պետք է ուտեմ։ Նա մի գավաթ սուրճ էլ խմեց։ Հետո մի սիգարետ հանեց և
զգուշորեն բերանը դրեց այն ծայրով, որին մատները չէին կպել։ Այսպես շարունակել չի
կարելի, պետք է վերջ տալ սրան, մտածեց Ռավիկը։ Սակայն, միևնույն է, ձեռքը ոչ մի բանի
ոչ կպցնում և ոչ էլ ուտում էր։ Ես պետք է նախ և առաջ իմ գործը վերջացնեմ, որոշեց նա և,
տեղից կանգնելով, վճարեց վերցրածի դիմաց։
Կովերի նախիր։ Թիթեռներ։ Դաշտերի վրա կախված արև։ Արև, որ ընկել է
հողմապակու վրա։ Մեքենայի ծածկի վրա ընկած արև։ Եվ արև, որը փայլփլում է
բագաժանոցի նիկելապատ մասերի վրա։ Այդ բագաժանոցում է գտնվում մահացած
Հաակեն, նա, որ այդպես էլ չիմացավ, թե ով և ինչի համար սպանեց իրեն։ Ամեն ինչ պետք
է ուրիշ կերպ լիներ։ Ուրիշ կերպ...
— Ճանաչո՞ւմ ես ինձ, Հաակե։ Գիտե՞ս ես ով եմ։ Նա իր առջևում տեսնում էր կարմիր մի
դեմք։
— Ոչ, չեմ ճանաչում, իսկ ի՞նչ կա որ... Դուք ո՞վ եք... Մի՞թե մենք երբևէ հանդիպել ենք։
— Այո, հանդիպել ենք։
— Ե՞րբ։ Նույնիսկ իրար հետ դո՞ւ-ով ենք խոսել։ Գուցե կադետական կորպուսո՞ւմ ենք
եղել։ Չեմ կարողանում հիշել։
― Չե՞ս հիշում, Հաակե։ Ոչ, կադետական կորպուսը չէր։ Մենք ավելի ուշ ենք հանդիպել։
— Ավելի ո՞ւշ։ Բայց չէ՞ որ դուք միշտ արտասահմանում եք ապրել, իսկ ես ոտքս երբեք
Գերմանիայից դուրս չեմ դրել։ Միայն այս վերջին երկու տարին է, որ երբեմն Փարիզ եմ
գալիս։ Գուցե մենք խմե՞լ ենք իրար հետ ինչ-որ տեղ...
— Ոչ, մենք իրար հետ չենք խմել։ Եվ հանդիպել ենք ոչ թե այստեղ, Փարիզում, Հաակե,
այլ Գերմանիայում։

Շլագբաում։ Երկաթուղային գծեր։ Փոքրիկ մի պարտեզ, ծածկված վարդերով,
ֆլոքսներով ու արևածաղիկներով։ Սպասում։ Միայնակ սև մի գնացք փնչացնում է
անսահման առավոտի միջով։ Մեքենայի հողմապակու մեջ արտացոլվում են բորբոքված
աչքերը։ Բագաժանոցը բացելիս աչքերը բան էր ընկել։
—
Գերմանիայում։
Ախ,
հա՜-ա։
Նացիոնալ-սոցիալիստական
պարտիայի
համագումարներից մեկի Ժամանակ... Նյուրբերգում։ Կարծես, արդեն հիշում եմ։
«Նյուրնբերգ հոֆ»-ի շենքո՞ւմ։
― Ոչ, Հաակե,— դանդաղորեն ասաց Ռավիկը մեքենայի հողմապակու միջով և զգաց,
թե ինչպես է իր մեջ ուռճանում տարիների հիշողության ծանր ալիքը։— Նյուրնբերգում չէ։
Բեռլինում։
― Բեռլինո՞ւմ։— Աչքերի տակ կապտած, ցնցվող դեմքի վրա հանկարծ կատակային
անհամբերության մի երանգ հայտնվեց։— Դե ասեք, ասեք, տեսնենք բանն ինչումն է։ Սար
ու ձորեր մի գցիր, և մի՛ տանջիր այդքան երկար։ Ասա, տեսնենք, դա ե՞րբ էր և որտե՞ղ։
Նորից ինչ-որ ալիք, որ կարծես գետնի տակից էր ելնում, թևերով վեր բարձրացավ։
— Տանջելու Ժամանակ էր, Հաակե։ Այո, ճիշտ այդպես։ Տանջելու ժամանակ։
Անորոշ, զգուշավոր մի ծիծաղ։
— Կատակ մի արեք, մարդ աստծո։
— Տանջանքի ժամանակ էր, Հաակե, հիմա արդեն իմացա՞ր, ով եմ։
Նորից անորոշ, զգուշավոր ծիծաղ, որը դառնում էր գրեթե սպառնագին։
— Ինչպե՞ս պետք է իմանամ։ Ես հազարավոր մարդկանց հետ եմ հանդիպել, հո չեմ
կարող ամեն մեկին հիշել։ Իսկ եթե դուք նկատի ունեք պետական գաղտնի
ոստիկանությունը...
— Այո, Հաակե։ Ես նկատի ունեմ գեստապոն։
Նա ուսերը թոթվում է։ Զգուշանում։
— Եթե երբևէ ձեզ այնտեղ հարցաքննել են...
— Այո, հարցաքննել են... հիմա հիշեցի՞ր...
Նորից նա ուսերը վեր քաշեց։
— Ինչպե՞ս պետք է հիշեմ։ Մենք հազարավոր մարդկանց ենք հարցաքննում...
— Հարցաքննո՞ւմ։ Դուք հազարավոր մարդկանց տանջում էիք, կտտանքների
ենթարկում, ձաղկում էիք այնպես, որ մարդիկ գիտակցությունը կորցնում էին, ջարդում
էիք նրանց երիկամները, փշրում էիք ոսկորները, պարկերի նման շպրտում էիք մառան,
քարշ տալով մառանից տանում էիք հարցաքննության, ծվատում, այլանդակում էիք
դեմքերը, ճխլում էիք ամորձիները... ― դուք այդ բոլորը «հարցաքննությո՞ւն» եք կոչում։
Խուլ, խռխռան տնքոցները այն դժբախտների, որոնք այլևս ուժ չունեին բղավելու... Դա՞ էր
ձեր «հարցաքննությունը»։ Խեղդված հեկեկանքներն ու ցավագին ոռնոցները մեկ և մյուս
ուշագնացության միջև, փորին հասցրած սապոգի հարվածները, ռետինե մահակները,

դաղող մտրակները...— այդ բոլորը դուք մի անմեղ բառով «հարցաքննությո՞ւն» եք
անվանում։
Ռավիկը հայացքը լարած նայում էր հողմապակու այն կողմը գտնվող Հաակեի
անտեսանելի դեմքին, որի միջով անաղմուկ սահում անցնում էր ցորենի ու խաշխաշի
արտերով և մասրենու թփերով ծածկված դաշտերի բնապատկերը... Ռավիկն անքթիթ
նայում էր երևակայությամբ իր դեմ կանգնեցրած այդ մարդուն, նրա շրթունքները
շարժվում էին, և ասում էր այն ամենը, ինչ ուզում էր, և ինչ վաղ թե ուշ պետք է ասեր։
— Ձեռքերդ չշարժես։ Թե չէ վայրկենապես կփռեմ գետին։ Հիշո՞ւմ ես փոքրիկ Մաքս
Ռոզենբերգին, որը մառանում խոշտանգված մարմնով ընկած էր ինձ մոտ։ Նա ուզում էր
գլուխը խփել ցեմենտե պատին ու փշրել, որպեսզի այլևս «չհարցաքննեին»։ Ինչո՞ւ էին
«հարցաքննում» նրան։ Որովհետև դեմոկրա՞տ էր։ Իսկ Վիլմանի՞ն։ Հիշո՞ւմ ես։ Ձեր
երկժամյա «հարցաքննությունից» հետո նա բանտախուց վերադարձավ ատամները
թափված, առանց մի աչքի և արյուն միզելով։ «Հարցաքննո՜ւմ» էիք։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև նա
կաթոլիկ էր և չէր հավատում, որ ձեր ֆյուրերը նոր լույս ընկած մեսիա է։ Իսկ Ռիզենֆելդը,
որի գլուխն ու մեջքը հում մսի կտորներ էին հիշեցնում։ Նա պաղատում էր մեզ, իր երակը
ատամներով կտրենք, որպեսզի ազատվի այդ տանջանքներից։ Ինքն այդ անել չէր կարող,
որովհետև քո «հարցաքննությունից» հետո նրա բերանում ոչ մի ատամ չէր մնացել։ Չէ՞ որ
նա դեմ էր պատերազմին և չէր հավատում, որ ռումբերն ու հրանետները կուլտուրայի
բարձրագույն նվաճումներն են։ «Հարցաքննո՜ւմ» էիք։ Այո, հազարավոր մարդկանց էիք
այդ ձևով «հարցաքննում»... Ձեռքերդ չշարժես, սրիկա շանորդի։ Վերջապես դու իմ ձեռքն
ես ընկել, հիմա մենք այստեղից քիչ կհեռանանք, այնտեղ մի տուն կա, հաստ պատերով և
դատարկ, հենց այնտեղ էլ ես կսկսեմ քեզ «հարցաքննել» — կամաց-կամաց, ամբողջ
գիշերներն ու ցերեկները, ճիշտ նույն ձևով, ինչպես դու էիր «հարցաքննում»
Ռոզենբերգին, Վիլմանին, Ռիզենֆելդին։ Իսկ այնուհետև, երբ այդ վերջացած կլինի...
Հանկարծ Ռավիկը նկատեց, որ մեքենան սլանում է կատաղի արագությամբ։ Նա գազը
պակասեցրեց։ Տներ։ Գյուղ։ Շներ։ Հավեր։ Վզները վեր ձգած ու գլուխները կռապաշտորեն
ետ գցած, մարգագետնում վազվզում էին ձիեր։ Կենտավրներ, ուժով լեցուն կյանք։
Ծիծաղող մի կին զամբյուղով սպիտակեղեն է տանում։ Պարանների վրա փռած
գույնզգույն փոխնորդեղեն, որոնք ծածանվում էին ինչպես անխախտ երջանկության
գրոշներ։ Դռան առաջ խաղացող երեխաներ։ Ռավիկն այդ բոլորը տեսնում էր կարծես
ապակյա պատի միջով — ամեն ինչ թվում էր շատ մոտիկ և անսահման հեռու։
Գեղեցկություն, անդորր, անմեղություն, որ ցավեցնելու աստիճան հուզում է իր սիրտը,
բայց որը իրենից հեռացավ մեկընդմիշտ լոկ այս գիշերվա պատճառով։ Սակայն կորուստի
ափսոսանքը չէր զգում — եղածն արդեն եղած էր, և ոչինչ այլևս փոխել չէր կարելի։
Պետք է դանդաղ քշել։ Այլապես եթե մեծ արագությամբ անցար գյուղերի միջով, իսկույն
կբռնեն։ Ժամացույցը։ Արդեն մոտ երկու ժամ է, ինչ ճանապարհ է գալիս։ Մի՞թե
հնարավոր բան է։ Իսկ ինքը չի էլ նկատել, թե ոնց է անցել ժամանակը։ Նա ոչինչ չի տեսել,
բացի իր աչքին երևացող Հաակեի դեմքից, որին ինքը անընդհատ նայում ու խոսում էր...
Սեն-Ժերմեն։ Պարկ։ Կապույտ երկնքի ֆոնի վրա բարձրացող երկաթյա սև
ցանկապատ, հետևում՝ ծառեր։ Ծառեր։ Հետո ծառուղիներ։ Ահա վերջապես այն պարկը,
որին ինքն այնքան սպասում էր, ահա ծառերը — անթիվ, անհամար, իսկ նրանց հետևում՝
հանկարծ անտառը։

Գետինը փափուկ էր և ծածկված թփուտներով։ Մինչև խճուղին բավական հեռու էր։
Մեքենան կանգնեցնելով այդտեղ և աչքը պահելով վրան, Ռավիկը մի քանի հարյուր մետր
խորացավ անտառի մեջ ձեռքն առավ բահը և սկսեց փոս փորել։ Հողը փորվում էր հեշտ։
Եթե հանկարծ որևէ մեկը հայտնվի և նկատի մեքենան, Ռավիկը բահն իսկույն կթաքցնի
ու կվերադառնա, ձևացնելով, թե ինքը հենց այնպես, առանց որևէ նպատակի, զբոսնում է
անտառում։
Նա բավական խոր փոս էր փորել, որպեսզի հնարավոր լինի դուրս տված հողով ծածկել
դիակը։ Հետո մեքենան բերեց կանգնեցրեց փոսից ոչ հեռու մի տեղ։ Չնայած դիակը ծանր
էր, բայց ավելի մոտեցնել չուզեց, որպեսզի փափուկ հողի վրա անիվների հետքերը չերևա։
Իսկ մեքենայի կանգնած տեղում գետինը պինդ էր։
Դիակը դեռ չէր փայտացել։ Քարշ տալով փոսի կողքը, Ռավիկը նրա շորերը ճղճղատեց
և լցրեց իրար վրա։ Դա շատ ավելի հեշտ էր, քան ինքը կարծում էր։ Մերկ դիակը թողնելով
այդպես, նա բոլոր շորերը խրեց բագաժանոցը և մեքենան նորից տարավ կանգնեցրեց իր
նախկին տեղում։ Հետո բանալիով փակեց դռներն ու բագաժանոցի կափարիչը և, հետը մի
մուրճ վերցնելով վերադարձավ։ Պետք էր վերացնել դիակը ճանաչելու բոլոր
հնարավորությունները, եթե ինչ-որ պատահականությամբ հայտնաբերվեր այն։
Ռավիկը մեծ դժվարությամբ նորից վերադարձավ դիակի մոտ։ Բայց հանկարծ
անհաղթահարելի մի ցանկություն զգաց։ Դիակը թողնել իր տեղում, նստել մեքենան և
հեռանալ առանց ետ նայելու։ Հետո կանգ առավ, նայեց շուրջը։ Իրենից ոչ հեռու հացենու
բնի վրայով վերուվար էին անում երկու սկյուռ։ Նրանց կարմրաշեկ մորթին շողշողում էր
արևի տակ։ Ռավիկը շարունակեց ճանապարհը։
Ուռած, կապտած դիակ։ Ռավիկը Հաակեի երեսին մեքենայի յուղի մեջ թրջած մի քրջի
կտոր գցեց և սկսեց մուրճով խփել։ Բայց հենց առաջին հարվածից հետո կանգ առավ։
Խուլ թխկոցը նրան անչափ բարձր թվաց։ Հետո նորից շարունակեց գործը, և ահա
հարվածը հարվածի հետևից իջավ Հաակեի երեսին։ Քիչ հետո երեսի շորը բարձրացրեց։
Դեմքր դարձել էր սև արյունի մակարդուկով ծածկված անճանաչելի մի շաղախ։ Կարծես
Ռիզենֆելդի գլուխը լինի, մտածեց Ռավիկը։ Նա հանկարծ զգաց, որ ատամները սեղմվում
են իրար։ Ինչո՞ւ Ռիզենֆելդի գլուխը, Ռիզենֆելդինն ավելի սոսկալի էր, մտածեց Ռավիկը։
Չէ որ նրա գլուխն այդ վիճակին էր հասցրած դեռ կենդանի ժամանակ։
Մատանին Հաակեի աջ ձեռքին էր։ Ռավիկը մատից հանեց ու մարմինը հրեց փոսը։
Պարզվեց, որ փոսը բավական սաղր է։ Ռավիկն ստիպված եղավ Հաակեի ծնկները ծալել,
կպցնել փորին։ Հետո սկսեց հողը լցնել վրան։ Դա համեմատաբար հեշտ էր, և գործը առաջ
էր գնում արագ։ Երբ փոսն արդեն լցվել էր, նա հողը տրորեց և ծածկեց նախապես այդ
նպատակով կտրած կնծղերով։ Կնծղերը կիպ կպել էին իրար։ Արանքները կարելի էր
նկատել միայն այն ժամանակ, երբ մարդ կռանար ու հատուկ նպատակով նայեր։
Այնուհետև, թփուտներն ուղղելով, Ռավիկը մեջքը շտկեց։
Մուրճը։ Բահը։ Քուրջը։ Դրանք բոլորը նա տարավ մեքենայի մոտ ու գցեց
բագաժանոցը։ Հետո մի անգամ էլ վերադարձավ թաղած տեղը, առանց շտապելու և
ուշադիր զննելով, թե հետքեր չկա՞ն արդյոք։ Սակայն հետքերը գրեթե չէին երևում։ Իսկ ինչ
էլ որ դեռ կարելի էր նկատել, մի քանի օրում կվերացնեն անձրևներն ու արագ աճող խոտը։
Տարօրինակ զգացում են առաջացնում մեռած տղամարդու կոշիկները։ Գուլպաները։

Սպիտակեղենը։ Կոստյումն ավելի քիչ է զարմանք պատճառում։ Գուլպաները,
վերնաշապիկը, սպիտակեղենը արդեն մի տեսակ անիրական էին թվում, խունացած,
կարծես նրանց վրա նույնպես տարածվել էր մահվան շունչը։ Որքա՜ն է նողկալի այդ իրերին
ձեռք մեկնելը, մոնոգրամ կամ ֆիրմային պիտակներ փնտրելը։
Ռավիկը դա կատարեց շատ արագ։ Բոլորը կտրեց, առանձնացրեց մի կողմ, շորերը
փաթաթեց դրեց մի կապոցի մեջ և Հաակեին թաղած տեղից մի քանի կիլոմետր
հեռավորության վրա փոս փորեց ու հորեց մեջը։ Դա բավական հեռու էր և կարող էր
կանխել դիակի և շորերի միաժամանակ հայտնաբերումը։
Այն ուհետև Ռավիկը նստեց մեքենան և քշեց այնքան ժամանակ մինչև որ պատահեց մի
առվակի։ Հագուստից կտրած մոնոգրամերը նա փաթաթեց մի թղթի մեջ։ Հետո ճղճղեց
Հաակեի ծոցատետրը, դարձրեց փոքրիկ կտորներ, և սկսեց ուսումնասիրել
թղթապանակը։ Թղթապանակում երկու հատ հազարֆրանկանոց թղթադրամ կար,
երկաթուղային մի տոմս՝ մինչև Բեռլին, տասը մարկ, հասցեներով մի քանի գրություններ
և Հաակեի անձնագիրն էր։ Ռավիկը երկու հազար ֆրանկը խրեց իր գրպանը։ Բացի
դրանից, նա Հաակեի գրպաններում ևս մի քանի հինգֆրանկանոց թղթադրամներ գտավ։
Այնուհետև մի րոպե զննեց գնացքի տոմսը։ «Մինչև Բեռլին»։ Մի տեսակ տարօրինակ էր
կարդալ այդ մակագրությունը. «Մինչև Բեռլին»։ Ռավիկն այդ տոմսը նույնպես կտորկտոր արեց ու դրեց մյուսների հետ։ Հաակեի անձնագիրը նա երկար շուռումուռ տվեց։ Դա
դեռ երեք տարի ուժի մեջ էր։ Դժվար էր դիմադրել այդ փաստաթուղթը պահելու և նրա
անվան տակ ապրելու գայթակղությանը։ Դա շատ սազական էր և շատ հարմար իր
այժմյան վիճակին։ Եվ հազիվ թե տատանվեր օգտագործելու մտքից, եթե համոզված լիներ
անվտանգությանը։
Ռավիկը պատռեց և անձնագիրը և տասմարկանոց գերմանական թղթադրամը։
Բանալին, ռևոլվերը և ճամպրուկի անդորրագիրը նա դրեց գրպանը։ Ուզում էր մտածել,
թե ճամպրուկը չստանա՞ արդյոք, որպեսզի ամբողջովին ջնջի Հաակեի Փարիզում եղած
բոլոր հետքերը։ Հյուրանոցային սենյակի համար վերցրած հաշիվը Ռավիկը նույնպես
պատռեց։
Այդ բոլորը միասին նա այրեց։ Շորերից պոկած մոնոգրամների գլխացավանքն ավելի
մեծ էր, քան ինքը ենթադրում էր։ Բայց այդտեղ օգնության հասան իր մոտ եղած հին
լրագրերը։ Ռավիկը դրանք նույնպես այրեց և մոխիրը լցրեց առուն։ Հետո բոլոր կողմերից
ուշադիր զննեց մեքենան, թե արյան հետք չի՞ մնացել արդյոք։ Բայց մեքենան մաքուր էր։
Նա խնամքով լվաց մուրճը, մանեկի դարձակը և դրեց բագաժանոց իրենց տեղը։
Այնուհետև ձեռքերը մի լավ լվաց, սրբեց, մի սիգարետ վառեց և, նստելով, սկսեց ծխել։
Բարձրակատար փեկոնների սաղարթներից թափանցում էին արևի թեք շողերը։
Ռավիկը նստած ծխում էր։ Նա լրիվ դատարկված էր և ոչնչի մասին այլևս չէր մտածում։
Ամրոց տանող խճուղին դուրս գալուց հետո էր միայն, որ նա մտաբերեց Սիբիլային։
Տասնութերորդ դարի հավիտենական երկնքի տակ ամառային արևի շողերի մեջ
փայլփլում էր սպիտակ ամրոցը։ Նա Սիբիլային հիշեց հանկարծ, և առաջին անգամ բոլոր
այդ տարիների ընթացքում չփորձեց դիմադրել նրա մասին արթնացող իր
հիշողություններին, չուզեց վանել իրենից և կամ ճնշել նրանց։ Այդ հիշողություններն
առանձնապես հեռու չգնացին, նրանք հասան մինչև այն օրը, երբ Հաակեն հրամայեց

Սիբիլային ներս բերել։ Այն, ինչ վերջին անգամ մեխվել էր իր հիշողության մեջ, դա
աներևակայելի վախն էր և սոսկալի սարսափը նրա աչքերում։ Մնացած ամեն ինչը
լուծվում և կորչում էր դրա մեջ։ Հետո մտաբերեց նաև, թե ինչպես իրեն հայտնեցին նրա
կախվելու մասին։ Ինքը երբեք դրան չէր հավատում, թեև ինքնասպանությունը հնարավոր
էր, սակայն ո՞վ գիտեր, թե ինչ էր նախորդել այդ ինքնասպանությանը։ Ռավիկը երբեք չէր
կարողանում մտածել Սիբիլայի մասին, առանց ուղեղի սոսկալի սպազմատիկ ցավերին
ենթարկվելու, որի ժամանակ նրա մատները կծկվում ու դառնում էին զարհուրելի ճանկեր,
կուրծքը սեղմվում և սկսում էր ցավել, օրեր շարունակ կորցնում էր աշխատելու
ունակությունը, գիտակցությունը պատվում էր արնագույն մշուշով, և ինքն ամբողջովին
համակվում էր անզոր վրեժի ծարավով։
Ռավիկը մտածում էր Սիբիլայի մասին, և հանկարծ սպազմատիկ ցավերն ու մշուշը
այլևս չկային։ Ինչ-որ բան արդեն լուծվել, անհետացել էր, ինչ-որ պատնեշ չքացել էր
մեջտեղից, տարիների հուզմունքն ու հուսահատությունը մարմնավորող անշարժ
կերպարը հանկարծ կենդանացել էր, սկսել էր շարժվել, և այլևս այն ամուր սառածը չէր,
ինչպես եղել էր բոլոր այս տարիներին։ Աղավաղված շրթունքները հարթվել և փակվել էին,
աչքերը կորցրել էին իրենց պաղած քարացածությունը, արյունը առատորեն հոսում էր
դեպի կավճագույն սպիտակ դեմքը։ Սարսափի մեռյալ, անշարժ դիմակն այլևս չկար,
հայտնվել էր նորից կենդանի Սիբիլան, նա, որին ինքը ճանաչում էր, ով ապրել էր իր հետ,
ում քնքուշ կուրծքը շոյել էր ինքը, նա, ում հետ ապրած իր երկու տարիները նման էին մեղմ
զեփյուռով զովացող հունիսյան տաք երեկոների։
Վեր էին հառնում օրերը... Երեկոները... Կարծես ինչ-որ հեռավոր, հորիզոնի այն կողմը
գտնվող մոռացության տրված հրահանից հանկարծ կայծեր թափեցին։ Թեթև ու
անաղմուկ բացվեց ամուր փակված ու արյան հետքերը վրան դեպի իր անցյալը տանող
դուռը, որի հետևում ծաղկափթիթ այգի էր տարածվում և ոչ թե գեստապոյի զնդանը։
Մի ժամից արդեն ավելի էր, ինչ Ռավիկը սլանում էր իր մեքենայով։ Նա դեռ Փարիզ չէր
վերադառնում։ Մեքենան կանգնեցրեց Սեն-Ժերմենի հետևում գտնվող Սենայի կամրջի
վրա և Հաակեի բանալին ու ռևոլվերը նետեց ջուրը։ Հետո մեքենայի ծածկը իջեցրեց ու
շարունակեց ճանապարհը։
Նրա մեքենան գնում էր Ֆրանսիայի վրա բացվող առավոտվա միջով։ Գիշերը գրեթե
մոռացված էր և թվում էր, թե տասնյակ տարիներով թողնված է իր հետևում։ Այն, ինչ
ընդամենը մի քանի ժամ առաջ էր տեղի ունեցել, նրա համար դարձել էր անիրական,
մշուշապատ, իսկ ինչ դեռ տարիներ առաջ էր սուզվել հիշողության խոըքը, ինչ-որ
հանելուկային ձևով դուրս էր գալիս տակից, շարժվում ավելի ու ավելի մոտ, և իրենից
այլևս բաժանված չէր ոչ մի անդունդով։
Ռավիկը չգիտեր, ինչ է կատարվում իր հետ։ Ամեն ինչ նա սպասում էր — հոգեկան
դատարկություն, հոգնածություն, անտարբերություն, հուզմունք, կարծում էր իր արածից
կնողկա, կսկսի արդարացնել իրեն, խմել և հարբելու ցանկություն կզգա, մի խոսքով, ամեն
ինչ սպասում էր, բայց ոչ այս։ Մտքով չէր անցնում, թե ինքը թեթևության ու ազատության
այսպիսի զգացում կարող է ունենալ, թվում էր, թե անցյալին վերաբերող հիշողությունները
ինչ-որ ծանրությունից ազատեցին նրան։ Ռավիկը նայեց շուրջը։ Նրա կողքով սահում
անցնում էր սքանչելի պեյզաժը։ Ցնծուն բարդիների շարքերը երկինք էին նետել իրենց

կանաչ ջահերը, անծայրածիր դաշտերում կակաչներ ու տերեփուկներ էին փթթել։ Փոքրիկ
գյուղերի փռերից տարածվել էր նոր թխած հացի բուրմունքը։ Դպրոցի շենքից լսվում էր
ջութակին ձայնակցող երեխաների երգը։
Ի՞նչ էր մտածում ինքը քիչ առաջ, երբ անցնում էր այստեղից։ Քիչ, ընդամենը մի քանի
ժամ առաջ, որ մի ամբողջ հավիտենականություն է թվում։ Ո՞ւր է չքացել ապակյա այն
պատը, որն իրեն պատնեշում էր շրջապատից։ Անհետացավ, ինչպես մշուշն է
անհետանում ծագող արևի շողերի ներքո։ Նա նորից տեսավ դռների առաջ խաղացող
երեխաներին, տեսավ արևի տակ քնած կատուներին ու շներին, տեսավ արոտատեղերում
թափառող ձիերին, տեսավ արևին փռած գույնզգույն սպիտակեղենը, որ թռթռում էր
քամուց և, վերջապես, տեսավ մարգագետնում կանգնած մի կնոջ, որը սեղմիչները ձեռքին
իրար հետևից վերնաշապիկներ էր կախում։ Նա տեսավ այդ բոլորը և ավելի սուր, քան
տարիներ առաջ, զգաց, որ ինքը այդ ամենի մի մասնիկն է։ Նրա ներսում ինչ-որ բան էր
հալվում, փափուկ, խոնավ, հալվում էր ու լցնում կյանքով։ Այրված դաշտը նորից էր
ծածկվել կանաչով, ինչ-որ բան ցնցվեց նրա մեջ և դանդաղ ետ գնաց։ Կորած
հավասարակշռությունը վերականգնվեց։
Ռավիկն անշարժ նստած էր ղեկի հետևում։ Նա չէր համարձակվում շարժվել, վախենում
էր հուշտ անի ծնված զգացումին։ Մինչդեռ այդ զգացումը աճում և աճում էր, կայծկլտում
ու վեր ու վար էր թռչկոտում հոգու մեջ։ Ռավիկը նստել էր լուռ, դեռ լրիվ չգիտակցելով այն,
ինչ տեղի է ունենում, բայց արդեն զգում էր և հասկանում, որ փրկությունը եկել է։ Նա
կարծում էր, թե Հաակեի ուրվականը անվերջ հետապնդելու է իրեն, նստելու է կողքին ու
նայի աչքերի մեջ, մինչդեռ կողքին նստել էր վերադարձած կյանքը ու իրեն էր նայում։
Սիբիլայի լայն բացած աչքերը, որ տարիներ շարունակ լուռ և անողոքաբար մեղադրում և
պահանջում էին, այժմ փակվեցին, վշտագին կծկված շրթունքներին խաղաղություն իջավ,
սարսափով կարկառած ձեռքերը վերջապես ցած ընկան։ Հաակեի մահը պոկեց Սիբիլայի
դեմքից մահվան քարացած դիմակը — այդ դեմքը մի վայրկյան կենդանացավ, հետո նորից
աղոտացավ և մշուշվեց։ Սիբիլան այժմ արդեն վերջապես կխաղաղվի, նրա կերպարը
կսուզվի անցյալի գիրկը և այլևս չի վերադառնա։ Բարդիներն ու թմբիները քնքշանքով
կընդունեն նրան, կթաղեն... իսկ շուրջը դեռ ամառ էր և մեղուների բզզոց... Եվ ինչ-որ
վճիտ, անհաղթահարելի մի այնպիսի հոգնածություն համակեց նրան, կարծես գիշերներ
շարունակ աչքը չէր փակել և հիմա քնելու է երկատ-երկար... և կամ բոլորովին չի քնելու
այլևս։
Ռավիկը «տալբոն» կանգնեցրեց Պոնսելե փողոցում։ Երբ մոտորն արդեն հանգավ, և նա
դուրս եկավ մեքենայից, նոր միայն զգաց, թե ինքն ինչքան է հոգնած։ Դա այլևս գնալու
ժամանակվա այն թուլացած հոգնածությունը չէր։ Դա մի հոգնածություն էր, նման՝ քնելու
անհաղթահարելի, դատարկ, բութ ցանկության։ Հազիվ ոտքերը քարշ տալով, նա գնաց
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոց։ Արևը գերանի նման ծանրացել էր ծոծրակին։ Հանկարծ
նա հիշեց, որ «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցում վերցրած համարը պետք է հանձնի։ Մի րոպե
մոռացել էր։ Սակայն հոգնածությունն այն աստիճանի էր, որ իսկույն մտածեց, թե ավելի
լավ չէ՞, արդյոք, եթե դա թողնի վաղը։ Բայց հաղթահարելով հոգնածությունը, նա տաքսի
նստեց ու գնաց «Ուելսի Պրինց» հյուրանոց։ Հաշիվը փակելիս նա քիչ էր մնացել մոռանա
իր ճամպրուկը պահանջել։
Ռավիկն սպասում էր զով նախասրահում։ Աջ կողմում, բարի կանգնակի մոտ նստած,
մի քանի հոգի «մարտինի» էին խմում։ Մինչև բեռնակրի ճամպրուկով հայտնվելը նա

համարյա քնել էր։ Հետո սթափվելով, բեռնակրին թեյադրամ տվեց և դուրս եկավ, նստեց
տաքսի։
— Արևելյան կայարան,— ասաց նա վարորդին այնքան բարձրաձայն, որ դռնապանն ու
բեռնակիրը պարզ կարող էին լսել։
Լա Բոետի փողոցի անկյունում Ռավիկը մեքենան կանգնեցրեց։
— Ես մի ամբողջ ժամ սխալվել եմ,— ասաց նա տաքսու վարորդին։— Դեռ շուտ է
կայարան գնալ։ Կանգնեցրեք այս բիստրոյի առաջ։
Ռավիկը վճարեց վարորդին, վերցրեց ճամպրուկը և շարժվեց բիստրոյի կողմը։ Տաքսին
իսկույն անհետացավ։ Նա ետ եկավ, վարձեց մի ուրիշ տաքսի և կարգադրեց տանել
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոց։
Նախասրահում ոչ ոք չկար, բացի մի պատանուց, որ քնած էր։ Ժամը արդեն ցերեկվա
տասներկուսն էր։ Տիրուհին երևի գնացել էր ճաշելու։ Ռավիկը ճամպրուկը ձեռքին
բարձրացավ իր սենյակը։ Հետո հանվեց և մտավ դուշի տակ։ Երկար և հանգամանորեն
լողացավ, մարմինը շփեց սպիրտով։ Դա թարմացրեց նրան։ Ճամպրուկից հանեց շորերը,
սպիտակեղենը փոխեց և, նոր կոստյում հագնելով, ցած գնաց Մորոզովի մոտ։
— Իսկ ես էլ հենց նոր ուզում էի քեզ մոտ բարձրանալ,— ասաց Մորոզովը։— Այսօր իմ
ազատ օրն է։ Կարող ենք «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցը գնալ...
Նա լռեց և ուշադիր նայեց Ռավիկին։
— Այլևս պետք չէ,— ասաց Ռավիկը։
Մորոզովի հարցական հայացքը կանգ առավ նրա վրա։
— Ամեն ինչ արված է,— ասաց Ռավիկը։— Այսօր առավոտյան։ Ոչինչ մի հարցրու։ Քնել
եմ ուզում։
— Որևէ բանի կարի՞ք ունես։
— Ոչ մի բանի։ Վերջացավ։ Բախտս բերեց։
— Մեքենան ո՞ւր է։
— Պոնսելե փողոցում։ Մեքենային ոչինչ չի պատահել։
— Այլևս անելու գործ չկա՞։
— Ի՞նչ պետք է լինի։ Հանկարծ գլուխս սկսեց ցավել։ Ուզում եմ քնել։ Ես հետո կիջնեմ
քեզ մոտ։
— Լավ։ Գուցե, էլի՞ ինչ-որ բան կա, որ պետք է արվի։
— Ոչ,— ասաց Ռավիկը։— Ոչինչ չկա, Բորիս։ Ամեն ինչ հաջող անցավ։
— Ոչինչ չե՞ս մոռացել։
— Կարծում եմ, ոչ։ Միայն թե ես հիմա ոչինչ ասել չեմ կարող։ Թող մնա հետո։ Հիմա
պետք է քնեմ։ Հետո կգամ։ Տա՞նն ես մնալու։
— Իհարկե։

— Շատ լավ։ Ես հետո կգամ։
Ռավիկը վերադարձավ իր սենյակը։ Գլուխը սոսկալի ցավում էր։ Մի քանի րոպե
կանգնեց լուսամուտի առաջ։ Նրա ներքևում կայծկլտում էին էմիգրանտ Վիզենհոֆի
շուշանները։ Դիմացը բարձրանում էր դատարկ լուսամուտներով գորշ պատը։ Ամեն ինչ
վերջացավ։ Ինքը ճիշտ վարվեց, այդպես էլ պետք է լիներ։ Այո, վերջացավ, իսկ հետո՞։ Հենց
այդ «հետոն» էր, որ չէր պատկերացնում։ Նա ոչինչ այլևս չի սպասում։ Վաղը
իմաստազուրկ բառ է միայն։ Իսկ այս օրը վերջինը։
Նա նորից հանվեց ու լողացավ։ Հետո ձեռքերը երկաը-երկար սպիրտի մեջ պահելուց
հետո հանեց ու այդպես պահեց, որ չորանան։ Մատնահոդերի մաշկը պրկվել էր։ Գլուխն
այնպես էր ծանրացել, որ հազիվ էր պահում։ Թվում էր, թե ուղեղը գանգի մեջ այս ու այն
կողմ է գլորվում։ Ռավիկը վերցրեց շպրիցը և եռացրեց լուսամուտի գոգին դրված
էլեկտրական եռուցիչի մեջ։ Ջուրը բավական ժամանակ բլդբլդում էր։ Դա նրան անտառի
առվակը հիշեցրեց։ Միայն առվակը։ Նա երկու ամպուլայի գլուխները ջարդեց, շպրիցի մեջ
քաշեց նրանց ջրանման վճիտ պարունակությունը, սրսկեց իրեն և պառկեց մահճակալին։
Քիչ հետո վերցրեց գիշերային խալաթը և գցեց վրան։ Նրա մեջ այնպիսի զգացում էր
առաջացել, կարծես ինքր տասներկու տարեկան լիներ, և իրեն հոգնած ու միայնակ էր
զգում այնպես, ինչպես դա զգում են աճման և երիտասարդական տարիներին։
Ռավիկն արթնացավ, երբ արդեն սկսել էր մթնել։ Տների վրա կախվել էին գունատ
վերջալույսի վարդագույն շողերը։ Ներքևի հարկից լսվում էին Վիզենհոֆի և ֆրաու
Գոլդբերգի ձայները։ Ռավիկը չէր հասկանում, թե ինչի մասին է նրանց խոսակցությունը, և
չէր էլ ուզում իմանալ։ Նրա մեջ գլուխ էր բարձրացրել մի մարդու տրամադրություն, որն
առանց սովորության ճաշից հետո պառկել էր քնելու և արթնացել էր երեկոյան այնպիսի մի
ծանր զգացմամբ, կարծես պատրաստ էր րոպեի ազդեցության տակ անմիտ
ինքնասպանություն գործելու։ Եթե ես կարողանայի հիմա վիրահատել, մտածեց նա։ Եթե
վիրահատության մի ծանր, գրեթե անհուսալի դեպք լիներ... Նա հիշեց, որ ամբողջ օրը
բերանը ոչինչ չի դրել։ Եվ հանկարծ մի սուր քաղց զգաց։ Գլխի ցավն արդեն անցել էր։ Նա
հագնվեց և իջավ Մորոզովի մոտ։
Մորոզովը վերնաշապիկի թևքերը քշտած նստել էր սեղանի մոտ և շախմատի խնդիր էր
լուծում։ Սենյակը գրեթե դատարկ էր։ Պատերից մեկին կախած էր լիվրեյը։ Անկյուններից
մեկում սրբապատկեր էր դրված, իսկ սրբապատկերի առաջ՝ մի լույս։ Մյուս անկյունում
ինքնաեռը վրան մի սեղան էր։ Երրորդ անկյունում ժամանակակից մի սառնարան կար,
որը Մորոզովի միակ պերճանքն էր։ Սառնարանի մեջ Մորոզովը օղի էր դնում, մթերքներ և
գարեջուր, որ միշտ սառը մնա։ Հատակին՝ մահճակալի առաջ, գցած էր պարսկական մի
գորգ։
Մորոզովն իսկույն տեղից վեր կացավ և, առանց որևէ բան ասելու, մի շիշ օղի բերեց,
երկու բաժակ, և անմիջապես բերնեբերան լցրեց։
— Զուբրովկա է,— ասաց նա։
Ռավիկը նստեց սեղանի մոտ։
— Ոչինչ խմել չեմ ուզում, Բորիս։ Բայց սոսկալի քաղցած եմ։

— Լավ։ Այդ դեպքում արի գնանք ընթրելու։— Իսկ մինչ այդ... — Մորոզովը
սառնարանից մի կտոր ռուսական աշորայի հաց բերեց, վարունգ, կարագ և մի փոքրիկ
տուփ խավիար,— նավսդ կոտրիր։ Խավիարը «Շեհերազադեի» գլխավոր խոհարարի
նվերն է։ Հարյուր տոկոսով վստահելի։
— Բորիս,— ասաց Ռավիկը,— արի դերասանություն չանենք։ Ես նրան հանդիպեցի
«Օզիրիսի» առաջ, սպանեցի Բուլոնյան անտառում և թաղեցի Սեն-Ժերմենում։
— Որևէ մեկը քեզ տեսե՞լ է — հարցրեց Մորոզովը։
— Ոչ։ «Օզիրիսի» մոտ նույնպես ոչ ոք չկար։
— Ոչ մի տեղ ոչ ոք չի՞ տեսել։
— Բուլոնյան անտառում մարգագետնով ինչ-որ մարդ անցավ։ Բայց ամեն ինչ արդեն
վերջացած էր։ Նա մեքենայի մեջ էր դրված։ Կողմնակի մարդը բացի ինձանից ու
մեքենայից ուրիշ ոչինչ տեսնել չէր կարող։ Ես սիրտ էի թափում։ Բայց դա որևէ բան
նշանակել չի կարող... Ես կարող էի խմած լինել և վատ զգալ ինձ։ Այդտեղ արտասովոր
բան չկա։
— Իսկ իրերն ի՞նչ ես արել։
— Հորել եմ։ Մոնոգամներն ու պիտակներն այրել եմ փաստաթղթերի հետ։ Ինձ մոտ
մնացել է միայն նրա փողը և բագաժի անդորրագիրը, որը Հյուսիսային կայարանում է
հանձնված։ Նա հյուրանոցից դուրս էր գրվել դեռ երեկ և մեկնելու էր այսօր առավոտյան։
— Սատանան տանի։ Իսկապես որ բախտդ բերել է։ Իսկ արյան հետք-մետք չի՞ մնացել։
— Ոչ մի։ Արյուն համարյա չկար էլ։ «Ուելսի Պրինց» հյուրանոցում ես արդեն հաշիվներս
փակել եմ։ Իրերս հիմա այստեղ են։ Փարիզում Հաակեի հետ կապված մարդիկ ամենայն
հավանականությամբ կմտածեն, որ նա մեկնել է։ Եթե բագաժը վերցվի, նշանակում է
Փարիզում այլևս ոչ մի հետք նրանից չի մնա։
— Այդ մասին Բեռլինում գլխի կընկնեն և հարցում կանեն այստեղ։
― Եթե նրա բագաժն այստեղ չլինի, դժվար է իմանալ, թե ուր է մեկնել։
— Իմանալը՝ կիմանան։ Չէ՞ որ նրա տեղը գնացքում ազատ է մնալու։ Տոմսը այրե՞լ ես։
— Այո։
— Ուրեմն, բագաժի անդորրագիրն էլ այրիր։
— Անդորրագիրը կարելի է ուղարկել բագաժային էքսպեդիցիային և հանձնարարել, որ
ճամպրուկները ցպահանջ ուղարկեն Բեռլին կամ որևէ այլ տեղ։
— Ի՞նչ միտք ունի։ Ավելի լավ է այրել։ Եթե չափից ավելի խորամանկությունների դիմես,
կասկածը ավելի կմեծանա։ Իսկ այդպես շատ ավելի բնական է։ Մարդը կորել է, չկա,
Փարիզում դա սովորական բան է։ Բայց հետաքննություններ սկսելիս հնարավոր է
պարզվի, թե վերջին անգամ որտեղ են նրան տեսել։ Դու «Օզիրիս» մտե՞լ ես։
— Մտել եմ, բայց ընդամենը մի րոպեով։ Ես նրան տեսա, իսկ նա ինձ՝ ոչ։ Ես դուրս եկա
և դրսում սպասեցի նրան։ Իսկ դրսում մեզ ոչ ոք չի տեսել։

— Կարող են ստուգել, թե այդ Ժամին ո՞վ է եղել «Օզիրիսում»։ Ռոլանդեն, թերևս, հիշի,
որ դու այնտեղ ես եղել։
— Ես հաճախ եմ լինում այնտեղ։ Դա ոչինչ չի նշանակում։
— Լավ է, եթե քեզ հարցաքննության չենթարկեն։ Էմիգրանտ, առանց փաստաթղթերի։
Իսկ Ռոլանդեն գիտի՞, դու որտեղ ես ապրում։
— Ոչ, դա չգիտի։ Բայց գիտի Վեբերի հասցեն։ Չէ՞ որ նրանց պաշտոնական բժիշկը
Վեբերն է։ Սակայն Ռոլանդեն մի քանի օրից հետո այնտեղից գնում է։ Դուրս է գալիս
աշխատանքից։
— Դա նշանակություն չունի։ Միևնույն է, նրան կգտնեն։— Մորոզովը լցրեց իր
բաժակը։— Ռավիկ, ես կարծում, եմ, ավելի լավ կլինի, եթե դու մի քանի շաբաթով
անհետանաս։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Ասելը հեշտ է, Բորիս։ Բայց ո՞ւր։
— Որևէ տեղ, որտեղ մարդ կա։ Գնա Կանն, Դովիլ։ Հիմա այնտեղի ամենաթունդ սեզոնն
է։ Կսուզվես մարդկային ամբոխի մեջ և աննկատ կապրես։ Կամ Անտիբ։ Այնտեղ ամեն
ծակուծուկ դու գիտես, և ոչ ոք քեզանից անձնագիր չի պահանջի։ Իսկ ես կարող եմ
Ռոլանդեից ու Վեբերից միշտ հետաքրքրվել, իմանալ, ոստիկանությունից քեզ հարցրե՞լ են
արդյոք որպես վկայի։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
― Ամենալավը իր տեղում մնալն է, և այնպես, ապրելը, որ իբրև թե ոչինչ չի պատահել։
— Ոչ, տվյալ դեպքում դա ճիշտ չէ։
Ռավիկը նայեց Մորոզովին։
— Ես այստեղից գնացողը չեմ։ Չեմ ուզում փախչել։ Ուրիշ կերպ վարվել չեմ կարող։
Մի՞թե չես հասկանում։
Մորոզովը ոչինչ չասաց։
— Բոլոր դեպքերում անդորրագիրն այրիր,— ասաց նա։
Ռավիկը գրպանից հանեց անդորրագիրը, վառեց և գցեց պղնձյա մոխրամանի մեջ
այրվելու։ Երբ այրվեց, վերջացավ, Մորոզովը վերցրեց մոխրամանը և թափ տվեց,
լուսամուտից։
— Այս այսպես։ Սրա հաշիվն էլ վերջացավ։ Էլ ուրիշ ոչինչ նրանից քեզ մոտ չկա՞։
— Փողն է։
— Ցույց տուր։
Մորոզովը շուռումուռ տալով թղթադրամը, ուշադիր զննեց։ Ոչ մի բիծ չկար, սովորական
փող էր։
— Միանգամայն ազատ կարելի է ծախսել։ Ի՞նչ ես անելու։
— Կուղարկեմ փախստականների օգնության ֆոնդը։ Անոնիմ։

— Մանրացրու վաղը, իսկ կուղարկես երկու շաբաթ հետո։
— Լավ։
Ռավիկը փողը դրեց գրպանը։ Թղթերը հավաքելիս նա հանկարծ հիշեց, որ քիչ առաջ
այդ ձեռքերով կերել է։ Հայացքը գցեց ձեռքերին։ Զարմանալի բան է։ Ինչ մտքեր ասես, որ
այսօր առավոտյան չէին գալիս նրա գլուխը։ Նա սև թարմ հացից մի կտոր էլ վերցրեց։
— Ո՞ւր ենք գնալու ընթրիքի,— հարցրեցք Մորոզովը։
— Ուր պատահի։
Մորոզովը նայեց Ռավիկին։ Ռավիկը ժպտաց։ Ամբողջ օրվա մեջ դա նրա առաջին
ժպիտն էր։
— Բորիս,— ասաց նա։— Ինձ մի նայիր այդպես հիվանդապահ քրոջ նման, որին թվում
է, թե հիմա ուր որ է իր հիվանդը կաթվածահար կլինի։ Ես ոչնչացրել եմ մի անասունի, որն
հազար ու հազար անգամ ավելի վատ ճակատագրի էր արժանի։ Ես իմ կյանքում տասնյակ
անմեղ մարդկանց եմ սպանել, որոնք ինձ ոչինչ չեն արել, և դրա համար ինձ պարգևներ են
տվել, և սպանել եմ նրանց ոչ թե ազնիվ և բաց ճակատամարտում, այլ թաքստոցից, կրակել
եմ նրանց թիկունքին, երբ նրանք միամիտ են եղել։ Բայց դա պատերազմ է կոչվել և
սպանությունը դիտվել է որպես պատվի գործ։ Իսկ այս գիշեր միակ բանը, որ խեղդում էր
կոկորդս, այն էր, որ ես չկարողացա նախապես այդ անասունի երեսին ասել այն, ինչ
մտածում էի։ Այդ իդիոտական ցանկությունն էր, որ ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Հիմա ամեն
ինչ արդեն վերջացել է։ Հաակեն ոչ ոքի այլևս չի կարող տանջել։ Ես հանգիստ քնեցի, և
ամեն ինչ ինձանից այնքան հեռացավ, կարծես ինչ-որ ժամանակ ես դա թերթում եմ
կարդացել։
— Լավ,— ասաց Մորոզովը, կոճկելով շորը։— Արի գնանք։ Ես խմել եմ ուզում։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Դո՞ւ։
— Այո, ես,— ասաց Մորոզովը։― Ես,— նա մի վայրկյան հապաղեց։— Այսօր առաջին
անգամն է, որ ես ինձ ծերացած եմ զգում։

XXXI գլուխ
Ռոլանդեի հանդիսավոր հրաժեշտը սկսվեց ուղիղ ժամը վեցին և տևեց մեկ ժամ։ Ժամը
յոթին «Օզիրիսը» կրկին պատրաստ էր հաճախորդներ ընդունելու։
Սեղանը գցված էր առանձին սրահում։ Պոռնկուհիները բոլորը հագել էին մետաքսյա սև
շրջազգեստներ։ Ռավիկը, որ նրանց միշտ մերկ էր տեսել բժշկական քննություններին կամ
թափանցիկ զգեստներով, շատերին դժվարությամբ էր ճանաչում։ Տնօրենը հույժ
անհրաժեշտ դեպքերի համար աղջիկներից հինգ-վեց հոգի թողել էր մեծ սրահում։ Սակայն
ժամը յոթին նրանք նույնպես պետք է հագնվեին և գային Ռոլանդեին հրաժեշտ տալու։
Նրանցից ոչ մեկը չէր համաձայնի անպատշաճ զգեստով ներկայանալ հանդեսին։ Դա ոչ թե
տնօրենի պահանջն էր, այլ աղջիկներն իրենք էին ուզել այդպես։ Ռավիկն այլ կերպ չէր էլ
սպասում։ Նա գիտեր, որ պոռնկուհիների միջավայրում էթիկետը շատ ավելի խիստ է, քան
բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ։
Աղջիկները բոլորը միասին փող էին հավաքել, գնել վեց հյուսածո բազկաթոռներ և
նվիրեցին Ռոլանդեին՝ նրա ապագա սրճարանի համար։ Տնօրենը մատուցեց
դրամարկղային մի ապարատ՝ չեք դուրս գրելու համար, Ռավիկը՝ երկու մարմարե սեղան՝
հյուսածո բազկաթոռների համար։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցողների մեջ
նա միակ կողմնակի մարդն էր։ Եվ միակ տղամարդը։
Ճաշկերույթն սկսվեց ժամը վեցն անց հինգ րոպեին։ Արարողությունը նախագահում էր
տնօրենը, որը նստած էր սեղանի գլխին։ Նրա աջ կողմից Ռոլանդեն էր, ձախից՝ Ռավիկը։
Հետո գալիս էին՝ նոր վերակացուն, նրա օգնականը և ապա՝ աղջիկները։
Սեղանին գերազանց ուտեստներ էին մատուցված։ Սագի լյարդից ստրասբուրգյան
ձևով պատրաստած պաշտետ, մսով պիրոգ, հին շերրի֊բրենդի։ Ռավիկի առաջը դրին մի
շիշ օղի։ Շերրին նա ատում էր։ Հետո մատուցեցին գերազանց պատրաստած ձկնեղեն,
հատկապես տյուրբո։ 1933 թվականի բերքի սպիտակ «մերսոյի» հետ։ Ձուկը
պատրաստած էր գրեթե «Մաքսիմի» որակով։ Գինին ոչ թունդ էր և ոչ էլ շատ հին։ Դրանից
հետո մատուցվեց դալար, թխլիկ ծնեբեկ, շշերի վրա խորոված հավի թմբլիկ ճուտեր,
սքանչելի սալաթ, որից թեթևակիորեն սխտորի հոտ էր գալիս, և «շատո-սենտ-էմիլիոն»։
Սեղանի մյուս ծայրում, որտեղ տնօրենն էր նստած, մի շիշ 1921 թվի «ռոմանե կոնտի» էին
խմել։
— Աղջիկները սա գնահատողը չեն,— ասաց տնօրենը։
Իսկ Ռավիկն, ընդհակառակը, գնահատեց ինչպես պետքն է, և, հրաժարվելով
շամպայնից ու քաղցր գինուց, «ռոմենի» երկրորդ շիշն ստացավ։ Նա տնօրենի հետ առանց
կարագի հացով մածուցիկ բրի էր ուտում և վրան գինի խմում։
Սեղանի շուրջը տարվող խոսակցությունը ազնվական օրիորդների պանսիոնում տեղի
ունեցող զրույց էր հիշեցնում։ Հյուսածո բազկաթոռները զարդարված էին
ժապավեններով։ Չեկեր դուրս զրող դրամարկղային ապարատը փայլփլում էր, մարմարե
սեղանները կաթնագույն ցոլք էին արձակում։ Սրահը համակված էր թեթև մի
տխրությամբ։ Տնօրենը սև զգեստով էր։ Նրա վրա կայծկլտում էին ադամանդները, թեև

թվով շատ չէին։ Ընդամենը մի բրոշ էր և մի մատանի, որոնք նրբին, երկնագույն վճիտ
քարեր ունեին։
Նա գոհարակուռ վարսակալը չէր դրել, թեև արդեն դարձել էր կոմսուհի։ Տնօրենը
նրբաճաշակ կին էր, սիրում էր ադամանդեղենները։ Նա բացատրում էր, որ սուտակն ու
զմրուխտը կասկաձելի քարեր են, դրանց գնումը ռիսկի հետ է կապված, իսկ ադամանդը
ազնիվ է և որոշակի։ Նա անընդհատ շաղակրատում էր մերթ Ռոլանդեի, մերթ Ռավիկի
հետ, և շատ կարդացած կին էր։ Զրուցում էր անկաշկանդ, առանց ճիգերի, հետաքրքիր և
սրամիտ, մեջբերումներ էր անում Մոնտենից, Շատորրիանից և Վոլտերից։ Նրա խելացի,
հեգնական դեմքը երիզում էին ներկած սպիտակ շողշողուն մազերը, որոնց նա թեթևակի
կապույտ երանգ էր տվել։
Ժամը յոթին, սուրճից հետո, բոլոր աղջիկները պանսիոնի դաստիարակված հնազանդ
օրիորդների նման սեղանի մոտից վեր կացան։ Նրանք քաղաքավարությամբ
շնորհակալություն հայտնեցին տնօրենին և հրաժեշտ տվին Ռոլանդեին։ Տնօրենը դեռ
որոշ ժամանակ մնաց նստած։ Նա կարգադրեց «արմանյակ» բերեն և հյուրասիրեց
Ռավիկին, որից նա երբեք չէր խմել։ «Հույժ անհրաժեշտության համար» ներքևում
մնացած աղջիկները մոտեցան սեղանին։ Նրանք բոլորը լվացվել էին, հագել իրիկնային
զգեստներ և շպարվել, բայց ոչ այնպես ցայտուն, ինչպես սովորաբար անում էին
ծառայության մեջ եղած Ժամանակ։ Տնօրենը չհեռացավ այնքան ժամանակ, մինչև որ
աղջիկներին տյուրբո մատուցեցին։ Նա յուրաքանչյուրի հետ մի քանի խոսք փոխանակեց
և, շնորհակալություն հայտնելով նրանց, որ չմերժեցին այդ մի ժամը զոհաբերել իր համար,
նրբորեն խոնարհվելով, հրաժեշտ տվեց։
― Մինչև ձեր մեկնելը, Ռոլանդե, կարծում եմ, որ մենք դեռ կտեսնվենք,— ասաց նա։
— Անպայման, մադամ։
— Ինձ թույլ կտա՞ք «արմանյակը» թողնել ձեզ համար,— հարցրեց նա Ռավիկին։
Ռավիկը շնորհակալություն հայտնեց։ Տնօրենը հեռացավ։ Նա ոտից մինչև մազերի
ծայրը բարձրաշխարհիկ կին էր։
Վերցնելով «արմանյակի» շիշը, Ռավիկը մոտ նստեց Ռոլանդեին։
— Հիմա ե՞րբ ես մեկնելու,— հարցրեց նա։
— Վաղը ճաշից հետո, ժամը չորսն անց յոթ րոպե։
— Ես կգամ կայարան ճանապարհ դնելու։
— Պետք չէ, Ռավիկ։ Չի կարելի։ Իմ փեսացուն այսօր երեկոյան գալու է։ Մենք միասին
ենք մեկնելու։ Ինքդ էլ ես հասկանում, որ դա միտք չունի։ Դա միայն կարող է նրան
զարմացնել։
— Հասկանալի է։
— Վաղը առավոտյան մենք պետք է որոշ գնումներ անենք և մինչև մեր գնալը բագաժ
հանձնենք։ Այսօր ես փոխադրվելու եմ «Ռելֆոր» հյուրանոցը։ Հարմար է, էժան և մաքուր։
— Նա՞ էլ է այնտեղ իջևանելու։

― Չէ, ինչ ես ասում,— զարմացած պատասխանեց Ռոլանդեն։— Մենք դեռ
ամուսնացած չենք։
Ռավիկը գիտեր, որ Ռոլանդեն ոչ թե կոտրատվում է, այլ անկեղծ է։ Նա իր կայուն
հայացքներն ունեցող քաղքենի կին էր, որի համար միևնույն էր, թե որտեղ է աշխատում —
ազնվական օրիորդների պանսիոնում,
թե
պոռնկատանը։
Ուներ
որոշակի
պարտականություններ և կատարում էր այդ պարտականությունները։ Հիմա նա ազատվել
էր իր գործը կատարելու պարտականություններից և մեկնում էր իր բուրժուական
միջավայրը, լրիվ անջատվելով այն աշխարհից, որտեղ ժամանակավորապես ապրել էր։
Այդպես էին վարվում նաև պոռնկուհիներից շատերը։ Հաճախ նրանք ամուսնանում էին և
իրենց ամուսինների համար հիանալի կին էին դառնում։ Պոռնկուհու արհեստը նրանք
ծանր գործ էին համարում, բայց ոչ երբեք արատ։ Այդ համոզմունքը նրանց փրկում էր
բարոյական դեգրադացիայից։
Ռոլանդեն «արմանյակի» շիշը ձեռքն առավ և նորից լցրեց Ռավիկի բաժակը։ Հետո
պայուսակից ինչ֊որ թուղթ հանեց։
— Եթե դու երբևէ Փարիզից ուզենաս դուրս գալ ― ահա մեր հասցեն։ Ուզածդ
ժամանակ կարող ես գալ, մեր դուռը միշտ բաց է քեզ համար։
Ռավիկը նայեց հասցեին։
— Այստեղ երկու ազգանուն է գրված,— ասաց Ռոլանդեն։— Առաջին երկու շաբաթը
կգրես իմ ազգանունով, իսկ նրանից հետո՝ փեսացուիս։
Ռավիկը հասցեն դրեց գրպանը։
— Շնորհակալ եմ, Ռոլանդե։ Առայժմ ես դեռ Փարիզից տեղ չեմ գնալու։ Եվ, բացի այդ,
ի՞նչ կարող է մտածել քո փեսացուն, եթե ես հանկարծ հայտնվեմ ձեր տանը։
— Դու այդ ասում ես, որովհետև քեզ ասացի, վաղը կայարան չգա՞ս։ Դա բոլորովին
ուրիշ է։ Ես հասցես քեզ եմ տալիս այն դեպքի համար, եթե դու ստիպված լինես Փարիզից
դուրս գալ։ Անսպասելի։ Դրա համար։
Ռավիկը նայեց նրան։
— Ինչո՞ւ։ Ի՞նչը նկատի ունես։
— Ռավիկ,— ասաց Ռոլանդեն։— Դու փախստական մարդ ես։ Իսկ փախստականները
հաճախ են նեղ վիճակի մեջ ընկնում։ Լավ է, երբ մարդ նախապես գիտի, թե որտեղ կարող
է պատսպարվել, առանց ոստիկանությունից վախենալու։
— Դու որտեղի՞ց գիտես, որ ես փախստական եմ։
— Գիտեմ։ Բայց ես ոչ ոքի դա չեմ ասել։ Եվ ո՞ւմ ինչ գործն է։ Իսկ եթե պետք լինի, արի
առանց անհարմար զգալու։ Մեզ մոտ ոչ ոք ոչինչ չի հարցնի։
— Լավ, Ռոլանդե, շնորհակալություն։
— Մի երկու օր սրանից առաջ մեզ մոտ՝ «Օզիրիս», ոստիկանությունից մի մարդ էր եկել։
Ինչ-որ գերմանացու էր հարցնում։ Ուզում էր իմանալ, նա այստեղ եղե՞լ է թե չէ։
— Հա՞,— զգուշանալով հարցրեց Ռավիկը։

— Այո։ Երբ դու վերջին անգամ «Օզիրիս» եկար, այստեղ իսկապես մի գերմանացի կար։
Երևի մոռացել ես։ Հաստ, ճաղատ գլխով մարդ էր։ Իվոննայի ու Կլերի հետ էր նստած։
Ոստիկանը հարցնում էր, թե որևէ գերմանացի չի՞ եղել արդյոք «Օզիրիսում», և այդ նույն
ժամանակ ուրիշ է՛լ ով է եղել։
― Գաղափար չունեմ,— ասաց Ռավիկը։
— Դու երևի նրա վրա ուշադրություն չես դարձրել։ Ես, իհարկե, չասացի, որ այդ նույն
իրիկունը դու մի րոպեով մտար մեզ մոտ ու դուրս եկար։
Ռավիկը գլխով արեց։
— Այդպես ավելի լավ է,— բացատրեց Ռոլանդեն։— Մարդ այդ ոստիկանական
լրտեսներին առիթ չպետք է տա, որ անմեղ մարդկանց այսուայն կողմ քաշքշեն ու
անձնագրերը ստուգեն...
— Ի՜նչ խոսք։ Իսկ ոստիկանը չասա՞ց ինչ է պատահել։
Ռոլանդեն ուսերը թոթվեց։
— Բան չասաց։ Էհ, մեր ի՞նչ գործն է, թե ինչ է պատահել։ Ես ասացի, որ այստեղ ոչ ոք չի
եղել։ Մեզ մոտ ընդունված հին կանոն գոյություն ունի. երբեք ոչինչ չգիտենք։ Ամենալավը
դա է։ Ասենք, նա ինքն էլ առանձնապես մեծ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում։
— Մի՞թե։
Ռոլանդեն ժպտաց։
— Ռավիկ, ֆրանսիացիների շատ պետք չէ, թե ինչ կարող է պատահել մի տուրիստ
գերմանացու։ Մենք ինքներս էլ քիչ հոգսեր չունենք։— Ռոլանդեն տեղից կանգնեց։— Ես
արդեն պետք է գնամ։ Էհ, ցտեսություն, Ռավիկ։
— Ցտեսություն, Ռոլանդե։ Առանց քեզ այստեղ, իհարկե, այն չի լինի, ինչ առաջ էր։
Տխուր կլինի։
Ռոլանդեն նորից ժպտաց։
— Գուցե, սկզբնական շրջանում։ Բայց կամաց֊կամաց սովորական կդառնա։
Ռոլանդեն գնաց աղջիկներին հրաժեշտ տալու։ Անցնելիս նա մի անգամ էլ աչքը գցեց չեկ
դուրս գրող դրամարկղային ապարատին, հյուսածո բազկաթոռներին և սեղաններին։
Դրանք բոլորն էլ գործնական նվերներ էին։ Ռոլանդեն մտովի պատկերացրեց, թե ինչպես
են դրանք դրված իր ապագա սրճարանում։ Հատկապես դրամարկղային ապարատը, որը
եկամուտ էր մարմնավորում, ընտանեկան ապահովություն, հարմարավետություն և
բարեհաջողություն։ Ռոլանդեն ոտքը մի րոպե կախ գցեց, ապա, վերադառնալով դեպի
դրամարկղային ապարատը, պայուսակից ինչ-որ փող հանեց, դրեց փայլփլող դրամարկղի
մոտ և սեղմեց կոճակները։ Ապարատը ղրթմրթաց, և հաշվիչը ցույց տվեց երկու ֆրանկ
հիսուն սանտիմ։ Ռոլանդեն երջանիկ մանկան նման ժպտաց և դրամը դրեց արկղը, որ
փաստորեն ինքն իրենից էր ստացել։
Աղջիկները հետաքրքրված շրջապատեցին դրամարկղը։ Ռոլանդեն նորից սեղմեց
ապարատի կոճակները։ Մեկ ֆրանկ յոթանասունհինգ սանտիմ։

— Իսկ ի՞նչ կարելի է ստանալ ձեզ մոտ մի ֆրանկ յոթանասունհինգ սանտիմով,—
հարցրեց Մարգարիտան, որի մականունը Ձի էր։
Ռոլանդեն մի րոպե մտածեց։
― Մի բաժակ «դյուբոնե» և երկու պերնո։
— Իսկ ի՞նչ արժե մի բաժակ «ամերպիկոնը» և մի գավաթ գարեջուրը։
— Յոթանասուն սանտիմ։
Դրամարկղը ղրթմրթաց։ Զրո ֆրանկ, յոթանասուն սանտիմ։
— Էժան է,— ասաց Ձին։
— Մեզ մոտ ամեն ինչ շատ ավելի էժան պետք է լինի, քան Փարիզում,— բացատրեց
Ռոլանդեն։
Աղջիկները ետ հրեցին մարմարե սեղանների մոտ գրված հյուսածո բազկաթոռները և
զգուշորեն նստեցին նրանց մեջ։ Ուղղելով և հարդարելով իրենց իրիկնային զգեստները,
նրանք հանկարծ վերափոխվեցին ու դարձան Ռոլանդեի ապագա սրճարանի
հաճախորդներ։
— Մադամ Ռոլանդե, մեզ տվեք, խնդրեմ, երեք բաժակ թեյ՝ անգլիական բիսկվիտի
հետ,— ասաց Դեզին, նուրբ, խարտիշահեր մի աղջիկ, որը հատկապես դուր էր գալիս
ամուսնացած տղամարդկանց։
— Յոթ ֆրանկ տասնութ սանտիմ։— Ռոլանդեն սեղմեց դրամարկղի կոճակները։
Մեքենան ղրթմրթաց։— Բայց, դժբախտաբար, անգլիական բիսկվիտը շատ թանկ է։
Ձի կոչվող Մարգարիտան նստած էր կողքի սեղանի մոտ։ Լարված մտածելուց հետո նա
գլուխը բարձրացրեց դեպի Ռոլանդեի կողմը։
— Երկու շիշ «պոմմերի»,— հանդիսավորությամբ պատվիրեց նա։ Մարգարիտան
սիրում էր Ռոլանդեին և ուզում էր որևէ հաճելի բան անել նրա համար։
— Իննսուն ֆրանկ։ Հիանալի «պոմմերի» է։
— Եվ չորս կոնյակ,— փնչացրեց Ձին։— Այսօր իմ ծննդյան օրն է։
— Չորս ֆրանկ քառասուն։
Դրամարկղը ղրթմրթաց։
— Եվ չորս սուրճ՝ բեզեի հետ։
— Երեք ֆրանկ վաթսուն։
Ձին զմայլված նայեց Ռոլանդեին։ Այլևս չգիտեր ինչ ասեր։
Աղջիկները խմբվեցին դրամարկղի շուրջը։
— Քանի՞ ֆրանկի առևտուր արիք, մադամ Ռոլանդե։
Ռոլանդեն ցույց տվեց չեկը։
— Հարյուր հինգ ֆրանկ, ութսուն սանտիմի։
— Իսկ մաքուր օգուտն ինչքա՞ն է։

— Մոտավորապես երեսուն ֆրանկ։ Եվ դա հիմնականում շամպայնի հաշվին։
Ամենամեծ օգուտը դրանից է գալիս։
— Շատ լավ է,— ասաց Ձին։— Թող միշտ այսպիսի հաջողության մեջ լինեք, ինչպես
այսօր։
Ռոլանդեն վերադարձավ Ռավիկի մոտ։ Նրա աչքերը շողշողում էին, ինչպես կարող են
շողշողալ սիրեկանների և հաջողակ առևտրականների աչքերը։
— Էհ, մնաս բարով, Ռավիկ։ Ասածս չմոռանաս։
— Չեմ մոռանա, Ռոլանդե։ Գնաս բարով։
Ռոլանդեն գնաց։ Նա գնում էր հաստատ քայլերով, կեցվածքը ուղիղ, վստահ։ Ապագան
նրան չէր սարսափեցնում, իսկ կյանքը հրաշալի էր։
Ռավիկը Մորոզովի հետ նստած էր «Ֆուքե» ռեստորանի առաջ։ Երեկոյան ժամը ինն էր։
Տերրասը լեփ-լեցուն էր հաճախորդներով։ Հեռվում, հաղթական կամարից այն կողմ,
սպիտակ սառը լույսով երկու լապտեր էին վառվում։
― Կռիսաները Փարիզից ծլկում են,— ասաց Մորոզովը։― «Ինտերնացիոնալում» երեք
սենյակ արդեն դատարկ են։ 1933 թվականից այս կողմը այդպիսի բան չէր եղել։
— Ուրիշ էմիգրանտներ կգան, կլցվեն։
— Ի՞նչ էմիգրանտներ։ Ռուսներ կան, իտալացիներ,
գերմանացիներ կան... էլ որտեղի՞ց պետք է գան։

լեհեր,

իսպանացիներ,

— Ֆրանսիայից,— ասաց Ռավիկը։— Սահմանամերձ շրջաններից։ Ինչպես վերջին
պատերազմի ժամանակ։
Մորոզովը բարձրացրեց իր բաժակը և տեսավ, որ դատարկ է։ Նա գլխի շարժումով
քելներին մոտ կանչեց։
— Մի գրաֆին «պույի՛» էլ բերեք... Քո օրն ի՞նչ է լինելու, Ռավիկ...— ասաց Մորոզովը։
— Որպես կռի՞սա։
— Ճիշտ գլխի ընկար։
— Հիմա կռիսաներին նույնպես անձնագիր ու վիզա է պետք։
Մորոզովը հանդիմանանքով նայեց Ռավիկին։
— Իսկ մինչև հիմա ունեցե՞լ ես։ Բայց, չնայած դրան, ապրել ես Վիեննայում,
Ցյուրիխում, Իսպանիայում և Փարիզում։ Իսկ հիմա ծլկելու ժամանակն է, պետք է գնաս։
— Ո՞ւր,— հարցրեց Ռավիկը։ Նա վերցրեց քելների բերած գրաֆինը և սառը, քրտնած
բաժակը գինի լցրեց։― Գուցե ասես Իտալիա։ Այնտեղ հենց սահմանում ինձ գեստապոն է
սպասում։ Իսպանի՞ա։ Այնտեղ էլ ֆալանգիստներ են։
— Շվեյցարիա։

― Շվեյցարիան չափազանց փոքր է։ Ես երեք անգամ արդեն եղել եմ այնտեղ։ Եվ
յուրաքանչյուր անգամ ուղիղ մի շաբաթից հետո ոստիկանությունր բռնել է և նորից ետ
ուղարկել Ֆրանսիա։
— Այդ դեպքում գնա Անգլիա։ Բելգիայից կարող ես անցնել որպես գաղտնի ուղևոր։
— Դա էլ է բացառված։ Նավահանգստում իսկույն օձիքիցդ կբռնեն ու նորից ետ
կուղարկեն Բելգիա։ Իսկ Բելգիան էմիգրանտների տեղ չէ։
— Ամերիկա, իհարկե, չես կարող։ Իսկ եթե Մեքսի՞կա։
— Այնտեղ փախստականներով լեփ-լեցուն է։ Էլ չեմ ասում այն, որ Մեքսիկա ընկնելու
համար գոնե որևէ փաստաթուղթ պետք է ունենաս։
― Իսկ դու առհասարակ որևէ փաստաթուղթ չունե՞ս։
— Այն բանտերում, որտեղ ես տարբեր ազգանուններով նստած եմ եղել սահմանը
գաղտնի անցնելու համար, բաց թողնելիս տալիս էին տեղեկանքներ։ Բայց ինքդ էլ ես
հասկանում, որ դրանք այնքան էլ հաճելի փաստաթղթեր չէին, և ես իսկույն ևեթ
ոչնչացնում էի։
Մորոզովը ոչինչ չասաց։
Փախուստով փրկվելը վաղ թե ուշ մի օր դառնում է անհնար։
— Այլևս փախչելու տեղ չկա, ծերուկ,— ասաց Ռավիկը։
— Իսկ դու գիտե՞ս, թե քո վիճակն այստեղ ինչ է լինելու, եթե հանկարծ պատերազմ
սկսվի։
— Իհարկե, գիտեմ։ Ֆրանսիական համակենտրոնացման ճամբար։ Եվ կարելի է
պատկերացնել, թե դրանք ինչ զարհուրելի բաներ են լինելու։ Չէ՞ որ այդ բոլորը լինելու է
հանպատրաստից։
— Հետո՞։
Ռավիկն ուսերը վեր քաշեց։
— Ժամանակից շուտ այդ մասին մտածելու կարիք չկա։
— Լավ։ Բայց դու մտածե՞լ ես, թե ինչ կլինի, եթե ամեն ինչ այստեղ խառնվի իրար և դու
էլ համակենտրոնացման ճամբարում լինես։ Ամենից առաջ դու կարող ես գերմանացիների
ճանկն ընկնել։
— Ոչ միայն ես, այլև շատ-շատերը։ Դա հնարավոր բան է։ Բայց ո՞վ գիտի, մեկ էլ տեսար
ժամանակից շուտ բաց թողին։
— Իսկ դրանից հետո՞։
Ռավիկը գրպանից մի սիգարետ հանեց։
— Արի այդ մասին չխոսենք, Բորիս։ Ես չեմ կարող Ֆրանսիայից դուրս գնալ։ Մնացած
բոլոր տեղերը իմ ապրելու համար կամ վտանգավոր է, կամ բոլորովին անհնար։ Եվ,
վերջապես, ես ինքս էլ չեմ ուզում այլևս որևէ տեղ փախչել։
— Չես ուզում գնա՞լ։

— Ոչ։ Ես շատ եմ մտածել այդ մասին։ Չեմ կարող դա քեզ բացատրել։ Բացատրելու բան
չէ։ Պարզապես չեմ ուզում այստեղից հեռանալ։
Մորոզովը լուռ էր, Նա հայացքը գցել էր շուրջը նստած մարդկային բազմության վրա։
― Ժոանն այնտեղ նստած է,— ասաց նա Ռավիկին։
Ժոանը իրենցից բավական հեռու նստած էր մի տղամարդու հետ Գեորգ Հինգերորդի
ավենյուին նայող տերրասում։
― Հետի տղամարդուն ճանաչո՞ւմ ես,― հարցրեց Մորոզովը Ռավիկին։
Ռավիկր հայացքը լարեց նրանց կողմը։
― Ոչ։
— Ինչպես երևում է, նա տղամարդկանց շուտ-շուտ է փոխում,— նկատեց Մորոզովը։
— Շտապում է ապրել,— անտարբերությամբ ասաց Ռավիկը։— Ինչպես մեզանից
շատերը։ Շնչակտուր են լինում, վախենալով, չլինի թե որևէ բան բաց թողնեն։
— Կարելի է նաև ուրիշ կերպ բացատրել։
— Կարելի է, իհարկե։ Բայց էությունը դրանից չի փոխվի։ Հոգու անհանգստություն է,
ծերուկ։ Դա մարդկության վերջին քսանհինգ տարիների հիվանդությունն է։ Ոչ ոք այլևս չի
հավատում, թե ինքը կարող է խաղաղ պայմաններում ապրել իր խնայողություններով ու
հասնել ծերության։ Յուրաքանչյուրն այրվածի հոտ է զգում և աշխատում է կյանքից պոկել
այն ամենը, ինչ կարող է։ Իհարկե, դա քեզ չի վերաբերում։ Դու փիլիսոփա ես։ Դու
հասարակ հաճույքների կողմնակից ես։
Մորոզովը ոչինչ չպատասխանեց։
― Ժոանը գլխարկներից բան չի հասկանում,— ասաց Ռավիկը։— Մի տես, թե ի՜նչ է
խրել գլուխը։ Նա առհասարակ վատ ճաշակ ունի։ Եվ ուժը հենց դրա մեջ է։ Կուլտուրան
մարդուն թուլացնում է։ Վերջին հաշվով ամեն ինչ հանգում է ամենապրիմիտիվ կենսական
պահանջների բավարարմանը։ Դու ինքդ դրա փայլուն օրինակն ես։
Մորոզովը քմծիծաղ տվեց։
— Խնդրում եմ, իմ անազնիվ հաճույքները ինձ թողնես, բարձունքներում թափառող
բարեկամ։ Անքմաճաշակ մարդուն գոհացնելը հեշտ է։ Նա երբեք անգործ չի մնում։ Ով
վաթսուն տարեկան հասակում սիրո հետևից է ընկնում, նա պարզապես ապուշ է, և
ուզում է տանել մի խաղում, որտեղ բոլորը նշան արած թղթերով են խաղում։ Լավ բորդելը
մարդուն հոգեկան անդորր է տալիս։ Այն տանը, որտեղ ես հաճախ լինում եմ, տասնվեց
երիտասարդ կին կա։ Աննշան փողերով ես ինձ այնտեղ փաշա եմ զգում։ Քնքշանքները, որ
ես ստանում եմ այնտեղ, շատ ավելի անկեղծ են, քան այն կանանց քնքշանքները, ում
համար սիրո որոշ ստրուկներ կարոտից մեռնում են։ Կրկնում եմ։ Սիրո ստրուկ։
— Հասկացա, Բորիս։
— Դե լավ։ Որ այդպես է, արի խմենք այս թույլ սառը գինին ու շնչենք Փարիզի արծաթյա
օդը, քանի դեռ չեն թունավորել։

— Արի խմենք։ Դու նկատե՞լ ես այս տարի շագանակենիները երկրորդ անգամ են
ծաղկում։
Մորոզովը գլխով արեց։ Հետո նայելով դեպի երկինքը, ցույց տվեց մութ տանիքների վրա
առկայծող կարմրավուն մեծ աստղը, Մարս մոլորակը։
— Այո, նկատել եմ։ Իսկ Մարսը տեսնո՞ւմ ես, ասում են, նա երբեք երկրին այնքան մոտ
չի գտնվել, ինչքան այս տարի։— Մորոզովը քրքջաց։— Շուտով թերթերում կկարդանք, որ
ինչ֊որ տեղ մի երեխա է ծնվել, որի վրայի խալը սրի է նման։ Եվ կամ թե չէ՝ արյան անձրև է
տեղացել։ Ուղղակի միջնադարյան խորհրդավոր գիսաստղն է պակասում, որպեսզի
կանխագուշակությունները լրիվ լինեն։
— Գիսաստղ էլ կա։ Ահա, նայիր,— Ռավիկը ցույց տվեց թերթի խմբագրության շենքի
վերևում վազող լուսային բառերը, որոնք թվում էին, թե իրար հետևից են ընկել։ Իսկ
ներքևում մարդիկ հավաքվել էին ու, գլուխները ետ գցած, լուռ նայում էին լուսային այդ
հոսքին։
Նրանք որոշ ժամանակ լուռ նստած էին սեղանի շուրջը։ Փողոցային մի ակորդիոնիստ
կանգնել էր մայթի եզրին և նվագում էր «Պալոման»։ Հետո ապրանքը ուսներին դրած
հայտնվեցին մետաքսյա գորգեր վաճառող առևտրականները։ Փոքրիկ մի տղա,
սեղանների միջև այս ու այն կողմ գնալով, պիստակ էր առաջարկում։ Ամեն ինչ շարժվում
էր իր սովորական ընթացքով, քանի դեռ չէին հայտնվել լրագրավաճառները։ Թարմ
լրագրերը ձեռքից ձեռք անցան, և մի րոպե անց տերրասը բոլոր կողմերում բացած
թերթերի տակ այնպիսի տեսք ստացավ, կարծես վրան փռված լիներ վիթխարի, սպիտակ,
անարյուն թիթեռների հսկայական մի պարս, որոնք, կամացուկ թափահարելով իրենց
թևերը, ագահորեն նստում էին զոհի վրա։
— Ահա, Ժոանը գնում է,― ասաց Մորոզովը։
— Ո՞ւր է։
— Նայիր դիմացդ։
Ժոանը շեղակի անցնում էր փողոցը, գնալով դեպի կանաչ գույնի ծածկը բացած մի
մեքենա, որը կանգնած էր Ելիսեյան դաշտերում։ Ռավիկին նա չէր տեսել։ Ժոանի հետ
քայլող տղամարդը, որ առանց շլյապայի էր և բավական երիտասարդ, շրջանցեց մեքենան
և նստեց ղեկի մոտ։ Հետո հմտորեն այս ու այն կողմը պտտելով ղեկը, սպորտային տիպի
«դելաե» մեքենան դուրս բերեց մյուսների արանքից։
— Գեղեցիկ մեքենա է,— նկատեց Ռավիկը։
— Գուցե նաև ասես, որ ակները նույնպե՞ս գեղեցիկ են,— վրա բերեց Մորոզովր և
հայհոյեց։— Քաջ, երկաթյա Ռավիկ,— զայրացած ավելացրեց նա։— Բարեկիրթ
արևմտաեվրոպացի։ Եթե կեղտոտ սրիկա ասեիր, ես կհասկանայի, թե չէ՝ գեղեցիկ
մեքենա՜ է...
Ռավիկը ժպտաց։
— Դա ի՞նչ նշանակություն ունի, նողկալի է թե սուրբ։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե
ինչպես է մարդ ինքը վերաբերվում դրան։ Դու բորդելների խաղաղասեր հաճախորդ, որ
տասնվեց կանանց փաղաքշանքներ ես վայելում,— դու չես հասկանա։ Սերն առևտրական
չէ, որ ձգտի իր ներդրած գումարի օգուտներն ստանալուն։ Իսկ երևակայության համար

բավական է մի քանի մեխ, որպեսզի կարողանա նրանցից իր ծածկոցները կախել։ Ընդ
որում, բոլորովին կարևոր չէ, թե դրանք ինչ մեխեր են — ոսկո՞ւց են, երկաթի՞ց,
ժանգոտա՞ծ են... Որտեղ վիճակված է, այնտեղ էլ կխճճվի։ Ուզածդ թուփը — լինի դա
մասրենու թե վարդի — «Հազար ու մեկ գիշերի» հրաշքն է դառնում, եթե նրա վրա գցես
լուսնի շողերից հյուսած ու մարգարիտներով զարդարած ծածկոց։
Մորոզովը բաժակից մի կում խմեց։
— Դու չափազանց շատ ես խոսում,— ասաց նա։— Դրան ավելացրած այն, որ քո
ասածները ճիշտ չեն։
— Ես դա գիտեմ, բայց համատարած խավարում թափառող լույսը նույնպես լույս է,
Բորիս։
Էտուալ հրապարակից արծաթյա ոտքերով մի զովություն եկավ։ Ռավիկը ձեռքը դրեց
սառը գինուց քրտնած բաժակի բերանին։ Նա սառնությունը ձեռքով զգաց։ Սիրտը
նույնպես սառն էր։ Գիշերվա խոր շունչն էր բերում այդ սառնությունը, որի հետ գալիս էր
նաև խոր մի անտարբերություն դեպի սեփական ճակատագիրը։ Ճակատագիր և ապագա։
Այդ ե՞րբ էր, որ ինքը նման մի բան զգաց։ Հա, Անտիբում էր, հիշեց։ Երբ կռահեց, որ Ժոանը
լքելու է իրեն։ Այն ժամանակ համակվել էր ինչ-որ մի անտարբերությամբ, որը կամացկամաց փոխվեց, դարձավ սառը հանգստություն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այժմյան վճիռը
— չհեռանալ Փարիզից։ Եվ առհասարակ այլևս ոչ խուսափել և ոչ էլ փախչել։ Այդ բոլորը
մեկը մյուսի հետ կապված բաներ են։ Նա և՛ վրեժ ճաշակեց, և՛ սեր։ Արդեն բավական է։
Իհարկե, դա այն ամենը չէ, ինչ տղամարդը կարող է պահանջել կյանքից, սակայն դա
նույնպես բավական է։ Չէ որ ինքը հույսը լրիվ կտրել էր թե՝ մեկից և թե մյուսից։ Նա
Հաակեին սպանեց, և մնաց Փարիզում։ Եվ կմնա, ոտքը այլևս դուրս չի դնի Փարիզից։
Այդպես էլ պետք է լիներ։ Որևէ բան շահողը կարող է նաև տարվել։ Ոչ, դա մտածված
ինքնահրաժարում չէր կյանքից։ Դա տրամաբանության հակառակ կայացրած վճռի
դրսևորված հանգստությունն է։ Վերջացան թափառումները, հասել է վերջապես այն
հանգրվանը, որտեղ պետք է կանգ առնել։ Ինչ֊որ բան կարգավորվեց, ընկավ իր տեղը։
Պետք է սպասել, կենտրոնանալ, ուշադիր նայել շուրջը։ Կարծես ինչ֊որ միստիկական
վստահություն է հայտնվել, ներկայացել է մի դադար, երբ պետք է գոտեպնդվել, հավաքել
ամբողջ ուժերը։ Ոչինչ այլևս կարևոր չէր։ Բոլոր գետերը կանգ էին առել։ Գիշերվա
խավարում գոյացել էր մի լիճ, որը գնալով տարածվում և ուռճանում էր... Առավոտը միայն
ցույց կտա, թե ուր են հոսելու այդ ջրերը։
— Ես գնամ,— ասաց Մորոզովը, նայելով ժամացույցին։
― Գնա, Բորիս։ Ես դեռ մի քիչ կմնամ։
— Չլինի՞ ուզում ես աստվածների կործանումից առաջ վայելել վերջին երեկոների
հմայքը։
— Այո, այս ամենը այլևս չի կրկնվի։
— Իսկ մի՞թե դա վատ է։
— Ոչ, ինչո՞ւ է վատ։ Չէ որ մենք նույնպես չենք կրկնվելու։ Անցած օրը կորած է, ոչ
արցունքը և ոչ աղերսանքը այլևս ետ չի բերի։

— Դու չափազանց շատ ես խոսում,— Մորոզովը տեղից ելավ։— Շնորհակալ եղիր, որ
քեզ վիճակվել է սեփական աչքերով տեսնել դարի վերջը։ Սա վատ դար էր։
— Վատ էր թե լավ, մերն էր։ Իսկ դու չափազանց քիչ ես խոսում, Բորիս։
Մորոզովն իր բաժակի մեջ մնացածը խմեց ոտքի վրա։ Հետո շատ զգուշորեն բաժակը
դրեց սեղանին, կարծես դա դինամիտի գլանիկ լիներ, և սրբեց մորուքը։ Քաղաքացիական
ամենօրյա կոստյումով նա կանգնել էր Ռավիկի առաջ հզոր և վիթխարի։
― Չկարծես, թե չեմ հասկանում, դու ինչու չես ուզում գնալ,— ասաց նա
դանդաղորեն։— Ես դա շատ լավ եմ հասկանում, ֆատալիստ֊սնղչի։
Ռավիկը շուտ վերադարձավ հյուրանոց։ Նախասրահում նա տեսավ մի փոքրիկ միայնակ
կերպարանք, որը նստած էր բազմոցի վրա։ Ռավիկի հայտնվելուն պես անծանոթը տեղից
վեր ցատկեց ու տարօրինակ կերպով թափահարեց ձեռքերը։ Ռավիկը նկատեց, որ նա մի
ոտք չունի։ Ոտքի փոխարեն շալվարի թայի միջից ցցվել էր մի կեղտոտ, չոր փայտի կտոր։
— Բժի՛շկ, բժի՛շկ։
Ռավիկն ուշադիր նայեց անծանոթին։ նախասրահի աղոտ լույսի տակ նա ճանաչեց
ամբողջ դեմքով ժպտացող տղային։
― Ժաննո՜,— բացականչեց զարմացած Ռավիկը։— Իհարկե՜, Ժաննոն է։
― Ճիշտ եք ճանաչել։ Ես ամբողջ երեկոն այստեղ նստած ձեզ եմ սպասում։ Այսօր ճաշից
հետո եմ իմացել որտեղ եք ապրում։ Մի քանի անգամ փորձել եմ կլինիկայի ավագ քրոջից
ձեր հասցեն իմանալ, բայց այդ վհուկը միշտ ասում էր, որ դուք այլևս Փարիզում չեք
լինում։
— Մի ժամանակ ես իսկապես էլ Փարիզում չէի։
— Այսօր վերջապես ճաշից հետո ասաց, որ դուք այստեղ եք ապրում։ Ես էլ, ինչպես
տեսնում եք, իսկույն թռա եկա։― Ժաննոն ցնծում էր։
— Հը՜, չլինի՞ ոտքիդ որևէ բան է եղել,— հարցրեց Ռավիկը։
— Չէ, ի՞նչ բան լինել...— Ժաննոն ձեռքով այնպես թփթփացրեց փայտե ոտքը, կարծես
իր հավատարիմ շան մեջքը շոյելիս լիներ։— Բոլորովին ոչինչ չի եղել։ Անթերի ծառայում է։
Ռավիկն աչքը գցեց փայտե ոտքին։
— Ինչպես տեսնում եմ, քո ուզածն էլ վերցրել ես։ Ինչպե՞ս գործը վերջացավ
ապահովագրական կոմպանիայի հետ։
— Վատ չվերջացավ։ Նրանք վճարեցին մեխանիկական պրոթեզի համար, իսկ խանութը
փողը վճարեց ինձ, պահելով միայն տասնհինգ տոկոսը։ Պրծավ գնաց։
— Իսկ կաթնամթերային խանո՞ւթդ։
— Ես հենց դրա համար եմ եկել։ Մենք արդեն կաթնամթերային խանութ ենք բացել։
Ճիշտ է, փոքր է, բայց յոլա է տանում։ Մաման հաճախորդներին է սպասարկում, իսկ ես
ապրանքներ եմ գնում և հաշիվները պահում։ Առած ապրանքներս շատ լավն են։ Ուղղակի
գյուղից է։

Ժաննոն կաղին տալով ետ գնաց դեպի հնամաշ բազմոցը և վերցրեց նրա վրա դրած
ամուր֊ամուր փաթաթած ու կապաձ դարչնագույն փաթեթը։
― Բժիշկ, սա ձեզ համար է։ Ես եմ բերել։ Առանձնապես մի մեծ բան չի, բայց բոլորը մեր
սեփական խանութից է — մի քիչ հաց է, կարագ, պանիր, ձու։ Եթե դուրս գնալու
տրամադրություն չունենաք, շատ լավ կարող եք ընթրել, ճի՞շտ է։
Ժաննոն նվիրվածությամբ նայեց Ռավիկի աչքերին։
― Ուր էր մարդ միշտ այսպիսի ընթրիք ունենար,— ասաց Ռավիկը։
Ժաննոն գոհունակությամբ գլուխը տմբացրեց.
― Ես հույս ունեմ, որ պանիրը ձեզ դուր կգա։ Բրի է և մի քիչ պոն լ'էվեք։
― Դրանք հենց իմ սիրած բաներն են։
— Հիանա՜լի է,— ցնծությունից բացականչեց Ժաննոն և ձեռքի ամբողջ ուժով խփեց
կտրած ոտքի մնացորդին։— Պոն լ'էվեքը մաման է ձեզ ուղարկել, իսկ ես կարծում էի, թե
ձեզ բրին ավելի շատ դուր կգա։ Բրին ավելի շատ տղամարդու պանիր է։
— Երկուսն էլ շատ լավն են։ Ավելի լավ բան չէիք էլ գտնի։— Ռավիկը վերցրեց
փաթեթը։— Շատ շնորհակալ եմ, Ժաննո։ Պացիենտները հազվադեպ են հիշում
բժիշկներին։ Մեծ մասամբ նրանք գալիս են հոնորար սակարկելու համար, որպեսզի
ինչքան կարելի է քիչ տան։
— Այդպիսի բաները հարուստներն են անում, ճիշտ է։— Ժաննոն արհամարհանքով
տմբտմբացրեց գլուխը։— Չէ, մենք այդպիսին չենք։ Չէ՞ որ մենք ձեզ ենք պարտական։ Եթե
իմ ոտքը մնար փայտացած, չծալվեր, մենք ոչինչ չէինք ստանա։
Ռավիկը նայեց Ժաննոյին։ Մի՞թե Ժաննոն
սիրալիրությունից եմ կտրել, մտածեց նա։

կարծում

էր,

թե

ես

իր

ոտքը

— Ուրիշ ելք չկար, Ժաննո, մենք ուզեինք-չուզեինք ոտքդ պետք է կտրեինք,— ասաց
Ռավիկը։
— Իհարկե... գիտեմ,— գլխով արեց Ժաննոն։— Դա պարզ բան է։— Նա գլխարկն ավելի
խոր քաշեց ճակատին։— Ես արդեն գնամ։ Մայրս հիմա սպասում է։ Շուտվանից եմ
տանից դուրս եկել։ Մի մարդ կա, նրա հետ էլ պետք է խոսեմ՝ ռոքֆորի մի նոր տեսակի
մասին։ Էհ, ցտեսություն, բժիշկ։ Հույսով եմ, մեծ ախորժակով կուտեք։
— Ցտեսություն, Ժաննո։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ հաջողություն եմ ցանկանում։
― Հաջողություն արդեն կլինի։
Ժաննոն գլխով արեց ու, գոհունակ ժպիտը երեսին, կաղին տալով շարժվեց դեպի ելքը։
Բարձրանալով իր սենյակը, Ռավիկը Ժաննոյի բերած փաթեթը բացեց, հետո ման եկավ,
գտավ իր հին սպիրտայրոցը, որը վաղուց ի վեր չէր օգտագործել, գտավ տուփով ինչ-որ
տեղ պահպանված չոր սպիրտը և թավան։ Այնուհետև վերցնելով երկու կտոր չոր սպիրտ,
դրեց սպիրտայրոցի վրա և վառեց։ Բարակ կապտավուն բոցը սկսեց ծածանվել։ Նա
թավայի մեջ մի կտոր կարագ գցեց և երկու ձու ջարդեց վրան։ Հետո թարմ սպիտակ ու
կսկուծ հացը կոտորեց բարակ֊բարակ, սեղանի վրա մի քանի թերթ փռեց, թավան դրեց

վրան, բացեց բրին, մի շիշ «վուվրե» բերեց և սկսեց ուտել։ Երկար ժամանակ էր, ինչ ինքն
իր ձեռքով ոչինչ չէր պատրաստել։ Եվ որոշեց, որ հենց վաղը մի քանի տուփ չոր սպիրտ
գնի։ Սպիրտայրոցը դժվար չէր լինի ճամբար տանել, մանավանդ որ ծալովի էր։
Ռավիկն ուտում էր առանց շտապելու։ Նա վերցրեց նաև մի կտոր պոն լ՚էվեք՝ համը
տեսնելու համար։ Ժաննոն իրավացի էր — իսկապես որ հիանալի ընթրիք է։

XXXII գլուխ
― Մեկնում Եգիպտոսից,— ասաց բանասիրության և փիլիսոփայության դոկտոր
Զայդենբաումը, դիմելով Ռավիկին ու Մորոզովին։— Սակայն առանց Մովսեսի։
Զայդենբաումը նիհար ու դեղին կանգնած էր «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի դռան
մոտ։ Դրսում Շտեռն, Վագներ ընտանիքները և ամուրի Շտոլցը իրենց իրերը բարձում էին
կահույքատար մի մեքենայի, որ ընկերով էին վարձել։
Հսկայական քանակությամբ կահույք էին դուրս բերել ու շարել փողոցում՝ օգոստոսյան
հետկեսօրյա արևի տակ։ Օբյուսոնյան կտորով երեսպատված ոսկեզօծ մի բազմոց, մի
քանի բազկաթոռ և օբյուսոնյան միանգամայն նոր մի գորգ։ Այս բոլորը Շտեռն
ամուսինների սեփականությունն էր։ Հետո բեռնակիրները դուրս բերին կարմիր փայտից
մի վիթխարի սեղան։ Սելմա Շտեռնը, որ թառամած երեսով ու թավշյա աչքերով մի կին էր,
այնպես էր պահպանում սեղանը, ինչպես թուխսը իր ճուտերին։
— Կամա՛ց... երեսը կքերծե՛ք... զգույշ եղեք։ Ի սեր աստծո, զգույշ եղեք։
Կարմիր փայտից ողորկած այդ սեղանը այնպես էր փայլեցրած, որ շողշողում էր։ Դա
այն սրբություններից էր, որի համար տնային տնտեսուհիները հոգի են տալիս։ Սելմա
Շտեռնը անընդհատ պատվում էր սեղանի շուրջը, որը բեռնակիրները հյուրանոցից դուրս
բերին ու դրին մայթին, առանց ուշադրություն դարձնելու տիրոջ տագնապներին։
Արևից փայլփլում էր սեղանի մակերեսը։ Սելման շորը ձեռքին կռացել էր սեղանի վրա և
ջղային շարժումներով սեղանի կողերն էր սրբում։ Սեղանի մակերեսը, ինչպես մութ հայելի,
արտացոլում էր նրա գունատ դեմքը, և թվում էր, թե ժամանակների հայելու միջից
հարցական հայացքով նրան է նայում հազարամյա մի նախամայր։
Բեռնակիրները նորից հայտնվեցին, դուրս բերելով այս անգամ կարմիր փայտից մի
բուֆետ, որը նույնպես ողորկված էր և փայլեցրած։ Նրանցից մեկը դռնից դուրս գալիս
ժամանակից շուտ պտտվեց, և բուֆետի կողը զարնվելով «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի
դռան կողին, քերծվեց։
Սելմա Շտեռնը ճիչ արձակեց։ Նա տեղում անշարժացավ, ձեռքը փոքր-ինչ վեր
բարձրացրած, բռում սեղմած սրբելու շորը և բերանը կիսաբաց։ Թվում էր, նա ուզեցել է
շորը բերանը խրել և հենց այդպես էլ քարացել է։
Յոզեֆ Շտեռնը, նրա ամուսինը, որն ակնոցն աչքերին, կարճահասակ, ներքևի շուրթը
կախ մի մարդ էր, մոտեցավ կնոջը։
— Սելմիկ, սիրելիս...
Սելման չէր տեսնում ամուսնուն։ Նրա հայացքը մեխված էր դատարկության մեջ։
— Բուֆետը...
— Սելմիկ, անուշիկս... ոչինչ... քերծվել է՝ քերծվել։ Մենք արդեն վիզա ունենք...
— Դա իմ մոր բուֆետն էր... իմ ծնողների բուֆետը...

— Դե լավ, Սելմիկ։ Ի՞նչ մեծ բան է մի քերծվածքը։ Արժի՞ մի փոքրիկ քերծվածքի համար
այդպես տանջվել։ Չէ՞ որ մենք արդեն վիզա ունենք...
— Բայց բուֆետը մնալու է։ Մնալու է մեկընդմիշտ։
— Մադամ,— ասաց բեռնակիրը, որը գերմաներեն չէր հասկանում, բայց շատ լավ գլխի
էր ընկնում, թե խոսքն ինչի մասին է,— էդ դեպքում ինքներդ բարձեիք խառախուռաները...
Հո ե՞ս չեմ դուռը նեղ արել։
― Կեղտոտ բոշեր,— մռթմռթաց մյուս բեռնակիրը։
Յոզեֆ Շտեռնը աշխուժացավ։
— Մենք բոշեր չենք,— վրա բերեց նա։— Մենք էմիգրանտներ ենք։
— Կեղտոտ փախստականներ,— փնթփնթաց բեռնակիրը։
― Տեսնո՞ւմ ես, Սելմիկ,— ասաց Շտեռնը։— Տեսնո՞ւմ ես ինչեր ես անում։ Հիմա ի՞նչ ենք
անելու։ Ինչեր ասես, որ մեր գլուխը չի եկել քո կարմիր փայտից կահույքի պատճառով։
Կոբլենցից դուրս եկանք չորս ամիս ուշացումով, որովհետև դու դրանցից բաժանվել չէիր
կարողանում։ Ռայխից դրա դուրս բերելը մեզ վրա տասնութ հազար մարկ հարկ նստեց։
Իսկ հիմա էլ կանգնել ենք ու մնացել փողոցում, առանց մտածելու, որ շոգենավը մեզ չի
սպասելու։
Շտեռնը գլուխը թեքեց ուսին և մտահոգ Մորոզովին նայեց։
— Հը, ի՞նչ է պետք անել,— հարցրեց նա։— Կեղտոտ բոշե՜ր։ Կեղտոտ փախստականներ։
Եթե իմանա, որ մենք հրեա ենք, անմիջապես մեզ էլ կեղտոտ հրեա կասի, և ամեն ինչ
կվերջանա։
— Փող տվեք դրան,— ասաց Մորոզովը։
— Փո՞ղ։ Նա գլխովս կտա այդ փողը։
— Երբեք չկարծեք,— մեջ մտավ Ռավիկը։— Հայհոյող մարդուն հեշտությամբ կարելի է
գնել, նրանք ծախու են։
— Դա իմ բնավորությանը դեմ բան է։ Վիրավորանքներ ստանալ և հետո էլ վճարել այդ
վիրավորանքների դիմաց։
— Վիրավորանքն այն ժամանակ է, երբ դա ուղղված է ձեր անձին,— բացատրեց
Մորոզովը։— Իսկ դա ընդհանուր վիրավորանք էր։ Դուք էլ վիրավորեք իրեն — թեյադրամ
տվեք։
Շտեռնի աչքերում ժպիտը կայծկլտաց։
— Լավ,— ասաց նա Մորոզովին։— Շատ լավ։
Նա գրպանից մի քանի թղթադրամ հանեց և տվեց բեռնակիրներին։ Նրանք երկուսով էլ
փողը արհամարհանքով վերցրին ու խրեցին գրպանները։ Շտեռնը նույնպես
արհամարհանքով դրամապանակը նորից դրեց գրպանը։ Բեռնակիրները նայեցին իրենց
շուրջը և սկսեցին մեքենան բարձել օբյուսոնյան բազկաթոռները։ Բուֆետը նրանք
դիտավորյալ կերպով մեքենա դրին ամենավերջում և այնպես թեքեցին, որ աջ կողմը
կպավ մեքենայի եզրին։ Սելմա Շտեռնը ցնցվեց, բայց ոչինչ չասաց։ Իսկ Յոզեֆ Շտեռնը

ամենևին դրան ուշադրություն չդարձրեց։ Նա անընդհատ վիզան ու փաստաթղթերն էր
ստուգում։
— Ոչինչ այնքան ողորմելի տեսք չունի, ինչքան փողոցում դրված կահույքը,— ասաց
Մորոզովը։
Հիմա արդեն մնացել էր բարձել Վագներների իրերը։ Դա մի քանի աթոռներ էր, մի
մահճակալ, որը մի տեսակ անամոթ ու տխուր տեսք ուներ փողոցում, երկու ճամպրուկ,
որոնցից մեկի վրա «Գրանդ հոթել Գարդոնե, Վիարեջջո» մակագրությամբ թուղթ էր
կպցրած, մյուսի վրա՝ «Ադլոն, Բեռլին»։ Հետո ոսկեզօծ շրջանակի մեջ դրված պտտվող մի
հայելի, որի մեջ արտացոլվում էր փողոցը։ Խոհանոցային սպասք։ Մարդ չէր հասկանում,
թե ինչո՞ւ են այդ բոլորը Ամերիկա տանում։
— Ազգականները,— ասաց Լեոնի Վագները,— այս բոլորը մեր Չիկագոյի
ազգականներն են դրստել։ Նրանք են մեզ և փող ուղարկել, և վիզա։ Ընդամենը
տուրիստական վիզա։ Հետո ստիպված ենք լինելու մեկնել Մեքսիկա։ Ազգականները, մեր
ազգականներն են այս արել։
Ֆրաու Վագները կարծես ամաչում ու ճնշվում էր։ Մնացողների հայացքների տակ նա
իրեն դասալիքի նման էր զգում, և այդ պատճառով ամեն կերպ աշխատում էր շուտ
հեռանալ։ Նա նույնիսկ օգնում էր բեռնակիրներին, որ որքան կարելի է շուտ բարձեն։
Միայն թե շուտ թեքվեն փողոցի հենց առաջին անկյունը, որից հետո նա կարող է ազատ
շունչ քաշել։ Սակայն այդ ժամանակ էլ վախը գլուխ կբարձրացնի։ Իսկապե՞ս շոգենավը
կգնա։ Կթողնե՞ն, որ իրենք ափ դուրս գան։ Թե՞ նորից ետ կուղարկեն Եվրոպա։ Ահա
այսպես մի վախը փոխարինում էր մյուսին։ Եվ այսպես տարիներ շարունակ։
Ամուրի Շտոլցը, որ մի կուզիկ, շիկահեր և լռակյաց մարդ էր, գրքերից բացի ուրիշ ոչինչ
չուներ։ Հագուստեղենի մի ճամպրուկ էր և մի ամբողջ գրադարան — ինկունաբուլաներ,
հին հրատարակություններ և նոր լույս տեսած գրքեր։
Մնացող էմիգրանտները կամաց֊կամաց խմբվում էին հյուրանոցի մոտ և մուտքի առաջ։
Նրանց մեծամասնությունը լուռ նայում էր բարձվող իրերին և կահույքատար մեքենային։
— Էհ, ցտեսություն,— ներվայնացած ասաց ֆրաու Լեոնի Վագները,— երբ ամեն ինչ
արդեն բարձված էր։— Կամ՝ գուդ բայ։ Նա շփոթահար ծիծաղեց։— Կամ՝ ադյո։ Հիմա
ամեն ինչ այնպես է խառնվել իրար, որ մարդ չգիտի էլ ինչպես ասի։
Ֆրաու Լեոնին սկսեց հարևանների և ծանոթների ձեռքերը սեղմել։
— Մեր ազգականներն այնտեղ են,― ասաց նա։— Այս բոլորը նրանք են գլուխ բերել, թե
չէ մենք, որ հազար տարի էլ մնար, բան չէինք կարող անել...
Լեոնին շփոթահար լռեց։ Դոկտոր Էռնստ Զայդենբաումը, թփթփացնելով նրա ուսը,
ասաց.
— Ոչինչ, ոչինչ։ Ուղղակի ոմանց բախտը բերում է, իսկ ոմանցն էլ չի բերում։
— Մեծամասնությանը չի բերում,— ասաց
ուշադրություն մի դարձրեք։ Բարի ճանապարհ։

էմիգրանտ

Վիզենհոֆը։—

Ոչի՜նչ,

Յոզեֆ Շտեռնը մնաս բարով արեց Ռավիկի, Մորոզովի և ուրիշ մի քանիսի հետ։ Նա
այնպես էր ժպտում, կարծես հենց նոր բանկի չեկ էր կեղծել։

— Ո՞վ գիտի այս բոլորն ինչով է վերջանալու։ Մեկ էլ տեսար դեռ երանի տվինք մեր այս
«Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցին։
Սելմա Շտեռնը արդեն բարձրացել, նստել էր կահույքատար մեքենային։ Ամուրի Շտոլցը
ոչ ոքի հրաժեշտ չտվեց։ Նա Ամերիկա չէր մեկնում։ Նրա վիզան մինչև Պորտուգալիա էր։
Իսկ դա նրա կարծիքով այնքան նշանակալից բան չէր, որ դեռ հանդիսավոր կերպով էլ
սրա֊նրա ձեռքը սեղմի։ Եվ երբ մեքենան շարժվեց, նա բավարարվեց միայն ձեռքի
թեթևակի թափահարումով։
Մնացած էմիգրանտները նման էին անձրևի տակ կանգնած հավերի։
— Գնանք,— ասաց Մորոզովը Ռավիկին։— Գնանք «կատակոմբա»։ Առանց կալվադոսի
սա չի տարվի։
Նրանք դեռ չէին նստել, երբ ներս մտան նաև մյուսները։ Ներս մտան քամու պոկած և
քամուց քշված տերևների նման։ Դողդողացող մորուքներով երկու գունատ ռաբբի,
Վիզենհոֆը, Ռութ Գոլդբերգը, շախմատիստ-ավտոմատ Ֆինկենշտայնը, ֆատալիստ
Զայդենբաումը, մի քանի ամուսնական զույգեր, մի վեց-յոթ երեխա, իմպրեսիոնիստների
սեփականատեր Ռոզենֆելդը, որին այդպես էլ չէր հաջողվել մեկնել, մի քանի
կիսաչափահաս երեխաներ և ինչ-որ ծերունիներ։
Ընթրիքի ժամանակը դեռ չէր եկել, բայց նրանցից ոչ մեկր չէր ուզում վերադառնալ
հյուրանոցային իր համարի տաղտուկ մենությունը։ Նրանք բոլորը հավաքվել էին իրար
գլխի։ Լուռումունջ և գրեթե հնազանդված ճակատագրին։ Նրանցից յուրաքանչյուրն
այնքան դժբախտություններ էր տեսել, որ ապագայի հանդեպ բոլորովին անտարբեր էր։
― Արիստոկրատիան մեկնեց,— ասաց Զայդենբաումը։— Հիմա այստեղ մնացել են
միայն ցմահ կալանքի և մահվան դատապարտվածները։ Ընտրյա՜լ ժողովուրդ է։ Բոլորը
Եհովայի սիրեցյալներն են. հատուկ ջարդի համար նախատեսվածները։ Կեցցե՜ կյանքը։
— Ոչինչ, դեռ Իսպանիա կա,— ասաց Ֆինկենշտայնը։ Նրա առաջ դրված էր շախմատի
տախտակը և «մատեն» լրագիրը՝ իր շախմատային խնդիրներով։
— Իսպանի՞ա։ Ինչպե՜ս չէ։ Ֆաշիստներն ուղղակի կարոտել են հրեաներին, ոտքները
սահմանից ներս չդրած փաթաթվում ու պաչպչում են։
Գեր, բայց ճկուն ու արագաշարժ մատուցողուհին կալվադոսը բերեց։ Զայդենբաումը
պենսնեն դրեց քթին։
— Մեզանից ոչ մեկը նույնիսկ խմել չգիտի ինչպես պետքն է,— բացատրեց նա։—
Հանգամանալից։ Որպեսզի գոնե մի գիշեր մոռանա բոլոր այս թշվառությունները։
Ահասֆերի հետնորդնե՜ր։ Մեր օրերում նույնիսկ ինքն՝ այդ ծեր թափառականը կարող էր
հուսահատվել, առանց փաստաթղթերի նրան թույլ չէին տա նույնիսկ ոտքը ոտքի առաջը
գցել։
― Մի բաժակ խմեք մեզ հետ,— ասաց Մորոզովը։— Լավ կալվադոս է։ Տիրուհին, փառք
աստծո, դեռ այդ չգիտի։ Թե չէ գինն իսկույն կբարձրացնի։
Զայդենբաումը գլուխն օրորեց։
— Ես չեմ խմում։

Ռավիկի աչքն ընկավ վաղուց չսափրված մի մարդու վրա, որն անընդհատ գրպանից մի
հայելի էր հանում և նայում իրեն։
— Այդ ո՞վ է,— հարցրեց նա Զայդենբաումին,— ես դրան այստեղ երբեք չեմ տեսել։
Զայդենբաումը քմծիծաղեց։
— Սա նորահայտ Ահարոն Գոլդբերգն է։
— Ինչպե՞ս թե։ Նրա կինն այդքան շուտ ամուսնացե՞լ է։
— Ոչ։ Նա սրան վաճառել է հանգուցյալ Գոլդբերգի անձնագիրը։ Երկու հազար
ֆրանկով։ Ծերունի Գոլդբերգը ալեհեր մորուք ուներ, այդ պատճառով էլ այս մեկը
ստիպված է մորուք աճեցնել։ Անձնագրի լուսանկարի համաձայն։ Ապա տեսեք ինչպես է
անընդհատ մորուքը ձգում։ Սիրտ չի անում անձնագիրը օգտագործել այնքան ժամանակ,
քանի դեռ նախորդի նման մորուք չի աճեցրել։ Աշխատում է ժամանակից առաջ ընկնել։
Ռավիկը նորից նայեց չսափրված մարդուն, որը մի գլուխ ձգձգում էր մորուքն ու նայում
հայելուն։
— Հակառակ դեպքում նա կարող է ասել, որ մորուքն այրվել է։
— Դա լավ իդեա է։ Ես գլխի կգցեմ նրան։— Զայդենբաումը պենսնեն քթից վերցրեց և
սկսեց ձեռքի վրա շղթայով այս ու այն կողմ օրորել։— Մի տեսեք, թե ինչ զզվելի
պատմություն է,— ժպտալով ասաց նա։— Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ դա մաքուր
առևտրական գործարք էր։ Իսկ հիմա Վիզենհոֆն արդեն խանդում է, իսկ Ռութ
Գոլդենբերգն էլ քաշվում է մի տեսակ։ Փաստաթղթի դիվային ազդեցությո՜ւն, չէ՞ որ
անձնագրով այդ մարդը Ռութի ամուսինն է։
Զայդենբաումը վեր կացավ ու գնաց դեպի նոր Ահարոն Գոլդենբերգը։
— Փաստաթղթի դիվային ազդեցությո՞ւն... Դուր եկավ ինձ,— դիմեց Մորոզովը
Ռավիկին։— Այսօր դու ի՞նչ ես անելու։
— Կետ Հեգստրեմը «Նորմանդիայով» այսօր երեկոյան մեկնում է։ Պետք է նրան
Շերբուր տանեմ։ Նա մեքենա ունի։ Հետո մեքենան ետ եմ բերելու, հանձնեմ գարաժի
տիրոջը։ Կետը մեքենան նրան է վաճառել։
— Նա կարո՞ղ է մեքենայով այդքան ճանապարհը գնալ։
— Իհարկե։ Հիմա ոչ մի նշանակություն չունի, թե ինչ է անում։ Նավում շատ լավ բժիշկ
կա։ Իսկ Նյու֊Յորքում... — Ռավիկը թոթվեց ուսերն ու խմեց իր կալվադոսի բաժակը։
«Կատակոմբայի» օդը կանգնած էր և ծանր։ Ճաշարանը լուսամատներ չուներ։ Փոշոտ,
արհեստական արմավենու տակ երկու ծեր ամուսիններ էին նստած։ Նրանք սուզվել էին
թախծի մհջ, որը պատի նման շրջապատել էր նրանց։ Նստել էին անշարժ, իրար ձեռք
բռնած, և թվում էր, թե այլևս վեր կենալ չեն կարող։
Ռավիկին հանկարծ թվաց, թե աշխարհի վիշտը կnւտակվել է գետնի տակ գտնվող այս
ճաշարանում, որտեղ արևի լույսը ներս չի թափանցում։ Առաստաղից կախված դեղին,
խունացած էլեկտրական լապտերները ինչ֊որ հիվանդագին լույսով էին լցնում պատերի
ներսը և մթնոլորտը դարձնում ավելի անմխիթարական։ Լռությունը, հազիվ լսելի
շշնջոցները, փողերի և հազար անգամ թերթած ու շուռումուռ տված փաստաթղթերի

խշխշոցը, լուռումունջ նստելը, այս բոլորի վերջը տեսնելու անզոր սպասումները, ջղաձիգ
արիության աննշան դրսևորումները, հազար անգամ ստորացված կյանքը, որն այժմ
արդեն անկյուն է խրվել ու ճզմվում, հուսահատ, անօգնական... Նա մտովի տեսավ այդ
բոլորը, զգաց այդ կյանքի հոտը, հոտը սարսափի, վերջին անընդգրկելի, համրացած
սարսափի հոտը... Նա զգում էր այդ հոտը և գիտեր որտեղից է գալիս...
Համակենտրոնացման ճամբարից... երբ մարդկանց բռնոտում էին փողոցներում, դուրս
էին քաշում անկողիններից, լցնում էին բարաքներն ու փակում դռները... և նրանք
փակված դռների հետևում սրտի դողով սպասում էին, թե ինչ են անելու իրենց։
Նրա կողքին գտնվող սեղանի մոտ երկու մարդ էին նստած, մի կին, մազերը առջևից
երկու մասի բաժանած, կոկիկ սանրվածքով, և նրա ամուսինը։ Նրանց առջևում կանգնած
էր մոտ ութ տարեկան մի տղա։ Քիչ առաջ նա շրջում էր սեղանների միջև, լսում
խոսակցությունները, իսկ հիմա վերադարձել էր ծնողների մոտ։
— Ինչո՞ւ ենք մենք հրեա,— հարցրեց նա մորը։
Մայրը չպատասխանեց։
Ռավիկը նայեց Մորոզովին։
— Ես պետք է գնամ,— ասաց Ռավիկը։— Կլինիկայում գործ ունեմ։
— Ես էլ եմ գնում,— ասաց Մորոզովը։
Նրանք սանդուղքով վեր բարձրացան։
― Գիտես, Ռավիկ, չափն արդեն անցնում է,— ասաց Մորոզովը։— Եվ դա քեզ ասում եմ
ես, նախկին անտիսեմիտս։
«Կատակոմբայից» հետո կլինիկան թվում էր բավական հաճելի մի տեղ։ Այստեղ նույնպես
տառապանք կար, կար հիվանդություն և վիշտ, բայց դրա հետ միասին այստեղ այդ ամենը
տրամաբանորեն իմաստավորված էր։ Մարդ հասկանում էր, թե որն է այստեղի
տառապանքների պատճառը, և ինչ կարելի է անել կամ չանել։ Այստեղ որոշակի փաստեր
կային, որ կարելի էր տեսնել, շոշափել, զգալ ինչով կարելի է երևույթների առաջն առնել։
Վեբերը նստել էր իր առանձնասենյակում և թերթ էր կարդում։ Ռավիկը նրա ուսի
վրայով նայեց վերնագրերին։
— Շատ զարմանալի է, ճի՞շտ է,— հարցրեց նա։
Վեբերը թերթը շպրտեց հատակին։
— Ծախուների շայկա՜։ Ես մեր քաղաքագետների հիսուն տոկոսին կկախեի։
— Ինչո՞ւ հիսուն, իննսուն տոկոսին,— ճշտեց Ռավիկը։— Որևէ տեղեկություն չունե՞ք
Դյուրանի կլինիկայի հիվանդ կնոջից։
— Նրա վիճակը լավ է,— Վեբերը ձեռքի ջղային շարժումով մի սիգար վերցրեց։— Ձեզ
համար այս բոլորը հեշտ է, Ռավիկ, բայց ես ֆրանսիացի եմ։
— Դուք ֆրանսիացի եք, իսկ ես ոչ ոք եմ։ Ես կուզեի, Գերմանիայի թերությունը միայն
նրա ծախվածությունը լիներ։

Վեբերը նայեց Ռավիկին։
— Ես հիմարություններ եմ դուրս տալիս։ Խնդրում եմ, ինձ ներեք։— Նա մոռացել էր
սիգարը վառել։— Պատերազմ լինել չի կարող, Ռավիկ։ Դա բացառված է։ Այդ բոլորը
հաչոցներ և սպառնալիքներ են։ Ամենավերջին վայրկյանին էլ լինի, միևնույն է, մի բան
կկատարվի։— Նա մի քիչ լռեց։ Նրա նախկին ինքնավստահությունից հետք անզամ
չկար։— Վերջապես մենք դեռ Մաժինոյի գիծ ունենք,— գրեթե աղերսագին ասաց նա։
— Իհարկե,— ասաց Ռավիկը առանց ներքին համոզվածության։ Հազար անգամ նա այդ
նույն բանը լսել էր։ Համարյա բոլոր տեսակի խոսակցությունները ֆրանսիացիների հետ
դրանով էր վերջանում։
Վեբերը ճակատը սրբեց։
— Դյուրանն իր կապիտալը փոխադրել է Ամերիկա։ Դա նրա քարտուղարուհին ինձ
ասաց։
— Շատ բնորոշ է։
Վեբերը գրգռված աչքերով նայեց Ռավիկին։
— Նա միակը չէ։ Իմ աները ֆրանսիական ակցիաները փոխել է ամերիկյանի հետ։
Գաստոն Ներեն իր բոլոր դրամները դարձրել է դոլլար և պահում է սեյֆում։ Իսկ Դյուպոն,
ըստ լուրերի, իր պարտեզում մի քանի պարկ ոսկի է հորել։— Վեբերը տեղից կանգնեց։—
Ես չեմ կարողանում այդ մասին խոսել։ Ուղղակի հրաժարվում եմ։ Դա հնարավոր բան չէ։
Անհնար է դավաճանել և վաճառել Ֆրանսիան։ Եթե վտանգը գա, բոլորը կմիավորվեն։
Բոլորը։
— Բոլորը,— առանց ժպտալու ասաց Ռավիկը։— Նույն թվում՝ արդյունաբերողներն ու
քաղաքագետները նույնպես, որոնք հիմա արդեն Գերմանիայի հետ գեշեֆտների մեջ են
մտել։
Վեբերը հավաքեց իրեն։
— Ռավիկ, եկեք... եկեք այդ մասին այլևս չխոսենք։ Խոսենք ուրիշ բաներից։
— Շատ լավ։ Ես Կետ Հեգստրեմին պետք է տանեմ Շերբուր։ Գիշերվա կեսին
կվերադառնամ։
— Լավ։— Հուզմունքից Վեբերի շնչառությունն արագացած էր։— Իսկ դո՞ւք, Ռավիկ...
Դուք ի՞նչ եք նախապատրաստվում անել։
— Ոչ մի բան։ Ես կընկնեմ ֆրանսիական որևէ համակենտրոնացման ճամբար։ Հույս
ունեմ դա շատ ավելի լավ կլինի, քան գերմանականը։
— Դա բացառված է։ Ֆրանսիան փախստականներին չի կալանավորի։
— Սպասենք, կտեսնենք։ Եթե ուզում եք իմանալ, դա հենց այն դեպքն է, որի դեմ մարդ
առարկել չի կարող։
— Ռավիկ...
— Լավ։ Կտեսնենք։ Տա աստված, որ դուք ճիշտ լինեք։ Իսկ չե՞ք լսել, որ Լուվրը
էվակուացվում է։ Լավագույն նկարներն ուղարկում են Միջին Ֆրանսիա։

— Ոչ, չեմ լսել։ Ձեզ ո՞վ է ասել։
— Ես այսօր այնտեղ էի։ Շարտրի տաճարի կապույտ վիտրաժները նույնպես արդեն
փաթեթավորված են։ Երեկ ես այնտեղ էի։ Սենտիմենտալ ճանապարհորդություն էր։
Ուզում էի մի անգամ էլ տեսնել։ Բայց արդեն տարել էին։ Չէ որ օդանավակայանը հենց
կողքին է։ Եվ արդեն նոր լուսամուտներ էին դրել։ Ինչպես անցյալ տարի Մյունխենի
խորհրդակցության ժամանակ։
— Տեսնո՞ւմ եք,— Վեբերն իսկույն կպավ այդ փաստարկից։― Չէ՞ որ այն ժամանակ
նույնպես որևէ բան չպատահեց։ Մեծ հուզումներ եղան, բայց հետո Չեմբեռլենը եկավ
խաղաղության իր հովանոցով։
— Այո։ Խաղաղության հովանոցը մինչև հիմա Լոնդոնում է գտնվում... իսկ հաղթանակի
աստվածուհին դեռ Լուվրում է... թեև առանց գլխի։ Նա կմնա Փարիզում։ Չափազանց
ծանր է և մեծ՝ տեղափոխելու համար։ Դե լավ, ես պետք է գնամ։ Կետ Հեգստրեմը ինձ է
սպասում։
«Նորմանդիան» սպիտակ և հազարավոր լույսերով ողողված գիշերային խավարում
կանգնած էր նավամատույցի մոտ։ Ծովից աղաբույր ու զով քամի էր փչում։ Կետ
Հեգստրեմն ամուր փաթաթվեց վերարկուի մեջ։ Նա սոսկալի նիհարել էր։ Երեսին կաշուց
ու ոսկորներից բացի ոչինչ չէր մնացել։ Միայն խոշոր աչքերն էին, որ մթին լճակների նման
ահազդու փայլփլում էին։
— Ավելի լավ կլիներ, ես մնայի այստեղ,— ասաց Կետ Հեգստրեմը։— Հանկարծ, չգիտեմ
ինչու, մեկնելը սոսկալի ծանր թվաց ինձ։
Ռավիկն ուշադիր նայեց Կետ Հեգստրեմին։ Ահա կանգնած է այս հզոր նավը՝ պայծառ
լուսավորված տրապով, մարդկային հոսանքը հոսում, լցվում է ներս, շատերն այնպես են
շտապում, կարծես դեռ վախենում են ուշանալ ու ետ ընկնել նավից։ Ահա կանգնած է
շողշողուն այս պալատը, որն այլևս ոչ թե «Նորմանդիա» է կոչվում, այլ Ազատագրում,
փախուստ, փրկություն։ Նա եղել է Եվրոպայի հազարավոր քաղաքներում ու ամենացածր
կարգի կեղտոտ հյուրանոցներում, եղել է անշուք սենյակներում ու տների
ներքնահարկերում, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար այս նավը կյանքի
անհասանելի միրաժ է թվում։ Իսկ այստեղ նրա կողքին կանգնած այս կինը, որի ներսը
մահը լափում է, բարալիկ ու հաճելի ձայնով ասում է. «Ավելի լավ կլիներ, ես մնայի
այստեղ»։
Ամեն ինչ կորցրել է իմաստը։ «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի էմիգրանտների, ինչպես և
Եվրոպայում ցրված հազարավոր «ինտերնացիոնալներում» ապրողների համար, բոլոր
հալածվածների, տանջվածների, դեռ փախուստով փրկվողների կամ արդեն բռնվածների
համար այս նավը թվում էր իսկական ավետյաց երկիր։ Եթե հանկարծ նրանց ձեռքն
ընկներ այս «Նորմանդիա» նավի տոմսը, երջանկությունից նրանք խելքները կթռցնեին,
կհեկեկային ու կհամբուրեին նավի տրապը, կսկսեին հավատալ, որ աշխարհում հրաշքներ
կան... Մինչդեռ Կետ Հեգստրեմը, որ առանց այն էլ դեպի մահ էր գնում, կանգնել է նրա
կողքին, հոգնած ձեռքին բռնել է քամուց թռթռացող տոմսը և ասում է. «Ավելի լավ կլիներ
ես մնայի այստեղ»։

Եկան մի խումբ ամերիկացիներ։ Նրանք քայլում էին դանդաղ, հանգիստ, և սրտագին ու
բարձրաձայն զրուցում էին միմյանց հետ։ Թվում էր, թե աշխարհի ժամանակը նրանց
տրամադրության տակ է։ Նրանք մեկնում էին դեսպանության հարկադրությամբ և հենց
այդ հարցն էլ քննարկում էին։ Իհարկե, ափսոս, որ գնում են։ Հետաքրքիր կլիներ տեսնել,
թե իրադարձություններն այստեղ ինչ ընթացք կստանան։ Միևնույն է, իրենց՝
ամերիկացիներին, ոչինչ պատահել չէր կարող։ Չէ՞ որ նրանք այստեղ իրենց
դեսպանությունն ունեն։ Միացյալ Նահանգները չեզոք երկիր է։ Մի խոսքով, շատ ափսոս,
որ գնում են։
Դուխիների բուրմունք։ Թանկագին զարդեր։ Ադամանդների կայծկլտանք։ Ընդամենը
մի քանի ժամ առաջ նրանք «Մաքսիմում» նստած ուտում էին։ Գները դոլլարով ծիծաղելի
էժան էին։ Իսկ ընթրիքի վերջում մատուցած 1929 թվականի «կորտոնը», և կամ թե չէ 1928
թվականի «պոլ ռոժեն»։ Հիմա էլ «Նորմանդիա» նա՜վը։ Կգնան բար, կնստեն, տրիկ-տրակ
կխաղան, մի քանի բաժակ վիսկի կխմեն... իսկ հյուպատոսությունների առաջ հուսահատ
մարդկանց երկար, անվերջանալի շարքեր, որոնց վրա սև թուխպերի նման կախվել է
մահվան սարսափը։ Ընդունարաններում հյուպատոսության մի քանի գերհոգնած
աշխատակիցներ։ Աննշան քարտուղարի զինվորական դաշտային դատ, քարտուղար, որն
անընդհատ գլուխն օրորում է և ասում. «Ո՛չ։ Ո՛չ մի վիզա։ Ո՛չ։ Դա անհնար է»։ Լռության
դատապարտված անմեղ մարդկանց վրա լռությամբ կայացրած մահվան դատավճիռ։
Ռավիկը լարված նայում էր նավին, որը հանկարծ փոխվեց ու դարձավ տապան, թեթև մի
տապան, որ ջուրն իջնելով սկսել էր լողալ ջրհեղեղից փրկվելու համար։ Մի անգամ
ջրհեղեղից արդեն փրկվել էր, իսկ այժմ նրա ալիքները նորից հասնում էին իրեն...
— Ձեր գնալու ժամանակն է արդեն, Կետ։
— Արդե՞ն։ Էհ, մնաս բարով, Ռավիկ։
― Գնաս բարով, Կետ։
— Մենք իրար խաբելու կարիք չունեինք, ճի՞շտ է, Ռավիկ։
— Իհարկե, Կետ։
— Շուտ եկեք Ամերիկա...
— Անպայման կգամ, Կետ... շուտով...
— Մնաս բարով, Ռավիկ։ Ամեն, ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա կգնամ։
Կբարձրանամ վերևի տախտակամածը և ձեռքով հրաժեշտի նշան կանեմ։ Մի՛ հեռացեք,
քանի դեռ նավը չի շարժվել, և դուք նույնպես ձեռքով արեք։
— Շատ լավ, Կետ։
Փոքր֊ինչ օրորվելով, Կետը տրապով վեր բարձրացավ։ Նրա նրբին, բայց նիհարած
կազմվածքը այնպես էր տարբերվում մյուսներից, որ թվում էր, թե մկանային շերտը
բացակայում է։ Նրա մեջ անխուսափելի մահվան մի սև նրբագեղություն կար։ Դեմքը
համարձակ էր, գլուխը կարծես եգիպտական բրոնզե կատվի գլուխ լիներ — պահպանվում
էին միայն դիմագծերը, շունչը և աչքերը։
Վերջին ուղևորները։ Քրտինքի մեջ ողողված ինչ-որ մի հրեա՝ թևին գցած մորթե
վերարկուով։ Նա հիստերիկի նման գոռգոռում է և վազում, հետևից գցած երկու
բեռնակիրների։ Վերջին ամերիկացիներն են, հետո դանդաղ գետնից կտրվելով,

բարձրանում է տրապը։ Տարօրինակ մի զգացում։ Թվում է, թե տրապը բարձրանում է
հավիտենապես։ Կարծես ամեն ինչ արդեն վերջացավ։ Ջրի մի նեղլիկ շերտ։ Ընդամենը
երկու մետր լայնությամբ։ Բայց դա սահմանն է։ Սահմանը, որ ընկած է Ամերիկայի և
Եվրոպայի միջև։ Սահմանը փրկության և կորստի։
Ռավիկն աչքերով փնտրեց Կետ Հեգստրեմին։ Եվ շուտով գտավ։ Կետը, ֆալշբորտի մոտ
կանգնած, ձեռքը թափահարում էր։ Ռավիկը նույնպես թափահարեց։
Թվում էր, թե սպիտակ նավը տեղից շարժվեց։ Թվում էր, ափը ետ նահանջեց։ Քիչ։
Հազիվ նկատելի։ Եվ հանկարծ «Նորմանդիան» ազատվեց ու հեռացավ։ Խավար երկնքի
ֆոնի վրա նա անհասանելի սավառնում էր մթին ջրերի վրայով։ Ուղևորների բազմության
մեջ Ռավիկն այլևս չէր կարողանում տարբերել Կետ Հեգստրեմին։ Ափում նստածները լուռ
նայում էին իրար երեսի՝ շփոթահար և կամ էլ շինծու ուրախությամբ։ Ոմանք հեռանում
էին անմիջապես, իսկ ոմանք էլ առանց շտապելու և դժկամորեն։
Իրիկուն էր։ Մեքենան ետ էր սլանում դեպի Փարիզ։ Նորմանդիայի կենդանի
ցանկապատերն ու պտղատու ծառերի այգիները թռչում էին նրա կողքով։ Մառախլապատ
երկնքից կախվել էր մեծ և օվալաձև լուսինը։ Ռավիկն արդեն մոռացել էր նավի մասին։
Նրան փոխարինել էր սքանչելի պեյզաժը, չոր խոտի և հասած խնձորների բուրմունքը,
լռությունն ու խորին անդորրը, այն ամենը, ինչ անվափոխ է մնում։
Մեքենան գնում էր գրեթե անձայն։ Նա այնպես էր գնում, կարծես, ծանրության ուժը ոչ
մի զորություն չուներ նրա վրա։ Կողքով ետ էին սահում տները, եկեղեցիները, ծառերը,
գինետների և բիստրոների ոսկեգույն բծերը, փայլփլող գետը, ջրաղացը, և ապա նորից
դաշտավայրի հարթ ուրվագծերը, որի վրա տարածված երկնակամարը ներսի կողսից
նման էր վիթխարի խեցու, ուր կաթնագույն սադաֆի մեջ առկայծում է լուսնի
մարգարիտը։
Ամեն ինչ վերջացել էր, հասել իր ավարտին։ Ռավիկը դա մի քանի անգամ արդեն զգացել
էր նախկինում։ Բայց հիմա այդ նույն զգացումն ավելի լրիվ էր և ավելի ուժեղ։ Այդ
զգացումից ազատվել չէր կարելի, նա թափանցում էր հոգու խորքը, և ոչինչ այլևս չէր
դիմադրում նրան։
Ամեն ինչ դառել էր անկշիռ և լողում էր տարածության մեջ։ Ապագան ու անցյալը
հանդիպել էին իրար, և երկուսն էլ ոչ ցանկություն ունեին, ոչ ցավ։ Ապագան և անցյալը
հավասարապես կարևոր էին թվում և նշանակալից։ Հորիզոնները հավասարվել էին, և
ինչ֊որ տարօրինակ մի ակնթարթում գոյության նժարները կանգնեցին նույն գծի վրա։
Ճակատագիրը երբեք չի կարող լինել նրան հակադրվող հանգիստ արիությունից ավելի
ուժեղ։ Իսկ եթե այդ հակադրվելը ուժերից արդեն վեր է, կարելի է ինքնասպան լինել։ Լավ
է, երբ մարդ դա գիտակցում է, բայց շատ ավելի լավ է, երբ նա գիտակցում է նաև, որ քանի
դեռ մարդ ապրում է, ոչինչ վերջնականապես կորած չէ։
Ռավիկը գիտեր, ինչ է նշանակում վտանգ, գիտեր, որտեղից կարող է լինել այդ վտանգը,
գիտեր, որ վաղը ինքը հարկադրված է լինելու պաշտպանվել... Բայց այս գիշեր, կորած
Արարատի ափերից վերադառնալու այս ժամին, երբ նա գնում էր դեպի այն տեղը,
որտեղից վերահաս կատաստրոֆայի դղրդյունն էր լսվում և զգացվում արյան հոտը, ամեն
ինչ հանկարծ դարձավ բոլորովին արտասովոր և զրկվեց իր անունից ու իմաստից։
Վտանգը մնում էր վտանգ, բայց և դադարել էր վտանգ լինելուց։ Ճակատագիրը զոհ էր և

աստվածություն, որին միևնույն ժամանակ զոհ են մատուցում։ Իսկ վաղվա օրը անհայտ
մի աշխարհ էր։
Ամեն ինչ լավ էր։ Եվ այն, ինչ տեղի էր ունեցել, և այն, ինչ լինելու էր։ Բավական էր և դա։
Եթե նույնիսկ դա վերջինն էր լինելու, թող լիներ։ Մեկին սիրել էր և կորցրել այդ մեկին։ Մի
ուրիշին ատել էր և սպանել նրան։ Երկուսն էլ ազատել էին իրեն։ Մեկը կործանել էր նրա
զգացմունքը, մյուսը հանգցրել էր անցյալի մասին հիշողությունները։ Ոչինչ անավարտ չէր
մնացել։ Ոչ մի ցանկություն այլևս չկար։ Ոչ ատելության, ոչ տրտունջի։ Եթե վիճակված է,
որ որևէ բան նորից պետք է լինի, թող լինի։ Առանց սպասումների և հուսադրության,
նրանց կործանումը վիշտ է բերում իր հետ։ Հիմա ինքը փորձված է։ Այդ փորձը ոչ թե նրան
թուլացրել, այլ ընդհակառակը, ուժեղացրել է։ Մոխիրն արդեն մաքրված է, մարմնի
խոցված մասերը նորից կենդանության են ստացել, ցինիզմը ոչ թե թուլացնում, այլ
դարձնում է ավելի ուժեղ։ Եվ դա շատ լավ էր։
Կանն անցնելուց հետո նրանք ձիերի հանդիպեցին։ Գիշերային մթության մեջ ձգվաձ
ձիերի անվերջանալի շարքեր, որոնք լուսնի շողերի տակ կարծես ուրվականներ լինեին։
Հետո հայտնվեցին չորս-չորս կանգնած մարդկային շարքերը։ Տղամարդիկ ձեռքներին
տանում էին կապոցներ, ստվարաթղթե արկղներ, փաթեթներ։ Մոբիլիզացիան սկսված էր։
Նրանք շարժվում էին առանց աղմուկ հանելու։ Ոչ ոք չէր երգում։ Ոչ մի խոսակցություն
չկար։ Գիշերային խավարի միջով ստվերների այդ շարքերը քայլում էին ճանապարհի
աջակողմյան եզրով, որպեսզի տեղ թողնեն մեքենաների երթևեկության համար։
Ռավիկը մեկը մյուսի հետևից անցնում էր այդ շարքերի կողքով։ Ձիեր, մտածեց նա։
Ձիեր՝ ինչպես 1914 թվին։ Տանկեր չկան։ Միայն ձիեր են։
Նա կանգ առավ բենզինի սյունակի մոտ, որպեսզի մեքենայի համար բենզին վերցնի։
Փոքրիկ գյուղի տների լուսամուտներում դեռ լույսեր կային, սակայն գյուղից ոչ մի ձայն չէր
լսվում, թվում էր, թե բոլորը համրացել են։ Գյուղի միջով անցավ շարասյուներից մեկը։
Մարդիկ նայում էին նրա հետևից։ Ոչ ոք ձեռքով չարեց։
— Վաղն ինձ էլ են տանելու,— ասաց բենզինի սյունակի մոտի մարդը։ Նա գյուղացու
պարզ, արևից սևացած դեմք ուներ։— Հայրս սպանվել է անցյալ պատերազմում, պապս՝
1871 թվի պատերազմում։ Իսկ ես էլ վաղն եմ գնալու։ Նույն հին պատմությունն է, որ
դարերով շարունակվում է։ Ուզում ենք թե չենք ուզում, միևնույն է, պետք է գնանք, թեև
մեջը ոչ մի օգուտ չկա։
Նա հայացքը գցեց բենզինի խղճուկ պոմպին, փոքրիկ տնակին և կողքին լուռ կանգնած
կնոջը։
— Քսանութ ֆրանկ երեսուն սանտիմ, մեսյո։
Նորից ընդհատվեց պեյզաժը։ Լուսին։ Մոբիլիզացվածների շարքեր։ Ձիեր։ Լռություն։
Ռավիկը կանգ առավ մի փոքրիկ ռեստորանի առաջ։ Դրսում երկու սեղան կար դրված։
Ռեստորանի տիրուհին բացատրեց, որ ընթրիքր վերջացել է, այլևս ուտելու ոչինչ չունի։
Բայց, ինչպես էլ ուզում է լինի, Ռավիկն ուզում էր որևէ բան ուտել։ Իսկ Ֆրանսիայում
պանրով ձվածեղը ընթրիք չէր համարվում։ Վերջապես նրան հաջողվեց տիրուհուն
համոզել, ձվածեղին ավելացնի նաև սալաթ, սուրճ և մի գրաֆին գինի։

Ռավիկը մենակ նստել էր վարդագույն շենքի առաջ և ուտում էր։ Մարգագետինների
վրա փռվել էր մառախուղը։ Լսվեց գորտերի կռկռոցը։ Անսահման լռություն էր։ Միայն
շենքի վերին հարկից էր, որ բարձրախոսի ձայն էր գալիս։ Հաղորդավարի ձայնն էր —
հանգստացնող, վստահ, սակայն միևնույն ժամանակ անսփոփ ու ամբողջովին ավելորդ։
Բոլորն էլ լսում էին, բայց ոչ ոք չէր հավատում նրան։
Ռավիկը վճարեց։
— Փարիզի լույսերը քողարկված են,— ասաց տիրուհին,— հենց նոր ռադիոն հայտնեց։
— Մի՞թե։
— Այո։ Օդային հարձակումից ապահով լինելու համար։ Ռադիոն ասաց, որ դա արվում
է նախազգուշական նպատակով։ Ոչ մի պատերազմ, ասում են, չի լինելու։ Հիմա
բանակցություններ են վարում։ Դուք ի՞նչ կարծիքի եք։
— Ես չեմ կարծում, թե արդեն պատերազմ է։— Ռավիկը չգիտեր, ինչ պատասխանի։
— Աստված տա այդպես լինի։ Թե չէ ի՞նչ օգուտ։ Գերմանացիք Լեհաստանը կզավթեն,
հետո էլ Էլզաս֊Լոթարինգրան կպահանջեն։ Դրանից հետո էլ՝ գաղութները։ Հետո էլ մի
ուրիշ բան։ Եվ այդպես պահանջները գնալով այնքան կսկսի ավելացնել, որ մենք
ստիպված կլինենք կամ լրիվ հանձնվել, կամ էլ պատերազմ հայտարարել։ Ավելի լավ է, ինչ
լինելու է, միանգամից լինի։
Ռեստորանի տիրուհին դանդաղ տուն գնաց։ Ճանապարհով նորից մի շարասյուն էր
անցնում։
Հորիզոնում երևում էր Փարիզի կարմիր հրացոլքը։ Լուսաքողարկում է... Փարիզի լույսերը
քողարկված են: Զարմանալու ոչինչ չկար։ Չէ՞ որ վաղը մյուս օրը պատերազմ
կհայտարարվի։ Բայց չնայած դրան, հնչում էր տարօրինակ. Փարիզում լուսաքողարկում է։
Փարիզո՜ւմ։ Թվում էր, թե աշխարհի լույսը խավարել է։
Արդեն արվարձաններն են։ Սենան։ Փոքրիկ փողոցների եռուզեռը։ Ահա լարի պես ուղիղ
ավենյուն, որ գնում է դեպի հաղթական կամարը։ Գունատ ու դեռ լույսերով ողողված, նա
վեր էր խոյանում Էտուալ հրապարակի միգաշաղախ լույսերի մեջ։ Իսկ կամարի հետևում
Ելիսեյան դաշտերն էին, որ նույնպես դեո շողշողում էին փայլփլող լույսերի ծովում։
Ռավիկը թեթևացած շունչ քաշեց։ Նրա մեքենան սլանում էր առաջ, սլանում էր քաղաքի
միջով, և հանկարծ նա տեսավ, որ Փարիզն արդեն սկսել է ծածկվել խավարով։ Փայլփլուն
մաշկի վրա երևացող քոսկեղի նման այստեղ ու այնտեղ հայտնվում էին խավարի
հիվանդագին լաքաները։ Լուսային ռեկլամների խայտաբղետ խաղը որոշ տեղերում
կարծես կերած լինեին այն երկար ստվերները, որոնք սպառնագին կերպով թաքնվել էին
սակավաթիվ և վեհերոտ կարմիր, սպիտակ, կապույտ և կանաչ լույսերի միջև։ Առանձին
փողոցներ արդեն կուրացել էին, թվում էր, թե այդ փողոցների միջով հսկայական սև որդեր
են սողացել և ճզմել ու ոչնչացրել ամեն տեսակի փայլ։ Գեորգ Հինգերորդի ավենյուն
ամբողջովին խավար էր։ Մոնտենի ավենյուում հենց նոր հանգան վերջին լապտերները։
Այն շենքերը, որոնցից գիշերները լույսերի կասկադներ էին հորդում դեպի աստղերը, այժմ
սևեռված դեպի խավարն էին նայում իրենց մերկ, գորշ ֆասադներով։ Վիկտոր Էմանուել
Երրորդի ավենյուն խավար էր կիսով չափ։ Մյուս կեսը դեռ լուսավորված էր։ Կարծես

կաթվածահար և հոգեվարքի մեջ գտնվող մարմին լինի, որի կեսն արդեն մահացել է, իսկ
մյուս կեսը դեռ կենդանի է, մտածեց Ռավիկը։ Հիվանդությունը թափանցում է ամենուրեք,
իսկ երբ Ռավիկը վերադարձավ համաձայնության հրապարակը, նրա վիթխարի շրջանակը
նույնպես արդեն մահացած էր։
Գունատ և ամբողջովին գունաթափ կանգնած էին մինիստրությունների շենքերը։
Լույսերի շղթաներն անհետացան։ Տրիտոնները և Ներայիդները, որոնք ամեն գիշեր
պարում էին լույսերի ճերմակ փրփուրների մեջ, այժմ անձև, գորշ քարերի նման
անշարժացել էին իրենց դելֆինների վրա։ Շատրվաններն ամայացել էին, սևին էր տալիս
նրանց միջից հորդող ջուրը։ Երբեմնի փայլատակող Լուքսորյան կոթողը, որպես
հավիտենականության ահեղ կապարյա մատ, նետվել է դեպի մթին երկինքը։ Մանրէների
նման ամենուրեք սողում էին հակաօդային պաշտպանության գունատ-կապտավուն
լապտերիկների հազիվ նշմարելի շղթաները և, նեխածորեն առկայծելով, տարածվում էին
լռությամբ կործանվող քաղաքի փողոցներով, որը կարծես վարակված լիներ ինչ-որ
տիեզերական տուբերկուլոզով։
Ռավիկը մեքենան հանձնեց գարաժին։ Հետո տաքսի նստեց և մեկնեց
«Ինտերնացիոնալ»։ Հյուրանոցի մուտքի առաջ տիրուհու տղան սանդուղք էր դրել և,
վրան կանգնած, կապույտ լապտեր էր դնում փամփուշտի մեջ։ Մուտքի լուսավորությունը
միշտ էլ այնքան էր եղել, որ հազիվ էր կարդացվում հյուրանոցի ցուցանակը։ Իսկ այժմ
աղոտ կապույտ լույսի տակ երևում էր ցուցանակի աջ մասը միայն «...նացիոնալ»... և այն
էլ մեծ դժվարությամբ։
— Լավ է, որ եկաք,— ասաց հյուրանոցի տիրուհին։— Այստեղ մեզ մոտ մի կին
խելագարվել է։ Յոթերորդ համարում։ Ըստ երևույթին, լավ կլինի, որ նա այստեղից գնա։
Ես չեմ կարող խելագարված կնոջը պահել իմ հյուրանոցում։
— Գուցե նա ոչ թե խելագարվել, այլ ջղային նոպայի մե՞ջ է։
— Դա միևնույնն է։ Այդպիսիներին հոգեբուժարան են ուղարկում։ Ես արդեն դա ասել
եմ նրա ամուսնուն։ Նա, իհարկե, այդ մասին լսել անգամ չի ուզում։ Իսկ ես այդ
պատճառով միայն գլխացավանք կարող եմ ունենալ։ Եթե նա իրեն հանգիստ չպահի, ես
ստիպված կլինեմ վտարել այստեղից։ Ուրիշ կերպ հնարավոր չէ։ Մյուսները պետք է
կարողանա՞ն քնել թե՞ չէ։
— Վերջերս մեկն էլ «Ռից» հյուրանոցում էր խելագարվել,— ասաց Ռավիկը։— Ինչ-որ
պրինց։ Հետո բոլոր ամերիկացիները ուզում էին նրա սենյակը վերցնել։
— Դա ուրիշ բան է։ Նա խելագարվել է իր տարօրինակություններից։ Դա նույնիսկ
էլեգանտություն է։ Իսկ այս կինը վշտից է խելագարվել։
Ռավիկը նայեց տիրուհուն։
— Դուք կյանքը լավ եք հասկանում, մադամ։
— Պարտավոր եմ հասկանալ։ Ես վատ մարդ չեմ։ Փախստականներին ես եմ տեղ տվել։
Բոլորին։ Ասենք թե ես դրանով փող եմ վաստակում։ Այն էլ շատ չափավոր։ Բայց հո ես չե՞մ
կարող խելագար կնոջը պահել այստեղ, որն անընդհատ ծղրտում է։ Նա արդեն չափը
անցնում է։ Եթե չհանդարտվի, պետք է թողնի գնա։

Խելագարվածն այն կինն էր, որի փոքրիկ տղան հարցնում էր, թե ինքն ինչու է հրեա։ Նա
անկյունը մտած նստել էր մահճակալին և ձեռքերով ծածկել երեսը։ Սենյակը վառ
լուսավորված էր։ Վառվում էին բոլոր լապտերները, ավելացրած նաև վառած մոմերը
վրան՝ երկու աշտանակ, որոնք դրված էին սեղանին։
― Տարականները,— մռթմռթում էր կինը,— տարականները։ Սև, հաստ, փայլուն
տարականները։ Ահա, այնտեղ են, անկյունում, հազարներով են... Անթիվ են, անհամար...
Լույսը վառեք, շուտ վառեք լույսը, թե չէ հիմա բոլորը վրա կտան... Լույսը վառեք... Գալիս
են... վրա են տալիս...
Նա ծղրտաց և սեղմվեց անկյունի պատին... կուչ եկավ, ծնկները վեր քաշեց դեպի
կզակը, չռած մատներով ձեռքերը սարսափով մեկնեց առաջ, ապակյա աչքերը չռեց...
Ամուսինն աշխատում էր նրա ձեռքերը բռնել։
— Այստեղ ոչինչ չկա, մամ... անկյուններում ոչինչ չկա...
— Լույսը... լույսը վառեք... գալիս են... տարականները գալիս են...
— Մեր լույսն արդեն վառած է, մամա։ Չե՞ս տեսնում, որ վառած է... նայիր, տես,
նույնիսկ սեղանի վրայի մոմերն էլ են վառած,— նա հանեց գրպանի լապտերը և նրա լույսն
ուղղեց պայծառորեն լուսավորված սենյակի լուսաողող անկյունին։
— Ահա, տես որ անկյուններում ոչինչ չկա, նայիր, ես լույսը գցել եմ անկյունին... ոչ մի
բան չկա...
— Տարականնե՜րը... Տարականները գալիս են... Տարականներից ամեն ինչ սևացել է...
Բոլոր անկյուններից վրա են տալիս... Լույսը... լույսը վառեք... պատերով սողում են վեր...
արդեն առաստաղից ցած են թափվում...
Կինը խռխռացրեց և ձեռքերը վեր պարզեց գլխի վրա։
— Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ այդպես է,— հարցրեց Ռավիկը ամուսնուն։
— Մութն ընկնելուց հետո։ Ես տանը չեմ եղել։ Գնացել էի... ինձ խորհուրդ էին տվել մի
անգամ էլ դիմել Հաիտիի հյուպատոսին... ես նրա մոտ էի գնացել... հետս վերցրել էի նաև
տղայիս... իհարկե, ոչինչ դուրս չեկավ... էլի չհաջողվեց... Իսկ երբ վերադարձանք,
անկյունում նստել էր մահճակալին ու ճչում էր...
Ռավիկն արդեն շպրիցը պատրաստել էր։
— Անքնությամբ չէ՞ր տառապում։
Ամուսինը անօգնական նայեց Ռավիկին։
— Չեմ կարծում։ Սովորաբար հանգիստ բնավորություն ուներ։ Մենք փող չունենք
բուժարան տանելու համար։ Մենք նաև... մի խոսքով, մեր ունեցած փաստաթղթերով
նրան չենք կարող որևէ տեղ ընդունել տալ... Գոնե ձայնը կտրեր... Մամա, մենք բոլորս
այստեղ ենք, քո կողքին — ես եմ, Զիգֆրիդն է, բժիշկն է... այստեղ ոչ մի տարական չկա...
— Տարականնե՜րր,— ընդհատեց նրան կինը,— բոլոր կողմերից տարականներ են
գալիս... վրա տված գալիս են... բոլոր կողմերից...
Ռավիկը սրսկեց։

— Երբևէ այսպիսի բան ունեցե՞լ է, թե՞ առաջին անգամն է։
— Առաջին անգամն է։ Չեմ հասկանում, թե սա ինչից է։ Չգիտես, ինչո՞ւ է անընդհատ
կրկնում...
Ռավիկը վեր բարձրացրեց ձեռքը։
— Մի հիշեցրեք այդ մասին։ Մի քանի րոպեից հետո նա կքնի։ Հնարավոր է, որ դա նա
երազում տեսած լինի, որի ժամանակ սարսափել է և արթնացել։ Կարող է պատահի, որ
վաղն արթնանա ամեն ինչ մոռացած։ Աշխատեք ոչինչ չհիշեցնել։ Իբրև թե ոչինչ չի էլ
պատահել։
— Տարականնե՜րը,— նղղվելով շշնջում էր կինը,— չաղլիկ, մեծ֊մեծ...
— Ձեր ինչի՞ն է պետք այսքան լույսերը վառել եք։
— Մեզ պետք չէ... Բայց քանի որ ինքն անընդհատ լույս էր պահանջում, վառեցինք...
— Առաստաղի ջահի լույսերը հանգցրեք։ Մյուսները թողեք մնա, մինչև ինքը քնի։ Հիմա
նա քնելու է։ Ես բավական մեծ դոզա եմ տվել։ Ես վաղն էլ մի անգամ կանցնեմ,
առավոտյան տասնմեկին։
— Շնորհակալ եմ,— ասաց կնոջ ամուսինը։— Դուք չեք կարող պատկերացնել...
— Կարող եմ։ Այդպիսի բաներ հիմա հաճախ են լինում։ Այս մի քանի օրը նրա հետ մի
քիչ զգույշ եղեք, ամեն կերպ աշխատեք ձեր հուզմունքը ցույց չտալ...
Ասելը հեշտ է, մտածեց Ռավիկը, բարձրանալով իր սենյակը։ Նա լույսը վառեց։
Մահճակալի կողքին դրված էին իր գրքերը։ Սենեկա, Շոպենհաուեր, Պլատոն, Ռիլկե,
Լաո-Ցզի, Լի Տայ-Պո, Պասկալ, Հերակլիտ, Աստվածաշունչ... Ամենամռայլ և ամենաքնքուշ
գրականությունը։ Բոլոր այդ գրքերը մեծ մասամբ փոքր ֆորմատի էին, տպագրված
բարակ թղթի վրա և հարմար այն մարդկանց համար, ովքեր ճամփորդության մեջ են և քիչ
բան կարող են հետները վերցնել։ Ռավիկն առանձնացրեց այն ամենը, ինչ հետն ուզում էր
տանել։ Հետո ջոկեց մյուս իրերը։ Ոչնչացնելու քիչ բան կար։ Նա միշտ սպասողական
վիճակում էր ապրել, անընդհատ մտածելով, որ հանկարծ հիմա կգան ու կտանեն իրեն։
Ունեցածը հին ադյալն էր, խալաթը, որոնք իրեն կօգնեին, որպես փորձված բարեկամներ։
Հետո թույնն էր, որ պահված էր մեջը դատարկ մեդալի ներսում։ Դա միշտ Ռավիկի մոտ էր
լինում, նույնիսկ գերմանական համակենտրոնացման ճամբարում։ Այն գիտակցությունը,
որ ինքը թույն ունի և ուզած րոպեին կարող է վերջ տալ իր կյանքին, օգնել էր նրան
դժվարություններին ավելի հեշտ դիմանալու։ Նա մեդալը թաքցրեց։ Սա մարդ պետք է
միշտ իր հետ պահի։ Դա հանգստություն է տալիս։ Ո՞վ գիտե, թե վաղն ինչ է լինելու։ Մեկ էլ
տեսար նորից գեստապոյում հայտնվեցիր։ Սեղանին մի կիսատ շիշ կալվադոս կար։
Ռավիկը մի բաժակ խմեց։ Ֆրանսիա, մտածեց նա։ Անհանգիստ կյանքի հինգ տարիներ։
Բանտարկության երեք ամիս, գաղտնի ապրել, չորս արտաքսում ու նույնքան վերադարձ։
Կյանքի հինգ տարիներ։ Բավական լավ է անցկացրել։

XXXIII գլուխ
Հեռախոսը զանգեց։ Քնաթաթախ նա վերցրեց լսափողը։
— Ռավիկ...— ասաց ինչ-որ մեկը։
— Լսում եմ...
Դա Ժոանն էր։
— Շուտ արի ինձ մոտ,— ասաց նա։— Ժոանը խոսում էր դանդաղ ու շատ կամաց։—
Հենց այս րոպեին արի, Ռավիկ...
— Ոչ։ Չեմ ուզում։
— Պետք է գաս...
— Ոչ մի դեպքում։ Ինձ հանգիստ թող։ Ես մենակ չեմ։ Չեմ գա։
— Օգնիր ինձ...
Ես քեզ չեմ կարող օգնել...
— Բան է պատահել...— Ժոանի ձայնը ճնշված էր։— Դու պետք է գաս... առանց
ուշացնելու...
— Ժոան,— համբերությունը կորցրած վրա բերեց Ռավիկը։― Ներկայացում տալու
ժամանակ չէ։ Մի անգամ դա քեզ հաջողվել է։ Բայց երկրորդ անգամ ինձ այլևս չես
համոզի։ Ես դա լավ եմ հասկանում։ Ինձ հանգիստ թող։ Այդ խաղերը փորձիր ուրիշի հետ
խաղալ։
Առանց պատասխանի սպասելու նա լսափողը ցած դրեց ու փորձեց նորից քնել։ Բայց
դա իրեն չհաջողվեց։ Հեռախոսը նորից զանգեց։ Ռավիկը լսափողը չէր վերցնում։
Հեռախոսը զրնգզրնգում էր գիշերային գորշ, ամայի խավարում։ Ռավիկը վերցրեց բարձը
և դրեց հեռախոսի վրա։ Խլացած զանգերը որոշ Ժամանակ դեռ շարունակվում էին, հետո
լռեցին։
Ռավիկն սպասում էր։ Շուրջը լռություն էր տիրում։ Նա տեղից վեր կացավ, մի սիգարետ
վառեց։ Համը դուր չեկավ։ Սիգարետը ճզմեց մոխրամանի մեջ։ Կալվադոսի մնացորդով
շիշը դեռ սեղանին էր։ Նա մի կում արեց ու մի կողմ հրեց շիշը։ Այ եթե հիմա սուրճ լիներ,
մտածեց նա։ Տաք սուրճ։ Եվ կարագով թարմ բուլկի։ Ռավիկը մի բիստրոյի տեղ գիտեր, որ
ամբողջ գիշերը բաց է լինում։
Նայեց ժամացույցին։ Ընդամենը երկու ժամ էր քնել, բայց հոգնածություն չէր զգում։
Բոլորովին միտք չուներ նորից ծանր քուն մտնել և առավոտյան վեր կենալ ամբողջովին
ջարդոտված։ Նա մտավ լոգասենյակ, ջուրը բացեց ու կանգնեց ցնցուղի տակ։
Ինչ-որ աղմուկի ձայն եկավ։ Նորի՞ց հեռախոսն է։ Ռավիկը ջուրը կտրեց։
Թրխկթրխկոցի ձայն հասավ ականջին։ Դուռը բախում էին։ Նա խալաթը գցեց վրան։
Դռան ձայնն ուժեղացավ։ Սա Ժոանը լինել չի կարող։ Նա ուղղակի ներս կմտներ։ Դուռը

փակած չէր։ Ռավիկը մոտեցավ դռանը և մինչև բացելը մի վայրկյան ականջը սրեց։ Չլինի՞
ոստիկանությունից է։
Ռավիկը դուռը բացեց։ Միջանցքում կանգնած էր մի մարդ, որին ինքը չէր ճանաչում,
բայց շատ աղոտ հիշեցնում էր ինչ֊որ մեկին։ Նրա հագին սմոկինգ էր։
— Բժիշկ Ռավի՞կն է։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա սպասողական նայում էր անծանոթին։
― Ի՞նչ եք ցանկանում,— հարցրեց նա։
— Դուք բժիշկ Ռավի՞կն եք։
— Ավելի լավ է ասեք, ի՞նչ եք ուզում։
— Եթե դուք բժիշկ Ռավիկն եք, ապա անմիջապես պետք է գնաք Ժոան Մադուի մոտ։
— Ահա՛ թե ինչ։
— Նրան դժբախտություն է պատահել։
— Ի՞նչ դժբախտություն,— թերահավատ քմծիծաղեց Ռավիկը։
— Նրա վրա կրակել են,— ասաց անծանոթը։— Ժոանը վիրավորված է...
— Վիրավորվա՞ծ է,— կրկնեց Ռավիկը, նույն թերահավատ քմծիծաղը դեմքին։ Երևի,
ձևացրել է, թե ինքնասպանություն է ուզեցել գործի՝ որպեսզի խեղճիս վախեցնի, մտածեց
նա։
— Տե՜ր իմ աստված, ես ձեզ ասում եմ, Ժոանը մահանում է,— շշնջաց անծանոթը։— Ի՞նչ
եք կանգնել, շուտ եկեք գնանք։ Նա մահանում է։ Ինքս եմ կրակել նրա վրա։
― Ոչ։
— Այո... Ինքս...
Ռավիկը մի կողմ նետեց վրայի խալաթը և արագ֊արագ սկսեց հագնվել։
— Դուք տաքսի՞ով եք։
— Իմ մեքենայով եմ։
— Սատանան տանի...— Ռավիկը նորից խալաթը գցեց վրան, ճանկեց պայուսակը,
կոշիկները, վերնաշապիկը և կոստյումը։— Սրանք մեքենայում կհագնեմ... Գնացինք...
շուտ։
Մեքենան թռչում էր գիշերային կաթնագույն խավարի միջով։ Քաղաքը ամբողջովին
լուսաքողարկման մեջ էր։ Այլևս Փողոցներ չկային — կար միայն հոսուն, մառախլապատ
մի հեռաստան, որի մեջ անսպասելիորեն առկայծում էին կորած կապույտ լույսերը։ Թվում
էր, թե մեքենան ծովի հատակով է սլանում։
Ռավիկը վրան գցած խալաթը խրեց նստիքի արանքը և սկսեց կոշիկներն ու շորերը
հագնել։ Նա ոչ գուլպաներն էր վերցրել և ոչ էլ փողկապը։ Անհանգիստ հայացքը մեխել էր
գիշերային խավարի մեջ։ Նպատակ չուներ մեքենան վարող անծանոթին հարցուփորձ
անել։ Նա ամբողջովին կենտրոնացած վարում էր մեքենան և լարված ուշադրությամբ

հետևում ճանապարհին։ Խոսելու համար ժամանակ չուներ։ Նա միայն մտահոգված էր, որ
հանկարծ մեքենան չխփի ուրիշ մեքենայի, ճանապարհից չշեղվի անսովոր խավարում։
Տասնհինգ րոպե կորած է, մտածեց Ռավիկը։ Ամենաքիչը տասնհինգ րոպե։
— Քշեք որքան կարելի է արագ...— ասաց նա։
— Չեմ կարող... ֆառերը միացված չեն... լուսաքողարկում է... հակաօդային
պաշտպանություն...
— Ուրեմն, ֆառերը միացրեք, ինչ լինում է, լինի։
Անծանոթը միացրեց հեռահար լույսը։ Փողոցի անկյունից մի քանի ոստիկաններ ինչ֊որ
բան գոռացին նրանց հետևից։ Դիմացից եկող մի «ռենո», լույսից կուրացած, քիչ մնաց
խրվեր նրանց մեքենայի մեջ։
— Շուտ արեք... արագացրեք ինչքան կարող եք...
Մեքենան թափով կանգ առավ տան առաջ։ Վերելակի խցիկը ներքևում էր, դուռը բաց։
Վերևի հարկից ինչ֊որ մեկը զայրացած անընդհատ սեղմում էր «կանչի» կոճակը, զանգը
առանց դադարի զնգզնգում էր։ Ըստ երևույթին, Ժոանի ծանոթը վերելակի խցիկից դուրս
գալիս մոռացել էր շրխկացնել ու փակել դուռը։ Սա շատ լավ է, մտածեց Ռավիկը, մի քանի
րոպե կտնտեսենք։
Խցիկը սողաց դեպի վեր։ Մի անգամ ինքը բարձրացել էր արդեն այդ խցիկում։ Այն
ժամանակ ոչինչ չէր պատահել։ Չի պատահի նաև այս անգամ... Վերելակը հանկարծ կանգ
առավ։ Ինչ֊որ մեկը նրա ապակուց ներս նայեց և բացեց դուռը։
— Ի՞նչ է նշանակում խցիկն այսքան երկար ներքևում պահել։
Դա հենց այն մարդն էր, որն անընդհատ զանգ էր տալիս։
Ռավիկը նրան ետ հրեց և շրպպալով փակեց դուռը։
― Սպասեք։ Մենք բարձրանանք հետո։
Վերելակը նորից վեր սողաց։ Չորրորդ հարկի մարդը հայհոյեց ու սկսեց կատաղած
նորից զանգ տալ։ Վերելակը կանգ առավ։ Ռավիկը նույն վայրկյանին թափով բացեց
դուռը, որպեսզի չորրորդ հարկի մարդը չհասցնի կատաղությունից սեղմել «կանչի»
կոճակը ու նրանց նորից ցած բերի։
Ժոանը պառկած էր մահճակալին, նրա հագինը իրիկնային մի շոր էր, ամուր կոճկված
մինչև կոկորդը։ Արծաթագույն այդ շորի վրա ամենուրեք արյան բծեր էին։ Արյունոտված
էր նաև հատակը։ Հենց այդտեղ էլ նա ընկել էր։ Իսկ այդ ապուշը վերցրել և դրել էր
մահճակալին։
― Հանգիստ եղիր,— ասաց Ռավիկը,— հանգիստ։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Սարսափելի
ոչինչ չկա։
Ռավիկը շորի ուսերը կտրեց և զգուշորեն ներքև քաշեց։ Կուրծքը չէր վնասվել, գնդակը
կպել էր վզին։ Կոկորդն, ըստ երևույթին, նույնպես վիրավորված չէր, այլապես Ժոանը չէր
կարող հեռախոսով խոսել նրա հետ։ Անվնաս էր նաև զարկերակը։
— Ցավո՞ւմ է,— հարցրեց Ռավիկը։

— Այո։
— Շա՞տ։
— Այո...
— Հիմա ցավերը կանցնեն։
Ռավիկը շպրիցը լցրեց ու նայեց Ժոանի աչքերին։
— Ուրիշ բան չէ։ Միայն ցավերը հանգստացնելու համար է։ Հիմա կհանգստանաս։—
Ռավիկը սրսկեց։— Արդեն վերջացավ։— Նա շրջվեց դեպի իրեն բերող տղամարդը։—
Զանգահարեք Պասսի 2741։ Շտապ օգնություն կանչեք և երկու սանիտար։ Շուտ։
— Ի՞նչս է,— հազիվ բառերն արտասանելով, հարցրեց Ժոանը։
— Պասսի 2741,— կրկնեց Ռավիկը։— Այս րոպեիս։ Առանց մի վայրկյան հապաղելու։
Շո՛ւտ։ Հեռախոսի համարը գրեք։
— Ի՞նչ է եղել... Ռավիկ։
— Վտանգավոր ոչինչ չկա։ Բայց այստեղ ինձ համար դժվար է որոշել, թե ինչ է։ Քեզ
պետք է հիվանդանոց տանել։
Ժոանը նայեց Ռավիկին։ Նրա դեմքի կոսմետիկան խառնվել էր իրար, տուշը
թարթիչներից հոսել էր ցած, շրթունքների ներկը քսվել էր երեսին։ Դեմքի մի կողմը նման
էր էժանագին կրկեսի ծաղրածուի, իսկ մյուս կողմը, որտեղ տուշը լղոզել էր աչքի տակը,
հոգնած, մաշված պոռնիկի։ Միայն մազերն էին, որ դեռ շարունակում էին շողշողալ։
— Ես չեմ ուզում, որ ինձ վիրահատեն,— շշնջաց Ժոանը։
— Դեռ կտեսնենք։ Գուցե դրա կարիքը չլինի։
— Վտանգավո՞ր է...— հարցրեց նա ու չկարողացավ շարունակել։
— Ոչ։— Ասաց Ռավիկը։— Անհանգստանալու կարիք չկա։ Ես պարզապես հետս ոչ մի
գործիք չունեմ։
— Գործի՞ք...
— Ստուգման համար։ Ես պետք է հիմա... Մի՛ վախենա, չեմ ցավեցնի...
Սրսկումն իր գործը տեսավ։ Ժոանի աչքերից չքացավ սարսափի արտահայտությունը։
Ռավիկն սկսեց զգուշորեն զննել վերքը։ Տղամարդը վերադարձավ։
— Շտապ օգնությունը հիմա ուր որ է կգա։
— Զանգահարեք Օտեյ 1357։ Դա կլինիկա է։ Ես ուզում եմ խոսել նրանց հետ։
— Տղամարդը հնազանդորեն չքացավ։
— Դու ինքդ ես ինձ օգնելու,— շշնջաց Ժոանը։
— Իհարկե։
— Միայն թե ոչ մի ցավ չզգամ։
— Ոչ մի ցավ չես զգա։

— Ես չեմ կարող... ես չեմ կարողանա ցավերը տանել...— Ժոանը նվաղեց... Նրա ձայնը
կամաց-կամաց խլացավ։— Ես պարզապես չեմ դիմանում ցավերին...
Ռավիկը նայում էր գնդակի բացած անցքին։ Արյան խոշոր անոթները անվնաս են
մնացել։ Գնդակի դուրս գալու անցքը չկա։ Նա ոչինչ չասաց։ Կոմպրեսային վիրակապ
դրեց, Ժոանին առանց հայտնելու, թե ինքն ինչից է վախենում։
— Քեզ ո՞վ է դրել մահճակալին,— հարցրեց Ռավիկը։— Դու ի՞նքդ ես բարձրացել...
— Ոչ, նա է դրել։
— Դու... Դու կարողանո՞ւմ էիր քայլել...
Ժոանի պղտորված, լճակների նման մեծ-մեծ աչքերում նորից սարսափ հայտնվեց։
— Ինչ... ես... ասո՞ւմ... Ես... ոչ... ոտքս չէի կարողանում շարժել... Ոտքս ի՞նչ է եղել,
Ռավիկ։
― Ոչ մի բան։ Ես այդպես էլ ենթադրում էի։ Ամեն ինչ կանցնի։
Տղամարդը վերադարձավ։
— Կլինիկան է...
Ռավիկն արագ մոտեցավ հեռախոսին։
— Ո՞վ է խոսում։ Էժենի՞։ Մի հիվանդասենյակ... այո... և կանչեք Վեբերին։— Ռավիկը
աչքը գցեց ննջարանի կողմը և կամացուկ ավելացրեց։— Ամեն ինչ շտապ պատրաստեք։
Անմիջապես պետք է վիրահատել։ Ես շտապ օգնություն եմ կանչել։ Այստեղ
դժբախտություն է պատահել... Այո... այո... ճիշտ է... այո, տասը րոպեից հետ...
Ռավիկը լսափողը ցած դրեց և մի պահ այդպես մնաց տեղում կանգնած։ Սեղան։ Մի շիշ
անանուխի թրմօղի։ Գարշելի այդ խմիչքը։ Ըմպանակներ։ Վարդաթերթերից
պատրաստած սիգարետներ։ Եվ, վերջապես, զզվելի մի ֆիլմ. գորգի վրա ընկած ռևոլվեր և
հենց նույն տեղում թափված արյուն... Այդ բոլորը ճիշտ չէ... Ինչո՞ւ եմ ես այդպես
մտածում... Ոչ... բոլորը ճիշտ է... Հիմա արդեն նա գիտեր, թե ով է իրեն մեքենայով այստեղ
բերող այդ մարդը։ Ուղիղ ուսերով կոստյում, յուղած և խոզանակով հանգամանորեն
սղալած մազեր, «Շեվալիե դ'Օրսե» դուխու թեթև բուրմունք, որը նրան ամբողջ
ճանապարհի ընթացքում գրգռում էր, մատներին շարած մատանիներ... Դա հենց այն
դերասանն է, որի սպառնալիքների վրա ինքն այնպես ծիծաղում էր։ Լավ է նշան բռնել,
մտածեց Ռավիկը։ Ասենք, ամենևին էլ նշան չի բռնել։ Այսքան ճիշտ նշան վերցնելը
հնարավոր չէ։ Այդքան ստույգ կարելի է կպչել միայն այն ժամանակ, երբ մարդ կրակում է
անուշադիր և կպչել չի ցանկանում։
Ռավիկը վերադարձավ ննջարան։ Դերասանը ծնկի էր եկել մահճակալի առաջ։ Այդ էր
պակաս ծնկի չգար։ Ուրիշ ի՞նչ կերպ կարող էր վարվել։ Խոսում էր, տրտնջում, նորից էր
խոսում, և խոսքերը գլգլալով թափվում էին նրա միջից...
— Վեր կացեք,— ասաց Ռավիկը։
Դերասանը հնազանդորեն տեղից կանգնեց և մեքենայորեն թափ տվեց ծնկների փոշին։
Ռավիկը նայեց նրա երեսին։ Արցո՞ւնք։ Ինչպե՜ս չէ։

— Ես չէի ուզում, մեսյո։ Երդվում եմ ձեզ, ես չէի ուզում, որ գնդակը կպչի նրան... Սա
պատահականություն է... կույր և դժբախտ պատահականություն։
Ռավիկի սիրտը խառնեց։ Կույր, դժբախտ պատահականություն։ Հիմա նույնիսկ կսկսի
յամբերով խոսել։
— Ես դա գիտեմ։ Գնացեք ներքև և սպասեք շտապ օգնությանը։
Դերասանը ուզեց ինչ֊որ բան ասել։
— Գնացեք,— ասաց Ռավիկը։— Եվ այդ անիծյալ վերելակի խցիկը պատրաստ պահեք։
Աստված գիտե, թե մենք ինչպես ենք պատգարակը դրա մեջ խրելու։
— Դու ինձ կօգնես, Ռավիկ,— ասաց Ժոանը քնկոտ ձայնով։
— Անպայման,— ասաց նա, առանց որևէ հույս ունենալու։
— Դու ինձ հետ ես։ Ես միշտ հանգիստ եմ զգում, երբ դու ինձ հետ ես լինում։
Ներկերից կեղտոտված երեսը ժպտաց։ Ծաղրածուն քմծիծաղեց, պոռնկուհին ժպտալու
ճիգեր արեց։
— Բեբե, ես դա չէի ուզում...— ասաց դռան շեմին կանգնած դերասանը։
— Դուրս,― բղավեց Ռավիկը։— Դուրս այստեղից, գրողը ձեզ տանի։
Որոշ ժամանակ Ժոանը հանգիստ պառկած էր։ Հետո աչքերը բացեց։
— Դա ապուշի մեկն է,— ասաց Ժոանը զարմանալի պարզ։— Իհարկե, նա այդպես չէր
ուզում, այդ անճարակ ողորմելին... իրեն ուզում էր մեծավարի պահել։— Ժոանի աչքերում
հանկարծ հայտնվեց տարօրինակ, գրեթե խորամանկ մի արտահայտություն։— Ես ինքս էլ
չէի դրան հավատում... և գրգռում էի...
— Դու չպետք է խոսես, չի կարելի։
— Այո, գրգռում էի...— Ժոանի աչքերը գրեթե փակվել էին։— Եվ ահա թե ինչով դա
վերջացավ, Ռավիկ... իմ կյանքը... նա չէր ուզում ինձ խփել... բայց խփեց... և ահա...
Ժոանի աչքերը լրիվ փակվեցին, ժպիտը հանգավ։ Ռավիկը ականջը սրեց դեպի դռան
կողմը։
― Մենք չենք կարող պատգարակը վերելակի խցիկը մտցնել։ Նեղ է։ Ծայրահեղ դեպքում
պետք է թեք դրվի, կիսականգնած։
— Իսկ սանդուղքի հարթակներում կարո՞ղ եք շրջվել։
Սանիտարը դուրս եկավ սանդղահարթակները տեսնելու։
— Երևի կարողանանք,— ասաց նա վերադառնալով։— Պտույտներին պետք է վեր
բարձրացրած տանենք։ Միայն թե ավելի լավ կլինի հիվանդին կապել։
Սանիտարները Ժոանին կապեցին պատգարակին։ Նա կիսաուշագնաց վիճակում էր։
Ժամանակ առ ժամանակ տնքում էր միայն։ Պատգարակը սենյակից դուրս բերին։
— Ձեզ մոտ բանալի կա՞,— հարցրեց Ռավիկը դերասանին։

— Ինձ մո՞տ... ոչ... ինչո՞ւ...
— Դուռը փակելու համար։
— Ոչ... ինձ մոտ չկա... բայց բանալին պետք է որ այստեղ լինի։
— Ուրեմն, գտեք և փակեք դուռը։— Սանիտարներն արդեն հաջորդ հարկում
պատգարակը բարձրացրած պտտում էին։— Վերցրեք ռևոլվերը։ Դրսում կշպրտեք։
— Ես... ես... ինքս կգնամ, կներկայանամ ոստիկանություն։ Վերքը վտանգավո՞ր է։
— Այո։
Դերասանն սկսեց քրտնել։ Քրտինքը հանկարծ բոլոր ծակոտիներից այնպես ողողեց
նրան, որ թվում էր, թե մաշկի տակ ջրից բացի ուրիշ ոչինչ չկա։ Նա վերադարձավ
բնակարան։
Ռավիկը գնում էր պատգարակը տանող սանիտարների հետևից։ Սանդուղքը
լուսավորված էր էլեկտրական լույսով, որը երեք րոպեից հետո ավտոմատիկ կերպով
հանգչում էր։ Յուրաքանչյուր հարկում մի կոճակ կար, որը սեղմելիս լույսը նորից էր
վառվում։ Սանիտարները սանդուղքն իջնում էին բավական արագ և հեշտ։ Միայն
պտույտների ժամանակ էր, որ գործը դժվարանում էր։ Պատգարակը պետք է
բազրիքներից ու գլխներից վեր բարձրացնեին, որպեսզի հնարավորություն լիներ պտտվել։
Վիթխարի ստվերները պատերի վրայով այս ու այն կողմ էին օրորվում։ Ե՞րբ է արդյոք այս
բոլորը եղել,— մտածեց Ռավիկը։ Բայց ինչ֊որ տեղ մի ժամանակ ճիշտ այսպիսի մի բան է
եղել... Եվ նա հիշեց Ռաչինսկուն, որի մարմինը ճիշտ այս ձևով դուրս էին տանում։ Դա
Ժոանի հետ ծանոթանալու սկզբնական շրջանում էր։
Պտույտներին պատգարակի ծայրերը կպչում էին պատերին, տեղ֊տեղ ծեփերը
թափվում։
Սանիտարները
բարձրաձայն
խոսում
էին
միմյանց
հետ։
Սանդղահարթակներին կիսով չափ բացվում էին դռները։ Մարդիկ հետաքրքրությամբ
գլուխները դուրս էին հանում ճեղքերից, թե ինչ է պատահել, հետաքրքրասեր դեմքեր,
խռիվ տված մազեր, պիժամաներ, խալաթներ — ծիրանեգույն, թունավոր — կանաչ,
տրոպիկական ծաղիկներով...
Սանդուղքի լույսը նորից հանգավ։ Սանիտարները ինչ-որ բան փնթփնթացին մթում և
կանգ առան։
— Լույսը վառեք։
Ռավիկը խավարում սկսեց փնտրել լույսի կոճակը և մատը սեղմեց ինչ֊որ մեկի կրծքին։
Հանկարծ նրա քթին խփեց գարշահոտ մի շունչ... Ծունկը կպավ փափուկ ինչ֊որ բանի։
Լույսը նորից վառվեց։ Ռավիկի առաջ կանգնած էր դեղին մազերով մի կին և ուղիղ նրան
էր նայում։ Կնոջ չաղ ծալք֊ծալք դեմքը ծածկված էր գոլդկրեմի հաստ շերտով ու շողշողում
էր։ Նա ձեռքով բռնել էր հազարավոր փոթերով զարդարված կրեպդիշինե խալաթի փեշը և
նման էր ժանեկազարդ վերմակի մեջ փաթաթված չաղլիկ բուլդոգի։
— Մեռե՞լ,— հարցրեց նա, փայլեցնելով աչքերը։
— Ոչ։
Ռավիկը շարունակեց իր ճանապարհը։ Ինչ-որ բան ֆշշացրեց, հետո սկսեց ֆրտկացնել
ու ետ-ետ ցատկել։ Կատու էր։

— Ֆիֆի։— Կինը կռացավ, լայն դնելով իր ծանր ծնկները։— Աստված իմ, ֆիֆի,
թաթիկդ տրորեցի՞ն։
Ռավիկը շարունակում էր սանդուղքով ցած իջնել։ Նրանից քիչ ներքև օրորվում էր
պատգարակը։ Նա տեսավ Ժոանի գլուխը, որը սանիտարների քայլքին համընթաց
օրորվում էր։ Սակայն Ժոանի աչքերը նա տեսնել չկարողացավ։
Սանդուղքի վերջին հատվածը։ Լույսը նորից հանգավ։ Ռավիկն աստիճաններով ետ
գնաց, որպեսզի նորից սեղմի լույսի կոճակը։ Հենց նույն այդ րոպեին ճռնչաց վերելակը և,
կարծես երկնքից, խավարում հայտնվեց վերելակի լուսավորված խցիկը, որի մեջ կանգնած
էր դերասանը։ Անձայն ու առանց կանգ առնելու, նա Ռավիկի և սանիտարների կողքով
ուրվականի նման սահեց ներքև։ Դերասանը, վերելակի խցիկը վերևում տեսնելով, օգտվել
էր առիթից, որպեսզի շուտ հասնի պատգարակին։ Դա խելամիտ էր, բայց թվում էր
անիրական և զարմանալիորեն ծիծաղելի։
Ռավիկն աչքերը բարձրացրեց։ Ձեռքերն այլևս ոչ դողում էին, ոչ էլ քրտնում ռետինե
ձեռնոցների մեջ, որոնք երկու անգամ արդեն փոխել էր։
Վեբերը կանգնած էր նրա դիմաց։
— Ռավիկ, եթե ուզում եք, եկեք Մարտոյին կանչենք։ Ամենաշատը տասնհինգ րոպեից
հետո նա այստեղ կլինի։ Թող նա վիրահատի, իսկ ասիստենտը դուք կլինեք։
— Պետք չէ, չափազանց ուշ է։ Բացի այդ, ես չէի կարող կանգնել ու հեռվից նայել։ Ավելի
լավ է ինքս անեմ։
Ռավիկը խոր շունչ քաշեց։ Հիմա արդեն հանգիստ էր։ Նա սկսեց աշխատել։ Սպիտակ
մաշկ։ Սովորական մաշկ է, ինչպես շատ-շատերինը, ասաց նա ինքն իրեն։ Ժոանի մաշկը
նույնպիսի մաշկ է, ինչպես և ուրիշներինը։
Արյուն։ Ժոանի արյունը։ Սովորական արյուն է։ Վիրախծուծ։ Ծվատված մկաններ։
Վիրախծուծ։ Զգույշ։ Շարունակիր։ Արծաթագույն դիպակի մի լաթ։ Թել։ Շարունակիր։
Վերքի անցքը։ Բեկոր։ Շարունակիր։ Գնդակի անցքը, որ տանում է... տանում է...
Ռավիկը ճակատի հետևում մի դատարկություն զգաց։ Նա դանդաղորեն շտկվեց։
— Ահա, նայեք... Յոթերորդ ողն է...
Վեբերը կռացավ վերքի վրա։
— Վատ բան է երևում։
— Ոչ միայն վատ։ Այլև անհուսալի։ Ոչինչ այլևս օգնել չի կարող։
Ռավիկը նայեց իր ձեռքերին, որոնք ռետինե ձեռնոցների մեջ շարժվում էին։ Ուժեղ
ձեռքեր են։ Լավ ձեռքեր են։ Հազարավոր մարմիններ են կտրել ու նորից կարել։ Շատ
հաճախ այս ձեռքերի բախտը բերել է, իսկ մեկ-մեկ էլ պատահել է, որ բախտ չեն ունեցել։
Սակայն երբեմն էլ այնպես է եղել, որ գրեթե հրաշքներ են գործել, անհնարը դարձնելով
հնարավոր... Բայց այժմ, երթ ամեն ինչ այդ ձեռքերից է կախված, նրանք բոլորովին անզոր
գտնվեցին։

Նա ոչինլ անել չէր կարող։ Այստեղ ոչ ոք չէր կարող արդեն որևէ բան անել։ Վիրահատելն
այլևս ոչ մի իմաստ լուներ։ Ռավիկը կանգնել ու նայում էր վերքի կարմիր բացվածքին։ Նա
կարող էր Մարտոյին կանչել, բայց դրությունը դա ոչնչով չէր կարող փոխել։ Այդ նույնը
ասելու էր նաև Մարտոն։
— Ոչինլ հնարավո՞ր չէ անել,— հարցրեց Վեբերը։
— Ոչ մի բան։ Միջամտությունը կարող է միայն վախճանն արագացնել։ Տեսնո՞ւմ եք,
գնդակը որտեղ է նստած։ Սա չի կարելի նույնիսկ հեռացնել։
— Զարկերակը թռթռացող է, արագանում է... հարյուր երեսուն... — ասաց Էժենին
էկրանի հետևից։
Վերքը գորշավուն երանգ էր ստացել, թվում էր, թե մահվան շունչը արդեն հպվել է նրան։
Ռավիկը կոֆեինով լի շպրիցը ձեռքին, պատրաստ կանգնած էր։
— Կորամի՜ն։ Շո՛ւտ։ Նարկոզը դադարեցնել։— Նա երկրորդ ասեղը սրսկեց։— Հը,
ինչպե՞ս է հիմա։
— Անփոփոխ է։
— Արյան վրա դեռ պահպանվում է կապարային երանգը։
— Պատրաստ պահեք ադրենալինով շպրիցը և թթվածնով ապարատը։
Արյունը մգանում էր։ Թվում էր, երկնքով սուրացող ամպերից ստվեր է ընկել վրան։
Թվում էր մեկը կանգնել է լուսամատի առաջ և քաշել վարագույրները։
— Արյուն,— հուսահատ ասաց Ռավիկը։— Պետք է արյուն ներարկել։ Բայց ես չգիտեմ
նրա արյան խումբը։
Ապարատը նորից գործի դրվեց։
— Հը, ինչպե՞ս է։ Զարկերա՞կը։
— Զարկերակն ընկնում է։ Հարյուր քսան։ Մղումը՝ շատ թույլ։
Կյանքը ետ էր գալիս։
— Իսկ հիմա՞։ Լա՞վ է։
— Նույնն է։
Ռավիկը մի քիչ սպասեց։
— Հիմա՞։ Չլավացա՞վ։
― Լավացավ։ Համաչափ է։
Ստվերներն անհետացան։ Վերքի գորշացող եզրերը սկսեցին ալ գույն ստանալ։ Արյունը
նորից նմանվեց արյան։ Արյունը դեռ արյուն էր։ Ապարատն աշխատում էր։
— Կոպերը շարժվեցին,— ասաց Էժենին։
— Ոչինչ։ Հիմա կարող է արթնանալ։
Ռավիկը վիրակապ դրեց։
— Զարկերա՞կը։

— Համաչափ է։
— Մի քիչ շո՞ւտ եղավ,— ասաց Վեբերը,— եթե մի րոպե էլ դիմանար...
Ռավիկն զգաց, որ կոպերը ծանրացան։ Դա քրտինքից էր։ Քրտինքի առատ, ծանր
կաթիլներից։ Նա շտկվեց։ Ապարատը դժժում էր։
— Մի անջատեք, թող աշխատի։
Ռավիկը պտտվեց սեղանի շուրջը և մի րոպե կանգ առավ։ Նա ոչինչ չէր մտածում։
Միայն ապարատին էր նայում և Ժոանի դեմքին, որը թեթևակի ցնցվում էր։ Նա դեռ չէր
մահացել։
— Շոկ է,— ասաց Ռավիկը Վեբերին։— Ահա արյան նմուշը։ Պետք է ուղարկել անալիզի։
Որտեղի՞ց կարող ենք արյուն ստանալ։
— Ամերիկյան հոսպիտալից։
— Լավ։ Կփորձենք։ Ճիշտ է, վերջին հաշվով դա չի օգնի։ Միայն վախճանը ինչ-որ չափով
կերկարացնի։— Ռավիկը նայեց ապարատին։— Մենք ոստիկանություն պե՞տք է
հայտնենք։
— Այո,— ասաց Վեբերը։— Ես դա պետք է արած լինեի։ Բայց այն ժամանակ իսկույն
կհայտնվեն ոստիկանության երկու ներկայացուցիչներ և կսկսեն ձեզ հարցաքննել։ Դուք
դա կուզեի՞ք։
— Ոչ։
— Լավ։ Մենք կեսօրին մի անգամ էլ կանդրադառնանք այդ հարցին։
— Ապարատը կարելի է անջատել, Էժենի,— ասաց Ռավիկը։
Ժոանի քներակների գույնը նորից տեղը եկավ։ Դեմքի գորշագույն սպիտակի վրա
վարդագույն երանգ հայտնվեց։ Զարկերակը խփում էր համաչափ, թույլ և հստակ։
— Արդեն կարող ենք տանել հիվանդասենյակ։ Ես մնալու եմ կլինիկայում։
Ժոանը շարժվեց։ Ավելի ճիշտ շարժվեց նրա մի ձեռքը, աջը։ Ձախ ձեռքն անշարժ էր։
— Ռավիկ,— ասաց Ժոանը։
— Լսում եմ, Ժոան...
— Ինձ վիրահատե՞լ ես։
― Ոչ, Ժոան։ Դրա անհրաժեշտությունը չկար։ Մենք միայն վերքը մաքրեցինք։
— Դու այստե՞ղ ես մնալու։
— Այո։
Ժոանը փակեց աչքերը և նորից քնեց։ Ռավիկը մոտեցավ դռանը։
— Ինձ մի քիչ սուրճ բերեք,— ասաց նա բուժքրոջը։
— Սուրճ և բուլկի՞։
— Ոչ։ Միայն սուրճ։

Ռավիկը վերադարձավ հիվանդասենյակ և բացեց լուսամուտը։ Քաղաքի տանիքների
վրա տարածվել էր մաքուր և շողշողուն առավոտը։ Ճնճղուկները ծլվլում էին։ Ռավիկը
նստեց լուսամուտի գոգին, վառեց սիգարետը և սկսեց ծխել ու դուրս փչել ծուխը։
Բուժքույրը սուրճը բերեց։ Ռավիկը վերցրեց նրանից սուրճի գավաթը, դրեց իր մոտ
պատուհանի գոգին և, ծխելով, կամաց-կամաց սկսեց խմել սուրճը և նայել դեպի դուրս։
Երբ դրսի պայծառ լույսին սովորած աչքերը շրջում էր սենյակի կողմը, սենյակը նրան
բոլորովին մութ էր թվում։ Ռավիկը տեղից ելավ և նայեց Ժոանին։ Նա քնած էր։ Երեսը
մաքուր լվացած էր և շատ գունատ։ Շրթունքները հազիվ էին երևում։
Ռավիկը վերցրեց սրճամանով ու սուրճի գավաթով փոքրիկ մատուցարանր և դուրս
տարավ միջանցք, դրեց այնտեղի սեղանին։ Միջանցքից մաստիկայի և թարախի հոտ էր
գալիս։ Բուժքույրը նրա մոտով տարավ օգտագործված բինտերի դույլը։ Ինչ-որ տեղ
բվվում էր փոշեծծիչը։
Ժոանը տեղում անհանգիստ շարժվեց։ Հիմա ուր որ է կարթնանա։ Կարթնանա և նորից
կսկսի ցավեր զգալ։ Ցավերը կուժեղանան։ Նա դեռ մի քանի ժամ կամ մի քանի օր կարող է
ապրել։ Այդ ցավերն այնպես կուժեղանան, որ սրսկումներն այլևս ոչ մի ազդեցություն
ունենալ չեն կարող։
Ռավիկը գնաց շպրից ու ամպուլաներ բերելու։ Երբ նա վերադարձավ, Ժոանն աչքերը
բացեց։ Ռավիկը հայացքը շրջեց նրա կողմը։
— Գլուխս ցավում է,— շշնջաց Ժոանը։
Ռավիկն սպասում էր։ Ժոանը փորձեց գլուխը շարժել։ Թվում էր նրա կոպերը սոսկալի
ծանրացել են, և մեծ ճիգեր են պետք, որպեսզի կարողանա աչքերը շրջի Ռավիկի կողմը։
— Գլուխս կարծես կապարից լինի...— նրա հայացքը պարզեց։— Ես չեմ կարող այս
բոլորին դիմանալ...
— Ռավիկը սրսկեց։
— Հիմա ամեն ինչ կանցնի...
— Առաջ այսպես չէր ցավում... — Ժոանը մի փոքր գլուխը թեքեց։— Ռավիկ,— շշնջաց
նա,— ես տանջվել չեմ ուզում։ Ես... խոստացիր ինձ, որ ես չեմ տառապելու... իմ տատը...
ես տեսել եմ նրան... այդպես ապրել չեմ ուզում... Տատիս ոչինչ չէր օգնում... Խոստացիր
ինձ...
— Ես խոստանում եմ քեզ, Ժոան։ Դու շատ ցավեր չես ունենա։ Համարյա ոչ մի ցավ չի
լինի...
Նա ատամները սեղմեց իրար։
— Դեղը շո՞ւտ կօգնի։
— Այո... շատ շուտ... Մի երկու րոպեից...
— Իսկ թևս ի՞նչ է եղել...
— Ոչինչ չի եղել։ Դու պարզապես հիմա չես կարող շարժել։ Բայց շուտով դա կանցնի։
— Իսկ ո՞տքս... աջ ոտքս...

Նա փորձեց ոտքը ցույց տալ։ Բայց շարժել չկարողացավ։
— Նույնը և ոտքդ է, Ժոան։ Դրա համար մի անհանգստանա։ Դա նույնպես կանցնի։
Ժոանը հազիվ նկատելի գլուխը շարժեց։
— Իսկ ես... պատրաստվում էի... ուրիշ կերպ ապրել... — շշնջաց նա։
Ռավիկը լուռ էր։ Դրան պատասխանելու բան չկար։ Գուցե դա ճշմարիտ էր... Ո՞վ է, որ չի
ուզում միշտ ուրիշ կերպ ապրել....
Ժոանը նորից գլուխը անհանգիստ շարժումով մի կողմից մյուսը թեքեց։ Միապաղաղ,
տանջված ձայն։
— Լավ էր... որ դու... եկար։ Առանց քեզ ի՞նչ էր լինելու։
— Այդ մասին մտածելու կարիք չկա, Ժոան։
Լա՜վ էր, որ եկա... կարծես թե առանց ինձ նույնը չէր լինելու, հուսահատ մտածեց
Ռավիկը։ Ոչինչ չէր փոխվի, առանց ինձ էլ նույնն էր լինելու։ Ուզածդ փինաչին ինձանից
վատ չէր գլուխ հանի։ Ուզածդ փինաչին։ Միակ անգամն էր, որ ես այնքա՜ն էի զգում իմ
փորձի և գիտելիքների կարիքը, և այդ բոլորը զուր անցավ։ Ամենասովորական հեքիմն էլ
կարող էր անել այն, ինչ ես եմ անում։ Ի՜նչ է իմ արածը... ոչինչ։
Կեսօրվա մոտ Ժոանը ամեն ինչ հասկացավ։ Ռավիկը նրան ոչինչ չասաց։ Բայց հանկարծ
նա ամեն ինչ ինքը հասկացավ։
— Ես չեմ ուզում հաշմանդամ դառնալ, Ռավիկ... ի՞նչ է պատահել իմ ոտքերին... ոտքերս
էլ չեն...
— Ոչ մի բան քո ոտքերին չի եղել... Երբ ապաքինվես, նորից կանգնես ոտքի, կքայլես
նույն ձևով, ինչպես մինչև հիմա ես քայլել։
— Երբ ես... նորից... ոտքի կանգնե՞մ... ինչո՞ւ ես ստում, Ռավիկ։ Քո ինչի՞ն է... այդ սուտը
պետք...
— Ես չեմ ստում, Ժոան։
— Ստում ես... դու պարտավոր ես ստել... Միայն թե ինձ չթողնես, որ երկար պառկած
մնամ... եթե ինձ ցավերից բացի, ուրիշ ոչինչ չի մնում... խոստացիր ինձ այդ...
— Խոստանում եմ։
— Եթե ցավերս շատ խիստ լինեն, դու ինձ որևէ բան պետք է տաս։ Իմ տատը... հինգ օր
պառկեց... և անընդհատ բղավում էր։ Ես դա չեմ ուզում, Ռավիկ։
— Դու չես բղավի։ Այդպիսի ցավեր դու չես ունենա, Ժոան։
— Ուժեղ ցավերի դեպքում... այնպիսի դոզա կտաս... որ իսկույն վերջանա...
մեկընդմիշտ... Դու պետք է այդ անես... եթե անգամ չուզեմ... կամ գիտակցությունս
կորցրած լինեմ... Անում ես այնպես, ինչ ես քեզ հիմա ասում եմ... Անկախ նրանից, թե
հետո ինչ եմ ասելու... Դա իմ վերջին խոսքն է... խոսք տուր, որ կանես։
— Ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Բայց դրա կարիքը չի լինի։

Սարսափի արտահայտությունը Ժոանի աչքերից չքացավ։ Նա իսկույն խաղաղվեց։
— Դու իրավունք ունես այդպես վարվելու, Ռավիկ, շշնջաց Ժոանը։— Չէ՞ որ առանց քեզ
ես հիմա... միևնույն է, արդեն կենդանի չէի լինի։
— Անմիտ բաներ մի՛ ասա։ Ինչո՞ւ կենդանի չպետք է լինեիր...
— Ոչ։ Չէի լինի... ես այն ժամանակ ուզում էի... Հիշո՞ւմ ես... երբ առաջին անգամ ինձ
հանդիպեցիր... ուզում էի վերջ տալ կյանքիս... այլևս ելք չէի գտնում... Այս մի տարին դու
ես նվիրել ինձ... Սա քո նվերն է... Քո նվիրած ժամանակը։— Ժոանը դանդաղ գլուխը շրջեց
Ռավիկի կողմը...— ինչո՞ւ ես քեզ մոտ չմնացի...
— Դա իմ մեղքով էր, Ժոան։
— Ոչ։ Դա... Ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ էր...
Լուսամուտից այն կողմ ոսկյա կեսօր էր։ Վարագույրները քաշած էին, բայց կողքերից
լույսը ներս էր թափանցում։ Ժոանը թմրեցնող դեղերի ազդեցությունից կիսաքնային
վիճակի մեջ էր։ Նրանից քիչ բան էր մնացել։ Կարծես ընդամենը այդ մի քանի ժամը գայլեր
դառած լափել էին նրան։ Թվում էր, թե մարմինը վերմակի տակ հալվել է, դիմադրող
ուժերը չքացել են։ Նա ընկած էր կիսաքնային ու կիսարթուն վիճակում։ Երբեմն
գիտակցությունը լրիվ կորցնում էր, իսկ երբեմն էլ սթափվում էր ու միտքը պայծառանում։
Ցավերը սաստկացան։ Ժոանն սկսեց տնքալ։ Ռավիկը նորից մի ասեղ սրսկեց։
— Գլուխս...— հազիվ լսելի ասաց նա։— Գլուխս պայթում է...
Մի քանի րոպե հետո Ժոանը նորից սկսեց խոսել։
— Լույսը... լույսը շատ է... այրում է...
Ռավիկը մոտեցավ լուսամուտին, իջեցրեց գալարավարագույրը և կողքերից ամուր
փակեց, որպեսզի ոչ մի տեղից լույս չընկնի։ Սենյակն ամբողջովին մթնեց։ Ռավիկը գնաց և
նստեց մահճակալի մոտ։
— Ինչքա՜ն երկար է տևում... այլևս ոչինչ չի օգնում, Ռավիկ...
― Մի քանի րոպեից հետո կանցնի։
Ժոանը պառկել էր անշարժ։ Վերմակի երեսին ընկած էին նրա մեռելային ձեռքերը։
― Ես քեզ... շատ բան... ունեմ ասելու...
— Հետո կասես, Ժոան...
— Ոչ։ Հիմա պետք է ասեմ... Այլևս սպասելու... ժամանակ չկա... Շատ բան ունեմ...
բացատրելու...
— Ես դրանք գիտեմ մեծ մասամբ, Ժոան։
— Գիտե՞ս։
— Կարծում եմ, որ գիտեմ։
Սկսվեց ջղաձգումնեյրի ալիքը։ Ռավիկը տեսնում էր, թե ինչպես են այդ ալիքները
անցնում Ժոանի մարմնով։ Նրա ոտքերն արդեն կաթվածահար էին։ Ձեռքերը նույնպես։
Կենդանի մնացել էր միայն կուրծքը, որը դեռ շարունակում էր բարձրանալ ու իջնել։

— Դու գիտես... ես միշտ քեզ հետ եմ եղել միայն։
— Գիտեմ, Ժոան...
— Իսկ մնացածները... միայն անհանգստություն են եղել...
— Այո, գիտեմ...
Նա մի պահ լուռ պառկած էր։ Շնչում էր ծանր ու դժվարությամբ։
— Տարօրինակ է,— նորից սկսեց նա հազիվ լսելի ձայնով։— Տարօրինակ է... որ մարդը
կարող է մեռնել... երբ սիրում է...
Ռավիկը խոնարհվեց Ժոանի վրա։ Այնտեղ միայն մթություն էր և Ժոանի դեմքը։
— Ես լավը չեղա... քեզ համար,— շշնջաց Ժոանը։
— Դու իմ կյանքն ես...
— Ես կարող եմ... ես ուզում եմ... քո կյանքը լինել... բայց... ձեռքերս... երբեք այլևս չեն
կարող քեզ գրկել...
Ռավիկը տեսավ, թե նա ինչպես է լարվում՝ ձեռքերը բարձրացնելու համար։
— Դու իմ գրկում ես,— ասաց Ռավիկը Ժոանին,— իսկ ես՝ քո գրկում։
Մի վայրկյան Ժոանը դադարեց շնչելուց։ Նա աչքերը բացեց։ Բիբերը անսահման
մեծացած էին։ Ռավիկը չգիտեր, Ժոանն իրեն տեսնո՞ւմ է թե ոչ։
― Ti amo,— Ժոանը։
Ժոանն այդ ասաց իր մանկության լեզվով։ Նա սոսկալի հոգնած էր ուրիշ լեզվով ասելու
համար։ Ռավիկը բռնեց նրա անկյանք ձեռքերը։ Նրա մեջ ինչ-որ բան կտրվեց։
— Դու ինձ կյանք տվիր, Ժոան,— ասաց Ռավիկը, սևեռված նայելով Ժոանի անշարժ
աչքերին։— Դու կյանք տվիր ինձ։ Ես ընդամենը մի մեռած քարի կտոր էի։ Դու եկար, և ես
նորից կենդանություն ստացա...
— Mi ami?
Այդպես հարցնում է հոգնած երեխան, երբ ուզում է իրեն պառկեցնեն քնելու։ Դա բոլոր
հոգնածությունների վերջին հոգնածությունն էր։
— Ժոան,— ասաց Ռավիկը։— Սերն այստեղ այն բառը չէ։ Այդ բառի տարողությունը
չափազանց փոքր է։ Դա ընդամենը մի աննշան մասնիկ է, ամբողջական գետից վերցրած
մի կաթիլ, մի տերև ծառի վրա։ Այս ամենը շատ ավելի մեծ է...
— sono stata... Sempre con te...
Ռավիկը իր ձեռքերից դեռ բաց չէր թողել Ժոանի ձեռքերը, որոնք արդեն կորցրել էին
իրենց զգացողությունը։
— Դու միշտ ինձ հետ ես եղել,— ասաց Ռավիկը, չզգալով, որ հանկարծ սկսեց
գերմաներեն խոսել։— Դու միշտ ինձ հետ ես եղել, անկախ նրանից — սիրել եմ քեզ, ատել
եմ, թե անտարբեր եմ թվացել... Դրանից ոչինչ չի փոխվել։ Դու միշտ ինձ հետ ես եղել, միշտ
եղել ես իմ մեջ...

Նրանք միմյանց հետ միշտ խոսում էին փոխ վերցրած մի լեզվով։ Իսկ այժմ, առաջին
անգամ, առանց այդ նկատելու յուրաքանչյուրն իր լեզվով խոսեց։ Բառերի պատնեշները
փլվեցին, և նրանք միմյանց հասկանում էին ավելի լավ, քան երբևէ։
— Baciami...
Ռավիկը համբուրեց Ժոանի տաք, չոր շրթունքները։
— Դու միշտ ինձ հետ ես եղել, Ժոան... միշտ...
— Sono stata... perduta... Senza di te...
— Օ ոչ, այդ ես էի, որ առանց քեզ կորած մարդ էի։ Քո մեջ էր ամփոփված ամբողջ
լույսը, կյանքի ամբողջ քաղցրությունը և դառնությունը ամբողշջ... Դու ցնցեցիր ինձ,
սթափեցրիր, դու վերադարձրիր ինձ իմ սեփական անձը, և քեզ նվիրեցիր դու ինձ։ Դու
վերադարձրիր ինձ կյանքը։
Ժոանը մի քանի րոպե լուռ պառկած էր։ Չէր խոսում նաև Ռավիկը, ուշադիր,
կենտրոնացած նայում էր նրան։ Ժոանի ձեռքերն ու ոտքերը մահացած էին, մահացած էր
ամբողջ մարմինը։ Միայն աչքերն ու շրթունքներն էին, որոնց մեջ դեռ կյանքը տրոփում էր։
Ժոանը դեռ շնչում էր, բայց Ռավիկը գիտեր, որ շնչողական մկանները արդեն
աստիճանաբար կաթվածի են ենթարկվում։ Նա գրեթե այլևս չէր կարողանում խոսել,
սկսել էր արդեն շնչահեղձ լինել, ատամները կրճտում էին, դեմքը համարյա ծամածռվել էր։
Ժոանի և մահվան միջև պայքար էր գնում։ Վիզը ջղաձգվել էր, նա ճգնում էր ինչ-որ բան
ասել, շրթունքները դողում էին։ Սկսեց խռխռալ։ Խոր և զարհուրելի խռխռոց էր դա... և
վերջապես մի ճիչ դուրս թռավ։
— Ռավիկ... օգնի՜ր... օգնի՜ր ինձ... հիմա...
Շպրիցը նախապես պատրաստված էր։ Ռավիկը իսկույն վերցրեց և ասեղը
վայրկենապես խրեց Ժոանի մաշկի տակ։ Ռավիկը չէր ուզում, որ նա մահանա դանդաղ ու
տանջանքներով լեցուն շնչահեղձությունից։ Չէր ուզում, որ նա անմիտ կերպով տառապի։
Նրա առևջում, զարհուրելի ցավերից բացի, ուրիշ ոչինչ չկար։ Անտանելի ցավեր, որոնք
գուցեև երկար ժամեր տևեին...
Ժոանի կոպերն սկսեցին թռթռալ։ Հետո նա հանդարտվեց։ Շուրթերը փակվեցին...
Շնչառությունը կանգ առավ։ Ռավիկը գալարավարագույրները բարձրացրեց, ետ տարավ
վարագույրները։ Հետո մոտեցավ մահճակալին։ Ժոանի սառը և անշարժ դեմքը օտարացել
էր։
Նա բացեց դուռը և գնաց ընդունարան։ Էժենին, սեղանի մոտ նստած, դասավորում էր
թղթապանակի մեջ եղած հիվանդությունների պատմությունները։
— Տասներկուերորդ սենյակի հիվանդը մահացավ,― ասաց Ռավիկը։
Էժենին գլխով արեց, առանց աչքերը վեր բարձրացնելու։
— Բժիշկ Վեբերն իր սենյակո՞ւմ է։
— Կարծեմ։
Ռավիկը քայլեց միջանցքի երկարությամբ։ Դռներից մի քանիսը բաց էին։ Նա գնաց
Վեբերի առանձնասենյակի կողմը։

— Տասներկուերորդը մահացավ, Վեբեր։ Կարող եք ոստիկանությանը հայտնել։
Վեբերը գլուխը չբարձրացրեց։
— Ոստիկանությունը հիմա ժամանակ չունի դրա համար։
— Այսի՞նքն։
Վեբերը ցույց տվեց «Մատեն» լրագրի արտակարգ համարը։ Գերմանական զորքերը
խուժել էին Լեհաստան։
— Ես մինիստրությունից տեղեկություններ ունեմ։ Հենց այսօր պատերազմ է
հայտարարվելու։
Ռավիկը թերթը ետ դրեց սեղանին։
— Տեսա՞ր այս բոլորն ինչով վերջացավ, Վեբեր։
— Այո։ Սա արդեն վերջն է։ Խեղճ Ֆրանսիա։
Ռավիկը որոշ ժամանակ լուռ էր։ Նրան թվում էր, թե շուրջը մի տեսակ դատարկվեց ու
ամայացավ։
— Դա ավելին է, քան Ֆրանսիան, Վեբեր,— վերջապես ասաց նա։
Վեբերը նայեց Ռավիկին։
— Ինձ համար դա Ֆրանսիան է։ Մի՞թե դա բավական չէ։
Ռավիկը չպատասխանեց։
— Ի՞նչ եք անելու,— փոքր լռությունից հետո հարցրեց նա։
— Չգիտեմ։ Երևի պետք է ներկայանամ իմ գունդը։ Իսկ սա...— նա ձեռքով անորոշ մի
շարժում արեց։— Ըստ երևույթին, պետք է հանձնել ուրիշի։
― Դուք կլինիկան բաց մի թողեք։ Պատերազմի ժամանակ կլինիկաները պետք են։ Զեզ
այստեղ կթողնեն, Փարիզում։
— Ես չեմ ուզում մնալ այստեղ։
Ռավիկը նայեց շուրջը։
— Այսօր իմ այստեղ լինելու վերջին օրն է։ Ինձ թվում է, ամեն ինչ այստեղ նորմալ
ընթացքի մեջ է։ Արգանդի վիրահատությունը բարեհաջող է։ Լեղապարկով հիվանդը
ապաքինվում է։ Քաղցկեղի բուժման վրա ոչ մի հույս դնել չի կարելի, երկրորդ անգամ
նրան վիրահատելը ոչ մի նպատակ չունի։ Ահա բոլորը։
— Իսկ ինչո՞ւ,— հոգնած հարցրեց Վեբերը։— Ինչո՞ւ է այսօր ձեր այստեղ լինելու վերջին
օրը։
— Որովհետև հենց պատերազմ հայտարարվեց, մեզ բոլորիս կձերբակալեն այստեղ։—
Ռավիկը տեսավ, որ Վեբերը ինչ֊որ բան է ուզում ասել, բայց, առանց այդ
հնարավորությունը նրան տալու, ինքը շարունակեց։— Արի այդ մասին չվիճենք։ Դա
անխուսափելի է, և կանեն։
Վեբերը նստեց իր աթոռին։

— Ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում։ Շատ հնարավոր է, որ այդպես լինի, Գուցե մերոնք
նույնիսկ չկռվեն էլ։ Հենց այնպես երկիրը հանձնեն։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կարող է լինել։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։
— Եթե ձերբակալված չլինեմ, երեկոյան մի անգամ էլ կգամ։ Ժամը ութի մոտերքը։
— Լավ։
Ռավիկը դուրս եկավ։ Ընդունարանում նա հանդիպեց դերասանին։ Ռավիկը նրան
բոլորովին մոռացել էր։ Դերասանը տեղից վեր ցատկեց։
— Ի՞նչ եղավ Ժոանը։
— Մահացավ։
Դերասանը քարացավ տեղում։
— Մահացա՞վ։
Նա ողբերգական մի շարժումով ձեռքը գցեց սրտին և օրորվեց։ Ողորմելի կոմեդիանտ,
մտածեց Ռավիկը։ Երևի բեմում նման մի բան է խաղացել, իսկ երբ այժմ այդ նույնը իրեն
կյանքում է պատահել, իսկույն սերտած դերի մեջ ընկավ։ Բայց գուցե և անկեղծ ցավ է
զգում, և պրոֆեսիոնալ սովորույթի ազդեցության տակ չի կարողանում առանց
դերասանական ժեստերի յոլա գնալ։
— Ես կարո՞ղ եմ նրան տեսնել։
— Ինչո՞ւ եք ուզում տեսնել։
— Ես պետք է Ժոանին մի անգամ էլ տեսնեմ։— Ձեռքերը, որոնցով բռնել էր իր
մետաքսյա ժապավենով բաց դարչնագույն շլյապան, նա սեղմեց կրծքին։— Հասկացեք
ինձ։ Ես պետք է...
Նրա աչքերը լցվեցին։
— Լսեք,— համբերությունը կորցրած ասաց Ռավիկը։— Ավելի լավ է, կորեք այստեղից։
Այդ կինը մեռել է և ոչինչ այլևս հնարավոր չէ փոխել։ Գնացեք ձեր գործերը լուծեք ինքներդ
ձեզ հետ։ Կորեք այստեղից գրողի ծոցը։ Ոչ ոքի չի հետաքրքրում, թե ձեզ ինչ կանեն, մի
տարի բանտարկությո՞ւն կտան, թե՞ դրամատիկ զգացմունքներով լցված ազատ
կարձակեն։ Մի երկու տարի էլ չի անցնի, դուք կսկսեք պարծենալ ձեր քաջագործությամբ,
ուրիշ կանանց առաջ ձեր գինը բարձրացնելու և նրանց նվաճելու համար... Կորեք
այստեղից, խեղկատակ ապուշ։
Ռավիկը հրեց նրան դեպի դուռը։ Դերասանը մի պահ ուզում էր դիմադրել։ Բայց
չհաջողվեց։ Դռան շեմին շրջվելով դեպի Ռավիկը, նետեց։
— Անզգա անասուն։ Կեղտոտ բոշ։
Փողոցներում լիքը ժողովուրդ էր։ Խումբ-խումբ հավաքված իրար գլխի, նրանք հետևում
էին լուսային լրագրի արագավազ տառերին։ Ռավիկը մեկնեց Լյուքսենբուրգի զբոսայգին։
Նա ուզում էր մինչև ձերբակալվելը մի քանի ժամ մենակ լինել։

Այգին դատարկ էր։ Ամենուրեք զգացվում էր ուշ ամռան իրիկնային հաճելի
ջերմությունը։ Մոտեցող աշնան շունչը հպվել էր ծառերին, բայց դա ոչ թե թոշնանք բերող
շունչ էր, այլ հասունացում։ Լույսը կարծես ոսկուց և կապույտից հյուսված լիներ, որ թվում
էր, թե ամռան հրաժեշտի մետաքսյա դրոշն է։
Ռավիկն այգում նստեց երկար։ Նա նայում էր, թե ինչպես է փոփոխվում լույսը, ինչպես
են ստվերները երկարում։ Նա գիտեր, որ դա ազատության մեջ գտնվելու իր վերջին
ժամերն են։ Եթե պատերազմ հայտարարվի, «Ինտերնացիոնալ» հյուրանոցի տիրուհին
այլևս չի կարող ոչ մի էմիգրանտի թաքցնել։ Ռավիկը հիշեց Ռոլանդեին, հիշեց նրա
հրավերը։ Բայց հիմա Ռոլանդեն նույնպես չէր կարող օգնել։ Հիմա ոչ ոք չի կարող։ Իսկ եթե
փախուստի դիմես, իսկույն կբռնեն որպես լրտեսի։
Նա այդպես նստեց մինչև երեկո։ Նրա մեջ տխրության ոչ մի զգացում չկար։ Միայն
դեմքեր էին, որ անվերջ հայտնվում էին հիշողության մեջ և անցնում մեկը մյուսի հետևից։
Դեմքեր և տարիներ։ Եվ ապա վերջին անշարժացած դեմքը։
Ժամը յոթին Ռավիկն այգուց դուրս եկավ։ Նա գիտեր, որ հեռանալով արդեն մթով
պարուրվող այդ զբոսայգուց, ինքը լքում է խաղաղ կյանքի վերջին մնացորդը։ Փողոցում
դեռ մի քանի քայլ չարած, նա իսկույն գնեց լրագրի արտակարգ համարը։ Պատերազմն
արդեն հայտարարված էր։
Ռավիկը մտավ մոտակա բիստրոներից մեկը և նստեց։ Բիստրոյում ռադիո չկար։ Որոշ
ժամանակ անց նա վեր կացավ և շարժվեց դեպի կլինիկան։ Վեբերը Ռավիկին ընդառաջ
եկավ։
— Դուք չե՞ք կարող արդյոք մի կեսարյան հատում անել։ Հենց նոր մեզ մոտ այդպիսի մի
հիվանդ բերին։
Ռավիկն իսկույն գնաց շորերը փոխելու։ Միջանցքում նա հանդիպեց Էժենիին, որն իրեն
կլինիկայում տեսնելով, խիստ զարմացավ։
— Դուք, ըստ երևույթին, ինձ այլևս այստեղ չէիք սպասում։
— Այո, չէի սպասում,— ասաց Էժենին, տարօրինակորեն Ռավիկին նայեց և
արագ֊արագ հեռացավ։
Կեսարյան հատումը այնքան էլ բարդ գործ չէր։ Ռավիկը դա կատարում էր համարյա
մեքենայորեն։ Նա մի քանի անգամ իր վրա բռնեց Էժենիի հայացքը։ Եվ զարմանում էր, թե
ինչ է պատահել նրան։
Երեխան ճչում էր, նրան լվացին և մաքրեցին, ինչպես պետքն էր։ Ռավիկը նայում էր
երեխայի ճչացող, կարմիր դեմքին և փոքրիկ֊փոքրիկ մատիկներին։ Մենք երբեք ժպիտով
աշխարհ չենք գալիս, մտածեց նա և մանկանը հանձնեց սանիտարուհուն։ Նորածինը տղա
էր։
— Ո՞վ գիտի, թե ինչ պատերազմի համար է ծնվել,— ասաց Ռավիկը։
Այնուհետև գնաց ձեռքերը լվանալու։ Նրա կողքի լվացարանում ձեռքերը լվանում էր
նաև Վեբերը։
— Եթե ձեզ իսկապես ձերբակալեն, Ռավիկ, անմիջապես ինձ տեղեկացրեք, որտեղ եք
գտնվում։

— Ինչո՞ւ եք ուզում ձեզ ծանր կացության մեջ դնել, Վեբեր։ Հիմա ավելի լավ է իմ կարգի
մարդկանց հետ ծանոթություն չունենալ։
― Իսկ ինչո՞ւ։ Որովհետև դուք գերմանացի՞ եք։ Չէ՞ որ դուք փախստական եք։
Ռավիկը մռայլորեն ժպտաց։
— Մի՞թե դուք չգիտեք, ինչ աչքով են մեզ՝ փախստականներիս, ամեն տեղ նայում։
Հայրենիքում մեզ դավաճաններ են համարում, իսկ ուրիշ երկրներում՝ օտարերկրյա
հպատակներ։
— Դա ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես ուզում եմ, որ դուք, որքան կարելի է,
շուտ դուրս գաք այնտեղից։ Չէի՞ք ուզի ինձ վկայակոչել։ Ես կերաշխավորեմ ձեզ համար։
— Շատ լավ, եթե դեմ չեք։— Ռավիկը գիտեր, որ, միևնույն է, ինքն այդ չի անելու։—
Բժշկի համար ամեն տեղ էլ գործ կգտնվի։― Նա ձեռքերը սրբեց։― Ես ձեզ կարո՞ղ եմ մի
բան խնդրել, Վեբեր։ Դուք չէի՞ք հոգա Ժոան Մադուի թաղման համար։ Ես, երևի, այլևս
դա չհասցնեմ անել։
— Իհարկե, անպայման։ Իսկ ուրիշ ոչինչ պետք չէ՞։ Ասենք, ժառանգության հարցի
կարգավորում և այլն։
― Այդ հոգսը կարելի է թողնել ոստիկանությանը։ Ես չգիտեմ, նա որևէ տեղ
հարազատներ ունի՞ թե չէ։ Եվ դա արդեն նշանակություն էլ չունի։
Ռավիկը հագնվեց։
— Էհ, մնաք բարով, Վեբեր։ Շատ հաճելի էր ձեզ հետ աշխատելը։
— Գնաք բարով, Ռավիկ։ Մենք դեռ ձեզ պետք է հոնորար վճարենք վերջին
վիրահատության դիմաց, կեսարյան հատման։
— Դա թող մնա թաղման ծախսերի համար։ Իհարկե, թաղումն ավելի թանկ կնստի,
բայց դրա համար փող կթողնեմ։
— Ձեր մտքով էլ չանցկացնեք այդպիսի բաներ։ Դա բացառված է, Ռավիկ։ Որտե՞ղ
կուզեիք, որ նա թաղվեր։
— Չգիտեմ։ Որևէ գերեզմանատան։ Ես այստեղ կթողնեմ նրա անունն ու հասցեն։
Ռավիկը վերցրեց կլինիկայի բլանկներից մեկը, գրեց ինչ որ պետք էր, և մեկնեց
Վեբերին։ Վեբերը վերցրեց հասցեն և դրեց ոչխարի արծաթյա արձանիկով զարդարված
բյուրեղապակյա պրեսպապիեի տակ։
— Շատ լավ, Ռավիկ։ Ես կարծում եմ, որ մի քանի օրից հետո ես նույնպես այստեղ չեմ
լինի։ Առանց ձեզ մենք հազիվ թե կարողանանք այստեղ նույնպիսի հաջողությամբ
վիրահատություններ կատարել։
Վեբերը նրա հետ դուրս եկավ իր առանձնասենյակից։
— Մնաք բարով, Էժենի,― ասաց Ռավիկը։
— Գնաք բարով, մեսյո Ռավիկ։— Էժենին նայեց նրան։— Հյուրանո՞ց եք գնում։
— Այո։ Ինչո՞ւ։

— Օ, ոչինչ... ես կարծում էի...
Արդեն մթնել էր։ Հյուրանոցի առաջ կանգնած էր բեռնատար մի մեքենա։
— Ռավիկ,— լսվեց Մորոզովի ձայնը ինչ֊որ տան մուտքից։
— Բորի՞ս,— Ռավիկը կանգ առավ։
— Ռստիկանությունը ներսում է։
— Այդպես էլ գիտեի։
— Ես Իվան Կլուգեի անձնական վկայականն եմ բերել։ Հիշո՞ւմ ես այն մահացած
ռուսին, որի մասին ես քեզ պատմում էի։ Դեռ մեկ ու կես տարի ուժի մեջ է։ Արի գնանք
«Շեհերազադե»։ Այնտեղ լուսանկարը կփոխենք, հետո կփոխադրվես ուրիշ հյուրանոց և
կդառնաս ռուս էմիգրանտ։
Ռավիկը գլուխն օրորեց։
— Շատ վտանգավոր է, Բորիս։ Պատերազմի ժամանակ կեղծ փաստաթուղթ ունենալը
վտանգավոր գործ է։ Ավելի լավ է բոլորովին չունենալ։
— Բա ի՞նչ ես անելու։
— Գնալու եմ հյուրանոց։
— Լա՞վ ես մտածել, Ռավիկ,— հարցրեց Մորոզովը։
— Բա էլ ի՞նչ պետք է անեմ։
— Սատանան գիտե, եթե ճանկներն ընկար, ուր կարող են քշել։
— Բոլոր դեպքերում Գերմանիա չեն քշի։ Դրանից ես վախենալու բան չունեմ։ Եվ ոչ էլ
կքշեն Շվեյցարիա։— Ռավիկը ժպտաց։— Յոթ տարվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ
ոստիկանությունը մեզ ուզում է պահել, Բորիս։ Մի ամբողջ պատերազմ էր պետք,
որպեսզի մեզ այդքան բարձր գնահատեն։
― Ասում են, Լոնշանում համակենտրոնացման ճամբար են պատրաստում։—Մորոզովն
սկսեց մորուքը ձգմգել։— Բանից պարզվում է, որ գերմանական ճամբարից դու փախել ես,
որպեսզի ընկնես ֆրանսիականը։
— Ո՞վ գիտե, մեկ էլ տեսար շուտով բաց թողին։
Մորոզովը չպատասխանեց։
— Բորիս,— ասաց Ռավիկը։— Ինձ համար մի մտահոգվիր։ Պատերազմում բժիշկներ
միշտ էլ պետք են։
— Ձերբակալության ժամանակ դու քեզ ի՞նչ անուն ես տալու։
— Իմ սեփականը։ Ես այդ անունը ոստիկանությանն այստեղ տվել եմ միայն մի անգամ,
այն էլ հինգ տարի առաջ։— Ռավիկը փոքր֊ինչ լռեց։— Բորիս,— ասաց նա վերջապես,—
Ժոանը մահացավ։ Սպանեցին։ Մեկը կար, ռևոլվերով կրակեց վրան։ Հիմա դիակը Վեբերի
կլինիկայում է։ Նրան պետք է թաղել։ Վեբերը խոսք տվեց, որ դա կանի, բայց վախենում եմ

իրեն ավելի շուտ մոբիլիզացիայի ենթարկեն։ Դու չե՞ս կարող այդ հոգսը քեզ վրա վերցնել։
Ինձ ոչինչ մի հարցրու, ուղղակի ասա «կարող եմ» և ուրիշ ոչինչ։
— Կարող եմ,— ասաց Մորոզովը։
— Ուրեմն, մնաս բարով, Բորիս։ Իմ իրերից վերցրու այն, ինչ քեզ կարող է պետք գալ։
Փոխադրվիր իմ որջը, չէ՞ որ դու միշտ ուզում էիր լոգասենյակ ունենալ։ Ես գնում եմ, մնաս
բարով։
— Ամեն ինչ կեղտոտվեց,— ասաց Մորոզովը։
— Ինչ որ է։ Ես քեզ կհանդիպեմ պատերազմից հետո «Ֆուքեում»։
— Ո՞ր կողմում։ Ելիսեյան դաշտերի, թե՞ Գեորգ Հինգերորդի ավենյուի։
― Գեորգ Հինգերորդի ավենյուի։ Ի՞նչ հիմար մարդ ենք ես ու դու։ Ուղղակի երկուսս էլ
փսլնքոտ հերոսական իդիոտներ ենք։ Է՛հ, Բորիս, մնաս բարով։
― Այո, գործը կեղտամեջ եղավ,— նորից ասաց Մորոզովը։― Նույնիսկ ամաչում ենք
ինչպես պետքն է հրաժեշտ տալ իրար։ Ապա մի մոտ արի, մոտ արի, մի տեսնեմ, հիմարհիմարի գլուխ։
Մորոզովը համբուրեց Ռավիկի այտերը։ Ռավիկն զգաց նրա մորուքի ծակծկոցն ու
ծխախոտի հոտը։ Դա մի տեսակ տհաճ էր։ Ռավիկը շարժվեց դեպի հյուրանոց։
Էմիգրանտները հավաքվել էին «կատակոմբան»։ Կարծես առաջին քրիստոնյաները լինեն,
մտածեց Ռավիկը։ Առաջին եվրոպացիները։ Արհեստական արմավենու տակ, գրասեղանի
մոտ նստած էր քաղաքացիական զգեստով մի մարդ և հարցաթերթիկներ էր լցնում։ Երկու
ոստիկան պահպանում էին դուռը, որտեղից ոչ ոք մտադրություն չուներ փախչելու։
— Անձնագիր ունե՞ք,— հարցրեց ոստիկանական պաշտոնյան Ռավիկին։
— Ոչ։
— Իսկ ուրիշ փաստաթղթե՞ր։
— Նույնպես չկան։
— Անլեգա՞լ եք ապրում այստեղ։
— Այո։
— Ի՞նչ պատճառով։
— Փախել եմ Գերմանիայից։ Փաստաթղթեր ստանալու հնարավորությունից զրկված
եմ։
— Ազգանո՞ւնը։
— Ֆրեզենբուրգ։
— Անունը։
— Լյուդվիգ։
— Հրեա՞ եք։

― Ոչ։
— Մասնագիտությո՞ւնը։
— Բժիշկ։
Ոստիկանական պաշտոնյան բոլորը գրեց։
— Բժի՞շկ,— հարցրեց նա կրկին ու թերթիկը մոտեցրեց աչքերին։— Դուք Ռավիկ
անունով բժշկի այստեղ չե՞ք ճանաչում։
— Ոչ։
— Նա պետք է որ հենց այստեղ բնակվի։ Մենք տեղեկություններ ունենք։
Ռավիկը նայեց պաշտոնյային։ Էժենիի գործերն են, մտածեց Ռավիկը։ Նա հարցրեց, ես
հյուրանո՞ց եմ գնում թե՞ ոչ, իսկ մինչ այդ վերին աստիճանի զարմացած էր, որ ես դեռ
ազատության մեջ եմ։
— Բա ես չասացի՞, որ այդպիսի ազգանունով մարդ այստեղ չի ապրում,— հայտարարեց
հյուրանոցի տիրուհին, որ կանգնած էր խոհանոցի դռան մոտ։
— Դուք ձեզ հանգիստ պահեք,— դժգոհությամբ վրա բերեց ոստիկանական
պաշտոնյան,— ձեզ առանց այն էլ տուգանելու են՝ այսքան մարդկանց, առանց
ոստիկանություն հայտնելու, այստեղ պահելու համար։
— Ես դրա համար կարող եմ միայն հպարտանալ։ Եթե մարդկայնության համար
տուգանում են, թող տուգանեն, ինչքան ուզում են։
Ոստիկանական պաշտոնյան ուզում էր պատասխան տալ հյուրանոցի տիրուհուն, բայց
ձեռքը արհամարհանքով թափ տվեց ու լռեց։ Տիրուհին կռվելու տրամադրությամբ նայեց
պաշտոնյային։ Նա վերևներում թիկունք ուներ և ոչ մի բանից չէր վախենում։
— Հավաքեք ձեր իրերը,— ասաց պաշտոնյան Ռավիկին։— Փոխնորդ վերցրեք և մի
օրվա ուտելիք։ Ադյալ նույնպես, եթե ունեք։
Ոստիկաններից մեկը նրա հետ բարձրացավ վերև։ Սենյակներից շատերի դռները բաց
էին։ Ռավիկը վերցրեց ճամպրուկը, որը դեռ վաղուց էր նախապատրաստել, և իր ադյալը։
— Էլ ուրիշ ոչի՞նչ,— հարցրեց ոստիկանը։
— Ուրիշ ոչինչ։
— Այս մյուս բաները թողնում եք այստե՞ղ։
— Այո,
— Սա նույնպե՞ս,— ոստիկանը ցույց տվեց մահճակալի կողքի ոչ մեծ սեղանին դրված
փայտե փոքրիկ մադոննան։ Դա նրան Ժոանն էր «Ինտերնացիոնալ» ուղարկել իրենց
ծանոթության դեռ սկզբում։
— Դա նույնպես։
Նրանք իջան՝ ներքև։ Կլարիասսան՝ էլզասցի մատուցողուհին, Ռավիկին մի փաթեթ
տվեց։ Ռավիկը տեսավ, որ նույն փաթեթներից ունեն նաև մյուսները։

— Ուտելիք է,— բացատրեց տիրուհին։— Որպեսզի սոված չմնաք։ Ես համոզված եմ,
ձեզ այնպիսի տեղ են տանելու, որտեղ ոչինչ նախապատրաստված չէ։
Նա խիստ մի հայացքով նայեց քաղաքացիական զգեստ հագած ոստիկանական
պաշտոնյային։
— Քիչ խոսեք,— վրդովված ասաց ոստիկանական պաշտոնյան։— Պատերազմը ես չեմ
հայտարարել։
— Սրանք նույնպես չեն հայտարարել։
— Ինձ հանգիստ թողեք։— Պաշտոնյան նայեց մյուս ոստիկանին։— Վերջացրի՞ք։
Տարեք սրանց։
Մարդկային մթին զանգվածը շարժվեց։ Ռավիկը տեսավ այն մարդուն ու իր կնոջը, որի
աչքին տարականներ էին երևում։ Ամուսինը ձեռքով բռնել էր կնոջը, մյուս ձեռքով՝
ճամպրուկներից մեկը։ Այդ նույն թևի տակ, մարմնին սեղմած, նա պահել էր երկրորդ
ճամպրուկը։ Մի ճամպրուկ էլ քարշ էր տալիս նրանց փոքրիկ տղան։ Տղամարդը
աղերսական հայացքով նայեց Ռավիկին։ Ռավիկը գլխով արեց։
— Ես ինձ հետ գործիքներ ու դեղեր ունեմ,— ասաց նա։— Մի վախեցեք։
Նրանք բարձրացան բեռնատար մեքենան։ Մոտորն սկսեց դռդռալ։ Մեքենան շարժվեց։
Հյուրանոցի տիրուհին դռան մոտ կանգնած, որպես հրաժեշտի նշան, ձեռքը թափահարում
էր։
— Այս ո՞ւր ենք գնում,— հարցրեց ինչ֊որ մեկը ոստիկանին։
— Չգիտեմ։
Ռավիկը կանգնած էր Ռոզենֆելդի և կեղծ Ահարոն Գոլդբերգի կողքին։ Ռոզենֆելդի
թևի տակ մի ռուլոն կար, որի մեջ Սեզանն էր և Գոգենը։ Նա լարված ինչ֊որ բան էր
մտածում։
— Իսպանական վիզա է,— ասաց նա։— ժամկետն ավելի շուտ լրացավ, քան թե ես... —
նա ընդհատեց։— Իսկ Բուն ծլկեց,— ավելացրեց նա,— Մարկուս Մեյերը։ Երեկ փախավ
Ամերիկա։
Մեքենան ցնցվում էր ճանապարհին։ Բոլորն իրար սեղմված, կանգնած էին թափքի մեջ։
Ոչ ոք չէր խոսում։ Մեքենան թեքվեց անկյուններից մեկը։ Ռավիկը նայեց ֆատալիստ
Զայդենբաումին, որը սեղմվել էր թափքի անկյունին։
— Ահա և մենք նորից ճանապարհ ընկանք,— ասաց նա։
Ռավիկը գրպաններում ծխախոտ փնտրեց, բայց չգտավ։ Հետո հիշեց, որ բոլորը
ճամպրուկի մեջ է դրել։
― Այսպիսի բաներ, ասաց նա։— Մարդը շատ բան կարող է տանել։
Մեքենան անցնելով Վագրամ ավենյուն, թեքվեց ու դուրս եկավ Էտուալ հրապարակը։
Ամենուրեք լույսերը հանգած էին։ Հրապարակը սուզված էր խավարի մեջ։ Մութն այնքան
սև էր, որ այլևս չէր երևում նույնիսկ հաղթական կամարը։
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