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     Այս  հատորը 

     Գրիգոր Գրաճեանի «Վերադարձ դէպի անցեալ»-էն ետք երկրորդ 
հատորն է այս, ուր յարաբերաբար առաջինին, կը գտնենք արդէն աւելի 
գրականացած պատմուածքներ, որոնց նիւթերը ան կը քաղէ մասնաւո-
րաբար իր շրջապատէն, որ խորապէս հայեցի ըլլալու յատկութիւնը եւ 
առաւելութիւնը ունի, բայց նաեւ իր սեփական կեանքէն՝ յատկապէս 
մանկապատանեկան օրերէն, որոնք նմանապէս անցած են հայկական 
միջավայրի մէջ: Թէեւ այդ միջավայրին խորթ կամ օտար չեն  եղած 
տեղացի հայրենակիցներ՝ քրիստոնեայ թէ իսլամ, որոնք նմանապէս 
հանդէս կու գան ու կ’անցնին անոր պրիսմակէն՝ իրենց կարգին 
հարստացնելով մեր ծանօթութեան աշխարհը: 
     Ուրեմն Գրաճեանի պատումները հիմնուած են ամբողջութեամբ ապ-
րուած ու շօշափելի իրականութեանց վրայ՝ իբրեւ միջավայր թէ գործող  
դերակատարներ. ասոնք կը կազմեն այն բոլորը «որ կեանքը կը դարձնեն 
այնքան անուշ եւ որոնք պիտի չվերադառնան այլեւս», իսկ ինք ցանկա-
ցողն է, որ անոնք ապրին, յիշուին ժամանակակիցներուն թէ գալիք սե-
րունդներուն կողմէ: Այս հանգամանքն ալ կը յատկանշէ  հաւաքածոն 
կազմող յօդուածներուն խորը թաղուած վարակիչ կարօտը, որուն  ծալ-
քերը կը դրսեւորուին երբեմն մինչեւ 14-15 էջերու վրայ՝ իբրեւ  ուրոյն 
նորավէպեր: 
     Գրաճեան ամէն բանէ առաջ խոր դիտող մըն է. անոր սուր տեսողու-
թեան դաշտին մէջ կ’իյնան այնպիսի մանրամասնութիւններ, որոնք միշտ 
չէ որ մեր ուշադրութեան կ’արժանանան, իսկ անոնք՝ այդ մանրամասնու-
թիւնները, մասնաւորաբար հոգեբանական բնոյթ կը կրեն: Այսպէս, օրի-
նակ, ցոյց տալու համար, թէ ինչպէ՛ս հայահոծ թաղերուն մէջ ներդաշնակ 
կ’ապրէին հայերը այլադաւան հայրենակիցներու հետ, անոր մանկու-
թեան ընկերոջ՝ Ալիի օրինակը, շատ բան կ’ըսէ.  
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«Անոր հետ գարնան թռուցիկ կը թռցնէինք եւ գնդիկ կը խաղայինք։ Եւ երբ 
կռուի բռնուէինք, ոչ-հայ այլ երեխաներու հետ, մեր երեւակայութեամբ՝ 
“պատերազմ թուրքերուն դէմ”, ան մեր կողմէն կ՛ըլլար»։ 

* *	*

     Որքան ալ իր առաջին հատորով աւարտած ըլլլալ կարծէր մանկապա-
տանեկան յուշերու գեղեցիկ շղթան, անդին միշտ կը մնան չըսուած կամ 
օրին չյիշուած դրուագներ, որոնք կը վերայառնեն եւ հիմա պատմուելու 
իրաւունք կը պահանջեն հեղինակէն, եւ ան հեշտանքով անձնատուր 
կ’ըլլայ այդ պահանջին: 
     Նախ կու գան դպրոցական չարաճճիութիւնները, որոնցմէ մէկն էր 
“անուն կախելու” այնքան հաճելի ու ծանօթ սովորութիւնը, մասնաւորա-
բար ուսուցիչներուն։ Անոնցմէ մէկը հազիւ աշակերտներուն հասակը 
ունի, եւ կ’անուանուի «Փըթի» (petit), ուրիշ մը շատ կը կիրարկէ «ուրեմն» 
շաղկապը, եւ ան ալ կը վերանուանուի «Ուրեմն», երրորդ մը կը փորձէ 
բացատրել անգլերէն geography բառին ստուգաբանութիւնը՝ մասնաւորա-
բար շեշտելով «geo» (երկիր) արմատը, եւ իսկոյն արդէն տղոց մտքին մէջ 
կը ստանայ «Ճիո» ծածկանունը: Ունին մանրկեկ ընկեր մը, որ շուտով  
«Քիւչիւք սչան» (փոքրիկ մուկ) կը վերանուանուի...Եւ ասոնք ուրոյն 
մակդիրներ են, որոնք այլեւս անջինջ կը մնան անոնցմով դրոշմուողները, 
երբեմն դպրոցէն դուրս ալ: 
     Անդին կան հեզ, խոնարհ, անաղմուկ կերպարներ, որոնք մոռցուած 
ըլլալ կը թուին, բայց ահա կը վերազարթնեն, ինչպէս Անիձան է. ի ծնէ 
կիսախուլ աղջնակ մը, որ շուտով որբ ալ կը դառնայ՝ այնուհետեւ քարշ 
տալով դժուար ու տաժանագին կեանք մը, որ սակայն անսովոր կորովով 
մը կ’ապրի՝ չարքաշօրէն աշխատելով, խնայելով ու ինքնաբաւ դառնալով, 
նոյնիսկ օգնելով այնպիսի տիրուհիներու, որոնք յաճախ չար եղած են, 
արհամարհած եւ ցաւցուցած են զինք: Այս պայմաններու մէջ կը յաջողի 
խնայողութիւն ալ ընել, կը պտտի բազմաթիւ երկիրներ ու երբ ա՛լ կը 
ծերանայ, տունն ու խնայողութիւնը  կը յանձնէ ծերանոցին ուր եւ 
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կ’ապաստանի, այստեղ ալ օգնութեան հասնելով նախկին բարեկեցիկ 
տիրուհիներէն վերջինին, որ անկարութեան դատապարտուած է եւ 
յանձնուած է ծերանոցի խնամքին:  

* *	*

     Միայն հին դէմքերն ու ծանօթները չեն, որ այսպէս կը վերայայտնուին 
ու կը լեցնեն իր հոգին եւ յուշերը, Գրաճեան նաեւ բնութենապաշտ մըն է, 
որ խոր կարօտով կը վերյիշէ  ծովափը, լեռը, անտառներուն խորը մտե-
րիմ ընկերներով անցուցած օրերն ու տարիները, իսկ Լիբանան առատ 
նիւթ կը հայթայթէ իրեն այս առթիւ: 
     «Աչքդ փակէ, եկուր քեզ տանիմ...», կը թելադրէ ան ընթերցողին, բայց 
կը զգաս, որ ահա ինք է որ կը փակէ աչքերը եւ կը վերադառնայ «այսինչ 
ծովեզերքին մէկ ժայռը, այնինչ խնձորենիին շուքը, լեռան մը բացատը՝ 
շոճիներով շրջապատուած կամ գետի մը ափը՝ կանաչ մարգագետինով», 
որոնք օրօրած են իր պատանութեան ու երիտասարդութեան խենթ 
տարիները՝ իրեն պէս խենթ ընկերներով եւ որոնք այլեւս՝ չկան կեանքի 
բնական բերումով եւ ի զուր  կը ձայնէ. «Անցեալի յուշեր, եկէք տարէք զիս 
“մեր տեղը”», գիտնալով հանդերձ, որ ան այլեւս պիտի չվերադառնայ:  

* *	*

     Ինչպէս մուտքիս մէջ ըսի, այս հաւաքածոյին մէջ կը գտնենք կարգ մը 
յարաբերաբար ծաւալուն պատմուածքներ, որոնք կրնային այլապէս 
ամբողջ վէպի մը նիւթ հայթայթել հեղինակին, բայց ան գոհացած է 
խտացնելով այսպիսիները, որոնց մէկ նմուշն է «Ֆրիտա»-ն, որ պատմու-
թիւնն է Ֆէտիի մը եւ Ֆրիտայի մը, որոնք դպրոցական տարիներէն կը 
սիրեն զիրար, աւելի ամրապնդելու իրենց կապերը, երբ կը յաջողին 
յաճախել նո՛յն համալսարանը, որուն աւարտը, սակայն, միւս կողմէ, կը 
դառնայ անոնց յարաբերութեան ակամայ աւարտը եւս. Ֆրիտա կ’ամուս-
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նանայ ուրիշի մը հետ, Ֆէտի չհանդուրժելով այս բախտին կը մեկնի 
Միացեաալ Նահանգներ՝ իր կարգին հոն ամուսնանալու համար: 
Սակայն այս բաժանումը չի յաջողիր մարել անոնց փոխադարձ սէրը, եւ 
անոնք կը հանդիպին 40 տարի ետք, կարծես երէկ ըլլար, ոչինչ փոխուած 
է:  
     Պիտի գոհանամ այսքանով՝ առիթ տալով ընթերցողին, որ ինք անձամբ 
պեղէ այս գեղեցիկ հաւաքածոն, որ իր առջեւ պիտի բանայ մարդկային 
բազմերանգ ճակատագրեր, հոգեբանական յաջող վերլուծումներով, 
հաճելի ու յաճախ սրամիտ ծալքերով: 

  Արմենակ Եղիայեան 

* *	* *	
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Նախաբան 

     Անոնք՝ համեստ, պարզամիտ, բարեմիտ ժողովուրդի զաւակներ են, 
որոնք բեմ կը բարձրանան, քանի մը խօսքով, յատկանշական արտայայ-
տութիւններով կը կատարեն իրենց դերը, ապա տեղ կու տան ուրիշներու, 
շարունակաբար, արարներով։ Մենք՝ հանդիսատեսներս, իրազեկ 
կ՛ըլլանք ժողովուրդի պատմութեան, ներկայացուած «ժողովուրդի բեմ»-
ին վրայ։ 
Անոնց առօրեան կ՛ընդգրկէ ինքնութիւն, ընտանիք, միջավայր եւ արժէք-
ներ պահելու յարատեւ պայքար. որքան ալ դժուար եւ անգոյն, անոնք 
անխախտ կը շարունակեն կեանքի ընթացքը։ 

     Այսպէս է կեանքը հայկական թաղամասերուն մէջ. դրսեցիին համար 
թատերական ներկայացում յիշեցնող լոկ պատկերներ, իսկ տեղւոյն բնա-
կիչներուն համար կեանքի դժուարութիւնները յաղթահարելու համար 
մղուած պատերազմ։ 

     Ժամանակի ընթացքին «դերակատարները» կրնան փոխուիլ. նորերը 
կը ծլին որոնք կու գան ճոխացնելու մեր կեանքը։  

     Անցեալի արահետներէն ժողովուրդին հետ քալող եւ մեր օրերուն հաս-
նող, օղակ առ օղակ հիւսուած շղթան վստահաբար պիտի շարունակէ իր 
երթը այնքան ատեն, որ գոյութիւն ունի համախումբ, հաւաքական կեանք, 
հայահոծ թաղամասը՝ հայկական  միջավայրը։ 

   Գ.Գ  
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Պուրճ Համուտ վաթսունական թուականներուն 

Պօղոս Շահմելիքեանի յիշատակին 

     Վաթսուն տարի առաջ Պուրճ Համուտը գրեթէ ամբողջութեամբ հայ-
կական փոքրիկ քաղաք մըն էր։  
     Սիսեցիներ, ատանացիներ, մարաշցիներ, էյպէզցիներ, էւերէկցիներ, 
թոմարզացիներ ունէին իրենց  համապատասխան թաղամասերը՝ Նոր 
Սիսը, Նոր Ատանան, Նոր Մարաշը... Անոնք հինին տեղ «նորեր»ը 
ստեղծած էին եւ իրենց նոր միջավայրին մէջ ճիգ կ՛ընէին յարմարելու՝ 
պահելով հանդերձ «երկիրէն» բերած բարբառը, սովորութիւնները, անց-
եալի ուրախ եւ տխուր պատմութիւնները, ծառին, ծաղիկին, դաշտին, 
հողին կարօտը։ Իրենց համար առաջնահերթը, սակայն, գոյատեւելու եւ 
կեանքը շարունակելու կամքն էր, որ կը ծառայէր իբրեւ տիպար հայու 
յատկանիշ։  
     Այդ օրերուն Պուրճ Համուտի մէջ հին աւանդութիւնները սրբութեան 
նման կը պահուէին։ Անուանակոչութիւններուն՝ Ս. Սարգիսի, Ս. Յակոբի, 
Գրիգոր Լուսաւորիչի, ինչպէս նաեւ Ծնունդի, Զատկուայ, Վարդավառի եւ 
այլ  տօներուն Պուրճ Համուտի մթնոլորտը տարբեր կ՛ըլլար: Փուռերէն 
նոր ելած քաղքէ-գաթայի բուրմունքը կը տարածուէր թաղէ-թաղ։ Մետա-
ղէ «սինի»-ներու վրայ խմորեղէնը շարած՝ տանտիկիններ կը պատուի- 
րէին տղամարդոց՝ ամուսին կամ զաւակներ, անյապաղ զանոնք հասցնել 
թաղի փռապանին. շարքի կենալու եւ հսկելու, որպէսզի չըլլայ թէ ուրիշին 
գաթէ-քաղքէն տուն բերուէր։ Զատկուան ամբողջ շաբաթը, մեծ ու պզտիկ, 
հաւկթախաղով տարուած կ՛ըլլային: Խանութպան Կարապետը, Մարտի-
րոսը կամ Համբարձումը կողովի մը մէջ ճերմակ ձուերով բուրգ մը 
ստեղծած, անոնց գովքը կ՛ընէին. 

- Ձիւնի պէս ճերմակ, խոշոր, թարմ՝ տակաւին տաք, կը կրկնէին օրն ի
բուն։ 
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     Տարիներ առաջ, կէսօրէ ետք, դպրոցէն վերադարձին, պատանի -
պարմանուհիները փողոցը կ՛ըլլային ֆութպոլ, հնդիկ-գաուպոյ, «չէլլիկ» 
եւ գիծ խաղալու, պարան ցատկելու, հոլ դարձնելու ...  
     Պաղ եւ անձրեւոտ օրերուն դպրոցի գրեթէ սառած եւ անգոյն դասա-
րաններէն վերադառնալը եւ ածուխի կրակարաններով տաքցուած բնա-
կարան մտնելը մե՜ծ հաճոյք էր։ Մեծագոյն հաճոյքը, սակայն, գարնան 
երկարող օրերուն, դպրոցէն տուն վերադառնալ, պայուսակը նետել եւ 
փողոց ցատկելն էր։ Պատանիներուն խաղը խանգարող  ինքնաշարժին 
ճամբայ կը տրուէր դժգոհութեամբ եւ վարորդին «կը յանձնարարուէր» 
յաջորդին միեւնոյն սխալը չկրկնել. պարզապէս կ՛ըսուէր՝ 

- Ճամբադ փոխէ՛։

     Շաբաթ գիշերները, մարդիկ խումբ առ խումբ, նարինջի մը վրայ մոմ մը 
տեղադրած, անուանակոչութեան կամ նշանտուքի կ՛երթային եւ վերա-
դարձին, կէս գիշերէն ետք, յեղափոխական երգեր երգելով, յաղթական կը 
վերադառնային տուն, համոզուած, ինքնավստահ եւ միշտ պատրաստ... 

Համոզուած ենք որ միայն զէնքով կայ հայոց փրկութիւ՜ն... 

     Երեւակայեցէք, այդ օրերուն ո՛չ աղմկոտ շարժանիւներ կային ոչ ալ 
արագընթաց ինքնաշարժներ, եւ ... կէս գիշերը անց՝ մթութեան եւ լռու-
թեան մէջ երգ մը կ՛արթնցնէր թեթեւ քուն ունեցողները.  

Վէրքերով լի ջան ֆիտա եմ, 
թափառական տուն չունեմ, 
եարիս փոխան զէնքս եմ գրկել, 
մի տեղ հանգիստ քուն   չունեմ։ 

     Ջարդուած ժողովուրդի զաւակ, անիրաւուած եւ աշխարհէն անտես-
ուած՝ վէրքերով լի պուրճհամուտցիին հեռացող քայլերէն եւ ձայնէն ետք 
կը յայտնուէր մէկ ուրիշը՝ աւետելու յեղափոխութեան ծնունդը.  
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Ձայն մը հնչեց Էրզրումի հայոց լեռներէն, 
Թունդ-թունդ ելան հայոց սրտեր զէնքի շաչիւնէն, զէնքի շաչիւնէն.. 

     Այդ օրերուն պուրճհամուտցի չարքաշ աշխատաւորը, հակառակ իր 
նեղ եւ անձուկ վիճակին, առիթը չէր փախցներ կեանքը «քէֆ»-ով 
անցընելու։ Աշխատանքէն վերադարձին, լուացուելէ եւ մաքրուելէ ետք, 
ընթրիքի կը նստէր հարազատներով, ընկերներով, բարեկամներով։  
Փողոցէն անցնող օտարը նոյնիսկ «բարի եկած էր, հազար բարի»՝ 
մասնակցելու իր համեստ սեղանին։ Շաբաթավերջերուն եւ առիթներով, 
բոլորին համար «քէֆ» ընելը սովորական երեւոյթ դարձած էր։ Երգի ու 
երաժշտութեան հնչիւնը պատուհաններէն, բաց դռներէն դուրս կը յորդէր 
փողոց՝ տօնական մթնոլորտ ստեղծելով թաղին մէջ։ Լարային նուագա-
րանները «կը զարնուէին», կը հնչեցուէր «աքորտիոն»-ը, դանակ -
պատառաքաղի հարուածներով գաւաթներէն եւ շիշերէն ելած զնգ-զնգոցը 
երաժշտութեան չափը կը պահէր, եւ հայրենիքէն բերուած երգերը կ’եր-
գուէին ուրախութեան եւ ցասումի արցունքներով։  

     Մեներգողին կ’արտօնուէր երգել մինչեւ կրկներգը. անկէ անդին կա-
տակասէր ներկաները, կացութեան տէրն ու տիրականն էին եւ երգը կ՛եր-
կարէին ու կ՛երկարէին իրենց կատակախառն քաշքշուքներով.  

Ջէյրանի պէս սարերով, եկար ու անցար,            
մէկ բարեւ էիր տալիս այն էլ մոռացար։ 
«Ուլէք» ջէյրանի պէս սարերով...  
«ուլան» ջէյրանի պէս սարերով ...  

     Ներկաներէն ամէն մէկը ունէր «իր երգը», որ պէտք է երգէր անպայ-
ման, կրկնութեան ի գին, բոլոր հաւաքոյթներուն ալ, իսկ հեղինակաւոր 
անձը, կը խնդրէր այսինչէն-այնինչէն, որ իր նախասիրածը երգէր, մինչ 
ինք վերացած, աչքերը գոց կը սուզուէր երազներու աշխարհին մէջ։  

Իմ խենթ գարնան օրեր անուշ, եկէ՛ք ինձ կրկին, 
Սուրբ ցնորքներ, յուշեր քնքուշ իմ երազ կեանքին: 
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Հիմա աղքատ, թշուառ եմ ես, սիրտս է պարապ ու լռին, 
Բայց դուն միշտ կաս յուշ հրակէզ, դուն՝ ժպիտն իմ  թախծին: 

     Անցեալի այդ անուշ օրերուն մարդիկ երկրէն իրենց հետ բերած  հողա-
գործական աշխատանքի, սիրոյ, ուրախութեան, տխրութեան եւ կարօտի 
երգեր ունէին: Հայրենիքը կորսուած էր, սակայն յիշողութեան մէջ կար, 
հոն, տեղ մը, որ երգերով, շարժապատկերի նման կը վերակենդա- 
նանար: 

Իմ հեռաւոր հայրենիք, իմ փառաւոր հայրենիք, 
          Աշխարհներում աննման իմ անուշիկ Հայաստան։ 
          Ոչ մէկ աշխարհ քեզ նման կարօտն ունի մայրական, 
          Ովկիաններէն ալ անդին քեզ կը փնտռեմ անձկագին: 
          Իմ հեռաւոր հայրենիք, իմ դարաւոր հայրենիք, 
          Աշխարհներում աննման իմ անուշիկ Հայաստան։ 

Թռչէի մտքով տուն, 
Ուր իմ մայրն է արթուն, 
Տեսնէի այն առուն, 
Կարօտով ես անհուն, 
Որ ամէն մի գարուն 
Ջրերով վարարուն 
Կարկաչում էր սարերում։ 

     Նորահաս երիտասարդներ, ընկերութեան մէջ մտնելու համար-
ձակօրէն արտայայտուելու առաջին փորձերը կը կատարէին. կ՛երգէին, 
զուարճալի «անեգտոթ»-ներ կը պատմէին, ինքնաշխատութեամբ երա-
ժշտական գործիքի մը  վրայ հմտացած կը նուագէին հին եւ նոր եղանակ-
ներ։ Ներկաներէն մէկը չկար, որ իր մասնակցութիւնը չբերէր հաւաքոյթ-
ին։ Ամէն մէկը ճանչցուած էր իր իւրայատուկ շնորհքին համար։ 
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Կատակներու վարպետները, պատմելու յատուկ ոճ եւ ծամածռու-
թիւններ գործածելով կ՛արժանանային կատակերգակի համբաւին։ Երբ 
երգն ու երաժշտութիւնը դադար առնէր, անոնցմէ կը պահանջուէր 
միեւնոյն կատակը կրկնել ու կրկնել։  
     Այդ օրերուն կային աշուղական երգերու մեկնաբան նուագածուներ՝ 
քամանչայով, ջութակով եւ կշռոյթ տուող թէֆ-տաւուլով: 
Տօնախմբութեան, ուրախառիթ հաւաքոյթներուն՝ կնունք, նշանախօ-
սութիւն, հարսանիք, անուանակոչութիւն եւ շաբաթավերջի խնճոյքի 
«հոտը առած», գուսանները անկոչ հիւրի նման կը յայտնուէին եւ որպէս 
տան հարազատ անդամ՝ կը ճոխացնէին մթնոլորտը։ Իբրեւ 
վարձատրութիւն անոնք կը ստանային սրտաբուխ նիւթական նուէր կամ 
ճաշէն իրենց բաժինը: 

Էշխէմէդ էնպէս վառուիլ իմ, 
վունց մէջլում եա՜ր իմ ասում։ 
Գոզալի տիսուն կարօտ իմ, 
հիղ քաշուի, սա'ր իմ ասում։ 

Մէջլիսներու խաղըն դուն իս, 
վանքերումըն տաղըն դուն իս։ 
Սայաթ-Նովու բաղըն դուն իս, 
կարօտ իմ, բար իմ ասում: 

Թագաւուրի թագին լայիղ քարըն իմ, քարըն իմ, քարն իմ, եար, 
Շիրինի պէս Փահրադի դիդարն իմ,  
ախ նա նայ, եար նա նայ, ախ նա նայ, եար նա նայ: 
Ես էն գըլխէն Սայաթ Նովու եարըն իմ, եարն իմ, եարն իմ, եար, 
Քո ասածըն ուրիշ տիղ է, ուրիշ տիղ, 
 ախ նա նայ, եար նա նայ, ախ նա նայ, եար նա նայ։ 
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* *	*

     Ժողովուրդին մէջ հողին եւ ցանքին հանդէպ սէրն ու կարօտը բացա-
յայտ էր։ Անցեալի Պուրճ Համուտի բնակարաններուն ետեւ, կողքին կամ 
մուտքին՝ որթատունկ մը, ծառ մը տնկուած կ՛ըլլար, եւ կամ ափ մը հողի 
վրայ կը ցանուէր կանաչեղէն՝ սոխ, անանուխ, ազատքեղ, լոլիկ...։ Անոնք 
որոնք այդ կտոր մը հողաշերտը չունէին, տան տանիքը, թիթեղէ տուփիկ-
ներու մէջ հողագործական աշխատանքին նուիրուած, գէթ մտքով, զգայա-
րաններով կը վերադառնային հայրենի հողին, պարտէզին, անտառին ... 

Գետակի վրայ թեքուելէ ուռին 
ու նայում է լուռ վազող ջրերին, 
երազ աշխարհում ամէն բան յաւէտ 
գալիս է, գնում ու ցնդում անհետ: 
Եւ գլուխը կախ նա լաց է լինում,  
ջրերը ուրախ գալիս են, գնում։  

* *	*

     Վաթսունական թուականներուն, երկիրը տնտեսական վերելքի մէջ էր։ 
Աշխատանք, եկամուտ եւ առատութիւն կար։ Լիբանանահայութիւնը 
կ՛ապրէր լաւագոյն պայմաններու մէջ։ Հայկական կուսակցութիւնները, 
58-ի տխուր պատահարները մէկդի դրած, համերաշխ, ամէն մէկը լծուած
էր շինիչ աշխատանքի։ Մշակութային կեանքը եռուն էր. երգահանդէսներ,
թատերական երեկոներ, գրական հանդիպումներ զիրար կը խաչաձեւէին
յաճախ, եւ մարդիկ շուարած չէին կրնար որոշել՝ ո՜ր ձեռնակին ներկայ
գտնուիլ։
      Երաժշտական աշխարհին մէջ հետզհետէ սկսան երեւան գալ նուա-
գելու կամ երգելու ձիրք ունեցողներ, որոնք ձեռնադաշնակի, հարմոնի-
քայի օգնութեամբ ժողովրդական երաժշտութիւն կը հրամցնէին։ 
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     Հին սերունդին մէջ թրքական «շարքի»-ներ պահանջողներու եւ գնա-
հատողներու թիւը տակաւ առ տակաւ սկսաւ նօսրանալ, եւ ի վերջոյ 
հայերէն երգն ու երաժշտութիւնը  յաղթանակեց: 
     Անցեալի Պուրճ Համուտի հայաշատ թաղերուն մէջ երիտասարդներ 
փողոց կ՛իջնէին վայելելու գարնանային գիշերներու անուշութիւնը.   

Գիշերն անուշ է, գիշերն հեշտագին, 
           Հաշիշով օծուն ու բալասանով, 
           Լուսեղէն ճամբէն կ՛անցնիմ ես գինով, 
          Գիշերն անուշ է, գիշերն հեշտագին։ 
          Այս գիշեր տօն է, հոգւոյս կիրակին, 
         Համբոյրներ կու գան հովէն ու ծովէն։ 

     Ժամանակի ընթացքին տաղանդները խմբուեցան։ Ազդուած արեւ-
մտեան երաժշտութենէն՝ rock and roll-էն սկսան 4-5 անդամ ունեցող 
խումբեր կազմել, այլ լեզուով, band-եր ստեղծել. օրինակ՝ Les lunettes 
noires, The Five Fingers, The Wonders, The Babies, The News.... 
     Նուագող-երգիչները մեծ մասամբ ինքնուս, ինքնաշխատութեամբ 
նուագել սորված, գազէ (նoթայէ) գաղափար չունէին: Անոնք, ձայնա-
սփիւռէն կամ սկաւառակէն երգ մը ունկնդրելէ ետք, երաժշտութիւնը 
կ՛ընդօրինակէին, բառերը կ՛արտատպէին եւ բնագրին նման, հարա-
զատութեամբ կը ներկայացնէին։ Երաժշտական գործիքները նախնական 
էին, այսինքն՝ ելեկտրական կիթառ շատ քիչ կար. բարձրախօսի տեղ 
կ՛օգտագործուէին տան ձայնասփիւռները: Հակառակ տեսակ-տեսակ 
դժուարութիւններուն՝ «խումբերը» կրցան բեմ ելլել, ունկնդիր համա-
կիրներ ունենալ եւ երաժշտական կեանքին զարկ տալ։  
     Հայկական թաղերուն մէջ, գրեթէ ամէն մէկ անկիւնէ, նուագարաններու 
ձայն կը լսուէր: Խումբերը փորձի մէջ կ՛ըլլային, իսկ ընկերներ-բարեկամ-
ներ, անկիւնը, տախտակէ սնտուկի մը վրայ նստած, իրենց նախասիրած 
երգերը կը խնդրէին լսել:  

– Ակա, մէկ հատ «Թամուէ-թամերո»-ն կ’երգէ՞ք։
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– Ֆոսթո Փափեթթի կը նուագէ՞ք։
– Մէկ հատ Էլվիսէն երգ մը, խնդրե՜մ։
Խումբերուն երգացանկը ընդհանրապէս օտար էր՝ ֆրանսերէն,

անգլերէն, իտալերէն։ Կ՛արժէ նշել, որ նորարարներ անպակաս էին  
Պուրճ Համուտի մէջ. Կարո Թերզեանը, հնդկաստանցի դերասան՝ Շամի 
Գափուրի «ճանկլիքա» երգերու անզուգական մեկնաբանն էր։ Առանց 
հմուտ ըլլալու լեզուին՝ ան իւրայատուկ շեշտով եւ հարազատ դարձու-
ածքներով կը ներկայացնէր այդ երգերը։  

     Արա Քէքէճեանը, կարելի է ըսել, առաջիններէն էր եւրոպական 
երաժշտութեան ոճով եւ հայերէն բառերով երգ յօրինող, որուն ստեղծա-
գործութիւնները մինչեւ օրս կը յիշուին։   

Երբ որ ես կը քալեմ, ճամբուն եզերքէն, 
       Ես քեզ կը տեսնեմ, սրտիս խորերէն, 
       Այո՜, այո՜, այո՜... 

Կամ՝ 
Երբ կ՛երթայիր դէպի դպրոց, 
հագած էիր կապոյտ գոգնոց, 
ես մօտեցայ, դու հեռացար, 
ինչո՞ւ, ինչո՞ւ դուն բարկացա՜ր։ 

Սեդա, Սեդա, ես քեզ տեսայ, 
Սեդա, Սեդա, շատ հաւնեցայ, 
Սեդա, ես քեզ սիրահարուեցա՜յ, 
Եէ, եէ, եէ, եէ... 

     Մենք այդ օրերուն երիտասարդ էինք, ամէն մէկս խումբի մը մէջ էր: 
Մեզմէ սերունդ մը առաջ փնտռուած էին Tino Rossi-ի եւ Charles Trenet-ի 
երգերը: Իսկ մենք, կը հետեւէինք այդ օրերու նորոյթ երգիչներուն՝ 
Beatles, Elvis, Cliff Richard, Adamo, Adriano Celentano … 
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     Մեր նախասիրած երգերն էին՝  Love me do,  Tombe la neige, Dream 
dream, Traveling light, Yesterday, Green fields, Till there was you, Bye bye 
love, Blue moon ... ցանկը երկար է։ 
     Ինքնավստահ եւ պատրաստ՝ աշխարհին բացուելու, «Պուրճ Համուտի 
տղաքը» band-երով դուրս ելան հայկական թաղերէն, «գրաւեցին» 
Լիբանանի բեմերը եւ ճոխացուցին երաժշտական կեանքը։ Կիրակի 
առաւօտներու recital-ները եւ յետմիջօրէի dancing-ները կը հրապուրէին 
հայ եւ օտար երգի եւ երաժշտութեան սիրահարները։  
     Ինչպէ՞ս կարելի է մոռնալ Էշրէֆիէի Ազատամարտ ակումբի սրահին 
մէջ ամէն կիրակի տեղի ունեցող  «Théâtre de 6 heures» յայտագիրը, ուր 
երիտասարդ տաղանդներ, մեծ մասամբ  Պուրճ Համուտէն, բեմ կ՛ելլէին 
ցոյց տալու իրենց «հիւնէր»-ները: 
     Ժամանակի ընթացքին Պուրճ Համուտի մէջ ստեղծուած խումբերը 
այնքան  հարազատ սկսած էին մեկնաբանել  արեւմտեան երաժշտու-
թիւնը, որ դարձան արհեստավարժ նուագախումբեր՝ հրաւիրուելով 
ճոխացնելու ճաշկերոյթներ, պարահանդէսներ եւ իրիկնային այլ 
ձեռնարկներ։ 

* *	*

     Կարելի չէ վաթսունական տարիներու Պուրճ Համուտի մասին խօսիլ՝ 
առանց անդրադառնալու տեղւոյն շարժապատկերի սրահներուն։ 
     Պուրճ Համուտ համբաւ ստացած է շարժապատկերի սրահներով, 
որոնք տեղւոյն բնակիչներուն ժամանցի, զբաղմունքի եւ զարգացման մէջ 
մեծ ներդրում ունեցած են։ 
     Այդ սրահներէն առաջինը եղած է սինեմա «Քնար»-ը։ Պէյրութ գետի 
կամուրջին տակ, Պուրճ Համուտի մուտքին, նեղ եւ փոքր սրահ մը եղած է 
«Քնար» սինեման։ Յարմար անուն մը որոշելու համար դիմուած է 
հանրութեան: Անյայտ կը մնայ «Քնար» անուն առաջարկողը, որ իբրեւ 
պարգեւ ստացած է  տարուան մը ձրի տոմս: «Արծաթեայ պաստառ»-ին 
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ճիշդ առջեւ սրահը ունէր բեմ մը՝ օգտագործելի թատերական նպատակ-
ներու համար։  
     1954-ին Եգիպտոսէն հրաւիրուած է Ֆեյրուզ անունով պարուհի մը, եւ 
քանի  մը օր շարունակ սրահը «ասեղ ձգելիք տեղ չէր մնացած»։ Մեծ եւ 
պզտիկ, հանդերձ ընտանեօք, դպրոցականներ իրենց ուսուցիչներուն 
ուղղեկցութեամբ ներկայ գտնուած են այդ բացառիկ ներկայացումին։ 
     Ֆեյրուզ հանրութեան ներկայացուած էր որպէս ծագումով հայ, 
հետեւաբար կ՛ենթադրեմ, հանդիսատեսներ, ազգային պարտականու-
թիւն կը համարէին զինք քաջալերելը ։ 
     Վաթսունական թուականներուն արդէն իսկ հանրածանօթ շարժա-
պատկերի սրահներ էին «Սինեմա Արաքս»-ը, «Սեւան»-ը, «Գերմանիկ»-ը։ 
Աւելի ուշ, բացուեցան Royal, Florida, Madona, Central սրահները։  
     Պուրճ-Համուտի մէջ երկուշաբթի օրերը սափրիչներն ու կօշկակար-
ները սովորութիւն ունէին արձակուրդ առնելու՝ ոչ-աշխատանքային օրը 
յայտարարելով իբրեւ «էշշէկ պայրամը»՝«էշու տօնը»: Յետմիջօրէի 
առաջին ցուցադրութենէն՝ ժամը երեքէն սկսեալ, անոնք կը դառնային 
սինեմայէ-սինեմա, որոշելու, թէ ո՜ր ֆիլմը արժանի էր դիտուելու: Ժամը 
վեցին, սրահէն դուրս ելլողներուն անպայման կը հարցուէր.  

– Ակա, ֆիլիմը ինչպէ՞ս է, եւ դիմացինին պատասխանի հիմամբ
կ’որոշուէր թէ շարժապատկերը արժանի՞ էր դիտուելու, թէ՞ ոչ։ 

– ֆիլիմը մէկ փարա չ՛արժեր, պաթալը լաւ մը ծեծ կ՛ուտէ։
– Պաթալը՝ ֆիլմի հերոսը, կը մեռնի։
– Ֆիլիմը «ղոնուշուխլուխ» է, այսինքն՝ դերասանները շատ կը

խօսակցին է, որմէ «պայրամ» բռնողները շատ բան չէին հասկնար։ 
     Իբրեւ եկամտաբեր ձեռնարկ՝ միութիւններ, (օրինակ տեղւոյն ԼՕԽ-ի 
վարչութիւնը), սրահ մը կը վարձէին. կը համաձայնէին սրահի տիրոջ 
հետ, որպէսզի ժողովրդային խաւերուն յարմար եւ պատշաճ ֆիլմ մը 
ցուցադրուի։ Ընդհանրապէս ընտրուած ֆիլմը «գաուպոյական» կ՛ըլլար, 
ուր ամերիկացիներու սովորութեան համաձայն՝ տղամարդիկ, ատրճա-
նակները մէջքէն կախած, գինետուն կը մտնէին-կ՛ելլէին, զիրար կը 

1919



սպաննէին, հնդիկներ կ՛ոչնչացնէին։ Այդ տեսակի ֆիլմերուն մէջ իգական 
սեռի ներկայութիւնը գրեթէ աննշան էր, հետեւաբար սիրային տեսարան-
ներու հաւանականութիւնը շատ չնչին էր։ «Գաուպոյներուն» մէջ կար 
չարը, բարին, միամիտը, հերոսը, վախկոտը, եւ պուրճհամուտցին ըստ 
այնմ իր շուրջիններուն մէջ կը բնորոշէր դերասաններուն նմանօրինակ-
ները։ Ինք, անշուշտ, տպաւորուած հերոսով, կը կապկէր անոր քալու-
ածքը, արտայայտուելու ոճը, ծխախոտ ծխելու ձեւը եւ կը փափաքէր 
հերոսին նման՝ ըլլալ առնական, կտրիճ եւ վեհանձն։  
     Երբ քանի մը տարուայ վրայ հանդիսատեսներուն միեւնոյն ֆիլմը 
հրամցուեցաւ, վարչական տիկինները խնդրեցին շարժասրահի տիրոջ-
մէն, որ կրկնուող շարժապատկերը փոխէր եւ իր հայեցողութեամբ՝ 
յարմար հատ մը ընտրէր։  
     Սխալ հասկացողութեան հետեւանք՝ կը պատահէր, որ ծանուցուած 
«ընտանեկան», «դաստիարակիչ» եւ «բարոյալից» ֆիլմին մէջ դերասանու-
հիներ կիսամերկ, յաճախ անբարոյ դերերով կը յայտնուէին՝ տղամար-
դոց մէջ գոհ տրամադրութիւն ստեղծելով, իսկ ընդվզում եւ զայրոյթ՝ 
տիկիններուն մէջ։ 
      Պուրճ-Համուտի նեղլիկ թաղերէն մէկուն մէջ ֆիլմի ցուցադրութեան 
սրահ մը կար՝ սինեմա «Մատոնա»-ն։ Զարմանալի է, չէ՞, հայկական 
անունով մկրտուած՝ «Քնար», «Արաքս», «Սեւան» սրհաներէն ետք օտար 
անուն մը՝ «Մատոնա»։ Արդեօք նորոյթին հետեւելու պատճառա՞ւ 
ընտրուած էր այդ անունը, թէ՞ թաղեցի գեղուհիի մը անունին համար,  
չենք գիտեր։  
     Հետագային եւ մինչեւ հիմա Պուրճ Համուտի մէջ այդ թաղը կը ճանչ-
ցուի «Մատոնա»-ով։  
     Ֆիլմի օրական առաջին ցուցադրութիւնը կը սկսէր ժամը ճիշդ 3-ին։ 
Ներկաները անհամբեր կը սպասէին action-ի տեսարաններուն, որոնք 
կ՛ուշանային։ Երբ դերասաններուն միջեւ անհասկնալի խօսակցութիւնը 
երկարէր, որմէ հանդիսատեսը շատ բան չէր հասկնար, սրահի օդը 
հեղցուցիչ կը դառնար եւ կը սթափեցնէր ներկաները, որոնցմէ մէկը, նախ 
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ցած ձայնով, կը պոռար «հաուա», այսինքն՝ «օդ կ՛ուզենք»։ Քիչ անց, 
ամբողջ սրահը կը թնդար «հաուա»-ով։ 
     Հովահարները կ՛աշխատցուէին, եւ հանդիսատեսները գոհացած կը 
հետեւէին արկածախառն տեսարաններուն։ Դիմացէն փչող պաղ հովէն 
պաշտպանուելու համար՝ մարդիկ ամփոփուած եւ կծկուած, կը զղջային 
«հաուա» պոռացած ըլլալնուն համար։ Քիչ ետք, երբ տեսարանը փոխուէր 
եւ դերասաններուն միջեւ խօսակցութիւնը վերսկսէր, սրահի մէջէն քանի 
մը ներկաներու երկչոտ «սէքքըր հաուա»-ն (գոցէ հովը) շուտով կը վերա-
ծուէր հաւաքական բողոքի՝ «սէքքըր հաուա՜, սէքքըր հաուա՜»։ Եւ այսպէս, 
«հովը բաց», «հովը գոցէ»- ով կը սկսէր ու կ՛աւարտէր ֆիլմը։  
     Սինեմա Գերմանիկ, իր մօտաւորապէս երկու հազար աթոռներով, կը 
նկատուէր Պուրճ-Համուտի, ինչու չէ նաեւ մայրաքաղաք Պէյրութի, 
խոշորագոյն սրահը։ Հետեւաբար այդտեղ ցուցադրուած շարժապատկեր-
ները ժողովրդական բնոյթ կ՛ունենային՝ ընդունելու համար հոծ թիւով 
ներկաներ։  
     Այդ ֆիլմերէն մէկը ձիու վրայ նստած, վիշապասպան հերոսի մը 
արկածախնդրութիւնները կը ներկայացնէր, որ ճարպիկ ձեւով ծանու-
ցուեցաւ որպէս տեղացի քրիստոնեայ համայնքի հերոս St. George-ի 
վաւերագրական պատմութիւնը։ Ժապաւէնը մեծ ընդունելութիւն գտաւ 
հայ եւ ոչ-հայ հանդիսատեսներուն քով։ St. Georges-ի յիշատակը յարգելու, 
անոր հրաշագործ արարքներուն տեղեակ ըլլալու եւ սուրբին հանդէպ 
իրենց նուիրուածութիւնը վերանորոգելու տրամադրութեամբ՝ Գերմանիկ 
սրահը,  իրարյաջորդ շաբաթներ, ուխտատեղի դարձած ըլլար կարծէք։ 
Հանդերձ ընտանեօք՝ մեծէն մինչեւ ծծկեր երեխան, ուտեստեղէն եւ 
ըմպելիքը հետերնին, կրօնական արարողութեան մը ներկայ գտնուելու 
նման առիթը չփախցուցին դիտելու սուրբին մասին «վաւերագրական» 
ֆիլմը։  

* *	*
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     Վաթսունական թուականները անցան՝ մտքերու մէջ ձգելով անկրկնելի 
յիշատակներ։ Այդ օրերուն Պուրճ Համուտը տարբեր համ եւ հոտ ունէր... 

« Տեղեր կան, որոնք պիտի յիշեմ 
Ամբողջ կեանքս, հոգ չէ, ոմանք փոխուած են. 
Ոմանք առ յաւէտ, ոչ դէպի լաւը, 
Ոմանք չկան եւ ուրիշներ կը մնան: 
Այս բոլոր տեղերը ունէին իրենց վայրկեանները 
Սիրահարներով եւ բարեկամներով, ես տակաւին կը յիշեմ. 
Ոմանք մահացած են, իսկ ուրիշներ կ՛ապրին 
Կեանքիս մէջ, սիրած եմ բոլորն ալ »:  

“ In my life”, The Beatles
   Ճոն Լենըն 

* *	* *	
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ԱնիձաԿանաչեանի պատմութիւնը 

     Անիձային ականջը ծանր է, դժուար կը լսէ. հետեւաբար, տուած 
պատասխանները իրեն ուղղուած հարցումներուն չեն համապատաս-
խաներ: 

– Քանի՞ տարեկան ես, Անիձա.
– Հը՞, անօթի՞ եմ. Ո՛չ, անօթի չեմ:
– Տարիքդ, Անիձա, քանի՞ տարեկան եղար:
– Մարո՞նը, ո՞ր պարոնը:
Անիձան «պ»-երը «մ»-ի կը վերածէ։ Տրուած հարցումներէն այնպէս մը

կը հետեւցնէ, թէ խօսքը իր նախկին աշխատանքին մասին է եւ հարցումը 
կը վերաբերի «պարոն»-ին: 

* *	*

     Ծնողազուրկ Անիձան հինգ տարեկանին յանձնուած էր Ժպէյլի 
«Թռչնոց բոյն»-ին։ Ծնողներուն մասին ոչ մէկ տեղեկութիւն կար։ Թէ 
ինչպէ՞ս անապատէն կրցած էր ողջ դուրս գալ (կարելի՞ է արդեօք 
աւելցնել նաեւ «առողջ»-ը) եւ հասնիլ որբանոց, ոչ ինք կարողութիւնը 
ունէր յիշելու, ոչ ալ ուրիշը։ Իր ցնցոտիները, նիհարակազմ մարմինը եւ 
արտասանած քանի մը հայերէն բառերը ենթադրել տուած են շուրջին-
ներուն, թէ ինք հայ էր եւ հետեւաբար պէտք էր որբանոց տարուէր։ 
     Լիբանանի Ժպէյլ աւանի ծովեզերքին անմիջապէս կից հաստատուած 
որբանոցը 1925 թուականէն սկսեալ կոչուած է «թռչնոց բոյն» ։ 
     Մինչ այդ, որբանոցը ամերիկեան Near East Relief –ի հովանաւորու-
թեան տակ եղած է։ Ապա դանիացի նուիրեալ մարդասէր Մարիա 
Ճագոպսըն ստանձնած էր հաստատութեան տնօրէնութիւնը, որբուկնե-
րու համար իսկական տաքուկ բոյնի մը վերածելով Թռչնոց բոյնը։ 
     «Մամա»-ն, այդպէս ճանչցուած էր միս Ճագոպսըն, ականատես եղած 

2323



էր Ատանայի աղէտին։ Այդ օրերէն ի վեր մայրական հոգածութիւն ցոյց 
տուած էր փոքր տարիքով որբացած հայ տղոց ու աղջիկներուն։ 
Տեղահանութեան եւ ջարդի տարիներուն ան ճիգ չէ խնայած որբացած 
փոքրիկներ հաւաքելու եւ մօր կամ հարազատի գուրգուրանք տալու 
անոնց։ Լուացած, մաքրած, կերակրած եւ ի պահանջել հարկին մկրտած 
էր զանոնք նոր ինքնութեամբ՝ անուն մականունով։ 
     Անիձային տարիքը ունեցող ճնճղուկներու կամ ճուտիկներու նմանող 
փոքրիկները, կորսնցնելէ ետք ամէն բան՝ ծնողք, ազգական, տուն, ինք-
նութիւն, «Մամա»-ն ընդունած էին իբրեւ հարազատ մայր։  
     «Մամա»-ն ոչ միայն գուրգուրանք եւ սէր տուաւ որբերուն, այլ նաեւ՝ 
ուսում, աշխատանքի ընդունակութիւն եւ կեանքի դժուարութիւնները 
դիմագրաւելու կամք ու կորով։  
     Անոնք արհեստ սորվեցան, տան մէջ աշխատանք կատարելու 
հմտութիւն ստացան եւ երբ հասան երիտասարդութեան սեմին, գիտե-
լիքներով զինուած, պատրաստ էին կեանքի ասպարէզ նետուելու։ 
Փոքր տարիքին, անհանգստութեան պատճառով, լսողութիւնը կորսնցու- 
ցած էր Անիձան. երբ երիտասարդութեան տարիքը թեւակոխեց, իր հաս-
ակակիցներուն նման ամուսնութեան առաջարկ չստացաւ։ Հակառակ իր 
սլացիկ մարմինին, չարքաշ եւ աշխատասէր բնաւորութեան, ընտանիք 
կազմելու եւ զաւակներու տէր ըլլալու բախտը չունեցաւ։ 
Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի տարիներուն իբրեւ օգնական 
ծառայեց բարձրաստիճան անգլիացի զինուորականի մը տան մէջ։ Օրն ի 
բուն անտրտունջ կ՛աշխատէր։ Այնքա՜ն անթերի կը կատարէր իր պար-
տականութիւնները՝ լուացք, արդուկ, ճաշ, փոքրիկներու հոգատարու-
թիւն, որ պատերազմի աւարտին, տնեցիները ուզեցին զինք իրենց հետ 
Անգլիա տանիլ. սակայն Անիձան մերժեց առաջարկը։  
     Տարիներ ետք, երբ նիւթը բանայինք եւ հարցնէինք, թէ ինչո՞ւ չէր ուզած 
Անգլիա երթալ, դէմքին վրայ անմեղ ժպիտ մը կ՛ուրուագծուէր եւ կ՛ըսէր. 

– Չեմ «գիտեմ», չուզեցի։
Իր մաքրասիրութեան եւ բծախնդիր աշխատանքին շնորհիւ Անիձան
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աշխատանքի առաջարկ ստացաւ յայտնի հայ առեւտրականի մը տան 
մէջ։  
     Ան խանդավառութեամբ լծուեցաւ նոր աշխատանքին։ Ազգակից 
ըլլալնուն՝ անոնցմէ բարեացակամ վերաբերում կը սպասէր։ 
     Անթերի կը կատարէր իր պարտականութիւնները. կը լուար եւ կ’ար-
դուկէր սաւանները, ճերմակեղէնը, «մեծ պարոնին», «պզտիկ պարոնին» 
եւ տիկինին հագուստները։  
     Սակայն, հակառակ իր բարեխիղճ աշխատանքին, աննշան բանի մը 
համար տիկինը յաճախ ձայնը կը բարձրացնէր եւ կը յանդիմանէր զինք, 
իսկ «պզտիկ պարոնը», ընտանիքին մէկ հատիկը, երիտասարդ էր, 
անհամբեր եւ միշտ պահանջկոտ։ Շապիկ-տաբատ արդուկուած եւ 
պատրաստ վիճակի մէջ պէտք է ըլլային միշտ։  
     Ամէն անգամ որ «պզտիկ պարոն»-ը առեւտրական աշխատանքով 
զբաղած, բնակարանէն բացակայէր կամ ճամբորդած ըլլար, տան մէջ 
խաղաղութիւն կը տիրէր։ «Մեծ պարոն»-ն ու տիկինը հանդարտած, 
նուազ պահանջկոտ կ՛ըլլային Անիձայէն. իսկ երբ երիտասարդը կը 
վերադառնար, տան խաղաղութիւնը կ՛անհետանար։ 
     Թէեւ տանտէրերը յստակօրէն ազդարարած էին Անիձային՝ տան 
անցուդարձերը դուրսը չպատմել, սակայն ան սայթաքումներ կ՛ունենար։ 
Իր տեսածն ու գիտցածը, չեմ կրնար ըսել լսածը, պատմելու փորձութեան 
կ՛ենթարկուէր։ 
     Ամէն անգամ որ մեր տունը այցելէր, բերնէն նախադասութիւն մը կը 
վրիպէր.  

– Այսօր մեծ «մարոնը» բարկացաւ պզտիկ «մարոնին» վրայ։

Երբ ուզէինք գիտնալ շարունակութիւնը, Անիձան տեղեկութիւնը

կիսատ ձգած կ՛ընկրկէր ու կը պատասխանէր, 
– Չեմ «գիտեմ»։
– Էհ, յետոյ, Անիձա՞։

– Բան չիկայ։

Ուրիշ օր մը,
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– Այսօր պզտիկ «մարոնը» աղջիկայ մը հետ տուն եկաւ։

– Անիձա, ո՞վ էր աղջիկը, հա՞յ էր, թէ՞ արաբ։

Պատասխանը կ՛ըլլար,
– Չեմ «գիտեմ»։

     Տարիներու խնայողութեամբ Անիձան փոքրիկ յարկաբաժին մը գնեց 
այն յոյսով, որ օր մը ինքն ալ կրնար ընտանիք կազմել եւ, ինչու չէ, 
«տիկին»  դառնալ։  
     Երբ յոգնած տուն հասնէր, գոհունակութեամբ կ՛ըմբոշխնէր հանդար-
տութիւնը եւ իր ազատութիւնը։ Հրահանգ տուող, յաւելեալ աշխատանք 
պահանջող, վրան բարկացող չկար հոն։ Ինք տէրն ու տիրականն էր իր 
կեանքին, նիստ ու կացին։ 
     Ամէն բան կը փոխուէր, երբ շաբաթուան սկիզբը վերադառնար աշխա-
տանքի։ Խոժոռ դէմքեր կը տեսնէր եւ պահանջներ կը լսէր։ Կրնա՞ր ըլլալ, 
որ իր ինքնաբաւ դառնալը մեծահարուստ ընտանիքի անդամներուն 
նախանձը կը գրգռէր։ Այդպէս կ՛ենթադրէին Անիձային ծանօթները. իսկ 
ինք, միամտօրէն ժպտելով կը պատասխանէր. 

– Չեմ «գիտեմ»։
Դժգոհութեան շարժառիթներէն մէկն էր նաեւ շաբաթավերջերուն իր

բացակայութիւնը. 
– Սա սպասաւոր աղջիկը ո՞վ է եղեր, որ արձակուրդ պիտի ունենայ։

– Ո՞վ գիտէ, ինչե՜ր կը պատմէ դուրսը մեր մասին։

Եւ դժգոհութիւնները անպակաս էին,
– Անիձա, այս պնակները լաւ չես լուացած։

– Անիձա, շապիկս լաւ չես արդուկած։

Քննադատութեան ալիք  մը ծայր կ՛առնէր։ Որքա՜ն կարօտցած էր
անգլիացի ընտանիքը։ Անոնք այնքան ազնիւ եւ յարգալիր վարուած էին 
հետը. մինչդեռ այստեղ կշտամբանքի եւ յանդիմանութեան կ՛արժանա-
նար։ 
     Տարիներու ծառայութենէն ետք օր մըն ալ տիկինը կանչեց զինք եւ 
ըսաւ։ 
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– Անիձա, ա՛լ գործի մի գար, գնա՛ հանգիստ ըրէ։
Հարուածը ծանր էր Անիձային համար, եկամուտէն զրկուիլը չէր

հարցը, այլ աշխատանքէ դադրիլը, անգործ ըլլալը։ Աշխատիլը վեհ եւ 
աստուածահաճոյ արարք էր. այդպէս սորված էր «Մամա»-էն։ Հոգեկան 
խռովքի մէջ էր եւ շուարած՝ չէր գիտեր ինչ ընել։ Յանցագործութիւն կը 
սեպէր չաշխատիլը։ 
     Անորոշութիւնը երկար չտեւեց սակայն։ Առանց անսալու ծանօթներու 
նոր աշխատանք մը ճարելու թելադրանքերուն՝ ան որոշեց այլեւս չաշ-
խատիլ եւ մարդոց քմահաճոյքին չենթարկուիլ։ Տան վարձք չունէր, 
յաւելեալ ծախս չունէր. հետեւաբար, դրամատան մէջ պահ դրած տարի-
ներու աշխատավարձը բաւարար նկատելով՝ մտածեց մարդավայել 
կեանք մը ապրիլ. ինչո՞ւ չէ, քիչ մըն ալ վայելել։  
     Ձանձրոյթը վանելու համար՝ հագուած-շքուած այցելութեան կ՛երթար 
որբանոցի իր ընկերուհիներուն։ Ամսական դրութեամբ կ՛այցելէր դրա-
մատուն, իր լեզուով՝ «մանքա», եւ խնայած գումարին տոկոսը արձանա-
գրել կու տար։  
     Իր հաշիւներով, եթէ պահ դրած գումարը խնայողութեամբ գործածէր, 
կրնար ինքնաբաւ ապրիլ մինչե՜ւ կեանքին վերջը ։ 
     Մինչեւ Ժպէյլի «Մամա»-ին մահը, կիրակի առաւօտները, «փոստա»ն 
կ՛առնէր եւ այցի կ՛երթար Թռչնոց բոյն։ Հին օրերու յիշատակները կը 
վերակենդանացնէր եւ «Մամա»-ին կարօտը կ՛առնէր։   
«Մամա»-ին մահէն ետք Անիձան այլ երազ մը կ՛ուզէր իրականացնել. 
այցելել «Մամա»-ին հայրենիքը՝ Տանըմարք։ Հակառակ իր թափած 
ճիգերուն՝ չկրցաւ մուտքի արտօնագիր ստանալ։  
     Զբօսաշրջութեան սէրը իր մէջ ծնունդ առաւ եւ առիթ չփախցուց 
ճամբորդելու։ Արեւէն պաշտպանուելու լայնեզր գլխարկը գլխուն, մութ 
գոյն ապակիով ակնոցները աչքերուն, գունաւոր հագուստներ հագած, 
ծաղիկներու գծանկարով զարդարուն «մայուսակ» մը ձեռքը եւ ... 
լուսանկարչական գործիքը վիզէն կախած՝ ան երկրէ-երկիր ճամբորդեց։ 
     Նախ՝ Հայաստան, ապա՝ Պուլկարիա, յետոյ՝ Յունաստան եւ զանազան 
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այլ երկիրներ, որոնց մուտքի արտօնագիր ստանալը հեշտ էր։ 
     Ամէն անգամ որ մօրս այցելութեան գար, ճամբորդութենէ մը վերա-
դարձած կամ ճաբորդութեան մը նախօրեակին կ՛ըլլար։  

     Տարիներու ընթացքին Անիձայի ընկերուհիները մէկիկ-մէկին սկսան 
հեռանալ այս աշխարհէն։ Անիձան սկսաւ նկատել, թէ նախկին չարքաշ 
աղջիկը չէր այլեւս։ Թէեւ յաղթանդամ էր, սակայն տարիքը սկսած էր իր 
ուժէն եւ կորովէն մեծ բաժին մը առնել։  
     Նախատեսելով որ օրին մէկը ինքզինք խնամելու կարողութենէն պիտի 
զրկուէր, դիմեց ՔԱՀԼ-ի Հայ ծերերու տուն։ 
     Ծերանոցը նոր էջ մը բացաւ իր կեանքին մէջ։ Պատսպարեալներու 
հետ ժամանակ կ՛անցընէր, կը հասկնար եւ կը հասկցուէր, երբեմն ճիշդ 
լսելով, երբեմն՝ սխալ։ 
     Տնօրէնութեան հետ համաձայնած էր իր յարկաբաժինը հաստատու-
թեան կտակել փոխան իր կեցութեան. այնպէս որ ստանալիք խնամքի 
կամ հոգատարութեան համար մտահոգութիւն չունէր. նոր ընկերուհինե-
րու ծանօթացած էր եւ աշխարհի հեւքոտ կեանքին հետ կապը գրեթէ 
խզած էր։ 
     Հայ ծերերու տան առօրեան միօրինակ կ՛ընթանար բացի երբ նորեկ մը 
ժամանէր կամ անոնցմէ մէկը մահանար։  
     Սովորական օր մը, առաւօտեան սուրճի շուրջ հանդիպման ընթաց-
քին, Անիձային ծանօթ անձեր անցան միջանցքէն եւ ուղղուեցան դէպի 
սենեակներէն մէկը։ Իր ճանչցած «տիկին»-ն էր, պատգարակի մը վրայ եւ 
«պզտիկ պարոն»-ը, որ հաստատութեան տնօրէնին հետ խօսակցելով կը 
հետեւէր մօրը։ 
     Քիչ անց՝ «պզտիկ պարոն»-ը առանց մօր ընկերակցութեան ձգեց հաս-
տատութիւնն ու մեկնեցաւ։  
     Ուրեմն «տիկին»ն ալ ծերանոց հասած էր իրեն պէս, մտածեց Անիձան։ 
     Յաջորդող օրերուն, հետաքրքրութիւնը սրած  եւ աչքը սեւեռած 
«տիկին»-ին սենեակին, կ՛ուզէր անոր մասին տեղեկութիւն ստանալ։ 
Անգամ մը փորձեց մօտենալ անկողինին եւ բարեւ մը ըսել, որպիսութիւնը 
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հարցնել, սակայն նկատեց, որ «տիկին»-ը աչքերը փակ, զգայազիրկ, 
գրեթէ անկենդան պառկած էր։ « Ափսոս, մտածեց ան, գոնէ ըսէի, որ ես ալ 
հոս եմ »։ 
     «Տիկին»-ին վիճակը օր ըստ օրէ վատթարացաւ եւ ամիս մը չանցած 
մահացաւ։ 
     Հարազատ մը կորսնցնողի նման Անիձան երկար ժամանակ  
«տիկին»-ին սենեակին մուտքէն չէր հեռանար, աչքը միշտ յառած թափուր 
անկողնին։  

     Իր կեանքի սկզբնաւորութեան որբուկ դարձած Անիձան ապրեցաւ 
մինչեւ խոր ծերութիւն. իսկ երբ մահը զինք միացուց իր յիշողութեան մէջ 
չգոյ ծնողքին, ան «տիկին»-ին կողքին հանգչեցաւ Ֆըրն էլ Շպպէքի 
գերեզմանատան մէջ։ 

* *	* *	
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Արարա՜տ – Արաֆա՜թ 

– Շըշ-շըշ, ձայն մի՜ հանէք, մէկը թող չխօսի, որ լսենք:
– Է ՜հհ, կը բաւէ հրես, ե՜ս ալ մտիկ պիտի ընեմ:
«Թրանզիսթըր» ձայնասփիւռի մը շուրջ բոլորուած տղաք ձայնի ելե-

ւէջի եւ սուլոցի ընդմէջէն կը փորձէին հասկնալի բան մը լսել: Երեւանի 
ռատիոկայանէն, AM 35 ալիքին վրայ սփռուող խօսնակին ձայնը տատա-
նումներով, սուլոցներով, ընդմիջումներով կը հասնէր Պուրճ Համուտի 
Սիս թաղամասի հետաքրքիր տղոց. « Եւ Իշտոյեան գնդակը կը խլէ..., 
Պոնտարենքօ գնդակը կը փոխանցէ... եւ վերջապէս բերդապահ Աբրա-
համեան ոստումով մը կը փրկէ խումբը ստոյգ կոլէ »: 

– Տղա՜ք, այսպէս չ’ըլլար, պէտք է բարձր տեղ մը ելլենք աւելի յստակ
լսելու համար: Մէյ մը փորձենք «թըռէն»-ի գիծին վրայ, հոն  աւելի յստակ 
կրնայ լսուիլ։  
     10 հոկտեմբեր 1973-ի երեկոյեան, մարզասէր հայեր՝ Հայրենի 
«Արարատ» ֆութպոլի խումբի երկրպագուներ եւ Արարատով արթնցող-
քունի անցնող հայեր, ականջները կպած սնտուկի տեսք ունեցող ձայնաս-
փիւռներուն, ակնդէտ կը հետեւէին սովետական միութեան ֆութպոլի 
բաժակի աւարտական մրցումին:  
     Յետմիջօրէին շատեր գործէն կանուխ վերադարձած էին եւ կազմ ու 
պատրաստ, հեռուէն-հեռու կ՛ուզէին քաջալերել Հայաստանի խումբը՝ 
«Արարատ»-ը։ Ձայնասփիւռի «մասնագէտներ»՝ վարպետի ճարտարու-
թեամբ սեւեռակը աջ-ձախ կը դարձնէին, «որսալու» հաղորդումի առաջին 
դաշնամուրային ինն խազերը, որոնց կը յաջորդէր «Երեւանն է խօսում»։ 
Ի՜նչ հրաշք, ձայնասփիւռը հայերէն կը խօսէր։ 
     Հին սերունդի մարդոց մտքին մէջ «Երեւանի ձայն»-ը որքան ալ հայա-
շունչ ըլլար, իր երաժշտական, դաստիարակչական, հայրենասիրական 
ճոխ յայտագրերով, սովետական քարոզչութիւն կը բուրէր: Տակաւին 
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թարմ էր յիշատակը երկու տասնամեակ առաջ, Երեւանէն սփռուող  յայ-
տագրերուն, որոնց ընդմէջէն հայրենադարձներ՝ իրենց հարազատներ-
ուն կարօտալի խօսքեր կ՛ուղարկէին, չմոռնալով շեշտելու իրենց բարօր 
կեանքը հայրենիքի մէջ եւ արտայայտելու Հայաստանի քաղաքացի 
ըլլալու իրենց մեծ գոհունակութիւնը։ 
     Հաղորդումներուն ընդմէջէն մերթ ընդ մերթ կը սպրդէր ծածկագիր 
խօսք մը. օրինակ, կ՛ըսէին թէ կարօտցած են Մ. քեռին (շատոնց մահա-
ցած) եւ թէ որքա՜ն պիտի ուզէին անոր կողքին ըլլալ. կամ թելադրանք մը 
կ՛ընէին. «Երբ մտադրէք Հայաստան գալ, մեր թաղեցի “լէ թիժի” (մի՛ գար) 
անուշավաճառէն քիլօ մը անուշեղէն բերէ՜ք»։  
     Եօթանասունական թուականներէն սկսեալ այս տեսակ սրամիտ, 
«անեգտոթ»-ային խօսքերը պատմութեան անցած էին: Սովետական 
Միութիւն-Միացեալ Նահանգներ հակամարտութիւնը ձիւնհալի մէջ էր 
(գոնէ երեւութապէս) եւ «պաղ պատերազմ»-ը «տաք»-ի վերածուելու 
հաւանականութիւնը նուազագոյնի իջած էր։ Հայութեան մէջ ալ երկու 
գերպետութիւններուն պաշտպան կամ հակառակորդ մարդոց  կիրքերը 
հանդարտած էին: Հոկտեմբերի այդ գիշերը չկար համայնավար-
հակահամայ-նավար, հնչակ-դաշնակ, «հայաստանասէր», «հակա», 
«ազգային», «ոչ-ազգային» որակում։ 
     Հայութիւնը անխտիր Սովետական Միութեան ֆութպոլի ախոյեանու-
թեան աւարտականի հասնող «Արարատ» խումբին կողքին էր: 
     Մրցումը տեղի կ՛ունենար Մոսկուայի «Լենինի»  մարզադաշտին վրայ: 
Երկու խումբերն ալ՝ «Արարատ»-ն ու «Տինամօ Քիեւ»-ը, կը կիրարկէին թէ՛ 
պաշտպանողական, թէ՛ յարձակողական մարտավարութիւն: Նուազա-
գոյն սխալը կրնար հակառակորդին առաւելութիւն տալ եւ իննսուն վայր-
կեանի աւարտին յաղթական խումբը բաժակակիր կը դառնար: 

*	*	*
     Այդ օրերուն, Պուրճ Համուտի Նոր Սիս եւ Նոր Մարաշ թաղամասերը  
բաժնող բարձր թումբի մը վրայ շոգեկառքի գիծ մը կ՛անցնէր։ Տարին մէկ 
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կամ երկու անգամ, երբ տեղատարափ անձրեւը հեղեղի վերածուէր, ջուրը 
այնքա՜ն կը կուտակուէր շոգեկառքի գծին երկու կողմերուն, որ մարդիկ 
տեղափոխուելու դժուարութիւն կ՛ունենային։ Երբեմն ջուրը կ՛ողողէր 
առաջին յարկերու բնակարանները, եւ Նոր Սիս թաղամասը աղէտալի 
վիճակ մը կը պարզէր։ 
     Ցերեկը, օրուայ ժամերուն, շոգեկառքերու երթեւեկը լուրջ հարց չէր 
ստեղծեր տեղւոյն բնակչութեան համար։ Բայց գիշերուան լռութեան մէջ, 
շարժիչին աղմուկը, բամբ ճչակը եւ անիւներուն մետաղային ժխորը կ՛ան-
հանգստացնէին թաղեցիները։ Յաճախ պահանջ կը ներկայացուէր պատ-
կան մարմիններուն՝ գիծը ընդմիշտ ջնջելու եւ հողաթումբը մէջտեղէն 
վերցնելու։  
     Սակայն, շոգեկառքի գծի գոյութիւնը բարիք մը հանդիսացաւ «Արար- 
ատ»-ի երկրպագուներուն համար. անոնք «թրանզիսթըր»-ը կպցուցած 
երկաթէ գծին, շա՜տ յստակ կը լսէին դաշտէն ուղղակի սփռումը։ Մօտիկ 
շէնքերու պատշգամներէն՝ այն թաղեցիները, որոնք միջոցը չունէին հե-
տեւելու խաղին, վերջին զարգացումներէն տեղեակ կը մնային «թըռէնի» 
գծի տղոց միջոցով։ 

– Տղաք, ի՞նչ եղաւ։
– Հաֆ թայմ։
– Արդիւնքը՞։
– Մէկ-զէրօ պարտուած ենք։
– Մ’ինէ՜ք պէէէ՜՜՜։
Երկրորդ կիսախաղը կը սկսի «Արարատ»-ի մարզիկներու յարձակո-

ղականով։ Իշտոյեան, Պոնտարենքօ, Մարգարեան եռեակը հրաշքներ կը 
գործէ տեղացող անձրեւին տակ. սակայն չի կրնար գնդակը դնել հակա-
ռակորդի դարպասին մէջ։ 
Խաղի աւարտին քանի մը վայրկեան մնացած է։ Գնդակը բարձրէն կը 
հասնի Լեւոն Իշտոյեանին, որ գլխու գեղեցիկ հարուածով կը հաւասա-
րեցնէ արդիւնքը։  

– Կո՜՜,՜լ...
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     Խաղը կ’երկարաձգուի երեսուն վայրկեան։ Շոգեկառքի գծին վրայ 
գտնուողները եւ պատշգամներէն նոր լուր սպասողները խորունկ շունչ 
մը կը քաշեն։ 
Կարճ դադարէ մը ետք մրցումը կը վերսկսի։ Մոսկուայի «Լենին»-ի 
անուան մարզադաշտէն մինչեւ Պէյրութի հայահոծ թաղերը՝ կիրքերը 
սրած են։ Խաղին ընթացքը ուղղակի դաշտէն ձայնասփռող խօսնակը՝ 
ոգեւորուած կը յայտնէ թէ գնդակը հասած է  Իշտոյեանին եւ...Ճիշդ այդ 
վայրկեանին հեռուէն կը լսուի շոգեկառքին ճչակը։ 

– Օ՜ֆ, հիմա ատե՞նն է։ Տղաք, հոգինիդ ուտեմ, մէկը թող երթայ այդ
«զըխըմ թըռէնը» կեցնէ։ 
     Տղոցմէ մէկը կը ցատկէ յառաջ եւ մօտեցող շոգեկառքը կը կեցնէ. STOP ։ 
     Մինչ այդ Երեւանի խօսնակը կը շարունակէ գոռալ. 
«Կոոոոո՜լ, կո՜լ, կո՜լ ,կո՜լ»։  
     Լեւոն Իշտոյեան օրուան հերոսն է իր երկու կոլերով։ Հայրենի 
«Արարատ»-ը Սովետական Միութեան ախոյեանն է։ Մթութեան մէջ տղոց 
ցատկռտուքը շոգեկառքէն արձակուած լոյսին դիմաց ուրուականներու 
պարի վերածուած էր։ Ի տես տղոց հրճուանքին, շոգեկառքի վարորդն ալ 
ճչակը կը հնչեցնէ անդադար։ Պատշգամներէն հրազէնի կրակոցներ կը 
լսուին։ Հայահոծ թաղերը ցնծութեան մէջ են։ Լուրը անմիջապէս կը 
տարածուի հայաբնակ այլ շրջաններ։ 

*	*	*

     Հոկտեմբեր 6-ին սկիզբ առած «Եոմ քիփուր»-ի կամ «Ռամատան»-ի 
պատերազմը տակաւին կը շարունակուէր։ 1973-ին բռնկած արաբ -
իսրայէլեան երրորդ ճակատումը կը յուսադրէր արաբ մասսան, մանա-
ւանդ որ եգիպտական եւ սուրիական ճակատներէն հասած նախնական 
լուրերը խրախուսիչ էին. արաբական զոյգ բանակները յաղթական կը 
յառաջանային։ Եբրայական կողմը անակնկալի եկած եւ յարձակումնե-
րուն դիմադրելու անկարող՝ նահանջի մէջ էր եւ կը կորսնցնէր 1967-ի 

3333



պատերազմի ընթացքին գրաւած հողամասերը։ Իբրեւ հակադարձութիւն՝ 
իսրայէլեան օդուժը անխնայ կը ռմբակոծէր Սուրիոյ մայրաքաղաք Դա-
մասկոսն ու գլխաւոր քաղաքներէն Հոմսը։ Մտավախութիւն կար, որ 
Լիբանան եւս ստանար թշնամի օդանաւերու աւերիչ ռումբերու իր բաժի-
նը. հետեւաբար, հաւանական ռմբակոծում մը կանխելու համար, անհրա-
ժեշտ կը նկատուէր քաղաքին մէջ կրակմարի դրութիւն հաստատել։ 
     Պաղեստինեան «քէմփ»-երը ահազանգի վիճակի մէջ կը գտնուէին։ 
Զինեալ ֆետայիներ ցնծութեան մէջ էին։ Անոնք, թէեւ ոգեւորուած արա-
բական վերջնական յաղթանակի մը կարելիութիւնով, միեւնոյն ժամանակ 
զգուշ եւ աչալուրջ կը հսկէին իրենց կեդրոններուն եւ ակումբներու 
մուտքերուն։  
     Պաղեստինցիներու զինեալ ներկայութիւնը սպառնալիք կը նկատուէր 
ծայրայեղ քրիստոնեայ կազմակերպութիւններուն կողմէ, որոնք, ինքնա-
պաշտպանութիւն պատրուակելով, իրենց կարգին, զինեալ «միլիս»-ներ 
կը ստեղծէին։ Այս երկու հակադիր կողմերու միջեւ բախումներ սկսած 
էին յաճախադէպ երեւոյթի վերածուիլ՝ մտահոգելով պետական շրջա-
նակներ եւ քաղաքացիներ անխտիր։ Ըստ փորձագէտներու՝ Լիբանան 
անխուսափելի փոթորիկի մը նախօրեակը կ՛ապրէր։ 
     Հոկտեմբեր 10-ն կը մօտենար իր վախճանին։ Վերջին լուրերը 
ունկնդրելէ ետք՝ քաղաքացիներ կը պատրաստուէին քունի անցնելու։ 
     Գիշերուան ուշ ժամերուն, լռութեան մէջ, հեռուէն եկող բացագանչու-
թիւններու, պոռչտուքի, ինքնաշարժներու ճչակի աղմուկը մօտենալու 
սկսաւ:  
     Այս ի՜նչ ճիչեր էին շաբթուան մէջտեղ, չորեքշաբթի օրով, երբ ո՛չ 
հարսանիք տեղի կ՛ունենար, ո՛չ խրախճանք, կը մտածէին մարդիկ, 
մանաւանդ երկրի անկայուն կացութեան մէջ։ Այդպէս չէին մտածեր, 
սակայն, հայրենի ֆութպոլի խումբին յաղթանակով խանդավառուած  
հայորդիները։ Թաղերուն մէջ կրակոցներով ոգեւորութիւն արտայայտելը 
անբաւարար նկատելով՝ ինքնաշարժներու մէջ թխմուած սկսան շրջիլ 
թաղէ-թաղ. ոմանք պատուհաններէն կախուած էին, մարմնին կէսը դուրս 
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ցցած։ Պուրճ Համուտէն ճամբայ ելած ինքնաշարժներու թափօրը հասաւ 
Նոր Հաճըն թաղամաս։  
     Յաղթանակը կը պատկանէր ամբողջ հայութեան. հետեւաբար, ոչ մէկ 
բան կ՛արգիլէր որ դաշնակ եւ հնչակ, ՀՄԸՄ-ական եւ ՀՄՄ-ական տղաք 
միասնաբար տօնէին ֆութպոլի հայրենի խումբին բացառիկ իրագործու-
մը։ 
     Հայահոծ թաղերէն սկիզբ առած երթը, ելլելով իր ծիրէն դուրս, հասաւ 
մայրաքաղաքին արուարձանները։ Մարդիկ կը  կրկնէին յանկերգ դար-
ձած՝ «Արարա՜տ», «Արարա՜տ»։ 
     Շքերթը կը հասնի պաղեստինեան զինեալ կեդրոնատեղիի մը առջեւ. 
անցարգելներ զետեղած զինեալ պահակներ կ՛ուզեն կասեցնել թափօրին 
երթը եւ ինքնութիւն ստուգել. սակայն երբ կը լսեն «Արարա՜տ», 
«Արարա՜տ» ուրախ բացագանչութիւնները, մատներով յաղթանակի «V» 
նշաններով ճամբան լայն կը բանան ինքնաշարժներուն առաջ։ Զինեալ-
ներուն ականջին հասած բառը, մանաւանդ դրուած շեշտը՝ «Արարա՜տ», 
շատ նման էր «Արաֆա՜թ»-ի եւ ենթադրութիւնը այն էր, որ արաբական 
բանակներու յաղթանակով ոգեւորուողներ եւ պաղեստինեան դատին 
համակրողներ եկած էին իրենց զօրակցութիւնը յայտնելու «Ֆաթըհ» 
կազմակերպութեան ղեկավար Եասըր Արաֆաթին։ Իսկ «Արարատ»-ի 
համակիրները կը կարծէին, թէ հայերու նման իրաւազրկուած եւ ազա-
տագրական պայքար մղող պաղեստինցիները հետեւած էին ֆութպոլի 
աւարտական խաղին եւ իրենք ալ հայերու նման նոյնքան խանդավառ կը 
կրկնէին՝ «Արարա՜տ», Արարա՜տ»։  
     «Արարա՜տ», «Արարա՜տ», «Արաֆա՜թ», «Արաֆա՜թ»: 

*	*	*
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     Ա՛լ ըսելիք չմնաց, կը կարծեմ։ 
     Բայց ... անհամբեր էք, չէ՞, պատմութեան մնացեալ բաժինը գիտնալու։ 
Հեռուն, մութին մէջ կանգնած էր մէկը, որ, ոմանց պատկերացումով, 
ընկեր Փանջունիին կը նմանէր: Ան, հետեւելէ ետք պարզուող տեսա-
րանին, ըսաւ. 

– Եւ ամբոխը առաւ պատկառելի երեւոյթ։

* *	* *	
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Սեւ շաբաթը 

     Առաւօտ կանուխ լուրը կայծակի արագութեամբ տարածուեցաւ: 
     Չորս երիտասարդներ կէս գիշերին սպաննուած գտնուած են իրենց 
ինքնաշարժին մէջ։  

     Ըստ սփռուած հաղորդագրութեան՝ երիտասարդները լիբանանեան 
«փաղանգաւոր» կուսակցութեան անդամներ էին. անոնք արեւելեան 
Պէյրութի արուարձաններէն մէկուն մէջ յատուկ առաքելութիւն մը կատա-
րելու ատեն յարձակման ենթարկուած եւ վայրագօրէն սպաննուած էին։ 

*	*	*

     Լիբանանի մայրաքաղաք Պէյրութի մէջ գտնուող «Գարանթինա» եւ 
«Մասլախ» քէմփերը, որոնք նախապէս հայ գաղթականներով բնակուած 
էին, ժամանակի ընթացքին բնակուեցան իրենց երկրէն տեղահանուած 
պաղեստինցիներով, Լիբանան ապաստան գտած քիւրտերով եւ երկրի 
հարաւային գիւղերէն մայրաքաղաք հաստատուած, տնտեսապէս անձուկ 
կացութեան մէջ գտնուող լիբանանցիներով։ 
     Ընդհանրապէս քրիստոնեական թաղամասերով շրջապատուած, 
մեծամասնութեամբ իսլամ կրօնքին պատկանող այս քէմփերու բնակիչ-
ներուն հանդէպ լարուածութիւն սկսած էր զարգանալ, մասնաւորաբար 
արաբ-իսրայէլեան 1967 եւ 1973-ի պատերազմներէն ետք։ 
     Եօթանասունական թուականներուն Պաղեստինեան դատը զինեալ 
պայքարի փուլի մը մէջ կը մտնէր։ Լիբանանի մէջ հաստատուած 
պաղեստինեան կազմակերպութիւնները, դաշնակցած տնտեսապէս 
աղքատ Շիի համայնքին, ինչպէս նաեւ ընկերվարական կուսակցութիւն-
ներուն հետ, դիրքորոշուեցան իշխող քրիստոնեայ, արեւմտամէտ 
համայնքին դէմ։ Պէյրութի եւ արուարձաններու աղքատ թաղամասերը, 
ինչպէս նաեւ պաղեստինեան «քէմփ»-երը, մէկական ամրոցներ դարձան 
երկրի իշխանութեան հակադրուող զինեալ տարրերուն համար։ 
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Քրիստոնէական կողմը, իր առանձնաշնորհումներուն սպառնալիք եւ 
գոյութեան վտանգ տեսնելով, քաղաքական կազմակերպութիւններուն 
կից կը ստեղծէր մարտական կառոյցներ՝ նպատակադրելով «երկիրը 
ազատագրել օտարներէ»։ Ժամանակի ընթացքին երկու բեւեռներու միջեւ 
բանավէճերը եւ զրպարտութիւնները յանգեցան զինեալ բախումներու, 
առեւանգումներու եւ սպաննութիւններու ։ 

*	*	*

     Պէյրութի արեւելեան եւ արեւմտեան շրջաններու միջեւ բաժնող գիծը 
տակաւին չէր հաստատուած քրիստոնեայ եւ իսլամ համայնքներուն 
կողմէ ։ 
     Թէեւ երկու կողմէն զինեալներ կը հսկէին իրենց շրջաններու մուտ-
քերը, սակայն քաղաքացիները կը շարունակէին երթեւեկել մէկ կողմէն 
միւսը։ 
     Ընդհանրապէս աշխատաւորներ, եկամուտ ապահովելու նպատակով 
բաժանման գիծը կը հատէին այն պարզ տրամաբանութեամբ, որ իրենք ոչ 
մէկ զինեալ կողմի կը պատկանէին։ Աւելին, անոնք հաւատք ունէին 
մարդկային խիղճին հանդէպ։ Կ’ենթադրուէր, թէ զինեալները կրնային 
զանազանել անմեղ աշխատաւորը՝ կռուողէն։ 

     Այդպէս կը տրամաբանէր նաեւ Հաճըն թաղամասին կից՝ Մասլախ 
կոչուած թիթեղաշէն քէմփի բնակիչ Ալին սեպտեմբեր վեցի շաբաթ օրը։ 
Թուականը 1975-ն էր, եւ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը հինգ 
ամսուայ կեանք ունէր։ 

     Աղքատ ընտանիքի մը զաւակը՝ Ալին, ծնած եւ հասակ առած էր 
Մասլախի  մէջ։ Ծովեզերեայ այդ վայրին մէջ կը գտնուէր Պէյրութի 
սպանդանոցը. հետեւաբար ամբողջ թաղամասին կը տրուէր  Մասլախ 
անունը, որ սպանդանոց կընշանակէ:  

     Ալին վեց զաւակներու կրտսերն էր։ Փոքր տարիքէն ուրիշներէ կը 
զանազանուէր այրուածքի հետեւանք՝  դէմքի աջ կողմի կարմրութեամբ։ 
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Զինք ճանչցողները բոլորն ալ գիտէին, թէ Ալին Մոհամմէտ մարգարէի 
ծննդեան օրուան առթիւ կազմակերպուած ջահերթին մասնակցողներէն 
եւ հարիւրաւոր վիրաւորներէն մէկը եղած էր։ 

     Հակառակ իր այլանդակուած դէմքին՝ ան փոքր տարիքէն փնտռուած 
խաղընկերն էր, բարեկամն էր, սիրելին էր բոլորին։ Մարդամօտ, հաճոյա-
կատար, հեզ եւ բարի տղան հասակ առաւ Քարանթինա, Մասլախ, Չար 
չափուխ, Նոր Հաճըն թաղամասերուն մէջ։ Ունէր հայ ընկերներ, որոնց 
հետ հայերէն կը խօսէր ու հայերէն երգեր կ՛երգէր. իսկ ի պահանջեալ 
հարկին՝ խաղի ընթացքին, ջղայնացած մէկ վայրկեանին, հայերէնով կը 
հայհոյէր։ 
     Յիսունութ թուականի Լիբանանի կարճատեւ քաղաքացիական 
խռովութիւններուն, տասներկու տարեկան Ալին, Մասլախէն կու գար 
մայրուղի եւ Նոր Հաճըն բնակող իր հայ ընկերներուն հետ, ամերիկացի 
մարինզի Տելթա զօրաբաժնի պատկանող, զինուորական կառքերու դէպի 
նաւահանգիստ եւ անկէ դուրս երթը կը դիտէր։ Յաճախ կը պատահէր, որ 
ամերիկացիներէն մէկը ճաշի պահածոներ նետէր իր շուրջը հաւաքուած 
հետաքրքիր «լակոտ»-ներուն ։ Ճարպիկ Ալին ամէն անգամ տուփիկներէն 
հատ մը կամ աւելի ձեռք կը ձգէր եւ բաժին կը հանէր իր խաղընկեր-
ներուն: 

*	*	*

     «Սեւ շաբաթ» կոչուած այդ տխրահռչակ օրը, շրջանին մէջ տիրող ճնշիչ 
եւ անապահով վիճակը կշռադատելով, քսանութամեայ Ալին որոշած էր 
հեռանալ  եւ Պէքաայի մէջ գտնուող Շըմըսթար գիւղի իր ազգականներուն 
քով ապաստանիլ ։  
     Ամէնօրեայ իր շրջագայութեան ժամանակ, առաւօտուն աշխատանքի 
գացած  եւ երեկոյեան վերադարձին, ինք ձեւը կը գտնէր իրենց թաղամա-
սը օղակի մէջ առած զինեալները համոզելու, որ ինք շրջանի տղան էր. 
հետեւաբար պէտք չունէին զինք հարցաքննելու։ Այդ օր, երբ նկատեց 
զինեալներու հոծ ներկայութիւնը, ուզեց խուսափիլ անոնցմէ. մայր պողո-
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տան չառաւ. քովնտի ճամբաներով փորձեց հասնիլ նաւահանգիստ, 
Պէյրութը երկուքի բաժնող սահմանագիծը։ Անկէ անդին իսլամական 
շրջանը կը սկսէր, հետեւաբար ճանապարհը ապահով կարելի էր սեպել 
մինչեւ Պաալպէքի եւ Զահլէի միջեւ գտնուող Շըմըսթար գիւղը։  

     Ալին հազիւ հասած էր դէպի նաւահանգիստ թեքող ճանապարհը, երբ 
դիմակաւոր զինեալներ պահանջեցին, որ կանգ առնէ։ Անուն-մականուն 
ստուգելէ ետք կալանաւորեցին զինք եւ տարին բացատ մը։  
     Հոն հաւաքուած բախտակից մարդոցմէ իմացաւ նախորդ գիշեր պա-
տահած ոճրային արարքին եւ չորս քրիստոնեայ երիտասարդներու 
մահուան մասին։ 
      Կալանաւորուածներու կարծիքը այն էր, որ, աշխատաւոր ըլլալով, 
ստուգումէ ետք ազատ պիտի արձակուէին։ Ոմանք այն համոզումը 
ունէին թէ պատանդներու փոխանակման ծիրէն ներս իրենց հարցին 
բարւոք լուծում պիտի տրուէր։  
     Մինչ այդ նոր պատանդներ կը բերուէին. բոլորն ալ անակնկալի եկած 
էին, չէին գիտեր, թէ ինչո՛ւ ազատազրկման ենթարկուած էին եւ ի՛նչ կա-
րելի էր ընել անձուկ վիճակէն դուրս գալու համար։  
     Շատեր լալագին կը պաղատէին ի սէր Աստուծոյ զիրենք ազատ կացու-
ցանել։ Օրականով բանող գործաւորներ էին եւ վայրկեան առաջ կը փա-
փաքէին իրենց գործին երթալ։ Վերջ ի վերջոյ ընտանիք ունէին՝ ծնողք, 
կին, զաւակներ... 
     Այս եւ նման համոզիչ խօսքեր բաւարար չեղան տարհամոզելու դիմա-
կաւոր զինեալները, որոնք սկսած էին կոշտ ու կոպիտ վարուիլ եւ վար-
կաբեկիչ արտայայտութիւններ ունենալ կալանաւորուած մարդոց պատ-
կանելիութեան եւ կրօնքին հանդէպ։  

     Տարօրինակ, երբեմն ծիծաղաշարժ դիմակներ կրող զինեալները, 
առաքելութիւն մը կատարելու, հրահանգ մը գործադրելու ճիգի մը մէջ 
էին եւ վայրկեան առաջ կ՛ուզէին իրենց վստահուած գործը կատարել։ 
Ազատազրկուածներուն համար անհասկնալի նորութիւնը զինեալներուն 
դիմակն էր։ Անոնք հարց կու տային իրարու, թէ գլխէն մինչեւ վիզը իջնող, 
աչքերուն եւ բերնին փոքր բացուածքներով, դէմքերը ծածուկ պահող 
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դիմակները ի՞նչ նպատակի կը ծառայէին։ Արդեօք պետական պատկան 
մարմիններուն՝ ոստիկանութեան հանդէպ վախի պատճառա՞ւ կը ծած-
կէին իրենց ինքնութիւնը, թէ՞ ոճրային նպատակ մը կը հետապնդէին։ Ինչ 
ալ ըլլար դիմակաւորուելու դրդապատճառը, լաւ նշան չէր եւ չէր հան-
դարտեցներ իրենց ալեկոծ մտքերը ։ 
     Զինեալներէն ոմանք երեսները չէին ծածկած։ Անոնք այլ շրջաններէ 
եկած անծանօթ երիտասարդներ, հրահանգ տուողներն էին. իրենց դէմ-
քերը դիմակաւորներուն դէմքերէն նուազ վախազդու չէր։ 
     Ալին եւ իր բախտակիցներէն շատեր, աչքերը չորս կողմ յառած, կը 
փնտռէին ծանօթ մը, որպէսզի միջամտէր, սակայն ի զուր։ 
     Յաղթանդամ դիմակաւորներէն մէկը, որ կը թուէր ըլլալ մեծաւորներէն 
մէկը, հրահանգեց բոլոր պատանդներուն քով-քովի շարուիլ եւ նայուածք-
ները ուղղել դէպի լեռները։ Ուրիշ մը, մսագործի հսկայական դանակ մը 
բռնած, մօտեցաւ կալանաւորներու խումբին։ Տեսարանը սահմռկեցուցիչ 
էր։ Միայն հրաշք մը կրնար փրկել դատապարտուածներուն կեանքը ։ 
     Յանկարծ, բացատին կից՝ պետական պաշտօնեաներու համագործակ-
ցութեան շէնքէն ձայն մը բարձրացաւ.  

–Կեցէ՜ք։
Պետական պաշտօնեայ Վահէն, երրորդ յարկէն այդ արտասովոր երե-

ւոյթին ականատես, ամէն տեսակ հաւանական վտանգ նկատի առած, 
վար վազած եւ համարձակած էր պոռալ՝ «կեցէ՜ք»։ 
     Դիմակաւորներէն մէկը, որ ծանօթ կը թուէր ըլլալ Վահէին, մօտեցաւ եւ 
յայտնեց, թէ ժամանակ վատնել կարելի չէր։ Հրահանգ մը ունէին գործադ-
րելու եւ թէ ինք՝ իբրեւ հայ քրիստոնեայ, պէտք չէ միջամտէր։ Արիւն 
քրտինքի մէջ մտած՝ Վահէն խօսեցաւ, բացատրեց եւ վերջապէս կրցաւ 
համոզել դիմակաւոր զինեալը։ Երկուքով մօտեցան գլուխները դէպի 
լեռները յառած մարդոց եւ զինեալը հարցուց Վահէին.  

– Ո՞ր մէկը։
– Ա՜յս մէկը, դողալով ըսաւ Վահէ՝ ցոյց տալով դէմքին աջ կողմը

այլակերպուած երիտասարդը։ 
– Այս տղան հայ է, փորձեց վստահեցնել Վահէն, եւ մտքով թերաճ։

Ատենը մէյ մը անուն կը փոխէ։ Չեմ գիտեր ի՜նչ անուն տուած է ձեզի այս
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անգամ։ 
     Եւ փաստելու համար իր ըսածը՝ ան մօտեցաւ Ալիին եւ սկսան հայ-
երէն խօսիլ իրարու հետ։ Ալիին վախով-դողով, կմկմալով արտայայ-
տուիլը կը նպաստէր այն վարկածին, թէ ինք մտքով թերաճ էր. իսկ 
հայերէն խօսիլը՝ արդէն ապացոյց էր իր ազգութեան։ 
     Ալին դուրս հանեցին շարքէն եւ երկու ընկերներ իրարու  գրեթէ 
փաթթուած, հեռացան մահաբոյր վայրէն։ Վահէն տեւապէս կը յիշեցնէր 
ընկերոջ ետեւ չնայիլ. հետը անընդհատ եւ մի միայն հայերէն խօսիլ: 
     Ալին չէր հաւատար թէ վայրկեաններ անց կրնար խողխողուածներու 
շարքին գտնուիլ։ Արդէն իսկ հասած էին նաւահանգիստի այն բաժինը, 
ուրկէ կը սկսէր արեւմտեան՝ իսլամական Պէյրութը։ Ալին արցունքը 
աչքերուն բաժնուեցաւ մանկութեան խաղընկերոջմէն՝ խնդրելով, որ 
տեղեակ պահէր ընտանիքը, թէ ինք ողջ-առողջ եւ ապահով էր։  
     Ըստ լրատուամիջոցներուն, այդ «սեւ շաբաթ» օրը երկու հարիւրէ 
աւելի երիտասարդներ սպաննուեցան, մեծամասնութեամբ 
«փաղանգաւոր» զինեալներու ձեռամբ։  

*	*	*

     Մօտաւորապէս չորս ամիս ետք, «փաղանգաւոր» զինեալներ կրակի 
տուին «Քարանթինա» եւ «Մասլախ» թաղամասերը՝ սպանդի ենթարկելով 
տեղւոյն բնակչութիւնը։  
     Ալիի ընտանիքին անդամները զոհ գացին այդ ջարդին։ 
Ինք՝ Ալին, վրէժխնդրութեամբ լեցուած, իսլամական զինեալ միաւորումի 
մը միացաւ։ Զինավարժութեան ընթացքին մասնագիտացաւ թնդանօթա-
ձիգութեան եւ 1976 թուականի գարնան, երեքէն չորս ամսուան ընթաց-
քին, «Շըմըսթար»էն ղեկավարեց առաւելապէս քրիստոնեաներով 
բնակուած Ֆարայա գիւղին ռմբակոծումը։ 

*	*	*	* 
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Գրատուն Գրաճեան 

     Ինծի համար գրատունը «գիրքերու տուն» ըլլալէ աւելի տունս էր։ 
Դպրոցէն ետք կամ արձակուրդի օրերուն ժամանակիս մեծ մասը հոն 
կ՛անցընէի. մէկ կողմէ՝ հայրիկիս կ՛օգնէի, միւս կողմէ՝ գիրքերու աշխար-
հին կ՛ընտելանայի։  
     Դպրոցական օրերուն, կէսօրուայ դադարին գրատան մէջ էի, հետա-
քրքրութիւնս սրած, թէ հայրիկը շուկայէն ի՜նչ նոր գրենական պիտոյք 
բերած էր վաճառելու համար։ Նոր տեսակի մատիտ, տաշելիք, ռետին, 
գրիչ կամ տետրակ առաջին ունեցողը ե՛ս կ’ըլլայի։ 
     Յետմիջօրէներուն, դպրոցէն արձակուելէն ետք, գիրքերու պայուսակս 
տան մուտքին կը նետէի եւ անմիջապէս կը վազէի գրատուն։ Անշուշտ, 
գրատան մէջ հայրիկիս օգտակար ըլլալը պատրուակ մըն էր. թաղին մէջ 
խաղընկերներս զիս կը սպասէին։ 

* *	*

     Չեմ գիտեր ինչո՞ւ նախակրթարանի մեր գոգնոցները սեւ էին։ Արդեօք 
ցեղասպանութեան տխրութիւնն ու լրջութիւնը պահելո՞ւ համար, թէ՞ 
տիկին Մաքրուհին՝ տարազներու պատասխանատուն, այլ գոյնի կտոր 
չէր կրցած գտնել։ Անշուշտ կար երրորդ կարելիութիւնը. գոգնոցներու 
համար օգտագործուելիք կտորը նուէր ստացուած կրնար ըլլալ դուրսէն՝ 
«Ամերիկայէն»։ 
     Այդ օրերուն մեր դպրոցը, ինչպէս նաեւ շատ մը հայկական վարժա-
րաններ, նպաստ կը ստանային եւ մեր մտքերուն մէջ դրոշմուած էր թէ 
«Ամերիկայէն է»։ Այդպէս էր, օրինակ, աշակերտութեան բաշխուող կաթը. 
«Ամերիկայէն ղրկուած կաթ»-ը։ Ամէն առաւօտ, որբուկներու նման, ման-
կապարտէզէն մինչեւ միջնակարգ, բոլորս ալ սեւերու մէջ, կաթի մեր 
բաժինը կը ստանայինք, եթէ անշուշտ օրիորդ Մարիամը բաւարար կաթ 
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ունենար այդ օր։ Հեգնական արտայայտութիւնը բարձր դասարաններու 
տղոցմէ կու գար. «Նայինք ձեր օրիորդ Մարիամը քանի՞ հոգիի կաթ 
պիտի տայ այսօր», իսկ մենք ալ միամտաբար կը կրկնէինք ըսուածը.   
«նայինք օրիորդ Մարիամը ամէնուս կաթ պիտի կարենա՞յ տալ այսօր»։ 
Ամէն մէկս տունէն բերուած մետաղեայ՝ «ալումինիում»-է իր գաւաթը 
ունէր։ Եւ որովհետեւ կովու հոտ յիշեցնող բաշխուած կաթը դիւրութեամբ 
չէր իջնէր կոկորդներէն, ծածուկ մը, տունէն բերուած թուղթի կտորի մը 
մէջ cacao-ով խառնուած շաքարը կը պարպէինք գաւաթին մէջ եւ մէկ 
ումպով կուլ կու տայինք։  
     Եթէ դպրոցը օրիորդ Մարիամին տուած սնունդին կողքին կու տար 
ուսում եւ կրթութիւն, գրատունն ալ կը բանար մտքի հորիզոնս։ Ման-
կութենէս մինչեւ պատանեկան եւ երիտասարդական տարիները, «գրիչ-
տետրակ-գիրք»-ով հասակ կ՛առնէի։ 
     Գրատուն մը ըլլալէ աւելի՝ գրադարան էր, ուր գրասէր անձը իր պա-
հանջած նիւթին կամ գիրքին մասին անսպառ տեղեկութիւն կը ստանար։ 
     Հին կամ նոր հրատարակուած գիրքեր, հացի եւ ջուրի նման կենսա-
կան էին մարդոց համար, իսկ գրատունը ժամադրավայր էր եւ սնունդ կը 
ջամբէր դպրոցականին, գրասէրին եւ մտաւորականին։ Հայրիկս գիրքերու 
աշխարհի գիտելիքներու աղբիւր ըլլար կարծէք։ Գիտեր թէ գիրք մը ե՞րբ 
եւ ու՞ր հրատարակուած էր, ո՞վ էր հեղինակը, ի՞նչ էր նիւթը, գտանելի՞ 
էր, թէ՞ սպառա՜ծ, եւ անպայման ձեւը կը գտնէր ապահովելու զայն։ 
     Հայրիկս հոգեկան բաւարարութիւն կը ստանար, երբ գրասէր մարդիկ, 
առեւտրական առօրեայէն զինք փոխադրէին մտաւորական աշխարհ։ 
Առանց նախապէս կայացած համաձայնութեան՝ «գրական հանդիպում-
ներ» եւ գրական նիւթերու շուրջ զրոյց տեղի կ՛ունենար գրատան մէջ, 
յաճախ ոտքի վրայ, երբեմն ընդմիջուած՝ ներս մտնող յաճախորդներու 
կողմէ, որոնք, ինչու չէ, կը մասնակցէին խօսակցութեան առանց հրաւէրի 
սպասելու։ Խօսակցութիւնը կ՛ընդգրկէր հեղինակին մասին ծանօթութիւն-
ներ, ապա կը վերլուծուէր աշխատանքը։ Ակնարկութիւն կ՛ըլլար այլ 
գրողներու եւ այլ աշխատասիրութիւններու։ 
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Վերջաւորութեան ներկաները բաւարարուած հրաժեշտ կու տային մինչեւ 
յաջորդ հանդիպումը։ 
     Գրատուն կ՛այցելէին նաեւ վերապրած մարդիկ, «երկիրէն» եկած, 
հրաշքով փրկուածներ, երբերմն համեստ հերոսներ՝ Անդրանիկին, 
Քեռիին, Մուրատին զինուորներէն, որոնք խօսուն պատմական գիրքեր 
ըլլային կարծեք։ Հայրենի պատկերները թարմ էին անոնց մտքերուն մէջ։ 
Անընդհատ կը պատմէին դէպքերու, դէմքերու, սովորութիւններու, կեն-
ցաղի, Ցեղասպանութեան, տեղահանութեան, ֆետայական կռիւներու 
մասին եւ վերադարձ մը կ՛ընէին դէպի անցեալը։ Խօսուած լեզուն բարբառ 
էր անշուշտ, «երկրէն» եկած հայերէնը։ 

* *	*

     Դպրոցական վերամուտ է: Մօտաւորապէս երկու տասնեակ հայկա-
կան վարժարաններու աշակերտներ խռնուած են հայկական գրատուն-
երուն ներսն ու դուրսը։ Շատեր իրենց հին գիրքերը կ՛ուզեն ծախել, 
որպէսզի նոր տարեշրջանի գիրքերը գնեն կամ գէթ կարենան փոխանա-
կել նախորդ տարուանը նորերուն հետ: Ուրիշներ, վարժարանը ձգած, 
գործի ասպարէզ ընտրած են, հետեւաբար դպրոցական գիրքերը վաճա-
ռելով քանի մը դահեկան կ՛ուզեն շահիլ։ 
     Գրաճեան Գրատան մէջ գիրքերը դիզուած են ամէն կողմ: Նորերը մէկ 
կողմ են, իսկ հիները, գործածուածները՝ այլ տեղ: Աշակերտներ կամ 
անոնց ծնողները զիրար կը հրմշտկեն։ Ամէն մէկը կ՛ուզէ իր գործը աւար-
տած դուրս գալ գրատունէն, նախքան շնչահեղձ ըլլալը։ Ընտանեօք, մեզի 
հետ ունենալով բարեկամներ իբրեւ օգնական, կը դժուարանանք բոլոր 
յաճախորդներուն գոհացում տալու։ Ամէն գլուխէ ձայն մը կը լսուի։ 
Երկար ժամանակ սպասողներէն դժգոհութեան ալիք կը բարձրանայ։ 
Նոր եկողներ անհամբերութեան նշան ցոյց կու տան։ Արագ սպասարկու- 
թիւն կը պահանջուի բոլորին կողմէ։ 

– Մէկ ժամ եղաւ հոս եմ, ինծի նայող չկայ։ Ճաշը կրակին վրայ ձգած եմ,
վախնամ այրի։ 
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– Այս հին գիրքերս քանիի՞ կ՛առնես։
– Արաբերէն հայոց պատմութեան գիրք ունի՞ք։
– Կրօնի գիրք մը կ՛ուզեմ, անունը չեմ գիտեր, բայց մէջը նկար մը կայ.

Յոփ Երանելին մես-մերկ կեցած է: 
– Ասոնց քանի՞ են:
Հայրիկս այս որ լսէր, ամէն բան կը ձգէր եւ իբրեւ նախկին ուսուցիչ, կը

սրբագրէր, «ասոնց չեն ըսեր, ասո՜նք,ասո՜նք»։ 
     Վերամուտէն ետք ամիս մը եւ նոյնիսկ աւելի գիրքերու ցանկը ամբող-
ջացնելու աշխատանքը կը շարունակուի աշակերտներու եւ անոնց ծնող-
ներուն կողմէ։ Երբ դասագիրքերու վաճառման ժամանակը կ՛աւարտի, 
հանդարտութիւն կը տիրէ։ Գրատան աշխատանքը մեծապէս կը նուազի. 
հայրիկին բարեկամները, որոնք փափկանկատօրէն չէին ուզած խանգա-
րել զինք վերամուտի շրջանին, իրենց հերթական այցելութիւնները կը 
վերսկսին։ 
     Այդ օրերուն  գրատան մէջ հովահար կամ օդափոխիչ չկար. Հետեւա-
բար, ամռան տաք եւ հեղձուցիչ եղանակին հայրիկիս գրասէր-մտաւորա-
կան բարեկամները գրատան մուտքի մայթին վրայ աթոռ կը շարէին եւ կը 
մխրճուէին գրական, լեզուական հարցերու մէջ։ Իրենց միջեւ երբեմն վէճ 
ու վիճաբանութիւն տարօրինակ կը հնչէր ինծի համար։ Պատանիի 
ուղեղս չէր ըմբռնէր, թէ ի՛նչ պէտք կար այդքան երկար եւ մանրամասն 
քննարկման ենթարկելու գրութեան մը  ուղղագրական, քերականական 
եւ կէտադրական խախտումը:  
     Թէեւ ներկայի աղմկոտ ինքնաշարժները եւ շարժանիւները չկային այդ 
ժամանակ, սակայն գիր-գրականութեամբ զբաղողներուն ձայնը կը լսուէր 
փողոցի երկայնքին։ Ինծի համար այս հանդիպումները լաւագոյն պատե-
հութիւնն էին գրատունէն դուրս սպրդելու եւ մտնելու քովնտի թաղերէն 
մէկը, ուր խաղընկերներս զիս կը սպասէին հոն՝ ճամբուն երկայնքին, 
ֆութպոլի մեր «դաշտ»-ը։ Գետինը, իրարու հակադիր քարէ երկու դար-
պասներ կը դրուէին, անշուշտ երկար ատէն վէճի նիւթ կ՛ըլլար, թէ դար-
պասներէն մէկուն քարերը իրարու աւելի մօտ էին, քան՝ միւսինը, իսկ 
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խաղացողները կ՛ընտրուէին իւրաքանչիւր խումբի լաւագոյն ֆութպո-
լիստին կողմէ։ Խաղի ընթացքին կռիւ, վէճ անպակաս կ՛ըլլար, մինչեւ որ 
թաղեցի առաջին յարկի բնակիչներէն մէկը, մեր ստեղծած աղմուկէն 
դժգոհ, ինք ալ ձայնը բարձրացնէր. «Հայտէ, ամէն մէկդ իր տունը նայիմ», 
եւ կամ ջուր թափէր մեր վրայ։ 

– «Ասալ եա պաթթիխ»՝ մեղրահամ ձմերուկ։
– «Քահհալէ, պուըպու եա խիար»՝ Քահհալէի փոքրիկներուն «բան»-ին

նմանող վարունգ: 
– «Ռապիի էլ էլպ եա խասս»՝  գարնան սիրտով հազարը։
Կառքի վրայ պտուղ վաճառողներ եւ կանաչեղենի գովքը ընողներ կը

խանգարէին մեր խաղը։ Զիրենք հեռացնելու միջոցը գտած էինք։ Կը ծաղ-
րէինք իրենց գովերգը, մինչեւ որ մարդն ու իր կառքը թաղէն հեռանային։  
Դադար կու տայինք մեր խաղին երբ փողոցը զովացնելու միտումով քա-
ղաքապետութեան ջուր սրսկող բեռնատար կառքը անցնէր։  
Ճամբուն երկու կողմերը կեցած, կարճ տաբատ եւ սանտալ հագած, մեր 
ոտքերը կը թրջէինք։  

* *	*

     Գրատան մէջ կար ձեղնայարկ մը, ուր կ՛ապաստանէի եւ կը մտնէի 
պատմական նիւթերու, վէպերու եւ արկածախնդրական պատմուածք-
ներու աշխարհին մէջ։ Ռաֆֆիի «Կայծեր»-ը եւ «Խենթ»-ը, Ահարոնեանի 
«Ազատութեան ճանհապարին»-ը զիս կը փոխադրէին ֆետայական աշ-
խարհ, իսկ Հիւկոյի «Թշուառները»՝ ռոմանթիք աշխարհ։ Ընկերային եւ 
դաստիարակիչ նիւթեր արծարծող գիրքեր ալ կային. անոնցմէ շատ բան 
չէի հասկնար։ Օրինակ՝ բժիշկ Քեշիշեանի «Սեռային դաստիարակու-
թեան» գիրքերը, որոնց մէջի գծանկարները երբ թղթատէի, յանցանք մը 
գործողի զգացումէ մղուած կը շիկնէի։ Յաջորդ օրը, դասընկերներուս 
առջեւ, բանգէտի հովեր առած, զիրենք զարգացնելու նպատակով 
«արգիլուած պտուղի» մասին բացատրութիւն կու տայի։ 
     Տարիներու սահանքին հետ հայրիկիս գրասէր բարեկամները մէկ առ 
մէկ հեռացան այս աշխարհէն։ Հայերէն գիրք կարդացողներու թիւը 
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ժամանակի ընթացքին նուազեցաւ։ Պուրճ Համուտը բնակարանային 
շրջան ըլլալէ դադրեցաւ եւ վաճառականական կեդրոնի վերածուեցաւ։ 
Յաջորդող սերունդին պատանիները փողոցի մեր խաղերը չխաղացին։ 
     Հայկական վարժարաններէն շատեր գոցուեցան կամ միացան: Իսկ 
աշակերտութիւնը հոծ շարքերով ուղղուեցաւ օտար վարժարաններ։ 
Հայրիկս, իր ուսուցիչի եւ գրախանութի տիրոջ պարտականութիւնները 
լիուլի կատարած, հայ գիրի եւ գրականութեան աւանդը իր զաւակներուն, 
բիւրաւոր աշակերտներու եւ գրասէրներու ձգած՝ յաւիտենական հանգս-
տեան կոչուեցաւ։ Գրատուն Գրաճեանն ալ հայկական այլ գրախանութ-
ներու նման դարձաւ յիշատակ։ 

* *	* *	
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    Դպրոցականի օրատետրէս 

Արմէն Յակոբեանի յիշատակին 

     Չեմ կարծեր՝ այս աշխարհի վրայ մէկը գտնուի, որ դպրոցական օրերէն 
յիշատակ չունենայ։ Ամէն սերունդ ունի իրը։ Ամէն մէկս ունինք մերը։ 
Դասընկերներ, ուսուցիչներ, չարաճճիութիւններ, սէրեր, յուսախաբու-
թիւններ յիշողութեան մէջ մեծ տեղ կը գրաւեն։ Օրին, շատ հաւանաբար 
ընդվզումի, ջղագրգռութեան, նոյնիսկ ատելութեան զգացումներով 
լեցուած եղած ենք ընկեր-ընկերուհիներու, ուսուցիչներու, «դպրոց 
ըսուած»-ին հանդէպ. սակայն, տարիներու թաւալումով, ժխտականը կը 
ջնջուի  եւ կարօտալի յիշատակները կը մնան ։ 
     Ահաւասիկ նմուշ մը դպրոցական օրերու  յուշերէս։ 

* *	*

Ամավերջի հանդէս 

     Մեր դպրոցը սովորութիւն չունէր ամավերջի հանդէս կազմակերպելու: 
1964-ը մեր վարաժարանի հիմնադրութեան երեսունամեակն էր. հետեւա-
բար, տնօրէնութիւն եւ խնամակալութիւն յատուկ հանդիսութեամբ կ՛ու-
զէին նշել այդ բարեպատեհ առիթը։  
     Տարուան կէսէն սկսեալ մարզանքի ուսուցիչը խաղեր, մարմնի ճկու-
նութիւն եւ ուժ պահանջող վարժութիւններ սկսաւ սորվեցնել մեզի՝ այն 
հեռանկարով, որ ամավերջի կամ յոբելինական հանդէսին հիւրերուն ցոյց 
տար մարզիկ-մարզիչի իր իւրայատուկ կարողութիւնը։ Եւ որովհետեւ 
մարմնամարզութեան պահուն մենք՝ տղաքը, դասընկերուհիներու զննող 
նայուածքներու տակ պէտք էր կարճ տաբատով ներկայանայինք, յաճախ 
հիւանդութիւն պատրուակելով կը բացակայէինք։ Ինչպէ՞ս կ՛ըլլար, որ 
աղջիկները ծունկերէն վար գոգնոցները մէկ կողմ դրած՝ թեթեւնային եւ 
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մարզանքի յատուկ, յաճախ թափանցիկ զգեստ հագնէին եւ անկիւն մը 
քաշուած՝ մեզ դիտէին։ 
     Երբ ընդհանրացաւ հայրիկին կամ մայրիկին կողմէ գրուած գիրը՝ «մեր 
տղան դպրոցէն կը բացակայի հիւանդութեան պատճառով»-ը, վարժարա-
նի պատասխանատուներու կողմէ մտածուեցաւ մարզարուեստի կողքին 
ստեղծել աշակերտական երգչախումբ մը, որպէսզի կարելի ըլլար ծրա-
գրուած ամավերջի հանդէսը աւելի եւս ճոխացնել։ Խմբավար նշանակուե-
ցաւ քառասուն գարուններ (առանց հաշուելու տարուան մնացեալ եղա-
նակները) բոլորած օրիորդ Ազատուհին։ 
     Սովորութիւն էր, որ աշակերտներս վարժարանի առաջին օրէն իսկ, 
առաջին նայուածքով, առաջին նշմարելի յատկանիշով նոր անուանակո-
չում տայինք մեր ուսուցիչներուն։ Բացատրեմ թէ ինչպէս։  
     Ուսուցիչը դասարան կը մտնէ։ Աշակերտներուն ուղղութեամբ բարի 
կամ խոժոռ նայուածք մը կը նետէ։ Մենք՝ անմեղ նայուածքներով կը հե-
տեւինք իր շարժուձեւերուն։ Ինք՝ բերանը կը բանայ եւ ինքզինք կը ծանօ-
թացնէ, առաւել՝ կ՛ուզէ բացատրել, թէ իր պահուն ի՛նչը թոյլատրելի է եւ 
ի՛նչը՝ ոչ։ Մենք՝ խօսքին մէջէն բառ մը, արտայայտութիւն մը, դէմքի կամ 
մարմնի արտակարգ շարժում մը կը փորձենք նկատել։ Ինք կը փորձէ 
լրջութիւն խաղալ եւ ամէն մէկուս աչքերուն նայելով կ՛ըսէ. 

– Ուրեմն, տղաք։ Ուրեմն, ուրեմն։
Մենք անունը կը դնենք «Ուրեմն»՝ պարոն Ուրեմն։ Ուսուցիչ մը ունէ-

ինք, որուն հասակը մերինին չափ էր։ Պէտք չտեսանք խօսքի, շարժումի 
բան մը փնտռելու իր մէջ, որպէսզի մակդիր մը տայինք։ Հակառակ մեր 
վարժարանի օտար լեզուն անգլերէնը ըլլալուն՝ անունը դրինք ֆրանսե-
րէնով «Փըթի»։  
     Երգի ուսուցչուհի օրիորդ Ազատուհիին մակդիրը «Այծեամ» էր։ Թէ 
ինչո՞ւ «Այծեամ»... որովհետեւ օրիորդին կուրծքերը վեր բռնող ներքնազ-
գեստը սրաձեւ, երկու բուրգերու նման, այծի ծիծերը կը յիշեցնէր ըստ 
գիւտարար, աչքերէն բան չփախցնող աշակերտներէն մէկուն։  
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     Չըլլայ որ զիս յանցաւոր եւ մեղսակից համարէք այս անուանակոչու-
մին։ Վերի դասարաններու տղաքն էին, որ այս տեսակի «գիւտերը» 
կ՛ընէին, իսկ մենք՝ միջնակարգի աշակերտներս, կ՛որդեգրէինք զանոնք։ 
     Տարուան կէսին միջնակարգէն մինչեւ աւարտական դասարան աշա-
կերտները վարժարանի սրահը կանչուեցան, ուր սեւ եւ հնամենի դաշնակ 
մը կար, հաւանաբար Շոփէնի օրերէն մնացած, եւ օրիորդ Ազատուհին 
ստեղնաշարի մէկ «ակռայ»-ին հպելով, կ՛ենթադրեմ «լա» խազը, պահան-
ջեց նոյն ձայնը կրկնել։ Բաղաձայնները՝ «ականջ չունեցողները», դասա-
րան ղրկուեցան, իսկ անոնք, որ կրցած էին նոյն ձայնը տալ, մնացին հոն։ 
Ընտրուողներուն մէջ ըլլալով ուրախ էինք. երգչախումբին մաս կազմելով, 
կը կարծէինք դասապահերէ բացակայիլ։ Սակայն այդպէս չեղաւ։ 
Երգչախումբի փորձերը պիտի կատարուէին դպրոցէն արձակուելէ ետք։ 
Աւելի հեռատես եւ ճարպիկ տղաք բաղաձայն ձեւացուցած էին իրենք 
զիրենք եւ մեր՝ միամիտներուս վրայ կը ծիծաղէին։ 
     Երբ վարժարանի տարեվերջը մօտեցաւ, շաբաթական մէկ փորձը 
վերածուեցաւ երկուքի երբեմն՝ երեքի։  Երեւակայել, որ մինչեւ ժամը չորս 
դասապահ ունենալ եւ անկէ ետք, փոխանակ գարնան երկար օրերը 
վայելելու, երգչախումբի փորձերուն մասնակցիլ։ 
     Մենք՝ տարիքով փոքրերս, մեր դժգոհութիւնը չէինք կրնար արտայայ-
տել։ Նոյնը չէր վերի դասարաններու՝ տասը եւ տասնմէկերորդի տղոց 
պարագան։ Անոնք իրենց դժգոհութիւնը բարձրաձայն կ՛արտայայտէին. 
կ՛ուզէին կանուխ արձակուիլ եւ խաղի երթալ. կամ, դպրոցէն «փախիլ» եւ 
ծով երթալ։  

– Օրիորդ, փորձէն վա՛զ անցիր, այսօր ձգէ՛ կանուխ երթանք։

– Ո՛չ, կը պատասխանէր «Այծեամ»ը, պիտի մնաք եւ եթէ պէտք ըլլայ՝

ամէ՛ն օր։ 
Տղաքը կը սպառնային. 

– Օրիո՛րդ, ձգէ երթանք, յետոյ գէշ կ՛ըլլայ։

– Ի՜նչ գէշ, դուք ո՞վ էք, որ ինծի կը սպառնաք։ Պիտի մնաք եւ վե՛րջ։
Եւ այսպէս, օրերը սահեցան մինչեւ ամավերջի հանդէս։
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     Օրիորդը ուրախ էր, որ իր յամառ աշխատանքը արդիւնք պիտի տար։  
Տղաքը դժգոհ էին որ իրենց բարձր դասարաններու աշակերտի յատուկ 
չարութիւնները չէին կրցած իրագործել. յետմիջօրէներուն «սինեմա» կամ 
ծով չէին կրցած երթալ։ Մենք՝ պատանիներս, սրտով մեծ տղոց կողքին 
էինք, սակայն այս խնդրին մէջ խօսք չունէինք։ 
     Վարժարանի բակը տարբեր տեսք ունէր այդ օր, մաքուր, փայլուն էր։ 
Տնտես մայրիկը, օգնական տիկիններու հետ լաւ մը լուացած էր չորս կողմ 
եւ ըստ իր արտայայտութեան՝ «փըրըլ-փըրըլ կը փայլէր»։ Լուսաւորումի 
սարք հաստատուած էր բակին չորս կողմերը։ Կարգապահ զինուորներ 
յիշեցնող ճերմակ աթոռներ շարուած էին։  
     Ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ իրենց ամենէն ներկայանալի հագուստնե-
րուն մէջ էին։ Բարձր դասարաններու տղաքը ճերմակ շապիկ, սեւ 
տաբատ, իսկ աղջիկները՝ ճերմակ շապիկ ու սեւ փէշ հագած էին։ 
Երեկոյեան հրաւիրեալները սկսան ժամանել եւ գրաւել իրենց տեղերը։ 
     Պատուելիներուն եւ յարգարժան հիւրերուն համար վերապահուած էր 
առաջին շարքը. իսկ ժողովուրդին համար՝ ետեւի շարքերը։ 
     Տէրը փառաբանող աղօթքէն եւ բացման խօսքէն ետք մարզանքի ուսու-
ցիչին՝ Պարոն Յովհաննէսի ցուցմունքին վրայ տղաքը քանի մը ճկուն 
շարժումներ ըրին եւ բուրգ կազմեցին։ Տնօրէն-պատուելին վարժարանի 
պատմականը ըրաւ, ներկայացնելով այն դժուարին փուլերը, որոնցմէ 
անցած էր երեսունամեայ վարժարանը։ Կարգը եկաւ երաժշտական 
յայտագրին։ Հասակի կարգով վարժարանի ձայնաւորները պատշաճ 
ձեւով հագուած շարուեցան բեմին վրայ։ Մեծ տղաքը՝ «պաս»-երը ետեւի 
շարքը, «թենոր»ները՝ շարք մը վար, իսկ «սոփրանօ-ալթօ»ները՝ աւելի 
վար։ 
     Դաշնակահարուհին ծեքծեքելով անցաւ դաշնակին առջեւ։ Աթոռակը 
ետեւ եւ առջեւ սահեցուց։ Հագուստի քղանցքը շտկռտեց եւ նստաւ։ 
Ձայնախազերու տետրակին էջերը դարձուց եւ վերջապէս գլխով նշան 
տուաւ խմբավար օրիորդ Ազատուհիին. պատրաստ էր։ Ճիշդ այդ 
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միջոցին, ետեւի շարքերէն՝ մեծ տղոցմէ փսփսուք մը հասաւ մինչեւ 
առջեւի շարքը. 

– Չըլլայ, չըլլայ, որ մէկը համարձակի բերանը բանալ, թէ ոչ...
Խիստ ոճով ըսուած սպառնալիքը կատակ չէր վերցներ, եւ մենք բոլորս

շատ լաւ գիտէինք, թէ մեծ տղոց խօսքը մտիկ չընելը ի՛նչ հետեւանք 
կրնար ունենալ։ Հետեւաբար, առանց առարկութեան պէտք էր ենթար-
կուէինք հրահանգին։ 
     Օրիորդ Ազատուհին ձեռքի ճիպոտով նշան տուաւ դաշանակահարու-
հիին, որպէսզի սկսի նուագել։ Յետոյ եղաւ անսպասելին՝ խմբավարին եւ 
ներկաներուն համար։ Երբ նշան տրուեցաւ երգչախումբին երգեցողու-
թիւնը սկսելու, քար լռութիւն մը տիրեց։ Խմբավարը կռնակը հանդիսա-
տեսներուն տուած, դէմքի խիստ ծամածռութիւններով սաստեց մեզ եւ 
անգամ մըն ալ ճիպոտը շարժեց, նախ՝ դաշնակահարուհիին, յետոյ՝ 
երգչախումբին։ Դարձեալ քար լռութիւն։ Երրորդ փորձը նոյն արդիւնքը 
տուաւ։ «Այծեամ»ը լալով ձգեց հանդէսը։ 
Մեծ տղոցմէ մէկը. 

– Եա՛ օրիորդ, քեզի շա՜տ ըսինք, չհասկցար։

* *	*

Դասընկերներ 

     Դասընկերներու տրուած մակդիրները կը պատշաճէին անոնց անու-
նին, մականունին, տեսքին, դասապահին մէջ անոնց մէկ արտայայտու-
թեան եւ այլնի։ Մէյ մը որ մակդիրը տրուէր, ա՜լ  փակած կը մնար ենթա-
կային սկիզբէն մինչեւ վերջ, նոյնիսկ վարժարանը աւարտելէն ետք։ 
     Այսպէս, Գրիգորը վիզը ծռած պահելուն համար «եան Գօգոն» էր։ 
Սեդոն՝ իգական շարժուձեւերուն համար եղած էր «Սեդա»։ Կարոն, 
կարճուկ ըլլալուն համար, «կիւչիւկ սըչան» (պզտիկ մուկ)։ Անդոն, 
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մազերը առջեւէն վեր սանտրելուն համար, «Էլվիս»։ Հասակի համաձայն 
կային մեծ եւ պզտիկ Արմէնները, «Խըտըր Սագոն», սպանական պարի 
սիրահար «ֆլամենքօ» Վարուժը, «Սելճուք» Յարութը... 
     Հայոց պատմութեան պահերէն մէկուն ուսուցիչ Նազարէթ Սէֆէրեանը 
պատկերաւոր նկարագրականով մը խօսեցաւ սելճուքներու արշաւանք-
ներուն եւ Հայաստանի մէջ անոնց գործած աւերին մասին։ «Սելճուք» 
բառի առաջին հնչիւնին հետ բոլորիս աչքերը յառեցան առջեւի ակռանե-
րէն մէկը պակաս, ածխագոյն մազերը մէկ կողմ սանտրած, խոժոռ 
նայուածքով, յաղթանդամ Յարութին եւ զայն մկրտեցինք «սելճուք» 
անունով։ 
     Վերամուտ է. արձակուրդէն նոր վերադարձած ենք։ Հայերէնի առաջին 
դասապահն է։ Նորեկ դասընկեր մը ունինք Արեւելեան Եւրոպայէն՝ 
Ռումանիա՞, թէ՞ Պուլկարիա՝ չեմ յիշեր, լուռ ու մունջ «Նափոլէոնը»։  
     Ուսուցիչ Յակոբ Ժամկոչեանը դասարան կը մտնէ ժպտուն եւ գլխու 
թեթեւ շարժումով կը բարեւէ իր դէմը նստած ծանօթ աշակերտներուն։ Կը 
նկատէ, իրեն անծանօթ նորեկ աշակերտը եւ հայրական շեշտով խօսքը 
կ՛ուղղէ անոր։ 

– Բարի եկեր ես, անո՞ւնդ։

– Նափոլէոն, ցած ձայնով կ՛ըսէ մեր դասընկերը։

– Ինչ ըսի՞ր, բա՛րձր խօսէ։

– Նափոլէոն։

– Տղա՛յ, վրա՞ս կը խնդաս, անունդ ի՞նչ է։
Կաս-կարմիր կտրած տղան գրեթէ լալագին կը կրկնէր. « Նափոլէո՛ն, 
պարո՛ն, Նափոլէո՛ն»։ 
     Նափոլէոն երկար չդիմացաւ աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն 
հեգնանքին։ 
     Ամիս մը երկու, եւ մէյ մըն ալ չտեսանք զինք։ 

*	*	*
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Պատուելին 

     Թուականը՝ 1965։ Հայոց ցեղասպանութեան յիսնամեակն էր։ Հայու-
թիւնը՝ Հայաստանէն մինչեւ Սփիւռքի յետին անկիւնները կը պատրաս-
տուէր հանդիսաւոր ու պատշաճ ձեռնարկներով ոգեկոչելու մէկ ու կէս 
միլիոն նահատակներու յիշատակը: 
Օրուան կարգախօսը մէկ էր՝ «Պայքար. պայքար մինչեւ յաղթանակ»։ 
     Մենք՝ Պուրճ Համուտի հայ սքուլի՝ «բողոքականներու դպրոց»-ի 
աւարտական դասարանի աշակերտներն էինք. կարճ տաբատներէն նոր 
ձերբազատուած, նոր բուսած աղուամազով տղաք: Մեր դասընկերուհի-
ներուն մարմնի կլորութիւնները մեզի համար հետաքրքրական նորու-
թիւններ էին։ Ըմբոստանալու միշտ պատրաստ, հակառակ մեր ճղճիմ 
մարմիններուն, հայելիին մէջ մենք մեզ «հերքիւլ» կը տեսնէինք։ 
     Այլեւս թաղին մէջ չէինք մասնակցեր պարան ցատկելու, գիծ խաղալու 
ժամանցներուն, (թէեւ հաճոյքով կը դիտէինք թաղեցի աղջիկներու ճկուն 
շարժումները): Զատկուան շաբաթը, գունաւոր բուրդով հիւսուած հաւկը-
թամանով թաղերուն մէջ չէինք շրջեր: Շաբաթը  քանի մը անգամ երբ 
կ՛ածիլէինք մեր դէմքի աղուամազերը, անպայման կ՛օծանուէինք “Old 
Spice” կամ “Caron” անուշահոտով: Մէկ խօսքով, այլեւս «մեծ» էինք եւ մեր 
կարծիքը կ՛ուզէինք պարտադրել։  
     Վարժարանը հայկական էր։ Աշակերտները, ուսուցիչները հարիւր 
տոկոսով հայ էին, սակայն մթնոլորտը ամերիկեան էր։ Պարբերաբար 
«միսիոնարական» խումբեր կու գային՝ երիտասարդ տղաք ու աղջիկներ, 
շէկ մազերով, յաճախ կապուտաչեայ, թարմ եւ ճերմակ մորթով. անոնք 
խաչեալ Քրիստոսը անգամ մը եւս կ՛ուզէին ծանօթացնել մեզի։ 
     Պաշտամունքի առաւօտեան պահը կ՛երկարէր գրաւելով նաեւ առաջին 
երկու դասապահերու, բնագիտութեան եւ երկրաչափութեան ժամերը, 
երջանկութիւն պատճառելով մեզի։ Օտարները Յիսուսը փառաբանող 
երգեր կ՛երգէին թրոմպոն, կիթառ եւ հարմոնիքա նուագելով։ Մենք, 
զմայլած անոնց երգեցողութենէն, քարոզներէն, կարճ ժամանակի մը 
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համար կը վերանայինք Պուրճ Համուտի աղքատիկ մթնոլորտէն, թռչելու 
համար դէպի երազային, արեւոտ Ամերիկան։ Դասընկերներէն ոմանք 
«դարձի կու գային»՝ կ՛ապաշխարէին, կ՛ընդունէին Յիսուսը իրենց սըրտ-
երուն մէջ, անգամ մը եւս մկրտուելու մարդկութեան համար թափուած իր 
արիւնով։ Միսիոնարները խանդավառ էին իրենց «որսացած ձուկերով», 
Յիսուսի աշակերտ ձկնորսներուն օրինակով եւ կ՛ակնկալէին աւելին։ 
Կ՛ուզէին բոլորս զինուորագրել։ Սակայն ո՜չ։ Մեր մէջէն պոռթկումով մը 
դուրս կը ցայտէր առաքելական հայու տրամաբանութիւնը եւ ընդվզումի 
ալիքը, դասարանին տարիքով մեծ տղոցմէ սկսած «խելօքներուն» կը 
հասնէր։  

– Տղա՜ք, չըլլա՜յ որ խաբուիք. ասոնք եկած են մեզ այլասերելու։

– Ասոնք եկած են մեր մէջէն հայութիւնը դատարկելու։

– Եկած են մեզ շեղեցնելու մեր դատէն։ Մենք չենք կրնար, չենք ուզեր
մոռնալ մեր դատը եւ պայքարը։ 
     Ճիշդ է,  որ վաթսունական թուկաններուն, եւրոպական երաժշտու-
թեամբ՝ «Պիթըլզ»-ով, «Էլվիս»-ով ոգեւորուած, գարնանային երազներու 
մէջ էինք։ Երբ «խենթ մարտ»-ի հովը փչէր, մեր դասընկերուհիներուն 
դպրոցական կապոյտ գոգնոցները վեր կը թռչէին, մեր՝ տղոց երեւակայու-
թիւնն ալ սաւառնիլ տալով մինչեւ երկինք։ Սակայն երբ մօտեցաւ ապրիլ 
24-ի շաբաթը, լրջացանք։ Դասընկեր-դասընկերուհիներուն հետ քոյր-
եղբայր դարձանք։ Հետեւելով բողոքական վարժարանի մթնոլորտին,
«դարձի եկած», վերստին ծնունդ առինք իբրեւ պահանջատէր հայեր։

     Այդ շաբաթը, սուգի քօղ մը իջեցուցինք վարժարանին վրայ։ 
     Բակին մէջ տեղ-տեղ, տախտակէ յենարաններու վրայ տեղադրուեցան 
սեւ շրջանակներու մէջ առնուած նահատակ մտաւորականներու նկար-
ներ։ Դասարաններուն գրատախտակները ծածկուեցան ջարդի եւ տեղա-
հանութեան դրուագներով: Պատուհանները շրջանակուեցան սեւ ժապա-
ւէնով եւ ապակիներուն վրայ փակցուեցան տեղահանութեան եւ աքսորի 
ուղղութիւնը ներկայացնող քարտէսներ: Բակին մէկ կողմէն միւսը սեւ 
ժապաւէններ երկարեցան օդին մէջ: Դէպի դասարանները տանող աստի-
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ճաններուն բազրիքներուն վրայ սեւ ժապաւէններ կապուեցան: 
Դասարանը, դրան բռնակէն մինչեւ պատուհանները, սեւ գոյնով ծած-
կուեցաւ: Ամբողջ դպրոցը՝ աջ-ձախ, վեր-վար, սեւ կ՛երեւէր: Սե'ւ, ամէն 
կողմ սե՛ւ: 
     Ցեղասպանութեան ոգեկոչումը ամբողջական չէր կրնար ըլլալ եթէ 
դասապահերը բնական ձեւով ընթանային. հետեւաբար մեր ուսուցիչ-
ներէն պահանջեցինք դասաւանդութիւնը դադրեցնել եւ խօսիլ միայն 
Ապրիլ 24 ին հետ առնչուող նիւթերու, Հայ դատի, Ցեղասպանութեան եւ 
Հայաստանի մասին։ 
     Ուսուցիչները՝ բոլորն ալ համակարծիք էին մեզի։ Ոմանք լռելեան, իսկ 
ուրիշներ բացայայտ կերպով կը զօրակցէին մեր «յանձնառու եւ գիտա-
կից», «լաւ հայ»-ու, «առնական հայ»-ու մտածելաձեւին ու արարքներուն։ 
Միայն անգլերէնի դասատու պատուելին էր, որ գոհ չէր սեւերու եւ սուգի 
մէջ «թաղուած» դպրոցէն։ Ան չկարենալով մարսել պոռթկաց ու ըսաւ.  

– Տղա՛ք, ա՛լ կը բաւէ, այս ձեւերով չէ որ դատ կարելի է պաշտպանել եւ
յաղթել թշնամիին: Դո՛ւրս եկէք զգացական աշխարհէն: Զգացումի տեղ 
խե՛լք գործածեցէք: 
     Մեզի համար այս արդէն մարտահրաւէր մըն էր: «Թշնամին» ներսէն 
էր։ Ընկեր Փանջունիի ոճով ծրագրեր սկսանք մշակել՝պայքարելու համար 
«խաւարամիտ շէրիաթճիայետադիմակղերամենծէֆէնդիականութեան» 
դէմ: Եւ որովհետեւ բողոքական վարժարանի աշակերտութեան մեծա-
մասնութիւնը առաքելական յարանուանութեան կը պատկանէր, մեր 
լեզուներուն սանձը թոյլ ձգած, մեր ծնողներէն լսած ճիշդն ու սխալը իրար 
խառնած թափեցինք խեղճ պատուելիին գլխուն.  

– Արդէն ով ըսաւ, որ դուք հայ էք:
– Օտարին ծախուած մարդիկ էք:
– Մէկ պարկ ալիւրի փոխարէն ծախած էք ձեր հաւատքը։

Եւ այլն, եւ այլն: 
     Ուսուցիչ-պատուելին ձայն չհանեց, չհակաճառեց. վստահաբար վիրա-
ւորուած՝ ձգեց դասարանը եւ դուրս ելաւ: Ամբոխավարական տրամա-
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դրութիւններով տարուած՝ օրին, «ճակատամարտ»ը յաղթած կը սեպէինք։ 
Այդ օր մենք մեր տգիտութեան հետեւանքով ու անտեղի կերպով պիտա-
կաւորեցինք պատուելին: Զինք ու իր պատկանած յարանուանութիւնը 
որակաւորեցինք «ոչ ազգային, ոչ հայկական»: 
     Տարիները սահեցան, եւ մենք շատ ուշ իմացանք, որ բաղոքական 
համայնքը որքան արժանաւոր զաւակներ տուած էր հայութեան: 
Օրինակները շատ էին: 
     Ինչպէ՞ս կարելի էր մոռնալ պատուելի Յովհաննէս Էսկիճեանը:  
Ջարդի եւ տեղահանութեան դժոխային օրերուն «Պատուելին» բնա-
ջնջումի դէմ պայքարի ելած էր: Ան, հակառակ թրքական իշխանութեան 
սպառնալիքներուն եւ ազդարարութիւններուն, իր հետ ունենալով օգնա-
կան մը, Հալէպէն դուրս գտնուող անապատային շրջաններէն որբացած 
հայ պատանիներ կը հաւաքէր, տան մէջ կը պատսպարէր ու կը խնամէր։ 
Հայ ժողովուրդը բնաջնջելու դիւային ծրագրին դէմ ան մշակած էր իր 
ծրագիրը՝ ապագայ սերունդը պատրաստել: Իր հանգիստն ու առողջու-
թիւնը զոհած՝ պատուելի Էսկիճեանը որբացած հայ պատանիներուն հետ 
ապրեցաւ Ցեղասպանութեան արհաւիրքը եւ տիֆի համաճարակէ վարա-
կուելով, աշխատանքը կիսատ թողած մահացաւ։ 
     Պատուելի Տիգրան Անդրէասեան Մուսա լեռան հերոսամարտի կազ-
մակերպիչը եղած էր: Կիլիկիոյ հայութեան ջարդի եւ տեղահանութեան 
իրազէկ՝ ան կրցած էր համոզել մուսալեռցիները, չլքել հողը եւ մնալ ու 
պայքարիլ: Անդրէասեան կազմակերպեց լեռան կռուին նախապատրաս-
տական աշխատանքները եւ կարելի է վստահօրէն ըսել, որ յիսուն երեք 
օր տեւած եւ յաջողութեամբ աւարտած դիմադրութեան հրամանատարը 
եղաւ։  
     Մեր համալսարանական օրերուն, երբ կը պրպտէինք պատմութեան 
էջերը, կը «յայտնագործէինք» վրիժառու Սողոմոն Թէհլիրեանին աւետա-
րանական համայնքի արժանաւոր զաւակ ըլլալը: Երբ կատակով մեր 
հատ ու կենտ բողոքական ընկերները նեղը դնէինք՝ ըսելով, թէ հայու ջիղ 
չունէին, անոնք Թէհլիրեանը իբրեւ փաստ կը գործածէին մեր ըսածին 
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դէմ։ Հայկական թաղերու եւ հայութեան պաշտպան՝ Ճոնի Հայտօսթեանը 
նոր օրերու ֆէտային հանդիսացաւ։ Երիտասարդ Ճոնին, բնակարանը 
փոխարինած էր ակումբով։ Ինք, ընտանիքի մէկ հատիկ զաւակ, զէնքի 
ընկերները կը սեպէր իր եղբայր-քոյրերը եւ հայ ժողովուրդի պաշտպա-
նութիւնը՝ իր կեանքի առաքելութիւնը։ 
     Իսկ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի օրերուն փոքր չէր թիւը 
«բողոքական տղոց», որոնք հայկական թաղերու ապահովութեանը հսկող 
աննման երիտասարդ տղոց կողքին մինչեւ իսկ իրենց կեանքերը զոհեցին 
Ճոնի Հայտոստեանին նման: 
     Հայկական վարժարաններու աշակերտներ վստահաբար Ցեղասպա-
նութեան զոհերու յիշատակը պիտի շարունակեն վառ պահել. իրենց 
ապրիլեան ձեռնարկներուն առթիւ սեւերով պիտի ծածկեն դասարան-
ներն ու բակը: Զոհուած մտաւորականներու նկարներուն կողքին պիտի 
ցուցադրեն նաեւ հայկական զոյգ հանրապետութիւններու՝ Հայաստանի 
ու Արցախի համար զոհուած անձնուէրներու գունաւոր նկարները: 
     Մենք՝ նախկին աշակերտներ, պիտի վերյիշենք մեր արարքները, 
պիտի յիշենք մեր ուսուցիչները եւ ըսենք, 

– Ներողութի՛ւն, պատուելի՛։

*	*	*

Մեր ուսուցիչները 

     Անունը դրինք «Ճիօ», գիտէ՞ք ինչու։ 
     Վեցերորդ կամ եօթերորդ դասարանին աշխարհագրութեան ուսուցիչ 
մը ունէինք։ Առաջին դասապահին, որպէսզի մեզ՝ տգէտներս, զարգացնէ, 
բացատրեց, թէ ուրկէ կու գար «ճիոկրաֆի» բառը եւ քանի մը անգամ կրկ-
նեց «ճիօ», «ճիօ»։ Եւ անունը մնաց «Ճիօ»։ Մեզի համար աշխարհագրու-
թեան դասատուն Ճորճ Աբելեանը չէր, այլ «Ճիօ»-ն։ Գրասեղաններուն 
վրայ, մեր գիրքերու էջերուն վրայ, գրատախտակին վրայ՝ ամէն տեղ կը 

5959



գրէինք «ճիօ»։ Ինք՝ հեզ, բարի ուսուցիչը, հաւանաբար ուրախ էր, որ յու-
նարէն արմատ ունեցող բառ մը սորվեցուցած եւ աշխարհը ծանօթացու-
ցած էր մեզի։ 

* *	*

     Տիկին Սուհէյլան՝ արաբերէնի ուսուցչուհին, մեզ չէր սիրեր, եւ այն 
տպաւորութեան տակ էինք, որ ընդհանրապէս հայերը չէր սիրեր։ 
Գրեթէ ամբողջ դասարանը, ամբողջ վարժարանը արաբերէն լեզուին մէջ 
տկար էր։ Արաբերէնը տնօրէնութեան, ուսուցչական կազմին եւ աշակեր-
տութեան կողմէ կը նկատուէր երկրորդական լեզու. հետեւաբար կարիք 
չէր տեսնուեր բծախնդրութեամբ հետեւելու նիւթին։ Տունը՝ հայերէն, 
դպրոցը՝ հայերէն, փողոցը՝ հայերէն, հետագային համալսարանը՝ 
հայերէն կը խօսէինք։ 
     Միջնակարգ դասարանին մէջ մէկ կամ երկու աշակերտներ տիկին 
Սուհէյլային սիրելիներն էին։ Անոնք արաբերէնի մէջ լաւ էին։ Օրին մէկը 
տիկինը արաբերէնով արտասանութիւն մը տուաւ, որպէսզի գոց սոր-
վինք։ Յաջորդ պահուն, պահանջեց մեզմէ արտասանել։ Եւ ո՜վ զարմանք. 
աշակերտները բոլորն ալ անխտիր, մէկիկ-մէկիկ, անսխալ արտասանե-
ցին բանաստեղծութիւնը։ Նախ բարի ժպիտ մը ուրուագծուեցաւ տիկինին 
դէմքին վրայ. սակայն երբ դասարանի ամէնէն տկար աշակերտն ալ 
անսխալ արտասանեց, դէմքին ժպիտը չար ծամածռութեան վերածուե-
ցաւ։ Ետեւ դարձաւ եւ նկատեց հայերէնով գրութիւն մը գրատախտակին 
վրայ։ Աշակերտներէն մէկուն հրահանգեց սրբել գրութիւնը եւ ամէն մէկէն 
պահանջեց վերսկսիլ արտասանութեան։ 
Վայրկեաններ անց տիկին Սուհէյլային ձայնը հասաւ մինչեւ տնօրէնու-
թեան սենեակ։ Կարծեմ թէ կեանքին մէջ այդքան մեծ թիւով աշակերտնե-
րէ չէր խաբուած: 

* *	*
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     Տարիներ անց եւ մինչեւ հիմա, երբ անունը տրուի՝ «Այնճարցի»,  դող 
մը, սարսուռ մը կ՛անցնի մարմնէս։ Պետրոս Գալուստեանին անունը 
չէինք տար, միայն «Այնճարցի» կ՛ըսէինք։ Թերեւս շատեր ալ չէին գիտեր 
իր իսկական անուն մականունը։ Ճանչցուած էր «Այնճարցի»-ով։ Աշա-
կերտութեան սարսափն էր։ Նոյնիսկ ուսուցիչներ ձայներնին կը 
ցածցնէին, երբ յաղթանդամ, ինքնավստահ եւ տեւապէս յաղթական 
քայլուածքով կը մօտենար։ «Այնճարցին եկաւ»-ը արդէն սաստող երկու 
բառեր էին, որոնք լռութեան եւ հանդարտութեան կը հրաւիրէին բոլորը։ 
Բարձր դասարաններու թուաբանութեան ուսուցիչն էր եւ վարժարանի 
ընդհանուր հսկիչը։ Կ՛ենթադրեմ, միայն «Այնճարցի»-ին նման մէկը 
կրնար զսպել պուրճ համուտցի աշակերտները։ 
     Իր մասին կ՛ըսուէր, թէ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանի ուսանող 
եղած էր եւ ինչ-ինչ պատճառներով sophomore դասարանէն ետք ուսումը 
չէր շարունակած։ Իր գիտցած թուաբանութիւնը մէկ ֆորմիւլի վրայ կը 
կեդրոնանար՝ X²+2X-2=0։ 
     Տարիներ աշակերտութեան վրայ իր բիրտ ուժը գործածելէ ետք, երբ 
ուսուցիչներէն պահանջուեցաւ համալսարանական վկայական կամ 
վերաորակաւորում, պարոն Պետրոսը արձանագրուեցաւ Հայկազեան 
համալսարան եւ երբեմնի իր աշակերտներուն հետ ուսանող դարձաւ։ 
Սակայն հոն նոյն «Այնճարցի»ն չէր այլեւս։ Հեզ, համեստ, բարի եւ ընկե-
րային Պետրոսն էր։ 
Շա՜տ մը աշակերտներու նման ես ալ «ճաշակած» եմ «Այնճարցի»ին 
գաւազանի հարուածները։  
     Ներկայիս մեր ուսուցիչներէն շատերը չկան այլեւս. իսկ մեր նկատ-
մամբ անոնց խիստ ու դաժան վարմունքը մոռացութեան տուած, կը 
յիշենք դաստիարակիչը։ 

* *	* *	
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Երկրաշա՜րժ 

     Գիշերուայ ժամը 9:30-ն է։  
     Մայրիկը կ՛արթնցնէ մեզ մէկիկ-մէկիկ եւ կ՛ըսէ. 

– Մի՛ վախնաք, երկրաշարժ է։ Վա՛ր իջէք եւ տունէն դո՛ւրս ելէք։
Երկրորդ յարկի աստիճաններուն բազրիքը բռնած՝ դողդղալով կ՛իջ-

նենք։ Ամբողջ շէնքը վախազդու աղմուկով կը ցնցուի։ Քնաթաթախ վի-
ճակի մէջ կը մտածեմ, թէ մայրիկս ուրկէ՞ գիտէ այս ցնցումին երկրա-
շարժ ըլլալը։ Արդեօք ասկէ առաջ ալ պատահա՞ծ է նման բան։ 
     Թաղեցիները, բոլորն ալ ճամբան են՝ մէկը բոպիկ, միւսը վերմակ մը 
շալկած, ուրիշ մը բարձ մը բռնած։ Յստակ է որ բոլորն ալ հապճեպով 
դուրս ցատկած էին բնակարաններէն դէպի բացատ, դէպի ապահով վայր։ 
     Մարդոց փսփսուքը կամաց-կամաց կը վերածուի ժխորի։ Ամէն մէկը կը 
պատմէ, թէ ի՛նչ կ’ընէր, երբ երկրաշարժը սկսաւ, եւ քանի մը վայրկեան 
տեւող շարժը, ժամերու կը հասնի իրենց նկարագրութեան մէջ։ 
Բազմութեան մէջ կը նկատենք, որ բացականեր կան. դրացի Վարդան 
քեռին եւ կինը՝ Վարդանուշ. անոնք հաւանաբար գիշերով, ցուրտ օդին, 
անպատսպար ըլլալու փոխարէն նախընտրած են անկողինին մէջ մնալ։ 
     «Խենթ մարտ»-ը խօսքին տէրն է կարծես։ Ցերեկը սկսած փոթորկոտ 
օդը կը շարունակուի ամբողջ գիշերը։ Օրուան ընթացքին փորձառուներ 
նախազգացած էին պատահելիքը եւ գուշակած. 

– Երկրաշարժի օդ է։
Խելացի կամ փորձագէտ մարդոց թելադրանքը մտիկ ընելով՝ շատեր

չեն բաւականանար փողոցը մնալով. կը դիմեն դէպի մօտակայ դաշտերն 
ու պարտէզները։ 
     Դուրսը, ցուրտ օդին սպասել. բայց մինչեւ ե՞րբ։ Վերջ ի վերջոյ պէտք է 
վերադառնանք բնակարան, սակայն ո՜վ կը համարձակի։ Շատ քիչեր՝ 
հերոսներ միայն, գողի նման կը մտնեն տուն, վերարկու, ծածկոց, կօշիկ 
եւ այլ հագուելիքներ շալկած եւ հապճեպով, շունչերնին դուրսը կը 
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գտնեն։ 
     Ամէն մէկ դղրդիւն կը թարգմանուի երկրաշարժի վերսկսումով։
     Պաղէն պաշտպանուելու համար՝ մանուկներ եւ տարիքոտ մարդիկ 
թաղեցի ծանօթներու ինքնաշարժներուն մէջ կը թխմուին։ Կը խօսուի 
երկրաշարժի կեդրոնին մասին, սակայն վստահաբար հեռու եղած ըլլալու 
է մեր թաղէն. այլապէս, քար քարի վրայ մնացած չէր ըլլար։ Հեռուէն կը 
լսուի աղմկոտ ձայնի ալիքաւորում մը։ Բոլորին հետաքրքրութիւնը կը 
սրի։ 
     Թաղեցի խումբ մը իսլամներ, որոնց շարքին խաղընկերս՝ Ալին, կը 
յառաջանան։ Անոնք թմբուկները, ծնծղաները, նոյնիսկ տան մետաղեայ 
ափսէները հարուածելով, նայուածքները դէպի երկինք յառած, Աստուծոյ՝ 
Ալլահին օգնութիւնը կը հայցեն, որպէսզի սատանան հեռացնէ այս աշ-
խարհէն եւ վերջ մը դնէ շարժին։ Իրենց համար երկրաշարժը անշո՜ւշտ որ 
սատանային գործն էր։ Անոնք կը շրջին թաղէ-թաղ, սարսափահար մար-
դոց վախը փարատելու փոխարէն՝ խորհրդաւոր գալիքի անխուսափե-
լիութիւնը կը հաղորդեն կարծես։ Շատ քիչեր յանդգնութիւնը ունեցան 
իրենց բնակարանները վերադառնալու այդ գիշեր հանգիստ քուն մը 
քաշելու։ 
     Երկրաշարժը չկրկնուեցաւ. սակայն յաջորդ առաւօտ ժողովուրդի 
մտքի եւ հոգիներուն մէջ յետցնցումները կը շարունակուէին։ Խօսքեր 
սկսան շրջիլ, թէ աւելի մեծը կը սպասուի։ Պատմութիւնը վերյիշողները 
կը պնդէին, որ Պէյրութ քաղաքը՝ եօթ, ութ անգամ գետնին տակը անցած 
էր, հետեւաբար ամէն բան հաւանական էր։ 
     Մանուկներն ու պատանիները բոլորէն աւելի կ՛ազդուէին այսպիսի 
խօսակցութիւններէ. անոնք դպրոցէն տուն կը վերադառնային նորանոր 
«տակաւին ինչե՜ր պիտի ըլլայ»-ներով։ 
     Աղանդաւորներ առիթը կ՛օգտագործէին բացօթեայ աղօթքի հաւաքներ 
կազմակերպելու։ Իսլամները թմբուկով եւ ծնծղաներով, քրիստոնեայ 
քարոզիչներ աղօթքով կ՛ուզէին երկիրը զերծ պահել երկրաշարժէն։ 
     Երկրաշարժի նկատմամբ մարդոց վախը անհիմն չէր։ 
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     Ուրբաթ, 16 փետրուար 1956-ի Լիբանանի երկրաշարժը հարիւր երե-
սունէ աւելի զոհերու պատճառ դարձաւ։ Պէքաայի, Հարաւի եւ հարա-
ւային Լեռնալիբանանի մօտաւորապէս հարիւր գիւղերու բնակարաններ 
քանդուեցան եւ հազարաւոր քաղաքացիներ անպատսպար մնացին։ 
     Պետութիւնը նպաստաբաշխման եւ օգնութեան աշխատանքներու 
ձեռնարկեց եւ տուրքեր սահմանեց շարժապատկերի սրահներու, մշա-
կութային ձեռնարկներու, որոշ ապրանքատեսակներու վրայ։ 
Սկզբունքով, անոնց հասոյթը պիտի յատկացուէր երկրաշարժէն տու-
ժածներուն։ 
     «Յիսուն վեցի երկրաշարժ»-ը երկար տարիներ մարդոց յիշողութեան 
մէջ վառ մնաց եւ դարձաւ խօսակցութեան առարկայ։ Երկրաշարժէն 
վնասուածներուն օժանդակելու սահմանուած պետական տուրքերը 
երկար ատեն շարունակեցին  գանձուիլ, եւ ոչ ոք իմացաւ այդ գումար-
ներու ճակատագրին մասին։  
Երկրաշարժի հանդէպ վախս մէջս մնաց տարիներ շարունակ։  

* *	*

     Անկանխատեսելի էր Հայաստանի ’88-ի երկրաշարժը եւ հայութեան 
պատճառած ծանր աւերը։  
     Աղետալի դեկտեմբեր եօթի յաջորդ օրն իսկ, արտեկրի հայութիւնը 
սուգի մէջ ըլլալով հանդերձ անմիջապէս գործի լծուեցաւ։
Լիբանանահայութեան բոլոր կազմակերպութիւնները, խաւերը մէկ 
մարդու վերածուած կ՛ուզէին բժշկական սարքեր, դեղորայք, վիրակա-
պային պիտոյքներ տեղ հասցնել, վայրկեան առաջ, վիրաւորներու եւ 
արկածեալներու կեանքը փրկելու համար։ Երկրաշարժին պատճառած 
աւերը մարդկութիւնը միացնող գործօն դարձած էր։ 

     ԼՕԽ-ի Պուլղուրճեան ընկերաբժշկական կեդրոնի ընդյատակեայ 
մթերանոցը վերածուած էր առաքուելիք ապրանքատեսակներու 
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շտեմարանի, ուր երիտասարդ տղաք ու աղջիկներ զտման, դասաւորման 
եւ ծրարումի աշխատանքին նուիրուած էին։  
     Խառնիճաղանճին մէջ կը յայտնուի տարիքոտ մարդ մը, կապոց մը 
բամպակ եւ տուփ մը aspirin բռնած եւ կը խնդրէ, որ ինք ալ, իր համեստ 
միջոցներով մասնակցի Հայրենիքի օգնութեան աշխատանքին։ 
Հաւատացէ՛ք, այդ ամենէն յարգի նպաստն էր, որ օրին առաքուեցաւ 
երկրաշարժի աղետեալներուն։ 
     Հինգ տարեկան տղաս մանկապարտէզէն կանուխ արձակուեցաւ այդ 
տխրահռչակ օրը եւ լալով սկսաւ պատմել, թէ երեսուն հազար հայ մահա-
ցած էր երկրաշարժէն։ Երեսուն հազարը շա՜տ մեծ թիւ էր Արամին հա-
մար, սակայն մտքին մէջ կար աւելի մեծ թիւ մը։ Ան դառնալով աւելցուց,  
- Բայց երեք միլիոնը տակաւին կ՛ապրի՜։

* *	* *	
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Թրքական դեսպանատուն 

     Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան տուեալներով՝ Երկիր 
մոլորակին վրայ ապրող երկուքուկէս միլիոն ժողովուրդ զուրկ է 
կանոնաւոր լուացարան-պէտքարան ունենալէ: Այս պատճառաւ, 19  
նոյեմբեր 2014-ը ճանչցուած էր որպէս «աշխարհի արտաքնոցի օր»: 
Համացանցի միջոցաւ տարածուած լուրին հետ ներկայացուած էր նաեւ 
աշխարհի շա՜տ մը երկիրներէն պատկերազարդ հետաքրքրական օրի-
նակներ, յաւելեալ բացատրողականով մը, թէ երեւոյթը որքան ազդած է եւ 
կը շարունակէ ազդել մարդոց, մանաւանդ՝ իգական սեռին վրայ։  

     Ահաւասիկ աւստրալիացի Ռընէն՝ երիտասարդ արուեստագիտուհին, 
որ մարդկային աչքերէ հեռու, ամայի բացատ մը կ՛օգտագործէ իբրեւ 
բացօթեայ լուացարան ու պէտքարան։ Պէնկլատէշցի Սուքուրպանուն, 
եղէգներէ պատրաստուած, գետնէն բարձր, հոսուն առուակի մը վրայ 
հաստատուած պէտքարանը կը գործածէ իր երեք դեռատի դուստրերուն 
հետ: 
     Ռիօ տէ Ժանէրօ բնակող Իզապելլան, թէեւ շատ գոհ՝ իր արդիական 
տան պէտքարանէն, յանցաւորի զգացումը կ՛ունենայ երբ լուացուելու 
համար յաւելեալ ջուր կը վատնէ: 
     Եթովպացի, ճաշարանի սպասեակ Մէսէրէն, իր տան կից, լաթի կտոր-
ներով ծածկուած պէտքարանը կ՛օգտագործէ իր երկու զաւակներուն, մօր 
եւ երկու քոյրերուն հետ:  
     Հայիթիցի Մարթինը, իր տան մօտիկ, բնութեան մէջ, անտառի ծառե-
րուն հովանիին տակ բացուած ծակի մէջ կ՛ընէ պէտք եղածը ... 
     Եւ այսպէս, Քենիայէն, Մոզամպիքէն, Ռումանիայէն, Զամպիայէն, 
Միացեալ Նահանգներէն օրինակներ ցոյց կու տան, թէ մարդիկ հոգեկան 
ինչ-ինչ ապրումներ կ՛ունենան պէտքարանի գործածութեան հետ 
առնչուող: 
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     Հիմա հարց պիտի տաք, թէ ի՛նչ կապ ունի գրութեան վերնագիրը վերեւ 
արծարծուած նիւթին հետ: 
     Վերեւ տրուած պատկերազարդ օրինակներուն հեղինակ, մարդասի-
րական ընկերութեան մը նկարիչները (գաղափարը յղացողը՝ Ատրիան 
Էւընս անունով անգլիացի մը) եթէ գային Պուրճ Համուտի հայկական 
թաղերը, վստահաբար նոյնքան հետաքրքրական տեսարաններու առջեւ 
պիտի գտնուէին: 
     Անցեալին Պուրճ Համուտ պարտէզներու, եղէգնուտի եւ ճահճահուտ 
տարածութեան վրայ տափաստան մըն էր, գրեթէ անմարդաբնակ։ Բնա-
կարաններ գոյութիւն չունէին ի բաց առեալ տնակները, որոնք մշակուած 
պարտէզներու պահակներուն յատկացուած էին։ Ճամբաներու տեղ արա-
հետներ գոյութիւն ունէին, իսկ առուակները կ՛օգտագործուէին բնակելի 
կառոյցներէն աւելորդ եւ աղտոտ ջուրը առնելու եւ տանելու։ 
     Ներկայիս, գեր-խճողուած Պուրճ Համուտի մէջ, տակաւին նախնական 
եւ ամբողջ շրջանին մէջ հիւանդութիւններ պատճառող կոյուղիները 
անցեալի առուակներու դերը կը կատարեն. աղտոտ եւ անպէտ ջուրը 
կ՛առնեն ու կը տանին։ Մի՛ հարցնէք՝ դէպի ո՛ւր։ Իսկ գաղթականներով 
ծանրաբեռնուած յարկաբաժիններուն մէջ լուացարան-պէտքարանը կը 
ծառայէ տասէն աւելի բնակիչի պէտքերուն։  
     Իսկ՝ հանդիպա՞ծ էիք «քաղաքականացուած պէտքարան»ի։ Ինչո՞ւ չէ, 
միայն Պուրճի Համուտի մէջ։ Առաջին անգամ ըլլալով այսպիսի արտա-
յայտութիւն մը լսեցի հիւսուածեղէնի աշխատանոցի մը մէջ, երբ գացած 
էի բարեկամ մը տեսնելու։ 

– Թրքական դեսպանատունն է, հիմա կու գայ, կ՛ըսէր պաշտօնեանե-
րու վերակացուն։ 
     Նախ չհասկցայ, թէ բարեկամս ի՛նչ գործ ունէր թրքական դեսպանա-
տուն։ Եւ յետոյ, որքան որ գիտէի, շրջանին մէջ այդ տեսակ դեսպանա-
տուն չկար, այն ալ Պուրճ Համուտի՞ մէջ, միամտօրէն հարց տուի ես ինծի։ 
     Քիչ մը ուշ, սակայն հասկցայ, թէ ակնարկութիւնը կ՛երթար լուացա-
րանին, որու դռան վրայ մեծ տառերով գրուած էր.  
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«Թրքական Դեսպանատուն»։ 
     Պէտք է ըսել, որ մենք՝ հայերս, որոշած ենք թուրքիոյ դէմ պայքար մղել 
բոլոր ճակատներու վրայ, սկսելով ... պէտքարաններէն։ Ապրիլ ամսուն 
պայքարի տարողութիւնը համեմատաբար շատ կը բարձրանայ՝ 24-ի 
նախորդող քանի մը օրերուն իր գագաթնակէտին հասնելու համար, երբ 
«Թրքական դեսպանատուն»-երու թիւը յաւելում կ՛արձանագրէ։

Պատերու վրայ անգլերէնով գրութիւններ կը յայտնուին. «Eastern Turkey»-
ին վրայ կարմիր մելանով խաչ մը քաշուած եւ տեղը, «Western Armenia» 
գրուած կամ «Turkey»-ն զամբիւղի մը մէջ նետուած։ Տակաւին չենք ըսեր՝ 
թուրքին դէմ ատելութեամբ լեցուած հայորդիներու սիրտ պաղեցնող 
հայհոյանքները, զորս յարմար չենք տեսներ այստեղ յիշատակել։ 
     Իսկ ապրիլ ամիսը չաւարտած, ինչպէս նաեւ ամբողջ տարուան 
ընթացքին, լիբանանահայը անյագուրդ կը ճաշակէ թրքական ընդեղէն, 
տեսակաւոր չորցած միրգեր, համեմներ, տուրմի տեսակներ, խմիչքներ եւ 
այլն։ 

* *	* *	
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Պուրճ Համուտ ինչպէս որ էր եւ … է 
Հինգ արարով

     Պուրճ Համուտը, երկու օտար բառերով կազմուած եւ հայացուած   
«Պըրժ Համմուտ»-ը աշխարհաձրիւ հայութեան սրտին շատ կը խօսի։ 
Չկայ հայ մը, որ նախկին պուրճհամուտցի եղած չըլլայ՛, Պուրճ համուտէն 
անցած չըլլայ, եւ վերջապէս Պուրճ Համուտի մասին լսած չըլլայ։ 
     Պուրճ Համուտը, սփիւռքահայութեան (վերջին) միջնաբերդն է։  
Պուրճ Համուտը չարքաշ եւ տոկուն հայուն դիմագիծը կը ներկայացնէ։ 
Հայու «լաւագոյն» տեսակի տղաքն ու աղջիկները Պուրճ Համուտ կը 
բնակին։ Գիւտարարներ, արուեստագէտներ, շինարար եւ հնարամիտ 
հայեր Պուրճ Համուտէն կը յայտնաբերուին։  
     Պուրճհամուտցին կեղեքողն ու անոր ճակտի քրտինքի վաստակածը 
իւրացնողն ալ իրեն նման պուրճհամուտցի է։ 
     Պուրճ Համուտը պուրճհամուտցիին եւ համայն հայութեան ցաւն ու 
տագնապն է։ 
     Յաճախ կը վերադառնանք Պուրճ Համուտ, ֆիզիքապէս եւ յիշողու-
թեամբ որովհետեւ պուրճհամուտցիին տաքութիւնը, սրամտութիւնները, 
խիզախութիւնը կը փնտռենք։  
     Կարօտով կը յիշենք անցեալի Պուրճ Համուտը որուն հերոսները պարզ 
եւ համեստ էին. իսկ հերոսներուն կուռքերը ամերիկեան ֆիլմերու տի-
պարներ՝ Ճոն Ուէյնը, Քըրք Տակլըսը՝ Պուրճհամուտցիին լեզուով Քիրք 
Տուկլասը, Պըրթ Լէնքէսթըրը, մէկ բառի վերածուած Պըրթլէնքէսթըրը, 
Ռիչըրտ Ուիտմարքը, Ռոպըրթ Միչչըմն  էին…Այս խումբին մէջ չկար  
Ճէք Փալանսը, որովհետեւ ան չարը կը մարմնաւորէր տեւապէս։  
     Պուրճհամուտցին կը հաւատար շարժանկարի պատմութեան, ինքզինք 
կը նոյնացնէր դերասանին անձնական կեանքին ու անոր ստանձնած 
դերին հետ. կ՛ուզէր նմանիլ անոր հետեւաբար կը կապկէր զայն։ Կը գնա-
հատէր վեհանձն ու ասպետական ոգին եւ արժէքները որոնք համամարդ-
կային էին։ Հայկականը կու գար մարդկայինէն ետք։  
     Վերջապէս, Պուրճ Համուտի հերոսներուն ազդու զէնքը ծանր եւ լուռ 
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պահուածքն էր իսկ մէջքի արտճանակը՝ տասնըչորսնոցը։ 
     Պուրճ Համուտի հերոսները, պայման չէ որ հերոսութիւններ կատա-
րած ըլլան։ Անոնք յատուկ ձեւով կը մտածեն, տրամաբանելու իւրայա-
տուկ ոճ մը ունին, եւ ամէն վայրկեան պատրաստ սրախօսելու։ Անոնք 
ճանչցուած են իրենց տրուած մակդիրներով։ Մարդոց տեսքը, արարքը, 
սրամիտ մէկ արտայայտութիւնը, հետաքրքրութիւնները, կրկնութիւն 
դարձած մէկ խօսքը … ստեղծած են որակումներ որոնք մակնիշներու 
վերածուած են։ 
     Այսպէս՝ Գայուպոյ Անդրանիկը, Կապիկ Արթինը, Քլաշին Պօղոսը, 
Չըրչիլ Տիգրանը, Քոլթ Վարդանը, էսկէր Յակոբը, տոմին  Սեդոն, 
վէնիւս Անդոն եւ շատ ուրիշներ, Պուրճ Համուտի հարազատ զաւակներ, 
գոյն տուին հայահոծ թաղամասերուն եւ փոխարէն, հռչակ ստացան։ 
     Ճիշդ է, որ անցեալի ՊՀ-ը չկայ ներկայիս, չկան նաեւ անցեալի 
հերոսները, սակայն կան նորերը։ Այնքան ատեն որ կայ, գոյութիւն ունի 
հայկական ՊՀ-ը, կայ նաեւ ՊՀ-ի հերոսը։ 

*	*	*	*	
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Մայտա 
Արար առաջին

     Ամէն Աւագ Ուրբաթ, միտքս կու գայ թաղեցի Մայտային ու մօրը հետ 
ունեցած խօսակցութիւնս եւ ժպիտով կը յիշեմ։ 
     Հարց կրնաք տալ, թէ ժպիտ պատճառող ի՞նչ դէպք կրնայ պատահած 
ըլլալ Աւագ Ուրբաթ օրը։ Կարելի՞ բան է ժպտալու մասին խորհիլ երբ 
Քրիստոս չարչարանքով սպաննուած է եւ թաղման կարգը կը կատարուի 
աւելի քան երկու հազար տարիէ ի վեր ջերմեռանդ քրիստոնեաներուն 
կողմէ։  
     Որքան որ մանկութեանս օրերէն կը յիշեմ, Ս. Զատկուան նախորդող 
շաբաթը, եկեղեցական արարողութիւններ կը կատարուէին ամէն օր. 
անոնցմէ կարեւորագոյններն էին ոտնլուան՝ Աւագ Հինգշաբթին եւ 
Յիսուսի թաղումն ու խաւարման գիշերը՝ Աւագ Ուրբաթը։ 
     Աւագ Ուրբաթ, աշխատանքը կը դադրէր եւ մարդիկ խուռներամ 
կ՛ուղղուէին դէպի եկեղեցիներ։ (Մայրիկս օրինակ, եօթը եկեղեցի կ՛եր-
թար եւ մոմ կը վառէր)։ Եկեղեցիին գաւիթին մէջ կը կազմուէր թափօր մը 
եւ հաւատացեալները երկիւղածութեամբ կը մասնակցէին Յիսուսի 
թաղման արարողութեան։ 
     Տարիներ առաջ, յայտնի չէ, թէ արաբական ո՞ր եկեղեցիէն, ժողովրդա-
յին թափօրը դուրս «փրթաւ» շրջափակէն եւ բարձրախօսներու օգնու-
թեամբ, որոնք տխուր եկեղեցական մեղեդիներ կը սփռէին, շրջեցաւ 
Պուրճ Համուտի թաղերը։ Ժողովուրդ հաւաքելու քաշողական այս ոճը 
այնքան յաջող էր, որ յաջորդ տարիներուն միեւնոյնը կրկնուեցաւ։ 
     Հայ կաթոլիկներ, անմիջապէս իւրացուցին Յիսուսի թաղման թափօրի 
արարողութիւնը։ Լուսաւորչականները, չուզելով հաւատացեալներ կոր-
սնցնել իրենց եկեղեցիէն, իրենք ալ դիմեցին ժողովուրդի սրտին խօսող 
թափօրը փողոց իջեցնելու միջոցին։ 
     Յաջորդ տարի, կաթոլիկները տախտակէ փոքրիկ խաչեր բաժնեցին 
իրենց թափօրին մասնակցող հասարակութեան։ 
     Լուսաւորչականները հակադարձեցին ՀՄԸՄ-ի ֆանֆարի մասնակ-
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ցութիւնը ապահովելով։ Այս բոլորէն ետք երբ կաթոլիկներու թափօրը 
շարունակեց մնալ բազմամարդ, ակումբէն հրահանգ մը արձակուեցաւ 
կաթոլիկ «թափօրականներուն» լուսաւորչականներուն թափօրի 
աւարտէն ետք միայն կատարելու իրենց երթը։ 
     Թափօր, թափօր, թափօր 
     Ուրեմն Աւագ Ուրբաթ յետմիջօրէ մըն էր։ 
     ՊՀ-ի վաճառատուները փակ են։ Ժողովուրդը եռուզեռի մէջ է։ Ամէն 
տարիքի մարդիկ, ծաղկեփունջեր բռնած կ՛ուղղուէին դէպի շրջանի 
եկեղեցիները Քրիստոսի թաղման կարգին մասնակցելու։ Եկեղեցիին 
ճիշդ մէջտեղը Յիսուսի խորհրդանշական դագաղը ծաղիկներով կ՛ողող-
ուէր։ Շատեր, փոխանակ իրենց բռնած ծաղիկները դագաղին վրայ զետե-
ղելու, կը նախընտրէին քսել անգամ մը երկու եւ որպէս «օրհնուած 
ծաղիկ»՝ «դագաղին քսուած ծաղիկ», կամ կարճ՝ « քսուած ծաղիկ» տանիլ 
տուն որպէսզի հիւանդի մը մարմնին ցաւած մէկ տեղը քսեն։ 
     Մէյ մըն ալ թաղի անկիւնէն հեւ ի հեւ, շնչահատ, Մայտան եւ մայրը 
երեւցան ծաղկեփունջեր բռնած եւ հարցուցին, 

- Պափօրը ո՞ւր հասաւ։
- Ի՞նչ պափօր։
- Յիսուսին պափօրը։
Հա՜, հիմա հասկցայ, ըսի եւ իրենց ցոյց տուի այն կողմը ուրկէ

ֆանֆարին ձայնը կու գար։ 
Շա՜տ շնորհակալ եղան եւ խոստացան վերադարձին ինծի «քսուած 
ծաղիկ» բերել։ 

*	*	*

     Այսօր Աւագ Ուրբաթ է։ 
     Նախագորոնայի օրերուն, Պուրճ Համուտը եռուզեռի մէջ կ՛ըլլար. 
վաճառատուները բոլորն ալ փակ կ՛ըլլային բացի՝ ծաղկավաճառներէն, 
իսկ շրջանի բնակիչները՝ իրարանցումի մէջ։ Շուտով «բան մը» պիտի 
պատահէր, նշանակալից դէպք մը, որ երկու հազարամեակէ ի վեր ամէն 
տարի կը կրկնուէր եւ իրենք պարտաւորուած կը զգային յատուկ երթին 
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մասնակցելու։ 
ՀՄԸՄ-ի գայլիկ-սկաուտ կազմ ու պատրաստ կը սպասեն։  
Շուտով կը սկսի թափօրի երթը առաջնորդութեամբ ՀՄԸՄ-ի փողերա-
խումբին։ 
     Սգաւորներու առաջին գիծին վրայ կու գան Լիբանանի հայ առաքելա-
կան համայնքի առաջնորդը, երեսփոխաններ, գալիք երեսփոխանական 
ընտրութիւններուն հաւանական թեկնածուներ, նախկին երեսփոխան -
նախարար (որոնք յոյս ունին իրենց աթոռներուն վերատիրանալու), 
քաղաքապետ, կրօնական, կուսակցական, ազգային ղեկավար դէմքեր։ 
Ցաւատանջ ժողովուրդը կը հետեւի իր առաջնորդներուն։ 
     Այսօր Աւագ Ուրբաթ է եւ այդ տեսարանի յուշը կայ միայն։ 

*	*	*	*	

«էշշէկ» Գեւո 
Արար երկրորդ

     Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի օրերուն, քաղաքացիներուն 
երազն էր երկրէն պրծիլ։ 
     Օդակայանի ճամբան անապահով էր։ Քիչեր կը համարձակէին 
կեանքեր-նին վտանգել, հոգ չէ թէ վերջին անգամուան մը համար եւ 
հասնիլ օդա-կայան։ Յատուկ մարդիկ կային՝ թաքսիի վարորդներ, որոնք 
զարտուղի ճամբաներէն եւ բացառիկ ճարտարութեամբ ճամբորդներ, մեծ 
մասամբ հայեր, օդակայան կը հասցնէին ՝ դժոխքէն դէպի դրախտ տանող 
դարպասը։ 
     Այս «խենթ» վարորդներէն մէկն էր էշշէկ Գեւոն։ 
     Ես չեմ գիտեր, թէ ուրկէ՞ կու գայ Գեւոյին մակդիրը։ Եթէ ձեզմէ մէկը 
տեղեակ է, թող բացայայտէ մեր հերոսին տրուած ոչ-պատուաւոր 
որակումը։ Շատերունը գիտեմ, օրինակ՝ «Գայուպոյ Անդրանիկ»-ը 
ամերիկեան գայուպոյական ֆիլմերու հերոսներուն կրած գլխարկը 
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տեւապէս ունէր գլխուն վրայ։ Ինք անշուշտ նուազ հերոս չէր։ «Վէնիւս 
Անդո»-ին վարսայարդարի սրահին անունը «Վէնիւս» կը կոչուէր։ «Չըրչիլ 
Տիգրան»ը իր մակդիրը վաստակած էր որովհետեւ, ըստ ընկերոջ մը,  
«ինչ է լան դուն ալ, Չըրչիլին պէս կը խօսիս կոր»։ «Մայ ուէյ Կարպիս»-ին 
հագուստեղէնի վաճառատան անունը կռահեցիք անշուշտ թէ ի՞նչ կրնար 
եղած ըլլալ։ «Ալըման Գօգո»-ն, որ տարիներ Գերմանիա ապրած եւ 
սահուն գերմաներէն կը խօսէր։ Եւ ... 
     Հետաքրքրական է «Քէմպէք Վարուժ»-ին որակաւորումի 
դրդապատճառը։ 1958-ին, ամերիկեան «մարինզ»-ը կը հասնի Լիբանան։ 
Երիտասարդ եւ մարտականի համբաւ ունեցող Վարուժ, հարց կ՛ունենայ 
ամերիկացի զինուորներէն մէկուն հետ եւ կռուի առաջին վայրկեանէն 
իսկ, հանդիսատեսներու հոծ ներկայութեան, յատուկ ձեւով մարզուած 
զինուորը գետին կը տապալէ եւ ոտքը վրան դրած անշարժութեան կը 
մատնէ մեր տղան։ Վարուժ, տակաւին գետին պառկած վիճակի մէջ, 
հաւանաբար ակնկալելով առ նուազն բարոյական յաղթանակ ապահովել, 
հեռացող զինուորին ետեւէն կը պոռայ. 

- Քամ պէք լան, քամ պէք։
Այդ օրէն սկսեալ, «քամ պէք»-ը կը փակի Վարուժի անունին։

Ժամանակի ընթացքին, «քամ պէք»-ը կ՛աղաւաղուի եւ կը դառնայ 
«Քէմպէք»։ 
     Վերադառնալով Գեւոյին, օրին մէկը, հայ ճամբորդ տիկին մը, որ 
անունով կը ճանչնար էշշէկ Գեւոն, վերջին վայրկեանի կարգադրութեան 
մը համար կ՛ուզէ հարցում մը հարցնել հերոս «չաւուշին» եւ որովհետեւ չի 
համարձակիր միայն անունը տալ, առանց մակդիր կցելու՝ Գեւո ըսելու, ոչ 
ալ յարմար կը գտնէ «պարոն Գեւո» ըսել, նախադասութիւնը կը սկսի ցած 
ձայնով՝ 

- Էշշէկ Գեւո, այս պայուսակը օդոյին մէջ դնե՞մ։
Գեւո, խոժոռ նայուածքը դէմքին կը մօտենայ կնկան եւ կ՛ըսէ,
- Տիկին, Գեւոն ես եմ, էշշէկը դուն ես։

*	*	*	*	

7474



«Ուստա» 
Արար երրորդ

     Հին սերունդէն ո՞վ չէ լսած Լեւոն Ալթունեանին մասին կամ չի 
ճանչնար ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլիստ «ուստա»ն՝ «վարպետ»-ը։ 
     Մինչեւ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկիզբը՝ 1975, 
ՀՄԸՄ- ի ֆութպոլի առաջին խումբը մարտունակ վիճակի մէջ էր. 
ախոյեանութիւնը դիւրին-դիւրին չէր զիջեր մրցակից «Նըժմէ»-ին, 
«Մազրաա»-ին, «Ռասինկ»-ին եւ ՀՄՄ-ին։  
     Այդ օրերուն, ֆութպոլի մրցումները տեղի կ՛ունենային «մարզական 
աւան»-ին՝ «Շամունի դաշտ»-ին վրայ։ 
     Մարզասէր հայեր, խաղէն հասկցող կամ չհասկցող, ներկայ կ՛ըլլային 
քաջալերելու համար իրենց նախասիրած խումբը, պուրճհամուտցիին 
համար միայն ու միայն՝ ՀՄԸՄ- ը։ Մրցումները կ՛ըլլային «տաք», հակա-
ռակ երբեմն ձմեռնային պաղ եղանակին, իսկ կիրքերը միշտ սրած, մա-
նաւանդ երբ «մերինները» կոլ մը կամ երկու «կերած» ըլլային։ Ա՛լ տո՛ւր որ 
կու տաս իրաւարարին հասցէին, որ ըստ հայերուն, միշտ կողմնակալ 
կ՛ըլլար ի նպաստ արաբական կազմին։ Մարզասէրները կոկորդ պատ-
ռելու աստիճան կը պոռային. 

- Արպիթր ա լէգոլ,
Կամ, իրաւարարին նուիրուած հայհոյախառն երգը. 

- Քըըս ըխթէք եա հաքամ։
Եւ հակառակորդ խումբի մարզիկներուն մօր-քրոջ սեռային գործա-

րանները ներբողող արտայայտութիւններով կը գունաւորէին մթնոլորտը։ 
Իսկ «մերինները»  քաջալերելու համար կը պոռային. 

- Տղաք, ոտքերնին կտրեցէք, մայրերնին ք...էք։
Խաղէն ետք, դաշտէն դուրս, հայերու ինքնաշարժներուն ապակիները

եթէ ջարդ ու փուշուր եղած ըլլային՝ կարեւոր չէր. Միայն թէ հայկական 
կողմը յաղթած ըլլար։ 
     Այդ օրերուն, մարզիկները անունով, մականունով, դէմքով բոլորին ալ 
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ծանօթ էին։ Անոնց նախասիրութիւնները, մոլութիւնները, առաւելութիւն-
ներն ու թերութիւնները հանրութեան սեփականութիւնը կը կազմէին։ 

- Այսինչը խմող է, միւսը «խումարճի» է, կնիկ-աղջիկ կը խաղցնէ։
Կային նաեւ «մաքուր տղայ»-ները։ 
     Իսկ «Նալպանտեանի տղաքը»՝ դեղին սատանաները (կարմիր 
գուլպայ, կապոյտ կարճ տաբատ, դեղին շապիկ), Լեւոնը, Մանուէլը, 
Յակոբիկը, մեծ եւ փոքր Աբոները, բերդապահ Եղիշը, Սարգիսեանը, 
Ճոգին եւ ուրիշներ, երբ դաշտ իջնէին, մարզասէրներուն սրտի զարկը 
150-ը կ՛անցնէր։

Ներկայիս, բնական տերեւաթափով, հիները մէկիկ-մէկիկ կը հեռանան

կեանքէն իրենց ետին միայն յիշատակներ ձգելով։ 

* *	*

     Լեւոնը ֆիզիքապէս նոյնը չէ։ Թէեւ 50-60 տարի անցած է իր փառքի 
օրերէն, սակայն հոգիով նոյն մարզիկն է. մտքով ու մարմնով առոյգ եւ 
կայտառ։ 
     Խնդրեցի իրմէ, որ հինէն՝ հին յիշատակներէն հատ մը պատմէ։ 

- Ո՞ր մէկը պատմեմ, ըսաւ «ուստա»-ն, շատ կայ։
- Սաանկ, հաճելի հատ մը։
- Գօգո անունով կօլար մը ունէինք, սկսաւ «վարպետ»-ը, որ

«խումարճի» էր։ կարեւոր մրցում մը ունէինք «Ռասինկ»-ին դէմ։ Մէկ 
գիշեր առաջ, Աբոն տուն հասցուց Գօգոն եւ անկողին մտցուց, վստահ 
ըլլալու համար որ «խումար»ի պիտի չերթայ։ Մի ըսեր, որ «բէզէւէնկը», 
Աբոյին երթալէն ետք, կ՛ելլէ եւ ամբողջ գիշերը «խումար» կը խաղայ։ 
     Յաջորդ օրը, խաղի ատեն ձեռքին տակէն գնդակ մը փախցուց եւ կօլ 
կերանք։ Հինգ վայրկեան ետք, Աբոն «փաս» տուաւ Յակոբիկին, ան ալ 
գլխով ինծի, ես ալ պատրաստ կեցեր եմ արդէն. մէկ հատ դրի եւ եղանք 
մէկ-մէկ։ 
«Հաֆ թայմը» լրացաւ։ 
     Երկրորդ «հաֆին», «բուշտը», մէկ հատ ալ փախցուց։ Այնքան յոգնած եւ 
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անքուն էր որ ձեռքին տակէն գնդակ կը փախցնէր։ 
Եղանք երկու- մէկ։ 
     Խաղի աւարտէն հինգ վայրկեան մնացած, ես կեցեր եմ կոլին ձախ 
կողմը։ Գնդակը Աբոյին ոտքն է եւ ինծի կը փնտռէ։ Տեսաւ որ պատրաստ 
եմ, օդէն ինծի տուաւ ես ալ «վոլէ», մէկ կտոր անկիւնէն կօլին մէջ դրի։ 
     Եղանք երկու-երկու եւ խաղը վերջացաւ։ 

*	*	*

     Նոր սերունդէն քիչեր կը ճանչնան Լեւոնը եւ այս կը վիրաւորէ 
«ուստա»ն։ 

- Ինչ ընենք, աս է կեանքը կ՛ըսէ հին օրերու ՀՄԸՄ-ի «Մէսսի»-ն։
Քանի որ ֆութպոլի նիւթին մէջ ենք, անցեալէն դրուագ մը պատմեմ։
ՀՄԸՄ-Նըժմէ մրցումի մը,  «Շամունի դաշտին» վրայ, իրաւարարը կը

սուլէ  ի վնաս հայկական խումբին։ Խաղը տեղի կ՛ունենայ փետրուար 
ամսուն. օդը պաղ է, ՀՄԸՄ մէկ-զերօ պարտուած է եւ հայ մարզասէր-
ներուն սրտերը սառած են՝ ճաթելու աստիճան։ Թրքախօս հայ մը (կը 
յիշէ՞ք, այդ ատեն շատ կար հայու այդ տիպարէն. թրքախօս բայց մաքուր՝ 
պարկեշտ հայ) քովինին կը հարցնէ. 

- Նէ՞ օլտու (ի՞նչ եղաւ)։
Միւսը կը պատասխանէ,
- Քորնէլ օլտու (corner եղաւ)։
- Աճայիպ քէսթէնքէլլէ եահօ, պու սողուխտա քորնէլ մը օլուր։ (այս

պաղուն քորնէ՞լ կ՛ըլլայ)։ 

* *	* *	
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«Տէմպըրլէքճի» Սեդո

Արար չորրորդ 

     Պուրճ Համուտի մէջ, շատ մը մակդիր ունեցող տղոց մէջ կար նաեւ 
արուեստագէտի համբաւ ունեցող «Տէմպըրլէքճի Սեդո»-ն։ 
     Նոյեմբեր 2009 –ի սկիզբը, լիբանանահայութեան պատիւ բերող, 
համբաւաւոր արուեստագէտ, պորտապարուհիներու ընկերակից, ճար-
տար թմբկահար, ՊՀ-ի «Սանճաք Գէմբ»-ի հարազատ զաւակ Սեդրակ 
Սարգիսեանը՝ «տէմպըրլէքճի Սեդոն» արժանացաւ Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութեան արուեստի եւ մշակոյթի մէջ ներդրում ունեցողներու յատուկ՝ 
Ս. Մեսրոպ շքանշանին։ 
     Տէմպըրլէքճին ոչ միայն լաւ հայ էր, Սէն Մարք տարրալուծարանի 
արեան «լաւ հայ» քննութեան դրական արդիւնքը կ՛ապացուցէ այդ մէկը, 
այլ նաեւ հայ դատի առաջատար մարտիկ։ Այո՛ սիրելիներ, Սեդրակին 
վերջին սխրագործութիւնը կ՛ըլլայ այն, որ Եգիպտոսի մէջ կայացած 
թմբկահարներու մրցումի մը ընթացքին, յանդուգն հայորդին, աւարտա-
կան բաժնին մէջ կը մերժէ  թմբուկը թրթռացնել որովհետեւ իր մրցակիցը 
... թուրք մըն էր։ 
     Ահաւասիկ կը տեսնենք, թէ հայ դատի մէջ ինչ մե՜ծ ներդրում ունեցած 
է նոր օրերու հերոսը։ Կ՛արժեւորե՞նք եւ կը գնահատե՞նք զինք ինչպէս որ 
Կաթողիկոսութիւնը զինք արժանացուցած էր պատուի եւ շքանշանի։  
     Է՜՜հ, կը կասկածիմ մեր արժէքներ գնահատելու կարողութեանը վրայ։ 
Ասոր կ՛ըսեն կոյր ձեւանալ վեհութիւններու նկատմամբ. հայը առջեւ 
չհրել, օտարը գնահատել եւ մերինը վար զարնել, մէկ խօսքով իսկական 
ընկեր-վար-ութեան մէկ օրինակ։ 

- Ինչ է նէ, պիտի ըսէր պուրճհամուտցին, դառնանք շքանշանի
տուչութեան։ 
     Հոծ արուեստասէրներու եւ «ակա»-ներու ներկայութեան, սրտապնդիչ, 
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միեւնոյն ատեն յուզիչ արարողութեամբ մը շքանշանը յանձնուեցաւ 
արուեստագէտ հայորդիին։ 

     Հանդիսութեան ներկայ գտնուողներէն մէկը վերացած, կը նկարագրէր, 
թէ ինչպէս՝ աւարտին, արուեստագէտէն խնդրուած է կտոր մը նուագել 
(ալ չեմ գիտեր, մի մինէօրի թէ մի մաժէօրի վրայ, սակայն վստահաբար 
«տէմպըրլէք»-ի վրայ) իսկ ան ոչ միայն չէ մերժած մեծամասնութեան 
բաղձանքը այլ թնդացուցած է վեհարանը։ 
     Կ՛ըսուի, թէ թմբկահար արուեսագէտը, (Աստուած հոգին լուսաւորէ եւ 
արժանացնէ դրախտի «հայ դատի զինուորներ»-ու բաժնին) որոշ ժամա-
նակ մը ետք վիրաւորուած զգացած էր, եւ մտածած էր վերադարձնել 
շքանշանը որովհետեւ յաջորդ տարիներուն ուսուցիչներ, ազգային բարե-
րարներ, գրոց-բրոցներ՝ ըստ իրեն պարապ-սարապ մարդիկ արժանի 
տեսնուած էին նոյն շքանշանին։ 
     Սիրելի ընթերցող, եթէ կը կարծես, թէ այս բոլոր ըսուածները յերիւրա-
ծոյ են, կրնաս « Ազդակ»-ի 2009 նոյեմբերի  թիւերուն մէջ պրպտել, ստու-
գել եւ վստահ ըլլալ, որ գէթ, շքանշանի տուչութեան բաժինը վաւերական 
է. մնացեալը «կ՛ըսուի» եւ «կ՛ըսեն» է։ 
     Սեդրակ Սարգիսեան մահացաւ փետրուար 21, 2017ին։ 
Թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ Անթիլիասի մայրավանք՝ Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ։ 
     Սեդրակին արհեստակիցները փափաքեցան, առ ի յարգանք 
արուեստագէտին, գողտրիկ կտորներ նուագել արարողութեան ընթաց-
քին, սակայն իրենց խնդրանքը մերժուեցաւ։ Ոչ մէկ նախընթաց կար, որ 
թաղման եկեղեցական արարողութիւնը կատարուէր նուագարանի մաս-
նակցութեամբ։ Նման երեւոյթի կարելի էր հանդիպիլ բողոքական կամ 
օտար համայնքներու կրօնատեղիներուն մէջ, սակայն ոչ՝ հայ առաքելա-
կան եկեղեցին մէջ։ 
     Արարողութեան աւարտին, մայրավանքի մուտքի երկու կողմերը 
պատուի կայնած ողբացեալին արհեստակից թմբկահարներ, իրենց 
յարգանքի տուրքը մատուցեցին  աշխարհը թնդացնելով։ Իսկ, ստեղծուած 
կշռոյթին հետ սգակիրներ պարի բռնուած էին  մեռելասնտուկին հետ։ 
     Ասո՞ր ալ չէք հաւատար, թերահաւատ Թովմասներ. բացէ՝ք Սեդրակ 
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Սարգիսեանին կայքէջը եւ ստուգեցէ՛ք։ 

*	*	*	*	

Բարեկենդան- Ղազարոս 
Արար հինգերորդ

     Կրկնութեան գնով ըսեմ, որ Պուրճ Համուտ նորարարութեան, գիւտա-
րարութեան կեդրոն է, ոչ միայն արուեստի կամ արհեստներու առումով, 
այլ նաեւ խօսքերու, արտայայտութիւններու, պատմութիւններու եւ 
պատահարներու։ 
     Ահաւասիկ երկու օրինակ, պուրճ համուտցիներու կողմէ յաճախ գոր-
ծածուած հարազատ, անմեղ արտայայտութիւններու։ 
     Գիւտ մը չենք ըներ եթէ ըսենք, որ կենդանական բնազդով, մարդ արա-
րածի առաջնահերթ կարիքներէն կարեւորագոյնը ուտելն է։ Երկրորդը, 
չըսեմ, արդէն կռահեցիք թէ ինչ է։ 
     Ուտե՜լ, ուտե՜լ, ուտե՜լ։ 
     Եւ հայերը ... կ՛ուտեն, «մաշալլահ» կ՛ուտեն՝ ոմանք ճաշ, ուրիշներ՝ 
իրարու միսը, հայկական վարժարանի աշակերտներ՝ ծեծ, ձրիակեր 
ղեկավարներ՝ ազգին դրամը, «տալավերաճիներ»՝ մարդոց դրամը։ Կան 
նոյնիսկ քաք ուտողներ։ Իրարու այդպէս կ՛ըսեն, չէ՞. 

- Քաք կեր։
Իսկ ուտելէ ետք ի՞նչ։ Մանաւանդ «ղըվըր-զըվըր» ուտելէ ե՞տք։

Փորերնին կը քշէ եւ վազնէ-վազ կը հասնին նախ՝ արտաքնոց, յետոյ՝ 
դեղարան։ 

- Պարոն դեղագործ, առտուընէ ի վեր փորս կը քշէ, երեսդ վարդի ջուր։
Բերնէն եւ յետոյքէն անպէտք բաներ դուրս տալու պատկերաւոր բացա-
տրութիւնը ընելէ ետք, ըստ պուրճհամուտցիին, պատշաճ է ըսել. 

- Երեսդ վարդի ջուր։
Երկրորդ արտայատութիւնը մեռեալի մասին է եւ մեռնելու վախին

կ՛առնչուի։ Այսպէս՝ 
- Ողորմած մօրս հետ միեւնոյն սենեակը կը պառկէի, հիմա չպառկիմ։
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կամ՝ 
- Քեռիս, որ ողորմած եղաւ, ինծի շա՜տ կը սիրէր, հիմա չսիրէ։

     Վերադառնանք խորագրին։ 
     Դեղարանին հանդիպակաց ոսկերչատան տէրը ընդհանրապէս բարձր 
ձայնով կը խօսի։ Ձմռան բուք ու բորանին, երբ վաճառատուներու դռները 
փակ են, ոսկերիչ դրացիիս յաճախորդի մը կամ բարեկամի մը հետ 
խօսակցութեան բամբ ձայնը կը լսուի ամբողջ թաղին մէջ։ 
     Օրին մէկը, ոսկերիչին կոկորդէն ոչ միայն ձայն, այլ պոռչտուք դուրս 
կը ժայթքէր։ 
     Թաղը իրար անցաւ։ Դրացիները վաճառատուներէն դուրս ելան 
իրարանցումին պատճառը գիտնալու։ 
Պուրճհամուտահայերէնով ըսուած լուտանքները կը թափէին ոսկեր-
չատան դիմաց՝ մայթին վրայ փոքրիկ կառքի մը վրայ համրիչ վաճառող 
«տիւրզի» մարդուն քիթին, բերնին, ականջին, գլխուն։ 
Հարցը ի՞նչ էր։ 
     Դէպքէն օրեր առաջ, մարդ մը կը ներկայանայ ոսկերիչին, արժէքաւոր 
համրիչ մը ցոյց կու տայ եւ կը պահանջէ դերձան թելը փոխարինել ոսկի 
թելով։ Գինին շուրջ կը համաձայնին. մարդը կանխիկ կը վճարէ ու կը 
մեկնի։ 
     Քանի մը օր ետք, ոսկերիչը պատրաստած էր համրիչը, եւ որովհետեւ 
գործով պիտի բացակայէր խանութէն, դիմացի համրիչ վաճառողէն կը 
խնդրէ, որ երբ համրիչին տէրը ներկայանայ, զայն յանձնէ։ Այո, կ՛ըսէ, 
արժէգինը գանձուած է։ Վայրկեաններ անց, ի՜նչ զուգադիպութեամբ, 
անծանօթ մը կը ներկայանայ «տիւրզի»-ին եւ համրիչի կապակցութեամբ 
ոսկի թելի մասին կը հարցնէ, եւ թէ որքանով տոկուն եւ դիմացկուն կրնայ 
ըլլալ համրիչը։ Բարեկենդանի մեզի ծանօթ պատմութեան նման, միամիտ 
փերեզակը, կարծելով թէ իրեն յանձնուած համրիչին իսկական տէրն է 
եկողը, կը պատասխանէ, որ համրիչը պատրաստ է, իսկ գործածուած 
ոսկիէ դերձանը լաւագոյն տեսակի է եւ դիմացկուն։ 
     Անծանօթը ոսկեխառն համրիչը կ՛առնէ, շնորհակալութիւն կը յայտնէ 
եւ մէկ-երկու, մէկ-երկու արագ քայլերով կը հեռանայ։ Պատմութեան 
մնացեալ բաժինը կրնաք կռահել։ 

8181



*	*	*

     Պատմողը, Պուրճ Համուտի եւ ինչու չէ աշխարհի բարեմիտ-
միամիտներու «սենտիքայի» նախագահն է՝ թաղեցի Պետրոսը։ Նախ 
խնդրեմ, ըսէ՛ք, ո՞վ կ՛ուզէք, որ պատմէ, ե՞ս, թէ՞ ինք։ 
Լաւ, հասկցայ, կը նախընտրեք իր բերնով, իր խօսքերով լսել։ Ուրեմն 
խօսքը տանք Պետրոսին՝ 
« Հաքի՛մ, գլուխէս բան մը անցաւ, հէ՛չ մի ըսեր, պէլա մըն էր անցաւ։ Նէ 
իսէ, դիւրին ազատանք։ 
     Դուն գիտես, շունչի նեղութիւն ունիմ։ Կնիկս եւ աղջիկներս չապայի 
մէջ, երկու ոտքս մէկ փապուճի մէջ դրին, եալլա՜ ըսին, ե՛լ հիւանդանոց 
տանինք քեզի։ Գացինք։ Նայէ՛ հաքի՜մ, Աստուած թշնամիս «Մար Եուսէֆ» 
հիւանդանոցը թող չի ձգէ։ Նէ իսէ, ինծի սենեակ մը մտցուցին. քովս ալ 
ծեր մէկը կար պառկած։ Տօքթոր եկաւ, տօքթոր գնաց, նէ իսէ, գիշերը ինծի 
հոն պառկեցուցին։ Առտուն եկան, արապային վրան նստեցուցին, ինծի 
տարին նկարելու։ 
     Մի ըսեր, որ քովիս մարդը իրկունը մեռեր է։ Իմ վարը եղած ատենս, 
կնիկս եւ աղջիկներս կու գան, ինծի հոն չեն գտներ, «նըրս»-ին կը հար-
ցնեն։ Ան ալ, ախմախը, ի՞նչ գիտնայ, կը կարծէ որ մեռնողին մարդիկն են, 
կ՛ըսէ, ձեր մարդը մեռաւ։ Ալ վլվլուկ մը կը փրթի։ Կնիկս, աղջիկներս կը 
սկսին լալ, պոռալ- կանչել։ Նկարուիլս լրացնելէն վերջ, ինծի վեր հանած 
ատեն, հեռուէն ձայները լսեցի։ Ըսի՝ Պետրո՜ս, ասիկա մեր կնիկին ձայնն 
է. աճապա ինչո՞ւ կը պոռայ կոր, կենէ ի՞նչ կայ։ Մէյ մըն ալ ինծի տեսան, 
ամա՜ն, ո՜ղջ է, ո՜ղջ ըսելով հիւանդանոցը իրար անցուցին, պէլլէմ քի 
մեռած-ողջնցած Ղազարոսը ըլլամ։ Նէ իսէ։ Հիմա կը տեսնես կոր, սաղ-
սելեմէթ տուն եկանք »։ 

- Է՜հ ուրեմն, պարոն Պետրոս, ձեզի քաջառողջութիւն կը մաղթեմ։

- Հաքի՜մ, հէչ հոգ մի ըներ, ես ուզածիդ պէս քաջ եմ, քա՜ջ։

*	*	*	*	*
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Թնդանօթը 

     Գիւղի եկեղեցիին բակը կայ երկար փողով, տեղ-տեղ ժանգոտած, 
մետաղեայ զանգուած մը, որ տարիներէ ի վեր անտեսուած ու նետուած է 
անկիւն մը: 
     Պատանիներ, երիտասարդ տղաք հետաքրքրութեամբ կը մօտենան եւ 
զննող նայուածքով կը դառնան շուրջը. կը դպչին, կը փորձեն բարձրացնել  
զայն, բայց անօգուտ. շատ ծանր է իրենց համար: Տարեցներ, որոնց մտքե-
րուն մէջ հին օրերէն յիշատակ մը վերազարթնած է հաւանաբար, նայու-
ածք մը կը նետեն այդ ուղղութեամբ. գլուխ կ’օրօրեն, երես կը խոժոռեն եւ 
կ’երթան իրենց գործին՝ անտեսելով «գիւղին թնդանօթը»: 

* *	*

     Երկրի քաղաքացիական խռովութիւններու սկզբնական շրջանն էր: 
Կրօնական, յարանուանական եւ քաղաքական տարբեր պատկանելիու-
թիւն ունեցող քաղաքացիներ արտակարգ ոգեւորութեամբ մարտական 
պատրաստութիւն կը տեսնէին՝ պատրաստ գտնուելու համար հաւանա-
կան ճակատումներու:  
      Ամէնուրեք ինքնապաշտպանութեան քայլեր կ՛առնուէին. աւազէ 
պարկեր կը զետեղուէին շէնքերու մուտքին, փողոցներուն անկիւնները կը 
ճշդուէին դիրքեր, ուր երիտասարդներ գիշեր-ցերեկ հերթով հսկողութիւն 
կը կատարէին, որպէսզի օտար տարրեր չթափանցեն իրենց թաղերը: 
Զինավարժութեան  փորձ կը կատարուէր եւ համապատասխան մարտա-
կան խումբեր կը կազմուէին՝ առանց նկատի ունենալու տարիք եւ սեռ: 
Շտապ օգնութեան գիտելիքներ կը տրուէին ժողովուրդին:  
     Ռազմամթերքը հասանելի էր հանրութեան առանց արգելքի եւ 
առատօրէն: Մանրավաճառներ, ճամբուն եզերքը, սեղանիկի մը վրայ 
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վաճառքի հանած առտնին առարկաներու՝ գաւաթ, պնակ, ժամացոյց, 
ծխախոտ եւ պահածոյ տուփեղէնի տեսակներու կողքին, կը ցուցադրէին 
նաեւ զինական մթերք՝ արագահարուած, ատրճանակ, փամփուշտի 
զանազան տեսակներ, ձեռնառումբ եւ այլն:  
     Ժողովուրդի բոլոր խաւերուն մէջ զինուորական զգեստները նորաձե-
ւութիւն կը համարուէին: Մարդիկ քաղաքացիի հագուստները կը փոխա-
րինէին բաց եւ գոց կանաչի խառնուրդ զինուորական համազգեստներով: 
Ծնողներ հպարտութեամբ կը դիտէին մարտական տարազ հագած իրենց 
փոքրիկները, որոնք կը կապկէին մեծերուն շարժումները՝ զինուորական 
բարեւ, քալուածք, մարտական դիրքի որդեգրում ... 
     Երկրի պետական վարչամեքենայի քայքայման հետեւանքով բանակն 
ալ կազմալոյծ էր: Հրամանատարական կազմը ինքն իր մէջ պառակ-
տուած, հեղինակազուրկ դարձած էր. հետեւաբար, բանակի միաւորներ 
կամ անհատ զինուորներ, իրենց տէրը կորսնցուցածի նման, հակադիր 
այս կամ այն կողմին յարելու կամ չյարելու երկմտանքին առջեւ կը 
գտնուէին: Անոնցմէ ոմանք, տուն վերադառնալու մարմաջով տարուած, 
ծախու հանած էին բանակին պատկանող զինուորական կազմածներ՝ 
հրացան, փամփուշտ, արագահարուած, մինչեւ իսկ թնդանօթ:  
     Այդ օրերուն, անցարգելներուն վրայ, երիտասարդներու կողքին 
հրապարակ ելած էին նաեւ կնճռոտած դէմքերով, հաստ պեխերով «հին 
մարտիկներ», երկրորդ համաշխարհային պատերազմէն մնացած հրա-
ցանները ուսերնին. անոնք պատրաստ էին ժողովուրդի պաշտպանու-
թեան:  
     Նախապատրաստական աշխատանքները ամբողջացուցած` հակա-
դիր կողմեր կը նպատակադրէին քաղաքացիները պաշտպանել ըստ 
իրենց հայեցողութեան: 
     Ժողովուրդին մէջ առօրեայ զրոյցի նիւթերն էին բռնութեան եւ վրիժա-
ռութեան դէպքերը: Հակադիր կողմերու զինեալներ բախումները կը 
փոխադրէին շրջանէ-շրջան: Նախ որսորդական հրացաններով զինուած, 
ապա սարսափազդու, ծակոտկէն փող ունեցող արագահարուածներով՝ 
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անոնք կ՛ասպատակէին իրենց ետին ձգելով աւեր եւ քանդում: 
Յարձակման ենթարկուած բնակչութիւնը խուճապահար փախուստի կը 
դիմէր դէպի աւելի ապահով վայրեր:  
     Հրկիզուած վայրերէն բարձրացող ծուխի սեւ եւ մոխրագոյն երանգ-
ները, տարածուած երկնքի կապոյտին մէջ, մելամաղձոտ պաստառ մը  
կը գծէին երկնակամարին վրայ: Ոսկեփայլ, տեւապէս ժպտուն արեւը 
կորսնցուցած էր իր ուժն ու հմայքը: Բնութեան մէկ հրաշալիքը նկատուող 
լոյսի եւ յոյսի երկիրը մտած էր փապուղի, որմէ ելքը անհնար կը թուէր:  
     Մայրաքաղաքի կեդրոնական շուկան կողոպուտի կ՛ենթարկուէր 
հակադիր զինեալ աւազակախումբերու կողմէ: Առեւտրական շէն կեդրո-
նը «ոգիներու քաղաք»-ի մը վերածուեր էր, ուր արկածախնդիրներ եւ 
տնազուրկ մարդիկ իրենց իշխանութիւնը տարածած էին հրկիզուած 
վաճառատուներուն, կողոպտուած դրամատուներուն եւ քանդուած բնա-
կարաններուն վրայ:     
     Առճակատող կողմերու միջեւ բաժանման գիծ մը անխուսափելիօրէն 
պէտք է ձեւաւորուէր, եւ այդպէս ալ եղած էր: Քաղաքը երկուքի բաժնող 
նեղ անցքին մէկ կողմէն միւսը կ՛երթեւեկէին մարդիկ, երկար ճամբան 
հետիոտն կտրելով, յաճախ իրենց կեանքը արձակազէն մարդորսներու 
խղճին ձգած: Հարազատներ տեսնելու կամ գործի համար երթեւեկի միակ 
այդ երկար ուղին յաճախ խճողուած կ՛ըլլար քաղաքացիներով, որոնք, 
հին ծանօթներու ընկերակցութեամբ կամ նորերու հետ բարեկամացած, 
այդ միջոցը կը կտրէին առաւօտուն դէպի մէկ կողմ, իսկ երեկոյեան՝ 
մութը չպատած, հակառակ ուղղութեամբ: Կորսուած էր երկրին խաղա-
ղութիւնը: Ժողովուրդի բաղկացուցիչ տարրերուն միջեւ գոյակցութեան 
բոլոր կամուրջները ընդմիշտ քանդուած էին:   

*	*	*

     Քաղաքէն հեռու, սարի մը լանջին կռթնած, «Ֆարայա» գիւղին համար 
երկրին մէջ տեղի ունեցող ընդհարումներուն մասնակցութիւնը շատ 
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անհաւանական կը թուէր: Գիւղացիներ, որքան ալ դուրսէն հասած մտա-
հոգիչ զարգացումներուն ականջալուր, չէին մտածեր գէթ վայրկեանի մը 
համար փոխել իրենց առօրեան: 

     Գիւղական կեանքի ընթացքը սերտօրէն կ՛առնչուի տարուան եղանակ-
ներուն: Գարնան եւ ամռան գիւղացիք պարտիզպանութեամբ կը զբաղին, 
իսկ աշնան եւ մանաւանդ ձմռան պաղ օրերուն կրակարաններուն շուրջ 
հաւաքուած՝ տնային աշխատանքով կը զբաղին, սպասելով այն հազուա-
դէպ օրերուն, երբ արեւը իր շողերը կ՛արձակէ՝ ջերմութիւն պարգեւելով 
գիւղին եւ անոր բնակիչներուն: Այդ ժամանակ, ճամբուն երկայնքին տեղ-
տեղ նետուած քարերու վրայ նստած կամ ոտքերը ծալած, կուչ եկած, 
մարդիկ գալիք եղանակի մասին գուշակութիւններ կ՛ընեն. պտղատու 
ծառերու հոգածութեան եւ պահպանման մասին կարծիք կը յայտնեն. 
գարնան ժամանումին աւետիսը կը փոխանցեն իրարու՝ իբրեւ փաստ 
բերելով արեւուն մարը մտնելը գիւղապետին տան կռնակէն: Իսկ երբ 
հողագործական հարցերը կը սպառին, անոնք կը սկսին բամբասել գիւղի 
միակ ոստիկանին ցանկայարոյց կինը: 
     Ձմռան եղանակին, երբ երկնային բարիքի խորհրդանիշ ձիւնը կը 
տեղայ, Ֆարայայի բնակիչները տան մէկ սենեակին մէջ հաւաքուած, 
կրակարանին շուրջ բոլորուած, կարճ առաւօտներուն եւ երկար գիշեր-
ներուն ընթացքին իրենց անվերջանալի պատմութիւնները կը պատմեն: 
Արարողութիւն մը կատարողի լրջութեամբ՝ տղամարդիկը գլանիկ կը 
փաթթեն. իսկ կիները՝ կրակարանին վրայ եփած սոխն ու գետնախնձորը 
կը փոխարինեն նորերով: Այդ օրերուն գիւղին պերճախօսները անհամ-
բեր կը սպասէի՝ իրենց պատմութիւններով հմայելու համար ներկաները: 
Գիւղական կեանքին հետ կապ ունեցող միջադէպերը եւ գիւղացիներուն 
արկածախնդրութիւնները, առասպելի վերածուած, կը պատմէին ամէն 
հաւաքի եւ առիթի:  
     Յատկանշական էին «Աղուէս» յորջորջուած՝ Ապու Եուսէֆի արկածա-
խնդրութիւնները, անոր հնարամտութիւնները մարդ խաբելու, բնակա-
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րաններէն առարկաներ գողնալու, բերքահաւաքին սնտուկներու մէջ 
լեցուած պտուղները իւրացնելու եւ այլն: Յաճախ կը պատմուէր թէ 
ինչպէս օր մը, սուրճ խմելու հրաւիրուած «Աղուէսը», տանտիրուհիին 
խոհանոց գտնուած ժամանակ, սեղանին վրայի զարթուցիչ ժամացոյցը 
շալվարին մէջ կը դնէ: Սուրճ խմած միջոցին յանկարծ զարթուցիչը կը 
սկսի զնգալ. իրարանցումի մատնուած եւ ամօթահար, «Աղուէսը» դուրս 
կը փախչի՝ ամէն բան ետին ձգած։  
     Կրակարանին շուրջ բոլորուած գիւղացիները անակնկալի չեն 
մատնուիր երբ պեխէն ձիւնի սռսուռներ կախուած, թրջուած գլանիկը 
բերանը, հսկայ, բայց կորաքամակ, գիւղին տարիքոտ ամուրի Շառլը՝  
«Մարթինոս» կոչեցեալը, տաքուկ սենեակը կը մտնէ: Հին մարտիկի մը 
դանդաղ շարժումներով, ուսի «Մարթին» մակնիշ հրացանը պահ կը դնէ 
դռան ետին ՝ վստահեցնելով ներկաներուն, թէ փամփուշտները հանուած 
են: Սենեակի ջերմութեան պատճառով ջուրի կաթիլներ կը սկսին հոսիլ 
անոր ձիւնափոշիով ծածկուած մոխրագոյն վերարկուէն: Դուրսէն եկողը 
միայն ձիւնի տեսակի մասին կրնար վկայութիւն տալ. « Ձիւնը ցորենի 
հատիկներու նման է », այսինքն դիմացող է, կամ՝ « փաթիլները բամպակի 
նման են », այսինքն՝ երկար չդիմացող, շուտ հալող տեսակ է: Ինչ տեսք ալ 
ունենար երկինքէն տեղացածը՝ ան բարիք էր աշխարհին: 
     Գիւղացիք, մեծ ու պզտիկ, գիտէին Շառլի յանկերգ դարձած դժգոհու-
թիւնը երիտասարդներէն:     

– Ո՞ւր են գիւղին քաջերը: Հապա եթէ յարձակում մը կատարուի. ո՜վ,
ինձմէ զատ ո՞վ պիտի պաշտպանէ գիւղը: 
     Իրականութիւնը այն էր, որ բուք ու բորանին, Շառլին ներաշխարհն ալ 
կ՛ալեկոծէր: Հրացանը ուսին՝ ան կը շրջէր գիւղին մէջ, տերեւաթափ ծառի 
մը տպաւորութիւնը թողելով հեռուէն զինք տեսնողին: Կ՛այցելէր այն 
բոլոր բնակարանները, ուր իր սիրած աղջիկները կը բնակէին. հոգ չէ թէ 
շատերը արդէն իսկ ամուսնացած՝ զաւակներու եւ նոյնիսկ թոռներու տէր 
դարձած էին:  
     Ֆարայայի գիւղացիներուն վկայութեամբ՝ պատերազմի առաջին տար-
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ուան ձմեռը շատ խիստ եղած էր: Դեկտեմբեր, յունուար եւ փետրուար 
ամիսներուն անդադար ձիւնած էր: Դէպի քաղաք տանող գիւղին միակ 
ճամբան տեւապէս փակուած էր ձիւնի առատութեան պատճառաւ: Այս 
երեւոյթը  խոչընդոտ մը չէր սակայն, որ գիւղացիք իրազեկ ըլլային եր-
կրին մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն:  
     Հակառակ քաղաքէն հասնող մտահոգիչ լուրերուն՝ գիւղին ապահովու-
թիւնը վստահուած էր նախ Աստուծոյ եւ ապա՝ անառիկ լեռներուն. 
այսպէս ապրած էին շա՜տ երկար ժամանակներէ ի վեր եւ այդպէս ալ կը 
յուսային շարունակել: 
     Այո', պատկանելիութեան եւ քաղաքական դիրքորոշման իմաստով 
գիւղացիները կողմ էին երկրի քաղաքացիական հակամարտութեան մէջ. 
սակայն կռուի վայրէն եւ մթնոլորտէն շատ հեռու կը նկատէին իրենք 
զիրենք, կռիւ մը, որ «իրենցը չէր»: Գիւղը թշնամի չունէր: Գիւղացիները՝ 
ջուրի, հողի, ցանքի փոքր հարցեր, վէճեր, նոյնիսկ ընդհարում կ՛ունենա-
յին. բայց միշտ ալ լուծում կը գտնուէր: Դրացի գիւղերու բնակչութեան 
հետ հողային եւ ոռոգման հարցերը թէեւ անպակաս էին, սակայն 
«պասիթա»-ով մը, բան մը չեղածի նման, փոխադարձ զիջումով հարցերը 
իրենց բարւոք լուծում կը գտնէին: Գիւղացիին տրամաբանութիւնը պարզ 
եւ յստակ էր:  

– Մենք թշնամի չունինք։ Եթէ մեզ հանգիստ ձգեն, մենք ալ զիրենք հան-
գիստ կը ձգենք... 
     Նախատեսելով հաւանական յարձակում մը եւ զայն կանխելու նպա-
տակով՝ տաք գլուխ երիտասարդներ գիւղին մուտքին անցարգել մը հաս-
տատած էին եւ կը ստուգէին անցորդներուն, նոյնիսկ համագիւղացինե-
րուն ինքնութիւնը. 

– Բարեւ «մխթար», հաճիս անձագիրդ ցոյց տուր։

Երեւոյթը, որքան ալ անտեղի եւ ծիծաղելի թուէր, ներողամիտ աչքով

կը դիտուէր գիւղացիներու մեծամասնութեան կողմէ: Ի վերջոյ լաւ նշան 
էր, որ տղաքը կը մտածէին գիւղին եւ գիւղացիներուն ապահովութեան 
մասին: Կարճ ժամանակ մը ետք անցարգելը վերածուեցաւ հաւաքավայ-

8888



րի. խարոյկի մը շուրջ բոլորուած երիտասարդներ զրուցելով, ծխելով, 
տաքնալու պատրուակով խմելով, գիշերներ կը լուսցնէին: 

* *	*

     Գարնանային յետմիջօրէ մըն էր: 
     Լեռներու գագաթը ծածկող ձիւնը սկսած էր հալիլ, սառնաջուր հայթայ-
թելով գիւղամէջէն վազող առուներուն, առուակներուն եւ աղբիւրներուն. 
անոնց գլգլոցը եղանակի փոփոխութիւնը կ՛աւետէր: Վիթխարի ջրվէժին 
շառաչուն հոսքը գիւղին մեծ մասը  ջրափոշիով կը ծածկէր: Նոր ծաղկած 
պտղատու ծառերն ու արտերու կանաչ խոտերը արեւուն վերջին շողերը 
կը ծծէին ագահաբար: Մարդիկ բնակարաններէն դուրս ելած, 
գարնանային ջերմութիւնը կը վայելէին: Տան բակի որթատունկին նորա-
ծիլ տերեւներուն տակ նստած՝ դրացիներ սուրճ կը խմէին եւ շաղակրա-
տելով, բամբասելով ժամանակ կ՛անցընէին: Գիւղի քահանան երեկոյեան 
ժամերգութեան տալիք պատգամը կը պատրաստէր՝ տան մուտքի երկար 
անցքին մէջ երթեւեկելով եւ կրկնելով. « Այո', սիրելի՜ ժողովուրդ, անորոշ 
օրերու մէջ կ՛ապրինք, սակայն մեզ փրկողը պիտի ըլլայ սէրը: Սիրեցէ՜ք 
զիրար, ինչպէս կը սիրէք ձեր անձը»։ Դպրոցականներ իրենց դասերու 
վարժութիւնները կ՛ընէին եղանակաւոր կշռոյթով, դասն ու երաժշտու-
թիւնը իրարու խառնած:   
     Յանկարծ, գիւղին վրայէն փշաքաղիչ սոյլ մը անցաւ. անոր յաջորդեց 
պայթում մը: Պայթումը կու գար պարտէզներու շրջանէն. հոն բնակարան-
ները յարաբերաբար ցանցառ էին: Շրջապատող լեռները բոմբիւնը արձա-
գանգեցին՝ գիւղի բնակիչներուն մտահոգիչ երեւոյթ մը պարզելով:           
Մարդիկ ապշահար կը նայէին պարտէզներուն ուղղութեամբ, ուրկէ ծուխ 
կը բարձրանար եւ կ՛ընդլայնէր տարածքին մէջ:  
Հետագային, իւրաքանչիւր գիւղացի ձեւով մը պիտի ուզէր առնչուիլ առա-
ջին ռումբի պայթումին: Շատերու համար ճակատագրի խաղ կամ զուգա-
դիպութիւն պիտի որակուէր իրենց պարտէզներու կողմը չգտնուիլը նոյն 
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պահուն: Ուրիշներ, տան մէջ գտնուելով հանդերձ, պիտի երեւակայէին, 
թէ ռումբը ճի՜շդ իրենց գլխուն վրայէն անցած էր:  
     Երբ երեւոյթը կրկնուեցաւ քանի մը վայրկեան ետք, այլեւս կասկած 
չկար, թէ հրթիռ մըն էր, որուն բոմբիւնը քանի մը երկվայրկեան ետք 
պիտի լսուէր եւ հաստատէր իրողութիւնը: Այս անգամուանը բնակարան-
ներով խճողուած վայր մը ինկած ու ահազանգի մատնած էր գիւղը: Թէեւ 
երկրորդը առաջինին շաչիւնը չունէր, սակայն գործած աւերը ծանր էր: 
Յետմիջօրէի ժամանցը վայելող երկու ընտանիքներու անդամներ զոհը 
դարձած էին հեռաւոր եւ անծանօթ հրետանիէ մը արձակուած ռումբին: 
Դէպքին վայրը անմիջապէս հասած երիտասարդներ, ականատես եղան 
սրտաճմլիկ տեսարանի մը. ծուխի եւ փոշիի ամպի մը մէջ՝ անջատուած 
մարմնի մասեր չորս դին տարտղնուած էին: Օգնութեան փութացողներ 
երկար ժամանակ պոռչտուքով ու վայնասունով Աստուծմէ խիղճ եւ 
արդարութիւն խնդրեցին: Երբ ուշքի եկան եւ անդրադարձան, թէ նախա-
խնամութիւնը բացակայ էր դէպքի վայրէն, սուրացող ինքնաշարժներով 
քանի մը վիրաւորները գիւղէն դուրս գտնուող հիւանդանցներ փոխա-
դրեցին: Փոքրիկ գիւղին համար հաշուեկշիռը ծանր էր: Երկու ընտանիքէ 
եօթը հոգի զոհուած էր. մէկ ընտանիքէն մայր մը, երկու դուստրերը եւ 
փոքրիկ տղան, իսկ միւսէն՝ մայր մը եւ երկու դուստրերը: Այդ գիշեր, խոր 
մթութեան մէջ, առանց աղմուկի կատարուեցաւ զոհերուն թաղման արա-
րողութիւնը:  
     Յաջորդող գիշերները, հեռուի անծանօթ թշնամիէն աննկատ մնալու 
համար, ամբողջ գիւղին լոյսերը մարած պահուեցան: Գիւղացիք այդպէս 
աւելի ապահով կը զգային։ Քանի մը օրուան ընթացքին Ֆարայան կեր-
պարանափոխուեցաւ: Ապահովական քայլեր առնուեցան, եւ զինուորա-
կան կարգ ու կանոն մտաւ գիւղին մէջ: Գիւղացիք սկսան իրենց բնակա-
րաններէն զինուած դուրս գալու: Տան մուտքերուն աւազէ պարկեր զետե-
ղուեցան պաշտպանութեան համար: Երկրորդ յարկ բնակողներ իջան 
առաջին յարկ, մինչ գաղտնի դարակներէն դուրս հանուեցան հնագիտա-
կան թանգարանի մէջ ցուցադրութեան արժանի հրացանները: 
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     Նախնական ստուգումով երեւան եկաւ, որ թնդանօթի հարուածները 
եկած էին  լեռներէն անդին՝ այլ յարանուանութեան մը պատկանող շրջա-
նէ մը, զոր Ֆարայան հակառակորդ կը նկատէր: Եւ որովհետեւ առաջին 
երկու ռումբերէն իսկ զոհուածներուն թիւը մեծ եղած էր, գիւղացիներուն 
մտքին մէջ ինկաւ կասկած մը. թէ՝ իրենց մէջ լրտեսներ կրնային եղած 
ըլլալ եւ թշնամիին ճշգրիտ թիրախը մատնանշած: Այս ենթադրութեան 
հետեւանքով, անվստահութեան մթնոլորտ մը տիրեց մտքերուն մէջ:  
     Գիւղացիք սկսան կասկածոտ նայուածքով զիրար չափել. վարուելա-
կերպի եւ արտայայտութեան դոյզն փոփոխութիւն մը ենթադրել կու տար 
թէ յայտնաբերուած էր «լրտեսը»: Կասկածի այս մթնորլորտը կրնար 
վտանգաւոր հետեւանքներ ունենալ համերաշխ գոյակցութեան առումով, 
իսկ ռմբակոծման կրկնութեան պարագային, հետեւանքը կործանարար 
պիտի ըլլար: Հետեւաբար, գիւղին մեծերը ժողովի նստելով  ստեղծեցին 
արտակարգ վիճակի զինուորական մարմին մը՝ եռեակ հրամանատարու-
թիւն մը, բաղկացած գիւղին քահանայէն, քաղաքապետէն եւ հեղինակու-
թեան համբաւ ստացած «զայիմ»-էն:  
     Հրամանատարութեան կողմէ «հաղորդագրութիւն թիւ մէկ»-ով գիւղի 
բնակչութիւնը ընդհանուր ժողովի հրաւիրուեցաւ:  
     Շրջող ինքնաշարժի մը վրայ հաստատուած բարձրախօսով ամբողջ 
երեք օր «Զինուորական հրամանատարութեան» հրաւէրի կոչը անդադար 
յայտարարուեցաւ: Քահանան երեք օր, երեկոյեան պատարագի աւար-
տին, հաւաքին մասնակցելու անհրաժեշտութիւնը շեշտեց: Իբրեւ համա-
գիւղացիական պարտաւորութիւն՝ երիտասարդներ շրջեցան տունէ-տուն 
եւ հրամանատարութեան պատգամը փոխանցեցին բոլորին: Ոմանք 
նոյնիսկ մտածեցին հրամանատարութեան կոչնագիրը՝ թղթիկի մը վրայ 
տպուած, փակցնել ճամբան եզերող ծառերու բուներուն: 
     Վերջապէս որոշուած օրը հասաւ: Եկեղեցիին սրահը ասեղ ձգելիք տեղ 
չէր մնացած: Հոն էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ֆրանսա-
կան բանակին մէջ ծառայած մարտիկները՝ հրացանները իրենց ուսերուն, 
գիւղի անտառին պահակը, առուներու եւ ջրաբաշխման պատասխանա-
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տուն, գիւղին միակ ոստիկանը, դպրոցի տնօրէն-ուսուցիչը, միականին, 
խենթը, լայն դէմքով եւ փարթամ կուրծքով ամուրի Մարիամը, մսավա-
ճառը, երկաթագործը, դերձակը, մայրեր իրենց ծծկեր երեխաներով, 
բոլորը, բոլորը...  
     Գիւղին հսկողութեան պարտականութիւնը ստանձնած էին երիտա-
սարդներ. անոնք սրահէն դուրս, խուզարկու աչքերը տեւապէս սեւեռած 
դէպի լեռները, աչալուրջ կը հսկէին: 
     Ժողովը ընթացաւ շատ տաք մթնոլորտի մէջ. « Վրէ՜ժ, վրէ՜ժ, պէտք է 
առնել », կը լսուէր չորս կողմէն:  Մարդոց պոռչտուքը կը խառնուէր 
մանուկներու լացին: Երբեմն, լացող երեխան լռեցնելու համար, մայր մը 
ստիպուած կ՛ըլլար դիեցնել զայն: Ահա այդ պահուն քար լռութիւն կը 
տիրէր, եւ բոլորին աչքերը կը կեդրոնանային այդ կողմ: Քահանան, որ 
ժողովը կը վարէր, ինք ալ հետաքրքրութեամբ  կը նայէր ծծկեր երեխային 
եւ մօր ուղղութեամբ, մինչեւ որ ներկաներէն ոմանք քահանան կարգի 
հրաւիրէին ըսելով. « Տէ՜ր հայր, տէ՜ր հայր, ժողո՜վը վարէ »: 
Հրամանատարութեան մնացեալ անդամները՝ քաղաքապետն ու գիւղին 
«զայիմ»-ը, աչքերը պահած մութ ակնոցներու ետին, լուռ եւ խորհրդաւոր, 
կը դիտէին կատարուածը:  
     Ժողովավար քահանան յաճախ կ՛ընդմիջէր՝ ըսելով. «Ժողովո՛ւրդ, մէկ-
մէկ խօսեցէ՜ք, որ բան մը հասկնանք»: 
     Աղմուկով լեցուն սրահին մէջ կողմնակի վէճ-վիճաբանութիւն անպա-
կաս էր, ներկաներուն ուշադրութիւնը կեդրոնացնելով այդ ուղղութեամբ. 
կ՛այպանէին զիրար, թէ գիւղը անպաշտպան ձգուած էր: Այլ կարծիքներ 
կու գային հաստատելու, որ գիւղին պաշտպանութիւնը պէտք էր վստա-
հիլ այս կամ այն կուսակցութեան զինեալներուն: Անդին մսավաճառին 
կինը վայնասուն մը փրցուցած կը ճչար. ճաշը կրակին վրայ մոռցած էր. 
հապա՞ եթէ բնակարանը մոխրակոյտի վերածուէր:      
     Վերջապէս համաձայնեցան ժողովրդային բանակ մը կազմել գիւղին 
պաշտպանութեան համար: Անմիջապէս քառասունհինգ երիտասարդներ 
զինուորագրուեցան իբրեւ յառաջապահ կռուողներ, եւ երեսունի չափ 
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տարեցներ՝ որպէս պաշտպանական գծի մարտիկներ: Ցանկագրուեցան 
մօտաւորապէս քսանհինգ կտոր հրացան եւ նոյնքան ատրճանակ: 
     Սակայն գիւղին բանգէտները, խելքի գալով, հասան այն եզրակացու-
թեան, թէ այսքան փոքրաթիւ ուժով եւ որսորդական հրացաններով 
կարելի պիտի չըլլար գիւղը պաշտպանել: Պէտք էր ա՜յլ միջոցի դիմել. 
որդեգրել աւելի ազդու քայլ մը: Գիւղին մարտական ուժը զօրացնելու 
նպատակաւ՝ մտածուեցաւ գնել թնդանօթ մը՝ ռումբին դիմաց ռումբով 
պատասխանելու թշնամիին: Բոլորը համաձայն գտնուեցան այս կար-
ծիքին եւ ոգի ի բռին նուիրուեցան ծրագրի իրագործման:  
     Թնդանօթի մը անհրաժեշտութիւնը անարարկելի կը նկատուէր գիւղի 
պաշտպանութեան համար, մանաւանդ երբ հեռահար ռմբակոծումը օրը 
քանի մը անգամ կը շարունակուէր՝ միայն նիւթական վնաս պատճառե-
լով։ Յաջորդ օրերուն եկեղեցիին բակը, սեղանի մը վրայ, ճերմակ սաւան 
մը փռուեցաւ եւ մարդիկ շարքով եկան իրենց սրտէն բխածը նուիրելու: 
Անշուշտ, հեռուն կանգնած գիւղացիներ իրենց աչքի տակէն հետեւեցան, 
թէ այսինչը կամ այնինչը որքանով կը մասնակցէր դրամահաւաքին: 
Նիւթականը ապահովելէ ետք կապ հաստատուեցաւ իր տրամադրու-
թեան տակ գտնուող գումարտակին թնդանօթներէն մէկը վաճառելու 
պատրաստ բանակային սպայի մը հետ: Սակարկութիւնը կատարուեցաւ 
եւ որոշուեցաւ հրետանին գիւղ փոխադրելու օրը։  
     Տօնական մթնոլորտ մը կը տիրէր եւ արտակարգ եռուզեռ մը կար 
գիւղին մէջ այդ օր: Ածիլուած, լուացուած եւ կոկիկ հագուած տղամար-
դիկը պատշաճ վիճակի մէջ էին «դիմաւորելու» համար թնդանօթը: 
Երիտասարդները գոյնզգոյն ժապաւէններով զարդարած էին ճամբեզրի  
ծառերը: Ոմանք կ՛ուզէին անպայման ներկայ գտնուիլ գործառնութեան՝ 
ստուգելու համար, թէ հանգանակուած գումարը յումպէտս պիտի չվատ-
նուէր: Գիւղին դպրոցը փակ մնաց ամբողջ օրը: 
     Յետմիջօրէին բերնէ-բերան լուրը տարածուեցաւ եւ գիւղը շրջապատող 
լեռները արձագանգեցին հրճուանքի ճիչին.  
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– Եկա՜ն, եկա՜ն:
Այդ աղաղակն ու առաւել եկեղեցիին զանգի ղօղանջը երանութեան

վայրկեաններ պարգեւեցին գիւղացիներուն: Թնդանօդը, ընկերակցու-
թեամբ զինեալ երիտասարդներու, հասաւ գիւղ։ Ճամբուն երկայնքին 
կանգնած տեղացիները բրինձի հատիկներով եւ վարդի ջուրի սրսկումով 
դիմաւորեցին բեռնատար կառքին ժամանումը։   
     Անհամբեր ժողովուրդը խռնուած էր եկեղեցիին բակը: Ամէն մարդ, 
զիրար հրմշտկելով, սեփական աչքերով կ՛ուզէր ստուգել գիւղը պաշտ-
պանելու սահմանուած սարքին ժամանումը: Թնդանօթը, գոյնզգոյն 
ժապաւէններով զարդարուած, զետեղուեցաւ գաւիթին ճիշդ մէջտեղը. 
մինչ ժողովուրդը, բոլորակ կազմած, կը շրջապատէր զայն: Ներկաներուն 
մեծամասնութեան կարծիքով՝ թնդանօթին բաղկացուցիչ մասերէն 
ամէնէն տպաւորիչը երկար փողն էր, որ իր ուղիղ դիրքով, շեշտակի 
«նայուածքով» կարծես կ՛որոնէր գիւղը հարուածելու յանդգնող ոսոխը: 
Անոր մնացեալ մասերը կը կազմէին գլխաւոր փողին տակի փոքր խողո-
վակը, թիկունքի բաժնի դռնակը, ուրկէ ռումբը կը զետեղուէր, հարուածող 
մուրճը, զայն գործի լծող կախուած պարանը եւ քառանիւ յենարանը։ 
     Քահանան եկեղեցական կարգը կատարեց հանդիսաւորապէս, ապա 
ջերմեռանդօրէն ծունկի եկած ներկաներուն ինչպէս նաեւ թնդանօթին 
վրայ պահպանիչ մը կարդաց եւ օրհնուած ջուր սրսկեց: Գիւղացիները 
շարքով թնդանօթին քովէն անցան. ոմանք դպչելով, ուրիշներ փաթ-
թուելով, յաջողութիւն մաղթեցին իրենց կեանքն ու պատիւը 
պաշտպանելու սահմանուած այդ հզօր զէնքին: 
     Այժմ թնդանօթը պատրաստ էր գործի անցնելու: Ամբողջ ժողովուրդը 
անհամբեր էր տեսնելու անոր աշխատանքը եւ լսելու անոր արձակած 
որոտը: Փորձի համար իբրեւ յարմարագոյն վայր ընտրուեցաւ գիւղէն վեր՝ 
խոպան բլուրներով շրջապատուած տափաստանը:  
     Յետմիջօրէին փակուեցան գիւղին քանի մը կրպակ-խանութները։ 
Փակուեցան նաեւ գետին շուրջ գտնուող ճաշարանները, վառելանիւթի 
կայարանը, նոյնիսկ դեղարանը։ Գիւղացիները, բնակարաններու դռները 
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փակելով, խումբ առ խումբ հետեւեցան թնդանօթին: Լեռնային ոլորա-
պտոյտ արահետներէն շարքով բարձրացան դէպի խնձորենիներով 
յատկանշուած պարտէզներու շրջանը, հետեւելով առաջնորդող թնդա-
նօթին: Տեղ-տեղ կեցան հանգչելու. այդ միջոցին նկատեցին ճամբուն 
եզրին, սիւներու վրայ հաստատուած եւ մաղանման ծակտիկներով 
պատուած լապտերները. անոնք գրեթէ անգործածելի դարձած էին, որսի 
չգոյութեան օրերուն որսորդներու կողմէ իբրեւ նշանառութեան թիրախ 
գործածուած ըլլալով:      
     Լեռներու կռնակի հարթավայրը խճողուած էր հետաքրքիր բազմու-
թեամբ: Թնդանօթը զետեղուեցաւ քարքարոտ տեղ մը, փողին ուղղու-
թիւնը դէպի խնձորենիի պարտէզներու ետին գտնուող բլուրը: 
Ներկաները մէկիկ-մէկիկ անգամ մը եւս մօտեցան եւ շօշափեցին թնդա-
նօթը, որ այժմ պատրաստ էր իր «ձայնը լսցնելու եւ գործը կատարելու»: 
Ոմանք ծռած նայեցան խողովակի յառաջամասի բացուածքէն, մինչ 
ուրիշներ ռումբի զետեղման բացուածքէն նայեցան լեռներու ուղղու-
թեամբ: Շատեր կուշտ ու կուռ խնդացին այն մարդոց վրայ, որոնք նշանա-
ռութեան նպատակաւ կը դիտէին խողովակէն դէպի դիմացի բլուրը, փո-
խանակ հաստատուած փոքր հեռադիտակը օգտագործելու։ Կարծիքներ 
փոխանակուեցան ռումբին հասողութեան մասին: Միջոցի եւ հեռաւորու-
թեան իբրեւ չափանիշ կը գործածէին հեռուի, ասոր կամ անոր պարտէզը, 
այս կամ այն բլուրը: Վէճի նիւթ էր նաեւ այն աւերածութիւնը, որ արձակ-
ուած ռումբը կրնար պատճառել: Կարծիքները կը տարուբերէին քանի մը 
ծառ արմատախիլ ընելու, ժայռ մը փշրելու կամ ամբողջ լեռ մը տեղէն 
վերացնելու միջեւ: Եւ այսպէս յետմիջօրէն անցուցին բոլորուած պատկա-
ռելի զէնքին շուրջ, առանց անդրադառնալու թէ արեւը կը հասնէր մայրա-
մուտին: Վէճ-վիճաբանութենէ ետք, համաձայնեցան, որ իրենց տարա-
կարծութիւններուն պատասխան տուողը կրնար ըլլալ թնդանօթին ար-
ձակելիք առաջին ռումբը: Նկատի ունենալով որ զինական գործիքէն հաս-
կցող մասնագէտ չունէին, խնդրած էին բանակային սպայէ մը, որ գար եւ 
կատարէր փորձը: Մէկը միւսին հրահանգներ տալով բերել տուին ռումբը: 
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Զգուշօրէն եւ երկիւղածութեամբ յանձնեցին զայն սպային: Գիւղացիներէն 
մէկը նոյնիսկ մտածեց համբոյր մը դրոշմել անոր վրայ։ Ինք նոյնպիսի 
տեսարան մը կը յիշէր ֆիլմի մը մէջ եւ պիտի ուզէր կապկել զայն, սակայն 
վախնալով, որ երկար ժամանակ իր այս արարքով կրնար գիւղացիներուն 
մէջ քաշքշուքի եւ ծիծաղի առարկայ դառնալ, հրաժարեցաւ նման քայլ մը 
առնելէ:  
     Սպան սկսած էր անհամբերութեան նշաններ ցոյց տալ. մեքենականօ-
րէն ռումբը զետեղեց թնդանօթին մէջ եւ պարանի մը միացած լեզուակը 
քաշեց: 
     Խճաքարերու խառնուած, փոշիի ամպ մը բարձրացաւ գետնէն, պարու-
րեց թնդանօթը եւ մօտը գտնուողները: Դղրդիւնէն ոմանք փռուեցան գե-
տին: Ուրիշներ յառաջ եկած ճնշումին պատճառով ինկան քանի մը մեթր 
անդին: Փոշիով պատուած քանի մը հոգի վազելով հասան մինչեւ հեռուի 
բլրակը: Միայն գիւղին «խենթն» էր, որ հեռուն կանգնած, դէմքին վրայ 
ուրուագծուած ժպիտով մը, կը վայելէր ստեղծուած տեսարանը:  
     Փոշեթաթախ, գետինը փռուած, տակաւին զնգոցը իրենց ականջներու 
մէջ՝ բոլորը կը սեւեռէին հեռուն, այն վայրը, ուր թնդանօթին արձակած 
ռումբը պէտք է հարուածած ըլլար եւ մեծ պայթում ու աւեր յառաջացու-
ցած: Սակայն այդպէս չեղաւ: Երբ ընդունուած վեց երկվայրկեան ժամա-
նակը աւարտեցաւ եւ սպասուած արդիւնքը չստացուեցաւ, գիւղացիք 
մտմտուքի մէջ ինկան: Ինչո՞ւ պայթումի որոտ չէր լսուած: Կրնա՞ր ըլլալ 
որ արձակուած ռումբը բլուրին վրայէն անցնելով տակաւին կը շարունա-
կէր իր երթը: Չըլլայ թէ ռումբը փճացած էր ի սկզբանէ: Բոլորին փոշոտ 
աչքերն ու ականջները ուղղուեցան սպային, որ հանդարտօրէն կը դիտէր 
հեռուն, նշանակէտին, կարծես ոչ մէկ բան պատահած ըլլար: Անոր 
տուած բացատրութիւնը տրամաբանական թուեցաւ բոլորին: Ռումբը 
գացած եւ մխրճուած էր նոր ոռոգուած պարտէզի մը հողին մէջ, եւ կարծր 
բանի մը չհանդիպելով՝ պայթում չէր յառաջացուցած: Պահանջեցին 
երկրորդ փորձ մը կատարել: Սակայն այս անգամ, շատ տարբեր առաջի-
նէն. նախ ամէն մարդ հեռացաւ թնդանօթէն՝ առանձին ձգելով սպան: 
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Քանի մը հոգի խելք ըրին պոռալ-կանչելու. չըլլայ թէ գիւղացիներէն մէկը 
պարտէզին մէջ կը գտնուէր պտղատու ծառերու ոռոգումով զբաղած: Իսկ 
նախքան թնդանօթին պարանին քաշուիլը, մեքենաբար բոլորը գետին 
փռուեցան, մատներով ականջները փակեցին եւ բերանները բաց՝ 
(այդպէս յանձնարարած էր բանգէտ մը, որպէսզի ճնշումը երբ հասնէր, 
կարենային կուլ տալ եւ չէզոքացնել անոր ազդեցութիւնը) սպասեցին 
արդիւնքին: Թնդանօթին որոտէն քանի մը երկվայրկեան անց՝ հանդիպա-
կաց բլրան կողէն փոքրիկ ծուխ մը երեւցաւ. ապա պայթումի ձայնը 
լսուեցաւ: Բոլորին քով յուսախաբութիւնը կատարեալ էր: Իրենց ակնա-
կալածը շա՜տ տարբեր էր իրականութենէն: Անոնք նոյնիսկ կը սպասէին 
հարուածին պատճառով քանի մը քար ալ հասնէր մինչեւ իրենց կեցած 
վայրը: Չէ՜, այսպէս չէր կրնար ըլլալ: Գիւղը պաշտպանելու համար 
ընտրուած գործիքէն աւելին կը սպասուէր: Սկսան մտածել, թէ ինչպէ՜ս 
պիտի կարենային թշնամի դիրք մը հարուածել նման աննշան արդիւնքէ 
ետք: Պահանջեցին երրորդ փորձ մը: Այդ ալ չիրականացաւ: 
Հանգանակուած գումարը հազիւ բաւած էր թնդանօթը գնելու, հետն ալ՝ 
երկու ռումբ: 
     Յուսախաբ, խառն զգացումներով եւ մտածումներով տարուած՝ վերա-
դարձան գիւղ: Թնդանօթը զետեղեցին եկեղեցիի գաւիթին մէկ անկիւնը եւ 
տուներու մէջ շարունակեցին վիճիլ օրուան իրադարձութիւններուն 
մասին: 
     Այդ գիշեր եւ յաջորդող օրերուն գիւղին մէջ խօսակցութեան նիւթը 
թնդանօթն էր:     
     Երկրին մէջ նոր զարգացումներ տեղի ունեցան, քաղաքացիական 
հակամարտութիւը այլ ուղղութիւն ստացաւ եւ կռուի վայրը Ֆարայայէն 
փոխադրուեցաւ այլ ճակատ: Լեռներէն անդին, «Շմըսթար» կոչուած 
իսլամական գիւղին մէջ հաստատուած թնդանօթային կայքը, ուրկէ կը 
ռմբակոծուէր Ֆարայան, կազմալուծուեցաւ եւ թնդանօթաձիգ, դէմքի աջ 
կողմը այրուածքի հետքեր ունեցող Ալին եւ իր զինեալները հրահանգ 
ստացան մեկնելու կռուի այլ վայր։  
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     Շուտով ամառը վրայ հասաւ, եւ գիւղացիք լծուեցան բերքահաւաքի: 
     Տարիները սահեցան եւ քանի մը ձմեռ եկաւ ու անցաւ, բուք ու բորանով 
եւ վառարանի շուրջ հաւաքներով:  
     Սերունդ մը փոխուեցաւ, եւ նախկին սերունդին մարդոց կատարածնե-
րը քննադատութեան արժանացան... 
     Ժանգը պատեց գիւղին լքուած թնդանօթը: 

* *	* *	
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Կրակը 

     Ուրբաթ 22 Հոկտեմբեր, 1954։ 
     Աստուածածնայ գաճէ արձանը ամբողջ Լիբանանի տարածքը շրջելէ 
ետք հասաւ մայրաքաղաք Պէյրութ։ Վարպետ արձանագործը ոչ մէկ բան 
խնայած էր զայն գեղեցիկ ու քաշողական դարձնելու համար։       
Կապուտաչեայ, գլխուն երկնագոյն շղարշ մը, որ մասամբ կը ծածկէր 
խարտեաշ մազերը, ճերմակ հանդերձանքի մէջ՝ Տիրամայրը կը հմայէր 
բոլորը անխտիր։  
     Շաբթուան մը վրայ երկարող տօնական մթնոլորտը կը խանդավառէր 
Լիբանանի քրիստոնեաները, մասնաւորաբար իշխող Մարոնի համայն-
քին զաւակները։  
     Լիբանանի ոչ-քրիստոնեայ համայնքներուն եւ յարանուանութիւննե-
րուն համար «Աստուածածնայ շաբաթ»-ը կրօնական ըլլալէ աւելի, քաղա-
քական բնոյթ կը կրէր։ Որոշ թիւով իսլամներ, երկրի նախագահ Քամիլ 
Շամունի, արտաքին գործոց նախարար Շարլ Մալիքի եւ իրենց համա-
խոհներու մատը կը տեսնէին այս տօնախմբութեան կազմակերպման 
ետին։ Անոնք կը հաւատային, որ հանդիսութիւնը կ՛առնչուէր Միջին 
Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձութիւններուն։ 
     Այդ օրերուն արաբական աշխարհը կը շարունակէր ցնցուած մնալ 
1948-ի սիոնական յաղթանակի եւ հրէական պետութեան ստեղծման 
իրադարձութիւններէն։ Արաբներուն համար «պաղեստինեան աղէտը» 
տեղի ունեցած էր արեւմտեան գերպետութիւններու միջամտութեամբ. 
հետեւաբար, քրիստոնեայ աշխարհը մեղսակից կը նկատուէր։  
     Դաւադրութիւնը այնքա՜ն բացայայտ էր, որ արեւմտամէտ իւրաքան-
չիւր արարք «աղէտին» շարունակութիւնը կամ մէկ օղակը կը համարուէր։ 
Իսկ «Աստուածածնայ երթ»-ը կը բնութագրուէր արեւմուտքին շահերուն 
ծառայելու եւ Լիբանանը երկրորդ Իսրայէլի մը վերածելու փորձ։ 

*	*	*

     Երկուշաբթի, 8 նոյեմբերի իրիկնամուտն է. 1954։ 
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     Բիւրաւոր ջահեր կ՛երեւին մթութեան մէջ. անոնցմէ լոյս, կրակ եւ ծուխ 
կը բարձրանայ։ Հազարաւոր մարդիկ պատրաստ են իւրայատուկ քայ-
լարշաւի մը սկսելու։ Բազմութիւնը, մեծով ու փոքրով, պատգամ մը ունի 
քաղաքացիներուն ուղղուած. 

– Մե՜նք ալ իրաւունք ունինք մեր սուրբին յիշատակը յաւերժացնելու,
տօնական մթնոլորտ ստեղծելու, փողոց իջնելու, «քաղաքակիրթ» եւ 
իւրայատուկ ձեւով՝ ջահերթով, մեր ներկայութիւնը փաստելու։ 
     Երթին կազմակերպիչները, իբրեւ նախապատրաստական աշխա-
տանք, վերջին ստուգումները կը կատարեն։ Փայտէ ձողերու վրայ ամրա-
ցուած թիթեղէ խորունկ ամանները քարիւղով լեցուած են։ Երթին մաս-
նակցողները տարիքի համաձայն շարուած են։ Խումբերու առաջնորդներ՝ 
իրենց արմուկներուն յատուկ ժապաւէններ կապած, կը յանձնարարեն 
հետեւորդներուն կրկնել հուժկու մարդոց կռնակը նստած առաջնորդ-
ներուն կողմէ հնչուելիք կարգախօսերը։ Յաջորդաբար կը վառուին 
ջահերը։ 
     Ֆանֆարի տղաքը երաժշտական գործիքները կ՛ամրացնեն իրենց 
ուսերուն։  Անոնք պիտի առաջնորդեն ջահերթի բազմահազար մասնա-
կիցները Պասթայի «Ալ-Մաքասէտ» վարժարանի մուտքէն։ 
Մոհամմէտ մարգարէի ծննդեան օրը նշող երթը պատրաստ է։ 
     Պասթայի փողոցները զարդարուած են դրօշակներով, երփներանգ 
թուղթերով, նկարներով։ Փողոցներուն անկիւնները զետեղուած բարձրա-
խօսները աղօթքներ ու ճառեր կը սփռեն։ Պայթուցիկներ եւ ցնծութեան 
կանչեր ականջ կը խլացնեն։ 
     Երթին կը մասնակցին նաեւ պատանիներ որոնցմէ տասը տարեկան 
Ահմատը կը դժուարանայ քարիւղով լեցուն ջահին հաւասարակշռու-
թիւնը պահելու։ Պատանիին համար մարտահրաւէրը մեծ է։ Ան կ՛ուզէ 
փաստել, որ թափօրին մասնակցող հօր, հօրեղբայրներուն, ազգական-
ներուն եւ հասակակիցներուն նման ուժը, կարողութիւնը եւ կամքը ունի 
իրեն վստահուած պարտականութիւնը յաջողցնելու։ 
     Երթին ազդանշանը տրուած է։ 
     Ջահակիրներու առաջին շարքերը կը շարժին։ Հերթը եկած է Ահմէտին. 
սակայն հազիւ քայլ մը նետած, կը դժուարանայ երկրորդը առնելու։ 
Կօշիկի կապը քակուած էր եւ միւս ոտքով վրան կոխած էր։ Հոս, պատա-
նին ճակատագրական սխալ մը կը գործէ։ Բոցավառող ջահի գաւազանը 
մարմնին կպած՝ կը ծռի, որպէսզի կապը ամրացնէ։ Իր ետեւէն եկող 
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անձը, առանց նկատելու ծունկի եկած Ահմէտը, կը զարնուի անոր, եւ 
հաւասարակշռութիւնը կը կորսնցնէ. որու հետեւանքով  ջահի ամանին 
մէջ եղող ամբողջ քարիւղը կրակէ շիթերու նման կը թափի պատանի 
Ահմէտի գլխուն, երեսին, վիզին վրայ։ Ջահերթին մասնակից ժողովուրդը 
չի լսեր Ահմէտի աղիողորմ ճիչը. այլ կը նկատէ, որ իրարանցում մը, շար-
ժում մը ցոյցին մասնակիցներուն կանոնաւոր շարքերը տակն ու վրայ 
կ՛ընէ։ Մարդիկ իրենց ջահասիւներով կը կորսնցնեն հաւասարակշռու-
թիւնը եւ կրակէ բոցեր կը տարածեն չորս կողմ։ 
     Տոմինոյի շարուածքի եւ անկման նման իրարանցումը կ՛ալիքաւորուի 
եւ երթը կը վերածուի հրմշտուքի, աջ-ձախ փախուստի ճամբու որոնման։ 
Իսկ երբ մարդիկ բռնկած մարմիններով կը վազվզեն ասդին-անդին, 
կրակը աւելի կը բոցավառի՝  ստեղծելով վախազդու պատկեր մը մթու-
թեան մէջ ։  
     Փոքր էի, երբ Պասթայի աղէտը պատահեցաւ։ Մեծերը՝ բոլորուած 
ձայնասփիւռին շուրջ, ուշի-ուշով կը հետեւէին որսալ կարենալու, նոր 
լուր ստանալու «իսլամներու ցոյց»-ին մանրամասնութենէն։ Անոնք՝ 
դէմքերուն վրայ դրոշմուած խոր մտահոգութեամբ դէպքին մանրա-
մասնութիւնները կը տեղեկացնէին իրարու, որու չէր մասնակցէր  
Վարդան քեռին։ Անոր դէմքին վրայ գծագրուած էր չար ժպիտ մը, որ 
կարելի չէր չնկատել։ 
     Վարդան քեռին Նոր Հաճըն թաղամասի մեր դրացին էր։ Իսկական 
մօրեղբայրս չէր, սակայն այդպէս կը ճանչնայինք զինք՝ «Վարդան քեռի»։ 
     Ան Հաճնոյ հերոսամարտին մասնակցած փոքրաթիւ այն կռուողներէն 
էր, որոնք վերջին վայրկեաններուն կրցած էին թշնամիին պաշարման 
օղակը ճեղքել եւ հասնիլ ապահով վայր։ 
     Անոր քաջագործութիւններուն եւ վրէժխնդրական արարքներուն 
մասին շատ բան կը պատմուէր. մանկական ուղեղիս մէջ տպաւորած էր 
թուրքին հանդէպ իր ցասումը։ Կ՛ըսուէր, թէ չէր բաւականանար դէմը 
ելած թուրքը սպաննելով, այլ կը կտրէր անոր  ականջները։ Քեռիին 
տրամաբանութեամբ՝ ինք ոճիր չէր գործեր, այլ արդարութիւն։ Վերջապէս 
դիւրին բան չէր հերոսամարտին  կին, զաւակ, տուն-տեղ կորսնցնելը։ 
     Լիբանան հաստատուելէ ետք Նոր Հաճընի մէջ նպարավաճառի խա-
նութ մը կը պահէր։ Թուրքերէն ետք քեռիին թշնամիներն էին խանութին 
պարէնը փճացնող առնէտները։ Ան, վանդականման թակարդներ լարած, 
կը սպասէր որ մէկն ու մէկը բռնուէր։ Իսկ տրուած պատիժը շատ ծանր 
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կ՛ըլլար. քարիւղ կը թափէր կենդանիին վրայ, ապա վանդակին դռնակը 
բանալուն պէս կայծ կու տար։ Ա՜լ կարելի է երեւակայել, թէ բոցավառ 
առնէտը ինչպէս կը վազվզէր Նոր Հաճընի թաղերուն մէջ։ 

*	*	*

     Պասթայի մէջ, մինչեւ հիւանդատար կառքերու ժամանումը, հարիւրա-
ւոր ծխացող, զգայազիրկ մարմիններ ինկած են գետին. իսկ հեռուն 
կանգնողներ՝ սահմռկած եւ անզօր կը դիտեն տեսարանը։ 
     Նախ կը կարծեն թէ խափանարարական արարքի մը հետեւանքն էր 
կա-տարուածը։ Աւելի ուշ կ՛եզրակացնէին, թէ աղէտին տուն տուող 
պատճառը ստեղծուած խուճապն էր։ 
     Այդ գիշեր եւ յաջորդող օրերուն, մահացածներուն թիւը անցաւ քանի 
մը հարիւրը. իսկ վիրաւորներուն թիւը, որոնցմէ շատեր՝ ծանր այրու-
ածքներով, տասնեակ մը հարիւրներու կը հասնէր։ 
     Քաղաքին փոքրաթիւ հիւանդանոցներուն եւ անոնց բժշկական անձ-
նակազմի կարողութիւններէն վեր էր երրորդ եւ աւելի բարձր աստիճանի 
այրուածքի, չկանխատեսուած աղէտի մը դէմ պայքարիլը. հետեւաբար՝ 
վիրաւորներէն շատեր կարգի կը սպասէին բուժման համար։ 
     Շաբաթներ եւ ամիսներ տեւեցին վիրաւորներու բուժման ճիգերը։ 
     Պետութիւնը երկար ատեն յանցաւորներ փնտռեց եւ չգտաւ։ 
     Երկրի համայնքներն ու յարանուանութիւնները զիրար այպանեցին. 
մնացին պառակտուած՝ աւելի եւս հեռանալով իրարմէ։ 
     Ծայրայեղ քրիստոնեաներ Աստուծոյ մատը տեսան աղէտին ետին, 
եզրայանգելով.  

– Աստուա՜ծ նոյնիսկ չ՛ընդունիր անոնց մարգարէն։
Լիբանանի քրիստոնեայ-իսլամ համակեցութիւնը, որ պետականու-

թեան կառուցման գրաւականն էր, կը գտնուէր մարտահրաւէրի մը առջեւ: 
     Մարդիկ յիշեցին լրագրող Ժորժ Նաքքաշի իմաստալից վերլուծական 
յօդուածը, կրակի դէպքէն երեք տարի առաջ՝ 10 մարտ 1949-ին L’0rient 
օրաթերթին մէջ լոյս տեսած. «Deux négations ne font pas une nation» 
վերնագրով։ Ան կ՛ակնարկէր երկրի քրիստոնեայ-իսլամ իրարու 
հակադրուած բեւեռներուն։  
     Երկար ժամանակ ետք, երբ մեր տան մօտ, «Խըտըր» թաղամասի 
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երիտասարդներէն ոմանք կը շրջագայէին այրած դէմքով, երեսի միսը 
մկանի վերածուած այլանդակ վիճակով, մեծերը խորհրդաւոր նայուածք 
մը կը փոխանակէին իրարու եւ կը փսփսային.  

– Այս մէկն ալ ցոյցին մասնակիցներէն է։
Նոյնանման ակնարկութիւն կ՛ըլլար նաեւ թաղեցի խաղընկերոջս՝ ութ

տարեկան Ալիին, որու գլխուն աջ կողմը, մազերէն մինչեւ վիզը, այրած եւ 
այլակերպուած էր։  
     Ալին մեր խաղընկերն էր։ Այդ տարուայ աշնան եւ ձմռան չտեսանք 
զինք։ Յաջորդ տարի, գարնան, երբ եղէգի ցօղուններով եւ գոյնզգոյն 
բարակ թուղթերով թռուցիկներ կը պատրաստէինք, Ալին յայտնուեցաւ 
թաղին մէջ։ Դէմքը այլանդակ եւ անճանաչելի դարձած էր. աչքերէն մէկը 
խոռոչացած, դէմքին աջ կողմը կարմրած, միսը տեղ-տեղ  մկանի կոյտի 
վերածուած, գլխու որոշ բաժիններէն մազերը բացակայ։ Զինք ընդու-
նեցինք առաջուան նման։ Հարցում չուղղեցինք. արդէն գիտէինք, թէ ի՜նչ 
պատահած էր իրեն։ Ան մեր հնարամիտ, ճարպիկ եւ նուիրուած ընկերն 
էր։ Անոր հետ գարնան թռուցիկ կը թռցնէինք եւ գնդիկ կը խաղայինք։ Եւ 
երբ կռուի բռնուէինք, ոչ-հայ այլ երեխաներու հետ, մեր երեւակայու-
թեամբ պատերազմ թուրքերուն դէմ, ան մեր կողմէն կ՛ըլլար։ Այդ օրերուն 
մեզ բաժնողը կրօնական պատկանելիութեան տարբերութիւնն էր. իսկ 
մանկական անմեղութիւնն ու փողոցի մեր խաղերը մեզ միացնող 
ազդակներն էին։   

*	*	*	*	
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Մեր տեղը 

Դրախտը հարթ հաւասար ըրին, 
ինքնաշարժներու կանգառի վերածեցին: 

Ճոնի Միչելլ 

     Աչքդ փակէ՜, եկուր քեզ տանիմ «մեր տեղը»՝ 

- Ծովեզերքի ժայռոտ մէկ բաժինը ուր բնական աւազան մը կազմուած է:
- Պարտէզը, խնձորենիի մը տակ, քովէն առուակ մը կ՛անցնի:
- Լեռներուն մէջ բացատ մը, շոճիի ծառերու հովանիին տակ:
- Գետի մը ափին, կանաչ մարգագետնի մը վրայ:

*	*	*

     Ծաղկազարդի նախորդող կիրակին Գրիգոր Լուսաւորչի տօնն է, 
Անթիլիասի մայրավանքի ուխտագնացութեան օրը։ 
     Գիշեր մը առաջ տանտիկինները ճաշի պատրաստութիւն կը տեսնեն։ 
Տեսակաւոր ճաշեր՝ ապուխտ, տոլմա-սարմա, նոր մորթուած կովու մը 
թոքը շամփուրներու անցուած եւ այլն դռան ետեւ կարգով շարուած են եւ  
կը սպասեն փոխադրողներուն։ 
     Յաջորդ առաւօտ կանուխ հրահանգները կը տրուին, թէ ամէն մէկը 
ի՞նչ պիտի շալկէ կամ տանի իր հետ. 

– Դուն «մանղալ»ը եւ ածուխը կը տանիս։
– Դուն գետին փռուելիք սաւանները։
– Դուն, Ճաշի պայուսակներէն՝ «չէնթէ»-ներէն մէկը։
Այսպէս ճամբայ կ՛ելլէր ժողովուրդը Քարանթինայէն, Խալիլ Պէտէւիէն,

Նոր Հաճընէն, Էշրէֆիէէն եւ Պուրճ համուտի թաղերէն դէպի Անթիլիաս։ 
     Ճամբու ընթացքին ազգականներ, բարեկամներ իրարու կը հանդի-
պէին եւ խօսելով, պատմելով իրարու, կիները թեւ-թեւի մտած, տղամար-
դիկը տարիքոտի մը ձեռքը բռնած՝ կը հասնէին մայրավանք։ Կային նաեւ 
հեծանաորդներ, որոնք ներքին ճամբէն՝ ոչ մայրուղիէն կը շարունակէին 
իրենց երթը։ Ոստիկաններ թոյլ չէին տար հեծանիւներու մուտքը մայրու-
ղի. այլապէս, անիւներուն օդը կը պարպէին։  
     Եկեղեցիին գաւիթը, ուխտաւորներ խումբ-առ խումբ, գետինը «քիլիմ»-
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ներ փռած, աղօթքով, խնկավառութեամբ կը հետեւին արարողութեան։ 
Սեւ «եազմա»-ներ կապած մամիկներ, «ղուրպանդ ըլլամ, Աստուած», 
«ղուրպանդ ըլլամ, Լուսաւորի՜չ» արտայայտութիւններով կը վերանան 
ծէսին, շարականներուն եւ վեհափառ հայրապետի քարոզին հետ։  
     Անոնց համար մայրավանքը սուրբ հող է։ Եկեղեցիին կից, ծորակէն 
հոսող ջուրը օրհնուած է, ճնճղուկները, թառած սոճիի ծառերուն վրայ, 
երկնային են։  
     Սրբութիւններ էին նաեւ «երկրի» ուխտատեղիները, եւ իրենք կարօտով 
կը յիշեն երանելի օրերու ուխտագնացութիւնները դէպի հեռակայ վանք 
մը կամ սուրբի մը դամբարանը, երբ կրօնական արարողութեան աւար-
տին կը սկսէր օրերու վրայ երկարող տօնախմբութիւնը կերուխումով, 
խաղերով, երգ-երաժշտութեամբ եւ պարերով։  
     Ծալապատիկ նստած մեծ հայրիկները եւ մեծ մայրիկները այս բոլորը 
կը յիշեն եւ կը յիշեցնեն իրարու։ 
     Եկեղեցական արարողութիւնը վերջ գտած է։ Արդէն կէսօր է։ 
Բուն տօնախմբութիւնը կը սկսի Անթիլիասի նարնջենիի պարտէզներուն 
մէջ։ 
     Կիտրոնի ծառերու, նարնջենիներու անուշ բուրմունքին կը միաձուլուի 
կրակարաններէն արձակուած ածուխի եւ խորովածի ծուխին քաշողա-
կան հոտը։ Ապակեայ գաւաթները կը շխրկան։ Կենացները կը յաջորդեն 
իրարու։ Կը սկսի երգ ու պար։ Երգող եւ պարող արուեստասէրներ «իրենց 
տեղէն» կ՛անցնին «ուրիշներուն տեղերը»։ 
Տեղ գտնելու ոչ մէկ հարց կայ. դաշտագետին շա՜տ։ Կ՛ընտրես գետի եր-
կայնքին փռուած կանաչազարդ պարտէզ մը, կ՛որոշես յարմարագոյն 
ծառը եւ ահա՝ այդ վայրը կ՛ըլլայ «մեր տեղը»։ 
    Երեկոյեան մէկ ինքնաշարժի լայնք ունեցող մայրուղիին ծովեզերեայ 
կողմէն ուխտագնացները երկար գիծ մը կազմած կը վերադառնան տուն։ 
Ուտեստեղէնի պաշարը թէեւ սպառած եւ բեռը թեթեւցած, սակայն պայ-
ման էր, որ փայտով բանող փուռերէն հացի կապոցներով եւ պարտէզ-
ներէն նարինջով պարենաւորուած վերադառնային տուն։ 

     Յաջորդող օրերուն մարդոց խօսակցութեան նիւթը կը կեդրոնանար 
«մեր տեղ»-ին «ձեր տեղ»-ին վրայ։ Վերջապէս, պատուի հարց էր, թէ որո՞ւ 
«տեղը» լաւագոյնը եղած էր եւ միւսներէն յատուկ հմայք մը ունէր։ Անոնք, 
որոնք գոհ էին իրենց «տեղ»-էն, հպարտութեամբ կը նշէին վայրին առա-
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ւելութիւնները. իսկ ուրիշներ, աւելի լաւը գտնելու մտադրութեամբ, կը 
ծրագրէին յաջորդիւ նախկինը փոխարինել նոր «տեղ»-ով մը։ 

*	*	*

     Լիբանանի «Մաամըլթէյն» ծովեզերքը խճաքարոտ է։ Քարերը կը նօս-
րանան, կը փոքրանան եւ աւազի կը վերածուին, երբ դէպի ծոց հասնող 
ալիքները կը շոյեն եզերքը։ 
Հորիզոնին հանդիպակաց եւ զուգահեռ գիծի մը վրայ կ’երկարի «Սէն 
Պէլէշ»-ը։ Ծովու սիրահարներուն համար այս տեղանունը տրուած է, 
որովհետեւ St. Simon-էն, St. Michel-էն, St. Georges-էն տարբեր է. այս լողա-
րանը ձրի է։ Այստեղ ծովը եւ եզերքը տէր չունին. բոլորին կը պատկանին։ 
Ո՜չ յատուկ մուտք կայ, ո՜չ ալ մուտքի սակագին պահանջող։ 
Ամբողջ այդ երկայնքին հատ ու կենտ տնակներ, լքուած ու անտէր, քանի 
մը ծառ իբրեւ տեղանշաններ կը ծառայեն ծով եւ արեւ սիրողներուն հա-
մար։  
     1958- ի յուլիսի հաճելի կիրակիներէն մէկն է։ 
     Հակառակ երկրին մէջ տիրող անկայուն քաղաքական-ապահովական 
կացութեան, ծովափը «գրաւած» են հայ երիտասարդները, որոնք խումբ 
առ խումբ կու գան «իրենց տեղ»-երը։ Ոմանք տնակին աջ կողմը «իրենց 
տեղ»-ը ընտրած են, ուրիշներ՝ ձախ կողմը։ Եւ այսպէս, ծառին տակը, 
աւազոտ եւ քարքարոտ բաժինները, ամէն մէկ խմբակի համար դարձած 
են «մեր տեղը»։ 
     Այդտեղ են վարպետ լողորդները, իրենց մարմնի մկանները ցոյց տուող 
ծանրաբարձները, ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի խումբի մարզիկները՝ Լեւոնը՝ 
«Ուստա»ն, Սարգիսեանը, Ճոքին, մեծ եւ պզտիկ Աբոները … Հոն է նաեւ 
իննամեայ Սագոն, որ մօտաւորապէս վեց տասնամեակ ետք մտովին կը 
վերադառնայ ու կը պատմէ իր տեսածն ու լսածը։ 
     «Մաամըլթէյն» ծովափի շարունակութիւնը՝ «Թապարժա»-ն, ժայռոտ է, 
ուր ալիքի հարուածներէն խոռոչներ եւ քարայրներ կազմուած են։ Շա-
տերու համար «մեր տեղը» արկածախնդիր տղոց վայրն է։ Հոն, բարձրէն 
սուզուելու մէջ վարպետ տղաք, ամէն ճիգ կը գործադրեն իրեց սլացիկ 
մարմիններով աւելի վերերէն նետուելու ծով։ Ջուրը ջինջ եւ կապոյտ է 
խորութեան պատճառաւ։ Ժայռերը մամուռ կապած՝ սահուն են։ Տղաքը կը 
սուզուին եւ ապա զգոյշ քայլերով կը բարձրանան ժայռերէն վեր իրենց 
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փորձերը կատարելու՝ միշտ աւելի կատարելագործուած ձեւերով։ 
     Անդին կողովներով եւ եղէգներով զինուած ձկնորսներ իրենց բախտը 
կը փորձեն։ Մէկ ձեռքով եղէգը բռնած, միւսով՝ խմորը, ձուկերուն կերը կը 
շաղեն անդադար, աչքերը սեւեռած ծփացող փոքրիկ կարմիր խցանին։ 
Երբ նկատեն, թէ խցանը ջուրին մէջ վեր-վար շարժման մէջ է, ուրեմն ձու-
կերը կերը կը կտցահարեն, հետեւաբար եղէգը արագ թափով մը պէտք է 
վեր քաշել։ 
     Կէսօրին ծովեզերք գտնուողները՝ լողորդները, սուզուողները, անոնց 
վրայ հիացողները, ձկնորսները, բոլորն ալ յոգնած ու անօթի կը նստին 
ճաշի։ Տունէն բերուած լաւաշ հաց, խաշուած հաւկիթ, ձիթապտուղ, հա-
լէպի պանիր, գլուխ մը սոխ, ժայռերուն մէջ տափարակ տեղ մը սփռոցի 
մը վրայ կը դրուին։ Մարզիկները քիչ բացառութեամբ ոգելից ըմպելի կը 
գործածեն. հետեւաբար ոմանք կուժով ջուր ունին հետերնին, իսկ ուրիշ-
ներ՝ Coca cola- կամ Sinalco։  
     Ճաշէն ետք հանգիստի ժամն է. ոմանք արեւուն տակ պառկած կը 
մրափեն, իսկ ուրիշներ, չորս հոգինոց խումբերով, ֆրանսացիներէն 
ընդօրինակուած ու հայացուած թղթախաղը՝ «պլոթ» կը խաղան, բար-
ձրաձայն արտայայտութիւններով։ 

– «Օրթա՜խ», քեզի յիսունով մը կրնամ օգնել։
– Տղաք, «ղօզ»-ը ի՞նչ էր եւ ո՞վ առաւ։
– Հարիւր եւ թիէրս։
– Մէջն էք եւ «քափոթ» գացիք։
Տղաքը ծովեզերքին, ծովուն, բնութեան տերերն են։
Շաբթուան ընթացքին, ընկերներու միջեւ, աշխատատեղին կամ տան

մէջ կրկնուող յանկերգը կ՛ըլլար, 
– ի՞նչ կ՛ըսէք, կիրակի «մեր տեղը» երթանք։

*	*	*	*	
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Մանուկ Սարգիսեանին 

     Շոճիներու անտառը հեռու կ՛ըլլայ մայրուղիներէն, բնակարաններէն եւ 
ընդհանրապէս մարդոցմէ։  
     Թխագոյն քարերու մէջէն ծլած ու հասակ առած ծառերը, ծծած ըլլալով 
հողին մէջ գտնուող մետաղները, պողպատանման իրաններով դէպի վեր 
կը սլանան:  
     Անջրդի եւ չոր անտառին մէջ շոճիի ասեղանման տերեւները կը կազ-
մեն միակ կանաչ գոյնը։ Գետինը, չորցած եւ սրճագոյն ցախերն են, տեղ-
տեղ սնուպարի սեւցած հատիկներ կան։ Ծառերու արտադրած ձգախէժը 
անտառին բոյրը կու տայ։ 
     Անհոգ եւ ծոյլ ճպուռները անտառի լռութիւնը կը խզեն. անոնք նախ 
միաձայն, ապա բազմաձայն, re majeur-ի վրայ կ՛երգեն «ամռան երկար 
օրեր» երգը։ 

     Չորս ծառերու միջեւ տափարակ գետինը «մեր տեղ»-ն է։ 
     Առաւօտ կանուխ, երբ արեւը լեռներուն ետեւ պահուըտած իր աչքը կը 
բանայ, մենք չորս ընկերներով ճամբայ կ՛ելլենք գիւղէն։ Ամէն մէկս գի-
տենք, թէ ի՛նչ պէտք է առնենք մեր հետ. սուրճ-սրճեփ, պանիր-հաց, լոլիկ- 
սոխ, քանի մը շիշ ջուր, խաղաթուղթ՝ կէսօրէ ետք «ձեռք մը պլոթ դար-
ձնելու»։ 
     Երբ կը հասնինք անտառ, պարտականութիւնները բաժնած կ՛անցնինք 
մեր գործին։ Երեք համաչափ քարերով կրակարան մը կը սարքուի։ Չոր-
ցած ցախերը կը դրուին քարերուն միջեւ,  չորցած ճիւղեր, նախ բարակ-
ները, ապա հաստերը կը շարուին կրակարանին մէջ։ Կայծը կը տրուի. 
կրակ եւ ծուխ իրարու խառնուած կը տարածեն շոճիի դիւթիչ բոյրը։ 
     Անտառին մէջ բնական  կրակով եռացած սուրճին համը տարբեր 
կ՛ըլլայ։ 
     Սուրճէն ետք կարգը կու գայ երաժշտութեան։ Երկու կիթառ եւ «թամ-
թամ»-ի ընկերակցութեամբ կը սկսինք The Beatles –ի երգերը։ Ճպուռները 
պահ մը կը լռեն. մրցակից ունին կարծես։ 
     Անտառը ցանկապատ չունի. անտառապահ չունի. տէր չունի։ Մե՛նք 
ենք տէրը ամբողջ անտառին։ Հետեւաբար, օրուան վերջաւորութեան 
սուրճի համար վառուած կրակը պէտք է մարել վրան աւազ դնելով եւ 
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կոխկռտելով. պէտք է նաեւ աղբ չձգել գետինը։ 
     Կը Վերադառնանք գիւղ։ 
     Հայրիկները քաղաքէն վերադարձած կ՛ըլլան, եւ կը սկսի գիւղի գիշե-
րային կեանքը։ Երգ, երաժշտութիւն, քաղաքէն բերուած նորութիւններ եւ 
կատակներ գիշերը կ՛երկարեն մինչեւ ուշ ժամեր։  
     Առաւօտ կանուխ քաղաք մեկնողները կ՛երթան գործի. իսկ մենք կը 
ծրագրենք գիւղին մէջ երթալ պարտէզ մը՝ «մեր տեղը»։ 

*	*	*

     Գիւղին պարտէզներն ու բանջարանոցները ցանկապատ չունին։ 
Շարուած քարեր կամ մորմենիի թուփեր կը բնորոշեն, թէ որո՛ւ կը 
պատկանի այս կամ այն հողաշերտը։ Ցանուած կամ խնամուած պար-
տէզներուն միջեւ արահետներ կան. անոնք պարտիզպանին, որսորդին, 
բնութեան մէջ զբօսնողին ոտքի հետքերը կը կրեն։ Անոնք ոլորապտոյտ, 
տեղ-տեղ քարքարոտ, յայտնի ճանապարհներն են, որոնք  ուղեւորը կը 
տանին դէպի պտղատու ծառերը կամ դէպի գիւղ։ 
     Գիւղի պարտէզներու պահակը՝ «նաթուր»-ը, կը շրջագայի, կը հսկէ, 
որպէսզի օտար մարդիկ ցանքը չփճացնեն։ Իսկ մենք՝ գիւղագնացներս, 
տեղացի կը սեպուինք։ «Նաթուր»-ը կը ճանչնայ մեզ եւ երբ արահետներէն 
քալած միջոցին դէմ-յանդիման գանք անոր, ինք «մարհապա»-ով կը բա-
րեւէ, իսկ մենք նախօրօք պատրաստած ենք մեր պատասխանը՝ 
«մարհապթէյն», այսինքն՝ երկու անգամ բարեւ։ Հպարտ ենք մեր տուած 
պատասխանով՝ «մարհապթէյն»։ Մեր բարեւելու ոճը մեծերու կարգ 
անցած ըլլալու ցուցանիշ կը սեպենք։ 
     Պարտէզին ծերացած խնձորենին, ինչ եղանակի մէջ ալ ըլլայ, ծաղկած, 
golden՝ ոսկեգոյն խնձորներով ծանրաբեռնուած կամ քաղուած, մերն է, եւ 
անոր հովանին՝ «մեր տեղ»-ն է։ 
     Մենք՝ չորս-հինգ ընկերով, մեր հայրիկներուն նախասիրած պարտէզը 
«կ՛իւրացնենք» եւ զայն կը դարձնենք  «մեր տեղը»։ 
     Երբ փոքր էի, ազգականներով, հարազատներով ու բարեկամներով 
կ՛երթայինք «մեր տեղը»։ Մսավաճառէն ապահովուած թարմ միսը շամ-
փուրներուն կ՛անցուէր եւ խորովածի ծուխը կը տարածուէր պարտէզին 
մէջ։ «Նաթուր»-ին հոտառութիւնը զինք կը հասցնէր «մանղալ»-ին։ Ան 
կ՛առարկէր, թէ գործ ունի, սակայն չէր բաժնուեր մեզմէ, մինչեւ խորո-

109109



վածի համեղ պատառներ եւ քանի մը գաւաթ օղի կուլ չտար։ Այդ օրերուն, 
փնտռուած երաժշտական գործիքները՝ մանտոլինը եւ ձեռնադաշնակնն 
էին։ Ինքնուս նուագողներ եւ դիւթիչ ձայն ունեցողներ կը հմայէին ներ-
կաները, իսկ խնձորենին, շրջանակաձեւ ճիւղերը տարածած, հպարտու-
թեամբ մտիկ կ՛ընէր։ Մեղեդիները կը հասնէին մինչեւ մօտիկ գիւղը։ 
     Կարելի՞ բան էր, որ մեր սիրելի ծառին երգը չերգուէր։ 
     Ու պարտէզին մէջէն վազող առուակի կլկլոցին կշռոյթով կ՛երգուէր. 

Խնձորի ծառին տակը, խնձորի ծառին տակը,  
ես իմ եարը սիրեցի, խնձորի ծառին տակը 

Անցեալի յուշեր, եկէ՜ք տարէք զիս «մեր տեղը»։ 

*	*	*	*	
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Գէորգը ոչ եւս է 

     Երեւակայել, որ մարդ մը կար ու հիմա չկայ։ 
     Ա՜լ պիտի չտեսնենք զինք խարխլած հեծանիւին վրայ, Պուրճ Համուտի 
թաղերուն մէջ։  
     Հիմա պիտի ըսէք, որ Պուրճ Համուտի մէջ շատ Գէորգներ կան, որոնք 
կ’ապրին, կ’աշխատին կամ ասդին-անդին կը պտտին. իւրայատուկ ոճ մը 
ունին խօսելու, արտայայտուելու. կը ճանչնան բոլորը (եւ բոլորը կը ճանչ-
նան զիրենք) եւ որովհետեւ «տարբեր բան մը» ունին, արժանի եղած են 
մակդիրներու։ Մէկը կարճ է՝ հետեւաբար «Փըթի Գեւո», միւսը  երկար՝ 
«Ուզուն Գեւո». պլոթի մասնագէտ՝ «Թիերս Գեւո». նարտի վարպետ՝ 
«Տուշեշ  Գեւո»,  եւ այսպէս՝ «էշշէկ Գեւո», «Ֆութպոլիստ Գեւո»  

*	*	*

     Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին տղաք կը ճանչցուէին 
իրենց կրած հրացաններով, զէնքերով. օրինակ՝ «Քլաշին Պօղոս», «Քոլթ 
Վարդան», «ֆալ ...», «ար բէ ժէ ...»։ Իսկ 58–ի քաղաքացիական խռովու-
թիւններու ժամանակ, իրենց ծխած սիկարէթի մակնիշով՝  «Մալպորո 
Միսաք», «Չէսթըրֆիլտ...», «Լոքի (lucky strike)...» 
     Այս Գէորգը մակդիր չունէր։ Տարբեր էր։ Բոլորին համար «մեր Գեւոն» 
էր։ 
     Հեզ, համեստ, ծառայասէր, գրասէր, նոյնիսկ մտաւորական կարելի էր 
անուանել զինք։ Ինչո՞ւ գլուխ կը շարժէք։ Այսինքն, եթէ մէկը առաջին հա-
մաշխարհային պատերազմէն մնացած հեծանիւ կը քշէ, ամիսը անգամ մը 
կը լոգնայ-չի լոգնար (« եղբա՜յր, ի՞նչ ըսեմ. ջուր չիկա՜յ, ջո՜ւր »), աղբին 
մէջէն պիտանի առարկաներ կը փնտռէ, կարելի չէ՞ զինք մտաւորական 
համարել։ 
     Գէորգը իր հայրենասիրութեան կողքին աւանդութիւններ պահողն էր։ 
Հայաստանի լուրերով շատ կը հետաքրքրուէր։  
     Կեանքի երազն էր օր մը հայրենիք այցելել։ Կը հրճուէր հայրենիքի 
վերելքով եւ կը տխրէր հոնկէ հասած ոչ-խրախուսիչ լուրերով։ Ամէն կի-
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րակի, մասնաւորաբար տօնական օրերուն, Անթիլիասի Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ պատարագին ներկայ կ՛ըլլար անպայման։ Որքա՜ն 
պիտի փափաքէր օր մը, պատարագէն ետք, վեհարան բարձրանալ եւ 
կաթողիկոսին աջը համբուրել, եթէ անշուշտ մուտքի վարդապետներն ու 
աբեղաները թոյլատրէին։  
Ս.Ծնունդի, Գրիգոր Լուսաւորչի, Ծաղկազարդի, Զատկուայ եկեղեցական 
արարողութիւնները չէր փախցներ։ 

*	*	*

     Ծաղկազա՜րդ 
     Գէորգ առաւօտ կանուխ կ՛արթննայ այդ կիրակին։ Գործի հագուստ-
ները (ի՜նչ գործ, ի՜նչ բան) կը փոխէ եւ կը հագնի մաքուր զգեստներ։ 
Ձեռքի մատներուն եւ եղունգներուն սեւը լաւ մը կ՛օճառէ, փայփայելով 
այն միտքը, թէ վեհափառ հայրապետը, արարողութեան աւարտին, 
եկեղեցիէն ելած միջոցին, կրնայ նկատել զինք եւ առաջարկել միասին 
բարձրանալ վեհարան: 

– Գէ՜որգ, տղա՛ս, եկո՜ւր միասին սուրճ մը առնենք ...
Գէորգ կը խաչակնքէ եւ ճամբայ կ՛ելլէ։
Հեծանիւին ոտնակները զգուշութեամբ  կը դարձնէ, որպէսզի քշած

ատեն տաբատը չաղտոտի: Ապահովութեան համար մայրուղին չ՛առներ. 
ներքին ճամբաներէն, կամաց-կամաց քշելով կը հասնի մայրավանք։ Իրմէ 
անբաժան եւ այնքա՜ն ծառայած հեծանիւը կը կապէ վանքի պատին մէկ 
անկիւնը, դուրսը, սիւնի մը: 
     Դէմքին վրայ ժպիտ մը կը դրոշմուի։ Ան առաջին անգամ ըլլալով կը 
նկատէ կաթողիկոսարանի մուտքին վերեւ կապոյտ դրօշակը, որ վերջերս 
հոն տեղադրուած է եւ կը խորհրդանշէ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը։  
« Հա՜, ուրեմն այս դրօշակին նմանօրինակը պիտի ծածանի օր մը Սիսի 
ազատագրուելիք կաթողիկոսանիստ վանքի մուտքին », կը խորհրդածէ 
ան։  
     Մուտքի դարպասէն մինչեւ եկեղեցի ներկայ եղող հաւատացեալնե-
րուն գլխու շարժումով բարեւ կու տայ։ Հազար լիբանանեան թղթադրամ 
մը կը դնէ մոմերու յատուկ պնակին մէջ եւ երկու մոմ կը վերցնէ։ Մէկը՝ 
հիւանդ հօր, միւսն ալ իրեն համար, եւ իր նախասիրած Տիրամօր նկարին 
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տակ աւազի մէջ մխրճուած մոմերէն կը վառէ երկու մոմերը։ Աղօթքը 
կարճի կը կապէ։ Զարմանալի. ինչո՞ւ կ՛աճապարէր այդ օր։  
     Դուրսը, գաւիթին մէջ, Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքը խորհրդանշող 
հանդիսութիւնը սկսած է։  
     Մանուկնե՜ր, մանուկնե՜ր. ամէն կողմ, աղջիկները գոյնզգոյն հագած, 
վարդագոյն ժապաւէնով, պուրճհամուտեան լեզուով՝ գլխու մազերը 
«պանտանայ»-ով մը հաւաքած, իսկ տղաքը պզտլիկ կապոյտ փողկապ 
կապած՝ ցոյց կու տան մեծնալու իրենց առաջին նշանները։ Բոլորն ալ 
մոմեր բռնած կը ճռուողեն. ճնճղուկներու հանդէս մը ըլլար կարծես 
մայրավանքի բակին մէջ։ 
     Գէորգ բացառիկ տեսարանը զոյգ աչքով կը նկարէ։ Այս պատկերա-
շարը ուղեղին մէջ տեղադրած եւ ժպիտը դէմքին, լիացած կը դիտէ։ 
     Ինք խեղճ եւ տխուր մանկութիւն մը ունեցեր էր։ Ընտանիքը՝ 
Քարանթինայի թիթեղաշէն խրճիթէն տեղափոխուած էր Պուրճ Համուտ, 
համեստ բնակարան մը։ Թէեւ բախտը բնաւ չէր ժպտած ո՛չ իրեն, ո՛չ ալ 
ընտանեկան պարագաներուն, սակայն Գէորգ գանգատ չունէր։ Որքան ալ 
շատ եւ տեսակաւոր ըլլային դժուարութիւնները, Աստուծոյ կողմէ իրեն 
պարգեւ տրուած կեանքէն շնորհակալ էր։ Ան այսպէս կը մտածէր եւ 
«փառք Աստուծոյ»-ն լեզուին ծայրն էր տեւապէս։ 
     Ծաղկազարդի տօնական մթնոլորտը մոռցնել տուած էր առօրեայ իր 
դժուարութիւնները՝ օր ըստ օրէ աւելցող ծախսերը, եկամուտի չքացումը, 
հիւանդ հօր հոգատարութիւնը եւ այլն։ Չէ՜, առ այժմ այդ բոլորին մասին 
չէր ուզեր մտածել։ Կ՛ուզէր վայելել երկնային տեսարանը։  
     Եկեղեցիի գաւիթը սկսած էր պարպուիլ, սակայն Գէորգ կ՛ուզէր հոնկէ 
դուրս ելլող վերջին անձը ըլլալ։ Տանտիրոջ մը փափկանկատութեամբ, 
վստահ ըլլալէ ետք, որ հաւատացեալները, մանաւանդ փոքրիկները մեկ-
նած են, ան ժպիտը դէմքին (կը յիշէ՞ք Լորէլ եւ Հարտի զոյգը. մէկը նիհար, 
միամիտ եւ դէմքին վրայ անմեղ ժպիտ մը դրոշմուած, միւսը՝ գէր եւ խիստ 
դէմքով. ահա՝ Լորելի կերպարի նմանօրինակն էր Գէորգ), աչքը կը յառէ 
պարպուած գաւիթին, նայուածք մըն ալ կը նետէ ծածանող դրօշակին եւ 
հանգիստ սրտով քայլերը կ՛ուղղէ դէպի հեծանիւը։  
     Տունը իրեն սպասող չկար. այնպէս որ, քալելով, հեծանիւին ղեկը մէկ 
ձեռքով բռնած, հասաւ Անթիլիասի հրապարակ։ Երբ տեսաւ որ ինքնա-
շարժները դանդաղ կ՛ընթանան, ցատկեց հեծանիւին վրայ եւ բռնեց տան 
ճամբան։ 
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     Գարնանային օդ էր։ 
     Դէպի տուն միջոցը հեզասահ եւ հաճելի դարձնելու նպատակով՝ ճամ-
բու ընթացքին ան վստահաբար գարնան հետ առնչուող եղանակ մը կը 
մրմնջէր։ Այդպէս էր Գէորգը. շրթներուն վրայ երգ եւ երաժշտութիւն կար 
միշտ։  
     Իսկ վերադարձին, ինչպէս ամէն օր, անկողնին գամուած հիւանդ հօր 
պիտի պատմէր դուրսի անցուդարձերը, մասնաւորաբար Ծաղկազարդի  
մանրամասնութիւնները՝ հաւատացեալներու հոծ բազմութիւնը,  գաւի-
թին մէջ շքերթը, մանուկներուն ուրախութիւնը, օրուան պատգամը։ 

– Հայրիկ, պիտի ըսէր, կեանքիս մէջ այդքան երջանիկ մանուկներ չեմ
տեսած։ 
     Կէսօրէ ետք կը ծրագրէր թաղի Քառասուն Մանկանց եկեղեցիին մէջ 
դռնբացէքի արարողութեան ներկայ գտնուիլ եւ հոգեպարար կիրակին 
աւարտին հասցնել։ Յաջորդ առաւօտ, բարեկամ դեղագործին պիտի այցե-
լէր եւ անոր հարցումներուն գոհացում պիտի տար. 

– Գէորգ, ըսէ տեսնեմ, ի՞նչ ըրիր երէկ։
– Անթիլիասի մայրավանքին մէջ ծաղկազարդի արարողութեան

ներկայ եղայ։ 
– Ապրի՜ս...
Ո՜հ, որքան կը սիրէր այդ «ապրիս»-ը։ Իր անձին հանդէպ յարգանքի եւ

գնահատանքի խօսքերը երանութիւն կը պարգեւէին։ 
     Այս մտքերով եւ մերթ ընդ մերթ երգելով հասած էր Ժալ էլ Տիպ հաւու 
խորոված պատրաստող խանութի մը մուտքին։ Ներսէն հասնող խորո-
վածի բուրմունքը ախորժակը կը գրգռէր։ Պէտք էր շուտ հասնէր տուն. 
անօթեցած էր։ 
     Յանկարծ ուժգին հարուած մը զինք նետեց հեծանիւէն եւ գետին տա-
պալեց։ Ժամանակ չունեցաւ պոռալու եւ զգուշացնելու ինքնաշարժ 
վարող տարիքոտ կինը, որ խորովածի խանութէն գնումը կատարած, 
առանց ստուգելու, դէպի ետեւ կը քշէր։ Յաջորդ երկվայրկեանին Գէորգին 
գլուխն ու մարմինը ինքնաշարժին անիւին տակ ճզմուած էին։ 
     Ան հազիւ կրցաւ փսփսալ «Աստ...։ 
     Գէորգին արիւնլուայ  դիակը մնաց գետին։ Հաւաքուած մարդիկ չէին 
ճանչնար զինք։ Երկար ատեն սպասեցին հիւանդատար կառքին, որ 
կ՛ուշանար, մինչ այդ հետաքրքիր անցորդներու թիւը կ՛աւելնար։  
     Հայ կին մը մօտեցաւ եւ տեսնելէ ետք անշնչացած մարմինը եւ արկած-
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եալին հեծանիւը՝ պոռաց։ 
– Ամա՜, մեր Գէորգն է։
Գէորգը թաղեցին երեքշաբթի։
Այլեւս Պուրճ Համուտի թաղերուն մէջ հեծանիւով շրջող Գէորգը պիտի

չտեսնուի։ 
     Եկող տարի, մեր Գէորգին աչքերուն մէջ պիտի չնկարուին 
Ծաղկազարդի մանուկները։ 

*	*	*	*	

115115



Հարսանիք 

     6 մայիս 1989-ը մտքիս մէջ դրոշմուած անմոռնալի թուական մըն է։ 
     Այսպէս սկսաւ բարեկամս իր պատմութիւնը։ 
Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմը իր 14-րդ տարին թեւա-
կոխած էր։ Ատրճանակներով, արագահարուածներով եւ որսի հրացան-
ներով սկսած զինեալ ընդհարումները ժամանակի ընթացքին զարգացած, 
արհեստագիտացած, վերածուած էին հեռահար թնդանօթաձգութեան։ 
Հակամարտող կողմերու զինեալներ այլեւս պէտք չունէին ուղղակի դէմ-
դիմաց ճակատելու եւ իրենց կեանքը վտանգի ենթարկելու։ Անոնք եւ 
անոնց զինուորական պատասխանատուները երբեմն անյայտ պատճառ-
ներով կը հրահանգէին ռմբակոծել այս կամ այն շրջանը։ Եւ վա՜յ եկեր էր 
այն քաղաքացիներուն, որոնք կը բնակէին ռմբակոծուած թաղամասին 
մէջ։ Ռումբերը կ՛իյնային ամէն տեղ՝ փողոցը, բնակարաններուն շուրջ եւ 
մէջ՝ մահ եւ աւեր սփռելով։ 

*	*	*

– Այդ օրերուն, շարունակեց բարեկամս, երկրէն ժամանակաւորապէս
բացակայող եղբօրս հասցէագրուած հարսանեկան հրաւէր մը ստացայ։ 
Հարսն ու փեսան անծանօթ էին ինծի։ 
     Հեռաձայնային խօսակցութեան մը ընթացքին եղբօրս տեղեկացուցի 
հարսանեկան հրաւէրին մասին։  

– Հաա՜, ըսաւ, երգչախումբէն ծանօթներս են։ Անպայման ներկայ
գտնուիր եւ բարեմաղթութիւններս յայտնէ։ 

     Մայիսի առաջին շաբաթ առաւօտը գարնան բուրմունքը ունէր եւ կ՛ա-
ւետէր ամրան մօտալուտ գալուստը։ Երկինքը պայծառ եւ կապոյտ էր, եւ 
նարնջագոյն արեւը յատուկ փայլք մը ունէր։ Ճամբաները գրէթէ դատարկ 
էին։ Դէպի ծովեզերք առաջնորդող մայրուղին ամայի էր։ 
     Ինչպէս ամէն մարդ, ես ալ կը հետեւէի ռմբակոծման ենթարկուող 
վայրերը նշող լուրերուն։ Թէեւ թիրախաւորուած չէինք, սակայն հեռուէն 
եկած պայթումի ձայները մտահոգութիւն կը պատճառէին։ 
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     Հարսանեկան արարողութեան ժամը կը մօտենար, իսկ ես երկնտրան-
քի մէջ էի։ Շաբաթ յետմիջօրէն տան մէջ ընտանիքիս հե՞տ անցընել, թէ՞ 
ինծի անծանօթ զոյգին հարսանիքին ներկայ գտնուիլ եւ վերջաւորու-
թեան բարեմաղթութիւններ յայտնել եղբօրս եւ իմ կողմէս։ 
     Բնակարանէս մինչեւ Անթիլիասի մայրավանք կարճ միջոցը տարհա-
մոզեց ուղեղիս միւս բաժինը, որ կը ցանկար տունը մնալ, վեց եւ երկու 
տարեկան զաւակներուս հետ աչխփուկ խաղալ։ Կէս ժամէն աւելի պիտի 
չբացակայէի բնակարանէս, մանաւանդ եթէ գործադրէի հարսանիքներու 
ներկայ գտնուելու «թաքթիքս». երթալ արարողութեան աւարտէն հինգ 
վայրկեան առաջ, եկեղեցիի վերջին շարքը տեղ գրաւել եւ երբ շնորհա-
ւորութիւնները սկսին, ձեռնուողներու շարքին առաջիններէն ըլլալ։ 
     Եկեղեցին բերնէ-բերան լեցուն էր, ասեղ ձգելու տեղ չկար։ Կ՛ենթադրեմ 
որ բոլոր հարսնեւորները՝ երգչախումբի մը անդամ-անդամուհիներ, հա-
րազատներ, բարեկամներ, հիմնական նպատակ մը ունէին՝ շնորհաւորել 
նորապսակները եւ ապահով վերադառնալ տուն։ 
     Թէեւ պայթումի ձայները հեռու էին տակաւին, սակայն մարտնչող կող-
մերուն նպատակները աննախատեսելի էին։ 
     Արարողութիւնը ընթացաւ բնականոն, առանց բառ մ՛իսկ զեղջելու կամ 
անտեսելու պատարագէն։ 
     Երկու քահանայ հայրերու կողքին ծիսակատարութեան կը մասնակ-
ցէր փեսային ծանօթ սրբազան մը։ 
     Արարողութեան աւարտին, երբ հարսնեւորները արտորանքով կ՛ու-
զէին եկեղեցիէն դուրս գալ եւ իրենց շնորհաւորանքը յայտնել նորապը-
սակներուն, նկարիչը «պատանդ բռնեց» ներկաները։ Նկարիչը ո՜չ ֆիլմ, 
ո՜չ ժամանակ խնայեց։ Հարսն ու փեսան պէտք էր նկարուէին տարբեր 
«փոզերով» (սխալ չհասկնաք, ասիկա ձեր գիտցածը բոզ-ը չէ, այլ 
ֆրանսերէն բառն է)՝ դէմ-դիմաց, ետեւ-ետեւի, առջեւ-առջեւի, ձեռք-
ձեռքի, մէյ մը ժպտուն եւ մէյ մը լուրջ ։ 
     Հազիւ ներկաները կը կարծէին, թէ ամոլը դանդաղ քայլերով եկեղե-
ցիէն դուրս պիտի գար, կեսուր-զոքանչ, մօրաքոյր-հօրաքոյր, մրցումի 
ելած կարծես, խուժեցին խորան։ Ամէն մէկը կ՛ուզէր ի՜նք ըլլալ առաջինը 
հարսին վիզէն կամ ձեռքերէն ոսկեղէն անցընողը։ Ներկայ հասարակու-
թիւնը այդ ալ «կլլեց» եւ արդէն շատեր դուրսը՝ վեհարանի մուտքին 
շարքի կեցած, կ՛ուզէին առաջին ձեռնուողներէն եւ վայրկեան առաջ ողջ-
առողջ տուն հասնողներէն ըլլալ։ 
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     Սակայն ... 
     Երջանիկ զոյգին փափաքն էր խաղաղութեան, բարութեան ի նշան 
աղաւնիներ թռցնել դէպի այն երկինքը, ուր զէնքերու, թնդանօթներու 
արձակած վառօդի ծուխը յաճախ արեւի ցոլքը կը խափանէր, դէպի այն 
երկինքը ուրկէ հրթիռներ, յատուկ սոյլով մահ եւ աւեր կը սփռէին։ 
     Հարսն ու փեսան մէկ առ մէկ վեց աղաւնիներ ազատ արձակեցին, վեց 
թիւը խորհրդանշելով ամուսնութեան թուականը։ Ներկաները շունչ մը 
քաշեցին՝ խորհելով, թէ շնորհաւորելու պահը հասած էր։ Սակայն բոլորն 
ալ կը սխալէին։ 
Փեսան ՀՄԸՄ-ական ըլլալուն՝ «եղբայրները» փափաքեցան զինք պատու-
ել երկշարք կամար կազմելով մինչեւ վեհարանի մուտքը։ 
     Երբ նորապսակները, անցնելով կամարին տակէն, հասան վեհարանի 
մուտքը, ուր ընդհանրապէս շնորհաւորութիւնները կ՛ընդունուին, փոխա-
նակ կանգ առնելու՝ շարունակեցին իրենց ծանրաքայլ երթը՝ բեկումի եւ 
յուսախաբութեան ալիք մը ստեղծելով ներկաներուն մէջ։ Հարսնեւորները 
բերնէ-բերան տարածեցին, թէ փեսային փափաքն էր, որ առաջին շնոր-
հաւորողը եւ օրհնողը ըլլար վեհափառ հայրապետը։ «Հոգ չէ, ըսին, 
երկար չի տեւեր, այսքան համբերեցինք, քի՜չ մըն ալ համբերենք»։  
     Մայրավանքի գաւիթը գտնուողներուն համար հետզհետէ մօտեցող, 
որոտում յիշեցնող ռումբերու բոմբիւնը սկսած էր մտահոգութիւն պատ-
ճառել։ Անոնք ոչ թէ մէկ շարք կազմած էին, այլ իրարու սեղմուած, ան-
համբեր ամբոխի մը վերածուած էին։ 
Վերջապէս նորապսակները յայտնուեցան վեհարանի մուտքին՝ 
կաթողիկոսին օրհնութիւնը եւ Նարեկ մը ստացած։ 
     Ժողովուրդին խլրտումը  ալիքաւորուեցաւ. սակայն ահաւասիկ նոր 
յուսախաբութիւն մը. անոր խիտ շարքերէն՝ երգչախումբի անդամները 
վեհարանի մուտքի երեք աստիճանները բարձրացան, ձայն առին, ձայն 
տուին, կոկորդները մաքրեցին եւ ինքնաբուխ սկսան երգել «Կիլիկիան»։ 
     Է՜հ, հիմա ըսէք տեսնեմ, կարելի՞ բան է «Կիլիկիան», մե՜ր Կիլիկիան 
երգել, ան ալ մէկ համար։ 
     Չէ՜, անընդունելի է այդ տեսակ բան։ Կիլիկեան աթոռը, նորապսակ 
զոյգը, հարսնեւորները, ո՜ղջ Անթիլիասը եւ գաղութը անպատուել կը 
նշանակէր այդ։ Եւ «Կիլիկիան» երգուեցաւ ամբողջութեամբ երեք, հա-
մարներով, ծայրէ-ծայր։ Մինչ այդ, ժողովուրդն ալ ունէր իր «ցանկամ»ը՝ 
վայրկեան առաջ տուն հասնելու։  
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     Երգչախումբը իր վերջին բառերը՝ «ետու՜ր արե՜ւ»-ը չամբողջացուցած, 
ռումբերու որոտին տակ, մարդիկ ա՛լ չսպասեցին. սկսան ձեռնուիլ եւ 
խուճապահար դուրս փախչիլ։ 
     Քառորդ ժամ ետք գաւիթը ամբողջութեամբ պարպուած էր։ 
     Կէս ժամ չանցած, հեռահաս հրթիռներ տեղացին մայրավանքի գա-
ւիթին վրայ եւ շրջակայքը, հրկիզելով տասնեակ մը ինքնաշարժներ»։ 

     «Տարիներ ետք, իր պատմութիւնը կը շարունակէ բարեկամս, մտերմա-
ցայ փեսային հետ եւ միասին վերյիշեցինք այդ անմոռանալի օրը եւ ահա-
ւասիկ անոր խօսքը»։ 

– Պսակիս ներկայ էին երկու հարիւրէ աւելի հրաւիրեալներ. անոնց
մեծամասնութիւնը Պուրճ Համուտի թաղերէն՝ Նոր Մարաշէն, Սիսէն, 
«Մասաքին»-էն, Թրատէն էր։ Եւ հակառակ անտանելի ռմբակոծման, ոչ 
մէկուն քիթը արիւնեցաւ եւ բոլորն ալ ապահով հասան իրենց տուները։ 
     «Ահա ասո՚ր կ՛ըսեն «հրաշ-ա-լի՜ հարսանիք», ըսաւ բարեկամս աւար-
տելով իր պատմութիւնը։ 

*	*	*	*	
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Պզտլիկ հայուհին 

     Յետմիջօրէները մռայլ պատկեր մը կը պարզուի Պուրճ Համուտի 
«Արաքս» փողոցին մէջ։ Թաղը գրեթէ ամայի է, եւ կը լսուի մարդոց խօ-
սակցութեան արձագանգը։ 
     Ատենը անգամ մը, աղմկոտ շարժանիւներ լռութիւնը կը պատռեն, երբ 
կը սուրան փողոցն ի վեր կամ վար։  
     Կէսօրուայ ճաշէն ետք վաճառականներ պատրաստ են մրափելու 
կարճ ժամանակի մը համար։ 
     Թաղերուն մէջ վէճի արդիւնք՝ ձայնի ալիքի նուազագոյն շեշտաւո-
րումը կը վերակենդանացնէ փողոցը։ 
     Այդ օրուան պոռչտուքը մօր մը եւ դեռատի աղջկան միջեւ խօսքի կռիւ 
մը էր, որ կրնար անհաճոյ հետեւանք ունենալ, եթէ երկուքը դեղարան 
չմտնէին։ 

*	*	*

     Երկար ատենէ ի վեր կը ճանչնայի Վարդուկը՝ մանրակազմ, հասակը 
մէկ մեթրէն ոչ աւելի, քթին տակէն բան մը մռթմռթացող, մանր քայլերով 
փողոցէն անցնող երիտասարդուհին, որ շատ յաճախ, մօր կամ դրացիին 
պատուէր-խնդրանքը կը կատարէր։ 

– Վարդու՜կ, փէփսիճիէն «փէփսի» կը բերե՞ս։
– Վարդու՜կ, ցատկէ՜ փուռէն կապոց մը հաց բե՜ր։
– Վարդու՜կ, գնա՜ կազճիին ըսէ՜, շիշ մը պիւթակազ թող բերէ։
– Վարդուկը բարի աղջիկ է, խօսք մտիկ կ՛ընէ, կը լսցնէին աղջկան,

որպէսզի չըլլայ որ թէրսուէր եւ պահանջուածը չկատարէր։ 
     Այդպէս ճանչցած էի զինք. սակայն այդ օր աղջիկը կատղած էր. կը 
պոռար, կը կանչէր, եւ ինչպէս կ՛ըսեն, «բերնէն ելածը ականջը չէր լսեր»։ 
     Մայրը կը փորձէր հանդարտեցնել զինք՝ սպառնալի շեշտով մը։ 

– է՜հ, կը բաւէ՜, չափը անցուցի՜ր. հիմա տուն հասնինք՝ քեզի կը
ցուցնեմ։ 
Իսկ Վարդուկ կը կրկնէր. 

– Ինչո՞ւ ըսիր. անգամ մըն ալ չըսես։
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– Վարդուկ, ըսէ՜ տեսնեմ, ի՞նչ ըսաւ մամադ։

– Թող չըսէ, անգամ մըն ալ թող չըսէ։
– Լա՜ւ, լա՜ւ, անգամ մըն ալ չ’ըսեր։ Ի՞նչ ըսիր, տիկի՜ն, ինչո՞ւ կը

նեղացնես մեր աղջիկը։ 
– Հաւատա՛, բան մը չըսի. «Ալլահ ու աքպաաաա՜ր», աս ինչ փորձանք

է։ 
– Հաա՜, նորէն ըսաւ քաքը, նորէն ըսա՜ւ։

*	*	*

     Վարդուկ տխեղծ ծնած է։ Մարմնի ճղճիմութիւնը նկատելով՝ ծնողքը 
ամէն տեսակ միջոցի դիմած էին սնունդ տալու աղջկան. հաւկիթը կաթին 
հետ խառնած խմցուցած, «վիթամին»-ի ամէն տեսակները փորձած, դրա-
ցիներու թելադրութեամբ մարմին վրայ խունկ անցուցած էին, քահանայէն 
խնդրած, որ  գլխուն վրայ աղօթէր, աքլոր մորթած եւ արիւնով ճակտին 
խաչի նշան դրոշմած, սակայն այս բոլորը ապարդիւն մնացած էին։ 
Վարդուկ կը մնար փոքրամարմին։ Մարմնին զուգահեռ ուղեղն ալ նոյն-
քան դանդաղ կ՛աճէր։ Այն տարիքին, երբ պէտք էր քալէր՝ չքալեց. այն 
տարիքին, երբ պէտք էր խօսէր, բառեր կազմէր՝ չխօսեցաւ. իսկ երբ ման-
կապարտէզի տարիներուն ըմբռնելու կարողութեան մէջ ալ տկար դուրս 
եկաւ, այլեւս յստակ էր, որ Վարդուկ ոչ-բնական՝ «աննորմալ» պզտիկ մըն 
էր։ 
     Մանկապարտէզը դժուարութեամբ աւարտելէ ետք՝ ոչ մէկ դպրոց 
ընդունուեցաւ։ Ղրկուեցաւ մտքով թերաճներու յատուկ «Զուարթնոց» 
կեդրոն, որպէսզի գոնէ բան մը սորվէր։ Հոն՝ Վարդուկին «խելքը 
բացուեցաւ»։ Նմուշներուն հետեւելով ձեռային աշխատանքներուն 
լաւագոյն օրինակները պատրաստեց. ընկեր-ընկերուհիներուն հետ 
խաղեր խաղաց, սիրեց ու սիրուեցաւ. դասաւանդութեան ժամերէն 
ամենէն տպաւորիչը իրեն համար պատմութեան պահերն էին։ Կլանուած՝ 
մտիկ կ՛ընէր հայոց պատմութենէն դրուագներ. իսկ երբ կը պատմուէր  
Ցեղասպանութեան մասին, դէմքին ծամածռութիւնները զգալիօրէն կ՛ա-
ւելնային, եւ երկար ժամանակ հետը չէր խօսուեր։  
     Երբ Վարդուկ դպրոցի յատուկ դասընթացքն ու տարիները ամբող-
ջացուց, տուն ղրկուեցաւ, որպէսզի սորվածն ու գիտցածը օգտագործէր 
կեանքը շարունակելու համար։ 
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     Դպրոցի մթնոլորտէն հեռացած եւ իր բախտակիցներէն բաժնուած՝ 
Վարդուկ անձկութեան մէջ էր։ Տան մէջ հանգիստ չէր զգար. դրացիներուն 
վարմունքը խորթ կը թուէր. իսկ փողոցը օտար էր իրեն համար։  

– Դպրոցը լաւ էր, կը կրկնէր ան յաճախ։

Վարդուկ ամէն պատճառ ունէր մարդոց խօսքերէն, նայուածքէն, վար-
մունքէն վիրաւորուելու. կարճ հասակը, պզտլիկ դէմքը, խռպոտ հաստ 
ձայնը՝ ծիծաղի առարկայ էին։ Կը կատղէր, երբ զինք «ճնճղուկ» կ՛ան-
ուանէին։ Իսկ երբ վիրաւորուած զգար, սիրտը հանդարտեցնող միակ 
միջոցը դիմացինը «թուրք» պիտակաւորելն էր։ Իրեն համար «էշ», «քաք» 
նախատանք էին, իսկ «թուրք»-ը՝ ծանրագոյնը։ 
     Մանկութեան եւ պատանեկութեան օրերուն մենք ալ ամէն մէկ 
դասընկերոջ ածական մը կը գտնէինք։ Դասարանը ունէինք կարճուկ 
ընկեր մը՝ Կարոն, որուն «կիւչիկ սըչան» կ՛ըսէինք։ Ան կատղած շունի 
նման կը յարձակէր այդ խօսքը ըսողին վրայ։ Երկար ատեն չէի գիտեր 
«կիւչիկ սըչան»-ին իմաստը։ Դպրոցը ձգելէն տարիներ ետք հասկցայ, թէ 
այդ բառերը թրքերէնով կը նշանակէին «պզտիկ մուկ»։ Թէեւ Կարոն մեծ-
ցած էր, սակայն ան «մեծ մուկ»-ի չվերածուեցաւ, այլ իր նախկին ընկեր-
ներուն համար միշտ մնաց նոյն «կիւչիկ սըչան»ը։ 
     Մեր դասընկեր Կարոյին նման Վարդուկն ալ  ծաղրի առարկայ էր ոչ 
միայն դուրսը, այլ նոյնիսկ տան մէջ. մօր եւ ընտանիքի անդամներուն 
հետ ընդհարման միջադէպեր յաճախակի էին։ Զինք հասկցող չկար, 
գնահատող չկար, կարծիքը յարգող չկար։  
     Տարօրինակ խելացութեամբ մը օժտուած էր ան. թիւ, թուանշան, 
հաշիւ, առարկաներու արժէք չէր ըմբռներ, բայց դէմքեր, անուններ, 
անցուդարձեր բնաւ չէր մոռնար։ Երբ տնեցիներուն հետ լուրերը մտիկ 
կ՛ընէր, անմիջապէս վերլուծման կ՛անցնէր զարմացնելով շուրջինները։ 

*	*	*

     Վստահաբար Վարդուկին զգայնութիւնը գրգռուած էր, որովհետեւ ան 
կը շարունակէր իր յանկերգը. 

– Անգամ մըն ալ չըսե՜ս, դուն քաք ես, դուն թու՜րք ես։
Երբ հանդարտեցուցի զինք եւ վստահեցուցի, թէ մայրը անգամ մըն ալ

այդ բառերը պիտի չգործածէր, Վարդուկ պատգամ-ազդարարութիւն մը 
տուաւ. 
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– Թուրքերը «ալլահ ու աքպար» ըսին, «լէ իլահ իլլա լահ» ըսին եւ մեզ
ջարդեցին։ Թուրքերը Հալէպը քանդեցին, Տէր Զօրի եկեղեցին պայթեցու-
ցին, Քեսապը գրաւեցին, դուն դեռ ալլահ ու աքպա՞ր կ’ըսես։ Ո՛վ որ 
ասանկ կ՛ըսէ, ուրեմն թուրք է։ 
Չէ, Վարդուկին խօսքերը կարելի չէր նմանցնել Պուրճ Համուտի պատե-
րուն անճոռնի անգլերէնով գրուած հակաթուրք արտայայտութիւններուն՝ 
“turkey must dai (die)”, “ f--- turkey”։ Այստեղ տրամաբանուած ընդվզում մը 
կար։ 
     Վարդուկին ականջէն չէր վրիպեր լրատուական միջոցներէն սփռուած 
ծայրայեղականներուն գործած ոճիրներուն մանրամասնութիւնները։ 
Մտքին մէջ յստակ էր. անոնց ետին թուրքը կը կանգնէր. հետեւաբար, 
արդարացուցիչ չէր գտներ մօրը արտայայտութիւնները։ 
     Թերաճ Վարդուկին միտքը օր ըստ օրէ կը «քաղաքականանար»։ 
     Անոր զգայնութիւնն ու ջղագրգռութիւնը սկսած էր աճիլ։ Ըստ ծնողքին՝ 
անհանդուրժող եւ անհնազանդ սկսած էր դառնալ։ Այլեւս տրուած պատ-
ուէրներուն եւ հրահանգներուն չէր ենթարկուեր։ Ձայնը կը բարձրացնէր, 
յաճախ սանձարձակ բառամթերք գործածելով։ 
     Բժիշկին թելադրուած հանդարտեցուցիչները օգուտ չըրին։ 
     Ներկայիս «պզտլիկ հայուհին» տունէն, ընտանիքէն, ծանօթներէն, 
հայահոծ թաղէն հեռու՝ Լիբանանի Շուֆ շրջանի հոգեբուժարանն է։ 

     Գրութեան թուականէն երկու տարի անցած էր։ Վարդուկը հոգեբու-
ժարանէն վերադարձած էր տուն։ Ինքն իրեն մռթմռթալով կ՛անցնէր 
փողոցէն՝ աչք մը նետելով դեղարանէն ներս այն յոյսով, որ հետը երկու 
խօսք փոխանակեմ, հարցնեմ իր « հալը», «քէֆը»։ Կ՛ակնկալէր, որ հար-
ցնեմ.  «Թուրքերը կը սիրե՞ս, Վարդուկ»։ Դէմքի ծամածռութեամբ մը կը 
պատասխանէր՝ հը՜ը։ Լաւ, իսլամները՞։ Դարձեալ՝ հը՜ը։ 
«Ապրիս»-ը, կամ «պրաւօ»-ն իմ կողմէ իր նուէրն էր։ 
     Օրեր առաջ Վարդուկի տան դրացին եկաւ եւ Պուրճ Համուտի մէջ 
սովորական դարձած արտայայտութեամբ մը ըսաւ. 

– Գէշ լուր մը պիտի տամ քեզի։
– Խէր ըլլայ։

– Վարդուկը մեռաւ։

– Ի՜նչ կ՛ըսես, ինչպէ՜ս։
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– Քանի մը օր առաջ մայրը տունը չէր. տան մէջ ինչ դեղ որ կայ, կ՛ելլէ-
կը կլլէ... 

*	*	*	*	
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Մեր կատուն 

      Տան մէջ կենդանի չենք պահեր։ 
     Զաւակներս շատ յաճախ խնդրած, պաղատած եւ խոստացած են, որ 
իրենք հոգ պիտի տանին ընտանիքի «նորեկ անդամի» մը՝ շունի, կատուի, 
կրիայի, նապաստակի։ Պատասխանս եղած է՝ ո՜չ եւ ո՜չ։ 
     Տան մէջ կենդանի չի պահուիր. թէեւ պէտք է ընդունիմ, որ փոքր տարի-
քիս, ծնողքիս տան մէջ ունեցեր ենք կատու, նապաստակ, կրիայ, նոյնիսկ 
... գառնուկ։ 
     Կատուները աներես կ՛ըլլան. չես գիտեր՝ ուրկէ՞ մէջտեղ կ՛ելլեն, 
քսքռտուելով կը մօտենան, անմեղ-անմեղ կը մլաւեն եւ կարճ ժամանակի 
ընթացքին արդէն տանդ մէջ են՝ իրենց ճաշը եւ տաքուկ անկիւնը 
ապահոված։ 
     Կրիայ կը պահէինք որովհետեւ, ըստ մեծ մօրս, տան մէջ «պէրէքէթ» էր։ 
     Զատկուայ առթիւ տուն բերուած են շուկան վաճառուող ճուտիկներ, 
որոնք երկար կեանք չեն ունեցած։ 
     Նապաստակներու անմեղութիւնը, միամտութիւնը եւ մորթի փափկու-
թիւնը անդիմադրելի եղած են. հետեւաբար, կարճ ժամանակ մնալէ, 
ասդին-անդին աղտոտելէ ետք, տունէն դուրս հանուած են։ 

– Տունէն դո՜ւրս. ա՜լ յոգնեցայ աղտը մաքրելէ. տարէ՜ք ուր որ կ՛ուզէք.
տուէ՜ք որու որ կ՛ուզէք, ըսած է մայրիկս։ 
     Գառնու՞կ. այո, նոյնիսկ կարճ ժամանակի մը համար գառնուկ պահած 
ենք տան մէջ ։  
     Օր մը մեծ եղբայրս նորածին գառնուկ մը բերաւ տուն։ Գիւղացի մը 
քաղաք բերեր է «հայվան»-ը ծախելու նպատակով. շատ աժան գին պա-
հանջեր է։ 
     Մայրիկս իրար անցաւ. մայող, մայրը փնտռող անմեղ կենդանիին 
ինչպէ՜ս հոգ պիտի տանէր։ Մայրական բնազդով ան նկատեց, որ գառ-
նուկը տակաւին կաթ կը պահանջէր. հետեւաբար,  անհրաժեշտ էր կաթի 
շիշ՝ «պիպերոն» մը։ Շուտով տան մէջ ի յայտ եկան փոքր, սեւ գոյնի 
գնդիկներ՝ «ուլուբին», որոնք վստահաբար գառնուկին գործն էին։ Խեղճ 
մայրիկիս գլխուն նոր պարտականութիւն մը եւս աւելցաւ՝ գառնուկին 
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հոգատարութիւնը։ Օրը քանի մը անգամ կաթին շիշը պէտք էր նորոգէր, 
շորիկը փոխէր, հսկէր որ ինքզինքին եւ տան առարկաներուն վնաս 
չպատճառէր։ 
     Թաղեցի դեղագործը զարմացած կը հարցնէ մօրս, թէ նորածինի յա-
տուկ կաթը, շիշը, շապընկերները որո՞ւ համար էին արդեօք, չըլլայ որ ... 

– Չէ՜, կը պատասխանէ մայրիկս, մեր գառնուկին համար է...
Մեւնոյն ատեն տան մէջ կատու մը ունէինք՝ «Միմի»-ն, որ դժկամու-

թեամբ դիմաւորեց նորեկ անդամը՝ գառնուկը։ Ան նախանձով լեցուած 
փֆֆոց մը կ՛արձակէր եւ տան մէջ կը հալածէր անմեղ գառնուկը։ Երկուքը 
միասին ցատկռտելով, անկողիններուն վրայ կ՛ելլէին-կ՛իջնէին, ճաշարա-
նի սեղանին վրայ գտնուող քանի մը գաւաթ ջարդ ու փշուր կ՛ընէին։ Խա-
ղէն ուժասպառ դարձած գառնուկը մայիւնով «շնորհակալութիւն» կ՛ուզէր 
յայտնել հաճելի ժամանցին համար, իսկ «միմի»-ն՝ փֆֆոցով կ՛ուզէր հաս-
կցնել դիմացինին, որ վայրկեան առաջ ինչքերը պէտք էր հաւաքէր եւ 
տունէն դուրս ելլէր։ 
     Շաբաթ մը չանցած՝ կատուն յաղթական դուրս եկաւ։ Գառնուկը 
յանձնեցինք մեզի ծանօթ գիւղացի կաթնավաճառ Ապտոյին։ 

*	*	*

     Չեմ գիտեր՝ ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս, մեր տան բակին մէջ կատու մը երեւցաւ: 
Նախ՝ երկչոտ, ապակի դռնէն ներս նայեցաւ, հաւանաբար սերտեց մեզ եւ 
ապա անյայտացաւ: Յաջորդ օրերուն, աւելի ինքնավստահ եւ քաջ, մօտե-
ցաւ դռան, մլաւեց, հասկցնել ուզելով, որ կ՛ուզէր մտերմանալ: Փորը 
բնականէն աւելի ուռած էր. հետեւցուցինք որ ձագ պիտի բերէր։ Ամիս մը 
կամ երկու չանցած, «մեր կատուն» արդէն չորս ձագուկներու մայր, ընտա-
նիքը հաւաքած եկաւ փոխծանօթացման։  
     Քանի մը օրէն յստակացաւ, որ կատուն ճիգ կ՛ընէր իր ձագերը մարդա-
մօտ եւ ընտանի դարձնելու։ Ան գոհունակութեամբ կը դիտէր, երբ մէկն ու 
մէկը մօտենար դռան եւ փորձէր ներս մտնել։  
     Մայր կատուն երջանիկ էր. ան պոչը անընդհատ կը շարժէր աջ ու ձախ 
եւ կը թոյլատրէր, որ ձագուկները խաղան իր հետ, թաթիկներով փորձեն 
պոչը բռնել, ոստոստեն իր շուրջը եւ վտանգի ազդանշան յայտնաբերող 
ականջները խածնեն։  
     Մեր նկատողութենէն չվրիպեցաւ ամէն մէկ ձագին ունեցած յատկա-
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նիշը, եւ որպէսզի կարենայինք զանազանել մէկը միւսէն, զանոնք անուա-
նակոչեցինք ըստ իրենց վարմունքին եւ տեսքին։ Մէկը զգուշ էր. անունը 
դրինք «վախկոտ». միւսը բրդոտ էր. անունը դրինք «բրդոտ». մէկ այլը նի-
հարակազմ էր՝ «լակոտ». սեւ մորթ ունեցողը՝ «սեւուկ»։ 
     Թէեւ մայր ու զաւակներ բաւական ընտելացած էին մեր հետ, սակայն 
համարձակութիւնը չունէին սենեակ մտնելու, մանաւանդ երբ մեր կողմէն 
ալ քաջալերանք չէին ստանար։ 
     Յուլիսի տաք եւ խոնաւ գիշերներէն մէկն էր։ Տղաս եւ ես ընթրիքէն ետք 
լուրերը մտիկ կ՛ընէինք. մինչ այդ կատուներու ընտանիքը, անտեղեակ 
աշխարհի իրադարձութիւններուն (նաեւ անտարբեր՝ անոնց հանդէպ), 
իրենց բարի դրացնութեան փոխարէն՝ համեղ գնահատանք կը սպասէին 
ներսէն։ 
     Բակին դուռը բաց էր։ 
     Յանկարծ ձագերէն մէկը սենեակ մտաւ, ասդին-անդին դիտեց, հոտ-
ուըտաց եւ շարունակեց ճամբան դէպի ներս՝ լուացարան։ 
     Սպասեցինք, ակնկալելով որ ինչպէս որ մտաւ, նոյն ճամբով ալ դուրս 
կ՛ելլէ։ 
     Սակայն մեր ակնկալածը չպատահեցաւ. ձագը սկսաւ մլաւել ու մլաւել։ 
Քիչ ետք, լացը  վայնասունի վերածուեցաւ. եզրակացուցինք, որ կը վախ-
նար։ 
     Նոյն վայնասունը դուրսէն կը կրկնէր մայրը՝ հաւանաբար ըսել 
ուզելով.  

– Զաւակս, ի՞նչ գործ ունիս մարդոց տունը, շո՛ւտ դուրս ել։
Ձագը այդ վիճակէն ազատելու եւ բակի ճամբան ցոյց տալու համար

մտայ բաղնիք. բայց ի՜նչ զարմանք. մլաւիւնը կը լսուէր. ինք մէջտեղ չկար։ 
Հետեւելով տագնապող ձայնի ալիքին, նկատեցի թէ մտած էր լուացարա-
նի յենարանին խոռոչը եւ չէր կրնար դուրս գալ։ Փորձեցի ձեռքովս բռնել 
եւ դուրս քաշել զայն, սակայն անօգուտ։ 
     Վախի ազդեցութեան տակ ճանկռտելու սկսաւ։ 
     Անճրկած՝ վերադարձայ նստայ տեղս, սպասելով որ ձեւ մը գտնէր եւ 
դուրս ելլէր անել վիճակէն։ 
     Մինչ այդ, մօր եւ ձագին միչեւ մեզի համար անհասկնալի «խօսակցու-
թիւնը» կը շարունակուէր։ Մայր կատուն, այլեւս չդիմանալով ներսէն 
հասնող աղերսներուն, սենեակ մտաւ՝ իբրեւ օգնական հետը ունենալով 
ձագուկներէն մէկը։ Երկուքով ուղղուեցան դէպի լուացարան։ Մայր եւ 
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զաւակ «մլաւելալեզուով» քանի մը խօսք փոխանակեցին։ Կ՛ենթադրեմ, թէ 
մայր կատուն բացատրեց, թէ ինչպէս կրնար դուրս գալ նեղ ծակէն, թէ ինք 
եւ աղբարիկը (քոյրի՞կը), եկած են օգնելու, իր կողքին ըլլալու եւ այլն եւ 
այլն։  
     Քանի մը վայրկեան ետք, երեքով յաղթական նայուածք մը նետելով 
մեր ուղղութեամբ, թաթիկ-տոտիկներով ելան բակ։ 

*	*	*	*	
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Ֆրիտա 

– Ըսէ՛, կա՞յ մէկը, որ կեանքին մէջ սխալած չըլլայ։
Այսպէս սկսաւ Ֆրիտան իր պատմութիւնը, իր կեանքի պատմութիւնը

եւ գրեթէ մէկ շունչով շարունակեց։ 
     Ճակատագրին  հետ հաշտ, կեանքի միօրինակութեան այլեւս վարժ, 
տխուր օրեր շա՜տ տեսած Ֆրիտան դժգոհութիւն չէր յայտներ։ Գան-
գատելու կարիքը չէր զգար. իսկ եթէ գանգատէր, որո՞ւ պիտի գանգատէր. 
ո՞վ մտիկ պիտի ընէր։ Երբ անցեալի էջերը կը թղթատէր, դէմքի արտայայ-
տութիւններէն կարելի չէր զանազանել ուրախը եւ զուարճալին տխուրէն 
եւ անհաճոյէն։ Մերթ ընդ մերթ դէմքին վրայ գծագրուող ժպիտէն կարելի 
չէր բնորոշել, թէ կարօտալի յիշատակի՞ մը, թէ՞ ցասումի մտաբերումն էր։  
     Պատմած միջոցին կարմրած աչքերը միշտ պատրաստ էին արցունքո-
տելու։ 
     Պարբերաբար պէտք էր հանդարտեցնել զինք, շեղիլ նիւթէն, սիկարէթ 
կամ սուրճ առաջարկել, կատակ մը ստեղծել. այլապէս, մեր հանդիպումը 
լալով կամ լռութեամբ պիտի անցնէր։ Որքան որ տարիքն ու ժամանակը 
անոր դէմքին վրայ անախորժ գիծեր աւելցուցած ըլլային, անցեալի թար-
մութեան հետքերը տակաւին տեսանելի էին։ Տրտմութեան վայրկեան-
ներուն, սիկարէթի արտաշնչած ծուխին ետին, կարելի էր նշմարել 
անցեալի կենսուրախ աղջկան ստուերը։ 
     Ֆրիտան ճանչցայ, երբ արդէն միջին տարիքը անցած էր։ Երեւութապէս 
ուրախ եւ երջանիկ էր։ Ժպիտը վարակիչ էր, խնդուքը՝ շէնշող։ 
     Ընտանիք ունէր՝ ամուսին եւ երկու երիտասարդ տղաք։ Դրամատան 
պաշտօնեայ էր եւ կեանքի երկրորդ կէսը խաղաղ եւ ուրախ կ՛ուզէր ան-
ցընել։ Մարդամօտ եւ դիւրահաղորդ Ֆրիտան քահքահ մը փրցուց երբ 
ըսի. 

– Ֆրիտա՜, կ՛երեւակայեմ երիտասարդ տարիքիդ որքա՜ն գեղեցիկ էիր
եւ քանի՜- քանի՜ սիրտեր այրած ես։ 

– Ինչո՜ւ, հիմա գեղեցիկ չե՞ս գտներ զիս։
– Ո՜չ, ո՜չ, սխալ մի՛ հասկնար զիս. ըսել ուզեցի՝ որքա՜ն աւելի գեղեցիկ։
– Այո, իրաւունք ունիս, պատասխանեց, սակայն լսէ՜, ես յանցաւոր եմ.

կեանքիս մեծագոյն սխալը գործած եմ։ 
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*	*	*

     Պարմանուհի Ֆրիտան գեղեցիկ էր: Դէմքը գոյնզգոյն երանգներով 
գծուած նկար մը ըլլար կարծես: Խարտեաշ մազերը ծեքծեքելով կը 
սահէին մինչեւ ուսերը: Կլորիկ, ցայտուն կոպերու մէջ կանաչ աչքերը՝ 
մէկական զմրուխտ, պարմանուհիի իր անհոգ երազները կ՛արտայայ-
տէին։ Այտերը արեւէն գոյն ստացած ծիրաններու նման, ամօթխած եւ 
շիկնող երիտասարդուհին կը բացորոշէին: Երբ ժպտէր, արեւուն ցոլա-
ցումն էր, որ կը պատկերուէր դէմքին վրայ։ Շուրթերը մանտարինի շեր-
տեր ըլլային կարծես. անոնց ամէն մէկ շարժման հետ խօսակիցին մտքի 
եւ խօսքի թէլը կ՛ընդհատուէր: 
     Երբ սլացիկ մարմնով կ՛անցնէր փողոցէն, ճիշդ կ՛ըլլայ ըսել՝ թիթեռ-
նիկի նման երբ կը թռչկոտէր, վայրկեանի մը համար անցորդները կը 
վերանային առօրեայէն՝ մոռնալով կեանքի դժուարութիւնները, կը մտա-
ծէին թէ աշխարհը որքա՜ն գեղեցիկ էր: 
     Ուշագրաւ դէպք մը խոր ազդեցութիւն եւ անդրադարձ ձգած էր 
Ֆրիտային վրայ։ 

– Ութ կամ ինը տարեկան էի, կը շարունակէ պատմել Ֆրիտան:
Գիրուկ, այտերս լեցուն, աչքերս գրեթէ դուրս ցցուած, մազերս տղու 
կտրուածքով, «թոմպուլիկ» աղջիկ մըն էի։ Հայրս պատուիրեց, որ երթամ 
եւ մեր ընտանիքին ծանօթ «ամմօ» Մունիրին քովէն ծրար մը բերեմ։ 
Ներկայացայ եւ ըսի. «Ամմօ, եկած եմ հայրիկիս համար քու պատրաս-
տած ծրարդ առնելու»։ «Այո, ըսաւ, ներսը, սենեակն է. կրնաս երթալ եւ 
ինքդ առնել»։ Մտայ ներս եւ զգացի որ հօրս տարիքը ունեցող մարդը 
դռներն ու պատուհանները կը փակէր։ Միամտօրէն կը շարունակէի 
սենեակին մէջ ծրարը փնտռել, երբ յանկարծ զգացի, որ զիս գրկելու եւ 
համբուրելու ճիգ կ՛ընէր։ Սկսայ ճչալ եւ ամբողջ ուժս գործածեցի հեռա-
նալու իրմէ։ Մօտեցայ մուտքի դռան՝ կղպուած էր. ուզեցի պատուհանէն 
դուրս նետուիլ, այդ ալ փակ գտայ։ Միակ ճարս բարձրաձայն պոռալն էր։ 
Նախ փորձեց հանդարտեցնել զիս, ապա տեսնելով,  որ կը շարունակէի 
ճչալ, ստիպուած դուռը բացաւ։ Այնքան խուճապահար էի, որ դէպի դուրս 
վազած ատենս աստիճաններէն քանի մը անգամ թաւալգլոր ինկայ։ 
Զգացի թէ զիս սիրաշահելու համար ետեւէս թղթադրամներ կը նետէր եւ 
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անուշ խօսքեր կը շռայլէր։ Չեմ յիշեր ինչպէ՜ս, ոտքերս արիւնլուայ, հեւ ի 
հեւ հասայ տուն։ 
     Հայրս արտառոց վիճակս տեսնելով, փոխանակ հարցնելու պատահա-
ծին մասին, զիս անճարակ որակեց եւ ապտակով մը վարձատրեց, որով-
հետեւ իր պահանջած ծրարը չէի բերած։ Կը յիշեմ, որ երկու օր լացեր եմ 
առանց պատահարը  պատմել կարենալու ընտանիքիս անդամներուն։ 
Օրեր անց, հանդարտելէ ետք, դիպուածը պատմեցի մօրս։ Ծնողքս ընդ-
վզած, գժտուեցան «ամմօ» Մունիրէն։ Այդ օրէն ի վեր չկրցայ հանդուրժել 
որեւէ տղամարդու հպումը մարմնիս։ Հետագային, երբ ամուսինս ձեռքս 
կ՛ուզէր բռնել, տարօրինակ զգացումով կը պարուրուէր մարմինս. կ՛ուզէի 
հեռու մնալ իրմէ՝ առանց  բացատրել կարենալու պատճառը։  

*	*	*

     Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմի առաջին օրերէն իսկ, 
1975 թուի ամռան, հակամարտող կողմերու միջեւ, սահմանագիծին վրայ 
գտնուող թաղամասերն ու շէնքերը թիրախ դարձան զինարձակման:  
     Զինեալները՝ շատ յաճախ երիտասարդներ, իրենց քմահաճոյքին 
գոհացում տալու համար է որ կարծէք կը գործածէին իրենց տրամադրու-
ած զինատեսակները: Հանդիպակաց կողմը գտնուող մարդիկ՝ ծեր, կին, 
երեխայ, թիրախ կը դառնային: Մարդորսները ոչ հանգիստի ժամ ունէին, 
ոչ ալ խիղճ. ամէն մէկ շարժող կէտի վրայ պատրաստ էին կրակելու: Իսկ 
երբ հակամարտող «պատերազմի իշխանները» կարճ ժամանակի մը 
համար ինչ-ինչ հաշիւներէ մղուած զինադադար յայտարարէին, 
կրակոցները կը դադրէին, եւ խաղաղութիւն կը տիրէր։ Առիթէն օգտուել-
ով, թաղեցիներ՝ մեծ մասամբ փոքրեր եւ երիտասարդներ, դուրս կու 
գային թաքստոցներէն, ազատ շունչ մը քաշելու, իրար երես տեսնելու, 
կեանքի հաճոյքը վայելելու: 
     Փամփուշտները ու փոքր տրամաչափի հրթիռները մուկերու նախա-
սիրած՝ ծակոտած «կրիւյեր» պանիրի տեսք տուած էին թաղի բնակա-
րաններուն, որոնցմէ մէկն էր նաեւ Ֆրիտայենց յարկաբաժինը: Ամէն 
անգամ որ զինարձակումը վերսկսէր, շէնքի բնակիչները, ներառեալ 
Ֆրիտային ութը հոգինոց ընտանիքը, հալածական առնէտներու նման՝ 
չէին գիտեր ո՜ւր պահուըտիլ: Անոնք որոնք նիւթական միջոցը ունէին 
կամ այդ վտանգաւոր թաղերէն հեռու գտնուող ազգականներ, բարե-
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կամներ ունէին, վաղուց հեռացած էին «կրակի գիծէն»։ Հոն մնացող 
ընտանիքները առօրեան կ’անցընէին կեանքի եւ մահուան հետ խաղալով։ 
     Ֆրիտային մայրը՝ Նատիա Մաթթաուին, իր ամուսինին մահէն ետք, 
հօր եւ մօր պարտականութիւնները ուսին, ընտանիք կը պահէր։ Ան՝ 
որպէս միայնակ ծնող, իր վեց  զաւակներուն ապահովութիւնը գերա-
դասեց ամէն բանէ վեր. զրկանք եւ զոհողութիւն նկատի առած՝ իր ճու-
տիկները պաշտպանող հաւու մը նման, ընտանիքը փոխադրեց սահման-
ագիծէն հեռու՝ ապահով թաղամաս մը։ Թէեւ մէկ սենեակի մէջ թխմուած՝ 
նախկին տան հանգստաւէտութիւնը չկար, սակայն առ նուազն ապահով 
կը զգային։ Նատիան դերձակութեան վաստակով զաւակներուն ապրուս-
տը կը հոգար եւ ուսման ծախսերը կաթիլ առ կաթիլ կը գոյացնէր՝ առանց 
ոեւէ մէկէն նպաստ կամ օգնութիւն ակնկալելու։ Արժանապատւութեան 
գիտակցութիւնը Մաթթաուիներուն համար կեանքի բարձր արժէքներէն 
կարեւորագոյնն էր։  
     Ընտանիքին միջնեկ Ֆրիտային համար, փոքր տարիքէն, հայելին դար-
ձած էր մտերիմ ընկերը: Ան ժամեր կ՛անցընէր հայելիին առջեւ իր դէմքը 
դիտելով, զննելուվ։ 
Պարմանուհի Ֆրիտան նկատած էր, թէ մարդոց ուշադրութեան առար-
կան էր ամէնուրեք. փողոցը՝ քալած ատեն, դպրոցը՝ զբօսանքի ժամուն, 
կամ երբ ընկեր-ընկերուհիներով կը զրուցէին։  
     Թաղեցի խանութպաններ վայկեանի մը համար կը դադրեցնէին իրենց 
աշխատանքը եւ յաճախորդներուն հետ միասին կը դիտէին բնակարանէն 
դուրս ելլող Ֆրիտան։ Բոլոր «ամմօ»-ներուն հասցէին մէյ մէկ անուշ խօսք 
ունէր Ֆրիտան։  

– Բարի լոյս, «ամմօ» Ֆուատ։
– Ինչպէ՞ս ես այսօր, «ամմօ» ժոզէֆ։
Ասով հանդերձ, Ֆրիտան դժգոհ էր իր ֆիզիքականէն. գեղեցկութենէ

զուրկ կը նկատէր ինքզինք եւ չէր գիտեր զով այպանել՝ ծնո՞ղքը, թէ՞ 
նախախնամութիւնը։ 

– Երբ չքաւոր ես, շուրջդ ամէն բան տգեղ կը տեսնես, նոյնիսկ՝ անձդ։
Գիշերներ եղած են, կը շարունակէ Ֆրիտան, երբ քնացած ենք առանց 
ընթրիքի։ Դպրոցէն վերադարձիս, տան մէջ փակուած կը մնայի, որպէսզի 
ունեցած միակ տաբատս լուամ, չորցնեմ եւ արդուկեմ, յաջորդ օրը 
վերստին հագնելու համար։ 
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*	*	*

     Դպրոցական վերամուտի առաջին օրն էր։ 
     Աշակերտութիւնը վարժարանի բակը հաւաքուած, կը սպասէր 
դասապահի զանգին։ Աւարտական դասարանի տղաքը, համարձակ եւ 
ինքնավստահ՝ վարժարանին տէրն ու տիրականը կը թուէին ըլլալ. 
բարձրաձայն կը խօսէին, կը խնդային եւ աշակերտներուն մէջէն կը փըն-
տռէին տիպարներ, որոնք կրնային իրենց  ծիծաղին առարկան դառնալ։ 
Իրենց դասընկերուհիները առանձնացած կը շաղակրատէին. բամբա-
սելու նիւթ չէր պակսեր անոնց։ Օրուան նիւթը նորեկ աշակերտուհին էր՝ 
Ֆրիտան, զոր իրենց «մրցակիցը» կը սեպէին։ Ան ներկայանալի էր, հագ-
ուածքը՝ անթերի. վստահաբար ունեւոր ընտանիքի մը զաւակը ըլլալու էր, 
ինչու չէ՝ նաեւ շփացած ըլլալու տպաւորութիւնը կը ձգէր։ Անմիջապէս 
կ’եզրակացնէին, թէ դասընկերուհիին հետ շաղուիլը դիւրին պիտի 
չըլլար։ 
     Բոլորին աչքերը շեղակի նայուածքով ուղղուած էին առանձնացած 
Ֆրիտային. մօտենա՞լ եւ հրաւիրե՞լ զինք, որ միանար խումբին, թէ՞ ան-
տեսել։ 
     Տղոցմէ մէկը՝ Ֆէտին, կացութիւնը կը փրկէ մօտենալով նորեկ դաս-
ընկերուհիին. ինքզինք կը ծանօթացնէ եւ կ’առաջարկէ միանալ իրենց։ 

*	*	*

– Բնաւ չեմ մոռնար, երբ ինծի ըսիր. «Անունս Ֆէտի է, կարծեմ մեր
դասարանն ես, կ՛ուզե՞ս գալ մեր քով»։ 

– Գիտե՞ս, որ ընկերներուս հետ գրաւի եկած էի, թէ պիտի կարենա՞մ
համոզել գեղեցիկ նորեկ դասընկերուհին, որ փոխանակ առանձին մնա-
լու՝ գար եւ միանար մեր խումբին։ Ի՞նչ կ՛ըսես, Ֆրիտա՜, եկուր մեր 
առաջին հանդիպումի քառասունամեակը տօնենք. երթանք բան մը 
խմենք։ 

– Չէ՜, չեմ կրնար։ Նախ՝ որովհետեւ դրամատունը չեմ կրնար ձգել,
երկրորդ՝ գիտես անշուշտ, որ ամուսնացած եմ։ 

– Ա՜հ, գիտեմ։ Այդ չէ՞ր պատճառը, որ խորապէս վիրաւորուեցայ եւ
ձգելով ամէն բան՝ ծնողք, բարեկամ եւ երկիր, ճամբորդեցի։ 
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     Չորս տասնամեակ ետք զիրար գտնելը երկուքին համար անհաւատա-
լի կը թուէր։ Ֆրիտային համար սովորական օր մըն էր։ Գործառնութեան 
թուղթերու մէջ թաղուած՝ դրամատան իր գրասենեակին մէջ կ՛աշխատէր, 
երբ պաշտօնեաներէն մէկը  յայտնեց, թէ պարոն մը եկած էր եւ զինք 
կ’ուզէր տեսնել։ 

– Թող հրամէ, ըսած էր ան, առանց գլուխը բարձրացնելու։
Եւ յանկարծ՝ 

– Բարեւ, Ֆրիտա:
– Ֆէտի՜...

*	*	*

     Երկրորդականի վերջին տարին տասնեօթամեայ Ֆրիտան եւ իրմէ 
տարիով մը մեծ Ֆէտին ճանչցուած էին որպէս «զոյգը»։ Դասապահերուն, 
դադարին եւ արձակուելէ ետք միշտ միասին էին։ Դասապահերուն, փո-
խանակ հետեւելու դասատուին, իրարմով տարուած, շեղակի սեւեռու-
մով, լռելեան մտքեր կը բաժնէին իրարու հետ։ Ընկեր-ընկերուհիներուն 
հրաժեշտ տալէ ետք անոնք կ՛երթային դաս սորվելու. ո՞ւր, միայն իրենք 
գիտէին։ Ֆէտին չէր համարձակեր ծնողքին ներկայութեան տուն տանիլ 
ընկերուհին. իսկ ֆրիտա ոչ մէկ ատեն կ՛առաջարկէր միասին երթալ 
իրենց խեղճուկ բնակարանը։ 

     Դպրոցական տարին շա՜տ շուտ բոլորուեցաւ։ 
     Հասաւ երկրորդականի վկայականներու բաշխման օրը։ Ճերմակ 
հանդերձանքի մէջ, արեւու լոգանքէն դէմքը պրոնզի գոյն ստացած ու 
մազերը աւելիով շէկ դարձած, Ֆրիտան ամէնէն գրաւիչն էր։  

– Ֆէտին խենթացած ինծի կը հետեւէր՝ վախնալով, որ կրնար զիս
կորսնցնել։ Տեղ մը չդիմացայ եւ ըսի. 

– Ֆէտի՛, քիչ մը հանգիստ ձգէ զիս, մի՜ վախնար, չեմ փախչիր։
– Լաւ, Ֆրիտա, հարցուցի, ինպէ՞ս կըլլայ, որ իրարու այդքան մտերիմ

եղած էք եւ յետոյ բաժնուած։ 
– Հանդարտէ՜, համբերէ՜. չըլլայ թէ յոգնեցար ինծի մտիկ ընել է։

Երեւակայէ, երբ քառասուն տարի ետք Ֆէտին դրամատուն եկած էր զիս 
տեսնելու, անցեալէն առաջին յիշատակելի պատկերը, որ երկուքս յիշե-
ցինք, վկայականաբաշխման հանդէսէն ետք, իրենց տան մէջ տեղի 
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ունեցած խրախճանքն էր։ Ամբողջ դասարանը հրաւիրուած էր Ֆէտիին 
գիւղի տունը՝ Պրումմանա, եւ անմոռանալի գիշեր մը անցուցինք։ 
Երկուքիս համար հաւաքոյթը նշանակալից էր. ան ինծի ամուսնութեան 
առաջարկ ներկայացուց եւ առանց ստանալու հաւանութիւնս՝ զիս ներ-
կայացուց իր ծնողքին ըսելով. «Մա՜մ, պա՜պ, Ֆրիտան եւ ես կը սիրենք 
զիրար եւ որոշած ենք ամուսնանալ»։  
     Միակողմանի առնուած որոշումը անակնկալ էր ծնողքին եւ ինծի 
համար. իսկ մեր հակազդեցութիւնը՝ վհատեցուցիչ իրեն համար։ Ֆէտիի 
ծնողքը կ՛առարկէր, թէ որոշումը կանխահաս էր. ան պէտք էր ուսումը 
շարունակէր, մասնագիտանար եւ ստանձնէր հօրը առեւտրական ասպա-
րէզը։ Իսկ ես չկրցայ առաջարկին համամիտ գտնուիլ, որովհետեւ կեանքի 
իրականութիւններուն անտեղեակ էի այդ տարիքին, ամուսնութեան մա-
սին գաղափար իսկ չունէի։   
     Երկրորդականը աւարտելէ ետք Ֆէտին եւ Ֆրիտան բարձրագոյն 
ուսման համար դիմեցին միեւնոյն համալսարանը. Ֆէտին երկրաչափու-
թեան, իսկ Ֆրիտան՝ տնտեսագիտութեան։  

– Չես կրնար երեւակայել, կը շարունակէ պատմել Ֆրիտան, թէ որքա՜ն
երջանիկ էինք, Ֆէտին ու ես համալսարանի տարիներուն։ Ձմեռուան 
ցուրտ օրերուն, համալսարանի շէնքերէն մէկուն մէջ կը գտնէինք տաքուկ 
անկիւն մը, ուր ժամեր կ’անցընէինք անխօս, իրարու ձեռք բռնած։ Ֆէտին 
յատուկ ձիրք  մը ունէր կարծես կախարդելու զիս։ Ես որ չէի հանդուրժեր 
տղամարդու մը հպումը, իր ձեռքին մէջ ապահով եւ վերացած կը զգայի։ 
Գարնան երկար օրերուն, երբ ժամանակը կը կարծուէր կանգ առած ըլլալ, 
մենք կ’ընտրէինք համալսարանի լայնատարած պարտէզին նստարան-
ներէն մէկը ու ձեռքերը միաձուլած՝ արեւը կը ճամբէինք տուն։ Աւելի ուշ, 
պահակներէն մէկը կը  յայտնուէր՝ դիտել տալու, թէ տուն երթալու ժամը 
շատո՜նց անցած էր։ Պէտք է խոստովանիմ, կը շարունակէ Ֆրիտան, ամ-
ռան նուազ յաճախակի կը տեսնուէինք. Ֆէտին կը մնար իր գիւղը, իսկ ես՝ 
ժամանակաւոր աշխատանքի մը եկամուտով օգտակար կ՛ըլլայի ընտա-
նիքիս։ 

*	*	*

     Իրենց բաժանումէն չորս տասնամեակ ետք պատմելիք շատ բան 
ունէին իրարու. հետեւաբար կարելի չէր տարիներու բացը գոցել 
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հապճեպ, կէս-կատար եւ հատ ու կենտ յիշարժան տեղեկութիւններ 
կիսելով։ 
     Ժամադրուեցան երեկոյեան. Ֆրիտային գործի ժամէն ետք որոշեցին 
հանդիպիլ ծովեզերեայ այն ճաշարանը, ուր յաճախ կը տեսակցէին իրենց 
համալսարանական տարիներուն։ 
     Երկուքն ալ անհամբեր էին։ 
     Ֆրիտան պէտք է տեղեակ պահէր ամուսինը եւ երկու զաւակները, թէ 
պիտի ուշանար՝ պատրուակելով դրամատան պաշտօնէութեան հետ 
ժողով մը։  

– Սառնարանը ճաշ ունիք. նախորդ գիշեր պատրաստած եմ։ Ինծի մի՜
սպասէք, կրնամ ուշանալ։ 
     Այդպէս էր Ֆրիտան՝ հոգածու մայր եւ կին։ Աշխատանքէն վերադար-
ձին, տան մաքրութիւնը, լուացքը, արդուկը կ՛ընէր, յաջորդ օրուայ ճաշը 
կը պատրաստէր եւ յոգնած կը մտնէր անկողին։ Տան երեք տըղա-
մարդիկը՝ ամուսինն ու երիտասարդները, անհոգ եւ անտարբեր, տան 
բեռը ձգած էին Ֆրիտային վրայ։ Ամուսինը՝ Նազիհը, ամուսնութենէն 
քանի մը տարի ետք կորսնցուցած էր կնոջ հանդէպ հետաքրքրութիւնն ու 
հոգածութիւնը։ Ըստ Ֆրիտային՝ տղոց ծնունդէն ետք  ան այլեւս իր աշ-
խատանքը աւարտին հասած կը համարէր։ Նուազագոյն չափով կը հե-
տաքրքրուէր իր եւ զաւակներուն կարիքներով։ Ընտանիքին եկամուտ 
ապահովելը եւ այլ անհրաժեշտութիւններ ամբողջութեամբ ձգած էր 
կնկան ուսերուն։ Անտեսուած կինը քանիցս մտածեր էր ամէն բան թողուլ 
ու փախչիլ, սակայն ո՞ւր։ Ինչպէ՞ս ձգէր փոքրիկները։ 

– Օր մը, իր պատմութիւնը կը շարունակէ Ֆրիտան, փոքրիկ պայու-
սակի մը մէջ անհրաժեշտ հագուելիքներս լեցուցի եւ կը պատրաստուէի 
տունը լքելու, երբ զաւակներէս մէկուն լացը լսեցի։ Այդ գիշեր, ինչպէս 
նաեւ շա՜տ մը գիշերներ, լալով լուսցուցեր եմ եւ յետոյ կարմրած եւ ուռած 
աչքերով գացած եմ աշխատանքի։ 
     Տարիներ ետք, Ֆրիտային հետ հանդիպելու համար, Ֆէտի պատրուակ 
գտնելու կամ իր կնոջ բացատրութիւն տալու պէտք չունէր. կինն ու դե-
ռատի երկու զաւակները ձգած Միացեալ Նահանգներ՝ Լիբանան եկած էր 
Ֆրիտան տեսնելու։ Լիբանան բնակող հարազատներու միջոցաւ Ֆրիտա-
յի հետքը գտնելէ ետք՝ որոշած էր անակնկալօրէն դէմը կանգնիլ եւ ըսել. 
«Բարեւ, Ֆրիտա՜»։  
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– Առաջին անգամ երբ քեզ տեսայ, դեղին շապիկ եւ ճերմակ տաբատ մը
հագած էիր. վերամուտ էր, դպրոցի առաջին օրը։ Լաւ կը յիշեմ. այդ օր օդը 
պայծառ էր. աշնանային առաւօտեան արեւը յատուկ փայլ մը կու տար 
մազերուդ եւ դէմքիդ։ 

– Ֆէտի, անկեղծ ըսած, ես չեմ յիշեր աշակերտներուն մէջ քեզ նկատած
ըլլալս. իսկ ընդհանրապէս չեմ ուզեր յիշել դպրոցական օրերս։ Թերեւս 
ամէն մարդ կը կարծէր, թէ ուրախ, երջանիկ էի. սակայն իրականութիւնը 
այլ բան էր։ 
     Ծովեզերեայ ճաշարանը ուր կը հանդիպէին Ֆէտին ու Ֆրիտան, կոր-
սնցուցած էր իր երբեմնի աշխուժութիւնը։ Սպասեակները նորեկներ էին։ 
Նախկին ժպտուն, հիւրընկալ ճաշարանատէրը չկար, ոչ ալ անոր օգնա-
կանները հոն էին։ Սիրալիր սպսարկող Վարդանն ալ չկար։ Իրենց նա-
խասիրած անկիւնը գրաւեցին, սակայն բան մը թերի էր. երկուքին երի-
տասարդութիւնը կը պակսէր։   
     Նախկին սիրահարներու միջեւ անհամբեր սպասուած հանդիպումը 
կայացաւ ոչ ակնկալուած խանդավառութեամբ։ Արժանապատւութիւնը 
խոցուած Ֆէտին «ինչո՞ւ»-ներու տարափ մը տեղացուց։ Իր մէջ մերժուածի 
եւ խաբուածի զգացումները այնքան արմատացած էին, որ խօսակցու-
թեան ընթացքին մերթ ընդ մերթ կը վիրաւորէր այնքան պաշտելի իր 
առաջին սէրը՝ Ֆրիտան։ 

– Ինչո՞ւ լքեցիր զիս։ Ինչո՞ւ ինծի «ոչ» ըսիր եւ ամուսնացար ուրիշի մը
հետ։ Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս մարմինդ յանձնեցիր ամբողջութեամբ օտար մէկու 
մը։ Դժբախտացուցիր թէ՛ զիս եւ թէ՛ քեզ։ Արդեօք սխա՞լ մը գործած եղայ 
քեզ սիրելով։ 

– Ո՜չ, Ֆէտի, ո՜չ, հոգիս, սխալած չէիր, այլ պայմանները, վիճակը,
բախտը թերեւս։ Կը յիշե՞ս, համալսարանի մեր վերջին տարին մայրս 
հիւանդացաւ։ Ես ամբողջութեամբ կորսնցուցած էի հոգեկան խաղաղու-
թիւնս։ Շուարած էի, չէի գիտեր ի՛նչ ընել, որո՛ւ դիմել։ Նիւթապէս անձուկ 
վիճակի մէջ էինք, եւ չէինք կրնար հիւանդանոցի ծախսերը հոգալ։ 

– Բայց ինչո՞ւ ինծի չըսի՜ր։ Գայիր, յայտնէիր, եւ ես ամեն բան կը
դասաւորէի։ 

– Հիմա կրնամ ըսել, Ֆէտի. կ՛ամչնայի։ Մենք աղքատ էինք։ Կը յիշե՞ս,
քեզ բնաւ չեմ հրաւիրած մեր բնակարանը, որ մէկ սենեակէ կը բաղկա-
նար։ Դարձեալ պէտք է յիշես, թէ համալսարանի վերջին տարին մեր 
միջեւ պակսած էր ջերմութիւնը. ես հիւանդ մօրս հետ էի տեւաբար, իսկ 
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դուն՝ հօրդ առեւտրական գործերով կլանուած, ինծի հանդէպ հետա-
քրքրուածութիւն նուազ կը ցուցաբերէիր։ Լքուած եւ անտեսուած կը 
զգայի։   

– Բայց այդ բոլորէն տեղեակ էի։ Ընտանիքիդ նիւթական անձուկ վիճա-
կը չէր կրնար մեզ բաժնել։ Այն տպաւորութեան տակ էի, որ կ՛ուզէիր հե-
ռանալ ինձմէ։ 

– Զարմանալի, ես ալ այն համոզումը ունէի, թէ ինձմէ ձանձրացած՝
կ՛ուզես հեռու մնալ։ Մօրս հիւանդանոց գտնուած միջոցին միեւնոյն սեն-
եակին մէջ կար այլ հիւանդ կին մը, որու զաւակը՝ Նազիհը, կու գար մօրը 
այցելելու։ Երկուքս բախտակիցներ էինք. մեր հիւանդ մայրերը եւ մեր չը-
քաւոր վիճակը մեզ մօտեցուց։ Մի՛ զարմանար, եթէ ըսեմ, որ այդ պայ-
մաններուն մէջ մտերմացանք, եւ երբ մեր հիւանդները ապաքինեցան, 
քանի մը ամիս ետք հապճեպ ամուսնացանք։ 

– Եւ ես, երբ քու ամուսնանալուդ լուրը առի, որոշեցի ընդմիշտ ձգել
Լիբանանը։ Երկիրը, գործս, կեանքը կորսնցուցին իրենց իմաստը առանց 
քեզի։  
     Փոխանակ յիշելու եւ յիշեցնելու, իրարու կարօտը առնելու՝ Ֆէտին եւ 
Ֆրիտան զիրար այպանեցին եւ անցեալի նման բաժնուեցան։ 
     Ֆրիտան վերադարձաւ իր առօրեային՝ դրամատան աշխատանքին եւ 
ընտանիքին. իսկ Ֆէտին՝ Միացեալ նահանգներ, միանալու իր ընտա-
նիքին։ 
     Կը կարծէի,  թէ այստեղ կանգ կ՛առնէր Ֆրիտային պատմութիւնը. կը 
սխալէի։ 

– Մեր այս հանդիպումէն տասներկու տարուան լռութենէ մը ետք
Ֆէտիէն ստացայ կարճ գրութիւն մը, whatsapp-ի միջոցաւ. կ՛ըսէր. «Չեմ 
մոռցած եւ չեմ կրնար մոռնալ քեզ։ Կ՛ուզեմ կեանքս շարունակել հետդ։ 
Ճշդէ՜, ուր որ կը փափաքիս երթալ, կու գամ հոն. Կիպրոս, այլուր։ Եթէ 
յօժարիս՝ կ՛ամուսնանանք ...»: 

– Նախ, շարունակեց Ֆրիտան, հաւատք չընծայեցի գրուածին՝ մտա-
ծելով,  որ կատակ էր։ Գրութիւնները շարունակուեցան եւ կրկնուեցաւ 
միեւնոյն պահանջը.  «Ըսէ՜, Ֆրիտա, ըսէ՜ որ կը սիրես զիս»։ Քանիցս պա-
տասխանեցի, թէ իր առաջարկը անկարելի էր գոհացնել. ինք ընտանիք 
ունէր՝ կին, զաւակներ, ես ալ նոյնպէս ընտանիք ունէի. սակայն մինչեւ 
օրս կը շարունակէ գրել. չեմ գիտեր ի՜նչ ընել։ Խնդրեմ, օգնէ՜ ինծի եւ ե՜լք 
մը ցոյց տո՝ւր...	 	
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Շամփոլիոն 

Ի վիճակի չեմ նկարագրելու ձեզի խեղդուող մարդոց 
աղերսները։ Անոնք ամէնէն սարսափազդու 

հառաչանքներն էին, որոնց կը յաջորդէր ահաւոր 
լռութիւնը։ 

Էվա Հարթ, 
«Թայթէնիք»-ի աղէտէն վերապրող 

     Ծովուն ալիքները անխնայ կը հարուածէին կրանիտեայ ժայռերը: 
     Ամէն անգամ որ փրփրոտ ջուրը, մութ սրճագոյն, ծակոտկէն ժայռերուն 
հասնէր, անոնք կը սուզուէին, ապա, տեղատւութենէն ետք, իրենց լպըր-
ծուն գլուխները դարձեալ վեր կը ցցէին: 
     Եզերքէն բաժին մը մանր խճաքարի եւ աւազի խառնուրդ էր. հոն՝ 
փրփրոտ ջուրը պարի մէջ էր: Խճաքարերը կը ֆշշային, իսկ աւազի մանր-
մանր հատիկները, երաժշտական կշռոյթով, դէպի ծով եւ եզերք՝ ետ եւ 
առաջ շարժման մէջ էին անդադար: Հեղուկի եւ հաստատունի միջեւ այս 
ընդհարումը տեղի կ՛ունենար միլիոնաւոր տարիներէ ի վեր:  
     Եզերքի խշշոցն ու ֆշշոցը կը բանային Լեւոնի  յուշերուն էջերը։ 
     Մայրամուտի տեսարանը, ալիքներու հարուածի ձայնը, ծովի աղի եւ 
մամուռի սիւքը զինք կը վերադարձնէին վեց տասնամեակ ետ՝ 1952-ի 
դեկտեմբեր ամիսը, ուր, երկար դիտելէ ետք ծովը, Լեւոնիկ վարէն վեր 
նայեցաւ իր հօր ու ըսաւ. 

– Հայրի՛կ, նաւը ո՞ւր է:
Հինգ տարեկան փոքրիկին ուղեղը վերջին քանի մը օրերուն արկած-

ներու, վտանգի, իրական եւ երեւակայական պատահարներով խճողուած 
էր: Գիշերը, նախքան քունի անցնիլը, մայրիկին ձեռքը ամուր սեղմած՝ 
հարցեր կու տար, մթութեան մէջ իր վախը փարատելու համար բացա-
տրութիւն կը պահանջէր: 

– Մայրի՜կ, օդանաւը երբ իյնայ, ձայնը կը լսուի՞:
– Ձագո՜ւկս, երբ ցերեկը իյնայ, աղմուկին պատճառաւ կրնանք չլսել,

իսկ գիշերուան լռութեան մէջ, օդանաւին ջախջախման եւ պայթումին 
ձայնը անպայման կը լսուի: 

– Մայրի՜կ, ծովուն հսկայ ալիքները կրնա՞ն նաւերը ընկղմել։
– Պզտիկ նաւակները՝ թերեւս, բայց մեծ նաւերը չեն ազդուիր ալիք-
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ներէն։ Աղուո՜րս, հիմա մշիկ-մշիկ քնացի՜ր։ 
     Լեւոնիկին մտքին մէջ օդանաւի ջախջախման օրինակը կու գար 
Լիբանանի հիւսիսը, այդ օրերուն խորտակուած հսկայ օդանաւի պատա-
հարէն: 10 դեկտեմբեր 1952-ին Նոր Կուինէէն ճամբայ ելած եւ Պասրայի 
վրայով դէպի Կիպրոս ուղղուող հոլանտական «Քաթալինա» ջրասաւառ-
նակը, թանձր մշուշի պատճառաւ կորսնցնելով իր ուղղութիւնը, կը ջախ-
ջախուէր Լիբանանի հիւսիսը գտնուող մայրիներու անտառին մէջ: Ըստ 
տեղացիներուն, որոնք փրկարար աշխատանքներուն մասնակցած էին, 
օդանաւը նախ զարնուած պէտք է ըլլար «Արծիւի ժայռ» կոչուող հսկայ 
ապառաժին, ապա խրած էր թանձր ձիւնով ծածկուած լեռներուն մէջ: 
Օդաչու յիսնապետ Ռոէպի իսկոյն մահացած էր. իսկ անձնակազմի ութ 
անդամները, զերոյէն վար 15  ջերմաստիճանի տակ, ամբողջ գիշեր մը 
անցուցած էին երկուքի բաժնուած օդանաւի բեկորներուն մէջ։ Արկած-
եալներուն հետքը փնտռող շրջանի գիւղացի երիտասարդներ՝ խնդրակ-
ներ, երեք ժամ ձիւնին մէջ հետախուզելէ ետք, յայտնաբերած էին կիսով 
սառած մարդիկը եւ զանոնք փրկած:   
     Այլ արկած մը, այս անգամ ծովուն վրայ, խօսակցութեան նոր նիւթ կը 
հայթայթէր տնեցիներուն։ «Շամփոլիոն» նաւը՝ իր 111 ճամբորդներով եւ 
240 անձնակազմով, դէպի նաւահանգիստ իր ուղղութիւնը կորսնցուցած, 
աւազախրած, ալիքներուն հարուածին տակ երկուքի բաժնուած եւ 
Պէյրութի «Խալտէ» օդակայանի ծովեզերքէն ոչ շատ հեռու ծովուն մէջ 
ընկղմած էր: 
     Տան մէջ կը վերյիշուէր վերջին ուղեւորութիւնը «Թայթանիք» նաւուն, 
որ չորս տասնամեակ առաջ սառցալեռան մը զարնուելով երկուքի բաժ-
նուած եւ ընկղմած էր՝ պատճառելով հազարէ աւելի զոհեր։ Լեւոնիկ, 
զգայարանները սրած, կը հետեւէր տնեցիներուն խօսակցութեան, երբ կը 
պատմուէր «Թայթանիք»-ի ոդիսականին մասին։ Շեշտը կը դրուէր նաւա-
պետի  յոխորտալից արտայայտութեան, թէ սառցալեռներ չէին կրնար 
վնաս հասցնել նաւուն։ Ափսոսանքով կը նշուէր նաեւ փրկարար նաւակ-
ներու անբաւարարութիւնը: Իսկ փոքրիկին զգայուն միտքը կը յուզէր 
պատմութեան այն բաժինը, երբ նաւուն վրայ գտնուող նուագախումբի 
անդամները, առանց կորսնցնելու իրենց պաղարիւնը, շարունակած էին   
«Ալ մօտ ըլլամ քեզի» եղանակը նուագել, մինչեւ ջուրին մէջ սուզուիլը:   
     Սարսռազդու արկածներու ազդեցութեան տակ, ամէն անգամ որ բամբ 
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ձայն մը լսէր, Լեւոնիկ կը հարցնէր մօր. 
– Մայրի՜կ, ասիկա օդանաւի պայթումի ձա՞յն է:

*	*	*

     Ընտանիքի մը անդամները՝ հայր, մայր եւ չորս զաւակներ, իրենց 
հետաքրքրութիւնը գոհացնելու նպատակով, վարձու ինքնաշարժի մը մէջ 
թխմուած, կ’ուղղուին ծովեզերք: Հայրիկը նախապէս սակարկած էր վա-
րորդին հետ, որ ընդունուած, տրամաբանական սակէն աւելի չգանձէր. 
նաեւ պատուիրած էր զիրենք ճիշդ վայրը հասցնել: 
     Տարուան վերջընթեր օրն է: Նեղ ու դարձդարձիկ թաղերուն մէջ շար-
ժավարը կը ստիպուի ինքնաշարժին արագութեան լծակը  յաճախ փոխել՝ 
ոտքով թափահարելով անջատիչը (débrayage), հպարտութեամբ մը ցոյց 
տալու, թէ որքան համադրուած աշխատանքի մէջ են ձեռքն ու ոտքը: 
     Հայրիկը կը բացատրէ առաքելութեան նպատակը. դէպքին վայրը 
պէտք է երթալ եւ երեւակայել, թէ ծովեզերքը շաբաթ մը առաջ որքան 
ծանրակշիռ արկած մը պատահած էր: Ան կը խնդրէ շարժավարէն արա-
գացնել՝ նախքան մթննալը տեղ հասնելու համար. այլապէս, այս կարճ եւ 
հապճեպ պտոյտը անիմաստ պիտի ըլլար։ 
     Թաղերուն մէջ խանութպանները քարիւղէ լամբերուն կայծ կու տան, 
իսկ աշխատաւորներ դէպի տուն վերադարձի ճամբուն վրայ, կտոր մը 
թուղթի մէջ փաթթուած կապոց մը հացը թեւերնուն տակ, սուրացող ինք-
նաշարժէն փախուստ կու տան հալածուող հաւերու նման։  
     Շուտով ինքնաշարժը կը միանայ  գրեթէ ամայի մայրուղիին, որ 
կ՛ընթանայ ծովեզերքին մօտեցող ալիքներուն հետ զուգահեռ գիծի մը 
վրայ: 

– Ահա, կ՛ըսէ շարժավարը՝ կանգ առնելով  ծովեզերքին վրայ տեղ մը,
այստեղէն մօտաւորապէս հարիւր յիսուն մեթր ծովուն բացերը ընկղմե-
ցաւ այդ հսկայ նաւը՝ «Շամփոլիոնը»: 
     Հորիզոնին մօտեցող արեւը ծածկուած է խիտ, մութ ամպերով: Նօսրա-
ցող լոյսին հետ պարզուող տեսարանը միայն սեւով եւ ճերմակով գծուած 
է: Ծովափէն քիչ անդին, ժայռերուն կողին հանգչած տախտակաշէն 
խրճիթի մը մուտքին, ձկնորս մը քարիւղէ օճախը կը փորձէ վառել ընթրի-
քի պատրաստութեան համար: 
     Փոքրիկ տղաք, որոնց մէջ է նաեւ Լեւոնիկին խաղընկեր՝ թաղեցի վեց 
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տարեկան Ալին, փայտի կտորներ, պիտանի առարկաներ կ՛որոնեն. 
ընկղմած նաւէն բեկորներ, որոնք ծփալով հասած են ափ։  
     Եզերքի խճաքարերը սեւցած են եւ լպրծուն։ Հայրիկը կը բացատրէ, թէ 
«Շամփոլիոն»-ի վառելանիւթի՝ «մազութ»-ի հետքերն են, որ ճեղքուած 
շտեմարանէն պարպուած, հասած էին եզերք։  
     Մինչեւ հորիզոն երկարող, գրեթէ անշարժ եւ լուռ մոխրագոյն ամպե-
րու հակապատկերն էր ալիքներու անկանոն պարը, հատ ու կենտ ջար-
դուած առարկաներ ցամաք բերող ջուրին խշշոցի եւ ֆշշոցի ընկերակցու-
թեամբ։  
     Լեւոնիկ դարձեալ կը հարցնէ հօր,  

– Հայրի՜կ, նաւը չեմ տեսներ:
– Տղա՜ս, նաւը աւազին զարնուելէ ետք ճեղքուած, փոթորկոտ ալիք-

ներու հարուածներուն չդիմանալով, երկուքի բաժնուած եւ ընկղմած է: 
– Հայրի՜կ, մէկու մը ձայնը կը լսեմ, օգնութիւ՜ն, օգնութիւ՜ն կը կանչէ:
– Չէ, տղա՜ս, ծովուն մէջ մարդ չէ մնացած, նաւուն ճամբորդները,

ինչպէս նաեւ նաւավարն ու անձնակազմը՝ բոլորն ալ փրկուած են արդէն 
շաբաթ մը առաջ: 
     Մութը կը պատէ ծովեզերքը, եւ նաւաբեկման ենթարկուած 
«Շամփոլիոն» նաւուն ոդիսականով հետաքրքրուած ընտանիքը միեւնոյն 
ինքնաշարժով կը վերադառնայ տուն։ 

*	*	*

     Կռնակը ժայռի մը տուած՝ փայտաշէն խրճիթը կուրծք կու տար ծովուն 
կողմէն փչող փոթորիկին: Պատուհանին փոքրիկ փեղկը, որ լաւ չէր 
ամրացուած, ենթակայ էր հովուն քմահաճոյքին եւ ամբողջ գիշերը կը 
հարուածէր, անգամ մը ներս՝ ապակիէ պատուհանին եւ ապա դուրս՝ 
խրճիթին պատին:  
     Եզերքը հարուածող ալիքներուն շառաչիւնը եւ  հովուն սուլոցը 
խրճիթին ճեղքերէն ներս կը սողոսկէին՝ խանգարելով ձկնորս եղբայրնե-
րուն հանգիստը:  
Երկու եղբայրները, Պաղեստինէն փախչելէն ետք, չորս տարիէ ի վեր այս 
տնակին մէջ կը բնակէին՝ ձկնորսութիւնը որպէս եկամուտ ապահովող 
միջոց ընտրած: Անոնց բազմանդամ ընտանիքէն ոչ ոք փրկուած էր Տէր 
Եասինի ջարդէն: Հայր, մայր, մեծ մայր, հինգ քոյրեր եւ երկու եղբայրներ 
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վայրագաբար սպաննուած էին: 
     Ահա այս տեսարանն էր՝ գիւղի բնակիչներուն ջարդը, որ կրտսեր 
ձկնորսը կը տեսնէր երբ փորձէր աչքերը փակել: Այդ չարաղէտ օրը՝ 
առաւօտ կանուխ ժամերէն սկսած, հրէական աւազակախումբեր, մինչեւ 
ատամները զինուած, յարձակած էին խաղաղ գիւղին վրայ: Բոլոր տղա-
մարդիկը տեղւոյն վրայ սպաննուած էին, մանկամարդ աղջիկները 
բռնաբարուած, իսկ անոնք, որոնք պահուըտած մնացած էին բնակարան-
ներէն ներս, ռումբերու տարափին տակ բզկտուած էին: Տասնեօթամեայ 
տղան մտքէն չէր կրնար հեռացնել այդ սարսափազդու տեսարանները: 
Չորս տարի անցած էր աղէտէն, սակայն երբ աչքերը փակէր, քստմնելի 
պատկերներ կը տողանցէին մտքի պաստառին վրայ։  
     Պաղեստինցի ձկնորս եղբայրները դեկտեմբերի այդ փոթորկոտ գիշերը 
մտադիր չէին քունի անցնելու: Այդ տեսակ մթնոլորտային պայմաններու 
տակ՝ յաջորդ օրը ո՜չ կարելի էր ուռկան նորոգել, ո՜չ ալ ձուկ որսալու հա-
մար նաւակը ծով իջեցնել: Նման օրերուն անոնք սովորութիւն դարձու-
ցած էին գիշերը լուսցնել խօսելով, պատմելով եւ վերակենդանացնելով 
ընտանիքի անդամներէն ամէն մէկուն մասին յիշատակ մը։ Մտքով կը 
վերադառնային երազներու աշխարհը՝ գիւղ, ուր աքաղաղներու կանչը 
կ՛աւետէր օրուան սկիզբը։ Երբ մութը պատէր, գիւղին հաւատարիմ շու-
ները, իրենց  հաջոցներով կը վստահեցնէին բոլորին, թէ գիւղին պահակ-
ներն էին։ Որքա՜ն հեռու էին անցեալէն։ Իսկ ներկան՝ անորոշ եւ փոթոր-
կոտ էր այդ գիշերուան նման։    
     Շուտով պիտի լուսնար։ 
     Համատարած սեւ պաստառը սկսած էր մոխրագոյնի վերածուիլ: Խիտ 
ամպերուն մէջէն լոյսի շողեր կը փորձէին ճեղքեր բանալ եւ անհետացնել 
մթութիւնը։ 
     Նոր օրուան առաջին աղօթքէն՝ նամազէն ետք, թէյամանին եռալուն կը 
սպասէին, երբ խրճիթին փոքրիկ պատուհանէն ներս թափանցող տարբեր 
տեսակի շողարձակում մը շարժեց երկուքին հետաքրքրութիւնը: Լոյսը 
կու գար ծովէն եւ ոչ թէ ցամաքէն: Երբ խրճիթի դուռը բացին, նկատեցին 
երկինքը լուսաւորող շողարձակ հրթիռներ, որոնք ցամաքէն ոչ այդքան 
հեռու, անշարժացած եւ քառասուն աստիճան աջ կողմ թեքած նաւու մը 
վրայէն կու գային: 
     Ուրեմն հովուն հետ իրենց հասնող օգնութեան եւ աղերսի կանչերը 
իրական էին: Անյապաղ, հաստ պարաններ առին իրենց հետ եւ ձկնոր-

143143



սական նաւակը ծով իջեցուցին: Երկար ժամանակ ալիքներուն դէմ պայ-
քարեցան եւ փորձեցին ափէն հեռանալ՝ ուղղուելու դէպի արկածեալ 
նաւը. սակայն ապարդիւն: Ամէն անգամ որ ցամաքէն քիչ մը հեռանային, 
իրենց փոքրիկ նաւակը հսկայ ալիքներու հարուածին տակ կը տապալէր, 
եւ իրենք ուժասպառ, հազիւ կը վերադառնային ափ: Ճիշդ է, արհեստով 
ձկնորս էին, սակայն վարպետ նաւավարներ չէին: Իրենց աշխատանքը 
խաղաղ ծովու վրայ էր ընդհանրապէս. անոնք ցամաքէն ոչ այդքան հեռու, 
կէս կլոր շրջագիծի մը մէջ, ուռկանը կը նետէին ծով եւ վերադառնալով 
ափ, երկու կողմերէն ամրացուած  պարաններով կը քաշէին ուռկանը՝ 
յուսալով, որ, փախուստի ճամբայ չունենալով, ձուկեր թակարդուէին: Իսկ 
փոթորկոտ օրերուն, չկարենալով նաւը ծով իջեցնել, պատռտած ուռկանը 
կը կարկտնէին:  
     Վարպետ լողորդներ ալ չէին, որպէսզի փորձէին լողալով հասնիլ նաւ. 
հետեւաբար՝ անճրկած եւ անզօր, նաւէն արձակուած աղերսի լոյսերը 
շարունակեցին դիտել: Բարեբախտաբար մօտը գտնուող «Խալտէ»-ի 
օդակայանի աշտարակէն տեսնուած էր աղերս հայցող արձակուած լոյսը 
եւ ահազանգ հնչեցուած էր: 
     Առաջին հասնողը եղաւ ներքին ապահովութեան ուժերու թիւ 16 ջո-
կատէն միաւոր մը: Ոստիկանները երկար դիտեցին փոթորկոտ ծովը: 
Նայուածքները ուղղեցին նախ ալիքներուն ենթակայ նաւուն, ապա 
հակառակ կողմը՝ օդակայանին: Հարցուփորձեցին ձկնորս եղբայրները՝ 
չմոռնալով ստուգել, թէ լիբանանցի՞ էին, թէ՞ պաղեստինցի. եւ վերջապէս 
եզրակացուցին որ պէտք էր լուր տրուէր հրշէջներուն: 
     Առաւօտեան կանուխ ժամերէն սկսեալ Պէյրութի թաղերէն շտապ 
սուրացող հրշէջներու եւ Կարմիր խաչի հիւանդատար կառքերու ահա-
զանգող սուլոցները քաղաքացիներուն կը պատգամէին, թէ արտակարգ 
դէպք մը, աղէտ մը պատահած ըլլալու էր։ Լուրը բերնէ-բերան տարա-
ծուեցաւ. ճամբորդական նաւ մը «Խալտէ»-ի ծովեզերքը աւազախրած եւ 
ընկղմելու վտանգին ենթակայ էր։ Այսպէս՝ լուրը հասաւ քաղաքի 
բնակչութեան։ Սուրբ ծնունդի եւ Նոր տարուան տօնական մթնոլորտին 
մէջ գտնուող քաղաքացիները, մօտիկ եւ հեռու շրջաններէն, ձգեցին գործ, 
զբաղմունք եւ խումբ առ խումբ փութացին դէպի օդակայանի հանդիպա-
կած «Խալտէ»-ի ծովեզերքը։ 
     Ծովեզերքը, մինչեւ տասը հազարի հասնող բազմութեան մէջէն, ամէն 
մէկ բերնէ ձայն մը կ՛ելլէր։ Մանրավաճառներ եւ շրջուն վաճառորդներ 
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իրենց ապրանքատեսակի ծանուցումը եւ գովքը կը հիւսէին։ Դէպքին 
պատճառներուն մասին մեկնաբանութիւն կատարողներ իրենց ամէնա-
գէտի կարծիքը կը յայտնէին։ Փրկարար աշխատանքներու «մասնագէտ-
ներ» իրենց առաջարկը կը ներկայացնէին։ Ձայնի ալիքը յանկարծ կը 
բարձրանար, երբ պետական անձնաւորութիւն մը՝ բանակի հրամանա-
տարը, վարչապետը կամ հանրապետութեան նախագահը ժամանէր։ 
Ներկաները գովեստով եւ «կեցցէ՜»-ներով կը դիմաւորէին զանոնք: 
     Ո՛չ պաղը, ո՛չ փոթորիկը, ո՛չ ալ հովուն հետ սրսկուող անձրեւի ման-
րաչափ կաթիլները ծովեզերքը գտնուողներուն համար արգելք էին: 
Բարձրացող ժխորին մէջ ատենը մէկ կը լսուէր սուրճ եւ թէյ վաճառողին, 
արաբական կլոր քաղքէ ծախողին կամ նկարիչ Ասատուրին ձայնը: 

– Շայ, ահուէ, կը պոռար սրճեփ Մարունը փոքրիկ գաւաթները իրար

դպցնելով եւ շրխկացնելով։ 
– Քաաք, ասրունիէհ եա քաաք, կը պոռար Ապու Ֆատէլը։

– Եա ախի, հապիպի, ճամբայ տուր որ անցնիմ եւ նկարեմ, կ՛ըսէր
Ասատուր։ 
     Ո՞ւրկէ կու գար տարբեր համայնքներու պատկանող եւ տարբեր 
աշխատանքներով զբաղող այս երեքին կապը։  

     Սուրճ եւ թէյ հիւրասիրող Ապու Ֆատէլը, քաղքէ ծախող Մարունը եւ 
նկարիչ Ասատուրը իրարու ծանօթ էին Պէյրութի Պուրճի հրապարակէն՝ 
Place des Cannons-էն. ձեւով մը գործընկերներ էին:  
     Այդ օրերուն, ձուաձեւ հրապարակը պէյրութեան խճանկարային 
պատկեր մը կը ներկայացնէր։ Հրապարակը եզերող ճաշարաններուն, 
սրճարաններուն, խանութներուն եւ սինեմաներուն մէջ կեանքը եռուն էր։ 
Մարդ կրնար ամբողջ օրը անցընել այդտեղ՝ բարեկամներու հետ նարտ 
խաղալ, «արկիլէ» ծխել, անցող-գացողները դիտել։  
      Պուրճի հրապարակը ժամադրավայրն էր գիւղացիին եւ քաղաքացի-
ին, երիտասարդին եւ չափահասին, տանտիկինին, դպրոցականին՝ 
բոլորին, բոլորին։ Լիբանանեան տարբեր շրջաններ գացող ինքնաշարժ-
ները՝ «սերվիս»-ներ, «փոստա»-ներ իրենց յատուկ կանգառները ունէին։ 
Իսկ գիւղացիներ, իրենց հետ բերած բերքը վաճառելէ ետք, անոր հասոյթ-
ով տունէն պահանջուած ուտեստեղէն եւ իրեղէն գնած, ինչպէս նաեւ 
քաղաքի արտառոց նորութիւններով իրազեկուած՝ գիւղի «փոստա»-ով» 
կը վերադառնային տուն։ Անդին, բազմութեան մէջ շրջող ստահակներ 
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իրենց առօրեան կ՛անցընէին «զոհերու» փնտռտուքով։ 
     Պուրճի հրապարակը այդ օրերուն Պէյրութի բաբախող սիրտն էր։ 
     Նկարիչ Ասատուրը, նկարուելու փափաք ունեցողներուն կեցուածքը՝ 
դէմքի արտայայտութիւն, մարմնի թեքում, ձեռքերու, ոտքերու դիրք  կը 
ճշդէր. յետոյ կ՛անցնէր եռոտանիի մը վրայ հաստատուած նկարչական 
գործիքին ետեւ, սեւ շղարշանման լաթը կ՛անցընէր գլխուն եւ «պատկեր 
կը քաշէր»:  
     Սրճեփ Ապու Ֆատէլը երկար լեզուակով պղինձէ պարունակի մը 
մէջէն յախճապակիէ փոքրիկ գաւաթներու մէջ տաք սուրճ կը լեցնէր եւ կը 
հրամցնէր հրապարակը գտնուողներուն: Անոր համար կարեւոր չէր, թէ 
կը վճարէի՞ն սուրճին փոխարժէքը: Կարեւորը այն էր, որ գնահատէին 
ածուխի վրայ եփած իր սուրճը եւ ձայնաւոր ումպերով խմէին: Ձմեռուան 
եղանակին կռնակը կ՛անցընէր կլոր փորով եւ երկար լեզուակով թէյի 
պղնձամանը եւ սուրճին հետ նաեւ տաք թէյ կը հրամցնէր:  
     Մարունը՝ Պուրճի հրապարակի ձեռքի վրայ ապրանք վաճառող 
ամէնէն հիներէն էր: Կլոր, այրած «սըմսըմ»-ով ծածկուած «քաաք»-ը՝ 
«ասրունիէ»-ն, իր մասնագիտութիւնը դարձուցած էր: Գլխուն վրայ 
բոլորաձեւ լաթի կտորի մը վրայ կը հաստատէր տախտակէ ափսէն՝ 
«թապլա»-ն, երբ փուռէն կ՛առնէր քաղքէները եւ կ՛ուղղուէր դէպի Պուրճի 
հրապարակ։ Հասնելէն ետք, եռոտանիի մը վրայ կը տեղադրէր ափսէն, 
թէ՛հանգչելու եւ թէ՛ ցուցադրելու բոլորաձեւ, մէջտեղը ծակ, մէկ կողմը 
փքուն, միւս կողմը բարակ եւ տափակ, արաբական քաղքէները։ 
Յաճախորդին պահանջքով՝ կ՛ընտրէր փափուկը, կարծրը կամ քիչ մը 
շատ այրած «քաաք»-ը, փթամատով կը ծակէր եւ ծոթրին կը լեցնէր մէջը:  
     Կէսօրուան մօտ ան արդէն վերջացուցած կ՛ըլլար իր քաղքէները, նաեւ 
աշխատանքը եւ բարեկամ Ապու Ֆատէլին հետ երկուքով, քարէ նստա-
րանի մը վրայ երկնցած, կը դիտէին անցորդները եւ վարպետ Ասատուր-
ին նկարելու արուեստին կը հետեւէին։ 
     1952 դեկտեմբեր 22, երկուշաբթի առաւօտ կանուխ, երբ  փուռէն տաք 
«քաաք»-ները կ՛առնէր, Մարուն լսեց, թէ նաւու արկած մը պատահած էր 
«Խալտէ»-ի ծովեզերքը. հետեւաբար ենթադրեց, թէ ահագին բազմութիւն 
պիտի հաւաքուէր հոն: Անմիջապէս լուր տուաւ սրճեփ եւ նկարիչ իր 
բարեկամներուն, եւ երեքով հասան ծովեզերքը:  
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*	*	*

     Մարդիկ շարժապատկեր դիտողներու նման ուշի-ուշով կը հետեւէին 
այն պայքարին, որ տեղի կ՛ունենար «Շամփոլիոն»-ին եւ հսկայ ալիքնե-
րուն միջեւ։ Փրկութեան աշխատանքներուն կապակցութեամբ կարծիք 
տուողները շատ էին։  

– Պէտք է նաւէն մինչեւ եզերք պարան մը հաստատել՝ փրկելու համար

նաւաբեկեալներուն կեանքը։ 
– Փոքր նաւակներ օգտագործել՝ մօտենալ կարենալու համար աւա-

զախրած նաւուն։ 
– Պէտք է աղօթել առ Աստուած, միայն Ան կրնայ մարդոց կեանքերը

փրկել։ 
     Գրեթէ նոյն մտածումները ունէին «Շամփոլիոն»-ի նաւապետ Հանրի 
Պուրտը եւ անոր օգնականները։ 
     Աւազախրած վայրկեանէն ի վեր, նաւուն մեքենական խանգարման 
պատճառով, ելեկտրականութիւնը անջատուած էր։ Հետեւաբար 
«Շամփոլիոն» կտրուած էր հաղորդակցութեան միջոցներէն, եւ ելեկտրա-
կան լոյսով կարելի չէր հաղորդակցիլ: Յանդուգն նաւազներ, որոնք մեծ 
դժուարութեամբ լողալով հասած էին եզերք, տեղեկացուցին, թէ նաւուն 
շտեմարանները ջուրով ողողուած ըլլալուն՝ ճամբորդները ըմպելի ջուրէ 
եւ սննդեղենէ զրկուած էին: Հետեւաբար, պատկան մարմիններ խնդրեցին 
եգիպտական իշխանութիւններէն, ապրանքատար օդանաւի մը միջոցաւ 
ուտեստեղենի եւ ջուրի պաշար նետել օդէն։ Երկու ձախող փորձէ ետք 
ուտեստեղենի ծրարներ ինկան նաւուն կամրջակին վրայ՝ մեծ գոհունա-
կութիւն պատճառելով նաւաբեկեալներուն եւ ցամաքը գտնուողներուն։ 
     Նաւապետ Պուրտ, արկածի առաջին վայրկեանէն սկսեալ, հրահան-
գած էր ճամբորդներուն եւ նաւազներուն՝ բարձրանալ նաւուն կամրջակ-
ին վրայ։ Աւելի ուշ, երբ կը նկատէ, թէ նաւը երկուքի բաժնուելու վտանգին 
ենթակայ է, ան կը թելադրէ բոլորին՝ հաւաքուիլ նաւուն յառաջամասը, որ 
աւելի ապահով կը նկատուէր։ Նաւապետին թոյլտուութեամբ վարժ 
լողորդ ճամբորդներուն կ՛արտօնուի, ծփացող լաստիկները կապած, 
նետուիլ ծով եւ յանձնուիլ ալիքներու դէպի եզերք շարժին։  
     Առաջին քանի մը փորձերէն ետք, երբ կը նկատէ, թէ ջուրը նետուող-
ները նաւուն վառելանիւթի ճեղքուած շտեմարանէն դուրս ժայթկող 
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մազութին մէջ կը թաղուին եւ խեղդուելու վտանգին ենթակայ են, կը 
դադրեցնէ այս քայլը։ 
     Նաւէն ծով նետուողներէն քանի մը հոգի, եզերքի ժայռերուն բախելով, 
ուժասպառ կը հասնին ցամաք եւ անմիջապէս կը ստանան անհրաժեշտ 
նախնական դարմանումը Պէյրութի ամերիկեան հիւանդանոցի շարժա-
կան բաժնի անձնակազմէն։  
Ծովեզերքը գտնուողները՝ ուրախութեան բացագանչութիւններով կ՛ող-
ջունէին ամէն մէկ  յաջող փորձ եւ զիրար կը յուսադրէին, թէ Աստուած 
վերէն կը դիտէր, կը հսկէր եւ անպայման պիտի ազատէր նաւաբեկեալ-
ները: 
     Պատկան մարմիններու թելադրանքով՝ հեռագրամիջոցով խնդրուեցաւ 
Կիպրոսի անգլիական խարիսխէն մարտանաւ մը առաքել:  Մարտա-
նաւուն ժամանումը, ծովեզերքի «հանդիսատեսներուն» մեծ ոգեւորութիւն 
պատճաեց: Սակայն բոլորին յոյսերը ի դերեւ ելան, երբ ան ալ չուզեց 
մօտենալ եզերք, աւազախրումի չմատնուելու համար: 
     Կը մնար այլ միջոց մը. արագաշարժ, մեքենական նաւակներով հաս-
նիլ նաւ եւ ազատել ճամբորդները: Սակայն քանի մը անյաջող փորձէ 
ետք, մանաւանդ մութը պատելէն ետք, փրկարար աշխատանքները 
դադար առին՝ յուսալով որ յաջորդ առաւօտ, փոթորիկը հանդարտած 
կ՛ըլլար։  
     Նաւուն վրայ գտնուողները ամբողջ գիշերը կամրջակին վրայ, ծունկի 
եկած, անձրեւի եւ կարկուտի տակ, ահ ու դողով ու աղօթքով, անօթի եւ 
ծարաւ անցուցին, ամէն վայրկեան ջրամոյն ըլլալու վախը մէջերնին։ 
     Յաջորդ օրը, լուսաբացէն շատ առաջ, ծովեզերքը դարձեալ լեցուեցաւ 
հոծ բազմութեամբ։ 

– Ճամբայ, ճամբայ տուէ՜ք:
– Բանակի հրամանատար զօրավար Շեհապն է:
– Ոչ, կարծեմ եկողը վարչապետն է: Կ՛ըսեն թէ շուտով նախագահ

Շամունն ալ պիտի գայ: 
     Կամաց-կամաց սկսաւ լուսնալ, եւ յայտնի դարձաւ, որ հարցը կար-
ծուածէն աւելի լուրջ էր: Հսկայ ալիքները կը հարուածէին 12,5 թոն կշռող 
նաւը, երկուքի բաժնելու վտանգ մը ստեղծելով: 
     Առաւօտուն, նախորդ օրուան կիսատ մնացած, փոքր մեքենական 
նաւակներու օգտագործումը վերսկսաւ։ 
     Իբրեւ հմուտ եւ յանդուգն նաւավար ճանչցուած Պալթաժի եղբայրները, 
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պատրաստակամութիւն յայտնեցին այս նախաձեռնութեան։ Ռատուան, 
Մահմուտ եւ Սալեհ Պալթաժիները Պէյրութի նաւահանգիստ ժամանող եւ 
անկէ դուրս ելլող  հսկայ նաւերուն ուղղութիւն կու տային եւ օգտագործե-
լով մեքենական հզօր ուժ ունեցող փոքր «վըտէթ»-ներ՝ նաւերը դուրս կը 
քաշէին նաւամատոյցէն դէպի ծովուն բացը։  
     Երբ Պէյրութի նաւահանգիստէն ճամբայ ելած առաջին «վըտէթ»-ը 
յայտնուեցաւ, ծովեզերքը գտնուող բազմութիւնը ծափերով եւ ուրախ 
բացականչութիւններով ողջունեց զայն։ Սակայն փոթորիկին եւ ալիքնե-
րուն դէմ պայքարը դիւրին չէր։ Ամէն անգամ որ հսկայ ալիքները արգելք 
ըլլային անոր յառաջացման կամ տեսողութեան դաշտէն հեռանար, 
վայնասիւն մը կը փրթէր բազմութեան մէջ։ Իսկ երբ ալիքներուն մէջէն 
յաղթական դուրս գար, «կէցցէ»-ներ, «ապրիք»-ներ կը բարձրանային 
հազարաւոր բերաններէ։ 
     Վերջապէս նաւակը հասաւ «Շամփոլիոն»-ին եւ փրկուողներուն առա-
ջին խումբը ապահով բերուեցաւ ցամաք։ 
     Այսպէս, Պալթաժի եղբայրներուն յանդգնութեան շնորհիւ նաւուն 
ճամբորդներն ու անձնակազմի անդամները ապահով բերուեցան ցամաք։ 
Վերջին խումբին մէջ էր նաւապետ Պուրտը, արցունքոտ աչքերով, փաթ-
թուած Ռատուան Պալթաժիին, չէր ուզեր բաժնուիլ անկէ։ Առանց 
Պալթաժի եղբայրներուն, «Շամփոլիոն»-ի արկածը աղէտալի վերջ մը 
ունեցած պիտի ըլլար։ 
     Բոլոր փրկուածներն ալ փոխադրուեցան հիւանդանոց։ 
     «Շամփոլիոն»-ի ճամբորդներուն մէջ միակ հայը՝ չմշկածակցի Յովնան 
Չիլինկիրեան, երբ ապահով ցամաք հասաւ, չուզեց հիւանդանոց երթալ, 
այլ «թաքսի» մը վարձելով գնաց ծնողքին բնակարանը։ 
     Մեծ եղաւ իր զարմանքը, երբ ընտանիքէն մարդ չգտաւ հոն։ 
Ստիպուած մտաւ դրացիներուն տունը եւ սպասեց։ Մինչ այդ, Յովնանի 
ծնողքը եւ հարազատները բոլորն ալ գացած էին ծովեզերք, ահ ու դողով, 
հետեւելու փրկարար աշխատանքներուն։ Տակնուվրայութեան մէջ չէին 
նկատած Յովնանը, եւ ի՜նչ անակնկալ, վերադարձին միացած էին իրենց 
հարազատին, որ տարի մը Մարսէյ մնալէ ետք կը վերադառնար տուն։  
     Երբ փրկարարներու աշխատանքը աւարտեցաւ, քիչեր մնացին ծովե-
զերքը, դիտելու հսկայ նաւուն ալիքներուն դէմ վերջին պայքարը։ 
     Յաջորդող օրերուն արկածին պատճառները երեւան հանելու համար 
քննութիւն բացուեցաւ անշուշտ։ Նաւապետ Պուրտ, քանիցս հարցա-
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քննութեան կանչուեցաւ, իսկ Ֆրանսական կառավարութիւնը, շնորհա-
կալագրեր ուղարկեց լիբանանի իշխանութիւններուն եւ Պալթաժի եղ-
բայրներուն։ 
     Ուզայի-Խալտէի ծովեզերքը որոշ ատեն մը մնաց հետաքրքիր մարդոց 
վայր. անոնք երբեմն ընտանեօք կ՛այցելէին հոն եւ երեւակայութեամբ կը 
վերադառնային դեկտեմբեր 22-23, երկուշաբթի եւ երեքշաբթի օրերուն, 
երբ Լիբանանի դրացի երկիրներու եւ աշխարհի ուշադրութիւնը կեդրո-
նացած էր նաւաբեկման եւ փրկարար աշխատանքներուն։ 

*	*	*

     «Շամփոլիոն» նաւուն աւազախրումէն եւ ընկղմելէն անցած են աւելի 
քան վեց տասնամեակներ։ Ռատուան Պալթաժի Պէյրութի նաւահանգիս-
տի իր գրասենեակին մէջ խնամքով կը պահէ սեւ-ճերմակ նկարներ եւ 
հպարտութեամբ ցոյց կու տայ այցելուներուն՝ կրկնելով. 

– Այս՝ Ռատուան մեծ հայրս է, իր փոքրիկ նաւուն՝ «վըտէթ»-ին վրայ:
Ահա հոս, ինքն է «Շամփոլիոն»-ի նաւապետին հետ: Ահա այստեղ՝ նա-
խագահ Շամունին հետ նկարուած: Հոս՝ Ֆրանսայի դեսպանին հետ 
...Այստեղ մեծ հայրս է, Մահմուտի եւ Սալեհի հետ։ 
     Նկարները բոլորն ալ թուական ունին՝ 1952: Նկարներուն ետին կայ 
«Ասատուր» անունը կրող  կնիք մը: Ռատուանը գաղափար չունի 
Ասատուրին ով ըլլալէն: Վստահաբար հայ նկարիչ մը ըլլալու է որ օրին, 
«Շամփոլիոն»-ի փրկութեան աշխատանքներուն ընթացքին հետեւած էր 
Ռատուան Պալթաժիին եւ նկարած: 
Ռատուան հպարտութեամբ կը պահէ մեծ հօր ստացած շնորհակալական 
եւ շնորհաւորական գիրերը լիբանանեան եւ Ֆրանասական պետութիւն-
ներուն կողմէ:  

*	*	*

     Լեւոն Միքայէլեանը, իր անունը կրող թոռնիկին ձեռքը բռնած, կեցած է 
ծովեզերքը, այն միեւնոյն վայրին մէջ, ուր վեց տասնամեակ առաջ հօրը 
հարցումներ կ՛ուղղէր ընկղմած «Շամփոլիոն» նաւուն մասին: 
     Ինչպէս որ ինք վարէն վեր հօրը կը նայէր, հիմա թոռնիկն էր որ կը 
դիտէր զինք՝ զարմացած, թէ ի՜նչը այդքան հետաքրքրական կրնար ըլլալ 
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մեծ հայրիկին համար: Փոքրիկը աւելի հետաքրքրուած էր այն օդանաւ-
ներով, որոնք իրենց գլխուն վրայէն անցնելով կ՛երթային էջք կատարելու 
մօտիկ օդակայանը: 
     Լեւոն շատ պիտի փափաքէր, որ ինչպէս ինք, այժմ իր թոռնիկն ալ 
միեւնոյն հարցումը ուղղէր.  

– Մեծ հայրիկ, նաւը  ո՞ւր է։
Սակայն Լեւոնիկ ըսաւ.
– Մեծ հայրիկ, յոգնեցայ, տուն երթանք։

*	*	*	*	
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Յարգելի ընթերցող՝ 

Հայաստանի մէջ գործող բարեսիրական «Օղակ» կազմակերպութիւնը 
պէտք ունի բոլորիս աջակցութեան։  
     Մասնակցինք անոր ծրագիրներու իրագործման աշխատանքին։ 
     Ստորեւ, «Օղակ» կը ներկայացնէ ինքզինք՝ ցարդ կատարուած 
աշխատանքները եւ ապագայի հեռանկարները։  

* *	* *	
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«Օղակ» հասարական կազմակերպութիւնը հիմնուած է  2015-ին Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ : «Օղակ»-ի հիմնական նպատակն է հզօրացնել հայ կինը՝ 
տրամադրելով անոր միջոցներ, հմտութիւններ եւ գիտելիքներ' մտային, հոգեկան, 
բարոյական եւ ֆիզիքական առողջութեան համար:  «Օղակ»-ի հիմնական արժէքներն են' աճն 
ու զարգացումը, ինքնակառավարումն ու կարգապահութիւնը եւ  մարդու 
ամբողջականութեան ամրապնդումը :  

Նպատակներու իրագործման եւ արժէքներու հաստատման համար «Օղակ»-ի 
անձնակազմին կողմէ կը կազմակերպուին այլազան զբաղումներ, աշխատանքներ եւ 
դասընթացքներ : «Օղակ» ՀԿ-ի մէջ կազմակերպուող դասընթացքներէն կրնանք յիշել 
հոգեբանական խորհրդատւութիւն, քննական մտքի զարգացում, տարբեր լեզուներու 
դասաւանդում, պար, մարզանք, եոկա, խոհանոց, ազգային ձեռագործներու դասաւանդում, 
առողջապահական դասընթացքներ, խնամք մարմնի եւ դէմքի, ծաղիկի ձեւաւորում եւ 
մանկավարժական դասախօսութիւններ: 

«Օղակ»  յաջորդական 5 տարիներու ընթացքին կը կազմակերպէ կրծքագեղձի 
հետազօտման արշաւ. 2020-ին, շուրջ 150 կիներ հետազօտուեցան եւ համապատասխան 
աշխատանք տարուեցաւ հետեւելու թելադրուած ցուցմունքներուն :  

«Օղակ»-ի աշխատելաոճին եւ ձեռք բերած վստահութեան շնորհիւ, այս տարի Նորք-
Մարաշ վարչական շրջանին թաղապետարանի եւ Երեւանի քաղաքապետարանի հետ 
համագործակցաբար հաստատուեցաւ շրջանի մանկապարտէզներու եւ դպրոցներու 
ուսուցիչներու ու անձնակազմի վերակաւորման ծրագիր: Իսկ Հայաստան համահայկական 
հիմնադրամի հետ գործակցաբար մշակուեցաւ Հ. Հանրապետութեան երեք  մարզերու մէջ, 
կիներու հզօրացման workshop-երու  ծրագիր: 

Թագավարակի տարածումը կանխելու համար նախատեսուած արտակարգ 
իրավիճակի օրերուն, «Օղակ» իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ օգտակար հանդիսացաւ 
Նորք-Մարաշ բորբոքային հիւանդանոցին եւ կարիքաւոր ու բազբազաւակ ընտանիքներու: 
Իսկ Facebook-ի միջոցով կանոնաւոր եւ հետեւողական արշաւ մը նախաձեռնուեցաւ, վարակի 
մասին իրազեկման ու կանխարգիլման միտող, ինչպէս նաեւ առողջ ապրելակերպի մասին 
գրութիւններու տարածումով: Աւելի ուշ կազմակերպուեցան ZOOM-ով հոգեբանական եւ 
քննական մտքի դասընթացքներ եւ խորհրդատւութիւն: 

«Օղակ»-ի ծրագրերու իրագործումը կարելի կը դառնայ մեր հայրենակիցներու 
օժանդակութեամբ:  Ուստի,  եթէ կը հաւատաք,  որ աճը եւ զարգացումը կարեւոր են 
ժողովուրդի մը շարունակականութիւնը ապահովելու համար, մասնակից դառձէք այս 
կարեւոր աշխատանքի յարատեւութեան եւ ձեր լուման ներդրեցէ՛ք տարբեր 
աշխատանքներու իրագործման : 

Ձեր նուիրատւութիւնը կրնաք կատարել միանալով հետեւեալ link-ին :  
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Հեղինակին հասցէն 

k.kradjian@gmail.com
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