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Բ 914 Ջեյն է յթ  Վեպ 1Շառլոթ Բրոնաե։ քԱնգլ* թարգմ* 

Ա, Բոպաղյանը։ Վեքյաւրանը Գրաժդանսկայայիյ 
Եր.։ Սովետ. գր^Վ։ 1988-»— 544 էջ։

Անգչիաքի վիպասանուհի Շապոթ Բրոնաեն ( 18է6 ^է% ծ9)  իք * » -  
ըիալ-հոգեբանական վեպում պատմում է որբ աղջկա եակատա* 

էք րի մասին։ Վեպբ համարձակ կերպով մերկացնում է բուրմուա^ 
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Այս հ/ւրքը Ու. Մ, ք̂ եքեՐ1ւյ|ւն հարղանքով նվի~ 
րում է հեղինակը։

ԳԼՈԻ10 Ա Ռ Ա Ջ Ի Ն

Ա  յդ օրն այլևս զբոսնելու ոչ մի հնար չկար։ ճիշտ 
աոավոտյան մենք մի ժամ թափառել էինք տերևա ֊ 

թափ եղած պարտեզում է ^^տո (եթե հ յո լ ֊
րեր չէին լինումք միսիս էհիդը կանուխ էր ճաշում^ ձ մ ե ֊ 
ռային սառը քամին կուտակեց մռայլ ամպեր և այնպի^ 
սի սարսուռ ազդող անձրև տեղաց, որ նորից դուրս 
գալու մասին խոսք անդամ լինել չէր կարող։

Գոհ էի դրանից։ Ես երբեք չէի սիրում երկար զբոս– 
նել, հատկապես ցուրտ երեկոներին։ Ինձ պարզապես 
սարսափելի էր թվում տուն վերադառնալը խոնավ աղ
ջամուղջին, երր ձեռքերիս ու ոտքերիս մատն երր թմրում 
էին, իսկ սիրտս ՛ճմլվում էր 9եսսիխ մեր դայակի մշտա
կան փնթփնթոցներից և էլիզա, Ջոն և Ջորջիանա Ռի. 
դերի համեմատությամբ, իմ ֆիզիկական թուլության 
նվաստացուցիչ գիտակցությունից։

Այդ էլիզան, Ջոնը և Զ որջիանան հյուրասենյակում 
այժմ հավարվել են իրենց մոր շուրջը։ Օջախի առաջ 
թախտի վրա կիսապառկած, շրջապատված իր սիրելի֊ 
ներով (ա յդ պահին նրանք ոչ վիճում էին, ոչ էլ լաց լի
նում^, միսիս ԻՒիդը կատարյալ երջանիկ էր զգում։ Նա 
ինձ զրկել էր իր ընտանեկան խմբին միանալու իրավուն
քից, ասելով, թե ցավում էր, որ ստիպված էր ինձ հեռու 
պահել երեխաներից այնքան ժամանակ, մինչև որ 9ես– 
սին իրեն չհայտնի, և ինքն էլ չհամոզվի, որ լուրջ կեր
պով աշխատ ում եմ փոխել ինձ  ̂ դառնալ ավելի երեխա–



յակահ, շփվողդ ավելի հաճելի ու աշխույժ, ի ն չ ֊ո ր  ավելի պայծառ, 
բարի հ անկեղծ, իսկ մինչ այդ, նա ստիպված էր ինձ գրկել բոլոր հ ա ֊ 
ճոււրներիր, որոնք նախասահմանված են միայն գոհ ու երջանիկ մանուկ
ների համար։

— Իսկ ի'*նչ է ասում Բեսսին, ի^նլ եմ արել,— հարցրի եսէ
— յ^եյն, չեմ սիրում բծախնդիր մարդկանց կամ հարցասերներին* 

բացի այդ, ուղղակի անտանելի է, երբ երեխան այդ ձևով է խոսում 
մեծահասակների հետ։ Նստիր մի տեղ և մինչև որ չսովորես ^իրո^լիր 
խոսել, լուռ մնա։

Հյուրասենյակին կից գտնվում էր մի փոքրիկ ճաշասենյակ։ ես 
ներս սողացի այնտեղ։ Սենյակում կար մի գրապահարան։ ՇուսաւԼ 
ընտրեցի մի հատոր, նախապես համոզված լփվելով, որ այն լի է նկար
ներով։ Բարձրանալով լուսամուտի գոգը, թուրքի նման ծալապատիկ 
նստեցի, կարմիր, հաստ վարագույրներն ընդհուպ իրար քաշելով ինձ 
ծածկեցի և այդպիսով երկու կողմից էլ բաժանվեցի դրսի աշխարհից։

Այ վարագույրների մեծ ծալքերն ինձ պաշտպանում էին աջից, 
ձախից ինձ պաշտ պան ում էին պատուհանի ապակիները, թեև 
Ինձնից չէին ծածկում նոյեմբերյան մռայլ օրվա պատկերը։ Թերթելով 
գրքի էջերը, մեջընդմեջ նայում էի պատուհանից դուրս և դիտում ձ .՛^ ֊ 
ռային հետկեսօրյա տեսարանը։ Հեռվում ձգվում էին ամպերի և մ ա ֊ 
ոէսխուղի գորշ կույտեր, ավելի մոտ փռվել էր անձրևաշաղ մարգագե
տինն ու փոթորկահար մացառուտը, վշտահար ոռնում էր վայրի քամին, 
որի ուժեղ հոսանքը քշում, տանում էր անընդհատ տեղացող անձրևը։

Նորից նայեցի գրքին։ Դա Բիուիքի «Բրիտանական թռչոմյների 
պատմություննյ> էր։ Ընգհանրապես ասած, գրքի տեքստն ինձ քիշ էր 
հետաքրքրում, բա յց կային որոշ ներածական էջեր, որոնք, ինչքան էլ 
երեխա լինեի, չէին կարող իմ ուշադրությունը լգրավելւ Դրանք այն էջերն 
էին, որտեղ խոսվում էր ծովային թռչունների ապասաարաններխ մե
նավոր ժայռերի ու հրվանդանների մասին, որտեղ միայն նրանք էին 
բնակվում։ Խոսվում էր Նորվեգիայի ափերի մասին, որի հարավային 
ծայրից՝ Լինդենեսի կամ նեղի հրվանդանից մինչև Նորդ Թեյպը, ւիովեյ 
էին բազմաթիվ կղզիներ՝

է Ո էք օվկիանի լայն հօրձանոսոները 
Եռ են գալիս մերկ կղպիների մ սա,
ՀյաւսիսսսՏ հեռու, հսրձանքն Աաջանաի 
Հիրրիպներին կ թախվասէ հողմահար»։



ՉԼի կարող չնկատել և Լապլանդիայի, ՍՒբ1ա 1̂կ Շպի/յրերղենի, 
Նոր երկրի ք Իսլանդիայիք Գրենլանդիայի դաժան ափերի նկարտդրու֊ 
թյունր, ((բևեռային երկրների անափ տարածությունը^ այդ անբնակեւի 
մռայլ անապատները, սառնամանիքների և ձյան հսսքիէոենսւկան հ ա յ ֊ 
րհնհքը, որտեղ սւսռըադաշտերը, անհ ամ ար ձմ եռների ընթարյ ըում, կու
տակվում են իրար վր^^՝ կաղմհլով ալպյան բարձունքներ, որոնք շր ր ֊ 
ջապատում են բևեռը և ավելի ևս դաժան դարձնում այնտեղի ծայրահեղ 
ցուրտը))։ Այդ սպիտակ^մահվան թագավորության մասին ես ունե
ցա իմ սեփական պատկերացումը, որը թեև մշուշապատ, բայց տարօ
րինակ ձևով հուղիչ էր, և նման էր այն բոլոր կես ըմբռնված պատկե
րացումներին, որոնք անորոշ կերպով ծնունդ են առնում երեխայի ուղե
ղում։ Այդ ներածական էջերը, որոնք բացատրում էին տեքստում եղած 
դրվադաղարդերի նշանակությունը, յուրահ ատ ուկ իմաստ էին տալիս 
փրւիրադեղ հ որձան քների մեջ կանգնած ւյենավոր ժայռին, ջարդված 
նաւէակին, որը դուրս էր շպրտված ամայի ափ, սառը և մահվան պես 
գունատ լուսնին, որը գորշ ամպերի միջից նայում էր խորտակվող նա–
վին.

Չեմ կարող ասել, թե ինչ զգացում էր իմ մեջ առաջացնում լքված 
գերեզմանատունն իր փորագրված տապանաքարերով, դարպասն երը, 
երկու ծէսռը, նրա ցածր հորիզոնը, որը շրջապատված էր կիսախար
խուլ պատով և նորալուսինը, որն ազդարարում էր աղջամուղջի իջնե
լու մ ասին։

Այն երկու նավերը, որոնք կանգ էին առել անշարժ ծովոււք, ծովա
յին ուրէէականներ էին թվում։

Ես արագորեն շուռ տվեցի այն էջը է որտեղ սլատկերւէած սատա
նան աշխատում էր հ-ողի կապոցը խլել* նա սարսափ ազդեց ինձ 
վրա։

Նույնպիսի սարսափ ազդեց նաև ժայռի վրա նստած սև, եղջյուրա
վոր արարածը, որը դիտում էր հհռւէում  ̂ կախաղանի շուրջը խռնված 
ամ բոխին։

Տուրաքանչյուր նկար ուներ իր պատմությունը, որը անհասկանալի 
էր իմ չհասունացած ուղեղի և անկատար ընկալումների համար, բայց 
վերին աստիճանի հետաքրքիր, այնքան հետաքրքիր, որքան բոլոր այն 
հին հեքիաթները, որ պատմում էր մեզ Բեսսին ձմռան երեկոներին, 
երբ պատահմամբ բարի տրամադրության մեջ էր լինում։ Մանկասեն

յակում, արդուկելու սեղանը օջախին մոտ քաշելով, նա թույլ էր տ։ս–



քիս ւքեղ նսւոԼք սեղանի շուրջը և արդուկելով միսիս Ո՝իղի շրջազգեստի 
I՛ ։՚. լ I, լ; ւէ։ձ ս։ լ է. ր ո կամ ծայրավորեքով նրա դւխադրիկի եզրերը, հ ագեցնոսէ 
էր մեր րո I ռն հետաքրրրոլթյունը, պատմելով զանազան սիրային անց~ 
րեր ու արկածներ, որոնք փոխ էին առնված վաղեմի կախարդական 
հեքիաքյներիզ ու ավելի ևս Iին րալլաղներիէյ, կամ էլ (ինչպես հ ա յտ ֊ 
նարերեզի ավելի ուշ) «Պա մելա յից» և «Մորլենդի հերցոգ Հենրիիցւ)։

^եիրքը րոնած ծնկներիս վրա, ես երջանիկ էի՝ երջանիկ էի յուրա
հատուկ ձևով։ Վախենում էի, որ ինձ կխանգարեն և դա, դմբախտ ա ֊ 
րսր, շուտով պատահեց։ Փոքրիկ ճաշասենյակի րյուոր րացվեր։

— էք, տիկին Տրտմություն,— հնչեց Զոն 1 '̂իդի ձայնը։ Սա լռեց, 
ս ենյ սւ էքր զատտրկ էր։

^  Ո**ր գրողի ծոցն է մտել,— շարունակեց Ջոնը,— ԼՒղղՒ» Ջոր
ջի ,— կանչեց քույրերին,— Ջեյնն այստեղ չէ։ Ասա մամային, որ դուրս 
է փախել անձրևի տակ։ Անասունի մեկը*

«Լավ է, որ վարագույրներն իրար քաշելով ծածկեցի ինձւ),— մտա
ծեցի և ջերմորեն ցանկացա, որ նա իմ թաքստոցը չգտնի, թեև Զոն 
քհիզր չէր էլ կարող ինձ գտնել։ Դրա համար ոչ հատուկ սրատեսություն 
ուներ և ոչ էլ հատուկ շնորհք, (՛այց էքիզան, որն այդ րոպեին գչուխը 
դոնից ներս մտցրեց, անմիջապես ասաց.

— Անպայման լուսամուտի գոգին է, Ջ "ն *
Անմիջապես գուբս եկա իմ թաքստոցից։ Ամենից շատ վախենում 

էի, որ Ջոնն ինձ այդտեղից դուրս չքաշի։
— խ*նչ է հարկավոր քեզ ,— հարցրի կեղծ հնաւլան գութ յա մր։
— Ասա՝ «ինչ է ձեզ հարկավոր, միստր Ռիգյք,— պատասխանեց 

նա ։— Ես ուզում եմ, որ մոտենաս ինձ,— և, նստելով րազկաթոոին, 
ձեււքի մի շարժումով ցույց տվեց, որ մոտենամ և կանգնեմ նրա առաջ։

Ջոն քհիդր տասնչորս տարեկան դպրոց^սկան էր, չորս տարէէվ ինձա
նից մեծ, իսկ իմ տասը տարին հազիվ էր չրացել։ Իր տարիքի համար 
նա բավականին խոշոր էր, գորշագույն մաշկով և անառողջ տեսքով, 
կոպիտ դիմագծերով, անսովոր խոշոր ձեռքերով ու ոտքերով։ ճաշի ժա
մանակ սովորաբար չափից ավելի էր ուտում, որից նրա հայացքը դառ^ 
նում էր պղտոր, անիմաստ, իսկ այտերը^ թառամած։ նա հիմա պետք 
է դպրոցում լիներ, բա յց մայրը հրան մեկ^երկոէ ամսով տուն էր րե՝– 
րել սթէոյլ առողջության պատճառովս։ Միստր Մտյլսը՝ ուսուցիչը, գըտ* 
նոսմ էր, որ լավ կլիներ, եթե նրա համար տնից քիշ խմորեղեն ու քաղցա 
բավեն իք ուղարկեին, բա յց մայրական սիրտը վրդովվում էր այդպիսի 
կոպիտ վերարեըմսւնքից ե ավեքի շատ հակված էր ընդսՓեւսէ այն ազ%



նիվ տես ակհտը ք ըստ որի Ջ սնի դուն ա ւէոււք1 յ ուն ը հ1էտևանր կր դ1,ր\ոդ ֊ 
նսէծ ության ու, գուրյհ և, տան կարոտի, որը ներրուստ մաշում էր նրան։

Ջսնն աոանձին սհր չէր տածում դեոքի Ք̂ ^̂ Ա̂ երր, իսկ ինձ
ատում էր։ Նա վախ հրն ում ու պատժում էր ինձ, և դա րշ թքյ շաբաթը 
երկու կամ երեք անգամ, ոչ էլ օրական մեկ կամ երկու անգամ, այչ 
շարունակ։ Իմ յուրաքանչյուր նյարդը վախենում էր նրանիդ^ գնրվում, 
երբ նա մ ոտենում էր ինձ։ Րոպեներ էին լինոււք, երբ ես ինձ բոլորով ին 
կորցնում էի սարսափից, որովհ ետև նրա ս։գ առն ալիքների ու վիրաւ1 ո՛
րան քների դեմ ոչ մի պաշտ պան չունեի։ Ծ առան երր չէին ուգում րւսր֊ 
կացնել իրենց երիտասարդ տիրոջը^ ինձ ւգաշտ պան ելով, իսկ միսիս 
քհիդը այդպիսի դեպքերում պարզապես կսւյր էր ձևան ում՝ ե ր ֊
բեք չէր նկատում, թե ինչպես է Ջոնր ծեծում ու ւԼիրավորում ինձ, թեև 
նա սյյդ անում էր երբեմն մոր ներկայությամբ, իսկ ավելի հաճախ՝ 
նրա թիկունքում։

Սովոր լինելուԼ հնազանդվել Ջոնին, մոտեցա նրա բաղկ։սթոռին։ 
Ամբողջ երեք րոպե նա հանում էր լեզուն այնքան, որքան կարոդ էր և 
ցույց տալիս ինձ։ Ես դիտեի, որ շուտով կհարվածի։ Սարսափով սպ ա ֊ 
սելով հարվածին, մտածում էի, թե ինչքան դւսրջհլի ու այլանդակ է 
նա։ Ըստ երևույթին իմ դեմքից նա գուշակեց այդ մտքերը, որովհետև 
առանց մի բառ ւսրտաս անելու, հ անկարծ ձեռքը բարձրացրեց և թ ա ֊ 
փով հարվածեց։ Ես օրորվեցի, բայց հավասարակշռությունս պահպա֊ 
նելով, նրա բազկաթոռից մ եկ՝ երկու քայլ ետ քաշւէեցի։

— Ահա քեղ քիչ առաջ մամային տւէած հանդուդն պատասխաննե֊ 
րիդ համար, — ասաց նա, — և այն բանի համար, որ թաքնվել էիր վ ա ֊ 
րագույրների ետևում, և այն բանի համար, որ երկու րոպե առաջ ա յդ ֊ 
պես նայում էիր ինձ, դու, առնե^^տ։

Ընտելացած լինելով Ջոն Ո*իդի վիրավորանքներին, մտքաԼս ա ն ֊ 
գամ չէր անցնում պատասխաններ տալ։ Մտածում էի, թե ինչսլես դի^ 
մանամ նրա երկրորդ հարվածին, որ, անշուշտ, պետք է հետևեր վիր^՜ 
վորանքին։

— Ի"՝նչ էիր անում վարագույրների հետևում, — հարցրեց նա։
— Կարդում էի։
— Ցույց տուր գիրքը։
Մոտեցա պատուհանին և բերեցի դիրքը։
— Գործ չունես մեր գրքերի հետ։ Դու ապրում ես մեր հաշվփն, 

մաման է ասում։ Դու չք։։։վոր ես, քո հայրը քեղ ոչինչ չի թողել, դու 
պետք է ողորմ ութ յուն խնդրես և ոչ թե ապրես այսւոեղ, ջենտլմենի
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լրՒխ..յնւրի ։եա , ուտես նույն ճաշերը, ինչ որ մենք, և մեր մայրիկի 
Հս շէլի)է շորեր հագնես։ Ես քեզ կսովորեցնեմ ինչ է նշանակում քրքրել 
իմ դրտււրս՛  ̂արանի որոէԼհետև դրանք իմն են, ամբողջ այս
տունը ինձ է պատկանում, կամ կպատկանի մի քանի տարի հետո։ Գնա 
և կանգնիր դռան մոտ, հայելուց ու լուսամուտից հեռու։

Հնազանդվեցի, սկզբում չգուշակելով նրա մտադրությունը, բա յց  
երբ տեսա, որ նա գիրքը բարձրացրեց, որպեսզի շպրտի ինձ վրա, 
ահից ճիչ արձակեցի ու բնազդով մի կողմ ցատկեցի, բա յց ոչ այնքան 
արտդ։ Հսատ գիրքը կպավ ինձ, ես ընկա, գլուխս կպավ դռանը և կո<̂  
տ րրվեց։ մ,երբից սկսեց արյուն հոսել, ցավն անտանելի էր և սարսա^ 
փր Հանհաոծ տեղի տվեց ուրիշ զգացմունքների։

֊  – Չո՛ր ե անիրավ տղա,— ճչացի,— դու նման ես մարդասպանի, 
ս տ ր ո ւկ ն ե ր ի  վրա նշանակված վերակացուի, դու նման ես հռոմ հական 

կայսեր։
Ես կարդացել էի Գոլդսմիթի «Հռոմի պատմությունը^) ու կազմել էի 

սեփական կարծիք Ներոնի, Կալիգոււայի և ուրիշ բռնակալների մասին։ 
Վաղուց թաքուն համեմատություններ էի անում, բա յց երբեք չէի կար^ 
ծում, որ երբևիցե կսւրող եմ աչդ խոսքերը բարձրաձայն արտասանել։

— խ*նչ, ի ՚*ն չ,— գոռաց նա ,— ո"*ւմ ես այդպես անվանում, լսե
ցինք էւիզա, Ջորջիանա, ես կասեմ մայրիկին, բա յց նախքան ա յդ,**

նա աոանց մ տածելու նետվեց ինձ վրա։ Ես Ղհ֊տցի, թե ինչպես 
ճանկեց մաղերս և ուսս, բա յց նրա առաջ կանգնած էր մի հուսահատ 
էակ։ Ես, իրոք, առջևս տեսնում էի մի բռնակալ, մարդասպան։ Արյան 
կաթիլները սկսեցին հոսել վզՀէԱ վրայով և սուր ցավեր զգացի։ Ցավերը 
մի պահ խլացրին իմ մեջ եղած սարսափը և ես ցասումով գիմ աղբեցի 
նրան։ Չեմ հիշում, թե ինչ էին անում ձեռքերս, բա յց նա ճչաց,

— Առնե՜տ, առնե՜տ,— և բարձրաձայն ոռնաց։ Օգնությունը մո^ 
տիկ էր, էլիզան և Զորջիանան վազեցին միսիս Ռիդի հետևից, որ 
բարձրացել էր վերևի հարկը։ նա եկավ, նրան հետևում էին Չեսսին^ 
իր սպասուհի էբբատի հետ։ Մեզ բաժանեցին, և ականջիս հասան հե* 
տևյալ խոսքերը։

— Մի տեսնեիր, թե ինչպիսի կատաղությամբ նետվեց մաստը 
Զոնի վրա։

— քք*վ էր պոռթկման այսպխՓ պատկեր տեսել։
Վերջապես միսիս (եիգը հրամայեց*
— Տարեք սրան և փա կեք կ արմ իր սենյակում է
Չորս ձեռքեր անմիջապես իջան վրաս և ինձ տարան վերևի հարկքդ
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ս դիմադրում էի ամբողջ ուժով։ Դա ինձ համար նոր երևույթ էր, 
մի հանգամանք, որը ավելի ևս խորաըրևը այն վատ կարծիքը, 

որ Բեսսին և միս էբբոտը կազմել էին իմ մասին։ Իրականում ես ան–– 
նշան էակ էի, բայը ինձ կոբըրել էի, ինչպես կասեր ֆրանսիաըին։ Ես 
հասկանում էի, որ րոպեական բռնկումը բավականին փորձանք բերեց 
գլխիս, և ինչպես ամեն մի ըմբոստաըած ստրուկ, հուսաբեկված^ սլատ֊ 
բաստ էի ա։քեն ինչի։

— Ջեռքեբը բռնիր, միս էբբոտ, կատաղած կատու է դառել։
— Ամո'^թ, ամո՜թ, — դոռաը տիկնոջ սպասուհին։ — Ի՜նչ անվա– 

յել վերաբերմունք, միս էյր, հարվածել երիտասարդ ջենտլմենին^ ձեր 
բարերարի որդո՜ւն, ձեր հրիտասաբդ տիրոջը։

— Տիրո^ջը, ինչպե'^ս թե տիրոջը։ Մի ՚̂թե ես աղախին եմ։
— ^ ն աղախնից էլ վատ եք, ձեր ապրուստի դիմաց ոչինչ 

չեք անում։ նստեք այստեղ և մտածեք ձեր անվայել արարքի մասին։
Մինչ այգք ինձ բերել էին միսիս Դիդի նշած սենյակը և նետել 

թախտի վրա։ Ուժեղ շա րժում ով, զսպանակի պես, ուզեցի դուրս պ ըրծ ֊ 
նել, բայց երկու զույգ ձեռքեր ինձ անմիջապես գամեցին տեղում։

— Եթե հանգիստ չնստեք, ստիպված կլինենք կապել ձեզ թախՎ 
տին,— ասաց Բեսսին։ — Միս էբբոտ, տվեք ձեր կապիչները։ Սա իմ 
կապիչներն անմիջապես կկտրատի։

Մի ս էբբոտը շուռ եկավ, որպեսզի իր հաստ ոտքից հանի կապիչը։ 
Ինձ կապելու նախապատրաստությունը և սպասվելիք նոր անարգանքը 
մի փոքր թուլացրին ցասումս։

֊  Մի' հանեք, — բացակէսնչեցի,— այլևս չեմ շարժվի։ — Եվ այդ 
ապացուցելու համար ձեռքերով ամուր բռնեցի թախտից։

— Լավ, — ասաց Բեսսին,— և երբ համոզվեց, որ ես իրոք հնա^ 
զանգվեցի, բաց թողեց ինձ։ Այնուհետև նա և միս էբբոտը ձեռքերը 
կրծքներին ծալած կանգնեցին իմ առջև և սկսեցին խորհրդավոր ու 
անվստահ ինձ նայել, կարծես կասկածում էին իմ խելքի նորմալ 
ճակի վրա։

— նա առաջ երբեք այդպիսի բաներ չէր անում, — վերջապես 
ասաց Բեսսին, դիմելով միս էբբոտին։

— այդ բոլորը միշտ էլ եղել է նրա մեջ։ Ես հաճւսխ եմ 
հայտնել միսիս Ռիդին իմ կարծիքն այս երեխայի մասին, և միսիսը



^աէ) էսձսւյնել է ինձ հհ տ։ Սա շատ սուսուփուս է։ Ես երբեք շեմ տեսելփ 
սրա տա րի րի երեխան այդքան ծածկամիտ լինի։

ք^եսսին չպատասխանեց ք բայց մի փք̂ քր հետո դիմելով ինձք 
ասւսդ,

՝— Պետք է իմանաք, միս, Ար դուք պարտական եք միսիս Ռիդին։
ձեղ պահում է, եթե նա ձեզ տնից վտարի, ստիպված կլինեք գնալ 

աշխ ա տան ո ց։
Խ  խոսքերին չէի կարող առարկել* դրանք ինձ համար նորություն 

ւհին. կյանքիս աոս/ջին հիշողությունները կապված են նման ակնարկ*–՝ 
ների հետ։ Երենցից կախված լինելու այդ կշտամբանքը իմ ականջին 
քյարձեջ էր անորոշ, միապաղաղ, բայց ցավալի ու տանջալից մի երգ, 
^̂ րր ինձ հասկանալի էր միայն կիսով չափ։ Միս էրր ոտը շտապեց ա վե .̂
լացնեչ։

— չկարծեք, որ դուք հավասար եք օրիորդներին և մասար 
հ^ին, եթե միսիս Ռիդն այնքան բարի է, որ ձեզ դաստիարակում է 
նրանց հետ միասին։ Նրանք հարստություն կունենան, իսկ դուք ոչինչ 
շեք ունենա։ Ղուք սլԼտք է հնազանդ լինեք և աշխ ատեք հ ա՝ճոյանաչ 
նրանցը

— թնչ 0ր ասում ենք, ձնր օգտի համար ավելացրեց է^եսսին,
ավելի մեղմ տոնով,— աշխատեք լինհչ օգտակար ոէ կւռրնկան, այն 
մամ տնակ, գուցե, այս տանը դուք հարազատի պես զգաք, իսկ եթե 
գազազեք ու կոպիտ լինեք, հավատացած եմ, միսիս Ռիգը ձեզ դուրս 
կվոնդի տնից։

— Բացի այդ ,— ։սվելացրեց միս էբբոտը,— աստված կպատմի 
սրան։ Նա կարող է րոնկումների պահին մահացու հարված հասցնել 
սրան և հետո ինչ կլինի նրա հետ, ո^ւր կգնա։ Գնանք, Բեոսի, թող 
մենակ մնա, երբեք չէի ուզենա սրա բնավորությունն ունենար Երթ մե^ 
նակ մնաք, աղոթեք, միս էյր, իսկ եթե չզղջաք, ծխնելույզից մի որևէ 
վատ բան կարող է ներս մտնել և տանել ձեզ։

Նրանք հեռացան, իրենց հետևից դուռը ծածկելով ու կողպեջսվ։
կարմիր սենյակում ոչ ոք շէր ապրում, այնտեղ գիշերում կին շատ 

հազվադեպ, ավելի ճիշտ^ երբեք։ Միայն Գեյթսհեգ ձոԱ այցելողների 
րազմաթյունը երբեմն ստիպում էր աիրոջը օգտագործել այս սենյակի 
հարմարությունները, թեև այդ սենյակը տան ամենամեծ & ամենա* 
ցքեզ սենյակներից մեկն էր։ Կարմիր փայտից պատրաստած վիթխս^րի 
այոմէերով մի մահճակալ, որի քսւրքը կախված կին մէոգ^կարմիր գույ^ 
նի վարագսւյրներ^ կտնփեած կթ որպես մի խորան սենյակի կենարո^



հումք հրկու մեծ լոլսամուտներլւ միշտ կ1քոտէ Լոսի ծած կւէւսծ էին վա*– 
րադույրներով, որոնր ոքատրաէոաէած էին նույն կաորիը և ղարդարված 
էին ծաղկեշղթաներով ու ղեէւեւյիկ ծալրերուէ, գորէյը նույ1ււյւես կարմիր 
էր։ Մ ահճակաքի մոտ դրված սեղանը ծածկված էր ալ գույնի մ ահ ուդովք 
պաաերը զարղսւրվսւծ էին 1լտ րւք րա ՚ք ուն ֊  րա էյւլա ր լն աղույն նախշերրոէք
զգեստապահարանրք զսւրդա 1էեղանը և բսսլմորները^ բոլորն էլ հղկվածք 
փույլ տվածք կարմիր փայաիը էին։ Այս մուգ ֆոնի վրա բարձրանում 
էր մ ահճակալի փետրալի ը ներընակների ու բարձերի կույտը ք որը ծածկ՝  ̂
ված էր ձյունի նման սսլիտակ ծածկոցով։ Սպիտակ ծածկոց ուներ նաև 
մ ահճակալի սնարի մոտ տեղավորված փափուկ բաղկաթոռըք որի ոուաջ 
գրված էր մի ոտնաթոռիկ։ Այդ բա  ղկաթ ոռը ք իմ կարծիքուԼ, նման էր 
սպիտակ գահի։

Սենյակը ցուր։ո էր, որա1հետև հաղւէադեւղ էին տաթացնումէ Ա յն ֊ 
տեղ տիրում էր լռություն ք որովհետև հեռու էր մ անկասենյակից և խո
հանոցից, խորհրդավոր էր, որուէհետև համարյա ոչ ոք այդ սենյակը 
ւհր մտնում։ Շաբաթ օրերը մի։սյն սպասուհին մաքրում էր հայելիների և 
կահ– կարասիների վրա կուտակված մի շաբաթվա փոշին։ Ւնքը  ̂ միսիս 
Ռիդն էլ, մեծ ընդմիջումներով էր այցելում այդ սենյակը, որպեսզի 
ստուգի սլահարանի ինչ^որ դաղտնի արկղը, որի մեջ պահվու։1 էին 
ընտանեկան մի քանի փաստաթղթեր, իր թանկարծեք իրերի արկղիկը 
և վախճանված ամուսնու մանրանկարը։ Եվ հենց այս վերջին հանգա
մանքի մեջ էլ թաքնված էր կարմիր սենյակի գաղտնիքը^ այն նզաէբը, 
որը դրոշմված էր այդ սենյակի վրա, չնայած նրա շքեղությանը։

Միստր Ռիդը վախճանվել էր ինը տարի առաջ։ Հենց այս սենյա^ 
կում էր նա փչել իր վերջին շունչը, այստեղ էր պառկած եղել մեռած 
վիճակում, այստեղից էին դուրս տարել նրա դագաղը հուղարկաւԼորու– 
թյան մասնակցողները, և այն օրվանից ին չ– որ մռայլ երկյուղածություն 
համակել էր տնեցիներին և նրանց հետ էր պահում այդ սենյակը հա
ճախ մտնելուց։

Ես գեռ նստած էի այն տեղում, որին ինձ մեխել էին Սեսսին և 
թունոտ միս էբբոտը։ Դա մի ցածր թախտ էր, որը դրած էր մարմար՛^ 
յա օջախից ոչ հեռու։ Ւմ առջև բարձր կանգնած էր մահճակալը, ի ն ձ ֊ 
^Ւց  գտնվում էր մուգ գույնի զգեստապահարանր, որի պլսլլւսն
դռնակների վրա արտացոլվում էին լույսի աղոտ շողերը, ձախում՝ ւխ՝* 
րագույրներռվ ծածկված լուսամուտները։ Նրանց՛ միջև դրած մեծ հ ա ֊ 
յելին կրկնում էր սենյակի և մահճակալի դատարկ վեհությունը։ Ես դեռ 
ւրիվ հավատացած չէի, որ դոները փակել էին բանալիով։ Ուստի, երցլ

1է



վճոԼ հ Ս է  եղի ո ս շարժվ1$ք, մոտեցա դռանը ստուգելու։ Ավա"ղ, ես բան^ 
տար կվսյծ Աո Վերադառնալիս անըա հայելու առաջով և ակամայից 
նայերի նրա խորության մեջ։ Ամեն ինչ այդ ցնորային խորության մեջ 
թվոսւ էր ա վեչի ցուրտ և ավելի մութ, քան իրականության մեջ, իսկ 
տարէ֊րինսէկ փռքրիկ կերպարանքըյ որն այդտեղից նայում էր ինձ, նրա 
դա ն ՚ ;տ դեմքն ու ձեոքերր, որ խավարում սսլիտակ կետեր էին թվում, 
նրա սարսափից փայլող ալքերը, որոնք կենդանության միակ ն շո ւյլ ֊ 
ներն էին այդ անկենդանության մեջ, հիշեցնում էին իսկական ուրվա ֊ 
կանի, որը նմանվում էր ի ն լ ֊ո ր  փոքրիկ ոգու կես հավերժահարս, կես 
էլֆ^ որ Բեսսիի պատմածով, դուրս էր գաւիս իր մենավոր, ձարխոտով 
պատած ճահճից և հանկարծ երևում ու անակնկալի բհրում ուշացած 
ճամփորդին։ Ես վերադարձա իմ տեղը։

Այդ պահին ինձ համակեց սնահավատությունը, թոյյց դեռ ինձ լիո** 
լհր արկել իրեն։ Արյունս դեռ տաք էր։ Ապստամբած ստրուկի 

ցԿ ս էէլմն այրում էր ինձ իր ւաքրողջ ուժով։ Նախքան մռայլ ներկայի 
հետ հաշտվելը, ես անձն ատ ուր եղա անցյալի հիշողությունների հա ֊, 
խուռն երսոէին։

Զոն Ռիղի վաժան վերաբերմունքը, նրա քույրերի ամ բարս։ ավան 
անտարբերությունը, մոր ատելաթյոէնը, ծաոաների կու^^ապահությու֊

այս բոլորը, պղտոր ջրհորի հատակից բարձրացող սևավուն նրստ ֊ 
էի։յ<\րի նման հարություն առան իմ խանգարված ուղեղում։ Ինչո՞ւ ես 
մի շտ պետք է տառապեմ, միշտ ծեծվեմ, միշտ էղատժւքեմ, միշտ դ ա ֊ 
տա պարտվեմ։ Ինչո՞ւ չեմ կարողանում ոչ ոքի հաճոյանալ և ինչո՞ւ 
որևէ մեկի բարեհաճությունը գրավելու իմ փորձերը էսպարդյուն են 
անցնում։ Էլիղան, որը կամակոր ու եսասեր է, հարգված է, Ջորջիա^ 
նան, որը չ։սր, քմահաճ, հանդուգն է և բնավորությամբ զզվելի, վա* 
ծԿ ։րւմ է րոքորի ներողամտությունը։ Ջորքիանայի գեղեցկությունը, 
վարդագույն այտերը և ոսկե գանգուրները հաճույք են պատճառում 
բոլոր նրանց, ովքեր նայում են նրան ու ներում նրա արած յուրա^ 
քանչյուր չարաճճիությունը։ յքոնին ևս ոչ ոք շի հակառակում, նրան 
երբեք չեն պատժում, թեև նա խեղդում է աղավնիներ, սպանում է վա*. 
աեկներ, շներին քսի է տալիս ոչխարների վրա, ջերմոցից խաղող է գո% 
ղանում և պոկում ամենաընտիր ծաղիկների կոկոնները։ նա մորը նույ^. 
սիօկ սպաոավ» է անվանում, երբեմն էլ ձեո է առնում նրա դեմքի մուգ 
ղույնի համար, որ շատ հիշեցնում է հենց իր գույնը, բանի աեղ չի 
ք1րւքսք մոր ցանկությունները, հաճախ պատռում ու փչացնում է նրա 
^քֆաաքսե զգեստները, և, այնուամենայնիվ, նրա մոր ^աննման զավակնս



Է։ Իմ ամենաթեթև հանըանքն անգամ չի ներվում։ Ես աշխաւոում է յ  
կատարել իմ պարտականություննհրր^ և այդ րոլորից հետո ինձ 
վանում են անհնազանդ ու զահլա տանող, մռայլ ու ստախոս ե ա, 
պհւՐ առավոտից մինչև կեսօր, կեսօրից մինչև գիշեր։

Գլուխս շարունակում էր ցավել վնասվածքից, իսկ վերքից սյրյքյլԼ 
ծորալ, բայց ոչ ոք չհանդիմանեց Ջոնին ինձ բոլորովին անտեղի հ 
վածելու համար, մինչդեռ ես, որ ըմբոստացա, որպես ղի կսւնխեմ ն 
հետագա կոպիտ բռնությունը, դարձա ընդհ ան ուրի զայրույթի 
կա։

րա
ար^

«ԱնարդարությրՀւն, անարդարություն, — սլնդում էր իմ բան ակ ա 
նոլթյունը մանկական հասակին ոչ յուրահատուկ դատողությա մր̂  
սակայն, կրած դառն ութ յոնների արդյունք էր։ Եվ վճռական ութ ^ 
որն արթնացել էր իմ մեջ, հարկադրում էր ինձ մի ելք որոնել այդ 
տանելի ճնշումից ազատվելու համար։ Օրինակի փախչել տանիր^ կամ 
ԷԼ) եթե դա հնարավոր լիներ, այլևս չուտել ու չխմել, սա/ամ ահ լինելդ 

Այդ տաղտկաւի երեկոյին ինչպիսի" անտ անելի վիճակ էի ապ^ 
բում, ինչքա"ն փոթորկված էին մտքերս, ինչպե"ս ընդվզում էր իմ սիր  ̂
տը։ Բայց և այնպես, ինչպիսի'^ խավարում, /ւնչպիս/ւ" տդիտության 
էր կատարվում այդ ներքին մտավոր սլայքարը։ Ոչ մի կերպ չէի 
րողանում պատասխանել իմ մեջ անընդհատ առաջացող այն հարցին 
թե 1։նչո *̂ւ էի ես այդքան տանջվում։ Այժմ, երկար տարիներ հետո 
դժվար է ասել, թե ինչքան, ամեն ինչ ինձ համար արդեն հտսկլչյնտլի 
է դարձել։

Գեյթսհեդ Հոլլում ես գժտության պատրվակ էի դարձել։ Ոչ ոքի գոլը 
չէի դալիս, ոչ մի ընդհանուր բան չունեի ոչ միսիս Ո՝իդի կամ նրտ 
երեխաների և ոչ նրան ենթակա մարդկանց հետ։ Եթե նրանք ինձ չէին 
սիրում, ես նույնպես չէի սիրում նրանց։ նրանք պարտավոր չէին սի^ 
րով վերաբերվել մեկին, որը նրանցից և ոչ մեկին չէր համ ակրում։ Ա՝ի 
օտար էակի, որը իր խառնվածքով, ընդունակություններաէ ու հակումէ 
ներով նրանց հակապատկերն է, անօգուտ մեկին, որը չէր կարող նրտնց 
շահին ծառայել կամ ավելացնել նրանց հաճույքները, վնասակար մե^ 
կին, որն իր մեջ կրում էր ըմբոստության սաղմեր կոպիտ վերաբեր*, 
մ ունքի դեմ և արհամարհում էր նրանց հայացքները։ Եթե էինեի կեն–, 
սուրախ, սրամիտ, անհոդ, պահանջկոտ, գեղեցիկ ու խաղասեր մի 
երեխա, թեկուզև մենակ ու կախյալ վիճակում, միսիս Ոիդը թերևս դյյ^ 
հունակությամբ հանդուրժեր իմ ներկայությունը իր ընտանիքում, երե^ 
խաները իմ հանդեպ ցուցաբերեին սրտաբուխ ընկերական զգացմունք^
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ներ, ւ̂ւքո աները սւվեչի քիշ հակված չինեին դարձնել ինձ քավության

նոխ II՛զ։
Կարմիր ոԼնյակում օրվա Լույսն սկսում էր աղոտանալ։ Ժամը 

չորսն անը էր, և ամ պամ ած հետմիջօրեն փոխվում էր տխուր մ թ ը ն ֊ 
շաղի։ Լսում էի, թե ինչպես անձրևը շարունակում էր հարված ել դեպի 
սանդուղքը նս։յր։ղ լուսամուտի ապակիներին, քամին ոռնում էր տան 
հետևի պուրակում ։ Աստիճանաբար սկսեցի փետանալ ըիսրիք, և այ–̂  
նուհետև արիությունս թ ուլացավ։ Նվաստտցմ ան, անվստահության ու 
շփոթված ութ յան սովորական ղգույմ ունքը խոնավ մշուշի պես իջավ իմ 
հէսնպշող զայրույթի մոխիրների վրա։ Բոլորն ասում են, ։;ր ևս վատն 
եմ, գուցե և այդպես է։ Չէ"՝ որ ինքս էլ էի մտածում սովամահ լինեչու 
մասին։ Սա, անշուշտ, հանցանք էր իմ կողմից։ Մքմթե պատրաստ եմ 
մահվան։ Կամ մ ի՛* թե Գեյթսհհղի եկեղեցու սեղանի տակ գտնվող դամ^ 
րարանը հաճելի ապաստարան է։ Ինձ ասում էին, որ միստր Ռիդն ա յն ֊ 
տեղ է թա/լված.^, և ակամա իմ մտքերը հակվեցին դեպի նա, և ս կսեցի 
հարաճուն սարսափով մտածել նրա մասին։ Ես չէի հիշում նրան, բա յց  
գիտեի, որ նա իմ հարազատ քեռին՝ մորս եղբայրն էր, որ, երբ ես որր 
էի մնւսցել, վերցրել էր ինձ իր տունը և իր վերջին րոպեներին միսիս 
Սիգից պահանջել էր խոստանաւ, որ կպահի և կդաստիարակի ինձ իր 
հարս։դատ երեխաների պես։ Միսիս Սիգը, քսա երևույթին, կԽրծում է, 
որ կս էոարել է իր տված խոստումը և նա կատարում է այնքանով, ո ր ֊ 
քանով որ թույլ է տալիս նրա բնավորությունը։ Բայց ինչպես կէսրող է 
նա իսկապես սիրեչ իր ցեղին խորթ մեկին, որը ամուսնու մահից հ ե ֊ 
տո, ոչ մի բանով իր հետ կապված շէրէ Պետք է շատ տաղտկալի թվար 
տված ծ։սնր խոստումին կապված մնալը, որ պարտավորեցնում էր 
նրան ծնող դաոնալ օտար մի երեխայի, որին նա շէր կարող սիրել և 
որի ներկայության հետ, իր ընտանիքումդ շէր կարող հաշտվել։

Իմ մեջ ծագեց տարօրինակ մի միտք։ Ես շէի կասկածում, երբեք 
կաէկածւււմ, »ր եթե միստր Ռիղը կենդանի լիներ, նա ինձ հեա լավ 

հ ՚ւ  արվեր, և ահա, գիաելով սպիտակ անկողինը և աղջամուղջով պ ա ֊ 
բուրված պատերը, երբեմն էլ հայացքս գցելով աղոտ կերպով փայչոզ 
հայելուն, սկսեցի վերհիշել այն ամենը, ինչ մինչ *ոյգ Լոել էի մեռա ծ֊ 
ների մասին, որոնք իբր թե անհանգստանում են իրենց գհրեզմաննն֊ 
րա մ, երբ նրանց ցանկություններն ի կատար չեն ածվում և Գք՛  ̂ հ ա ֊ 
մար էլ այցելում են երկիր, որպեսզի պատմեն երգմնազանց մարգ* 
կանց ու էնքվածների վրեժը ջուձենւ Եո մտածեցի, որ միոտր Սիգի ոգինփ 
վրդովված քրպ երեխային հառցրած վիրավորանքներից, կարող է
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նԼլ իլ( դա դաէլը՝ էքւնի դսւ եկԼղԼըու ղսյւք ր ար ան, քյ Լ ննջե լյ յա լն հ րի ան–– 
հայտ աշիւ սւրհ, և կա^։գնել իմ առջհ, այս սհնյակամ։ Ես էւրրերի ար– 
րյունրնԼրս և ղսւ̂ /̂ >քյի հեկեկանքս, երկյսւղ կր^Վ"փ՝ Ե է1շաի
բուռն արտահայտությունը արթնաընի դերբն ա կան ձսւյնր, որը կուզե
նար ինձ մխիթսւրեւ կամ աւլջամու/լջի <̂իջիք1 անկարծ չերևա լուսա ֊ 
կիր մի դեմք և իանարհվի ինձ վրա տ արօր ին ա կ քն քշությամ բ ։ Այս 
միտքը, թեև ինձ համար մ խիթ արական էր, բ “ԱԸ զղաւմ էի, որ կարող 
էր ահ ա բե1լել ինձ։ Ա,մ բողջ ուժովս սւշի։ ա սւ ում էի խեղդել իմ մեջ սար– 
սափը, լի^ ՚̂ել հ ա ո սէ ա ս։ ուն ։ Զեռք ով ճակատ իրս ետ տանելով մսւղերս, 
գլուխս բարձրաըրի և փորձերի ամենսւյն համարձակությամբ շուրջս 
նայել։ Այդ պահին ին չ– որ լսւյս երևար էզտտի վրս։։ Ես իեքս ինձ հսյրր– 
րխ լուսնի ճառադայթր շէ̂  ̂ր այդ, որ թափ անրել էր վարագույրի բար– 
վածքիր ներս։ IVչ, լուսնի լույսն անշարժ է լինում, իսկ սա շարժվում 
է ։ Մինչ ես նայուս՝ էի, լույսը սահեր առաստաղի վրա և սկսեր երերալ 
գլիւիս վերևում։ Այժւք պատրաստ եմ ենթառրել, որ լույսի այդ շերաըք 
հ ավան որ են, լապտերից էր, որը ձեռքում բռնած մի մարդ անցնում էր 
մարդադհտնով։ ք̂ էսյր այդ րոպեին, երբ իմ մտքերը պատրաստ էիս 
ամեն տեսակ սարսաւիի, երբ իմ նյարդերը րնրւխծ էին հուզմունքից, 
ես վճռեցի, որ այդ երերուն լույսը մի այլ աշխարհից եկած լրաբեր է։ 
Սիրտս սկսեր ուժեղ ցնցում ով բաբախել, գլուխս՝ տաքանալ, ականջ
ներս լցվեցին թեերի թպրտոց հիշեցնող աղմուկով։ Ինձ թվաց, որ ինչ– 
որ բսա մոտեցավ և սկսեց ճնշել ինձ, ես խեղդվում էի։ Ինքնազսպումը 
լքեց ինձ, նետվեցի դռան կողմը և սարսափահար սկսեցի բռնակը շար
ժել։ Միջանցքում լսվեցին վազող քայլերի ձայներ, բանալին պտէովեց, 
Բեսսին և էբբոտր ներս մտան։

— Միս էյր, հիվաԴդ եք, — հարցրեց Բեսսին։
— Ի"նլ սարսափելի ճիչ, ամբողջ մարմնովս մեկ ցնցվեցի" ,— բա–*, 

ցականչեց էբբոտր։
— Տարեք ինձ այստեղից, տարեք մէսնկասենյակ, . , — ճչացի։
— Ինչո *̂ւ։ Վնասվա^*ծ ես։ Բա"*ն ես տեսել, — նորից հարցրեց ԲեսՎ, 

սինյ
— 0"հ,*, մի լույս տեսա և կարծեցի, թե ուրվական է գալիս։ — Ես ւ 

բռնել էի Բեսսիի ձեո^ր, և նա հետ չէր քաշում այն։
— Նա դիտմամբ ճչաց, — արհամարհանքով ասաց էբբոտր ։ — Եվ 

ինչպիսի" ճիչ։ Եթե որևէ սուր ցոյվ ունենար, դա դեռ ներելի կլիներ,
պարզապես ուզում էր մեզ բոլորիս այստեղ բերել։ Ես ծանոթ 

եմ նրա չարաճճի խաղերինէ



— յ*̂ *նշ է նշանակում այս բոլորը,— հրամայական տոնով հարրրեբ 
մի ուրիշ ձայն։ Միջանցքով գալիս էր միսիս Ո՝իղը, նրա գլխարկի 
պավննը ծածանվում էր, շրջազգեստը սպառնալից աղմուկով խշխշում 
էրրոտ և 9եսսի, ես կարծեմ հրամայեցի թողնել Ջեյն էյրին կարմիր 
սենյակում, մինչև որ ինքս անձամբ չգամ նրա ետևից։

— Մի ս Ջեյ)ւն այնպես բարձր ճչաց, տիկին,— արդարացավ Բես՝*
սին։

-  Ւողեք նրան,— եղավ միակ պատասխանը,— թող 9Լսսիի ձեո** 
րր,— դիմեց նա ինձ,— ^ոյդ ձևերով ղու այստեղից դուրս չես գա, հ ա ֊ 
էէատացսյծ եղիր։ Ես ատում եմ ձևականությունը, հսոոկապես երեխ ա ֊ 
ների մոտ։ Եմ պարտական ութ յունն է ցույց տալ, որ քո խաղերը լեն 
անցնի։ Այժմ մի ժամ ևս կմնաս այստեղ, և քեզ կաղատեմ միայն այն 
պա յմ  ան ով, որ Լրիվ հնազանդվես և հ անգիստ լինես։

— 0'հ , քեռակին, գթացե՜ք, ներեցե՜ք ինձ։ Ես չեմ կարող դիմա ֊ 
նաւ–.. ^Օււ։տժեցեք ինձ մի այլ ձևով։ Ես կմեռնեմ, եթե,,»

— Լէէո։թյուն։ Այդ ւզոոթկումն ավելի նո/լկէսլի է։
ւոնշաշտ այդւդես Լր էլդամ։ նրա սյչքում ես էԼաղտհաս դերս։֊ 

սան էի, անկհղծորեն ինձ համարում էր ուժեղ կրքերի, սառը ոգու 
ու վտանգավոր նենգության մի խաոնուրդա

թեսսին և էբբոտր հետ քաշվեցին, միսիս քԵիգը, ձանձրացած իմ 
սուր տառապանքներից ու բուոն հեկեկանքներից, կոպիտ կերպով ինձ 
հետ հրեց և առանց մի բառ ասելու կողպեց գուռը։ Լսեցի նրա հեռանա ֊ 
քք # ^ շորտով, նրա գնալուց հետո, ըստ երևույթին, ինձ մի տեսակ նոպա 
բռնեց և իմ ուշագնացությունը փակեց տեսարանը։

ԳԼՈԻ1Ս Ե Ր Ր Ո Ր Դ

Լ  աջորդ բանը, հիշում եմ, արթն ան ալուց հետո այն զգացումն էր, 
որ կարծես ունեցել էի մի ծանր մղձավանջ։ Առջևս փայլում էր 

ահռելի կարմրավոէն մի ցոլք, որը գծավորված էր հաստ սև շերտով։ 
Էսէ ւմ էի ձայներ, բայց դրանք հազիվ էին հասնում ինձ, նրանց, կար՝՛ 
ծես, խլացնում էր քամու կամ ջրի աղմուկը։ Հոպմոէնքը, անորոշում 
թէ^մէը և ամեն ինչ համակող սարսափը կաշկանդել էին իմ բոլոր զ գ ա ց ֊ 
մունքները։ Շոյւտով զգացի, որ մեկը շոշափում է ինձ, բարձրացնում ու
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պահում նստած վիճակում։ Այդպիսի քնքշությամբ էյԼռ ոչ ոք ինձ ձհոք 
չէր է^վել։ Գլուխս հեների բարձին կամ կրծքին և թեթևարած զգարի։

Հի^գ ր»1պե ևս և անհանգստության մշուշը ւիարաավեւյ։ Այժմ 
գիտեիք որ ես գտնվում եմ իմ սեփէսկան մահճակալումք և որ կարմիր 
ցոլքը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ օջախի կրակը։ Գիշեր էր, սեղանի վրա 
։խսռ։Լում էր մոմը։ է^եսսին, լադս։նը ձեռքին, կանգն։ւ։ծ էր մահճակա֊ 
լիս ոտքերի մոտ, իսկ բարձիս ւ//ւա՝ րաէլկաթոռին նստած, ինձ վրա 
հակվել էր մի պար։։ն։

Անասելի թեթևության, ա։գ ահ ովության ու բարերար սլաշտ սյ ան ո ւ ֊ 
թյան զգացումը համակեց ինձ, երր իմացա, որ սենյակում գտնւէում 
է մի օտար անձնավորություն, որը չի պատկանում Գեյթսհեղի ը ն ա ֊ 
կիչների կամ ւ^իսիս Աիգի աղգւսկանների թւԼին։ Հայացքս ՝̂ ես սիից
դա րձրի (թեև նլ ։ա ներկայությունն ինձ համար ավելի քիչ նողկալի էր, 
քան, ասենք, էբբոտինը) և սկսեցի ուշադիր զննել կողքիս նստած ։զա՝̂  
րոնի դեմքը։ Ես ճանաչում էի նրան։ Դա միստր Լլոյդն էխ դեղւսդործը, 
որին միսիս Ո՝իդր կանչում էր, երր ծառաներից որևէ մեկը հիվանդա֊ 
նում էր։ Ւր և երեխաների համար նա հրավիրում էր րմիշկ։

— Հապա, ո^վ եմ ես,— հարցրեց նա։
Տվեցի նրա անունը, միաժաւքանակ մեկնելոէէ ձեռքս։ Նա վերցրեց 

այն և ժպտալով ասաց*
— Այժմ կամաց֊կամ։սց կկազդուրվենք։
Այնուհետև պառկե ցրեց ինձ և ք^եսսիին հանձնարարեց, որպեսզի 

գիշերն ինձ ոչ ոք չանհանգստացնի։ Մի քանի ուրիշ ցուցմունքներ ևս 
տալուց հետո և հայտնելով, որ հետևյալ օրը նորից կգա, հեռացավ, 
թողնելով ինձ վշտի մեջ։ Այնպե՜՛ս ապահով, այնպե՚^ս հանգիստ էի 
զգում ինձ, երր նա նստած էր մահճակալիս մոտ։ Հենց որ դուռը ծա ծկ ֊ 
վեց, ամբողջ սենյակը մթնեց ու սիրտս նորից րնկճէէեց։ Անասելի մի 
թախիծ իջա։Լ վրաս։

— Զգո^ւմ եք, որ կարող եք քնել, միս,— հարցրեց ք^եսսին բավա
կանին մեղմ ձայնով։

Հւսզիվ համ արձակվեցի պատ էսսխ անել, վախենում էի, որ նրա 
հաջորդ խոսքերը կոպիտ լինեն։

— Նաշխատեէք ։
— Կուզենայի՛նք խմել կամ որևէ բան ուտել։
•— Ոչ, շնորհակալ եմ, Բեսսի։
— Այն ժամանակ, գուցե պառկեմ քնելու, ժամը տասներկուսն 

- անց է։ Գիշերը, եթե պետք լինի, ձայն տվեք։

շ — Շաոլոթ Բրոնտե
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։̂\ւ> րս ան ա լի  ք) ւ շոյ ր ո լքք յ  ո՜ ւն ։ Գա քա ջտ լհրԼք) ինձ, և ևս հ ա ր ը ր ի *  

հԼսսի^ ի նշ պասւ սյհ ել ինձ։ Հիվա^ն դ եմ։
— ւինևլուց դուք վատ զգուցիք կարմիր սևնյտէլում^ րա յց ան–

ւղայւ^Աքն շուաով կկազդուրվեք։
Բեսսին գնաց աղախինների սենյակը, որը մ«աիկ էր։ Լսում էի, թե 

նա ինչպես էր ասում»
Հ(Ս։ւ /ւա, գնանք միասին քնենք մանկասենյակում։ Ես ոչ մի դեպ"" 

լ ; ւն դիջերը յենա կ չեմ մնա այդ խեղճ երեխայի հետ, նա կարող է 
ւ.եոնել»,» այնսքես տւսրօրինակ է, սր այդ նոպան նրան բռնեց։ Երևի 
նո ա աչքին ր ան երևաց։ Տիկինը Լ^փից դուրս խիստ վարվեց հետր1>է

Սաոան վերադարձավ նրա հետ։ Պառկեցին քնելու։ քձուն մտնե
լուց առաջ կես ժամ փսփսում էին։ նրանց խոսակցությունից ւքիայն 
հատ ու կենա խոսքեր հասնում էին ականջիս, և ես որոշակի կարողա
ցա եզրակացնել, թե ինչի մասին էին խոսում։

— Ւնչ-որ բան, ամբողջովին սպիտակ հագած, երեաց նրան ու 
ա նհետ ա ցա վ,,, Ւսկ նրա հետևից՝^ մի մեծ սև շուն»»» Երեք ուժեղ հար
ված յե ն յ ակի դռա ն.,. Ւ ն լ ֊ո ր  լույս դե րե դմ ան ա տ ան լմ հենց նրա դե
րև զմանի վրա»** և այջն և այլն։

Վերջապհս երկուսն էլ քուն մտան, օջախը և մոմ^ հանգան։
գիշերվա ժամերը ինձ համար անցնում էին տանչաչից 

անքնության մեջ։ Ականջս, աչքս և ուղեղս սարսափից լարված էին, մի 
սարսափ, ։։րը միայն երեխաները կարող են զգալ։

Սարմիր սենյակում կատարված դեպքը ոչ մի լուրջ ու տևական 
հիվանդության պատճառ չդարձավ։ Միայն ցնցեց իմ նյարդային սիս” 
տեմը, որի հետքերը զդում եմ մինչև այժմ։ Այո, միսիս քիիդ։ ևս ձեզ 
եմ պարտական իմ հոգեկան տառապանքների սուր նոպանյրրով^ 
իմ պարտքն է ներել ձեզ, որովհետև դուք չդիտեիք, թե ի^նշ եք անում։ 
Ծվաաելով իմ սրտի լարերը, ձեզ թվում էր, թե դուք միայն արմաաա* 
խիլ եք անում իմ վատ հակումները։

Հետևյալ օրը, կեսօրին, վեր կացա անկողնուց, հագնվեցի և շաչի 
մեջ փաթաթված^ նստեցի օջախի մոտ։ Ֆիզիկապես թույլ ու ջարդված 
էի, բայց ամենամեծ վիշտս իմ անասելի թշվառությունն էր։ Մի թջվա^ 
ռությռւն, որը լուռ արցունքներ էր առաջացնում ալքերումս։ Ես չէի 
հասցնում այտերիցս սրբել այն աղի կաթիլները, որոնք թափվում էին 
մեկը մյուսի հետևից։ 9 այց և այնպես, մտածեցի, թե ինչքան երջանիկ 
եմ, որովհետև ք^իգերից և ոշ մեկը տանը չէր։ նրանք բոլորն էլ իրենց 
մոր հետ կառքով դնացեչ էին ման գալու։ Էրրոտը կար էր անում մի
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հւրիշ սքյնյակում, և միայն Բեոսին էր, որ շարժվում էր ււեսադեն, հ տ ֊ 
վարում խ աղա լիրն հրը, կւ^րդի րերում պահարանի արկղն երր, մ երր ընդ 
մերթ դիմելով ինձ անսովոր րարությամր։ Այս րոլորն ինձ սլեար է խ ա ֊ 
ղաղության դրախտ թվտյին, ինչրան էլ րնտելաըաՏ լինեի մշտական 
նախատինքներին և անշնորհակալ ծանր աշխաաանբին։ Բայը րայբայ–– 
ված նյարդերս հիմա այնպիսի վիճակում էին, որ ոչ մի անդորրու– 
թյուն չէր կարող հանդստաընել, ոչ մի բավականություն չէր կարող հա^ 
ճելի հուզմունք պատճառել ինձ։

Բեսսին, որ իջել էր խոհանոը, ինձ համար բերեը պայծառ նկար֊ 
ներով զարդարված չինական ափսեի մեջ դրած քտղըր կարկանդակ։ 
Այդ ափսեի մեջ նկարված դրախտի թռչունը, որը զետեղված էր պ ա ֊ 
տատուկներով և վարդի կոկոններուէ հյուսած պսակի մեջտեղում, 
անասելի հիացմունք էր պատճառում ինձ, և ես հաճախ էի խնդրում, 
որպեսզի ինձ թույլ տան վերցնել ձեռքս և մանրամասն զննել այն, 
բայց ոչ մի կերպ չէի արժանանում այդ արտոնությանը։ Այս թանկար֊ 
ժեք ափսեն այժմ ծնկներիս վրա էր, և Բեսսին շատ սիրալիր կերպով 
համոզում էր ինձ ճաշակել նրա վրա դրած հաճելի խմորեղենից։ թո ւր 
բարություն։ Այդ ևս, ուրիշ միշտ հետաձգվող բարիքների պես, որին 
մենք հաճախ ձգտում ենք, շատ ուշ եկավ։ Ես չկարողացա կարկանդա– 
կից ուտել։ Բ՚ռչունի փետրավորումը, ծաղիկների նրբերանգն երր տ ա ր֊ 
օրինակ ձևով խամրած թվացին, ափսեն կարկանդակի հետ մի կողմ 
դրեցի։ Բեսսին հարցրեց, չէի̂ * ցանկանա արդյոք մի որևէ «գիրք» ն ա ֊ 
յե լ։ «Գիրք» բառը իմ մեջ առաջացրեց անցողիկ աշխուժություն և 
խնդրեցի գրադարանից տալ ինձ «Գուլիվերի ճանապարհորդությունը»։ 
Այս գիրքը կոյրդացհլ էի հաճույքով նորից և նորից, այն համարում էի 
իրական դեպքերի պատմություն, և նրա մեջ գտնում էի շատ ավելի 
խոր հետաքրքրություն, քան սովորական կախարդական հեքիաթն ե ֊ 
րոլմ։ Իզուր էի բարի ոգիներ փնտրում դեղին մատնատունկի տերհնե֊ 
րի և զանգակածաղիկների մեջ, ծունկերի հովանու տակ և բադեդնեբով 
պարուրված խարխուլ պատերի անկյուններում։ Ի վերջո հանգեցի այն 
տխուր ճշմարտությանը, որ նրանք բոլորն էլ վաղուց արդեն Անգլիա֊ 
յից քոչել են մի այլ, ամայի երկիր, որտեղ անտառներն ավելի ս ա ֊ 
դարթախիտ ու վայրի են և որտեղ բնակչություն շատ քիչ կա։ Մինչդեռ 
ԼիՓպուտիան և Բրոբդինգնեգը, հավատացած էի, գրավում են երկրի 
մակերեսի զգալի մասը և, չէի կասկածում, որ թերևս մի օր ինձ հա– 
ջողվի կատարել երկար ճանապարհորդություն ու սեփական աչքերով 
տեսնել այդ թագավորությունն երից մեկում՝ փոքրիկ դաշտեր, տներ ու
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ծառեր, փոքր մ արդուկներ, մանր կովեր, ոչխարներ ու թռչուններ, մ յո ւ ֊ 
սոսք  ̂ անսւառի պես բարձր արտեր, հսկայական մաստիֆնեխ, հրեշավոր 
կաս։ ու)/եր, աշտարակի պես բարձր տղամարդիկ ու կանայք։ ք^այը 
այժմ, երբ սիրածս գիրքը բռնել էի ձեռքումս, թերթում էի էջերը և 
զարմ անալի նկարների մեջ փնտրում այն հմայքը, որը առաջներում 
միշտ գտնում էի նրանը մեջ, ամեն ինչ թվում էր ինձ խորհրդավոր և 
սարսափելի։ Հսկաները թվում էին լողլոդ չարքեր, լիլիպուտները՝ 
շար ու երկչոտ ճիվաղներ, իսկ Գուլիվերը մի չափազանը հուսալքված 
նժդեհ, որը թափառում էր վայրենի ու վտանգավոր երկրներում։ ^իր^ 
ք ր  ծածկեըի և, չհամարձակվելով այլևս կարդալ, դրեցի սեղանի վրա, 
ձեռք չտված կ/սրկանդակիկի կողքին։

Բեսսին արդեն մաքրել ու հավաքել էր սենյակը, ձեռքերը լվանա–  ̂
ջուց հետո նա բաց արեց պահարանի ինշ^որ փոքր արկղ, որը լի էր մե
տաքսի և ատլասի գեղեցիկ կտորներով, և սկսեց նոր գէխո^րկ կտրել 
Զորջիանայի տիկնիկի համար։ Միևնույն ժամանակ նա երդուէք էր»

հընրսմ, շրջում էքէ^ք մենք  

Քեպ հետ միա սին..»

Ես հաճախ էի լսել այս երգը և այն էլ միշտ կենդանի հաճույքով։ 
Բեսէէին շատ դուրեկան ձայն ուներ^ գոնե ես աիդպթքո  ̂ $ի կարծում։ 
Բայց այժմ, թեև նրա ձայնը առաջվա պես էյի դուրեկան էր, այդ մե– 
ղեդու էէեջ գտնում էի ինչ^որ անասելի թախիծ։ Երբեմն իր աշխատան
քով հափշտակված, կթկեերդը նա երդում էր շատ մեղմ ու շատ դանդաւլ 
աՔեզ հետ միասինյ> խոսքերը հնչում էին որպես թաղման մահերդ։ Հե^ 
տո երգեց մի ուրիշ, ավեշի ևս տխուր երդ*

Ոտքեր։/ են քերթված, մարմինս^ քարղված, 
ժ ա յո հ ր ր ՝ վայրի, ճամ/իաս* հեռավոր,
Ահալի ճամփով խավարով պատած 
^ այլում Հ անտեր մի որբ մենավոր։

հնլո^ւ քըշվեցի անհայտ հհօաներ,
Գեմրս՝ ցախիներ, անանց գորշ ժայռեր,
Մարզիկ անօիրա են, թարթ հրեշտակներ 
Հռկոսէ են ռրրին անհեր աւ էմնմեր։

♦ ձ«»սք է հանդարտ մեղմ զավր մթնոէմ,
Աաաղերն են Փայյռւմ կամարտմ յազաւր.

 ̂ Շների աեռակէ



է̂էքէրսէ քէնձ միշտ պահպանում,
Հույւ/եր Լ աալիս հեգ որրին անլուր։

Օթե ընկնեմ կամրջում մաշված,
^հսմ րքք֊յ^էՎ խարված կորչեմ ճահճուտում, 

նորից իմ Հայրը չի թողնի լքված.
Կրծքին կսեղմի որբին անանուն։

ն։Լ հանկարծ ցոլաց մի միտք լո։սւաէէսռ — 
քծեև ես երկրում ւսնտեր եմ, անտուն,
Երկինքն է ինձ ,տուն և նա մշտահար 
Կհսկի որբին շոյանքով անհուն։

— Հանգստացեք, միս Ջ եյն , լաց մի եղեք, — աստը Բեսսին, ավար^ 
տելով իր երդը։ Նույն ձևով նա կարող էր կրակին ասել ((մի բռնկվի^ր)), 
բա յց որտեղի՛՛ց կարող էր գուշակել այն ցավագին տանջանքները, 

որոնց զոհն էի դարձել ես։
Միստր Լլոյգը առավոտյան նորից եկավ։
— Ի̂ ^նլ, արդեն վեր է կացել, — բացականչեց նա, մտնելով մ ա ն ֊ 

կասենյակը։
— 2/7 ;̂ դայակ, ինչսլե^^ս է զդում իրեն։
Բեսսին պատասխանեց, որ ես շատ լավ եմ։
— Ուրեմն նա ավելի ուրախ տեսք պիտի ունենա։ Մի եկ, միս 

Ջեյն, քո անունը Ջեյն է, չէ *̂։
— Այո, սըր, Ջեյն էյը ։
— Տեսնում եմ, որ լաց ես եզել, միս Ջեյն էյր, կարո՚^ղ ես ինձ 

էսսել, թե ինչու։ Որևէ տեղդ ցավո^ւմ է։

— 0^, երևի լաց է եղել այն պատճառով, որ չի կարողացել կ ա ռ ֊ 
քով զբոսանքի գնալ միսիս Ո՝իդի հետ, — միջամտեց Բեսսին։

— Դժվար թե, նա արդեն բավական ին մեծ է, որ այդպիսի բանի 
համար հուզվի։

Ես էլ էի այդպես կարծուէն, բայց իմ հպարտությունը վիրսոէորէէած 
էր սուտ մեղադրանքից և արադ սլատասխանեցի.

— Ես երբեք կյանքումս այդպիսի բանի համար լաց չեւք եղել, 
կէսռքով ման դալը ատում եմ։ Լաց եմ լինոսՏ, որովհետև դժբախտ եմ։

— Ոհ, ամո՜թ, միս, — ասաց Բեսսին։
Բարի դեղագործը երևի ւՏ ի փոքր շփ ոթվեց։ Ես կանդն ած էի նրա 

առաջ, աչքերը հառած նա նայում էր ինձ։ Աչքերը փոքր էին ու գորշ,
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օշ շատ փսյԱուն, րայյյ այժմ ինձ խորաթափանց թվացին։ Նրա դեմքը
կ ո /// ի Աք, ր այ ր ր ա ր եհ ոգի էր։ Ինձ լավ զննելուց հհտոք ասաց*

— Օ հիվանդացար երեկ։
— նա ընկեչ էր,— նորից միջամտեց Բեսսին։
— Ընկերէ էր, փոքր երեխա է, ի^նչ է։ Մի^թե այղ հ աս ակում չի 

կարող կարգին քայլեչ։ նա պետք է, որ ութ կամ ինը տարեկան չինի։
— Ինձ դետին տոողսդեցին,— բացատրեցի ես կոպտաբար իմ 

ոտնահ արված հ։դարտո։թյան թելադրանքով*—
հիվանդացաք— ավերոցրի ես։

Միսւոր Լլոյդլ։ մի պտղունց քթախոտ քաշեց։ Հենց այն պահին, երբ 
նա քթախոտի տուփը դնում էր պիջակի գրպանը, բարձր հնչեց սպ ա ֊ 
սավորների ճաղի զանգի ձայնը։ Դեղագործին հայտնի էր զանդի ն շա ֊ 
նակու թյոէնր։

— Դաքակ, այդ զանդր ձևդ համար է ,— ասաց ն ա , ֊֊֊ կարող եք 
ներքն իջնել, մինչև ձեր վերադարձը ես որոշ խրատներ կտամ միս
Ջեյնեն։

Բեսսին սիրով կմնար, բայց հարկադրված էր գնալ, քանի որ ճ ա ֊ 
շի և ընթրիքի ժամերի ճշտապահությունը խիստ պարտադիր էր ԳեյթսՎ 
հեղ Հոլլոէմ։

— Ուրեմն ընկնելուց շհիվանգացար, հապա ինլի^ց հիվանդացար,— 
շարունակեց միստր Աոյդը» երբ Բեսսին գնաց։

— Ինձ մինչև մութը ընկնելը փակեցին այն սենյակում, որտեղ 
ապրում էր ուրվականը։

Միստր կոյդր ժպտաց, բայց միաժամանակ և դեմքը խոժոռեց։
— Ուրվակա՜ն։ Դու դեռ բոլորովին երեխա ես։ Դու վախենո*ւմ ես 

ուրվականների ց։
— Ես միստր Դիգի ուրվականի մասին եմ ասում։ նա մեռավ այդ 

սենյակում, այնտեղ էր պառկած։ Ոչ Բեսսին և ոչ էլ որևէ մեկը գիշերը 
առանց պատճառի այնտեղ շի մտնում։ Փակել ինձ այնտեղ մենակդ 
առանց մոմի, դաժանությոէձ էր, այնպիսի դաժանություն, որը ես ե ք  
թեք շեմ մոռանա։

— Անմիտ բաներ ես ասում, և դա^ է քեզ դժթախաացեգ%մ։ Մի^թե 
հիմա^ ցերեկն էշ ես վախենում։

■ -  2 " ^ " վ  գ հ հ տ  կհասնի, 4  թա^ի ա§գ, ն»
դժբախտ եմ, շատ դժբախտ և ուրիշ թաների համարէ

— Ոէթի^ջ թաներ։ Կարո^զ ես թվեյ մի քանիսը։
Ինշպե՜ս էի ուզում Աթիվ պաաասխանեշ աշգ հարցին։

Ո



Էր պատասխան դտնԼլ։ Երեխաները կարողանում են ղդալ, րւսյ,ղ քեն 
կարողանում վերլուծել իրենղ ղ գ ա ր մ ունբները և եթե մասամբ էլ վ ե ր ֊ 
լուծում են, նրանք բառերով ի վիճակի չեն արտահայտել այն։ Ինշեէ, 
վախենալով կորցնել վիշտս թեթևացնելու այդ աոաջին ու միակ առիթր, 
ես, շփոթված լռությունից հետո, հնարեցի թեև ոչ քրիվ, բայց ճշմարիտ 
պա տաս խան։

— նախ՝ ես հայր կամ մայր, եղբայրներ կ։սմ քույրեր չունեւե։
— Դու ունես բարի քեռակին, քեռու տղա և սյղջիկներ։
Նորից լռեցի, հետո անշնորհք ձևուԼ վրա բերեցի*
— ^^13 ^իդ^ էր։ որ ինձ գետին տաւգալեց, իսկ քեռակինը

փակեց ինձ կարմիր սենյակում։
Միստր Լլոյդր նորից քթախոտի տուփը հանեց։
— Չե^ս կարծում, որ Գեյթսհեդ Հոլլր գեղեցիկ տեղ է, — հարցրեց 

նա, — մի^թե դու շնորհակալ չես, որ ապրում ես այդ։ղիսի մի հիանսւլի 
տան մեջ։

— Սա իմ տունը չէ, սըր, իսկ էրրոտն ասում է, որ ես այստեղ 
ավելի քիչ իրավունք ունեմ ապրելու, քան մի որևէ աղախին։

— Էհ, մի̂ ^թե դու այնքան հիմար ես, որ ուզում ես թողնել ու հ ե ֊ 
ոանալ այսպիսի մի հոյակապ տեղից։

— Եթե տեղ ունենայի, ուրա խ ությաւք ր կհեռանայի այստեղից, 
բայց երբեք չեմ կարող թողնել Գեյթսհեդը, մինչև որ չափահաս չդա ռ ֊ 
նամ ։

— թ*երևս թողնես, ո^վ գիտի։ է^ացի միսիս Դիդից, ուրիշ ա զգա ֊ 
կաններ չունե՛լս։

— Կարծեմ չունեմ, սըր։
— Հոր կողմի՞ց էլ,
— Չգիտեմ։ Մի անգամ հարցրի քեռակին Ռիդին և նա ասաց, որ 

գուցե ունենամ ինչ ֊որ  աղքատ, վատ ազգականներ էյր ազգանունով, 
բայց ոչինչ շգիաի նրանց մասին։

— Ւսկ եթե այդպիսիներր լինեին, կուզենայի^ր գնալ նրանց մոտ։
Սկսեցի մտածել։ Աղքատությունը սարսափեցնում է չաէիահաս

մարդկանց, էսռավել ևս սարսափեցնում է երեխաներին։ Նրանք չեն 
կարոդ պատկերացնել, որ գոյություն ունեն ջանասեր, գործունյա և 
ազնիւէ աղքատներ։ Այդ բառը նրանց կարծիքով միայն կապված է 
ցնցոտիների, աղքատիկ կերակրի, հանգած օջախի, կոպիտ ար։սրքնե– 
րի և ստոր արատների հետ։ Ինձ համար աղքատությունը համանիշ էր 
ստորության։
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— ո Լյ չէի ուզենա աղքատների հետ լինեի–^ պատասխանեցի եսէ
— նույնիսկ հթև նրանք բարյաքակա^մ լինեին քո նկատմամբ։
Ես էքլուխս շարժեցի։ Ոչ մի կերպ չէի կէսրողանում հասկանալ, թե 

աղքատներն ինչպես կարող են բարյացակամ լինել։ Եվ հետո, յուրաց-ա. 
նել նրանց բարբառը, շարժուձևերը, լինել անկիրթ, մեծանալ այն աղ* 

քատ կանանց նման, որոնց երբեմն տեսնում էի դյուզում^ նստած 
խրճիթների առաջ, իրենց երեխաներին խնամելիս և կամ լվացք անելիս։

եո այդչափ հերոս լինել չէի կարող, որպեսզի այդպիսի թանկ գնով 
ձեռք բերեի իմ ազատությունը։

մի՚՝թե ք ո ազգականներն այդքան աղքատ են։ Նրանք բան*
վորնհ'*ր են։

— 9 ե մ  կարող ասել։ ՚ք եռակին Ռիդն ասում է, որ եթե ես ունենամ 
էլ ա զ դ ա կ ա ն ն ե ր , ապա, նրանք երևի ինշ*որ մուրացիկներ են։ Ես չէի 
ուզենէս մուրացկանոէթյուն անել։

— հսկ կուզենայի**ր դպրոց գնայ։
նորից սկսեցի մտածել, կէսրգին չգիտեի, թե ինչ բան է դպրոցըէ 

Բձսսին երբեմն ասում էր, որ դա մի տեղ է, որտեղ երիտասարդ օրիորդ* 
ներին հագցնում են ոտնակոճղեր, մեջքներին կապում տափակ քանոն” 
նեխ և պահանջում են, որ նրանք յինեն չափից դուրս բա րեկիրթ և ճշ տա* 
պահ։ Զոն Ռիդն ատում է դպրոցն ու վիրավոք0ս1 իր աէճէօցՓ^, թայց 
յքհն Ռիդի ճաշակը ինձ համար օրենք չէ, և եթե Բեսսիի տվյալ* 
ննրր դպրոցական կարգապահության մասին (այդ տվյալները նա ստա* 
ցել էր երիտասարդ օրիորդներից, որոնց ընտանիքում ապրել էր մինչև 
Գեյթսհեդ տեղափոխվելը) մի փոքր վախեցնում էին ինձ, ապա նրա 
պատմածի մ անրամ ասնութ յունները որոշ գիտելիքների մասին, որ 
ստանում էին այնտեղ նույն այդ երիտասարդ օրիորդները, ինձ հավա* 
սարա Աք ես գրտվիչ էին թվում։ Նա պարծենալով պատմում էր, թե ինչ* 
պես նրանք նկարում էին գեղեցիկ տեսարաններ և ծաղիկներ, երգում 
էին երգեր ու նվագում, քսակներ գործում ու ֆրանսերեն գրքեր թարգ” 
մանում։ Այդ բոլորն իմ մեջ արթնացնում էր մրցության ոգին։ Բացի 
այդ, դպրոց նշանակում էր և կատարյալ փոփոխօւթյոմւ^ ենթադրվում 
էր երկարատև ճանապարհսրգությոմ», կապերի լրիվ խզօէմ Գեյթսհեղից, 
անցում դեպի մէ նոր կյանք$

— Դպրոց ես իրոք կուզենայի դեալ,*** եղավ մտորումներիս լսեչի 
եզրակացոէթյոմէը։

Բքպեսզի շկարոզսմ/աե կոահաչ։
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— ^ ղքէՈ ինչ կարող է պատահել , — աս ար 
մէստ ր Լլոյւլը վեր կենա լով ։ — Երեխային անհրաժեշտ է փոխել և օդը, 

Ա տեղը , — ^վ^1>^0ըԵր նա, խոսելտէ ինքն իր հետ , — ^յ^^րդերը է ^ վ  
վիճակում շեն։

ք^եսսին վերադարձավ, նույն սրսհին ավա զա պատ ծ ա ռուղում լսվեց 
մոտեցող կառքի աղմուկը։

— Եկողը ձեր տ իր ուհ ի'*ն է, դայսէկ, — հարցրեց միստր Լլոյդըք — 
Գնալուց առաջ կուզենայի խոսել նրա հետ։

ք^եսսին հրսքվիրեց նրան ճաշասենյակ և ցո^յց ^^վեց ճանապսյրհը։ 
Նրա և միսիս Ռիդի միջև տեղի ունեցած խոսակցության և հետո պատա^ 
հածի հիման վրսւ, ես եզրակացնու։ք եմ, որ դեղադործը հանդգնել էր 
խորհ ուրդ տալ միսիս Ռիդին ինձ դպրոց ոսլարկել, և այդ խորհա րդը, 
անկասկած, սիրո։/ ընդունվել էր, քանի որ մի գիշեր, երր ես անկողն ում 
էի, իսկ ք^եսսին և Լբրոտը մանկասենյակում միասին նստած կար էին 
անում և ենթադրելով, որ ես քնած եմ, էր բոտը ի ես սիին, որի հետ 
նրանք այդ հարցը քննում էին, ասաց,

— Միսիս ^իդըք երևի, շատ ուր ա էս է, որ ազատվում է այգ ձ ։սնձ ֊ 
րույթ պատճառող և վատ վարքի տեր աղջկանից։ նա միշտ այն սքիս ի 
տեսք ունի, որ կարծես բոլորին հետևում և ի ն չ ֊ որ դավեր է նյութ։ա1 ։

Ըստ երևույթին էբբոտն հւաէատում էր, որ ես ինշ ֊որ փոքրիկ Գեյ 
Ֆոքսն^ եմ։

Այս առթիվ միս էբբոտի Բեսսիին հաղորդածիդ ես առաջին անգամ 
իմացա, որ իւք հայրը եղել էր մի չք^^վ^^ր քահանա, որ իմ մայրը 
ամ ուսն ացել էր նրա հետ հակառակ իր բարեկամների կամքին, որոնք 
հորս համարել էին նրան անարժ ան ամ ուսին, իսկ իմ պապը^ ՚̂իԴԸք 
այնքան էր զայրացել, որ ոշ մի կոպեկ մորս շէր կտակել, որ ամուսնու՝  ̂
թյունից մի տարի հետո հայրս շքավորներին այցելելիս հիվանդացել էր 
տիֆով, որով վարակվել էր մեծ գործարանայէէն քաղաքը, որտեղ գտնը» 
վում էր նրա ծուխը, որ իմ մայրը, իր հ երթին, վարակվել էր նրանից և 
մի ամսվա ընթացքում երկուսն էլ գերեզման էին իջել,

Բեսսին այս պատմությունը լսելուց հետո հառաշեց և ասաց*
— Դժբախտ միս Բեյնին նույնպես հարկավոր է խղճալ, էրբոտ։
— //շ այնքան շա ա ,–  պատասխանեց էրբոտը, — եթե նա գեղե՚Վ 

ցիկէ դուրեկան երեխա Լիներ, նրան կարելի էր մենակության համար

։ Գեյ Ֆոքսը (1Տ70—1605) անգլիակւսն սպա՝՝ վառողի դավադրության կապակցուա 
թյամր մահւէան դատապարտվեց։ Այդ դավադրհւթյան մասնակիցներն իրենց աոաշ 
նպատակ էին դրել պայթեցնել անդյիական պաոչամենտը։
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կւ^րեկցել^ քսսյց իսկապես կխղճա այդպիսի մի գարշելի փոքրիկ դո*–
դոշին։

— հրեի ոչ շատերը,— համաձայնեց Բհսսին։— Միս Ջորջիանայի 
Աքես .. էլԼ ցկ ուհին նման դրուքկան մեջ ավհքի շատ կարեկցություն կա^ 
ո աջ աց ն եր։

— Այո, ես խելադարի պես սիրում եմ միս Ջ որջիանային^— բա
ցական շե ց խանդավառ էբրոտր։

— Անուշիկս, երկա ր դանդուրներով և կապո^ւյտ աչքերով, ի^Լ" 
պիոի հաճելի դույն՝ կարծես նկարած լինի,.. Բեսսի, ես սիրով որպես 
Ը *̂թէվ>ք կուտեմ բոված հացի մի կտոր՝ պանրով։

— Ես ևս, տապակած սոխով։ Ցած իջնենք։
Նրանք գնացին։

ԳԼՈԻ1Ս Չ Ո Ր Ր Ո Ր Դ

| |  մ ու միստր Լչոյդի խոսակցության, և Բեսսիի ու էրբոտի վերը 
հաղորդած զրույցի ազդեցության տակ, իմ մեջ մի նոր հույս 

արթնացավ, և դա բավական էր, որպեսզի ես ցանկանայի աոողջ լինել։ 
Թվում էր, թե մոտենում է փոփոխությունը, ես ուզում էի այդ և լռել» 
յա յն սպասում ղրան։ Գործը սակայն, ձգձգվում էր, անցնում էին օրեր 
և շաբաթներ։ Իմ առողջական վիճակը վերականգնվեց, բայը ոչ մի նոր 
ակնարկ չէի էսում մտքերս զբաղեցնող հարցի մասին։ Միսիս Ռիդք 
մերթ ընդ մերթ խիստ հայացքով զննում և շատ հազվադեպ էր դիմում 
ինձ։ Հիվանդությանս օրից սկսած նա ավելի ևս նկատեյի սահման 
անցկացրեց իմ և իր հարազատ երեխաների միջև, հատկացնելով ինձ մի 
փոքրիկ խուց քնելու, մենակ նախաճաշելու ու ճաշելու համար։ Ե❁  
ամրողջ օրն անցկացնում էի մանկասենյակում, մինչդեռ քեռուս երե»– 
խաները միշտ հյուրասենյակում (ին լինում։ նա ոչ մի ակնարկ շարեք 
իմ դպրոց գնալու մասին, և, այնուամենայնիվ, բնազդով զգոէմ էիթ Ո ք 

երկար չէր հանդուրժի ինձ նույն հարկի տակք նրա հայացքը, որ ընկե
նում էր վրաս, արտահայտում էր ավեյի քան երրևկ անդիմադրելի Ոե 
խար զզվանք։

Է լիզան և Զորջիանան, պարզապես հեաևեւ»վ արված հրամաններին^ 
աջխատում էին ըստ հնարավորին հետս քիլ խոսել։ Զոնք ինձ տեսնեի



լուն սլԼս լեզու էր Աէէւյր տալիս և մի անդամ էլ փորձեէյ սլաամհլ ինձ, 
բ̂ Ա̂քյ քանի որ ես ա |̂միջապես հարձա1րէևըի նրա վրա՝ բռնկված խոր 
զ>̂ >տէ""֊է̂ 1ւ և հ ուսահատական ըւքրսսաության նայն զղաըմունքով, որը 
մի անգամ արդեն ինձ հաս բրել էր ((չարա գործ ության)), նա աւէելի լավ 
համարեր նահանջել և փաիւսոԼ ինձանիւյ, անեծք1էեր թաւիելով իմ հաս~ 
ցեին ու գոռալով, որ ես նրա քիքքր ջ^քդերիք եւէ իրոք, նրա երեսի զուրս 
տրված մասին հասցրի այնպիսի ումեղ հսւրված, ինչսւիսին կարող էի, և 
երբ տեսա, որ կամ այդ հարվածր, կամ էլ տեսքս սարսափեցրեր նրան, 
խիստ ցանկություն զգացի օգտագործել իմ այդ առավելությունը հաղ
թանակի հասնելու համար, բոյյց նա արդեն իր մոր մոտ էր։ Լսեցի նրա 
լալկան ձայնը, նա պատմում էր մորը, թե ինչպես «գարշելի է^եյն էյրը^ 
կատաղած կատվի պես հարձակվել էր իր վրա։ Մո։յրը կոպիտ կեր։ լով 
ընդհատեց*

— Նրա մասին մի խոսիր, Ջոն, ասել եմ, որ նրան չմոտենաս։ նա 
ուշադրության արժանի չէ, ես չե։ք ուղում, որ դու կամ քո քույրերը նրա 
հետ ընկերություն անեք։

Այստեղ, հենվելով բոյզրիքի վրոԿ հանկարծ ճչացի, առանց մտա
ծելու, թե ինչ եմ ասում։

— Այդ նրա^նք արժանի չեն, որ ընկերություն անեն ինձ հետ։
Միսիւ, Ռիդր բաւխկանին գեր կին էր, բայց, լսելով այդ տարօրի

նակ և հանդուգն հայտարարությունը, ճարպկությամբ իրեն նետեց 
սանդուղքի վրա և մրրիկի արագությամբ քաշեց ինձ մանկասենյակ, 
շպրտեց մահճակալի եզրին, շատ ւԼճռական ձայնով հրամայեց մինչև 
օրվա վերջը չիջեել մահճակալից և մի վանկ անգամ չարտասանել։

— հ̂ *նչ կասեր ձեզ միստր Ո՝իդը, եթե կենդանի լիներ,— համար
յա ակամայից հարցրի ես։ Ակամայից եմ ասում, որովհետև ինձ թվում 
էր, թե լեզուս բառերն արտասանում էր առանց իմ ցս։նկության, իմ 
մեջ խոսում էր ի ն լ ֊ո ր  բան, որի վրա ես ոչ մի հսկողություն չունեի։

— Ւ^նչ,^ շշնջաց միսիս Աիդը և նրա սովորաբար սառը ու հան՝̂  
գիսա, գորշ աչքերի մեջ երևաց երկյուղի նման ին չ– որ բան։ Ձեռքը իմ 
թևից հետ քաշեց և հայացքը հառեց վրաս, կարծես իսկապես ուզում էր 
ստուգել ո**վ եմ ես, երեխա^, թե սատանա։ Այժմ կարելի էր ավելի 
վատը սպասել։

իմ քեռի Ո*իդը երկնքում է և կարող է տեսնել այն ամենը, ինչ 
դուք անում ու մտածում եք, և մաման ու պապան^ նույնպես, նրանք 
գիտեն, թե ինչպես դուց ամբողջ օրով ինձ փակի տակ եք պահում և 
ցանկանում եք ինձ մեռած տեսնել։



Միսիս 0՝իղը իսկույն իրեն հավաքեց, ամբողջ ուժով սկսեց թափա^ 
հարել ինձ, հետո ապտակներ հասցրեց և հեռացավ առանց մի բառ 
անղամ արտ ասանեչու։ է^աց թողածը լրոյցրեց Բեսսին քարոզ կարդաԼՈէթ 
մի ժ ա մ վ ա  ընթացքում նա անընդհատ ապացուցում էր, որ ես ամենա
չար և անշնորհակալ երեխան եմ, որը երբևէ դաստիարա կվեչ է մի որևէ 
կարի տակ* ՝Բիչ էր մնում հավատայի նրա ասս/ծնե)րին, քանի որ ես, 
իրոք, տեսնում էի, որ իմ կրծքում միայն վատ զգացմունքներ են փո
թորկում։

Անցան նոյեմբերը, դեկտեմբերը և հունվարի կեսը։ Գեյթսհեդում 
սովորականի պես ուրախ տոնեցին ջրօրհնեքը ու նոր տարին, նվերներ 
փոխանակեցին, ճաշեր և երեկույթներ տրվեցին։ Ես, իհարկե, դուրս էի 
գցված ամեն տեսակի հաճույքներից, ուրախանում էի միայն դիտելով, 
թե ինչպես էլի զան ու Ջ որջի ան ան ամեն օր զուգվում ու իջնում էին 
հյրւրասենյակ, հազած մուսլինե բարակ շորեր, կապած մտդ-կարմիր 
գոտի, մինչև ուսերը փռած գեղեցիկ խոպոպիկներով։ Լսում էի դաշնա՝  ̂
մարի կամ տավիղի նվագը ներքևից, մատուցող ծաոաների և սպասա– 
վ Ոք ների դեսուդեն վազելը, ճենապակյա ամ անների չխկչխկոցը ուտե
լիս* մա տ ուրելի էյ, խ ո ս տ քք ց ությ ու ննԼրի անկապ դվվոցը, որ հասնում էր 
վԼքհ հենց որ հյուրասենյակի դոները բացվում ու փակվում էին։ Այդ 
զր ք ղմունքից հոգնեչով, ես վերադառնում էի մեկուսի ՀՈէւԱ մանկա– 
սԼ՚յրսկը։ Այստեղ թեև տխուր էր, բա յց ինձ դժբախտ չէի զգում է ճիշտն 
աւ/ յծ ,  ա։քենափոքր ցանկություն անգամ չունեի գնալ հյուրերի մոտ, 
քո-նհ որ նրանք ինձ համարյա չէին նկատում, և եթե Բեսսին լիներ 
բարի ու ջփվ^ղ» ես աոանձին հաճույքով երեկոները հանգիստ կանց
կացննի նրա հետ, քան թե լինեի միսիս Ռիդի սարսափ ազդող հայաց
քի էոակ սենյակում, որը էի էր ինձ անծանոթ տիկիններով և տղամարդդ 
կանցով։ Բայց Բեսսին, օրիորդներին հագցնելուց հետո, Ը^*ո սովորու–> 
թյսմն գնում էր խոհանոց կամ տնտեսուհու սենյակ, տանելով իր հետ 
մոմը։ Տիկնիկը րոնած ծնկներիս, նստում էի այնքան ժամանակ, մինչև 
որ հանգչում էր ոջախի կրակը, մերթ ընդ մերթ նայում էի շուրջս հա
մոզվելու համար, որ կիսախավար սենյակում ռւրվական շի գտնվում, և 
երբ բուխարու վերջին ածուխները մարում ու հազիվ կարմրին տվող 
մոխրի էին վերածվում, ես շտապ կերպով հանում էի շորերս, ամրՈէԱ 
ուժով ձգե(ով ժապավեններն ու երիզակները, ի^^փ^րէօ
ապաստան էի որոնում իմ փոքրիկ մահճակայոէմ։ Տիկնիկիս միշտ հհ– 
աըո մահճակայ էի վերցնում է Մարդկային էակը պետք է մի սրևէ րան 
աիրիֆ ե շոէնենաւով սիրելու ավեյի արժանի առարկա, ես հաճույք էի



ստանում սիրելով ու փայփայելով մաշված մի կուռք, որն ավելի շասք 
նման էր քրքրված փոքրիկ խրտվիլակի։ Այժմ ինձ անհասկանալի է այն 
անհեթեթ, անկեղծ սերը, որը տածում էի դեպի ^ոյդ փոքրիկ խաքլա֊ 
լիքԸ) համարելով այն կենդանի, մարդկային զդա ։յ մ ունքն երի ընդունակ 
մի էակ։ Ես չէի կա րողան ում քնել, մինչև որ չէի փ աթ ա թ ոսք այն իմ 
գիշերային շապկի ծալքերի մեջ, և, երբ նա տաք ու ա պահ ով ոլառկած 
էր լինուէ  ̂ ինձ մոտ, ես երջանիկ էի, հ աւէատ ա քած լինելով, որ երջա
նիկ էր և նա։

Բավականին երկար էին թվում ժամերը, երբ ես սպասում էի հյու
րերի մեկնելուն և ականջ էի դնում Բեսսիի քայլերին աստիճանների վրա։, 
նա երբեմն վազելով գալիս էր վերև՝ վերքնելու իր մատնոցը կամ մըկ–~ 
րատը և կամ բերում էր ինձ համար ընթրելու մի որևէ բան՝ բուլկի կամ 
լոռաբլիթ։ Այդ ժամանակ նստում էր մահճաեէսլիս ։Լրա, մինչև որ ուտեի,– 
իսկ ուտելուց հետո, վերմակի ծայրերը խոթում էր ներքնակի տակ, և 
երկու անգամ համբուրելո։Լ, ասում էր  ̂ ((Բարի գիշեր, միս Ջեյն))։ Երբ 
Բեսսին այդպես մեղմ էր վարվումք նա ինձ աշխարհում ամենալսոԼ, 
ամենագեղեցիկ և աւ. ենարսրրի արարածն էր թվում, և խորապես ցան
կանում էի, որպեսզի նա միշտ ուրախ ու սիրալիր լիներ և երբեք չհրեր» 
չհանդիմաներ, անտեղի չնախատեր ինձ, ինչպես հաճս։ի։ անոսէ էրէ 
Բեսսի Լին, ինձ թվում էր)< ի բնե օժսոԼած էր լավագույն հատկություն– 
ներոէթ ինչվյն որ ձեռք էր տալիս, անում էր շնորհքով և ուներ պատ
մելու հրաշալի ձիրք, գոնե այդպես եմ կարծում այն տպավորությու– 
նից, որ ես ստանում էի նրա հեքիաթներից։ Նա լավիկն էր՝ եթե միայն 
իմ հիշողությունները նրա դեմքի և ֆիգուրայի մասին ճիշտ են։ Ես հի* 
շում եմ նրան՝ նուրբ կազմվածքով, սև մազերով, մուգ աչքերով, շասէ 
կանոնավոր դիմագծերով և առողջ ու պարզ դեմքով, բայց նա բնավո^յ 
բութ յամբ փոփոխական էր, կտրուկ և պարզ պատկերացում չուներ 
սկզբունքի ու արդարության մասին։ Այնուամենայնիվ, ինչպես որ կար  ̂
ես նրան բսԼսրից գերադասում էի Գեյթսհհդ Հոլլրւժ։

Հունվարի տասնհինգն էր, առավոտյան ժամը մոտ ինըէ Բեսսիե 
ցած էր իջել նախաճաշելու, քեռուս երեխաները դեռ չէին հավաքվեջ 
սեզանի շուրջը։ Էլիզս^ն դլխս։րկը դլ1սին դնում ու հագնում էր տաք վ ե ֊ 
րարկուն, որպեսզի գնա կերակրի իր հավերին՝ մի զբաղմունք, որը նա 
սիրում էր։ Երր նրանք ձու էին ածում, նա ոչ պակաս սիրով այդ ձվերը 
վաճառում էր տնտեսուհուն և փող հավաքում։ Նա ուներ առևտրական 
ջիղ և փող խնայելու ուժեղ հակում։ Դա երևում էր ոչ միայն նրանից, 
որ ձու ու ճտեր էր ծախում, այլև նրանից, թե ինչպես էր սակարկում
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պարտիզպանի հետ, վերջինիս սածիքներ, սերմեր և րոլյսերի Սէնկաշի֊– 
վեր վւսԼ\ա ո1>լիս. նա հրաման էր ստաէքել միսիս 1^իղից երիտասարդ 
օրիք̂ րքքիք/ դնել նրա ծաղկանոթից այն ամենը, ինչ որ նա ցանկանում 
էր վաճաոեր էէիզս^ն նույնիսկ պատրաստ էր գլխի մազերը ծախել, 
եթե իմանար, որ դրանից մեծ շահ կստանար։ Ւսկ ինչ վերաբերում էր 
փքողին, նա սկզբում այն թաքցնում էր ազատ անկյուններում^ փաթա ֊ 
թեչով փալասի կամ հին պապիլիոտկայի մեջ։ ք^այց երր նրա կուտա* 
կած փողերի մի մասը հայտնաբերվեց աղախնի կողմից, էլիզան, վա
խենալով, որ իր գանձը կկորցնի, համաձայնվեց կուտակած փողը պահ 
տսղ մորը, շահի վաշխառուական նորմայով^ հիսունից^վաթոուն տո^ 
կոս/սԼ։ Ապ տոկոսները յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ անգամ նա 
գանձում էր և ծայրահեղ ճշգրտությամբ հաշիվները պահում փսքր 
սէետրր մեջ։

Հայելու առաջ, նստած բարձր աթոռի վրա, Ջուղիանան Ծանրում 
էր մ աղերը, ներհչուսելով իր գանգուրների մեջ արհեստական ծաղիկդ 
ներ ու խամրած փետուրներ, որոնցով լի արկղը նա գտել էր ձեղնա– 
հարկ ում։ Ես հավաքում էի իմ անկողինը։ ք^եսսին խիստ կարգագրեչ էր 
կարէքի բերել տնկողինը մինչև իր վերադարձը (նա հիմա հաճախ ինձ 
օգաագործԾւմ էր ԾրպեԾ երկրորդ աղախ^թ օենյակր հավաքելու, 
աթոռների փոշին մաքրելու, ե աջչն)։ ե իմ գի–
շերահոցր ծալելուց հետո, մոտեցա լուոամուտի գոգին, որպեսզի 
հավաքեմ այնտեղ փռված մի քանի նկարազարդ գրթեր ու տիկնիկի 
կահույքը, բա յց յքորջիանաչի կտրուկ հրամանը՝ ձեռք չտա չ իր խաղալիք^ 
ներին (ք  ա նի որ փոքրիկ աթոռիկներր և հայեւիներր, գեղեցիկ ափոե^ 
իկները ն բամ Արկիկները պատկանում էին նրան), ինձ հետ կա նգնեց ֊ 
րեց, այնուհետև անգործությունից ստիպված, սկսեցի շնչովս տաքաց
նել սառնամանիքից գոյացած ծաղիկները, որոնցէքվ զարդարված էին 
լուսամուտի ապակիները, և այսպիսով, մաքրելով մի փոքրիկ տեղ 
ապակու վրա, նայեցի դուրս, որտեղ ամեն ինչ ւուո էր ե կաշկանդված 
էր դաման աառեամանիքներովւ

Լուսամոսաֆց երեում էր գէմեապւմեի անակը ու կառքի ճանապարհը, 
ե հենց այն մամանակ, երթ ես ապակին պատող աքծավթէ^ւ սպիտակ 
տերևների մեջ արդեն մաքրել էի բավականին լայ1ե շրջանակ, դարպաս
ները բացվեցին ե րակ մտավ մի կառք։ Ես անտարբերությամբ հետ ե ֊ 
վում էի կառքին* կառքեր հաճախ էին դալիս Գեյթսհեդ, բայց նրանցից 
ե ոչ մեկը չէր բերում այնպիսի հյուրեր, որոնք կարողանային ինձ հե– 
աաքրքրել։ Կառքը կանգ առավ դռան առաջ, դռան զանգը ուժեղ հնչեց,



նորեկր նեյա հրավիրէլ1էլ/։ Այս րւտլոչյն ինձ չկր վԼրւսբԼբսւմ, և իւ1՛ ա ն ֊ 

գործ ուջադրությունր շսւտով գրավեր փ"ք(^ի^լ* քա ղցա ծ կարմրալանջրյ  
որր Օ քիրվալով թռավք եկավ նստեց սւատի ղիմացի բալի ծառի տկլռր 

ճյսւղինք հենց լուսամա տի ւ)էէտ։ Եւ\ հաց ու կաիւ՜ից բաղկացած ն ա ֊  
խաճաշի մնա ցոբդնեբը ւլեււ սեղանի վրա էին։ Փշրելով բուլկու կտռբըէ

պե^ի անել քի^քքիկ օդանցքը, որպեսզի փշբանքնևբը թափեմ
լուսսւ՚ՈՀլտի քիվի վւ^^> երբ ք^Լսսին վէ^^ղելով մտավ մանկասենյակ։

— Միս Ջեյնէ շուտ հանեք գոգնոցը, ի̂ *նչ եք տնում այղտեղ։ Լվա ֊ 
ցե՞լ եք ձեր ձեռքերն ու երեսն ։սյս առավոտ։

Պ ա ս։ ա սխ ս ։ն1ղ ուց առաջ մի անգամ ես ձգեցի օդանցքի թելըք ք ա ֊ 
նի ոք ուզում էի ասլահ ովել թռչնակին հացով։ Օ դան ց քը ենթարկվեց ք 
փշրանքն երր շաղ ավեցի, մի մասն ընկավ քսւրե քիվի .վքա, մի մասն 
էլ բալի ճյուղի վրա, և հետո ծածկելով օդանցքը, պատասխանեցին

— լ, Բեսսի, փոշին մաքրելը հենց նոր վերջացրի։
— Անհանգքմստ, անվա^ւյթ երեխա, իսկ հիմա ի^նչ էիր անում։ 

Այնպես եք կարմրել, որ կարծես ուզում էիք ինչ ֊որ  վնաս պատճառել, 
ինչո^ւ էիք լուստմոււոը բացում։

Պատասխանելու նեղությունից, սակայն, աղատվե ցի, որովհետև 
Բեսսին երևի շատ էր շտապում և բացատրությյււններ լսելու ժամանակ 
չուներ։ Նա ինձ կոպտորեն քաշեց լվացարանի մոտ, և, բաբե բախտ ա ֊ 
բար, ոչ երկար ժաւեանակ օճառով, ջրով ու կոշտ ^րբիէւ*վ 7,փ^Ց ի^ 
դեմքն ու ձեռքերը, սանրեց, կոկեց մազերս խոզանակով, վրայիցս հ ա ֊ 
նեց գոգնոցը և դուրս շտապեցնելով սանդուղքի վրա, հրամ ա յեց ան՝՞ 
մ իջա պես ցած իջնել, քանի որ ճաշասենյակում ինձ ուզում էին տեսնել։

Ոպում էի հարցնել, թե ո"*վ, և այնտե^*ղ է արդյոք միսիս Ռիդը, 
բայց Բեսսին արդեն անհետացել ու ծածկել էր մանկաոենյակի դուռը։ 
Դանդաղորեն իջա ներքևն Մոտ երեք ամիս էր, որ միսիս Ռիդը ինձ ցած 
չէր հրավիրումդ ես ժամանակս անց էի կացնում միայն մանկասենյա ֊ 
կումլ ճաչասենքակք, դահլիճն ու հյուրասենյակը դարձել էին ինձ հ ա ֊ 
մար անմատչելի, և ես սարսափում էի երևալ այդ տեղերում։

Այժմ կանգնած եմ դատարկ դահլիճումդ դիմացս գտնվում էր ճ ա ֊ 
չաս են յակի դուռը, և ես վախենում ու դողում էի։ հնչ4ղ1ւսի  ̂ ողորմելի, 
փոքրիկ։ եքկչոա արարած էի դարձրել ինձ այգ օրերին սարսաէիը, որը 
առաջացրեչ էր իմ մեջ անարդար պատիժը։ Ես վախենում էի վԼրա^ 
դառնալ մանկասենյակ, վախենում էի մտնել հյուրասենյակ, տասը րոպե 
դտնվում էի հուզված վարանումների մեջ։ նախաճաշի զանգի խիսևէ 
ձյսքնը ստիպեց ինձ որոշել պետք է մտնել։



«Ո"*վ կարող է ինձ կանչած լինել,— հարցնում էի ինքս ինձ^ երկու 
ձեռքով էի ո րձե լով երկրորդ անգամ պտտել դռան ամուր րոնակր, որը 
շ էր  ե ն թ արկէԼում ուժերիս։ — Ո^ւմ կտեսնեմ, բարի քեռա կին Ռիդից, 
տզամարդո^ լ̂, թե^ կնոջյ>։ Բռնակը պտտվեք, դուռը բստրվեց, ներս մտա, 
ոև1»րանս արի և հայացքս բարձրացնելով, տեսա»** մի սև սյուն, գոնե 
աւոէոջին ^^ յտ ցքի ց  այդպես թվաց ինձ՝ ուղիղ, նեղ, սև հագած մի կ ե ր ֊ 
պարանք, որը կոյն գնած էր բուխարու առաջ փռված գորգի վրա, նրա 
մո/սյլ դեմքը նման էր քանդակած դիմակի, որը խոյակի պես նստած 
էր աքդ սյան գագաթին։

Միսիս քեիդը զրտղեցրել էր իր սովորական սւեղը՝ օջախի կողքին։ 
նա նշան արեց, որ մոտենամ, ենթարկվեցի, և ինձ ներկայացրեց քարե 
անծանոթին, ասելով»

— Սա այն փոքրիկ աղջիկն է, որի հարցով դիմել էի ձեզէ Նա (դա  
տզամ արդ էր^ գլուխը դանդաղորեն շրջեց իմ կողմը՝ զույգ գորշ աչքե^ 
րով, որոնք փայլում էին խռ զանակ հիշեցնող հոնքերի տակից, ուջաՎ 
դիր զննեց ինձ և խիստ բաս ձայնով ասաց.

— լաս ակով փոքր է, քանխ* տարեկան է։
— Տասը։
— Այդքան շա^տ,— կասկածս/եքօվ նա և մի քանի

րոպե շարունակեց ուշադիր զննել ինձ։ Հետո հարցրեց»
— Անո^ւնդ, փոքրիկ։
— Ջեյն էյր, սըր։
Այս բառերն արտասանելիս նայեցի նրան, նա ինձ թվաց բարձրաճ 

հասակ՝ բայց այն ժամանակ ես ինքս շատ փոքր էի։ Նրա դիմագծերը, 
ինչպես և մարմինը հավասարապես խոշոր էին, կոպիտ ու խստաբարո։

— Դե, Զեյն էյր, դու լա^վ երեխա ես։
Հնարավոր չէր այդ հարցին դրական պատասխան տայ։ Եմ փ ո ք ֊ 

րիկ աշխարհը, որտեղ ապրում էի, հակառակ կարծիքի էր, ես լուռ էի։ 
Միսիս քէիդը գւխի արտահայտիչ շարժում ով պատասխանեց իմ փոխաՀ 
րեն, ավելացնեչով*

— Գուցե որքան քիշ խոսվի այգ մասին, այնքան ավհքի
մի սար Բրոքլհերստ։

— Ցավայի է լսել այդ, ես պետք է խոսեմ նրա * Եվ ուզղա*»
հայաց դիրքից կռանալով, նա տեղավորվեց րազկաթոռիհֆ միսիս Ո*իգի 
դիմաց.

—  Մ ոտ ե կ ,^  ասաց նա։
Ես քայլերս սպզեցի դեպի օջախի առաջ փռված գորգըփ միստր



քրոքլհհրսւոը ինձ կանդնհցրևը ուղիղ իր ղիմաը։ Ինչպիսի" դեմվ) ուներ 
նա։ Հիմա նրա դեմքը համարյա հավս։սս։րվե"լ էր իմին։ Ինչպիսի" 
խ։ւշոր քիթ։ ի^չ^ի^ի^^ բերան, և ի ն  չ մեծ, դուրս րրւէած աաամնհ" ր։

— Չկա ավելի տխուր բան, քան անհնազանդ երեխան, — սկս ̂ 3 
նա, — հատկասլես անհնազանդ փոքրիկ աղջիկը։ Իսկ դու դիտե *̂ս ուր են 
գնում վատերն իրենց մահից հետո։

— Գնում են դժոխք, — հետևեց իմ պատրաստի ուղղափառ պա* 
էոասխանը։

— ք դ^ք^խքէԿ կարոտդ ես ասել։
— Գրակով չի մի փոս։
— Եվ մքմթե դու կուզենայիր ընկնել այդ փոսի մեջ և հավիտյան 

վէսռէ[ել այնտեղ։
— 0 'չ, սըր։
— Իսկ ի'*նչ սլետք է անես, որպեսզի խուսափես դրանից։
Մի պահ մտածեցի, երբ պատասխանս հնչեց, դրա դեմ կարելի էր 

առարկել*
— Ես պետք է առողջ լինեմ և չմեռնեմ։
— Ինչպե^ս կարող ես առողջ լինել։ ՝9եդնից ավելի փոքր երեխա^ 

ներ մեռնում են ամեն օր։ Մեկ-^երկու օր առաջ միայն ես թաղեցի հինգ 
տարեկան մի երեխայի մի լավ, փոքր երեխայի, որի հոգին այժմ ա ր ֊ 
դեն երկնքում է։ Վախենում եմ, որ նույն այդ բանը չկարողանամ ասեէ 
բո ւքասին, երբ Տերը քեղ կանչի։

Ի վիճակի չլինելով առարկել, հայացքս գցեցի նրա երկու խոշոր 
ոտներին, որոնք տնկվել էին գորգի վրա և հառաչեցի, ուղում էի հեռոԼք 
շատ հեռու փախչել։

— Ես հույս ունեմ, որ քո այդ հառաչանքը սրտից էր և գու ղղջում 
ես, որ այդքան տհաճությունների առիթ ես տվել քո սքանչելի բարերար, 
բուհ ունէ

ԾԲարերարուհի", բարերարուհի")),— նփնեցի ներքուստ*— նրանք 
բոլորն էլ միսիս Ռիդին համարում են իմ բարերարուհին, եթե այդպես 
է, ասյա բարերարուհի լինելը լավ բան չէ։

— Առավոտյան և երեկոյան աղոթո^ւմ ես, — շարունակում էր իմ 
քննիչը։

— Այո, սըր։
— Ավետարան կարգո^ւմ ես։
— Երբեմն։
— Հաճույքս^վ ես կարգում։ Սիրո^ւմ ես այն։

ա
3— Շէսռլոթ Յրոնտհ



— Ես սիրում Լմ Հայտնությոմւըէ Դանիելի Օննդք։^ գՒրք&ք
ԱսւմւռԼւի դիրրլԿ մի փոքր Հին Կտակարանի երկրորդ գ1էրքէԿ ^ա գա * 
վսրնհրի և ՝ե^րոնիկների որոշ մասերը, Հորի և Հովնանի մասին։

—  Իսկ սաղմոսնե^րը։ Հուշս ունեմ, որ սիրում ես այդ ^իրՏՂ*^
— ն լ, սըր։
— քք լ ։ 0'; ինչպիսքմ խայտառակություն։ Ես մսֆեմ մի Փ^Քր տզա, 

քեզանիւյ ավելի փոքր, բայը սաղմոսի վեր մասերն անպիր գիաի և երբ 
հարցնէ Օ, թե ի՚*ն չ է գէրադասոսՐ մեղրահաց ուտելդ թե սաղմք^իք ան^ 
դիր սովորել,  նա պատասխանում ((իհարկե սաղմոս, հրեշաակները 
սաղմոս են երգումդ—  ասում է նա.—  ես ուզսսՏ /մ  այստեղ փոքրիկ 
հրեշտակ լինեթ։ Եվ հետո, որպես վարձատրություն, նա ստանում է 
երկու մեղրահաց իր մանկական բարեպաշտության հաւք ար։

— Սաղմոսը հետաքրքիր չէ ,— նկատեցի ես։
— Դա ապացուցում է, որ դու չար ոիրտ ունես։ Պետք է աղոթես 

աստծուն, որ նա փոխի, նոր և մաքուր սիրտ տա քեղ, վերցնի քո քար 
սիրտը և մարդկային սիրտ շնորհի։

Հենց ուզում էի հարցնել, թե ինչ ձևով պետք է կատարվի իմ սրտի 
այդ փոփոխաթյոմնք^ երր միոիս ք^իդր ընդհատեց ինձ, հրամայելով
նսաեւ, հէա4ք ինցր ^

— երեք շաբաթ արաչ գրաի միսար (^թպդ4էթփաքք
կարծեմ նշել էի, որ այո փ^ՔՐիհ համարյա Լոմէի այն թնավո^
րոլթյոլնն ու խառնվածքը, որ ես կուզենայի տեսնել նրա մեջ։ Եթե դաք 
րնգանեք սրան Լցուդի հպր^ցցտ կխնդրեի, որպեսզի դիրեկտորը և գաս^ 
տիարակչուհիները խիստ հետևեն Ա, որ գլխավորն է$ գգոպթնան սրա 
ամենավատ հանցանքից^ Դ^Պի խաբեությունն ունեցած հակումից։ Ես 
քո ներկայոթյամր իմ խոսսֆմ այդ մարին^ Զնյնա պքպԽհի գոէ է ի ո ր ֊ 
ձես խաբել միստր Բրոքլհերստինէ

Զարմանալի չէ, որ ես սարսափում էի միսիս քհիդից, զարմանաւի 
չէ, որ ես ատում էի նրան։ Իր բնավորությամբ նա չէր կարող անիրա* 
վարի կերպով չվիրավորել ինձ, եք եյտեք նրա ներկայությամբ երջա^ 
^իկ չէի զգոէ-մ։ Ինչքան էլ հլու, հնազանդ լինեի։ ինչքան եէ 
աշխատեի հաճոյանա լ նրան, իմ րրյոր ջանքերը հետ էէմե այնպէս,
սի նախադասություններով, ինչպիսիք նա արեց մի փոքր առաջ։ Այմմ 
մեղադրանքը, որն արտասանվեց իմ դեմ մի օաարակտնի աոաջ, խո^ 
ցեց ինձ մինչև սրտիս խորքը։ Աղոտ կերպով հքակաֆոլմ էի, որ Լա, 
ոչնչացնում էր այն նոր կյանքի հույսը, որը ինքը ն ա խ աքահվ ահ ում էր 
ինձ համար։ Զգում էի, թեև գժվարանոսք էի արապհաքաեւ խորքերով,



էքր նա իմ ապագա էք յանաղի \̂անւս պ արհին սերմանում էր աաելություն և 
թշնւձյմություն։ Տեսնում էի) որ միստր Բրոքլհերսաի աչքում փոխվել, 
գւսքձել էի խաբերա և վտանգավոր մի երեխա, բայ ո ի̂ ն̂շ կարելի էր 
անեք, որպեսզի սխալը ուղղեի։

«Ոչինչ» , — մտածում էի ես, աշխատելով զսպել հեկեկանքս և 
քէՈապ կերպով սրբել աչքերիրս մի քանի կաթիլ արբունքներ, որոնք իմ 
հլ դեկան ծանր ապրումների անզոր վկաներն էին։

— Խաբեբայությունը, իրոք) լուրջ հ անբանք է երեխայի մեջ,— 
ասաց միստր ԲրոքլհերԱաը,— ազգակհբ է ստախոսության, իսկ բոլոր 
ստախոսները նետվելու են բոբով ու ծծմբով այրվող լճի մեջ։ Ւնչ որ է, 
միսիս Ռիդ, նրան կհետևեն, ես կխոսեմ միս Ւեմպլի և դաստիարակ֊ 
շուհիների հետ։

— Ես կուզենայի նա դաստիարակվեր այնպիսի ոգով, որ հա մա ֊ 
պատասխանի նրա հետագա դրությանը կյանքում,— շարունակեր իմ 
բարերարուհին, — թող դառնա օգտակար, սովորի համեստ լինել։ Իսկ 
արձակուրդները ձեր թույլտվությամբ, նա միշտ կանբկաբնի Լոուգում։

— &եր որոշումները միանգամայն ողջամիտ են, տիկին, — ա նդ ֊ 
իագարձավ միւ^ար Բրոքլհերժտը։ — Հեզությունը քրիստոնեական զարդ է, 
որը հատկապես վերադրվում է Լոուդի սանուհիներին, դրա համար էլ 
ես պահանջում եմ, որպեսզի հատուկ հոգատարությամբ վերաբերվեն 
այղ զտրդի զարգաբմանը սանուհիների մեջ։ Ես ուսումնասիրել եմ այն 
հարբը, թե ինչպես ավելի շուտ կարելի է մեռբնել նրանց մեջ այս ա ջ ֊ 
խարհին հատուկ դոռոզության զգացումը, և միայն օրերս ես տեսա իմ 
հաջողության հաճելի ապացույցը։ Իմ փոքր աղջիկը, Ավգուստան, մոր 
հետ միասին տյցելեբ դպրոցը և տուն վերադառնալուց հետո բա ցա ֊ 
կանչեց* «Օ , սիրելի պտպա, ինչքան համեստ ու պարզ են աղջիկները 
Լոուդում, նրանց ականջների հետևը սանրած մազերը, երկար գոգնոց՝^ 
ները և զգեստների վրա եղած այն փոքրիկ կտավե գրպանները^ հ ա ֊ 
մարյա նմանվում են չքավորների երեխաներին։ Նրանք այնպես էին 
նայում իմ ու մամայի զգեստներին,— աէէելացրեց աղջիկս, — կարծես 
երբեք մետաքսե զգեստ չէին տեսել»։

— Իրերի տյսսւիսի դրվածքին ես միանգամայն հավատում եմ, — 
արձագանքեց միսիս Ռիդը, — եթե ամբողջ Անգլիայում փնտրեի, հ ա ֊ 
ղիվ թե գտնեի դաստիարակության մի սիստեմ, որն ավելի հարմար 
լիներ այնպիսի աղջկա, ինչպիսին Ջեյն էյրն է։ Հետևողականություն, 
ոիրելի միստր Որոքլհերստ, ես պահպանում եմ խիստ հետևողականու֊ 
թյուն ամեն ինչում։
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— Հետևողականությունը, տիկին, քրիստոնեական պարտական ո է ֊ 
թյուններիը առաջինն է, և Լոուդում ամեն քայլափոխում դա զդաըվում 
է։ Հասարակ կերակուր, համեստ հագուստ, պարզ հարմարություններ և 
խիստ ու գործնական սովորություննեխ սրանք են այդ տան և նրա 
բնակիշների ամենօրյա կարդ ու կանոնները։

— Միանգամայն ճիշտ է, ^ըր» ուրեմն կարող եմ վստահ լինել, որ 
այս աղջիկը կընդունվի Լոուդ և կդաստիարակվի ըստ իր դրության և 
հե ռանկարն երի։

— Կարող եք վստահ լինել, տիկին, որ նա կտեղավորվի ընտրյալ 
հողինհրի ւղարտեզում, և վստահ եմ, որ շնորհակալ կլինի այդպիսի 
անգնահատելի արտոնության համար։

— Ուրեմն, ինչքան շուտ ուղարկեմ սրան, այնքան աւէելի լավ, 
միստր Բրոքլհերստ, որովհետև հավատացնում եմ ձեղ, շատ լա֊րջ կեր– 
պով կուզենա յի ազատվել այն պասւասխանատվությունից, որն ինձ 
համար դարձել է մի հոգեմաշ բեռ։

— Անշուշտ, անշուշտ, տիկին, այժմ ցանկան ում եմ ձեզ հ աջողու՝^
թյուն։ Բրոքլհերստ Հոլլ կվերադառնամ մեկ-երկու շաբաթից հետո, 
ավագ քահանան^ իմ լավ բարեկամը, ավելի շուտ երբեք չի թողնի, որ 
գամէ ծ|ք կհայտնեմ միս 0*եմպչիհ, սրպեսպի ֆ թ  մխնոր աղջկա,
այնպես որ սրան ընդունելու հարցում օշ մի դժվարություն շի լինի։ 
Ցտեսություն։

— Ցտեսություն, միստր Բրոքլհերստ, բտրևեցեք միսիս և միս 
Բրոքչհերսաներին, Ավգուստային ու Ւեոդորին, և միստր Բրոութըն Բրոքլ֊ 
հերստին։

— Անպայման, տիկին։ Փոքր աղջիկ, ահա քեզ մի գիրք^ «Երեխայի 
ուղեցույց» վերնագրով, աղոթքով կարդա հատկապես այն մասը, որ
տեղ խոսվում է «Մարթա Զ-ի սարսափելի և անակնկալ մահվան մա
սին». մի շար երեխա, որն անձնատուր էր եղել ստախոսության և խա
բեության։

խոսքերով միստր Բրոքլհերստը ձեռքս գրեց մի բարակ գրքույկ։ 
որը կարած էր կազմի մեջ և զանգահարելով, որպեսէԱէ կաոքը պատ
րաստ լինի, մեկնեց։

Միսիս քհիդը և ես մնացինք մենակ։ Մի քանի րոպե անցավ շոու– 
քյան մեջ։ Նա կարում էր, ես հետևում էի նրան։ Միսիս ք^իզը ույն ժա
մանակ կարող էր լինել երեսունվեց^երեսունյոթ տարեկան, ուներ 
ամուր կազմվածք, լայն ուսեր, ուժեղ ձեռքեր ու ոտքեր, հասակով 
բարձր չէր, թեև գեր էր, բայց ոչ այնքան ճարպակալած։ Դեմքը խոշոր



ք̂ ր, նԼր^ին ձնոտր րավակսէնին ղարդաըած ու ծանր, ճակատը նԼղ Լր, 
կղ>քւկը լ^^՚յն ու ղուրս բերանը և ք1̂ 1՝̂ ր բավականին կանոնավոր,
նրա բաբ ունեցող հոնքերի տակ փայլում կին կարեկցությունից
զուրկ ւ^ղքերր, մաշկը մուգ էր ու անթափանց, մաղերը համարյա կտ ա ֊ 
վատի դույնի, կաղմվածքով այնքան առողջ էր, որ հիվանղությունր 
նրան մոտ շէր գալիս։ Միսիս 0՝իգր կարդ ու կանոն սիրող և խելացի 
տնտեսուհի էր, տնտեսությունն ու վարձակալները ամրողջապես գտնը– 
վու։)՝ Էին նրա հ սկողության ներքո, ։1իայ1։ երեխաները երբեմն հրա ֊ 
մարվում էին ենթարկվել նրա հ եղին ա կութ յան ր և ծիծաղում ու արհա֊ 
մարհում էին նրան։ նա հագնվում էր ճաշակով, կեցվածքն ու տեսքը 
արժանի էին գեղեցիկ արգուզարդի։

Նստած ցածր նստարանի վրա, նրա րազկաթոռից մի քանի յարդ 
հեռու, ես ուշադիր քննում էի նրա կերպարանքը, գիտում էի դիմա գծե֊ 
րը։ Իմ ձեռքում բռնած ունեի տրակտատը, որի մեջ խոսվում է ստախո֊ 
սի անակնկալ մահվան մասին՝ այգ պատմությունը հատկապես հա նձ ֊ 
նարարվում էր իմ ուշադրությանը, որպես պատշաճ նախաղգուշացում։ 
Աչն, ինչ հենց նոր կատարվեց, ինչ միսիս Ռիգը ասել էր իմ մասին 
միստր Բրոքլհերստին, նրանց խոսակցության ամբողջ իմաստը, ինձ 
համար նոր էր ու կոպիտ և խոցում էր ուղեղս։ Ամեն մի բառը զգում էի 
նույն կսկիծով, ինչ կսկիծով որ լսել էի, և զայրույթը եռում էր մեջս։

Միսի ս քհիդը հայացքը բարձրացրեց, աչքերը հառեց իմ հայացքին 
և նրա ճկուն մատները նույն րոպեին կանգ առան։

— Դուրս գնա սենյակից, վերադարձիր մանկասենյակ”— հրամա ֊ 
յեց նա։ Ըստ երևույթին հայացքս կամ մի այլ բան իմ մեջ սաստիկ

Էր նրան, քանի որ խոսում էր ծայրահեղ, թեպետև զսպված 
հուզմունքով։ Վեր կացա, գնացի դռան կողմը, նորից վերադարձա, ա ն ֊ 
ցա պատուհանի մոտ և ընդհուպ մոտեցա նրան։

Պետք է խոսեի, ինձ ոտնահարում էին անողոք կերպով, և ես պետք 
է պոռթկայի, բայց ինչպե^*ս։ Հակառակորդից վրեժ լուծելու ուժ ունեի^$ 
Ուժերս հավաքեցի և կոպիտ ձևով վրա տվի։

-  Ես ստախոս չեմ, եթե լինեի, կասեի, որ սիրում եմ ձեզ, բայց 
հայտարաբում եմ, որ շեմ սիրում։ Բացի Ջսն Ռիգից, աշխարհու։ք ա մ ե ֊ 
նից շսւռ։ ձեզ եմ ատում։ Իսկ ստախոսի մասին գրած այս դիրքը կարող 
եք տալ ձեր աղջկան՝ Ջռրջի^^նային, քանի որ նա է, որ ստեր է ասում և 
ոչ թե ես։

Միսիս Դիդի ձեռքերը գեռ անշարժ ընկած էին իր ձեռագործի վրսԿ 
նրա սառցե հայացքը շարունակում էր մեխվւսծ մնալ ինձ վրա։
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—  Ուրիշ էլ ի^նլ կասեււ, —  հ^քրրեր նա ավնպֆյյւի տտէնով, ոքօվ կա– 
ր^լի է դի*^ել չափահաս հակայլակմքբգինք բայց  /րշ եյւե^այինէ

ևյղ հս^լաբքը, այդ ձայնբ բոբբաքեքին իմ մեջ այն աաելօւթյունյ։է 
որլւ տաձամ էի գնպի նա։ Դոզդռղաէով օա^ից գյ^ւիյ, բքմմլվսոծ ան
զուսպ հուզմյէլնբով, շաբէէւնակեբի•

— Ուբ ախ եմք ոբ դւ^ւք իմ ագզականը չեք» եբտհք –^եզ շեմ
կոշի քեյլակին, քանի դեռ ապրում եմ։ Երբեք շեմ գա էոետմւկւշքԱ ձեզ, 
երբ մեծանամ, Լ Լբբ որևէ մեկը հաբբնի ինձյ թե սիբմ*ւմ կի ւպքդ§էքք 
ձեզ, և ինչպե^ս էիք դուք վ ա բ վ ո ^  ինձ հեա, կասեմ, քքր ձեր մասին 
մտածելն անդամ ինձ զզվանք է պաամառէսմ, և օր դուք ինձ հետ վ ա ք  
վում էի լէ անասելի դաժանությամբ։

— ք^շէհե^ս ես դա համաբձսէկվամ պնգեւ այդ, մ^եյն Լ յբ ։

— Ինշպե**ս եմ համարձակվում, միաիո քէիղ։ ենշյպձ^ս եմ համարՎ 
ձակվումէ ք)րովհետն գա ճշմարաէՈէթյա^ է ։ Դաք կարծում եք ես զգացՎ 
մուն քներ չունեմ և կարող եմ ապրել առօձւց մի կւոթիշ սիրո կամ կաՎ 
րեկէքությանէ Ես շեմ կարող այդպես ապրել, դաք կարեկցովթյտմէ լոմ1էեքէ 
Ես կհիշեմ մինշե մահս, թե ինչպես դուք ինձ հետ հրեցիք, հետ հրեցիք 
կոշտությամր և կոպիտ ձեով դեպի կարմիր սենյակը և փաէքեքիք ա/քր*
աէղ» Խ  է ս ւթ վ ^ ր ^  Ա ջ  1փ, Հշսփ-ց ճչսսէ էի*
^խղճէ0,եֆ, խպճացէ,^, քէաա^իքւ 4քք*« Եվ թքա– պ-աԱֆքխ քսւ,
որավհէաէե ձ6ք չաքւ աղաե աոաԼ, –ոիքի հաւրհաՍւֆ րո վեոթւ տապա
լեց ինձ։ Հիմա ով էլ որ հարցնի էեր մաւփն, կպատենք այղ ճշմարիտ 
պաայփէթյաքպւէ Օարղիկ կար^ա^ Ա$, որ ղէոք բարի կին եք, րայց 
վաաոն եք, քարսիրտ հք։ Դուք էք ոտտիէոար։

Գէո ւէի ավարտեչ իմ պատասխանը, երր հոգիս սկսեց ցնծալ, հա~ 
մակվեյ աղատաթյան և հաղթանակի այնպիւփ աարորինակ զգացումով, 
որը գք.ո Լրբեք չէի զգացել։ Ւվում էր, թե անահսանէլի կապանք֊ 
ներն արձակվեցին, և ես մաքաոելով գոլյւս եկա ազատության ճանա ֊ 
պարհ։ Աոանց պատճաոի չէր այգ զգացումը։ Միսիս ^իգը վախեցավ, 
ձեոագործը սահեց նրա ծնկից, նա վեր րարձրացրեց ծեոքերը, օրոր
վեց, և նույնիսկ դեմքն այլանգսակվհց, կարծես ոպում էք յ —ց. յինել*

— Դու սխալվում ես, Տելն. ի*նյ է պաաահֆլ յթիզ, իէչո*է ես ա յգ ֊ 
պես շղաձդ—բ —Ր գողում, ուզո"ւմ ես ջուր խմել։

— Ոչ, միսիս քհիզ։

— Գյպքե խքեէ "Կ ^ է  եք քքմւկանոէմ, Հաւ̂ քւէաք1(րրյք՜՜՜՜*
եմ, որ ես ռւզ">^ քթ րաքէեէքամյը րինեձէ
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— ո լ, դուք իմ բարեկամը չԼը։ Դուք մի սար Բրոք լհեբ ստին ասա^ 
բիքք որ ես ունեմ ղարշեւի բնաւքորությրւն, բյսւրհլու հակւււ՚ւ՛, իսկ ես 
Լոուդոլմ բոլորին կասեմ, թե ով եք դուք և ինչեր եք արել ինձ։

— Ջեյն, ոյյդ րաներր դու չես հասկանում, երե1սաների թ երու ֊ 
թյուննեբր պետք է ուղղել։

— Ես ստախոս չեմ , — բարձրաձայն ճչարի կատաղած։
— ^ոյյց դու բորբոքված ես, Ջեյն, ընդունիր այդ։ Այժմ վերադար֊ 

ձիբ մանկասենյակ, սիրելիս, և մի փոքր սքառկիր։

— Ես ձեր սիրելին չեմ, չեմ կարող պառկել, ինձ շուտ ուղարկեք 
դպրոց, միսիս Ռիդ, ես ատում եմ այս տունը։

— Ես իրոք, սրան շուտով կուղարկեմ դպրոց, — մռթմռթալով ասաց
միսիս Ա՝իդը ՏՕէէՕ և հավաքելաէ ձեռաւչործը, անակնկալ կերպով
դուրս գնաց սենյակից։

Ես մնացի մենակ, հաղթական կովի դաշտում։ Դա իմ ամենակա֊ 
տաղի կռիվն էր, և առաջին հաղթանակը, որ ես շահել էի։ Միաժամա֊ 
նակ մնսրցի կանգնած սրյն֊ գորգի վրա, որի վրա կանգնած էր եղել 
միսսրր Բբոքլհերստը և վայելում էի հաղթողի մենակությունը։ Սկզբում 
ժպտում էի և համակված էի բարձր ւորամւոդրությամբ, բայց այս դ ա ֊ 
ծան հաճույքը նվաղեց իմ մեջ նույնպիսի արա գութ յամ ր, ինչպիսի 
արագությամբ նվաղեց իմ արադացած եբակաղարկը։ Երեխան չի 
կարող կռվի մեջ մտժրել չափահասների հԼտ, ինչպես արեցի ես, 
չի կարող աղատություն տալ իր կատաղությանը, ինչպես արել էի 
ես, և հետո խդ^ի սուր խայթ ու հակտզդեցության սարսուռ 
չզգա։ Տափաստանում բլուրների շարանը, բռնկված ամեն ինչ լափող 
բոցով, կարող էր իմ հոգու խորհրդանշանը լինել, երր ես մեղադրում 
ու սպառնում էի միսիս Ռիդին։ Հրդեհից հետո սևացած ու մոխրացած, 
այն շատ նմանվում էր իմ հոգեկան էՍւճակին, երբ կես ժէսմվա լռ ո ւ ֊ 
թյունն ու մտածմունքը ցույց տվեցին, թե ինչքան անխոհեմ է եղել իմ 
վարմ ունքը, և թե ինչ սսւրսաւիելի բան էր ատեք ի լինել ու ատել։

Վրեժխնդրության պես ինչ” որ բան զղացի առաջին անսամ։ Դա 
նմանվում էր անուշահոտ գինու, որը ճաշակելիս տաքացնում ու հ ա ֊ 
ճելի համ է տալիս, բայց որից մնացած մեւոսպե անդուր հւ\>մր մեջս 
առաջացրել էր այնպիսի զգացում, որ կարծես ես թունավորւհրծ լինեի։ 
Սիրով հիմա կգնայի և ներողություն կխնդրեի միսիս Ռիղից, բայց դ ի ֊

Ցածր ձայնով քիտ ող.)։
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տեիյ մասւսմր էչ րն ազդով, որ նա ինձ կվաներ իրենից կրկնակի ար* 
համարհանրով և դրանով իսկ նորից կբորբոքեր իմ բնավորության 
ան ղուսպ պ ոոթկուՍ ը։

Հաճույքով կդիմեի մի ավելի ազնիվ միջոցի, բայց ոչ մոլեգին 
խոսակցության, սիրով կփայփայեի իմ մեջ ավելի մեղմ զգացմունք^ 
ներ, քան մռայլ զայրույթ։ Վերցրեցի մի գիրք՛՝ արաբական մի քանի 
Հեքի Աէ թներ, նստեցի ու փորձեցի կարդալ։ Կարդացածից, սակայն, ոչինչ 
չէի հասկանում, մտքերս լողում էին իմ և էջերի միջև, որոնք սովորա ՛̂ 
բար հրապուրում էին ինձ։ Բացեցի ճաշասենյակի ապակե դուռը, մա* 
ցառները բոլորովին անշարժ էին, մռայլ սառնամանիքր, առանց ա րևի 
ու քամու, կաղկանղեւ էր գետինը։ Զգհէւտիս փեշեր,ւվ ծածկեցի գչուխս 
և թևեոս, դուրս եկա զբոսնելու պարտեզի բոլորտէին մեկուսացած մա* 
սում, բայց լուո ծառերը, գետնի վրա ընկած սոճու կոները, աշնան մե* 
ոած նշխարներր՛^ դարչնագույն տերևները, որ քամին քշում, հավաքում, 
կույտեր էր անում, իսկ սառնամանիքը սառեցնում, կպցնում իրար, ինձ 
ոչ մի հաճուլք չէին պատճառում։ Հենվեցի դռնակին և նայեցի ամայի 
դաշտին, որտԼյլ ոչխարներն այւևս չէին արածուէէ և որտեղ դալկահար, 
ցածր խոաը ծածկված էր եղյամով։ Օրը մռայլ էր։ Մթագնած, անթա* 
փանց երկնքում կուտակված ձյան ամպերը կին երկրի վրա,
երբեմն ընկնում էին ձյան փաթիլներ, փռվում, առանց հալվելու, սա* 
ոած արահետի և գորշ մարգագետնի վրա։ Ես կանգնած էի, որպես մի 
թշվառ երեխա, և շշնջալով նորից ու նորից հարցնում էի ինքս ինձ. «Ի^նլ 
պիտի անեմ», ^ի^նչ պիտի անեմ»։

Հանկարծ լսեցի մի պարզ ձայն,
— Միս Ջեյն, որտե**ղ եք։ Եկեք նախաճաշելու։
Շատ լավ գիտեի, որ Բեսսին է, բայց տեղից չշարժվեցի։ Թեթև 

քայլեր լսվեցին արահետի կողմից։
— Ջարաճճի^՜ փոքրիկ,— ասաց նա,— ինչո՚*ւ չեք գալիս, երբ ձեզ 

կանչում են։
Այն մտքերից հետո, որոնց մեջ սուզվել էի, Բեսսիի ներկայությոմտը 

ինձ ուրախացրեց, թեև հակառակ սովորականի, նա ինչ*որ ան* 
արամագիր էր։ Բայց միսիս Թիդի հետ ընդհարվելուց և նրա դեմ հազ* 
թանակ > տանելուց հետո հակված չէի թանի տեղ դնելու դայակի անցո* 
ոէհ բարկությունը, ուզում էի բավականություն զգալ նրա սրտի երի– 
աասարգ պայծառության տակ։ Փաթաթվեցի նրան և ասացի*

Մի հանդիմանեք ինձ, Բեսսի։
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քնրածս շատ ավելի անկեղծ և համարձակ էր, քան ես սովոր էի 
անելու։ Այդ բանը Բեսսիին դուր եկավ։

— Դուք տարօրինակ երեխա եք, միս Ջեյն , — ասաը, նայելով ինձ 
վերևիը ներքև, — փոքրիկ թափաոաջրջիկ ու վայրենի երեխա։ Զեղ 
ուղարկում են դպրորյ, այո ։

Ես գլխով արեցի։
— ^ե'*ք տխրի, երբ թողնեք խեղճ Բեսսիին։
— Բեսսիի ի**նլ փույթն է, նա միշտ հանդիմանում է ինձ։
— Որովհետև դուք շատ տարօրինակ, երկչոտ և ամաչկոտ աղջիկ 

եք։ Պետք է ավելի հ ամ արձակ լինել։
— Ւ՞նչ, որպեսղի ավելի շա^ա ծեծ ուտեմ։
— Հիմար բա^ն։ ճիշտ է, որ ձեղ հետ լավ չեն վարվում , դա պարզ 

է։ Մայրս, երբ եկել էր ինձ տեսնելու անցյալ շաբաթ, ասաց, որ երբեք 
չէր ցանկանա, որպեսզի իր փոքրիկներից որևէ մեկը ձեր տեղը լիներ 
այստեղ։ Հիմա գնանք, ես նորություն ունեմ ձեզ ասելու։

— Չեմ հավատում, Բեսսի։
— Երեխա, ի̂ ն̂չ եք ուղում ասել։ Ւնչ տխրալի հայացքով եք ն ա ֊ 

յում ինձ։ Լա"վ, միսիս Ռիդը, երիտասարդ օրիորդները և միստր Զոնը 
այսօր կեսօրից հետո հյուր են գնում, այնպես որ դուք թեյելու եք ինձ 
հետ։ Խոհ արար ուհ ուն կասեմ, որպեսզի ձեղ հալար փոքր կարկանդակ 
թխի, և հետՈյ դուք կօգնեք ինձ նայելու ձեր արկղները, շուտով պետք է 
դասավորել ձեր ճամպրուկը։ Միսիսը մտադիր է ձեղ Գեյթսհեդից ուղար
կել մեկ՝–երկու օր հետո, և դուք կարող եք խաղւսլիքներից ընտրել, որը 
որ ցանկանաք, հետներդ տանելու համար։

— Բեսսի, պետք է խոստանաք, որ այլևս ինձ չեք հանդիմւս նի 
մինչև իմ գնալը։

— Լավ, խոստանում եմ, բայց հիշեք, դուք լավ աղջիկ եք, և այլևս 
ինձնից մի վախեցեք։ Մի ցնցվեք, երբ պատահաբար տոնս ավելի սուր 
է ստացվում, դա ջղայնացնում է։

— Չեմ կ արծոսէ, որ երբևիցե նորից ւխյխենամ ձեզնից, Բեսսի$ 
որովհետև ընտելացել եմ ձեղ, շուտով կսկսեմ վախենալ բոլորո։1ին այէ 
տիպի մարդկանցից։

— Եթե վախենաք, նրանք ձեղ չեն սիրի։
— ինչպես դո**լք, Բեսսի։
— Ես ոչ թե չեմ սիրում, միս, հավատացնում եմ, որ ձեղ հեսէ 

ավելի եմ կապված, քան մյուսների հետ։
— Չի երևում։
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— Այ դու փր^բրիկ խորամանկ, բոլորովին ուրիշ կերպ է/կսեցիք 
խոսել։ Ե^նշը ձեզ այդպես հ ամ արձակ և կրակոտ դարձրեր։

^  յ շուտով պետք է հեռանամ ձեզնից և, բարի այդ*,*— ուզում
էի որոշ բան ասել իմ ու միսիս քեիդի միջև եղածի մասին, բա յց  մի 
փոքր մ տածելուց հետո, ավելի պատշաճ համարեցի էոել այդ մառինէ

— Ուրա^^խ Լք, որ թողնում եք ինձ։
— 9 ոլորովին, Բեսսի, հիմա ես թերևս ավելի տխուր եմ։
— (՚Հիմա"յ>, ((թԼրև^ո», ինչպիսին սառնությամբ է իմ փք^բրիկ 

շրիորդր այդ ասում։ Եվ եթե խնդրեմ, որ համբուրեք ինձ, կհրաժար֊ 
վե^ք։ Դ ուք երևի կասեք* «թերևս ոշւ>։

— Կհամբուրեմ և սիրով, Բեսսի, մոտեցրեք ձեր դլուխր։
9եսսին կռացավ, մենք գրկախառնվեցինք և միանգամայն հ ա ն ֊ 

գըստացած հետևեցի նրան։ Այդ կեսօրն անցավ խաղազՈէքՒյան և փ ո ֊ 
խադարձ ներդաշնակության մեջ, իսկ երեկոյան Բեսսին պաէոմեց ինձ իր 
ամ են ա գրավի չ հեքիաթներից և երգեց իր ամենալավ երգերից մի ք ա ֊ 
նիսը։ նույնիսկ իմ կյանքը լուսավորվում էր արևի շողերով։

ԴԼՈԻ10 Հ Ի Ն Գ Ե ր Ո Ր Գ

Լ  Էր հք^^նվարի 19-ի առավոտյան ժամացույցը խփեչ ժամը
հինգը, երր Բեսսին մոմը ձեռքին ներս մտավ սենյակս ու գտավ 

ինձ տրոհն վեր կացած, և համարյա հագնված։ նրա գնաքՈւց կես ժամ 
առաջ վեր էի կացել, լվացվել, և հագնվել էի մայր մտնող կիսաչՈւսնի 
լույսի տակ, որի շողերը թափանցում էին մահճակալիս մոտի նեղ պա  ̂
տուհանից։ Այդ օրը ^եյթսհեդից պետք է մեկնեի ղիլիժւսնսով, որը դ ա ր ֊ 
պասների մոտով անցավ առավոտյան ժամը վեցին։ Վեր էր կացել մ ի ֊ 
այն Բեսսին։ Նա վասել էր մանկասենյակի օջախը և ա յ4մ ինձ համար 
պատրաստում էր նախաճաշ։ ^իչ երեխաներ կան, որմեք կարողանում 
են ուտել, երբ հուզված են լինում առաջիկա ճամփորդության մասին 
մտածելուց։ Չէի կարրպանում և ես։ Բեսսին իզուր էր ստիպում ինձ մի 
քանի գդալ տաք կաթ խմել և հաց ուտել։ Տեսնելով, որ իր հորդորանք֊ 
ներն անօգուտ են, նա թղթի մեք փաթաթեց մի քանի թխվածք ե կ ո ֊ 
խեց ուղեպարկիս մեք, հետո օգնեց ինձ վերնազգեստս հագնհւու, գրէ**
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խարկս դնհլու, և փաթաթվելով մի մեծ շւ^լի մեջ, նա և ես ղուլա եկանթ 
մանկասենյակից։ Երբ անցնում էինք միսիս Ռիղի ննջասենյակի կողքովդ 
նա հարցրեց*

— 9ե^ք ուզում ներս մտնել և մնաս բսւրով ասել միսիսին։
— Ոչ, Բեսսի, երեկ գիշեր, երր դուք ցած էիք իջել ընթրելու, նա 

մոտհցավ մահճակալիս և նախազգուշացրեց, որ առսՎստյան ոչ իրեն, 
և ոչ էլ քեռուս երեխաներին չանհանգստացնեմ։ Ասաց, որ ինքը միշտ 
էլ եղել է իմ լավագույն բարեկամը, և որ ես պետք է նրա լավն ասեմ 
և երախտագիտությամբ հիշեմ նրան։

— Իսկ գսւք ի^նչ ասացիք, միս։
— վերմակով գլուխս ծածկեցի և շուռ եկա պատի կսզմըէ
— Սխալ եք արել, միս Ջեյն։
— Շատ ճիշտ եմ արել, Բհսսի, ձեր միսիսը իմ բարեկամը չի եզել։ 

նա եղել է իմ թշնամին։
— Է"~Է"յ միս Ջե^ն, այդպես մի ասեք։
— Մնաս բարով, Գհյթսհեդ*— բացականչեցի, հենց որ դահլիճն 

անցանք և դուրս եկանք արտաքին մուտքը։
Լուսինը մայր մտավ, շլստ մութ էր։ Բեսսին ձեռքին բռնել էր մի 

լապտեր, որի լույսը սահում էր խոնավ աստիճսւնների ու վերջին ձնհա լ֊ 
քից փափկացած խճածածկ շավղյ։ վրայով։ Այդ ձմեռային առավոտը 
խոնավ էր ու ցուրտ, դարպասների մոտ շտապելիս ատամներս ցրտից 
չխկչխկում էին։ Դռնապանի տնակում Լույս էր երևում^ երբ հասանթք 
նրա կինը հենց նոր էր կրակ վառում օջախում։ ճ ամպբուկս, որը դեռ 
երեկ երեկոյան բերվել էր այստեղ, կապած, պատրաստ դրած էր դռան 
մոտ։ Վեցից մի քանի րոպե պակաս էր, և մի փոքր հետո ժամացույցը 
խ փ եցյ լովեցին եկող դիլիժանսի անիվների հեռավոր թխկթխկոցներր։ 
Մոտեցա դռանը և սկսեցի նայել խավարի միջից արագորեն մոտեցող 
լամպերին։

— նա մենա^կ է գնում, — հուրցրեց դռնապանի կինը։
— Այյ.'*
— Իսկ ինչքանն հեռու։
— Հիսուն մղոն։
— Ինչ երկար ճանապարհ է։ ^արմանոււք եմք թե ինչպե^Ա միսիս 

Ռիդը չի վախեն ում թողնել, որ սա այդքան հեռու մենակ գնա։
Դիլիժանսը մոտեցավ, չորս լծած ձիերով կանգնեց դարպասն երի 

մոտ։ Նրա վերևի մասը լիքն էր ուղևորներով։ Ուղեկցորդն ու կառա
պանը բարձրաձայն շտապեցնում էին մեզ։ ճաւքւդրուկս բարձրացվեց և

43



ա^1։լէ.ւվորվէւ  ̂ րւիւի(1 անսում, ինձ վերցրին Բեսսիից, որի դեմքը ծածկում
էի հր.Ի.քր ույրների տարափով։

— Լավ նայեք սրան,— բղավեց նա ուղեկցորդին է երբ վերջինս ինձ 
բ է։;րւ ք; ացն ում էր դիլիժանս։

— Հա, հա, — Լ^վեց պատասխանըք դուռը փակվեց, ինշ-որ ձայն 
բղավեց ((եղ։ս։Լ)>, և մենք ճանապարհ ընկանք։ Այսպես բաժանվեցի 
Բեսսիից և Գեյթսհեդից։ Այսպես ես սլանում էի դեպի անհայտ, և, ինլ^ 
սլԼս այն ժամանակ կարծում էի, դեպի հեռավոր ու խորհրդավոր ե ր ֊
կրրներ։

Այդ համ լի որդ ութ յունից քիչ բան եմ հիշում։ Գիտեմ միայն, որ օրն 
ինձ թրլում էր անբնականորեն երկար ևյ կարծես, լքենք կտրել, անցել 
ենք հւսրյուրավոր մղոններ։ Անցանք մի շարք քաղսւքների միջով, և 
մեկում, մի շատ մեծ ք։սղ։սքում դիլիժանսը կանգ առավ, ձիերը լծից 
արձակէէեցին, ո։.ղևորները իջան ճաշելու։ Ւնձ տարան հյուրանոց, ուղեկ^ 
ցորոն առաջարկեց ճաշել, բայց քանի որ ախորժակ չունեի, ինձ մ ե ֊ 
ն/՚։կ թողեց մի հսկայական սենյակում, որի երկու ծայրերում վառվում 
էր մ ի ֊մ ի  օջաիէ, ւսո աստ աղից կախված էր ջահ, իսկ պատի երկարու֊ 
թյաւքբ, վերեէէմ, ձգվում էր փոքրիկ, կարմիր գալերեա, որը լցված էր 
երաժշԽական գործիքներով։ Այդտեղ երկաք^ՓեւթմսՓ^կ 4 ^ 1 1 ^ ԷՒ ^ետ 
ու առաջ, ինձ համակել էր մի շատ տարօրինակ, մահու չափ սա րսա ֊ 
փելի զգացմունք, վախենում էի, որ ինչ^որ մեկը ներս կմտնի և կ ա ռե ֊ 
վանգի ինձ, որովհետև հավատում էի, որ երեխաների էսռևանգողներ կան։ 
Բեսսիի օջախի մոտ պատմած քրոնիկներում նրանց սխրագործ ութ յուն^ 
հերը հաճԽխ էին հանդես գալիս։ Վերջապես ուղեկցորդը վերադարձավ, 
ինձ նորից խցկեցին դիլիժանսի մեջ, իմ պահապանը նստեց իր տեղում, 
Փ Ժ ց Ւր ^Ղ2Տ” *֊ՐՒհքք ^ առաջ ընթացանք է* քաղաքի «քարքարոտ փ ողո ֊ 
րով)ո

Մոտենում էր խոնա։Լ, մշուշապատ հետկեսծրեն, հենց որ մթնշաղն 
իքա։Լ, զգացի, որ իսկապես մենք շատ ենք հեռացել Գե յթսհեդից։ Դ ա ֊ 
դարեցինք անցնել քաղաքների միջով, տեսարանները փոխվում էին, 
հւ։(,ի դոնում բարձրանում էին բարձր, գորշ բլուրներ, իսկ երբ ա ղչա ֊ 
մոլղջը թանձրացավ, մենք իջանք մի հովիտ, որը պատած էր անտառով, 
և  երբ գիշերն իջավ, ես դեռ երկար լսում էի, թ ե  ինչպես վայրի քամին 
աղմկում էր ծառերի մեջ։

Օրորվելով այդ աղմուկի տակ, վերջապես, քուն մտա։ Շատ չէի 
քնել, երր արթնացա շարժման հանկարծակի դադարից։

Դիլիժանսի դռնակը բաց էր, և մոտ կանգնած էր աղախին հիշեց^
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էաղ էք ի կին։ էամսւհրի լքէցսի տակ ես տեսա նրա դեմքն ու հադուստՎ 
նհրը։

— էձՐ անունով մի փոքրիկ աղջիկ կա  ̂ այստեղ,— հուրրրեր 
նա։ «Այո» պատասխանեցի։ Ինձ քած իջեցրին, ճամպրուկս դրեցին 
և դիլիժանսր անմ իջասլես հ եռա ցավ։

երկար նստելուց ոտքերս փայտացել էին, աղմուկից և ղիլիմանսի 
ցնցումներից շշմել էի, հսոէաքելով ումերս, նայեցի շուրջս։ Անձրև, քւս՝՛ 
մի և խավար ամ են ուրեք։ Այնուամենայնիվ, աղոտ կերպաէ նշմ արեցի 
մի բաց դուռ ունեցող պատ, սյյս դռնից իմ նոր ուղեկցուհու հետ ներս 
մտա, նա իր հետևից օասկեց այն և կողսլեց։ Այժմ երևում էր մի տուն, 
կամ մի քանի տներ։ Շենքը բավականին ընդարձակ էր, էռնհր րա զմսյ֊ 
^իվ սւատուհէսններ, որոնցից մի քանիսում լույս էր վառվում։ Առաջ 
գնացինք լայն, կոպճապատ, ջրով ողողված ջոյւէղով և հասանք մի 
դռան, հետո աղախինր միջանցքով առաջնորդեց ինձ վառւլող օջախով 
մի սենյակ, որտեղ և մենակ թողեց։

Կանգնեցի և կրակի վրա տաքացրի թմրած մատներս, հետո ն ա յե ֊ 
ցի շուրջս, մոմ չկար, բայց օջախի աղոտ լույսը մեջընդմեջ ցույց էր 
տալիս պաստառած Աքատեր, ղորդ, էէարա դույրն եր, կարմիր մրտյաից 
պատրաստած կսւհույք։ Դա մի ընդունարան էր, ոչ այնքան ընդարձակ 
կամ շքեղ, ինչպես Գեյթսհեդի հյուրասենյակը, բայց բավականին հա ր ֊ 
մարավետ։ Ուշադիր նայում էի պատից կախված նկարին, երբ դուռը 
բացվեց և ներս մտավ մոմը ձեռքին մի կին, նրան հետևեց ։քի ուրիշը։

Առաջինը բարձրահասակ էր, սև մաղերով, սև աչքերով և գունատ 
ու լայն ճակատով։ նա փաթաթված էր շալի մեջ, դեմքի արտ ահ այտ ո ւ ֊ 
թյունը լուրջ էր, իսկ ինքը^ ձդւէած։

— Երեխան շատ փոքր է և չէր կարելի նրան մենակ ուղարկել,^ 
ասաց նա, մոմը դնելով սեղանի վրա։ Մեկ֊երկու րոպե նա ինձ ուշա  ̂
դիր կերպով զննեց, հետո ավելացրեց։

— Ավելի լավ է շուտ քնացնել, նա հոգնած տեսք ունի։ Հոդնա^*ծ 
ես, — հարցրեց նա ձեռքը դնելով ուսիս։

— փ^ՔՐ* տիկին։ ՚
— ծվ։ իհարկե, քաղցած կլինես։ Քնելուց առաջ ընթրիք տվեք ե ր ե ֊ 

խային, միս Միլլեր։ Սա առաջին անդա'*մ է, փոքրիկ աղջիկ, որ բամ ա ն ֊ 
վում ես ծնողներիցդ, որպեսզի դպրոց մտնես։

Ես բացատրեցի, որ ծնողներ չունեմ։ Նա հարցրեց, թե վաղո^ւց է, 
որ մահացել են, քանի"՝ տարեկան եմ, անունս ի"*նչ է, արդյո"՝ք կարդալ֊
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հ-րել և ւ̂ քւ փք^քր կսմթել գիտեմ։ Հետո ցուըամատով մեղմորեն 
սյրյա, ււ-ւԼլաԼ ((Հույս ունիք որ ես լավ երեխա կլինեմձ> և ճանապար– 
հեր սիս Միլլևրի հեսրր

Տիկինր, սրիք̂  րւսժտնվերիք կաթոդ էր չիեեչ մոտ քսանխնթ տարե^ 
կանք մյուսը, որն ուղեկըում էր ինձ, մի քանի տարով ավեչի ն թ ի ֊ 
տասարդ էր երևում։ Արսս ջինր ինձ վրա խոր տպավոթութ^աւն թողեր իր 
ձայն ով, հ-այաըօով ու տեսքով։ Միս Միլլերր ավեջի հասարակ էր։ նրա 
կարմիր րյեմքի վրա դրոշմված էր հոգսերի կնիքր, քայլվածքի և շա ր ֊ 
մուձեերի մեջ նկատվում էր հապճեպություն, հիշեցնում էր այն մար
դուն, ր։րր միշտ կլանված էր րաղմապիսի գործերով։ նա նման էք 
ուս ուր չի օգնականիք մի բան, որ հ ետ ւ։պա յում հաստատվեց։ Նա ինձ 
աոաշնորղեը րնդարձակ և անկանոն ձևով կառուըված շենքի բա ժնիր ֊ 
բաժին, միջա նցքից ֊միջա նցք։ Անցնելով տան այն մասերովդ որտեղ 
տիրում էր ահ ազդող լռություն, մենք լսեցինք շշուկներ և շուտով ներս 
մտանք մի լայն ու երկար սենյակ, որի երկու ծայրերում դրած էր սոճու 
փա (տիր պւստրաստսէձ երկուական սեղան, որոնցից ամեն մեկի վրա 
վտ աչում Լր մի գույց ւքոմ, իսկ նրանց շուրջը։ նստ էսքանների վրա, 
նստած Լր տարրեր հասակի՝^ իննից ֊տ ա սը, մինչև քսան տարեկան աղ– 
ջիկէէերի մի քժտզմոէթյք^ն։ Ծոմերի ազւալ– Ո9պֆ. խնձ թվաց, որ
աղջիկներն անթիվ են, թեև, իրականում, նքանք թիվը ութսունից ավե– 
լի շէր։ Նրո նք բոլորն էլ հագեւ էին միևնույն տեսակի հնաձև ղգեսա ֊ 
նեխ դարշնսէգէրւյն րրղե գործվածքից, և քաթանե երկար գոգնոցներ։ 
Գարապմոէհքների ժամն էր, սանուհիները սովորում էին իրենց հաջորդ 
օրվա ղասերը։ Իմ լսած շշուկը նրանց շշնջոցով կրկնությունների հ ե ֊ 
ՕէՍանքն էր։

Միս Մ իրերը նշան արեց, որ նստեմ դռան մոտ գրած նստարանի 
վրա, հետո ր սւ քքերն ո։ ղղելով երկար սենյակի ծայրը, րղաէէեց*

— Ավս̂ րմրերք հավս/րեք դասապրքերը և մի կողմ դրեք։
Չորս րԱյրձրւսհ։սսակ աղջ1։կներ վեր կացան տարրեր սհղա ններ(է1ք, 

պտավեչով հաւք աքերէն գրքերը։ Միս Միլչերը նււրից կարգադրեց,
— Ա։1 ագնԼր, սկուտեղներով ընթրիք բերեք։
(Բարձրահասակ աղջիկները դուրս գնացին հ իսկոԼ^ վհրտդար^

ձան։
Ցուրաքանշյուրի մատուցարանի վրա շարած էին ի ն շ ֊ո ր  թանի, չգիտեմ 
ինչի, բաժիններ, իսկ մեջաեգսւմ գրված էր մի ասփրւր ջքլւթ և գավաթ։ 
Բաժինները փոխանցվում էին ձեոքից֊ձհտւք։ Նրանք, ովքեր աւէԼսւմ էին 
քուր խմել, Լցնում էի ն ,գավաթը, որն ընդհանուր էր։ Երթ հերթը հասավ
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ինձք ես խմեսիք որաշհետև ծարավ էի, կերսւկրին ձեռք չսւվելյիէ
Լոդհածռւթյռւնիր ու հուղմունքիւյ սւխոլս)ակս է^ւրեչ էր։ նկատեըի, սա
կայն, որ բհրածը կտորների բաս անված վայ։սակի ըւսրակ բլիթ էր։

Ընթրիքը ^1՚ԼԼ^ՐԸ կ^^բդ^բ։ Ա̂̂ իս ^ետո դա
սարանները շարքով, զ ո ւ յգ ֊ զույգ բարձրարան վերև։ Հոգն ած ութ յունի ր 
ուժասպսւռ եղած հազիվ նկատեըի, թե մեր ննջոյրանր ինլ տիպի սեն
յակ է։ ք̂ սւըի այդ, տեսնում էի, որ սա էլ դասարանի նման շատ երկա
րավուն էր։ Այս գիշեր պետք է քնեի միս Միլւերի կողքին։ Նա ինձ օդ– 
ներյ հանվել։ Երր պառկեցի, նայերի մահճսւկաչների երկար շարանին, 
նրանը ի ը յուր պք ան. շչա րի վրա արագ այսշւսվորվեյյին երկուական աղ– 
ջիկ. Տառը րոպեից հետո միակ չույ։յր հանգա վ։ Լռութ չան ու կա տա րյա լ 
խավարի մեջ ես քուն մտա։

^՝իշերը շուտ անցավ, չաւիազանը հոգնած էի, նույնիսկ երազ չտե
սա։ Միայն մի անգամ արթնաըայ չսերի, թե ինչպես մոլեգնած թսսիով 
ոռնում էր քամին, անձրևր թափվում էր հեղեղի պես, 1ւ ղգաըի, որ միս 
Միլլերը պառկած էր կողքիս։ Երբ նորիր բաը արի աչքերյյյ զանգը ուժեղ 
հնչում էր։ Աղջիկները վեր էին կփսցհւ և հագնվում էին։ ե)րը դեռ չէր 
բացվել, սենյակում վառվում էին մեկ ֊երկու մոմ։ Վեր կացա դժկա
մությամբ։ Անտանելի ցուրտ էր, գսզ^1"վ հտգնվեցի, լվւսցվերի, երբ 
կոնքն ազատվեց, որ, սակայն, շուտ շհղւսվ, քանի րր վեց հոգուն հաս
նում էր միպյն մի հատ* կոնքերը ոենյակի կենտրոնում ներուկների վրա 
էին։ Նորից հնչեց զանգըյ րոչորը զույգ–զույգ կանգնեցին, շարքով իջաի 
ներքև և մտան ցուրտ ու ազոտ չոք.սսէվորվաձ գավԿՈրանը։ Միս Միչլերը 
այո տեղ աղ ոթք կարդաց, հետո կարգադրեց։

՝.—  Կ^ոնգնեւ դւոս Այր աններով։
Մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ տ եեց մի քանի րոպե։ Միս Միւչերը 

շարունակ բղավում էր^ Լ(լռութ յուն, «կարգապահություն»։ Երր աղմու
կը հանդէսրտվեց, տեո^Ո։ որ աղջիկները Հորքէ կիսաշրջանով մոտ եցա ն  
և կանգնեցին չորս սեղանների մ$ւտ գրած՛ չորս աթոռների առաջ։ Բո– 
լորը ծեգքերրււմ բռնա ծ էին գրքեր, իսկ յուրաքանչյուր սեղանի վրա, 
դատարկ աթոռի առաջ, գրած էր մ ի ֊մ ի  մեծ գիրքէ որը նման էր Աստ– 
վածաշնշի։ Մի քանի վա յրկյա ն լւսռթյուն տիրեց, որի ժամանակ լսէխւմ 
էր շատ ձայների ցածր ու մեղմ շշուկը։ միո Միչլերը անցնեչով ղաւա^ 
բանից– դա սարան, պահպնջում էր լդրւթյուն պպհպանֆլէ

Լսվեց հհոավոր զանգի հնշոց, անմիջապես սենյակ մտան երեք 
աիկիններ, յուր տքան ԱՈԼրը մրաեցավ մի սեղանի, և գրավեց իր տեդըյ 
Ենքը  ̂ միո ԼքիԱնրը ■ Ղրյողիրրեց Լորրորդ ազատ տթոոըյ ^րը մոա էր
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դռանը, I։ ■ . /> շ-^րջը ամենափոքր երեխաները։ Ինձ տա*
րս )յ դասարանը ու նստեցրին ամենավերջում։

*նյ՛ ր ԱՅ Ա՛մ ունքն երն սկսվեցին, կրկնեցինք օրվա կարճ աղոթքը, հե  ̂
տո կտրդացինք որոշ հատվածներ սուրբ գրքիտ» որին հաջորդեցին Աստ* 
վածաշնչփ երկար գլուխները, և բոլորը մի ժամ տևեց։ Այս մի ժամվա 
ընթացքում լույսն արդեն բացվել էր։ Անխոնջ զանգը այժմ չորրորդ 
անգամ հնչեց։ Դասարանները շարքով մտան մի ուրիշ սենյակի նախա* 
ճաշելու։ Ինչքան ուրախ էի, որ վերջապես մի բան պետք է ուտեմ։ 
Քաղցից համարյա հիվանդացել էի, քանի որ նախորդ օրը շատ քիլ 
բան էի կերեր ճաշարանն ընդարձակ, ցածր առաստաղով մի մռայլ 
սենյակ էր։ Երկու երկար սեղանների վրա գոլորշի էին արձակում ինչ* 
որ տաք բանով լի ամաններ, որոնց անհրապույր հոտը բոլորովին հիաս* 
թսււհեցրեց ինձ։ Նկատեցի ընդհանուր դժգոհության ցույց, երբ ուտելիա, 
րի ա հսճ հոտը հէսսավ նրանց քթերին, որոնք դատապարտված էին 
կաւ տալու այն։ Առաջին շարքերից, որտեղ նստել էին բարձր դասա–̂ , 
ր ւ։ 1 ‘Ն երի մեծ աղջիկներր, լռվեց էիսփսոց.

— Ինչ դՅւյրշսՅ'2ամ ճաշ է։ Վարսակի շիլան նորից խանձահամ է 
սոռւիսէ

ավագ ուոաւցշուհիներից մեկը^ փոքր, ձա գ տ ռյն ոմէէցեղ, շքֆզ հսէգնը– 
ված, բո»յց անհրապույր մի անձնավորությոմե, որը տեղ գրավեց մի 
սեղանի ծայրին, մինշգհո մի ավելի գեր տիկին նախագահում էր մյուս 
ոեզաեփԽ հզուր էի փնտրում նրան, ում աոաջին անգամ տեսել էի 
անցյալ գիշեր։ Նա չէր երևում, միս Միլլերը տեղ էր գրավեչ այն սեղա* 
%ի ծայրին, որի շուրջը տեղավորեցին և ինձ, իսկ օտարերկրացու տեսք 
ունեցող հասակավոր մի կին, ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչուհին, ինչպես 
հետո իմացա, նստեց մյուս սեղանի մոտ։ Կարդացին մի երկար աղոթք 
և երգեցին խմբական օրհներգություն։ Հետո աղախինը թեյ բերեց ու* 
սուցշուհինևրի համար, և նախաճաշն սկսվեց։

Սովահար և չափազանց ուժասպառ Լինելով, կուլ տվեցի մեկ ֊երկոլ 
գդալ շիյա, առանց մտածելու համի մասին։ 9ա յց երբ մի քիչ կէքրհլ էի 
և առաջվա պես քաղցած չէի, զգացի ուտելիքի համը։ Խանձված
շիլան համարյա նույնքան վատ է, որքան և հոտած կարտոֆիլը։ ՝^ազցը 
ինքն էլ է զզվ"^մ ղրանից։ Գդալները շարժվում էին դանդաղորեն, ես 
տեսնում էի, թե ինչպես աղջիկներից ամեն մեկը փորձում էր կուլ տաէ 
իր բաժինը, թայց մեծ մասամբ ամանները շուտով հետ էին հրվում։ 
Նախաճաշը վերջացավ, րաչց ոչ ոք չէր նախաճաշել։ Գոհարանական
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աղոթք ասացինք այն բանի համ ար ̂ որ ոչինչ չէինք ստացել և երկրորդ 
անգամ երգեցինք խմբական օրհներգություն։ ճաշարանը դատարկվեց, 
ու մենք մտանք դասարան։ Ես վերջիններից մեկն էի, և անցնելով սե^ 
ղանների մոտով նկատեցի, որ ուսուցչուհիներից մեկը վերցրեց վար^ 
սակի շիէայով լի մի աման, համը տեսավ և դարձավ մյուսներին։ Ոո– 
լորի դեմքերն արտահայտում էին զայրույթ, իսկ նրանցից մեկխ դեր 
տիկինը փսփսաց,

— Ե՜̂ եչ գ^է^րշելի ուտելիք է։ ինչպիսի" խայտառակություն։
Քառորդ մամ անցավ, մինչև որ դասերը նորից սկսվեցին։ Դասա––

րանէւմ տիրում էը 1լ։"տարյալ աղմուկ, երևի այդ մ ամ անակամ իջոցում 
թույլատրվում էր բարձրաձայն ու ավելի ազատ իասել, և ռանուհիները 
շդսւմում էին իրենց արտոնությունից։ Ամբողջ խոսակցությունը սքտըտ  ̂
վում էր նախաճաշի շուրջը, որից բոլորն էլ դմ գոհ էին։ Խեղճե ր, դա 
նրանց միակ մէյիթարանքն էր։ Ուսուցչուհիներից այժմ միայն միս 
Միլլերն էր դասարանում։ Մի խումբ չափահաս աղջիկն եր խմբվել էին 
նրա շուրջը, լրջորեն և բարկացած շարժումներով խոսում էին ի ն չ ֊ որ 
բանի մասին։ Ես լսեցի, թե ինչպես մի քանիսը արտասանում էին մ ի ս ֊ 
տըր Բրոքլհերստի անունը։ Միս Միլլերը գլխով անհավանության նշան 
էր անւրւմ, բայց մեծ ջանք գործ չէր դնում, որպեսէլի զսպի ընդհանուր 
զայրույթը։ Անկասկած, նա համամիտ էր աղջիկների հետ։

Դասարանի ժամաքույցր խփեց ինը։ Միս Միլլերը դուրս եկավ ա ղ ֊ 
ջիկների շրջապատից և կանգնելով սենյակի մեջտեղում, րղաէէեց,

— Լռությո"ւն։ Զեր տեղե րը։
Ե արդապահ ությունը հաստատվեց։ Հիևգ րոպեում խառնաշփոթ 

խումբը կարգի բերվեց և բաբելոնյան խառնաշփոթությունը տեղի տվեց 
հարաբերական լռության։ Ավագ ուսուցչուհիները գրավեցին իրենց տ ե ֊ 
ղերը, րսյյց եորից բոլորն էլ կարծես սպասում էին ին չ ֊ որ բանի։ Ս են ֊ 
յակի երկու կողմ երում շարած նստարանների վրսք ^ անշս։րժ
նստել էին ոկթսուն աղջիկներ։ Դա մի տարօրինակ հավաքածու էխ ր ո ֊ 
լորի մազերը հետ սղալած, ք̂ չ մի գանգուր չէր երևում։ Նրանք հագած 
էին դարչնագույն զգեստներ, բարձր, նեղ ծալազարդած օձիքներով, 
ռ ոջևից կախված քաթանե փոքրիկ տոպրակներով ( ձևով որոշ չափով 
նման շոտլանդական լեռնցիների քսակներին), որոնք ծառայում էին 
աշխատանքային պարկերի տեղ։ Բոլորն էլ հագնում էին բրդե գուլպա^ 
ներ ու կոռլիտ կոշիկներ, որոնք ամրացված էին պղնձե ճարմանդներով։ 
Այդ ձևով հագնվածներից ավելի քան քսանը չափահաս աղջիկներ էին 
կամ, ավելի ճիշտ, երիտասարդ օրիորդներ։ Նման զգեստը բոլորովին

4— Շաոչոթ Օրոնտե
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չէր սաղում նրանը և նույնիսկ ամենասիրէէւնիկնեքին տալիս էր տա րօ֊
րինւյյկ տ1>ււր։

Ես շարունակում էի նայել, ի^կ երրեմն էլ ուսումնսաիր$աք էի 
ուսւսըչուհիներին, որոնցից և ոլ մեկը ինձ դուր չէր գալիս։ Գեթ 0 լիկի– 
նը սի փոքր կոպիա էր, մուգ գույն ունեցողը^ բարկացկոտ աեոք ոմւԼր, 
օաարերկրուհին անտաշ էր ու անդուր, իսկ միս 
միր, քսւմուց կոպտացած դեմք և տանջահար հայացք ք4յքքհք,
•աչքերը ղեմքից-գեմք կին թափասօս1, ամթւքղչ ահպից միանգա~
միք այնպես վեր ցատկեց, որ կարձես մի ընգհսքնար զսպաէքքսկ նրան 
վեր շպրտեց։

ք *̂նչ պատահեց։ Ես ոչ մի հրաման չէի լսել, տարակուսանքի մեջ 
էի։ Մինչև Ոէքքի եկա, գասարաեհերը հորից նստեցին, բայց քանի 
որ բոլորի ալքերը ոպղվաձ էին մի կետի, ես ևս նայեցի հքէւյհ ոսլղու^ 
թյա մբ, և հայացքս հանդիպեց այե անձհավորէոթյանը, որն անցյալ 
գիշեր ընգոմւել էր ինձ։ Նա կանգնած էր դոան մոտ, օջախի առաջ։ 
Ս են յակի յռւրաքանլյոլր ծայրում վտ էք յե կ  ական օյլախյ Նա լաո
և Լուրջ հայացքով զննեց սանուհիների երկու շարքերը։ Միա Ծիլէհրը 
մոտեցավ նրան և կարծկս ինչ^ար ր ^ն  հարցրեց, և պաաաախան ստա^ 
նալով, ^թա պա էէւ»^ իք ա. թ պ ^ ք աԱաՓ

— Աոաջին դասարանի ավագ, բհրեք գղորոէսր։

Մինչ հրամանը կատարվում էր, տիկինը դանրլաղորեն առաջ շա րժ ֊ 
վեց սենյակի երկարությամբ։ իստ երևույթին ես ունեմ ակնածանքի 
ուժեղ զգացում, քանի որ հիշում եմ, թե իՆյպիսի պատկառանքով էի 
հետևում նրա քայլերին։ Այժմ, օրը ցերեկով, նկատեցի, որ նա բա րձ ֊ 
րահասակ, գեղեցիկ ու վայեԱակազմ է։ Դարշնագույն ^1թերը իրենց 
բարի արտահայտությամբ, որ շրջապատված էին նէրւրր և երկար ա ր ֊ 
տևանունքներով, նրբերանգում էին նրա լայն ճակատի սպիտակու֊ 

թյունը։ Նրա շատ մուգ գանգուրները կախ էին ընկել քունքերից ըստ 
ժամանակի սօվորոէթյան, երր հարթ րանդոն և երկւսր խոսլոպիկնկրը 
գեռ մոգա չէին։ Զգեստը նույնպես, ըստ օրվպ մպ ա յի, ծիըյսնադոսյն 
մահուդից էր և զտրդարված էր սև թաէկլկ կտրրօվ։ Գք^Փգւց կախված 

փայլում էր ոսկե ժամացույցը (Ժամացույցներն աթլ ժամվընակ ա յն ֊ 
քան սռվորական յէին, ինյպհգ այժմխ ^ յգ  ք^%աթին թ^ղ ընթերցողն 
ավելացնի նոպւր, ազնիվ գիմագծեը^ ք^եև զԼէւտա գեմթ։ պրժա ֊
նավայեյ տեսք ու շարժուձևեր, և նտ կաևֆնէր, ինքթան հնփրավՔք է ար– 
աահայտեյ խոսքերով, միս Թեմպ յք Մ արիա Ւհմպլի։ ինչպես հետէվ 
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էք.րած տեսա նրա աղոթագրքի մեջ, որ ինձ հանձնարարված էր եկ1յղ1յւյի 
տանեէք ճիշտ պատկերը։

Լոուգի վերատեսչուհին (որովհետև գա էր այղ. տիկնոջ պաշտոնը), 
նստեչրրվ երկու գլոբուսների առաջ, որ դրված էին սեղաններիէք մեկի 
վրա  ̂ առաջին դասարանի աղջիկներին հավաքեր իր շուրջը և սկսեց 
աշխարհ ագրո ւթ յան դասը։ Մ չուս ուսուցչուհ իները կանչեցին ցածր դ ա ֊ 
սարաննեբին։ Պատմության, քերականության և այլնի կրկնողություն֊ 
ները տևեցին մի ժամ, դրանց հաջորդեց դրավորը, թվաբանությունր և 
երաժշտության դասերը, որ ւքիս Ւեմպլը տալիս էր մի քանի լափւս֊ 
հաս աղջիկների։ 3 ո։ ոա օանչյուր դասի տևողությունը որոշւէում էր ժ տ ֊ 
։^ացույցոէէ, և հենց որ խփեց ժամը տասներկուսը, ւէերատեսշուհին ւէեր 
կացավ։

— Մի քանի խոսք ունեմ ասելու աշակերտուհիներին, — ասաց
նա։

Դասերի ընդհատումից սկտԼած աղմուկը դադարեց, երբ հնչեց նրա 
ձայնը։ նա շարունակեց*

— Այս առավհա ստ՛ացած նախաճաշը չկարքրզացաք ուտել, դաք, 
երևի, քաղցած եք։ Ես հրամայեցի, որպեուչի բոլորին հաց ու պանիր 
տան։

Ուսուցչուհիները մի տեսակ զարմացած նայեցին նրան։

— Դա արված է իմ պատասխանատվությամբ, — աւէելացրեց բ ա ֊ 
ցատրական առնով և անմիջապես թողեց դասարանը։

Հացն ու պանիրը իսկույն ևեթ ներս բերվեց և բաժանվեց ի մեծ 
ուրախություն ու կսրզդուրումն ամբողջ դպրոցի։ Հետո տրվեց հրաման^ 
ՀՀդուրս, պարտեզ))։ Յուրաքանչյուրը գլխին դրեց ծղոտե կոպիտ գլխարկ, 
որից կախված էին գունավոր կալենկորից կապիչներ և հագավ գորշ 
ֆրիզե թիկնոց։ Ինձ հագցրին նույն ձևով, և ես, հետևելով հոսանքին, 
դուրս եկա։

Ընդարձակ պարտեղը շրջապատված էր այնսլիսի բարձր ւդաւոերոէէ, 
որ հնարավոր չէր դրանց վրայով որևէ բան տեսնել։ Մի կողմի հր կ ա ֊ 
րությամբ ձովում էր վերանդան, լայն ծառուղիները օղակում էին պար՝՛ 
տեղի մեջտեղի տարածությունը, որը բաժանված էր տասնյակ թ մ բ ի կ ֊ 
ների։ Թմբիկները հատկացւէտծ էին սանուհիներին մշակելու համար, 
յուրաքանչյուր սանուհի ուներ իր սեփական թմբիկը։ Երբ դրանք ծա ծկ ֊ 
վում են ծաղիկներով, երևի, շատ գեղեցիկ են լինում, բայց այժմ, հո ւն ֊ 
վարի վերջին, ամենուրեք նկատվում էր ձմեռային ամայություն ու
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գորշ լբւխ ծ րսթ յա ն ։ Ես սարսուռ զպացի, երբ կանգ առա ու նսքյեբի 
օուրցս։ Զբոս ս։նքի համար ցուրտ օր էր։ Իհարկե, օրն անձրևային յ/./ր, 
բաւը օդում կանգնած էր խոնավ ու դեղին մառախուղ, իսկ ոտնք ւ ս 
հլփում էին դեռ երեկվա ուժեղ անձրևից մնացած ջրերում։ Ավելի առ; Ղէ 

աղջիկները դեսուդեն էին վազվզում ու զբաղված էին խաղերով, մինշ–> 
դեռ մի քանի գունատ և թույլ աղջիկներ ի մի հավաքվել, ցրաից ա պ ա ս ֊ 
տարան էին գտել ու տաքանում էին վերանդսձյում։ Եվ երր թանձր խ ո ֊ 
ն ավութ յունը սկսեց թափանցել նրանց ցրտից գողացող մ արմ ինները, 
Լո շարունակ լսում էի խուլ հազոցներ։

Ես դեռ ոչ ոքի հետ չէի խոսել և ոչ ոք  ̂ ինչպես երևում է, ինձ վրա 
ուշադրություն շէր դարձնում։ Կանգնած էի մեն-մենա կ։ Բայց ես սովոր 
էի մենակության զգացում ին։ Դա ինձ շատ չէր ճնշում։ Հենվեցի վե՝* 
րոյն դայի սյուներից մեկին, պինդ փ աթ աթվեցի գորշ թիկնոցիս մեջ և, 
աօիաոո ելով մոռացության տալ մսւրմնիս մեջ մտած ցուրտը ու չ բ ա ֊ 
վ ւ՚ո. սյ րված բս^ՂԱԱ» ^ՐԸ տ անջում էր ինձ ներսից, անձն ա տ ուր եղա դ ի ֊ 
էոելուն և մ տաձմ ունքին։ Իմ մտքերը երերուն էին ու կցկտուր, հազիվ 
էի զիտս– կցում, թե որտեղ եմ գտնւ1քէււ)։ Գեյթսհհդը և իմ անցյալ կ յա ն ֊

քը թվամ անռհ§ա թաղվել են անհատտ հեռվում։ Ներկան անորոշ
էր ղաչքէք մ  ճ#ւէ–
նեխ նայեցի այգ մենաստանի նմանվող պաիսմ։1զին, հետո վերև՝ տ ա ֊ 
նր, ընդարձակ շենքին, որի կեսը գորշ ու խարխուլ էր երևում, իսկ մ յո ւ ֊ 

սը՝ բոլորովին նոր։ Այս նոր մասը, որտեղ գտնվում էին դասարանն ու 
ննջարանը, ուներ ցանցավոր պատուհաններ, որոնք տանը տալիս էին 
եկեղեցու տեսք։ Դռան վերևի սալաքարի վրա փորագրած էր հետևյալը*

((էոուգի հաստատություն։ Շենքի այս մասը վերակառուցել է 
կոմսության Իրոքլհ երստ Հք^Աի Բ^^կՒւ ^^^^մի 9րոքլհերստը՝ այսինչ 
թվականին^։ ((Թող քո լույսը փույլի մարդկանց առջև, որպեսզի նրա նք 
տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառաբանեն ձեր երկնային հորը (Սուրբ 
Մատթեոս, V, տուն 1 6 )» ։

Նորից ու նորից էի կարդսւմ այս խոսքերը, զգում էի, որ ի վիմ ակ ի 
շեմ առանց բացատրության հասկանալու դրանց իմասֆոըէ Ես դեո շ ա ֊ 
րունակում էի մտածել «հաստատություն» բառի իմաստի վրա, փորձե* 
լով կապ գտնել առաջին տողերի և սուրբ գրքի քառյակի միքև, երր 
իմ հետևից լսվող հազոցն ստիպեց ինձ շուռ գալ։ Տեսա մոտիկ քարե 
նստարանի վրա նստած մի աղջիկ, նա թեքվել էր գրքի վր։։։ ե, ինչպես 
երևում է, կլանված էր նրանով։ Կանգնած տեղից կարողացա տեսնեէ 
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վհրնաղիրը^ Ծ Ո՝ ա ւաք̂  լա ս , անունը տարօրին ակ հ այդ
սյ աամառով ուշադրությունս գրսւվհչյ։

Էջը թերթելիս, ն ա պատահմսւմր հայայքրր րարձրարրեդ, ե եո ա ն ֊ 
միջսյպես հարցրի,

— Ջեր գիրքը հետարրրի^ր է։
Ես արդեն մտադրվել էի 1սնդրել այն մի օր կարդալու հանալո
— հնձ դուր է գալիս,— ոլատասխանեց նա մ ե կ ֊ երկու վայրկյանի 

ընրմ իջում ի ց հետո, որի ժամանակ ուշադիր կերպով զննում էր ինձ։
— Ինչի՞ Օ ասին է ,— շարունակեցի եսէ Չգիաեմ, թե ինշսլես հ ա ֊ 

մսէրձակություն ունեցա խոսակցություն սկսելու անծանոթ աղջկա հևտէ 
Այդ քայլը հակասում էր իմ բնավորությանը և սովորություններին, բա յց  
ես կարծում եմ, որ նրա գրքով տարվելը դիպավ որաի^ հակակրանքի 
լարին։ Ես ես սիրում էի կարդալ, թեկուզև թեթև ու մանկական բաներ 
լուրջը կամ բարդը չէի կւսրողանում յուրացնել կամ հասկան ող։

— Եարող ես նայել, — ասաց աղջիկը, առաջարկելով ինձ գիրքրէ
Ես վերցրի այն, կարճ զննումը ինձ համոզեց, որ բովան դա կու ֊

թյունը ավելի քիչ հափշտակիչ է, քան վերնադիրը, «քէասսևլասը» իմ 
մանկական ճաշակին ձանձրալի թվաց։ Այնտեղ չէի տհսնու։է ոչ մի 
բան հավերժահարսերի և բաբի ոգիների մասին, ոչ մի ճարտարա։քիտ 
րաւլմաւլանություն չկար նրա սեղ։ք տպած էջերի մեջ։ Վերէալարձրի նրան, 
նա հանգիստ վերցրեց և հենց ուզում էր խորասուզվել ընթերց։սնության 
մեջ, ես նորից համարձակվեցի անհանգստացնել։

— Դու կարո *̂ղ ես ասել, թե ի^նչ է նշան ակ ում դռան վերևի ս ա ֊ 
լարարի գրությունը։ Ի̂ *նչ բան է Լոուգ հաստատությունը։

— Հենց այն դպրոցն է, որտեղ դու սովորելու ես։
— Եվ ինչո^ւ են ։ոյն հաստատություն անէԼանոււք։ Մի^թե սա որևէ 

բանո։/ տարբերվում է մյուս դպրոցներից։
— Ս։ս մասա։1բ 1 քա։Լոր երեխաների որբանոց է, դու և ես, և բ ո ֊ 

լոր մնացած աղջիկները ողորմածությամբ ապրող երեխաներ ենք։ Դու, 
երևի, որբ ես, քո հայրը կամ մայրը մեռեալ են։

— Երկուսն էլ մեռել են շատ առաջ։
— Այստեղ ապրող աղջիկները կորցրել են կամ հորը, կամ մորը և 

կամ երկուսին էլ, և սա հաստատություն է կոշվոււք, որովհետև այս՝՛ 
տեղ դաստիարակվում են որբեր։

I աՌասսելաս^ Հաթեշստանի արքայազնը» (1 7 5 9 )  վեպի հեղինակն Լ Սհմյուեւ ,^ոնա 

էւսնր (1709-^1784)^  գիտնական, քննադատ, բանաստեղծ և անգլերեն չեղվի րա քա տ րա ֊ 
կան բառարանի կազմողը։
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— Մի՞թԼ փող չենք վճարոսՏ։ Մի՞թե մեզ ձքի են պահօւմէ
— Վձսղւում ենք, կամ վճարում են մեր րարեվամները՝ տարեկան 

աասնհինպ ֆունտ։
— Հապա ինչո^*ւ են մեղ անվանում ((ողորմածությամբ ապրող եքե^ 

խաներյ)։
— Որովհեաև մեզ պահելու և սովորեինեԼու Համար տասնհինգ 

ֆունտը շատ չնչին գումար է, և պակասը լրարնոսՏ են նվիրաավաւթ^ամբ$
— Իսկ ո^վ է նվիրատվություն տալիս*
— Տարբեր բարեմիտ տիկիններ ու ջենտլմեններ շրջակայքից և

Լոնդոնիէյ։
— ^̂  4. էք Նաոմի Բրոքւհերստը։
— Այն տիկինը, որը կաոոպյել է այս տան նոր մասը, ինչպես վկա^ 

յում է սալաքարի վրտյի Փորագրոֆթյունը։ Հիմա այոաիղ հսկում ու 
կառավարում է նրա որդինւ

— Ինչո*ւ։
— Որովհետև նա հաստատության գանձապահն ու դիրեկտորն է։
— Ուրեմն այս տանը չի՛* պատկանում այն բարձրտհաոակ տիկս 

նոջը, որը մամաքույը ունի Ա որը կաբգա/յըեը մեղ մի փոքր հաք ոէ,

~  Մի0 ԹեմպւբՆէ V". ալ» է^աւԼփ քթէք» էԱ Խ»
իր ամեն մի արաեի հէսմաք պ Խ ք  Հ պւս»օաէախան աս։ մ խսար թ լտ ք լ ֊ 
Հերատին։ Միստր Տրոքչհերւսթե է ^ա »ճ  մեք էսմթազյլ ո»աեքֆքն ս» հա– 
գոաաեքիհրտ

— Նա այսաե^զ է ապրամ4
—  Ոչ, այստեղից երկու մղոն հեոա֊ֆ մի մեծ տան մեչէ
— Նա լա^վ մարգ է ։
— Հոգևորական է և, ինչպիս ասում են, շատ բարի գորմհր կ 

տարում $
— Ասո^մ ես րարձրահասակ տիկնոջ անունը միս Բ*ե մպլ է$

— Իսկ ի^նլ են մյուս ուսուցլոսքիֆերի Ք̂ քա̂ ^քեերըք
—  կն մեկի անոմնը, որ կարմիր աջթհր անիթ մֆր Օմիթ կթ նպ մեզ 

աովորեցնում Հ  ձեռագոջրմ Ս կայք ա ձԽ Մենք ինքիեեք  ̂ ենք կարամ մեր
շորերը, զգեստները, վերարկուները և ամեն ինշ$ եոքրիկհ թխահեր կնոջ 
անունր միթ Սկայերդ կ, նա մեգ սովորեցնում է պատմություն ու քե^ 
րականություն կ ոգնսւմ է երկրորդ դասարանին պատրասքոեւու դասե՞՞ 
րը, իսկ էն մեկը, որ շաչ է գործածում և կողքից դեղին մապավենով



կապած թաշկինակ ունի, սրիկին Պիհրոն է, նա եկել է Լիլիը  ̂ Ֆրանսիա֊ 
յիր, և սովորեընում է ֆրանսերեն լեղու։

— 4^հզ են գալիս այդ ուսուրյչուհիներր։
— Բավականին։
— ՝Բեզ դո^ւր է գալիս այդ փոքրիկ, թխադեմ կինը,** Ես չեմ կ ա ֊ 

րողանում նրա ազգանունն արտասանել այնպես, ինչպես դու։
— Միս Սկաչերդը շատ պոռթկուն է, պետք է աշխատես չվիրավո֊ 

րել նրան, տիկին Պիերոն վատ անձնավորություն չէ։
— Բայը միս Բ՝հմպքր բոլորիր լավն է, այնպես չէ^։
— Միս Բ՝եմպլը շատ բարի ու շատ խելարի է, նա բարձր է մ յո ւս ֊ 

ներիր և շատ ավելի գիտի, քան մնարածները։

— Դու վաղո^ւր է այստեղ ես։

— Երկու տարի է։

— Բ^րբ ես։

— Մայրս է մեռել։

— Երջանիկ*կ ես այստեղ։
— Խիստ շասք հարբեր ես տալիս։ Ես քեզ բավականին պատւսս֊ 

խաների։ Հիմա ուզում եմ կարդալ։
Բայր այդ պահին ճաշի զանգը հնչեր, բոլորը տուն վերադարձան։ 

Հոտը, որ տարածվել էր ճաշարանում, հազիվ թե ավելի ախորժալի լի
ներ, քան այն, որ գրգռել էր մեր հոտառությունը, նախաճաշի ժամա
նակ։ ճաշը մատուրվեր երկու խոշոր թիթեղյա ամանի մեջ, որտեղիր 
բարձրանում էր կծված ճարպի գոլորշու ուժեղ հոտը։ ճաշը բաղկարած 
էր իրուր խառնած անպետք կարտոֆիլից և հոտած մսի տարօրինակ 
կտորներից։ Այդ ճաշից բավականին առատ բաժին տրվեր սանուհինե՝– 
րից յուրաքանչյուրին։ Ես ուտում էի ինչքան որ կարողանում էի և ինքս 
ինձ զարմ անում, ւՏի̂ թ̂ե ամեն օր ճաշը սրա նման է լինելու։

. ճաշից հետո մենք անմիջապես անցանք դասարան, դասերը վեր
սկսվեցին և տևեցին մինչև ժամը հինգը։

Այդ օրւէա հետկեսօրյա հիշատակությսրն արժանի միակ դեսւքն 
այն էր, որ միս Սկ^չերդը աղջկան, որի հետ ես խոսել էի վերանդա– 
յուէք, անպատվաբեր ձ1ւուէ հաներ պատմության դասիր և կանգնեցրեց 
մեծ դասարանի մեջտեղում։ Պատիժն ինձ վերին աստիճանի խայտա
ռակ թվաց՝ հատկապես այսպիսի մի մեծ աղջկա համար, որի տարիքը 
տասներեքից ավելի էր։ Ես սպասում էի, որ նսր կընկճվի ու ամոթահար 
կլինի, բայց զարմանքով նկատեցի, որ լաց չեղավ և նույնիսկ չկարմ–
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րեց։ Լանգիստ ու լուրջ կանգնած էր իր վրա հառած հայացքների ննր^ 
քո։ ((Ինշպե՚^ս կարող է այդպես հանգիստ ու հաստատակամ տանել 
այս րոլորըյ— հ արցն ում էի ինքս ինձ։— Եթե ես նրա տեղը լինեի, կ ո ւ ֊ 
զեն այի, որ գետինը պատռվեր և ինձ կլաներ։ Նրա տեսքն այնպիսին 
էր, որ կարծես մտածում էր ինչ ֊որ  բանի մասին, որ կապ չուներ 
պատժի հետ՝ ինշ՚որ ներկայից կտրված հեռավոր բանի մասին։ Ես լսել 
եմ օդային ամրոցների մասին, գուցե հիմա նրան այդպիսի ամրոց^ 
նե*̂ ր են երևում։ նա ալքերը հառել էր հատակին, բայց հավատացած 
եմ, այն չէր տեսնում։ Նրա հայացքը կարծես շրջվել, մտել էր հոգու 
խորքը, սոսրված էր իր անցյալի հուշերով և համոզված եմ, չէր նկա^ 
տում, թե ինչ է կատարվում շրջապատում։ Ի̂ *նչ տիէդի աղջիկ է նա, ար  ̂
դյոք լավն է, թե վատը։

Երեկոյան ժամը հինգից հետո մեզ նորից տվեցին ուտելիք, որ 
բաղկացած էր մի փոքր բաժակ սուրճից և մի կտոր գորշ հացից։ Ես 
կուլ տվեցի հացը և հաճույքով խմեցի սուրճը, բայց ուրախ կլինեի, եթե 
ինձ ավելին տային՛^ ես դեո քաղցած էի։ Սրան հաջորդեց կես ժամվա 
հանդիստ, այնուհետև նորից պ ա ր ա սլմ ուն քնե ր, հետո մի-մի բաժակ 
ջուր և վարսակից կարկանդակ, աղոթքներ և անկողին։ Այսպես անցավ 
իմ առաջին օրը էԾուդէռմ։ ^

ԳԼՈԻ10 Վ Ե Ց Ե Ր Ո Ր Դ

Լ  ետևյալ օրը սկսվեց նույն ձևով, վեր կացանք և հագնվեցինք ւ//ւ֊ 
մերի լույսի տակ, բայց այս առավոտ ստիպված էինք յոլա գնալ 

առանց լվաքվելոլ արարողության^ սափորներում սառել էր։ Նա*–
խորդ երեկոյան եղանակը փոխվել էր, և ամբողջ գիշեր հյուսիսարևել֊ 
յան սուր քամին մեր ննջարանի պառքուհանների ճեղքերից այնպես էր 
վզզում, որ անկողնում քրաից դողում էինք, և լվացարաննհըի 
սառույց էր կտրել։

Մինչև որ մեկուկես ժամ տևող աղոթքն ու Աստվածաջնշի ընթեր* 
ցաւմն ավարտվեց, քիլ մնաց մեռնեի ցրտից։ Վերջապես նախաճաշի 
ժամը հասավ, և այս առավոտ վարսակի շիլան վառված շէր, որակը 
աանեքի էր, քանակը^ քիչ։ Ինչքանն փոքր երևաց ինձ իմ բաժինը։ Կու  ̂
զեհայի, որ այն կրկնակի լիներ։
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Շրվա ընթաէմքում ինձ մտցրին ււ^րանի ^ուէքակի մեջք
Ա ես պետք է ենթարկվեի կանոնավոր պարապմունքներին ու ղբաղ^ 
մ ունքն երին։ Մինչև հիմա ես Լոուդում կատարված դեպքերի լոկ դիտէէ֊ 
ղի դերում էի, այժմ սլետք է հանդես գայի որպես ակտիվ մասնա1(իըէ 
Սկղբուէ) ք քանի որ սովոր չէի անգիր անելու, դասերն ինձ երկար ու 
դժվար թվաքին, դասերի հաճախակի փոփոխումը ն ույն պես ինձ շփ ո ֊ 
թ երր ել էր, և ես ուրախ էի, երբ մոտ ժամը երեքին, կեսօրիդ հետո, միս 
II միթր ձեռքս դրեր երկու յարդ երկարությամբ մ արմ աջի մի փոքր կտոր, 
ասեղ, մատնոց և ուղարկեց նստելու դասարանի մի լուռ անկյունում ու 
խծպելու այն։ նույն այդ ժամին աղջիկների մեծ մասը նույնպես զբաղ*– 
ված էր կարով, բայց սի էլ.ա սարան դեռ շտրուն ա կում էր կանդն սւծ մնալ 
միս Սկա չերգի աթոռի շուրջը ու կարդում էր։ ՝9անի որ բոլորը լուռ էին, 
ես լսում էի նրանց դասերի թեմաները, այս կամ այն աղջկա տված 
պատասխանը և միս Սկաչերդի հանդիմանական կամ գովասանական 
խոսքերը։ Դա Անգլիայի պատմության դասն էր։ Սարդս։ցողների թվում 
նկատեցի և իմ վերանդայի ծանոթին։ Դասի սկղբին նա նստած էր դ ա ֊ 
սարան ի առաջին տեղում, բայց արտասանության մեջ թույլ տ։էած ինչ– 
որ սխալի կամ անուշադրության համար հանկարծ ուղարկվեց ա մենա ֊ 
վերջը։ ն ույն ի ս կ այդ աննկատելի տեղում միս Սկաչերդը շարունաւլ ում 
էր նրան դարձնել իր նկատողությունների առարկան։ Նա շարունակ դի
մում էր նրան այնպիսի արտ ահ այտ ություններովյ ինչպես օրինակ*

— 9ըրնս (ինչպես երևում է, դա նրա աղգւսնունն էր, այստեղ բո
լոր աղջիկներին կանչում էին իրենց ազգանուններով, ինչպես ընտլուն– 
ված է կանչել դպրոցական տղաներին), Բըրնս, կոշիկդ ծռում ես, թա
թերդ անմիջապես դեպի դուրս դիր։ Բըրնս^ կղակդ շատ տգեղ կերոլաԼ 
դուրս ես ցցում, ներս քոյշիր։ Բըրնս, պահանջում եմ, որ գլուխդ ո֊ղրղ 
պահես, թույլ չեմ տա այդ դէբքով կանգնել իմ առաջ և այլն, և այլնէ 

Մի գլուխը երկու անգամ կարդալուց հետո, գրքերը փակվԼր,։.ն, և 
աղջիկները քննության ենթարկվեցին։ Դասը ընդգրկում էր ^Ասրլոս 
առաջինի թագավորության տարիների մի մասը^ և բազմաթիվ հարցեր 
տրվեցին տոննաժի, մաքսի ու ((նավային փողերի» մասին, բայց աղ
ջիկների մեծ մասը դժվարանում էր պատասխանել հարցերին։ Ամեն մի 
փոքր դժվարություն անմիջապես վերանում էր, երբ հերթը հասնում էր 
Բըրնսին։ Նրա հիշողությունը, երևի պահպանում էր ամբողջ դասի էու
թյունը և նա պատրաստ էր պատասխանելու ամեն մի հարցի։ Ես սսլա-է 
սում էի, որ միս Սկաչերդը կգովի նրան, բա յց, դրա փոխարեն, նա 
հանկարծ գոռաց*
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— Լ̂ քյղտո տ, անպե տք այս առավոտ Լղունւ^էերդ բոլորո^
վին չես մա բրել։

Բրրնսը ոշ մի պատասխան չավեք, ես ապշել էի նրա լռության վրւյէ 
օ Ւնչո I ,— մտածեցիք— շի բացատրում, որ նա ոշ կարող էր 

ե/լ.Կւ պնծրը մաքրել և ոշ էլ լվացվել, քանի որ ջուրը սաոե( էր»։ Ւմ 
ուշադրությունը շեղեց ։էիս Սմիթը, որը խնդրեց բռնել թելի ^^իկը^ 
հծի– ր բաց անելիս, նա մերթընդմերթ ինձ հարցեր էր տալիս^ 
մինչ այդ եղել եմ դպրոցում, արդյոք սպիտակեղենին նշան դնել, կ ա ֊ 
բեք, գործել և այչն դիտեմ, թե ոշ։ ՝^անի դեռ միս Սամիթը ինձ շէր ա ղա ֊ 
տել, ես չէի կարող հետևել միս Ակաշերդին։ Երր. վերադարձա իմ տ ե ֊ 
ղըէ այդ տիկինը հենց նոր ի ն չ ֊ո ր  հրաման էր տալիս, որի իմաստը 
չհասկացա, բա յց Բըրնսը անմիջապես թողեց դասարանը, մտավ մի 
փոքրիկ սենյակ, որտեղ պահվում էին գրքեր ե կես րոպեից հետո վ ե ֊ 
րադարձաւթ ձեռքին բռնած մի փ-ունջ կապած ճիպոտներ։ Այս չարա
բաստիկ զենքը հս^րդալից քաղաքավարությամբ մեկնեց միս Սկաշեր– 
դին, հետո հանգիստ, առանց ասելու, հանեց գոգնոցը և ուս ուցշուհին 
իսԼ-ույն մի դյումին ցաւ1տ դին հսյրվածներ հասցրեց նրա մերկ պարա^ 
նոցին։ Սըրնսի աչքերում մի կաթիլ արցունք չերևաց, և թեև այս տե
սարանը աեսնելովտ ես կաբելը դաղարԽցթթ^՝ ֆէսնի 0ր ժաաներս դողում 
հթե անօգուտ և անզոր զայրույթից, նրա մտախոհ դեմքի ոչ մի գիծը իր 
սովււրական արտահայտությանը չփոխեց։

— Անզգա ^գշի^կր~^ բացականչեց միս Սկաշերդր,— ոչ մի բան 
քո փ նթի սովորությունները չի փոխի, հետ տար ճիպոտները։

ք^րրնսը հնաղտնղվեց, ես ակնապիշ նայեցի նրան, երբ նորից դուրս 
եկավ փոքրիկ սենյակից։ Նա հենց նոր գրպանն էր դնում թաշկինակը, 
և արցունքի հ1 տռր փայլում էր նրա նիհար այտի վրա։

երեկոյան խաղերր Լոուդում ինձ համար օրվա ամենահաճելի ժա
մերն էին։ Մի կ էոոր հտցը և սուրճը, որ մենք կուլ էինք տալիս ժամը 
հինգին, եթե չէր բավարարում մեր քաղցը, գոնե աշխ ուժարյնում էր մեր 
կեն սունակությունը։ Օրվա երկար լարվածությունը թուլանում էր։ Դա
սարանում ավելի տաք էր, քան առավոտյան^ օջախները մֆ փ^քր ^  վ ե . 
լի պայծառ էին վառվում, որպեսզի որոշ չափով փոխարինեն դեռ ներս 
չբերած մոմերին։ Սենյակի կարմրավուն աղջամուղջը, անբռնազբոսիկ 
ա ղմուկ ֊աղաղակը և րազմաթիվ ձայների խառնաշփոթը պատկերա ցում 
էին տալիս ցանկալի ազատության զգացումի մասին։ նույն օրը երե
կոյան, երր միս Օկաչերդը ճիպոտներով ծեծեց իր աշակերտուհուն՝ 
Օըրնսին, ես սովորականի պես թափառում էի նստարանների, սեղան–
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սերի ծիծաղող խմբերի միջև մենակ, բայր մենակություն չոոարոխ 
անցնելով պատուհանների մոտով, երբեմն բարձբաըն ում էի այս կալք 
այն վարագույրը և դուրս նայում։ Առատ ձյուն էր գալիս։ Պատուհանի 
ըածր մասերում արդեն սկսել էր գոյանալ ձյունակույտ։ Ականջս դնե
լով պատուհանի ապակուն, նհրսի ուրախ աղմուկի միջիր կար։, ղան ում 
էի զանազանել քամու անմ խիթ ար ոռնոցը դրսում։

Հավանաբար, եթե թողած լինեի լավ տուն և յ̂իրեքի ծնողներ, 
այս Ժամին ես շատ կափսոսայի ծնողներիցս բաժանվելու համար, 
րամին թերևս շատ ավելի տխրեցներ սիրտս, իսկ անհասկանալի քաո^ 
սային աղմուկը՝ վրդովեր իմ հոգեկան անդորրը։ Այժմ ինձ համակել էր 
մի տարօրինակ տենդային խենթ հուզմունք՝ կուզենայի, որպեսզի քաշ
մին ավելի ոժգին ոռնար, որպեսզի մութը վերածվեր թանձր խսոէարի, 
րսկ շուրջս եղած խառնաշփոթությունը՝ բացահայտ բողոքի։

8 ատկոտելով նստարանների վրայով, սողալով սեղանների տակով, 
մոտեցա օջախներից մեկին։ Այնտեղ, օջախի բարձր երկաթաձողերի 
առաջ, ես զյոա Բըրնսին, որը լուռ, շրջապատից վերացած խորասսւզ֊ 
վ^Լ էք ԳՐքի 8. կարդում էր վառվող ածուխների աղոտ լույսի տակւ

— Գե ռ ((Ռասսեվա^սն^) է,— հեսրևից մոտենալով հ՛արցրի ևր4

— Այո,— ասաց նա։ — Հենց նոր վերջացրի։
Հինգ րոպեից հետո նա գիրըը փակեց։ Ես ուրախացա։
((Այժմ, — մտածեցի, — գուցե ՛կարողանամ նրան խոսեցնելու)։ Եվ 

նստեցի կողքին՝ գհտնի վրա։

— է քո անունը։
— Հելեն։
■— Հեռու տեղիից ես եկել։
— Եկել եմ հեռու հյուսիսից՝ Շոտլանդիայի սահմանի մյյաերքիցէ
— Երբևիցե վերագառնալո^ւ ես այնտեղ՝։
— Հույս ունեմ, թեև ոչ ոք չի կարող հույսը դնել ապագայի վրա՝։
— Դու երևի կուզենայիր հեռանալ էոուդից։
— 1^1 ո^Լէ Ւնձ Հոուդ ուղարկեցին կրթություն ստանալու, և 

անմիտ կթնի հեռանալ, մինչև որ իմ նպատակին չհասնեմ։

— Բայց ոյյդ ուսուցչուհին՝ մ՛իս Ակս։չերդը, քո նկատմամբ շատ 
դաժան է։

— Դաժա^*ն։ Բոլորովի^ն։ Նա խիստ է, չի տանում թերություններս։

— Եթե քո տեղը լինեի, կատեի նրան, կդիմադրեի, եթե ինձ ծեծեր, 
ճիպոտները կխլեի ձեռքից, կկոտրատեի հենց իր քթի տակ։
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— Երբեք ^էիր անի, իսկ եթե անեիր, միստր Բրոքլհերստր իսկույն
ևեթ քեղ կհ եռա քներ դպրորից և դա մեծ կպատճառեր քո ա զգա ֊
կսյ)/ե ե րին։ Ավելի լավ է հ ամ թերությամբ տանել վիրավորանքը, որը 
ր^էքի քեզնիթք ք̂ ր̂իջ չի զգում, քան թե կատարել շտապ քայլ, որի
տհաճ հետևանքները վշտահար կանի քո մոտիկներին, թոյրի այդ. 
Աստվածաշունչն էլ առաջարկում է բարությամբ պատասխանել լարին։

— 9 այց շատ ստ որա ցուցիչ է, երր քեզ ճիպոտներով ծեծում կամ 
կանդն՝ եցնում են սենյակի մեջտեղում, որտեղ լիքը մարդ կա։ Ղու ար
դեն մեծ աղջիկ ես, ես շատ ավելի փոքր եմ^ քան դու, բա յց այդ բոլորը 
չէի տանի։

— Այնու ամենայնիվ, պարտավոր ես տանել, եթե չես կարող խու
սափեր Միայն թուլակամ ու հիմար մարդիկ են ասում, որ շեն կարող 
տանեք այն, ինչ որ նրանց վիճակված է ի վերուստ։

Ես լսում էի նրան զարմացած, չէի կարողանում հասկանալ համ
բերության այս փիլիսոփայությունը, առավել ևս չէի կարողանում հաս* 
կանալ կամ համակրել այն ներողամտությունը, որ Հելենը ցուցաբե
րում էր դեպի իր հալածողը։ ք^աչց և այնպես զդում էի, որ Հելեն 9ըրն– 

1'Ր 'ՐԲ տեսնում էր ։քի չույսի տակ, որ ւէատչելի շէր իմ աչքերին։ 
Ես կասկածում էի, որ գուցե ճիշտ է նա, գուցե սխալվում եմ ես, բա յց  
չէի ուզոէմ խորանալ հարցի էության մեջ։ ՖեՓՔ^Ւ ես ևս այդ
հարցը հետաձգեցի մի ավելի հարմար ժամանակի։

— Ասում ես, որ թերություններ ունես, Հելեն, բա յց որոինք են այգ 
թերությունները։ Դու իմ աչքին շատ չավ ես երևում։

— Ուրեմն արտաքինից շի կարելի դատել մարդկանց մասին։ Ես, 
ինչպես միս Սկաչերդն է ասում, թափթփված եմ, համարյա երբեք 
իրերս կարգի շեմ բերում, անփույթ եմ, կանոնները մոռանում եմ, 
կարդում եմ, երր հարկավոր է դասերը պատրաստել։ Աշխատելու ոչ 
մի մեթոդ չունեմ և երբեմն, ինչպես դու, ասում եմ, որ ես սիստեմա
տիկ կարգ ու կանոն տանել չեմ կարող։ Այս բոլորը ջղայնացնում է միս 
Սկաշերգին, որն ի բնե մաքրասեր, ճշտապահ և պահանջկոտ է։

— ծՀ խիստ է ու դաժան,— ավելացրի ես, բա յց Հելեն Ոըրնսք չէր 
ընդունում իմ ավելացումը։ Նա լուռ էր։

— Իսկ միս Ո"ե**մպլը, նա էլ միս Օկաշերդի պես խի^ստ է քո հան
դեպ։

I ՖհլիքԱք բոա Աոավածաշնյի, մի դւաոավօթ էր, որր աներ իր որո–
չոէմներր հետաձգեւոէ մի սէվեչի հարմար ժամանակի։



Ս՝իս Թեմպլի անունն արտասանելիս նրա լուրջ դեմքի ^էրայով մեղմ 
ւ՚ւդիտ սահեց։

— Միս ւ^եմպլը բարությամբ լի է։ Նա չի 1ւարող իւիստ լինեք որևէ 
մեկիք նույնիսկ դպրոցի ամենավատ սանուհու նկատմամբ։ նա տեսնում 
է իմ սխալները և մեղմորեն տսոււ  ̂ է ինձ այդ մասին, և եթե դովա ֊ 
սանքի արմանի որևէ բան եմ անում, առատորեն վարձատրում է ինձ։ 
իմ վատ, անկատար բնավորության մի ում եղ ա պա ցույցն էլ այն է, որ 
նույնիսկ նրա կշտամբանքները, որ այնքան մեղմ են և այնքան խ ելա ֊ 
ցի, չեն կարող բումել ինձ իմ թերություններից։ Նույնիսկ նրա դովա ֊ 
սանքը, որ չափազանց բարձր եմ դնահատում, ի վիճակի չէ ներզորդ 
ծելու ինձ վրա» որպեսղի լինեւ1 մշտաւդես ուշադիր և շրջւսհայաց։

— Տարօրինակ է, — ասացի ես, — այնքան հեշտ է շրջահայաց լ ի ֊
նել։

— ՝^եզ հաւք ար, իհարկե, հեշտ է։ Ես դիտում էի քեզ այս ա ռա ֊ 
էէոտ դասարանում և տեսնում, որ շատ ուշադիր էիր, քո մտքերը բ ո լո ֊ 
բովին չէին շեղվում, երբ միս Միլլերը դաս էբ բացատբում ու հարցեր 
էր տալիս քեզ։ Եսկ իմ մտքերը շարունակ թափառում են հ եռուն երումI 
Երբ պետք է լսեմ միս Սկաչերդին և հիշեմ այն բոԼսրըէ իեչ որ նա ջ ա ֊ 
նասիրությամբ ասում ք՝ ես հաճախ նրա ձայնի հնչյունները չեմ լսում, 
ընկնում եմ ինչ ֊որ  երազանքների մեջ։ Երբեմն թվում է, թե ես Նորթում֊ 
բերլենդում եմ, և այն աղմուկը, որ լսում եմ շուրջս՝  ̂ դա Դիպդինում, 
մեր տան մոտով վազող առվակի քչքչոցներն են, և երբ պատասխա֊ 
նելու հերթն ինձ է հ ասն ում, ես պետք է արթնանամ, բայց քանի որ 
դասարանում կարդացածից ոչինչ չէի լսել, աաէակով տարված լինելու 
պատճառաէ, ուստի և ոչ մի պւստրաստի պատասխան չունեմ։

— 9տյց և այնպես, այսօր կեսօրից հետո ինչքա ն լավ պատաս^ 
խանեցիր։

— Դա պարզապես պատահականություն էր։ Այն, ինչ որ կարդում 
էինք, շարժեց իմ հետաքրքրությունը։ Այսօր Դիպդինի մասին երազելու 
փոխարեն, զարմանում էի, թե ինչպես մեկը, որ մարդու լավն է ց ա ն ֊ 
կանում, կարոդ է այդպես անարդարացի ու անխոհ եմ քայլ անել, ի ն չ ֊ 
պես երբեմն անում էր Կարլոս Առաջինը։ Ես մտածում էի, ափսոսում^ 
որ նա, իր ազնվությամբ ու բարությամբ հանդերձ ուրիշ ոչ մի բան, 
բացի իր արքայական իրավունքներից, չէր ուզում տեսնել։ Եթե միայն 
կարողանար հեռատես լինել և տեսնել, թե ինչ էր պահանջում ժա մս ։֊ 
նակի ոգին։ Այնուամենայնիվ, Կարլոսն ինձ դուր է գալիս, հարդում, 
խղճում եմ նրան, խե"ղճ գլխատված թագավորին։ Այո, նրա թշնա մի ֊

61



ները շատ վատն էին, նրանք արյօւն թափերին, որ իրսրվոէնք չաէնեին 
թափելու։ Ինլոլե՜ս համարձակվեցին սպանել թագավորին։

քավում էր, թե Հեքենը այժմ խո էրում էր ինքն իրեն։ Նա մոաացել էր, 
որ ես իրեն լավ չէի կարոդ հասկանալի անսէեղյակ կամ, ավելի ճիշտ, 
համարյա օրնտհղյսրկ էի այն նյութին, որի մաեին դատում էր։ Ես հր^ 
րան վերադարձրի ինձ հետաքրքրող հարցին։

—  Իսկ երբ էքիռ ք^եմպլն է դաս ատլիո, քո մաֆերքէ էլի^ են թ ա ֊ 
փառում ։

— իհարկե, ոշ հաճախ, որովհեւոև միս Թեմպլը րնդհանրապես 
այնպիսի բա ն է ասում, որր էսվելի նոր է, քան իմ սեփական մ աքերը։ 
Նրա ֆեզոէն հոոոկապեօ հաճելի է ինձ, նրա տված տեղեկությունները 
հաճախ այնպիսի սրեդեկություններ են, որ ես կուզենայի ստանալ։

— Ուրեմն միս Թեմ պլի հետ քեզ լա^վ ես զգում։
— Այո, րայց գա սսրտցվում է ինքն իթեհ, ոշ մի ^իգ չեմ թափում։ 

Անում հմ այն, ինչ թելադրում է հակումս։ Այդպիսի լավի մեջ ոչ մի
էսրժսրնի ր չ կոր է

■ –  հ/–ք. որո րով ես նրանդ հետ, ովքեր լավ են քեզ հետ։ հենը
այն է, ինչ ես ցանկանոէմ եմ։ Եթե մարդիկ միշտ բարի լինեին և են»
թՓքկվէէթ^ Լ ք ա ե ,, քվֆԼթ քա ժա ^ ե է ա  ֆւթՏէարգար, էսքրպթկ իթենց
Ոէզաֆ, ՈշնՓ9  փախհՆմ, է ^ ք  ե կդա Որ
նային ավելի ու օրվեշի վատ։ Երթ մեզ հարված ո էմ են սրոտնը պատճա» 
ոի, մենք պեաք է ավեչի էոժեզ հարվածով պատասխան տանք, հա» 
մոպվաե եմ ե այն էլ այնպխրի թափով, որպեսզի մարդիկ
այշնս մեզ վրա ձեռք չբարձրացնեն։

— Հա յս ունեմ կարծիքդ կփոխես, երբ մեծանաս, քանի որ դու դեռ 
փոբր, տնուս աղջիկ ես։

— Ո այց ես այդպես եմ զգում, Հելեն։ Պետք է ատեմ նրանը, ով» 
քեբ, չնայած իմ սիրաշահելու փորձերին, շարունակում են ատել ինձ* 
պետք է դիմադրեմ նրանց, աէքեր անիրա։էացի կերպով ինձ պատժում 
են։ Դա նախքան բնական է, ինչքան և էպիթել նրանց, ովքեր մեզ ։ ։ի ֊ 
բում են, կամ ենթարկվել պատժի, եթե զդում եմ, որ գա իթավՓըի է։

— Հեթանոսները և վայրի ցեղերն են այգպիփ մ ա ^ է ո մ , իսկ 
քրիստոնյաներն ու քաղաքակիրթ ժողովուրդները շեն ընդունում այդ։

— Ինչպե^ս թե։ ^եմ հասկանում։
* ^  1Թչ րոնէէէթյամբ կարելի է հաղթել աաելությանր և ոշ է( վրեժԼ 

խնդրաթյամր որոշակի կերպով րամել վիրավպա^նքը։
–  Հապա իեշո*^վ։



Կարդա նոր կտակարանը և տես, թե Րրիստոսն ինչ է ասում և 
ինչպես է վարվում։ Նրա խոսրը րԼզ համար պետք է օրենք լինի, իսկ 
կյանքը^ օրինակ։

— Իսկ ի'*նչ կ ասում նա։
— Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք նրանց, աիքեր անիծում 

են ձեզ, բարիք գործեցեք նրանց, ովքեր ատում են ձեզ և ոխակսղ են 
ձեր նկատմամբ։

— Ուրեմն ես պետք է սիրեի միսիս Ռիղին, լէ, չեմ կարող այդ 
անել։ Պետք է օրհնեի նրա որդուն՝ Ջսնին, դա անհնարին է։

Հելեն Բըրնսը իր Փերթեն խնդրեց պատմել իմ անցյալը, ե ես 
սկսեցի ճշտությամբ պատմել նրան ինձ հասցրած ւԱյրավորանքների ու 
տ աոապպնցների մասին։ Խոսում էի այնպես, ին չյղես զգոսք էի՝ դ ա ռ ֊ 
նությամբ ու զայրույթով, առանց որևէ բան թաքցնելու և կամ մեղմա ց ֊ 
նելօւ։

Հեչենը մինչև վերջ լսեց համբերությամբ։ Սպասում էի, որ դիտո" 
զություն կանի, բա յց նա ոչինչ չասաց։

— Լավ, — ասացի եւ։ անհամ բեր րւթ յամ բ , –  մի^թե միսիս 
քարոիրտ, վա4Ո կին շէյ

— Նա քո նկատմամբ անգութ է եղել, կասկածից դուրս է, որով ֊
հետև քո բնավորությանը նրան դուր չի եկել, ինչպես և իմը՝ միս 
Սկա լերդին $ ի^ԼՊի^Ւ^ մանրամասնությամբ ես դու հիշում բոլոր
նրա արածներն ու խոսքերը։ Ինչ խոր հետք է թողել քեզ վրա նրա ա ն ֊ 
արդար վերարերմանքը։ Անարդարությունն իմ զգզ։ցմունքն երի վրա 
պյդպիսի կնիք չի թողնում։ Արդյոք ավելի երջանիկ չէի *̂ր լինի, եթե 
փորձեիր մոռանալ նրա խստությունը և այն բուռն հոգեկան հուզումնե֊ 
րը, որ նա պատճառում էր քեզ։

Կյանքը շատ կարճ է, և մենք չպետք է ժամանակ կորցնենք թ ը շ ֊ 
նամություն սերմանելու կամ միմյանց սխալներն արձանագրելու։ 
Մենք բոլորս էլ մեղքերով ծէսնրտրեռնված ենք այս աշխարհ ում, բայց 
շուտով կգա ժամանակ, երր, հաւԼատացած եմ, մեր մեղսապարտ մ ա ր ֊ 
մինը բեռնաթափ կլինի, երբ ստորությունն ու ։քեղքր մեր ծանրաբեռն֊ 
ված մարմնի հետ միասին կանհետանան, և կմնա միայն մաքուր հ ո ֊ 
ղին՝ կյանքի մտածողության այդ անշոշափելի սկզբունքը, որուէ 
արարիչը կյանք նեըշնչեց մաըդ^արաըտծին։ նա ոըտհզից եկել է, ա յն ֊ 
տեղ Էլ կվերադայ^ւնա, գուցե նորից կյանքի կոչելու մի ավելի բարձր 
էակ, քան մարդն է, գուցե անցնելով փառքի աստիճաններով^ մա րդ ֊ 
կային գունաա հոգին Հասնի սերովրեի պայծառությանը։ նա երբեք



Ս1 լ ռապտնֆնեոի շի ենթարկվիէ շի այլասերէէի ու շի ընկնի սէստանաշի 
ձԼ։։շ^ո։ Սշ, շեմ կարող հավատալ դրան։ Ես հետևում եմ մի ուրիք դա^. 
ւ1 (1 ՝ 1 ունքի, որը ոշ ոք ինձ շի սովորեցրել^ որը ես միշտ շէ որ նշում եմք 
բա յց որի մեջ ես հաւճույք եմ զգում և որին կաոշում եմք որովհետև նա 
հա յս է տալիս բոլորին՝ հավիտենականությունը դարձն ում է հանդստա^ 
վետ վա յր, մի հզոր հ ան գրվան, և ոշ թե սարսափի ու անդուն դի կա^ 
ցարան։ ք^ացի ա(դ, այդ դավանանքի միջոցով ես կարողանում եմ պար
զորոշ կերպով տարբերել հանցագործին իր կատարած հանցանքիցէ Սա
րող եմ անկեղծորեն ներել առաջինը, իսկ վերջինս՝ ատել։ Այս դավա–՛ 
նանրով վրեժը երբեք չի մաշում իմ սիրտը, անկումը երբեք խորապես 
զզվէսնք չի առաջացնում իմ ։եեջ, անարդարությունը երբեք ինձ գետին 
շի տապալում։ Ես ապրում եմ խաղաղության ժեջ, սպասելով վախճա^

նին։
Հելենի գլուխըք որը միշտ հակված էր, ավելի ևս թեքվեց ներքև, 

երբ նա ավարտեց այս ն ախսւղ ասությունր։ Ես տեսնում էի, որ նա ա յ լ ֊ 
ևս շէր ուզում խոսեք ինձ հետ, ավելի շուտ ուզում էր մենակ մնալ իր 
սԼվոսկան ւքսքքերի հետ։ ք̂ էԱ(ւյ նրան թույլ շտ։1 եղին երկար մտ ա ծել։ 
Ավւս գն Լ րի ց մեկը՝ մի խոշոր, կոպիտ աղջիկ, իսկույն մոտեցա։Լ և քըմ– 
րերլենդյա ն ուժեղ ակցենտով հայտպրաթեւ^,

— Լելեն թրրնս, եթե՝ չգնաս և քո կա ու այս րո
պեիս ձեռագործդ չդասավորես, կկանչեմ միս Սկաչերդին, որ տեսնի, 
թե ինչ վիճակում է արկղդ։

ՀնւԱնք սթափվեց իր երագներից, հառաչեց, վեր կացավ, առանց 
մի խոսք ասելու ու առանց հապաղելու հնազանդվեց ավագի հրամա
նին։

ԳԼՈԻ10 Յ Ո Թ Ե Ր Ո Ր Դ

Ա ոաջին երեք ամիսը էոուդում ինձ մի ամ ցողէ գար ֆվաց, և այն 
էլ ոչ ոսկե դար։ Տաղտկալի պայքար մզելով դժվարությունների 

դեմ, ես ընտելացա նոր կանոններին ու անսովոր պարտականություն
ներին^ կէարգապահության մեջ թերանալու վախի զգացումը ինձ ան
հանգստացնում էր ավելի շատ, քան ինձ րաժին ընկած ֆիզիկական 
գրկանքները, թեև վերջիններիս դիմանալը նույնպես հեշտ չէր։
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Հունվար, փետրվար և մարտ ամսվա մի մասի րնթարքում եկած 
առատ ձյունը, իսկ ձնհալքից հետո համարյա անանցանելի ճանա
պարհները մեզ հնարավորություն չէին տալիս պարտեղից դուրս գալ և 
բացի եկեղեցուց, որևէ ուրիշ տեղ գնալ։ Բայց ամեն օր մի ր1ամ պետք 
է անցկացնեինք պարտեղում, մաքուր օդում։ Մեր ղդեստներն այնքան 
բարակ էին, որ չէին կարող խիստ ցրտից մեզ պաշտպանել։ Կոշիկներ 
չունեինք, ձյունը լցվում էր մեր ոտնամանների մեջ և հալվում։ Մեր 
ձեռքերը^ առանց ձեռն ոցն երի, ինչպես և ոտքերը, ցրտ ահ արվել, ճաք– 
ճքել էին։ Ես լավ հիշոււք եմ, թե ինչպես երեկոները սիրտս զայրույթով 
էր լցվում, երբ ոտքերս անտանելի կերպով մրմռում էին, և այն տան
ջանքը, որ ես կրում էի առավոտները, երբ ուռած, քերծված և փայտա
ցած ոտքերս մտցնում էի ոտնամանների մեջ։ Տանջւսլից էր նաև սակավ 
ուտելիքը։ Ունենալով աճող երեխաների սուր ախորժակ, մենք հաղիվ 
ստանում էինք այնքան, որ հնաբավոր լիներ կենդանի պահել թույլ, 
հիվանդոտ օրդանիղւք ը։ Սննդի պակասության վատ հետևանքը լինուէք 
էր այն, որ ավելի շատ տառապում էին կրտսեր սանուհիները։ Սովա
տանջ եղած մեծահասակները ամեն առիթ օդտադործում էին, որպեսզի 
շոյանքի կամ սպառնալիքի միջոցով խլեն փոքրերի բաժինները։ Շատ 
հաճախ, ■ թեյելիս ես իմ թանկարժեք, գորշ հացի կտորը բաժանում էի 
երկու հայցվորուհիների միջև* տալով երրորդ հայցւէորուհուն իէ1 սուրճի 
կեսը, մնացածը, ծայրահեղ քաղցից առաջացած թաքուն արցունքների 
հետ միասին, կուլ էի տաւիս։

Այդ ձմեռվա ամիսներին կիրակի օրերը տաղտկայի էին։ Մենք 
պետք է երկու մղոն քայլեինք, մինչև որ հասնեինք Բրոքլբրիջ եկեղեցին, 
որտեղ սպասավորում էր մեր պատրոնը։ Մենք ճանապարհ էինք ընկ
նում սառած, եկեղեցի էինք հասնում ավելի ևս սառած վիճակում։ 
Առավոտյան արարողության ժամանակ ցրտից համարյա թմրում, ան
զոր էինք դառնում։ Դւդրոցը շատ հեռու էր, ճաշելու համար չէինք կա
րող տուն վերադառնալ և ընդմիջմանը ստանում էինք սառը ւքսի և հա
ցի նույնպիսի ողորմելի բաժին, ինչ որ մեզ տալիս էին սովորակ ան ճա
շի ժամանակ։

Երեկոյան արարողության ավարտից հետո տուն էինք վերադառնում 
բլրոտ բաց ճանապարհով։ Զմեռային սառը քամին փչ^էք^վ բլուրների 
ձյունապատ դադաթներից դեպի հյուսիս, համարյա պոկում էր երես
ներիս մաշկը։

Հիշում եմ, թե ինչպես միս Բ*եմպլը, փ աթաթված իր շոտլանդա
կան թիկնոցի մեջ, որի փեշերը սառը քամին խփում, բարձրացնում էր,
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քայլում էր թեթև ու արագ մեր հ$$ւսաւքված երկարությամբ և
խրախուսելով Հորդորներով ոլ օրինակով, սիրտ էր տալիս, կոչ էր 
անաւէ ս /էսյջ գնաչ (ւաոկուն զինվորներիւ) պես։ Մյուս խեղճ ուսուրշու^ 
հին երր, ս ովորաբար չափիր դուրս վհ ատված էին և չէին փորձում մեզ 
սիրտ տալ։

Վերադառնալուց հետո ինչպե ս էինք երազում օջախի պայծառ 
լույսի և տաքության մասին։ Բայք փււքրահաաակներք ա,գ թահիք էլ 
զբկվում լին։ Դասարանի յուրաքանչյուր Ոքախի աոաէ անմխքապես 
կանգնում էին մեծահասակ աղջիկների կրկնակի ջարքերք, իսկ նրանց 
հետևում կուշ Լկած՝ պպզում էին ւիսքր երեխաների խմրերր^ թաքցնելով 
ցրտից կապտած ձեոքծրր գոգնոցների տակ։

Մի փոքր մխիթարություն թերում էր թեյը, որի հևա արվում էր 
հացի կրկնակի րամին, այսինքն մի ամրոզջ կաար՝ կեսի փոխարեն, այն 
էյ կարագի սքանչելի րարակ շերտով։ Այգ հաճույքի մասին մենք երա
զում էինք կիրակիից կիրակի։ Սովորաթար ինձ հաջողվում էր ուտել այդ 
աոասէ Ոէտևւիքի միայն կեսը, մնացածր, որպես կանոն, ստիպված էի 
սւրխ*ե երին սէալ։

Կիրակի երեկոյան մենք, սովորաբարյ անգիր կրկնում էինք հավա–»

տի ուոմանքր, սարթ Աաաթեասի հխնպփթպրագ, Լ լսթնքսրգ
գւուխներր և լսում էինք երկար քարոզ, որ խզթգէավՒ ՄիէՓՈ»
որի անզուսպ հորանջները վկայում էին նյսս հոգնածության մասին։ Այո 
րնթել յցումների ժամանակ փօքր աղջիկների 9էրոշ մ ասր ենթարկվում էր 
ա Ք  ուսի սրենքիե ե քունն այնպես էր հաղթահարում նրանք, սր քած 
էին գչսթվոլմ հսաարահներից։ Ընկածներին գետնից թարձրաքնսւմ էին 
կիսամեռ վիճակում։ Բուժսւմն այն էր չինում, որ Նրանց հրոսք էին գա^ 
սա բանի կեն աբոն ր և ստիպօսէ կանգնած լսել քպրոզց մինչև վերջէ 
նրանց ոտքերը երբեմն թուլանում, ծալվում էին և նրանք ումասպաս, 
վայր էին ընկնում գեանին, աչդ ժամանակ ավագները իրենց րարձր 
աթոռները գեմ էին աալիս նրանց որպես հենարանի

Ես դեո չեմ անգրագարձեէ մ խսար Բրօքյհերստի այցելսւթյուններինէ 
իրոք, որ այդ ջենտլմենը իմ Լոուգ հասնելուց հետո աոաքք^ ամաէա 
մեծ մասը բացակա էր, գ»* ֊$ե ջարոէնակում էր մնալ իֆ֊֊0ծթթվքէ0^է ավադ 
երեցի մոտ։ նրա րացակայոլթյոէնը թեթեաթյան էթ թծմե համար։ Կա  ̂
բՒք  ասելու, որ ես հիմք աէնեի վախնկայէՈ նրոքնից։ Բայց վերջ ի
վերջո նա երևաց։

V (^ի^Ք էք։ »ք  աթգԱէ էոաւզամ էի),
նոտտծ՝ Լեոքիո ք"հեւ էի քարհաաֆաւակր, ա. մոսգծս^ էխ րաթրՓմէոԼ



հրկար խնրքրի վրա, աչքերս ըրված րարձրաքրի ու ն1րստԼւյի ինչ որ 
կերպարանք, որ անցնում էր պատուհանի մոտով։ Համարյա րնտղդէւվ 
ճանաչեցի այդ նիհար ուրւէադիծը, և երբ, երկու րոոյե անց, ամբողջ 
դպրոցը, ներառյալ և ուսուցչուհիները, ԸՈ աՁՏՏ6՝ ոտքի կանգնեց, ես 
կարիք չունեի աչքերով որոնելու նրան, որի մուտքը այղսլես ողջունում 
էին։ Մեկը մեծ քայլերով կտրեց֊անցավ դասարանր և միս ԲՂմսոի 
|/քրա՝ նա նույնպես ոտքի էր կանգնել, իսկույն բարձրացավ Գեյթսհեդի 
բուխ արու առաջ փռած գորգի վրա կանգնած նույն սև սյունը, որն ա յն ֊ 
պես սպառնալից աչքերով նայում էր ինձ։ Աչքերի տակով դիտում էի 
ճարտարապետության այգ նմուշին։ Այո, ես ճիշտ էի, դա միստր 
Արոքլհերստն էր, վերևից մինչև ներքև կոճկած վերարկուի մեջ նրա 
տեսքն ավելի ևս երկար, նիհար ու խիստ էր երևում։

Ես իմ անձնական պատճառներն ունեի նրա երևալուց սարսափե֊ 
չու։ Շատ լավ հիշում էի այն ուխտադրուժ ակնարկները, որ անում էր 
միսիս քհիգը իմ բնավորության գծերի մասին, ինչպես և միստր 
՝Բր ոքլհերստի նրան տված խոստումները^ հաղորդել միս Թ հմպ ֊ 
լին և մյուս ուսուցչուհիներին իմ արատավոր գծերի մասին։ Ամբողջ 
ժամանակ սարսափում էի, որ այդ խոստումները ի կատար կածվեն և 
օրեցօր սպասում այդ մարդու գալուն, որի իմ անցյալ կյանքի մասին 
տված տեղեկությունները պետք է բնորոշեին ինձ որպես մի վատ 
երեխայի։ Այժմ այստեղ էր նա։ Կանգնած միս ք^եմպլի կողքին, միստր 
թրոքլհերստը ցածր ձայնով ի նչ ֊ո ր  բան էր ասում նրա ականջին։ Չէի 
կասկածում, որ պատմում էր իմ ստորության մասին և հուզմունքով 
հետևում էի միս Թեմպլի հայացքին, ամեն րոպե սպասելով, որ նրա 
սև ոյչքերը զզվանքով և արհամարհանքով իմ կողմը կշրջվեն։ Միաժա֊ 
մանակ ականջ էի գնում, և քանի որ նստած էի նրանից ոչ հեռու, ինձ 
հաջողվեց որսալ նրա ասածների մեծ մասը։ Այն, ինչ որ լսեցի, մի 
փոքր մեղմացրեց իմ սարսափը։

— Ես ենթադրում եմ, միս ե^եմպլ, այն թելերը, որ գնել եմ Լոութը– 
նում, կաքւեւի է օգտագործել։ Դրանք շատ հարմար կլինեն կալենկորա֊ 
յին շապիկների համար և համապատասխան ասեղներ էլ եմ ճարել։ 
Ասեք միս Սմիթին, որ ես մոռացել էի ցուցակի մեջ մտցնել կարկա֊ 
տելու ասեղները, բայց մյուս շաբաթ նա կստանա մի քանի կապոց և 
հիշեցրեք նրան, որ ոչ մի դեպքում մի սանուհուն մեկ ասեղից ավեչի 
չտա։ Եթե նրանցից ամեն մեկին մի քանի հատ տրվի, նրանք անփույթ 
կլինեն և կկորցնեն բոլորը։ Եվ հետո, օրիորդ, կուզենայի, որ բրդե

։ Մի մարդու պես (ֆր>)։
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պուլպաները ավելի պատշաճ տեսք ունենայինք Երբ ^Լերջին անգամ 
ւ։։յսաեղ էի, մտա բոստանդ նայեցի շք^րերը, որ փռած էր պարանի վրա։ 
Այնտեղ կային մեծ քանակությամբ վատ կարկատ ած սև գուլպաների 
նրտնէյ վրա եղած ծակերը ցույց են տալիս, որ անփույթ կերպով են վե̂ > 
րանորոդվում։

Նա լռեց։
-  Ջեր ցուցմ ունքները կկատարվեն, սրր>— պատասխանեց միս

Թեմ պլը։
-  Եվ հետո, օրիորդ,— շարունակեց նա,— լվացարարուհին ինձ հա

ղորդեց, որ մի քանի աղջիկների թույլ եք տալիս շաբաթը երկու անգամ 
փոխել ու իրենց օձիքները ։ Դա չափազանց շատ է, ըստ կանոնադրու
թյան նրանք մի անգամ սքետք է փոխեն։

-  Ես կարող եմ հայտնել ձեզ առիթը, ոըր։ Ագնես և Թեթրին 
յքոնսթոնները անցյալ հինգշաբթի հրավիրված էին Լուրթրնի թեյի, իրենց 
բարեկամների մոտ։ Այդ առթիվ թույլ տվեցի փոխել օձիքները։

Միստր Բրոքլհերստը գլխով արեց։
-  Մի անդամ կարող է լինել, բա յց խնդրում եմ, որ ույդ բանը

շատ հահախ չկրկնվի։ եվ հետո, մի արիշ բան ինձ շատ զարմացրեց, 
տնտեսուհու հաշիվները վճարեշիս տեսա, ղր սանուհիներին երկու շա– 
րա թվ ա րնթացրուէք երկու անգամ հացով և ^վեչւ
Ւնշպե^ս է պատահել այդ։ նորից նայեցի կանոններին և երկրորդ նա
խաճաշի մասին ոչ մի ցուցմ ունք այդտեղ չգտա։ Ո̂ *վ մտցրեց այդ ե/ր֊ 
րությունը, ո^վ կարգադրեց այդ։

-  Պատասխանատուն ես եմ, սըր,— պատասխանեց միս Թեմպ– 
լը ,— նախաճաշն այնքան վատ էր պատրաստած, որ սանուհիները չէին 
կարողանոէմ ուտել, և ես չհամարձակվեցի նրանց քաղցած թողնել մինչև
ճաշը։

-  Սպասեք մի պահ, օրիորդ։ Զեզ հայտնի է, որ այս աղջիկների 
դաստիարակության ծրագիրը կա յան ում է ոչ թե նրանում, որ սովորեց
նենք նրանց ճոխության ու շվայտության, այլ նրանում, որ նրանք լի
նեն դիմացկուն, համբերատար և ինքնահրաժարման ընդունակ։ Եթե 
պատահում էլ է մի փոքր տհաճություն, տրվում է փչացած նախա
ճաշի թեր եփած կամ վառած ուտելիք, դա դեռ հիմք չի տաչիս փոխա– 
րինել այն ավելի համեղ ուտելիքով։ Այսպես փայփայելով մարմինը 
դուք շեղվում եք այս հաստատության նպատակից։ Պետք է հղկեէ սա
նուհիների հոգեկանը և սովորեցնել նրանց տոկունություն ցուցաբերել 
երկրային ժամանակավոր զրկանքների հանդեպ։ Մի փոքր ճառ այս



կապակըությամբ անտեղի չէր լինի, ընղ որում, շրջահտյաէյ ղասաիա^ 
րակը կօգտվեր հարմար առիթիր և կխոսեր առաջին րրիստոնյաների 
տանջանրնհրի, ն ահատակնհրի չարչարանրների, մեր տեր ՀՒ սուս 4̂ ր ի ս ֊ 
տոսի հորդորների մասին, որ կոշ էր անում առարյալներին վերրնեշ 
իրենը խտչը և հետևել նրան, կխոսեր այն մասին, որ մարղր ոչ  միայն 
հաըիվ է ասլրում, այւև աստծո բերանիը դուրս եկած ամեն մի րսաով, 
նրա աստվածային մխիթարության մասին^ ((եթե դքքւք ի սեր ինձ տւս–̂  
ոապեք քաղցիր ու ծարավից, երջանիկ կլինեք»։ 0^, օրիորդ, երր դուք 
այս երեխաների բերանները վառված շիլայի փոխարեն հաց ու պանիր 
եք դնում, դուք, գռւցե և սնում եք նրանց ստոր մարմինները, բոյյց 
դուք քիչ եք մտածում այն մասին, թե ինչպիս ի սովի և ո մ ատն ու մ )յ ը ~ 
րանց անմահ հոգիները։

Մի ստր ք^րոքլհերստը նորից լռեց, գուցե և իր ղգացմունքներից հսւղ ֊ 
թահարէէած։ Միս Թեմսլլը հայացքն ուղղել էր հատակին, երբ միստր 
Բրոքլհերստն առւսջին անգամ սկսեց խոսել, իսկ այժմ նա ուղիղ նա
յում էր իր առաջ ու նրա դեմքը, որ բնականից մ արմ արի պես գունատ 
էր, աստիճանաբար դառնում էր նույն մարմարի նման սառը և անշարժ։ 
Հատկապես բերանը այնպես էր փակված, որ միայն քանդակագործի 
հատիչը կտրող էր բաց անել, իսկ հոնքերը^ կիէովել, խոժոռ տեսք էին 
ստացել։

Խ  Ժամանակ միստր 9րոոլհերստը օջախի առջև կանգնած, ձեոքե
րը հետևը հանգիսավոր կերպով զննում էր սանուհիներին։ Մեկ էլ հան
կարծ սկսեց աչքերը թարթել, կարծես ինշ-որ բան կուրացրեց կամ ծակ 
ծկեց նր ա տչքերը, շուռ գսյլոէէ, սովորականից ավելի արագ, ասաց։

— Միս Թեմպլ, միս Թեմպլ, գանգուր մ աղերով այգ աղջիկը ի̂ *նչ 
աղջիկ է։ Կաբմբահե^ր, օրիորգ, գանգուր, ամբողջապես գանգո ւր։ — 
Եվ, ձեռնափայտը պարզելով ըրււ֊չց ավեց իրեն սարսափ սլատճառած 
սանուհուն, ընդ որում ձեռքը դողում էր։

— Սա Զուլիա Սևըրնն է , — շատ հանգիստ տոնով պատասխանեց 
միս 9՝եմպլը։

— Ջ ուլի ա Սեըրն, օրիորդ, և ինչո *̂ւ նա կամ որևէ մեկը դո՛ն դուր 
մազեր ունի։ Ւնչո̂ ւ̂ նա արհամարհելով այս տան կանոններն ու ոքլրզ– 
բունքները, բացահայտ կերպով հ արմ արվում է երկրային պահս։նջնե– 
րին։ Սա ավետարանական, բարեգործական հաստատություն է, ինչո^ւ 
են նրա մաղերը ամբողջապես գանգուր։

— Ջուլիայի մազերը բնականից են գանգուր, — աւէելի ևս հանդիսէո 
տոնով պատասխանեց միս Թհմպլը։
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— Բնակւսնի՜ I)։ Այո, բայց մենք չպետք է հարմարվենք բնությա–֊ 
նր՝ Լս էյանկան ւււմ եմ, որպեսզի այս աղջիկն երր դառնան գթռւթյան 
հ րե իյ սէն ր, և ինչի* Համար է այդ մազափռւնջը։ Ես բազմիբս հաչա^ 
նԼք եմ, որ ուզում եմ նրանբ մազերը Հարթ, համեստ և պարզ սանրված 
չիհեհ։ Միս Թծմպլ, այդ աղջկա մազերն ամբողջապես պետը է կտրել։ 
Վաղը վարսավիր կուղարկեմ և Հետո, ես տեսՆում եմ, որ ուրիշների 
մաղերն էլ սովորականիը ավելի երկար են, այ, այն րաթձրահասակ 
աղջկա։ Ասեր նրան, որ շուռ գա։ Ասեք, որ առաջին դէարարա̂ 1Ւի բոլոր 
սանուհիները կանգնեն երեսները դեպի պատը։

Միս 9'հմսԱը թաշկինակը տարավ շրթոէնքներին, կարծես ուզում 
1ր ա կւ̂ յ էք ս։ յի ր մ պիտը ^Ըթել, սակայն հրամայեր, ե ղջիկները հաս^ 
կանալով, թե ինչ է նրանբից պահանջվում, հնազււհ՝։ ղէքհ րին ։ Մի փորը 
թեքվելով, ես իմ նստարանից նկա տ ում էի երեխան երի հայացքներն 
ու ծամածոություններր, որոնցով նրանք ԺԽկնաքէանում էին այս ման՝՛ 
յովրր։ Ափսոս ,որ միստր Բրոքլհերստր ևս շէր տեսնում^ նրանց։ Այն 
մամ ան ակ թերևս զգար, որ ինչքան էլ *^ղջիկ^^Բի արասէքիհ
տեսքով, նրանց ներքնաշխարհը իր տեսադաշտից անս ահման հեռու էր*

Հինդ րոպե շա ր ուն սւ էլ նա դիտում էր այս կենդանի մ եդալների հա*– 
կաոակ կողմը, հետո խոսեր։ նրա խոսքերը հնչում էին որսլես մահերգ։

—  ^պ ռր ալդ մազաՓնքերբ պհաք է կսպքհթԽ
Միս Թեմպլր, երևի, առարկեց։
— Օրիորդ,— շարունս^կեց նա,— ես ծառա՛յում եմ մի տիրոջ, որի 

թագա վորրւթյո էհն այս աշխարհից շէ։ Ւմ միսիան ՒՀ մ եռ այո էսղ*–
ջֆկնեքփ մա^մ^Աէյխն կըրերը, սովորէցնհչ նրանց պահպանել ամոթխա
ծություն ու չափավորությռւն և ոչ թե մազեր հյէրւսել և հապնել պճնսՒ– 
զարդ զգեստներէ երիտասարդներից յուրաքանԱէորն ունի ծամեր,
որ ինքը փառասիրաթյունր կարող է հյսէսսէծ լինեք, թԱքպՓ հքսւսերց, 
նորից եմ կրկնում, պետք է կարել, մտածեք ժամանակի մսՒսին, որ 
նրանք վատնում են,.*

Այստեղ ժիսար Բրոքլհերսաին ընդհատեցին, ներս մտան երեք 
այցելուների կանայք։ Լավ կլք ներ, եթե նր։սնք մի փ̂ ՝թէ* ջոոտ 

զային և չսեին միստր ԲրորլՀերսարի քարադր հագոէստթ մազթ1թ%, ռթքէվ*» 
հետև զուգված էին թավիշն, մետաքսե ղգեատննրսվ և մղքքթիէենրավա է̂ ր̂  
կաւ երիտասարդ աղջիկ քտասնվևց–§ռասնյաթ աարե1էտն գեղեցիկ սրիոլպ*– 
ներ) դրեջ էին այն ժամանակ մոդա դարձած գորշ կաստսյթի գքիֆարկ  ̂
ներ, որոնք զարդարված էին ջայջամի փեոաարներոՎ, իսկ ույդ մոթ  
դքխազտրղերի տակից կարխվամ էին շատ ուշադիր կերպթվ մէջակված
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հարուստ խոպոսքներ։ Հասակավոր կքյնր փ 111^111 թվա 6 Լր թ ա)ւ կ ո։ >> IԼ 
թավշե շալով, որի շորրջր կտրած էր կնդումի մորթի, իսկ ճակատին կեղծ 
գանգուրներ էին։

Սրանթ տիկին Լ օրիորդ Բրորլհերստնհրն էին, որոնւյ միս Բ՝եմոյլր 
հարգանքով ընդուներ և առաջնորգեդ սենյակի սւատմ ավո ր տեդերրէ 
Երևի նրանք եկել էին կ առքով իրենդ արմ սէնահ արգո ազդ՛ր կանի հետ 
և վերևի հարկի սենյակն էին խուզարկում, մինչ միստրր ստուգում էր 
տնտեսուհու գործը, հարգեր տալիս լվագարարուհուն և քարող կարդում 
վարիչի գլխին։ Այժմ նրանք զանազան դիտողություններով ու կշտամ֊ 
րանքներով գիմերին միս Սմիթին, որին հանձնարարված էր հետևել 
սպիտակեղենին ու հ^կել ննջարանները, րայր ես մ ամ ւսն ակ չունեի 
լսելու, թե նրանք ինչ են ասում  ̂ րան գրավեր և կաշկանդեր իմ
ուշ ադրությ ունը ։

Լսելով միստր Բր ոքլհերստի և միս Թեմ պլի խոսակրությունր, ես 
միաժամանակ չէի լԼոռարել ապահովել և իմ անձնական անվտանգու֊ 
թյունը, կարծում էի լավ կլիներ, եթե աննկատելի մնայի։ Մինչև հիմա 
հանգիստ նստած էի հետևի նստարանին և ձևարնում էի, թե իբր գբաղ^ 
Ված եմ խնդրի վոսծ ում ով ժւ քարետախտակը այնպես էի բոնևլ, որպեսզի 
յլեմքս թաքրնեմ։ Գուրե և ինձ չնկատեին, եթե դավաճան քարետախ– . 
տակը ձեռքիրս չսահեր ու սարս ափ ելի թրխկոր ով վայր չընկներ։ Ան
միջապես բոլորի հայարօներն ուղղվերին իմ կողմը։ Գիտեի., որ հիմա 
ամեն ինչ կորած է ն, կռանալով ու վերրնելով հատակիր քարետախ֊ 
տակի երկու կտորը, հավաքերի ուժերս^ լսելու մի տհաճ րան։ Եվ ա յն

— Անփո ւյթ աղջիկ.,— ասաը միձւտր Բրոքլհերստը և անմիջապես 
հետո,— հա, սա նոր սանուհին է։ — Հազիվ էի շնչում,— չմոոանամ 
սրա մասին մի քանի խոսք. ասել։ — Հետո բարձրաձայն՝՛ ին.չյ>ա'^ն բարձր 
թվար ինձ նրա ՛ձայնը, հայտարարեր,— այն երեխան, որը քարետախ
տակը ջարդեր, թոզ ա.ռաջ դա։

Եմ ուժ՛երով չէի կարող տեզիրս շարժվել, ասես կաթվէսծահար էի 
նստած երկու աղջիկ ինձ ոտքի կանզներրին և առաջ 

հրեցին դեպի ահեղ դատավորը, իսկ միս Թեմպլը սիրալիր կերպով 
ինձ մոտեցրեց նրան և ես լսեցի նրա շշնջոցը։

-  Մի վախենա., Ջեյն, ես տեսա, որ դա պատահմամբ եղավ, դու 
չես պատժվի։

Այս սիրո^լիր շշնջոցը դաշույնի պես խրվեր սրտիս մեջ։
«Մի րոպե ևս, և նա ինձ կարհամարհի կեղծավորության համար» ,—
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մ <//է՛է ժ/. /;/ր և կ ատաղության նոպան ընդդեմ Ռիդի «Բրոքլհերստ և ընկե՛^ 
ըով) յա՛հ > մի սլահ սւիրեը ինձ։ Ես Հելեն Բրրնսը չէի է

— աթոռը բերեք ,— ասաց միստր Բրոքլհերստը, ցուչը տաչով 
ամենաբարձր աթոռը, որի վրա յից մի ավագ աղջիկ հենց նոր վեր (̂քա• 
քա վ։ Աթրոը բերվեց։

—  Եէսնգնեցրեք այս  աղջկան աթոռի վրա ։

ո։է ինձ տեղա։էորեց աթոռի վրա, չգիտ եմ, այնպիսի վիճակում 
էե> որ մ անրամասն ությունները չեմ հիշում։ Տեսա միա յն, որ ինձ կ ա ն գ ֊ 
նեցրին և հավասարեցրին միստր Բրոքլհերստի քթին, և որ նա ինձնից 
մոտ մի յա րդ հեոր.ւ էր, իսկ ինձնից ներքև ալեկոծվում էին նարնջե ու 
$սլ գույնի մետաքսե թիկնոցներ և արծաթե փետուրների ամպեր։

Միստր թրոքլհերստը հազալով, կոկորդը մա քրեց։
— Տիկնա յք ,— ասաց նա, դառնալով իր ընտանիքի անդամներին 

միս Թեմպլ, ուսուցչուհիներ և երեխաներ, տեսնո**ւմ եք այս աղջկանէ
Իհ արկե, բոլորը տեսնում էին, քանի որ ես զգում էի, թե ինչպես 

նրանց ^^^չքերը այրող ապակիների պես ուղղված էին ինձ վրա և այրում 
էին մ աշկս։

— Տեսնո**ւմ եք, նա դեռ ջահել է, ունի երեխայի սովորական կեր
ոյ արանք։ Աստված ողորմա ծությա մբ տվել է նրան նույնպիսի կերպա
րս նք, ինչպիսին ավել է և մեզ՝ բոլորիս։ Այլանդակության ոչ մի նշույչ 
նրա վրա չկա։ Ո՚^էմ մտքով կա նցներ, որ չարիքը, հանձին սրա, արդեն 
գտել է Ւր ծառային և օգնականին։ Սակայն, ցավոք սրտի, պետք է 
ս սել, որ ա յդ այդպես է։

Դրան հաջորդեց ընդմիջում, որի ընթա ցքում ես հազիվ էի զսպում 
իմ ջղերի ցնցումը։ Զգում էի, որ դատաստանը, որից խուսափել այլևս 
հնարավոր չէր, հարկավոր է տ ոկունությա մբ տանեչ։

— Սիրելի երեխաներ,— պաթոսով շարունակեց սև հոգևորակա
ն ը , –  սա մի տխուր, թախծալի դեպք է ։ Իմ պարտքն է նախազգուշաց
նել ձեզ, որ այս աղջիկը, որը կարող էր աստծո դառներից մեկը լինել, 
Ւր ապես մերժված է։ Սա ոչ թե հավատարիմ հոտի անդամ, այլ կողմ
նակի, անհարազատ տարր է։ Դուք պետք է զգաստ քինեք նրա նկատ
մա մբ, զգուշէսնաք նրա օրինակին հետևելուց։ Եթե պետք էք խուսափեք 
հետը ընկերու թ յ ուն անեւուց, դուրս գցեք ձեր խաղերից և հեռու մնա 
ցեք նրանից։ Ուսուցչուհիներ, հսկեցեք սրան, հետևեք նրա շարժում
ներին, լավ կշռադատեք ասած խոսքերը, քննեք ամեն մի քա յլը , պատ
մեք մարմինը, որպեսզի փրկեք նրա հոգին՝ եթե միա յն փրկություն 
հնարավոր է, քանի որ, լեզուս կմկմում է ա յդ ասելիս, այս աէլքիկրք
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այս երեխան, րրիստոնեական երկրի ծնունքքը, շատ ավելի վատ է, րան 
մի որևէ փոքր հեթանոս ուհի, որ աղոթում է Բրահմանին ու ծնկի //ա ֊ 
լիս Ջըգղըրնաթի առաջ*,. Այս աղջիկը ստախոս է։

Տասը ըոպե լռություն տիըեղ, ոըի ընթաըքում ես, որ արդեն տ ի ֊ 
րապետել էի ինձ, դիտում էի, թե ինչպես Բրոքլհերստները թաշկինակ֊ 
ները հանել, սրբում էին աչքերը, ընդ որում, տիկինը թափահարում էր 
գլուխը, իսկ օրիորդները փսփսում էին, ((Ի^նչ զարհուրելի բան))։

Միստր Բբոքլհեբստր վերսկսեց,
— Այս բոլորը ես իմացա սրա բարեբարուհուց^ այն բարեպաշտ ու 

գթասիրտ տիկնոջից, որը ոբդեդրել էր այս որբին, դաստիարակում էր 
հարազատ ազջկա պես, և որի բարությունն ու վեհանձնությունը այս 
դժբախտը փոխհատուցեց այնպիսի սարսափելի, հրեշավոր ապերախ֊ 
տությամբ, որ, ի վերջո, սքանչելի հովանավորուհին հարկադրված եղավ 
սյնջատել սրան իր երեխաներից, վախենալով, որ սա իր արատավոր 
օրինակով կապականի նրանց մաքրությունը։ Տիկինն ուղարկեց սրան 
այստեղ բուժվելու ճիշտ այնպես, ինչպես հնում հրեաները ուղարքլում 
էին իրենց հիվանդներին խռովահույզ Բեթեսդա լճի ափերը։ Ուսուցշու֊ 
հիներ, վարիչ, խնդրում եմ թույլ մի տվեք, որպեսզի ջրեր նեխվեն սրա 
շուրջը։

Այսպիսի վեբամբարձ եղբակացությունից հետո միստր Բրոքլհերս֊ 
տր կոճկեց իր վերարկուի վերին կոճակը, ինչ ֊որ  փսէիսաց իր րն ։ոա ֊ 
նիքհ անդամներին, որոնք վեր կացան, գլուխ տվին միս Թեմսլլին, ե 
հետո ականավոր հյուրերը դուրս գնացին սենյակից։ Դռան ւ1ոտ դ ա ֊ 
տավոբս հետ դաբձավ ու ասաց,

— Թող կե ս ժամ էլ կանգնած մնա նա այդ աթոռի վրա և թող ա յ ֊ 
սրր ոչ ոք նրա հետ չխոսի։

Ես կանգնած մնացի այդ վիճակում։ Ես, որ խայտառակություն էի 
համարում կանգնել սենյակի մեջտեղում, հիմա բոլորի առաջ գամվել 
էի անարգանքի պատվանդանին։ Ոչ մի լեզու չի կարող նկարագրել իմ 
զգացմունքները, բայց երբ նրանք հոբղեղին, դեմ աոան կոկորդիս^ 2/7 "̂ 
չահեղձ անելով ինձ։ Մի աղջիկ մոտեցավ ու անցաւէ իմ կողքով, հա յա ց ֊ 
քր ուղղեց ինձ։ Ւ^նչ տարօրինակ լույս կ։ոբ ոյչքեբի մեջ։ Ւ"նչ անսովոր 
զգացում ներշնչեց ինձ այդ լուս ո ճառագայթը։ Բնչպիոի" նոր զգա ց ֊ 
մունքներ արթնացան մեջս, կարծես թե մի նահատակ, ։քի հերոս, ա ն ց ֊ 
նելով ստրուկի կամ դատապարտված զոհի մոտով, փոխանցեց նրան 
իր ուժի մի մասը։ Ես զսպեցի հեկեկանքս, գլուխս բարձրացրի և ուղիղ 
կանգնեցի աթոռի վրա։ Հելեն Բրրնսը ինչ ֊ո ր  անհեթեթ հարց տվեց միտ
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Սմիթին իր աշխ ԼԱ տանքի մ ասին ք իր դաաարկ հարրի համար կշտամ^ 
րան^ի սյնաչյավ, վհրաղարձավ իր տեգր և իմ մոտով անրնեչիսք
ւ1ււր։րոյց ինձ։ Ինչպիսին Ժպիտ։ Հիմա հիշում եմ այգ և դիա եմ , որ դա 
անսովոր խհ^քի ու վսեմ արիության արտահայտությունն էր։ Ժպիտը 
հրեշտակս։ ւին փտյչի նման լուսավորեի նրա շեշտված դիմագծերը^ ն ի ֊ 
հար գեմրր, փոս րնկաձ գորշ աչքերը։ Թեպետ ա յգ պահին Հեչեն Բըրնսի 
թևի ։Ա։ա կ ասրս ծ էր ^վ^ևթիի կապրյ), որովհետև վա րժա թ յա նը արտա^ 
գրելիս թանաք էր թափել վրանք և ես համարյա մի ժամ Աաաշ 1"ևլ էիր 
թե ինչպես միս Սկաչևրդը հ անդում անում էր նրան^ սպառնայով աաչ 
միա յն •ար ԱԼ ջուր։ Այդպես է մարդկային բնավորության անկաաարե– 
լութլունը։ Բծեր կան և երկնային ամենամաքուր մարմնին արևի սկա» 
վաոակքէ վրտ^ Օկաչերդի ^յքերի նման աչքեր ընդունակ են
նկատհչու միայն մանր թերաթյաններ և կ^պր են ապօէփ չսւսավար փա^Վ 
լի նկատմամբ։

Գ Լ Ո Ի 1Ս Ո Ի Թ Ե Ր Ո Ր Դ

|| ձւ/ Ժամը գեռ չէր չբաքեշ^ երր ժամը հի^գր իքփէ>9  ̂ Սանուհիներն 
ազաաո արձակվեքին ու գնաքին ճաշարան թ ե յե լո ւ։ Ես համարդ, 

ձակվեքի խչնեշ աթոսիք^ թա նձր մթնշաղը պաաեչ էր սենյակը։ Առանձ^ 
Նար ա մի անկյուն և նստեցի հատակին։ Այն կափ$աըդյակահ որը
այնքան երկար պաշտպանում էր ինձ, սպառվեք, տեղի էովեց հ ա կ ա դ ֊ 
գեղությա ն և ինձ համակած վիշտը այնքան իարն էր^ որ շռւաով երես^ 
նիվա յր ընկա գետ նին։ Ես լա ց էի լինառմ։ Հելեն Բըրնոն այլԼո իմ կող» 
քին շէ/Կ ոչ մի րան ինձ չէր պաշտպանում, յքված էի ըպ որից, և հորդ 
արքունքնեբս թրջում էին հատակը։ Այնպես էի ուզում Լավը լինել, ա յն ֊ 
քան բա ն ահ4։Լ էոուղում՝^ բարեկամներ ա նենա լ, հարգված, ոիրված 
յի ն ե լ։ Եվ որոշ հաքազաթյան աբդհն հասեշ Հ/ր՝ հենը այո ո$էավԽա ինձ 
դասել էին աոաչին աշակերաների ջարքը, միս Ս^խջէբը ֆնձ քէթմորեն 
գովել էր, միս Թեմապչը ժպաայով հավանության էր ավէյ, խասէաաըեյ էր 
հետ ս նկարշաթյուե պարապեչ և թ ^ ^  աալ ֆբա նսհբեն սովորել, եթե 
մոտակա երկու ամիսների ընթաըքում շա րա նա կեի ոմտենալ նույն  հո$^ 
շոզռւթյոէննեբըէ Եվ հեաս, ընկեբա հիեւեբս չա վ էին վերաբերվում ինձ ։ 
ի մ  հա սա կա կիընեբը փորվում էին ինձ հեա որպես հավաոարխֆ եւ ոչ որ



ինձ էէր նեղում, իսկ սւյմմ պալւտվտձ ու ո ան ահ տ լսԼաձ, ընկած Աւ դեա~ 
նինէ Աբարձըանա"^մ աըղյոք նորիղ։

«Երբեք», մսւածում էի ես և ա)էկեղծ սրեն ը ան կան ւււմ մեռնել։ Մինչ 
հեկեկալով այդ բսէնկութ յունն էի արա ահ այտ ռւմ, ինչ-ոբ ւ1՝եկը մոտե
ցավ ինձ։ Ես բնըվեցի^ Հելեն ք^ըրնսն էբ։ Մաբվող կրակը աղոտ
կերպով տեսանելի դարձըեը նրա գալը երկար, դատարկ սենյակոււք։ հա 
հաց ու սուրհ էր բերել ինձ համար։

— քՒլ — ասաց նա։ 9 այց ես հացն ու սուրճը մի կողմ
դրեցի։ (^վում էր, թե մի կաթիլը կամ մի փշուրը կխեղդի ինձ իմ ներ
կա վիճակում։ Հելենը, երևի զարմ ան քով, ղիտ ում էր ինձ։ Ես չէի կա–– 
րողանում զսպել հոլզմունքս, թեև փորձում էի։ Օ արրւնակում էի րա րձ–– 
րաձայն հեկեկալ։ Նա նստեց գետնին^ կողքիս, դլք>ք–խը Դ1̂ Ս̂ 
ծնկներին, այդ վիճակում երկար մնաց լռե լյա յն ։ Ես առա ջին ը իւաւե–

Ցէ՝
— ձելեն, ի ն լո \ ես ն ստել մի աղջկա կողքին, որին յուրաքանչյար 

ոք ստախոս է համարում։

— Յուրաքանչյուր ո^ք, Ջեյն։ Ինչո*ւ, միայն ութսուն հոգի լսեցին 
այդ, իսկ աշխարհսէրմ հարյուրավոր միլիոններ կան։

— Ես ի^նչ գործ ունեմ միլիոնների հետ։ Ութսուն հոգին, որ ես 
գիտեէք, արհամարհում են ինձ։

— Ջեյն, դու սխալվում ես։ Դպրոցում, երևի, ոչ ոք չի արհա։էար– 
հում քեզ և ոչ էլ ասւում է։ Հավատացած եմ, որ շատերը չափազանց 
խղճում են քեզ։

— ինչպե^*ս կարող են խղճալ միստր Բրոքլհերստի ասածից հետոա

— Միստր Բրոքլհերստը աստված չէ, ոչ էլ պատվավոր, հ արգելի 
անձնավորություն։ նա այստեղ քիչ է սիրւէած։ Ինքը չի էլ ձգտում, որ
պեսզի սիրեն։ Եթե նա քեզ հատուկ սիրով վերաբերվեր^ դու շքէւրջդ կու
նենայիր 1ւ բացահայտ, և̂  ծածուկ թշնամիներ։ Երևի աղջիկների մեծ 
մասը սիրով ցույց կտային իրենց համակրանքը դեպի քեզ, եթե հա
մարձակվեին։ Ուսուցչուհիներն ու սանուհիները մի երկու օր կարող են 
քեզ հետ սառը վերաբերվել, բայց րարեկաւքական զգացումները դեպի 
քեզ նրանք թաքուն պահում են իրենց սրտերում, և եթե դու քեզ լավ 
պահես, այդ զգացումները որքան ավելի ի^որը թաքնված լինեն, այն
քան ավելի ուժեղ կարտահայտվեն։ Բացի այդ^ Ջ եյն ***— նա կանգ 
առավ։

— Բացի լոյդ, Հելենը— ^^Բ0րէ ձեռքս դնելով նրս$
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ափերի ւքեջ, նա րնոշությամբ սկսհբ ղփեէ իմ մատնհրը, որպեսզի տա–
րս/ր/նի և շտրունակ1*էյ.

— հք1ե ամբողջ աշխարհն էլ քեղ ատի և չար համարի, քո խիղճը 
քեզ կսւրղարարնի և թողու թ յ ուն կտա մհղքերիդ, երբեք առանց բարե
կամների չես մնա։

— Ոչ. ես գիտեմ, որ պետք է մտածեմ իմ մասին, բայց դա
դեռ րոոքք կան չէ։ Եթե ոչ ոք ինձ չսիրի) ավելի լավ է, որ մեռնեմ, քան 
ապրեմ։ Մենակությունն ու ատելությունը տանել չեմ կարող, Հելեն։ 
Քո, միս Ո* եմ պլի և կամ մի որևէ ուրիշ մեկի, որին իսկապես սիրում 
եմ, ոիրու(ն տրմանանաքու համար, կհամաձայնեի, որ թևս կոտրեին, 
կամ եզը պՈղահարեր ինձ և կամ կանգնեի ձիու հետևը, որպեսզի սմբա
կով հարվածեր կրծքիս.*.

— Հանգստացիր, Զեյն, չափազանց շատ ես մտածում մարդկանց 
սիրո մասին։ Դու շատ իմպուլսիվ, չափազանց անհամբեր ես։ Արարիչյը 
որբ քո մարմինը ստեղծել, կյանք է ներշնչել քո մեջ, քեզ տվել է մի ուրիշ, 
ա ■ ՚ԺւՒ ամուր հենարան, քան քո թույլ Լ(եսը», կամ քեզ պես ուրիշ թույլ 
արարածներ։ Այս աշխարհիէյ բացի, մ աբգկային ցեղից բացի, կա մի 
ուրիշի անտեսանելի աշխարհ, ոգիների թագավորություն։ Այդ աշխարհը 
շրջապատում է մեզ, որովհեահ նա ամեն աեղ է, և այդ ոգիները հսկում 
են մեգ, որովհետև նրանց գործը մեզ պահ^յսնելն է ։ Եթե մեռնենք 
վշտից ու ամոթից, եթե արհամարհանքը շրջապատի և ատելությունը 
ճնշի մեզ հրեշտակները տեսնում են մեր տառապանքները ու կհաս
տատեն մեր անմեղությունը (եթե իրոք անմեղ ենք։ Ես գիտեմ, որ 
գա անմեղ ես, և որ էքիստր Բրոքլհերստի ստոր նախատինքը միսիս Ո ֊ի ֊ 
դից է գալիս։ Ես անմիջապես քո փտյլող աչքերում ու մաքուր ճակատի 
վրա կարդացի, որ հոգիդ անկեղծ է), իոկ աստված սպասում է ւ1իայն, 
որ մեր հոգին անջատվի էէարմնից, որպեսզի պսակի մեզ լրիվ վարձա
տրությամբ։ Ո էրե էքն ինչո^լ պետք է ընկճվենք վշտից, երբ կյանքը ա ն ֊ 
ցողիկ է, իսկ մահը միակ ճանսոդարհն է, որը տանում է դեպի երջան
կություն^ դեպի փառք։

Ես չուռ էի, Հելենր հանգստացրեց իէձ, բայց այդ հանգստության 
մեջ կար ինշ^որ անասելի տխրություն։ Վիշտ էի զգամ– նրա խոսքերում, 
բա յց չգիտեի, թե որտեղից է այդ վիշտը։ Երր վերջացրեց ու սկսեց մի 
փոքր արագ շնչել, հազալ կարճ հազով, ես մի պահ մոռացա իմ 
աեփ ակ ան վիշտը և սկսեցի անհանգստանալ նրա համար։

Գլուխո էթւելով Հելենի ուսին, գրկեցի նրան։ նա ձգեցյ ինձ դեպի 
իրեն և մենք չուռ նստեցինք։ Քայց գա երկար չտևեց, ներսում երևաց



մի երրորդ սւնձնավորությոմո Բարձր ար ող րամին քշեր տարավ ծանր 
ամպերը, ու լուսինը շողար երկնքում։ Նրա լույսը պատուհանից ներս 
սողալով, լուսավորեց մեղ, մեզ մոտեցող կերպարանքը, ոոը 
մենք իսկույն ճանաչեցինք։ Դա միս Թեմպլն էր։

— ՝Բեզ եմ փնտրում, Ջեյն էյր , — ասաց նա,— ես ուղում եմ, ո ր ֊ 
պեսզի ինձ մոտ անցնես, և քանի որ Հելեն Բըրնսը քեղ հետ է, թող 
նա էլ գա։

Մենք գնացինք, հետևելով վարիչին անցանք մ իջանցքների լա բիրին ֊ 
թոսով, բարձրացանք սանդուղքով վեր և հասանք նրա սենյակը։ Նրա 
մոտ պայծառ վառւէում էր բուխ արին և ուրախ տեսք էր տալիս սհ ն յա ֊ 
կին։ Միս Բ՚եմպլը Հելեն Բըրնսին ասաց, որ նստի ցածրիկ բազկաթո– 
ռին՝ բուխարու մի կողմու։1, իսկ ինքը նստելով մյուս կողմում, ինձ 
կանչեց իր մոտ։

— Հը, անցա^^վ ամեն ինչ, — հարցրեց, նայելով հրեսիս։ — Լաց 
եղար, հանգստացւս"*ր։

— Ես վախենում եմ, որ երբեք չհանգստանամ։
— Ինչո^ւ։
— Որովհետև ինձ անարդարացի կերպով պատմեցին, 1ւ դուք, միս 

թ*եմպլ, 1ւ ամեն ոք հիմա կմտածի, որ ես չար եմ։
— ՝Բո մասին կւքտածենք այնսլես, ինչպես դու քեղ ցույց կտաս, 

սիրելիս։ Շարունակիր լավ աղջիկ լինել և դու մեզ կբավարարես։
— Իսկապե^*ս, միս Ո*եմպլ։
— Իհարկե, — ասաց նա, մի ձեռքով գրկելով ինձ։ — Այժմ ասա 

ինձ, վ է այն լեդին, որին միստր Բրոքլհերստը անւէանեց քո բա րեր։ս ֊ 
բուհին։

— Դա միսիս Ռիդն է̂  իմ քեռակինը։ ՝Բեռիս վախճանվեց և ինձ 
թողեց նրա խնամքին։

— Ուրեմն ինքնակամ կերւղով քեզ չէ^ր որդեդրել։
— ^նմպ լ։ Նա վշտացած էր այդ բանից, բա յց քեռիս, ի ն չ ֊ 

պես հաճախ ծառաներն ասում էին, մահից առաջ կնոջից խոսք էր 
վերցրել, որ ինձ միշտ կպահի։

— Լավ, Ջեյն, դու երևի դիտես, բայց համենայն դեպս, ես կասեմ 
քե՛զ, որ երբ հանցագործը որևէ բանում մ եղա դրվում է, նրան միշտ էլ 
թույլատրվում է պաշտպանվել։ Դու մեղադրվեցիր ստախոսության մեջ^ 
պաշտպանվիր իմ առաջ ինչպես կարող ես։ Պատմիր ինձ, ի ն չ ֊ո ր  հի^ 
շում ես, բա յց ոչ մի բան չավելացնես և չչափաղանցես։

Հոգուս խորքում որոշեցի, ըստ հնարավորին լինել խիստ չափավոր^

71



լինել խիստ արրյարա^ի և, մի քանի րոպե մ տածելուց ու իմ մտքերը
պէս ս ոո1ււ լ> Լ ( ր։ I րյ \ԼտՈք պատմեցի իմ տխուր մանկության ամբողջ պատ* 
մ ութ յունբ։ (Ապրումներից ուժասպառ եղածք լեզուս ավելի մեղմ էր, քան 
լինում էր սովորաբար, երբ շոշափ ում էին այդ տխուր թեմա ն, Հիշեք "վ
Հելենի նօրխազգոլշսէէյումը՝ չենթւսրկվել զայրույթին, ես իմ սյատմու^ 
թտ ան մեջ ցուցաբերեցի շատ ավելի քիչ ատելություն ու դառնություն, 
քան սովորաբար։ Լինելով այսպես զուսպ ու հասարակ, դա հնչում էր 
ավելի հավանական^ զգում էի, որմիս Թեմպյը լիովին հավատում է ինձ։

Պատմելու ժամանակ հիշատակեցի միստր Լլոյդի անոմտը, որը ա յ* 
ցեւևլ էր ինձ իմ նոպայից հետո։ Ես երբեք չեմ մոռանա կարմիր սեն̂  ̂
յակի սարսափելի դեպքը։ Այն նկարագրելիս հուզմունքս որոշ չափով 
եաՀմանէէ անցավդ ֆանի որ ոչ մի բան չէր կարրղ մեղմացնել իմ հի* 
շողաթյուններր հոգեվարքի այն ջղաձգումի մասին, որը ճզմել էր սիր^ 
տըս, երր միսիս Ռիղը, մերժելով իմ բուռն թախանձանքները ներել ինձ, 
երկրորդ անգամ ինձ փակեց այդ մութ սենյակում, որտեղ ուրվականը 
հաճս/խ է այցեք ում է

Ես վերջացրի, միս Թեմսքյր մի քանի լւոպե րււռ դիտում էր ինձ։ 
2ե տո ասաց,

^  Մի փէւքքէ ծս&աթ եմ միտոր Ա^յգի հետ, կգրեմ նրան, եթե նրա 
պաժէժախաւը պաամաիխ բերւթթաէթֆթյությամր
կարդւՍրացվես, իսկ ինձ համար, Զեթէ, դու արդեն անմեղ եօ։

նա համ բուրեց ինձ և պահելով իր կողքին (ես ինձ թեթև էի զգում, 
մանկակաՖ էի զգում, նայելով նրա դեմքին, շրջազգեստին, նրա

զարգարանքին, սպիտակ ճակատին, նրա խիտ ու փայյուն մա^ 
զերին և շողշողուն մուգ տչքերին), շարունակեց, դիմելով Հելեն 
թըրնսին,

— Ինչպես ես զդում այս գիշեր, ձեւեն։ Այսօր շա^տ ես հազացելլ
— Ոչ այնքան, մադամ։
— 1*սկ կրծքի ղ ցէս ՚^վր։
— էք̂ ի փոքր թեթև է։
Միս Թեմպյը վեր կացավ, վերցրեց նրա ձեռքը, հաշվեց զարկե* 

րակր, հետո վերադարձավ իր տեգը։ Ես Լսեցի, թե ինչէպաԱ կամաց պխ 
քէոշեց։ Մի քանի րոպե սուզվեց իր մտքերի մեջ. Հետո, ուշքի գաւով, 
^էրախ ասաց*

կրկոէող այս գիշեր իմ հյուրն էք, է  էս ձէզ հյուրերի պես 
պետք է ընդունեմ։*** Նա խփեց զանգըւ

— թէերրարժ։,**– ասաց նա ներս մանով աղախնին,— ես գեո չեմ
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թւ^յել, էհ։ւ սաւ ւյ սւ ր ան ը, ղ̂1ք̂ յ̂ էրէէւ1 է1քլյն հր ույււ Լրկու օրի ււրղնհրի
հաւ)՝ ար։

Մատուըարանր շուտով նհրս Ինջրա ն դհղհրիկ կին լի ն ա ֊
ւրոն գավաթն հրր և փայլուն թ հ յ ւա) Ա ։ "րր գրված կր օջախի էլ ո գրի
փորրիկ, կլոր սեղանին։ Ի"նչ անուշ հոտ էր գալիս թեյի դոլորշուը ու 
բովսւծ հա էլի էյ։ ք^այլյ սա րսսոիով նկաահւյի ^ևս տրգեն սկսում էի րս՚գգ 
գդալ) հարի էՏիայն մի քանի կտորներ։ Միս 9'եմպլը նույնպես նկաս ելյ 
այո։

— Բարրարա, — ասաց նա,— չե̂ *ք կարող մի փոքր տվեւի հաց ու 
կարագ բհրել։ Երեքիս համար այստեղ քիչ է։

Բսւրբարսւն դուրս գնաց, բայց շուտով վերագարձավ։
— Մադամ, միսիս ձարդենր ասում է, որ ուղարկել է սաէորւսԼէոն 

բամ ին։
Միսիս Հարգենը, թող հայտնի լինի այգ, տնտեսուհին էր։ Դա մի 

կին էր, որին ւքիստր Բրոքլհերսէոը 1բիվ վստա^ոււ) էր, և որը հա վա սւ։֊ 
րսոգես կազմված էր կետոսկրից և երկաթից։

— Դե լա վյ— անդրադարձավ միս Թհմպլը, — ենթադրած եմ, որ ։1ի | 
կերպ յոլա կգնանք, Բարբարա։>— Եվ հենց որ աղջիկը դուրս գնաց,
ծպտալով ավելացրեց —̂ բարեբախտաբար ես կարող եւէ եղած քչին 
որոշ բան ավելսւցնել։

Հրավիրելով Հելենին և ինձ նստել սեղանի շուրջը, մեզնից յուրտ ֊ 
քանշյուրի առաջ դրեց մ ի ֊մ ի  բաժակ թեյ բոված հացի մի հրաշաչի, 

բարակ շերտի հետ միասին, հետո վեր կացավ, բացեց պահւշյ֊ 
բանը ու այնտեղից վերցրեց թղթի մի կապոց, որի մեջ փաթաթված էր , 
մի մեծ կտոր անուշահոտ կարկանդակ։

— Ես ուղում էի գնալիս հետներդ մ ի ֊մ ի  կտոր սրանից դնել,—
ասաց նա, — բայց քանի որ բոված հացը քիշ է, դուք այն հիմա կստ ա ֊ 
նաք, — և իր ձեռքով կարկանդակը կտրտեց։ Կարծես թե այդ երեկո . 
մենք քեֆ էինք անում նեկտարով ամբրոսով։ Մեզ ոչ պակաս ուրա ֊ | 
խոլթյուն էր պատճառում նաև գոհունակության այն ժպիտը, որով մեր^ 
տանտիրուհին նայում էր, թե ինչպԼԱ ենք մենք հագեցնում մեր քաղցը) 
հաճելի ուտելիքով, որով նա առատորեն հյուրասիրեց մեզ։ Երբ թեյը  
վերջացրինք, և մատուցարանը մի կողմ դրվեց, նա նորից մեզ կանչեց 
օջախի մոտ, նստեցինք նրա կողքին, Ա այժմ նրա ու Հելենի միջև սկըս– 
վեց մի խոսակցություն, որն ինձ համար իսկապես շատ հետաքրքրաւ, 
կան էր։ |

Միս Թեմպլի արտաքինի, նրա դեմքի արտահայսէոլթյան, հղկված

Ո



էեզվի մեջ միշտ կար ինչ^որ անդորրություն, որը անհնար էր դա րձ ֊ 
հում ամեն տիպի եուսնդէ դյուրաբորբոքություն և տաքարյունություն։ 
Նրա մեջ կար ինշ^որ բանք որ հաճույք էր առաջացնում բոլոր նրանց 
մեջ, ովքեր նայում ու լսում էին նրան ակնածանքով։ Այդպիսին էին և 
իմ զդացմունքներըք իսկ ինչ վերաբերում էր Հելեն Բրրնսին, ես ա պ ֊ 
ջած էի նրա վրա։

^քաղդոլրող ուտ եք իքը ̂ օջախի պայծառ կրակը, իր սիրելի ուսուցչու^֊ 
հու ներկէքԱոլթյանն ու բարությունը, կամ գուցե ավելին^ իր աննման 
մաքի յ  ուր ա Հ ա ս։ կութ յա ն ը բարձրացրել էին նրա ներքին ուժերը։ Այդ 
ուժերն ։։յրթն ա էյԼլ, բորբոքվում էին։ Նրանք վառվում էին պայծառ կարմ
րությամբ նրա այտերում, որոնք մինչ ։սյդ եղել էին հար անգույն ու 
անարյուն, փայլում էին նրա ուշքերի թափանցիկ պայծառության մեջ, 
որոնք անսւդասելի կերպաք դարձեչ էին շատ ավեւի գեղեցիկ, քան միս 
Ւեմպլի աչքերը, բա յց այդ գեղեցկությոմտը նրա աչքերի վառ գույնի, 
երկար արտևանունքների և 1լամ ասես նկարած հոնքերի գեղեցկությունը 
շէր։ Հելենի ուշքերի ա/քբողջ գեղեցկությունը նրանց արտահայտության, 
§/• յ  իյ ուժ ութ ք ան ու ւիայլի ւ)եջ էր։ Հետո նրա սիրտը սկսեց խոսել ջուր” 
թերի ւքիջոցով, և մտքերը դուրս թսոիվեցին, թե ինչ աղբյուրից, չեմ 
կարող ասերւ Կարո^զ էր արդյոք տասնչորս տարեկան մի աղջիկ ունե
նալ այնքան մեծ, ուժեղ սիրտ, որպեսզի հճ$մա^աթփուկ, " րհցավաո 
ճարտասանաթյունր դուրս հորդեր ջինջ աղբյուրի պես։ Այդպես էին ինձ 
թէԼուէք Հելենի գատողություններն այն անմոասնալի երեկոյան, թվում 
էր, թե նրա սդիՏք ձգտում էր շատ կարճ ժամանակում վերապրել այն 
ա մէնը, ինչ որ շատերը ապրում են իրենց գոյության երկար տարիների 
ընթացքում ։

Նրանք խոսում էին այնւպիսի հարցերի շուրջը» որոնց մասին ես 
երբեք չէի (սել, խոսում էին ազգերի և անդարձ անցած ժամանակների, 
հեռավոր երկրների, բնության արդեն հայտնաբերված կամ դուշակեյիք 
գաղտնիքների մասին, նրանք խոսում էին գրքերի մասին։ Ինչքա^^ն 
դրքեր էին կարդացել։ Գիտելիքների ինչպիսի՛^ շտեմար։սն անեին։ Ըստ 
երևույթին, նրանք լավ դիտեին Ֆրանսիան, \ւ ֆրւսնսիական գրողնե– 
րին, բա յց ի։7 զարմ անքր հասավ գագաթն ակնտին, երր միս Թեմպլր 
^^Ր 9 Բեց Հելենին^ շյ/՝ փորձել արդյոք երբևիցե վերհիշել լատիներենը, 
որը հայրն էր սովորեցրեչ և գրքերի դարակից վերցնելով մի գիրք» 
տոաջարկեց կարդալ և մեկնաբանել մի էջ Վիրդիչիոսիըք Հեչենը են– 
թարկվեց, և իմ ակնածանքը ավելանում էր նրա կարդացած յուրա– 
քանչյուր տոգի հետ միասին։ Հազիվ էր նա ավարտել, երր գանգը աղ–



ղարարեէ  ̂ քնելու ժամը։ Ո չ մ I։ ուշաըում չէր թ ույլա ա բվում. միս 0'Լմսլ^ 
ԼԱ երկուսիս էլ և, սեղմ ելով կրծքին, ասաց,

— Աստված ձեղ օրհնի, երեխաներ։
Նա իր գրկում Հելենին մի փոքր ավելի երկար սլահեը, քան ինձ և 

նրան գրկից բաց թողեց հակառակ իր ցանկության։ Հելենին էին նրա 
աչքերը հետևում, երբ մոտենում էինք ղռանը, նրա համար էր, որ երկ–> 
բորդ անգամ տ1սուր հառաչեց, նրա համար էր, որ նա սրբեց արցունքի 
կաթիլը իր այտից։

Երբ հասանք ննջարան, լսեցինք միս Ս կա չերգի ձայնը։ Նա նայում 
էր դարակները։ Հենց նոր դուրս էր քաշել Հելհն Բրրնսի դարակը, և երբ 
մենք ներս մտանք, սուր հանդիմանությամբ դիմավորեց աղջկան ու 
ասաց, որ վաղը ևեթ նրա ուսին կկպցնի կես դյուժին անփույթ ձևաէ 
դարսած իրեր։

— հմ իրերը իսկապես խայտառակ, անկարդ էէիճակում են, — շշրն՝> 
ջաց Հելենր ւսկանջիս, — ուղուէք էի կարգի բերեք, բայց մոռացա։

Հետևյալ առաւէոտ միս Սկաչերդր մի կտոր ստվարաթղթի վրա խո^ 
շոր տառերով դրեց ՀՀւինթի)) բառը և հմայիլի պես կապեց Հելհն ի մեծ, 
հանգիստ, խելացի ու բարի ճակատին։ Այդպես նա մինչև երեկո հաւք֊ 
բերությամբ ու ս ուսոււիուս ւէս։ն էր դոյլիս, համ յսրելաէ այն արժանի 
պատիժ։ Հենց որ միս Ս կա չերդր երեկոյան դասերից հետո գնաց, վ ա ֊ 
զեցի Հելենի մոտ, պոկեցի ստվարաթուղթը և շւդրտեցի բուխարու մեջ։ 
Զայրույթը, որ նրան անծանոթ էր, ամբողջ օրը փոթորկում էր ներսս, և 
արցունքի տաք ու խոշոր կաթիլները շարունակ թաէիվում էին աչքերիցս, 
որովհետև նրա հ եզության տեսարանը անտանելի խոցում էր սիրտս։

Այդ նկարագրած դեպքերից մոտ մի շաբաթ հետո, միս Թեմպլր միստր 
Հէք յ̂դից ստացավ ւդատասխան նամակ, որը, ըստ երևույթին, հաստա ֊ 
տում էր իմ պատմածը։ Հավաքելով աւքբողջ դւդրոցը, միս Թեմպլը հ ս ւյ ֊ 
տարարեց, որ Զեյն էյրի դեմ հարուցված մ եղա դրանքն երի կա։դակցու– 
թյամբ հարցում արվեց, և նա չափազանց երջանիկ է հ այտնելու, որ 
Ջեյնր լիովին արդարացվում է ամեն տիպի մեղադրանքից։ Ուսուցչու֊ 
հիները սեղմում էին ձեռքս ու հ ամ բուրում ինձ, իսկ ընկերուհիներիս 
շարքերի միջով ան ցայէ գոհ ունակության շշունջը։

Այսպիսով, ազասսԼեցի մի տանջալից բեռից և սկսեցի աշխատել 
նոր եռանդով, որոշելով այնուհետև հ աղթահ արեք ամեն տիւդի դժւիս ֊ 
րություն։ Աշխատում էի համառորեն ու ի։ք հաջողությունը հաւք ապա ֊ 
տւսսխանում էր ջանքերիս։ Աշխատանքը ամրացրեց իմ հիշողությունը, 
որ բնականից ուժեղ չէր, վարժությունները ղարդացբին միտքս։ Մի

6— Շաոլոթ Օրոնտե
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քանի շաբաթիս ի^^ փ ոխ ադրեցին հաջորդ դասարանը, երկու
ամիս շչրււոյաձ, ինձ թոլյլատրվեը սկսել ֆրանսերեն լեզուն և նկար^ 
չութ յան ր։ Մի օրվա ընթացքում սովորերի 61ր̂  ̂ է̂ ք^աջին երկու
մ ամ տնակները և նկարեըի իմ առաջին խրճիթը» որը իր ծոսւ պատերով 
գերաղանըում էր Պիզայի աշտարակի թհքութչանը։

Աչդ գէշեր» անկողին մտնելով, ես մոռարա երևակաչութչանս մեջ 
պատրաստել 9 արմեսիդի ընթրիք^^ տապակած կարտոֆիլիդ կամ սպի^ 
տակ հաըիը ու թարմ կաթիր, որոնցով ես ս ովորաբար աշխ ատում էի 
զվւսբճություն պատճէս ո ել իմ ներքին ցանկություններին։ Դրա ւիոխա^ 
րեն խաւ1արի մեջ սյ ս։ տ կերսւցնում էի իմ ձեռքով նկարած հրաշալի 
պատկերնելմ տներ ու ծառեր, պեղւսսէեսիլ ժայռեր ու ավերակներ, Քա– 

հոտերի պես հոտեր, գույնզգույն թիթեռներ, որ/մ՚ք պտըտ^
վում էին կիսաբաց վարդերի շուրջր, թռչուններ, որոնք կտցահարում 
էին հ ասած րալեր^ ցախսարեկների մարգարտանման թվերով լի բներ, 
որոնք պատած էին նորածիլ բաղեղ)։ հրով։ Մտքիս մեջ վերլուծում էի, 
կաբոսդ էի աբդյոք սահուն թ արգմ ան ել ֆրանսի ական հ եքիաթների
գրը^^ յ է այսօր ինձ ցույց էր տվել մադամ Պիերռնէ Այս հարցը ևս
անլածեչի մնաց, քանի որ անուշ քուն մտա։

ճիշտ է <եա,
,>սւն պար-արա հ ^  ւստէղէոթքաԼ հէա՜Տէ . ՚

Այժմ էոուղը իր բոլոր զրկանքներով հանգեթծ, չէի փոխի Գեչթսհե֊ 
դի ամենօրյա ճոխության հետ։

ԳԼՈԻ10 Ի Ն Ն Ե Ր Ո Ր Դ

^  այց զրկանքները կամ ավելի ճիշտ դժվարությունները Լոուղում 
քանի գնում պակասում էին։ Մոտենոլմ էր գարունը, այն ի ք ^  

արդեն վրա էր հասեէ։ Ամեսաքին քաէմք ամ անիքն երը դադարել 
ձյունը հալվել էր, ստոր թափանցող քամիները մեզմաքեւ էթխ

1 էիեեչ (ֆ րա նս.)։
է ցթ1ակաչակա1ե ընթրիք, Բարմեոիպը ^Արարաեահ գիշերներ»^ի իշխաններիօ մեկն 

է։ հոսւսցթ հա մի մաւրաքկանի աաաջսզւկեք ^ է Կ  ե նրա աոաջ
շարեք հևսթա^ ո։ րաժակկֆր։

3 Հ/րչանզյսկահ նկարիչ Ալրերա մսվւթ (14ֆՕ–^էեկ1ի  

էԴ



ոսւքերս, որոնք կաղալու ասաիճան քհրձւ1աՏ ու աոաձ Լին հուն,1ար^ 
յան սուր սաոնամ անիքնհրիւյ, աո/րիԱան մեղմ ջերմ ութ յան ներքո սկսե– 
րին թեթևանա( ու առողջսէնար Գիշերն ու տոավոաներն իրենը կանա~ 
դական սառնամանիքներով այքևս չէին սառեընում արյանր մեր հրս։կ–̂  
ներումյ ւս(ժմ մենք կարողան ում էինք մեր խաղամամհրն ան ըկա ընեչ 
պարտեզում։ Երբեմն, ոյրև օրերին, ^^ույնիսկ հա/\եւի և ուրախ աք ի հր 
այնտեղ մնաւը, իսկ թխաթույր թմբիկների կանալը օրեըօր ավելի էր 
աճում, կարծես հույսը, գիշերն անընևլով, առավոտյան այստեղ թող^ 
նում էր իր թարմ հետքերը։ Տերևների միջից դուրս էին նայում ծաղիկ– 
ներ  ̂ ձնծաղիկներ, քրքումներ, ծիրանագույն գնարբուքներ ու դառ մ ա ֊ 
նուշակներ։ Հինգշաբթի օրերը կեսօրից հետո (երբ սլարտպմունքներն 
ավարտվում էին) մենք գնում էինք ղրոսանռի ու գտնում աւ1ելի ա նու֊ 
շահոտ ծաղիկներ, որոնք աճում էին ցանկապատերի տակ, ճտնասքսւր֊ 
հի երկարությամր։

Ես հայտնաբերեցի նաև, որ պարտեզի բարձր, մեխերով ամրացած 
ցանկապատից այն կողմ տարածվում էին անասելի մեծ հաճույք ու բ ա ֊ 
վականություն, որոնք պարփակվում էին միայն հորիզոնով։ Հաճույք էի 
զգում տեսնելով հեռվում լեռն երի վեհապանծ գագաթներ, որոնք օղա ֊ 
կում էին սաղարթախիտ ու ստվերոտ մեծ քեռնային հովիտը, ք1ք1^^  ̂
վտակը, որի հունը լի էր մուգ գույնի քարերով և որը ջրապտույտներ 
գործելով վազում էր առաջ։ Բոլորովին այլ էր էսյս տեսարանը ձմեռա ֊ 
յին չուգունե երկնքի տակ, երբ այն կաշկանդվում էր սառնամանիքով 
ու ծածկվում ձյունե սավանով։ Այն ժամանակ արևելյան քամիները ծ ի ֊ 
րանագույն գագաթներից ներքև էին քշում մահվւսն պես սառը մշուշը, 
փռում արոտավայրերին ու վտակի փոքրիկ կղզիներին, մինչև որ այն 
միաձուլվում էր վտակի վրա կանգն ած սաոը մառախուղի հեէո։ Վտակն 
ինքը հեղեղուտի պես, պղտոր ու անզուսպ, ճեղքելով անտառը սլանում 
էր առաջ, Լցնելով օղը աղմուկ–աղաղակով, որն ավելի ևս ուժեղանում 
էր տեղատարափ անձրևի կամ ձյունախառն մրրիկի վայնասունով, իսկ 
վտա հհ ափերին երևում էին ծառերի կմախքների շարանը։

Ապրիլին փոխարինեց մայիսը։ Դա ւքի պայծառ ու խաղաղ մայիս 
էր։ Ամենօրյա կապույտ երկինքը, արևի խաղաղ շողերը և արևմտյան 
ու հարավային մեղմ քամիները հաճելի էին դարձնում մայիսը։ Բուսա֊ 
կանությունը ամենուրեք հուժկու ծիլեր էր տալիս։ Լոուգը թափ էր տ ա ֊ 
լիս իր գանգուրները, ամբողջապես ծածկված կանաչով ու ծ աղիկն Լրով։ 
Մեծ ծփենու, հացենու և կաղնու կմախքները նորից ծածկւէեըին փար֊ 
թամ կանաչով, անտառային բույսերը առատորեն ծիլեր տվեցին ու
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րարձրաչյւսն Լոուղի թ ա քստ ոցներ ում ։ Մամուռի բա զմ ա թ ի վ  տեսակներ 
կանաչ գորզուք պ ա տ եզին նրա փ ոսերը, և վա յրի գնա րբուկների  Հա – 

քա ստ  ր ա ղմ ազան ութ յո ւն ի ց  ասես Լոուդը դարձել էր արևի ճա ռա գա յթ»  
ներ արձակող գետ ի ն։ Ստվերոտ տեղերուէք ա յգ գնա րբուկների գժգույն  
փ ա յլը նմա ն էր ջահից տա րա ծվող հաճելի շողերի։ Այս թք^լորը ես վա » 
յԼ լո ւմ  էի հաճախ ու լիուէի, ազատ ու ա ռանց հսկողությա ն և հա մ ։սրյ։ս  
միշտ մենա կ։ Ա յգ ինձ համար անսպասելի ա զա տ ությունն ու հա ճույքն  
ունեին իրենց պ ա տ ճա ռը, որին տեղին է ա յժմ  ա նգրա դա ոնա լ։

Մի'*թե ես շնկա րա գրեցի ապրելու համար հաճելի մի վ ա յր , որը 
պարւի ։սկված էր բլուրներով, ա նտ ա ռով ու վտակի ոլորա պ տ ույտ » 
ներոէք։ Անշուշսւ վ^>յրը հիանալի էր, բ ա յց  ա րգյոք առողջարար էր, թե  

ոշ, գա ա յլ հարց է ։
Անտառապատ ձորա կը, որտեղ գտ նվում էր Լոուգը, մշուշի և նրա^ 

նից ծնունգ ա ռնող վա րա կիչ հիվա նգությոմէների օրրան էրէ Արագ վրա  
հսէսնող գարնան հետ միա սին սկսվեց տիֆի հա մա ճա րա կը։ Հ ի վ ա ն գ ո ւ ֊ 
թ յ։։ւն ր , որ տ ա րա ծվում էր սարսափելի ա րա գությա մբ, ներս սողա ց  
նաև մեր որբանոցր՝ րաղմաւՏարղ ղաստրանն ու ննջարանը, և, գեռ  
մայքսէր չեկած, դպրքԼգը վերածէ1 եց հիվան ղանոցի։

Ս ան ուհիների կիսա քա ղց գո յո ւթ յո ւն ը , ա նուշա դրությա ն մա տ նվա ծ  
մրսա ծությոմէը նրա նց մ եծ  մա սին նա խ ա ա րա մա դրում վարակին^
ութսուն աղջիկներից քա ռա սունհինգը միա ժա մա նա կ հիվա նդ պ ա ոկե» 
ցի ն ։ Պ ար։սպմ ունքներն ընդհա տ վեցին, ներքին կանոնները խ ա խ տ ։(ե» 
ցի ն , Ոտքի վրա մ նա ցա ծ մի քա նի աղջիկներ, որ դեռ առողջ էին, հա» 
մա րյա  լիա կա տ ա ր ա զ ա տ ո ւթ յո ձ  էին վ ա յե լո ւմ ։ ք^ժիշկը պահանջում էր, 
որ նրանք ա ռողջությունը պահպանելու համա ր, հաճախակի բա ց օդում  
ւինեն, թ եև ա ռա նց դրան էլ ոշ ոք ժա մա նա կ չուներ նրանց վրա հսկե» 
չու կամ սենյա կներում պ ա հելու։ Միս Թ եմ պլի ա մբողջ ուշա դրությունը  
կլան էք ած էր <Ւվ ա նղներով։ Նա ապրում էր հիվա նդների սենյա կում և 
գիշերները մ ի ա յն , մի քա նի ժա մ ով, ա ռա նձնա նում էր հա նգստ ա նա լու։ 
Ուսուցչուհիները ա մբողջա պ ես զբա ղվա ծ էին իրեր դա սա վորելով և 
ուրիշ անհրաժեշտ պ ա տ րա ստ ություններ տ եսնելով, որպ եսզի ճա նա » 
պարհ գնեն լքի քա նի ա ղջիկների։ Սրանք բա խ տ ա վոր էին, որ բա րե^  
կա մներ ու ա զգա կա ններ ունեին, որոնք հա մա ձա յնվել էին նրա նց տուն 
տանել վարակի ա յգ բ ն ի ց ։ Շա տ երը, սա կա յն , արդեն վա րա կվա ծ էին ու 
տուն էին գնում» ա յնտ եղ մ եռ նելո ւ։ Մի քա նիսը մեռա ն դպ րոցում , նրանք 
լուռ ու արագ թ ա ղ եցի ն ։ Հիվա նդութ յա ն բն ո ւյթ ը  ոշ մի  հապ ա ղում չէր  

թ ո ւյլ տաշիս։
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Մինչ հիվանդությէոնը րյարձեւ էր Լոուդի րն ակիշը, իսկ մահը՛ նրա 
հաճտիւակի հյուրը, մինչ հ ուս ալքությունն ու սարս աւիր թ ւայ ւտ1ո ը ։;ւմ 
էին նրա պատերի մեջ, մինչ սենյակնեըՆ ու մ իջան ը ըն I, ր ը չի էին հ/ր̂  
վանդության հոտերով և ոչ մի դեղորայքով ու ան ուշտհոս, ըուըմրւն 
նեըով հնարավոր շէր վեըսյընել մահվան այդ միազւքը, սչտյձաո մա– 
յիսը փայլում էր սեպ րլուրների ու գեղատեսիլ անտառապատ հովտի 
վրա։ Պարտեղը ևս շողում էր ծաղիկներիը՝ մոլոշներր աճել, բարձրաւյհլ 
էին <) առերի պես, շուշանները բաըվել և կակա շներն ու վարդեբր դե– 
ղաղարդ տեսք էին ստալյել։ Փոքրիկ թւքբերի եզրերը պտտած էին դույ
նը զդույն մեխակի ուժեղ ծիլերով ու կարմրագույն մարդարիտների 
կրկնակի շարքերով։ Առավոտից֊երեկո բուրում էին անուշահոտ փ շա ֊ 
վարդերը, որոնցից համեմունքների ու իյնձորի հոտ էր դալիս։ Բն ու թ յան 
ա(ո բուրավետ դանձերր Լոուդի բնակիչների մեծ էՏասի համար նշա
նակություն չունեին։ Սիայն երբեմն մի-մի փունջ ծաղիկ ու խոտ էինք 
հավարում և դնում մեռած աղջիկների շիրիմներին։

Սակ այն ես և նրանք, ովքեր դեռ առողջ էին, լիուլի վայելոււՏ էին 
շրջաւդատի գեղեցկություններն ու գարնան թարմությունը։ Մենք գ ը ն ֊ 
շուների պես թափառում էինք անտառներում՝^ սւռավոտից ։Տինչև երեկո, 
անում էինք այն, ինչ որ մեղ դուր էր դալիս, դնում էինք ուր որ ուղում 
էինք։ Մեր ապրելու սլայմանները ևս ավհւի լավացել էին։ Միստր Բրոքլ– 
հերստր և նրա ընտանիքի անդամները այժմ երբեք Լոուդին չէին մոտե
նում, ոչ ոք տնտեսությանը շէր հետևում, չար տնտեսուհին սարսւսփե– 
լով համաճարակից, թողել հեռացել էր։ Նրան փոխարինողը, որը եղել 
էր Լոութընի դեղատան տնտեսուհին, անտեղյակ էր նոր տեղի սովո
րություններին և ավելի առատաձեռն էր։ Բացի այդ, կհրակր։Լողների 
թիվը շատ քիշ էր։ Հիվանդները քիչ էին ուտուէք, նախաճաշի՝ ժա։քանակ 
մեր ամ անները լցնում էին լիքրւ Սրբ տնտեսուհին ժամանակ շէր ունե
նում իսկական ճաշ պատրաստելու՝ մի բան, որ պատահոււք էր հա
ճախ, նա մեզ ամեն մեկիս տալիս էր ։քեկական կտոր սառը կարկսքն– 
գակ կամ մ ի ֊մ ի  կտոր հաց պանրով, և մենք այն հեէոնհրս տանում 
էինք անտառ, որտեղ եզնից ւսմեն մեկն ընտրում էր իր ամենասի– 
րած տեղը ու ախորժսւ1լուԼ ուտում իր ունեցածը։

Իմ սիրած տեղը հարթ ու լայն քարն էր, որ սպիտակ ու շոր բարձ
րանում էր ուղիղ վտակի մեջտեղում։ Այնտեղ կարելի էր հասնել մի– 
այն ջրի միջով» ես ջուրն անցնում էի բոբիկ։ Այդ քաբը բավականին չայն 
էր, նրա վրա հարմարւԼում ու հանգիստ տեղավորվում էինք ես ու իմ 
նոր ընկերուհին՝ Մերի Լնն Ուիլսընր։ Սա մի սրամիտ ու ամեն ինչ նկա ֊
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տալ աղջիկ էր^ որի ընկերութ յունից ես հա ճույք էի զգում  մա սա մբ ա յն  
պ ա տ ճա ռով, որ նա շատ կա տ ա կա սեր ու օրիգինա լ էր, մա սա մբ էլ նրա  
հաւքսւր, որ նրա Հետ թ եթ և  էի զգում ։ Մի քանի տարով մ եծ լինելով , նա 
աշիւար ՝,ը շատ ա վելի լա վ գիտ եր, քան ես և կա րողա նում էր ա յնպ իսի բա<  ̂
ներ պ ա տ մել, որ ես հաճույքով լսում էի։ նա բա վ ա բա րում  էր իմ  հետա^ 
քը ր քր ո ւթ յո ւնը , շատ ներողա մտ ա բա ր էր վերա բերվում  նա և իմ  թերուս 
թ յո ւն ն ե ր ի ն , երբեք չէր զսպ ում կամ սանձահարում ին ձ ։ Նա պատմև^ 
լու շնորհք ուներ, ես^ վերլուծելու։ Լւա սիրում էր սովորեցնել, ես՝ հարց^ 
ն ել։ Դրա համար էլ մենք հեշտ ութ յա մբ իրար հասկանում էինք, և եթե  
փոխաղարձ շփ ումր մեղ աոանձին օգուտ շէր բերո ւմ , ա յնուա մենա  

հաճելի էր;
Բ ա յց օ * ւր է Հելեն Բըրնսը։ Ինչո^*ւ ես նրա հետ շէի ան ղկա ընում  

ա զա տ ությա ն ա յս ք ^ ղ ց ր  օրերը։ Մի'*թե մոռա ցել էի )ւրան, մի՛ թե այն^. 
քան վատն էի, որ սկսել էի ձանձրանաչ նրա ա զնիվ ընկերութ յունիցւ  
Իհա րկե, Մերի էնն Ուիլսընը ցածր էր իմ  առաջին ընկերուհուց, նա 
մի ա յն պ ա տ մում էր զվա րճա լի պ ա տ մություններ, Ս ենք ասումս խ ոսում  
էինք ու սրա մտ ում , մինշղեռ Հեչենր կարողանում էր ճաշակ ղ ա ր գ ա ց ֊ 
նել դեպի ավելի վսեմը րսԼսր նրանը մեջ, Ոէէքեր բախտ էին ունեն ում 

խոսել նրա հեա ։
ճշմա րիա  է , քրեթհ^ըսզ, ես Լլ էքֆպւեֆ « «

պետ ես անկատար էակ էի, բա զմ ա թ ի վ  թ երութ յուններով ու մի քա նի  
առավել կողմերով, ա յնո ւա մ ենա յնի վ , երբեք չէի ձա նձրա նում Հելեն  
Բըրնսից, սրտ ումս դեպ ի նա շարունակ փ ա յփ ա յում էի ա յնպ իսի ու<Աղ, 
քնքուշ նվիրվա ծութ յա ն զգա ցմ ունք, որի նմա նը հետ ա գա յում համար՛ս՛ 
յա  շեմ ո ւնեցել։ Եվ ինլպե**ս կարող էր այւ կերպ լինել, երք Հելենց  
միշտ իմ նկա տ մա մբ ցուցա բերում  էր հանգիսա ու հավա տ ա րիմ բա ր ե
կա մութ յուն, որը ոշ վատ տ րա մա գրոլթ յունը կարող էր թ ուլա ցնել, կամ  
վ րգսվ ել, և ոչ էլ զ^յրքք^յթը։ Բ ա յց Հելենը հիվա նգ էր ։ Արդեն մի քա նի  
շա բա  թ  էր , որ իմ  աչքին շէր երևում, և ես չգիտ եի, թե վերևի հարկի 

ր սենյա կում  էբւ նա , ինչպ ես ինձ ա սա ցին, չէր ուղա րկվա ծ հիվա ն* 
դա նոց, օրա եղ պ տ ոկա ծ էին ա իֆ եվ  հիվա նդիհբց, որովհետ և Հե յենր  հխ* 
վա նդ էր թոքա խ տ ով և ոչ թ ե  տ իֆովէ Թ ոքա խ տ ը, ա նա եպ յթկ ւթեեյլոեք^։ 
ես պ ա տ կերա ցնում էի ինչ^որ ավեչի թ ե թ և  հիվաեդ^$^թ^քքմե։ Ծբր ժա 
մա նա կն ու խ նա մքը կարող են բո ւժ ե լ։

Այս հսքմսզմոմէքս հաստատվում էր այն փպսասվյ ոբ Նա փաֆֆ 
արևոտ օրերին իքնում էր ցած, ու միս Թեմպյյէ նրաՆ դէէպւս էր տանում 
պարտեզ^ ր պ յց  ա յս  դեպքում էլ ինձ չէր  թոլԱ ա ա բվս^մ մւ$ւթենալ ե խո–  

80



սհլ հԼտը։ Ես տեսնում էի նրսւն միայն ւյս/րո ց̂ի պատուհանիրյ, այն էջ 
ոչ պարզ շալով պինդ ւիա1̂  տթված նա ն Ատ ում էր ինձն իր հեռու, վ և ֊ 
ր ան դայի մոտ։

Մի երեկո, հունիսի սկզրներին, Մերի Լննի հետ երկար դրոսների 
անտառում, սովորականի պես մենր անջատվերինք մյուոներիր ու ' /̂̂ - 
քէոլ գնարինր, այնքան հեռու, որ սկսեըինք մոլորվել, և որպեսզի ճա– 
նապարհը հարրնենք, մտանք մի մենավոր տնակ, որտեղ ապրում էի% 
մի մարդ ու կին։ Նրանք այդ անտառում խն ամ ում էին կիսավայրի խրո 
զերի, որոնք սնէԼում էին կաղինն հրով։ Երբ տուն վերադարձանք, քու–– 
սինն արդեն դուրս էր եկել, պարտեզի դռան մոտ նկատերինք մի ձի, 
որը, ինչպես գիտեինք, պատկանում էր բմշկին։ Մերի էննը նկատ նքքէ 
որ հաւէանորեն որևէ մեկը շատ վատ էր, որ այսսլիսի ուշ ()ամին ուղար–>̂  
կել էին միստր Բեյթսի հետևից։ նա մտավ տուն, իսկ ես մի քանի րո^ 
պե հետ մնացի, որպեսզի պարտեզում տնկեմ անտառից բերած մի քա–̂  
նի բույս, որովհետև վախենում էի, որ թառամեն, եթե թողնեի մինչև 
առավոտ։ Աշխատանքը ավարտելուց հետո դեռ մի փոքր էլ հապաղում 
էի։ Ցողը նստել էր և ծաղիկները .արձակում էին շատ անուշ բուրմունքէ 
Այնպե^ս հաճելի, այնպե"ս խաղաղ ու տաք երեկո էր, դեռ կարմրաշող 
մայրամուտը պարզ օր էր խոստանում և վաղը։ Լուսինը վեհությամր 
բարձրանում էր խավարապատ արևելքում։ Ես դիտում ու վայելում էի 
այդ բոլորը որպես իսկական երեխա, երբ հանկարծ իմ գլխում մի միտք 
ծագեց։

«Ւնչքա"ն տխուր է պառկած լինել հիմա անկողնում և զգալ, որ 
քեզ մահվան վտանգն է սպառնում։ Այս աշխարհը սքանչելի է, սա ր ֊ 
սափելի կլինի այստեղից կանչվել ու գնալ, չգիտես թե ուր»։

Եվ առաջին անգամ ես լուրջ փորձ արեցի հասկանալ այն, ինչ 
ասված էր ինձ երկնքի ու դժոխքի մասին, ու շփոթված նահանջեցի, 
առաջին անգամ շուրջս նայելով, ես տեսա ամենուր անհուն վիհ։ Ա ն ֊ 
սասան էր միայն մի կետ  ̂ ներկան, մնացած ամեն ինչը անձև ամպ ու 
դատաըկ խորություն էր, և սարսուռ զգացի այն մտքից, որ կարող եմ 
պոկվել ու անէանալ քաոսի մեջ։ Այս նոր մտքերով տարված, հա ն ֊ 
կարծ լսեցի, որ գիւքացիս գուռը բացվեցի միստր Բեյթսը դուրս եկավ, 
հետը դուրս եկավ և դայակներից մեկը։ Նա ձի նստեց ու գնաց, և հենց 
դայակը ուզում էր դուռը փակել, ես մոտ վազեցի* հ

— Ինշպե^ս է իրեն զգում Հելեն Բըրնսը։
— Շատ թույլ, — պատասխանեց նա։
— Իսկ միստր Բեյթսը եկել էր նրան տեսնելո^ւ։

87



— Ատր՛։
—  />// ի է ասում նրա մա սին։
—  նա ասում է , որ Հելենը ա յստ եղ երկար չի ապրի։

Այս նա խ ա ղա ոութ յունը եթե երեկ լսա ծ լինեի , կենթա դրեի, որ 
նրան ուզում են ուղա րկել տուն^ Ն որթ ա մբրրլենդ։ Մ տքովս ա նգա մ չէր  
ա նընի, որ նրան մա հվա ն վտ ա նգ է սպ ա ռնում, բ տ յց  ա յմ մ  ա մեն ինչ 
միա նգա մ իդ Հա սկա ըա ։ Ինձ համար հասկանալի դա րձա վ, որ Հելեն 9 բ ր ն ֊ 

սի օրերն ա յս ա շխա րհում հաշված են, և որ նա գնալու է ոգիների երկիր, 
եթե ա յդպ իսի երկիր գ ո յո ւթ յո ւն  ունի։ Սարսափը պատեր ինձ, զգա րի  
վշտ ի ուժեղ ր ն րում ։ Իմ մեջ րա նկո ւթ յուն , պահանջ առաջարավ տեսնել 
նրան և ես հա րրրի, թ ե  նա ո^ր սենյա կում  է պ ա ռկա ծ։

—  Միս Ւ եմ պ լի  սենյա կում  է , —  աստր դա յա կը։
—  Կարո^ղ եմ գնալ և խ ոսել նրա հետ ։

—  0 ,̂ ո"չ, փ^քրիկ^ Հնա րա վոր չէ , ներս գալու ժամանակն է, կհի^ 
վան դան ա ս , եթե մնա ս դրսում ։ Ցողը սկսել է նստ ել։

Դ ա յա կը փ ա կեո գլխ ա վոր մուտ քը։ Ես ներս մտա կողքի մուտ քիր, 
ո ր ը  տ ա նում էր դեպի դա սսւսենյա կ , ներս մտա ճիշտ ժա մա նա կին։ 

Ժա մը ինն էր, և միս Մ իլլերը սա նուհիներին կա նչում էր քնելու։

Անրավ երկ^Ա <Տււ(ւ/ս1էր<րււ41ր էա յձգքթա .̂̂  որ շեմ
կարող քնել և ննջա րանի կա տ ա րյա լ ւոոէթ յոա քր ենթ ա դրելով, որ րն–> 
կերուհիներս խոր քուն են մ տ ել, կա մա ր վեր կա ցա , շորս հագա գիշե– 
րանէէէյիս վրա , սենյակից բո բի կ  դուրս սողարի ու զնա րի փնտրելու 
Մի ս ^եմպւի սենչակը։ Դա տան մ յո ւս  ծա յրումն էր, բ ա յց  ճանապարհը 
•էի տ եի, իսկ պ ա րզ, ա մա ռա յին լուսինը ներթա փ ա նցելով միջանցքի ԼՈԼ֊ 
սա մուա նհրիր, օգնում էր ինձ ա ռանց դժվա րությա ն գտ նել ա յն ։ 
ֆ ա րի և վա ռվա ծ քա ցա խ ի սուր հոտը վկայում էին ալն մասին, որ 
ա նցնում եմ տ իֆով հիվա նդների սենյա կի մ ո տ ո վ ։ Շտապ քա յլեր ո վ  ա&– 

ցա նրանց դռան մոտ ով երկյուղ կրելով, որ հերթա պ ա հ դա յա կը կնկա 
տի ին ձ ։ Վա խ ենում էի , որ տեսնեն ինձ և հետ ուղա րկեն։ Ես պետք է 
տ եսնեի Հե լե ն ի ն , պետք է գրկեի նրան մահից ա ռաջ, վերջին անգամ 
հա մբուրեի, վերջին խոսքը փոխանակեի նրա հետ ։

Սանդուղքով իջնելով ներքև, անցա տան որոշ մասրվ, աեւանց աղ*՛ 
մուկի բացեցի ու ծածկեցի երկու գուռ, հասա մի ուրիշ սանդոպքի, 
բարձրացա վերև ու ուղիղ դուրս եկա միս Թեմպլի սենյակի առաջ։ 
Բանալու անցքից և դռան տակից լույս էր երևում, շրջապատում տի
րում էր խոր լռություն։ Մ ոտ գնալով, նկատեցի, որ սենյակի գուռը 
մի բաց էր* հավանորեն նրա համար, որպեսզի թարմ օգ անցնի

88



հիվան դութ յսյն փակ օթեանը։ Առանը վարտնելու, սյնհ սսկ՚Լրու–՛
թյամբ լի դուռը բաը աբի և ներս նայեւյի։ Հայսյըբս փնաբռսէ էբ Հ ե լե ֊ 
նինք բայը վախենում էի մահ աեսնել։

Միս Ւ եմ պլի ն ահճակալի մոտ, սուի տակ ւէա բա դույր ով կիսաոածկ, 
դրած էր փոքրիկ մ ահճակալ։ Ես տեսա Հելենի ուրվադիծր ծա<) կոըի 
տակիը, բայը նրա դեմքը փակած էր վա ր սյ դույր ով։ Դա յա կր, որի հետ 
խոսել էի պուրակում, քնած էր բազկաթոռի վրա, սեղանի վրա աղոտ 
վառվում էր մոմը։ Միս Ւեմպլը չէր երևում։ Հետո իմսւըսյ, որ նրան 
կանչել էին տիֆսւյին սենյակը՝^ ։քի ւլաասնըող հիէԼանդի մոտ։ Մոտեըա, 
կանգնեըի մահճակալի մոտ, ձեռքս տարա վարագույրին, բայը գերա– 
դասեըի խոսել և հետո քուշել այն։ Դեռ սարսափում էի, որ դիակ կտ ես ֊
նեմ ։

— Հելե^ն, — մեղմ շշնջաըի հս,–^ արթո՞ւն ես։
նա շարժվեր, քաշեը վարագույրը, և ես տեսա նրա դեմքը՝ գուն ատ, 

հյուծված, բայը միանգամ այն խաղաղ։ Այնքան քիչ էր փոխված, որ իմ 
վախի զգաըումը անմիջապես փարատվեր։

— Ջ եյն , — հարըրեը նա իր սովորական քնքուշ ձ ա յ ֊
նով։

((Օ , — մտածեըի, — նա չի մեռնոս1, նրանք սխալվում են, եթե 
մեռնելու լիներ, չէր կարող խոսել և այդպիսի հանդիստ հայաըք ունե ֊ 
նալ))։

Նստեըի մահճակալին և համբուրեըի նրան։ ճակատը սառն էըք 
այտերը նիհար, սառը և ներս ընկած, այդպիսին էին և ւ^ատներն ու 
ձեռքերի դաոտս/կները, բայը նա առաջւէա պես ժպտում էր։

— Ինչո՞ւ եկար, Ջեյն։ Տասնմեկն արդեն անը է։ Լսեըի, թե ի ն չ ֊ 
պես տասնմեկը խփեը մի քանի րոպե առաջ։

— Եկա քեղ տեսնելու, Հելեն, լսեըի, որ դու շատ հիվանդ ես, չէի 
կարող քնել մինչև որ հետդ չխոսեի։

— Ուրեմն եկար մնաս բարով ասելու։ Հավանաբար ճիշտ ժա։քա^ 
նակին եկար։

— Մի՞թե գնում ես մի որևէ տեղ, Հելեն։ Տո՞ւն ես գնում։
. — Մյք̂ ։ երկար ճանապարհ եմ կտրելու, գնալու եմ իմ վերջին 

տունը։
— Ո"չ, ո"չ, Հելեն, — հուսահատված լռեըի։ Մինչ ես աշխատում էի 

զսպել արըունքներս, սկսվեը Հելենի հավի նոպան, բայը դա դայակին 
չարթնաըրեը։ Երբ նոպան ս/նըավ, նա մի քանի րոպե պառկած մնաը 
ուժասպառ վիճակում, հետո շշնջաը,
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—  Զ ե յն , քո Փ ոքրիկ բո բի կ  ոտ քերը սառեչ են, պ ա ռկիր փնձ մոտ  և

վ1.րմս>կր։վս ծա ծկիր ք ե զ ։
Ա յղպ ես էլ ա րերի, նա ձեռքո վ  գր կեց ի ն ձ , և ես սեղմ վ եցի  նրանէ 

Երկս։ո լքռէւթյռէնից հետ ո, շա րունա կեց նո ւյն  շշնջյուն ով։
—  Շատ երջանիկ ե մ , Ջ ե յն , հ երբ լս ես , որ ես մեռեք ե մ , ղու 

պ ետ ք է հա նգիստ  լինես  ն  շվշտ ա նտ ռ։ Վշտ ա նա լու կա րիք շկոէ։ Մ ենք  
բոլորս էք մի օր պ ետ ք է մ եռ ն ե ն ք  և հիվա նգոէ^յոէնո օրե4ղաջից չէ^ մ ե ղ մ  
ու ա ստ իճա նա կա ն է, հոգիս ա նվրգսվ էէ ^)ս ոշ ո ք  չո ւն եմ , որ խ խ էտ  

վշտ անա  ինձ հա մա ր, ունեմ  միէօյխ հ ա յր , բ ա յց  նա էշ .վեբջերո ա մ ո ւ ս ֊ 
նա ցել է և իմ  բա ցա կտ յո ^թ յո էնը  շի զգա ։ Մ եէճերով երիտ ա սա րդ, կխ ու^  
սա փ եմ շա տ  ՝աաուսովթմնք/եերից։ Ես ը ն դունակ ութ յուններ կամ տ ա ղա նդ  
չա ն ե մ , որպ եսզի կա րողա նա մ ինձ համա ր ճանապարհ հա րթել կ յա ն 

ք ո ւմ ։ Ես շա րունա կ նեղո ւթ յա ն մեջ կ ր նկ նեխ
—  ք^այց ո^ւր ես գն ո ւմ , Հեջեն։ ե ս  ւա էւճ 4ք է  հվրտե**ս։
—  Հա վա տ ում ե մ , հույո  ո ւնեմ ։ Դ նում  եմ  ա ստ ծո մ ո տ ։
—  Ւսկ ա ստ վա ծ որտե^ղ է։ Ա ստ վա ծ ի^նչ է ։
— Ւմ և քո տ րա րիչը, նա երբեք շի քա նդի ա յն , ին շ որ ստ եղծել է ։ 

Լ ռելյա յն  հենվում  եմ նրա հ զորությա ն վրա  և ա մբողջա պ ես վստահոսմ  

Նքա քարոէւքվքաեքէ 4 ո  Հ տւչփ Խ է եմ Փթթմեթ^^ մ իեշե որ հա սնի ա յն դեպ 

քե ր ո վ  ւի պահը, պրը կվերսպ ա քմ^ի  / ճ է

—  Ուրեմն դու վստ ա հ ես , Հ ե լե ն , որ երկնքում  կա ա յդպ իսի մ ի  
տ եղ, և որ մ եր  Հս ղ ի նե ր ը  կգնա ն ա յթ ա եղ, երբ մ են ք մ ե ռ ն ե ն ք ։

~  Ես հ ա մ ո զ վ ա ծ  ե մ , ՝սր ապագա կքա նք կա ։ Հա վա տ ում  ե մ , որ  
ա ստ վա ծ բա քհ։ Է։ Ես ի մ  ա նմա հ մա սը նրա ն կհա նծեեմ  աասմէքք որևէ 
կա սկսւծի։ Ա ստ վա ծն ի մ  հա յրն է , ասսրվածն ի մ  բա րեկա մ ն *է., Նս սիրում  

եմ  նրա ն, հա վա տ ում ե մ , որ նա  ես սիրում  է  քՏ§ե։
—  Իսկ եո նորից կա եոնե^մ ք ե զ , Հեղեն, երբ մ ե ռ ն ե մ ։
—  Դու կգաս երջա նկութ յա ն ն ո ւյն  թ ա գա վ ո ր ո ւթ յո ւն ը , կընգոննվհս  

նտէւքն ա մհնա զպ ւ, Հա մ ա յն  ծնողի կո ղ մ ի ց , ա նկա սկա ծ, սիրելի Ջ ե յն ։
Նորիք հա րցրի, բ ա յց  ա յս  ա նգա մ մ ի ա յն  մտ քիս մեջ ((որաե^^ղ է 

ա յդ  թ ա գա վոէրոմթ ր ոնը^ ՄքՈքյա^ք գտՈքէՈվթքան ամփ ա խ »4 Եվ գ ր կ ե 
ցի  ՀհլենիՆ ։ Նա ինձ ՜ա վեյի ւփրեքի էր թ վ ո ւմ , ցրքՓւ էի ,
որ շեմ կա րող բա ժ ա ն վ ել ն ր ա ն ի ց ։ Պ ա ռկա ծ, դեմ քս  հպ ել էի նրա  սպարա* 

Նոցքմո Հա նկա րծ սէմենա թևքուշ աաքթքէնա աոացփ
—  Ի ն ^ա ^ն  Հա նդիսա  եմ*։ 2 ա ^  ^ էԳ  նա գա ն մ ի  վա քր ի ն ձ

հ ո գ ն ե ց ր ե ց ։ ք ղ ա մ  ե մ , որ հիմա  կա րող ն մ  Մեքել, բ ա յց  մի հեռա ցիր  

ի ն ձ ն ի ց , Ջ ^ յն ,  ուզում ե մ , որ մոտ ս



— Կմնամ մէսող, ոիրեւի ՀԼլհն, ոչ էց։ ինձ ;/, Հհոաււն/ո
— Տա^աււյա^ր, սիրելիս։
— Ալ ո։
— Բարի զիշէ^ր> Ջ եյն ։
— Բարի գիշեր, Հելեն։
Նա համբուրեր ինձ, ես՝ նրան և երկուսս կլ շուտով նիր էե/յինր$
հ բ  արթնարա, օրն արդեն թ^^^րվեէ էր, մի անսովոր, շարմոէմ ինձ 

վեր բարձրացրեց։. Աչքերս բաց արի,  ̂ ինչ՝ որ մեկի ձեռքերի վրա էի՝ դա 
դայակն էր։ Նա միջանցքով ինձ տանում էր ննջարան։ Ւն-ձ ոչ ոք չհան^ 
դիմանևց մահճակալումս չքնելու համար։ Մարդկանց միտքը զբաղւէած 
էր ուրիշ բանովէ Ոչ ոք շէր պատասխանում իմ բա՛զմաթիվ հարցերին, 
բա յց մեկ-֊երկոլ որ հետո ես իմացա, որ միս ք^եմոլլը,. լուսաբացին ։էե– 
ոադառնալով իր սենյակը, ինձ քնած գտել էր Հելհնի փոքրիկ մա հճա ֊ 
կալում* գլուխս դեմ տված նրա ուսին, ձեռքերաԼ վիզը գրկած։ Ես քնել 
էի,, իսկ Հելենր՝ մեռել։

Նրա գերեզմանը Բրոքլբրիջի գերեզմանատանն էծ Տասնհինգ տար
վա ընթացքում նրա գերեզմանը կանաչապսլա թոսմ՚բ էր,, խսկ ա 
այնտեղ գրված է մի. գսրշ մսւրմարյա՛ ԱւաքԱէփ՚ար,, որի վր՛ա» ւիորոպբված 
են նրա՛ անսուՆր և * բա՛ռը։

Գ Լ Ո Ի Խ  Տ Ա Ս Ն Ե Ր Ո Ր Դ

Ս* ինչև հիմա ես հանգամանորեն նկա։թա,գրւայ1 էխ իմ աննշան գւԻ֊> 
յության դեպքերը՝ կյանքիս ։սռաջին տասը սլարիձերխՍ ^վէրնցի  

համարյա նույնքան գլուխներ։ Բայց, սա իսկա՛կան կենԱագրոլթյոմէ շէ՝ 
ես դիմում եմ իմ հիշսղսւթյունԱերին միայն, այն գեսյքյլւմ^ երբ նրանֆ 
կարող են որոշ հեաաքրքրությւսն նեթկտյա-ցնել։ Ուստի լռության եմ 
մատնում իմ կյանքի ութ տարիների մի ամբողջ շրջանւ Կապը պահ” 
պահելու համար հարկավոր կլինի գրել միայն մի քանի տող։

Երր Լոուդում տիֆը կատարեց իր քա ֊յքա յիչ միսիան^ համաճարա^ 
կր ասոիճանաթար անհետացավ, և գա էլ այն բա նից հետո, երք ա յգ  
չարիքն ոհ զոհերի թիվը գրավեցին հասարակության՛ ոսշագրությունըւ

1 ՀաբոՓ^քսե կաոնեմ (ւթոս)լ

Ս



Աղետի ծտ գմա ն պատճառները քննությա ն ենթա րկվեցին և աստիճա^ 
նս։րոյր Հ ա ք ան ա բ երվերին մի շարք փաստեր, որոնք գրգռեցին հասա^ 
րա կա թյա ն յր » 9. յթ ր ։ Տեղա նքի սաողջական վիճակի համար ոչ նպաս^
աավոր բն ո ւյթ ը , երեխաների սննղի քանակն ու որակը, հոտած աղի 
ջուրը, որով կերակուր կեն պատրաստում, սանուհիների խղճուկ հա գուս
տեղենը ու կյա նքի պ ա յմա նները, ամեն ինչ հա յտ նա բերվեց։ ճիշտ  է, 
այս ա մ են ը  սպանիչ հետևանք ունեցավ միստր Բրոքլհերստի համար, 
բ ա յց  լր  ՚ւտ  բերեց հա ստ ա տ ությա նը։

Կոյ՛ ս ա թ  յա ն ։)՝ ի խ ումբ հարուստ ու բա րյա ցա կա մ անհատներ, խ ո 
շոր ղոՍ՛ արներ զոհա բերեցին մի որևէ առողջարար վա յրում ավեչի 
հարմար շենք կա ռուցելու հա մա ր։ Հա ստ ա տ վեցին նոր կանոններ, բա 
րելա վումներ մտ ցվեցին սննգի ու հագուստի մեջ։ Դպրոցի ֆոնդերը  
հա նձնվեցին կոմիտ եի վա րչությա նը։ Միստր Բրոքլհերսաը իր հ ա ր ը ս ֊ 
տ ութ յա ն ու կապերի շնորհիվ աշխատանքից շհ եռա ցվեց, նա նորից իր  
ձեռքում սյահեց գանձապահի պաշտոնը, բ ա յց  դպրոցի գործերին ա յժմ  
մա սնս կցում էին էսվելի չա յն ու հա։քակրելի հա յա ցքների տեր մա րդիկ։ 
Իր տեսչի ւզտ րս/ա կսւնություններին ևս նա պետք է մ ասնակից դա րձ– 
նձր և Նրանց, ովքեր կարողանում էին զուգակցել բանականությունը^ 
խ ստ ութ յա ն, բա րյա ցա կա մսւթյոէնը* վսնա յա լությա ն և կարեկցությունը՝^ 
հասէոս։ւ^ակ։սմության հետ ։ Դպ րոցը, որտեղ մտ ցվեցին այսպիսի րա– 
րելս./1 րս ր ներ, ժա մանա կի ընթա ցքում իրոք դարձավ օգտակար ու երե– 
վելի մի հիմնէսրկություն։ Բարեփ ոխումներից հետո ութ տարի ևս ես 
մնա ցի որպես նրա բնա կիչ։ Վեց տարի որպես աշակերտուհի, երկու 
տաըխ որպես ուսուցչուհի։ Եվ երկու դեպքի փորձից ելնեչով կարող եմ 
վկա յել, որ ա յդ բա րենորոգումները արժեքավոր ու կարևոր դեր խաղա–

ոպրր՚ցի կ յա նքում ։
Այղ ութ տարվա ընթ ա ցքում կյա նքս անցնում էր ։Տիապաղաղ։ Չէր 

կաբեւի այն դժբա խ տ  հսսէա րել, որովհետև անգործ չէիք Հրաշալի կրթու
թ յուն  ստանաԼէու բոլոր պ ա յմա ններն ունեի։ Ինձ տասջ էին մղում դե
պի մի քանի ա ռա բկա նեբր ոմէհքած սերը, ամեն ինչում աչքի ընկնելու 
ցա նկությունը և ոսէուցշուհինեբիս, Հ^ա կա պ ես  նրա նց, Ոթոնց –սիրում 
ԷՒ , հա ճույք պաաճառեԼՈւ ուրա խ ա թյունր։ Ա յսպ իսով, էի
այն բուոր ա ոա վելություններր, որոնք տ րված էին ինձ։ Ժամանակի րն– 
թա ցքոէմ ավագ դասարանում դարձա աոաջին աշէսկերտուհին։ Հետո 
ինձ տ վեցին ուսուցչուհու պաշտոն, որը տանում էի մեծ եոէսնդո։/՝ եր
կու տարվա Ընթա ցքում ։ Երկու տարի հետո փ ոխ վեցի և ես ինքս։

Միս Թ եմպ յր ա յդ բոլոր փ ոփ ոխ ությռ։նների ընթա ցքում շարունա–

Ո



կում էր մնալ ղպրոըի վարիչ։ Նրան եմ ես պարտական իմ դիտեքիրնհ֊ 
ՐՒ լավագույն մասով։ Նրա բարեկամությունն ու ընկերակցությանը 
մխիթարում էին ինձ։ Նա ինձ հաւ) ար և մայր էր̂  1լ դաստիարակչուհիք 
իսկ վերջերս ընկերուհի։ 9այը այս մամ ան ակաշրջանում նա ամ ո ւս ֊ 
նաըավ Ա ամուսնու հետ միասին (քահանա, մի հրաշալի մարգ, որը 
արմանի էր այդպիսի կնոջ) տեղսոիոխվեգ մի հեռավոր կոմսություն։ 
Այսպիսով, ընդմիշտ կորըրի նրան իմ տեսադաշտից։

Այն օրվանիւյ, որ նա հեռացավ, ես այլևս նախ կինը չէի։ Միս 
Թեմ պլի հետ միասին անհետացավ ամեն տեսակի մ տերմ ություն ու ը ն ֊ 
կեցություն, որոնք Լոուդը որոշ չափով դարձն ում էին ինձ համար հա  ̂
րազատ մի տուն։ Ես ներծծել էի ինչ ֊որ  բան նրա բնավորությունիըք 
շատ բան^ նրա սովորոլթյոլննհրից, շատ ավելին^ նրա ներդաշնակ մ ը տ ֊ 
բերից։ Նր ա չափավոր զգացմունքները դարձել էին իմ ս ե փ ա կան ութ յուն ը$ 
Ես նվիրված էի իմ գործին և կարդ ու կանոնին։ Հանգիստ էի, հավաս
տում էի, որ գոհ եմ վիճակիցս։ (ևրիշների աչքին, սովորաբար ն ո ւ յ ֊ 
նիսկ և իմ սեփական աչքին, կարգապահ ու հնազանդ էի երևում։

ք^այց բախտը արմանահ արգո միստր Նեսմ իթի կերպարանքով 
կանգնեց իմ և միս Թեմ պլի միջև։ Պսակի ծիսակատարությունից հետո 
տեսա նրան ճամփորդական շորեր հագած, փոստի կառեթը նստելիս։ 
Տեսա, թե ինչպես այդ կառեթը բարձրացավ բլուրը և անհետացավ 
ոլորանի հետևում։ Հետո մեկուսացա իմ առանձնոյ սենյակում։ Միս 
Թեմ պլի պատվին օրվա որոշ դասերից ազատված ժամերի մեծ մասը 
անցկացրի մենակության մեջ։

Երկար ժամանակ սենյակում քայլում էի հետ ու առաջ։ Թվում էր, 
թե ես միայն ցավում էի իմ կորստի համար և մտածում, թե ինչպես 
փոխհատուցել այն։ է^այց երբ ուշքի եկա և տեսա, որ հետկեսօրն անս– 
ցել է, երեկոն արդեն մտել է իր իրավունքների մեջ, մի ուրիշ հայտ–– 
նություն իջավ վրաս։ Այսինքն^ այդ միջոցին իմ մեջ կատարվեց փ ո ֊ 
փոխություն, հոդիս իրենից դուրս վանեց այն ամենը, ինչ որ փոխ էր 
առել միս Թեմպլից, կամ ավելի ճ/րշա՝ իմ բարեկամը իր հետ տարավ 
այն խաղաղ մթնոլորտը, որով շնչում էի նրա հարևանության ներքո, 4( 
այժմ նորից դարձա այն, ինչ որ էի իրականում՝ մեջս սկսեցին խոսել 
հին զգացմունքները։ Ինձ չէր թվում, թե ինձնից ի նչ ֊ո ր  հենարան վերց–*. 
րին, այլ, ավելի շուտ, կարծես ինչ ֊որ  բան մարեց իմ մեջ։ Հանգիստ 
ւինելոլ ուժը չէր, որ լքեց ինձ, այլ չքացան այդ հանգստության պատ^ 
ճառները։ Մի քանի տարի շարունակ իմ աշխարհը Լոուդն էր, դիտ հի 
միայն դրա կանոններն ու սովորությունները։ Իսկ այժմ հիշեցի, որ աշ–
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խ տ րհը ա նԼղրա կա ն է և, որ հույսեր ի  ու սա րսա փ ների, հուզո ւմների  ու 
վրրյրոԼմո։նքների ր ա զմ ա զա ն դաշտ է սպ ա սում րոլոր նր ա նց, ովքեր  

կ ա  ՚ք ա րձա կվեն մ տ նել նրա ազատ տ ա րա ծութ յունը և վտ ա նգների մեջ  

փ նտ րել կ յա ն քի  իսկա կա ն գի տ ելիքներ ը ։
Մուոեցա  լուսա մ ուտ ին, բա ց  արի ու դուրս ն ա յե ց ի ։ Ահա մեր շ ե ն ֊ 

քի երկու թ և ե ր ը , ահա և պ ա րտ եզը, պարզ երևում էին Լոուդի ս ա հ մ ա ն ֊ 
ներր , իսկ առջևում^ բլրա պ ա տ  հ որիզոնը։ Հ ա յա ց ք ս  ա նցա վ  բո լո ր  մ ն ա ֊ 

ցա ծ իրերի մ ոտ ով  և հետ ո կա նգ ա ռա վ ա մենա հեռա վոր կա պ ույտ  կա– 
տ ա րների վ րա ։ Հ ե ն ց  ա յդ  կա տ ա րներն էին, որ ուզում էի հա ղթ ա հա րել։ 
Ա յդ մ ա յո եր ի  ու մշտ ա դա չա թ թ փ երի մեջ ա մեն ինչ ինձ թ վ ո ւմ  էր բա նտ  
ու ա րս ո րա վ ։ս յր ։ Ես դիտ ում էի ճերմա կ ճա նա պ ա րհր, որը ոլորս։պ տ ույտ  
ա կոսում էր  քեէէան փ եշերը ու ա նհետ ա նում երկու լեռն երի միջև  
րնկ ա ծ կիր՛ճում է Ւնշքա^ն էի ուզում գնա լ ս^յդ ճա նա պ ա րհով։ Վ ե ր ֊ 
հիշեցի ա յն  որը, երր դիէիմա նսով ա նցնում  էի ն ո ւյն  ա յդ  ճ ա ն ա պ ա ր ֊ 
հ ով, հ իշեցի , թ ե  ինչպ ես մթնշա ղին իջնում էինք ա յն  րշրից* Թ վում էր, 
թ ե մի ա մ բողջ դար է ա նցեւ ւսյն օրից, երբ առաջին ա նգա մ ոտ ք դ ր ե ֊ 
(էի I ոուդ։ Ա յդ օրվա նից ես երբեք ա յն չէի թ ո ղ ե լ։ Բոլոր ա րձա կուրդներս  
ա նց էի կա ցնու։1 դ պ ր ո ցո ւմ ։ Միսիս քեիդը երբեք ինձ Դ եյթ սհեդ չէր  հ ր ա ֊ 

վ ի բ ո ւմ ։ Ոչ և  ղշ էլ նրա  րնա ա նիքի ա նդա մ ների ց որևէ մ եկը ոչ մի
Ոօքնգամ ինձ ւո յցի  չե կ ա ն ։ 9ո 1մ ^ի  պ  մ ի  ^էա էա կա գրո Փ յոմ է կա մ  կապ  
դբսի ա շխ ա րհի հետ^ դպ րոցա կա ն կա նո ններ ը , դպ յրոցա կա ն պ ա ր տ ա ֊ 
կ ա ն ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , դպ րոց։սկա ն սովորութ յուններն ու հ ա ս կ ։ս ց ո ղ ո ւթ յո ւն ֊ 
ներր , 1ւ ձ ա յն ե ր ը , 1ւ դ ե մ ք ե ր ը , և  ̂ խ ոսքերը , հ տ դուստ ները, համա**
Չ քութ յուններն ու հ ա կա դ րութ յունները՝ ահա ա յն ա մ ենը, ին չ որ գիտ եի  

կ յա ն քի  մ ա ս ի ն ։ Բ ա յց  ա յժ մ  ես զդում էի , որ ա յս բպքքիր բա վա կա ն չէ ։ 
Ա յդ  հ հտ միքօբեին հ ո գնա ծո ւթ յո ւն  զգսէցի կ յա ն քիս  ութ ա մյա  քա ր ա ցա ծ  
վ ի ճ ա կ ի ց ։ Ո ւզում էի  ազա էՈ ություն։ Շնչա հեղձ էի չինում  ա զա տ ութ յա ն  

հ ա մ ա ր։ Ա ղոթում  էի ա զա տ ութ յա ն հաւք ա ր։ Թ վում էր, թ ե  թ ե թ և  փ լող  
քա մ ին իք  հետ  տ ա նում  է ա ղո թ քս ։ Հետ ո թ ո ղ եցի  և մ  տ ա ծեցի ա վելի  
Հա մ եստ  թախանճա։հ»քի^ փ ո փ ո խ ո ւթ յա ն , խ թա  նի մա սին, բ ա յց  ի մ  ա յդ  
խ ն դ ի ր քէ է(ք ֆ պ $ծն ո , փաքփհք ^ Խ ա վ Հ ք  յոա րա ծրռթ յա ն մ ե ք ։ €Աթ$ մ ա մ ա ֊ 
%ակ, —  հ ո ւս ա հ ա » ^չսք^ի գէՈէե նոր աշխաամքնթ յֆ է^քմ/էք ինձ1$ք

Ա յդ  րոպ եին հ ն չե ց  ք ն թ քի քի  զա ն գը , և եո իքՈէ ն է ք $ ն *
Ծինչև անկողին մտնեչը չէի կարող վերսկսել իմ ընդհատված 

մարերի շղթան։ Այդ ժամանակ, նույնիսկ ասոէցչտռհին, որն զբաղեցնում 
՝Չր թեե հետ միասին նույն սենյակը, իր էոԽոկան շատախոսությամբ 
քեզսէէմ էր քե4  աքն մտքերից, որոնց փափագում էի նորից անգրագաո^



նալ։ Ինչքան կի յյանկանում, որ նա շաա քնԼր։ հնձ թվում կր̂  թե եթե 
վերսէրլառնայի այն ւյաքին, որր րւալե1մ։ մաավ գլուխ ո, երր
կանգնած էի լուո ամ ոկու ի մոա, ինչ>^որ հն ա ր սյ ւք ի ա իւ որհ ուրդ ինձ օ դ ֊ 
նության կհասներ։

Վերջապես միս Գրայոր ոկսեր իւռւէփալէ նա մի գ.եր ու1,ւոեքյի կին 
էր, որի քթի սովորսւկան կլկէքւքյեերր ինձ մ իջա անհ ան դո ա տ լյն ում էին։

ԴՒշ̂ եր գոհունակությամբ ողջուն երի նրա քթի առաջին խոր հընչ ֊ 
յունները։ Իմ անձև մտքերն անմ իջա սլե ո կեն գան ա ր ան ։

((Մի նոր աշխատանք։ Ահս։ այն, ինչ որ պետք է)),— գատում էի ես 
( իհարկե բարձրաձայն չէի խոոուև «̂ 1‘ա է ելքը, թեկուզ հենը նրա հ ա ֊ 
ւ)ար, որ դ ա  հնչում է ոչ այնպիսի ղր ր ութ յամ բ , ինչսքիսի քաղրրու՝՛ 
թյամբ հնչում են ս։ զս։ տ ության, հ ուղմ ունքի, հ րճվան քի խոսքերը։ Դ ր ֊ 
րանք, իսկս։ պես, սքանչելի հնչյուններ են, բալը ինձ հաւք ար միայն 
հնչյուններ Ա այնքան դատարկ ու երերուն, որ չարմե լսել և ժամանակ 
վատնել դրանց վրա։ Իսկ աշխ ատ ա^նքը՝՛ դա արդեն իրական բան է։ 
Աշխատել կարող է ամեն մեկը։ Ես այսս։ եղ աշխ ատել եմ ութ տարի։ 
Այժմ միակ բանը, որ ուզում եմ, մի ւռրիշ վայրում աշխ ա տեւն է։ Մ ի"̂  ֊  
թե ես չեմ կարող հասնել դրան։ Մէմ̂ թե դա անիրագործելի է։ 0'^չ, ո̂ չ, 
այնքան էլ դժվար չէ։ Եթե միայն գործուն յա ուղեղ ունենայի, դրան 
հասնելու միջոցներ կգտնեի))։

9 արձրացս։, նստեցի մահճակալում^ որպեսզի ավելի լավ մտածեմ։ 
Ցուրտ գիշեր էր, ուսերս ծածկեցի շալով և ամբողջ էությամբ նորից 
սկսեցի խորհել։

((Ի^չ եմ ուղում։ Մի նոր տեղ, մի նոր տուն, ապրել նոր դեմքերի, 
նոր հանգամանքների մեջ։ Այդ եմ ես ուղում, որովհետև ուրիշ ավելի 
լավ բան ցպնկանալ անօգուտ է։ Ինչպե^ս են ուրիշները նոր տեղ գ ը տ ֊ 
հում։ նրանք, երևի, դիմում են բարեկամների օգնությանը։ ես ոչ ոք 
չունեմ։ ք^այց կան և շատ ուրիշներ, որոնք ծանոթներ չունեն և որոնք 
հենց իրենք պետք է հոգան իրենց մասին, օգնեն իրենց և ի^նչ են 
անում նրանք»։

Ես չէի կարող ասել, պատասխան չկար։ Հետո հրաւքայևցի ուղեղիս 
պատասխան գտնել և շուտ։ նա ճգնում, աշխատում էր պրագությալքբ, 
զգում էի, թե ինչպես իմ գլխում ու քունքերիս մեջ արյսսւն երակները 
զարկում էին։ Մոտ մի ժաւք մտքերս դեգերում էին քաոսի մեջ, և ես ոչ 
մի եզրակսյցությէ"^ լհանգեցիէ Ապարդյուն ջաևքերիր րորրոքված, վեր 
կացլս և սկսեցի Ք ՚^հել սենյակպ.մ( Վարագսւյրր հեա քաշեցի ̂ նկատեցի 
երկնքում մեկ կամ երկու ասազ և զգալով, ուր դոզում եմ ցրտից, նո
րից մտա անկողին։ յլց



Մի բարի հավերժահարսք իմ բացակայության ժամանակք երևի 
բ^սր ւ̂ի վք/ ս էր իևձ անհրաժեշտ խորհուրդը։ ձենը որ պաոկերի ու
գլուխս դրի բարձին, այն հանդարտ, բնական ձևո։/ մտավ ուղեղս^ ((նը՝̂  
բանք, ^վք^ր աշխատանք են որոնում, հսւյտարարոլթյուն են տէսլիս։ Ղու 
պետք է հայտարարություն տաս <^*»»շիըբի Հերալդ» թերթում։

— ք^այր ինշպե^ս։ — Ես ոչինչ չգիտեի հայտարարության մասին։

Այժմ հնչեր խելարի ո։ պատրաստի պատասխանը։

((Հայտարայէության տեքստը և փողը պետք է ծրարի մեջ ներփակ 
ուգ ։սրկես Օ Հերալ։լի» հրատարակչին։ Պետք է առաջին իսկ հնարավո– 
ր..էթյան դեսյրում ծրարը տանել Լոութընի փոստը։ Պատասխանը պետք 
է հասրեագրվի՝ Զ* է* տեղի փոստային րաժանմունք։ Նամ։սկն ուղա ր ֊ 
կելոլր մոտ մի շաբաթ հետո կարող ես գնալ փոստ և հետաքրքրվել, 
եթե պատասխան ստարւԼի, դիմիր համապատասխան քայլերիյ^։

Այս սխեմային անդրադարձա երկու^երեք անգամ։ Այն մեխվել էր 
ուղեղումս։ Այժմ ընղուներ ավելի գործնական տեսք» բավարարված 
գգարի ու քուն մտա։

Լ̂եր կսյրա վոսչ ա ո ։։յ վո տ յ ան ։ Մինչև ւէերկենալու զանգը, հայտա
րարության տեքստը կազմ Լրի, փակերի ծյւարի մեջ և գրերի հա սրեն։
Այն^ոեզ աաված կր*

— Մի երիտասարդ օրիորդ, որ տիրապետոսք է ուսուըման մեթոդ
ներին (մխ՞թե երկու տարի ուսուցչուհի չէի եղել), ցանկանում է տեղ 
ստանալ մի մասնավոր ընտանիքում, որտեղ կան տասնչորս տարեկա–

օչ մեծ երեխաներ (ես կարծում էի, քանի որ ինքս հազիվ ւոասնութ 
տարեկան էի, ինձ համար հարմար չէր լինի ստանձնեչ իմ տարիքին մոտ 
աշակերտների ղեկավարությունը)։ Նա, սովորական անգլիական կըր" 
թ։՝ւթյան համար նախատեսված առարկաների հետ միասին դասավէսն֊ 
գամ է նաև ֆրանսերեն, նկարչության և երաժշտության ( այն օրերին, 
ընթերցող, առարկաների այս նեղ ցուցակը միանգամայն տանեւի էր)։

Հասցեն^ Զ» է* փոստային բաժանմունք, Լ ո ո ւթ ը ն , ջիըր*

Ծրարը փակված մնաջք իմ տցրռքամ ամբողջ օրը։ է^ե/ից հետո 
հոր վարիչին խնդրեցի թույլ տաշ էոսւթըն գնալ, որպես դի մի քանի 
փոքր հանձնարարականներ կատարեմ իմ և մեկ-երկոէ ՈէԱՈւցչուհիների 
համար։ նա սիրոէԼ թույլաարհց, և ես գնացի։ Մինչև էոութրն երկու 
մղոն էր, երեկոն խոնավ էր, բա յց օրերր գեո երկար էին։ Մ տա մի եր
կու խանութ, նամակը գցեցի փոստարկղը և վերադարձա^ տեղատաը։սփ 
անձրևի տակ թպՍրովին թրջված, բայց սրտով թեթևացած։



Հաջորդ շաբաթը բավականին երկար թվար։ Վերջապես այն ա ն ֊ 
րավ, ինչպես և ամեն ինչ լուսնի տակ  ̂ և մի անդամ ևս, աշնանային 
մի հաճելի օրվա վերջին, ճանապարհ ընկա դեպ Լարւթըն։ ճանապարհը 
գեղատեսիլ էր, ձգվում էր վտակի երկարությա մբ՝ ձորի հրւսպուրիշ 
ոլորապտույտների միջով։ ք^այր այդ օրը ես ավելի շուտ մ տածում էի 
նամակների, որոնք թերևս սսքտսում էին ինձ այդ փք̂ քր քաղաքոււք, քան 
մարդադհտինների ու ջրերի հմայքի մասին։

Իմ դնալու սլւստրվակն այս անգամ կոշիկների չափ ափ որձն էրէ 
Ուստի սկղբուէե ղբ^ղվք^սի գործով և երբ վերջարրի, անրա մաքուր
ու խաղաղ փոքրիկ փալորաԼ, որը կոշկակարի խ։սնութիը տանում էր 
դեպի էի ոստը։ Փոստը կառաւէարում էր մի ծեր կին, որը քթի ։1րա կրում էր 
եղջրային շրջան ակներով ակնորյ, իսկ ձե։ւքհրին հս/դած ուներ 1ւիսա֊ 
ձեռնոցներ։

— Ջ* է ֊ի  համար նամակներ կա^ն։
նա ակնոցի վերևից ուշադիր նայեց ինձ, հետո բաց արեց մի ինչ– 

որ արկղ և մեջը երկար ւդրպտեց, այնքան երկար, որ հույսերս սկսեցին 
տատանվել։ Վերջասլես հանեց մի ծրար, որը մոտ հինգ րոպե իր ա կնս ֊ 
ցի առաջ զննելուց հետո, սեղանի վրայով պարզեց ինձ, միաժամանակ 
վրաս գցելով հարցական ու կասկածոտ հայացք։ Ծրարր Ջ* է՝ին էր։

— Միայն մի հսւ տ է,— հարցրի։
— ^^ՐՒ2Ը — ասաց նա։
Նամակը դրի գրպանս ու քայլերս ուղղեցի դեսլի տուն։ Այդ սյահին 

ես չէի կարող բացել այն։ Դսլրոցի կանոնները հարկադրում էին ժամը 
ութին վերադառնալ, իսկ այժմ արդեն յոթն անց կես էր։

Վեր ւսդառնալուց հետո, դպրոցում ինձ սպասում էին զանազան 
պարտականություններ պետք է նստեի աղջիկների հետ, մինչև որ իրենց 
դասերը պատրաստեին։ Հետո, այսօր իմ հերթն էր աղոթք կարդալո։ր 
Այնուհետև պետք է հետևեի, որէգեսզի նրանք քնեին, իսկ այս բոլորից 
հետո^ ընթրեի ուսուցչուհիների հետ։ նույնիսկ այն ժաւէանակ, երբ վ ե ր ֊ 
ջապես մենք առանձնացանք մեր սենյակը, միս Գրայսը էլի ինձ 
հանգիստ չէր տալիս։ Մոմակ։սլի վրա մնացել էր մոմի մի կտոր, և սա ր ֊ 
սափում էխ հիմա նա այնքան կշատախոսի, որ ւքոմը կվերջանա։ Ոա  ̂
րեբախտաբար ծանրամարս Ընթրիքը, որը միս Գրայսն ընդունել էր  ̂
քնաբեր ներգործություն ունեցավ նրա վրա։ Մինչ ես հանվեցի, նա ա ր ֊ 
դեն խաէփացնում էր։ Դեռ մնացել էր մոմի մի փոքր կտոր։ Այժմ նա̂  ̂
մակը հանեցի, կնիքի վրա երևում էր Ֆ, տառը։ Ոաց արի։ նամակը 
կարճ էր։

7— Շաոլոթ Բրոնտե
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«Եթե Ջ* է––ըք հաչտարարոքթքուն էր տվնլ
(ր... շէըրՒ )), /րւնի իր նշած գիտե լիքները և ի վիճակի է
ներկայացնել բավարար բնութագրեր իր վարքագծի ռւ գիտելիքների 
մ ասին ք նրան կարելի է առաջարկել մի տեղք որտեղ կա մ իա ՚քի աղա* 
կերտուհի, ինը տարեկան մի տղջիկ, և որտեղ ռոճիկը կշինի տա թեկան 
երեսուն ֆունտ։ Զ– է*^իր խնդրվում է ուղարկել բնութագիր, անուն, 
ազգանուն, հա սրեն և բոլոր մ անրամ ասնությոէԱՆեբը հեաեքալ Հա ոգեոք  

«Միոխօ Ֆհյրֆա ք», ^•^րնֆիւդ, Ծիլքոաի մ❁ ա»փփ շիրր^9 
Երկար զննում էի նամակը։ Աեայոգիրր հնաձև և բավականին երե* 

րուն էր, հասակն առած կնոջ ձեռագրի պեո$ հանգամանքը գռհա*
9"*^9Ււ ԷՐ̂  հայեըողու*
թյամր, կարող էի ընկնէլ էրթևէ փատձանքֆ մեջտ ԱմԼնիղ շատ ըանկա^ 
նում էի, որպեսզի փորձերը հանգեցնեին պատշաճ, իսկական #|| 
արդյունքի։ ^գում էի, որ մի հաոակն առած կին իմ ձևամէաթկած գործի 
վատ մ աոնակիքը չի չինի։ Միոիո %եչթֆա" քո $ Եո նրան պատկերաց* 
նում էի սև հագուստով և որրևայրի կնոջ գշխագիրով, գուցե ոառը, բա յց  
օշ անքաղաքավարի* հին անգլիական պատկաոհլիութջահ նմուշ։ Թորն* 
ֆի"լգ։ Դա աեկաոկած նքա կ"^ւվ**^ծքի անունն էր* կրակիկ ե մաքօէր մի 
վացթ, *աԱա^1աֆ թ ա  գ/վա էթՕ ա Ս  ^  4 ^ 2 »  պչան,
պատկերացնել։ Միլքոտ... շիըրւ ՊթպաԽ§ֆ էֆշոզքէէթթէՓաթէ անպքիտ֊ 
յի քարտեզի մասին։ Այո, պարզ տեսնում էի 1ւ ր*. շթ(քրէէ ^

<«.. Շիքրը յոթահաոոէն մղոնով ավեքի մոտ էր Լոնպոնին, քան այն 
հեռավոր կոմոոէթջունբ, ոբաեզ եո աչմմ ապրում էի$ Հենց դա էր, որ 
ինձ հրապուրում էր։ Տորնկանոսք էի գեորշ այն տեղ, էպանղ եռում էին 
կշանքն ու շարժումը, Միլքոտը մեծ գոբմաըահային քապաք էթ, որ 
գանվաէմ էր Ա. պետի ափքէե, գարավաւկա^ աքխոքժ մքւ վէա^է էթ, օվելք, 
շտվ  ̂ գա ի̂ րձ հայաթ կաաարչաք փ1$Փւ,խւէէթթ$մ$ կքքյրի* եթեակայոէ^ 
թթուք չէք հաՓշաակվում թարձր էխներ>ւ,զՆեթԾվ «ւ ^՚խխ այպեթավ, 
ք">է9՝ •լթքաայրէթխք, Ւա^ֆխքգք, հավանորեն, թազա քիթ թավականին •< * ֊ 
ոէէէ է ք«1քՀ«էւք*

Հ ե ն , ա յգ րոպեիհ յա մք քԱկավ , & պաաթոէ,գք հ^յ^գա վ,
Հ հ ա ե ,*, 0քր հարկավոր էթ հար թա,լեթի գխէեքք ծ »  ւէի

թոզ իմ պլաննեթք թա քւթեչ, գործա հաքողոաթքաոէթ պւախ թեթեէ0է <«ք* 
9 ապէ պէաթ է աթիշհերիլ եո պ^անեէեթիո հագաթպակիք  քաթէՈ եի» Կե»» 
0թվա գաաամիքոթիԽ ներկա,արա վաթիէխն Խ հա/աԽԽշփ, 0ք  աշթաաահք 
աաանալու հեօանկար ունեմ մի նոր անզո$մթ ոթաեղ աՈ^աաավարձթ եթ^

I  Պատկառելի (ֆթանէէ^խ
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կու անգամ ավել11 1Ա1>ն1էք քան այն, ինչ որ ս տ ան որմ եմ ա յյմ  (Լոու^ 
գում տարեկան ստանում էի րնդամենը ֆունտ)։ հւնդրեըի հայտնեւ 
)1իատր Բրոքլհերստին Լկամ կոմիտեի տնրյամնհրիր որե Լ մեկին և իմա՛– 
նալ դեմ լե ն չինի արդյրրք  ̂ եթե ես նրանր նշեմ որպես երաշԽավո^ 
քողներէ Վարիչը սիրով համաձայներ միջնորդ լինել։ ձետևյալ օրը նտ 
արմեն ինչ պատմեց միստր Բրոքլհերստին^ որը սլատասխւսնեը, որ այդ 
մասին պետք է ^իոիո Ո^իդին, քանի որ վերջինս իմ խն ամ ակալն
էր Այդ տիկնոջ անունով ոպսյրկվեց համապատասխան մի դրություն, 
որին պատասխս/նեց, որ ես կարող եմ վարվել այնպես, ինչպես ուզում 
եմ, նա վազա.ց է հրամէսրվել իմ գործերին խաոնվելուց։ Այս դրությունը 
ընկավ կոմիտեի ձեռքը, և վեըջսոդես, տաղտկալի ձգձգումներից հետո, 
ստացա պաշտոնակտն թույլտվություն՝ լավացնել իմ վիճակը, եթե 
կարող եմ, և հավաստիացրին, որ հաստատության տեսուչների ստ ո ֊ 
րագրությամբ կտրվի վկայական իմ բնավորության ու գիտելիքների 
մասին, քանի որ Լոադում իմ վարքը թե՜ աշակերտուհի, և թե՜ ուսուց ֊ 
չուհի եղած մամանակ միշտ եղել էր գովելի։

Այս վկայ ականը ստացա մոտ մի շաբաթ հեռրռ։ Պատճենը ուղար
կեցի միսիս Ֆեյբֆաքսին, և ստացա այդ տիկնոջ պատասխանը, որով 
հ այտն ում էր, որ նա բավարարված է և առաջարկում էր երկու շաբաթ 
հետո գրավել իրենց տանը ղաստիարակլուհու տեղը։

Ես սկսեցի պատրաստություններ տեսնել։ Երկու շաբաթն արադ 
անցավ։ Հագուստս այնքան էլ բազմազան չէր, թեև միանգամսրյն հա
մապատասխանում էր իմ կարիքներին։ Վերջին մի օրվա ընթացքում 
ղասավորհցի նույն ճամպրուկս, որը ութ տարի առաջ հետս բերել էի 
Գեյթսհհգից։

ճամպրուկը փոկերով կապկպեցին, ։լրան Փակցրին էղիտակ, կես 
մւսմ հետո բեռնակիրը պետք է գ*^Ը ե. տաներ Լոութըն։ Եսկ ես ինքս 
մտածում էի հետևյալ առավոտ վաղ, ոաքոէԼ գնաւ այնտեղ, որպեսզի 
դիլիժանս նստեմ։ Մաքրեցի ճանապարհի բրդե օգհստս, ւղատրաստեցի 
դւխարկս, ձեոնսցներս և ձհռնամուշտակո։ Արկէլներս քսոլ նայեցի, որ
պեսզի տեսնեմ լե'*մ մոռացել արղյոլ» որևէ իր. և հետո, երբ գործերս 
վերջացրի, նստեցի և փորձեցի մի փոքր հտնգսէոանալ։ Չէի կարողա
նում տնղոս1ս հո նգիստ նստել, թեև ամբողջ օրը ոտքի վրա էի եղեք, 
չէի կարողանում հանդարտվել մի պահ անդամ։ Ինձ համակել էր անա
սելի հուզմունք։ Այս գիշեր փակվում է իմ կյանքի մի տմըողջ շրջան, 
վաղվանից սկսվում նորը։ Հինը եորից բաժանող այգ գիշերը հնարա
վոր չէր քնեյ։ Ուզում էի տենդային վիճակում դիտել, թե ինչպես է կա
տարվում այդ փոփոխությունը։ 09



— Մի ս, — ասաց աղախինը, հանդիպելով ինձ միջանցքում, որտեղ 
թափա ռում էի անհանգիստ ոգու պես,—  ինչ^որ մեկը ներքևում քան**, 
կանում է ձեզ տեսնել։

((Երևի բեռնակիրն է» ,— մտածեցի և շտապ ներքև վազեցի։ Անցա 
հետևի ընդունարան կամ ուսուցչանոց^ որի դուռը կիսաբաց էր, որպես*֊ 
զվ։ մտնեմ խոհանոց, երբ ի ն լ ֊ո ր  մեկն այնտեղից դուրս վազեց։

— նա՜ ք, համոզված եմ, որտեղ էլ որ լիներ կճանաչեի* ն ր ա ն ,֊^  
բացական լեց այդ անձնավորությունը, որը առաջս կտրեց և ձեռքերս 
բռնեց։

Ես նա յեցին տ եսա  մի կին, որը նման էր լավ հագնված աղա խնի, 
ուներ պատվավոր կնոջ արտաքին, թեև դեռ երիտասարդ էր, գեղեցիկ 
սև մազերով ու աչքերով և աշխույժ տեսքով։

— Հապա, ո^վ է, — հարցրեց նա ինձ կիսածանոթ ձայնով ու ժպի
տով,— դուք երևի, ինձ դեռ չեք մոռացել, միս Զ եյն ։

Մի վայրկյանից հետո արդեն խանդավառությամբ գրկած, համ
բուրում էի նրան,— ք^եսսի՜, 9եսսի , Բ ե ս ս ի " ա ս ո ւ մ  էի մի այն։ նա 
ևս կԼս ծ ի ծ ա ղ ո ւ մ  էր, կես լաց լինում, և մենք մտանք ընդունարան։ 
Օջախի մոտ կանգնած էր շոտլանդական կուրտկա ու շալվար հագած 
երեք աարեկթն մխ վափքիկ

— Աա իմ փոքրիկ տզան է ,— ասաց րեէՕաին անմիջապես։
— Ուրեմն ամուսնացե^լ եք, Ոեսսի։
— Այո, մոտ հինգ տարի է, Ռոբերտ Լիևենխ մեր կառապանի 

հետ։ Ունեմ, բացի Ոոբիից, մի փոքրիկ աղջիկ, նրա անունը Ջեյն եմ դրել։
— Գեյթսհեդում չե* *ք ապրում։
— Ես ապրում եմ այն տնակում, որտեղ ապրում էր ծեր դռնա

պանը։ Նա թողեց, գնաց։
— Իսկ ինչպե^ս են ապրում նրանք։ Պատմեք ամեն ինչ նրանց 

մասին, Բեսսի։ Բայց նախ նստեք, իսկ դու, Բոբի, մոտ եկ, նստիր 
ծնկներիս, ուզո**ւմ ես։ — Սակայն Բոբին գերադասում էր հպվել մորը։

— Առանձնապես հասակ շեք առել, միս Զեյն , ոչ էլ չաղացել եք,*––*՛ 
շարունակեց միսիս էիևեքնց։^ Երևի դպրոցում ձեզ այնքան էլ լավ չեն 
պահում։ Ավագ միս Ռիգց մի ամբողջ գլխով ձեզնից րա,րձր է ե ավելի 
թիկնեղ, իսկ Զորջիանան այնքան չաղ է, որ դուք նրա կեսը հազիվ յինեքւ

— Զորջիանան, հավանաբար, գեղեցիկ է, Բեսսի։
— Շատ։ Անցյալ ձմեռ իր մոր հետ գնացել էր Լոնդոն, և այնտեղ 

բոլորը հիոէքել էին նրանով, իսկ մի երիտասարդ լորդ սիրահարվել էր 
նրան։ Բայց լորդի ազգականները դեմ էին եղել նրանց ամուսնությանը^ 
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Ս 1/*նչ եք կարծում, նա և միս որոշել էին փախչել, րտյը
նրանց հայտնարհրել ու խափանել էին։ Միս Ռիւլր ինքն անձաւքր հհ  ̂
տապնդեց նրանց* հաւէատացած եմ՝ նախանձից։ Իսկ հիմա նա և քույ
րը շուն ու կատու են դարձել, շարունսւկ կովում հն իրար հեոս

— Իսկ Ջսն Ռի'*դը։
— 0^, նա այնքան էլ լավ չէ, ինչպես մայրը կուղենար, որ լիներ։ 

Նա ուզեց մտնել քսլեջ, բւսյց տաւդալւէեց, կարծեմ այդպես են ասոււք։ 
Հետո քեռիները ոսլոււք էին, որպեսզի նա վւաստաբան դաոնա և ուսում ֊ 
հասիրի իրավունքը, բայց նա այնքան անառսւկ երիտասարդ է, որ նրս ։֊ 
նից երբեք սչիհչ չի ստացվի, կարծում եմ։

— Իսկ իՆչպիսի** տեսք ունի։
— Շատ բարձրահասակ է, ոմանք նրան գեղեցիկ են հաւքարում, 

բայց նա այնպիսի հաստ շրթունքներ ունի։
— Իսկ միսիս Ռի^դը։
— Միսիսը դիր^^գԻլ է /ք դեմքով բաւէականին լավ է, բայց հողե ֊ 

պես կարծեմ անհանգիստ է։ Միստր Ջոնի վարքագիծը նրան դուք չի 
դալիս՝ անասելի շատ փող է վատնում է

— նա^ է ձեզ այստեղ ուղարկել, Իեսսի։
— չ, բւսյց ես ինքս վաղուց էի ցանկանոււք ձեղ տեսնեք, և երբ 

լսեցի, որ ձեզնից նսւմակ է ստացվել, և որ դուք ուղում եք գնալ մի 
ք̂ ւրիշ տեղ, որոշեցի գայ և ձեզ տեսնել, քանի դեռ չեք տեղափոխվել։

— Վախենում եմ, որ ինձնից հիասթափվեցիք, Իեսսի,— ծիծաղե
լով ասացի։ Նկատեցի, որ Իեսսիի հայացքը, թեպետև հարգանքով լի, 
ոչ մի հիացմունք չէր արտահայտում։

— Ոչ, միս Ջեյն, ճիշտ չէ, բավականին քաղաքավարի եք։ Իսկա
կան լեդի եք դարձել։ Դրանից ավելին ձեզնից չէի սպասում։ Դուք երե
խա ժաւքանա կ էլ գեղեցկուհի չէիք։

Ես ժսլտացի նրա անկեղծ պատասխանի վրա, զգում էի, որ ճիշտ 
է, բայց խոստովանում եմ՝ բոլորովին անտարբեր չէի նրա եզրակացու–  ̂
թյան նկատմ ա։է բ ։ Տ ասն ութ տարեկան հ ա ս ակում էքարդիկ ուղում են 
դուր դող, և այն համողմունքը, որ իրենք տգեղ արտաքին ունեն, չի 
կարող նրանց համ ար տհաճ չլինել։

— Ենթադրում եմ, որ դուք խելացի եք, — շարունակեց Բեսսին, 
ինձ մխիթարելու նպատակով։ — Ի̂ ն̂չ կարող եք անել։ Կար։է*ղ եք դաշ
նամուր նվագել։

— Մի փոքր։
Ս ենյակում դաշն աւՏ ուր կար։ Բեսսին ւքոտեցավ, բաց արեց և
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խնղրԼը նստհք ու մի րան նվագել։ Նվագեւլի մհկ^երկու վալս, և նա
■. ի Այ չյ ւս ։) ւ; ն  ։ւ ։ ք :

— Ս ք։ս լ՛ իդերը շեն կարող այդպես լավ նվագել,— ուրաիոոըած 
ա,,։։։ց ն ս, ։ -  Ես միշ տ ասում էի, որ սովորելու մէջ դուր նրանդ կդ^րա ֊ 
էլւ։։նւյԼր, իսկ նկարել կարոտդ եք։

— Ա,հա իմ նկարներիդ մեկը օջախի վերևում։
Դա ջրաներկով նկարած մի տեսարան էր, որը նվիըել էի վարիչին՝ 

ի Լրս։խս։ագիաություն այն սիրս^լիր միջնորդության, որ էա արել է ինձ 
համար կոմիտեի առաջ։ Նա ինքն էր այդ նկարը դրել ապակեպատ
շրշւսնսյկի մեջ։

— Գեղեդի^կ է, միս Ջ եյն, նույնքան պեղեդիկ, որրան և Ռիգերի 
նկար լութ յան ՈԼՍՈւքշի նկարներիդ որևէ մեկը։ Էլ չեմ ասում իրԼնդ 
օրիորդների մասին, որոնք հեռու են ղրանիդ, իսկ ֆրանսերեն սովո*–
րե լ Լք։

— Այո, Բեսսի, կարող եմ 1ւ ար գա չ, և՜ խոէ§ել։
֊  եվ կ արուձև էլ կարոտդ եք աներ
— ^1արող եմ։
— Օ՜, դուք իսկս/կսյն լեդի եք, միս յքեյն։ Գիտեի, որ այդպես էլ

կլինի։ Դուք հենդ ինքներդ աաաջ կգնաք կյանքում, առանք ազգական֊ 
նեթի, Մֆ թ*ւ4է է, եք պթԽԷ թան ձեր
հոր ագգտկանների, էյրերի մասինէ

— երրեք։
— Ւնչպեա իեքնքրպ ասում էր, որ նրանք

չքավար էէէ ւպէհամարհանքի արժանի մարդիկ են։ Գուդե չք^վսր են, 
թայդ հավատադած եմ. որ նրանք նույնքան ազնվարարռ եէ, որքան հ 
իրենք* քէիդերր։ Մի օր, մոտ յոթ  տարի առաջ, ԳեյթսՀեդ եկավ մի ինշ ֊որ  
միստր էյր քլ ուզեք ձեզ որեոներ Միաիռն առաք, որ դուք գպրոքում եք^ 
հիսուն մղոն հեռու։ ք̂ ստ երևույթին, շատ հուսահատվեք, քանի որ շէր 
կարոզ սպառել։ Նա մ եկն ում էր արտասահման և նավը մեկ^երկու օ ր ֊ 
վա ընթաքքում պետք է հեռանար Լոնգոնիք։ Նա իսկական ջենտլմենի 
տեսք ուներ, և էա հքտմսպվտֆ յԱԼ աք մմպՒհպ էր։

— Իսկ ի՜նչ երկիր էթ վեում, է^աախ
— Ինշ^սր կղզի, հազարավոր մղոններ հեռու, էէքանզ քթնթ էն 

պաարաստում*^ սպասավորների պետն ինձ ասաք***
— Մադեյրա^,— հւի*Ւ ընկա ես։
— Մյո, ույդ է, հենդ այդ բառն է։
— /ք։րեմն մեկնե՚^քւ 
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.— Աք ո է նա տանը երկար չսպասեր։ Միսրսր շատ հսքարա է.^տ՚։հԼրյ 

իրենք իսկ հետո նրան անվաներ ((ստոր տոևտրա կա ն»։ Ռոըերլոս կ ա ր ֊  

ծում էք որ նա գինու վսէճաոական է։
— Շատ հավանական էք— սքատասխաների ես , — գսլր1յ Լ դինա  

վաճառականի որ ՚ ակատ ար կամ դործակաչ։
Բհոսին և ես էէ ի մ ամ իր ավելի խ ոսեցինք ա նցա ծ օրերի մասին,  

հետո նա ստիսրէած էր հեռանալ։ Հետ ևյա լ առավոտյան մի քանի ր ո ֊  
պեով նորից տեսա նրան Լոութրնումք երբ սպսէսում էի դիլիմանո յ,ն.  
Վերջնականապես մենք բ ա մ անվեցինք ((Բրոքլհերստների գերբ» հ յո ւ ր ա ֊  

նորի դռան առաջ։ Գնացինք տարբեր ուղղություններով։ %ա քա յլերն  
ուղղեց Լոուդ ւԼւսր՚ն կողմըք որպհսղի նստի կառք, որը նրան պետք է 
տաներ Գեյթսհնդք իսկ ես ն ստեցի դիլիժանս, որն ինձ պետք է տաներ  
դեպի նոր պարտտ1լանություններ և նոր կյանք Միլ րոտի ինձ անհոքտ  

շրջակսւյքումէ

ԳԼհԻԻւ  Տ Ա Ս Ն Մ Ե Կ Ե Ր Ո Ր Դ

լԼ եպի նոր գլուխր որոշ չափով նման է պիեսի մի նոր գորԼ. /• ւ ֊ 
թյան, և երբ, ընթերցողք այս անգամ վարագույրը բաց անեմ, 

պատկերացրու Մ ի լքոտի ((Գեորգ» հյուրանոցում մի սենյակ, որի սլա–» 
տերը պսատառած են մեծ զարդանկարներով, ինչսլես սովորաբար լի՛* 
նում են հյուրանոցներում։ Տեսնում ես գորգ, կահույք, ղարդւսրանքներ 
օջախի վերևում, գրավյուրն հր, ներառյալ Գեորգ 111 ֊ի , Ուելսի իշխանի, 
գեներալ Ուոլֆի^ մահը պատկերող փորագրանկարները։ Այս բոլորը 
լուսավորում են նավթի լամպը, որը կախված է առաստաղից, և օջախի 
պայծառ կրակը, որի մոտ նստել եմ գչխարկով և թիկնոցով։ ԶԼոնա ֊ 
մուշտակս ու հովանոցս սեղանի վրա են, և ես տաքս։րնում եմ խոնավ 
հոկտեմբեբյան օրվա տասնվեց ժաւքվա ճանապարհորդությունից թ ր մ ֊ 
րած ու սառած մարմինս։ Լոութրնը թողեցի առավոտյան ժամը չորսին, 
իսկ Միլքոտի քաղաքային ժամացույցը հենց նոր խփեց ութը։

Ռեև, ընթերցող, թվում է, թե լավ եմ հ արմ արվել, բա յց իրա կա ֊ 
նում հոգեպես անհանգիստ եմ։ Ենթադրում էի, որ երբ տեղ հասնեւք, 

։ Անդր դեներալ (1 7 2 7 — 1 7 5 9 ), սպանված Կանադայոսէ Քուեբեկի ^սւկատամարտի

ժամ տնակ։
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որևէ է^եկր ինձ կդիմավորի։ Հուզմունքով նայում էի շուրջս, երր ներքև 
էի իջնում փայտե սանդուղքով, որը հյուրանոցի սպասավորը իմ հ ա ր ֊ 
մարոէթյան համար դեմ էր տվել դիլիժանսին, սպասում էի, որ կլսեմ 
անունս ու կտեսնեմ ինլ՜որ կառք, որը պատրաստ էր ինձ տանելու 
Թորնֆիլդ։ Սակֆյն ոչ մի բան շէր երևում, և երբ սպասավորից հա րց ֊ 
րի, թե ոյրդյոք Ջեյն էյրին հարցնող չի Լզել, ստացա բացասական 
պատասխան։ Ուստի ստիպված, խնդրեցի հյուրանոցում տալ մի ա ռա ն ֊ 
ձին սԼ)ւյակ, և ահա այստեղ ս պասում եմ, մինչ ամեն տեսակի կ ա ս ֊ 
կածնԼր՝ ու երկյուղալից զդացումներ անհանգստացնում են ուղեղս։

Անփորձ մի երիտասարդի համար շատ տարօրինակ զգացում է, երբ 
իրեն բոլորովին մենակ է տեսն ում աշխարհ ում ։ Հոսանքով կտրված 
բոլոր տեսակի կապերից, նա որոշակի շգիորի, արդյոք կհասնի այն ն ա ֊ 
վահանդիստը, ուր նա ուղղում է իր քէ^Աերը, և միաժամանակ բա ղ մ ա ֊ 
թիվ խոչընդոտներ անհնարին են դարձնում վերադարձը դեպի անցյալը։ 
Արկածների հմայքը, ճիշտ է, հաճելի է դարձնում^ իսկ հպարտության 
բոցը ջերմացնում է այդ զգացումը, բո։յց հետո երկյուղը նորից է հու^ 
ղում այն^ և երբ կես ժամ անցնելուց հետո ես կրկին մենակ մնացի, 
սարսափը բոլորուԱ։ն պատեց ինձ։ Վերջապես ինքս ինձ ստիպեցի զա նգ 
տալ։

— Այստեղ մոտիկ թորնֆիլդ կոչված տեղ կա^,— հարցրի սպ ա ֊ 
սավորից, որը արձագանքեց իմ կանչին։

— թորնֆի՚^ւդ։ Չգիտեմ, օրիորդ։ Հիմա գինետանը կհա րցնեմ։^  
Նա անհետացավ, բա յց անմիջապես վերադարձավ։

— Չեր անունը յբ  է։ միս։
— Այո։
— Մեկը այստեղ ձեզ է սպաս ում ։.
Վեր թռա, վերցրի ձեոնամուշտակս ու հովանոցը և շտապեցի դուրս 

գալ մ իջանցք։ Մի ի ն չ ֊ որ մարդ կանգնած էր բաց դռան մոտ, իսկ լա մ ֊ 
պով լուսավորված փողոցում աղոտ նշմարվում էր մի միաձի կառք։

— Սա երևի ձեր ոսլերհսն. է , ^  ասաց այդ մարդը կտրուկ, երր
տեսավ ինձ, մատնացուքց մհթքաԱցքում դրած ճամպրուկրէ

~  Այո։
նա ճամպրուկը տեղավորեց կառքի մեջ, որ ավելի շուտ նման էր 

կառեթի։ նստեցի և ես, նախքան դռնակը կծածկեր, հարցրեցի նրան^ 
հեոո՚*ւ է արդյոք Թորնֆիլդը։

– Վ ե ց  մղոն կլինի։
— Իսկ քանի^ ժամում կհասնենք։

ա



• -  Ծոտ մեկ ու կես։
Նա կսյռքի դռնտկլյ ամրաըրհր, բարձրաէյավ իր տեղը, և մենք շա րժ ֊ 

վերինք։ Հանգիստ առաջ էինք դնում, և ես առատ ժամ անտ կ ունեի 
մտածելու։ 9՝ոհ էի, որ ։Լերջապես իւք ճանասլարհորդությունր ւ)՚ուոենում 
էր վախճանին։ եվ հհն։լ ած այդ հարմար, րայր ոչ շքեղ կառքին, ա նձ ֊ 
նատուր եղա իմ խոհերին։

«Երևի, — մտածում էի ես, — դատելով ծառտյի ու կառքի հաստ՛՛ 
րակ տեսքից, միս Ֆեյրֆաքսը պերճաշուք կին չէ։ Ավելի լաւէ։ Ես մի 
անդամ արդեն եղել եմ հ արուստ մ արդկանց շրջան ում և շատ դժբախտ 
զգացել։ է^այց մի^թե միսիս Ֆեյրֆաքսը մենակ է տարում այդ փոքրիկ 
աղջկա հետ։ Եթե մենակ է և գոնե փոքր ի շաահ սիրալիր է> ես, հ ա ֊ 
վանարար, կկարէ»ղանամ նրա հետ յոլա գնալ։ Ես կանեմ, ինչ որ կ ա ֊ 
րող եմ, բայց ինչքան ցւսվալի է լինում, երր արածդ մնում է անպա֊ 
տասէսան։ Լոուդում իսկապես ես այդպիսի որոշում ընդունեցի, կիրա ֊ 
ռում էի այն, և լավ արդյունքի հասա։ Սակայն միսիս Ո՝իդը, հիշոււէ եմ, 
արհամարհանքով միշտ հետ էր վանում իմ արածները։ Տա աստված, 
որ միսիս Ֆեյրֆաքսը մի երկրորդ միսիս Ռիդ չդառնա իմ գլխին։ Սայց 
եթե դառնա, ես պարտավոր չեմ մնալ նրա մոտ։ Ծայրահեղ դեպքում 
Նորից հսւյտ ար արություն կտամ։ Հետաքրքիր է, ինչքան ենք այժմ ճ ա ֊ 
նապարհ կտրել))։

Ես պատուհանը իջեցրի և դուրս նայեցի։ Միլքոտր մնացել էր հ ե ֊ 
տևում, դատելով լույսերի քանակից, դա պետք է, որ մեծ տեղ լիներ, 
շատ աւէելի մեծ, քան Լոութրնը։ Այժմ մենք, էյնչքան կարողանա ւ/ էի 
տեսնել, գտնվում էինք ինչ ֊որ արոտավայրի մեջ և ամենուրեք երևում 
էին ցրված տներ։ Զդս^մ էի, որ մենք գտնվում ենք Լոուդից բոլորովին 
տարբեր, ավելի բազմամարդ, թեև պակաս գեղատեսիլ, ավելի ա շ ֊ 
խույժ, բայց պակաս ռոմ ան տ իկա 1լան վայրում։

ճանապարհները անանցանելի էին, գիշերը^ մառաէսլապատ։ Կ ա ֊ 
ռապանը ողջ ճանապարհին ձին քշում էր շատ դանդաղ, և մեկ ու կես 
ժամը, հավատացած եմ, դարձավ երկու ժամ։ Վերջասլես նա դարձավ 
դեպի ինձ ու ասաց,

— Հիմա Ս՝ոբնֆիլղից ս։յնքտն էլ հեռու չեք։
Նորից դուրս նայհցէ։՛՛ անցնում էինք եկեղեցու մոտով^ երկնքի ֆ ո ֊ 

նի վրա տեսա ցտծրիկ աշտարակը, որի զանգերը խփում էէւն քառորդ։ 
Բւրի լանջին տեսա նաև լույսերի մի փոքր խումբն դա երևի գյուղ կամ 
գյուղակ էր։ Մոտ տասը րո։դհ հետո կառապանն իջավ ու բաց արեց 
դարպասը։ Ներս մտանք, և մեր հետևից դոները փակվեցին։ Դանդաղ
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րարձրար սէն^ ծ ւսոուղով ու հասանք մի տ ուն։ Մֆ պատուհէսՆֆ վէսրա^ 

Լքի միշիյք մոմֆ  ^  եքևո4^^ մ նա ^ա ծնհ քը  մոէքՒ էի ն ։
Կաոքր կա նգ սլոավ մ ռ լտ ք ի  մատ, ա.զաիէֆձ։ք թ ^ ք  ղոսւը ։ ^ա ոգփ ց
իշսէ ու ներա մ ա ա ։

— Խնդրեմ^ յայա կ^պմավ, աքէֆատպ,— աայսգ աղջիկը։ Եվ 4>ս Հ̂ ա41ր«–
րի նրան րա զմա թիվ րարձր պռներ ունեցող քաաակասփ գաՀգիճֆ միջտՎ։ 
Հետ ո նա տարավ մի 4էենյակ^ արտևզ մամհթի ա. ագաքաի ուժեղ
չույ**երր յյկզթյռւմ ինձ կ՚^ւրաց^րին^ աւր հ֊րկտս. մա մվա  ըՏ^1հսքքքքոմ
աչքերս ընտԼլացԼչ էին վսոր խ ա վա րին։ Երր վոլք^ին ընահըացա, աչքհ^ 
քլիս նԼրկսւյաքավ մի հայրմարավեա «ու հաճեչի պաակհր։

Գա մի Հյաձպթաավեա փարրիկ սենյակ էր։ Հրավառ օջախի մոտ 
պրվամ էր մի խրպւ էմպանա Հնաձե ու րարձթ մեջք ոլնեքող բսւվկաթոոին 
նոաած էր մի ղաւա մաֆուքս ւիոքքփկ, ծեր կիեք տւրի գջխքճ  ̂ որբևայրի
կնայ հւխ^գիքտ Հտգին^ մեաարահ ոե զգեաա ու ձյան պ§ո ապիտակ մար* 
մէսջե գոգնոց։ Հենց ճիշտ այդպիոին էի սրաորկ հրացն ում միսիս Ֆեյր^* 
ֆաքսին, միսւյն ավեջի պակաս վայելշատեո ու ավելի մեղմ հայացքով։ 
Նա զրաղվւսՏ էր ձեռա գործով։ Մի մեծ կատու հանդիսավոր կերպով 
բոէզմեւ էր Նրա աաքեքթի մ  սաս հարձ ասած, "շինլ յէէր կարելի ավեէաց^ 
^էել քճատ&ԱւԱե Հ ա4 </ս,ւ>ւա ^ յ1 ^  աքդ ֆ փ պ ր * ՀԱԼտւտա^էււցֆւ
հանդիպում նոր ժա։1 անած դաստիարակշուհու համար Հազիվ թե հնա^ 
րավոր Լիներ պաակնրա^նեււ ՝ԱյէՒա4ոլ ծմ։զ ջ/էր խոցում ոչ մի հոյակապ 
պսէթյաՏէ, ^ ր  ճնքոսք ոչ մի ճոխության։ ^ ր  Ներս մտա, ծեր կինը վեր 
կաքքավ ամպքւց, քաալզ ու րարեհամրույր կերպով առաջ գալով ղի^ 
մէսվորեց ինձ։

— Ինչպե^ս եք զգում ձեզ, սիրէլիս։ Վախենում եմ ճամփան 
տաղտկալի Լզած լինի ձեզ համար։ Զ  քէնը չափազանց դանդաղ է քշում ք 
երևի սաոԼլ եք, մոտեցեք օջախին։

— ^էիոքա Ֆեյրֆա^քս, հավանաբար, — հարցրի։
— 1է||ք, ^9$։ նոա նցէք։

Ինձ տարավ իր Հետո սկսեց հանել շՍԱզ /Ա րաց
անեչ գլխարկիս ժապավենները։ Ես խնդրեցին Ոք Նէպաթյոճ։ չկրի։

— 0՛̂ , ք̂ չ մի նեդությոյնք ձեյ։ ձեռքերը ցթ^ֆք համարյա թմրել են։ 
Էից շտապ պատրաստեք մի քիշ տաք գրոգ ՈԼ մեկ<^երկու սենդվիչ։ Ահա 
մառանի բանալիները։

ն վ  վրպանիք հանեք տնային րաեպյխնկրի մփ ամբողջ կապոց ոէ 
հանձներ աղաֆէեին։

ա



• -  Դեհք մոսւԼցեք օջախին,— շսւրունակեը նա, — ղե^
բեռը հԼաներղ բհրԼլ եբ, չէ'*, սիրելիս։

— Այո, տիկին։
— Հիմա կկարպաղրԼմ, ոըսլԼսղի ուղԼբԼոը տանեն ձեր սԼնյս կը,–^ 

աս ար նա և հաա^ճե պ բա չէեր ով ւլարս դնա^։
Ծ Սա ինձ հետ վ ա ր վ ո ւմ  է որսլես հ յո ւր ի , — մ տ ա ծ ե ց ի  ե ս ,— 

պիսի րնղունելոէիեյուն չԱ։ ս պ ա ս ո ւմ ։  Ն ա խ ա տ ե ս ո ւմ  էի է որ կ հ ա ն դ ի պ ե մ  

մ ի ա յն  ո աո)։ ութ յա ն  ու ձդվածա11յանւ Ա ա ա յն  լ է ,  ի ն չ  չսել ե մ  դա ստ իա –  

րա կշա հ ի ն հր ի  րն դուն Լլութ յա ն  մ  լային։ Ս ա կա յն դեռ շատ վա ղ է ուբա^  

խ ա ն տ  լ))։

Միս՛իս Ֆեյրֆաքոը վերադարձավ։ Ւնքն իր ձեոբով սեղանի վրա– 
յից հաւիաբեց ձհռադործր և մեկ՝ երկու քւՒբ(̂ > որսլեսէլի տերլ ւրղատի 
սկուտեղի համար, որը Լին ներս էր րերեւ, և ասլա անձամբ ՚»յուրասիրեց 
ինձ։ Ես րա։էականին շփոթվել էի է որ դարձել էի այնպիսի ուշա ղրաթ յան 
առարկա, որին ես առաջ Արբեք չէի արմանացԼլ, այն էլ ինձ վարձող ու 
ինձնից բարձր անհատի կողմից։ Բայց քանի որ նա ինքրթ երևի, իր 
արածին ոչ մի նշանակություն չէր տալիս, որօշեցի՝ ավելի Լավ է հան– 
գրստությամթ րնգոմւել նրա սիբալիրսլթյունը։

— Հաճույք կունենա^մ այս գիշեր տեսնել ։1իս Ֆեյրֆաքսին,— 
հարցրի, երբ կերել, խմել էի այն, ինչ նա ինձ առաջարկել էր։

— Ինչ ասացի**ք, սիրելիս, ես մի փոքր խուլ եմ,— պատասխա նեղ 
բարի տիկինը, մոտեցնելով ականջը իմ բերանին։

Էս կրկնեցի հարցն ավելի պարզ կերպովդ
— Միս Ֆեյըֆ սմքս։ 0^, դուք նկատի ունեք միս Վարանսին։ Վա

րանս ձեր ասլագա աշւսկերտոլհու ազգանունն է։
— Ահա" թե ինչ։ Ուրեմն նա ձեր աղջիկը չէ*՝։
— Ոչ, ե ս ընտանիր չունեմ։
Սիրով կշարունակեի իմ առաջին հարցաքննությունը և կհարցնեի, 

թե ինչ կասլ կա միս Վյսրանսի և նրա միջև^ ^էւ^տէ* "Ր անքաղա
քավարություն կլինի շատ հարցեր տալ։ Բացի այդ, համողված էի, որ 
ամեն ինչ իր մ ամ ան ակին կպարզւԱ։։

— Այնքան ուրախ եմ,— ջարունակեց  ̂ նա, հենց որ նստեց գիմացո 
և կատվին վերցրեց ծնկների վրա,— ես այնքան ուրախ եմ, որ 
եկաք, շատ հաճելի կլիներ միասին ապրել։ Այստեղ, անշոՎտ, միշտ էլ 
լավ է։ Բ*արնֆիլղը հիանալի հին տուն է, ճիշտ է, վերջին տարիներս 
անուշադր ութ յան է մատնված, սակայն տակավվմ։ հաճելի վայր է։ Բայք 
Ա այնպես, դուք գիտեք, որ ձմեռ ժամանակ սարսափելի մենա կությաձ
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Լս զդում ամհնաշքԼղ բնակարանն երում անգամ։ Լին, անշուշտ, լա։է աղ^ 
ջիկ է, իսկ ,հոնն ու իր կինը միանգամայն հարգարժան մարդիկ, բայւյ 
հ ո։ սկան ում եք, նրանք միայն սպասավորներ են, և չես կարող նրանը 
հետ խոսել որպես քեզ հավասարների։ Միշտ հարկավոր է պահպանել 
պտտշաճ տարածություն, այլապես հեղինակությունդ կկորընևս։ Անց–̂  
յալ ձմեռ (սարսափելի դաժան ձմեռ էր, եթե հիշում եք, երբ ձյուն շէր 
գալիսյ տեղում էր անձրև ու քամի), նոյեմբերից մինչև փետրվար, 
բացի մսսպործից ու փոստատարից, սչ մի շունչ այս տանը չէր երևում, 
և եւ։ դիշերներր նստելով, մենակությունից ընկնում էի մհլամաղձու– 
թյան մեջ։ Լին երբեմն ինձ համար կարդում էր, բա յց չեմ կարծում, 
որ դա առանձնապես նրա սրտով էր։ Նա իրեն բանտարկված էր զգումւ 
Գարնանն ու ամռանը այստեղ ավեչի լավ է։ Արևի լույսն ու երկար օրե
րը այնպիսի զանազանություն են մտցնում։ Իսկ հետո հենց այս աշ
նան սկզբին, եկան փոքրիկ Աղել Վարանսը և իր դայակը՝ երեխան մի
անգամից կենդանության է ։քտընում տան մեջ։ Հիմա էլ դուք եկաք, և 
ես բէւլորովին ուրախ կքին եմ։

Սհրաս իրոք ջերմ ութ յա ն ոդոյր այդ արժ անավայել տիկնոջ խոս
քերից, ես աթոռս մի փոքր ավելի մոտեցրի նրան և անկեղծ ցանկու– 
թյոմտ հայտնեցի, որ իմ ընկեր ակ ցոլթյաձբ հաճելի կւիներ նրա համար 
այնպես, ինչպես ինքը նախատեսում էր։

— ձեզ երկար չեմ պահի,— ասաց նա,— հիմա
ժամը տասներկուսին մոտ է։ Ամբողջ օրը ճանապարհին եք եղել, երևի 
հոգնածություն եք զգում։ Եթե ձեր ոտքերը լավ տաքացան, ցույց կսոսմ 
ձեզ ձեր ննջարանը։ Կարգադրել եմ, որ ձեզ համար սենյակ պատրաս
տեն իմի կողքին։ Միայն սենյակը փոքր է, բա յց կարծում եմ, որ դա 
ձեզ ո՛։/ելի դուր կգա, քան գլխավոր մուտքի սենյակներից որևէ մեկը։ 
Իհարկե, նրանք ունեն աւէելի գեղեցիկ կահույք, բա յց շատ մռայլ են ու 
մեկուսի։ Ես ինքս երբեք այնտեղ շեմ քնում։

Ես շնորհակաչություն հայտնեցի այդ տշաղիր ընտրության համար 
և, քանի որ իր^ք հոգնած ^ի երկար ճամփորդությունից, պատրաստա
կամ ություն հայտնեցի առանձնանալ իմ սենյակում։ Նա փյերցրեց մոմը, 
և ես հետևեցի նրանէ Նախ գնաց տեսնելու փա^կ են արդյոք մուտքի 
դոները։ էանալին կողպեքից հանելուց հետո սանդուղքով ինձ աոաջ^ 
հորդեց վերևի հարկը։ Vանդուղքր և բազրիքները կաղնուց էին։ Աստի^ 
ճաննեբին նայող լու։։ա։քուտը բարձր էր ու վանդակաէԼոր։ Եվ լուսա
մուտը, էւ երկար միջանցքը, որի մեջ րէսցվում էին ննջարանի դոները, 
ավելի շատ նման էին եկեղեցու, ք։սն տան։ Աստիճանների վրա և մի–
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ջանցքում սառն էր, ինչպես ներքնատանը, որ հիշեցնոսք է անդուր 
դատարկություն ու մենակություն։ Ուստի ուրախացա, երբ վերջապես 
մտա սենյակսք որը փոքր էր և կահավորված էր ժամանակակից սովո^ 
րական ոճով։

Երբ միսիս Ֆեյրֆաքսը բուրի դիշ^ր մաղթեց ու հեռացավ, ես դ ո ւ ֊ 
ռը կողւդեցի, շուրջս նայեցի։ Այդ փոքրիկ սենյակի ուրախ տեսքը որոշ 
չափով ջնջեց այն տարօրինակ տսրսվորությունը, որ ստացել էի լայն 
դէոհլիճից, ընդարձակ, մռայլ սանդուղքից, և երկար ու ցուրտ միջանց֊ 
քից։ Եւէ ես հիշեցի, որ ֆիզիկական հոգնածության և մտատանջության 
օրից հետո, վերջապես, հասա ապահով մի նսւվակայան։ Երախաադի– 
տության պոռթկումն ուժեղ էր սրտումս։ Չոքեցի մահճակալի կողքին, 
առաքելով ջերմ շնորհակալություններ նրան, ում պետք էր։ Չմոռանա - 
լով, վեր կենալուց առաջ աղերսել օգնություն կյանքիս հետագա ճ ա ֊ 
նապարհին, և ուժ, որպեսզի արժանի լինեի այն գթասրտությանը, որն 
այնպես անկեղծորեն շնորհվել էր ինձ, բայց որը դեռ ոչնչով չէի փ ոխ ֊ 
հատուցել։ Այդ գիշեր մահիճս փշեր չուներ։ Մեկուսացած սենյակս ահ 
ու սարսափ չէր ներշնչում։ Հոգնած ու գոհ, շուտով առողջ քուն մտա։ 
Երր արթնացա, արդեն լույս էր։

Սենյակը շատ պայծառ ու փոքր երևաց, մանավանդ որ արևի շ ո ֊ 
ղերը լուսամուտի կապույտ չթե վարագույրների միջից ներս էին թ ա ֊ 
փանըում և լուսավորոււէ պաստսւռած պատերն ու գորգապատ հատակը։ 
Այս բոլորն այնքան տարբեր էր Լոուդի հսսոակի մերկ տախտակներից 
ու ծեփած կեղտոտ պատերից, որ ես հ ոգեպես աշխ ուժ ացա։ Երիտա֊ 
սարդոլթյունը շատ զգայուն է արտաքին աշխարհի հանդեպ։ Ես մտա
ծեցի, որ կյ^^քի մի հրաշալի շրջան է սկսվում ինձ համար, մի շրջան, 
որն ունենալու է ոչ միայն իր փշերն ու դժվարությունները, ^յէե. իր 
ծաղիկներն ու հաճույքները։ Ինձ թվում էր, որ իմ մտավոր ուժերը, 
պարագաների փոփոխումից աշխուժացած, նոր հույսեր առաջացրին իմ 
մեջ։ Չեմ կարող որոշակի ասել, թե ինչ էի սպասում, բ^^յց սպասում էի 
ինչ ֊որ հաճելի բան^ գք̂ գ̂ե ոչ այսօր և ոչ էլ մի ամիս հետո, այլ ա նո ֊ 
րոշ ապագայում։

Վեր կացա, խնամքով հագնվեցի։ Չնայած հարկագրված հա մես ֊ 
տությանս^ հագնելիքս աչքի էր ընկնում ծայրահեղ պարզությամբ, ես 
ի բնե ձգտում էի գեղեցկության։ Սովորություն չունեի անփույթ կամ 
անհոգ լինել իմ արտաքին տեսքի ու այն տպավորության նկատմամբ, 
որ թողնում էի։ Չնդհակաոակը, միշտ ցանկանում էի, ըստ հնարավո֊ 
րին, ավեւի լավ երևալ, որպեսզի գոնե որոշ չափով բավարարեմ դեպի
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դեղհ^կոլթյոէն^ V* ունեցած ձգ̂ յ̂քւմքք̂  Երբեմն ցավում էքէ̂  որ ավելֆ 
պ^ղեցիկ չԼ((  ̂ երբեմն ուզում Հ/ր ունենալ վարդագույն այաեր, հղկված 
բիթ և փոբրիկ մուպ^կարէէիր բերան։ Ուզոսէ էի լինեչ բարձքահատւակ, 
բարեկազմ ու վայելչակսյղմ, դՀ1 բախտ ութ չուն էի համ արում, որ այդ–  ̂
բան քլածքահաոակ, գունատ էի և ունեի այդքան անկանոն ու սուր դի– 
մապ^հքլ հվ ինշո*"ւ իմ մեջ այլաջացան այո ցանկաթյաննեքն ու ա փ ֊ 
սոէ.անրնԼրը4 Դմվար կ ասել, ինքս էլ որոշակի չէի կարող րաքատրելյ 
^^13  ն այնպես, ունեի խելք, տրամաբանական, բնական քոեջքէ ինչևէք 
երբ շատ կոկիկ ձևով մազերս սանրեցի, հագա շրջազգեոտս, արը թեև 
ուներ բվակԼրակէսն^ տեսը, րայց շատ գեղեցիկ էր նստում, կարերի 
մէսֆուր սպխոակ օձիքա, կարծեցի, որ իմ արտաքինը բավականաչափ 
պաակա&ելի էփ պալեսպի ներկայանամ միււիս Ֆեյրֆաքսին, Ա օրպեսգի 
իմ նոր աջակերտոէհին գմնե զզվանքով շխրտնի ինձնից^ ^ա ց անեչով 
սենյակիս լուսամուտը և ստուպԼլով կ^քրգի^ է բերված արդյոք .քորգասե֊ 
ղանը, գսւրս հկաէ

Անցա խսրասլատ երկար միջանցքով ու իջա կաղնու հարթ ու ս ա յ ֊ 
թար/ոն սանդուղքով, հետո մտա դսւհջիճ։ Մի րոպե կանգ առա այստեղ, 
դի^*^*ցի պատերից կախված մի քտ նի նկարները ^մեկում, հիշում եմ, 
պաակ^թվաՓ ֆր Քաայթթպֆ^ ^պթԱ4»քգ\^րւՓթսպանէււկՎ, մյւււսում՝ 
•էազերք^ պ^գք,ա ք * » *  աւ Տա^,ա»ւք յ«/»**<* "ՈԾ
կախած էր ս՚ոասսքէսզից, պատի մեծ մամացույցր, որի ժամանակից 
սևացած ու մաշված կաղնե տոսիր քանդակված էր հեաաքրքրր ձևով։ 
Ամեն ինչ այ^աեզ թվում էր հանդիսավոր ու տպամորիշ ես դԼո սոէԼոր 
շկի նման վեհաշուքության։ Դահլիճի դասը, որը կիսով ա պ ա կե ֊
պատ էր, բաց էր։ Դուրս եկա շեմքից։ Աշնան մի գեղեցիկ աոավոտ էրւ 
Արեր պայծառ շողում էր բազմերանգ պուրակի և տակավին կանաչ 
դաշտերի վր։^։ ԱնցնեՀով դեպի մարգագետինը, հայացքս բարձրացրի և 
նայեցի տան ճակատին։ Տունը երեքհարկանի մի շենք էր, ոչ շատ ըն. 
գախձակ, թեև պատկէսռեչի տեսքով։ Դտ ջենտյմհնի րնակավտյր էր, ոչ 
թե ագնվակօ^ի ամյացւ աԼէՕավնավոր պատերը գեղեցիկ տեսք էին տար
չիս տանը։ Գորշ ճակատը խ Վ  եթէւոէմ էր բներով պատած սթպվէի ֆա* 
ոերի ֆոնի վրա, •բո նց վրա ոդՈսճ կոկոալով պաոՎՔէմ կթն ոէփթնագ֊ 
Ոէսվները։ Դրանք թոշում էթն բացատի ու ոմ/ամերձ հողերի վր^^յով ե 
նստում մարգագետնոլմ, որը պարկից Աղքատվում էր քանդված ց ա ն ֊

Ոճսվ։
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I Կրանակամ։ յսզսծպ  Անգլքքո։յամ, որի հեսւնորգնևրք հագնվում Հին շատ պարդ



էւապատով։ Տանկապտտի երկտրու11յամբ րտրձրանռւմ էր հինտվքքէոր 
հսկա փշոտ սզնիների շարանը՛ նւռյնբտն ամուր ու կապաշատ, նույն
քան լայնանիստ, որքան և կաղնիները։ Դրանաէ էր բարյատրվում և տեղի 
ծագումը։ Հեռվում ձգվում էին բլուրներ, որոնք ոչ բարձր էհն, ոչ ժա յ
ռոտ, ինչպես Լոուգի շրջակսյ բլուրները, և ոչ էլ 1 ՝̂էւրնֆիլդը դքսի սւշ– 

իյարհիը կտրող սլատնեշներ էին։ ք^այգ և այնպես, գրանք բավականին 
խաղաղ ու մենավոր բլուրն/րր էին, որոնք թվում է, թե օղակում էին 
դաստակերտը, դարձն ում այն այնւղիսի մ եկ ուս աղած մի կղզիք որի
նմանը չէր կարելի սպասել եռուղեոով լի Միլքոտին այդքան մոտիկ մի 
վայրում։ Մի փոքրիկ որի կտուրները միաձուլվում էին ծառերի
հետ, փռված էր այդ բլուրներիը մեկի փեշերին։ Շրջանի եկեղեըին 
ւ^որնֆիլգին ավելի մոտիկ էր։ նրա հին ավուրը զանգակտտունր երևոււք 
էր բլրակի հետևից^ տան և դարպասների արանքից։

Ես հիաըմունքով դիտում էի այդ խաղաղ տեսարանը և վայելում 
հաճելի թարմ լսում էի սերմնագռավների կռկռոցը, դիտում տան
հնամյա ճակատը և խորհում այն մասին, թե ինչ ընդարձակ աեղ էր 
այնպիսի մի մենակ, փոքրիկ տիկնոջ համար, ինշսքիսին միսիս Ֆեյր– 
ֆաքսն էր) երբ նա ինքը երևաց դռան շեմինք

— Աա՜̂ , արդեն դրսո^ ւ̂մն եք,.— աասւյ նսր,— տեսնում եմ^ որ դուք 
վաղաժամ արթնացողներից եք։ — Մոտեցավ,, փաղաքշանքով համբուրեց 
ինձ և ձեռքս սեղմեց։

— հնչսլե^ս է ձեզ դուր գալիս ք^՚որնֆիլղր,— հարցրեց^։
Ասացի, որ ^՝սրնֆիլղը ինձ շատ է դուր գաէիս$
— Ա յո ,^  սէսաց նա,— սա գեղեցիկ տեղ է։ Վախենում եմ,, որ նա 

ամայանա, եթե միստր Ռոլեսթըրը չորոշի ընղմիշտ բնակություն հաս–– 
տա֊տել այստեղ կամ գոնե հաճախ ակի չեբևսք ա՛յս կողմ երում ։ Մեծ 
տներն ու գեղատեսիլ վրսյբերր պահանջում են տիրոջ ներկայոշթյուն։–

— Միստր Ռոչեսթը"ր,— բացականչեցի, — իսկ ո̂ վ̂ է նա։–
— Թորնֆիլդի տերն ու տիրականը, — հանգիստ պատասխանեց 

նա,— մքմթե չդիտեիք, որ նրա անունը Ռոչեսթըր է։
իհարկե չգիաեի, երբեք չէի լսել նրա մասին, բայց տյդ ծեր կինը, 

ըստ երևույթին, գտնում էր, որ նրա գոյությոմւը միանգամայն հաս
կանալի փաստ է, որը պետք է բնազգսվ հսրյանի լինի բոլորին։

— ծ// էլ կարծում էի, — շարունակեցի ես,^–  ̂ որ ք^ք^թեֆիյդը պատ
կանում է ձեզ։

— Ի^նձ, օրհնյալ լինեք, զավակս, ինշե"*բ եք մ տած ումւ Ւ՞նձ։ Ես 
միայն տնտեսուհի եմ  ̂ տան կառավարչուհի։ Ես Ռոչեսթըրնեբի Հեռա–

նՈ I



վոր ա զգ ա կ ա ն ն  եմ մոր կողմ իր է կամ, ավելի ճիշտ, ամ ուսինս նրանց 
սպ գա կա նն էր։ Նա քահանա էր Հեյում՝՛ այ, այն փոքրիկ գյուղում, որ 
րլրի լա նջին  է, և դարպասների մոտ եղած եկեղեցին նրան էր պ ա տ ֊ 
կանումք Այժմյան միստր Ռոչեսթըրի մայրը Ֆեյրֆաքսներից և իմ 
ամուսնու մորաքրոջ թ ոոա ղջիկն էր, բա յց երրեք այդ կապը չեմ օգտա^ 
գործելն դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես ինձ հ ամ արում եմ սովորա ֊ 
կան տնտեսուհի։ Եւ)՝ էոերը միշտ քաղաքավարի է, և ես ավելին չեմ 
էարսս ո ւմ ։

—  Իսկ փ ոքրիկ աղջի^*կր՝ իմ աշակերտուհին։
— Մի ստր ՌոչԼսթրրր նրա խնամակալն է։ նա ինձ հանձնարարեց 

դսէնել նրա համար դասաիարակչուհի։ Երևի ուղ ում է, որ երեխան 
... շիըրում դաստիարակվի։ Ահա և նա իր ԾՆօՈՈՇ^֊ի հետ միասին, 
ինչպես անվանում է դայակին։

Այսպես, առեղծվածը լուծվեցի այդ սիրալիր ու բարի փոքրիկ այրի 
կինը բոլորովին նշանակ ա լից տիկին շէր, նա էլ ինձ նման կախյալ վ ի ֊ 
ճակում էր։ Սակայն հարգանքս դեպ ի նա չպակասեց, ընդհակառակը^ 
ա վելի  ո ւր ա խ ա ց ս ո  Նրւս և ի մ  մեջ եղա ծ հավասարությունը իսկական 
հա/սա Այրություն էր և ոչ թե նրա ներողամտության արդյունքը։ Ավելի 
էս ՚վ, ես ՝կարող էի ինձ ավելի ազատ զգաչ։

Մինչ մտածում էի այդ հայանա գործովի յան վրա, մարդագետն ում 
երեաց մի փոքրիկ աղջիկ, որին հետևում էր դայակը։ նայեցի ա շա ֊ 
կերտոլհուս, որը, ըստ երևույթին, սկզբում ինձ չնկատեց։ Բոլորովին 
երեխա էր  ̂ թերևս յո թ ի ց ֊ո ւթ  տարեկան, նուրբ կազմվածքով, գունատ, 
մանր դիմագծերով և մինչև գոտին հասնող առատ մազերի գանգուրներ 
րով,

— 9արի լույս, միս Ադէչ,— ասաց միսիս Ֆեյրֆա քսըւ– Մոտ եկեք 
և խոսեք օրիորդի հետ, որը ձեզ պետք է սովորեցնի, որպեսզի դուք 
ժամանակին խելացի աղջիկ դառնաք։

Երեխան մոտեցավ։
— Շ*6տ1 1յ րՈՔ հարցրեց նա ֆրանսերեն, ցույց տա

լով ինձ և դիմելով դայակին, որը պատաօխանեց*
—  օսւ, Շ6րէՅա6քՈ6ոէ*։
— նրանք օտարերկրացիները են, — հարցրի զարմացած, Լսեչով 

ֆրանսերեն խոսակցությունը։

1 Սա իմ գօոսոիաթակշուհի^ է (ֆրա նո»)։ 
 ̂ Այո, իհարկե (ֆ թ ա նօ,)։

տ



^  Դայակը օտարհրկրաւյի է, իսկ Ադելը ծնվել կ Եվրո պա չում և, 
կարծեմ, այնտեղիր եկել է վեր ամիս առաջ։ Երբ երեխան սւռաջին ան
գամ եկավ, շէր կարողանում ։սնդլերեն խոսեր Այրհ)՝ մի րիչ խոսում է։ 
Ես նրա ասածները չեմ հ ասկան ում, նա խառնում է անպքերենր ֆրան
սերենի հետ, րա յլյ դուք, հ սոխն սրեն լաւէ կհ ասկւսնաք նրան։

արե բա էս տ սյ րար ես ֆրանսերեն սովորել էի ֆ)րանսիաչյի տիկնոջ 
մ ոտ։ Միշ սւ առիէՅ էի ունենում էսոսելու մադամ ՊիԼրոյի հետ և, Բ^^ըի 

տարվա րնթաըքում ամեն օր անգիր էի անում ֆ)րան– 
ս երեն ի էյ հատվածներ և ամեն կերպ աշխատ ում էի հաղթահարել այդ 
լեղւէյի արտասանության հետ կապված դժվարությունները և, ըստ հնարա
վորին աւէելի նմանեցնել իմ ուսուցչուհու արտասանությանը։ Ես ձեռք 
րերեցի արադ և ճիշտ էսոսելու որոշ ունակություն և հույս ունեի, որ 
մադմուաղել Ադհլի հետ խոսելիս շատ չէի շփոթվի։ Հենց որ երեէսան 
իմացաւէ, որ ես նրա դաստէ։արակչուհին ե։1, մոտեցւսվ և ձեռքը մեկ
նեց ինձ։ Երբ մենք երկուսով դնում էէքնք ն ա էս աճաշելու, ես մի քանի 
նախադասություններով դիմեցի Ադելին նրան հարազատ լեզվով։ 11կըղ֊ 
բում նա տալիս էր հակիրճ պատասխաններ, րայց երբ սեղան նստե
ցինք, երեխան իր խոշոր, բաց-շադանակադսւյն աչքերով մոտ տասը 
րոպե ինձ քննելուց հետո, հանկարծ անսպասելի սահուն կերպոէէ սկսեց 
շատախոս ել։

— Ա՛՜հ, — բացականչեց Ադելը ֆրանսերեն, — մայրենի 
լեզվով խոսում եք նույնքան աղատ, որքան և միստր Ռոչեսթըրը։ Ես 
կարող եմ ձեզ հետ խոսել այնպես, էէնչպես և նրա հետ։ նույնը կարող 
է անել և Սոֆին։ Նա՝ ինչքանն կուրաէսանա  ̂ այստեղ նրան ոչ ոք չի 
հսւսկանում։ Մադամ Ֆեյրֆաքսը միայն իր անգլերենը դիտի։ Սոֆին իմ 
դայակն է։ Նա ինձ հետ եկավ մի մեծ նավով, որի ծխնելույզը ծու/ս էր 
արձակում, և ինչպե^ս էր արձակում։ Իմ սիրտը խառնում էր, Սոֆիինն 
էլ էր (սառնում, միստր Ռոչեսթըրինը՝ նույնպես։ Միստր Ո՝ոչեսէ1ըրը 
պառկած էր բազմոցի վրա՝ մի գեղեցիկ սենյակում, որը կոչվում էր 
սաչոն, իսկ Սոֆին և ես պառկած էինք փսքրէ^կ մահճակալների վրա մի 
ուրիշ տեղում։ ՝^իչ մնաց, որ ես վայր ընկնեի ։քահճակալից, որը շատ 
նման էր դարակի։ Իսկ մադմուազել**» Ի^նչ է ձեր անունը։

— Էյը, Ջեյն էյը։
— Է**յրէ Վայ, ես շեմ կարող արտասանել այն։ Այո, մեր նավը մի 

առավոտ, նախքան լուսաբացը, կանգ առավ մի մեծ քաղաքում։ Դա մի 
հսկայական քաղաք էր, որի մրով ծածկված տները շատ մռայլ տեսք 
ունեէւն։ Բոլորովին նման չէր այն սիրուն, մաքուր քաղաքին, որտեղից

ա
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Լկա։ Միէոէւր ՌոչԼսթըրը ձեռքերի ինձ ափ իջ^քթեթ^ իէէ̂ կ հետևրը
ղաւք ս /;; Սււֆին, և մենք բոլորս նստեցինք կառք^ որը մևզ հասցրեց մի 
էլ՚>ղԼ^իկ տա4ն^ շատ ավելի մեծ, շատ ավելի գեղեցիկ, քան այս
լյրոնր։ Այն կոչվում էր հյուրանոց։ Մենք̂  մնացինք այդտեղ մոտ մեկ 
շաբաթ։ Ես և Սոֆին միասին ամեն Օթ զբաաեսւմ էինք մի մեծ կանաչ 
վայրում, որը կոլւէում էր պարկ։ Այնտեղ, թացի ինձնից, լինոսք էին 
շատ երեխաներ, այն ա եղ կաթ մի լձա կ, որի մեջ էոզատմ էին սիրուն 
թռլուններ, և ես կերակրում էի նրանց հացի փշցանքներավւ

— Մխ^թե կարողանում եք հասկանսղ նրան, եքքէ ացգպես արագ է 
խոսում, — հարցրեց միսիս Ֆեյրֆաքսթ։

Շատ լավ հասկանում էի, քանի որ սովոր էի մագամ Պիերորի 
արագ իէոոակցոլթյանցւ

— ՈւզոՆէք 4ւ</,– շսօթոէնակեց րարի մևկ^1պքկ»է, հարց
տաք նրան իր ծնողների մասին, հեաա^քրքֆց 4« հի2" ^ ^

—  Ա գ ե լ,–  ասասցէ ես , —  ո*նմ հևա էիք ապրում աղ/ե գեղեցիկ, մա*, 
քո^ր քաղաքում, որի մասին պաամամ էիր^

— Այնտեղ տարիներ աոաշ տպրուՍ էի մ սէմ ա քիս հետ, բսՒյց նա 
գնաց սարք կուքսի մոտ։ Մամաս ինձ միյտ սովորեցնռւմ էր պարել, 
եքգևլ ե ո ա ա ն ^ ա օ ց ա ա ա ա մ է ծ ^  Մամապխֆ ամսԹոաֆթւթ/ե գալիտ̂  էին 
շատ պարոններ ու տիկիններ, և ես սովսրարար պար^էէժ էֆ նրանց 
սսւաջ կամ նստում նրանց ծնկնեյւին ու եըգօոմ^ Դա> ինձ դար էր գ ա ֊ 
լիս։ Ուզո*ւմ եք հիմ ա երգեմ ձեզ համար։–

Նա նա խ ա ճա շ արդեն վերջացրել էր, ուստի թոէյյ ավեցի, որպ ես ֊ 
զի իր ^որհթը ՏՒ"ԿՑ ^Դեյը աթոռից քգավ^ մոտ եկավ և  նոաեց իմ
ծնկինՂ Հետո, ամաչեէով, փոքրիկ ձեռքերը ծա լեց, գլխի քաթմումով հետ 
տվեց իր խոպոպիկները, ^ձթերը հառելով առաաոսպին, ակ»եց երգել 
ի ն լ ֊ռ ր  օպերայից, Այպտեղ խոովում էր մի լքված աօիկնռւ մասին, որը 
սիրածի $ջավաճ անութ յո լեր ողբալալց հետո, օղնռւթյան էր կանջում 
իր հպացտէսթրոմէը։ նա ցանկանում է , որ աղախինը հագցնի իր ամենա
հարուստ ^քեաւաց ալ ամկԽա^ողլաղռմ$^ զթցգերը, որոշոաք է արլ գիշեր 
գնաւ պարահաՆգԽ հանգքէպՏքաէ ա ^  խաթեւքայէ^Լ ա. ւպ^աէխ պթամէս֊ 
դրր՚ւթյամբ ապա,ու,ելւււ, ո ,  նթա դավաճանա^քաէէ, խւքեհ ,ֆ ւ  4
հ ուզում ։

Սա տարօրինակ ընտրութ,ոմւ էր մք, ձաՏօկթն հա մա ,, , ա յ , ,  ըստ 
էթևու^թթւ, արտառո, էր ա,ն,. որ սիրո ու խսնգխ հձ^լոմմէԼ,, լսվում էին 
շվէվախոս ^հ ֆ ո պ ի  րԼրա նի,. և դա, գոնե խէ կարծիքով, շատ վաա
ճաշակ էր։
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ԱդԼլը կանց»ն,քէ նրգեց ցավ։շյկանին քաղցր ու իր հօւսւսկին հւսւյւրւ.1ւ 
նաիվությայ,^բ։ Վերջացնելով, ցած թռավ ծնկիցս ու ասաց,

— Հիմա, մադմուազել, կարտասանեմ մի քանի ոտտնավորւ
^իրք րնդոէնևլով, սկսեց արտասանել, <̂ Ն2ւ Լւ^Ա0, ՃքՏ 1̂ ձ1տ ; քշհ1(*

Ժ8 Լ ձ քՕՈէՅւՈ^յ՚յ*# Արտասանեց այդ փ^քքէկ հատվածն այնպիսի
ուշադրությամր դեպի կետադրական նշաններն ու շեշտերը, ձայնի այն–– 
պիսի ելևկջներով ու այնպիսի պաաշաճ շարմումներով, որ րնորոշ շէր 
նրա հ աս ակին։

Դա ապացուցում էր, որ շատ ուշադիր կերպով նրան սովորեց
րել էին։

— Մամա^դ է քեզ սովորեցրել այդ հատվածը,— հարցրի ես։
— Այո, նա արաւսսո^նում էր, այ, այսւդես՝ ր– 0ս՝ՅV6ճ-VՕսՏ (յօՈՇ̂  ̂

Լս1 (111 ԱՈ ճշ Շ0Տ րտէտ̂  թՅր1621^»; նա ստիպում էր ինձ րարձրացնԼլ 
ձեռքս, այ, այսպես, որպեսզի չմոռանամ այդ տեղում բարձրացնել 
ձայնս։ Իսկ հիմա պարե^մ ձեզ համար։

— Ոչ, առայժմ բավական է» թ^ձՑ մամադ, ինչպես ասում ես, 
գնաց սուրբ կույսի մոտ, դրանից հետո ո \մ  Հես։ ^իր ապրում։

— Մ ադամ Ֆրնդեթիկի ու նրա ամ ուսն ու հետ։ նա ինձ խնամ ում 
էր, բայց ազգակից շէր։ Կարծեմ չքավոր էր, քանի որ այնւղիսի սիրուն 
տոլն շուներ, ինշպիսին մամաս ուներ։ Ես նրանց մոտ երկար շմնացի, 
միստր Ռոշեսթըրը հարցրեց, թե ուզում եմ արդյոք գնալ նրա հեա և 
ապրել Անգլիայում, և ես համաձայնեցի, որուէհետև միստր Ռոշեսթրրին 
ճանաշում էի շատ ավելի առաջ, քան մադամ Ֆրեդերիկին և նա միշտ 
բարի է եղել իմ նկատմամբ, ինձ նվիրում էր գեղեցիկ շորեր ու խաղալիք
ներ։ ք^այց ինշսլես տեսնում եք, նա իր խոստումը չկատարեց։ Ինձ բե^ 
րեց Անգլիա, իսկ ինքը նորից գնաց, և ես երբեք նրան շեմ տեսնում։

նախաճաշից հետո Ադելի հետ քաշվեցինք գրադարան, որը։ ինէ^ 
պես երևում է, միստր Ռոշեսթըրը կարգադրել էր օգտագործել որպես 
դասարան։ ^րքնրի մեծ մասը գտնվում էր կողպած ապակեպատ պա
հարաններում, բայց պահարաններից մեկը րաց էր և պարունակում էր 
այն ամենը, ինշ կարող էր հարկավոր լինել տարրական աշխատանքնե
րի համար, ինչպես և մի քանի թեթև բովանդակություն ունեցող գըո~ 
քեր, պոեզիա, կենսագրություններ, ճանապարհ որ դություններ, մի քանի 
վեպեր և այլն։ Միստր Ռոշեսթըրը, հավանաբար, գտնում էր, որ այս

։ Աոնետների միությունը։ Լաֆռնտենի առակը (ֆրա նս.)։
2 հ"*նչ է պա^ոահել ձեզ, ասաց առնետներից մեկը, խոսե՜ք (ֆրանս.) ։
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ր^դորը դա ս։.ո ի Այր ակ շահուն բա վա կա ն էր նրա ա նձնական ը ն թ ե ր ց ա ն ո ւ ֊ 

թ յա ն  համս, ո։ Եվ, ա ռ ա յժմ  ա ռատորեն բա վա րա րում
էր ին ձ ։ կրքերի խղճուկ ընտ րությա ն հետ հա մեմա տ ա ծ, որ երբեմն ի մ  
ձեռքն էին ընկնում Լոուդոլմ, սրանք ինձ ա ռաջարկում էին զվարճու՝– 
թ յուննԼրի ու գիտ ելիքների առատ բե ր ք ։ Ս ենյա կում կար և մի կարի՝* 
նեա ա յին դա շնա մուր, որը բոլորովին նոր էր ու հիանալի հնչյուն ուներ, 
բա դի ա յղ , կա յին նաև նկարչա տ ա խտ ա կ ու մի զո ւյգ  գլո բուս ։

Աշակերտուհիս բա վա կա նին էոող էր, թ ա յը , գրա հետ միա սին, 
պարա պ Լ(ոլ ա նտ րա մա դիր։ նա շէր սովորել սիստ եմա տ իկ կերպ ով աջ–՛ 

խաս։ ել։ ^պ ո։մ  էի, որ ա նիմա ստ կլիներ սկզբից ևեթ նրան հարկա դրել, 
ուստի, երբ բա վա կա նին խ ոսեցի ու մի փոքր ծա նոթա ցա  նրան, և երր 
կեսօրը վրա հա սա վ, թ ո լյլա տ ր եցի  վերա դա ռնա լ դա յա կի մ ոտ ։ Հետ ո  
մինչև  ճաշ պ ա րա պ մունքների համար պ լա նա վորեցի մի քա նի փոքրիկ  

կետ եր։
Երբ վերև էի բա րձրա նում , որպ եսզի բե ր ե մ  թղթա պ ա նա կս ու մ ա ֊ 

տ իտ ներս, միսիս Ֆ եյրֆ ա քսը ձա յն տ վ ե ց * —  Երևի ձեր ա ռա վոտ յա ն  
ժամերը վերջա ցա ն , —  ասաց նա ։

Նա գտ նվոսք էր ։1 ի սենյա կում, որի երկփեղկա նի դռները լա յն  բա ց  
ա րա ծ էի ն ։ Մ ոտ եցա  ձա յնի ուղղութ յա մբ և ներս մ տ ա ։ Դա մի ընդա ր
ձակ ու հոյա կա պ  սենյա կ էր՝ ծիրա հա գէոյն բա զկա թոռներով ու վա րա 
գո ւյր ներով , թուրքա կա ն գորգով, պատերին քա շա ծ կաղնու տախտակ– 
ներով, գունա վոր ա պ ա կիներից պ ատրաստ ված մի ։1եձ լուսա մուտ ով և 
բա րձր առաստաղով,^ որը զա րդա րվա ծ էր քա նդա կներով։ Միսիս Ֆ ե յր 
ֆա քսը ա յգ  պահին մա քրում էր բուֆետ ի վրա դրվա ծ ծիրա նա գույն քա 
րե գեղեցիկ սկահակների փ ոշիները։

—  Ինչ հրաշալի սենյա կ է , —  բա ցա կա նչեցի ես, ն ա յե լո վ  շուրջս, 
քա նի որ դեռ երբեք ա յդպ իսի տպ ա վորիչ ճոխ ություն չէի տ եսել։

-  Ա յ Ո ,  սա ճաշասենյէսկն է ։ Հե ն ց  նոր բա ց ա ր Ւ լուսա ։էուտ ը, որ
պ եսզի մի փ ոքր թ ա րմ  օդ խա ղա  և արևը ներս թ ա փ ա նցի։ Անտանելի  
խ ոնա վութ յուն է ա ոա ջա նօւմ բնա կա րա նում , որտեղ հ ։սմա րյա  չեն ապ

րո ւմ , իսկ ա յս հ յՈ լբա սենյա կի կախծեռ ն կ ռ պ  1ինի։
Նա ց ո ւ յց  տ վեց մի լա յն  կա մա ր լուսա մուտ ի ոճով, որը վերջինիս  

նմա ն վա րա գուրվա ծ էր է ի  մ ո ւգ ֊կ ա պ ո ւյտ  կտ որով։ Երկու լա յն  ա ս ։ո ի ֊ 
ճան վեր և  բա րձրա նա լով, ներս ն ա յե ց ի , և ինձ թ վ ա ց , որ ես տ եսնում  
եմ  ի ն շ ֊ո ր  հեքիա թ ա յին պ ա լա տ ՝ ա յնքանն պ ա յծա ռ երևա ց ա յգ  տ եսա 
րա նն անփորձ ա չքերիս։ ք^տյց գա պ արզապես մի գեղեցիկ հ յուրա սեն
յա կ  էր իր բուդուա րով՝ փ ռա ծ սպիտակ գորգերով, որոնց վրա , թ վում
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Էր, թե դրել էին վառ ծ աղի//ներիէյ դրտսանակներ։ Ս,ռասսւաղլւ դ ՚ս ր ֊ 
դարվէսՏ էր խաղողի տ երեն երի ու սւդիտա1լ ողկույղների ձյուն ի լղես 
ճերմակ պատկերներովդ "րոնրիէյ ներքե փայլում էին կարմրւսվուն 
րտղմորյներն ու արևելյան թաիւտերր. օջախի պարոոյան ղունաա մար֊^ 
մարի վրա շարված էին ո ու տակի պեո կարմրին տվող ւիույլուն րոհեմ ֊ 
յան սկահակները, իսկ լո ւս ա մ ուտն ե րի միջև եղած մեծ հայելիները ար–> 
տաւքոլում էին ձյան և րու/ի այգ ընդհ ան ուր խառնուրդը։

— յ̂ ՜̂ նչ կանոնավոր եք պահում այո սենյակները, ։էի եիս Ֆեյր– 
ֆաքս, — աս արի ես, — ոչ փոշի, ոչ քաթանե ծածկորներ, եթե օդի 
սառնությունը չլիներ, կարելի էր ենթ ա դրել, որ այստեղ ասեն օր ապա
րում են։

— Գիտեք^ միս էյր, չնայած միսս։լ։ Ռոչեսթըրը մեղ հարլվաղեպ է 
այցելում, բայց նրա դ աչ ուստը միշտ հանկարծակի է ու ս։ն ակնկալ, ևք 
ինչպես նկատել եմ, ջղայնանում է, երբ ամենուրեք ծածկոցներ է տ ես ֊ 
նում և երբ նրա գալուն պես շտաւդ սկսում ենք սենյակները կարգի բ ե ֊ 
րել։ Կարծում եմ, որ ավելի լավ կլիեի սենյակները մաքուր ու պ ա տ ֊ 
բաստի վիճակում պահել։

— Մ (մ թե միստր Ռոչեսթըրը այդքան ճշտապահ ու բծախնդիր 
մարդ է։

— Ոչ, առանձնաոլես չէ, բայց նա ունի իսկական ջենտլմենի ճ ա ֊ 
շակ ու սովորություննեբ, և ուզում է, որ տանը աւքեն ինչ ըստ իր ճ ա ֊ 
շակի լինի։

— Նտ ձեզ դո՞ւր է գալիս։ 1^նղհանրապես սիրվա՞ծ է։
— Օ՜, իհարկե։ Այս ընտանիքը այստեղ միշտ հարգւԼած է եղել։ 

Համարյա շրջապատի բոլոր հողերը և այն ամենը, ինչ որ դուք կարող 
եք հայացքով պարփէսկել, գեռ անհիշելի ժամանակներից պատկանելիս 
են եղել Ռոչեսթըրնեբին։

— Լավ, բայց նա ինքը, թողնենք նրա հարստյյլթյան հարցը մի 
կողմ, ձեզ դո^ւր է գալիս։ Նրան սիրո *̂ւմ են։

— Ես ոչ մի հիմք չունեմ նրան չսիրելու։ Հավատացած եմ, որ վար
ձակալները նրան համարում են արդար ու ազատամիտ մի կալված ա ֊ 
տեր։ Ռայը, ախր, նա նրէսնց մեջ երբեք երկարատև չի ապրել։

— Ւսկ մի^թե նա յուրահատուկ գծեր չունի։ Մի խոսքով, ինչպ ի ֊ 
սի  ̂ բնավորություն ունի։

— 0^, կարծում եմ, որ անբիծ բնավորություն ունի։ Գուցե և շատ 
տարօրինակ է։ Նա շատ է ճանապարհ որդել և աշխարհ ուէք տեսել է շ։ս։ո
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էՈ շատ բա ներ։ ԿԱ՛րվում Լլ)\ որ խ ելա րի մա րդ է, 

շեմ ունեցել նրա ե ա երկար զրուցելու։
•— Իսկ ի նչ իմաատով է տ ա րօրինա կ։
—  Տդիէոեմք դժվա ր է ա սել* աչք ծա կող աոանձին ոչինչ չկա , բ ա յց  

զգում ես Աէյդ, երբ խ ոսում է հետ դ* երբեք չգիաես^ կ ^ ^ ^ ^ կ  է
անում, թ ե * լուրջ է խ ոսում, որրդյոք գոհ է, թ ե * ընդհա կա ռա կը։ Նրան 
լրիվ չես հա սկա նում։ Կսրր՝ս ա սա ծ, գոնե ես շեմ  հա սկա նում, բ ա յց  դա 
նշա նա կություն չունի, նա շատ լա վ տ նտ եսա տ եր է ։

Ահա և այն ա մենը, ինչ կարողացա միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ի ց  իմա նա լ իր  
և իմ  տիրոջ մ ա սին։ Կան մա րդիկ, որոնք, ըստ երևույթ քի , անընդունա կ  
են րնա վորությունը ուրվագրելոէ, դիտելու ու նկա րա գրելու մա րդկա նց  
կամ երևույթների մեջ նկա տ վող ցա յտ ուն գծերը ։ Բարի տիկինը պ ա ր ֊ 
զա պ ես պ ա տ կա նում էր մա րդկա նց թ վ ի ն ։ Իմ հա րցերը նրան
շփ ոթ եցնում  էին, բ ա յց  չէին զա րմա ցֆում։ նրա  ա չքում միոա ը Ռ ո շ ե ս ֊ 

թըրը միստ ր Ռ ոլեսթրր էր ՝ ա զնվակա ն ու հողա ա էր, ուրիշ ոչինչ։ նսւ 
ա յլևս հա րցեր շէր տ ա լիս, չէր պ րպ տ ում ու պարզապես զա րմա նում էր, 
որ ես ուղում էի ա վելի որոշա •ժ  գաղափար կա զմել միստ ր Ռոչեսթրի  
անձի մ աս ին .

Երբ ճաշասենյակից դուրս եկանք, հա ա ռա ջա րկեց ցույց տալ ինձ 
տան մնացած ռենքակները։ Ես հեաեեցի նրան է̂ եթեւի ու հէցքեֆ ^արկե^ 
րր, հիացմունքով գիտելով շուրջս, ոբովհեաե ամեն ինչ այստեղ, իրոք, 
ճաշա կ »վ  դասէովորված ու գեղեցիկ էր։ Հա տ կա պ ես ինձ շքեղ էին թվում 
տան մ եծ  ճակատ ի սենյակները, մինչդեռ երրորդ հարկի մի քանի սեն
յակները, թեպետ իոմոավ ու 9 " ^ ր  ԷՒ^> հեաաքրքրտթյուն էին առաջացա 
հում իրենց հնամյա տեսքովր Կահույքր, որ գնվում էթ ներքևի հարկի 
աենյակների համար, հենց որ մոդայից էթ աստիճանա–
րար փոխադրվում էր այսաւեզւ նՖրա էթ թտփանցոսէ
նեղ լուսա մուտ ներից, հնա րա վորություն էր տաչիո օրեոէքէղտ հարյուր 
տարվա մահճտէտշհեր, կազհտւց կամ ընկուզենուց սարքված արկղեր, 
որոնց վրա կային արմավենոո ճյոպեթի և քերովրեների գչոէխների զաթ^ 
մահալի քանդակխեց^ I#* էպթթայակահ Փայտե արկ^
զեր^, ա 1 ս ն »ւյ էֆ հիԼ աֆաէմէէթխ * *
նեղ նստատ ևգևթով, ա վ ե Փ  ^  ■ < / *  թազէլաթաէմէեթ^
վրա գեռ Լ յև ս ւմ  էին կիսա մ ա չվա ծ նա խ շեր՝ ա սեգիա գա րծվա ծ ձեռքեր

։  ( « «  ԱաՎածադքելի  փ"^ցոհ աըկգ, արսհՀոամ էքխ քաթեաաֆլտակքքեք, սըոնց
վրա գրված Աքն աասր արսավիրսձ Խեքր»
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րովք որոնք երկու ոերունդ աոաջ արդեն ա/\յուն էին դարձեր Այս բոլոր 
մաս ունքն երր ԱԿէրնֆիլղ Հոլլի երրորդ հարկին տաւիս էին հնության 
տեսք, դարձնում հուշերի տաճար։ Ես սիր ուէք էի այդ սենյակներում տի– 
րող լռով1յունրյ խավարր և հնաձևութ յունր, բայդ ոչ մի կերպ լէ ի ցան
կանա, թեկա.զև մի գիշեր անըկաընել այդ լայն ու ծանրանիստ մահ“ 
ճակալներիր որևէ մեկում։ Մահճակալներից մի քանիսն ունեին կադնհ 
դռներ, մյուսներին կախված կին հին անգլիական վարադույբներ, որոնց 
վր ա նկատ ելք։ Էին տարօրինակ ծաղիկների, առավել ևս տարօրինակ 
թռչունների ու բոլորովին տարօրինակ մարդկային էակների պատկեր
ներ։ Այս ամենը լուսնի աղոտ լույսի տակ, իրոք, պետք կ որ տարօրի
նակ թվար։

— Այս սենյակներսւմ սպասավորնե'*րն են քնում,— հ^րտրի ես։
— Ոչ, նրանք ղրաղեընում են տան հետևի մասում դէոնվող փոքր 

էւենյակները։ Այստեղ ոչ ոք չի քնում։ Եթե Թորնֆիլդ ձոլլում ուրվական 
լիներ, նա այստեղ կերևար։

— Ես էլ եմ այղւդես կարծում։ Ուրեմն ձեզ մոտ ուրվական չկա^։
— Ես նրա մասին երբեք որևէ բան չեմ լսել,–՛ անդրադարձավ 

միսիս Ֆեյրֆաքսը մպտալով։
— Եվ ավանդություններ, լեգևնդներ կամ պատմէխծքներ ոգիների 

մասին գոյության շուներն։
— Եարծում եմ, որ լկան։ Ոայց և այնպես ասում են, որ Ռոչեսթըր– 

ները ժամանակին եղել են ավելի շուտ մոլեգին, րան խաղաղ բարքի 
տեր մարդիկ։ Գուցե հենց այդ պատճառով այժմ այդպես հանգիստ 
քնած են իրենց էլեր հզմ աններ ում։

— Այո*,, ((Կյանքի թափրնգհատ տենդից հետո խաղաղ կւինի և 
քունը)),— մրմնջացի ես։ — ^̂ '*ւր եք հիմա գնում, միսիս Ֆեյրֆաքս,— 
հարցրի, որովհետև շուռ եկավ, որպեսզի գնա։

— Կտուր։ /)ւզո^*ւմ եք այնտեղից նայել, թե ինչ տեսարան է։
Նեղ սանգուղքոէԼ հետևեցի նրան դեպի ձևղնւսհարկ, որտեղից դնո

վի սանդուղքով րարձրացա ու րաց դռնակից դուրս եկա կտուրը։ Այժմ 
գտնվում էի ադռաւԼների գաղութի հավսւսարության վրա և կարող էի 
դիտել նրանց րներր։ Ո՝եքվելով կտրի ատամնավոր պատերի վրա, նա– 
յեց ի հեռու ներքև, իմ առաջ քարտեզի պես փռված դաշտերին։ Փոքրիկ 
մարգագետնի թտվշյա վառ-կանաչը գոտու պես օղակում էր տան գորշ 
հիմքերը։ Բաց դաշտում սևին էին էոաւիս հինաւԼուրց ծառերը։ Անտառը, 
գորշ ու դալուկ, ճեղքում, անցնում էր կանաչապատ շավիղը, որի վրա
յի մամմւոը շատ ավելի կանաչ էր, քան ծառերը իրենց տերևների հետ
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մ իա սին ։ Դարս՛ ա ւ Ների մոտ  երևա ցող եկեղ եցի ն , ճա նա պ ա րհը, խ ա ղա ղ  

բլուրն երր նիրհ ում էին ա շնա նա յին օրվա արևի տ ա կ։ Տեսնոսք էի հո^ 

րիզք-նր, իսկ վերևում  բա ր յա ց ս ։կ ա մ , լա զուր երկինքը^ մա րգա րտ ա ջա ր, 
ճերմա կ ամ պա փնջիկն եր ով։ Ա յդ տ եսա րա նի մեջ ոչ մի արտասովոր  

բա ն լկ ^ ր »  ր ^ յՏ  ^^մեն ինչ հրա պ ուրիչ էր ։ Երբ հետ դարձա և նորից  
դռնա կից ներս մտ ա , հա զիվ էի նշմա րոսք սա նդուղքը։ Հա ճելի կա պ ույտ  
օղիէ պուրակներիդ ա րոտ ա վա յրերի և կանաչ բլուրների տ եսա րա ններից  
հեսէՈ, որոնց կենտ յա նում  բա րձրա նում էր ա յս տունը, և որոնք այնպի*^ 
,յի հա ճույքով դիտ ում էի ես, ձեղնա հա րկը թ վ ո ւմ  էր նույնքա ն խ ա վա ր, 

որքւսն և նկուղը։
Միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ը  մի պահ հա պ ա ղեց, որպ եսզի դռնա կը փա կՒ. 

իսկ ես խ ա րխ ա փ եւով գտա ձեղնա հա րկից դուրս գալու ելքը և շա րունա * 
կեցի իջնել սա նդուղքով ներ ք և ։ Կանգ առա երկար մ իջա նցքո ւմ , որը 
երրորդ հարկի ճա կա տ ի սենյա կները բա ժա նում  էր տան հետ ևի սեն^ 
յա կ ն ե ր ի ց ։ ն ե ղ , ցա ծր ու աղոտ միջա նցքը , որի վերջում գտնվուէէ էր 
մ իա յն  մի որբիկ լուս ամ ուտ , իր փ ա կ, փ ոքր, սև դռների երկու շարքե՝– 
րով հիշ եցնում  Լր Կ ա պ ույտ  Մ որուքի ա մրոցի մ իջա նցքը։

Դանւյաղ աոաջ էի շա րժվ ում , երբ լս եցի  մի ձ ա յն , որը ա յդ խա ղա ղ  

տ եղերում չէի  սպասում^– տկանքխէ հա սա վ մ եկի  ծի ծա ղ ը ։ Դա
տ ա րօրինա կ ծիծա ղ էր՝ որոշա կի, չոր , ա խ ուր։ Ետ կա նգ ա ոա ։ Ծիծաղը  
ւո ե ց , բ ա յց  մ ի ա յն  մի պ ա հ։ Նորից հ նչեց ավեէի բարձրի որովհետ և  
առաջին ա նգա մ ծի ծա ղ ում  էին ա վելի մ եղ մ ո ր ե ն ։ Ծիծաղը կտ րվեց  շա– 

էւաչուն ա ղմուկով, կա րծես ա րձա գա նք ա րթնա ցնելով ա յգ  մենա  վոր  
օե ն ,ա կ ն ե ր ի ց  յո ւր ա ք ա ն չյո ւր ո ւմ , թ եպ ետ և հնչեց կողքի դռա ն հետ ևից, և 

ես նույնիսկ կարող էի ց ո ւ յց  տ ա լ, թե որտ եղից։
—  Միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս , —  կա նչեցի, լսելով  նրա ք ա յլե ր ը  մ ե ծ  ա ստ ի

ճա նների վ ր ա , —  լսեցի**ք ա յդ  բա րձր ծի ծա ղ ը ։ Ո^վ է դա ։
—  Երևի ա ղա խ ինն երի ց  որևէ մ եկ ը , —  պ ա տ ա սխ ա նեց նա , —  գուցե  

և Գրեյս Փ ուլը։
—  Դուք լսեցի**ք , —  նորից հա րցրի։
—  Այք^է շատ պ ա րզ։ Հա ճա խ  ե մ  չսում նրա ն։ Գ րեյս Փ ա ^  կղղթ, է 

ա նում ա յս ս ե ն յա կն եր ի ց  մ եկ ո ւմ ։ Ե րբեմն նրա  հետ չինէաէ է և Հին^ 
նրա նք հաճախ ա ղ մ կում են միա սին։

Ծիծաղը կրկնվեց ոչ բա րձր, ըն գմ իջումներով և ա վա րտ վեց տար

օրինակ քր քջռցռ վ ։
—  Գ րեյս $—  բղ ա վ ե ց  միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ը ։
Ես իսկա պ ես չէի  սպ ա սում , որ ի ն լ-ո ր  Գ րեյս կպատաս քձսնխ  Ծ ի ֊
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ք̂ աղն այնքան ողրերղական էր, որքան և անքն ական, որի նմանը հո 
երրհք չէի էէ̂ հլ։ 1՝ւււյւյ օրը կեսօր էր, և ոչ մի ււհրրնական հանգամանք 
շէր ուղհկըում այդ հիստերիկ ծիծաղին^ և պարադան, 1ւ ժամանակը 
հարմար չէին սարսափ ներշնչելու, այլապես ինձ կպատեր սնսւհավա– 
տ ութ յան երկյուղը։ Ինչ որ է, դեպքը լյսւյր ավելյ, որ այդաեպ ղարմա– 
նալի ոչ մի բան չկար։

Մ ոտիկ դուռը բացվեր և դուրս եկավ մի աղախին^ երեսնիցդ քաոէս^ 
սուն տ սւրեկան մի կին։ Նա թիկնավետ էր, ոչ բարձրահ ասակ, ուներ 
կարմրսւդույն մաղեր, կոպիտ ու հասարակ դ.ի։քադծերէ ^վեէի ռոման–– 
տիկական, ավելի ընորային կերպար հազիվ թե հնարավոր լիներ պ ա տ ֊ 
կերա ընել։

— Սարսափելի աղմուկ է, Գրեյս,— ասաց միսիս Ֆեյրֆաքսը— յ 
Հիշեք հրամանները։ — Գրեյսը լուռ ռևերանս արեց ու ներս ։քտավ։

— նա կար է անում և օգնում է Լիին տան գործերում, — շարունա֊
այրի կինը, — որոշ կողմերով այնքան էլ հաճելի լէ, բ^ՏԸ ամեն

ինչ անում է սրտաէ։ Ի միջի այլոց, ինչսլե**ս պարապեցիք ձեր նոր աշա
կերտուհու հետ։

Խոսակցությունն անցավ Ադելի վրա և այն շարունակվեց, մինչև որ 
մենք իջանք առաջին հարկի լուսաւէոր և ուրախ սենյակները։ Աղելը վա
զելով մոտեցավ ինձ դահլիճոսք*

— /^\0Տ(յէ1ա0Տ, V0̂ 1Տ 6է6Տ Տ0րV^0Տ\— բացականչեց նա, ավելացնե–^
լռվ––  յ ’31 եւ0ո քՅւտ, րոօւ1–

ճաշը պատրաստ էր և ս սլաս ում էր մեղ միսիս Ֆեյրֆաքսի սեն
յակում ։

ԳԼՈԻԻւ Տ Ա Ս Ն Ե Ր Կ Ո Ի Ե Ր Ո Ր Դ

Լ  անգիստ կյանքի հույսը, որը ծնունդ էր առել իմ առւսջին իոսղաղ 
հ ան դի սլ ումից խորնֆիլդ Հոլլում, սոէելի ևս ամրւսցավ մեջս, երր 

ավելի մոտիկից ծանոթացա այդ միջաւէայրի և նրա բնակիչների հետւ 
Միսիս Ֆեյրֆաքսը իրոք լավ դաստիարակված, միջին մտավոր կարո–՛

։ Տիկնայր, ճաշը պատրաստ է (ֆ րա նս.)։ 
2 Եա շատ քաղըաձ եմ ^ֆրանս.^։
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զուքք (ունն հ ր ի , Տ ա  նգի ստ րւ բա րեհա մ  բ ո ւ յր  բն ա վ ո ր ո ւթ յա ն  տեր կին էրֆ 

ԱշտւքԼրա ուհիս ա շխ ո ւյժ , երես ա ռա ծ ու քմ ա հա ճ, դրա հա մա ր էլ ե ր ֊ 

րԼմն կա մա կոր աղջիկ էր ։ 9 ա յբ  քա նի որ նա լրի վ  հա նձնվ ա ծ էր ի մ  
խ նա մքի ն և մի ա նիմ աս ։ո միջա մտ ութ յո ւն  չէր խ ա նգա րում  ի մ  դ ա ս ֊ 
տ իա րա կչս։կա ն ծր ա գր եր ին , նա շուտ ով մ ո ռ ա ցա վ  իր երեխ ա յա կա ն  
ք մ  ահ աճա թ յո ւն ն  երր և դա րձա վ հնա զա նդ ու ը ն կա լո ղ ։ Նա ո չ  մ ե ծ  ը ն ֊ 

դուն ա կութ յուններ ուներ, շ խ իստ  ա րտ ա հ ա յտ վա ծ րնա վորութ յսւն  
գծեր և ո^շ էլ ղ գ ա ցմ ա ն ր ն ե ր ի  կա մ ճա շա կի յուրա հա տ ուկ զա ր գ ա ցո ւմ , 
որը դա սեր նրա ն իր հ ասակի երեխ ա ների սովորա կա ն մա կա րդա կից մի  
մատ^ աչս;փ բա րձր, բ ա յց  շուներ և պ ա կա սություն կա մ ա րա տ , որոնք  
իջեցնեին նրան ա յդ  մ ա կա ր դա կից։ Աղելը ց^^ յր  էր տալիս տ ա նելի  
ա ոա քա գիմոէթյոմե, տ ա ծում  Հ/ւ դեպ ի ինձ ուրա խ , գուցե և ոչ շատ խ որ  
սեր, ե նրա սլա րզոէթ յունը, տ շխ ույմ  թ ո թ ո վ ա ն ք ը , դուր գա լու ջա նքերը, 
իր հեր թ ի ն, ներշնչում  էին ինձ փ ոխ ա դա րձ ն վ ի ր վ ա ծո ւթ յո ւն , որը մ ի ֊ 
ա նգա մ ա յն  բա վ ա կա ն էր, որպեսի ընկերա կցութ յունը  երկուսիս էլ հ ա ֊ 
ճելի քիներ։

Սա, (ՅԸք )) Ձ1՞€Ո I հօտօ^, թԼրԼս ս առն ութ յուն  թ վա  ա յն  ա նձա նց,

որոնք հա նդիսա վոր վա րդա պ ետ  ութ յուննէր  են քա ր ոզում  երեխ ա ների  
հրեջա ա կա յին խ նոէթյա ն մա սին և որոնք գաատիէսրակնևրի պ ա րտ քն են 
հա մ ա րում  նրա նց ն կ ա տ մ ա մ բ ունենա լ կոա պ ա ղտ ա կա ն նէէիրվածու^ 
թ յո ւն ։ Ս ա յց ես գրում  եմ  ա յս  գիրքը ոչ թ ե  նրա հա մա ր, որպ եսզի շ ո ֊ 
ղո քոր թ եմ  ծնողա կա ն ես ա ս ի ր ո ւթ յա նը , ա րձա գա նքեմ կ ե դծտ վոր ութ յա ն ը  
կա մ պ ա շտ պ ա նեմ խ ա բ ե բ ա յո ւթ յո ւն ը ։ Ես պ ա րզա պ ես ա սում եմ  ճ շ մ ա ր ֊ 
տուքքյունր։ Ես ց ո ւցտ բե ր ո ւմ  էի բա րեխ իղճ հոգա տ ա ր ութ յա ն Ա դելի  
զա րւլսյցմ ան ու ս։ ռաջա գիմ ութ յա ն  հա նդեպ , հա նգիստ  հ ամ ակրանք^ 
նրա փքէքրիկ անձի նկ ս ս ո մ ա մ բ , ինչպ ես և փ ա յփ ա յո ւմ  էի ե ր ա խ տ ա գ ի ֊ 
տութ (սէն ղ գ ա ցմ  ունք միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ի  հա նդեպ  նրա բա ր ո ւթ յա ն հ ա ֊ 

մ ա ր, հա ճոււք՝ խ ա ղա ղ հա մա կրա նքի հա մա զոր նրա բն կ ե ր ա կ ցա թ յա ն  մ եջ ։ 

Ով ուզում է , թ ո ղ  նա խ ա տ ի ի ն ձ , եթե ա վեր ս ոնեմ , որ Լրր եմն, երր մ  և ֊ 
նակ զբո ս ն ո ւմ  Հ ի  պարկֆէւմք երթ մ ո տ ե ն ա մ  էի դա րպ ա սներին ու ն ա ֊ 
յո ւմ  ճա նա պ ա րհին, կա մ  երթ քՏԼդհլը խ ա ղ էր ա նում դա չա կի հհտլ, իսկ  
միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ր  դա սա վորում  մեչեի բա նկա ները մառքոեայէք "էո սան^ 
դուդքով ր ա ր ձո ա ն ա մ  էի երրորդ հա րկ, բ ա ց  ա նում ձեղնա հա րկի զ ո ն ա ֊ 
կը ե , ե լնե լո վ  կտ ուրը, հ ա յա ցք ս  հա ռում հեռա վոր դա շտ երին, բ լ ո ւ ր ֊ 
ներին ու մշուշա պ ա տ  հ որի զոնին ։ Ա յդ  պ ա հերին ես ուզում էի ունենա չ

I Փակագծերի մեք, ի միքի ա յլոք (ֆ ը – )*

ա



9տլքղի ուժեղ տեսողություն, որպեսղի կարողանայի թափանցել անհայտ 
հեռուները, հասնել դորձ ունյա աշիյարհ, կյանքով լի քաղաքն1.ր, շրք̂ ~ 
ջանն եր, որոնք մասին լսել էի, րայք որոնք չէի տեսել։ Ցանկանում էի 
ւաէելի շատ պրակտիկ փորձ ունենալ, քան ունեի, աւէելի շատ շփվել ինձ 
նմանների հետ, ավելի շատ ծանոթանալ տարրեր բնավորությւ։ւնների 
հետ, քան այն, ինչ ես գտնուէք էի իմ շրջապատում։ Գնահատոււէ էի այն 
ամենը, ինչ լավ էր միսիս Ֆեյրֆաքսի ու Ադելի մեջ, բայք հավատում 
էի, որ կան բարության ուրիշ, ավեւի կենսունակ տեսակներ, և ս^յն, ին–> 
չին որ հաւէատում էի, տենչում էի տեսնել։

կնախատի ինձ։ Անշուշտ շս։ տերը ին՛ձ դժդ։։հ մարդ կանվան են։ 
Աայք ւէի կարո։լ անել։ Ւ բնե անհանդիստ եմ, և դրանիը որոշ
դեպքերում տուժել եմ։ Այն ժամանակ միակ թեթևաթյունս այն էր, որ 
երրորդ հարկի մ իջան ըքում քայլոււք էի հետ ու առաջ, լուռ ու մենակ, 
մտքով դիտում այն ւղայձառ սլատկերներր, որոնք խռնվում էին էսռաջս՝ 
րաղւքաթիվ Ու վաւււէռուն, լսում էի սրտիս հսւրաճուն, ցնծալիք բաբա–  ̂

խումը, որը լի էր կյանքով, և որ գլխավորն է, ներքուստ ունկնդրում էի 
անծայր պատմությանը, մի պատւեություն, որը հորինում ու շարունակ 
պատմում էր իմ երևակայությունը, որը հադհցված էր դեպքերով, կյան–  ̂
քով, կրակով, զգացմունքով, այն սւմենաէ, ինչին ձ/լտոււե էի և ինչից 
զուրկ էի իմ գոյության այդ շրջան ում։

իզուր են պնդում, թե մարդիկ պետք է բավարարւԼեն խաղաղ կյան” 
քով։ նրանց անհրաժեշտ է եռուն կյանք, և նրանք կստեղծեն այդ կյան^ 
քը, եթե չգտնեն այն։ Միլիոնավոր մարդիկ դատապարտված են ունե–̂ . 
նալ ավելի խաղաղ ճակատագիր, քան ես, և մ իլի ոնն եր լուռ ըմբոստ ա–̂  
նում են իրենց բախտի դեմ։ Ոչ ոք չդիտի, թե որքան ա պս տամ բութ յուն–~ 
ներ, բ^ցի քաղաքական ապստամբություններից, բորբոքվում են կյան–> 
քի ընդերքում է Ենթադրում են, որ կանայք ընդհանրապես պետք է շատ 
հանգիստ լինեն, բս^յց կանայք էլ զգում են նույնը, ինչ որ տղամարդիկէ 
Նրանք պահանջ են զգում դրսևորել իրենց ունակությունները, որոնել 
ասպարեզ իրենց գործունեության համէՍր, ինչպես իրենց երլբայրներըֆ 

Նրանք տանջվում են խիստ դաժան (ծիք, խիստ ճահճէոցած միջավայր 
րից, ճիշտ այնպես, ինչպես կտանջվեին և տ/լամո*րդիկ։ Շատ սահմա՝* 
նափակ դատողություն է, երբ արտոնյալ արարածները պնդում են, որ 

կանայք պետք է բավարարվեն կարկանդակներ թխելով, գուլպաներ 
գործելով, դաշնամուր նվագելով ու պայուսակներ ասեղնագործելովէ 
Անխոհեմություն է դատապարտել կանսյնց կամ ծիծաղել նրանց վրա,



Էթւ նրա ն^ ուզում են ա վելին ա նել կա մ ա վելին ս ով որ ել, քա ն աղն, 

ին ;ին ս ովորությունը հա րկա դրում է նրա նց սեռին։
Միջ ա նցքո ւմ  մ ենա կ զբո ս ն ելի ս , հա ճա խ  էի լսում  հարելս Փուլի ծի*> 

ծա ղ ը ։ Դա նո ւյն  կցկտ ուր, ցա ծր , խ ուլ հ ա ՜, հա ^ն էր, որն ա յնպ ես ց ր ն ֊ 

ց ե ց  ի ն ձ , երբ առաջին ա նգա մ լս ե ց ի ։ Ականջիս հա սնում  էին նա և նրա  
ա պ ա կենտ րոն ք ր քջո ցն ե ր ը , որոնք ա վելի տ ա րօրինա կ էի ն , քա ն ծ ի ծ ա 

ղ ը ։ Օրեր էին լինո ւմ , երբ Գ րեյս Փուլը բո լո ր ո վ ի ն  լուռ  ու մոմւջ էր , բ ա յց  

լինո ւմ  էին և օրեր, երբ նրա ա րձա կա ծ ձա յները չէի  կա րողա նում հ ա շ
վ ե լ։ Երբեմն ես տ եսնում էի նրա ն՝ դուրս էր դա լիս իր ս ե ն յա կ ի ց  թ ա սը  
կա մ սոիսԼն կա մ մա տ ուցա րա նը ձեռ քի ն , իջնում էր խ ո հա նո ց և շուտ ով  
վերա դա ռնում  էր սովորա բա ր ( ,  ռոմա նտ իկ ը ն թ ե ր ցո ղ , ներիր ի ն ձ , 

պ ա րզ ճշմա րտ ութ յունը ա սելու հ ա մ ա ր ) մի գա վա թ  պորտերի ձ ե ռ ք ի ն ։ 

Նրան տ եսնելիս ի մ  հ ե տ ա ք ր ք ր ա թ յա ն ը , որ ա ռա ջա ցել էր նրա տ ա րօրի
նակ ծ ի ծ ա ղ ի ց , մա րում  էր ։ Նրա կոպիտ դ ի մ ա գծերի ու զս պ վ ա ծո ւթ յա ն  

մեջ է։ ռանձին ոչինչ չկս*ր, որ հետ ա քրքրություն շա րժեր։ Մի քա նի ան՝* 
գա մ փ որձեցի նրան ներգրա վել խ ո սա կցո ւթ յա ն մեջ, բ ա յց  նա սա կա 
վա խ ոս էր^ ի մ  րքդոր փորձքդ րին ո որք որա բա ր տալիս էր կտրուկ ու կարճ  

պ ա տ ա սխ ա ն։
Մ յուս տ նեցիներ ը՝ յքոնը և նրա կինը , Լին՝ ա ղա խ ինը և Ս ոֆին՝ 

ֆրա նսուհի դ ա յա կ ը , հա ճելի , բ ա յց  ոչ ս ւղ ա ^ ա վ  մա րդիկ էի ն ։ Սոֆիի  
հետ սովորա բա ր խ ո սում  էի ֆ րա նսերեն և եր բեմ ն  հա րցնում  էի իր հ ա յ
րենիքի մ ա ս ի ն ։ (^ա յց նա նկարադրելէէւ կա մ պ ա տ մելու ոչ մի ձիրք չու*^ 

ներ և, ս ո վ որ ա բա ր, տւսյիս էր ա յնպ իսի ա նհետ ա քրքիր ու խ ճճվ ա ծ պ ա 
տ ա սխ ա ններ, որոնք ա վելի շատ խ եղ դում  էի ն , քա ն խ րա խ ուսում հա ր

ցա ս ի ր ո ւթ յո ւն ս ։
Ա նցա ն հ ո կ տ ե մ բե ր ը , ն ո յե մ բ ե ր ը  և դ եկ տ ե մ բեր ը ։ Մի ա նգա մ հուն– 

ւյա րին, կեսօրից հետ ո, միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ը  խ ն դ ր եց  դա սերից ա ղա տ ել 

Ա դելին, քա նի որ երեխ ա ն մ րսա ծ էր , և քա նի որ Աղելը կրկնեց ա յդ  

խ նդիրքը ա յնպ իսի ջ ե ր մ ո է թ յա մ բ , որ հիշեցրեց ինձ, թե ինչքա ն թսէն– 

կա գին էին ինձ հա մա ր ա յդպ իսի պ ա տ ա հա կա ն ա րձա կուրդները, երր 
դեռ  երեխ ա  էի ։ Ա նհրա ժեշտ  հ ա մ ա րելով  զիջողութ յուն ա նել, հ ա մ ա 
ձ ա յն ե ց ի ։ Պա րզ, խ ա ղա ղ, թ եպ ետ և  ցուրտ  օր էր ։ Հոգնեւ  

ա ռա վոտ  գրա դա րա նում ա նշա րժ նս տ ե լո ւց ։ Մ իսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ը  հ ենց նոր  

դրել էր մի  նա մ ա կ, որը պ ետ ք է ուղա րկվեր փ ոստ , ուստի դրի դէխա րկս, 
հա գա  վեըա ըկուս և ա ռա ջա րկեցի տանհչ ա յն  Հ ե յ ։  Մ ինչև ա յղ դ յուզը

1 ԱԱ գարեքւ$ւք։
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ք̂ րկու մղոն էր, և դա ինձ համար կւինհր հրե1ւոյւս)յ հսէճելի ղբոսսյնր։ 
Հանգիստ նստեըն1,լտէ Աղե լին փորրիկ րաղկա թոռին միսիս Ֆեյրֆաքսի 
սենյակի օջախի մոտ և տալով նրան իր ամենալավ մոմե տիկնիկը (որը, 
փաթաթված արծաթե թղթի մեջ, սովորաբար պահում էին պահ արա–– 
նում) և պատկերաղարդ մի դիրք։ ես ղնաըի, համբույրով պա տաս–, 
խանելով նրա (ր1^0\ "̂Ո6ճ 1316Ոէօէ ՈՂԱ հօՈՈ0 Ջ1Ո10, րՈՁ օհ6ր6 աԺ110. 
յ6ՁՈՈ01է0»Կ

Գետինը կոշտ էր, օդը խաղաղ, ճսյնասրսրհը՝ ամայի։ Քայլում էի 
արագ, մինչև որ տաքացա, իսկ հետո ղս^նդաղեցրի քայլերս, որպեսզի 
վայելեմ ու վերլուծեմ այն հաճույքները, որ տալիս էին ինձ օրվա ժամն 
ու տեղը։ Ժամը երեքն էր։ Եկեղեցու ղանսը սկսեց հնչել, երբ անցնում 
էի զանգակատան կողքով։ Մոտեցող մթնշաւլը և հորիզոնում ցտծր 
կանգնած ու դժգույն փ^սյլսղ արևը օրվա այգ ժամը դարձնում էին ավե
լի հրապուրիչ։ Ք՝սրնֆիլգից հեռացել էի մի մղոն, նեղ ճանապարհը, որ
տեղ հասա, ամռանը հայտնի էր իր վս^յրի վարգերով, իսկ աշնանը^ ըն
կուզենիներով ու մոշի թէիերով, նույնիսկ հիմա տեղատեղ երևում էին 
մասրենոլ և ալոճենու մարջանի պես կարմիր պտուղները։ Քայց ԱԱգ 
ճանապարհի ձմեռային ամենագլխավոր սքանչանքը^ գա կատարյալ 
ամայությունն ու անկենգսւն լռությունն էր։ Եթե քամին փչում էր, ապա 
այստեղ ոչ մի խշխշսց չէր լսվում, որովհետև չկար ոչ մի փշարմավ, ոչ 
մի մշտագալար ծառ, իսկ ալոճենիների ու ընկուզենիների մերկ ճյուղե
րը լուռ ու անձայն էին, ինչպես սպիտակ, մաշված քարերը, որոնցով 
պատած էր ճանապարհի մեջտեղը։ ճանապարհի երկու կողմերում մինչև 
հեռուները ւիռված էին ընդարձակ դաշտեր, որտեղ ոչ մի անասուն այժմ 
չէր արածում, իսկ փոքրիկ, դարչնագույն թռչնակները, որ երբեմն ոստ
ոստում էին ցանկապատի թփերի վրա, նման էին հատուկենտ մնացած 
գորշ, կարմրավուն տերևների, որոնք մոռացել էին գետին թափվել։

ճանապարհը մինչև Հեյ բարձրանում էր սարնիվեր։ ճամփի կեսը 
կտրելուց հետո, նստեցի ցանկասլատի սանդուղքի վրա, որը տանում էր 
դեպի դաշտ։ Փաթաթվելով թիկնոցիս մեջ, ձեռքերս կոխած մուշտակիս 
արանքը, ես ցուրտ չէի զգում, թեև եղանակը խիստ սառն էր։ Այգ մա
սին վկայում էր սառույցի շերտը, որը սլատել էր արահետը, որի վրա
յով մի քանի օր առաջ հանկարծակի ջերմությունից գեռ հոսում էր փոք
րիկ առվակը, որ այժմ սառել էր։ Նստած տեղից գիտ ում էի Թորնֆիլ–

1 Շուտ վերաղարձեք, իմ սիրելի բարեկամ, իմ թանկագին մագմուաղել ժանետ 
^ֆրանս.յ$
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գը^ VIան հորշ և ա տ ա մնա վոր պէորխէպնհրր քւարձրանոէմ էի ն  ննրքէւոէյքք 

իէք աաջև փ ռվա ծ ձորի կհնտորոնոլմէ Տա ն ա րև մտ յա ն մա սում  սևին էին  

տալիս պուրակն ու ս1րմնա գո.ա վների սև բնհ րր * Ես հապաղեցին մ ի նչև  
ո ր  ա րեր իջա վ և քէնդոմւելով մուգ^կա րմիր ու պ ա րզ տ եսք, սսւզվեց  

քլերի Հհտ ևրւ Ա յն  մ ա մ  տնակ երեսս դարձրի դեպ ի ա րևեջք։
Վերևում^ բլրի  գա գա թ ի ն, նս տ ա ծ էր րա րձրտ ցող լո ւս ի նը ։ Ա յն  գնա 

ա մպ ի պես ղուն ատ էր, ա մեն րոպ ե ա վելի պ ա յծա ռ  էր  գա ոնա լմ,

նա յում էր Հ ե յի ն , որի կեսը կորչում  էր ծա ռերի մեջ% և  որը ի ր  մ ի  քա նի  
ծխ ն ե ւո ւյզն ե ր ի ց  երկինք էր սւզա րկոլմ  կա պ ույտ  ծխ ի  քոզա ննրըէ Տսէէ  ̂
կավին մի մղոն էր մ ն ո ւմ , բ ա յց  րա ցա րձա կ չռ սւթ յտ ն մ եջ  որսջա կի կեր^  
պով լսում էի գ յո ւղ ա կա ն կ յա ն քի  մ ե ղ մ  հ ն չյո ւն ն եր ը ։ Լսում էի նա և  
վտ ա կների ռրսնք հոսում  էին ինձ ա նհա յտ  կիրճերում ու ձյ$^

ր ա կ ն եր ո լմ լ Հն$ի § ա յն  կ ս ղ մ  կա յի ն  ջաա րա րձունքներ և , ա նշուշտ , րա ւ^. 
մ ա թ ի վ  վ տ ա կներ , որոնք ա կոսում էի ն  ւեւմեանրփներք4 խ ա գսպ  ե ր ե կ ո յի  
վռսւթյա ն մեջ ակա նջիս հա սնում էին ին չպ եո մ ոտ ա կա , ն ո ւյն պ ե ս  և հե^ 
ոա վոր վտ ա կների քշրշո ցներ ր ։

Եվ հրյնկա րծ ինշ^որ կոպիտ ա ղմուկ խ ա ո նվ եց  ա յս հրա պ ուրիչ կաջԻ՛ 
կա չյուններին ու ք չք չո ց ն ե ր ի ն , որոնք ա յնքա ն հեռու էին, բ ա յց  և այն*> 

քա ն պարզորողւ 1 ^ վ ե ք  թարձր դ ո փ յո ւն , ինչ^ար մեսսսհի ջա ււա չյուն, որը

Ս լ ո  *^քխգԽքէ Ա դ պ *»  նհ ա քի
ա ռա ջին պքանում եղա ծ մա ա յչ ո լ հզոր ժ ա յռ ի  զա նգվ ա ծը կա մ  հսկա  
կա ղնու կոպիտ ^ Տ ^ ^ ե ր ը  փ ա կա մ  են և դեպ ի լա զուր թքուրր եղա ծ սգա*– 
յի ն  տ ա րա ծութ յոէնր , և ա րևա շող հ որի զոնը , և ա մպ ա փ նջիկները, որտ եղ  
երա նգներն ա ննկա տ ելի կերպ ով Փ ո խ վ ո ւմ  են*

Ազմուկր քսվում էր ճանապարհից։ Մոտենում էք մի ձֆ* Ժամփի 
պ ա ույա նԼրի պ ա տ մա ռսվ ոչինչ չէք երևում, բա յց  այն մոտենում էր։ Ես 

ոպում էի վէր կենալ, բա յք քանի որ ճանապարհը նեղ էր, նորից նըո^ 
աեքի, որպեսզի ձին անցնիք Այղ շրեբին ես երիտասարգ էի և ամեն 
աիպի ֆանաաաոիկ պաակԼրնԼր, և պ ա յծա ռ , ե աղոտ, զբաղեցնում էին 
խք միաքցըյէ Ամեն տեսակի դատարկ բաների հետ միասին, մեջս դեռ 
վառ էին մանկական հեքիռփինեքւի հիշոզսՓձ^^^^քՇ* ^  նրանք նո^ 
բիտ էսշխոէմանում, եջՓ*ոասՓյպությունը նքանք 0փ էգ0քխ »մ  էք
ուժ ու կենդանության, որոնք մանկաւթյոմտը չի կարող ա պ ւ Քանի ձին 
մոտենում էր, որին ես հետևում էի իրիկնաշաղի մեջ, այնքան ա վ ե ժ  
վերհիշում էի քհոսիի մի քանի հեքիաթնԼրը, որոնց մեջ հանդես էր գ ա ֊ 
յիս  հյոաիսլոյին Անգլիայի ոգին՝՛ ոԳիթրաշ» անվան տակ։ նա երևում է 
ձիու, ջորոլ կամ մեծ շան կերպարանքով և թափառում մ հնավար ճամ 
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փաներում և երբեմն էլ հանկարծակիի բերում ւոչտըող ճամւիւ։րղներինք 

ինչպես այս ձին հիմա ինձ է հ անկարծ ակիի բերում։
Ձին բոլորովին մոտիկ էր  ̂ ր^ԱԸ երևումդ երբ դուիյունի հետ

միասին լսեցի խշխշսց ցանկասլատի տակ, ընկուղենու ծառի տակից 
աննկատելի ներս պրծավ մի մեծ շուն, որի սև ու ճերմակ ղույնը որո֊– 
շակի երևում էր ծառերի ֆոնի վրա։ Դա, անկասկած, Բեսսիի Գի1յրտշի 
մի կերպարանափոիյությունն էր՝ նման էր առյուծի, երկար մարլերաէ 
և խսշսր Շունլր շատ հա՚նւյիստ անըսսէ կողթովս, չկանդնեց,
չնայեց վրաս իր տարօրինակ դերբն ական հայտ ցրուէ, էւնչպես ես սուտ֊ 
սում էիւ Ջին՛, վերջապես երևաց։ Դա մի խոշոր ձի էր, որի վրա նստած 
էր հեծվորը։ Այդ մարդկային էակը միանգամից փարատեց կախ ա ր ֊ 
դօրնրըր Ո շ ոք երբեք Գէէթրաշի վրա շէր նստում։ մա միշտ երևում էր 
մենակ, իսկ ոգիները, իմ կարծիքով, իեւզետև կարող են ընդունել ա ն ֊ 
բան կենդանիների կերսլարանքյ բայց հազիվ թե ձգտեին երևալ սովո ֊ 
րական մարդու տեսքով։ Սա Դիթրաշը չէր» Աա միայն ճամ փորդ էր, որ 
կարճ ճանասյռրբհով շտր՚պում էր Միլքրորո Նա եկավ,  ̂ անցավք իսկ ես 
առաջ գնացին բայց մի քանի քայլ անելուց հետո հետ՛ նայեցի։ Իւք 
ուշադրությունբ գրավեց ինլ֊որ՝ սայթաքելու աղմէոկ, ((Աաաանահ տանի, 
հիմա ի*^շ անեմ» բացսրկանշությունը, և ի ն չ ֊ որ ընկնելռւ թրխ՛կոց։ Զին 
և հեծվորը ընկել էին։ նրանք սայթաքել, ընկել էին արահետը պատած 
սառցե շերտէէ վրա։ Շունը ։/ռտ վազեց և տեսնելով, որ իր տերը վտ ա ն֊ 
գսրվոր վիճակում է, իսկ ձին տնքում է, սկսեց հա շեք,, մինչև որ իրի կնա֊^ 
շաղի բէՈ»֊րեերը արձագանքեցին նրա հաչոցին,, որը խուլ էր հ ամ եմ ա ֊ 
տած նրա մեծության հետ։ Նա հոտոտեց փռված ձիավոր1ւն ու եր ի ֊ 
վարին, հետո վազեց դեպի ինձ։ Ռւրիշ բան չէր էլ կարող անել՝ մստ ա ֊ 
կսրյքոշմ ոչ ոք չկար, որպեսզի օգնություն, հայցեր։ Ես ենթար/լվեցի և 
մռսրեցա ձիավռրին, որը ճիգ էր թափոսք ազատելու ոտքը ձիու սանձից* 
Նրա ջսւնքեբն այնքան եռանդուն էին՝ համոզված էիր որ նա շս։տ վնաս֊– 
ված չի քինիտ Բայց և այնսյես հարցրին

- -  Դուք՝ վնասվա^ծ եք,, սըր»
Ին՛ձ թվաց, որ նա հայհոյուէ^ էր, բայց դրանուէք հավատացած չեմ։ 

Ինչևիցե, էէնչ֊որ բան փնթփնթաց, որ նրան հնարավոր ություն չսրվեց, 
անմիջապես պատասխանելու։

-  Կարոտդ եմ մի բանով օգնել ձ ե ՛զ , ֊ նորից հարցրի ես։
-  Մի կ»քղմ կանգնեք,— պատասխանեց նա–, կանգնելով սկզբում 

ծնւթէերի վրա, իօկ հեսրո ոտքի։ Ենթարկվեցի, հետո սկսվեցին վեր կ ե ֊ 
նալու փորձեր., սմբսրկների դոփյուն, չխչքսկոց, որոնց միացավ և շան
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աւրախ հ^չ"քյը> և ես մի քանի յարդ հեռու քաշվեցի, բա յց չէի ուզուժ 
բոլորովին Հ հռանաԼք ուզում էի տեսնել պատահարի հետևանքը։ Վերջա
պես ամեն ինչ հաջող վերջացավ։ Զին նորից ոտքի կանգնեց, իսկ շունը 
լոեց միայն տիրոջ «Պառկիրք Փայլրթ)) հրամանից հետո։ Զիավորը, կռա
նալով, սկսեց շոշափել ոտքն ու ծունկը, կարծես ողջ լինելը ստուգելու 
համար։ Ըստ երևույթին ինչ-որ ցավ էր զգում, որովհետև կաղալով մո
տեցավ աստիճանինք որի վրայից ես հենց նոր էի վեր կացել, և նստեց։

Ուզում էի օգտակար կամ գոնե սիրալիր լինել նրա նկատմամբ։ 
նորից մոտեցա։

—  Եթե վնասված Լք և օգն ութ յան կարիք ունեք, սըր, ես կարող եմ 
կանչել որևէ մեկին ^որնֆիլգից կա մ Հեյից.

— Շնորհակալ եմ, ես ինքս կանեմ։ Ոսկորներս ջարգ։էած չեն, մի
այն հոգախախտ եմ ստացեյ,— և նա նորից վեր կացավ ու փորձեց 
ոտքի կանգնել, բա յց ակամա ճչաց, « օ յ» ։

Տակավին լույս էր։ Լուսինը քանի գնում պայծառանում էր, ես կա
րողանում էի նրան պ։սրգ տեսնել։ նա փաթաթվել էր հեծվորի թիկնոցի 
մեջ, որ ուներ ւքորթե օձիք և պողպէստյա օղակներ։ Ոազմվածքի մանրա
մասնությունները չէի տեսնուէ), րոյյց երևում էր, որ միջահասակ էր ու 
բա։/ականին թիկնեղ։ Դեմքը թուխ էր, դիմագծերը^ խիստ, իսկ ճակա
տը՝ մռա յլ, աչքերը և խիտ հոնքերը ոմնեին ^օակոա արտահայտություն։ 
Երիտասարգությունր անցել էր, բա յց դեռ չէր հասել միջին տարիքին։ 
Երևի կլիներ մոտ երեսունհինգ տարեկան։ Ես նրանից չէի վախեն ում և 
առանձնապես չէի քաշվում։ Եթե գեղեցիկ լիներ, ունենար երիտասարդ 
ջենտլմենի հերոսական տեսք, չէի համարձակվի հարցեր տալ և առանց 
նր ա խնդրելու իմ ծառայությունն առաջարկել։ Ես գեռ գեղեցիկ երի– 
աասարգներ չէի տեսել և, իհարկե, ոչ մեկի հետ երբեք չէի խոսել։ 
Տեսականորեն խոնարհվում և հարգանք էի տածում դեպի գեղեցկու
թյունը, նրբագեղությանը, քաղաքավարությունր և հմայչությանը, բ^^յբ 
եթե հանդիպեի տղամարդկանց, որոնք մարմնավորեին իրենց ւէեջ այդ 
բոլոր հատկությունները, բնազդաբար կհասկանայի, որ այգ մարդիկ 
շեն կարող գրավեյ իմ անք, և կփախչեի նրանցից, ինչպես
փախչում են հրդեհից, կայծակից կամ մի որևէ այչ բանթց, որը պայ
ծառ է, բԱքյց և հակակրելի։

Եթե նույնիսկ այս անծանոթը ժպտար և բարյացակամ էիներ իմ  
հանդեպ, երբ դիմեցի նրան, եթե սիրով ու շնորհակալությամբ մեբժեր 
առաջարկածս սգնությունը, ես թերևս շարունակեի ճանապարհս և պա– 
հանջ չզգայի վերսկսեչու հարցերս։ Բայց ձիավորի բարկացկոտ հա–
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^աըվ)ը և կոպտությունը ինձ համ արձակ ղարձրին։ Կանդնած մնաըի տե^ 
ղում, երբ ձեռքով նշան արեւյ, որպեսզի հ եռան ամ, և հայտարարեցի,

— Ես չեմ կարող, սըր, այդպիսի ուշ ժամին ձեղ մենակ թողնեջ 
այս ամայի արահետում, մինչև չտեսնեմ, որ դուք ի վիճակի եք ձի նըս^ 
տելու։

Երր ասացի այդ, նա նայեց ինձ։ Մինչ այդ նա հազիվ թե մի ան
դամ հայացքը իմ կսղմը դարձրած լիներ։

— Ես կարծում եմ, որ դուք ինքներդ հիմա պետք է տանը լ ի ֊ 
նեիքք— ասաց,— եթե ձեր տունը էէոտիկ է։ Դուք որտհղի'*ց լույս ա շ ֊ 
խարհ ընկաք։

— Ներքևից։ 1̂ ոլորովին չեմ վախենոււ1 այսսքիսի լուսնյակ երեկո
յին դրսում լինել։ Հաճույքով ձեղ հաւտար կւէաղեմ Հեյ, եթե իսկապես 
ուղում եք։ Ես հենց դնում եմ այնտեղ, որպեսզի այս նամակը գցեմ 
փոստը։

— Դուք ապրում եք ներքևո^ւմ։ Ուզում եք ասել այն ատամնավոր 
ւգարիսպներով տան մե ջ, — հարցրեց նա, ցույց տալով Թորնֆիլդ Հ ո լ ֊ 
լը, որը ողողված էր լուսնի ճերմակ լույսով։ Այդ պատճառով տունը 
որոշակի տարբերվում էր սև անտառների ֆոնի վրա, որ ի հակադրու֊ 
թյ ուն երկնքի արևմտյան կողմի այժմ մի մութ զանգված էր թվում։

— Այո, սըր։
— Եսկ ո^ւմ տունն է դա։
— Միստր Ռոչեսթըրի։
— Դուք ճանաչո^ւմ եք միստր Ռոչեսթըրին։
— Ոչ, երբեք չեմ տեսել նրան։
— Մի՞թե նա այնտեղ չի ապրում։
– Ո լ .
— Կարոտդ եք ասել, թե որտեղ է նա։
— Չեմ կարող։
— Եհարկե դուք տան աղախինը չեք։ Դուք, , ,— նա կանգ առավ, 

ոտից գլուխ զննեց զգեստս, որը սովորականի պես շատ հասարակ էր։ 
Հագել էի սև մերինոսե վերարկու, իսկ գլխիս գրել սև կաստորե գլխարկ։ 
Դրանցից և ոչ մեկը չէր հագնի մի որևէ տիկնոջ սպասուհին անգամ։ Նա, 
երևի, դժվարանում էր որոշել, թե ով եմ։ Ես օգնեցի նրան»

— Դաստիարակչուհի եմ։
— Ա"խ, դաստիարակչուհի" ,— կրկնեց նա, — սատանան տանի, 

բոլորովին մոռացել էի։ Դաստիարակչուհի" ։ — Եվ նորից իմ հագուստը
; էնթսւրկէ1̂ Լց ուսոււքնասիրության։ Երկու րոպե հետո, նա աստիճանից

®— Շառլոթ Բրոնտե
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վեր կս էւԱ՚էէ, որ տեղից ջւսրժվելու փորձ արեց, դեմքը դավից

^ձ1
— ես չեմ կարող ձեզ հ անձն արարել, որ օգնություն կանչեք,— 

ասաց,— թայց դուք ինքներդ կարող եք մի փոքր օգնել, եթե այդքան 
բարի կլինեք։

— Սիրով, որր։
— Հովանոց չունե"*ք^ որ օգտագործեմ որպես ձեռնափայտ։
— Ոլ.
— Աշխատեք բռնել ձիու սանձից և մոտ բերել դեպի ՛ինձ, շե ք ՎաՎ 

խԼնում ։
ես կվախենայի ձեռք տալ ձիուն, եթե մենակ լինեի, բանց քանի որ 

առաջայէկվհց անել այդ, հնազանգվեքի։ Տե^ա մուշտ ա կս դրի սան*՛, 
դուղքի վրա և մոտեցա խոշոր ձիուն, փորձեցի սանձը րոնեէք բա յց ձին 
տաքարյուն էր և ոչ մի կերպ գլա-խը շէր մոտեցնում ինձ։ նորից ւրւ նո*՛ 
րից փորձեր էի անում, բա յց իզուր։ Միաժամանակ մահու չափ վախեց
նում էի նրա առջևի ոտքերից, որոնցով չարուն ակ դոփում էր։ ճ  ամ փոր*– 
գը սպասում ու որոշ ժամանակ հետևում էր ինձ և վերջապես ծիծաղեց։

— Տեսնում եմ ,— ասաց • որ յեռը երբեք շի գնա Մուհամմեդի
մոտ, աստի դաք միայն կարող եք օՓ/է\^ |ք|» 1^9ոհամմեգյր վեա չեռան 
մոտ։ Խնդրում եմ մոտենաք ինձ

Ես մոտ եկա։
-- ներեցեք ինձ,— շարունակեց նա, — անհրաժեշտությունը ս տ ի ֊ 

պում է օգտվել ձեր օգնությունից։ — նա ձեռքը դրեց ուսիս ն դրոշ ճըն*– 
շում գործ դնեք ով, հենվեց վրաս, երերալով շարժվեց դեւցի ձֆն$ Հենց 
որ նրան հաջողվեց բռնել սանձից, ձին ենթարկվեց և նա ցատկեց 
թամբին։ Այդ անելիս դեմքը անտանիլի ծամածռվեց, որովհետև դուրս 
ընկած ոտքը ոլորվեց։

֊  Ախմ^*^ ասաց նա, այլևս չկծելով իր ներքևի շրթոմէքը,–^ 
տվեք ինձ մտրակս, քսմ§կապաաի մոտ է։

Փնստեցի և գտա ա յն։
— Շնորհակսզ եմ, տպժմ յլսէԱէավաւյթ նամ ակր ձ ե յ և

շտապ վերադարձիք տուն։
Նա ասպանդակով թեթև հարվածեց, ձին ծաա։ եգավ և հետո ս լա ֊ 

ցավ աոսսք։ •Շամւր նետվեց տիրոջ հետևից և նրաեք անհետացան*

ՒկրդՖօ շար թափե աՏա պաաաւմ, 
Որ աանասք է վաշրֆ քաէմին։
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Ես վերցրի ձեռնամուշտակս և առաջ շարժվեցի։ Դհպրր կատար– 
վԼր և անցավ։ Դա նշանակալից, ռոմանտիկական, ուշաղրավ դեպք շէր, 
բայց և այնպես փոփոխություն մտցրեց իմ անգույն կյանքի թեկուզև 
մի ժամի մեջ։ Օգնությունս անհրաժեշտ էր և պահանջվում էր։ Ես այն 
ցույց տվեցի, ուրախ էի, որ որոշ բան արել էի և թեև արածս աննշան 
էր ու անցողիկ, բայց և այնպես, դա ակտիվ քայլ էր։ Ես հոգնել էի 
պասսիվ գոյությունից։ Այդ նոր գեմքը նման էր հիշողությանս պատկե
րասրահի մեջ մտած նոր նկարի։ Նա տարբերվում էր այդտեղ կախած 
մյուս բոլոր պատկերներից, նախ այն պատճառով, որ դա տղամարդու 
դեմք էր, և երկրորդ՝ որ այն թուխ էր, ուժեղ և խիստ։ Այդ նոր դեմքը 
տակավին կանգնած էր մտապատկերիս առաջ, երր ես մտա Հեյ և նա^ 
մակը գցեցի փոստարկղը։ Տեսնում էի այդ նոր դեմքը և այն ժաւքանտսկք 
երր բլրից արագ ներքև էի իջնում և շտապում տուն։ Հասնելով ցանկա
պատի սանդուղքին, մի րոպե կանգ առա, նայեցի շուրջս և ականջ 
դրեցի։ Թվում էր, թե արահետից նորից կլսեմ ձիու սմբակների դոփ ֊ 
յուն, կտեսնեմ թիկ^^ոցի մեջ փաթաթված ձիավորին և Նյուֆաունդլենդ 
շանը Գիթրաշի կերպարանքով, բայց առջևս սևին էին տալիս միայն 
ցանկապատը և ուռենին, որը խաղաղ ու վայելչակազմ բարձրանում Էր 
օդում հանդիպելոլ լուսնի շողերին։ Լսում էի միայն քամու մեղմ շուն– 
շը, որ թափընդհատ թափառում էր Թորնֆիլդը շրջապատ ող ծառերի 
մեջ, ինձնից մի մղոն հեռու։ Երր նայեցի ներքև, այդ ուղղությամր, հա
յացքս հանդիպելով տան ճակատին, կանգ առավ պատշգամ բներից մե
կի վրա, որտեղ լույս էր երևում։ Դա ինձ հիշեցրեց, որ արդեն ուշ է, և 
ես շտապեցի դեպի տուն։

Չէի ուզում նորից մտնել թ՝որնֆիլդ։ Շեմքից ներս մտնել նշանա
կում էր վերադառնալ ճահճային վիճակին, նորից մտնել դատարկ դահ
լիճը, նորից բարձրանալ մռայլ սանդուղքով վերև, փնտրել իմ մենավոր, 
փոքրիկ սենյակը, հետո հանդիպել անվրդով միսիս Ֆեյրֆաքսին և ձըմ– 
ռան երկար գիշերներն անցկացնել նրա, միմիայն նրա հետ։ Նշանա
կում էխ ամբողջապես խեղդել իմ մեջ այն թեթև հուզմունքը, որն արթ
նացել էր այս զբոսանքի հետևանքով, և նորից կաշկանդել մտավոր 
ուժերս միապաղաղ ու չափից դուրս խաղաղ գոյության անտեսանելի 
կապանքներով։ Մի գոյություն, որի ապահովվածությունն ու հանգստու
թյունը ես այլևս անընդունակ էի գնահատելու։ Ինչքան՜ն լավ կլիներ ինձ 
համար այգ պահին գալարվել անհայտ մարտական կյանքի փոթորիկ
ների մեջ, որպեսզի դաժան ու դառը փորձից հետո վայելեի խաղադու– 
թյունը, որից հիմա ես այնպես դժգոհում էի։ Այո, գա ինձ նույնքան
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անհրամԼշտ էր, որքան և զբոսանքը այն մարդուն, որը չափազանց 
 ̂անգս տ ավե տ բա զկաթոոի վրա անշարժ նստ հլուէյ հոգնել էր$

Դանդաղեցրի քայլերս դարպասների մոտ։ Դանդաղեցրի քայլերս 
մարգադետնում, քայլում էի հետ ու առաջ սալարկված բակում։ Ապակե 
դռան փեղկերը փակ էին։ Ես չէի կարող ներս նայել։ ^վում էրէ թե հ ա ֊ 
յացքս և հոդիս այդ մռայլ շեմքից, այդ գորշ դատարկությունից, որը լի 
էր մութ խուցերով^ այդպիսին էի պատկերացնում այդ տունը, վերացել 
էին դեպի անսահման երկինքը, դեպի այն կապույտ ծովը, որի վրա 
ամպի մի բիծ անդամ շէր երևում։ Լուսինը շարունակում էր իր հանդի
սավոր երթը։ Թվոսք էր, թե նրա գունդը սավառնում էր դեպի վեր, հե
ռու ներքևում թողնելով բլուրների գագաթները, որոնց հետևից դուրս էր 
եկել, ձգտում էր դեպի զենիթ, դեպի կեսգիշերվա մռայլ երկնքի անհա
տակ, անհուն խորությունն ու անսահման տարածությունը, ^եպի դող
դոջուն աստղերը, որոնք հետևում էին նրա ընթացքին։ Նրանց գիտելիս 
իմ սիրտը դողում էր, երակներս վառվում էին։ Չնչին բաները երբեմն 
մեզ երկիր են վեբաղարձնում^ դահլիճում խփեց ժամացույցը, և դա 
բավական էր, որպեսզի ես պոկվեի լուսնից ու աստղերից, բաց անեի 
կողքի դուռը և ներս մտնեի։

Դահլիճը մութ շէր, բ*ոյց և լա յս էջ շէր վառվում, միայն բարձր 
կախված բրոնզե լամպի ջերմ կարմրագույն լույսը ողողում էր և դահ– 
յիճը, և կաղնյա սանդուղքի ներքևի աստիճանները։ Կարմիր շողքը թա
փանցում էր այստեղ մեծ ճաշարանից, որի դռան փեղկերը բաց էին, և 
օջախում ցատկլտում էր ուրախ կրակը, ու պայծառ լուսավորում մար
մարապատ բուխարին, պղնձե ձողերը, ճաշարանի մուգ-կարմիր վա
րագույրները և հղկված կահույքը։ Բոցը լուսավորում էր նաև բուխա

րու առաջ նստած խումբը։ Բայց հազիվ էի նկատել խումբը, հազիվ էի 
լսել ուրախ ձայները, որոնց մեջ թվում է, թե զանազանում էի Ադելի 
ձայնը, երբ դուռը փակվեց։

Շտապեցի միսիս Ֆեյրֆաքսի սենյակը։ Այստեղ ևս ցայտում էր 
կրակ, բա յց մոմ չէր վառվում, չկար և ինքը միսիս Ֆեյրֆաքսը։ Դրա 
փոխարեն այստեղ գորգի վրա մենակ բազմել և լուրջ թոցֆն էր նա

յում մի մեծ, սև-սպիտակ գույնի երկար մաղերով շուն, որը շատ նման 
էր արահետի Գիթրաշին։ Այնքան նման էր այն շանը, որ ես առաջ ան

ցա և կանչեցի՝ ^Փայլըթյ>։ Շունը վեր թռավ, մոտեցավ և հոտոտեց ինձ։ 
Ես շոյեցի նրան, իսկ նա շարժեց մեծ պոչը։ Դեռ ինձ թվում էր, թե գա 
մի գերբնական էակ է, և ես չէի կարողանում հասկանալ, թե Նա որտե^
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ՂՒս աշխարհ ընկավ։ ԶսւնւյԼւյի, որւ^Լսղի էք ո մ րհրհն։ Ես ուղոսէ
էի նաԱ իմանալ, թե ինչ հյուր է եկել մեղ մոտ։ Լին ներս մտւսվ։

— Սա ի*նչ շուն է։
— Տիրոջ հետ է եկել։
— Ո̂ ւ̂մ հետ։
— Տիրոջն միստր Ռոչեսթըրի հետ։ Նա հենը նոր ժամաներ։
— Ահւս թե ի^նչ։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը նրւս** մոտ է։
— Սյո, և Սպելը։ Նրէսնք ճտշասենյակոււք են, իսկ Ջոնը դնաըել է 

բժիշկ կ անչելու, որաԼհետև միստր Ռոչեսթըրին դժբւսխտություն է պա–– 
տահեէյ ձին վայր է ընկել, և նրա ո։ոքի կոճի հոդը խախտվել է։

— Ձին Հեյ ։ոանալ ճանասլարհի^ն է ընկել։
— Այո, բլուրն ի ։Լար իջնելիս սայթաքել է ինչ^որ սառույըի վրա։
— Ա" ինձ հաւք ար մի մ աք բերեք, էի։
Հին մոմը բերեր, նրա հետևիր ներս ւքտավ էքիսիս Ֆեյրֆաքսը, որը 

կրկներ նորությունը, աւէելարնելուԼ, որ միստր ՝9արթըրը^ Ր^Ւշհը* ոյր– 
դեն եկել է և այժմ միստր Ռոչեսթըրի մոտ է։ Հետո դուրս շտապեր կար
գադրություններ անելու թեյի էքասին, իսկ ես գնարի վերև, որպեսզի 
շորերս հանեմ։

ԳԼ ՈԻ Խ Տ Ա Ս Ն Ե Ր Ե Ք Ե Ր Ո Ր Դ

ք» պոյհանջով, այդ գիշեր միստր Ռոշեսթըրը շուտ անկողին
մտավ և հետևյալ առավաո ուշ վեր կացավ։ Երբ նա ներքև իջուվ, 

սկսեր գործերով զբաղվել։ Գործերի վարիչը և մի քանի վարձակալներ 
եկել և ուզում էին նրա հետ խոսել։

Աղելը և ես ստիպված ազատեցինք դրադարանը, որը վերածվեր 
ընդունարանին հաճախորդների համար։ Վերևի հարկի սենյակներից մե
կում վառեցին օջախը, գրքերը տեղափոխեցի այնտեղ և դարձրի ապա
գա դասարան։ Տեսա, որ այդ առավոտ Թորնֆիլդ ՀոԱը փոխվեց, այնտեղ 
այլևս լռություն չէր տիրում, ինչպես եկեղեցում, ամեն մեկ-երկու ժա
մը մի անգամ լսվում էր դռան թրխկոց կամ զանգի հնչյուն։ Դահլիճում 
ևս հաճախ լսվում էին քայլեր և նորանոր ձայներ՝ մի առվակ դրոի աշ
խարհից սկսեց հոսել տւսն միջով։ Տունը տեր ու տիրական ուներ, իսկ 
ինչ վերաբերում է ինձ, այւլպես ինձ ավելի էր դուր գալիս։
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Հեշտ շԼր ս̂ յրք. օրը պարապել Ադելի հետ։ նա չէր հանգստանում, 
շարունակ վազում էր դեպի դուոը և ր^պրիքի փորձում էր հ ա ֊
րէւըրով որսալ միստր Ռոչեսթըրին։ Շարունակ առիթ էր որոնում, ո ր ֊ 
պեսզի ներքև իջնի, և ինչսլես ես կասկածում էի, գնա գրադարան, ո ր ֊ 

գիտեմ, նրան ոչ ոք չէր ուղում տեսնել։ Իսկ երր մի փոքր բ ա ր ֊ 
կաբա և ստիպեցի հանգիստ նստել տեղում, նա ո4քսհց անդադար շ ա ֊ 
տախոսել իր քրՁՈ1ւ*, /̂ \̂օՈՏ10Ար ՏԺօԱՃՐՃ ք՝8^^ք»X Ժ6 1^0€հ6Տէ€ր»–/ր մ ա ֊ 
սին, ինչպես անվանում էր նրան Հմինշն հիմա եօ չէի լսել ա քդ անունն 
Ներր), Լ ենթադրություններ անել, թե ինչպիսի նվերներ պԽոք է բհրած 
չինի իր համար։ Երևի անցյալ գիշեր նա սւկնարկել էր, որ երբ ուղեբե ֊ 
ոը Մ իլքոտից րերվի, ա^ա4պ կգտնվի մի փոքր տուփ, որի բովան դ ա ֊ 
կությոմ$յբ նրա հւսմ^քր հեաաքդւքֆր կլփեի*

— 1։է ^շ\շ^ ժօւ*է տւց̂ ուքւ0ր,— ասաց 1րա,— գս*ւ1 ^  ՁԱքՋ 1ե Ժ6Ժձոտ 
ԱՈ (՝«(1օէՈյ րօււր տօւ, 0է թ0սէ–0էր0 բօսր Vօստ տստտ1, աՅճ0աօ1տ6110. Ւ\օո– 
տւօսր (1օ \*օ։ւտ; ւ1 տ’3 ժ6րոՁՈ(յ0 10 ոօրո ժ6 րոՅ ^օսV0^ոՅոէ€, 6է տ1 
€|ւ0 ո\ ;։յւ*է բՅՏ սո0 բ0էւ10 բ0րտօոո0 , յտտ02 աքոշ6 շէ սո թ6Ա բձ16, յ*31 
<1ւ*1 ր)Ս0 օսւ։ 03Ր Օ՚0Տէ \Դ31, Ո̂ 0Տէ«Օ0 թՅՏ, քՈ 3^0010150116 ՚  ̂

Մենք Ադելի հետ ըստ սովորականի ճաշեցինք միսիս Ֆեյրֆաքսի 
սենյակում։ ճաղից հետո փսթ^ըիկ էը ծ/էՌՏէ ֆթ գալիս, և մենք ա ̂ 0– 
կացրինք դասասենյակում։ Իրիկնապահին Ագելին թույլ տվեցի հա վ ա ֊ 
քել գրքերը և ներքև վաղեչ, որովհետյլ դատեչով ներքևում տիրող լռ ո ւ ֊ 
փւ •ոնից և գոան դանգերի դադարումից, ենթադրեցի, որ միստր Ռ ոշես ֊ 
թրրն այժմ աղատ է։ Մենակ մնալով, մոտեցա պատշգամբին, թ*սլց 
դրսում ոչինչ չէր երևում։ Մթնշաղյ։ և ձյան փաթիչները միասին խ ա ա ց ֊ 
նոլմ էին օղը ն քողարկում նույնիսկ մարգագետնի վրա եղած թփերը։ 
*1սրագույրը իջեցրի և վերադարձա օջախի մոտ։ նս հետևում էի ր ո ւ ֊ 
խարու մեջ բոցկլտա ցող ածուխներին, որ նմանվում ու ինձ հիշեցնում 

էին մի նկար, որտեղ պատկերված էր Հտյդելբերգի ամրոցը Հռենոսի 
վրա, երր ^իսխս Ֆեքրքխաթպւ հերս մյոավ։ նրա երևայը վերացրեց կ ր ա ֊ 
կի այդ մոզաիկան 1ր ցրեց սպե մոայչ մաքհրց, որոնք սկսօէսէ էֆհ խ ր ռ ֊ 
նրվել իմ մենակոէթյահ շսւրէԲ^

— Միստր քհոշեսթրրը շ*Ա"* ուրախ կլինի, եթե գաք ե ձեր ա ջա ֊

I Իակ դա եշանակասէ է, ոբ ա-յհտԼզ նվեր կա ինձ համար, գուցե և ձեզ համար, 
մադմտապհւ։ Վարանք խոսեց ձեր մասին, հարքրեք, թե ի Ղ լ է իմ ղասաիարակչու^ 
հու անունը հ Նա մի փսքր> րավակսձվմ։ նիհար ու պանատ անձնավորսէթյսէն
շէ^է Ես ասացի, որ ա յո, արգպֆսքծ։ Է, ծիշտ , մապմսհազեւ (ֆ ր ա ն ս ,)։

ա



կերտ ուհին այս երեկո պաք հյուրասենյակ թեյելու նրա հետ, — աստը 
միսիս ՖԼյրֆաքսը, — նա այսօր ամբողջ օրն այնքան զբաղված էր, որ 
չէր կարող ձեզ աւէելի շուտ խնդրել իր մոտ։

— ր ժամին է թեյում, — հարցրի ես։
— Օ", ժամը վեցին։ Գյուղում միշտ վաղ է թեյում։ Աւէելի լավ է 

հենց հիէքա ձեր շորերը փոէսեք, ես կգամ և կօգնեմ։ Ահա մոմ։
— Մ է։"* թե անհրաժեշտ է, որ շորս փոխեմ։
— Այո, ավելի լավ կլինի։ Ես երեկոյան դեմ շորերս միշտ ւիոխում 

եմ, երբ միստր Ռոչեսթըրը այստեղ է լինում։
Այս լրացուցիչ արարողությունն ինձ մի փոքր հանդիսավոր թ։էտց։ 

Ւնչ որ է, վերսւղտրձա սենյակ և, միսիս Ֆեյրֆաքսի օգնությամբ, սՍ 
բրդե շորս փոխեցի, հագա սև մետաքսե զգեստ։ Դա իւ1 ամենալավ և 
միակ լրոյ ցուցի չ շորն էր, եթե չհաշվենք բաց^դորշ գույնի շորս, որը, իմ 
Լոուդում տուալեսւի մասին ունեցած պատկերացումների տեսակեէոիը, 
հագնելու հաւք ար շատ շքեղ էի համարում և օգտագործում էի միայն 
առաջնակարգ հանդեսների ժամանակ։

— Զոյրդ է հարկավոր, — ասէսց միսիս Ֆհյրֆաքսը։ Ես ունեի մի 
փոքրիկ մարգարիտե զարդ, որը, որպես հիշատակ, ինձ նվիըել էր միս 
Թեմպլը, կպցրի այն ու մենք իջանք ներքև։ Սովոր չլինելով շփվել ան–– 
ծանոթ մարդկանց հետ, ինձ համար շատ դժվար էր այսպիսի ձևական 
հրավերից հետո երևալ միստր Ռոչեսթըրին։ Թույլ տվեցի միսիս Ֆ ե յր ֊ 
ֆաքսին առաջինը մտնել ճաշասենյակ, իսկ ինքս աշխատում էի ան
նկատելի մնալ նրա ստվերում, երբ անցնում էինք սենյակի միջով։ Կա
մարն անցնելուց հետո, որի վարագույրն այժմ իջեցրած էր, ներս մտա 
մի շքեղ, մեկուսացած անկյուն։

Երկու մոմ վառվում էր սեղանի ւէրա, երկուսն էլ՝ բուխարու վե
րևում։ Վայելելով հիանալի կրակի լույսն ու ջերմությունը, օջախի մոտ 
փռվել էր Փայլթը, իսկ նրա կողքին, ծնկների վրա կանգնած էր Աղելը։ 
Թախտի վրա, կիսապառկած վիճակում, նստած էր միստր Ռոչեսթըրը։ 
Ոտքը դրած էր մութաքայի վրա։ նա դիտում էր Ադելին և շանը։ Կրա
կի բոցերը պարզ լուսավորում էին նրա դեմքը։ Ես ճանաչեցի իմ ձիա
վորին իր լայն ճակատով ու խիտ հոնքերով։ Նրա դեպի կողք սանրած 
սև մազերի ձևն այնպիսին էր, որ ճակատն ավելի ևս քառակուսի էր 
թվում։ Ես ճանաչեցի նրա վճռական տեսք ունեցող քիթը։ որ ավելի 
շատ աչքի ընկնող էր, քան գեղեցիկ, լայն քթածակերը էէկայում էք։ն 
նրա մաղձոտ բնավորության մասին, դաժան բերանը, կզակը և ծնոտը, 
այո, այս բոլորը, անկասկած, մռայլ տեսք ունեէ։ն։ Նրա կազմվածքը
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(էյ–ք>>մ վԼրոյրկուն տանած էր) հ ամ ա պ ւս տ ա ս խ ան ում էր գիմ աէքծերին։ 
է՝ս կար<)ւէէէէ եո, որ նրա կազմվածքը լավ էր ատլետիկ իմաստով^ թիկնեղ 
ու սււյէււր, թեև հասակով բարձր չէր և նուրբ կաոուցվածք չուներ։

Միստր Ռոչեսթըրը, անշուշտ, միսիս Ֆեյրֆաքսի և իմ ներս մ տ ն ե ֊ 
քը նկատ ե էյ, բա յը, երևի, տրամադիր չէր մեր կողմը նայելու, որովհետև 
երբ մոտեցանք, գլուխը բոլորովին չբարձրաըրեը։

— Ահա և միս էյրը, որր, — աստը միսիս Ֆեյրֆաքսը իրեն հապ
տուկ հանգիստ տոնով։ Սա գլուխ տվեը, չհեռաընելով, սակայն, իր Հա* 
յաըքը երեխայիը և շնից։

— Թող միս էյրը նստի,— ասաց նա։ Նրա ձգված ու հարկադրված 
գյուխ տալու, անհամ բեր, թայը պաշտոնական տոնի մեջ կար ինչ^որ 
բան, որ կարծես ուզում էր ասել ճ սատան ան տանի, ինձ ի**նչ, որ միս

այստեղ է։ Այս րոպեին տրամադիր շեմ նրա հետ խոսելու»։
նստեցի բոլորովին հանգստացած։ Իսկական քաղաքավարի ը նղո ւ ֊ 

նելությունը հավանորեն շփոթեցներ ինձ։ Դժվար թե կարողանայի նրան 
պատասխանել սլատշաձ ու նրբին քաղաքավարությամբ, բա յց նրա կ ո ֊ 
պիտ քմահաճությունը ինձ ոչ մի բանի չէր պարտավորեցնում։ Ընդհա ֊ 
կառակը, հ ան գ։^տ ութ յունը, հակառակ նրա քմահաճության, իմ ա ռա ֊ 
վելությունն էր։ Թացի այդ, նրա վարմունքի տարօրինակության մեջ 
կար ի ն չ ֊ որ խա յթող բա ն, և ինձ հետաքրքիր էր տեսնել, թե նա իրեն 
ինշւցես կէէյահի։

Նա շարունակում էր նստած մնալ արձէսնի ։գես, այսինքն՝ ո՜չ խ ո ֊ 
սում էր և ո՜չ շարժվում լ Միսիս Ֆեյրֆաքսը, ըստ երևույթ ին, գտնում 
էր, որ մեկնումեկը պետք է ^իը^լիր ւիՆի և ինքը սկսեց խոսեր Ա ո ֊ 
վորականի պես շոյանքով և սովորականի պես տափակ խոսքերով, նա 
վշտակցում էր միստր Ռոչեսթըրին այն բանի համար, որ նա ամբողջ 
օրը այնպես զբաղված էր գործերով, և նրա ոտքի դուրս րնկէսծ տեղի 
համար, որ այդպես նեղություն էր սրստճառում նրան։ Հետո սկսեց 
փառաբանել նրա համբերությունն ու տոկունությունը այն բանի հ ա ֊ 
մար, որ այդպես զուսպ տանում էր այդ րոլորր։

— Տիկին, կխնդրեի թ ե յ,— դա միակ պատասխանն էր, որ միսիս 
Ֆեյրֆէսքսն սս> ա րրաի Միսիս Ֆեյրֆաքսն իսկույն զանգը խփեք, ե երր 
մսւտուցարանր ներս բերվեց, նա սկսեց արա դ֊ արադ դասավորել ր ա ֊ 
ժակները, թեյի գդալները և այլն։ Ես և Ադելր մոտեցանք սեղանին, 
բա յց միստր Ռոչեսթրրը նստած մնաց թախտի վրա։

— Կհանձնեիք այս բաժակը միստր Ռոչեսթըրին,— դիմեց ինձ 
մի սիս Ֆեյրֆւսքսլո— ^էղելը կարող է թափեր
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Նրա կատարԼրւ1ո հրր 11՝ ո չԼ ս թ լւ ր ր ձԼռրիւյս բաժակը վերց՛^
հում էր է Ադ^էԸէ ք>ր̂ 1̂  մ տածելովք որ ինձ համար խնդրելու առիթը շատ 
հարմար էր ասաց*

—  Ի1̂ 6տէ 06 թՅՏ, տօոտւօսր, զս’11 V ձ սո բօսր աՅժօտօւ*տօ116
Տյ̂ րօ, Ժջոտ VՕ̂ 0̂ բօՍէ օօքքր6>Կ

— է նվերների մասին խոսում, — հարցրեց նա կոպիտ ա/ք֊ 
նով։ — Մի'^թե նվերի էիք սպասում, միս էյր։ Դուք նվերներ սիրո^ւմ 
եք^— և իր մթագնած, ցասկոտ ու գնն ող^թ ա փ ան ցող աչքերով նայեց 
դեմքիս։

— Հազիվ թե, սրր։ Այդ հարցում քիշ փորձ ունեմ։ Նվերները ս ռ ֊ 
վորաբար հսոէարվում են հաճելի բան։

— Սովորաբար համարւէո^ւմ են, իսկ դո**ւք ինչ եք կարծում։
— Ժամանակ է հարկավոր, սըր, որպեսզի ձեզ ըստ արժանվույն 

պատասխանեմ։ Չէ"՝ որ նվերները չինում են տարբեր տեսակի։ Անհրա–, 
ժեշտ է մտածել, նախքան նրանց բնույթի մասին ոբևէ կարծիք հա յտ ֊ 
նելը։

— Միս էյր, դք̂ ք̂ այնպես միամիտ չեք, ինչպես Աղելն է։ նա ա ղ ֊ 
մրկելով նվեր է պահանջում, երբ ինձ տեսնում է, իսկ դուք հարցին մ ո ֊ 
տ են ում եք զգուշությամբ։

— Որովհետ և ես ավելի քիշ վստահություն ունեմ իմ առավելու֊ 
թյ ունների վրա  ̂ քան Աղելը։ Նա կարող է հենվել իր վաղեմի ծանոթո ւ ֊ 
թյան և սովորության ուժի վրա։ Ասում է, որ դուք միշտ խաղալիքներ 
եք նվիրել իրեն, բայց եթե ես որևէ նման պահանջ ուն են այի, անհ արմ ար 
կզգայի, որովհետև օտար եմ և դԼո ոչյյնշ չեմ արել, որպեսզի շնորհա֊ 
կալության արժանի լինեմ։

— 0՜, մի դիմեք դեբհամեստությանր։ Ես քննել եմ Ադելին և դրտ ֊ 
նուէք եմ, որ դուք բավականին տանջվել եք նրա հետ։ Նա ընդունակ չէ, 
շնորհք չունի, բայց և այնպես, կարճ ժամանակում բավականին ա ռա ֊ 
ջա դի՛ք ել է,

— Սըր, ես արդեն իմ նվերն ստացա, անչափ շնորհակալ եմէ 
Ուսուցիչների ամենացանկալի նվերն այն է, երբ գովում են նրանց 
աշակերտն երի առաջադիմ ությունր։

— Հր ասաց միստր Ռոշեսթրրը և լուռ վերցրեց թեյի բ ա ֊
Ժ ակր։

— Մոտեցեք կրակին, — ասաց նա, երբ մատուցարանը դուրս տար֊

1 Պարոն, ձեր ^ոքր ճամպրակում օրիորդ էյրի համար նվեր կա, չէ“ (ֆր-յ–
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վեէք, և միսիս Ֆեյրֆա քսը իր ձեռագործով նստեց մի անկյունում, իսկ 
Աղեւը, իմ ձեռքից բռնած, ման էր ածում սենյակում, էթալով
զքեզ գրքերր և բարձակների ու շիֆոներկաների վ ր^  եղած զարդա^ 
բանքներր։ Մենք հնազանդվեցինք, ինչպես և պետք էրէ Ադեքն ուզում 
էր նստել ծնկներիս, բա յց նրան հրամայվեց խազալ Փայլըթի հետ*

— Երեք ամի^ս եք ապրել իմ տանը։
—  Ա յո ,
— Եվ դուք եկե^լ եք ,,*
— Լոուդի դպ բոցից,*, շիըրում։
— , բարեգործական հ աստ ատ ոլթյունից։ Ւնչքա ն եք այնտեղ 

մնացել։
— Ութ տարի։
— Ութ տարի^ ։̂ Ուրեմն դիմացկուն /լք։ Ւնձ թվում է) թե այդպիսի

տեղում այդ ժամանակի կեսն անգամ բավական է, որպեսզի քա յքա յեք  
ձեր առողջությունը է Չ^արմ անալի չէ, որ դուք ավեչի շուտ մի ուրիշ ա շ ֊ 
խարհից եկած մարղու տեսք ունեք։ Ես ապշում էի, թե որտեղից է ձեզ 
լսյդսլիսի դեմք։ Երր էսնւյյալ գիշեր հանդիպեցինք Հեյի ճանապարհին, 
հիշեցի տարօրինակ կախարդական հեքիաթներ, և քիշ մնաց հարցնեին 
այդ էիք կախարդեչ իմ ձիոմ»։ Ես մինչև հիմա Էէ դեռ հ ա մ ո զ ֊
մունքս շեմ փոխել։ Ովքե՛՛ր են ձեր ծնողխնրց։

— Ծնողներ շունեմ։
— Երևի երբեք շեք ունեցել, իսկ հիշո՛՛ւմ եք նրանց։
— Օշէ
— Այդպես էլ կարծում էի։ Այսպես ուրեմն, դուք սպասո՛՛ւմ էիք 

ձեր ազգակիցն երին, երր նստել էիք ցանկապատի սանդուղքի վրաւ
— Ո՛՛ւմ, սըր։
— Կանաշ հագած մ արդուկներին։ Իսկական լուսնյակ երեկո էք 

ևքանց համար։ Մի՛՛թե խանգարեցի ձեր շուրջպարը, որ այդ անիծյալ 
աաոցով պատեցիք արահետը։

Ես շարժեցի գլուխս։
^  Կանաշ հագած մարդուկները լքեցին Անդլիան հա րեւր տարի 

ա։ոա ջ,^ ասացի ես նույնպիսի ւրջությամր, ինչպիսի եա
սկսել է ր ։^  Այժմ ո̂ չ Հեյի ճանապարհին, և ո չ  էլ շրջակա դաշտերում 
պրւֆ նրանք հետքն անդամ շեք գտնի։ Կարծում եմ, որ ամառային կամ 
թերքահավաքի հ կամ ձմեռային լուսինը այլևս նրանց խնջույքները շփ 
լուսավոքխ

Միսիս Ֆեյըֆաքսյւ ձեռքից ցած էր գցել ձեռագործը և$ հոնքերը



բարձրաըրածք երևի, զարմանում էր մեր խոսակըության րնույթի վրաէ
— Լավք— շարունակեը միս ար Ռոչեսթրրր,— եթե դուք ծնողներ 

շունեքյ ապա ինչ^որ ազդականներ սւե ՚̂տք է որ ունենար՝՝ բեոիներ կամ 
մ որաքույրներ։

— ւ//ք///ր̂ / երրեր չեմ տեսեր
— Ւսկ տո^ւն։
— Տուն չունեմ։
— Որաե'*ղ են ապրում ձեր եղբայրներն ու քույրերը։
— Եղբայրներ և քույրեր չունեմ։
— Իսկ ո^վ խորհտրդ տվեց ձեզ գալ այստեղ։
— Հայտ ար արություն տվեցի թերթում, և միսիս Ֆեյրֆաքսը ւ^/ա֊ 

տասխանեց ինձ։

— Այո, — ասաց բարի տիկինը, որին վերջին հարցերն ավելի 
հասկանալի էին, — և ես ամեն օր գոհ ունակություն եմ հ այտնում ն ա ֊ 
խախնամությանը, որ օգնեց ինձ այդ ընտրությունն անելու։ Միս էյրր 
ինձ համար եղել է անգնահատելի ընկեր և բարի, ուշադիր դաստիա֊ 
րակչուհի Ադելի համար։

— նեղություն մի կրեք նրան բնութագրելու, — արձագանքնց միստր 
Ռոչեսթըրը, — գուէասանքներն ինձ չեն համոզի, ես ինքս կդատեմ նրա 
մասին։ Նա սկսեց նրանով, որ ստիպեց իմ ձիուն սայթաքել և վայր 
ընկնել։

— — ասաց միսիս Ֆեյրֆաքսը։
— Ես պարտական եմ նրան ոտքիս հոդի խախտում ով։
^յխՒ հինը շվարած մնաց։
— Միս էյր, դուք երբևիցե քաղաքում ապրե**լ եք։
—
— Հասարակություն տեսե^վ եք։

— թ^տի էոուդի սանուհիներից և ուսուցչուհիներից, իսկ հիմա՝ 
Թռրնֆիլդի բնակին երից։

— Շա տ եք կարդացել։

— Միայն այնպիսի գրքեր, որոնք ձեռքս էին ընկնում* 
բազմազան չէին և գիտական բնույթ չէին կրում։

—  Դուք միանձնուհու կյանք եք վարել։ Անկասկած, Լավ վարմ֊) 
ված եք կրոնական ծեսերին։ Բրոքլհերստը, որը, ինչքան ես գիտեմք 
ղեկավարում էր Լոուդը, քահանա է, այնպես չէ^։

— Ա̂ ք̂ ։ ^*ըր։

ա



— ծ// րյաք, ^^ղջէկներդ, հավանաբար, պաշտ ում էիք նրան, ի ն չ ֊ 
պես պ աշտ ում են իրենը մեծավորին վանքի կույսերը։

— Օ", ոչ։
— Դուք շատ սառն եք։ Ո շ։ /* նշ, վանական քույր Լինել և շպ ա շ֊ 

տել վանահորը։ Դա հնչտսւ) է որսլես սրբապղծություն։
—  Ես չէի սիրում միստր 9րոքլհերստին։ Եվ ես միակը չէիք *Եա 

կոպիտ է, փքուն և միաժամանակ ամեն բանի խառնվող։ Նա մեր մա– 
զերը կտրել տվեը և խն ա յելու նկատ առումներով գնում էր վատ ասեղ
ներ և թելեր, րրոնըով մենք հազիվ էինք կարողանում կար անել։

— Դա շատ վատ խն ա յռղութ յուն է,— նկատեց միսիս Ֆեյրֆաքսը, 
որը նորից ընկավ խոսակցության հունի մեջ։

— դա** էր նրա դչխավոր ոճրագործությունը, — հարցրեց միստր 
Ռոշեսթըրը։

— Երբ մթերքը նրա ձեռքին էր, մինչև կոմիտե ստեղծվելը է մեզ 
սովամահ էր անում և շաբաթը մի անգամ մեր հոգին հանում էր իր եր
կար քարոզներով ու իր հորքտնած գրքերի երեկոյան ընթերց ումն երոէթ 
հանկարծակի էքահվա)։ և վերջին ղւստաստա նի մասին, և մենք սարսա
փում էինք քնելուց։

— Քանի** տարեկան էիք, երր գնացիք Լոոլդ։
— Մ ոտ տասը։
— Եվ դուք մնացիք այնտեղ ութ տարի, ուրեմն հիմա տասնութ 

տարևկա**ն եք։
Դլխով արեցի։
— Թվաբանությունը, ինչպես տեսնում եք, օգտակար բան է։ 

Առանց ղրան, ես հազիվ թե կարողանայի գուշակել ձեր տարիքը։ Դ ը ժ ֊ 
վար է այդ անել, երբ դեմքի արտահայտությունն ու դիմագծերն ա յն ֊ 
քան տարբեր են լինում, ինչպես օրինակ ձերը։ Ւսկ ի"*նչ եք սովորել 
Լոուղում։ Կարոտդ եք ղաշնամուր նվագել։

— Մի փոքր։
— Իհարկե, դա ընդաձված պատասխան է։ Գնացեք գրադարան**. 

Ուզում եմ ասել, խնդրում եմ**, ներեցեք իմ հրամայական տոնի հ ա ֊ 
մար։ Ես սովորություն ոմէեմ ասեչու կկատարեք» և աղածո արվում է։ 
Սովորություններս շեմ կարող փոխել իմ տան մի նոր բնակչի պ ա տ ֊ 
Տաոովէ Գնացեք, ուրեմն, գրադարան։ Հետներդ էլ մոմ վերցրեք, դ ո ն ե ֊ 
րը րաց թողեք, նստեցեք դաշնամուրի մոտ և նվաղեք մի եղանակ։

Ես վեացի, ենթարկվելով նրա հրամ աններին։
—  Բավակա՛նն է , —  բղավեց նա մի քանի րոպեից հետոէ^֊* Ես տ ե ս ֊ 
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նուս հմ, որ դուք ((մի փոքր)) նվագում եք, ինշսւես յուրաքանչյուր 
անդլիաըի ղպրոըական աղջիկ։ Գուըե և մի քանիսիղ մի քիչ լավ, բայը 
ոչ ավելի լավ։

Դաշնամ ուրը փակերի և վերադարձա։ Միստր Ռոչեսթրրը շարու
նակեր,

— Ադելը այս առավոտ ինձ ըք։ւչր աւէեը մի քանի էսքիզներ և 
ասաըք որ ձեզ են պատկանում։ Ես չդիէոեմ, թե արդյոք նրանք ամրող֊ 
ջապես ձե**րն նկարներն են։ Երևի ձեզ օգնել է ուսուրիչներիր \մԼկը։ ^

— — բաըականչեցի ես։
— Ա", դա խայթում է ձեր հպարտությունը։ Լավ, բերեք ձեր թըղ–̂  

թասլանակը, եթե դուք կարող եք հաստատել^ որ դրա մեջ եղածը ձերն 
էէ բայր մի ասեք, եթե հավատացած չեք։ Կեղծ գործը ես կհայտնաբերեմ։

— Այգ դեպքում ոչինչ չեմ ասի, կդատեք ինքներդ, սըր։
Գրադարանից բերերի թղթապանակս։
— Սեղանը մոտ քաշեք,— ասաց նա։ Սեղր։նը հրեցի թախտի մո։ոէ 

Աղելը և միսիս Ֆեյրֆաքսը մոտեցան նկարները նայելու։
— Մի հավաքւէեք գլխիս,— ասաց միստր Ռոչեսթըրը, — դուք 

պատկերները կվերցնեք ինձնից, երբ վերջացնեմ։ Գլուխներգ մի խցկեք։
Նա հ անգիստ ուս ումնասիրեց յուրաքանչյուր էոքիզը և սլա տկերը։ 

^^ոանցից երեքը մի կողմ դրեց, մյուսները^ նայելուց հետո էէերադարձ– 
րեց։

— Սրանք վերցրեք և տարեք մյուս սեղանի վրա, միսիս Ֆեյր. 
ֆաքս, — ասաց նա, — և դիտեք Ադեչի հետ միասին, իսկ դուք (նայեւււվ 
ինձ), նստեք ձեր տեղում և պատասխանեք իմ հարցերին։ Ես նկատում 
եմ, որ այս երեք նկարները արված են միևնույն ձեռքաէ։ Դա ձե՚*ր 
ձեռքն է։

— Այո։
— Ւսկ ե րբ եք դրանք նկարել։ նրանք ձեւլնից խէ^Լ են ահագին 

ժամանակ և որոշ մտքեր։
— Դրանք նկարել եմ Լոուդում անցկացրած վերջին երկու արձա^ 

կուրգների ժաւէանակ, երբ ուրիշ զբաղմունք չունեի։
— նյութերը որտեղին*ց եք վերցրել։
– Ի մ  գւխից։

— Այդ գլխի *̂Յէ որ հիմա ձեր ուսերի վրա է։
— Այո, սըր։
— Ւսկ այնտեւլ ուրիշ նույն անէք ան մտքեր էլի կա^ն։
— Պետք է ենթադրել, ավելի ճիշտ ,հույս ունեւէ։

ա



\ոս նկարնԼրս փռեց իր առաջ և Նորից սկսեց մեկ առ մեկ դիտել։
՝^անի ղԼռ նա ղբաղւԼսւ ծ կր նկ արները դիտելով, ևս կպատմեմ ձեզ, 

րնթԼրց ող, թե ինչ բաներ էին ղրանք։ նախ^ սկզբից պետք է ասել, որ 
ղրանց մեջ առանձին զարմանալի բան չկարր Սյուժեները, իրոք, ծնվե» 
ցին իմ դլխում։ Երբ մտավոր աչքով տեսա նրանց, նախքա ն թղթի վրա 
անցկացնելը ք նրանք ապշեցուցիչ էին։ ք^այց ձեռքս շէր հ ասն ում երևա–  ̂
կայությանս հետևից, և յուրաքանչյուր դեպքում կարռզաՍում էի թղթի 
վրա ուրվագրել մտաւզատկեբներիս թույլ արտացռլռւմը։

Պատկերները նկարված էին ջրաներկով։ Առաջինում նկարված էին 
ցածր կա պտ ավուն ̂  բո ս որ ագոլյն ամպեր, որոնք գալարվում էին ալե^ 
կոծվող ծովի վրա։ ԾաԼի ամբողջ մակերևույթը կորչում էր խավարի 
մեջ։ հավարր պսա։ել էր և ծովի առափնյա մասը, կամ ավելի ճիջա^ 
մոտակա աւիքները, որովհետև ոչ մի ափ չէր երևում։ Հույսի մի ճա՛
ռա դա յթ  լուսավորում էր կիսախորտակված կա^յմը, որի վրա նստած էր 
մի ծովա գռա վ սև ու մեծ, փրփրապատ թևերով։ Նա կտցսւմ բռնած 
րւներ ոսկե ապարանջան^ թանկարժեք քարերից, որին տվել էի այնպի^ 
սի վառ դույներ, ինչսլիսիք կարող էր տալ ներկապնակը, այնպիսի 
ցայտուն պարզություն, որին ընդունակ էր մատիտս։ Սայմից և թռչու
նից ներքև, կանաչ ջրի միջից սևին էր տալիս ջրահեղձ դիակը, պարզ 
երևում էր միայն գեղեցիկ բազուկր, որից ապարանջանը պոկվել, կամ 
ջուրն էր տարել։

Երկրորդ պատկերի առաջին պլանում պատ կերված էր միէսյն բլրի 
գագաթդ կանաչապատ, և կարծես քամին քշում, տանում էր մի քանի 
սէերևներ։ Ետևում ու վերևում ընդարձակ ձգվում էր երկինքը՝ մուգ– 
կաքտլույտ, ինչպես լինում է աղջամուղջի ժամանակ։ Երկնքի ֆոնի վրա 
ուր։/ա գծել էի մի կնոջ կիսանդրին, որին տվել էի մեղմ ու նուրբ դույ
ների ինչպես որ կարողացել էի։ Նրա մշուշապատ ճակատը պսակ<– 
ված էր աստղով, դիմագծերը կարծես երևում էին երանգավորված 
մշուշի քողի տակից,։ Աչքերը պսպղում էին խորհրդավոր ու երևա
կայական Փ "թ"Բ^իք կամ կայծակից պատառո
տած սև ամպի պես ֆավել էին էԱսերին։ նրա վգին §նկել էր մի 
աղոտ փայլ, որը նման էր Լուսնի շէպխո Նույն թ ո Ա  շւպյք շսսէէսվորում 
էր ն աև թափանցիկ ամպերի շարանը, որի միջից րարձրանոէմ էր երե
կոյան աստղի այս տեսիլքը։

Երրորդում նկարված էր սառցալեռան սուր կատարը, որը խրվում 
էր թեևոֆ ձմեոային երկնքի կուրծքը։ Հյուսիսափայլի ճառագայթների 
փունջը րարձրո^ամ^ ցնկեօւմ էր հորիզոնում երևացող միգապատ փակ



դա դա թն լ  րի շարանի վրա։ Արանը առջև ում, ւդսյ տկերի սւ ռաշին 

նում րարձրանռւմ էր մի դորւխ՝ հսկսւյական դլռւիւ, որը խ ռնարհվել էր 
դեպի այսր երգը։ Երկու նուրբ ձեռրեր և ի ան ալով ւսյյկատիը ներյևք  

ծածկում էին նրա դեմրի ներքևի մսուր սև քողով։ Երևում էր միո յն  

խիստ գունատ ճակատը՝ Ճերմսւ1լ, ինչպես ոսկոր և փոս ընկած ու ս-ն ֊ 

շարժք իմասսմրը գւորկ, ր^ԱԸ հ ուս ահ ա տ ութ ւ ամ բ քի ոյչքըէ ՝9 ունքերիդ 
ւէերև, գւխի սև ւի ՚^թթոցի ծալքերի մեջ ագուռ, բա յը  ամպի պես երերանք 
փայլա ք էր սսլիտտկ բոըավառ օղակր, որի թանկագին քարերը պ ր ս ֊ 

պղում էին բազմերանգ գույներով։ Այն գունատ կիսալոնսինը ((նման 

էր արքայական թագին)), որը պսակամ էր «ա յն  ձևը, որը ձև չուներ))։
— Դուք ձեզ երչանի*^կ էիք զգում, երբ նկարում էիք այս պաակեր֊ 

ները,— հանկարծ հարըրեը միստր Ռոչեսթըրը։
— Ես կլանված էի դրանը ով, ոըր, այո, երջանիկ էի։ Մի խոսքաէ, 

նկարել դրանք նշանակում էր վայելել կյանքի ամ են ամ եծ հ աճույքնե֊ 
րից մ՜եկը։

— ՛Դա դեռ շատ չէ։ ճեր ուրախությունները, ինչպես դուք պատ֊, 
մ ում եք, կյանքում քիչ են եղել։ Բայց ինձ թվում է, թե այս տ արօրի֊ 
նակ երանգները խառնելիս ու դասավորելիս րլուք ապրում էիք նկարչին 
հատուկ երազային աշխարհում։ Ւսկ երկա̂ ր̂ էիք աշխատում դրանց 
վրա։

— Ես ուրիշ անելիք չունեի, որովհետև արձակուրդներ էին^ և ես 
նստում էի դրանց վրա առավոտից ։7ինչև կեսօր, կեսօրից մինչև դիշերճ 
Ամառային օրերի երկարությունը նպաստում էր դր։սն։

— Եվ դուք դո**հ էիք ձեր անխոնջ աշխատանքի արդյունքներից։
— Ամենևին։ Միշտ տանջվում էի իմ մտահղացման և դրա արտա֊

հայտման կոնտրաստից։ Ամեն անդամ, երբ պատկերացնոսք էի մի 
որևէ բան, ես ինձ անուժ էի զդում այն պատկերելու թղթի վրա։

— /7չ \րի4յ ճես հաջողվել է տպավորել ձեր մտահղաց։քան ստ վե ֊ 
րը, բայց, հաւէանաբար, ոչ ավելին։ Դուք զեռ բավարար չավւով նկա ր ֊ ՚  
չական վարպետություն ու գիտելի քներ չունեք, որպեսզի կա։ռարյալ 
գործ ստեղծեք, բայց և այնպես, այս պատկերները, դպրոցական ա ղջ ֊ 
կա համար տարօրինակ պատկերներ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է մ տ ա ֊ 
հղացումներին, ասլա դրանք յուրահատուկ են հավերժահարսներին^ 
Երեկոյան աստղի այս աչքերը, դուք, երևի, երազում եք տեսել։ Ինչպե**ս 
եք կարողւսցել այդպես պարզ, թեև ոչ պայծառ, պատկերել դրանք, 
որոէԼհետև ւքերևում եղած աստղը նսեմսւցնում է նրանց փայլը։ Եվ ի^նշ 
միտք կա նրանց հանդիսավոր խորության մեջ։ Եվ ո*̂ վ է ձեզ սովո ֊
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նկարել րամի։ երկնքում ու այս լԼոան գագաթին իսկական փո^ 
քհւ;էիկ է երևում։ Եվ որտե^ղ եք տեսել Լաթմոսը^։ Որովհետև սա Լաթ^ 
մա՛ն կ։ Ահա և ձեր նկարն երրէ ։։տարեր։

Հա ղՒ>Լ էի Կ տպեք թդթաոք ։սնակիս կապիչները, երբ նայելով ժամա^
ն ա  հանկարծ ։ . • ։ : ։ ։ • / / .

— Արդեն մէսմը ինն է։ /մ*նշ եք մտած ում, միս էյր> Աղելը մինչև 
հիմա նստած է, տարեր և քնացրեք։

Ս են յակից դուրս գալուց առաջ, Աղելը մոտեցավ համբուրելու նը^ 
րանէ Նա հանդուրժեց շոյանքը, բա յց հազիվ թե ղրանից հաճույք ստա^ 
ցավ։ Փայլըթը թերևս ավելի սիրով վերաբերվեր երեխային։

— Այժմ ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ բարի գիշերէ— ասաց նա, 
ձեռքի շարժումն ուղղելով դեպի գուռը և ցույց տսյլով, որ հոգնել է մեր 
ընկերակցությունից ու մեզ ազատ է արձակում։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը հ ա ֊ 
վաքեց իր գործվածքները, ես վերցրի թղթապանակս, ռևերանս արինք, 
նա սլատասխանեց գլխի սառը շարժում ով, էւ մենք դուրս եկանք։

— Դուք ասացիք, որ միստր Ռոշեսթըրի մոտ աչք ծակող տ ա րօ ֊ 
րին էք՚էէություննԼր լկան, միսիս Ֆե յրֆաքս,— նկատեցի ես, երբ Ագելին 
քնացնելուց հետո ներս մտա նրա սենյակը։

— Բայց մի"*թե կան։
—  Կարծում եմ, նա շատ փոփոխական ու կտրուկ է։
— ճիշտ է, անկասկած, նա այդպիսին կարող է երևալ անծանոթ 

մարդուն, բա յց ես այնքան եմ ընտելացել նրա շարժուձևերին, որ երբեք 
չեմ մտածում այգ մասին։ Եվ եթե բնավորության մեջ տարօրինակ 
գծեր էլ կան, ապա դրանք ներելի են։

— Ենշո^ւ։
— Մասամր նրա համար, որ նրա բնավորությունը այդպիսին իսկ 

մեզնից ոչ ոք լի կարող փոխել իր բնավորությունը։ Մասամբ էլ այն 
պատճառով, որ անշուշտ նրան անհանգստացնում են ծանր մտքեր, և 
գարձէոսէ են հոգեպես անհավասարակշիռ։

— քԲնշ մաքեր։
^  Ընտանեկան ահաճաթյոճեերի հետ կապված մտքեր։
-- Բայց նա ընտանիք շանի։
— Հիմա չունի, բա յց ունեցել է, կամ գոնե ազգականներ եղել են։ 

Ավագ եղբորը կորցրեց մի քանի տարի առաջ։
— Ավագ եղբո^րր։

> ցար ՓՔքր Աոիայոսք, էգելան Տաքի մո
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— մէստր շատ ւէտղուԱ ^\, րր դարձ/ւք Հ ւ ։̂ ռ
կալվածքի տեր ու տիրականը՛՛ ընդամենը ինը տարի է։

— Ինը տարին րավականին մ ամ տնակ է։ Մի՚^̂ թե այնքան ջերւ1 ս ի ֊ 
րում էր իր եղբորը, որ մինչև հիմա չի մ խիթ արվում այդ կորստի էյ։

— թԻրևս ոչ այնքան է ես գիտեմ, որ նրանը միջև որոշ թ յուրի ֊ 
մ արությունն եր լինում էին։ Միստր Ռոլանդ Ռոչեսթըրը այնքան էլ ա ր ֊ 
դարաըի չէր միստր էդուարդի նկատմամբ։ Թերևս նա հորն էլ տրամա֊ 
ԴՐ^Յ վերջինիս դեմ։ Ծեր ջենտլմենը սիրում էր փող և մտահոգված էր, 
որպեսզի ընտանեկան կալվածքը անբաժան մնա։ Չէր ուզում կս/լվածքը 
բաժանելով փոքրաընել, բայց և մտահոդւէած էր, որպեսզի միստր էդու^ 
արդը ևս հարուստ լինի և իրենց ընտանիքի սյատիվր բարձր պահի և 
շուտով, երբ նա չափահաս դարձավ, հայրը դիմեց մի շարք
որոնք այնքան էլ գեղեցիկ չէին և բազմաթիվ չարիքների պատճառ գա ր ֊ 
ձան։ Ծերունի միստր Ռոչեսթըրը և միստր Ռոլանգը միասին որոշեցին 
հարստություն ձեռք բերելու նպատակով էգուարգին գցել տհաճ դրու֊ 
թյան մեջ։ Ես երբեք չիմացա, թե որն էր բանի էությունը, բայց նրա հ ո ֊ 
գին չկարողացավ տանել տառապանքները։ Միստր Ռոչեսթըրը շատ շուտ 
ներող չէ։ Նա խզեց իր կապերը ընտանիքի հետ և երկար տարիներ ա ն ֊ 
դաստ ական կյանք էր ւէարում։ Չեմ կարծում, որ նա երկու շաբաթ իրար 
վրա ապրած լինի Ռորնֆիլդում, սկսած այն օրից, երբ եղբոր մահից 
հետո, որ ոչ մի կտակ չէր թողել, դարձավ այս կալվածքի տերը։ Եվ ոէւ։ր֊ 
մ անալի չէ, որ խուսափում է այս հին տնից։

— Իսկ ինչո^ւ է խուսափում։
— Գուցե տունը նրան մռայլ է թվում։
Պատասխանը խուսափողական էր, կուզենայի ավելի պարզ ի մ ա ֊ 

նալ, բայց միսիս Ֆեյրֆաքսը կամ շէր կարող, կամ չէր ուղում ավելի 
ճիշտ տեղեկություններ տալ ինձ միստր Ռոչեսթըրին պատահած փ որ ֊ 
ձանքների ծագման ու բնույթի մասին։ նա պնդում էր, որ դրանք իր 
համար գաղտնիք են և այն էլ, ինչ որ գիտեր, հենված էր սոսկ ենթա ֊ 
դրությունների վրա։ Ակնհայտ էր, որ նա ցանկանում էր փակել խ ո ֊ 
սակցությունը, և ես լռեցի։
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ք եսէև( ալ մի քանի օրվա ընթացքում ես քիէ էի տեսնում միստր 
/Ւոշեսթրրին։ Առավոտները նա խիստ զբաղված էր լինում գոր

շով, իսկ կեսօրից հետո ջենտլմենները Միլքոտից կամ հարևան գչու^ 
ղերից գողիս էին և երբեմն մնում էին ճաշելու։ Երբ նրա ոտքի դուրս 
ընկած մասը առողջացավ այնքան, որ կարող էր ձի նստել, ժամերով 
բացակայում էր, հավանաբար իր հերթին այցելության էր գնում և սո–̂  
վորաբար տուն էր վերադառնում միայն ուշ գիշերին։

Այդ Ժամանակամիջոցում նույնիսկ Աղելը հազվադեպ էր լինում 
նրա մոտ, իսկ իմ ծանոթաթյունը սահմանափակվում էր պատահական 
ր6Ո^0Ոէ^6֊I»Հ* դահլիճում, սանդուղքի վրա կամ միջանցքում։ Երրեմն 
նա անցնում էր կողքովս ամբարտավան ու անտարբեր տեսքով, բա*– 
րևներիս պատասխանելով հեռւԼից միայն^ շարժումներով կամ սա*–
ոը հսյյէսցքով, իսկ երբեմն էլ բարևում էր ու ջենտլմենին հատուկ սի
րալիր ժպտում։ Նրա տրամադրության փոփոխությունները ինձ չէին վփ–՛ 
րավորոլմ, տեսնում էի, որ դրանք ոչ մի կապ չունեին ինձ հետ։ Այդ 
փոփսխումննրը բխում էին այլ պաա&աոներիք։

օր, երր նա ճաշին հյուրեր ոմէեր, ուղարկեց իմ թղթապանակի 
հետևից, որպեսզի անկասկածդ նրանց իմ նկարած պատկեր
ները։ Ջենտլմենները վաղ մեկնեցին, որպեսզի, ինչպես հաղորդեց մի
սիս Ֆեյրֆաքսը, մասնակցեն ինչ–որ բազմամարդ ժողովի, որյ։ պետք է 
տեղի ունենար Միլքոտում։ ք^այց քանի որ եղանակը խոնավ էր ու անձ
րևոտ, միստր քՒոշեսթըրը չուղեկցեք նրանք։ Լենք ո ր  նրանք մեկնեքինփ 
նա զանդր խփեց։ Ինձ ու Ապելին կանչեցին ներքև։ Ադեղի մաղերը խո
զանակով ուզղեքի, մաքուր հագցրի և, համողվելով, որ ինքս, ինշպէա 
սովորարար, քվակերական զգեստ ով եմ և ինձ կարգի բերելու ոչ մի 
հարկ չկա^ ամեն ինչ ովնքան մաքուր էր ու պարզ, ներառյալ և հյու
սած մազերս, մենք ներքև իքո^քւ Ա§քէ§ւը հետաքրքրվում էր, չի^ Իկեէ 
արդյոք իր թ0էւէ ՕՕքքքՕ̂ , Որը ինշ^որ թյուրիմացության պօռոէՓէավ 
տակավին տեղ չէր հասել։ Նա ուրախացավ, երթ մտանք ճաշասենյակ։ 
Սեղանի վրա դրված էր մի փոքրիկ տուփ։ Ադ^էԸ կարծես րնազղով 
հասկացավ, որ դա իր տուփն է։

։ ձանպիպոէմ (ֆթ*)է  

« Փորը արկղ (ֆ ր – )։
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— եօւ(0| Ո 1Ջ  եօւ10|^ — րտ^ականշեը նա, վազելով սեղտնքւ մ ոտ։
— Այո, դա քո է)Օ1է0*^ էք վերջապհ"ս։ Վերըրու, քաշվիր մի անկ– 

յուն, դու Փարիզի իսկական դուստր, և զվարճացիր բովան դակու֊ 
թյամբ, — ասաց միստր Ռոշեսթրրը խուլ և ավելի շուտ ծաղրական 
ձայնով, որը լսվում էր օջախին մոտիկ մեծ բազկաթոռի խորությունից։^ 
Եվ հիշիրք— շարունակեց նա,— այլևս չձանձրացնես ինձ այդ դիա
հատման պրոցեսի մանրամասնություններով, կամ տուփի բովան դա
կու թյան մասին որևէ դիտողություն անելով* Գործողություններդ կատա
րիր լռությամխ" 1ւ0ոտ–էօւ էրՁոզսւ*110 0ոքշոէ; շօրոբր0ոժտ

Աղելը հազիվ թե նախազգուշացման կարիք ունենար։ Իր գանձի 
հետ արդեն առանձնացել էր բազմոցի վրա և զբաղված էր կւսսլոցի թե
լերն արձակելով։ է̂ աց անելով տուփը և բարձրացնելով թղթի արծաթե 
ծրարները, նա մեղմ բացականչեց»

— Օհ, 01011 ^ս 0  0՝0Տէ հՕՁԱւ ,̂— և մնաց հափշտակված, հրճվան– 
քով դիտելով իր գանձերը։

— Իսկ միս էյրն այսաե**զ է,— հարցրեց միստր Ռոչեսթըրը, մի 
փոքր բարձրանալով նստած տեղից և նայելով դեպի դուռը, որի մոտ 
դեռ կանգնած էի։

— Աա ,̂ առաջ եկեք, նստեք այստեղ։ — Նա իր բազկաթոռին մոտ 
քաշեց մի աթոռ։ — Ես չեւէ սիրոււք երեխաների շատախոսությունը,— 
շարունակեց նա.— քանի որ վաղեմի ամուրի եմ և երեխաների թոթո
վանքի հետ կապված ոչ մի հաճելի հիշողություն չունեմ։ Ինձ համար 
անտանելի կլիներ մի ամբողջ երեկո է0է0–Ջ–է6է0 անցկացնել երե
խայի հետ։ Զեր աթոռը հետ մի քաշեք, միս էյր, նստեք այնտեղ, որ– 
տեղ դրեցի, այսինքն՝ բարի եղեք.»» Սատանան տանի այս քաղաքավա
րությունն ե" րը։ Ես շարունակ մոռանում եմ դրանք։ Առանձին հարդա նք 
չեմ տածում և պարզամիտ ծեր կանանց հանդեպ։ Սակայն կա՜րծիքս ես 
պետք է ինձ պահեմ, չեմ կարող նրան բանի տեղ չդնել^ նա Ֆեյրֆաքս 
ազգանունն է կրում, կամ ամուսնացած է եղել Ֆեյրֆաքսի հետ։ ճիշ տ 
են ասում, որ արյունն ավելի թանձր է, քան ջուրը։

Զանգը խփեց և ուղարկեց հրավիրելու միսիս Ֆեյրֆաքսին, որը 
շուտով ներկայացավ գործվածքների զամբյուղը ձեռքին։

— Իարի երեկո, մադամ։ Զեր հետևից ուղարկեցի բարի նպատա–

1 Իմ տուփը, իմ տուփը ^ ֆ ր .)։
 ̂ Հանպիստ նստիր, երեխա, հասկանո^ւմ ես (ֆր*)է  

3 Օ , աստված ինչ գեղեցիկ է (ֆք>)*
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կով, Ադեւին արպևլել եմ խոսել ինձ հետ իր նվերների մասին, նա 
կպա յթի, ԼթԼ սրտում եղածը դուրս չթափի։ Բարի եղեք լսել և նրա 
ղրա;1>սկիօը 1 Ւ^ել, Դա կւինի ամենաբարի գործը, որը դուք երբևիցե
կատարել եք։

Ադելը, հենց որ տեսավ միսիս Ֆեյրֆաքսին, կանչեց իր
բազմոցի մոտ և իր եօւէ0֊/ր մեջ եղած բոլոր իրերը^ ճենապակուց, 

փղոսկրից, մոմից, իսկույն լցրեց նրա գոգը։ Միաժամանակ իր բացատ* 
րություններով սկսեց վրա տալ ու հրճվանք արտահայտել կոտրված 
անգլերեն ով, որով նա խոսում էր։

— Այժմ ես կատարեցի իմ բարի տիրոջ պարտականությունը,— 
շարունակեց միստր Ռոշեսթըրը, — հյուրերին հնարավորություն ավի 

զվարճացնել իրար, որ ազատ լինեմ, որպեսզի մտածեմ իմ սեփական 
հաճույքների մասին։ Միս էյր , մի փոքր էլ առաջ քաշեք ձեր աթոռը, 

դաք հետևում շատ հեռու եք նստած, և ես շեմ կարող ձեզ տեսնել 
առանց գիրքս խախտելու այս հարմար բազկաթոռում, իսկ նման մտա* 
գրություն չունեմ։

Կատարեցի նրա հրամանը, թեև շատ կուզենայի մնալ ստվերում, 
բա յց միօէսր Ռոշեսթըրը կարողանում էր այնպես հրամայել, որ գոլք 
I ո կուլն Լնթ արկվում էիք*

Մենք, ինչպես ասացի, գտնվում էինք ճաշասենյակում։ Ջահը, որը 
վառել էին ճաշի համար, ողողում էր սենյակը տոնական լույսով, բո* 

ցավառվում էր օջախի կրակը, կարմիը վարագույրները^ հարուստ ու 
մեծ, կախված էին բարձր պատուհանից և ավելի ևս բարձր կամարից։ 

Ամեն ինչ րոռ էր, լսվում էր միայն Ագելի զուսպ շատախոսությունը 
(նա շէր հա մարձակ։էում բարձր խոսել) և, ընդմիջման ժամանակ, ձմե* 
էւային անձրևի շրմփոցը լուսամուտին։

Միստր Ռոշեսթըրը, նստած շքեղ բազկաթոռում, սովորականից 
տարրեր տեսք ուներ^ աշ շատ խիստ էր, ոչ էլ շատ մռա յլ։ նրա շուրթե* 
րին ժպիտ էր երևում, իսկ աչքերը փայլում էին, գուցե և գինուց, հավա

տացած չեմ, թեև շատ հավանական է ։ Մի խոսքով, նա հետճաշյա ա ր ա ֊ 
մագրության մեջ էր։ Ավելի սրտագեղ էր ու րարեհոէՓ, ավելի նե* 

րողամիտ, քան սաոը ու կոպիտ, ինչպես լինում էր առավոտները։ իայց 
և այնպես, դես բավականին մռայլ էր, գլուխը դեմ էր տվել բազկաթոռի 
տափակ մեջքին, օջախի բոցը լուսավորում էր նրա գրանիտե դիմագծերը 
և խոշոր սե աչքերը, իսկ աչքերը, իրոք, խոշոր էին, սև ու շատ գեղեցիկ, և



նրանը խորության մեջ ինչ ֊որ  բան երբեմն փոփոխվում էր, որ նման էր 
եթե ոչ մեղմության, գոնե հիշեցնում էր այդ ղդաըումր։

Երկու րոպե նա նայում էր կրակին, իսկ ես՝ նրան» հանկարծ շառ 
գալով, բռնեց հայացքս, որը հառած էբ նբա դեմքին՝

— Դուք ինձ ղննում էիք, միս էյր , — ասաց նա, — եք կարծում,
գեղեց1մկ եմ։

Եթե կարողանայի մտածել, ընդունված ձևով կտայի անորոշ ու 
քաղաքավարի պատասխան, բայց պատասխանը դուրս թռավ բերանիցս, 
նախքան կարողացա ինձ զսպել։

— Ոչ, սըր։

— Օհո"։ Անկեղծորեն ասած, ձեր մեջ կա ին չ ֊ որ յուրահ ա տ ուկ
բան,— ասաց, — ՈՕՈՈՕէէՕ֊//* տեսք ունեք, տարօրինակ,
հանգիստ, լուրջ ու սլարզ եք, երբ ձեռքերը ծալած նստում եք ու ա չք ֊ 
ներդ, սովորականի պես, սևեռում գորգին (բացի այն րոպեներից, երբ, 
ի միջի այլոց, ձեր թափանցող հայացքն ուղղված է յինում իմ դեմքին, 
ինչպես, օրինակ, հիմա), իսկ երբ ձեզ հարց են տալիս կամ նկատողու֊ 
թյուն անում, որին հարկադրված եք պատասխանելու^ հանկարծ առանց 
քաշէԼելու այնւգիսի պատասխան եք տսւլիս, որը, եթե չասեմ կոպիտ, 
գոնե կտրուկ է։ Ի̂ *նչ է նշանակում այս բոլորը։

— ւ^ՓՒՕ քքուրս սլարզ արտահայտվեցի։ ներեցեք ինձ։ Ես 
պետք է ասեի, որ միանգամից դժւԼար է հանպատրաստից պատասխա֊ 
նել արտաքինի հետ կապված հարցին, որ ճաշակները տարբեր են լ ի ֊ 
նում, որ գեղեցկությունը առանձին նշանակություն չունի, կամ նման 
մի բան։

— Դուք չպետք է այդպես պատասխանեիք։ Իրոք, գեղեցկությունը 
նշանակություն չունի։ Եվ այսպես, ձեր առաջին վիրավորան֊ 
քը մեղմելու, ինձ սփոփելու ու հանգստացնելու փոխարեն, գոլք 
ինձ նորից եք խայթո"ւմ։ Խնդրեմ, շարունակեք, ի%չ թերություններ եք 
գտնում իմ մեջ։ Ես ենթադրում եմ, որ ինձ մոտ ամեն ինչ տեղում է 
ինչպես յուրաքանչյուր մարդու մոտ։

— Միստր Ռոչեսթըր, թույլ տվեք հրաժարվել իմ առաջին պատաս
խանից, չէի ուզում դիտավորյալ կերպով սրամտություն անել։ Դա 
սխալ պատասխան էր իւք կողմից։

— Իսկապես, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Իայց դուք պետք է պ ա ֊

Երիտասարդ կուլս (ֆ ր .^ ։
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աասխան տաք ձեր այդ սխալի համար։ ՝Զննաղատեք ինձ^ ճակատս ձեզ 
դար շի դալիս։

Նա ձեռքով բարձրացրեց սև մազերի փունջը, որ հասնում էր մինչև  
հոնքերը և ցույց  տվեց իր մտավոր օրգանների բավականին սլա ա կա ֊ 
ռելի զա նգվա ծը, որի վրա լկ ^ յի ե , սա կա յն, բայրության մեղմ նշաններէ 

—  Ուրեմն ինչ է, օրիորդ, ես հիմամբ եմ։
—  Ա մենևին, սըր։ Գուցե ինձ կոպիտ անվանեք, եթե ՛ես իՏ հձրթին 

հարցնեմ՝ դուք ձեզ արդյո^^ք մարդասեր եք համարում։
—  Նորիից։ Մի խ ա յթոց ևս գովելու վւոխարեն։ Եվ այս թպորր չոկ 

նրա համար, որ ես ասացին շեմ սիրում երեխաների ու պառավների րն*> 
կերակցությունր։ չ, էտխտասարգ օրփորգ, ես ընդհանրապես մարդաՎ 
սեր չեմ, բա յց խիղճ ա ն ե մ և մատնա^ույք արեց իր ճակատի գուբս 
ցցված մասերը, որոնք, ինշպես ասում եե, վկայում են խղհի աոկա–, 
։ " ՚թ յ  ան մասին և որոնք, նրա բախտից., այնքան ցայտուն էին, ղր, իրոցք 
դեմքի վերևի մասը դարձնում էին առանձնապես արտահաչսփշ,—  և, 
բա ցի ա յղ , —  շարունակեց նա , —  մի ժամանակ ունեցել եմ սրտի, ա յո ֊, 
պես ասած, կոպիտ նրբություն։ Երբ ձեզ նման երիտասարդ էի, բա վ ա ֊ 
կանին զգայուն էի, աշառռւ էի անՓորձների, ճնշվածների ու գժրա խ ա ֊ 
ների նկատմամբ։ Բայց այն ժամանակից փ մէակաաադիբը ինձ 
Հարվածել, ճզմեչ է Լ Հիմա կարող եմ շոզոքոքթեւ ինձ, որ պինդ ու 
ամար եմ, ինչպես կաոլշուկե դնգակ^ թեև գնդակի մի երկու անցքից 
դեռ կարքզի է նխրա թափանցել ե շոշափել մեչտեղում թաքնված գ գ ա ֊
յէսն կետ ը։ Ացո, կարո^պլ ե մ  հ>ուսալ։

—  Հուսալ ի^նչ, սըր։
—  Կաուշուկե գնդակից վերջնականապես փոխվեչ և նդրից մարդ

գաոն ալ։
-9Է . սա անպայման չափից դուրս շա՛տ է խմեվՖ.,– մտածեքփւ նս  

Ո իա եի ինշ պւաէ, ասխան տալ նրա տարօրինակ հարցին ։ —  ինչպես կ ա ֊ 
րող էի ցնգո մ ա ^կ է նա Փոխվեչսւ, թ ե  ոչ։

—  Շատ շփոքքված եք եքմաւմ, միս էւէ> ն թեև դուք Լ^^վիկտ շնթ։ 
ինչպես ես գեղեցիկ չեմ , բ ա յց  և ա յնպ ես, շփ ոթված տեսքը ձեզ  ւրա« 

զում է ։ Բացի ա յգ, գա հարմար է, քանի որ շեղում է ձեր որոնող ա չ ք ե ֊ 
րը իմ դեմքից և ստիպում է նա յել գորգի վրա յի բրդե ծաղիկներին։ 
Ուստի շփոթված մնա ցեք։ Ես, երիտասարդ օրիորդ, տրամադրված եմ  
այս գիշեր սրտաբաց ու զրուցասեր լինել։

Այս հայտարարությունից հետո բա զկա թոռից վեր կացավ, կտնգ^ 
նԼց, հենվելով օջախի մա րմա րե շերտաքարին։ Ա յգ դիրքով նրա կերՎ 
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պարանքըք ինչպհս և դեմքը, ջատ աւէելի պարզ էր երևում։ Նրա կրծքի 
անսովոր լայնությունը համարյա չէր համապատասխանում մարմնի 
անդամներին։ Հավատացած եմ, որ շատերը նրան տգեղ կհամարեին, 
բայց նրա մեջ նկատելի էին այնքան չգիտակցված հպարտություն, ա յն ֊ 
քան հանգստություն դեպի իր վարքագիծը, այնքան խոր անտարբերու֊ 
թյուն դեպի իր արտաքինը, այնքան գոռոզ հավատ դեպի իր մյուս 
հատկությունների ուժը, բնածին, թե պատ ահ ական., միևնույն է, որ 
դրանք փոխարինում էին նրա ֆիզիկական գրավչությանը, և նայելով 
նրան, դք̂ ևք անխուսափելիորեն հաղորդակից էիք դառնում նույնիսկ 
նրա անտարբերությանը։

— Ես այս գիշեր տրամագրված եմ սրտաբաց ու զրուցասեր լինել,–––
կրկնեց նա,— ահա թե ինչու ուղարկեցի ձեր հետևից։ Կրակի ու մ ո մ ա ֊ 
կալների, ինչպես ե Փայլըթի ընկերակցությունը ինձ չէր բավարարում, 
որովհետև դրանցից և ոչ մեկը խոսելու ձիրք չունի։ Աղելը մի փոքր 
ավելի լավ է, բայց նա էլ հարմար չէ։ Հարմար չէ և միսիս Ֆեյրֆէ^քսը^ 
Իսկ դուք, համոզված եմ, կարող եք, եթե ուզենաք, բավարարել ինձ։ 
Հենց այն առաջին երեկոն, երբ ձեզ հրավիրեցի այստեղ, դուք ինձ նե
ղը լծեցիք։ Այն օրվանից ես ձեզ համարյա մոռացել եմ, ուրիշ մտքեր 
վանեցին ձեզ իմ գլխիը^ գՒ2.̂ Ր հանգստանալ, գեն
գցել այն ամենը, ինչ որ ձանձրացն ում է և վերհիշեք ինչ որ հաճելի է։ 
Հաճելի կլիներ այժմ ստիւգել ձեղ խոսել, իմանալ ավելին ձեր մասին, 
ուստի խոսեք։

Խոսելու փոխարեն ժպտացի։ Իայց գա ինքնամփոփ կամ խոնարհ
վելու ժպիտ ւէր*

— Խոսեք, — պնդում էր նա։
— մասին, սըրէ
— Ինչի մասին, որ ուզում եք։ Ես ամբողջապես ձեզ եմ թողնում 

թեմայի 1ւ ընտրությունը, 1ւ մեկնաբանումը։
Լուռ նսէոել էի* ((եթե նա սպասում է, որպեսզի խոսեմ միմիայն 

խոսելու համար, ապա կհամոզվի, որ սխալ հասցե է ընտրեթ, մ տա
ծում էի ե ս։

— Դուք պապանձվե^լ եք, միս էյր*
Շարունակում էի լուռ մնալ։ Նա գլուխը մի փոքր թեքեց իմ կողմը 

և թվում էր, թե իր հապճեպ հայացքով ուզում էր սուզվել աչքերիս 
մեջ։

— Համառո'*ւմ եք, — ասաց նա, — նեղացա^*ք։ Հա, դա հետևողա
կանություն է։ Ես խնդիրք առաջադրեցի անհեթեթ, համարյա հանդուգն
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Հևով։ Միս է յր ,  խնղրում եմ ներել։ Փաստն ալն է, որ չեմ  ուզում վար– 
վևլ ձԼղ Հետ որպես մի էակի, որն ինձնից է կանգնա ծ, այսինքն
(քքէդդեց ինքն իրեն^, պահանջում եմ միա յն այնպիսի դերաղանցություն, 
որր Հետևանք է մեր հասակների մեջ եղած քսան տարվա տարրերու» 
թյա ն և իմ կյանքի երկարատև փորձի։ Սա միանգամ այն օրինական է 
0է է16ՈՏ,^ ինչպես կասեր Աղելը։ Հենց այդ գերազանցության հիման 
վրա, և միա յն դրա, ես ուզում եմ ա յժմ խնդրել ձեզ բարի լինել, մի 
փոքր խոսել ինձ հետ ու գրել մտքերս, որոնք կենտրոնացած լինելով  
մի կետում, ջղայնացնում և թարախակալած եղունգի պես անհանգրս» 
տաց նում են ինձ։

Նա բարեհաճեց բացատրություն տալ. հաւ)արյտ ներողություն  
խ նդրեց։ Ես չէի կարող անտարբեր լինել դեպի նման վերաբերմունքը և 

ա յգ չէի թա քցնում։

—  Սիրով կզբա ղեցնեմ ձեզ, սըր, եթե կարողանամ, շատ սիրով։ 
ք^այց չեմ կարող որևէ հարց առաջ քաշել, որովհետև չգիտ եմ ձեզ ի նչն 
է հետաքրքրում ։ Հարցեր տւքհք, և ես կաշխատեմ ։ղա։ոասխաներ

—  ^ յԴ  , նախ ասացեք, հա մաձա''յն  եք ինձ հետ, որ ես
ինշ^որ իրավունք ունեմ մի փոքր ավելի հրամայական, սուր, գուցե և 
Լրրեմն պահանջկոտ տոն ունենալ հենց ա յն բա նի հիման վրա, ինչ 
ասացի։ Այսինքն^ որ ես կարող եմ ձեզ հայր լինել, որ պ ա յքա րել»ա ն» 
ցել եմ կյանքի բա զմա զա ն փորձությունների միջով, շփվելով րազմա» 
թիվ ա զգությունների տարբեր մարդկանց հետ, շրջել– անցել եմ երկրա» 
դընգի կեսը, մինչդեռ գոլք խաղաղ ապրել եք միևնույն տեղում, նա յն  

մ արդկանց շրջապատ ում։
—  Արեք, ինչպես ձեզ հաճելի է, սըր։
—  Դա պատասխան չէ, կամ ավելի ճիշտ, ա յգ ։զատասխանր խիստ 

զա ւրացուցիչ է, որովհետև չափազանց խուսափողական է ։ Պ ա տ ա սխ ա ֊ 

նեք պարզորոշ կերպով։
–  Չեմ կարծում, որբ, որ գոլք իրավունք ունեք հրա մտյ1դու ինձ 

միա յն ա յն պաօէւճաոէՎք որ ^ ^ թ ի ֆ *Վ  *^վելի մեծ եք կամ կյանքում  
ավելին եք տ եսել, քան ե օ ։ Չեր պահանջը գերա զա նցա թյա ն մասին 
հենվում է ձեր կյա նքից ստացած օգուտի և փորձի վրա ։

- .  Հ ր ՜մ , ճարպիկ է ա սվա ծ։ քա յց  ես դրա հետ համաձայն չեմ , 
քանի որ այն ոչ մի կերպ չի համապատասխանում ի մ  դեպ քին։ Մի 
կողմ թոզնէզով գերա զա նցությա ն հարցը, ա յնուա մենա յնիվ, պետք է

Եվ ես ալպ պնզո»մ եմ (ֆ բ.)։
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հ ամ աձոձ յնհք Լրբհւ^ն կատարել իմ հրաւհոններր, առանը նեղսյ)ւալւււ 
կամ վիրավո լոք ելու հրամայական տոնիլյս։ Համաձոմյն եթ։

Ժպտարի։ Ինքս ինձ մտածերի, որ միոար Ռոչեսթըրը, այնուամ 
նայնիվյ յուրահատուկ մարդ է։ նա, երևի, մոռանում է, որ տարեկան 
երեսուն ֆունտ ինձ վճարում է միայն նրա համար, որսլեսզի կատարեմ 
նրա հրամանները։

— Այդ ժպիտը շատ լավ է, — աստը նա, մի ակնթարթում որսա
լով դեմքիս ^Լր յ̂ք^վ անցնալ արտ ահ այտ ությունը, — Ի խոսեք։

— Ես մտածում էի, սըր։ որ շատ քիչ տերեր կան, որոնք հարցնում 
են իրենց ենթակա մարդկանցից, որոնց վճարում են  ̂ շե̂ ն̂ նեղացնում 
արդյոք կամ վիրավորուրք նրանց իրենց հրամաններով։

— Վճարո"ւմ են իրենց ենթականերին։ Ի'*նչ, այդ դո^ւք եք իւք են
թական, որին վճարում եմ, մի^*թե։ Ախ, հա, մոռացել էի ռոճիկի մա
սին։ Լավ, թեկուզ հենց այդ չարչիական հողի վրոյ, թույլ կտա^ք որ 
ձեզ էք ի փոքր ջղայնացնեմ։

— քԼշ$ ոըր, ոչ միայն այդ հողի վր։ս։ ք^այց քանի-որ դուք մոռա ֊ 
ցել եք դրա մասին և քանի-որ հոգում եք ձեզնից կախման մեջ եղած 
անհատի հանգստության ւքասին, սրտանց հա։քաձայն եւք։

— Եվ դուք համաձւս^ յ̂ն եք յոլա գնալ առանց ընդունւքւռծ քաղա
քավարական ձևերի ու արտսւհայտություննևրի, և թույլ տ։Լած զանցա
ռությունը հանդգնություն չհամարել։

— Հավատացած եմ, սըր, որ ձևակս։նություն չպահպանելը երրեք 
հանդգնություն չեմ հւսմարի։ Առ/սջինն ինձ դուր է դալիս, իսկ մյուսին 
ոչ մի ազատ ծնված էակ չի ենթս/րկւքի, թեկուզև փողի համար։

— Դատարկ բան է։ Ազատ ծնվածներից շոյտ շատերը փողի հւս– 
մար ամ քէն ինչի կենթարկւէեն։ Ուստի, խոսեք ձեր մասին և մի դատեք 
այն բանի մասին, ինչից բոլորովին անտեղյակ եք։ Ինչ որ է, մտքով 
սեղմում եմ ձեր ձեռքը այդ թեև ոչ ճիշտ ւգս։ տասի։ անի հաւք ար, և այն 
բանի հաւքար, թե ինչ ձևով էսաէեց, ինչպես և խոսակցության նյութի 
համար։ Ասելու եղանակը ճիշտ էր ու անկեղծ։ Միշտ չէ, որ մարդիկ 
խոսում են այդ տոնով, ընդհակառակր, շինծու սիրալիրությունը կամ 
սառնությունը, կամ րթամիտ ու կազիտ անըմբռնողությունը սովորա
կան վարձատրություններ են անկեղծության դիմաց։ Երեք հազար ան
փորձ դաստիարակչուհ իներից երեքը հազիվ թե պատասխանեին այն
պես, ինչպես դուք։ Ո այց ես չեմ մտած ում ձեզ շողոքորթելու մասին։ 
Եթե դուք այլ կեղևի մեջ եք դրված, քան մեծաւք ասն ությունը, ապա գա 
ձեր արժանիքը չէ՝ բնությունն է արել այդ։ Եւէ հետո, ես չափից դուրս

ա



շտապքքւէ  ̂ եմ եզրակարդ ութսունն երիս մեջ։ Ա ռա յժմ այն գիտ եմ, որ ոչ մի 
հիմք չունեմ ձեզ ուրիշներից ավելի լտվը համարելու։ Անտանելի թ ե ր ո ւ ֊ 
թյուննևրի հետ միասին դուք կարող եք ունենալ և մի քանի լավ հ ա տ ֊ 
կությրրւններ։

«է^նլպհս և դուք))—  մտ ա ծեցի ես։ Հենց որ այդ միտքն անցավ 
գլխ ովս, մեր հայացքները հանդիպեցին իրար։ Թվում էր, թե նա կ ա ր ֊ 
դաց իմ միտ քը, և պատասխանեց, կարծես դա, իրոք, ասված էր։

—  Այո, ա յո, դուք ճիշտ եք , —  ասաց նա , —  ես ունեմ շատ թ ե ր ո ւ ֊ 
թ յուններ ։ Ես գիտեմ ա յդ և բոլորովին չեմ ուզռւմ թեթևա ցնեչ դրանք, 
հավատացնում եմ ձեզ։ Աստծուն հայտնի է, որ ես հիմք չունեմ խիստ  
լինելու ուրիշների հանդեպ։ Անցյալում ապրել, կատարել եմ ր ա զ մ ա ֊ 
թիվ ֆ ^ււեր և իմ կյա նքի րնսւյթը եղել է ա յնպ իսին, որ ամեն տեսակի 
ծաղր ու հանդիմանություն մերձավորներս հիմա կարող են ուղղել իմ  
դետք։ 4^սանմեկ տարեկան հասակում սկսեցի, ավելի ճիշտ (ինչպ ես և 
շատ ուրիշ մեղաւԼորներ, ես սիրում էի իմ  հանցանքի կիսը վերա գրել 
վս.։.< բախտին ու դժբախտ հանգամանքնեբին) ընկա վատ ճանապարհ 
և ։։ւ ՚1 ւս  երբեք չվերադարձա կյանքի ճշմարիտ ուղին։ Օալք կարող էի 
ձեզ նման լա վ լինել, լինել ավելի իմ աստուն և գրեթե նույնքան անբիծէ 
Նախանձում եմ ձեր հոգու սմպսրքաթքսն^^ խզ^ի մա քբոլթյյսնը և հի
շողությա ն անարաաոէթչանք։ Փոֆքիկ մաքուր, կամ չարատա
վորվա ծ հիշողությունը հրաշալի գանձ է* անարատ կենսունակության 

անսպառ ա ղբյուր, ա յնպ ես չէ՛՝է
-  իսկ ինչպ իսին էր ձեր հիշողությանը, սըր, երբ գաք տասնութ 

տարեկան էիք*-  Այն ժամանակ ամեն ինչ լավ էր՝ մաքուր ու առող/ր Կեղտոտ
ջրի հոսանքը չէր գարձրել այն հոտած շրւաիոա Տասնութ տարեկան հա
սակում ես նման էի ձեզ, շատ նմանէ Բնությունը ինձ ստեղծեյ է բարի, 
միս էյր , բարոյական արժանիքներով օժտված, բա յք այժմ գուք տես
նում եք, որ ես այդպիսին չեմ ։ Կարող էիք ասել, որ դուք չեք նկա– 
աում՝ գււնե ինձ շոգպթւրթոլմ եմ նրանով, որ կարդում եմ այն ձեր աչ
քերում (նախագէգոՎայ/նէաէ Խէ, ի  ^ի§ի աԱոց, որ ինչ ոք ձեյթ հայացքն 
արտահայտում է, ես անմիջապես մեկնարանսէմ եմխ Հավա
տացեք խոսքիս, ես սրիկա չեմ* Դսւք չպետք է այդպես մտածեք, շպեաք 
է նման վատ համբավ վերագրեք ինձէ Բայց, իսկապես ես կարծում եմ, 
ավելի շուտ– հանգամանքների թերում ով, քան բնական հակումներիս 
պաաճաւօվ, դարձա սովորական մեղսադործ, տարված չնշին հաճույք
ներով, որոնցով հաջասէա ու անարծան մարդիկ աշխաաամ– Սէ զխԲ”
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դարել ^եււք ղարմտնո*ւմ եր, որ ես այս րոլորը խոստովանում
եմ ձեզ։ Ձեր ասլադա կյանրում հաճախ կղդաք, որ ակամայիը դարձել 
եք ձեզ մոտիկ մարդկանց դաղսւնիքների վստահելին։ Ս արդիկ րնաղդո֊ 
րեն կղդանք ինչպես և ես, որ դոԼք հակում չունեք պատմելու ձեր մասին, 
րէ^յց որ պատրաստ եք լսելու ուրիշների պատ մ ածն երր իրենը՝ մասին։ 
Նրանք կզդան նաև, որ դուք լսում եք նրանը թեթևամտության մասին ոչ 
թե չարա խին րլ. արհ ամ արհ անքով, այլ ինչ^որ րնածին հ ամ ակրանքով, որը 
ոչ պակաս կարող է սփոփել ու խրաիյուսել, որուէհետև վերին աստի֊ 
ճանի զուսպ ու համեստ եք։

— Ինչպե^ս եք իմ անում, ինչպե^*ս եք կարողանում գուշակել այդ 
բոլորը, սըր։

— Ես լավ դիտեմ, հետևապես արտահայտվում եմ միանդամ այն 
ազատ, կարծես մտքերս շարադրում եմ օրագրի մեջ։ Դուք կասեք, որ 
ես պետք է հանդամանքներիը բարձր լինեի, իհարկե, պետք է, պետք է, 
բայը, ինչպես տեսնում եք, բարձր չեմ։ Երբ բախտը հարվածեը ինձ, ես 
անխոհեմ էի և չգիտեի, որ հարկավոր է սառնասիրտ լինել։ Հուսալքվե֊ 
ըի, հետո այլասերվեըի։ Այժմ, երբ մ՛ի որևէ փչաըած հիմար ինձ զըզ– 
վանք է պատճառում իր ողորմ ելի արատավոր վարքագծով, ես չեմ կ ա ֊ 
բող ինձ հանգստացնել, որ նրանից ավելի լավն եմ։ Հարկադրված եմ 
խոստովանել, որ նա և ես միևնույն մակարդակի մարդիկ ենք։ Ւսկ թե 
ինչքանն կուզենայի հա.ստատակամ լինել, միայն աստծուն է հայտնի։ 
Եթե գայթակղվեք և մ ոլոր ութ յան մեջ ընկնեք, միս էյր, սարսափեք ձեր 
խղճից՝ խղճի խոտյթը կյանքի թույնն է։

— Ասում են, որ զղջալը բուժում է, սըր։
–  Տի բուժում։ Բուժել կարող է արմատական վերաւի ոխ ում ը։ Եվ 

ես կարող էի վերածնվել, դեռ ուժ ունեմ դրա համար,** եթե*** բայց 
այդ մասին մ տածելուց ի^նչ օգուտ, երբ անեծքի դրոշմն ես կրում քեզ 
վրա։ Բացի այդ, քանի որ երջանկությունն ընդմիշտ մերժված է ինձ, 
ես իրավունք ունեմ ուրիշ հաճույք փնտրելու կյանքում։ Եվ անպայման 
կգտնեմ այն, ինչ էլ որ դա ինձ վրա նստի։

— դեպքո։֊մ դսւք ավելի ևս կայլասերվեք, սըր։
— Հնարավոր է։ Եսկ ինչո^ւ հրաժարվեմ քաղցր ու թարմ հաճույք ֊ 

ներից։ Եվ ես կստանամ դրանք նույնքան քաղցր ու թարմ, որքան և 

4.*^Տբի ժեղրը, որը մեղուն հավաքում է մշտադալար փոքր թփերից։
— Մեղուն խայթում է, իսկ վայրի մեղրը դառն է, սըր։
— Որտեղի^ց գիտեք, դուք երբեք շեք փորձել։ Ւ՚^նչ լուրջ, համար֊ 

յա հանդիսավոր տեսք ունեք։ Բայց դուք նույնքան անտեղյակ եք այդ
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գործին, որքան և այս կա մեյոնը (նա  վերԱրևց օջախի վրա յից մի կամե^ 
յո ն ) ։  Դուք իրավունք չունեք քա րոզ կարդալու իմ  գլխին, քանի որ անփորձ 
եք, դեռ չեք մտ ել կյա նքի նսրխասրահը և բոլորովին չեք հասկանում 
նրա գաղտնիք^լերրք

~–̂ . հս միա յն հիշեցնում եմ ձեզ ձեր խ ոսքերը, սըրէ Դուք ասացիք, 
որ սխալը բերում է խղ^ի խ ա յթ , և ընդունեցիք, որ խղճի խ ա յթը կյան–> 
քի թույնն է։

—  ^ ա յց  ո**վ է հիմա խոսում սխալի մա սին։ Հա զիվ թե իմ ուղեղում 
ծոպած միտքը սխալ լինի։ Դա ավելի շուտ հա յտ նություն է, քան գայ^, 
թակւլություն, որը շատ ջերմ էր ու մխիթարական, ես դիտեմ ա յդ ։ Ահա 
նորից է գա լիս։ Դա սատանա չէ, հավատացնում եմ ձեղ։ Կամ եթե 
սասւ անա է, ապա հագել է լուսավոր հրեշտակի զգեստ ներ։ Կարծում 
եմ, որ ես պետք է ընդունեմ այդպիսի մի չքնա ղ հչուրի, եթե տեղ է 
խնդրում իմ սրտում։

— Մի վստ ահ եք, սըր։ դա իսկական հրեշտակ չէ ։
— Մի անգամ ևս։ Որտեղի*՝ց գիտ եք։ Ւ^նչ բնա զդով եք տարբերում 

անդ։. ւն դն ընկա ծ սերովբեին երկնային դահի սուրհանդակից, արդար 
մարդուն՝ գա յթա կղողից։

—  Դատում եմ , եչնելով ձեր դեմքի ա րտ ա հա յտ ությունից, սըր* 
Զեր դեմքը կնճռոտ վեց, երբ ասացիք, որ ա յդ միտ քը վերա դարձավ։ 
Զգ ում եմ, որ դա ձեզ ավելի շատ դժբա խտ ություն կպատճառի, եթե 

լսեք դրան։
—  Երբեք, դա բերում է իր հետ աշխարհի ամենահաճելի լուրը։ Եվ 

հետո, դուք իմ  խղճի պահապանը չեք , ուստի կարող եք չա նհա նգստա 
նա լ։ Եկ, մոտ արի, իմ  գեղեցիկ թափա ռական։

նա /։։յդ  ասաց ա յնպ ես, կարծես թե դիմում էր իր առաջ կանգնա ծ 
տեսիլքին, որը միա յն նրան էր երևում, հետո իր կիսապարզած ձեռքե
րը ծալելա1, սկսեց ա յդ անտեսանելի էակին սեղմել կրծքին։

—  Ա յժ մ , —  շարոմտակեց նորից, դիմելով ինձ , —  ես ընդունեցի ուխ
տավորին^ ծպ տ յա չ ա սոՎտ ծոքֆյա նք, հավատացած եմ ։ Նա արդեն բ ա 
րեփ ոխ եց ինձ^ սիրտս նման էր գամթարանի, հիմա տաճար կդա ոնա ։

—  ճիշտ ն ասած, սըր$ բոլորովին չեմ հասկանում ձ եզ ։ Չ եմ  կարող
չարուն։ոկել մեր խ ոսա կցությունը, քանի որ ձեր ասածները ինձ հա
մար չափազանց դժվար հասկանալի են։ Միայն մի բան գիտ եմ՝ 
ասացիք, որ ձեր ուզածի պես լա վ չեք եղել, որ ցա վում եք ձեր անկա– 
տար ւինելու հա մա ր։ Դուք ա կնա րկեցիք, որ ապականված հիշողությունր  
հավերժական թ ույն  է ։ Ւնձ է , եթե Լուրջ աշխատեք, ժամանպկի
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ընթաըքում ձհր ուզած մարզը կդաոնաք^ եթե այսօրվանից որոշեք տալ 
ձեր մարերին ու գործողություններին որոշակի ուզղություն, մի քանի 
տա ՈՒ հետո կունենաք հիշողությունների նոր և անրասիր պաշար, որին 
դուք հաճույքով կվերադառնաք։

— Արդարւսէյի"  ̂ միտք։ ճիշտ է ատէած, ։քիս էյր> էդ ահ ին ես 
եռանդուն կերւզով սալարկում եմ դժոխքը։

— Սը՞ր.
— Ունեէք րւ̂ ր̂ի մտադրություններ, որոնք կայծքարի պես ա։1 ուր 

են։ Անշուշտ, իւք ծանոթություններ^։ ու հետա։զնդումները այլ կլինեն, 
քան ե։լհլ են մինչ այդ։

— Եվ աւէելի լավ, լէ՛*։
— Այո, ավելի լավ։ Այնպես, ինչպես մաքուր ոսկին ավելի լավ է, 

քան կեղտը։ Դուք, կարծես, կասկածում եք։ Ես ինձ վրա չեմ կասկա–– 
ծում, դիտեմ իմ նսրստակն ու հակումները և այս պահին ընդունում եմ 
մի օրենք, որը մեդիաըիների ու պարսիկների օրենքի պես անխախտ է։ 
^՝տնում եմ, որ իմ նպատակն ու հակումները ճիշտ են։

— Չեն կարող ճիշտ քինհլ, սըր, եթե իրենը հաստատման համար 
նոր օրենք են պահանջում։

— ճիշտ են, միս էյր, թեպետև պս։հ։։։նջում են նոր օրենք։ Չլս։Լած 
հանգամանքների հ ամ ակըությունը ։զահանջոււք է և չլսված օրենքներ։

— Վտ։սնդավոր աֆորիզմ է, սըր, որովհետև հհշ։ո կարելի է ը ն կ ֊ 
նել չարաշահման մեջ։

— Խրատական իմաստությո՜ւն։ Այդսլես է, բսքյլյ երդ։Լում եմ ի։է 
տան բոլոր աստւէածների անունով չչարաշէոհել այն։

— Դուք էլ մարդ եք, և, հետևաւզես, սխալ։սկան եք։
— ճիշտ է, բայց դք̂ ք̂ Էէ եք  ̂ հետո ի՚*նչ։
— Մարդկայինը և սխալականը չպետք է իշխանության հավակնու

թյուն ունենան, կարելի է ա։։լ։սհով վսսոսհել միայն ասս։։Լածայինին և 
կաս։ արհլութ յանր։

—  իշխանություն։
— Խոսքը ։1երաբերում է նոր, դեռ չւէա։էեր։սց։էած ։1արքադծի նկատ– 

մա։քբ ունեցած իշխս։նությունը և դ։ս ճշւէարիտ է։
֊  Եվ դա ճշմարիտ է* ահս։ և իսկական բառերը։ Դուք ինքներդ 

արտ։սսանեցիք էլրանք։
— Թող ճշմէսրիտ լինի, — ասացի ես և վեր կացա, անմիտ համա<^

րելով շարունակել վեճը, որը սկզբից մինչև վերջ ւ։։նհ ։ս ս կ ան աք ի էր։
ք̂ լրցի այդ, ես զդում էի, որ չեմ կարող թափ̂ ^̂ քնցել իմ ։լրուցակցի րնա–

\ն1



վորության գծԼրի մեջ^ գոնե ներկա յումս, և համակվա ծ էի այն ա ն վ ը ս ֊ 
տսւ,Կէւթյան և այն անորոշ անհանգստության զգա ցում ով, որը ուղեկ^ 
ցում է անհատի գիտ ա կցությա նը, երբ նա հարցի էությունից անտեղդ 

յա կ է։
— Ո^ւր եք գնում։
—  Ադելին քնա ցնելու։ Նրա քնելու ժամանակն անցել է։

—  Ղուք վախենում եք ինձնից, որովհետև խոսում եմ պես։

—  ԱյՈէ ձեր լեզուն, ԱԱր» հանելուկային և թեև շվարած եմ
մնա ցել, բ ա յց , իհարկե, չեմ վա խ ենում է

— Դուք վախենում եք^ ձեր ինքնա սիրությա նը սարսափում է կտՒ̂  
պիտ սա յթա քումից։

- -  Ացգ իժեսաաով ևս ի ր ^  զգում^ հիմարություններ
աաձէտ  ̂ ոչ մի ցան կութ յա ն  չա նեմ ։

—  Եթե գոլք ասեիք, կասեիք այնպիսի Լուրջ ու հանգիստ տոնով,
որ ես խ ելա ցի մտ քերի տեղ կրնգունեի։ Մի^թե դուք երբեք շեք ծ ի ծ ա ֊ 
դում, միս է յր ։ նեղություն  ւ//ր կրեք պատասխանելու, ես տեսնում եմ, 
որ դո։ք հազվագեէդ եք ծիծա ղում, բտ յց  կարող եք շատ ուրախ ծ ի ծ ա ֊ 
զել։ ՀաէԼատացեք, դուք ի բնե դաժան չեք, ինչպես և ես ի ծնե արտա
սովոր շեմ ։ Էոուդը դեո պահում է ձեզ իր էտ ա նների  մեջ, զսպում է ձեր 
դիմա գծերը, խ եղդում է ձեր ձա յնը, կաշկանդում ձեր մա րմնի ա ն դ ա մ ֊ 
նեբր, և դուք վա խ ենում եք տղամարդու և եղբոր, կամ հոր, կամ տ ի ֊ 
րոջ, ա նվա նեցեք ինչպես կամենում եք, ներկա յությա մբ շատ ուրախ 
ժ՚սչսրալ, աղատ խոսել կամ շատ արադ շա րժվել։ Բա յց կարծում եմ , որ 
ժամանակի րնթտ ցքում կսովորեք բնական կերպով վ*սրվեԼ ինձ հետ , 
ինչպես և ես հնարավոր չե մ  համարում ձեր նկա տ մա մբ պ ա յմ ա ն ա կ ա ֊ 
նությունների հետևից ընկնեԼ, և ա յն ժամանակ ձեր հա յա ցքներն ու 
շարժումները ավելի ա շխ ույժ ու զանազան կչինեն, քան համ արձակվում 
են ներկա յումս։ Ժամանակ առ ժամանակ վանդակի նեղ ձողերի
միջից տեսնամ եմ թռչնակին կենդանի, անհանդիստ և վճռական րան^ 
աարկյաչի հետաքրքգքաոֆր հտքացքը, որ եթե ազատ լիներ, մինչև ա մ ֊ 
պերր կսա վա ռներ։ Գսւք գեո համյվո/^ծ էք զֆա լոս

—  ժա մ ը ինը խ փ եց, սրքո
—  Նշանակություն չունի, սպասեք մի րոպե, Ադեչր քնելու համար 

դեո պատրաստ չէ ։ Ւմ դիրքը, միս էլր, մեջքով դեպի կրսէկը, դեմքով 
վեպի ձեզ, նպաստում է դիտեԼուն^ Զեզ հետ խոսելիս երբեմն նայում էի 
4 Ագելթն քե» պատճաոներ ոմէեմ դիտելու նրան որպես հետաքրքիր 
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ուսումնասիրուքյյան առարկա, պատճառներ, որոնը մասին թերևս մի օր 
ձեղ պատմեմ)։ Մոտ տասը րոպե առաջ նա իր արկղիր հաներ մետաքսե 
վարդագույն մի շոր, և հրճվանքը փայլեր նրա դեմքին, հենր որ րար 
արեր այն։ Կոկետությանը արյան մեջ է, դա կուրտրնում է նրա դատո֊ 
ղությունը և կլանում ամբողջ էությունր։ քք11 քՋՍէ (|Ա6 յօ 1*6ՏՏՁ101»՝,— 
բարականչեր նա,— քր6է 3 1 1ՈՏէՅՈէ Ո16Ո10»̂ ,/է դուրս նետվեր սենյա
կից։ նա այժմ Սոֆիի մոտ է և հագնում է շորը, մի քանի րոպեից հե
տո կվերադառնա, և գիտեմ, թե ում եմ տեսնելու^ Սելին Վարանսին 
փոքրացած մասշտաբով, այն ձևով, ինչ ձևով, որ նա սովորաբար երև
վում էր բեմի վրա, պիեսի սկզբում, երբ վարագույրը բարձրանում էր։ 
Բայց գա կարևոր չէ։ Ւնշ որ է, իմ նուրբ ղգտրմունքները հ։սրված են 
ստանալու։ Այդպիսին է իմ նախազգացումը, սսքասեք և տեսեք, այդպես 
կլինի, թե ոչ։

Շատ շուտով մենք լսեցինք Ագելի ոտնաձայնը դահլիճում։ նա 
ներս մտավ միանգամայն կերպարանափոխված, ինշսլես կանխագու
շակել էր նրա խնամակալը։ Իր հագին եղած դարչնագույն շորի փոխա
րեն, նա հագել էր վարդագույն մետաքսե շոր  ̂ շատ կարճ և փարթամ 
ծալքերով գոտկատեղի մոտերքում։ ճակատը զարգարում էր վարգի կ ո ֊ 
կոններից սարքած պսակը, ոտքերին կային մետաքսե գուլպաներ և 
փոքրիկ։ սպիտակ սանդալներ կերպասից։

— 15տէ–Շ6 զԱ6 աՅ րօե6 \̂ 3 Եւ6Ու̂ ,̂—^բացականչեց նա, մոտ վազելով,—
6է ա6տ տօս116րտ9 6է րո6տ Եյտ9 10Ո62, յ6 շրօւտ զ ո շ  յ՚ 0  V3̂ տ Ժյոտ0Ր̂ .

Եվ շորի փեշերը բարձրացնելով, նա օհ Յ Տ Տ 0 0 Ժ ^  սենյակում, հաս
նելով միստր Ռոչեսթըրին՝ մատների ծայրերի վրա անիվի պես թեթև 
պտույտ եկավ, հետո ծնկների վրա չոքելով նրա առաջ, բացականչեց»

— V̂ւօոտ̂0ս ,̂ յ*0 Vօստ ր0րո0րԸ10 աւ110 քօւէ Vօէ̂ 6 Եօոէօ,—
հետո վեր կենալով ավելացրեց,– 0 ’̂ տէ 0Օաա6 ՇՇ\ա զԱ0 աՅրՈՅՈ 
ք31Տ31է, Ո^0Տէ–00 թ Յ Տ ,  ա օոտ ւ6սր^^ .

— ճիշտ այգպե"ս,— էովեց պատաս խ ա նը,– և քՕ0ՕրորՈ6 0013»® * նա

* Ես ոպում եմ փորձել (ֆրա նս,)։
2 Եվ հենք աչս րոպեիս (ֆրա նս.)։
3 Շորս սազո**ւմ է ինձ.., իսկ սանդալնե՚*րը, իսկ դուլպանե՛զրը, թվում է, թե ես 

հիմա կսկսեմ պար գալ ^ֆրանս.)։
 ̂ Պար եկավ ^ֆր,^*

6 Մսյո, հազար անգամ շնորհակալ եմ ձեր բարության համար^ մաման էլ էր այդ
պես անում, չէ**, մսյո (ֆրա նս.)։

6 Այգ ձևով (ֆ ր>)։
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հմ էյյյւ՚ւ^վ դուրս էր քաշում իմ անգլիական գրպանիք անգլիական ոս^ 
կին։ Ես խակ էի, միս էյր, շատ խակ։ Գարնանային գույները թարմաը– 
նր։ււյ էին ինձ նույնքան, որքան և ձեզ այժմ։ 1*նչևէ, իմ գարունն ան– 
ոաւք, բայը թէպեը ինձ ^ յղ  ֆրանսիական ծաղիկը, որիր տրամադրու– 
քքյ անս որոշ րոպեներին սիրուէ կուզենայի ազատվել։ Ոչ մի արժեք 
չտալով այն արմատին, որից աճել է, համոզվելով, որ գա ծաղկի մի 
տեսակ է, որն ընղուն ում է միմիայն ոսկե պարարտացում, շատ քիչ 
սեր եմ տածում դեպի նա, հատկապես, երբ այնքան արհեստական է 
թ։էում, ինչպես հիմա։ Ես պահում ու աճերն ում եմ այն ավելի շուտ ե լ ֊ 
նելով այն կաթոլիկական սկզբունքից, ըստ որի մի բարի գործ կարող 
է քավել բա զմ ա թ ի վ  մեղքերէ մեծ թե փոքր։ Մի օր այս բսԼորը կբա ցա տ ֊ 
րեմ ձեզ։ Բարի գիշեր ։

Գ Լ Ո Ի Խ  Տ Ա Ս Ն Հ Ի Ն Գ Ե Ր Ո Ր Դ

էյ Հ միստր Ռոչեսթըրը այղ բոլորք հետագայում բացատրեց։
Մի օր կեսօրից հետո նա հանդիպեց ինձ և Ադելին պարտեզում, 

մինչ երեխան խաղում էր Փոտյլըթի և իր փետրադնգի հետ, միստր 
էեոլեսթըրը խնդրեց միասին զբոսնել հաճարենու երկար ծառուղում, որ^ 
տեղից կարելի էր հսկել և Ադեչին։

Նա հայտնեց, որ Աղելը այն ֆրանսիացի օպերային պարուհի Ս ե ֊ 
լին Վարանսի աղջիկն էր, որի հանդեպ նա մի ժամանակ տածում էր 
ԱՈ6 թՁՏՏւՕՈ*։ Այդ կրքին, իր ասածով, Սելինը պատասխանում
էր նույնիսկ ամենաբարձր եռանդով։ Չնայած իր տգեղությանը, նա 
կարծում էր, որ կինը իրեն պաշտում էր, հավատում էր, որ Սելինը նրա 
էՅ|110 4^Քէհ1^է6։–ք գերադասում էր Բելվեգերյ ան Ապոլլոնի նրբադեղու– 
թյոէնից,

— Եվ, միս էյր , այնքան հիրապսւրված էի այդ գաԱիահան եթերա– 
յին սգա վերարերմոէնքիք դնպի իր բրիտանական դնւէմը, որ նրան աե^ 
զավորեբի հյուրանոցում, տվեցի նրան սպասավորների (րիվ հաստիքէ 
կասք, զարդարեցի նրան քիշ՛։իր"վ> ադամանդներով, ժանյակներով ե

՚  ԶԱեզ քՓՈէ քքր՚ոես.)»
» Աաւէաիկ կազմվաէ, (կ ք Փ
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այլն։ Մի խոսքաէ, սկսերյի ինրս ինձ քայբւսյհլ սիրով տարված մարդու 
պես։ Ըստ երևույթին, րն դուն ակ չէի ուրվանշելու դեպի խ այտառակու֊ 
թյուն ու կործան ում տանող մի նոր ճանապարհ և քայլում էի հին 
ուղիովք անիմաստ ճշտ ութ յամր աշխատելով մի մատնաչափ անդամ 
չշեղվել տրորված շոՎիղից։ Ես արր1 անացա, և դա տեղին էր, բոլոր սի
րահարված մարդկանը րախտին։ Մի անդամ երեկոյան, երբ Սելինը 
ինձ բոլորովին չէր սպսյսում, դնաըի նրա մոտ, բայց տանը չէր։ Երե
կոն տաք էր̂  և ես հոդնել էի Փարիզի փողոցներում թափառելուց, ուս
տի նստեցի նրա բուդուարում։ Երջանիկ էի, որ շնչում էի այն տդը, ոքը 
սրբագործված էր նրա ոչ վաղուցվա ներկայությամբ։ Բայց ոչ, չափա
զանցնում եմ, երբեք չէի կարծում, որ Սելինը օժտված է որևէ սրբա
գործված առաքինությամբ։ Դա, ավելի շուտ, անուշաբույր բլիթների, 
համպարի ու մուշկի հոտ էր, բայց ոչ սրբության բուրմունք։ Ծաղկա
ջերմոցի ծաղիկների բուրէք ունքից և անուշահոտ հյութերից սկսում էի 
շնչասպառ լինել, և որոշեցի լուսամուտը բաց անել ու դուրս գալ 
պատշգամ բ։ Լուսնի լույսն ու գազային լապտերը լուսավորում էին փո
ղոցը, և ամենուրեք տիրում էր լռություն ու անդորրություն։ Պատըշ– 
գամբը կահավորված էր մեկ ֊երկոլ բազկաթոռներով։ Նստեցի, հանե
ցի մի գլանակ»*, այժմ ես մի հատ կվերցնեմ, եթե թույլ տաք ինձ։

Տիրեց լռություն։ Նա հանեց գլանակն ու սկսեց ծխել, ներս քաշե
լով ու բերանից դուրս հանելով սիգարի անուշահոտ ծխի շիթը սառն ու 
անարև օդի մեջ, շարունակեց»

— Այդ օրերին ես սիրում էի նաև քաղցրավենիք, միս էյր։ Լփւփ^9" 
նելով ուտում էի (ներեցեք բարբարոսությանս), չփչփւսցնելով ուտում 
էի շոկոլադի կոնֆետներ ու ծխելով միաժամանակ դիտում էի կառքե

րը, որոնք անցնում էին շքեղ փողոցներով, օպերայի ուղղությամբ, երբ 
նկատեցի մի գեղեցիկ կառք, որին լծված էին անգլիական երկու հիա
նալի ձի։ Կառքը պարզորոշ կերպով երևում էր գիշերային քաղաքի 
պայծառ լույսերի ֆոնի ։էրա, և ես ճանաչեցի այն կառքը, որը ն։1իրեչ էի 

Սելինին։ Նա վերադառնում էր, իհարկե, անհամբերությունից սիրտս 
սկսել էր խփել երկաթե ձողերին, որոնց վրա հենվել էի։ Կառքը կանգ 
։ս։ւավ, ինչպես և ենթադրում էի, հյուրանոցի առաջ։ Իմ սերը (դո։ ամե

նահարմար բառն է օպերային սիրուհու համար) ցած իջավ։ Նա փա– 
թաթէէած էր թիկնոցի մեջ) անտեղի մի բեռ հունիսյան այդ տաք երե– 
կ^ՏիՆ, ես իսկույն ճանաչեցի նրան  ̂ փ^քՍ ^^քՒՏ։ ^րԵաց զգեստի
տակից, երր կառքի աստիճանից ցատկեց։ Կռացած ւդատշգամրի բազ–

/ / -  Շաոչոթ Իրոնէոհ
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րիքի վրա, ւղատրասավում էի ջշնջաւ (Հ1Ա0 Ո ՏւՈքէՇ̂ 1̂  անշուՀտ մեղմորեն, 
որպԼսզի միմիայն իմ սիրածը Լ^եր, երբ նրա հետևիր կառքից դուրս 
րատկեը մի ինշ^որ մարդ նույնպես փաթաթված թիկնոցի մեջ։ Բայց 
այս անդամ սալարկի վրա հնչեցին խթանների ձայնը և մուտքի կա^ 
մարների տակից ներս անցավ տղամարդու գէխարկ։

-  Դուք երբեք չեք զգացել, թե ինչ բան է խանդը, այնպես , միս 
կյր։ Իհարկե ոչ։ Կարիք էլ չկա հարցնելու, որովհետև դուք երբեք շեք 
զդա ցել, թե ինչ բան է սերը։ Դուք այդ երկու զգացմունքները դեռ պետք 
է փորձեք; 2 եր հոգին քնած է։ Հարկավոր է մի ցնցում, որպեսզի արթ^ 
նանա։ Դուք կարծում եք, որ ձեր ամբողջ կյանքը հ՛ոն զիստ առաջ կ ը ն ֊ 
թանա ճիշտ այն հոսանքի պես, որով մինչև այժմ սա^ել անցել է ձեր 
պատանեկությունը։ Լող տալով դուք կշարունակեք առաջ գնալ փակ ա չ ֊ 
քերով ու փակ ականջներով, առանց տեսնելու գետի մեջ բարձրացող 
մռայլ ժայռերը, առանց լսելու նրանց շուրջը եռացող հսկա ալիքները։ 
Բայց ես ձեզ ասում եմ, և ուշադրություն դարձրեք իմ խոսքերին, կգա 
մի օր, երբ դեմ կառնեք ժայռոտ պետին, որտեղից կյանքի ամբողջ հ ո ֊ 
սանքը կփոխվի և կդառնա փրփրադեզ, շառաչող ու աղմկալից ջր ա ֊ 
պտույտ։ Եվ կամ դուք մայռեբին ու կջախջախվեք, կամ մի
որևէ հուսատ ու ալիք ձեզ վեր կբարձրաքնֆ, կաանի ու կնետի մի ավե– 
չի խաղաղ հորձանքի մեջ, ինչպես ինձ տաբավ^». Ինձ դուր է գալիս ա յ ֊ 
Խօրվա օրը, դուր է գալիս այս պողպատե երկինքը, դուր է գալիս ս ա ռ ֊ 
նամանիքից կաշկանդված աշխարհի դաժանությունն ու լռությունը։ 
Դուր է գալիս ք^որնֆիլդը, նրա հնությանը, մեկուսացած դիրքը։ ս ե ր մ ֊ 
ն ագռավն երի բներով լի հնամենի ծառերը և սզնիները, տան դ^րջ 
կատը և մռայլ լուսամուտների շարանը, որոնք մեք արտաքոլվում է 
մետաղյա երկինքը։ Եվ, այնուամենայնիվ, նրա մասին մտածելն անգամ 
զզվանք է պատճառել ինձ։ Խուսափել եմ այս տնից, կարծես ժա նտ ա խ ֊ 
աով վարակված յիծւերւ Ինչպես զզվում եմ և ա յժմ*..

Նա կ ր ^ ա ք թ ծ ֆ  աաորմԽԽրք հ  1 "^$ ։ հետո կանգ առավ և ոտքը 
հարվածնք կպա դեանֆԽ ԿարծԽը մի ատելի միտք տիրեւ ՈԼ ամուր 
բռնել էր նրան, և նա շէր կարսզանսէմ առաջ շարմվեշ։

Մենք ծառուղով բարձրանում էինք վերև, երր նա կանգ առավ։ Տ ո ւ ֊ 
նը մեր դիմաց էր։ Բարձրացնելով ո։չքերը, նա այնպիսի հայացք գցեց 
տան վրա^ որպիսին երբեք չէի տեսել ոչ առաջ և ոչ էլ հետո։ Մի պահ 
թվա ց, թե ռև հոնքերի տակ այդ մեծ բիրերում հուսահատ պայքար էին

Իմ հրեշտակ (ֆրանս.) ։
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մղում ամոթը, ղ^Արք^Աթըք անհամբերությունը, հիասթափու
թյունն ու զզվանքը։ Պայքարը մոլեգին էր և պետք է վճռական լինեըյ 
բայց ահա առաջացավ մի նոր զգացում ու հաղթեց։ Ւնչ-ոբ զաման ու 
ցինիկ, համառ ու վճռական բան մեղմացրեց նրա կրքերը և խստացրեց 
դեմքի արտահայտությունր։ նա շարունակեց*

- .  Լռութւան պահին, միս էյր։ ես վփճում էի բախտիս հետ։ Նա 
կանգնած էր այնտեղ, ծառաբնի մոտ, այն ւԼհուկի պես, որ Ֆորեսի տա
փաստանում երևաց Մսէկբեթին։ ((Դու սիրում ես Ւորնֆիպր))— ասաց 
նա, բարձրացնելով մատը, հետո օղում գծեց ինչ-որ նշան, որը խոր– 
հրրգավոր հիերոգլիֆի պես ձգվում էր ամբողջ տան երկարությամբ՝ 
լուսաէքուտների վերևի շարքից սկսած մինչև ներքևի շարքը։ — «Սիրի"րէ 
եթե հ ամ արձակվում ես))։

((Եվ կսիրեմ, — ասացի ես,— կհամարձակվեմ սիրել)).— և (վճռսւ– 
կանությամբ ավելացրեց)* ((կկատարեմ իմ խոստումը, — կոչնչացնեմ 
դեպի երջանկությունը, դեպի բարին՝ այո, դեպի բարին տանող ճանա
պարհի բոլոր խոչընդոտները, ուզում եմ դառնալ ավելի լավ մարդ, քան 
եղել եմ, քան եմ այժմ։ ինչպես էեվիաթանը^ կոտրեց Եհովայի նիզակը, 
տեգն ու օղազրահը, այնպես էլ բոլոր արգելքները, որոնք ուրիշներին 
թվում են երկաթ ու արույր, ինձ համար կդառնան ծղոտ և փտած փայ
տեր))։

Այստեղ Աղելը, փետրադնգակո ձեռքին, վազելով մոտեցավ նրանէ 
((Հեռու, — խիստ տոնով գոռաց նա,— մի մոտենա ինձ, մանկիկ, դնա 
Սոֆիի մոտ))։ Հետո լուռ շարունակում էինք զբոսնել, և ես որոշեցի հի
շեցնել նրան այն, ինչից նա այդպես հանկարծ շեղվել էր։

— Դուք հեռացանք պատշգամբից, սրր, երբ մադմուազել Վարան– 
սր ներս մտավ։

Սպասում էի կոպիտ պատասխանի իմ այդ հաղիվ թե տեղին հար
ցի համար, բայց նա, ընդհակառակը, արթնանալով իր մռայլ ւէերա– 
ցական մտքերից, հայացքն իմ կողմը դարձրեց, և ստվերը չքացւսվ 
դեմքից։

— 0^, ես մոռացա Սելինին։ էաւԼ, կշարունակեմ, որպեսզի վեր^ 
ջսւցնեմ։ Երբ տեսա իմ պաշտած էակին կավալերի ուղեկցությամբ, 
թվաց, թե լսում եւք մի խշշոց, և խանդի կանաչ օձը օվակա պտույտն եր 
գործելով լուսաթաթախ պատշգամ րից ներս սողաց հ ագուստիս տակ և 
մի երկու րոպեում թափանցեց սրտիս խորքը։ Տարօրինա"կ է ,— րա–

Հսկա կենդանի, որի մասին հիշատակվում է Աստւխօաշնշում։
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րյսէ1լանչեւ ,̂ անկարծ շեղվելով նյութից տարօրինա՜^կ է$ որ
ես հենը ձեզ պետք է ընտրեի, որպես վստահելի անձ, երիտասարդ 
օրիորդ, և ավելի և տարօրինա՜կ է, որ գոսք պետք է հանգստությա մր 
լսեք ինձ, կարծես միանգամայն սովորական բան է, երբ ինձ պես տ ղ ա ֊ 
մարդը իր սիրածի պատմությունն անում է ձեզ պես մի օտար, կյանքի 
փորձ չունեցող աղջկան։ 9ա յց վերջին տարօրինակությունը բացատրում 
է առաջինը։ Ինչպես արդեն ասել եմ, դուք ձեր լրջությամբ, դատողու֊ 
թյա մբ և զգուշությամբ ստեղծված եք ուրիշների գաղտնիքների հա ղոր ֊ 
կԱ^կիըը (ինելու։ ք^ացի այդ^ ես գիտեմ, թե ինչ տեսակ հոգի շփվեց իմի 
հետ, դիտեմ, ձեր հոգին չի կարող վարակվել որևէ վատ բանով։ Այն 
յուրահատոլկ, եզակի հոգի է։ Բարեբախտաբար չեմ ուզում վնասել 
նրան և եթե ուզենայի էլ, նա ինձնից ոչ մի կորուստ չէր կրի։ Ինչքան 
ավԼէի շատ խոսենք իրար հետ, այնքան ավելի Լավ։ Ես չեմ կարող կ ո ր ֊ 
ծանԼլ ձԼզ, բա յց դուք կարող եք կենդանացնել ինձ։ — Այս նահանջից 
հետո, շ ր ուն ա կ ե ց ,— Ես մնացի պատշգամ բում ։ «Նրանք, անշուշտ, 
կմ տնեն Սելին ի բուրլուարը, — մտածեցի,— հարկավոր է նրանց թ ա ֊ 
կարղի մեջ դրել))։ Բսյց լքէւսամուտից ձեռքս ներս տանելով, վա րա դոլյ֊ 
րը քաշեցի, թ ողնելով միայն մի անցք՝ դիտելու հաէէար։ Հետո ծ ա ծկ ե ֊ 
ցի լուսամուտի շրջանակը, թոէ^եչով այնքան բացվածք, որ անհրա ֊ 
ժեշտ էր սիրահարների շշնջոցը լսեԼու համար և հետո գաղտագողի հետ 
գնացի դեպի բազկաթոռը։ Այդ պահին զույգը ներս մտավ։ Արաէչ աչքս 
մոտեցրի անցքին։ Սելինի աղախինը ներս մտավ, վառեց լամւզը, դրեց 
սեղանի վրա ու դուրս գնաց։ Այժմ զույգին տեսնում էի շատ ։դա րզո ֊ 
րոշ կերպով։ Երկուսն էլ թիկնոցները հանեցին և, ահա, իմ առջև կա ն գ ֊ 
նած էին Վարանսը, որը փայլում էր կերպասի ու թանկարժեք քարերի 
մեջ, իհարկե, դրանք իմ տված նվերներն էին, և նրա երիտասարդ ուղե– 
կիցը՝  ̂ *^պ*^յի տարազով։ Ես նրան ճանաչում էի որպես անառակ վի
կոնտի, մի հիմար ու արատավոր երիտ աս արդի, որին երբեէքն հանդի
պում էի հասարակության մեջ և որին երբեք չէի մտածում ատել, որով
հետև խորապես արհամարհում էֆէ Լենք որ ճանաչեցի նրան, օձի թու
նավոր ատամը՝ խանդը, անմիջապես պոկվեց արմատից, որովհետև 
նույն պահին իմ սերը դեպի Սելինը մարեց։ Մի կին, որը կարող է դա
վաճանել ինձ այսպիսի մի ախոյանի համար, իմ սիրույն արժանի չէր, 
արժանի էր միայն արհամարհանքի. սակայն՝ ավելի քիչ քան ես, 
որ թքք յ̂չ կի ինձ հիմարացնել։

Նրանք սկսեցին զրույց անել։ հսսակցությունը լրիվ թեթևացրեց 
իմ սիրտը։ Դա անպարկեջաք շահաաենչ, անսիրտ ու անմիտ ջաղակրա–
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տաթյուն էր, որը կարող էր ավ1ղի շատ հողնհէւնհլ ր, ո էլին, րան ղ ա յ ֊ 
րույթ պաս։1\առել։ Ս1ոլանի վրա րնկսւծ էր իմ այւյհտսմսր, որը Ա սլատ ֊ 
ճառ դարձավ, որպեւոլի խոսհն իմ մասին։ նրանչյիրյ հ ո լ մ Սյ ր Լււանղ 
ու սրամտություն չունևւյաւէ, որւղեսէլի դիպուկ կհրսւուէ ինձ հ տրված հր։ 
Բայց ինչքան կարողանում էին, վիրավորում էին ինձ ամԼնտկոոքիւո 
ձևով, հատկաւղես Սելինր, որը նույնիսկ զայրույթով էր խոսում իմ ֆ ի ֊ 
դիկական թերությունների՝ ((իմ այլանդակության)) մասին, ինչպես նա 
ասաց։ Մինչդեռ սովորաբար ինձ րուոն հրճվանքով անվան ում էր իր 
օհ0շա16 աՋ16̂ >ւ ^ըէ Ընդ որում այդ հարցում խիստ տարբերվում էր ձեզ֊– 
նից։ Դուք մեր հենց երկրորդ հանդիպման մ ամանակ վճռականորեն 
հայտնեցիք, որ ես գեղեցիկ չեմ։ Այդ հակադրությունը ղաըմացըեց
ինձ և,..

Աղելը նորից վազելոէէ մոտեցավ։
— Մսյո, Ջոնը հենց նոր հայտնեց, որ ձեր գործակալը եկել և 

ցանկանում է ձեզ տեսնել։
— Ա" հ, այդ դեպքում կարճ կտրեմ։ Հուսամ ուտը թաց անելով, 

ներս մտա և քայլերս ուղղեցի նրանց կող։էը։ Սելինին ազատեցի ի։ք հ ո ֊ 
վանավորությունից և առաջարկեցի ազատել հյուրանոցը։ Հանձնեցի մի 
քսակ փող անւք իշական ծախսերի համար, անուշադրության մատնեցի 
նր ա ճիչերը, հիստերիաները, ւսղերս անքները, բողոքները, նոպաները։ 
Վիկոն տի հետ էպայւք տնավորվեցինք հանդիպել Բուլոնյան ։սն։ո առում է 
Հետևյալ առավոտ հաճույք ունեցա նրան հանդիսլելու։ Գնդակ արձա֊ 
կեցի նր ա նիհար ու դժգույն թևին, որը ճտի թևի ։զես թույլ էր և կա ր ֊ 
ծում էի, թե այլևս ոչինչ չեմ տեսնի ու չեմ լսի նրանց ւէասին։ Բայց, 
դժբախտաբար, ։էեց ամիս դրանից առաջ նա ինձ նվիըել էր այս 
ԱԱշԱշ^ին ՝̂  ̂ Ադելին, որը, նրա հաստատումով, իմ աղջիկն է։ Գուցե 
և այդպես է, թեև նրա դեմքի վրա այսպիսի մռայլ հէսյրության ոչ մի 
ապա ցույց չեմ տեսնում։ Փայլրթն ինձ ավելի է նման, քան նա։ Մեր 
կապերի խզումից մի քանի տարի հետո, Սելինր լքեց իր երեխս։յին ու 
մի ի ն չ ֊ որ երաժշտի թե երգչի հետ ւիախւաւ 1Կոալիա։ Ես դտնոււ^ էի, որ 
Ադեքր ոչ ւ) ի իրտւք ուն ք չունի ու աշտ պ ան ություն հ այցելու ինձնից և ոչ 
էլ հիմա եմ ընդունում այղ, քանի որ նրա հայրր շեմ։ Բայց լսելով, որ 
րոլորովին լք։1ած է, խեէլճ երեխէոյին դուրս բերեցի Փարիզի կեղտից ու 
•^գրՒտ։ տեղէսւիոխեցի, որսլեսղի այստեղ, անդլիական դյա ւլական սրէւր֊ 
տեղի առողջ հողի վրա էքաքուր աճի ու ։էեծանտ։ Ւսկ միսիս Ֆեյրֆաքսը

• Տղամարղու պե դե ը կութ շան (ֆրանս.^։
2 Փոքրիկ էսղշկան (ֆրանս,



պտւսէէ ձեզ, որպեսզի դաստիարակեք նրան։ Այժմ, երր դուք գիտեք, որ 
նա ֆրանսիացի պարուհու ապօրինի զավակն է, թերևս այլ կերպ վե^ 
րաբերվեք ձեր խնդրին և ձեր սանուհուն։ Գուցե մի օր դաք ինձ մոտ և 
հայտնեք, որ ուրիշ տեղ եք գտել և որ խնդրում եք գտնել մի նոր ղաս–̂  
աիարակչուհի և այլն, այո^։

^  Ոչ, Ադե լը պատասխանատու չէ իր մոր և ձեր մեղքերի համար։ 
Ես նրա հանդեպ ուշադիր եմ, և այժմ, երբ դիտեմ, որ նա սրոշ իմաս–՛ 
տով որբ է՝ լքված մորից և մերժված ձեր կողմից, ոըր, ավելի ևս 
ամուր կսիրեմ նրան։ Մի^^թե ես կարող եմ հարուստ ընտանիքից երես 
առած մի երեխայի, որն ատում է իր դաստիարակչուհուն, գերադասել 
այս փոքրիկ, միայնակ որբից, որն ինձ ընդունում է որպես բարեկամ։

— Օ", ահա թե դուք ինչպես եք նայում այդ գործին։ Լավ, ես 
պետք է գնամ, և դուք նույնպես, մթնում է։

Բայց ես մի քանի րոպե ավելի երկար մնացի դրսում Ադեչի ու 
վաղվզում էի ու փետրագնդակ խաղում երեխայի հետ։ 

Երբ տուն մտանք, հանեցի երեխայի գլխարկն ու վերարկուն, նստեցրի 
ծնկներիս։ Այսպես պահեցի մի ամբողջ ժամ, թույլ տալով շատախոսել 
ինչքան որ ոպում էր։ Նույնիսկ չէի հանդիմանում այն ազատ շարժուձեւ 
վերի և սեթևեթանքի համար, որոնք նա թ❁ էԱ էր տտպիս իրեն, երթ 
զգում էր, որ իր վրա ուշաղրությոմտ են դարձնում, և որոնք §ույց էին 
տալիս նրա բնավորության մակերեսայնությանը, որ հավանորեն ժ ա ֊ 
սանդել էր մորիք և որը հազիվ թե յուրահատուկ է անգլիացուն։ Սա  ̂
կայն նա ուներ և արժանիքներ, և ես նույնիսկ հակված էի բարձր գն ա ֊ 
հատելու այն ամենը, ինչ լավ էր նրա մեջ։ նրա դեմքի վրա տինտորում էի 
միստր Ռոչեսթըրի նմանության հետքեր, բայք իզուր։ Ոչ մի դիմագիծ, 
դեմքի ոչ մի արտահայասւթյոմտ չէին հաստատսսւմ նրանց ազգակցու* 
թյունր։ ծավալի է. եթե որևէ նմանության լիներ, նա երեխային ավելի 
աշադիր կվերաբերվեր։

Պ հ Կ ՚Տ  միայն այդ ժամանակ կարողացա
հէ /եդամանտֆթեն ածպրադափմեթզ պատմածին։ Ինչպես
ինք*ն ևս նշեց, ըստ երէաւյթֆՏտ ա յգ պաամստթյան մեք ոչ մի տսրաաքավոր 
բան չկար՛ մի հարուստ անգլիացու կիրքը դեպի մի ֆրաժեքտթաքի ւ ւ / ա ֊  

բուհին ե վերջինիս դավաճանությունը բավականին սովորական երևույթ 
էր հասարակ❁ ։թյան մեջ։ Բայց, անշուշտ, ինչ ֊որ  շատ տարօրինակ րան 
կար հտպֆկաէն հտսզմ ունքի ա,ն նոպա,ի մեք, որ հանկարծ րոնում էր 
միսար Ռոչեսթըրքճր, երր փորձում էր ա/աահաքաել իր արամագր"՛^– 
քչան սէ,ժմյան գոհԾձակթվվէ^ն ու նոր արթնա/աձ արախոՀթքունը^ 

166



ապրել այս հէն տանը, և դրա շրջապատում։ Չ^արմանրով խորհում էի աքս 
հանգամանքի վրա, ր ^ յր  աստիճանաբար թողնում էի այն, ոտն ել ով, որ 
առայժմ անհնար է հասկանալ այդ հաՍելուկը, և սկսում էի մտածել իմ  
տիրոջ դեպի ինձ տածած հատուկ վերաբերմուԱքի մասին։ ք̂ Կէում էր, թե 
այն վստահությունը, ոը նա տածում էր իմ հանդեպ, փոխհատուըում էր 
իմ խոհեմությանը։ Հենց այդպես էլ ընդունեցի։ Նրա վերաբերմունքը դեպի 
ինձ այժմ ավելի հաստատուն էր, քան առաջ։ Ես երբեք չէի խանգարում 
նրան, նա այլևս սառը գոռոզությամբ չէր գիմավորում ինձ, երբ սւա–̂  
տահաբար հանդիպում էինք։ Թվում էր, թե նա ողջունում էր մեր հան^ 
դիպումները, միշտ ինձ համար գտնում էր մի խոսք և երբեմն էթ ժպիտ։ 
Եսկ, երբ ինձ պաշտոնական ձևով հրավիրում էր իր մոտ, պատվում էր 
այնպիսի սրտագին ընդունելությամբ, որ զգում էխ իրոք։ ընդունակ եմ 
նրան զբաղեցնելու, և որ երեկոյան այդ հանդիպումները որքան իրեն, 
նույնքան ինձ համար հաճելի էին։

Ես ինքս համեմատաբար սակավ էի խոսում, հաճույրով
լսում էի նրան։ Նա շփվող բնավորություն ուներ։ Սիրում էր աշխարհին 
անծանոթ լսողի առաջ բաց անել նրա տեսարանների ու բարքերի 
պատկերները (ես նկատի ունեմ կլա1քի ոչ թե արատավոր տեսս.րսւն^ 
ներն ու անառակ բարքերը, այլ այնպիսիները, որոնք տեղափոխեին 
ինձ մի սւրիշ, ավելի նոր ու լայն աշխարհ), և ես խոր հաճույքով ըն
դունում էի այն նոր գաղաւիարները, որ նա քարոզում էր, աատկհրւսց– 
հում էի այն տեսարանները, որ նկարագրում էր, մտքով հետևոււՏ էի 
նրան դեպի այն նոր հեռուները, որ բաց էր անում իմ առաջ։ Երբեք չէի 
զարմ անում կամ միտքս անհանգստացնում ինչ*^որ վտանգավոր ակնարկ֊ 
ներով։

Միստր Ռոչեսթըրի անբռնազբոսիկ շարժուձևերը ինձ ազ։ստեցին 
ճնշող կաշկանդումներից։ Նրա բարեկամ ական անկեղծությունը, քաղա
քավարի ու սրտաբուխ, ձգում էր ինձ դեպի նա։ Երբեմն թվում էր, թե 
ավելի շուտ նա իմ ազգականն է, քան տերը։ Երբեմն նորից էր անդրա– 
դառնոււք իր հրամայական տոնին, բայց դա ինձ չէր վրդովոսՏ, գիտեի, 
որ դա նրա սովորությունն է։ Այնքան ուրախ, այնքան երջանիկ էի այն 
նորաէ, որ ավելացել էր ի։ք կյանքում, որ դադարեցի մտածել ու տանջ
վել ազգականների կարոտից։ Իմ բախտի բարակ լուսինը կարծես մե
ծանում, լայնանում էր, գոյությանս դատարկ էջերը լցվում էին, ֆ ի զ ի 
կապես կազդուրվում էի, հավաքում էի ուժ ու էներգիա։

Արդյոք տգե *̂ղ էր իմ աչքում այժմ միստր Ռոչեսթըրը։ Ոչ, րնթհր– 
ցող, շնորհէս կա լութ յան զգացումը և շատ ո^րիջ տպւաէորություններ,

167



հւսւՀելհ ու ջԼրմյ նրա դեմքը ինձ համար դարձրել էին ցանկալի։ Նրա 
ՆԼրկայրս1յյոլնլ, սենյակում ինձ ավելի էր ուրախացնում, քան ամենա^ 
պա քՕ սա կրակը։ Բայը ես չէի մոռանում նրա թերությունները և չէի էլ 
կարք, զ մոռանալ, քանի որ նա շատ հաճախ դրսևորում էր դրանք իմ 
առաջ։ Նա հպարտ էր, ծաղրող, կոպիտ իրենից ցածր կանդն ած մարդ^ 
կանք նկատմամբ։ Հոդուս խորքում դիտեի, որ դեպի ինձ ունեցած վե
հանձն բարությունը փոխհատուցվում էր նրա անարդար խստությամբ 
դեպի ուրիշները։ Նա ունենում էր և փոփոխական տրամ ա դրությունն եր։ 
Բազմիցս^ երբ կարդալու համար ուղարկում էր իմ հետևից, ես դանում 
էի հրան մենակ նստած դրա դարանում, դլուխը դրած ծալած ձեռքերի 
էէրա, և երր գլուխը բարձրացնում էր, մռայլ, համարյա լար կնճիռները 
մթագնում էին դիմագծերը։ Հավատում էի, որ նրա վատ տրամադրու
թյա ն, կոպտության և անցյալի մոլորությունների (ասում եմ անցյալի, 
որովՀետև այժմ կարծես ուղղվել էր) աղբյուրը հանդիսանում էին բախ– 
ս,ի ին չ– որ անողոք հարվածները։ Հավատում էի, որ նա բնականից 
օժտված էր դրական հ ա տ կութ յանն ե ր ով, ավելի բարձր ս կղբուն քներ ։սԼ 
և ավելի մաքուր հ ակոււքն Լ ր ով, քէսն աչն ամենը, ինչ զարգացրել էին 
նրա մեջ հանգամանքները, ներդրել էր դաստիարակությունը կամ ն ե ր ֊ 
շնչել էր բախտը։ Ինձ թվում էր, թե նրա մեջ կան̂  հրաշալի նյութեր, թեև 
ներկայումս դրանք նրա մեջ կարծես այլանդակել, խճճել էին իրար։ 
9եմ կարող ժխտել, որ նրա վիշտը համակել էր և ինձ, և, ինչ էլ լիներ, 
ամեն ինչ կտայի, որպեսզի թեթևացնեի նրան մաշող այդ վիշտը։

Թեպեաե այժմ մոմը հանգցրել և անկողնում էի, բա յց քնել չէի 
կարողանում։ Պատկերացրի նրա հայացքը, երբ կանգ առավ ծառուղում 
և ասաց, թե ինչպես բախտը բարձրացել է իր առաջ և ստիպում է իրեն 
խիզախել ու երջանիկ լինել Թորնֆիլդում։

է(Իսկ ինչո^*ւ ոչ,— հարցնում էի ինքս ինձ, — ի^Նշն է նրան այդպես 
վանօէմ այս տնից։ Շուտոէէ կհեռանա** նորից։ Միսիս Ֆեյրֆաքսն ասում 
էր, երբեք նա երկու շաբաթից ավելի չի ապրում այս տանը, իսկ այժմ  
արդեն ութ շաբաթ է, Ոք այաոեզ է։ Եթե գնա, փոփոխությունը վշտալի 
կլինի։ Գուցե ե դ ա ր ն ա ն ք ամէէանր և աշնանը տանը Աինիք ինչքան 
տխուր կթվան արևի լույսն ու գեղեցիկ օրերը։

՝Բնև*լ էի այս խոհերից հետո, թե ոչ, չգիտեմ։ Ինչևէ, իսկույն ա ր թ ֊ 
նացա, լսելով մեղմ շշնջոց, տարօրինակ ու տխուր, որ կարծես լսվեց 
իմ սենյակի վերևից։ Ափսոսացի, որ մոմը հանգցրել էի։ Գիշերը սար–> 
աափելի տրամ ա դրությանս^ ընկճված։ Բարձրացա, նստեցի
մահճակալում, ա կ Տ ^  կԵեչովլ 
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Նորիւյ փորձեցի րնել, բույց սիրտս անհանէւիստ բաբախում 1ր, ՜»ր/– 
գեկան անդորրս խ ա իոոււ ած էր։ Ժ սւմ ա ցույցը հեոու դահ լիճում խւիեց 
երկուսը։ Հենց նույն սրսհին թէԼսւըք թե ի՛մ սենյակի դ։ւանը ձեռք սոէե– 
ցինք կարծես ի ն լ ֊որ  մեկը, իւ ւսրխ ափ ելուԼ միջանցքի անթափանց մթո։.–̂  
թյս/ն մեջք մսIտն^^րո։[ շոշափեց ղռսւն միջատախտակը։ Ես հարցրի, 
(ր^ւ/ է այդտեղ))։ Պ ատ աս խան չլսվեց։ Սարսափից սարսռացի։

Սայց անմիջասլես հիշեցիք որ դա կարող է և ՚<՚>այլըթը լինել։ երր 
իէոհէսնոցի դուռը պատ ս։հ մ ամ բ բաց էր մնում ք նա հաճախ գնում էր 
միստր Ռոչեսթըրի սենյակի դոան կողմը։ Շատ անգամ առավոտներն 
ինքս նրան տեսնում էի այնտեղ պառկած։ Այդ միտքը մի փոքր հան– 
գըստացրեց ինձք սլառկեցի։ Լռությունը հանգստացնում էր ներվերս, և 
քանի որ ամբողջ տանը այժմ նորից տիրում էր խք̂ ր լռություն, սկսե– 
ցի նիրհել։ Սայց, ըստ երևույթին, այդ գիշեր ինձ վիճակ։Լած չէր քեել։ 
Հազիվ էր քունը մոտեցել ալքերիս, երբ հանկարծ էիախսոթ սարսափած 
սարսուռ ազդող ւգատահարից։

Դիվային մի ծիծաղք ցաձր, խեղդված ո։ խուլ, կարծես թնդաց 
հենց ուղիղ իմ դռան բանալու անցքի մոտ։ Մահճակալիս գլխակողմը 
դռան մոտ էր և սկզբում ինձ թվաց, թե տնային ոգին կանգնած էր գըէ ֊ 
խիս կսղմը, կաւէ ավելի ճիշտ՝ ծնկածալել էր բարձիս մոտ։ Վեր կացա, 
նայեցի շուրջս, բայց սչէնչ չտեսա։ Մինչ ես շարունակում էի նայել, 
այդ անբնական ծիծաղը նորից կրկնվեց, և ես հասկացա, որ գա կա
տարվեց սենյակիս գռան հետևում։ Իմ առաջին ձգտոււէը եղավ վեր կե
նալ և ամրացնել դռան սողնակը^ իսկ երկրորդխ նորից բղավել* «ո"*վ է 
այնտեղ»։

Ինչ-որ մեկը կլկէաց ու տնքաց։ Հետո քտյլերը միջանցքում ուղղվե
ցին դեպի երրորդ հարկի սանդուղքը։ Վերջերս նոր սարքած մի դուռ 
բաժանում էր տյդ սանդուղքը միջանցքից, լսեցի/ թե ինչպես դուռը 
բացվեց ու ծածկվեց և հետո ամեն ինչ լռեց։

«Մի^*թե գա Գրեյս Փութէ էր և մի^թե նա դիվահար է» — մտածում էի 
ես։ Այլևս անհնար էր մենակ մնալ սենյակում, պետք էր գնալ միսիս 
Ֆհյրֆաքսի մոտ։ Շտապ հագա շորս և գցեցի շալս, սողնակը քաշեցի ու 
դողդոջուն ձեռքով բաց արեցի դուռը։ Միջանցքում, խսիրի վրա, վառ
վում էր մի մոմ։ Այս հանգամանքը ինձ զարմ անք պատճառեց, բայց 
ավելի ևս զարմացա, երբ նկատեցի, որ օդը բոլորովին մշուշապատ է, 
կարծես լցվել էր ծխով, իսկ երբ նայեցի աջ ու ձախ, որպեսզի հասկա
նամ, թե ինչից է առաջացել այգ կապույտ մշուշը, զգացի այրվածի ուժեղ 
հոտ։

ա



Լսվեց ւձոճռո^, ինչ^որ դուռ։ Դա միսար Ռռչեսթըրի դուռն
էր, որտեղից ծուխն ամպի քուլաներով դուրս էր ժայթքում։ Այլևս չէի 
մտած ում միսիս Ֆեյրֆաքսի մասին, չէի մտածում և Գրեյս Փոպի 
կամ ծիծաղի մասին։ Մի ակնթարթում նետվեցի միստր Ռոշեսթըրի սեն^ 
յակը։ ^րակի բոցերը վեր էին բարծտանում մահճակալի շուրջը» վա րա ֊ 
դույրներն արդեն բռնկվել էին, իսկ բոցերի ու ծխի ։1եշ խոր քնով ան»՛ 
շարժ պառկած էր միստր Ռոչեսթըրը։

-  Արթնացեք, արթնացեք, —  ճչացի ու սկսեցի ցնցել նրանէ ք^այց
նա միայն փնթփնթաց ու շուռ եկավ։ Նա ծխից կորցրել էր գիտակցա ֊ 
թյունը։ Ոչ մի րոպե շէր կարելի կորցնել, բռնկվել էին արդեն և սա՛» 
վանները։ Վազելով մոտեցա կոնքին ու սափորին, բարեբախտաբար ւ / ձ –  

կը շայն էր, մյուսը խոր և երկուսն էլ լիքն էին ջրով։ Բարձրացրի դրանք 
ն ջ"^ԲՏ մահճակալի ու քնածի վրա, նետվեցի իմ սենյակը, րերե»»
ցի ինձ մոտ եղած ջրով լի սափորը և նույնպես ւցրֆ մահճակաչի վրա, 
և աստծո օգնությամբ մարեցի բոցերը, որոնք լափում էին նրանէ

Հանգչող կրակի խշխշոցը և ջարդվող սափորի դնգոցը, որ ես գաՎ 
տարկելուց հետո դեն շպրտեցի, և, որ գլխավորն է, սառը ջուրը արթ»» 
նացրին նրան, վերշապեսէ Թեպետև մութ էր, բայց գիտեի, որ արթնա^ 
քել էր։ Էսում էի, թե թղսքես սպա/մ̂ ամ էք տարօրինակ անեծքներով 
այն բանի համար, որ արթնանաէՈէթ իրեն տեսել էր ջրի (ճակի մեջ։

-  Հեզե^^ղ է , —  բղավելով հարցրեց նա։
Օշ, սըրք—  պատասխանեցի ես, —  բայց այստեղ հրդեհ էր։ Վեր 

կացեք, խնդրում եմ, դուք թրջված եք, ես հիմա մոմ կբերեմ։
-  Հանուն քրիստոնեական աշխարհի բոլոր էլֆերի, ասացեք, դուք 

Զեյն է^յրն եք , —  հարցրեց նա, —  ի**նշ եք արել այստեղ, կախարդ, վհուկէ 
Բացի ձեզնից, ո^վ կա սենյակում։ Ուրեմն մտադրվեչ եք խեղդե^ւ ինձէ

-  Ես մոմ կբերեմ, սրր։ I՝ սեր աստծո, վեր կացեք։ Ինչ^որ դավեր 
են լարում ձեր դեմ, այնքան էլ շուտ չեք սւարղի, թե ով և ինչ է։

- >  Ահա, ոտքիլյ^ա  կմ այմմ, բտյք մոմ բերեք, երկու րոպե սպա»՛ 
սեր, մինչև որ Որևէ Հապխհձ, եթե միայն գտնեմփ*, Այօ$ ահա և
իմ խալաթը, այժմ վազեք։

Վազեցի, բերեցի մոմը, որը դեռ վառվում էր միք անցքում։ Մոմը 
վերցրեց իմ ձեռքից, բարձրացրեց, նայեց խանձված ու սևացած մահճա»* 
կալին, թք քվթփ սավաններին ու ջրի մեջ լողացող գորգին։

-  « ^  4  ո՛՛վ է ա րէզ,^ հարցրեց նա։
Համառոտ ոլաամֆքի. ֆնշ էէթ կատարվել էր* տարօրինակ ծիծաղի։



որ լսել էի մ իջան ըքում) "Ր բարձրանում էին երրորդ հարկըք
վառված հոտի մասին, որ ինձ առաջն որդե էյին դեսւի իր սենյակը։. 

Պատմեցի այն ամենը, ինչ որ սյ ատ ահ եր նրա սենյակում և այն մ ասին ք 
թե ինչպես ձեռքի տակ եղած ջոէ֊բը ամբողջապես լցրի նրա վրա։

Նա մեծ լրջությա մբ լսում էր։ Դեմքը իմ պատմելու ընթացքում 
ա վելի շատ արտահայտում էր անհանդստություն, քան ղարմաՍք, երբ 
ավարտեցի, նա անմիջասլես չխոսեց։

— Նանչև^^մ միսիս Ֆեյրֆաքսին, — հ^ԸԸրի ես։
— Միսիս Ֆեյրֆաքսի^ն։ Ոչ, սատանան տանի նրան, ինչի"* համարէ 

Ւ նչ կարող է անել։ Ո*ող նիրհի խաղաղ քնով։

— Այդ դեպքում բերեմ Լիին և արթնացնեմ Ջոնին ու նրա կնոջը։

— Ամենևին, հանգիստ կացեք։ Շալ ունե ք։ Եթե ՍրսուՍ եք, կա
րող եք վերցնել թիկնոցս, փաթաթվեք մեջը և նստեք բազկաթոռին։ Ես 
ինքս ձեզ կփաթաթեմ։ Այժմ դրեք ձեր ոտքերը աթոռակի վրա, որպես– 
զի չթրջվեք։ Մի քանի րոպեով ձեզ մենակ կթոզնեմ։ Մոմը կվերցնեմ 
հետս։ նստած մնացեք ձեր տեղում մինչև վերադարձս։ Մկան պես լուռ 
մնացեք։ Ես պետք է այցելեմ երրորդ հարկ։ Հիշեք, մի շարժվեք և ոչ ոքի 
մի կանչեք։

Նա գնաց։ Ես հետևում էի մոմի չքացող լույսին։ Կամաց անցավ 
միջանցքով, փոքր աղմուկով բաց արեց սանդուղքի դուռը, ծածկեց իր 
հետևից ու մոմի լույսն անհ ետ ա ցավ։ Մնացի անթափանց խավարի մեջ։ 
Ականջ դրեցի, որպեսզի որևէ աղմուկ լսեմ, բայց ոչինչ Ասեցի։ Անցավ 
բավական երկար ժամանակ։ Հոգնեցի, չնայած թիկնոցին, մրսում էի, 
ոչ մի իմաստ չուներ այլևս այստեղ մնալ, քանի որ ոչ ոքի չպետք է 
արթնացնեի։ Հենց այն է, որոշում էի չհնազանդւԼելով միստր Ռոչեսթը– 
րին, նրա զայրույթի պատճառը դառնալ, երբ միջանցքի պատի վրա .մի 
անգամ ևս մոմի աղոտ լույս ցոլաց, և լսվեցին նրա քայլերի խսիրից 
խլացած ձայնը։ քւՀույս ունեմ, որ նա է, — մտածեցի, — ոչ թե մի ուրիշ 
ավելի վատ բան))։

Նա ներս մտավ գունատ և շատ մռայլ։
— Ամեն ինչ պարզեցի,— ասաց, դնելով մոմը լվացարանի վ ր ա ։–  

Այնպես է, ինչսլես կարծում էի։
— Ինչպե^ս, սըր։
Նա ոչինչ չպատասխանեց, բայց ձեռքերը կրծքին ծալած, նայում 

էր հատակին։ Մի քանի րոպեից հետո շատ տարօրինակ տոնով հարց^ 
րեց.
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— Ես մ ոռանում եմ^ Ղ^*֊Ք ասացիք, որ ի ն չ ֊ո ր  բան տեսաք, երբ 
րաց արիք ձեր սենյակի դուռը։

— Ո լ, սըր։ միայն մ ոմակալը հատակի վրա։
— Բայց դք*Լթ Է^^Ձի^ք տարօրինակ ծիծաղ։ Կարծեմ էսե"̂ լ էիք այդ 

ծիծաղը կամ նման մի բան նաև առաջ։
— Այրր, սրր^ Այստեղ կա ինշ^որ կար անող կին, որի անունը Գրեյս 

Փուլ է։ նա ծիծաղում է այդ ձևով։ Տարօրինակ անձնավորություն է։
— Միանդամ այն ճիշտ է։ Գրեյս Փուլը, դուք գուշակեցիք։ նա, ինչ^ 

պես ղսւք եք ասում, շատ տարօրինակ կին է։ Լավ, ես այդ մասին 
կմտա ծեմ։ Միաժամանակ ուրախ եմ, որ դուք, բացի ինձանից, միակ 
անձ^էավորությունն եք, որին հայտնի են այս գիշերվա պատահարի 
ճիշտ մանրամասնությունները։ Դուք բացբերան չեք։ Ոչ ոքի ոչինչ մի 
ասեք այդ մասին։ Ինքս կբացատրեմ եղելությունը (նա ցույը ավեց 
մահճակալը); Իսկ այժմ վերադարձեք ձեր սենյակը։ Գիշերվա մնացած 
կեսը հա նգիս տ կանցկացնեմ գրադարանում^ բազմոցի վրա։ Այժմ մոտ 
չորսն Լ, երկու ժամից հետո սպասավորները կարթնանան։

— Բարի գիշեր, սրր,— ասացի ես, բաժանվելով։
Նա հավանաբար զարմացավ, և դա շատ անհետևողական թվաց, 

քանի որ ինքն ինձ առաջարկեց գնար V. ––.ո
— Ւ^նչ,— բացականչեց նա,— արդեն հեռանո^ւմ եք և այգ 

ձևո** վ։
— Դուք ինքներդ ասացիք, որ կարող եմ գնալ, սըրէ

— Բայց ոչ առանց հրաժեշտի, ոչ շնորհակալական ու բարեկամա*̂  
կան մի երկու բառի։ Մի խոսքով ոչ այդպես կտրուկ ու շոր ձևով։ Դուք 
փրկեցիք իմ կյանքը, հափշտակեցիք ինձ սարսափելի ու տանջալից 
մահվան ճիրաններից։ Եվ դուք հանգիստ հեռանում եք, կարծես օտ ա ր ֊ 
ներ լինենք։ Գոնե իրար ձեռք սեղմ ենք։

Ձեռքը մեկնեց, ես տվեցի իմը։ նա վերցրեց այն, սկզբում մեկ, 
հետո^ երկու ձեոքովր

— Դուք փրկեցիք կյանքս։ Ինձ հաճելի է, որ այդպիսի հսկայական 
պարտքի տակ եմ մնում ձեր առաջ։ Այլևս ոչինչ շեմ կարող ասեր Ա^րիէ 
ոչ մի մարդկային էակի նկատմամբ այդպիսի պարտականություն չէի 
հանդուրժի, բա յց դուք՛՝ տարբեր եք։ Ձեր արած լավությունը ինձ հ ա ֊ 
մար ծանրություն չէ, Զ եյն ։

նա լռեց։ ինձ։ Ի ն չ ֊ս ր  հազիվ նկատելի խոսքեր դողդողացին
նրա շրթունքների վրա,^րայք ձայխը նրան չենթարկվեց։



-  նւղրից րարի գիշեր, սրր։ Տվյալ գԼալ^ում չկա ,,չ պարար, ոչ 
լավոէթյուհ, ոչ ծանրություն և ոչ պա րա ավ ո ո ութ յուն ։

-  Սս պ ի տ ե ի ,–  շարունակհը ն ա , –  որ դուք ինձ որևէ ձևով, որևէ 

յա մ ա նա կ լավություն կանեք։ Նկատում էի ա յդ ձեր աչքերում, երբ 

առաջին անգամ տեսա ձեզ։ Զեր աչքերի արտահայտությունն ու ծպիտր 
իզուր չէ, որ*** (նորիր կանդ ա ռա վ), իւլուր չէ, որ (շտապելով շա րունա ֊ 
1’եր) ուրաիէությա մ ր լրոին սրտիս խորքերն անդամ։ Խոսում են բնսւկան 

համակրանքի մասին, լսել եմ նաև բարի հանճարների մասին։ Ա մ ե ն ս ։ ֊ 

ֆանտաստիկ առակում անգամ ճշմարտության հատիկներ կան։ Եմ ։դ ա ֊ 

հապան հրեշտակ, բարի գիշեր։

նրա ձսէյնի մեջ կար մի տարօրինակ ուժ, հայարյքում^ տարօրինակ 
կրակ։

— Ուրախ եմ, որ սււստահաբսւր արթուն էի , — ասս։լ;ի ես, ձգտելով 

դուրս գալ սԼնյսԼկիր։
— Ւ՜նչ, դուք զն ո ւմ եք։

— Մ քսում եմ, սըր։
-  Մրս ո ւ̂մ եք։ Եսկսալե"ս, դուք կանգնած եք ջրի ւեեջ։ Գնարե ք, 

այն դեպքում գնա ցե՜ք, Զ ե յն ։ — Ոայց շարունակում էր ձեռքս բռնա ծ  

սլւսհել և հնարավոր չէր այնԿ ա ո ա ւոԻո
— Կարծես միսիս Ֆեյրֆաքսն է գալիս, սըր,— հնարեցի ես։
-  Լա։Լ, գնացեք։ — Նա րաց թողեց ձեոքս, և ես դուրս եկա։ Մտա 

անկողին, բայց քնելու մասին բոլորովին չէի մ տածում ։ Մինչև լուսա ֊ 
բաց ճոճվում էի ուրախ ու անհանգիստ ծովում, որտեղ նեղության 
ալիքները փոխարինվում էին ուրախության ալիքներով։ Երբեմն թվում 
էր, թե փրփրագեղ ջրերի հետևում տեսնում եմ ին չ ֊ որ ափ, որը Բյոլահթ 
բլուրների ւղհս հմայիչ էր։ Եվ մերթ ընդ մերթ հույսի թարմացնող զ ե փ ֊ 
լուռը հաղթականորեն տանում էր հոգիս դեպի այգ հանգրվէսնը, բայց 
ես չէի կարողանում հասնել ափ նույնիսկ երևակայության մեջ, որուէ֊ 
հետև դիմացի ցամաքից փչող քամին շարունակ ինձ հետ էր մղում։ 
Առողջ միտքը դիմագրում էի զառանցանքին, գատողությունխ թուլա ց ֊ 
նում կիրքը։ Չափսպս^նց հուզված էի, որսլեսղի կարողանայի հանգըս^ 
տանալ, հենց որ լսւյոը րացվեց, վեր կացա։

։ Անդորրության ու հանգստության երկիր, որի մասին խոսվում է Բեն յանի ( ւ տ ։ տ ~  
էքհէստավորի ճ ա ն ա պ ա ր հ ո ր դ ա ծ ա,,արանական պոեմաւէ։
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ԳԼՈԻԻւ  Տ Ա Ս Ն Վ Ե Ց Ե Ր Ո Ր Դ

Ա  ։ ՚^Պ ի՝^հ  ա նհա նգիստ գէսերից հետո ուզում, վա խ ենում էի
տ եսնել միստ ր Ռոշեսթլրրին։ Ուզում էի նորից լ*յել նրա ձա յնը , 
միևն ույն ժա մա նա կ վա խ են ում էի հանդիպ ել նրա հ ա յա ցքի ն ։ 

Առավոտյան ամեն րոպե սպ ա սում էի նրա երևա լուն, թ ե և  նա հազվա ^  
դեպ էր մտնում դա սա սենյա կ, բ ա յց  երբեմն մի քա նի րոպ եով ա յ ց ե ֊ 
չում էր, և չգիտեմ ինչու, զգում էի, որ հենց ա յդ օրն ա նպ ա յմա ն կգ ա։

Սակ այն ա ռա վոտ ն ա նցա վ սովորա կա նի պ ես։ Ոչ մի բա ն չխ ա խ տ եց  
Ադելի պարա պ մ ունքների հանգիստ ը ն թ ա ցքը ։ Նախաճաշի ց անմ ի ջ ա ֊ 

պ ես հետ ո մ ի ա յն  ես Լսեցի ի ն շ ֊ո ր  աղմուկ միստ ր Ռ ոչեսթըրի սենյա կի  
. մ ո տ ի ց , հետ ո միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ի , Լիի և խ ոհա րա րուհու Զ ո նի  կնոջ ձ ա յ ֊ 

ն եր ը , և նո ւյնի սկ  հ ենց իր^ Զ ոնի կոպիտ ձ ա յն ը ։ Լսվում էին բ ա ց ա կ ա ն ֊ 
շություններ^ ((Ինչպիսի" երջա նկություն, որ մեր տերը չի ա յրվել ա ն ֊ 
կողն ում ։ Վ տ ա նդա վո"ր է գիշերը մոմը վա ռ թ ո ղ ն ե լօ ։ <(Փա^ռք ա ստ ծո, 
որ նա իրեն չի կք^րցրեւ և սափորը ձեռքի տակ է եղել((։ ^ ա ր մ ա նա լի" է, 
որ ոչ ոքի չի ա ր թ ն ա ցր ե լ»։ ((Հուսով ե մ , որ միստ ր Ռ ոչեսթըրը չի մ ը ր ֊ 

ս ե լ, ք ն ե լո վ  գրա դա րա նի բ ա զ մ ո ց ի  վ ր ա » և ա յլն ։

Ա յս խ ո սա կցո ւթ յունների ն  հաջսրգէց սէ/եյակի հատակը քերեչու ու 
կա րգի րերԼքոլ աղէքոէկը, և երբ ա նցա  սենյա կի մոտով^ ներքևում  ճ ա ֊ 

շե լո լ հա մա ր, բ ա ց  դոնից տ եսա , որ սենյա կը նորից էր ընդունել իր ս ո ֊ 

վորա կա ն տեսքը^ մ ի ա յն  մա հճա կա լից հա նվա ծ էին ։Լա րա դույրները։ Լին, 

կա նգնա ծ ւուսա մուտ ի գո գի ն, մա քրում  էր ծխ ա հա րվա ծ ա պ ա կիները։ 

Ո ւզում էի հա րցնել, թ ե  ինչպ ես էին նրա նց բա ցա տ րել եղ ե լո ւթ յո ւնը , բ ա յց  

առաջ ա նցնելով , նկա տ եցի ս են յա կո ւմ  մ ի  երկրորդ ա նձնա վորությա ն^ մի  

կին , մա հճա կա լի կողքի բա զկ ա թ ո ռի  վրա  նստ ա ծ նոր վա րա գույրների  

հա մա ր օղա կներ էր կա րում ։ Ա յդ կինը ոչ ա յլ ոք էր, եթե ոչ Գ րեյս Փ ուչը։

Նա նստ ել էր սովորա կա նի պես հա նգիստ  և լուռոււքունջ, բր գ ե  

գարյնագոէթլ զղեւլաավ^ քՏսոակավոր գ ո գ ն ո ցո վ , սպիտակ դւխ ա շորով և 

գլխէ^դիրք^վ* կչանված էին աշխատանքով։
ն ր  ա կոպ իտ ճա կա տ ին ու անհրապույր դիմագծերի մեջ ոչ գունա տ ու֊ 
թ յո ւն  կար և ոչ էլ հ ուսա հա տ սւթ յուե , որ սպասում ես տ եսել ս պ ա ն ո ւ ֊ 

թ,ա ն փ որձ ա նողի դ ե մ ք ի ն , որի ենթ ա դրյա լ զոհը հետ ա պ նդել ու գ ի շ ե ֊ 

րը անկողնում բ ռ ն ե լ էր նրա ն։ Մ նա ցել էի ա պ շա ծ ու շփոթ։1 ։ս ծ ։ Մինչ 

ես շարոձակում էի շեշտ ա  հէ ն ա յե լ նրա ն, նա գլուխը բա ր ձ ր ա ցր ե ց ։ Ոչ 

մի ց ն ց ո ւմ , ոշ էք։ հրւզմունյթթ հանցանքի գի տ ա կ ցո ւթ յա ն  կամ հ ա յտ ֊

ա



^աբերման սարսափի որևէ նշույլ չէր երևում ղևմքին։ Նա ասաց՝ «ր ա ֊ 
րի լ ույս, միս» ինչպես միշտ, ֆլեգմատիկ ու կարճ ձևով և վերընելով մ ի 
^^րիշ օղակ ու երիզ, շարունտկեը կարել։

«Ես հիմա նրան կ ր ն ն ե մ մ տ ա ծ ե ւյի  ե ս ,–  այսպիսի բարյարձակ 
^ն  թա փ ան ց ություն իմ հ ա ս կ սյ լյ ողութ յուն ի ը դուրս է))։

֊  Բարի լույս, Գ րեյս,– ասացի ե ս ։–  Այստեղ որևէ բան է պւս  ̂
տահե^*լ։ Մի փոքր առաջ կարծեմ ականջիս հասան սպասավորների խ ո ֊
սա կցութ  յո ւն ն ե ր ը ։

— Մեր տերը երեկ գիշեր մահճակալում պառկած կարդալիս է 
եղել, քունը տարել է, իսկ մոմը թողել է վառ, և վարագույրները բռնկվել 
են։ Բարերախտարար արթնացել է այն ժամանակ, երր մահճակալն ու 
սավանները դեռ բռնկված շեն եղել, և կարողացել է սափորի ջրով կրակը 
հանգցնել։

— Տարօրինա՜կ բան է, — ասացի ցածր ձայնով։ Հետո շեշտակի 
նայելով նրան, ավելացրի, — իսկ միստր Ռոչեսթըրը ոչ ոքի չի  ̂ ա րթ ֊ 
նացրել։ Մի'^թե ոչ ոք չի լսել նրան։

նա նորից անգամ նրա
հայացքում կտր ինչ ֊որ գիս։ակցված բան։ Բավում էր, թե նա զգուշու֊ 
թյամր զննում էր ի -̂ձ, հետո պատասխանեց.

— Դուք գիտեք, միս, սպասավորները հեռու տեղ են քնում, հազիվ 
թե լսեին։ Միսիս Ֆեյրֆաքսի ննջարանն ու ձերը մեր տիրոջ սենյակին 
ամենամոտիկ են, բայց միսիս Ֆեյրֆաքսն ասում է, որ նույնպես ոչինչ 
չի լսել։ Երր մարդիկ մեծանում են, հւսճախ սյինդ են քնում։ — Նա լոեց 
և հետո մի տեսակ փքված անտարրերությամր, թտյց և նշանակալից
տոնով, ավելացրեց---Բ̂ ^^9 երիտասարդ եք, միս, և, զգայուն եք
քնում, դուք պետք է որ աղմուկը լսեիք։

— Լ^եցի, — ասացի ես, իջեցնելաէ ձայնս, որպեսզի Լին, որ մաք̂ հ 
բում էր լուսամուտները. Ասեր ի ն ձ ։–  Սկզբում ինձ թվաց, թե գա Փայլըթն 
է։ Բայց Փայլըթը չէր կարող ծիծաղել, իսկ էս հավատացած եմ, որ լս ե ֊ 
ցի ծիծաղ, և այն էլ տարօրինակ ծիծաղ։

Նա նոր թել վերցրեց, զգուշությամբ մտքեց, հաստատուն ձեռքով 
ասեյլը թելեց և կատարյալ սառնությամբ նկատեց*

Ե արծ ում եմ, միս, հազիվ թե տերը ծիծաղեր, երբ նրա կյ։սն ֊\ 
քին այդպիսի վտանգ էր սպառնում։ Դուք, երևի, երազ եք տեսել։

երազ չեմ տեսել, — ասացի մի փոքր տաքանալով, քանի 
որ նրա հանդուգն սառնությունը զայրացնում էր ինձ։ Նա նորից նույն 
զննող ու զգացող փորձաոտ հայացքով նայեց ինձ։
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—  հսկ ասե^լ եք տքւրոջըք ծիծա  ղՒ ձա յն  եք Լսել, —  հարք^

քեը նա ։
—  Այս ա ռա վոտ  դեռ առիթ չեմ  ուննըել խ ոսելու նրա հետ ։

—  Եվ դուք չմ  տածեըի^* ք դուռը բա ց անել ու նա յել մ իջա նցք ,–^  

շա րունա կեց Գ րեյսը ։

Թ վում էր, թե նա է ինձ հա րցա քննում , փ որձելով ինձնից դուրս 
քա շել ինշ-որ ա հղ եկո լթ յո ւնն եր ։ Անմիջա պ ես մտ քովս անցաւք^ եթե  
Գ րեյսը պչխի ընկներ, որ ես գիտ եմ կամ կա սկա ծում եմ նրա վրա , նա  
կարոդ էր մի լա ր խաղ խ ա ղա լ գլխ իս ։ Եվ խ ո հեմ ութ յո ւն  հա մա րեցի  

զգույշ լի ն ե լ։

—  Ընդհա կա ռա կը , —  ա սացի ես , —  դռան սողնակը գ ց ե ց ի ։

—  Ուրեմն դուք ա մեն գիշեր քնելուց առաջ ձեր դուռը շե^ք փա–̂ , 

կում ։

ււԱատանէս", ուղում է իմա նա լ սովորություններս, որպ եսզի ըստ  
ա յն մ  էլ մի խաղ խաղա իմ  գլխ ին)։։ Եվ զա յրույթ ը  նորից հա ղթեց խո^ 
հ եմ ութ յա նը իւք մ եջ։ Ես կոպիտ պ ա տ ա սխ ա նեցի։

—  Մինչև ա յժ մ  հաճախ էի մոռա նում սողնա կը, անհրաժեշտ չէի  
հա մա րում գ ց ե լ։ Հա վա տ ա ցա ծ էի , որ Թ որնֆիլդ ՀոԱպւմ ինձ ոչ մի  
վտ ա նգ չի սպ ա ոնում ։ Ո ա յց ա յսոլհեա հ Հա յս  խ ոսքը հա տ կա պ ես շեշ–՛ 
տ ե ց ի ) ա մեն գիշեր քնելո ւց  առաջ շատ զգույշ  կ լինեմ , որպ եսզի ա մեն  

ի ն չ ա պ ա հով լի ն ի ։

—  Եվ չա վ էլ կա նեք , —  պ ա տ ա սխ ա նեց ն ։ո , —  ա յստ եղ շ ր ջ ա կ ա յ ֊ 
ք ո ւմ  հա նգիստ  է, և երբեք չե մ  լս ե լ, որ դողերը երբևիցե փորձ ա րած 
լինեն կողոպ տ ելու ա յս տ ունը, թ եև  բոլորին լա վ  հա յտ նի է , որ հ ա ր յո ւ

րա վոր ֆունտ ա րժեք ունեցող ա մա նեղեն կա ա յս պ ա հա րա ններում։ Եվ 
ինչպ ես տ եսնում եք, ա յսպ իսի մի մ ե ծ  տան հա մա ր շատ փոքր թ վ ո վ  
սպ ա սա վորներ կա ն, որովհետ և տերը երբեք երկար չի էսպրում ա յս տ եղ ։ 

Ւսկ երր գա լիս է , նրա ն, որպես ամուրի մա րդու, շատ քիչ բա ն է հա ր
կա վոր, ր ա յց  ես գ տ ն ա մ  ե մ , որ ա վելի լա վ է միշտ խ ոհեմ էինեԼ դուռը  
փակեէ և ա յդ  ձևով  պաջէսպանվեւ ա մեն մ ի  շար պ ա տ ա հա րից։ Շա տ երը, 

մ ի ս , վս տ ահ ում են նա խ ա խ նա մ ութ յա նը , ր ս *յց  ես գտ նում եմ$ որ նա 
խ ա խ նա մ ութ յո ւնը  միջոցներ շի շռ ա յլո ւմ , թ եև  նա հաճախ օրհնում է 
նր ա ն ց, երբ նրա նք զդո ւշո ւթ յա մ բ են գո ր ծ ա ծվ ո ւմ ։^–  Ա յստ եղ նա ա վ ա ր ֊

Ւք երկար ճա ռը, որը ա րտ ա սա նեց քվա կերին հատուկ կեղծ 1րջռւ*^ 

թ յա մ ր ։

Ես, տակավիէն կ ա ն չա ծ , ապյեչ էի նրա այդպիսի զարմանալի

էՈ



ինքնազսպության և ահհ աս կան ալի կեղծավորության վրա, երբ ներս 
մտավ խոհարարուհին։

— Միսիս Փուլ,— ասաը նա, դիմելով Գրեյսին, — սպասավորների
ճաշը շուտով պատրաստ կլինի, չե'^ր ներրև։

— րսյսին մի սլինտա պորտերը և մի կտոր ւզուդինգ դրեք 
մաստւըարանի վրսԿ ես հետո կտանեմ վերև։

— Իսկ միո չէի ք ուզենա։
— Մի փոքր կտոր և մ ի  ք ի չ  էլ պանիր, բավական է։
— Իսկ սադո^։
— Առայժմ ուրիշ է։ լին չ։ 1 '̂եյիը առաջ ներքև կիջնեմ և ինքս կսլւստ֊ 

բաստեմ ։
Հետո խ ոհ արարուհ ին դիմեը ինձ, ասելուէ, որ միսիս Ֆեյրֆաքսն 

սսլասում է, ուստի իջա ներքև։
ճաշի ժամանակ ես հազիվ էի լսում միսիս Ֆեյրֆաքսի պատմածը 

վարագույրի հրդեհի մասին, շարունակ մտածում էի Գրեյս Փուլի հանԼ֊ 
լոլկային բնավորության, առավել ևս նրա Թորնֆիլդում ունեցած դիրքի 
մասին, մտածում էիք թե ինչու այդ առավոտ նրան չբանտարկերին և 
կամ գոնե աշխատանքից չհեռացրին։ Միստր Ռոչեսթըրը ինքն էլ հ ։ս ֊ 
մ ար յա այն կարծիքը հայտնեց, որ հրեկ դիշերվա հ անցադործը հենց 
Գրեյս Փուլն է։ Ո րն էր այն խորհրդավոր պատճառը, որը ղսլզում էր 
նրան Գրեյսին մեղադրելուց։ Ինչո"*լ ինձ ևս հրամայեց այդ դււպտնիրը 
պահել։ Շատ տարօրինակ էր, որ հանդուգն, քինախնդիր ու հսլարտ մի 
ջենտլմեն, թվում է թե, ընկել էր իր ամենաստոր աղախիններից մեկի 
իշխանության տակ, և այն էլ այնքան ուժեղ, որ նույնիսկ, երր նա ձեռք 
էր բարձրացնում իր կյանքի վրա, միստր Ռոչեսթըրը չէր հ ամ արձակ֊ 
վում նրան բացահայտ կերպով մեղադրել և առավել ևս պատժել։

Եթե Գրեյսը երիտասարդ ու գեղեցիկ լիներ, ես կարող էի ենթա դ֊ 
րել, որ միստր Ռոչեսթըրը ավելի շուտ ընկել էր զդա ցմ անքն երի, քան 
խոհեմ ության կամ վախի ազդեցության տակ։ Ի այց այսպիսի կոսլի։ո 
դիմագծերով ու հասակն առած կնոջ նկատմաւքբ դա անհավանական էր։ 
((Իայց և այնպես, — մտածում էի, — Գրեյս Փուլը երիտասարդ է երել, 
նրա երիտասարդությունը համընկել է իր տիրոջ երիտասարդության 
հետ։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը մի անդամ ասաց, որ Գրեյսը վաղուց է սող ֊ 
րում այս տանը։ Չեմ կարծոււէ, որ նա երբևիցե գեղեցիկ եղած Ժ^1>> 
բայց նրա ինքնատիպությունը, բնավորության ուժը ։ի ոխ արին ում էին 
ֆիզիկական թերությունները։ Միստր Ռոչեսթըրը վճռական ու ապա֊

։  Հեղուկների լա փ –  0,56 լ ։

յշ — Շաոլոթ Բրոնտհ
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կենտրոն րն ավոր ութ յ  ունն եր սիրող էր, ոչ պակաս տ արօրին ակ էր և 
^րեյւէը; Ւսկ եթե ^ ն ը չա լի  որևէ քմա հա ճույքը (ն մ ա ն  քմա հա ճույք շատ  
հնարավոր է ա յսպ իսի մի կտրուկ և ինքնա կա մ բնա վորութ յա ն համարի 

նրա ն իր իսկ ա նզգուշությա ն հե տ ևա նքով,  ̂ ^ձԴ կնոջ իշխանու–>
թ յա ն տակ Ա վերջինս ա յժմ  ա յդպ իսի գա ղտ նի ա զդեցութ յուն ունի նրա 
քա յլերի  վրա , որը միստր Ռոշեսթըրը շի կա րողա նում թոթա փ ել և չի 

հ ամ արձակվում հաշվի չ ա ռ ն ե ր ) ։ 9 ա յց  ա յստ եղ ես ա յնպ ես պարզորոշ 
պատկերա լյրի միսիս Փուլի քա ռա կուսի, տափակ ֆիգուրա ն, նրա ա ն ֊ 
նշան, շոր, նույնիսկ կոպիտ դեմ քը, որ մ տ ա ծեցի ((ոչ, անհնա ր է, իմ  են^ 
թա դրոլթյու\ւը չի  կարող ճիշտ լի ն ե լ։ ք^այը և ա յն պ ե ս , —  շա րունա կեց  
գաղտնի ձա յնը , որը խ ոսում է մ եզնի ց յուրա քա նչյուրի սրտ ում , —  դու ևս 
գեղեցիկ չես , սա կա յն , կա րծես թ ե  միստ ր Ռ ոչեսթըրը հ ա վա նում է ք ե զ ։ 

Հա մ են ա յն  դեպ ս, դու ա յդ  հաճախ զ գ ^ $ ե լ  ես, իսկ երեկ գիշեր*** Հիշի ր 
նրա խ ոսքերը, հիշի^^ր նրա հ ա յա ցք ը , ձա յնըյէ>։

Լավ հիշում էի, ա մեն ինչ և  ̂ խ ոսքերը, հ ա յա ցք ը , և տոնը կ ա ր ֊ 
ծես մի պահ նորից կենդա նա ցա ն իմ առաջ։ Մտա դա սա սենյա կ, Ա դ ե ֊ 
լը նկարում էր, խ ոնա րհվեցի նրա վրա և մա տ իտ ին ուղղություն տվեցիք 

Նա մի տեսակ ապ շա ծ ն ա յե ց  ի ն ձ ։
-  ^ ս ’ ձV€2-V0սՑ, րՈՅ<1€րՈՕ1Տ6110^---  ---  \^0Ց ԺՕէ^էՏ

էր6 ահ16ոէ շօրորո0 1ց ք0սւ116, շ է  Vօտ >օս6 տ տօոէ րօսց6 տ։ ա31տ րօստ̂ տ, 
շօրորո6 ժ6 Տ Շ€րւտ6 տ1*։

—  Կ ռա նա լուց, Ա ղել, արյունը խ փ եց գլուխ ս ։ —  Նա շա րունա կեց  

նկա րել, իսկ ես^ մ տ ա ծել։
Ես շտ ա պ եցի ^ ր ե յս  Փուլի մա սին ի մ  ուղեղում եղա ծ ս^յգ ատելի  

մտ քերը դուրս վա նել, դրա նք ինձ ղզվա նք էին պ ա տ ճա ոում։ Ւնձ հ ա ֊ 
մ  եմ ատում էին նրա հետ և գտ նում , որ մ են ք , ա յնուա մ ենա յնի վ , տ ա րբեր  
մա րդիկ ենք ։ /^եսսի Լիվենը ա սա ց, որ իսկա կա ն լեդի ե։ք, և նա ճիշտ 
ա սա ց, ես Լեդի էի ։ Ւսկ ա յժ մ  շատ ա։Լելի լ*^վ  տեսք ունեմ, քան այն  

ժա մա նա կ, երք քէոթ ին ահաեԼ էք ի ն ձ ։ Ավելի լցվ ե լ եմ , դույնս վրա է 
եկել, ա վեչի կենգա նխ  դա րձել, քա նի որ ա վելի
պ ա յծա ռ են հույսերս ու կենսսփ խ նդ վաքեցքներս։

((Երեկոն մ ոտ ենում  է , —  ա սա ցի խնքս ին ձ , Աայ1զաի յա$^սամօւտի 
կողմ ը ։ —  Ա յսօր միստ ր Ռ ոչեսթըրի ձա յնն տ  քա յլեր ը  ա ա նր չե մ  լս ե լ, 
ր գ ։յց ,  ա նկա սկա ծ, մինչև գիշեր նրան կ տ ես նեմ ^։ ԱաաԼւսայան վա խ ենում

 ̂ Ի ^ չ  է պասոսՀհ^ մադմաէազեւ, ձեբ մասմ։երը դոդում են տերևի պես և ձեր ա յ ֊ 
տերը կարմիր են, կարմիր պֆթ վ ^ ա ե ո ,) »
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Էի նրան հանղիպելոլը, իսկ այժմ ցանկանում էիւ Երկար սպասելուց 
դարձել էի անհամբեր։

Իսկ երբ մթնշաղը բավականին խտաըավ և Աղելը ներքև իջավ, ո ր ֊ 
պնսղի մանկասենյակում խաղա Սոֆիի հետ, ես էլ ավելի էի փափա
գում այդ հանդիպումը։ Ականջ էի դնում^ զանգը ներքևում արդյոք չի՛՛ 
հնչում, արդյոք Լին չի բարձրանում վերև՛ ինձ ներքև հրավիրելու։ Եր
բեմն երևակայում էի, թե լսում եմ ։^իստր Ռոչեսթըրի քայլերը, և հա– 
յաըքս դարձնում էի դեպի դուռը, սպասելով, որ կբացվի, և նա ներս 
կմտնի։ Իայց դուռը չէր բացվում, իսկ լուսամուտից ներս էր թափան
ցում միայն խավարը։ Սէսկայն դեռ ուշ շէր։ Նա հաճախ հետևիցս ուղար– 
կում էր երեկոյան ժամը յոթին, /է' ութին, իսկ այժմ միայն վեցն էր։ 
Երևի, այս գիշեր չհուսախաբվեմ^ ինչքա"ն բան ունեմ ասելու նրան։ 
Ուղում էի նորից խոսակցություն բացել Գրեյս Փուլի մասին և լսել, թե 
ինչ կպատասխանի։ Ուզում էի ուղղակի հարցնել, թե հավատացա՛՛ծ էր 
նա, որ երեկ գիշեր նրա վրա հրեշավոր մահափորձ կատարողը հենց 
ինքը Փուլն էր, և եթե այո, ապա ինչո՚*ւ էր նրա չարագործությունը 
գաղտնի պահում։ Ես բոլորովին չէի մտածում, որ հարցասիրությունս 
կարող էր նրան զայրացնել։ Ուրախանում էի, երբ նրան մերթ բարկաց
նում էի, մերթ հանգստացնում։ Ուղղակի հաճույք էի զգում դրանից, և 
հաստատուն բնազդը միշտ արգելում էր ինձ ավելի հեռուն գնալ։ Եր– 
բեք չէի համ արձակվում հուզմունքի սահմանը անցնել, անդունդի եզրին 
ես սիրում էի փորձել իմ վարպետությունը։ Հիշելով հարգանքի պատ
շաճ ձևերը և իմ դրությունը տան մեջ, ես դեռ կարող էի հանդիւղել ու 
վիճել նրա հետ առանց վախենալու կամ շփոթվելու։ Դա բւսէԼարւսրուէՏ 
էր թե" նրան, թե" ինձ։

Վերջապես քայլերից սանդուղքը ճռճռաց, երևաց Լին, բայց մի
այն նրա համար, որպեսզի հայտնի, որ թեյը պատրաստ է միս իս Ֆ հ յր ֊ 
ֆաքսի սենյակում։ Գնացի, ուրախ էի, որ գոնե ներքև եմ իջնում, որուէ– 
հետև թվում էր, թե դա ինձ մոտեցնում էր միստր Ռոչեսթըրին։

— Դուք, երևի, թեյ կցանկանաք, — ասաց բարի տիկինը, հենց որ 
ներս մտա,— գ^^ք ճաշին այնքան քիշ բան կերաք։ Վէսխենում եմ, — 
շարունակեց նա, — որ այսօր վատ եք զգում։ Վառվում եք և տենդս։ (ին 
տեսք ունեք։

— Օ", ես շատ լավ եմ, երբեք ավելի լավ շեմ զգացել։
— Այն ժամանակ ձեր լավ ախորժակով ապացուցեք այղ։ Ո՝եյ 

կպատրաստեիք մինչև որ ասեղնագործեմ ։սյս շ^րքը ։ — Վերջացնելուց 
հետո նա վեր կացավ, իջեցրեց վարագույրը, որը բարձրացրած էր, որ–
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պեշյղի օրվս, լո ւյս  լէ ներս թ ա փ ա ն ցի , և իր ոք, մթնշա ղը արադ թ ա ն ձ ր ա ֊ 

նա լով  վեր  ( / ,  ա ծվում  լիա կա տ ա ր խ ա վա րի։

—  Ա յսօր հրա շա լի գիշեր է ,—  ա սա ց նա , նա յհ լո վ  լուս ամ ուտ ին։ —  

Ա՝ե սլետև ա ստ ղեր չեն երեում ։ Ա ռհա սա րա կ, ա յսօր բա րենսլա ստ  եղ ա ֊  
նակ կր լքի ստր Ռ ոշեսթրրի ճա նա պ ա րհորդութ յա ն հա մա ր։

—  ճ ա նա պ ա րհորդոլթյա ՜ն։ Մի**թ ե  միստ ր Ռ ոչեսթըրը գն ա ցել է որեէ

Աէեղ։ Չ դիտ եի, որ նա դրսում է։
— Օ յ  գնաց նախաճաշից անմիջապես հետ ո։ 9*նաց Լիգ$ միստր 

էշթբնի կա լվա ծքը, որը Ա^իլքոթից տասը մղոն այն կողմ էէ Այնտեղ երևի 
հավաքվել է ամենարնաիր հասարակություն^ Լ^ՐԴ ^եգրեմը, ոըր Ջորջ 
Լիննր, գնդապետ Դենթը և ուրիշներ։

—  Ա յս գիշեր սպասո**ւ։է եք նրա վերա դա րձին։
—  /7'>.  ոչ էլ վ ա ղ ը ։ Ենթա դրում ե մ , որ ա յնտ եղ կմնա  մի շա բա թ  

կա մ շա բա թ ի ց ա վելի ։ Ե բբ ա յգ  նուրբ ու պ երճա շուք մա րդիկ հավաք–  
վոլմ են, իր ենց շրջա պ ա տ ում են ա յնպ իսի շք ե ղ ո ւթ յա մ բ ու ուրախու– 
թյա մբ^ և այն ամենոէէ, ինչ կարող է հաճույք ու բ ե ր1լրանք պ ա տ ճա ռել, 
որ բո լո ր ո վ ի ն  չեն շտապում բաժանվել իրարից։ Հատկապես զվա րճա 

նում են ջե ն տ լմ ե ն ն եր ը , իսկ միստ ր Ռ ոչեսթըրը ա յնքա ն ա շխ ույժ ու 
կենդա նի է պ ա հում ի ր ե ն , որ հա վա նա բա ր վա զելում է բնդհա նուրի ս ե 

ր ը ։ նա  շատ դուր է գա լիս կա նա նց, թ ե և , թ վ ո ւմ  է , թ ե  ա րտ ա քինը ա յն^  
քա ն էլ գբո յվիչ չէ ։ բ ո յյց ,  կա րծում  ե մ , նրա դիտ ելիքներն ու շնորհքը, 
գուցե և հ ա րստ ութ յունն ու մա քուր ցեղա կա ն ա րյունը ։իոխ արին ում են 

նրա մի քա նի ֆ իզիկա կա ն թ ե ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ։

—  1իզ^^^ կէսնա^յք էլ կ լինեն ։
—  Ա լնտ եղ են միսիս էշթ րնը և նրա երեք աղջիկները^ վերին աս -

տ իճա նի նր բա գեղ երիտ ա սա րդ օրիորդներ, ա յնտ եղ կլինեն և պատվար–՛ 

ժա ն 9լա նշ ու Մերի Ւնգրեմր^ իսկա կա ն գեղ եցկուհ իներ ։ Ես տ եսել եմ  

ք  լա նջին վ ե ց  կա մ յո թ  տարի ա ռա ջ, երբ դեռ տ ա սնութ տա րեկա ն ա ղ
ջիկ էրք %ա եկա վ ա յս տ եղ ջրօրհնեքի պ ա րա հա նդեսին և ե ր եկ ո ւյթ ի ն , որ 

կա զմա կերպ ել էր մ ի ս տ ր ^ ւ ե օ թ ր ր ը ք  Դուք մի տ եսնեինք ճա շա սենյա կն  
^ յ դ  շքե ղ ո Փ ^ա մ թ  էր  զա րդա րվա ծ ու ին շք ա Դ  պ ա յծա ռ
էր լուսավորված։ Երևի կլինեին հ ի ս ո ճ  կա ն ա յք  ու տղամա րդիկ^ թուորն  
էլ լա վ ա գ ո ւյն  ը ն տ ա ն ի քն եր ի ց , բ ա յց  միս Ի նգրեմը հ ա մա րվում  էր օրվա

գեղ եցկ ո ւհ ի ն ։
^  Դուք ա սում  էի ք , միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս , որ տ եսել եք նրա ն, ինչպ ի^  

ս ի Դ  էր ն ա ։
.  Ա յո , տեօեշ ե մ  նրանէ ւէա յլա սենյա կի դոները լա յն  րա ց էինֆ և
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»տւ տ ո ֊քանի որ ծնունդ էր, սւդտսավորնհրին նույնւղԼս էւքույլ տէէԼըին 
վհլ դահլիճում և լսել, թե ինչպես էին դամ աները երդում ու սք արում։ 
Միստր Ռոչեսթըրր ինձ ևս ներս կանչեր, և ես մի իւաղաղ անկյուն ում 
նսաած^ դիտում էի նրանը։ Դեռ երբեք չէի տեսել աւէելի շքեղ մի ա ե ֊ 
սարան^ կանայք հագնւէած էին ճոխ, նրանըիը շատերը, դոնե երիտա֊ 
սարդներիը շատերը, փայլում էին իրենը գեղեըկությամր, իսկ ւքիս 
Ինգրեմը ուղղակի օրվա թագուհին էր։

— Եվ ինչ^դիսի'* տեսք ուներ։

— 9 արձրահ աս ակ, նուրբ կազմվածքով, թեք ուսերով, երկար, ն։ս– 
զելի վզովք ձիթապտղի դույնի, թուխ ու էքաքուր, ազնիվ դի։քազծերոէէ։ 
Աչքերը նման են միստր Ռոչհսթըրի ալքերին՝ քո ո շոր ու սև, իր ւսդա– 
մանդների պես շողշոզուն։ Եվ հետո, նս։ ուներ այնպիսի հրաշալի մ ։ս ֊ 
զեր, ագռսոէի թևերի պես սև, և այնպես դեզեըիկ սանրել էր՝ գլխի հ ե ֊ 
տևի մասում հաստ հյուսերիը սարքել էր իսկական թադ, իսկ առջևիը 
կախված էին երկար, փայլուն խոպոպիկներ։ Ամբողջապես սւզիտակ էր 
հագած՝ դեղնագույն շուրֆր ծածկում էր նրա ուսն ու կուրծքը և, կապած 
լինելով կողքիըք երկար ծոպավոր ծայրերով հասնում էր մինչև ձնկնե ֊ 
րը։ Մազերին ևս ամրաըրել էր ոսկեգույն մի ծաղիկ, որը հատկաւդես 
ս չ̂քի էր ընկնում նրա սև գանգուրների ֆոնի էէրա։

— Եվ, իհարկե, բոլորը հմայված էին նրանով։
— Այո, և ոչ միայն նրա գեղեըկությամր^ ^յլե^ ընդունակություններ 

րով։ Նա մեկն էր այն կանանըիը, որոնք երգում էին։ Մի ինչ~որ ջենտլ
մեն նվագակցում էր դաշնամուրի վրա։ նա և միստր Ռոչեսթըրը երղե ֊ 
ըին մի դուետ։

— Միստր Ռոչե'*սթըրը։ Չգիտեի, որ նա կարող է երգել։

— 0^, դուրեկան թավ ձայն ունի և երաժշտական նուրբ ճաշակ։

— Ւսկ միս Ւնգբե^մը, նա ինչպիսի*՝ ձայն ուներ։

— Չափազանց գրավիչ և ուժեղ, հիանալի երգում էր, շատ հաճե–
Ժ հետո նւէադհց։ Երաժշտության մեջ ես դատաւԼոր չեմ,
բայց միստր Ռոչեսթըրը լաւէ հասկանում է և ասաց, որ միս Ինգրեմի 
նվագածը հիւսնալի է։

— Եվ այդ գեղեցիկ ու ւիայլուն լեդին դեռ չի*՝ ամուսնացել։
— Ըստ երևույթին, ոչ։ Ենթադրում եւք, որ նա և նրա քույրը ։Տեծ 

կարողություն չունեն։ Ծեր լորդ Ինգրեմի կալվածքները ժառանգէսկան 
են և համարյա բոլորը ժառանգել է ավագ որդին։

— ^ա յց մի^*թհ ոչ մի հէսրուստ ազնվական կամ ջենտլմեն չի
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հրապուրվել նրանաէ, օրինակի միստր Ռ ոլեսթըրը, նա հո հարուստ է,
այնպես չէ ։

— Օ , իհարկե։ 9ա յը  զգ^էի տարբերություն կա նրանը տարիքներ 
րի մեջ։ Միստր Ռոշեսթըրը մոս։ քառասուն է, իսկ նա ընդամենը քսա ն\ 
հինգ։

— Դա ի^նլ նշանակություն ունի։ Շատ ավելի անհավասար ամուս
նություններ կատարվում են ամեն օր։

֊ ֊  ճի շտ է, սակայն հազիվ թե միստր Ռոչեսթըրն այդպիսի քա յչի  
դիմի։ ք*տյը դուք ոչինչ չեք ուտում, մինչև ա յժմ ձեր բերանը համարյա  
ոչինչ չեք դրել։

Հենը ուզում էի խոսա կցությունը նորից դարձնել միստր Ռոլե ս թըրՒ 
ու դեղեըկոլհի ք^չանջի հավանական ամուսնության վրա, բա յը  ներս մտավ 
Ադեչր, և խ ոսա կցությա ն բնույթը փ ոխ վեց։

Մի անգամ մենակ մնա լով, ես նորից անդրադարձա ի մ  ստացած  
տեղեկություններին, նա յեցի սրտիս խ ՚^բքը ։ ստուգեցի մտքերս ո€ 
զգա ըմա նրներս և փորձեցի նրանց, երևակայության անսահման ու կու
սական անապատ ոսՏ մ ոլորվելուց, վերադարձնել առողջ դատողության 
անվտանգ ու ղքւն,

Եվ ահա կանգնա ծ եմ սեփակսէն մեզսպթակահ դատարանի առաջ։ 
ՀիշոՂ ությունս վկա յություն էր տալիս հույսերիս, ցանկություններիս $ 
զդա ց մ  ունքն երիս, որոնց երեկ գիջերվանից այնպես գուրգուրում էի, 
ընդհանուր հոգեկան վիճակիս մա սին, որի մեջ գտնվում էի երկու շա– 
րաթից ի Վեր։ Հետո առաջ եկավ դատողությունս և իրեն յուրահատուկ 
հասգիստ տոնով պատմեց հասարակ, անպաճույճ մի պփտմռլթյամէք 
ցույց  տալով, թե ինչքան եմ ես հեռա ցել իրական ությսմփից ու տարվել 
երազներով։ Այն ժամանակ արտասանեցի ի մ  հետ ևյա յ դատավճիռը։

Ավելի մեծ  հիմար, քան Զ ե յն  էյրը դեռ եբրեք աշխարհում չի ապ
րել։ Դեռ երրևէ ոչ մի տարօրինակ ապուշ ^ յդ  աստիճան չի տարվել 
քա ղցր ինքնախարեովթյամր և թ ույն  շի կլա նել, հա մարելով այն նեկ
տարս։

(ւԴոէ, —  ասում էի ինքս ի ն ձ ,–  միստր Ռոշեսթցրի պ ա յտ ե վ ^ն ։ Դու 
օժտված նրան հաճույք պատճառելու ունակությա ^մր։ ^արո^ղ ես ար
ժեք ունենսդ նրա հա մա ր։ Թող, քո հիմարությունը զզվեցնում է ինձ։ 
Եվ դու ուրախանում էիր դերադասության ա յն պատահական, երկդիմի 
նջտ ննէրից, որ հա յտ նի ընտ ա նիքից մի ջենտ լմեն, բարձր հասարակա– 
թյռմևից մի մա րդ, ցույց էր տայքա ի ք  Աքիք կախում ունեցող մի անփորձ 
աղջկան։ Ինչպե^ս ես հսէհա/Փքւթկրվաա ողորմելի՛^ հիմար, խ ա րվա ծ։
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Մի *̂թե )̂ո անձնական շահերը րեղ ավելի իմսւսսսոն չեն դարձրեխ դու 
չէի (̂Կ հենը այս սուսոէււտ վե ր սւ սլր ում էիր երեկ գիշերվա կ ատ արված 
եղելությունը; Ծածկի ր դեմքդ ու ամաչի ր։ Նա ինչ^որ դաէասանական 
րան աստը աչքերիդ մասին, այնսլես չէ ։ Դու, կույր կաթնակե ր։ Օաց 
մլարով պատած աչքերդ ու նայիր քո անմիտ վիճակին։ Ոչ մի կնոջ հ ա ֊ 
մար պսւտվարեր չէ, երբ նա հրապուրվում է իրենից բարձր կանգնա ծի 
շողոքորթություններով, եթե մտադիր չէ ամուսնանալ այդ կնոջ հետ։ 
Եվ խելագար է այն կինը, որը թույլ է տալիս, որպեսզի գաղտնի սերը 
բորբոքվի իր սրտում, որովհետև այդ ան րամ ան ու անհայտ սերը կկլա ֊ 
նի նրա կյանքը, որը սնում է այն, և եթե այդ սերը հայտնաբերվի ու 
փոխադարձ լինի, ապա շրջմոլիկ հուրի պես նա կքաշի, կտանի քեզ 
դեպի այնպիսի մի վայրի ճահճուտ, որտեղից ոչ մի ելք չես գտնի։

Լսիր ուրեմն, Ջեյն էյր, քո դատավճիռը, վաղը հայելին կդնես 
առաջդ և մատիտով կնկարես քո սեփական պատկերը^ իսկոէթյամբ, 
առանց մեղմացնելու որևէ թերություն։ Ոաց չթողնես ոչ մի կոպիտ դիծ, 
չքողարկես ոչ մի անճշտություն և տակը կգրես^ «դաստիարակչուհու 
դիմանկարը, որ չուներ րարեկամներ ու ազգականների^։

Այնուհետև վերցրու փղոսկրյա այն տափակ կտորը, որը քո նկար՛
չական սնդուկում է, վերցրու ներկատախտակը, ամենաթարմ, ամենա
նուրբ ու ամենամաքուր գույները իրար խառնիր, ընտրիր ուղտի բրդից 
սարքված ամենաբարակ վրձինը, ամենայն ուշադրությամբ նկարիր 
ամենադուրեկան դեմքը, որը երևակայությունդ կարող է պատկերել, 
երանգավորիր այն ամենանուրբ ստվերներով ու ամենամեղմ դույներով 
ճիշտ այնպես, ինչպես միսիս Ֆեյրֆաքսը նկարագրել էր Բլանշ Ինդրեմին։ 
Հա, հիշիր նրա սև խոպոպիկներն ու արևելյան աչքերը։ Ե^նչ, որւդես 
օրինակ ուզում ես ընդունել միստր Ռոչեսթըրի աչքե^րը։ Մ ոռացի"ր 
ամեն ինչ։ Ոչ մի թնկթնկոց, ոչ մի զեղում, ոչ մի ափսոսանք։ Հարկա
վոր են միայն առողջ դատողություն ու վճռականություն։ Հիշիր նրա 
հունական վիզն ու կուրծքը, վեհ, բայց ներդաշնակ դիմադծերը, թող 
երևան նրա կլոր և շլացնող թևերն ու նուրբ ձեռքերը։ Չմոռանաս և ադա
մանդյա մ ատ անին ու ոսկե ապարանջանը։ Բարեխղճությամբ նկարիր 
նրա շրջաղդեսէոը, եթերային ման յակն ու պսպղուն կերպասը, շարֆի գե
ղեցիկ ծալքերն ու դեղին վարդը, ու գրիր այս նկարի տակ՝ (ւԲլանշ  ̂ կա
տարյալ արիստոկրատուհիճէ

Եվ եթե երբևէ ապագայում ենթադրես, որ միստր Ռոչեսթըրր քո 
նկատմամբ լավ է տրամադրված, վերցրու այդ երկու նկարներն ու հա
մեմատիր,. ասա՝ ((Հավանորեն միստր Ռոչեսթըրը կնվաճեր այդ աղնվա–
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կան կնոջ սերը^ հթԼ ընտրելու լիներ, և մի^*թե կարելի է ենթադրելէ որ 
նա էքքք̂ րջ հ 1 ^ 1  պարվի այս աննշան ու աննկատելի պլեբեյուհով))։

օեվ ես կանեմ ա յդ » յ— վճռեցի։ Այդ որոշումը կա յա ցնելուց հետո, 
աստիճանաբար հանգստացա ու քուն մտ ա ։

Խոստումս պահեցի։ Մեկ^երկոլ մամ բավական էր, որպեսզի մատի^ 
տով իմ սեփական պատկերը նկարեի։ Երկու շաբաթից պակաս հարկա^ 
վոր եղավ, որպեսզի փղոսկրյա տափակ շերտի վրա ավարտեի Բլանշ 
Ինզրևմի երևակայական մանրանկարը։ Բավական գեղեցիկ էր ստացվել, 
ու երր Համ եմ տտ ում էի իմ իսկական պատկերի հետ, ապա հակասել– 
թյունլ։ շափւսզանց մեծ էր, որպեսզի հույսեր տածեի իմ աւզադայի 
նկա տ մա մբ։ Բայց ա յգ աշխատանքից ես օգուտ քաղեցի՝ գլուխս ու 
ձեռքերս զբա ղվա ծ էին, և գա ում ու ամրություն տվեց իմ նոր տպա
վորություններին, որոնք կուզենայի անջնջելի պահել սրտումս։

Շուտով հիմք ունեցա շնորհավորելու ինձ այն կէսքքգապահության 
համար, որ նպաստավոր ազդեցություն ունեցավ իմ զգացմունքների  

վրա> գրա շնոր\՝իվ ես կարողացա Հետ ադա դեպքերը շատ հանգիստ 
կերէս ով դիմաւէորել։ Եթե անսլատրաստ լինեի, հավանաբար անընդու
նակ կլինեի զգացմունքներս զսպ ել։

ԳԼՈԻ10 ՏԱՍՆՑՈԹԵՐՈՐԳ

Ա  նցավ մի շա բա թ, բ ա յց  միստր (հոշեսթըրից ոչ մի լուր շստ ա ցվհց։
Անցավ տասը օր» նա նորից չերևա ց։ Միսիս Ֆեյրֆա քսն ասաց, 

օր ինքը չի զարմանա , եթե նա Լիզից ուղիղ անցնի Լոնդոն, այնտեղից էլ 
մա յր ցա մա ք և մի ամրոզչ տարի նորից բա ցա կա յի Բ*որնֆիլդից։ Նա 
Հաճախ հանկարծ աւ սճակԱկսղ թտպնոէմյ հեռանում էր իր կա լվա ծքից։ 
Այս որ լսեցի, զգա ցի, թե իՏքշպէս ծիրտս սկսեց թ ոզա նա լ ու մի տար
օրինակ սա ռնությա մբ հա մա կվել։ քիչ էր մնում , որ նծրից հուսահա
տությունը պատեր ինձ, բ ա յց  հա վաքելով ումերս և հիշելով որոշում
ներս, անմիջապես զսպեցի զգա ցմունքներս։ ^ա րմա նա լի էր, թե ինչ
պես կարողացա ա յդպես շուտ հաղթահարել ա յդ մամանակավոր սխալ
ներս և ինձնից հեոաւ վա նել ա յն մխսքր, թ ե պետք է միստր Ռոչեսթըրի 
քա յլերը ինձ խորապես հեաաքթ1գրէն։ Բայց զսպեցի ոչ թե ցա ծր լինե–
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լու ստրկական դադափարի ա ղղե ր ու ք՛) յան տակ, լւն դհ տ կա ււսյ կը՝ (ւնքս 
ինձ ասարի։

«Դու ոչ մի ըն դհ ան ուր րան չունես ո րնփիլւյի տիրոջ հետ։ Նա 
քեզ միայն աշխատավարձ է վճարում այն բանի համար, որ դու դաս
տիարակում ես նրա հովանաւխրրյալին, և իրավունք ունես ակնկալել 
նրանիդ հարգալիդ և լավ վերաբերմունք, եթե կատարում ես քո պսւր– 
տականությունները։ Հավատադած եղիր, որ դա միակ կապն է, որ նա 
ընղուն ում է քո և իր մեջ։ Ուստի մի դարձրու նրան մեղմ զդադմունքնե– 
րՒ̂ Ի հրճվանքներիդ ո՝ւ տառապանքներիդ առարկա։ Միստր Ռոշեսթըրը 
քո կարգի ։ևսրդ լկ, մնա քո կաստայի շրջէսնոււք, հարդիր ինքդ քեղ 
ու սրտիդ ամբողջ սերը, ուժդ ու հոգիդ մի տուր նրան, ում դրանք 
հարկավոր շեն և ում կողմիդ կսւրյանսւնան միայն արհամարհանքքօ)։

Հանգիստ շարունակում էի օրվա սլա ր ա պմ ունքն ե րս, բայդ ժամա
նակ առ ժամանակ մ սւքովս աղոտ կերպով ան դնում էր թողնել Թորնֆիլ֊ 
գը  ̂ և ակամա հայտարարություն էի կազմում ու մտածում աշխատան

քի նոր վայրի մասին* չէի աշխատում խեղդել մեջս այդ մտքերը, նրանք 
կա՝րող էին աճել ու նոր պտուղներ տալ։

Ս իստր Ռոշեսթըրը բադակայում էր մոտ երկու շաբաթ, երբ մի։։ար 
Ֆեյրֆաքսին փոստիդ հանձնվեդ մի նամակ։

— Սա տիրոջիդ է,— ասադ նա, նայելու/ ծրարին։ — Այժմ, կար
ծում եմ, կարող ենք իմանալ նրա վերադարձին սոյա սել, թե"* ոչ։

նա կոտրեց դրոշմը և սկսեց կարդալ, իսկ ես շարունակում էի 
սուրճ խմել (մենք ն ախաճաշում էինք)։ Սուրճը տաք էր, և ես այդ հան
գա։)՝ անքին է/երադրեդի այն կարմրությունը, որ հանկարծ խփեց երե– 
ոիս։ Ո այդ ին շ։։"* լ ձեռքս դողաց, և ինչու ակաւՏա բաժ ակիս կեսը թա– 
փեցի պնակի մեջ, այդ մասին չէի ուզում մտածել։

— Երբեմն ինձ թր/ում է, թե մենք չափազանց խաղաղ ենք ա Ալրում, 
բո։յդ հիւէա բաէէականին ղբաղված կլինենք գոնե մ իառժաւք ան ակ,— 
ասադ միսիս Ֆեյրֆաքսը, շարունակելով նամակը բռնած պահել սւշքե– 
րՒ առաջ։

Նախքան որևէ հարդ տալը, կաւդեդի Ադելի էւոէլնոդի կաոլիչները, 
որոնք թուլացել էին, տւէեդի մի բլիթ ևս, նորիդ նրա բաժակը կոէթ̂  
լըրի և հետո միայն անտարբեր կերպով ասացի։

— Հավանորեն ւքիսար Ռոչեսթըրը շուտ չի** վերադտոնա։
— $ ոչ։ շատ շուտաէ, երեք օրիդ հետո, գրում է նա։ Դւս կլինի 

հինգշաբթի օրը, և այն էլ ոչ մենակ։ 9գիտե։է, թե ինչբէսն ազնվական
ներ Լիզիդ հետը կգան։ Կարգադրում է, որ նէսխապատրաստենք լաւէա–
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• գույն ննջարանները, հավաքենք ու կարգի բերենք գրադարանն ու հ յո ւ ֊ 
րասԼնյւ։ւ1լը, առաջարկում է ^էւք*^^ի (^^եորգյ> հյուրանոցից կամ էէրևէ 
այլ վա յրից հրավիրել սպասավորներ^ խոհանոցում աշխատելու հա– 
մա ր։ Կանայք իրենց հետ կբերեն սպասուհիներին, իսկ ջենտլմենները^ 
իրենց սպասավորներին, այնպես որ տունը կլցվի մա րդկանցով։–^ Եվ 
միսիս Ֆեյրֆա քսը շտապ կուլ տվեց իր նախաճաշն ու դուրս գնաց 
պատրաստություններ տեսնելու։

Այդ երեք օրը, ինչպես նա նախատեսել էր, սարսափելի զբաղված 
օր՝ձր էին։ Մինչև ա յժմ կարծում էի, որ բոլոր սենյակները Թորնֆիլդում 
պահպսէնվում են հրաշալի կարգ ու կանոնի և մաքրության մեջ, բա յց , 
ըստ երևույթին, սխալվում էի։ Եկան երեք վարձկան կանայք ու սկսե
ցին հատակը խոզանակով այնպես լվանալ ու մաքրել, գորգերը ա յն
պես թ  ափ տալ, նկարները հանել ու կախել, հայելիների ու ջահերի փո
շիները այնպես մաքրել և փ ա յլեցնեչ, ննջարաններն այնպես ուժեղ տա
քա ցնել և սավանները ու փետրաներքնակները բուխարիների առաջ չո
րա ցնել, որի նմանը մինչ այդ չէի տեսել և չեմ տեսնի։ Աղելը վայրենու 
պես շարունակ դեսուդեն էր վա զվզում։ ^վ ո ւմ  էր, թե նախապատրաս
տությունն ու հյուրերի գալու հեռանկարը ամբողջապես կլտնել էին նր
բան է Նա պահանջում էր Ա"ֆիի $ 9  Վնքջինս վերանայի նրա (Հհարդա– 
րանքըո, ինչպես անվանում էր իր գգէոա նէրը, աչքի անցկացնի, թա ր
մա ցնի, օդի տա ու արդուկի։ Ինքը^ անում, միա յն
ուրա խ-զվա րթ սենյա կից սենյակ էր վաղում, ցատկոտում մահճակալ
ների վրա, գլուխկոնծի տալիս ներքնակների, մութաքաների ու բարձե
րի վրա, որ փռվա ծ էին օջախների վառ կրակի առաջ, որոնց բոցերը  
ոռնում էին ծխ նելույզների մեջ։ Ես նրան ազատել էի պարապմունքնե– 
րից, որովհետև միսիս Ֆեյրֆա քսն ինձ ևս լծել էր աշխատանքի և ա մ
բողջ օրը պրտղված էի մա ռա նում, օգնելով (ա վելի ճիշտ խ ա նգա րելով) 
նրան ու խոհ արար ուհ ուն ։ Ս ովորում էի պատրաստել քաղցրեղեններ, 
լոոա րլիթներ և ֆրանսիական հրուշակներ, տապակել հավ ու զարդա

րել դեսերտ։
Հյուրերին ոպ օթպ մէ Հֆ%գջարթի կեսօրից հետո ժամը վեցի  

ճս/շին։ Այնքան զբա ղվա ծ էի աշխատանքով, որ ժա մահպ կ չունեի  
երա զներսվ տարվելու։ Հա վա տ ա ցա ծ եմ , որ ես նույնքան գործունյա և 
Ուրախ էի, որքան և ուրիշները, իհարկե բա ցի Ա դելիք։ Սակայն երբեմն  

ինձ պատում էր ի^Ղ՝^Ր կարոտ և հակառակ իմ ցա նկությա ն րնկնում  
էի կա սկպ ծտ նքնեբի, ա նվստահության ու մոա յլ ենթադրությունների աշ– 
խ ա րհը։ ավեչի ես հա մա կեցին ինձ, երբ տեսա, որ դեպի երրորդ
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հարկը տանող միջանցքի դուռը (ռրը վերջերս միշտ փակ էր պահվում) 
դանդաղորեն բացվեց և երևաց Դրեյս Փուլը՝ գլխին կոկիկ գլխադիր, 

սպիտակ գոգնոցով ու գլխաշորով* տեսա նրան հողաթափերով միջանց–– 
քով հանգիստ քայլելիս, տակնուվրա արված ննջարաններին նայելիս, 

մաքրողին այս կամ այն կարգագրությունն անելիս, թե ինչպես պետք է 
մաքրել օջախի երկաթաձողերը կամ մարմարները, կամ հանել պատերի 

պաստառների վրա եղած հետքերը։ Սովորարւսր խոհանոց իջնում էր օրը 
մեկ անգամ, ուտում էր ճաշը, րուխտրու առաջ ծխում էր ծխամորճիկը 

և հետո վերադառնում իր սենյակը, տանելով հետը իր րամին պորտերը, 
որպեսզի խմի վերևում՝ իր մռայլ որջում։ սան չորս մամվա ընթ ացքում 

Գրեյ ս Փուլը ներքևում, մյուս սպ աստվորն երի հետ մ իւս սին, միայն մի 
ժամ էր անցկացնում։ Մնացած ժամերը անց կր կացնում երրորդ հարկի՝ 

ինչ^ոլ ցաձր առաստաղ ունեցող կաղնուց պատրաստված սենյակում, այն^

տեղ նստում ու կար էր անում և հավանորեն, ծիծաղում էր իր սարսափ 
ազդող ծիծաղով, միայնակ, ինչպես բանտարկյալը բանտում։ Ամ են ատ ար
օրին ակ բանն այն էր, որ տանը ոչ ոք. բացի ինձնից ուշադրություն չէր 

դարձնում և չէր զարմանում նրա սոէլորությունն երի վրա։ Ոչոք քննա րկ– 
ման չէր ենթարկում նրա դրությունը կամ գյոսղմունքը, ռչոքչէր խղճում 

նրա կղզիացումը կամ մենակությունը։ ճիշտ է, մի անգամ լսեցի ինչ– 
որ խոսակցությ։սն մի մասը, որը ս։եղի էր ու\յենում էհի ու վարձու աշ
խատող կնոջ միջև և վերաբերում էր Գրեյս Փուլին։ Լիի ասածը չլռեցի, 
բայց վարձված կինը նկատեց.

— նա, երևի, լավ ռոճիկ է ստանոււք։

— Այո, — պատասխանեց էին, — ես կուզենայի, որ այդքան ստա^ 
նայի, այդ ասում եմ ոչ թե գանգատվելու համար, ոչ, Թորնֆիլդում 
ժլատ չեն, բայց իմ ստացածը միսիս Փուլի ստացածի մեկ հինգերորդ 
մասը շի կազմում։ Եվ փողերը հետ է գցում, երեք ամիսը մեկ անգամ 
գնում է Ա*իլքոթի բանկը։ Նա կուտակել է այնքան, որ չեմ զարմանա, 
եթե այստեղից հեռանալուց հետո ի վիճակի լինի ւրիվ ապահովել իբենփ

բայց Գրեյսը կարծես ընտելացել է այս տանը։ եվ հետո նա դեռ քա
ռասուն չկա  ̂ ուժեղ ու առողջ է։ Դեռ շատ շուտ է, որպեսզի աշխատան– 
քը թողնի։

— Նա, երևի, իր գործի մեջ հմուտ է,— ասաց վարձված կինը։

— Օ , շատ լավ գիտի ինչ պետք է անի, ոչ ոք նրանից ավելի լավ 
չի անի,— նշանակալից կերպով հաստատեց Լին, — ոչ ոք չէր համա–
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ձա յնի անել ա յն, ինչ անում է նա, թեկուզ և այն ռոճիկի համար, որ
նա ստ ան ո ւմ է.

— Իհարկե , —  պատասխաներ մ ա ք ր ո ղ ը ,^  ես զարմանում եմ, որ 
տ երը,,.

Վարձված բանվորուհին ուզում էր շարունակել, բա յը  հենց այդ ր ո ֊ 
պեին Լին շուռ եկավ և նկատեց ինձ ու անմիջապես իր խոսակցին բ ո ֊ 
թ ե ց ։

—  Մի'*թե, շդիա եի,—  լ^եցի կնոջ շշնջոցը։
Լին շարժեց գէք^ւխը և խ ոսա կցությունը, իհարկե, ընդհա տ վեց։ Այն 

ամենը, ինչ լսեցի , այն էր, որ Թորնֆիլդում կա ի ն չ ֊ո ր  գաղտնիք, որին 
մա սնակցելուց ես միա նգա մա յն գիտակցաբար անտեսված էի։

Հինգշա բթին վրա հա սավ։ Ամեն ինչ ավարտված էր դեռ նախորդ 
երեկոյան^ գորգերը փռվա ծ էին, վարագույրները կա խ վա ծ, մա հ ճա կ ա լ֊ 
ները ծա ծկվա ծ էին մաքուր և պսպղուն ծա ծկոցներով, հա րդա սեղա ն ֊ 
ները կարգի էին բերվա ծ, կահկարասիքը փոշեհան էր արված, ծ ա ղ ի կ ֊ 
ները դրված էին ծաղկամանների ։քեջ, և ննջարանները, եւ հյուրասեն֊> 
յա կները թա րմ էին ու լուա սվոր։ Դահլիճը նույնպես մա քրվա ծ ու կ ա ր ֊ 
գի էր բերվա ծ, մ ե ծ, քանդակազարդ պատի ժա մա ցույցը, ինչպես և 
ասէոիճաններն ու սանդուղքների րաղրիքներք, պսպղում էին հա յելու 
պ ա յծա ռութ յա մբ։ ճա շա սենյա կում բուֆետը պլպլում էր ամանների 
փ ա յլից, հյուրա սենյա կն ու բուդուարը զարդարված էին արևադարձային 

բույսերով ։
Երեկոն մոտ ենում էր ։ Միսիս Ֆեյրֆա քսը հագա վ Ւր  ա մենաշքեղ սև 

կերպասից զգեստ ը, ձեռնոցները և կապեց իր ոսկե ժա մացույցը^ նա 
պետք է ընդուներ հյուրերին, առաջնորդեր կանանց իրենց հա տ կա ցվա ծ  
սենյա կները և ա յլն ։ Ադելը նույնպ ես պահանջեց, որ իրեն հա գցնեն, թեև  
ես գտնում էի, որ գոնե ա յդ օրը հազիվ թե նա առիթ ունենա ն ե ր կ ա ֊ 
յա նա լու հյուրերին։ Սակայն հաճույք պատճառելու համար թ ույլ տ վեցի, 
որ Սոֆին զուգի նրան կարճ մարմաշե զգեստ ով։ Իսկ ինչ վերա բերում  
էր ինձ, ես ոչ մի կարիք ^ ի  զգում շորերս փ ոխելու։ Գիտեի, որ այսօր  
դուրս չէի գա ինձ համար սրթավայր դարձած դասասենյակիքէ Ա յժմ  
է(այդ տ ։ս գնա պալի ց  ժամերին դա շատ հաճեչի ապաստարան էր^9

Մեղմ ու պարզ գարնանային երեկո էր, ա յն օրերից մեկն էր, որ 
ջինում է մարտի վերջերին ու ապրիյի սկզբներին և, որը իր ջերմա ցնող  
չույսւՎ  ավետում է ամառվա գա լուստ ը։ Օրը մոտ ենում էր իր վախճա<֊ 
նին, րաջք նույնիսկ երեկոն տաք էր, և ես նստած աշխատում էի դա^ 
սասեն յա կում , րա ց շոլս ա մ ուտի աոաքէ
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— Ուշանում են, — սաաւյ միսիս Ֆեյրֆաքսը, խջխշ^^քըող զգեստով
սենյակ մտնելով։ — Ուրախ եմ, որ ճաշը միստր Ռոշեսթըրի պատվիրած 
մամ կետից մի մամ ուշ եմ պատվիրևլ, վեցն անց է արդեն։ Ես Ջոնին 
ո։.ղարկել եմ դս։րպասների մոտ տեսնելու՛ գալիս են, թե'* ոչ։ Այնտե^ 
ղից ի̂լք̂ ի̂̂ ւ̂  ճամւիան երևում է բաւԼական հեռու տարածության վրա։ 
Ն։ս մոաեցաւէ լուսամուտին։ — Ահա" և նա, — բացականչեց։ — 0'ե, Ջոն 
(լսւսամուտից դուրս ցցվելով), նորություն։

— Գալիս են, տիկին, — սլա տ ա ս խ ան ե ց Ջք^նր։ — Տասը րոպեից 
ս։յստեղ կլինեն։

Ադելը նետվեց լուսամուտի մոտ։ Ես հես։հեցի նրւսն, աշխատելով 
մի կողմ կանգնէղ, որ ւէարագույրը ինձ ծածկի։ Աննկատ ելի մնալաէ, 
ամեն ինչ տես)։ում էի։

Ջոն ի ասած տասը րոպեն բաւԼական երկար թվաց, բայց վերջա
պես լսվեց անիէԼների աղմո։.կը* երևացին չսրս հեծէԼսր, իսկ նրանց ետե– 
ւԼից և երկու րաց կառք։ նրանց վրայից ծածանվում էին նուրբ քողեր և 
փետուրներ։ Հեծվորներից երկուսը երիտասարդ, նրբագեղ ջենտլմեններ 
էին, երրորդը՛ միստր Ռոչեսթըրն էր, որը հեծել էր իր սև Մեգյրուր ձին, 
իսկ նրա առջևի ց ցա տկոտելով վազում էր Փայլըթը։ Նրա կսղքքէն, ձիու 
վրա նստած, գալիս էր մի դամա, որի ծիրանագույն ա։քազոնկան հա
մարյա հասնում էր գետնին, իսկ երկար քողը ծածանվում էր մեղմ 
զեփյուռից։ Սև փարթամ գանգուրները, միախառնվելաէ թափանցիկ
քողի ծալքերի հետ, փայլում էին տակից։

— Միս հնգրե^մ,— բացականչեց միսիս Ֆեյրֆաքսը և շտապեց 
ներքև իր սչւսրտականությունը կատարելու։

Սավալկադան, շրջանց կատարելով, արագ անցավ տան հետևը, և 
ես այն կորցրի տեսողությունից։ Ադելը այժմ խնդրեց, որ իրեն թոպէ 
տամ ներքև իջնել, բայց նստեցրի նրան ծնկներիս վրա և հասկացնել 
տվի, որ ոչ մի դեպքում չպետք է աշխատի երևալ այդ դամ աների տ չ ֊ 
քին, ո̂ չ̂ այժմ և ո՜չ էլ մի ուրիշ անգամ, մինչև որ նրա հետևից չուղար
կեն, որ միստր Ռոչեսթըրը շատ կբարկանա և այլն։ Լսելով այս, նա 
լաց եղավ, բայց երբ սկսեցի խիստ հայացքով նայել նրան, համաձայ– 
նեց սրբել արցունքները։

Դահլիճից լսվեց ուրախ աղմուկ։ Ջենտլմենների խուլ հնչյունները 
և կանանց արծաթահնչուն ձայները ներդաշնակորեն միաձուլվում էին 
իրար, բայց ամենից ավելի հնչեղ էր Թորնֆիլւլի տիրոջ բարձր ձայնը, 
որն իր հարկի տակ ողջունում էր նրբակիրթ և ազնվաբարո հյուրերին։ 
Հետո թեթև քայլեր բարձրացան սանդուղքով, միջանցքում լսվեցԼէն աղ–
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մուկ, մեղմ և ուրախ ծիծաղք, ձայներ, դոների թխկթխկոցներ, և որոշ 
մամ էսն ա քչփչոց։

-  1ձ116Տ շ հ ձ ո շ շ ո է  է օ ւ 1 6 է է 6 ՝ , –  ասաց Աղելը, որն ո ւշի ֊
ուշով հետևում էր ու ականջ դնում յուրաքանչյուր շարժումին, և հ ա ֊ 
ոաչեց։

--  Շհշ2  րՈՁւՈՅՈ,  ասաց էա ,–. զԱՅՈ(1 ւ1 ^ ՋVՅ̂ է ծս րՈ0Ո(16,
Խ տսհ̂ Յւտ թՅրէօսէ, յա տյ1օո 6է 3 16սր օհՅաեր6Տ, ՑօսV6ոէ խ րշտտւր– 
Ժյ 1Տ 1ըտ ք6րոա0տ ձշ շհՅրոհրշ շօւքքօր 6է հՅԵք116Ր 16Տ Ճյո16Տ, 6է օ*6է31է 
տւ ՅուստՅոէ. Շօւորո6 օ01յ օո  Յթբրշոճ^.

— Իսկ քաղցած չե^՝ս, Աղել։
— /V13 տ̂ օսւ, րոՅժ6աօւտ0110. \^օ11յ օւոց օս տ̂x հ6սր6տ զս6 ոօստ

Ո’ ՅVՕՈՏ թ38 ր ոՅոշ6*։
-  Լավք քանի դեռ դամ աները իրենց սենյակներում են, ես ներքև 

կիջնեմ և ուտելու մի բան կբերեմ։
Զգուշությամբ դուրս գ^^լով իմ ապաստարանիցք ես ներքն իջա 

հետն աս ան դոլղքով, որն ուղիղ տանում էր դեպի խոհանոց։ Այստեղ 
Ւր արանցում և շող էր, ապարն ու ձուկը համարյա պատրաստ էին, և խ ո ֊ 
հ արար ուհին հոդով ու մարմնով խոնարհվել էր օջախի կաթսայի վրա 
և թվում էր, թե հիմա կբռնկվի։ Սպասավորների սենյակում կրակի 
շուրջը կ ա ն չա ծ  կամ նսաած էին եքկէռ կաոապո/և և երեք սպասավորւ 
Սպասուհիներն իրենը տիկնանց հետ, ըոփ երևույթին, վերևում էին, 
նոր սպասավորները, որոնք վարձով կանչված էին Միլքոթից, վազվզում 
էին հետ ու առաջ։ Անցա ս։յդ քաոսի միջով և, վերջապես, հասա պ ա ֊ 
հայ։անին, վերցրի տապակած, բա յց սառած վառեկ, կլոր հաց, մի ք ա ֊ 
նի կարկանդակ, մի երկու ափսե, դանակ, պատառաքաղ։ Այս ավարով 
էս շտապեցի վերև։ Արդեն միջանցքում էի և հենց ուղում էի իմ հետ նա ֊ 
սանդուղքի դ ո է ո ր  հետևիցս ծածկել, երբ ձայների հարաճուն աղմուկը 
նախազգուշացրեց, որ կանայք ուղում են թողնել իրենց սենյակները։ 
Դասասենյակ չէի կարող վերադառնալ մինչև որ չանցնեի նրանցից մի 
քանիսի ղէճէԱքֆ մսա ովյ և որպեսզի իմ ուտելիքի բեռով նրանց աչքին 
չերևամ, վեքքւււմ, որտեղ լուսամուտ չլինելու

։ Նր էՍ նք հաղնվում են (ֆրանս,^է
։  Երբ մամօէն հյարեր Հր ոէնեն^սմ, ես նրանց հեաԽէէմ էք։ ամենուրեք* էմ հ յո ւր ա ֊ 

աենյակսսէ, էմ նրանց սենյակն1րում, հաճախ նաչսւմ էֆ, թե ինչպես սպասուհիներր 
սանրոսէ ու հաղցնում էին ղամաներին և այդ րպսրք զվարճալի էր։ Այդպես ինքդ էլ

։  լ^ւ^էՈ ա զէւ, հիՆգ^հք ժամ ք քնչ մ Ս ,  "ւինչ լե ն , կերեւ (ֆրանս.)է
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պատճառով, սովորաբար մութ էր լինում, իսկ այ(1մ, բանի որ արևն 
արդեն մայր էր մտել, մթնշաղը բավականին թանձրաէյել էր։

հ՝եղեըիկ հյուրերը շուտով մեկը մյուսի հետևիր դուրս եկան իրենը 
սենյակներիր* նրանըից յուրաքանչյուրն ուրախ էր ու զվարթ, և ղղեստ–> 
ները փայլից պսպղում էին կիսախավարի մեջ։ Մի պահ նրանք հա–̂  
մախմբվեցին միջանցքի մյուս ծայրում և սկսեցին խոսել իրար հետ 
զսպված աշխուժությամբ, այնուհետե սանդուղքից ներքև իջան համար֊ 
յա նույնքան անձայնդ որքան բլրից դանդաղորեն ներքև սահող մշուշը։

երամը իր ազնվական նրբագեղությամբ այնսլիսի տսլավորություն 
թողեց ինձ վրա, որԱքիսին մինչ այդ երբեք չէի ստացել։

ներս մտնելով, տեսա որ Ադելը դասասենյակի կիսաբաց դռան 
ար անքից գաղտ աւլողի դիտում է նրանց։ ((հնչուի սի գեղեցիկ լեդիներ,— 
բղավեց անգլերեն։ — 0^, ինչպե՜^ս կուզենայի գնալ նրանց մոտ։ Արդյռք 
լե̂ ք̂ կարծում, որ միստր Ռոչեսթըրը ճաշից հետո կուղարկի մեր հետ ե ֊ 
վից»։

-  Ո չ̂, չեմ կ արծում։ Միստր Ռոչեսթըրը առանց այդ էլ մտածելու շատ 
բան ունի։ Այսօր մի մտածիր այդ դ։սմաների մասին, գուցե նրանց ւէա֊ 
ղը տեսնես։ Ահա̂  ̂ ճաշդ։

Նա իսկապես քաղցած էր, այնպես որ վառեկն ու կարկանդակները 
միառժամանակ նրա ուշաււրաթյունը շեղեցին։ Լավ է, որ մտածեցի ուտե*> 
լիքի մասին, այլապես մենք երկուսս էլ, ինչպես և Սոֆին, որին ես բ ա ֊ 
ժին ուղարկեցի, բոլորոէԼին առանց ճաշի կւէնայինք։ Ներքևոււէ Լափից 
դուրս զբաղված էին, և մեր մասին մտածող չկար։ Դեսերտը տրվեց մ ի ֊ 
այն ժամը իննին, իսկ ժամը տասին սպասաւԼորները սկուտեղներ ու 
սուրճի բաժակներ ձեոքներին դեռ շարունակում էին վազվզել հետ ու 
պռաջ։ Ադելին թույլ տվեցի սովորականից երկար նստել, քանի որ նա 
հայտարարեց, որ բոլորովին ի վիճակի լէ քնելու, երբ ներքևում գ ո ն ե ֊ 
րը շարունակ բաց ու խուփ են անում, իսկ մարդիկ դեսուդեն վազվզում։ 
Բացի այդ, ավելացրեց, միստր Ռոչեսթըրը հանկարծ կարող է իր հետևից 
ուղարկել, իսկ ինքը հագնված չի լինի, «6է «1օրՏ զԱ01

Ես նրան պատմում էի հեքիաթներ, քանի դեռ լսում էր, իսկ հետո 
փոփոխության համար ւքիասին դուրս եկանք ։Տիջանցք։ Դահլիճում լա մ ֊ 
պը այժմ վառվում էր, և երեխան հաճույք էր զդում ճաղաշարքի վրայից 
դիտելով, թե ինչպես սպասավորները մերթ ներս են մանում, մերթ 
դուրս գալիս։ Երեկոյից բավական անցել էր, երբ երաժշտությունը հ ը ն ֊

ժամանակ ինչքան ցավալի կլինի (ֆրա նս.յ։
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չհց հյուր ասեն յակից է ուր տեղափոխեչ էին դաշնամուրըւ Ադելի հետ 
միասին նստեցինք սանդուղքի վերևի աստիճանի վրա ու, սկսեցինք լսելւ 
Շուտով դաշնամուրի հարուստ ելևէջների հետ միասին մեր ականջին 
հասավ մի ձայն^ երգում էր մի դամա, և երգում էր շատ քաղրահնչուն։ 
Մեներգից հետո սկսվեց դուետ, որից հետո^ մի ուրախ երգ։ Ընդմիջում ֊ 
ների ժամանակ օդը լցվում էր խոսակցության ուրախ քրքիջով։ Ես եր
կար լսում էի, հանկարծ զգացի, որ ականջս ուշադիր վերլուծում է խա– 
էւը ձայներըք աշխատելով հնչյունների այդ քաոսի մեջ զանազանել միս– 
տըր Ռոչեսթըրի ինտոնացիան, և երբ հաջողվեց այդ, փորձեցի հեռավոր 
հնչյուններից կազմել բառեր։

Ժամացույցը խփեց տասնմեկը։ Նայեցի Արյևլին, որի գլուխը հեն
ված էր ուսիս, աչքերը դանդաղորեն փակվում էին ̂  ուստի վերցրի նրան 
ձեռքերիս վրա ու տարա իր անկողինը։ Զենտլմևններն ու տիկինները 
միայն ժամը մեկի մոտ ցրվեցին իրենց սենյակները։

Հետևյալ օրն էլ նախորդ օրվա պես ոէրէոխ էսնրավ։ Հյուրերը զբո
սանք կատարեցին շըջաւյսւյըի որոշ գեղատ Լ սիլ վայրերում։ ճանապարհ 
ընկան առավոտյան, ոմանք ձիով, ոմէսնք կառքով, տեսա նրանց թե 
մեկնելը, թե վերադարձը։ Միս Ւնգրեմը երեկվա պես միակ ձիավորն էր, 
և երեկվա պես միստր քհոչեոթրրը քառարշավ սուրում էր նրա կողքից։ 
նրանք մյուսներից անջատված, գնում էին մի ։իոքր հեռու։ Ես նշեցի այս 
հանգամանքը միսիս Ֆեյրֆաքսին, որը լուսամուտի մո։ո կէսնգնած էր 
կողքիս։

— Եվ դուք ասում եք, որ նրանք հազիվ թե մտածեն ամուսնու
թյան մասին, — ասացի,— միստր Ռոչեսթըրը նրան բացահայտ
կերպով գերադասում է մյուսներից։

— Այո, թերևս, նա անկասկած հիացած է միս Ւնգրեմով։ — Եվ նա 
էլ միստր Ռոչեսթըրով,— ավելացրի ես,— տեսեք, թե ինչպես միս 
9լանշջ իր գէուխը խոնարհել է դեպի նա, կարծես թէսքուն զրուցում են 
իրար հետ։ Շաս$ կսսլենայի տեսնել նրա դեմքը, ես դեռ երբեք նրա 
դեմքը չեմ տեսել։

— Այս երեկո նրան կտեսնեք, — պատասխանեց միսիս Ֆեյրֆաք–
սը։ — Ես միստր Ռոչեսթըրին պատահմամբ ակնարկեցի, որ Աղելը երա
զում է ծանոթանալ այդ դամ աների հետ, և նա ասաց, — այսօր
ճաշիյ^ հետո հյուրասենյակ գա, և խնդրեք միս էյրին, որպեսզի ընկե
րակցի նրան։

0— նա այդ ածէդ է միայն քաղաքավար ութ յունից դրդված, համոզ– 
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վաՏ ե մ , որ ի մ  այդտեղ գնալը ո լ մ ի  իմաստ չունի,^ պ ա տ ա ս խ ա նէ,–  

ըի ես։

— Իհարկե, ես ասարի, որ դուք այդ հասարակոլթյ,,յնր սովոր շեք, և 
որ հազիվ թե ցանկանաք երևալ այդպիսի ուրախ հյուրերի առաջ, որոնք 
բոլորն անծանոթ մարդիկ են։ Նա իրեն հատուկ արագությամբ սլատէսս– 
խաներ. Հ(ձիմա^ր բան է, եթե սկսի առարկել, հայտեք, որ դա իմ ցան
կությունն է, իսկ եթե դիմադրի, ասեք, որ ես անձւսմբ կգամ և կբերեմ»։

— Այդ նեղությունը նրան չեմ տ ա ,– պատասխանեցի, — եթե ւսԱ 
կերպ հնարավոր լէ, կգամ, թեև չէի ուզենա։ Դուք այնտեղ կլինե'*ք, մի
սիս Ֆեյրֆաքս։

— ^ ե Ւ^ԴՐ^ԸՒ ազատել ինձ, և նա համաձայներ։ Ես ձեզ կասեմ, 
թե ինչպես կարող եք խուսափել նրանց ներկայ։սնալու ծանր դրությու– 
նից, դա ամենատհաճ րադեն է։ Մինչև դամաների ճաշասենյակից դուրս 
գալը, անցեք հյուրասենյակ, քանի դեռ դատարկ է։ Տեղ ընտրեցեք մի 
հանգիստ անկյունում։ Ջենտլմենների ներս մտնելուց հետո կարող եք 
այնտեղ երկար չմնալ, եթե միայն ուղում եք, թող միստր Ռոշեսթըրը 
տեսնի, որ դսւք այնտեղ եք, և հետո դուրս ծլկեք^ ոչ ոք ձեզ չի նկատի։

— Իսկ ի̂ *նչ եք կարծում, այս մարդիկ երկա *̂ր կմնան այստեղ։
— Հնարավոր է երկու^երեք շաբաթ, բայց իհարկե, ոչ ավելի։ Զա

տիկի արձակուրդներից հետո, սըր Ջսրջ ԼիՆնը, որը վերջերս Միլքոթից 
ընտրէԼել էր Հա։քայնքների պալատի անդամ, պետք է մեկնի Լոնդոն իր 
պարտականությունների կատարմանը անցնելու համար։ Հավանաբար 
միստր Ռոշեսթըրը կընկերակցի նրան։ Առհասարակ ինձ շատ է զարմաց
նում, որ նա այս անգամ այսքան երկար մնաց Թորնֆիլդում։

Սրտի տրոփյունով սպասում էի այն ժամին, երբ սանուհուս հետ 
միասին պետք է մտնեի հյուրասենյակ։ Աղելն ամբողջ օրը հուզված վի
ճակում էր, երբ իմացավ, որ պետք է ներկայացվի դամաներին։ Նա 
հանգստացավ միայն այն ժամանակ, երբ Սոֆին սկսեց հագցնել։ Հ ա գ ֊ 
նըվելու պրոցեսն արագորեն հափշտակեց նրան։ Սոֆին սանրեց, կար
գի բերեց մաղերը, որոնք կախվել էին խոպոպիկների ձևով, հագցրեց 
վարդագույն կերպասե զգեստը, կապեց երկար գոտին, ժանյակե ձեռ
նոցները քտշեց ձեռքերին, և երեխան դատավորի պես հանդիսւսվոր 
տեսք ստացավ։ Նարիք չկար Ադելին նախազգուշացնելու, որ հետևի իր 
արդուզարդին։ Հագնվեչուց հետո էրջությամբ նստեց իր փոքրիկ աթո
ռին  ̂ նախօրոք բարձրացնելով ։իեշը, վախենալով, որ կտրորի, և հա– 
ւէատացրեց, որ տեղից շի վեր կենա, ^^ինչև որ ես պատրաստ չլինեմ։

13— Շառլոթ Օրոնտե
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Հա գնվելս Լսկսյր չտևելդ։ Շէսաով հագա լավագոհ^ն զգեստս (արծաթե 
գր ;ՀԱոլո լ յն ը   ̂ որը գնել էի միս Թեմ պլի հարսանիքին և այն մ ա ֊ 
մսրսակվանիը ի վեր չէի հագել), արագ սանրեըի մազերս, կպրւյթի միակ 
զարզարանքս^ մարգարիաե կրծքազարդը, և իջանք ներքև։

Բարեբախտաբար, հյուրասևնյռւկ մաներա, համար կար և մի ուրիշ 
մալաք, բաքի ճաշասենյակիդ, որտեղ հյուրերը նՎտաած էին ճաշի։ Հյսւ» 
րտսենյակլ, բոլս բովին ամայի էբ  ̂ մեծ կրաձյը լաա վառվում էր մա րմա ֊ 
րե օջախի Ս եջ, մոմերը, որոնք լուսավորում էին սենյակի ամայաւթյունը, 
դրված էին ընտիր ծ աղկեփնջերի մեջ, ոթօնդով զարդարված էին ս ե ֊ 
ղաններր։ Կամարից կախված էին ծիրանագույն վարագույրներ, թեև 
այդ վարագույրները, որոնք մեզ բամ անում էին ճաշասենյակից, խիստ 
բարակ էին, բա յց հյուրերն այնքան ցածր էին խոսում, որ նրանց խ ո ֊ 
սակցութ յունից, բացի մեղմ շշնջոցից, ուրիշ ո լ մի բառ չէի լսում։

Ադելը, որ դևռ շարունակում էր մնալ հանգֆսավյէը ապավորու֊ 
թյունների ազդեցության տակ, լուռ նստեց իմ ցույց տվսւծ աթռոակի 
վրա։ Ես ն ստեցի լուսամուտի գոգին և մոտիկ սեղանի վրայից ի ն չ ֊ո ր  
հիՐե* փորձեցի կարդալ։ Աղելը իր աթոռակը բերեց և դրեց
ոտքերիս մոտ։ Շուտով ձեռքով շոշափեց ծունկս։

— Ւ'*նշ է պատահել, Ագել։

— ՜էտւ-օշ գս6 յ՜6 ոճ թատ բՅ* թրօոժրճ սոճ Տճս1« (1® շ«տ ք1ճէ։րտ 
աՅ(Հւոքւյյսճտ, աՅ(է6ոյօւՔ€11ճյ Տ^1ճա6ոէ բօսր ճօաթ1ճէճր աՅ էօԱ«է1ճ՛։

— Տաւիագանրց շատ ես մտածում քս ժասին, Ագել,
բա յց մի ծագիկ կսւրսղ ևս վձրցնելֆ— Զւ ծաղկամանն երից մեկի միջից 
վերցրի մի վսւրդ և սրմրացրի երեխայի գռտռւնէ նա անասելի ինքնա գո ֊ 

հսւթյա մբ հառաչեց, կարծես թե նրա երցանկրլթրան րամակխ այժմ 
ւցվեց։ Շուռ եկա, որպես զի թաքցնեմ ժպիտս, սրԽ իր վխճսւկի իէի գ ր ս ֊ 

պելու։ Ինէ ֊ոք ծիծաղելի, ինչպես և վշտալի բան կար այս •իւ^րիկ 
ՓսպՓ գաոհա քթքաթյսմ։ ե քծեածֆն նվիրվածության մեջ, որ ց^^պրսրե֊ 
րոէմ էր Փ Փ խ ք  աքպ աՈպթ

Լսվետքւ վեր թ էթ ե ձա^$Լթ, վէսրաղուլրր կամարֆք. վեթ
քաշվեց, էս երեաց ճաջաաէրերակր, արի Հարաէոէէ & " 9 " 9 Ւ է
տակ փայլում էր դեսերտի համար պատրաստած արծաթէ & թյա րեղա ֊ 
պակյա շքեղ սպասքը, որ զարգարում էր երկաթ սծզաէը։ համարի տակ

Ած

ֆ  այա հոբոկապ ծծՐՈծել, ժադմուաղել, թ  արգուա



երևա էյին մի խումբ դամաներք նրանր ներս մտան հյուրասԼնյակ, և էիււ֊ 
րադույրը նորից իջավ։

Հյուրերն ութ հոգի էին, բայց երր համախմբւ/ած ներս մտան, 
տպավորությունն այնպիսին էր, որ թվով ավելի շատ են։ Դրանցից մի 
քանիսը հասակուէ շատ բարձր էին, շատերը հագել էին սսքիտտկ շոր1.ր, 
որոնց ալիքավոր ծալքերը հասնում էին մինչև գոս։ին և նրանց տալիս 
էին այնպիսի խ որհրգավոր տեսք, ինչպես մառախուղխ լուսնին։ Ես վեր 
կացա ու ռևերանս արի։ Մեկ֊երկուսը փոխագարձաբար գլուխ տվեցին, 
մ յ ուսն ե րը մ ի այ ն ն այն ցին ին ձ։

Նրանք ցյյվեցին սենյակում, իրենց շարժումների թեթևությամբ ու 
աշխուժությամբ հիշեցնելով փետրաշատ սպիտակ թռչունների երամը։ 
Նրանցից մի քանիսը կիսաթեք վիճակում նստեցին արևելյան բազմոց
ների ,ոլ թախտ՛երի վրա։ Մի քանիսխ կռացած սեղանների վրա, քննում 
էին ծա,ղիկներն ու գրքերը, իսկ մնացածները հավաքվել էին բուխարու 
շուրջը4 Բոլորը խոսոււք էին ցածրաձայն, պարզ ինտոնացիա
յով, որ, ինչպես երեամ էր, նրանց սովորությունն էր։ Ես իմացա նրանց 
անոմենե^րը հետո, բայց հիմա ,էլ կարող եմ թփեէ .դրանք։

Այստեղ էին միսիս էշթընը իր երկու •աղջիկների հետ միասին։ 
Երիտասարգ հասակում միսիս էջթընը թերևս աչքի է ընկել իր գեղեցկու– 
թյամբ և մինչև օրս էլ լավ պահպանվել է։ Ավագ աղջիկխ է.մին, ավելի 
շուտ փոքրահասակ ՛էր, դեմքի ե շարժուձևերի մեջ կ̂ սր միամտություն 
և ինչ– որ մանկական պարզություն, ,որ նրան դարձնում էին ավելի հրա
պուրիչ։ ՛Սպիտակ շղարշե զգեստն ու կապույտ դոտին շատ էին սաղում 
նրան։ Հոլի զան կազմվածքով ավելի բարձր ահ ա ս՛ակ էր ու ավելի նրբա
գեղ, .ուներ շատ դուրեկան դեմք^ ֆրա1եսիացիները այսպիսի դեմքերը 
անվանում են <<րՈ՚ա01Տ \0հւ՚քք011Ո6>>̂ ։ Երկու քույրերը գեղեցիկ էին շու
շանների պես։

Լեդի էիննը խոշոր էր ու գեր, մոտ քառասուն տարեկան, շատ հա
տու, գոռոզ ՛հայաց՛քով, ՛հագին ոմն՛եր փոփոխական գույնի հարուստ 
զգեստ շքեղ կերպասից։ Նրա մոպ գութի մաղերը կապույտ փետուրի 
ստվերի ու թանկարժեք քարերի տակ ավելի ևս ս՛և էին երևում։

Միսիս գնդէսէէլետուհի Դենթը, թեև պակաս աչքի ընկնող, բայց, իմ 
կարծիքով, ավելի շատ էր նմանվում ազնվսրկան տիկնոջ։ Ուներ չավ 
ֆիգոլրա, դժգույն ու նուրբ դեմք ն. գեղեցիկ մազեր։ նրա սև կերպասից 
՛շորը, արտասահմանյան թանկարժեք ժանյակե շարֆը, մարգարիտե

1 Գրավիչ դնչիկ (ֆրա նս,)։
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զ ա ր դ ա ր ա ն ք ն ե ր լ յ  ինձ  ավելի էին դուր գալիս, քան ծիածանի փայլ ունե^
գող տ ի տ ղ ո ս ա վ ո ր  ղաման։

որի մեջ առանձնապես աչքի էին ընկնում մասամբ 
իրենը րարձր հասակի պատճառով, որբևայրի տիկին Ւնգրեմը և նրա 
աղջիկները^ 9լանշն ու Մերին։ Երեքն էլ բարձրահասակ էին։ Որբևայրի 
տիկինը կարող էր քաոասունիը^հիսուն տարեկան լինել։ նրա ֆ ի գ ո ւ ֊ 
բան դեռ րարեկաղմ էր, մազերը (գոնե մոմի լույսի տակ) տակավին սև 
էին, ատամները հրաշալի պահպանվել էին։ Շատերը նրան, չնայած 
հ ա ս ա կին, դեռ պերճաշուք կհամարեին, և այդպիսին էլ էր, բա յը միայն 
արա աքինով։ Նրա շարժուձևերը և դեմքը արտահայտում էին անտանելի 
գոռոզություն։ Ուներ հռոմեական դիմագծեր և կրկնակի կզակ, որը 
ձուլվում էր նրա սյունի տեսք ունեցող պարանոցի հետ։ Այդ դիմագծեր 
րը ոչ միայն փքված ու մթագնած էին, այլև կնճռոտված էին հպարտու֊ 
թյա մր։ Նույնը կարելի էր ասեչ և կզակի մասին, որը անբնական կեր^ 
պով դուրս էր ցցվա ծ։ Հայացքը դաման էր ու անողոք, որ հիշեցնում էր 
ինձ միսի ս Ռիդին, բառերն արտասանում էր հանդիսավորությամբ, խուլ 
ձայնի վերաէք բարձ ելևէջները չափազանց հեղինակաէէոր էին։ Հագին 
ուներ կարմիր թավշե զդեստ^ փ^թթ^^ց հնդկական ոսկե^
փայլ մետաքսից, որը նրան տալիս էր (ինչպես ինքը կարծում էր) կտյ^ 
սերական տեսք։

Բլանջն ու Մերին մի հասակի էին^ ^^ղՒ ղ  ̂ վայելչակազմ, ինչպես 
բարդիներ։ Մերին իր հասակի համար շատ նիհար էր, իսկ Բլանշը 
կազմվածքով նման էր Դիանային։ Նրան, իհարկե, դիտում էի հատուկ 
ուշադրությամբ։ Ամենից առաջ ուզում էի համոզվելն նրա արտաքինը 
համապատասխանում էր միսիս Ֆեյրֆաքսի նկարագրածին, թե ոչ, հ ե ֊ 
տո ինչքան էր նման այն մանրանկարին, որ ես երևակայությամբ պատ^ 
կերել էի,  և, վերջապես, խոստովանում եմ, հարմամբ էր նա միստր 
Ռոչեսթըրի ճաշա կին, թե ոչ։

Ստացվեց, որ նա կետ առ կետ համապատասխանում էր իմ նկա^ 
րածին և միսիս Ֆեյթֆաքսի նկարագրածին։ Փարթամ կռւրծքը, թեք 
ուսերը, նազելի վիզր, մուգ ^շքեյմ§ ոէ սև գանգուրները^ ամեն ինչը տե
ղում էր, իսկ դե^մքը։ Դեմքը նման էր մորը, միայն ինքը երիտասարդ 
էր և ույն նեղ ճակատը, նույն գոռոզ դիմագծերն ու նույն հպարտությու
նը։ Սակայն դա այնքան էլ մռայլ հպարտություն չէր։ Միս Ինգ– 
րեմը շարունակ ծիծաղում էր։ Ծիծաղը հեգնական էր, ինչպես հեգ
նական էր նախ նրա կամարաձև ու գոռոզ շրթունքների արտահայտու
թյունը։

ա



Ա։/Ոլմ են, որ հանճարը ինքնավստահ է լինոլմ։ Աս շեմ կարող ասել, որ 
միս Ինդրհմը հանճար էր, բայը վերին աստիճանի ինքնավստահ էր։ 
Միս Ինգրեմր սկսեց վիճել համեստ միսիս Դե\ւթի հ ետ բուս ա բան ու– 
թյան հարցերի ջք̂ ր̂քր̂  Երևում էր, որ միսիս Դենթր այդ գիտությունը 
չէր ուսումնասիրել, թեև, ինչսլես ինքն էր ասում, ծաղիկներ, հւստկա– 
պես (ւ՜վալրի ծաղիկներ)) շատ էր սիրում, իսկ միս Ւնդրեմր ուսումնա֊ 
սիրել էր, ին քն ա վս տ ահ ութ յ ամ բ հարցեր էր տալիս ու գործածում հա
տուկ տերմիններւ Օուտով նկատեցի, որ նա միսիս Դենթին (տեղակէսն 
բարբառով ասաց^ հիմարի տեղ էր դնում, այսինքն ծաղրում էր նրա 
անգիտությունը։ Սրա ծաղրելը գուցե և սրամիտ էր, սակայն ղուրկ էր 
բարեսրտությունից։ Հետո միս Ւնգրեմը դաշն ամ ուր ^ւվագևց, նվագը 
հ ր աջալի էր։ Երգեց՝ ձայնը հրա պուրիչ էր։ Նա սկսեց ։1՚ ո ր հետ առան
ձին ֆրսւնսերհն խոսել, խոսում էր ։էար(յ ու սահուն, լավ արտ ա ս ան ու– 
թյամբ։

Մերին ավելի մեղմ ու պարզ դեմք ուներ, քան լանջը։ Նրա դի
մագծերն ավելի նուրբ էրն, ։1աշկի գույնը ավելի բաց էր (միս Ենգրեմը 
իսպանուհոլ պես թուխ էր)։ ե^այց Մերին աշխույժ շէր, գեմքն արտա
հայտիչ շէր, աչքերը զուրկ էին փայլից։ Նա ոչինչ չուներ ասելու և իր 
տեղում նստած՝ անշարժ մնաց^ ինչպես արձանը որմնախորշում։ ույ– 
րերր հագել էին անբիծ ճերմակ ղէշեստներ։

Հավատ ւմւմ էի արդյոք այժմ, որ միս Ինգրեմը կարող է իրոք 
միստր Ռոչեսթըրի ընտրյալը լինել։ Չէի կարող ասել, չդիտեի, թե ինչ
պիսի կանայք են նրան դուր գալիս։ Եթե դուր էր դալիս փառահեղու
թյունը, Բլանշը ւիառահեղության մարմնավորումն էր։ Դրա հետ միա
սին կատսւրյալ էր և ուրախ։ Ն արծ ում եմ, որ տղամարդկանց մեծ մասը 
կհմայվեր նրանով, իսկ որ միստր Ռոչեսթըրր տարվել էր, ես, կարծես, 
դրանում արդեն համող։Լել էի։ Եվ որպեսզի կասկածի վերջին ստվերն 
էլ փարատվի, մնում էր, որ նրանց միասին տեսնեի։

Չկարծեք, ընթերցող, որ Աղելն ամբողջ ժաման։սկ անշարժ նստել 
էր աթոռի վրա, ոտքերիս ։քոտ, ոչ, երբ դաւք աները ներս մտան, նա ընդ
առաջ գնսյց գիմսո(որելու, սլատշաճ կերպով ։ւևերանս արեց և լրջորեն 
ասաց.

~  6օո յօսր տ6տմՁՈ10տ։.
Միս Ւնգրեմը հեգնանքով նայեց նրան և բացականչեց,
— 0^, ինչ փոքրիկ տիկնիկ է։
Տիկին Լիննը նկատեց.

I Բարև ձեզ, տիկնայք (ֆրա նս.)։
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— Սա ե(։ևիք Աիստր քՒոշԼսթրրի որդեդրած աղջիկն է՝
ֆո.։. ւ,ւ։ ւ Ա-ի մասին պատմել է,։

Ս լ սիս Դենթր էիաղաքշանլէով էԼերէ̂ քքեչյ նրա ձեռքն ու համբուրեք  
ք ՚սւ ֊շիկր։ Էմի և Լուիպա էշթընները միաժամանակ բա քա կա նլեքին *

— /* նշ լավ երեիէա կ։
ձետ ո նրանք երԼխս. չին կան չեքին բա զմոքի մոտ , և նա նստած 

նրանք $. եչս> հղում շատախոսում էր մերթ ֆրանսերենով, ն երթ կոտըրտ– 
վաձ ան ղլհրենով, գրա վելով ոչ միա յն երիտասարդների, միսիս
Լշթրնհ և սրիկին Լիննի ուշադրությունը և խորապես դոհ դդ^*1^վ իրենէ

Կ\երօապհս սուրճ մատուքեքին, և ջենտլմենները հրավիրվեցին։ Ես 
նստել էի ստ վերում , եթե միայն ստվեր կ^ր  տյդ պայծառ Լուսավորված 
սենյակում։ Լուսամուտի վարագույրը կիսով չտփ թաքրյնու.1 էր ինձ։ Սու
րից կամարը բա ցվեք, ներս մտան տղամարդիկ։ Զ  են տլմ ենների ը ն դ ֊ 
հանուր արտ աքին տեսքը կանանց պես ազդեցիկ տպավորություն էր 
թողնում։ Սոլորը սև կոստյումներով էին, շատերը բտրձրտհասակ էին, մի 
քան ի ս լմ երիտ աս ա Լէդ։ Հենրի ու Ֆրեդերիկ Լինները ուղղակի փ այլ ում 
էին, իսկ գնդապետ Դենթր զինվորականի հղկվ^^ծ տեսք ուներ։ Միստր 
էշթրնը  ՝ դատավորը, իրեն պահում էր ջենտլմենի սլես։ Մաղերը
բոլորովին սպիտակ էին, հոնքերն ու բեղերը՝ տակավին սև, որ նրան 
տաշիս էր <րբ€ր6 ՈօԵ16 ճշ էհ6ձէ«յ>֊#ր* ւ^նգթՏմք իր ք ո ւ յ ֊
րերի պես շատ բարձրահասակ էր, նրանք նման գեղեցիկ, բա յց մ ի տ ֊ 
ժամանակ Մեբիի պես ապաթիկ ու ալարկոտ էր։ Բվում էր, թե նրա ե ր ֊ 
կար հասակը փոխարինում էր նրա արյան աշխուժությունն ու խեչքի 
ուժը։

Իսկ որաե՛*զ է միստր Ռոշեսթրրը։
Նա ներս է մտնում վերջինը, ես կամարին շեմ նայում, բա յք տ ե ս ֊ 

նում եմ նրան ներս մանեւիս։ Աշխատում եմ ուշադրությունս կենարո^ 
նացնԼլ ճաղերի և քսակի հանգույցների վրա, որը գործում եմ, ցա ն կ ա ֊ 
նաւմ եմ մտա ծել միմիայն իմ ձեռքի աշխատանքի մասին, տեսնել մ ի ֊ 
աթէ արծսվթ^ ժհաեցէ .ալթմւքհեքղթ և մետաքսե թելերը, որոնք գոգումս 
են։ Սակաթէ ֆիգալրան ու անխսւաափեչիսրեն
հիշում մեր վերջին հանաքիպումը այն թանից հետ », երբ եզ։ ,ֆեշպես 
ինքն էր ասում, էական ծառայություն մաաաւցեքի իթեն և ձեռքս իր 
ձեռքի մեջ բռնելով ու նայելով դեմքիս, վևհեք ինձ այնսլիոի հայացքով, 
որն արտահայտում էր խոր հուզմունք, որին մասնակից էի և ես։ Ի ն չ ֊

րԽտաթէծէի ազեխէ հոր (ֆրանս^ ) ։
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մոտԼրա նյւան այդ պահինւ Ւ ՚̂նչ էր պատահեչ այն (1ամանա1ււ1անիդ 
ի ւքնքԿ էր փոխած ք11նԼլ մեր հարաբԼրոէթյուննԼրր։ Ւնյրտ ն
էինք մ1ւնք այժմ ի բարի էք հեոոլք ին շքա ն էինք ի բաբ օտար, այնքան 
օտար, ոբ չէի սպասումք թե կմոաենա ու կսկսի խոսել ինձ հետ։ Չղաբ՝ 
մարտք երթ) առանք ինձ նայելու, նա տեղ գրավեց սենյակի էքյուս ծսւյ^ 
բում ու սկսեց մի քանի կանանց հետ զրույց անել։

Շուտով տեսա, ոբ նրա ուշաւլրությունը բևեռած է նրանց վրա, և որ 
ես կարող էի աննկատելի դիտել նրանք երր հայացքս ակամայից ուղըղ̂ – 
վեց դեպի նա։ Աչքերս ինձ չէին ենթարկվում, շարունակ րաբձբանում, 
կանգ էին առնում նրա վրա։ Նրան նայելուց խոր հաճույք էի դդուէք̂  
թանկագին, բայց դառը հաճույք, որը ոսկու պես մաքուր, բայց և անա
սելի տանջալից էր։ Այդ հաճույքը հիշեցնում էր ծարավից մեռնող ս։յն 
մարդու հրճվանքը, որը գիտի, թե ջրհորը։ որին սող տալով մոտեցել է, 
թունավորված է, բայց և այնպես, ըմպում է աստվածային ։սյդ հեղուկը։

Շատ ճիշտ է այն առածը, որ ասում է̂  «Սրտով սիրածը սիրուն 
կլինի^>։ Իմ տիրոջ դ յ գույն, դե զն ։ս կանաչավուն դեմքը, լայն մեծ ճա
կատը, խոշոր, կուպրի պես սև հոնքերը, խոր ընկած աչքերը, ուժեղ դի
մագծերը, համառ ու խիստ բերանը^ էներգիայի ու վճռականության 
այդ մարմնավորումը, գեղեցիկ չէին, եթե հաշվի առնենք գեղեցկությէսն 
սովորական կան ոնները, բայց ինձ ։սվելի քան դեղեցիկ էին թվում, լի 
էին հետաքրքրությամբ և այնքան ազդեցիկ էին, որ տիրապետում էին 
ինձ, զրկում զգացմունքներիս վրա իշխանություն ունենալուց ու հանձ
նում էին դրանք նրա իշխանությանը։ Մտադիր չէի սիրել նրան։ Ընթեր– 
ցողը գիտի, թե ինչպիսի ջանքեր էի գործադրում, որպեսզի ոչնչացնեմ 
սրտումս սիրո բողբոջները։ Իսկ այժմ, նրան կրկին տեսնելուց հետոթ 
այդ բողբոջները ինքնակամ կերպով կենդանացան, ուժեղ ծիլեր տվե
ցին։ Միստր Ռոչեսթըրը առանց ինձ նայելու ստիպեց ինձ նորից սիրել 
իրեն։

Ես նրան համեմատում էի հյուրերի հետ։ Ի^նչ էին Լինների աչքի 
ընկնող նրբությունը, չորդ Ինգրեմի նվաղկոտ նրբագեղությունը, նույ
նիսկ գնդաապետ Դենթի ղինվորական կեցւէածքը միստր Ռոլեսթըրի 
բնածին ուժի ու ներքին էներգիայի հետ համեմ ատած։ Ինձ չէին հրա
պուրում նրանց արտաքինն ու շարժոլձևերը, բայց ես համողված եմ, որ 
շատ կանայք նրանց կհամարեին գրավիչ։ *ք^զԻցիկ ու պատկառելի, իսկ 
միստր Ռոչեսթըրին^ տգեղ ու մռայլ։ Տեսնում էի հյուրերի ժպիտը, նրանց 
ծիծաղը։ Մոմերի Լք̂ պոի շողերի մեջ, թերևս, ավելի հոգի կար, քան 
նրանց ժպիտների մեջ։ Զո։նգի հնչյունների մեջ շատ ավելի իմաստ
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կարք քան նրանց ծիծաղի մեջ։ Ես տեսա միստր Ռոչեսթըրին ժպտաքիս՝ 
կոպիսւ դիմագծերը մեղմացան, ալքերում երևացին փ^Ա ու քնքշու ֊ 
/յյոլՆ, հայացքը դարձավ թափանցող ու սիրալիր։ Այդ պահին նա խ ո ֊ 
սոէմ էր Լուիզա ու էմի էշթընների հետ։ թարմանում էի, թե նրանք ի ն չ ֊ 
պիսի հանգստությամբ էին ընդունում այն հայացքը, որը, թվում էր թե 
ներթափանցում է հոգու խորքը։ Ես սպասում էի, որ նրանք իրենց ա չ ֊ 
քԼրը կհառեն գետնին, ամոթից կկարմրեն, սակայն ուրախությամբ 
նկատեցի, որ նրանք բոլորովին չէին հուզվում։ <(Նա նրանց համար այն 
չէ, ինչ  ինձ համար,— մտածում էի, — նա նրանց պես չէ։ Հավատացած 
եմ, որ նա ավելի ինձ է նման։ Համոզված եմ դրանում։ Ես ինձ ավելի 
մոտ եմ զգում նրան, հասկանում եմ նրա հայացքի ու շարժումների 
լեզուն, թեև նրա հարստությունն ու դիրքը մեզ բաժան ում են իրոտրից, 
բա յց ուղեղումս ու սրտումս, իմ արյան ու նյարդերի մեջ ինչ^որ բան 

որ ինձ հոգեպես մոտեցնում է նրան։ Մի**թե այդ ես չէի, որ մի 
քանի օր առաջ ասում էի, թե նրա հետ այլևս ուրիշ ոչ մի գործ չունեմ, 
բացի ռոճիկ ստանալուց։ Մի**թե ինքս ինձ չէի ստիպում հենց այդ տ ե ֊ 
սանկ չուն ով էլ նայել նրան։ Դա սրբապղծությո^ ւն է բնության դեմ։ Իմ 
բոլոր բ ա ր ի ,  ճշմարիտ, ուժեղ զգացմունքները իմպուլսիվ կերպով 
ձգտում են դեպի նա։ Գիտեմ, որ պետք է թաքցնեմ զգացմունքներս, 
պետք է խեղդեմ մեջս հույսը, պետք է հիշեմ, որ նա չի կարող ինձ ս ի ֊ 
րել։ Երբ ասում եմ, որ մենք նման ենք իրար, դա չի նշանակում, որ ես 
ևս օժտված եմ ազդելու նույն ուժով, հրապուրելու նույն հմտյքով, ինչ 
նա։ Ես միայն ուղում եմ ասել, որ մեր ճաշակներն ու զգա ց։ք ունքն երր 
ընդհանուր են։ Ուստի շարունակ պետք է կրկնհ։1, որ մենք հավիտհնա֊ 
պես բաժանված ենք իրարից։ Ոայց և այնպես, քանի դեո շնչում ու 
մ տ ած ում եմ, ես պետք է սիրեմ նրան))։

Սուրճ մատուցեցին։ Տղամարդկանց ներս մտնելու պահից կանայք, 
արտույտների պես, սկսեցին աշխուժանալ։ Խոսակցությունը դառնում էր 
ավելի օւրախ ու զվարթ։ Գնդապետ Դենթն ու միստր էշթրնը վիճա բա ֊ 
հում էին քաղաքական հարցերի շուրջ, նրանց կանայք լսում էին։ Ե ր ֊ 
կու հպարտ որրեայրի կւմնայք^ տիկին էին ու տիկին Ւնգրեմը, շատա» 
խոսում էին իրար 4եօո 9ըր Զորքըք ի դեպ, մոռացա նկարագրել, շատ 
բարձրահասակ ու թարմ դեմքով գյուղական ջենաջմհն էր։ Խանանց 
բազմոցի առաջ կանգնած, սուրճի բաժակը ձեռքին, երբեմն ա վելա ց ֊ 
նում էր մի որևէ խոսք։ Միստր Ֆրեդերիկ Լիննը նստած էր Մերի Ի ն գ ֊ 
րեմի կողքին ու ցույց էր տալիս մի հրաշալի հատորի փորագրանկար֊ 
ներր։ Մեյփե նթյում էր, երբեմն ժպտում, բա յց շատ քիչ բան էր ասում։

ա



Բարձրահասակ ու ֆլեգմատիկ լորդ Ինգրեմը, թևերը ծալածք հենվել էր 
փոքրիկ ու աշխույժ էմի էշթրնի րազկաթոռին։ Էմին նայում էր նրան 
և կչկէք̂ ^մ ցախսարեկի պես  ̂ Լ̂ ՐԴ է^^գրեմը նրան ավելի էր դուր գալիսք 
քան միստր Ռոչեսթրրը։ Հենրի Լիննը Լ^ւիզայի ոտքերի մոտ նստել էր 
օտտոմանկայի վրա) Ադելը տեղավորվել էր նրա կողքին։ Հենրի 
Լիննը աշխատում էր երեխայի հետ ֆրանսերեն խոսելք իսկ Լուիզան 
ծիծաղում էր նրա սխալների վրա։ Հապա ո^վ է Բլանշ Ւնգրեմի զույգը։ 
Միայնակ կանգնած սեղանի մոտ, նա նազելիորեն խոնարհվել է ալ~> 
րոմի վրա։ Ըստ երևույթին, սպասում է, որ որևէ մեկը մոտենա, բայց 
շատ երկար չի սպտոում, ինքն է իր համար ընկեր ընտրում։ Միստր 
Ռոչեսթրրը, էշթըններից հ եռան ալուց հետո, մենակ կանգնում է օջախի 
կողքին։ Բլանջը մոտենում է, կանգնում ք̂ ւղիղ նրա դիմաց։

— Միստր Ռոչեսթըր, ես կարծում էի, թե դուք երեխաներ լեք 
սիրում ։

— Հենց այդպես էլ է։
— Այն Ժամանակ ի *̂նչը ստիպեց ձեզ այգ տիկնիկի (ցույց տալով 

Ադելինը հոգսը ձեզ վրա վերցնել։ Ո^րտեղից գտաք նրան։
— Նրան չեւէ գտել, թողեցին ինձ մոտ։
— Գոնե դպրոց ո։ զարկեիք։
— Չէի կարող այդ անել։ Դպրոցները շատ թանկ են։
— Ինչո'*ւ, կարծեմ նրա համար գաստիարակչուհի եք պահում։ 

Հենց նոր նրա հետ այստեղ նկատեցի մի անձնավորություն, գնա^ց։ 0"հ, 
ո"չ, գեռ նստած է վարագույրի հետևում։ Դուք, իհարկե, նրան վճարում 
եք։ Կարծում եմ, որ նա ձեզ վրա նույնքան թանկ է նստում, գուցե և 
ավելի, որովհետև դուք պահում եք երկու հոգի։

Վախի զգացում անցավ սրտովս, թե^ հուսո նշույլ։ Կարծում էի, որ 
իմ մասին ակնարկելը միստր Ռոչեսթըրին կստիպի իմ կողմը նայել, և 
ես ակամա ավելի խոր թաքնվեցի ստվերում։ Բայց նա գլուխն անգամ 
շուռ չտվեց դեպի ինձ։

— Ես այգ մասին չեմ մտածել,— ասաց նա անտարբերությամբ 
նայելով ուղիղ իր առաջ։

— Ի աղամարգիկգ, երբեք հաշվի չեք առնում ո՜չ խ նա յո ֊
ղությունը և ո՜չ առողջ դատողությունը։ Դուք ։1ի լսեիք, թե մաման ինչ 
է ասում այգ գաստիարակչուհիների մասին։ Մերին ու ես ժամանս։ կին 
ամենաքիչը մի դյուժին այգպիսիներից ունեցել ենք։ Նրանց կեսը գար^ 
շելի, իսկ մնացածը ծիծաղելի էր, բոլորն էլ զզվելի են, այնպես շէ"*յ 
մ ամա։
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— ք̂ ան րշ/սաւ̂ ի̂ *րք աղջիկ^յ։
Երք, տ ասարդ ^ղջքէկը^ որբևա յրի կնոջ ա յդ  սիրելին^ կրկնեք էր հարՀ 

էյը հաւ) ւսպատասխ.ան մեկնաբանությամբ։
— Սիրելիս, մի խոսիր դաստիարակչուհիների մասին։ Աչդ բառը 

զայրագնում է ինձ։ Ես նահատակ էի դարձել այդ անձեռնհաս ու քմ 
հաճ դաստիարակլուհինիրի ձեռքին։ Փա"ռք աստծո^ ազատվհըի նրան*>

տՒտ>
Տիկին Դենթը հակվհց դեպի այդ բարեպաշտ կինը և ինէ~ոբ բս Ֆ  

փսփսաց նրա ականջին։ Պատասխանիք եդյրակաքրխ որ տիկնռջը հի
շեցնում էր այդ անիծված քեղի ներկայացուցիչներից մեկի ներկայու– 
թ յ ան մասին։

— 7211էյ)1Տ1,՝ -  ասաց նա^— ունեմ, որ դա նրա համար
չավ կլինի։ — Հետո կամաց ավեչաքրեք, բա յք բավականին բպրձյւ, ո ր ֊ 
պեսղի ես լսեմ^—  նկատեցի նրան։ Ես դեմքերի դատավոր եմ ՛ու նրա 
դեէքքին կարդում եմ այդ տեսակ կանանց բոլոր թերությունները։

— Որո'*նք են այդ թերությունները, մադամ,— բարձրաձայն 
հարցրեց միստր Ռոչեսթըրը։

— Ես ձեր ականջին կասեմ, — պաւոասխանեց նա երեք անգամ 
նշանակալից կերպով թափ տալով իր Փաթթոքր։

— ք^այց հետաքրքրությունս կխամրֆ։ Աչթ§ տենչում է սնյանդ ստա
նալ այժմ։

— Հայր ցրեք մ^լանղին, ձմլզ ձովևլի մոտ յէ, քան ես։
> 0^՜, մի ոսղարկեք ինձ մոտ , մա մա ։ Ես ա յդ ամբողջ քեղի մասին 

միա յն մի խոսք կարող ե մ  ասել՝ նրանք վխոսակար են։ /Iշ ,թ ե նրա  հա 
մա ր, որ նրանց ձեռքին շատ եմ տառապել, ես նրանօք ա ^ դ ի ն  Հ/ր փախ– 
հաաուցում։ Թեոդորի հետ ի^^նշ լխազեր ՛էինք սարքում միս քևփչսոնի, 
մի էիս Գրեյսի ու մա գա մ Ժ ատերի գլխ ին։ քա նի պ ։ Մերին միրա շատ 
քնկոտ էր, նա չէր միանում այդպիսի չա րա ճճիություններին։ Հատկապես  
շատ զվարճալի էր մա դա մ Ժուրերի հետ։ Միս Ուիլսընը ՚քսեզճ, Հիվան^ 
զագին պրարած ա  ժ ի  էսոսքով չարժեր նրա  գեմ
հաղթանակ տանել։ Միսիս Գրեյսը կոպիտ էր ու սմևզգ4Ո,փ սզ մի  Հփսթվաժ 
Նր ա վրա շէր ներգործում։ ք ա չք  խե՜պճ մասգամ ^Ժաթեք* Հ^յբէ/իս ա յժմ$  
աէսնում ե մ  նրան կատաղովէքոէնից փ ց ս ի ք ^ ։ Վասցնսւմ էինք
փէեչսպարայքյան աստիճանի՝ թ ե յը  թտվաէժ, հայչն ա  յչարագը փցբսւմէ 

ցլէքրտումյ քանտնր՝ սհզանին^ յօքսվսի եսէթեքվՏ
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թխթխկաընելովք անտանելի ()խոր էինք սարքում է ԲԴոդոր, հիշր^ւմ ես 
սւչդ ուրախ օրերը։

— ^1" ։ իհարկե, հիշում եմ,— ծոր տալով արձադանքեց լորդ 
Ւնգրեմը»— և խեղճ պսւռավր սուէորաբար գոռում էր. ((Օ հ, անսլիտան 
երեխաներ))։ Հետո քարողներ էինք կարդում նրա դէխին, որ չհ անդ դնի 
սովորեցնել այնպիսի խելացի երեխաների, ինչպիսին մենք էինք, երբ 
ինքն այդպես տգետ էր։

— Այո, անում էինք, և ԲԴդո, ինչպես էի ես քեղ օգնում հալածե
լու քո ուսուցչին, այդ գունատ միսւոր մ,ինինդին, որին մենք սովորա
բար անվանում էինք շրջիկ քարողիչ։ նա և միս Ո ւիլսրնր ս ի բահ ա րվել 
էին  ̂ գոնե Թե դոն ու ես այդպես էինք կարծում։ Մենք ն կատ եցինք մի 
քանի ոիրալիր հայացքներ ու հառաչանքներ, որոնք ։ք ե կն ւս բան ում էին 
որպես « \ա 56116 ք)ՁՏՏ10Ոյօ*֊/ր նշաններ, և շատերը շուտով իմացան մեր 
հայտնագործության մաոին։ Մենք օգտագործում էինք այն որպես առ իթ 
ազատվելու մեր ծանր ու տհաճ բեռից։ Հենց որ մաման իմացավ այդ, 
գա համարեց անբարոյական տենդենց։ Այդպես չէ^, տիկին մայր։

— Այդպես է, իմ թանկագին։ Եվ միանգամայն իրավացի էի։ Եան 
հազար ու մի պատճառներ, որոնք դաստիարսւկչուհիների ու ուսուցչու– 
հ ին երի սիրային կասլր անհ անդուրմելի են դարձնում կարգին տան մեջ* 
առաջին***

— 0'̂ է գթասիրտ մամա, խնայի^ր, մի թվիր դրանք։ Ամեն ինչ մենք 
ինքներս գիտենք՝ վատ օրինակի վտանգ անմեղ երեխաների համար, 
ցրվածություն, այստեղից էլ պարտականությունների թերակատարում 
սիրահարվածների կողմից, հետո իրար պաշտպանելր և վստահելը, իսկ 
դա էլ իր հերթին հանգեցնում է հանդգնության, ըմբոստության ու ընդ
հանուր պոռթկումի։ ճիշտ է, չէ̂ *, Ինգրհմ-պարկի բարոն ուհի Ին գրեմ։

— Իմ մաքուր շուշան, դու ճիշտ ես, ինչպես միշտ։
— Այլևս չարժե այդ մասին խոսել փոխեք թեման։
Էմի էշթընը, որը շէր լսում կամ ուշադրություն չէր դարձնում այդ 

հրամանին, իր մեղմ մանկական տոնով ավելացրեց՝
— Լուիզան ու ես էլ մեր դաստիարակչուհուն ծաղրում ՝էինք, բայց 

նա այնքան բարի էր, որ ամեն ինչ տանում էր։ Ոչ մի բան չէր կարող 
նրան համբերությունից հանել։ Երբեք չէր բարկանում, այդպես է, չէ^^ 
Լոփզա։

— Այո, երբեք։ Մենք անում էինք այն, ինչ ուզում էինք։ Խառնշտո–
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րոլմ էէնք նրա սեղանն ու աշխատանքային սնդուկը, արկղները տակ^ 
^^ւվրո։ ան Ի Լէ) , նա այնքան րտրեհ ամ բույր էր է որ մեզ տալիս էր
այն աՕենր, ինչ մենք խնդրում էինք։

— Հիմա կարծեմ , — աստր միս Ւնգրեմր ծաղրական տոնով, — բո*> 
Լք̂ րն էլ կսկսեն հիշողություններ պատմել իրենց դաստիարտկշուհիների 
մասին։ Այղ բանից խուսափելու հա։)ար նորից եմ առաջարկում ա ն ց ֊ 
նել նոր թեմ այքւն: Մ ի սար Ռոչեսթրր, շե** ք պաշտպանում իմ առաջարկը։

— Օրիորդ, ես պաշսէ պան ում եմ ձեզ ինչպես այս, այնպես և մյուս 
բոլոր դեպքերում։

— Այն ժամանակ կազմակերպելու գործը ես ինձ վրա եմ վերցնում։ 
Սինյոր էդոլարդո, ձեր ձայնն այսօր տեղո^ւմ է։

— Դոննա թիանկա, եթե հրամայեք, տեղում կլինի։
— Այն ժամանակ, սինյոր, լսեք իմ արքայական հրամանը, — ն ա ֊ 

խապս,տրաստեք ձեր թոքերն ու մյուս երգեցիկ օրգանները, որպեսզի 
ծաոայեն իմ արքայական ցանկություններին։

— Ս ճ  ժ  ցանկանա այդպիսի աստվածային Մերիի Ռիշիոն^ լ ի ֊
ներ

— Թողեիք ձեր Ռիշչվ։ոն, — բղավեց նա, թափ էոալաէ իր գա նգուր ֊ 
ները և 2^Ր<^վելով դեպի դաշնամուրը^— Իմ կարծիքով այդ ջութա կա ֊ 
հար ^^եյվիդը անճարակ մարդ է եղեջ, սև Բոթուեչն– ինձ ավեչի է դո։ր 
գայիր։ Ես ղանում եմ, որ տզամարգը ոչնչություն է, եթե նրա ։էեջ սա
տան այ ական որևէ վատ բան չկա։ Թող պատմությունն ինչ ուզում է 
ասի մքեյմս Հեպբըրնի մասին, բա յց , ինձ թվում է, թե նա եղել է վ ա յր ե ֊ 
նի, կատաղի, այնպիսի մի ավազակ, որին ես կհամաձայնԼի ձեռքս տալ։

— Ջ ենտլմեննե"^ր, լսո^ւմ եք։ Ձեզնից ո**ր մեկն է ավելի շատ նման 
Բոթուելին, — բղավեց միստր Ռոչեսթըրը։

— Ես կասեի, որ նախապատվությունը ձեր կողմն է,— պա աա ս֊ 
խանԼց գնդապետ Դենթը։

— Պատիվս վկ ա, ես ձեզ շատ պարտ ական եմ , — արձագանքեց 
միստր Ռոչեսթըրը։

Միս Ին գրեմ ը, ռր հպարտ Նագևյիոէթյամրնսսոք^գէքպթքՓք^Կփ 
թագուհու պես փռել էր իր շուրջը ձյան պես ճերմՕէկ զլքեժտի փեշերը,

 ̂ ԲիչչքէՈ ^եյվիղ (1 Տ 4 0  — 15Շ6) — իտալացի երա^չտագետ, Մարի Ստլուարտթ շոտ^ 
լաեզակսմէ. թագուհու սիրեկանր։

։  թաթթմղ ^եքէս Հեպթըրն (1 Տ 3 6 — 1 5 7 Տ ) ղոալանգնացի արիստոկրատ, ամուսնացած 
էր Մարի ԵալաւարսՓ հևա։ Հ

» ձ



սկսհէյ նվագել հրաշալի մի նսւխերգււէնր, միսյժամանակ շարունակում էր 
խոսել։ նա այս գիշեր հ։ստկասլես գոռող էր երևում։ Նրա խոսքերն ու 
ձևերր հետասւնդում էին մի նպաաակ^ ոչ միայն հրապուրել, այլև ղա ր ֊ 
մացնել իր ունկնգիրներին։ Երևի այսօր ուզում էր րոլորին շատ կ^յ՝՛ 
տառ ու հսոեարձակ երևսւլ։

— Օ", այնքան եմ ձտնձրարել մեր օրերի երիտ աս արզն ե րիը,— 
րացականչեր ք լ̂անշր՝ աղւԱլսւլիլյ ելևէջներով նվաղելով դաշնաւՏ ուրի 
էլրա։ — Խե"ղճ, թուլաւք որթ էակներ, որոնք չեն կարողան ում մի քայլ ա ն ֊ 

գամ անել պապայի սլարկի դարպասն երիր այն կողմ, մոտենալ դ ռ ն ե ֊ 
րին առանը մամայի թույլտվության ու ։գաշտպանության։ Այգ մա րդիկ 

ամբողջապես կլանված են իրենց գեղեցիկ դեմքերաէ, սպիւոակ ձեռրե ֊ 
րով ու փոքրիկ ոտներով։ Նարծես իսկակսւն տղամարդուն շատ հարկա֊ 
վոր է գեղեցկությունը։ Կարծես հրապուրանքը կնոջ միակ առավելություն– 
նը, նրա օրինական սեփականությունն ու ժառանգությունը չէ։ Ես գըտ ֊ 

նում եմ, ոը տգեղ կինը րիծ է բնության վրա, իսկ ինչ վերաբերում է 
տղամարդուն, նրանից պահանջվում է միայն ուժ ու արիություն։ Ւող 

նրանց նշանաբանը լինի  ̂ ռրսորգությոլն, հրաձգություն ո> ճակատամարտէ 
Մնացածը ոչինչ չարժե։ Այգւգիսին կէի^նր իմ նշանաբանը, եթե ես 
տղամարդ լինեի։

— Երբ ամուսնանամ, — շարունակեց նա մի փոքր ընդհատումից 
հետո, թեև ոչ ոք նրան չէր առարկում,— այնպիսի ամուսին կգտնեմ, 
որը ոչ թե գեղեցկությամբ ինձ հետ մրցի, այլ իմ հակապատկերը լինի։ 
Ոչ մի ախոյան չեմ հ անգուրժ ի իմ գահի մ ոտ։ Իմ իշխանությունը պետք 
է լինի անբաժանելի։ Նրա նվիրվածությունը պետք է կիսվի իմ և նրա 
հայելու մեջ արտացոլված պատկերների միջև։ Իսկ այժմ, միստր Ռ ո ֊ 
չեսթըրը, երգեցեք, ես կնվազեմ։

— Ամբողջապես ենթարկվում եմ, — պատասխանեց նա։

— Ահա ծովահենի երգը։ Ես խելագարված եմ ծովահենների վրալ 
դրա համար էլ երգեցեք ՇՕՈ Տթ1ք1էՕ̂ ։

— Միս Ին գրեմ ի շուրթերից գուրս եկած հրամ անները հոգի կտաՎ 
յին ն ույնիսկ մի բաժակ կաթին ու ջրին։

— Զգուշացեք, եթե ինձ դուր չգտք, կամաչեցնեմ ձեզ, ցույց տալով/
թե ինչպես պետք է կատարվեն այդպիսի բաները։ ^

1 Ոգևորությամբ (իտաչ.)։
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-- Դաք ուզում եք ինձ նվեր տալ իմ անընդունակության համա^ր*
ես այմմ կաշխատեմ տապալվելէ

— ՕՋք(162–\*ՕԱՏ 6Ո Ե̂ 6ՈI։  ̂ եթե գիտակցաբար սխ ալվեք, կգտնեմ 
Համապատասխան պատիժէ

— Միս Ին գրեմ ր պետք է գթասիրտ լինի, քանի որ կարող է մարդ<  ̂
կային ուժից վեր սրստիժ նշան ակեր

— Ապա բացատրեք ձեր ասածը,— հրամայեց օրիորդը։
— Ներեցեք, մագամ, ոչ մի բացատրություն հարկավոր չէէ Զեր 

նրբազգացությունը պետք է ասի, որ ձեր խոժոռ հայացքներից մեկը 
կարող է փոխարինել լուրջ պատժին։

— Երգեցե ք , — ասաց Իլանշը և նորից ոգևորէէէսծ սկսեց նվագակ– 
ցել դաշնամուրի վրա։

(րԱյԺմ կարող եմ դուրս ծլկել» ,— մտածեցի ես, բա յց երգի ե լև էջ ֊ 
ները ստիպեցին ինձ կանգ տոներ Միսիս Ֆեյրֆաքսն ասում էր, որ միս^ 
տրր Ռոչեսթրրր հրաշալի ձայն ունի։ Եվ իրոք, նա ուներ խոր, հուժկու 
թավ ձայն, որի մեջ արտահայտում էր իր զգացմունքները, իր ուժն ու 
թափըք Այդ ձայնը ներթափանցում էր սրտիս խ^րքը ե տարօրինակ 
ձևով փոթորկահույզ անում։ Սպասեցի, մինչև որ վերջին խոր ու լի 
հնչյունը մարեց, ու նորից սկսվեց մի պահ ընդհատված խոսակցություն 
նր։ Այն ժամանակ թողեցի անկյունս ու դուրս եկա կողքի դոնից, որը 
րարերա խտաբար ք մոտիկ էր։ Այդտեղից մի նեղ միջանցք տանում էր 
գեպի դահլիճ, քա յլելիս նկատեցի, որ կոշիկներս թուլացան, կանգ առա 
սանգոպքի մոա, չոքեցի խսիրի վրա, որպեսզի կապիչներս ամրացնեմ^ 
Այդ պահին լսեցի, թե ինչպես ճաշասենյակի դուռը բա ցվեց, և ինշ^որ 
ջենտլմեն դուրս եկավ միջանցք։ Շտապ վեր կացա ու դեմ աո դեմ 
կանգնեցի մ ի սար Ռոշեսթըրի աոաջ։

— Ինչպե^՚ս եք,— հարցրեց։

— Շատ լավ, սըր։

~  խեըս^ւ ջմաաեցաք ե չխոսեցիք հետս սենյակում։

Թվում էր, թե կարող էի առաջթքէւ և նույն հարցը նրս4։ տալ, բա յց  
ինձ թույչ չտ վեցի։ Տ ս  պաոաովիածեցի,

— Զուգեցի անհանգստացնեւ, քանի որ դուֆ, եյքէֆ, հթՓզված էիք։
պցչո

— Ի^Եչ էիք անում իմ բացակայոէթյան մամօժնակ։

 ̂ Զգոէջաքեք (ֆրանտ։ )̂։



֊  Առանձնապես ոչինչ, ըստ սովորականի պարապում էի

հև
—  Եվ դարձել եք ավելի գունատ, քան էիք։ Դա նկաաեւյի աՈ^յԺ^ 

իսկ հ ա յա ցքի ց ։ Ի^*նչ է պատ ահ ել։

—  Ոչինչ, սըր,
—  ձո չմըսեցինք ա յն գիշերը, երբ քիչ մնա ց խեղգաՍ ահ ^

ինձ։

— Ա մենևին։
—  Վերագւսրձեք հյուրասենյսրկ, շս։տ վաղ եք փախչուս ։

—  Հոգնա ծ եմ , սրր։
Նա մի րոպե նա յեց ինձ։
—  Եվ մի փոքր րնկճէէած, —  ասաց նա ։ —  Ենչք։ ց , ասեք ինօ–

—  /^/չ մի բա նից, սրր, ոչ մի բա նից։ Ընկճվա ծ չե։Ո
—  Եսկ ես պնգոււք եմ, որ ընկճվա ծ եք, և ա յն էլ ա յնքա ն, 

խ ոսք ևս, և արցունքները հորգելաէ կթափվեն ձեր ա չքերից։ Նրանք
գեն երևա ցին, փ ա յլում ու լողում են ձեր աչքերումդ և մի կաթիլ լ^է
սա հեց, ընկա վ ներքև։ Եթե ժամանսւկ ունենայի ու չսարսափեի, որ ^̂1̂  
բա մբա սող սպասավոր կանցնի ա յստ եղով, կաշխատեի պարզել, թե  ̂
է պա տա հել։ Լավ, այս գիշեր ձեզ ներում ե։է, բա յց  իմա ցեք, քանի մ 
հյուրերս ա յստ եղ են, ես ուղում եմ, որ դուք աւՏեն երեկո երևէոք 
րա սենյա կում։ Դա իմ  ցա նկությունն է, մի արհամարհեք։ Ա յժմ գնաը  -- 

և Սոֆիին ուղարկեք Ագելի հետ ևից։ Բարի գիշեր, / ր մ . » . —  նա կո՚^-Գ 
առավ, կծեց շրթունքը և շտապ հեռա ցա վ։

Գ Լ Ո Ի Ի ւ  Տ Ա Ս Ն Ո Ի Թ Ե Ր Ո Ր Դ

ՈԻ րախ ու անհանգիստ օրեր էին Թորնֆիլգ ՀոԱում։ Ինչպիսին տար
բերություն առաջին երեք ամիսների խաղաղ, միապաղաղ ու մ ե 

նությա ն օրերից, որ անցկացրի ա յս հարկի տակ։ Բավում էր, թե բոլոր  
տխուր զգա ցմունքները վերա ցել են ա յս տ նից, բոլոր մռա յլ հուշերը 
ռա ցվել։ Ա մենուրեք կյա նք էր ու ա շխուժություն։ Հնարավոր չէր անցնել 
միջա նցքով, որն առաջ ա յնպ ես լուռ էր, կամ մտ նել շքեղ սենյա կները, 
որոնք առաջ ա յնպես ա մա յի էին և չհանգիպեւ նրբաճաշակ հագնված՞ 
սպասուհու և կամ պճնասեր սպասավորի։

շօր



հոհանոցում, ծառայապետի բուֆետի սենյակումֆ ծառայանոցում, 
Նախասրահում^ ամենուրեք տիրում էր աշխ ուժ ութ յունէ Հյուրասենյակ* 
ներն ամայի ու խաղաղ էին միայն այն ժամանակ, երր կապույտ եր* 
կինքր և մեղմ գարնան արևադարձային արևը հյուրերին պարկ էին կան* 
չուԱ է Նույնիսկ, երբ եղան ակր փշանում էր և մի քանի օր շարունակ 
անձրևներ էին տեղամ, հյուրերի ուրախ տրամադրությունը չէր փոխվում։ 
Տնային դվարճսյ(իքներն ավելի աշխույժ ու բազմազան բնույթ էին 
Կր ում, քանի որ դրսի ուրախությունը դադարել էր։

^արմանում էի, թե ինչո'*վ պետք է զբաղվեն հյուրերը առաջին երե* 
կոն, երր օրակարգի մեջ փոփոխ ոլթյուն մտցվեց։ Ս կսեցին խոսել (Հշարադ 
խաղալոլյւ> մասին, բա յց տդիտությսէնս պատճառով չէի հասկանում, թե 
դա ի^նշ բան է։ Vպասավորները ներս կանչվեցին, ճաշասենյակի սեղան* 
ները տեէլաշարժվեցին, մոմերն այլ կերպ դասավորվեցին, աթոռները 
ԿՒ սաշրշանաձև շարվեցին ուղիղ կամարի դիմաց։ Միստր Ռոչեսթըրն ու 
մյուս ջենտլմենները կսւրդադրություններ էին անում, իսկ կանայք աս* 
տիճաններով վերև*ներք1։ Էին ւիւոչվղում ու գանդեր հնչեցնում , կանչում 
իրենց սպասուհիներին։ Հրավիրվեց և միսիս Ֆեյրֆա քսը, որպեսզի 
հայտնի, թե տանը շալերի, շորերի ու այլ զարդարանքների ինչպիսի 
պաշար կա։ Պրպտեցին երրորդ հարկի սրող հանդերձարանները և ա ղա ֊ 
խինն երր ներքև բերեցին կանացի շրջազգեստն երի, կերպասե ժիլետ նե ֊ 
րի, սև թիկնոցների, բար։սկ մետաքսե շարֆերի, ժանյակե ժաբոների 
մի ամբողշ կույտ։ Այդ իրերի մի մասը ընտրւէեց և ուղարկէէեց հ յուրա ֊ 
սենյակ։

Այդ ժամանակամիջոցում միստր Ռոշեսթըրը նորից իր շուրջը հ ա ֊ 
վաքեգ կանանց ու նրանցից ոմանց ընտրում էր իր խմբի համար։

-  Մի ստր ԻնդրԼմը, իհարկե, իմ խմբում կլինի,— ասաց նա։ Հե* 
աո ընտրեց էշթըն երկու օրիորդներին ու միսիս Դենթին։ նայեց ինձ, ես 
պատահաբար կանգնած էի նրանից ոչ հեռու, քանի որ ամրացնում էի 
Դեն թի թոզացած ապաբահջանը։

— Դուք կմասնակցեիք խազին,*–֊– հարցրեք նա։ Ես գլուխս բացա* 
սա բար շարժեցի։ Վախենում էի, որ պնդեր, որպեսզի ես 1ա մասնակ*– 
քեմ խ աղին, բա յց նա թույլ տվեց ինձ հանգիստ վերադառնալ իմ ս ո ֊ 
վորական տեղը։

Միստր Ռոչեսթըրն ու իր խումբը անցան վարագույրի հետևը, մյուս 
խ մբի անգամները, գնդապետ Դենթի գլխավորությամբ, նստեցին կ ի ֊ 
սալուսնի ձևով շաըված աթոոէէեըին։ Հ1եհտլմեններից մեկք^ միստր



1;շթընը, նկատելով ինձ, կարծես ուղում էր առաջարկել միանալ իրենը 
խմրին, ր ա յը  լեդի Ինգրեմր իսկք̂ ձ̂̂  աււարկեը,

-  Ո չ,–  լսեըի նրա խոսքերը,– նա այս տիպի խաղի համար լա ֊ 
փազանը հիմար է։

Շուտով հնչեր զանդր, ու վարադույրր բարձրարավ։ Ներսում՝ կ ա ֊ 
մարի տակ, երեում էր սըր Ջորջ Լիննի, որին միստր Ոոչես11ըրր նույն ֊ 
պես մտրրհլ էր իր խմբի մեջ, գեր մարմինը, որը փաթաթված էր սպի֊ 
տակ սավանի մեջ։ Նրա սւռաջ  ̂ սեղսւնի վրա, դրած էր մի մեծ թուր 
արած դիրք, իսկ կողքին կանգնած էր էմի էշթրնը՝ միստր Ռոչեսթըրի 
թիկն որի մեջ, և ձեռքին բռնել էր մի գիրք։ Ինչ– որ աներևույթ մեկը 
ուրախ հնշեոնում էր զանգը։ Այն ժամանակ Աղելը (որը պահանջեր, որ 
իրեն նույնպես մտցնեն խմբերից մեկի մեջ) առաջ վազեց ու սկսեց հա– 
տակի վրա ցրիվ տալ թևից կախ արած զամբյուղի մեջ եղած ծաղիկ֊ 
ները։ Բայց ահա երևաց միս Ինգրեմի փաոահեղ ֆիգուրան՝ սպիտակ 
հագած, գլխին երկար քող ու վարդերից հյուսած պսակ։ Կող֊ 
քին քայլում էր միստր Ռոչեսթըրը, և նրանք միասին մոտեցան 
սեղանին։ 3 ոքեցին։ Մինչ միսիս Դենթն ու Լ ուի զա էջթընը ն ո ւյն ֊ 
պես սպիտակ հագած, կանգնեցին նրանց հետևում։ ԿատարէԼեց մի 
ծիսակատարություն մնջախաղի ձևով, որը, սակայն, ոչ այլ ինչ էր, եթե 
ոչ ամուսնության ծիսակատարություն։ Երբ արարողությունն ավարտ֊ 
վեց, գնդապետ Դենթն ու իր խումբը երկու րոպե փսփսալով խորհրր֊ 
դակցեցին, որից հետո գնդապետը բարձրաձայն հայտարարեց,

-  ԲրայդԿ
Միստր Ռոչեսթըրը գլուխ տվեց և վարագույրն իջավ։
Բավական ժամանակ անցավ մինչև որ վարագույրը նորից բարձրա֊ 

ցավ։ Այս անգամ հանդիսատեսների առաջ բացվեց առաջինից ավելի 
լավ նախապատրաստված մի տեսարան։ Հյուրասենյակը, ինչպես արդեն 
ասել եմ, երկու աստիճան ճաշասենյակից բարձր էր։ Վերևի աստիճանից 
։) 11լ–երկոլ յտրդ հեռու տեսանք մի մեծ մարմարե ավազան, որը մեր 
ջերմոցի զարդն էր։ Այդ ավազանը սովորաբար շրջասլատւէած էր լ ի ֊ 
նոլմ տրոպիկական բույսերով, իսկ մեջը լող էին տալիս ոսկե ձկնիկներ։ 
Սրա էիոխադրումը այստեղ, մեծության և ծանրության պատճառով, 
ըստ երևույթին, բավականին մեծ դժվարությունների հետ էր կապված։

Գորգի վրա, ավազանի կողքին, նստած երևում էր միստր Ռոչես֊ 
քըրը, որը հագին ուներ շաչից կոստյում, իսկ գլխին^ փաթթոց։ Նրա

։ Հարս (ա նդը)։ 
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մուղ սղր1ղւր, մուպ մաշկը և հեթանոսական դիմագծերը միանգամայն 
հ աւք ա պ ա տ տ ս խ  ան ում էին կոսայում ին։ Շատ նման էր իսկսէկան արևել^ 
յա ն  է մ ի ր ի ։ Հետո երևաց միս Ւնգրեմը։ նա նույնպես հագել էր ա րևել֊ 
յան ոճէոթ կարմիր շարֆը զարդարում էր մեջքըք գլխին կապել էր գոր* 
ծած թաշկինակ, րազուկները հոլանի էին։ Մի ձեռքով բարձ*
ր ա ց ր հ լ ու գլխի վրա քնքշորեն բռնել էր սափորըւ Ֆիգուրան ու գիմ ա ֊ 
հծերը^ դեմքի գույնը, ամբողջ տեսքը հիշեցնում էին նահապԼաակահ 
մսւմո ն ւ ։։կ ն ե ր ի  հրե ական իշխանուհու։ Այդպիսին էր, ըտո հբևօւյթթէ^ 
նրա դերի րնույթը։

նա մոաԼցավ ավազանին և խոնարհվեց, կարծես ցանկանալով սա* 
փորը լցնել, հես։ո այն նորից դրեց գլխի վրա։ Ավաղսւնի կողքին նըս* 
տածը մի խնդիրքով դիմեք նրան։ ^ինր շտապ իջեցրեց սափորը և 
տվեց խմելու։ Այն ժամանակ նա իք ծոցից հանեց ի արկղվէկ, բռ*ցեցֆ 
միջից հանեց թանկարժեք ապարանջաններ ու ականքԲղեր* ^ինն 
արտահայտեց զարմանք ու հիացմունք։ Ծնկի դալով, նա այդ Ղ^ՐԴԾ 
դրեց կնոջ ոտքերի ծոտ։ նինը '^այացքով ու ժեստերով արտահայտեց 
անէէո ւրէէո, րրլթ յուն ու ուր ա խ ո է թ յ  ո ւն, ստսւրականը ամրացրեց ապարան* 
ջանէ/երր կնոջ բազուկներին, իսկ օղերը ականջներին։ Դրանք էէիզարն ու 
Ռերեկան էին, պակասում էին միայն ուզաեթք։

Գոլշակողների խմբի գվուխհերր նորիք խոնարհվեցին դեպի իրար, 
բստ երևույթ ին չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչ խոսք կամ վանկ 
է պատկերում այդ տեսարանը։ Այն ժամանակ գնդապետ Դենթր պա
հանջեց ցույց տալ ամբողջական պատկերը։ Վարագույրը կրկին իջավ։

Երբ վարագույրը երրորդ սւնգամ վեր բարձրացավ, երևաք հյոպտա* 
սենյակի միայն մի մասը, իսկ մյուսը ծածկված էր շիթմայսվ, որր ծա* 
լազարդված էր ինշ*որ վսւդ ու կոպիտ կս9ոյփ։ց։ Մարմարե ավազանը 
անհետացել էր, դրա փոխարեն զետեղված էին սոճու փայտից սեղան և 
խոհանոցային աթոռ։ Ա յս  բոլորը լուսավորվում էր եղջերյա լապտերի 
աղոտ ԼՈւյոով, քս4$ի որ մոմերը րոլսրը հանգած էին։

Այս ազոտ ֆոՆի վքյպ եքխռմ էք մի մարդու կեըպարանքֆ որը նըո^ 
տած՛՛ ձեռքերը գրէէ էր ա  հաաեւ գհահխԽ Եո ճա*
նայեցի միստր Ռոչեսթըրին, թեև նրա դեմքը $^փմ եր ստամհ քէէրր 
կարգ վիճակում էր ( կախ էր ընկած ոաից, կարծես հէաեիք պատռվել 
էր տուրուդմփոցի ժամ տնակ), իսկ հոաահաաաթյոմևն ու վրդովմոէնքը, 
կոշտ, ցքվրոծ մազերը միանգամայն անճանաշելի էին դարձրել նրան։ 
Հենց որ սկսեք ջտրժվել, ւսեցի շղթայի զնգոցը՛^ նրա ձեռքերը շղթաների 
մեք էին։
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— բա ցական չհքք դնդապհտ Դհնթբ, և շսւրսսւր ւ ո լծ
ված էր։

Ւ-ավական ւքամանակ անցավ, մինչև որ դհրաէւատարնԼրր հագան 
իրենց սովորա կան ջք^րերը, րէ րից հետո վերագարձսւն ճաշաոեն յակ։
Միստր Ռոչհսթըրը առաջն որդում էր միս Ւնդրեմին։ նա դովարանում էր 
միստր Ռոչեսթըրի խաղը։

— Գիտե̂ ^ըք— ասաց նա,— րոլռր երեք կերպարներից ամենաշա
տը դուք ինձ րչուր եկաք, վերջին դերում։ Օ", եթե մի քանի տարի առաջ 
ապրեիք, մեծ ճանաւղարհի ինչպիսի քաջ ավազակ կդառնայիք։

— Երեսիս ներկը ամբողջապես մաքրւԼել է, թե"* ոչ, — հարցրեց նա, 
դառնալուԼ դեպի միո Բլանշը։

— Ավա ղ, այո, ափսո՜սս։ Ոչ մի րան այնքան չի սազում ձեր դեմ– 
քին, ինչքան այդ կոպիտ կարմիրը։

— Ուրեմն, դուք պետք է սիրեք մեծ ճանապարհի ավազակքմն։
— Մեծ ճանապարհի անդլիական ավազակը, իհ։որկե, կզիջի իտա

լական բանդիտին, իսկ վերջինիս կարող է գերազանցել միայն լևան– 
տական ծովահենը։

— Դե, լա^վ, ինչ որ լինեմ, հիշեք, որ իմ կինն եք։ Մենք ամ ուսն ա– 
ցանք մի ժամ առաջ  ̂ այս բոլոր վկաների ներկայությամբ։

Միս Ենգրհմն սկսեց քրքջալ ու կարմրել։
— Այժմ, Դենթ, — շարուն ակեց միստր Ռոչեսթըրը,— հերթը ձերն է։
Եվ, երբ մյուս խումբը հեռացավ, միստր Ռոչեսթըրն ու իր խումբը

գրավեցին աղատված տեղերը։ Միս Ինգրեւքն իր աթոռը տեղավորեց 
տանտիրոջ աջ կողմում, իսկ մյուսները նրանց աջ ու ձախ կողմերուէք։ 
Բայց այժմ ես դերասաններին չէի նայում, այլևս հետաքրքրությամբ 
չէի սպասում վարագույրի բարձրւսնալուն։ ՛Եմ ուշադրությունը կլանված 
էր հ անդիսատեսներով, հայացքս, որը մինչ այդ հառած էր կամ արին, 
այժմ շարունակ հետևում էր աթոռների կիսաշրջանին։ Թե դնդապհտ 
Դենթն ու նրա խումբը ինչ շարադ խաղացին, թե ինչ խոսք ընտրեցին և 
ինչպես իրենց արդարացրին, ոչինչ չեմ հիշում։ Բայց մինչև այժմ տես
նում եմ, թե ինչսլես յուրաքւսնչյուր տեսարանից հետո հանդիսատհսնե– 
րը խորհրդակցում էին, թե ինչպես միստր Ռոչեսթըրը դառնում էր դե
պի միս Ինդրեմը, իսկ միս Ինդրեմը՝ դեպի նա, տեսնում եմ, թե ինչպես 
նա գլուխը խոնարհում էր դեպի միստր Ռոչեսթըրը այնպես, որ գան
գուր մազերը համարյա դիպչում էին տանտիրոջ ուսերին ու այտերին։

1 Բրայդ-հարս, ոԱւլլ-քրհոր (ա ն ղ բ ), միասին <էԲրայդուելլյ>, բանտ է Անգչիայոսէէ
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1սու։ք հմ նրանէյ փոխադարձ փսփսոցները, որսում նրանց փոխանակած 
Հա յա  ց օ)ւ ե ր ը , և այժմ, այս բոլորը ^ քջջելով, նույն այս պահին զգում եմ 
ս։յ ն , ինչ որ ղգոլմ էի այն Ժամանակ։

Արդեն ասել եմ, ընթերցող, որ սովոր լինելով սիրել միստր Ռո*> 
շեսթըրին, ա յժմ չէի կարող դադարել նրան սիրելուց պարզապես այն 
բանի համար, որ նա դադարել էր ինձ նկատել, որ ժամեր կարող էի ա ն ց ֊ 
կացնել նրա ներկայությամբ, բա յց նա երբեք իր հայացքը իմ կողմը շէր 
դարձն ում, որ նրա ուշադրությունը ամբողջապես կլանված էր մի ա ղ ֊ 
նըվական տիկնոջով, որն արհամարհում էր ինձ այն աստի՛ճան, որ ամեն 
կերպ աշխատում էր, որպես զի իր շորի փեշերն անդամ ինձ չքք-իոլշեն։ 
Իսկ եթե նրա մռայլ ու հրամայական հայացքը պատահմամբ հանդիպում 
էր իմին, անմիջապես դեմքը շրջում էր, կարծես նրա հ ա յա ցքին անգամ 
ես արժանի չէի։ Չէի կարող դադարել նրան սիրելուց միայն այն բանի 
համար, որ նա, ինչպես զգում էի, շուտով պետք է ամուսնանար այգ 
կնոջ հետ։ Մի բան, որ ես ամեն օր կարգում էի Բլանջի ամրարտավան 
հավատի մեջ իր նկատմամբ ունեցած մտադրությունների մասին։ Տ ե ս ֊ 
նրւտք էի, թե ինչպես միստր Ռոչեսթըրր ժամ առ ժամ հետևում էր նրան, 
բ ա յ ց  հետևում էր շատ անփույթ ձևով, ձգտելով, որպեսզի իր ուշադրու֊ 
հ  սւնը նա որսա, բա յց և այնպես, այգ անփութության մեջ կար գ ր ա վ ֊ 
շաթյուն, իսկ հպարտության մեջ անդիմագրեւի ուժ։

Այս բոլոր հանգամանքների մեջ, սակայն, չկար մի բան, որ կ ա ֊ 
րողանար սառեցնել կամ վերացնել սերը, բա յց բավական էր, որպեսզի 
հուսահատություն առաջացներ։ Դեռ ավելին, այս ամենը, ընթերցոդ, 
դու կվերագրես խանդի, եթե միայն իմ դրության մեջ գտնվող կինը 
է̂ հսսք։է լ ձակվի խանդել միս Ինգրեմի նման մի կնոջ։ Բայը ես չէի 
խս/նդում, կամ ավելի ճիշտ, շատ հազվադեպ էի խանդում։ Վիշտը, որը 
տանջում էր ինձ, շի կարելի այգ բառով բացատրել։ Միս Ինգրեմն ա ր ֊ 
ժանի չէր խանդի, չտփից դուրս աննշան էր, որպեսզի կարողանար ա յդ ֊ 
պիսի զգացմունք արթնացնել իմ մեջ։ Ներեցեք ինձ այդ թվացող պ ա ֊ 
րադոքոր, րտ յց էս ի նկատի ունեմ այն, ինչ որ ասացի։ Նա շատ տ պ ա ֊ 
վորիչ էր$ թտյց բնական շէր, ուներ արտաքին փայլ, փայլուն 
գիտելիքներ, բա յց նրա բանականությունը խղճուկ էր, սիրացն 
բնականից չոր։ Ոչ մի րան կամավոր կերպով չէր աճում այդ հողի վրա, 
ոչ մի պտուղ հաճույք չէր պատճառում իր թարմ ութ յա մ ր։ նա բարի չէր, 
յուրահատուկ էլ չէր, նա կրկնում էր գրքերից վերցրած հնչուն դ ա ր ձ ֊ 
վածքնեբ, միանգամայն զուրկ էր սեփական դատողություններից։ Վ ե ֊ 
րամ բարձ տոնով խոսում էր զգացմանքների մասին, բա յց չգիտեր, թե
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ինչ րան է համակրելու և կարեկրելու ղդոոյմունրր, րնրշությունն ու 
է1շ։քարտությունը օտար էին նրա համար։ Շատ հասսէիւ ի)։րն իրեն մատ
նում էր նրանով, որ չափիր շատ հակակրանք էր արտահայտում փոք– 
րիկ Ադելի նկատմամբ։ Մի որևէ վիրավորական մակդիրով նրան վա
նում էր իրենիր, եթե երեխան պատահմամբ մոտենում էր, իսկ երբեմն 
էլ դուրս էր վտարում ^ենյակիը և առհասարակ դեպի նա ըուրարերում 
էր սառն ու կծու վերաբերմունք։ 9արի ինձնից, կային և ուրիշ աչքեր, 
որոնք հետևում էին նրա բնավորության այս գծերին^ հետևում էին 
ուշադիր, լարված, խորամ ան կորեն։ Այո, ապագա փեսացուն, ի^քր՝ մ ի ս ֊ 
տըր Ռոչհսթըրը, զննում էր ենթադրյալ հարսնացուին։ Նրա հենց այդ 
զգուշությունը, իր ընտրյալի թերությունների լիակատար դիտակցումր, 
զգացէք ունքն երի, կրթի բացահայտ բա ցակա յությունր էլհսլի այդ կինը, 
ահա թե ինչն էր իմ սրտում աոաջացնոլւք անտ ան ելի էԼիշտ։

Ես տեսնոււՏ էի, որ նա ուղում էր ա։ք ուսն ան ալ միս Ւնդրեմի հետ 
ընտանեկան, թերևս և քաղաքական նկատառումներով, որովհետև այդ 
կնոջ դիրքն ու կապերը հարմար էին, բայց զգում էի, որ միստր Ռ ոչես ֊ 
թրրր իր սերը չէր տվել նրան, ու չնայած իր դրական բոլոր կողմերին, 
միս Ւնգրհմր չէր կարող շահել այդ գանձը։ Սա էր այն հիմնէսկան պ ա տ ֊ 
ճառը, որ սղոցում էր նյարդերս և ինձ գցում տենդային էԼիճակի մեջ։ Միս 
Ինդրևմր լւն^Ունակ չէր (սոսս|Ուրե|Ոլ միււաՐ ք|*Ոտեււ|ՅլւՐի1ւ։

Եթե միս Սլանշր միանդամից հա։լթանակր տաներ, և միստր Ռոչես– 
թըրը անձնատուր լինելով, անկեղծորեն սիրտը դներ նրա ոտքերի տակ, 
ես կծածկեի երեսս, շուռ կգո։յի դեպի ւգտտր ու քարտահ։սյտվելո։1 պ ա տ ֊ 
կերավոր ձևով) կմեռնեի նրանց համար։ Եթե միս Ւնգրեմր բարի ու ա զ ֊ 
նիվ կին լիներ, օժտված լիներ կամքի ուժուԼ, րոցաւԼառությամր, բա րու ֊ 
թյամր, խելացիությամբ, կենսական պայքար կմղեի երկու վագրին 
խանդի ու հուսահատության դեմ՝ թեկուզ դրանք պւսէոառոտեին ու ո չր ն ֊ 
չացնեին սիրտս, բայց, գիտակցելո։է ։1իս Սլանշի առավելությունը, 
կհրապուրվեի նրանով ու մինչև օրերիս էէերջր հանգիստ կլինեի։ Եվ ի ն չ ֊ 
քան ա վելի շատ լիներ այդ ս։ռս։վելությունր, այնքան աէէելի խոր կ լի ֊ 
ներ իմ հիացմունքը՝ անկեդծ ու խաղաղ կլիներ իւք հրաժարականը։ 
Սայց շարունակ տեսնել, թե ինչսլես միս Ինգրեմր փորձում էր հրապու֊ 
րել միստր Ռոչեսթրրին, թե ինչպես կրում էր պարտություն պարտոլթյան 
հետևից, թեև նա ինքը այդ րո։նր չէր գիտակցում, իզուր էր նա երևա
կայում, որ իր ամեն մի արձակած նետը դիպ չուէք էր ն սլա տակին և 
շնորհաէԼորում էր իր հաջոդությունը, թեև նրա հ պարտ ությունն ու ինք– 
նսոէստահությունր ավելի ու ավելի էին հեռացնում նրան նպատակից,
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^րին ն ա ^ ան կան ում էր հասնել։ Այս թք̂ է̂ ր̂ը աեսնեէք նշան ակում էր 
շարունակ տևական հուզմունքների ու անտանելի տառապանքների են––
քյ արկվեր

^•կատելով նրա պարտությունը, միաժամանակ պատկերացնում էիք 
թե ինչպես նա կսւրող էր և հաջողության հասնել։ Գիտեին որ այղ նե^ 
տերը, որոնք շարունակ արձակվում էին դեպի միստր Ռոչեսթըրի կ ուրծ ֊ 

անվնաս ընկնում էին նրա ոտքերին, եթե արձակված չինեին 
ավելի հմուտ ձեռքով, կարող էին խոցել նրա հպարտ սիրտը, արթնացնել 
մռա յլ հայացքում սեր, իսկ ծաղրասեր դեմքի վրա քնքշություն, կամ, 
ավելի ճիշտ, լուռ հաղթանակ կ^թեչի էր տանել առանց որևէ զենքի։

-  Ւնշո̂ լ̂ միս Ւնգրեմը շի կարողանում ազդել նրա վրա, երբ նա 
այնքան մոտ է ,— հ ա ր բո ւմ  էի ինքս ինձ։ — Երևի չի սիրում միստր 
Ո ոշեսթրոին, շի կարող սիրել իսկական սիրով։ Եթե անկեղծորեն սիրեր, 
այդպես առատորեն շէր շռայլի իր ժպիտները, այդպես անդուլ հ ա յա ց ք ֊ 
ներ շք,ր գցի նրա վրա, շէր րնկնի ձևականությունների հետևից, չէր ձ ը գ ֊ 
տի նրան դրավԼլ։ Ինձ թվում է, որ եթե հանդիստ նստեր միստր Ռ ոչես ֊ 
քրոՒ հ ողքին, քիշ խոսեր և ավելի քիչ նա յեր, միս Ինգրեմր ավելի կմ ո ֊ 
աենար նրա սրտին։ Ես միստր Ռոշեսթըրի դեմքին տեսել եմ բոլորովին 
այլ արաահարԹաթյոմէ, քան ա յգ  անաարթհքաթյոէնը, թեև միս Ի ն գր ե ֊ 
մը համառորեն շարունակում էր սիրահետել նրան։ Այն ութիշ ա ր ֊ 
սրահ այտ ութ յա ն ը երևան էր գալիս ինքն իրեն։ Ոչ մի կեղծ հնարամտու^ 
թյա մբ ու հաշվենկատ գործողությամբ չէր կարելի այն առաջացնել։ 
Միայն պեսքք էր ընդունել, պատասխանել, առանց որևէ հավակնության, 
ինշ^որ միստր Ռոշեսթրրը հարցնում էր, դիմել նրան, երր անհրաժեշտ 
էր, առանց ծամածռությունների՝ այն ժամանակ այդ արտահայտությու֊ 
նր աճում, դաոնում էր ավեչի քնքուշ ու բնական, փայփայող արևի ճ ա ֊ 
ոագայթնհրի պես ջերմացնում էր սիրտը։ Կարոտդ է արդյոք միս Ւնգրեմը 

Ռոշեսթըրին, երբ ամուսնանան։ Ձեմ կարծում, և եթե, 
այնոլամեհայ1նֆվ, կարողանա, հավատացած եմ, որ նա ամենաերքա ֊

Եա դեո ոշ մի գտաապարաեՓ թան շեմ ասել միդտր ^^Լեք*թըրի 
ենթադրյալ ամուսնոաթյան մասիեք որ պետք է կատարվի ղահադիաա֊ 
կան Նկատաոումնեթով։ Շատ զարմացա, երր առաք թէ։ անգամ իմացա 
նրա այդ մտադրությունների մասին։ Կարծում էք, որ կնոջ ընտրության 
հարցում նա •"ւրքջների պես շի ընկնի տափակ մոտիվների ազդեց ո ւ ֊ 
թյտ ն տակք էԿաա մտածում նրանց դիրքի ու գա ոտ իա ֊
րակովքյան մօաի^^ ծՒւ քրավոմևք փերապահտմ
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դատ սյ պարտ ել նրան կամ միս Ինդրհմին այն րանի համար, որ նրտնր 
վար վում էին ըստ գաղափարների ու սկղրունրների, որոնր, անկասկած, 
վաղ մանկությունից ներշնչել էին նրանց։ Նրանց շրջաւղատի րորւր մար– 
ոՒհ հետևում էին այդ սկզրսւնրներին՝ երևի էււնեին սքատ՜ճաոներ, որոնց 
իմաստը ես չէի հասկանում։ քա՛վում է թե, եթե ես նրա նման ջենտլմեն 
լինեի, կընտրեի այնպիսի մի կին, որին կարող էի սիրել։ ք^այց ամուս
նուն երջանիկ դարձնելու այդ անհերքելի ճշմարտությունը ավելի ևս 
համ ողում էր, որ կային ին չ– որ արյլելքներ, որոնց մասին ինձ ^չինշ 
հայտնի շէր է այլապես, հ ամ սղված հմ, որ ամբււդջ աշխարհը կաներ այն, 
ինչ ես էի ցանկանում անել։

Սակ այն ոչ միայն սւյււ, այլև էււբիշ շա։ո հարցերում իմ տիրոջ 
նկատւհսմբ ես դառնում էի ավելի ներողամիտ, աստիճանաբար մոռա
նում էի նրա այն թերությունները, որոնց նկատմամբ մի ժաւքանակ 
շատ զգույշ էի։ Սկզբում աշխատում էի ուսումնասիրել նրա բնավորու
թյան բոլոր գծերը, 1ւ վատ, եւ չավ կողմերը, կշռադատել այդ ամենը 
և կազմել նրա մասին արդարացի դատողությունդ հսկ այժմ արդեն ոչ 
մի վատ բան չէի նկատում։ Նրա ծաղրանքը, որ վանում էր, կոպտությու
նը, որ մի ժամանակ ցնցում էր ինձ, այժմ թվում էին միմիայն ընտիր 
ճաշի սուր հ ամ եմ ունք, որի կծվությունը գրգռում է, բայց և առանց որի 
ճաշն անհամ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է անմեկին արտահայտությանը, 
որը ուշադիր դիտողին երբեմն երևում էր նրա աչքերում ու նորից ան
հետանում, նախքան դուք կարողանում էիք թափւսնցհլ նրա տարօրի
նակ խորության մեջ, ապա դժվար է ասել, մռա"յլ էր այն, թե̂ * տխուր, 
իմաստալից, թե̂ * անհույս։ Այդ արտահայտությունից սկղբում սովորա
բար վախենում ու փախչում էի, կարծես դեգերելով հրաբխային լեռների 
մեջ հանկարծ զգում էի, որ երկիրը շարժվում է, գետինը ճեղքվում ու 
առջևս անդունդ է բացվում։ ՛Նույն այդ արտահայտությունը նրա դեմքի 
վրա երբեմն տեսնում էի ե այժմ, ոիրտս հուզվում էր, բայց նյարդերս 
չէին թուլանում։ Փոխանակ փախչելու նրանից, ուզում էի մոտենալ ու 
թափանցել էության մեջ։ Եվ ես միս Ինգրեմին երջանիկ էի համարում,, 
կգա մի օր, երբ պարապ ժամանակ նա կնայի տյդ անդունդի խքքրքը* 
կաշխատի հսւսկանալ դրա Լւսղտնիքնհրը և վերլուծել դրանց բնությանը։

Այն ժամանակ, երբ միտքս ամբողջապես կլանված էր իմ տիրոջով 
ու նրա ապագա հարսնացուով, տեսնում էի միայն նրանց, լսում նրանց 
խոսակցությունները ու հետևում միայն նրանց ինձ համար կարևոր շար– 
ժումներինյ մյուսները տարված էին իրենց անձնական շահերով և հ ։ս ֊ 
ճույքներով։ Աէնն ու Ինգրեմ տիկինները շարունակում էին հանդիսավոր
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կԼրպով զրույէ) անել, երկու պճնազարդ մարիոնետների պես իրենց 
գւխի փաթթոցներով նշաններ տալ միմյանց և չորս ձեռքերը երկինք 
բարձրացնել, որպեսզի արտահայտեն զարմանք, խորհրդավորություն 
կամ սարսափէ նայած ինչը և կամ ում էին վատաբանում։ ձեզ միս Ղ ե ն ֊ 
թը զրուցում էր բա րեհ ամ բույր միսիս էջթընի հետ։ Նրանք մերթ ընդ մերթ 
ինձ արժանացնում էին սիրէ^էիր խոսքի կամ ժպիտի։ Սըր Ջորջ Լիննը, 
գնդապետ Դենթը և միստր էշթընը վիճաբանում էին քաղաքականու֊ 
թյա ն, կոմսությա ն գործերի, կամ դատական պրոցեսների մասին։ Երի^ 
տա ս արդ լորդ Ւնդրեմը սիրահ ետ ում էր էմի էշթրնին, Լուիզան նվա» 
դում ու երդում էր երիտասարդ Լիններից մեկի հետ, իսկ Մերի Ւ նգրե ֊ 
մը անտարբերորեն լսում էր մյուս Լիննի սիրալիր խոսքերը։ Երբեմն 
նրանք, կարծես խոսքը մեկ արած, դադարում էին իրենց դերերը կատա^ 

րելուց և հետևում ու լսում էին դչխավոր դերասաններին, որովհետև վերջ^ 
ի վերջո միստր Ռոշեսթըրը և նրա հետ սերտ կապված միս Ինդրեմը 
հանդի սանում էին այդ խմբի սիրտն ու հոգին։ Եթե նա մի ժամով սեն^ 
յակից բացակայում էր, հյուրերը համակվում էին նկատելի ձանձրույթ 
թով, իսկ նրա վերադարձը միշտ նոր շարժառիթ էր ստեղծում աշխույժ 
խոսակցության համար։

Միստր Ռրքշեսթրրի կենարար ազդեցության պահանջը հատկապես 
զգացվեց մի օր, երբ նա գործով կանչվել էր Միլքոթ, որտեղից հազիվ 
թե շուտ վերադառնար։ Հետկեսօրյա եղանակը խոնավ էր, զբոսանքը, 
որը հյուրերը մտադիր էին կատարելու, որպեսզի տեսնեն Հեյի մոտիկ 

արոտավայրում գտնվող գնչուների իջևանը, ստիսլված եղան հետաձգել։ 
Ջենտլմեններից մի քանիսը գնացին ախոռները, երիտասարդները 
օրիորդների հետ միասին գնացին բիլիուրդ խաղալու։ Որբևայրի կ ա ֊ 

նայք՝ Ինգրեմն ու Լիննը իրենց մխիթարությունը գտան հանգիստ թըղ^  ̂
թախաղի մեջ։ Բլանշ Ինգրեմը, միսիս Դենթի և միսիս էշթընի՝ նրան 
խոսակցության մեջ գրավելու բոլոր ջանքերը մեըժելուց հետո, սկզբում 

սկսեց մռմռալ ի ն է ֊ո ր  սենտիմենտալ եղանակներ ու երգեր և նվագել 
դաշնամուրի վրա, իսկ հետս վերցնելով գրադարանից մի վեպ, գոռոզ 
անտարբերությամբ տեղավորվեց բազմոցի վրա ու որոշեց հետաքրքիր 
վեպի օգնությամբ միստր Ռոչեսթըրի բացակայության ձանձրալի ժ ա ֊ 
մերը կրճատել։ Սենյակում և ողջ տանը տիրում էր լռություն, միայն 
երբեմն լսվում էին բիլիարդ խաղացողների զվարթ ձայները։

Մթնշաղը մոտենում էր, և Ժամացույցի զանգի հնչյուններն արդեն 
նախազգուշացրեւ էին, որ հյուրերը շորերը փոխեն ու պատրաստվեն 
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ճաշի, երբ փոքրիկ Ադեւր, որր ծնկաչոք նստել էր կողքիս^ լուսամուտի 
գոգին, բաւյականչհր։

—  տ օոտ ւ0սր Զօօհ0տէ6ր, զտ ր0\^0ո1*1

Ես շուռ եկա, իսկ միս Ւնդրեմր բաղմոըիրյ նետի պես առաջ սլա– 
մյուսները նույնպես ղտդարեէյրին իրենը ղբ սպմ ուն քն երր, քա նի 

որ միաժամանակ լսվեըին սւնիվների ճռռոըն ու ձիու սմբակների ղոփ ֊ 
յունը խոնաւէ մսւնրախճի վրա։ Մոտենում էր փոստային ծածկսւկաոքը։

— >̂րոտն ղրղեը տուն ւէերաղսունտլ կառքով,— ասաը միս Ւնգ  ̂
բեմը ։ — Չէ̂ * որ Մեւլրուրին (սև ձին) հեծած գնաը, և Փայլըթն էլ հետն 
էր, որտե *̂ղ թողեը այդ կենդանիներին։

Այս ասելով միս Ւնգրեմն իր փարթամ շորերով ու բարձր հասակով 
այնքան մոտեռավ լուսամուտին, որ ես ստիսլված էի հետ թ̂ ^թվ̂ է 
քիչ մնաց ողնաշարս կոտրեի։ Սա այնքան անհտժրեր էր, որ սկզբում 
ինձ չնկատեց, բայց տեսնելուց հետո, արհամարհական քմ ծիծ աղ տա
լով մոտեցավ մյուս լուսա։քուտին։ ^առքը կանդ առավ, կառսէպա նը 
դռան զանգը խփեց և կառքից իջավ ճամփորդական շորերով մի ջեն– 
տըլւքեն, բայց դա միստր Ռոչեսթըրը շէր։ Դա մի անծանոթ, բարձրա
հասակ, շքեղատես մարդ էր։

— Սա ի^նշ վրդովեցուցիչ բան է,— բացակսւնշեց միս Ինգրեմը
հե^յ, դու, տ ա ղտ կալի կա պ իկ,– հ անկարծ դիմեց Աղելին, — 4.
նստեցրեց լուսամուտի մոտ, որ մեղ սխալ տեղեկություն տաս։ — Եվ 
այնպիսի բարկացկոտ հայացք գցեց ինձ վրա, որ կարծես հ անցավորը 
ես էի։

Դահլիճից լսվում էին որոշ ձայներ, և եկվորը ներս մտավ հյուրա
սենյակ։ Գլուխ տվեց տիկին Ւնգրեմին, ըստ երևույթին, նրան ներկա 
եղողներից ամենաավագը համարելով։

— Կարծես եկա այնպիսի ժամանակ, տիկին,— ասաց նա, — երբ իմ 
բարեկամ Ռոչեսթըրը տանը չէ, բայց ես գալիս եմ շատ հեռվից և կար
ծում եմ, որ կարող եմ, հենվելով մեր հին և մտերի։1 բարեկամության 
վրա, տեղավորվել այս տանը մինչև նրա վերադարձը։

Նրա ձևերը շատ քաղաքավարի էին, նրա ինչ– որ անսովոր արտա–. 
սանոլթյունը ապշեցրեց ինձ։ Դա օտարերկրացու արտասանություն չէր։

Ե. լրիվ անգլիական չէր, տարիքը կարող էր նույնը լինել, ինչ որ 
միստր Ռոշեսթըրինը^ երեսունից-քառասուն։ Դեմքի գույնը անսովոր դեղ
նավուն էր, այլապես նրան կարելի էր գեղեցիկ համարել, մանավանդ

Ահա պարոն Ռոչեսթըրը վերադառնում է էֆրանս,)։
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էսոաջին մոտիկից դիտելուց հետո, դուք նրա դեմքին
կնկէաւքԼի̂ ՝> ինշ-որ տհաճ բան։ Դի։1ագծերը կանոնավոր էին, բա յց շա** 
ՓՒ՚յ թոշն ածք ոյչքերը մեծ ու գեղեցիկ, բա յց անտարբեր ու ոչ կ ե ն ֊
սա խին ղ, գոնե ես այդպես էի գտնում։

ճաւի համար շորեր փոխելու ղանդը* ՏՐ^Ց հյուրերին։ ճաշից հ ե ֊ 
տ ո մի էսնդամ ես տեսա եկ։Լո րին։ Թվում էր, թե ն ա իրեն միանգաւքայն 
հԱքնգիսա է զգում։ ք^այց նրա դեմքը շատ ավելի քիչ դուր եկավ ինձ, 
քան առաջ, միաժամանակ դա ապշեցրեց ինձ, իր անկայունությամբ ու 
կենսաշլրկոլթյամբ։ Աչքերը անիմաստ ձևով թափառում էին և դեմքին 
տաքիս ւո սյրօրինակ ։սրտ։սհայտություն, որի նմանը երբեք չեմ հիշում, 
որ ս՝եսոձծ լինեմ։ Այդ դեդեցիկ և հաճելի տեսք ունեցող մարդը, ա յն ո ւ ֊ 
ամենայնիվ, ինձ վանռւմ էր անասելի կերպովն նրա ձվաձև դեմքի հարթ 
մաշկի մեջ ոչ մի ուժ շէր զգացվում, կոր քիթն ու փոքր, բ ^ լի  գույնի 
րերանը զարկ էին հաստատակամությունից, նեղ ու հարթ ճակատին 
մտքի նշույլ չկար, նրա արտահայտությունից զուրկ և շագանակագույն 
աչքք-րում ոչ մի ազդեցիկ բան չկար։

Նսւոաձ իւք ս ով որակւսն անկյունում, բուխ արու վերևը դրված շքեղ 
աշտ ւ։/հ ա կն երի պ այծ աո լույսի տակ, ղի։ոում էի նրան։ Նա տեղավոր֊ 
վել էր կրակի մոտ դրված բազկաթոռի վրա և աշխատում էր ավելի ևս 
՛մոտենալ կրակին, կարծես մրսեյիս լիներ։ Համեմատում էի նրան մ ի ս ֊ 
աըր Ռոչեսթըրի հետ։ Թվում էր, թե նրանց միջև եղամ հակադրությանը 
մեղմ սա գԻ ու մոլեգնած բազեի, հեզ ոչխարի ու բրդոտ աչալուրջ շաե՝ 
աշխարի պահապանի միջև եղած հակադրությունից ավելի չէր։

Նա ասաց, որ միստր Ռոշեսթըրը իր հին բարեկամն է։ Սակայն դա 
շատ տարօրինակ բարեկամություն էխ հին առածի ակնառու ապացույցը 
այն մասին, որ ^հակադրությունները բարեկամ անում են»։

Նրա մոտ նստած էին երկոլ^ երեք ջենտլմեն, և երբեմն սենյակի մ ի ֊ 
շից ականջիս հասնում էին նրանց խոսակցության բեկորներր։ Սկզբում 
յաածիցս բան չէի կարողէսնում հասկանաք, քանի որ Լուիզա էշթընի ԱԼ 
Ծերի ինգբեմի, որոնք տեղավորվել էին ինձանից ոչ շատ հեռու, խ ս* 
սակցությոէնք հնարավարութլոմէ էր տայիս կցկտուր նախադասություն֊ 
ներր լսել։ Վերջին ևրկայաը խէաոսէ էին եկվորի մասին։ նրանք երկաւոն 
էլ գտնում էին, որ նա ^քեղեցիկ տղամարդ է » ։ Էոէիզան ասացյ որ ոհա* 
մելի մարդ է» ն որ ինքը ^(պաշտում է նրան», իսկ Ծերին գովում էր 
նրա զփոքրիկ նուրբ բերանն ու հղկված քիթը»$ որպես գեղեցկության 
ֆգէալ,

-  Ւսկ ինչպիսի" հաճելի ճակատ սւնի,— րաքականչեք Լոփ գա ն,–
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ա յնքա՜ն հսյր1յ, առա ն րյ կնւ\1ւոննււի, անկսէնոն ղիմւաէձ հքի, որ հ։ւ ք–*՚յդ̂ . 
քան ո։աոլւ\ եմ, և ( • ՝ (է ա\։1է.ռւոէ ու խւողաղ ալքեր ու յպիէո։

ւ՚այրյ հետո 1ւնշւււ1.սի 1՚1 ե11 ևւ>ւ11 յուն ղդք̂ ը1Կ երր էքքատր Հեն րի Լիննր 
կանչեք նրանք սենյակի մյուս կուլւքր, որսքեսղի ւղսւ յմ՝ ան ավորվ1էն հե^ 
տաձգված էքս կուրսի այի լքսւսին։

Այլք։/ ես կարս/լ էի ուշաորաք1 յունս կենտրոնս/քնել օջաիփ առաջ 
նստած խւքրի ւէրա և շուտով հսակաքսւ, որ եկւէորի անունը միստր Մե–» 
զոն է։ Հետո իէ1աքա, որ նա հենք նոր ինչ ֊որ  ւււսւք երկրիը ժաւքանել էր 
Ան գլի ա, ահա թե ինչու նրա էքեմքը այղ քան ղեղնտվուն էր ու, վերա րկ ու 
հագած այդսլես մոտ նստել էր օջաիւին։ Հաճախ լսում էի Ցամա յկա, 
՚^ինգսթըն, Սսլենիշ 1^աուն բառերը։ Դա քույք էր տսյլիս, որ նա ւսպ– 
րում էր Արևէքտյան Հնդկաստանում։ Ասլշեքի, երր լսեքի, որ հենց ս>չն–*, 
տեղ առաջին անդամ տեսել ու օանոթտքել էր միսս՝ո Ռոչեսթըրի եետէ 
նա սլտտմում էր այն մասին, թե ինչսլես իր բարեկաւէր չ^էրեց

հՒհ-Ւէ արևը, մրրիկները և անձրևային եղանակները։ Ւնձ հայտ–՛ 
նի էր է որ միստր Ռոչեսթըրը ճանասլարհ որդել էր, ոյյդ մասին պատմել 
էր միսիս Ֆեյրֆաքսը, բս^չց ես ենթադրում էի, որ նա Եվրոպայի սա հ ֊ 
մ աններից դուրս շէր եկել։ Մինչև այժւք ւսկնարկ ան դա մ չէի լսել նրա 
ավելի հհռաւ1որ երկրներ կատարած ճան տ սլ ա րհ որդութ յունն երի մասինն

Մ աքերս ղբաղված էին այս հ ա րց ե ր ո։է, երբ անակնկալ մի էպրղոդ 
կտրեց մտքիս թելը։ Միստր Մեզոնը, որը ցրտից դողում էր, ա։էեն ա ն ֊ 
գամ, երբ որևէ մե՛ղը բաց էր անում դուռը, խնդրեք սյծուխ ավելացնել 
կրակին, որը վառվել վերջացել էր, բտյց մոխիրը դեռ կարմիր ու շ ի ֊ 
կացած էր։ Ասլասավորը, որը ածուխ էր բերել, դուրս գնալիս կանգ 
առաւէ միստր էշթընի աթոռի մոտ և ցածր ձայնով ին չ– որ բան ասաց, 
որից լսեցի միայն ((պառավը», ((նե/լն է գցել» բառերը։

— Ասեք նրան, որ ոտնակոճղեր կհագցնեմ, եթե չհեռանա ա յստ ե ֊ 
ղից»— արձագանքեց դատավորը։

— Ո՜ չէ սպասեք, — ընդհատեց գնդապետ Դենթըւ— Մի հեռաորեք 
նրան, էշթըն։ Գուցե մի հետաքրքիր բան կա այսւոեղ, աւԼեւի լավ է 
խորհրդակցել դամաների հետ, — և հետո բարձրաձայն շարունակեց.— 
տիկիններ, դուք ուզում էիք գնալ Հեյ գնչուների իջավայրը տեսնելու, 

իսկ Սեմն ասում է, որ սպասավորների սենյակում այս պահին գտնվում 
է մի պառավ բախտ գուշակող։ Նա պահանջում է, որ իրեն բերեն ((ա ղ ֊ 
նըվականների» մոտ, որպեսզի նրանց բախտը գուշակխ Կուզեն այ ի** ք 
տեսնել նրան։

ա



— Մ ի՝ թե, գնդապետ,— բղավեց լեդի Ինդրեմը,— ներս կթողնեք մի 
ի ն չ ֊ որ ստոր խաբեբայի։ Անմիջապես դուրս վռնդեք։

— I ի ^երպ չեմ կարող համ ոգել, որպեսզի գնա, միլեդի» 
ասաց սպասավորլ։ ,— չի կարող սպասավորներից և ոչ մեկը։ Միսիս 
Ֆեյրֆաքսը այժմ նրա մոտ է, աղերսում է հեռանալ տանից, բալը նա 
վերցրեց աթոռը, նստեց օջախի մոտ և ասում է, որ ոչ ոք չի կարող 
իրեն աեղից շարժել, մինչև որ իրեն թույլ չտան այստեղ մ անելու։

— հսկ ի**նշ է ուզում,— հարցրեց միսիս էշթրնը։
— Ոէղում է սւղնվականների բախտը գէէւշակել, տիկին, երդվում է, 

որ պետք կ գուշակի և կանի այդ։
— Ւսկ ինչպիսի^ն է ,— հարցրին էշթըն քույրերր։
— Մի սարսափելի այլանդակ պառա։է է, միս, գրեթե մրի պես սև։
— Ուրեմն իսկակա^^ն կախարդուհի է,— րդ^վ^Ց ^րեդերիկ Լիննը։ — 

իհարկե, թողեք ներս գա։
— Անպայմանն,— ավելացրեց նրա եղբայրը,— շատ ափսոս կլինի 

այսպիսի արախ առիթը ձեռքից բ։սց թողնել։
— ^1'Ր^Ժ տղաներ, խ*նշ եք ան։ււմ,— բա ցական լեց միսիս Լիննը։
— Ես չեմ կարող ներկա լինել այդպիսի անհ եթ եթ ութ յան ը ,— փը(̂ *̂  

փրաց որբնայրի լեդի Ինգբեմը։
— Լավ, մամա, կարող ես, և կլինես,՛–^ Լ^վն0 ^ի^ Ոլանշի հպարտ 

ձայնը, հենց որ նա շուռ եկավ դաշնամուրի առաջ դրած աթոռի վրա։ 
Մինչև այժմ նա լուռ նստել, ինչ– որ նոտաներ էր նայում։ — Ես ուզում 
եմ, որ իմ բախտը գուշակեն, հետևապես, Սեմ, այղ պառաւէին ներս թո– 
ղեք,

— Բա,ւյ սիրելիս, հիշիր...
— Հիշում եմ և գիտեմ, թե ինչ պետք է ասես։ Պետք է լինի ա յն

պես, ինչպես ես եմ ուզում։ Սեմ, շուտ արեք։
— Այո^ 9 այո"^, այո՜ ,— գոռացին երիտասարդները, թե^ կանայք, և 

թե^ ջենտլմենները։ — Թող ներս գա, շատ զվարճալի կլինի։
Ապասավռրը պԽւ հապազռսմ էր$
— կռվաբաքէ^,*^ ասաց նա։
— Գնացե ք ,— ^չաց միս Ւնգրեմը, և սպասավորը էքոէրս 

Հուզումն անմիջապես համակեց հյուրերին, ծաղրի ու կատակների խա
չաձև կրակը դեռ շարունակվոլւք էր, երր Սեմը վերադարձավ։

— նա շի ուղում ներս գալ,— ասաց Սեմը։ — Ասում է, որ իր կո
չումը թք^ լ̂ւ շի տալիս երևալ այդ քքբազմությանյծ առաջ (այսպես ար
տահայտվեց)։ Նա պահանջում է , սր իրեն տրամադրեն մի առանձին



սենյ ակ և հետո նրանքք աԼ^հր ուղում են իրե^ւ  ̂ բա1ստը գուշակել տաէք 
կարող են մեկզմեկ ներս մտնել։

— Հիմա տեսնում ես, իմ թագուհի Բլանշ, — սկսեր լեդի Ւնդրեմը,— 
պառավը վրա է տալիս։ Լսիր ինձ, իմ հրեշ։ո։սկ.,*

— Լավ, տարեք նրան գրադսւրան, — նրա խոսքը կտրեր այդ «հրեշ– 
տակը)>,— իմ կոչումն էլ թույլ չի տալիս լսել նրան այս բաղմ ութ յան 
առաջ։ Ուղում եմ հետը մենակ մնալ։ 1*րադարանի բուխարին վ ա ռ ֊ 
վո *̂ւմ է։

— Այո, տիրուհի, բայը սարսափելի խարդախ գնչուհի է երևում։
— Այլևս չխոսել, հիմսյրքմ գլուխ, արեք այնպես, ինչպես հրամա֊ 

յում եմ։
Սեմը նորիր անհետարավ։ Խորհրդակրությունը, ոգևորությունը,

ակնկալումը մի անգամ ևս աշխուժարրին հյուրերին։
— նա պատրաստ է, — ասար սպասաւէորը, նորիր ներս մտնելով։ — 

Ուզում է իմանալ, թե ո̂ վ̂ կլինի իր առաջին այրելուն։
— Ես կարծում եմ, որ հարկավոր է տեսնել նրան նախքան կանան֊ 

րիր որևէ մեկի ներս մտնելը, — ասաց գնդապետ Դենթը։
— Հայտնիր, Սեմ, որ ներս կմտնի մի ջենտլմեն։
Սեմը գնաց ու վերւսդարձավ։
— Նա ասում է, սըր, որ տղամարդկանց բախտը չի գուշակում, 

այնպես որ նրանք թող չանհանգստանան ու ներս չմտնեն։ Չի գուշակում 
և կանանց բախտը,— ավելացրեց նա, հաղիվ կա րողան ա լուէ ծիծաղը 
զուգել, — նա խնդրում է միայն, որ ներս մտնեն երիտասարդներն ու 
չամ ուսնացածները։

— Յուպիտերը վկա, լա̂ վ̂ ճաշակ ունի, — բացականչեց Հենրի 
Լիննր։

Միս Ինգրեմը հանդիսավոր կերպով վեր կացավ տեղից։
— Առաջինը ես ներս կմտնեէք, — ասաց նա այնպիսի տոնով, որ 

կհարմարվեր վտանգավոր գործ ձեռնարկող հերոսական ջոկատի հրա ֊ 
մ անտ տարին։

— Օ", իմ անգին, , հոգիս, սպասի՚^ր, մտածինր, — աղերսում էր
»̂ իս Ինգրեմը վեհապանծ լռությամբ անցաէԼ մոր մոտով ու 

անհետացավ դռան հետևոսէ, որը գնդապետ Դենթը բաց արեց նրա 
առաջ։ Լսեցինք, թե ինչպես նա ներս մտաւէ գրադարան։

Մի պահ լռություն տիրեց։ Լեդի Ինգրեմը «16 ՇՅՏ»* համարեց կոտՎ

ճիշտ պահ քֆրանս,)։
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բատել իր ձԼսրԼրր։ Միս Մերին հսւյտարարում էր բոլսրինք որ ինքը 
երք՝ եր լ1ր հ ամ արձակվի գրադարան մտնել։ Էմին *ու Լուիզան քրքջում 
է ի ն  և մ ի  փոքր երկչոտ տեսք ունեին։

Օոպեները շատ դանդաղ էին անքն ում յ տ ասնհինգ րոպե հետո գրա^ 
դաքանի դուպ։ նորիր րարվԼը։ Սամարի տակ երևար միս Ւնգրևմը։

Սծիծաղի**^ արդյոք։ Որպես կատա^կ կընդունի։ 9 ոլորի հայարքնևրը 
ա՛գահ հետաքրքրւէւթյամբ ուղղվեցին դեպի նա, բա յց նա 4յտրուկ մեր*– 
ժումով ու սառնությամբ դիմավորեց նրանց* է/չ հուզված էր և //հ 
ուրաիյ, ։սնբռնագբոոի4լ ձևով անցավ ու չուռ նստեց ՜իր տեղը։

—  Բլ ան շ , —  դիմեց նրան չորդ Ւնգրեմը։
— Մ*նշ ասաց է քո ՜ւյր , — հարցրեց Մերին։
— յ^նշ ձա մ տած՛ում 4 հնչպե"*ս ես զգում։ Իսկ ական գուշակ ո* ղ
հարցրին միս էշթընները։
— Լավ, ղավ, լգարոնայք,— արձագանքեց միս Ւ նգրեմը ,– հարցե–*

րով վրա մի տվեք։ Դուք իսկապես զարմանում, ՚ամ1մւ .ին՛չին Հավատում 
ա. հեշտությամբ հուզվում եք։ Մեծ կարևորություն ս*վիք գործին,
հատկապես դու, մամա, հավատացած լինեքով, որ այս տանը գտնվում ^ 
ստտան այի հետ կապված իսկական կախարդ։ Իսկ ես տեսա մի թափա–– 
ոուշրջիկ գնշուհու, դա մի հիմար ձեռնահմայուհի է, և ասաց այն, ինչ 
է$ր այսպիսի դեպքերում աովպազբազք պավում է ։ Քմահաճսւքքս բա վա 
րարված է, և ևս կարծում նմ , Տիստր էյըքրնը քավ կս/եի^ եթե վազը 
եեթ այդ վհսմկին ոանակոճզեր հօսդցնի, ինչպես սր սպառնում էյս

4քիս էՏնգրեմր Վերցրեց պիրքը, կ*^թնեց բազկաթոռին և հրաժարվեյց 
խոսակցությանը մ ասնակցելուը։ Մ ոտ կես ժ ։սմ հետևում էի նրան, ոչ 
մի անգամ գրքի է ջը  շ-ուո շտվհց, Հւ քանի գնում., նրա դեմքը ավելի 
մռա յլ, դժդոհ ու հուսահատ տեսք էր ընդունում։ նա, երևի, իր մ ասթե 
ոչ մի հաճելի բան չէր յսեէ, Ն գքաահլով նրա ախուր տեպքքից ու լոու– 
թ յունից, նա մ ե ծ  նշանակէոթքոսն Հ/ւ աայֆս ա յֆ աւմեեին, ինչ որ աս– 
4Կ . Հր ՓքԱ>* թՍ ւ *աքԱւ աքի, ատում էր անտարբեր եԽոԽաբ

Մերի Ւնգրեմը, էմի և Լոլիզա էշթընները հայտարարում ֆին., ար մե
նակ շեն ներս մա նխ գքա ցց ն  սըթաքԽ ՝ոպում էիԽ Բանակքյաթյուն–
ներԼ սկավիիֆն ղհ ք էւմ» մ̂ֆքաթավ, թսպ էպ թիվ Ա ետ աէէ Խ ք*ս ա.
պ*պ,ս պաչուց հետո 9 Ա ք ,  աքի ոտան^Աւրը եքեի քափք կ Օե  Հապեէ^ցիէւ, 
հայտնեց, որ խսա,ապահ–ս^ յփ քխ ր., ոթք քապեա  ̂ է%ծ *թվա քությա մք  
Հոամաէձտ^քեքք, որպես ։քի երեր օրիորէթէերր մ ի  տօին ւԽերա մօԽ ^նէ

նրանց հԲ"*֊։ցը գնլուհու հետ ավեչի աղմկալից էր, քան մքա Ի հ գ ֊ 
քեմինը։ Գրադարանից ջարոմւակ լսվում էին հի»Ա(4դփՀ >9էԱաԱքլթէ եր ու



թեքյև աղաղակնհր։ Քսա)ւ րոպհիւյ հետո ւրւները րտ էյվե Աին, I։ նրանք 
վա ղելաէ ներս մտան սենյակ։

֊ –  Հավատացած ենք, որ. նա ցնդած է,–^ երեքը միա^
սին։ —  Այնպիսին բաներ ասաց, ամեն ինչ գիսքի" մեր մասին , —  և շնչա
կտուր, իրենց, գցեցին՝ բազկա1յոռների վրա,, որ ջենտլմ ենները հրամ ցրին 
նրանց։

Տեղացող հարցերի տարափի տակ նրանք հայտնեցին, որ այդ կա
խարդն ասաց այն ամենը, ինչ որ իրենք արել էին մ անկս։ կան տարի
ներին, նկարագրեց այն գրքերն ու զարդարանքները, որոնք իրոք եղել 
են տանը, իրենց զարդասենյակում, օրինակ՛՛ իրենց տարբեր ա ղգա կա ն֊ 
ների նվիրաձ կիպսեենեբը^ ։ Պնդում էին>, որ նա նույնիսկ գուշսւկել էր 
իրենց մտքերը, որ յուրաքանչյուրի ականջին փսփսացել էր սւյն մար
դու անունը^ որին իրենք ամենից շատ սիրոււք էին աշխարհում, և իւո– 
սել էր իրենց իղձերի մասին։

Ջենտլմենները միջամտեցին ու լուրջ խնդրեցին մանրամասն պատ– 
մել վերջին երկու կետերի մասին։ ք^այց պատասխանի փոխարեն օրիորդ
ները կարմրեցին ե. լսվեցին բաըակս։նչություններ, ցնցումներ ու հըռ– 
հռոցնեբ։ Մայրերը, միաժամանակ, նրանց առաջարկում էին հոտ քա
շելու աղեր ու հովհարներ, նորից ու նորից հիշեցնելով այն մասին, թե 
ինչպես իրենց նախազգուշացումները ժամանակին հաշվի չառնվեցին։ 
Ավելի հասակավոր ջենտլմենները ծիծաղում էին, իսկ երիտասարդները 
հուզված օրիորդներին առաջարկոււք էին իրենց ծառայությունները։

Այդ աղմուկի ժամանակ, երբ ամբողջապես կլանված էի իմ աչքերի 
առաջ կատարվող տեսարանով, զգացի, որ ինչ-որ մեկը կպավ իմ ար
մունկին, շուռ եկա և տեսա Սեմին։

—  Խնդրեմ, միս, գնչռւհին հայտարարեց, որ սենյակում մի չա
մուսնացած օրիորդ ևս կա, որ դեո իր մոտ շ/ւ եղել։ Երդվում է, որ այս– 
տեղից  ̂ չի հեռանա, մինչև որ բոլորին չտեսնի։ Ենթադրում եմ, որ ձեզ 
ի նկատի ունի, այլևէԻ ոչ ոք չկա սենյակում։ Ւ՞նչ հայտնեմ նրան։

—  0^, կգնամ , —  պատասխ՛անեցի, ուրախացա, որ կ.արող եմ այդ 
անակնկալ առիթն օգտագործել, որպեսզի բավարարեմ իմ բսւռն հե– 
տաքրքր«ևթյունը։

ՍեՑյակից դուրս սահեցի ու աննկատելի կերպով քամրոզջ խումբը

1 քանդականկարների, պատկերների, առավեՀյսպետ կանանց– գլիարկների շքեղ հրա–
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հավա.ք.՝վ1>1 էր վախեցած երեք օրիորդների շուրջը) դուռը կամաց ծած
կեցի ետ Լիցս է

— Եթե ուզում եք, միս,— առաջարկեց Սեմը, — ես կսպասեմ դահ
լիճում, և եթե նա ձեզ վախեցնի, կանչեք ինձ, և ես ներս մտնեմէ

-  Ոչ, Սեմ, վերադարձիր խոհանոց, բնավ չեմ վախենում։
Իրոք, ես չէի վախենում, բա յց սաստիկ հետաքրքրված ու հուզ

ված էի։

ԳԼՈԻ10 Տ Ա Ս Ն Ի Ն Ն Ե Ր Ո Ր Դ

էյ/ 7/3 ներս մտա, զրադարանը բավականին խաղաղ էր, իսկ դուշա– 
կուհին, եթե մ իա յն  դա գուշակուհի էր, հանգիստ նստած էր 

րազկաթոոին, օջախի ա նկյունում։ Նա փաթաթվել էր կարմիր թիկնոցի 
մեջ, իսկ դլխին դրել էր սև գլխադիր, ավելի ճիշտ՝՛ գնչուական լայնեզր 
գլխարկ, որը կզակին կապել էր մի շերտավոր թաշկինակով։ Սեղանի 
վրա դրված էր մի հանգած մոմ։ Գնչուհին թեքվել էր դեպի կրակը և, 
ըստ երևույթին, կարդում էր մի փոքրիկ սև գիրք, որը հիշեցնում էր 
աղոթագիրքը։ Նա ինչ^որ բան էր փնթփնթում, ինչպես սովորաբար 
անում են կարդալու ժամանակ բոլոր պառավները։ Իմ ներս մտնելուց 
հետո նա կսւրդտլն անմիջապես շդադարեցրեց, թվում էր, թե ուզում է 
վերջացնել պարադրաֆր։

Կանգնեցի օջախի առաջ փռած փոքրիկ խավոտ գորգին և տաքաց - 
րի ձեռքերս, որոնք բավականին սառել էին հյուրասենյակում, քանի 
որ այնտեղ կր*ոկից հեռու էի նստած։ Այժմ ինձ ավելի քան երբևէ հան
գիստ էի զգում՛, և գնչուհու արտաքինում էլ առանձին բան չկար, որ 
սարսափ ազդեր վրաս։ Նա փակեց գիրքը և հանգիստ նայեց ինձ, գըլ– 
խարկի լայն եզրերը մասամբ ստվեր էին գցում նրա դեմքին, բա յց ես 
տեսա, երբ գլուխը բարձրացրեց, որ դա տարօրինակ ,գեմք էր* Նա ամ
բողջապես շագանակագույն էր ու սև, գզգզված վայթ^հրը դուրս էին 
ցցվել ճերմակ կապի տակից, որ կապած էր կզակից ներքև և ծածկում 
էր այտերի կեսը կամ ավելի ճիշտ ծնոտները։ Աչքերը միանգամից հան
դիպեցին իմք/ն^ հանդուգն ու շեշտակի։

— Ուրեմն դուք ւմ եք, որ ձեր բախտը գուշակեմ,— ասաց

ա  "



նու(ն։յւիս1ւ վճռական ձայնով, ինչպիսին էր և նրա հայսւրրր, նույնպիսի 
կոպտությամբ, որպիսին էին և նրա դիմադծհրր։

- .  1)ս ոչ մի նշանակություն չեմ տսղիս դրան, ինչուեո ուդում եր, 
մայրիկ, բայը պետք է նախազդուշաընեմ, որ ոչ մի դուշակության չեմ 

հավա տում ։
—  Հանդգնությո^ւն է այդպես ասել։ Այդ սպասում էի ձեղնիը, դա 

հրեսւը ձեր րայլվածրիը, հենը որ դռան շեմրիը ներս անըաք։

— Մի^^թե։ Սուր լսողություն ունեք։
—  Այո, սուր աչք, սուր միտք։
—  Այդ հարկավոր են ձեր արհեստի մեջ։
—  Անշուշտ, հատկապես, երբ հտնդիպսւմ եմ ձեղ պես հաճախոր– 

դի։ Ինշո^ւ չեք դողում։

—  9 եմ մրսում։
—  Ինչո'*ւ չեք դունատւէում։
—  Հիվանդ չեմ։
—  Ինչո *̂ւ չեք հավատ ում իմ արհեստին։
—  Հիմար չեմ։
ՔաւԼթառ վհուկը հռհռաը իր դլխարկի և բինտի տակ, հետո հաներ 

կարճ, սև ծխամորճը, վառեը ու սկսեը ծխել։ Այս հանդստաըուըիչ է̂ ի՝՛ 
ջոըին դիմելուդ հետո ուղղեը կորաըած մ արմ ինը, ծխամորճը բերանիր 
հաներ և շեշտակի հայաըքով կրակին նայելով, հանգիստ տոնով աստր*

—  Դուք մրսում եք, հիվանդ եք և հիմար։

— Ապաըուըեք,— արձագանքերի ես։
—  Եվ կապաըուըեմ, մի քանի խոսքերով։ Դուք մրսում եք, ո ր ո վ ֊ 

հետև մենակ հք  ̂ ձեր մեջ եղած կրակը չի շփվում ուրիշ կրակի հեէո։ Դուք 
հիվանդ եք նրանիը, որ զգաըմ ունքներիը ամ են ադուրեկանը, սոէենա ֊ 
բարձրն ու ամենաքաղըրը, որով օժտված է մարւլը, ձեզ անհայտ է։ 
Դուք հիէք ար եք, որովհետև գերադասում եք տանջվել, բայը չեք ուզում 
այն ձեր կողմը դբսոէել ե ոչ մի քայլ չեք անում, որւդեսղի զիմաւխրեք 
նրան այնտեղ, որտեղ սպասում է ձեղ ։ —  Նորիր իր կարճ, սև ծխամորճը 
դրեր բերանը և եուսնղով սկսեր ծխել։

— Նույն բանը կաբող եք ասել համարյա յուրաքանչյուր աղջկւս» 
որն ապրում է հարուստ տան մեջ և կախյալ վիճակում էէ

— Նույն բանը, համարյա, յուրաքանչյուրին կարող եմ ասել, բայց
^բՂՏ^՞բ մեկի նկատմամբ դա ճիշտ կլինի։

—  Իհարկե, եթե նույն վիճակում է։

/ յ — Շտոլոթ Բրոնտե
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— ևթև նույն վիճակոհմ թ^ՏՅ գ^եք ուրիշ մեկը ևսչ որը
ձեր վիհ ւս կ ու մ լինի,

— ձա զարներ կուր ելի է գտնել։
— Հազիվ թե գտնեք։ Ջեր դրությունը բաըառիկ է, դուք շատ ս ոա 

եք երջանկու թյանը. ա յո, շատ մոտ։ ք^ոլոր պայմանները, առանձին–՛ 
աոանձին պատրաստ են։ Նրանը միաընելոլ համար հարկավոր է մի^ 
այն մի շարժում, բախտը նրանը բաժանել է իրարիը^ թտպևք մերձենան 
և դուք կիմա նա ք ինչ բա ն է երանությունը։

— Առեղծվածներ լեւէ հասկանում։ կյանքում ս ոչ մի հանելուկ դեռ 
շեմ լուծել։

— Եթե ուզում եր ավելի պարզ արտահայտվեմ, ըույը տվեք ձեր 
ձեռքի ափը։

— Եվ ափիս մեջ արծա**թ պետք է դնեմ։
— Անշուշտ։
Պառավին տվեցի մի շիլւինգ, նա այն դրեց մի հէն գուլպայի մեջ, 

որը հանեց գրպ ա նից և, հանգույցի ձևով կապելով ու տեղը դնելով, 
ասաց, որ ձեռքս մեկնեմ։ Ենթարկվեցի։ նա դեմքը մոտեցրեց ձեռքիս ու 
սկսեց ուշադիր զննել, առանց դի^Յե^"*– ^  փի ս։

— Չափազանց նոլթր — առաք նա։ — ^".քլով չեմ 
րագ գուշակել, նրա մեջ համարյա գծեր չկան, քացի այդ, ի ^ չ  կա ափի 
մեջ։ Բախտն այնսւեղ գրված քէ։

— Հավատում եմ ,— ասա ցի ե ս։
— Չ չ ,— շարունակեց նա,— բախտը գրված է դեմքի, ճակատի 

էքյրա, աչքերի շուրջը, աչքերի մեջ, բերանի գծերի մեջ։ Ծնկի եկեք և 
րարձրացրեք ձեր գլուխը։

— Ա՜հ, այժմ արգեն մոաենասէ Խք իրականոաթյահը —̂ ասա 
հնազանդվելով նրանէ— Տ՚ուաով կսկսեմ հավատալ ձեզ։

յարդ հեաւու։ նա խաոնեց ոջա-խի կրակը, ածոէ^

Ւ է ^ՒՊՔէ Դ^^ՔԸ »ավե–
րով ծա ծկեց, ֆակ լաաավպթ1^թ

~  ^ցանկանալի խ Խ ֆա ւ, թխ այո գիջեթ ինշպթաի զգացմունքներով
եք եկել ինձ մոտ ,— ասաց նա, մխ ոլահ ինձ է^ենեբաց հեցոոո^ Կուզեմ 
նայի իմանալ, թե ինչ մ աքեր են զբագեցՍամ ձեթ գ1^ֆքր մամերին,
երր նստում եք հյսւրաաեեյամքաւմ, որտեղ ձեթ աոքեով անցնում են ա յգ  
նրրագեղ մայթգիկ,. ինյպեա սավեթնեթ կախարդական լապտերի մեջ։ Չեր 
ե նրանց միջև համակրանք կա, կարծեռ նրանք իսկապես մարգ՝–՛ 
կային ստվերներ են և ոչ թե ռեալ մաթգխկթ

ա



—  Հաճախ հոգնածություն եմ զգում, երբեմն ,րնել եմ ուղում, ք^ոյզ 
հաղվաղեպ եմ տխուր լինում։

—  Ուրեմն գ"ւք ի ն շ ֊ո ր  գաղտնի հույսեր ունեք, որ ձեղ գար են 
դոյլին) պահ պան ում են, շշնջալով ապագայի մասին։

—  Ոչ։ Եմ ամենամեծ հույսն է, վէսստակածիըս փող հետ գրել և 
մ ամ ան ակի ընթացքում դպրոց բաց անել մի փոքրիկ տան մեջ, որ վար

ձեմ ես ինքս։
—  Ես նկատի ունեմ սնունդը, այն անհրամեշտ է ոգու կայտառու– 

թյ ան հաւք ար։ Դուք սիրում եք նստել լուսամուտի գոգին (ի^շոքես տես
նում եք, ես գիտեմ ձեր սովորությունները),,*

— Ատդ մասին իմացել եք սպասավորներից,,,
—  Ա"հ, ինչ սուր միտք ունեք։ Ի ն լ ֊ո ր  է, թերևս այդւգես է։ ճիշտն 

ասած, ես ծանո թ եմ նրանցից մեկխ միսիս Փուլի հետ։

Հենց որ այդ անունը լսեցի, տեղիցս վեր թռա։
(^Ծանո^թ եք, ծանո^թ եք , —  անցավ իմ մտքով , —  ուրեմն այս գոր

ծի մեջ խառն է սատանայի մատը))։
—  Մի սարսափեք, —  շարունակեց այդ տարօրինակ արարածը, —  

միսիս Փուլը անվտանգ կին է, նա ինքնամփոփ ու հանգիստ է, նրան 
միանգամից կարելի է վստահել։ Ոայց ես խոսում էի ուրիշ բանի մա 
սին^ լուսամուտի գոգին նստած, մի'*թե դուք մտածում եք ձեր այդ 
ապա դա դպրոցի մասին։ Մի^*թե ոչ մի հետաքրքրություն չեք ցուցա բե
րում ձեր առաջ բազմոցների ու աթոռների վրա նստած հյուրերից որևէ 
մեկի նկատմամբ։ Մի^^թե նրանց մեջ չկա մի դեմք, որը գրավեր ձեր 
ուշադրությունըյ մի ֆիգոլրա, որի շարժումներին դուք հետևեիք թեկուզ 
հետաքրքրությունից ելնելով։

—  Ես սիրում եմ դիտել բոլոր դեմքերն ու ֆիգուրաները։

—  Ո այց միթե այդ բոլորի միջից չեք ջոկում մեկին կամ գուցե եր
կուսին։

—  Շատ հաճախ, երբ մի որևէ զույգի շարժումները կամ հայա ցք
ները թվում է, թե հեքիաթ են պատմում, սիրում եմ դիտել նրանց։

—  Եսկ ամենից շատ ի^չպիոի^ հեքիաթ եք սիրում լսեր
—  0՜ ,̂ իմ ընտրությունն այնքան էլ հարուստ չէ։ Ո* եմ ան միշտ 

նույնն է՝ սիրահետել, իսկ վերջում նույն վախճանը^ ամուսնությունը։

—  Իսկ դուք սիրո^ւմ եք այդ միապաղազ թեման։
—  ճիշտ ասած, ես դրան ոչ մի կարևորություն չեմ տալիս, դա ինձ 

համար ոչ մի արժեք չունի։

227



— Ոչ մի արժեք չունիմ։ Երբ մի օրիորդ^ որը երիտասարդ է, կեն
սուրախ ու առողջք որը հրապուրում է իր գեղեցկությամբ և օժտված է 
հասարակական դիրքի ու հարստության բոլոր բարիքներովէ նստում ու 
ժպտաւք է, նայելով ջենտլմենի աչքերին, որին դուք,,,

— Որին ես ի^նչ,,,
— Որին դուք դիտեք.,, և որի, գուցե^ լավն եք ցանկանում։
— Ես շեմ ճանաչոււ) այստեղի ջենտլմեններին։ Ես հազիվ թե մի 

վանկ փոխանակած լինեմ նրանցից որևէ մեկի հետ։ Ւսկ ինչ վերաբե
րում է նրանց մասին իմ ունեցած կարծիքին, ապա նրանցից մի քանիսը 
հ արդ ա էից, պսւտվարժան, միջին հասակի մարդիկ են, մյուսները^ 
տասարդ են, ճարպիկ, գեղեցիկ ու կայտառ։ Ւհարկե, նրանցից ամեն 
մեկը ազատ է ժպիտներ ստանալու այն օրիորդից, որին համ ակրում է, 
դա ինձ բոլորովին շի վերաբերում։

— ^յԴ  ջենտլմեններին դուք լե^ք ճանաչում։ Դուք մի վանկ անգամ 
շե^ք փոխանակել նրանցից որևէ մեկի հետ։ Արդյոք կարոտդ եք նույնն 
ասել և այս տան տիրոջ մասին։

— Նա տ ան ը չէ։
— Խորիմա^սսէ դիտողություն։ Սրաւ։ ի տ սոփեստ ութ յունէ Նա գնա

ցել է Միւքոթ այս առավոտ և կվերադառնա այս գիշեր կամ վաղը։ Մի**թե 
այդ հանգամանքը թույլ է տալիս ձեզ նրան դուրս գցելու ձեր ծա նոթնե ֊ 
րՒ ԺԺԼ ^րո։ն, կարծես գոյության չանի։

— 1է կարողանում հասկանալ, թե միստր Ռոչեսթըրը
ինչ կապ ունի մեր շոշափած թեմայի հետ։

— Ես խոսում էի կանանց մասին, որոնք ժպտում են ջենտլմեննե– 
րՒ աչքերին նայելիս։ Վերջերս այնքան ժպիտներ լցվեցին միստր Ռս՛֊ 
չեսթրրի աչքերի մեջ, որ նրանից, ինչպես մինչև պռունկները լցրած բա^ 
ժակներից, այգ ժպիտները թափվում էին ներքև։ Մի^թե այդ չեք նկա
տել։

— Միստր Ռոչեսթըրը իրավունք ունի վայելելու իր հյուրերի ընկե
րակցությունը։

— Խոսքը իրավունքի մասին չէ, բա յց մի^թե երբեք չեք նկատել, 
որ ամուսնության մասին եղած թպոր խոսակցությոմէներից ամենաաշ– 
խույժ ու տևական խոսակցությունները կապված էին միստր Ռոչեսթըրի 
անվան հետ։

— Ունկնդրի ագահությունը աշխուժացնում է պատմողի լե դ ո ւն ։–  
Ասացի ավեչի ջսսո ինքս ինձ, քան գնչուհուն։ նրա տարօրինակ զրույցը, 
ձայնը, ձևերը ինձ տեղափոխեէ էին ինչ–որ երազային աշխարհ։ նրա



շրթունքներից պոկվում էր մի անակնկալ նախադասություն մյուսի հ ե ֊ 
տնից է և ինձ թվաց, որ ես ընկել եմ խաբեության ոստայնի մեջ։ Եվ դար
մանում էի, թե դա ինչ աներևույթ ողի էր, որ շաբաթներով նստեք ու 
հետևել էր իմ սրտի աշխատանքներին ու արձան աղբել յուրաքանչյուր 
բաբախյունը։

— Ունկնդրի ագահ ութ յո ՜  ւն, — կրկնեց նա , — այո, միստր Ռ ո լե ո ֊ 
թըրը օամոէէ նստում ու ակա^էջ էր դնում այդ հրապուրող շրթունքներին, 
ինչ Ոչ։ նրանք հաճույքով հաղորդում էին իրեն։ Միստր Ռոչեսթրրն ա յն
պիսի սիրով լսում և այնքան շնորհակալ էր այդ ժւսմանցի համար։ Դուք 
նկատե^"լ եք այդ։

—  Շնորհակա լ էր, Ենչ-որ չեմ հիշոլւք, որ շնորհակալությսւն նշւսն– 
ներ հայտնաբերած լինեմ նրա դեմքի վրա։

—  Հայէոնարերա"ծ, ուրեմն դուք հետևել եք նրան, իսկ ի^նչ եք 
հ այտնարերել, եթե ոչ շն ո րհ ա կա լութ յունէ

Ես լռեցի։
—  Սեր, այնպես չէ^ և հեռուն նայելով, դուք նրան տեսնում էիք 

ամուսնացա^ծ, իսկ նրա կնոջը, երջանիկկ։
—  Հը^^մ, ոչ րոչորովին։ Ձեր կախարդական վարպետությունը եր

բեմն սխալւԼոււք է։
— Այն Ժամանակ ի'^նչ սատանա եք տեսել։
—  Դե, դա կարևոր չէ, ես եկել եմ հարցնելու, և ոչ թե խոստովա

նելու։ Իսկ հայտնիի* է, որ միստր Ռոչեսթըրը մտադիր է ա։1 ուսնանալ։
—  Ատ” > և գեղեցիկ միս Ինգրեմի հետ։
—  Եվ շուտ ո** վ։
—  Այ^ք շուսավք և անկասկած (թեև, կարծես, դուք հանդգնում եք 

չհավատալ, որի համար ձեղ հարկավոր է պատժելի նրանք կլինեն բա 
ցառիկ երջանիկ զույգ։ Նա պետք է սիրի այդպիսի գեղեցիկ, ազնիվ, 
սրաւքիտ ու կատարյալ օրիորդին։ Հավանորեն, նա ևս սիրում է միստր 
Ռոչեսթըրին, կամ, եթե ոչ նրա անձը, գոնհ^ քսակը։ Ես դիէոեմ, նա Ռո– 
չեսթըրների կալվածքը համարում է պատշաճ հարստություն, թեև (թող 
աստւԼած ինձ ների) մի ժամ առաջ նրան ի ն չ ֊ո ր  բան ասացի այդ մա– 
սին, որից նրա դեմքը մռայլվեց և տրամադըությունը փչաց։սվ։ Նրա 
թուխ սիրատածորդին խորհուրդ կտայի զգույշ լինել եթե ուրիշ մեկը 
ավելի շատ հողերով ու մեծ եկամտով հանգես գա, նա կորած է։

—  Բայց, մայրիկ, ես չեմ եկել միստր Ռոչեսթըրի բաքստի մասին 
լսելու, ուզում եմ իմը իմանալ, և դուք այդ մասին դեռ ոչինչ չեք ասել։

—  Զեր բախտը դեռ անորոշ է, երբ քննեցի ձեր դեմքը, տեսա, որ
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նր ա ամԼն ւ1՝ի ^ է մյուսին։ քնախտը նախապես սահմա
նել է ձ/պ երջանկություն ք գիտեմ այդ։ Ես դիտեի այդ մինչև իմ այստեղ 
գողը։ քնախտը դրել է այն ձեզնիէյ ոչ հեռու։ Ես ինքս տեսա այն։ Ետյմմ 
ձեզնից է կախված ձեռք մեկնել և վերցնել^
հենց այդ է հարցը^ որ ուսումնասիրում եմ։ Նորից չոքեք գորգի վրա։

-  Մի հապաղեք, օջախի կրակը վառում է ինձ։
Չոքեցի։ Գնչուհին շկռացարԼ ինձ վրա, թ ^ յք  հենվելով բազկաթոռի 

մեջրին, միայն շեշտակի նայեց ինձ։ Հետո սկսեց փնթփնթալ։
— Կրակն առկայծում է նրա աչքերում, նրանք փայլում են ինչպես 

ցող, մեղմ ու լի են զգացմունքով, ժպտում են իմ ժարգոնի վրա, ար
տահայտիչ են, տպավորություն տպավորության հետևից արտացո չվում 
է նրանց պարզ խոռոչում։ Երբ նրանք դադարում են ժպտալուց^ տիյուր 
են, և մի անգիտակից հոգնածություն ծանրանում է կոպերի վրա, դա 
մելամաղձության նշան է, որը բխում է մենակությոմէխցէ Այդ
խույս են տալիս ինձնից, այլևս ուսումնասիրություն չեն հանդուրժում։ 
քավում է, թե իրենց ծաղրական հայացքով նրանք ժխտում են այն հըջ՝̂  
մ արտ ոլթյունը, ք̂ րր հենց նոր հ ա յտն ա ք Լ ր ե ցի , հերքում են նրան զգա
յության ու տխրության մեջ մեղաղրելու իմ փորձերը, բա յց նրանց 
հպարտությունն ու ծածկամտությունը լոկ հաստատում են կարծիքսւ 
Աչքերը նպաստավոր են եթքանկությսաե համայո

Ինչ վերաբերում է բերանին, նա երբեմն ծիծաղով ուրախանում է, 
պատրաստ Հ հաղորդել այն ամենը, ինչ որ ուղեղը մշակում է, թեև շի 
ասի այն, ինչ որ սիրտր զգում է։ Լինելով շարժուն ու ճկուն, նա երբեք 
ւքտադիր չէ պահպանել մենակության մշտական լռությունը, պատրաստ 
է շատ խոսել, հաճախ ժպտալ ու արտահայտել զրուցակցին մարգկա յին  
սեր։ Այդ գիծը նույնպես նպաստավոր է երջանկության համար։

Այդ երջանկության միակ թշնամին ճակատն է։ Այղ ճակատը բա
ցահայտ կերպով հայտարարում է* «Ես կարող եմ և մենակ ապրել, եթե 
ինցս ինձ հարգեմ ու հանդամ ան քները պահանջեն այգէ սողիս շեմ վ ա ֊ 
ճաոի, որպեսգֆ եցջտհկոաթյուն ւթևեմ  ̂ Ունեմ մի ներքին գանձ, որը 
ծնվել է ինձ հետ միաոֆն ե պթց կպահպանի իմ կյանքը նույնիսկ եթե 
դրսի հաճույքները ինձնից փախչեն կամ դրանց համար պա4սէևցվի վճա
րել այն, ինչ որ ի վիճակի չեմ տալուս։։ Ա յդ ճակատը հայտարարոէմ է՝ 
«այստեղ բանականությունն ամուր նստած, բռնել է սանձերը և թույլ չի 
տա, որպեւպի զգացմունքները դուրս պրծնեն ու նրան անդունդը գչորեն։ 
Ինչպես ճշմարիտ հեթանոսների մոտ, կրքերը կարող են փոթորկվեչ, 
ցանկությունները կարող են նկարել ամեն տեսակի դատարկ պատկեր*



ներք բա յր յուրաքանչյուր դեպքում վերջին խոսքը պատկանում Լ ղ ա ֊ 
ւոսղությանըք և միայն նա վճռական ձայն կունենա հարը1յրը լուծեւիս։ 
Թող փոթորիկը ք երկրաշարժն ու հրդեհը կողքովս ան ընեն, րայր ես 
միշտ կհետևեմ այդ խաղաղ ձայնին, որը մեկնաբանում է խղճի թ ե ֊ 
լ ա ղր անքն երը))։

((Լավ է ասվածք ճակատ, հ այտարարութ յունդ կհարգվի։ Ես կա ղ ֊ 
մել եմ իմ ծրագիրը, դրանք ճիշտ ծրագրեր են, ներղաշնակ են խղճի 
պահանջներին ու բանականության խ որհ ուրդն երին։ Ես դիտեմ, թե ի ն չ ֊ 
քան շուտ է երիտասարդությունը թառամ ում ու ծաղիկը դալկանում, 
եթե առաջարկաՏ երանության բաժակի մեջ լինում է պատկառանքի թ ե ֊ 
կուզ մի կէ^թիէ կամ խղճի խայթի անախորժ համ, իսկ ես չեմ ուզում 
զոհողություն, վիշտ, մահ, իմ ճաշակը ուրիշ է։ Ուղում եմ կյանք տալ և 
ոչ թե քա յքա յել, արժանանալ շնորհակալության և ոչ թե արյան կամ 
աղի արցունքներ թափելու պատճառ դառնալ։ Ուղում եմ հնձել ժպ իտ ֊ 
ներ, ուրախություններ, քաղցրություններ ահա թե ինչ եմ ուղում։ Ւնձ 
թվում է, որ ես գտնվում եմ ին չ ֊ որ դուրեկան զառանցանքի մեջ։ Ինչքան 
կուզենայի, որ այս րոպեն անսահման երկարեր, բա յց չեմ համ ա րձա կ֊ ՜ 

վում։ Դեռ լրիվ ղեկավարում եմ ինքս ինձ։ Ներքին երդումս չեմ խ ա խ ֊ 
տել, բա յց հետագայում դա կարող է ուժերիցս վեր լինել։ Վեր կացեք, 
միս էյր, թողեք ինձ, ներկայացումն ավարտված է» ։

Որտե^ղ էի ես։ Արթո^ւն եմ, թե"* քնած։ Երազո"*ւմ եմ։ Դեռ շա րու֊ 
նակո**ւմ եմ երաղել։ Պառավի ձայնը փոխվեց, նրա ւսրտասանությունը, 
ժեստերը՝ ամեն ինչ ինձ ծանոթ թվացին այնպես, ինչպես իմ սեփական 
պատկերը հայելու մեջ, ինչպես իմ սեփական լեզվով արտասանած բ ա ֊ 

ռերը։ Վեր կացա, բա յց չգնացի։ նայեցի գնչուհուն, խառնեցի բո ւխ ա ֊ 
բու ածուխները և կրկին նայեցի նրան, բա յց նա գլխաբկն ու բինտը 
քաշեց դեմքին ու ձեռքով նշան արեց, որպեսզի հեռանամ։ Բոցը լո ւս ա ֊ 
վորեց նրա պարզած ձեռքը^ հուզված ու ղգաոտացած կատարվածի 
ազդեցության տակ, իսկույն ուշադրություն դարձրի այդ ձեռքի վրա։ Այդ 

ձեռքն այլևս պառավի թոշնած ձեռք չէր, ճկուն էր, քնքուշ ու դեզաշար 
մատներոէԼ, ճկույթի վրա պսպղում էր լայն մատանին, հակվեցի առաջ 
և տեսա թանկագին քարը, որը մինչ այդ տեսել \ի հարյուրավոր ա ն ֊ 
գամներ։ նորից դիտեցի նրա դեմքը, որն այժմ իմ կողմն էր նայում։ 
Գնչուհին հանեց գլխւ^պիրն ու կապը, գլուխը հակեց առաջ։

—  Դև, Ջ եյն , ճանաչո^ւմ եք ինձ, —  հարցրեց ինձ ծանոթ ձայնը։

—  Հանեք նաև կարմիր թիկնոցը, սըր։ և այն ժամանակ.,*
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^  Բայց կապիկները կապ են ընկել, օգնեք ինձ։
— Կարելի, է^րր։
— Դե^, վերջապես։ Թող կք^րչի  ̂ դիմակը։ — Եվ, դեն շպրտելով քողը։

միստր քհոշեսթրրը կանգնեց իմ առաջ։
— Սակայն, սըր ի^նչ տարօրինակ գաղափար։
— Բայց Լ^վ կատարվեց, այնպես չէ"*։
—. Կանանց հետ, երևի, լավ ստացվեց։
— Իսկ ձեզ հետ ո"*չ։
— Դուր գնչուհու պես չէիք վարվում ինձ հետ։
—- Հապա ինչպե**ս էի վարվում։ Ինձ յուրահատուկ ձևո"*վ։
— դուք վարվում էիք որպես անպատասխանատու մի անհատ։ 

Մի խոսքով, համոզված եմ, որ ուզում էիք ի՚ւձնքւց խյ։սք քաշել կամ 
ներգրավել ինչ^որ բանի մեջ։ Հիմարությունն եր էիք դուրս տալիս, որ– 
պեսզի ինձ էլ ստիպեիք նույնն անել։ Դա հազիվ թե գեղեցիկ էր, սրր։

— Ներո"*ւմ եք ինձ, Ջեյն ։
— Չեմ կարող ասել, մինչև որ այգ բոլորի մասին լավ չմտածեմ։ 

Եթե կշոադատելորց հետո գտնեմ, որ շատ հիմարություններ չեմ արել, 
ապա կաշքսատեմ ներել ձեզ, բայց ձեր արածը ճիշտ չէր։

— 0^$ գք̂ *–ր ձեզ շատ քաղաքավարի, շատ զգռւյշ և շատ խոհեմ պա
հեցիք։

Ես մտածեցի ու կշռադատեցի հզելոէթյունը։ Դա ինձ հանգստացրեց։ 
Լվ, իրոք, մեր տեսակցության հենց սկզբից ես շատ զգույշ էի։ Կասկա
ծում էի, որ ինչ-որ խաբեություն կա այստեղ։ Գիտեի, որ գնչուհիներն 
ու բախտ գուշակողները երբեք այնպես չեն արտահայտվում, ինչպես 
արտահայտվեց այս ենթադրյալ պառավը։ Բացի այդ, ես նկատեցի նրա 
կեղծ ձայնը, դիմագծերը թաքցնելու նրա անհանգիստ փորձերը։ Բայց 
միտքս այղ րոպեին զբաղված էր Գրեյս Փուլով^ կենդանի առեղծ
վածով, այգ գաղտնիքների գաղտնիքով, ինչպիսին նրան համարում էի։ 
Երբեք չէի մ տածում միստր Ռոչեսթըրի մասին։

— Ւ^Ժ ^ք^*^ին եք մտածում։ Ւ*նչ է նշանակում այգ հանդի
սավոր ժպիտը։

— Զարմանք ու իոքեաջխթրհավորում, սըր։ Կարծեմ այժմ թույչ 
կտաք, որ հեռանամ, այնպես չէ^։

— Բչ, մի րոպե ևս սպասեք և պատմեք, թե ի^նշ են անում տյգ  
մարդիկ հյուրասենյակում։

— Երևի գնչոլհոլ մասին են խոսում։
— նստեիք, պատմեք, թե ինչ են ասում իմ մասին։
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—  Չէի ուզենա երկար սպասել, սըր, երևի ժամը տասնմեկն է։ 
Հա", իսկ ձեզ հայտնի է, միստր Ռոչեսթըր, որ առավոտյան կողմ, 
ձեր գնալուց հետո, այստեղ ժ ամ ան ե ց մի անծանոթ։

—  Անծանոթ։ Ո \, ո**վ կարող է լինել, ոչ ոքի չէի սպասում։ Գնա՛նցք
—  չ, նա հայտնեց, որ շատ վաղուց է ձեզ ճանաչում և դրա հս։^ 

մար էլ համսւրձակվում է մնալ այստեղ ու սպասել ձեր վերադարձին։
—  Ա խ, չոյր սատանա, չասա'*ց իր ազգանունը։
—  Նրա ազգանունը Մեզոն է, սըր, կարծեմ եկել է Արևմտյան Հ ը ն դ ֊ 

կաստանից, Ցամայկայի Սպենիշ Թաունից։
Միստր Ռսչեսթըրը կանգնած էր մոտս, րռնել էր ձեռքս, կարծես 

ուղում էր բազկաթոռի Ս ^տ տանել։ Երբ այդ անունը տվեցի, նա ջ ղ ։ս ֊ 
ձգորեն սեղմեց ձեռքս, ժպիտը սառեց շուրթերին, շնչառությունը / / ա / յ ֊  

ծես կանգ առավ։
—  Մեզոն։ Արևմտյան Հնդկսւստա ն , —  ասաց նա այնպես, կարծես 

այդ բառերն արտասանեց անգիտակցորեն, ինքնաբերաբար, —  Մեզո**ն։ 
Արևմ տ յ  ան Հնդկւսստա Դ , –  Եվ նա երեք անգամ, ընդմիջումներով կըրկ^ 
նեց այդ, միաժամանակ գունատվելով։ Նա հաղի։Լ թե գիտեր, ինչ է 
անում։

—  Վա^տ եք զդում, սըր, —  հարցրի ես։
—  Ջ եյն , հարված ստացա", հարված ստացա", Ջ ե յն ։ —  Նա օրոր––

վեց։
—  Օ", հենվեք ինձ վրա, սըր»
֊  Ջեչն, մի անգամ արդեն ձեր ուսն ինձ առաջարկել եք, թս^յէ 

տվեք նորից հենվել։
—  Իհարկե, սըր, իհարկե, ահա և ձեռքս։
Նստեց և ինձ էլ ստիպեց նստել կողքին։ Նա ձեռքս իր երկու ձեռ^, 

քերով բռնել շփում, էր, միաժամանակ նայում էր ինձ վրդովւէած ու ս ա ր ֊ 
սափահար հայացքով։

—  Փոքրիկ բարեկա մս , —  ասաց, —  այժմ կուզենայի ձեզ հետ 
միասին լինել մի խաղաղ կղզում, որպեսզի 1ւ նեղություն, եւ վտանգ, 
1ւ սարսափելի հիշոզություններ անհետ կորչեին։

—  Կարո**զ եմ որևէ բանով օգնել, սըր։ Կյանքս կտամ, եթե պետք է։
—  Ջ եյն, եթե օգնություն հարկավոր լինի, կդիմեմ միմիայն ձեզ։ 

Դա խոստանում եմ։
—  Շնորհակալ եմ, սըր, ասեք, ի^նչ անել, ես գոնե կփորձեմ։
—  Բերեք, Ջ եյն, ճաշասենյակից մի բաժակ գինի։ Նրանք երևի ընթ

րում են, և ասեք, այնտե**զ է Մեզոնը ու ի^նչ է անոսէ։
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Դարս Լկա։ Ամբողջ խումբն, իրոք, ճաշասենյակում ընթրում էր, 
ինչպես միստր Ռոշեսթըրը ենթադրել էր։ նրանք նստած չէ/ւն օեղա նի 
շսւրջը^ ը^թո/՚քը  պատրաստ էր բուֆետի վրա, յուրաքանչյուրը վերց
նում էր ինչ որ իրեն հարկավոր էր, Լ փոքրիկ խմբերով այստեղ– այն տեղ 
կանգնած, ձեռքերում բռնել էին ափսեներ ու քամակներ։ Հյուրերը 
բարձր տրամադրության մեջ էինք ամեն կողմից լսվում էին ծիծաղ աւ 
աշխույմ խոսակցություններ։ Միստր Մեզոնը, կանգնած բուխարու մ ոտք 
խոսում էր գնդապետ և միսիս Դենթի հետ ու նույնքան ուրախ էր, որ
քան և մյուսները։ Բաժակը գինով լցրի (նկա տեցի, թե ինչպես միս Ինգ– 
բեմը խոժոռած դեմքով հետևում էր ինձ, նա մտածում էր, թե ինչքան 
ազատ եմ ես ինձ պահում) ։

Միստր Ռոշեոթըրի սարսափելի գունատությունն արդեն անհետացել 
էր ու հայացքը նորից ստացել վճռական ու անողոք տեսք։ Նա ձեռքիցս 
բաժակը վերցրեց։

— Խմում եմ ձեր կենացը, սփոփի^չ ո գ ի ,^  ասաց կոնծելով գինինք 
բաժակը վերադարձրեց։ — Ւ̂ *նչ են անում նրանք, Ջ ե յն ։

— Ծիծաղում ու խոսում են, սրր։
— Իսկ ձեզ չթվա**ց, որ նրանց տեսքը լուրջ ու խորհրդավոր էթք 

կարծես թե ին չ– որ տարօրինակ բան էին իմացելք
— Բոլորովին, կատակում և յսքախսմէում են։
— Իսկ Մեզո**նը։
— Նա ևս ծիծաղում էր։
— Եթե ա յժմ բոլոր մարդիկ ներս մտնեին ու թքեին ինձ վրա, դու 

ի^նշ կանեիր, Զ ե յն ։
— Բու որին դուրս կանեի սենյակից, սրրտ եթե կարողանայի։
1/ա թեթև ժպտաց։
— Իսկ եթե գնայի նրանց մոտ, և նրանք միայն սառնությամբ 

գիմավորեին ինձ, իրար մեջ ծաղրելով փսփսային ու հետո մ ե կ ֊մ ե կ  ինձ
կանեիք, նրանք հետ կգնայինք։

— Հազիվ թ ե , սքր։ Ինձ ավեյի հաճելի կլիներ ձեզ հետ մնա լ։
— Մխիթարելս^լ համար։
— Այո, ոըը։ մխիթարելու համար, եթե կարողանայի4
— Իսկ եթե նրանք ձեզ բանադրանքի ենթարկեին ինձ հետ մնալու 

համար։
— Ես, հավանորեն, ոչինչ չէի իմանա բանադրանքի մասին, իսկ 

հթե իմա նա յի։ ապա դրան ոչ մի նշանակություն չէի տա։
— Ուրեմն իմ պատճառաՎ գոլք կարհամարհեի^ք պարոավանքըէ
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— Ես այդ կանեի իմ ամեն մի բարեկամի համար, եթե արժանի //ր– 
ներ իմ նվիրվածությանը։ Դուք, հավաաաըած եմ, արժանի եք։

— Այժւք վերադարձեք ճաշասենյակ, կամաց մոտեցեք Մեզոնին և 
շշնջացեք ականջին, որ միստր Ռոչեսթըրը ւէերադարձել է և ուղում է 
նրան տեսնել։ Առաջնորդեցեք այստեղ և հետո թողեք֊հեռացեք։

— Լսում եմ, սըր։
Հրամ ան ը կատարեցի։ Հյուրերը շեշտակի հայացքով ինձ նայեցին, 

երր ես համարձակ անցա նրանց միջաէ։ Գտա միս ար Մեզոնին, հայտ
նեցի նրան պատգամ ը, դուրս բերեցի սենյակից ու առաջնորդեցի գրա
դարան, իսկ հետո բարձրացա վերևի հարկը։

Ուշ ժամին, երր արդեն անկողնում էի, լսեցի, թե ին շոյես հյուրերը 
ցրվում էին իրենց սենյակները։ Ականջիս հաս ալէ միստր Ռոլեսթրրի 
ձայնր^ (.(այստեղ, Մեզոն, այս է ձեր սենյակր)՝>։

նրա ձայնը հնչում էր ուրախ, զվարթ հնչյունները ինձ հանգստաց
րին, և ես շուտոէէ քուն մտա։

ԳԼՈԻ1Ս Ք Ս Ա Ն Ե Ր Ո Ր Գ

| յ // մոռացել էի քաշել իմ վարագույրը, ինչպես սովորաբար անում 
էի և իջեցնել գալարավարագույրր։ Ուստի լուսինը, լրիվ ու պայծառ 

(գիշերը պարզ էր), բարձրանալով ա֊ղիղ լուս ամ ուտիս դիմաց, ներս սո– 
Ղ^Ց չքողարկված պատուհանի ապակիներից ու նրա լուսավոր հայաց
քը արթնացրեց ինձ։ Արթնանալով խոր գիշերվա մեջ, աչքերս րաց արի, 
տեսա լուսնի արծաթափայլ, բյուրեղյա մաքուր սկավառակը։ Լուսինը 
հոյակապ, րոյյց և չափազանց հանդիսավոր էր։ Ես բարձրացած վի
ճակում մեկնեցի ձեռքս, որպեսզի վարագույրը քաշեմ։

Աստվա"ծ իմ, ինչպիսին աղաղակ։
Դիշերը, լռությունը, անդորրը պատռվեցին մի վայրի, կատաղի և 

սուր ճիչով, որն անցավ Ո՝որնֆիլգ Հոլլի մի ծայրից մյուսը։
թարկերակս կանգ առավ, սիրտս նվաղեց, մեկնած ձեռքս կաթվա

ծահար եղավ։ ճիլը մարեց և այլևս չկրկնվեց։ Ով որ էլ լիներ այգ 
սարսափելի ճիչ արձակողը, շուտով կրկնել այն այլևս չէր կարող։ Ամե– 
նալայնաթև կոնդորր Անդերի վրա չէր կարող երկու անգամ իրար հա–
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ջորղող ճիչ ա րձա կել իր ա նդր ա մ պ յա ն ր ն ի ր ։ Ա յսպ իսի ճիչ ա րձա կող էա^ 

կս ա նպ ա յմա ն պ ետ ք է հա նգստ ա նա , որպ եսզի կա րողա նա  կրկնել ա յն ։
Ա յդ ճիչը պ ^յք^եց երրորդ հա րկում ուղիղ գլխ ա վերև ս ։ Եմ սենյա–՛ 

կի էք ե ր և ո ւմ ,,, ա յո , ս^ղիղ ի մ  ա ռա ստ ա ղի վեր ևում  լս ե ց ի  պ ա յքա րի ա ղ 
մ ո ւկ ։ Աղմ ուկից երևում էր, որ դա էք ահու պ ա յքա ր էր, և ի ն չ-ո ր  մեկը  

կՒ սա խ եղ դվ ա ծ ձ ա յն ո վ  ճչա ց,
—  Օ դ նեցե՜ք , օդ ն Լ ց ե ՜ր , օգ ն ե ցե  ք , —  երեք ա նդա մ հ ա պ ճ ե պ ո ւթ յա մ բ ։
—  Մխ^թե ոչ ոք չի հա սնի , —  նորից լս վ ե ց  ճիչը և հետ ո, մ ի ն չ վ ե 

րևում թ ր խ կթ ր խ կ ո ցը  դոփ ումը շա րունա կվում էի ն , տ ա խ տ ա կների  
ու սվա ղի միջից ա կանջիս հա սա վ,

—  Ռ ոշեսթը"ր, Ռ ոչեսթը^ր, ի ս ե ՜ր  ա ստ ծու, հա սեք։

1նչ^որ ս են յա կի  դուռ բ ա ց վ ե ց , մեկը վ ա զ ե ց , կա մ սլա ցա վ մ ի ջա ն ց

ք ո ւմ ։ Եմ գ լխ ա վերև ում  լս վ ե ց  մի ուրիշի ոտ նա ձա յները , ի ն չ-ո ր  բա ն  

վ ա յր  ը ն կա վ , և տ իրեց լռ ո ւթ յո ւն ։

Շորերս հագա  և սա րսա փ ից դողա լով, ինձ ս են յա կի ց  դուրս նետ ե–
՝9նա ծները բոլո րն  ա րթնա ցել էի ն ։ Ամեն մի ս ե ն յա կի ց  լս վ ո ւմ  էին  

բէ ՚ւցա կ ա ն չո ւթ յո ւն ն ե ր , սա րսա փ ա հա ր եղա ծ մա րդկա նց փ սփ սո ցներ , 
դ ո լ ո ֊ դռա ն հետ ևից բա ց վ ո ւմ  էր , դուրս էր ն ա յո ւմ  մ ե կ ը , դուրս էր նա 
յո ւմ  մ յո ւս ը ։ Մ իջա նցքը լց վ ե ց  մ ա ր դ կ ա ն ցո վ ։ Զ ե ն տ լմ են ն եր ը , ինչպ ես և 
կան ա յբ , թ ո ղ ել էին ի ր ե ն ց  ա նկողինները, և բո լո ր  կ ողմ երի ց լսվոււէ էին^ 
Հ(0 , ի նչ է ս ա », ((ո**վ է վ ն ա ս վ ե լ» , <^ի^նչ է պ ա տ ա հ ել», ((լույս բ ե ր ե ք » ,  
ոհրդե**հ է » ,  <(ա վա զա կները ե ն » , <(ո^ւր փ ա խ չե լ» ։ Եթե Աիներ լուսնի  
Լույսը, բո լո րն  էլ ա նթ ա փ ա նցելի խ ա վա րի մեջ կ լինեին ։ Նրանք վ ա զ 

վ զ ո ւմ  էին դեսո ւդ են , հա վա քվում  խ մ բ ե ր ո վ , մի քա նիսը հեկեկում  էին, 
ոմ տնք գ ա յթ ո ւմ  էին, իրա րա նցում ն ա ննկա րա գրելի է ր ։

—  Սատանան տ ա նի, ո**ւր է Ռ ոչեսթ ըրը , —  ճչա ց գնդա պ ետ  Դեն–  

թ ը . –  Նա մա հճա կա չում չէ ։

—  Ա յստ եղ ե մ , ա յս տ ե ղ , —  ի պ ա տ ա սխ ա ն լս վ ե ց  ծա ն ո թ  ձ ա յն ը ։–  
Հա ն գ ս ա ա ք ե ք , բոչյորգ էշ հէսնգստ ա ցեք, գա չիս ե մ ։

Մ իջա նցքի վերջում  գուոը բ ա ց վ ե ց , և երևա ց մ իստ ր Ռոչեսթըրը^ 
մ ո մ ը  ձեռքին^ նա հենց նոր էր իջել վերևի հ ա ր կից։ Կ ա նա նցից մ եկը  
շտա պ  վ ա զ ե ց  ա ռա ջ, բ ռ ն ե ց  նրա ձ ե ռ ք ը ։ Դա մ ի ս  Ենգրեմն էր ։

—  Ե^նչ սա րսա փ ելի բա ն է պ ա տ ա հ ե լ,–  հ^Որցրեց ն ա , —  խոսեի՜ք, 
ա վեւի լա վ է մ ի ա ն գ ա մ ի ց  ի մ  ան ա^ լ ։

Ւնձ մ ի  ք ա շք շե ք , կ խ ե ղ դ ե ք , —  պ ա տ ա սխ ա նեց նա , քա նի որ միս  
էշթ ընները ա յմ մ  սա րսա փ ա հա ր կպ ել էին նրա ն, իսկ երկու ո ր բևա յրի



կւձ,նտյքք փաբւրքյված լայն 1̂։րւ1՝սւկ խաււքյթնհրի մսջ, վրա էին տալիս 
եր։կէււ սրընթար առագաստ ան ավերի պես։

— Ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ կարգին է,— ճչաց նա։ — Դ։ս 
սոսկ (քթուր տեղը մեծ աղմուկ)) պիեսի խաղսսի որձն է՝ Տիկն այր, հեռա, 
այլապես կարող եմ ։էտ ան դավ ո ր կերւդով ղայրանալ։

Եվ իրւ^ք, նրա հայաըքր վտանգավոր էր, սև ^Ղըերից կք̂ յ̂եեր էին 
թափվում։ ԱշխատելաԼ իրեն հանգիստ պահել, ավելարյրեը.

— Աւլաի։իններիր մեկը մղձավանջ էր ունեցել, սւրիշ
րորրսրվք^ղք անձնավորություն է, իր երագը երևի տեսիլքի կամ
ին Լ ֊ որ ն։1ան բանի տեղ է ընդունել և սարսափելի վախեցել է։ Այծէք 
պետք է խնդրեմ, որ ցրվեք ձեր սենյակները, մինչև որ տսւնը հանգը։։– 
տություն չ^քի՚րի։ չենք կարող նրա խնամքի մասին մտածել։ Ջենտլմեն
ներ, բս^րի երլեք օրին։յյկ հ անգիսանալ կան անց։ Միս Ւնգրեմ, հւսմ սղ
ված եմ, որ ղսւք կցուցաբերեք տոկունություն և չեք ենթարկւԱ։ անմիտ 
^ ^  Լ">–իղ̂ Կ վերագարձեք ձեր բները, ինչ։գես զույգ աղաւէ֊ 
նիներ։ Եսկ դուք, տիկնայք (դիմելով որբևայրի կանանց), անկասկած 
սաստիկ կմրսեք, եթե շարունակեք մնալ այս սառը միջանցքոսք։

Ե։է այսսլես, մերք/ կատակելով, մերթ հրամայելով, նա կարողա֊ 
ցավ բոլոր հյուրերին մի անգամ ևս վերս։ւլ.արձնել իրենց ննջարանները։ 
Ես չսպասեցի նրա հրամանին, աննկւստելի կերպով անցա սենյսյկս, 
ինչպես և աննկատելի կհրսլաԼ այնտեղից դուրս էի եկել։

9այց չպառկեցի, ընդհակառակը, սկսեցի ղգույշ հա գնվել։ ճիչին 
հաջորդող պայքարի աղմուկը և այն խոսքերը, որոնք ղրանից հետո 
արտասանվել էին, հաւէանորեն, լսել էի ւքիայն ես, որովհետև ա։քեն ինչ 
կսէտարվեը սենյակիս ուղիղ ։էերևում։ Այգ բոլորը հւաէոզեց ինձ, որ 
դա աղախնի երազ չէր, որ այդպես սարսափի մեջ գցեց տունը։ Միստր 
ւ^ոչեսթըրի տված բացատրությունը պարզապես հնար։Լած էր հ յուրերին 
հանգստացնելու համար։ Դրա համար էլ որոշեցի հագնվել և պատրաստ 
լինել վճռւնկան գործողությունների։ Հագնվելուց հետո նստեցի լուսա
մուտի մոտ ու նայում էի լուռ պարկին, լուսնի լույսո։Լ ողողված ար
ծաթափայլ դաշտերին և ինքս էլ չգիտեի, թե ինչի հէք սպասում։ Թվում 
էր, թե ալդ տարօրինակ ճիչին, պայքարին ու օգնության կանչին պետք 
է հաջորդի ին չ ֊ որ դեպք։

Սակայն ոչ, ամեն ինչ խաղաղվեց։ Աստիճանաբար դադարեցին 
ամեն փսփսոց ու շարժում, և ։քոտ մի ժամից հետո Թորնֆիլգ ՀոԱը նո̂ – 
ՐիԸ էՐ̂  ինչպես անասրստը։ Թվոսք էր, թե քունն ու գիշերը նորից
սկսեցին թսպավորել։ Լուսինը թհքէէեց դեսլի հորիղոնը և արդեն մայր էր
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\Տտ նում։ Զպալով^ որ ա յլևս հա ճելի չէ նստ ել խ ա վա րի ու սա ռ նութ յա ն  
մ եջ ։ ք^ր^շերի հա գուստ ով պ ա ռկել։ Լուսա մուտ ից հեռա ցա  և կա մա ց ան^ 
ցա  գորգի վ ր ա յո վ ։ Երբ կռացաք որպ եսզի կոշիկներս հ ա ն եմ , ին լ^ո ր  մի  
զգ ո ւյշ  ձեռք սենյա կի ս  դուռը թ եթ և ա կի ծ ե ծ ե ց ։

—  Ինձ կանշո'^ւմ ե ն , —  հա րցրի ե ս ։
—  Ոտքի վրա^՝ ե ք , —  ա րձա գա նքեց ձ ա յն ը , որին սպ ա սում էի , այ^– 

սինբն^ ի մ  տիրոջ ձ ա յն ը ։
—  Ա յո, սըր։
—  Եվ հսէգնվա^^ծ ե ք ։
—  Ա^չո։

—  Ա յն ժա մա նա կ կա մա ց դուրս եկեք ։
Հ ն ա զ ա ն գ վ ե ց խ  Հքքատր Ռ ոշեւ^ըրը^ մ ո մ ը  ձեռքին, կա նգնա ծ էր մի^  

ք ա նցքում  ։
— Գոլք ինձ հսՒրկավոր ե ք ,— ասաց ն ա ,— ա յսպ ես ա ն ց ե ք ։ Մի 

շտ ա պ եք և մի ա ղ մ կեք ։
Իմ հո ղա թա փ երը թ եթ և էին, ես մեղմորհն ք ա յլո ւմ  էի խ սիրա պ ա տ  

հսոոակի վ ր ^ յ^ վ ք  ինշւ/ւեէյ կ ս ՚տ ո ւ ։ Մ էստ ր Ռ ոչևսթ ըրը սուսուփուս տնտ
ց ա վ  երկա րա վուն սրա հով, սա նդուղքով բա րձրա ցա վ և կա նդ ա ռա վ  
ն ո ւյն  ճա կա ա ա դրա կա ն երրորդ հոէբկի մ ո ւթ  ու ց ա ծ ր  միջա նցքումդ ես 

կ ա նգնեցի  նրա կ ողքին ։
—  ւԿգոէնգ ունեիք ձեր  ս ե ն յ ա կ ս ժ ք հ ա ր ց ր ե ց  նա շշնջա չով։

—  Ոէնեմք որր*
—  Իսկ սպե**ր, հոտ  քա շելու աղե**ր։

—  Ա յո ։
—  Գ նա ցեք Ա երկուսն էլ բ ե ր ե ք ։
Վ երա դա րձա , սպ ունգը գտ ա  ըվա ցա րա նի վ ր ա , ի ^կ  ա ղերը՝ ա Րկ– 

ղո ւմ ս , և նորից բա րձրա ցա  վ ե ր և ։ նա  տ ա կա վին ւրպասում էր ։ Ձ եռ ք ո ւմ  
բ ռ ն ա ծ  ուներ մի բա ն ա լի ։ Մ ոտ ենա լով փ ոքր, սև դռներից մ եկ ի ն , բա*՛ 
նտպֆն մ տ ց ր ե ց  կողպ եքի մ եջ , մի պահ կա նդ ա ռա վ ու նորից դ ի մ ե ց

ի ն ձ .
—  Ա րքա ք$^Խ ա ^հբթգցՀ0 Վա ա  շե՛^ք զ գ ա ։
—  Կարծում եՏ$ պթ ոշ$ Գ եո եթթեք չե մ  փ ո րձել։
Պ ա տ ա սխ ա նելիս ի ն չ* ՚ո ր  սա րսուռ ա նցա վ մ ա րմ նով ս^ ք^***19 ոչ մի  

Ք ա ռնութ յուն և ոչ մի  թ ո ւլո ւթ յո ւն  չզ գ ա ց ի ։

—  Տ վ ե ք  ինձ ձեր ձ ե ռ ք ը , —  սւսաց չա րժե ձ եզ  ուշա գնա ցութ յա ն
վտանգի եՏվքա րկեր

Մատեձջա գ ր ե ց ի  նրա ձեռ քի  մ ե ջ ։



.— Զեր ձեռքը տաք է ու ամուրք— նկատեց նա ևք բանալին կողպեք 
քի մեջ պտտելովք բար աբեց դուռը։

ես ընկա մի սենյակ, ոքը հիշում եմ, տեսել էի դեռ առաջին օրը՝ 
այն օրը, երբ միսիս Ֆեյրֆաքսը ցույց էր տվել ինձ ամբողջ տունը։ Պա–– 
տերը քաշած էին դոբելեննեբուէ, բայց այժմ մի տեղուս նրանք բարձ
րացված էին, և երևում էր մի գաղտնի դուռ։ Դուռը բտց էր, ներս ի 
սենյակում մոմ էր վառվում, այնտեղից լսոււ) էի դռժռոց, որ համարյա 
նման էր կռվարար շան աղմկին։ Միստր Ռոչեսթըրը, ներքև դնելով մո
մը, ասաց ինձ  ̂ ((մի րոպե սպասեք» և անցավ ներսի սենյակը։ նրան 
ողջուն եց ծիծաղի պտյթոո՝ սկզբում խլացն ող, որը հետո ավարտվեց 
Գրեյս Փուլին բնորոշ դիվտյին ((հա , հա »–ով։ Ուբեօն Սա այնտեղ էր։ 
Միստր Ռոչեսթըրը լուռ ի ն լ ֊ո ր  ցուցմէ։ւնքնեը տվեց, թեև ականջիս հա
սավ նրան ուղղված մի փսփսոց, նա դուրս եկավ ու հետևից դուռը ծ ա ծ ֊ 
կեց։

— Այստեղ, Ջեյն , — ասաց նա։
Մենք անցանք լայն մահճակալի մյուս կողմը, որ վարագույրների 

հետ միասին բռնում էր սենյակի զգալի մասը։ Մահճակալի գլխի կողմը 
դրված էր մի բաղկաիժոռ, որի վրա նստած էր մի մարդ առանց պիջա– 
կի։ Նա լուռ էր, գլուխը թեքած դեպի հհէո, աչքերը փակ էին։ Միստր 
Ռոչեսթըրը մոմի լույսը մոտեցրեց նրա դեմքին, ես այղ գունատ ու 
կյանքի նշույլներ ցույց չտվող դեմքում ճանաչեցի օտարականին^ Մեղռ– 
նին։ Նկատեցի նաև, որ նրա շապիկի մի կողմը ու մի թևը համարյա 
շաղախված էին> արյամբ։

— 9ռնեք մոմը, — ասաց Ռոչեսթըրը։ Ես նրա ձեռքից վերցրի մո
մը։ Լէէացարանից մի աման ջուր բերեց, — պահեք, — ասաց հա։ Հ ն ա ֊ • 
զանգվեցի։ Վերցրեց սպունդը, թրջեց ջրի մեջ ու քսեց Մեզոնի մեռհլի 
գույն ստացած դեմքին, խնդրեց  ̂ աղերով լի շիշը ու մոէոեցրեց նրա 
քթածակերին՝։ Միստր՛ Մեզոնը մի փոքր հետո բաց արեց աչքերը, նա
հ առա չում էր։ Միստր Ռոչեսթըրը բաց արեց վիլսսվորվաձի շապիկի 
կոճակները, վերջինիս թևն ու ուսը կասքած էին, հետո թաց սոլունգով 
մաքրեց արյունը, որը արագ հոսում էր ցած։

— Հո անմիջական վտանգ չկա, — փնթփնթալով հարցրեց միստր 
Մեզոնը։

— Վա, իհարկե^  ̂ ոչ, մի ւիոքր քերծվածք է։ Մի ընկճվիր, տղա– 
էարգ, հ ամ բերիր։ Ես ինքս բժիշկ կքերեմ քեղ հա։1ար։ Հույս ունեմ, որ 
առավոտյան գոլ ի վիճակի կլինես այստեղից հեռանալու։ Ջեյն , — շա
րունակեց նա։

23»



-  IIԱ՞ր,
—  Ես պ ետ ք է ձեզ գուցե և երկու ժա մով մենա կ թողնեմ^ ա յս տ եղ , 

այս ջենտ լմենի մ ո տ ։ Այս սպ ունգով ա րյունը կս ր բեք, ինչպ ես ա նում եմ  
ես, եթե ա րյունը շա րունա կի հոսեչ, իսկ եթե վատ զգա , ա յս բա ժա կ ո վ  
ջուր կտա ք ու ձեր ա ղերով լի շիշը կ մ ո տ ե ցն եք  քթ ա ծա կ եր ի ն ։ Ոչ մի  
դեպ քում չխ ոսեք նրա հետ , իսկ գու, Ռիշարգ, քո կ յա ն քը  վտ ա նգի կեն^ 
թ ա րկես, եթե խոսես սրա հետ ։ Եթե բա ցես  բեր ա նգ կա մ տ եղիցդ շա ր ժ 

վես՝ հետ ևա նքների հա մա ր պ ա տ ա սխ ա նա տ ու չե մ ։
ԽԼղձ Մ եզոնը նորից սկսեց տ նքա լ։ Նստած էր ա նշա րժ, մա հվա ն  

կա մ ի ն չ ֊ որ ա յլ բա նի վա խ ը թ վ ո ւմ  է, թե հա մա րյա  կա թվա ծա հա ր էր 
ա րել նրա ն։ Միստր Ռ ոչեսթըրը ա րյունոտ  սպ ունգը գրեց ձեռքս և ես 
սկսեցի անել ինչ որ ա նում էր նա ։ Մի վ ա յր կ յա ն  ինձ հետ ևելուց հետ ո  
ա սա ց, (Հձիշեք, ոչ մի խ ո ս ա կցո ւթ յուն » , —  և դուրս եկա վ ս ե ն յա կ ի ց ։ Մի 
տ ա րօրինա կ բա ն զգացին երբ բա նա յին պ տ տ վեց կողպ եքի մ եջ, և մ ի ս ֊ 
տըր Ռ ոչեսթըրի քԱԱլերի ձա յնը մա րեց հեռվում ։

ս։ հա երրորղ հարկում եմ , փ ա կվա ծ ա յգ  հարկի խ որհրդա վոր  
խ ցեր ի ց  մ եկ ո ւմ ։ Շուրջս ամ են ուրեք տիրում է խ ա վա ր, ա չքերիս ու 
ձեռքերիս առաջ ա րյունոտ  տ եսա րա ն, մա րդա սպ ա նից ինձ հա զիվ բ ա 
ժա նում է մի գո ւռ ։ Ա յո , դա սա րսա փ ելի է , մ նա ցա ծը  կա րող էի տ ա նել, 
բ ա յց  գողում էի , երբ մտ քովս ա նցնում էր , որ Գրեյս Փուչը կարող էր  

հ ա րձա կվել վրա ս։
Եվ. ա յն ո ւա մ ե ն ա յն ի վ , ես պետք է մ նա յի  իմ  սլոստ ում։ Պետ ք է 

հետ ևեի ա յդ  մ եռ ե լա յի ն  տ եսք ունեցող դեմ քին , նա յեի  ա յդ  կա պ տ ա ծ, 
ա նշա րժ շրթ ունքներին, որոնց ա րգելվա ծ էր բ ա ց վ ե լ, ա չքերին, որոնք  
մ եր թ  փ ա կվում էի ն , մ եր թ  բ ա ց վ ո ւմ , մ եր թ  թ ա փ ա ռում  ս ե ն յա կ ո ւմ , մ երթ  
սա րսա փ ից բ թ ա ց ա ծ , կա նգ էին ա ռնում ինձ վ րա ։ Ես նորից ու նորից  
ա մա նի ջրի մեջ թրջում էի սպ ունգը և լվա նում  դա նդա ղ հոսող լերդաա 
ց ա ծ  ա րյո ւնը ։ Տե ս ն ո ւմ  էի, թ ե  ինչպ ես մ ոմ ն ա ստ իճա նա բա ր մա րում է, 
թ ե  ինչպ ես ստ վերները թա նձրա նում  են շուրջս հին գեղա զա րդ գ ո բ ե լե ն 
ների վրա , սևանոսք չայն հին մա հճա կա լի վա րա գույրների հետ ևում ու 
տ ա րօրինա կ ձևով դողդողում դիմա ցի մ ե ծ  պահարանի դոների վրա , ոքի 
փ եղկերը բա ժա նվ ում  էին տ ա սներկու մասնիկներիդ յուրաքանչյուր մ ա ս 
նիկում պ ա տ կերվա ծ էր տ ա սներկու ա ռա քյա լներ ից մ եկի մ ռ ա յլ դ ե մ ք ը , 
ը ն դ  որում յուր ա քա ն չյո ւր ի  դ եմ քը  կա րծես դրա ծ էր փ ա յտ յա  շրջանակի  
մ եջ , իսկ դրա նցից վերև ե բե ն ո ս յա ն  փ ա յտ ե խաշի վրա  հանգչում էր 
4^րիսաոսը%

Դողդոզացող խավարի ու առկայծող էռւյսի խաղերի հետևանքով ա չ ֊

ա



^երքււյ է̂ ւււաջ պատկերանում էին մերթ բ(քիշկ Լուկի ըած հակված միրու֊ 
րասլատ ղեմրը, մերթ ոուրբ Զոնի իր երկար ու ծածանվող
էխրսերով, մերթ Հուրյայի դիվային դեմքը, որը կարծես կենդանանում էր 
և որի վրա դրսևորվում էին իր ծառայի կերպարանքն ընդունած գերդսւ֊ 
վաճանի՝ սատանսւյի ոպառնացող դծերը։

Այս ^[իճակում, ես հսյրկադրված էի լսել ու հսկել ականջ դնել կող ֊ 
քի սենյակում դտնվող վայրի գազանի կամ սատանայի շարժումներին։ 
Բայց թվում էր, թե միստր Ռոչեսթըրի գնալը կախարդեց այդ սոսկալի 
գազանին։ Ողջ գիշերվա ընթացքում միայն երեք անգամ ականջիս հ ա ֊ 
սան երեք ձայն երեք երկար ընդմիջումներով, քայլերի ճռճռոց, աղմուկ 
հիշեցնող ձայնի գռմռոց և խոր մարդկային հառաչանք։

Այդ բոլորի հետ միասին ինձ տանջում էին նաև սեփական մտքերս։ 
հ"*նշ ոճրագործություն էր դա, որ մարմնավորված ապրում էր այս մ ե ֊ 
նավոր տանը, և ինշո *̂լ տանտերը շէր կարողանում վտարել կամ իրեն 
ենթարկել այն։ Դա ի^նչ գաղտնիք էր, որ գիշերվա ամենախուլ ժամերին 
դրսևորում էր իրեն մերթ հրդեհի և մերթ արյան մեջ։ Ի^նշ արարած էր 
դա, որ սովորական կնոջ կերպարանք ընդունելոէԼ խոսում էր ծաղրող 
դևի ձայնով և երբեմն էլ դառնում լեշ որոնող գիշատիչ թռչուն։

Եվ այս մարդը, որի վրա ես խոնարհվում էխ այս անհամ ու խ ա ֊ 
ղաղ անծանոթը, ինչպե՞ս էր ընկել այս սարսափի ոստայնի մեջ։ Ենչո"*ւ 
էր այդ ֆուրիան հարձակվել սրա վրա։ Ւ^նչն է սրան բերել տան այս 
մասխ գիշերվա այսպիսի անպատեհ ժամին, երբ վաղուց պետք է ա ն ֊ 
կողնում լիներ։ Ես ինքս էի լսել, թե ինչպես միստր Ռոշեսթըրը Մ ե զ ո ֊ 
նին ներքևում սենյակ էր հատկացրել։ Հապա խնչը բերեց սրան ա յս ֊ 
տեղ։ Եվ ինչո^ւ սա այժմ այդքան անտարբեր է իր դեմ կատարված 
բռնության կամ դավաճանության հանդեպ։ Ինչո՞ւ այդպես հանգիստ 
ընդունեց այս թաքստոցը։ Եվ ինչո՞ւ միստր Ռոշեսթըրը փակեց նրան 
այսպիսի գաղտնարանում։ Հյուրը ենթարկվել էր հարձակման, իր սեփա֊ 
կան կյանքին ոչ վաղուց հրեշավոր վտանգ էր սպառնացել, և այս երկու 
դեպքերը նա պահում էր գաղտնիքի ու ։էոռացության մեջ։ Ես հենց նոր 
ականատես եղա, թե ինչպես միստր Մեզոնը լռելյայն ենթարկւէեց մ ի ս ֊ 
տըր Ռոչեսթըրին, թե ինչպես ւէերջինիս համառ կամքը իշխում էր իր 
հյուրի իներտության ։էրա։ Այն ւքի քանի խոսքերը, որ նրանք փոխանա֊ 
կեցին, հաստատում էին այդ։ Ինչպես երևում է, իրենց նախկին հ ա ֊ 
րաբերություննհրի մեջ մեկի ակտիէէ էներգիան սուխրաբար ազդում էր 
մյուսի պասսիվության վրա։ Այն ժամանակ ինչո՞վ բացատրել իմ տ ի ֊ 
րոջ վախը, երբ իմացավ միստր Մեզոնի գալու մաոին։ Ին>ո՞լ այդ ա ն ֊

\յքք–֊Շէսոլոթ Բրոնտե
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նշան ա նհա ս։ի, որն ա յժմ  երեխ ա յի պես ենթա րկվում էր նրա ա մեն մի  
խ լ ո բ ի ն ,  ԱՈ սկ անունր մի քա նի Տա մ առաջ շա նթա հա րեց նրան ա յնպ ես* 

ի ն չ պ ե ս  կա յծա կը^ հսկա կա ղնուն։
Օ՞  ̂ չէի կարսղան ում մոռա նա լ նրա հ ա յա ցքն ու գունա տ ությունը, 

եք>ր ւ̂ա շշնջա ց, « ձ ե յն ,  հարված ստ ա ցա , ես հա րվա ծ ստ ա ցա , Զ ե յն ճ ։ 
Ո ի  կ սւ ր /I ղ ա ն ում մ ո ուսն ալ, թե ին շպես էր դողում նրա ուսիս դրած ձհռ– 

բլէ։ Իսկ շէ̂ * որ հեշտ շէր նրա վճռա կա ն ոգին ծռել և Ֆ ե յրֆ ա ք ս  —  Ռ ո շ ե ս ֊ 
թրրի ա հեղ մա րմնի մեջ ն յա րդա յին դող ա ռա ջա ցնել։

ւ(քք*րր կդա, ե՛՛րբ կգայթ, —  բա ցա  կա նչում էի ինքս ինձ, քա նի որ դի^ 
շերը ձգձգվում էր, ձ գ ձ գ վ ո ւմ , իսկ ա րյունա քա մ ^իվ*^նդր տ ա նջվում, 
տ նքում ու թ  ուլան ում էրէ Ոշ ա ռա վոտ ն էր գա լիս, ո չ  օգն ութ յա ն  ը ։ Ես 
նորից ու նորից ջուրը մոտ հցնում  էի Մ եզոնի սպիտակ շրթունքներին, 
նորից ու նորից աոաջաթֆրւմ էի հւոր^ոտել թէպւմացնող աղերը^ ջա ն
քերս ա պ ա րդյուն էին ա նցնո ւմ ։ ե^վ ֆիզիկա կա ն, Էլ բարոքակէսն աան– 
ջա նքների կա մ ա րյա ն կորուստը^ միա սին վ երցրա ծ, նրան ուժա 
սպառ էին ա րել։ Ա յսպ ես էր տ նքում, սւյնքան թք*պ1, անօգն ական ու կո
րա ծ էր, որ վա խ ենում էի մեռնի , և ես չէի կարող նույնիսկ խոսե^լ նրա 

հետ ։

Մ ոմը հա լվ եց և, վերջա պ ես, ^ա նգա փ  ֆ րբ մարեաց, Լհւսաւ^ուտի 
վա րա գույրների ա րա նքից նկա տ եցի գորշ լէ ^ յ»ի  շերտ , ուրեմն ա յգա 
բա ցը մոտ ենում  էր ։ Տ ո ւտ ո վ  լս ե ց ի , թ ե  ինչպ ես Փ ա յլըթը ներքևում, իր  
հեոա վոր րնից սկսեց հ ^ ղ ե լ, հույսս վերա կենդա նա ցա վ։ Եվ էզսւր շէր, 
հինգ րոպ եից հետո թա նա լու և կողպ եքի չրխկսցը նա խ ա զգուշա ցրեց, որ  
ի մ  հսկողութ յունը ա վա շսռվեց։ Ա յդ հսկողութ յունը տ սել էր երկու ժսՒ– 

մ ի ց  ոչ ա վեչ, բ ա յց  շա բա թն ավեէի կա րճ կթվա ր։

Ներս մտ ա վ միստ ր Ռ ոշեսթրրը, նրա հետ միասին, և բժիշկը , որի 

հետ ևից գևա ցե լ

—  Ա յժ մ , Ք ա րտ եր, շուտ արեք^ —  դի մեց նա բ ժ շ կ ի ն ,^  տալիս եմ  

ձեզ կես ժա մ ժա մա նա կ վ եր քը  կա$գիլսւ., հիվա նդին ներքև տ ա նելու և 

ա յլն ։
—  Իսկ կարո*"ղ է շա րժվ ել, սըրւ

—  Իհարկե կարող է ։ Ոչ մի լուրջ թա ն չկա , միա ՛յն էյ հար
կա վոր է տ րա մսւդրությունը թա քձրա քնել։ ԳնաԱքբ, սկսենը  գո բժր ։

Միստր Ռ ոչեսթրրը քա շեց լուսա մա յոի հսասր վա րա գույրն երը ,  
բա րձրա ցրեց վ ա ր ա գսւյբը  և ներս թաէխաեւցեց սկսվող օրվա ա ռա տ  
լո է յս ր ։ Ես գթրմացա և ո լբսլիւութ յա մբ նկայաեցխ, որ դրաում թափսկա՛*
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նին լքէւրւ էրք ք՚հչպիոի վարրրայոէյն շհրտհր Աւն սկոում րոստվորհլ 
ւսր1է1ւԱ)ը։ Հհտո նա մոտեցւաէ ՄհղոՆին, որին քքքքիշկր արէքեն րննոէմ էրէ

<— Այժմք րարեկամս, ինչւէւե̂ *ս հսյ— հարրյրԼր նա։
— ես վախենոււք եմ, որ է̂ Աղ կի̂ Ը̂ 1*̂ ՛̂  հասրյրեց ՚1երշին հարւքա  ̂

6ը,— լսվեր շատ ք^ոլյլ ււլաւոաոիւան։
— Բոլորովին ոչ, արիաըի՜ր։ Երկու շարաթ հետո աոաջւ1ա նման 

առողջ կլինես։ Պարզապես, մի փոքր արյուն հո կորրրեք, ուրիշ ոչինչ։ 
4Կսրտհր, համոզեք նրան, որ նրա կյանքին ոչ ։էի ւԼտանգ չի ուղաււ֊ 
նում ։

— Եարող եմ րարեխղճությամր հ։ոո։ոատել ույդ, — արձադանքեը 
արտերը, որը արդեն հանել էր վերքի կապերը,— աէիոոոում ե։ք մ ի ֊

*̂ ձ̂ ք որ ա։էելի շուտ չեմ եկել, այն մ։ո։քան։յ։կ էսյսքան արյուն չէր կորը ֊ 
նի.,, ր^ոյց ի'’եչ է ալս։ Ուսը ոչ ւքիայն կտրւ1ած, այլե ծվատւէած է։ Սա 
դանակի վերք չէ, էոյոտեղ ատսոքներ են դորւ) աեոհլ։

— նա կծեց ի ն ձ ,^  ւինթփնթաց Մ եզոնը,– վոպրի ոյես ւզատաոո֊ 
տեց, երբ միոտր Ռոչեսթըրը դանւսկը խլեց նրա ձեռքից։

— Իսկ դու չպետք է անձնատուր լինեիր, պետք է միտնգ։աքից ր ը ռ ֊ 
նեիր նրան,— ասաց միս։որ Ռոչեսթըրը։

— Էր ո^եել այսպիսի հ անդամ անքներում,— սլա ֊ 
տտսխսւնեց Մեզոնը։ ~  Օ , ս։սրոավ։ելի էր,— ։ո։1եւացրեց ն։ս դողա ֊ 
Ս Փ –  Չէի սպասում, սկզբում այնքան հանդիս։ո էր։

— Նախազգուշացրի քեղ, — արձագանքեց նրա րարեկոոքր,— ։սս ։ս ֊ 
ցի՝ նրան մոտենալիս զգույշ եղիր։ Հետո, դու կարող էիր սւզասեւ մինչև 
առսււէոտ, և ինձ էլ հետդ ւէերցնեիր։ Պարզսոզես հի։քարություն էր նրան 
հենց այս գիշեր տեսնել փորձելը, և այն էլ մ ե ն ֊ ։ե են ակ։

— Սարծում էի, որ բարի գործ կատարած կքինեմ։

— Դու կարծո"ւմ էիրք կարծո^ւմ էիր։ Համ րե բութ յունի ց դուրս եմ 
դալիս, երբ լսում եմ քեզ։ Բայց, ինչևիցե, դու ս։անջ։1եցիր է։, կարծեմ 
դեռ բավէսկանին կտանջվես խորհ ուրդս չլսելու համէսր, ո։ոս։ի լոում եմ։

արտեր, շտասլե՜ք, շտապե ք։ Շատէ։։^ ։սրեը կծագի, ւէրան ։։քետք է 
զ արս տանել այսէոեզից։

— Իսկուքն, ոքր, Ոէոն արդեն կասրսծ է։ Հիմա կնայեմ թևի վերքը, 
կարծեմ այստեղ ևս ատամներ են էյործել։

— Ծծում էր արյունս, ասաց, որ սիրտս կքամի ,— բաց։սկանչեց 
Մեզոնը։

Տեսա, թե ինչպես միստր Ռոչեսթըրը դողում է̂  դզվտնքի, սարոտէիի
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ու ատ ելհւթյան տարօրէն ակ արտահայտությունը հ ամ ար յա ա յլա նդա ֊
Էր Ր^Տ9 միայն ասաց*
— Լռիր, քք՚իշարդ, րանի տեղ մի դիր նրա դատարկաբանությունը, 

մի կրկնիր։
— հագենայի մոռանալ^— լսվեր պատասխանը։
— Կմոռանաս ք հենց որ հեռանաս Աեգլիայից։ կվերադառնաս 

Սպենիշ Թաուն և կվերհիշես նրան որպես մեռած ու թաղված մի էակի. 
Լամ ավելի լավ է բոլորովին չմտածես նրա մասին։

— Այս գիշերը անհնար է մոռանալ։
— Հնարավոր ^̂ րԷ^^ց ՒՐ̂  Երկու ժամ առաջ դու կարծում էիր» որ 

բոլորովին մեռած ես, բ ^ յբ  կենդանի ես և խոսում ես։ Լավ, արտերը 
վերջ տցրեց, կամ համարյա վերջացրեց իր գործը։ Ես քեզ մի ակնթար֊ 
թում կարգի կբերեմ։ Զեյն (իր վերադառնալուց հետո առաջին անգամ 
դարձավ դեպի ինձ), վերցրեք այս բանա(ին, իջեք ննջարանս, ուղիղ ա ն ֊ 
ցեք իմ հանդերձարանը, բաց արեք զգեստապահարանի վերևի արկղը, 
վերցրեք մի մաքուր շապիկ և ։էզի թաշկինակ ու բերեք, շո^ւտ։

Գնացի, գտա նրա ասած արկղը, րաց արի, վերգրի նշված իրերն 
ու վերադարձա։

— Այժմ ,— ասաց նա,— անցեք մահճակալի մյուս կողմը, մինչև 
որ սրան կարգի բերեմ, բա յց սենյակից դուրս քգաք, գուցե նորից հ ա ր ֊ 
կավոր լինեք։

Կտտաքէեցի նրա ցուցմունքը։
— Հո ոչ ոք չէր շարժվում ներքևում, երբ ցած իջաք, Ջ եյն ,— հարց

րեց միսար Ռոչեսթըրը։
— Ոչ, սըր, ամեն ինչ շատ խաղաղ էր։
— Մենք քեզ դուրս կբերենք առանց աղմուկի, ^իք, և դա շատ

ավելի լավ կլինի թե' քեզ^ և թե^ այն դժբախտ արարածի համար, որը 
կողքի սենյակում է։ Երկար ժամանակ աշխատում էի խուսափել այս 
գաղտնիքը հրապարակհլուց, չէի ուղում հրապարակել այն և այժմ։ Օգ– 
նեցեք նրան, 4քարտեր, ^ի է^կ ր  հագՏէելու։ Իսկ որտե^ղ եք թողել ձեր 
մորթե թիկնոցը։ Գիտեմ, աաաՏէց ^Ղ^ն անգամ չես կարող

գնալ այս անիծված սառը կլիմայում։ ք ո  սենյակո^ւմ։ Զ եյն, վազեք 
ներքև, միստր Մեզոնի սենյակը, իմի կողքին է, և բերեք թիկնոցը, որը 
գաք այնտեղ կտեսնեք։

Նորից վազեցի ու նորից վերադարձա, բերելով մորթիով եզրավոր–^ 
ված մի մեծ թիկնոց։

— Այժմ մի հանձն արա րությոԱւ ևս ուզում եմ տալ ձ ե զ ,–  ասաց 
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իմ անխոնջ տերը, —  դուք նորիք պետք է իջնեք իմ սենյակը։ Ի“նշ եր
ջանկություն է, որ թավիշե կոշիկներ եք հագել, Ջ եյն ։ Ծանր կոշիկները 
այս դեպքում րոլորովին գործին չէին օգնի։ ք̂ աք արեք զարդասեղանիս 
միջին արկղըք որտեղ կգտնեք մի փոքրիկ սրվակ և մի փոքրիկ բածակք 
բերեք, շո ւտ։

Շտւսւգեքի ներքև և բերերի պս։հանջվսւծ իրերը։
—  Լա^վ։ Այժմ, բ^իջկ։ ես ինձ վրա եմ վերքն ում որոշելու նրա 

խմելու դոզան, ինքս եմ պատասխէսնատու։ Այս սրտի դեղը ձեռք եմ 
բերել Հռոմ ում, իտտլտքի շառլատան իք՝ մի մարդ, որին դուք ւլուրս 
կվռնդեիք. Քարտեր։ Այս դեղը միշտ չի կարելի գործածել, բա յց տեղին 
գործածելու դեպքում լավ արդյունք է տալիս, ինչպես, օրինակ, այս 
դեպքում։ Ջեյն, մի փոքր ջուր տ։էեք։

Նա մեկնեք ինձ փոքր բաժակը, և ես լվացարանի վրա դրած ջրի 
ամանից կիսուէ չափ լցրի բաժակը։

—  Բաւէական է, այժմ թրջեք սրվակի բերանը։
Կատարեցի։ Ի ն լ ֊ո ր  կարմրավուն հեղուկից տասներկու կաթիլ կա

թեցրեց բաժակի մեջ և առաջարկեց Մեզոնին։
—  հէք իր, քհիչարդ, դա մոտ մի ժամով կմ երականգնի ուժերդ, որոնք 

քեղ պակասում են։
—  Իսկ չի'’ վնասի, գրգռիչ չէ *̂։
—  Խմի"ր, խմի ր, խմի ր։
Միստր Մեզոնը հնազանդվեց, որովհետև դիմադրելը պարզապես 

անիմաստ էր։ Նա արդեն հագնվել էր, էլեմքը դեռ գունատ էր, բայը  
այլևս արյունաշաղախ շէր։ Դեղն ընդունելուց հետո միստր Ռոշեսթըրը 
նրան ստիպեց երեք րոպե նստել, հետո մտավ թևը։

—  Այժմ հավատացած եմ, որ դու կարող ես ոտքի կանգնել, —  

ասաց նա , —  ւիորձիր։
Հիվանդը ոտքի կանգնեց։
—  Քարտեր, մտեք մյուս թևը։ (ևրախ եղիր, Ռիչարդ, քա յլիր ,,, ահա 

այդպե և  է

—  Ես ինձ, իրոք, լավ եմ զգում , —  նկատեց միստր Մեզոնը։
—  Հավատացած եմ։ Իսկ ա յժ մ , Ջ եյն , վազեք հետնասանդուղքը, 

բաց արեք կողքի դուռը և կառապանին, որին կգտնեք բակում կամ 
դրսում, ես պատվիրեցի անիվներով չաղմկել քարերի վրա, ասեք, որ 
պատրաստ լինի^ մենք գալիս ենք։ Հետո, Ջ եյն, եթե որևէ մեկն արդեն 
վեր է կացել, մոտեցեք սանդուղքի ներքևի աստիճանին ու զգուշացրեք 
մեզ։
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Ժաւ1ր ՝^ինգ ան^ կես էր, և արևը նոր էր ծագում, բա յ^  խոհանոցը 
տակավին մութ ու լուռ էր։ դուռը փակ էր, կամաց արի։
Բակը հանգիստ էր, բա յց դարպասները լայն բաց էին, և այնտեղ տեսա 
ձիերն արդեն լծած, պասրրաստ կանգնած մի կառք ու իր տեղում նըս– 
ւրած կառապանին։ Մ ոտեցա ու հայտնեցի, որ ջենտլմենները արդեն 
դալիս են, նա գլխ ով արեց։ Հետո զգուշությամբ դիտեցի շուրջս ու 
ականջ դրի։ Ամենուրեք դեռ ննջում էր առավոտյան անդորրը։ Սպասա^– 
վորների սևն լակն երի լուս ամ ուտն երի վարագույրները դեռ քաշած էին։ 
Թռշհակները ծլվլում էին պարտեզի ծաղկած պտղատու ծառերի վրա, 
որոնց ճյուղերը ճերմակ դրասանգների պես կախվել էին պատից, որ 
ձգվ ում էր բակի երկարությամբ։ Փակ ախոռներից երբեմն միայն լը ս ֊ 
վում էր ձիերի ոտքերի դոփյունը։ Մնացած ամեն ինչ Հանգիստ ու խա–* 
ղաղ էր։

Ջենտլմենները երևացին։ Մեզոնը, որին մքէստր Ռոշեւ^թըրն ու 
բմիշկը թևանցուկ տանում էին, թվում էր, որ թեթև էր քայլում։ Նրանք 
օգնեցին, որ նա կառք նստի, նրան հետևեց Ջարտերըր

— Ուշադիր եղեք նրա նկատմամբ,— ասաց միստր Ո՝ոչեսթըրը վեր^ 
ջինին։— Պահեք ձեր տանը, մինչև որ լիովին բուժվի։ Մեկ^երկու օրից 
հետո կգամ տեսնելու։ Ռիշարդ, ինլպե^ս ես հիմա։

— Թարմ օդը կենդանացնում է ինձ, Ֆեչրֆաքս։
— Նրա կողմից պատուհանը բաց թողեք, Քարտեր, քամի չկա,*. 

Ցտեսութչո՚^ւն, Դիք*

— Ֆհյրֆաքս*,»
— Հը, ի՞նչ է»
— Թող նրան լավ խնամեն, թոզ, ինչքան հԱարավոթ է հետը ք ը ն ֊ 

քուջ վարվեն, թող նրա.̂ ,— նա կանգ առավ և արաաէռսւքևևբց հորզհ^ 
ցին աչքերից։

— Եա անում եմ ամեն ինչֆ ^թել եմ և կանեմ,— պատաախանեց 
միստր Ռոչեսթրրը։ Նա ծածկեց կառքի դուռը և վերջինս առաջ շարժ^ 
վեց։

— Ես սրտանց ցանկանոամ եմ, որ այս բոչպէթե վերք տրվթ^։ — 
Ավելացրեց միստր Ռոչեսթըրը, փակեչով ու ամրացնելով ծանր դար^ 
պասի փեղկերը։ Հետո գանգաղ ու ցրված քա յլերով մոտեցավ պտղա^ 
աու պարաեպջ սղակող պատի գոն ակին։ Ես վմփաեցի, որ այլևս հարկա^, 
վար շեմ, Խ պաաթոթթավում էի տուն վերադառնալ, երբ նա հւրրի, ♦ ան^ 
շեց.— Զե՚^յնէ— Միստր Ռոչեսթըրը րացել էր դռնակը ու կանգնած սպա*
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սում էր ի ն ձ ։–  Մի քանի րոպեով Լկեք այնտեղ, որտեղ թարմության 
կա , —  ասաց նա , —  այս տունը իսկական բանտ է, շե *̂ք ղգում։

—  Այն ինձ շքեղազարդ ապարանք է թվում, սըլս
—  Անփորձության հմայքը պատել է ձեր աչքերը, —  պատասխա֊

նեց նա ^—  ամեն ինչին նայում եք անմեղ հայացքով։ Տեք տեսնում,
որ ոսկե զօծածը^ կեղտ է, մետաքսե վարագույրները՝ ոստայններ են, որ 
մարմարը՝ կեղտոտ քար է և հղկած փայտերը՝ պարզապես տաշեղներ 
ու կեղևներ են։ Ւսկ այստեղ (նա մատնացույց արեց սաղարթախիտ 
ծածկը, ուր մենք մտել էինք) ամեն ինչ իսկական ք^պցր ու մաքուր է։

նա քայլում էր մի ծառուղով, որի երկարությամբ մի կողմից ձ ը գ ֊ 
վում էին խնձորենիներ, տանձենիներ ու բալենիներ, իսկ մյուս կողմից 
փռված էր մի զարդերիզ, որը լի էր բազմազան հւսսարակ ծաղիկներով՝ 
շահպրակներով, մ արգարիտներով, գն ար բուկն ե բուէ, ղառ մ ան ուշա կնե ֊ 
րով, որոնց հետ խառնված էին օշինդր, մասրենի և զանազան բուրոսՏ ֊ 
նավետ խոտեր։ Նրանք թարմ էին, ինչպես թարմ են լինում բույսերը 
գարնանային հրաշալի առավոտյան, ապրիլյան անձրևներից ո։ մ շո ւշ ֊ 
ներից հետո։ Արևը նոր երևում էր շառագունած արևելքում, և նրա ճ տ ֊ 
ոագայթները շողշողացին ծաղկած, շաղակալած պտղատու ծառերի ու 
պարտեզի խաղաղ ծառուղիների վրա։

—  Ջ եյն , ծաղիկ ուղո^ւմ եք։
Նա պոկեց մի կիսաբաց վարգ, որն առաջինն էր թփի վ ր ^  և մ ե կ ֊ 

նեց ինձ։
—  Շնորհակալ եմ, ոըր։
—  Սիրո^ւմ եք այս արևածագը, Ջ ե յն ։ Այս ^ր^ի^ՔԸ՝ բարձր ու 

թեթև ամպերով, որոնք, իհարկե, կհալվեն, հենց որ օրը տաքանա և 
այս խաղաղ ու բուրումնալից շրջապատը։

- Ա ,  Ո, շատ։

—  Իհարկե, տարօրինակ գիշեր անցկացրինք, Զ ե յն ։

—  Ատ», սըր։

—  Բավականին գունատվել եք, չվախեցանք, երբ ձեզ Մեզոնի ո 
մենակ թողեցի։

—  Վախենում էի, որ որևէ մեկը կգա ներսի սենյակից։

—  Իս կողպել էի գուռը և բանալին գրպանումս էր։ Շատ տ ն ֊ 
փույթ հովիվ պիտի լինեի, եթե գառանը՝ իւէ սիրելի փոքրիկ գառանը, 
անպաշտպան թողնեի գայլի որջի մոտ, գուք անվտանգ էիք։

—  Իսկ Գրեյս Փուլը կշարունակի^ ապրել այստեղ, սըր։
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—  Օ , ձեր ։)իտ քը մի զբաղեցրեք դրանով, մոռացեք այդ մասինւ
— Բայց ինձ թվում է, թե ձեր կյանքը հազիվ թե ապահով լինի, 

քանի դեռ նա այստեղ է։
— Երբեք մի վախեցեք^ զգույշ կլինեմ։
— Եսկ այն վտանգը, որը ձեզ երեկ գիշեր այդքան հոգս պատճա–, 

ոեց, անցա^^վ, սըր։
— կարող երաշխավորել, քանի դեռ Մեզոնը Անգլիայից շի 

հ եռ ա ցել։ Եվ նույնիսկ այդ ժամանակ։ Ապրել, ինձ համար, Զեյն , ն շա ֊ 
նակում է կանգնել հրաբուխի կեղևի վրա, որը կարող է պայթել և հուր 
ժ ա յթ ք ե լ։

— Բայց թվում է, թե միստր Մեզոնը հեշտ է ենթարկվում։ Ըստ 
երևույթին, ձեր ազդեցությունը ուժեղ է նրա վրա, նա երբեք շի դա վա ֊ 
ճանի, կամովին ձեզ շի վնասի։

— 0^, ոչ, Մեզոնը շի դավաճանի, ոչ էլ գիտակցաբար կվնասի ինձ, 
բա յց մի րոպեում, առանց գիտակցելու, նա կարող է իր մի անփույթ
ասաօ խ ո սքով ընդմիշտ  զրկել ինձ եթե ոչ կ յա ն ք ի ց , ապա երջանկու֊
թ յ ունիր։

— Ասեք նրան, որ զգույշ լինի, սըր, բացատրեք, թե ինշից եք վ ա ֊ 
խենում և ցույց տվեք, թե ինչպես կարելի է վտանգը խափանել։

Միստր Ռոչեսթըրը ծիծաղեց հեգնական ծիծաղով, շտապ բռնեց 
ձեռքս և նույն արագությամբ էլ թողեց։

— Եթե կարողանայի այդ անել, միամիտ օրիորդ, էլ որտեղինց կ ա ֊ 
բ ո ղ  էր ինձ վտանգ սպառնալ։ Մի րոպեում այն կվերանար։ Այն օր վ ա ֊ 
նից, որ ճանաչում եմ Մեղոնին, բավական է նրան ասեի՝ ^Արա այդ^ և 
կարվեր։ Բաքց այս դեպքում չեմ կարող հրամաններ տալ, չեմ կարող 
ասել ^զգուշացիր ինձ վնասելուց, Ռիչարդ»։ նա չպետք է հասկանա, 
որ կարող է ինձ վնասել։ Դուք տարակուսանքի մեջ եք, հետագայում էլ 
այդպես կլինի։ Դուք իմ փոքրիկ բարեկամն եք, այնպես չէ՛*։

— Ես ուզում եմ ծառայել, սըր, և լսել ձեզ ամեն բանում, ինչ որ 
ճիշտ է։

— ճիշտ է, տեսնում եմ այգէ Ես տեսնում եմ իսկական գոհունա
կություն ձեր քայլվածքում, շարժուձևերի մեջ, ձեր աչքերում ու դեմքի 
վրա, երբ աշխատում եք ինձ համար ու ինձ հետ միասին, երր շդնում 
եք ինձ ու հաճույք պատճառում ամեն բանում, ինչպես դիպուկ արս։ա* 
հայտվեցիք, «ինչ որ ճիշտ ^̂ )/ Իսկ եթե ձեզ հրամայեի սխալ բան անել, 
դուք թեթև քայլերով չէիք վտղվզի, ձեր ձեռքերը չէին կատարի իմ հանձ
նարարությունները, ձեր հայացքն այնպես աշխույժ, դեմքն այնպես
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ոգեշնչված չէր չինի։ իմ բարեկամն այն ժամանակ կդառնար դեպի ինձ, 
հանգիստ ու գունատ և կասեր, ((Ոչ, սրր, դա հնսւրավոր չէ, ես չեմ կ ա ֊ 
րող այդ անել, որովհետև դա սխալ է))։ Եվ դուլ) անփոփոխ կլինեիք, 
ինչպես անշարժ աստղ։ Դուք էլ իշխս։նություն ունեք ինձ վրա և կարող 

վիր^^վքքրել ինձ, բայլյ և այնւղես^ ես չեմ համարձակվում ասել ձեղ, 
թե որն է իմ խււրելի տեղը, այլապես դուր, ինչքան էլ հավատարիմ ու 
բարեկամ արար տրամադրված լինեք իմ հանղեսք, իսկույն կխորեք ինձէ

— Եթե միստր Ս եղոնիը վ ախենում եք այնպես, ինչւղհս ինձնիը, 
ապա դուք, սըր, լի էէ վին ասքահով եք։

— Տա աստւԼած, որ այդսլես լինի։ Ահա և տաղավարը, ,հհյն, ն ը ս ֊ 
ս ենք։

Տաղավարը կամարաձև սարքած էր պատի մեջ և ամբողջասլես ծա ծկ ֊ 
ված էր բաղեղներով։ Այնտեղ դրված էր մի հասսւրակ նստարան։ Միստր 
Ռոչեսթըրը ն ստեր, թալէքելով տեղ և ինձ համար, բէսյը ես կանդն ած էի 
նրա դիմաց։

— Նստեք, — ասաց նա,— նստարանը բավական երկար է և եր»– 
կուսիս էլ կբավարարի։ Հո չե^ք տատանվում իմ կողքին նստելուց։ Մի^֊ 
թե անհարմար եք գտնում այդ, Ջեյն։

Պատասխանելու փոխարեն *ոեղ դրաւյեցի նրա կողքին։ Զգում էի, որ 
մհրժելն անխոհեմություն կհւսմս։րքէի։

— Այժմ, իմ փոքրիկ բարեկամ, երբ արևը խմում է շաղը է երբ ծ ա ֊ 
զիկները այս հին պարտեզում արթնանում ու բացվում են, երբ թ ը ռ ֊ 
չունները նախաճաշ են բերում իրենց ձագերի համար, իսկ վսսլորդյան 
մեղուները կատարում իրենց օրվա աշխատանքը, ես կպատմեմ ձԼդ մի 
երևակայական ։գատմություն։ Մի պահ ենթադրենք, որ այդ բոլորն ա ն ֊ 
ցել է ձեր գլխով, բայց նախ նայեք ինձ և ասեք, դուք ձեզ հանգինստ եք 
զգում և չե**ք վախենում, որ ։Տնում եք այստեղ իմ կողքին։

— ^1* *̂ ԸՐ։ եմ։
— Այն ժամանակ, Ջեյն, օգնության կսւնչեք ձեր երևակայությունը, 

պատկերացրեք, որ դուք այլևս լավ դյսստիարակվսւծ ու կրթված տղջիկ 
չեք, այլ մի անզուսպ տղա, որի քմահաճույքները մանկությունից կ ա ֊ 
տարել են, պաէոկերացրեք, որ դուք գտնվում եք հեռա։Լոր օտար ե ր կ ֊ 
բում։ Ենթ ա դրեք, որ դուք այնտեղ կսսոարոսք եք էէ ի ։էեծ սխալ կարևոր 
էէ։ թե ինչ բնույթի և ինչ մոտիվներից ելնելով, բայց մի սխալ, որի 
հետևանքները ձեզ հետապնդում են աւքբողջ կյանքում ու թունավորում 
ձեր գոյությունը։ Հիշեք, որ ես չեմ ասոււք ոճրագործություն, չեմ խ ո ֊ 
սում արյունահեղության կւսւք նւէան մի որևէ այլ դատապարտելի գ ո ր ֊
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ֆոդոլ թյան մ ասին, որ հանքագործին պատասխանատու է դարձնում 
փրեևվտի առաք։ ես ասում եմ  ̂ ս ^ա լ։ ճևր կատարածի հետևանքները ժա^ 
մանակի ընթաքքում ձեզ համար դառնում են միանգամ աչն սւնտանե(իք 
դուք միջոցների եք դիմում, որպեսզի ազատվեք դրանցից, անսովոր մի^ 
ջոզ^քերի, բա յց դրանք ապօրինի ու դատապարտելի միջոցներ չեն։ Այ–– 
նուաւքենայնիվ, դուք դժբախտ եք, որովհետև կյանքի սահմանների մոտ 
հույսն ընդմիշտ լքել է ձեզ։ Կեսօրին ձեր արևը խավարում է, և դուք 
զդում եք, որ այդ խավարը կվերջանա միայն մայրամոսոինէ Դառն ու 
ստոր հուշերը դարձել են ձեր հիշողության միակ կերակուրը։ Դուք թա
փառում եք մի տեղից մյուսը, փնտրելով անդորր աքսորում, ևրջան– 
կություն^ հաճույքների մեջ։ Ես նկատի ունեմ դաժան, սեռական հա
ճույքները, որոնք մթադնռւմ են ուղեղն ու բթացնում զդացմոլնքները։ 
Եվ տհա^ հոգնատանջ պաավ և հոգեպես հյուծված՝ վերադառնում
եք կամավոր ^ք^որից, հէսսաաաորւմ մի նոր ծանոթություն, թե ինչպես 
և որտեղ կարևոր չէ։ Այդ նոր ծանոթացած մարդու մեջ դուք գանում եք 
այն բոլոր բարի ու լուսավոր գծերը, որ քսան տարի շարունակ փնտրել 
եք, րա յք դեռ ոչ ոքի մեջ շեք տեսել։ Զեր առաջ կանգն ած է մի թարմ ու 
առրղջ մարդ, առանց կեղտոտ րծերի ու հետքերի։ Այդպիսի մի մարդու 
ընկերակցությունը վերակենդանացնում ու վերածնում է ձեզ, դուք 
զդում եք, որ վերադառնում են ձեը լավագույն օրերլը  ̂ ավեչի վեհ ցան
կությունները, ավեչի մաքուր զգացմահջչեեքջո Ուզում եք սկսել նոր 
կյանք և ձեր մնացած օրերն անցկացնհւ անմահ էակին հարմար արժա– 
նավայել ձեովա Այգ րանին հասնելու համար, մի^թե դուք իրավունք 
չունեք ցատկել սովորության խոչընդոտի վրայով, որը դուտ պայմանա
կան բնույթ է կրում և որը ո̂ շ ձեր խիղճն է սրբացնում, ո չ  ձեր դատո– 
ղությունր արդարացնում։

Նա քոԼց, սպասելով պատաոխանի, քա յց ի^նշ կարող էի ասել։ 0̂ ,̂ 
եթե մի որևէ բարի ոգի ներշնչի ինձ մի խոհեմ ու բավարար պատաս
խան, ապարդյո՜^ւն ցանկություն։ Արևմտյան քամին իմ շուրջը շշնջում 
էր բաղեղների մեջ, րայց բարի Աըիելը պատասխանելու համար շօգ– 
տագոըծևց քամու շօէնշը։ Թռչոմտները երգում էին ծառերի վրա, նրանց 
երգը, թեպետև քազքը, քա յց լոսւում ան ջ էր։

Միստր Ռոշեսթըրը նորից շարանակեց*
— Մ ի**թե այդ թափառաջրչիկ ու մեղավոր մարդը, օրն այժմ փընտ– 

րում է անդորր, զղջամ է, իրավանք շանի մարդկանց կարծիքն իմանալ, 
որպեսզի քնքուշ, ազնիվ ու բարի էակին ընդմիշտ կապի իր հետ և դրա
նով Հանդերձ հոգեպես խաղաղվի ու վերածնվի նոր կյանքի համարւ

ա



— ^ԸՐ) ւղատասխանեըի հս,— թտ փ առտ կ սւնի հանգկստ ո կա ՚ք 
ղավորի վե րածն ուն ւյը, ոչ սի կասյ չու)ւի շրջւս ււրս տ ի մ արրյկանրյ հետք 
Տղամարդիկ ու կանսյյր մահկանացուներ են։ Փ ի լի ս ո ւի սւն Լ րո րէարան ում 
են իմ աստ ության ք իսկ րրիստոն յաները՝ բարութ յան մեջ։ եթե ձեզ ծ ա ֊ 
նոթ որևէ մեկը տանջվել ու մոլորվել է, թող նա ավելի բարձր և ոչ թե 
իրեն հավասարների մեջ փնտրի այն ումը  ̂ որ կ̂ ^պղէ̂  ^ կկւալոոէրի 
նրան։

— ք̂ այրյ գործիք, գործի ք։ Աս տվածը, որն արարիչ է, իր նսլա ֊ 
տ ակների համար սահմանում է գործիք։ Ես հենը ինքս եմ, ասում եմ 
առանը հ ան ելուկն երի, այդ աշխարհիկ, անառակ ու անհանգիստ մ ա ր ֊ 
գը և հավատաըած եմ, որ այդ գործիքը, որ պետք է րուժի ինձ  ̂ ես գտել 
եմ, գտել եմ, հանձին,,*

Նա լռեը։ Թռչունները շարունակում էին երգել, տերևները՝ մեղմիկ 
շշնջալ։ Ւնձ նույնիսկ տարօրինակ թվաը, որ նրանք չդ ադս/րեըրին իրենը 
երգերն ու շշնջոըներր, որպեսզի լսեն մինչ այդ անհայտ հայտնությունը։. 
Սակայն նրանք շատ րոպեներ պետք է սպասեին՝ լռությունը այնքան 
երկար էր։ Վերջապես նայերի հապաղած խոսակըիս, նա անհամրերու֊ 
թյամբ նայում էր ինձ։

–Փոքրիկ բարեկամ, — ասաց նա բոլորովին փոխված տոնաԼ, ընդ 
որում փոխվեց և նրա հայացքը, որը, կորցնելով իր մեղմությունն ու 
լրջությունը, դաբձավ խիստ ու ծաղրական,— դուք, երևի, նկատեցիք իմ 
քնքուշ վերաբերմունքը դեպի միս Ին գրեմ ը, արդյոք չե՝ ք կարծում, որ 
եթե ես ամուսնանամ նրա հետ, նա ա։քրսղջապԼս կվերակենդանւ՚ւցնի
ինձ։

Նա շտապ էէեր թռավ տեղից ու քայլեց ծառուղու մյուս ծայրը, իսկ 
երբ վերադարձավ, քթի տակ մռմռացնում էր ինչ– որ եղանակ։

— Տ^ե'^ն, Տ ւ / յն ,–  ասաց նա կանգ առնելով դիմացս,— անքն ո ւ ֊ 
թյք^ւնից դուք բոլորովին գուն ատվել եք, չե^ք անիծում ինձ ձեր հա նգիս, 
տը խանգարելու համար։

— Զեզ անիծեալ։ Ոչ, սըր։
— ^*յդ հաստատելու համար իրար ձեռք սեղմենք։ Ինչէղիսի՜  ̂ սառը 

մատներ։ Անցյալ գիշեր նրանք ավելի տաք էին, երբ ես շոշափեցի խ ո ր ֊ 
հըրդ^վոր սենյակի դռան մոտ։ Ջեյն, նորից արթուն կմնանք ինձ հԼտւ

— Ամեն անգամ, երբ կարող եմ օգտակար լինել, սըր։

— Օրինակ, իմ հարսանիքից մի գիշեր առաջ։ Համալված եմ, որ 
չես կարող քնել։ Խոստանո^ւմ եք նստել և ընկերակցել ինձ։ Զեզ հետ
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ես կարող եմ խոսել իմ սիրածի մասին՝ տեսել և ճանաչում եք
նրան։

— Այո, սրր*
— Նա աննմա ն է, այնպես չէ^, Զ ե յն ։
— Այո, սըր։
— ԳԼղերիկ կին է, գեղեցիկ կին, Զ ե յն ։ Բարձրահասակ, թուխ և 

փս։րթամ, իսկ վարսերը, հավանորեն, նման են ^էարթագենի կանանց 
վսւրսերին։ Տ ր  աստված, Դենթն ու Լիննը ախոռո"ւմ են։ Վերադարձէք 
թ։ի ■ տների կողքով, այն դռնակի միջով։

երբ ես քայլում էի մի ուղղությամբ, իսկ նա մի այլ, լսեցի, թե 
ինչս ես բակում ուրախ տոնով նա ասո ւմ էր.

— Մեզոնը այս առավոտ բոլորիցդ շուտ վեր կացավ։ Նա մեկնեց 
արևէսծագից առաջ։ Ես վեր կացա մամը չորսին, որպեսզի նրան ճանա
պարհ դնեմ։

ԳԼՈԻհւ  Ք Ս Ա Ն Մ Ե Կ Ե Ր Ո Ր Դ

ախաէլգացումները տարօրինա^^կ երևույթներ են։ Տարօրինակ են և 
համ։։։կրանքներն ու նշանները։ Դրանք երեքը միասին կազմում են 

մի ընդհանուր գաղտնիք, որի բանալին մարդկությունը դեռ չի զտել։ 
կյանքումս երբեք շեմ ծիծաղել նախազդացումների վրա, որովհեէ–ւև ետ 
ևս ունեցել եմ տարօրինակ նախազգացումներ։ Հավատում եմ, որ գո
յություն ունեն համակրանքներ (օրինակ՝ հեռավոր, տարիներ շարու
նակ իրարից անջատված, ամբողջապես օտարացած ազգականների միջև» 
չնայած այդ խորթացմանը, հաստատվում է սակայն, որ նրանք սերում 
են մի ընդհանուր աղբյուրից), որոնց շարժումները բարոյական դատո
ղությունից դուր ո  ̂են։ Եոկ ինչ վերաբերում է նշաններին, ապա դրա նք 
թեք ես բնության համակրանքներն են մարդու նկատմամբ։ Երբ դեռ 
վեց տարեկան փոքրիկ աղջիկ էի, մի անգամ գիշերը լսեցի, թե ինչպես 
Բե սսի Լիվենը Մարթա էրրոտին ասում էր, որ երազում տեսել է մի 
փւէքրիկ երեխա, և որ երազում երեխաներ տեսնելը անպայման նեղու
թյան նշան է կամ քեզ համար, կամ էլ քո ազգականներից որևէ մեկի 
համար։ Այգ խոսքերը հիշողությանս մեջ չէին մնա, եթե դրանից ան
միջապես հետո չկատարվեր մի դեպք, որի պատճառով էլ դրանք ան–

ա



ջ^ ջ̂ելի տպավորվեցին իմ մեջ։ Հետևյալ օրը 9եսսիին կանչեցին իր 
^րոջ մահվան ։էահճի մ ոտ։

Վերջին ժամանակներս ես հաճախ վերհիշոււք էի այղ. խոսքերը և 
այդ դեւդքըք քանի որ անցած մեկ շաբսյքյվա ընթացքս։ մ չէր լինում մի 
գիշեր, որ երազում երեխա չտեսնեի՝ օրորում էի նրան երբեմն, ձեռ–̂  
քերիս, երբեէքն ծնկներիս վրա, երբեմն դիտում մ ալպարիսւների հետ 
մ արգապե տն ում խ աղալիս։ Սամ տեսնում էի, թե ինչւդես թաթիկներս,է 
չփչփացնում է վազող ջրի մեջ։ Մի գիշեր գա լինում էր լացկահ երեխա, 
մյուս գիշեր՝ ծիծաղկոտ։ Երբեմն հպվում էր ինձ, երբեմն փախչում հե  ̂
ռու, բ^յյց ինչպիսի տրամս։գրություն էլ այգ երազը առաջացներ, 
ինչպիսի բնույթ էլ ունենար, ամեն գիշեր, յոթ օրվա ընթացքում, 
անընգհատ այցելում էր ինձ, հենց որ թևէսկոխում էի երւալների երկիրը։

Չէի սիրում, երբ նույն սլատկերը՝ տեսիլը տարօրինակ ձևով կրկըն֊ 
վում էր։ Ես ընկնռւմ էի նյարդային վիճակի մեջ, հենց որ ւքոտենում էր 
քնելու ժամանակը, որի հետ նաև տեսիլների ժաւէը։ Գտնվում էի տ եսի ֊ 
^ային մանկան ընկերակցության մեջ և այն լուսնյւսկ գիշերը, երբ լս ե ֊ 
ցի ճիչը։ Եվ հետևյալ օրը, կեսօրից հետո, ինձ կանչեցին ներքև, ա սե ֊ 
լով, որ ի ն չ ֊ որ մեկն սպասում է ինձ միսիս Ֆեյրֆաքսի սենյակում։ 
ներս մ տն ելով, տեսա մի մարգ, որի արտաքինը հիշեցնում էր ջենտ լմե ֊ 
նի սպասավորի։ նա իր հագին ուներ սգաշոր, իսկ գլխարկին, որ բռնել 
էր ձեռքում՝ կրեպե սգո կապ։

— 0’ուք հազիվ թե հիշեք ինձ, միս,— ասաց նա վեր կենալով։ — 
Իմ աղգտնունը Լիւէեն է, աշխ ատ ում էի որպես կառտսլսւն միսիս Ռիգի 
մոտ, երբ դուք գեռ ապրում էիք Գեյթսհեգում, ութ ինը տարի առաջ։ 
Ես այժմ էլ շարունակում եմ այնտեղ ապրել։

— Ա՜խ, Ռոբերտ, ինչպե^ս եք։ Շատ լավ հիշում եմ ձեզ։ Դուք ե ր ֊ 
բեմն ինձ թույլ էիք տալիս զբոսնել միս Ջ որջիանայի պոնիով։ Իսկ 
ինչպե^*ս է Բեսսին, դուք Բեսսիի հետ եք ամուսնացած, այնպես չէ^։

— Այո, միս, կինս միանգամայն առողջ է, շնորհակալ եմ։ Երկու 
ամիս առաջ ծնեց մի փոքրիկ ևս, այժմ երեք երեխա ունենք, և մայրը,
1ւ երեխան, երկուսն էլ լավ են։

— Իսկ քեռակնոջս ընտանիքը լա^վ է* Ռոբերտ։
— Շատ եմ ցավում, որ չեմ կարող նրանց մասին լավ լուրեր հա ֊։ 

ղորգել, միս։ Այժմ շատ վատ են, մեծ նեղության մեջ են։
— Հույս ունեմ, որ ոչ ոք չի մահացել, — ասացի ես, նայելով նրա 

սև հագուստին։ նա ևս նայեց իր գքխարկի վրայի սգո կապին և պ ա ֊ 
տասխանեց*
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— Երեկ լրացավ մի շաբաթ այն օրվանից, երր միստր Զոնը
վո Կյհանվեց իր Լոնդոնի բնակարանում։

— Միստր Ջ ^նր*։
— Այո։
— Ւսկ մայրը ինշպե^*՚ս տարավ այդ (ուրը։
— Գիտեք ինչ, միս էյր» դա սովորական դժբախտություն չէ։ Զ^նք  

շատ բուռն կյանք էր վարում, վերջին երեք տարիների ընթացքում բո–̂  
չորովին շեղվել էր ճանապարհից, և նրա մահը սարսափեէի է եղել։

— ԲԼ սսիից լսեցի, որ վատ կյանք է վարում։
— էւ ինչպե՜ս, ավելի վատը դժվար է պատկերացնել։ Միստր 

Ջո^/ր ք ^ յբ ^ յե ց  իր առողջությունն ո։ ունեցվածքը այլասերված տղա^ 
մարդկանց ու կանանց շրջապատում։ Նա խրվեց պարտքերի մեջ և րն» 
կավ բանտ։ Մայրը երկու անգամ օգնեց նրան աղասոէեւու, բա յց հենց 
որ բանտից դուրս էր դալիս, նորից էր վերադառնում իր նախկին ըն^ 
կերների մոտ ու իր հին սովոբությաննհրին։ ե/ելքից ուժեղ շէր։ Այպ 
սրիկաները, որոնց հետ կապված էր, անասելի կերպոՎ խաբում էին նր
բա ն։ Մ ոտ երեք շարաթ աոաջ եկավ Գեյթ սհ հդ և պ ահ անջեց, որ տի
կինը ամեն ինչ իրեն հանձնի։ Տիկինր մերժեց, տիկնոջ միջոցները 
վաղուց էին խախտվել նրա վատնողության պատճառով, ուստի նորից 
հեռացավ և շուտով լուր հաառվ, «ք  վախ&անվեւ է ։ Թե ինչպես է մե
ռել, աստված դիտի, ասում են, որ ինքնասպանության է գործեր

Ես լռեցի ։ նորություններն իրոք սարսափելի էին։ Ռոբերտ Լիվենը 
շարունակեց*

— Միսիսն ինքն էլ որոշ ժամանակից ի վեր հիվանդ է ։ Շատ գի
րացել է, բա յց ֆիզիկապես թույլ է, 1>ոկ փողի կորուստը և աղքատ ու– 
թյա ն սարսափը նրան բոլորովին ընկճեւ Միսսւբ Ջոնի մահվան լու– 
ր ը , որ անսպասելի կերպով շուտ հասավ, նրան խոցելի հարված հասց
րեց։ Երեք օր րուորովին շէր խոսում, բա յց անցյալ երեքշաբթի, կաբ*^ 
ծեք, իրեն մի փոքր ա։էելի լավ զգա ց։ Ամեն կերպ աշխ ատում էր ին չ– որ 
բան ասեչք նշաններ էր անում կնոջս և փնթփնթում էր։ Միայն երեկ 
առավոտյան Բեսոին գէխի ընկավ, որ միսիսը արտասանում էր ձեր 
անոմւը և, վերջապես, նա վէ^եց  ̂ ոԲհրհք Ջ եյն էյբհնք կ^նյփք Զ եխ  էյրին, 
ուզում եմ խոսել նրա հետ »։ Բեսսին հավատացած տիկնոջ խեչ–
քը գլխին է, կամ հասկանում է, թե ինչ է ասում, այնուամենայնիվ, նա 
ա յգ մասին հայտնեց միս Ռիղին ու միս Ջսրջիանային և խորհ արդ տվեց 
ուղարկել ձեր հետևից։ Երիտասարդ օրիորդները սկզբում չէին ուզում, 
բա յց  քանի որ նրանց մայրը անհանգստանում ու շարունակ կրկնում էբ^
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՚  Ջեյնք Ջեյն»է նրանք, վերջապես, համաձայներին։ Գեյթսհեդը թողերի 
>̂րեկ, և եթե դուք պատրաստ եք, կուզենայի ձեզ ինձ հետ վերրնել և 

տանել վաղր առավոտյան շուտ։
— Այ/ք, Ռոբերտ^ պատրաստ կլինեմ։ Ինձ թվում է,  որ հ ա ր կ ա վ ո ր  

է գնալ։
— Ես էլ եմ այդպես կարծում, միս։ Իեսսին հաւ^ոզված ասար, որ 

Ղ^^ք չ^ք ւ)երժի, ր̂ ւ̂յՕ> հավանաբար, պետք է թույլտւԼություն ւԼերրնեք 
դուրս գալուր առաջ։

— Այո., ևս հենր այս րոպեիս կանեմ ոյյդ»— և թողնելով նրան 
սսլասավորների սենյակում ու խնդրելով Զոնի կնոջր և իրեն՝ Ջոնին, որ 
ուշադիր լինեն նրա նկատմամբ, շտապերի գտնել միստր Ռոչեսթրրի),։

նա ներքևի հարկի ս են յակն երիր ոչ մեկում լկար։ Չկար և բակում, 
չգտա նրան և ախոռում, կամ պարտ ե զում ։ Հարրրի միսիս Ֆեյրֆաքսին՝ 
լ1^ տեսել արդյոք– նրան, այո, կարծեմ բիլիարդ է խաղում միս Ին գրեմ ի 
^ետ։ Շտապերի բիլիարդանոր։ Ականջիս հասան գնդակների 1խկ"րն 
։ո ձայների ուրախ բվվորր^ միստր. Ռռչեսթըրը, միս Ին գրեմ ը, էշթըն 
օրիորդներն ու նրանր երկրպագուները տարված էին խաղով։ Հարկավոր 
էր որոշ հւսնդդնությոլն ունենալ այսպիսի հետաքրքիր խաղը խանդա֊ 
չքելու համար։ Սակայն գործս անհետաձգելի էր, ուստի և մոտեցա տ ա ն֊ 
տիրոջը, որ կանգնել էր միս Ինդրեմի կողքին։ Երբ մոտեցա, միս Ինդրե֊ 
մը դարձավ ու գոռոզ հայացք գցեց վրաս։ Նրա աչքերը կարծես հա րց ֊ 
նոլմ էին* ։̂Ի̂ նշ է ուզում այդ սողացող արարածը»։ Եվ երբ ցածր ձ ա յ ֊ 
նով արտասանեցի՝ «միստր Ռռչեսթըր», այնպիսի շարժում արեր, կա ր ֊ 
ծես փորձոււք էր ինձ դուրս վտարել այդտեղից։ Ես հիշում եմ նրա ա ր ֊ 
տաքինը այդ պահին, չափազանց գեղեցիկ էր ու ազդու։ Հագել էր իր 
առավոտյան զգեստը՝ երկնագույն կրեպից, բաց կապույտ շարֆը պ ա ֊ 
րռւրել էր վարսերը։ Նա ամբողջապես տարվել էր խաղով, և զայրացած 
հպարտությունը բոլորովին չմեղմարբեց նրա գոռոզ դիմագծերը։

— Այդ անձնավորությունը ձե^զ է հարցնում, — դիմեց նա միստր 
քհոլեսթրրին։ Միստր Ռոչեսթըրը շուռ ևկա։1, որպեսզի տեսնի, թե դա ինչ 
((անձնավորություն)) է։ Դեմքը հետաքրքիր ձևով ծամածռեց՝ գա նրա 
տ արորին ակ ու երկդիմի ծամածռություններից մեկն էր, խաղաձողը 
ներքև դրեց և ինձ հևտ միասին դուրս եկավ սենյակից։

— Հը^է — հարցրեց նա, մեջքով հենվելով դասասենյակի դռա–* 
նը, որը փակեց իր ետևից։

— Խնդրուէք եմ, սըր, թօպլ ^վեք էՏ եկ֊երկու շաբաթով բացակա յել 
ա(ստեղից։
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— Ւնլո^*լ և ո*ւր։
— Տեսնելու մի հիվանդ տիկնոջ, որն ուղարկել է իմ հետևից։
— Ի^նչ հիվանդ տիկնոջ։ Որտե**ղ է ապրում։
—  Գեյթսհեդոլմ։
— .. դա հարյուր մղոն հեռու է այստեղից։ վ է

1րա, որ իրեն տեսնեէու հա։1ար ուղարկում է ձեր հետևից այսպիսի հե*̂
ո ու մի վայր։

— Նրա ազդանունը էհիդ է, սըր.** միսիս Ո*իդ։
— քհիդ Գեյթսհեդի"՝ց։ Գեյթսհեդում մի ինչ^որ Ռիդ կար, դա տ ա ֊ 

վոո էր։
— Սա նրա այրին է, սրր*
— Ւսկ ի^նչ կապ ունեք նրա հետ։ Որտեղի ց գիտեք նրան։
— Միստր Ո*իդը իմ քեռին էր  ̂ մորեղբայրս։
— Սատանա ն տանի։ Դուք երբեք ույդ մասին ինձ ոչինչ շեք ասել, 

ԱՈ ասում էիք, որ ազգականներ չունեք։
— Ոչ որ, որ րնզուներ ինձ, սրր։ Միստր Ռիդր վախճանվել է, իսկ 

կինր ինձ ւլարս վոնդԼը էոանից։
—  Ւնշո^ւ։
— Որովհեէոև աղքատ էի, վզին բեո էի, և նա ինձ չէր սիրում։
— Բայց չէ՛՝ որ Ո*իդր թողել է երեխաներ, ուրեմն դուք քեռու ե ր ե ֊ 

խւսներ ունե՛իք։ Դեռ երեկ սրր Զ որջ Լիննը խոսում էր ինշ^որ Ո*իդի մա–> 
սին Գեյթսհեդից և ասում, որ այդ մարդը քաղաքի ամենամեծ սրիկա^ 
ներից մեկն էր, իսկ Ինդրեմը հիշատակեց ի ն չ ֊ո ր  Ջորջիանա Ռիդի մ ա ֊ 
սին ն ույն տեղից, որ մեկ ֊երկու տարի սրանից առաջ իր դեղեցկու֊ 
թյա մբ ։1եծ աղմուկ էր հանել Լոնդոնումյ

— Տէոն Ոիգր նույնպես վախճանվեէ է, սրր։ նա կործանեց իրեն, 
համարյա քայքա յեց իր ընտանիքը և, ապա, ինչպես ենթադրում են, 
ինքնասպանություն գործեց։ Այդ լուրն այնպես շանթահարեց մորը, որ 
վերջինս կաթվածահար եղավ։

— Իսկ ի^նչ կարող եք անել նրա համար։ Հիմարությո^ւն, հ ե յն , ե ր ֊ 
բեք չէի համաձայնի հարյուր մղոն վազեք, որպեոզի տեսնեմ մի պ ա ֊ 
ոավ կնոջ, որը, թերևս, մինչև ձեր տեղ հասնելը հրաժեշտ տա կ յա ն ֊ 
քին։ Բացի այդ, ասում եք, որ նա ձեզ դուրս է վռնդել։

— Այո, սրր։ Բայց դա եղել է շատ վաղուց, երր հանգամանքները 
բոլորովին այլ էին։ Իսկ այժմ չէի ուզենա արհամարհել նրա ցա նկու ֊ 
թյուն ը։

–– Իսկ երկայր կմնաք այնտեղ։



— Ըստ հնարավորին, ոչ այնրան, սրլո
-— Խոստարեր, միայն մի շարաթ,
^  Չէի ուզենա խոստանալ, գուրե հարկադրված լինեմ խախտել 

խ ոստում ս։
— Համ են այն դհոլս, կվերադառնաք, ոչ մի դեպքում սյքնտեղ չեք 

մնա, այնպես չէ̂ *։
— Օ , ոչ։ Անպայման կվերադառնամ, եթե աւ1են ինչ լավ լինի։
— Ւսկ էմւմ հետ եք գնում։ Ղուք հո չեք կարող այդ երկար ճանա

պարհը մենակ գնալ։
— Ոչ, սըր, միսիս Ռիդն ուղարկել է իր կառասյանին։
— հսկ կարելիէ է նրան վստ ահ ել։
— Այո, ոըր, նա տասը տարի ապրել է այգ ընտանիքում։
Մի ստր Ռոչեսթըրը մտածմունքի մեջ ընկավ։
— Ե^րբ եք ուղում դուրս գալ։
— Վաղը, առավոտյան շուտ, սըր։
— Լավ, բայց ձեզ փող հարկավոր կլի^ի) առանց փողի չեք

կարող ճանապարհորդել, և կարծում եմ, որ ձեր ձեռքի տակ շատ փող 
չկա, ես ձեզ դեռ ռոճիկ չեմ տվել։ Ինչքան՛ն փող կա ձեզ մոտ, Ջեյն , — 
հարցրեց ն ա ժպտալով։

Ցույց տվեցի քսակս, նրա պարունակությունը աղքատիկ էր։
— ձինգ շիլլինգ, սըր։
Նա քսակը վերցրեց, միջի եղածը դուրս թափեց ափի մեջ, կամաց 

ծիծաղեց, կարծես քսակիս աղքատությունը նրան հաճույք պատճառեց։ 
Օուտով հանեց իր թղթապանակը։

— Ահա, — ասաց նա, առաջարկելով մի բանկնոտ։ Դա հիսուն 
ֆունտ էր, բայց ինձ պարտք տվեց ընդամենը տասնհինգ։ Ես ասացի, 
որ մանրոն չունեմ։

— Մանրոնը ինձ հարկավոր չէ, դուք այդ գիտեք։ Դա ձեր ռոճիկն է։
^^19 հրաժարվեցի ինձ հասանելիք գումարից ավելին վերցներ

Սկզբում նա մռա յլվեց, սակայն հետո կարծես ի նչ ֊ո ր  բան վերհիշելով 
ասաց»

— Լա^վ, լա"վ։ Ավելի լավ է այժմ բոլորը չտալ, այլապես, եթե 
հիսուն ֆունտ ունենաք ձեռքի տակ, կվերցնեք ու երեք ամիս կմնւսք 
այնտեղ։ Ահա տասը բավակա**ն է։

— Այո, սըր, բայց այժմ դուք հինգն ինձ պարտք մնացիք։
— Վերադարձեք այդ պարտքի համար։ Քառասուն ֆունտի համար 

ես կլինեմ ձեր բւսնկիրը։

17 —  Շա պ ոթ Բրոնտև
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, . Լ) իստր Ռ ո լԼ ̂ ք^ըր$ քսւհի որ առիթը ն4^րկա»^աքեէ է, կուզենայի 
ձեզ հետ խոսել մի գործի մասին ևս։

— Գործի մասի^^ն։̂  Լհաաքրքիր է լսել, թե ինչ բան է դափ
— Դուք պարզ հայտնեցիք ինձ, սրրք որ ուզում եք շատ շուտ ով

ամ ուսնանալ։
— Այո, հետո'* ինչ։
— Այդ դեպքում, սրրէ Ադելին հարկավոր է դպրոց– փաջարկելէ 

մոզված եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը դուք ինքնեթդ էա* հա սկա ֊ 
հում եք։

— Որպեսզի նրան հեռացնենք իմ կնոջից, այշաւգծս– երեխայի դրու
թյունը ծանր կլինի։ Զեր առաջարկի մ՝եջ իմաստ կա^ դրանում ոչ մի 
կասկածն ինւպմեՒ դ0էթ էթոԽում եք, պե^էք (  դպր^ր գնա, իսկ
դուք» իհարկե, ուղիղ գ ր ո ւ^  ծՒթցջ̂

— Հույս ունեմ, որ ոչ, սըր, բա յց եա ւքթ այբ տեղ ք աշխա
տանք փնտրհէէ։

—  Անշո՜ւշտ , դա սպասելի է , —  բացականչեց նրա դողդոջուն ձայ
նը, և այչայչված դիմտգծերր հավասարապես և'̂  ֆանտաստիկական էիէւ$ 
ե" ծթադեջիէ էքի քանի րոպե նւտքռւմ էր ինձ։

— ծյ̂  պառավ տիկին էհիգը կամ օրիռրգներըՒ %րսր աղբքէկնմէքը, ձեր 
խնդրանքով Հավանարար անզ կփնաթեՆ ձմ^զ ^ամ^ար, աթպետւ շք ։̂

— ^1* այդպիսի կապեր չունեմ ափ^ականնԱրթս հետ, որ–
պեսփջի Պ ^Ք  քք^նհամէ նրանցից ըավօէթյուն հուսաԼւ Հայտարարություն 
կտամ թնքթռեմ։

— Դուք այդպիսի բան չեք անի,–^ փնթփնթաց նօո–*– Հքամարձակ– 
վհք միայ̂ է հայտարարության տար։ ԱփիաՈէ, ձնզ աաաը ֆոմնաֆ իոխա– 
րեն պետք է առաջարկեի մի սովեր^նէ ձեո^ ա^թքէ յիեյթե, ինը ֆունտը^
ինձ հարկավոր են։

ինն ևո> հարկավխը են, սըրր— պատասխանեցի ես, ձեռքերս 
հեա տահնցաիւ քիաս^ց ա յո փողի ես ոշ մի կերպ յոլա  գնա յ շթմ կա– 
թող։

—  Փոքրիկ ժլատ, —  ասաց ն ա ,–  մերժում եք իմ խնդիրքը^ Յէքեք 
ինձ հինգ ֆունտը, Զնյնք

— Ռչ իսկ հինգ շիէինգտ սըր, ոչ էլ հինգ պենոէ
— Թողեք գոնե նայեմ փողին։
—  Թչ, սըր, ես ձեզ չեմ վստահում։
— Զ։ե^ յն ։
— Սը-ր.

ա



—  հոստացհք մի բան։

կխոստանամ ձեզ այն ամենը, սըր, ինչ որ կարող եմ կատարեր 
^այա ա Հ7ա Հյ/ / լ^^ք/ւ .1 /  չտալ, տեղ գտնելը վստահ եք ինձ։ ժա մ ան ա–, 

կին ձեզ տեղով ես կապահովեմ։
— ^Ուրախությամբ, սըր եթե դուք ևս ձեր հերթին խ ոս տ ան ում եք, 

րր ես և Ադելր ապահով կհեռանանք այս տնից, նախքան ձեր կնոջ 
այստեղ մտնելը։

— Շատ լավ, շատ լավ։ Խոստանում եմ։ Ուրեմն, դուք վ աղը մեկ– 
նո^ւմ եք։

— առավոտ կանուխ։
— ճաշից հետո կանցնեիք հյուրասենյակ։
— ^1* պետք է պատրաստվեմ ճանապարհի համար։
— Ուրեմն, դուք և ես պետք է իրար մնաք բարով ասենք կսւրճ 

Ժամանակով, այնպես շէ'*։
— Ենթադրում եմ, սըր։
— Իսկ ինշպե^ս են մարդիկ բաժանման արարողությունը կատա–– 

րում, Ջնյն; Սովորեցրեք, ես բոլորովին չդիտեմ։
— Նրանք ասում են  ̂ ցտեսություն կամ ընտրում են էսյն ձեր, որը 

իրենք գերադասում են։
—  Օ՚ե, ուրեմն, ասեք։
—  Ցտեսությո^ւն, միստր Ռոչեսթըր։
— Ւսկ ե^ս ինչ պետք է ասեմ։
—  նույնր, եթե ուզում եք, սըր է
—  Ցտեսություն, միս էյր^ և միայն այսքանն։
—  Այո։
— Այս ձևով հրաժեշտ տալը ինձ ժլատ, լոր և ոչ րարհկամական է 

թվում։ Կուզենայի մի այլ բան ևս, մի փոքրիկ ավելացում այդ արա
րողությանը։ Ւսկ եթե, օրինակ, իրար ձեռք սեղմեինք։ Ոայց ոչ, դա ևս 
ինձ չի րավարարումէ Ուրեմն դուք այլևս ոչինչ չունե՞ք ինձ պսելու, բա– 
ցի ձեր այդ ((ցտեսությունից)), Ջեյն։

—  Դա րա։Լական է, սըր, մի խոսքը երբեմն ավելի ջերմ կարող է 
հնչել, քան րաղմաթիէէ ուրիշ խոսքեր։

— Շատ հնարավոր է, այնուամենայնիվ, ձեր այդ ((ցտեսությունըյ) 
հնչում է դատարկ ու սառը։

((հնչքա'*ն ժաւէանակ է մտադիր կանգնած մնալ, հենվելով դռանը , —  

հարցնում էի ինքս ինձ ,^—  ուզում եմ հավաքել իրերս»։ ճաշի զանգը 
հ^չեց, և նա առանց մի խոսք ավելացնելու, հանկարծ պոկվեց աեղից։
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Այդ օ,.ն այլևս նրան չտեսա, իսկ հետևյալ աոավոտ, մինչև նրա վեր 
կենալը, ես ճանապարհ ընկա։

Մայիսի մեկին, կեսօրից հետո, մամը հինգին հասա Գեյթսհեդի 
պահատնակը։ Տուն մտնելուց առաջ մտա տնակը։ Դա մի շատ մաքուր 
ու կսկիկ անակ էր, ձողազարդ լուսամուտները ունեին ճերմակ Հա/րա* 
ղոլյրներ, հատակը անբիծ մաքուր էր, բուխարին և բուխարու վանդակը 
կա ս ֊ կարմիր գույն էին ստացել և փայտերը հրավառ բոցկլտում էինք 
Բեսսին նստել էր կրակի մոտ^ օրորելով նոր ծնված մանկիկին, իսկ Ռո^ 
թերտն ու իր ք^^֊յրը հանգիստ խաղ էին անում անկյունում։

— Փա՜ռք աստծո։ Ես գիտեի", որ կգաք, — բացականչեց միսիս 
էիվենը, երբ ներս մտա։

— Այո, Բեսսի,— ասացի նրան համբուրելուց հետո,— հույս ունեմ, 
որ շատ լեմ ուշացել։ Ինշպե^ս է միսիս է^իդք* ^ենդանի^ է դեռ։

— Այո, կենդանի է և իրեն ավելի չավ է զգում։ Բժիշկն ասում է,
որ նրա հիվանդությունը մի երկու շաբաթ չի քաշի, բա յց հազիվ թե րո^ 
լորովին կաղդուրվի։

— Նա վերջերս հիշե^լ է ինձ։
— Հենց այս աոավոտ խոսում էր ձեր մասին, ուզում էր, որ դուք 

գայիք, բա յց հիմա քնած է կամ քնած էր տասը րոպե աասջ, երբ ես 
այնտեղ տանն էի։ Նա սովորաբար կեսօրից հետո լեթարգիական քուն 
է մտնում և ուշքի է գալիս միայն ժամը վ ե ց ի ն ֊ յոթին։ Մի մամ շե*̂ ք 
հանգստանա, միս, և հետո մենք միասին կգնանք։

Ներս մտավ Ռոբերտը, Բեսսին քնած երեխային դրեց օրորոցի մեջ և 
մոտեցավ ոգջունելու ամուսնուն։ Հետո պահանջեց, որ գլխարկս վերց
նեմ ու թեյ խ մեմ, քանի որ, նրա կարծիքով, ես գունատ ու հոգնած էի։ 
Ուրախությամբ ընդունեցի նրա հյուրընկալությունը և լռելյա յն թւ^ւյյ 
տվեցի, որ իմ ճամփորդական շորերը հանի, ինչպես սովորություն ուներ 
անեյսւ մանկությանս օրերին, երբ քնեցնում էր ինձ։

Հին օրերը հախսւոն երամով շրջապատեցին ինձ, երբ դիտում էի, 
թե ինչպես էր նա գեսուգեհ ընկնում, սկուտեղի վրա շարում իր ւա վ ա ֊ 
գույն շինական բաժակները, քսւաերրրոգներ էր սարքում, քաղցր հաց 
տապակում թեյի համար, մեքըՆգմեջ էլ փոքրիկ Ռորերտին կամ մէեյնին 
շրմփացնում, մի կողմ էր հրում, ճիշտ այնպես, ինչպես և ինձ այդ ա ն ֊ 
ցած օրերին։ Բեսսին պահպանել էր իր դյուրագրգոությունր, ինչպես և 
թեթևաշարժությունն ու բարի գծերը։

^ ե յր  պատրաստ էր, և ես ուզում էի մոտենալ սեղանին, բա յց Բ ե ս ֊ 
սին իր ն ախկին հրամայական ասնով ուզեց, որպեսզի նստած մնամ



նույն տեղում է Ամեն ինչ կրերի կրակի մոտ, աստր նոո Մոտ րերերւվ 
փոքրիկ կլոր սեղանը, քԱւսոին վրան ղրեը մի րամ ակ ւ՚յեյ և ւոապակած 
հաց ափսեի մեջ, ճիշտ այնւղևս, ինչպես անում էր իմ մ անկության տա
րիներին, երբ ես նստում էի մանկական սւթոռակին։ Ժ՝սրոացի և են–̂  
ք^^^ըկվեւյի, ինչւղես անցած-դնէսցած օրերին։

1'եսսին ուզում էր իմանալ երջանի՛կ եմ արդյոք Մորնֆիլդ Հոլլում, 
և տանտիրուհիս ի^չս(ի^ի'* մարդ է։ Ւսկ երբ նրան հայտնեըի, որ ես 
ունհւք միայն տանտեր, ապա  ̂ մարդ է արդյոք և Կնձ դո̂ ւ̂ր է դա
ւիս։ Պատասխանեցի, որ իմ տանտերը ավելի շուտ տղեղ, բայց իսկա
կան ջենտլմեն է, որ իմ նկատմամբ միանդամ այն բարյացակամորեն է 
տրամադրված, և գոհ եմ վիճակիցս։ Հետո սկսեցի նկարադրել նրա ուրախ 
ընկերավսումբը, որը վերջերս հյուրընկալվում էր Օ՝որնֆիլդում։ Բեսսին 
այդ բոլորը լսում էր հետաքրքրությամբ* դա հենց այն էր, ինչ նրան 
հսւճույք էր պատճառում։

Այս խոսակցության ընթացքում մի մամը շուտ անցավ։ Բեսսին 
բերեց գլխարկս ու մյուս իրերս, ևնրա ուղեկցությամբ թողեցի պահա
տնակը ու քայլ1քրս ուղղեցի տան կողմը։ Նույն Բեսսիի ուղեկցությամբ 
էր, որ ես էք ոտ ինը տարի առաջ  ̂ նույն այս ճանաւգարհ ո։Լ տնից իջնում 
էի դեպի դարսլասները։ Հունվարյան ։)՝ի մռ։սյլ, մշուշոտ ու ցուրտ ։սո։ս– 
վո։ո, հ ուս ալք։Լած ու դառնացած սրտաէ, զրկւէած պ աշտ սլ ան ությանից ու 
լքված բոլորից, թողեցի այս ատելի հարկը, որպեսզի ։սպաստար։ռն 
գտնեմ խոնավ Լոուդում^ ոյյդ հեռա։էոր ու անհ։սյտ վայրու։ք։ Նույն ատե
լի հարկը այժմ նորից է կանգնած իմ առջև* հեռանկարներս դեռ անո
րոշ էին, սիրտս դեռ. ցավում էր։ Տակավին ինձ սլանդախտ էի հւսմա֊ 
րում երկրի վրա, սակայն այժմ ավելի խոր հավատ ունեի դեպի ինձ ու 
ի։ք ուժերը և ավելի քիչ էի դողում ճնշման սարսափի առաջ։ Իմ խոր 
վերքերն այժմ նույնպես սպիացել էին, իսկ ղո։յրույթի բոցը^ հւսնդևչ։

— Նախ անցեք ճաշասենյակ, — ասաց Բեսսին, հենց որ մենք 
մտանք տուն,— օրիորդները երևի այնտեղ են։

Հաջորդ րոպեին այդ սենյակում էի։ Այստեղ ամեն մի իր նույն 
տեսքն ուներք ինչւգես և այն առավո։ո, երբ ինձ առաջին անգամ ներ– 
կայւսցրին միստր Բրոքլհերստին։ Անգամ բուխարա առաջ ւիռված գոր– 
գը, որի վրա նա կանգնել էր, նույնն էր։ Նայելով գրաս/ահարանին, տե
սա, որ Բիուիքի ((Բրիտանական թռչունների պատմությ։սն>^ երկու հա
տորները զբաղեցնում էին նույն տեղը երրորդ դարակում^ իսկ ((Գուլի– 
վերի ճանապարհորդությունը)) և ((Արաբական գիշերները)) գտնվում էին 
նույն՝ չքքրրորդ դարակում ։ Անշունչ առարկւսները չէին փոխվել, բա յց
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կ– . ,, , փոխվել էին այնքան, որ նրանը հնարավոր չէր ճա–

>■••••. ՚Ղ–
ւԼյստ Լ ղ ես տեսա երկու երիտասարդ ադջիկներ, որոնըիր մեկը բա– 

է1^։՚էրսնին րարձրահասակ էր, համարյա նույնրան, որքան և սիս ՒնգրԼ– 
մը, բաւէք դրա հետ միասին և վերին աստիճանի նիհար, դեղնավուն ու 
խիստ դե։1քով։ նրա հաւարքում կար ինշ-ոբ ճգնավորական թան, ոթ 
հաստաավում էր նաև սև, բրդե զգեստի, օսլա յա ծ քաթանե Օ̂ ձիքի, 
սանրած վարսերի, նրա^ վանականի պես վզից կախա^ սԱ ուլունքների 
ե խաչված Քրիստոսի պա,տկերի ծայրահեղ պ ա րզսւթյա մր։ Դա, անկաս
կած, էլիղան էր, թեև այղ երկարավուն ու անգույն դեմքի մեջ շատ քիշ 
թան էր մնաըեէ նախկին աղջկանիքւ

իհա րկե, Ջպ^էիանան էյթ  ̂ թ*պՓ Ջռրշվէանան, որին
հիշում էի, ո շ ա յն բա րա կ ու հրեշտ ա կա նմա ն սոսսնմհկ տ ա րեկա ն աղ– 
քիկր. վա՝Բդի պես թ ա գվա ծ, փ ա րթա մ, էծոմիգ պ ա տ րա ա ոա ծ աիկնի^
կի պես սիրուն, գեղեը^կ րւ կա նոնա վոր գխ մա գծեթսվ, կւսրոտավւգ կա^ 
պ ույտ  ա չրեբսվ և դեզին խ ոպ ոպ ներով մի օրիորդ էր։ Նրա հա գա ծ զգե ս 

տի գսւյնը  ևսւշնպես սև էթ,  ̂ թ ա յց  ա&ր բսյաթսՎին ա յլ էթ ա վելի ուրաիւ 

քա ն ք թ պ ր ։ Նրա աէաքր ԱպւաձԼ էթօ պօսթվթա ամֆակ ան ւ

էոէ,յչ.–եքիը յոէրաւ,,անշիւտի «Ա ք կաթ թ ս * *»թխտ * • »
գունատ ապՓկէր աէեեր 4աթ ղեըխաէուև աչքեթթ, ^հա^թա^փթիթ ««.

փաթթէսմ կթա$էեթ ժարաաէւգել էր մոր ծնոա՜Խ օէ կպսէէր՝ թերևս մխ
փալրր ձև ո վ , րսէքը և ա թւպեո դա նրա զգա թոհ  ո » թւէթյիկ
պհմքփն տաքիս էր անասհքի կապաութքունւ

Երր ս ռաջացտ, երկու օքփորվեերը վեր կայքահ, որպեփզի ւպքուքրեն 
ինձ,և նրանք երկուսն Էէ ինձ դիմէցին ^ ի էէ  էքթՖ աեամեով։ Էքիզայխ 
ողջույնը կարճ ու կտրուկ էր, աոանց ժպիտի, հետո նորից նստեց, աշ^ 
քերց սհեոեց բուխարու կրակին և կարծես ժաւացսրվ ինձ։ Ջորջիանան 
իր «ինշպե^ս եք»–ին ավելացրեց մի քանի տափակ հարցեր իմ ճանա

պարհորդության, եղանակի մաաին և այչն։ Նա բառերն արտասանում էր 
դանդաղ ու ծոր տալով։ Ծիամամանակ խեթ հայացքով չափում էր ինձ 
ոտից^ գլուխ , նայելով մերթ մուգ գույնի մերինոսե ռոտոնդայիս ծայթե
րին, մերթ կանդ առնելով ճամփորդական գլխարկիս հասարակ զարդերի 

վրա։ Երիտասարդ օրիորդները հրաշալի կերպով կարողանում են հաս
կացնել, օր նրանք առանց մի բառ արտասանելու ձեզ համարում են 
9ծիծսպելիյ> անձնավորություն։ նրանք այդ Ը^^պց են »ոալիս իրենց ամ
բարտավան հայացքով, սառը վհրպթերմունքով, խոսակցական անփույթ
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տոնով և այդ ձևով լրիվ դրսևորում են իրենը ղդաըմունրներր, տոանց 
որևէ կոպիտ խոսքի կամ ժեստի։

Սակայն ծաղրը, քողարկված թե բացահայտ, այժմ այլևս ինձ վրա 
այն ուժը չուներ, ինչ որ մի ժամանակ։ Նստած լինելով քեռուս աղջիկնե֊ 
րի արանքում, զարման ում էի, թե ինչքան ինձ աղատ էի զդում մեկի 
արհամարհական, իսկ մյուսի կիսածաղրական ուշադրության ներքո։ Է լի ֊ 
ղան այլևս չէր կարող ստորացնել, իսկ Ջ որջի ան ան՝̂  նեղացնել ինձ։ 
Փաստն սյյն է, որ ուղեղս զբաղված էր բսլսրովին այլ բանով։ Վերջին 
մի քանի ամիսների ապրոււքներս այնքան խոր էին, տառապանքներս և 
ուրախություններս այնքան սուր ու նուրբ, որ քեռուս աղջիկները ո շ 
կարող էին վիրավորել և ո չ ուրախացնել ինձ, իսկ նրանց տոնը անուժ 
էր իմ մեջ առաջացնելու լավ կամ վատ զդացմունքն եր։

— Ինչպե *̂ս է միսիս 0‘իդը,— հարցրի շուտ ախ հանդիստ նայելով 
Ջ որջիանային, որը հարմար համարեց իմ տված հարցին քիթը Ըք)նլ, 
կարծես ես ինձ անակնկալ ազատություն թույլ տվեցի։

— Միսիս Մի^դը։ խ, հա՛̂ , դուք մամային ի նկատի ունեք։ Ն։ս 
շատ վատ է։ Կասկածում եմ, Որ այս գիշեր կարողանաք նրա1 ս և ս ֊ 
ներ

— Եթե, — ասացի ես,— դուք վերև բարձրանաք և հ այտն եք նրան, 
որ ես եկել եմ, շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզնից։

Ջ որջիանան հա։Տարյա ցնցվեց ու չռեց իր կապույտ աչքերը։
-  հփտեմ, նա հատկապես ցանկանում է ինձ տեսներ— սւվելացրի 

ես, — չէի ուզենա նրա ցանկության իրագործումը հետաձգել ավելի, քան 
անհրաժեշտ է։

— Մամ ան չի սիրում, երբ երեկոյան անհանգստացնուէք են,— նկա
տեց էլիզան։ տ

Շուտով վեր կացա տեղիցս, հանգիստ, առանց հրաւԼերի, հանեցի 
գլխարկս ու ձեռնոցներս, հայտնեցի, որ կգնամ Սեսսիի մոտ, որը, երևի, 
խոհանոցում է, և կխնդրեմ, որ իման։։։՝ տրամադի^ր է արդյոք միսիս 
Ս՝իդը այս գիշեր ընդունելու ինձ։ Դուրս եկա սենյակից, զտւս Սեսսիին, 
ուղարկեցի, որ հէոնձնարաբականս կատարի և շարունակեցի որոշակի 
քւ̂ Աէերի դիմեր 1Լոս։ջ ես սովորաբար խուսափում էի մեծամտությունից։ 
Մի տարի առաջ, եթե ինձ դիմավորեին էսյնպես, ինչպես սւյսօր, ես հա– 
վանորեն, կորոշեի հետևյալ ւսռավոտ ևեթ թողներհեռանալ Գեյթսհև– 
գից, րս*յց այժմ իսկույն հասկացա, որ դա հիմ արություն կլիներ իմ 
կողմից։ Հարյուր ^̂ ղոն ճանսոզարհ էի կ։որել֊ս։նցել, որպեսզի սւես^ւեմ 
քեռակնոջս և սլետք է մնամ մոտը մինչև նրա կաղզուրէէելը կամ էք ահը։
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ինչ վերա բերում է նրա աղջիկների հպարտությանը կամ հիմարությա^ 
նը, ավեւի լավ է բանի տեղ չդնել և ազատ լինել։ Ուստի դիմեքի տնտե– 
սուհունք հայտնեցիք որք երևի, մեկ-Լրկու շաբաթ հյուր կմնամ այստեղք 
խնդրեցի մի սենյակ հատկացնել ինձք ճամպրուկս տանել այնտեղ և 
ինքս հետևեցի նրան։ ճամփին հանդիպեցի Ոեսսիին։

— Միսիս Ո̂ իղը ա րթն ացել է,— ասաց նա,— հայտնեցիֆ որ դուք 
այստեղ եք։ Գնանք, տեսնենք կճանաչի^ ձեզ։

Հարկավոր լՒ,ր ինձ առաջնորդել դեպի ինձ լավ հայտնի այն սեն̂ > 
յակը, ուր անցած օրերում հաճախ կանչում էին պատմելու կամ նկատո– 
ղոէթյուն անելու։ Շտապեցի Ոեսսիից առաջ և դուռը կամաց բաց արի։ 
Սեզ անի վրա, լուսամփոփի տակ վառվում էր լամպը, քանի որ մութն 
արդեն ընկել էր։ Տեսա նույն մեծ շորս սյունիկներ ունեցող մահճակալը 
սաթի գույնի վարագույրներով, նույն արդասեղանը, բազկաթոռը և ոտ– 
քերը դնելու փոքրիկ աթոռը, որի վրա մի հարյուր անգամ ինձ ծնկաչոք 
կանգնեցրել էին, ս տիպելոէէ, որ ներողություն խնդրեմ ս»յն հ անցան քնե– 
րՒ համւյւր, որոնք չէի կատարԼլւ Ակս՚մա նաչհցի այն անկյունը, որտեղ 
մի մ աէքանսէկ սևին էր տալիս սարսափելի ճիպոտի բարակ ուրւքադիծր, 
որը, դարան մտած, պատրաստ էր դիվային ճարպկությամբ դուրս ցատ
կել իր տեղյէց ու անխնա հարվածել դողդոզացող թաթիս կամ կուշ նկած 
վզիս։ Մոտեցա մահճակալին, հետ քաշեցի վարագույրները և խոնտրհվե– 
ՕՒ բարձերի կույտի վրա։

Լավ հիշում էի միսիս Ռիգի դեմքը և անհամբեր փնտրում էի ինձ 
ծանոթ դիմագծերը։ Ինչ երջանկություն է, որ մ ամ ան ակը խեղդում է մեր 
մեք վրեմխնղրությտն տենչը ու խլացնում է զայրույթի ու զզվանքի դրր^ 
գապատճառները/ Այս կնոջը ես թողեցի դառնությամբ և ատելությամբ 
տոդորված սրտով, իսկ վերադարձա կարեկցսւթյամբ լի դեպի նրա մեծ 
տառապանքները, ուժեղ ցանկությամբ՝ մոռանալու ու ներելու ինձ հասց
րած բոլոր վիրավորանքներր, հաշտվելու ու բարեկամ արար սեղմելու 
ձեռքը։

Լավ ծանոթ դեմքը այստեղ էր* դա նույն դաժան ու անողոք դեմքն 
էր, առջևս էին նույն ուշքերը, որոնց ոչ մի բան չէր կարող մեղմել և 
նույն, մի փոքր վերև բարձրացած, իշխան ատեն չ ու բսնակաէին հատուկ 
հոնքերը։ Ինչքա՜ն հաճախ էր սպառնալից ու իմ նկատմամբ ատելությամբ 
Ժ  դԻմքը մռայլվում^ ինչպիսի՜ կենդանությամբ վերականպնվե–
ցին մանկության սարսափների ու տխրությունների հուշերը, երր այժմ 
դիտում էի նրա խիստ դիմադծերը։ Ոայց և այնպես, հակվեցի և համ
բուրեցի հիվանդին I Նա նա յեք ինձ$
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-  1)ա Ջեյն յրն է , –  հալսյր1,էյ նտ։
— /Հյ//, քեռսւկիհ Ռիդ։ Ւնշպե *̂ո հք ղւրաք, ^
Երդվել էի նրան այլևս երբեք քեռակին չանվանել, բւսլր այժէՏ

դանում էիք որ ոչ մի հանւյանք ղորձած չեմ լինիք եթե իմ այդ երդումը 
դրժեմ։ Իմ մատնհրը սեղւ1ոււք էին է̂րա ձեռքըք է̂ րը ք̂̂ վ̂ ժ̂ էլյ սավանի 
վրա։ Եթե նա մեղմորեն սեղմեր ձեռքս, ես այդ պահին իսկական ա րա ֊ 
խություն կզդայի։ Ի այբ ոչ զգայուն բնավորությունը շուտ չի մեղմա ֊ 
հումք և ոչ էլ բնական հակակրանքներն են անմիջապես վերանում։ Մ ի ֊ 
սիս Միդը հետ քաշեր ձեոքր և, դեմքը ավելի շուտ շուռ տալով ինձնիըք 
նկատեր, որ գիշերը տաք է։ Հետո նորիդ նայեր ինձ, բայր սառնու^ 
թյամբ լի հայս։րքով։ Ես զգարի, որ նրա կարծիքը իմ մասին, նրա 
զդացմունքներն իմ նկատմամբ մնացել են անւիոփոխ ու յւնդրդվելի։ 
նրա քարացած աչքերից, որոնք քնքշության համար անթափանցելի էին, 
արցունքների անընդունակ, ես հասկացա, որ նա վհոել էր ինձ էսնուղ֊ 
դելի հաւք արել։ Եթե ինձ լավ տեսներ, դա անկեղծորեն նրան չէր ուրա ֊ 
խացնի, նա իրեն միայն ստորացած կզգար։

Համակվեցի վշտով, իսկ հետո զայրույթ զգացի, թայր որոշեցի 
նվաճել, կոտրել .նրա բնավորությունն ու կամակորությունը։ Արցունքներ 
րը դեմ էին առել կոկորդիս ճիշտ այնպես, ինչսլես մանզությսէն Օրե
րին, բայց զսպեցի ինձ։ Աթոոը գրերի մահճակալի մոտ, նստեցի ու 
թեքվեցի դեպի բարձը։

— Դուք ուղարկել էիք իմ հետևից,— ասացի,— ես այստեղ եմ։ 
Եմնամ այստեղ, մինչև որ դուք կաղդուրվեք։

— 0^, իհարկե, տեսա *̂ր աղջիկներին։
-  Այո։
— Լավ, ասա նրանց, որ ուզում եմ մնաս այստեղ, մինչև որ 

հետդ խոսեմ որոշ բաների մասին, որոնք նստած են հոգուս վրա։ Այս 
գիշեր արդեն ուշ է և դժվարանում եմ վելւհիշել։ Բայց ինչ ֊որ  բան ուզում 
եմ քեզ ասել**, Բ*ույլ տուր*,*

Մոլորված հայացքը և խոսելու եղանակի փոփոխությունը էէկայում 
էին այն մասին, թե ի^չպի^^Ի խորտակում էր կատարվել նրա երբեմնի 
հզոր մարմնի հետ։ Նա անհանգիստ կերպով շուռ գալով անկոզնում, 
վրան քաշեց սավանը։ Արմունկս, որը հենված էր մահճակալի ծայրին, 
պահում էր վերմակը։ Նա անմիջապես բարկացավ։

-  Ուզիղ նստ իր,– ասաց ն ա ,–  մի ջզայնացրոԼ ինձ վերմակը 
բռնելով։ Դու Ջեյն է^յրՆ ես։

-  Այո, ես Ջեյն էյրն եմ։
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— Ժ  թե ինչքան նեղություն է տփել ինձ այդ երե^.
խան։ Այսպիսի բեռ թողնել իմ վզին, և ամեն օր, ամեն մամ այնքան 
էր ինձ ջղայնացնում իր անհասկանալի բնավորությամբ, հանկարծակի 
բռնկումներով Ա ի մ  շարժումներին հետևելու իր մշտական անթն-սմչան 
ս֊ովորությա մ բ ։ Մի անգամ նա հետս խոսեց խելագարի կամ սատանայի 
պես. գեռ երբ եք այդպիսի երեխա չէի տեսել։ Եհաբկև, ուրախ էի, որ 
նրանից սյ զատվում էի։ Ւ^նշ կատարվեց նրա հետ Լոուգում։ Այևտռեղ 
աարածվել էր տիֆի համաճարակ և շատ աղջիկներ մեռանք ս-ակ՚ա/ե նա 
կենդանի մնաց, թ ^ յք  ես աոացի, որ մեռել է.,» ուզում էի, որ նա մմ^ռ– 
ներ։

— Տարօրինակ ցա նկոփ յոլն, միսիս Ռիդ։ Եսկ ինչի^* համար եք 
նրան այդպես ատում։

— Ես երբեք չէի սիրում նրա։ մօրբ, նա ամուսնուս միակ քույրն էր,
որը շատ կապված էր եղբոր հետ։ Երբ անարժան ամուսնութգունից հե^ 
տո րնտանիքը հրաժարվեց նրանից, Ո*իդր պաշտպանեց քրոջը, իսկ երբ 
չուր հասավ նրա մահվան մասին, ^ ՚իզը լաց էր լինում հիմարի պես։ 
Հետ ո մարդ ուղարկեց, որպեսզքէ երեխային բերեն, թեև ես աղերսում էի 
մանկանը հանձնել դայակի և վճարել խնամքի համար։ Ես ատեցի ևրե^. 
խային առաջին իսկ րոպեից^ եբր տեսա նրան^ հիվանդագ.ի'^նք մղկտա– 
քո^ղ այդ վտիտ էակին։ Նա ամբողջ գիշեր օրորոցում տզզում էր, եր– 
բեր չէր լալիս ուրիշ երեխայի պես, այչ ճչում ու ճղճղում էր։ Ո՝իդր խթզր 
ճում էր նրան, սբոբում ու զբաղվում էր նրանով, կարծես իր հարազատ 
երեխան լիներ։ Դեռ ավելին, իր սեփական երեխաներին այդ հասակոսք 
համարյա չէր նկատ ում։ նա աշխատում էր, որ իմ երեխաները րարե– 
կէսմաբար վերաբերվեն այդ մ ուրացկանին, բա յց սիրելիներս Արան տա
նել անգամ չէին կարողանում, և նա բարկանում էր երեխաների վրա, 
14/գտ նրանք ցոպց էին տալի*^> նրան չեն քփրում։ Ւր վերջին հիվփմն– 
գոէթյան ժամանակ շարունակ պահէսնջում էր, որ երեխային բերեն մս– 
էոր և մահից մի ժամ առաջ ստիպեց ինձ ևրդվեչ, որ կպահեմ այդ որ
բի ն ։ Գա նույնն է , Հմքյլ *ար եթե ստիպեին թնձ պահել աշխատանք ա 
է^նից վերցված մի ծլավորի ծնա նգ, րա յց ամ-ոսւինս էր., բնավոթու–
թ ,,սմր  ի ծնե թ ույլ մարդ էքս մ1օկը րոջարավիհ հոր պես ,չէ, և ես յրւրախ 
եմ այգ բանի համար։ Ջ^նը նման է ինձ և իմ եզթայրնհրին՝ իսկական 
Գիբսոն է ։ Օ , եթե միայն դադարեր տանջել ինձ իր նամ ակներով ա 
փող պահանջելով։ Ես այլևս փող չունեմ տալու, մենք քայքայվում ենք։ 
Ստիպված եմ ծաոաների կեսը ազատ արձակեէք փակել տան մի մասը 
կամ վարձով տալ։ Երբեք չեմ համաձայնի դրան* իսկ մ յս ս ։ կողմից
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ապա ինչպե^^ս ապրել։ Եկամտիս երկու երրորւլը դնում է դրավաղրման 
տոկոսները մարելու։ Ջսնը սսյրսաւիելի խաղամոլ է և միշտ տարվում է$ 
խե՜^ղճ տղւս։ նա շրջւսսլաաւէած է խարեր, աներով՝ ի1^՚հ ստորացել էք 
նրա տեսքըք սոսկւսլի է։ Ես ։սմաչում եմ, երբ նլսսն տեսնում եմ։ 

անի դնում նա աւԼելի էր \ ուզվում։
— Սարծում եմք որ աւէելի լավ է այժմ նրան մենակ քքողնելք — 

ասացի ք^եսսիին, որը կանգնած էր էքահճակալի մյուս կ.ռղմ ում։

— Ւհրես այՈք միսք րայց գիշերվա կողւէը հաճախ է այս ձևով խո՝  ̂
սում։ Առոոէոտյան աւէելի հանգիստ է լինում։

Ես վեր կացա։
— Սպասիրք— բացականչեց միսիս քէիդը»— մի բան ևս ուզում եմ 

ասել։ նս։ սպառնում է ինձ, շարունակ սսւառնում է, որ կա մ իրեն կս։ղա ֊ 
նի, կա^մ ինձ։ Երբեմն երազում տեսնում եմ, որ նա իբր թե պառկած է 
մի խոշոր վերք կոկորդին կամ ուռած, սևացած դեւքքաէ։ (Էնկնու։ք եմ 
սարսափելի գրության մեջ, ծանր հոգսեր ունեմ։ ք^նչ անել, ինչպե ս 
փող ձեռք բերել։

Բեսսին փորձեց համոզել նրան ընդունել հանգստացնող կաթիլն եր, 
գա նրան դժվարությամբ հաջողվեց։ Միսիս Ո՚իգը շուտուէ հան զստացաւէ 
և վերջապէս սկսեց ննջել։ Ես դուլւս եկա սենյակից։

Տասը օրից ավել անցաւէ, մինչև որ նորից կարողացա, խյւսել նրա 
հետ։ նա կա^մ շարունակի զառանցում, կ,ա̂ մ գտնվում էր մոռաց/րւթյան 
մեջ, և բժիշկը արգելել էր այն. ամևնը,  ̂ ինչ կարող էր խիստ հուզմունք 
պթտճառել նրան։ Միաժամանակ աշխատում էի, ըստ^հնարավորին, լա ֊ 
վացնել հարաբերություններս որջիանայի ու էլիզայի հետ։ նրանք ե ր ֊ 
կուսն էլ սկզբում սառն էին հետս։ Էլէպսւն օրվա կեսը նստած կարում 
էր, կարգում կամ գրում և հազիվ էր մի բառ փոխանակռւմ ինձ կամ 
քրոջ հետ։ Ջ ոըջիանան ժամերով բարբաջոսք էր իր դեղձանիկի, հետ և 
ինձ չէր նկատում։ Բայց որոշել էի զթաղւէել ու ժամանակ անցկացներ 
Հետս բերել էի նկարչության պիտույքներ, որոնք ծառայում էին ինձ թե  ̂
մեկի և 1Տ1/ մյուսի համսւըԻ

Վերցնելով մատիտների տուփը և մի քանի թերթ ք1ուզթ, սովորւս֊ 
բար նստում էի քույրերից հեռու, լուս ամ ուտի մոտ, նկէսրում էի երևա ֊ 
կայական ւէինյետկւսներ, պատկերներ, որոնք մի պահ առաջանում էհն 
երևակայությանս շարունակ, փոփոէսվող կալեյդոսկոպի մեջ՝ ծովի մի 
շերտ՝ երկու ժայռերի միջև, բարձրացող լուսին, որի սկավառակի ֆոնի 
վրա սևին էր տալիս մի նավ, եղեգնուտ, թրաշուշաններ, որոնց միջեց
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երևում էր ջրահարսի գլուխը, պսակված լոտոսի ծաղիկներով էլֆ, 
որը նստել էր շիկահավի բնի մեջ, ծաղկող ալոճենու ճյուղերի արան*
ր ո ւ մ  է

Մի անգամ առավոտ յան սկսեցի ուրվագծել մի դեմք, թե դա ինչ. 
պիսի դեմք պետք է լիներ, դեռ չգիտեի։ Վերցրի սև, փափուկ մատիտ, 
ծայրը սրեցի և խորասուզվեցի աշխատանքի մեջ։ վըա շուտով
ստացվերին լայն ու դուրս ցցված ճակատ և դեմքի համապատասխան 
ո ց յ վ ա դ ի ծ .  ուրվագիծն ինձ դուր եկավ, մատնեքս սկսեցին լցեել ու 
լ ր ա ց ն ե լ  դրանք գծերով։ Այդպիսի ճակատին հարկավոր էին չայն հորի* 
զոնակտն հոնքեր, հղկված քիթ՝ ” *–ՂՒղ քթակամուրջով ու լայն քթածա* 
կերով, ճկուն բերան, բա յց ոչ բարակ շրթունքնհրաԼ, հաստատակամ 
կզակ^ մեջտեղից երկու մասի բամանված փոսիկով։ Անշուշտ, և ս և բե* 
ղեր ու սև մազեր, փնջակալած՝ քունքերի մոտ և ալիքաձև՝ ճակատից 
վերև։ Մնում էին ալքերը, ես դրանք դիտմամբ թողել էի վերջը, քանի 
էքր ավեէի ուշադիր աշխ ատ անք էին պահանջում։ Նկարեցի խոշոր աչքեր, 
սա̂ ւէրվ նրանց տ ո տևան ունքն ե րը դուրս րերԼցք։ երկար
ու մուզ, բիրերը՝ ջինջ ու մեծ։  ̂Լա վ է, բա յց դեռ ա յն  չէ,  ինչ որ ուզում 
եմ ,— մտածեցի ես, նայելով կատարածս աշխատանքին,— հարկավոր է 
աչքերին տալ ավելի ում և ոգիյօ։ Ստվերներն ավելի խտացրի, որպեսզի 
աչքերն ավելի ես պսպղան ու փայլեն։ Մի երկու հաջող գիծ ու գործս 
պսակվեց հաջողությամբ։ Եվ ստացվեց իմ բարեկամ ի դեմքր, և ի^նշ 
նշանակությԾւն ուներ ինձ համար, որ այդ երիտասարդ օրիորդները մեջք* 
հերը դարձրել էին ինձ։ Նայում էի նկարին, ուրախանում էի, որ շատ 
նման էր իսկականին, ես կլանված էի նկարով ու գոհունակության էի 
զգոււք ։

— Դա ձեր ծանոթին՝ նկսրրն է,— հարցրեց էլիզան, որն աննկատելի 
կերպով մոտեցել էր ինձ։ Ես պատասխանեցի, որ դա պարզապես երևա* 
կայական գլուխ էր, և շտապեցի նկարը դնել մյուս թերթերի տակ։

Ւհաթկե, ստում էի, իրակա նում գա շատ նման էր միսար (հոլես* 
թըրքէ պատկերին։ 9 ա յց  դա ք^նլ  նշա նա կությա ն ուներ նրա կամ մի 
ուրիշի հա մա ր, բա ցի ինձնից։ Ջորջիանան նույնպ ես մոտ եցա վ, որպեսզի 
նա յի ։ Մյուս նկարածներս դուր եկա ն, բ ա յց  այս մեկի մասին ասաց՝ 
^Ինշ տգեղ մա րդ է » ։ Քույրերը, կարծես, զարմացել էին վա րպ ետությանս  
վրա ։ Առաջարկեցի երկուսին էլ նկա րել, և հերթով նստեցին մա տիտա յին  
ա րվա գձի համար։ ձետս Զորջիանան բերեց իր ա լբոմը։ Խոստացա քըա* 
ներկով նկարել նրա ա յրոմում ։ Դա իսկույն բա րձրա ցրեց նրա տրամա* 
դրությունը։ Առաջարկեց զրոսնել պարկում։ Դեռ երկ ո։ մա մ էչ շէր ան* 

Սձ



որ մենր արղեն տարվեի Ս տեքո1 տկսւ)» *̂ րա յրուի ձորքիտնան
պատմեք այն հրաշալի ձմռան մաս ին. որ Լսնրլոնոսէ
երկու տարի աոաքք այն մասինդ թե ինչ հիաըմունր էր աոաքաքրել այնա 
տեղ և այն ուշադրության մ ասին է որին արմանաքել Լրէ Նա ակնարկներ 
արեք և այն մասին, թե ինչպես ինքը հաղթանակ էր տարել նույնիսկ 
տիտղոսավոր անհատների մոտ։ Սեսօրվա ընթաքքում և երեկոյան դեմ 
այդ ակնարկներն ավելի ևս տարաձվեքին։ Նա պատմում էր դանադան 
սիրային դրույքների մասին և նկարադրում սենտիմենտալ տեսարաններ։ 
Մի խոսքով^ այդ օրր նրանիք չսեքի պերճաշուք կյանքի մասին հան  ̂
պատրաստիք ստեղծած մի ամբողջ վեպ։ Օր^օրի վրա վերսկսում էր իր 
ՂՐ^^ւՏ^^րԸ։ թեման միշտ նույնն էր̂  նա ինքր, իր սիրային արկածները Ա 
իր վշտերր։ Տարօրինակ էր, ոչ մի անդ։սմ նա չակնարկեք մոր հիվտն  ̂
դոլթյան, եղբոր մահվան կամ իրենք ընտանիքի մասյլ հեռանկարների 
մասին։ Թվում էր, թե նրա միտքն ամբողջապես տարված էր անքած 
հաճույքների հիշողություններով և փառասիրական ձդտ ոէմներով դեպի 
պալիք զվատրճալիքհերր։ Նա փրական միայն հինդ րոպ եով էր մա նում  

հիվանդ մոր մոտ , ոշ ավելի։
էւհՊ ան տակավին սակավախոս էր, երևի խ ոսա կքա թ յա ն համար 

մ ամ տնակ չուներ։ Ես դեռ երբեք ավելի դրաղված մի անհատ չէի տեսելւ 
ք>Կ. ր^վս.,, 1ր տ՚ւ ե,. թե Ն ա ինչ Հր ան ոսէ կամ ավելի ճիշտ* հա յտ հ»։։ • 
բերէ լ նրա ջանքերի ա րդյունքները։ Նա վԼը էր կենում մա մտ քույքի  
պէսնդովէ Չ դիտ եմ, թե ինչ էր անում մինչև նախ ոճաշր, բ ա յք  դրան Ւօ 
հետո նա զբա ղվում էբ բա շխ ա դրումով։ Ցոլքա քա նչյոլր  մա մ հաակաք^ 

վաձ էր որոշ զբա ղմունքի ։ Օրը երեք անդա մ կարդում էր մի փոքրիկ 
դիրք, որը, ինչպ ես հետո պ ա րգեքի, սովորական ա զոթա դիրք էր ։ Մի 

ա նգա մ հա րքրի, թ ե  ինչն է նրան գրա վում ա յդ դրբում , նա պատասխա^ 
նեք^ փպաաարագին նվիրվա ծ էքերրա։ ծր եք  մա մ 1ււ« տա յիս էր ա սեզնա ^  

դործոէթյանփ ա❁ կե թ ե յե րո վ  նա խ չեյո վ  քաաակուոի մուդ^կա րմիր կտորի  
եզրերը, որը դորգի չափ մեծ էր ։ Ւ պատասխան իմ հ։սրքին, թե ինչի  
համար էր ա յդ կաորր, նա րա քա տ րեք, որ դա Գ եյթսհԼդի մոտ վերքերՈ 

կա ոա քվա ծ եկեպեքո։ սեղանի ծա ծկոքն է ։ երկու մա մ նա նվիրում էր 

իր փրադրին, երկուսը* պարտեղի ա շխ ա տա նքներին և մեկ մամ^ ^ ^ 2 ի 4 *  
ների կա րդա վորմա նր։ Ըոա երևույթ ին, նա ր նկ եր ա կ քա թ յա ն, խոսա կ^  
բութ  յա ն  կա րիք յո ւն ե ը ։ Հա վա ա ա քա ծ ե մ , որ նա ինքն իրեն երջանիկ էր 

դգ^ւմւ Ա յգ  Հին ա ովորա թյունր րա վա րա րում էր նրա ն, ե ոչ մի րան 
նրան ա յն ր ո ^  ոէմեգ չէր  վչա ա քնում , արքան մի որևէ դեպ ք, որ ստ ի* 

պ ա մ  էր նրան խ ա խ ա եյ իր րա ջխ ա գրումր։



Մի ա նգա յ ԼրԼկռյան, երբ էլֆզ^ե սյէվորական^բ ավելքէ տրւոմա ֊
հայտն Լը, որ Զ^նի վարքապքհձը, որն սպառ

ն ա յ էր քայքպյևչ ընտանիքը^ խոր վիջ^ էր պատճառել իրենք 
ա^ժմք ավեշաըյէեք նա, ինքը վճռել ու իր սեփական որոշումն ընղանեԼ 
է ։ Իր ոէնեցած կարողությունը կարողացել է ապահով պահել, և երր 
մայրը մահանա^ հավանական չէ, հանգիստ կերպով նկատեց էլիզանփ 
որ նա լավանա կամ երկար ձգձգվի, այն ժամանակ նա կիրագործի իր 
վաղուց փայփայած պլանը^ կփնտրի մեկուսացած մի հանգրվանդ օրաեղ 
ճշմարիա սովոքհությոէնները հարատև կլինեն և որտեղ կկաէւացվի մֆ 
ամուր պատնեշ իր ու թեթևսոլիկ աշխարհի միշև։ Ես հարցրիք իսկ յք»ր^ 
չիանան կ"Ալեկքի^ նրանյ

Իհարկե ոչ։ յհրրշիյսնան և նա ոչ մի ընթ ա նա ր բան չունեն իրար 
^հԼտ և շեն էչ ունեցել։ Ոչ մի գեպքում նա չի հանգուրժի քրոջ ընկերօւ^, 
թ յււն  րեռը։ ձ  որջի ան ան պետք է ընտրի իր սեփական ա.։ըին4  իոկ ինքը՝ 
էլիզա ն—իր։

Զորջիանան, երր սիրտը չէր բացում իմ առաջ, օրվա մեծ մասը 
պառկած անց էր կացնում բազմոցի վրա, սրտնեղելով տան տաղտուկից 
և նորից ու նորից ցանկություն հայտնելով, որ մորաքույր Գիրսոնը 
հրավիրի իրեն Լօնգրէն։

— Ինչքան լավ կլիհի$— ասում էր — եթե ես կարողանայի 
մ ե կ ֊ե ր կ ո լ ամսով հեռանալ այստեղից^ մինչև որ ամեն ինչ վերջանա։

Ես լհ^^ցքի^ թե ինչ էր ուզում ասել, իր ((ամեն ինչ վերջանա^^ խոս
քերով, րալք կարծում եմ, որ նկատի ուներ մոր մոտալուտ մահը և 
թաղման արարողոէթյունների մռայլ հետևանքները։ Էլիզան սովպ։ա^ 
րար րշ մի ուշացրոլթյուն շէր դարձնում քրոջ ծոզոկթյան ա  գանգա$ոնե– 
Բի վրա, կարծեո շէր տեսնում ա յգ դժգոհ ու անքան էակին։ Ի այց մի 
օր, երր նա մի կողմ գրեք իր հաշիվների գիրքը և սկսեց ասեղնագոր– 
ծոՀթյսւնր, հպնկարծ հսրջիանային դիմեց հետևյալ ճառով*

—* Տորջիա նա , ես կա րծում եմ , որ աշխարհը քեզ պես մի դատարկ 
ու հ մար անպսան գեէւ երրեր շի տ ես ել։ Դու ծնվելու ոչ մի իրա վունք  
Լռւ. ■ ՝՝ր, չես կարողանում կ յա նքի ց ոգա ֊ա  ք ա զ ե յ։ ^ ե զ  հտմար, քո  մեջ 
և ք* \նով ապրելու փոխարեն, ինչպես սա զում է բանական էա կին, դու 
փնՀ^լ Ոլմ ես միա յն, թ ե  ինչպես անես, որպ եսզի կա խ վես մի օւթիշիփ 
քեզնից ավելի ուժեղ մարդու վ զից, իսկ եթե լգա նվի մեկը, որը համա
ձայնի իրեն բեոնա վորել այդպիսի գեր, թ ո ւ յլ , փ քվա ծ ու անոգպստկար 
արարա ծով, ց կ ս ց ւմ  ես վա յնա սուն րա բձբա քնելյ որ քեզ  հետ վատ են 
վարվում, որ ք ե զ  ա րհա մարհուէ ենփ Ոք զու գմրախա ես ։ Եվ հետս դո–

ա



յությունը քեղ համար պետք է լինի հարատև փոփոխությունների րր̂ 
հուղուևների լ)ի տեսարան, սւյլապես աշխարհը քեղ գնդոյն է թւէում։ Դու 
ուղում ես, որ քեղն աք հմայվեն, քեղ սիրահետեն, շո րլո քոր քք են, ուղում 
ես երաժշտություն, պար ու հասարակություն, իսկ եթե այդ բոլորը չկա, 
կարոտից մաշվում, թոշնում ես։ Մի *̂թե չես կարող մշակել այնսլիսի 
սիստեմ, որ ոչ ոքիդ ոչ մի բանոււք կախոււք չունենաս։ Ամեն մի օրդ րա– 
ժանիր մասերի, յուրաքանչյուր մասին հատկացրու մի որևէ զբսպմունք։ 
Սմ գործ մի նստիր քառորդ ժամ, տասը րոպե, հինդ րոպե անդամ, ոդ  ̂
տագործիր ԺաՍ անւս ՚դղ։ Գործի ամեն մի մասը ս։րա հերթով, սհսաեմով, 
խիստ հետևողականոլթյամր։ Օրը կանցնի այնպես շուտ, որ չես էլ ն1/ա֊ 
տի, թե ինչպես էր ս1ւսվել, և ոչ ոքի չես դիմի, որ քեղ օղնի աղատվելու 
պարապ րոսլեից։ Դու այլևս չես փնտրի ընկերակցություն, խոսակւյսւ^ 
թյուն, հ ամ աքլրտն ք ու ներողամտություն ռո հանդեպ։ Մի խոսքով՝ դու 
կապրես այնպես, ինչպես ։դետք է ասյրի մի անկախ էակ։ Լսիր խ ո ր ֊ 
հուրդս^ առաջին և վերջին խորհուրդս և այն ժամանակ, ինչ էլ որ լ ի ֊ 
նի, դու չ իմ կարիքը կղգտս և ո Կ մ ՝Ւ ուրիշիէ Ւսկ եթե արհա։քարհես, 
դու առաջվա սլես կշարունակես տենչալ, գանգատվել, ծ ուլան ալ ու 
տառապել հենց քո հիմ արության հետևանքներից, ինչքան էլ դրանք 
ծանր ու սէնտանելի լինեն։ Ես այդ պարզապես ասոււէ եմ քեզ։ Էսիր̂ . 
որովհետ ե դու այլևս երբեք ինձնից չես լսի այն, ինչ հր հիմա ասում եմ, 
բայց կդհրծեմ ամենայն վճռականությամբ։ Մորս մահից հետո քո 
նկատմամբ ես ձեռքերս լվանում եմ։ Այն օրվանից, հր նրա դագ սղր 
կիջեցվի դամբարան Գեյթսհնդի եկեղեցու տակ, մենք իրարից կռաժան Հ  
վենք այնպես, որ կարծես երբեք իրար ճանաչելիս շենք եղել։ Եվ լկ ա ր ֊ 
ծես, որ եթե մենք ծնվել ենք միևնույն ծնողներից, ես կզիջեմ քո 
նափոքրիկ պահանջին անգամ։ Նորից եմ ասում քեզ եթե ամբողջ\ 
մարդկային ցեզը, մեր երկուսի բացառությամբ, կործանվեր և միայն 
երկուսս մնայինք երկրի վրա՝, ես քեզ կլքեի հին աշխարհում, իսկ ի̂ էքւՀ. 
կգնայի նոիը։

նա լռեց։
— Դու կարող էիր քեզ նեղություն չտալ այդ երկար ճառն արտա^ 

սանելոլ,— արձագանքեց Ջռրջիանան,— ամեն ոք գիտի, որ դու ամե-հ 
նաեսասեր ու անսիրտ արարածն ես աշխարհում, ես էլ գիտեէք, թե ինլՎ 
քան ես դու չարաչար ատում ինձ։ Ւ։1ացա այդ այն տգեղ խաղից հետՈք 
որ դու խաղացիր լորդ էդուին Վիրի գլխին՝ դու չէիր կարող հանդուրժել, 
որ ինձ քեզնից բարձր դասեին, որ տիտղոս ունենայի, հր ինձ ընդունեին 
այն շրջաններում, ուր դու չես համ արձակվում քիթդ խոթել։ Ուստի՝ դրլ
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գործԼ^իր ,։ոպես լրտես ու մատնիչ և հեռանկարներս ընդմիշտ խորտա–՛

կերիր։
Ջորջիանան հանեց թաշկինակը և դրանից հետո մի ամբողջ Ժամ 

մ է յյր ր ում  էր քիթը, էլիզան նստած սառը, անվրդով, անխոնջ կերպով 
ղրաղված էր իր աշխատանքով։ է

Որոշ մարդիկ ճշմարիտ ու վեհանձն զգացմունքները կարևոր չեն 
հ  ա մ  Ա յ ր ո ւ մ  ք բա յց այստեղ կային երկու բնավորություններ, մեկը ա ն ֊ 
ւ;րանելի կոպիտ, մյուսը^ արհամարհելու աստիճանի անհամ։ Առանց դ ա ֊ 
ս։ր,զութ յա ն զգացմունքը հեղուկ է միայն, բա յց և զգացմունքով չ մ ե ղ ֊ 
մաքրած դատողությունը դառն ու ցամաք ուտելիք է մարդկային գո ր ծա ֊
ծ ր:թյ^ մ . Հւ յմ  ար։

Խոնավ ու հողմախառն երեկո էր։ Զորջիանան մի ի ն չ ֊ո ր  վեպ ը ն ֊ 
թԼրցելիս քնել էր բազմոցի վրա, էլիզան գնացել էր նոր եկեղեցի ի ն չ ֊ո ր  
սրբի նվիրված պատարագ լսելու։ Կրոնական հարցերում նա սարսափելի 
ձևապաշ տ էր։ Ոչ մի եղանակ չէր կարող նրան հետ պահել իր կրոնական 
պ ւ,։րտ ա կ ա ն ություններր կատարելուց։ Բոլոր եղանակներին ամեն կ ի ֊ 
բակի երեք անդամ գնում էր եկեղեցի և շաբաթվա ընթացքում ներկա 
է ր  լինում միշտ, երբ ծիսակատարություններ էին կատարվում։

Ես որոշեցի վերև բարձրանալ և տեսնել, թե ինչպես էր զգում իրեն 
մահամերձ կինը, որ համարյա անհւշագրության էր մատնւէած։ Նույնիսկ 
սպասավորները չէին հետաքրքրվում նրա վիճակով։ Վարձված հիվան֊^ 
դապահ կինը, որին համարյա ոչ ոք չէր հետևում, ամեն առիթ օ գ տ ա ֊ 
գործում էր, որպեսզի դուրս թոլի սենյակից։ Բեսսին հավատարիմ էր, 
բա յց  նա ուներ իր սեփական ընտանիքը և միայն հազվադեպ էր կարո*» 
ղանում տուն գալ։ Ինչպես և ենթադրում էի, հիվանդի սենյակում ոչ ոք 
չկար։ Չկար և հիվանդապահը։ Միսիս Միդր պառկած էր անշարժ և, ըստ 
երևույթին, ինքնամոռացության մեջ էր։ Հյուծված դեմքը թաղված էր բա ր
ձերի մեջ, բուխարու կրակը համարյա մարել էր։ Կրակին ածուխ ա վ ե ֊ 
լացրի, անկողինն ուղղեցի, մի պահ հայացքս հառեցի նրան, որ այժմ  
էլ լէբ կարոզ ինձ նա յել, և հետո անցա լուսամուտի մոտ։

Անձրևը ուժեղ ծեծում էր պատուհանի ապակիները, քամին կա ա ա ֊ 
ղի ոռնում էր։ ոԱյստեղ պառկած է մի մարդկային էա կ,֊֊՛–  մտածում էի 
ես,— որը շուտով կհեռանա երկրային տարրերի պայքարից։ Ո \ր  կգնա 
նրա հոգին, որ ա յժմ պայքարում է իր նյութական պատյանի հետ, երր, 
վերջապես, ազատություն ստանայ։։

Խորհելով այս մեծ գաղտնիքի մասին, հիշեցի Հելեն Բքրնսին ու 
հրա վերջին խոսքերը, նրա Հավաար, վարգապետսւթյունր, իրենց

ա



մարմնային կեղտից ազատված հոգիների հավասարության մասին։ 
Մտքով դեէւ լսում էի նրա ձայնի անմոռանալի հնչյունները, դեռ ոլատ– 
կերսէէյնոլմ էի նրա գունատ ու ներշնչված տեսքըք տանջահար դեմքը ու 
վեհ հ^յ^ցքըէ երբ անշարյ պառկած մահվան մահճում շշնջալով ասում 
էր, որ հույս ունի էէերադւսռնալոլ իր աստվածային հոր գիրկը^ Հենը այգ 
պահին մահճակալիը ականջիս հասավ մի թույլ ձայն*

֊ ֊  Ո'*վ է այդ։
Գիտեի, որ միսիս Ո՝իգը օրերրսէ չէր խոսում։ Մի թե նոր կյանք 

ստաըաւԼ։ Մոտեըա նրան։
— Ես եմ, քեռակին Միդ։
—  Ո̂ *։թ ես , —  պատասխանեը նա ։ —  Դուք ո̂ *վ եք , —  նայելով ինձ 

զարմաըած, տագնապալից, բայը տ։սկա։էին գիտակից հ։սյաըքաէ։ —  

Դուք բոլորովին անծւսնոթ եք ինձ։ Ո^ւր է ք^եսսին։
— Եր տնակում է, քեռակին։
— ՝9եռակի ն,— կրկնեց նա։ — Ո̂*ւէ է ինձ քեռակին անվանում։ 

Դուք Գիբսոններից շեք, բայց և այնպես ճանաչում եմ ձեզ այդ դեմքը, 
այդ աչքերը և այդ ճակատը լավ ծանոթ են ինձ* դուք նման եք*.* վա , 
ինչ եմ ասում, դուք նմա՜ն եք Ջեյն էյրին։

Ես լռեցի։ Վախենում էի, որ եթե հաստատեմ, կաթ։էած ստանւս։
— Բայց,— շարունակեց նա, — ւԼախենում եմ, որ դւս սխալ քինի։ 

Եմ խոհերը խաբում են ինձ։ Ես ուզում էի տեսնել Ջեյն էյրին, դրա հ ա ֊ 
մար էլ փնտրում եմ նմանություն այնտեղ, որտեղ չկա։ Բացի այդ, ութ 
տարւէա ընթացքում նա, երևի, բավականին փոխվել է։

Այժմ հանգիստ համոդւէեցի, որ ես հենց այն անձնավորությունն 
եմ, որին նա կցանկանար տեսնել։ Եվ տեսնելով, որ ինձ հասկանում է, 
որ նրա գիտակցությունը միանգաւքայն տեգն է, հայտնեցի, թե ինչպես 
Բեսսին ամուսնուն ուղարկել էր Մորնֆիլդ իմ հետևից։

— Գիտեմ, որ շատ հիվանդ եմ, — ասաց միսիս Ռիդը։ — Մի քա
նի րոպե սրանից առաջ փորձում էի շուռ գալ և զգոյցի, որ ոչ մի ան
դամս չեմ կարող շարժել։ Լավ կլինի, եթե թեթևացնեմ սիրտս մահից 
առաջ։ Այն, ինչի մասին առողջ ժամանակ քիչ ենք մտածում, քարի պես 
հոգուդ վրա ծան րանում է այնպիսի ժամին, ինչպիսին հիմա է։ Այս– 
տե"*ղ է հի։էանդապահը, բացի ձեզնից, ուրիշ ոչ ոք չկա** սենյակում։

Հանգստացրի նրան, ասելով որ մենակ ենք։
— Այսպես ուրեմն, երկու անգամ ես վւստություն եմ արել քեզ և 

այժմ ցա։Լում եմ այդ բանի համար։ Առաջինն այն էր, որ ես դրժեցի իւք 
ամուսնուն տված խոստումը^ դաստիարակել քեզ իմ հարազատ երեխայի

էՏ—Շաոլոթ Բրոնտե
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պեսք ե ր կ ր ո ր ւ ;լէ — նա հաշվով, գուցե, ղա ա^ն^էւն Էլ

կարևոր շէ ,— շշ^ջ^*Ձ իրևն ,— և հետո– ես կարող եմ լավա նալ, և
վիրավորական է ալսպեււ ստորանալ նրա աոաջ։

Նա ջանք գործա դրեց, որպեսզի շուո գա, թս^յց իզուր։ նրա դեմքը  
փ ոխ վեց, թվում էր, թե զգում էր ինշ^որ Ներքին, բանտ որ կարող էր վհ^. 
րահաս սուր ցավի ոկիդր լիներ։

— Բավական է, պետք է վերջ տալ այս վիճակինք, Հավիսքհնակաղ 
նքքւթյունն իմ առջև է։ ԱէԼհլի լավ է աաել (րԳնա հ բՕտց արա պ ա հնւրա ֊ 
նը, վերցրու և բեր նամակը, որն այնտեղ կտ եսնես»։

Նրա հրամանը կատարեցի։
— Կարդա ա յդ նա մա կը ,— ասաց նա։
Նամակը կարճ էր և պարունակում էր հետնքալը^*

«Տիկին. Չե^ք բարեհաճի աըդյթք ինձ իմ
եղբոր ադջկա^ յն  էյրի հասցին և հայթոեել^ թե 
ինչպես է նս։* Մտադիր եմ շուտով գրել նրան, որոլես^ 
զի գա ինձ մոտ՝ Մա գևյրա ։ նա խ ախնտմությոմտն օրհ
նեց ջանքերս և ձեոք բերեցի, կա րողություն• քանի ոը 
ամուրի եմ և երեխա չա նեմ , կրպինաջի իմ կինղթսնու– 
թյա ն օրոք որգեգրել ու կաակփ^ նքան այև ա մենը, ինչ 
որ կմնա  ինձնից հետո։

Ընդունեք, տիկին և ա յլն, և ա յլն***
Ջոն էյըր Մ ա դեյրա »։

ն։սմա,պր դրված էր երեք տարի աոաջ։
— Ննկ թնշմ^*- երբեք այս մասին շեմ լսէկ,–^
— թիովհհտե չափ ից դքորէ։ աէՈում էթ ^ 0հւզէքէմ նմքանտել

քո բա րգա վա ճմա նը։ Ես շէքէ կարողանում մոէԱսնաչ քո վերաբերմունս 
քը իքէ նկսքԱքմամր^ Զ հ յն , ա յն կատաղքրւթյոյնը, որով դու մի անգամ 
հսրրծԽկվեցիր թ էմ էթրա. քո տոնը, որով դու հԽյա  արարեցիր, Որ աշ
խ ա րհում թ ^ լ^ թ ց  քաա՝ ա ա ա մ ես ին^, քո ոչ մանկական հա յա ցքն ու 
ձա յնը, երր դու պ նդում էթքք ոք թմ՝ մաոթն մեՈէսծեչն անգամ ք հ զ  խ որա 
պես վրդովում է, և որ ես հհադ– վարվում ե մ  անասեչի դաէհոԽւթքա մր։ 
Չ եմ կարողանում մոռա նա լ իմ անձնական ապրումների, երր վեր թռար 
և թա փ եցիր սրտիդ ա մբողջ մա ղձը։ Այնպիսի սարսափ զգա ցի, ինչպես  
եթն կենդա նին, որին հրել կամ հարվածել էի, հանկարե նա յեր ինձ մա րդ
կա յին աչքերով ու անիծեր մա րդկա յին ձա յնով ։ Մի փոքր ջուր տո՚^ւր։ 
(է,^ղուա արա։
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-- Աիրեչի ժիսիս Ռիդէ– ասաքի, ջուր աոաքարկերէվ,– այ/ես մի 
մտածեք այդ մասին, հուքա Հանեք բպորր ձեր մտքիցւ Ներեցեք ինձ  ̂
իմ կրքոտ լեզվի ճամէսր, այն ժամանակ երեխա Լի, այդ օրվանից ան  ̂
ցեէ Լ ոՀ9^իհր տստիւ

Նա ւպատասխանեց, րայց ջուր խմեւով էՍ շունչ քաշեք ով, շարա  ̂
հակեց*

֊ ֊  Ասում եմ, որ ես չէի կարողանում մոոանաչ այդ և վրեժ էի 
չուծում քեզնից։ Չէի Հստոզ հանգո%րժ1դտ որ հոթեզթայրզ որդեգրեր քեղ, 
հ դու ա Այրեիր հան զիստ ա  հքեզ պաջմօսննէրումՎ Ես գջլեցի նրան  ̂ ջաա 
ցավում յեմ, *գրխփ» Ոք» ստիպվաձ նմ վջաաքնեք, բայց Զեյն էյրր ւ/ձ. 
ոեք է4  Նա մահացեք է 4ոիֆի համաճարակից Լոադում։ Այժմ արա, ինչ. 
պես ուզում ես։ ^րիր նրան ու հերքիր գրածս, ինչքան կարոդ ես շո։ա 
մերկացրու իմ սուտր։ Դու, երևի, ծնվեք ես ինձ տանք ելա հէս։քւ.։ր։ Իմ 
վերջին ժամր պպրոլրված է ւռանջաչից հիշողություններով իմ այդ քա յ. 
չի մասին, որք ևս երբեք չէի աԱի, բայց արեցի միայն քո պատճառով։

— կյթե կպյսպանաքի ձեգ համոզել այլևս չմտաեեչ այգ մասին, 
քեռակին, և չինել իմ նկատմամբ բարի ու ներոգամիա*^*

— Դա չատ վատ բնավորությոմէ ունես,— ասաց նա,— մինչև հի. 
մա հրաժարվում եմ հասկանաք, թե դու ինչպԼս ինր տարվա րնթաց. 
քում կարողացեք ևս ամեն ինչ այդպես համրերությամր ու հանգիստ 
տանել և տասնևրորգռւմ կրակի ու արհավիրքների միջից դԱՀթս պրծնեք 
ողջ և աոոդջ։ Ես երրեք չեմ կարող այդ հասկանալ։

— Բնավորությունս այնքան էք վատ շէ, ինչպես կարծում եք։ ես
դյուրագրգիռ եմ, րայց ոչ քինախնգիրւ Շատ անգամներ, երր գեռ փոք. 
քիկ երեխա էի, պապրաստ էի ձեզ սիրեչ, եթե գս ^  ե
այժմ ամենայն լրջությամր ուզում եմ հաշտվել ձեզ հեալ Համբուրեր
ինձ, քեռակին։

Այտս մոտեցրի նրա շրթունքներին, րայք իղ^լր։ նա աս։սը, որ ես 
հակվել եմ իր վրա, և գժվարանում ( շնչել, ու նորից ջուր պահան. 
քեց, Երր իքեցրի թարձի վր։ս  ̂ նրան րարձրաըրել ու րոնեչ Լի ջուր խմելու
հաժար, ես ձեռքով ծածկեցի նրա սառցի պես սաոր ու խոնավ ձեոքր։
ծուլացած մատներր մի կողմ քաշվեցին իմ շոշափումից, իսկ ադոտա.

աքթեբք խուսափում էին իմ հայացքիքւ
9իթեփ կամ ատեք իհձ, ինշպես ա.գամ եք,–^ վերջապես ասպ. 

քաքց եա միանգամայն նեթսսմ եմ ձեգ։ Այժմ թսղություն խնդրեք 
ասածաց հ խսպագավթյան ձհգւ

Խձ^ղէ4 աաաապյա՚ւ կին, պրդեն ուշ էր, աքպեսզի կարողանար փոա
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խել իր մսւրի ս ովորական ուղղությունը։ Կենդանության ժամանակ միշտ 
ատում էր ինձ ու մեռավ նույն այդ զգացմունքով։

Ներս մտավ հիվանդապահ կինը, հետո և ք^եսսին։ 9ա յք ես կես 
ժամի չափ հապաղեցի, հույս ունենալով տեսնել բարեկամական զ գ ա ց ֊ 
մունքների որևէ նշան, բա յց իզուր։ Միսիս էհիդը շուտով նորից ընկավ 
ինքնամոռացության մեջ և այլևս ուշքի չեկավ։ Նույն գիշերվա ժամը 
տասներկուսին մեռավ։ Ես ներկա չէի, որպեսզի փակեի աչքերը, մոտը 
չէին և նրա աղջիկները։ Հետևյալ առավոտ միայն մեզ հայտնեցին, 
որ ամեն ինչ վերջացել է։ Նա պառկած էր սեղանի վրա, էլիզան ու ես 
գնացինք տեսնելու։ Զ որջիանան, որ բարձրաձայն հեկեկում էր, ասաց, 
որ ինքը վախենում է մոտենալ։ Եվ ահա իմ առջև տս։րածված էր Սաոա 
քէիգի երբեմնի ուժեղ ու գործունյա, բա յց այժմ սառած ու անշարժ մար^ 
մինը։ Նրա կրակոտ աչքերը ծածկված էին սառը կոպերով, ճակատն ու 
ուժեղ դիս ագծերը իրենց վրա դեռ կրում էին նրա անողոք հոգու դրոշմը։ 
Այդ մարմինը մի տեսակ տարօրինակ ու մռայլ օբյեկտ էր ինձ համար։ 
Ես նայուէք էի նր։սն թախծոտ ու վշտալից հայացքով։ Այդ տեսա^ 
բ ա ն ը  ոչ մի քնքուշ, ջերմ զգա ցմ ունք, կարեկցություն, հույս կամ 
հնազանդություն չէր ներշնչում։ Ես հոգեպես հուզվում էի պ թե իմ 
կորստի, այլ այդ կնոջ քաշած տառապանքների համար։ Առանց ար  ̂
ցունքների սարսափով նայում էի այգ երկյուղ պատճառող մահվան վրա։

Էլիզան հանգիստ րյիտում էր մորը։ Մի քանի րոպե լռելուց հետո 
նկատեց,

— Այսպիսի կազմվածքով նա կարող էր ապրել մինչև խոր ծերու^ 
թյուն, հոգսերը կրճատեցին նրա կյանքը ։ — Հետո ջղաձգությունը մի 
պահ բռնեց նրա կոկորդը, բա յց հենց որ անցավ, շուռ եկավ ու դուրս 
գնաց սենյակից։ Դուրս գնացի և ես։ Մեզնից ոչ մեկը ոչ մի կաթիլ ար*> 
ցունք չթափեց։

Գ ա Ի 1 օ  « 1 1 Ա Ն Ե Ր Կ Ո Ի Ե Ր Ո Ր Գ

11̂  իսար Ռոչեսթըրն ինձ արձակուրդ էր տվել միայն մի շաբաթով, 
այնինչ մի ամիս անցավ, մինչև որ կարողացա թողնել Գեյթսհեդը։ 

Ուզում էի հուղարկավորությունից անմիջապես հետո հեռանալ այդտհ^ 
ղից, թ*օյց Զորքիանան խնդրեք սպասել մինչև իր Լոնդոն մեկնելը, ուր, 
վերջապես, հրավիրվեք իր քհոոն միստր Գիրսոնի կողմից, որը եկել էր
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քրք>ջ թաղումը կազմակերպելու և ընտսէնե1լան դոր6 երու1 ղր ա րլւէե յ ու։
•Տք1րջ1յանան ասաց, սր ոչ մի ղեսլքում միայնակ չի մնա ԿՒղ այի հհ տ, 
որն իր տխրությանը չի համակրում, չի պսյշտպանում իրեն իր սար֊ 
սափների մեջ, չի օգնում իրեն իր պ ա տ ր ա ս տ ութ յունն Լ րի մեջ։ Դրա 
համար ես ենթարկւ1եցի նրա ւիորրոգի հուզումներին ու եսասեր ղա ն ֊ 
դատն երին և արեցի նրա համսյր այն ամենը, ինչ կարող էի, կտրեցի ու 
հավարհցի նրա զգեստները։ ճիշտ է, քանի գեռ աջխսւտում էի, Ջ ո ր ֊ 
ջիտն ան անգործության էր մ ատնւխսծ, և ես մտածում էի ինքս ինձ. ((Եթե 
մեղ վիճսւկվաձ լիներ միասին ապրել, զարմուհիս, մեր հ ա ր ա բե ր ութ յուն ֊  
ները այլ կլինեին։ ՝9եզ համար կնշանակեի քո բաժին գոբծը ու կստ ի ֊ 
պեի ավարտել կամ այն ։սնավարտ կմնար։ ք^ացի այգ, կպահանջեի, 
որպեսղի կրծքոււք գ ւզսւհեիր տ աղսւկալի ու կիս ա1լեղծ բողոքներգ։ Հ ա ֊ 
մաձայն եմ հ ամ բեր ությաւք բ ու զիջողությամբ կատարել քւքահաճույք֊ 
ներդ միւսյն այն պ ատքսւքո ով, որ ւէեր հ անգի սլում ը թռուցիկ է և տեղի 
ունեցավ այսպիսի յուրահատուկ (ողբալի պայմաններում))։

Վերջապես Ջ որջիանան մեկնեց, բայց այժմ էլիզէսն խնդրեց ։քի շ ա ֊ 
բաթ ևս մնալ։ նա ասում էր, որ ծրագրերը կլանում են նրա ամբողջ 
ժամանակն ու ուշաղբությունր, պատբաստվում էր գնալ հեռավոր երկըր ֊ 
ներ, ամբողջ օրն անց էր կացնում իր սենյակում, փակելով դուռը, և 
լցնում էր ճամպրուկները, դատարկում էր ։գահ արանի արկղները, ա յ ֊ 
րում էր թղթերը և ոչ ոքի հետ չէր շփվում։ նա խնդրել էր ինձ հետևել 
տանը, ընդունել այցելուներին և էգատասխանել ցավակցական նա մա կ֊ 
ներին։

Մի առավոտ նա ասաց, որ ես ազատ եմ։
— Եվ ես շատ պւսրտական եմ ձեզ , —  ավելացրեց նա , —  ձեր ա ր ֊ 

ժեքավոր ծառայությունների ու համեստ վարմ ունքի համար։ նկատեքի 
տարբերություն //ա՝ ապրել այնպիսի մեկի հետ, որպիսին դուք եք, թե 
Ջորջիանայի հետ։ Դուք անում եք ձեր գործը և ոչ ոքի վզին բեռ չեք։ 
Վաղը, —  շարունակեց նա , — մեկնում եմ Եվրոպայի մայր ցամաքը։ Ո ր ո ֊ 
շել եմ ասլրել Լիլլից հեռու մի մենաստանում, որը ոչ այլ ինչ է, եթե 
ոչ կուսանոց։ Այդտեղ ես ինձ խաղաղ ու հանգիստ կղղամ։ Այդտեղ 
որոշ ժամանակ կնվիրեմ կաթոլիկ եկեղեցու դավանանքների, նրանց 
սիստեմին նվիրված գործերի ուշադիր ուսումնասիրությանը։ Եթե այդ 
կրոնը, ինչպես հույս ունեմ, կոչված է ապահովելու իրերի ընթացքը, 
արժանավայել ու կանոնավոր ձևով ես կընդունեմ հռոմեական եկեղեցու 
ուսմունքը և, հավանորեն, կմտնեմ կուսանոց։

Ես ո̂ լ  զարմանք հայտնեցի և ո՜չ էլ փորձեցի նրան հետ կ ա ն գ ն ե ց ֊
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Երբ բւսժանվում էինք, նա ասաց*
— Մնաք բարով, կուզին ա Ջեյն էյր^ թ*^թի ցանկ ութ յյուննեբ։ Ռրոշ 

չափով դուք առողջ դատողութչուն ունեք։
Ես պատասխանեցի.
— Դուք էլ զուրկ շեք դրանից, կոլգինա էէիզա, թա յ̂ց, և այնպես ես 

կարծում եմ , որ դուք մեկ^ երկու տարէ հետո կենդանի կթապլեք ֆբան^. 
սիական մի որևէ մենաստանում։ Ենշևէ, դա իմ գործը, լէ,, եթե գա ձեդ 
բավարարում է. ինձ համար միևնույն է։

-— Դուք, ճիշտ եք,.— արձագանքեց նա։ Եվ այ,ս խոսքից հետո, մենք 
բա ժանվե,ցինք, և մեզանից– յուրաքանչյուրը գնսւց, իր ոլցույն ուղիով։

Քանի ոց այլևս ոչ մի առիթ շեմ ունենա խյւսեւլ նրա կամ նրա քրոջ 
մասին,, ապա հենց այստեղ կնշեմ, որ Ջ որգխսնան ձեոնսՒՈԼ այէա*սնո❁ –* 
թյուն կնքեց մի հ ար ուստ, բա յց զառամ յա յ մարդու Հետ, ի^կ էէէզան, 
իսկապես միանձնուհի ձեռն ա դրվե ց և ներկա յումա Հանդիսանում է ։քա^ 
նէսմայր այն կուսանոցում, որտեղ նա անցկաց^եց էր, փորձնական ՀԸր^ 
շանը, և որին նՎիըաբերեց իր ամբողջ կարողոփյթմւըօ,

Թե ինչ են՝ զգում մաըյդէկ,, երբ երկար կամ կ^ըճ թսցակայթյթյթե՝–՝ 
նից հետո վերադառնում են տուն*,, եռ Լգէայփ, անծամը եցըեք այգ բա * 
նր չէի զգացելԽ Երր երեխա էէ.,, պխոնէ,. թե. ինչ է նշանակում։ վերաոառ* 
նալ Գեյթէոհեգ երժլար ղբոաանքէց հե.ա,ո և սպառեվ,, որ քևդ ս.կս.ևն հան* 
դիմանել ցրտահար եղած ու մռայլ տեսքիդ համար։ Եսկ ավելի ուշ  ̂ իե^ 
է նշանակում եկեղեցուց վերագաո-նսզ <րտուն»՝ Լոյււգ,, ա$ենէյրսլ առատ 
ճաշ ու տաք կրակ և ի վիճակէ Ա է ն ե լ  վայէըքք^օւ ւմք մևկյր և  ռ  է  էչ մ յու* 
սո։ Այդ վերազարձնեթից և ոշ մեկը լէք կաըյպ հյյյձեըէ, կամ ցրււնկաՓ 
ւէնել։ 0'շ մի մագնիս ինձ շէր ձգում դեպի որոշակի կէտ ու չէթ
ուժեղա նումքա նֆ ավելի մոտենում էի այդ կետին։ Թպւնֆէւդ վեթսէ^ 
ղաոնայք դեռ պետք– էր փորձել^ֆ

ճանապարհռքղթ$0յոանս ձանձրռգի էր, շսւտ ձանձրյսւէւ Աոաջին 
օրը անցա հիսուն մղոն ե ^ շ ե ք ե ք է  ի ջ և ա ն օ ւ մ ն ո ւ յ ն պ ե ս  
հիսուն մղոն։ Աոաջին տասներկու ժամվա ընթացքում մսհաժհում* էէ մխ> 
սիս քհիգի վերջին րոպեների մասին։ Տեսնում էի նրա Հյուծված ու դու* 
նատ դեմքը ու լսում նրա տարօրինակ կերպով փոխված ձայնը։ Պատ* 
կերացնոլմ էի թաղման օրը, դագաղը, դիապատվանդանը, սև հւսգաձ 
վարձակալների ու սպասավորների շա րա նը^ ազգականների թիվը շաա 
Փ^քր էր, է^ յն  կամարները, լռսւ եկեղեցին ու հանդվաավոք արաբռղոլ^ 
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թյունը։ Հետո ՝մտապատկհրիս առաջով անքյան Ջ որջիէէէնան ու էլիղան, 
մեկին տեսնում էի պարահանրւեսի կենտրոնում, մյուսին՝ կուսանոցի 
խրում։ Մտածում ու վհրչուծում էի նրանր յուրարան * յուրի աոանձնտ–>՝ 
Հատկությունները և բնսրվռրոլթյան գծերը։ Երեկոյան գհմ մեծ րար^աք 
մտնելը մավզերս ցրեր, Գիշ^ՐԸ խրքհերիս տւէեր բոլորովին այւ ուղրլու֊ 
թյուն։ Պառկեցի ճամփորդական մահճակալում ու հուշերը տեղի տվին 

իմ մ աքերին էոյգագայի մասին։
Վերաղաոնռւմ էի ^որնֆիվգ։ ք^այր .ինչքա*՝ն ժամանակ կարող եմ 

այնտեղ ապրել։ Ո շ երկար, ա յդ բանում համոզված էի։ Միսիս Ֆ ե յր ֊ 
ֆաքսն ինձ գրում էր, որ հյուրերը իմ բացակայության ժ ամ ան ակ մեկր 
նել էին, միստր Ռոշեսթըրը երեք շաբաթ առաջ գնացել էր Լոնդոն։ Վե* 
րադարձին սպասում էին դեռ երկու շաբաթ առաջ։ Միսիս Ֆեյր^“. 
ֆաքսը ենթադրում էր, որ գնացել էր իր ամուսնության հետ 
կապված որոշ գնումներ անելու, քանի որ խոսում էր ինշ^որ 
կառք ձեռք բերելու մասին, ասում էր., որ միստր քհոչեսթըրի միս Ինգրե^ 
մի հետ ամուսնանալու միտք^ը իրեն տակավին տարօրինակ է թվում* 
բա յց լսելով ա յն, ;ինլ որ բոլորն ասում էին, և այն, ինչ որ ինքը նկա–> 
տել էր, ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, որ այդ դեպքը շատ շուտով 
կկաւասրվի։ ((Տարօրինակ կլիներ, եթե կասկածեիք, — մտքումս աււհ– 
լացք,ի,–~ ես բոլորովին շեմ կասկածում»։

Ւմ մեջ հարց առաջացավ՝ Ծո̂ *լր գնալ»։ Ամբողջ գիշեր հ բազում ո 
միս Ինգրեմին էի տեսնում։ Մի գեղեցիկ առավոտ երազում տեսա, թե 
ինչպես նա փակում է իմ առաջ Թորնֆիլդի դարպասները և ցույց  աւ^/ ֊ 

յիս մի այլ ճանապարհ, իսկ միստր Ռոշեսթըրը կանգնած, ձեռքերը 
կրծքին ծալած, ասես նայում ՛էր ժանտաբույր ժպիտով, թե^ նրան և թե՜ ինձէ 

Ֆեյրֆաքսին չէի հաղորզեւ վերադարձիս ճիշտ օրը, ո ր ո վ ֊ 
հետև չէի ցանկանում, որ ինձ համար կառք ուղարկեին Միլքոթ։ Ուզում 
էի ճանապարհը զբոսնելով միայնակ անցնել։ Եվ ահա ճամպրուկը թ ո զ ֊ 
նեյով հյսէրանոյյի բակում, մի հունիսյան երեկո, լքոտ ժամը վեցին, 
շատ հանգիստ րոնեցի Ռորնֆիլդի ճանապարհը^ մի ճանաէգարհ, որն 
անցնում էր զւխավորաւզես դաշտերի միջով և շատ քիշ էր բանուկ։

Ամառային ։սյղ երեկոն թեև պայծառ ու արևոտ չէր, բա յց մեղմ էր 
ու խաղաղ։ ճանէսպարհի ողջ երկարությամբ հնձւ1որները խոտ էին 
հնձում, երկինքը, թեպետև անամպ շէր, բա յց այնպիսին էր, րրր խ ոստ ա ֊ 
նում էր հետագայում պարզ եղանակ, կապույտը, որ երևում էր պ ա տ ա ֊ 
ոոտած ամպերի միջից, մեղմ էր ու հանգիստ, մայրամուտը նույնպե յ  
շիկացած էր։ Ռվում էր, թե մարմարե ամպերի հետևում զոհարանի վր։ս
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կր։սկ Հր վառվում և ոսկեգույն ք^*^փ^^ցում էին ամպեք ի քողի
տ ա կ ի ց ։

Ինչքան ավելի էր կարճանում Բ՝որնֆիլդ տանող ճանապարհը, ա յն ֊ 
քան ավելի էի ուրախանում, այնպես որ նույնիսկ կանգ առա ու հ ա ր ց ֊ 
րի ինքս ինձ, թե ինչ է նշանակում ա յգ ուրախությունը^ ւէՒ
վերադառնում տուն կամ իմ մշտական բնակավայրը, կամ այնտեղ, ո ր ֊ 
տեղ մտերիմ ընկերներ հետևում ու սպասում էին ինձ։ (^Անշուշտ, միսիս 
Ֆեյրֆ արսը կժպտա ու հանգիստ կողջունի քեզ ,— ասում՜՛ էի ինքս ինձ,— 
ե փոքրիկ Աղելը, ծափ տալով, ուրախությունից կթռվռա տեսնելով քեզ, 
բա յց շատ լավ գիտես, որ գու մտածում ես ոչ թե նրանց, այլ մի ուրիշ 
անձնավորության մասին, որը քո մասին չի մտածրւ.մ» ։

Բայց ի^՚նչն Հ ավելի համառ, քան երիտասարդությունը, ի̂ ^նչն է 
ավելի կույր, ^ա ն անփորձությունը։ Երկուսն էչ պնդում էին, որ ինձ հ ա ֊ 
ճելի կքին ի նորից տեսնել միստր Ռոշեսթըրին անկախ նրանից՝ կնայի 
նա ինձ, թե ոչ և ավելացնում էին, ((Շտապի^ր, շտապի^ր, եղիր նրա 
հետ, քա նի կարող ես, մի քանի օր ևս կամ ամենաշատը մի շաբաթ, և 
դու հավիտյան կրաժանւէես նրանից^)։ Եվ հետո, խեղդելով իմ մեջ մի 
նոր վիշա, ի ն չ ֊ո ր  մի ծանր բան, որը չէի կարողանում ու չէի ուզում իմ 
մեջ տեսնել, քայլերս արագացրի։

Թորնֆիլդի մարգագետիններում, երևի, նույնպես խոտ են հավա
քում, կամ ավեչի շուտ հնձվորները ավարտել են աշխատանքներն ու 
փոցխերը ուսերին վերադառնում են տուն հենց հիմա, երբ վերադառ
նում եմ և ես։ Ինձ մնում էր անցնել մեկ ֊երկու դաշտ ևս, հետո կտրել 
ճանապարհը և հասնել դարպասներին։ Ւնչքա ն շքեղ են ծաղկել վար–֊ 
գե ցանկապատները։ Բայց ժամանակ չունեմ մի ծաղփկ անգամ քաղե
լու։ Հարկավոր է շուտ տուն հասնել։ Անցա մի բարձր մասրենու կող
քով, որն իր սաղարթախիտ ու ծաղկափթիթ ճյուղերը տարածել էր կա
ծանի վրա։ Ահա, տեսնում եմ ցանկապատի քարե աստիճանները, տես
նում եմ և մֆսար Ռսշեռթըրին, որը նստած այդտեղ, գրքույկն ու մա– 
տիտը ձեռքին, գրում է ։

Բայց գա ուրվական չէ։ Այնուամենայնիվ, ամեն մի քիղս լարվում 
է, մի պահ կորցնում եմ ինքնատիրապետումս։ Ի^նչ է նշանակում այդ։ 
Չէի կարծում, որ նրան տեսնելիս այսպես կգոզամ, որ ձայնս ինձ շի 
ենթարկվի և խիստ կհուզվեմ։ Հենց որ կարողանամ շարժվեք, կվերա
դառնամ, չեմ հիմարանա։ Գիտեմ և մի ուրիշ ճանապարհ, որ տանում 
է դեպի տուն։ ^սա ն ճանապարհ էլ իմանա յի, ոչ մի նշանակություն շէր 
ունենա, նա տեսել էր ինձ։
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-  Ալլո՜,-  բղավես ^ 1( ՚Բ ՚"յ^1^ մ ա տ ի տ բ ,–
Ահա և դուք, մոտ եկեք, խնդրում եմ,

Կարծես մոտենում եմ, բայց ինչպես, ինքս էլ չդիտեմ, Ես հս,ղյ,վ 
եմ գիտակցում շարմոլւէներս և մտահոտէած եմ միայն մի բանով՝ լինել 
հանգիստ և, որ գլխավորն է, ,լո՛ղել դեմքիս լաբւէած մկ,,,նները, որ,,նք, 
սակայն զգում եմ, համաոորնն չեն ենթարկվում ինձ և ձգտում են ար
տահայտել այն, ինչ որոշնլ էի թաքցնել, Բայց ես քող ունեմ, իջեցնում 
եմ այն. նորից կբարձրացնեմ, երր հանգիստ վիճակում լինեմ։

-  Սա Ջեյն հ՞յրն է՛ Գ ^ ւՒ  քքիլքոթից և ոտքո՞վ, Այո, սա
ձեր խաղերից մեկն է։ Չուղարկել կառքի համար, որը դղրդալով կբերեր 
ձեզ սովորական մահկանացուի պես, այլ գողեգող տան դալ մթնշաղին, 
կարծես դուք երազ կամ ստվեր լինեք, Ո՞ւր էիք, սատս,նան տանի, կո– 

րել այս ամբողջ ամիսը։
-  Քեռակնոջս մր՛ա էի, ^ԸՐ, մեռավ։
-  Իսկականն Ջեյն ի պատասխան։ Բարի հրեշտ ակներ, եղե'^ք ինձ 

պահապան։ Նա գալիս է մի այլ աշխարհիը՝ մեռյալների երկրից և այդ 
մասին ասում է, հանդիպելով ինձ մենակ՝ մթնշաղի պահին։ Եթե Հ ա ֊  

մարձակվեի, կշոշափեի" ձեզ, որպեսղի տեսնեի՝ նյութակա'*ն էակ Լք, 
թե ստվեր, օ", հ ա վ ե ր ժ ա հ ա ր ս ,բ ա յց  ավելի շուտ ես կարող էի բռնել 
թափառող հուրը մահճում, քան քեղ։ Անփո՜ւյթ, ա ն փ ո ՜ւ յթ ,–  ավելայք– 
րեց մի պահ լռեէուց հետո։ —  Բացակայե"լ մի ամբողջ ամիս ու բոլո

րովին մոռանա լ ինձ։
Գիտեի, որ ինձ համար հալելի կլինի նորից հանդիպել տիրոջս, 

չնայած իմ երկյուղին, որ շուտով կդադարի իմ տերը լինելուց, և հա
կառակ այն համ ո զմանր, որ ես նրա համար ոչ մի նշանակություն չու
նեմ։ Բայց միստր Ռոչեսթըրի մեջ կար իր շուրջը երջանկություն տարա
ծելու այնպիսի ուժ (գոնե ինձ այդպես էր թվում), որ այն փշրանքները, 
որոնք պատահաբար հասնում էին ինձ պես մ ոլորված թոչուններին, 
ուրախ խնջույք էին թվում։ Նրա վերջին խոսքերը բալասան էին ինձ հա
մար։ Այդ խոսքերից կարծես երևում էր, որ նրա համար կարևոր էր՝ մո
ռացել էին նրան, թե ոչ։ Նա Թորնֆիլղը համարեց իմ տունը*,* Ւնչքան 
կուզեն այի, որ դա իմ տունը լիներ։

Միստր Ռոչեսթըրը չէր վեր կենուէք աստիճանի վրտյից, իսկ ես 
դժվար թե խնդրեի, որ մի կողմ քտշվի։ Հարցրի՝ Լոնդոնում եղել է, թե ոչլ

-  Այո։ Հավանաբար դա իմացաք դերրնական ուժի օդնությամբւ
-  Միսիս Ֆեյրֆաքսը նամ ակում դրել էր այդ մասին։
-  Նա տեղեկացրե^*լ էր ձեզ, թե ինչի համար էի դնում։
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— 0 ', այո, սըրէ Բոլորը գիտեն ձեր գնալու նպատակը։
— Դուք պետք է տեսնեք կառքը, Ջ եյն , և ասեք, թե ինչքան է 

հարմար միսիս Ռոշեսթըրի համար, և թե նշանածս նման չի շինի Բոա– 
գիս ձա* թագուհուն, երր հենվի կարմիր բարձերին։ Աուղենսէփի, Զեչն, որ 
արտաոինս գոնե մի ֆոքր համապատասխաներ նրա արաարինինէ 
Ասեք, փերի, շե ՚̂ք կարող տրղ^ոք մի որևէ կախարդական հմայքով, 
կա"մ ըմպելիքով կա"մ նման մի այլ բանով ինձ գեղեբիկ աղամարդ 
դարձննլ։

— Դա կախարդական ուժիր վեր է, ս ր ր ,^  և մաոք^էւմս ավելացրի* 
Ծ Մի ակ կախարդական միջոցը, դա սիրող սիրտն է։ Այդպիսի մեկի հա
մար դուք րավականին գեղեցիկ եք, կամ, ավելի ճիշտ, ձեր գամանոլ– 
թյունն ամեն գեղեցկությունից գք^վիէ

Ծիստր Ռոշեսթըրը երբեմն կարդում էր մտքերս ինձ համար անհաս
կանալի խորաթափանցությամր, էովյայ դեպքոսէ ոչ մի Ոէքագրությո ւն 
չդարձրեց իմ տված կտրուկ պատասխանին, բա յց ժպտաց վուրահա– 
տ ո։\ ժպիտով, որ անում էր շատ հազվադեպ։ Թվում էր, թե այգ ժպի–. 
տը շաՓից դուրս լավ էր սովորական նպատակների համար։ Դա զգաց
մունքի իսկական արևաշողն էր, որ սփռում էր ինձ վրա։

— Անցեք, Ջենեթ , — ասաք նա, թույլ տալով, պւ անցնեմ աստի
ճանի վ ր ա յո վ — գնացեք տուն ե թող ձեր հոգնատանջ, մպորված փոքր 
ոտքերը հանգիստ աոնեն բարեկամական շեմքին։

Ինձ մնում էր միայն լռելյա յն ենթարկվել։ Կարիք չկար այլևս խո– 
օակցություեը շարունակել։ Լուռ անցա աստիճանի վրայով և ուզում էի 
Հէսնդիսս։ հեռանալ։ Մի ինշ-որ ներքք.ն ցանկություն կանդհեցրնց,
մի ւււժ ֊սոիպեց շուռ գալ։ Ես ասացի կամ ինշ–>պւ թան փմ փոխարեն 
մեջս ասաց, անկախ ինձնից*

— Զգացված եմ, միստր Ռոչեսթըր, ձեր մեծ բարաթ յան համար։ 
Ւեշ ̂ որ տայսէրինակ ույատխոլթյոնե եմ զգում, որ վերադառնում եմ ձեզ 
մոտ. ալնսւեզ^ ոյւաեղ դուք եք, ի մ  տունն է, իմ միակ տունը։

Եվ այնպես արագ սկսեցի քէսյլել, որ նա հազիվ թե ինձ հասներ, 
եթե փորձեր։

Փոքրիկ Աղելը չափազանց ուրախացավ, եբր ինձ էսեասփ։ Միսիս 
Ֆեյրֆաքսն րնդանեց ինձ իր սովորական ցարեկամական տոնով։ Էին 
ժպտում էր, և նույնիսկ Սոֆին ինձ ողջունեց իր ուրախ (րհօո 9Շ\V^-ով$

յ քկՓսուեհերի թագալհխէ, որ մնր թվարկուքքան աոպջին դարում ապսսէամբեք հ ո ո ֊ 
մեացինԼրի գհմ$

2 Բարի երեկ» (ֆր–)9



Շատ հաճելի էր։ Չկա ավելի մեծ երջտնկություն, րւսն այն, երր տես– 
հում ես, որ մարդիկ քեզ սիրում են և զդում ես, որ քո ներկայությունը 
)ւրանը սփ ոփանքի լրա րյումն է։

Այդ երեկո վճռականորեն փակերի աչքերս գալիքի առաջ և րրոշհ֊ 
րի չլսել այն ձայնը, որը նախսոլգուշարնում էր մոտալա֊ա անջուտՈ ան 
ու վերահաս վշտի մասին։ Երբ թեյը վերջարավ, միէհք^ Ֆեյրվ /սքսը 
սկսեր զբաղվել ասեղնագործությամբ։ Նստերի նրա մոտ ըածր նստա
րանի է/բա, իսկ Աղելը ծնկաչոք կպավ ինձ։ քավում էր, թն փոխտդտրձ 
սերը խաղաղության ոսկե օղակով կապել էր ծեղ իրար հետ։ Լուռ աղո
թեցի, որպեսզի մենք այդքան շուտ իրարիր չբաժանվենք, բ ^ յը  նրբ 
միստր Ռոչեսթըրն անսպասելի կերպով ներս մտավ և մեզ նայելով 
կարծես հաճույք զգար մեր խմբի սիրալիր բարեկամությունիր, երբ նա 
ասար, որ հավանաբար ծեր տիկինը այժմ հանգս տարավ, քանի որ որ– 
դեզՀած սյղջէկը նորիր վերադարձավ, և ավելացրեց, որ ԱդԼէը 
«6տէ բրշէօ ճ շրօզս6Ր տջ բշէւէօ աՅաՁ.ո ձոց13ւ*Տ6»*։ էք՝եջս մի հույս 
ծաղեր, որ նա, նույնիսկ իր ամուսնությունից հետո,, մեզ միասին մի 
որևէ տեղում կպահի իր հովանավորության, տակ և բոլորովին չի ղրկի 
իր ներկւսյության արևաշողեբիր։

Իմ վերադարձիր հետո Թորնֆիլդում երկու շաբաթ համարյա խա
ղաղ անցավ։ Ոչ ոք չէր խոսում մեր տիրոջ ամուսնության ւէասին, և ես 
ոչ մի պատրաստություն չէի նկատում այգ առթիվ։ Համարյա ամեն օր 
հարցնում էի միսիս Ֆեյրֆաքսին՝ Լ^ե^լ էր արդյոք որևէ որոշակի բան 
այդ մասին, պատասխանը միշտ բացասական էր։ Մի անգամ ասաց, որ 
ինքը իսկա։պես հարցրեց միստր քրոչեսթըրին, թե երբ է հարսին տուն 
բերելոէ, բայց նա միայն պատասխանել էր կատակի տաքով և իր տար
օրինակ հայացքներից մեկով, այնպես, որ ինքն էլ շգիտ.ի ինչ ասի։

Իմ վերադարձից հետո Թորնֆիլդում երկու շաբաթ համարյա ճա*  ̂
նապար\Դրդոաթյուններ, այցելություններ Ին գր՛եմ– պա րհ ը ն դհ ա տ վ ե ցինէ 
ճիշտ է,. Ինգրեմների կալվւսծքը գտնվում էր քսան մղոն հեռավորու
թյան վրա, մի ուրիշ կոմսության սահմանների մոտ, բայց այդպիսի 
տարածությունը մի կրքոտ սիրահարի համար ի^նշ նշանակություն ուներւ 
Այնպէսի փ որձված ու անխոնջ ձիավորի համար, որպիսին միստր Ռո–. 
չեսթըրն էր, դա մի առավոտյան ղբոսանք էր։ Սկսեցի հույսեր փայ^* 
փայել, թեև դրա համար ոչ մի հիմք չունեի, թե միգուցե գործը խա*Հ 
փանվևլ է, թե լուրերը ճիշտ չէին, թե գուցե զույգից մեկը կամ երկուսն

1 Ուրախացել է, որ իր անղէիացի փ՛ոքրիկ մաման վհրաղարձևւ է (ֆ ր>)։
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Էլ փոխեք Լին իրԼնրլ մ տ աղրաթ յուններր։ Ս աք որա բար երր նայում էի 
տիրոջս, նրա դեմ րին նկատում էի քյախիծ կամ զ^Արույթ է նրա
դեմքը դեռ երբեք այդքան ջինջ կամ բարի չէր եղեր Եթե երբեմն նրա 
ներկա չութ յա  մբ Աւյեւի հե /;; ք^սւմանակ անցկացնելիս տխրում էի, նա 
նույնիսկ ուրախանում էր։ երբեք այդքան հաճախ ինձ իր մոտ չէր հրա^ 
վիրել, երբեք ավելի սիրալիր չէր եղել իմ նկատմամբ, և, ավա ղ, եր
բեք նրան ևս այդքան ուժեղ չէի սիրել։

ԳԼՈԻ10 Ք Ս Ա Ն Ե Ր Ե Ք Ե Ր Ո Ր Դ

^Լեգւիայի վրա փայլում էր հրաշալի ամառը։ Երկար ժամանակ եր
կինքն այնքան ջինջ էր, արևն այնքան պայծառ, որ նման էք ի 

աւ>ն մեր ծովերով ողողված կղզին վաղուց ի վեր չէր տեսել։ Ե արծ ևս 
ի ա  աչիայի գեղեցիկ օրերը հարավից չվ̂ ^Ղ թռչունների հրաշագեղ երամի 
պես թռել եկել էին ու իջել Ալբիոնի ժայռերի վրա։ Խոտը հնձել, հավա– 
քեվ էին։ թորնֆիլդը շրջապատող դաշտերը^ հնձից հետո կանաչ ու խ ա զ
ված էին։ ճանապարհները ճերմակ էին ու տաք, ծառերը շքեղ ծաղկել 
էին, ծառաշարքն ու անտառը իրենց սաղարթախիտ ու բազմազան նըր– 
րերանգներով հակադրվում էին խուզված մարգագետինների արևաշոզ 
եր անգներին։

Ամառային մի երեկո Ագելը, որն օրվա կեսը զբաղված էր Հե յ Լեյ– 
նում վայրի մորի հավաքելով, դեռ արևը մայր չմտած, հնաց քնելու։ 
Սսլասեցի, մինչև որ քնի, հետո թողեցի նրան և քայլերս ուղղեցի պար
տեզի կողմը։

Այժմ օրվա ամենաքաղցր ժամն էր։ ծՄարոսէ էր օրվա բոցավառ 
կրակը» և ո առը ցողը զովացնում էր ծարաված դաշտերն ու արևից կիզ

ված կատարներքէ ԱրՍե փջևչ էր հնպի մարար ու անամպ մայրամուտը, 
որտեղ սփոեչ էր հանդիսավոր թոսօրաշող, որը կարմիր, թանկարժեք

քարի լույսի ու քուրայի բոցի պես շողում էր մի կետում^ Բ1ՐՒ կատա*> 
րին, իս կ հետո փովոլէք–տարածվում էր բարձր ու հեռու, ծէսծկում եր– 
կընքի կեսը և քանի գնում, ավեչի ու ավելի մեղմանոսէ։ Արևելքն էլ 

ոմէեր իր հմայքը, այնտեղ երկինքը զեղեցիկ, խոր կապույտ էր իր եղա– 
հի համեստ ղարղարանքով՝ հեռվում պսպղացոզ մենավոր աստղով,
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շուտով պետք է երևար և լուսինը, բայք ղեո 1ձտրնված էր հորիզոնի 
Հ ետևում ։

Դեռ զբոսնում էի բակում, երր ի ն չ ֊ո ր  լուս ամ ուտիր ինձ հտսոոԼ 
ւ^անոթ մեղմ թուրմ ունք՝ դլանակի բուրմունք, տեսա, որ զլու զարս։նի 
ղուռը մի փոքր բար էր։ Գիտեի, որ այնտեղիր կարող էին ինձ հետևել, 
ուստի անցա պտղատու պարտեզը։ Դա պարկի ամենաասլտհով ու զե
ղատ եսիլ վայրն էր։ Այնտեղ կային բաղմաթիէէ ծառեր ու բարւԼած ծա
ղիկներ։ Մի կողւքիր պարտեղը պաշտպանէէած էր շատ բարձր պատե
րով, մյուս կողմից՝ ձգվոոէ էր հաճարենու ծառուղին, որը բաժանում էր 
այն մարգագետնից։ Հեռվում երևում էր տասլալված ցանկապասւը, որն 
ընկած էր պարտեղի ու խաղաղ դաշտերի միջև։ Ոլորասլտույ։ո ծառու
ղին, որի երկարությամբ տնկած էին դափնիներ, տսւնում էր ղեոլի ցան
կապատը և վերջան ում էր հսկա շագանակենու մոտ, որի տակ դրված 
էր մի նստարան։ Այստեղ կարելի էր մենակ թափառևլ։ Այնպիսի մերլրե 
շաղ էր նստել, այնպիսի լռություն էր տիրում, այնպիսի մթնշաղ էր 
իջել, որ թվում էր, թե այգ պատկերը միշտ վառ կմնա հիշողությանս 
մեջ։ ք^այց երբ անցն ում էի սլարտեզի վերևի մ։սսի ծաղիկների ու պ ր տ ֊ 
ղատու ծառերի ւքիջով, որ լուսավորւէած էին նոր ծագող լուսնի շողերով, 
ինլ-որ բան ստիպեց ինձ Հ անկւսրծ կանգ առն ելու, բայց գա ձայն չէր և 
ոչ էլ որևէ մեկի երևալը, այլ նորից ն ւս խ ա զգուշա ցն ող բուրմունք։

Հոտավետ ւքասրենին և օշինդրը, հասմիկը, ։քեքսակն ու վարդը
խնկի պես քաղցր անուշահոտություն էին արձակում շուրջս, բայց նոր 
թուրմ ունքը մացառից ու ծաղկից չէ, որ բուրում էր, անմ իջասլես դյխի 
ընկա, որ դա միստր Ռոչեսթըրի գլան ակի հոս։ն էր։ Նայոսք էի շուրջս ու 
ականջ դնում։ Տեսնում եմ ծառեր, որոնք ծանրաբեռնւէած են հասուն 
պտուդներով, լսում եմ սոխակին, որը դայլայլում է անտառում՝ կես 
մղոն հեռու։ Ոչ մի շարժուն կերպարանք չի ևրևոսՏ, ոչ մի քայլ։էածքի 
ձայն չի լսվում, բայց բուրմունքը քանի գնում, ավելանում էր։ Պետք էր 
փախչել։ ՛քայլերս ուղղում եմ դռնակի կողմը, որ տանում է դեպի մա
ցառուտ և տեսն ուէք եւք դռնակից ներս ւ^տնող ւ^իստր Ռոչևսթըրին։ տշ
վում եմ էէ ի կողւէ և մտնոսէ բաղեղներից սարքած թաքստոցը։ նա, 
երևի, երկար չսպասի, շոսոով կվերադառնւս այնտեղ, որտեղից եկել է, 
և եթե տեղիցս չշարժվեմ, ինձ երբեք չի նկատի։

Ո այց ոչ, երեկոն նրան նույնքան հաճելի է, որքան ինձ, այո հին 
պարտեզը նույնքան գրավիչ է և նրա համար։ Նա դանդաղ առաջ է 
շարժվու։է մերթ բ։որձրւսընելով փշահաղարջենու սալորի պես մեծ– 
պտուղների ծանրությունից կախ ընկած ճյուղերը, մերթ պոկելով հա–
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սւսծ մի պտուղ բալենու ձաոաշարքիը, մերթ հակվում է դեպի ձաղիկ» 
ներլւ, որ կամ հոտ քաղի, կամ էլ հիացմունքով դիտի ծաղկաթերթիկներ 
րի վրա եղած ցողի կաթիլները։ Գիշերային մի մեծ թիթեո րզղտլով 
թ ո շո ւմ  ̂անցնում է կողքովս, նււտում է մի բույսի վրա, միստր Ռոշեսթրրի 
ոտքԼրի մոտ։ Նա տեսնում է այն ու կռանում, որպեսզի ուսումնասիրի։

((Այժմ մեջքն իմ կողմն է արելյ>,— մտածեցի, — ((և զբաղված է, եթե 
կամ Այր դուրս գամ, գուցե ինձ հաջողվի աննկատելի կնրպով ծլկեչ ա յս ֊ 
տԼոիր))։

Մի քանի քայլ արեցի գազոնի վրա, որպեսզի մանրաիտճի յոշի^Հոցր 
ինձ չսէստնի։ Միստր Ռոշեսթրրը կանգնած էր ծաղիկների մարզիկների 
մէշ. մ եկ– երկու քա յլ հեռու այնտեղից, որտեղից պետք է անցնեի։ Թ ի ֊ 
թԼւէն, ըստ երևույթին, կչանել էր նրան։ (րՇատ չավ կանցնեմ» — մ տ ա ֊ 
ծում էի։ ք^տյց երբ անցա նրա ստվերի վրայով, որ բարձրացող լուսնի 
լույսի տակ երկար, փռվել էր պարտեզում, նա տռաքլց շուռ գաչաւ հ ա ն ֊ 
գիստ ասաց,

— Ջեյն, մ ոտերեք և նայեք այս արարսյծին։
Ես չաղմկեցի, նա հետևում աչքեր շուներ, մի^*թե նրա ստվերը զգաց 

իմ ներկայությունը։ Սկզբում ցնցվեցի, բա յց հետո մոտեցա։
— Նայեք սրա թևերին, — ասաց նա^— դա ինձ ավելի շուտ հիշեց

նում է Արևմտյան Հնդկաստանի թիյ1եոն.երին, այսպիսի մեձ ու խ ա յտ ա ֊ 
բղետ դիջերային թիթեո Անգլիայում հաճախ չես տեսնի։ Տեսեք, ահա և 
թռավ։

Թիթեռը թոա վ, գնաց։ Ես ևս երերուն քայլերով առաջ շարժվեցի, 
բա յց միստր Ռոչեսթրրը հետևում էր ինձ, և երբ հասանք պարտհզի 
դռնակին. ասաց.

— ՀԼտ դարձեք, այսպիսի հրաշալի գիշերը ամոթ է տանը նստել։ 
Հավանաբար ոչ ոք շի ուզենա քնել այն պահին է երբ մ այրամուտյ։ ա յս ֊ 
պես դ1.մ աէԼոբում է չուսնի ծագը։

Թեև պատասխանելու դործում բավականին ճարպիկ եմ, րտ յց  
դեպքեր են ,յինոս1, եքթ րոյլորովին կյ։րցնոյ.մ եմ ինձ, և դա ի մ  թերի 
կողմերից մեկն գա ինձ հետ միշտ պատահում է ամենատադնապա֊ 
լից պահին, երր մի որևէ ճկո$ն խոսք կամ վա յելով  աււ/ր/7̂  կարող էր 
ինձ հանել ծանր կացությունից։ Չէի ցանկանում այսպիսի ուշ ժամին 

Չզբոսնել միստր Ռոշեսթրրի հետ մսւթ պարտեզում, բա յց  և չէի կա րողա ֊ 
նում ւ̂ ի որևէ պատճառ բռնել ու հեռանալ նրանից։ Անվստահ քայլերով 
հժէտևեցի նրան, մինչդեռ մտքերս զբաղված էին մի ելք փնտրելով» բա յց  
նա այնքան հանէքիստ էր և այնքան լուրջ, որ ես սկսեցի պմաշել իմ
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շփոթմունքից։ Վա։ոը, եթե որևէ ։էաւո բան կար կւսէք սսլսւսւէուէէ էր/ տն^ 
կասկածք միայն իմ  մեջ էր։ Նա ինքը ոչինչ չպիտեր և մ ի ան պամ այն հան– 

պիսա էր։
—  Ջեյնք—  սկսեց նա, երբ մտանք ղսէփնինհրի ծառուղին և դան

դաղորեն մեր քայլերն ուղղեցինք դեւդի ցածր ցանկապատն ու շադանա– 

կենին , —  ամառը հաճելի է որնֆիլդում, այնպես չէ է

— է̂ ըր̂
—  Երևի որոշ չափ ուի արդեն կասրէել եք այս տանը, դուք, որ ա յն

պես զգում եք բն։ոթյ^^>ն գեղեցկությունները և կարողանում եք հետևել  

դրանց։
—  Եր ոք որ կ։սպվ.ել եմ այս տանը։
— ԵՎ, թեև  ես չեմ հասկանում, թե ինչպես եք դուք որոշ չափով  

կապվել և այդ թեթևսոլիկ փոքր երեխային՝ Ադելին, և նույնիսկ սրյդ 

պարզահոգի միսիս Ֆեյրֆաքսին։
—  Այո, սըր, տարբեր ձևով, բ ա յց  ոիրեցի երեքին էլ։
֊ Ե վ  կտխրեիք, եթե նրանցից բա ժա նվեք։

— Ափսոսս,,— ասաց նա հւսռտչելաէ ր է լ ռեց ՜։—  Ե-յանքում միշտ 
այդպես, է լինում ,.— շարունակեց մի ւիոքր հհտո–,— դեռ ինչպես սլետք 
է շես< հ այւտատվել մի հաճելի և հ անգի սա ւէա յրոււք–, երր>. ։)ի ի ն չ ֊  որ ձայն  
ստիպում է քեղ վեր կենալ և հեռանալ այդտեղից, քանի՝, որ հանգստու– 

թլան ժամը, անցավ*
— Պետք Էլ հեռանա^*մ  ̂ ^Ըք>—  — Պետք, է, թալնե^մ

^ո ր նֆ ի լգը ։
— Երևի պետք է, Ջ ե յն ։ Շ.ատ ափսոսում եմ , Ջ ե յի , բ ա յց  հավանո

րեն, գոլք պետք է թողնեք, հեռա նա ք։
Դա հարված էր, բև յյց  թույլ  չտվեցի, որ ինձ գետին տայզալի։
—  Լավ, սըր, ես պատրաստ կլինեմ, երբ հեռանալուս հրամանը  

տաք։
— Հրամանն արդեն տրված է, կհանձնեմ ձեզ այս գիշեր։

—  Ուրեմն դուք պատրաստվում եք ւսմ ուսն ան ։ս"̂  լ, սըր*
—  Ա ն -կ տ ս ֊կ ա ծ , ա ն ֊պ ա յ^ մ ան։ Դուք ձեր յուրահատուկ ըմբռնողու

թ յա մ բ  հենց ուղիղ նպատակին խ փեցիք։

—  Շուպ^ո^վ, սըր։
—  Շատ շուտով, ի մ , , *  այսինքն՝ ւէիս է յը ։  Դուք լավ հիշում եք, 

Ջ եյն ,  մեր առաջին խ ոսա կցությունը, երբ ես կամ լուրերը հայտնեցին  
ձեղ այն մասին, որ մտադիր եմ ամուրիի վզիս զեել սրբազան լւ։ւծ ե
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սյնցնեչ ււ՚ւքասնոլթյան երանելի վիճակին^ սեղմել միս Ինգրեմին կըրծ^ 
քիս (^ի1^ է* բավականին հաստ է, բ^սյտ կարևոր չէէ Ւհչքան 
Այյսպիւյի հրաշալի մի իր ծ ավալով մեծ լինի, ին չպիսին իմ դեղերկու՛–. 
հի Բլանշն է, այնքան ավելի լա վ)։ Այսպես ուրեմն^ ինչպես ասում էի»»* 
ինձ լսեք, յ^ե"յն։ Մի^թե շուռ եք գալիս, որպեսզի ուրիշ թիթեռներ ևս 
գտնեք։ Դա միայն մի տիկին թիթեռ էր, որ ((թոավ գեպի տուն»։ Ուզում 
եմ հիշեգնել, որ ։լուք առաջինն ինձ ասարիք զգուշությամբ, որն այնպես 
հարդում եմ ձեր մեջ, կ։սնխատեսությամբ, խոհեմությամբ ու հեզու
թյա մբ, որոնք այնէգես սազում են ձեր պատասխանատու ու կախյալ 
վիճակին, որ երբ ես ամուսնանամ մի ս Ւնգրեմի հետ, ավելի լավ կլինի, 
որ դուք և փոքրիկ Ադելր հեռան աք այստեղիրր Լլ չեմ ասում այն վի . 
րավորանքի մասին, որ դուք ձեր այգ առաջարկով հ առ բնում եք իմ սի
րածին։ Երբ այստեղիբ հեռու կլինեք, Զեննեթ, կաշխատեմ մոռանալ այդ։ 
Կհիշեմ միայն դրա իմ աստ ութ յունր, որն այնպիսին է* որ կհետևեմ 
դրանէ Ադեւը կգնա դպրոց, իսկ դուք պետք է նոր տեղ գտնեք ձեզ հա– 
մ ար։

— Լավ, սրր, իսկույն հայտարարություն կսսսմ, իսկ մինչև այգ են
թադրում եմ * .,— ուզում էի ասել ենթադրում եմ, որ կարող եմ մնալ 
այստեղ, մինչև որ մի ապաստարան գտնեմ, բա յց չոեցի, զգաչով, որ 
ի ւթիճակի չեմ չինի այդպիսի մի երկար նախադասություն արտասանել, 
ձայնս ինձ չէր ենթարկվում։

— Մոտ մի ամիս հետո, հույս ունեմ, որ փեսա կլինեմ,— շարու
նակեց միստր Ռոչեսթրրը,— իսկ մինչ այդ, ինքս կաշխատեմ ձեզ հա
մար աշխատանք ու ապաստարան գտնել։

— Շնորհակալ եմ, սրր$ շատ ցավում եմ, որ ձեզ..*

— Օ", ներողություն մի խնդրեք։ Ես գտնում եմ, որ ինձ ենթակա 
մարդը, եթե ձեզ պես լավ կատարում է իր պարտականությունը, իրա– 
վոմրք ունի հուսալ, որ իր վարձողը կօժանդակի նրան աշխատանք գըտ– 
նելսւ։ Ի դեպ ասած^ իմ ապագա զոքանչից լսել եմ մի տեղի մասին, որը, 
կարծում եմ, ձեզ համար հարմար է* դուք պետք է դաստիարակ եք մի
սիս Դիոնայզիուս 0*Գոչլի հինգ աղջիկներին, որոնք ապրում են Բիթերն– 
Լոջում, Բոննատ, Իռլանդիա։ Կարծում եմ, որ կսիրեք Իպանդիան* 
ասում են, որ մարդիկ այնտեղ շատ բարեսիրտ են։

— Դա շատ հեռու է, սըր։

— Ի^նչ կա որ, ձեր խեչքի տեր աղջիկը չպետք է առարկի ճանա– 
պարհսրղսւթյան կամ տարածության դեմ։



—  ճանապսւրհորդության^ այո, ք-^Աք " Հ  տարածուքքյան* և հետո, 

ծովը մեծ անջրպետ է*..

—  Ան դլի այի և Բ՝որնֆիլդի, և,..
—  Հետո^։
—  Ձեր միջև, սըր։
Խ  աս արի համարյա ակամա, և կամ րիրյս անկախ արրունքնհրր 

հորդերին իմ աշքերիր։ հս, իհարկե, լալիս էի անձայն, աշխատում էի 
չհեծկլտալ։ Միսիս 0'Գոլլի և Բիթերն֊Լոջի մասին մ տածելիս մարմնովս 
սարսուռ էր անցնում։ Ավելի ևս սարսուռ զգացի, երբ մ արուէս անցան 
ծովն ու փրփրադեզ ալիքները, որոնք, ըստ երևույթին, պետք է անջրր ֊ 
։զհտ հանդիսանային իմ և իմ տիրոջ միջև, որի կողքով այժմ քայլում 
էի։ Բայց շատ ավելի սարսուռ ղգս^ցի։ երբ Զիջեցի։ լայնատարած
օէէկիանոսր, հարստությունը, դասը, սովորությունը բաժանում էին ինձ 
նրանից, որին ես բնականորեն ու անխուսափելիորեն սիրեցին

—  Շատ հեռու է , —  կր^^եցի ես։
—  Այո, իհարկե, և երբ դուք հասնեք Բիթերն֊Լոջ, Քոննատ, Իռլան– 

•դիա, այլևս երբեք ձեզ չեմ տեսնի, Ջեյն, դա կասկածից դուրս է։ Երբեք 
Ւռլանդիայում չեմ եղել, միտքս չեմ էլ զբաղեցրել այդ երկրով։ Բայց 
մենք լավ բարեկամներ էինք, Ջեյն, այնպես չէ։

—  Այո, սրր։
—  Եվ երբ բարեկամները բաժանման նախօրյակին են, նրանք 

ցանկանում են միասին անցկացնել այն քիչ ժաւքանակր, որը մնում է 
նրանց։ Եկեք հանգիստ խոսենք ճանապարհորդության ու բաժանման 
մասին թեկուզ կես ժամ, մինչև որ աստղերը փայլեն երկնքում։ Ահա և 
շագանակենին, ահւս նստարանը նրա հին բնի մոտ։ Եկեք այս դիջեր 
խաղաղ նստենք այստեղ, թերևս մեզ այլևս երբեք չվիճակվի միասին 
նստել։

Նա ինձ նստեցրեց նստարանին և հետո նստեց ինքը։
—  Երկար ճանապարհ է մինչև Բռլանդիա, Ջ են եթ, և ես ցաւէում եմ, 

Ո ր  ստիպված եմ փոքրիկ բարեկաէէիս ուղարկհլ այդպիսի մի հոգնեցնող 
ճանապարհորդությանէ Եսկ եթե ուրիշ ավելի լաւէ բան չեմ կարող անել, 
ապա ի**նչ անել։ Ի^նչ եք կարծում, Ջեյն, որևէ հոգեկան կապ կա** մեր 
միջև։

Խ  պահին ես ի վիճակի չէի պատ։սսխանելու, սիրտս լցված էր։
—  Երբեմն , —  շարունակեց նա, —  ձեր նկատմ։սմբ ես ունենում եմ 

տարօրինակ զդացմունք, հատկապես երբ կողքիս եք, ինչպես այժմէ
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Ւնձ թվում  է, թե իմ  սրտի թ ելը  ամուր ու պիեդ կա պ երով կա պ ա ծ է ձեր

փք^լ^րիկ մա րմնի նույն կետում եղած թելի հ ետ ։ Եվ եթե մեր միջև ըն*– 
կած լինեն փոթորկալից ծով ու երկու հարյուր մ ղոն ցամաքային ա ա ֊  

րսէծ ութ յուն , ես վա խ են ում եմք որ մ եզ  իրար հետ կապող թելը կարվիէ 
Ինձ համար ծանր է ա յղ , այն ժա մանա կ սրտիցս արյուն կկաթիֆ Ինչ վե–  ̂
րա բերում է ձեզ, դուր ինձ կմոռա նա ք։  ՝

—  Երրեր չեմ մոռանա, սըր, դո^ք այդ գիէոեք,^*^ անհնարին էր 
այլևս շարունս/ ̂ եր

— Զեյն, լսո*ւմ եք, ինչպես է աոխակր անտառում երգումք Լսեք։
Լսում ու ջղաձգորեն Հեծկւտոլմ էի, այլևս չէի կարողանում զսպել

ինձ։ ձարկադրված էի արասավել, ֆ^նի որ խոր հօէսահատությտնը 
քնրոսՏ էր ինձ ոաիթ^գջակս^ վերջապես, խոաերի, ապա խոսեցի
միմիայն նրա համար^ ոթպեոպի աաեմ, որ երանի թե էնվաձ Աթնեի կամ, 
գոնե, Թորնֆիլգ եկած չլինեիք

— Միմիայն նրա համար, որ ափսոսում եր թոդնե*^լ Թորնֆիլգրէ
Հուղմունքի ուժը, որ մեջս առաջացել էր վշտից և սիրուց, պահան^

ջում էր հմտություն, պայքարում էր իշխանության համար, զգացնեԼ 
աալիս իր իրավանֆհերի յ» ս ի Լ »  Օւզասէ էր հագթաքհաթե,, ապրել, իշ~ 
խեւ, այո՝ և խոտել։

— Ցավում եմ, որ թողնում եմ ^ոք^ֆխջգր։ Ծիլտոմ եմ քԻօրնֆիլդր,
սիրում եմ նրա համար, որ այստեղ ապրում էի լիուլի և ուրախ կյան^ 
րով՝ գոնե երրեմնա Այոաեղ ինձ չէին ոտնահարումք Վախից շէՒ
գալի^^ քէաոր մարգիկ չկային, որպեսզի ոաոխպեին ինձ Հեոանաղ այն 
ամենից, ինչ պայձաա, կյանքով լի ու վեհ է ։ Խոոոսք էի եքեո աո երես 
նրա հեա, ում հարգում էի, ով իմ հխոյյմ ահնքի  - ւքւֆւււ|ր էր, ում <ա^ 
մարում էի օրիգինալ, արտակարգ աւմեզ ու, խպ։ մաքի աեր մարգ։ Եո 
ճանաչեցի ձեզ, միսար Ռոշեոթրր, և սարսափն ու կարոորր ինձ Հէոոա^ 
հաաության մեջ են գցում, երբ զգում եմ, որ հավիտյան պետք է բա * 
մանվեմ ձեզնիցւ եմ մեկնեքօւ աՆհրամեջաովՒք❁ մեր, բա յց դա
ինձ համար Հավաոարագպ։ Է մահվաՍ

— օրրՏէ է ար, Հ ա ո ր Լ , նա էա ն հ ^ թ ։,
— եՆշպե*ւէ թե, դ ո *,,  արր, ի հ ^ ե թ գ  աաաքարկԼքիրէ
— Իաէ խն,պե^օ,
— Պասէճառը միս Ւնգրեմն է, գեղեցկուհի ու ազնվականուհի օրխրր^ 

գր՝ ձեթ հքաես$ե,ւ
— ՒՕ նյա հւաեթէ խ՝հշ Խչանաւեք ծա աչ մխ հչանած չաւխծմէ
— Օ ա ,, կաւնեհաք*



—  կունննա մ, կունենա՜^մ։ —  նա ատամներն քւրար սեղմեր։
—  Ուրեմն պետք է հեռանամ, դուք ինքներդ աստըիք։
—  ^1* կմնաք։ Երդվում եմք որ կմնա'ք, և երդրւմր կ կ ա ֊

տարվի։
—  Իսկ ես ասում եմ, որ կգնամ^—  առարկեըի համարյա կրքոտ ո ւ ֊

թ յա մ բ ։ —  Մի^^թե կարծում եք, որ կարող եմ մնալ և դառնալ ձեղ համար 
ոչնչություն։ Կամ գուրյե կարծում եք՝ ես ավտոմա^*տ եմ, մեքենա^^,
առանց զգացմունքների և կհանդուրժեմ բերանիցս հացի կտորը խլեն և 
կենս ատ ու ջրի կոյթիքր բաժակիցս թափեն։ Կարծում եք, որ եթե չ ք ։ո ֊ 
վոր եմ, աննկատելի, հասարակ, հասակուէ փոքր ու ոչ գեղեցիկ, հոգի ու 
սիրտ չունե"*մ։ Դուք սխալվո"ւմ եք։ Ես ունեմ նույնպիսի հոգի, որպիսին 
և գոլք և, իհարկե, նույնպիսի սիրտ։ Եվ եթե աստված ինձ շնորհած լ ի ֊  
ներ մի փոքր գեղեցկություն ու զգւոլի հարստություն, ձեղ համար ն ո ւ յն ֊ 
քան դժվար կլիներ բաժանվել ինձնից, որքան այժմ ինձ համար։ Ես 
հիմա ձեզ հետ չեմ խոսում ընդունված սովորության ու պա յմա նա կա ֊ 
նությունների լեզվով* նույնիսկ խոսում եմ հաշվի չառնելով մահկանա ֊ 
ցու մ արմ ին ը , դա իմ  հոգին է, որ դիմում է ձեր հոգուն, ասես մենք եր
կուսս էլ գերեզմանից անցելյ կանգնել ենք աստծո առաջ, իրար հ ա վ ա ֊ 
սար, ինչսւես և ենք իրական ում ։

—  Ինչպհ ս և ենք , —  կրկնեց միստր Ռոչեսթըրր ։ —  Այդպես , —  ավե
լացրեց նա, գրկելով և սեղմելով ինձ իր կրծքին և շրթունքները հպելով 
իմ շրթներին, —  ուրեմն այդպե ս։ Ջեյն ։

—  Այո, այդպես, սըր, —  կրկնեցի , —  և, այնուամենայնիվ, այդ
պես չէ, որովհետև դուք ամուսնացած մարդ եք, կամ միևնույն է, թե 
աժ ուսնացած եք, և դուք ձեզ կապել եք անարժան մեկի հետ, որի 
նկատմամբ ոչ մի հարգանք չեք տածում և որին, հավատացնում եմ, 
ինչպես հարկն է չեք սիրում։ Տեսել և լսել եմ, թե ինչպես էիք նրան 
ծաղրում։ Ես կարհամ արհեի այդպիսի մի մ իություն։ Դրա համար ես 
ավելի լավն եմ, քան դուք, թողե^^ք գնամ։

—  Ո"*ւր, Ջեյն, Իռլանդիա^։
—  Այո, Իռլանդիա։ Ես ձեզ ամեն ինչ ասացի և այժմ կարող եմ 

գնալ ուր որ ցանկանում եմ։
—  Ջեյն, հանգիստ, մի դիմադրեք վայրի։ կատաղած թռչունի պես, 

որը հ ուս ահ ատ ութ յունից պոկում է իր փետուրները։
—  Ես թռչուն չեմ, ոչ մի թակտրդի մեջ չեմ ընկել։ Մարդկային 

ազատ էակ եմ, անկախ կամքով, որն այժմ ցուցաբերում եմ, որ լքեմ  
ձեզ։
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Սի շա նք  ևս գործադրեցի և ազատվեցի նրա գրկից, ուղիղ կանգնե–^
ըի նրա սա աջ։

— ^ ր  կոյ^քը կ ւ̂̂ ^ ւ̂ի  ̂ ծեր բաիյտը,— ասաց նա —̂ ես առաջար֊ 
կում եմ ձեզ իմ ձեռքըյ սիրտը և այն ամենը, ինչ որ ունեմ։

— Դաք կատակ եք անում, Ա տարօրինակ է լսել ձեզ։
— Ես խնդրում եմ  ̂ իմ կողքին, ինձ հետ միասին անցնել կյանքի 

բոէէով, լի^ել իմ կեսը և իմ երկրային ամենալավ ուղեկիցը։
— Դուք ձեզ համար ուղեկից արդեն ընտրել եք, ապրեք նրա հետ։
— Զեյն, լուռ մնացեք մի քանի րոպե։ Դուք չափից դուրս հուզված 

է,ք, ես ևս կլռեմ։
^Զամին փչեց, անցավ դափնյա ծառուղու միջոէԼ և շագանակենու 

ճյուղերը երերացին։ վ^ամին սլացավ հեռու, հեռու, չքացավ անհայտ 
տարածության մեջ և խաղաղվեց։ Սոխակի երգն էր միայն, որ խախ
տում էր այդ մամի անդորրությունը։ Լսելով այն, նհրից հեկեկացիէ 
Միստր Ռոչեսթրրր, հանգիստ նստած, մեղմորեն ու լրջորեն նայում էր 
ինձ։ Որոշ ժամանակ անցնելուց հետո խոսեց* վերջապես ասաց.

— Մոտ եկ, յ^եյն, բացատրվենք ու հասկանանք իրար։
— Այլևս երբեք չեմ մոտենա, ես բոլորովին կտրվեցի ձեզնից և չեմ 

կարող վերադառնալ։
— Բայց, Զ ե յն , կանչում եմ ձեզ որպես իմ կինը, հենց ձեզ հետ է, 

ար մէոադիր եմ ամուսնանալ։
Ես լուռ էի։ Թվում էր, թե նա ծաղրում է ինձ։
— Մոտ եկեք, յքեյն, մոտեցեք։
— Տեր հարսնացուն կանգնած է մեր երկուսի արանքում։
Նա վեր կացավ և քայլեց դեպի ինձ։
— Ահա և իմ հարսնացուն,— ասաց նա, քաշելով ինձ դեպի իր 

գիրկը,–– այստեղ է ինձ հավասար էակը, իմ սերը։ Ջեյն, կամուսնանան՛ք 

ինձ հետ։
նորից չուռ յէի և նորից ազատվեցի նրա գրկիցդ Դե ո էլի վստահ ու* 

թյուն չէի աէսմում դեպի նա։
— Դաք կասկածո^ւմ եք, Զ ե յն ։
— Իհարկե։
— 9ե^ք հավատում ինձ։
– Մ ի  ծեղի չափ անգամ։
— Ուրեմն ես ստախոսս եմ ,— հարցրեց նա կրքոտա թ ,ա մ ր ,–  

Փէէֆրիկ թերահավատ, ղու կհամոզվես։ Սարովդ եմ սիրեչ միս Ւնղրեմինէ 
թպորովին, և դու ինքդ է( դիտես ա ,գ։ Սամ մի^թե նա սիրում կ ինձէ
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Ւհարկհ ոչ, և շատ շուսավ համողվեւյի այդ բանում։ Ես ինքս չուր էոա– 
րածեէյի, որ կարողությունս հն թա դրված ի ւյ երեք անդամ պակաս է, և 
հետո ներկայարա նրան, տեսնելու այդ լուրի թողած ապավորությունը։ 
Ե^վ ինքը, և մայրը շատ սառն ընդունեղին ինձ։ Չեմ ուղում, շեմ կ ա ֊ 
րող ամուսնանա լ միս Ւնղրեմի հետ։ Քեղ, քեզ, արտակարգ, համարյա 
ոչ երկրային էակ, սիրում եմ ամրողջ էությամբ։ Քեղ չրավոը և սւննկա֊ 
տեյի, փոքր տ֊ հասարակ, ինչպես որ ես, խնդրուէք եմ ընդունել ինձ ո ր ֊ 

պես ած՝ուսին։
— Ի նչ, ե̂ *ս,— րաըականչեէյի, սկսելով հավատալ նրա տոնի լըր՝  ̂

էությանը, խոսքերի անկեղծությանն ու սլարղությանը։ — ե̂ *ս, որ ա շ ֊ 
խարհում ոչ ւէի բարեկամ չունեմ, բացի ձեզնից, եթե ծիս։յն 7"*^ 
բարեկամն եք, չունեմ ոչ ։քի շիլլինգ, բացի այն, որ ղսպշ ինձ վևարում 
եք։

—  Դու, .Ա յն  ։ Դու պ ե տ ք  է իմը չինես, ամբողջապես իւ^ըէ Ուղո լմ ես։ 

Ասա այո, շուտ։
—  Միստր Ռոշեսթըր, թույլ տվեք նայել ձեր դեմքին, կանգնեք 

դեմքով դեպի լուսնի լույսը։
— Ւնչո'*ւ։

—  Ես ուղում եմ կարդալ ձեր դեմքը, ղարձեք դեպի լուսինը։
—  Ահա նայիր, դու այնտեղ կկարդաս ոչ ավեւին, քան խզբզած, 

ճմռթած էջի վրա, կարդա, միայն շտապիր, ես տանջւէում եմ։
Նրա դեմքը շատ հուզված էր ու կարմրած։ Դիմագծերի մեջ զգաց– 

վում էին ուժեղ շարժումներ, իսկ աչքերում՝՛ տարօրինակ փայլ։
—  Օ", Ջեյն, տանջո^ւմ ես ինձ , —  բացականչեց նա . —  քո այդ ո ր ո ֊ 

նոդ, բայց և հավատարիմ ու վեհանձն հայացքով դու չարչարում ես
ինձ։

—  Իսկ ին չէէ* լ եմ չարչարում։ Եթե դուք ճիշտ եք ասում և ձեր 
առաջարկը անկեղծ է, ապա ես կարող եմ ձեղ ւէերաբերվել երախտա֊ 
գիտությամբ ու ն է էի ր վ ա ծ ո ւթ յա մ դրանք չեն կարող տառապանք պատ
ճառել։

—  Երախտադիտությո՜ւն, —  ր։սցականչեց նա և տնգուսպ կերպէւվ 
ավելացրեց . —  Ջեյն, շուտ ընդունիր առաջարկս։ Ասա էդուարդ, անւէա֊ 
նիր ինձ, էդուարդ. աստ^ էդուա րդ, ևս կամուսնանամ քեղ հետ։

—  Դուք լո"*ւրջ եք ասում։ Իսկապհ**ս սիրում եք ինձ։ Ե\նկեղծորեն 
ուղո^ւմ եք, որ ձեր կինլԱ լառնամ։

—  Ուզում եմ, իսկ եթե քեզ րավարարելու համար հարկավոր է 
երգվեք, կերդվեմ^.
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— II, յն յ  ւսս ան ա կ , սըր» կամուսնանամ ձեզ հեա$
— Ասա էդուարդ, իմ փոքրիկ կՒ^^
— Թանկագին էղուա^րդ։
— Եկ ինձ մոտ, եկ ա յժմ ,— ասար և, խորապես հուզված, ավե^. 

լարրեը, փսփսալով ականջիս և սեղմելով այտս այտին,— տուր ինձ 
Լրջանկոէթյուն, և ես քեզ երջանիկ կդարձնեմ։

— Ա ստ վա ՜ծ, ներիր ի ն ձ ,— շարունակեց նա մի փոքր հետո,— թող 
մարղիկ չմիջա մտ են իմ  գործին ։ Ես սրան գտել եմ և կպահեմ։

— որ չի միջամտի, սրրր ես ազգականներ չունեմ։
— Չունեք, ավելի լա վ,— ասաց նա ։— Եվ եթե ես ավելի պակաս 

սիրեի, նրա խոսքերը և ցնծությամբ լի հայացքը ինձ ա նկիրթ կթվա, 
փն, բո ։յց  նստած լթեեչով նրա կողքին, ազատվելով անջատման կոշ^ 
մարից և վերադառնալով միության դրախտին, միայն մտածում էի այն 
Լրանության մասին, որ ինձ տրված էր ըմպելու այնպիսի առատությամբ\ 
նորից ու նորից նա հարցն ում էր,

—  Երջանի^*կ ես, Ջ ե յն ։
Եվ նորից ու նորից ես պ ա տասխանում էի*

— Այո։ — Որից հետո շշնջում էր*
— Ամեն ինշ կհարթվի, ամեն կհարթվի։ Մի^թե ես նրան չեմ 

գտեք մենակության մեջ, ցրտահար ու անմխիթար վիմակում։ Ծի^թե 
չեմ պաշտպանի, փայփայի ու մխիթարի նրան։ Մի^թե սիրտս  ̂ սիրով լի 
չէ և որոշումներս վճռաեան չե Ղ ։ Այս բոլորը կարդարացվեն աստծո դա^ 
աաստանի առաջ։ Ես գիտեմ, որ իմ այրարիչը թույլ է տալիս։ Երկրային 
գսյտավ^ոից ես իմ ձեռքերը լվանում եմ։ Մարդու կ*^բծիյ(ը ես չեմ ըն*՛ 
ղուն ում ։

Սակայն ի նչ է պատահել գիշերվա հետ։ Լուսինը դեռ մայր շի 
մտեւ, բս>յց մենք սուզվել ենք խավարի մեք։ Հազիվ էի կարողանում 
մոտիկից տեսնել միստր Ռոլեսթրրի դիմագծերը։ Եվ ի ^ չ  է պատահել 
շագաէակենու հետ։ Նա տնքում ու հառաչում էր, մինչդեռ հողմր ոռնո^ 
քով փլում է դափնյա ծառուղով միքով ու սլանում մեր վրայով։

— Պետք է հեռա նա լ,^ առաց միստր ^ Ժ ^ թ ^ ք Շ ։՛^  եղանակը 
փոխվում է ։ — Ես կարող էի քեզ հետ մինչև առավոտ նստել, յքեյնէ

.Ե վ  ես,— անցավ մտքովս,— ես էլ^։ Գուցե և ասեի այգ խոսքերը, 
րայց հանկարծ կապույտ^կարմրավուն փայյաաակող սլաք դուրս ցատ–> 
կեց ամպի միքից, որին նայում էինք, և բոլորովին մոտիկից լսվեց հայ., 
թոց ու ամպրոպ, և ես գլուխս դեմ տվեցի միստր (Գոչեսթըրի ուսին։

Անձրևը հորդեց։ Մենք ծառուղու ու պարտեզի մ իքով շտապ տուն



վազեցինք, բայց մինչև շեմքից ներս մտնելը արդեն բոլորողին թրջվել 
էինք։ Դահլիճում նա շալս հանեց և հենց որ սկսեց քամել ջուրը իմ ա ր ֊ 
ձակված մազերից, միսիս Ֆեյրֆաքսը երևաց իր սենյակի շեմքին։ Սկրղ֊ 
բում ո չ  ես, և ո̂ չ մի սար Ռոչեսթըրը նրան չնկատեցինք։ Լամպը վ ա ռ ֊ 
վում էր։ Ժամացույցը ցք̂ պց էր տալիս գիշերվա մոտ տասներկուսը։

— Շտապիր հանել թրջված զգեստդ, — ասաց նա, — և գնսղուց 
առաջ բարի գիշեր, բտրի գիշեր, իմ ան ուշի" կ։

նա մի քանի անգամ հ ամ բուրեց ինձ։ Երր աղատվեցի նրա գրկից և 
հայացքս բարձրացրի, տեսա այրի կնոջը՛՝ գունատ, լուրջ ու զարմացաւ)։ 
Նրան նայելիս միայն ժպտացի ու վազեցի սանդուղքով վերև։ Հ(9ացատ֊ 
րությունը կտրվի մի ուրիշ անգամ)), մտածեցի։ Երբ մտա սենյակս, մի 
սուր տհաճ բան զգացի այն մտքից, որ միսիս Ֆեյրֆսւքսը թեկուզ ժ ա ֊ 
մանակավորապես կարող է ոչ ճիշտ մեկնաբանել այն, ինչ որ տեսել էր։ 
ք^այց ռւյ։աքսությունը շուտով դուըս վանեց ամեն սի ուրիշ զգացմունք։ 
Եվ թեև քամին բարձը ոռնում, սաըսափնլի որոտը թնդում, հաճախ մ ո ֊  
չեգնաբար փայլատակում էր կայծակը, իսկ փոթորկալից հորդ անձրևը 
տեղում էր, ես ո̂ չ երկյուղ էի զգում, և ո չ  ահ։ Այդ ժամանակվա ը ն ֊ 
թացքում միստր Ռոչհսթրրը երեք անգամ մոտեցա։Լ սենյակիս դռանը և 
հարցրեց, թե ապահուէ ու հանգի'*ստ էի։ Եվ դա ինձ բերում էր սփ ո ֊ 
փանք, ուժ էր տալիս։

Հետևյալ առավոտ անկողնուց դեռ չէի վեր կացել, երբ Աղելը ներս 
վազեց հայտնելու, որ դիշերը պարտեզի վերջում եղած շագանակենին 
կայծակնահար է եղել և ճեղքվել, բաժանվել է երկու մասի։

Գ Լ Ո Ի 1 0  Ք Ս Ա Ն Չ Ո Ր Ս Ե Ր Ո Ր Դ

լԼ կենալիս և հագնվելիս մտածում էի այն ամենի մասին, ինչ 
կատարվել էր, և հարցնում էի՝ երազ չէ̂ *ր այդ բսԼսրըէ Չէի կ ա ֊ 

րողանում հավատալ կատարվածի ճշմարտացիությանը, մինչև որ նորից 
չտեսնեի միստր Ռոչեսթըրին և մինչև որ նա չկրկներ իր սիրո խոսքերն 
ու խոստումները։

Մազերս կարգի բերելիս դիտում էի ինձ հայելու մեջ և զգում, որ 
դեմքս այլևս անգույն չէր։ Արտահայտությանս մեջ կար հույս, իսկ 
գույնիս մեջ՝ կենսուրախություն։ Աչքերս, որոնք տեսել էին հըըճ֊
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վանդէի աղրյրսրըէ նրա պսպղան ծածանքից ԷՒ^ ճա ռա գա յթներ։
Շսյսւ անղէԱէՏ խուսափում էի նա յել տիրոջս, վախենալով որ հայացքս  
)։րսյն դուր շի դա։ ք^այց ա յժմ հա մոզված էի, որ եթե նայեի նրա դ ե մ ֊ 
րինք սիրո սառնություն չէի զդա։ Ընտրեցի պարզ, մաքուր և բա ց գույ^ 
նի ամ առա յին շրջազդեստ ս և հագա։ Թվում էր, թե դեռ ոչ մի շրջազդհսա  
այնպես շէր սաղում ինձ, որովհետև ոչ մեկը այդպիսի երջանիկ տ ր ա ֊ 
մ ա դրութ յա մ  բ չէի հա դել։

Երր էէաւլքղով իջա դահլիճ, չզա րմա ցա , որ գիշերվա փոթորկին հ ա ֊ 
ջորդել էր հ ունիս յսէն սքանչելի առավոտը և բա ց ապակյա դռան միջից 
զգացի թ ա ր մ  ու բ ո ։րավետ զեփ յուռի շունչը։ քծնությունը պետք է ուրախ 
լինի, երբ ես այսքան երջանիկ եմ ։ Մի փոքրիկ աղքատ կին և նրա 
փոքրիկ տղան^ գունատ ու ցնցոտ իապատ, դալիս էին ծառուղու կողմը, 
մոտ վա զեցի և քսակումս եղածը, երեք կամ շորս շիլլինգ, ա մ բո ղջա ֊ 
պես ավեցի նրա նց։ Բոլոր մարդիկ, 1ւ լա վ, 1ւ վատ, պետք է մ ա ս ն ա կ ֊ 
ցԼն իմ տոնին։ Սերմնագռավները կոկօում էին, թռչունները^ ուրախ 
ծլյկոլմ, բա յց  ոչ մի բան այնքան զվոյրթ ու քաղցրալուր չէր հնչում, 
որքան իմ ցնծացող սիրտը։

Ես զա րմա ցա , երբ լոլսամուտից տխուր դեմքով նա յեց միսիս Ֆ ե յր ֊ 
ֆաքսը և լուրջ կերպով ասաց*

— Միս է յր , չե^ք գալիս նախաճաշելոս
նախաճաշի ժամանակ նա հանգիստ էր ու սառը, ր տ յց  ես ոչինչ չէի 

կարող բա ցա տ րել նրան։ Պետք է սպասեի, որ իմ տերը րա ցա տ րու ֊ 
թյուններ տար, պետք է սպասեր և միսիս Ֆ եյրֆա բսը։ Կերա, ինչ որ 
կարողացա և հետո շտապեցի վերև։ Հանդիպեցի Ադելին, որ դուրս էր 
գալիս դա սա սենյա կից։

— Ո*՝ւր ես գնում։ Դասի ժամն է ։
—  Միստր Ռոշեսթրրն ինձ ուղարկեց մա նկա սենյա կ։
—  Սրտերդ է ինքը։
—  Ա յնտ եղ , —  և ցո ւյց  տվեց այն սենյա կը, որտեղից ինքը դուրս էր 

եկել։ ներս մտ ա , նա այնտեղ էր ։
— Եկ և ինձ բարի Լոպս ա աա $^ ասաց նա ։ Ուրախությամբ մ ո տ ե ֊ 

ցա և ա յժմ արժանացա ոշ թ ե  սառը խոսքին կամ նույնիսկ ձեռք սեզ* 
մելուն, նա ինձ գրկեց և հա մբուրեց։ Ինձ բնա կա ն, սրտաբուխ էր թվում  
այդպես սիրվել և շոյա նքի արժանանալ նրա կողմից։

—  հ ե յն , դա  ծ։սղկա փթիթ տեսք ունես, ժպտում ես, ղու լավիկն 
ե ս , —  ասաց նա , —  գոլ, իսկա պ ես, այս առավոտ լավիկն ես։ Մի թե սա 
ի մ  գժգույն , փոքրիկ էլֆն է ։ Մի^թե սա իմ  մանանեխի սերմն է ։ Այս

ա



փոքրիկ աղջիկը  ̂ լուսաջինջ, կարմրաթուշ ղԼմքով ու վարղաղույն շրր– 
թունքնհրո'^վ, մետաքսյա, ր ա ց ֊ղարլնագույն մաղերով ու մուղ ֊ղարչ ֊ 
նոյգույն աչքերո"*վ (Ես ունեի կանաչ ալքեր, ընթերցող, րայց ներեք նրա 
սիւ ալը։ Նրա համար աչքերս սյյսօր նոր գույն էին ստացել^։

— Դա Ջեյն էյրն է, սըր։
— Շուտով կլինի Ջեյն Ռոչեսթըր, — ավելացրեց նա, — չորս շա ֊ 

րաթից հետո, Ջննևթ, ոչ մի օր ավելի։ Լսո^ւմ ես։
Լսում էի, բայց դեռ չէի կարողանում լրիք/ հասկանալ, գլուխս 

սրոույտ էր գալիս։ ք^այց զգացմունքը, որ այգ հայտարարությունը առա
ջացրեց իմ մեջ, ավելի ուժեղ էր, քան ուրախության ղգացոււքը։ եա ասլ֊ 
ջեցրել ու շշմեցրել էր ինձ։ Դա, կարծես, համարյա, նման էր վաի։ի։

— Դու կարմրաթուշ էիր, իսկ այժմ գունատվեցիր, Ջեյն, ի' ն̂չ սլա֊ 
տահեց։

–  Որովհետ և դուք ինձ կանչեցիք նոր ան ուն աթ Ջեյն Ռոչեսթըր, և 
դա այնպես տարօրինակ է հնչում։

— Այ", միսիս Ռոչեսթըր, — ասաց նա, — երիտասարդ միսիս Ռ ո ֊ 
լեսթըր^ Ֆեյրֆաքս Ռոշեսթըրի նորապսակ կինը։

— Դա երբեք չի կէսրալ լինել, սըր, գա անհւսւէանական է հնչուէէ։ 
Մարդկային էակները այս ։սշխարհու։ք երբեք կատարյալ րախտավորու֊ 
թյուն չեն վայելում։ Ես չեմ ձնվել նրա համար, որ ի։է բախտը իմ 
նէ̂ ւսնների բախտից տարբեր։1ի։ Երբ պատկերացնում եւք ինձ վիճա՝կվս։ծ 
երջանկությունը, ինձ թվում է, թե դա հեքիաթ է, ցերեկային երազ։

— Որը ես կարող եմ իրականացնել և կիրականացնեմ։ Նսկսեւէ այս– 
օրւթսնից։ Այս առավոտ գրեցի Լոնդոն իմ րանկիրին, որսլեսղի ուղար– 
կի մի քանի թանկարժեք իրեր, որոնք պահւԼում են նրա էքոտ* դրանք 
Ռորնֆիլդի տիկնանց ժառանգական թանկարժեք իրերն են։ Մեկ– երկու 
օրից հետո, հուսով եմ, դրանք բոլորն էլ քո գոգը կլցնեմ։ Ես ուղուէք եմ, 
որ ղու օգտվես այն արտոնությունից և ուշադրությունից, որ ես կնւէիրեի 
լորդի աղջկան, եթե պատահեր, որ աւքոլսն ան ա յի նրա հետ։

— Օ", սըր, թանկարժեք իրերը դատարկ բաներ են։ Դրանց մասին 
լսել անգամ շեմ ուղում։ Ռանկարժեք իրեր Ջեյն էյրի համար անբնա
կան ու տարօրինակ են հնչոսէ։ Ես ավելի շուտ չէի ուզենա դրանք ունե
նալ։

— Ես ինքս ադա։քանգյա շղթան կկասլեմ վզիդ։ իոկ գ1^^խգ կղոյր•' 
դարեմ խույրով, որը քեզ շ։ստ կդասի, քանի որ բնությունը քո ճակա
տին ազնվականության կնիք է դրոշմել։ Ջեյն, քո նուրբ դաստակներին

297



կկապեմ ապարանջաններ, իսկ փերիի սձյս մաաներր կզա րդարեմ մա–՛

տանին եր ով։
—  Բ \ ,  ո չ ,  սըք, մտ ա ծեք արիշ իքերի, խ ո»եք  ուրիշ թաների մաոին 

և այլ ձևով։ Ինձ մի անվանեք գեզերկուհի, եո ձեր հաոարակ քվա կեր
դաստիւսյյակշուհին եմ։

—  Դու իմ  աչքում գեղեցկուհի ես, և սրտիս ցանկալի գեղեցկուհին

քնքուշ և եթերաչին։
—  Փոքր ու աննշան, ապսւմ եք ասեր Դտ ք երազի մեջ եֆֆ սրր» 

կամ ծաղրում Լք ինձ* Ւ սե ր աստծս, մի հեգնեքւ
—  Ես աշխարհին ևս կսա իպ եմ, որ որպես գեղեցկուհի

ը ն դ ո ւն ի ,^  ջարսէձէԱւկեց նա , մինջգեա ես իսկապես սկսում էի ա ն հ ա ն ֊ 
գրստանալ նրա աջդ չարվաե սրս/նից, քա նի որ զգսէմ էի^ կա ՜մ նա իրեն 
է խա րում, կա՜մ ինձ ։ —  Ես Զ եյնիս  կհա գցնեմ մետ ա քսեղեն ու ժ ա ն ջա կ ֊ 
ներ, իսկ մ աղերին վարդեր կդնեմ և գջուխրտ որր սիրոէմ ե մ , կծա ծկեմ  
անդին քողով։

— Այն ժամանակ դուք ինձ չեք ճանաչի, սրր* ես ա յլևս ձեր Ջ ե յն  
էյրր  չեմ չինի, այլ խեղկատակի ժակետով մի կապիկի փ ոխառած փ ե ֊ 
տուրներով մի ա դոա վ։ Ավելի շուտ ձեզ, միստր Ռ ոլեսթըր, կտ եսնեմ  
բեմա կա ն զգեստ ներով, քան ինձ^ պալատական սրի1լեոջ շորեր հագածէ 
Ես ձեզ բոլորովին գեղեցիկ շեմ համա րում, սրր, թ եև սիրում եմ ձեզ  
խոր սիրով, անասելի խր։ր կերպ ով, որպեսզի շողոքորթեմ ձեզ։ Ուրեմն 
դուք ևս մի շողոքորթեք ինձ։

Ոայց նա շարունակում էր նույն թեմա ն, առանց հաշվի առնելու իմ  
աոարկումները։

—  Հենց ա յսօր քեզ կա ռքով կտ անեմ Միլքոթ, և դու քեզ համար 
կընտրես որոշ զգեստ ներ։ Ես աօոէմ ե մ , որ մենք կամուսնանանք շորս 
ջարաթից հետ ո։ Հարսանիքը կլինի հա մեստ , ահա այս եկեղեցում, և 
հետո քեզ միա նգա մից կթոցնեմ քա ղա ք։ Մի փոքր ուշ, ես իմ  գանձը 
կտ սնեմ արհոտ երկրնևր* Ֆրա նսիա յի խաղողի ա յգիները և Ւտալիայի 
ղաշտավայրհրքէ նա կաեմևքէ ա յն ա մենը, ինչ որ հիշարժան է եղել անց^ 
յարում և է ներկայաւմ», կէաշակի քաղաքների կյանքը ե կոսվորի գնա^ 
հատեք ինքն իրեն, հա մեմա տ ելով ոէրիշների հետ։

—  Կճանապարհորդե"*մ, և ձե՜՛զ հետ , օրրւ
—  Ելինես Փա րիզում, Հռո մ  ուէք, նետպոքում, Ֆլորեն ցի ա յո ւմ , Վենե– 

աիկսւմ և Վիհննա լում՝ ալն բոլոր վա յրերում, որաեզ ես թա փա ռել եմք 
մեմէք նորից կձանապա քհպպ ենք միաոինէ Որաեզ որ ի մ  ոմթակն է գո^

կ ը ^ յժ  Ե քո փղանուքջի ոտքըւ Տասը տարի է անցել այն օրից, երր
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կ11Աախելւսգսյրի պես սլանում էի Եւ/րսպայում իմ ուղեկի էյն սրի՝ գարշււմտ̂  
րիք ատելության և ւյասա֊մի հետ եիասին։ Այժմ նորից եւսյրելեմ նույն 
աԼղերր՝՛ բուժված, մաքրազտված, սփոփիչ հրեշտակիս հետ միասին։

Ես ծիծաղեըի, երբ նա այդ ասաց.
“ ֊  Ես հրեշտակ չ ե մ ,–  պնդեցի---և չեմ լինի այդպիսին մինչև րր

չմեռնեմ։ Կլինեմ այն, ինչ որ կամ։ Միստր Ռոչեսթըր, դուք ո չ  ակն)։ո– 
չեք և էմչ էլ պահանջեք ինձնից ինչ ֊որ երկնային բան, որ չկա իմ լևջ, 
ինչպես Ա չկա ձեր մեջ։ Եւ։ ձեզնից բոլորովին այդ չեմ ակնկալում։

— Իսկ ի՚^նչ ես Աք են կաւ ում։
— Միառժամանակ ղս^ք։ դուցե, լինեք այնուիսին, ինչպիսին այժմ 

եք, բայց ոչ հարատև* հետո դուք կսառեք, կդառնաք քմահաճ, իսկ հ1 ։տ;ո՝ 
դյուրագրգիռ^ և ես շատ պետք է չարչարվեմ, որ ձեզ գոհացնեմ։ (՛այրք 
երբ ղ;ւլք ինչպես պետք է ընտելանաք ինձ, գրրւցե նորից կապվեք 
ինձ հետ, ասում եմ կապվեք և ոչ թե սիրեք։ ենթադրում եմ, որ ձեր 
սերը կտևի միայն վեց ամիս, գուցե և ավելի պակաս։ Տզամարգ՚լււնց 
ձեռքով գրված գրքերում նկատել եմ, որ այդ ժամկետը համարվում է 
առավելագույնը ամուսնու ջերմության համար։ Բայց և այնպես, որպես 
բարեկամ ու ընկեր, հույս ունեմ, որ երբեք ատելի չեմ դաոնա սիրելի 
տիրոջս։

— Ատելի դառնա՜լ, նորից կապվե՜լ, կւսրծում եմ, որ ես կկապվեմ 
քեզ հետ նորից ու նորից և քեզ կստիպեմ խոստովանել, որ ես ոչ մ ի ֊ 
այն կապված եմ, այլև սիրում եմ ճշմարիտ, ջերմ ու հարատև սիրով։

— Բայց մի̂ ^թե դուք քմահաճ չեք, սըր։
— Կանանց համար, որոնք միայն դեմքով են ինձ դուր գալիս, դառ

նում եմ իսկական դև, երբ տեսնում եմ, որ նրանք ո̂ չ հոդի ունեն և ո՜չ 
սիրտ, երբ նրանք ի հայտ են բերում իրենց տափակությունը, ծամա
ծը ռված ութ չուն ը և, գուքե, տկարամտությունը, կոպտությունն ու վատ 
բնավորության գծերը։ Սակայն ջինջ հայացքի ու պերճախոս լեզվի, բո
ցաշունչ հոգու և բնավորության, որը ճկվում է, բայց չվ։ կոտրվում, որը 
ճկուն ու կայուն է, հեւլ ու հարատև, ես միշտ նվիրված ու հավատարիմ 
կլինեմ ։

— Իսկ դք^^ երբևիցե հ ան դիպ ե"* լ ևք այդսլիսի բնավորության, սըրէ 
Սիրե''1  եք արդյոք այդպիսի մեկին։

— Սիրում եմ այդւգիսի մեկին այժմ։
Բայց ինձնից առաջ, եթե իրոք, ես որևէ չափով համապատաս

խ ա նո ւմ  եմ ձեր բարձր մակարդակին։
^  Երբեք չեմ հանդիպել քեզ պես մեկին։ Ջեյն, դու ուրախացնում
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ես ինձ և իշխում ես ինձ վրա. դու, կա րծես, զիջում ես, ես սիրում եմ  
քո այդ զիջողությունը և երր ես փաթաթում եմ մատիս շուրջը ա յս փ ա 
փուկ մետաքսե թ ե յը , ձեռքումս ու սրտումս սարսուռ եմ զգում ։ Ա զդված  
ու պարտւխսծեմ. ազդեցությունդ ավելի քաղցր է, քան կարող եմ ա ր ֊ 
տա ՚ա յտ ե ւ ,  հաղթանակդ իմ դեմ ավելի կախարդական է, քան իմ  շահած 
որևէ հաղթանակը։ Ինչո՞ւ ես ժպ տ ում, Զ ե յն ։ Ի՞նչ է նշանակում դեմքիդ  
այդ անբացատրելի, խորհրդավոր ա րտ ա հա յտ ությունը։

-  Ես մտածում էի, սըր (ն երեցեք  ինձ ա յդ մտքիս հա մա ր, դա 
ակամա ծագեց իմ մ ե ջ), մտածում էի Հերկուլեսի ու Սամսոնի և նրանց 

հմա յողների մ ա սին. . .
— Իսկապես, դու փոքրիկ էչֆ.^–

-  Սը"ս, սըր։ Դուք հիմա ա յնքան խ ելոք շեք խ ոսում, ոչ ավելի 
խ եչոք, քան ա յդ ջենտ լմենները։ Ինչևէ, եթե նրանք ա մուսնա ցա ծ լինեին, 
անկասկած, իրենք խ ստ ությա մբ որպես ամուսքէններ, կփոխհատուքեին  
իրենք մեղմություՆր որպես սիրահետողներ։ Ես վա խ ենում եմ, որ դուք 
էլ էէԱդպիոին լի ն ե յ ։  Կուգենայի իմանալ, թե ինչպես կպասրասխանեք 
ինձ մի տարի հետ ո, եթե խ նդրեմ մի որևէ բա րեհա ճություն, որը դուք 
անհարմար կզգաք և կամ շեք ուզենա աներ

—  Դե, խնդրիր հենք հիմա , Ջ ենեթ , թեկուզ ա մ ե նա քչի ն  մի բա ն. 
ես ուզում եմ , որ դու խ ն դ ր ես ...

—  Ես կխ նդրեմ, սըր, իմ խնդիրքն արդեն պատրաստ է ։
—  Խոսի^ր։ է^այք եթե նա յես ու ժպտաս դեմքի այդպիսի արտա

հ ա յտ ութ յա մ բ, երդվում եմ , առաջուք ամեն ինչին կհա մա ձա յնեմ, և դու 

ինձ կհիմ արա քնես ։
— Բոլորովին, սըր։ Ես ձեզնիք խնդրում եմ միա յն մի բա ն, մի 

ուղարկեք թա նկա րժեք իրերի համար և մի զարդարեք ինձ վա րդերով։ 
Դուք կարող եք և ա յդ հասարակ թա շկինա կը, որ ձեր ձեռքում է, եզրա 
վորել ոսկե ժա նյա կով։

—  Կարող էի և սոսկին ո ս կ եզօծել», գիտ եմ ա յդ ։ Դե լա վ, քո խըն– 
դիրքը կկատարվի, ժա մա նա կա վորա պ ես։ Ա ռա յժմ կփ ոխ եմ հրամանս, 
որը ուղարկե։ եմ բա նկիրիս։ Բա յք դու գեռ ոչինչ չես խնդրել ինձնիք։ 
Դու միա յն հրաժարվեքիր ի մ  նվերիք։ Փորձիր մ ի  ա նգա մ ևս։

—  Ա յդ դեպ քում, սըր, թուրի եղեք բա վա րա րելու հետ ա քրքրությունս  
մի հարցի կա ւղա կքությա մբ։

Նա շփ ոթվեց։
~  Ի^նչ է, ի ^ ։չ , —  հա րցրեց նա շտ ա պ ով ։ —  Հետ ա քրքրությունը  

վտանգավոր է . լա վ է , որ ես Լնրգվեքի խ նդիրքդ կատարել..ծ



— ք̂ այէյ իմ այդ ք^^դիրքը կսքա արհլու մեջ ոչ մի վտանգ չկա,
— Խոսիր ուրեմն, Ջեյն, բայւյ կուզենայի, որ ին չ ֊  որ գաղտնի ̂  ի 

մասին հարրնելոլ փոխարեն, խնդրեիր կարողությանս կեսր։
— եսկ, Արտաքսես թագավոր, իմ իեչի ն է հարկավոր ձեր կարո֊ 

քչության կեսը։ Մի *̂թե կսւրծում եք, որ ես հրեա վաշխ աո ու եմ, որը 
ձգտում է ավելի շահավետ ձևով օգտագործել իր փողերը։ Կգերագասեի, 
որ ինձ ^^վիրեիք ձեր վստ ահությունն ամբողջապես։ Դուք ինձ չե ք գրկի 
ձեր վստահությունից, եթե ընդունեք ձեր սրտի մեջ։

— Ոչ, դուք սիրով կընդունվեք իմ վստահության կողմից, Զ եյն, 
բայց, ի սեր աս։ոծո, մի սւշխատեք ձեզ վրա անիմ աստ բեռ վերցներ 
Մի ձգտեք դեպի թույնը, մի գարձեք Եվա իմ ձեռքում։

— հնչո^ւ ոչ, սըր։ Հենց նոր ասացիք, թե ինչպես եք սիրում պարտ֊ 
վսէծ լինեք և ինչքան հաճելի է հնազանդվելը։ Ո այց չե'* ք կարծում, որ ես 
կարող եմ օգտվել ձեր իւ ոստ ովանությունից և կսկսեմ պա̂ > անջել, աղեր֊ 
սել, նույնիսկ լաց լինել, փքվել, եթե պետք միայն իմ իշխ ան ութ լան 
ուծը փորձելու համար։

— Փորձեք միայն։ ներխուժեք, հ ամ արձակվեք, և խաղին վերջ 
կտրվի։

— Մի *̂թե, սըր։ Շուտ տեղի տվեցիք։ Ւ"նչ անողոք հայացք ունեք։ 
Զեր հոնքերը մատիս պես հաստացան, իսկ ճակատը հիշեցնում է մի 
զարմ անալի բանաստեղծություն, որտեղ ճակատն անվանված էր ((որոտ֊ 
ների ամրոց»։ Երևի, ամուսնանալիս ձեր հայացքն ա յղպիսին կլինի, 
սըր։

— Եթե ձեր հայացքն էլ կլինի այնպիսին, ինչպիսին հիմա է, ապա 
ես, որպես քրիստոնյա, պետք է հրաժարվեմ էլֆի կամ սալամանդրի 
հետ կապեր ունենալուց։ Ապա, ի^նչ էիք ուզում հարցնել։ Ասացեք, շոլա 
խոսեք, ա յ̂ արարած։

— Հիմա արդեն դարձաք անքաղաքավարի։ Ես կոսչտությունն սոԼե֊ 
լի եմ սիրում, քան շողոքորթությունը։ Գերւսդասում եմ արարած լինել, 
քան հրեշտակ։ Ահա թե ինչ էի ուղում հարցնել իսկ ինչո̂ ւ̂ էիք չարչա
րում ինձ հավատացնելով, որ ամ ուսն ան ում եք միս Ւնդրեմի հետ։

— Եվ ընդամե^նը։ Փա"ռք աստծո, որ միայն դա է։ — Նրա ճակա
տի կնճիռները հարթվեցին, ժպտալոէէ նայեց ինձ ու մաղերս քաշեց, 
կարծես թե շատ զոհ էր, որ խուսափեց ինչ ֊որ էք տանգից։ — Եարծոսէ եմ, 
որ կարող եմ խոստւսԼանել,— շարունակեց,— թեև դա քեղ մի փո– 
քըր զայրույթ պատճառի, Ջեյն, և ես տեսել եմ, թե դու ինչ կրակոտ 
էլֆ ես դառնում, երբ զայրացած ես լինում։ Դու երեկ, սառը լուսնյակ
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– ) կրակի պես վա ռվում էքրր$ ^րթ քողոք ֊ում էիր րսվէոոի ղ ե մ  և
- 7ւսնջօւմ Հա վա սա րություն։ Ջ ՚ե՚նհթ^ ի միջի ա յղ  –գա, էիր$ որ

/  V էսռաջարկոնթքոմէ արփյո
—  Իհարկե, •ՕՎէ էֆ ։ Բա յց ֆյն՝դրում ա նցնենք հա րցին,
Ինգքե**մը։
—  Դե, ես ձևա ցնում  Հ/ր« որ հեաապնգոսք եմ  միս իհգրեմին, որ^ 

դու խելագարի •պես սիրաՀսպՎհիր ինձ, իիշպեօ ես •սիրահաօրվամ
Հ/ր / ։պ ։ Դիտեի, որ խանդն ա յղ հարցում իքինի լավսպայն ղայքոսկիցր–, 
ւ>7ւ/Ն եւ։ Հետ ա գա յում կարող եմ օվնության կանչել։

—  Հրա շա լի" է ։  ՍԼքժմ տ եսնա մ եմ, որ դուք փոքր եք , ճկույթիցս մի  
ձեզ անգամ ավելի մ ե ձ  յե ք ։  4Ա սթ ն  աևպաւովաբնր է ա յդ ձևով վարվեչւ 
Իսկ գա ք մ իս  Ւեգրեմի պ/ղսղքմսմևքնիրի մա սին շէի**ք մտ ա ծա մ, սրր ։

—  Նրա քսէլսր ղգա ցմ ոսԱքներր կենէոլանւսցած են հպարասւթյան  
^մևք։ ՀպարաւէւթյօՅէնր հարկավոր էր րնկնել։ Դտ. խ ա նգո*լմ  էիթ$ ^եյԿ ւ

—  Դատարկ բան է , մխաոր ^Իսշհսթրր, և  ձեզ համար հետաքրքիր 
է̂լ չէ իմանալ ա յդ, Մի ս ՚նգէսմ ևս պասւասխանեք ինձ ճշմարտ ացիորեն։ 
նա ռծ ո^ւմ եք  ա րդյոք, ՝օր միս Ւնպրեմր շի տանջվի ձեր անհամեստ կո̂  ̂
կետ ությո ւն ի ց ։ Արդյոք իրեն մերժվա ծ ու լքվա ծ շի** զգա ։

—  Բպպէսվի^ն^ րնղհաւկո ա ա կ ր , ես քԽ լ ասել ե մ , ա§ր 1ու# ֆնձ լքեցւ  
Ինձ սաաււնաք-պլ ս^էանկսգթյամւ միարր անմվթջսալես սա ոեցրևք կա մ ա վե^ 
1Ւ ճիջոէ*  ̂ մի ա կնթա րթում հա նգցրեց նրա մեք եղած րոցլր

—  Տարօրինակ աւ նենգ  ուղեղ ունեք, միստ ր Ռսշեսթրր։ Վախենում  
ե մ , որ ձեր սկզրունքները մի փոքր կենտրոնազանց են։

—  Իմ օկ պրան քները երբեք շեն ոա ումն ասիրվել, Զ ե /և ։ Էվ գուցե  
ւՀռւնից մի փոքր գուրս են եկեչ օւջապրոգթյաե րարակաքաթքան գքւաոճա^ 
\4ւով։

—  Իսկապես, ւրջորեն ասած, կարո**զ եմ ես վա յելել ա յն մ ե ե  
սւրա խ ա քյյււնր, սրին ա րժանա ցել եմ , առանց վախ ենա լու, որ ինշ^որ  
մեկը կաանքվի քսսր վշտ ից* մի րսմէ, օր մի փոքր առաջ ես ինքս էի 
զ գ ո ւմ ։

—  Կայս։զ ես , բա րի փոքրիկ Աշխարհում քկա մի էակ, որը
սիրեր ինձ այնպիսի մաքսեր սիրով, որպիսին քոնն որովհետև ես, 
որպես հաճելի մխ իթա րություն, Զեթ§, քո ա յգ  սֆրս հտվատր դքել եմ 

Հոգուս հք ա ։
Շրթոմեքներս ոսլղվեցին դեպի ուսիս գրա ծ նրա ձեոքըա Աիրսւմ էի 

նրան ուժեղ սիրով, ավերի ուժեղ, քան կարող էի ասել, շատ ավժպի ուժեղ, 
րսմէ խոսքերը կարող են արաահէայածզ։



֊  Մի բան ևս խ ն դ ր ի ր ,–  ասար ն ա , ֊  ինձ հաճև/ի է, երր ինձնիրք՛ 
խնորում Լն, և ես զիջում եմ։

պատլւսյսա ունեի։
-  Ջեր մտադրությունների մասին հայանեբ միոիս Ֆևյրֆաբսին, 

սրր։ նա երեկ երեկոյան ինձ ձեզ հետ միասին տեսաւէ դահւիճ,։լ,ք (լ 
սարսափելի ցնրվեց։ Մինչև իմ հանդիպելը, որոշ բաէ/ատրոլթյոլննհր 
տվեք։ ես անհանգստանում եմ, որ այդ բարի կինը իմ մասին սխալ 
դատողություններ կանի։

Գնա սենյակդ և գլթարկդ դ ի ր  դլխիդ, —  սւատ աս խաներ նա։ —  

Այս առավոտ ինձ հետ միասին գնալու ես Միլքոթ։ Մինչև հադնվևլդ 
ամեն ինչ կպարզաբանեմ ծեր կնոջը։ Մի ՚̂թհ նա կարծում է, Ջենեթ, որ 
դու ամեն ինչ զոհել ես սիրո համար Ա չես զղջում։

—  Երևի կարծում է, որ ես մոռացել եմ 1լ իմ, Մ ձեր դիրքը։
— Դի՜րք, դի՜րք, քո դիրքը իմ սրտում է, և վայ նրանց, ^^վ՚րեր 

կհամարձակվեն վիրավորել քեզ այժմ կամ այսուհետև, գնար
Շուտ հագնվեցի և երբ լսեցի,, որ միստր Ռոչեսթըրը դուրս է գալիս 

միսիս Ֆեյրֆաքսի սենյակից, շտա.պեցի այնտեղ։ Ծեր կինը հենց նոր 
էր կարդացել սուրբ գրքի իր առավոտ յան բաժինը օրվա՝ դասը։ Նրա ա ռ ֊ 
ջև դեռ բաց արած դրա6՝ էր Աստվածազունչը, որի վրա երևում էր ակ^ 
նոցը։ ^՝վում էր, թե նա մոռացել է դրաղմունքը, որն ընդհատվել էր 
միստր Ռոչեսթըրի հայտարարությամբ։ նրա> հա՛յացքը հառած էր գի^ 
մացի մերկ պա.տին, արտ ահա յտ;Ո4.մ էր. խաղաղ հ ոգռւ  ̂զարմ անքը և հուզ
ված էր անակնկալ լուրով։ Տեսնելով ինձ, վեր կացավ,, ջանք գործ դրեց, 
որպեսզի ծպտա, և ասաց, մի քանի շնորհավորական խ-ոսքեբ, բա յց ժնլի։– 
տր չքացավ, և ասածը կիսատ մնաց։ նա ակնոցը դրեց, փակեց Աստվա^հ 
ծաշունչր և հետ հրեց սեղանից^ իր աթոռը։

—  Ես այնպես աւտրշած եմ , —  սկսեց , —  նույնիսկ չգիտեւէ, թե ինչ 
ասեմ, միս էյը։ Այս բր^Լորը անուրջ չէ, այնպես չէ̂ ,̂ միս էյը ։ Երբեմն՝ 
կիս արուն վիճակում, երբ մենակ եմ նստում, պատկերացնում եմ ա(1#,  

ինչ իրական ում չ/է եղել։ Երբ ես այդպես նիրհում եմ, սիրելի ամ ուսինս, 
ո ր ը  վախճանվել է տւսսնհ՝ինգ ւասրի առաջ, հաճնփ։ գալիս ու նստում է 
կողքիս և լսում եմ, թե ինչպես ինձ կանչում է անոժե՝ովս^ ((Ա՛լք ւրտ շ, 
ինչպես կանչում էր։ Հիմա կարրմղ եք> ա^ել՝ արդյոք ճփփ ջտ է, որ մքստր 
քիոշեսթրրր ձեզ առաջարկել է ամուսն՛անալ իր հւեա։ Մի ծիծաղեք^
ինձ թվաց;, որ հինգ րոպ՛ե առաջ նա այ՚ստձղ էր եւ ասաց, որ իբր թե մեկ 
ամիս հետո դուք պետք է նրա կինը լինեք։

^  Նույն բանը ասել է և ինձ , —  պատ–այյխան1Ւցիէ՝
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—  Աէէե լ է։ Եվ դուք հավատո^ւմ եք նրան։ Ընդունեցինք նրա ա /ւա *

ջարկո։
— Այ-ո
Նա շփոթված նայեց ինձ։
— Երբեք մտքովս չէր անցնի։ Նա այնքան հպարտ է։ Բոլոր Ռ ո ֊ 

չեսթըրները հպարտ էին, իսկ նրա հայրը սիրում էր փող։ Իրեն^ միսար 
Ռոշեսթրրին, հաշվով ապրող մարդ են համարում։ Ե։Լ ուզում է ամուս–
նս՛նաւ ձեզ հե^՝տ։

—  Ինքն այդպես է ասում։
Միսիս Ֆեյրֆաքսր զննեց ինձ ոտից գլուխ։ նրա հայացքում կ ա ր ֊ 

գացի, որ իմ մեջ չէր գտնում այն հմայքըք որն օգներ նրան լուծելու այդ 
հանելուկը։

— ք1շինշ շեմ հտոկանում,— շ ա ր ո ւն ա կ ե ց Լ ր և ի յ քանի որ ասում
եք է ճիշտ է։ Միայն չգիտեմ, թե դրանից ինչ կստացվի, շեմ կարող ասել։ 
Այդպիսի ղեպքերււլւք, ավելի շուտ դսնկաչի է ղՒիքՒ կարողության
հավասարության։ Բացի այդ, ձեր ւ/եշ քսան տարվա տարբերություն 
կա։ Նա համարյա կարող է ձեզ հայր քինել։

— ^Կդ արդեն չեղա^ւԼ, միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ,–  բացականչեցի բ^ր^
բոքվա ծ ,— ի^^շ կարող է լիներ Նա, ով մեզ միասին տ եսնում ֊ մի
պահ անզէսմ շի ենթադրի ա յդ։ Միստր Ռոշեսթրրր երիտասարդ է, ք ս ա ն ֊ 
հինգ աարեկան մարդու տեսք ունի։

— Եվ ամուսնանում է իսկապես սիրելո^վ ձեզ,— հարցրեց։

Ես այնպես վիրավորված էի նրա սաոնությրւնից ու թերահաէԼատու֊ 
թյունից, որ արցունքներն սկսեցին հոսել աչքերիցս։

— Ցավում եմ, որ վշտացնում եմ ձեզ, — շարունակեց որբևայրի 
կ ի ն ը ,–  բա յց դուք շատ երիտասարդ եք և վատ եք ճանաչում մ ա ր դ ֊ 
կ ^ն ց , և ես ուզում եմ նախազգուշացնել ձեզ։ Հին առածն ասում է, (ւԱյն, 
ինչ փայլում է, դեռ ոսկի չէա Եվ վախենում եմ, որ այս դեպքում էլ 
ամեն ինչ այնպես շի լինի, ինչպես ակնկալում ենք^ ^

— Ինչովս Մի^թե ես հրեշ եմ, — հարցրի,–֊– ֊ մի^թե հնարավոր չէ, 
որ միսար Ռոչեսթըրը անկեղծորեն սիրի ինձ։

— Ոչ, դուք շատ լավն եք, իսկ վերքերս ավելի ևս լավն եք դարձեւ, 
և միսար Ռոչեսթըրը սիրրւմ է ձեզ։ Միշտ նկատում էի, թե ինչպես ձեզ 
երես է տաշիս։ Րոպեներ էին լինում, երբ ես մտածում ու մի փոքր ա ն ֊ 
հանգստանում էի, որ ձեզ նկատելի կերպով նախապատվություն է ցույց  
տայիս և ցանկանում էի խոսել ձեզ հետ։ Բայց դժվարանում էի նույնիսկ

ա



ակնարկել այդ մասինդ Գիտեիք որ այդսւիսի մի ակն արկը ձեզ կրյնրի, և, 
իքերևսք կվիրավորի։ Իսկ դաք այնքան զուսպ, համեստ ու խելոք էիք 
ձեզ պահում, հույս ունեի, որ ինքներդ ձեզ կէւրսշտսյանԼք։ Չեմ կարող 
ասել, թե երեկ դիշեր ինչ ապրումներ ունեըա, երբ ամբողջ տնով մեկ 
ւինտրում էի և չէի կարողանում դտնել ոչ ձեզ, և ոչ տանտիրոշր։ Եվ 
հետո, մամը տասներկուսին ձեզ տեսա նրա հետ միասին։

—  Չ արժե այդ ւքասին խոսել ա յժմ , —  անհամբերությամբ ընդհա
տեցի նրան, —  բաւէական է և այն, որ ամեն ինչ լաւէ է դնում։

—  Հույս ունեմ, որ վերջը լավ կլինի, —  ասաց նա , —  հավա
տացեք, այստեղ դժվար է շատ զգույշ լինել։ Աշխատեք միստր Ռոչես– 
թըրին հեռու պահել ձեզնից, մի վստահ եք և՜ ձեզ, և՜ նրան։ Այդպիսի 
դիրքի տեր ջենտլմենները սովորաբւսր չեն ամ ուսն ան ում իրենց տնային 
դաստիարակչուհիների հետ։

Ես իսկապես սկսում էի զայրանալ, բարեբախտաբար Ադելը վազե
վազ ներս մտավ սենյակ։

—  Ես էլ եմ գալիս, ես էլ եմ գալիս Միլքոթ, —  բղավեց նա , —  մ ի ս ֊ 
աըր Ռոչեսթըրը չի համաձայնում, թեև նոր կառքում ազատ տեղ շատ 
կա։ Խնդրեք, մադմուազել, թույլ տա։

—  Լավ, Ադել, —  և ես նրա հետ շտապեցի միստր Ռոչեսթըրի մոտ, 
ուրախանալով, որ հեռան ում եմ մռայլ քարոզչուհուց։ Եաոքը էզատ– 
րաստ էր, իմ տերը սպասելով կառքին^ դռան առաջ հետ ու առաջ էր 
քայլում, իսկ Փայլըթը հետևում էր նրան։

—  Աղելն էլ մեզ կուղեկցի, այնպես չէ^, սըր։
—  Ասացի որ ոչ, ոչ մի երեխա։ Գալիս եք միայն դուք։
— ^ույլ  տվեք, որ գա, միստր Ռոչեսթըր, խնդրում եմ, այդպես 

ավելի լավ կլինի։

—  Ո՜չ, միայն կխանգարի։

նրա հայացքն ու ձայնը միանգամ այն հրամայական էին։ Միսիս 
Ֆեյրֆաքսի նախազգացումների սառնությունը, նրա կասկածների ճըն– 
շումը իջել էին վրաս։ Ինչ-որ ոչ իրական ու անորոշ բան հույսերս ան
հիմն դարձրին։ Իշխանությանս գիտակցությունը նրա նկատմամբ հօդս 
ցնդեց։ Ես ակամայից հնազանդվեցի առանց հետագա բողոքի, բայց  
նստեցնելով ինձ կառքի մեջ, նայեց դեմքիս։

—  Ի̂ *նչ է պատահել, —  հարցրեց , —  ինչո^*ւ այդպես մռայլվեցիք։ 
Դուք իսկապես ուզում եք, որ երեխան գա։ Կվշտանանք, եթե մնա այս–, 
տեղ։

20 — Շաոլոթ Բրոնտե
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— Օատ կուզենայի, որ գա, սըրէ
— Ապա, շուտ, կայծակի պեո սլացիր և գլխարկդ վերցրու,— հրա^

մայեց Աղեք ին։
Նա հԼազահդվեց և սլացավ ի^չպի^ի^ արագությամր որ կարող էր։
- .  Վերջ ի վերջո մի առավոտվա րՆդմիջոլմը ոչ՝ մի նշ ահա կուի յուն 

շու^էի,-  ասաց նա , —  եթե կարճ ժամանակից հևտո ես տիրօրպետելու 
եմ ձեր մտքերին, զրույցներին և ձեր ըն կերա կցությանր։

Երր Աղելը կառը Նոաեց, սկսեց համբուրել իհձ, դրահավ էակ ար
տ ա հ ա յ տ ե լ ո վ  իր շնորհակալությունը միջնորդութքանո համարէ Սակայն 
նրան անմիջապես նստեցրին մի անկյունում միսար Ռաշեսթրրի մյուս 
կողմը, որտեղից տխթաւթյամթ նայում էր ինձ։ Անողոք հարևանը ղատ 
խիոա էթք երր նա այդպիսի գթգավամ տրամադրություն էթ ոէնենում, 
երեխան շէր համարձակվում հայտնել իր դիտոզռւթյուհնեթց կա՝մ որևէ 
հարցով դիմել նրան։

— ^ող Աղելը կողքիս նստի,— խնդրեցի, — գուցե ձեզ նեղոէթյոէՆ 
պատճառի, սըըէ այստեղ րավականին աղատ սաեղ կա.

Նա Ադելին հանձներ ինձ այնպես, որ կարժես սենյսւկա-յիՆ շան
ներ։

— Էս նրան էսնպայմասհ գպքսւց կ ո ա զ է պ թ կ է մ ասաց, թարց արդեն 
ժպաօղովէ

Ագելր լսեց այգ և հարցքէեց^ արդյո՛ւք դպրոց կգնա ԱՏՅէՈՏ քՈՅժ«աօէ^

— Այո ,— պատախաեէեց էրա»–- առանց մագմուադելէւ Մադմուա– 
գեւին տանեւոլ եմ լաւոֆնւ Ապֆաակ գաշաաւվէԹցրերէ  «է էրարխային 
խսանարաենեքփ մեք կվւեաքմէմ մխ ցաթայր , Խ մապմաապթքը կապրի 
այնտեղ ինձ հետ, միայն ինձ հետ։

— Նա այնտեղ ուտելիք չի ունենա, գօւք Նթան սովւսմահ կ ա ն ե ք ,^  
նկաաեց ԱպեԱէ»

-  Նթա Հէքամէպթ մանանա կհավափեմա ևաանի վրա
գաղտավայթերն ա թ§«^թնեթֆ փեքեթք մանանայից Տֆքմակին  են աա^ 
Փ » ,  Ապ^լ»

— Էակ եթե ուզենա սրաքանաւԼա էպբաեդի^ց կրակ կզանխէ
— Լուսնի լեռներից ժայթքաւմ կ կ թ ^ ւ  էքթ մցախթ նրան կաանէմ մի 

սրեյէ քեասն գագաթ ե  կդնեմ խաանարանի եզթթԽ

1 Աոանց մադմուազելի (ֆ ր »)։



է*սկ շքաբերը, որՕ հ , զս ՚ շՍշ  V Տ6րՋ ր ոՋ Ի րօ ս  ԸօաքօրէՁհ10՛։

մաշվենք որտեդի"՝ը նորը ձեռք կբերի։
Մբստր Ռոշեսթըրը իրեն շփոթված ձևացրեը։
—  Հը մէ, —  ասաը նա , —  իոկ ի̂ *նշ կանեիր դու, Ադհլ։ Ապա ուղեղդ 

լարիր և լավ մտածիր^ Գուցե սպիտակ կամ վարդագույն ամպը նրան 
շոր կսազի, իսկ ծիածանից գույնղդույն շալ կարելիէ* է ձևել։

—  Մադմուազելն այսպես էլ լավն է , —  եզրակացրեց Աղելը, մի 
փոքր մտածելուց հետո^—  բացի այդ, լուսնի վրա միայն ձեզ հետ ապ–̂  
րելուց շատ կձանձրանոո Եթե մադմուազելի տեզը լինեի, երրեք չէի հ ա ֊ 
մաձայնի գնալ։

—  Ւսկ նա համաձայնել է, խոստացել է։
—  ք^այց դուք նրան այնտեղ տանել շեք կարող, դեպի լուսին ճ ա ֊ 

նապարհ չկա։ Ամբողջը օդ է։ Ոչ դուք, և ոչ էլ նա թո֊շել շեք կարող։
—  Ապա, Աղել, նայիր այդ դաշտին։ —  Մենք այժմ արդեն դուրս 

էինք եկել Թռրնֆիլդի դարպասներից և թեթևորեն առաջ էինք սլանում 
դեպի Միլքոթ տանող հարթ ճանապարհ ոփ։ Երեկվա որոտից հետո փ ո ֊ 
ջին կպել էր գետնին, իսկ ճանապարհի երկու կողմերի ցածր ց ա ն կ ա ֊ 
պատերը և բարձր բարդիները փայլում էին անձրևից թարմացած կ ա ֊  
նաշով։

—  Այդ դաշտում, Ադել, ես քայլում էի մի անդամ ուշ երեկոյան, 
երկու շաբաթ առաջ։ Նույն օրվա երեկոն էր, երբ դու օգնեցիր ինձ խոտ 
հավաքելու պարտեզում, և քանի որ հոգնել էի աշխատանքից, նստեցի 
աստիճանի վրա հանգստանաւռւ։ Հանեցի գրքույկս ու մատիտը և ս կ ւ և ֊ 
ցի դրել մի դժբախտ պատահարի մասին, որը պատահել էր ինձ տարի ֊ 
ներ առաջ և այն մասին, թե ինչպես ցանկանում էի հասնել երջանկու ֊ 
թյան հանգրվանին։ Գրում էի արագ, թեև օրվա լույսը մարում էր, և ես 
հազիվ էի տեսնում էջը, երբ մի ինշ ֊որ էակ երևաց կածանի վրա և կանգ 
առավ ինձնից երկու քայլ հեռու։ Նայեցի նրան։ Նա հասակով փոքր էր, 
իսկ գլուխը ծածկված էր թեթև քողով։ Նշան արեցի, որ մոտենա, մ ո ֊  
տեցավ և կանգնեց ծնկներիս մոտ։ Իրար հետ մի բառ անգաւ) շփոխա֊ 
նակևցինք, բայց իրար աչքերը կարդացինք, և մեր լռելյայն կարդացա֊ 
ծից երևաց հետևյալը*

Լ(Դա մի փերի էր, որ եկել էր էլֆերի երկրից, —  ասաց նա, —  եկավ 
և ինձ համար երջանկություն բերեց։ Ես նրա հետ այս սովորական աշ
խարհից պետք է գնամ մի մեկուսացած տեղ, ինչպիսին, օրինակ, լ ո ւ ֊

1 Օյ, այնտեղ նրա համար վատ )չւ1քե1է, անհանգիստ կզգա (ֆր*)*
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սինն է։ Փերին ինձ գլխով նշան արե^^ նայելով լուսնի եղջյուրներին, 
որոնր բա րձրա նում էին խոտերի դեզերի հետևից։ Փերին պատմեց քա^ 
րսյյրի աչաբաստրի ու արծաթե դաշտավայրի մասին, որտեղ մենք կ ա ֊ 
րող էինք ապրել։ Ես ասացի, որ սիրով կգնայի նրա հետ, բա յց հիշեցրի$ 
ինչպես և դու ինձ, որ թռչելու համար թևեր չունեմ։

— Օ՜,–— պ ա տ ա սխ ա նեց փերին,— դա նշանակություն չունի։ Ահա 
քեղ մի թ ա լիսմ ա ն, որ կվերացնի բոլոր դմվարությունները,— և տվեց 
ինձ մի գեղեցիկ ոսկե մատանի։—  ^իր այն ձախ ձեռքիս չորրորդ մ ա ֊ 
տին, և ես քոնը կլինեմ, իսկ դու իմը։ Մենք կթողնենք երկիրը և մեր 
դրախտը կստեղծենք լուսնի վրա ։—  Եվ նորից մատնացույց արեց լո ւ ֊ 
սինը։ Այդ մատանին, Ադել, գրպանումս է սովերենի տեսքոէԼ, բա յց  
հույս ունեմ, որ շուտով նորից ոսկե մատանի կդաոնամ։

— Բայց մագմուազելն այգ բոչորի հետ ի^նչ կապ ունի։ Ես փերիի 
հետ գործ չունեմ, դուք ասացիք, որ մադմուազելին տանելու եք լուսին։

— փերին ինքը՝ մադմուազելն է, — ասաց միստր Ռոչեսթրրը 
խորհրդավոր շշնջյունով։ Բայց ես երեխային ասացի, որ ուշադրություն 
չդարձնի նրա կատակներին։ Նա, իր հերթին, ցուցաբերեց իսկական 
ֆրանսիական թերահավատություն և հայտարարեց, որ միստր Ռ ոչես ֊ 
թրրը «ԱՈ VրՋ̂  ա6ոէ6սրյ>* է։ և որ ինքը բոլորովին չհավատաց նրա
«օօոէօտ Ժ0 –ին և «րճս ր6Տէ€, II 2 VՁ̂ է թՁՏ քձ6Տ, շէ ցսՁոժ
ա0Ո10 V ոչ մի փերի չէր երևա միստր Ռոչեսթըրին,
մատանի չէր տա և չէր առաջարկի տեղափոխվել ու ապրել լուսնի վրա։

Ծիլքոթում անցկացրած այդ ժամը բավականին ձանձրալի էր։ Միստր 
(հոշեսթըրն ստիպեց ինձ գնալ ի ն չ ֊ո ր  մետաքսե ապրանքների խանութ, 
հրամայեց ընտրել կես դյուժին շրջազգեստներ։ Ես չէի ուզում և խնդրում 
էի թողնել մի ուրիշ անգամվա, բա յց նա լսել անգամ չէր ուզում։ Ուժեղ 
շջնջոցներով արտահայտած աղերսանքներից հետո կես դյուժինը կըր– 
ճատեցի մինչև երկուսը, բա յց նա երդվեց, որ այդ երկուսը կընտրի ի ն ֊ 
քը։ Անհանգիստ հետևում էի, թե ինչպես նրա հայացքը անցնում էր մի 
պայծառ կ լո ր ի ց  մյուսը, կանգ առավ փայլուն մեղեսիկի գույն ունեցող 
շքեղ մետաքսե և սքանչելի վարդագույն կերպասե կտորների վրա։ Ն ո ֊ 
րից սկսեցի փսփսալ նրա ականջին և խնդրել, որ միանգամից գնի մի
այն ոսկեգույն մի շրջազգեստ և արծաթագույն մի գ լխ ^բկ ։ որովհետև

1 Իսկական քաարեբա ( ֆ ր .) ։
2 ծերխի մասին պաամաձներխե ( ֆ ր * ) ։
3 Բարի աքդ, փերիներ չկան, հ եթե քինեին ( |  (ֆ ր –)*
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երբեք չեմ համարձակվի հագնել նրա ընտրած շորերը։ Մեծ գժվարու– 
թյամբ, քանի որ նա քարի պես համառ էր, համողհրյի այդ երկու շրշա ֊ 
ղգեսսէները փոխել սոէելի համ ես ա տեսք ունեըող սև դույնի (լերպասաէ 
ու մարդարտի դռրշ դույնի մետաքսով։ ((Առայժմ թող այղսլես լինի)> —  

ասաց, բայց դեռ կսսւիւդի ինձ փայլել ծաղկանոցի պես։
Շաա ուրախս։ցա, երբ վերջաէդես մետտքսեդենի, իսկ հետո և / / / / ֊  

կեղենի խանութից գուբս եկանք։ Ինչքան ավելի շսւտ գնումներ էր կ ա ֊ 
տարում, այնքան աւէելի էին այտերս բռնկվում զայրույթից ու ն։էաստաց– 
ման զդա ցում ի ց։ երբ մենք նորից կառք նստեցինք, և հուդէէած ու հոգնած 
տեղավորվելով կաոքի հետևի մասում, հիշեցի, որ տխուր ու ուրախ 
դեպքերի պատճառով մոռացել էի հորեղբորս՝ Տոն էյրի^ միսիս Ռիդին 
դրած նամակը, նրա՝ ինձ որդեդրելոլ և ժառանդ դարձնելու մտադրու ֊ 
թյան մասին։ ((Իսէրոպես ինչպիսի թեթևությու1ւ կքիներ, —  անցավ մ ը տ ֊ 
^>ովս,– եթե փոքրիշատե անկախ լինեի։ Երբեք չե։1 կարող տանել, որ 
միստր Ռոչեսթըրը ինձ հագցնի տիկնիկի պես, կամ դառնալ երկրորդ 
Դանայա, որպեսզի շուրջս՜ ամեն օր ոսկե անձրև տեղա։ Հենց որ տոլն 
հասնենք, կգրեմ Մտդեյրա հորեղբորս՝ Տ^նին, որ ուզում եմ ամուսնա ֊ 
նալ և կհաղորդեմ, թե ում հետ։ Եթե հեռանկար ունենամ, որ մի դ ե ղ ե ֊ 
ցիկ օր միստր Ռոչեսթըրին թեկուզ մի փոքր կարողություն օժիտ կ բ ե ֊  
րեմ, ես ավելի հեշտ, կհաշտվեմ այն մտքի հետ, որ այժմ ապրում եմ 
նրա հաշվին))է Այդ մտքից ոգևորված (հենց նույն օրը գրեցի հորեղբոըս)  
որոշեցի գլուխս բարձրացնել և նայել տիրոջս ու սիրածիս աչքերին, 
որոնք համառորեն հառած էին ինձ վրա, թեև ես խուսափում էի նրա 
հէսյացքից։ նա Ժպտաց, և ինձ թվաց, թե այդպես կժպտար միայն սուլ ֊ 
թանը, որը երջանիկ ու ուրախ տրամադրաթյան պահին ստրկուհուն 
նվիրաբերում է թանկարժեք ընծաներ։ Ես մինչև կարմրելու աստիճան 
ուժգին սեղմեցի նրա ձեռքը, որը փնտրում էր իմը, և հետ հրեցին,,

—  Հարկաւէոր չէ այդպես նայել , —  ասացի, —  այլապես մինչև 
կյանքիս վերջը իմ դպրոցական հին շորերից բացի, ուբիշ ոչ մի բան 
չեմ հագնիէ Եպոոյկվեմ իմ այս բա ց ֊  մ ան ուշակա դույն բամբակե շրջա ֊ 
զգեստի մեջ։ Դուք կարող եք այս գորշ մետաքսից ձեզ համար գիշեր ա ֊  
նոց կարել, իսկ սև կերպասից՝ բազմաթիվ ժիլետնհբ։

Նա կամաց ծիծաղեց և ձեռքերը շփեց։
—  Օ՜, ինչ հաճելի է տեսնել և լսել նրան, —  բացականչեց ։ —  Մի'*թե 

օրիգինալ չէ, խայթող չէ։ Անգլիացի այս փոքրիկ աղջկան չեմ ւիոխի՜ 
Թուրքիայի սուլթանի ամբողջ հաբեմի հուրիների՝ գազելի աչքեր ունեցող 
գեղեցկուհիների հետ։
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ԱբևԼլյան այդ ակնարկը ավելի ևս վիրավորեց ինձէ
— Բոլորովին էեմ ուզում փոխարինել հարեմի գ ե ղ ե ց կ ո ւ հ ո ւ ն ա ս ա ս  

ցիէ— ուստի մի համեմատեք ինձ նրա հեսս Եթե ձեզ դուր է գալիսք 
առանց հապաղելու, սրր  ̂ մ ևկնհցեք Ս տամ թուլի շուկաները և վատնեք 
ձե '1 խնայած փողերը, որ չգիտեք այստեղ ինչպես ծախսեք, որպեսզի 
ստրկուհիներ դնեք։

— Իսկ ի *̂նչ կանեք դուք, յ^ենեթ, երբ ես սկսեմ տոննաներով մսի ու 
սև աչքերի ասորտիմենտով առևտուր անել։

— ԿպատրաստվեէՏ և որպես միսիոներ կճանապարհորդեմ Ոէ
ստրկուհիներին, այդ թվում և ձեր հարեմում փակվածներին, ազատու^ 
թյուն կքարոզեմ» Կմտնեմ այնտեղ ու բունտ կթաըձրացնեմ, և գոլք, 
փաշա ու բռնակալ, շղթայակապ կըն1թտևք մեր ձեռքը։ ամաձայնեմ
ձեզ ազատություն շնորհել միայն այ1ր գեպքամ$ եթե ստօրսպրեք ամե^ 
նաազատամիտ մանիֆեստը, որը երբևիցե հրսւպարակվեզ է  թռնսւկալի 
ձեռքով։

— Ես կհանձնվեմ ձեր գթասրտությանը, Ջեյնւ
— Գթասրտությանս վրա հույս մի դրեք, միստր Ռռչեսթըր, եթե 

պիտի աղերսեր այդպիսի հայացքով» Այյատգես, ինձ թվռւմ է, թե ինչ 
հրաման էյ ստիպված լինեք արձակիլ, առաջին ցահը, ռթ կանեք ազատ*^ 
վեյուց հետո, գա կլինի ընգռւհված պայմաննևթխ խախսրռւմւ

— Իսկ ի**Նլ եք օլզում, Զեյն» Վախենում եմ, որ ինծ կստիպեք 
պսակվելու ծխակատ արությունները կատարել ոչ միայն եկեղեցական 
սեղանի ասաք, ^Ա և նոտարիուսի գրասենյակւահ Ես տեսնում եմ, որ 
դուք ուզում եք առաջադրել յուրահատուկ պայմաններ,, ի^նչ պայմաններ 
են էյրանք։

— Ես ուզում եմ միայն հոգեպեռ հանգիաո "քր» և ռչ թե
ընկճվել պարտավռրոլթյուևների ծանրությանիցէ Գոլք հիշո ւմ եք, թե 
ինչ էիք ասում Սեւին Վարանսի^ նրան նվիրած ադամանդների ու քիշ– 
միրնեքի մաոիեէ Ես ձեր ա ն գ յ^ կ ա ն  Սելին Վարանսը շեմ լինի։ Ս
վա պես կ,ա,ամէս»կեմ ւպքթքաոև, ռցէզես Ա գ»Փ  հաք*»»խաֆակ,/ս,Հխ, <ս«|֊ 
թաչթեչ ապր0ւս4ԲԱ  ̂ քնակաֆաԼա ոլ ա աք եկան հրհսաւն ֆամւա ոաճիկս» 
Այդ փողէքվ է, կհագնվեմ, խէկ եեՓ ֆ ե մխաՓ քա ն...

— Ի"*նշ բան։
— ձաքքդանք,, և եթե ես ևս փախհասաէէքեմ Նոէ֊էեՎ,. ապա մեք հա– 

շիվեեքը մէԱքԱէք կՓնեն»
—  Այւ>, քնակսմէ հանգպխ>*^ե^^ մաքաւք, քնածէն հպաթ..

ասւթյ՛"^ աեսակետիք հավասարը չա ն ե ք ,–  ասաց նա* Լքպէե մսաե.– 
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նում էինք Բ՝որնֆիլդին։ —  բարեհաճի այսօր ճաշել ինձ
հարքրեց, երբ մենք դարպասներիդ ներս մտանք։

—  Ոչէ շնորհակալ եմ, սրր։
—  Իսկ ինչո լ  «ոչ, շնորհակալ եմ>), եթե կարելի է իմանալ։
—  Ես ձեզ հետ երբեք չեմ ճաշել, սրր) և ոչ մի պատճառ չեմ տեսր, 

նում, որպեսզի համաձայնեւՏ այժմ, մինչև**,
—  Մինչև ի նչ։ Ինչքան սիրում եք կիսատ–պռատ արտահայտվեր
—  Ս^ինշև որ այլ կերպ հնարավոր չլինի։
—  Մի ՚̂թե ենթ աղբ ում եք, որ ես հսկա մարդակերի ել ամ վամ պիրի 

պես եմ ուտում, և սարսափում եք ինձ սեղանակիդ լինել։
—  Ես բոլորովին այդ չէի ենթադրում, ոըր) բայդ ուզում եմ այս 

ամիս ևս ապրել իմ սովորական կյանքով։
—  Դուք անմիջապես կդադարեդնեք ձեր դաստիարակչուհու ստրկա

կան աշխատանքը։
—  Երբեք, կներեք, սըր, չե։ք դադարեդնի։ Ես գործս կշարունակեմ 

սովորականի պես։ Ամբողջ օրը ձեզնիդ հեռու կմնամ, ինչպես և եղել է 
մինչև այժմ։ Երեկոյան դեմ կարող եք ուղարկել իմ հետևիդ, եթե տրա
մադիր լինեք ինձ տեսնել, և ես կգամ։ Օրվա այլ ժամին, երբեք։

—  Ես ուզում եմ ծխել, Ջեյն, կամ մի պտղունդ քթախոտ քաշել, 
որպեսզի այս բոլորիդ հետո ինձ հավաքեմ և գուդե դա «”թՕԱՐ Ո16 ՃՕՈ– 

Ո0ր ԱՈ0 0ՕՈէ0ՈՁՈ00–»̂ , ինչպես կասեր Ադելը։ Բայդ, դժբախտաբար, հետս 
չեմ վերցրել ոչ ծխախոտ և ոչ քթախոտի տուփը։ Սակայն, լսեք ինչ եմ 
շշնջուէք, այժմ իշխանությունը ձեր ձեռքում է, փոքրիկ բռնակալ, բայդ  
շուտով այն իմը կլինի, և այն ժամանակ ես կբռնեմ և, պատկերավոր 
ասած, կկապեմ ձեզ ահա այս շղթային ( ասելով այդ, ձեռքը տարավ իր 
ժամադույդի շզթային^։ Այո, ձեզ, փոքրիկ գեղեցկուհի, ես կկրեմ կըբծ– 
քումս, նույնիսկ եթե իմ ամենաթանկարժեք իրը կորդնեմ։

Այս ասաց, օգնելով ինձ իջնելու կառքիդ, իսկ երբ Ադելին էր օգ
նում իջնելու, տուն մտա և ւէազելով բարձրացա սենյակս։

Երեկոյէս^ ինձ հրավիրեց իր մոտ, բայդ ես աբդեն նբա հաւքաբ 
ղբաղմոլՍք սլատբաստել էի, քանի որ որոշել էի ամբողջ ժամանակ երես 
առ երես նրա հետ խոսակցության չբռնվել։ Հիշում էի նրա դուրեկան 
ձայնը, գիտեի, որ սիրոսէ է երգել, ինչպես սովորաբար սիրում են լավ 
ևրգ1դները։ Ես ինքս ձայն չունեի ու նրա բծախնդիր դատողության տե
սակետիդ վատ երաժիշտ էի, բայդ հաճույքոէէ լսում էի, երբ լավ երդում

1 Ինձ քաջալերի (ֆր>)։
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Էինք Հենը որ ռոմանտիկ մթնշաղն իջավ ե պարտեզի վրա փռեր իր 
կապույտ աստղազարդ ծա ծկոցը, վեր կացաք բաց արի ղաշ\ ամւււրը և 
խնզրեըիք ի սեր երկնքիք մի բան երգել։ նա ասաըք որ ես տ արօրին ակ 
կախարդուհի եմ, և որ կերգի մի ուրիշ ժամանակ, բա յց  ես պ նդեցի, որ 
ամեն։» հարմար ժամանակը հենց հիմա է։

— Զայնս ձեզ դո*ւր է գալիս,— ^*"րցրեց նա։
— Շատ։
Ես չէի սիրում փայփայել նրա զգայուն փառա սիրությունը, 

բաըաոության կարգով, որոշ պատճառներից ելնելով, պատրաստ էի 
շողոքորթել ու խրախուսեչ նրան։

— Այն ժամանակ, Ջ ն յն , դուք պետք է նվա գա կըեք։
— Շատ լա վ, սըր, կփորձեմ։
Եվ փորձեցի, բա յց  իսկույն ինձ աթոռից հետ քա շեց, ա նվա նելով  

զփոքրիկ համբակ))։ Հետո, առանց քաշվելու, ինձ մի կողմ հրեց։ Ես էլ 
հենց այգ էի ուզում, գրավեց տեղս և սկսեց ինքն իրեն նվա գա կցել։ 
Նվ աղում էր նույնքան լա վ, որքան և երգում էր։ Նստեցի լուսա մուտ ի  
գոգին և այդտեղից գիտում էի խաղաղ ծառերն ու մշուշապատ մա րգա 
գետինը, իսկ նա իր փափուկ ձա յնով երգում էր հետ ևյա լ մեղեդին»

Խոր հէսվասէով սիրած աղշկսե 
Զպո։մ ես դա անչար, 
եարստամ ես, տենչամ նրան.
Ն ա  հետդ է ամենուր։

^ալը նըրա հայս էր տայիս, 
ք*սկ դնաչը՝ վիշտ բերում.
Երր հապաղում, ուշ էր գալիս.
Հեգ սիրտդ էր սաոչամ։

Տենչամ էի երջանիկ սեր,
Եիբել, սիրվել հավետ,
Քւ կապվել անդարձ, աներեր.
Հոգով, սրտով նրա հեա։

Մեզ անապատն արևահար 
Զատում է անամոք,
Մովի նըման փոթորկահար,
Դաժան է, անողոք։
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Ամրոիւ ու Ու(), Օրենք իյարխալ  

ր ‘̂ |̂ |ն։

Վտ անոն և րի փ ոք։ (րրկտ Հույզք 

Ան արջն հրի ոսկյտ, 

Տանջանքների րովով անհույս 

Չէք տում էի ղեպ նա։

էյ իա 6 անս տայձառ, թեթև,  

Մութի, լրոյէ^ի մւսնկիկ,

Դեւէս, ղերթ երաղ ոսկեթև, 

Սէիււում է շող մեղմիկ։

Ամ Աքի թևին խավարի խոր,

Այղն է շողոսք հրաթև,

Փույթ չէ, եթե աղետը խու, 

Օղա.կի ինօ. սրաթև։

Այս քաղըր լուսավոր պահին, 

Անղա)ը նորիը,

Թող սարա թևԼրուէ ուՍգին,
Եվ վրեժ լուծի ինձնից։

Գոռ Օրենք, Զս>յր">–յթ ոխակալ, 
Թող ղարձնեն ինձ փոշի» 

Սարսափ ես չունեմ արնակալ, 

Բիրտ Ա։<քից ատելի։

Աիրեւիս ձեռքն է մեկնել ինձ 

ձւսվւսւոով աոհավետ.
Փարվել են ոէխ։ոով ։սնթ։ ։։խիծ, 

Երկու կյանք իրար հետ։

երւրէել կ շուրթով անարատ, 

Ապրեւ, մեռնել միասին.
Հասա երաղիո անաղարտ,

Իմն է նա կաթ ողին։

Մ իստր Ռ ոչհսթըրը փեր կ ա ցա վ , մ ո տ ե ցա վ ի ն ձ ։ Նրա դեմքը հուզ» 

մ ա ն ք ի ց  կա րմրհւ էր, հա յա ցքը  ա ր ծվա յին  էր, իսկ գիմա ղձերը  ա^աա– 
հա յտ ոսէ էին ք ն քշո ւթ յո ւն  ու կիրք։ Մի պահ վ ա խ ե ցա , բ ա յց  հետո ինձ 

հ ա վ ա ք ե ց ի ։ Խ ուսա փ ում էի սիրա կեզ տ եսա րա նից և բուռն բա ցա –
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տ րությա ններից, ա յժմ  երկոէՊփ Վտանգն կաք» Պետք էր պ ա շտ պ ա ֊ 
նությաԼ զենք պատրաստել^ սրեցֆ լեզոէս, և երբ մոտ եցա վ ինձ, ես 
կոպիտ տոնով հարցրի, թե ա յսինքն ո**ւմ հետ է ուզում ա մուսնանալ։

-  Ա ո  Ւ ՞Կ  տարօրինակ հարց է տաշիս սիրեյվւ Զ ե յն ը ։
Ես զա շատ բնական ու անհրասժ–եշ*ո հարց Հի հա մա րում։ Հենց  

նոր երգեց, որ ապագա կինը պետք է մեանի նրրո հհտ միա սին։ ք^նշ է 
ուզում ասել իր ա յգ հեթանոսական գաղափարով։ Ես բոլորովին մտա– 
դիր շեմ մեռել նրա հետ միա սին, թող դրա վրա հույս չդնի ։

Օ՜, միակ բա նը, որ նա ցա նկա նում ու խ նդրում է, դա այն է, որ 
ես ասլրեմ նրա հետ ։ Մահը ինձ նմանների համար չէ ։

ք^այց ի^նչ եմ ասում, ես նույնպ ես, ինչպես և նա, կմեռնեմ, երբ իմ  
մամը հասնի։ Ա յդ ժա մին միա յն Հշապաօեմ, և ոչ թե նրա հետ միասին 
կմ եռնեմ ։

Ներե^մ արդյոք նրա ա յդ եաասֆրական ցա նկությունը և ներումն  
ապա ց ուցե'* մ հ աշտ եցնող համ բույրով ։

Ոչ, ա յդ ոչ մի զե պքում։

Ա յսս ։ եղ ւսեցի, թե ինչպես ն ա ինձ անվանեց <(կոպիտ փք^քրիկ արա– 
րածյւ) և հետո ա վելա ցրեց,

— Ուրիշ կին կհալվեր մինչև աղն ու ծուծը, եթե նրա պատվին 
Լսվեին այսպիսի ստ անսներ։

Հավա տացրի նրա ն, որ ես ի թնե այդպ ես խիստ ու հաստատակամ 
եմ ե որ հաճախ ինձ այդպիսին կտեսնի կյա նքում ։ Եվ, առհասարակ, 
որոշել եմ ա յս մի ամսվա ընթա ցքում ց ո ւյց  տալ նրան բնա վորությա նս  
տարրեր տհաճ կողմերը։ Թող իմա նա , թե ինչպիսի ընտ րություն է կա
տարել և, քանի ուշ չէ , հրա ժարվի։

Արդյոք չե՛*մ ուզում հանդստանաշ ու խեշտցի խ ոսել։

Հանգստանալ կարող եմ, եթե նա ուզում է, իսկ ինչ վերա բերում է 
ի^ելացի խ ոսելուն, շողոքորթում եմ ինքս ինձ այն հույսով, որ խոսում  
եմ միա նգա մա յն խ ելա ցի։

Նա բո ր բո քվեց, թ քեց  և փ նթփ նթա ց։ «Շա տ  լա վ է ,— մտ ա ծեցի ,— 
դա յրա ցիր ու կատաղիր ինչքա ն ուզում ես, բ ա յց  հա վա տա ցած եմ, դա 
քեղ հհտ վա րվելու ամենալավ միջոցն է ։ Ես քեզ  ավելի եմ սիրում, 
քան եմ ասել^ ոուզվեյու ոենտ իմենտ ի պաթոոի մեջ.
ի մ  իք*,*^իիչ Ա,էամտո4^,ամք կպա հեմ $էմւղոմ/ղի եղրիԼ* Ղեա ավե

դրա օգնութ յա մր կպահպանեմ քո և ի մ  մեք ա յն տ ա բա ծութ յա նը, 
որն էմեհրաժեշտ է մ ե ր  փոխայյարծ բա րեկեցութ յա ն համարած 
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Սամաը֊կամաը նրան հաւոյլւի 01է յ̂րւււյթ(ք աստիճանի և երբ վբւրոէ^ 
/ ս / ( >  աոանձնաբավ սենյակի մյուս ծ այրը ք ես վեր կարտ, բնական ու 
հ^քրգ^^ղիր ձևով ((մաղթում եմ ձեզ բարի գիշեր, սըր)) ասելով, կսղբի 
դռնիը դուրս ձլկերի ու անհետալյա։

Այսպես էի վարվում նրա հեա ամբողջ փորձնական ամ ա խ  ըն*. 
թարքում և հասա լավագույն արդյունքների։ Եհարկհ, մ ի սար Ո՚սչեսթրրը 
միշտ դժգոհ ու գրգռված վիճակում էր, բայս ընդհանուր առմամբ իրեն 
լավ էր պահում, մինչդեռ ոչխարային հեղությունն ու աղավնային ղ ո ւն ֊ 
ղունալը ավելի կխրրոխուսեին նրա բռնակալությունը և ավելի պակաս 
լափով կնպաստեին նրա դատողությանը, շատ ավելի պակաս չափով 
կբավարարեին առողջ զգացմունքները և նույնիսկ չէին հ արմ արվի նրա 
ճաշակին։

Կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ, առաջվա պես ինձ պահում 
էի զուսպ ու հանգիստ։ Այլ կերպ վարվելը միանգամայն անտեղի կ լի ֊ 
ներ։ Միայն մեր երեկոյան հանդիպումների ժամանակ նրա տնազն էի 
անում ու ջղայնացնում լ Նա ամեն օր ուղարկում էր իմ հետևից, ճիշտ 
նույն պահին, երբ ժամացույցը խփում էր յոթը, և երբ ներկայանում էի, 
այլևս ինձ չէր դիմավորում այնպիսի հաճելի խոսքերով, ինչսլես ((իմ 
սերը» ((հոգյակս». լավագույն դեպքում ինձ անվանում էր ((ջղայնացնող 

տիկնիկ», օւչաբաճճի էլֆ>Կ ((փերի», ((փոխակերսլուկ» և այլնէ Փաղաքշա֊ 
կան հայացքների փոխարեն ես այժմ տեսնում էի միայն ծամէսծռու ֊ 
թյռւններ, ձեռք սեղմ ելուն փոխարինում էր կսմթոցը, այտս համ բուրելու 

փոխարեն, ուժեղ կերպով ականջս էր քաղում։ Եվ դա լավ էրս Այդ ա/ր– 

պի կռպտռւթյունները այժմ վճռականորեն գեբադասում. էի ավելի փ ա ֊ 
ղաքշական վերաբերմսւնքից։ Ես տեսնում էի, որ միսիս Ֆհյքֆաքսը հ ա ֊ 
վանությռւն էր տալիս դրան. նրա. անհանգստռւթյռւնը իմ նկատմամբ 

անհեսՒԱւցավ, համոզված էի, որ ճիշտ հմ վարվում ի ք^այց միստր (հո ֊ 
շեսթըրը պնդում էր, որ ես քսր/քայում եմ նրա սր՚ոողջությունը և սպ ա ռ ֊ 
նում էր, որ մոտիկ ապագայում դաժէսն վյ։եժ կլուծի ինձնից իմ ա յժ մ ֊ 
յան վերաբերմ ունքի համարէ Ես գաղտագողի ծիծաղում էի նրա սպ ա ռ ֊ 

նաւիքների վրա։ «Այժմ ես կարող եմ քեղ պահել պատշաճ սահմաննե֊, 
րոլմ , —  մտածում էի, —  չեմ կասկածում, որ նույնը կանեմ և հետագայում, 
եթե մի փորձ կորցնի իր ուժը, մի ուրիշը կհնտրենք»։

Սակայն այս բոլորից հետո, իմ խնդիրը այնքան էլ հեշտ չէր։ Հ ա ֊ 
ճախ ցոյնկացել եմ ուրախացնել, չծաղրել նրան։ Ապագա ամ ուսինս 
ինձ համար մի ամբողջ աշխարհ արժեր։ Ավեչին^ համարյա իմ երջսէն֊
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կության հույսն էր։ Նա կանգնած էր իմ և իմ հավատի միջեք ինչպես 
խավարը՝ մարդու և արևի միջև։ Այդ օրերին աստծուն չէի տեսնում կամ 
տեսնում էի նրա ստեղծած էակին, որին դարձրել էի պաշտամունքի 
առարկա։

Գ Լ Ո Ի Ի ւ  Ք Ս Ա Ն Հ Ի Ն Գ Ե Ր Ո Ր Դ

^  եսացության ամիսն ա նցա վ։ Մնացել էին հաշված ժա մեր։ Ոչ մի 
կերպ հնարավոր շէր հետաձգել վերահաս օրը՝ պսակադրության  

օրը, բոլոր պատրաստություններն արդեն ավարտված էին։ Գոնե ես 
այլևս անեքիք չունեի։ ճ  ա։ք պրակներս հա վա քա ծ, կապած, դա սա վոր
ված էին փոքրիկ սենյակիս պատի երկա րությա մբ։ Վաղն այս ժամին  
դրանք հեռու, Լոնդոնի ճանապարհին կլինեն, ինչպես ես ինքս (Ն *  ^ » 
ավելի ճիշսմ ոչ թե ես, այ։ մի ինչ. որ Ջ ե յն  Ռոշեսթըր, մի անձնա։Լո– 
րություն, որին դեռ շեմ ճանաչում։ Մնացել էր միա յն հասցեագրէԼած 
պիտակները փ ա կցնել։ ք^դթի շ*^րօ փոքրիկ կտորները գտ նվում էին կո
մոդի գզրոցում։ Միստր Ռոշեսթըրն ինքն իր ձեոքոէԼ ամեն մի կտորի 
վրա գրել էր՝ ((Միսիս Ռ հչեսթրր,.. հյուրա նոց, Լոնդոն»։ Ես ինքս չկա^ 
րօղա ցա դրանք ճամպրուկներին էհակցնել և ոչ էլ հանձնարարեցի որևէ 
մեկին այդ ա նել։ Միսիս Ռոշեսթը՜ր։ Նա դեռ գոյություն չունի։ Նա կծըն^ 
վի միա յն վա ղը, առավոտյան ժամը ութից մի քանի րոպե ա նց, հա ս
տատ կսպ ա սեմ, որւպեսզի նա կենդանի աշխարհ > գա , և հետո մ իա յն  
կհանձնեմ նրան ա յդ բոլոր իրերը։ Բավական է և ա յն , որ նրան պատ
կանելիք շրջազգեստները արդասեղանիս դիմա ցի պահարանից դուրս էին 
մզել դեռ Լոուդից մնա ցա ծ սև շորս ու ծղոտե գլխա րկս, որովհետև ա յգ  
հարսանեկան զգեստը ինձ չէր պատկանոսէ, այդ մարգարիտի գույնի  
պսակի շրջազգեստը և բարակ քողը, որ կախած էին պահարանում, չէի  
կարող իմն անվանել։ Փակեցի պահարանը, որպեսզի չտ եսնեմ ա յդ տար
օրինակ թափանցիկ շորերը, որոնք երեկոյան ա յդ պահին՝ ժա մք ինն էր, 
խորհրդա։Լոր ձևով փ ա յլում էին կիսախավար սենյա կումս։ (օԲեզ մենակ 
կթողնեմ, սպիտակ երա զ» , — ասացի։ «Ես տենդում եմ, լսում եմ քամու 
ոռնոցը, դուրս կգան և կզդա։Տ նրա շունչը»։

։  Օշօ V 016I^է^ (է  ա ա ,^ —  էսսէոծո կամթււվւ
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Տենդում էի ոչ միււյն շաասւ պ ա ։ո ր ա ս ւո ուքյ յունն եր աեսնելուը, ոչ 
միայն մեծ փ ոփ ո խ ութ յ ուն ի րյ, դալիք նոր կյանրի նախաղդտըման պատ– 
ճառուէ, որ ինձ համար սկսվելու էր ։էաղր, անշուշտ, այս երկու հանդա–– 
մ անքն երր չէին կարող չազդել իմ անհանդիստ ու հուդվաձ տրամ ա դրու
թյան վրա, որ այս ուշ ժամին ինձ մղում էր դեպի էսաւէարւսսլ ատ սլար– 
կը։ Սար մի երրորդ պատճառ, որ խորապես ազդել էր ինձ վրա։

Մի տարօրինակ ու ծանր միտք նստել էր սրտիս։ Պատա̂  ̂ել էր ինչ– 
որ բանք որը չէի կարողանում հասկանալ։ Ոչ ոք էդի^ եր և չէր տեսել 
այդ պատահարը, բարի ինձնիը։ Սատարվել էր դա անըյալ գիշեր։ Մ իս ֊ 
տըր Ռոչեսթըրը տանը շէր գիշերել և մինչև այժմ դեռ չի վերադարձեք։ 
Գործով գնացել էր իր փոքր կալվածքներից մեկը, որը րաղկացտծ էր 
երկու ֊երեք ագարակից և գտնվում էր Ո՝որնֆիլղից երեսուն մղոն ^>ե֊ 
ռու։ Այդ շտապ գործը պահանջում էր տիրոջ ներկայությունը անձամբ, 
նախքան նրա ենթադրյալ մեկնումը Անգլիայիը։ Հիմա ես սպաս ում էի 
նրա վերադարձին, որպեսզի թեթևացնեմ սիրտս և նրա միջոցով լուծեմ 
այն առեղծվածը, որն այնպես տանջում էր ինձ։ Սպրր՝սիր և դու, ըն թեր ֊ 
ցող, մինչև որ վերադառնա, այն ժամանակ կբացեմ նրան գաղտնիքս, 
և դու ևս կիմանաս այդ։

Անցա պտղատու պարտեզը, ապաստարան փնտրհլաէ քամուց, որն 
ամբողջ օրը կատաղի փչում էր հարավից, թեև իր հետ չբերեց և ոչ մի 
կաթիլ անձրև։ Գիշերվա դեմ փոխանակ խաղաղվելու, թվում էր, թե նա 
էսվեչի ևս ավելացնոււք էր իր թափը ու ուժեղտցնոսք ոռնոցը։ ՝թա։եին 
այնքան տևական ու ուժեղ էր, որ ծառերը իրենց կատարները շարունակ 
թեքում էին հյուսիսային կողմը, ճյուղերը երբեք չէին գալարվում օգի 
մեջ և շատ հազվադեպ էին հետ գալիս* քամին, քշելով աւքպերը, կուտա
կում էր նրանց իրար էէրա։ Հուլիսյան այդ օրերին կապույտ երկնքի ոչ 
մի պայծառ հետք չէր երևոււէ։

Մոլեգին հաճույքով վաղում էի այդ վայրագ քամուն ընդառաջ, ան–– 
հանգիստ մտքերս հանձնհլաէ օդային անպարփակ հոսանքներին, որոնք 
որոտընդոստ անցնում էին երկնքի վրայով։ Իջնելով դափնիների ծա
ռուղով, տեսա շագանակենու կ։քախքը,՝ որը կանգնած էր սևացած ու 
ջարդված։ Ծառի բունը ճեղքւէած էր կենտրոնից և ուրվականի տեսք 
ուներ։ Շագանակենու կիսված մասերը չէին պոկ։էեւ ծառի հիմ
քը և ուժեղ արւՏ ատները նրւսնց պահում էին լքի ասին, թեև կենսունա
կությունը խախտված էր, հյութը դադարել էր հոսելուց։ Երկու կողմերի 
մեծ ճյուղերն արդեն թառամել էին, և մյուս ձմռան փոթորիկը, հավանո
րեն, գետին կտապալի մեկ կամ երկոԼ կիս։1ած մասերն էլ։ Ինչևէ, այժմ
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երկու ւէասերր դեռ կաղմռւմ էին մի ծա ռ, ամբողշապես ավերակ
դ ա ր ձ ա ծ ։

ՀՀԴռւք իրա վա ցի հր, ար պինդ բսնեւ եք իրա բիքՅ , — էԱՆաքի, էԱէէես 
այդ եբկռւ հռկա րհկռրնհբր կհնգանի էակներ լ^էնեին «ւ  կարազահամ 
էին ինձ լ^ ե յ ։ — Եռ կարծռւմ եմ, ռր ինչքան Էլ վաէւվաձ, ռևաքած Յւ 
էքերկացած լինեք, ձեր մեջ դեռ մնա ցեչ է կյա նքի նշ/ս յչ, որբ գա Փ ** է 
ձեր իրար կպաձ, հավաաարիմ ու համեսա արմաաննրիքփ Դուք ա յլևս  
շեք տեսնի կանաչ տերևներ, թոշոէններն այչևո րներ շեե ւինիք իգիգիա<–  ̂
կան երդեր շեն երգի ձեր մ1յուգերի վրաս4 /Յւրախաթյան ու ոիրա մամա*՛ 
նակն անցավ ձեզ համար, ր ^ յց  Ղ "*^  միա յնա կ շեք, ձեզնից ամեն մեկ^  
բնկեր ունի, որը համակրում է մյուոին քա յքա յմա ն պրոցեորրւմՅէ Երբ 
նա յեցի վերև, յոլյէինն ա յգ  պահին երեա ց ձառի ճեզքՎաձքի միջից, ոկա * 
վառակր մշուշի միջից կարմրին էր աոաիքա, թվում էր , թե ն ա յե ց  ինձ  
շփոթվա ձ, ախուր հա յա ցքով ե վա յրկենա պ ես անհնոոացավ խ խ ո ամ^ 
պերի քողի աակ$ Թոթնֆիվգում քամին մ ի  պահ դա դարեց, թ *" յ9  Վ***Տբք* 
ու թ տ խ ծայի յա հոցով սլոյնում էր հեսվում^ անտառների ու քրերի վրա^ 
յո վ , և այն Աքիսի վիշտ կ*որ ա յգ  ոռնոցի մեջ, որ ես վա զեյով հեռա ցա  
այդտ եղից։

Պարտեզի միջով անջթեջքա՝։ այոաեզս-էոյնաեզ հոՎ ա քա մ էի խնձորդ 
նհրը, որոնք թա փ վել էին Եասէէերի որակ* քաոաերի մեջք թոկեչով հասած-ս 

ներր շհաոածներից, որքօբա էորրմւ և տնղավորնցի մա ռա նում։ Հետո անցա  
գրադարան, որպեսզի աոսւգեմ օջախը վա ռվում է, թե ոչ, որովհետև 
գիտ եի, որ այդպիսի մի ամա ռա յին մռա յլ գիշեր միստր Ռոշեսթրրին Հա֊  
ճելի կլինի տեսնել օջախը ուրախ վա ռվեչիս, ա յո, կրակը ցա յտ ում ու 
քանի գնում ավելի րորրոքվաւմ էր ։ Բազկաթոռը մոտ եցրի կրակին, ավե^ 

չի մոտիկ հրեցի սեղանը, վարապույրներն իջեցրի ն մոմերը պատրաս– 
տեցի վա ռելու։ Այս րսլսրր պատրաստելուց հետո ա։էելի ևս մեծ անհան– 
գըստությոէն զգա ցի և ոչ մի կերպ չէի կարողանոււք հանգիստ նստել կամ 
նույնիսկ տանը մնա լ։ Սենյակի փոքրիկ ժա յա ցույցը և դահլիճի հին ժա՛
մ ա ցո ւյցը  միա ժա մս^ա կ խ փ եցին ժա մը տասը։ «Ենչքան ուշ է , — ասա

ց ի , — կվա զեմ դարպասների մոտ ։ Հուսինը երբեմն երևոսՏ է և ես կարող 
եմ տե։։Նել ճանապարհը հեռու տարածության վրա ։ Գուցե հիմա գա յիս է, 
և եթե նրան դիմա վորեմ, կա զա տ վեմ մի քանի անհանգիստ րոպեներիցւ>։

Քամին ոռնում էր դարպասների վրա կախ վա ծ բա րձր ծառերի վե
րևում, բ ա յց  ճանապարհը, ինչքան կարողանում էի տեսնելն աջ ու ձախ, 
խաղաղ էր ու ա մ ա յի ։ Եթե ամպի ք ո զա ն ե ր ը , որոնք ժամանակ աո ժա–
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մտնակ ծածկում էին լուսինը, չլինեին, ապա ճանապարհը մի երկար 
ճերմակ ժապավեն կթվար, որտեղ շարժման հետք անդամ չէր երևումք

ձուզմ ունքից արցունքներ երևացին աչքերում հ ուս ահ ատ ութ յան
ու անհամբերության արցունքներ, ամոթահար եղած սրբեցի աչքերս* 
Դեռ դանդաղում էի։ Լուսինը ամբողջապես փակվեց իր օթևանում, 
ծածկվելով խիտ ամպերի վարագույրով։ Գիշերվա խավարը քա նի 
դնում թանձրանում էր, ուժեղ քսւմին կուտակում էր անձրևային ամւդեր։

— Ուզում եմ, որ դա, ուղում եմ, որ դա,— բացականչեցի, համակէէհ֊ 
էով ինչ^որ մռայլ նախազգացումով։ Սւդասում էի նրան թեյից աո աջ, 
այժմ արդեն մութ էր։ Ւ̂ ն̂չը կարող էր նրան պահել, հո մի որևէ բան 
չի"* պատահել։ Նորից հիշեցի *^*նցյալ գիշերվա պատահարը, ես այն 
դիտում էի որպես մի ինչ^որ վերահաս աղետի աղդանշան։ Վախենում 
էի, որ պայծառ հույսերս չիրականանան, վերջին ժամանակներս ա յն ֊ 
քան երջանկություն էի վայելում, որ թվում էր, թե բախտս հասել էր իր 
գագաթնակետին և այժմ սկսվում է անկումը։

((Ոչ մի կերպ չեմ կարող վերա դառն ալ տուն,^^ որոշեցի, — չեմ կ ա ֊ 
րող նստել օջախի կողքին, երբ նա թափառում է այս վատ եղանակին։ 
Ավելի լավ է հոգնեցնել մ արմ ինը, քան տանջել սիրտը։ ^1դնամ ընղա ֊ 
ռաջ))։

Առաջ ընկա, քայլեցի արագ, բայց հեռու չգնացի։ Դեռ Տէ քաւարդ 
մղոն չէի անցել, երբ լսեցի սմբակների դոփյուն։ Մի ձիս։ Լոր ցս։ռա ֊ 
տրոփ արշավով մոտենում էր, իսկ ձիու կողքից վաղում էր մի շուն։ 
Թող կորչի վատ նախազգացումը։ Դա նա էր։ Ահա և նա, նստած Ա եղ ֊ 
բուրի վրա, իսկ նրա հետևից գալիս էր Փայլըթը։ Նա ինձ նկ։ստեց, 
որովհետև երկնքի կապույտ բացատուէք երևաց լուսինը, որը աղոտ 
փայլով սահում էր առաջ։ Նա գլխարկը հանեց և թափահարեց օդում։ 
Վազելով նետվեցի դեպի նա։

— Այսպե"ս,— բացականչեց նա, թրոմբից կռանալով և ձեռքը 
մեկնելով դեպի ինձ,–ր– պարզ է, որ դու առանց ինձ ապրել չես կարող։ 
Ոտդ գիր կոշիկիս ծայրին ու տուր երկու ձեռքերդ։ Դե, բարձրացիր։

Հնազանդվեցի, ուրախությսւնն ինձ ճարպիկ էր դարձրել, և ես թռա, 
նստեցի նրա առջևում։ Նա ինձ դիմավորեց կաթոգին համբույրով և ի ն չ ֊ 
որ պարծենկոտ հաղթանակով, որը ստիպված աարաւ Ոայց հանկարծ 
իր ցնծությունը զսպեց ու հարցրեց*

— Հո որևէ բան չքմ պատահեք, Ջենեթ, որ այադիսի ուշ ժամին 
դուրս ես եկել ինձ դիմավռրելոս Ի̂ ՝նչ է կաաարվևլ։
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— կարծում էի, որ դուք երբեք չեք դա։ Չէի կարող տանը 
նսաեւ, սպասել, երբ դրսում այսպես անձրև ու քա մի է։

—- Անձրև" ու քա մ ի", իսկա պ ես, ա յո , թրջ^էել ես ծովահարսի պես, 
ծածկվիր թիկնոցովս։ Բա յց, կարծես, տենդում ես։ Ջեյնէ Բ՝ե  ̂ ա յտերդ և 
թ ե ' ձեռքերդ այրվում են։ Պատահե^լ է որևէ բա ն։

— Հիմա ոչ։ Այլևս ոչ վախ ունեմ և ոչ էլ դժբախտ  եմ։
— ՈւրԼմն դու ունեցել ես մեկը, 1ւ մ յո ւս ը ։
—  Բ՝երև։յ, բ ա յ ց  ամեն ինչ հետո կպ ա տ մեմ, սըր։ և ինձ թ վ ա մ  է, թե 

դուո կծրծսյղեք անհանդստությանս վրա ։
— Սրտանց կծիծ ա ղեմ, երբ վաղվա օրը ա նցնի, մինչ ա յդ չեմ  հա 

մարձակվի։ Բախտս դեռ անհայտ է ։ Այդ դու ես, որ օձաձկան պես սո
ղա լով, դուրս ես պրծնում ձեռքից և փշավարդի նման ծակող ես։ Չէի 
կարողանում մա տով դիպչեւ քեզ  առանց խ ա յթ ո ց զգա լու, իսկ հիմա  
թվում է, թե գրկոսէս ունեմ մի հեզ գա ռ։ Փարախից դուրս դաշտերում  
թափաոում րո փնտրում էիր հովվիդ, այնպես չէ^, Ջ ե յն ։

— Չեզ կի ուզոսք, րա յց ։Տ ի ւդ արծ ենտ ր։ Ահա և Թ որնֆիլդը, թույչ 
տվեք իջներ

Նա ինձ իջեցրեց բա կում ։ Երբ Զոնը ձին տարավ, միստր Ռոչեսթըրը 
հետևեց ինձ մինչև դահլիճի դուռը և ասաց, որ շուտ մի չոր բա ն հա գնեմ  
ու ա նցնեմ գրա դարա ն։ երբ քա յլերս ուղղեցի սանդուղքի կողմը, 
նա կա նգնեցրեց ինձ և ասաց, որ չուշանամ ։ Չ ուշացա, հինդ րոպ եից հե
տո արդեն նրա մոտ էի ։ Նա ընթրո սէ էր,

-- Նստիր և ընկերա ցիր ինձ, Ջ ե յն ։ Տրյ աստվա ծ, որ սա մեր վեր
քին ընթրիքը չինի Թորնֆիլդում^ երկար բա ցա կա յութ յունից առաջ։

Նստեցի կողքին, բ ա յց  ասա ցի, որ ուտել չեմ կարող։
— Այն պա տ ճառով, որ առաջդ երկար ճանապա՚^րհ կա, Ջ ե յն ։ Լոն

դոն գնալու միշտքն ( վ ակեչ ախորժէսկդ։
— Այս գիշեր չե մ  կարող ապագաս պարզ տ եսնել, որը, ինքս էչ 

շգի^եմք թ ե  ինչ մտ քեր են պտտվում գլխ ումս։ ե յա նքում ա մեն ինչ ա Նի. 
րական է թվում է

— ինձնից։ Ես, կա րծես, բա վա կա նին ռեալ եմ* շոշափիր։
— ^ենց դուք, սըր, իսկական ուրվական եք* Դուք մ ի ա յն  երազ եք ։
Նա ծիծա ղեչով պա րզեց ձեռքը։
— Մի'*թե սա երազ է ,— ասաց ձեռքը մոտ եցնելով ուղիղ ա չքերիս։ 

նա աներ ջլուտ և ուժեղ ձեռք, ինչպես և երկար ո։ ուժեղ բազուկէ
— Ա յո, թեկուզ և շոշափում եմ , բ ա յք  երազ է , –  ա սա ցի, հեռաց– 

նեյով նրա ձեռքը ի մ  դ ե մ ք ի ց *–  Սըր, դուք արդեն վերջացրինք ըեթրեչը։

ա



֊  Այո, Ջեյն։
Զանգը խփեցի և հրամայեցի մատուցարանը հավաքել։ Երբ նորից 

մենակ մնացինք, օջախի կրակը խառնեցի և նստեցի աքյոռա1ւի վրա* 
միստր Ռոչեսթըրի ծնկների մոտէ

— Արդեն կեսգիշեր է, — ասացի։
— Այո, բայց հիշիր, Ջեյն, գու խոստացել ես մեր պսակագրության 

նախօրյակին ամբողջ գիշեր ինձ հետ միասին արթուն մնալ։
— Հիշում եմ և կկատարեմ խոստումս, առնվազն մ ե կ ֊ երկու ժամով։ 

՝Զնելու ոչ մի ցանկություն չունեմ։
— Ամեն ինչ արդեն պատրաստե^լ ես։
— Ամեն ինչ, սըր։
— Ես ևս,— ա րձագանքեց նա,— ամեն ինչ պատրաստել եմ, և 

վագր, եկեղեցուց ւէերադաոնալուց կես ժամ հետո, կթողնենք Ո՚որնֆիլդը։
— Շատ լավ, ռըր։
— Ւ"նչ տարօրինակ ժպիտով արտասանեցիր ((շատ լավ)) բառերը, 

Ջեյն։ Ի՜նչ վառ կարմրություն կա այտերիդ վրա, և ի'^նչ տարօրինակ 
ձևով փայլում են աչքերդ։ Առո^ղջ ես։

— Կարծես, այո։
— Կարծես։ Իսկ ի^նչ է պատահել։ Ասա, ինչ որ զդում ես։
— Չեմ կարող, սրր, խոսքով չի կարելի ասեւ ։սյն, ինչ որ դդում եմ։ 

Կուզենայի, որ այս ժամը անվերջ լիներ։ Ո**վ գիտե, թե հետևյալ օրը 
բախտը ինչ կբերի մեզ։

— Դա մելամաղձություն է, Ջեյն։ Դու գերհուզված ու գերհոգնած 
վիճակում ես։

— Իսկ դուք, սըր, հանգիստ ու երջանիկ եք զգո^ւմ։
— Հանդի'*ստ^ ոչ։ Իայց երջանիկ եմ մինչև սրտիս խորքը։
նայեցի նրան, որպեսզի դեմքի վրա կարդամ երջանկության նշա ն ֊

ներ։ Դեմքը վառվում էր ու կաս֊կարմիր էր։
— Տուր ինձ վստահ ութ յ  ունդ, Ջեյն ,— ասաց նա,— ազատիր ուղեղդ 

ծանրությունից, որ ճնշում է քեզ, և այն փոխանցիր ինձ։ Ինչի^ց ես վ ա ֊ 
խենում, վախենում ես, որ լավ ամուսին չլինե^մ։

— Խ  մա սին բո լո ր ո վի ն  չե մ  մ տ ա ծ ո ւմ ։

— Թե  ̂ քեզ սարսափեցնում է նոր շրջապատը, ուր պետք է մտնես, 
նոր կյանքը, որով պետք է ապրես։

֊-  Ոչ,
— Շփոթեցնում ես ինձ, Ջեյն։ Հայացքդ, տխուր ու վճռական տոնդ 

շփոթեցնում և վշտացնում են ինձ։ Բացատրիր ինչ որ եղել է։

—  Շաոլոթ Իրոտհ
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— էԼքո, բ “յցա կա յում  էի, ախ, հա, դու քիչ առաջ ակնարկեցիր, որ 
իմ քք ա ցա կա յությա ն ժամանակ ի ն չ ֊ո ր  բան է պատահել, երևի ի ն չ ֊ո ր  
դատարկ բա ն, բա յց  ^ յդ  պատահարը քեզ հուզել էէ Ասա, լսում եմ ։ 
Գուցե միսիս Ֆեյրֆա քսն է որևէ բան ասել կամ լսել ես սպասավորնե՝՛ 
րՒ բա մ բա ս ա նքլ։, և քո զգայուն ինքնասիյւությսւնը վիբավոբէԼել է ։

— սըբ —̂ Խփեց մա մը տասներկուսը, ես սպասեցի, մինչև որ
գա զա րեն  սեղանի մ ամ ս։ ցույցի  արծաթե հնշյսձներն ու դահլիճի մեծ  
մ ամ ա ցույցի  կերկերուն, դողդոջուն հնգոքը և >եաս շարունակեցի։ — 
Երեկ ամբողջ օրը շատ զբա ղվա ծ էի և զբաղմունքի մեջ շատ երջանիկ 
էի, որովհետև ոչ մի նոր միջավա յր և ա յլն իեձ չի սարսա փեցնում, ինշ^ 
պես դուք կարծում եք ։ Զ եզ հետ միասին Աքպլրելու հույսը ինձ ուրա–
խ ա ցնում է, որովհետ և սիրւրւմ եմ ձեզ։ Ոչ, սըր, մի շո յեք  ինձ ա յմ մ ,
թույլ տւէեք հանդիստ խ ոսեմ։ Երեկ հավատում էի նա խ ա խ նա ֊
մ  ութ յա ն  ը և հ ա մ ո զ վ ա ծ  էի, որ դեպքերը դասավորվում են ձեր և իմ
տին; Օրը պ ա րզ էր, եթե հիշում եք, օդն ու երկինքը խաղաղ էին, և 
բնա վ չէի անհանդստանում ձեր ապահով և հանդիստ ճանապարհորդուս 
թյա ն հա մար։ Թ եյից հետո ման էի դայիւէ րա կւսմ, մա ա ծեչով ձեր մ ա ֊ 
սին, և մտ քումս ձեզ ա յնքա ն մսաիկ էի պ ա տ կերա ցնոսՏ, որ ձեր բ ա ց ա ֊ 
կա յությունը հա մարյա չէի զգո ւմ ։ Մտածում էի կյա նքի մա սին, որն ըն^ 
կած է իմ ա ռջևում, ձեր կյա նքի մասին, սըր, որը ավելի լա յն  է ու հու–» 
զումնտ յից, քան իմ ը, ճիշտ ա յնպ ես, ինչպես ծո վը, ուր թա փ վում են 
առվակներ, ավելի խոր է, քան նրա ծա նծա ղ, նեղ նեղուցները։ Զ*^է*^**^^ 
նսւմ եմ այն բա րոյա խ ոսների վյրս*$ **քէմնք ա յս  աշխարհը հ ա մ ա ֊ 
րում են մռա յլ անապատ։ Աշխարհն ինձ համար ծա ղկում է վարդի պ ես։ 
Մայրամուտին օդը սկոեց սառչել և երկնքում ամպեր կուտ ակվեցին, 
մտա տուն։ Սոֆին ինձ կանչեց վերև տ եսնելու պսակադրության շ ր ք ա ֊ 
զգեսսւը, որը հենք նոր րերել էին ։ Դրա տակ, տուփի մեջ գտա և ձեր 
նվերը՝ քողը, որը իջխանական աոաաաձեոն ութ յա մ ր  էոնգոնիք
ուղարկել էիք տվել ինձ Հա մա ր։ քսա  երևույթին։ որ"էեւո վ։ որ եթե ես 
չեմ  ուզում թա նկա րմեք իրեր կրել, ապա կխա րեք ինձ և կսաիպեք ր ն ֊ 
դունել ոչ պակաս արժեքավոր նվեր։ Ծիծաղում էի րա ց անելով այն և 
մտ ա ծում, թ ե  ինչպ ես ձեզ ձեռք կա ռնեմ ձեր արիստոկրատական ճ ա ֊ 
շլակների ու պ չեբեյա կա հ հարսնացուին դիմա վորելու և լորդի Ոէզջկա 
տեսք աաւու ջանքհրի հա մա ր։ Մտածում էի, թե ինչպ ես ձեզ  
կտամ մետ ա քսե ժա նյա կը, որը ինքս էի պաարասաեջ ի մ  հասարակ
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պլուխը ծածկելու համար և կհարյնեմ՝ բավական
կնոջ համար, որը ո՜չ հարստություն կարող էր բերել իր ամ ուսն ան, է։ չ 
գեղերյկությո^ւն և ո չ կապեր։ Ես պարզ տեսնում էի ձեր հայարքր, լսում 
ձեր րտսկոտ հանրապետական պատասխաններն ու դոռող հտյտարարու֊ 
թյունն այն մասին, որ ձեր հարստությունը ավելացնելու ու ղրաված 
դիրքը բարձրացնելու նպատակով ոչ մի անհրաժեշտություն չեք զգում 
ամուսնանալ քսակի ու տիտղոսի հետ։

— հ^^կացԼլ ես ինձ, կախարդուհի, — ընդհատեց միստր 
Ռոչեսթրրը.— ր̂ Տ̂Օ ^ի ՚ թե քողը քեզ վրա այդքան սարսափ է ազդել, Լո 
դրա մեջ թույն կամ դաշույն չե**ս գաել, որ այդպիսի մռայլ տեսք 
ունես։

— 1̂ք ^ԸՐք ք̂̂ քրր է1Լ հարուստ գործվածքից բացի, որ վկայում է
Ֆեյրֆաքս Ռոչեսթրրի հպարտության մասին, ուրիշ ոչ մի բան նրա մեջ 
չեմ հայտնաբերել^ քողն ինձ չվախեցրեց, որովհետև ես սովոր եմ դևի 
հայացքին։ Բայց, սրր, խավարը խտանում էր, քամին ուժեղանո*.մ, երեկ 
այնպես չէր ոռնում, ինչպես այսօրի մոլեգին ու հուժկու, այն ոռնում էր 

սարսափելի ((ճնշող ու ողբալից հնչյունով))։ Ուզում էի, որ տանը լիևեիք։ 
Ներս մտւս այս սենյակը և, տեսնելով ձեր դատարկ բազկաթոռը, սառը 
օջախը, սարսուռ զգացի։ Մի փոքր հետո պառկեցի, բայց քունը մոտ 
չէր գալիս աչքերիս։ Ինձ համակել էր ինչ-որ անհանգիստ հուզմունք։ 
քավում էր, թե հարաճուն փոթորիկի աղմուկի միջից ականջիս հասնում 

էին ողբալի հառաչանքներ, սկզբում չէի կարողանում հասկանալ ն ե ր ֊
1̂  ̂ ԴԻ^Ւց ԷՒ  ̂ գրանք լսվում, բայց այգ երերուն, թախծալի հնչյուն

ները մեջընգմեջ կրկնվում էին։ Վերջապես որոշեցին երևի ինչ ֊որ  շուն 
է, որ կաղկանձում է տնից ոչ շատ հեռու։ Շատ ուրախացա, երբ գա գա–> 

դարեց։ ՝Ոնեցի, բայց երազում շարունակում էի տեսնել մռայլ ու փո
թորկահույզ գիշերը։ Զեզ հետ լինելու ցանկությունը շարունակում էր 
հետապնդել ինձ, ու մեր մեջ ընկած անջրպետի ինչ-որ տարօրինակ ու 
տխուր զգացումը տանջում էր ինձ։ ՝Զնի մեջ սկզբում թվում էր, թե 

գնում էի անհայտ ճանապարհի ոլորապտույտներով, ինձ շրջապատում 
էր մռայլ խաէէարը, անձրև էր տեղում* գրկումս բռնել էի մի երեխա^ 
ջա։ռ փոքրիկ ու թույլ էակ, որը չէր կարող քայլել և որը դողում էր պաղ 
գրկումս և աղիողորմ ձայնով նվում ականջիս տակ։ Ւվում էր, սրր, թե 
նույն ճանապարհով գնում եք և գոսք, միայն ինձնից շատ ավելի առաջ, 
լարել էի յուրաքանչյուր նյարդս, որ հասնեմ ձեզ և սաստիկ ճգնում էի 
արտասանել ձեր անունը, աղերսել, որ կանգնեք, բայց շարժումներս
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կ ա շ կ ա ն  ղ վ ա ծ  է ին ,  և իմ ձա յնը, բառերը չարտասանած, մարում էր օդի 
մԼջ. մ ի ն չ ղ Լ ռ  դուք քանի դնում հեռանում էիք*

— Այդ երազները ա յժմ էչ ազդո**ւմ են տրամադրությանդ վրա, 
Զ ե յն , երբ ես կողքիդ եմ։ Պարզապես նյա րդա յին վիճակում ես։ Մոոա– 
տ Ւր Ց^^Ր^տին սարսափները և մտածիր միա յն իրական երջանկության 
մա սին։ Ասու։է ես, որ սիրում ես ինձ, Ջ ենեթ, ա յո, երբեք չեմ մոռանա  
ա յդ, և դու չես կարող ժխտել քո խ ոսքերը։ Դրանք արտասանել են քո

ունքները։ Լսեցի պարզ ու փափուկ։ 4^ո խոսքերը հնչում էին թերևս  
շատ հանդիսավոր, բա յց  քաղցր երաժշտականությամբ՝ «Զ եզ  հետ ապ
րելու հույսը, էդուարդ, ինձ ուրախացնում է, որո։քհհտև սիրոսէ եմ ձհզ9։ 
Սիր ո* է մ ես ինձ, Զ ե յն , կրկնիր։

— Սիրում եմ, սըր, սիրում եմ ամբողջ սրտով։
— Լավ,— ասաց նա մի քանի րոպե լռելուց հետո,—. բ ա յց  տարօրի^ 

Նակ է, քո ա յդ խոսքերը սուր կերպով ներթափանցեցին իմ սիրտը։ Են–
Կարծում եմ այն պատճառով, որ դու դրանք արտասանեցիր շատ 

լուրջ, կրոնական Լո։սնդով, և որ քո՝ իմ դեմքին ուղղած հայացքը լի է 
վե հ հավատով, ճշմա րտ ությամբ ու նվիրվա ծությա մր, թվում է, թե կող
քիս կանգն։ս6 է սգի։ Նայիր ինձ Ժանտ հա յա ցքով, Զ ե յն , ինչպես սո
վորաբար կարողանում ես անել, Ժպտա քո պարզ, ամոթխած ու ջղա յ
նացնող ժպիտներից մեկով, ասա, որ ատում ես ինձ, ջղայնացրու, 
վիրավորիր, արա ամեն ինչ, միա յն ցնցիր ինձ, ես ավեյի գերւէպասում 
եմ զա յրանալ, քան տ խրել։

— Ես ձեզ կջղա յնա ցնեմ ու կվիրավորեմ ինչքան ուղում եք, երր 
վերջացնեմ պատմությունս, բա յց  լսեք մինչև վերջ։

— Ես կարծեցի, Զ ե յն , որ ամեն ինչ արդեն պա տ մեցիր, կարծեցի, 
որ տխրությանդ աղբյուրը ա յդ  երազն է *— Ես շարժեցի գլուխս ։— Ե^նչ,

բան կա ասելու։ Չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ բա ն ւինի։ Սայց 
սկզբից ասում եմ, որ չեմ հավատում պա տմածիդ։ Շարունակիր։

նրա տեսքի անհանգստությունը, շարժուձևերի երկյուղալի անհամ
բերությունը զարմացրին ինձ, սակայն շարունակեցի։

— Մի երազ ես տ եսա , սըր։ իթրե. թե Թորնֆիլդ Հոլլը սարսափելի 
ավերված էր և դարձել էր չղջիկների ու բուերի օթևա ն։ Թվում էր, թե 
շենքի հոյակապ ճակատից ոչինչ չէր մնա ցել, բա ցի կիստվեր պատերից՝ 
շատ բա րձր, բա յց  խարխուլ վիճա կում։ Լուսնյակ գիշերին թափառում էի 
ավերակների, խոտերի մեջ, գա յթելով մերթ օջախի մարմարի կտորին, 
մերթ գետին ընկա ծ քիվի բեկորին։ Շաչի մեջ փ աթաթված, շարունա
կում էի տանել ինձ անծանոթ մա նկա նը։ Չէի կարող նրան թողնել մի 
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որևէ տեղ, ինչքան էլ ձեռքերս հոդն ած լինեին, ինչքան նա ծանր լիներ, 
սւհտք է տանեի։ Հանկւսրծ ճսոքէիիը ականջիս հւսսավ քառատրոփ վազող 
ձիու դոփյունի ձայնր, հավատացած էի, որ այդ դուք եք, երկար Ժա ֊ 
մահակով դնում էիք հեռսյվոր մի երկիր։ Մոլեգնած ու ւ1աանդավոր 
շտ ա ւդ ողա կ ան ութ լամ ր սկսեցի լսսրձրանալ խ արխ ուլ, բարակ սյատի 
ւքրա, որսլեսզի վերևից դոնե էէերջին անդամ մի հայացք գցեմ ձեդ վրա։ 
ք) աքերիս տակից քարերը գլորվեցին ներքև, ծառի ճյուղերը, որոնցից 
կառչեցի, ձեռքիցս դուրս սրոհեցին, եըեխսւն սսւրսափահար եղած ոլինղ 
կախվեց վզիցս և համարյա խեղդում էր ինձ։ Վերջապես հսւսա սլատի 
ծայրին։ Եվ սպիտակին տվող ճամփի վրա դուք երևում էիք կետի նմսւն, 
որ քանի գնում, հեռանում էր։ Հողմն այնքան ամ եղ էր, որ դմ վարունում 
էի կանդն ած մնար Նստեցի պատի նեղ ելունի ւէրա, դոդումս հանդրս– 
ւոացնում էի ւէախհցած երեխային։ Դուք անհետացաք ճանսւսլարհի 
պտույտում, առաջ թեքվեցի, որպեսզի վերջին անգամ նայեմ ձեզ, պ ա ֊ 
տը փլվեց, Անցէէեցի, երեխան գլորվեց իմ ծնկներից, հավասարակշռու
թյունս կորցրի, ընկա*** և արթնացա։

— Այժմ, Ջեյն, ընդամենը ա^յդ է եղածը։
— Դա միայն նախաբանն է, որը, պատմությունը նոր պետք է 

սկսվի։ Երբ արթնացա, ինչ-որ լույս ծակեր աչքերս։ Մի սլահ թվաց, 
թե լույսը բացվեւ է։ ք^այց սիւսւլ։1եցի։ Դա մոմի լույս էր։ Եարծեցի, որ 
երևի Սոֆին է ներս ւքտել։ ,կարդաս եղանի վրա մոմ էր դրած, իսկ պա
հարանը, որտեղ քնելուց առաջ կախել էի իմ հսւրսանեկան շորը և քողը, 
բաց էր։ Ինչ֊որ խշխշոց հասավ ականջիս։ ճչացին ((Սոֆի, ի՚^նչ ես անում 
այդտեղ։ Ոչ ոք չպատասխանեց* բայց կերպարանքը պւսհա բանի ց հե
ռացավ, վերցրեց մոմը, բարձրացրեց և լուսավորեց պահարանում կա
խած զգեստները։ «Սոֆի, Սոֆի")),— ճչացի նորից, բայց նա չուռ էր։ Ան  ̂
կողնւէւց բարձրացա և խոնարհւէեցի առաջ։ Սկզբում զարմացա, բայց հե
տո շփոթվեցի, սառնություն զգացի երակներումս։ Միստր Ռոչեսթըր, դա 
ոչ Սոֆին էր, ո̂ չ էին և̂  ո̂ չ էլ միսիս Ֆեյրֆաքսը։ Դա, և ես հավատա
ցած էի և հիմա էլ հավատացած եմ, որ դա այն տարօրինակ կինը  ̂
Գրեյս Փուլն էլ չէր։

— Դա, երևի, նրանցից մ եկն ոււէ եկն էր, — ընդհատեց տերս։
— Լ։ ^ըցւ լ *̂՜Ր2 հավատացնում եմ ձեզ, որ այդպես չէ։ Եմ տե

սածը մինչ այդ երբեք աչքովս չի Ը^կել Թորնֆիլգ Հոլլում, թե 
հասակը և թե^ դիմագծերը ինձ համար նորություն էին։

— Ապա, նկարագրիր, Ջեյն։
— ւ̂ ստ երևույթին, սըր, գա մի բարձրահասակ ու խոշոր կին էր,
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խիտ ու սև մա զերով, որ ներքև էին կախվել մեջքի երկա րությա մբ։ Չեմ  
հիշում,  թԼ հագին ինչ շոր կար, միա յն ճերմակ էր և ուղիղ, բ ա յց  
գիշերանոց էր, թե ոչ, սավա՛նն, թե ծա ծկոց, չեմ կարող ասել։

— հսկ դեմքը տեսա^ր։
— Սկզբում ոչ, բա յց  երբ պահարանից վերցրեց քողը, երկար դի

տեց, հետո գցեց գ/խին և շուո եկավ հայեչու կողմը, ա յդ պահին շատ 
պարզ կերսքով նկատեցի նրա դեմքի և դիմագծերի արտացոչէոմր երկա
րավուն հայելու մթությա ն մեջ։

— Եվ ինչպիսի^ն էին։
— Սարսափելի և չարագուշակ, սըր, դեռ երբեք այդպիսի դեմք չէի 

աեսեր Դա դմգույն ու վա յրագ դեմք էր։ Ես կուզենայի մոռանալ նրա 
կարմրատակած աչքերի ոլորապտույտներն ու սարսափելի ուռած, մթա գ

նած զիմ ագծերը։
— Ուրվականներր սովորաբար գունատ են լինում, Զ ե յն ։
— ք^ւսյց նրա դեմքը ծիրանի գույն ուներ։ Շրթունքները ուռած ու 

սև Ւին, ևսյկատը կնճիռներով պատսյծ, սև հոնքերը ւայն բարձրանում 
Ւ,ին Նրա ւսըյուն ակաք ած աչքերի վերև։ Ասե^*մ այդ դեմքը ինչ էր հիշեց

նում ։
— Ասա։
— Գևրմտնական նողկալի ուրվականի՝ վամպիրի։
— Ա ", և ի**նշ ա րեց։
— Սըր, քողը քա շեց, վերցրեց գլխ ից։ պատռեց երկու մասի և$ 

նետելով հաէոակին, ոտքերով տրորեց։
— Հետ ո*։
— Հետո ւուսամուտի վարագույրը մի կողմ քա շեց ե նա յեց գուրսէ 

Գուցե տեսավ, որ ա յգա րա ցր մոտենում է, վերցրեց մոմը և քա յլերն ուղ– 
պեց դեպի դուոր։ Բա յց հենց մահճակալիս մոտ կանգ առավ։ իր կա
տաղած աչքերը շեշտակի հառեց վրաս, մոմը ընդհուպ մոտ եցրեց դեմ
քիս ե աչքերիս տակ հա նգցրեց։ Ես միա յն տեսա ինձ վրա հակված նրա 
ահազդու գեմքր ե կ^էքբի գիտ ա կցությունս։ Կյանքումս երկրորդ անգամ, 
միա յն երկրորդ ա նգամ, գիտակցությունս կորցրի սարսափից։

— Ո*վ կար մոտ դ, երր ուշքի եկար։ .
-- Ոչ ոք, սրր, բա յց  ցերեկ էր։ Վեր կացա, սպոր ջրով լվա ցի  

գլուխս ու դեմքս, ջուր խ մեցի, թեև թույլ էի դդում, բա յց  հիվանդ չէի և 
որոշեցի, բա ցի ձեգա նից, ուրիշ ոչ մեկին չպատմել ա յդ տեսիլքի մա–, 
սինէ Ա յմմ , սըր» ասեք ո*։ք է ե ի^նշ կին է դա։

— ^ ո  գերդրգոված ուղեղի սէոեղծած էակը, դա պարզ է ։ ^ ե զ  հետ 
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պետք է զգույշ լինել, իմ գանձ։ Քո ջղերը չեն ստեղծված կոպիտ րյըն>> 
ըումնհրի համար։

— Հավատա ընում եմ, սրր, որ այդ ր ոլորը ջղերիս հետ ոչ մի կապ 
չունի, այդ էակը միանգամայն իրական արարած էր։ Դեպքը իրոք կ ա ֊ 
տարվեը։

— Ւսկ նախորդ երազներդ նույնպե^ս իրականություն էի  ̂ ։ Մի'*թե 
9'որնֆիլդ Հոքլր վեր է ածվել ավերակների։ Մի^թե քեզնից ւսնջատւէած 
եմ անհաղթահարելի արգելքներով։ Մի^թհ բաժանվում եմ քեզնից աոտնց 
արցունքի, համբույրի ու առանց մի խոսքի։

— Առայժմ ոչ։
— Ւսկ պատրաստվո^ւմ եմ այդ անելու։ Օրն արդեն սկսվում է, որ 

կա քցելու է ։քեղ անքակտեւի կապերով, և երբ մենք է7իանանք, այդ երե–̂  
վակա լական սարսափների կրկնումները կանհետանան, դա երաշխավո֊ 
րում եմ։

— Երևակայական սարսափն ե ր, սըր, ինչքա՜ն կուզենայի, որ ա յդ ֊ 
սլես լինեին, և հիմա էլ ավելի ուզում եմ, քան երբևէ, որ այդպես լ ի ֊ 
նի. բանի որ դուք նույնիսկ չեք կարող ինձ բացատրել ոյյդ ահավրր 
այցելուի գաղտնիքը։

— Եվ քանի որ չեմ կարող, Ջեյն, ուրեմն իրական ոչինչ չի եղել։
— Քայց, սըր, երբ առավոտյան վեր կենալիս ինքս ինձ նույն բանն 

ասացի, և երբ սենյակում շուրջս նայեցի, որպեսզի օրվա ւցայծաո 
լույսի քողի տակ, ծանոթ իրերի տեսքով քաջալերեմ ու հանգստացնեմ 
ինձ, գորգի վրա տեսա այն, ինչ ժխտում էր ենթադրությունս, տեսա 
քողը՝ ծայրից ծայր պատռված, երկու մաս արած։

Զգացի, թե ինչպես միստր Ռոչեսթըրը ցնցվեց և դողդողաց, հուդ ֊ 
մունքով գրկեց ինձ, «Փա՜ռք աստծո,— բացականչեց,— որ եթե երեկ 
գիշեր որևէ չար էակ եղել է քեզ մոտ, տուժել է միայն քողը։ Օ", մ տ ա ֊ 
ծե՜լ, թե ինչ կարող էր պատահել»։

Շնչակտուր լինելաԼ, նա սկսեց ւսյնսլես ա։քուր սերմել ինձ իր էլը ո ծ ֊ 
քին, որ հւսզիվ էի կարողանում շունչ քաշել։ Մի քանի րոպե լռելուց 
հետո ուրախ տոնով շարունակեց,

— Այժմ, Ջ են եթ, ամեն ինչ քեզ կբացատրեմ։ Դա կես եր։սղ, կես 
իրականություն է երել, մի ինչ ֊որ  կիե, անկասկած, մտել է սենյակդ, 
և այդ կինը կարող էր Դրեյս Փուլը լիեել։ Դու ինքդ նրան անէք անում ես 
տարօրինակ կին և հիմք ունես այդպես անէք ան ելու։ Գիտես, թե նա ի ն չ ֊ 
պես վարւէեց ինձ հետ, ի^նչ արեց Մեզոնին։ Եիսարթուն վիճակոււէ դու 
տեսել ես նրա ներս մտնելն ու արածները, բայց տենդի մեջ, համար ւա
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զաոանէյէսնքի մեջ նա քեզ տան ոգի է թվա ցել» Երկար գզգզվա ծ մ ա զ ե ֊ 
րր, ոլոած մթա գնա ծ գեմքը, հաղթ հասակը քո երևա կա յությա ն ա ր դ ֊ 
յո ւնք են, մղձավանջի արգասիք։ Քողը, իրոք, պատռված է, ա յդ բանին  
նա ընդունակ է։ Դու, տեսնում եմ, կարող ես հարցնել, թե ինչու ա յդ պ ի ֊ 
սի կնոջը պահում եմ տանս։ Այդ կասեմ մեր ա մուսնությունից մի քա 
նի տարի հետո, բա յց  ոչ ա յժ մ ։ Բավարարվա^՚ծ ես, Զ ե յն ։ Գաղտնիքի իմ  
այս լուծումը արդյո'*ք ընդունում ես։

Մտածեցի և, ճիշտը խ ոստ ովանած, դա միակ հնարավոր բ ա ց ա տ ֊ 
րա թյունն էր։ Բավարարված չէի, բա յց  որպեսզի միստր Ո ոչեսթըրին 
հաճույք պ ա տ ճառեմ, աշխատեցի ձևա ցնել, որ համաձայն եմ նրա հետ։ 
Ինչ որ է, զրույցը ինձ բա վա կա նին թեթևա ցրեց, և ես պատասխանեցի 
ուրախ ժպիտով» Ա յժմ  գիշերվա ժա մք մեկիր բավական անցել էր, և ես 

պատրաստվեցի հեռա նալ։
— Մի^թե Սոֆին չէր քնել մա նկա սենյա կում, Ադելի մոտ — հ ա ր ց ֊

ր ե ց  նա, երր վ ա ռ ե ց ի  մ ո մ ս ։

— Քնեք էր։

— Ադելի փոքր մահճակալում բավականին տեղ կա և քեզ համար։ 
Այս գիշեր քնիր նրա հետ, Զ ե յն ։ Զարմանա լի չէ , որ պատահարը, որի 
մասին պ ա տ մեցիր, կարող է քեզ նյա րդա յին դարձնել, և ես կ դ ե ր ա դ ա ֊ 
սեի, որ մենակ չքնեիր։ Խոստացիր, որ կգնաս մա նկա սենյա կ։

— Հա ճույքով կգիշերեմ ա յնտ եղ, սըր։

— Եվ ներսից դուռը ա նպա յմա ն կողպիր։ Երբ վերև բարձրանաս, 
արթնացրու Սոֆիին^ իբր թե ուզում ես հիշեցնել, որ վաղ առավոտյան  
ժամանակին արթնացնի ք ե զ ։ Դու պետք է հա գնվես և նախաճաշես մինչև  
ո» թ ը ։ Իսկ ա յժմ  թող կորչեն մ ռ ա յլ մտ քերը, հեռու վանիը տաղ։ոկալի 
հոգսը, Ջ ենեթ ։ Մի^թե չես լսուէք, որ քա մին մեղմա ցել է, իսկ անձրևն 
ա յլևս չի հա րվա ծում լուսա մուտ ի ապ ակիներին։ Տես (նա  բա րձրացրեց  
վա րա գույրը), ինչ հիանալի գիշեր է ։

Իրոք որ։ Երկնքի կեսը մա քուր էր ու ա նբիծ, քա մու ուղղությունը 
փոխվել էր և ա յժմ  քշում էր ամպերը գեպի ա րևելք, որտեղ կ ո ւտ ա կ ֊ 
վոււք էին երկար, արծաթե սյունա կներով։ Խաղաղ փ ա յլում էր լուսինը։

— Հ ը ,— ասաց միստր Ռ ոչեսթըրը, հարցական հա յա ցք գցելով ինձ 
վրա ,— ինչպե^*ս է ա յժմ  իմ Զ ենեթ ը ։

— Գիշերը խաղաղ է, սըր, ես՝ նույնպ ես։
^  Եվ ա յս գիշեր գոլ երա զում չես տեսնի ո*չ անջատում, և ո^շ էլ 

տ րտ մություն, կտեսնես միա յն երջանիկ սեր ու երա նեյի միությոմւէ

ա



Նրա կանխատեսումը կտտարվեր միայն կիսով չափ։ Այղ ղիշեր ոչ 
մի տխուր երազ չտեսա, րայը չտեսա և ուրախ երազ, որոէ(հետե րո(ո– 
րովին չկարողացա քներ Փոքրիկ Աղհւին ղրկած՝ հսկում Լի նրա ման
կական։ քունը, որն այնքան խաղաղ, հանգիստ ու անմեղ էր, և աղասոսք 
էի արևածագին, Արթուն էի ամբողջ էությամբ, և հենց որ ւսրեը ծագեց, 
վեր կացա և ես։ Հիշում եմ, թե ինչպես Աղեքը փէսթէսթէՍղ էր ինձ. <//- 
շուէք եմ, երբ հ եռան ում էի, հ ա։ք բուրեցի նրան և փոքրիկ ձեռքերը թեթև 
հետ քաշեցի վզից^* ց տարօրինակ հուզմունքից և հեռացա, որով^
հետև վախենում էի, որ հեկեկանքս խախտեր նրա անվրղով հանգիստը։ 
նա ինձ թվում էր իմ անցած կյանքի նշանաբանը, իսկ միստր Ռոչես– 
թըրը, որին պատրաստվում էի այժէք գիմաէէորեէու, իմ անհայտ ապա
գայի նախաէոիպը, որը սարսափելի էր, բայց որը և հրապուրում էր։

ԳԼՈԻ10 « ՍՍԼՆՎԵ5ԵՐՈՐԴ

^ ա մ ր  յոթին Սոֆին եկավ ինձ հագցնելու։ Ն։ս շսոո գանգաղ էր իր 
գործը կատարում, այնքան ղանղաղ, որ միստր Ռոչհսթրրը, երևի 

իմ ուշացումից համբերությունը կորցնելով, ուղարկեց վերև հէսրցնելու, 
թե ինչու չեմ գալիս։ Նա նոր քողը մետաղազարղո։1 ամրացնում էր մա
զերիս (դս։ իմ պատրաստած ժանյակի համեստ կտորն էր)։ Հենց որ 
գործն ավարտվեց, շտա։ղեցի ներքև։

— Սպասեք, — բղաւէևց նա ֆրանսերեն,— Հապա մի նայեք ձեզ 
հայելու մեջ։

Արդեն դռան մոտից հետ ն։սյեցի։ Հայելու մեջ տեսա շքեղ զգեստիդ 
ու քողի մեջ մի կերպարանք, որր բոլորովին ինձ նման չէր և որը հա
մարյա անծանոթ թվաց։

— Զե^յն, — կանչեց մի ձայն, և ես շտապեցի ներքև։ Միստր Ռէր– 
շեսթրրր սանդուղքից ներքև դիմավորեց ինձ։

՝— Ւնչքա՜ն դանդաղ ես շարժվում, — ասաց, — անհամ բեր ութ յունից 
գլուխս տրաքում է, իսկ դու չկաս ու չկաս։

Ինձ առաջնորդեց ճաշասենյակ, ոտքից գլուխ ուշադիր զննեց, հայ
տարարեց, որ €ջուշանի պես գեղեցիկ եմ և ոչ միայն նրա կյանքի հպար
տությունն եմ, այլև նրա ալքերի լույսը», և հետո հայտնելով, որ տասը 
րոպե է տալիս ինձ մի փոքր նախաճաշելու, զանգը խփեց։ Ներս մտավ 
վերջերս վարձված սպասավորներից մեկը։
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— Ջոնը կէսռքը պատրաստո՞ւմ է։

—  ԱյՈք սըր*
— Երերը ներրև տ արա՞ն։
— Տա նում են, սըր։

— ԳնաըԼք եկեղեցի և տ եսեք, թե միստր Վուդը (քա հա նա ն) ու տ ի» 
րացուն ա յնտ ե՞ղ են, թե ոչ։ Վերադարձեք և հա յտ նեք։

Եկեղեցին, ինչպես ընթերցողին հա յտ նի է, գտ նվում էր դարպաս» 
ներից ոչ հեռու, ս պասավորը շուտով վերա դա րձա վ։

— Միստր Վուդը խորա նում է, սըր^ զգեստ ներն է հա գնում։
— Իսկ կա ՞ռքը։

— Զիիրը լծում  են։

— Եկեղեցի գնալու համար կառքը հարկավոր չէ , բ ա յց  մեր վերա » 
դառնալու պահին նա այստ եղ պետք է պատրաստ լինի ։ Սնդուկներն ու
իրերը պետք է դասավորված ու կապված լինեն, իսկ կառապանը նըս» 
տած լինի իր տ եղում։

— Ա նպ ա յմա ն, սրր*

— Ջ ե յն , պատրա՞ստ ես*
Վեր կա ցա ։ Ո չ խ ա չեղբա յր կար, ընկերուհիներ և ո՜չ ազգա»

կաններ։ Ո պ եկցելոլ համար ոչ ոք չկա ր, իա ցի միստ ր Ռոշեսթըրից ու 
ինձնից, Միսիս Ֆ եյրֆա քսը կանգնա ծ էր դա հլիճում։ Անցնելիս ուզեցի  
խոսել հետ ը, բա յք  ձեռքս ամուր սեղմա ծ էր երկաթե մ ամ լակի մեք։ Միս» 
թըր Ռոշեսթրրն այնպ ես էր շտ ա պ եցնում, որ հազիվ էի կարողանում  
հետը հավասար քա յլել» նա յելով դեմքին, կարելի էր զգա լ, որ նա ոչ մի 
դեպ քում, այլևս ոչ մի վա յրկյա ն ուշացում շի հա նդուրժի։ Դժվար թե  
ուրիշ որևէ փեսացու ա յդպ իսի տեսք ունենար^ դեմքը նպատակասլաց 
էր, արտահայտում էր մ ռա յլ վճռա կա նություն, իսկ աչքերը պսպղում ու 
փ ա յլում էին խ ոժոռվա ծ հոնքերի տ ակից։

Յնկա ա եցի՝ օրը պարզ էր թե ա մպ ա մա ծ, երր մոտ ենում էինք դար» 
պա սներին, ո՜չ երկնքին էի նա յում  և ո չ  էյ գետ ին։ Սիրտս աչքերիս  
հետ էր, թվում է, թե նրանք երկուսն էլ թա փ ա նցիկ էին միստ ր Ռոշես» 
Բը բ Ւ մա րմնի մեջ։ Ուզում էի տեսնել ա յն ա նտ եսա նելին, "րին շեշտա» 
կի ուղղված էր միստր Ռոշեսթըրի կատաղի հա յա ցքը* Ուզում էի որ» 
սալ նրա այն մտ քերը, որոնց դեմ նա , թվում էր , թե հա մառ կերպով դի» 
մադրոսՏ ու պա յքա րում էր։

Էկեզհրու ցանկապ ատի դռնակի մոտ կա նգ առավ. Նա տ եսա վ, որ 
բոլորովին շնչակտուր եմ լինա մէ



— Դաժա"՝ն եմ իմ սիրո մեջ,— հարրյրեց։– Կանգնիր մի պահ, հեն–– 
վիր վրաս, Ջեյն։

Ինչպես այսօր, հիշում եմ աստծո գորշ հին տան սրաոկհրր, որը 
հանգիստ բարձրանում էր առջևս, զանգակատունը, որի շուրջը ճախրում 
էր սերմնագռավը, և առավոտյան ւք ա ռ ֊ կարմիր երկինքը։ Հիշում եմ նաև 
կանաչապատ գերեղմանաթմրերը, չեմ մոռացել և երկու անծանոթ գեմք, 
որոնք թափառում էին բլրակների մեջ և տ եղ ֊ տեղ կանգնում ու կարգում 
որոշ գերե զմանաքարերի վրէս փորագրված տապանագրերը։ նրանք 
ուշագրությունս գրոոէեցին այն պատճառով, որ նկատելով մեզ, անցան 
եկեղեցու հետևի կողմը, ֊չ է ի  կասկածում, որ կողքի գռնից ներս կմտնեն 
և արարողությանը ներկա կլինեն։ Միստր Ռոչեսթրրը նրանց չնկատեց, 
նա լրջորեն նայում էր գեմքիս, որը րոպեապես գունատվեցէ երևացին 
քրտինքի կաթիլներ ճսք հատիս վրա, այտերս ու շրթունքներս սառեցին։ 
երբ ուշքի եկա, նա մեղմ քոյյլերով առաջնորգեց ինձ գեպի եկեղեցու 
գուռը։

Մտանք խաղաղ ու համեստ տաճւսրը։ ՝9ահանան, ՃԼրմակսյղգեստ, 
արգեն սպասում էր ցածր սեղանի մոտ, իսկ կողքին կանգնած էր տ ի ֊ 
րացուն։ Ամեն ինչ լուռ էր, միայն հեռավոր անկյունում շարժվեցին ե ր ֊ 
կու ստվեր։ Ենթագրությունս ճիշտ եղավ, անծանոթները եկեղեցի մտան 
մեզնից առաջ և այժմ, մեջքները մեզ արած, կանգնած էին Ռոչեսթրր֊ 
ների դամբարանի առաջ և երկաթաձողերի միջից գիտում էին հին ժ ա ֊ 
մահակից կեղտոտված մարմարե տապանաքարը, որի վրա փորագրված 
ծնկաչոք հրեշտակը պահ պան ում էր Ղեյմեր Ռոչեսթըրի, որը սպա նվել 
էր քաղաքացիական պատերազմների ժսոեանակ Մարսթըն Մուրի մոտ, և 
նրա կնոջ՝ էլիղաբեթի նշխարները։

Կանգնած էինք սեղանի ճաղաշարքի մոտ։ Լսելով զգույշ քայլերի 
ձայն հետևում, ետ նայեցի ուսիս վրայով։ Անծանոթներից մեկը՝ ըստ 
երևույթին մի ջենտլմեն, մոտենում էր եկեղեցական ամբիոնին։ Արարո֊ 
ղությունն սկսվեց։ Տրվեց ամուսնության իմաստի բացատրությունը, հ ե ֊ 
տո քահանան մի քայլ առաջ, եկավ և թեթև խոնարհվելով գեպի միստր 
Ռոչեսթըրը, շարունակեց*

— Երկուսիցգ էլ պահանջում ու պարտավորեցնում եմ (ինչպե**ս 
կպատասխանեք ահեղ գատաստանի ժամանակ, երբ բոլոր սրա երի 
գաղտնիքները կբացվեն), որպեսզի, եթե ձեզնից որևէ մեկին հայտնի է 
որևէ խոչընդոտ, որի պատճառով գոլք չեք կարող օրինական ամուսնու֊ 
թյուն հաստատել, այստեղ խոստովաներ, որովհետև, թոզ հայտնի լինի, 
ովքեր այլ կերպ են միանում, քան թույլ է տալիս աստծո խոսքը, նրանք

ՅՑ1



Սէսսւծով չեն Օ իա նում, և նրանց ամ ուսն ութ յունը օրինական չի հա մա ր
վում ։

նա լռ ե ց , ինչպես սովորությունը պահանջում էր։ Խախտվե^^Լ է եր– 
բևիցԼ ա յդ յո ո լթ յո ւնր ։ Ո'չ, թերևս հարյուր տարին մեկ ա նգա մ։ 4^ահա– 
նա ն, որ աչբր չէր հԼոացրել ձեռքում բռնա ծ գրքից։  ̂ միա յն մի պահ 
պահել էր շռւնչլւ, ձեռքը մեկնեց միստր Ռոչեսթըրին, շրթունքները բա ց»  
վեցին, որպեսզի հարցնի՝ օՈւզո^ւմ ես այս կնոջը վերցնել որպես կինյծ, 
երր մի պարզ ու մոտ իկ ձ այն արտասանեց,

— Ա,ս ամ ուսն ութ յունը չի կարող կնքվել։ Ես հայտարարում եմ , որ 
խոշրնդոտ կա։

4^ահանան նա յեց  խոսողին ու չուռ կանգնած մնա ց տ եղում, նույնն  
արեց և ոէիրացոմէ։ Միևար Ռոչեսթըրը թեթև երերա ց, կարծես երկրա
շարժ եղա վ Ոտքերի տակ, հետո ոտ քերով ամուր հենվեց գետ նին, և
աոտնց հետ նա յելու, ասաց,

—  Շ ա րունտ կԼ ' ք ։
Խոր չռոէթյուն տ իրեց, երբ խ լա ցա ծ ու ցա ծր տոնով ա յդ խոսքն ար

տ ասա նվեց։ Հետ ո միստր Վուդն ասաց.
— Ես չեմ  կարող շարունակեչ առանց քննելու ա յն , ինչ որ այստեղ  

հա յտ ա րա րվեց։ Պետք է պարզել արած հա յտ ա րա րությա նը ճիշտ է, թե

— Ա մուսնական ծիսակատարությունը պետք է բոլորովին դադա
ր եցվի— ա վելա ցրեց ձա յնը մեր հետ ևից ։ — Ես ի վիճակի եմ ապացու
ցելու ասածիս ճշւէ արտ ութ յո ւնը ։ Այս ամուսնության դեմ անհաղթահա
րելի արգելք գոյութ յուն ունի։

Միստր Ռոչեսթըրը Լսեց, բ ա յց  ուշադրություն չդա րձրեց։ նա համառ  
է ր  ու ա նընկճելի։ Եանգնէսծ իր տեղում միա յն սեղմում էր ձեռքս ։ ինչ
քանն ջերմ ու ուժգին էր սեղմ ում, նրա դժգույն, համառ ու լա յն ճակատը 
ա յգ  պահին ինչքա՛նն նմա ն էր անթափանցելի մա րմ։սրի։ Ի"նչ խաղաղ, 
աչաԼուրշ, բ ա յց  և մոլեգին էին պսպղում նրա աչքերը։

Միստր Վուդը շփ ոթվել էր ։
— Իսկ ա յդ արգելքի բնո ւյթ ն  ի ն չպ ի ս ի ն  է ։ — հա րցրեց նա ։ — Գու

ցե հնարավորը է վերա ցնել։
— Հա զիվ թ ե ,— լովեց պատասխանը,— ես ա յն անհաղթահարեւի 

անվանեցի և խ ոսում եմ մտ ա ծվա ծ կերպ ով։
Անծանոթը առաջ եկավ և հենվեց ճաղաշարքին։ նա շարունակեց, 

յա րա քա նչյուր  բա ռն արտասանելով պարզ, հա նգիստ , վստ ա հ, բ ա յց  ոչ 
բարձր ձայնով»

ա



— Ա(դ ս/րդելքն այն է, որ միստր Ռոչեոք1րրր տմուււնաէյած է, կին 
ունի, որն այժմ կենդանի է։

Ջղերս այդ հանգիստ ասված խոորերին արձադանրհըին այնւդ ե ւք, 
ինչպես երբեք չէին արձագանքել ամսլրոպի ձայնի1ւ։ Արյունս ղդադ 
րառի նենգավոր ուժը, ինչպես չէր զգացել սառնամանիքը կամ կրւ̂ Ալըէ 
1'‘^յՕ էէ կամքս և հեռու էի ուշաթափվելու վտանգից։ Նայեցի ւ///ս֊
տըր Ռոչեսթըրին և ստիպեցի նրան, որ ինձ նայի։ Նրա գեմքը հիշեց ֊ 
նում էր անգույն ժայռ, աչքերը վառվում էին կրակի բոցի պես։ Ոչ մի 
բան չէր ժխտում։ Առանց խոսելու, առանց ժւգ։ոալու կարծես ինձ մարդ
կային էակի տեղ չէր դնում, ձեռքը միայն տարավ մեջքիս, գրկեց և 
սեղմեց իրեն։

— Ւսկ դուք ո̂  վ եք,— հարցրեց նա անծանոթ ին։
— Իմ ազգանունը Որիզս է̂  փաստաբան Լոնդոնից։
— Եվ դուք ուզում եք իմ վզին կապել մի ին չ ֊ որ կի *̂ն։
— Միայն հիշեցնում եմ ձեզ ձեր տիկնոջ գոյության մասին, որբ, 

որին օրենքը ձեր կինն է համ արում, թեւզետև դուք չեք ընդունում այդ։
— Նեղություն կրեք ասել նրա անունը, ովքեր են ծնողները, որտեղ 

է ասլրոէմ։
— հնդրե՞^մ։ — Միստր Որիգոը գրսլսէնից հանեց մի թղթի կտոր և 

ռնգաձայն, հ ան գիսավոր կերսլաէ կարրլաց,
((Ես հ աստ ատում եմ և կարող ե։ք ա սլա ցուցել, որ այսինչ թէխյկանի 

հոկտեմբերի 2 0 ֊ի ն  (տասնհինգ տարի առաջ) էդուտրգ Ֆեյրֆաքս Ո՝ո֊ 
չեսթըրը.,, կոմսության Թորնֆիլգ Հււլլից և,*, շիըրի 3)երնգին ամրոցից, 
Անդլիա, ամուսնացն լ է իմ քրօջ^ Ո երթա Ան տուան ետա Մեզոնի՝  ̂ Զոնաս 
Մեզոնի, որը վաճառական է, և Ան տուան ե տա յի՝̂  նրա կնոջ, որը, 
մի կրեոլուհի է, աղջկա հետ։ Ամուսնությունը տեղի է ունեցել Յամայկայի 
Սպենիշ Թաուն քաղաքի,,, եկեղեցում։ Ամուսնության գրանցոււէը կա րե ֊ 
լի է գտնել նույն եկեղեցու մատյանոււՏ, իսկ պատճենը այժմ գտնէէում է 
իմ ձեռքում։ Ստորագրություն^ Ռիչ։սրդ Մեզոն))։

— Դա, եթե միայն իսկական փաստաթուղթ է, ապացուցում է, որ 
ես ամուսնացած եղել եմ, բայց չի աէղացուցում, որ այն էակը, որ//̂  
մասին այդտեղ խոաէում է, և որը դարձել է իմ կինը, կենդանի է։

— Երեք ամիս առաջ գեռ կենդանի էր,— առարկեց փաստարանըէ
— Որաեղի^ց գիտեք։
— Ես էԼկա ունեմ, որի ցուցմունքները նույնիսկ դուք, 

թե կարողանաք հերքել։
— Կանչեք նրան կամ կորեք֊գնացեքէ
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— Կկանչեմ, նա այստեղ է։ Միստր Մեզոն, բարի եղեք մոտ գալու։
Այդ անունը լսելիս^ միստր Ռոշեսթըրը ատամները կրճտացրեց.

ա մը ողջ մարմինը ցնցվում էր ջղաձղությոմւից։ Ես այնքան մոտ էի 
կւ։։նգնած, որ զգում էի, թե ինչպես կատաղության կամ հուսաՀաաու^– 
թտան ջղաձգական հոսանքը անցավ նրա մարմնով։ Երկրորդ անծանոթը, 
որը մինչ ա յգ աչքի չէր ընկնում, մոտեցավ։ Փաստաբանի ուսի վրայից 
առաջ նայեց, մի գունատ դեմք, այո, դա ինքը Մեզոնն էր։ Միստր Ռո  ̂
շեսթրրը հետ դարձավ ու շեշտակի հայացքով նայեց նրան* նրա ։^լթերը, 
ինչպես ասել եմ հաճախ, սև էին, բայց ա ^ մ  կարմրագույն, ավելի ճիշտ, 
արյունակալած էին երևում։ Դեմքը կարմրեք էր, դմգույն ճակատը վ ա ռ ֊ 
վում էր բոցաշունչ կրակի պես։ Նա մի շարժում արեց, ուժեղ ձեռքը 
բարձրացրեց, որպեսզի ուժգին հարւԼած հասցնի Մեզոնին ու գետին 
տապալի, սակայն Մեզոնը սարսափահար մի կողմ նետվեց և թույլ ճիչ 
արձակեց՝ <րի սե"ր աստծո»։ Արհամարհանքը սսաեցըեց միս՚տը Ռոշես^ 
թքրին՝ կարծես հեղձուցիչ մթնոլորտը հանգցրեց նրա բորբոքված կիր•' 
քը։ Միստր Ռոչեսթըրը միայն հարցրեց.

—  իսկ դու ի ՝̂նչ ունես ասելու։
Մեզոնի գունատված շրթունքները ինչ-որ անասելի բան փնթփնթացին։

—> Սատանայի ծոցը գնա, եթե չես կարող պարզ ու հասկանալի 
խոսել։ Նորից եմ հարցնում, ի**նչ ունես ասեչոս

—  ընդհատեց քահանան, —  մի մոռացեք, որ դուք 
գտնվում եք սուրբ վայրում։ —  Հետո դիմելով Մեզոնին, մեղմ ո ւ ֊ 
թյամր հա րցրեց.^ Հայտնի*՝ է ձեզ, սըր, որ այս ջենտլմենի կինը կ ե ն ֊ 
դանի է։

—  Համ արձակ, —  խրախուսում էր փասաարանը,–֊֊ խոսժմ ք։
—  նա ապրում է այժմ ^որնֆիլդ Հոչլում, —  ասաց Մեզոնը ավեչի 

պարզ տոնսվ, —  նրան տեսել եմ այս տարվա ապրիլ ամսին։ Ես նրա 
եղբայրն եմ*

—  Թորնֆիւդ Հոչլո ՜ւմ ,^  բացականչեց քահանան։–֊^ ԱնհհարիԴ է, ես 
վաղուց ապրում ևմ այո աեղխթոսՏ, սըր, և երբեք շեմ լսեյ ք^օքմւֆիլգ Հ ո լ ֊ 
լի տիրուհու մասին*

Տեսա, թե ինչպես գառը ժպիտն ագավա ղեց 1Ււ.էԽւթքր/ւ շ ը ^
թուն քներք, և նա փնթփնթաց,

—  Տե"բ աստված, աշխատում էի, որպեսզի ոչ ոք չլսի դրա կամ 
նրա մասին ույդ անվան ա ա կ,^ նա լսեց, մոտ տասը րոպե կարծես կ ը շ ֊ 
Ոէսդատում էր, հետո որոշում ընդունեց և հայտարարեց*

—  Բավական է, ամեն ինչ միանգամից գութս կթււչֆլ ինչպես դնգա֊
ա



կը հրաւյանիը։ Վուդ  ̂ փակեք գ1քրքր ե հւսնևք ձեր էրւեստր։ ոն 
(տիրաըուին)ք հեռաըեք եկեղերուրյ, այսօր սչսակո ւյրությոլնր շի կա^լյՎ 
նա լոս

Տ1 ոն ^՝(փնը հնազանղվե րյ։
— Երկկնությունն ա յլան դա կ խոսք է ,— շ արուն ա կեր միս ար 

Ռոչեսթըրը զայրացած,— և, այնուամենայնիվ, ես ուզում էի երկու կին 
ուն ե նալ, բայը բախտը ճարպկորեն հազթեը ինձ, կամ գուցե նախա^» 
խնամ ութ յրոնր խափանեց իմ գործը, և դա ավելի հ ավան ական է։ Այս 
պահին սատան այիը, թերևս, ես քիչ բանով եմ էսւվէ ե, ինչպես իմ հո
գևոր հայրը կասեր, անկասկած արժանի եմ աստծո ամենախիստ դա
տաստանին^ անշեջ հրին ու հավիտենական տանջանքին։ Զ են տլմ ենն է$ ր, 
ծրագիրը տապալվեց, այն, ինչ որ այս փաստաբանն ու նրա կլիե ւ̂տԱ 
ասացին այստեղ, ճիշտ է։ Ես ամ ուսն արած եղել եմ, և այն արարսօ ր, 
որը կինս է համարվում, կենդանի է։ Դուք, Վուզ, ասացիք, որ երբեք 
շեք լսել միսիս Ռոչեսթըրի մասին, բայց շատ անդամներ ձեր ականջին 
հասել են բամբասանքներ այն խորհրդավոր խելագարի մասին, որ պահ
վում է իմ տանը, կողպեքի տակ։ Ոմանք, գուցե շշնջացել են, որ դա իմ 
ապօրինի քույրն է, ուրիշները^ որ դա պաշտոնաթրրղ արած սիրուհիս է* 
այժմ հայտնում եմ, որ նա իմ կինն է, որի հետ ամուսնացել եմ տարնը– 
հինգ տարի առաջ։ Նրա անունը Ոերթա Մեզոն է, այս անդրդվելի անձ
նավոր ության քույրը, որ իր դողդոջուն անդամներուէ ու դուն աս։ ված 
այտերով ցույց է տսդիս, թե ինչեր կարող է անել արիասիրտ մ ււ րդը$ 
Սի՜̂ րտ առ, Ա*իքք մի ՛վախենա", ես ՛ավելի շուտ կհարվածեմ մի կնոջ, 
քան քեղ։ Ոերթա Մեզոնը խելագար է, սերում ՝է մի խե՛լագար ընտանիՎ 
քից՝ ապուշների ու մտագարների երեք սերունդնե ր։ Նրա էք այրը, ղր .̂ո– 
լուհի", մի խելագար ու հարբեցող կին էր։ Այդ մասին իմացա ս՛ այն 
Ա՛յն ժամանակ, երբ արդեն յսմուսնացել էի նրա աղջկա հետ, է̂ րոէլ  ̂/ոև 
մինչ այդ ընտանեկան բոլոր գաղտնիքները թաքուն էին պահվում։ / եր–̂ , 
թան, որպես ընտանիքի պարտս։ճանաչ սպջիկյ երկու դեպքում էլ ր-էաը 
ծնողի հետքերով։ Ես ունեի հմայիչ կին  ̂ ջի նջ, իմաստս ւն, համ։> ոտք 
կարող եք պատկերացնել, թե ինչքա"ն երջանիկ էի, շրջապատվս ծ էի 
հարուստ տեսարաններով։ Օ , դա ուղղակի երկնային դրախտ էր, եթե 
միա"յն գիտենայիք։ Ո այց բացատրություններն այլևս ավելորդ ենէ 
Որիգս, Վուզ, Մ՛եզոն, բոլորիդ հրավիրում եմ տուն, այցելելու մ .•սիս 
Փոէվի հիվէսնդին՛  ̂ կնոջս։ Դուք կտեսնեք, թե ինձ խաբելով, ինչպիսի էա
կի հետ ամուսնացրին և կհամոզվեք, արդյոք իրավունք ունեի քանդ՛ լրւ 
այդ հանգույցն ու կապւէելու ւքի էակի հետ, հանձին որի ես ամե, եդ



և7րս։՝7 տեսնում էի մարրյունէ Այս ս̂ ղջի̂ քԸէ—  շարունակեէքք նայելով ինձք —  

Վրւկ, ձեզնիւյ ավելին չգիտեր այս դարշահատանքի արժանի գաղտնիքի 
մսաինւ նա համոզված էր, որ ամեն ինչ կարգին ու օրինական է։ Երբեր 
շԼր ւպասոլմք որ նրան կեղծ ամուսնության քանցի մեջ կարող է քաշել 
մի թշվառական, որն արրլեն իրեն կապել էր մի վատ, խելագար ու գա
զանացած կնոջ հԼսւ։ Գնսւնք, բոլորս գնանք։

Շարունակելով ղեո ամուր բռնել ձեռքս, դուրս եկավ եկեղեքուր» 
երեք ջենտլմենները հետևեցին նրան։ Տան դռան առաջ մենք տեսանք 
կտորը։

—  Կառքը քշիր իր տեղը, Զոն , —  սառնությամբ ասաց միստր Ռո– 
չեսթրրր, —  այսօր հարկավոր չէ։

Մուտքի մոտ միռիս Ֆեյրֆաքսը, Աղելը, Լին առաջ եկան, որպեսզի 
մ ես ողջունեն։

—  Հեռացեք բսլորղ,—  բղավեց տերը,—  ձեր շնորհավորանքները 
թող ձեզ մնան։ Ո՛* լ մ են հ էՍ րկհ։։էոր ղրանք։ Ոչ ինձ, ձեր շնորհավորանք՛–, 
ներր տասնհինգ տարով ուշտցեյ են։

Նա շտապեց առաջ և սկսեց սանդուղքով վերև բարձրանալ, գեռ 
շարունակելով բռնել ձեռքս և նշան տալով, որպեսզի ջենտլմենները հե
տևեն իրեն։ Բարձրացանք երկրորդ հտրկ, անցանք նախասրահով, բարձ
րացանք երրորդ հարկ։ Միստր Ռոչեսթըրը բանալիով բացեց ցածր սև 
գուռը, և մենք մտանք գոբեչենով պատած սենյակը, որտեղ դրված էին 
մի մեծ մահճակաչ ու նախշերով զարդարված մի կոմոդ։

—  Քեզ հայտնի է այս սենյակը, Մեզոն, —  ասաց միստր Ռոչեսթը
րը , —  այստեղ նա կծոտհց և դաշունահար արեց քեզ։

Նա բարձրացրեց պատից կախված գոբելենները, որոնց տակից 
երևաց մի երկրորդ դուռ։ Այդ դուռը ևս բաց արեց։ Սենյակում, որ 
առանց պատուհանի էր, վառվում էր օջախ, որը շրջապատված էր 
բարձր ու ամար երկաթաձողերովէ իսկ առաստաղից շղթայով կախված 
էր վառած չամպը։ Գրեյս ^ուլր, կրակի վրա կռացած, ըստ երևույթին 
կաթսայի մեջ ինչ-ոբ բան էր եփում։ Սենյակի խորքում, խավարի մեջ, 
ինչ-որ արարած վազում էր հետ ու առաջ։ Սկզբում նույնիսկ դժվար էր 
ասեչ գազան էր դա, թե* մարդկային էակ։ Վազում էր չորեքթաթ, ոռ
նում էր ու մռնչում ինչ-որ մի տարօրինակ վայրի կենդանու պես, բայց 
հագին ուներ կանացի շոր, առատ, մոխրագույն ձիու բաշի պես գզգզված 
մազերը ծածկում էին այգ սարսափելի արարածի դեմքը։

—  Բարի չո^ւյս, միսիս Փուլ,–– ասաց միստր Ռոչեսթըրը,–^ ինչպե*ս 
եք և ինշպե*ս է այսօր ձեր հիվս*^դը*



— Տանելի էք սըրք շնորհակալ եմք— սլատասխտներ ^Ւրեյսըք զդու ֊ 
ջութ յամբ եռացող կերակուրը դնելով օջախի կրակի ցանցի վրա, — շատ 
անհանգիստ է, ր^\լց ոչ կատաղած։

Մի մոլեգին սուր ճիչ, կարծես ք ժխտեց նրա ասածներըէ անաղի 
շոր հագած բորենին ամբողջ հասակով մեկ ոտքի կանգնեց։

— յ, >̂ըլԿ ծեղ է տեսնում ք— բացականչեց Գբեյսը,— աւլԼլի 
լավ է հեռանաք այստեղից։

— Ս բայն մի քանի րոպեք ԳրեյՍք թույլ տվեք մի քանի րւոգե։
— Աղաւշացե սրլԿ ի սե^ր աստծոք զգոլշացե",օ։
Խելահեղ կինը ոռնաց։ Գզգզված մաղերի փունջը դեմքից մի կողմ 

վ^^շեց և կատաղած հայացքը շեշտակի հառեց այցելուների վրա։ Ես լավ 
ճանաչեցի այգ ծիրանագույն դեմքը ք այգ ուռած գիմ Աք գծերը։ Միսիս 
Փուլը առաջ եկավ։

— Մի կողմ քաշվեք ք— ասաց միստր Ռոչեսթըրըք մի կողմ հրելով 
նրան,— կարծում եմք որ հիմա գանակ չի ունենա, այս անգամ զգույշ եմ՛

— Երբեք չգիտես, թե ինչ կա մոտը, սըր։ նա շատ խորամ ։սնկ էէ 
Ոչ ոք լի կարող նրա խորամանկությունը չափել։

— Ավելի լավ է հեռան անք այստեղից,— փնթփնթաց Մեզոնը։
— Գնա՛՜ սատանայի ծոցը,— խորհուրդ տվեց փեսան։
— Զգուշացե՜ք,– ճչաց Գրեյսը։
Երեք ջենտլմենները միանգամից հետ քաշվեցին։ Միստր Ռոչեսթըբը 

իր մարմնով պաշտպանեց ինձ։ Կատաղած խելագարը ցսւտկհց, բռնեց 
նրա կոկորդից և ատամները խրեց նրա այտը։ Սկսւէհց պայքար։ Նա 
համարյա նույնքան հաղթահասակ էր, որքան և իր ամ ուսինը, միայն 
ավելի հաստ։ Այդ պայքարում կինը ցուցաբերեց առնական ուժ և քիչ 
մնաց խեղդեր միստր Ռոչեսթըրին, չնայած նրա ատլետիկ կառուցված
քին։ Միստր Ռոչեսթըբը կարող էր նրան միայն մի հարվածով գետին 
տաոլալել, բայց չհարվածեց, միայն պայքարելաԼ գիմ աղբում էր։ Վեր
ջապես կարողացավ բռնել կնոջ ձեռքերը։ Գրեյս Փուլը տվեց ւքի պարան, 
որով միսէոր Ռոչեսթըբը խելագարի ձեռքերը կապեց մեջքին, իսկ մյուս 
պարանով նրան կապեց աթոռին։ Ողջ ընթացքում խելացնոր կինն ար
ձակում էր վայրի ճիչեր ու ջղաձգական գալարումներ էր անում։ Հետո 
միստր Ռոչեսթըբը գւսրձավ դիտողներին, զտյրալից ու տխուր ժպիտով 
նայեց նրանց։

— Ահա իմ կինը, — ասաց։ — Սա միակ ամուսնական գրկախաոնուՎ 
թյունն է, որը երբևիցե ինձ ծանոթ է, սրանք են այն շոյանքները, որոնք 
իմ պարապ ժամերի սփոփանքն են։ Ահա և այն էակը, որին ցանկանում
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Էի ունենալ (ձեոքէը դրԼէք իմ ուսին) * —  այո երիտասարդ աղջիկըք որն 
այս Աք Լ էէ քուրջ ու Հանգիստ կանգնած գմոխքի բերանին, զուսպ գիտում 
է այս դևի ոստյունները։ Այսպիսի տաք ռագուիդ հետո սա փոփոխու** 
թյ ուն կմտցներ կյանքիս մեջ։ Վռլդ ե ք^բիգս, նայեցեք այս հակադրու– 
թյանլո Լամ ե մ  ատեք այս պարզ * ՚̂չքերը այն արյունակալած աչքերի 
հետ, այս ։յեմքը՝ այն դիմակի Հետ, այս բարեկազմ իրանը՝ այգ մ սա*, 
կոէյտի հետ, և դսոէ»եըեք, դաք՝ ավետարանի քարոզիչ, և դուք՝ օրենքի 
ներկ ա (սւց ւ;լցիշ, և մի՜ մոռացեք, որ ինչ ղտաով զատնք, նայն դատով 
կդա էովե ր և րնքներէլ։ Այժմ հեռացեք այոտեղից։ Ես պետք (  փակեմ իմ 
պանձր է

Մենք բոլորս հեոացահք^ Միսար Զ^ոշհոթըրը մի պահ հապաղեց, 
որպեսզի ինչ– որ կարգսպրէսթրռն աէփ Գրեռ Փուլին։ Երբ սանդուղքով 
իջնում էինք ներքև, փաստաբանը դիմեց ինձէ

—  Դուք, օրիորդ, —  ասաց, —  բպսրսվին էսնմեղ եքւ Զեր հորեղ
բայրը էձէքէյ լսելով, կուրախանա, եթե միայն կենդանի լինի, երր միսար 
Մեզոնը կվԼրադաոՆա Մէսպեյրա։

—  ձորեղրա՜յրս։ Ւնչպե**ս թե։ Դո<ք ճանաչո՜*սՏ եք նրանէ
—  Միստր Մեզոնն է ճանաչումէ Միսար է/րր ա սպփներ շարունակ 

եղել է նրանց ա$ւևարակա% թպթ^ոկի^ ^ րնշէպ քազաքոէմ* Երր ձեր հոր– 
եղրայրը ստացավ ձեր նամակը ձեր ն մքսոար Ռոչեսթրրֆ ենթսպրյալ 
ամուսնության մասին, միսար Մեզոնը, պ/ն իր առողքաթյանը վերա– 
կանգնելու նպատակով զնացեղ Հր Մ ապեյրա, վերա գառնէս լիս պատահ
մամբ հանդիպեց ձեր հորեզբարը։ Միսար էյրր խոսեց ստացսրծ տեղեկու
թյան մասին, պավհեաև նրան Հաքսւնի Հր, սր կլիենտս ծանոթ Հ մեսշես– 
^Vր ա զգան ոմնով մի քենսպմենի հնաւ Միսար Մեզոնը զարմացած ու 
վրգսվված բացատրեց գործի իոկական վքմԼոմ^է Զեր հորեզբաքրը, ցա
վում եմ հայանեւրրւ, այժմ հիվտծքպ Հ։ Նկատի առնելով նրա տարիքը, 
հիվանգությոմե ընույթը Լ այն ասաիմանը, որին հիվանդությունը հա
սել է, դժվար թե, աոսդքանաւ Գըա Համար չկարողացավ ջաապել Անդ– 
լիա, որակե**պի եեգ ազատի եսպակից, որի մեք դուք ընկեչ էիք, բայց 
խնդրեց միսար Մեզոնից մամսմ/ակ շկորցնհւ ն ամեն ինչ անել
է, եզ* ամուսնությունը խափանելու համար։ Միսար էյրր նրան սկնելու 
համար ուղարկեց և ինձ։ Ես շտապեցի գալ և անչափ ուրախ եմ, որ չսւ– 
չ$սցաէ Դուք, անկասկած, նույնպես ուրախ եք։ Եթե հավատացած լի
նեի, որ մքնչե ձեր Մագեյրա Հասնելը ձեր հորեղբայրը մահացած չի յի– 
նի, ապա խորհուրդ կաայի միսար Մեզոնի հետ ^ ա լ այնաեղ, բայց 
քանի որ դրաթյսւՆն այդպես Հ, կայւծսեմ եմ ավելի լավ Հ մնաք Անգ–
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շիայում, մինչև որ մի լուր ստանաք իրենից՝ միստր Լ-յրից կամ նրա

մ
-  Այստեղ ուրիշ անելիք այլևս չունեԴք,––^ հարըով նա դիմեը միս– 

տըր Մեզոնին։
— ^Լ* 2"^^ հեռանանք այստեղիցյ— անհանգիստ պատասխա

նեց նա ե առանց սպասելու միստր Ռոչե սթըրին, որպեսզի մնաք բա
րով ասեն, հեռացան։ Իսկ քահանան մնաց, որպեսղի մի քանի խրա
տական կամ հանդիմանական խոսքեր ասի իր խրոխտ ծխականին։ 
Պարտքը կատարելուց հետո նա նույնպես հեռացավ։

* Կանգնած իմ սենյակի, ուր ես առանձնացել էի, կիսաբաց դռան 
շեմքին, լսում էի նրա հեռացող քայլերի ձայնը։ Երբ բոլորը գնացին, 
փակվե ցի սենյակում ս, դռան սողնակն ամրացրի, որպեսզի ոչ ոք 
ներս չմտնի ու սկսեցի ոչ թե լաց լինել կամ ողբաթ դրոյ համար դեռ 
չափազանց հանգիստ էի, այլ մեքենայաբար հանեցի պսակադրության 
զգեստը, հագա երեկվա բրդե շորս* իսկ ես կարծում էի, որ այն այլ
ևս երբեք չեմ հագնի։ Հետո նստեցի* բավականին թույլ ու հոգնած էի։ 
շեռքերով հենվեցի սեղանին, գլուխս դրեցի ձեռքերիս վրո։ և խորա
սուզվեցի խոհերիս մեջ։ Մինչև այժմ միայն լսում, տեսնում, շարժվում, 
գնում, գալիս էի ուր ինձ առաջնորդում կամ քաշում էին, դիտում էի 
դեպքերի արագընթաց հոսքը և գաղտնիքների բացահայտումը, իսկ այ– 
ժըմ մտածում էի։

Առավոտը բավականին խաղաղ էր, բոյցի խելագար կնոջ հետ կապ– 
է1ած կարճ տեսարանից։ Եկեղեցում կատարված դեպքն ընթացավ ան
աղմուկ* ոչ կրքերի պոռթկում, ոչ բարձրաձայն վեճեր, ո̂ չ տարաձայ
նություններ, մարտահրավեր կամ արհամարհանք եղան և ո̂ չ էչ ար
ցունքներ ու հեկեկանքներ։ Արտասանվեցին միայն մի քանի բառ, ար
վեցին հանգիստ աոարկումներ այդ ամուսնության դեմ, միստր Ռոչես– 
թրրը ոէվեց մի քանի խիստ կարճ հարցեր, տրվեցին պատասխաններ, 
բացատրություններ և ապացույցներ։ Իմ տերը բացահայտ կերպով ըն
դունեց ճշմարտությունը, իսկ հետո իր ասածները կենդանի փաստերով 
հաստատեց։ Եկվորները հեռացան, և ամեն ինչ ավսւրտվեց։

Սովորականի պես իմ սենյակում էի առանց նկատելի ւիոփոխու– 
թյան։ Ինձ չէին հարվածել, չէին վնասել, չէին խեղել։ Ե։է, այնուամե
նայնիվ, որտե *̂ղ էր երեկվա Ջեյն հյրը» որտե̂ ^ղ էր նրա կյանքը, ո^ւր էին 
նրա հեռանկարները։

Այն Ջեյն էյրը, որը համակված էր եռանդով, լիահույս էր, համար
յա նորահարս, հիմա նորից անտարբեր ու մենակ էր։ Նրա կյունքը դար–
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ձհլ էր գունատէ ա պ ա գա ն՝ մ ռ ա յլ ։ Ա մա ռվա  կեսին վրա  էր տվեէ ջրօրհ^ 

ների սա ռ նա մ ա նի քը, սպ իտա կ դ ե կ տ ե մ բեր յա ն  բո ւքը  պ տ ույտ ներ գոր–– 

6 ելով , հ եծեծո ւմ  էր հունիսի վրա , րուրտ ը տ ա րա վ հա սա ծ խ ն ձոր ները , 

քա մ իները պ ոկերին տ արան բող բո ջո ղ  վա րդերը, սա ռցե ծա ծկ ո ցը  պա^ 
տ Լց մա րդա գետ իններն ու դա շտ երը, բա ցա տ ն ե ր ը , որոնք դեռ երեկ դ ի *  

շեր կա րմրին էին տ ա լիս ծա ղ իկներո վ, ա յսօր պ ա տ ա ծ էին ա նա նցա  նելի  
ձ յո ւն ո վ , և ա նտ ա ռները, որոնք դեռ տ ա սներկու մ ա մ  ա ռա ջ ա րև ա դա ր* 
ձա յի ն պ ուրա կների պես բո ւր մ ո ւնք  էին ա րձա կում, ա յժ մ  ա մ ա յի , վ ա յր ի  

ու ձյունա պ ա տ  էի ն, ինչպ ես Ն ո րվ եգիա յի  սոճու ա նտ ա ռները՝ ձմ եռ  մ ա ֊ 
մ ա ն ա կ։ Բոլոր հույսերս կ ո ր ծա ն վ եցի ն , ջա խ ջա խ վեցին նենգա դա վ ճա 

կա տ ա գրի կ ո ղ մ ի ց , ինչպ ես մի գիշերվա  ը ն թ ա ցք ո ւմ  բո լո ր  նորա ծին մ ա 

նուկները Ե գիպ տ ո սում ։ Հ ի շե ցի  ի մ  գուրգուրա ծ ցա ն կ ո ւթ յո ւն ն եր ը , որոնք  

դեռ երեկ ա յնպ ես  ծա ղկում  ու փ ա ջլում էի ն , ա յժ մ , կա րծեր , ա նկենդա ն, 
սա ռա ծ, կ ա պ տ ա վո ւն–բո սոր ա գույն  դիա կներ չի նեին , որոնք ա յլևս  երբեք  
չէին վ եր ա կենդ ա նա նա ։ Հի շեցի  սերս, ա յդ  զ գ ա ց մ ո ւն ք ը , որը պ ա տ կա 
նում էր միստ ր Ռ ոչեսթըրին և որը նա ա ռա ջա ցրել էր, դողում էր ^րր– 
տ ումս, ինչպ ես տ ենդա հա ր մ ա նուկը՝ սա ռը օր ո ր ո ցո ւմ , տ րտ մութ յունն  
ու հոգեկա ն վիշտ ը պ ա տ ել էին սիրտ ս։ Նա շէր կա րող փ նտ րեչ միստ ր  

Ռ ոչեոթըրի գիրկը, չէր  կա րող տ ա քա նա լ նրա  կրծքի վ ր ա ։ 0^*, նա ա յլևս  
երբեք դեպ ի իրեն չի վերա դա րձնի ա յգ  զ գ ա ցմ ո ւն ք ը , որովհետ և հա վա 
ար կործա նվա ^ծ էր , հ ո ւյս ը ՝ ոտ նա հա րվ ա "ծ ։ Մ իստր Ռ ոչեսթըրն ա յլևս  
ինձ հա մա ր ա յն  չէր , ինչ եղել էր , որովհետ և նա ա յն չէր , ինչ մ տ ա ծո ւմ  
էի նրա մ ա ս ի ն ։ Ես նրա ն արատ չէի  վ եր ա դ ր ո ւմ , չէի  պ նդո ւմ , որ ինձ  
դա վա ճա նել է, բ ա յց  նրա միջից վ եր ա ցել էր ա ն բի ծ  ճշմա րտ ութ յա ն գ ի 
ծ ը , դրա հա մա ր էլ պ ետ ք է ինքս  հ եռա նա մ  ն ր ա ն ի ց ։ Դա մ ի ա ն գա մ ա յն  
հա սկա նա լի էր ։ Ե"՝րբ, ինչպ ե^ս և ո^ւր, դեռ  չէի  որոշել, բ ա յց  նա հենց  

ի ն քը , կա սկա ծից դուրս էր , կհեոա ցներ ինձ է^սրնֆ իլղից։ Ըստ  ե ր և ո ւյ

թ ի ն , ինձ շէր սիրել իսկա կա ն սիր ով , դա մ ի ա յն  թա փ ընդհա տ  կիրք էր , 
որը դեմ ա ռա վ խ ո չը ն դ ո տ ի , և ես ա յլև ս  հա րկա վոր չե մ ։ Ն ույնիսկ ա յժ մ  

վա խ ենում  էի հա նղիպ նլ ն ր ա ն ։ Հա վ ա նորեն տ եսքս ա նգա մ նրան ա տ ե

լի Հր* Օ", ի ն չք ա ՛ն  կուրա ցեչ, ի ն շք ա Դ  թ ո ւյչ էի ի մ  վ ա ր քա գծի  մ ե ջ ։
Ա չքերս փ ա կվա ծ էին^ թ վ ո ւմ  էր , թ ե  ջրա պ տ ույտ  գործող  խ ա վա րը  

լող էր տ ա լիս շուրջս, իսկ  մ տ քեր ը  մ ռ ա յլ ու խ ռ ո վ ա հ ո ւյզ  հոսա նքի պես 
փ ոթորկվում  էին ի մ  գ լխ ո ւմ ։ Թ վում էր , թ ե  լք վ ա ծ , թ ո ւլա ցա ծ , ուժա 
սպ ա ռ պ ա ռկա ծ եմ  մ ե ծ  գետ ի չո ր ա ցա ծ հունի մ եջ . լս ո ւմ  էի , թե ինչպ ես  
հեռա վոր լե ռ ն ե ր ի ց  ջրի հոսա նքը ք շո ւմ , գա չիս էր վ ր ա ս , բ ա յց  չէի կա 
րողա նում վ եր  կ ե ն ա լ, հռսոմէքից փ ա խ չելո ւ ուժ չա ն ե ի ։ Պ ա ռկա ծ էի
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նվաղած և մահ էի ցանկանում։ Մի միտք, սակայն, դ1,,լ բաք>աիէում էր 
մեջս^ դա հիշողությունն էր աստծո մասինք այդ հիշողությունլւ ծնհրյ մի 
չարտասանված աղոթքր ^^ի իէոսբերը լռելյայն սկսեցին թ աւի առել մշու ֊ 
շապատ ուղեղումսք և ես պետթ է դրանք բարձրաձայն արտաււանեիք 
բայց ուժ չունեի* *

«Մի հեռացիր ինձնից, որովհետև աղետը մոտ է և օդնող չկա»։
Աղետը իսկապես մոտ էր։ Եվ քանի որ աստծուն չէի խնդրել կ ա ֊ 

ո երնել այն, ձեռքերս չէի օսդհլ, ծունկ չէի չոքել ու բերանս չէի բացել, 
նա եկաւԼ, և հսկա, ծանր հոսանքը ինձ տակովն արեց։ Լքված կ յա ն ֊ 
քիս դառը գիտ ակց ութ յուն ը, իմ կորած սերը, մարած հույսս, ոտն ահ ա ր ֊ 
։Լած հավատս^ ^ յ^  հախուռն երամով, ահռելի ղանդվածի սլես,
թաէիվեցին վրաս։ Այդ դառնությւսմբ լի ժամերը անհնարին է նկարա
գրել։ Ի սկա սլես՝՛ ((ջրերը մէոան հոգուս մեջ, սոպւլեցին խոր Ճահճուտի 
մեջ, զդում էի, որ առաջ եմ դնում, մտա խոր ջրերի մեջ, հեղեղը եկավ 
անցավ վրա յովս))։

ԳԼՈԻԻյ  Ք Ս Ա Ն Յ Ո Թ Ե Ր Ո Ր Դ

\յ^եսօրից հետո, որոշ ժամանակ անց, գլուխս բարձրացրի, նայեցի 
շուրջս և տեսնելով, որ մայր մտնող արևը ոսկեզօծում է սենյա

կիս Աք ատերը, ինքս ինձ հս^րցրխ ււի՞նլ անել»։ ք^այց գլխումս հնչեց պա
տասխանը՝ «անմիջապես թո^ղ Թորնֆիլդը)), և դա հնչեց այնպես արագ 
ու այնպիսի սարսափելի տոնով, որ ես ակաւէայից փակեցի ականջներս։ 
Առայժմ այդ խոսքերը չէի կարող հանդուրժհլ։ «Որ էգուարգ Ռո չեսթրրի 
նորահարսը չեմ, դա իմ դմբախտության մի Լ^էիե մասն է, — պնդում էի 
ինքս ինձ*— որ արթնացա սքանչելի երազներից ու տեսա, որ այդ բ ո ֊ 
լորը դատարկություն է, գա ղարհուրանք է, որը գեռ կարելի է տանել ու 
հաղթահարել, բայց որ ես սլհտք է լԼճռսւկանորեն, ։սնմիջաւդես ու ա ն ֊ 
դարձ կերպով թողնեմ իմ տիրոջը, դա ուժերիցս վեր է։ Չեմ կարող այդ 
անել»։

Սակ այն ինչ ֊որ  ներքին ձայն պնդում էր, որ կարող եմ, և կանխա ֊ 
գուշակում էր, որ պետք է անեմ։ Պայքարում էի իմ սեփական որոշման 
դեմ, ուղում էի թույլ լինել, որպեսզի խուսափեմ* հետագա զարհուրելի 
տանջանքներից, որոնք սպասում էին ինձ ա^պագայում, բայց գի։ոա կ֊ 
ցությունս անողոք կերպու1 բռնել էր կրքի կք̂ կք̂ րդիտ ^ խ^Աթ^Լ"4.
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ղում էր, որ նա իր ա նա րա տ  ոտ քը մ ի ա յն  կոխ ել է ճա հճի մ եք , և երդ<^ 

է/ում էի հրկա թե ձ ե ռ քո վ  նետ ել ինձ հուսա հա տ ությա ն ա նհա ս խ որում  
թ յա ն  մ Լջ։

—  Ա յն ժա մա նա կ թո զ ինձ պ ոկեն ն ր ա ն ի ց ,^  բա ցա կ ա ն չե ցի  

թ ո ղ մի ուրիշն օգնի ինձէ
—  ^  կպ ^կեո քեզ  ն ր ա ն ի ց, ոչ ոք ք ե զ  չի օգնի^ դու ի ն քդ

կհա նես քո աջ ա չքը, կկտ րես աջ ձ եռ քդ , սիրտ դ կչինի զոհ ը , իէ§կ դու՝ զ ո ֊
հա բերս ղր։

նեղ ի ցս  հանկա րծ վեր թ ոա ՝ սա րսա փ ա հա ր եղա ծ մեն ա կութ յոմևից, 
որ ա նխնա կերպ ով հետ ա պ նդում  էր ին ձ, Լ ռութ յո ւնից, որի մեջ Հն չեց  
մի ա հա զդու ձ ա յն ։ Հ ե ն ց  որ ոտ քի կ ա ն գ ն ե ց ի , գլուխ ս պ տ տ վ ե ց , և 

զ գ ա ց ի , որ հուզմ ոմ էքից և ուժա սպ ա ռութ յոմէից հիվա նդ ե մ ։ Ա մբողջ օրը  

ոչինչ չէի կերել ու խ մ ե լ, ա ռա վոտ յա ն նա խ ա ճա շի ժա մա նա կ ոչ մի բա ն  
բերա նս չէի դր ել։ Եվ տ ա րօրինա կ կա րոտ ով մ տ ա ծո ւմ  էի ա յն  մ ա սին, 
Որ ահա արդեն բա վ ա կա նի ն ժա մա նա կ է, ինչ փ ա կվա ծ ե մ  ա յս տ ե ղ , 

բ ա յց  ոչ ոք չեկ ա վ  իմ ա նա լու ,  թե ինչ եմ զդո ւմ , կա մ ներքև հրա վիրեչու։ 
ն ո ւյն ի ս կ  փ ոքրիկ Աղելը դուռս չծ ե ծ ե ց , նույնիսկ միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս ը  

չե ր և ա ց ։ ^Բ ա րեկա մները միշտ  մ ոռա նում  են նր ա ն ց, ում բա խ տ ը լքում  
է » , —  շշնջա ցի ես , դռա ն սողնա կը հետ քա շելո վ  և դուրս դա լով ս ե ն յա ֊ 

կ ի ց ։ Դռան շե մ ք ի ն  ոտս դ ե մ  ա ռա վ մի ա ր գ ե լք ի ։ Գլուխս տ ա կա վին  
պ տ տ վում էր , ա չքերս մչա րն էր պ ա տ ել, ձեռքերս ու ոտ ներս թ ո ւլա ցել 

էի ն ։ Չ կա ր ողա ցա  ոտ քերի վրա  կ ա ն գն ե լ։ Վ ա յր ըն կա , բ ա յց  ոչ թե գ ե ֊ 

ա ին, ի ն չ ֊ո ր  պ ա րզա ծ ձեռք բ ո ն ե ց  ի ն ձ , գլուխ ս բա ր ձ ր ա ցր ի , ինձ բոնէմծ  

պ ա հում էր միստ ր քհոչեսթըրը, որը նստ ել էր  ա թոռի վ ր ա , սենյա կիա  

շեմքի  մ ո տ ։
—  Վ։>ո  ա պ ես դուրս ե կ ա ք ,–  ա սա ց ։ —  Երկար ժա մ ա նա կ սպ ա սոէմ  

ու ականջ էի դ ն ո ւմ , բ ա յց  ոչ մ ի  շա ր ժ ո ւմ , ոչ մ ի  հեկեկա նք չէի  լս ո ւմ լ 

Ա ,գ մ ա հ ա բեր  լո ո ւթ յո մ էը  եթե հինգ րոպ ե ավեէի տ ևեր, գռա ն փա* 
կա նքը կջա րդեի ա վ ա զ ա կ ի . պեոա Ուրեմն դուք խուսափողում եք ի ն ձ ն ի ք , 
փ ա կվել ու տ ա ռա պ ում եք մ ի ա յն ա կ ։ Ա վելի լա վ  էր գ ա յի ք  ու խ իստ  կ ր շ ֊ 
էոա մբեիք ի ն ձ ։ Դ ուք մոլեգիք» ե ք , և ես ռպ ա սում  էի ա յդպ իս ի տ հ ս ա ր ա ֊ 
ն ի ։ հնձ նա խ ա պ ա տ րա ստ ել էի ձեր ա րցունքների տաք հորձանքին^  
մ ի ա յն  ուզում  էի , որ թ ա փ վեն կրծքիս վ րա ։ Բ ա յց  ա րցունքները հ ո ր ղ ե*  
Լով թափվեչ են ա նզգա  հա տ ա կի կա մ ձեր թ ա ց թ ա շկինա կի վրա ։ 
կա յն  սխ ա լվ ում  ե մ , դուք բո լո ր ո վ ի ն  լա ց չեք ե ղ ե լ։ Տե ս ն ո ւմ  եմ գունաս» 
ա յտ եր ու մ ա րոզ *^շքեր, բ ա յց  ոչ ա րցունքների հ ետ ք ե ր ։ Հա վա նորեն ձեր 

սի^րտհ է լա ց  եղել ա թ յա հ ռ ա  ա րցա ւնքներսվյ

ա



Լավ, Ջևւն. հանդիմանական և լ մի խոսք։ Ոչ դառը և ոչ խայ–^ 
Եվ ո՛՛ւ մի բան, որ կտրի զգացմունքը և խայթի կիրքըէ Դուք հան–* 

զիստ նստած եք այնտեղ, որտեղ ձեզ նստեցրի և նայում եք ինձ հոգ
նած ու իներտ հայացքով։ Ջ ^յն , ես երբեք չէի ուղում ձեզ այսպես #//ր– 

րավորած լինել։ Եթե մարդ ունենար մի փոքր ոչխար, որը արս։զատ 
դստեր պես սիրելի լիներ իրեն, ուտեր ու խմեր միևնույն ամանից և 
քներ նրա կրծքի վր։ս, իսկ այդ մարդը սխալմամբ տար և ոչխարին 
սպաներ սպանդանոցում, ապա նա չէր կարող ողբալ իր արյունոտ րրճ– 

րւս գործ ութ յունն այնպես, ինչպես ողբում եմ ես իմը։ Երրեիցե գոէր 
կներե՛իք ինձ։

Ընթերցո՜ղ, ներեցի նրան այդ պահին և նույն այղ տեղում։ նրա 
աչքերի մեջ այնպիսի խոր զղջում կար, տոնի մեջ այնսքիսի ճշմարիտ 
կարեկցություն, շարժումների մեջ տղամարդու այնպիսի էներգիա ձւ, 

բացի այդ, ամբողջ էության մեջ այնպիսի կայուն սեր կար, որ ես ն ե ֊ 
րեցի նրան, բա յց ոչ թե խոսքերով, որ թե արտաքուստ, այլ միայն սըր^ 
տիս խորքոււք։

—  Դուք կարծում եք, որ ես սրիկա^ եմ, Ջ ե յն , —  ^^^^րգրեց թ ա խ ծա ֊
լից ձայնով, ըստ երևույթին, զարմանէսլով իմ սւևական լորսթյաԼ 
հնազանդության վրա, որ, սակայն, ավելի շատ իմ թուլության, ք,,,Լ
խոսելու ցանկության հետևանք էին։

—  Այո, սրր։
—  Այն ժամանակ, այդպես էլ ասեք, խիստ ու սուր տոնով, մի խնա–

յեք,
—  Չեմ կարող, հոգնած՛ եմ ու հիվանդ։ Մի փք^քր ջք̂ -̂ր տվեք։
Նա դողդոջուն հառաչանքի պես մի ինչ-որ բան արձակեց և, վերց^ 

նելով ինձ ձեռքերի վրա, տարավ ներքև։ Սկզբում նույնիսկ չճանաչեցի 
սենյակը, ուր ինձ տարավ, ամեն ինչ աչքիս մշուշապատ էր երևում։ 
ՇուտուԼ զգացի կրակի կենարար ջերմությունը, ճիշտ է, ամառ էր, բա յդ  
իմ սենյակում սառել էի։ Միստբ Ռոչեսթըրը գինին մ ոտ ևցրհց շրթունք^ 
ներիս, խմեցի և վերտկենդտնտցա։ Հետո կերա ի ն չ ֊ որ բան, որ նւս 
էսռաջարկեց, և շուտով տ֊ջքի եկա։ Գրադարանում էի ե նաոած էի նրա 
րաղկաթոռին, իսկ ինքը կանգնած կր կողքիս։ ((Եթե կարողանայի հիմա 
կյանքից հեռանալ աոանց սուր ցավեր զգալու, ինձ համար շա։ո լավ 
կլիներ, —  մտածեցի , —  այն ժամանւսկ հեռանալով միստր Աք^չեսթըրի^^ 
ջանք չէի թափի սրտիս լարերը կտրատելու։ Ինչպես երևում է, ես, այ^ 
նուամ ենայնիվ, պետք է հեռանամ։ Ո այց չեմ ուղում թողնել, չեմ կա,, 
րող լքել նրան»։

ա



֊  Ին շպե ս ես ք ե զ  զգո ւմ  ա յժ մ ,  յք ե յն ,

—  Շ ա տ  ավեչի լավք սըրէ Շուտով կհանգստանամ։
— Նորիք գինի խմիր, Զ ե յն ։
Խմեքիք հետ ո նա բա ժա կը դրեք սեղանի վրա, կանգնեց առջևս և 

ուշադիր ն ա յե ք  ին ձ ։ Հա նկա րծ շուռ եկավ, ինչ^որ անհասկանալի բ ա ֊ 
ցա կա ն չութ  յուն  ա րձա կեք, որը լի էր կրքոտ հուզմանքով, արագ ա ն ֊ 
ցավ ս են յա կի մ իջով , նորիք հետ եկավ, թեքվեց դեպի ինձ, կարծես ք ա ն ֊ 
կա նում էր հա մ բո ւր ե լ, բա յք հիշում էի, որ շոյանքը ինձ համար այժմ 
ա րզեւվա ծ է ։ Դ եմքս շուո տվի, նրանը՝ մի կողմ հրեցի։

— Ւ*նլ, ինչպե**ս թ ե ,— շտապելով բացականչեց ն ա ։— 0^, գիտեմ* 
գոլ չե^ս ուզում համբուրել Բերթա Մեզոնի ամուսնուն։ Դու գտնում ես, 
որ գիրկս զբաղված է, և շոյանքներս արդեն տրված են։

—  Հ ա մ ե ն ա յն  դեպս, ոչ տեղ կա ինձ համար և ոչ էլ պահանջ կ ա ֊ 
րոդ եմ ներքրյրյա քնեյ։

—  Ինշո'^ւ, Ջ ե յն ։ Ք եղ չե մ  հոդնԼքնի ավելորդ խոսակցություններով 
և քո փ ոխ ա րեն ինքս կպ ա տ ա սխ ա նեմ^ որովհետև ես արդեն կին ունեմ, 
կպ ա տ ա սխ ա նես դու, ճիշտ գուշակեցի**։

—
— Եթե այդպես ես մտածում, ուրեմն տարօրինակ կարծիք ունես 

իմ մասին, դու պետք է ինձ նենգամիտ ինտրիգան համարես՝ ստոր ու 
անարգ, անառակ մարգ, որը անշահախնդիր սեր է ձևաքնոսք, որպեսզի 
քեզ զգուշությամբ գրած թակարդի մեջ գցի, պատվից ու արժանսոզատ֊ 
վոլթ յան զգացմունքից գրկի։ Ւ**նշ կասես դրան։ Տեսնում եմ, որ ո չինչ։ 
Աոաջին՝ դու դեռ շատ թույլ ես, և նույնիսկ հազիվ ես շնչում, երկրորդ՝ 
գեռ չես կարողանում ընտեւանալ այն մտքին, որ նախատես ու հ ա յհ ո ֊ 
յես ինձ։ Եվ բացի ա յգ, արցուեքները կհորդեն քո աչքերից, եթե շատ 
խոսես, իսկ գոլ չես ցանկանում փրփրել, հանդիմանել, տեսարաններ 
սարքել։ Մտածում ես այն մասին, թե ինչ քայլի պետք է դիմել։ հոսելն 
անօգուտ ես համարում։ Ես գիտեմ քեզ և զգսպշ եմ։

— ^ԸՐ> ցանկանում ձեզ հակառակ գ ո ր ծ ե լ,–  ասացի, և իմ
եքքեր/ոն ձայնը նախազգուշացրեց, որ նախադասությոմէս կրճատեմ։

— Քո հասկացողությամբ՝ ոչ, բա յց իմ հասկացողությամբ, դու 
պատրաստվում ես ինձ կործանել։ Արդեն ասացիր, որ ամուսնացած 
մարգ եմ ե, որպես ամուսնացած, կխուսափես ինձնից, կաշխատես 
փախչել իմ ճանապարհից^ հենց նոր հրաժարվեցիր ինձ համբուրել։ Դու 
ձգտում ես բուորորվին օտարանալ, ապրել այս տանը միայն որպես
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Աղելի ղաստիարակլոլհի։ Եթե երբևիըե րարհկամա կ ա ն  խ ո ս ք  ասեմ, կամ 
եթե բարեկամական զգարմունքը նորից հակի քեզ դեպի ինձ, դու կա– 
սԼս՝ «ա յդ մարդը քիչ մնաց ինձ իր սիրուհին դարձնի, պետք է սաոոլյցի 
և ժայռի պես լինել նրա նկաամամր»։ Եվ դու կդաոնաս սաոույց ու 
յ  Սէ յռ ։

Կոկորդս մաքրեցի, որ պատասխանի համար ձայնս հաստատուն 
ղսունա։

—  Ամեն ինչ շուրջս փոխվեց, սըր, ես ևս պիտի փոխվեմ, դա կ ա ս ֊ 
կածից դուրս է, զգացմունքների տատանումներից ու հիշողությունների և 
զուգորդումների դեմ մշտական պայքար մղելուց խուսափելու համար 
միայն մի ճանապարհ կա  ̂ Աղելը նոր դաստիարակչոլհի պետք է ունենա։

—  Օ, Աղելը դպրոց կգնա, դա արդեն որոշել եմ, բոլորաԱւն չեմ 
ուղում տանջել քեզ Թորնֆիլդ ձոլլի^ այս անիծված վ^սյրի, Աչա նխ այս 
վրանի, այս հանդուգն դամբարանի, որտեղ կենդանի մահվան սա րսա ֊ 
փելի տեսքը հակադրվում է լուսավոր երկնքին, այս նեղ քարապատ 
դմոխքի, իր միակ իրական դևով, որը Թորնֆիլդ Հոքլի հետ կապված իր 
նողկալի զուգորդումներով ու հիշողություններով շատ ավելի վատ է, 
քան մեր երևակայած մի ամբողջ լեգեոն տներ։ Զեյն, գոլ այստեղ չես 
մնա, չեմ մնա և ես։ Սխալ գործեցի, որ քեղ բերեցի Թորնֆիլդ Հոլլ, ի մ ա ֊ 
նալով, որ այստեղ թափառում են ոլրվականներ։ Ես հարկադրեցի տնեցի,, 
ներին, դեռ քեղ տեսնելուց առաջ, որպեսզի քեզնից թաքցնեն այն ամենը 
ի ն չ ֊ո ր  կապված է այս նզովյալ վայրի հետ. պարզապես վախենում էի, որ 
ոչ ոք, չի համաձայնի Ադե լի գաստիարակչուհին դառնալ, եթե իմանա, թե 
ով է գտնվուէք այս տան մեջ, բա յց իմ պլանները թույլ չէին տալիս հ ի ֊ 
վանգին տեղափոխել մի այլ վայրյ թեև ունեմ և մի հին տուն^ Ֆ ե ր ը ն ֊ 
դին կալւէածքը, որը շատ ավելի մեկուսած ու առանձնացած է, և ա յն ֊ 
տեղ կարող էի նրան բավակւսնին հանգիստ պահել, եթե միայն ան տ ա ֊ 
սի խորքում զետեղված տան շրջապատի անառողջ օդը չստիպեր ինձ 
հր։սժարվել իմ այդ մտադրությունից։ Հավանաբար խոնա։Լ պատերը 
շուտ կազատեին ինձ վրա ծանրացած այդ բեռից* բա յց ամեն սրիկա ո ւ ֊ 
նի իր արատը, իսկ ես ոչ մի հակում չունեմ դեպի անուղղակի սպ ա նու֊ 
թյուն, նույնիսկ եթե անսահման ատում եմ։

Սակ այն թաքցնել այդ խելագար կնոջ հարևանությունը քեզնից, 
նույնն է, թե երեխային ծածկոցով ծածկես ու պառկեցնես թունավոր 
ծառի մոտ, այդ դևի շրջապատը թունավորված է, և միշտ էլ թ ո ւ ֊

I Աստվածաշնչի, աստված անիծեց Ալանի Ժողովրդին այն բանի համար, որ
թշնամուց վերցրած հարուստ ավարը թաքցրել էր իր վրանում։
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նավորված է եղել։ Բայց ես կփակեմ Թորնֆիլդ Հոլլը, կմեխեմ գւխա^ ՛̂ 
վոր մատքը և առաջին հարկի լուսամուտները^ միսիս Փուլին տարեկան 
երկու հարյուր ֆունտ ստերլինգ կտամ, որպեսզի ապրի այստեղ իմ կնոջ 
հ ե տ  միասին, ինչպես դու անվանում ես այդ սոսկալի վհուկին։ Գրե/րը 
փողի համար ամեն ինչ կանի, նրա հետ միասին այստեղ կմնա ևնրա  
որղին^ Գրիմսբայ պանդոկի տերը, որը մորը կընկերակցի և հարկ եղած 
դ ե պ ք ո ւ մ  կօգնի կնոջս կատաղության նոպաների ժամանակ, երբ վ ե ր ֊ 
ջինս, ըստ իր սովորության, պատրաստ կլինի գիշերները այըել մ ա ր դ ֊ 
կանչյ մահճակալների մեջ^ դաշունահար անել և դամ կծոտել նրանց և 

այլն։
— Սըր,— ընդհատեցի ես,— անողոք եք այդ դժբախտ կնոջ

հանդեպ, ատելրրւթյամբ եք խոս§ա1 նրա մասին, քինախնդիր հակակրան֊ 
ք ո վ  եք լցված դեպի նա. դա անդթէրւթյտհ է, նա ի Դ չ անի, որ խ ե լա ֊ 
դար է։

— Ջեյն, իմ փոքրիկ հոգյակ ( այդպես էլ կանվանեմ քեզ, որով
հետև այդպիսին ես), դու ինքդ էլ չդիտես, թե ինչ ես ասում, նորից 
սխալ ես դատում իմ մասին, նրան ատում եմ ոչ թե նրա համար, որ 
խելագար է։ Եթե դու խելագար լինեիր, կարծում ես կատեին քեզ*

— Կարծում եմ, «/»/»<
— Ուրեմն սխալվում ես և ոչինչ չդիտես իմ մասին, ոչինչ չդիտես 

այն սիրո մասին, որին ընդունակ եմ ես։ Մարմնիդ ամեն մի ատոմը 
նույնքան թանկ է ինձ համար, որքան և իմ սեփականր, տառապանքի ու 
հիվանդության մեջ անդամ այն սիրելի կլինի ինձ։ •Բո հոգին ինձ հ ա ֊ 
մար գանձ է, ե եթե դու հիվանդանայիր, նորից իմ գանձը կլինեիր, եթե 
դու զառանցեիր, քեզ գրկումս կպահեի և զսպաշապիկ չէի հագցնի, քո 
շփումը, նույնիսկ կատաղած ժամանակ, ինձ կհրապուրհր։ Եթե ւքա յրե ֊ 
նաբար հարձէսկվեիր ինձ վրա, ինչպես այդ կինն արեց ւսյս առավոտ, 
սիրով գքկոյրաց կընդունեի քեզ։ Զզվանքով չէի խորշի քեզնից, ինչպես 
նր տնից, և քո հանգստի րոպեներին, ինձնից բացի, ոչ մի ուրիշ պ ա հա ֊ 
պան կամ դայակ չէր լինի, անխոնջ քնքշությամբ կհետևեի քեղ, եթե 
նոսնիսկ դու ինձ քո փոխադարձ ժպիտին չարժանացնեիր, երբեք չէի 
հոգնի Աքչքերիդ նայելուց, եթե նրանք ս^յէևս չճանաչեին ինձ։ Ս։սկայն 
ինչո^ւ եմ այդ մտքերի շարանի մասին մտածում։ Ես խոսում էի քեզ 
^որնֆիլդից տանելու մասին։ Ամեն ^ինչ, ինչպես դիտես, պատրաստ է 
իսկույն ևեթ մեկնելու, վաղը դու ճանապարհ կընկնես։ Միայն խնդրում 
եմ համբերել մի գիշեր ևս այս հարկի տակ, Ջ ե յն , և հետո ընդմիշտ 
մնա^ք բարով կասես այս տան գաղտնիքներին ու սարսափներին։ Ես

ա



ւրնալոլ տեղ անեմ, որը ատելի հիշողւո(յչոլններիլյ, ոչ րան1ւալի ներ– 
իէումոլմներից, նալնիոկ կեղծիրիււ ու չտրտխոոա(յյանից ապտհով 

ապաստարան կլինի։
—  Ադհլին տարեք ձեզ հետ, ս ր ր , ֊–  ընդհատ Լ էյ ի նրան, —  նա կ ը ն ֊ 

կհրսէկցի ձեզ։
—  հ^նչ ես ուզում դրանով ասել, Ջ եյն ։ Աս արի, որ Ադելին ոորսր ֊ 

կեչու եմ դպրոզ, ինչի^^ս է պետը երեխայի րնկհրակըութչունր, այն էլ ոչ 
հարազատ երեխայի, այլ ին չ ֊ որ ֆրանսիաըի պարուհու ապօրինի ազ– 
ջրկա։ Ւնչո *̂ւ ես համառորեն նրա մասին խոսում։ Հարրյնում եմ, ի ն չո ւ  
ես ուզում, որ նա րնկերակրի ինձ։

—  Դուք խոսեցիք մեկուսացման ւէասին, սրր* րալը մեկուոլ–ցսսքն 
ու մեն ակությունր ձանձրաչի են, անչաւի ձանձլւտլի ձեզ համար։

—  Մհնակությէւ՜ւն, մ ենակութ յրմ ւ ն կ ր կ ն ե ց  զա յրա ցա ծ,– ես 
տեսնում եմ, որ պե։ոք է բացատրություններ տալ։ Ես չգիաե՚ր, թե 
ի^նչ է նշանակում դեմքիդ այդ սֆինքսանման ար։ոահայտությունր։ Եմ 
մենակության մեջ դու պետք է ինձ հետ լինես։ Հիմա հասկանո̂ *ւմ ես։

Ես զլուխս շարժեցի։ Քաջություն էր հարկա։էոր, որպես։լի ռիսկ անես 
լուս աոարկելու, տեսնելով, թե ինչպես նա հոււլվում էր։ Սենյակում 
արադ հետ ու առաջ էր քայլում, կանդ առավ, կարծես հանկարծ մ ե խ ֊ 
վեց միևնույն տեզում։ նայեց ինձ երկար ու խիստ հայացքով, աչքերս 
շուռ տա լուէ հառեցի կրակին և աշխատեցի հան դի սա ու սառնասիրտ 

տեսք ընդունել։
—  Այժմ Ջեյնի բնավորության հանդույցի մասին, —  ասաց է/երջա֊ 

պես, խոսելով շատ հանգիստ, քան կարելի էր սպասել, դատելո։1 նրա 
հայացքից ։ —  Մինչև հիմա մետաքսե թելը շատ հարթ սահում էր. բայց  
միշտ դիտեի, որ երևան կգա մի հանգույց և կշփոթեցնի ինձ։ Ահա և 
նա։ Այժմ վի՜շտ, բորբոքս ւմ և անվերջ նեղությո՜ւն։ Աստվա՜ծ ւէկա, 
կուզենայի Սա։էսոնի ուժն ունենալ, որպեսզի քանդեմ այս հանգույցր։

Նա նորից սկսեց քայլել սենյակում, բա յց կրկին կանդ առւսվ և այս 

անդամ ուղիդ իմ դիմաց։
—  Զ ե ՜յն , ուզո**ւմ ես քոել դատողությանր (նա խոնարհվեց և շրր՝  ̂

թ ունքներր մոտեցրեց ականջիս^* որո։1հետև, եթե չլսես, ես կդիւքեմ 
ուժի։ —  Նրա ձայնը խռպոտ էր, հայացքը նման էր այն մարդու հ ա յա ց ֊ 
քին, որը պատրաստ է ջարդել անտ անելի կապանքները և շեշտակի կեր̂ ** 
պով սուզվել անզուսպ սանձարձակության մեջ։ Հասկացա, որ մի ա կրն ֊ 
թարթ ևս, մոլեգնության մի պոռթկոսէ ևս, և ես ի ւԼիճակի չեմ քինի 
գիմազրել։ Հիմա, նույն այս վայրկյանին դեռ հնարսոէորություն ունեւէ

ա .



նրան ղսպ1ղրո ու ԼնթարկԼլու կա մքիս, մի վանող շա րժում, Փա խ ուստ , 
Լրկքող, և կորոշվեր թե^ իմ և թ ե ' նրա բա խ տ ը։ Բա յց չվա խ եցա  մի 
ծեղ անղ ա մ։ Մեջս զգում էի ինչ՝^որ ներքին զորու1^յուն, ինշ-֊որ ներգոր*^ 
ծԼլ ւ ունա կություն, որն ինձ ուժ էր տալիս։ Պահը վտանգա։1որ, բա յց  և 
հմա յիչ էր։ ճիշտ  այնպիսին էր, ինչպիսին զգում է գուցե հնդիկը, երբ 
իր ձր։ ռակէսրի մեջ նստած սլանում է արագահոս գետի վ րա յով ։ Բռնեցի 
նրա ս։մէոր սեղմած բռունցքը, թ^^Վոյցրի ոլորված մատները և փաղաք–^ 
շ էւ։ կ : .ն ձ այ ն ո վ ա ս տցի*

— Նստեր։ Սխոսեմ ձեզ հետ ա յնքա ն, ինչքան կցա նկա նա ք, և 
կլսե ք ինչ որ ուզում եք ասել յինի դա խելս։ &Ւ էլամ ոչ խ ելա ցի։

Նա նստ եց, ր տ յց  անմիջապես չխ ոսեց։ Որոշ ժամանակ պայքա րում  
էի ։: րցոմևքներիո դեմ, ^1իգ ու ջանք էի գործադրում ղսպելու ինձ, ո ր ո վ ֊ 
հետև գիտ եի, որ նրան հաճեչի շէր լինի լա ցս տ եսներ Բ ա յց ա յժմ  վ ը ճ ֊ 
էէեց-1 ազատություն տալ արցունքներիս։ Եթե արցունքներս նրան ջ ղ ա յ ֊ 
նս։ցնեն^ ավեչի լա վ։ Ուստի չղսպեցի ինձ և դառն որեն սկսեցի հեկեկա լ։

Շուտով լսեցի, թե ինշպԼս նա է ՚յղեր ՚էելով խնդրում էր, որ հ ա ն գ ը ս ֊ 
ւ/»;–՚Տաւ/; Ասացի, որ չեմ կարոդ, քանի դեռ նա այդպիսի հուզված  
է Այ կում է ։

— Բա յց բարկւսցած չեմ , Զ ե յն , պարզապես չափից դուրս սիրում եմ 
քեզ, իսկ քո փոքրիկ գունատ դեմքն այնպիսի ւէճռական, այնպիսի ս ա ֊ 
ռա ծ տեսք ուներ, որ ես չէի կարող տանել ա յն ։ Հանղստացիր ա յժմ  և 

•.բրիր ա չքերդ։

Նրա փափկացած ձա յնը ապացուցում էր, որ ենթարկվում է ։ Ո ւս ֊ 
տի ես ևս սկսեցի հանգստ անա լ։ Նա փորձեց գլուխը դնել ուսիս, բա յց  

ոՒ* Բւզեց ինձ քաշել դեպի իրեն^ ոչ։

— Զե յն , Ջ ե ^ յն ,— ասաց այնպիսի գառը տ խ րությա մբ, որ ամեն 
մի ջիղս թպ րտ ա ց ։ — Ուրեմն ինձ չե**ս սիրում։ Դու գնահատո"ւմ էիր իմ  
գիրքը և իմ կինը դաոնալու ա ռա վելությունը։ Ւսկ ա յժմ , երր գտնում ես, 
ար ես այչևս քո ամուսինը լինել չեմ  կարող, խրտ նում ես իմ  ամեն 
շփ ումից, կարծես ես դոդոշ կամ կապիկ շինեմ։

Այս խոսքերը խ ոցեցին սիրտս, սակայն ի^նշ կարող էի անեչ կամ 
ասեր Հա վա նա բա ր, հարկավոր չէր որեւէ բա ն անել կամ ասել, բա յց  ինձ 
աանջոսէ էր խղ՛ճի խա որ ա յդպես վիրավորել էի նրա զ գ ա ց մ ո ւն ք ֊
ները, չէի կարող րալասան չկա թեցնել վերքին, որը ես հասցրել էի 
նրանէ

— Սիրում եմ ձ ե զ ^ ^  աաացի։ — և շատ ա վելի, քան երրևիցե։ Բա յց

ա



լեւք կարող ցույց տալ այդ ղպէ^ցմունքն ու իւրա 1ււո՝լւ/նլ այն իմ մեջ. այդ 
մասին խոսում եմ ձեզ հետ 4.^ցշի^  ̂ անդամ։

—  Վերջին անդամք Ջ եյն, ինչպե ս թե. կարծում ես, որ ինձ հետ 
ապրելով և ամեն օր տեսնելով, կարո^՚ղ ես, եթե իրոք սիրում ես, միշտ 

սառն ու հեռու մնալ ինձնից։
—  Ոչ, սըր, հավատացած եմ, որ չեմ կարող։ Դրա համար էլ կա 

միայն մի ելք, բա յց կջղայնանաք, եթե ասեմ։
—  Օ ՜ ,  ասա, եթե կա տ Աք դեմ, դու տիրաոլետում ես լացի արվեստին։
—  Միստր Ռոչեսթըր, ես ։ղետք է հեռանամ։
—  Ինչքա**ն ժամանակով, Զ ե յն ։ Մի քանի րոպեո^՝վ, որո/եոզի 

գզգզված մազերդ կարգի բերես և դեմքդ լվանաս, այտերդ վ ա ռ ֊ 
վում են։

—  Պետք է լքեմ Թորնֆիլդը և Ադելին։ Պետք է ընդմիշտ բա ժ ա ն ֊ 
վեմ ձեզնից, նոր կյանք սկսեմ օտար մ արդկանց մեջ և օտար մ ի ջ ա ֊ 
վա յրում ։

—  Իհարկե, նույն բանը ասացի և ես։ Ես խելագարվում եմ, երբ 
լսում եմ ինձնից բաժանվելու մասին։ Դու ուզում ես ասել, որ մենք 
պետք է միանանք իրար հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր կյանքին, ապա 
ամեն ինչ հենը այդպես էլ կէիեի. դու կդառնաս իմ կինը, ես ա մուսնա ֊ 
ցած չեմ։ Կլինես միսիս Ռոչեսթըր թե^ իրապես և թե'' անվանապես։ 
Քանի դեռ ապրում ենք, կնվիրվեմ միայն քեզ։ Դու կգնաս Ֆրանսիայի 
հարավը և կապրես սպիտակագույն վիլլայում Միջերկրական ծո։Լի 
ափին։ Այնտեղ դու կապրես երջանիկ, խաղաղ ու անմեղ կյանքուէ։ Ե ր ֊ 
բեք չվախենաս, որ ես կարող եմ քեզ մոլորության մեջ գցել և դարձնել 
իմ սիրուհին։ Ինչո̂ ւ̂ ես գլուխդ շարժում։ Ջե՜^յն, խելքի եկ, այլասլես ես 
նորից կկատաղեմ։

Նրա ձայնն ու ձեռքերը դողում էին, մեծ ռոմ։գերը լայնանում էին, 
աչքերը փայլում, այնուամենայնիվ, ես համարձակվեցի խոսել։

— Սըր, ձեր կինը ապրում է. այդ փաստը դուք ինքներդ հա ստ ա ֊ 
տհցիք այս առավոտ։ Եթե ձեզ հետ ապրեմ, ինչպես դու,ւ ոպում եք, 
կդւսռնամ ձեր սիրուհին։ Այլ կերպ դատել, նշանակոււք է սոփեստություն 
անել և կամ ստել։

—  Ջ եյն, ես հավասարակշռված բնավորության տեր մարդ չեմ, դու 
մոռանում ես ա յգ։ Համբերատար չեմ, սառն ու անտարբեր չեմ։ Կա րեկ֊ 
ցիր եւ ինձ, քեզ, շոշափիր զարկերակս, տես՝ ինչպես է թրթռում, և 
զգուշացի"ր։

Նա թևքը վեր քաշեց և պարզեց ձեռքը։ Այտերն ու շրթունքները

ա



գունատվհըին ու ղԼղնեէյին, խորապես հ ուս ահ ա տ վեցի։ ՀուզԼչ նրան, 
քքիէհսդրԼլ նրան անէքթություն կլիներ իմ  կք>ղմից, զիջելու մասին խոսք  
անգամ լինել շէո կարող։ Արերի ա յն , ինչ որ բնա զդա բա ր անում են 
մ արղկա յին  էա կները, երր ընկնում են ծա յրա հեղ ծանր կա ցությա ն մեջ։ 
Օգն ութ յա ն համար գիմերի բա րձրյա լին* ((տեր աստ վա ծ, օգնիր ինձտ>,— 
բառերը ակամա դուրս թռա ն բերա նիցս։

—  Ես անխելք ե մ , — հանկարծ ճչաց միստր Ռօշեսթըրը , — ես Հ ա ֊ 
վատացն ում եմ , որ ա մուսնացէսծ չե մ , և չեմ  բա ցա տ րում, թե ինչու։ 
Մոռացա, ոը նա ոչինչ շգիաի ա յդ կնոջ բնա վորությա ն և ա յն հա նգա 
մանքների մա սին, որոնք հ ասցրին ինձ ա յդ դժոխ ա յին մ իութ յա նը։ Օ , 
հա մոզվա ծ եմ , որ Ջ ե յնը  կհամ աձայնի ինձ հետ, երբ իմանա այն ամ հ– 
նը, ինչ որ գիտ եմ ես։ Տուր ինձ ձեռքդ, Զ ե ն եթ , որպեսզի շոշա փ եմ, 
տ եսնեմ ք ե զ  և հա մ ոզվեմ, որ դու ձոա  ես, և մի քանի խ ոսքով ծա նո
թ ա ցնեմ քեզ գործի էությա ն հետ ։ ^արո^ղ ես Լսեր

— Ա յո, սըրտ լք ա մերով, եթե ուզում եք։
— Խնդրում եմ միա յն մի քանի րոպ ե, Զ ե յն , երբևիցե լոե^ լ̂ ես, որ 

ես մեր տան մեծը չեմ եղել, որ ինձնից մեծ եղբա յր էլ եմ ո ւ ն ե ի ր
— Հ/րշ«րււ/ եմ , միսիս Ֆեյրֆա քսը ա յդ մա սին ասել է ։
— Իսկ լոե**լ ես, որ իմ հա յրը եզեյ է ագահ, գռփող մա րդ։
— Լոեղ եմ , որ նա ինչ–որ ա յդպ իսին եղել է ։
— Եվ, որպես ա յդպ իսին, Ջ ե յն , հայրս որոշեց կարողությունը չբա 

ժա նել։ նա  շէր կարող հաշտվել այն մաքի հետ, որ իր կա լվածքը բա 
ժանի և ինձ մեծ բա ժին հանի* որոշեց ամբողջ ունեցվա ծքը կտակել եղ
բորս^ Ռոլանգին։ ք^այց շէր կարող հաշտվել և այն մտքի հետ , որ իր 
մյուս որդին չքա վոր լինի ։ Ես պետք է շահավետ ա մուսնությա ն կնքեի։ 
Շուտով սկսեց ինձ համար հարսնացու փնտրել։ Մ խսար Մեզոնը^ իր 
հին ծա նոթներից մեկը, Արևմտյան Հնդկա ստ ա նում պլանտատոր և վա 
ճառական էր։ Հա յրս գիտ եր, որ նրա կարողությունը ռեալ էր ու ընդա ր
ձա կ։ Սկսեց տ եղեկություններ հա վա քել։ նա պ։սրպեց, որ միստր Մ եզո
նը ունի մի որդի և մի աղջիկ, իմ ա ցա վ, որ հա յրը իր աղջկան տալիս է 
երեսուն հազար ֆ ա նտ , գա միա նգա մա յն բա վա կա ն էր։ Երբ քոլեջն  
ավարտեցի, ինձ ուղարկեցին Տա մ ա յկ ա , որպեսզի ամուսնա նամ ա յդ  
աղջկա հետ , որի հետ ինձ արդեն նշա նել էին ։ Հա յրս աղջկա Փողերի  
մասին ինձ հշ մի խ ոսք չա սա ց, բ ա յց  պ ա տ մեց, որ միս Մեզոնի գեղեց–  
կությա մր պ ա րծենում է Սպենիղ Թասւնի ա մբողջ րնակշոէթյՈւնը։ Եվ դա 
սուտ շէր։ Նա գեղեցիկ էր, Բլանշ Ինգրեմի ոճով՛ բարձրահասակ ու 
թխ ա հեր, վա յելուչ ա եսքով։ Նրա ընտ ա նիքը, ինչպես և նա՝ ինքը, աջ–
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խատում էր գրավել ինձ, որովհեսւհ լաւ1 սու։։քիրյ էի։ Աղջկան րէււԼղ էին 
տալիս ինձ երեկույթների յ  ամ անա 1ւ 1\ր.խ հաղ ուստ ով։ Ես հ ազ։էաղեւղ էի 
նրան մենակ տեսնում և շատ քիչ էի ս» րւանձին խոսւււմ հետը։ Աղջիկը 
շողոքորթում և անզուսւղ կերսլուէ ։իռր,ւմ էր իմ առաջ իր հմայքներն ու 
գիտելիքները։ Շրջապատի աղամարղիկ, թվում էր, թե հիաըած էին 
նրանով և նախանձում էին ինձ։ Գլուիա պատվում էր> տարւԼած էի, 
մտքերս հուղված էին* տգետ, անվարմ ու անփորձ լին ելաք, կարծ երի, որ 
սիրում եմ նր ան։

Չկա ավելի անիմաստ բան, քան այն, երբ հասարակության մեջ 
եղած մրցակըությունները, երիտասարգո։թյուն վավողոտությունր, ան  ̂
խոհեմությունն ու կուրությունը գրգում են ւհորղուն անխոհեմ ք̂  Ա^ր 
կատարելու։ Աղգականները ինձ խրախուսում էին, մրըակիգները խ ա յ֊ 
թում, աղջիկն հմայում էր։ Ինքս էլ չիմս չյա, թե պսակադրությունն ինշ  ̂
պես կաս/արվեր; Օ , շեմ կարող ներել ինձ, երր մ տ ածում եմ այգ քայ–̂  
լիս մասին* ներքին արհամարհանքի սուր ցավերն են ինձ հոշոտում է 
Երբեք չեմ սիրել, շեմ հարգել և նույնիսկ շեմ ճանաչել նրան։ Հավատա–՛ 
ցած չէի, որ կնոջս բնավորության մեջ որևէ առաքինի գիծ կա։ Նրա 
շարժուձևերի մեջ հ ս։մ ե ստութ յուն, բարյացակամություն, անկեղ՛
ծություն և նրբություն չնկատեցի, բայց ամ ուսնացա։ Հիմա ր, ողորմ ե ֊ 
լի", անխե"լք ապո"ւշ։ Շատ ավելի քիչ մեղք գործած կլինեի, եթե..* 
քայց ես պետք է հիշեմ, թե ում հետ եմ խոսում։

Իմ հարսնացուի մորը երբեք չտեսա, եզրակացրի, որ վախճանէէԼլ 
է։ Հենց որ մեղրամիսն անցավ, ես հասկացա իմ սխալը^ կինս խելա–  ̂
գար էր և եղել էր գժանոցում։ Կինս մի փոքր եղբայր էլ ուներ, որը //ա ֊ 
տարյալ ապուշ էր։ Աէէագ եղբայրը, որին ղու գիտես (նրան չեմ կարող 
ատ եւ, թեև գարշանք եմ զգում դեպի նրանց ամբողջ րնտււնիֆը, որով՛
հետև նա իր թքքէ֊յլ հոգում, այնուամենայնիվ, սիրո որոշ կայծեր ունի։ 
Նա շարունակ հետաքրքրվում է իր դժբախտ քրոջ վիճակով և մի ժա
մանակ շան նվիրվածությամբ կապված էր ինձ), հավանորեն որոշ ժա
մանակից հետո նույն վիճակի մեջ ընկնի։ Հայրս և եղբայրս^ Ռոլանգը, 
գիտեին այս ամենը, բայց մ տ ածում էին միայն երեսուն հազար ֆունտի 
մասին և դավադրություն էին կազմակերպել իմ դեմ։

Սրանք ստոր մտագրություններ էին։ Բայց, բացի գաղտնի դավա
ճանությունից, ես ոչ մի բանում չէի կարող հանդիմանել կնոջս, նույ
նիսկ այն բանից հետո, երբ հասկացա, որ բնավորությամբ նա բոլորով 
վին օտար է ինձ* նրա ճաշակները հաճելի չեն ինձ, խելքը տափակի 
թույլ, նեղ է և ընդունակ չէ տանելու դեպի ավելի բարձր, ավելի մե^,
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նպւ։։տակւ ՀայտնաբԼրԼքի^ որ մի երեկո, մի ժամ անգամ չեմ կարող 
հւսնղիստ անրկարնևլ նրա ընկերակրությա մբ* մեր մեջ չէր կարող լի^ 
նել որևէ ընկերական խոսակցություն, ինչ հարցի մասին որ խոսում էի$ 
^ յդ  հարցն անմիջապես նրա կողմից մեկնաբանվում էր կոպիտ, աա*̂  
փակք անիմ աստ ու աղավաղված ձևով։ Նկատեցի նաև, որ նրա հետ եր
բեք չեմ ունեցել հանգիստ ու կայուն ընտանեկան կյանք, որովհետև ոչ 
մի սէղասավոր չէր կարող հաշտվել նրա մոլեգին և անխոհեմ բնավորու
թյան ։ք շտական պոռթկումների, կամ անհեթեթ, հակասական, խիստ 
հրամ անների, վիրավորանքների հետ, նույնիսկ այդ ժամանակ ես ինձ 
զսպում էի, խուսափում էի կշտամբանքներից, կրճատում էի նախա
տինքներս, աշխատում էի զղջումս ու գարշանքս գաղտնի պահել իմ մեջ, 
ճնշում էի խոր հակակրանքս, որ զգում էի դեպի նա։

Զ ե յն , չեմ ձանձրացնի քեզ զզվձ չի . մանք ամ ասնութջ ո լեներով, բա 
վական է և ։էի քանի խոսք, որպեսզի դու զգաս, թե ինչ եմ ուզում ասեչւ 
Ապրեցի վերջ ի վերջո այդ կնոջ հետ լորս տարի, նա շարունակ տան
ջում էր ինձ։ Նրա բնավորությունը հ ա ս ուն ան ում ու զարգան ում էր 
սարսափելի արագությամբ, աբատները բա զմ ։ս պատ կվում էին օր օրի 
վրա, և այնքան ուժեղ էին, որ միայն գաժանությունը կարող էր դրանք 
խեղրեյ, իսկ դաժան լինել չէի կամենում։ Ւնչպիսի^^ աննշան խելք և 
ինչպիսին սարսափելի անեծքներ թափեցին իմ գլխին։ Բերթա Մեզոնր, 
հ  տխրահռչակ մոր հարազատ աղջիկը, քարշ տվեց ինձ բոլոր զազրե
լի ու ստորացնող տառապանքների միջրոէ, որոնք թափվում են այն 
մարրու գլխին, որի կինը անզուսպ է ու ոչ ողջախոհ։

Այդ ժամ ան ակ ամ իջո ցում եղբայրս վախճանվեց, չորս տարի հետո 
վախճանվեց հայրս։ Այժմ բավականին հարուստ, բա յց միաժամանակ և 
անասելի աղքատ էի։ Ինձ հետ կապված էր ամենակոպիտ, անմաքուր, 
այլասերված մի էտկ, որին օրենքն ու հասարակությունը իմ կողակիցը 
համարեցին։ Եվ ես ոչ մի օրինական ճանապարհով չէի կարող ազատ
վել նրանից, թեև րժիշկները հաստատեցին, որ կինս խելագար է, և որ 
նրա վարած շ ^ ^ յչ  ժամանակից շուտ արագացրեց մեջը եղած
հոգեկան հիվանդության սաղմերը։ Զ ե յն , քեզ դուր շի գաջիս իմ պատ
մությունը* տեսքդ համարյա հիվանդոտ է* հետաձպե^մ մնացածը մի այլ 
Ծրվա։

— Ոչ, սըր, հիմա վերջացրեք։ Կարեկցում եմ ձեզ, խորապես կա
րեկցում։

— Կարեկցութջոմեը, Զ ե յն , որոշ մարդկանց կողմից ողորմ ո։ թյա ն  
պէս վնասակար «ո վիրավորական մի րան է, որ ոսլսէմ ես հետ շպրաե,

• Ս



բոլոր նրանց երեսինք ովքեր առաջարկում են այն, բայց դա կարեկցու^ 
թյան մի տեսակն է, որ յուրահատուկ է կոպիտ, եսասիրական սրտերին* 
դա մի խառնուրդ է, որի մեջ տառապանքներից ստացած եսասիրական 
վիջաը միաձուլվում է տդետ արհամարհանքի հետ դեսքի բոլոր նրանք, 
ովքեր տանում են այդ տառապանքները։ ք^այց քո կարեկցությունն .ա յդ ֊ 
պիսին չէ, Ջեյն։ Դա այն ղդաըմունքը լէ, որից այս պահին լուսավորվել 
է դեմքդ, փայլում են աչքերդ, բաբախում է սիրտդ և դողում են ձձ/ւ֊ 
քերդ։ ՝9ո կարեկցությունը, սիրելիս, սիրո տանջվող մայրն է, նրա վ ի շ ֊ 
տխ աստվածային կրքի ծնունդը։ Եվ ես ընդունում եմ այն, Ջեյն, թող 
դուստրը ազատ մոտենա, գիրկս րաց է նրա համար։

—  Ոչ, սըր, դեռ շարունակեք, ի̂ *նչ արեցիք, երր իմացաք, որ խ ե ֊ 
լադար է։

-  Ջեյն, մ ոտեցա հուսահատության ափին, միայն ինքնահարդան֊ 
քի մնացորդներն էին, որ ընկած էին իւք և անդունդի միջև։ Ոարձր հ ա ֊ 
սարակության աչքում, անկասկած, ես անպատվության սև քողով էի 
ծածկված, բայց վճռեցի մաքուր մնալ խղճիս առաջ, մինչև վերջը հրա ֊ 
մարվում էի կնոջս ոճրագործություններից և հեռու էի պահում ինձ նրա 
մտավոր արատներից։ Եվ, ա յն ուաւք են այն իվ, հասարակո։ թյունր անունս 
ու անձս կապում էր նրա հետ։ Ես տեսնում, լսում էի նրան ամեն օր, 
նրա զզվելի շունչը խառնվում էր օդին, որը շնչում էի, և, բացի այդ, 
հիշում էի, որ եղել եմ նրա երբեմնի ամուսինը. այդ հիշողությունը էւ 
այն մ ամանակ, և̂  այժմ անասելի նողկալի է ինձ համար։ Դեռ աւԼելին, 
գիտեի, որ քանի դեռ կենդանի է, չեմ կարող մի ուրիշ, սւ։1ելի րսվ կնոջ 
ամուսին դառնալ, և թեև նա հինգ տարուէ ինձնից մեծ էր (նրա րնտա ֊ 
նիքն ու իմ հայրը խաբեցին ինձ նույնիսկ տարիքի հարցոււք), ր>̂ ԱՏ 
երևում էր, որ ինձնից երկար է ապրելու, որովհետև էէնչքան թ^ ֊̂յէ է 
էսելքի տեսակետից, նույնքան ուժեղ է ֆիզիկապես։ Եվ թ սան վեց տ ա ֊ 
րեկան հասակում ես ընկա հուսահատական վիճակի մեջ։

Մի էսնգւսմ գիշերը արթնւսցա նրա ճչոցներից ( քանի որ բժիշկն երր 
կնոջս խելագար ճանաչեցին, նրան փակեցինք սենյակում), արևւքտա֊ 
հնդկական մի տոթ գիշեր էր, որը այդ տեղերում հ աճա էս նաէս որդում 
է կատաղի փոթորիկներին, չկարողանալով քնել վեր կացա և րաց արի 
լուսամուտը։ Ոթվում էր, թե օդը լի է ֆոսֆորով, ոչ մի թարմություն չէի 
զգում։ Մոծակները լցվում ու բզզք^ցքքվ պտտվում էին սենյակում, ծովը, 
որի աղմուկը հասնում էր ականջիս, կարծես հուզվում էր երկրս՚շարժից, 
սև ամպերը սլանում էին ծովի վրայով, լուսինը նստում էր ալիքների 
վրա իր լայն, կարմիր թնդանոթի արկի պես շիկացած սկավառ։ ւկով և

ա
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իր վերջին արյունոտ հայացքն էր գցում պշխարհի վրա, որը ցնցվում էր 
փոթորկի ց ։ Մ թնռյորտը և այդ տեսարանը ֆիզիկապես խիստ ազդում 
էին ինձ վրա, իսկ ականջներումս հնչում էին անեծքները, որոնք զլխիո 
թափում էր խելագարը։ Անունս չարուն ակ խառնում էր այդ անեծքների 
հետ և այն էլ այնպիսի դիվային ատելությամբ, այնպիսի" լեզվով,^, որ 
ոչ մի փողոցային կին ավելի կեղտոտ խոսքեր շի գործածի։ Մեզ ի ր ա ֊ 
րից բա ժա նում էր երկու սենյակ, բա յց Արևմտյան Հնդկաս տանում միջ^ 
նորմներն այնքան բարակ են, որ չէին խլացնում գտյլի ոսնոքները։

«Այսպիսի կ յ^ ^ ք ը ։ — վերջապծէս ասացի ինքս /րեձ>*  ̂ դժոխք է* 
այս օդը, այս հնչյուններն անդունդի ծնունդ են։ Ես իրավունք ունեմ 
ազատվելու նրանցից» եթե ի վիճակի եմ։ Իմ տտոասլանքները կվերջա^ 
նան, երբ ազատվեմ մարմնից, որը այժմ կաշկանդում է հոդիս։ Չեմ վ ա ֊ 
խենում ֆանատիկոսներին աւյրօղ հավիաեհական կրակից։ *Ապագա վի^ 
ճակը շի կարող ավելի վատ լինել, քան հիմա է* կհեռանամ և կվերօՒ^ 
դառն ամ աստծո մոտյ)։

Ասում էի ինքս ինձ, ծունկ չոքելով ու բաց անելով ճամպրուկը, որի 
մեջ գտնվում էր մի զույգ փամփուշտներով լցված ատրճանակ։ Որոշեցի 
ինքնասպանություն գործել։ Բայց այդ միտքը միայն մի տևեց, քա
նի որ խելացնոր չէի» սուր ու խոր հուոահաաության ճվեամամը , որ իմ 
մեջ ցանկություն առաջսէցրեց վերջ էոտպ կյանքիս, անմիջապես անցավ։

Թարմ քամին Եվրոպայից փչեց օվկիանոսի վր^սյսվ և բաց լուսա– 
մուտից ներխուժեց սենյակ* Փ^ք^^քՒ^Ը սկսեց տեղալ հորդ
անձրև, որոտաց ամպրոպը, փայլատակեց կայծակը, և օղը մաքրվեց։ 
Այն ժամանակ կայացրի հաստատուն որոջում։ ԹափաոելւՎ պարտեզիս 

անձրևաշաղ եղած նարնչենիների տակ, թրջված նռնենիների ու անանա
սի բույսերի մեջ, արևադարձային այգաբացի լուսավոր շղղերի ներքո, 
սկսեցի դատել, Զ ե յն , և դու լսիր, որովհետև ճշմարիտ իմաստությունը 
այդ ժամին մխիթարեց ինձ և ցույց տվեց ճանապարհը, որով
պետք է գնայի։

Եվրոպայից փչող քաղցր քամին տակավին շշնջամ էր թարմացած 
տերևների մեջ, և Ատլանայան օվվյիանուհը որոաաւմ էր փառապանծ 
ազատությամբ* սիրտս, որ վադուք չորացել ու խանձվել էր, հնչեց 

նույն տոնով, լցվեց կենսատոՀ արյամբ* էությանս վերափգխման կա– 
րւրա զգաց, հուքիս ցանկացավ մաքրոֆթյոմև։ Տեսա , որ հույսերս հարու
թյա ն են ասնռւմ, և զգացի, որ վերափոխումը հնարավոր է։ Իմ պարաե– 
ղի ծայրից, ծաղկապատ ճյապերի էամ^պփ 4խ Փց նայեցի ծռվի մակկրհ–



վուչթինք որն ավելի կապույտ էր, քան երկինքը։ Ծովից այն կողմ ղտ նը ֊ 
վում էր Եվրոպան» իմ առաջ բացվում էին լազուր հեռուներ։

((Գնա,— ասաց ինձ հույսը,— նորից հաստատվիր Եվրոպա յում, 
այնտեղ ոչ ոք չգիտի, թե ինչպես է քո անունը արատավորված և ինչ– 
պիսի նողկալի բեռ ես տանում ուսերիդ վրա։ Այդ խելագարին ևս ։ոար 
հետդ Անգք իա, էիակիր Թորնֆիլդսււ)՝, ապահ ովիր ամեն ին չուէ, իս1ք ինքդ 
ուղևորվիր, ուր որ ուզում ես և հաստատիր նոր կապեր, ինչպիսին որ 
դու ինքդ ցանկանում ես։ Այդ կինը, որ այնպես չարաշահ ում էր երկա–՛ 

րատև համբերությունդ, այնպես արատավորեց անունդ, վիրավորեց 
պատիվդ, կործանեց երիտասարդությունդ, քո կինը չէ, դու էլ նըա 
ամուսինը չես։ Տուր նրան այն ամենը, ինչ որ նրա դրությունն է սլա ֊ 
հանջում, և դրանով իսկ կատարած կլինես քո պարտականությունը ա ստ ֊ 
ծո և մարդկության առաջ։ 1̂ ո̂ ղ նրա անունը, նրա քեղ հետ ունեցած 
կապերը մոոացության տրվեն։ Դու պարտավոր չես այդ մասին ։գա տ ֊ 
մեք ու մի որևէ կենդանի էակի։ Ստեղծիր նրա համար ապահով ու հա ն ֊ 
գիստ պայմաններ, քողարկիր նրա ստ որա ցում ը գաղտնիքով և թող 
նրան»։

ճիշտ այդպես էլ վարվեցի։ Հայրս ու եղբայրս իմ ամուսնության 
մասին ոչինչ չէին հաղորդել իրենց ծանոթներին, նրանց գրած իմ ա ռա ֊ 
ջին իսկ ն ամ ակում հայտնեցի կարծիքս իմ ամուսնության մասին, քանի 
որ արդեն սկսել էի խոր զզվանք զգալ դեպի զըոյ հետևանքները, ճ ա ֊ 
նաչելով կնոջս բնավորությունը և նրա յուրահատուկ կողմերը, նախա ֊ 
տես ելով ինձ սպասելիք զզվելի ապագան, ես համառորեն խնդրե ցի, որ 

այս ամենը գաղտնի պահեն։ Շատ շուտով կնոջս, ստոր վարն ունքը ա յն ֊ 
պիսի ձևեր ընդունեց, որ հորս մնում՜ էր միայն կարմրել այսպիսի հարսի 
պատճառով։ նա ոչ, միայն չհռչակեց ։քեր կապը, այլև ինձնից ոչ պակաս 
աշխ ատ ում էր թաքցնել այն։.

Տարա նրան Անգլիա, դա մի սարսափելի ճանապարհորդություն էր 
այղպիսի մի հրեշի հետ նավի վրո։։ Ուրախ էի, որ վերջապես հասցրի 
նրան Թորնֆիլդ և ապահով տեղավորեցի երրորդ հարկի այն սենյակում, 
որը տասը տարվա ընթացքում նա դարձրեց վայրի գա ղան ի որջ, դևի 
խուց։ Որոշ դմւէա բութ յան հանդիպեցի նրա հաւէար սպասուհի փնտրե֊ 
լիս՝ հսւրկավոր էր ընտրել այնպիսի մի կին, որի հավաւոարմության 

վրա կարելի էր հույս դնել, որովհետև նրա զառանցանքները անխուսա֊ 
փելիսրեն բաց կանեին գաղտնիքը։ Ոացի այդ, կինս ոմ։ենում էր և հա ն ֊ 
գիստ ընդմիջումներ, որոնք տևում էին օրեր, երրեւ^ն և շաբաթներ, և



այն Օ ամանակ լուտանքներ էր, որ թափում էր Վերջապես վար^
ձերի Գրեյս Փուլին Գրիմ սրա յ  Ռիթրիթ պանդոկիք։ Նա և բժիշկ արտերը 
(դա  հենք նույն բժիշկն էր, որը կապեք Մեզոնի վերքերը այն գիշեր, երբ 
խելագարը դաշունահար արեց ու ծվատեց նրան) միակ անձնավորում 
թ յ աններն են, որոնց վստահեցի այդ գաղտնիքը։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը, 
հավանարար, կասկածում է, բա յց սշիեշ ԼղՒ^Ւ փաստերի մասինէ 
Գրեյսն ապացուցեցք որ ինքը ընդհանուր առմամբ լավ հիվանդապահ 
հուհի է, թեև, մա սա մբ իր մեղքով, որից, ըստ երևույթին, նրան ոչ մի 
բան շի կարող բուժել, և որը կախված է նրա անհանգիստ զբաղմունքի 
բնույթ ի ց , նրա աչալրջությունը մի քանի անդամ նպատակին չի հասնում։ 
ևեւա գարը և՜ խ որս^ա նկ, 1ւ նենգամիտ է, միշտ կարողանում է օգտ ա ֊ 
գործել հիվանդապահուհու ժամանակավոր թերանայումը։ Մի անգամ 
թաքցրեց մի դանակ, որով վիրավորեք եղբորը, երկու անդամ ձեռքն ըն* 
կավ իր սենյակի բանալին և կարողացավ գիշեր ժամանակ այնտեղից 
դուրս գալ։ Առաջին անգամ փորձեց այրել ինձ իմ մահճակալում, երկ*– 
բորդ անգամ այցի եկավ քեզ ։ Շնորհակալ եմ նախախնամությունից, որ 
պահպան ում էր քեզ» իր ցասումը նա թափեց պսակիդ զգեստի 
վրա, որը գուցե և աղոտ կերպով հիշեցրեց իր սեփական հարսանիքը։

թե ինչ կարող էր պատահել, այդ մասին մ տածելն անգամ սոս^ 
կ*սչի է։ Նրբ մ տածում եմ, թե ինչպես էսյդ խելահեղը այս առավոտ 
հարձակվեց և կառչեց կոկորդիցս, սևակարմրավուն դեմքը թեքեց իմ 
աղավնյակի բնի վրա, արյունը սառչում է երակներումԱէ^ա

— Եվ հետո, սըր»— հ^^րքրի։ երբ լռեց ,— ի̂ ն̂չ արեցիք, երբ նրան 
տեղավորեցիք այստեղ, ո^ւր գնացիք։

— Ի**նչ արեցի, Զ ե յն ։ Դարձա շրջմոշիկ հուր։ ւր գնացի։ Սկսեցի 
մարտ ամսվա հողմի պես թափառական կյանք վարել։ Ծայրից ծայր  աէր» 
ցա Եվրոպան, եղա շատ երկրներում։ Իմ միակ ցանկությունն էր  ̂ գըա^ 
նել լավ, խելացի մի կին, որին կարողանայի սիրել, և որը Լիներ Թ որն ֊ 
ֆիչգում մնացած ֆուրիայի հակապատկերը։

— Բայց դուք չէիք կարող ամուսնանալ, սըր։
— Որոշել եմ և համոզված եմ, որ կարող եմ, և պետք է։ Սկզբում 

ոչ ոքի չէի ուզում խաբել, ինչպես խաբեցի քեզ։ Մտադիր էի ամեն ինչ 
պարզ ասել սիրած կնոջը և բացահայտ կերպով առաջարկություն անել։ 
Բացարձակ բանական էի համաբում այն, որ ես ազատ մարդ եմ, որը 
կարող է սիրել ու սիրվել և երբեք չէի կասկածում, որ կգտնվի մի կին, 
որը կուզենա և ընդունակ կլինի հասկանալու իմ վիճակը և ընդունելու 
ինձ, չնայած այն անեծքին, որը դրոշմվել է վրաս։



—  Հետովք սըրէ

— Երբ հարըասհր ես դառնումդ Ջեյն, ղու միշտ ինձ ստիսրււմ ես 
ժպտալ։ Դու աչքերդ բացում ես անհսւմբեր թռչունի ւղես և մերթ ընդ 
մերթ անհանդիստ շարժումներ անում, կարծես բառերով արտահայտ^ 
ված պատասիյանը քեզ հածսւր բավական չէ և ուղու։1 ես կսւրդալ այն 

մարդու սրտի մեջ։ Բայց, նախքան շարանակելր, ասա, քմնչ ես ուղում 
էսսել քո «հետո՞, սըր» հարցումով։ Դա մի կւսրճ դարձւչածք է, որ ղու 
շատ հաճախ ես ղործածում և որը շատ ու շատ անդամ ինձ քաշել է ան–՛ 
ծայր զրույցների մեջ։ Ինքս էլ լավ չդիտեմ, թե ինչու։

— Ուզում եմ ասել, հետո ի՞նչ եզավ, ի՞նչ արեցիք, այդ ղեւղրից 
ի՞նչ ստացւէեց։

— Ի նչպ ես, իսկ ի̂ *նչ էիր ուզում իմանալ։
— Արդյո՞ք զտաք որևէ մեկին, որին սիրեցիք։ Արդյս ՚̂ք առաջար

կություն արեցիք և ի՞նչ պատասխանեց։
— Թե արդյոք դտւն մեկին, որին սիրեցի և արդար առաջարկու

թյուն արեցի՞, կարող եմ ասել, բայց այն, ինչ նա պատասխանեց, դեռ 
պետք է արձանագրվի բւսխտիս գրքում։ Տասը երկար տարիներ շարու
նակ թափառում էի դեսուդեն, աւղրելով մերթ մեկ, մերթ մի ուրիշ մա յ

րաքաղաքում^ երբեմն Ս, Պետերբուրդում, ավելի հաճաիմ Փարիզում, 
մ եկ– մ եկ էթ Հռոմ ում, Նեա պոլում և Ֆլորեն ցիա յում ։ Միջոցների տեսա
կետից լրիվ ապահովված լինելով և ունենալով հին տոհմսէկան անուն, 
ես կարող էի ընտրել ինձ համար հասարակություն. մռււոք ունեի ամե
նուրեք։ Իմ կանացի իդեալը փնտրում էի անգլիացի կանանց, ֆրան
սիացի կոմսուհիների, իտալացի սին յոր ուհին երի ե զերմ անացի բարո– 

նուհիների մեջ։ Բայց չկարողացա գտնել նրանէ Երբեմն, մի պահ թւէոսք 
էր, թե մի որևէ կնոջ հայացքում, տոնի մեջ տեսնում եմ ինչ- որ բան, 
որ հաստատում էր երազներիս իրականսւցումը, շուտրոէ

հիտսթափվում էի։ Չկարծես, թե փնտրում էի կատսյրելություն, մտքի 
թե մարւՏնի, միևնույն է։ Ես տենչու։ք էի միայն այն ւղ ի սի մի կին, որը 
համ աւղատասխաներ ինձ, լիներ կրե ոլուհ ու հակէս տիպը, սակո։յն 

իզուր։ Այդ բոլորի մեջ չգտա որևէ մեկին, որին նույնիսկ եթե էսղաա 
լինեի, հիշելով կյանքիս ւԼտանդները, սարսափների և անհեթեթ միաց
ման գարշանքները, առաջարկություն անեի։ Հուս ահ ատ ութ յունն ինձ 

դարձրեց անխոհեւէ։ Սկսեցի ցրված կյանք վարել, բայց ւԼավաշոտու– 
թյան, որը ատել ու ատում եմ, երբեք չհասա։ Դա իւք արևւք։ոահնղկա^
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1ւան V Լա աքինա չի բնորոշ հ ատկանիշն էր։ Եմ մեջ արմատացած ատե–. 
լաթյոլնլւ դեպի նա ինձ սանձահարում էր նույնիսկ հաճույքների 
Սանակ։ Ամ Լն տիպի ուրախությունդ որը հասնում էր ցաիության, 
թվում էր  ̂ թե մոտեցնում է ինձ միսիս Մեզոնին ու նրա արատներին, և 
Լս խուսափում էի ղրանից։

Այն ուամ են այնիվ չէի կարողանում մենակ ապրել, ուստի սկսեցի 
սիրուհիներ պահել։ Առաջին անգամ ընտրեցի Սելին Վարանսին^ մի 
մի քայլ ևս, որի մասին հիշելիս ինքդ քեզ սկսում ես արհամարհել։ Դու 
արդեն գիտես, թե դա ինչպիսի անձնավորություն էր և ինչով վերջտցաՍ 
իմ կապերը նրա հետ։ Նրան հաջորդեցին իտալուհի Գիացինտան և 
մանուհի Սլարան, երկուսն էլ վայելում էին գե ղհ ցկ ու հ ք.–ն երի համբավ։ 
Սայց ի^նչ արժեք ուներ նրանց գեղեցկությունը արդեն մի քանի շաբա^. 
թ հ  հետո։ Գիացինտան ան սկ զրո մլքային և թէւի էր» երեք ամսվա ըն
թացքում ձանձրացա նրանից։ Կչարան համհ»տ էր /աւ Հա^յգիստ, թտյց 
սահմանափակ, բութ, անտարբեր և թպոթռվին չէր համապատասխա
նում ճաշակիս։ Ուրախությամ բ նվիրեցի նրան բավականին գումար, 
որպեսզի ինչ^որ գործ ձեռնարկի, և այդպիսով, խաղաղ բաժանվեցի 
նրանից։ Սակայն, Զ նյն , գնմքիցդ տեսնում եմ, որ դու նպաստավոր 
կարծիք չես կազմում իմ մասին։ Դու ինձ արդեն անզգա, անսկզբունք 
անբարոյականի աեղ ես դնում, այնպես չէ^$

— Իրոք, սրր, ես ձեզ չեմ սիրում այնպես, ինչպես նախկինում։ 
Սայց մ ի՛* թե ձեզ չէր թվում, որ սխալ էր այգ ձևով ապրել՝ սկզրամ մեկ 
և ապա մի այլ սիրուհ ք.ւ հետ։ Դուք այնպես եք խոսում, կարծես թե դա 
միանգամայն բնա1ւսն բան է։

֊  Այո, դա ինձ ևս գոլր չէր գաւիս։ Դա անվայեէ կյանք էր, և ես 
երբեք չէի ուզենա վերադառնալ դրան, սիրուհի վարձել ավելի վատ է, 
քան ստրուկ գներ Թե' մեկը և թե՜ մյուսը, 1/ ի ծհե, և՜ դիրքի տեսա
կետից ստոր արարածներ են, և նրանց հետ մտերմական կաօլեր ունե՛
նալը նվաստացուցիչ բան է։ Ինձ ա յժմ ատելի են այն հհւշերը, որոնք 
կապված են 1/ելինի, Գիացինտայի հ Կլաթայի հետ»

Ես զգացի այդ թառերի ճշմէսրտությունր և եկա աթէ եզրակացու
թյա ն, որ եթե ինրս ինձ մոռացության տայի ե մոոաէրայի այն ամենը, 
ինչ երբևէ Ներշնչել էին ինձ^ եթե մի ռրեէ պատրվակի աամք* տմեմէ կերպ 
արդարացնելով ինձ, հրապուրվեի ու դառնաքի այպ պժրախտ ոպքիկնե– 
րի հաջորդը, միատր քհոչեոթըրր մի որ կցուցաբերեր իմ եկաամամր 
նա յն գպացմունքը, որ այժմ նրա սրտում պղծված՝ էթ այգ կաեաՍց հու– 
շերից։ Բարձրաձայն շ^^^գք^նքի նրան, բավական էր և  այք»։ որ 
յրտ



րի այդ։ Տպավորեցի այն սրտումս, որպեսզի պահվի այնտեղ և փոր– 
ձանրի պահին օգնության դա։

— Ապա, Ջեյն, ինչրմւ չես ասում ((հետո՞, սըր))։ Ես դեռ չեմ 
ավարտ ել։ ՝9 ո հայարյքը լուրջ է։ Տեսնում եմ, որ տակավին ւ՚/սձ դատո)֊ 
պարտում ես, բայց ( –̂ ւյէ տուր վերջացնել։ եվ անցյսղ հունվարին 
ազատվելով բոլոր սիրուհիներիցս, տհաճ ու դառն տրամադրությամբ, 
որ ծնունդ ^ր անիմ աստ, անդաստական և մենակյաց կյանքի, հա սա ֊ 
հատ ութ յունից հյուծված, դառնությամ բ լցված բք̂ լք̂ ր մարդկանց և 
հատկապես կանացի սեռի դեմ (ես հանգեցի այն գաղափարին, որ խե
լացի, հավատարիմ, սիրող կինը պարզապես երազ է), վերադսյրձա 
Անգլիա, որտեղ ինձ սպասում էին գործերը։

Մի ցուրտ ձմեռ, կեսօրից հետո մոտենում էի խորնֆիլդ Հոլլին։ 
Գարշելի" վայր։ Այդտեղ ինձ շէր սպասում խաղաղ և հսւճեւի կյանք։ 
Հեյ Լենում, ցանկապատի սանդուղքի վրա նստած տեսա մի փոքրիկ 
կերպարանք։ Անցա մոտով, դարձնելով նրա վրա նույնքան ուշադրու
թյուն, որքան և նրա դիմացի ուռենու վրա։ Դեռ չէի նախազգում, թե 
նա ինչ կարող է դառնալ ինձ համար, ներքին ձայն չնախաղգու–
ջացրեց, Ո ր  կյանքիս դատավորը՝՛ իմ բարի կամ շար հանճարը^ համեստ 
արտաքինով սպասում էր ինձ այդտեղ։ Չճանաչեցի նրան նույնիսկ այն 
Ժամսմէակ, երբ Մեզրուրի դժբախտ պատահարի ժամանակ, նա մոտե
ցավ ու շատ լուրջ կերպով առաջարկեց ինձ իր օղնությունը։ Երեխա և 
թո^ւյլ արարած։ Թվում էր, թե կանեփահավ էր ոստոստում ոտքերիս 
մոտ և առաջարկում տանել ինձ իր քնքուշ թևերի վրա։ Ես կոպիտ էի 
նրա հետ, բայց նա չէր հեռանում, կանգնած էր կողքիս տարօրինակ 
հաստատակամությամբ, նայում և խոսում էր հեղինակությամբ, թե 
պետք է օգնություն ստանամ, և հենց նրա ձեռքից ես ընգունեցի այն։

Երբ հենվեցի նրա թույլ ուսին, ինչ-որ նոր, թարմ, կենսական ուժ 
և զգացում սողացին մարմնիս մեջ։ Հաճելի էր, երբ իմացա, որ այդ 
էլֆը պետք է վերադառնա ինձ մոտ, որ նա ւղատկանում է իմ տանը, 
այլապես տարօրինակ կերպով կափսոսայի, եթե զգայի, որ ձեռքիցս 
պետք է դուրս պրծնի և անհետանա հազիվ նշմարելի ցանկապատի հհ-ե 
տևում։ Լսեցի, թե ինչպես այդ գիշեր տուն վերադարձար, Ջեյն, թեև 
ղու, հավանաբար, չէիր էլ ենթադրում, որ ես մսոսծում եմ քո մասին 
կամ հսկում քեզ։ Հետևյալ օրը կես ժամւէա ընթսւցքում, ինքս աննկա
տելի մնալով, դիտում էի քեղ, երբ նախասրահում խաղում էիր Ադելի 
հետ։ Հիշում եմ, դրսում բուք ու բորան էր, և դուք չէիք կարող գնաւ 
զբոսանքի։ նստած էի սենյակումս, դուռը կիսաբաց էր, կարող էի 1ւ
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ղիտեէք և' Միաժամանակ քո ուշադրությունը կլանված էր ԱդեՎ
լով, սակայն թվում էր, թե մտքերդ դեդերում էին մի այլ վայրումք 
րայչյ դու շատ համբերատար էիր նրա հետ, իմ փոքրիկ Զեյն* երկար 
ժամանակ խոսում ու զբաղեցնում էիր նրան։ Երբ վերջապես նա հ ե ռ ա ֊ 
ցավ, դու անմիջապես խորասուզվեցիր խոր երազանքներիդ մեջ* սկսե^ 
ցիր դանդաղ քաքլել նախասրահում։ Անցնելով լուսամուտի մոտով, 
մ եջընդմեջ նա յում կիր առատ տեղացող ձյանը, լսում հառաչող քամուն 
և նորից մ եղ։/րրրԼն քա յլում ու երազում։ Կարծում եմ, որ այդ օրերի 
երազն երր մռա յլ չէին, երբեմն ինչ^^որ հաճելի լույս փայլում էր աչքե*– 
րիդ մեջ, դեմքիդ վրա արտացոլվում էր թեթև հուզ։քունք, որը, սյնշուշտ, 
չէր  վկայում դառը, մաղձոտ ու տխուր մտածմունքների մասին։ Դեմքիդ 
վրա ավելի՝ շուտ երևում էին երիտասարդական տարիների քաղցր խ ո ֊ 
հերը, երբ ջահեչոլթյան ոդին ցանկության թևերի վրա հույսի հետևից 
թռչում է վեր, դեպի իդեալական երկնակամարը։ Մի^իս Ֆեյրֆաքսի 
ձա յնը, որ դահլիճում խոսում էր սպասավորներից ինչ^որ մեկի հետ, 
արթն ա ցրԼ ց քեզ։ Եվ ի՜նչ տարօրինակ կերպով Ժպտացիր, Ջենեթ։ Շատ 
խոր իմսյստ կար այդ ժպիտի մեջ՝ շատ սուր, և թվում էր, թե դա չ ո ւ ֊ 
սավորեց քո սեփական վերացական մտքերը։ Կարծես դրանով ուղում

ասել՝ (^գեղեցիկ երազներս սքանչելի են, բա յց չպետք է մոռանալ, 
որ բոլորովին անիրական են։ է̂ մ մտապատկերի մեջ ես տեսնում եմ 
վարդագույն երկինք, կանաչազարդ, ծաղկափթիթ եդեմ, բա յց լավ դ ի ֊ 
տեմ, որ կյանքիս առջև փռված է քարքարոտ ճանապարհ, և շուրջս խրո^ 
նըվում են մռա յլ փոթորիկներն։ Վազեցիր ներքև, միսիս Ֆեյրֆաքսին 
խնդրեցիր տալ մի որևէ զբաղմունքի կարծեմ դա շաբաթվա ծախսերի 
հաշիվն կր, կամ ին չ ֊ որ նման մի բա ն։ նեղացա, որ դու չքացար իմ  
տեսողությունից։

Անհամբեր սպասում էի երեկոյան, երբ կարող էի քեղ կանչել ինձ 
մոտ* թվում էր, թե քո բնավորությունը մի անսովոր, բոլորովին նոր 
բնավորությոմ։ Է ինձ համար, և ես ուզում էի ավելի խոր քննել ու ավհ^ 
լի լավ ճանաչել քեզ։ Ներս մտար միանգամից ամոթխած ու անկախ 
տեսքոփ հագիդ կար մի տարօրինակ շոր, մոտավորապես նույն տիպի, 
ին չ ֊ որ հիմա։ Խոսեցրի քեզ և շուտով համոպյ^քի, որ դու լի ես ա ա րօ ֊ 
րինակ հակադրություններով։ Հագուստդ, շարժուձևերդ զուսպ էին, 
տեսքդ հաճախ ամաչկոտ էր, ի բնե նրբազգաց ես, բա յց հասարակու֊ 
թյանը բոլորովին սովոր չես և շատ վախենում ես, որ վարվելակարգի 
խԽխաումով կամ որևէ սխալ շարժումովդ աննպաստ տպավորություն 
թողնես։ Երբ դիմում էի քեզ, դու սուր, համարձակ ու քերմ հայացքդ
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բարձրաընում ու նայում էիր քո խոսակըի ղեմքին։ ո ամեն մի հայաըր 
քում կար ուժ և մտքի խորաթափանըություն, երբ հարըեր էի տա լիս ̂  պրտ** 
նում էիր պատրաստի ու հաջող սլատասխաններ։ Թվում էր̂  թէ, շատ 
ջուտ ընտհլաըար ինձ, և, հավատաըած եմ, որ զգում է/՝ր այն համա* 
կրանքր, որ առաջաըավ քո և քո մռայլ ու դյուրագրգիռ աիրոջ միջև, 
Ջեյն, որովհետև զարմ անալի էր տեսնել, թե ինչսլես ինչ^որ հաճելի 
ներքին թ եթևություն հանգստաըրԼը շարժուձևերդ* մռնչում էի ինչսլես 
ուզում էի, բայը /էոլ ոչ զարմ ան ում էիր, ոչ վա խեն ում և ոչ գժգոհում 
իմ րնավորայ^յան մռայլությունիը, դու հետևում էիր ինձ և երբեմն 
ժպտում էիր այնպիսի պարզ, բայը խորսւթափսմւը ժպիտով, որ դրժ*, 
վար է նկարագրել։ Ես և̂  գոհ էի, 1ւ հուզված այն ամենաէ, ինչ որ գտա 
քո մեջ* ինձ դուր եկավ այն, ինչ որ տեսա, և ուզում էի աւք̂ ելին տե սներ 
Այնուամենայնիվ, երկար ժամանակ ինձ քեզնիը հեռու էի սլահում և 
րնկերակըությունգ հազվադեպ էի փնտրում։ Որպես ինտելեկտ ուալ
էպիկուրյան, ըանկանում էի երկարաը՚՚ւել այդ նոր ու նրբագրգիռ ծ ա ֊ 
նոթության հաճույքը* բաըի այդ, որոշ ժամանակ ինձ հետապնդում էր 
վախի զգաըումխ եթե ազատ վարվեմ այդ ծաղկի հետ, երթիկները 
կթ առամ են և թ արմ ութ յան քաղըր հրապուրան օր կանհ ետսէն ար Այն ժա
մանակ դեռ չգիտեի, որ դա անըողիկ ծաղիկ չէ* նա ավելի շուտ նման 
էր մի չքայքայվող թանկարժեք քարի։ Դեռ ավելին, ուղում էի տեսնել 
կփնտրեինր արդյոք ինձ, եթե ես խուսափեի քեզնիը, բայը դու չէիր 
փնտրում* մնում էիր քո դասասենյակում^ լուռ ու հանգիստ, ինչպես 
գրասեղանդ կամ նկարչատախտակդ* եթե պատահաբար հանդիպում էի 
քեզ, դու անընում էիր այնպես արագ և անտարբեր ձևով, որպիսին 
թույլ էր տալիս հարգանքը։ Թո սովորական արտահայտությունը աքդ 
օրերին, Ջեյն, մտածկոտ հայաըքն էր* այն հուսահատ չէր, որովհետև 
հիվանդ չէիր։ ե կենսուրախ չէիր, քանի որ քիչ հույսեր ունեիր,
իսկ իսկական բավականություն^ ոչ մի։ Ինձ հետաքրքրում էր, թե ինչ 
էիր մտածում իմ մասին, եթե երբեմն լք տա ծամ էիք. այգ իմանալու 
համար ես շարունակում էի հետևել քեղ։ Թո հայաըքսւմ նկատվում էր 
ինչ-որ ուրախ բան, իսկ շարժուձևիդ մեջ՝ ջերմություն, երր խոսուէք 
է հ  մարգկանը հետ։ Տեսնում էի, որ դու ջփվյէղ սիրտ ունես, մինչդեռ 
լուռ դասասենյակը և քո կյանքի միապաղաղությունը քեղ դարձն ում էին 
թախծոտ* հաճույքով ինձ թույլ տւէեըի բարի լինել քեզ հետ։ Ոարու* 
թյունը շուտով հուզմունք առաջաըրեը, դեմքիդ ար։ո։սհայտությունը 
դարձավ փափուկ, տոնդ քնքուշ* ինձ դուր էր գալիս, երբ շրթունքներդ 
շնորհակալությամբ լի, սիրով արտասանում էին անունս։ Այն ժա մա ֊
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նակ, յքեյն, քեզ պատահական հանդիպեչը ինձ ոց§ախություե էր պատ^ 
ւհառում, ինչ^որ տարօրինակ անվճռականություն կար շարժուձևերիդ 
մեջ, դու ինձ նայում էիր թեթև անհանգսաոլթյամր, խոր կասկածանք– 
քով։ Դու չգիաեիր, թե իմ քմահաճույքր ինչպիսին կարող էր չինել՝ արգ^ 
յոր ուզում էի տիրող գերում հանդես գալ ու խի^^ստ քինեչ, թե մեծահո^^ 
գՒ բարեկամ շինել։ Բայզ շափազանր կապվերի քեզ հետ* չէի կարող 
աոաջին ղերում հանդես գալ, և երր սրտանք ձեօք մեկների րեզք ա յն ֊ 
քան թ ա ր մ ություն , լույս, այնքան երանություն իջավ քո երիաասպրգ 
մտախոհ դեմքին, որ հաճախ դժվար էր լինում չսեղմել քեզ կրծքիս։

— Այլևս մի խոսեք այդ օրերի մասին, — ընդհատեցի նրան,
թաքուն կերպով պպւելով մի քանի կա թՒւ արցունքներ աչքերիցս։ նրա 
ասածը աաոապանք էր ինձ համար, որովհետև գիտեի, թե ինչ պետք է 
անել և այն էյ շուաով. իսկ ա յգ թսչսր հիշոզությոմենեթե Ոէ պատմած^ 
ներր իր զգացմունքների մասին միա/ն ավելի րարգացնոլմ էին գործս։

— Այո, Զ ե յն,— արձագանքեց ն ա , ֊^  ի^^1 հ^է^իՔ 4̂  մ սրածելու 
անցյալի մասին, երր ներկան ավելի կայուն է, իսկ ապագան կլինի 
ջաաո ա վեւի պայծառ։

ծա ց ն ^ հ ք խ  եքթ էսԼտհ "/ք խԼէթ^եղ պ ն *,ա յ^*
— Արէմ դոէ. հաակաԼւաէ հա խ հւփ պթաէթյէրմպ;, ա,նպես շկ՞,— շա– 

րյսնակհք նա։~^ ԱԱաահ^ թշվաաոթքահ աւ ախաւք մհնակաէթքան մէք 
անցկա^թահ հրիտսւաաքպութ,էւ^ տարինեքի^ հեաա, աոաջին անգամ գտա 
՛մի էակ, սթին կաքոզ եմ իսկ ապես սիրել* գտա քեզ։ Իմ սիրելին ես  ̂ իվ  
ավեշի յա վ եսն ես, իմ թուրի հրեշտակը, ես կապված եմ քեզ խոր նվիր*՛ 
վածութ/ամր։ Ես քեզ համարում եմ բարի, ջեսրհայիք ոքտոեշելիա ջերմ 
ու խոր կիրքը բոպրոքում է իմ սրտում, ձգտում է դեպի քեզ, դարձնում 
է իմ կյանքի կենտրոնն ու աղբ յուրը, իմաստ է տալիս իմ գոյությանը, 
վառում է մեզ անարատ ու պայծառ բոցով և քեզ ու ինձ ձուԼէոմ իրար։

Եվ քանի որ ես զդում էի ու գիտեի այդ, ուստի և որոշեցի ամ ո ւս ֊ 
Նան ալ քեզ հեաա Պնդել, որ ես արդեն կին ունեմ, նշանակում է պ ա ր ֊ 
զապես ծաղրհլ ինձ* ա յժմ դու գիտես, որ ես ունեմ միայն մի գարշելի 
դե։ Ես սխալ գործեցի Փ^քեելով խաբել քեզ, ր**»ձմ վախենում էի հ ա ֊ 
մաոությոլնից, որ կա բնավորությանդ մեք։ Վախենում էի քեզ պ ա տ ֊ 
վասաված նախապաշարմունքից* ուզում էի, որ դու իմը լինես ն ա խ ֊ 
քան մեր անկեղծ րացատրությսւնր։ Դա Փոքրոգություն էր։ Ակզթիտ եեթ 
պետք է դիմեի քո ազնվությանը և վեհանձնաթյանր, ինչպես անում եմ 
հիմա՛^ րաց անել քո առաջ ամթազջ կյանքս, որը լի է տահքանքներով, 
նկարագրել քեզ աՀձ|/ր րարձր ու արմանի գոյության իմ ծարավն ու 
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ձ)աղէյը, հայտնել քեզ ոչ թե վճիռս (այդ բառը շատ թույլ է), այլ իմ 
անզուսպ տենչը՝ սիրել նվիրական և մաքուր սիրով, եթե ինձ սիրում են 
հավատարմորեն ու անկեղծորեն։ Եվ միայն դրանիր հետո պետք է խրնդ^ 
րեի քեղ ընդունել իմ հավատարմության խ ոստումը և փոխարենը տալ 
քոնը։ Ջեյն, տո ւր ինձ այն այժմ։

Լռություն տի ըհը։
— Ւնչրմւ ես լռում, ^^եյն։
Նա նր փորձ ութ յան էի ենթարկվում։ Մի շիկաըած երկաթե ձեռք 

ո՚պւ)ոււ) էր կենսական ուժերս։ Դա անտանելի րոպե էր, որը լի էր պայ– 
քարուէ, խ սոյարով և կրակով։ Ոչ մի մարդկային էակ, որը երրևիզե 
ա։զրել է աշխարհում, չէր կարող տենչալ ավելի ուժեղ սեր, քան այն, 
որ ինձ էր բաժէրն ընկել, իսկ նրան, ուէ խ ձ այդպես սիրում էր, ես 
պաշււ ում էի։ Եվ ես սլեսւք է հրաժարւէեի այդ սիրուղ ու կուռքիը։ Մի 
սոսկալի բառ հիշեքնում էր ինձ իմ տանջալից սլարտականության մա՝– 
սին՝ «հեռանալյօ։

— >^եյն, հ ա սկան ո ւմ ես, թե ինչ եմ ուզում քեզնից։ Միայն էսոս՝  ̂
տում՝ Հ(Եա ձերը կլինեմ, միստր Ռոչեսթըր։)։

— Միստր Ռոչեսթըր, ձերը չեմ լինի։
նորից երկարատև լռություն ւ
— յ^ե յն ,— սկսեց նորից այնպիսի քնքշությամը, որ վիշտը հա

մակեց ինձ ու դարձրեց քարի պես սառը, որովհետև այդ էսաղաղ ձսւյնը 
արթնացող առյուծի կյանքի բարախումն էր,— Ջեյն, ուղում ես ասեէք 
թե աշխարհո՛ւմ դռւ կգնաս մի ճանապարհով, իսկ ես՝ մի ա"*յլ։

— Անշուշտ։
— Ջեյն (հակվելով և գրկելով ինձ), հիէէա էլ պնդո^*ւմ ես այդ։
֊ ֊  Այո։
— Ւսկ հիմա ^,^ մեղէՏորեն համբուրելաէ ճակատս ու այտս։
— Ա յո"։–“ Եվ վճռականորեն դուրս պրծա նրա գրկից*
— Օ", Ջեյն, դա անողոքը է։ Դա.,, դա չավ չէ, ավելի ճիշտ կլիներ 

սիրել։
— Սխալ կլիներ ենթարկվեչ ձեզ։
նրա հոնքերը վերև բարձրացան, դիմագծերն այլայլվեցին։ Վեր 

կացավ, բա յց դեռ զսպում էր իրեն։ Նեցուկ փնտրելով) ես ձեաքով հեն
վեցի բազկաթոռի մեջքին, դողում, վախենոսք էի, բա յց որոշեցի։

— Մի րոպե, Ջ եյն ։ Պաակերացրու իմ սարսափելի վիճակը, երր 
դու չես ւինի։ Ամբողջ երջանկությունս առանց քեզ հօդս կցնդի։ Ի՞նչ 
կմնա։ Կնոջ փոխարեն^ այդ խելագարը վերևում, նույնպիսի հաջողու–
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թքս-մր կարող էիր ինձ ուղարկել դիա կների մուր՝ գեր եղ մ ա նա տ ուն , Ի ՞նչ 
կանեէՏ ես, Ջ ե յն ։ Ո րտ ե՞ղ փ նտ րեմ ընկեր և հ ույս ,

^  Վա րվեք ա յնպ ես, ինչպ ես ես, Ա պ ա վինեք ա ստ ծուն և ձ ե զ ։ Լ ա . 

՚վ ւստ ա ցնք երկնքին, հույս  ա ն ե ր ե ք , որ ա յնտ եղ նորից կհա նդ իպ ենք։
— Ուրեմն շե̂ ս̂ ուղում զիջեր

— ք̂ չ՛
—  ՕԿռ զատ ա պարտ ում ես ինձ թ շվ ա ռ ո ւթ յա ն  ու ն զ ո վ վ ա ծ մա հ^  

վ ա ն ։ —  Ա յդ խ ոսքերը հնչեցին բա րձ րա ձ ա յն ։

—  Խորհ ուրդ եմ տալիս ապրել ա ռա նց մ եղ ք գո րծելո ւ և ցանկա՛ս՛ 

նում ե մ , որ հա նգիստ  մ ե ռ ն ե ք ։

—  Ուրեմն ղու ինձնից հա փ շտ ա կում եւ սերն ու ա ն մ ե զո ւթ յո ւն ը ։ 

Դու նորից ես ինձ հրում դեպ ի պ ա տ ա հակա ն կիրք ու ա րա տ ։
—  Մ իստ ր Ռ ոշեսթըր, ես ձեզ հա մա ր ուզում եմ ա յգ  կ յա ն քը  ն ո ւ յն 

ք ա ն , որքա ն և ինձ հա մա ր։ Մ ենք ծն վ ել ե ն ք , որպեսգփ պ ա յքա ր ե ն ք  ու 
տ ա նջվենք, ինչպ ես դուք, ա յնպ ես էլ ես ։ Դուք ինձ ա վելի շուտ  կմո^  

ոա նա ք, քա ն ես ձեզ ։
—  Դու ա յդ  ձևով ինձ ստախ ոս ես դուրս բե ր ո ւմ * ա րա տ ա վորում  ես 

ի մ  պ ա տ իվը։ Ես հ ա յտ ա ր ա րեցի, որ ք ե զ  չե մ  դա վա ճա նի իոկ դու ի մ  

երեսին ա սում ես, թ ե  կդա վ ա ճա նեմ ։ Բ ա յց թ ե ինչ ա ղա վա ղում կա ք ո  

դա տ ողութ յա ն, ին չ խ եղա թյուրում^ գա ղա փ ա րներիդ մեք , ա յդ  մ ա սին  

վ կա յո ւմ  է քո  վ ա ր քը ։ Մի^թե ա վելի լա վ  է մոտ իկ մա րդուն դա տ ա պ ա ր
տել հ ուսա հա տ ութ յա ն, քա ն խ ա խ տ ել մ ա րդկա յին օր ենքը , եթե ա յդ  

խ ա խ տ ումը ոչ ոքի վնա ս շի պ ա տ ճա ռի։ Դու ո չ ա զգա կա ններ ունես և 

ո^չ ծա ն ո թ ներ , որոնց վ ա խ ե ն ա մ  ես վ իրա վորա ծ լի ն ե լ ինձ հետ  ապ^\ 

ր ե լո վ ։
Դա ճշմա րիտ  էր ։ Նրա խ ո ս քերի ց ն ո ւյն ի ս կ  խ իղճս ու բա նա կա նու–  

թ յո ւն ս  ըմբոստ ա ցէսն ի մ  դ ե մ , մ եղ ա դ ր ելո վ  ինձ ա յն  բանոււք, որ նրա ն  

վէսնում ե մ  ի ն ձ ն ի ց ։ Նրա նք հ ա մ ա րյա  սկսեցի ն խ ոսել ն ո ւյն քա ն  բա ր ձ 

ր ա ձ ա յն , որքա ն և ի մ  զգա ցմոմտ քր, որը խ իստ  բ ո ղ ո ք ո ւմ  է ր ։ հ ա 

մ ա ձ ա յն ի ր , —  ա սում է ր ։ —  Մ տ ա ծիր նրա թ շվ ա ռ  վիճա կի մ ա ս ի ն , մ տ ա 

ծիր նրան սպ ա ռնա ցող վտ ա նգի մ ա ս ի ն , երբ մեն ա կ մ ն ա ։ Հիշիր, թե 
ինչ իմպւրւլսիվ թ նա վո րո ւթ յա ն տ եր մ ա ր գ  է , մ տ ա ծ ի ր , թե ի ն չ չմ տ ա ծ՛, 

վ ա ծութ յոմ ւ կհա ջորդի հոէսա հա տ ոէթյա նր. մ խ ի թ ա ր էր , փ րկիր ու սիրիր  
նրա ն, ա սա , որ կսիրես Լ կպ ա տ կա նհս նրանէ Ա շխ ա րհում ո ՞վ  է մտ ա ~  
ծո ւմ  ք ո  մ ա ս ի ն , կա մ ք ո  ա րա ծով ո ՞ւմ  կ վ ի ր ա վ ո ր ե ս »։

Չնայած հրան, պատասխանս համաս էր՝ աես մտահոգվում եմ իմ 
մասին։ ինչքան ավեյի եմ պ գսժ, որ մենակ եմ, աոանց բարեկամի,

ա



առան էյ պաշտպանի, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ ինքս պետք է 

ինձ հարդեմ։ Աստծու տված օրենքը, որը սրրադործված կ մարղու ձ ե ռ ֊  
քով, չեմ խախտի։ 1ավաւոարիմ կմնամ այն սկղրունքներին, որոնը 

հետևում էի, երբ առողք դատողություն ունեի, խելսւդար չէի, ինչւ՚ւես 
հիմա։ Օրենքներն ու սկղրունրներր այն մամերի համար չեն, երք դ ա յ ֊  

թ ակղություն չկա։ Դրանք հենք այնպիսի րոպեների համար են, երբ հո
գին ու մարմինը ըմբոստանում են դրանց դամ ան ութ յան դեմ, բա յց  

ինչքան էլ խիստ լինեն, դրանք չպետք է խախտւԼեն։ Եթե իմ տնձնա– 
կ..՚ւն հս։րմար>։ւթյան համար խախտում կատարեի, ապա դրանք ի նչ 
Ա՛րմ եք կռւնենային։ Նրանց ունեցած արմեքին ես միշտ հավատացել եմ 
Լ եթե այմմ չեմ կարող հավատալ, առլւս ղա բացատրւ1ում է նրանոէէ, 
որ հիմա կորցրել եմ ինձ, բոլորովին կորցրել, երակներումս կրակ է 
հոսոսԼ և սիրտս բաբախում է ւսյնսլես արագ, որ ես կարտլ եմ տ ր ո ֊  
իումները հաշւյել։ Այս մամին միայն կարող եմ հենվել կանխակալ 
կարծիքիս, վաղուցվա որոշումներիս վրա, հենվում եմ դրանց վրա»։

Այդսլհս էլ արեցի։ Միստր Ռոչեսթրրը կարդալով դեմքիս արտա
հայտությունը, հասկացավ այդ։ Նրա զայրույթը հասավ ծայրահեղ  
աստիճանի, բա յց  մի սլահ պետք է զիջեր, ինչ էլ որ դրան հետևեր, մո
տեցավ ինձ, բոնեց ձեռքս և գրկեց մեջքս։ Նա կարծես իր բոցավառ  
հայացքով ուղում էր ինձ կլաներ Այդ սրոհին ես ինձ ֆիզիկապես զգում 
էի որպես մի ծղոտ, որը բռնկված էր նրա տաք շնչառության բոցով,  
սակայն մտքով դեռ տիրապետում էի ինձ և հավատում, որ կատարյալ 
անվտանգ դրության մեջ եմ։ Բարեբաէստաբաբ, հոգին անի իր մեկ– 
նիչր, հաճախ անգիտակից, բա յց  իսկական մեկնիչը՝ աչքերը։ Աչքերս 
հան դիպեցին նրա աչքերին, նայեցի նրա կատաղած դեմքին և ակամա
յից հառաչեցի։ Ամուր գրկելուց մեջքս ցավում էր, րիերլարէխծ ումհրս 

համարյա սպառվում էին։
— Երբեք, — ասաց նա և կրճտացրեց ատամները , — դեռ երբեք չէի 

տեսել այսքան էւ թույլ,  և' անընկճելի ւէի արարած։ Ձեռքումս կարծես 
եղեդ լինի (և  իր ամբողջ ումոէէ սկսեց ինձ թափ տալ)։ Երկու մատով կա
րող եմ ծալել, բա յց  ի *̂նչ օգուտ կստանամ, եթե ծալեմ, եթե գզգղհմ,  
ճզմեմ նրան։ Նայեք այս աչքերին, տեսեք այս ւԼճռական, անընկճելի, 
ազատ էակին, որը նայում է ինձ ու ւէեբմոււՏ ոչ միայն քաջսւթյաէէբ, 
այլև դաման հաղթանակով։ Ւնչ էլ որ անեմ նրա վանդակին, նրան չեմ  
կարող բռնել, տարօրինա''կ, գեղեցի՜կ արարած։ Եթե ջարդեմ, փշրեմ 
նրա խարխուլ բանտը, իմ բռնությունը կազատի միայն գերուհուն։ Եա-ք 
րող եմ նվաճել տունը, բա յց  նախքան կաւէե օթևս։նին տիրապետհլը, հո–
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» / •  ն կքի*^խշի Դ^պէ եՀէկինք։ հսկ ես հհն^ ք ե զ  ե մ  ուզքոմք $ հոդի» քո  
կսյր՝^ով, կնէցւգիայովք ա ռ ա ք ի ն ո ւթ յա մ բ ու մ ա ք ք ո լթ յա մ թ , ք ե զ  ե մ  ո պ ո ւմ , 
Լ րչ միէսյն թույշ մ ա ր մ ի ն դ ։ Դու ի ն քդ  կա րող էիր կպ մա ք ք ք ^ ե լ գա լ, 
հ^՚րէել իմ սրտին ք եթհ կամ են ա լիր», եթձ։ հա կա ոա կ քո կա մքին ր ո ն վ ե ս , 

անուշահոտության պես կքնդ ես , կա նհետ ա նա ս, թ ո ւ յլ շտ ա չով ն ո ւյն ի ս կ . 
Որ հոտ ք ա շե մ ։ Օ , եկ, Զ ե յն , մոտ  եկ։.

Այս ասելով, ա զա տ եց ինձ իր գր կի ց և սկսեց մ ի ա յն  նա յեչ դ ե մ ք ի ս ։ 
Հքո/տ ավելի դժվար էր նրա հ ա յա ցք ի ն  դիմա նա լ^ քա ն մ ո լե դ ն ս /ծ  ուժին, 
րույց միա յն ապուշը կզիջեր ա յժ մ ։ Ես հա մ ա րձակ ությոէն ունեցա  դ ի ֊ 
մ  Ապրել և սա նձա հա րել նրա կ ա տ ա ղ ո ւթ յա ն ը , պ ետ ք էր անտետտեզ և նրա  
վիշտ ը։ Ք ա յլե ր ս  ուղղեցի դեպ ի դո ւո ը ։

—  Գնո^ւմ ե ս , Զ ն յն ։

—  Գ նում ե մ , սըր։^

—  ^ո դ նո **ւմ  ես ի ն ձ ։

֊ ֊  Ա յո ։
—  Ա յլեո  չե^ս դա ։ ջ / /  Ն  լինի ինձ մ  խ իթա  րո ղ ը , ի մ  փրկիչը^ Եմ խ որ  

^ե ր , անհուն վ իշտ , ի մ  ջերմ  ա ղոթք, և ա յս  բո լո ր ը  ոչի*%շ է ք ե զ  հ ա մ ա ր։
Ինչ ա նա սելի պ ա թոս կա ր նրա  ձ ա յն ի  մ ե ջ ։ Ւնշքան դժվա ր էր նո րից  

հա ստ ա տ ա կա մ կ րկնել (քգնում եմտ)։

—  Ջե^^յն։
—  Միսէոր Ռ ոչեսթր ր ։

—  Գնա , ուրեմ ն, հ ա մ ա ձ ա յն  ե մ , բ ա յց  հիշիր։ որ ինձ թ ո ղ ն ո ւմ  ես 
Հ ո գ ե կ ա ն  ՝ ծա նր վ ի ճ ա կո ւմ ։ Քա րձրա ցիր ս ե ն յա կ դ , մ տ ա ծիր ա յն  ա մենի  

մ ա ս ի ն , ինչ որ ա սա ցի, և , Զ ե յն ,  մտ ա ծիր տ ա նջա նքներիս մ ա ս ի ն , ւ / ա ա »

ծիր ի մ  մ  աո ի ն ։
նա պեւքքը շրջեց, երհսնիվա յր ն ե տ վ եց  բ ա զ մ ո ց ի  վ րա ։ <(0^, Զ ե յն ,  

ի մ  հ ո ւյս , սեր, իմ կ յա ն ք » ,—  կա րոտ ով լի դուրս թ ռ ա վ  նրա բ ե ր ա ն ի ց ։ 

Հ ե տ ո  լս ե ց ի  խ ո ր ը , դա ռը հ եկեկա նքի ձ ա յն ։

Ա րդեն դոա ն մ ոտ  էի , բ ա յց , ր ն թ ե ր ց յ։^ ղ , վերա դա րձա , և վ ե ր ա ֊ 
դա րձա  նո ւյնպ իս ի վճռա կա ն ութ յա մ բ , որպ իսի վճռա կա ն սւթյա  մ  բ  հ ե ո ա ֊ 

նում  էի ։ Չ ո ք ե ց ի  նրա  մ ոտ  ծն կներ իս  էէրա, դեմ քը  դա րձրի դեպ ի ի ն ձ , 
հա մ  բո ւր եցի  ա յտ ը , ձեռ քո վ ս  շ ո յե ց ի  մ ա զեր լ/4

—  Թող աստված օրհնի, սիրելի տ ե ր ,–  ա ս ա ց ի ,–  թ^Ղ աստված 
պահպանին ձեզ վյսւանգ*\ց ու սխ ա լից, ուգղություն տա, մխիքհսրի, վ ա ր ֊ 
ձաարի ձ՝եզ իմ նկա տ մա մբ ձեր ունեցա ծ երբեմնի բարությաՏ։ համար։

^ ս ք ւՓ կ  Զ ե յն ի  սերը լա վ ա գ ո ւյն  վ ա բձա տ ր ա թ յոմ եր  ^ Ժ ^ ^ ր  ինձ
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համար,–– պատասխաներ ն ա , –  առանց դրան սիրտս կկոտրվի։ Բայքյ 
Զեյնը  կտա ինձ իր սերը, այո, ազնվաբար ու ւէեհանձնաբար։

Ար չուն ր խփեց դեմքին, աչքերում ցա յտկլտա ց բոցը, վեր ցատկեց,  
ուղիղ կանդնեց, ձեռքերը պարղհց, բա յց  ես խուսափեցի նրա դրկից և 
անմիջապես թողեցի սենյա կը։

(քՄնտս բա ր ո ^ վ )) ,–  ճչաց սիրտս, երբ հհասնում էի։ Իսկ հուսահատ 
տո՚ւթյռւնն աւէելսւցրեց՝ ((մնաս բաբո"։է, առհավետ))։

Ես կարծում էի, որ այդ գիշեր քունս չի տանի, բա՛յց հենց որ ան^ 
կողի)։ ծտւս, սկսեցի ննջել։ Տեղափոխւէեցի մանկության օրերը՝ երա
զում տեսա, որ պառկած եւք Գեյթսհեդի կարմիր սենյակում, որ խավար  
գիշեր է և ուղեւլս համակված է տարօրինակ վախով։ Նույն այն լույսի  
շերաը, որից տարիներ ս։ռաջ ուշաթափ։էեցի, թվում է, թե նորից է սա
հում ւղատից վեր և, դողդողալով, կանգնում է մռայլ  առաստաղի մեջ
տեղում։ Գլուխս բարձրացրի և նայեցի այնտեղ, կտուրը վերածւէեց ամ– 
պերի՝ բարձր ու մռա յլ ,  լույսն այնէգիսին էր, ինչպիսին լինում է, երբ 

լուսինը մշուշի տակից բարձրանում է։ Սպասում էի, որ դա, սպասում  
էի տարօրինակ հուզմունքով, կարծես սկավառակի վրւս պետք է գրված  
լիներ իմ դատավճիռը։ Լուսինը երևաց, բ ա յց  նա երբեք այդ  ձևաէ ա մ 
պերի տակից դուրս չի գալիս։ Սկզբում ի ն չ ֊ո ր  մեկի ձեռքուէ խորացավ  
ամպերի մեջ և սգավոր ծալքերը բա ժանեց իրաըից, հետո երկնքի 1։ա. 
պույտ լազուրում երևաց ոչ թե լուսինը, այլ սսլիաակ մտրդկային կԼր– 
պարանք, որը իր լուսավոր դեմքը խոնարհել էր երկրի վրսո նա յում էր, 
ու նայում ինձ։ Նա խոսեց իմ  հոգու հետ, թւԼում էր, թե ձայնը լսվում էր 
անսահման հեռուներից, .բ ա յց  դըա հետ միասին և այնքան Ա՝ոտիկից, 
որ, ասես, հնչում էր իմ սրտում։

-  Դո՜ւստ՚ր ի մ , փախիր փորձանքից։

— Մայր իմ, լսոււէ եմ։
Այդպես պատասխանեցի, արթնանալով տեսիլքանւք ան երարլիցէ 

Տակավին գիշեր էր, բ ա յց  հուլիսյան գիշերները կարճ են, կեսգիշԼրից  
հետո սկսում է շուտ լուսանալ։ ^Ինչքան վաղ վեր կենամ ի։ք առջև դըր^ 
ված խնդիրը կատարելու, այնքան ավելի լա վ» , — մտ ա ծեցի ։ Վեր կ .̂։Վ 
ցա ։ Շորերս հագիս էին, քանի որ հանել էի էէիայն կոշիկներս։ Գիւ^եև, 
թե սպիտակեղենս, մեդալիոնն ու մատանիս կոմոդի որ արկդներում ենք 
Այդ իրե՜րը փնտրելիս ձեռքս ընկաւէ մարգարտաշար մա նյա կը, որը մի  
քանի օր առաջ ւքիստր Ռոչեսթըրը ինձ ստիպեց ընդունել։ Թողեցի ա յն,  

դա պատկանում էր ոչ թե ինձ, այլ այն երևակայական հարսնացուին,  
որը թալվեց օդում։ Ինձ պատկանող իրերը դրեցի կասլոցի մեջ, իսկ
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վ>>տւ̂ կր* քսա ն շիլլինգ (դ ա  էր ա մբողջ ո ւն ե ցա ծս ) ՂՐ^ՅՒ
դրէդանս. ղրեցի ոէ կա պ եցի ծղոտ ե գլխ ա րկիս կա պ իչները, գնդա սեղով  
ա մրա ցրի շա լս, վ եր ցրի կա պ ոցն ու կոշիկները, որ դեռ  չէի հ ա գել, 
գա ղտ ա գողի դուրս սա հեցի ս ե ն յա կ ի ց ։

—  Մնա ս րա րով, բա րի միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ս , —  շշնջա ցի, ա նցնելով  
նրա դռան մ ո տ ո վ ։ —  Մնա ս բա ր ո վ , սիրելի Ա ղել, —  ա սա ցի, ն ա յե լո վ  
մ անկա ս Լն յա կի կ ո ղմ ը ։ ք^այց ներս մտ նել և գրկել նրան հնա րա վոր չէր* 
հարԼ ավոր էր խ ա բել զգա յուն  ա կա նջը, ով գիտ ի, գուցե հիմա լսելիս  

լի ն ի ։
Միստր Ռ ոչեսթրրի ննջա րանի մոտ ով հա րկա վոր էր ա նցնել ա ռա նց  

հա պ ա ղելու, բ ա յց  նրա դռա ն շեմքին սիրտս մի պահ դա դա րեց բաբա*– 
խ ե լո լց , և ստ իպ վա ծ կա նգ ա ռա ։ Ա յդ  սենյա կո ւմ  քնա ծ չէի ն , ներսում  
գտ նվողը ա նհա նգիստ  պ ա տ ից պատ էր ք ա յչո ւմ , և լսում  էի, թե ինչ–* 
պես նա ա նընդհատ  հա ռա չում էր ։ Եթե ընտ րութ յուն ա նեմ, ապա ա յս–  
տ եղ, ա յս սեն յա կո ւմ  ինձ հա մա ր երա նություն կլինիկ ժա մա նա կա վոր  
ե բա ն ութ յունէ նա վա կա ն է մ իա յն  ներս մտ նել և ասել*

((Միստր Ռ ոչեսթըր, կսիրեմ ձեզ և կա պ րեմ ձեզ հետ մինչև  մ ա հ, և 
հրճվա նքի ա ղբյո ւր ից ջսւրր կցա յտ ի շրթունքներիս))։ Մ տ ա ծում էի ա յդ  

մ ա սին։
Իմ բա րի տերը չէր կա րողա նում քնեչ և ա նհա մբեր սպ ա սում էր լ ո ւ ֊ 

սա րա ցին։ Ա ռա վոտ յա ն կուղա րկի հ ետ և իցս, բ ա յց  այնսւհղ չե մ  էինիւ 
Կսկսի որոնել, իզո ւր ։ Ա յն ժա մա նա կ իրեն կզգա  լցւէած, սերը^ մ ե ր ժ ֊ 
վ ա ծ ։ Կտ ա նջվի, գուցե և հուսա հա տ ությա ն մեջ կընկնի։ Ա յդ մա սին էլ 
էի մ տ ա ծո ւմ ։ Ձ եռ քս  պ ա րզեցի դեպ ի դուռը, բ ա յց  հետ քա շեցի և շ ա ր ո ւ ֊ 

նա կեգի աո աջ գնէսլ։
Տ խ ր ո ւթ յա մ բ  սա նդուղքից իջա ներքև , գիտ եի, թ ե  ինչ պ ետ ք է ա նել, 

և ա մեն ինչ ս։նում էի մ ե ք ե ն ա յո ր ե ն ։ Խ ոհա նոցում գտա կք>զքի դռան  
բա ն ա լի ն , գտա և յո ւղ ի  ջիշը> ե. փ ետ ուրը* բա նա  լուն ու կողպ եքին յուղ  
ք ս ե ց ի ։ Մի փ ոքր ջուր խ մ ե ց ի , վ երցրի մ ի  կտոր հաց^ Գ^ւցե ճա մփ ա ս ե ր ֊ 
կար չինի, իսկ ուժերս, որ վերջերս բա վա կա նին խախտւԼած էին, պետք  
է պ ա հպ ա նեն ի ն ձ ։ Ա յս ա մենը կա տ ա րեցի ա ռա նց որևէ ա ղմուկի։ Դուռը 
րա ց արի, գա րս եկա և կա մա ց ծ ա ծ կ ե ց ի ։ Դուրսր սկսել էր լուսա նա լ։ 
Մ եծ դա բպ ա սնԼրր փ ա կա ծ, կողպ ա ծ էին, բ ա յց  դա րպ ա սի փ եղկի գ ռ ն ա ֊ 
կր մ ի ա յն  ծ։սծկ ։էա ծ էր ։ Ա յդ  դռնա կից դուրս եկա և նո ւյնպ ես ծ ա ծ կ ե ց ի ։ 
Եվ ա յժ մ  ^>*րնֆ ի լդից արդեն հեռու էի ։

Դա շտ երից ա յն  կո ղ մ , Թ ՚որ նֆ իլգից մի մղոն հեռու, Ա ՚իլքոթի հ ա ֊ 
կւսռակ ուղղ ութ յա մ բ ճղվում  էր մի ճա նա պ ա րհ, որով երբեք չէի ա նցել, 
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բ ա յց  հաճախ նկատել էի և դարմանում էի, թե նա ուր է տանում։ ՝ 9 ։ ս յ ֊  

լերս ուղղեցի դեպի այդ ճանապարհր։ Այժմ չ^ի կարող ինձ խ ռյք  տալ 

մտածել, ոչ մի հայացր դեպի հետ և նույնիսկ՝ դեպի ա^ւաջ։ Չոյետր է 

մտածել ոչ անցյալի և ոչ էլ ապագայի մասին։ Անցյալր երկն ալին ե ր ա ֊ 

ն ելիության այնպիսի մի էջ էր, այնսլիսի մահացու տխրություն, որ եթե 
մի տող անգամ կարդայի, կթուլացներ քաջությունս և կկոտրեր թափսւ 

Իսկ ապագան ահազդու դատարկություն էր, նման էր ա շխլյրհին՝ ջ ր հ ե ֊ 

զեդից հետո։
Գնում էի դաշտերի, ցանկապատերի երկարությամ բ ,  կածաններ ոք, 

մինչև որ արևը ծա գեց։ Հա ւխ ն ա բա ր  ամառային հիանալի առավոտ էր, 

կոշիկները, որ հագել էի տանից դուրս գալու ժամանակ, շուտով ցողից  
թրջվեցին։ Ի ա յց  ոչ ծագող արևին էի նայում, ոչ ժպտացող երկնքին և 
ոչ արթնացող բնութ յա նը։ Նա, ով գեղատեսիլ վա յրով ք ա յ լ ո ւ մ  է գեւդի 
կառափնարան, մտ ածում է ոչ թե ծաղիկների, որոնք ճամփին ժպւոում 
են նրան, այլ միայն կառափնարանի ու կացնի, ոսկորների ու երակների  

անջատման, գերեզմանի մասին, որոնք սպասում են նրան ճամփի վ եր
ջում։ Իսկ ես մտածում էի իմ  տխուր փախուստի և անդաստական կ յա ն 
քի մասին և ,  Օ ... անասելի վշտով մտա ծում էի և այն մասին, ինչ թողել  
էի։ ք^այց ի^նչ կարող էի անել։ Մտածում էի այն մասին, թե ինչպես  
միստր Ռոչեսթրրր նստած սենյակում սպասում է արևածադհն, հույս  
տածելով, որ շուտով կգամ ու կհայտարարեմ, որ մնում և պատկսէնում 
եմ նրան։ Ես տենչում էի նրան, փափագում վերադառնալ։ Դեռ շատ ուշ 
չէ, գեռ կարող եմ փրկել նրան ծանր կորստի սուր ցա վից։ Հա վա տ ա ցա ծ  
էի, որ փախուստս գեռ չէր հա յտնաբերված։ Նարող էի վերէսդառնալ և 
դառնալ նրա սփոփիչը, նրա պարծանքը, փրկիչը։ դժբա խտությա ն, գու
ցե և կործանման պահին։ Օ , սարսափը, որ նա լքվա ծ էր, ինչպե ս էր 
հետապնդուէ^ ինձ» այն սուր սլաքի պես խրվել էր կուրծքս և անտանելի  

էր պատճառում, երբ փորձում էի հանել, իսկ հիշողություններն  
ավելի ևս մխրճում էին այն սրտիս խորքը։ ք^ռչուններն սկսեցին երգել 
մացառուտներում ու պուրակում» թռչուններն հավատարիմ են իրենց  
ընկերներին. նրանք սիրո խորհրդանիշներ են։ Իսկ ի^*նչ էի ես։, Սըր^ 
տսոքաշ տառապանքներից ու մոլեգին փորձերից տանջվելով ինքս  

ինձ ատեցի։ Ո"ւմ էր պետք իմ իրավացի լինելը, ո̂ ւ̂մ էր պետք հար
գանքը դեպի ինքս ինձ» ես անարգել, վիրավորել, չքել էի ընկերոջս։  
Ատելի էի նույնիսկ իմ սեփական աչքում։ Եվ, այնուէսմենայնիվ, չէի 
կարող վերագառնալ, մի քա յլ  անգամ անել դեպի հետ։ Գուցեև ա ս տ ֊  
վա ծ ինքն էր ինձ առաջնորդում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ  կամքին ու
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էքիաա1ւցուք (̂ւսնը  ̂ ռւժեղ վիշտը ոտնահարել էր կամքս և մթէսէքնել գի** 
սայ/ւ/յւ։լթյունս։ Ես դառնորեն հեկեկում էի, առաջ ք^յէերւվ իմ մծնավոր 
 ̂ ոյ մփ ով, արագ-արադ գնում էի խելոէկորոլյս արարածի պես։ ներքոէսա 

էչգաըի թուլություն, օրը տարածվեց ամքքքքղջ մարմնովս մեկ, ե ես ըն–̂ ։ 
կա։ Պառկած մնացի մի քանի րոպե, երեսս դեմ ասէքով թտց խոտին։ 
Վախենում էի կամ հու^ս էի տածում, որ կմեռնեմ այօտեղ։ ք^այց շոէսրով 
վեր կացա, սողում էի չորեքթաթ, իօկ հետո մի մքերպ քէէոքի չկանգնեցի § 
ագահ ար ա ր ձդտ Լ լով հասնել ճանապարհին։

երր, վերջապես, դուրս եկա ճանապտրհ, ստիպված եղա նստել ու 
հանգստանալ ցանկապատի տակ, այղ պահին ականյփս հասավ ա ն ի վ ֊ 
ների ձայն և տեսա, որ մոէոենում է մի կարրք։ էէձդքի կանգնեցի, ձեռքս 
րարձրացրի, կառքը կանգ ա-ոսոէ։ Հարցրի կառապանին, թե ուր է գնում։ 
Տվեց ինչ^որ շատ հեսսքվոր աեդի ՚էՕեուն, օրտեդ, հավատացած էի, մ ի ս ֊ 
տըր Ռոչեսթրրը կապեր շուներ։ Հարցրի, թե ինչքան պետք ՛է վճարել 
մինչև այդտեղ։ Ասաց, երեսուն ջիլ(իեգ, ռակայն ռւնէի միայն քսան։ 
Լավ, քսանն էլ րավական է, համաձայնեց նա։ հառասլանն օգնեց ինձ 
ն սսքելէէւ, կառքը բոլորովին դատարկ էր. փակեց դուոը, և մենք առաջ 
շարժւքե ցինք։

Ազնիվ րնթերցռղ, թաչ երբեք չզգաս այն, քԽչ Որ ՛աքդ պահին զգում 
էի ես։ Բ՝ող քո աչքերից երքքեք այեսքխ^ի փրոքհղւկահսւքզ, սրսէամաշ, 
աղի արցունքներ չթափվեն, ինշպիսֆն հոքպեցթն իմ աչքերից։ Թող հ ր ֊ 
բեք այդպիսի անհույս ու ՛հուսահատ սպա թիներ ով չդիմես երկնքին, ի ն չ ֊ 
պիպին այդ մամին արաաասնեցթն իմ շրթունքները, և թող երբեք ինձ 
ն։քան չսարսափես, որ կդժրսքխաաինես նրան, ամ սիրում ես։

ԳԼՈԻ1Ս Ք Ս Օ . Ն Ո Ի Թ Ե Ո Ո  ՐԳ

լ|լ պ։։ Ամաաայֆն երեկո Հր ։ Կառապանն ինձ իք^^ր^ց
քԱիթքրոս կոչված էվայթամ* ավածծս գամսպփ դիմաց չյէր կարող 

ավեչի հեռու տանեչ, իսկ ՝ես այլևս սշ մի շիրէինգ։չոէԽեի։ Խսպ/փ^աթքեն մի 
մղոն հեռացել էր, և ես մնացֆչ էի միայնակ։ Աչգ յոփպեին հարմԽարերե֊ 
^ի> որ կապոցս*մոռացել եմ կապքի Հեաեիմաաոոմ,պյ0աՓԽւ գրել էի ա պ ա ֊ 
հովության համար, նա մնաց այնտեղ ե միշա կէ/նա ^ խ ո ե ղ ։ Այժմ կա^ 
աարյաչ չքավոր էխ

Ուիթքրոար քաղաք չէ ե ոչ էլ Նսւյքվակ պքէալ։ Գա ր1պամենր մի
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քարե սյուն է, որը տնկված է չորս ճանաււյտրհնհրի խաչ։)՝Լրրլկում Լ 
ներկված է ճերմակ գույնով, հավանաբար, որւգեսղի հեռավորության 
ու խավարի մեջ ավելի նկատելի (ինի։ Այդ սյունի ծայրին սյմրադված 
էին Լէւրս ըուրանակ* ամենամոտ քաղարր, ըստ մ ակ ա ւյ բութ յլւլն, դա նը ֊ 
վում էր տասը մղոն հեռու, իսկ ամենահեռավորը^ քսան մղոնիը ավելի։ 
Այս քաղաքների ինձ քաջ ծանոթ անուններից հասկացա, թե որ կոմ
սությունում եմ իջել* դա հյուսիսի կենտրոնական կոմսություններից 
մեկն էր, իր մռայլ ճահճուտներով ու լեռնաշղթաներոէէ* հետևում, աջ ու 
ձախ տարածվում էին էսոշոր ճահիճներ, առաջս փռված էոոր հար– 
թատէայրի ծայրում երևում էր լեռների ալիքաձև շղթան։ Անս՛կչությունն 
այստեղ, ըստ երևույթին, նոսր էր և անցորդներ չէի տեսնում ճանա
պարհներին, որոնք ձգվում էէէն դեպի արևելք, արևմուտք, դեպի 
հյուսիս ու հարավի ճերմակ էին, լայն ու ամայի, անցնում էէէն ճահիճ
ների միջով և դրանց երկարությամբ եզրերին բուսնում էր էրէ հա։ ւէայրե 
ցախի։ Այնուամենայնիվ, մի որևէ պատահական, ճամփորդ կարող էր 
այստեղով անցնելյ. իլւկ այժմ ես չէի ոպումյ որ ինձ տեսնեն* անծանոթ 
մարդիկ կարող էին զարմանալ, թե. ինչ եմ անում այստեղ, այս քարե 
սյունի մոտ^ աննպատակ ու մ ոլորված։. Ինձ կարող էէէն հարցնել, իսկ ես 
կարող էի միայն այնպիսի սլա տասէս ան տալ, որը անհ ավատ ալի կթվար 
և կասկածներ կհարռւցեր։ Ոչ մի րան այդ պահին ինձ չէր կապում 
մարդկային հասարակության հետ, ոչ մի հրապուրանք կամ հույս է։նձ 
չէր քաշում դեպի այնտեղ, որտեղ ապրում են ինձ նման արարածներ* 
ոչ մեկը, ինձ տեսնելով, համակրանք չէր տածի, լավ կարծիք չէր կաղ– 
մի իմ մասին։ Ոչ մի ազգական չունեմ, բացի համապարփակ մորից՝ 
բնությունից, կփարվեմ նրա կրծքէէն և կէսնդրեմ հանգստություն տալ է։նձ, 

Անցա ցաէսու թփերի մեջ, կտրելով թխաթույր ճահճի մոտ ընկած 
խոր փոսը, անցնելով մինչև ծնկներս հասնող երկար, էսիտ խոտերի մի
ջով, պտույտներ գործեցի ոլորապտույտ արահետով և մի խուլ անկ
յուն ոս  ̂ գտա մամ ուռից սևացած գրանիտե մի ծւսյռ ու նստեցի տակը։ 
Շուրջս ճահճի բարձր ափերն էէէն, գլխիս վերև՝ ժայռը, իսկ ժայռից վեր 
տարածվում էր երկէէնքը։

Անցավ մի որոշ ժամանակ, մինչև որ կարողացա հանգստանալ նույ
նիսկ այս ապէսստարանում։ Որոշ չափով սարսափում էի, որ մոտա
կայքում կարող է թափառել վայրի կենդանի կամ ինձ կտրող է հայտ
նաբերել մի որևէ որսկան կամ որսագող։ Երբ քամու ուժեղ հոսանքը 
անցնում էր այգ ամայի վայրով, վէր էի նայում, վախենալով, որ ցուլ 
է հարձակվում ւէյրաս։ Եթե գաշտակտցարը սուլում էր, թվում էր, թե դա
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մարդ է։ Բայրյ Համոպվելով, որ իմ սարսափները անհիմն են և խոր 
չոէսթյունից հանգստացածէ որ տիրեց, երբ խավարը պատեց, ինքնա*> 
վստահ դարձա։ Մինչև հիմա չէի մտ ա ծում, միա յն ականջ էի դնումք 
հսկում ու սարսափում^ ա յժմ մտածելու ընդոմտակությունս վերա կա նգ ֊ 

նովԼց։

Ի*̂ նշ անել։ Ո̂ ւ̂ր գնալ։ 0^, տանջող հարցեր, երբ չգիտես ի"նչ անել 
և ո՜ւր գնալ, երր իմ հոգնած ու դողդոջուն անդամներով պետք է 

կէորեմ անցնեմ երկար ճանապարհ, մինչև որ հասնեմ մարդկային բնա^ 
կսյվէսյր, երր աղերսանքով պետք է դիմեմ սառը ողորմ ության, 

մենշև որ ընկնեմ մի հարկի տակ, հակառակ իմ ցանկության հետամուտ  
էինեմ համակրանքի և համարյա որոշակի մերժում ստանամ, մինչև որ 
մարդիկ լսեն պատմությունս և բավարարեն իմ կարիքներից որևէ մեկը$

Շոշափնցի ցախու թուփը, չոր էր և դեո պահպանել էր ամառային  
տոթ օրվա ջերմությունը։ Նայեցի երկնքին^ էՒ^է Էր * Բ*^ՐՒ

ս. ռկ ա (ծ ում էր վերևում ժա յռի արանքից։ Ցողը սկսեց նստել հաճելի 
մեղմութ յա մբ, չէր լսվում նույնիսկ զեփյուռի շշնջոցը։ Բնությունը 

թվում էր գթասիրտ ու բարի* կարծում էի սիրում է ինձ^ մերժվա ծիս, և 
ես, որ մա րդկա նցից սպասում էի միա յն անվստահոէթյուետ մերժում ու 

վիրավորանք, որդիական շոյա նքով փարվեցի բնութ յա նը։ Գոնե այս գՒ  
շեր նրա հյուրը կլինեմ, քանի որ նրա զավակն եմ, իմ մա յրր ինձ ապաս^ 

տարան կտա առանց փողի և առանց վճարի։ Մոտս դեռ մնացել էր մի 
կտոր հաց^ բուլկու մնա ցորդը, որ ես գնել էի պատահսւբար մոտս մնա 

ցա ծ պեննիով, երբ կեսօրին անցնում էինք քաղաքի միջով։ Այստեղ– 
այնտեղ փայլփ լում էին հասած հավամրգիներ, որոնք սև սաթի հա

տիկների պես պսպղում էին թփերի միջից։ Մի բուռ հավաքեցի և կերա 
հացի հետ ։ ճգնա վորի ա յդ աղքատիկ ընթրիքը թհպետև չհա գեցրեց, 
րա յք թեթևա ցրեց սուր քա ղցս։ Վերջում կարդացի երեկոյան աղոթքս և 
տեղ ընտ րեցի քնելու համար։

Ժա յռի կողքին ցախին շատ խիտ էր, երբ պ ա ռկեցի, ոտքերս թաղ^ 
վեցին մեջը։ Տա խ ին, երկու կողմից բա րձրա նա լով, ծա ծկում էր ինձ, 
թողնելով միա յն մի նեղ բա ցվա ծք գիշերվա օգի հա մա ր։ Շալս երկու 
տակ ծա լեցի և իբրև ծա ծկոց գցեցի վրաս. մա մռա կա լա ծ մի հողա^ 
կույտ ծա ռա յեց ինձ որպես բա րձ։ Այսպես տեղա վորվելով, ես, գղնե 
գիշերվա սկզբին, ոչ մի ցուրտ չէի զգում է

Հանգիստս բա վա կանին երանավետ կլիներ, եթե ինձ չտանջեր սըր^ 
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աիս կարոտը։ Սիրտս տրէոնջում էր րաւյ/1աձ, տրյունտհոս ^երիր,
կտրտված բ^րերիէյ։ Նա դողում էր միստր Ռոչհսթրրի և նրա րախտի 
համար* դառո կարեկցությամբ ողբում էր, անհուն կարոտով տենչում էր 
նրան և անօգնական թռչունի պես դեռ ընլյում էր քէր վիրավորվսւՏ թևե
րը, ապարդյուն փորձեր սյնելով թռչել սիրածի մոտ։

՝Տանջահար եղած այդսլիսի ւքտրհրիը, բարձրսւըա ու նստեդի ծրնկ–̂  
ներիս վրա։ Գիշերն իջավ, լուսատուները երևաըին, խաղաղ, լուռ գիշեր 
էր, չափիդ դուրս անդորխ վախի համար։ Գիտենք, որ աստված ա մենս։֊ 
դո է, բայդ, անկասկած, ամենից շատ նրա ներկայութքունը ղղսւցւէում է 
մեր առաջ փռված նրա արարման ւէհհության ։քեջ, և հենց անամպ գի
շերային երկնքում, որտեղ նրա աշխարհները ընթանում են իրենց լուռ 
ընթացքով, ամենապարզ կերպով կարդում ենք նրա անս ահ մ ան ութ յու– 
նը, ամ ենակարողությունը, նրա ամենագո լինելը։ Չոքեցի, որպեսզի 
աղոթեմ միստր Ռոչեսթըրի համար։ Վերև նայելով, արտասվալից աչքե
րով տեսա հզոր Ծիր֊Կաթինը։ Հիշելով, թե ինչ է այն իրենից ներկա
յացնում, թե ինչքան անթիվ համաստեղություններ այնտեղ տարածու
թյան մեջ սլանում են, թողնելով միայն լույսի աղոտ հետք, ես զգացի 
աստծո կարողությունն ու հզորությունը։ Հավատացած էի, որ նա հզոր 
է և կարող է փրկել իր ստեղծածին։ Համոզված էի, որ ո՜չ երկիրը և ո չ 
նրա ստեղծած հոգիներից որևէ մեկը, որ ապրում էր երկրի վրա, չի 
կործանվի, և աղոթքս փոխարինեցի շնորհակալությամբ* կյանքի աղ
բյուրը միաժամանակ հանդիսանում էր և հոգիների փրկիւը^ Միստր 
Ռոչեսթըրը կփրկվի* նա աստծուն է պատկանում, և աստված կպահ
պանի նրան։ Նորից փարվեցի ժայռի կրծքին և շուտով քնի մեջ մոռացա 
սերությունս։

Սակայն հետևյալ օրը կարիքը դժգույն ու մերկ առաջ։ կյյնգնեց։ 
Թռչնակներն արդեն վաղուց թողել էին իրենց բները, ։քեղուները ւէտղւռց 
արդեն թռել֊գնա ցել էին ցախ ու թարմ ծաղիկներից մեղր հ տսվաքել ու, 
քանի գեռ շաղը չէր չորացել, առավոտյան երկար ստէԼերներն արդեն 
սկսել էին կարճանալ, և արևը լցրել էր երկիրն ու երկինքը իր կենսա
տու շողերով* ։էեր կացա և նայեցի շուրջս։

Ինչ խաղաղ, տաք, հրաշալի օր էր։ Առաջս փռված ցախու մացաո– 
ներով ծածկված տարածությունը ասես ոսկե անապատ լիներ* ամենուր 
փայլում էր արևը։ Ինչքան կուզենայի ապրե"լ այգ փայլի մեջ։ Տեսա 
մի մողես, որը սողալով վազում էր ժայռի վրայով, տեսա մի էՏեղու, 
որը ջանասիրությամբ թռչկոտում էր քաղցր հավամրգու ։քեջ։ Այդ պա
հին սիրով կուզենայի մեղու կամ մողես էիՆել, որպեսզի կարողանայի
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այստեղ գ տ ն ե լ  պատշաճ ուտելիք և մշտական ապաստարան։ Բա յց ես 
մա րդկա յին էակ էի, ունեի մա րդկա յին պահանջներ» չպետք է հապա–^ 
զել ա յնտ եղ, որտեղ հնարավոր շէր բավա րա րել պահանջներս։ Վեր կ ա ֊ 
ցա , նա յեցի քնա ծս տեղին։ Ապագայից ոչ մի հույս չունենա լով, մ տ ա ֊ 
ծում էի մ իա յն , թե ինչքան լավ կլիներ, եթե արարիչը ա նցյա լ գիշեր 
հոդիս վերցներ, երր քնա ծ էի. այն ժամանակ ա յս հոգնատանջ մ արմ ի ֊ 
նը մա հից հետո ազա տ վելով ճակատագրի դեմ պա յքա ր մղելու ա ն հ ր ա ֊ 
ժեշտութ յո ւն ի ց , կսկսեր աստիճանաբար քա յքա յվել և անէանալ ա մ ա ֊ 
յութ յա ն մեջ։ Բա յց կյա նքը, իր բոլոր պահանջներով, տանջանքներով ու 
պարտ ավորություններով հանդերձ, դեո չէր Լքել ինձ։ Հարկավոր էր 

բավարարել կարիքները, տանեչ տառապանքները, 
կատարել պարտ ա կա նություններս։ Ես ճանապարհ ընկա ։

Ուիթքրոս հա սնելուց հետո շարանակԽցի ճանապարհս, որը ձ ը գ ֊ 
վում էր արևի հակառակ ոսլղոլթյա մ ր» արեր տաք էր ու բա րձր։ Ա յլա ֊ 
պես ոչ մի կերպ այդ ուղղությունը չէի ընտ րի։ քա յլո ւմ  էի երկար ժ ա ֊ 
մա նակ, և երբ մտ ա ծեցի, որ բավականին ճամփա եմ կ տ ր ե լ ֊ա ն ցե լ և 
հանգիստ խղճով կարող եմ զիջել հոգնա ծությա նը, որը հ ամ արյա ո ւժ ա ֊ 
սպառ էր արել ինձ, կարող եմ դադարեցնել իմ ա յս հարկադրված շ ա ր ֊ 
ժումը, և, նստ եչով առաջին պատահած քարին, անձնատուր Լինել ան^ 
տ ա րբերությա նը, որը կաշկանդել էր սիրտս ու մա րմնիս րպ ռր անդամ–– 
հերը, ականջիս հասան զանգի հհչյոէններ, դա եկեղեցու զանգն էր ։

քա յլեր ս  շարունակեցի ղողանջի ուղղությա մբ, և շուտով ռ ո մ ա ն ֊ 
սրիկ բլուրների ա րա նքում, որոնց փոփոխություններն ու Սէեսքր արդեն 
մի ժա մ առաջ դադարել էի նկատելուց, տեսա մի գյուղ և եկեղեցու 
գմբեթի սուր ծա յր ։ 1*նձնից դեպի աջ ամբողջ դաշտավայրը ծա ծկվա ծ  
էր ա րոտ ա վա յրերով, արտերով և անտառով» կարկաջահոս առվակը 
ոլորապտույտ վա զում էր բա զմերա նգ կանաչներին հասած հացահատիկ
ների, մոա յլա ա հս անտառների, պ ա յծա ռ ու արևոտ մա րգա գետ ինների  

անիվների գղրդքքքից» առաջ նա յեցի, ճամփթն տե
սա ծանր բեռնա վորվա ծ մի քքբց գանդաղ բարձրանում էր րւուրն
ի վեր. նրա հետևից ոչ հեռու, գաջիս էին երկու կով և նրա նք քէ^ղԸ^ 
Շուրջս կա յին մա րդկա յին կ յա նք ու մա րդկա յին աջխատսժնք$ Պետք էր 
պ ա յքա րել, ձգտել ապրել ու աշխատել մյումների պեա

Մոտ ժա մը երկուսին մտա գյուղը ։ Միակ փ ողոցի ծա յրում կար մի  
փոքր խ ա նութ, որի պատուհանում ցուցա դրվա ծ էին թոպկիներ։ &աօ^ 
տիկ ուտել էի ուղում։ Օւտելով մ ի գ ա ց ե որոշ չա փ ով կարողա նայի ուժերս 
վերականգնելն ա ռա նց դրա հնարավոր շկր ճանապարհը ջարոմեակեջա

«74



Հհնր որ րն՚կւս ինձ նէքան^էերի ւ̂ եջք հրէքիւաւ ա սուս վհրտկտնււնհրււ 
ըանկէո1<1յունււ ւք ե ր սյ ա ա րձավ ինձ։ ^^դում կի, որ ։։տ որտրո։ րիչ րան ////#֊ 
ներ ոովիը ուջււթավոէել ու վո։յր րնկն/ղ ^յուէլի միջու1 տնրնող ճւո մփի 
4բ  ԱՈ Չկա^ արէրոք մոտս մի որեէ բան, որը կոյրելի ւիներ ւիո1ստնտկել 
րոէքկոլ հետ։ Մտածեցի։ Վդիո կսոցած ունեի մի փորրիկ մետարոե 
(հսշկինակք ունեի ձեռնոցներ։ Դժվարանամ էի ասել, թե մարդիկ ինչ են 
անոսք ծէսյրէսհեղ կոյրիրի դեպքում։ Սրնդունւէե ր արդյոք այս իրերից 
որևէ մեկը* հաւէանաբար ոչ, բույը հարկաւէոր էր փորձել։

Մտա խանութ» այնտեղ մի կին կար։ Տեսնելով կանոնավոր հտդնր– 
ված մի անձնավորության, րոտ նրա ենթադրության, լքի տիկին, նա 
քաղէսքավարի առաջ եկավ իմ կողմը։ Ւնշո̂ *։Լ կարող է ծառայել։ Ես սոքո  ̂
թա^ար եղա։ Լեզուս չէր պտտվում, որպեսզի արտասանեի խնդիրքս, 
չէի համարձակ։էում առաջարկել կիսաէքաշված ձեռնոցներս կաւէ ճ։էոթված 
թաշկինակս, բացի այդ, զգում էի, որ դա անմիտ բան կլիներ։ Միայն 
խնդրեցի թույլ տ։սլ մի րոպե նստել, քանի որ հոգնած էի։ Հուսախաբ–– 
ւէած իր ակնկալումներից, նա սառնոկթյամբ համաձայներ իմ խ նդիր ֊ 
քին։ Տույց տվեց մի աթոռ, նստեցի։ Ուզում էի դառնագին լաց լինել, 
բայց գիտակցելով, որ անտեղի կլիներ, զսպեցի ինձ։ Հետո հարցրին 
կա"* արդյոք գյուղում մի որևէ դերձակուհի կամ կար անող կին։

— Այո, երկու կամ երեք։ Հենց այնքան, որքան գյուղին հարկա ֊ 
վոր է։

Մտածեցի։ Հասա ծայրահեղ կետին։ Երեսառերես հանդիպեցի կ ա ֊ 
րիքին։ Մնացել էի առանց միջոցների, առանց ընկերների, առանց փ ո ֊ 
ոՒ Պետք էր մի ելք գտնել։ Ո այց ինչպե"*ս։ Պետք էր դիմել մի որևէ 
տեղ։ Տայը ո"*ւր։

Արդյո"*ք չգիտին գք̂ ւըե մի որևէ մոտիկ տեղ աղախին են փնտրում։
Ոչ, նա չի կարող ասել։
— Ի"*նշն է այստեղի գլխաէէոր արհեստը։ Բնակիչների մեծ մասը ի ն ֊ 

չո"*։/ Է զբաղ։էոս1։
— Ոմանք բատրակություն են անում ֆերմաներում, շատերն ա շ ֊ 

խատոսք են ւքիստր Օլիվերի ասեղի ֆաբրիկայում և ձուլագործարանում։
— Միստր Օլիվերր կանանց րնդունո"*սՏ է աշխատանքի։
— Ոչ, ւսյնտեղ աշխ։ս։ոում են միայն տղամարդիկ։
— Ւսկ կանայք խ՝նչ են անում։
— Չգիտեմ, — պատասխանեց ն ա ։ ֊ ֊ ֊  Ոմանք մի րան են անում, 

մյուսները^ մի ուրիշ։ Չքավորները մի կերպ յոլա են գնում։
Երեի իմ հարցումները հոգնեցրին կնոջը, և, իրոք, ի"*նչ իրաէիոնք

ա



ունօի ձանձրացնել նրան։ Ներս մտան մեկ^երկու հարևան, աթոռը ա կ ֊ 
ներևարար հարկավոր էր։ Դուրս եկա խանութից։

–Փայլեցի փողոցի երկարությամբ, նայելով աջ ու ձախ բոլոր տ ն ե ֊ 
րին, բոյյց չէի կարողանում ոչ մի պատրվակ կամ պատճառ գտնել, որ^ 
պհսզի ներս մտնեի որևէ մի տուն։ Մեկ ժամ կամ ավելի դեգերեցի 
գյուղի շուրջը, մերթ հեռանալով, մերթ նորից մոտենալով։ Սարսափելի 
րաղց զգալով և ուժասպառ եղած, թեքվեցի մի նրբանցք և նստեցի 
ցանկապւստի տակ։ Սակայն մի քանի րոպե անց նորից ոտքի կա նգնե ֊ 
ՑՒ որոշեցի մի որևէ հնար գտնել կամ գոնե մեկից մի խորհ ուրդ 
հարցնել։ Նրբանցքի վերջում կանգնած էր մի փոքրիկ տուն, որի առաջ 

կար պարտեզ, անասելի կերպով կոկիկ ու վառ ծաղիկներով լի։ Կանգ առա 
այդ տան մոտ։ Ւ^նչ իրավունք ունեի մոտենալ ճերմակ դռանը և ձեռք 
տալ փայլուն թակին։ Ինչպես կարող էի հուսալ, որ այդ տան բնակիչները 
օգն ութ յան ձեռք կմեկնեն ինձ։ Այնուամենայնիվ, մոտեցա ու ծեծեցի։ 
Հաճելի տեսքով մաքուր հագնէԼած մի կին բաց արեց դուռը։ հվաղ, որ 
կարելի էր սպասել միայն անհույս, ուժասպառ եղած էակից, խղճուկ, 
կամաց ու դողդոջուն ձայնով հարցրի՝ արդյոք աղախին հարկավոր չէ^։

– Ո լ , –  ասաց նա ,— մենք աղախին չենք պահում։
— Իսկ կարո**ղ եք ասել, հնարավորը է մի որևէ տեղ ա շխ ա ֊ 

տանք գտնել,— շարունակեցի,— ես տեղացի շեմ, այստեղ ծանոթներ 
չունեմ ։ Աշխ ատանք եմ փնտրում, ինչ տիպի աշխատանք ուզում է չինի։

Բայց նրա գործը շէր ինձ համար մտածել կամ տեղ գտնել, բացի 
այդ, անձս, վիճակս և ասածս կարող էին նրան կասկածելի թվալ։ Կ ի ֊ 
հը գլուխը շարժեց, ն։ս (էշատ ցավում է, որ չի կարող այգ մասին ինձ 
որևէ տեղեկություն տալ», և ճերմակ դուռը փակեց շատ բարեկիրթ ու 
քաղաքավարի ձևով, թողնելով ինձ շեմքից դուրս։ Եթե դուռը մի փոքր 
երկար բաց մնար, երևի մի կտոր հաց խնդրեի, որովհետև հպարտու֊ 
թյունս չքացել էր։

Չէի կարող վերադառնալ այգ անդուր գյուղը, որտեղ օգնություն 
ստանալու ոչ մի հույս չկար։ Թերևս ավելի լավ լինի, եթե ճանապարհս 
թեքեմ դեպի անտառը, որը մոտիկ էր և որը իր խթտ ստվերով խ ոստ ա ֊ 
հում էր հյուրընկալ ապաստարան։ Սակայն այնքան ուժասպաՈ։ այնքան 
թույլ էի, բնական պահանջներն այնպես էին ինձ տանջում, որ բնազդը 
ստիպում էր ինձ թափառել բնակարանների շուրջը, որտեղ հնարավոր կր 
ուտելիք գտնել։ Մեկուսացումը մեկուսացում չէր ւիեի, հանգիստը^ 
հանգիստ, քանի գեռ քաղցը, ա յդ ուրուրը, իր կտուցն ու մագիւնհրք

Ւ ր Կ  Կ  կողք»*
ա



Մոտենում էի տներինք հեռանում էի, նորիը է̂ի մ ոտեն ում, նորիը 
հեռանում, միշտ տանջվելով այն մտքից, որ իրավունք չունեմ խնդրելու, 
իրավունք չունեմ սպասելու, որ մարդիկ հետաքրքրվեն մի մենավոր 
րախտով։ Երեկոն արդեն մոտենում էր, իսկ ես տակաւնին թափառում 
էի որպես անտուն ու սոված շուն։ Դաշտն անընհլուէ, դիսսւըս նկատեցի 
եկեղեցու գմբեթի ծայրը և շտապեցի այնտեղ։ Գերեզմանատան մոտ, 
սլարտեզի մեջ դտնվոււէ էր մի կոկիկ, թեև փոքր, շենք, չէի կա սկա ֊ 
ծում, որ դա քահանայի տունն էր։ Հիշ^ըի։ երբ օտարականները
դնում են մ ի տեղ, որտեղ բարեկաւենԼր չունեն, և աշխ ատ անք են փ ը ն տ ֊ 
րու.մ, երբեմն խորհուրդների և օմ ան դա կության հաւք ար դիմում են քա–> 
հան ային։ ահանա յի պարտականությունն էլ հենց այն է, որ օոնի^
գոնե խորհուրդներով, երանց, ուէքեր օդնության կ^ըիք ունեն։
Բ՝։էոէ.մ էր, թե ես ինչ^որ իրավունք ունեի խորհուրդ ստւսնալու 
այստեղ։ Ե։է այսպես, ինքս ինձ խրախուսելով և հավաքելով թ ա յլ  
ուժերիս մնացորդները, առաջ շարժվեցի։ Մոտեցա տանը և ծեծեցի  
խոհանոցի դուռը։ Դուռը բացեց մի ծեր կին։ Հարցրի՝ սւս քահանայի  
տՈ**ւնն է։

—  Այո։
>—  ք  ահ ան ան տա՞նն է։
— Ոչ։
—  Շո՞ւտ կդա։
—  Ոչ, տանից գնացել է։
—  Հեռո՞ւ։
—  Ոչ շատ՝ երեք մղոն հեռու։ Նրան կանչել են հոր անակնկալ 

մահվան պատճառով* այժմ գտնվում է Մարշ Լնդում և, շատ հա վա նա ֊ 
կան է, որ երկու շաբաթ ևս մնա ։սյնտեղ։

—  Իսկ տանտիկինը տա՞նն է։
Ոչ, ոչ ոք չկա, թ^քի  իրենից։ Ինքը էոան տնտեսւյլհին է։ Եվ ն ր ա ֊ 

նից, ընթերցող, չէի կարող օգնություն հայցել, առանց որի կ ո րծա ն ֊ 
վում էի։ Դեռ չէի կարող ողորմություն խնդրել, և նորից ոտքերս քարշ 
տալով հեռացա։

Երկին հանեցի թաշկինակս, նորից պատկերացրի փոքրիկ խանութի 
բուլկիները։ Օ , գոնե ։քի կտոր հացի կեղև, մի ։իոքր կտոր, որպեսզի 
թեթևացնեմ սուր քաղցս։ Բնազդաբար քայլերս նորից ուէլղեցի դեպի 

հացի խանութը, ներս մտա և, թեև այնտեղ, բացի  
վաճառողից, կային և ուրիշներ, ես հ էաք արձակվեցի խնդրել՝ չի՞ տա 
արդյոք հաց այս թաշկինակի դիմաց։
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^ինը նա յեց ակնհայտ կասկածսէնքով^ ոչ, նա երբեք այդ ձևով ա պ ֊
բան ո շի վա՜ձառել։

ձ;։ մարյա հուսահատված, խնդրեցի կես թք^զկիէ 
ժեց։ / ։ւշպև"ս իմանա, թե այդ թաշկինակը որտեղից եմ վերցրել, ասաց 
նա։

Ա էն <ք ամանակ շի'* վերցնի արդյոք ձեռնոցներէո 
լ* դրանք) նրա ինշի**ն են պետք։

: ։սհԼւի շէ, ընթերցող, կանգ առնել այս մանրամասնոէթյունների 
վրւս։ Ոմանք հավատացնում են, որ բավականություն են ղդում, երբ հե*  ̂
աաղսւրձ հայացք են գցում անցյալի վշտալից վերապրումների վրա, 
սակայն այսօր ինձ համար դժվար է վերհիշել կյանքիս այդ շրջանը* 
բարոյական նվաստացումը, ֆիզիկական տառապանքների հետ միասին, 
չափազանց տխուր հիշողոլթյոէններ են, որպեսւքի կարելի լինի նրանցով 
վեր ապրել։ Ես չէի հանդիմանում նրանց, ովքեր մերժում էին ինձէ 
Տէդում էի, Որ այդ բոլորը սպասելի էր, և որ ոչինչ չէի կարող անեչ, սո
վորական մուրացկանը շատ հա€ախ կասկածների տեղիք է տալիս. 1^4. 
հագնված մուրացկանը անխուսափելի կերպով կասկածներ է հարուցում։ 
ճիշ տ է, ես միայն աշխատանք էի խնդրում, բա յց ո^վ էր պարտավոր 
մտածել իմ աշխատանքի մասին։ Անշուշտ, միայն ոչ նրանք, ովքեր ինձ 
տեսնում էին աոաջին անգամ և ոչինչ չգիտեին բնավորությ։սն4է մասին։ 
Իսկ ինչ վերաբերում է կնոջը, որը չուզեց թաշկինակիս փոխաըեն հաց 
տալ, ապա նա իրավացի էր, եթե առաջարկս նրան անհամեստ թվաց 
կամ փոխանակումը^ ոչ ֊շահավետ։ Թույլ տվեք կարճ կտրել։ Ջ անձրա– 
ցել եմ այդ մասին խոսելուց։

Մութն ընկնելուց առաջ անցա մի ֆերմայի մոտով։ Թաց գռան մոտ 
ֆերմերը նստած հացով ու պանրով ընթրիք էր անում։ Ես կանգ առա ոլ 
ասացի.

— ^ ^ 9  կտա^ք, շատ քաղցած եմ։֊~~ նա զարմացած նա
՛յեց, բա յց առանց պատասխանելու մի հաստ կտոր կտրեց կլոր հացից և 
մեկնեց ինձ։ Ենթադրում եմ, որ նա ինձ ոչ թե մուրացկանի, այչ մի ինչ^որ 
տարօրինակ կնոչ տեղ դրեց, որի սիրտը սև հաց ուզեց* Հենց որ հեռա
ցա, նստեցի գետնին ու կեքա ա յն։

Հույս չունենաչով մի որևէ հարկխ տակ գիշերելու, սկսեցի քնելու 
տեղ որոնեչ անտառում, որի մասին վերևում ակնարկեցի։ Սակայն գի
շերը անտանելի էր, հանգիստս խախտված էր, գետինը խոնավ էր, օդը^ 
սառը, բացի այդ. ինձնից ոչ հեռու հաճախ մարդիկ էին անցնում, և ես 
ստիպված էի նորից և նորից տեղս փոխել։ Ապահովության ու հանգըս^
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տության ղղաըումը բարեկամսւրար տ ոտ մ ա ̂  ք;վւ՚։ձ չրո ր՝այ;՝ւ հնձ։ Ա^էտյ֊ 
ւխւոյան դեմ անձրև եկաւէ։ Անձրեը տեղում էր և ամբուր հետևյալ օրը։ 
Մի հարբրհք ք ըն թե րըող, մ ան րամ ասն հ ա շէ1̂ե տ մ ութ յուն ։ Աոաջվա պես ա շ ֊  

խատանք էի որոնում, առաջւէա սլեո մերւ)ւէւմ ստանում, առաջվա պես 
տանջվում ք^ղըիը* միայն մի անդւսմ կերա։ Սի տնակի դռան մոտ տեսա 
մի փոքրիկ ադջիկ, որն ո լզում էր շիլան ամ անի ց թափել խոզի կերատաշտը։

— ս տա ինձ , —  հարցրի։
Նա ապշած նայեց ինձ։
—  Մամա , —  կանչեց , —  այստեղ ինլ^որ կին խնդրում է այս շի–– 

լան իրեն տալ։
—  Լավ, աղջիկս, —  ւղ ատասխանեց ներսից մի ձայն , —  տուր, եթե 

մուրացկան է։ Խոզը, միևնույն է, շի ուտի։
Աղջիկը սառած թանձր շիլան ղատ ււ։րկ1էը բռիս ւեեջ, և ես աւլահա֊ 

բար կուլ տւէեցի այն։
երր խոնավ աղջամուղջը սկսեց թանձրանալ, կանդ առա մի մ ե ն ա ֊ 

վոր արահետի վրա, որով ժամից ավելի է, ինչ քայլոււք էի։
((Ուժերս բոլորովին դավաճանում են , —  ասացի ինքս ինձ , —  զդում 

եմ, որ ավելի հեռուն գնալ չեմ կար ույ։ Մի^թե այս զիջեր էլ պետք է 
անցկացնեմ աքսորյալի նման։ Այս անձրևս։յին գիշերին ւլլուխս պհս^ք կ 
դնեմ սառը, խոնւղվ գետնին։ Վա խ են ում եմ, որ այլ կերպ հն արեէւք որ 
չլինի, որովհետև ո՞վ ինձ ապաստարւսն կտա։ Ո այց անտանելի կէինի 
մնալ դրսոււք սովահար, թուլացած, ցրտից սառած, բոլորից լքված ու 
անհույս վիճակում։ Հավանաբար մինչև առավոտ չեւ1 ապրի։ Եվ ինչո՞ւ 
չեմ կարող հաշտվել մահվան մտքի հետ։ Են չո՞ւ եմ պայքարում տնար^ 
ժեք կյանքիս համար։ Որովհետև գիտեմ, կամ հաւէաաում եմ, որ միստր 
քհոչեսթըրը դեռ կենդանի է։ Ոացի այդ, սովից ու ցրտից, մեռնելը այն
պիսի բախտ է, որի հետ և բնությունը շի կարող անտարբեր կերսլով 
հաշտվել։ Օ , նախախնաւէություն, մի փոքր ևո ինձ սլահպա^յփ ր, օգնի ր, 
ուղղություն տո ւրձ)։

Աղոտ հայացքս թափառում էր մռայլ ու ւՏիգապատ լանդշւսֆտ ում է 
Հասկացա, որ բավական հեռացել եմ գյուղից, որը բոլորովին չէր հրե– 
վում։ Անհետացել էին նույնիսկ գյուղը շրջասլսոոող մշակվւսծ դաշտե
րը։ Կածաններն ու արահետները նորից ինձ բերեցին ցախամաոառնե– 
րով պատած վայրերը։ Միայն մի քանի դաշտեր, որոնք գրեթե վայրի 
ու անմշակ էին և հազիվ էին տարբերվում մացառասլատ հողերից, բա
ժանում էին ինձ մշուշապատ րլուրից։

((Ա/Լելի լավ է այնտեղ մեռնել, քան փողոցում կամ բանուկ ճանա–
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պարհէ վքէք̂ ,— մ տածում էի ես։ Եվ շատ ավելի լավ կլինի, եթե արջնապ–  ̂
ռավՆ ք> րն ու ագռավները, եթե միայն նրանք այո կողմ երում կան, հո՛  ̂
շւ;ո։1,ն մարմինս, քան այն փակվի մուրաքկանի դագաղի մեք և քայքայ–^ 
վհ աղքատիկ գերեզմ ան ում ձ) ։

Հ^այլերս ուղղեցի դեպի րլարր։ Հասա։ Այժմ միայն մնում էր գըտ^ 
նել մի փոսընկած տեղ, որտեղ հնարավոր լիներ պառկել և զգող, որ 
գոնե թ ա քնվ ա ծ ես, բ ա յց  այս ամայի վայրի մակերևույթը հարթ էր։ Տ ե ֊ 
ղի մ իա յն  գույնն էր փովախական^ ճահիճների եղեգն Ու մամուռը կ ա նա ֊ 
չին կին սւալիս, իսկ ա յն տեղերը, որոնք շոր էին և ծածկված էին ցա^ 
քսու մացառներով^ սև էին։ Թանձրացող խավարի ։քեջ ես գեռ կ ա ր ո ֊ 
ղանում էի զանազանել այդ փոփոխությունները, դրանք լույսի ու ս տ վ ե ֊ 

րի միայն երանգներ էին, որովհետև գույները օրվա լույսի հետ չքացել էին։
Հայացքս թափառում էր մռայլ ճահճուտներում ու թփուտնե–^ 

րու։ք, անհետանալով վայրի տեսարանների խորության մեջ, նրբ խա
վար ում, հնով ու։ք, ճահճուտների ու բլուրների արանքում մի լույս ց ո ֊ 
լա ց։ “ 1̂ Ո1Տ քՁ1սԱՏ”  ̂ էէ— անցավ ։քաքովս, և սպասում էի, որ շուտով 
կանհետտնա։ Սակայն կրակը շարունակում էր ։է։սռվել հաստատուն լո ւյ
սով՝ ո չ  հեռանում էր և ո չ̂ մոտենում։ է^Մի^թե դա խարույկ է, որը հենց 
նոր վառեցին» ,— ինքս ինձ։ Սկսեցի դիտել, աարածվո^ւմ է թե**
ոչ. ոչ, ո՜չ պակասում էր և ո՜չ ծավալվում։ ՀւԳուցե դա մոմ է մի տան 
մեջ»,՝— ենթադրեցի*— «եթե այդպես է, ապա ես երբեք շեմ հասնի 
դրան։ Չափազանց հեռու է, և թեկուզ մի քանի քայլ հեռու լիներ, ի^նչ 
օգուտ։ Դուռը կծեծեի միայն նրա համար, որ այն փակեին իմ ւսոաջ»։

Եվ ես պառկեցի իմ նշած տեղում ու դեմքս դեմ արեցի գետնին։ 
Մի ս։ռժամանակ պառկած էի անշարժ։ Դիշերային քամին փշում, ա ն ց ֊ 
նամ էր բլրի ու իմ վրտյով և հառաչելով մեռնում հեռվում։ Հորդառատ 
անձրև էր տեղում, թրջելով ինձ մինչև ոսկորներս։ Եթե ւքիայն կ ա ր ո ֊ 
զանայի անձնատուր լինել խաղաղ սառնամանիքին՝ այդ գթասիրտ, մահ
վան անզգայությանը, թող այն ժամանակ անձրևը թափվեր ինձ վրա, 
ես սչինչ չէի զգա, բա յց դեռևս կենդանի մարմինս դողում էր ցրտից*

անց նորից ոտքի կանգնեցի։
Լույսը դեռ նույն տեղում էր։ Անձրևի *^իջից փայլում էր աղոտ, 

բա յց կայուն փայլով։ նորից փորձեցի քա յլեչ։ Դանդաղորեն քարշ Լի 
տալիս խոնջացած մարմինս դեպի այդ լույսը։ Առաջ էի գնում 
բլրի թեք լանջով և մեծ ճահճի միջով, որը ձմեռ ժամանակ անանցա– 
նելի կլիներ։ Նույնիսկ հիմա, ամառվա ամենաթեժ պահին, ոտքերիս

է Շրշմուիկ հուր (քԱէտ.)։
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տակ ճլմփում էրէ և ես շարունակ խրւիռմ էի ջրե(ւի մեջ։ Այստեղ երկու 
անգամ ընկա, ր^Ա$ Լ̂նր կարտ և ույերս հ։։ւվարերի։ Լույոր ի։ք միակ 
հույսն էր, պետք է հասնեի նրան։

ճահիճն անրնելուը հետո րախոլ ։էրա նկատ երի լուսավոր մի շերտ։ 
Մոտեցաք դա ճանապարհ կամ արւսհետ էր։ Այն ուղիղ տանում էր դե
պի լույսը է որը փայլում էր ինչ^որ բարձունրի մի խումբ ծառերի ք ըստ 
երևույթին, սոճիների միջիր։ Խավարի մեջ ես կարողտրւս որոշել դրանր 
ձևն ու սաղարթը։ Երբ ավելի մոտերա, իմ ուղերույր աստղն անհետա֊ 
րաւթ ինշ-ոբ խոչընդոտ ծառարավ մեր մեջ։ Ձեռքս սլար դե րի և դիմարս 
շոշափ երի մի մութ զան դրհոծ* ր^ոծր պատի անտաշ քարեր էին յ վերևում 
րրապատի պես ինշ-որ բան կար, իսկ դրա ներսի կողմը ձգվում էր 
բարձր ու փշոտ րանկապատը։ Խարխափելով շարունակում էի առաջ 
գնալ։ Նորիր ինչ-որ բան առջևոսէ սսւիտա1քին տվեր դա դռնակ էր, հենր 
որ ձեռք տվերի, իսկույն բարւէեր։ Երկու կողմ երում ձուէում էին փշա
սարդ կամ կենու սև մաւրսռներ։

Դռնակից ներս մտնելով և անցնելով մացառները, առջևս երևաց մի 
տան ուրվագիծը^ սև, ցածր ու բավականին երկար մի շենք, սակայն 
ուղեցույց լույսը շքս^ցսէվ։ Շուրջս խավար էր տիրում։ Գուցե բնակիչ
ներն արդեն առանձնացել են հանգստանալու։ Վախենում էի, որ հենց 
այդպես էլ լինի։ Դուռը փնտրելիս թեքոէեցի մի սւնկյուն, և ահա ջեղ՝– 
անկյունաձև փոքրիկ ցանցապատ պատուհանի ապակու միջից, որ մոտ 
մի ֆուտ գետնից բարձր էր, նորից բարեհամբույր լույսը փայլեր առջևս* 

պատուհանն ավելի ևս փոքր էր երևում բաղեղի կամ այլ փաթաթվող 
բույսի պատճառով, բույսի տերևները խիտ պատում էին պապի այն մա
սը, որտեղ լուս ամ ուտն էր։ Այն այնքան նեղ էր և տյնսլես էր պատած 
տերևներով, որ վարագույրի կամ փեղկի կարիք չէր զգացվում, երր 
հակվեցի առաջ և ձեռքով մի կողմ քաշեցի պատուհանի վրա կախ ըն

կած տերևները, ներսում ամեն ինչ տեսա։ Պսւրզ տեսնում էի սենյակի 
ավազապատ ու մաքուր հատակը, կաղնեփայտից պահարանը, որտեղ 
չարված էին անագե ափսեներ, որոնց վրա ս։րտւսցոլվոււք էին օջախի 

մեջ վառվող հողածխի կարմրությունն ու փայլը։ Տեսնում էի պատի 
ժամացույցը, սոճու փայտից պատրաստած սպիտակ սեղանը և մի քա
նի աթոռներ։ Մոմը, որի պայծւսռ լույսն իմ ուղեցույց փարոսն էր, 

վառվում էր սեղանի վրա, նրա լույսի տակ հասակավոր մի կին՝ մի 
փոքր կոպիտ տեսքով, բայց բարեխիղճ կերպով մաքուր հագն։Լած, նըս– 
տած գուլպա էր գործում։
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Միայն Հարևանցիորեն դիաե^ի ատւարկսւները^ դրսէնց մե(լ ոջ
մի ս րտասովոր բան չկա ր։ Ավելի հեաաքյրրրայկան էր մի խ ումրյ ոք 
հանէլիստ նստած էր օջախի շուրջը, իոկ խաղաղ ջերմա.թվ՚ոմևն ու վար*– 
ղագ լյն  լույսը արտատպվում էին նրանց վրա։ Երկու ևրիտասարլխ վ ա ֊ 
յեւչա կա զմ կա նա յք, լեղինեխ  ոտքից գյովս, տեղավորվել էին մեկը՝ 
ցա ծր ճոճաթոռի վրա, իսկ մյուսը ավելի ևս ցա ծր նստարանին^, եր– 
կոււ/Ն էլ Հագել էին կրեպից ու բումա ղեիք սգո շք̂ րերփ որոնք իրենը 
մռւսյլ տեսքով ավելի ևս գեղեցկա ցնում էին նր$սնը. պարանոցներն ա. 
դեմլ Լրը։ Մի մեծ պոյնտեր շուն իր վիթխարի գլուխը Դք^է էք աղյջիկնե– 
րիս մեկի ծնկին., իսկ մյուսի գոգում^ գալարված, սքաոկել էր մի սև կա–

Այղ համեստ խոհանոցը տարօրինակ տեղ էր ա յսպ իսի րնակիյնե– 
րի համար։ Ովքե**ր էին։. Նրանք չէին կարող սեղանի մոտ նստած հա
սակավոր կնոջ աղջիկները լինեշ^ որուէԱսօև նա գեղչկուհու տեսք աներփ 
իսկ նրանք՝ քաղաքակիրթ ու վա յելուչ արտաքին։. Ես ոչ մի ա եղ. չէի տ ե
սել այգպքրսի դեմքեր, մինչդեռ դիտելով թվս^ց^ թե նրանց գիմ.ագծերն 
ինձ ծանոթ են։ նրանց չէի կարող գեղեցկուհիներ հա մարեէ գրա հա
մար լափ ազանը գունատ ու լուրջ էին* չուրաքանԱուրի գրքի վք.ա հակ
վա ծ դեմքը մինչև, խստ ությա ն աստիճան թվում էր մտ ա ծկոտ ։ Նրանց 
միջև, փոքրիկ սեղանի վրա , դըած էին երկրորդ մ ո մ ը  և երկու մեծ հա
տորներ, որոնց հաճախ ն.այոլմ էին, ըստ երևույթին, հա մեմա տ ելով  
ավելի փոքր գրքերի հետ, որ բռնա ծ ունեին իրենց ձեռքերում, ինչպես 
անում են մա րդիկ, որոնք թա րգմա նությա ն ժւսմանակ օգտվում են բա 
ռարանների ցՀ Տեսարանն այնքան լուռ էր, որ կարծես բոլոր ֆիգուրա– 
ներր ստվեիներ էին, իսկ օջախից լուսավորված սենյա կը՝ պատկերէ 
Այնէ./1էսի լռություն էր տիրում ներսում, որ լսվում էր, թե ինչպես մո– 
խիրր թա փվում է բուխարու երկաթե վանդակից, ժա մա ցույցը թխկթըխ^  
կացնում էր մութ անկյունում։ Նույնիսկ թվում էր, թե տարբերում եմ 
հասակաէխր կնոջ ճաղերի դնգզնգոցր։ Եվ վերջապես ին չ– որ մեկի ձայ– 
նը խ զեց սրւսրօրք/նէսկ լռությունը, ևս յսեցի  պարզորոշ կերպովէ

— Լսիր, Դիանա , — ասաց իր զբաղմունքի մեջ խորասուզված աղ
ջիկներից մեկր , — Ֆրանցն ու ծեր Գանիեւը գՒ7^ Ը  միասին են ահքթլաց– 
նոէմ, և Ֆրանցը պտտմոսե է իր երազի մա սին, սթիը սաթաափահար 
արթնացել է, լսի"ր ։ — Եվ ցա ծր ձա յնով կարգաց մի ինչ– որ թան, որից 
մի րաո ահգւաե չհասկացա, քանի որ ինձ անծա նոթ յեղվով էր՝ ո'̂ չ ֆրա ն
սերեն էր և ս չ  լայսիներեն.։ Արդյոք հսլնարե^՚ն էր, թե*" գերմաներէնէ չէի 
կարող ա սել։

ա



— Ինչ ուժեղ է ասվածք— ասաը նւՈք ավարտելով ընթերրումը, — 
հիացած եմ դրանով։

Մյուս ւ̂ ղ̂ջի̂ Ըք ^րը հվք̂ ի̂̂ Ը րարծրաըրել ու լսում էր, նայելով կրա ֊ 
կին, կրկնեց քր^ջ կարդացածի մի տողը։ Հետ ադայում ծան ոթ ացա ինձ 
սէնհայտ լեզվի ու գրքի հետ, ուսս։ի այստեղ կբերեմ այդ տողը, թեև 
երբ առաջին անդամ լսեցի, ինձ համար այն հնչեց մետաղի զնգոցի Աէես, 
որ ոչ մի իմաստ չէր արտ ահ այտ ում ։

— Ն ա էրՁէ հ6րVօր Տւո6ր, Աուստշհշո \V̂ 6 ճ\շ Տէօրոճռ Ի1շնհէ ։̂
— Լա վ է, լա^^վ, — բացականչեց քույրը և նրա սև ու խոր ա չքհ ֊ 

րը փայլեցին։ — Տեսնում ես ի նչ լավ է պատկերված մռայլ ու հզոր 
հրեշտակապետը։ Այդ տողն արժե հարյուրավոր վերամբարձ էջեր։

---  “ 1շհ ճ16 Օ 6 (1 ջ ո 1<0Ո 1Ո Ժօ Ր Տ շ 11ձ 10 11161Ո0Տ 2 օ ր Ո 0 Տ  ԱՈ01

մւ՜0 \\ 0̂ր1<0 աւէ օ10ւո Օ0\\̂ 1Ըհէ0 ա0ւո0Տ Օրւրոատ” ։̂ Ինձ դուր է դալիս։
Երկուսն էլ նորից լռեցին։
— Մի *̂թե կա մի երկիր, որտեղ այդ ձևով են խոսում, — հարցրեց 

հասակավոր կինը, հ̂ էուխը բարձրացնելով գործվածքից։
— Այո, Հաննա, մի շատ ավելի մեծ երկիր, քան Անգլիան և այն^ 

տեղ այդպես են խոսում։
— Դե ես չգիտեմ, թե ինչպես են նրանք ի^^^ք հ ասկան ում, իոկ 

եթե ձեզնից մեկնումեկը զնար այնս։եղ, անշուշտ, կհասկս նւրր, թե ն ը ֊ 
րանք ինչ են խոսում, այնպես չէ^։

— Երևի որոշ բւսն կհասկանայինք, րայց ոչ բոլորը, որուէհհտև 
մենք լեզվի մեջ հմուտ չենք, ինչպես դուք ենթադրսւմ եք, Հաննա։ Մենք 
գերմաներեն չենք խոսում և առանց բառարանի օգնության չենք կտրող 
կարդալ։

— Իսկ դա ձեզ ի**նչ օգուտ է տալիս։
— Որոշ ժամանակից հետո մենք ուզում ենք դաս ավան դել այդ 

լեզուն կամ գոնե նրա հիմքերը, ինչպես ասոսք են, և այն ժամանակ 
շատ ավելի փող կվաստակենք, քան հիմա։

— Շատ լավ, բայց ընդհատեք ձեր սովորելը* այս գիշեր արդեն 
բավականին աշխ ատ ել եք։

— Իսկապես, ես որ հոգնել եմ։ Իսկ դո**ւ, Մերի։

։  Այն Ժամանակ առաջ եկավ ինշ~որ մեկը, որ աստղազարդ դիշերվա տեսք ուներ 
(գ ե ր մ .) ։

 ̂ Ես մտքերը կշռադաաոսէ եմ զայրույթիս նժարի, իսկ գորժերթ ցաոմանս նժարի 
$Լրա ( գերմ, ) ։

ա



—  Ս ա ՝»ու լ ա փ։ Ինչ ծանր աշխատանք տքնել լեզվի վրա, երբ 
ուրիշ ուսուբիշ չունես, բացի բառարանից։

— հատկապես այնպիսի լեզվի վր*^» ինչպիսին խրթին, թայց 
հոշս։ կավոր գերմաներենն է. Հետաքրքիր է, Սենտ Ջոնր երր կգա տուն։

— Հիմա, երևի շատ չուշանա, այժմ ուղիղ տասն է (և  Մերին նայեց 
ոսկե փոքրիկ ժամացույցին, որը հանեց գոտու տակից)։ Հորգ անձրև է 
տեղում։ Հաննա, բարի հղեք նայելու՝ հյուրասենյակի օջախը վառվո^ւմ է։

վ^Ր կ ^ Ց ^ վ * ոյրեց գուռը, որի միջից աղոտ կերպով տե^
սա ւքիջանցքը։ Շուտով լսեցի, թե ինչպես ներսի սենյակում նա խառ» 
նում էր կրակը, շտապ վերագարձավ։

— Ա խ, երեխաներ,— ասաց նա,— իսկապես սիրտս կծկվում է, 
երբ մտնում եմ այն սենյակը, այնպիսի մռա յլ տեսք ունի, դատարկ 
բազկաթոռն է լ,., որ դրած է անկյունում։

հր գոգնոցի փեշով նա սրբեց աչքերը, աղջիկների առանց այն Էլ 
լուրջ դեմքերը տխուր արտ ահա յտություն ստացան։

— ավելի լավ տեղում է ,— շարունակեց Հանն ան չպետք է
ափսոսանք, որ նա էսյլևս չկա։ Երանի թե բոլորն էլ այդպիսի հանգիստ 
մահով մեռնեին։

— Դուք ասում եք, որ մեզ բոլորովին շհիջե*^ք,— հարցրեց աղջիկ» 
ներից մեկը։

— Ժամանակ չունեցավ, երեխաներ։ նա՝ ձեր հայրը, մի րոպեում
հեռացավ։ նախօրյակին մի փոքր վատ զգաց, բա յց առանձնապես լուրջ 
բան չկար, և երբ միստր 11ենտ Ջոնը հարցրեց՝ չկ ։։ն չե լ արդյոք ձեզնից 
մեկն ում եկին, նա ծիծաղեց։ Հետևյալ օրը, այսինքն՝ երկու շաբաթ առաջ, 
մի թեթև ծանրություն զգաց գլխում, պառկեց հանգստանալու և այլևս 
չարթնացավ։ Հաւքարյա սաոեէ էր, երբ ձեր եղբայրը մտավ նրա սենյա» 
կր։ Ա^հ, երեխաներ, այնպիսին, ինչպիսին նա էր, այլևս չի լինի, որով
հետև ^ Սենտ Զոնը բոլորովին այլ տիպի ւքարգիկ եք, քան նրանք,
ովքեր գնացին։ ճշմարիտ է, ձեր մայրը շատ նման էր ձեզ և նույնպես 
գիտուն էր։ Նա քո պատկերն էր, Մերի, Դիանան ավելի նման է ձեր 
հորը։

Աղջիկներն այնքան նման էին իրար, որ դժվարանում եմ ասել, թե 
որն էր ոյյդ ծեր աղախնի (ա յժմ  հասկացա նրա ով լինելը) ասած 
տարբերությունը։ Երկուսն էլ վայելչակազմ ու բարեկազմ էին, եր
կուսն Էլ ունեին յուրահատուկ, խելացի դիմագծեր։ Մեկի մաղերը մի 
փոքր ավելի մուգ էին, քան մյուսինը, և մազերն էլ սանրում էին տար
բեր ո՝ճով։ Մերիի բա ց դարչնագույն հյուսերը բաժանված էին բաժուկով

ա



և հարթ էի^Կ մինչդեռ Դիանայի ավե/ի մուգ մաղերը խիտ խոպոպիկդ 
ներով դանգրւ^^և իջնում էին պարանոըի վրա։ Ժամացույցը խփեց 

տասը։
— Դուք։ երևի, ընթրել կոլղհը,— նկատեց Հանն ան,— միստր Սենտ 

,Տոնն էլ կը̂ թ̂1>Ւ> երբ վերադառնա։
եվ նէ̂  ՂՐ^Ղ4.եը պատրաստելով։ Աղջիկները ։էեր կացան*

նրւյնք, երեիէ ուզում էին անցնել հյուրասենյակ։ Մինչև այդ րոպեն 
այնսլիսի ոՎոպրությա մբ դիտում էի, նրանց արտաքինն ու խոսակցու^ 
թքունը այնպիոի հետաքրքրություն առաջացրին իմ մեջ, որ ես համար^ 
յա մոռացել էի իմ սեփական թշվառ վիճակը։ Հիմա այն նորից ղդաշ 
սոլեց իր մասին։ քավում էր, թե այդ հակադրությունը աէէելի ևս ուժե ֊ 
ղացրեց իմ ու հ ուս ահ ատ դրությունը։ Անհն ա րին էր թէէում իմ
նեատմամբ կարեկցություն առաջացնել այդ տան բնակիչների մեջ, 
ստիպել նրանց հավատալ ւայրիքներիս ու տառապանքներիս ճշմարտու֊ 
թյանը, համոզել ապաստարան տալ թափառականիս։ Շոշափելով դուռը 
և անվստահ կերպով ծեծելով, զգացի, որ իմ ուզածը պարզաւղհս ցնորք 
էր։ Հաննան դուռը բացեց։

^  ի̂ ն̂չ եք կաւքենում, — հարցրեց ղարւքաց։սծ, ձեռքին բռնած ւ/#ւ֊  
մի լույսի տակ զննելով ինձ։

— Կարոտդ ե։Տ խոսել ձեր տիրուհիների հետ, — հարցրի։
— Ավելի լա։է է ինձ ասեք, ինչ որ ասելու եք նրանց։ Որտեղի^*ց եք 

գալիս։
— Ես օտարական եմ։
— ի^նչ եք ուզում այս ուշ ժամին։
— Ուզում եէք գիշերելու ապաստարան բակում կա։ք մի այլ տեղ և 

մի կտոր հաց։
Անվստահություն, այն զգացումը, որից այնպես սարսափում էի, 

երևաց Հաննայի դեմքի վրա։

— կ^^Ր ^ ^ 9  կտամ,— ասաց՝ նա մի փոքր լռելուց հետո, — 
բա յց թափառականին գիշերելու տեղ տալ չենք կարող, դա անհնարին էէ

— Թույլ տվեք խոսեք տիրուհիների հետ։
— տա։ Նրանք ի̂ ն̂չ կարող են անել։ Ի'*նչ թափառե

լու ժամ ան ակ է։ Անհ արմ ար էլ չեք զգում։

— ^9 գնալ, եթե դուք ինձ ։էտարում եք։ Ի*՝նչ անել։
— Օ", վստահ եմ, ինքներդ լավ գիտեք, թե ուր գնալ և ինչ անել։ 

Միայն վատ բան մի արեք։ Ահա ձեզ մի պեննի, այժմ հեռացեք,*^
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— Պեննին ինձ շի կերակրի, և ես ուժ չունեմ քայչելուֆ Մի փակեք
դուռ ր ..,  մի փ ակեր, ի սե^ր աստծո*,»

— Պետք է փակել, տեսնում ես, անձրևը ներս է խփ ում,,,
— Ասեք երիտասարդ լեդիներին,,, թողեք ինձ նրանք մոտ ,,,
—  Ոչ մի դեպքում։ Դուք, երևի, կարգին մարդկանթիք չեք, ա յլա ֊ 

պես այդպիսի աղմուկ չէիք բարձրաքնխ Հեոաքե^ք այստեղից։
— Ոայց ես կմեռնեմ, եթե ինձ վտարեք։
— Դո^ւք։ Վախենում եմ, որ ինլ^որ լար բան կա ձեր մաքէոմ* հենց 

դրա համար գիշերվա այս ժամին թափառսւմ եք կարգին մարդկանց 
աների շուրջը։ Եթե դուք չարագործ ընկերների տուն կտրողներ ունեք 
ինչ*որ մոաիկ տեղ, հայտնեք նրանց, որ մենք տանը մենակ լենք։ Ներ,, 
սում աղամարդ կա, կան ջներ օլ հթա ցա նհեր։– Եվ այգ համեստ, բա յց  
ահգրդվելի աղախինը գուռը շյրմփայցրեց եթեսքա ու նիգը գցեց։

Սա արդեն գագաթնակետն էր։ Սար աանըանքի անհուն վ ի շ^^ ։ 
խոր հուսահատության տառապանքները խոցեցին ու ցնցեցին սիրտս։ 
Ուժասպառ վիճակում^ մի քայլ անգամ չէի կարսղ անել, ընկա դռան 
խոնավ աստիճանի ւէրա, հ առա չում էի, կոտրատում ձեռքերս, հեկեկոսէ 
հոգեկան անասելի տառտպահքից։ Օ , մահվան այս ուրվականը, , 
այս վերջին ժամը, որ մոտենում է ինձ իր ամթէպչ սաթոաՓով։ Ավա^զ, 
այս մեկուսացս"ւմը^ այս վաարա"ւմց իմ նմանէեերի քցիքից* Սչ միայն հու^ 
ԱՈ եշռլյւը, դիմացկսմւոլթյահ հենարանն էլ չքացել էր^ գոնե մի պահ։ 
Ո այց շուտով նորից փորձեցի տիրապետել ինձ։

— Կարող եմ միայն մեռնել, — ա ս ա ցի ,^  հավատում եմ
աստծուն։ Կաշխատեմ լռելյա յն սպասել նրա կամքին։

Այս բառերն ասում էի ոչ միայն մտքումս, այլև բարձրաձայն Ս, 
թշվառությունս թաքցնելով սրտիս խորքում, աշխատում էի սաիպել, որ 
այնտեղ համր ու լուռ մնա։

— Բոլոր մարդիկ պետք է մեռնեն, — ասաց ինչ^որ ձայն բոլորովին 
մոտիկից,— թ ^ յօ  " I  բոլորն են դատապարտված դանդաղ ու վաղաժամ 
մահվան, որպիսին ձերը կլիներ, եթե կործանվեիք այստեղ ուժասպառ 
ոությունից։

— կամ ի*^նչն է խ ո ս ո ւմ ,հ ա ր ց ր ի  սարոափեյով ա յգ անակնկալ 
բառերից, որովհետև սգնությոմտ ստանալու որեկ Հույս որձէ օ^եղից ես 
չունեի։ Կողքիս կանգնած էր ի հ չ ֊ո ր  կերպարանք, թ*սյց անթափանց 
խավար գիշերն ու թուլացած տեոողոլթյունս խանգարում էին Նրան զա** 
նազանելուց։ Եկվորն սկսեց բարձր ու տևական թխկթխկոցով դուոը ծե–
ծել։
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—  Դո^ւ^ եք, միստր Սենտ Ջէէն, —  բղավեք Հաննսւնւ
— Այո, այո, շուտ բաք արեք։
— Ա խ) դուք հբևի բավականին թբջվել ու մբսևլ եք այս փ ոթոբ ֊ 

կողից գիշերին։ Ներս մտեք, ձեր քույրերը շատ անհանգստանում են, 
ջրջտ պա տում ամենուրեք վատ մարդիկ են շրջում։ Եկել էր մի մ ուրաքիկ 
կին,,, վոյ^հ, նա դեռ չի գնացել, մի տես, պառկել է գետնին։ Վեր կա––

անամոթ, կորեք այստեղից։
— //» ԼԱ, Հաննա։ Ես այդ կնոջը պետք է մի քանի խոսք ասեմ։ 

Դուք ձեր պարտքը կատարեցիք^ նրան ներս չթողնելով, այժմ թողեք ես 
էլ իմը կատարեմ^ ընւլունհլով նրան։ Մոտիկ կանգնած լսում էի ձեզ, 
և նրան։ Ւնձ թվում է, թե սա եզակի դեպք է, և պետք է հասկանալ 
բանի էությունը։ Երիտասարդ կին, վեր կացեք և ներս անցեք։

Դժ էէարությամբ հնազանդվեցի։ Շուտով կանգնած էի մաքուր, լու
սավոր խոհանոցում, օջախի մոտ, դողդողալով, թուլացած։ 9*^֊
տակցում էի, որ թողնում եմ ծայր աստիճան սարսափելի վայրենու և 
փոթորկահար եղած մարդու տպավորություն։ Երկու երիտասարդ ։սղջհկ^ 
ներր, նրանց եղբայրը^ միստր Սենտ Ջոնը, ծեր աղախինը շեշտակի հա– 
յացքոէէ նայում էին ինձ։

— Սենտ Ջոն, ո^վ է սա,— հարցրեց քույրերից մեկը։
— Չեմ կարող ասել, նրան գտա դռան մոտ, — ։գատասխանեց ն։ս։
— Լա սպիտակ է, — ասաց Հաննան։
— Եավճի կամ մահէէան պես սպիտակ է, հիմա կընկնի, թողեք 

նստի։

Եվ, իսկապես, գլուխս պտտվում էր, վայր էի ընկնու։^, բայց տակս 
աթոռ դրեցին։ Գիտակցությունս տակավին չէի կորցրել, թեև դեո չէի 
կարող խոսել։

— Գուցե մի կում ջուրը նրան ուշքի բերի։ Հաննա, մի քիչ ջուր բե
րեք։ Նա ուժասպառ է եղել։ Ինչքա՛՜ն նիհար ու ինչքանն գունատ է։

— Եարծես ուրվական լինի։

— Հիվա'*նդ է, թե քաղցից է ուժասպառ եղել։

— Ենթադրում եմ, որ ք^ղըից* Հաննա, գա կա^թ է։ Տվեք ինձ, 
տվեք և մի կտոր հաց։

Դիանան (ես նրան ճանաչեցի երկար խոպոպիկներից, որոնք կրակը 
ծածկեցին ինձանից, հենց որ նա թեքվեց իմ կողմը) մի կտոր հաց կ ը տ ֊ 
րեց, թաթախեց կաթի մեջ և դրեց բերանս։ նրա դեմքը մոտիկ էր իմին^ 
ես տեսա այնտեղ կարեկցություն և նրա արագ շնչառության մեջ զգա–
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ցի հաւքա կր ա ն ք  դեպի ինձ։ Նրա պարզ խոսքերի մեջ հնչում էր նույն
րալասանի ուժ ունեցող զգա ցմունքը։

— Փորձեք ուտել։
— Ա յո, փորձեք,— կրկնեց Մերին քնքշությամբ։ Նրա ձեռքերը հ ա ֊ 

նեցին թրշ4.^^ գլխարկս և բարձրացրին գլուխս։ ճաշակեցի ինչ որ ինձ 
առաջարկում Հին՝ սկզբում ալաբելով, հետո ագահաբար։

— Սկզբում ոչ շատ, զսպեք նրան,— ասաց եղբայրը^— բավական է։ 
Եվ մի կողմ քաշեց կաթի բաժակն ու հացի ափսեն։

֊  Մի փոքր ևս, Սենտ Ջոն, նայիր աչքերի ագահությանը։
— ա ռա յժմ սրանից ավելի չի կարելի։ Տեսնենք կարոտդ է 

հիմա խ ոսել, հարցրու անունը։
Զգում էի, որ կարող եմ խոսեչ, և ես պատասխանեցի*
— Անունս Ջեյն էԱիոթ է։ — Հայտնաբերումից խուսափելու համար, 

ես գեո ավելի շուտ որոշել էի հանգես գայ հնարովի անվան տակ։

— Իսկ որտե**ղ եք ապրում։ Որտեղ են ձեր բարեկամները։
Լուռ էի։
— Կարելի"* է մարդ ուղարկել ձեր ծանոթներից որևէ մեկի հետևից։
Գլխ ով բացասական շարժում արեցի։
— Իսկ ի**նչ կարող եք ասել ձեր մասինէ
Ա յժմ, երր այս տան շեմքից ներս եմ մտել և երես աո երես հան^ 

գիէգել տերերին, ես այլևս ինձ վտարված, անդաստական ու աշխարհից 
մերժված չէի զգում։ Որոշեցի գեն շպրտել մուրա ց Կ անի դիմակը և հ ա ն ֊ 
գես գալ իմ սովորական շարժուձևերով ու բնավորությամբ։ Սկսեցի ուշ^ 
քի գալ, և երր միստր Սենտ Զոնը խնդրեց պատմել իմ մասին՝ առայժմ 
դրա համար դեռ շատ թույլ էի, մի պահ լոեչուց հետո, ասացի*

— (քըր, այս գիշեր ոչ մի մանրամասնությոմ։ ձեզ չեմ կարող 
հայտնել։

— ^ոյյց այն ժամանակ, — ասաց ն ա ,–  ինձնից ի^նչ եք ակնկալում։

— Ոչ մի բ ա ն ,–  պատասխանեցի* ուժս բավականանում էր միայն 
կարճ պատասխանների համար։

Դիանան խառ նվեց խոսակցությանը։

— Ուզո"*ւմ եք ասել,— հարցրեց նա ,— որ մենք ձեզ անհրաժեշտ 
փգհոլթյուն արդեն ցույց ենք տվել և ա յժմ կարող ենք ազատ արձակել, 
որպեսզի նորիից թափառեք ցախու ամայի վայրերում և գիշերային 
անձրևի տակ։

Նայեցի նրան։ Ըստ իս նա ուներ երևելի դիմագծեր, որոնց մեք ար ,̂
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տացոլվում էին ուժ ու բարությւտւն։ հսկույն Ր‘1 ̂ Ժ ւ ձ ք ի տ ո վ
պատասխանելուէ նրա կարեկւյակսւ)ւ հայաըքին^ ւսսսւբի>

— Զեզ կվսաահեմ։ 9՝իաեմ, որ եթե նույնիսկ անտեր ու անտուն 
շուն լինեի, դուք ինձ այսպիսի գիշերին տանիր դուրս չէիք վտարի։ Ւնշ 
որ է, ես իսկապես շեմ ։/աիէենոս)։ Վարվեր ինձ հետ ինլսլես ուղում եք, 
բայը ներեըեք, որ երկար չեմ կարող խոսել՝ հաղիվ եմ շնչում, կոկորդս 
կծկվում է, երր խոսում եմ։

Երեքն էլ ւլննում էին ինձ և երեքն էլ լուռ էին։
— Հաննա, — ի վերջո աստդ միստր Սենտ Զոնր,— ուռայժմ

այստեղ նստի, և ոչ մի հուրը մի տվեք։ Տասը րոպեիր հետո ավեք կաթի 
և հարի մնարորրլը։ Օ երի ե Դիանա, գնանք հյուրասենյակ ու խորհրդակ– 
րենք այս դեպքի առթիւէ։

նրանք հեռարան։ Շատ շուտաէ աղջիկներիդ մեկը ւքերադարձսոԼ 
չեւ1 կարող սյսել որբ։ Ենշ֊որ հտհհլի ընդարմ արում իջոոԼ էէրաս այն 
ժ սէմանակ, երր նստսւծ էի կենսյրար կրակի մոտ։ Շ կողը կիսաձայն 
ին չ– Որ րուրմ ունքներ ավեր Հաննային։ Հետո աղախնի օգնությամբ կա– 
րողարսւ սանդուղքով ։Լերև բարձրանալ, թրջված շորերս հ աներին։ Շու
տով ։դառկե րի տաք, շոր սւնկողն ում։ Չնայած անասելի հ ոգն ած ու–
թյանս, շնորհակալական ուրախության բռնկում զդուլով, գիմերի սատ– 
ծուն ու քների։

գ լ ո ի ի յ  ք ս ա ն ի ն ն ե ր ո ր դ

Ա  յս դեպքին հաջորդող երեք օրվա ու գիշերվա մասին մնացել է ։քի– 
այն աղոտ հիշողություն։ Եարող եմ վերհիշել լոկ մի քանի ապ

րումներ, որ զգում էի այդ ժամանակամիջոցում» քիլ էի մտածոււՏ և 
ոչինչ չէի անում։ Գիտեի, որ գտնվում եմ ։քի փոքր սենյակում և մի նեղ 
մահճակալի վրա։ Էջվում էր, թե ես կպել եմ մահճակալին։ Պառկած էի 
քարի պես անշարժ, և մահճակալից պոկել ինձ՝ կնշանակեր գրեթե 
սպանել։ Ոչ մի ուշադրություն չէի դարձնում ժամանակի ընթացքին, չէի 
զգում, թե ինչպես առավոտը փոխվում էր կեսօրի, կեսօրը՝ երեկոյի։ Երբ 
որևէ մեկը ներս էր մտնում կամ դուրս գալիս, նկատում էի այդ. նույ
նիսկ դիտեի, թե նրանք ովքեր էին, և կարողանում էի հասկանալ այն 
ամենը, ինչ որ ասվում էր, եթե միայն խոսողը ինձ մոտիկ էր կանդ–
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նւ։^, ; ս յ յ  ;/,/ւ կարող պատասխանել* անհնարին էր շրթունքներս թաը 
էսՆ ԼI ւրսււ՝ ձԼոքս շարժեր Բոլորից հաճախ ինձ այցեչոլմ էր Հաննան^ 
աղախինր։ (էրա գալր ինձ հուզմունք էր պատճառումէ Տէդում էիք որ իմ 
ներկայությունը նրան հաճելի շէրք որ չէր հասկանում ինձ կամ իմ հ ա ն ֊ 
գամւսնքներըք որ նա նախապաշարված էր իմ մասինէ Դիանան ու Մե. 
րին օրական մ ե կ ֊ երկու անգամ երևում էին սենյակումէ Կանգնած մ ա հ ֊ 
ճակսղիս ւէ ո տ, նրանք փսփսալով փոխանակում էին այս տիպի նա խ ա ֊ 
դ ա ս ք1 լք)յ  ունն եր.

— ր՝նշ րով էր» որ պատոպարեցինք։
— Ա.յո, անկասկած, առավոտյան դռան մոտ նրան մեռած կ գ ր տ ֊ 

նԼինր, եթե ամբողջ գիշեր դրսում մնար։ Հետաքրքիր է, թե կյանքում
ին^ փ որձան քների է ենթարկվել։

— Երեի անասելի գմվարաւթյոմէներ է կրեԼ, իւե՚՜ղճ, հոգնատանջ^ 
պոէնէստ թափ առտշրջիկուհի ։

— քսոոե ու  ̂)փը երեում է, որ կ րթ վա ծ անձն ավորու թւ ուն է, ա ր ֊  
լ ;  ա էոձէ I.: թ ւոէն ր րոլորովփն մաքուր է, ջ՛երերը թեև կեղտ ոտ վա ծ ու թ ա ց ,  
քիշ մաշէք ած են, ր ^ յ ց  կա րվա ծ են ճաշակով։

— Յուրահատուկ դեմք ունխ նիհար ու հյուծված, բա յց ինձ դուր է 
գալիս։ Եվ երբ նա առողջ ու աշխույժ լինի, ես կարծում եմ, որ դեմքը 
Հաճելի կլինի։

Երր եք Ասեցի զղջման որևէ խոսք այն մասին, որ նրանք ինձ հ յուր ֊ 
ընկալել են, չնկատեցի որևէ կասկած կամ զզվանք իմ հասցեին։ Դա 
ինձ մխիթարում էր։

Միստր Սենտ Ջոնը միայն մեկ անգամ ներս մտավ։ Նայեյով ինձ, 
աւէսւց, որ անտարբեր վիճակս երկարատև ու ծայրահեղ հոդնածության 
հետևա նք է։ Կարիք չկա բժիշկ կանչեյոԽ* նա համոզված էբ$ որ բնու թ յ^ ւ ֊ 
նը հրաշալի կերպով ամեն ին շ կհաղթահարի։ նա գանում էր, որ իմ  
յէէւրաքանչչուր Նյարդը գերլարված էր և ամբողջ օբգանիզմը որոշ Ժամա
նակ պետք է գտնվի թմրած վխճակումլ Օշ մի հիվանգոլթյտն չկա։ Նրա 
կարծիքով աւժեջփ վերակտնգՏրումը որ ոկովեց, այնուհետև արագ թափով 
կընթանա։ Այո կարծիթնեքը հտ ^։։նեց մի քաեխ բառերովդ հանգիստ ու 
ցածր ձա յնով, և, մի Փոքր լոելուք հետո, ավելացրեց այնպխփի մարդու 
եղանակով, որը սովոր էր երկար բացաարսւթյուններիէ

~  Բավականին անսովոր դեմք՜ անկասկած նրա դեմքի վրա 
գռեհկության և ա յջա սերված ութ յան ոչ մի նշույլ ւկ^**

--  Ընդհակառակը,— պատասխանեց Գիտնանք– ճիշտՆ ասած,
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Սենտ Ջոն, իմ սրտում նույնիսկ ինչ– որ ջերմ ղդաըում կա դես/ի ւ̂ >յդ 
խեղճ, փոքրիկ ոյղջիկր։ Կուզենայիք որ միշտ նրան օգնեինք։

— Դժվար թե դա հնարավոր քինի,— պատասխաներ Սենտ Ջոնլո — 
Հավանաբար կոքարղվի, որ այս երիտաս։սրդ օրիորդի ու նրա բարե
կամների միջև ինչ– որ թյուրիմարություն է ծագել, և նա անխոհեմ կեր
պով հեռարել է նրանրիր։ Թերևս մեզ հաջողվի նրան վերադարձնել իր 
հարազատների մոտ, եթե միայն չհամառի։ Սակայն դեմքին նկատում 
եմ ուժեղ բնավորության գծեր, և դա ստիպում է ինձ կասկածել, որ 
դժվար թե նա զիջիէ“̂  Եվ մի քանի րոպե կանդն ած զննում էր ինձ, հե
տո ավելարրեր,––^ խոհուն հայարք ունի, րտյր րոքորովին դեղերիկ չկ։

— Նա այնպես հիվանդ է, Սենտ Տոն։
— Հիվանդ կամ առողջ, նա միշտ էլ անրարետհս կքինիք Դեղեր– 

կության ներդւնշնակ ու նուրբ գծերը րոլորաԼին բարակսւյում են նրա 
մ եջ։

Երրորդ օրն ինձ ավելի լավ զդուրի, չորրորդում^ արդեն կարողա
նում էի խոսել, շարժվել, բարձրանալ մահճակալից և շուո դտլ։ Հան– 
նան ճաշի ժամանակ բերեց շիլա և տապակած հաց։ Ուտում էի հա
ճույքով, ուտելիքը համով էր, այլևս չէի զդում այն տհաճ համը, որն 
առաջացել էը տենէլից և թունավոըում էը այն ամենը, ինչ որ ուտում էի։ 
Երբ Հաննան գնաց, ղդացի որ ուժերս վերականդնւէում են* հանդստա– 
նալուց հագեցել էի, ցանկան ում էի աշխատել։ Ուզում էի վեր կենալ, 
բայց ի^նչ կարող էի հագնել։ Միայն թաց ու աղտոտված շորս, որուԼ 
քնել էի գետնին ու ընկել ճահճուտների մեջ։ Ամաչում էի այդ շորով երե– 
վալ իմ բարերարների աչքին։ Ոայց փրկվեցի այդ ստորտցումից։

Մահճակալի մոտ դրված աթոռի վրա դարսած էին թոլոր իրերս* 
մաքուր ու չոր։ Մետաքսե սև շորս կախված էր պատից։ Վրան այլևս 
ճահճի ոչ մի հետք չէր մնացել, խոնավությունից մնացած ծալքերը ար
դուկած, կարգի էր բերված։ Նույնիսկ կոշիկներս ու դուլպաներս մաք
րած ու վայելուչ տեսք ունեին։ Կային և լվացվելու բոլոր պարագանե
րը, և սանր, և̂  խոզանակ* սանրվելու համար։ Հոդնհցուցիչ ջանքերից 
հետո, հանգստանալով ամեն հինդ րոպեն մեկ, կարողացա հագնվել։ 
Շորս թուլացել էր վրաս, քանի որ բավականին նիհարել էի, բայց ծածկ– 
վեցի շալով և մի անդամ ևս ստացա նախկին կոկիկ ու վայելուչ տես– 
քը* Չէր մնացել և ոչ մի բիծ, անկանոնության ոչ մի հետք, որը ես այն
պես ատում էի և որը ինձ այնքան նվաստացուցիչ էր թվում։ Բռնելով 
բազրիքից, քարե սանդուղքով իջա մի նեղ միջանցք և շուտով հասա 
խոհանոց։
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Ի,ոհ ւօն ո^լէ ւի էր նոր թխած հացի ու կենսատու կրակի ջերմ ութ յս .ն  
րարմքսնրով։ Հաննէսն հաց էր թխումէ Ինչպես հայտնի է, նախապա–, 
շսյր։ք ունքն երր շատ դժվար է արմատախիլ անել սրտից, որի հողը կըր^ 
թութ յա մբ երբեք չի հերկվել ռւ բեղմնա վորվել, դրանք համառորեն 
աճում են, ինչպես որոմները քոյրի մեջ։ Հաննան սկզբում իմ ն կ ա տ ֊ 
մա մբ սառն էր ու ձգված, հետո սկէՒևց մի փոքր զղջոտլ, իսկ հիմա, երր 
ինձ տեսավ հաճելի ու լավ հագնված տեսքով, նույնիսկ ժպտաց։

— Ի̂ ն̂շ, արդեն վե"*ր եք կա ցել,— նկատեց նա ։ — Ուրեմն ձեզ լավ 
եք զգում։ Եթե ուզում եք, նստեք իմ բա զկա թոռին, օջախի մոտ ։

Նա մատն ա ցույց արեց իր ճոճվող բազկաթոռը * նստ եցի։ Նա շա–̂  
րունէսկում էր զբոյղվեչ իր գործով, մերթ ընդ մերթ աչքի տակով զ ն ն ե ֊ 
չով ինձէ Մի քանի հաց վառարանից հանելուց հետո, շուռ եկավ դեպի 
ինձ և հանկարծ հարցրեց,

— Դուք երբևիցե մուրացկանություն արե^լ եք մեղ մոտ գալուց
տոո ջ։

Մի պ ահ զա յրույթ առաջացավ մեջս, բա յց  հիջ^Լովէ որ բա ր Կ ա ֊ 
նալն անտեղի է, և որ ես, իրոք, մուրացիկի տեսքով էի ներկայացեչ 
նրան, պատասխանեցի հանգիստ, բա յց  հաստատուն ձալՍով,

— Դուք սխալվում եք ինձ մուրացիկի տեղ ընդունելով։ Մ ուրաց֊ 
կան շեմ, ոչ ավելի, քան դուք և ձեր երիտասարդ տիրուհիները։

Մի փոքր լռությու նիք հետո նա ասաց*
— հաս կանում, ախր դուք ո*̂ չ տուն ունեք և ո չ̂ փող։
— Տուն կամ փող չունենալը դեռ չի նշան ակում մուրացկան լինել 

ձեր ասած խոսքերի իմ  աստով։
— Դուք կրթվա“ծ ե ք , –  հ արցրեց անմիջապես։
— Այոէ
— Ո այց դուք երբեք դիջերօթիկ դպրոցում չեք եղել։
— Եղել եմ ութ տարի։
նա աչքերը լռեց։
— Ապա ինշո^ւ չեք կարողանում ձեր գոյությունը պահպանել։
— Ես աշխատել եմ և համոզված եմ, որ էլի կաշխատեմ։ է^նշ եք 

էսզոէմ անել այգ հաղարջի հեա,— հարցբիչ երբ նա բերեց պտուղներով 
լի գամրյուղյր։

— Դնելու եմ կարկանդակնևրի մեջ։
— Տվեք մաքրեմ։
—  ^1» ուղում, որ գոլք որևէ րան ս նեքէ
— Ոայց պետք է մի րան անեմ։ է^ույլ տվեք։
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Հաննան համաձայնեց, նույնիսկ ՚Ա՛ մաքուր սրբիչ, որ ւիոհմ

ոոգւո
— Որպեսզի չկհղտստեք ձեր շսրլ" սսվսր լեր աղախնի աղ.

խատանքի, ես այդ տեսնում եմ ձեր ձեոբհրից,– նկաաեց ն ս ո –  Դացե 

դԼրձակուհի եք եղել։
— Ոչ, սխալվում եք, Հետաքրքիր չէ, թե ես ինչ եմ եղել, ձեր գլուխը 

մի զբաղեցրեք դրանուէ։ Ոայց ւսսեք, ինչպե ս է կոչվում այս տնաաեղըլ
— Ոմանք կոչում են Մարշ էնրլ, ու1անթ էլ Մուր Հաոլզ։
— Իսկ այն ջենտլմենի անունը, որ ապրում է այստեղ, Սենտ

Ջո *̂ն է։
— Ո լ, այստեղ շի ապրում, նա միայն կարճ ժամանակով է ա յս ֊ 

տեղ։ Երբ տանն է լինում, ապրում է իր ծխում. Մորթրնում։
— Այդ գյուղր մի քանի կիլոմե^տր է ^եռու այստեղիդ։
— Այո։
— Եվ վ է նա։
— ՝9ահս։ն ա։
Հիշեցի եկեղեցու տան ծեր տնտեսուհու պատասխանը, երր ուզեցի 

քահանային տեսնել։
— Ուրեմն սա նրա հոր տո^ւնն է։
— Այո, ծեր միստր Ռիվերսր ապրում էր այստեղ, ինչպես ապրել 

են նրա հայրը, նրա պապն ու նախապապը։
— Ուրեմն այդ ջենտլմենի անունը միստր Սենտ Ջոն Ո՚իվե րս է։
— Այրէ) Սենտ Ջոն նրա անունն է։
— Ւսկ քա֊յրերը կոչվում են Դիանա և Մերի Ռիվերսնե^ր։
— Այո։
— Նրանը հայրը վախճանվե^լ է։
— Վախճանվել է երեք շաբաթ առաջ, կաթվածիը։
— Մայր չունեին։
— Տանտիրուհին մեռել է շատ տարիներ առաջ։
— Իսկ դուք երկայր ժամանակ է, ինչ ապրում եք այս ընտանիքումէ
— Երեսուն տարի է, ինչ ապրում եմ այստեղ։ Երեքին էլ ես եմ 

խնամել ու մեծացրել։
— Դա ապացուցում է միայն, որ դուք ազնիվ ու հավատարիմ ա ղա ֊ 

խին եք։ Այդ պետք է շեշտել, թեև դուք անքաղաքավարություն ունե֊լ 
ցաք ինձ մուրացկան անվանելու։

Նա նորից զարմացած հայացքով նայեց ինձ։
— Երևում է, — ասաց նա,— որ ես միանդամայն սխալ կարծիք եմ
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սւնԼ/յել ձհր մա սին։ այս կողմերում ա յնքան իտարերաներ են թա*^
փ տ ո ում ք որ ղսւր պետք է ներեք ինձ։

֊  Ե վ , ֊ շարունակեցի ավեքի խիստ տ ո ն ո վ , ուզում էիք 
այն գիշեր ինձ դուրս վտարել տ նից, երբ նույնիսկ շան աոաջ սրան դուրլը 
շեն փ ակում։

— Այո, ոա խիստ էր  ̂ բա յց ի^*նլ կարող ես անեչ։ Ավեէի շատ մ տ ա ֊ 
ծում էի եր հ իէ ան Լ ր հ քան իմ  մասին։ Խեղճե րւ ԵնծՏտից ր^տրի, ոչ ոք 
նրանց մ աս հն հոգ չի տանում։ Ակամայից կսր^ուկ կւինհտո

Մի քանի րոպե պահպանում էի խիս ա լռություն*
— Մի դատապարտեք ինձ , — նկատեց նորից։
— Ոչ, այնուամենայնիվ, կգատապաբտեմ,— ասացի ես,>^ և կ ա ֊ 

սեմ թե ինչու, ոչ թե նրա համար, որ դուք հրաժարվեցիք ապասսոսրան 
էոէսչ և ինձ խարերա անվանեցիք^ որյյ նրա համար, որ դուք ինձ հ ա ն ֊ 
դիմէսնեցիք փող ու տուն չունենաչուս պատճառով։ Ամենալավ մ ա ր դ ֊ 
կս՝է՝րից ոմա նք, որ հրրևէ ապրել են, նույնպես կարիքի մեջ հն եղել, 
ի ն ։;Լ  ս և ես. և եթե դուք քրիստոնուհի եք, ապա չքավորությունը 
չպետք է ոճրագործություն հ ամ արեք։

— Անշուշտ, չպետք է համ արհի, — ասաց ե ա , –  միսար Սհնտ 
Զէ նն էլ նույնն է ասում։ Ես տեսնում ե մ , ւտ իրավացի չէի$ ր ա յք  հիմա  
ես ձեր մասին բոյորռվին ա յլ կարծիք սւնէաէո Դ ա ք քթււո հաճեցի փոքրիկ 
ա րսրա ծ եք։

—. Լավ, ներա մ եմ ձեզլ Իրար ձեռք սեղմենք։
նա իր ալյուրոտ ու կոշտացած ձեռքը դրեց իմի մեջ, իսկ ս ր տ ա ֊ 

բուխ ժպիտը լուսա վորեց նրա կոպիտ դեմքը* ա յդ րոպեից մենք ք ա ր ե ֊ 
կամներ դարձան ք։

Հա ննա ն, ըստ երևույթին, խոսել շաա էր սիրումւ ^ի ն չ ես ը ն տ ֊ 
րում էի պտուղները, նա կարկանդակների համար խմոր էր անում ու 
պատմում զանազան մա նրա մա սնություններ իր հ անդ տ ց յա  չներին Սէիրոջ 
և տիրուհու և Ծերհխա ն ե ր ի մ ա ս ի ն , ինչպես նա անվանում էր երի տ ա ֊ 
սարդնեքէին4

Ծեր միստր Ո^իվերսր, սքւաոմոլմ էր ձաննան, շաա պարզ մարգ էր, 
բ ա յց  մի ջենտլմեն էր, որ սերում էր շատ հին րնէոսմփրֆքր Մարշ էնգը 
պատկանում Հ  ժհիվերսներին այն օրվանից, որ կաոուցվևյ է̂  մոտ ե ր ֊ 
կա, հարյուր ւոարի աոար* թեե արաաքվմւից զստ փոքրիկ ե համեստ տուն 
է։ Ժ  հս^մեմատել միստր Օլիվերի Մպւթըն Վեյլտռմ եղած
ապարանքների հետ։ Ո ա յց ինյց$ դԽ. հիջսէմ է ՈիԱ Օլիվերի հորը, որն 
աշխատում էր ^լրպես ասեղներ սքատրաստսղ թւսնվոր, մինչզեո Ռի.



վերսները ազնվականներ են եղել ս կ ս ա ծ  Հեն րի խ ն ե ր  ի հ) ա մ  ան ա կն ե րի ր ։  

Ամեն ոք կարող է հաւքոզվհլ այղ բ ա ն ո ւ մ ,  ե թե  ն ա յ ի  ձ ն նդ յ ա^ յ  րւրան–^ 

ցւէւմնհրի գրքին, որ պահպանվում է Մ ո ր թ ր ն ի  հ կհ ղե րյ ու մ  ։ ճ ի շ տ  Լ  ()եր 
ջենտլ մենը հասարակ մարդ կր,  ի ն չ ս յ ե ս  և բ ո լ ո ր  տ ե ղ ա ր ին  ե ր ր , ր ա < յյ ո ր 

սորդության սիրահ ար ու լավ տան տ ե ր  էր, և բոլոր Մ ո րթ  ը ն ն ե ր ն  այդ
պիսիք էին։ Տանտիրուհին այլ էր։ Աարդսւլ շատ էր սիրում և շ ա ր ո ւ ն ս յ կ  

զբաղված էր ինշ ֊որ բան ուսումնասիրելով, և երեխաները նրան են  

շել։ Մեր կողմ երում նրանց նման ջանասեր մարդիկ չկան և ոչ էլ հր– 
բեվւցե եղել են, նրանք ոլսոււէր սիրեցին՝ երեքն էլ, համ ար յա այն օրիըէ 
երբ սկսեցին խոսել, և միշտ էլ յուրատեսակ մարդիկ էին։ Միստր Սենա 
Ջոնը, երբ մեծացավ, մ ա ա վ  քոլեջ և հետո քահանա օ ծ վ ե ց ,  իսկ աղջիկ
ները, հենց որ դսլրոցն ավարտեցին, որոշեցին դասւոիարտկչուհիներ 
դառն ալ։ Սրանք ասում էին, որ ի ր ե ն ց  հ ա յ ր ը  ս։ Այրին եր ս։ոէսջ բավակա
նին փող էր կորցրել մի մարդու պատճւսռով, որին վստահել էր ե որը 
սնանկացել էր, և քանի որ հայրն այժմ հա բուստ չէ, որ բաժին տա 
նրանց, դրա համար էլ նրանք իրենք պետք է մտածեն իրենց ւքասին։ 
քույրերը երկար ժամանակ է, ռր համարյա տանը չեն լինում, եկել են 
մի քանի շաբաթով իրենց հոր մահ։1ան կասլակցությաւքբ, բայց ^յրանք 
շատ են սիրում Մարշ էնդը, Մորթրնը և այս բոլոր մացառուտներն ու 
շրջակայքի բլուրները։ Աղջիկները եղել են էսն դոն ում և շատ ուրիշ մեծ 
քաղաքներում, բայց միշտ էլ ասում են, որ տնից լավ տեղ չկա, և 
ինչքան մտերիմ են, երբեք իրար հետ չեն վիճում։ Այսպիսի հաշա ըն
տանիք մի ոէ֊րիշ տեղ հազիվ թե լինի։

Հաղարջ մաքրելը վերջացնելուց հետո հարցրի, թե որտե^ղ են այժմ 
աղջիկները ու նրանց եղբայրը։

— Գնացել են Մռրթըն զբոսնելւս., բայց կես ժամից հետո կվերա
դառնան թեյնվուէ

Նրանք վերադարձան Հաննայի ասած կես՝ ժսէմից հետո, ներս մտան 
խոհանոցի դռնից։ Միստր Սենտ Ջոնը նկատելիով ինձ, միայն գլուխ 
տվեց և ներս մտավ, բայց երկու աղջիկները կանգ առան* Մերին մի 
քանի խոսքով բարեկամաբար ու հանգիստ կերպով արտահայսրեց իր 
գոհունակությունը,, որ արդեն լավացել ու վեր եմ կացել։ Դիանան 
բռնեց ձեռքս, գլուխը շարժեց։

— Պետք է սպասեիք, մինչև որ ես ձեզ թույլ տայի ներքև իջնել, — 
ասաց նա,— դուք դեռ շատ գունատ եք ու այնպե^ս նիհարէ Խե''ղճ երե
խա, խե ղջ աղջիկ։

Դիանայի ձայնը ականջումս հնչում էր որպես աղավնու ղունղունա*,
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ԱՈ Հո.֊^–<ւ1է էր հանդիպեւ ^ Նրա դեմքը հրապուրիչ էր
թ վ ո ւ մ ։  Մերիի ղեմքը նույնքան հղկվա ծ, դիմա գծերը նույնքան գրավիչ 
էին. նրա արտահայտությունն ավելի զուսպ էր, շարժումները թեև մեղմ, 
րւ։՚ւր  ավելի օտարոտի էին։ Դիանան նա յում ու խոսում էր որոշակի հ հ ֊ 
դինս կությա մբ, երևում էր, որ նա հաստատակամ աղջիկ էր։ Ես միշտ 
հաճույք եմ ղպացել հնազանդվել հեղինա կությա նը, եթե միա յն դա եղել 
է խելացի հեղինակություն, ենթարկվել ուժեղ կամքին ա յն ժա մա նա կ, երր 
թույլ են ավել խիղճս ու ա րժանա պատվությունս։

— Իսկ ի նչ գործ ունեք ա յստ եղ , — շարունակեց Դիանան , — սա 
ձեր աեղը լէ ։ Մերին և ե ս երբեմն նստում ենք խ ոհա նոցում, որովհետև 
ուղում ենք տանը կաշկանդված չլինել, լիովին ազատ լինեչ, բ ա յց  դուք 
մեր հյուրն եք, և դուք պետք է հյուրա սենյա կում յ յն ե ք ։

— Այստեղ ես ինձ լա վ եմ զգում ։
—• ք^այց այստեղ Հաննան գործ է անում և ձեղ ա լյուրով կշաղախի։
—■ Բարի ա յղ, այստեղ ձեզ համար շատ տաք է , — միջա մտ եց Մ ե ֊

րին։
— Իհարկե, — ավելսյցրեց ք ո ւյր ր ,— գնանք, պետք է հ ն ա զ ա ն դ ֊ 

վեք ։ —- Եվ շարունակելով ձեռքս բռնա ծ պահել, ստիպեց ինձ վեր կենալ 
և էոարա։Լ ներսի սենյա կը։

— նստ եցեք ա յստ եղ , — ասաց, նստ եցնելով ինձ թս^զմոցի վրա , — 
մինչև որ վերարկուներս հանենք ու թ ե յ պատրաստենք, դա էլ մի ա ր ֊ 
տոնությոմտ է, որ մեզ թույլ ենք տալիս մեր այս ճահճուտներաԼ շ ր ջ ա ֊ 
պատված տանը, մենք ենք մեր կերակուրը պատրաստում• երբ տ ր ա ֊ 
մ ա ղբվա ծ ենք լինում և կա մ, երբ Հաննան զբա ղվա ծ է լինում թ խ ելով, 
գարեջուր պատրաստելով, լվա ցք անելով կամ արդուկելով։

նա դուռը ծա ծկեց և ինձ մենակ թ ողեց միոտ ր Սենտ Զոնի հետ, 
°Րքք ինշ^որ գիրք կամ թերթ ձեռքին նստած էր դիմա ցս։ Սկզբում զ ն ն ե ֊ 
ցի հյուրա սենյա կը, ապա՝ տիրոջը։

Հյուրա սենյա կը ավելի շուտ մի փոքր սենյա կ էր շատ պարզ կ ա ֊ 
հա վորվա ծ, բ ա յց  հանգստավետ տեսք ուներ իր մա քրությա ն ու կ ո կ ի ֊ 
կոլթյա ն շնորհիվ։ Հնաձև բա զկա թոռները պ ա յծա ռ շողում էին, իսկ 
ընկուզե սեղանը փ ա յլում էր հա յելու պ ես։ Անցած^էթտացած օրերի տ ղ ա ֊ 
մա րդկա նց ու կանանց մի քանի խ ունա ցա ծ ու հին նկարներ զ ա ր դ ա ֊ 
բում էին պաստառված պատերը, ապակե դոնակներով պահարանի մեջ 
երևում էին գրքեր ու հին հաճխապա կի։ Սենյա կում չկար ոչ մի ավելորդ 
հարդարանք, ոչ մի ժա մա նա կա կից կա հույք, բա ցի սի զույգ  ա շխ ա ֊ 
տա նքա յին արկզներից և վա րդա գույն փ ա յտ ից պատրաստված կանա տՒ 

Ո/է



ւէի ս հղա նի էյ  ք որը  դ ր վ ա ծ  էր պ ա տ ի  մ ո տ ,  մնաէյսէծ ի ր Լ ր ր ՝  ն Լ ր ա ո յ ա լ  և  

դ ո ր ղ ը ,  հ վ ս ւ ր տ դ ո ւ յ ր ն 1 յ ր ը , շ ա տ  մ ա շ վ ա ծ ,  բ ա յ ը  ր ս վ  սք ահ սյ ան ւ/ ա ծ տ Լ ս ք  

ուն հ ին ։

Ս իստր Սհնա .̂ 1 ոնր նստած էր անշարմ, կարծհս պատի դ կախված 
աւլոտ նկարներիդ մեկը ւիներ, հայաըբը դրբի էչին հառած հ շրթունք^ 
ներր լուռ իրս/ր սեղմած շատ հար։)՝ ար սւեսր աներ դիտվ եյ ու համարէ 
եքարծես մարդու էիոխարեն արձան էր նսսւած ղեմէբ նա երիտասարդ էր, 
դուըե րսանութիը^երեսուն տարեկան, րարձրռ՚հասակ ու վայելչակաոմ* 
ղեմրր ուշադրություն գրավող էր, նման էր հունսյկանի^ շատ կանոնա֊ 
վոր ղիմադծ երով, 1“ Վ ՚՚՚ր "վ  ի^ 1էւղիղէ կքս սիկ բթով, աթ են արու բերանով 
Ս կզակով։ Հաղվադե Աք կհ տնդիպեո ա)։ դլի ո։ դ ու ոեւքբի, որ սւյղքան մո^ 
տիկ քինի անտիկ տիպերին։ նա երեի ։Տի վւէ։բր ապշել էր իմ անկանոն 
գիւ)՝ագծերիր, քանի որ իրենը շատ ներդաշնակ էր։ Աշրերր խոշոր ու 
կասլույտ էին, մուգ արտեսւն ան բն երով, վւղոսկրի ւդես սպիտակ չայն 
ճակատով, որի վրա մասամբ իջնում էին նրա շեկ մազերի անփույթ 
դ անդուրն երր։

Հմայիչ կերպար է, այնպես չէ"*, րնթերրող։ Սակայն նա, ում այդ 
վերս։բերում է, հազիվ թե թողներ մեղմ, զիջող, զգայուն, նույնիսկ փա^ 
փուկ բնավորություն ունեըող մարդու տպավորություն։ ճիշտ է, ն ը ս ֊ 
տած էր անշարժ, բայը, իւ1 կւսրծիքով, ինչ ֊որ  անհանգիստ, դաժան ու 
անհամբեր բան կ^^ր նրա ռունգերի, բերանի ու ճակատի գծերի մեջ։ 
Նա մի բառ անգամ հետս չխոսեր, նույնիսկ չնայեր ինձ, մինչև որ ք ո ւ յ ֊ 
րերը չվերտգարձան։ Դիանան, որ թեյ պատրաստելու րնթարբում շ ա ֊  

րունակ ներս էր մտնում կամ գուրս գնում սենյակից, բերեր ինձ Հա–, 

մար հենց նոր թխած կարկանդակ։
— Սերեք հիմա, — ասաց, — դուք երևի քաղցած եք։ Հաննան ասում 

է, որ դուք նախաճաշիր հետո, բարի շիլայից, ոչինչ չեք կերել։
Չհրաժարվեցի, քանի որ ախորժակս բացվել էր։
Միստր Ռիվերսը գիրքը փակեց, մոտեցավ սեղանին և նստելովն իր 

գեղեցիկ, կապույտ աչքերն հառեց ինձ վրա։ Այժմ նրա հայացքն ար-Հ 
տահայտում էր անկաշկէսնգ հարցասիրություն, որոնող, վճռական հ։սԱՀ 
տատակամոլթյուն, որոնք ցույց էին տալիս, որ նա մինչ այդ դիտավորՎ 
յալ կերպով և ոչ թե ամաչկոտությունից, խուսափում էր նայել ինձ։

— Շս/*տ եք քաղցած, — հարցրեց նա։
— Այո, սըր։ — Միշտ սովորությունս է եղել կարճ հարցին տալ կարճ 

սլատասխան, ուղիղ հարցին^ պարզ պատասխան։
— Լավ էր, որ թեթև տենդը վերջին երեք օրը ստիպեց ձեզ հեռոն
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մնաք ուէոել/յոի^, վտա նգտվոր կչիներ սկղբում լրիվ բավարարել ձեր 
ախորժակը։ Ա յժմ արրյեն կտրող եք ուտել, թեև դեռ հարկավոր է Լ^փ ը
սքաՀպ անել։

— Հույս  ունեմ, որ երկար ձեր հաշվին շեմ սնվի, սրր, — պատաՍՎ 
խանս շատ անշնորհք ու անքաղաքավարի էր։

— Ո շ ,— ոաոն ությա մ բ աստր ն ա ,— հենք որ հա յտ նեք ձեր բաբե՛» 
կամների բնա կա վա յրը, մենք կգրենք նրա նք, և դուք կվերադառնաք
տան է

— Դա, պետք է պարզ տսեշ, իմ իշխանություն իք դուրս է, տուն էէ 
բա րեկա մներ բուորովին չունեմ ։

Երեքն էլ միասին նա յերին ինձ, սակայն ոչ անվստահորեն* զգում  
էի նրանք հա յա քքների մեջ ոչ թե տարակուսանք, այլ ավելի շուտ հ ե ֊ 
տաքրքրրրլթյուն։ Հաակապես ի նկատի ունեմ երիտասարդ աղջիկներին։ 
Սեն։/1 Տ ո ն ի  ոքչոերր շատ պարզ էին րառաքի իմ  աստով, բա յք  պատկե» 
րավոր ասած, դժէէար էր թա փ ա նցել նրանց մեջ։ խվում էր, թե նա իր 
ալքերը օդտագորձում էր որպես զ ե ն ուսումնասիրելու համար ուրիշի 
մտ քերը, և ոչ թե նրա համար, որ բա ցա հա յտ ի իր սեփականը* խորա » 
I : ։փ անց ութ յա ն ու. ին քնա զսպ վա ծությա ն ա յդ միա ցումը ավելի շուտ 
կարող էր ջփոթեքՆեւ, քօժե խրախուահւ։

— Ուզում եք ա սհչ,–^ ^օէրքրհք ն ա , –  որ ոչ մի ազգական չունեիք։
— Ա ր ։։ Ւնձ ոչ մի բա ն շի կապում կենդանի մարդու հետ , և ոչ էլ 

իրավոէնք ոմեեմ պահանջելու, որ Անգլիա յում ինձ ընդունեն մի որևէ 
հարկի տակ։

— Շատ տրտրսքփնակ վիճակ է ձեր հասակի համար։
Այ րտհղ նկա տ եցի, որ նրա հայաքք% ուղղված է ձեռքերիս, որոնք 

ծալ հւ ֊  ղրեէ էի սեղանի վյրա։ թա րմա նում քլի, թե ինչ է որոնում ա յնտ եղ, 
նրա խոսքերը շուտով պարզեցին ա յղ ։

— Դուք երբեք ամր$էսնացած շե^ք եղել։ Ամուրին եք։
Դիանան ծիծա ղեք։
— Հա զիվ տ ա սնյոթ կամ տասնութ տարեկանից ավելի էինի* Ծենտ 

՜յքոն, — ասաց նաւ
— Մոտ տասնինը տարեկան եմ , թտ յց ա մուսնա ցա ծ շեմէ Յ է ։
Ես գգոքքի, որ դեմքս բռնկվեց ա յրող կա րմրությունից, որովհետև 

ամուսնության մասին արած ակնարկը ի մ  մեջ արթնացրեք դառն ու 
հաւզոզ հուշեր։ նրա նք նկա ա եքին ի մ  շփ ոթմունքն ու հուդմունքը։ Դիա
նան ու Մերին ինձ անհարմար վիՏա կի մեջ չգցելու համար, իրենց հա
յա ցքները ջ ր ^ յփ ն  իմ  շիկնա ծ հրեռքՒք, բ ա յց  նրանք սառն ու խստարա»



րո եղրայրը շարունակում էր ինձ նայել, մինչև որ հուղմունրիլյ հեկքյՎ

կարի։
—  Որտե^ղ էիր ապրում վերջերս , —  հարրյրեւյ նա ա յմ մ է
—  Շատ հարրասերն ես, Սենտ Ջ սն , —  (լամար շշնջաք) Մերինէ

Բայը սեղանի վրա հակվսւծ, իր դաման ու նևրքյափանըալ նա
պաս սաիւ ան էր սլահէսնջում։

—  Տեղի անունը և այն անձնավորությունր, որի տանը ես ասլ^ 
րում էի, իմ գա ղան իքն է , —  կարճ ոլա՚տասխանեըի ես։

—  Որոնբ դուր, ըստ իս, իրավունը ուներ չհայտնել ո չ  Սենտ 
նին և ո շ էլ մ ի ուրիշ հ ետաըրըրվոզի, —  նկատ եր Ղ ի սմ։ ան ։

—  և այնսլես, եթե ոչինչ չիմանամ ձեր և ձեր անըյալի / / ա ֊  

սին, չեմ կարող օգնել ձեզ , —  աստը եղրսյյրը, —  իսկ դուր օդն ութ յան 
կարիք ունեք, այնպես չէ՛ ։̂

—  ^քարիք ունեմ և փնտրում եմ։ Անհրաժեշտ է, սըր» 
իսկապես բարի մարդ օգնի ինձ ստանալ աշխատանք, որն ի վիճակի եմ 
կատարելու և ռոճիկ, որպեսզի կյանքիս ամենատարրական պահանջներ, 
ր ը  բավարարեմ։

—  ես չգիտեմ՝ իսկապես բւորի մարդ եմ թե ոչ, սակայն պատրաստ 
եմ ուժերս ներածին չափ օգնելու ձեզ, մ տնավանդ որ ձեր նպատակը 
շատ ազնիվ է։ Ուստի ամենից առաջ ասեք՝ վերջերս ինչո^^վ էիք զբաղՎ 
վում և ինչ կարող եք անել։

Ո՝եյս խմեցի։ Գա վերականգնեց ուժերս այնպես, ինչպես գինին 
կվերականգներ հսկայի ուժերը, նոր ուժ տվեց թողացած ջղերիս ե 
րավորություն ստեղծեց հանգիստ դիմել խորաթափանց երիտասարդ 
դատավորին։

—  Միստր Ռ ի վ ե ^ ր ս ասացի ես, դառնսւլով դեպի նա և նայելով
այնպես, ինչպես նա էր ինձ նաքում՝  ̂ բացահայտ ու առանց ամոթխած, 
ծության , —  և ձեր քույրերն ինձ մեծ ծառայություն մատուցեցիք^
ամենամեծ ծառայությունը, որ մարդ կարող է մատուցել իր մոտիկին* 
ձեր վեհանձն հյուրընկալությամբ փրկեցիք ինձ մահից։ Զեր արած լ ամ
րությունը ձեզ անսահման իրավունք է տալիս ինձնից ջնոլրհակալություն 
հուսալ, իրավունք է տալիս, որպեսզի ես ձեզ վստահեմ։ Կպատմեմ ձեզ 
այն թափառականի պատմությունը, որին դուք ապաստան տվեցիք, որ ՝̂ 
քան որ դա հնարավոր է, առանց վրդովելու իմ սեփական հոգեկէսն խա~– 
ղաղությունը՝ իմ բարոյական ու ֆիզիկական ապահովությունը, ինչպես 
և ուրիշներինը։
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Ես > քահանայի աղջիկ։ Եմ ծնողները մ ահ արան, նախքան
կտրսղա րա ճան աչել նրանց։ Ենձ դաստիարակեցին որպես խնամ առու, 
կրթ ո  թյունս ստսէցԼչ եմ բարեգործ ական հի։1նարկոււք ։ Ես նույնիսկ ձեզ 
կսյ ; ՚յմ  այդ հիմնարկի անունը, որտեղ անց եմ կացրել վեց տարի որպես 
սան ուհի, և երկու տարի՝ որպես ուսուցչուհի* դա Լոոսյի դպրոց֊որրա*– 
նույն է/7... շիըրում։ Դուք երևի Լսե^լ եք դրա մասին, ։1իստր Ռիվերսէ 
Արյանապատիվ Ռորհրտ Ե րոքլհերստը որբանոցի գանձապահն է։

— Լսել եմ միստր Երոքլհերստի մասին և տեսել եմ այգ դպբք^քյը^
—  Լոուդը թ ո ղ եցի  ։Տոտ մի տարի առաջ մասնավոր տանը դ ա ս ֊

տիարակշոլհի աշխ ատելու նպատակով։ Ստացա բավականին հաջող ս՝եղ 
և երջա նիկ է ի ։  Այդ տեղը հարկադրված էի թողնել լորս օր առաջ" ն ա խ ֊ 
քան ձեզ մոտ գալս։ Հեռանալուս պատճառը չեմ կարող և չեմ բա ցա տ ֊ 
րի, դա անօգուտ, վտանգավոր կլիներ և շատ անհավանական կհնչեր։ 
Ոչ մի կ շտամբանքի չե մ  արմանացել, հանցավոր եմ նույնքան, որքան և 
ձեր երերից մ եկն ում եկր ։ Ետյց ես դժբախտ եմ և դժբախտ կլինեմ մ ի ա ռ ֊ 
ժրյմանակք որովհետև աոԼտր, որն ինձ էԼտարեց տանից, ո ր ֊
։ոեղ ևս ինձ դրաիւտ ում էի զգում, տ այէօրին ակ էր ու սարսափելի։ Հ ե ֊ 
ոանալս ծրագրելիս ի նկատի ունեի երկու նպատակի ւիախչել ու թ ա ք ն ը ֊ 
վել. դր^ համար ստիպված էի ամեն ինչ թողնել, բացառությամբ մի 
փոքրիկ կապոցի, որը շտապելուց ու հոգեկան հուզմունքից մոռացա ինձ 
մինչև Ուիթքրոս հասցրած կառքի մեջ։ Այս կողմերը հասա լիակատար 
կարիքի մեջ։ Երկու գիշեր անցկացրի բաց օդում և երկու օր թափառեցի 
առանց որևէ մեկի շեմքից ներս մտնելու, լոկ երկու անգամ այդ ժ ա ֊ 
մանակվա ընթացքոսք ինձ հաջողվեց ուտել և երբ սովից, ուժասպառու֊ 
քքյ ու նից, հուսահատությունից համարյա փշահեղձ էի լինում, դուք, 
միստր Ռիվերս, թույլ չավիք, որ կործանվեմ ձեր դռան առաջ և ը ն ղ ո ւ ֊ 
նեցիք ձեր հարկի տակ։ Ես գիտեմ այն ամենը, ինչ ձեր քույրերն ա ր ե ֊ 
ցին ինձ համար, քանի որ իմ թվացող ինքնամոռացման ժամանակ գի
տակցությունս չէի կորցրել, և ես պարտական եմ նրանց կամավոր, ա ն ֊ 
կեղծ ու ջերմ կարեկցության համար, ինչպես և ձեզ՝ ձեր ավետարանա
կան գթասրէոության համար։

— Մի ստիպիր, որ էլի խոսի, Սենտ յ^ոն,— ասաց Դիանան, երբ 
լոեցփ*— նա, ըստ երևույթին, ի վիճակի չէ հուզվելու։ Եկեք նստեք րազ– 
կաթոոին, միս էսիոթ։

Ակամայից ցԵցվեցի, լսելով այդ իմ հնարած անունը* րոլորովին 
մոռացել էի իմ նոր անանց։ Միստր Ռիվերսը, որի հայացքից ոչ մի րան 
շէր վրիպում, միանգամից նկատեց ա յգ։



—  Դու^ ասացիք), որ ձ/ւր անունը »հհչն էլւիքէ̂ ՚քք ( ,  ֊  րքքր1» Ա1
— Աչո, ասաըի, ա ո ա յ յմ  հարմար եմ ղա նա մ հտնղես դալ այդ  ա6– 

վան տակ, բ ա յը  դա իմ իսկական անունը չկ, ե երը րաւմ եմ, տարօրի^  

նակ է հնչում ականջիս։

— Ւսկ ձեր իսկական անունը չե^*ք ասի։

֊  Ո'չ, ամենից շատ վաիւ են ոււք եւք հայւսնարերւէեւո։ ց , ե. իոոսա^ 

էիում եմ այն ա մենից, ինչ կարող է հանգեցնել ա յդ  բա նին։

—  ^ուք, իհարկե, բոլորովին իրաւէացի եք , —  ։սս։սց 1վււ։։նուն։ —  Ւսկ 
հի։քա, եղբսէյր, միառժամանակ հանդիստ թող նրան։

Սակայն, մի քանի րոսլե լոելուց հե։ոո, Սեն։յ։ ժ^ոնը նույն ։։ ։ն։Լրդո֊ 
վոլթ յա մ բ ու նույն սրատեսությամբ ւէերսկսեց Ւր հէսրցո։ փորձը։

— Ղուք չեք ուղում երկ։սր օգտվել ։)՝եր հյուրրնկա լա թյո ւնի ց ։  Տես–– 

նում եւ1, որ ցանկան ոււ1 եք ինչքան հն ար։ս։էոր է շատ ա։լատվել իւք 
քույրերի կարեկցական վեր ։սբերմունքից, և, որ դլխա։1որն է, իմ գթ ա 
սրտությունից (շատ լավ հո։սկ։սնու։ք եմ տարբերությունը Ա չեւք վիրա 

վորվում, իրավ։սցի ե ք ) ։  Ուզում եք մեղայից անկ։ս^խ լինել։
—  Այո, այդ մասին արդեն ասել եմ։ Ցույց ։ովեք մի աշխատանք 

կամ ասեք, որտերլ փնտրել ։սյն» այ։լ. ե։ք այժմ խնրլրէէսք ձեւլնից» հետո 
թողեք գնաւք թեկուզ ա։քենա։Լա։ո խր^իթր, բայց առաք՛/։։ թույլ ա։էեք 
մնէսլ այստերլ, վախենում եմ նորից ենթ։սրկ։էել աստանղ։սկ։։։ն կյ։սնքի 
գրկանքների սարսափն երին։

—  Իհարկե, կմնաք , —  ասաց Դիան։։։ն, դնելո։Լ ձեռքը գլխիո։
—  Եվ կէքնաք, —  կրկնեց Մերին բնական ։ւ։նկեղծությամբ, ^բը։ 

ըւ։տ երևույթին, յուրահա։ոուկ էր նրան։
—  ույրերս, ինչպես տեսնում եք, հաճույքով կսլտհեն ձեզ , —  ։սսաց 

ՍԼնտ ձո նը , —  ինչպես և հաճույքով կպահեին ու կփայփայեին կիսաս։ս– 
ոած թռչնակին, որին ձմեռային ցուրտ քաւք ին մեր էդ։ո։ոուհ անից ներս 
կքշեր։ Ես ինքս ևս հակված եմ օգնելու ձեզ, որպեսէլի դ։սս։ս։1որ։քեք, և 
կա >իւատեմ այդ անել» Բ^ձՁ Ւ եկատի ունեցեք, որ իւք շրջանը սահւքա– 
նսէէիէսկ է։ Ես ընդամենը մի չքա։էոր գյուղական ծխի քահանա եմ» իմ  
օժս։նղակո։թյունը կւինի ա։քեն։։։հա։քեստ ։ոեսակի։ Եվ եթե հէ։։կ։ււմ ունեք 
արհամարհելու հսոքեստ աշխ։ստանքային կյանքը, ապա փնտրեք ։աէելի 
գործուն օգնություն, քան այն, որ ես կարող եմ առաջարկել։

—  Նա արդեն ասաց, որ հ։սմաձայն է որևէ համեստ գործ անելու , —  

իմ փոխարեն պատասխանեց Դիանան , —  և դու դիտես, Սենտ ձոն, որ 
նա ոչ ոքի վրա հույս դնեք չի կարող։ ձարկադր։էած է գործ ունենէսլ 
այնպիսի մի կամակոր մարդու հետ, ինչպիսին դու ես։
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-  ՚Կէստրաւոո Լ մ ւինեչ դերձակուհի ̂  բա նվ որո ւհի ,  ա ղա խ ին, հիվանդ 

դսււ։յ ա Հ , ևթև մի ա վ ե լի  լ ա վ  դործ շի լինի,––֊– պ ա տ ա օխ ա նեցի  ես։
—  Լավ , —  սա ոնությ ա մ թ աւրաբ Ծենտ Զ ո ն ը ,^  եթե ձեր որամ։ս–– 

դրությունն ա յդպ իսին է, քսոստանում եմ օգնել ձեզ* դա կա խ վա ծ կլինի 
մ ա մ  ան ա կ ի ց  և հ ան դաւ) ան րն հ րի ը ։

Աքստեղ Նա նորից վերցրեց գիրքը, որը կարդամ էր թեյից աոաջէ 
Շուտ ով ես ա ռա նձնա ցա , իաոեցի ո՛ւ նւ/աեըի աթքքաՖ, որքաե թույլ էր
տալիս ում երիս ներկա վիճա կը։

Գ 1 6 հ 1 օ  Ե Բ Ե 1 1 Ո Ի Ն Ե ր ք 1 Ր Գ

ավելի մոաիկիդ էի ճան-աշում ^ոէթ Հաուզի թնակիշներին, 
ա յն  բա ն  ավելի շ ա ա  էին նրանը ինձ դսէր գ։սլիս$ Մի քանի օրվա. 

ըՆթացքում ասողջություձքւ այէ/քահ վերականգնեցի, որ արդեն կարողա^ 
հում էի ամթէպջ օրը նսէոեԼ և նույնխմկ երթեմն գթոսնել։ ^շպէէպանում էի 
մաանակքեղ Գխւ^աքի ու Մերիի թպ❁ ր գթազ^^մեքեՒեթին, իՒօոեչ հետներն 
այնքան, որքան ուզում էին, ե ոզ^եէ, երթ նթաս^ք աքդ քԽք|̂ քք ասւԼիօ։ 
Այս փոխադարձ շփման մեջ կար ինչ^որ կենոական հեէէոէյք, Ոթր ճտ^ 
շակում էի ա ո ա ^^  անգամ» հաճօւքք, որ աոաջանռւմ էր մեր ճաշակներ 
րի, զդաքմունքնեքի Ոէ սկղթունքների ջիակաաար նմահությաՖից։

Սիրում էի կարդալ նույն գրքնրր^ ինչ ար նրանք, ինձ հխԹքնոէմ էր 
այն, ին շ որ նրանց ուրախաթյոժէ էր պաաճաոտո.մ, ակՆաեա^րօվ վերա^ 
բերվում էի այն ամենին, ինչ որ հէսվսմաէմ էին նրանք։ ՝^քք^^թնրր օ/ր– 
րում էին իրենց մեկուոաքած աոմեթ։ Արք փոքր, հնամյա ոաան մեղ հ  
քամր կաաւրով, ցանցապատ լոոսամուտներով, խարխուլ պատերով, իթ 
հին եղենխԱեքփ ծաոո^գիով, որ ^ռվեչ էին չեոնայիհ քամիների հարված
ների աօրկ, իր պարանգով^ որ սավերատ էր ֆենէռ ու ֆշաօարդի մացառ
ների խաոէթչունից և որանդ ծաղկում էին (ոկ ամէԽսպխմաքկոմե ծա
ղիկների էՈեոտկներ, ես նույնպնռ գանում էի ուժեղ ու անփոփոխ հրա
պուրանք. նրանք կւսոշոէմ էին հավումրգու ծփրանաէբոաքն մէոցաոոսոնծ– 
է̂ ի&ք ոթէմթք շրջապատում էին տունը, ամայի հովտից, ուր դոն ակից երգ
վում էր քարքարոտ կածանը, որ սկզթում ոքորապտուրո թարձրանում էր 
ձարխոտերով ծածկված թմրերով, խոկ հետո անցհոէմ էր հավամրգու 
մացառուտներին սահմանակից վայրի փոքր արոտավայրերի միջով, որ–



տեղ արածում էին գորշ ոչխարների հոտ երր՝ իրենղ րրդոտ գաոների 
միասին, կրկնում եմ, նրանք սիրով ու եռանդով կապւէած էին այո ա մ ե ֊ 
նի հետ։ ձասկանում էի այդ զդա ըմ ունքները ե րամ անում նրանը ուժն ու 
ճշւ^ւսրտությունը։ Տեղի հմայքը կախարդել էր և ինձ։ ք),դու։ք էի նր^ս 
ամայության սրբությունը, հայացքս հաճույք էր ստանում ըչրակների 
ու հարթաւք սյյրերի ուրվագծերից, յուրահատուկ երանդաւէորու եից, որը 
տալիս էին բլուրներին և հովիտներին մամուռը, ցախու ծաղիկը, հողա–  ̂
ծուխը իր հատուկենտ ծաղիյլներով, հրաշալի պտերն ու հսկա դրանի։ոե 
ապառամը։ Այս բոլորը ինձ, ինչպես և նրանց համար հաճույքների զու–՛ 
լալ ու քոյղցր աղբյուր էր։ Ուէէեղ քամու թափն ու մեղ։1 ղեւիյուռը, փո
թորկալից ու խաղաղ օրը, մ այրամ ուտի ու արև։սծ ագի մա։քերը, քուսն յ։սկ 
ու աւքպամած գիշերը՝ բոլորն ։սռաջացնում էին նույն հմայքը իմ, ինչ
պես և նր։յյնց ։եեջ, կ։ււ Խ։։։րղում էին ինձ, ինչ։ձքես և նրանց։

Տանը ւքենք նույնսքհս հաշտ ու հ։սմերաշխ էինք։ Երկու քույրերը 
ավելի շատ կրթված ու կարդացած էին, քան ես, բայց ես էլ ագահաբար 
ձգտոսՏ էի առաջ գնալ գիտության ճանապարհով, որը նրանք արդեն 
անցել էին։ Սլանում էի այն գրքերը, որ նրանք տ։սլիս էին և անասելի 
հաճույք էի զգոսք, երբ նրանց հետ միասին երեկոները քննարկու։1 էինք 
այն, ինչ կարդում էի ցերեկները։ Մեր մտքերը համընկնու։^ Էին, մեր 
կարծիքները համապատասխանում իրար, մի խոսքով, մեր մեջ տիրում 
էր կատարյալ համաձայնոԼթյուն։

Եթե մեր երեքի մեջ կար մեկը, որ ավագ էր ու ղեկավար, ա։դս։ դա 
Դիանան էր։ Ֆիզիկապես նա գերազանցում էր ինձ, գեղեցիկ էր, ումեղէ 
Նրա էության մեջ կար կյանքի, կենսուրախության այնք։սն առատու
թյուն, որ ինձ ապշեցնում էր։ Երեկոյան դեմ դեռ կարողանում էի մի 
փոքր խոսել, բայց երբ աշխուժությանս ու զրուցասիրությանս թափը 
կոտրվում էր, սիրով լուռ նստում էի աթոռակին՝ Դիէձյնայի ոտքերի մոտ,  
գլուխս դնում նրա ծնկներին ու լս ում, թե ինչպես նա և Մերին հիմնո
վին քննարկում էին այն թեման, որը ես միայն շոշափեք էի։ Դիսւնան 
առաջարկեց ինձ գերմաներեն սովորեցնել։ Ես սիրում էի նրա)։ից սովո
րել, ուսուցչուհու դերը ուրախացնում ու սաղում էր նրան, ինչպես և 
ինձ՝ աշակեր։ոուհու դերը։ Մեր բնաւԼորությունները նման էին իրար։ Հե 
տևանքը եղավ այն, որ ։1եր մեջ առաջացավ փոխադարձ խոր մտերմու– 
թյուն։ ՝^ույրերն իմացան, որ ես Նկարում եմ և իրենց մատիտներն ու 
ներկի արկղները անմիջապե ս տրամադրեցին ինձ։ Վարպետությունս, 
այսս։եղ արդեն նրանց գերազանցում էի, զարմացնում ու հիացնում էր 
նրանց։ Մերին ժամերով նստում ու դիտում էր, թե ինչպես եմ ն կ ա ֊
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րքուհ 4̂ ԼսէՈ սկսեց ինձնից դասեր վերցնել, նա ընդունակք ջանասեր ու 
հտււկացող աշակերտ ուհի էրէ Տարված լինելով այսպիսի ղբաղմ ունքնե ֊ 
րով, օրերը թ վո ւմ  էին ժամեըք շաբաթները^ օրեր։

իսկ ինչ վերաբերում է միստր Սենտ Զոնինք ապա այն մաերմ 
հ  ունըէ որ այնպես բնական ու արագ ձևով ա ռաջա ցել էր իմ ու ք ո ւյր ե ֊ 
րի միջև, նրա վրա շէր տարածվում։ Մեր մեջ եղած խորթության պատ^ 
ճառն երից մեկն էլ այն էր, որ նա համեմատաբար քիչ էր տանը լինում– 
ըստ երևոլյթին, իր ժաման ակի զգալի մասը նվիրում էր հիվանդներին 
ու աղքատներին, որոնց այցելում էր, և որոնք ի(*^քի9 հեռու, ցրված 
ապրում էին նրա ծխում։

Թվում էր, թե ոչ մի եղանակ չէր կարող խախտել նրա այդ ըա հա ֊ 
նայական շրջագայումները, անձրևային թե պայծառ եղանակին, ավար^ 
տեէով իր առավոտյան պարապմունքները, վերցնում էր ղլխւսրկը և իր 
հոր պառաված պոյնտերի^ Թարլոյի ուղեկցօւթյամբ գնում էր կտտա րե– 
լու իր սիրո ու պարտքի աո ա քելությունը՝ հազիվ թե գիտեմ, թե ինքը 
ինշւղես էր բնորոշում այդ։ Երբեմն, երբ եղանակը հատկապես վատ էր 
լինո ւմ , քք^^յըերը փորձում էին համոզել նրան, որ տանը նստիլ Այն ժ ա ֊ 
մանէսկ նա Ւր տ արօրին ակ, ավելի շուտ հանդիսավոր, քան ուրախ ժպի–̂  
տով ասում էր,

— Եթե քամու խոյանքն ու անձրևի տարափը ինձ շեղեն այս թեթև 
խնդիրները կատարելուց, ապա կարոտդ եմ ինձ պատրաստ համարել իմ 
ապագա գործունեության համսրր։

Դիանան ու Մերին այս հարցին սովորաբար պատասխանում էին 
հառաչանքով և մի քանի րոպե խորասուզվում էին տխուր մտածմունք^ 
ների մեջ։

Բայց, բացի Սենտ Ջոնի հաճախակի բացակայությոէններից, կար և 
մի ուրիշ արգելք, որը խանգարում էր մեր մտերմությանը, նա ինքնա*^ 
պարփակ, վերացական, նույնիսկ տխուր բնավորության տեր մարդ էր։ 
Թեև եռանդով կատարում էր իր կրոնական պարտականությունները և 
անաղարտ էր իր կյանքում ու սովորությունների մեջ, այնուամենայնիվ, 
ինչպես երևում էր, չուներ մտքի այն պարզությունը, ներքին այն բավա–. 
կանությունը, որոնք հանդիսանում են յուրաքանչյուր ճշմարիտ քրի^^ 
տոն յա յի  և գործունյա մարդասերի վարձատրությունը։ Հաճախ երեկոս– 
յան դեմ, պատուհանի մոտ, թզքքևրով թաղված սեղանի առաջ նստած, 
դադարեցնում էր գրելը, կարդալը և, կզակը հենած ձեռքին, անձնատուր 
էր լինում ինձ անհայտ մտքերի հոսանքին։ Որ դրանք վրդովում ու հու*՛ 
զում էին նրան, գա երևում էր նրա ալքերի հաճախակի փայլից և փո*
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փոխակտն չայն ւսւյ ամ իւր Դեո աւ/հւին, կտրծամ եմ, որ ր)ւ ;>ւ ք1 ք ու)յր )ւրա 
համար ուրախության)ւերի այն էրսնձարանր չԼր, ինյ որ րւււյրերի հա^ 
մար։ Մեկ անդամդ միայն մեկ անւրոմ, իմ ներկայա1յյումր աոոոք, որ 
շատ ամ եղ զգամ է րւարների դամա)։ հմայրր ե որ մ ան կ ո։ ք1 յա)։ իէք 
կապված է իր տան մռայլ տանիրին ու հնամյա ոլոոոերին, էքուկայն 
նրա խոսքերի ու տոնի ։Տեջ տվեք ի շատ առկա էր թաիւրծ, քան արա», 
խաթյուն» հանուն հանգստացուըիչ լռության երրեք չէր թսոիառում հա»» 
վամրգոլ մաըառուտներռււք, շէր ռրոնռւմք չէր սւպրում շ/քջ^>կ*^ւյրի հա», 
դարավոր խաղաղ հահույքնհրով։

^անի որ նա ան'^աղոողասեր մռյրղ էր, ուստի որոշ (I ռոք ունակ ա ն ֊ 
րավ, մինչև որ կարողսւղտ նրա խելքի ղնահատակտնր տալ։ Աոաջին 
անգա։ք գաղափար կադւքհւյի Սենտ Զոնի արմ։ոնիքների էքաոի՛*։ ո։յն (ք։ո  ̂
մանսյկ, երբ լսերի նրա քարոգր Մորթրնի ե կ ե րլ ե ։/ր։ււ) ։ Շ։։։ տ կաւլենայի 
նկ։։յրագրել այդ քարրսլր, րաԱ) դո։ ում երիրս վեր է։ նոէյնիսկ ե շա ր ։ ֊ 
թյ։սմբ շեմ կարող վերարտադրել այն տպավորությանը, որ նա թողեր 
քմ$ձ վրա։

նա սկսեր հանգիստ, իսկ ինչ էքերարերում է խոռելու եղանակին ու 
ձայներտնգին, ասրս դրւ։։նք ւքինշե վերջ մնոսք էին հւ։ւնգիստ։ 11ակւ։։յն 
նրւս խիստ ղսպվսւք) աւքյունր շուտ աք հնչեր որ ոշակի ելեէջների ու լեզվի 
հումկու տեմոլի մեջ։ Դո։ թողնէէւմ էր րլոոր1սյծ ու հ ե դին կ ավ որ տ։ղ։տ1ո ֊ 

րությոլն, սիրտը հոլւչվոււք էր, րսյնականությունլմ ապշում ք։։ ։րոզչի 
ամիր։ Նրա խոսքերի մեջ կար տարօրինակ ւլաոնո։թյ ուն , ր։սրա ե այ։ււ։ք 
էր մխիթարող մեղմությունը» խիստ ակնարկները Նալւ1ինի ուս։1 ունքի 
հիմնական սկղրունքներխ ընտրյալաթյան, կանխորոշւք ան, զուտս։ ֊
պարտվածության մասին, հաճախակի բնույթ էին կրում, և ամեն տնգա$ք 

գա հնչում էր որպես ճակատւոգրի դատավճիռ։ երբ ավարտեր, ինձ 
ավելի լավ, ավելի հանգիստ, ավելի լուսավորված զգալու փոխարեն, հո 
զգարի ի ն չ ֊ո ր  անասելի տխրություն, որովհետև ինձ թվոււէ էր, չգիտեմ  
արիշներին ինչպես, թե ճ։սրտտսէսնությունր, որը լսում էի, բխում էր 

ի ն չ ֊ որ խորաթյունիր, որը լի էր հուսէսհատության սրլտոր ջրերո։1, ո ր ֊ 
տեղ եոում էին անհագ տենչոմւքների ու անհանգիստ ձգտումների տհաճ 
պոոթկոլմնԼրր։ Հավատ։։ւրած էի, որ Սենտ Ջ ոն Ռիվերսը, չնայած իր 
կյանքի մաքրությանը, բարեխղճությանն ու եռանդին, դեռ շէր գտել 

աստծո այն խաղաղությունը, որը գերաղանրում է ամեն տեսակի ր մ ֊  
բրոնում» նա գտել էր այն նույնքան, որքան և ես իմ խորտակված կ ո ւռ ֊ 
քիր և կորցրած դրախտից աոաջաց։սծ գաղտնի ու տանջալից վշտերո։1,
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վշտեր, որոնր մասին վերջերս խուսափում էի խոսել, րայ§ որոնք հաՎ 
մակել և դամանորեն չարչարում էին ինձ։

Անցավ մի ամիս։ Դիանան ու Մերին շուտով պետք է թողնեին Մուր 
Հաուզը և վերադառնային մի րոլորովին այլ կյանքի, որ սպասում էր 
նրանց Հարավային Անգլիայի քաղաքներից մեկում, նրանք դաստիա*– 
րակչուհիներ էին հարուստ րն տան իքն երում, որտեղ նրանց գիտում էին 
որպես կախյալ անձնավոր։ււթյոլնների, որտեղ ոչ ոք ^չի^1 
նրանց բնածին բարձր արժանիքների մասին Ա որտեղ միայն գնահատ* 
վուշք էին նրանց ձեռք բեր ա ծ պրոֆեսիոնաԼ կաաարեչոլթյ^աններր ^իշտ 
այնպես, ինչպես գնահատվում է խոհարարի արհեստը կամ աղախնի 
ճաշակը։ Միստր Սենտ Զոնը դեռ չէր ասել ինձ խոստացած աշ
խատանքի մասին, բա յց շտապ պետք էյւ որնէ զբաղմունք գտնել։ Մի 
անգամ աոաՎոայան նրա հետ մի քանի րոպե մենակ մնալով հյոլրա* 
սենյակում, որոշեցի մոտենսւլ պատուհանի որմնախորշին, որը իր հա
մար կաբինետ էր գս/րձրեյ աթոռի, սեղանի ու գրասեղանի միջոցովէ 
Պ ա տրա ստվում էի խոսել նրա հետ, թ եև  չդիտեի, թե ինչպես ձևակեր–, 
պեմ ինձ հետ աքրքրող հարցը, որովհետև շատ դժվար է կոտրել փակ* 
վածոլթյան սառույցը, որը ապակու պես ծածկում է այդ տիպի մարդ
կանց, երբ ինքը ինձ փրկեց դժվար կացությու նֆց, աոաջինը խոսԼլովւ 
Հենց որ մոտեցա, նա նայեց ինձ։

— Դուք որևէ բա^*ն եք ուզում հարցնել^— ասաց։
— Այո, ուզում եմ իմանայ, արդյոք ինձ համար որևէ հարժար 

խատահքի մսա֊ին լսե *̂լ եք, թե ոհ։
— Գտա կամ ինչ– որ թան հնաբեցի երեք ջարաթ առաք,

նի որ թվում է, թե դաւք այաօեզ և՜ եւ երջանիկ եք, իւկ
ք ո ւ յ ր ե ր ս  պարզապես կապվեցին ձեզ, և ձեր քկկ երակք ութ քանը Նրանց 
անսովոր հաճսւյք է պատճէասււմ, ապա չուզեցի խախտել ձեր փոխա
դարձ հանգիէքտր մինչև նրանց Մ արջ էնդից մե1թ$ելը, որից հեառ կմեկՎ 
նհք և դուք։

— Բայց նրանք մեկնում են երեք օրից հևաս, այնպես չ է ^ հ ա ր ց 
րի ես։

Աք^, երթ մեկնեն, կվեքթագյաւնամ Մաբթըն, Հանն§ևե կօպ եկցի  
ինն, և ա յս հին տունը ւիակված կմնա ։

Մի քանի րոպե սպասում էի, որ նա խոասկքությանը շարունակի 
այն թեմայի շ^Հքգր, որը սկսել էր, սակայն նթա մաքեբր կարծես ութիջ 
ընթացք էին ընդունում, հայացքից երեում էր, որ արդեն վերացել էր
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ինձնիէք և իմ գւղւծիը։ Ստիսրէած էի հիշև րյնհլ ^ ործիս մաււին, որը հատ^ 
կա պես հետաքրքրում էր ինձէ

—  Ւսկ (մնչ տի Աք ի աշխատսէնք ի նկատի ունեք ինձ համարք միոտր 
Ռիվերսէ Հույս ունեմ, Որ այդ հետաձգումը չի խանգարի, որպեալի 
ստանամ այն։

—  Օ ք ոչ, այդ աշխատանքը ձեզ տալը միայն կախված է ինձն իք, 
իսկ ընդունելը^ ձեզնից։

Սորից լոեց, կարծես թե չէր ուզում շարունակել։ Համբերությունս 
կքքրքրի  ̂ մ եկ ֊եըկոլ անհանգիստ շարժում և անհ ամ բեր ու խիստ հայացք, 
որը հառեցի նրա վրա, ի՛ք^սքերից ավելի լավ հասկացնել տվեցին, թե 
ինչ եմ նրանից ակնկալում։

—  Սարիք չկա շտապելու, —  ասաց նա ։ —  Անկեղծորեն պետք է 
ասել, որ ոչ մի հարմար կամ շահավետ բան չեմ կարող աոաջարկել։ 
Նախքան րաց ատրություն տալս, խնդրում եմ վերհիշել իմ նախսւղգու ֊ 
շացումը^ եթե ինձ հաջողվի ձեզ օգնել, ապա դա կլինի այնպես, ինչպես 
կքույրը օգնում է կաղին։ Ես չքավոր մարդ եմ, երր հորս պարտքերը 
վճարեմ, ինձ որպես տոհմական ժառանգություն կ։քնա միայն այս 
ողորմ ելի ֆերման, սրա հետևում եղած կիսաչոր սոճիների շարանը, իսկ 
առաջում^ մի կտոր ճահճային հող իր կենու ծառերով ու փշասարդի 
մացառներով։ Ես աննկատելի մարդ եմ։ Ռիվերսները հին տոհմ են, 
բայց այդ տոհմի կենդանի մնացած երեք ներկայացուցիչներից երկուսը 
մի կտոր չոր հաց են վաստակում^ ծառայելով օտարների մոտ, իսկ 
երրորդը գտնում է, որ իր հայրենիքում օտար կլինի ոչ միայն կ ենդ ա ֊ 
նոլթյան օրոք, այլև իր մահվան ժամին։ Այո, նա իրեն րախ տից հ ա ր դ ֊ 
ված է համարում և ձգտում է այն շրվան, երր իո մոտիկհերից էւ.ն֊ 
ջատվԼլոլ խաչը կդրվի ուսերին, և երր ռազմ ատեն չ եԼեղեցու գլուխը, 
որի ամենահամեստ անդամներից մեկն է հանդիսանամ ինքը, կասի 
նրան^ «Վեր կաց և հետևիր ինձ»։

Սենտ Ջոնը ասաց այս խոսքերն այնպես, ինչպես արտասանոււք էր 
իր քարոզները^ հանգիստ ու խոր ձայնով, այտերը գունատ էին, իսկ ա չ ֊  
քերը փայլում էին։ Նա շարունակեց,

—  Եվ քանի որ ես ինքս չքավոր եմ ու աննկատելի, ապա ձեզ մ ի ֊  
այն կարող եմ առաջարկել խղճուկ ու չնչին աշխատանք։ Դուք գուցե և 
այգ աշխատանքը ստորացուցիչ հաւք արեք, քանի որ այժմ տեսնում եմ, 
որ սուԼոր եք այն բանին, ինչ հասարակությունը նրբություն է ա ն վ ա ֊ 
նում։ Ձեր ճաշակները հենվում են իդեալի վրա, և մինչև այժմ դուք ձեր 
կյանքն անց եք կացրել կրթված մարդկանց շրջանում, բա յց ես գ ը տ ֊
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նոէւ1 եէք • որ մարդկանց բարեկեցությանը նվիրված աշխատանքը շի 
կարող  ս տ որա ց ուցիչ հ ամ արվել։ Ենթադրում եմ ինչքան ավելի 
պտուղ ու քիշ պիտանի ւինի հողըէ որ քրիստոնյա հողագործին վիճակ» 
ված է մշակել, ինչքան նրա աշխատանքն ավելի քիչ շահույթ բերի, 
այնքան ավելի պատիվը բարձր կլինի։ Այսպիսի պայմաններում նրան 
վիճակված է պիոների դեր խաղալ, ավետարանի առաջին ռահվիրաները 
առաքյա քն ե րն էին, իսկ նրանց ղեկավարը Հիսուսն էր, ի^ՔԸ^ ՓԸՐ^

— Հետո՛*,— ասացի ես, երր նա նորից լռեց , — շարունակեք։
Նա նայեց ինձ նախքան շարունակելը, կարծես ծուլորեն ուղում էր 

կարդալ դեմքս, ա%ես դիմագծերս գրքի էջի տառեր լինեին։ Եր ուսում» 
նասիրությու նից արած եզրակացությունները նա մասամբ արտահայ» 
տեց հետևյալ դիտողությունների մեջ*

— Հավատացա^ծ եմ, կընդունեք այն տեղը, որն առաջարկում եմ ,— 
ասաց նա ,— և միառժամանակ կաշխատեք, բա յց ոչ մշտապես* դա 
ձեզ համար նույնքան անհնարին է, որքան և ինձ համար անհնարին է 
մշտապես պարփակվել գյուղական քահանայի հանգիստ ու աննկատելի 
պաշտոնի նեղ շրջանակներում, որովհետև ձեր, ինչպես և իմ բնավորու» 
թ յ ան մեջ կա ինչ– որ բան, որը վնասակար է մեր հանգստության հա ֊ 
մար, թեև դա ձեղ մոտ արտահայտվում է բոլորովին այչ ձևով։

— Ավելի պարզ արտահայտվեք,— խեգրեցի, երբ նա նորից լոեց։
— Լավ, հիմա դուք կլսեք, թե ինչ աննշան, ամենօրյա և տագնա» 

պաչից աշխատանք եմ առաջարկում։ Ա յժմ, երր հայրս վախճանվեք է և 
ինքս եմ իմ տերն ու տիրականը, երկար չեմ մնա Մորթընում։ Հավանո» 
րեն մի տարուց ոչ ուշ կհեռանամ այս վայրից, բա յց քանի գեռ այս
տեղ եմ, ամբողջ ուժերս կնվիրեմ իմ ծխի բարօրությանը։ Երբ մի տարի 
առաջ եկա այստեղ, Մորթընում ոչ մի դպրոց չկար, չքավորների երեխա» 
հերը զրկված էին կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ ^պրոց 
բացեցի տղաների համար, իսկ ա յժմ ուզում եմ բացել մի երկրորդ դպրոց 
աղջիկների համար։ Այգ նպատակով արդեն վարձել եմ մի տուն, իր եր» 
կու սենյակից բաղկացած հարակից քոթեջով^ ուսուցչուհու համար։ նա 
կստանա տարեկան երեսոմ։ ֆունտ ռոճիկ, բնակարանն արդեն կ ա հ ա ֊ 
վորված է շատ հասարակ կահույքով, բա յց անհրաժեշտ պարագաներ 
կան։ Այդ մենք պարտական ենք միս Օլիվերի բարյացակամությա նը, 
իմ ձխի միակ հարուստի միակ աղջկան, որի հ ^ յր ր  ^ յս  հովտում եղած 
ասեղի ֆաբրիկայի ու շուգոմտաձոզական գործարանի սեփականատերն 
է։ նույն այգ լեդին վճարելու է աշխատանքային տնից վերցրած մի որբ

ա



աղջկա ղասսքիաււսէկության ու հ աղ ուս տ Լ ղ հն ի հսոքար՝ այն սրտւյմ տնովք 
որ նա տանը և դպրոըում աշխ ա տ անըն Լ րի ք1 ւա) տ)ւ ս։ կ օղնի ուսուրչու^ 
Հունք քանի որ վերջինս ւքհնակ շի կարող ղււր<̂ իր Ցանկա ֊
նո̂ ւ̂մ եք այդ ուսուցչուհին ւի̂ ք̂Վք

Հարըը շատ շտապ արվեր, կարծես նա սպասում էր, որ ես զայ
րույթով կամ առնվազն արհամարհանքով կմևրմհմ նրա առաջարկը, շի  ̂
մտնալով մինչև վերջ իմ մտքերն ու զղա րյմ ունքն երր, թեպետև ինչ– որ 
րան գուշակում էր։ Սենտ Ջոնը չգիտեր, թե ինչպես կընդունեմ իր առա
ջարկը։ Իսկապես ք տեղը համեստ էր, բայր գա ինձ տալիս էր սալաս տ ա ֊ 
րան, իսկ հուսալի ապաստարան ինձ հարկավոր էր* գա ծանր պաշտոն 
էր, բայց հարուստի տանը նստած գաստիարաէչուհ ու ա /իւ ա տ ան րի հետ 
համեմատած գոնե անկախ էր, օտար մարդկանցից ստրկական կա ի։ յալ 
վիճակում լինելու վախը կաշկանդում էր հոգիս, գա ստոր, անարքքան, 
բարոյապես նվաստացուցիչ աշխատանք չէր  ̂ ես որոշեցի։

— Շնորհակալ եմ այգ առաջարկի համար, միստր (քվէվերս, սըր*– 
տանց ընդունում եմ։

— ^^19 հասկացանք ինձ,— հարցրեց։ — Խոսքը մի գյուղական 
դպրոցի մասին է, ձեր աշակերտուհին ե րր կլինեն միայն չքավոր 
աղջիկնեխ բատրակների երեխաներ, լսս^էսգույն գեւղքում՝ ֆերմ երների 
աղջիկներ։ Հյուսել, կտրել, կարդալ, գրել և հաշվել՝ ահա այն ամենը, 
ինչ որ սլետք է սովորեցնեք։ Ի"̂ նչ կանեք դուք ձեր գիտելիքների հետ։ 
Ձեր հոգեկանը՝ զգացմունքները, ճաշակները կբավարարվեին դրանով։

— Ես կխնայեմ գիէոելիքներս, մինչև որ նրանք հարկավոր շինեն։ 
Դրանք իմ մեջ կմնան։

— Ուրեմն գիտեիք, թե ինչ եք ձեռնարկոււէ։
— Գիտեմ։
Նա ժպտաց, բայց ոչ թե գառը կամ տխուր ժպիտով* նրա ժպիտն 

արտահայտում էր ուրախություն ու խորը բավականություն։
— Իսկ եիրբ կանցնեք աշխատանքի։
— Իմ նոր բնակարանը կտեղափոխվեմ վաղը և, եթե ուզում եք, 

պարապմունքները կսկսեմ մյուս շաբաթ։
— Օ ատ լավ, թող այդպես լինի։
Նա վեր կացավ և քայլեց սենյակում։ Եանգնելով, նորից նայեց 

ինձ, շարժեց գլուխը։
— Ժ ք հավանում, միստր Ռիվերս, — ^^բցբի ես։
— Դուք երկար շեք մնա Մորթընում, ո^չ, ո չ։
— Ինչո լ։ Այգ ասելու ի^նչ հիմք ունեք։



— Կարդա էք ի ձեր աչքերում, ձեր աչքերն այնպիսին շեն, որ խոստա^ 
նան կյանքի անխռով հոսանքէ

— ես փառասեր շեմէ
է(Փ ։։;ոա սԼ րճ̂  բա ռից նա ցնցվեց և կրկնեց.–^ ոչ։ Ւնչո^լ մ տածեցիք 

փառասիրության մասին, ո՝վ է փառասեր։ Գիտեմ, որ ես փառասեր եմ, 
բա յց ինչպե*՝ս գուշակեցիք։

— 1)ս խոսում էի միայն իմ մասին։
— Լավ, եթե փառասեր չեք, նա շռեց։
— Հապա ի^նշ։
— Ուզում էի ասել, որ ձեզ փոթորկում են կրքերը, բա յց գուցե սխալ 

հասկանաք այդ արտահայաություևը և նեղանաք։ Ես ի նկատի ունեմ 
այն, սբ մարդկային կապվածություններն ու համակրանքները շատ մեծ  
իշխտնություն ունեն ձեզ վրա։ Հավասաացած եմ, որ երկար շեք կարող 
ձեր պարապ ժամերն անցկացնել մենակաւթյան մեղ և զրադվաձ մամերը 
առա1.ր խրախոլսանքի նվիրել միապաղաղ աշխատանքին, էիշտ էէ>յն֊ 
պես, տնշ -ես և ես,— շեշտեքով ավելացրեց նա,–^ երկար ի վիճակի 
շեմ քինի թաղված ապրել լհոներով շրջապատված այս ճահճոտ վայ^ 
բում, դրան առարկում է իմ խառնվածքը, որը շնորհել է ինձ աստված, 
ընդունակություններս, որոնք տրված են ի վերուստ, խափանվում են, 
դառնում անօգուտ։ Գոլք տեսնսւմ եք, թե ինչպես եմ ես իեքս ինձ հակա*՛ 
սում. ես, որ հենց հոր քարոզում էի համեստ վիճակով բավարար*՛ 
վեջ ու մասին և արդարացնում նույնիսկ փայտահատի և ջրկիրի զբաղ*՛ 
մուհքր ու ապացուցում, որ նրանք ծառայում են աստծուն, ես, աստծու 
օծված ծառաս, համարյա տառապում եմ անհանդստությունից։ ք^այց 
մ հր հակումները մի կերպ պետք է հաշտեցնենք մեր սկզբունքների հետ։

Նա դուրս եկավ սենյա կից։ Այս մի ժամում ես նրա մասին շատ 
ավելի բան իմացա, քան մի ամբողջ ամսվա ընթացքում և, այնաամե** 
նայնիվ, նա ինձ աարսէկուոանքի մեջ էր գցում։

քանի մոտենում էր եղբորից և տանից անջատվելու որը, այնքան 
տվեէի Դիանա ու ^երի Ռիվերսներր թախծայի ու շոակյաց էին դառ*՛ 
հում։ նրանք աշխատում էին հանգիստ երևալ, բա յց իրենց մաշող արխ* 
րությոէնր ի վիճակի չէին ամբողջապես հաղթահարեչ կամ թաքցներ Մի 
անդամ Գիտնան նկատեց, որ այս բաժ անումց տարրեթվում է բուոր 
նախկին անջատումներից։ Հավանորեն նրանք եղյրսրից բաժանվեն եր* 
կար ժամանակով, գուցե և ընդմիշտ։

— նա ամեն ինչ կզոհաբերի իր վաղուց փայփայած որոշումն հ* 
րին,— ասաց Դիանան,— եւ իք ազգակցական կապերը, և  իր ավելի



ուժեղ զգա էյ ժ ունդէն երըւ Սենտ Ջոնը կարծես հանգ1սոո է, Ջեյն, 
նրա մեջ տենդ է թաքնված* թվում է, թե նա մեղմ է, րայդ որոշ դեսքքՒք 
րում մահվան պես անողոք է, իսկ ավեքի վատն այլն է, որ խիղ^ը թք̂ յ̂է չի 
տալիս համոզէէելու, որ նա հետ վեր/յնի իր դաժան որոշումը, և, իս
կապես, մի Աք ահ անդամ չեմ կւսրող է̂րան հ անդին անել։ Այդ որոշումը 
արդարացի, ազնիվ, քրիստոնեական որոշում է, /՛այց կոտրում է սիր– 
տըս։ — Եվ արցունքներ հորդեցին նրա գեղեցիկ աչքերից։ Մերին գլուխը 
կախեց իր աշխատանքի վրա։

— Մենք մնացել ենք առանց հոր, շուտով ո*̂ չ տուն կունենանք և ո շ 
եղբայր,— շշնջաց նա։

Նույն րոպեին կատարվեց մի փոքր դեպք, որը ճակատագիրը կուր– 
ծես դիտավորյալ ուղարկել էր ((աղետը մենակ շի գալիս» առածի ճլւշ– 
մ արտ ութ յունը ապացուցելու, նրանց վշտերին նոր դառն ութ յուն ավե
լացնելու։ Պատուհանի տակով անցնում էր Սենտ Ջոնը, որը կարդոււե էր 
ինչ-որ նամակ։ Նա ներս մտավ սենյակ։

— Մեր քեռի Ջոնը վախճանվել է, — ասաց նա։
՚9ույրերը կարծես ոչ թե ցնցվեցին կամ սարսափեցին, այլ շշկլվե

ցին, ըստ երևույթին, այգ լուրը նրանց համար ավելի շատ կարևոր, քան 
էէիշտ պա տճառալ նշսէն ս։ կութ յուն ուներ։

— Վախճանվելու է, — կրկնեց Դիանան։
— Այո։
Նա իր որոնող հայացքը հառեց եղբոր դեմքին։
— Եվ հետո ի^նչ, — հոյրցրեց ցածր ձայնով։
— Հետո ի^նչ. Դի, — կրկնեց Սենտ Ջոնը, որի գիմագծերը մտ րմտ ֊ 

րի պես անշարժ էին։ — Հետո ի՞նչ, ոչինչ։ Կարդա։

Նա նամակը շպրտեց քրոջ գոգը։ Դիանան ^Հքի ^^Կցկացրեց և 
հանձնեք Մերիին։ Սա լռությամբ կարդաց ու վերադարձրեց եղրռրըէ 
Նրանք նայռւմ էին իրար, և երեքն էլ ժպտացին տխուր, մտածկոտ ժսլի^ 
տով։

— Ամե"ն։ Մենք առանց դրան էլ կապրենք, — ի ։էերջո ասաց Դիա
նան։

— ինչ որ է, ավելի վատ չենք ապրի, քան ապրում էինք, — նկա
տեց Մերին։

— Միայն դա շատ ուժեղ ստիպում է պատկերացնել, թե ինչ կա– 
րող էր լինել, — առարկեց միստր Ռիվերսը, — հակադրությունը չափից 
դուրս նկատելի է։
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ԱԼնտ նւրՏակը ծէ^դԼյ, փսւկԼրյ սեղանի գզրոցում ու նորից
ղո\.լո։ դն ս̂ Հ՝ր

Մի քանի րոպե անցավ լոուի1յան մեջ։ Հետո Ղիանան դարձավ դեպի
ինձ ։

-  Ջ ե յն , դուք կղարմանաք մեր և մեր գաղտնիքների վրա , — ասաց 
նա ,— և մեղ անսիրտ կհամարեք^ տեսնելով, որ մեր մոտիկ աղգակա^ 
նի՝ քեռու մսյհր համարյա շի ազդում մեզ վրա, բա յց  մենք նրան երբեք  
չենք տեսել ու չենք ճանաչել։ Նա իմ մոր եղբայրն էր։ Հայրս և նա եր
կար տարիներ առաջ կռվել էին իրուր հետ։ Այդ նրա խորհրդով էր, որ 
հաւրէ։ սպ եկուլյա ցիա յի մեջ ռիսկի ենթարկեց իր ունեցվածքի մի մասը 
և քա յքա յվե ց ։ Փոխադարձ կշտամբանքներ տեղացին ի ր ^ ր  հասցեի, 
զա յրույթով ր։սմանվեցին և այլևս երբեք չհաշտվեցին։ Հետ ա գա յում  
քեռիս իր ձեռնարկությունների մեջ մեծ  հաջողության հասավ, և, ինչ
պես երևում է, կարողացավ քսան հազար ֆունտ ստեռլինգ կարողու
թյուն դիղել։ նա ամուսնացած չէր և ոէ֊րիշ ոչ մի մ ոտիկ ազգական չու
ներ, բացի մեզնից և մի անձնա վորությունից, որը նրան է1ևղնրց ավելի 
մ էք տիկ ազդական չէ ։ Հա յրս հույս էր վւա յփ ա յում, որ քեռիս կուղղի իր 
սիայլը^ կ ար էէղությ ուն ը մ առան գութ յուն թողնել ով մ եզ ։ Սակայն նամա– 
կից երևում է, որ նա իր հարստությունը մինչև վերջին ւզեննին կտակել 
է այն անձնավորությանը, բա ցա ռությա մբ երեսուն գինհա յխ , որբ պետք 
է բա ժանվի Սենտ Զ ոն, Դիանա և Մերի Ռիվերսների մեջ^ երեք սգո 
մտրոանիներ գնելու համար։ Ւհարկե, նա իրա վո։նք ուներ էԼարվհլու 
ա յնպ եսյ ինչպես իրեն հաճելի էր, բո^յց ե ս։քնոլես, այդ նորությունը  
վայրկենապես ազդեց մեր տրամադրությունների վրա։ Մերին և ես մեզ  
հարուստ կհամարեինք, երբ նա մեզնից յուր աք ան չ յ ուր ին թողներ հա՝ 
զտրական ֆունտ, իսկ այդպիսի մի գումար Սենտ Ջոնին կօգներ իր 
բարի գործերը իրակա նացնելու։

Այսպիսի բա ցա տրություն տալրրէց հետո ո չ ւՏիստր Ռիվերսը և ո շ 
նրա քույրերը այլևս այդ թեմա յին չէին անդրադառնում։ Հետ ևյա լ օրբ 
թ ^զ^քի Մէսրշ էնդր և տեղափոխվեցի Մորթըն։ Դրանից մի օր հետո, 
Դիանան ու Մերին մեկնեցին հեռավոր # . . .  Իսկ մի շա բաթ հետո միստր 
Ռիվերսն ու Հաննան տեղափոխվեցին քահանայի տունը, և հին ֆերման 
դատարկվեց և փ ա կվԼց։ *

* ոսկէ-ղքէսմ 21 շիււիհպքո
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այս պես ք վերջասլես ղսոս ա սրս ս տ ա քսսն։ Դւս երկու սեն րէէկիը 
բաղկացած մի քոթեջ էր, ներքևի փոքրիկ սենյակում՝ սսյիաակ 

պատերով ու ավազապատ հատակով, գտնվում էին չորս ներկվսւծ աթոռ 
և մի սեղանք պատի ժամացույց, մի պահարան՝ երկու– երեք աւիսեով ու 
ամ անով և թեյի հախճապակյա արք ու սարքով։ *Լերեի սենյակումք որի 
տարածությունը նույնքան էր, որքան և խոհտնոցինը, տեղավորված էին 
սոճուց պատրաստված մի մահճակաէյ փոքր կոմոդ, այնուամենայնիվ, 
այնքան մեծ, որ իմ աղքատիկ զգեստներով չէի կարող լցնել այն, թեև 
իմ ազնիվ ու վեհանձն բարեկամն երի բարության շնորհիւէ  ̂անէլերձանքս 
հարստւսցել էր անհրաժեշտ իրերի համեստ պաշսւրով։

Երեկո է։ Հենց նոր տուն ուղարկեցի փոքրիկ աղջկան, որը սոլա ֊ 
ւ.ւ։րկում է ինձ, տալով նրան որպես վարձատրություն մի նարինջ։ Մե
նակ նստած եմ օջախի մոտ։ Այսօր առավոտյան բացվեց գյուղական 
դսյրոցր։ Ունեմ քսան աշակերտուհի։ Ոայց նրանցից ։1իայն երեքը կա
րող են կարդալ» ոչ մեկը չի կարող գրել կամ հաշվեք։ Մի քանիսը հյու
սում են, ոմանք էլ մի կերպ կար անում։ Նրանք խոսում են տեղական 
կոպիտ ակցենտով։ Առայժմ մենք իրար դժվար ենք հ տոկանում։ Նրան– 
ցից մի քանիսը անտաշ, կոպիտ, դժվար դաստիարսւկվող, ինչսքես նաև 
տգետ են» մյուսները լսող են, ուզում են սովորել և իրենց էէարքով հա
ճելի են։ Չւգետք է մոռանալ, որ այս խղճուկ հսպուստներոէԼ փ^րրիհ 
գեղջկուհիները նույն մսից ու արյունից են, ինչ որ ազնւխկանների շա
ռավիղները, և որ բնածին բարձր հատկությունների, նրբաղգացությւսն, 
խելացիության ու բարի զգացմունքների սաղմերը ապրում են սրանց 
սրտերում նույնպես, ինչպես և ազնվական ծագում ունեցող երեխաների 
սրտերում։ Եմ պարտքն է զարգացնել սրանց մեջ եղած այդ սաղմերը» 
անշուշտ, այն իրականացնելիս ինձ որոշ չափով երջանիկ կզգամ։ Ես 
գալիք կյանքից հատուկ ուրախոլթյուն չեմ ակնկալում, սակա յն եթե 
համակերպվեմ ու լարեմ ուժերս, այնուամենայնիւԼ, օրեցօր կարող եմ 
ապրել։

Արդյուք ուրախ, հանգիստ ու գոհ էի առաւէոտյան ու հետկեսօրյա 
այն ժամերից, որ անցկացրի այդ աղքատիկ ու հասարակ դասարանում։–^ 
Որպեսզի ինքս ինձ չխարեմ, պետք է պատասխանեմ՝ ոչ։ Ինձ շ։ստ դըժ– 
բախտ էի զգում։ Ես ինձ՝ այո, հիմար, ստորացած էի զգում։ Վա
խենում էի, որ կատարած։^ Ք^ՈԸ "2 թԵ հասարակական սան–
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դրողօք։ւ1 էլեր րարձրաքւնխ այչ խէտթտակի։ Ինձ խիստ սա րսա փ եցնում էին 
տ ղիէո էււք) յա ն  ր ք ւս ղյշա տ ութ յո ւն ը , կո պս9 ութ չուն ա յն ա մենը, ինչ լսում  
ու տեսնում էի շւսրջս։ Սակայն թույէ աւէեք ինձ շատ չա տ ել և շպ ա խ ա ֊ 
րակԼլ այս ղգաքմոէնընԼրի համար^ գիտ եմ, որ դրանք չա վ զ գ ա ց մ ա ֊ն ք ֊ 

ներ շեն^ դա արդեն մի մեծ ք ա յլ առաջ է, կաջխաէոեմ հաղթա հարել դ ը ֊ 
րա նք։ Վաղր, հռւյօ րրւեեմ, ա վելի չա վ կէինի, իսկ մի քա նի շա բա թ ից  
հետո դրանք ղրրւցեե բոլորովին վերանանք Մի քա նի ամիս հետո հնա*> 
րավսր էէ որ դղվւոնբս փ ոխ ա րինվի ուրա խ ոէթյա մբ, երբ աշակերտ ու»՛ 
հիների առաջադիմությոՆնից ինձ երջանիկ զգա մ և փ ոփ ոխ ություն  
նկա տ եմ դեսքի Լավըա

Միաժամանակ ինձ տանջում էր և մի ուրիջ հա րց՝ ո*րն է լա վ ։ Ե ն ֊՝  
թա րկվել ղ ա յթ տ կղ ո ւթ յա ն, ւսեջ կրքի ձա յնը, հրաժարվհէ վիշտ ս լա տ ֊ 
ճառող ջանքերից ու պ ա յքա րից, ընկնհւ մետ ա քսե թա կա րդը, թ ե ննջել 
ա յդ թակա րդր ծա ծկող ծա ղիկների վրա , արթնանալ հա րա վա յին շքեղ  
ամ տ ռա նոցի վա յել քների մհջ, էսպրհլ Ֆրանսիա յո ւմ  որպես միստր Ռո^ 
շեսթըրի սիրուհին, կ ու րէոնէոլ նրա սիրով, որովհետև նա կսիրեր, Օ , ա յո, 

ջերմորեն կսիրեր ինձ միա ռժա մա նա կ։ նա իրոք սիրում էր ինձ, ոչ 
ա յլևս ինձ ա յդպ ես շի սիրի։ Ոչ ոքի մոտ ա յլևս երբեք չեմ  տեսնի այն խոր 
հարգա նքը, որ նա տա ծում էր դեպի գեդհքկութ յա նք, եր ի տ ա ս ա ր դ ո ւթ յո լ ֊ 
նր և քնքշութ յունը, որովհետ և ոչ ոք ա յչես ի մ  մեջ ա յդպ իսի գրավիչ գծեր  
չի տ եսնի։ նա  սիրում ու հպա րտանում էր ինձնով, նրա նից բա ցի , ոչ մի  
տզա մ սՒրդ ա յդպ իսի զգա ցմունքներ շի տածի իմ նևա տ մ ամ ր ։ Ի ա յց ո  ̂լր են 
սչանում մտ քերս ու ի^նշ եմ ասում և, որ գլխա վորն է, ինչ եմ զգում ։ Արդ., 

յո ք  րն է աւքհլյյ լա վ, հա րցնում եմ ինքս ինձ՝ Լինել ստրկուհի ու ապ
րել երա նելիությա ն մեջ ի ն շ ֊ո ր  տեղ Մարսել քա ղա քի մոտ , տարվելով  
խա բուսիկ երջա նկութ յա մբ, իսկ հետո խեղղվեԼ զղջումի ու ամոթանքի  
դառն ա րցունքներից, թե^ գ յոպ ^յկա ն ուսուցչուհի, ազատ ու հա 
մեստ , Ա նգլիա յի իսկա կա ն սրտ ում, որտեղ խ ա ղում են լեռնա յին զեփ– 

Լոսւները։

Ա չ», ա յժմ  զ գ ա յ  ե մ , աբ իրա վա ցի էի , երթ հետ ևեցի սկզբունքին ու 
օրենքին և արհամարհեցի ու խ եղդեցի ա նխ ոհեմ րոպեի խ ելա ցնոր թե–  
չադրանքրէ Տերն օգնեց ինձ ճիշտ ընտ րություն անեԼէ Շնորհ ակ այ եմ 
նրա իմա ստուն ղեկ ավար ութ յո ւն ի ց ։

Երր երեկոյա ն մտ ա ծմունքներս ինձ հա նգեցրին ա յդպ իսի հա մոզ
մա ն, վեր կա ցա , մոտ եցա  գռա նք, սկսեցի գիաել աշնանային արևի 
մա յրա մուտ ք և ք^թ ձշի աոսաք փ ովա ծ խ ա զա ց դաշաերք. ա նա կս, ինչպես
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/՚ ^ես մղոն հեռու էր գյուղիչ/։ 0 ՝ռ չուն ն  երր ե ր դ ո ւմ

վերջին մեղեդիները։
Օղը մեղմ էր՝ ըողր բալասան։
Դիտում էի բնությունը և ինձ երջանիկ էի երհւ կա յր

էին իրենը

զա րմ ա ըա)
երբ զգ^ըի) րրր լաը եմ լինում։ Եվ ինչո^ւ, նրա համար, որ ճակատաղիրը 
հափշտակել էր ինձ իմ աիրոջիը, որին այլևս երբեբ շեմ տեսնելու, նրա 
համար, որ հ ուս ահ ատ վիշւ^ը և կորստաբեր ղւ̂ յ յր ր։ւյթ ը յ որոնք առա– 
ջաըել էին իմ հեռանալու պատճառոէէ, կարող էին նրան շեղել ճչմաբխո 
հանապարհիը, շատ հեռու տանել և նրւս վերադարձը ան^ ուսալի դարձ^ 
նել։ Այս մտքի հետ մ1.տոին ես երեսս մի կող։) շրջեըի երեկոյան հիա
նալի երկնքիը և ամայի հովտիը։ Ասում եմ ամայի, որովհետև Մորրընի 
այդ ոլորանում ոչ մի շենք չէր երևում, բացի եկերլեըուը ու ծառերով 
կիսածածկ քահանայի տնից, իսկ ամենածայրոլւ)՝ Վեյլ-ձոլլի տանիքից, 
որտեղ ապրում էր հարուստ միստր Օլիվերը իր աղջկա հետ։ Աեռքերով 
ծածկեցի դեմքս և գէ1սսվ հենվեցի դռան քարե պատին, սակայն շուաուէ, 
մի թեթև աղմուկ դռնակի մոտ, որ իմ փոքրիկ պ.արտեզից բացվում էր 
դեպի մարգագետինը, ստիպեց ինձ նայել այդ կուլւքը։ Միստր Ռիւքերսի 
պոյնտերը՝ պառավ շուն քարլոն, քթուէ հրում էր դռնակը, ի*̂ կ. իեթը 
Սենտ Ջոնը^ ձեռնածալ կանգնած, հենվել էր դռնակին։ Նրա հոնքնրը 
խոժոռված էին, խիստ, համարյա դժգռհոլթյան աստիճանի լուրջ հա
յացքը սևեռել էր ինձ վրա։ Ես նրան ներս հրավիրեցի։

— 2եմ կարող գալ,, բերեցի միայն այս կապոցը, որը քույրերս 
թողել են ձեզ համար։ Երևի մեջը թուղթ, մատիտներ և ներկեր կան։

Մոտ գնացի, որ վերցնեմ, այն, դա ցանկալի նվեր էր։ Մոտենալիս 
ինձ թվաց, թե Սենտ Ջոնը շատ խիստ էլննոլմ էր դեմքա*. այնտեղ, ան
կասկած, արցունքի հետքերը դեռ շատ պարզ նկատելի էէւն։

— Ջեր առաջին օրվա աշխատանքը արդյոք ավելի ծանր շէ՞րք, քան 
սպասում էիք,— հարցրեց նա։

— Օ , ոչ։ Ընդհակառակը, կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում 
լավ կընտելանամ աշակերտուհիներիս։

— Գուցե հարմարությունները... ձեր քռթեջը... կահույքը..^ հիաս– 
թափեցրի'*ն ձեր ակնկալումները։ ճիշտ^։ ասած, նրանք բավականէէն աղ
քատիկ են*,.

— — ընդհատեցի նրան,–^ քոթեջս մաքուր է և պաշտպա–^ 
նում է ինձ վ ատ եղանակից։ Սահույքս բա։է։սրար ու հարմար է։ Այն 
ամենը, էէնշ տեսնում եմ, իմ մեջ առաջացնում է շնորհակարյւթյէսն 
զգացում և ոչ թե տէսրություն։ Այնքան էլ հիմար ու փափկամոլ չեմ,
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էւր ոյփ սոսա մ գո րգի , բ ա զ մ ո ց ի  ու ա րծա թ եղեն ա սա նների հա մ ա ր, 
նավանգ որ հինգ շա բա թ  առաջ ոչինչ չո ւն եի , մ ե ր ժ վ ա ծ , մ ուրա ցկա ն ու 
թափառաշրջիկ էի, ա յժ մ  ծ ա ն ո թ ո ւթ յո ւն , օթևա ն ու ա շխ ա տ ա նք ունեմէ  
Զ ա րմա նում  եմ ա ստ ծո բա ր ո ւթ յա ն , իմ  բա ր եկ ա մ ներ ի  մ ե ծ ա հ ո գ ո ւթ յա ն , 
բա խ տ իս առատաձեէէնաթ յա ն վրա ։ Չ ե մ  դժ գոհ ում ։

—  Ուրեմն մ են ա կո ւթ յունը  ձեզ ն ե ղ ո ւմ ։ Ա յս տնա կը մ ռ ա յլ ու դ ա ֊ 

տարկ է։

—  Ես հա զիվ ժա մա նա կ ունեմ վ ա յե լե լո ւ  ա ն գ ո ր ր ա թ յա ն ը  և ա ռ ա ֊ 

վել ևս նեղվելու մ են ակ ո ւթ յո ւն ի ց ։

— Շատ լա վ , հույս  ունեմ , որ գոլք  իսկա պ ես զգո ւմ  եք բ ա վ ա կ ա ն ո ւ ֊ 
թյունը, որի մա սին խ ոսում  եք. ին չ որ է , ձեր ա ռողջ դա տ ողութ յոէնը  
կասի ձեզ, որ դեռ շատ շուտ է ա նձնա տ ուր Լինել Լոտխ կնոջ սարՕա^ 
ՓԿՒ ս ։ա տ ա նում ներին ։ Իհա րկե ես չգիտ ես՛, թ ե  դուք մ ե զ  մոտ  գա լուց  
առաջ ի ՛ն չ  եք թողել, բա յց  խ որհուրդ եմ  տա լիս վ ճռա կա նորեն գիմա գ^  
րել ամեն տեսակի փ որձությա ն, որը ձեզ կստ իպ ի հետ ն ա յե լ ։ Հաււտա^ 
տուն քա յլեք ձեր նոր ևանապարհովի գոնե մի քա նի ա մ իս ։

—  Հ ե ն ց  ա յդպ ես էլ ուզու։) եմ ա նել , —  պ ա տ ա սխ ա ն եցի ։

Սենտ Զ ո ն ը  շա րունա կեց.
—  Դժվա ր է ձգտ ում ները զսպեէ և կոտ րել բնա կա ն հ ա կո ւմ ը , բ ա յց  

որ գա հնա րա վոր է , ես հ ա մ ո զվ ե ցի  իմ ա նձնա կա ն փորձից։ Ա ստ վա ծ, 
որոշ, ի մ  ա ստ ով, մ ե զ  շնորհեչ է ի շխ ա ն ո ւթ յո ւն , որպ եսզի մ եր  բա խ տ ը  
կերտ ենք, և երբ մ եր  ուժերը պ ա հա նջում են սնունդ, որը էենք  
կարող գտ ն ել, երբ մ եր  կա մքը ձգտ ում է դեպ ի ճա նա պ ա րհ, որը  
փակ է մեր ա ռա ջ, մ են ք  ուժա սպ ա ռութ յունից չպ ետ ք է մ ե ռ ն ե ն ք  
և ոչ էլ հուսա հա տ վենք, պ ետ ք է մ եր  հոգու հա մա ր ուրիշ սնունդ  
որոնենք, որը ւինի ն ո ւյնքա ն ուժեղ, որքա ն և ա րգելվ ա ծ պտու^ 
զր, որից մեր հոգին ուզում է ճա շա կել, և որը գուցե և լինի ա վելի  ւ / ա ֊  

քուր , և մեր խ ի զա խ ո ւմ ների  հաւք ար ճա նա պ ա րհ հ ա րթ ենք, որը գուցե  
չինի ա վեչի խ ո րդ ուբորդ , բ ա յց  ն ո ւյնքա ն պ ա րզ ու լա յն , որքա ն և ա յն , 

որը բէսխտը փ ա կել է մեր ա ռա ջ։
Մի տարի առաջ ինձ չա փ ա զա նց դժբա խ տ  էի զ գ ո ւմ , թ վ ո ւմ  էր , թե  

քա հա նա  դա ոնա լով սխալ ք ա յլ կա տ ա րեցի։ Մ իա պ ա ղա ղ պ ա ր տ ա կ ա ն ո ւ ֊ 
թ յոէնները մա հու չա փ  հոգնեցնո՛ւմ էին ի ն ձ ։ Ինձ ձգում  էր ա վելի գ ո ր ֊ 
ծո ւն յա  կյա նքը^ ձգտ ում էի գրա կա ն կ ա ր ի ե ր ա յի , ա վելի հուզող չա րքա շ

I Ըօա Աաավաձաշհշի, Լոաի կինը Սսգաք քաղաքից փախչելիս ետ նա յեց ե ղրա հա 
մաթ էւ աղի սյէէէձ ղաքձավ։

41ք



աշխատանքի, ղ ք րասանի, գրողի, ճալսոասանի, ինչի սէոհր, րայւյ ոչ րա^ 
հանայի րաիյտին։ ԱյւԿ չ^ահանսյյի (Iամաշասչիկի ւոակ րտրտխում էր րա– 
ղարագԼտի, զինվորի, վւառբ որոնողի, իշիոսնատենչ մարղու սիրտր։ 
Գտնում էի, որ իմ կձ^^նրր շատ ծունր է։ մ պհտր է ւիոիւ1ղ այն, կս/մ  
մեռնել։ Սակայն խավարի ու սչայքարի շրջ^^նիր հետո լռւյոր փայլեր և 
փ րկություն ը վրա հասավ։ Փակ կյանքս անափ հարթավայրի պես մի անզ
գամ իր փռվեր առջևս, ոգիս լսեր երկնքի կոչը  ̂ վեր կենալ, հավաքել 
ուժերս, փռել թևերս և ճախրել անհայտ հ եռուն երում ։ Տերն ինձ մի հանձ–– 
նարարություն տվեր։ Այն լավ կատարելու համար հարկաւէոր են վար
պետություն և ուժ, ոա^ություն ու ճարտասանություն, զինվորի, պետա
կան գործչի ու հռետորի լավագույն հատկություններ։ Այս բսլռրի կենտրո
նը միսիոներությունն է։ ,

Ո քոշերի միսիոներ դառնալ։ Այդ րսպեիր հ ոգեկան վիճակս փոխվեր, 
մտավոր ուժերիս կաւգանքները փշրվերին, ոչ մի կւսպանք չ։)նար, ր ա ֊ 
րի քերծող րաւէիր, որը Ժ ամ ան ակը միայն կարող է բուժել։ Իհտբկե 
հայրս դիմադրում էր իմ որոշմանը, բայր նրա մահիր հետո իժ ճանա– 
պարհին այլևս ոչ մի օրինական խոչընդոտ չկար* կարգավորել ինչ-որ 
գործեր, Մորթրնի համար գնորդ գտնել, կտրել կամ խզել մի երկու 
զզարմ ունքն երիր ծնունդ առած խճճված կ։սպեխ վերջին պայքար մարդ
կային թուլության դեմ, որի մեջ, դիտեմ, հաղթողը ես կլինեմ, որովհետև 
երդվել եմ անպայման հաղթել, և թողնում եմ Եվրոպան ու դնում Ա րև ֊ 
վելք։

Այս բոլորը նա ասար իր յուրահատուկ րածր, րտյր արտահայտիչ 
ձայնով։ Լռելուր հետո նայեր ոչ թե ինձ, այլ^մայր մտնող ։սրևին, որին 
նայում էի և ես։ Երկուսս էլ կանգնած, մեջքներս արել էինք զսպի արա
հետը, որը դաշտի միջով տանում էր դեպի դռնակը։ Խոտու1 պատած 
արահետի վրս  ̂ ոչ մի ոտնաձայն չէինք լսում, միակ հանգստարնող 
մեղմ ձայնը, որը հովտիր հասնում էր մեր ականջին, դտ կարկաչահոս 
առէէակի ձայնն էր, երկուսս էլ րնրվերինք, երր արծաթե հնչակի պես 
քաղրր, ուրախ լքի ձայն հնչեր մեր կողքին։

— Բարի երեկո , միստր Ռիվերս։ Բարի երեկո , պառաւէ Քարլո։ Ձեր 
շունն ավելի շուտ է ճանաչում բարեկամներին, քան դուք, սըր։ Նա րրեր 
ականջները և սկսեր շարժել պոչը, երր ես դեռ դաշտի մյուս ծայրում էի, 
իսկ դուք դեռ մեջքով դեպի էէնձ եք կանգնած։

Դա ճշմարիտ էր։ Միստր Ռիվերսը սկզբում այդ երաժշտական ձայ
նիդ րնրվեր, կարծես կայծակը ամպը ճեղքեր նրա դլի։ւսվերևում, րտյր 
դեռ շարունակում էր կանգնած մնալ նույն դիրքութ ձեռքը հենած դըո •
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հա կին, դեէձքը հէսռած դեպ ի ա րև մ ո ւտ ք ։ Վ երջա պ ես հա նգիստ  շուու եկավյլ 

Ինձ թ վա ր է թ ե  ին լ– որ տ եսիւք երևա ց նրա կ ո ղք ին ։ Նրա նից երեք  
հեռու կա նգնա ծ էր մ ա քուր, սպ իտ ա կ հ ա գա ծ, երիտ ա սա րդ, նաղեւիֆ 

գիրուկէ րոԱց վ ա յե լչա կ ա զ մ  ւողջիկ։ քա րղոյին շոյեէուց հետո նա գլու–  
խր բա ր ձ ր ա ցր ե ց  ու հետ գ ց ե ց  իր երկա ր ք » ղ ր , և մ եր  ա ռաջ բ ա ց վ ե ց  կա^ 
տ ա րյա լ գ ե ղ ե ց կ ո ւթ յա մ բ  մի դ ե մ ք ։ Սատարյալ գ ե ղ ե ց կ ո ւթ յո ւն ը  ուժեղ  

արտ ահ սձ յա  ութ յուն է, բ ա յց  ես շեմ խ որա ն ում կա մ քհնքււմ ա ,ն ՝  Աւքիո– 
նի չա փ ա վոր կչիմա ն ա վելի հաճելի դի մ ա գծեր  դեո չէր ստ եղծել, գ ր ^  
խ ո նա վ  քա մ իները և ա մ պ ա մ ա ծ երկինքը գես. եր բեք  վա րդի ու շուշա նի  

ա յսպ իսի պ ա րզ երա նգներ չէր տ վ ել, իհշպ ես ա յս  դ ե պ ք ո ւմ ։ Նրա տ Հեն  
ինչը  հ մ ա յի չ էր , մի թ երոէթ յսւն  շէր նկաավէէւմ* երիտ ա սա րգ աղջիկը  
ուներ կա նոնա վոր ու նուրբ դ ի մ ա գ ծե ր , ա չքերի ձևն ու գո ւյն ը  ա յնպ իսին  

էի ն , ինչպ իսին հա նդիպ ում  են ք  գեղ եցի կ  նկա րներո ւմ ՝ խ^սշորտ մ ո ւգ  ու 
խ որ. երկա ր ու խիտ  ա րտ ևա նունքները, որոՏք օղա կում էին նրա գեղե^  
ցիկ ա շքԼրր, մ ե ղ մ  ու գրա վիչ էին, ասես Նկարած հոնքերր դեմ քին աա^ 
լիս էին յուրա հա տ ուկ հ ս տ ա կո ւթ յո ւն . ճ ե ր մ ա կ , հարթ ճա կա տ ը երա նգդ  
ների կենդա նի գ ե ղ եցկ ո ւթ յա ն ր  ա վելա ցնոսՏ էր հա նգսսՒ ությոմ։, ձևա ձև, 

թ ա ր մ  ու քնքուշ ա յտ ե ր ը , թ ա ր մ , վա րգա գա ւյն , ա ոողք ու հրա պ ուրիչ 
շրթ ունքն եր ը , մ ա ք ո ւր , հա վա սա ր ու փ ա յլո ւն  ա տ ա մները^ փ ո ս ի ֊
կով կզա կը , ճոխ  խ իտ  հ յո ա ^ր ր ^ մ ի  խսաքսՎ ա յն  ա մ ե ն ը , ի ն չ որ մ ի ա 
սին վ ե ր ց ր ա ծ տ ա լիս եհ իդեաԼակաՆ գեզեցժլութ յո ւն , նկա տ ելի էր նրա  
մ ո տ ։ թ ա ր մ ա ց ա ե ր բ  տ եսա  ա յդ  գեղեցիկ էա կին ։ Ա մբողջ սրտ ով հիա^ 
ց ա ծ  էի ն ր ա ն ո վ ։ Բ ն ո ւթ յո ւն ը , ա նշուշտ , նրա ն ստ եզծեչ էր  կա նխ ա կա լ 
տ ր ա մ ա դ ր ո ւթ յա մ բ և, մ ս ո ա ն ա լո վ  իր մլա տ  խ ս ր թ  մ որ  սովորտկէսհ ա ղ
քա տ իկ պ ա րգևները , նրան1՝ իր  սիր ա ծի ն , ոժա եչ էր  ա ա ա իկի ա ոա տ ա –  

ձեոն ն վ ե ր ն ե ր ո վ ։
սծ^նչ է էքենտ Զ մ ն ը  մա ա ծա ւմ ա յս  երկրա յին հրեշտ ա կի մ ա ս ի ն ն , —  

թնա կա նորեհ հա րց ավեցփ ի ն ք ս  ի ն ձ , երթ տ եսա , որ շո ա  ե կ ա վ  ն ա յե ց  
ա ղջկա ն, և թ նա կա նա րա ր պաա ա ա խա նը փ ե տ ր ե ցի  նրա  դ ե մ ք ի
ա րտ ա հ ա յտ ութ յա ն մեջ1՜ Բ ա յց  նա  ա րդեն ի ք  ճ ա յա ց ք ը  հ եոա ց րեջ էր ա յդ  

կա խ ա րդա կա ն փ երթ ից  & նոպ ա մ էր  հ ա մ եոա  մարգքՈքթէոնեքի փ ն ,ի ն . 
որ ր սւոն ել էին ղմեա կթ մ ո տ ։

-  ձ^հա քթ  էք թ*ա յ, Ո4յշ էփ որ միափակ պ/ւոանեք,–^
ա սա ց նա , ոտ քով տ ր որելով  եապիկնեքֆ եքոէնի պեա սպ իտ ա կ փ ա կվա ծ

-  # ՜ , 9 . . . ֊ի ք  (ի Լ ք *Գ  « » *« * ։*
«Վ Լ ք . "թ  հՏաա էր ) կԼււփքիք



պան ասաըք որ դուք մեր դպրոցը բացել եք և նոր ուսուցչուհի է եկել, 
ուստի թեյից հետո գլխարկս դրեցի ու հովտի միջով վազեցի այստեղ, 
որպեսզի ծանոթանամ նրա հետ, սա նա  ̂ է ,— ^^ԸԸըեց, ցա յց սւարոԼ
ինձ։

— Նա է, — ասաց Սենտ Զոնը։
— Ի^նչ եք կարծում, Մորթընը կսիրե'*ք,— դիմեց նա ինձ անմիջա֊ 

կան, մանկսւկան, նաիվ պարզությամբ։
— ձրոյս ունեմ, որ այո։ Հիմք ունեմ հավատալու։
— Աշակերտուհիները ուշադիրը էին այնպես, ինչպես ակնկալում 

էինք։
— Միանդամայն։
— Իսկ տնակը ձեզ դո̂ ւ̂ր է գալիս։
— Շատ։
— Լա̂ *վ եմ կահավորել։
— Շատ լավ։
— Հաջո"*ղ աղախին եմ ընտրել հանձին Ալիս Վուզի։
— Միանգամայն հաջող։ Նա ընդունակ ու ժիր աղջիկ է։
(Ուրեմն սա է,— մտածեցի ես, — միս Օլիվերը, ժառանգուհին, որը 

օժտւխւծ է բախտի, ինչպես և բնության պարգևներով։ Ւսկապես որ ծըն^ 
•լել է բսւխտավոր աստղի տակ)։

— Ես երբեմն կգամ և կօգնեմ ձեզ սովորեցնելու,— ավելացրեց 
նա։ — Ւնձ համար փոփոխություն կլինի երբեմն այցելել ձեզ, ես սիրում 
եմ փոփոխություն։ Միստր Ռիվերս, ինչքանն լավ էր Ս ,,, ֊ո ւմ ։ Երեկ 
պարել եմ մինչև գիշերվա կամ ավելի ճ//շա՝ առավոտվա ժամը երկուսը։ 
Տեղի ունեցած անկարգությունների պատճառով այդտեղ այժմ տ եղա ֊ 
վորված է*** զորագունդը, և սպաները ամենահաճելի մարդիկ են ա շ ֊ 
խարհում։ Մեր բոլոր երիտասարդ դանակ սրողներն ու մկրատ վաճա^  ̂
ռողները նույնիսկ չեն կարող համեմատվել նրանց հետ։

Երբ աղջիկը ծիծաղելով այս նորություններն էր պատմում, ինձ 
թվաց, որ միստր I)են Ջոնի շրթունքները ծռմռւէեցին։ Նա ամուր սեղմեց 
բերանը, որից րյեմքի ներքևի մասը անսովոր կերպով դաժան տեսք ըն^ 
ռունեց։ Հայացքը մարգարիտներից պոկելով նայեց միս Օլիվերին։ Դա 
լուրջ, որոնող ու իմաստալից հայացք էր։ Աղջիկը էդատասիէսւնեց նրան 
նորից ծիծաղելով, և այդ ծիծարլը այնպես էր սազում նրա երի տաս ար,, 
դությանր, այտերի վարդերին, փոսիկներին ու փայլող աչքերին։

Սենտ Ջոնը կանգնած էր լուռ ու լուրջ։ Աղջիկը նորից սկսեց շոյել 
Քարլ ոյին։
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—  Խերլձ 4^արլոն սիրում է ի ն ձ ,—  ա ս ա ց ,—  նա խ իստ  չէ և շի փախ–– 

չու մ իր բա րեկա մներից և եթե կա րողա նա ր խ ո ս ե լ, լուռ  չէր  մ ն ա ։
Երբ նա շո յո ւմ  էր ՝Զա րլոյի գ լո ւխ ը, իր րնա կա ն նա զա նիո ւթ յա  մ բ  

խոն ա րհվելով շան երիտ ա սա րդ ու խ ստ ա բա րո տիրոջ ա ռա ջ, ես նկա տ ե–  

րի, թե ինչպ ես Սհնտ Ջ ոնի դեմ քը բ ռ ն կ վ ե ց ։ Տե ս ա , թ ե ինչպ ես նրա  
մ ոտ էլ աչքերը հ ա նկա րծ վ ա ռ վ եցի ն  ու շողա ցին ա նզուսպ  հուզմ  ո ւն քի ց ։

Այսպիսի կա րմրա ծ ու շիկա ցա ծ տ եսքով նա հա մ ար յա  նո ւյնքա ն  
գեղեցիկ էր, որքան միս Օլիվերը^ գեղ եցկ ո ւհ ի ։ Նրա կուրծքը փ ոթորկէ  
վ ե ց , բա ր ձ ր ա ցա վ , կա րծես մեծա հոգի սիրտ ը, խ ելքի բռ նա կ ա լ իշխ ա նու

թյունից ձ ա ն ձրա ցա ծ, հակա ռա կ նրա կ ա մ քին , ընդա րձա կվում  էր , որ 
պ եսզի ուժեղ թ ռ ի չք  կա տ ա րի դեպ ա զա տ ո ւթ յո ւն ։ է^այց ըստ  երև ույթ ի ն  

Սենտ Զ ո ն ը  սա նձա հա րեց ա յն  ա յն պ ե ս , ինչպ ես քաջ հեծվորը սա նձա 

հա րում է ծա ռս եղ ա ծ ձիուն ։ Ոչ մի խ ո ս քո վ  կա մ շա րժում ով չպ ա տ ա ս

խ ա ն եց աղջկա ա րա ծ նուրբ ա կնա րկներին։
—  Պապան ա սում էր, որ դուք չեք  երևում մ եզ  մ ո տ , —  շա րունա * 

կեց միս ^ւՒ վ եր ը, ն ա յե լո վ  նր ա ն —  Բոլորովին օտ ա րա ցել եք Վ եյլ Հոլ–  
լի ց ։ Ա յսօր երեկոյա ն նա մենա կ է և իրեն ա յնքա ն էլ լա վ  չի զգո ւմ , 

կգա ^ք հետ ս նրան տ եսնելու։
—  Ժ ա մը հա րմա ր չէ , որպ եսզի ա նհա նգստ ա ցնեմ  միստ ր Օլի։էերին , —  

պ ա տ ա սխ ա նեց Սենտ Զ ո ն ը ։
—  Ժ ա մը հա րմա ր լէ**, իսկ ես ա սում ե մ , որ հիմ ։ս  ա մ ենէսհարմար  

ժա մն է^ հ են ց  ա յս  ժա մ ին  նա ըն կերա կցութ յա ն ա մ են ից շատ կա րիք  
ունի։ Երբ ֆ ա բրի կա ն փ ա կվում  է, նա զբա ղմ ունք  չո ւն ի ։ Գնա նք, միստ ր  
Ռ իվերս։ Ինչո^ւ եք ա յս քա ն խ ուսա փ ող ու մ ռ ա յլ ։ —  Նա խ ո սքերո վ  չցնո ւմ  

էր Սենտ Ջ ո նի լռ ո ւթ յա ն  հետ ևա նքով ստ եղծվա ծ բ ա ց ը ։
—  Հա*^, մ ո ռ ա ց ա , —  բա ցա կ ա ն չե ց  նա , ա սես թ ե  զա րմ ա նքի ց թ ա 

փ ա հա րելով իր գա նգրա հեր գլո ւխ ը ։ —  Ա յնքա նն թեթևսուիկ  ու ց ր վ ա ծ  ե մ ։ 

Ն երեցեք ի ն ձ ։ Բոլորովքւն մ ո ռ ա ցել էի , որ դուք լուրջ հ իմքեր ունեք ա ն 
տրամադիր լի նե լո ւ ի մ  շա տ ա խ ո սութ յա ն հ ա ն դ եպ ։ Դիա նա ն ու Մ երին  

գն ա ցել են , Մուր ձաուգյը փ ա կվա ծ է , և դուք ա յն պ ե "ս  մ ենա կ ե ք ։ Իհա ր

կե, խ ղճում  եմ  ձ ե զ ։ Գ նա նք, ա յց ե չե ք  պ ա պ ա յի ն ։
—  Ոչ ա յս գի շեր , մ իս  Ռ ո զա մ ո նդ, ոչ ա յս  գ ի շեր ։
Միստր Սենտ Զ ո ն ը  ա յդ  ա սա ց հա մ ա րյա  մ ե ք ե ն ա յո ր ե ն , բ ա յց  մի^ 

ա յն  ինքը գի տ եր, թ ե  ի ն չ ջա նք ա րժեր նրա ն ա յդ  մ ե ր ժ ո ւմ ը ։
—  Ինչ ա րա ծ, եթ ե  դուք ա յդ քա ն հ ա մա ռ ե ք , ապա ես գն ում  ե մ , 

ա յլևս  չե մ  հա մա րձա կվում  մ նա լ ա յս տ ե ղ , ա րդեն ցող ը  սկսեց նստ ել։ 

Բարի գի շեր ։
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Աղջ1ւկը ձեռքը։ Սենտ Ջոնը հւսղիվ կսւավ նրա ձեռքին։
— Բարի գիշերը,— կրկներ նա կամսւր ու խուլ ձայնով, ինլոլես ա ր ֊ 

ձաղանք։
Միս Օլիվերը շուռ եկավ, դնոոյ, րԱԱ/յ իսկույն ։էերաղարձավ։
— Դուք հո վատ չե̂ *ք զղում, — միանդամէսյն տ ե ֊

ղին էր, Սենտ Ջ^նի դեմքը նրա շրջազղե ոտի ոլես ճերմակ էր։
— Միանդաւքայն առողջ ե։ք, — արձաղանքեր նա և, գլուխ տալաէ, 

թողեր դռնակը։ Միս Օւիւքերը գնար մի ո։ ղղութ յա ւե բ , իսկ ն։ս՝ մյուս։ 
Փերիի պես թեթև սահելով դաշտի միջա1, Ա՛ղջիկը երկու անդամ շուռ 
եկավ և նայեր նրա հետևիր, իսկ Սենտ յ^ոնը հեռարավ վճոական քս^յ– 
լերա1̂  և ոչ մի անգամ հետ չնայեր։

Ուրիշների տանջանքների ու ղոհողաթյան այդ տեստրանր հափըշ֊ 
տակհր խոհերս և շեղեր ինձ իմ սեւի ական վիճակիր։ Պ ատահ ակա ն շէր, 
որ Դիանա Ռիվերսը ասել էր եղբոր մասին՝ ((Անողոք է ինչպես մահր»։ 
Նա չէր չափաղանցում։

ԳԼՈԻԻւ Ե Ր Ե Ս Ո Ի Ն Ե Ր Կ Ո Ի Ե Ր Ո Ր Դ

նչքան կարողանում էի, եռանդուն ու բարեխիղճ կերս/ով շարու
նակում էի պարապւքունքները դյուղակ։սն դսքրորում։ Սկզբում դա 

իսկասքես ծանր աշխատանք էր։ Անրավ որոշ ժամանակ, մինչև որ ջանք 
գործ դնելով կարողարա հասկանալ աշակերտուհիներիս ու նրանր բնա
վորությունները։ Լրիվ անգրագետ, բոլորովին քնած րնդունակություն լե
ներով, նրանք անհույս, առաջին հայարքիր նույնիսկ բթամիտ թւԼարին 
ինձ, բայր շուտով տեսա, որ սխալվոսՏ էի։ Նրանք իօ^^ըիՑ տարբեր– 
վոսէ էին այնպես, ինչպես և կրթված ւէարդիկ, և երբ մ աո ի կիր ծանո
թացա նրանր հետ և նրանք էլ՝ ինձ հետ, այդ ։ոարբերությունը ավելի 
ևս զգալի դարձավ։ Նրանր զարմանքը, որ առաջացել էր ինձնից, իմ 
լեզվյիցէ կանոններից և իմ մեթոդներից ւէերտրավ, և այդ դանդաղաշարժ, 
հորանջող աղջիկներից մի քանիսը դարձան բավական ուշիմ ու խելոք 
աշակերտուհիներ։ Շատերն իրենց րուրաբհրեցին որւպես ւգարտաճէսնաչ 
ու սիրալիր աղջիկներ, կային և այնպիսիները, որոնք աչքի էին ընկնում 
իրենց բնածին քաղաքավարոլթյաւեբ, անձնաևան արժանիքներա/, ինչ–* 
պես և հրաշալի ընդուն։սկություններո։1, որ իմ մեջ արՍն ա ր̂ նոււք էի^
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/ - ։ն ո  հիացմունք։ Շուտով այդ աղքքրկՆեր՚ը հաճույք
զղէ^ււյ1.)։ ս։շ՝, ։ւձ։ս։ան^նԼրը լավ կատարելով, էր^նը մարուր պահելով, 
սիստեմատիկ կերս։ով ղասերը սովորելով և համեստ ու բարեկիրթ ձևեր 
յուրտ էյն ելով։ նրանը արագ առաջադիմ ութ յրռնր որո՝ղ ղհպքերում ուղղա՚ա 
կի զարմ անք էր պո. աճառում, և ես հաժեստ ու երջսէնիկ հ պարտ ութ յուն  

էի զդում ղրանի ը։ Բ սյ րյ ի ա յդ, ամ են ալավ աղջիկներիդ մի քանիսին սի^. 
րեւյի, իսկ նրանք էլ՛՝ ինձ։ Աշակերտ ուհ իներր մեջ կային մի քանի ֆ ե ր ֊ 
էթերների համարյա հէսսակն առած աղջիկներ։ Սրանք կարդալ, գրել ու 
կաբել արդեն գիտեին, և ես նրանը սովորեընում էի քերա կա նությա ն, 
Աշխարհագրության, պատմության հիմունքներն ու ձեոագործի ավելի 

նուրբ տ եսա կները։ Նրանը մեջ ես գտա հէսրգանքի արծ անի բնա վորՈԼ֊ 
թյուններ^ բնա վորութ յուններ, որոնք ծարաէԸէ էթն դի։ս ելիքների ու հաս
կում ունեին դեպի կատարելագործումը և նրանը տանը նրանը հետ ա ն ը ֊ 
կտցրի շատ հսւճելի երեկոներ։ նրանց ծնողները (ֆերմերը և նրա կինը) 
՝*ովորաբար ինձ վերա բերվու։/ Էին հատուկ ուշա դրությա մբ։ Հա ճույքով  

ընդունում էի այդպիսի սրտաբաց, բա րյա ցա կա մ վերա բերմունք և փո^ 
խագարձսւբար պատասխանում հարգանքով, որին նրանք գուցե սովոր 
չէին, գա նրանը թե^ ուրախաընում և թե^ օգտակւպ։ Էր, որովհետև 
բա րձր։սընում էր նրանց իրենց սեփական աչքում և ցա նկություն էր 
առաջացնում արմանի լինելու այդպիսի հարգալիդ վերա բերմունքին։

Զ գում  էի , որ ինձ սկսում են սիրել ^ ջ ա պ ա տ ո ւ մ ։ Երբ տ ա նից գԵւրս 
էի գալիքէ կ ^ գ մ ե լՀ ը  չսո ւմ  էի զրաաքավա ող ջույններ , և ինձ գիմա<^
վորում  էին ր ա ր եկս ։մ  ական ժ պիտներքլվ։ Ապրէզ շրշա պ ա տ վա ծ ընդհա*» 
նուր հա րգա նքով, դա թ եկո ւզ  ա շխ ա տ ա վոր մա^րդկաԱը հա ր գա նքը,

մ ի և ն ո ւյն  է, թե ււնսԽես ա րևի տ ա կ, զգա ս հա նգիստ  ու հաճելիո^
խ ա ղ ա ղ  զգա ցմ ո ւն քն ե ր ը  ծփլեր են տ ա լթո և ծա ղ կ ո ւմ  շքքղևրի որակ։ Իմ 
կ յա ն քի  ա յգ  շրջա նում սիրտ ս ա վեչի շա տ  ղի Հ ր  շնորհ ակ ս զ օ ւթ յա մ բ , քա ն  
հուսա հ ատ ՈէթգԽմք^ Եո ա ընուա Ք ենա խ իվ, ^^թնրցոէը, խ ո ս տ ո վ ա ն ո \մ  եմֆ 
՝որ սհվգ խ ա զլա զ ու սգտ ա վետ  գէւյժւթ յա ն ըն^ա քյքում^ աէշակնրսէհւհինե*» 

րիս հետ  ա նցկա ցր ա ծ օրվա  զա րվա Ն պտքոսպմէոնֆնէրրխց հեա ո և Հ ա ֊ 
ճեշի ՛մեն ակ ութ յա ն  մեք նկա րշա թյա նՆ  Ո̂ւ րնյքևրցփնո^թքէենք նվիրա ծ  
՛երեկոյից Հ ե տ ո , գ ի ք  երր ոովորաքրաք րնկնոէմ  կֆ  տարոիքէնակ կրա ղն հրի 
՝մեշ. ն ր ա  զն ե խ  վ ա ո , հ ա զո էմ նա չի ց , փ գ եա յն ե ր ո վ  ղի, ա քեկոծվտ ծ ու փ ո ֊ 
իօրկա չ1ւց, ե ր ա զն ե ր , գ ր տ ե զ  Ա ն ս ո վ ո ր  տեսէՈրա^նհքլի մեք, որմնք քի Հ ի ն  
ա ր կ ա ծն եր ո վ , ցխցոզ վաանխեՆքաէ ու ո ո մ ա ն ո ^կ ա կ ա ն  պ տ ա ա Հա րնևբով, 
ե ւ։ ն;քրից ու ն ո ր ի ց  հ ա ն գ ի պ ո էյ էի  մ իոտ ի Պ^ո^եոքՒրքթն^ և  աէԺեն ա նգա մ
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ամենէւյհոլղիչ պահին* այն մաման ակ նրսէ գրկելու ումը, ձայնի հնշյու ֊ 
1ւը, աշրերին հանդիպելըք ձհռյյերս ու այտերս շոջւաիԼլր, նրան սիրեքր և

"/  ̂ ամրսղջ կյանրս կանրկա ւյնեմ նրա 
հետ  ̂ իրենը ամբողջ ուժով ու հրով հարուք1 յւ։ւն էին տոնում իմ մեջ։ Հե
տո արթնանում էի։ Հիշում էի, թե որտեղ և ինչ վիճտ1յում եմ։ Այե մ ։ ։ ։ ֊ 
մանակ դողդողալով ու հուղված վեր էի կենում իմ առաղտոտաղուրկ 
մահճւււկաչիը, և էքիայն խաղաղ, խավար գիշերն էր հունդիս ան ում իմ 
հուսահատության նոպաների, կրքերի սւոռթկումների վկան։ Հետհյալ 
առավոտ ուղիղ ժամը իննին բաը էի անում դպրոըը՝  ̂ հանգիստ, հաստւս– 
տսԱ ամ և պատրա յւո կէոտտրելոէ որվա իմ սքարտակտնովյ^ուննհլ ը։

Ռողամոնդ Օլիվերը կատարում էր ինձ այըելելու խոստումը* գ ա ֊ 
լիս էր սովորաբար առավոտյան ձքավ կսւտսւրամ ղբոոտնքների մո։մա ֊ 
նակ։ նա փոքրիկ ձիու վրա նստած, սպասազգեստ հագած սպասավորի 
ոլղեկըությամբ, թեթև քառատրոփ վազքով մոտենում էր դպրոցի գռպնը։ 
Ավելի, նրբագեղ պատկեր, քան այն, երբ հեծվորը վառ զգեստով, ամա
զոնկա սև թձսվիշե գլխարկով, որը գեղեցիկ նստում։ Էր նրա երկար հյուսե
րին, որոնք շոյում էին այտերն ու իջնում, փռվում էին ուսերին, դժվար 
էր երևակայել* այսպիսի զգեստով մտնում էր գյուղական դպրոցի շենքը 
և թեթև քայլում իրենով հրապուրված գյուղական աղջիկների շարքերի 
միջով։ Նա սովորս։բար երևու։է էր այն ժամերին, երբ միստր Ռիվերսր 
տալիս էր կատեխիզիսի օրւխ դասերը։^ Վախենում եմ, որ այցելուհու 
հայացքը սուր կերպով խոցել էր երիտասարդ քահանայի սիրտը։ Ինշ-որ 
բնազդ կարծես, նույնիսկ այն. ժամանակ, երբ նա նրան չէր տեսնում, 
ն ախ սոլդուշա ընում էր Սենտ Ջ սնին, որ միս Օլիվերը գալքւս է։ երբ նա 
նայում էր բոլորո։1 ին այլ ուղղությամբ, և աղջիկը երևում էր դռներում, 
միսւրր Ռիվերսի այտերը շիկնում էին, և նրա մարմարե դի։)՝ադծերը թեև 
թվում էին անշարժ, բայց անասելի կերպով ւիոփոխվում էին, բա յց դը– 
րանց հենց այգ հանգստության մեջ առկայծում էր ինչ ֊որ  գաղտնի  
տենդ, որը շատ ւսւ/հլի ուժեղ էր, քան ջղաձգական շարժոււ1ներն ու թա
ւի ան ցող հայ ացքն երր։

Ո ողամոնրյր, իհարկե, դիտեր իր ուժը, իսկ Սենւո Ջոնը չէր կարո
ղանում նրանից իր զգացմունքները թաքցնել։ Չնայած իր քրիստոնեա
կան ստոիցիզմին, երբ միս Օլիվերը մոտենում, ողջունում էր ուրախ 
ժպիտով, խրախուսող, սիրւ* լ̂իր դեմքով, նրա ձեռքը դողում, •^Ղբերը 
վառվում էին։ Կարծես իր տխուր և վճռական հայացքով ասում էր այն, 
ինչ չէին ասում շրթունքները՝ ((Ես սիրում եմ ձեզ և դիտեմ, որ դուք ինձ 
գերադասում եք ուրիշներից։ Մերժում ստանալու սարսափը չէ, ոը ինձ
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ււս.– .Հ . ւմ  է Եթե առաջարկեմ ձեզ իմ սիրտը , դուք, հավատացած
Լմ, կրնղունհ ւր> (^էոյց այդ սիվ1 տլւ արդեն դրված է սրբազան զոհա սեղա ֊ 
նի վրա, կրակն արդեն վառվում է ջ^^ըջը* Շուտով ա յդ զոհից միա յն
մ ո իւ ի ր կմ ն ա ,օ;

ժամանակ աղջիկը վիրավորված երեխ այի պես ոա ցնրւմ էր 
շրք^ունքներր, մ տահ ոսութ յան ամպը մ թագնում էր ճաճանչափայլ ուրա^ 
քսությունը ք ձեռքը միստր Ռիվե ըսի ձեռքից շտապ հետ էր քաշում և 
թա քցնելով ս/նց ողիկ վիրավորանքըյ երես էր դարձնում նրա հերոսա– 
կան ու ն ահ ա սւ ա կ դեմքից։ Սեն տ Զոնըյ անշուշտ, աշխարհը կտար, որ^ 
պԼսզի նետվեր նրա հետ ևից, վերադարձներ, պահեր աղջկան, երբ ա յդ  
ձևով հեռանում էր, բ ^ յց  նա չէր ուղում հեռանալ երկնքից, հանուն սի^ 
րո երջանկության չէր ուզում հրաժարվել ճշմա րիտ , հավիտենական 
դրախտի հույսից։ ք^ացի ա յդ , նրա բնա վորությա ն մեջ եղած թափառա–– 
կանի, որոնողի, բա նա ստ եղծի, քահանայի գծերը չէին կարող սահմանա*> 
փակվել միա յն կրքերի մեջ։ Չէր կարոդ, չէր ուզում հրաժարվել իր մ ի ֊ 
սիռների փոթորկալից պ ա յքա րից ի սեր Վեյլ Հոլլի հարմարավետ կյանքի 
և խ ա ղա ղությա ն։ Այս բոլորի մասին ես իմացա հենց իրենից^ Սենտ Չ ո ֊ 
նքց, երբ մեկ անդամ ինձ հա ջողվեց, չնա յա ծ զսպ վա ծությա նը, նրա վըս*^ 
տա հ(Ոթյուեը շա հել։

Միս Օլիվերր իր հաճախակի ա յցելություևներով պատվում էր իմ  
քոթեջը։ /հսումնա ոիրեցի նրա բն ա։Լորությունը, որի մեջ չկար ոչ մի 
գաղտնիք կամ կեղծիք, նա կոկետ էր, բ ^ յը  ^չ ան ռ ի րտ , պահանջկոտ էր, 
բ ա յց  ոչ անպետք եսասեր։ Ծնված օրից երես առած էր, բա յց  վերջնա
կանապես փչացած չէր* Դյուրագրգիռ էր, բ ա յց  և բ արեհոգի էր. փ ա ո ա ֊ 
սեր էր (ա պ ա  ի^*նչ աներ, երբ ամեն մի հա յա ցք, որը գցում էր հա յելուն, 
ցույց  էր տալիս իր հ մ ա յք ը ), բ ա յց  ոչ սեթևեթող, առատաձեռն էր և չէր 
պարծենում իր հ արս տ ութ յա ։ք բ , անմիջական էր և բավականին խ ելա ցի, 
ուրախ էր, ա շխույժ ու անհոգ.^ մի խ ոսքով, նա հմա յիչ էր նույնիսկ  
այնպիսի մի սառնասիրտ դիտողի համար, որպիսին ես էի, բ ա յց  նրա 
մեջ չկար այնպիսի մի բա ն, որ խոր հետ աքրքրություն առաջացներ և 
կամ տպավորիչ լիներ։ նրա մտ ավոր ուժերը բոլորովին տարբերւէում 
էին, օրինակ, Սենտ ժքոնի քույրերի մտավոր ուժերից։ Այնուամենա ա .  
նա ինձ դուր էր գալիս գրեթե նույնպ ես, ինչպես աշակերտուհիս՝ Ադելր* 
միա յն այն տ ա րբերութ յա մբ, որ երեխ ա յին, որին մենք դիտում ու 
դաստիարակում ենք, ավելի շատ ենք կա պ վում, քան հասակն էսոտծ, 
թեկուզև գրավիչ ա նձնա վորությա նը։

Ռողամոնդը սկսեց ինշ ֊որ անմեղ քմահաճույքով վերաբերվել ինձէ
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Ասում էրք որ ես նման եմ միստր Ռիվերսին (միայն նա, իհար^ 
կե, տասն անգամ աւ1հ(ի ղեղեւյիկ է, թեև ես բավականին հաճելի փոբ^ 
րիկ արարած եմ, բայց նա իսկական հրեշտակ է)։ Ւնչ-որ է, նա պլւն– 
դում էր, որ ես բարի, խելացի, ինրնամփոփ ու վճռական եմ, ինչսյեռ և 
նա։ Գտնում Է(կ որ ես, որսւես գյուղական ուսուցչուհի, իսկական 
ևւՏԱՏ ՈՁէսրէ16* եմ, և համողված էր, որ իմ անցյալը պհտբ է որ մի 
ո քսէն լելի վեսք էին ի։

Մի երեկո, երբ միս Օլիվերր իրեն հատուկ երեխայակւսն ձեռներեց 
ցությամբ ու սւնհտգ, բայց ոչ վիրավորական հետաբրբրությամբ իմ 
փոքրիկ խոհանոցի պահարանն ու սեղանի գղրոցը տակնուվրա էր 
անում, հայտնաբերեց երկու Ֆրանսերեն գիրք, ^իլէերի հատորյակը և 
գերմաներեն լեզվի քերականություն ու բառարան, իսկ հետո և նկար^ 
լական պիտույքներս ու մի քանի ուրւխգծեր, որոնց մեջ կար և մատի–, 
տով նկարած իմ աշակերտուհիներից մեկի՝ սիրուն, հրեշտականման 
մի աղջկա գլուխ, և Մոքթընի հովտի ու շրջապատի հավամրգի մա
ցառների բնօրինակից նկարած տարբեր տեսարաններ։ Սկզբում նա 
զարմացավ, հետո հրճվանքից բորբոքվեց։

Հ(Ե̂ ա էի նկարել այդ նկարները։ Ֆրանսերեն ու գերմաներեն գի
տե  ̂մ։ Այո ի^նչ հրաշալիք, ի ն  շ հրաշք եմ։ Շատ ավելի լավ եմ նկա
րում, քան նրա ուսուցիչը Ս..,–ի ամենալաւԼ դւգրոցում։ Կուրվագծե^^մ 
միս Օլիէէերի պատկերը, որպեսզի ցույց տա պապային))։

-  Հաճույքով,— պատասխանեցի։ Ա՛պա նկարիչի ուրաքսության 
հաճելի տրոփյուն էի զգում այն մտքից, որ սլեաք է նկարեմ այսպիսի 
կատարյալ և շլ^բուցիլ բնօրինակից։ նա իր հագին ուներ մուգ կապույտ 
մեսւաքսե զգեստ, ձեռքերն ու վիգը հոլանի էին։ Նրա միակ զարդը շա
գանակագույն գանգուրներն էին, որոնք, բնական խոսքոպների ան
զուսպ գեզհցկոլթյամ բ, իջնում –փռվում էին ուսերին։ Վերցրի մի բարակ 
ստվարաթուզթ և ուշադրությաւք բ ուրվագծեցի նրա դեմքը։ Նախապես 
ուրախ անում էի, թե ինչպես կգունազարդեմ այն, բայց քանի որ արդեն 
ուշ էր, ասացի, որ մի անգամ ևս գա և նստի՝ պատկերն ավարտելու հա– 
մ ար։

1 տ իմ մասին այնլտԼ* էր պատմել հորը, որ հետևյալ երեկոյան 
ինքը՝ միստր Օլիվերը իր աղջկա հետ միասին եկավ ինձ մոտ– դա 
բարձրահասակ, խոշոր դիմագծերով, միջին տարիքի ու աքեխառն մա
ղերով մարդ էր, որի մոտ իր գեղեցիկ աղջիկը նմանվում էր վառ ծաղ
կի՝ հին աշտարակի կողքին։ Միստր Օլիվերը լռակյաց և, թերևս, հպարտ

։ Բնության խաղ (լա.ա.)է
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անձնավոբոԼթյուն էբ» սակայն ինձ հետ շատ սխթաչիր է թ  Ռ ոզա մօնգի  
պւ։էսէկերի էսքիզը հ"թը շատ դօ9,ր էր եկեէ, ասա^, որ եէէ ա նպ ա յմա ն  
պետք է վերջա ցնեմ ա յն ։ Նա պնդո^,մ էր նաևյ, որ հևաևյսւլ օրը գնա մ  
Վեյլ-ՀոԱ և երեկոն ա նցկա ցնեմ նրանց մոաւ

Գնացի։ Դա մի մեծ, գեղեցիկ տուն էր^ որտեղ ամեն ինչ վկա յում էր 
տիրոջ հարստության մա սին։ Ռոզամօնդը ա մբռզչ ժամանակ իրեն ար– 
տւ։։կտրգ զվարթ և ուրախ էր պահում։ Հա յրը ոիրալիր էր, և երր թ ե յի ց  
հետո մեր մեջ սկսվեց խ ոսա կցություն, նա գոհոմքակությամթ աթտա^ 
հա յտ վեց Մորթընի դպրոցում իմ կատարած աշխատանքի մասին* մի^ 
այն վախ հայտնեց^ տեսածի ու լսածի հիման վրա, որ տեէթե ինձ հար^ 
մար չէ և որ ես շուտով կ թ ա կ ե մ  դպրոցը ա. կ ա ն չ ե մ  մ ի  ավելի հ ա ր ֊ 
մար աշխաաանքխ

^  Իսկապես, պապա , — րացականէեց Ռ ո զ ա մ ո ն գ ը ,^  ձ ե յն ն  այն–* 
քան խ ելա ցի է, որ միա նգա մա յն կարող է գաստիարակՀոլհի լինել մի 
որևէ արիստոկրատական ընտ ա նիքում։

Ես մ տ ա ծեցի, որ գերադասում եմ մնալ ա յնտ եղ, որտւեղ կա մ, քան 
թե տպրեւ մի որևէ արիստոկրատական ընտանիքում է Միսար Օչիվերը 
մեծ հարգանքով խոսողէ էր միաոր Ռիվերսի և. Ռիվերսների ընտանիքի 
մա սին։ Նա հա յտ նեց, ռթ ա յգ ընաանիքը տեգի ամենրահիհ ա զնվ ական 
տոհմից է, որ նյա յնց նախնիքը շաա հաթուսա են եղեյ, որ ամթողջ Մ ո ր ֊ 
թընը մի ժա մանակ պատկանելիս է եղել նրանց, և որ նույնիսկ ա յժմ , 
նա գտնում էր, ռթ ա յգ  տոհմի ներկայացուցիչը կարող էր, եթե. ց ա ն կ ա ֊ 
նար, ձԼոնաու կերպով ամուսնանալ։ Շատ ափսոսում էր. որ այդպիսի 
հհէւհալի ու շնորհալի մի երիտասարդ որոշել է գնայ աթաս սահմտն, ո ր ֊ 
պես միսիոներ, դա նշանակում է բոլորովին դեն շսք,րաել մի արժեքավոր 
կյա նք։ Երևում էր, որ հայրը "Հ մի խ ոչընդոտ չէր հարոլցի, եթե Ռ ո զ ա ֊ 
մոնդը ամուսնանար Աենսւ ՋոՆի հետ ։ Միսար Շլիվերը, երևի, գտնում էր, 
որ եբիասձսարդ քահանայի ազնվական ծա գումը, հին տոհմը և սուրը 
կոչումը միա նգա մա յն բավական են , որպեսզի հատուցեն՛ հարստության 
բա ցա կա յ ոլթ յունը։

Նոյեմբերի 5-ն  էր և տոնական օր էր։ Փոքրիկ սպասուհիս, ինձ հետ 
միասին տունը հավաքելուց հետ », գնա ց, շատ գոհ չինելով իմ տված  
պեննիից։ Ա.մեն ինչ շուըքս անբիծ էր և փայքՈհմ էր^ եւ հղկված հատակը, 

թուխաթոէ մա քրվա ծ ցա նցը, որրված ա թօոները։ Ինձ կարգի թե* 
բեքի և ա յժմ  կարոդ էի կեսօրից հետո– ա նցկա ցնել ա ^ պ ե ս , ինչպես 
ուղում էի ։

Գերմաներենից մի քանի էջերի թա րգմա նությունը ինձնից խ լեց մեկ



ժամ* հետո ներկատախտակն ու մատ1ւտները և ձեռնամուխ
եղա ավելի թեթև ու հաճելի զբաղմունրի՝ սկսևրյի ավարտել Ռոզամոնդ 

մք^նրանկարը։ Գլուխն արդեն ավարտված էր, ոնում էր միայն 
գունավորել ֆոնր և ստվերադծել հարղարումը, հյութալի շրթունքները 
ստվերարկել կարմինով, որոշ տեղերում հյուսերին ավելաընել փափուկ 
խուճուճներ, ավելի խոր ստվեր տալ կապտավուն կապերիը մինչև ար– 
տևանունրները։ Ես դեռ տարված էի այղ գեղեըիկ մանրամասնություն
ների կատարում ով, երր շտաոլ թխկոըիը հետո դուռս րաըվեը, և ներս 
մտավ Սենտ Ջոն Ռիվերսր։

— Եկա տեսնելու, թե ինչպես եո ան ո1ւսէ ըն ու մ սանր,— ասաը 
նա, — հույս ունեմ, ոչ մտածմունքների մեջ, այո^՛։ Լա"վ է* նկարչությամբ 
դբս.ով ելով մենակություն չեք զռա։ Տեսնում եո, տ ակավին չեմ վստա
հում ձեզ, թեև մինչև հիմա զարմ ան ալի կերպով համբերատար եք եղել։ 
Զեզ համար գիրք եմ բերել, որպեսզի երեկոները զբաղվեք ընթերըա– 
նությամբ,— և գրեր սեղանի վրա հենը նոր լույս տեսած մի պոեմ։ Դա 
այն իսկական ստեղծագործությունն երից մեկն էր, որին հաճախ արժա
նանում էր այն օրերի երջանիկ հասարակությունը^ ժամանակակիը դրա
կանության ոսկեդարը։ Ավա"ղ, մեր դարաշրջանի ընթերըողները ս յ̂դ– 
պիսի բախտիը զուրկ են։ (^այը քաջսղերվեք, շեմ դադարի .՝ եղադրելուը 
և կամ դժգոհելուց։ ԳիաԼմ, պոեզիան դեռ չի մեոհղ, հանճարը շի կո
րել, և մամոնային իշխանությանը տրված չէ կաշկանդելու կամ սպան
նելու նրանց* կգա մի օր, երբ պոեզիան և հանճարը իրենց զգալ կտան 
և կապացուցեն իրենց գոյության իրավունքը, իրենց ազատությունն ու 
ուժը։ Երկնային հզոր հրեշտակնե՜ր, նրանք միայն Ժպտում են, երբ 
ստոր հոգիները հաղթանակ են տանոսք, իսկ թույ\երը ողթրէւմ են իրենց 
կործանումը։ Պոեզիան կործանվե'*ց ։ Հանճարը աշ.ո։։րվե^լ Հ՜ւ Զ՜չ, մի
ջակություն, չ, թույլ մի տուր նախանձին՝, որ քեզ ներշնչի այդ միտքը* 
II չ, նրանք ոչ միայն ապրում են, այ\և իշխ՛անություն ունեն և ապա րին ող 
ուժ, և եթե ամենուրեք տարածված չլիներ աստւէածային ազդեց՛ությունը, 
գոլ դժոխքում կլինեիր, քո սեփակ՛ան թշվառության դժոխքում։

Մինչ ագահաբար նայում էի ((Մարմիոնի)0  ̂ փայւուն էջերին (որով
հետև դա «Մարմիոննյ> էր), Սենտ յքոնը կռացած զննում էր նկարածս* 
Նա ցնցվեց–, ՛և բարձր հասակը նորից ուղղահայաց դիրք ընգռւնեց, սա
կայն մի բառ անգամ չարտասանեց։ նայեցի նրան։ Նա խուսափեց աշ– 
քերիցսէ Լավ գիտեի նրա մտք՛երը և պարզ կերպով կարող էի կարգաւ 
սիրտը։ Այգ պահին ես ավելի հանգիստ և ավելի սառն էի, քան նա*

։ «Ծ արմիոն» —  պատկանում է անղլ, հրող Վալտեր Սքոթին։
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ժս/էքանակավոր ա ռա վելություն ունեի նրա հանդեպ և մտ ա դրվեցի լ ա ֊ 
վություն անել նրան, եթե միա յն դա հնարավոր էր։

Հ(Չնայած իր հաստատ ակամությանն ու ինքնա զսպ վա ծությա նը  
մտ ա ծում էի , — իրեն շատ է մա շում։ Թա քցնում է իր մեջ ամեն մի զ գ ա ց ֊ 
մունք, ամեն մի վիշտ, շի ա րտ ա հա յտ վում, շի խ ոստ ովա նում, ոշինլ շի 
ա սում։ Հա մոզվա ծ էի, որ լա վ կլիներ, եթե մի փոքր խոսեր իր քա ղցր  
Ո ողամոնդի հետ, որի հետ, իր կա րծիքով, նա շպետք է ամուսնանա։ Ես 
կսաիպեմ նրան խ ոսելյյ։

Ես ւս ս ա ըի.
— Նստեք, միստր ՌիվԼրս։

ինչպես միշտ , պ ատ ասխանեց, որ չի կարող մնա լ։
— Շատ լ ա վ ,–  պատասխանեցի մ տ ք ո ւմ ս ,–  կանգնած մնա ցեք, եթե

ուզում եք, րոտյց դեռ չեք գնա , ես ա յդպ ես որոշեցի։ Մ ենա կությա նը ձեզ  
համար նույնպ ես վնաս է, ինչպես և ինձ հաւք ար։ Ե աշխատեմ շոշափել 
ձեր վստ ա հությա ն թաքուն Լորերը, թափանըհւ մարմարե կուրծքր և
հեղեղել նրա մեջ հա։ք ակրանքի մի կաթիլ բւսլաս ան։

— Պատկերր նմս^ն է , — շեշտակի հարցրի։
—  ՆէՏա^նէ Նման ո**ւմ։ Ուշադրությա։քբ շդքէտհց»։։
— Ինչո՜ւ, դիտ եցիք, միստր Ռիվերսք
նա հա մարյա ցնցէէեց իմ անակնկալ և տարօրինակ հա նկա րծա կիա ֊ 

թ յ ունից և զա րմա ցա ծ ինձ ն ա յե ց ։ — , դա դեռ ոչինչ, — էսստցի ինքս
ինձ ։ — Աեր սա ռնությունն ինձ չի շփք*թեընի, սրստրտստ եմ ա։էեն ինչ 
ա նեւոլ, — շա րունա կեցի , — 7"^^ ԴՒ^^^եքիք րաէքականին ուշադիր ու
մա նրա զնին կերպ ով, բ ա յց  շեմ առարկի, եթե նորից դիտ եք)),— վեր  
կացա ու պատկերը դրի ձեռքը։

— Պատկերը լա վ է նկա րվա ծ , — ասաց նա , — շատ մեղմ, մաքուր 
երանգներ են, շատ գեղեցիկ ու ճիշտ նկար է ։

— Ա յո, ա յո , ա յդ բոլորը գիտ եմ։ Բ ա յց ի ՛ն չ կասեք նմա նությա ն  
մա սին։ ւմ է նմա ն։

Մի փոքր տա տ ա նումից հետո պատասխանեց»
— Միս Օլիվերին, կա րծես։
— Իհարկե, և ա յժ մ , սըր, որպես վարձատ րություն ձեր ճիշտ գ ո ւ ֊ 

շա կությա ն, խ ոստ ա նում եմ ձեզ համար նկարել ա յդ պատկերի խ կ ա ֊ 
կան պատ ճենը, պ ա յմա նով, որ դուք ընդունեք ա յդ նվերը ինձնից։ Չէի 
ուզենա ժա մա նա կ ու աշխատանք վա տ նել մի նէէերի վրա , որը դուք ա ն ֊ 
արժեք կհա մա րեք։

Նա շարունակում էր նա յե լ պատկերին, ինչքան ավելի երկար էր ն ա ֊



յում, այնքան ավելի ւսմուր էր սեղմում ձեռքում^ և թվում էր, թե սււ̂ եւի 
էր ուղում ստանալ այն։

— Նմա ն է ,— 1՚ն բերված,
դույնը, լույսը, արտահայտությունը կատարյալ են։ Նրանք ուտուս են։

— Զեզ համար ե աճելիք*, թե ւէիրաւխրա կան կլինի ս–ւ։։տ~
կեր ու1քենալը։ Խոստովանեք։ երբ կլինեք Ս ադադասկարու֊մ, կամ ք^արե֊ 
հուսո հրվանդանում, կամ Հնդկաստանում, այդ հուշանւէերր ձեղ ա րդ ֊ 
յոք չի սփաիի, թե դա էքիայն կվերականդնի ձեր հուշերը, կյուղի ու 
կվրդովեցնի ձեղ։

Այստեղ նա ոյշքերը բարձրւսցրեց և թաքուն նայեց ինձ ան.ւէևոա֊ 
կան ու շփոթված հայացքով, հետո նորից ղննեց սլտտկերը։

— Ւհարկե կուզենայի ունենալ։ ք^այց թե դա ինչքանով ողջամի տ ու 
խելացի բան կլինի, այլ հարց է։

4̂ անի որ համոզվեցի, որ Ռոզամոնդը իսկապես նրան դուր է դաչիս, 
ե որ աղջկա հայրը, ըստ երևույթին, դեւ2 շէր լինի նրանց սւմ ու։։ն ութ յա ֊ 
նը, ապա ես, որ ավելի քիչ էի խանդավառված, քան Սենտ Ջոնը, հույմ 
հակում զգացի նպաստել այդ միությս։նը։ Ւնձ թվւաե էր, եթե նա դ ա ռ ֊ 
նա միստր Օլիվերի հսկա կարողությսյն տերն ու տիրականը, դրսյնով 
կարող էր նույնքան բարի գործեր կատարել, քան եթե գնար արեելռ և 
սյրևա դարձա յին արևի տակ չորացներ իր հ անճարը ու ւէատներ իր էներ ֊ 
գի անէ

Այսպիսի համոզման գալուց հետո պատասխանեցի*

— են չքան կարող եմ դատել, ավելի խելացի և ավելի ողջամիտ 
բան արած կլինեիք, եթե միանգամից տիրանւսյիք օրիգինալին։

Սենտ Ջոնը արդեն նստել էր աթոռին, պատկերը դրել էր սեղանի 
վրա  ̂ իր առջև և գլուխը ձեռքերին հենած, հայացքը չէր կարողանում 
պոկել նրանից։ Ես տեսա, որ նա ո̂ չ̂ բարկանոււք էր իմ հանդգնության 
վրա, ո̂ չ էլ դրանից անհարմար զգում։ Նույնիսկ նկատեցի, որ այդպես 
անկեղծորեն հիշատս։կել մի թեմա, որը նա անմատչելի էր համարում, 
լսել, թե ինչպես այն այդպես ազատ շոշափում են  ̂ դա նրան ուրախաց֊ 
նում և թեթևություն էր բերում։ Փակ մարդիկ հաճախ՝ սււԼելի շատ պ ա ֊  
հանջ են զգում բացահայտ կերպով քննարկելու իրենց զգաց մուն քաքերն 
ու վշտԼրը, քան անզուսպ ւեարդիկ։ Ամևնախիսսւ թվացող ստոիկը, ա յ ֊ 
նուամենայնիվ, մարդկային էակ է* հանդուգն կերպով ու բարյացակա֊ 
մ սրեն ներթափանցել նրա հոգու «խաղաղ ծովի)) մեջ  ̂ նշանակում է 
նրան առաջին օգնությունը ցուլց տալ։
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— Դար նրս։ն դուր եք գողիս, հավատտրած ե մ , — ատսքի, երր
Լա 1-նէէոի Նրա սէթոռի հ ետ եր,— իսկ Քույրը հարդում Լ ձեզ։ Ռոզամոն^ 
դը .իանէւղի րւսվակւսնթն անհոգ Լ, թողր ձեր լրջությունը ե ր ֊
կուսիդ Լլ րավական էր Ղոէո պետք է ամուսնանաք նրա հետ ։

— Մքէ^թե ես նրան զուր եմ հա րցրեր։
— Իհարկե, ավԼչի շատ, քան պ։ևէ ուրիշ մեկը։ Նա շարունակ 

ձեր մասին է խոսում* ոշ մի թեմէս հրան այդքան հաէքքլյք էի պ ա տ ճա ֊
էէա Ա ։

— Շատ հալելի է լսել ^ յ դ $— ասաք ն ա ,— շատ* ջարունակեցեք  
գոլք ^ յգ  ոգով մի քա ռորդ մա մ ևս։ — Եվ նա իսկապես հաներ մ ա մ ա ֊ 
քք Ադն ու դրեք ւրևզանի վրա, ոբպեսդի հետևի մ ա մ անակին։

— Իա յք շաըունակեչուք ի^^Հ օգուտ , — հարքրի ես , — երբ գ^է^ք 
աոարկելու հա մա ր, հավանորեն, պատրաստում եք երկաթե հակահար
ված կամ կռում եք նոր շղթա, որպեսզի կաշկանդեք ձեր սիրտը։

— Այդպիսի սարսափելի քաներ մի հնարեք։ Երևա կա յեք, որ զիջում 
ու հւսԼէէում եմ , ինչպ ես ե եմ իսկապես, մա րդկա յին սերը բա րձրա նում  
է իմ հոգում ն որաբուիյ աղբ յո ։ րի նմ ա ։̂ և անուշ ջրերով ողողում դաշ
տերը, որոնք այնպիսի խ նա մքով ու այնպիսի գմվա րությա մբ մշա կել, 
տ յնլրլիսի ջա նա սիրո։թ յա մբ քա նել եմ թոէրի մտադրութեան ինքնահրա– 
Ժարման սերմերով։ Ա յժմ նրանք հեղեղվա ծ են նեկտա րով, երիտասարդ 
ծիլհրր կործա նվում են, քա ղքրա համ թույնը քա յքա յում  է նրանք, և ես 
ինձ տ եսնում եմ Վ եյլ Հոլլի հյուրա սենյա կում, իմ  հարսնաքուխ Ռոզա– 
մոնդ Օքիվերի ոտքերի տակ շտտոմանկէսյի վրա ։պ ա ռկա ծ,նա  խ ոսում է 
հետս իր քնքուշ ձա յնով, նա յում  է ինձ ա յդ ն ա յն  ա չքերով, որ ձեր 
հմուտ ձեռքերը ա յսպ ես վարպետորեն արտաքոլել են, ժպ տում  ք ինձ իր 
^մարջանագույն շրթունքներով։ Նա իմն է , ես պատկանւմ եմ նրան, ներ
կա կյա նքն ու ա յս անքողիկ աշխարհը բա վա րա րում են ինձ* Սո^^ւս, 
չոեքե^ք, աիր։ոս շի է հրհվա նքով, ղգա քմունքներս հմ ա յվա ծ են, թույլ 
տվեք ժամսէնակր խա ղա ղ սահի։

Զիջեքի, լսվում էր ժա մա քույքի տկտկոցը* նա շնչում էր արագ և 
խորը, լուռ կանգնա ծ էի ։ Արոպիսի չոությա ն մեջ քառորդ ժա մ անցաւ1, 
նա ժսէմաքույցր հետ վ եր ցր եց , պաակերր դրեց սեղանի վրա, վեր կա ցա վ  
և մ..սրեցավ օջախին։

— Եվ ա յէէպ եո ,~  աոաց նա , — ա յդ  կարճ րոպեները նվիրվա ծ էին 
՛պատրանքներին ու զա ռա նցա նքին։ Քունքերս գ^ել էի գա յթա կղությա ն  
կրծքին, վիզո կամավոր կերպ ով թեքել ծաղկե լծի տակ և ճաշակում էի 
նր ա գա վա թից։ է^այց բա րձս ա յրվում էր, ծաղկե պսակի մեջ բոռ  կա,



դինին դառն ահամ էք նրա խոստումները կեղծ են, առաջարկությւոնն երը՝“ 
(սաբուսիկ։ Այս բսէորը տեսնում ու հասկսւհում եմ։

Զարմ արած նայում էի նրան։
— Տարօրինակ բան է,— շաբուն ակեր, թեև Ռտլամ ոնդ Օլիվերիս 

սիրում եմ խելւսդարի պես, սիրում եմ առաջին իսկակւ։;ն կբրի ամբողջ 
ուժով և իմ սիրո առարկան գեղեըիկ, նրբագեղ ու հրասւ րիչ է, միև^ւայն 
ժամսէնակ պարդ գիտակըում եմ, որ նա լավ կին լին։,չ շյ։ հարուլ, որ 
նա այն ուղեկիցը լէ, որ համապատասքսաներ իմ ճաշակիե* ես այդ 
կհայտնաբերեմ մեր ամուսնությունից մի ս։սւրի հետո, և տասներքւու 
ամսվա ուրախութ (ունս կփոէսարինւԱւ վշտե րով լի կյւ/յւ, բով։ Աքղ 
տեմ ։

— հսկապես տտբօրինա կ է,— բացականչեցի եւ՛։
— Բ՝եև ին շ ֊ որ բան իմ մ ե ջ ,–  շարունակեց ն ա ,–  չա փ  աղանց ղդա ֊ 

յուն է դեպի նրա հմայքը, բոյյց դրա հետ միասին խորապես զդում եմ 
նաև նրա թերությունները* դրանք այնպիսին են, որ նա չի կարող հ ա ֊ 
մա կրել իմ ձգտումներին, չի կարող համագործակցել ինձ հետ։ Ռոզա ֊ 
մոնդը լինի նահատակուհին, աշխատավորուհի^^, կք առս. բյա ՞լ։ Ռողա֊ 
մոնղը լինի միսիոների կի̂ ն̂։ Ո՜չ։

— հուրկավոր չէ միսիոներ դառնալ։ Դուք կարող եք հրա ֊ 
մարվել ձեր ծրագրից։

— Հրաժարվեմ լ։ Ի՜նչ, կոչում (մ ց։ Իմ մեծ գործիք* ց։ Հի^թԻ՞Ը։ 
որը դրված է երկրի վրա երկնային օթևանի հաւք ար։ Այն մ արդկանց 
թվում լինելու հույսի^*ց, որոնք իրենց բոլոր փառասիբական ձդտումնե– 
բը միաձուլել են մարդկային ցեղը կատարելագործելու համար գիտելիք 
տանել տգիտության թագավորությունը, քարոզել խաղաղություն^ պւս֊ 
տերազմին, աղատությռւն^ ստրկությանը, կրոն  ̂ անհավատությանը, 
երկնային երանելությսմ։ հույս^ դժոխքի սարսափի փոխարեն։ ՀրաժարՎ 
վե̂ *լ դրանից։ Դա ինձ հաւք ար ավելի թանկ է, քան արյունը^ երակնե*» 
րումս։ Դա հենց այն է, որի համար պետք է նայեմ առաջ և որի հաւք ար 
ապրում եմ։

Երկարատև լռությունից հետո ասացի.
— Իսկ միս Օլիվե^րը։ Մի թե նրա հիասթափությունը, նրա վ( շալյ 

ձեզ համար ոչ մի նշանաէլություն չունի։
— Միս Օչիվհրը միշտ շրջապատված է երկրպագուներով ու շողոՎ 

քորթ մարդկանցով* մի ամիս էլ չի անցնի, և իմ պատկերն անհետ 
կկռրչի նրա սրտից։ նա ինձ կմոռանա և, հավանորեն, կա։քուսնանա 
այն մարդու հետ, որը նրան շատ ավելի երջանիկ կդարձնի, քան ես։
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— Դուք խոսում եք բավւո կէէ>ն –՝,ն սառնասիրտ կերպուէ, բա յց տանջ–~
վքքևէ̂  մաշվում եք։

- ֊ ֊  Ոչ։ Եթե մի •իրյքր նիհարում եմք ապա դա բխում է ապւսգայի 
նկատմամբ իմ ունեցած անհանգստությունից, որ դեռ որոշված չէ՝ 
գնալս շարան ակ հետաձգվում է։ Միայն այս առավոտ լուր ստացա, որ 
ինձ փ ոխարին րղր, որի գալուն այնքան երկար սպասում էի, երեք աւ/  ̂
սից շատ չի կարող գալ և փոխարինել ինձ* և գուցե այդ երեք ամիսը
գառն ա կես տ : ■–րՒ՛

— ՀԼն^ մ իս (ղիվԼրր մտնում է դասարան, դուք գողում ու կ ա ր մ ֊ 
րում եք։

Նորից նրա դեմքի վրա երևաց զարմէսնքի արտահայտություն։ Նա 
չէր պատկերացնում է որ մի կին կարող է այսպես համարձակ խոսել 
աղամ արդու հետ։ Իսկ ես, ես նման խոսակցությունների ժամանակ ինձ 
ազատ ԷՒ Ղ9 ում։ Ումեէյ, զուսպ ու նրբազգաց հոգիների հետ շփուժ ունե՝* 
նալիս, լինի ։լա կին թե տղաս ս։րդ, միևնույն է, չէի հանգստանամ ա յն ֊ 
քան ժամանակ, մինչև չէի քան դում պայմանակւսն ծածկամտության 
պատնեշները, չէի անցնում վստահության սահմանը և տեղ գրավում 
նրանց օջախի մոտ։

— Դուք օրիգինալ եք ,— ասաց ն ա , ֊֊–  և ոչ երկչոտ։ Ին շ ֊ որ անվախ 
բան կա ձեր հոգում, ինչպես և ներթափանցող բան^ ձեր հայացքում։ 
9 այց թք^է֊յլ տ։էեք ասել, որ դուք իմ զգացմունքները այնքան էլ ճիշտ 
չեք մեկնաբանում։ Նրանց շատ ավելի խոր և ուժեղ եք համ արում, քան 
իրականում կան։ Դուք ինձ ավելին եք վերագրում, քան ես ընդունակ 
եմ։ Երր միս Օլիքէերի առաջ զղջում ու կարմրում եմ, ինքս ինձ չեմ խ ը ղ ֊ 
ճում է Ես արհ էսմարհում եմ թուլությունս։ Գիտեմ, որ դա ստոր բան է, 
միայն մարմնի տենդ է և ոչ թ ե*,, ես հայտարարում եմ, և ոչ թե հոգու 
ցնցում։ Իմ հոգին հաստատուն է, ինչպես ժայռը, որը բարձրանում է 
ալեկոծ ծովի խորքերից։ ճանաչեք ինձ իմ իսկական էությամբ^ ես սա
ռը և դաժան բնավորություն ունեյք։

Ես անվստահորեն ժպտացի։
Վստէսհությունս դուք հարձակում ով գրոտվեցիք, — շարունակեց 

նա ,— և այն պատրէսստ է ձեզ ծա ռա յել։ Եթե դեն շպրտենք ճերմակ 
հագուաօները, որոնցով քրիստոնեությունը ծածկում է մարդկային ա յ ֊ 
լանդակոլթյունը, ես իմ բնական վիճակում կլինեմ սառը, կարծրասիրտ 
ու փաոասեր մարդ։ Բոլոր զդա ցմ ունքն երից միայն բանական սիրո կա
պը ինձ վրա մշտական իշխանություն ունի։ Բանականությունը և ոչ թե 
գդացմռւևքը, հանդիսանում է իմ առաջնորդը* փառասիրությունս ան–
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սահման է, ցանկությունս՝ ավելի առաջ գնալ, անել ավելին, քան ուրիշ
ները, անսահման է։ Ես ղնահաաում եմ տոկունությունը, հաստատա
կամությունը, ջանասիրությունն ու տաղանղը, որովհետև սրանք այն 
միջոցներն են, որոնց օցնությամր մարդիկ իրականացնում են մեծ 
նպատակներ, հասնում են բարձր դիրքի։ Ես ձեր դործունեությանր հե
տևում եմ հետաքրքրությամբ, որովհետև ձեզ համարում եմ ջանասեր, 
ճշտապահ, գործունյա կնոջ մի նմուշ և ոչ թե նրա համար, որ խորա
պես կարեկցում եմ ձեր անցյալի կամ ներկայիս տառապանքներին,

-  Դուք ձեզ բնութագրում եք որպես հեթանոսական փ իլիսոփ ա ,–  

ասացի ես։
-  Ոչ։ Իմ և դեիստ փիլիսոփաների միջև մեծ տարբերություն կա։ Ես 

հաւք ատամ եմ և հավատում եմ տվետարանին, Դուք սխարլեցիք մակ
դիրի մեջ։ Ես ոչ թե հեթանոսական, այլ քրիստոնեական փիլիսոփա եմ՝ 
Հիսուսի հե։ոևոլ։։լբ։ Որպես նրա աոաքյտչ ընդունում եմ նրա մաքուր, 
գթասիրտ և վեհանձն սկզբունքները։ Ես պաշտպանում եմ այդ սկզբունք
ները. երդւէել եմ տարածել դրանք, Երիտասարդ հասակից հարեցի կրո
նին. նա զարգացրեց իմ բնածին հատկությոմւները, մանր սաղմը, բնա 
կան հակումը աճելով դարձավ ստւէերաշատ ծառ, ֆիքանտրոսւիա, Մարդ
կային ։սզովության կոպի։ո ու ստոր արմատը կատարելագործեց և նը– 
րտն տվեց աստվածային արդ։սրոլթյան նշանակու.թ լուն։ է՛շխս,նության 
և ։իառքի ձգտելու փառասիրությունը նա փոխարինհց իմ տիրոջ թագա
վորությունը, տարածելու, քրիստոնեական դրոշի համար հաղթանակներ 
տանելու փառասիրությամբ, Այսքան է արել կրոնը ինձ համար։ ճիշտ  
կ, նա խնամել, սալորեցրևլ է մարդկային բնությունը, բա յց չկարոգտ– 
ցավ այդ բնության միջից չարիքը վերացնել, նա չի էլ վերանա «մինչև  
որ մէսհկանացուն անմահ չդառնա))։

Այս ասելուց հետո նա վերցրեց գլխ^քրկը։ դրվ^^ էր սեղանի
վրա, նկ ա ր ա տ ախտակիս մոտ։ Մի անգամ ևս նայեց նկարին։

-  Նա հիանալի է , —  շշնջաց, —  իրավացի կերպով նա անվանէխւմ 
է ((Աշխէսրհի վարդ))^։

-  Կարո *̂ղ եմ այդպիսի մի պատկեր ես ձեզ համար նկարել։

-  Շ ս ւ  Ե օ ո օ ^ /  Ոչ։
Ն։ս պատկերը ծածկեց բարակ թղթի թերթով, որի վրա նկարեքիս 

սաէորաբար դնում էի ձեռքս^ որպեսղի ստվարաթուղթը չկեղտոտեմ։ Թե

։ Լատիներեն օրՐՕՏՋ ա Ա Ո Ժ 1 ^  բառերից, որ նշանակում է «աշխարհի վարրյւ 
։  Ինչի** համար (իտար)։
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հանկարծ ինչ նկատԼը մաքուր թերթի վրա, շեմ կարող ասել, բա յք ինշ^ 
որ րան պրտվել էր նրա ուշադրությունը։ Մեկ էլ հափշտակելով վերբրեր 
թ երթ ը, դիտեք, նայեք ինձ անասելի տ արօրինակ և ինձ բոլորովին ան* 
հասկանալի հայաքքով, մի հայաքք, որը թվում էր, թե ուշի ուշով դի^ 
տում էր մարմնիս, դեմքիս և շորիս յուրաքանչյուր մասը, որովհետև 
ասես կայծակի պես սուր ու արադ կտրեց անցավ մարմնիս միջով։ Նրա 
շրթունքները բաըվեքիհ, կարծես ինշ^որ բան էր ուզում ասել, բ ^ յց  
զ ս պ Լ ք  ի ր ե ն  և ոչ մ ի  բառ չարտասանեց։

— ք̂ ՚ ն̂չ է պատահել, — հարցրի։
— ք^լինչ չի պատահել,— Լ^վեց պատասխանը։ Ես տեսա, թե ինչ* 

պես թերթը դնելով իր տեղը, ճարպիկ շարժում ով լուսանցքից պոկեց մի 
նեղ շերտ։ Այն անհետացավ նրա ձեռնոցի մեջ և, շտապ գլուխ տալով 
ու ((բարի գիշերՅ ասելով, հեռացավ։

— Այ քեզ բա'^ն,— րացականշԼցի,— սա արդեն չափից դուրս էր։
Ես ինքս էլ ուշադիր նայեցի թղթին, սակայն ոչ մի բան այնտեղ

չհայտնաբերեցի, բացի ներկերի մի քանի մուգ հետքերից, որտեղ վ ր ձ ի ֊ 
նով փորձել էի գույները։ Մ եկ ֊երեո։ րոպե մտածեցի ^ յղ  հանելուկի 
վրա, բա յց գահելով, որ դա անլուծեւի է և իհձ հսրմար առանձին նշա
նակություն չունի, գուբս %պր*(^եցի գլխիցս ե շուտով մաոացա։

Գ Լ Ո Ի 1 0  Ե Ր է ^ ւ ւ Ա Ի Ն Ե Ր Ե Հ է Ե Բ Օ Ր Գ

է  բբ միստր Սենտ Ջոնց հեռանում էր» սկսեց ձյուն Գ լ̂տ բ ^ ^
բանը շարոէնակվեց ամբողջ գիշերը։ Հետևյալ օրը սաստիկ թա

փանցող քամին կուտակեց թարմ ու խիտ ձյան դեզերդ երեկոյան դեմ 
հովիտը լցվեց ձյունով և դարձավ անանցանելի։ Փեղկը ծածկեցի, խ*։իրց 
գցեցի ղռան հետևը, որ տակից ձյոմտր ներս Լլցվի և օջախին փայտ 
ավել ս»ցրի* կրակի մոտ նստած մնացի մեկ մամ, ականջ գծելով ձյու* 
նախաոն մրրիկի խուլ ոռնոցին, վերջապես վառեցի մոմը, վերցրի էւՄար
միսնը» ձ սկսեցի կարդալ.

Ճաճէւհշնէրը վերքսՎուրէի, 
Դիք ամքսցքա ՆսըՀԽէբ,

գեաքրն, մերկ սարերին,

ա



Գագաթներին գմրեթների  

Հյող են տաչիս գուրդար անրի, 

9ոըավառում էգատերը հին։

Ու շուտով երաժշտական հն չյունների ներքո մոոարա մրրիկը։
Լսվեց աղմուկ* մի պահ թվացյ թե քամին դուռը ընցեը։ Ոայց ոշ, 

դա Սհնտ Ջոն Ռիվհրսն էր, որը, դուռը դրոիը րուց անելով, սառցային 
ւիոքյորկի ու ոռնսւցող խավարի միջից երևաց և կանգնեց իմ առաջ* նրա 
բարձր հասակը պարուրող թիկնոցը ամրողջապես ծածկված էր ս ա ֊ 
ռույցով։ Սարսափից ես համարյա փայտացա, որովհետև ձյունով լցված 
հովտից այդ գիշեր ոչ մփ հյուր չէի սպասում։

—  Վա^տ լուր , —  հարցրի, —  հո որևէ բան լի^ պատահեր
—  Ոչ։ Ւնչքա'՜ն շատ անհանգստացսւք, —  պատասխանեց նա, հ ա ֊ 

և ելով թիկնոցն ու կախելով դռնից և հետո խո իրը հանգիստ քաշեց ղռան 
կողմը, որ նրա ներս մտնելուց հետո հետ էր հրվել, և սկսեց կոշիկներից 
ձյունը թափ տալ։

—  Կարող եմ ձեր հատակի մաքրությունը կեղտոտել, —  ասաց նա , —  

բա յց կներեք ինձ ։ —  Հետո մոտեցավ կրակին, —  շատ դժվարությամբ 
հասա այստեղ , —  նկատեց նա, ձեռքերը տաքացնելով բոցերի վրա։ —  

Մինչև մեջքս խրվեցի ձյան կույտի մեջ* բարեբախտաբար ձյունը դեռ 
փափուկ էր։

—  Ոայց ինչո^ւ եկաք, —  չհամբերեցի ես։
—  եկողին այդպիսի հարց տալը շատ անհյուրընկալ վ ե ր ա ֊ 

բերմունք է* բա յց քանի որ հարցնում եք, կպատասխանեմ^ պարղաւգես 
մի փոքր զրույց անելու ձեզ հետ* հոգնել եմ համր գրքերից ու դատարկ 
սենյակներից։ Ոացի այդ, երեկվանից հուզված եմ այն մարդու պես, 
որին պատմել են պատմության կեսը, և որը անհամբեր սպասում ու 
ուզում է լռել շարունակությունը։

նստեց։ Հիշեցի նրա երեկվա տարօրինակ վարքը և սկսեցի վ ա խ ե ֊ 
նալ՝ հո ուղեղը լի՞ խանգարվել։ Սակայն, եթե խելագարվել է, ապա դա 
շատ սառը և զուսւղ խելագարություն էր։ Դեռ երբեք շէի տեսել, որ նրա 
գեղեցիկ դեմքը ւսյնպես նմանվի հղկված մարմարին, ինչպես հիմա* նա 
ճակատից հետ տարավ ձյունից թրջված ։քաղերը, և կրակը ազատ լ ո ւ ֊ 
սավորեց նրա գոմւատ ճակատը, ինչպես և դժգույն այտերը* վշտացա, 
նկատելով նրա նիհար դեմքի վրա պարզ դրոշմված հոգսերի ու տ խ րու֊ 
թյան հետքերը։ Սպասում էի, որ գոնե հասկանալի մի որևէ րան ասի, 
բա յց ձեռքը տարավ կզակին, մատը՝ շրթունքներին, մտածում էր։ Զ^Ը~
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մ  ս> էյ ա , նկ ասէԼլով, որ ձեռքը դեմքի պես նիհար էրէ Կարեկցության ալի^ 
քը Աւնս պա սելի կերպով պատեց սիրտս, հուզված ասացի*

— Կուզենայի, որ Դիանան ու Մերին վերադառնային ու ապրեին 
ձեզ հետ միասին։ Շատ ցավալի է, որ բոլորովին մենակ եք։ Դուք ան^ 
ներելի աստիճան անփույթ եք ձեր առողջության նկատմաւքբ։

— Բոլորովին ոչ,— ասաց նա,— մտածում եմ իմ ւքս սին, երբ ան
հրաժեշտ հիմա առողջ եմ։ Վատ ի^նշ եք նկատում իմ մեջ։

Դա ասվեց անփույթ ու ցրված անտարբերությամբ, որր ցույց էր 
տալիս, որ իմ հոդատարությունը, գոնե նրա կարծիքով, ավելորդ էր։ 
Լռեցի։

Նա դեռ շարունակում էր կամաց շարժել մատը վերևի շուրթի վրա, 
իսկ հայացքը երազանքով հառած էր բոցավառվող օջախին, անհրաժեշտ 
համարելով մի բան ասել, հարցրի, թե դոնից հո չի փչում մեջքին։

— Ոչ, ոչ,— պաէոասխանեց նա կարճ ու նույնիսկ բորբոքված։
(.Լավ,— մտածեցի ես,— եթե չեք ուզում խոսել, կարո։է եք լուռ

նստած մնալ, ես ձեզ հ ան զի ս տ կթողնեմ և կվերադառնամ գրքին»։ Ուս
տի մոմի այրուքը մաքրեցի ու նորից սկսեցի կւսրդալ «Մարմիոնր»։ 
Սենտ Զոնը շուտով շարժում կատարեց, աչքերս իսկույն դարձան նրա 
շարժումներին, հանեց սեկեկազմ հուշատետրը, ^^ՒւՒՑ ^ ^ “
մակ, լուռ կարդաց, ծալեց դրեց տեղը և խորասուզվեց մտածմունքնԼրի 
մեջ։ Անհնարին էր կարդալ, երբ առջևդ պինդ նստած էր այսպիսի հա
նելուկային մի անձնավորություն։ Անհամբերությունից պայթում էի և 
չէի կարող լուռ մնալ, թող դիմագրի, եթե ուզում է, բա յց պետք է խո
սեմ ։

— Վերջերս որևէ տեղեկություն Դիանայիր ու Մերիից ունե**ք։
— Այն նամ ակից հետո, որը մի շաբաթ առաջ ձեզ ցույց եմ ավել, 

ոչ մի լուր չունեմ։
— Իսկ ձեր անձնական ծրագրերի մեջ ոչինչ չի^ փոխվել։ Անգլիա– 

յից ավելի շուտ, քան սպասում էիք, չե^ք հեռանա։
— Վախենում եմ, որ ոչ։ Մեծ բախտավորություն կլիներ, եթե 

հէսրցը շուտ լուծվեր։
Նպատակիս չհասնելով, որոշեցի փոխել խոսակցությանս թեման» 

որոշեցի խոսել դպրոցի և աշակերտուհիներիս մասին։
— Մերի Գարրեթի մայրը կազդուրվում է, այսօր առավոտ արդեն 

*^դքիկը դ*դր*էց էր եկել, հաջորդ շաբաթ կոմւենամ չորս նոր աշակերտու
հի ևս Ֆաոմտդրի Տվողից, նրանք այսօր ձյան պատճառով չեն եկել։

— Իսկապե^ս։
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— Երկուսի համար էլ կվհւսրի միստր ( է̂իվէյրրէ
— Մի^^թե։
— նա ուզում է ջրօրհն1տր1մյ զրոսախնջույր կազմակհրպհլ ամրողլ 

դպրորի համար։
— Գիտեմ։
— Դո̂ *ւք խորհուրդ ավիք։
— Ոչ.
— Լա սլա ո̂ *վ։
— Կարծում եմ, որ իր աղջիկլո
— Նրանից սպասելի է, շատ բարեսիրտ է։
— Այո։
նորից տիրեց լռություն, ժամ ա ցույցը խփեց ութը։ Սենտ մլոնը 

սթափվեց, նա դիրքը փոխեց, ուղիղ նստեց և դարձավ դեպի ինձ։
— Մի րոպե թողեք դիրքը և մի փոքր ավելի մոտ նստեք կրակին։
Շարունակելտէ զարմ ա ցած մնալ, համ աձայնեցի։
— Կես ժամ առաջ,— շարունակեց նա,— ասացի, որ անհամբերու

թյամբ ուղում եմ լոել մի պա տմ ութ յան շարունակությունը, մտածելուց 
հետո գտնում եմ, որ ավելի լավ կւինի, եթե ես դառնսոք ենթադրյալ 
պաէուքող, իսկ դուք  ̂ լսող։ Ակսելուց առաջ լա։Լ կլինի նախազգուշացնեյ, 
որ այդ պատմությունը խիստ սովորական կթվա ձեր ականջին, սակայն 
ծեծված մանրամասնությունները շատ հաճախ որոշ թարմություն են 
ստանում, երբ ասվում են ուրիշի բերանով։ Մնացածը, լինի դա սովո
րական թե նոր, կարճ է։

՝9սան տարի առաջ մի չքավոր փոխերեց, անունր տվյալ պահին 
մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, սիրահարվեց մի հարուստ 
մարդու աղջկա։ Աոջիկն էլ սիրահարվեց և ա։էուսնացաւյ նրա հետ՝ հակա
ռակ իր ազգականների խորհրդի• վերջիններս ամուսնությունից անմի
ջապես հետո հրաժարվեցին նրանից։ Երկու տարի չանցած, այդ անխո
հեմ զույգը վախճանւէեց և կողք կողքի հանգիստ հանգչում են մի տասյտ ֊ 

նաքարի տակ (ես տեսել եմ նրանց գերեզմանը, գա գտնէԼում է մի գեր
բնակեցված արդյունաբերական քաղաքի մեծ գերեզմանատանը, Ո՝ոայլ, 
մրի պես սև, տաճարի մոտ.,, շիըրում)։ նրանք թողեցին մի աղջիկ, որին 
ծննդյան օրից գթությունն ընդունեց իր գիրկը՝ սառը, ինչպես ձյունա
կույտը, որի մեջ այս երեկոյան քիչ էր մնացել թաղվեի։ Գթությունը այդ 
անտեր երեխային բերեց էէոր գծոէէ հարուստ բարեկա։քի տուն, նրան 
գաաոիարակում էր քեռակինը, որի ( այժմ արդեն հասնում եմ անուննե
րին) անունը միսիս Ոփդ է Գեյթսհեդից, գոլք ցնցւէում եք... աղմո^̂ ւկ

43/



ա Լրևի միայն աոնևտ է, որ կրծում է հարակից գայռար ան ի 
հԼ6աննԼրը. դա առաջ շտեմարան էր, այն ես նորոգերի և փոխեցի դա^ 
սարանիյ իսկ շտեմարաններում սովորաբար աոհեւոնհր են ւինում։ Շա
րունակում եմ։ Միսիս Ռիղը որբին պահեց տասը տարի։ Երջանիկ էր 
երեխան, թե չէ, դժվարանում եմ ասել, ա յդ մասին երբեք սշք նչ չեմ լ^ել, 
բ ս ՚չց  վերջում նա որբ երեխային տեղափոխ4։ց մի տե՝ղ  ̂ դուք գի^ո եք,
դա Լոուդի դպրոցն էր, որտեղ դուք երկար տարիներ ապրել եք։ Ըստ 
ե րևոլյթին, նա այնտեղ մեծ հաջողություններ ունեցափ։ Աշակերտու
հուց դարձավ ուսուցչուհի, ձեզ նման, ինձ զարմացնէում է, որ նրա և 
ձեր պատմության մեջ կան զուգահեո կետեր, բա յց նՎՈ շուտով թողեց 

դպրոցը և դարձավ դաստիարակչուհի, այստեղ ևս ձեր և նրոյ բախտը 
նման են իրար,^ նա ոսրանձնեց մի ինշ^որ Ժիաէէքր քհոշնսթըրի խնամա
կալությանը հհթէոկսէ ոյղջէլա դէտօտիտքարկէոթջամեը ։

— Միստր Ռ իվերս,— ընդհատեցի Նրւան։

— Գուշակ/ււմ եմ ձեր զգա ցմ ունքները ,— ա ս ա դ նա ,— միա ռ
ժա մա նա կ զսպ եցեք ձեզ, արդեն վերջա ցնում եմ, լսեք մինչև  վերջ։ Միս– 
տըր Ռ ոչեսթքրի բնա վ որո ւթ յա ն մա սին ինձ ոչինչ հա յտ նի լէ , րա ցի  ա յն  
փաՈաից, որ նա ա յս աղջկան ա ռա ջա րկեց պ՛ատվավոր ա մ ուսնութ յուն , 
և հենց եկհղհցա կա ն սեղա նի առաջ աղջիկն հ ա յտ ն ա թ էրեց, որ միստ ր  
Ռոշեսթըրր ռմ։ի կին, որը թեև կենդա նի, բ ա յց  խ ելա գա ր է ։ Թե ինչպի–– 
սին էին նրա վա րմունքն ու պլա նները հ ետ ա գ ա յո ւմ , մ իա յն  գուշա կել 
կարելի է ։ ք^այց հրբ կա տ ա րվեց մի դեպ ք, որի պատճառո վ և սկսվեցին  
ա յգ  դա ստ իա րա կչուհու որոնումները, պ ա րզվ եց, որ նա հեռա ցել ոչ 

ոք չգիտ ի ե ր բ, ուր և ինչպ ես, Թ որնֆիյդ Հոլլը  թ ողել հեռա ցել է դիշերը* 
նրան գտ նելու քՎէլոր փ որձերը ապարդյոմտ անցանէ փ նտ րեցին ա մենու
րեք, սա կա յն ոչ մի բա ն  հնա րա վոր չեղա վ իմա նա լ նրա մ ա սին։ Նրան 
գա նելը ծա յրա ստ իճա ն ա նհրաժեշտ էր ։ ^ո յո ր  թ երթ եր ում  տ րվել են 
հա յտ  արար ա թվոէննհր։ Ես ի ն ք ս  ի ն  չ– որ միստ ր Բրիգսից՝ հավատարմա^. 
տ ա րիք, ոտ ա ցա  նա մ ա կ, որի մեջ ի ն ձ  հավանում է ա յն  մանրամասնու–» 
թ յո ւն ն եր ը , որ հենց նոր ձեզ պ ա տ մ նցի ։ Տա րօրինա կ պ ա տ մություն է,

-  Ծ իսյյհ  մի  թան ասեֆ 4 — աււա^ի ե ս , ^  քաԱի պ> ավգքան,/
գիա եֆ, ապա ս ւ հ ^ ւ շ 4քւ կա յտ զ Լք էսււձվ պ ա ա ա հեց մ ի ՚ս տ ր  Ռ❁ վես–

իիըրի^՛։ Ո ^ ս ւ^ է  է ^  ֆնշպե՛՝ս է ա ն ա մ ։ Աա.ո՝զջ հ •սցւգ^ացէ

-  Մփսսէր ա ^ձսքկքթի մէաէէֆԼ իհձ ոՀիհշ հ ա ,ա նի  շէ» Ն ա մա 1^ մեք
մ ի պ յն  հիշաաՕէ^ւփւաէ է ն ք ա  ա նա ^եիվ  «է ապաքինի փէէքձի մ ա ս ի ն , Աք
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արդեն պատմեըի։ Դուք ավելի շուտ հարրրեք դաստիարակչուհու անունը 
և այն պատահարի մասին, որը պահանջում է գտնել աղջկան։

— Ուրեմն ոչ ոք չի̂ * գնացել Ո՚որնֆիլդ Հոլլ։ Ոչ ոք չի*̂  տեսել միստր 
Ռոչեսթըրին։

— Ոարծում եմ, ոչ։
— Ո այց նրան դրե̂ *լ են։
— Ւհարկեէ
— է /̂ ա<Հ7աՀՀ/|//Հ/̂ /̂ Հ̂  ̂ Ո^ւմ մոտ Լն նրա նամակները։
— Միստր Որիգսը հայտնում է, որ իր դիմումի պատասխանը 

ստացվել է ոչ թե միստր Դոչեսթրրից, այլ ին չ ֊ որ տիկնոջից, նամակը 
ստորագրված ք՝ ((Ալիս Ֆեյրֆաքս»։

Վախից սարսուռ զգացի և սարսափեցի* ամենավատ երկյուղս, ըսա 
եյւևոլյթին, իրականանում էր, նա, հավանորեն, Անգլիան թողել և, ան–– 
մխիթար հուսահատությամբ համակված, գնացել է Եվրոպա մայր
ցամաքի այն տեղերից մեկը, որտեղ նախկինում ապրելիս է եղել։ Եվ իր 
սուր վշտերի համար ի^նչ թմրաբեր դեղ, իր ուժեղ կրքերի համար ի^նչ 
էր փնտրում այնտեղ։ 9համարձակվեցի պատասխանել այդ հարցին։ Օ , 
իմ խեղճ տեր, որը համարյւս դարձել էր սւմուսինս, և որին հաճախ կո
շում էի «իմ սիրելի էդւէւարղ»։

— նա, հավանորեն, վատահամբավ մարդ է եղել,— նկատեց միս– 
տըր Ռիվերսը։

— Դուք նրան չեք ճանա՛չում, ուստի կարծիք մի հայտնեք,— ասա
ցի ջերմորեն։

— Շատ լավ, — հանգիստ պատասխանեց նա*— և գլուխս էլ ուրիշ 
բանով է զբաղված* հարկավոր է ավարտել պատմությունը։ Եթե դուք 
չեք հարցնում դաստիարակչուհ ու անունը, ես ինքս կասեմ։ Մի րոպե, 
այստեղ է՝ միշտ հարկավոր է կարևոր բաները գրանցված տեսնել սևով 
սպիտակի վրա։

Եվ նորից, առանց շտապելու, հանեց հուշատետրը, բաց արեց և 
սկսեց էինտրել* տետրի մի բաժնից դուրս քաշեց շտապ պոկված, ճխըլտ– 
ված թղթի մի կտոր* ձևից, ուլտրամարինի և ալ կարմիր գույնի հետքե
րից իսկույն ճանաչեցի ինձնից հաւիշտակած թղթի լուսանցքը։ Նա վեր 
կացավ, մոտեցրեց ա.յն աչքերիս, կարդացի իմ սեփական ձեռքով տու– 
ջով գրած «Ջեյն էյր» բառերը, որոնք, անկասկած, գրած եմ եղել ցըր– 
ված ութ յան պահին։

— Բրիգսը ինձ գրել է Ջեյն էյրի մասին,––– ա ս ա ց,^  հայտարարու
թյունները հարցնում են Ջեյն էյր, մինչդեռ ես ճանաչում եմ Ջեյն էսիո–
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թին։ հ 1Ո1 ւրւովսւն ում եմ , կա սկա ծներ ունեի, ր ^ յ ^  ^իա ^ն երեկ կեսօրից  
^,Լտո դրանք միա նգա մից վ եր ա ծվ ե ցի ն  հ ա մ ո զ մ ո ւն ք ի ։ Դա ձեր ան ո** մէն է ,

և հրա յ արվո՛*ւմ եք կեղծ ա նունի ց։

— Ա յո ... ա յո ,., որտև^ղ է միստ ր 9 ր ի գ ս ը ։ Գուցե նա ա վելին

գիտ ի միստր Ռ ոշեսթրրի մ ա ս ի ն , քա ն դո ւք ։

— ւ^ւ^գոնում է. կա սկա ծում  ե մ , որ որևէ բա ն իմ ա նա  մ ի ս ֊ 
տըր ք^սլեսթրրի մ ա սին , միստ ր Ռ ոչեսթըրը չէ , որ նրա ն հետ ա քրքրում  

է։ Դուք զբա ղվում եք դա տ ա րկ բա ն ե ր ո վ  և մ ո ռ ա նո ւմ  եք հա րցի էա կա ն  

կողմը, չեք հա րցնում, թե ինչու է միստ ր 9ր ի գս ր  ձեզ որոնում և ին չ է 
ուզում ։

— Դե լա վ , ի ն չ է ուզում ։
— Պ ա րզա պ ես ուզում է հ ա յտ ն ե լ, որ Մ ա զ ե յր ա յո ւմ  ա պ րող ձեր  

հորեղբա յրր^ մ իստ ր է յր ր » մեոեչ է , որ նա իր ա մրողջ կա րողութ յունը  
թ ող ել է ձ ե զ , և որ ա յծ  մ  դուք հարուստ եք* մ ի ա յն  ա յս քա ն ը . ուրիշ ո չի ն չ։

— Ե *̂ս, հարո^*ւստ եմ ։

— 9 ,յո ։ Դուք հարուստ եք , կա տ ա րյա լ ժա ռա նգոր դո ւհ ի ։

Լռություն տ ի ր ե ց ։

— Իհա րկե, պ ետ ք է հա ստ ա տ եք ձեր ի ն ք ն ո ւթ յո ւն ը ,— շա րունա  

Սենտ յքոնը ,— դա ա ոա նձին դ ժ վ ա ր ո ւթ յո մ ։ շի ն ե ր կ ա յա ցն ի * և ա յն  ժա 
մա նա կ կա րող եք ա նմիջա պ ես ժա ոա նդ ութ յա ն տեր դ ա ո նա լ։ Օրենքը 

ձեր փ ողերը հա ստ ա տ ել է ա նդլիա կա ն ա րժեթ ղթ երո վ, կտ ա կն ու ա ն
հրա ժեշտ  փ ա ստ ա թ ղթ երը Բրիդսի մոտ  են ։

Ա յսպ ես ինձ վիճա կվե^ց նոր թ ղ թ ա խ ա ղ ։ Հետ ա քր քիր բա ն է, ը ն 

թ ե ր ց ո ղ , մի ա կնթ ա րթ ում  չք ա վ ո ր ո ւթ յո ւն ի ց  բա րձրա նա լ և ըն կնել հա– 
րր ստ ութ յա ն մեջ^ իսկա պ ես հետ ա քրքիր բա ն  է* բ ա յց  կա տ ա րվա ծը մ ի 
ա նգա մ ից դժվա ր էր հա սկա նա լ, հետ ևա պ ես և վ ա յե լե լ ։ Եվ հետո կ յա ն 

քում  լի ն ո ւմ  են և ուրիշ ա ռ իթ ներ, որոնք ա ռա ջա ցնում  են ա վելի շատ  

հուզմունք ու խ ա ն դ ա վ ա ռ ո ւթ յո ւն ։ Հա րստ ությունը^ ն յո ւթ ա կա ն կողմն է, 
վ եր ա բեր ո ւմ  է իրա կա ն ա շխ ա րհին, մեջը ոչ մի իդեա լա կա ն բա ն չկա , 

նրա հետ ո ւն ե ցա ծ կա պ երը կրում  են ն յո ւթ ա կա ն  և զդա ստ  ջահի բ ն ո ւ յթ ,  
ա յդպ իս իք են և նրա ա ր տ ա հ ա յտ ո ւմ ն եր ը ։ Մ արդը շի ցա տ կ ո տ ո ւմ  և յհ  
բ ղ ա վ ո ւմ  օուռա յ^, ի մ ա ն ա լո վ , որ ս տ ա ցել է կա րող ութ յո ւն * նա  ի ս կ ո ւյն  

ևեթ սկսում  է մ տ ա ծե լ իր վրա  ը ն կա ծ պ ա տ ա սխ ա ն ա տ վո ւթ յա ն ու ղս։– 
նա զա ն գործերի մ ա ս ի ն , բ ա յց  ա յդ  գո հ ո ւն ա կ ո ւթ յո ւն ի ց  բ խ ո ւմ  են լա ր ջ  
հ ոգսեր , և մ ե ն ք  զս պ ո ւմ  ենք մ ե զ  ու ծա նրա կշի ռ  դ ե մ ք ո վ  մ տ ա ծո ւմ  մ>.յ։ 
երջա նկութ յա ն մ ա ս ի ն ։

ա



ք^աըի դրանիչյ, «կտակ)), « յ  առան գութ յւռն)) րսաԼրը զոսյորղվում են 
«մահ)) և «հուղարկավորուքյյուն)) խոսր/ւրի հեւո։ ես լոհւյ1ւ, որ հորԼղ֊ 
բայրս՝ միակ ա զգա կանո, մԼոել է։ Սկսած այն ր) ս՚մանակվսւնիլյ, երբ 
իմ արա նրա գոյության մասին, հույս էի փայփայում, որ մի օր կւոես  ̂
նեմ նրան* այմմ նրան երբեք չեմ տեսնի։ Եվ հեստ այս փողը միայն 
ինձ բւս(քին ընկաւէ, ոչ թե ինձ ու իմ րնծարոգ ընտանիքին, սւյլ իմ ւքիայ* 
նակ անձնավորությանը։ Անկասկած դա մեծ բարիք է, և ինչ հրա^ 
շէսլի բան է, երբ զգում ես, որ անկախ ես։ Այո, զգա րի գայ և ույդ միս։– 
քը հւդարտությաւքբ լրրեր սիրտս։

— Վերջապես բՈէ րձրա րրիք ձեր դլուխը, — ասար միստր Ո՝իվեր֊ 
սը,— արդեն կարծում էի, որ մեդոսւան նայեր ձեր աչքերին, ու դուք 
ք արարաք, գուրե այժմ հարրնեք, թե որքան է ձեր կարողությունը։

— Ենչքա^ն է։
— Օ , չնչի՜ն մի բան, նույնիսկ չարժե խոսել այդ ւ)՝ասին  ̂ քոան 

հազար ֆունտ ստեռլինդ* կարծեմ այդսլես են ասում։
— ՝^սան հազար ֆունտ ստեռւի^^նգ։
Նորիր զարմարա, կարծում էի չորս կամ հինգ հազար։ Այդ լուրն 

ինձ մի պահ շնչահեղձ արեր, ւքիստր Սեն տ Ջոնը, որի ծիծաղը մինչ այդ 
երբեք չէի լսել, այժմ ծիծաղեր։

— Լավ, — ասար նա, — եթե դուք ոճրագործություն կատարած լի
նեիք, և ձեզ ասեին, որ ոճրագործությունը հայտնաբերված է, դուք հա– 
զիվ թե այդսլիսի սարսափած հայարք ան են ա յիք։

— Դա շատ մեծ գումար է, չե^ք կարծում, որ այստեղ սխալ կա։
— Ոչ մի սխալ։
— Գուրե թիվը ճիշտ չեք կարդւսրել, կարող է 2000 լինել։
— Գրված է տառերով և ոչ թե թվոէթ քսան հաղար։
Ենձ զգարի միջին ախորժակ ունեցող ։քարդու պես, որ մհնա*կ ն ր ս ֊ 

տում է հարյուր հոգու համար պատրաստված ճոխ սեղան։ Միստր 
Ոփվերսր վեր կարսսէ և հագավ թիկնոցը։

— Եթե այսպիսի փոթորկալից գիշեր չլիներ,— ասաց նա, — Հան– 
նային կուղարկեի ձեզ ընկերակցելու* շատ հուսահատ տեսք ունեք և չի 
կարելի ձեզ մենակ թողնել։ Ոայց Հաննէսն, խեղճ կին, չի կարող ձյունա– 
կույտերի վրույաէ քոԱլել այնպես, ինչսլես ես։ նլոս ոտքերը այնքան էլ 
երկար չեն, այնպես որ թողնում եմ ձեզ մենակ ձեր վջուերի հետ։ Բա– 
րի գիշեր,

Զեորը մեկնեց գռան մղլակին։ Հանկարծ մի միտք ծագեց գլխումս,
— ք” *գե սպասհ ք ,— բացականչեցի։
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— Ինչո^ւ։
— կա րողա նում հասկ^տէնալ, թ ե  ինչո7ւ մ^խստր Բրիդսն ի մ  ւքա֊ 

սին հենէ) ձեզ գ ր ե ց , որտ եղի՛՛ց ի մ ա ց ա վ  ձեր մ ա սին և ինշո"ա. ե ն թ ա դ ր ե ց , 

որ ո ու ո, ա սքրելով ա յս պ ի ս ի  մի խուչ վա գրում, կա րող եք օէքեեչ իրեն  

ին ձ  ր̂ ՝>տնեվուէ
— 0^, ես քտ Հա նա  ե մ , ^  ա սա ց ԱեՖա Զոնը,––~– իսկ ա րէոասովհր  

գործերի համար հաճախ– դիմում են հ ո գե ո ր  ա նձա նց (^նոէթ*յա նրէ

Նորից դռա ն մզրակր ճքէճռաց։
— ^հ> Ղ ա ինձ չի բա վ ա ր ա ր ո ւմ յ— բա ցա կ ա ն չե ցի , և իսկա պ հ ո, նրա  

շտապ ու ա նհա ս կան աքի պ ա տ ա սխ ա նը, փ ոխ ա նա կ հա նգստ սւցնելու ինձ, 
ավեքի ես գր գռ ե ց  հհտ ա քթքրությոէնսէ

— Գա շա-տ՝ տ ա րօրինա կ պ սօոմօւթ յուԱ  է ,— ա վեշա ցրի,–^ և ես 

պ ետ ք է ա վելին ի մ ա ն ա մ  դրա մ ա ս ի ն ։
—  Մ̂ ի ոէրիշ ա նգա մ։
— Ո'շ^ ա յս գիշեր, այպ գ ի շ ե ր ,^  և հ ենց որ շուռ եկա վ դեպ ի ի ն ձ , 

ես կա նգնեցի նրա ու ղոան ւ)Լջտ եղում։ Նա կա րծես շփ ո թ վ ե ց ։
–ր– Գ ոլք հ եռ ա նա , մինչև օր ա մեն ինչ չս ք տ տ մ ե ք ,^  ա սա ցի։

— Չ \ի . ՍէպՏնա հիմա  պ ա տ մ ել։
— Հ ի մ ա , հ ենց  հ ի մ ա ։
— Կհգերադէսսեի,, որ Գիտ նա ն ոէ Մ երին ա յգ  մպքէփն  ̂ սրաԾմեիհ ձ ե զ ։
Իհարկե^ ա յգ  ա սա րկա մ ները հե տարթքր ութ չուն ս– հա սցրին ծա յր ա ^

հեղ ա ստ իճա նի, ա յն  պ եա ք է րա վա րա րվեր և ա ռա նց հա պ ա ղ մա ն։ Այդ՝^ 
պ ես էլ ա սա ցի նր ա ն ։

— ք՝։ս յց ես ձեզ հ ա յտ ն ել ե մ , որ հա մա ռ ։էարդ ե մ աս աց  ն ա ,— 
ղւհէւրր Ւ ինձ հա մոզեք։

— Ես էլ համաս, կին ե մ , հնա րա վոր չէ  հետ ա ձգեջւ
— Եվ հ եա ո ,~^  շա րունա կեց նա,–~^ ես սա ռն եմ,, ոչ մի  ջեր մ ո ւթ յո ւն

ինձ վրա չի ա ղդա մՒ
— Ւսկ եւ։ ջերմ ութ յո ւն  ե մ , ե կրա կը հա քեցնում է սասւոպցր։ Օջախի 

բվոցից ձեր թ ի կ նո ցի  տ մրոգք ձյսմծր հ ա լվ ե լ է ։ ք^ացի ա յղ , կա թե չ է 
հա տ ա կին, ոգթր ցեխոսր փ ողոցի տ եսք ոմեխ Եթե հ ույս  ունեք, միստ ր  
Ռ իվերս, որ ձ ե զ  ն ե ր ե մ  խ ո հա նոցիս ավաղապասէ հ ասպակը փ լա ցն  ե լոս 

ձա նր հա Կ  ա հքն ու զա ն ցա ն ք ը , ա սեք ա յն , ի ն չ ուզում եմ  ի մ ա ն ա լ։
— ա ս ա ց ն ա ,— զիջում ե մ , եթ ե ոչ ձեր ջերմ  ութ յա ն ը , ապա  

ձեր հ ա մ ա ռ ութ յա նը ՝ կ ^թ ի էր  ծա կո ւմ  է քա ր ը ։ Մ իևնույն է, վա ղ թ ե  ուշ 
ա մեն ին չ կիմսմատքլ^ Տ ե ր  ա նունը Զ ե յն  է յր  կ։

Իհա րկե, ա րդեն պ ա րդԼ^իէկթ



—  Դուք շռիտե^*ք, որ ՛Այնք միևնույն Լւ>ղուենւ։ւ1րը էււնԼնք, ւ.ր

իմ լրիվ ւսնունը Սենտ ^ ո ն  է յք  1Ւ1ոլերքւ էէ
— Իհարկե, ոչ. հիմա հիշում ե։Ր ս,1ոել եմ ((է)) տտոր Լեր ինիրյ1 ալ., 

ների ււվում գրքերի վր^ յ̂ ք՚ր աարրեր մ ամ տնակներում տողիս էիք ինձ։ 
Բայը երբեք շեմ հարլյրել, քյ ե ինչ անվան սկղբնատաոն է դա։ Եվ հեւրո 
ի նշ։ Իհարկե...

ես լէէեէքի, շէի կարողագէ ում հ տւ1 աւոտլ, առավել և՛ս բառերով ա ր ֊ 
տ ահս յտևլ այն միտքը, որը մի վտյրկյ։ւ։նում մարմնավորվեը ու դարձավ 
ում եղ ու անվիճելի ճշմ արաություն ։ Հանդամ տն քնե՛րը միահյուսվում, 
կապվում էհն իրար և կազմում մի ՚ամբողջութքուն* ջղթս/ե, որ մինչև 
սոժմ օդա կն ե րի մի անձև կ. յտ էր, ձգվեր, ք է̂֊դղվեը և դարձավ կատար֊ 
լալ մի միաւէորոսք։ Ես արդեն, նախքսւն Սենա Տ1՝ոՆի իասՆլր, րսազդա֊ 
բար դ,\տեի ամեն ինչ. բայց չեմ կարող բն1>երցողներից ակնկալել, որ նա 
ևս ինտուի՚սւիէք կերպու1 վգ^  ̂ նույ)ղւ, ուստի ես պետք է կրկնեմ նրա 
տված րա՛ց Արտրւ։ւթյունը ւ

«—  Իմ մոր աղգանունը էյր  էր. նա ունեցել է Նրկու նւլբայր՝ մեկը 
եղել է քահանա, որն ամ ուսն արել էր Գեյթսհեգցի մ էս Ջեյն Ռիդի հետ, 
մյուսը՝ Ջոն էյր էսքոլայր, եղել է վաճառական, որ վերջերս ապրում էր 
Մադեյրայում՝ Ֆունշալ քաղաքում։ Միստր Բրիդսը, միստր էյրի հա վա ֊ 
տարմատարը, օգոստոս ամսին գրեց մեղ և հաղորդեց մեր քեռու մ ա հ ֊ 
վան մասին, նա հայտնեց, որ հան դուր յալն իր ամբալջ կարհղութ յունը 
կտակհլ էր իր եղբՈր՝ քահանագի Որբ աղջկան, անտեսելով մեզ նրա և 

իմ հոր մեջ ծագած մի վեճի պատճառով, Երը երբեք չէին ներում իրար։ Մի 
քանի շաբաթ առաջ նորէց գրեց մեղ, հայտնելով, որ ՚ժառանզուհին ա ն ֊ 
հետացել է և հարցնելով՝ շգիաե**նք արդյ՛ոք ք̂ րևէ բան նրա ՚մա օէն։ ^ղթի  
կտորի ՛վրա պատահ արար գրած ՛անունը ՜՜օգնհց ինձ գտնՖ՚լրւ նրան։ Մ նա ֊ 
քածը 'ձեզ հայտնի է։

նա Նորից ուզոէմ էր գնա՛ւ, .ր՚ողց ես մեջքով հհնվվեէքի ւքոանը։
—  ք^ույլ տվեք արտահայտվել, —  ասացի, —  թովեք մի ՛պահ շունչ 

քաշեմ և մտ ա ծեմր^ Լո֊եցի, նա, գլ՛խարկը ձեռքին,^ րավականին հ ա ն ֊ 
գէոտ •կանգնած էր իմ աոաջ։ Ես շ՜ԱյրՈւնակերի.

ճեր մայր՛ը իմ հոր քո\յրն  է եղել։
Այո։
Հետևարախ իմ հորաքհ\^յրը։

Նա գլխ՛ով դրական պաէոասխան ավևց՝։
—  էլք հորեղբայր Զենը եղել է ձե՛ր ք՚եոի Զոնը՛։ Գուք, Դիանան ԵԼ 

Մերին նրա քրոջ երեխանե^՚բն եք, իս՛կ ես, նրա եղբոր ՚ադջի կր։
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— Դա անժխտելի է։
— Ուրեմն դուք երեքդ էլ իմ հորաքրոջ զավակներն եք* մեր յա րա » 

I ււնչյուրի ւսրյան կեսը միևնույն աղբյուրինց էէ
— Այո, մենք մորեղբոր ու հորաքրոջ զավակներ ենք։
Զննում էի նրան։ Ո*վում էր, թե գտել եմ եզբայր, որով կարող էի 

պևյրծ են ալ, որին կարող էի սիրել, և երկու քույրեր, որոնք օժտված էին 
այնէղիսի արժանիքներով, որ սկզբից ևեթ իմ մեջ առաջացրին անկեղծ 
համակրանք ու հիացմունք։ Երկու աղջիկները, որոնց ես թաց գետնի 
վր սէ ծնկաչոք այնպիսի դառը հուսահա։ոությամբ ու հետաքրքքությա մբ  
նայում էի Մ ուր Հաոլզի խոհանոցի ցածր, ցանցասլատ փոքրիկ պ ա տ ու֊ 
հանի միջից, իմ մոտիկ ազդականներն էին, իսկ երիտասարդ ու վայել^ 
լակազմ ջենտլմենը, որը տան շեմքին ինձ զտել էր համարյա մ ահ ամ երձ 
վիճ ակում, իմ արյունակից ազդականն էր։ Ինչպիսի հոյակապ հայտ^  ̂
նադործոլմ մի միայնակ թշվառի համար։ Դա, իրոք, հարստություն էր, 
հոգեկան հ արստ ություն, մաքո ւր, սրտագին կապվածություն։ Դա
օրՀնյալ, պայծառ, կենսատու և 1(ենարսյր նվեր էր, որնման չէր ծանրա–^ 
կշիռ ոսկե նվերին^ իր տեսակի առատաձեռն ու ցանկալի մի բարիք, բա յց  
ծանրությամբ զդաստացն՝ող նվեր։ Անակնկալ ուրախությամր համակված^ 
ծափահարեցի, սիրւոս արադ բաբախում էր, քդերս^ ընցվէքւմւ

— 0 ‘', ուրա^^խ եմ, արա^խ,— բացականչեցի։
Սեն տ Զոնր ժպտաց։
— շէի ասում, որ էականը աչքաթող եք անում, տա րվելով 

դատարկ բաներով,— նկատեց նա ։ — Դուք լրջացաք, երբ հայտնեցի, որ 
կարողություն եք ստացել, իսկ այժմ մի շնչին բանի համար հուզվեցիք։

— Ի^նչ եք ուզում ասել։ Դա ձեզ համար գուցե չնչին բան է* Ղ*քք֊ք
ունեք քույրեր, մորեղբոր գղձիկը ^նր ինչի^ն է պետք, բա յց ես ոչ ոք 
չանեի և ա յժմ երեք ազդական, կամ երկու, եթե ձ^ք ուզում
նրանց թվում էինել, հայտնվեցին անսպասելի կերպով։ Կրկնում եմ, ես 
անչէսփ ուրախ եմ։

Արադ քայլերով հետ ու առաջ էի գնում սեն յակում։ Կանդ առա, հ ա ֊ 
մարյ։ս շնչակտուր լինելով մտքերից, որ ծագոսՏ էին գլխումս ավելի 
արագ, քան կարող էի ընդունել, հասկանալ ու կասեցնել* մտքեր այն 
մասին, թե ինչ պետք է չինի, կարող է լինել, կլինի և այն էլ շատով։ Նա֊  
յեցի մաքուր պատին։ Թվում էր, թե դա երկինք է, զարդարված ծագող 
աստղերով, որոնցից յուրաքանչյուրը լուսավորու։1 էր ինձ՝ տանելով ղ ե ֊ 
պի նոր նպատակ և ուրախություն։ նրանց, ովքեր փրկել էին իմ կ յա ն ֊ 
քը, որոնց մինչև հիմա անօգուտ կերպով սիրելի էի, ա յժմ կ ա ֊
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րող էի օգնել։ Եթե ներլության ւ1եջ էին, կտրող կի նրանյյ ՚իրկել, եթե 
բամանվւ^էծ էին իրւ^քրիը, կտրող էի միար)ւել։ Անկախությունն ալ հարոս^ 
տությունը, որոնք ինձ րամին էին ընկել, կտրող էին և մատչելի լինել 
նրանը։ Մի̂ ^թե չորս հոդի լենք։ Չորս հավասար մասի բամտնված քսան 
հազար ֆունտ սսւեռլինգը ւ^եղանիը յուրաքանչյուրին կտա հինգ հազար, 
այսպիսով արդարությունը կվերականգնվի, և յուրաքանչյուրի երջան
կությունը կապահովվի։ Այժմ արդեն հարստությունը չէր ճնշում, ինձ 
կտակ։1աձ էր ոչ միայն փող, այլև կյանքի, հույսի, ուրախության մա–
ռանդութ յօւն։

0՝ե ինչպիսի տհսր ունեի ես, երբ այդ մտքերը հախուռն երաւ քով 
պտսսէում էին գլխումս, չեմ կարող ասել, բայը շուտով նկատեըի, որ 
միստր Ովսէերսը սւթոռը մոտեըրեը և սիըւ^ղիր կերպով աշխատում էր , 
ինձ նսաեընել։ Նա հսոքոզոււք էր նաև, որ Հանգստանամ։ Նրա կասկած
ները իմ անօգնականության ու ըր։էածությս։ն մասին արհամարհանքով 
մերմեըի, ձեռքը հրելով Հեռացրի և նորից սկսեցի քայլել սենյակում։

— Վաղն ևեթ գրեցեք Դիանային ու Մերիին,— ասացի ես,— որ– 
սլեսղի անմիջապես վերադառնան տուն։ Դիանան ասում էր, որ իրենց 
հարուստ կհամարեին, եթե ունենային հագարական ֆունտ, ուրեմն 
հինգհազ՚սրական ֆունտը նրանց միանգամայն երջանիկ կդարձնի։

— Ասեք, որտե^ղ կարելի է գտնել մի բաժակ ջուր,— ասաց Սենտ 
Ջոնը,–— իսկապես պետք է աշխասէեք հանգստացնել ձեր զգացմունք
ները։

— Անմիտ բա^ն է, իսկ այդ ժառանգությունը ինչպիսի^  ̂ ազդեցու
թյուն կթողնի ձեզ վրա։ Կարո̂ ղ̂ է պատահել, որ ձեզ սլահի Անգլիայում, 
ստիսւի ձեզ ամուսնանալ միս Օլիվերի հետ և ապրել հասարսէկ մահ1լա– 
նացուի պես։

— Դուք զառանցում եք, մտքերը խառնաշփոթ վիճակում են, ես շատ 
անակնկալ կերպով այդ լուրը հաղորդեցի, չափից ավելի հուզվեցիք։

— Միստր Ռիվերմ, դուք ինձ համբերությունից հանում եք, միա ն ֊ 
գամ այն տիրապետում եմ բանականությանս, այդ դուք եք, որ ինձ չեք 
հասկանում կամ, ավելի ճիշտ, ձևացնում եք, որ չեք հասկանում։

— Եթե մի փոքր ավելի մանրամասնորեն բացատրեք, գուցե կհաս
կանամ ։

— Բացատրե"լ։ Ի^նչ կա բացատրելու։ Մթ^թե չեք հասկանում, որ 
քսան հազար ֆունտ գումարը, որի ւՏասին խոսվում է, եթե հավէսսար 
կերպով բաժանվի մի քրոջ տղայի և եղբոր ու քրոջ երեք աղջիկների 
միջև, ապա յուրաքանչյուրին կհասնի հինգ հազար։ Իմ ուզածն այն է, որ
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գրեր ձեր քօ^յրերին և հայտնեք նրաԱ^ այն հ արս էո ութ յա ն մասքւն, որ
նրանւք րս։Սին է ընկել։

֊  Այ է/ինքն^ ձեզ, ուզում եք ասել։
— Արգեհ հայաԱեէյքէ ձեզ խմ աես^կեէոը, ուբքւշ կարծիք շկա$ Ես 

ըք̂ 1/տ։։վչ*ն է( կռպիա, եսասեր^ կ՝^^թ^ ահարգարարի կամ անշնորհակաչ 
էակ շեմ։ Բարի այգ, որոշել եմ ունեհօղ էքւ«ւ1ր և ազգականներ։ Մուր Հա* 
ուպր ինձ դուր է գալիս, հ ես կապրեմ Մրուր Հտուզամ* ինձ գուր են գ ա ֊ 
լիս թիանան և Մերին, և ամբողջ կյանքաւմս կապված կմնամ նրաեք հեա։ 
Հինէլ հազս։ր ֆունտը ինձ կուրախացնի և օգուտ կբերի, իսկ քաոն հսՒ̂  
զարբ կտանջեր աւ կճնշեր ինձ* քսան հօրզարը երբեք իմը չէր լինի^ 
ըստ արգարության, թեև կպաականեին ինձ^ րստ օրեեքիր Դրա համար 
ես տալիս եմ շևզ ա յն, ինչ միանգամայն րաէևղորգ կ։ Թոզ ոշ մի րլֆմագ֊ 
ր ութ յա ն ո% վեճ շյինի աքդ առթիվ*, եկեք համած այն ենք իրար մեջ ն 
մի էսնգամիր լ որձ ենք աջդ հորջ^ր՝։

— Դա նշանակում է գործնական քա յյի գիմ ել առաջին իսկ գ ր գ ո ւ ֊ 
միո– ձեպ լ բեր են հարկավոր, որ մաածեք* միայն աթւ ժամանակ ձեր 
ռրռշումը կարելի է վճռական համարել։

— Օ՜, գօ*֊ք կաոկած աւմ Լք ի մ  անկեղծաոյթյսրհը, ր ^ էՏ  ես Հ ա ն ֊ 
գիստ եմ։ Դաւք ^  եք աջդ արոջմաւն արպարրափջունր։

— Ջզա մ եմ օրրրջարաթյրանր.,, թ^ծ9 հակառռռմ Հ թ ՚̂հթք ^րէվորու֊ 
թյուններին։ Աձբոգջ կաքսպութքունր ձեզ է պասմյանռւմ* քեռւիռ դիզեր աթտ 
Ւր սեփական ջանքերով։ նա աղատ էր կտակելու ում որ ուղում էր, ե 
ձեզ է թողեր Աջս բօլռթիզ հեառ, րսա արգարսլթյսյն, ս-յղ կարողությունը 
ձերն է և մաքուր խզմսվ կարող եք այն բազ՚րպւձ >սկապես ձեթ սեփ ա կա ֊ 
նութ յռւնր համ արել ։

— 1*նձ հո։ մ ար, — աս աքի ես,— դա որքան սրտի, նույնքան և խրզ^ 
ճի որոշում է։ էէ լզում եմ էոզա^արոթրոն աալ զզարմ ոէն քներիս՝ շատ 
քիչ եմ րսռիթներ անհքել այդ թանն անեէու։ Թեկուզև վիճեք, աոարկեք և 
մի ամբագջ աարֆլ ձանձրացնեք ինձ, միևնույն է, ես շեմ հրաժարվի 
այն հանգստաբեր րավականրոթշանիք, ոլմն այժմ ինձ ներկայանում է՝ 
գրնե մասամբ հաաոլքեԼ ինձ արած շավսւթյահ րխախարևն և շահել մ շա ա ֊ 
կո։ն բէս րեկամնեքո

— Դուք այդպես եք մտածում,— առարկեր Մենտ Տ(ոնը,— քանի
գեռ շգխոեք ինչ է նշանակում ունեն այ և, հեսրնապեո, վայելել հա րըս ֊ 
տսւթյսէնէ Դուք շեք կաթող պաակեթաքնել, թե ինչ կշիռ կաա ձմէզ այգ 
քսան հազար գթոմաթր, ինչ գիրք կգրավեք հասարակության մեք դրա 
ջնոքհխվ, 1,թաւրէԱ» Հեք առաք* դուք չեք կաթոզա**,



—  Իսկ դ ո ւք , ֊–  ընդհատեցի ն ր ա ն ,^  բոլորովին չեբ կարողանոււք 
ուատկԼրացնեԼք թե ինչքան եմ երազում եղբայրական ու քրոջակս ն սի^ 
րո մասին։ Երբեք սեփական տուն չեմ ունեըեէք երբեք չեմ ունեցել Լղ– 
բայրներ կամ քույրեր, ուղում եմ և այժմ պետք է ոմյենամ, բայց
թե չեք ուզում ինձ քույր ընդուննլ։

—  Ջհյն, ես կլինեմ ձեր ե ղրէոյրըք իսկ քույրերս^ ձեր քույրերը, 
պարտաղիր չկ ղրա համար ղոհաբերել ձեր օրինական իրավունքները։

—  Եղրա'*յր։ Այո, րույց հազարավոր մղոն հեռավոր ութ յան վրա։ 
ույրե^ր։ Այո, բայց ստրուկի սլես օտարների մոտ աշխատ ելիոէ Ես

րուստ եմ, մինչև կոււորւյս թաղված եմ ոսկու մեջ, որը չեմ վաստակել և 
որին արժանի չեմ։ Ւոկ դուք^ առանց մի պեննիի։ Հրաշալի՜^ հաւէտսա ֊  
րոլթյուն ու եղբայրություն։ Սերտ միություն։ Մտերի"մ կա պվ ած ո։ թ յուն։

—  Ջեյն, ձեր ընտ ան եկան կապերն ու երջանիկ օջաէո ունե ֊ 
նալրրլ ձգտումները կարող են իրականաց։էել այլ կերպ, քան ենթսւգրում 
եք, կարող եք աւք ուսն ան ալ։

—  Անմէմտ առաջարկ, նորք ՜ց ։  Ամուսնանս՜լ։ Ես չեմ ուզում ամուս^ 
նան ալ և երբեք չեմ ամ ու սն ան ա։

—  Դա արդեն անհավատալի բան է, այսպիսի չմտածված պնդումը
միայն ապացուցում է, թե ինչ աստիճանէք այժմ հուղ։քած եք։

—  Անհավատալի ոչինչ չկա, ես գիտձւքք թժտ է։նչ եմ զգում, ա մ ո լս ֊ 
նության միտքն անգամ ինձ զզվանք է պատճառում։ Ոչ ոք ինձ հես՝ չի 
ամուսնանա սիրո համար, իսկ փողայէէն հաշիվների առարկա լի^։ել չեմ 
ցանկանում։ Օտար, անհամակրելքէ, անծանոթ ու է;նձնից տարբեր մարգ 
չեմ ուզում, ուղում եմ իմ արյունաէլիցն երք։ն, որոնց հետ ունեմ ընդհա ֊ 
նուր զգացմունքներ։ Ասացեք մի անդամ նօ, որ գրրւք իմ եղբայրը կլի
նեք, երբ այդ բառերը արտասանեցիք, ես գոհ, երջանիկ էէ։։ Երկնեք, և 
եթե կարող եք, կրկնեք անկեղծ։.ւթ յամ ր։

—  Եարծում եմ, որ կարող եմ։ Միշտ սիրել հմ քույրերիս և գիտեմ, 
թե ինչի վ րա է հիմնված նրանց հանդեպ ունեցած սերս* նրանց ա րժա ֊ 
նիքների և ընդունակությունների ննւստ։հոմր ունեցած հէսրգէսնքի ոէ 
հիացմունքի վրա։ Դուք ևս ունեք սկղրունքներ և խելք, ձեր ճաշակն ու 
սովորությոմյները նման են Դիանայի ու Մերիի ճսՅղակներին սւ ս ո վ ո ֊ 
րություններին, ձեր ներկայությունն խ։ձ միշտ հտճեէի է, ձեզ հետ ունե ֊ 
ցած զրույցների մեջ որոշ ժամանակից ի վեր ե։։ րուժիչ մ 1սիթւտ,րոլթյուն 
եմ գտնում։ Տգրռմ եմ, որ հհղտոՆթյա մբ և րնակտն ձևով իմ սրտում կ ա ֊ 
րոզ հմ տեղ հատկացնել ձեզ, որպես երրորդ ու կրտսեր քրոջ։
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— Շնորհ տկաւ եմ, այս գէջեր դա ինձ բավարարում էէ Եսկ ա յժմ  
(ավ կւինի, որ գնաք, այլապես, եթե երկար մնաք, թերևս ինձ նո ր հ  
զայրացներ ձեր անվստահելի տատանումներովէ

— Իսկ ղպր^^ՑԸI միս էյրէ Ըստ երևույթին, դպրոցը պետք է փ ա ֊
կել,

— շ։ Որսքհս ուսուցչուհի կմնա մ, մինչև ո\ր փոխարինող գտնեք։ — 
նսւ ժպտալով հա վա նություն տվեց ի մ  այդ որոշմանը* մենք իրար ձեռք
սԼր. ՝ Լ ցինք, և նա հեռացավ։

հարիք չկա մանրամասն պատմել այն պայքարի մասին, որը հ ե տ ա ֊ 
գո յ- լմ տարա, այն փաստարկների մասին, որ բերում էի, որպեսզի 
լք ս ան գութ յա ն հարցը լուծվի այնպես, ինչպես ես էի կամենում։ Խ ն դ ի ֊ 
րր շատ դժվար էր, թոյյց որոշումս անսասան էր, և ի։է նոր ա ղգա կա ննհ ֊ 
րր վերջապես համոզվեցին, որ ես իսկապես հաստատ մ տաղիր եմ ժ ա ֊ 
ոանգոլթյոմէը բաժանել չորս հավասար մասի* իրենց հոգու խ որքում, 
երևի, նրանք զգում էին իմ այդ մտադրության արդարացի բ)։ույթը և 
չէին կարող չգիտակցել, որ եթե իմ տեղը լինեին, ճիշտ նույնը կանեին 
և իրենք։ Նրանք, ի վերջո, անձնատուր եղան և հաւքաձայնեցին հարցի 
լուծումը թողնել հաշտարար դատարանին։ Դատավորներ ընտրվեցին 
մ է ։։ ար Օլիվերն ու մ ի հմուտ իրավաբան։ Երկուսն էլ համ աձայնեցին իմ  
կարծիքի հետ։ Ես հասա նպատակիս։ Ժաոանգոլթյան հանձնման ա ր ա ֊ 
րոդոլթյունները կատարվեցին։ Ահն տ Զոնը, Դիանան, Մերին և ես ս տ ա ֊ 
ցանք մեր բաժինները։

ԳԼՈԻ10 ԵՐԵՍՈԻՆՅք11»ՍԵՐք1ՐԴ

ջր օրհ նեքի  նախօրյակին ամեն ինչ ավարտվեց, մոտենում էին տո
ները։ Մ որթ ընի դպրոցը փակեցի, միաժամանակ հոգալով, որ 

աշակերտուհիներն առանց նվերի տոմէ չգնան։ Հաջող բախտը մեզ զ ա ր ֊ 
մահալի կերպով առատաձեռն է դարձնում, և որևէ բան տալ, երբ շատ 
ենք ստացել, նշանակում է միայն րաց անել մեր մեջ անսովոր կերպով 
եոսրցող զգացմոէնքների փականը։ Վաղուց արդեն հաճույքով նկատում 
էի, որ իմ աշակերտուհիներից շատերը սիրում են ինձ, և երր բ ա ժ ա ն ֊ 
վում էինք, այդ թանում ավելի ևս համոզվեցի* նրանք պարզ ու սր ա ա ֊ 
րոէխ արտահայտում էին իրենց սերք է Գոհ ան ակութ յա մր նկատում էի, 
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որ էնչ^որ տեղ եմ նրանր անարատ սրտերում։ Խաւտսսյտ, որ
ապագայում ամեն շաբաթ կայցելեմ դպրոյյ և մեկական ժաո՝ կպարա– 
պեմ հետները։

Միսէոր ՌքոԼերսն եկավ հենը ՍԱն ժամանակք երբ արձակված աշա
կերտ ուհին երբ, որոնց թիվը այժմ հասնում էր վաթսունի, անցն ում կին 
իմ առջևով, երբ դրոքւը կողպված և բանալին ձեռքիս կանգնած սղջսւյնի 
խոսքեր էի փոխանակում իմ լավագույն աշակերտուհիներից մի քանիսի 
հեսս դրանք քաղաքավարի, համեստ ու խելացի երիտասարդ աղջիկներ 
էին, որ կարելի էր գտնել անգլիական գյուղացիության մեջ։ Դեռ ավե
լին, անգլիական գյուղացիությունը Եվրոպայի սւմենակրթված, ամենա– 
քաղաքավարի, անձնական արժանապատվության ամ են ա բա րձր ղդացում 
ունեցող գյուղացիությունն է* համոզվեցի դրանում այն օրվանից, երբ 
տեսա ֆրանսիացի ու գերմանացի գեղջկուհիներին, որոնցից ամենա
լավերն ինձ թվացին տգետ, կոպիտ և ոչ խելացի։

— Չե'*ք կարծում արդյոք, որ դուք վարձատրված եք ձեր թափած 
ջանքերի համար,— հարցրեց միստր Ռիվերսը, երբ աշակերտուհիներն 
արդեն գնացել էին։ — Մեր ժամանակի սերնդին ռեալ օգուսր բերելու գի
տակցությունը ուրախացնո'*ւմ է ձեզ։

— Անշուշտ։
— 9 այց աշխատե^ լ̂ եք միայն մի քանի աւքիս։ Մի *̂թե մարդկային 

ցեղի կատարելագործմանը նվիրված կյանքը լավ անցկացրած կյանք շի 
համ արվի։

— Այո, — ասացի, — բայց չէի կարող ինձ մշտապես նվիրել այդ 
գործին։ Ես ուզում եմ զարգացնել իմ սեփական, ինչպես և ուրիշների 
ընդունակությունները։ Այժմ դրանք պետք է օգտագործել։ Այլևս ինձ մի 
հիշեցրեք դպրոցը, ես հիմա այնտեղ չեմ, ուզում եմ լրիվ տոնական 
կյանքով ապրել։

հա լրջացավ։
— Ւ̂ *նչ եղավ։ Այդ ի̂ *նչ բուռն ցանկություն է, որ հանկարծ առա

ջացավ ձեր մեջ։ Ւ̂ *նչ եք ուզում անել։
— Գործունյա լինե"լ, ինչքան հնարավոր է գործունյա լինե"լ։ Ամե–
առաջ պետք է խնդրեմ ձեզ աղատ արձակել Հաննային և գտնել մի

ուրիշ սպասուհի։
— Նա ձեզ պե *̂տք է։
— Այո, նա ինձ հե տ կգա Մուր Հաուզ։ Դիանան և Մերին տանը 

կլինեն մի շ^բէ^թից հետո, և ես ուզում եմ, որ մինչև նրանց գալը ամեն 
ինչ կարգի բերվի։
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— Լսէսկանում եմ, ես էլ կարծում էի, որ ձեռնարկում եք ինշ^որ 
ճա)։ սյ սւսէրհ որդություն։ Այդպես լավ է։ Հանն ան ձեզ հետ կգա։

— Այն յա մ  ան ակ ասեք նրան, որ վաղը պատրաստ լքէնքէ̂  ահա դա
սարանի բանալին, տնակի բանալին կհանձնեմ ձեզ առավոտյան։

Նա վերբրեր այն։
— Հանձնում Լք այն ուրախությամբ,–– ասաք,— ձեր ուրախությու– 

նր ինձ անհասկանալի է, քանի որ շեմ կարող ասել, թե ինչ զրաղմունք 
եք ձեզ համար ընտրել այն աշխատանքի փոխարեն, որը թողնում եք$ 
Ի̂ ՝նշ նպատակ, ի նշ մ տա դրություն անեք, այժմ ինշի^ է ձգտում ձեր 
փառասիրութ յունը։

֊  Իմ առաջին նպատակն մաքրել (հասկանո^ւմ եք այգ բասի 
լրիվ իմ աստը), մաքրել Մուր Հաուզը՝^ սենյակնեթիբ սկսած մինչև նկսւ^ 
զը, երկրորդ մեղրամոմով, ոլիֆ^Վ ե րագմաթիվ շորի կտորներով հա
տակը քսել, մինչև որ նորիք փ***յւխ մաթեմատիկական ճշտու
թյա մբ դասավորել յուրաքանչյուր աթոռ, սեղան, մահճակալ, գորգ, հ հ ֊ 
աո՝ ածուխ ու հոգածէ,ւխ պահանջելով ձեզ կօնանկաընեմ, որպեսզի լավ 
ջերմ աբնեք յուրաքանչյուր սենյակը, և վերջապես, ձեր քույրերի գ ա ֊ 
լուը երկու օր առաջ Հանն այի հետ միասին ձվեր կհարենք, չամիչ կմաք
րենք, համեմունքներ կաղանք, տոնական տորթ կպատրաստենք, կ ա ր ֊ 
կանդէսկների համար խորիզ կսարքենք, ե հանգիս ավար կերպով մի շարք 
ուրիշ խոհարարական ծեսևր կկատարենք, կանենք այնպիսի բաներ, 
որոնց մասին խոսելը ձեզ պես անտեղյակ մարդուն միայն մոտավոր 
պատկերացում կաթող են աար ^արճ ասած, իմ նպատակն է մինչև հե
տևյալ հինգշաբթի՝ Դիանայի և Մերիի գալու օրը, ամեն ինչ լըիվ կարգի 
բերել, իսկ իմ փառասիրական ցանկությանը այն է, որ նրանց գիմավո^ 
բենք ամենաիգևալական ձևով։

Սենա Տոնը թեթևորեն ժպտաց, բա յց դեռ բավարարված չէր։
— Այդ բոլորը լավ է հիմա, — ասաց նա ,— բա յց ես իսկապես 

հույս եմ աածում, որ երր ոգեորաթյան աոաջին շիթն անցնի, դուք ձեր 
հայացքը կուղղեք դեպի ավելի բարձր իէքևալ, քան ընաանեկան ուրա
խություններն ու շոյանքները^

— Դրանք աշխարհի յավագութ§ թանեին ըՍդհաաեցի ես։
— չ, Զ ե յն , ո՜չ. աշխարհը վայելքների համար չէ, մի փորձեք այն 

այդպիսին գարձնել, և հանգստանալու համար էյ չէ* հեռու կացեք ծու– 
լսաթքոմէխց։

— ք^դհակաաակը, մաագիր եմ գործեր
— Տ ե յն , ես ձեզ ներում եմ առայժմ։ Երկու ամիս ժամանակ եմ



տալիս ^եղ, որպեսզի լիովին վայելեր ձեր նոր դիրրը և հրապուրվԼք 
այսքան ուշ հայտնարերվաձ ձեր ազգակըական կապերի հմայքով, բայէք 
հետո հույս ունեմ, որ դուք Մուր Հաուղիրյ, Մորթընիրյ, բույրերի րնկե ֊ 
րութ յունից, եսասիրական հ ան դս տ ութ (ունիր ու ապահովված կյանքի 
զգայական հարմարություններից ավեյի րարձր կնայեք։ Հույս ունեմ, որ 
ձեր ուժերը մի անդամ ևս ձեզ կ անհ ան զ ս տ ա ցն են ։

թ^արմաոած նայեցի նրան։
— Սենտ Ջ ոն, — ասացի,— Լ̂ ով չեք անում, որ այդպես եք խոսոււք։ 

Ուզում եմ դոհ լինել ինչպես թագուհի, իսկ դուք աշխատում եք ինձ ^ ա ֊  
շել տ ագն ա պ ալից կյա նքի մեջ։ Ւնչո *ւ։

— Որպեսզի աստծո կողւքից ձեզ շնորհված ընդունակությունները 
նպատակահ արմ ար ձևով օգտագործեք, կգա մի օր, երր նա, անշուշտ, 
խիստ հաշիվ կսյ ահ անջի ձեզանից։ Զ ե յն , ն ախ ա ղդուշա ցն ոււէ եմ, 1ւրրն–– 
կակոխ և մտահոգված կհ ե տ ևեմ ձեզ։ Ս աշխատեմ ս անձահ արել ձեր 
ծայրահեղ եռանդը, որոէԼ դուք ձեզ նետում եք ընտանեկան չնչին ուրա– 
խ րրլթյունների գիրկը։ Այդպես ամուր մի կառչեք մարմնային կապերից, 
խնայեցեք ձեր հաստատակամությունն ու եռանդը մի ավելի պատշաճ 
գործի համար, զգուշացեք վատնել դրանք չնչին ու անցողիկ բաների 
համար։ Լսո^ւմ եք, Ջեյն։

— Այո. լսում եմ այնպես, որ կարծեք հունարեն եք խոսում։ Զգում 
եմ, որ հիւքք ունեմ երջանիկ լինելու, և կլինեմ ե րջան ի կ։ 8 տ ե ս ութ յունէ

Մ ուր Հաուղում երջանիկ էի, աշխ ատ ում էի լարէէած։ Հաննան 
նույնպես, նա հաճույք էր զգում, տեսնելով, որ ես այդքան ուրախ եմ 
այդ եռուզեռի մեջ տանը, որտեղ ամեն ինչ տակնուվրա էր արված, որ 
կարողանում էի մաքրել, փոշին հանել, հավաքել, կարգի բերել ու եփել։ 
Մեկ.֊երկոլ օրվա մեր ձեռքով ստեղծած սարսափելի քաոսից հետո, անկ
ասելի ուրախ ութ յամ բ սկսեցինք աստիճանաբար սենյակներում կարգու
կանոնը վերականգնել։ Դրանից առաջ ես գնացել էի Ս... մի քանի նոր 
կահույք գնելու, զարմիկս ու զարմուհիներս ինձ իրավունք էին տւէել 
տան մեջ կատարել իմ ուզած փոփոխությունները, և այդ նպատակի հա
մար հատկացված էր որոշ գոււքար։ Սովորական հյուրասենյակն ու 
ննջարանն երը թողեցի առանց փոփոխության, որովհետև գիտեի, որ 
Դիանային ու Մերիին ավելի հաճելի կլինի նորից տեսնել հին սեղան– 
ները, աթոռներն ու մահճակալները, քան ամենս։ընտիր նոքաւք ուծ ու– 
թյուններր։ Որոշ նորություններ, ա (նուամենայնիվ, անհրաժեշտ էին, 
որսւեոզի քույրերի վերադարձին տրվեր տոնական բնույթ։ Գնեցի մուգ 
գույնի գեղեցիկ գորգեր և վարագույրներ, մի քանի ճենապակյա և
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բրոնզե ընտիր զարդարանքներ, նոր ծածկոցներ, հայելիներ ու հարղա^. 
րանրի պարազաներ զարդասեղանների համար, այս բոլորը թարմության  
էր մտ ցնում տան մեջ և համարյա աննկատԼչի էր։ Հյուրերի համար 
հատկացված սենյակը և ննջարանը ամբողջապես կահավորեցի կարմրա^ 
փ ա յտ ից պատրաստված մ որեգույն կահույքով, մ իջանցքում և սանդուղք^, 
ների վրա փռեցի գորգեր։ Երր ամեն ինչ ավարտվեց, ես վճռեցի, որ 
Մար Հա ա զը հերսից հանդիսանում է ուրախ, համեստ, հարմարավետ 
մի ա նկյուն, թեև դրոից, տարվա այդ եղանակին, սարսափելի մռայլ 
աեսք ուներ։

Վերջապես վրա հասավ նշանակալից հինգշաբթին։ Քույրերին սպա^ 
սում էինք երեկոյան դեմ, մինչև մթնշաղը, վերևի և ներքևի հարկերի 
փջաքսներր վառել էինք, խոհանոցը կատարյալ մաքուր էր* Հաննան և ես 
շորերս փոխել, պատրաստ սպասում էինք։

Առաջինը ժամանեց Սենտ Զոնը։ Նրան խնդրել էի չերևալ Մուր Հ ա ֊  
ուզում մինչև որ ամեն ինչ այնտեղ կարգի չբերվի» և իրոք» տանը կա^ 
տարվող կեղտոտ ու ոչ սովորական աշխատանքը բավական էր, որպես
զի Սենտ Ջսնը հեռու մնար այնտեղից։ Նա ինձ գտավ խոհանոցում, որ
տեղ զբաղված էի թեյի համար կարկանդակներ թխ ելով։ Մոտենալով 
փջախին հարցրեց, թե բավարարվա^ծ էի արդյոք տան մեջ իմ կատարած 
աշխատանքիցւ Ես պատասխանեցի, հրավիրելով նրան ինձ հետ միա^ 
սին ամբողջ տան ընդհանուր ստուգայց կատարելու։ Դժվարությամբ հա– 
մոգեզի նրան, որ տանը նա յի։ Նա իմ բացած դռներից միայն ներս էր՛ 
նայում, վերևի և ներքևի հարկերի ստուգումից հետո միայն նկատեց, որ 
Լս երևի մեծ նեղություն էի կրել և հոգնածություն զգացել, եթե կարո
ղացել եմ կարճ ժամանակվա ընթացքում այդպիսի զարմանալի փոփո
խություններ մտցնել տան մեջ, սակայն մի րառով անգամ չարտահայ
տեց իր ուրախությունը նրա կացարանում մտցրած նորությունների առ–

թ^վ՛
Նրա լռությունը ճնշող տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Գուցե, 

մտածում էի, տյգ նորամուծությունները արթնացրին նրա մեջ թանկա
գին հուշեր։ Ես հարցրի՝ այդպես է արդյոք։ Իհարկե, իմ տոնը մի տեսակ 
ընկճված տոն էր։

Ամենևին» ընդհակառակը, նա նկատեց, թե մանրակրկիտ հարգանք 
քով եմ վերաբերվել ամեն ինչի» վախենում էր, պ։ ես իրերի նկաա^ 
մամբ շատ ավեչի ուշադիր եմ եղել, քան արժանի են։ ՝քա նթ րոպե եմ, 
որին ակ, նվիրել այս սենյակի կարգավորմանը։ Ի դեպ, կարո^զ եմ 
ասել, թե որտեղ է գանվում այսինչ գիրքը։
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^^4,^ՑՒ ^^աորը դսէրակոսք ք նա վերգրեր և տեղսւ$1̂ որվեւ րրվ 1<ր 
սովորական տեղում պատուհանի մոտ, սկսեց կարդալ։

հսկապես, ըեթերցող, այդ բանը ինձ դուր չեկավ։ Սենտ ,^։ւնր հրա~ 
ջալի մարդ էր. բայց զդացի, որ նա, թերևս, իրաւԼացի էր, երր իրեն ան– 
լէսնում էր կոշտ ու սաոը, Մարդկային հակումներն ու կյանբի հա
ճույքները նրան չէին դրաւԼոսե, խաղաղ էէայեւքնհրը՝ չէին դերում։ եա 
իսկապես միայն ապրում էր բարձր ու ազնիվ ձդտոււեների համար, և 
դրա հետ միասին, երբեք չէր հանգս տանումք դժգոհ ում էր, երբ ուրիշներ 
րը հանգստանում էին։ նայելով նրա խաղաղ, սպիտակ քարի պես գու
նատ բարձր ճակատին, անշարժ գեղեցիկ դիմագծերին, միանդամից 
հասկացա, որ նա հաղիվ թէ լավ ամուսին լինի և որ փորձանք կլինի նրա 

ԼՒ̂ Լ̂Ը̂  ոլիաիվ կերպով հասկացա միս Օլիվերի նկատմամբ
նրա ունեցած սիրո բնույթը և համաձայնեցի նրա հետ, որ գա միայն 
ղգայական սեր է։ Զգացի, թե ինչպես Սենտ Ջոնը պետք է արհամարհի 
իրեն այն հուզմունքի համար, որ այգ սերը կառաջացներ նրա մեջ* 
կաշխատեր խեղդել^ ոչնչացնել այգ սերը, չէր հավատում, որ գա կարող 
էբ կայուն, երջանկություն բերել թե'̂  իրեն, թե^ աղջկան։ Ես տեսա, որ 
Սենտ Զոնը շինւխսծ է նույն նյութից, ինչից բնությունը քանդակում է 
քրիստոնեական ու հեթանոսական հերոսներին, օրենսդիրներին, քաղա
քագետներին, հաղթողներին։ Նրան քաշում էր մեծ գործերի հաստա
տուն ամրոցը, բայց խաղաղ ընտանեկան օջախը նրան թվում էր սառը 
ծանրաբեռնիչ սյուն, մոէսյլ ու անհետաքրքիր։

((Այս հյուրասենյակը նրա ասպարեզը չէ, — մտ ած ում էի ես,— նրա 
համար շատ ավելի հարմար են Հիմալայան լեռնաշղթան, աֆրիկյան 
մացառները, նույնիսկ ժանտախտից նզովված Գվինեւսյի ճահճուտային 
ափերը։ Նա կխուսափի ընտանեկան կյանքից, գա նրա բանը չէ։ Այդտեղ 
նրա ուժերը կաշկանդված են, չեն կարող օգտակար ձևաէ զարգանալ 
կամ դրսևորվել։ Միայն պայքարի ու վտանգների մեջ, այնտեղ, որտեղ 
ստուզվում է քաջությունը և անհրաժեշտ են էներգիան ու ոգու ուժը, 
նա կխոսի ու կգործի որպես ղեկավար և առաջնորդ։ Այ^ օջախի մոտ 

ուրախ երեխան ավելի աոաւէելություն կունենա, քան Սենտ Ջք^նը։ Նա 
իրավացի է, որ ընտրել է միսիոների գործունեությունը, այժմ ես գա 
հասկանում եմ»։

— Դալիս են, գալիս են,— բղա։Լեց Հաննան, շտապ բաց անելով 
հյուրասենյակի գուռը։ Նույն սլահին պառավ Քարլոն սկսեց ուրախ հա
չեր Տանից դուրս վազեցի։ Արդեն մութ էր, բայց լսելի էր անիվների աղ–
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ւ /  / |Հ  /յւ;ր։ .. Ն ։։>)ւ շէււաով ւէառեց լապաերլո Կառքը կանգ առավ պարտեղի 
քւ/ւնակի մոտ,  կառապանը րաը արեց կառքի դուռը, մեկը մ չուսի հետե^ 
հ1ր ր երևա ոին ինձ (ավ ծանոթ երկու կերպարանքէ Մի րոպեում դեմքով 
հպվԼցի սկորոլմ Մերիի քնքուշ այտին, Հետո Դիանայի ծփացող գ ա ն ֊ 
դուրն երի),: նրա նք ծիծաղում էին, համբուրում ինձ, Հաննաչին, շոյում
4^արլո(ին, որը ուրախությունից կիսախե^ագարվել էր, անհամբեր հ ա ր ց ֊ 
նաւք էի՜հ, .,տւ/են ինչ կարգին է թե ոշ և, համոզվելով, որ ամեն ինչ չավ 
է, շսւաոքԼղին տուն։

Սրանք; Լրկտր ու ցնցող Կան ա պարհ որդութ յան ժամանակ փետացեք, 
օաոեք էին գիշերվա ցրտից, հաճելի դեմքերը ծաղկեցին
ուրախ կրակի առաջ։ Մինշ Հահնան ու կաոապանր ներս էին բերում 
իրերը, քույրերը հարցրին, թե որտեղ է Սենա Զոնը։ Այդ րոպեին նա 
դարս եկավ հյուրասենյակից։ Նրանք նետվեցին ու կախվեցին եղբոր 
վգից։ ն ա հանգիստ համրուրեց նրանց, ցածր ձայնով արտասանեց ո ղ ֊ 
յա  քնի մի ր,աՆի խոսք,  <•*/» պտ> կանգնած մնաց խոսեք ու համսէր, և տպա 
^ա/տնեքով, որ ինքը շատով Նրանց կտեսնի հ յուրա ս են յւսկում, մեկոլ, 
սացավ այնտեղ։

Վառեցի մոմերը, որպեսզի վերև րարձրանանք, րէ^յց Դիանան նախ 
կարգադրեց հյուրասիրԼք կառապանին, հետո երկու աղջիկներն էլ հ ձ ֊ 
տևեցին ինձ։ Նրանք հիացած մնացին իրենց սենյակների նորա մա ծու ֊ 
թյռլններից ու զարդարանքներից^ նոր վարագույրներից, նոր գորգերից և 
դույնգգա յն շքեղ ճենապակյա ծաղկամաններից և ինձ սրտաբուխ շն ո ր ֊ 
հակալությոէն հայտնեցին։ Ես ուրախանում էի, որ արածս թաւէարարում 
էր նրանց ցանկալթյունները և լր*^9^ւ$իչ կենդանի հմայք տայիս նրանց 
ուրախ վերադարձին։

Դա մի հրաշալի երեկո էր։ Բարեկամներս ասում, պատմում էին 
լյքնւղիսի պերճախոսությամբ, որ Սենա Զոնի լռությոմտը չէր նկատվում* 
նս։ ււ նէ եգծորեն ուրախ էր, որ տեսնում է քույրերին, թ^է& նրանց 
պ ս՚յծս^ո կենսուրախությանը շէր կարող համակրել։ Օրվա նորությունը, 
այսինքն՝ Դիանէսյի և Ս երիի վերադայէձր հաճելի էր, բա յց այդ դեպյ ին 
։յ, Վ ե ոուզեոը, զվարթ իրարանցումը, ընղանելությտն ուրախ տ գ ֊
մ ակր, ջղայնացնում էին նրան։ Նա ուզում էր, որ վաղվա խէսղաղ օրը 
շատ գա։ Մեր դիշերալին ուրախության ամենաթեժ պահին, թեյից մոտ 
մի ժ։սմ հետո, լսվեց դռան թա կոց։ ներս մտավ Հաննան և հա յտ նեց, 
որ գիշերվէս այդ անպատեհ ժամին մի ի ն չ ֊ո ր  խեղճ տղա եկել է, ո ր ֊ 
պևսղի միստր Ռիվերսին տանի մորը տեսնելու, որ մեռնում է։

— Օրտե**ղ է ապրում, Հաննա։
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— ք̂ Պ.Ւղ քհիթքրոս Բրոաի մոտ, համարյա չորս մղոն այսաևդիէք 
հեռու, և հան ա ւղա րհն անընում է մ աճառուտների ու ճահհուտների ւքի̂  
Պով է

— Հայտնեք, որ կղամ։
— Կարծուէ) եմ, սըր, ավեչի լավ է չգնալ։ Մութ ժամանակ դա ա մե ֊ 

նավատ ՛ճանապարհն է* ճահճուտների վրայով բոլորովին շաւ1̂ իղ չկա։ 
Եվ հետո, սարսափելի գիշեր է, քամին կատաղի ոռնոււք է, աւէելի լաւէ է 
հայտնել, սըր, որ առավոտյան այնտեղ կլինեք։

Բայը Սեն տ Ջոնն արդեն միջանըքում էր և հագնում էր թիկնողը, 
նա առանը առարկելու, առանը դժգոհելու մեկներ։ Երեկոյան ժամը ինն 
էր, վերադարձավ մոտ կեսգիշերին։ Բավականին քաղցած ու հոգնած էր. 
բայց իրեն ավելի երջանիկ էր ղգում, քան գնալիս։ Նա կատար ել էր իր 
պարտքը, ջանք էր թափել, ցուցաբերել կամքի ուժ ու ինքն ահ բաժ ար ում 
և այժմ ինքն իրենից գոհ էր։

Ըստ երևույթին հետևյալ ամբողջ շաբաթը մենք փորձում էինք նրա 
համբերությունր։ Վրա հասավ ջրօրհնեքը, որոշակի ոչնչով չէինք զբա ղ ֊ 
վում, բայց ժամանակն անց էինք կացնում ընտանեկան ուրախ դվա ր֊ 
ճությունների մեջ։ Հավամրգու մացառների օդը, ընտանեկան աղատ 
կյանքը, բարեկեցության արշալույսը ներգործում էին Դիանայի ու Մե  ̂
րիի հ ո դե կան աշխ ա րհ ի վրա որպես կենսատու էլիքոիր. ուրախ էին 
առավոտից մինչև կեսօր և կեսօրից մինչև գիշեր։ Կարողանում էին շ ա ֊  
բունակ խոսել, և ասածները՝ սրամիտ, բովանդակալից ու ինքնատի։գ, 
այնպես հմայում էին ինձ, որ ավելի գերադասում էի լսեք ու մասնսյկ֊ 
ցել նրանց զրույցին, քան զբոյղվել մի այլ բանով։ Սենտ Ջոնը չէր հա ն ֊ 
դիմանում մեզ մեր աշխուժության համար, բայց խուսափոււէ էր, հաղ– 
վադեպ էր տանը լինում» նրա ծուխը մեծ էր, բնակչությունը ցրված էր, 
և ամեն օր այցելում էր հիվանդներին ու չքավորներին, որոնք ապրոււք 
էին իր ծխի զանազան թաղերում։

Մի անգամ առաւԼոտյան, նախաճաշի ժամանակ, Դիանան մի քա. 
նի րոպե մ տ ածելուց հետո հարցրեց եղբորը, թե արգյո^*ք նրա ծրագրերը 
չեն փոխէքել։

— Չեն փոխվել և չեն փոխվի, — պատասխանեց նա։ ԵւԼ հայտնեց» 
որ իր ւքեկնումն Անգքիայից այժմ որոշակի ծրագրված է եկող տարվա 
համ ար։

— Իսկ Ռողամոնգ Բլիվե^*րը, — հարցրեց Մերին։ Բառերը կարծես 
ակաւէայից դուրս թռան նրա բերանից, որովհետև նտ ահմիջաւղես օի 
շարժում արեց, կարծես ուզում էր իր ասածը հետ էէերցնել։ Սենտ Ջոնը
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ձԼռքի գի(^4>ը սովորություն ուներ ճաշի ժա մանա կ կա րդա յ)  փա–,

կԼչյ և նայերյ րրոջր:
— Ռողամոնդ Օլիվերր,— ասար,— ամուսնանում է միսար Գրենբիի 

^Լտ։ նա ամենահայտնի տոհմ երից ու Ս***–ի ամենահ արգելի բնակիչներ 
ր ի ց  մեկն է և սըր Ֆրեդերիկ Գրենբիի թոոն ու ժառանգն է, այգ մասին
իմացա հրեկ, աղջկա հորից։

Մե նք  հայացքներ փոխանակեցինք և հետո երեքս էլ նայեցինք 
Սենտ ձոնին, նրա ղեմքը ապակու պես սաոն էր։

-  Աչդ ամուսնությունը շատ շտապ ամուսնություն է ,— ասաց 
Դիանան, — նրանք երկար Ժամանակ չէ, որ ծանոթացել են։

— Ընդ ամենը երկու ամիս* հանդիպեցին հոկտեմբերին ք կոմսու– 
թյան պարահանդեսի ժամանակ Ս***- ում։ է^այց այնտեղ, որտեղ խոչըն
դոտներ չկան, ինչպես ներկա դեպքում, որտեղ ամուսնությունը ամեն 
տեսակետից ցանկալի է, հետաձգելը ոչ մի իմաստ չունի, կամուսնանան^ 
հենց որ Ս .. . ֊ի  դղյս^կր^ ք̂ րը սըր Ֆրեդերիկը տալիս է նրանց, վերանո– 
րոդվ ս ։ծ ֊ պատրաստ լինի գույդին ընդունելու։

Աոաջին իսկ անգամ, երբ Սենտ Զսնի այդ հաղորդումից հետո մե
նակ մնացի նրա հետ, ուզեցի հարցնել, թե արդյոք չի^ վշսացևլ այդ 
դեպքից, բա յց թվում էր, թե նա համակրանքի այնքան քիչ կարիք ուներ, 
որ շհ ամ արձակվեցի այն առաջարկել, ամոթ զգացի, հիշելով, թե ինչ
պես մի անգամ արդեն հանդգնել էի նրան այդպիսի հարը յւար Սարի 
այդ, նրա հետ խոսելու սովորությունը թողել էի։ Նա նորեց փակւԼեց իր 
սառցե պատյանի մեջ, ու դա սառեցրեց նաև իմ անկեղծությունը։ Նա իր 
խոստումը չկատարեց, ինձ հետ վարվում էր ոչ այնպես, ինչպես քույրե– 
րՒ հետ, շարունակ սառնությամբ ընդգծում էր մեր միջև եղած տարբե
րությունը, և դա րոլորովյին չէր կարող նպաստել մեր մտերմական կա
պերի զարգացմանը, մի խոսքով) այժմ, երր ես նրա ճանաչված ազգա
կանուհին էի, ապրում էի նրա հետ միասին նույն հարկի տակ, զգում էի, 
որ տարածությունը մեր միջև շատ ավելի խռր է, քան այն ժամանակ, 
երր ինձ ճանաչում էր միայն որպես գյուղական ուսուցչուհի։ Երր հիշում 
էի, թե ինչպես մի անգամ արժանացել էի նրա վստահությանը, հազիվ 
էՒ < էսսկանում նրա այժմյան սառնությունը։

Ահա թե ինչու քիչ չզարմացա, երբ հանկարծ գչուխը բարձրացրեց 
սեղանից, որի վրա հակված էր, և ասաց*

— Տեսնամ եք, Ջեյն, մարտը տեղի ունեցավ և հաղթանակը շահվեց։
Ցնցվեցի այղ խոսքերից, թայց անմիջապես չպատասխանեցի, րո

պեական տատանումից հետո ասացխ
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— Իսկ դուք հավատաէյա ՚̂ծ եք, որ նման շեք այն հադթողներին, 
որոնը հաղթանակները իրենը վրա չափ ազանը թանկ են նստել։ Այզպի^  ̂
սի մի ուրիշ հաղթանակ չի՞ կործանի ձեզ։

— Չեմ կարծում, եթե այդպես էլ լինի, դա ոչ մի նշանակություն 
չունի, և հետո, ես այլևս այդպիսի պայքար չեմ մղի։ Պայքարի ելքը 
վճռական է, իմ ճամփան այժմ ազատ է* դրոյ համար շնորհակալ եմ 
ասածուը։ — Այս ասելուը հետո խորասուզվեը լռության ու թղթերի մեջ։.

Երբ մեր երջանկությունը (այսինքն^ Դիանայի, Մերիի և իմ) ա վհլի 
խաղաղ բնույթ ընդունեը, ե մենք վերադարձանք մեր ամենօրյա սովո ֊ 
րություններին ու մշտական զբաղմունքներին, Սհնտ Տոնն ավելի հ տ ֊ 
ճախ էր տանը մնում, երբեմն ժամերով մեզ հետ նստում էր նույն ոեն^ 
յակում։ Մինչ Մերին նկարում էր. Դիանան ղբաղւքոսէ հանրակրթական 
րնթերըանությամբ, որի կուրսը որոշել էր ( ի սարասփս և ի զարմանս 
ինձ) անընել, ևս ճգնում էի գերմաներենի վրա, իսկ Սենտ Տոնը խ որա ֊ 
սուզվում էր իր խորհրդավոր աշխատանքին արևելյան լեզուներիը մեկի 
ուսումնասիրության մեջ, որի իմանալը անհրաժեշտ էր համ արում իր 
ծրագրերի կատարման համար։

Այսպես նստած իր տեղում, նա բավականին հանդիստ ու կլանւէած 
էր երևում, բայը կապույտ աչքերը երբեմն պոկվում էին տարաշխար
հիկ քերականությունիը և թափառելով, հետաքրքիր լարվածությսոէբ 
կանգ էին առնում մեզ նրա հետ միասին աշխատող ընկերների վրա, 
եթե որևէ մեկը որսում էր նրա հայաըքը, նա իսկույն փախընում էր 
այն, սակայն այդ հայաըքը մերթ ընդ մերթ վերադառնում էր մեր սե
ղանին։ Ես զարմ անում էի, թե դա ինչ կարող էր նշանակել։ Ւնձ անհաս • 
կանալի էր նաև այն գոհ ունակությունը, որ նա ըուըաբերում էր ինձ 
աննշան թվաըող այնպիսի բաների համար, ինչպիսիք էին իմ շաբսւթա֊ 
կան այըելությունները Մորթընի դպրոըը։ Ավելի ևս ապշում էի, երբ 
վատ եղանակ էր լինում՝ ձյուն էր գալիս կամ անձրև, կամ փչում էր 
ուժեղ քամի, և քույրերը ինձ հ ամ ոզում էին չգնալ, նա երբեք բանի տեղ 
չէր դնում նրանը հոգատարությունը և հորդորում էր ինձ գնալ, կատա
րել պարտքս՝ առանը ոլշադրությոմյ դարձնելու կատաղած տարերքին։

— Տեյնը բոլորովին թույլ արարած չէ, ինչպես կարծում եք,–^ 
ասում էր Սենտ Տոնը ,— նա կարող է դիմադրել լեռնային քամու ուժեղ 
հոսանքին, անձրևի տարափին կամ ձյան մի քանի փաթիլներին, ինչ
պես և մեզնիը յուրաքանչյուրը։ Նրա օրգանիզմը ամուր ու ճկուն է, նա 
շատ ավելի հեշտությամբ է հ արմ արվում կլիմայական փոփոխությունն, 
ներին՛, քան շատ ուրիշ, տեսքով ամուր, մարդիկ։
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եվ երբ վերաղաոնում էի հոգնած, փոթորկիք ուժասպառ եղած, ե ր ֊ 
բեք չէի համարձակվում գանգատվել, որովհետև տեսնում էի, որ նա 
նեէյա)։ում է դր անի ք » բոլոր ղեպրե րում գիմ աքկոէնութ յոէնր նրան դուր 
էր դալիս, իսկ թուլությունը հատկապես զայրաքնում էր նրան։

ք^այք մի անգամ կհսօրիը հետո ինձ թոՎ.յլատրեք տանը մնալ, ք ա ֊ 
նի որ իսկապես մրսել էի։ Իմ փոխարեն Մորթըն գնաքին Սենտ Ջոնի 
ր^ք^յրերը։ Նստած կարդում էի Շիլչերը, իսկ նա ուսումն աո իր ում էր իր 
արհհլ յան անհասկանալի նշանները։ Ավարտելով թարգմանությունը, 
նայեքի նրա կողմը և իսկույն ևեթ ընկա կախարդական կապույտ աշքե–* 
րի ներգործության տակ։ Թե ինչքան ժամանակ նա զննում էր ինձ ո տ ֊ 
քՒց ք կարոդ ասել» այդ հայացքն այնքան թափանցող էր ու
սառը, որ մի պահ սնահ ավատ ութ յամր համ ակվեցի, կարծես սենյա
կում գէոնվում էր ինչ– որ գերբնական էակ։

— Ջեյն, ի նչ եք անում։
— Գերմաներեն եմ սովորում։
— ես ուզում եմ, որ գերմաներենր թողնեք և ուսումնասիրեք ձ ի ն ֊ 

դուստանի լեզուն։
— Լո**ւրջ եք ասում։
— Շատ Լքքէրջ և պնդում եմ, և կասեմ թե ինչու։
Հետո բացատրեց, որ Հինդուստանի լեզոմ§ հենց այն լեզուն է, որ 

ինքն այժմ ուսումնասիրում է, որ առաջ գնալով, մոռանում է անցածը, 
որ իր համար շատ մեծ օգնություն կլիներ, եթե մի աշակերտուհի ունե
նար, որի հետ կարողանար նորից և նորից կրկնեչ լեզվի էլեմենտները և 
այգ ձևով վերջնականապես ամրացներ իր հիշողության մեջ. որոշ ժ ա ֊ 
մահակ տատա նվ ում էր իմ և իր քուքրերի մ իք և, բա յց կանգ առավ ինձ 
վրա, քանի որ, իքէ ասելով, ես երեքից ամենատսկոմւն եմ։ Արդյոք չե^մ 
մատուցի նրան այդ ծառայությունը։ Հավանորեն իմ այդ զոհա բերու֊ 
թտ ունը երկար շի տևի, քանի որ մինչև իր մեկնելը մնում է միայն երեք 
ամ իս։

Սենա Զոնն այն մարգը շէր, որին հեշտ կարեւի էր մերժել, զգաց*– 
վում էր, որ ամեն մի տպավորոէթյուն՝ լինի գա վիշտ, թե ուրախ ո ւ ֊ 
թյուն, միևնույն է, խորապես մեխվում էր նրա սրտում և ընդմիշտ 
մնում այնտեղ։ Համաձայնեցի։ Երր Դիանան ու Մերին վերադարձան, և 
սուաջինն իմացավ, որ եղբայրը հափշտակել է իր աշակերտուհուն, ծի–– 
ծաղեց.^ քույրերը հայտարարեցին, որ Սենա Ջոնը երբեք իրենց չէր կա^ 
բոզ համոզեւ այդպիսի մի ք ^ յ1  անեջ։ Նա շատ հանգիստ պատասխա
նեց*



—  ^ ՚ իտեւք։

Սհնտ Զոնր շատ համրհրւստար ու հ տնղուր(1 ող մարղ, րայրյ մ ի ա ֊ 
ժամանակ Ա շատ պահանջկոտ ոլսուղիշ էր> շաւո աշիյտւոանքյ էր տ ա ֊ 
լիս, և երբ տէքածր 1յատարում էի, չիրւմքմ̂  արժտնտնում էի նրա հաղա֊ 
ն ու1(1 յանը ։ Աս տ ի̂ \ սւն ա ր տ ր ոքլոԼո որոշ ա ղղ ե ր րւէքԼւէ>է–ե թողնել իսձ ՛էրա, և 
դա կաշկանդում էր մարիս ա ւլա տ ութ լուն ր. նրա գաէասանրներն ու 
ուշադրությու^Iը ինձ շատ ավելի կին ճնշոււ) , բան անտարրերու^ 
թյունը։ (եյլևս չէի համ արձակվում նրա ներկքսյսէ-թձ^^մբ ազատ խոսել 
կամ ծի() էսքք ել, որովհետև ին չ– որ կաշկանդող ե >աւ/ա/1 բնազդ հիշեը ֊ 
նում էր, որ աշխուժությունը (դոնե իմ մեշ) հա1՝̂ եւի չէ նրան։ հիտեի, որ 
նա թսւյլ էր տալիս միայն լսէ֊րջ որրաւքաղրությս^ններ ու ղբաղմունրներ 
և նր ա ներկայությամբ որևէ բան անել կամ փորձել հնարավոր չէր։ երբ 
ասում էխ ((գնացեք)), գնում էի, ((եկեք)մ գս՚ւիս էի, «արեք այսինչ բ ս ։ ֊ 
նր))՝ անում էի։ ք̂ սւյց ս^բկս>֊թյսւնր ինձ դուր չէր դալիս, և հաճախ
ցանկանում էի, որ նա առաջվա պես ինձ բանի սւեղ չդներ։

Մի անդամ երեկոյան, քնելու ժամին, երբ մենք երեքով շրջաոքա֊ 
տեցինք նրան՝ թ^ք^ի հ֊Ւ2^Ր մազթելով, նա րսա սովորության հաՍբու
րեց քույրերին և նույնպես, ըստ իր սովորության, սեզմեց իմ ձեռքը։ 
Ղիանան, որ այդ երեկոյան չարաճճիաբար էր տրամադրված (նա շէր 
ենթարկվում Ա են տ Ջոնի տանջոր կամքի ուժին, որովհետև նա պակաս 
կաւքքի ուժ չուներ, թեև այլ ուղղությամբ զարգացած), հանկարծ բա ցա ֊ 
կանչեց.

-  Սենտ Ջոն, դու Ջեյնին անվանում ես երրորդ քույրդ, բայց հետը 
քրոջ պես չես վարվում, նրան ևս պետք է համբուրես։

Դիանան հրեց ինձ դեւգի նա։ Ես ւքտածեցի, որ Դիանան չափն անց
կացրեց, և անշնորհք կերպով շփոթվեցի, է̂ ինչ մտածում ու հուզվում էի, 
Սենտ Ջոնը խոն արհեց գլուխը, նրա հունական դեմքը հավասարվեց 
իմին, թափանցոզ աչքերը հարցական նայեցին, և նա համ բուրեց ինձ։ 
Առհասարակ մ արմ արե կաւ̂  սառցային համբույրներ չկան, այլա ։ղես 
կասեի, որ իմ հ որաքրոջ որդու համ բույրը հենց այդսլիսիների թվին էր 
պատկանում։ Գուցե գոյություն ունեն փորձոզ համբույրներ, հենց այդպխ֊ 
սին էր և նրա համբույրը։ Համ բուրելուց հետո նա նայեց ինձ, որպեսզի 
տեսնի, թե ինչ տպավորություն թոզեց, տպավորությունը ցնցոզ չէր, հա^ 
վատացած եմ, որ չկարմրեցի. գուցե մի թեթև գունատվեցի, որովհետև 
զգացի, որ այդ հ ամ բույրը կնիքի պես մի բան էր, որ ամրսցնում էր 
կապանքներս։ Դրանից հետո նա այլևս երբեք չէր մռոանում այդ ծիսա ֊ 
կատարությունը, և այն լրջությունն ու հանգստությունը, որով ես ըն ֊.
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դանում  էի այղ հ ամ բույրը, կարծես Սենտ Ջոնի ալքերում ղրան որոշ
հմայք էր տա էիս։

Ւսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ուզում էի օրեըօր նրան ա վ ե ֊ 
լի հաճույք պատճաոած (ինեչ. սակայն օրեըօր ավելի ու ավելի էի 
զգում, որ դրա համար պետք է հրաժարվեմ իմ բնավորության կեսից, 
խեղդեմ ընդունակություններիս մի մասը, ճաշակս փոխեմ, ստիպեմ ինձ 
ընդունել այնպիսի սկղբունքներ, որոնց նկատմամբ ոչ մի բնական հ ա ֊ 
կում չունեմ։ նա ուզում էր ինձ դաստիարակել այնպիսի բարձր ոլորտի 
համար, որին երբեք չէի հասնի* ինձ համար տանջանք էր ձգտել այն 
դրոշին, որը նա բարձրացնում էր։ Այս բոլորը նույնքան անհնարին էր, 
որքան և անհնարին էր իմ անկանոն դիմագծերին տալ նրա դեմքի կա–՛ 
նոնէսվոր, կլասիկ գեղեցկությունը կամ իմ փոփ ոխ ական կանաչ ա չք ե ֊ 
րին տալ նրա էսշքերի ջինջ կապույտն ու հիանալի փտյլը։

Սակայն միայն նրա ազդեցությունը շէր, որ հիմ՝։։ կադկանդում էր 
ինձ ստրկությսէն մեջ։ Վերջերս ես պատճառներ ուն ևի տխրելա, ւիրտս 
մաշում էր մի վիշտ, որը չորէսցնում էր իմ երջանկության աղբյուրը* դա 
անհայտության էէիշտն էր>

Գուցե դուք կարծում եք, ընթերցող, որ տեղի ու բախտի այս փո–. 
փոխությունների բովում մոռացել եմ միստր Ռոչեսթրրին։ Երբեք և ոչ 
մի րոպե։ Նրա պատկերը շարունակ սրտումս էր, որովհետև դա մշուշ 
ւէր» արևի ճառագայթները կարողանային ցրեւ, ավաղի վրա նկա^ 
րած պատկեր չէր, որ փոթորիկները կարողանային սրբել-տանել* դա 
անուն էր, որը քանդակված էր քարետախտակի վրա և որը գոյություն 
կունենա նույնքան երկար, որքան և մ արմ արը, որի վրա ^ յգ  անունը 

փորագրված է։ Նրա մասին տեղեկություն իմանալու բուռն ցանկությունը 
ամենուրեք հետապնդում էր ինձ* երբ Մորթընում էի ապրում, ամեն 
երեկո տնակ մտնելիս մտածում էի այդ մասին* այժմ. Մուր Հաուզում, 
ամեն գիշեր մահճակաչ էի մտնում, որ մտածեմ այղ մասին։

Կտակի կապակցությամբ միստր Բրիգսի հետ ունեցած անհրա– 
ժեշտ նամակագրության ժամանակ շարունակ հարցնում էի՝ չգի»քի*^ 
արդյոք, թե որտեղ է միստր քիոչեսթըրը և ինչպես է նրա աոողչությունը, 
սակայն, ինչպես և ենթադրում էր Սենտ Զրրնը, Բրիգսը, իրոք, ոչինչ չ գ ի ֊

տեր իմ նախկին տիրոջ մասին։ Այն ժամանակ գրեցի միսիս Ֆ ե յր ֆ ա ք ֊ 
սին, խնդրելով մի չուր հաղորդել նրա մասին։ Ենթադրում էի, որ ճիշտ 
քայլի էի դիմել, սպասում էի, որ շոլաով պատասխան կստանամ։ Ւ զար^ 
մանս ինձ, երկու շաբաթ անցավդ "է  պուտասխան չեկավ։ Եվ



երբ շաբաթները ամիսներ դարձան, իսկ ամենօրյա փոստը ինձ համար 
ոչինչ չէր բերում, սկսեցի խիստ անհ ան գս տ ան ալ։

ԳՐ^ՕՒ։ հնարավոր է, որ առաջին նամակը չէր հասել նրան։ 
Այդ նոր փորձը հույս ներշնչերյ, որը առաջին նսյմակի պես մի բանի շ ա ֊  
րաթ շողում, ջերմացնում էր ինձ, բայց հետո այդ հույսս նույնպես մա^ 
րեց ու խամրեց, ոչ մի բառ, ոչ մի տող պատասխան չստւսցա։ կես տ ա ֊ 
րի ապարդյուն սպասելուց հետո հույսս մեռավ, այն ժամանակ անասելի 
կարոտ իջավ վրաս։

Հիասքանչ դարունը փայլում էր շուրջս, որ ես չէի կարողանում վ ա ֊ 
յելել։ Մոտենում էր ամւսոը։ Դիանան աշխատում էր ղ։Լարճացնել ինձէ 
ասում էր, որ տեսքս անառողջ է և ուզում էր ինձ հետ միասին գնալ ծով
ափ։ Բայց Աենտ Տոնը հակառակում էր. ասում էր, որ ինձ հարկաւէոր են 
ոչ թե զվարճություններ, այլ զբաղմունք, նեբկա կյանքս շատ աննպա
տակ է, մինչդեռ հարկավոր է նւղատակ։ Բստ երևույթին, այդ թերու
թյունը վերացնելու համար, հետս շարունակում էր Հինդուստանի լեզվի 
սլարապմ ունքն երր և քանի դնում, ավելի խստապահանջ էր դառնում * 
ես, հիմարի պես, երբեք չէի ւէտածում դիմաղբել, դիմաղբելու ուժ չու
նեի։

Մի անդամ պարապմունքներին ներկայացա սովորականից շատ 
ավելի տխուր, տերլատվությունը առաջացել էր տանջալից հուսահաւոու^ 
թյունից, առաւէոտյան Հաննան ասաց, որ իմ անունով նամակ է ստաց
վել, բայց երբ իջանք ներքև, համարյա հավատացւսծ լինելով, որ վեր
ջապես երկար սպասած լուրը կստանամ, ես դտա ւքիայն ւքիստր Բրիդսի 
իմ գործին վերաբերող աննշան դրություն ը։ Այդ վշտալի անհաջողու
թյունից արցունքներ հորդեցին աչքերիցս, և հիմա, երբ նստած կենտրո
նացել էի խրթին տառերի ու հնդկական գրողի գունեղ ոճի վրա, աղքերս 

էի^ արցունքներով։
Աենտ Տոնը կանչեց ինձ մոտը, որ կարդամ. ես փորձում էի, բո։յց  

ձայնս դավաճանում էր ինձ, բառերը կորչում էին հեծկլտոցների մեջ։ 
Մենք մենակ էինք. Դիանան հյուրասենյակում զբաղւէւսծ էր երաժշ։ոու– 
թյամբ. Մերին աշխատում էր պարտեղում. մայիսյան հրաշալի օր էրտ 
պարզ, արևոտ, թեթև խաղում էր զեփյուռը։ Ւմ հուզմունքը չզարմացրեց 
Աենտ Տոնին, նա նույնիսկ չհտրցրեց պատճառը, միայն ասաց.

— Մի քանի րոպե կսպասենք, Տեյն, մինչև որ հանգստանաք։
Եվ մինչ ես շտապով աշխատում էի զսպել վշտի այդ նոպան, նա 

հանգիստ ու համբերատար նստած^ հենվել էր իր սեղանին և հիշեցնում 
էր բմշկի, որը գիտնականի հայացքով դիտում է հիվանդության ընթացՎ
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ն սւխօրոք նախս/տեսված ու միանգամ այն հասկանալի տագնապը։ 
ԽԼւրւեւոէք հեկեկոցս^ սրըԼըի աշթերՍք թեև գանգատվեցի, որ այս առա^ 
վոտ լավ չեմ գգում, շարունակեցի պարապմունքներս և հաջողությամբ 
ավարտեք֊յի։ Սենտ ^ոնը հավաքեց գրքերը, փակեց սեղանն ու ասաց*

— այժմ, Ջ ե յն , պ1 տք է պրոսնեք, և ինձ հետ։
— Ես կկանչեմ Դիանային ու Մերիին։
— Ոչ։ Այս առավոտ ինձ հարկավոր է միայն մեկ ուղեկից, և այգ 

ուղեկիցը կչի^՝եբ րքուք, հագնվեք և դուրս գնացեք հետնամ ՈԼտքէսէա 
ն՝աւգարհով գնացեք դեպի Մարշ Գչենի կատարը, մի րոպեից հետո ես 
կհ աս նեմ ձեզ։

Ես միջինը չդիտեմ* ուժեղ ու հաստատակամ թնավորության տեր 
մարդկանց հետ, որ։։նք իմ հակապատկերն են, ունեցած հա րա բերոլ֊ 
թյունների մեջ երբեք շեմ կարողսէցել լիակատար հնագտնդության ու 
վճռական ըմբոստության միջև գտնել միջինը։ Միշտ անկեղծորեն են*, 
թարկվել եմ մինչև բոն կմ ան պահը, որը երբեմն հասել է հրաբխային 
թափի* բս^յց քանի որ ներկա դեպքում հ անգամ ան րնե րը և տրամ ա դրու ֊ 
թ յ ունս ինձ ըմբոստության չէին մղում, ես հլու~հնա ղանդ կատարեցի 
Սհնտ Ջոնի հրամանները և տասը րոպե հետո նեղ հովտի վայրի կածա
նով արդեն քայլում էի նրա կողքին։

Արևմուտքից փչում էր զեփյուռը, անցնում էր րւոԿ^ների վրայով, 
տարածվում էր հա/Լամրգու ու եղեգնի անուշ բուրմոմտքր* երկինքը ջինջ 
կապայտ էր* գարնանային անձրևներից հորգացած ջրառատ ու զուլալ 
գետակը, արտացոլելով մերթ արևի ոսկե ճաճանչները է մերթ երկնակա
մարի շափյուղե կապույտը, սլանում էր ներքև, ղեպի խոր կիրճը։ Առաջ 
գնալով և կած ան * ց չեղվելով, ք^յէեցինք մաքուր, զ։քրուխտ– կանաչ փա** 
փուկ խոտի վր^*յով։ որտեղ երփներանգում, ծաղկում էին մանր ս։գիտակ 
ծաղվւկներ, շողշողում էին աստղանման գեղին ծաղիկներ. Րլ^*–ր^երը 
շրջապատում էին մեզ բոլոր կողմ երից, որովհետև նեղ կիրճը վերջում 
պտույտներ գործելով կորչում էր նրանց խորքերում։

— Եկեք հանգստանանք ա յս տ ե ղ ,^  ասաց Սենտ ձոնր, երբ մոտե
ցանք ժայռերի ցրված խմբին, որոնք պահպանում էին կիրճը։ որի վեր
ջում գետակը աղմկոտ ջրվեժ կազմելով գլորվում էր ներքև* մի փոքր 
հեռու բարձրանում էին լեռներ, որոնք զուրկ էին խոտից ու ծաղիկնե– 
էՒՏ։ զարդարված էին հավամրգու ծածկոցով ու ժայռի զանգված
ներով։ Այստեղ ամայությունը հիշեցնում էր անապատ, իսկ ուրախ 
եքանգնԼրը փոխվում էին մռայլ գույների* լեռները կարծես պահպանում

մենակության ջքված հույսը և լռության վերջին ապաստանը։
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նստհըի։ Սենտ Ջէէնը կանգնած մնաը մոտս։ Նա նայում էր կիրձին 
և դահ ավանդին, հայաըքը վտակից սահում բարձրանում էր դԼսյի 
ամպ երկինք, որից ջուրը կապույտին էր տալիս, դւխւսրկը հանեց, և 
զեփյուռը օրորեց նրա մազերը, շոյեց ճակատը։ քավում էր, թե հէսէլոր֊ 
ոակցության մեջ էր մտել այդ տեղերի հանճարի հետ, իր ոյյւսց ՚՝.՚ւվ 
կարծես հ րամեշա էր տալիս ին չ ֊ որ բանի։

— Այս բոլորը երազում նորից կտեսնեմ, — ասաց նա։ — Երբ կք^>եմ 
Գանգեսի ափերին և նորից^ այն հեռավոր մամին, երբ մի աԱ քան 
կհ աղթ ահ արի ինձ առավել խ որհ րդավոր դետի ափերին։

Տարօրինա՜կ սիրո սւարօրինա՜կ բառեր։ Դամա ն հայրենասերի /./;– 
րը իր հ այրենիքի հ անդեպ։

Սենտ Ջոնր նստեց, համարյա կես մամ լուռ էինք* ոչ նա էր գիմ ուէք 
ինձ, ո՜չ ես նրան, կես մամ հետո նորից սկսեց.

— Ջեյն, վեց շաբաթից հետո գնում եմ։ Տեղ եմ պատվիրել մի նա–*։ 
վում, որը հունիսի քսանմեկին մեկնում է Արևելյան Հնդկ աստ ան։

— Աստված ձեզ պահապան լինի, դուք ձեղ նվիըել եք նրա դոր ,̂ 
ծին,— պատասխանեցի։

— Այո, — ասաց,— դրանում է իմ փառքն ու ուրախությունը։ Եմ 
անսխէսլական տիրոջ ծառան եմ։ Չեմ ենթարկվում մարդկային ղեկաՎ 
վարությանը, չեմ ենթարկվում ինձ նման թույլ որդերի անկատար 
օրենքներին ու մեղսապարտ իշխանությանը, իմ թագավորը, իմ օրենսՎ 
դիրը, իմ կապիտանը ամենակարողն է։ Տարօրինակ է, որ իմ շրջասլա-Վ 
տում բոլորը չեն վառվում նրա դրոշին զինվորագրվելու ու միանաՎ 
լու ձդտ ում ով։

— Բոլորը ձեր ումը չունեն, և անմիտ կլիներ, եթե թույլը քայլեր 
ումեղի կողքին։

— Ես թույլերի մասին չեմ խոսում, նրանց մասին չեմ մտած։։ւմէ 
Դիմում եմ միայն նրանց, ովքեր արժանի են այգ գործին և ձեռնահաս 
են այն ի կատար ածելու։

— Այդպիսիները փոքրաթիվ են, և դժվար է նրանց գտներ
— Դուք ճիշ տ եք ասում, բայց եթե գտնես, հարկաւէոր է արթնացա 

նել, համոզել, հորդորել, ցույց տալ, թե որն է նրանց ձիրքը, և ինչի հա
մար է այն տրված, հայտնել երկնքի պատգամը, աստծո անունից ուղ^ 
ղոլթյուն տալ, առաջարկել, որ նրանք տեղ գրավեն նրա ընտրյալների 
շէսրքում ։

— Եթե նրանք իսկապես հարմար են այդ խնդրի համար, մ ի՝ թե 
իրենց սիրտը չի թելադրի այդ։

ա



Զգում էի, որ կարծես իմ շուրջը խտանում և կուտակվում էր սար^ 
սափելի թովչանք, սարսափում էի, որ նա արտասանի ի ն չ ֊ո ր  ճակատա–– 
գրական բառեր, որոնք միանգամից ինձ կկախարդեն։

— Իսկ ի^նչ է ասա մ ձեր սիրտը,— հարցրեց Սենտ հոնը։
— Իմ սիրտը լուռ է ,,, իմ սիրտը լուռ է ,— պատասխանեցի ա պ ֊ 

շած ու վախեցած։
— Այն Ժամանակ ես կխոսեմ ձեր սրտի փոխարեն,— շարունակեց 

նա ցածր ու անողոք ձայնով ։ — հ ե յն , միասին գնանք Հնդկաստան, կլի^ 
նհք ինձ օգնական և ընկեր– աշխատակից։

Հովիտն ու երկինքը պտտվեցին ու երերացին շուրջս, բլուրները վեր 
բարձրացան։ քավում էր, թե լսեցի երկնքի կոչը, կարծես երևակյսյական 
սուրհանդակը, ինչպես Մ ակեդոնիա յա մ , արտասանեց Ծեկեք և օգնեք 
մեզ^>։ Բայց ես առաքյալ չէի, չէի կարող տեսնել համբավաբերին, չէի 
կարող ընդունել նրա կոչը։

— Օ ", Սենտ հ ո ն ,— ճչա ցի,— խղճացեք ինձ։
Բայց ղիմում էի մի մարդու, որը հետևելով իր սլարտականությանը, 

ո չ  գթասրտություն գիտեր և ո չ  խղճի խ ա յթ։ Նա շարունակեց^
— Աստված ու բնությունը նախասահմանել են, որ դուք միսիոների 

կին լինեք։ Նրանք ձեզ օժտել են ոչ թե արտաքին, այլ հոգեկան ձիրք ու 
շնոր Հքով, դուք ստեղծված եք աշխատանքի և ոչ թե սիրո համար։ Պետք 
է և կլինեք միսիոների կին։ Դուք իմը կլինեք, ձեզ պահանջում եմ ոչ թե 
հաճէսյրիս, այլ արարչին ծառայելու համար։

— Բայց ղրտ համար ես հար։1ար չեմ, կոչում չունեէք, — առարկեցի։
Նա, երևի, հաշվի էր առել այդ առաջին առարկումները, բոլորովին

չզ ա յր ա ց ա վ ։ Եվ իրոք, երբ հենվեւով ժայռին և ձեռքերը խաչաձև դնեչով 
կրծքին, հայացքը հառեց ինձ վրա, ես հասկացա, որ նա պատրաստվում 
էր երկար, ուժեղ դիմադրության և չի էր համբերությամբ, նա որոշել էր 
անպայման հաղթանակը շահել։

— Համեստությունը, հ ե յն ,— ասաց նա ,— քրիստոնեական առաքիչ 
նությոմէների հիմքն է. իրավացի եք, երբ ասում եք, որ այդ գործի համար 
հարմար շեք։ Ապա ո՛*վ է հարմար։ Կամ ո՛*վ է ,  որ իսկապես կոչված է 
այդ բանի համար, իրեն արժանի է համարում այդպիսի կոչման։ Ես, 
օրինակ, միայն փոշի ու մոխիր եմ։ Սուրբ Պողոսի հետ միասին ինձ 
համարում եմ մեղավորներից ամենագլխավորը, բա յց ես չեմ սարսա
փում իմ ստոր լինելու գիտակցությունից։ Գիտեմ իմ առաջնորդին, գի^ 
էոեմ, որ նա արդարացի ու ամենազոր է. և եթե մեծ խնդրի կատար
ման համար ընտրել է այսպիսի մի թույլ գործիք, ապա իր լիության



անսպառ պսղարից նա կլրացնի ու կվերացնի գործիքի ու նպատակի 
միջև եղած անհամապատասխանությունը։ Մտածեք ինձ նմա ն, Ջեյն, ինձ 
նման հավատաըե^^ք։ Զեզ կոչ եմ անում հենվել քրիստոնեական հավա֊ 
տի ։1յ 1ա, մի̂  ̂ կասկածեք, նա կկրի ձեր մարդկային թուլության ծանրու^ 
թյունը։

— Ես չեմ հասկանում միսիոների կյոյնքը, երբեք չեմ ուսումնասի֊ 
րել միսիոների աշխատանքը։

-  Խ  բանում, ինչքան էլ համեստ ուժեր ունենամ, անհրաժեշտ 
օգնությունը ցույց կտւմմ, յուրաքան չյուր ժամ կբացատրեմ ձեղ ձեր 
խնդիրը* միշտ ձեր կողքին կլինեմ, կօգնեմ ձեզ ամեն րոսլե։ Այղսյես 
կանեմ սկզբում, շուտաէ (ես գիտեմ ձեր ընդունակությունները) կդառ
նաք նույնքան ուժեղ ու դործոլնյա, որքան ես, և այլևս օգն ությանս սյա– 
հանջը չեք զդա։

— կ^'* ^յգպի^ի գործի համար։ Ես դա չեմ զգում։ 
Երբ դուք խոսում եք, ոչ մե բան մեջս չի արձագանքում և չի հուղվում։ 
Չեմ զգում ո'̂  չ մի փոյյլող լույս, կյանքի աշխուժություն, ո չ  մի ձայն, որ 
խ որհ ուրգ տար կամ խրախ ուսեր ինձ։ Օ , եթե կարողանայի ստիպել ձեզ 
տեսնել, թե ինչսլես հոգիս այս րոպեին նմանվում է մի անլույս զնդա ֊ 
նի, որի խորքում կուչ է եկել կաշկանդւէած երկյուղը, ձեր կողմից ինձ 
համոզելու երկյուղը^ փորձել այն, ինչ ես ի վիճակի չեմ անել։

-  Իմ պատասխանը պատրաստ է, լսեք։ Ես ձեզ հետևոււք եմ մեր 
հանգիպւքան առաջին իսկ րոպեից, տասը ամսվա ընթացքում ուսոււ^նա– 
սիրել եմ ձեզ։ Այդ ժամանակաէքիջոցում ձեզ ենթարկել եմ տարբեր փոր
ձությունների և ի'*նչ եւք տեսել ու ի̂ *նչ եմ պարզել։ Զեր պարապմունք
ները գյուղական դպրոցում ապացուցեցին, որ դուք կարող եք լավ, ճրշ ֊ 
տապահորեն և բարեխիղճ կերպուէ կատարել մի աշխատանք, որր նույ– 
նիսկ չի համապատասխանում ձեր հակոսքներին ու սոէԼորությոլններին, 
տեսա, որ կարող եք այն կատարել ձեռնահասությամբ ու տակտով դուք 
կարող եք շահել, քանի որ զգացմունքների տեսակետից զուսպ եք։ ^ուք 
հանգիստ ապրում էիք և հանկարծ հարստության տեր դարձաք* ես ձեր 
մեջ գտա հոգի, որ զերծ է Դեմասի^ արատներից, շահը ձեզ վրա ոչ մի 
իշխանություն չունի։ Վճռական պատրաստակամ ութ յան մեջ, որով գաք 
ձեր կարողությունը բաժանեցիք չորս մասի, թողնելով ձեզ միայն մի 
մասը և զոհաբերելով էքյուսները հանուն արդարության, ես ճանաչհրի մի 
հոգի, որ զոհաբերության բոցից ու հուզմունքից բաւԼականություն էր

1 Աստվածաշնշի անձնավորություններից մեկը, որ գայթակղվելով հարստությամբ, 
լքեց Պողոս առաքյալին։
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էւ ս; ա ն ոլւ>: Այն զիջողրւ թ յ ան մեջ, որով դուք, իմ ըանկությամ բ, հրամ ա ր ֊ 
է/Լւյս.) ւ^յ^^խատանբիրյ, որը ձեզ հետաքրքրում էր, և զբւ^ղվեցիք մի ո ւր ի ֊ 
շւ։վ, որր <Լտաքրքրում էր ինձ, այն անխոնջ ջանասիրության մեջ, որով 
Դարունոէ1;ոէէք եք մինչև օրս ձեր այդ նոր զբաղմունքը, այն անսոյաո 
էէւանդի և անսասան բնավորության մեջ, որով դուք դիմավորեցիք դրա 
զմվարություններլ։, ես տեսնում եմ այն լրացումները, որ փնտրում եմ։ 
^ ե յն , դուք ենթարկվող, ջանասեր, անշահախնդիր, հավատարիմ, աե ֊  
փոփոխ ու համարձակ եք. ձեր մեջ կան մեղմ և, դրա հետ միասին, 
րոսական գծեր* դաղարեցեք ձեր ուժերին չվստահելուց, ես կվստահեմ 
ձ.եզ անվերապահորեն։ Զեր օժանդակությունը, որպես հնդկական ղըպ^ 
բոցի ղեկավարուհի և որպես հնդիկ կանանց մեջ իմ տանելիք ա ջխ ա ֊ 
տանրի օգնական, ինձ համար կլինի չափազանց արժեքավոր օժա նդա ֊ 
ե ութ յա ն ։

Երկաթե օղակը սեղմվում էր շուրջս. Օենտ Ջոնի հորդորանքները 
դանդաղ ա անշեղ էին։ նրա վերջին խ ոսքերը իմ փակ աչբերի առաջ 
կարծես րաց էին անում այն համեմատաբար պարզ ճանապարհը, որը 
մինչ ալդ փակ էր։ Իմ աշխատանքը, որը աննշան ու անհույս կերպով 
ճապաղ էի համարում, նրա խոսելու պրոցեսում և նրա հմուտ ձեռքի 
տսէկ ձևավորվում ու պարզորոշ ուրվագծեր էր ստանում։ էէենտ Զոնը 
սպաս ում էր պատասխտնի* նախքան պատասխանելը, պահանջեցի կես 
ժամ ժամանակի խորհելու համար։

— Շատ սիրով, — համ աձայնեց նա վեր կեն ալով, փ ոքր ֊ինշ հե
ռացավ, պառկեց հավամրգու թփերի մեջ ու մնաց անշարժ։

«Ես կարող եմ անել ա յն, ինչ նա ինձ/ևից ուղում է. ստիպված եմ 
համաձայնել— խորհում էի ես,— եթե կյանքը խնա^ի ինձ։ ^ ա յց  զգում  
եմ, որ երկար շեմ ապրի հնդկական արնի տակ։ Իսկ ի^նշ կչինի հետո, 
նրա էքրույթր չէ ։ Երբ մեռնելուս ժամանակը գա, նա ամենայն հա նգսա ու֊ 
թյա մբ և նվիրվածությամբ ինձ կվերադարձնի աստծուն, որն ինձ հ ա ն ձ ֊ 
նել էր իրեն, հարցը ինձ համար շատ պարզ էր։ Հեռանալով Անգլիայից, 
կթողնեմ սիրածդ ամայի երկիր՝ միսար Ռոչեսթըրն այստեղ չէ. և
եթե լիներ էլ, ի^նշ նշանակոէթյոմ։ դա կարող էր ոճենա լ ինձ համար։ 
Այժմ ապրելու եմ առանց նրա։ Ոչ մի բան այնքան անիմաստ ու ա ն ֊ 
հիմն չէ, որքան այն, երբ ստիպված ես քարշ տալ օրերդ, ակնկալելով, 
որ հանդամսմ$քների մեջ կկսէտարվի իք։շ ֊որ անհնարին փոփոխությոէն, 
որը նորից կմիացնֆ ինձ նրա հետ։ Իհարկե (ինչպես մի անգամ Սենտ 
յ^ռ^նն առաց) կյանքում ես պետք է կորցրած հետաքրքրության փ ոխ ա ֊ 
րեն նորը գտնեմ, մի թե այն գործը, որ նա հիմա ինձ առաջարկում է»



ա;քենա/^շմսէրիտ ու հրաշալի դրաղմունքը չէ,  որը մարպ կարրքյ է րնտ^  

րԼք, իսկ աստված՝ ն ա խ ա ս ահ մ ան հ լ ։  Մ ի̂ * թ  ե այրք գործը իր աղնիվ հրգ^ 
սերով ու վ ս ե մ  ա րղյունքն հ ր ով չի լրյնի այն դատարկուքյ յունր, որը մնա–  

ըել է խ զ վ ա ծ  կսաւերիզ և խ ո ր տ ա կ վա ծ հույսերիրյ հետո։ Ըստ երԼույթին, 
պ ետ ք է պ ա տ ա սխ ա նել ((այո)), հ, ա յն ո ւա մ ե ն ա յն ի վ ,  դողում եմ։ Ավա"ղ։  

եթե մ ի ա ն ա մ  Սենտ Տ ո ն ի ն ,  ես կհրա(քարվեմ ի մ  ի ն չ-ո ր  մա սիը. եթե  

գն ա մ  Հ ն դ կ ա ս տ ա ն , ինձ կղա տ ա պ ա րտ եմ  վա ղ ա ժ ա մ  մ ա հվա ն ։ Եվ Անդ^ 

ւՒ^յՒտ Հն դ կ ա ս տ ա ն , Հնդկաստ անիւյ գ ե ր ե զ մ ա ն  գնալու ա յգ  ժա մա նա կա –  

միջոցը ինչո^^վ լց ն ե լ ։  Օ", շատ լա վ գ ի տ ե մ ։ Շատ պարզ տ եսնում եմ ա յո ։  

Ծայր աստիճան լա րելով  ուժերս՝^ ես կբա վ ա ր ա ր ե մ  նրա ա մ են տեսակի  

տ կն կա լում ները ։  Եթե գ ն ա մ  նրա հետ , կա տ ա ր եմ այն զ ո հա բերութ յունը ,  

որ նա ստ իպում է անելու,  զոհա բերությունը  լիակատսյր ^լէնի»  

ա մ են ինչ կդ ն ե մ  զոհասեղանի վթ^^ սիրտս, կենսական ուժերս,  

ինքս ինձ ա մ բո ղ ջա պ ե ս։ Սենտ Տ ո ն ը  ինձ երբեք չի սիրի, բ ա յց  կ խ ր ա 

խ ուսի ։  Ես կ ցո ւց ա բե ր ե մ  այնպ իսի եռա նդ, որը դեռ եր բեք  չի 

տ եսել,  ուժի ա յնպ իսի ա ղ բյուր ,  որի մա սին երբեք չէր կ ա ս կա ծո ւմ ։ Ա յո ,  

կարող եմ աշխատել ա մ ե ն ա յն  հ ա մ ա ռ ո ւթ յա մ բ ,  ինչպ ես և նա, և ն ո ւ յն 

քա ն անտրտունջ։

ՈւրեւՏն նրա սյահ անջին հնա րա վոր է հ ամ ա ձ ա յն ե լ ,  եթե չլիներ մի  

հա րց, մի սարսափելի հա րց։  Նա խ նդրում է, որ ես նրա կինը դառնէսմ,  

բ ա յց  նրա մեջ ի մ  հա նդեպ նույնքա ն սեր կա, որքան և ա յն խ ո ժ ո ռ  

հսկա ժա յռ ի  մեջ, որից փ րփ րա դեզ հոսանքը գլորվոււք է վիհի մեշ։ Նա 

ինձ դն ահ ատ ում է ա յն պ ե ս ,  ինչպես ռ ա զմ իկը՝  լավ զենքը , և մ ի ա յն  ա յդ 

ք ա ն ։  ՝9անի դեռ ամուսինս չէ,  դա ինձ բո լո ր ո վի ն  չի վշտ ա ցնում*  բ ա յց  

կարո^^ղ եմ թույլ  տալ, որ իր հաշիվները իրէսկանացնի, սառնա սիրտ  

կերպով կատսյրի ծր ա գ ր ե ր ը , ա ն ցն ելո վ  ինձ հետ ա մ ուսնական ծի ս ա կ ա 

տ արությունների մ իջով։ Կարո'*ղ եմ ընդունել նրանից ամ ուսնական մ ա 

տ անին, հ ա մ բ ե ր ո ւթ յա մ բ  տանել սիրո բոլոր  ձևերը (ո ր ո ն ց ,  չեմ կ ա ս կ ա 

ծում,  բ ծ ա խ ն դ ր ո ւ թ յա մ բ  կ հ ե տ և ի ) ,  ի մ ա ն ա լո վ ,  որ հոդին նրա մեջ բսւ– 

ց ա կ ա յո ւմ  է։ Սարովդ եմ հաշտվել ա յն մ տ քի հետ , որ նրա ա մեն մի  

շո յա ն ք ը  զոհա բերութ յուն  է, որը անում է՝ ելնելով ս կ զ բո ւն ք ի ց ։  Ոչ, դա 

կլիներ հ րեշավոր ն ահ ատ ա կ ութ յուն ։  Ես երբեք չե մ  հանդուրժի ա յդ ։  ^ա–  

րող եմ նրան ուղեկցել որպես ք ո ւ յր ,  բ ա յց  ոչ որպես կին*. ա յդ պ ե ս  էլ 

կ հ ա յտ ն ե մ  նրա ն։

Ն ա յե ցի  ր լր ա կ ի ն ։  Սենտ Տ^^նը շաիհւնակում էր ա նշա րժ պառկւսծ  

մնա լ որպես տ ա պ ա լվա ծ սյուն* դեմքն  ուղղվա ծ էր դեպի ին ձ ,  հ ա յա ց ք ը  

սուր ու թ ա փ ա ն ց ո ղ  էր։ Ոտքի կ ա ն գ ն ե ց  ու մ ո տ ե ց ա վ ։
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— Պատրաստ եմ գնալ Հնդկաստան, եթե միա յն ազատ մնա մ ։
—  Զեր պ ա տ ա սխ ա նը կարիք ունի բա ցա տ րությա ն , —  ասաց նա ,––

պարզ չէ ։
—  Առ ա յսօր դուք իմ եղբա յրա ցուն էիքք իոկ ես՝ ձեր քույրա ցուն։ 

Թող ա յդպ ես էլ շարունակվիյ ավելի լավ է չամուսնա նանք։
նա շա րժեց գլուխ ը։
— Տվյա լ դեպքում եղբայրական կապն անհնարին է ։ Ուրիշ բա ն է, 

եթե հարազատ քույրս լինեիք, ձեզ հետս կվերցնեի և կին չէի փնտրի։ 
Թայց տվյալ դեպքում կա^մ մեր միությունը պետք է սրբա գործվի ու ա մ
րանա ա մուսնությա մբ, կա^մ բոլորովին գոյութ յուն չպետք է ունենա^ 
գործնական խոչընդոտները ւէլրիշ որևէ ծրագիր անհնարին են դարձ
նում։ Մի^թե ա յգ  չեք տ եսնում, Զ ե յն ։ Մտածեք մի պահ, ձեր ուժեղ միտ 
քը ձեզ ուղղություն կտ ա։

Ես մտ ածում էի։ Ոայց առողջ դատողությունս շարունակ թելա դրում  
էր միա յն մի բա ն՝ մենք չենք սիրում իրար ա յնպ ես, ինչպես պետք է 
սիրեն ամուսինն երբ. հետևապես, պարզ է, որ չպետք է ամուսնա նանք։ 
Այդպես էլ ասացի։

—  Սենտ յքոն , —  դարձա դեպի նա , —  ես ձեզ համ արում եմ եղբա յր, 
դուք ինձ՝ քույր ։ Թող այդպես էլ շարոէնակվի։

—  Հնարավոր չէ, հնարավոր չէ , —  պատասխանեց նա կարճ ու կըտ– 
րուկ վճռա կա նությա մբ * —  գա այն չի չինի։ Դուք ա սացիք, որ ինձ հետ 
կգ^^ք Հնդկաստան, հիշեք, ա սացիք։

—  Մի պ ա յմա նով։
—  Լա^վ, լա՞՛վ, ուրեմն գլխավոր կետի՝ Ա նգլիա յից ինձ հետ մեկնե– 

չոլ և իմ ապագա աշխատանքներին մա սնակցելու դեմ չեք առարկում։ 
Կարելի է ասել, ձեր ձեռքն արդեն դրել եք արորի վրա* դուք ավելի քան 
հետևողական եք, և հետ չեք քաշի ա յն ։ Եվ միա յն մի հանգամանք նկա 
տի պետք է ունենաք՝ ինչպես անել, որ ավելի լա վ կատարեք այն դոր– 
ծը, որ ստանձնում եք ։ Պարզեցրեք ձեր բա րդ ձգտումները, զդացմունք– 
ները, խոհերը, ցանկությոմմէերը, նպատակները* կենտրոնացրեք ձեր 
մտ ածմունքները մի նպատակի վրա՝ ինչպես ա նել, որ ա րդյունա վետ , 
եռանդով կատարեք ձեր մեծ  տիրոջ միսիա ն։ Ա յդ կենսա գործելու համար 
գոլք պետք է ոմտենաք աշխատակից և ոչ թե եղբա յր* դա շատ թ ույլ կապ 
է, ձեզ հարկավոր է ա մուսին։ Ինձ քույր  նույնպ ես հարկավոր չէ* նրան 
ամեն րոպե կարող են վերցնել ու տ ա նել։ Ինձ հարկավոր է կին, միակ 
օգնականը, որի վրա կյա նքում ակտիվ կերպով կարող եմ ազդել ու որին 
ցմա հ կարող եմ պահել կողքիս։
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ո էս ա րյ ~Ես ղողում էի նրա խոսրերիը, ամբողջ էությամբ զղում էի նբւ 
ղեըության ածը։

—  Փնտրեք մի ուրիշին, Սենտ ոն, ձեզ ավելի հարմար մեկին։
—  Ավելի հարմար մեկին նպատակներիս համար, ուղում եռ սյոել 

հարմար մեկին իմ կոչման համար։ կրկնում ես, անգույն, շարքային 
անհատ, հասարակ մարզ, իր մարդկային բոլոր եսասիրական ղդաղ ֊ 
մունքներով ինձ հարկավոր չէ* ինձ հարկավոր է միսիոներ։

—  Ես ձեր միսիոներական գործի համար կտսյմ ամբողջ ումերս. ձեզ 
հենը դա է հարկավւղ։, ե ոչ թե ես* դա նշան ակում է հաըահատիկին 
աւԼելաընել կճեպ և կեղև։ Դրանք ձեղ հարկավոր չեն, դրա համար Էլ 
պահում եմ ինձ։

- ֊- Դուք չեք կարող, չպետք է այղ անեք։ Մի ՛̂թե կարծում եք ա ստ ֊ 
ված կբւաէարարվի զոհաբերության կեսուէ։ Մի''թհ կընդունի խեղւԼած 
զոհաբերություն։ Ես պաշասրսնում եմ տիրոջ դործր և հրա։1իրո։մ ձեզ 
նրա դրոշի տակ։ Նրա անունից չեմ կարող ընդունել մասնատված սլար֊ 
տավորություն* այն պետք է ամբողջական լինի։

—  Օ", ես պատրաստ եմ ամբողջ սիրտս տալ աստծուն, —  ասաըի, —

Բ ^յ9  Դ̂ *–Ք Ժ ք ք̂ զ̂ք̂ *–մ ոյյն։
Չեմ կարող երդվել, ընթերըող, որ իմ տոնի մեջ, որով արտասանեըի 

այդ բառերը, և իմ ղդաըմունքնհրի մեջ չկար ին չ ֊ո ր  թաքնւխծ հեգնանք։ 
Մինչև հիմա լուռ սարսափում էի Սենտ ^ոնիը, որուէհետև նրան չէի 
հասկանում։ Վախենում էի նրանից, որովհետև վարանումների մեջ էի։ 
Չդիտեի, ո̂ *րն է նրա մեջ– սուրբը և ո՞րը մարդկայինը* բայց այղ խո
սակցությունը շատ բան պարզաբանեց* նրա բնավորության էէերլուծումո 
կատարվում էր իմ աչքերի առաջ, տեսա նրա թերությունները և ըմբռնե
ցի դրանց էությունը։ Հասկացա, որ այստեղ, այս հավամրդու թփերով 
ծածկված թմբի վրա, նստած եմ մի մարդու ոտքերի մոտ, որը, չնա
յած գեղեցկությանը, նույնքան մեղավոր է, որքան և ես։ Քողն ընկավ 
նրա կոշտության ու բռնակալության վրայից։ Տեսնելով նրա մեջ այդ 
գծերը, ես զգացի նաև նրա անկատարությունը և զինվեցի համարձակէո֊ 
թյամբ։ Ես նրան հավասար մարդ էի, որի հետ կարող էի վիճել ե որին, 
անհրաժեշտության դեպքում, կարող էի դիմադրություն ցույց տալ։

Ւմ վերջին նախադասությունը արտասանելուց հետո, նա լուռ 
մնաց, ես համարձակ նայեցի նրա դեմքին։ Նրա ինձ վրա հակված հա
յացքի մեջ նկատելի էին խիստ զարմանք և տագնապալից հարց՝ ((Մի՞
թե ն ա ծաղրում է ինձ»։ Թվում է, թե նա հարցնում էր՝ ((Ի՞նչ է նշանա
կում սա»։
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—  ^պԼտքէ Լ մոոա նա չ, որ դա շատ կարևոր հարց է , —  շարոմէակեց 
նա , — հարց, որի մասին թեթևա մտ որեն մաածևւը կամ խոսելը հան^ 
ցանր է։ Հավատում եմ, Ջ ե յն , որ դուք միա նգա մա յն Լուբջ կերպով ասա^ 
ցիք, որ պատրաստ եք ձեր սիրտը տալ աստծուն • ես էլ հենց ղէս եմ 
ու զում ։ Մի անդամ րնդմիշտ պոկեք ձեր սրտից մա րդկա յին կապերը, 
տվեք ձեր սիրտն արարչին, և այն Ժամանակ աստծո թա գա վորությա ն  
^աշ։.քյէսր (ունը երկրի վրա կլինի ձեր միակ ուրախությունն ու ձգա տ մր, 
ե դաք պատրաստ կլինեք անել ա յն, ինչը կնպաստի ա յդ քա նին։ Դուք 
կսէեսնեք, թե մեր մա րմնա յին ու հոգեկան միությունը ինչպիսի նոր ուժ 
կտա մեր շանքերին. միակ միութ յունը, որը մա րդկային էակների բախ^ 
լորն ու ձղտ ումները մշտապես շաղկապում է իրար հետ ։ Եվ եթե դեն 
նետեք բոլոր մանր քմա հա ճույքները, ա մենօրյա  դժվա րություններն ու 
ղդացմոէնքների նրբությունները՝՛ աստիճանի, բնա վորությա ն, ուժի և 
քնքշությա ն մասին ունեցած ձեր կասկա ծները, ապա միա նգա մից կշտա^ 
պեք մտնել ա յդ մ ի ության մեք։

—  Մի'*թե—  կարճ արձագանքեցի ես, նա յեցի նրա դիմա գծերին, 
որոնք գեղեցիկ էին իրենց ներղաշնակությա մ բ , բ ա յց  սա րսա փ ելէ  
իրենց դա ժա նությա մբ* նրա հրա մա յող, բ ա յց  թաց ճակատին, նրա պաք– 
ծա ո, խոր ու թա փ ա նցող, բա յց  ոշ մեղմ աչքերին, րարձր, պատկառելի 
կերպարանքին և մտ քով պատկերացրի, ար ես նրա կինն եմւ 0^, ե ր ֊ 
բ ե ՜ք ։ կէնել նրա փոխանորդը, ընկերուհին, դա ավե(ի ճիշտ է* ա յգ ձ ե ֊ 
վով պաարասա եմ նրա հետ ովկիաններ ա նցնել, աշխատել հետը գ^ր– 
ծի համար ասիական անապատների կիզիչ արևի տակ, հիանալ նրա 
րա քոլթ յա մբ, նվիրվա ծութ յա մբ, էներգիա յով, (ո ե յյա յն  հարմարվեվ նրա 
ղեկա վա րությա նը, հանգիստ ժպտաւ, տեսնելով նրա արմատախրչ չեղուլ 
փաոասիրոլթյաւնը, միշտ աարրերել նրա մեք քրիոա ոնյային^ մ ա յգո ւց , 
խորապես գնահատեյ աոաջինը ե սիրով ներեչ երկրորգինէ Անշուշա, 
այգպ իսի կապ երից հաճախ կաա նքվեմ, մա րմինս կէինի դաժան լծի  
տակ, բ ա յց  ոիրաո ու հոգիս աղատ կմնա ն։ Եո կշարունակեմ մնա յ ն ո ւ յ ֊ 
ն բ , մենա կությա ն րոպեներին կկարողանամ անձնատուր չիեել իմ  րնա՛^ 
կահից չստ րկա ցա ծ զգա ցմունքներին։ Հոգ»»լս խ որքում մ ի  աեղ կշինի, 
որն ա մբոզջա պ եո կպաակոմւի ինձ, և որտեղ նա երբեք ոչ մի մուտք չի 
Ունենա, ա յստ եղ ծածոԱյ կմնան ի մ  անկեղծ զգա ցմունքները, որրմւք նրա 
դա ժա նությունը բերրիք ^  կործանի, ոչ էլ համաչափ ռա զմա կա ն քայշ^ 
վա ծքը ոտնակոխ կա նի։ է^այց նրա կինը դա ոնա լ, շարունակ կողքին շի֊– 
ն ե յ, միշտ, է^շվա ծ, կաշկանդված լի ն ե յ, հարկադրված շինեշ շարունակ 
ղսպեշ ներքին կրակս, ստիպել ա յրվել ա յնտ եղ և ոչ մի ճիչ լարձակեչ, 
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ա Այն տա սզիթեկուզ և ներսումս փակված բքւրր ^ / / / « / ^  ույերս, դ
կլիներ։

—  Սենտ Ջ ո նք—  բացականչեցի, այդ մտքերի հորձանքի տղդեցու^ 
թյան տակ։

—  Լսում եմ , —  արտասանեց նա սառնությամբ։

—  կրկնում եմ՝ հսոէաձայն ե։ք ձեզ հետ գնաչ որպես րնկեր-֊միսիո–
ներ, բ ^ յց  ոչ որպ^° կարող աւքուսնանալ և դառնալ ձեր
կողակիցը։

—  Ւմ կողակիցը պետք է լինեք , —  պատասխանեց նա հաստ տտուն 
տոնով , —  այլապես այս բոլոր խոսակցություններն անօգուտ են։ Ի ն չ ֊ 
պե"*ս կարող եմ ես, մի տղամարդ, որի երեսուն տարին դեռ չի քբացել, 
հետս Հնդկաստան տանել տասնինը տարեկան մի ոյղջիկ, եթե նա իմ 
կինը չի լինելու։ Ինչպե^*ս կարող ենք միշտ միասին լինել՝ լինի դա անա
պատներում, թե վայրի բԻղերի մեջ, եթե պսակված չպետք է ւինենք։

—  Շատ լավ հնարավոր է , —  կտրուկ առարկեցի ես, —  հնարավոր 
է ճիշտ այնպես, ինչպես եթե ես ձեր հարազատ քույրը։ տղամարդ կամ 
ձեզ պես քահան ա լինեի։

—  Հայտնի է, որ դուք իմ քույրը չեք, ես չեմ կարող ձեզ ներկա
յացնել որպես քույր* անել ւսյդ, նշանակում է երկուսիս էլ վիրավորա
կան կասկածանքների տակ դնել։ Ընդ որում, դուք թեև տզամ արդու 
ուժեղ խելք ունեք, բայց ունեք և կանացի սիրտ, դրանից^ ոչինչ շի 

ստացվի։
—  Կստացվի, —  պնդեցի մի փոքր արհամարհական տոնով , —  

շատ լավ էլ կստացվի։ Ես կանացի սիրտ ունեմ, բայց ոչ այնտեղ, որտեղ 
խոսքը ձեզ է վերաբերում։ Ջեր հանդեպ տածում եմ միայն ընկերական 
զգացում, զինակից ընկերոջ անկեղծություն, նվիրվածություն, քրոջս/, 
կան սեր, եթե ուզում եք, աշակերտի հարվանք ու հնազանդություն 
բարձրաստիճան քահանայի նկատմամբ, ուրիշ ոչինչ, մի անհանդստա– 
ցեք։

—  Դա էլ ուզում եմ , —  ասաց նա, կարծես ինքն իր հետ խոսե– 
ւ ո վ ,–  հենց դա է, որ ուզում եմ։ Բայց կան խոչընդոտներ, դրանք պետք 
է վերացնել։ Ջեյն, չեք զղջա, եթե ամուսնանաք ինձ հետ, համոզված 
եղեք դրանում, ւէենք ւզետք է ամուսնանանք։ Կրկնում եմ, ուրիշ ելք 
չկա, կասկած չկա, որ մեր ամուսնությունը կծնի սեր, որը նույնիսկ ձեր 
աչքերում կարդարացնի մեր միությունը։

- -  Ես արհամարհում եմ ձեր սիրո մասին ունեցած պատկերացա֊
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— ա1քամայի^ դուրս թռա վ բերա նիցս» վեր կացա և կանգնեցի նրա 
առաջք մեջքս հենելով մա յռին ։ —  Ես արհա մարհում եմ այն կեղծ զգաց– 
մունքլէք որն առաջարկում եք ինձ։ Ա յո, Սենտ ձ ո ն , արհամարհում եմ և 
ձեզ, երր այդ առաջարկում եք։

Նա ակնապիշ հա յա ցքով նա յեց ինձ, ամուր սեղմ ելով գեղեցիկ րե– 
ր։ոնը։ Զայրացա '*ծ էր, թե զա րմա ցա ծ, դժվար էր ասել» նա կատարելա
պես սէիրա պ ետ ում էր դեմքին։

—  Ձեզնից ա յդ արտա հայտությունը չէի սպ ա սում , —  ասաց ն ա ,–  
կարծեմ ոչինչ չսիրեցի և ո շինչ չա սա ցի, որ արժանանայի ձեր արհամար
հս։ նքինէ

Ես հուզվեցի նրա մեղմ տոնից և սոսկացի նրա դեմքի հպար։ո, 
հանգիստ ա րտ ա հա յտ ությունից։

— Ներեցեք ինձ ա յդ խոսքերի համար, Սենտ Ջ ^ն , բ ա յց  դուք ինք
ներդ եք մեղա վոր, որ դրանք այդպես ա նզգույշ դուրս թռան րերանիցսէ 
Դուք շոշափեցիք այնպիսի թեմա , որի մասին մեր հա յա ցքները խիստ  
տ ա ր բ եր վ ո ւմ  են իրա րից, մի թեմա , որի մասին մենք չպետք է վիճենք» 
հենց Ասեր» հասկա ցողությունը հանդիսանում է կռվախնձոր մեր միջև* 
ապա ի^նչ կանեինք մենք, եթե ա յդ  հարցը լրջորեն կանգնա ծ լիներ մեր  
միջև։ Ի"*նչ կզգա յինք մե նք ։ Սիրևչի զա րմիկ, հրաժարվեք ամուսնու
թյա ն ձեր ծրա գրից, մոռա ցեք։

—  I * — ասաց նա , —  ես վաղուց ի վեր փ ա յփ ա յում եմ ա յդ ծրա 
գիրը, և մի յ ։ յն  դա կարող է ապահովել իմ  մեծ նպատակի հաջողությու
նը. բ ա յց  հիմա ա յլևս չեմ  ստիպի ձեզ։ Վաղը գնում եմ Քեմրրիջ, այն^  
տեղ ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնց կուզենա յի մնա ք բա րով ա սեր  
Կրա ցա կա յեմ երկու շաբաթ» օգտագործեք ա յդ  ժամանակը և մտ ա ծեք  
առաջարկիս մասին» և մի մոռա ցեք, որ եթե մերժեց, դուք մերժում եք ոշ 
թե ինձէ այլ ա ստծուն։ Նա ձեր առջև բա ց է անում ազնիվ ասպարեզ, 
րաքց այնտեղ մտնեչ կարող եք միա յն որպես իմ կինը։ Հրա ժա րվելով  
կին։։ լինելուց, դուք ձեզ ընդմիշտ  կփակեք եսասիրական հա նգստ ությա ն  
ու անպտուղ խավարի շրջանակներում։ Սարսափից գողա ցեք, որպեսզի 
չընկնեք այն մա րդկա նց շ ^ ր ք ը ։ որոնք ուրացան հավատը և անհավատ
ներից ավելի վատը չդա րձա ն։

Նա վերջա ցրեց։ Շուռ գա լով, մի անգա մ ևս նա յեց գետ ին, նա յեց
որին,

ք^այց այս անգամ զգացմոմէքները փակեց իր սրտում* ես արժանի 
չէի, որպեսզի լսեի գրանց մասին։ Երր նրա կողքին վերադաոնում էի 
տոմ։, նրա երկաթե չռության մեջ կարդացի այն ամենը, որ նա զգում էր
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դսյժան և բոււակալ ր.ն ավոր ութ յան հ իասթ ափութ յուն, որ րքի֊ 
մադրության էր հանւյ.իպել այնտ1յղ, որտեղ սսրսոոսէ էր հնաղանղու ֊ 
թյուն, սառը և անդրդվելի դատողության դատապարտում, որ ուրիշի 
մեջ հայտնարերեց զդացմունքներ ու հայսւցքներ, որոնց շէր կարող հա
մակրել, մի խոսքով՝ որպես մարդ, նա կռւղենար հարկադրել ինձ են
թարկվել, և միայն, որպես ճշմարիա քրիստոնյա, հւտ)՝րերությա/*ր տա
նում էր իմ փշացած ութ յունը և այդքան երկար մ ամ ան ակ էր տալիս խոր,, 
հելու ու զղջալու համար։

^ւ^^կո քռւյրերին համբուրելուց հետո նա նույնիսկ կարծես 
մոռացավ իմ ձեռքը սեղմել և լուռ դուրս եկաւէ սենյակից։ Թեև ես նրա 
նկատւքամբ սիրո ոշ մի զդացում շունեի, բայց տբսոքադրված էի բ ա ր ե ֊ 
կամարար և վիրավորվեցի նրա այդ ընդգծէխծ անփութությունից։ Այն
քան վիրավորվեցի, որ աշքերումս արցունքներ երևա ցին։

—  Տեսնում եմ, որ դու և Սենտ Ջէ^նը մացառուտներում զբոսնելիս 
ւԼեճի եք բռնվել, Ջ ե յն , —  ասաց Դիանան, —  գն։ս նր։ս հետևից, հիւեա 
միջանցքում կանգնած՝ քեզ է սպասոսէ* նա պատրասէո է հաշտվել քեզ  
հետ։

Այսպիսի հանգամանքներում սովորաբար հոլարտություն շէի ցու
ցաբերում* ես միշտ գերադասում եմ երջանիկ լինել, քան արժանա
պատվության մասին մտածել* վազեցի նրա հետևից՝ նա սպասում էր 
աստիճանների ներքևում։

—  ք^արի գիշերէ Սենտ Ջոն , —  ասւսցի։
—  Սարի գիշեր, Ջ ե յն , —  հանգիստ պատասխանեց նա։
—  Արի միմյանց ձեռք սեզմենք , —  ավելացրի ես։
ինշքան սառն ու թույլ սեզմեց մատներս։ Նա խորապես վրդո։էված 

էր օրվա կատարված դեպքերից հետո* սրտի ոշ մի ջերմություն շէր տա
քացնի, արցունքները չէին հուզի նրան։ Երջանիկ հաշտեցման, ուրախ 
ժպիտի կամ փաղաքշական խոսքի մասին մտածելն անգամ ավելորդ էր* 
տակավին քրիստոնյան համբերատար ու մեղմ էր, և երբ ես հարցրի՝ 
ներելը ինձ արդյոք, նա պատասխանեց, որ սովորություն չունի վիրա
վորանքներ հիշելու* ներելու բան էլ չուներ, քանի որ վիրավորված չէր*

Խ  խոսքերից հետո Սենտ Ջոնը հեռացավ։ Ես ավելի շուտ կգերա
դասեի, որ նա հարվածեր ինձ։
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^  Լտհյալ օրը նա եմ բրիջ չգնա ր, ինչպես ասել էր։ Ւր մ եկն ում ը 
հետաձգեր մի ամբողջ շա բա թով, ա յդ ընթա րքում նա ինձ զգարնել 

տ վեր, թե բա րի, բա յը  խիստ, խ ղճմտ ա նքով, բա յր  անողոք մարդը ինչպ ի
սի դա ժա նությա մբ կարող է պատժԼլ նրան, ով իրեն վիրավորել է ։ Առանք 
որևէ բա դահ այտ թշնամական վերա բերմունքի, առանք որևէ կոպիտ 
խոսքի, նա ամեն րոպե աշխատում էր հասկաքնել տալ, որ ես նրա բա– 
բեհ աճությունիք դուրս էի մնա քեր

Եվ դա ոչ թե նրա համար, որ Օենտ Տո ն ը  իր հոգու խ որքում փ ա յ
փ ա յում էր քրիստ ոնյա յին ոչ հատուկ վրիժառության զգա քո ւմ , ոչ թե նրա 
համար, որ նա կարող էր գլխիս մագին դիպ չել, նույնիսկ եթե (րիվ հնա 
րա վորություն ունենար ա յդ անելու։ Թե՜ բնա վորությա մբ և թ ե՜ զբաղ– 
մունյաների տեսակետիք նա բարձր էր վրեժխնդրությա ն այդպիսի ստոր 
թելա ղրա նքներիք, ես ասել էի, որ արհամարհում եմ և՜ իրեն, և  ̂ իր սե
րը։ Նա ինձ ներել էր, բա յք  չէր մոռա քել ա յդ բա ռերը, և քանի դեռ ապ
րում ենք, դրանք երբեք չէր մոռա նա ։ Երբ նա յում էր ինձ, հա յա քքիք տ ես
նում էի, որ ա յդ խոսքերը միշտ գրված են օդում՝ ի մ  և նրա միջև» երբ 
ես խոսում էի, դրանք ձայնիս մեջ հնչում էին նրա ականջին, և դրանք 
արձագանքը զդաքվում էր նրա յուրա քա նչյուր պատասխանի մեջ։

Նա շէր խուսափում ինձ հետ խոսելուք և նույնիսկ սովորականի պես 
ամեն առավոտ հրավիրում էր ինձ սեղանի մոտ , վախենում եմ, որ նրա 
մԼդքեոով լի բնությա նը հաճելի էր (թ ե և , որպես քրիստ ոնյա , չէր մաս– 
նակքում ու շէր բա ժ անում ա յդ հա ճույքը) քո ւյք  տալ, թե ինչպիսի վա ր
պ ետ ությա մբ, գործելով ու խ ոսելով սովորականի պես, կարող էր յուրա– 
քանշյուր գործի, յուրա քա նչյուր խոսքի միջիք դուրս վանել հետաքրքրու– 
թչան ու հավանության ոգին, որ առաջներում նրա լեզվի ու շարժուձևերի 
մեջ մտ քնում էր մի ինչ-որ դաժան հ մ ա յք ։ Իրականում նա ինձ համար ոչ 
թե կենդանի մա րդ էր, ա յլ մա րմա րե արձան, նրա աչքերը սառն էին և 
պսպղում էին կապույտ թա նկա րժեք քարի պես, լեզուն դարձել էր խ ո
սող գ»բձիք՝ >ո.րիշ ոչինչ։

Այս բոլոյմ ։ ինձ համար տանջանք էր՝ նուրբ, հարատև տանջանք։ 
Դա իմ մեջ պահում էր զա յրույթ ի դանդաղ թոքն ու վշտի դողդոջոէն տ ա գ
նապը։ Ես զգում էի, որ եթե դա ոնա յի նրա կինը, ա յդ բա րի, աղբյուրի  
պես մաքուր մարդը կարող էր շատ շուտով սպանել ինձ առանք մի կա
թիլ արյուն թափելու կամ առանք արատավորելու իր բ յուրեղյա  խիղճը
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ոճրաղործոլթյան աւՍ՚նաաղոտ ։ւ։ւ։ւ11,րաԼ։ Հաակապ1,ս ւ/ա ւր/ում Աւ ա;ն 
ւքամանակ, երր փորձում էի նրա ղթաորաութչունր շարմեր Իմ կարեկ, 
ըոլթյանր չէր արձաղանրում։ նա մեր խորքէովՏյունի;) չէր տառապում, չէր 
ձէ/տում հաշտության, և թեե արւյունրիս կաթիլները հաճախ թրջում էին 
էջը, որի վրա մենք հակված էինո լինում, ոչ մի տպավորություն չէին 
թողնում նրա վրա, կարծես նրա սիրաը իսկապես քարիր կամ մետաղից 
լիներ։ Միաժամանակ իր րույրերի հետ նա սովորականիւյ ի ն լ ֊որ  ավ1ղի 
սիրայիր էր և կարծես վախենում էր, որ միայն սառնությունը բավական 
չէր ինձ համոզելու, թե ես ինչ աստիճանի մերժված և վտարված եմ, րրա 
համար էլ նա դիմում էր կոնտրաստի ուժին, սակայն հավատացած եմ, 
որ նա այդպես վարվում էր ոչ թե չարությունից, այլ սկզբունքից։

Մեկնելուց մի օր առաջ, մայրսոէուտին, ես տեսա նրան պս.լս–ու
զում զբոսնհւիս և նտյելուէ նրան հիշեցի, որ այդ ժարդը, որն այժմ այդ– 
սլես օտարոտի էր, մի անգամ փրկել էր ի^ կձ̂ ^^ՔԸ> ^ ^ենք մոտիկ 
ազգականներ ենք* որոշեցի վերջին փորձը կատարել, որպեսզի վերա ֊ 
կանգնեմ մեր բարեկամությունը։ Դուրս եկա սենյակից և մոտեցա նրան, 
նա կանգնած հենվել էր պարտեզի դռնակին* իսկույն խոսակցություն 
բաց արի։

— Սենտ Ջոն, ես ինձ դժբախտ եմ զգում, որովհետև դուք դեռ բա ր ֊ 
կացած եք ինձ վրա։ Եկեք մնանք բարեկամներ։

— Լույս ունեմ, որ բարեկամներ ենք, — պատասխանեց առանց 
հուզվելու, նա շարունակեց նայել բարձրացող լուսնին, որը դիտում էր, 
երբ ես մոտեցա։

— Ոչ, Սենտ Զոն, մենք այլևս այնպիսի բարեկսւմներ շենք, իեշպի֊ 
սին էինք։ Ինքներդ էլ գիտեք այդ։

— Մ ի** թե դա լավ չէ։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես միայն ձեր բ ա ֊ 
րին եմ ցանկանում։

— Հտւէատ ում եմ ձեզ, Սենտ Զոն, դի տ են ալով, որ դուք ընդունակ
չեք որևէ մեկի վատր ցանկւսնալ, բայց քանի որ ես ձեր աւքզ ականն եմ, 
կուզեն այի, որ ավելի ջեբ։ք սիրով վերաբերէք եիք ինձ, քան այն րնդհա ֊ 
նուք մարդասիրական զդս> ցում ը, որը դուք տածոււք եք օտարների
հանդեպ։

— Իհարկե, — ասաց նսւ։— Ձեր ցանկությունը միանգամայն ողջա ֊
մ իա է, ես ձեզ օտար շեմ համարում։

Այս սառն ու հանգի ստ տոնուք արտասանված բառերը խորաւզես 
վիրավորեցին ու վրդովեցին ինձ։ Եթե լսեի հպարտության ու զայրույթի 
ձայնին, անմիջապես պետք է հեռանայի, բայը իմ մեջ գործում էր ինչ–
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որ ւսվեքի ուժեղ բանք քան այդ զգա ցմունքնԼրըւ Խորապես հարգում էի 
իմ զարմիկի ձիրքն ու ս կ զբո ւն քներր$ Գնահատում էի նրա րա րեկա մու֊ 
թյունր^ այն կսրցնելը ինձ համար ծանր փորձություն կւիներ։ Չէի կ ա ֊ 
րող այդպես հեշտ հրաժարվել նրա բարեհաճությունը վերադարձնեւուք$

— Մ ի՛* թ ե մենք այս ձևով պետք է իրարիը բաժանվ ենք, Սհնտ Ջոն։ 
եվ մի թե, երբ մեկնեք Հնդկ աստան, ինձ կթողնեք այս վիճակում, առանք 
մի որևէ փաղաքշական խոսք ասելու։

Նա այժմ դա դա րեք լուսնին նայելուց ու դարձավ դեպի ինձ»
— եթողնե՚^մ ձեզ, Ջ եյն, երբ գն ամ Հնդկաստան։ Ւ^նչ։ Մի**թե դո*֊ք 

չեք գնոււք Հնդկաստան։
— ք^այց դուք ասացիք, որ ես չեմ կարող գնալ, մինչև որ լամ ո ւս ֊ 

նանէսմ ձեզ հետ։
— Ւսկ դուք չե** ք ամուսնանա։ Համառորեն կառչում եք ձեր այդ 

որոշ մ ա**նըէ
ե»րդյոք հայտնի՛* է ձեզ, ընթերցող, թե ինչպիսի սարսուո է ազդում 

անտարբեր մարդու տված սառը հարցը, ինչքա՛նն է նրա բարկությունը 
նման սարից ներքս գւսրվորլ ձյան կայտին, իսկ զայրույթը^ սա ռցա հո ֊ 
սանրին ։

— Ոչ, Սենտ Չոն, ես ձեզ հետ չեմ ամ ուսնանա։ Ո բոշում ս մնում է 
ուժի մեջ։

Ձյան կույտը երերաց և մի փք*քր սահեց իր աեղից, բա յց դեռ ներքև 
չգւոբվեքք,

— Նորից եմ հարցնոլմ, ինչո ւ եք մերժում իմ առաջարկը, — հ ա ր ց ֊ 
րեց նա։

— Սկզբում մերժեցի,— պատասխանեցի, — որովհետև դուք ինձ 
հԷՒք սիրում, իսկ հիմա^ որովհետև ատում եք ինձ։ Եթե ա։էուսնանայի 
ձեզ հետ, դուք ինձ կսպանեիք։ Դուք սպանում եք ինձ հիմա։

նրա շրթունքներն ու այտերը գունատվեցին, բոլորովին սպիտակե֊
ցին։

— Կսպանեի՛*, սպանո**ւմ եմ ձեզ։ Այդ խոսքերը դուք չպետք է 
ասեիք» դրանք կնոջ համար խիստ անվայել են և ճշմարիտ չեն։ Դրանք 
մատնում են ձեր մտքի ողորմելի վիճակը և արմանի են պարսավանքի» 
*^յդ խոսքերը կարելի էր աններելի համ արել, բա յը մարդու պարտակս։֊ 
նոլթյունն է ներեչ իր մոտիկին նույնիսկ մինչև յոթանասունյոթ անգամ։

Այժմ ամեն ինչ վերջացավ։ Լրջորեն ցանկանալով ջնջել նրա սրտից 
նախկին վիրավորանքի հետքերը, ես ոտնահարեցի այն և ավեյի ևս խ ո
րացրի հետքերը։
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— Այժմ իսկապես դուք ինձ կտա եք, — ասացի։ — ես իզուր փ որ ֊ 
ձերի հաշտվել ձեզ հետ, տեսնում եմ, որ շահեցի մշտական թշնամի։

Այս խոսքերով հս նրան նոր վիշէո պատճառեցի և ավելի սուրք 
որովհետև դրանք ճշմարիտ էին։ Նրա անարյուն շրթունքները ջզաձգորեն 
ծռմռվեցին։ Ես հասկացա, թե ԷՆչպիսի զ^^ձԸ^^ձթ առաջացրի մեջը  ̂
սիրտս ճմլվեց։

— Դուք խիստ սքոալ հասկացաք ինձ,— ասացի բռնելով նրա ձհռ^ 
քր, — ես չէի ուզում վշտացնել կամ վիրավորել ձեզ։

նա դառնորեն ժպտաց և վճռա կան շարժում ով ձեռքը հետ քաջեզ։
— Ուրեմն դուք հետ եք վերցնում ձեր խոստումը և այլևս չե**ք դա 

Հնդկաստան, — հարցրեց նա երկար լռելուց հետո։
— Ոչ, պատրաստ եմ գալ, բայց միայն որպես օգնական, — ։\լա  ̂

տասխանեցի։
Տիրեց երկարատև լռություն։ Ո՝ե ինչ պայքար էր տեզի ունենում 

նրա ներսում բնական զգացմունքների և պարտքի գիտակցության միջևք 
չեմ կարոդ ասել, բայց աչքերում անսովոր կայծեր էին փայլում և տար
օրինակ ստվերներ անցնում դեմքի վրայով։ Վերջապես խոսեց*

— Արդեն ասացի, անմիտ է, որ ձեր տարիքին ամուրի մի կին 
ուզեկցի իմ տարիքի մի տզամ արդու։ Այս բանն ասելուց հետո ենթա .̂ 
դրում էի, որ դուք այլևս երբեք չեք անդրադառնա այդ ծրագրին։ Սա
կայն դուք արեցիք այդ* ցավում եմ ձեզ համար։

Ես ընդհատեցի նրան։ Նրա ակնհայտ հանդիմանությունը միանդա
մից քաջալերեց ինձ։

— Խոհեմ եզեք, Սենտ Ջոն* դուք անհեթեթության եզրին եք հաս
նում։ Դուք րույց եք տալիս, որ իբրև թե իմ խոսքերը ձեզ չեն զայրաց^ 
նում։ Ոայց իրականում դա այդպես չէ, դուք ձեր գերազանց խելքուի չեք 
կարող չհասկանալ ասածներիս իմաստը։ Նորից եմ կրկնում, եթե ուղում 
եք, կլինեմ ձեր փոխանորդը, բսւյց ոչ երբեք ձեր կինը։

Նրա դեմքը նորից սաստիկ գունատվեց, բայց$ ինչպես և առաջ, 
լիովին զսպեց իր ցասումը և արտահայտիչ ու հանգիստ տոնով պա
տասխանեց,

— Ինձ կին փոխանորդ հարկավոր չէ, եթե նա չի կարող կինս լ ի ֊ 
նել։ Դուք ինձ հետ, ըստ երևույթին, չեք կարող գնալ, բայց եթե անկեղ
ծորեն ցանկանում եք, երբ քաղաքում լինեմ՝ կխոսեմ //// ամուսնացած 
միսիոների հետ, որի կնոջը հարկավոր է ուղեկցուհի։ Զեր ունեցած մի^ 
քք^ցների շնորհիվ դաք միսիոներական ընկերության օդնության կս^րիքը
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զդա։ Այսպիսովյ կարող եք խուս տփել ձեր խոստում ը դրյեչու և զ ո ֊ 
րամ ասր ք էւրի մեջ մտնում եք, լքելու ան պ ա տվութ յուն ի ց ։

Դուք գիտեք, րնթերրող, որ ես ոչ մի պաշտոնական խոստո ւմ չէի 
տվե( և ինձ վրա ոչ մի պարտավորություն չէի վերցրել, նրա ասաձնհրը 
չափազանց խիստ ու կամայական էին։ Ես պատասխանեցի,

— Այստեղ ոչ մի անպատվությունք խոստման խախտում, ոչ մի 
լքում չկ*^* Բոլորովին պարտավոր չեմ գնալ Հնդկաստան, հատկապես 
օտար մարդկանց հետ։ Զեղ հետ կխիզախեի շատ բան կատ արելու, 
որովհետև հիանում եմ ձեզնով, վստահում, սիրում եմ ձեզ որպես քույր։ 
Բայց համողված եմ, որ երբ և ում հետ էլ գնամ, ես, միևնույն է, եր–> 
կար չեմ ապրի այդ կլիմ աչում ։

— Աա՜, ուրեմն դուք վախենո^ւմ եք ձեր անձի համար,— ասաց 
նա արհաւքարհական ժպիտով։

— Այ Ո, վախենոսէ եմ։ Աստված ինձ կչանքը նրա համար չի տվել, 
որպեսզի կործանեմ այն, և ես սկսում եմ մտածել, որ այն, ինչ ա ռ ա ֊ 
չարկամ եք, եթե կատարեմ, ապա դա հավասարազոր է ինքնասպանու֊ 
թ յ անէ Դեռ ա։էելին, Անդլիան թողնելու հարցը վերջնականապես որոշե ֊ 
լուց առաջ ես որոշակի պետք է իմ։սնա։է^ արդյոք իմ այստեղ մնա^լր 
ավելի օգուտ կբերի, թե գնալը։

— Ւ^նչ եք ուզում դրանով ասել։
— Անօգո։ Ա7 է բացատրել, բա յց կա մի հանգամանք, որ վաղուց ի 

վեր իւք մեջ տանջալից կասկած է 1արուցել, և ես ոչ մի տեղ շեմ գնա, 
մինչև որ այդ կասկածր շի արատվի։

— Գիտեր , ձեր սիրտը որտեղ է ուղղված և ինչքէն է կառչում ։
Զգացյքունքր, որը փայփայում եք, ապօրինի ու պիղծ է։ Վաղուց հ ա ր ֊ 
կավոր է ջնջել այն, այդ մասին ակնարկելուց անգամ պետք է ամաչեիք։ 
^ուք մտածում եք միստր Ռոչեսթըրի մասին, այնպես չէ"*։

Դա ճշմարիտ էր* լոլո րնգոմւեցի։
— Դուք ուզում եք փնտրել միստր Ռոչեսթրրին։
— Պետք է իմանամ, թե ինչ պատահեց Նրան։
— Այն ժամանակ,— ասաց նա, — ինձ մնում է միայն հք շեք ձեզ

աղոթքներիս մեջ և ամենայն անկեղծությամբ խնդրհէ աստծուն, որ^
պեսզի գոլք չընկնեք թշվառ մերժվածների շարքը։ Ինձ թվում էր, թե 
հանձին ձեզ ես հանդիպել եմ ընտրյալն Լ րից մեկին* բա յց տերը ահս ֊  
նոէմ է ալն, ինչ մարգը չի ահոնում։ Թող կատարվի նրա կամքը։

Նա թաք արեց պարտեզի գոնակը, դուրս եկավ և սկսեց ի քնել զե^ 
պի հովիարֆ Եվ շուտով անհետացավ աեսռղությունից։
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Վերադառնալով հյուրասենյակ, տեսա Դիանային կանգնած սյա^ 
աու*>սւնի ւ\ոսւ, նրա քլեււրր ւեասյծ1ւոէո Լ(1է ^Ւիսւնան շաա ավեւի րարձ(,սւ– 
՚^ասակ էր, րան ես, ձեորր դնելով ուսիս, քո ււ)յ ու ր ՚, վե ը և սկսեր գննել 
հայս. րրս ։

—  —  ասւսր նսւ, —  դու միշտ հուզված ու գունատ ես։ Լամող– 
ված եէ), որ ին չ ֊ո ր  սւատճառ կա։ Աստ, դու և Սենտ ոնը ի նչ ք՜ա նի 
մասին եր ստածում։ Դես (1ա։) շարունակ պատուհանի։յ հետևում էի ձեզ, 
ներիր ինձ, որ լրտեսում էի, բ^^յր երկար մ ա։է ան ակ ինրս էլ չգիտեմ, թե 
ինչի մ ասին էի ։Խ։ածու։1 ։ Սենտ Ջ ոնն տյնրա ն տարօրինա1լ

Սա լոեր, ես չիէոսեգի, նա շուտուէ շարունակերյ,
—  Հավատա լյտծ եմ, որ եղբայրս ին չ ֊  որ հատուկ մ տ ա դրութ յու>>ն 1,ր 

ունի քո նկատմամբ, վաղուը արդեն քո հանդեպ նա գուըաբերում է 
^Ա^քպի^ի ուշադրություն ու հ ետաքրքրություն, որոնգ էեինշև օրս ո լ ոք 
շի արծ ան արել, ի^նչ նպատ։սկու1։ Կուզենայի, որ սիրեր քեղ, հո չի̂ ՝ ս ի ֊ 
րահարվել, Զեյն։

Նրա սառը ձեռքը բարձր արբի և դրի տաք ճակատիս։
—  Ոչ, Դի, ամենևին։
—  Հապա ինչո^ լ̂ ալքերը քեզնիգ չի հեոարնում, ինչո՞ւ հաճախ քեզ 

հետ մենակ է մնում և շարունակ ծոտն է պահուէե։ Մերին և ես ևզրա ֊ 
կարրինք, որ ն ա ուղում է ս։մուսնանալ քեղ հետ։

—  ճիշտ է, նա ինձ խնդրեր իր կինը լինել։
Դիանան ծափ ավեր։
—  Հենր այդպես էլ կարծում էինք, դու կամ ուսնան աս նրա հետք 

Ջեյն, այնպես չէ՞։ Եվ այն ժաւէանակ նա կէէնա Անդլիայում։
—  ք^ոլորովին ոչ. Դիանա, նա առաջարկում է ամուսնանալ միայն 

մի նպատակով, որպեսզի իր հնդկական առաքելության ժամանակ հար–̂  
մա̂ ր ընկեր ֊ աշխատակիր ունենա։

—  Ի նչ, նա ուղում է, որ դու մեկնես Հնդկաստա՞ն։
—  Այո։

—  Խելարնորությո՜^ւն, —  բարականչեր ։ —  Համոզված եմ, որ երեք ամիս 
այնտեղ չես ապրի, երբեք չգնաս, չհամաձայներիր, ա յնպես չէ՞, Ջեյնէ

—  Ես մերժերի ամուսնանալ նրա հետ։
—  Եվ դրանով, հետևապես, վիրավորեցի՞ր նրան, —  հարցրեր նա։
—  Խորապես, վախենում եմ, որ նա երբեք չի ների ինձ։ Ւեև առաջ ֊ 

ջարկեցի ուղեկցել նրան որպես քույր։
—  Դա մաքուր հիմարություն է, Ջեյն, ւքտածիր միայն, թե ինչ աշ–* 

խտտանք ես ձեռնարկում, ի^նչ անդուլ հոդնածսւթյան հետ է դա կ ա պ ֊
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ված, ա յդ  հ ոգնա ծութ յունը սպ ա նում է նո ւյնի սկ  ուժ եղ ն եր ի ն , իո կ  դու

թ ա լ  ակազւէ Լսէ Սենտ յ^ոնը, դու գ է տ ե ս յ կ ^ ա հ ա ն ջ է  ա նհնա րէն
բ ա ն .  դու նրա հետ հանգիստ չես ունենա նույնիսկ  օրվա  ա մ են ա տ ո թ  
ժա մ երին» և, դժ ր ա խ տ ա բա ր յ ես նկատել ե մ ,  որ դու պ ա տ րա ստ  ես  
անել այն ա մ են ը , ինչ որ նա պահանջում է ։  Զ ^ ր ^ ^ ն ո ւ մ  եմ ,  թե ինչպ ես  
քա ջություն ուներար մ եր ժելո ւ ։  Ուրեմն ղու նրան չե^ս սիրում, Ջ ե յնէ

—  Որպես ամուսին^ ոչ։
— Ոայը դ Լղեըիկ տղամարդ է։
— Իսկ ես գեղեւլիկ չե մ ,  դու ի ն ք դ  էլ տ եսնում  ես. Դի։ Մ ենք երբեք  

Ւր  ար չենք  հ ա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ում ։
— Գեղեցիկ չե ՞ս ,  դո *ւ։ Բ ոլորովին։ Ինչ որ է ,  դու չա փ ա զ ա ն ց  լա^  

վիկն ես, չա փ ա զ ա ն ց  բա ր ի , ինչու իզո^ր տեղ կենդա նի տ ա պ ա կ վես Կալ^, 
կ ա թ ա յո ւմ ։ —  Եվ նորից լուրջ կերպ ով խ ն դ ր ե ց ,  որ հ ր ա ժա ր վ եմ  իր ե ղ 
բորն ուղեկցելու մ տ ք ի ց ։

—  Իհարկե, պ ետ ք է հ ր ա ժ ա ր վ ե մ , —  ա սա ցի , —  երբ հենց հիմա  նո^ 
րից ա ռա ջա րկեցի գնալ որպես սա րկա վա գուհի, նա իր վ րդովմունքն ա ր
տ ա հ ա յտ եց  ի մ  ա նհ ա մ եստ ո ւթ յա ն հա մա ր։ Երևի, ա ռա նց ա մուսնա նա լու  
իրեն ուղեկցելու առաջարկս ա նվ ա յելուչ  է հ ա մ  արում * կա րծես հենց  
առաջին իսկ օրից ես նրան ե ղ բ ա յր  չե մ  ա նվա նել և չե մ  վ եր ա բե ր վ ե լ  որ

պես քո ւյր ։
—  Իսկ որտեղի*^ց դիտ ես, որ նա ք ե զ  չի սիրում, Տ (ե յն ։
—  Լսեիր, թ ե  ինչ էր ա սում ։ Բա նի^քա նի ա նդա մներ նորից և նորից  

բա ցա տ րել է ինձ, որ ուզում է ինձ հետ ա մուսնա նա լ մ ի ա յն  ի սեր իր  
մ ի ս ի ա յի  հաջող կ ա տ ա րմ ա ն։ Ասում է, որ ես ս տ ե ղ ծ վ ա ծ եմ  ա շխ ա տ ա ն
ք ի , ե ոչ թե  սիրո հա մա ր, և դա, իհա րկե, ճիշտ է ։ Բ ա յց ,  ի մ  կ ա րծ ի քո վ ,  
եթե ես սիրո հա մա ր ս տ ե ղ ծ վ ա ծ  չե մ ,  հ ետ ևա պ ես ս տ ե ղ ծ վ ա ծ  չե մ  և 
ա մ ուսնութ յա ն հ ա մ ա ր ։ ՛Մ  ի** թե տ արօրինակ չ է ։  Դի, ա մբողջ կ յա ն ք ո ւմ  
կա պ վա ծ մ նա լ մ ի  մա րդու հետ , որը ք ե զ  վրա ն ա յո ւմ  է մ ի ա յն  որպես  
մի օգտ ա կա ր գո ր ծ ի ք ի ։

—  Ա նտ ա նելի ։ հրեշա վոր բա ն է* ա յդ  մա սին խ ո սք ա ն գ ա մ  չի կ ա 
րող լի ն ել ։

—  Եվ հ ե տ ո , —  շա րո ւնա կ եցի ,–^  թ ե և  նրան սիրում ե մ  որպես քո ւյր ,  
ք ա յց  եթե ս տ ի պ վ ա ծ չինեի նրա կինը դա ոնա լ, ենթա դրում  ե մ ,  որ կ կ ա 
ր ո ղ ա ն ա յի  նրան սիրել մի  ա յլ ,  տ ա րօրինա կ, տ ա նջա լից սիրով, որովր  
հետ և նա խ ե լա ց ի  է, և հաճա խ նրա հ ա յա ց ք ո ւ մ , շա րժուձևերի, խ ո ս ա կ 
ցո ւթ յա ն  մեջ ա րտ ա ցոլվում  է ինչ–որ հերոսա կա ն մ ե ծ ո ւ թ յա ն ։  Իսկ ա յդ–  
Պ Ւ"Ւ դեպ քերում  ես ինձ ա նա սելի թ շ վ ա ռ  կ զ գ ա յի ։  Նա չէր ուզենա , որ
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սիրքւի իրենք և եթե համարձսէկվեի մի որևէ դդաըմունբ արտահայտել, 
անէ̂  իջապես հասկարլնել կտար, որ դա ր ոյ որ ովին աւէելորդ է, որ հար
կավոր չէ, իրեն չի սաղում։ Գիտեմ, որ այդպես կէինհր։

Եվ, այնուամենայնիվ, Սենտ ^ոնր լաւԼ մարդ է,— աստը Գիւս–
նան։

— Լավ և մեծ մարդ է, րայը այնպես է տարւէել իր ն պսյտակներաէ, 
որ անգթորեն մասսնում է հասարակ մւսրդկանր զդալյմունբնԼրն ու ս/ա– 

հէսնջները։ Հետևապես ավելի լավ է, որ աննշան մարւլիկ հեռու լինեն 
նրա րնտրած ճւսնապարհիը, այլապես նա րնթաըբի մ ամանակ կարուլ է 

ոտնակոխ անել նրանդ։ Ահա և նա, Դիանա, ես թողնոււ^ ե։1 բեղ։ — ե։Լ 
երր նկատեցի, որ Սենտ Ջոնը մտնում է պարտեղ, շտսյպեղի ւէերև՝ 
իմ սենյակը։

^^.(9 Ը̂ 1^ՐՒքՒ ^^ *̂^ին ստիպված էի նորից հանդիպել նրան։ նա 
իրեն, սովորականի պես, շատ հանգիստ էր պահում։ Սարծում էի, որ

դժվար թե խոսի հետս, համոզված էի, որ հրաժարվել է իր ամուսնանա– 
լու ծրագրից, բայց սխալվեցի թե' մեկում և թե^ մյուսում։ Սենտ ^ոնը 

խոսում էր ինձ հետ սովորականի պես, կամ ավելի ճիշտ՝ այն տոնով, 
ինչ տոնով որ վերջերս խոսում էր, այսինքն՝ շատ քաղաքավարի։ Ան

կասկած նա դիմել էր սուրբ հոգուն, խնդրելով օգնել իրեն հարլթահա– 
րելու այն զայրույթը, որն առաջացրել էի նրա մեջ, և այժմ նրան թվում 
էր, թե մի անգամ ևս ինձ ներեց։

Երեկոյան աղոթքից առաջ ընթերցելու հա։1ար Սենտ Ջոնը ընտրել 
էր հայտնության քսանմեկերորդ գլուխը։ Հաճելի էր լսել Աստվածաշնչի 
խոսքերը նրա բերանից^ նրա մաքուր ձայնը երբեք այնպես քաղցր ու 
կատարյալ չէր հնչում, երբեք կարդալու ձևը իր ազնիվ էղարզությամբ 
այնպես չէր հափշտակում, ինչպես այն ժամանակ, երբ արտասանում էր 

աստծու սուրբ խոսքերըփսկ այդ երեկո, ընտանեկան շրջապատում, նրա 
ձայնը ընդունել էր ավելի հանդիսավոր տոն, ինտոնացիան ւսւքելի հու
զող իմաստ (մայիսյան լուսինը պայծառ փայլում էր անվս^ոսպույր 
լուսամուտի ժիջից, և սեղանի վրա վառվող մոմը ավելորդ էր)ւ Սենտ 
Ջոնը նստած՝ հակվել էր մեծ, հին Աստվածաշնչի վրա և պատ։1 ում էր 
այն էջերի մասին, որտեղ խոսվում է «նոր երկնքի ու նոր երկրի» տե– 
ոիւքի մասին, որտեղ ասվում է, թե ինչպես ((աստված կգա, կապրի 
մարդկանց հետ միասին», թե ինչպես «նա կսրբի նբանց աչքերի ար
տասուքները», և որտեղ խոստացված է, որ այլևս «ո^չ մահ կլինի, ո*̂ է
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լար,, ր% շ ուրախություն և ո չ  վիշտ, որ/էվհետև նա խ կին եղա ծները  ա ն^ա ն,  

գնա էյինX*։

Հաջորդ խ ո սքերը , որ նա ա րտ ա սա ներ, տարօրինակ կհրպոէէ սար–– 

սուռ ա զդերին վրա ս, որովհետ և նրա ձա յնի  թ ե թ և  ու ա ննկա րա գրելի  

ելևկջներիր զգում էի, որ նա հա չա րքը սևեռել է ինձ վրա ։

((Նա, ով հաղթում է, կժա ռանգի ա մեն ինչ,  ես կ լինեմ  նրա ա ս տ վա~  

ծը, իսկ նա՝ իմ որդին։ Բ ա յր , —  նա կարդում էր դա նդա ղ ու պ ա ր զ , —  

երկչոտն ու ա նհա վա տ ը և այլն կ ա յր վեն կրակով ու ծ ծ մ բ ո վ  լի լճի մեջ,  

որ կլինի երկրորդ մահը)Ա

Սրանիր հետո գիտ եի, թե Սենտ Ջ ոնը ի ն չ  կործա նում  էբ  պ ա տ ֊  

րա ստ ում ինձ հա մ ա ր։

Հա նգիստ  ու մ եղ մ  րն ծութ յուն  էր զգա ր վո ւմ  նրա ձ ա յնի  մեջ, երբ  

ա րտ ա սա նում էր գլխի վերքին հիանաչի խ ո ս ք ե ր ը ։ Ը ն թեր րող ը  հ ա վ ա ֊ 
տում էր, որ իր անունր, իրոք, գրվա ծ է Քրիստոսի կ յա նքի  գր քում , և ն ա

անհամ րեր սսլասում է այն ժա մ ի ն , Լրր կընդունվի այն քա ղ ա քը, ուր 
երկնաչքն թար-ավորները կբերեն իրենը փառքն ու պատիւէր. ա յնտ եղ

ւ։։րև ու լուսին շկտ, որովհետև ա յն լուսա վորում է ա ստ ծո փ ա ռ քը, և ի ն ֊  

քր Քրիստ ոսը հենց ա յդ լո ւ յս ի ց  է ։

Աղոթքի համար, որ հաջորդեց այս գլխի ը ն թ ե ր ց մ ա ն ը ,  նա հ ա վ ա ֊ 
քել էր իր ա մբողջ ուժն ու եռա նդը, թ վ ո ւմ  էր, թե նա իսկա պ ես վեճի է 

բռ նվ ել ա ստծո հետ և որոշել է հաղթանակ տ ա նել։ 1Լղերսում էր ուժ 
տալ թ  ոպա մ որթն եր ի ն , ուղղություն՝ Քրիստ ոսի հոտ ից մ ո լո ր վ ա ծ ն ե ր ի ն ,

խ նդրում  էր վ երա դա րձնել,  թ եկո ւզ  և տ ա սնմ եկեր որդ ժ ա մ ի ն , բո լո ր  
նրա նց, որոնց աշխարհի ու մ ա ր մ նի  փ որձութ յունները շեղել են ա ռ ա ք ի ֊ 

նութ յա ն ճա նա պ ա րհ ից ։ Նա հ ա յց ո ւմ  էր, հ ա մ  ո ղ ում , պ ա հա նջում , ո ր ֊ 

պ եսզի կործա նվող հոգին փրկվի կքո^կիցր Լրջությունը միշտ  խ ո ր ա կ ն ա ֊ 

ծա նք է ա ռ ա ջա ցնո ւմ ։ Ս կզբում  ա յգ  աղոթքը ինձ զ ա ր մ ա ց ր ե ց *  բ ա յ ց  հ ե ֊  

տո, երբ նրա տոնը բա ր ձ ր ա ց ա վ , ես հ ուզվեցի և վերջում սարսաէիեցի։  

Նա ա յնպ ես ա նկեղծ հ ա մ ո զ վ ա ծ էր իր նպ ա տ ա կի մ ե ծ ո ւթ յա ն  ու ս ր բ ո ւ ֊ 
թ յա ն  մեջ, որ լսողները չէին կարող նույնը  չզ գ ա լ ։

Աղոթքից հետո մենք սկսեցինք մնաք բարև ասել* նա գնալու էր 

հետևյալ օրը վաղ առավոտյան։ Դիանան ու Մերին եղբորը համ բուրելուց 

հետո դուրս թռան սենյակից, երևի նա շշնջալով ակնարկեց նրանց 
այդ մասին։ Ես ձեռքս մեկնեցի և քարի ճանապարհ ցանկացա նրան։



— Շնորհակալ եմ, Զե լն ։  Ւնչսլես ասաւյիք ՝ք^եմրրիջէ.ա կվերադառ
նամ երկու շաբաթ հետո. ()ա մա)ւակր բսյվական է մտտծերււ

համար։ Եթե ակա^|ջ դնեի մ արդկային հ պարտ ութ յան ձայնին, ձեզ այւ~ 
ևս ոչինչ չպիաի ասեի ամոլսն ութ յան մասին. րայր  ես լսում եմ պար

տականության ձայնին և հաստատուն կերսլով ձգտում եմ իմ աոաջին 
նսլատակին^ ամեն ինչ ա^ւեչ ի փառս աստծո։ Եմ ուսուրիչր շատ հ ա մ ֊  

բերւստար էր. այրլպիսին կլինեմ և ես։ 9եւք կարող թույլ  աալ, որ դուք 
կործ ան ւք եք որպես բասման անոթ, ՂՂջւոըեք, որոշեք, բանի դեռ 

ժամանակ կա։ Հիշեք, մենք պարտավոր ենք աշխ ատել, քանի դեռ դե
րեկ է, որոէԼհհտև «կգա գիշերր, երբ ոչ ոք չի կարող աշխատել» ։ Հիշեք 

հարուստ Դայվսին, որն ուներ այս աշխարհի գանձերը։ Ե՝ող աստւէած 

ձեզ ուժ տա ընտրելու լավը, որը ձեզնից չի խլվի։

Այս խոսքերն արտասանելիս ձեռքը դրեց գլխիս։ հոսոււե էր լուրջ 
ու մեղմ. հայացքը նման չէր սիրահարվածի հայացքի, որը նայում է 

սիրածին, դա ավելի շուտ հովվի հայացք էր, որ կանչում է մոլորված  
ոչխարին, կամ ավելի ճիշտ՝ պահապան հրեշտակին, որը հսկում է իրեն 

հանձնված հոգուն։ Բոլոր տաղանդավոր մարդիկ, լինեն դրանք զգա ց
մունքի տեր էքարդիկ, ֆանատիկոսներ, փառքի ձգտողներ կամ բռնակալ

ներ, եթե միայն նրսւնք անկեղծ են, ունենում են ոգևորության այգպի– 
սի բարձր պահեր, երբ հաղթում ու սիրում են. ես պատկառանք էի 

զդում դեպի Սենտ Ջոնը, և այդ զգացումի հանկարծակի պոռթկումը 
անակնկալ հրեց ինձ այնտեղ, որտեղից այնքան երկար ժսրմ ան ակ խու

սափում էի։ Գայթակղվեցի և ուզեցի դադարեցնել պայքարը, անձնա

տուր լինել նրա կամքի հորձանքին և նրա կյանքի հորձանուսւի մեջ 

կորցնել իմը։ Այժմ ն ա հա։1 առորեն հե։ոասլնդում էր ինձ այնպես, ինչ
պես մի ժամանակ, ճիշտ է այլ  զգացմունքնհրոէէ, հետապնդուէք էր և 

մի ւււրիշը։ Երկու դեպքում էլ ես հիմար էի։ Եթե այն ժամանակ զիջեի, 
դա կլիներ սկզբունքի սխալ, հիւէա զիջել՝ կնշւսնակեր դաս։սղության 

դեւք գնալ։ Այսսլես եմ կարծում այժմ, երբ ժաւքանակի հանդստացնող  

լույսի տակ հետադւսրձ հայացք եմ գցու.մ փոթորկահույզ անցյալի վյւա» 
բա յց  այն րադեին չէի գիտակցոււք իմ խելւսցնորությունը։

Սենտ յ^ոնի շւիւէելուց անշարժ կանզնել էի տեղումս։ Եմ մերժումնե
րը էքոռացւէած էին, երկյուղներս՝ հաղթահարված, պայքւսրը՝ դադարեց

ված։ Անհնարինը, այսինքն՝ իմ ամուսնությունը Սենտ Ջոնի հետ, գառ–

4 Տ Յ



նում էր հնա րա վոր։ Ամեն քէնշ ա րա գ Փ ո խ վ ո ւմ  էր^ փ ո խ վ ո ւմ  էր հան^  

կարձակի թ ա փ ո վ ։ ^րոնը կա նչում էր^ հ րեշտ ա կները ^Լխք^վ է է ^  անումֆ 
ա ստ վա ծ հ ր ա մ ա յո ւմ  էր, կ յա ն ք ը  գա լա ր վում  էր փ ա թ ե թ ի  պ ես, մ ա հվ ա ն  

պարպասները բ ա ց վ ո ւմ  էին, ց ո ւ յց  տ ա լով  հ ա վ ի տ են ա կ ա ն ո ւթ յո ւն ը ։  քավում 
էր, թե  հանուն փ րկութ յա ն և հա վերժա կա ն երջա նկությա ն ա յն տ ե ղ ,  

ա յստ եղ ամեն ինչ կարելի է զոհա բերել մի վ ա յր կ յա ն ո ւ մ ։ Ազատ  
ս ենյա կը լի էր տ ես ի լքն եր ո վ ։

—  Կարո^^ղ եք ա յժ մ  որոշել , —  հ ա ր ցրեց  մ ի ս ի ո ն ե ր ը ։ Հ ա ր ցի  տոնը  
շատ մ ե ղ մ  էր, նույնպ իսի մ ե ղ մ ո ւթ յա մ բ  նա քա շեց  ինձ դեպի ի ր ե ն ։  Օ , 

ա յդ մ ե ղ մ ո ւթ յո ւ ն ը , այն ավելի հզոր է, քան ուժը։ Ես կարող էի դիմա դ–  
թել Սենտ Զ ո ն ի  զ ա յր ո ւ յթ ի ն , սա կա յն  նրա բա րո ւթ  յա ն  առջև խոնարհդ», 

վում  էի որպես թ ո ւ յ լ  ե ղ ե գ ։  Ա յն ո ւա մ ե ն ա յն ի վ ,  շատ լա վ հ ա սկա նում  էի ,  
որ եթե զիջեմ  հ իմ ա , ապա ա պ ա գ ա յո ւմ  հ ա զիվ թե  իէուս ափ եմ  հատոԼ^ 

ցս ւմ ի ց  ի մ  երբեմ նի  դ ի մ ա դ րութ յա ն հա մ ա ր։ Հա նդ իսա վո ր աղոթքի մ եկ  

ժա մը շի կարող փոխել նրա բն ա վ ո ր ո ւթ յո ւն ը ,  մ ի ա յն  տոնն էր բարձրաց**.
վ ա ծ ։

—  Ես կորոշեի, եթե հ ա վ ա տ ա ց ա ծ լ ի ն ե ի , ^  պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց ի , —  եթե  
մ ի ա յն  հ ա մ ո զ վ ա ծ  լի ն ե ի , որ գա , իր ոք,  ա ստ ծու կա մքն է* ա յն  ժ ա մ ա ն ա կ  

ա ոա նց տ ա տ ա նվելու կ ա մ ո ւս ն ա ն ա յի  ձեզ  հետ , իսկ հ ետ ո ինչ ուզում է 

թ ո ղ  չինիէ

—  Ւմ ա ղո թ ք ները  լս վ ո ՜ւ մ  ե ն , —  բ ա ց ա կ ա ն չե ց  Սենտ հ ո ն ը ։  նա  
ձեռքն տվելի ա մուր հ պ եց գ լխ ի ո , կա րծես ա րդեն ի ն լ- ֊ո ր  ի ր ա վո ւնք ներ  

ալներ ի մ  ն կ ա տ մ ա մ բ *  դ ^ կ ե ց  ինձ հ ա մ ա ր յա  ա յն պ ե ս , որ կա րծես ինձ  
սիրելիս լիներ ( ե ս  ա սում  եմ  ^համարյայթ, որովհետ և ա րդեն ա յն  ժա^  

մ տնակ ես հա ս կա նո ւմ  էի տ ա ր բ եր ո ւթ յո ւն ը ,  զգ տ ց ե լ  էի , թ ե  ի ն չ  է ն շ ա ֊  

նակում սիրված լի ն ե լ ,  բ ա յ ց  նրա ն մ ա ն  մ ե ր ժ ո ւմ  էի սերը և մ ի ա յն  

մ տ ա ծո ւմ  պարտքի մ ա ս ի ն ) ։  Ես պ ա յք ա ր ո ւմ  էի ի մ  ներքին տեսողու–, 

թ յա ն  դեմ , որը դեռ մ ի գա պ ա տ  էր, և որի աոքև ա մ պ եր էին գա լա ր վ ո ւմ  լ 

Ա ն կ եղ ծո ր ե ն , խ ո րա պ ես ու ջերմորեն ցա ն կ ա ն ո ւմ  էի անեէ ա յն ,  ինչ ճիՀտ  
էր, ^ ց ո ւ յց  տուր, ց ո ւ յց  տուր մի ուղի» , —  ա ղեր սում  էի ե ր կ նքի ն ։ Հ ո ւ զ 

վ ա ծ  էի ա վելի , քա ն ե ր բ և ի ց ե ,  և թ ո ղ  ը ն թ ե ր ց ո ղ ն  ին քը  դա տ ի , թ ե  ա ր դ 
յո ք  բ ո ր բ ո ք վ ա ծ ո ւ թ յա ն  ա րդյունք  էր ա յն ,  ի ն չ  որ կ ա տ ա ր վ ե ց ։

Տա ն ը  տիրում էր չո ո լթ յո մ ո  ^ ս տ  ե ր և ո ւ յթ ի ն ,  բ ո լո ր ը ,  բ ա ց ի  Սենտ  

թ ո ն ի ց  և ի ն ձ ն ի ց ,  արդեն ք ն ա ծ  էֆնւ Մ իա կ մ ո մ ը  ա րդեն սկսում  էր մ ա ^



րել* սենյակը ողողված էր լուսնի Լույոով։ Սիրտս ղսյրկում էր արագ ու 
հաճախակի, լսում էի նրա թպրտորր։ Հանկարծ սիրտււ գնար, ինչ-որ 
անհասկանալի բան թափանրհց և անմիջսյպես անրավ գւխիս ու մարմ^ 
նիս վերջավորություններով։ Դա էլեկտրական հոսանքի նման շէր, րայր 
նույնքան սուր էր, անսովոր ու րնրող և այնպես ներգործեր զգար ֊ 
մունքներիս վրա, որ դրանր նախկին ծայրահեղ թափը թւէում էր միայն 

փւսյտացում, որից այժմ կյանքի կոչվեցին։ Ամբողջ էությամբ լսողու֊ 
թյուն դարձա՝ ալքերս ու ականջս սպասում էին. մարմինս գողում էր։

— Ի̂ *նլ լսեցիք։ Ի̂ *նչ Լք տեսնում,— հարցրեց ՍԼնտ Ջոնը։

Ոչինչ չէի տեսնում, բայց լսեցի ինչ– որ տեղից մի ձայն, որ կան
չում էր՝ «Ջե"յն, Ջե"յն, Ջե"յն)),–֊– ուրիշ ոչինչ։

— 0^, տեր աստ։էած, ի^նչ է այդ, — ես շնչահեղձ էի լինում։

Ես կարող էի նույն ձևով հարցնել ((որ։ոե *̂ղ է այդ», որովհետև այգ 

ձայնը գալիս էր ո'̂  չ օդից, ո \  գետնի տակից և ո՜ չ պարտեզից, այն հնչում 
էր ո՜չ օդից, ո՜չ գետնի տ։սկից և ո՜չ գլխաւԼերևից. լսում էի, բայց թե 

որտեղից էր գալիս, որոշել անհնարին էր։ Դա մարգկ։սյին էակի ձայն 
էր՝ էդուարդ Ֆեյրֆաքս Ռոչեսթըրի ծանոթ, լա։Լ հիշվող ու սիրված ձայ

նը. և հնչում էր այն վշտալի, տխուր, անզուսպ, խորհրդավոր ու հա
մէս ռ։

— Գալիքս եմ, — ճչացի։ — Սպասիր ինձ, Օ՜, .կգւսմ։ — նետվեցի 

դեպի գուռը և նայեցի միջանցք՝ այնտեղ մութ էր։ Վազեցի պարտեզ՝ 
այնտեղ դատարկ էր։

— Որտե^ղ ես,— բացականչեցի ես։
Մարշ Գլենի հետևի լեռներից լսվեց խուլ– պատասխան արձագանքը՝ 

ւ^որտե^ղ ես»։ ՝9ամին մեղմ հառաչում էր եղևնիների մեջ, էսմենուր տա
րածվում էին ճահճուտներ և գիշերային լռություն։

— Ո՝ ո՜ղ կորչի սնահավատությունը,— բացականչեցի, ւոեսնելով 

սրսրտեզի դռն։սկից ոչ հեռու, սև կենու ծառի մոտ կանգնած ին չ– որ սև 
ուրվական։ — Ոչ, դա ինքնախաբեություն չէ, ոչ էլ կախարդություն, ղա 
բնության գործն է. բնությունը արթնացել էր և ոչ թե հրաշք էր գոր^ 
ծում, այլ անում էր այն, ինչ կարող էր անել։

Փախչելով հեռացա Սենտ Զոնից, որը վազեց իմ հետևից և կ։սրոգ 
էր ինձ բռնել, պահել։ Այժմ հերթն իմն էր նրան ինձ ենթարկելու։ Ուժերս 

արթնացան։ Ես պահանջեցի, որ նա խուսափի հարցեր տալուց կսոք գի՝–
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տողություն անելուց յ խ նդրում  էի ինձ հանգիստ թ ո ղ նել,  ուզում եմ ,  

պետք է ւ)ենակ մ ն ա մ ։  Նա անմիջապես հ նա զա նդվեց, ա յն տ եղ , որտեղ  

ու(1 կա հ րա մա յելու ,  հ նա զա նդութ յունը միշ տ ենթա րկվում  է ։ արձրացա  

վերև իմ  ս են յա կը , փ ա կ վ ե ց ի , ընկա ծնկներիս վրա, ա ղոթեցի  
ձևով, ոչ ա յնպ ես, ինչպես Սենտ Ջ ո նը , բ ա յց  եռա նդով ։ Թվում էր» թե  
մ ոտ եցա  ա մ ենա կա րողին, և հողիս, հ ա մ ա կ վ ա ծ շնորհ ա կ ա լո լթ յա մ ր , ր ն ֊  

կաւք նրա ոտ քեր ի ն ։ Վեր կա ցա , ա յդ  շնորհակալական ա ղոթքից հետո

որոշում րն դուն ե ցի և պառկեցի քնելու հանգիստ , լուս ավորվս։ ծ , ան^  
համրեր ու թ յա մ ր  սպա ս ելով լուս ա բ ա ց ի ն :

ԳԼՈԻԻւ  Ե Ր Ե Ս Ո Ի Ն Վ Ե Տ Ե Ր Ո Ր Դ

^ ^ ո ա վ ո տ ը  բ ա ց վ ե ց ։  Վեր կացա լո ւսա բա ցին ։ Մ եկ-երկու մամ կ^*ՐՂհ 
բեր եցի  ս ե ն յա կ ս , դա սա վորեցի իրերը կոմոդում ու զգես ապահ  

ր ա ն ո ւս , որովհետև կարճ ժա մ ա ն ա կո վ  պետք է բ ա ց ա կ ա յե ի ։  Շուտ ով  
լս եցի ,  թե ինչպ ես Սենտ Ջոնը դուրս եկավ իր ս ե ն յա կ ի ց ։  Կանգ ա ռա վ  

իմ  էրւան առաջ, վ ա խ ենում  էի, որ ծեծի ,  բ^ՏՕ  մ ի ա յն
ներս գցեց թ ղթ ի մի կտոր։ Վերցրի։ Գրած է ո հեէոևյալր.

ԼէԵրեկ գիշեր ղր-ւբ շատ հ։սնկարծակի թ ո ղ եց ի ք  ինձ ո։ հ եռ ա ցա ք ։  
է/1̂ ե մի փոքր երկար սպ ա սեիք, դուք ձեր ձեռքը կդնեիք քրիստ ոնեա կա ն  

ի^^՚յշի և հրեշտակի թագի վրա ։ Ս պասում եմ ձեր վերջնա կա ն վճռին ե ր ֊ 

կոէ շա բա թ  հետո, երբ վ եր ա դ ա ռ ն ա մ , իսկ ա ռ ա յժ մ  զգուշա ցեք և ա ղոթեք,  

որպեսզի փ որձոլթ  յա ն մեջ չընկնեք, ես հա վա տ ում եմ ,  որ ձեր հոգին  

պատրաստ է, բւո յց  մ ա ր մ ի ն ը , ինչպ ես տ եսնում ե մ ,  թույէ է* Կաղոթեմ  
ձեզ համա ր յո ւր ա քա ն չյո ւր  ժ ա մ ։  Տ ե ր ՝  Սենտ Զոնէ>։

ժ Հ ո գ ի ս , —  պ ա տ ա սխ ա ն եցի  մ տ քում  ս , —  կանի ա յն ,  ինչ որ ճիշտ է, 

ք սկ մ ա ր մ ի ն ս , հույս ունեմ, բա վ ա կ ա նի ն ուժեղ է, որպեսզի կատա Ոի 

երկնքի կա մք ը, հենց որ ա յգ  կա մքը ինձ համա ր պարզ ու հս>սկանալի 
դա ո նա ։ Ւնշ որ է ։ նա վ ա կա նի ն ուժ կ ունենա մ, որպ եսզի որոնեմ, հարց.^ 

նեմ  ե եքր գա նեմ  տա րա կուսա նքների մշուշից ու հ ա ս ն եմ  հաստատուն  
պ ար դ օրվ «։

յո ւն ի ս ի  մեկն էր , բ ա յ ց  ա ոա վոտ ր ա մպ ոտ  ու ցուրտ էր. անձրևը



արտդ հարվածում էր պատուհանիս սարս կին երր։ Լսերյի, թե ինչսւԼս 
դրսի դուռր րաըվեւք, և Սենտ Ջսնր րր»ւրս եկավ անիր։ Լու ւ։ տ մ ո ։ ։ո ի ր 
տեսա նրան պարտեղի միջով անոնելիս։ նա իր ոայւերն ուղղեր դեպի 
միգապատ հավսւմրոոլ թփերր, Ուիթորոսի կողմր, այնտեղ պետք է հան ֊ 
դիպեր փոստատար ծածկակառքին։

((Մի քանի (քամիր հեստ կհետևեմ ձեղ, ղարմիկ, նույն այդ ճանա֊ 
պ ա ր հ ո վ , — մտած երի,— ես նույնպես պետք է հանղիէսեմ ծածկակառ
քին Ուիքքքրոսի մոտ։ Ինձ նույնպես հարկավոր է տեսնեչ ոմանր, իմա
նալ որոշ քան Անգքիայում՝ նախքան այստեղիդ րնդմիշտ հեոանաւս»։

Մ ինլև նախաճաշր դեռ մնում էր երկու մամ։ Այդ ամբողջ (քաւ1ա֊ 
նակամիջորում կամարուկ ման էի դալիս սենյակում և մ ։ո ած ու մ այն 
տեսիլքի մասին, որը հիմիկվա ծրագրերի ուղղությունը որոշեց։ Ես վեր ֊ 
հիշեցի մի օր առաջ վերապրած հոգեկան հուզումս, հիշեցի կատարվածը 
իր անասելի տարօրինակությամբ։ Հիշեցի ձայնը, որը լսել էի, նորից 
ինքս ինձ հարցնում էի՝՛ ((որտեղի'*ց էր այն)), բայց դա նույնպես առաջ
վա պես անօգուտ էր։ քավում էր, թե այն հնչում էր իմ մեջ և ոչ թե դրսի 
աշխարհում։ Հարցնում էի ինքս ինձ՝ արդյո^^ք դա զգայուն ջղերի խաղ, 
պատրանք չէ"* ր։ Չէի կարողանում ըմբռնել կամ հավատալ, դա ավելի 

շուտ նման էր ինչ– որ ներշնչման։ Իմ մեջ կատարվող զդացմունքների 
զարմանալի ցնցումը նմանէէում էր երկրաշարժի, որը ցնցեց բանտի 
հիմքերը, որտեղ բանտարկված էին Պաուլը և ՍայլսըՀ այդ ցնցումը 

բաց արեց հոգուս զնդանի դռները, թուլացրեց կապանքները, արթնաց
րեց նրան քնից, հոգիս հարություն առավ, ականջ դրեց դողդողալով ու 
սարսափով, և հետո այդ գանգատը երեք անգամ հնչեց ականջումս, 

թափանցեց դողդոջուն սրտիս և հոգուս մեջ, բայց հոգիս չվսհսեցաէէ և 
չնահանջեց, նա կարծես ցնծում էր, ուրախանալով, որ պետք է կատա
րի դանդաղաշարժ մարմնից անկախ ինչ-որ ինքնուրույն բան։

.Մի քանի օրից հետո,— ասացի ինքս ինձ,— ես որոշ բաե կիմա֊ 
նամ, թե դա ում ձայնն էր, որ երեկ երեկոյան կանչում էր ինձ։ Նա
մակները ոչ մի հետևանքի չհանդեցրին, հարկավոր էր դիմել անձնա
կան հարցուփորձի օդնությանր))։

նախաճաշի ժամանակ Դիանային ու Մերիին հայտնեցի, որ գնում 
եմ և չորս օրով կբարակայհմ տանից։

։ Պաուբ՛ ու Սայլսը միսիոներներ են, որոնց մասին խոսվում է Աստվածաշնչի մեջ, 
նրանք րանտիը ւսէլատւէեըին երկրաշարժ ի հետևանքով։

4Տ7



—  Մ ենա ՞կ , Ջ եքն , —  հարցրքէն նրանք»

-  Այո, ինձ հարկավոր է տեսնել կա մ որևէ լուր ի մ ա ն ա լ մի  րա րե–  

կաւ քք՛ սասին, որի բա խ տ ն  ինձ ա նհ ա նգստ ա ցնո ւմ  էէ

Ք ույրեր ը  կարող էին ասել և մ տ քն ե ր ո ւմ  հավա նորեն ա յդ պ ե ս  էչ 

արեցին, որ նրանք մինչև օրս հ ա մ ո զ վ ա ծ  էին, թ ե  ես, րա ցի  ն ր ա ն ցի ց ,  

արիշ ոչ մի բա ր ե կ ա մ  չունեմ , ա յդ  րա նը ես հաճա խ էի նր ա ն ց ա սում ,  
բա յց  իր ենց  բնա ծ ի ն  ն ր բա ն կ ա տ ո ւթ յա ն  շնորհիվ նր ա ն ք ի ր ե ն ց  զսպ եցին  

որհԼ դիտ ողություն անելուց, մ ի ա յն  Դիանան հ ա ր ց ր ե ց ,  թե ա ռո՞ղջ  ե մ  
սբ.։,յոք ա յդ պ ի ս ի  ճա նա պ ա րհորդութ յա ն համար» « Դ ե մ ք դ  շատ գունատ  

է » , –  նկ ա տ եց նաւ Ես պ ա տ ա ս խ ա ն եցի , որ ոչ մի տ եղս չի ց ա վ ո ւմ ,  ր ա յց  

ինձ տանջում է հոգեկա ն տ ա գն ա պ ը, որը, հույս  ունեմ , շուտ ով կա նցնի»

Շատ հանգիստ պ ա տ րա ստ վում  էի մ եկ ն ե լ,  ոչ ոք չէր ա նհա նգսա ա ց–  

նա մ ինձ իր հա րցերով ու կա սկա ծներով» Ես հա ս կա ցնել տ վ ե ց ի ,  որ հ ի 

մա ծրա գրերս չեմ կարող նրանց հա յտ նել» Նրանք լռ ե լ յա յն  հ ա մ ա ձ ա յ .  
նԼցին ինձ հետ և ազատ գործելու հնա րա վորություն տ վ եցի ն  ինձ ճիշտ  

ա մ ՛պ ես, ինչպ ես նմ ա ն հ ա նգա մ ա նքներո ւմ  նույն  ա յդ  հ նա րա վո րո ւթ յու

նը նրանց կ տ ա յի  և ես»

Մո՛ր Հա ոլղ ր  թ ո ղ ե ց ի  ցե ր ե կ վ ա  մա մը երեքին և շուտովի մ ա մը չո ր 

սէ՛դ հետո արդեն կ ա նգնա ծ էի ճանապարհի ս յա ն մ ո տ ՝ Ո ւիթքրոսում,  

որտեղ սպ ա սում  էի ծ ա ծ կ ա կ ա ռ ք ի ն , որն ինձ սլետք է տ ա ներ հ եռ ա վո ր  

Ր՝որնֆիլգ ։ Լռության մեջ, որ թ ա գա վ ո ր ո ւմ  էր ս ա կ ա վա մ ա րդ ճ ա նա 

պարհներին ու ա մ ա յի  բլուրներ ին, ես դեռ  հ եռ վ ից  լսում  էի Թ որնֆիլդի  

մ ո տ ե ն ա լը ։  Դա նույն  ծ ա ծ կ ա կ ա ռ ք ն  էր , որից ես մի տարի առա ջ, ա մա –  

Ո Սէ յի ն  մի երեկո, հ ուս ա չքվ ա ծ, սրտ ա բեկ ու ա ննպ ա տ ա կ, իքա հ են ^  

նր.\չն ա յս  տ եղո ւմ ։ Զ ե ո ք ո վ  նշան ա րեցի , ծա ծ կ ա կ ա ռ ք ը  կ ա ն գ ն ե ց ։  Ն ստ եցի ,  

ա յժ մ  գնալու հա մա ր հ ա ր կ ա դրվ ա ծ շէի ա մ բողջ ունեցա ծ հա րստ ութ յունս  

վսա րեչ։ /^որնֆիլդի ճա նա պ ա րհին ինձ զգ ո ւմ  էի փ ո ս տ ա յի ն  ա ղա վնու  

նմ ա ն, որը թոշում  էր դեպ ի տ ուն ։

ճ ա ն ա պ ա ր հ ո ր գ ո ւթ յո ւն ը  տ և եց  երեսունվեց ժ ա մ ։  Ես Ուիթքրոսից  

դուրս եկա եր եքշա բթ ի  օրը կեսօրից հ ետ ո, իսկ հ ի ն գշա բթ ի  վա ղ ա ռ ա 

վ ո տ յա ն  ձիերը ջրելու հա մա ր կ ա նգ ա ռանք ուղեմերձ հ յո ւր ա ն ո ցո ւմ ,  
որը զ ե տ ե ղ վ ա ծ էր կ ա ն ա լ ցա ն կ ա պ ա տ եր ի , ընդա րձա կ դ ա շտ ե ր ի , 

^ ա ծ ր  ու հովվա կա ն բ լուրների մեջ  (ի ն չք ա ն ն  մ ե ղ մ  ու նուրբ կա նա չին էին  
տալիս նր ա նց ուրվա գծերը Մորթքքնի դաժան ճա հճուտ ների հետ համե*» 
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մատածէ։ ճանալեըի ինլսլես էԼ̂ ղ̂ւււէյ ծա նոթ̂  դի մ սպծԼր%
հավատացած էի, ոչւ մ աո Լն ում եմ ն սք սյ տ ակի ս ։

— Ենչցա^ն է հեռու ԲԿւրնֆիլրք Հքղւը ^^Ա^^^եղից,— հարցրի կառա^ 
ւդանին։

— Երկու մղոն, օրիորդ, ուղիղ դաշտերի վրայով։

((ճանապարհորդությունս մոտենում է վախճանին)),— մտածեցի 
ինքս ինձ։ Ւջա ծածկակառքից, սնդուկս պահ տվեցի գրասենյակում, 

վճարելով ճանապարհի արմերը^ բա վարարեցի կառապանին և առաջ 
շ^ր(^վեցի, արևի ճաոադայթները պսպղում էին հյուրանոցի ցուցանակի 

ոսկե տառերի վրա, և ես կարդացխ ((Ռոչեսթըրների գերբ))։ Սիրտս սկսեց 
թրթռալ, ես արդեն իմ տիրոջ հողամասում եմ, բայց հանկարծ սիրտս 

կծկվեց, ինձ խոցեց մի միտք, ((Գուցե քո տերր գնացել է Անգլիայից, և 
եթե Բ՚որնֆիլդ Հոլլում է, ուր դու շտապում ես, էլ ո̂ վ̂ կա այնտեղ, /ւա֊  

ցի նրանից։ նրա խելագար կինը։ Դու այնտեղ անելիք չունես, չես կ ա ֊ 
րող խոսել նրա հետ, և ոչ էլ նրա ներկայությունը փնտրել։ Իզուր ես 

եկել, ավելի լավ է վերադառնալ, — պնդում էր խրատող ձայնը։ Նրա 
մասին հարցուփորձ արա հյուրանոցում* նրանք կարող են հայտնել քեղ 

ինչ որ ուղում ես, կարող են անմիջապես կասկածներդ փարատել։ Գնա 
ու հարցրու, տա"*նն է արդյոք միստր Բ՚ոչեսթըրը))։

Սա խելացի միտք է և, այնուամենայնիվ, չէի կարողանում ստքրւդել 
ինձ հետևել դրան։ Վախենում էի պատասխանից, որ կարող էր հույսերս 

խորտակել։ Երկարացնել կասկածը^ նշանակում էր երկարացնել հույսը։ 
Սարող էի մի անգա։ք ևս տեսնել տունը, որը լուսավորված է այդ հույսի 
ղողերով։ Ահա և ցանկապատի քարե սանդուղքը, որից այն կողմ փըռ–> 
վում էին դաշտերը, որոնց միջով, Թորնֆիլդից փախչելու առավոտյան, 

շտապում էի՝ կուրացած, խլւսցած ու հուզված, հետապնդվելով ու Հ ա ֊  
լածվելով ֆուրիա^ւերի կողմից։ Նախքան կարողացա որոշել, թե ուր 
գնալ, ես ինձ գտա այս դաշտերի մեջ։ Ինչքանն արագ էի քայլում։ Ի նչ ֊ 

պե ս վազում էի։ Ինչպե ս նայոսէ էի հեռուն, հույս ունենալով տեսնել 

ինձ լավ ծանոթ անտառը։ Ինչպիսի" զդա ցմ ունքն եր ով ողջունեցի ինձ 
ծանոթ առանձին ծառերը և ծանոթ արոտների ու բլուրների ուրվագծերը։

Վերջապես երևաց այգին, ագռաւէանոցի բարձր կռկռոցը խախ^ 
տում էր անտառի առավոտյան անդորրը, համակվեցի տարօրինակ 

հրճվանքով* շտապում էի առաջ։ Մի դաշտ ևս, մի արահետ ևս, և ահա

ա



իմ առջև, տեսա րակի ու սպասատներքէ պա տերը ք բաչց տունը և սերմն*^ 
ագո աւ1 ի րնԼրով ծածկված պուրակը դեռ չէքէն երևում։

(Ուզում եմ տանը նայեք ճակատէ կողմէը^^^ ^1 ^ոջեըէ եԱք–^ որ., 
պես ղի հանրքուգն ատամնավոր աշտԱքրակները միանգամից իրենց վե

հությամբ զարմացնեն ինձ, և կարողանամ գտնեք իմ տիրոջ սենյակի 
պս-տուհանը, գուցե նա կանգնած լինի լուսամուտի մոտ. նա շատ վաղ 

էր վեր կլնումք գուցե և զբոսնում է պտղատու պարտեղում կամ դարա
տափում ւ Եթե միայն մի պահ նրան տեսնեմ։ Ոայց մի^թե ես այնքան 

խել ագար եմ, որ նետվեմ դեպի նա։ Չգիտեմ, հավատացած չեմ ։ Ւսկ 
եթե այդ անեմ, հետո ի**նշ։ Օ , տեր աստվածք ի^նշ կլինի հետո։ Մի թե 

մեկին վնաս կհասնի, եթե նրա հայացքը լքի անգամ ևս կենդանություն 
տա սրտիս։ Ես զառանցում եմ։ Գուցե հիմա նա դիտում է արևածագը 
Պիրենեյների որևէ վայրից կամ խաղաղ հարավային ծո։Լի ափից։

Անցա պտղատու պարտեղի ցածր ցանկապատի երկարությամբ, 
շրք անցեցի ու թեքվեցի դեպի անկյունը, այստեղ կա մի դարպաս, որը 

բացէէում է մարգագետնի կողմը, դարպասի երկու սյուները պսակա– 
ած էին քարե երկու խոշոր գնգակնեյէով։ Սյուների մեկի հետևից 

հանգիստ կարող էի տեսնել տան ճէսկատըա Զգույշ վիզ^ ^ ն ց ի ,  ցանկա
նալով ստուգել ննջարանի վարագույրներից որևէ մեկը հո բարձրացրած 

չէ^ այոաԼղից ամեն ինչ պարզ երևում էր՝ և* ատամնավոր աշտարակնե– 
րը, և̂  լա սամուտները, և̂  տան ամբողջ ճակատը։

Գուցե սերմնագռավները, որոնք ճախրում էին գլիւիո վերևում, հետե– 
վում էին ինձ այգ բոլորը գիտելու պահին։ Հետաքրքիր է, թե նրանք ինչ 

էին մտածում իմ մասին, երևի նրանք սկղրռւմ ինձ շատ զգույշ ու երկ
չոտ էին համարում, քտ յց աստիճանաբար ես փոխվում, դաոնում էի 

ավելի հանդուգն ու անփույթ։ Գաղտագողի, ապա և երկար շեշտակի 

հայացք, հետո գուբս եմ դայիս ապաստանից և մոլորված քայլում մար– 
գագետնոէմ. հանկարծ կանգ եմ տոնում տան առաջ և հայացքս հառում 

եմ տանը. ո Ի ^ լ կեղծ ամաւչկոաությոմէ սկզբում*–^ նրանք կարող էին 
հարցնել.— և ի̂ ն̂շ հխքար անզգուշություն հիմաւ>։

Թույլ տվեք, ընթերցող, բերել մի համեմատություն։

Սիրահարվածը գտնում է իր սիրածին քնա ծ մա մռապա տ թ մբի  

վրա . նա ցանկանում է գիտեք նրա գեղեցիկ դեմքը առանց նրան ա րթ

նա ցնելու։ Գաղտագողի, կա մա ց քա յլոս1 է խ ոտ ի վ րա յով , աշխատելով

ա



չաղմկել, կանգ է առնում, կարծելով, որ րնած արլջիկր շար,1վեց. հետ է 
քաշվում, չի ուղում, որ նա իրեն տեոնի։ Բայց ամեն ինլ հանգիստ է, նա 
նորից է մոտենում, խոնարհվում է քնածի վրա. թեթև քողը ծածկում կ 

աղջկա դիմաղծերր. տղան բարձրացնում է այն, հակվում կ ավելի ցած. 
նրա աչքերը կանխագուշակում են տեսնել գեղեցկության, ջեր մ ութ յա ն  

ծաղկափթիթ և հիասքանչ տեսիլք՝ քնած վիճակում, Եվ ինչքա՜ն ագա
հություն կա նրա առաջին հայացքում։ նա քարանում է տեղում, ցրնց. 
,Լում է, Հանկարծ ուժգին թափով գրկում է մարմինը, որին մի րուգհ 

առաջ չէր հաւք արձակվում մատով անգամ դիպչել։ Են չ բարձրաձայն է 
կանչում ագջկա անունը, հետո իր բեռը դնում է ներքև, նայում նրան 
խելացնոր հայացքով, ևս, ուժգին թափահարում է մարմինը, բարձրա
ձայն կանչում, նայոլւէ, որովհետև այլևս չի ւէախենում իր հնչյուններուԼ 

կամ շարժումներուէ արթնացնել նրան։ Նա կարծում էր, որ սիրածը 
քնած է քաղցր քնով, բայց նրան գտաւէ քարի սլես անշարժ, մեր. ։ծ.

Ես պատրաստւէում էի երկչոտ ուրախությամբ տեսնել հոյակապ 
շենրր՝ տեսա մռայլ ավերակ։

Կտրէք չկար այլևս թաքնվելու սյւսն հետևում և գսպտադւպի նա–– 
յել ցանցապատ լուսամուտներին, վախենալով, որ դրանց հետևում 
կյանքն արդեն եռուզեռի մեջ է։ Կարիք լկար ականջ դնելրւ, թե դոները 

չե ն բացվում, շե ն լսւէում քայլերի ձայներ դարատափի կամ մանրա^ 
խճով ծածկված շավիղների վրա։ Մարգագետինը, պարտեղը լքված ու 

ամայի էին, ամայի էր և մուտքը։ Շենքից, ինչպես տեսել էի երազումս, 
մնացել էր միայն կմախք՝ բարձր, հրդեհից քանդված պատը իր այր
ված դատարկ պատուհաններով։ Կտուրը, աշտարակները և ծխնելույզնե
րը՝ բոլորը փուլ էին եկել։

Ավերակների վրա թաղավորում էր մահվան լռությունը, որ հիշեց^ 
նում էր վայրի անասլատի ամայությունը։ Հիմա զարմ ան ալի լէ, որ ս։ Էս

տեղ հասցեագրված նամակները մնում էին անպատասխան, նույնպիսի 
հաջողությամբ նամակներ կարելի էր ուղարկել և եկեղեցու մոտակայ

քում եղած տասքանաքաբերին։ ^խից սևացած քարերը վկայում էին այն 
մասին, թե ինչից է տունը կործանվեք, կործանվել էր ՚^ւ^դնհից։ Է̂ ոյյց 

ինշպե^ս էր առաջացել այդ հրդեհը։ Ի՞նչ պատմություն էր կապված այս 
աղետի հետ։ Բացի սվաղից, մ արմ արից, փայտերից, էլ ի՞նչ էր կոր^ 

մտնվել։ Կամ գուցե ոչնչացել են ոչ միայն իրերը ջ որևէ մեկի
կյանքը, եթկ այո, ապա՝ ո՞ւմ։ Սարսափելի" հարց, այստեղ ոչ ոք չկար,

ա



էւր *̂/եւյկի պւստասխաներ այդ հարցին^ Ւ ^^տք, կյանքի ոյ մի
ն շա յէ ։

Թափառեւով քանդված պատերի ու ամայացած շենքի ավերակներ 

րի վրա, հււմոդվեցի, որ աղետը պատահել է վաղուց։ Ձմեռային ճյունը 
երևի կուտակվել է պատերի տակ, անձրևները հարվածել են դատարկ 

լուսամ ուէոնեււր։ Գ ս րնանր խոնավ աղբակույտի մեջ կանաչին էին տա^ 
լիս զանազան ր^Ա*֊ եր, քէսրերի ու ընկած ծպեղների արանքում տեդ^ 

տեղ րոէսել ք ին մամուռ էււ մոլախոտեր։ Սակայն, օ՜ւ որտե**ղ է ա յժմ  
այս ավերակների դժբախտ տերը։ ր երկրռւմ։ Ւ^նշ պայմաններում։ 
Հայսքցքս տկաւքա կանգ առավ դարպասներից ոչ հեռու գտնվող գորշ 

եկեղեցու գմբեթի վրա, և ես հարցրի ինքս ինձ՝ շքէ* բաժանում արդյոք 
նա Դեյմեր գր Ռոշեսթըրի հետ նրա նեղ մա րմարյա օթևանը։

Անհրաժեշտ էր այս հարցերի պատասխանն ստանալ, բա յց այն 
կարելի էր ստանալ միայն հյուրանոցում, և ես շուտով վերադարձա 

այնսէեղ։ Ւնձ համար նախաճաշ բերեց տերն ինքը։ Ես խնդրեցի դուռը 
ծածկել և նստել* հարկավոր է որոշ բան հարցնել։ Բայց երբ նա խնդիրքս 

կատարեց, չգիտեի ինչից սկսել։ Այնպես էե սարսափում հնարավոր պա– 

տսախաններից։ Այնաամենայնիվ, իմ տեսած թշվառ տեսարանը որոշ 

չափով ինձ նախապատրաստել էր լսելու մի ախուր պատմությոմո Հյու^ 
րանոցի տերը միջին տարիքի պատկառելի մարդ էր։

— Դուք, իհարկե, գիտեք Թորնֆիլդ ձսԱըէ— արտասանեցի վերջս։–
պես։

— Այո, օրիորդ, ես այնտեղ ապրեշ եմ։

— Մի^թեէ «Երևի, ոչ իմ ժամանակ, — մտածեցի, — նա ինձ ան^ 
ծանոթ էյ>։

— Ես ծառայապետ էի հանգուցյալ միստր Ռոշեսթըրի մ ո տ ,–  ավե– 
լսւցրեց նա։

«Հա նգոլցյա չ», թվում է, թե ուժգին հարված ստացա, որից այնպես 
խուսափում էի։

— Հանգուցյա^լ,— դուրս թռավ բ ե ր ա ն ի ց ս ,–  մի^թե նա մեռել է ։

— Ես ի նկատի ունեմ ա յժմյա ն ջենտչմենխ միստր Ռոշեսթըրի 
հ ո ր ը ,–  բացատրեց նա։

Նորից ազատ չնշեցի, արյունս սկսեց հոսել երակներումս։ Այգ խոս^  ̂
քնրից համոզվեցի, որ միստր էգուարգը, իմ միստր Ռոշեսթըրը (թո^զ
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տսւոված օրհնի նրան, որսւեղ էլ որ լինի) էրւնհ կենրրոնի էէ նա այդպես 

էլ աոար* ((այժմյան ջենալմհնի))։ Ուրախալի խոսրերէ Թվում էր, (Յե 
այժմ կարող եմ լսել, ինչ էլ որ ասվելու լիեի, հ ամ ե մատար ար հանգիստ 

կերպով։ Թանի որ նա դերեղմանո Î  ̂ չէ, էետաձում էի, 1լարւոլ էի համ^ 
բերությամբ լսել, որ նա դտնւխէււք է աշիւարհի մյուս կիսագնդում։

— Իսկ միստր Ռոչեսթրրն այժմ ասլրո'*ւմ է Թորնֆիլգ Հոլլում,— 
հս^րցրի ես, նախօրոք գիտենալաէ, /<//յ պատասխանն ինչպիսին է լինե^. 

լու, բայց այդպիսով մի պահ աշխատում էի ձգձգել անմիջական հւսրցր 
այն էքասին, թե որտեղ է նա։

— Ո'̂ չ, օրիորդ, օ", ո̂ չ̂։ Այնտեղ ոչ ոք չի ասլրում։ Դուք, երևի, եկ–՛ 
վոր եք, այլասլես կիմ ան ա յիք, թե ինչ սլատահեց այստեղ անցյալ սւշ ֊ 

նանը. Թո րն ֆի լդ Հոլլր անմիջապես ավերակ գւսրձավ, դա կատարվեց 
հենց բերքահավարի ժամանակ։ Ասէրսափելի աղետ։ Ինչքա ն էսրժհ֊ 

քավոր իրեր ոչնչացան, կահույքից հաղի։Լ կարողացան որոշ բան փրկեր 
Հրդեհը սկսվեց ուշ գիշերը, և մինչև հրշեջ խմբի գալը Թ*իլքոթից, տոլ՝– 

նը արդեն կրակի բոցերի մեջ էր։ Մի սոսկալի տեսարան էր։ Ես ինքս 
ա կան ա տ ե ս եղա։

— Ուշ գիշե^րը։ — շշ^ջ^ցի *̂ս* գ ^  միշտ էլ ճակաէոագրական
ժւսմանակ է եղել Թորնֆիլդում։ -  Իսկ իմաց։լե^*ց, թե հրդեհը ինչպես 

սկսէԼեց,— հարցրի ես։
— Կռահում էին, օրիորդ, կռահում։ Եւէ այն, ինչ որ կռահում էին, 

անշուշտ կատարվեց։ Դուք, երևի, չգիտեք, — շարունակեց նա աթոռը 

մոտեցնելով սեղանին և ցածր։սցնելով ձայնը, — որ տան մեջ պահվում 
էր մի,., մի խելագար լեդի։

— Ինչ ֊ որ լսել եմ այդ մասին։
— Նրան պահու։) Էին խիստ հսկորլո։ թ յան տակ, օրիորդ, շատերը 

նույնիսկ նրա գոյության մասին գաղափէսր չունեին։ Ոչ ոք նրան շէր 
տեսել։ Միայն լուրեր էին սլ։ոտ։էում, թե իբր այդպիսի մի ւսնձնաւէորու֊ 

թյուն ասլրում է ամրոցում, թե ո"*։է ե ի՞նչ էր նա, գժ։քար էր կռահել։ 
Ասում էին, որ միստր էգուարգը նրան րերել էր ս։րտասահմ։սնից և իրր 

թե այդ կինը եղեչ է նրա սիրւևհին։ Ո այց մի տարի առաջ կատարւէեց 
տարօրինսէկ, շատ տ։սրօրինակ մի րան։

Ես վախենում էի, որ հիմա կլսեմ իմ սեփական պատւքությանը* 
աշխատում էի, որ նա չշեղվի հիմնական թեմայից։
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—  լ Լ / չ ք | ' * ն ։

— օրիորր,— ս՝ատասխանեւք նա,— պարզվեց, որ միստր
0-ո-'.ւ^թրրի կինն է եղել։ Եվ զա պարզվեց ամենատարօրինակ ձևով։ Ա մ ֊ 
րոցուս ք՚ււզրում էր մի երիտասարդ դ։սստիարակշու.հի, որին
միս Աք ր Ոոչեսթրրը^^,

Օ
//7 ղ ե 1ր , — ր )ւդհ ա տ Լ ց ի նր ա ն ։

՝̂ ի,՝։սւ մր. տԼնում եմ և դրան, օրիսրդ^», որին միստր էդուարդր 
սիրա ՝> արվԼյ էր, Ապասավորները պատմում էին, որ նրանք երբեք 
պ1սի սեր չէին տեսել, նա շարունակ ման էր գալիս աղջկա հետևից։ 
Նր։ոնք բոլորը^ ըստ սովորության, հետևում էին նրան, դոսք գիտեք, 

օրիորդ, ոպասավորներր միշտ այդպիսի բաներ անում են, և ասում են, 
որ աղջկան շատ բարձր էր դասում և միայն ինքն էր նրան գեղեցկուհի 

համ արում։ Ինչպես ասում են, գա փոքրիկ արարած էր  ̂ հ ամարյա ե ր ե ֊ 
խսք։ Ես ինքս անձամբ երբեք չեմ տեսել, բա յց նրա մասին է^ել եմ 

Լիից աղւսխնից։ Լին բավական լավ էր խոսում աղջկա մասին։ Միստր 
Ոոչեսթըրը մոտ քառասան տարեկան էր, իսկ աղջիկը քսան էլ լկուր, և 
գիտեք, երբ նրա հասակի ջենտլմենը սիրահարվում է այդպիսի ջահել 

մեկին, ապա շատ հաճախ թվում է, թե նա կախարդվել է։ Եվ այսպես, 
մի ստր քէոչեսթըրը որոշել էր ամ ուսն անալ նրա հետ$

— Այղ մասին ղուք կպատմեք մի ուրիշ անգամ,— ասացի ես 
րնդհ ատելով,— իսկ հիմա, հատուկ պատճառներից ելնելով, կուզենայի 
ավելին իմանալ հրդեհի մասին։ Արդյո**ք չէին կասկածում, որ դա այդ 
խելագար կնոջ՝ միսիս Ռոչեսթըրի ձեոքի գործն է։

— Դուք ճիշտ կռահեցիք, օրիորդ, բոլորին հայտնի է, որ հենց ն։ս 
էր, և ոչ թե ուրիշ որևէ մեկը, որ հրդեհել էր տունը։ Մի կին՝ միսիս Փուլ 
անունով, մշտապես խնաւեում էր այդ խելագար կնոջը, միսիս Փալր 
խերրցի և շատ հավատարիմ կին էր, միայն մի մեղք ուներ, այդ մհղքուլ 
տառապում են շ։ստ հիվանդապահ ուհիներ և առհասարակ տնտեսուհի^ 
ներ, նա միշտ իր մոտ մի շիշ ջին էր պահում և երբեմն ավելին էր 
կոնծում։ Դա նրան ներելի էր, որովհետև այդ կնոջ հետ շատ ծանր 
կ յ ա ն ք  էր անցկացնում, ր^ոյց, այնուամենայնիվ, վտանգավոր էր։ Երբ 

միսքս Փուլը ջինը ջրով կոնծելուց հետո խոր քուն էր մ տնում, այդ խ ե. 
լագարը, որ վհուկի պես խորամանկ էր, նրա գրպանից հանում էր րա^ 

նալինեբր, դուրս էր գ։սլիս սենյակից և թափառում էր տան մեջ. անամ 
էր այն, ինչ խեքքին ւիշում էր։ Ասում են, որ մեկ անգ ամ է հ  էէ



իր ամուսնուն վս։ռ1.ր անկողնում, քՈԼԱյ այւք Ո՝ ասին Լ ո ոչինչ չդիտոմք 
ինչ որ է, այդ գիշեր նա վառել Լր սկղրում իր կողթի սենյակի վաոտ֊ 
դույրները, հետո իջել էր հետևյալ հարկը, մտել էր ղէս ս տ ի ա րա կչու Հ ոս 

ննջարանը (կարծես ամեն ինչ կռահում էր և ոխ ուներ նրա դեմ) և ւ/ա ֊ 
ռել մահճակալը* բայը, բարերախաարար, այնտեղ ոչ ոք չէր եղել։ ^հաս̂  

տիարակչուհին երկու ամիս այդ դեսլքիւյ առաջ արդեն ւիսւխել էր անիր, 
և միստր Ռոչեսթրրր փնտրում էր նրան, որսլես ամ են սյթ անկարծ եք րս/Հ 

նր աշխարհում, բայը նրան այնպես էլ չհաջողվԼը որևէ բան իմանալ 
դա ս տի ա րակչուհ ու մասին և վշաիը բո լո րո ւէին կատաղեը, նա երբեք 
ւէայրադ րն ավորության տեր մարդ չի եղել, բայը սւղջկան կորընելուր 

հետո դարձավ վտանգավոր շրջա պ ա տի հտմսւր։ Դարձավ մենակ յաըր 
Միսիս Ֆեյրֆաքսին՝ իր տնտեսուհուն, ուղարկեը ա զղա կ անն երի մոտ^ 
բայը ճանապարհեը պատվով, նշանակելով նրան ըմահ կենոաթո^* 

շակ, և արծեր, շատ լավ կին էր։ Միս Ադելին՝ իր որդե գրին, տեղավորեը 
գպրոըում։ Միստր Ռոչեսթրրր կապերը խղեը շրջասլատի բոլոր ազնվա–՛ 
(ւանների հետ և ճգնավորի սլես փակվեր իր Հոլլում։

— հնչպե ս, ուրեմն միստր Ռոչեսթրրր չի հեռաըել Անդլիայիը։

— Հեռանալ Անգլիայ1մը։ Օրհն ած, ոչ։ Նա իր սեփական տան շեմ^ 
ՔՒօ Դ^եր չէր ան ընում* միայն գիշերն երր ուրվականի պես թավւա** 
ռում էր այգում և պարտեղում, կարծես խելադար։Լած լիներ* իսկ ես 

կարծում եմ, որ նա իրոք խելագարվել է* որովհետև աւէելի կենսուրաիտՀ 
համարձակ, ավելի եռանդոտ մի ջենտլմեն, մինչև այդ պստչիկ դաս ՝̂ 
տիարակչուհուն հանդիպելը, ոչ ոք չէր տեսել, օրիորդ։ Չէր խմուէքք թու Փ : 
չէր խաղում, ձիարշավներով չէր հետաքրքրվում, ինչպես աէանք, թեև 
շատ գեղեըիկ չէր, բայը արիության մեջ ոչ ոքի չէր գիջում և իր խորքի 
տեր մարդ էր։ Ես ճանաչում էի նրան դեռ մանկությունիը և հաճախ  ̂
սոսում էի է որ միս էյրըք մինչև Թորնֆիլդ Հոլլ գալը, ծովում չէր խ1 չդ ֊\ 
վեր

— Ուրեմն միստր Ռոչեսթրրր տսւ^նն էր, երր հրդեհը ծագեը։

— //յօ; իհարկե, նա բարձրաըավ ձեղնահարկ, երբ հրդեհիդ 
նր վհրևիը ներքև ամբողջասլես բռնկվել էր, արթնաըրեը քնած 
վորներին և օգնեը ներքև իջնել, հետո վերադարձաէէ, որպեսրի փրկի իր 
խելագս/ր կնոջը։ Ողավելով նրան հայտնեըին, որ կինը կտուրին I., և 

իրոք, նա կանգնած էր աշտարակի վրա, թափահարել։ւվ ձեռոեոր, դո^ 
ռում էր այնսքես, որ մի մղոն հեոավորության վրա կարելի էր լսել։ Ես
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ինքւ» լսեցի Լ տեսա նրան իմ սեւիական աչքերով։ Դա մի խոշոր կին էր, 
ուներ երկար սև մաղեր, որոնք ծփում էին կրակի բորերի միջիր։ Ես տե
սա, տեսան և ուրիշները, թե ինչպես միստր Ռոչեսթըրը ձեղնանրքիր 
բարձրարավ կտուրը, լսեցինք, թե ինչպես կանչեց Հ(0եըթա » ։ Տեսանք, 
թե ինչպես մոտեցավ Նրանէ Եվ այն ժամանակ, օրիորդ, կինը ճչաց ու 
ցատկեց ներքև և մի ակնթարթից հետո ջարդված ընկած էր սսէլահա–
տ Աէկին։

— Մեռա * ծ։
֊  Մե ռա^ծ։ Այո, մեռած, ինչպես քարերը, որոնց վրս։ թափվել էին 

նրա ուղեղն ու արյունը։
— Աստվա ծ իմ։
— Իսկապես, օրիորդ, դա մի սոսկալի պատկեր էր ։ — Նա սկսեց 

դողալ։

— Ծվ հետո^,— հարցրի։
— Հետո, օրիորդ, շենքը մինչև հիմքը այրվեց, միայն տեղ-տեղ պա

տի կտորներ կանդուն մնացին։

— Ուրիշ գոհեր չեղածն։

— ո \ .  բա յց գուցե ավելի լտվ լիներ, եթե ոմանք զոհվեին։

— Ի^նչ եք ուղում ասել։

— Խեղճ միստր էդուարդ, — բացականչեց նա ,— երբեք չէի կար^ 
ծում, որ կտեսնեւք ո։յդ ։ Ոմանք ասում են, որ դա ւսրդար պատիժ էր 
այն բանի համար, որ թաքցնոսէ էր իր ա։ք ուսն ութ յունը և ուզում էր 
երկրորդ անգամ պսակվել, երբ կինը դեո կենդւսնի էր։ Ոայց ինչ վերա
բերում է ինձ, ես անձամբ խղճոսէ եմ նրան։

— Դուք ասացիք, որ կենդանիէ է ,— բացականչեցի ես։

— Այո, այո, կենդանի է, բա յց շատերը գտնում են, որ լավ կլիներ, 
եթե մեռներ։

— Ւնչո^ւ, ինչպե**ս, -  նորից սարսուռ անցավ մ ա ր մ ն ո վ ս ո ր 
տեղ է նա, — հարցրի ես,— Անգլիայո^ւմ է ։

—  Ա յո, Ա նգլիա յում է. նա չի կարող հեռանալ Ա նգլիա յից. ենթա դ
րում եմ, որ գա մվա ծ է անկողնոէն։

Ինչ անտանելի տանջա՜նք է սա։ Այս մարդը, ըստ երևույթին, որո^ 
շել էր երկարացնել այն։

— Նա րոյորովին կույր է ,— ասաց վերջապես.— ա յո, միստր էդու*–,
կոլրացեւ է։
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նս սսէրսափում էքէք որ աւԼել11 ւԼւսսք բա յ̂ պատահած էքք̂ /Կ ւԼա1սե– 
նոլմ էի, որ խելագարված լինի։ Լա,Լաքելով ուժերս, հարցրի, թե Լւնչն 
էր աղԼտի պատճառր։

֊ –  Պատճառր հենց իր քաջությունն էր և, կարելի է ասել, որոշ 
իմաստով և բարությունը, նա չէր ուզում լքել տունը, մինչե որ բոլորն 

այնտեղից դուրս չգ^Աի^^ Վերջում, մեծ սանդուղքից ներքև իջնելիս, երր 
միսիս Ռոչեսթըրն արդեն աշտարակից իրեն ցած էր նետել, հանկարծ 
լսվեց սարսափելի թրխկոց, և ամեն ինչ փուլ եկավ։ ԱւԼերակների տ տ ֊ 

կից նրան կենդանի դուրս քաշեցին, բայց արդեն ծանր ւէնասված։ 97̂ - 
րանն այնպես էր ընկել, որ մասամբ պԽշտպանել էր նրան, բայց մի 
աչքը դուրս էր ընկել, իսկ թևը ւսյնպես էր ջարդվել, որ միստր արտերը* 

վիրաբույժը, ստիսքված եղավ անմիջապես անդամ ահ ատել։ Բորբոքվեց 
և մյուս աչքը, որի տեսողությունը նույնպես կորցրեց։ Այժմ բոլորովին 
անօգնական վիճակում է* կույր ու հաշմ անդամ։

— Որտե^ղ է նա։ Որտե**ղ է ապրում հիմա։

— հր Ֆերնդինի կալվածքում, այստեղից երեսուն մղոն հեռու, 
շատ ամայի մի տեղում։

— կա հետը։
— Ծեր Ջոնը և նրա կինը, ոչ ոքի չուզեց վերցնել, բացի նրանցից։ 

Միստր Ռոչեսթըրի բանը բանից անցել է, ասում են։

— Որևէ կառք չունե**ք։

— Ունենք, օրիորդ, ունենք, շատ հարմար կառք ունենք։

— Անմիջապես կարգադրեք լծել, և եթե ձեր կառապանը հասցնի 

ինձ Ֆերնդին այսօր մթնելուց առաջ, ձեզ և նրան կրկնակի կվճարեմ։

ԳԼՈԻԻւ Ե Ր Ե Ս Ո Ի Ն Ց Ո Թ Ե Ր Ո Ր Դ

^երնդ/ւնի կ ալվածքը բավականին հին շենք է, ոչ շատ ընդարձակ, 
առանց որևէ ճարտարապետական յուրահատուկ ոճի, և թաղված 

է խիտ անտառի մեջ, ես առաջ էլ էի լսել դրա մասին։ Միստր Ռոչես– 
թըրը հաճախ հիշում էր Ֆերնդինի մասին և երբեմն էլ դնում այնտեղ։ 
նրա հայրը այդ կալվածքը դնել էր հատուկ որսորդական խաղեր անց–

3 2 —  Շաոլոթ 9րոնտե
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կաէյնևլու նպատակով։ Միստր Ռոշեսթըրը սիրով վարձով կտար այն. 
քւայր ոչ մի վարձակալ շէր կարողանում գտնել, քանի որ գտնվում էր 
անպետք ու կլիմայի տեսակետից առողջության համար վնասակար վայ^ 

րում։ Հենց այգ պատճառով Ֆերնդինում ոչ ոք չէր ապրում, և տո,նր 
կահավորված չէր, բացի երկու-երեք սենյակից, որոնք պատրաստվա՛ծ 
էին տիրոջ համար, որովհետև նա որսորդական սեզոնին գնում էր այնտեղ*

Ֆերնդին հասա մութն ընկնելուց առաջ, երկինքը մռայլ էր, փշում 
էւր ղուրտ քամի, և շաչում էր մանր, թափանցող անձրև։ Վերջին մղոնն 
անցա ոտքով, աղատելով կառքն ու կառապանին և վճարելով խոստա^ 

ցած ղումարր։ Մռայլ անտառի ծառերը այնքան խիտ էին, որ նույնիսկ 
մոտիկ հեոավորությոլնից ոչինչ շէր երևում։ Երկաթե դարպասները 
իրենց գրանիտե սյուներով ցույց տվեցին ինձ մուտբը։ Ներս մտնելով 
ընկա խհտ շարված ծաոԼրի կիսախավարի մեջ։ նորաբուս խոտով ծա ծկ ը ֊ 
ված արա Հետը, անցնելով ճյուղերի կամարների տակով և հանգուցավոր 
ու մամռապատ ծառերի բների միջով, տանում էր դեպի անտառի խորքը* 

Գնացի այդ արահետով, հույս ունենալով շուտով հասնել տանը, բա յց  
այն ոլորապտույտներով ձգվում էր ավելի ու ավելի հեռու։ ք^նակատեղի 
կամ այգու ոչ մի նշույլ չէր երևում։

Ես կարծեցի, որ սխալ ուղղություն եմ վերցրել և մոլորվել եմ։ Բ նա ֊ 
կան խ ավարը, ինչպես ե անտառի մթնշաղը թանձրանում էին։ Շուրջս 
նայելով, սկսեցի փնտրել մի այլ ճանապարհ, որը ոչ մի տեղ աչքի շէր 

ընկնում, երևում էին միաթյ իրար փաթաթված ճյուղեր, բների հզոր 
սյուներ, տերևների անթափանցելի ծածկոց, բա յց ոչ մի տեղ ոչ մի 
բացվածք աչքի չէր ընկնում։

Շարունակեցի առաջ շա րժվել, վերջապես ճանապարհս բա ցվեց, 
ծառերի բները մի փսքր նոսրացա ն, շուտով նկատեցի ցանկապատի 

ցա նց, հետո տունը, որը մարվող օրվա երեկոյան լույսի տակ հազիվ էր 
տարբերվում ծա ռերից, իսկ խ ոնա վ, հնա մյա  պատերը ուժեղ կանաչին 

էին տալիս։ Էեզվակով փակած դռնտկից ներս մ անելով, ընկա ցան,, 
կապատով շրջապատված մի բա ցա տ , որից անտառը, կիսաշրջան կաղ–  ̂

մեչով, ձգվում էր հեռու, ո չ  ծաղիկներ կային և ո չ  ծա ղկա թմբեր, մ ի ֊ 
ա յն մանրախճով ծածկւէած լա յն ջ*^վիղը գոաեորում էր մա րգա գետ ինր, 
ե ամբողջը միասին շրջապատված էր խիտ անտառով։ Տունը բա ղկա ցա ծ  

էր երկթեք տանիքից, լուսամոլտնհրը ցանցապատ էին ու նեղ, նեղ էր 
ե մուտքը., միա յն մեկ աստիճան էր տանում դեպի մուտ քը։ Գա, ի ս կ ա ֊



պես, ինչւղհս ((Ռոչեսթրրների ցերրի)) տերն աստր, ((քսւք որովին խուք տեղ»  
էր։ Շրջւսպատոսք լռություն էր տիրում տյնպես, ինչպես եկեէյեւյում սո̂  ̂

վորական օրերին։ Լսվում էր միայն տնձրևի կտթիլների տկտկույր տ ե ր և ֊ 
ներին։

((Մի^*թե այստեղ որևէ մեկն սւպրում է )) ,— հսյր/յնոււ)՝ էի ինրս ինձ։ 

Այո, այդտեղ ւլդաըվում էր կյանքի նշույլ, որովհետ1ւ լսելյի ի ն չ ֊ո ր  շ տ ր ֊  

ժում, նեղ մուտքը րար էր, և ի ն չ ֊ո ր  կելողարանք ուղում էր դուրս դալ 

աւր ն դոն իր։

Դուռը կամաց բաըւէեց^ մեկը դուրս եկավ, կւսնգնեց աստիճանի 
վրա* դա տղամս՚րղոլ կերպարանք էր առանց գլի^^ըկի* ^ա ձեռքը մ ե կ ֊ 

նեց առաջ, ասես ստ ուզելու համար՝ արդյոք անձրև գալիս է, թե ոչ։ 
Չնայած ւքթնշաղին, ես ճանաչեցի նրան, դա իմ տերը՝ է դուարդ Ֆ ե յր ֊ 
ֆաքս Ռոչեսթրրն էր։

Համարյա շունչս պահելով կանգ առա, որպեսզի հետևեմ, դիտեմ  

նրան, մնալով նրա համար, ա։Լա ղ, անտեսանելի։ Դա անտկնկաք ^ ա ն ֊  

դիպում էր, և ես տանջալից կերպով խեղդեցի ուրախությունս։ Դ ժ վ տ ֊  
րությամր կարողտց ա զսպել ինձ, որպեսզի չբա ց ա ղա)։ չե՚է ե չնԼսոէեմ 

առաջ ղեոլի նա։

Նրա կազմվածքը նույն ուժեղ և խոշոր կազմվածքն էր։ Կեց։1ածքը՝ 
նույն ուղիղ կեցւէածքն էր, մաղերը ագռավի թևերի պես սև էին, ղիմա– 
գծերը չէին փոխվել, չէին խորացել, տանջանքների մի ամբողջ տարին  

չէր կարողացել սպառել նրա ատլեւռիկ ուժերը, չէր կարողացել ք ա յ ֊  
քայել ամուր առողջությունը։ ք^այց դեմքի էէրա նկատելի էր վ։ ուի ոխ ո ւ ֊  
թյուն ։ նա հուսահատ և մտածկոտ տեսք ուներ և հիշեցնում էր շ ղ թ ա յ ֊  

ւէած վայրի գազանի կամ թռչունի, որին վտանգավոր էր մոս։ենա լ։  
Վանգս։կում ւիակւէտծ արծիվ, որի աչքերը դաժան ձեռքաԼ հանված են 
իրենց ոսկե շրջռ ն ա1խ երից, ահա թե ում էր հիշեցնում այգ կույր Ս ա մ ֊ 

սոնր։
Եվ, րնթերցող, դուք կարծում եք ես ւ1տխենո^ւմ էի նրա կույր կ ա ֊  

տաղությունից։ Եթե կարծում եք, ասլա ինձ լա։/ չեք ճանաչոււք։ և,ք թա^ 
քսիծր թ եթ և տ ց)։ ոս)՝ էր մի քաղցր հույս՝ շատով կհ աւք րո։ րեմ նրա մ ա ր ֊ 

մարե ճակսւտը և այղ շրթունքները, որ այնս/ես ւ^ռայլ սեդւքված են, 
բա յց  գեռ ժա.մ։սնտկր չէր։ Դեռ հարկա։/որ չէր խոսել հետը։

Նա աստիճաններից իջա։/ և խարխափելով ու դանդաղ շարժվեց  
դեպի մ արղտդհտնի կողմը։ Ո̂ *ւր էր կորել նրր։ հաւք տրձակ ք ա յլվ ա ծքր ։
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Հետո կանգ առավ, կարծես չգիտեր, թե որ կողմը գնա։ Զեոքը աոաջ 
պարզեր, աչքերի կոպերը բարվերին, շեշտակի, ճիգ ու ջանք գործ գ ն ե ֊ 
լով, կույր հայարքը սևեռեց երկնքին ու ծառերի ամֆիթատրոնին, բա յց  

զգամ էր, որ ամեն ինչ իր համար պատած էր անթափանցելի խավարով։ 
Իր աջ ձեռքը մեկնեց (ձախ ձեռքը, որն անգամահատված էր, նա պա^ 

հում էր սերթուկի տակ), կարծես շոշափելով ուզում էր պատկերացնեւ^ 
թե ինչ կա շրջապատում. բա յց ձեռքը հանդիպեց միայն գատարկու՛^ 

թյան, որովհետև ծառերը մի քանի յարդ հեռու էին նրանից։ Նա հրա– 
մէսրվեց այդ փորձից, ձեոքերը խաչաձև ծալեց կրծքին ու հանգիստ, 

լոելյայն կանգնեց տեղացող անձրևի տակ, որը խփում էր բաց գլխին։ 
Այդ պահին Զոնը ինշ^որ տեղից մոտեցավ նրան։

— Չե^ք ուղում հենվել ձեռքիս, **րրյ— ասս՚ց նա,— սկսվում է 
հորդ անձրև, ավելի լավ շի** լինի, որ ներս գնանք։

— Մենա^կ թող ինձ,— լ^վ^Ց պատասխանը։
Ջոնր հԼտ քաշվեց, չնկատելով ինձ։ Միստր Ռոչեսթըրը փորձեց 

նորից առաջ գնալ, բա յց իզուր, քայլերն անվստ ահ էին։ Խարխափելով 
հյետ դարձավ, ներս մտավ տուն ու ծածկեց դուռը։

Այն ժամանակ մոտեցա և ծեծեցի դուռը։ է^աց արեց յ^ոնի կինը։

— Մերի,— ասացի,— ինշպե^ս եք։

Նա ցնցվեց, կարծես ուրվական էր տեսեր Հանգստացրի նրան։ Ւ 
պատասխան նրա շտապ հարցին՝ «Այդ իսկապես դո**լք եք, միս, որ այդ* 
պիսի ուշ ժամին եկաք այս խուլ տեղը», սեղմեցի ձեռքը և հետո հետե* 
վեցի նրան դեպի խոհանոց, որտեղ Ջոնը նսէոած էր կրակի մոտ։ Հա*, 
կիրճ խքքսքերով բացատրեցի, որ իմ մեկնեչուց հետո պատահած բոչոր 
դեպքերն արդեն ինձ հայտնի են, և որ եկել եէք միստր Ռոշեսթըրին տես* 
նել ու։ մՀոՆին խնդրեցի գնալ ուղեկալ, որտեղ աղատ էի արձակել կառքը, 
Լ բերել սնդուկս, որը թողել էի այնտեղ* հետո գլխարկս ու շալս հա* 
նելով, հարցրի Մերիին, կարո**զ եմ արդյոք գիշերել այստեղ* իմանա– 
լով, որ գիշերելու տեղ պատրաստեւը թեև դժվար է, բա յց հնարավոր է, 
հայտնեցի, որ մնում եմ։ Հենց այգ րոպեին հյուրասենյակից լսվեց զան
գակի հնչոց։

— Երբ ներս մտնեք,— ասացի,— հայտնեցեք, որ ձեզ ուզում է 
տեսնել ինշ*որ մի անձնավորության, բա յց անունս մ ի տ  վեք,

— Չեմ կարծօւմ, որ ցանկանա ա ե ս ն ե ՚լ,–  պատասխանեց Ծ ե ր ի ն ,–  
րրլորին մերժում էլ
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Երր նա վերադարձավ, հ̂ Ա̂քքյր/Կ /̂ նչ ասար։
— Պետք է հայտներ ձեր անունն ու ւլր աղւք անքր,— սւո. ու աս քո աներ

Մերին, հետո րաժակր ջււ̂ ր մոմերի հետ միաոին դրեր մատու–̂
ր ար ան ի վրա։

— Դրա համա^ր ձեզ կանչեց,— հարցրի։
— Այո, միշտ հրամայում է մոմեր րերել, երբ մթնում կ, թեև կույր է։
— Ինձ տվեք մատուցարանը, ես ինքս կտանեմ։
Մատուցարանը ձեռքից վերցրի* Մերին ցույց տվեց հյուրասենյակի 

դուռը։ Սկուտեղը դողուէե էր ձեռքերիս ւքեջ, ջուրը թավսԼոսե էր րաժա– 
կիր* սիրտս թպրտում էր բարձր ու արագ։ Մերին բաց արեց դուռը և 
ծածկեց իմ հետևից։

Հյուրասենյակի տեսքը մռայլ էր. կրոյկը հազիվ էր վառվում ցան** 
ՏԻ հետևում* կրակի մոտ, գլէսով հենված բարձր, հին բուխարուն, կանդ֊ 
նած էր այդ տան կույր բնակիչը։ Օջախից ոչ հեռու, մի կողմում, կար
ծես վախենալով, որ կույրը անզգույշ կերպով կարող է իրեն ոտնակոխ 
անել, կուչ եկած պառկած էր պառավ շունը՝ ^այլըթը։ Փայլըթը ցցեր 
ականջները, երբ ներս ։հոա, հետո ցատկեց և վնգվնգոցուԼ ու կաղկանձ֊ 
յունով նետվեց իմ կողմը, քիչ մնաց մատուցարանը ձեռքիցս ընկներ։ 
Սկուտեղը դրեցի սեղանի վրա, հետո շոյեցի շանը և կամաց ասէսրի* 
«պառկի ր»։ Միստր Ռոչեսթրրը բնազդորեն շուռ եկավ, որպեսզի տես
նի, թե գ։ս ինչ ազմուկ էր, բայց քանի որ ոչինչ չէր տեսնում, դեմքը նո– 
րիր շրջեց ու հառաչեց։

— Տվեք ջուրը. Մերի,— ասաց նա։
Մոտեցա նրան՝ այժմ կիսատ բաժակը ձեռքիս։ Փայլըթը հետևա.ք 

էր ինձ, շարունակելով ւքնալ հուզված վիճակում։
— Ի՞նչ է պատահել,— հարցրեր նա։
— Պառկի^ր, Փայլըթ,— կրկնեցի ես։
Նրա ձեռքը, ո բուէ բաժակը բռնած տանում էր շրթունքներին, քա

րացավ կես ճամւիին, թէէում էր, թե ականջ է դնում։ Հետո ջուրը խմեր 
և բաժակը դրեց սեզանին։

— Դուք եք, չէ՞. Մերի։
— Մերին խոհանոցում է,— պատասխանեցի։
նա արագ շարժումաէ ձեռքը էքէկներ դեպի ինձ, բայց, չտեսնելով, 

չկարոզացւսվ ինձ դիպչել։
Ո վ էէ Ո վ է,— ^*որցրեց նա, ասես աշխատելով տեսնել ինձ իր
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չտեսնող աչոերով՛ իղքէ՜ւր և ապարդյո^ւն ջանքեր։ — Պատասխանն ք։ 
Նորից խոսԼ՜քք— հրամայեց նա բարձր ու տիրական ձայնով։

— Էլ ուղում, ^ըր* ^եսը թափեցի,–^ ասացի ես։
— քք̂ ՚վ էէ վ է այղ։ վ է խոսում։
— Փազըթր Եանաշեց, ^ոնն ու Մերին գիտեն, որ ես այստեղ եմ։

Եկ ա միայն այսօր երեկոյան,— պատասխանեցի նրան։ ^

— Օ", տեր աստված, սա ի^Նշ պատրանք է։ Այս ի**^Լ ք^ՂՑ^ խ ^“ 
լացնորություն էէ ք̂ ր ^իրեց ինձ։

— մի պատրանք, ոչ մի խելացնորություն։ Զեր միտքը, 
շափաղանց ուժեղ է և ոչ մի պատրանք թույլ չի տա, իսկ ձեր առողջու
թյունը^ խելացնորություն։

— ո^*֊ր է նա, որ խոսում է։ Մի^թե դա միայն ձայն է։ Օ , ես 
շեմ կարող սքեսնեչ, բա յց պետք է շոշափեմ, այլապես սիրտս կանգ 
կառնի, և ուղեղս կցնդի։ Ինչ որ էլ և ով որ էշ լինեք, թույլ տվեք ձեզ շո
շափել, թե չէ կմեո^էեմէ

Բռնեցի նրա օդում թափառող ձեռքը և սեղմեցի երկու ափերիս
մեջ։

— Օրանք նրա մաանե՜րն են, — բացականչեց,— նրա փոքր, քըն– 
թուշ մաս։նե^րը, ուրեմն նա ինքն էլ է այստեղ։

Նրա ջլուտ ձեռքը դուրս պրծավ իմ ափերից*,» բռնեց իմ ասը, վի. 
ղը, մեջքս» գրկեց, սեղմեց կրծքին։

- .  Ջե^չնն է։ Ո^վ է սա։ Սա նրա մարմինն է, սա նրա հասակն է***

— Եվ նրա ձայնր,— ավելացրի ես,— նա ամբողջովին այստեղ է, 
սիրտը՝ նույնպես։ Մող աստված օրհնի* ձեզ, սըր» ես երջանիկ եմ, որ 
նորից ձեզ հետ եմ։

— Զեյն է^յր–*– Ջե"յն է յ ր . , . ^  կրկնում էր նա։

- .  Սիրելի տեր,— պատասխանում էի,— Ջեյն էյրն եմ։ Գտա ձեզ,** 
վեր ադարձա ձեզ մոտ։

— Իսկապե՚*ս։ ԱոՀէԱ։ Կենդանիէ Զեյնը։

^  Դուք շոշափում եք, ոըր, բավականին ամուր յանեջ Խք ինձ* և ես 
դիակի պես սառը շեմ, օղի պես դատարկ շեմ, այնպես չէ^է

^  Իմ կենդանի սիրածը։ Օրանք» անշուշտ, Նրա մարմնի անգամ», 
նեթր, Նրա դիմագծերն են. բա յք այսպիսի երջանկություն հնարավոր չէ 
ինձ պ ա տ ս  հած աղետից հետո։ Սա երազ է* գիշերները թագում անգամ 
երազումս նրան գրկեչ, սևգմեշ եմ կրծքիս, ինչպես հիմա, համթուրեւ եմ,



ահա այսպես.*, և զդացել, որ նա սիրում է ինձ, հավատացել, որ նա 
ինձ չի թողնի։

— Եվ ես այլևս երր եք չեմ թողնի ձեղ, սրր։
— ((Երրեք չեմ թողնի)) ասում էր նաև ուրվականր։ ք̂ այց ամեն ա ն ֊ 

գամ արթնանոււք, հ աս կան ում էի, որ ղա անիմաստ ծաղր է։ Ես մենսւկ 
ու ամենից լքվա̂ ծ էի, կյանքս մռայլ էր, միայնակ, անհույս, հոգիս տա ֊ 
ռասլում էր ծարավից, բայց նրան արգելված էր խմել, սիրտս քաղցած 
էր, բայց չէր կարողանում հագեցնել իր քաղցը։ Սիրելի, քնքուշ տ ե ֊ 
սիւք) որ բույն ես դրել իմ գրկում հիմա, կթռչես, կհեռանաս, ինչպես 
քեզնից առաջ թռան, գնացին և քո քույրերը* բս^յց հ ամ բուրիր ինձ թ ր ռ ֊ 
չելուց առաջ, ղրկիր, Զեյն։

— Ահա՜, սըր,,, ահա՜։
Շրթունքներս հպեցի նրա մի ժամանակ պայծառ, բայց այժմ մ ա ֊ 

րած աչքերին, մաղերը հետ տարա ճակատից և նույնպես համբուրեցի։ 
հանկարծ ասես նա արթնացավ, համ ակվեց իրականության զգացում ով։

— Ս*յդ եք, եք, Ջեյն։ Ուրեմն վերադարձանք։
— Ես եմ, վերադարձա։
— Եվ դուք մեռած, պառկած չե̂ *ք մի որևէ փոսում կամ գետի հա ֊ 

տակում։ Օտարների մե^ հյուծված, հալածական չե̂ *ք։
— Սչ> սըր։ այժմ ինքնուրույն, անկախ կին եմ։
— Անկախ, ի՞նչ եք ուզում ասել, Ջեյն։
— Հորեղբայրս, որ ապրում էր Մադեյրայում, մեռավ և կտակեց 

ինձ հինգ հաղար ֆունտ սէոեռլինգ։
— Օ , սա արդեն գործնական, իրական է հնչում,— բացականչեց,— 

այդ երազը ես երբեք չէի տեսել։ Եվ հետո, սա նրա ձայնն է, աշխույժ 
ու կենդանի և նույնքան քնքուշ, դա ուրախացնոււէ է թառամած սիրտսֆ 
կյանք է տալիս,*, Ւ^նչ, Ջենեթ։ Ուրեմն դուք անկա̂ ^խ կին եք։ Հ ա ֊ 
րո**ւստ կին եք։

— Միանգամ այն, սըր։ Եթե թույլ չեք տա, որ ասլրեմ ձեզ հետ, 
կարող եմ ինձ համար մոտիկ տեղ տուն կառուցել, և երեկոները, երբ 
ընկերակցության պակաս ղգաք, կգաք և կնստեք իմ հյուրասենյակում։

— Բայց քանի որ հարուստ եք, Ջեյն, գոլք, անկասկած, հիմա բ ա ֊ 
րեկաւքներ կունենաք, որոնք ձեզ կխնամեն և թույլ չեն տա, որ գաք ձեզ 
նվվէրեք ինձ նման կույր, հաշմանդամ թշվառի։

ա



— Ասարր ձեզ, ^̂ ըրյ որ անկախ ու հարուստ կին եմ, ես ինքս եմ 
իմ գւխի տերն ու տիրականը։

--Դուք կմնա՛նք ինձ մոտ։

— Իհարկե, եթե չեք աոարկում։ Կլինեմ ձեր հարևանը, դայակը, 
ձեր տնտեսուհին։ Տ ե սն ում եմ, որ դուք մենակ եք, կլինեմ ձեր ընկերա^ 
կիցը՛՛ կկարդամ ձեզ համար, կզբոսնեմ ձեզ հետ, կնստեմ ձեր կողքին, 
կսպասարկեմ, կլինեմ ձեր տշքԼ ու ձեռքը։ Դադարեք տխրելուց, իմ սի^ 
րելի տեր, քանի դեռ ես ապրում եմ, դուք այլևս մենակ չեք լինի։

Սա չպատասխանեց, թվում էր, թե խորասուզվել է լուրջ, վերա ցա ֊ 
կան էքտքԼրի մեջ, հառաչանք արձակեց, շրթոէնքները կիսով րտցեց, 
կարձես ուզում էր խոսել, բա յց նրանք նորից փակվեցին։ Ես մի փոքր 
շփոթված էի։ Դուցե չափից դուրս շտապ կերսլոէէ ոտն ահ արեցի պ ա յ ֊ 
մ տնական ութ յուննհրը, և նա էլ, Սենտ Զոնի սլես, տեսնում էր, որ ես 
անխոհեմ կերպով խախտում եմ դրանք։ Եվ, իրոք, առաջարկեցի այդ, 
համոզված լինԼլաէ, որ նա ցանկանում էր, կուզենար, որ ես նրա կինը 

լինեմ, սպասուէք էի, որ անպայման ի ն չ ֊ո ր  իրավունքներ կբանեցնի իմ 
նկ ատմամբ։ Սակայն ոչ մի ակնարկ չարեց այդ մասին, դեմքը քանի 
ղՆ ում մռայլվում էր, և հանկարծ մտքովս անցավ, որ գուցե ես սխալ^ 

վել եմ և ակամայից ընկել եմ հիմար դրության մեջ, սկսեցի կամաց 
ազատվել նրա գրկից, բա յց նա ինձ ավելի ևս ամուր սեղմեց իր կրծքին։

— 0 'չ ,  ո"չ, յքեյն, մի հեռացի՜ր։ Ո՜չ, ես շոշափեցի, լսեցի, հանգիստ 
զգացի ձեր ներկայությունից, քաղցրություն^ ձեր մխիթարությունից, 
շեմ կարող հրաժարվել այս հաճույքներից։ Ինձ կյանքում շատ քիչ բան 

է մնացել, պետք է ինձ հետ լինեք։ Թող ծիծաղեն ինձ վրա, թո^ղ ց ն ո ր ֊ 
ված անվանեն, եսասեր կոչեն՝ ոչ մի նշանակություն չունի։ Հոգիս տեն

չում է ձեզ, և հարկավոր է բավարարել այն, այլապես նա դաժանորեն 
վրեժ կլուծի իր կեղևից։

— Էավ, սըր, մնում եմ ձեզ հետ, արդեն ասացի։

— Այս» մնալը դուք բոլորովին այլ կերւզ եք հասկա նում,
քան ես։ Գուցե դուք որոշել եք անբաժան լինել, բա րի փ^թրիկ դա յա  հՒ 

պես խնամել ինձ, որովհետև դուք ունեք բարի սիրտ ու վեհանձն հոգի 
և պատրաստ եք զոհաբերություններ անել նրանց հա։քար, ում խղճում 

եք, և ես, իհարկե, պետք է բա վա րա րվեմ դրանով։ Հավանաբար ա յժմ  
ես ձեր հանդեպ կտ ածեմ միա յն հայրական զգացմունքներ^ դյ^^ք։ երևի, 
այդպե^ս եք մտ ա ծում։ Դե՜, ա սեք։

ա



— Կմտածեմ այնպես, ինչպես ձեզ հաճելի է, սըր. ես պատրաստ 
եմ լոկ ձեր դայակը լինել, եթե դա ձեզ ավելի է դուր գալիս։

— ք̂ այց հո իմ մշտական դայակը շեք լինելու, Տենեթ։ Դուք երի  ̂
տասարդ եք,,* և անշուշտ մի օր կամուսնանաք։

— Ես չեմ ուզում ամուսնանալ։
— Պետք է ուզենաք, Զեյն։ Եթե առաջվա պես լինեի, ես ձեզ կստի» 

պեի, րսքյս̂ –* կքք՜ԿՐ կոճղ։
նա նորից մռայլվեց։ Ես, ընդհտկաոակը, ավելի ուրախացա ու 

քաջալերվեցի, նրա վերջին խոսքերը ցույց տվեցին, թե որն է դժվարու
թյունը, և քանի որ ինձ համար այն գոյության շուներ, ապա իմ շփոթ
ման քը րոլորովին վերւ,,յ ով, և խոսակցությունը շարունակեցի ավելի 
ուրախ տրամադրությամբ։

— Ժամանակն է, որ որևէ մեկը ձեր ։1 արդկային տեսքը էԼերականգ. 
ն ի ,^  ասացի, ձեոք տալով նրա երկար ու չկտրած խիտ մազերին,— թե 
չէ, տեսնում եմ, գոլք փոխվել, դարձել եք առյուծ, կս։մ նման մի բանւ 
Այստեղ, ձեզ շրջապատող դաշտերում դուք նմանվում եք Նաբուգոդոնո– 
սորին՝, դա կսակածից դուրս է։ Չեր մաղերը հիշեցնում են արծվի փե
տուրներ, ես դեռ ուշադրության շեմ դարձրել, գուցե ձեր եղունգներն 
էլ աճել են թռչունի ճիրանն Լրի նման։

-- Այս ձեռքում ո շ ս ատներ ունեմ ե ոչ եղունգներ,— ասաց նսա, 
սերթուկի տակից հանելով անդամահատված ձեոքր և ցույց տալով 
ինձ։— Միայն կռնատ, սարսափելի՜ տեսք։ Այնպես • Զեյն։

— Ծանր է տեսնել այն, ծանր է տեսնել ձեր աչքերն ու այրվածի 
սպիագծերը ճակատի ւԼրա, բայց ամենավատն այն է, որ այս բոլորի հետ 
միասին համարձակվում եմ ջերմոբեն ^իրել ձեզ, իսկ դա ձեզ չափա
զանց երես կտա։

— Կարծում էի, որ կզզվեք^ տեսնելով այս ձեռքը և իմ սպիապաա 
դեմքը։

— Ղուք կարծո ւմ էիք։ Մի ասեք ինձ այդ բանը, միգա ցե վատ 
կարծիք կազմեմ ձեր դատողության մասին։ Հիմա մի քանի րոպեով ձեզ 
կթողնեմ, որպեսզի օջախը մաքրեմ և լավ վառեմ։ Կարոտդ եք ասել, 
պայծառ կրակը տեսնում եք, թե** ոչ։

1 րաբնլոնի վաղեմի թաղավոր Նարուղոդոնոսորր ըստ ավահդա թ ,ա ն , . թ  .ա ք ի  ա պ . 
քել է վայրի ղազանների մեջ։

ա



— Ա(ո, աջ աչքով տեսնում եմ լւրւյս, լույսի ինշ^որ կարմիր մշուշ։

— Իսկ մոմերը տԼսնո^ւմ եք։

— Շսէէո աղոտ^ ինչպես չուսավոր ամպ։

— Ւսկ ինձ տեսնողէ մ եք։
— ք)չ, իւք փերի* րս^էը ես անչափ շնորհակալ եմ, որ լսում ու 

զգում եմ ձ ե րյ:

— եք ընք1 քում:

— երբեք չեմ րնթրում:

— ք^այց այս գիշեր պետք է ընթրեք։ Ես քաղցած եմ և Հավատացած 
եմ, որ դուք ևս քաղցած եք, միայն մոռանում եք այգ*

Կանչեցի Մերիին, և սենյակը շուտով ավելի հաճելի տեսք ստացավ, 
միստր քհոլեսթրրի համար պատրաստեցի համեղ ուտելիք։ Տրա մա դրու֊ 

ունս բարձր էր ե հաճույքով հանգիստ զրույց էի անում նրա հետ թե 
րնթրիքի մամանակ և թե^ Ընթրիքից հետո։ Նրա ներկայությամբ չէի 
սանձսքհարումք չէի զսպում իմ ուրախությունն ու աշխուժությունը, նրա 
հետ անասելի թեթև էի զգում, որովհետև գիտեի, որ ես բավարարում 
եմ նրա պահանջները, այն ամենը, ինչ ասում կամ անում էի, թվում էր, 
թե մխիթարում ու վերակենդանացնում էր նրան։ թերկրալի*^ գիտակ.– 
ցաթյուն։ Այն կսէոծԼս կյանք ո։ լույս բերեց իմ ամբողջ էությանը, 
միէքձոր Ռոչեսթըրի ներկայությամբ ես ապրում էի չիուլի կյանքաէ, ինչպես 
ե նա  ̂ իմ։ Չնայած կույր լինելուն, ժպիտը լուսավորում էր նրա դեմքը, 
Ոէր։յքխ;։լթյունր փայլում ճակատին, գիմագծերր ւ1եղմէսցել էին ու շեր– 
էէ ութ յ <ւն ստա ցել։

Ընթրիքից հետո նա անվերջ հարցուփորձ էր անում, թե որտեղ էի 
ապրոսք, ինչով էի զբաղվում և ինչպես գտա նրան։ Ըտյց ես միայն 
տա լիս  էի ոչ լրիվ պատասխաններ, շատ ուշ ժամ էր, որպեսզի այդ գի
շեր իսկ մտնեի մ սւնրա մ առնությունների մեջ։ է^ացի այդ, չէի ուզում շ/ւ֊  
շափել նրա սրտի զգայուն լարերը, բաց անել աէնտեղ հաղումների նոր 
ճեղք, .իմա միակ նպատակս էր սիրտ տալ նրան։ Դա ինձ հաջողվեց, 
բա յց նրա ուրախ ությունը միայն րոպեներ էր աևսւմ։ Հենց որ մեր խո* 
սակցությունր մի պահ դադարում էր, նա սկսում էր անհանգստանալ, 
մեկնում էր ձեսքր, շոշափում էր ինձ և ասում Ջե^ յ̂նէ)։

— Դուք մսրրդկային էա^կ եք, Ջ եյն ։ Դուք համոզվա^ծ եք դրանում։

— Միանգամայն համոզված եմ, միստր Ռոչեսթըր։

— Այնուամենայնիվ, այս մութ ու մռայլ երեկոյին ինլպե^^ս կարող
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Էիք հանկարծ երևալ մ են ավոր օջախիս մոսո 9Լռքս մե1ւնեըի, ոլար՚սղի 
ջրի բսւծակը վերրնեմ սպասոլհուը, ր^>չր բսւժակր տվեւյիք ինձ դուք, ևս 
հարք ավեւյի, սսլասելուէ, որ կսւատասէսանի Ջւ^ևի կինը, և հանկւսրծ 
չսերի ձեր ձայնը։

— Որովհեաև Մերիի փոէսարեն ներս մտա ես՝ մատուըարանը ձ ե ռ ֊
րիս։

— Ւնչքան կախարղսւկան հմայք կսւ ույս մամի մեջ, որ անը եմ
կարն ում ձեզ հետ։ ։է կարոդ է սու ել, թե է ՚̂^ՂՊի^ի ձանձրալի
ու անհույս կյսւնք էի քարշ տալիս այստեղ ամիս^^եր շարունակ, ԱԼի̂ 1 
շան ելով, սշ/յնչ շս սչ ա ս ելրքէ, շփ ոթելով գիշերը րերեկվա հետ, զգալաէ 
միայն րուրտ, երբ մարում էր օջաէսը, և քադր, երբ մոռանոււք էի ուտել* 
հետո ինձ հ ա մ սլկում էր ան ասելլւ թաիւիծ, իսկ երբեմս և իմ Ջ ե յն ին ն ո ֊ 

րիր տեսնելու բուռն րանկություն։ ԱյԱ) ես սւվելի շուտ ուզում էի ւէե– 
րադարձնել նրան, քան իմ կորած տեսողությունը։ Եվ էէնշսլե ս կարող է 
պատահել, որ Ջեյնն ինձ հետ լինի և ասի, որ սիրում է ինձ։ Գուցե 
հանկարծ ւ)՝եկնէւ̂ *, ինշպես և եկավ։ Վաէսենամ եմ, որ վաղը նրան սէյո՝  ̂
տեղ այլևս շեմ տեսնի։

Հավատ ա րած էի, որ ավելի ԼԱ>վ իլի̂ ^ի նրան անհանգստացնող 
մտքերից շեղելու համէոր վերադառնալ առօրյա էս ո ս ա կց ութ յան ը ։ Մատ^ 
ներս տէսնելով նրա հոնքերէէն, նկատեցի, որ խանձված էին, և ասացիք 
որ հարկավոր է գործածել մի միջոց, ււրսլեսզի հոնքերը աճեն և առաջ .̂ 
վա պես դառնան խիտ ու սև։

— Ւ̂ նշ միտք ունի ինձ լավություն անել,, բարեգործ ոգի, երբ ճա
կատագրական պահէէն գոլք նորից ինձ կէհողնեք, կանհ ե տ ան աք ստվերի 
պես, թե ո**ւր և ինշպե՞ս՝ ինձ անհայտ է, և ես ձեղ այլևս շեմ գտնի։

— Գրպանի սանր ունե՞ք, սըր։

— համար, Ջեյն։

— Որպեսզի սանրեմ այս գՂգգվ^^ծ սև բէսշր» մոտիկից ձեզ վրա 
նայելը ուղղսւկէ։ սարս ափ եք ի է։ Դուք ւսսուէք եք, որ ես փերի եմ, բայց 
իմ կարծիքով, շատ ավելի դուք եք նւեան տսւն ողուն։

— Մ բ ՝թե ան տ ան ելի տեսք ունեմ, Զեյն։

— Շա տ, և միշտ էլ այդսլես եք եղել, սըր։ Ւնքներդ գիտեք։

— Հը՜ ւ̂ք։ Ո րտեղ էլ որ ասլրած լինեք, ես ս։եսնում եմ, որ շս։ր ոգին 
դեռ մնում է ձեր մեջ։

— Ե այնպես ապրել ե։ք լավ մարդկանց հետ, շատ ա վեՓ
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Լավ, քան ղ՚ւԼՀք* հաքյուր անդամ ավելի լավ մարդկանց հետ* նրանց գա • 
ղափարներն ու հայացքները դուք կյանքում երրեք չեք ոմտեցեԼք նրանք 
շսւտ նուրբ ու բարձր ճաշակի տեր մարդիկ էին։

— Ո"*ւմ հետ Լք ապրել, Ջեյն ։

— Եթե սկսեք այդպես պատեպատ ընկնել, ես կպոկեմ ձեր գւիւի 
րոլոր մազերը, և այն ժամանակ, կարծում եմ, կդադարեք իմ ոեալ գո
յության մասին կասկածներ հայտնելուց։

— Ո \մ  հե տ եք ապրել, Զ հ յն ։

— Այս գիշեր ինձնից, սըր, ոչինչ չեք կարող իմանա լ, պետք է 
սպասեք մինչև վաղը, իմ չավարտած պատմությունը մի տեսակ երաշ– 

իւիք կլինի այն բանի, որ կներկայանամ նախաճաշին և կվերջացնեմ։ Ւ 
դեպ ասած՝ հետևյալ անգամ օջախի մոտ կերևամ ոչ միայն մի բաժակ 
ջրով, կբերեմ գոնե մի ձու, էլ շեմ խոսում տապակած ապուխտի մասին։

— խ , դուք նենգ սւրտանա, փերիի ծնունդ և մարդու դաստիա– 
րակա ծ։ Դուք ստիպում եք ինձ դգալ այնպես, ինչպես չեմ զգացել մի 

տարվա ընթացքում։ Եթե դուք Դավիդխ տեղ լինեիք, չար ոգին Սավու– 
զից դուրս կվտարվեր և առանց տավիղի։

֊  Ահա, արդեն կարգի եք բերված, սըր» և միանգամայն հաճելի 
տեսք ունեք։ Այժմ կթողնեմ ձեզ։ Երեք օր ճանապարհին եմ եղել և, 
կարծես, հոգնած եմ։ ե^արի գիշեր։

— Մի խոսք ևս, Ջ եյն , տան մեջ, որտեղ դուք ասլրում էիք։ միայն 
կան։։։ էին։

Ես ծիծաղեցի և փախա, շարունակում էի ծիծաղել և սանդուղքով 
րարձրանալիս։ ՀւՀրաշալի գաղափա ր ,— մտածեցի ես ուրախացած։՝^

Կարծես որոշ ժամանակով մելամաղձությունից նրան բուժելու •^իքոց 
գ տ ա հ ։

Հետևյալ առավոտ ես լսում էի, թե ինչպես միստր Ռոշեսթրրը շատ 
վաղ արթնացել, թափառում էր սենյակներում։ Հենց որ Մերին իէ^վ^ 
ներքև, նա հարցրեց*

— Միս էյրն այոտե^ղ է ։ — Հետո ավելացրեց*— Ո^ր սենյակը հատ
կացրիք նրանէ Խոնավ չէ^ր։ Արդեն էէե̂ ր է կացեր Գնացեք հարցրեք, 
որևէ բան հարկավոր չէ՛ ,̂ ե^րր ներքև կիջնի։

։ Էստ Ա ստ վա ծա ^ւթ Դավիդը հո$1իվ ու երպիչ էր» Սաղմոսի հեդծնակր տավիղ նվա– 
գեԼով Սավոպից գուբս վտարեց շար ոգուն։
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Ներքև 1*ջ^ք էնձ 1̂* Նախաճայէ ք̂ ամ ան ակն էւ Ա$էւմա0
ներս մտնելովդ սկսեցի ղիտել նրան, նախքան նա հայտնարերեր իմ 
ներկայությունը։ Իսկապես ողբալի էր աեսնեխ թե ինչպես էււր̂ եղ ողոԼ 
տեր այղ մարղր կաշկանղված էր ֆիզիկական թոէք ությամրւ Նա նըս– 

տած էր բազկաթոռին լուՈք բտյց ոչ հանղիստ* երևոէէք էր, որ սպասում 
էր։ Նրա ուժեղ զիմագծերի մեջ նկատվում էին սովորական տխրո։ թ,ան 
հետքեր։ Դեմքը հիշեցնում էր հանղած լամպ, որը սպասում է, որպեսզի 
նորից վառենք բտյց, ավա՜ղ, նա ինքը շէր կարող իր դեմքին վառել կեն
սունակության բոցը, դրա համար հարկավոր էր մի ուրիշ մարդ։ Ես որո– 
շել էի ուրախ ու անհոգ լինել, բայց այդ ուժեղ մարդու անշ զն ական 
լինելը հուզեց ինձ մինչԱ հոգուս խորքը, սակայն հաղթահարեցի հուզ
մունքս և սկսեցի խոսել սովորական կայտառ տոնով։

— Պ այծ աո, արևոտ աոտվոտ է, որր,— ասացի։ — Անձրեր դ։սղա– 
րեց, և այժմ մեղմ, հրաշալի եղանակ է։ Շուտով կգնանք զբոսնելու։

Նրա մեք արթնացրի ջերմություն, նրա դիմագծերը փայլեցին։
-  Օ՜, դուք իսկապես այստեղ եք, իմ արտուտի՜կ։ Եկեք ինձ մոտէ 

Դուք լե**ք գնացել, չե̂ *ք անհետացեր Մի ժամ աո։սք լսում էի, թե ինչ
պես ձեր քքք յ̂րերից մեկը երգում էր անտառում, բայց նր։ս երգն ինձ 
ուրախություն չբերեց, ինչ։զես և ծս՚զռդ արևի ձաոագայթներր։ Աշխարք 
հի ամբողջ մեղեդին ինձ հէսմար կենտրոնացած է իմ Ջեյնի ձայնի մեք 
(ուրախ եմ, որ նա ի բնե լռակյաց չէ), արևի փայլր կարոդ եմ զգալ 
նրա ներկայության մեջ։

Էսերով նրա այդ խոսակցությունը, աչքերս լցվեցին արցունքներովդ 
ձողանին շղթայված արքայական արծիվը այգ ձևով ճնճղուկին կարող 
էր խնդրել իրեն ուտելիք բերեր Սակայն ես չէի ուզում լաց լինել, սրր^ 
րեցի ալքերիո աղի կաթիլները և սկսեցի զբաղվել նախաճաշ պատ^ 
րաոտեչով։

Առավոէոյո^ մամերի զգալի մասը անցկացրինք րաց օդում, նրան 
խոնավ, վ^լ^ի անտառից դուրս բերեցի ա տարա ուրախ դաշտերը, 
նկարագրում էի, թե ինչպես փայլին է տալիս կանաչը, թե ինչպես թարմ 

ծաղիկներն ու ցանկապատերր, թե ինչպես երկինքը պայծառ կա* 
պույտ էր։ Նրա համար ընտրեցի մեկուսի Ա հաճելի տեղ՝ դա մի հին 
չոր կոճղ էր, "^վեցի, որ ինձ նստեցնի ծնկների վրա։ Եվ ինչս^ւ
պետք է մերմեի, երր մենք երկուսս միասին շատ ավելի երջանիկ էինք,

մէթ կապքին. շաւր,ք աիրա,մ էթ



(ոություն։ ՍեղՍ՝ելով ինձ միստր Ռոչեսթըրը հանկարծ սկսեր
խոսել.

— Անիրա՜վդ անիրա՜վ փախստսէկա"ն։ 0^, Զ ե յն , եթե իմանաչիր, 
թե ինչ զգարի, երբ պարզվեր, որ դու փախել ես ^որնֆիլդից և անհետ 
կորեւ* Հատկապես, երբ ստուգեցի սենյակդ և համօգվերի, որ հեադ լ 
փոդ ես վերցրել Ա ո շ արժեքավոր մի բան։ Մարգաթիտե մանյակբ, որը 
նվիրեւ կի թեզ, նույնությամբ մնացել էր արկդիկում, ճամպրուկներդ 
փակէսձ ու կապած^ պատրաստ էին հարսանեկան ուղևորության համար։ 
((Ի եշ կանի իմ սիրելին,— մ տ ած ում էի, — առանց միջոցներիւ>։ Ւսկ ի^նլ 
էր անում նա։ Հիմա պատմիր ինձ։

Զիքելով նրան, ես սկսեցի պատմել այն ամենի մասին, ինչ որ մի 
տարվա ընթացքում անցել էր գլխովս։ Ընդ որում բավականին մհզմա ց* 
րՒ դույները, երր պատմում էի երեք օրվա թափառումների ու ք ա ղ ց ա ֊ 
ծության մասին, որովհետև դա կարող էր նրան ավելորդ վիշտ պատ^ 
ճառել, բա յց այն քիլ բանն էլ, որ պատմեցի, ավելի խոր խոցեց նրա 
նվիրվո.։ծ սիրտը, քան ես ո։ զում էի։

Չպետք է, ասաց նա, հեռանայի նրանից առանց գոյության միջոց
ների. պարտավոր էի հայտնել մտադրություններիս մասին, պետք է 
վստահեե նրան, նա երթեք ինձ շէր հարկադրի դաոնալ իր սիրուհին։ 
Ւնլքան Լք Հ րրլսահ ա տ  ությռւնից զայրացած լիներ, սիրում էր ինձ այն^ 
պիսի խ– է մ բ , որ շէր կարող իմ նկատմամբ բռնակալ դաոնալ, իր

կարողութ յան կհսր կտար ինձ, առանց մի հ ամ բույր անգամ փոխարենը 
խնգրեւա, միայն թե առանց բարեկամների ինձ շնեաեի լայն աշխարհի 

հորձսէնուտր. նա հավատացած էր, որ շատ ավելի էի տանջվել, քան 
պատմԼցի նրան։

^  Լավ, ինչպիսին էլ իմ տ ա ոասլանքները լինեին, նրանք շատ կարճ 
տ ևք-տին,–– պատասխանեցի ես և հետո սկսեցի պատմել, թե ինչպես 

ինձ ընդունեցին Մուր Հա ուղում, ինչպես գյուղական ուսուցչուհի դարձա, 
ժաոանգություն ստացա և գտա իմ ազգականներին։ Իհարկե, Սենտ 

յքոնի անունը հաճախ էր հիշատակվում պատմածներիս մեջ։ Երբ վերջաց
րի, նա անմիջապես կաոշեց այղ անունից։

— Այդ Ջ օնը, ուրեմն քո զարմի^^կն է։

^  Աքս։
^  Դու հաճախ ես հիշատակում նրա անունը, քեզ դո^ւր քր գափս։

—  նա շատ չավ մարդ է, սըր, ես չէի կարող շկօ։պվել նրա հետք
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— Լավ մա'*րդ։ Նջտնակո^՚ւմ է այղ, որ նա հարդհւի ու աոայվւնկ, 

հիսուն տարեկան մարդ էր։ Կամ ք/ ՚նչ եր ուղ>.ււք ղրանաչ ո,սս.ծ լ՚լ նել։

— Սենտ Ջոնն ընդամենը ըսանինը տարեկս։)։ Է, ՚̂ըր^

— յնԱ110 011նՕք0*; ին չուես ասում է ֆրանսիաչւււն։ Լա րյ ա ()ր ահ: : - 

ոա1–, ֆլեգմատիկ և ոչ գեղեւյիկ մսմրդ է։ Մի մսւրդ է, որի ւաւլ լինեւր 

ավելի շատ նշանակում է արատների րաըակսյյություն յ րան առտքիհ տ ֊  

թյան քաջակորովություն։

— Նա վերին սւստիճսւնի գործունյա մարգ է։ Աւդրոււք է բարձր ու 

վսեմ գործերի հսէմար։

— Ւսկ խե^*լքր։ Հավս։նորեն փայլուն լէ**։ նրա մսւագր։սթյուններր 

ր^^յրի են, բա յց  ուսերդ ձգո**ւմ ես, երբ նա խոսում է։

— նա քիշ է խոսում, սրր, բա յց  ամեն ։1 ի խոսքը դիպուկ է։  Հ//ա –  

նալի խելք ունի, ես կասեին ավելի շուտ ուօեղ, քան ընկալունակ։

— Ուրեմն կարո*^ղ մարգ է։

—  Շատ կարող։

—  Իսկ կրթվա**ծ է։

— Սենտ Ջսնր կատարյալ խոր գիտելիքների տեր նարդ է։

— ^հոլ կարծեմ ասացիր, որ նրա շարժուձևերր քո ճաշակի չեն, 

ուրեմն ինքն ա գոհ ու սլաստ որակա ն են։

— Ես ոչինչ չեմ ասել նրա շարժուձևերի մասին* բ ա յց  եթե դրանք 

ինձ դուր չգային, նշանակում է իմ ճաշակը շատ վատ է։ Նա շատ կիրթ» 

հանգիստ, իսկական ջենտլմեն է։

—  Ւսկ արտաքի**նր,,* ես մոռանոււք եւՏ, թե ինչպես էիր նկարա^^ 
գրում, դա, երևի, մի կոպք տ հոգևորական է, խեղդող սպիտակ փողկա ֊ 
պով և շատ հաստ ներբաններով, այնսլես չէ**։

—  Սենտ Ջոնր լաւ  ̂ է հագնւէոլմ։ Նա գեղեցիկ տղամարդ է̂  բա րձրա ֊ 
հասակ, շեկ, կապուտաչյա և հունական պրոֆիլով։

—  (Մի կողէք) Գրո ղը տանի, (դիմելով ինձ) երևում է, որ նա քեզ 
դուր էր գաւիս, Ջեյն։

— Այո, միստր Ռոչեսթրր, նա ինձ դուր էր դալիս, բ ա յց  դուք այդ  
մասին արդեն հարցրիք։

Ես, իհարկե, հասկանում էի, թե ուր է թեքվում իմ խոսակիցր։ Նրա 
մեջ արթնացավ իւանդի ղգացումր, որը խոցում էր նրան, բա յց խոցը

։ Դեո երիտաստրւք է (ֆր»)ք
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րուժեւի Լր, դա նրան պաշտպանում էր տխրության հոշոտող ժանիք^ 
ն ե ր ի ց ։  Դրա հ ա մ ա ր  էլ չ էի  շտապում այդ օձին անմիջապես կախար^ 
պել։

— Գուցե վե*՝ր կենաք ծնկներիցս, միս է յր , — է^4,նց մի փոքր ան–֊ 
ս պ ա սե լի  դիտ ողություն։

— Ինչո^ւ, միստր Ռոշեսթրր։
—  Տեր նկարագրածը միանգամայն իմ հակապատկերն է։  Դուք 

շատ չավ  պատկերեցիք մի հրապուրիչ Ապոլյոն* նա ձեր երևակայության 
նր ներկա յան ում է բարձրահասակ, գեղեցիկ, կապուտաչյա և հունական 

պրոֆիլով։ Ւսկ ձեր աչքերը հանդիպում են Վուլկանին^ իսկական դարբ–^ 
նին, թխ ադեմ, լայնաթիկունք և այգ րոԼորի հետ միասին^ կույր ու հաշ–>* 
մ անդամ ։

— Ես երթեք այդ մասին չէի մտածել, բա յց իսկապես շատ նման 
եք Վուլկանին է սրբէ

— Դե*̂ , կարող եք գնալ, օրիորդ, բա յց գնալուց առաջ քև ավելի ևս 
ամուր սեղմեց ինձ կրծքին) բարի եղեք պատասխանելու մի երկու հար–, 
քիս,

Նա լռեց։

— Ւ**Նչ հարցերի, միստր Ռոլեսթըր։

Եվ սկսվեց իսկական հարցաքննոսք։

— Երբ Սենտ Ջսնը օգնում էր ձեղ ուսուցչուհու պաշտոն ստանձնել 
Մորթրնոլմ, նա դեռ չգիտեիր, որ դուք նրա մորեղբոր աղջիկն եք։

— Չգիտեր։
— Դուք հաճա^խ էիք նրան տեսնում։ նա երբեմն այցելո^ւմ էր դըպ^

րոց։

— Ամեն օր։

— Հ։սվանո^լմ էր ձեր ծրագրերը, Զ ե յն ։ Գիտեմ, որ դրանք խելացի 
ծրագրեր կլինեին, որովհետև դուք ինքներգ շատ շնորհալի եք։

— Այո, ծրագրերս հավանում էր։

— Եվ, իհարկե, ձեր մեջ հայտնաբերեց շատ արժանիքներ, որոնք 
լէ^ր ակնկալում։ Տեր գիտելիքները սովորական գիտելիքներ չեն։

— Այդ մասին ոչինչ չգիտեմ։

— Ասում եք, որ ապրում էիք փոքրիկ տնակում, դպրոցի մոտ» նա 
երբևիցե գալիքս էր ձեզ տեսնելոս

նէէ



—  Երբեմն։
—  Երեկոնե'* րը։
—  Մեկ ֊երկու անգամ։
Լռություն տիրեց։
—  Ենչքա^*ն ժւսմանակ աւգրեցիք նրա և նրա քույրերի հետ, երբ ձեր 

ազգէոկըական կապերը հաստատւէեըին։
—  Հինգ ամիս։
—  2 ^ ՜ * ^  ժ ամ ան ակ էր անըկաընոււք ձեր շրջապատում։

—  Այո, փ^էբրիկ հյուրասենյակը նրա, մեր աշխ ատ հլու վայրն 
էր։ Ն ա նստում էր լուսամուտի մոտ, իսկ մենք՝ սեղանին։

—  Եվ երկայր էր զբաղւէում։

—  Շատ երկար։

—  Ենչո'*վ։

—  Հինդուստանի լեզվի ուսումնասիրությամբ։

—  Իսկ գոլք ի'*նլ էիք անում այդ մ աւ1 ան ակ։

—  Ակգթք̂ ք-մ զբաղվում էի գերմաներեն սովորելուէ։

—  նա** էր ձեզ  սովորեց^ւոււ1 ։

—  նա գերմանհրեն չէր հասկանում։

—  Ւսկ ձեզ ոչինչ չէ'*ր սովորեցնուէ1 ։

—  Մի փոքր Հինդուստանի լեզու։

— Ռիվերսը ձեզ ՀինդոԼստանի լեզուլ էր սովորեցնում։

—  Այո, սրր։

— Եվ քույրերի**ն նույնպես։

— Ոլ,

—  Միայն ձե**զ։

—  Միայն ինձ։

—  Դուք ինքնե**րգ խնդրեցիք։

— Ոլ։

—  Սա ի*՝նքն ուզեց ձեզ ս ո վ ո ր ե ց ն ե լ ։

—  Այո։

նորից Լռություն։

—  Իսկ ինչո**ւ ուզեց, ձեր ինչի**ն էր պետք Հինդուստւսնի լեզուն։

—  Ո լզում էր, որ ես հետը Հնդկաստան գնամ։

ա
— ՇաոԼոթ ք՝՝րո̂ .էո.՚է



-  Ըհը“ ք գտա իսկական պատճառը։ Ուզո^ւմ էր ամուսնանալ ձեզ
հԼտ$

-  Խնդրեց իմ ձեռքը։

-  Սուտ էք դա անամոթ հերյուրանք է, որպեսզի ես զայրանամ է
-  ներեցեք է գա կաաարյալ ճշմարաոնթյքրւն է* խնդրեց ինձ մի քա 

նի անդամք և այդ հարցում նա անգլպվհւի կր այնքանք որքան հ դուք 
կարող էիք լինել։

-  Միս էյր , կրկնում եմք դուք կարող եք հեռանար Քանի^ անգամ 
պեաք է նույն բանը կրկնեմ։ Ւնշո^ւ այդպես Համառ կերպով շարունա
կում եք նստած մնայ ծնկիս, երբ ես նախսւգգուշացրի ձեզ թողնել լ  հե .
ռանալ։

-  Որովհետև ինձ շատ լավ եմ զդում։
-  Ոշք Ջեյնք ղուք շեք կարող լավ զդար ձեր սիրտը ինձ հեա լէք

նա ձեր զարմիկին Սևն տ Ջոնի հԼա է։ 0^, մինչև հիմա կարծում էիք
որ իմ փոքրիկ Ջեյնն ամբողջապես ինձ է պատկանում։ Ես հավատում 
էիք որ սիրոէէք է ինձ նույնիսկ հեռանալուց հետո էր դա մի ք^ղԱր կաթիլ 
էր սարսափելի դառնության մեջ։ Եվ թեև անջատված էինք իրարից ̂  թեև 
ջերմ արցունքներ էի թափում մեր բաժանման համարք բա յց ևրրեք չէի 
կարծում, որ նա, որին այնպես անձկությամբ ողբում կխ կարոդ է ուրի^ 
շին սիրել։ Սակայն անօգուտ է վջաանւպ։ ինձ, Զ ե յն , գնացեք և
ամուսնացեք Ռիվերսի հետ։

~  Թափ ավեք> ինձ, սըթ, հրեք ինձ^ կամավոր կերպով չեմ հե
ռանա։

-  Զ ե յն , ես սիրում եմ ձեր ձայնը, դա նոյէէք է ճո^Ա ա*պիս, ճրշ– 
մարտացի է հնչում։ Երբ լսում եմ այն, մտքով տեղափոխվում եմ մի 
տարի առաջ։ Ես մոռանում եմ, որ դուք հաստատել եք նոր կապ։ Բայց 
դեռ այնքան ցնորված չե մ ... մնա ցեք...

-  Իսկ ո^ւր գնամ, սրրք
-  Զեր սեփական ճանապարհով^ ամուսնու հեոր, որթէ արդեն

քնարել եք։
-  Իսկ ո^վ է նա։
-  Դուք գիտեք՝ այդ Սենտ Զոն Ռիվերսըէ

-  նա իմ ամուսինը չէ և երթեք շի լինի։ Սենտ յԻոէը. ի%ձ չի սխրում, 
ես Խէ նրոքն շեմ ոիրաւմ^ Նա սիրում է Հիէշպձս կաթող էր սիրեւ, ոչ այն– 
մքէո, ինչպես դուք) Ռոզամոևգ անունով մի երիտասարդ գեղեցիկ աղջըՎ
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կա։ Նա ուզում էր ինձ հետ ոո)՝ա սն ան ա(, որովհետհ, նրա կոէրծիքովք ես 
միսիոների համար հարմար կին 1յարող եմ ւի^^եյյ որսւիսին Ռ ողա ֊ 
մոնղր չի կսյրող ւիներ Նա լավ և վսեմ հատկ աթյուննհր ունի, 

դաժան է, իսկ ինձ համար այսբերգի պես սաոն Լր։ Սենտ Ջոնը ձեզ
նման չէ, սըր* ես նրա կողբին, նրա մոտ, նրա հետ ինձ երջանիկ չեմ

զգում։ Նա իմ նկատմամբ ոչ մի ներողամիտ ու մեղմ վերաբերմունք 
չունի։ Նա իմ մեջ ոչ ։^ի բան չի տեսնում, նրան շի գրավում

նույնիսկ իմ հրիէոասարդությունը» նա գնահատում է միայն իմ մի ք ա ֊
նի մտավոր հատկություններ։ Եվ ես ձեզ պետք է թողեմ, ոըր» ւրլ
գնսոք նրա"* մոտ։

Ակամայից ցնցւէեըի և բնազդաբար հպվեցի իւք կույր, բայց սիրած 
տիրոջը։ Նա ժպտաց։

—  Ւնչպե"^ս, Զեյն ։ Դա ճջւք արի"* տ է։ Եվ ձեր ու Ռիվերսի հ արարեմ 
րությունները իրո"*ք այդսյիսին են։

—  Անկասկած, ոըր^ Օ ։ խանդելու ոչ ։քի հիմք չունեք։ Ես միայն  
ուզում էի ձեզ մի փոքր ջղայնացնել և շեղել ձեր ուշադրությունը տխուր 
մտքերից^ կարծում էի, որ բարկո՝ւթյունը ձեզ համար ավելի լավ է, քան 

վիշաը, բայց քանի որ իմ սերը ձեզ համար այդպես թանկ է, հա նգըս ֊ 
տացեք, եթե իմանա ք, թե ինչքա ն եմ ձեզ սիրում, հպարտ ու գոհ 

կմնաք։ Իմ սիրտը ա։քբոզջովին ձերն է, ոըր* նա պատկանում է ձեզ և 
կմնա ձերը, թեկուզև ճակատագիրը հ ավիա յան բաժանի ինձ ձեգնից։

Հենց որ համբուրեց ինձ, ւոխուր ։քտքերը նորից ւքթագնեցին նրա 
դեմքը։

—  Ո ղորմ ելի" տեսողություն։ Հաշմ անդէս" մ , —  շշնջաց նա վշտա
ցած։ Ես շոյում էի նրան, որպեսզի մխիթարեմ։ Գիտեի, թե ինչի մասին 
էր մտածում, և ուղում էի խոսել այդ մասին, բայց չէի համարձակվում» 
Երբ մի պահ դեմքը շուռ տվեց, նկատեցի, թե ինչպես նրա փակված կո
պի տակից գլորվեց ։քի կոյթիլ արցունք և հոսեց առնական դեմքի վրւս^ 
յով։ Սիրտս լցվեց։

—  Ես նման եմ կայծակն ահ ար եղած հին շագանակենուն ք^որնֆիլդի 
պարտեզում, —  նկատեց նա մի պահ լռելուց հետո ։ —  Եվ այս ավերակը 
ի**նշ իրավունք ունի պահանջելու, որ գարնանային ցախկեռասը ծածկի 
նրան իր թարմ տերևներով։

—  Բոլորովին էլ ավերակ չեք, սըր, և ոչ էլ կայծակնահար եղած 
ծառ, դուք կանալ և հզոր եք։ Բույսերը առանց ձեր խնդրելու էլ կա*
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ճեն ձեր աչւմ ատն Լրի մ ո տ , հ ա ճո ւյք  կզգա ն ձեր վեհա նձն ստվերի տակ  
և, աճԼրւվ, կ հ պ վ Լ ն , կ փ ա թ ա թ վ ե ն  ձեզ, որովհետև ձեր ուժը նրանը հա 

մար ասրսհով հենա րա ն կ ծ ա ռ ա յի ։
Սա նորից ժպտաց, խոսքերս մխիթարում էին նրան։
— Դուք նկատի ունեք բարեկամների*՝ն, Ջ ե յն ,— հարցրեց նա։
— Այո. բարեկամներին,— տատանվելով պատասխանեցի ես, քա^ 

նի որ նկատի ունեի ավելին, քան բարեկամ ութ յունըք բա յց չէի կարո
ղանում հարմար խոսք գտնել։ Նա ինձ օգնության հասավ*

—  Ա"հ, Ջ եյն , բա յց ես ուզում եմ կին ունենալ։
— Ւսկապե^ս, սըր։
— Այո, մի**թե գա ձեզ համար նորություն է։
— Իհարկե, այգ մասին գեո ոչինչ շեք ասել։
— Տհա^ճ նորություն է։
— Նայած հանգամանքներին, սըր,** նայած ձեր ընտրությա նը։

— ըՆտրությունը իմ փոխարեն գուք կատարեք, Ջ եյն ։ Ես կըն– 
դոէնեմ ձեր վճիռը։

— ^ՏՂ ղեպքում, սըր, ընտրեցեք նրան, ով ձեզ բոլորից շատ է սի<ա 
բ$1ւմ։

— Լավ, այն ժամանակ ես կընտրեմ նրան, որին բոլորից շատ եմ 
սիրում։ Ջ եյն , կամուսնանայիք ինձ հետ։

— Ալո, սըր։
— Մի ողորմ ելի կույր մարդու հետ, որին դուք ձեռքից բռնած 

պետք է ։Տա^ն ածեք։

— Այո, սըր։
— Մի հաշմ անգամի հետ, որը քսան տարով ձեզնից մեծ է, և որին 

դուք պետք է սպասարկեիք։

— Այո, սըր։
— Իսկապե*՝ս, Ջ ե յն ։

— Ամենայն սիրով, սըր։

— 0^, իմ անգին։ Թոզ տերը քեզ օրհնի և վարձատրի։

— Միստր Ռոչեսթըր, եթե երբևիցե մի բարի գործ կատարել եմ, 
եթե երբևիցե ինձ լուսավորել է մի լավ միտք, եթե աղոթել եմ անկեղծ 
ու անաղարտ, եթե երբևիցե ձգտել եմ արդարությանը, այժմ ես վար
ձատրված եմ։ Ձեր կինը շինել դա ինձ համար ամենամեծ բախտավո
րությունն է երկրի երեսին։
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.— ք1րուլհԼէոև ^ու զոհ տ ր Լ ր ութ յան մեք հէոհույր Լո զանում։

— Զոհարերութ (ա ն մեջ։ Ւ̂ ն̂չ եմ զոհաբերում։ Զաղզ՝ ոսոեւհք 
ոտ անաւ ու համէոր, ա 1թտ կ էէ։/ ում՝ հաճույբի համար։ Գրկեյ նրան, ում զ ն ա ֊ 
հատում եմ, շրթունրներով հպվել նրան, ում սիրում եմ, հենվել նրա 
վրա, ում վս տ ահ ում եմ՝ մքթթե սա նշան ակում է զոհ ա րե ր ութ չուն աներ 
Եթե ա յո , ապա ես հաճույք եմ զդում զոհ ա ր երութ յան մեջ։

— Եվ տանել իմ անուժությունը, Ջեյն, չնկատել իմ թ երություն– 
նհրըէ

—  Դա ինձ համար գոյություն չունի, ոըր։ Այժմ, երր կարոդ եմ 
իսկապես օգտակար լի^ել, ես ձեզ ավելի եմ սիրում, քան առաջ, երր 

դուք ձեր հպսւրտ վիճակում արհամարհում էիք բոլորին, բազի նվիրա^ 
ըերոզիը ու հովանավորոզիր։

—  Մինչև օրս ինձ ատելի էր շգնությունը, ատում էի, երր ձեոքս
բռնած առաջնորդում էին* հիմա զգում եմ, որ դա այլևս ատելի չէ, 

•^յյևս այն չեմ ատի։ Ւնձ համար ծանր էր հենվել վարձու ձեռք Լրի 
վր։։ւ, էորսւխալի է, երբ ձեոքս սեղմում են Զեյնի փոքրիկ մատնհ–

րր։ Ես գերադասում էի րաըարձակապես մենակ մնալ, քան մշտապես 
1լախված լինել ս պ ա ս ավորն երի ր , բոյյր Ջեյնի ւքեղմ հ ոգատարութ յունր 

ինձ համար կհանդիսանա ուրախություն։ Ջ ե յն ին սիրում եմ. նա էլ սի՝– 
րո ՚̂ւմ է ինձ։

—  Ամբոզջ էությաւՏր, որբ։

—  Եթե այդպես է, ապա անիմ աստ է սպասել։ Մենք սլետք է ան՝– 
միջապես սլսւսկվենք։

Նա նայոոէ և խոսում էր եռանդով* նրա մեջ կենդանացավ առաջվա 
ավյունը։

—  Մենք սլետք է մի մարմին դառնանք, Ջեյն* չւզետք է հետա^ 
ձգել, հարկաէէոր է թույլտվություն ստանալ և պսակւԼել։

— Մի ստր Ոոչեսթըրք հենը նոր նկատեըիք որ արևը վաղուը քեեք~ 

վել է ղեպի էք ա յրամ ուտ, և Փայլրթր գնացել է տուն՝ ճաշելու։ Մույլ տվեք 
նայեմ ձեր ժամացույցին։

—  Կախիր այն գոտուցդ, Ջենեթ, և առհասարակ պահիր քեղ մոտ, 
ինձ հարկաւԼոր չէ։

՚— Մ ոտ ժւսէէր չորսն է, սրր։ Ջ աղցած չե^ք։

—  Մեր հէսրսանիքր սլետք է լինի երկու օրից հետո, Ջեյն ։ Այժմ
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զա ւ,ղ ար ան քներ ու թանկարժեք իրեր հարկավոր լեն՝ ոչ մի արժեք չու–
նեն։

Արևն արդեն չորացրել էր անձրևի կաթիլները, զեփյուռը մեղմ էր.
օղը տաքացել էր։

— Գիտե^^ս, Ջ եյն , ք յ̂ մարգարիտե մանչակը հիմա կախված է իմ 

վզից^ շապիկի տ ա կ ից ։ Աւն կրում եմ սկսած այն օրվանից, երբ կորցրի 
իմ միակ ղանձր, կրում եմ որպես հիշատ ակ։

— Մ են ք տ ուն կգնանք անտառով, դա ամենաստվեցոտ ճանա
պարհն է։

Բայց նա շարունակում էր հետևել իր մտքևըին, ուշադրություն 
չդարձնելով խոսքերիս վրա։

— Ջ եյն , դու, երևի, ինձ անհավատ շուն ես համարում, բա յց հիմա
սիրտս լի է շնորհ ա1ք աք ութ յա մ բ դեպի բարերար աստվածը։ Նա տեսնում 

է ավելի պարզ, քան մարդն է տեսնում ք դատում ոչ այնպես ինչպես 
մարդն է դատում, շատ ավելի մեծ իմ աս տ ութ յա մ բ ։ Ես վաս։

վարվեցի,, աղում էի արա տ ավորել իմ անմեղ ծաղիկը, մեղք արտաշըՆ– 

չեչ նրա մտքրաթ^ան վըաւ Ամենակարողք հափշտաէլեց նրան ինձնիցէ 

Իմ համառ ըմբռստոլթյա մթ ֆիէ մնաց անիծեի ի վերսւսա առաքված 
փորձությունը, փոխանակ առջևր գլ"^խ խոնարհելու, մարտահրավեր 

կարդացի երկնքին։ Աստվածային արդարադատ ությունն ընթան ում էր 
հ  ճանապարհով, աղետները երամով թափվեցին գլխիս, ստիպված էի 

անցնել մահվան ստւԼերի հովտով, նրա հարվածներն ուժեղ էին, բա յց  
դրանցից մեկն ընդմիշտ հանգստացրեց ինձ։ Դու գիտես, թե ինչպես էի 

Հպարտանում ուժովս, ր*^ՏՑ է ա յժմ, երբ ես պետք է քյիմեմ
ուրիշի օգնությանը, ինլպփս մի տկար հըեխա։ Վերջերս, Ջ ե յն , միայն 

վերջերս սկսեցի տեսԽեջ և հսօոկանայ^ք օր էմ  թախտի մեղ խառն է աստ
ծո մատը։ Սկսեցի խղճի խ^^Տյթ ^  հաշտություն ցանկանալ
արարչի հևա։ Երըեմն սկսում էի աղոթել դրանք կարճ, բա յք խորապես 
անկեղծ աղոթքներ էին։

Մի քանի օր առաջ,,, ոչ, կարող եմ ստույգ ասել, Լորս օր առաջ, 

անցյալ երկուշաբթի գիշեր, ինլ-որ տարօրինակ վիճակի մեջ ընկա* 
վիշտը փոխարինեց մոլեգնությանը, տխրությոմտը՝ ցասումին։ Վաղուց 

արդեն ինձ թվում էր,, քանի որ չեմ կարողանում քեզ գտնել, ուրեմն դու 
պետք է որ մեռած լինես։ Ուշ գիշերին, հավանորեն ժամը տասնմեկի և
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տւսսնհրկուսի միջև, րնելոււյ սւռաջ, ս1ւսեէյի ադևրսհւ ասսւծուն, որպես– ՝̂ 

ղի, եթե նպաաակւս՚հ արմ ար հ սւմ արի, ինձ շուա վերրնի, տանի այս ա ջ ֊ 
իւարհիը մյուս աշխարհ, որտեղ հույս կա հանղիսքելու ՛բեյնին։

Սենյ ակում նստած էի րաը պատուհանի մոտ։ Հաճելի էր շնչել գի
շերվա կենարար օդը. ճիշտ է, չէի կարող աստղեր տեսնել, բայը լ ո ւ ֊ 

սինը եըևռւմ էը որպե՛ս մի թույլ ու մշուշապատ լույսի հետք։ ծ.ս տ ե ն ֊ 
չո ւմ էի քեզ, Ջենեթ։ Օ", հոգով ու մարմնով քեղ էի տենչում։ Պարոտա– 

լից հլու-հնազանդ հարցնում էի աստծուց, թե արդյոք ,բավական չէ**, որ 
ես այսքան հուսահատություն, վիշտ ու տանջանք կրեցի և մ ի** թե այլևս 

նորից չեմ ճաշակի երջանկու.թյուն ու վսաղազոլթյուն։ Ոք արժանի էի 
քաշածս տառապանքներին, ես գա ընդունում էի* ըայց արդյո**ք կարող 

եմ ավելին տանել, աղերսում էի նրան>, և ահա ք՛երանիցս ակամա դուրս 
թռավ սրտիս ցանկությունների այբն տւ քենխ ((*Տե յ ն , Զե չ ն , Ջե յն))։

—  Այգ անունք բարՀրաձա^*յն աքտասանեցիք։

—  ՝Այո,, Ջ^եյն։ Ալդ խոսքերը ես արտասանեւցի այնպիսի մոլեգին 
թափով, որ եթե որևէ մեկը լսեք, հավանորեն ինձ խելագար հ՛ամ արեր։

—  եվ դա եղել.է անցյալ երկուշաբթի գ̂'ի,ջե"*քր, –մ.ռտ ։կ ես գի շեր ի**ն։

—  Այո* բս^յց ժամանակը կաքևոր չէ. տաքօրինակն այն է, ինչ հա
ջորդեց դրան... Դու ինձ սն ահ ավատ կհամարես^ խոստովանում եմ, ար

յանս մեջ կա և միշտ էլ եղել է ՝որոշ հակում դեպփ սն ահ ավատ ությունը, 
այնուամենայնիվ, ճիշտ է ,  որ լսեցի այն, ինչի մապին հիմա կպատմեմ։

Երբ բացակ անչեցի ^^Ջե"յն, Ջ ե"յն , Ջե^յն», մի ձ այն, որ, չեմ կա
րող ասել որտեղից, բայց գիտեմ, թե ում ձայնն էր դա, պատասխանեցի 

«Գալի՛քս եմ, սպասի"ր ինձ» և մի պահ հետո, գիշերային քամու շշնջոցի 
միջից լսվեցին ^Որտե**ղ ես» խոսքերը։

Կուզենայի քեզ նկարագրել այն պատկերը, այն տեսիլքը, որ այգ  

խոսքերը առաջացրին իմ մեջ^ բայց դժվար է խոսքերով արտահայ,, 
տել այն, ինչ զգում ՛էի։ Դերնդինր, ինչպես տեսնում ես, թաղ

ված է խիտ անտառի մեջ, որտեղ ամեն մի հնչյուն խլանում ու 
մեռնում է առւսնց որևէ ^արձագանքի։ (ր՝Ո րտե՛* ղ ես» բառերը

կարածես արտասանվեցին լեռներում, որովհետև լսու՛մ ,էի, թե ինչ– 
չղես լեռնային արձագանքը կրկնում էր դրանք։ Եվ ինձ թվաց, թ ե  ավե

լի թարմ ու զով քամի շոյեց ճակատս* պատկերացրի, որ ես և Ջեյնը  
հանդիպում ենք ինլ-որ վայրի ու մենավոր տեղում։ Հոգեպես մենք, հա–
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ւչ է>>ն որԼՆ, և Հանդիպե^ինք։ Դոէք Զեչն, այդ ժամին քնած էիր խոր քնով, 
դաչյե հոգիդ թողեց սենյակը և եկավ մխիթարելու ինձ, որովհետև դա 
յ  ո ձայնն էր, այդ նույնքան ճշմարիտ էր, որքան և այն, որ կենդանի 
եմ։ Ղա քո ձայնն էր։

Դուք դիտեք, ընթերցող, որ հենց երկուշաբթի գիշերը, մոտ կեսգի,, 
շերին, ես ևս լսեցի խորհրդավոր կանչը, հենց նույն այդ խոսքերով պա ֊  
տա սխանե ցի այդ կանչին։ Լսեցի միստր Ռոչեսթըրի պատմածը, բա յց  
ինձ հետ պատ ահ ածը չպատմեցի։ Զուգադիպումն այնքան անբացատրե^ 
լի էր և այնքան ապշեցուցիչ, որ չէի կարող խոսել կամ քննարկւր Եթե 

խոսեի, ապա դա անխուսափելիորեն շատ խոր տպավորություն կթողներ 
իմ ունկնդրի հոգու վրա, իսկ այդ հոգին, որ իր կրած տառապանքներից 
հաէոուկ հակում ուներ դեպի մռայլ տրամադր ությունը, կարիք չկար 

հիմա տեղափոխել գերբնական երևույթների խոր ստվերի մեջ։ Ուստի 
այս բոլորը թաքցրի ու նրանց մասին խորհեցի իմ սրտում։

— Այժմ արդեն դու չես զարմանա,— շարունակեց իմ տերը,— թե 
չու, երբ երեկ երեկոյան անակնկալ կերպով երևացիր իմ առջև, գը^–

վարանում էի հավատալ, որ դու ձայն չես, տեսիլք չես, որ կմարի ու 
կձուլվի լռության մեջ, ինչպես կեսգիշերային շշնջոցն ու լեռնային ա ր ֊ 

ձաղանքը մարեցին քեզնից առաջ։ Այժմ շնորհակալ եմ աստծուց, ես 
դիտեմ, որ դա այլ բան է։ Այո, շնորհակալ եմ աստծուց։

Նա վեր կացավ, ակնածանքով հանեց գւխարկր և կույր ոյչքերը 

հառելով գետնին, կանգնած, լուռ սկսեց աղոթել։ Նրա աղոթքի միայն 

վերջին խոսքերը հասան ականջիս։
— Շնորհակալ եմ արարշից, որ դատաստանի ժամանակ հիշեց 

գթասրտության մասին։ Խոնարհաբար աղերսում եմ իմ փրկչին, որպ ես ֊ 

ղի ինձ ուժ տա այսուհետև ավելի մաքուր կյանք վարել, քան վարել եմ 

մինչև ա յժմ ։
Հետո ձեռքը մեկնեց ինձ, որպեսզի առաջնորդեմ։ Բռնեցի այղ սի

րելի Հհ ոքը, մի պահ սեղմեցի շրթունքներիս, հետո թույլ տվեցի, որ 

գրկի ուսերս, հասակով ավելի ցածր լինելով, ես միաժամանակ նրան 

ծառայում էի որպես նեցուկ ու առաջնորդ։ Մտանք անտառ և մեր քա յ

լերն ողղեցինք դեպի տոմ։։



Գ Լ Ո Ի 1 1 1  Ե Ր Ե Ս Ո Ի Ն Ո Ի Թ Ե Ր Ո Ր Դ

Եզրափակում

1^ նթերցող, ամուսնացա նրա հետ։ Դա հանգիստ հարսանիք կր* 
ներկա էինք միայն նա և ես, քահանան ու տիրացուն։ Երբ եկեղե ֊ 

ցուց վերադարձանք, գնացի խոհանոց, որտեղ Մերին ճաշ էր ս / ա ա ֊ ,  

բաստում, իսկ Ջոնը մաքրում էր դանակները, և ասացի*

—  Մերի, մենք՝ միստր Ռոչեսթըրն ու ես, այսօր առավոտ յան 

պս ակվեցինք։

Տնտեսուհին ու նրա ամուսինը համեստ, սառնարյուն մարդիկ էին, 

որոնց ուզածդ ժամանակ կարող էիր ապահով կերպով հայտնել ամենա» 

կարևոր նորությունը, առանց վախենալու, որ կարող են իրենց սուր բա** 

ցականչություններով ու զարմացնող հարցերի տարափով ականջներդ 

ծակել ու խլացնել։ Մերին դԼՈւխը բարձրացրեց, շեշտակի նայեց ինձ» 

գդ^ԼԸէ որով նա սոուս էր լցնում մի զույգ տապակէԼող ւԼաոեկների ւ/րա, 

մոտ երեք րոպե՝ սառած կախվեց օդում* իսկ Ջոնը դադարեց դանակները 

քաքբելոլց։ Մերին, թեքվելով տապակած մսեղենի վրա, միայն ասաց*

—  Պսակվեցի^*ք, միս։ Եսկապե^^ս։ —  Մի փսքր հետո ավելացրեց , —  

տեսա, որ դուք տիրոջ հետ գնացիք, բայց չդիտեի, որ գնացիք եկեղեցի 

պսակվելու ։ —  Ասելով այդ, շարունակում էր սոուսը էցնել տապակած 

մսեղենի վրա։ Դառնալով դեպի Ջսնը, նկատեցի, որ նա լայնորեն ժըպ– 

տում է։
—  Մերիին ասում էի, որ գործը դրանով կւէերջանա, —  ասաց նս/ , —  

ես գլխի էի ընկնում, որ միստր էդուարդը (Ջոնը հին ծառա էր, իր տի**՛ 

րոջը ճանաչում էր դեռ այն ժամ ան ակւէանից, երբ վերջինս տան ամե*. 

նակրտսերն էր, և դրա համար էլ նրան հաճախ կանչում է անունով),»» 

որ միստր էդուարդը հենց այդէդես էլ կանի, հաւէատացած էի, որ նա եր– 

կար չի սպասի։ Եվ ճիշտ վարւէեց, ինչպես ինձ թէէում է։ Ցանկանում եմ 

որաի։ ու թյուն, միս , —  և քաղաքավարի գլուխ ուվհց ինձ։

—  Շնորհակալ եմ, Ջոն, միստր Ռոչեսթըրը խնդրեց հսքնձնհք ձեզ և 

Մերիին ահա սա։ —  Եվ ձեռքը տվեցի հինգ ֆունտ։։. ն ո ո մի բանկնոտ։



Ա ռա նց սպասելու^ թ ե  ի ն չ  կ ա ս ե ն , հ ե ռ ա ն ա  խ ո հ ա ն ո ք ի ք ։  Որոջ ժ ա ժ ա ն ա ֊  

կից հ ետ ո , խ ո հ ա ն ոցի դռա ն մ ո տ ո վ  ա ն ց ն ե լի ս ,  ա կա նջիս հ ա ս ա ն  հ ե տ և ֊  

չա լ խ ո ս ք ե ր ը ։

—  Ն ա  շատ ավեւի է սսպ ա մ միսա ր Ռ ո շես թ ր ր ի ն , ք ա ն  մի որևէ  

փ ք վ ա ծ  լե դ ի ։  Եվ հետ ո, ճիշտ է, գ ե ղ ե ց կ ո ւհ ի ն ե ր ի ց  չէ ,  բ ա յ ց  հ պ ա րտ

լէ , և սիրտը բարի է. օտմեն ոք հաականոէ^ծ է , որ մխր Զեչնը նրա աչքին 
գեղեցկուհի է երևումւ

Ես անմիջապես գրեցի Մա,ր ձա ուզ և Քհէեբրիջ^ Հաջանեքով կտտա* 
րած քայլիս մասին /ււ բացատրեւոէէ^ թե ինչսյլ ա յգ արեցի։ Դիանան ու 

Մ երին անկեղծորեն հավանության ավեցֆն իմ ա յդ ք ^ յլի ն է  Դիանան 
հաղորդում էր, որ մեղրամսից հետո կգա ինձ տեսության։

-  Ավեչի չա վ է դրան չսպասի, Զ ե յն ,—  ասաց միսար Ո ո չե ս թ ը ր ը , 
երր ն ա մ ա կը  կա րդա ցի նրա համա ր,—  եթե սպասի, շատ կուշանա , 

որովհետ և ։1եր մ եղ ր ա մ ի ս ը  կ փ ա յլի  մ եր  ամրողջ կ յա ն ք ի  ը ն թ ա ց ք ո ւ մ , և 
նրա ճ ա ռ ա գ ա յթ ն ե ր ը  կմա ր են մ ի ա յն  քո և ի մ  գ ե ր ե զ մ ա ն ի  վրա։

Թե ինչպես ընդունեց այղ լուրը Մհնտ Ջոնը, չգիտ եմ։ Նա երբեք 
չպատասխանեց նամակիս, որի մեջ հայտնում էի ^ ^ ^ ի ն ։ Սակայն

Վ Կ  ա  միս հետո գրեց, բա յց  աոանց հիշատակհլու միսար Ռոչեսթըրի 

անունը և առանց ա1թ։արկհլէ§ւ մեր ամուսնության մասին։ նամակը գըր^ 
ված էր շատ հանգիստ, թեև շատ Լորրջ, բա յց  ներողամիտ տոնով։ Ա յգ  

ժամանակվանից սկսած մենր շարոմւակսւմ էինք նամակագրություն 

պահպաներ գրոէմ էինք իր*»^ր հաժեախ, քոսյց կանոնավոր կերպով* 
նա հույս էր վ^այփայսւմ, որ ես երջանիկ ե մ յ  ևՀա փ ա ոսէմ էր, որ նրա ն* 

ցից չեմ , որոնք այս աշխարհում ապթսւմ են ասանը աստծո և տարված 
են էքիայն երկրային շահերով։

Դուք գես չեք մւաացեյ փոքրիկ Ագեյին, աթէպես չէ^, ընթերցող։ Ես 
է1  նրան չէի մոոա ցեր Շուտով թսւյչտաիությաան խնգրեցի միսար Ռոչես*

թքրիէ և այցեջեցի նրան պպթացում, ոքաևզ սովոբսւմ էր։ Եթր նորից ինծ 
տեսավ, նա անկեղծորեն ուրախացավ, և դա շատ հուզեց ինծփ երեխան 

նիհար ու գունատ տեսք ուներ, ասում էր, որ իրեն երջանիկ չի զգում։ Եո 

գտա, ոք հաստատության կարգ ու կանոնները չափազանց խ իւտ  էին/ 

ուսուցման մեթոդները՝ չափազանց դաժան ա յդ հասակի երեխայի հա* 
մար* նրան հետս թեքեցի տ ոմ։։ Ուզում էի նսյփց նրա գասախորակչու* 
հին դաոնալ, բ ա յց  շուտով տեսա, ոք դա անհնարին է* ժամանակս 
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հոգսերս հարկավոր էին ուրիշին  ̂ ւսւէուսինս կարիք ուներ դրանը։ 1ևստի 
գտա մոտիկ, աւէելի հարմար մի դսԱաը, որս։ եղ կսյրող էի նրան հաճախ 
ւոյըեւել և երբեմն էլ տուն բերել։ Հոգ էի տանու։ք, որպեսգյ։ ոչ մի բա նի 
կարիք չզգա, Ագեքր շուտաէ հաշտվեը նոր միջավայրի հետ, իրեն մի–> 
անգամ այն երջանիկ դգաը ու սկսեը առաջադիմել ուսման ։Տեջ։ Նա աճում 
էր, և առողջ անգլիական դասսւիարակոլթյունր բավականին հարթեց նրա 
ֆրանսիական թերություններր* դպրոցն ավարտելուց հետո, ես, հանյ^իե 
նրա, ձեռք բերեցի ւէի հաճելի ու սիր̂ ւ̂իլԿ հնազանդ, ուրախ և համեստ 
րնկերոլհի։ Իր դեպի ինձ և իմ մոտիկները ցուցաբերած հաճելի ուշադ֊ 
րրրլթյամբ նա վս̂ ղսևց արդեն հատքսցել էր այն րարյացկամ վեաբերմուն– 
քը, որ տեսել էր իմ կողմիցդ

Պատմությունս մոտենում է իր էէախճանին։ Մի քանի խոսք ևս իմ 
ամուսնական կյանքի և թռուցիկ ակնար1ւ բոլոր նրանց բախտի մասին, 
որոնց անունները հաճախ են նշվել իմ պատմության մեջ, և ես ավար
տում եմ։

Արդեն տասը տարի կ ինչ ամուսնացած եմ։ Գիտեւէ, թե ինչ է նշա– 
նակոսք ամբողջապես ապրել մի մարդու համար, որին աշխարհ ում բ ո ֊ 
լսրից շատ ես սիրում։ Ես ինձ տնսահմ ան երջանիյլ եմ համ արում, և իմ 
այդ երջանկությունը ոչ մի բառով չ/ւ կարելի արտահայտել* որովհետև 
ես ու ամուսինս ապրում ենք միմյանց համար։ Ոչ մի կին աշխարհում 
այնպես նվիրված չէ իր ամուսնուն, ինչպես ես։ Հոգով ու սրտով միա
հյուսվել ենք իրար։ Երբեք չեմ հոգնում իմ էդուարդի ընկերակցությունից, 
ինչպես և նա՝ իմից* ճիշտ այնպես, ինչպես չի հոգնում սրտի տրաիյու– 
նը, որ բաբախում է մեր կրծքե բում * հետևապես մենք իրարից անբաժան 
ենք։ Միասին լինել՝ նշէսնպկում է նույնքան ազատ լինել, որքան մենէս֊ 
կության մեջ, և նույնքան ուբախ, որքան հասարակության մեջ։ Մենք 
ամբողջ օրը զրսւյցով ենք զբաղված* դա մեր խոհերն են, որ արտահայ
տում ենք բարձրաձայն։ Ես ամբողջապես վստահում եմ նրան, ինչպես 
և նա՝ ինձ* մեր բնավորությունները միանգամայն համապատասխա
նում են իրար* ահա թե ինչու մենք ապրում ենք կատարյալ հաշտ ու 
համ երաշխ։

Մեր ամուսնության աոաջին երկու տարին միստր Ռոչեսթըրը շա ֊ 
րունակոււք էր կույր մնալ։ Գուցե այդ հանգամանքն ^ր  ̂ որ մեզ հատկա
պես մոտեցրեց, սերտ կապերաէ կապեց իրար հետ* ես այն ժամանակ
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ն/քԱէ տ Ասողությունն էի, ինչպես մինչև հիմա շարունակում եմ մնալ նրա 

էսշ ձեռքը։ ք^աոացի իմաստով (ինչպես նա ինքն ինձ հաճախ անվանում 
է) Նրա աչքի խնձորն էի։ Նա բնությունը տեսնում, գրքերը կարդում էր 

իմ միջոցով* երբեք չէի հոգնում նայել նրա փոխարեն, նկարագրեք դա շ ֊ 
սէերր, ծաոերր, քաղաքները, գետերը, ամպերը և արևի ճառագայթները,

մւր աոաջ փռված տեսարանները, խոսեք եղանակի մասին, ասել նրա 
ական հին այն, ինչ որ նրա աչքերը չէին տհսնում* երբեք չէի հոգնում 

նրա համար կարդալուց, չէի ձանձրանում նրան տանել սէքնտեր, ուր 
ուզում էր, և անել այն, ինչ խնդրում էր։ Եվ այգ ամենը ինձ լիակատար 
հաճույք էր պատճառում^ նրբին, թեև թախծալի, որովհետև միստր Ռո  ̂
չեսթըրը այգ բոլորը պահանջում էր առանց տանջող ամոթ և առանց 
հնշրպ ստորացում ղգալոս նա ինձ այնքան անկեղծ էր սիրում, որ̂  
աոանդ տատանվԼլ/ո. օգտվում էր իմ օգեոէթյոմէիըՀ զգում էր, թե ինչ–– 
պիսի րն ոշությամր եմ իրեն սիրում, և գիտեր, որ իմ խնամքին Լնթարկ– 
վել՝ նշանակում էր ինձ անասելի հաճույք պատճառել։

Մի առավոտ, երկրորդ տարվա վերջին, երր նրա թելադրունրով նա* 
մակ էի գրում, նա մոտեցավ, հակվեց ինձ վրա ու ասաց*

— Զեյն, քո վզին ի ն լ ֊ո ր  պսպղուն զարդ կա**։

Դա ոսկե շղթա էր, և ես պատասխանեցի*

— Այո։
— Եվ քո հագին րաց կապույտ շոր կա**։

Իսկապես այդպես էր։ Հեաո հայտնեց, որ որոշ ժամ տնակից ի վեր 
նրա աչքի մութ փառը կարծես քանի գնում ավելի թափանցիկ է րրսռ  ̂
նում, այժմ այգ բանում համոզվեց։

Մենք գնացինք Լոնդոն և դիմեցինք մի հռչակավոր ակնաբույժի, Ա 
միստր Ռոլեօթըրը վերջնականապես վերականգնեց իր մի աչքի տհսր*  ̂
ղսէթյոէնը։ Այժմ շատ պարզ չի տեսնում, երկար կարդալ կա։է գրեւ չի 

կարող, բա յց կարող է իր ճանապարհը գտնեչ առանց որևէ մեկի օգնոէա 
թյան» այժմ նրա համար երկինքն այլևս դատարկություն չէ, ինչպեա 

երկիրը ամայություն չէ։ Երր նրա դիրկր քքրիե աոաջին մանկանը, նս 
տեսավ, որ տղան ժաոանդել է իր երբեմնի մեծ, սև, փայլուն աչքերր։ 

եվ մի անդամ ևս խոր շնորհակաչությամբ ընդունեց, որ աստ։էած իր 
նկատմամբ գթասիրտ կերպով մեղմացրեք է իր ղատա յտս։ Նր։

Այսպես, իմ էդուարդն ու ես երջանիկ ենք։ Երջանիկ են և նրանք,

ա



^ււ/ մենք սիրում ենր. Դիանա և Մերի Ոիվքյրսհերը երկուսն էլ ամաս–* 
նաըած են, հերթով, տարին մեկ անպամ, պալիս են մեղ մոտ հյուր, 
մենք էլ այրելում ենք նրանը։ Դիանայի ամուսինը նավատորմի կաոլին 
աան է՝ քաջ սպա և հրաշալի մարդ։ Մերիի ամուսինը քահանա է, եղել 
է նրա եղբոր ղպրոըական ընկերը  ̂ պիտ ելիքն երի ու սկղրունքնԼ րի տե  ̂
էէակետիը Լա արժանի է Մերիին։ ԲԴ/ կապիտան Ֆիըջեյմսը և թե՜ միս ար 
Բւորթընը սիրում են իրենը կանանը և սիրված են նրանը կորլմիը։

Բնշ վերաբերում է Սենտ Ջոնին, նա թողեը Անդլիան ու ղնաը Հընղ^ 
կաստան։ Գնաը այն ճանապարհ ով, որը նշել էր իր համ ոյր և շարունա
կում է ընթանալ այդ ուղիով։ Դեռ ոչ մի ռահվիրա այդպես վճՂէսկան ո% 
անխոնջ կերպով չէր աշխատել ժայռերի ու ։էտանդների մեջ։ նա ամե^ 
նայն հաստատակամ ությամ բ, հավատարմությամբ, նվիրւէած ութ յամ բ, 
է^^^րդիայով, եռանդով և ճշմարտությամբ աշխատում է մարդկային ըհ– 
ՂՒ հաէքարլ նա տանջալիը ճանապարհ է հարթոււք դեպի կատարելապսր– 
^ում, հսկայի պես դետին է տա սլալում հավատ ո հանդան ակի ու կաս– 
^այի նախապաշարմունքները։ նա կարող է դեռ խիստ լինել, խսէոա– 
պահանջ, ւիառասեր լինել, բայը նրա խստությունը նման է ռազմիկ 
՝)–րեյթհ արտի  ̂ խստությանը, որը պահպանում է ուխտավորներին Ապոլիո– 
նի  ̂ կատաղի հ ա րձակումն ե րի ը։ Իր սլահանջների մեջ նա հետե– 
վում է այն առաքյալին, որը, խոսելով Քրիստոսի մասին, ասում է՝ «Ո։է 
իմ հհէոեիը է դալու, թող հրաժարվի իր անձիը, վերընի իր խաշը և հե– 
*ոևի ինձ))։ նրա բարձր ւիառւսսիրոլթյան նսլատակն է առաջին շարքոԼէՏ 
էոեղ հատկաընել բոլոր նրանը, ովքեր էէերադարձել են երկրիը, ովքեր 
ուռան ը ։էեղքի կանդնել են էսստծո դահի առաջ, ովքեր մասնակըում են 
Քրիստոսի հղոր հաղթանակներին և ընտրյալ են ու հավատարիմ։

Սեն տ Ջոնր այնպես էլ լամ ուսնաըավ և այլևս երբեք շի ամ ուսն ւս– 
նա։ Մինչև այժմ նա միայնակ է աշխատանք կատարում, աշխատանքը 
մոտենում է իր վախճանին, նրա փառապանծ արևը հակվում է մ այրս։ ~ 
մուտին։ Սենտ Ջոնի վերջին նամակը արըունքներ առաջաըրին իմ աշ–. 
քերում, թեև սիրտս լըվեը աստվածային ուրախությամբ^ նա կանքսա–

1 Օևնյանի «Ուխտավորի ճանապարհոր։րսթ չուն» պոեմի հերոս ր, որը ՝Որիէոյ>իտնին, 
նրա կնոջն ու եոեխանԼրին աոաջնորղում կ պնպի երկնային քաղար։

2  Նայն պոեմի հերոսը, որը հանէյես է ղալիս սատանայի կերսլարանրով ե ղին$լած 
է կրակե էոեղերով։



*էոեօում ւէք Ոք կար^անտսնէս վարձաա բութ վան ք և անմահ պսակին^ Ես 
գիտեմ, ոբ անծանոթի ձեռքով գրված հաշորգ նամակր կհւ^զոթգի, օր 
աերբ վերշապեօ իր յիայւաէգանծ ու հաովաաարիմ ծաոօսվին կանշեւ է իր 
մոտ։ Եվ ինշո^ւ արտասվել։ Մահվան երկյուղը շի մթագնի Սենւո Տոնի 
վերջին մամը, նրա հոգին անբիծ է, սիյսոը  ̂ անվախ, հույսը^ վստահ, 
հավատը՝ կայուն։ Ւր ոեվւական խոսքերը այգ բանի երաշխիքն են հան* 
դիս անում9

(տԻմ տերը,— ասում է նա,— նախազգուշացրել է ինձ։ Ամեն օր 
ավելի պարզ կերօրրվ նա հայտարարում ք. «անշուշտ շուտով կգամյօ, և 
ամեն ժամ լսվոէմ է քւմ րքմեկավ։ պաէոաոխանը. «ամեն, եկ, տեր Հի*
ՈՈԼէՈ>4



կւԱՐլ ՄւԱՐքս|ւ ւյւսՐձր 1; ^&ա1ւաւոռւմ ք։ունւոհ|5 ստնւլծա– 
գււՐծւսթյունլւր 1854 թւլական|ւն ամերիկյօւն «Նյա-Ցորք 0*ե;– 
լի ԹրիթյՌւն» թերթում թնութագրելււվ (հսմաՏակի անոլ|ւա– 
կան գրակւսնաթյունը, նա գոււմ է.

«Ա^ւ^քլ|Iացի վիպագիրների ժսրմանսրկակից փաւ|ւււն ւյպրո– 
ցը, որի ցայտուն ու պերնախռս նկաՐագրաթյունները ա^– 
խարնի աոջև թացաքւայտեցին ավեփ շատ քաղաքական ու 
սոցիալական ճշմարտություններ, քան այղ. արեցին քտղա– 
քագետներթ, հրապարակախոսներն ու թարււյաղեսւն1յրթ 
միասին վերցրաձ, պատկերել է թուրօ1ուազիայի բոլոր 
խավերը, սկսած «հարգարժան» ոանտիեից և պետական 
տոկոսաթղթերի տիրոշից, ււրը «գործարանի գթաղմուն քնե
րի» թոլոր տեսակների վրա նայում է վերևից ներքև, իթՐև 
մի ինշ-ււր գոեհիկ թանի վրա, և վերշ^սրցրօրծ մանր խանութ
պանով ու փաստաբանով։ Եվ ինշպեո նրանց՛ պատկերել են 
Դիքենսը և Թեքերեյթ,. Շաոլոթ ք^անաեն է տիկին Գասկելը՝ 
մեծամա ութ յամբ, մանր թոնակալււէթյւամթ ա տգիտությամբ 
տոգորված։ Եվ քաղաքակիՐթ աշխարհը հաստատեց նրանց 
դաաավճիոը, որը այդ դասակարգին է, դրււշմված՛ իբրև խարա
նող էպիգրամ,, որն ասում է, թե նա հաճոյակատար է իր 
վերաբերմունքով դեպի բարձր կանգնածները և բոնակալ է 
ղեպի ցածր կանգնածները»։

I Կ, ՄաւրքսԱ և Ֆ, էնգելսը արվեստի մ ասին ք Հաչպետհրատք 1963 թ .լ 
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Շւսւ\լո4> է^րոնաևի վես|Ոևմ կեղծ բարեւղաշտ ու յսսրոյա– 
ղարկ անղլիական ւաւրժոււսզիափ քննադատությունն իր 
նշանակւսթւանը կորղրել նույնիսկ այսօրվա ընթերցողի
նսէ ւ1ւսր։

Շւսո|սթ Րրոնտեի, ինչպես և նրա անվանի (քաւքանակսւ– 
կիցների՝ Գիքենսի և Թեքերեյի ստեղծադործական վար– 
պնսւությանր ձևավորվել է Անգլիայում դասակարգային սար 
պայ քարի՝ չարտիզմի տարիներին, որ ալեկոծել էր անգլիա
կան ժողովրդի ամենալայն խավերը։ Այդ հգոր շարժման 
դրրյապաա(»աոԸ՝ յ^անվււր դասակարգի աղքատությունն ու 
իոսվէսգւսրկ վինակն էր, ինչպես նաև 1 8 3 2  թ. րանվորների 
օւ|քւութ|ամք ձեոք թերված պաոլամենտական ոեֆորմի նենգ 
կ|ււ աո սւքր լ՚ւսրժւսաների կողմից։ Պաոլամենտի աոաշին 
իսկ օրենքները ըարժուազիան ուղղեց ընդդեմ պրոլետարիա
տի։ 1 8 3 4  թ. օրենքը աշխատանքային տների մասին, վերջ
նականապես, 13^^9 բանվորների 6ամբերությա(ւ բաժակը։ 
Համաձայն այդ օրենքի՝ գործագուրկ բանվորները բոնի կեր
պով աղարկվամ էին աշխատանքային տներ, որ ժողովրդի 
սԼջ ստացել էին <(Բաստիլ բանվորների ճամար» անունը։ 
Այ ստԼղ՝ կարված իրենց ընտանիքներից, .բանվորները են
թարկվում էին բանտային ոեժիմի, ծաղրուծանակի, ճան–̂ – 
դւսրժամ սովը, կատարում ամեն տեսակի ստորացուցիչ, 
ոէժասպաո անող աշխատանքներ։ Ի պատասխան այդ դա
ժան օրենքների, բանվորներն աոաշ քաշեցին քաղաքական 
մի շարք պաճանշնհր և ելան կազմակերպված պայքարի 
նանուն ժողովրդական դեմոկրատական խարախոյիէ <զսւյ|– 
քար, որ տևեց 1836 թվականից մինչև 1854 թվական– 
ներր ։̂

€Անգլեացի վիպագիրների ժամանակակից փայլուն դըպ– 
րոցի> ստեղծագործությունը բացաոիկ սոցիալական սրու
թյան ճասավ շնորճիվ բանվորական շարժման ճաշոդու–



յ>|սւննեՐ|ւէ ^Րա1|ւսնու|>յան մե^ ^աՐա|ւզլքը |ւր արտացուլոււքյւ 
գտավ ոչ միայն |ւանվոՐ ււ|ոետնեՐի ցասումնայից ոտանա– 

վու՝նեոււմ, այլև այնսյիսի նշանակալիյյ երևույթի մեջ, ինչ– 
Այիսին է ան(|լիական ոևալիստական սոցիալական վեպըւ

Շաոլոթ Օրոնտեն ծնվել է 1816 թ. Յորքշիըրում, գյուղա
կան քահանայի ընտանի քում։ Նրա հայրը՝ Պատրիկ 6րոն– 

տեն, ծագումով իոլանդացի, երիտասարդ տարիներին հա
սարակ ջուլհակ էր, սակայն օ()տված ըացաոիկ ընդունա

կություններով և ջանասիրությամը։ Նրա երագանքը ուսումն 
էր։ ժամանակի հրիտանիայում հասարակ մարդու համար 

ուսում ստանալու միակ նանասլարհը քահանա դաոնալն էր։ 
Պատրիկ հրոնտեն ուսումնասիրում է աստվածաբանու

թյուն, ամուսնանամ է և եկեղեցական ծիւի քահանա նշա

նակվում Անգլիայի հյուսիսում՝ Լիդս արդյունաբերական քա
ղաքի մոտ։ Այնտեղ էլ ծնվում են նրա երեխաները՝ հինգ աղ
ջիկ և մեկ տղա։

Կրտսեր դստեր՝ Աննայի ծնվելուց հետո մահանում է 
մայրը; Երեխաները մնում են ծեր սպասուհու խնամքին։

հարևանները չէին կարողանում աոանց հուգմունքի նա

յել, թե ինչպես էինք նրանք զույգ-գույգ՝ իրար ձեոք րոնած, 
գբոսնոլմ մոտակա հավամրգի դաշտերում՝ տասնամյա ավագ 
քրոջ հսկողությամբ։ Ընտանիքը շատ աղքատ էր, բա\ց 

Պատրիկ 1‘րոնտեն չէր ընդունում ոչ մի օգնություն։ Երբեմն 
բանը հասնում էր անհեթեթության։ Իմանալով, որ երեխա

ները կոշիկ չունեն, հարուստ հարևանները նրանց համար 
կոշիկներ են գնում։ Տուն գալով և տեսնելով օջախի մոտ 

շարված վեց գու֊յդ կոշիկները. Պատրիկ Իրոնտեն զայրա
ցած նևաւսմ է դրանք կրակի մեջ։

1824 թ. հայրը Շաոլոթին և նրա երեք քույրերիդ հանձ–.

34 -  Շաոլոթ Բրոնտե
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քւքս.մ է ք1որւ1ւՈւ՝սւ1|ւսքւքւԼ րի ալչիկների քւամար քայյվսւծ ո ր–» 

|>ասո()(ւ։ 1Լ|սւոևւլ նրան(| ս|ետք է I]աստի^սՐակեին որպես 
սւս|ագսւ գսւստիսւոսկչուհինևր։ Պատահական չէ, որ ՝ք̂ ով|ւնթ 
հր|ւ9ի սււ4 ղպրո^-որթանո^ր որպես նաիւատիպ է ծառայել 

էյ^'> ։|Լս|ոսք Լոագի դպրոյյի հաւքար։ Թերասնոււք|ւ, 
^ուրաո. (աււասստութւան կեւլաը, եկերյե^ական հոգնեցու^ 
յյհ^, հ(ուծու) արաՐո^ուբյունները, ծաղրական ւ|երաբերւքունքը 
քայքսւ|ոււք էին երեիւաների աոողչություն|ւ։ 1825 թ. բոբնկ– 
ւ|ած ււրիֆի &աւ1̂ սքնսէրսւկի. ժամանակ; 80 եյր1փէան1քօի>ց 45>լւ 

Վսփւնա&վամ Ար Շաօպոթֆ. երկա հւոյ;– 
րերր՝ |քեր|ւ& և էլիղաթեթք, որո&^ Տեա կաօ|Փէւձ  ̂ ճիջոււոէ– 
թ|Ո>րն4հրէս| է պարարփոծ։ ՀեքէՏ կէւրպապ  ̂ վկպաւէ։
Եր1քււ։էս& էլ 1Ա»ղ<ւրհ«ւմ|ւոէ|ր, օժւա|ած՛ ւսւ|ք(էկներ է|ր&։։ 8ւդ;«&ո– 
ղի բարղւքէԱ|րիւք սաների մահբ իր փոս է հրաւ|իրորմ հասա
րակ ւ1>րթէ ա^դաւթյո։«ն|1,. փ »|^ օ ւմ  է ղեկավարաթյտտ^^

Պատրիկ ^1որրնտհն ղալիս է Քէւվլւնթ ք̂ *փք՝՞ Տողին Տտ1Ա– 
նե|ու երկու աւ|աղ ղուստրեւփ& ե տան աանելսէ կհնէլաՏի 

բա^րորձակապես՛ հիփոնդ Շււարւթին և էմի>–. 
քիինր ^հրաքփլւ &յ»ւա նա ա^քԼս երթեք չի փարւ1էոէւ( ա&քՏարր 
կՐ«)ութ|Ուն սսս| իր զավակներին։ Հետագօրյքոյմ Շաոլո^թ|լ 
կրլ>ո«թթո»& I  սս«աէաւմ «(ի վ^ր«վի> ոթսնսիտՏաան։

%0սրւփ)կ| Օոէ>&«»եի բո|9ր ղովտժքՏՏրնէ |ք «աւթո8տ|ափրր 
էինտ սահքծւտւ<|ււրծւո»1ծ էիՏ՝ (թրտւմ ե թա–
նա«էԹԼղծօ#թյ«*ճճ1)րր Օր̂ |իյն՝ Օսեէաաեսլր, Լ 9«ււ|քթ|թթ տօորվո*ւք 
են նս^ նկ|»րչ04թյ(ա1>թ; Նրա&Տ, թսա էա$քքթմ  ̂ իսկական
նկարիչնեւ^ էինճ̂

Ս պ ք ա ա  թ ն ա  փ ն ի  ք ի  »է ւլք ի կ Ա ե ւր |^9  Լ  ո չ , « ^ ^ 1 9

ղամ չէր կարսւԼ սլքոփեսիօնալ գ^ակյուն կրթՕ«ւթչւփն ստանա– 
|ս^ մասինև Նրանք վարում էին անաեսությանբ, աւշխաաւա1 
որպես գաստիէսրակչահիներ։ Երթ 1837 թ. Տաո^ւթը իր բա^ 
նաստհղՏությ^ւններթ մի երկչոտ նամակի Տետ ուղարկում է 
Ռոթ&րտ Մաութիին, նա մերմամ (  ւլրանք, պատսախաՏելով, 
որ ղրսւկանաթյունը կանացի գորՏ չէ, քանի որ այն կտրում 
է նրանց՛ տ&այիՏ էաղսերիցր
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1842 թ. ^1Ասւլսթ|ւ և էմ)ււ|։ք» մեկնւաք 1,քւ ՐՐ|ւաւե|, րքւ–
ւյունւ|ուՆք րևլզ|ւակա1ւ ս|ա1ւս|ւոն, հույս .ուհենսւլա| տ|ւՐւսս|ե^ 
տև| ֆոսնսԼրհն|ւն.։ Դա Օաո.լոթ|ւ մտահղացումն »էր։ Ն՝անք 
փող շՌւնւփն, ոՐ.Ա|1#սզի վհարևին կՐթաթյան համար, դրա 

փոիւարհն անգլյյրեն է)ւն դաււավանդում սյանսիսնֆ 
կերտուհյյներին։ Պանսիոնում ուսումնական մազց .դեկա– 

ւ1արում է * 1̂ււն.ստանտ.ին է^են՝ սյանսիոնի տիրուհու ամասի– 
նը, .մի ^աա դարգացած մարդ, դրականույ^յան գիտակ։ Նա 
երիտասարդ ա1ւգլուհիներյւ հենց առաջին շարադրություննե– 

րից էլ հասկացավ, որ գործ ունի օրյտւ|ած անձնսո|որու^ 
թյունների հետ և կանխագուշակեց նրանց գրական փւսոք|ւ։ 
Նրա հաւ|ատն ու քարի •խորհուրդները նեցուկ էֆն հանգի– 

սանում Շաոլոթի համար։ Նա անգամ դյըախտության ունե
ցավ սիրահարվելու մս՚յո ամուսնացած մարդանւ
1*հար1լե, դա վեհ սեր էր, ավելի շատ՝ նման ըարեկամա– 
թյան։ ք^այց մադամ ֆժե՞ն մեծ աղմուկ ՝է ըարձրացնում Լ 
Ղդահանշամ, որ երիտասարդ ուսուցչուհին հեռանա։

հավականփն աղնատված ձևով այդ ողըերգական սերը իր 
արտացոլումն է գտել «Ջեյ|լ էյր» վեպում, միստր Ռոչեսթը– 
րի նույնիսկ արտաքինը՝ քսւոակուսի, իւո^որ հա1լատը, շուր– 

յ^երի և ծնոսւի կոպիտ գծագրությունը մի փոքր հիշեցնում 

ե ն մսյո էմեւ^ին ։
Հետագայւււմ հրոնտե մ՚յււյրերը փորձում են թացել իրենց 

պանսիոնը աղջիկների համար.։ 2̂1ենց այդ պատնաոով էլ 

մեկնեչլ կին ք^րյսակլ կրյթություն տտանսւլու։ Նրանք « յ |և ս  
^էին ուղում .րսԼմանւ|եձ ,իրարից, ^էին ուզում աշխատել 

Անգլիրայի ասւրըեր .ծայրերում, որպես տնային դաստիա

րակ շահ ի ներ,, .ուզում .էին վիա.ւ։ ի̂.ն ապրել և աշխատել։ Նը– 
րանք ըոլոր տւլյալ՚ներն անեին իրենց մտահղացումն իրա

կանացնելու համար՝ և՛̂  մանկավսւրք)ակա՚ն փորձ, և յլրթ^^՝“  

•թյուն, ֆրանսերեն վհզվի անթերի գիտել՛իքներ, ըտյց ;չու– 
նեին ոչ դրամ և ոչ էլ .կապեր։ ՚ւկլդ էր պատնաոը, որ ոշ ոք 

չուզեց գալ սովորելու մռայլ և խղնուկ կահավորված քահս*– 

նայի տանը, որ գտնվում էր գերեզմանատան մոտ։
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1 . Տ 4 0  յ յ .  ք ո լ յ ր ե ւ փ ն  ւ | Լ ր օ ա ւ ւ | Լ ւ ւ  քևս<՝ուլւ|  1.<յ | ո ւ ( ս  բ ն ^ ա յ ե լ

| ւ ր Լ ն ^  ր ա ( *ւ սւ սա հ յլ ^ ւս յ> |11ւ ն 1*ւհր|ւ ()ոուս|ա^>ուքւ,  որաԼրլ  ն ր ա ն ք

նանրյնս եկան «0Լ ||  եւյք^սւյւրնԼր» կհւէք^ւսնւ|ւ*֊ւն աակ։ 1 8 4 7  թ.
(նու^ն սասւ՝ագրութ|աւք|3) նրանք | ո նեոնյան ն ոստ տրակիդ–. 
ներին ոււլարկեցին իրեն^ ւ|ևս|եր|ւ։ 1*̂ քի|իի ե Աննափ վեսյե. 
ր ր  ^«Մոլեգին նողմերի ւյսւոսւ|անց», <*։Ագնես ԳրԼյ») ըն– 
ւյանվեցին, իսկ Շաււ|Ոթի « Ուսուցիչ՝»|եւցլւ ւքերժվեց։ Բայց 
նա արղեն ա |̂սատււււք Լր իր երկրորց <|ք*̂ ի 4*՝^» ^ 1847 թ* 
վերքին 1»ւյս տեսավ «Ջեյն էյր» ւ|եււ|ր, որ ունեցավ մեծ 
հաքուլու|3ւուն։

Բա^ց փաււք|ւ երք անկա |յյա ն  չթերեց երեք քույրերին; 
Նրանց ամերր |»՝իւ( ււս|։սս։1ե| էին զրկանքներից ն ծանր աշ«. 
իյատտնքից։ Նրանց է/^րելի եզբայրբ վախնանվեց թոքախ
տից։ Նրանից ւիսոսկվեցին հավատարմորեն նրան խնամող 
1;մի|ին, հետո նաև՝ Աննան։ Բոլորն է| հերթով վախհանվե– 
ցին 1849 թվականի ընթացքում։ Շաո.|ոթը մենակ մնաց 
կուրացած, ծայր աստիճան նյարդային հոր հետ։ Նա շարու
նակում էր աշխատել իր նոր գրքերի վրա։ 1843 թ. յույս տե
սավ «Շըր|ի» վէպր՝ լուդիտների շարժման մասին։ Վես|ը 
չարտիստական շարմման հետ կապված տպավորություններ 
րի արտացոլումն էր։ 1853 թ. հրատարակվում է «Վիլյեթ» 
վեպը՝ որոշ աոումսվ ինքնակենսագրական։ Այստեղ հշգրիտ 
վերարտադրված է ըե|գիական պանսիոնի միշավայրը, որի 
հետ այնքան հուշեր էին կապված։

Շուտով Պատրիկ Բրոնտեի տանը հայտնվում է մի նոր 
թնակիչ՝ երիտասարդ քահանա Արթուր Բել Նիքըլսը։ Նա 
նշանակված էր Շաոլոթի հոր օգնական։ Նոր քահանան 
սիրահարվում է փաոաըանված վիպասանուհուն, խընդ– 
րում նրա ծեոքը։ Բայց Պատրիկ Բրոնտհն լսել անգամ չի 
աղամ այդ մասին։ Նա չէր խանգարում իր դաստրերին 
ստեղծագործել, հպարտանում էր նրանց գրական հաշողոՆ– 
թյաններով, ք ^ յց  լսել անգամ չէր ադամ ամուււնաթւան 
մասին։

Աերմված երկրպագուն որոշում է դաււնալ միսիււներ և 
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մևկնհլ ^̂ք1ր]^^աստս1 ։̂: Այզու ղոքևսկի մոտ նրան քւՐաքյեշւո 
տւսլուց Րւհտո Շաււ|Ոթր (ւկաաամ է, որ նա լա>իս է։ Դրան 
արցեն նա դիմանալ ^էր կսւՐոց. ւ|ադում է 11.Րթուրի քւետ1փց, 
նտսնոսք նրան և սոյում, որ կցաոնա նրա կինլւ։ Ա|ււս|ես էլ 

Նիքըլսը լք նաւք 1; 2հվլւթո։ւ1՝ ա աստ ո րի տտնլւ։ 38 –ա էք I ա 
7ւաոլոթի աւքոսւնությունր ԼրկաՐ շի տևում։ Սևկ տարի անց, 

1855 թ., նա ւ|աիւնանւ1ում է ւ|աւ|ա(3ամ օննցայւևրութւու– 
նից։

Պատրիկ Բունաեն խնդրում է դսաԼր ընկերուհուն՝ նշա
նավոր ւ||ւպասանուհի է. Դասկելին, ք|իւ՝ք Շաոլոթի

մասին։ Դասկե|լւ հանձն է առնում այդ դործն իրեն ընորոշ 
բաՐեխղսաթւամր։ Այցելում է բոլոր այս վայրերը, որտեդ 

ապրել և աշխատել է Շառլոբը, լինում է Օրյուսելում, հան
դիպում է(3ե ընտանիքի հետ։ 1857 բ. լո յս  է տեսնում նրա 

«Օաոլոթ հրոնտեի կյանքը» ու(1եդ և հշմաոոացի պատմու– 
թյւսնը։

«Ջեյն էյ ր» վեպը գրավեց և ցնցեց ընթերցոդիլ; գլխավոր 
հերոսուհու՝ համարձակ և մաքուր ւալշնակի կերպարով, որ 

միայնակ պայքարում է իր գոյության և մարդկային արմա^ 
նապատվության համար։

Վեպը մի կարևոր փուլ հանդիսացավ կանանց իրավա
հավասարության համար մղվող պայքարի պատմության մեշ։ 
Խոսքը ղեո քաղաքական իրավահավասարության մասին 

շէր, այլ տղամարդու և կնոշ հավասարության մասին՝ աշ
խատանքում և ընտանիքում։ Կանանց հարցին իր ստեղծա

գործական մոտեցմամբ Շաոլոթ Բրոնտեն մոտ էր կանգնած 
ժորմ Սանդին, որի «Կոնսուել» հոշակտվոր վեպը Շւսռլոթ 
ք^րոնտեի սիրած ստեղծագործություններից էր։

Ջեյն էյւ՝թ բուոն և ումեղ անհսսւււււկանություն է, նա 
իր մեշ կրում է ցանկացած տիպի բռնության դեմ տարերա–
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յին ս|ա|1՚ւսՐ|ւ աարրևւ՝։ Դեո մսւնկւսց նա ըմբոստանանք է 
|ւր ե ր հ ս ս յա ո ո  |սնսւմակւսլուհու և նրա դաման, հրեսաոած 

ււրդու ղ1>մ։ Որբանոցում, նամբերաաար և հեգ Հելհն Ոըրնսի* 
հԼա ց ո ւ ւ յ ց ի  մամանակ, նա արդեն միտք է հայտնում դի« 
մււււլրե|Ու մասին. «Երբ մեգ հարվածում են աոանց ւդատ–. 
Տաոի, մենք ւդհտք է հարվածին հարվածով ս|ատասխանենք^
է այն Լյ այնպիսի ումով, որ ընդմիշտ հետ սովորեցնենք 
այդ մարդկանց մեգ ծեծել»։ ,

Ո"շ, բոլոուվին քրիստոնեական բարոյախոսություն շէր 
քարոգամ մեգ իր գրքում աղքատ դաստիարակշուհին^ քա
հանայի դուստրը։ ^արմանալի շէ, որ <^Ջեյն էյ*՝5> վեպը 
աոա^ացրեց ոեակցիոն շրշանների գս^յաւյթըւ «0սձրէ6ր1)ք 
Բ^V^6>V» ամսագրում (1848 թ.) տեղ գտած գՐաիասաթյան 
մե|;> ասվում էր. «Ջեյն էյ^ը գոոռգ է և, այդ իսկ պատնաոով, 
շաւիից՝ դուրս անշնորհակալ։ Աստված էր հանել նրան դարծ^ 
նՒգ միայնակ և անօգնական որբ, Ա միևնույն է, նա շնոր/– 

հակալ շէր օշ մեկից՝ ոշ բարեկամներից և ոշ էլ իր պասւսս. 
նեկաթյան տարիների ուդեկիցնեէփց՝ հագոաաի, սննք|խ, 

հոգատարության Լ  գասաիարակաթյան հ ա մ ա ք ^ ։  ^ յ ն  ե յ ր ի  

^^նքնակենսագրությունը հակաքրիստոնեական ստեղծագոր
ծության է։ Այն աոգււրված է բււղոքի շնշով ը&գդեմ հա
րուստների բարեկեցության և աղքատների գրկանքհերի^։

Բողոքի և անկախության ոգին իրեն գգագնՏլ է  օրալի» 

նաև սիրած անձնավորության հետ Ջեյ^ հա

րաբերություններում։ իր հետ տարած՝ տարօրինակ,

արաաավոր խաղից տանշահար,^ նա. ինքն աոաջինն է խււս* 
տովանամ. իր «եր^ ։ Վիկւոււր|թոնական« վիս|ի համար գա մի 

ա նսա ե^ հւ%նւսյ|թ էւս։ ՀՕաատԽէ1յւ1է աւԽագրի նոցք»,

գրախոսը սսւրէէաՓոփ հօւյանււս1 որ լւքսրեր են ս|տսսուէ,, 

թե վես|ի հեգինակթէ կիա ||հաոկե, կին, «որը վաղուց կոօ9^

րե| է նույն ոեոի սէնձ^նցր հասարակաթյան անղսւմ ||ւհելոր^ 

իրավունքը»։

հր բնույթով, Ջեյն է)րխ սիրո խօսաօփոնությունը ար^
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դևն նավաստՐույ^ւան \քւսսին մի քսսմարձակ ւյԼկ|արա(|իա 
Է։>1 «Դա^և ւ|ուք կարճում եք, որ ես ավտոմատ եմ, սւն(|քյա 
մեքենա... ես նոււնս|իսի հոգի ունեմ. ինչւգես և գաք, և 
նույնԱ)իս|ւ սիրտ։ Ես այժմ խոսում եմ ձեգ հետ՝ արհամար
հելով սովորություններն ու սյայմանականութթււններր և, 
անդամ, դեն նետելով այն ամենն, ինչ երկրային է ...»

Սիրած մարդու հաանացուն դաոնալուդ և երջանկու– 
թյա1ւ գագաթին հասնելուդ հետո է| Ջեյն էյրը չի կորդնում 

ինքնատիրասյետումն ու սթափությունը։ Նա աչալուրջ եը^ "̂ 
կում է սեփական անկախությունը, վախենամ է ամուսնու 

խաղալիքը կամ ստրկուհին դաոնալուդ։ Նա շարունակում է 
դասերը Ռոչեսթըրի դստեր հետ, մերժում է նրա հոխ նվեր« 

ները, համառորեն հիշեդնում նրան, որ ինքն ագքատ է և 
տգեղ։ Իմանալով, որ սիրած անձնավորությանն ամուսնա
ցած է, Ջեյնը թոդնում է նրա տունն ու հեսանում՝ աոանդ 
գրպանում մի գրոշ ունենալու։

ժ*ամանակակ|ւդ .ընթերդոդին կարող է տարօրինակ թվալ 
Ջեյն էյրի արարքը։ Չէ̂ * որ միստր քեոչեսթըրը ամուսնական 
կապով շղթայված էր կատաղի խելագարի հետ և, համա
ձայն անգլիական օրենքի, չէր կտրող ըաժանվել նրանիդ։ 

1ո՝ա գժրախաությւսնն ու Ջեյնի հանդեպ տածած ա զնիւ1 

սերթ պետք է որ կոտրեին Ջեյնի համաոությունը։ Միստր 
Ռոչեսթըրը աոաշարկում է միասին մեկնել Իտա|իա, որտեղ 

ոչ մեկը չի հանաչում իրենդ, և երշանիկ ապրել մինչև կյան
քի վերշին օրերը, իսկ հիվանդ կնոջ մասին նա կշարունակի 

Քոգ տանել։ Ի՞նչն էր խանգարում անսահմանորեն սիրող 

Ջեյնին;ընդունել այդ աոաջաոկը։

1Մւարկե, այստեղ Շաոլոթ Իրոնտեն մնամ է իր դարի 

ժւավտսւարիմ զավակը, եւ̂ ր ամեն վի ոչ պաշտոնական կապ 
խպյտաոակոլթյոէն ու հանդագործաթյուն .էր համարվում։ 

քուոյդ նրա հերոսուհու որոշուվը հոգեըանորեն հասկանալի 

էէ Ջեյնը հպարտ է և մաքուր, միայն այն միտքը, .որ ողջ 

կյանքը ստիպված է լինելու ստել, հեոու ապրել հայրննի– 

7ից, կախված լինել դեսպոտ և *թոնկուն անձնավորության
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քւքանանւս  ̂1՝նԼր|ւ^  ̂ սւււտանեՓ Լր նրա 1ւամսւր։ Եվ նսւ դհ– 
րադասոսք է աւլքատւսթյանն ա բւսէ1անումլւ։

ՎԼս||ւ մԼծ 1ւա̂ ւււլությու1ւԼւ յ^ա^ատրվոււ/ է և հա
ւք արձակ ււլյՅ )սւմ|3, որով վ|ւպասանահ|ւն պաակերամ է ս|ւ«– 
րո զգացոււքլէ։ Անգաւք այդ դարաշրջանի աոաջավոր գրոդ– 
ներր (ԹեքԼրեյ, ԴիքԼնս) ^Լ|ւն համարձակվում նման նկա– 
րադրությունների։ 1Լոավե| ևս անդյիական հասարակության 
համար սւնսւդասե|ի Լր կրքի ձայնը, որ հնձում էր վեպի էջե– 
յփյյ՝ դրված կնոջ ձևոհով։

Ռոչեսթըրի մեջ դա կի^ք՝ Լ» ավերում է թոյոր արգե|ք– 
սերը, Ջեյնի մեջ կիւ՝ք է, որ մտնում է սուր պայքարի մեջ 
պարտքի դդադումի հետ։

Ռոմանտիկական ավանդույթներով շաղկապված 
սյամհն աքնքան էլ նջմարտացի շի հնշամ, շնայած սա ևս 
ունի իր հմայքը։ Այստեղ դդացվում է ոոմանտիկակւսն 
1ւտեդծաօործությունների և դոթական ւլեպերի ադդեցու– 
թյանը։ ՌոշեսյՅրրի ամրոցը՝ իր սարսափե|ի գաղտնիքներով, 
աարօրինակ կնոջ անսպասելի հայտնվելը, հերոսուհու 
ստացած հարուստ մաււանգությունը, հրդեհը, որի ժամանակ 
1ործանվում են Ռոշեսթըրի կինն ու ամրոցը և, վԼրջսւպես, 
երջանիկ ավարտը լիովին համապատասիւանում են ււոման– 
տիկակւսն վեպի կանոններին։ Իսկ Ռոշեսթըրի կերպարը 
բացահայտորեն օժտված է բայրոնական գծերով։
Շաոլոթ ք^րոնտեն ոեալիստ է մնում ամենակարԱոր բանում՝ 

հասարակական միջավայրի, հասարակական հարաբերու

թյունների և մարդկային բնավօրաթյունների իրական պ ա տ . 

կերման մեջ։ Քահանայի աղջիկ լինելով հանդերձ^ նա 

սպանիչ ծաղրով է գրում հոգևորականության մասին։ Ամե–» 

հավանող, գրոտեսկային կերպարներից է ք^րոքլհերսաը^ 6ո^ 

գաբարձան, ղպւ*ոցի տեսուչը, որն իրականում մարդասպան 

է։ Նրա գոհերն են Լոադյան դպրոցի սանահիները։ Կրոնա– 

վումւերի իդեալականացված կերպարները, որոնցով հեղեղ–* 

վում էին վիկտորիանական վեպերը, չընդունվեցին Շաոլոթ
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ՐՐ1սևոև|ւ կւււլւք|ս|, որ |սո| ւ^տնււ|) Լր կոևոսկան մ|սաւ|աս 
ր|ւն։ Այստեւլ նա տեսնոււք է հրկա տ|ա|. աոա^|ւնր՝ ւ|ա(1ան 
ֆանաաիկոսնԼՐ և րնտանին|ւ ւյԼսս|ււաննՐ (ինչս|իսին նրա 
ւևսյրն էւ՝), ևրկՐՈՐդլւ՝ յւաՐհս|ա^աական կեւ|ծ ֆ^ս^^նև^ով 
եՐկՐսւյին նանայքն1յ 1՝|ւ նանւ|հս| տաօսս՝  ̂ խ՝են^ թալութ|աս|ւ 
|3սւք^նուլ ևՐԼսս|աոոնևՐ; Այդ հրկւս տիւդեՐի ներկա |ադա~ 
(յի^նևրին էլ նանդ|ա|ոսք ենք* վեւդոսք։

1ւՐ|ւաասարդ 1‘անանա Սենա Ջււնլւ օ()տված է աոա1՚|ւնո։– 
թյամլ; և ։|եւդի իր 1|Րոնական ւդարաք|ւ տածած նավատար– 
մւսթյամ|3, ք^այց, |ւրականււսք, նա ւդեդանտ է ե ֆանատի

կոս, ՈՐ պատՐասսւ է զոնաթերել րոլոր կենդան|ւ դդադւքանւլ 
ներն ու մաՐդկայի1ւ հաՐայւերություններլւ։ Դադը նրըորեն 
նկատել է տալիս նաև ո̂ր եսասիրական հաշիվները, որ 

զդադվում են Սենտ Ջոնի դաւլափւսրներամ և Ա|անանշնե– 
Րւսմ քրիստոնեական րարձր պարտքի մասին նրա դաաո– 
ւլությաններում։ Ջեյն էյրին ասանդ սիրելու ամոանութրան 

աոաշարկ անելով, նա ձգտում էր ձեռք բերել հնագա( դ և 
անտրտունշ ուղեկցուհի, գրեթե ստրկուհի։ Իզուր շէ, որ . 1̂ե|ն 

էյրը զայրացած մեր(1ում է նրան։ Երկրային երշանկւսբ^անն 
ու կիրքն են ձգում նրան, և ոշ թե միսիոներական ինքսա– 
ոշնշացումը։ Ջայրույթի պահին նա ասում է Սենա Ջոնին, 
որ արհամարհում է և' նրան, նրա սերը։ Որքան հաւ սւր– 

ձակություն էր պետք երիտասարդ գրողին՝ քահանայի դըս– 
տերը, որպեսզի ապստամբեր ընդդեմ կրոնական իդեալների, 

ընդդեմ բրիտանական միսիոներության (իր հիմքում՝ շովի
նիստական) տրադիցիոն գովաբանման։

Նույնքան անողոք է Շւսււլոթ Որոնտեն դեպի ցանկաց^սծ 
տիպի կուտակում, փողի պաշտամունք։ Սարսափելի է ա– 
մուսնության պատմությունը, որը դաոնամ է միստր Ո*ո– 
շեսթըրի համար անելանելի ողբերգություն; Սկզբում՝ երի
տասարդ տարիներին, նա դաոնում է երկու հարուստ ըն

տանիքների ստոր զործարքի զոհը, հետո ստիպվսւ՝ է 
լինում ողշ կյանքում կապւ|ած մնալ անբումելի հոգեկան 

հիվանդ կնոշ հետ։ Այստեղ վիպասանուհին հանդես է գալիս 
աւքուսնության մասին անգ|իական օրենքի դեմ, սկասմ է
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ՈՐ|| շարունակում են այնպիսի դնէքքեր, ինչպիսին 
են *̂Ո|ԱՈ1որդին և Շոուն։

Վեպի ավարաը, երբ Ջեյն էյւ՝ը ւլերադաոնում է հաշման, 
գամ ք|արձած, կուրացած, աղքատացած միստր Ռոշեսթըրի 
մււ տ, վերածվում է հերոսուհու յուրօրինս1կ ապոթեոզի։ Ջեյ– 
1ֆ՝ ինքնագոհ նվիրվածությամբ միրած մարդուն ծսաայ*ելը, 
ինշպես նաև գրողի տաղանդի շնոր1&իվ 6երււս6հՐի հոգեբա– 
էաււթյան նիշտ վերարտադրումը ագատում են վ^^^ը կեղծ 
քաղցրմեղցրաթյունից, որը ււովտրաըար բնորոշ է հ91>1>3ք 
61ւմ» (երշանիկ վախՏան) ունեցող վիկտորիտնական վեպե
րին։

Շապոթ .Բանտեն բնանկարի վարպետ է։ Նա աշխարհը 
«ևսնում, ընկալում է նկարչի աչք|>րով։ Այո, նա ոչ րմիայն 
գրող Լր, այ|և՝ նկարիչ; Հոյակապ Լ գւագւէւայսւն 4րն ՛նրա վե
պերում տեղ գտած հյուսիսային Անգլիտյի հարազատ բնա
պատկերները, նրա հովիտներն ու զբլուրները՝ մե^ւ^ պարուր
ված երկնագույն մշուշով, մե̂ ր̂թ ողողված լուսնի գույսով, 
Խրբեմն էլ աաււցապատ, ցուրտ քամինեւ^ից հղկված։

«Ջեյն էյր> վեպը, որ միաժամանակ բանաստեղծական 
է, անողոք, նոր խոսք հանդիսացավ 19-րդ դարի անգլիա
կան գրականության համար։

Ջ. ԳՐԱԺԳԱՆՍԿԱՏԱ



Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ի Թ ՑՈ Ի Ն

Գլուխ առաջին
Գլուխ երկրորդ
Գլուխ երրորդ
Գլուխ չորրորդ
Գլուխ հինղերորդ
Գլուխ վեցերորդ
Գլուխ յոթ երորդ

Գլուխ ութ երորդ
Գլուխ իններորդ
Գլուխ տասներորդ
Գլուխ տասնմ եկերորդ
Գլուխ տասներկուերորդ
Գլուխ տասներեքերորդ

Գլուխ տասնչորսերորդ
Գլուխ տասնհինգեր որդ
Գլուխ տասնվեցերորդ
Գլուխ տասն յոթ երորդ

Գլուխ տասնութերորդ
Գլուխ տասնիններորդ
Գլուխ քսաներորդ

Գլուխ քսանմեկերորդ
Գլուխ քսաներկուերորդ
Գլուխ քսաներեքերորդ
Գլուխ քսանչորսերորդ

Գէո,խ քսանհքն գեր որդ

Գլուխ քսանվեցերորդ

Գլուխ քսան յոթերորդ

3
9

16
26
42
56
64

74
82
91

103
121
133
146
160
174
184
207
224
235

252
276
284
295

316
329
341
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Գւքքւխ քէսանաթերորդ  

Գ/ո;խ ք սա ն ի ն ն ե ր ո ր դ  

Գւր.խ հրևս ա ն Լր որղ  

Գքէքխ ե ր Լ ս ա ն մ ե կ ե ր ո ր ղ  

Գլուխ ե րեսուներկուերորդ  

Գչէքխ երեսոէներԼ րերորղ  

Գլր։^խ եր եսունշորսերորդ  

Գչոէխ երես ուն հ ին գերոր դ  

ԳքՈէխ երեսոէն վե ըե րո րդ  

Գ/սէխ ե ր ե ս ո ւն յո թ ե ր ո ր դ  

Գչոէխ ե ր ե ս ա ն  ութ երորդ  

Վ հ է  ա րա ն ( Զ .  Գ ր ա ժ դ ա ն օ կ ա չ ա )

870
3^9
403
41$

421
4 3 4

448
474
436
497
5շյ
527



ւտտրց 5 – 5 5 0 – 0 0 յ 4 3 – 8

Շւսրւ|ոյ.ւ Օրոնտե

Ջեյն Է.Փ

ՎՆՊ
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1^13;^316.ւեշյ8օ «^086ր^1VՅ^I րրօճ» 
5ք)683«, 1988

հմբապիր՝ Ն. Մ. Թ ուլմա սյա ն  
Տ և խ . խմրէսէքքւր՝ Ս. Շահւլեոյյան 
Գ/յղ. խմ բա էք իր՝՛ Լ. Ս. Մ ւսլ|սւսսյա ն  
Վծրւէւ։։ւոդող սրբ^քյրիԼ Ե. Վ . Ա գա տ յա ն

541 .



« 6  »  տա ^ .
1անԱ,վա^ I շա1> վ " հ Ւ  ո .  9 7  թ . ,  9ա «ր«պ րվա ծ է տպագրաթյան 

14. 01 . էՕՏՏ թ–> *® X ^/|6* ապագյւ. Ս I ,
Տաաաա4աակ՝ «♦ ք#  ̂ աՎ^րականա, 8պ .՝ թարձր, 2 9 ,է հրաա, մ ա մ., 

01 յտշ պ ա թ . ապ– մ ա մ., Տպաթւմ1էսմ^* 80000 ։ Պաավէր՝ 2228 ։ 

Գք^ք 2 «. 70 կ.է

•ՕավՕաական ք *̂ք» հթաաարակշաթքոէէ, էրևա ն—0 , Տերյան 91 ։ 

(Ա սրսա շր&օ <Շօտ«րՅՏ8ո ր|>օւ>, 6թ«03ո–9, ^ո. է ճ բ ո » . 91.

Հ $ 9 Հ  հրաաարակչաթյամմւերի, պայիպրաֆիայի է  գրրի աոևարի 

գաթՏեթի պԼաշ/^կան կաէիահի քք 1 տպարան, Երեան՚––10, 

^ "վ ե ր գ յա ն  Ս ,

7ւաօր(>8Փ>* ^  1 Րօէ1(օւււքէրր8 ոօ յւ6յւ>ււ տՅյէտր&ՈւՇրօ, 
ոօյարբտՓո «  ստ ւօւօէ 70բրօտ;ա /1բււ. ՇՇ1>, Տ բ «89ո«10, 
յրյւ. ձ յս > « բ « ւա , 65.



« Ս ո վ ե տ ա 1 |ա ն  ց ր ո ղ »  հ ր ա տ ա ր ա կ չ ո ւ թ յա ն ը  
1 9 8 8  թ .  թ ա ր գ մ ա ն ա ը ա ր  լո ւ յս  կ ր Տ ծ ա յի

9ՈԻՆԻՆ Ի. — վիպակներ ն պատմվածքներ 
ՇԱ^ԻՆՅԱՆ Մ. ֊  Երկեր Ց գրքով, գիրք 1 
ՄԱՏՈԻՍՈՎՍԿԻ Մ. -  Տողեր թեժ թոնրից (քւանաստեղծոլ– 

թյուններ)՝
ԲԱՐՈԻՋԴԻՆ Ս. -  Ինքնին հ ա ս կ ա ն ա լի  (վ ի պ ա կ ն ե ր  և պատւք– 

վ ա ծք  ներ)
ԵՅ)ՐԵՄՈՎ Ի. -  Թաիս Ա թ ե ն ա հ ի  (վ ե պ ^
ՏՅՈԻՏՅՈԻՆՆԻԿ Գ. -  Ա սպ ետ ի մա հը (պ ա տ մ վ ա ծ ք ն ե ր  ե վի

պակ ներ
ԿԱԼԻԴԱՍԱ — Մ ա տ ա նիով հա նա ^վա ծ Շա կւսնթա լա ն 
ԴՅՈԻՄԱ ԱԼ. —  Կոմսուհի ղը Մոնսորո (վ եպ )
ՍԱՐՈՅԱՆ Վ. — Երկեր 4 գրքով , գիրք 3 -ր դ  
ԴՈՍ ՊԱՍՈՍ Ջ* — 4 2 - ր դ  զա գա հեո ա կա նը (վեպ )
ԱՆՋԵԵՎՍԿԻ Ե. — Մոխիր և ալմւսստ (վեպ )
ՊհԻԻԳ ԽհՍԵ ՍհԼԵՐ -  հ ե ր տ ի | յ ո ն – 1 6 6  (վեպ)՛
«Սիրո ժաււսւնգուպները» (վրա ց երիտաստրդւսկան պոեզիա)՝
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