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Միկրոպատմվածքների այս ժողովածուն «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահալիրի՝ 

իսպաներեն սովորող միջին և ավագ դպրոցականների և նրանց ուսուցչի 

թարգմանչական նախագծի արդյունքն էֈ Ներառում է իսպանագիր հեղինակների 

մինչ այս հայերեն չթարգմանված գերկարճ 27 պատմվածք: Թարգմանությունը 

կատարվել է բնագրից, և յուրաքանչյուր պատմվածքից հետո նշված է այդ 

պատմվածքի վրա աշխատած սովորողի կամ սովորողների անունները: Նախագծի 

համակարգող ուսուցիչ` Նարինե Բարսեղյան («Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրում իսպաներենի դասավանդող): Համագործակցել ենք նաև հայոց 

լեզվի և գրականոււթյան ուսուցչի` Համիկ Ղազարյանի հետֈ 

 

 

 

Esta colección  de microcuentos es el resultado del proyecto de traducción realizado con los 

esfuerzos de los estudiantes que estudian español  en el Complejo Educativo  ―Mkhitar 

Sebastatsi‖ y su profesora del español. Contiene 27 relatos breves de autores españoles e 

hispanoamericanos, traducidos al armenio por primera vez. La traducción se ha hecho de 

textos originales, y después de cada cuento está indicado el nombre del estudiante o 

estudiantes que han trabajado con este texto. La profesora coordinadora del proyecto: Narine 

Barseghyan (profesora del español en el Complejo Educativo  ―Mkhitar Sebastatsi‖). Editora y 

consultora: Hasmik Ghazaryan (profesora de la lengua y literatura armenia en el Complejo 

Educativo  ―Mkhitar Sebastatsi‖).  
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 Խուլիո Կորտասար  

Julio Cortázar 

 

 

Fuente de la imagen 

 

 

Խուլիո Կորտասարը 20-րդ 

դարի արգենտինացի գրող էֈ  

Ծնվել է 1914 թվին Բուենոս 

Այրեսումֈ Դպրոցն 

ավարտելով՝ ընդունվել է 

մայրաքաղաքի 

համալսարանի 

բանասիրափիլիսոփայական 

ֆակուլտետը, բայց 

վճարունակ չլինելու 

պատճառով թողել է ուսումըֈ 

Յոթ տարի աշխատել է որպես գյուղական դպրոցի ուսուցիչ, հետո 

դասավանդել է Մենդոսայի համալսարանումֈ Քանի որ մասնակցել է 

արգենտինյան մտավորականների հակապերոնյան ելույթներին, 

ստիպված է եղել լքել մանկավարժական գործունեությունըֈ 

Վերադարձել է Բուենոս Այրես, աշխատել Գրքի պալատում որպես 

ծառայողֈ 1951թվականին գնացել է Եվրոպա, մինչև կյանքի վերջն 

ապրել Փարիզումֈ  

Կորտասարը հեղինակ է մի շարք վեպերի, բազմաթիվ 

պատմվածքներիֈ Գրել է նաև բանաստեղծություններ և 

մանրապատումներ, որոնք կենդանության օրոք չեն հրապարակվելֈ 

Իր մեծ ու փոքր ստեղծագործություններում հեղինակի ուշադրության 

կենտրոնում ժամանակակից սոցիալիական, հոգեբանական ու 

բարոյական խնդիրներն ենֈ  

Մահացել է 1984 թվին Փարիզում և թաղված է հանրահայտ 

Մոնպառնաս գերեզմանատանըֈ 

 

http://mybeautifulair.com/2014/09/19/connecting-with-cortazar/
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Օրաթերթը` ամեն օր 

 

Մի պարոն թերթ է գնում և թևի տակ դրած` տրամվայ նստում: Կես 

ժամ անց իջնում է` նույն թերթը  նույն թևի տակ դրած: Բայց այլևս 

նույն թերթը չէ, հիմա այն տպված թղթերի կույտ է, որ պարոնը 

թողնում է հրապարակի նստարանին: Երբ նա մենակ է մնում 

նստարանին, տպված թղթերի կույտը կրկին օրաթերթ է դառնում, 

մինչև որ մի տղա այն տեսնում է, կարդում  և թողնում` տպված 

թղթերի կույտ դարձած: Երբ մենակ է մնում նստարանին, տպված 

թղթերի կույտը նորից դառնում է օրաթերթ, մինչև մի տարեց կին 

գտնում է, կարդում է, և թողնում այն` տպված թղթերի կույտ դարձած: 

Այնուհետեւ նա տանում է այն իր տուն և ճանապարհին օգտագործում 

է` կես կիլոգրամ ճակնդեղ փաթեթավորելու  համար, հենց դրա 

համար են թերթերը այդ հետաքրքիր մետամորֆոզներից հետո:  

 

Թարգմանությունը` Վերա Նարիմանյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/13-cuento-contemporaneo/cuento-contemporaneo-cat/44-017-julio-cortazar?showall=&start=7
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El diario a diario 

 

 

Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el 

brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo 

brazo.  

 

Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el 

señor abandona en un banco de plaza.  

 

Apenas queda sólo en el blanco, el montón de hojas impresas se convierte 

otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee, y lo deja 

convertido en un montón de hojas impresas.  

 

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte 

otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee, y lo deja 

convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en 

el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que 

sirven los diarios después de estas inquietantes metamorfosis.            
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Ճշմարիտ պատմություն 

 

Մի պարոնի ակնոցն ընկնում է գետնին և սարսափելի ձայն հանելով` 

բախվում սալահատակին: Պարոնը կռանում է` չափազանց ընկճված, 

քանի որ ակնոցը շատ թանկ էր, բայց զարմանքով հայտնաբերում է, որ 

այն հրաշքով չի կոտրվել: Այժմ պարոնը խոր երախտագիտություն է 

զգում և հասկանում է, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել, բարեկամական 

նախազգուշացում է. ուստի գնում է ակնոցների խանութ և 

անմիջապես ձեռք է բերում ակնոցի տուփ՝ պաշտպանիչ երկշերտ 

բարձիկներով , որպեսզի նախապես պաշտպանված լինի փորձանքից: 

Մեկ ժամ անց պատյանը ընկնում է, և պարոնը առանց շատ 

մտահոգվելու կռանում է ու հայտնաբերում, որ ակնոցը փշրվել էֈ 

Ժամանակ է պահանջվում, մինչև մարդը հասկանա, որ Ճակատագրի 

ուղիներն անքննելի են, և հրաշքը հիմա է տեղի ունեցել: 

 

Թարգմանությունը՝  Վիկտորիա Միկաիլի և Մարիա Սուքոյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/historia-veridica/
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Historia verídica 

 

 

 
 

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al 

chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales 

de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro 

no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y 

comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que 

se encamina a una casa de óptica y adquiere en seguida un estuche de cuero 

almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más 

tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre que 

los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender 

que los designios de la Providencia son inescrutables, y que en realidad el 

milagro ha ocurrido ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

Սեր 77 

 

 

Եվ անելուց հետո այն ամենը, ինչ որ անում են, վեր են կենում, 

լողանում են, հագնվում, և աստիճանաբար նորից դառնում են այն, ինչ 

իրենք չենֈ 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

Amor 77 

 

 

Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se 

perfuman, se visten y, así progresivamente, van volviendo a ser lo que no 

son. 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/amor-77/
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Մի կրոնոպիոյի1 պատմություն 

 

Մի փոքրիկ կրոնոպիո փնտրում էր փողոցի դռան բանալին  

լուսամփոփի սեղանիկի վրա, սեղանիկը` 

ննջասենյակում, ննջասենյակը`  տանը, տունը` փողոցում:  

Այստեղ կանգ էր   առնում  կրոնոպիոն,   

որովհետեւ փողոց դուրս գալու համար դռան  

բանալին էր պետք: 

 

Թարգմանությունը՝ Վերա Նարիմանյանի 

Բնագիրը 

 

Historia de un cronopio 

Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de 

luz, la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la 

calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave 

de la puerta. 

 

 

                                                        
1 Կրոնոպիոները Կորտասարի հնարած արարածներ են, որոնց նա պատկերում է 

իբրև կանաչ, ջերմ, թաց էակներ` շատ զգայուն, ոչ պրակտիկ, նաիվ, իդեալիստ, 

անկազմակերպ. Կրոնոպիո բառը ինքնին չի թարգմանվում, սակայն Կորտասարի 

գրականությունից փոխանցվել է լեզվի մեջ` նմանատիպ երազող, 

իրականությանից կտրված անհատներին բնորոշելու համար.. ինքը Կորտասարը 

իրեն անվանում  էր կրոնոպիո: Ճիշտ նրանց հակապատկերն են ֆամաները 

(իսպաներեն` «համբավ, հռչակ»)` մեկ այլ մտացածին արարածների տեսակ, որոնք 

կազմակերպված են, ամուր կանգնած հողի վրա, ավելորդ զգայականությունից 

զուրկ, բայց մեծամասամբ բարեհոգի:  

http://www.literaterra.com/julio_cortazar/historia_de_cronopios_y_de_famas/
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Կրիաները և կրոնոպիոները 

 

Պատահել է այնպես, որ կրիաները շատ են սիրում արագությունը, 

ինչը բնական է:  

Էսպերանսաները2 գիտեն դա և չեն մտահոգվում:  

Ֆամաները գիտեն դա և ծաղրում են:  

Կրոնոպիոները գիտեն դա և ամեն անգամ, երբ հանդիպում են կրիայի, 

հանում են գունավոր կավիճներով տուփը և կրիայի կլոր պատյանի 

վրա նկարում են մի ծիծեռնակ: 

 

Թարգմանությունը` Վիկտորիա Միկաիլի, Մարիա Սուքոյանի 

 

Բնագիրը 

 

Tortugas y cronopios 

 

Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como 

es natural. 

Las esperanzas lo saben, y no se preocupan. 

Los famas lo saben, y se burlan. 

Los cronopios lo saben, y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja 

de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una 

golondrina. 
 

                                                        
2 Էսպերանսաները (իսպաներեն` «հույս») ևս մտացածին արարածներ են,  որոնց 

հանդիպում ենք «Կրոնոպիոների և ֆամաների պատմություններ» փոքրիկ գրքում, 

որոնց հեղինակը ներկայացնում է որպես պարզունակ, տգետ, ձանձրալի 

արարածներ: 

http://www.literaberinto.com/cortazar/sushistoriasnaturales.htm
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Ծաղիկը և կրոնոպիոն 

 

Մի կրոնոպիո դաշտի մեջտեղում գտնում է  մի միայնակ ծաղիկֈ 

Սկզբում ուզում է պոկել ծաղիկը, սակայն մտածում է, որ դա դաժան և 

անիմաստ կլինի և ծնկի է իջնում ծաղկի կողքին, ուրախ-ուրախ 

խաղում է նրա հետ, փաղաքշում է թերթիկներն ու փչում է, որպեսզի 

պարեն` մեղվի պես բզզալով, հոտոտում է բույրը, իսկ հետո պառկում 

է գետնին` ծաղկի տակ, և անխռով հանդարտության մեջ քնումֈ 

Ծաղիկը մտածում է. «Ասես ծաղիկ լինի»: 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

 

Բնագիրը 

 

 

Flor y cronopio 

 

Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la 

va a arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a 

su lado y juega alegremente con la flor, a saber: le acaricia los pétalos, la 

sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume, y finalmente 

se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. 

La flor piensa: «Es como una flor». 

 

http://www.literaberinto.com/cortazar/sushistoriasnaturales.htm
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Առյուծը և կրոնոպիոն 

 

Մի կրոնոպիո անապատը անցնելիս հանդիպում է մի առյուծիֈ Տեղի է 

ունենում հետևալ երկխոսությունըֈ 

Առյուծ - Քեզ կուտեմ:  

Կրոնորպիոն տխուր, բայց արժանապատվորեն ասում է.  

- Դե, լավ: 

Առյուծ - Չէ, այդպես չեղավ, ինձ նահատակներ պետք չենֈ Կամ լաց 

եղիր, կամ պայքարիր, երկուսից մեկըֈ Դե, սպասում եմ: Ոչինչ չե՞ս 

ասումֈ  

Կրոնոպիոն ոչինչ չի ասում, և առյուծը շփոթված էր, մինչև մի միտք 

հղացավ.  

Առյուծ - Դեռ լավ է, որ ձախ ձեռքս փուշ է մտել, որը շատ է 

խանգարումֈ Հանիր այն և ներված եսֈ  

Կրոնոպիոն հանում է փուշը, և առյուծը հեռանում է` դժգոհ մռնչալով.  

- Շնորհակալ եմ, Անդրոկլե՛ս3: 

 

Թարգմանությունը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 
                                                        
3 Ակնարկվում է Անդրոկլեսի և առյուծի մասին հին հռոմեական պատմությունը, 

որում   փախուստի դիմած  ստրուկ Անդրոկլեսը  անապատում փրկում է վիրավոր 

առյուծի, իսկ որոշ ժամանակ անց նրան նորից բռում են և դատապարտում 

ցուցադրական հոշոտման, բայց ի զարմանս հանդիսատեսի առյուծը նրան չի 

վնասում, այլ  հանդարտ պառկում է նրա ոտքերի մոտ, քանի որ ճակատագրի 

բերմամբ հենց այն նույն առյուծն էր, որին Անդրոկլեսը փրկել էր: 

http://www.literaberinto.com/cortazar/sushistoriasnaturales.htm
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León y cronopio 

 

Un cronopio que anda por el desierto se encuentra con un león, y tiene lugar 

el diálogo siguiente: 

León.-Te como. 

Cronopio (afligidísimo pero con dignidad).-Y bueno. 

León.-Ah, eso no. Nada de mártires conmigo. Échate a llorar, o lucha, una de 

dos. Así no te puedo comer. Vamos, estoy esperando. ¿No dices nada? 

El cronopio no dice nada, y el león está perplejo, hasta que le viene una idea. 

León.-Menos mal que tengo una espina en la mano izquierda que me fastidia 

mucho. Sácamela y te perdonaré. 

El cronopio le saca la espina y el león se va, gruñendo de mala gana: 

-Gracias, Androcles. 
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Հուշերի պահպանումը 

 

Ֆամաները, պահպանելու համար իրենց հուշերը, զմռսում են դրանք 

հետևյալ ձևով. հիշողությունը մանրակրկիտ ամրացնելուց հետո 

փաթաթում են այն ոտից գլուխ մի սև սավանով և հենում են անշարժ` 

հյուրասենյակի պատին մի փոքրիկ ցուցականի հետ միասին, որին 

գրված է` «Ճանապարհորդություն դեպի Կիլմես» կամ «Ֆրենկ 

Սինատրա»ֈ Փոխարենը կրոնոպիոները` այդ թափթփված և ջերմ 

արարածները, թողնում են հուշերը տանը ազատ արձակած, 

ուրախության բացականչությունների մեջ, և նրանք վազվզում են տնով 

մեկ, և երբ ինչ-որ մեկը վազելով անցնում է նրանց կողքով, փայփայում 

են նրան մեղմորեն և ասում.  

-Չվնասես քեզ, - և նաև - զգույշ աստիճաններին: 

Դրա համար էլ ֆամաների տները կոկիկ են և լուռ, մինչդեռ 

կրոնոպիոների տներում մեծ աղմուկ կա և հարվածող դռներֈ 

Հարևանները միշտ բողոքում են կրոնոպիոներից, իսկ ֆամաները 

շարժում են գլուխները ըմբռնումով, և գնում են՝ տեսնելու, թե արդյոք 

բոլոր պիտակները տեղում են: 

 

 

Թարգմանությունը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի 

 

Բնագիրը 

 

 

http://www.literaberinto.com/cortazar/sushistoriasnaturales.htm
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Conservación de los recuerdos 

 

 
 

Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la 

siguiente forma: luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven 

de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de 

la sala con un cartelito que dice: Excursión a Quilmes, o: Frank Sinatra. Los 

cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos 

sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando 

pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y dicen: ―No vayas a 

lastimarte‖, y también: ―Cuidado con los escalones‖. Es por eso que las casas 

de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios 

hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los 

cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las 

etiquetas están todas en su sitio. 
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Թաշկինակներ  

 

Մի ֆամա  շատ հարուստ է և ունի սպասուհի: Ֆաման օգտագործում է 

մի թաշկինակ, որը նետում է  զամբյուղի մեջ: Օգտագործում է ուրիշը և 

նետում զամբյուղի մեջ: Նա բոլոր օգտագործված  թաշկինակները  

 շարունակ նետում է զամբյուղի մեջ: Երբ դրանք վերջանում են, նա 

գնում է ուրիշ տուփ: Սպասուհին հավաքում է թաշկինակները և 

պահում է իր համար: Քանի որ նրան շատ զարմացնում է ֆամայի 

վարքագիծը, մի օր նա չի կարողանում  իրեն  զսպել  և հարցնում է 

ֆամային, թե արդյոք թաշկինակները գցելու համար  են: 

— Ինչ ապուշն ես — ասում է ֆաման, -  Դու չպետք է ինձ նման բան 

հարցնեիր: Այսուհետև կլվաս իմ թաշկինակները, իսկ ես կխնայեմ իմ 

գումարը: 

 

Թարգմանությունը` Իննա Բանդուրյանի, Ռուզաննա Ղազարյանի 

Բնագիրը 

  

 

 

 

 

http://ejerciciosrenataneiva.blogspot.am/2008/11/cuentos-breves-del-cronopio-julio.html
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Pañuelos 

 

Un fama es muy rico y tiene sirvienta. Este fama usa un pañuelo y lo tira al 

cesto de los papeles. Usa otro, y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los 

pañuelos usados. Cuando se le acaban, compra otra caja. 

La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Como está muy 

sorprendida por la conducta del fama, un día no puede contenerse y le 

pregunta si verdaderamente los pañuelos son para tirar. 

―Gran idiota ―dice el fama―, no había que preguntar. Desde ahora 

lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero. 
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Fuente de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaosenlared.net/julio-cortazar/
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Աուգուստո Մոնտեռոսո 

Augusto Monterroso 

 

 

Fuente de la imagen 

Աուգուստո Մոնտեռոսոն (ծնված 1921 թվին) հոնդուրասցի մոր և 

գվատեմալացի հոր զավակ էֈ Նա 11 տարեկանից թողել է դպրոցն ու 

ինքնակրթվելֈ Ուսումնասիրել-սովորել է լատիներեն, կարդացել 

լատինական և իսպանական դասականներինֈ Տպագրվել սկսել է 1941 

թվից գվատեմալական պարբերականներումֈ Նրա սիրած հեղինակը 

Բորխեսն էր և իր գրքերը համարել է արգենտինացի վարպետի առաջ 

«խոնարհման շնորհ»ֈ  

Մոնտեռոսոն մեքսիկական «Ացտեկական արծիվ» շքանշանակիր է, 

իսկ 1991 թվականին Իսպանիայում հռչակվել է որպես տարվա գրողֈ 

1997-ին իր հարազատ Գվատեմալայում ընտրվել է որպես տարվա 

մարդֈ 2000 թվականին ստացել է Իսպանիայի Աստուրիայի 

արքայադստեր գրական մրցանակըֈ Մահացել է 2003 թվականին՝ 81 

տարեկանումֈ 

 

https://4.bp.blogspot.com/-jkjYBc1kYv0/WwFbw9W4K2I/AAAAAAAAIn4/4YS_Wv4H4KUWaCK2Svgj_02CmrBuqne9QCLcBGAs/s1600/2016-12-09_16-02-41_01.jpg
https://lasesana.com/2012/09/27/a-few-words-about-short-stories-augusto-monterroso/
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Դինոզավրը  

 

Երբ արթնացավ, դինոզավրը դեռ այնտեղ էրֈ 

 

Թարգմանությունը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

El dinosaurio 

 

 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 

 

 

 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/el-dinosaurio/
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Գորտը, որն ուզում էր իսկական գորտ լինել 

 

Ժուկով ժամանակով մի գորտ կար, որ ուզում էր դառնալ իրական 

գորտ, և ամեն օր մեծ ջանքեր էր թափում դրան հասնելու համարֈ  

Սկզբում նա մի հայելի գնեց, որի մեջ նայում էր երկար՝ փնտրելով իր 

երազած իսկությունըֈ Երբեմն գտնում էր այն և երբեմն՝ ոչ, ըստ օրվա և 

ժամի տրամադրության, մինչև որ հոգնեց և պահեց հայելին սնդուկումֈ  

Ի վերջո մտածեց, որ քո իսկ արժեքը իմանալու միակ ձևը մարդկանց 

կարծիքն էֈ Եվ սկսեց սանրվել, հագնվել, հանվել (երբ ուրիշ ճար չէր 

մնում), որպեսզի իմանար, թե մնացածները ընդունում և ճանաչո՞ւմ են 

իրեն որպես իրական գորտֈ  

Մի օր նկատեց, որ իր մարմինն էր, որ ամենաշատ հիացնում էր 

բոլորին, հատկապես՝ իր ոտքերըֈ Այնպես որ, նա իրեն նվիրում է 

կքանիստներ և թռիչքներ կատարելուն, որպեսզի ունենա ավելի լավ 

տոտիկներ և զգում էր, որ բոլորը ծափահարում են իրենֈ  

Եվ այսպես շարունակում էր ջանքեր թափել, մինչև որ, իրեն իրական 

գորտ համարելու համար ցանկացած բան անելու 

պատրաստակամությամբ թողնում էր, որ ուրիշները պոկեն իր 

ոտքերը և ուտենֈ Եվ դեռ հասցնում էր լսել դառնությամբ, որ ասում են՝ 

ինչ լավ գորտ է, ոնց որ հավ լինիֈ 

 

Թարգմանությունը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

https://ciudadseva.com/texto/la-rana-que-queria-ser-una-rana-autentica/
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La rana que quería ser una rana auténtica 

 
 

Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se 

esforzaba en ello. 

Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando 

su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el 

humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo 

en un baúl. 

 

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la 

opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse 

(cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y 

reconocían que era una rana auténtica. 

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, 

especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a 

saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la 

aplaudían. 

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para 

lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y 

los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando 

decían que qué buena rana, que parecía pollo. 
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Սև ոչխարը 

 

Շատ տարիներ առաջ, մի հին երկրում կար մի սև Ոչխար: Նրան 

գնդակահարեցին:  

Մի դար հետո զղջացող հոտը նրա պատվին բարձրացրեց նժույգի 

արձան, որը շատ գեղեցիկ էր դիտվում այգում:  

Այսպիսով դրանից հետո, ամեն անգամ, երբ հայտնվում էին սև 

ոչխարներ, արագորեն գնդակահարվում էին, որպեսզի սովորական 

ոչխարների ապագա սերունդը նույնպես կարողանա վարժվել 

քանդակագործության մեջ: 

 

Թարգմանությունը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

La oveja negra 

 
 

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. 

Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que 

quedó muy bien en el parque. 

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente 

pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y 

corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. 

 

https://ciudadseva.com/texto/la-oveja-negra/
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Թերի դրախտ  

 

 

-Ճիշտ է, – այդ ձմեռային գիշերը մեքենայաբար ասաց մարդը, առանց 

հայացքը բուխարու մեջ բոցկլտացող կրակներից կտրելու,- 

Դրախտում կան ընկերներ, երաժշտություն, որոշ գրքերֈ Երկինք 

գնալու միակ վատն այն է, որ այնտեղից երկինքը չի երևումֈ 

 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

El paraíso imperfecto 

 

 

-Es cierto -dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas 

que ardían en la chimenea aquella noche de invierno-; en el Paraíso hay 

amigos, música, algunos libros; lo único malo de irse al Cielo es que allí el 

cielo no se ve. 

 

https://ciudadseva.com/texto/el-paraiso-imperfecto/
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Ձին` Աստծուն պատկերացնելիս 

 

 

«Ինչ էլ որ ասեն, այն միտքը, որ երկինքը բնակեցված է ձիերով և ձիու 

կերպարանքով Աստված  է այն գլխավորում, հակառակ է լավ 

ճաշակին և պարզ տրամաբանությանը, – օրեր շարունակ մտորում էր 

ձին: - Ամբողջ աշխարհը գիտի,– շարունակում էր իր մտորումները, –

 որ, եթե Ձիերս ընդունակ լինեինք պատկերացնել 

Աստծուն, կպատկերացնեինք նրան հեծյալի տեսքով  

 

Թարգմանությունը` Վիկտորիա Միկաիլի և Մարիա Սուքոյանի 

 Բնագիրը 

 

 

Caballo imaginando a Dios 

 

 

―A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por Caballos y 

presidido por un Dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica 

más elemental, razonaba los otros días el caballo. 

Todo el mundo sabe -continuaba en su razonamiento- que si los Caballos 

fuéramos capaces de imaginar a Dios lo imaginaríamos en forma de Jinete.‖ 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/caballo-imaginando-a-dios/
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Հայելին, որը չէր կարողանում քնել 

 

 

Կար չկար մի փոքրիկ հայելի կար, որը, երբ նա մենակ էր մնում, և ոչ 

ոք նրա մեջ իրեն չէր նայում,  շատ վատ էր զգում, կարծես 

թե գոյություն չունենար: Եվ գուցե նա ճիշտ էր, բայց մնացած 

հայելիները նրան ծաղրում էին, և երբ գիշերները նրանց պահում էին 

նույն դարակում,  նրանք  իրենց համար քնում էին հանգիստ ու 

գոհ` անտարբեր նյարդային ընկերոջ մտահոգությանըֈ 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

El espejo que no podía dormir 

 

 

Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía 

en él se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón; pero los 

otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el 

mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, ajenos a la 

preocupación del neurótico. 

https://ciudadseva.com/texto/el-espejo-que-no-podia-dormir/
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Հավատքն ու սարերը  

 

Սկզբում Հավատքը սարեր էր շարժում, միմիայն երբ ծայրահեղ  

անհրաժեշտ էր, այնպես  որ  լանդշաֆտը մնում էր 

 նույնը հազարամյակներ շարունակ: Բայց երբ Հավատքը սկսեց 

տարածվել, և  մարդկանց սկսեց զվարճալի թվալ սարեր շարժելու  

գաղափարը, սրանք սկսեցին անդադար տեղից տեղ շարժվել,  

և ամեն անգամ ավելի ու ավելի դժվար էր գտնել դրանք այնտեղ,  

որտեղ թողել էին նախորդ գիշերը: Դա, իհարկե, ավելի շատ 

դժվարություններ ստեղծում էր, քան դրանք հարթում: 

Բարի մարդիկ այն ժամանակ նախընտրեցին հրաժարվել 

 Հավատից, և այժմ լեռները հիմնականում մնում են իրենց  

տեղերում: Երբ ճանապարհներին որևէ տեղ փլուզում է լինում, 

 և փլատակների տակ ճամփորդներ են մեռնում, նշանակում է՝ ինչ-որ 

մեկի մոտ` շատ հեռավոր կամ մոտիկ, հավատքի թեթև նշույլ է ծագել: 

  

Թարգմանությունը` Վերա Նարիմանյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/la-fe-y-las-montanas/
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La fe y las montañas 

 

 

Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era absolutamente necesario, 

con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero 

cuando la Fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea 

de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más 

difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior; 

cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. 

  

La buena gente prefirió entonces abandonar la Fe y ahora las montañas 

permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un 

derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o 

inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. 
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Քեզ լավ գիտեմ, դիմա՛կ  

 

 

Հումորը և ամաչկոտությունը սովորաբար լինում են միասին: Դու  

բացառություն չես: Հումորը մի դիմակ է, ամաչկոտությունը` մի 

ուրիշ: Թույլ մի տուր, որ միաժամանակ երկուսն էլ պատռեն: 

 

 

Թարգմանությունը՝ Վերա Նարիմանյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

Te conozco mascarita 

 

El humor la timidez generalmente se dan juntos. Tú no eres una excepción. 

El humor es una máscara y la timidez otra. No dejes que te quiten las dos al 

mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/te-conozco-mascarita/
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Անա Մարիա Շուա 

Ana María Shua 

 

 
Fuente de la imagen 

 

Աննա Մարիա Շուան ծնվել է 1951թ. Արգենտինայում,  ունի հրեա-

արաբական ծագում: Առաջին գիրքը` «Արևը և ես», հրապարակել է 16 

տարեկանում: Ավարտել է Բուենոս Այրեսի համալսարանը, 1973 

թվականին դասավանդել է բանասիրական ֆակուլտետում: Երկու 

տարի անց ամուսնացել է և 1976-1977 թվականներին ամուսնու հետ 

բնակվել է Ֆրանսիայում, համագործակցել է Cambio 16 իսպանական 

ամսագրի հետ: Վերադառնալով հայրենիք, առավել շատ գրել է 

արձակ ստեղծագործություններ, որոնք կազմված էին մի քանի 

տողից:  

 

https://4.bp.blogspot.com/-texvvAWy0V8/WwFZT36PSMI/AAAAAAAAIns/ihoF4QQpGakXsKq__jyN6_V8YJdR-mqBQCLcBGAs/s1600/Ana_Mar%C3%ADa_Shua.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Shua#/media/File:Ana_Mar%C3%ADa_Shua.jpg
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Նա Որ Չկա 

 

 

Ոչ ոք այնքան մեծ հաջողություն չունի, որքան Նա Որ Չկաֈ Չնայած 

դեռ երիտասարդ է, տարիների երկար գիտակից աշխատանքի 

շնորհիվ վարպետացել է բացակայության նրբագույն արվեստի մեջֈ 

Նրանք, ովքեր փնտրում են նրան, ի վերջո բավարարվում են 

ցանկացած այլ մեկով, որին տիրում են ցրված` փորձելով 

պատկերացնել, որ ունեն լավագույնին իրենց գրկում, միակին՝ Նրան 

Որ Չկաֈ 

 

 

 

 

La Que No Está 

 

 

Ninguna tiene tanto éxito como La Que No Está. Aunque todavía es joven, 

muchos años de práctica consciente la han perfeccionado en el sutilísimo 

arte de la ausencia. Los que preguntan por ella terminan por conformarse 

con otra cualquiera, a la que toman distraídos, tratando de imaginar que 

tienen entre sus brazos a la mejor, a la única, a La Que No Está. 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

https://www.infobae.com/grandes-libros/2017/10/12/el-universo-en-la-palma-de-la-mano-10-microrrelatos-de-ana-maria-shua/
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Շոու ծրագիր 

 

 

Հեռուստատեսային խաղերի այսպիսի մի ծրագիր կա:  Երեխաները 

հագնում են ծրագիրը հովանավորող ապրանքանիշի հողաթափեր: 

Յուրաքանչյուր մայր պետք է ճանաչի իր որդուն` միայն դեկոր-

պատուհանի միջով փոքր տոտիկներին նայելով: Երկիրն աղքատ է, 

մրցանակները՝ խոշոր: Մասնակիցները միշտ ձգտում են հաղթել: Եթե 

մայրերից մեկը սխալվում է, չի ասում դրա մասին: Այնուհետև 

յուրաքանչյուրը վերցնում է այն որդուն, ում որ ինքն ընտրել է, 

նույնիսկ եթե դա այն երեխան չէր, որին գալուց բերել էր: Անհրաժեշտ 

է երկար ժամանակ պահպանել կեղծիքը, որովհետև 

կազմակերպության տեսուչները ստուգում են մասնակիցների տները: 

Կան երեխաներ, ովքեր տուժում են, բայց ոմանք էլ շահում են: Նաև 

ասում են, որ որոշ մայրեր խարդախություն են անում՝` սխալվում են 

դիտմամբ: 

 

Թարգմանությունը՝ Վիկտորիա Միկաիլի և Մարիա Սուքոյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

 

 

 

http://elhacedordesuenos.blogspot.am/2015/11/tres-microrrelatos-de-ana-maria-shua.html
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PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO 
 

 

 

 

 

  Es un programa de juegos por la tele. Los niños se ponen zapatillas de la 

marca que auspicia el programa. Cada madre debe reconocer a su hijo 

mirando solamente las piernitas a través de una ventana en el decorado. El 

país es pobre, los premios son importantes. Los participantes se ponen de 

acuerdo para ganar siempre. Si alguna madre se equivoca, no lo dice. 

Después, cada una se lleva al hijo que eligió, aunque no sea el mismo que 

traía al llegar. Es necesario mantener la farsa largamente porque la empresa 

controla con visitadoras sociales los hogares de los concursantes. Hay hijos 

que salen perdiendo, pero a otros el cambio les conviene. También se dice 

que algunas madres hacen trampa, que se equivocan adrede. 
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Ամուրիության մեղքը 

 

Երբ աշխարհի վերջը գա, լականդոնները կհավաքվեն Յաշչիլանում: 

Աստվածները կգլխատեն բոլոր ամուրիներին, կրունկներից կկախեն և 

կհավաքեն նրանց արյունը թասերի մեջ, իրենց տունը ներկելու 

համար: Այդպիսի սպառնալիքները, որոնք տարբեր են մշակույթից 

մշակույթ, հարկավոր են տղամարդկանց վախեցնելու համար, 

որպեսզի ստիպեն նրանց ընդունել ամուսնությունը և դիմանալ 

դրան:   

 

Թարգմանությունը՝ Վերա Նարիմանյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

Pecado de soltería 
 

 

Cuando llegue el fin del mundo, los lacandones se reunirán en Yaxchilán. 

Los dioses decapitarán a todos los solteros, los colgarán por los talones y 

juntarán su sangre en cuencos para pintar su casa. Con tales amenazas, que 

varían de una cultura a la otra, es necesario atemorizar a los hombres para 

que acepten y soporten el matrimonio. 

 

 

 

http://bpcd-shua.blogspot.am/p/microcuentos-titulo-texto-fuente-el.html
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Անվասայլակի վրա 

 

 

Մորաքույր Պետրան ձևացնում է, թե կաթվածահար է, որպեսզի ապրի 

անվասայլակի վրա` ծածկված շոտլանդական վերմակով, որը 

թաքցնում է իր այծի ոտքերը, իր ձկան պոչը, և իր կես օձ լինելը: 

Երեխաներով նրա վրայից հանեցինք վերմակը, մինչ նա քնած էր, և 

տեսանք մանկական երկու ոտքեր` փոքր և բարակ, որոնք միշտ 

հագնում է քնելու համար: 

 

Թարգմանությունը՝ Իննա Բանդուրյանի և Ռուզաննա Ղազարյանի 

Բնագիրը 

 

 

En la silla de ruedas 
 

 

Tía Petra se finge paralítica para vivir en su silla de ruedas, tapada con una 

manta escocesa que oculta sus patas de cabra, su cola de pez, su mitad 

serpiente. Los sobrinos le quitamos la manta mientras dormía y vimos las dos 

piernas de niño, pequeñas y delgadas, que siempre se pone para dormir. 

 

 

 

 

http://bpcd-shua.blogspot.am/p/microcuentos-titulo-texto-fuente-el.html
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Սարքերը չեն ապստամբում 

 

 
 

Սարքերի ապստամբությունը կեղծ կարծրատիպ է, իրականում` 

անհնարֈ Սարքերը ընդունում են հրամաններֈ Սարքերը մաշվում են, 

կոտրվում են, վնասվում են, բայց չեն ապստամբումֈ Ապստամբողը 

հրամաններն ենֈ 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

Las máquinas no se rebelan 

 

 

 

Tópico falso, por imposible, el de la rebelión de las máquinas. Las máquinas 

aceptan órdenes. Las máquinas se gastan, se rompen, se estropean, pero no se 

rebelan. Las que se rebelan son las órdenes. 

 

 

 

http://bpcd-shua.blogspot.am/p/microcuentos-titulo-texto-fuente-el.html
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Աղքատ կրկես  

 

 
 

Աղքատ կրկեսում ամեն մի արտիստ ունի մի քանի տարբեր 

պարտականություններ: Եթե ուշադրություն դարձնենք և թույլ չտանք, 

որ իրենց փոխած հագուստը ու դիմահարդարումը մեզ շփոթեցնի, 

կնկատենք, որ շատերը փորձում են օգտագործել իրենց 

հմտությունները տարբեր ձևերով: Օրինակ՝ լարախաղացը նաև ձիեր 

վարժեցնողն է, ակրոբատները՝ գիմնաստներ, կրկեսի տնօրենը՝ 

տոմսավաճառը և հրաշագործը (հանդիսատեսի առջև, 

վարկատուների առջև): Մնացածին ավելի դժվար է բացահայտել, 

որովհետև նրանք ընտրում են իրարից շատ տարբեր դերեր, ինչպես 

լարախաղացը, որ վարժեցված կապիկի դեր է կատարում (կամ 

հակառակը), փղերը, որոնք աշխատում են որպես հսկիչներ, 

ծաղրածուները` որպես կրակե օղակներ: Սակայն ամենադժվար 

աշխատանքը վարժեցնողինն է, որը նաև վագրն է, երբ ստիպված է 

լինում մտցնել գլուխը սեփական բերանի մեջ: 

 

 

Թարգմանությունը` Շուշան  Եփրիկյանի 

 

Բնագիրը 

 

 

 

 

 

 

 

http://microcuentosycuentos.blogspot.am/2012/10/circo-pobre-ana-maria-shua.html


 40 

Circo pobre 
 

 

 

En un circo pobre cada artista tiene que cumplir varias funciones. Si nos 

fijamos bien, sin dejarnos engañar por el cambio de traje y maquillaje, 

veremos que muchos tratan de aprovechar sus habilidades en varias suertes. 

Por ejemplo, la equilibrista es la écuyère, los acróbatas son contorsionistas, el 

director del circo es el boletero y también el mago (ante el público, ante los 

acreedores). Algunos son más difíciles de descubrir, porque eligen papeles 

muy distintos entre sí, como la trapecista que hace de mono amaestrado (o al 

revés), los elefantes que trabajan de acomodadores, los payasos convertidos 

en aro de fuego. Pero la prueba más difícil es la del domador, que es también 

el tigre, cuando tiene que meter la cabeza adentro de su propia boca. 
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Անա Մարիա Մատուտե 

Ana María Matute 

 

 
Foto: José Aymá. 

 

Անա Մարիա Մատուտեն 20-րդ դարի նշանավոր իսպանացի գրող է, 

հետպատերազմյա Իսպանիայի լավագույն վիպագիրներից մեկըֈ 

Ծնվել է Բարսելոնայում 1925թ.-ինֈ 8 տարեկանում ծանր 

հիվանդության պատճառով տատիկի ու պապիկի մոտ՝ ոչ մեծ 

գյուղաքաղաք Մանսիլիա դե լա Սյերայում է ապրում շուրջ մեկ տարի, 

ինչը նրա ստեղծագործական մտածողության և զգացմունքների վրա 

մեծ ազդեցություն է ունենումֈ  

Իր մանկական պատմվածքների և հեքիաթների զգալի մասը նվիրել է 

որդուն, որին ամուսնուց բաժանվելուց հետո, երբ որդին 12 տարեկան 

էր, չի տեսել՝ ըստ Իսպանիայի այն ժամանակվա համապատասխան 

օրենքիֈ 

Անա Մարիա Մատուտեն ստացել է Պլանետա հրատարակչության  և 

Նադալի գրական մրցանակները, Թագավորական ակադեմիայի 

երեքհարյուրամյա պատմության մեջ եղել է երրորդ կին անդամըֈ 2010 

թվին արժանացել է «Միգել դե Սերվանտես» մրցանակըֈ 

Մահացել է 2014 թվականին՝ 88 հարեկանում, Բարսելոնայումֈ 

 

 

http://www.elcultural.com/noticias/letras/Muere-Ana-Maria-Matute-a-los-88-anos/6427
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Երաժշտություն  

 

Մեծ Կոմպոզիտորի երկու աղջիկները` վեց և յոթ տարեկան,  սովոր 

էին լռությանֈ Տանը չպետք է լսվեր ոչ մի աղմուկ, որովհետև հայրիկը 

աշխատում էրֈ Քայլում էին թաթերի վրա, հողաթափերով, և 

միայն  ժամանակ առ ժամանակ լռությունը խախտվում էր հայրիկի 

դաշնամուրի նոտաների ձայնով: Եվ նորից լռությունֈ 

Մի օր աշխատասենյակի դուռը կիսաբաց էր, և քույրերից 

ամենափոքրը զգուշորեն մոտեցավ ճեղքին. կարողացավ տեսնել 

հայրիկին, որ մերթ ընդ մերթ  կռանում էր թղթի վրա, և ինչ-որ բան էր 

գրառումֈ Փոքրիկ աղջիկը վազեց այդ ժամանակ` գտնելու իր մեծ 

քրոջըֈ Եվ բղավեց, բղավեց առաջին անգամ այդքան  լռության մեջֈ 

-Չհավատաս, հայրիկի երաժշտությունն իսկական չէ, նա այն 

հորինում էֈ 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

 

 

 

https://albalearning.com/audiolibros/matute/musica.html
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Música 

 

Las dos hijas del Gran Compositor -seis y siete años- estaban acostumbradas 

al silencio. En la casa no debía oírse ni un ruido, porque papá trabajaba. 

Andaban de puntillas, en zapatillas, y solo a ráfagas el silencio se rompía con 

las notas del piano de papá. 

Y otra vez silencio. 

Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña de las 

niñas se acercó sigilosamente a la rendija; pudo ver cómo papá, a ratos, se 

inclinaba sobre un papel y anotaba algo. 

La niña más pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor. Y 

gritó, gritó por primera vez en tanto silencio: 

-¡La música de papá, no te la creas...! ¡Se la inventa! 
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Խուան Խոսե Միյաս 

Juan José Millás 

 

 

 

Խուան Խոսե Միյասը ծնվել է 

Իսպանիայի Վալենսիա 

քաղաքում 1946 թվինֈ  

Երիտասարդ տարիներին սկսել 

է փիլիսոփայություն 

ուսումնասիրել, բայց 3-րդ 

կուրսում թողել է ուսումըֈ  

 

Fuente de la imagen 

Ստեղծագործական ճանապարհն սկսել է բանաստեղծություններ 

գրելով, բայց մի քանի տարի անց նրան սկսել է  հետաքրքրել  արձակըֈ 

Հիմա որպես սյունակագիր համագործակցում է «El Sol» և «El País» 

թերթերի հետ և դասավանդում է Հումանիտար գիտությունների 

բարձրագույն դպրոցումֈ Իր բազմաթիվ ստեղծագործություններում, 

որ հիմնականում ինքնավերլուծության արդյունք են, առօրյա կյանքի 

ցանկացած իրադրություն նա վերածում է ֆանտաստիկ 

իրադարձությանֈ Դրա համար գրողն ստեղծել է իր անձնական ժանրը՝ 

«el articuento», որը լրագրողության ու գրականության խառնուրդ էֈ 

Սրանում առօրեականը երևակայության շնորհիվ դառնում է 

իրականությունը գնահատելու տեսակետֈ Գրողը հաստատում է, որ 

իր սերը գրականության նկատմամբ ծնվել է այն ժամանակ, երբ 

երեխա ժամանակ մի անգամ Իսպանական հանրագիտարանում մի 

հոդված է կարդացել մահվան մասինֈ Խուան Խոսե Միյասը Sesamo 

(1974), Nadal, Primavera մրցանակների դափնեկիր է, նաև « Планета»-ի՝ 

արձակի ժանրում Ազգային մրցանակի մրցանակակիր (2007)ֈ  

http://cadenaser.com/programa/2013/09/05/hoy_por_hoy/1378336629_850215.html
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Սիրահարի նամակ 

 

Կան վեպեր, որոնք թեև երկար չեն, բայց մինչև 50 -60 էջը իրապես դեռ 

չեն սկսվումֈ Որոշ կյանքերի հետ նույնն է պատահումֈ Այդ 

պատճառով ավելի վաղ ինձ չեմ սպանել, պարոն դատավորֈ 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

Բնագիրը 

 

 

 

 

Carta del enamorado 

 

Hay novelas que aun sin ser largas no logran comenzar de verdad hasta la 

página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he 

matado antes, señor juez. 

 

 

 

 

 

https://narrativabreve.com/2013/10/microrrelato-millas-carta-enamorado-2.html
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես 

Gabriel García Márquez 

 Fuente de la imagen 

Գ. Գարսիա Մարկեսը ծնվել է 1927 թ. Կոլումբիայի 

 Արակատակա քաղաքումֈ Մինչև ուսանող դառնալը ապրել է տատի և 

պապի հետ, որոնց կյանքի մանրամասները արտացոլվել են նրա 

վեպերումֈ Գարսիա Մարկեսը գրողի կարիերան սկսել է որպես 

լրագրող՝ գրելով բազմաթիվ ոչ գեղարվեստական գործեր և կարճ 

պատմվածքներ, բայց առավել հայտնի է իր վեպերով, ինչպես 

օրինակ՝ «Հարյուր տարվա մենություն» (1967), «Նահապետի 

աշունը» (1975), «Սերը ժանտախտի օրերին» (1985): Նրա գործերը 

բազմիցս արժանացել են գրաքննադատների հավանությանը և մեծ 

պահանջարկ են վայելել՝ առավելապես մոգական ռեալիզմ գրական 

ժանրը հանրայնացնելու համարֈ 1982 թվականի դեկտեմբերի 8-ին 

Գարսիա Մարկեսը ստանում է Գրականության Նոբելյան 

մրցանակ «իր վեպերի և կարճ պատմվածքների համար, որտեղ 

ֆանտաստիկն ու իրականը միախառնվում են երևակայության 

հարուստ աշխարհումֈ 2014 թվականի ապրիլի 17-ին՝ 87 տարեկան 

հասակում, Գարսիա Մարկեսը մահանում է թոքաբորբից Մեխիկոյումֈ 

 

https://buenavibra.es/zapping/libros/10-frases-de-gabriel-garcia-marquez-la-profundidad-de-la-belleza-hecha-literatura/
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Մահը Սամարայում 

Ծառան վախեցած գալիս է իր տիրոջ տունֈ 

- Տեր,- ասում է, - շուկայում Մահին տեսա, և ինձ սպառնացող նշան 

 արեցֈ 

Տերը նրան ձի ու փող է տալիս ու ասումֈ 

- Փախի՛ր Սամարաֈ 

Ծառան փախչում էֈ Այդ օրը  վաղ երեկոյան Տերը հանդիպում է    

Մահին շուկայումֈ 

-Այս առավոտ սպառնացող նշան արեցիր իմ ծառային,- ասում էֈ 

-Սպառնալիքի նշան չէր,- պատասխանում է Մահը, զարմանքի 

 նշան էրֈ Որովհետև ես նրան այստեղ տեսա, Սամարայից 

 այդքան հեռու, իսկ ես այս երեկո պետք է նրան այնտեղից վերցնեիֈ 

 

Թարգմանությունը` Նանոր Հովհաննիսյանի 

 

Բնագիրը 

 

 

 

 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/la-muerte-en-samarra/
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La muerte en Samarra 

 

El criado llega aterrorizado a casa de su amo. 

-Señor -dice- he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho una señal de 

amenaza. 

El amo le da un caballo y dinero, y le dice: 

-Huye a Samarra. 

El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la Muerte en el 

mercado. 

-Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza -dice. 

-No era de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa. Porque lo veía 

ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. 
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Լեոպոլդո Լուգոնես 

Leopoldo Lugones 

 

 

Fuente de la imagen 

 

Լեոպոլդո Լուգոնեսը (ծնված 1874  թվականին) արգենտինացի գրող է, 

բանաստեղծ, դրամատուրգ, լրագրող, մանկավարժ, պատմաբան, 

թարգմանիչ, դիվանագետ,  քաղաքական գործիչ,  լատինամերիկյան 

գրական մոդեռնիզմի հիմնադիրներից և կարևորագույն 

ներկայացուցիչներից մեկը: Համարվում է, որ նրա պոեզիայով ըստ 

էության  սկսվում է ողջ իսպանալեզու պոեզիայի ժամանակակից 

շրջանը: Իր պատմվածքներով սկիզբ է դրել Արգենտինայի 

ֆանտաստիկ  և գիտաֆանտաստիկ գրականության ձևավորմանը: 

1938 թ.-ին 63 տարեկան հասակում ինքնասպանություն է գործել: 

 

 

 

http://leedor.com/2017/06/13/leopoldo-lugones/
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Ապրելու երջանկությունը  

 

Այգու աղոթքից քիչ առաջ մի շատ տխուր մարդ, որը գնացել էր 

Հիսուսին տեսնելու, խոսում էր Փիլիպպոսի հետ, մինչ Տերը աղոթում 

էր:  

- Ես Նայիմում հարություն առածն եմ, - ասաց տղամարդը,- Մինչև իմ 

մահը, ես զվարճանում էի գինով, ժամանակն անց էի կացնում կանանց 

հետ, ուրախանում էի ընկերներիս հետ, բաժանում էի զարդեր և 

զվարճանում էի երաժշտությամբ: Միակ որդին լինելով` այրի մորս 

ողջ ունեցվածքը միայն իմն էր: Այժմ այս ամենից ոչնիչ չեմ կարող 

անել. իմ կյանքը նման է ճահճի: Ո՞րն է սրա պատճառը: 

- Բանն այն է, որ երբ Նա ինչ-որ մեկին վերակենդանացնում է, ապա 

իր վրա է վերցնում այդ մարդու բոլոր մեղքերը,- պատասխանեց 

առաքյալը,- մարդը կարծես կրկին ծնվում է երեխայի մաքրությամբ: 

- Այդպես էլ մտածում էի և դրա համար էլ եկել եմ: 

- Էլ ի՞նչ կարող ես խնդրել Նրանից, եթե քեզ կյանքդ է վերադարձրել:  

- Որ վերադարձներ ինձ իմ մեղքերը,- հառաչեց տղամարդը: 

 

 

Թարգմանությունը` Շուշան  Եփրիկյանի 

 

Բնագիրը 

 

 

 

https://ciudadseva.com/texto/la-dicha-de-vivir/
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La dicha de vivir 

 

Poco antes de la oración del huerto, un hombre tristísimo que había ido a 

ver a Jesús, conversaba con Felipe, mientras concluía de orar el Maestro. 

-Yo soy el resucitado de Naim -dijo el hombre-. Antes de mi muerte, me 

regocijaba con el vino, holgaba con las mujeres, festejaba con mis amigos, 

prodigaba joyas y me recreaba en la música. Hijo único, la fortuna de mi 

madre viuda era mía tan solo. Ahora nada de eso puedo; mi vida es un 

páramo. ¿A qué debo atribuirlo? 

-Es que cuando el Maestro resucita a alguno, asume todos sus pecados -

respondió el apóstol-. Es como si aquel volviera a nacer en la pureza del 

párvulo… 

-Así lo creía y por eso vengo. 

-¿Qué podrías pedirle, habiéndote devuelto la vida? 

-Que me devuelva mis pecados - suspiró el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


