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ՁՕՆ 

Նազիկին, 
որուն հետ անցայ այս եւ բազմաթիւ այլ ճանապարհներէ  

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ 

Վերստին յատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Արմենակ Եղիայեանին, որ 

հայերէնի հաւատարիմ ուղեցոյցս է։ 

Նոյնպէս՝ Իշխան Չիֆթճեանին, որ իր վարած Հայերէնblog կայքէջին վրայ 

կը հիւրընկալէ իրերայաջորդ հատորներս ու նամականիս։ 

Լուսանկարները՝ հեղինակային 
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ՈՒՂԵԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱՅՍ ՇԱՐՔԸ 

 

 Ինչպէս կ՚ըսուէր «Ոստայն 7»-ի ներածականին մէջ, այս հատորը 
ձեւով մը շարունակութիւնն է նախորդին, այն տարբերութեամբ, որ եթէ 
այդ մէկը կ՚ամփոփէր յատկապէս Սփիւռքի այլազան անկիւնները 
այցելութիւններս, ընդհանրապէս պարտականութիւններու բերմամբ, եւ 
տպաւորութիւններս առաջին հերթին ինքնաբերաբար կու գային հայ 
կեանքէն ու անկէ ետք միայն տուեալ աշխարհագրական վայրէն ու անոր 
իւրայատկութիւններէն, «Ոստայն 8»-ով հակառակն է, որ կը պատահի։ 
Այս հատորին գրութիւնները հայութեան ու հայերու կ՚առնչուին հպանցիկ 
կերպով միայն, գուցէ նաեւ պատահական, ու ներկայացուածը, բացի մէկ՝ 
ասպարէզային ճամբորդութիւնէ, արձակուրդային ուղեւորութիւններէ 
բխած տպաւորութիւններ են։  

 «Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ, ամեն ինչ, ամենին մոռանա՜լ...»,–  Տէրեանի այդ 
բառերը որքա՜ն կը սազին (նաեւ) արձակուրդի գաղափարին՝ փախչելու մեր 
առօրեայ անձնական, ընտանեկան, ազգային-հասարակական թէ 
ասպարէզային հնհնուքներէն, մտմտուքներէն ու մասամբ նորին: Փախչիլ ու 
տրուիլ արեւին ու ծովուն, հովին ու աւազին, թաթխուիլ կապոյտին, փերուզին 
կանաչին ու լազուարթին մէջ, դատարկել ուղեղը ու ծծել ջերմութիւնն ու 
պարապը, ինչպէս կը գրեմ տեղ մը («Արձակուրդ»)։  

Այստեղ շեշտեմ, որ զբօսաշրջութիւնը խրախուսելու նպատակներ 
չեն հետապնդուիր  գալիք էջերուն մէջ, ոչ ալ վաւերագրական 
պատումներ կը մատուցուին, այլ զուտ անձնական ապրումներ, 
առնչումներ, վայելքներ, որոնք ընթերցողին կրնան փոխանցուիլ ու 
հաւանաբար համազգացուիլ։ 

Աւելցնեմ, որ տարիներ առաջ կարդացած եմ Գրիգոր Զօհրապի 
«Էջեր ուղեւորի մը օրագրէն» երկը, Կարպիս Սուրէնեանի 

«Ճամփորդութիւն»-ը եւ Վահրամ Մավեանի «Ամէն տեղ հայ կայ»-ն, եւ 
անոնք անտարակոյս իրենց ազդեցութիւնը ունեցած են ի՛մ ալ 
ուղեգրութիւններուն վրայ։   

Այս ձեւով կ՚ամբողջանայ այս շարքը, որուն երկու հատորները՝ 
«Ոստայն 3»-ն ու «Ոստայն 6»-ը, նուիրուած եղան հայաստանեան 
ուղեւորութիւններուս, իսկ այս վերջին երկուքը՝ արսասահմանեան։  

Ընկերակցող լուսանկարները, ոմանք՝ արդէն արխիւային 
հնութեամբ, կը ծառայեն բառերով չըսուածը պատկերներով 
բացայայտելու։  

Յաջորդ «Ոստայն»-ները տարբեր բնոյթի գրութիւններ պիտի դնեն 
ընթերցողին առջեւ։    
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Անմոռանալի պահեր՝ Ատլանտեանի ափին 
 

Քիչ ետք ճամբայ պիտի ելլենք՝ տուն վերադառնալու համար. վերջին անգամ մը եւս 

կը քալենք երկուքով, ինչպէս ըրինք ամեն առաւօտ, պանդոկէն մինչեւ թերթավաճառը եւ ետ. 

շուրջ 40 վայրկեանի հաճելի մարզանք մը՝ ծովուն, աւելի ճիշտ՝ ովկիանոսին եզերքէն: 

Երկինքը ամպոտ է. յետոյ է որ պիտի բացուի, եւ մենք պիտի ափսոսանք, որ այս արեւոտ 

օրով հրաժեշտ առինք Գէյփ Գոտէն: 

Պանդոկ տանող ճանապարհը, որ լողափէն կու գայ, կ՚անցնի ծանծաղուտներուն 

մէջէն, փոքր կամուրջի մը վրայով: Պատանիներ միշտ ալ այդ կամուրջին բազրիքը կը 

մագլցին ու ջուրը կը ցատկեն. ուրիշներ վարը ձուկ կ՚որսան, ժայռի կտորներու վրայ թառած. 

երկու հաճոյքներն ալ արգիլուած են, բայց ո՞վ մտիկ կ՚ընէ: Հիմա սակայն կամուրջն ալ ամայի 

է: Կը ցաւիմ որ գործիքս հետս չէ. սպիտակ ներկուած, փայտէ բազրիքին ճաղերուն մէկ 

անկիւնը սարդոստայն մը կայ, ամբողջովին ցօղապատ. ջուրի կաթիլներ մարգրիտներու 

պէս շարուած են թելերուն եւ լոյսի բեկբեկումներով կը փայլփլին. նուրբ ասեղնագործութիւն 

մը կարծես: Սքանչելի նկար կ’ըլլար՝ յաջորդ գրքիս կողքին համար: 

Ծանծաղուտները սքանչելի կանաչ մը կը փռեն աչքիդ առջեւ եւ նոյնիսկ հիմա, երբ 

մշուշ իջած է, անոյշ երանգ մը կու տան շրջապատին: Մեր պանդոկը, կամ՝ պէտք է ըսել 

իջեւանը, այդ ջուրի տարածքներուն կը նայի: 

Լոնկ Պիչ Ռոտը, որ մեր քայլքի ընտրանքներէն մէկն է, լողափի ճամբէն կը մեկնի եւ 

կ՚երկարի հողէ բարակ շերտի մը վրայ, ովկիանոսին ու ծանծաղուտներուն միջեւ: Շրջանի 

բարեկեցիկները կը բնակին այստեղ, թէեւ աւելի հարուստները, Քենետիներուն նման, շատ 

աւելի մեծ ու հասարակ մահկանացուներուս տեսողութենէն հեռո՛ւ կալուածներ ունին: 

Այստեղ, ինչպէս Գէյփ Գոտի վրայ գրեթէ ամենուրեք, Մասաչուսեցի բնակարանային յատուկ 

ոճն է որ կը տիրապետէ, տախտակով կաւարապատ (wood shingles), զոյգ թեքութեամբ 

տանիքներով, նոյնպէս տախտակէ կողմնածածկերով (siding) երեսապատուած, փոքր 

պատուհաններով, ճաշակաւոր պարտէզներով՝ կարմիր, դեղին, կապոյտ, մանուշակ 

ծաղիկներով զարդարուած: «Բախտաւոր»-ներու տուները դէպի ովկիանոսը կը նային, 

ուղղակի իրենց սեփական լողափով, միւսներունը՝ «նուազ բախտաւոր»-ներունը՝ դէպի 

ծանծաղուտները, ուր կապուած են նաեւ իրենց մակոյկներն ու առագաստանաւերը: Բայց 

անոնք ալ դէպի ծով իրենց արտօնեալ անցքերը ունին: Իսկ տեսարանը նոյնքան, եթէ ոչ 

աւելի, գեղեցիկ ու հետաքրքրական է այդ կողմէն, ծանծաղուտներէն, ուր ջրախոտերը կը 

լեցնեն թէ եզերքները, թէ ալ յաճախ ջուրերուն մէջտեղի տարածքները: Ամեն օր, երբ ջուրերը 

կը քաշուին, մէջտեղ կ՚ելլեն լերկ կամ խոտածածկ հողի կղզեակներ, որոնց վրայ կու գան կը 

թառին մենաւոր ճայերը: Այս ծանծաղուտները կամ ճահճուտները, որ ովկիանոսին 

կապուած են հազար ու մի անցքերով, կը տարածուին ամեն տեղ, կը կազմեն իրարու 

ագուցուած լճակներ, որոնց շուրջ, անհամար ծառերու շուքին, ամառնորդները ձուկ կ՚որսան, 

բադերուն ու կարապներուն հացի բրդուճներ կը նետեն: Դրախտային շրջապատ մը, որ 

Գէյփի գլխաւոր հրապոյրներէն մէկն է: 

Լոնկ Պիչ ճամբան կ՚աւարտի շղթայով մը, որուն քովի ցուցանակը կը զգուշացնէ 

անցորդները, որ ուշադրութեամբ քալեն ատկէ անդին, լողափի բնութիւնը չխանգարելու 

համար: Աւազաթումբերն (dunes) են, տատասկներով ցանուած, եւ նահանգն ու 

քաղաքապետութիւնները նախանձախնդիր են, որ քաղաքակրթութեան զոհ չերթայ Գէյփ 

Գոտը, որուն եզերքները զոհն են արդէն բնութեան ուժերուն, մաշումին (erosion): 
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Այդ ճամբան կ՚առնենք երբ երեկոյեան ճեմելու կ՚ելլենք, իսկ առաւօտները հակառակ 

ուղղութեամբ, այսինքն՝ Գրէյկվիլ Պիչ Ռոտի երկայնքին կը քալենք, յաճախ ուղղակի 

լողափէն, որ կանուխ ժամերուն, մինչեւ ժամը 8-9, ամայի է ու ալիքներուն թեթեւ շառաչը եւ 

ճայերուն վէճերը միայն կը լսուին. ծովու սպիտակ ու մոխրագոյն այդ թռչունները 

հաւաքուած կ՚ըլլան խումբ-խումբ՝ իրենց օրուան օրակարգը որոշելու, իսկ հոն կ՚ըլլան նաեւ 

ռուս-հրեայ տարեց գաղթականները, որոնք կը նախընտրեն այդ պահուն գալ, իրենց 

լոգանքը առնել ու բազմութիւններուն ժամանելէն եւ արեւին սաստկանալէն առաջ 

վերադառնալ իրենց ամառանոցները: Անոնց մէջ ունիմ բարեկամ մը՝ քանիցս Հայաստան 

այցելած գիտնական մը, որուն հետ զրուցելը միշտ ալ հաճելի է: 

Ճամբուն ընթացքին, մինչեւ անկիւնի նպարավաճառը, ուրկէ կ՚երթանք գնել օրուան 

թերթը, վազող, վարգող, կամ պարզապէս մեզի պէս քալող անհատներու եւ զոյգերու կը 

հանդիպինք՝ ամեն տարիքի, մարզական զգեստներով, լողազգեստներով կամ որեւէ 

զգեստով. ոմանց դէմքերուն այլեւս ծանօթ ալ ենք ու գրեթէ բոլորին հետ բարի լոյս մը կը 

փոխանակենք, սովորութիւն մը, որ կորսնցուցած ենք կամ տարօրինակօրէն կը կորսնցնենք, 

երբոր մեր մեծ քաղաքը կը վերադառնանք: Այստեղ կարծես ծովուն քամին, բնութիւնը կամ 

պարզապէս արձակուրդային վիճակը մարդիկը աւելի բնական, աւելի մարդկային կը 

դարձնեն: Ո՞վ գիտէ: 

Առաջին անգամը չէ, որ կու գանք այստեղ, տարիներու ընթացքին բազմաթիւ 

ամառներ երկու շաբթուան համար հոս շունչ առած ենք. պատահած է, նաեւ որ աւելի կարճ 

ժամանակամիջոցի մը համար գանք, նոյնիսկ մէկ-երկու օրով: Խոստովանիմ, որ 

սիրահարուած եմ Հիւսիսային Ամերիկայի հսկայ ցամաքամասի այս փոքր անկիւնին վրայ: 

Առաջ չորսով կու գայինք, երբ մեր աղջիկներն ալ մեզի հետ կը ճամբորդէին: Առիթներ ալ 

եղան որ ընկերներով հաւաքուինք-գանք ու փոքրիկ Հայաստան մը ստեղծենք մեր վարձած 

տնակներուն շուրջ: Հիմա՝ կը վայելենք զոյգի մը առանձնութիւնը... 

Մեզ այս վայրերը սիրցնողը, չեմ կրնար ուրանալ, ողբացեալ Ժիրայրը եղաւ, մեր 

Ղարիպը, որ ամառանոց տուն մը գներ էր ու իր ընկերները կը հրաւիրէր, որ իջեւանին 

այնտեղ: Ժիրայրին տունը շրջանի հայ կեդրոնն էր դարձած, ու ինք Պոսթըն այցելող, 

մանաւանդ Հայաստանէն եկող հիւրերը կ՚առնէր, կը բերէր Գէյփ, խրախճա՛նք կը 

կազմակերպէր իր պարտէզին մէջ: Անմոռաց օրեր էին: 

Այս անգամ, աւա՛ղ, Ժիրայրը չկար այլեւս, եւ ատիկա անշուշտ շատ բան կը փոխէր 

այս վայրերուն հանդէպ մեր վերաբերմունքին մէջ... Սակայն տարբեր պատճառներով 

անմոռանալի դարձաւ նաեւ ա՛յս ամառը, հակառակ իր արեւոտ օրերու պակասին: Գուցէ եւ 

ա՛յդ իսկ պատճառաւ:  

 

*** 

Եթէ առաջ բացառաբար ծովն ու բնութիւնը վայելելու համար կ՚երթայինք 

Ատլանտեանի եզերքը՝ Գէյփ Գոտ, որ պոչը վեր տնկած կարիճի մը նման երկարած է 

ովկիանոսին մէջ, փորը տալով Կալֆ Սթրիմի տաք ջուրերուն, այս անգամ որոշեցինք 

հետազօտութեան ելլել ու ճանչնալ շրջանի մշակութային կեանքը, որուն հարիւրաւոր 

ծանուցումները ամեն օր կը լեցնեն Cape Cod Times-ի էջերը: Մեր որոշումին մէջ անպայման 

դեր մը ունեցաւ նաեւ արեւի պարբերական գործադուլը... 

Կար նաեւ ուրիշ ազդակ մը, որ կը սրէր մեր հետաքրքրութիւնը. նախորդ անգամ 

այցելեր էինք Wellfleet, եւ համը մեր բերանն էր մնացեր: Կարիճի պոչին մէջտեղը, 

արեւմտեան եզերքին, փոքրիկ բարեզարդ գիւղ մըն էր ան, ձկնորսներու կեդրոն, ուր եկեր  
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Գէյփ Գոտի քաղցրութիւնը կազմող տարրեր... 
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Երբ տեսարանները յիշատակներու կը վերածուին 
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Առանց մեկնաբանութեան... 
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հաւաքուեր էին բազմաթիւ արուեստագէտներ, եւ իւրաքանչիւրը իր տուն-

պատկերասրահով, նոյն փողոցին երկայնքին քով-քովի շարուած, նուիրուեր էր իր 

նկարչութեան, քանդակագործութեան, խեցեգործութեան եւ այլն: Մեզի յիշեցուցած էր Saint-

Jean-Port-Joli-ն, Սէն-Լորան գետին եզերքը, Քեպէգ քաղաքի դիմացի ափին, ժամ մը 

հեռաւորութեան վրայ, ուր փայտի քանդագործութիւնը կը զարգանայ, մետաղի վրայ 

արծնագործութեան (enamel-ի) եւ այլ արուեստ-արհեստներու կողքին: Քեպէգի 

յուշանուէրներու կարեւոր մէկ տոկոսը հոն կը պատրաստուի, անշուշտ եթէ զանց առնենք 

Թայուանն ու ասիական այլ երկիրները... 

Այս անգամ Orleans, Dennis եւ Harwich աւաններուն պիտի ծանօթանանք, աւելի 

ճիշտ՝ անոնց պատկերասրահներուն, մտնենք ներս, խօսինք արուեստագէտներուն ալ հետ: 

Անոնցմէ մէկը կ՚ուզէ Գանատա գալ ու ցուցադրել, հասցէներ կը փոխանակենք. արդեօք 

«Համազգային»-ի աշխատանքներուն մէջ այս ամերիկացի արուեստագէտներուն հասնի՞լն 

ալ պիտի մտնէ: 

Հետաքրքրական է նոր բացուած պատկերասրահ մը, արուեստագէտ ամոլի մը 

պատկանող. փոքր տուն մըն է, ինչպէս գրեթէ բոլոր պատկերասրահները, սպիտակ ու 

դեղին ներկուած են ներքին պատերը. ցուցադրած են թէ իրենց սեփական գործերը եւ թէ այլ, 

բարեկամ նկարիչներու, որոնցմէ մէկը վերջերս մահացած՝ ծանօթ անուն մըն է: Անոր 

յիշատակին է ներկայ ցուցահանդէսը: 

Քալելով կ՚այցելենք քանի մը տեղ. մէկը՝ «Ծառը» (ամբողջ իրական ծառ մը կայ 

ցուցասրահին մէջ, կամ ծառին ստորին մասը. մնացեալը տանիքէն վեր է). ոչ միայն  

նկարչութիւն ու քանդակագործութիւն, այլեւ ձեռարուեստի բոլո՛ր ճիւղերը հոն են, հին ու 

նոր, մէկը միւսէն գեղեցիկ առարկաներով ու գոհարեղէնով: Կարելի է ժամեր անցընել: Բայց 

պէտք է աճապարել: Պիտի երթանք Տենիսի մշակութային կեդրոնը, ֆրանսերէն ժապաւէն մը 

դիտելու. մեր մտքէն չէր անցներ այստեղ գտնել նման ֆիլմեր ցուցադրող սրահ մը, որ միայն 

արտասահմանեան ֆիլմեր կը բերէ եւ ուր շաբաթը երկու անգամ յայտագիր կը փոխուի. 

ֆրանսերէնէն զատ, յաջորդող օրերուն պիտի գանք տեսնելու հոլանտական, իրլանտական 

եւ այլ ժապաւէններ՝ ինքնատիպ եւ ուշագրաւ: 

Հին, փայտաշէն սրահ մըն է, եկեղեցիի մը օրինակին վրայ շինուած, թաղակապ 

առաստաղին՝ յատուկ պաստառով մը, առասպելէ մը առնուած տեսարանով՝ ձիերով, 

միգանոյշներով եւ մասամբ նորին: Բազկաթոռներն ալ,– այո՛, սպիտակ լաթերով ծածկուած 

առանձին լայն բազկաթոռները,– հնութեան տպաւորութիւնը կը շեշտեն: Տէրը, մեքենան 

դարձնողը, ֆիլմերը խնամքով ընտրողը նոյն անձն է: Բայց գուցէ եւ տէրը չէ ինք: 

Այս յատկանշական սրահը մաս կը կազմէ մշակութային կեդրոնին, որուն միւս 

շէնքերն ալ՝ թատերասրահը, թանգարանը, ճաշարանը եւ այլն, կը գտնուին նոյն պուրակին 

մէջ, քիչ մը անխնամ ձգուած, բայց եւ այնպէս այնքան հաճելի միջավայրի մը մէջ, ուր կարելի 

է եւ ճեմել: 

Ճաշարանէն կ՚ելլենք, մինչեւ ֆիլմին ցուցադրութիւնը դեռ ժամանակ կայ, կ՚որոշենք 

քալել. թանգարանը փակ է, բայց պատուհաններէն ներս կը նայինք, ձեւով մը տեսած 

կ՚ըլլանք ցուցադրուած գործերը. մէկ մասն ալ՝ արդիական արձաններ, երկաթեղէնով 

շինուած, դուրսն են, բակին մէջ: 

Կը շարունակենք քալել, քովի փողոցը կ՚ելլենք, ու մեր առջեւ կը պարզուի գունագեղ 

հրաշալիք մը. երկար ցանկապատի մը երկայնքին, երեք-չորս աստիճաններու վրայ, 

ծաղկաստան մըն է, ամեն գոյնի ու ձեւի ծաղիկներով. ցանկապատէն դէպի փողոց է 



11 
 

շինուած, անցորդներո՛ւն վայելքին համար. տան տէրն ալ հոն է, կը ջրէ, կը խնամէ իր 

հասցուցած սիրասունները. 

– Խնդրե՛մ, դիտեցէք, ձեզի համար է... 

Կը կանգնինք, կը զմայլինք, ուրիշներ ալ մեզի հետ: 

Կը չափչփենք այդ փողոցը՝ անցնելով կալուածներուն, բարեզարդ բնակարաններուն 

առջեւէն, ամռան յետմիջօրէի տաքուկ արեւին տակ, ու չեմ կրնար չնախանձիլ այդ բոլորին ի 

տես: Ի՜նչ լաւ բան է տեղ մը ունենալը, սեփական տուն մը, հողի շերտ մը, փողոց մը, քաղաք 

մը, թէկուզ գիւղաւան մը, երկի՛ր մը, հայրենիք մը, որ քուկդ է, զոր կրնաս խնամել, ծաղիկ 

բուսցնել հոն, ջրել ու անցորդներուն ըսել՝ վայելեցէ՛ք: Իսկ մենք դեռեւս հիւր ենք՝ անձնական 

տուն ունենալով հանդերձ. հիւր ենք այստեղ երեսուն եւ աւելի տարիներ արդէն այս 

ափերուն ապրելէ ետք, անկէ առաջ ալ՝ այլ ափերու կայք հաստատած: Եւ ո՜վ հեգնանք. 

«հի՞ւր էք»,– հարց կու տար յարգելի տիկին մը ինծի, երբ քանի մը տարի առաջ երկրո՛րդ 

անգամ ըլլալով կ՚այցելէի... Հայրենիք: Այս նախանձը,– բարի՛ նախանձը, որ սակայն զիս 

ատելութեամբ կը լեցնէ ուրիշ հասցէի մը՝ Դահիճին նկատմամբ,– պիտի շարունակեմ տածել 

արձակուրդիս ամբողջ ընթացքին. Արձակուրդի՞ս ըսի, կեանքի՛ս ամբողջ ընթացքին: 

Յաջորդ օրերուն պիտի շարունակենք մեր հետախուզական արշաւները, պիտի 

յայտնագործենք այլ հետաքրքրական անկիւններ՝ թանգարաններ, նուագահանդէսներ եւ 

այլն, եւ այլն ու մշակութային արեւով ջերմանանք, ո՛ւժ առնենք, սնուինք: 

Կ՚արժէ տեսնել նաեւ Plymouth-ի շրջանը, ուր խարիսխ նետած է Mayflower II-ը 

(առաջին գաղթականները,– որոնք pilgrim, ուխտաւոր կը կոչուէին,– նոր աշխարհ բերած 

նաւուն կրկնօրինակը): Գեղեցիկ, գունազարդ, մաքրամաքուր պահուած հսկայ 

առագաստանաւ մըն է, որ թանգարան մըն է բաց երկնքի տակ, ալիքներու վրայ: 

Անկէ ոչ շատ հեռու՝ դամբարանի կամ յաղթական կոթողի նման շէնք մը ու ներսը, 

ապակիներով պաշտպանուած՝ մէջտեղէն ճաթած ժայռը՝ Plymouth Rock, որուն վրայ, կ՚ըսուի 

թէ կոխուած է՝ այս ափերը իջնելու ատեն: Ի՜նչ երկիւղածութեամբ կու գան, պահ մը կանգ 

կ՚առնեն ու կը հեռանան այցելու-զբօսաշրջիկները, մինչ իմ միտքս կ՚երթայ այդ քարի կտորին 

յայտնաբերումէն հազարամեակ առաջ ոչ թէ կոխկռտուած,  այլ գուրգուրոտ ձեռքերով 

սրբատաշ դարձած այն հազար, բի՛ւր քարերուն, որոնք Հայաստանի լեռներուն վրայ որքա՛ն 

տաճարներու դէպի հողը մխրճուող պատերը կը կազմեն ու դէպի երկի՛նք սլացող 

գմբէթները: Ի՜նչ հրաշալիքներ մարդկային ստեղծագործութեան, որոնք տակաւին իրենց 

երկրպագուներուն կը սպասեն... 

Գէյփ Գոտը, սակայն այս ամառ մեզ առաւել հետաքրքրական դարձնողը իր 

հայկականութիւնը պիտի ըլլար:  

 

*** 

Երկու տարիէն Թովմասին հետ ծանօթութեանս քառասնամեակն է. վստահ եմ, 

իւրայատուկ ձեւով պիտի նշենք ատիկա ու վերյիշենք մեր թղթակցական կապը,– որ դեռեւս 

կը շարունակուի,– Գահիրէէն Մետֆըրտ, Մասաչուսեց: Հիմա ալ այդ կողմերէն շատ հեռու 

չի բնակիր, եւ ամեն անգամ որ Գէյփ Գոտ գանք՝ առիթ մը կը ստեղծենք հանդիպելու, կամ 

մենք մեր ճամբուն վրայ կ՚անցնինք իր ամառանոցէն՝ Նիւ Համփշիրի խուլ ու չքնաղ մէկ 

անկիւնը՝ Angel Pond լճակին եզերքը, կամ իրենք կու գան ու այստեղ ծովեզերքը օր մը 

կ՚անցընեն մեզի հետ: 

Այդպէս ալ եղաւ այս անգամ, ու արեւոտ շաբաթ օր մը, կնոջ՝ Շնորհիկ-Նանսիին հետ 

ընկերս միացաւ մեզի,  ու ինքնաշարժները ձգելով պանդոկին առջեւ,  լողափի աթոռներն ու 
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արեւանոցը առած, քալելով, մեզի ծանօթ կամուրջին վրայով գացինք ծովեզերք, գրաւեցինք 

մեր փոքրիկ տարածքը, հաստատեցինք մեր կայքը... 

Իրարու պատմելիք շատ բան ունէինք, եւ մեր խօսակցութիւնը, պանդոկէն սկսելով, 

երկարեցաւ աւազներուն վրայ, ծով մտաւ, ճեմեց լողափի երկայնքին, Main փողոցի 

բացօթեայ ճաշարանի համեղ մեքսիկական պնակները ճաշակեց, պաղպաղակ ալ կերաւ ու 

յամեցաւ մինչեւ երեկոյ, մինչեւ հրաժեշտի պահը: 

Եւ որովհետեւ ընկերս ալ անուղղայ հայ մըն է, որ ուր որ երթայ ուրիշ հայեր կը 

փնտռէ, կ՚որոշենք քալել լողափն ի վեր ու տեսնել՝ ո՞վ պիտի մէջտեղ ելլէ: Գործը պիտի 

դիւրանայ՝ Թովմասին T-շապիկին շնորհիւ,– այո՛, այդ T-shirt-ին որ իր եռագոյն ու «բարեւ, I 

am Armenian»-ով հաղորդակցութեան նոր միջոց մը, ի՞նչ կ՚ըսեմ, հայապահպանման, գէթ 

հայորոնման նոր միջոց մը կը հանդիսանայ: 

Իրաւ ալ, չեն ուշանար փոխադարձ բարեւները, եւ մենք խօսքի կը բռնուինք 

զանազան ծանօթ-անծանօթներու հետ: Գեղամին ու Ռուբինային հետ ազգային հարցեր կը 

ծեծուին, միութենական վիճակ, «Համազգային», «Բարեգործական» եւ մասամբ նորին: Աւելի 

հետաքրքրականը Սարգիսին հետ հանդիպումը կ՚ըլլայ: Կը ծանօթացնէ ինքզինք, ոսկեհեր ու 

հայախօս իր եօթնամեայ աղջնակը, կը հետաքրքրուի մեր կեանքով: Պոսթընի մօտերը կը 

բնակի: Ինք ամերիկածին ու չափազանց հայ ծնողքի զաւակ է. կ՚ուզեն որ անպայման հայու 

հետ ամուսնանայ. Լոս Անճելըս՝ կը ներկայացնեն «յարմար» աղջիկ մը, «սքանչելի հարսնիք» 

մը կ՚ունենայ եւ... «ձախորդ ամուսնութիւն» մը: 

Հիմա վերամուսնացած է ոչ-հայ ամերիկուհիի մը հետ, կինը հայերէնի դասերու կը 

հետեւի, զաւակները երկու լեզուներն ալ կը խօսին: 

Այսպէս, ուր որ ալ երթանք, նոյնիսկ արձակուրդի ընթացքին, չենք ձերբազատիր մեր 

մտասեւեռումներէն. անոնք կը հետեւին մեզի՝ մեր շուքին պէս: Ճակատագի՛ր: 

Գէյփ Գոտ մեր կեցութեան ամենէն յիշատակելի օրը պիտի ըլլայ Զօրայրին այցելած 

կիրակին: 

Դեռ կանուխ է. նստած մեր իջեւանի պատշգամը, որ մժեղներու, ճանճերու դէմ ալ 

ցանցերով պաշտպանուած է, կը վայելենք ծանծաղուտներու տեսարանը: 

Իջեւան կոչածս հետաքրքրական է թէ իր պատմութեամբ ու ոճով՝ իբր շէնք, եւ թէ իր 

սեփականատէրերով: Երկու հարիւր տարուան հնութեամբ տուն մըն է, Նաւապետ Պիրսի 

տունը, որ ճիշտ իր սկզբնական վայրին վրայ ալ չի գտնուիր. փոխադրած են, քանի մը 

սենեակ աւելցուցած են, դարձած է փոքր պանդոկ մը: Ճաշարանը՝ տէրերուն ալ ճաշարանն 

է. մէկ սեղանի շուրջ կը նախաճաշենք: Մարդը 85-ը անց է, կինը՝ անկէ քիչ մը փոքր. մարդը 

սկովտիական-իրլանտական ծագումով. կինը՝ իտալական: Արուեստասէր են. իրենց երկու 

զաւակներն ալ լուսանկարիչ, նկարիչ, քանդակագործ դարձած են, տունը լեցուն է 

իւղաներկերով, ձեռագործներով, գորգերով ու գիրքերով: Թանգարան մը ինքնին: Կը ցաւինք, 

որ շատ ուշ ծանօթացանք իրենց, եւ գուցէ եկող տարի արդէն ծախած ու հեռացած ըլլան այս 

տեղերէն. ո՞վ գիտէ, մանաւանդ որ պրն Ճէքը հիւանդ է: 

Ահա եւ կը ժամանեն մեր «հիւրեր»ը՝ Զօրայր Խալափեանը եւ իրեն ընկերակցող մեր 

բարեկամները: Մեր հոս գալէն ետք էր, քանի մը օր առաջ, որ մտածեցինք զինք հրաւիրել 

Գէյփ Գոտ. Հիւսիսային Ամերիկայի իր շրջապտոյտին վերջին հանգրուանը Պոսթընն էր, ու 

վաղը արդէն պիտի մեկնի դէպի Եւրոպա, ապա Հայաստան: «Բերէք զինք, օր մըն ալ 

արձակուրդ թող ընէ, այնպէս մեկնի»,– թելադրեցի Եւգինէին, ու ան յաջողեցաւ 

«Համազգային»-ի ընկերներէն մէկուն՝ Կարպիսին հետ կարգադրել ու հայրենի գրողը առնել 

գալ: 
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Զօրայր Խալափեան չի կրնար հաճատալ, որ Ատլանտեանի ափին կը գտնուի 

 

 

 
 

Քենետիի ցածրաքանդակը՝ հայ արուեստաէտի մը գործն է 
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Պահ մը պատշգամը սուրճ մը հիւրասիրուելէ ետք,– տանտիրուհին՝ տիկ. Մարինան 

այնքա՜ն պատւուած կը զգար, որ նշանաւոր գրող մը կ՚այցելէր իր համեստ յարկը,– առանց 

ժամանակ կորսնցնելու, միշտ նոյն ոճով, մեր բեռները առած կը քալենք դէպի լողափ: 

Անցնող ամբողջ շաբաթը, ինչպէս եւ յաջորդող օրերուն այսքան խճողուած չէինք 

տեսած ու պիտի չտեսնենք Գրէյկվիլ Պիչը: Բարեբախտաբար այսօր «հայկական օր» է 

այստեղ. Պոսթընէն խումբով եկած են՝ հայաստանցի ութ պատանիներ-պատանուհիներ 

բերելով իրենց հետ: Կը միանանք անոնց, կը տնկենք մեր ալ արեւանոցը: 

Իրաւունք ունէր Զօրայր, յետո՛յ, գրելու իր նամակին մէջ, որ Ամերիկա թէ Գանատա 

այն տպաւորութիւնը ստացած եղաւ, թէ... ամեն մարդ հայ է, հայերէ՛ն կը խօսի: Միշտ 

շրջապատուած եղաւ հայերով: 

Հաճելի տաքուկ, բայց ոչ շատ կիզիչ արեւը մեզ դէպի ծովը կը մղէ. ովկիանո՛սը, որուն 

բաց կանաչաւուն փերուզ ջուրերը, հանդա՜րտ ալիքներով, ա՛լ աւելի կը գայթակղեցնեն մեզ: 

– Պիտի լողա՞նք. 

– Ո՞նց, զգեստ չունեմ: 

Ատոր ալ հաշիւը եղած է. հետս բերեր եմ երկրորդ լողազգեստս, որպէսզի Զօրայր 

չզրկուի ջուր մտնելէ: 

– Առ, գնա այդ տնակը (հանդերձարանը) ու փոխուէ. Կը սպասենք քեզի: 

Եւ ահա Ատլանտեանի ջուրերուն կը յանձնուինք։ 

– Որո՞ւ մտքէն կ՚անցնէր, որ այստեղ պիտի լողանայի,– ինքն ալ չհաւատալով իր 

ըրածին՝ կ՚ուրախանայ Խալափեան: Ապա կ՚աւելցնէ.– Այս շրջապտոյտիս ամենէն երջանիկ 

օրն է սա:  

Փոքրիկի մը պէս հրճուած է, ու մենք ալ իր հետ: 

– Զօրա՛յր, Մոնթրէալէն մեկնելու ատեն մտքէս չէր անցած, որ վերստին պիտի 

տեսնուինք ամիսը չանցած, սակայն հետս բերած եմ քու գիրքը՝ «Մեռնող յառնող»-ը, եւ 

անգամ մը եւս կը կարդամ՝ այսքան տարի ետք: 

Ու մէկ կողմէն կը լողանք, մէկ կողմէն գիրքը կը վերլուծենք, տպաւորութիւններս կը 

փոխանցեմ:  

– Անհաւատալի է,– կ՚ըսէ գրողը, հոս պիտի գայի, ծով պիտի մտնէի, ու գրածներուս 

մասի՞ն պիտի խօսէինք, անհաւատալի է: 

Դուրս կու գանք ջուրէն՝ անօթի: եւ անհաւատալիներու շարքը կ՚երկարի: 

Պոսթընցիները փռած են սփռոցները, բացած են սակառներն ու սառցարկղները ու արդէն 

մեր բաժիններն ալ պատրաստած՝ կը սպասեն մեզի: 

– Անհաւատալի՛... 

Զօրայր կը տեղաւորուի արեւանոցի շուքին, մենք ալ՝ իր շուրջ, եւ կը շարունակուի 

մեր զրոյցը: 

Ի տես հայաստանցի պատանիներուն, որոնք այնպէս ագահօրէն կը վայելեն 

արձակուրդի այս մէկ օրը,– եւ վստահաբար՝ Ամերիկա կեցութեան իրենց բոլոր 

վայրկեանները,– գրողը կ՚ափսոսայ որ անոնք հոս են բերուած: 

– Բարիք ընելու տեղ չարիք ըրած կ՚ըլլաք անոնց,– կ՚ըսէ ան.– ինչպէ՞ս պիտի 

վերադառնան հայրենիք, պիտի ուզե՞ն վերադառնալ...,– կ՚ափսոսայ: 

Ուշ միջօրէին, երբ տակաւին աշխարհը լոյսով է ողողուած, եւ ոչ ոք կ՚ուզէ հեռանալ 

ափէն, հրաժեշտ կ՚առնենք պոսթընահայերէն ու Զօրայրին, Կարպիսին եւ Եւգինէին հետ 

կ՚երթանք «քաղաք»՝ Հայանիս, ի մասնաւորի Հայանիս Փորթ՝ Քենետիի յուշահամալիրը, 

որուն առջեւ կը բացուի ծոցը՝ խայտաբղէտ նաւակներով, մակոյկներով ու 
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առագաստանաւերով լեցուն: Գեղեցիկ վայր մըն ալ սա է, Ամերիկայի վաղամեռիկ 

նախագահին ձօնուած, որուն ցածրաքանդակ դիմանկարին տակ կ՚երթանք կարդալ 

«Ակոբոֆ» հայազգի քանդակագործին անունը: 

Ապա Եւգինէ մեզ կ՚անցընէ իր տան առջեւէն, զոր չէ այցելած ամուսնոյն՝ Ժիրայրին 

մեռնելէն ու զայն վարձու տալէն ի վեր: Որքա՜ն յիշատակներ ունինք կապուած այդ տանը 

հետ, որուն կոտրած ցանկապատը այժմ ինքնին խորհրդանշական կը դառնայ մեզի համար: 

«Մէյն» փողոցին վրայ, ուր ժամերո՜վ ճեմած ենք յաճախ, կանգ կ՚առնենք 

պաղպաղակի խանութին առջեւ: 

– Զօրա՞յր: 

Ոչ չի կրնար ըսել, գիտենք, այնքան որ սիրեր էր ան այստեղերու պաղպաղակները. 

վերջին անգամ, երբ Մոնթրէալէն Թորոնթօ կը ճամբորդէր ու օրը Քինկսթըն կ՚անցընէր մեզի 

հետ (ուր մենք մեր շրջանային վարչութեան ժողովը կը գումարէինք ու ինք պտտելով կամ 

կարդալով ժամերը կը գլորէր), կէսօրուան ճաշէն ետք նման խանութի մը համեղ 

պաղպաղակը կերած ըլլալը մոռցած ըլլալու չէր... 

Ուրեմն վերջին շաղակրատանքն ալ այստեղ, պաղպաղակավաճառին դարատափը 

կ՚ունենանք, ապա կը բաժնուինք իրարմէ: Սակայն, նախքան ինքնաշարժները ճամբայ ելլելը, 

Զօրայր քարտէսին վրայ կ՚ուզէ տեսնել Գէյփ Գոտը եւ Գրէյկվիլ Պիչը, որտեղ ինք իր ոտքերը 

(եւ ամբողջ մարմինը) Ատլանտեանի ջուրն է մտցուցեր... 

Ահա այս ամռան իրապէս անմոռանալի դրուագներու շարանը, որ հիմա արդէն 

յիշատակի կը վերածուի ու կը յանձնուի թուղթին՝ անգամ մը եւս ապրուելով: 

 
«Հորիզոն», 03-03-1997 – 17-03-1997 
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Կարմիր կղզին՝ կապուտակ ջուրերով 
 

Մտքիդ  պաստառին վրայ այդ գոյները առյաւէտ կը դրոշմուին, եւ ամեն անգամ որ 

ուզես հեռանալ այս մեր խօլական կեանքի անվերջ վազքէն, վերստին կը դարձնես 

երեւակայութեանդ հոլովակը ու կը սուզուիս այդ կանաչ/փերուզ ջուրերուն մէջ, որոնք 

հետզհետէ աւելի մուգ երանգներ կը ստանան մինչեւ հորիզոն՝ տեղ-տեղ ճոխանալով բաց 

գոյներու երիզներով: 

Ասկէ աւելի սպիտակ աւազ ու ջինջ, մաքուր ջուր չենք տեսած. կ՚ըսեն թէ աշխարհի 

վրայ նման լողափեր շատ չկան: 

Այդ տաքուկ, երբեմն նաեւ այրելու աստիճան տաք աւազներուն վրայ ամեն օր իր 

հանապազօրեայ անցքը կը կատարէ ոտնաբոպիկ Ռոպերթօն՝ արեւէն խանձած, գրեթէ 

սեւամորթ, բայց գանգուր մազերը կիսով արդէն սպիտակած, որոնք ոչ միայն մորթին 

մթութիւնը կը մեղմացնեն, այլեւ բնական շրջանակ մը կը դառնան մշտաժպիտ իր դէմքին: 

Հաստ, կոպիտ գիծերով դէմք մը, որ սակայն համակրելի է, ու դուն չես կրնար չբարեւել, 

Buenos dias մը կամ hola մը չըսել իրեն: Յետոյ կը գիտնաս, որ սահուն ֆրանսերէն ալ կը 

խօսի... 

Ռոպերթօն բաւականին երկար, կիսատաշ ծառի կոճղ մը կը դնէ ուսին եւ երկու 

ծայրերէն կը կախէ իր զամբիւղները. ինչե՜ր ըսես չունի անոնց մէջ. հնդկընկոյզ, մանկա, 

նարինջ, քանի մը տեսակ ոգելից խմիչք՝ ռոմ, օղի եւ այլն, այլեւ բոլոր «գործիքները» զանոնք 

սպասարկելու: Ի՜նչ վարպետօրէն, մսագործի մեծ դանակով մը այդ կարծրակեղեւ 

հնդկընկոյզներուն «հախէն կու գայ», կը մաքրէ, կը գլխատէ ու միրգի կաթին կը խառնէ իր 

ձեռքերով քամուող նարինջներուն հիւթը, կիտրոնը, այլեւ խմիչք մը կամ երկու, եւ «շալիւմօ» 

մը՝ ծղօտ մըն ալ նետելով մէջը մեծ հպարտութեամբ կը հրամցնէ քեզի, չմոռնալով փոքր 

կտորներու վերածել ու կեղուել հնդկընկոյզէն հատուած մասը, որ անոր սպիտակ «միսն» ալ 

ճաշակես: Թատերական ամբողջ արար մըն է, որ առջեւդ տեղի կ՚ունենայ փոխան... 2 

ամերիկեան տոլարի: 

Ան իր այս արդար վաստակը պարտաւոր է յանձնել պանդոկին, որուն արքայութեան 

սահմաններուն մէջ է, որ կը կատարուի այդ առեւտուրը , փոխարէնը ստանալու համար ինչ 

որ խղճուկ ռոճիկ: Եթէ հաճեցար տոլար մըն ալ աւելի տալու՝ այդ մէկը կը խոթէ իր միւս 

գրպանը, որուն մէջ ոչ պանդոկը ոչ ալ պետութիւնը մտնելու իրաւունք ունին: Եւ ահա այդ 

ձեռք ձգած ձեռադիրն է, որ ընտանիք կը պահէ. գուցէ գերդաստան մը...: Յետոյ կը գիտնանք, 

որ համալսարանը բաղդատական գրականութեան դասախօս է եղած... 

Ծովուն, կամ ովկիանոսին նման ջինջ կապոյտ մըն է նաեւ այս այրեցեալ գօտիի 

նշանաւոր կղզիին երկինքը: Հիւսիսէն եկող սիւքը իրապէս տանելի կը դարձնէ օդին 

ջերմութիւնը: Ամառը անձրեւի եղանակն է, որով մեզիպէսներուն համար գիները աւելի 

մատչելի կը դառնան, սակայն անձրեւի եղանակ չի նշանակեր անձրեւ: Շաղ մը թերեւս՝ 10-

15 վայրկեան, կամ երեկոյեան ու գիշերը՝ թեթեւ ցնցուղ մը, այնքան մը որ մարգերը արեւէն 

չխանձին, եւ այդքան միայն: Ամբողջ օրը պայծառ երկինք է, եւ անցնող, սահող ամպերը հիւր 

են պարզապէս: 

Բայց կը պատահի նաեւ, որ դուն արեւին տակ, կամ հովանոցի շուքին պառկած 

կ՚ըլլաս, իսկ հորիզոնին վրայ ամպրոպ, փայլատակում կը տեսնես, հեռաւոր որոտներու  
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Բնութեան գրկին մէջ... 
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ձայները կը հասնին քեզի. յեղափոխութիւն չէ, թնդանօթներ չեն, պարզապէս ուրիշ տեղ մը, 

թերեւս կղզիէն շատ անդին, երկինքը իր խռովքը կը բացայայտէ. հոս, ղեկավարեալ  

տնտեսութեան, «համայնավար» վարչակարգի տակ զբօսաշրջիկներուն հանգիստը 

ապահովուած է, ու նման չնախատեսուած գործունէութիւն բացառուած... 

Մեզի յատկացուած այս անկիւնը՝ Cayo Coco-ն դրախտի թաղամասերէն մէկն է: 

Կղզիէն դուրս կղզեխումբ մը, որուն ամենէն մեծը «ցամաքին» կը միանայ ծովուն մէջ իսկ 

շինուած երկար պորտակապ-ճանապարհով մը. երկու կողմդ ջուր է, ինքնաշարժը, Ciego de 

Avila քաղաքէն մեզ կը բերէ այստեղ. 1-1,5 ժամուան ճամբայ մըն է, դաշտերուն մէջէն, ապա 

ծովուն վրայէն: Կը թուի երկրին հետ ուրիշ կապ չունի, ամեն առումով: 

Հնդկընկոյզի ծառերու անտառի մը մէջ, ծովու ափին, վերջին տարիներուն 

ստեղծուած հանգստավայրերէն մէկն է այս ալ, ճաշակով կառուցուած բազմաթիւ եռայարկ 

շէնքերու համալիր մը, պարտէզներով ու աւազաններով շրջապատուած: Երկու մասերէ կը 

բաղկանայ համալիրը. «հին» (3-4 տարի հին) բաժինը, ուր սպանական շունչ մը կը 

տիրապետէ՝ գունաւոր ծեփուած պատերով եւ փայտի ցանցերով, որոնք պատշգամներու 

վանդակորմերը կը կազմեն. նախնեաց ոճը յիշեցնող զարդեր կ՚ամբողջացնեն շէնքերը, իսկ 

զանազան մեծղի արձաններ ցանուած են պարտէզներուն մէջ, ինչպէս կրիան, գորտը, 

խխունջը եւ այլն: 

Նոր բաժինը, որ կը դիմաւորէ իր առաջին ամառը, աւելի պարզ, նոյնպէս եռայարկ, 

նոյնպէս պատշգամներով շէնքեր են, որոնք կրնային շինուած ըլլալ Աղեքսանդրիա կամ 

Յունաստան: Անհետացած է տեղական գոյնը: 

Շատ ալ զարմանալի պէտք չէ ըլլայ ասիկա: Օտար դրամագլուխը,– այս պարագային՝ 

սպանական, եթէ չեմ սխալիր,– ազգային ինքնուրոյնութիւն չի ճանչնար... 

Քանի մը ճաշարաններէն մեր նախընտրածը «Հեմինկուէյ»-ն է, այո՛, ամերիկայի մեծ 

գրողին անունով, գրող որ Գուպան ընտրած էր որպէս բնակավայր ու այստեղ անցուցած իր 

կեանքին կարեւոր մէկ մասը: Մեր նախընտրութիւնը ճաշարանի վայրին կ՚երթայ. բացօթեայ 

(բայց տանիքաւոր), պարզ բայց իր բոլորակ դիտարանով՝ աչքի զարնող շինութիւն մըն է, 

փայտէ, ծառի չորցած սաղարթներէ շինուած, որ ուղղակի ծովեզերքն է: Փետրօն ալ մեր 

նախընտրած սպասեակն է. խօսելու իր բարեհամբոյր ոճը, համակրելի նկարագիրը զինք 

մեզի սիրելի կը դարձնեն: Կը մտերմանանք: Մենք երկու-երեք բառ սպաներէն կը 

գործածենք, ինք՝ սպանախառն անգլերէն մը. 

– Եթէ Գանատա գամ, գործ կը գտնե՞մ. կրնամ սպասեակ ըլլալ, ճաշարան մը 

աշխատիլ: 

Բոլորին աչքը դուրսն է: Այս տպաւորութիւնը, գուցէ սխա՛լ տպաւորութիւնը կը 

ստանանք քանի մը հոգիի հետ խօսելով: Համատարած, ծայրայեղ չքաւորութիւնը զգալի է, 

թէեւ մարդիկ կրթուած են, ուսում ունին: Չեմ գիտեր վարչակարգի՞ն հետեւանքն  է 

չքաւորութիւնը, թէ՞ այդ աղքատութեան հետեւանքն է վարչակարգը: 

Մեծ ճաշարանին մէջ, ուր օրուան երեք ճաշերն ալ կը սպասարկուին բաց բիւֆետի 

ձեւով, սպասեակները, եթէ նուէր մը պիտի ստանան՝ այդ պիտի ըլլայ սերվեզան (համով 

գարեջուրը) կամ գինին սպասարկելով: Էնէյտօն, միշտ ժպտուն ու քաղաքավար, ուրիշներէ 

աւելի լաւ կը խօսի անգլերէնը: Իրեն հետ կը մտերմանանք ու կ՚իմանանք, որ համալսարանի 

դասախօս է եղած: Տակաւին երիտասարդ է, կրնար փայլուն ասպարէզ մը ունենալ: Բայց՝ 

– Ընտանիք պիտի պահեմ. ճար չունիմ: Կինս ալ ուսուցչուհի է, ան կը շարունակէ իր 

մասնագիտութիւնը կիրարկել: 
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Մեր նախընտրած ճաշարանը 

 

 

       
 

 

                      
 

Գոյներ, գոյներ, ի՜նչ գոյներ  
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Չնաշխարհիկ բոյսերու երկիր է այստեղ: Պանդոկին շրջափակին մէջ միայն՝ 

տեսակները բազմաթի՛ւ են. ցածրիկ ու բարձրաբերձ հնդկընկուզենիներէն մինչեւ  

պէսպիսուն ծաղիկները, գոյնզգոյն տերեւներով թուփերը լուսանկարել սիրողին համար 

անհատնում առիթներ կը հրամցնեն: 

Հետաքրքրական է նաեւ կենդանական աշխարհը, որուն մի քանի նմոյշները պիտի 

տեսնենք՝ խոշոր թիթեռնիկներէն մինչեւ շաւիղներուն մէջ թափառող խեչափառները, 

աւազներուն, թուփերուն եւ պանդոկի պատերուն տակ պահուըտած մողէզները, ծովու 

ափին մեզի այցի եկող թափանցիկ ձուկերը, մեր պատշգամի բազրիքին  թառած գորտը եւ 

այլն: Արդէն պանդոկին բոլոր շէնքերը կամ ծաղիկներու կամ ալ թռչուններու անունները կը 

կրեն: 

Գոգօն՝ մեր կռունկին նմանող, գաղթող, հարաւի ցուրտերուն այս կողմերը եկող 

թռչունն է, որ այս կղզեխումբին ալ տուած է իր անունը: Անոնցմէ մէկը, մեր հոս գտնուած 

օրերուն,  քանի մը անգամ այցի եկաւ ու մեր սենեակի առջեւի արուեստական լճակին մէջ 

զովացաւ: 

– Կռունկ, ուստի՞ կու գաս... 

Միւսները... մեզի նման, եկած են շատ տեղերէ, բայց յատկապէս Սպանիայէն, 

Գանատայէն, Գերմանիայէն եւ այլն: Հայեր ալ կան, ծանօթներ, որոնց պիտի հանդիպինք եւ 

որոնց հետ աշխարհի, մանաւանդ հայաշխարհի մեծ խնդիրները պիտի փորձենք լուծել 

հովանոցներուն տակ, ճաշի սեղաններուն շուրջ կամ ծովուն մէջ... Կրնա՞ն երկու հայեր քով-

քովի գալ եւ թէկուզ արձակուրդի մէջ չզբաղիլ գաղութին, դպրոցին, կուսակցութեան 

հարցերով եւ մասամբ նորին: 

Բարեբախտաբար, առանձին մնալու եւ մեր բերած գիրքերը լափելու երկար ժամեր 

ալ պիտի ունենանք: Ի՜նչ ողբերգական է մեր վիճակը, որ աղուոր գիրք մը հաճոյքի՛ համար 

կարդալու համար տարեկան արձակուրդին պիտի սպասենք... 

Կը կարդանք, յամառօրէն կը կարդանք՝ ծովեզերքը, սենեակը, ճաշարանը, ո՛ւր որ 

ըլլայ, ու հեռատեսիլը, որ ամերիկեան, սպանական, իտալական կամ գերմանական 

յայտագրեր անգամ ունի մեզ շլացնելու եւ առինքնելու համար՝ կը նախանձի, որ մեր ձեռքի 

այդ թուղթի հաւաքածոները իրմէ աւելի ուշադրութեան կ՚արժանանան մեր կողմէ: 

Մեր շուրջ միշտ ալ նորոգութիւններ կ՚ըլլան. մեծ խնամքով կը պահուի այս ամենը. 

տէրերը (այսինքն սպանական դրամատէր ընկերութիւնը եւ կղզիին համայնավար 

իշխանութիւնը) կը գիտակցին, որ առանց այդ շարունակական խնամքին՝ չեն կրնար 

գոհացում տալ եւ սիրաշահիլ զբօսաշրջիկները՝ զանոնք դարձեալ այստեղ ներգրաւելու 

համար: 

Կը նկատեմ որ երկրաչափներ ուղղահայեաց քանակը դրած, թեոտոլիթը 

(անկիւնաչափիչը) լարած՝ չափագրումներ կը կատարեն: 

– Ի՞նչ գործի վրայ էք,– կը հարցնեմ անոր որ պատասխանատուն կը թուի ըլլալ: 

Գործակիցը կ՚երեւի անգլերէն չի հասկնար ու գլուխն անգամ չի դարձներ, մինչ ինք 

սիրով կը սկսի բացատրութիւններ տալ. ամբողջ համալիրի քարտէզը պիտի գծենք, կը 

պատասխանէ, ապա կը հարցնէ թէ ուրկէ՞ կու գանք: 

Անխուսափելիօրէն խօսքը կը հասնի մեր ծագումին: Կեցէք վայրկեան մը, կ՚ըսէ ու 

ծոցատետրը կը հանէ, մէջը կը փնտռէ իր ուզածը եւ ուրախութեամբ կը յարէ. 

– Բարի եկաք,– հայերէնո՛վ: 

Ապա կը սկսի գովքը հիւսել շրջանին, եւ կը թելադրէ որ երթանք ու քաղաքը 

այցելենք, Ciega-ն: Յաջորդ անգամ որ գանք՝ անպայման կ՚ընենք ատիկա, կը 
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հաւաստիացնենք իրեն: Հրճուանքէն՝ կը ձեռնուի: Ուրախ է, որ դարձեալ գալու մասին կը 

խօսինք: 

Այս ամենը, սակայն, երազ կը թուի, ոչ միայն մեզի համար, այլեւ շատերու, որոնք 

համոզուած են, որ այս հրապուրիչ վայրերը շատ շուտով պիտի դադրին այսքան մատչելի 

ըլլալէ, ու մեծ դրամագլուխը պարզապէս վաղուան աստղաբաշխական շահերու 

հեռանկարովն է, որ այսքան մեծ ներդրում կը կատարէ այսօր: Ո՞վ գիտէ: Կղզին 300 լողափ 

ունի եղեր, զարգացման սպասող 300 ոսկիի հանքեր... 

Հիմա, սակայն, մեզի կը մնայ չմտածել այս բաներուն մասին, օգտուիլ առիթէն ու 

սուզուիլ կարմիր կղզիին կապուտակ այս ջուրերուն մէջ, տրուիլ ալիքներու շոյանքին: 

 
«Հորիզոն», 01-09-1997 
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Բացիկներ Ատլանտեան Գանատայէն 
 

Երեւակայեցէք, որ Ֆրետերիք Պաքի շարժանկարներէն մէկը կը դիտէք. օրինակ՝ 

«Մարդը, որ ծառ կը տնկէր», մրցանակակիր իր գործը, ուր տեսարանները շարունակաբար 

կը յաջորդեն իրարու, մէկը միւսին ագուցուած, մէկը միւսին ծնունդ տալով, մէկէն միւսը քեզ 

փոխադրելով իր հետ ու հմայելով իր հնարամտութիւններով՝ ծառերը տուներու, տուները 

մարդոց, մարդիկը թռչուններու, թռչունները ետ ծառերու վերածելով, անընդհատ 

շարժումով՝ հետաքրքրութիւնդ տեւաբար սրելով: 

Պաք սակայն ոչինչ հնարած է: Ան պարզապէս հարազատ թարգմանն ու մեկնաբանն 

է բնութեան: 

Ճանապարհը կը սուրայ մեր գացած ուղղութեան հակառակ: Ասֆալթին մոխրագոյն 

երիզը, մէջտեղէն սպիտակ գիծը, կը սահի տակէդ, գոյն կը փոխէ օրուան պահուն 

համաձայն, արեւին ու ամպին հետ, կը դառնայ, ու կ՚երկարի մինչեւ հորիզոն, կ՚իջնէ, կ՚ելլէ եւ 

տեսարանները կը փոխէ անընդհատ, ճիշտ Պաքին շարժուն նկարչութեան նման: 

Թաթխեցէք ձեր հաստ վրձինը կանաչին մէջ ու ճանապարհի երկու կողմերը լեցուցէք 

այդ գոյնով, ապա առէք դեղինը, կանաչէն անցէք դեղինին, շուտ, խառնեցէք քիչ մը կանաչ 

եւս, քիչ մը կապոյտ՝ կանաչին, ապա լազուարթ՝ երկինք ստեղծելու. բայց սպիտակ բիծեր 

ձգեցէք՝ ամպերը զետեղելու համար: Յետոյ մանուշակը թեթեւցուցէք, գրեթէ բաց մոխրագոյն 

դարձուցէք ու լեռներ դրէք հորիզոնին վրայ. լեռները արագ կու գան դէպի ձեզ, մուգ կանաչ 

կը դառնան, կը բարձրանան, կ՚անցնին ձեր քովէն, ետեւ կը մնան: Ճամբու երիզը ահա ուրիշ 

զուգահեռ երիզով մը կ՚օժտուի: Գետն է, իր կապոյտ, երբեմն կապարագոյն, երբեմն 

կանաչաւուն ջուրերով: Գետը ծով է. լայն, դիմացի ափը կ՚երեւի կամ չ’երեւիր: 

Առէք նուրբ վրձինները, ծառերը՝ թխկիներ, բարտիներ, կեչիներ ու մայրիներ, 

ցանեցէք հոս ու հոն. պիտի սուրան, գան անցնին կողքէդ, անհետանան: Ուրիշը, ուրիշը, եւ 

այսպէս շարունակաբար: Յետոյ ագարակները, երկու հատ ձախին՝ իրենց կիսագունդ 

գմբեթաւոր ամբարներով, յարդանոցներով, քարշիչներով ու այլ սարքերով. կարմիր պատեր, 

ճերմակ պատեր: Ապա կապոյտով լեցուցէք պաստառը, աղուոր տաք, մուգ կապոյտով մը, 

սպիտակ կէտերով ալ արեւին փայլքը տալու համար ծովուն վրայ: Ծովը՝ ետեւդ, առջեւդ, 

չորս կողմդ: 

Յետոյ դարձեալ ճանապարհի երիզը կը քակուի առջեւդ, կը փոխուի, կը սուրայ, կը 

դանդաղի, տեղ մը նստարանի մը քով կանգ կ՚առնէ. նստարանը՝ սքանչելի հեռանկար մը կը 

դիտէ իր այդ թառած կէտէն. ծովը, կապոյտը, ծովուն մէջ հանգչող կողերը լեռներուն, ու 

ծառերը, անվերջանալի ծառերը, որ անտառներով կը պատեն այդ լանջերը: 

Տեղ մը եկեղեցիի մը առջեւ կը կանգնի ճանապարհի երիզը, որ ճիւղաւորուած է 

մայրուղիէն, տեղ մը՝ ճաշարան մը կը գտնէ, ուրիշ տեղ մը՝ քաղաք կը մտնէ, սնունդի մեծ 

վաճառատան մը կանգառին մէջ կը յամենայ, կը շարունակէ ընթացքը: 

Ապա դարձեալ կը կանգնի՝ նարնջագոյն նշաններու ազդարարութեան անսալով. 

շինութիւն կայ. ամեն տեղ, բոլոր ճանապարհներուն վրայ տեղ մը, բազում տեղեր 

նորոգութեան գործ կայ. երբեմն պարզապէս ճամբան նեղցուցած են, մէկ ինքնաշարժի անցք 

ձգած են, որպէսզի միւս կողմը աշխատին. երբեմն առժամեայ անցուղի մը շինած են, 

որպէսզի երթեւեկը կանգ չառնէ: Բացի ասֆալթը կամ անոր հիմերը քանդող-շինող ճիւաղ 

մեքենաներէն, այդ մեքենաները վարող, զսպող, ուղղող բանուորներէն, ուրիշներ ալ կան, 

այդ երբեմն կիզիչ արեւին տակ, ամբողջ օրը երթեւեկը կը կարգաւորեն՝ «կանգ առ» 

նշանները բռնած իրենց ձեռքին: 
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Երբեմն կարճ, երբեմն նուազ կարճ սպասումներէ ետք ճանապարհի երիզը կը 

շարունակէ դառնալ ու մեզ կը հմայէ իր անակնկալներով: 

Տուներ, կոկիկ, թեք տանիքներով, կարմիր, ճերմակ, դեղին աղիւսէ պատերով, կամ՝ 

ներկուած փայտէ կամ փլասթիքէ երեսապատումներով, մերթ իրարու մօտ, բայց ոչ մեր 

թաղերուն պէս քիթ-քթի, մերթ իրարմէ հեռու-հեռու, իրենց դաշտերուն եզերքը, աւաններ 

գիւղեր, որոնք քաղաքակիրթ երկրի մը ապացոյցները կը հանդիսանան: Բարեկարգ՝ բոլորն 

ալ, ամենէն համեստէն ամենէն փարթամը: 

Եւ այսպէս, դաշտերը, գետերը, ովկիանոսը՝ իր ծոցերով ու նեղուցներով, ու 

մէջընդմէջ՝ գիւղերն ու քաղաքները, կը յաջորդեն իրարու յիշողութեանս պաստառին վրայ ու 

կը վերհիւսեն ամռան արձակուրդի օրերս: 

 

*** 

Մոնթրէալէն մեկնելով, Սուրբ-Լաւրենտիոսի (Saint-Laurent) հիւսիսային ափով պիտի 

հասնինք Քեպէգ քաղաք, մեծ կամուրջով կտրենք գետը՝ անցնինք դիմացի ափը, այս անգամ 

գետին հարաւային կողմէն բարձրանանք մինչեւ Գայլին-Գետը (Rivière-du-Loup) քաղաքը, 

անկէ՝ դէպի հարաւ՝ մտնենք Նոր Պրունզուիք նահանգը, իջնենք Սուրբ-Յովհաննու (Saint-

John) գետի հովիտն ի վար՝ շրջանցենք Ֆերետերիքթըն քաղաքը, դառնանք նահանգին 

հարաւային եզերքը՝ Ֆունդիի նեղուցին կամ ծոցին զուգահեռ անցնինք Սէնթ-Ճոն քաղաքին 

կողքէն, արեւելքէն ուղղուինք դէպի հիւսիս, որոշ տարածութիւն մը, մինչեւ Մոնգթըն 

քաղաք, ապա աշխարհի նորագոյն հրաշալիքներէն մէկը հանդիսացող 

համադաշնակցութեան կամուրջով թռիչք գործենք Նորթըմպըրլանտ նեղուցին վրայէն, 

մտնենք Եդուարդ իշխանի կղզին (Prince Edouard Island), անոր ալ մէջտեղէն ընթանալով, 

հարաւէն դուրս գանք իրմէ ու լաստանաւով անցնինք Նոր Սկովտիա նահանգը, քսուինք իր 

հիւսիսային ափերուն, բարեւ մը տանք Անթիկընիշ քաղաքին (ուր տարիներով հայ ընկեր մը 

կ՚ապրէր ինքնաքսորեալ), ապա Գանսոյի երիզով անցնինք Գափ Պրըթոն՝ նահանգի հիւսիս-

արեւելեան կղզին, որուն շրջագիծը զայն յայտնագործած գնդապետ Գապոթին անունով կը 

կոչուի, եւ որ Գանատայի կամ աշխարհի անուանի տեսարժան շրջաններէն մին է: 

Պիտի վերադառնանք նոյն կէտէն, Գանսոյի երիզով հասնինք Նոր Սկովտիոյ 

ցամաքը, վերադառնանք մինչեւ Մոնգթըն, ելլենք դէպի ովկիանոս ու դարձեալ 

Նորթըմպըրլանտ նեղուցն ի վեր ամբողջացնենք Նոր Պրունզուիքի արեւելեան եզերքը, 

դառնանք դէպի արեւմուտք, այս անգամ Ջերմութեանց ծոցին (Baie des Chaleurs) երկայնքով 

հասնինք անոր ծայրը, մտնենք Քեպէգ նահանգի Կասփեզի շրջանը, Մաթափետիա գետի 

հովիտով բարձրանանք հիւսիս, Սիրուն-լեռ (Mont-Joli) քաղաքը հասնելով՝ ետ Սուրբ-

Լաւրենտիոսի ափը ելլենք, դառնանք դարձեալ դէպի արեւմուտք ու Ռիմուսքիէն, Գայլին-

Գետէն, Քեպէքէն, Երեք-Գետերու քաղաքէն ու հարիւրաւոր գետերէ, աւաններէ անցնելով 

վերադառնանք Մոնթրէալ: 

4400 հազարամեթր ու 12 օր: 

 

*** 

Այս ամենը սկսաւ ակնոցաւոր կարմիր մեծ խեցգետինին դրդումով. արդարեւ, Նոր 

Պրունզուիք նահանգը, այդ համեղ ծովեղէնը օգտագործելով որպէս նշանակ, արտակարգ 

քարոզչութեան ձեռնարկեր էր մի քանի տարի առաջ, անընդհատ հրաւիրելով այս երկրի 

բնակիչները այցելելու իր տարածքը ու վայելելու «Վիրճինիայէն (Մ.Ն.) հիւսիս ամենէն տաք 

ջուրերը»: Շիտակը, ծովու կարօտը եւ Գանատայի՛ մէջ ծով մտնելու հեռանկարը բաւարար  
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Յիշատակնե՜ր, անմոռանալի յիշատակներ 
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խայծեր էին, որ նման արկածախնդրութեան մէջ նետուինք: Քիչ մը կարդալով 

տրամադրուած գրականութիւնը, նաեւ գիտցանք, որ բնութեան այլազան հրաշալիքները 

թեւաբաց կը սպասէին մեզի՝ մեզ հմայելու համար: Առաւել, կար աղջկանս վկայութիւնը, որ, 

երկու տարի առաջ նայնանման ճամբորդութիւն մը ընելով, կը հաստատէր քարոզչական 

բոլոր յաւակնութիւնները: Ինքն էր, մանաւանդ, որ պիտի թելադրէր անցնիլ երեք 

նահանգներէն: Իսկ ո՞վ չի սիրեր պտտիլ, աշխարհ տեսնել, ծանօթանալ հին 

քաղաքակրթութիւններու ձգած ժառանգութեան, ականատես ըլլալ տարբեր 

ժողովուրդներու նիստ ու կացին, մշակոյթին, նուաճումներուն: Ժամանակն ու նիւթականն 

են յաճախ, որ կը սանձեն մեր ցանկութիւնները: 

Բայց տեսնելիք շատ բան կայ նաեւ մեր շուրջ, ու ընդհանրապէս չենք մտածեր մեր 

շրջապատին ծանօթանալ: Քանի՜-քանիներ խոստովաներ են, որ տասնամեակներ Եգիպտոս 

ապրելէ ետք, առանց Լուքսորի ու Ասուանի հրաշալիքները տեսնելու կամ նոյնիսկ Գահիրէի 

մզկիթները այցելելու մեկներ են այդ երկրէն ու տարինե՜ր ետք, այս անգամ որպէս 

արտասահմանեան զբօսաշրջիկ, գացեր-ըմբոշխներ եւ փառաւոնական ու իսլամական 

մշակոյթի, ճարտարապետութեան, արուեստի այդ համամարդկային հնչեղութեան գլուխ-

գործոցները: 

Նոյնը կը պատահի նաեւ այսօր, մեզի, այստեղ, ու մեր ջախջախիչ մեծամասնութիւնը 

(ու երբ կ՚ըսեմ մեր՝ չեմ հասկնար հայերս միայն...) չի ճանչնար այս Երկիրը: 

Այս տողերը գրելու կը մղուիմ ոչ թէ անպայման երկիր ճանչցնելու մարմաջէն 

տարուած,– ատիկա աւելի լաւ ընողները ըլլալու են, ատիկա շատ լաւ կ՚ընեն նահանգային 

զբօսաշրջային նախարարութիւնները,– այլ մարդոց հետաքրքրութիւնը խթանելու  համար: 

Սեփական անմիջական շրջապատէն անդին, այլ միջավայրեր, մշակոյթներ, ուրի՛շը 

տեսնելու, ճանչնալու սէրը զարգացնելու համար... 

Որովհետեւ, արդարեւ, հետաքրքիր ըլլալու ամեն պատճառ կայ. մեր 

հետաքրքրութիւնը շարժելու կոչուած շա՛տ բան կայ, որ միայն բնութեան հոգեպարար կամ 

սրտագրաւ գեղեցկութիւններ չեն,– խաղաղ ծովու վրայ մայրամուտ մը, փոթորկոտ, 

ժայռահար ալիքներով ծով, կանաչապատ լեռներ, ոլոր-մոլոր հովիտներ եւ այլն, եւ այլն,– 

այլ մարդկային հաւաքականութիւնները՝ իրենց նիստ ու կացով, իրենց ապրելակերպով, 

իրենց ստեղծագործութիւններով, տարօրինակութիւններով, մարդկային արժանիքներով: 

Կը մտածես. մեծ քաղաքներէն հեռու, հանդարտ ու խաղաղ, մարդիկ ինչպէ՞ս 

կ՚ապրին, ինչպէ՞ս կը լեցնեն իրենց ժամանակը: Բայց զարմանալու պատճառ չկայ, 

որովհետեւ վստահ եմ, որ այդ գիւղերու, աւաններու ու փոքր քաղաքներու բնակիչներն ալ 

իրենք իրենց հարց կու տան հաւանաբար, թէ մե՛նք ինչպէս կրնանք ապրիլ փոշոտ, աղմկոտ, 

ապականած հսկայ քաղաքներու խճողուած թաղերուն մէջ ու չենք խենթանար... 

 

*** 

Ագատիի զաւակը՝ Գարաքէթի  իր ծաղկազարդ պարտէզով տուն- պատկերասրահին 

մէջ ապրող ու գործող նկարչուհին, կը խոստովանէր, որ Մոնթրէալէն փոխադրուած ու իր 

հայրենական այս գիւղաքաղաքին մէջ է հաստատուած՝ վարսայարդարութիւն ընելէ ետք իր 

սիրած արուեստին դառնալու համար: 

Պուգթուշի մեր իջեւանի տանտիրուհին ամբողջ կեանքը Օթթաուա ապրելէ ետք, 

եկած էր իր հարազատ ամառանոցային այս գիւղը ու հանգստեան տարիներուն, քանի դեռ 

ուժ ունէր, տարուան կէսը այս տեղը բանեցնելով կը զբաղէր, միւս կէսը՝ ճամբորդելով, 

աշխարհ տեսնելով: 
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Իսկ Նիգատուի իջեւանատէրը ֆրանսացի ուսուցիչ մըն էր, որ երեսուն տարի առաջ 

այս կողմերէն անցած պահուն այնքան սիրած էր գետաբերանի այս անկիւնը, որ որոշած էր 

հոն հաստատուիլ ու խոհարարութիւն ընել՝ ընտանիքը Ֆրանսա ձգած...։ Հեռաձայնէն, երբ 

մէկ գիշերուան համար սենեակս կ՚ապահովէի, հպարտութեամբ դիտել տուաւ, որ շրջանին, 

կամ նահանգին լաւագոյն խոհանոցը ունի... 

Տակաւին, Երեք-ատրճանակներ (Trois-Pistoles) գիւղաքաղաքէն դուրս՝ անոր նայող 

բարձունքին թառած, դիմացը ծովը, ետեւը ալիքաւոր դաշտերու ու բլուրներու բնանկարը, 

իրենց հանգստեան տարիները խաղաղութեան մէջ վայելելու եկած զոյգ մըն էին, 

Մոնթրէալէն, որ շինել տուած էին շատ մաքուր ու արդիական հասկացողութեամբ այդ 

իջեւանը՝ «Հովերու վարդը», ու կ՚ընդունէին մեզի պէս ասուպային անցորդները: 

Քանի իջեւաններու մասին կը խօսիմ, յիշեմ նաեւ միւսները: Բայց նախ՝ ի՞նչ է այս 

իջեւաններու դրութիւնը, անգլերէնով՝ Bed and Breakfast, ֆրանսերէն՝ Gite du passant: 

Անհատական բնակարաններ են, երբեմն՝ պապենական ժառանգութիւն, երբեմն՝ 

պատմական յուշարձան դառնալու արժանի, որոնք նորոգուած են, հանգստաւէտ 

յարմարութիւններով օժտուած ու դրուած անցորդներու տրամադրութեան տակ՝ մէկ կամ 

քանի մը օր անցընելու համար: Ընդհանրապէս տանտէրն ու տանտիրուհին իրենք եւս հոն 

կը բնակին, թէեւ որոշ ձեւով մեկուսացուած են 2–4 կամ աւելի սենեակները, որոնք կը 

վարձուին: Նախաճաշը տեղի կ՚ունենայ խոհանոցը, պատշգամը կամ ճաշասենեակը. տան 

նստասենեակը, կրակարանը, գրադարանը նոյնպէս կրնան հիւրերուն կողմէ գործածուիլ: 

Մտերմիկ մթնոլորտ մը կը տիրէ, յաճախ հետդ կը բաժնեն իրենց յիշատակները, 

մտահոգութիւնները, մտիկ կ՚ընեն քեզ՝ հայութեան, հայ մշակոյթին ու Հայ դատին մասին 

հետաքրքրուելով... Պետութիւնը կը հսկէ, որ հաստատուած չափանիշերուն ու 

օրինաչափութիւններուն համապատասխան ըլլայ ամեն ինչ ու իր հրատարակած 

ուղեցոյցներուն մէջ կը ցանկագրէ այս իջեւանները՝ տալով մինչեւ յետին 

մանրամասնութիւնը՝ գիներուն, յարմարութիւններուն, վայրին ու շրջակայքին մասին: 

Այդպէս է, որ ճամբայ չելած, կրցած էի հեռաձայնել զանազան տեղեր ու 

տպաւորուելով տրուած տեղեկութիւններէն («ծովեզերք», «գետի ափին», «գեղեցիկ 

համայնապատկերով» եւ այլն), ապահոված շրջապտոյտիս անհրաժեշտ բոլոր իջեւանները, 

անոնց միջեւ ձգելով օրուան մը ճամբորդութեան հեռաւորութիւնը ու ընտրելով այցելելիք 

վայրերէս ոչ շատ հեռու կայքեր: 

Թէեւ ընդհանրապէս իրենց հանգստեան տարիքին հասած զոյգեր են այս տուները 

դարձնողները (ինչպէս Սէնթ-Ճորճ քաղաքին մօտ, գետի եզերքի ագարակին, Եդուարդ 

Իշխանի կղզիի Ըրնզգլիֆ գիւղի ագարակին , Լուիսպուրկ քաղաքի նաւահանգիստի վրայ 

նայող վիկտորեան ոճի կալուածին եւ վերեւ յիշուած միւս իջեւաններու տէրերն են), կային 

նաեւ շատ երիտասարդ զոյգ մը (Փրինս-Ուիլիըմի մօտ, Սէնթ-Ճոն գետի եզերքին, 

դրախտանման վայրի մը մէջ որսորդական հիւղակի մը ոճով շինուած իջեւանի 

պարագային), ու բաւական երիտասարդ մայր մը, որ զաւակներուն դպրոցական ու 

ընկերային կարիքներուն, դասերուն, խաղերուն հետեւելէ զատ նաեւ Ռիվիեռ-տիւ-Լուի մեր 

իջեւանած հին ազնուականի մը բնակարանի սեփականատէրն էր ու իր ունեցած լայն 

զարգացումով երեկոյեան թէ առաւօտ նախաճաշի պահուն յաջողեցաւ հիւրերը 

հետաքրքրուած պահել, այլեւ մեզ հետաքրքրել շրջակայ տեսարժան վայրերով: 

Ամեն տեղ մէկ գիշեր պիտի մնայինք, բացի Պուգթուշէն, ուր չորս գիշեր ու երեք 

ամբողջ օր յատկացուեցան հանգիստի՝ շարունակական վազքի այս արձակուրդին 

ընթացքին: 
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Նոր Պրունզուիքի Ագատի շրջանի ամենէն յատկանշական վայրերէն մէկն է 

Պութգուշը՝ ոչ միայն աւազաթումբերով պաշտպանուած գեղեցիկ ծովափերուն համար, այլեւ 

մշակութային պատճառներով: 

Բայց նախ այդ աւազաթումբերուն մասին. բնութեան ինքնապաշտպանութեան 

կերպերէն մէկը կը հանդիսանան անոնք: Երկար խոտերով ու այլ բոյսերով հարուստ,– 

որոնք կ՚արգիլեն որ աւազը քշուի-տարուի հովէն,– անոնք կենդանական կեանքի, 

յատկապէս որոշ թռչուններու բնակավայր են ու օրէնքով պաշտպանուած: Նահանգի 

նշանաւոր Իրվինկ գերդաստանը, որ ծանօթ է քարիւղի, փայտի եւ այլ 

ճարտարարուեստներու մէջ իր մեծ ներդրումներով, այժմ նաեւ հանրօգուտ, բարեսիրական 

գործերով ալ անուն վաստկած է. «որեւէ քար վերցուր գետնէն, վրան Իրվինկ անունն ու 

նշանակը փորագրուած կը գտնես»,– կը կատակեն տեղւոյն բնակիչները: 

Ուրեմն, այդ գերդաստանի նուիրատւութեամբ աւազաթումբերու մէկ մասին վրայ  2 

քմ երկարութեամբ կառուցուած է փայտէ օձաձեւ քայլուղի մը, boardwalk, ուր յատկապէս 

երեկոները այնքան հաճելի է ճեմելը, ալիքներու հանդարտ ափելքին ու արեւին ծովէջքին 

հետեւելով: 

Այստեղ, ինչպէս մեր իջեւանին լողափը, կարելիութիւնը պիտի ունենայինք վայելելու 

ծովը. եւ ջուրին ջերմութիւնը, այո, հանդուրժելիի սահմաններուն մէջ էր, սակայն 

անբնականօրէն երկարատեւ տաքը անհամեմատօրէն բազմացուցած էր ծովամայրերու 

(jelly-fish, méduse) բնակչութիւնը, որ լեցուելով ափերուն,– յաճախ ալ քշուելով ալիքներէն ու 

չորնալով աւազներուն վրայ,– այնքան ալ հրապուրիչ չէր դարձներ ծով մտնելը... 

Բայց Պուգթուշը ծանօթ է նաեւ, ինչպէս ըսի, մշակութային իր առնչութեամբ: 

Արդարեւ, հոն է ամառանոցը Antonine Maillet-ի, որ հռչակ վաստկեցաւ, երեսնամեակ մը 

առաջ՝ իր ստեղծած La Sagouine տիպարով, որ ագատեցի չարքաշ կինն է՝ դիմացած կեանքի 

բոլոր հարուածներուն ու վառ պահած ապրելու իր տենդը, նոյնիսկ ծերութեան օրերուն: Այդ 

տիպարով Մայէ աշխարհին ծանօթացուց իր ժողովուրդը՝ ֆրանսախօս, բայց երկար ատեն 

հալածուած ու ճնշուած ագատեցին: 

Պուգթուշը, ի յարգանս Մայէի, քաղաքամէջի լճի մը շուրջ ու անոր մէջ գտնուող 

կղզիին վրայ վերստեղծած է գրողի երկին միջավայրը, Le pays de la Sagouine, հին օրերու 

նմանութեամբ քանի մը հիւղակներով, որոնց մէջ թատերագրին այլազան տիպարները 

կ՚ընդունին այցելուները, կը պատմեն դրուագներ Ագատիի պատմութենէն կամ իրենց 

կեանքէն, այլեւ բացօթեայ թատերասրահ մը, ուր ելոյթ կ՚ունենայ Սակուինի տիպարը 

առաջին օրէն մարմնաւորած Viola Léger-ն, այլ դերասաններու հետ, եւ ուր կը 

կազմակերպուին երգի, պարի եւ այլ ներկայացումներ: Գալով մեծ ճաշարանին, երեկոները 

ան եւս կը վերածուի թատերասրահի ու բեմ կը հանդիսանայ անուանի դերասաններու ու 

խումբերու: Մտնել կարենալու համար տոմսերը ապահոված պէտք է ըլլալ... ամիսներ 

առաջ: 

Պութգուշը, օժտուած է նաեւ թանգարանով, խնամքով պահուող ու արդէն 

պատմական յուշարձանի վերածուած վանքով ու այլ շէնքերով, ուր այցելելը մեծապէս 

հետաքրքրական ու դաստիարակիչ կը դարձնէ արձակուրդի այս տարբերակը: Այլուր՝ 

քարաշէն հին քաղաքապետարանն է, որ երկրաչափութեան, տեղագրութեան ու արուեստից 

թանգարան է դարձած, ինչպէս Anne Hébert-ի վէպին շնորհիւ քարտէսին վրայ իր տեղը 

գտած Քեպէգի Քամարուսքա գիւղին մէջ: 

Մշակութային մեծ արժէք ու հետաքրքրութիւն կը ներկայացնեն նաեւ 

վերակառուցուած գիւղերը, որոնք 100-200 տարի առաջուան վիճակները կը վերարտադրեն՝ 
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ցուցադրելով մարդոց բնակարանները, արհեստանոցները, եկեղեցին ու դպրոցը, տպարանը, 

խմբագրատունը եւ այլն, ինչպէս Փրինս-Ուիլիըմի մօտ՝ Kings Landing-ը կամ Գարագեթի 

մօտ՝ հին ագատիական գիւղը: 

Այս մարզին մէջ, սակայն,  դափնեպսակը կ՚երթայ Լուիսպուրկի ֆրանսական բերդին, 

որ վերակառուցման տիպար նմուշ մըն է, UNESCO-ի կողմէ մրցանակի արժանացած: Ծովի 

ափին՝ հոյակապ դիրքով մը, ամբողջովին վերականգնած ու յարդարուած ժամանակի կահ-

կարասիով, սպասներով եւ այլ իրերով: Բերդը թանգարան մըն է միաժամանակ, ուր կը 

ցուցադրուին վերականգնման աշխատանքները՝ հնագիտական, շինարարական եւ այլն: 

Իսկ քեզ հիւրընկալողները Ֆրանսայի թագաւորի հաւատարիմ զինուորներն են, որոնք 

մուտքի պահուն կ՚ուզեն ապահով ըլլալ, որ լրտեսներ չենք, որ զբօսաշրջիկ ծպտուած ներս 

կը սողոսկինք բերդէն... Ամբողջ օր մը կարելի է անցընել այստեղ, ու դեռ ընելիք ու տեսնելիք 

ունենալ։ 

Մենք, սակայն, մեր հեւքին մէջ, հազիւ կէս օր ունինք տրամադրելիք,  ու պէտք է 

շարունակենք ճամբան: 

Վերադարձին պիտի յամենանք նաեւ այլ հետաքրքրական վայրի մը մէջ, այդ՝ Կրանտ 

Մեթիս գիւղաքաղաքին հռչակաւոր ծաղիկներու պարտէզն է, Ռետֆորտներու կալուածը, 

ուր երեսուն եւ աւելի տարիներ այդ անունով նաւապետին կողակիցը՝ Էլսին, անձամբ 

մշակած ու խնամած է ծաղիկներու ու բոյսերու ճոխ տեսականի մը, ու այսօր ան դարձած է 

ոչ միայն զբօսաշրջութեան ամենէն շատ այցելուած վայրերէն մէկը, այլեւ բուսաբանութեան 

ուսանողներու աշխատանոցը ու բացօթեայ ուսումնարանը: 

 

*** 

Ճանապարհը դարձեալ կը սուրայ մեր գացած ուղղութեան հակառակ: Տակէդ կը 

սահի ասֆալթի երիզը, կ՚երկարի մինչեւ հորիզոն: 

Ծով, գետ, լեռ ու դաշտ կը յաջորդեն իրարու, բայց այս անգամ արդէն ծանօթ, 

հարազատ վայրեր են բոլորը... Ֆրետերիք Պաքի շարժանկարը կը կրկնուի, դէպի ետ, դէպի 

տուն: 

Ի վերջոյ ամեն լաւ բան վերջ մը ունի, եւ 1999-ի ամառն ալ, կամ ամռան արձակուրդն 

ալ պիտի դառնայ պարզապէս յիշատակ: 

 
«Հորիզոն», 15-11-1999 – 22-11-1999 
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Արձակուրդ 
 

Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ, 
Ամեն ինչ, ամենին մոռանա՜լ... 

Վահան Տէրեան 

– Տես, ինչ սքանչելի է ծովը: 

Թիւ 310 սենեակի պատշգամէն, որ կը նայի պանդոկի ներքին (կիսաներքին) բակին 

վրայ, իր աւազանով, անոր շուրջ շարուած երկար-աթոռներով, արմաւենիներով ու 

դափնիներով, կլկլացող արուեստական առուակով, դարձաւազանով, մեծ թութակին ու միւս 

չնաշխարկիկ թռչուններու վանդակներով, այլեւ նոյն այդ ծառերու չորցած սաղարթով 

ծածկուած ըմպարանով, ահա երրորդ յարկի մեր սենեակի պատշգամէն՝ այդ բոլորէն անդին 

կ՚երեւի նաեւ ծովը: 

Առաւօտեան ժամը 7:00-ն է, եւ ձայն տուողը կինս է. 

– Աղուոր օր մը պիտի ըլլա՜յ: 

Այդ վերջին բառին վրայի երկարը ափսոսանքի արդիւնք է: 

Մեկնումի պահն է՝ դրախտային այս անկիւնէն. բաժանման պահը: Իրական աշխարհ 

վերադարձի պահը: 

Տէրեանի այդ բառերը որքա՜ն կը սազին արձակուրդի գաղափարին. «Մոռանա՜լ, 

մոռանա՜լ...», «հեռանալ...»: 

Ահա ճիշտ այդ էր, որ փորձեցինք ընել երկու շաբաթ՝ փախչելով իր անսպառ 

ձիւնակոյտերէն դեռ նոր-նոր ազատած մեր այդուամենայնիւ սիրելի քաղաքէն ու այդ 

քաղաքին կապուած թէ չկապուած մեր առօրեայ անձնական, ընտանեկան, ազգային-

հասարակական թէ ասպարէզային հնհնուքներէն, մտմտուքներէն ու մասամբ նորին: 

Փախչիլ ու տրուիլ արեւին ու ծովուն, հովին ու աւազին, թաթխուիլ կապոյտին, 

փերուզին կանաչին ու լազուարթին մէջ, դատարկել ուղեղը ու ծծել ջերմութիւնն ու 

պարապը: 

Եւ, մեր ետեւը մնացին մեր հարազատները,– որոնց հետ, ամեն պարագայի, չկրցանք 

խուսափիլ պարբերական հեռախօսակցութիւններէ,– թերթն ու յօդուածներուս փորձերու 

սրբագրութիւններն ու վերասրբագրութիւնները (բացակայութեանս լոյս տեսնողները 

կանխաւ յանձնուած էին...), լուրերը, ազգային ու միջազգային, որոնց, եթէ իսկապէս ուզէինք՝ 

կրնայինք հետեւիլ տեղական մամուլին, հեռատեսիլին կամ Համացանցին միջոցաւ, բայց 

նոյնիսկ անոնցմէ հրաժարեցանք՝ մտքի ամբողջական զտման, ապա-ապականացման 

համար..., եւ ժողովները՝ պէսպիսուն, կարճ թէ երկար, ոգեւորիչ թէ տաղտկալի, կենսական 

թէ ապարդիւն ժողովները, որոնցմէ այլապէս խուսափում չկայ: 

Աղուոր գիրք մը կամ երկու եւ մի քանի պարբերաթերթ եղան մեր ընկերակիցները՝ 

ծովեզերքը կամ նաւուն կամրջակներուն վրայ, երբ նոյնիսկ ցամաքն ալ լքեցինք՝ 

ամբողջական ինքնամոռացման խաբկանքը ապրելու համար: 

Հեռաձայնը երբեք,  երբեք չհամարձակեցաւ խանգարել մեր հանգիստը, 

նամակաբերը չզարկաւ մեր դուռը,– դրացուհին ստանձներ էր ստացուածները 

նամակատուփէն վերցնելու եւ ի պահ դնելու պարտականութիւնը, օրաթերթն ալ արդէն 

ցրուիչը պիտի պահէր մինչեւ մեր վերադարձը: 

Մի քանի թանգարան, մանաւանդ ճափոնական պարտէզները գրաւեցին մեր 

ուշադրութիւնը: Նորակառոյց ու գեղատեսիլ շուկայական համալիրները նոյնիսկ ամբողջ  
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թաղեր ճեմելու առիթներ ստեղծեցին մեզի համար (ի հարկէ ինքնազսպումի ալ 

պարտաւորութիւնը յիշեցնելով), ու ժամանակը սահեցաւ աննկատ: 

Մոռցուեցան անբնական ժամկէտերը, յաճախորդներուն կողմէ պարտադրուած՝ 

գործերը հասցնելու ապսպրանքը ըլլալէն իսկ առաջ, անվերջանալի պահանջները 

վերանայումներու՝ ծրագիրերը սկսելէն առաջ, ապա փոփոխութիւնները՝ մինչեւ 

շինարարական գործընթացի վերջին պահը: 

Մոռցուեցան յուշամատեաններն ու ալբոմները, որոնց տպարան յանձնուիլն ու մեր 

մեկնիլը մէկ եղաւ: 

Մոռցուեցան վարչութիւնները, որոնց գալիք ընտրութիւններուն համար թեկնածու կը 

փնտռէինք մինչեւ... օդանաւ ելլելը: 

Այդ բոլորը իրենց տեղը զիջեցան ալիքներուն, արեւի ճառագայթներուն դէմ 

պաշտպանութեան քսուկներուն, թուխ գարեջուրի բաժակներուն եւ արեւադարձային 

պտուղներուն: 

Կօշիկները փոխարինուեցան սանտալներով, երկար տաբատները՝ կարճ 

տաբատներով: Իսկ տան գործերը եւ գրասենեակի աթոռներուն կամ ժողովի աթոռներուն 

վրայ գամուած աշխատանքը՝ քալելով, լողալով կամ յուլաբար պառկելով երկար 

աթոռներուն կամ պարզապէս անկողնին վրայ: 

Մինչեւ արձակուրդ՝ ամբողջ տարին Քաջ Խանի նման էինք ապրեր («աչքերիցը 

կտրեց քունը»), հիմա 15 օրուան ընթացքին պարտաւոր էինք վերագտնել պակսածը, 

կորսուածը: 

Հետս վերցուցած գրիչներս անգամ գործադուլ էին յայտարարած ու մերժեցին տող մը 

անգամ գրել (բացի... ամենօրեայ օրագրութենէն, որ պարտաւոր էին կատարել որպէս 

«կենսական սպասարկութիւն», ըստ ինծի հետ ունեցած իրենց գործի համաձայնութեան): 

– Երանի կարենայինք այսօր ալ մնալ ու լողալ...  

Զո՜ւր ցանկութիւն: Օդանաւի տոմսերը աներկբայօրէն մեզի կը յիշեցնեն, որ 

իրականութեան վերադառնալու ժամը հնչած է: 

Իրականութեան՝ մեր հեւքոտ ու խենթ կեանքին, մեր սիրելիներուն, մեր առօրեայ 

գործին, մեր հոգեմաշ նկրտումներուն, մեր կենարար պայքարին: 

 
«Հորիզոն», 28-05-2001 
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Ալոհա եւ մահալօ 
 

 - Ալոհա՛։ 

 Տասներկու ժամ եւ եռամաս թռիչքէ մը ետք, երբ ուշ գիշերին կը հասնինք Մաոիի 

օդակայանը ու կ՚իջնենք ներս, մանուշակ-ճերմակ ծաղիկներէ կազմուած վզնոցներ 

կ՚անցընեն մեր վիզերուն. 

 - Ալոհա՛։ 

 Այս մէկ հատիկ բառով կը սկսի մեր արձակուրդը՝ աշխարհի չքնաղագոյն 

անկիւններէն մէկը, արձակուրդ մը, որ մեզի կը մատուցուի շինանիւթերու բաշխիչ մեծ 

ընկերութեան մը առատաձեռնութեա՜մբ։ 

 Ալոհան բարեւ չէ միայն կամ մնաք բարով. ան սիրոյ, հոգածութեան, գուրգուրանքի 

բոլորին հանդէպ բարիկամեցողութեան արտայայտութիւն  մըն է, ապրելու կե՛րպ մը. - 

այսպէս կը բացատրէ աւստրալիաբնակ երիտասարդ հեղինակը*, որուն փոքրիկ հատորը 

լաւագոյն յիշատակն է, որ բերի հետս։ Ան կը բացատրէ, որ սկիզբը բարեւելու այս 

աւանդական ձեւը վերապահուած էր սիրելիներու եւ ընտանեկան հարազատներու. 

ողջագուրուողները իրենց քիթերը պիտի քսէին իրարու, «ալոհա» պիտի ըսէին եւ պիտի 

ներշնչէին իրարու շունչը (կամ հա-ն)։ Ասիկա ամենէն սրտաբուխ եւ անկեղծ բարիգալուստը 

կը նկատուի,– կեանքի ուժդ բաշխես ուրիշին հետ,– եւ հիմքն է ալոհային։ 

 Ուրեմն, Հաուայի ենք, հաւատանք կամ ոչ։ Եւ ինչպէ՞ս չհաւատալ։ 

 Խաղաղական ովկիանոսին մէջ, հասարակացէն հիւսիս 1600 քմ երկարութեան վրայ 

շարուած արշիպեղագոս մը, բաղկացած 130 կղզիներէ, որոնցմէ ութն միայն բնակուած, կը 

հանդիսանայ զբօսաշրջային վայր մը, ամբողջ տարին բարեխառն կլիմայով, որ ունի իր 

պատմութիւնը, պատմութիւն, որմէ անտեղեակ էինք մինչեւ այս այցելութիւնս։ Ամերիկայի 

50-րդ նահանգը հանդիսացող տարածք մը, զոր շարժանկարի ճամբով միայն տեսեր էինք եւ 

այն ալ յաճախ որպէս բեմայարդարում, տեգո՛ր։ 

 Փոլինեզիացիները Ասիոյ եզերքներէն մինչեւ Հաուայի կղզիները նաւարկելով հասեր 

են հինգերորդ դարուն, բայց չեն մնացեր, վերադարձեր են. մինչեւ ութերորդ դար կու գան 

առաջին զանգուածները, իսկ տասներկուերորդ դարուն երկրորդ մեծ խումբը՝ Թահիթիէն։ 

Անկէ ետք, հինգ հարիւր տարի կամ աւելի, անոնք կ՚ապրին այնտեղ՝ բնութեան հետ հաշտ, 

պաշտելով զայն եւ իրենց աստուածները։ 

 Մաոի կղզիի մշակութային խորհրդատուներէն մին՝ Գլիֆորտ Նաե՚ոլէ, նոյն այդ 

գրքոյկին մէջ կը գրէ  հետեւեալը. 

 - «Ի՞նչ է հաուայական ժամանակը. ես զայն կը կոչեմ «փոլինեզեան անդամալուծում»։ 

Ան կարողութիւնն է պարզապէս անշարժանալու եւ սրտիդ տրոփիւնը լսելու, կանգնելու եւ 

գեղեցիկ ծիածան մը վայելելու կամ ովկիանոսին մէջ դլփիններուն պարը դիտելու։ Ես կու 

տամ նախապատւութիւնը, եւ ոչ թէ ժամանակին տեղ հասնելուն - դիտելու, գնահատելու եւ 

հանգստանալու կարողութեան, եւ երբ հասնիմ նպատակատեղս՝ շատ աւելի երջանիկ եմ»։ 

 Ահա նման աշխարհայեացքով ժողովուրդ մը կ՚ապրի այդ կղզիներուն վրայ, երբ 

ուրտեղէն-ուր, 1778 թուականին, Անգլիայէն Ճէյմս Գուք նաւապետը կը հասնի այդ կողմերը, 

ամենէն վերի կղզին՝ Քաուաի, եւ իր հետ կը բերէ... եւրոպական քաղաքակրթութիւնը. 

յաջորդող մէկ դարու ընթացքին կղզիներու բնակիչներու թիւը 300 000-էն կ՚իջնէ 45 000-ի՝ 

«շնորհիւ» ներածուած հիւանդութիւններուն... 

 Ամերիկայէն՝ կէտ «ձուկ»ի որսորդները եւ առաջին միսիոնարները նոյն ատեն վրայ 

կը հասնին (1819-1820), երբ քիչ առաջ, 1804-ին, առաջին թագաւորը իր պալատը փոխադրած  
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էր իր բնական ու խաղաղ ծոցերով հետաքրքրական առեւտրական նաւահանգիստի մը 

վերածուող Հոնոլուլու քաղաք կղզին։ 

 1850-ին արդէն կղզիներու հողերուն կարեւոր մէկ մասը «գնուած» են 

օտարականներու կողմէ, որոնք կու գան Չինաստանէն, Ճափոնէն, Ֆիլիփիններէն, 

Փորթուկալէն եւ այլ եւրոպական երկիրներէ։ 

 1893-ին, օրուան թագաւորը գահընկէց կ՚ըլլայ ամերիկացիներու կողմէ դրդուած 

«յեղափոխութեամբ» մը, եւ հինգ տարի ետք Հաուային կը գրաւուի Ամերիկայի կողմէ։ 

 Անկէ ասդին պատմութիւնը արդէն թաւալեր է մեր աչքերուն տակ. 1941-ին՝ Փիրլ 

Հարպըրի վրայ յարձակումն է ճափոնցիներուն կողմէ, իսկ 1959-ին՝ հանրաքուէով մը 

Հաուայիի նահանգացումն է։ Դիտել կը տրուի, որ այդ հանրաքուէն ալ խաղ մըն է եղած. 

հարց տրուած է, թէ կ՚ուզէ՞ք ԱՄՆ-ի նահանգներէն մէկը դառնալ, թէ՞ ոչ... մնալ գրաւեալ 

վիճակի մէջ: Չէ հարցուած,  թէ կ՚ուզէ՞ք անկախ պետութիւն դառնալ, երբ ՄԱԿ-ի կողմէ 

Հաուային դասուած էր դէպի անկախութիւն ընթացող անազատ երկիրներու շարքին։ 

 Արդի՞ւնքը. իր 800 000 բնակչութեամբ, մայր ցամաքէն 5-6 ժամ հեռու՝ կտոր մը 

Ամերիկա է Հաուային այսօր, այդ «Ամերիկա» հասկացութեան տակ ըմբռնուած իր սեւ ու 

ճերմակով, իր 7-11-ներով, ՄգՏանըլտներով եւ ամերիկեան կեանքը յատկանշող ամեն 

ինչով, եւ խառնուրդ բնակչութեամբ մը։ 

 Ամենուրեք անգլերէնին կողքին ճափոներէն կը կարդանք, ոչ այնքան տեղւոյն 

ճափոնցի բնակիչներուն (անոնք անգլիախօս ամերիկացինե՜ր են), որքան Ճափոնէն եկող 

զբօսաշրջիկներուն յարմարութեան համար։ 

 Իսկ փոլինեզիացիներու լեզուն, զոր կոկե՜ր ու մշակե՜ր են այդ միսիոնարները, 

այբուբենի իր 12 տառերով՝ բարբառ մըն է լոկ, որ այդ ծագումով տեղացիները, երկա՜ր ատեն 

զայն գործածելու իրաւունքէ զրկուելէ ետք, հիմա վերսկսեր են խօսիլ՝ այդ ալ որպէսզի իրենց 

երգէն ու բանէն կարելի ըլլայ օգտուիլ եւ զբօսաշրջիկները հրապուրել։ 

 Վերազարթնումի մը մէջ են նաեւ հուլան, որպէս պարատեսակ, բժշկական 

աւանդները, եւ այլ աւանդութիւններ, որոնք չնաշխարհիկ կ՚երեւին այցելուներուն։ 

 Իրենք, սակայն, բնիկները, որեւէ դառնութիւն կամ թշնամանք ցոյց չեն տար. իրենց 

հոգեկան բարձրութեամբ, արժանապատւութեամբ եւ սիրով՝ արդէն ներած ըլլալ կը թուին։ 

 Թէեւ, երբ Հոնոլուլուի, աւելի ճիշդ՝ Օահու կղզիի շրջապտոյտը կ՚ընէինք, մեր 

առաջնորդը, որ ոտքի հանրագիտարան մը կը թուէր ըլլալ,–  եւ մեր մանր մարդատարի 

վարորդն էր,– իր պատմածներուն մէջ հոս-հոն նետեր կ՚արձակէր, միշտ առանց թշնամանքի, 

այլ հեգնանքով ու փիլիսոփայութեամբ։ Պտոյտի վերջաւորութեան երբ բաժնեց սովորական 

հարցաթերթիկները՝ մեր տպաւորութիւնները ունենալու համար, իրեն ըսինք՝ մեզ ամենէն 

աւելի հետաքրքրողն ու տպաւորողը ի՛նք եղաւ. – այդ ալ գրէ,– պահանջելու պէս խնդրեց։ 

Սակայն անպատասխան ձգեց այն հարցումս, թէ արդեօք ուսուցի՞չ էր եղած... 

 Կ՚արժէ խօսիլ նաեւ այլ բաներու մասին, որոնք դրոշմուած պիտի մնան մեր 

յիշողութեան մէջ։ 

 

*** 

 Հաուայիի բնորոշ գիծերէն է կէտերու եւ դլփիններու առատութիւնը շրջակայ 

ջուրերուն մէջ. եւ մօտիկութի՛ւնը։ 

 Այսպէս, ջրամոյն հրաբուխի մը մահիկաձեւ ժայռի նմանող  բերանը այցելելու եւ 

անոր շուրջ աշխարհի ամենէն հարուստ բուստերու (corals) դաշտերը տեսնելու համար  
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կատարուած նաւապտոյտէն վերադարձին, բաց ծովերուն, տեղ մը կանգ կ՚առնէ մեր նաւը,  

երբ հեռուն  կը նկատենք  կէտեր։ 

 Յատուկ մանրախօս մը կ՚իջնէ ջուրին մէջ, եւ մենք ականջալուր կ՚ըլլանք այդ հսկայ 

կենդանիներու խօսակցութեան։ Ի՞նչ կ՚ըսեն արդեօք իրարու։ 

 - Տե՛ս, նորէն եկան, խե՜նթ են, ի՞նչ են, ժամ մը պիտի կենան ատանկ ծովուն մէջտեղ։ 

 - Հոգ չէ, մի՛ մտահոգուիր, որսորդ չեն, ձկնորս չեն, պարզապէս լուսանկարչական եւ 

նկարահանման գործիքներով եկած են, չե՞ս գիտեր առաջ ինչպէս կու գային, ինչե՜ր կը 

պատմէր մեծ հայրս. տէգերով, նիզակներով, կը հարուածէին, կը բռնէին կը տանէին։ 

 - Կատարեա՛լ ցեղասպանութիւն։ 

 - Հիմա կ՚ուզեն եղեր պաշտպանել մեզ. կը վախնան եղեր,  որ կ՚անհետանանք։ 

 - Ո՜ւ ո՜ւ.... 

 Հազիւ կը յաջողինք մէկ-երկու նկար քաշել՝ երբ ծովու այդ հսկաները ջուրէն դուրս 

կու գան մեծ շունչ մը առնելու։ Գլի՛ք։ 

 

 Հաուային յիշողութեանս մէջ ի հարկէ դրոշմուած պիտի մնայ սակայն ամենէն աւելի 

իր բնութեան բացառիկ գեղեցկութեամբ։ 

 Ծովը, մանաւանդ կարգ մը տեղեր իր հսկայ ալիքներով, որոնց հետ սահիլը եւ 

ջրասահնակով օդին մէջ սխրանքներ կատարելը այնքա՜ն սիրուած մարզանք մը կը թուի 

ըլլալ շատերու համար, իր (մեր գտնուած վայրերու) խաղաղ լողափերով՝ արմաւենիներու, 

հնդկընկուզենիներու կամ դափնիներու երկնաքեռ անտառակներով եւ սպիտակ, կարմիր, 

կանաչ, դեղին եւ նոյնիսկ սեւ աւազով։ 

 Լեռները, հեռու եւ մօտիկ, յաճախ բերուզի զարնող կանաչով պատուած, որոնց վրայ 

ինկած անձրեւները ոչ միայն հարուստ բուսականութիւնը կը պահեն, այլեւ խմելու ջուրը կը 

կուտակեն արթեզեան հորերուն մէջ. յանգած հրաբուխները, որոնցմէ Ադամանդի գագաթ 

լեռը Օահու կղզիի ամբողջ համայնապատկերը կը բանայ առջեւդ, Հոնոլուլու քաղաքի 

կեդրոնական բարձրաբնակ շէնքերէն մինչեւ կղզիին երկու կողմի ծովափերը, տակաւին 

իրենց հրայրքին մէջ գտնուող հրաբուխները՝ Հաուայի անուամբ (ամենէն մեծ) կղզիին վրայ, 

որ չտեսանք, բայց որոնց հռչակը եւ իրենց առնչուած աւանդութիւնները լսեցինք։ 

 Տակաւին՝ բուսաբանական այգիները, որոնք անտառային հսկայ տարածքներ են, ուր 

չնաշխարհիկ ծառեր հասակ առած են ու վերածուած տեսակ մը բնութեան թանգարանի։ 

 Լեռներու մէջ հանգչած պուտտայական տաճարը, որուն նախատիպը փայտի 

ճարտարապետութեան գեղեցիկ նմուշ մըն է, այստեղ կրկնուած երկաթ-պեթոնով... 

 Անմոռանալի տեսարանները, վերածուած լուսանկարներու, նոր ալբոմ մը կը լեցնեն 

այժմ։ 

 Անմոռանալի պահերը, սակայն, անպայման տեսարաններու չէ, որ կը կապուին։ 

 Բարի գալուստի երեկոն՝ նման պահ մըն էր, երբ բացօթեայ ընթրիքի ընթացքին 

ներկայացուեցան փոլինեզեան երգն ու պարը, իրենց մերթ մեղմ, մերթ խրոխտ ելեւէջներով 

ու շարժումներով՝ երբեմն յիշեցնելով հայկական պարի նազանքը, երբեմն՝ ափրիկեան տաք 

ու հարուածային կշռոյթը, որոնք դրսեւորուեցան հուլա պարուհիներու կամ վառ ջահերով 

զինեալ պարողներու ելոյթներով։ Մութին մէջ, քիչ մը ամեն կողմ բնական կազով վառող 

ջահերու լոյսին տակ կամ նոյնինքն պարողներուն ձեռքի նետուող-բռնուող այդ ջահերուն 

յարաշարժ լուսաւորութեան մէջ՝ շատ էին տպաւորիչ այդ բոլորը։ 
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 Նոյնպէս՝ ջրվէժի մը ստորոտը կատարուող ներկայացումը, ամբողջովին կարմիր 

զգեստներով բեմ եկող պարողները կամ ջրվէժին բարձունքէն ջուրը սուզուող մարզիկները 

մթնոլորտ ստեղծեցին։ 

 Բայց այդ բոլորը տեսնելէ ետք չէինք կրնար չմտածել, թէ արդեօք ատոնք մեզի՝ 

զբօսաշրջիկներուս հաճոյքին համար չէ՞ր պարզաղէս որ կը կատարուէին, իբր տոհմիկ 

արուեստ, ֆոլքլոր, քիչ մը ինչպէս Անի պարախումբը բեմ կ՚ելլէ մեր մէջ։ Այդ երգն ու պարը 

տակաւին մաս կը կազմե՞ն իրենց առօրեային եւ իրենց ուրախ թէ տխուր պահերուն կը 

յայտնուի՞ն, կ՚ապրուի՞ն։ 

 Փոքրիկ գրքոյկին մէջ կը կարդամ դարձեալ. «Հաուայիի մէջ դուն միշտ հիւր կը 

նկատուիս։ Ինչպէս հի՜ն ժամանակներուն, ամեն անձ պիտի դիմաւորուի եւ հացի 

հրաւիրուի, անիկա բարեկամ մը ըլլայ թէ կատարեալ անծանօթ մը։ Այս աւանդութիւնը՝ 

առատաձեռն հիւրընկալ ըլլալու կամ օգնելու անոնց, որոնք կարիք մը ունին, կը բխի 

առասպելական հաւատալիքէ մը։ Մարդիկ կը հաւատային, որ երբ օտարականներ 

օգնութեանդ դիմեն, պէտք է դիմաւորես զիրենք որպէս աստուածներ, որովհետեւ երբեք չես 

գիտեր՝ ե՞րբ անոնք կրնան իրապէս աստուածներ ըլլալ՝ մարդկային կերպարանքով։ 

 Այս առասպելապաշտութենէն կու գայ հաւանաբար նաեւ մայրամուտի 

արարողութիւնը։ 

 Ծով մտնող կարմիր արեւը բոլո՛ր ժամանակներուն եւ բոլոր ժողովուրդներուն 

համար խորհուրդ մը ունեցած է հաւանաբար. հոս ալ բնիկ թէ այցելու պահ մը կանգ կ՚առնեն 

ծովափին եւ ջրամոյն եղող արեւին հետ կը խորհրդածեն անցնող օրուան, անցնող կեանքին 

մասին։ Եւ անդիէն կը հնչէ մենաւոր երգիչի մը ձայնը, կիթառի կամ անոր նման գործիքի մը 

ընկերակցութեամբ, ու հանդարտութիւն մը կը տիրէ չորս դին, մինչ բարձր ժայռին վերեւէն 

ամէն երեկոյ երկու լուղորդներ ծովը կը ցատկեն՝ երեկոյեան ջահերը վառելէ ետք։ 

 Այն ատեն մեզի կը մնայ միայն գոհաբանական աղօ՜թք մը մրմնջալ ու տեղացիին 

նման շնորհակալ ըլլալ. 

 - Մահալօ՛։ 

«Հորիզոն», 17-02-2003 – 24-02-2003 
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Զարդարեանները, Երուանդը  Հրայրը  

եւ միւսները 
 

 Անունը ծանօթ էր մեզի. լսած էինք որ շրջանի ամենէն փնտռուած ճաշարաններէն 

մէկն էր "Paddock"-ը, բայց հակառակ անոր որ բազմաթիւ անգամներ,– հիմա կը 

դժուարանանք վերյիշել, թէ ո՞ւթ, թէ՞ ինը,– եկած էինք Գէյփ Գոտ, առիթ չէր եղած հոն 

ճաշելու։ Գուցէ իր արտաքին շքեղութիւնն ալ վախցուցած էր մեզ,–   ո՞վ գիտէ որքան սուղ 

տեղ մը ըլլալու է,– մտածեր էինք թերեւս։ 

 Սակայն մեր իջեւանի տիրուհին, որ քէպէգուհի մըն էր եւ կ՚ափսոսար, որ այստեղ 

Մոնթրէալի նման լաւ ճաշարաններ չեն գտնուիր, ի՛նք թելադրեց, որ հոն երթանք։ 

 – Չէք զղջար,– ըսաւ ան,– ճաշերը համով են, գիներն ալ տրամաբանական։ 

 Նոյնիսկ ինք հեռաձայնեց եւ սեղան մը ապահովեց մեզի համար։ 

 Յանկարծ վերյիշեցինք, որ մեր ողբացեալ ընկերը՝ Ժիրայրը, որ մեզ իր այստեղի 

ամառանոցը հիւրասիրած էր մի քանի՜ անգամ, մեզի խօսած էր այդ ճաշարանին մասին եւ 

ըսած էր, որ տէրերն ալ հայ են։ Ստուգեցինք ճաշարաններու գրքոյկին մէջ, եւ ահա իրապէս 

ալ նշուած էր իրենց անունը՝ The Zartarians, ու գովեստով խօսուած։ 

 Որոշուած ժամէն քիչ առաջ հասանք. շաբաթ երեկոյ էր, եւ ինքնաշարժը շարելու տեղ 

ալ չկար. սակայն շարող սպասարկու մը կար դռան առջեւ, որ ձեռքէս առաւ բանալին եւ 

տարաւ տեղ մը մտցուց կառքս։ 

 Մտանք. մուտքին եռուզեռ էր. սեւ մազերով երիտասարդ մը ընդունեց մեզ, գիտցաւ 

մեր հայ ըլլալը, մեզ ներկայացուց իր հօր, որ կարգադրութիւններ ընելու վրայ էր. բարե՛ւ 

ըսինք։ Հայերէն պատասխանեց ու «քիչ մը սպասեցէք»,–  ըսաւ,– հիմա պատրաստ կ՚ըլլայ ձեր 

սեղանը։ 

 Հետաքրքրական վայր մըն էր՝ տաքուկ գոյներով, մարզական ախոյեաններու եւ 

անուանի դերասաններու նկարներով զարդարուած պատերով։ Լոյսն ալ մեղմ՝ միայն 

սեղաններուն վրայ առանձին լուսամփոփներ, նկարներուն վրայ ուղղուած ճառագայթներ.   

շատ հաճելի մթնոլորտ մը։ 

 Քիչ ետք երիտասարդ հիւրընկալուհիներէն մէկը մեզ առաջնորդեց մեր սեղանը, եւ 

շատ չանցած եկաւ ինքը՝ Զարդարեանը, որմէ գիտցանք թէ անունը Յովհաննէս է։ Բաւական 

յամեցաւ մեր մօտ, կանչուեցաւ, գնաց ետ եկաւ, եւ մէկ կողմէն սպասեակները մեր 

ապսպրանքը առին, միւս կողմէ մեր խօսակցութիւնը զարգացաւ։ 

 – Քառասունչորս տարի է այս գործին մէջն եմ, յայտնեց պրն Զարդարեան: – 14 

տարեկանէս սկսած եմ ծնողքիս ճաշարանին մէջ աշխատիլ։ 

 Ամեն ձեռներեց հայու նման, ինք ալ, որ ծնած է Փրովիտընս, չարքաշ աշխատանքով  

դարձած է ճաշարանի տէր, ու հիմա երկու հաստատութիւն կը բանեցնէ Գէյփ Գոտի մէջ. 

այստեղ՝ Հայիանիս՝ այս մէկը, իր Ճեֆրի զաւկին հետ, եւ անդին, Սանտուիչի մէջ՝ երկրորդ 

մը, որուն յանձանձումը տուած է միւս զաւկին՝ Ճորճին։ 

 – Ծնողներդ ուրկէ՞ եկած են,– կը հարցնեմ։ 

 – Խարբերդէն։ 

 – Ուրեմն Ռուբէն Զարդարեանին ազգակա՞ն ես. կը ճանչնա՞ս, իմացա՞ծ ես իր 

մասին. Եղեռնի զոհ գրագէտ է։ 

 – Ոչ, չեմ գիտեր, չեմ իմացած, հայկական դպրոց ալ չեմ գացած...  

 – Բայց իրեն շատ կը նմանիս... բաւական սահուն հայերէն կը խօսիս։ 

 – Քովս հայ տղայ մըն ալ կ՚աշխատի, - կ՚աւելցնէ։ 



41 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Զարդարեաններուն հետ 



42 
 

– Ծանօթացանք արդէն։ 

 Երուանդն է ան, որուն դէմքը երբոր տեսանք,, անմիջապէս կռահեցինք ուրկէ եկած 

ըլլալը. հայաստանեան հրատարակութիւններու մէջ, երբ այր մարդու դէմք պիտի գծեն, 

կարծէք Երուանդը նկատի կ՚առնեն իբր բնորդ։ Շագանակագոյն մազերով, հաստ յօնքերով, 

քիչ մը տափակ, հաւկթաձեւ դէմքով ու մէկ կողմ պառկած մազերով՝ իսկ ու իսկ 

հայաստանցի։ 

 Ջուր բերելու պատրուակով երբ մեր սեղանին մօտեցաւ, այնպիսի պահու մը, որ 

Յովհաննէս մեզմէ հեռացած էր. 

 – Are you Armenian? (հա՞յ ես),– հարց տուի իրեն։ 

 – Ես ալ ձեզի նոյնը պիտի հարցնէի,– վրայ բերաւ Երուանդ, հայերէնով ի հարկէ։ 

 Երկար չկրցանք խօսիլ. գիտցանք, ինչպէս որ կ’ենթադրէինք, թէ հայաստանցի է։ 

Ըսինք իրեն, որ ուրիշ հայեր ալ տեսանք վաճառատուներուն մէջ, հաւանաբար 

հայաստանցիներ։ 

 – Աշխատո՞ւմ են այստեղ... 

 Կարելի չեղաւ շարունակել խօսակցութիւնը.– նորից կու գամ,– ըսաւ ու գործին գնաց։ 

 Արդարեւ, նախորդ օրն ալ Հրայրը տեսանք, բարձրահասակ, աշխատանքի գոգնոց մը 

կախած վիզէն, ապրանք կը փոխադրէր Christmas Tree Shop հաստատութեան մէջ, որուն 

տէրերը նոյնպէս հայ են։ Հետը խօսելու, նոյնիսկ մեր ներկայութիւնը հաստատելու առիթ իսկ 

չեղաւ, արագ անցանք իրարու քովէ, եւ կուրծքին անունը տեսանք միայն։ Այդքան։ 

 Եւ անդրադարձանք, որ արտագաղթը հասած է մինչեւ Գէյփ Գոտ։ 

 Զարդարեանները՝ 1915-ին մեկնեցան հայրենիքէն։ Դո՛ւրս քշուեցան, մազապուրծ 

փախան։ 

 Երուանդն ու Հրայրը՝ 85-90 տարի ետք։ 

 Մեծ հայրերս՝ 1890-ական թուականներուն։ 

 Մինչեւ ե՞րբ։ 

 

 Մեկնելու պահուն Յովհաննէս Զարդարեան հպարտութեամբ մեզ պտտցուց իր 

ճաշարանի տարբեր բաժինները, ապա մուտքին լուսանկարուեցանք իր ու զաւկին հետ։ 

 Ճեֆրի հայերէն երբեք չի խօսիր... 

 Ինչ խօսք, ճաշերը համով էին. ձուկը մանաւանդ։ 

«Հորիզոն», 01-09-2003 
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Կանաչ-կապոյտ պատրանք մը 
 

 Պահ մը, պահ մը միայն մոռնալ ամէն ինչ. հեռանալ առօրեայ շրջապատէդ, կորսուիլ 

բնութեան գիրկը ու վերանորոգուիլ... Արձակուրդի՜ երթալ: 

 Ժամադրութիւններ, պարտաւորութիւններ, ժողովներ չունենալ, հասցնելիք գործեր, 

յարգելիք (նեղ) ժամկէտեր չունենալ, մտահոգութիւններ չունենալ... Արձակո՜ւրդ ընել: 

 Հեռախօսը չզարնէ, ու ստիպուած չըլլալ ընկալուչը վերցնելու, նամակաբերը իր 

առօրեայ կապոցը դնէ նամակատուփին մէջ, եւ դրացի՛դ ըլլայ զայն վերցնողը, քեզի համար 

մէկդի դնողը, նոյնը՝ տան դռան առջեւ նետուած օրաթերթին պարագային. չբանալ 

համակարգիչը եւ չկլանուիլ ստացուած ել-նամակներով, այլազան առաքումներով, 

մանաւանդ հայրենի եւ ընդհանրապէս հայկական լուրերով, «Կռունկ»ով... Արձակո՛ւրդ է 

ըսել: 

 Չմտածել «Հորիզոն»-ի, «Համազգային»-ի, գաղութի եւ ազգի մասին, գալիք 

գրութիւններուդ, ձեռնարկներուն, իրադարձութիւններո՛ւն մասին, աշխարհի՛ լուրերով ալ 

չհետաքրքրուիլ... Արձակո՛ւրդ վայելել: 

 Նոյնիսկ մոռնալ հարազատներդ, զաւակ ու թոռնիկ, ընկեր-բարեկամ եւ 

ուշադրութիւնդ ուրի՜շ բաներու կամ ոչինչի վրայ կեդրոնացնել... ու այս մեղանչումդ ալ 

արձակուրդի՛ն վերագրել: 

 Կարելի՞ է... 

 «Եղնիկի հովիտ իջեւան»-ի մեր լայն պատշգամը նստած, շապիկս հանած արեւ 

կ՚առնեմ ու... այս գրութեանս մասին կը մտմտամ: 

 Դիմացս բլուր մըն է կանաչ, մէկը հարիւրաւոր գագաթներէն, որոնք կը շրջապատեն 

այս ամբողջ շրջանը. ո՛չ, կը լեցնե՛ն այս ամբողջ երկրամասը, իրենց միջեւ ստեղծուած 

հովիտներով, կիրճերով ու ձորերով, այլեւ դաշտագետիններով ու դաշտերով, բոլորը՝ 

կանաչ, կանաչ, կանաչ: 

 Առջեւս ալ լճակ մըն է, որուն ուղղակի եզերքն է մեր իջեւանը: Գետնայարկի 

բնակիչները կրնան, իրենց պատշգամը նստած, ձուկ որսալ: Առաւօտ կանուխ եւ ուշ 

երեկոյեան ջուրին մակերեսը հայելի մըն է, ուր կը ցոլան երկնքի կապոյտն ու բլուրին 

կանաչը: Օրուան միւս ժամերուն, նայած հովին ուղղութեան, թեթեւ ալեակներ կը վետվետին 

դէպի ձախ կամ դէպի աջ: 

Կարելի է օրը այս պատշգամը անցընել ու ոչինչ ընել, ինչպէս սա այրերն ու կիները, 

վարը՝ փոքրիկ, սրտաձեւ լողաւազանին շուրջ, երկար աթոռներուն վրայ երկարած, արե՜ւ 

կ՚առնեն, մինչ իրենց զաւակները ջուրը կը ցատկեն, կը ճռուողեն կամ կը ճչան... 

 – Տես,– կ՚ըսէ անոնցմէ մէկը, մատնանշելով այդ երեխաներուն մէջ քեպէգցի աղջնակ 

մը՝ երկար, ոսկի ծամերով,– ան անգլերէն չի խօսիր, իսկ մեր զաւակները՝ ֆրանսերէն, բայց 

ահա ժամերով կը խաղան, կը զուարճանան իրարու հետ. բան մը ունինք սորվելիք իրենցմէ: 

 Յետոյ խօսքը կ՚երթայ Միջին Արեւելքի, ուր ահա դռկից, ցեղակից ժողովուրդներ 

զիրար կը բզկտեն: 

 Ես, սակայն, ուշադրութիւնս կը փորձեմ կեդրոնացնել ձեռքի գրքիս վրայ, որ մեկնելէ 

օր մը առաջ ունեցեր էի՝ հետս բերելու եւ կարդալու կամ «աչքէ անցընելու» համար: 

Իրականութեան մէջ Ռազմիկ Փանոսեանի «The Armenians» («Հայերը») գիրքը, որ իր 

վարդապետական (դոկտորական) աւարտաճառի վերախմբագրուած եւ ամփոփուած 

տարբերակն է, յափշտակութեամբ կը կարդացուի, որովհետեւ պատմութեան գիրք մը չէ 

պարզապէս, այլ հայու ինքնութեան որոնումն է՝ պատմութեան ընդմէջէն: Վերադարձին  
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անպայման պէտք է հեռաձայնեմ երիտասարդ մտաւորական ընկերոջս ու շնորհաւորեմ 

զինք... 

 Ընթերոցումէն առաջ, սակայն, աւելի կանուխ, այն պահուն, երբ բադերը կը հասնին, 

կանոնաւոր վայրէջք կ՚ընեն հետեւելով իրենց առաջնորդի նշաններուն, ապա կը 

համախմբուին անոր շուրջ՝ օրուան իրենց յայտագիրը ճշդելու համար, ես կ՚աշխատիմ 

սոտուքոյիս վրայ՝ լուծելու 9x9 քառակուսիներու օրուան առեղծուածը: Ա՜լ վարպետ դարձեր 

եմ եւ կ՚ուզեմ միայն «դժուար» կամ «սադայէլական» խաղերը լուծել... 

 Յետոյ պիտի երթանք քալելու, սակայն նախ պէտք է ստուգեմ  պանդոկին 

ընդունարանը, թէ Մոնթրէալէն սպասուած հեռապատճէնը հասա՞ծ է. Սօսիէն խնդրեր էի, որ 

յօդուածս շարելէ ետք ուղարկէ ինծի այստեղ՝ որպէսզի փորձը սրբագրեմ... 

 Առաջին օրը կ՚ուզենք նախ շրջակայքը հետազօտել, ուրեմն պիտի քալենք մեր լճին 

եզերքը սկսող անտառներու մէջէն բացուած արահետներէն կամ կածաններէն. ձմռան՝ 

անոնք դահուկելու կը ծառայեն, իսկ ամռան՝ քալելու: Մարդ չկայ. մենք ենք՝ այր ու կին, եւ 

ծառերը, տեսակաւոր, բա՜րձր թխկիներ, շոճիներ, բարտիներ, եղեւիններ եւ ծառե՜ր, ծառե՜ր, 

որոնց անուններն անգամ չենք գիտեր՝ բնութեան հանդէպ աններելի մեր տգիտութեան 

պատճառաւ... 

 Արահետը կ՚անցնի տարբեր սեփականատէրերու կալուածներէն, եւ լռելեայն 

համաձայնութեամբ մը կարծես կը թոյլատրուի, որ օրուան ժամերուն այդպէս քալենք ու 

վայելենք բնութիւնը: Նկատեցինք անգամ մը, որ երեկոյեան ծառէ-ծառ երկարող դարպասով 

մը փակած էին ճամբուն շարունակութիւնը: 

 Կը քալենք, այդպէս, երբեմն ճանճ ու մժեղ քշտելով, ու հեռուն մարդկային ձայներ կը 

լսենք. կը մօտենանք ու կը տեսնենք՝  ծառ կը կտրեն, վառելիք կը հաւաքեն: 

 – Ծառ կտրելը արգիլուա՛ծ պէտք է ըլլայ,– կ՚ըսէ կինս,– ասոնք փայտի գող են կ՚երեւի: 

 – Տես որքան առատ են ծառերը, թերեւս պէտք է կտրել, տեղ բանալ, որ նորերը 

բուսնին... 

 

*** 

 Չենք անդրադառնար, օրը ինչպէս կ՚անցնի. չենք ալ հետաքրքրուած գիտնալու: Մէկը 

շունը, կամ բրդոտ շնիկը պտտցնելու է ելած. կենդանին կը ցատկէ ջուրը, կը հալածէ ափին 

շատ մօտեցած բադ մը, ապա դուրս կու գայ, կը ցնցուի աջ ու ձախ՝ ջուրը վրայէն թափ տալու 

համար, եւ գլուխը կախ կը հետեւի տիրոջը: 

 – Երթանք, պատառ մը ուտենք,– կ՚առաջարկեմ, ու ճամբայ կ՚ելլենք: 

 Պիտի քշենք 20-25 վայրկեան, երկու գիւղ անդին մեր նախասիրած ճաշարանը 

երթալու: Այս այն ճաշարանն է, որ մեզի թելադրեց պանդոկ հասած մեր օրը՝ մեզ ընդունող 

տիկինը: – «Պահուըտած իջեւանը». հո՛ն գացէք, եթէ լաւ ճաշ կ՚ուզէք գտնել,– թելադրեց ան, 

որ ամերիկացիի շատ չէր նմաներ: – Այս կինը եւրոպական, արեւելեա՛ն-եւրոպական ծագում 

ունենալու է,– յուշեց յետոյ կինս: Սխալած չէր.– ռուս եմ,– ըսաւ ան, երբ յաջորդ հանդիպելուս 

հետաքրքրուեցայ: Ա՛ն ալ սխալ չէր, հակառակ գիւղական միջավայրին, լաւ ճաշարան մըն 

էր, լա՛ւ խոհարար մը ունէր ու... մատչելի գիներ: 

 – Ես Ճինան եմ, ձեր սպասեակը, խմիչք մը կ՚առնէ՞ք,– ըսելով ու ժպիտը երեսին մեզի 

ներկայացաւ երիտասարդուհի մը. մտերմացանք հետը, գիտցանք, որ ամուսնացած է, երեք 

փոքր զաւակներ ունի՝ տակաւին 29 տարեկան: 

 Նկատեց, որ շատ ուշադիր ենք մեր կերածի քանակին ու որակին: 

 – Ես ալ զգուշ եմ, ամէն ինչ չեմ նետեր բերանս,– դիտել տուաւ: 
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                 Զարեհին ու Անիին հետ 
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Այդպէս պէտք է ըլլայ, քանի որ կրցած էր նիհար մնալ երեք ծննդաբերութենէ ետք: 

 – Ապրի՛ս,– ըսինք: 

 Չմթնած վերադարձանք ու տեսանք, ինչպէս հայելի դարձած, մեր լճակը՝ երկնքի 

ճիշդ պատկերը (ինչպէս կ՚ըսէր Սեւակ) հանած էր իր երեսին վրայ: 

 Երեկոյեան՝ գամուեցանք հեռատեսիլին առջեւ, մէկ կողմէ Լիբանանի պատերազմի 

զինադադարի լուրերուն հետեւելու ակնդէտ, միւս կողմէն՝ Անգլիոյ մէջ բացայայտուած 

ահաբեկչական ցանցին հետզհետէ երկրորդ հարթութիւն մղուող լուրերուն: Արդարեւ, 

Լիբանանէն ետք հեռասփռման ժամերու առիւծի բաժինը խլողը ուրիշ լուր մըն էր, 

զարմանալի, բայց իրաւ: Ոճիրի մը գործուելէն 10 տարի ետք մարդասպան մը կը գտնուէր, 

որ կը խոստովանէր ոճիրը, բայց որուն... չէին հաւատար մարդիկ: 

 – Մէկ հատ հեռաձայնենք, տեսնենք ի՞նչ կ՚ընեն մերինները,– յիշեցուց կինս, որ չէր 

կրնար ձերբազատիլ զաւակներուն եւ թոռներուն որպիսութեան մասին հետաքրքրուելէ: - 

Արա՞զը ինչ ըրաւ արդեօք, Գիւմրի պիտի երթար, գնա՞ց արդեօք. հեռաձայն ալ չըրաւ... 

 Եւ այսպէս պիտի շարունակենք արձակուրդը: 

 Պիտի ուզենք դուրս գալ մեր անմիջական շրջապատէն, հետազօտութեա՜ն ելլել, 

նայիլ ի՞նչ կայ-չկայ մեր շուրջը: Բայց չենք ուզեր 45 վայրկեանէն աւելի քշել. կարեւորը... 

հանգիստ ընելն է: 

 Տեսնուելիք ամենէն հետաքրքրական վայրերէն մէկը, կարեւոր ջրվէժ մը, որ 

նկարիչներու ալ ներշնչման աղբիւր է հանդիսացած՝ «փակ» է. այսինքն հասանելի չէ, 

նախորդ ամսուան հեղեղանման անձրեւը քանդած ըլլալով հոն տանող ճամբան ու 

այցելութեան վայրը: Անոր մօտ, սակայն, կայ երկու մասերէ բաղկացած լիճը՝ «Հիւսիսային 

լիճ-Հարաւային լիճ», ուր օր մը պիտի անցընենք՝ «օրթոտոքս» հրեաներու մեծ խումբի մը 

ներկայութեան: Դիտելով զիրենք՝ հարց կու տանք մենք մեզի, թէ ի՞նչ է տարբերութիւնը 

ծայրայեղ պահպանողական մահմետականներուն եւ իրենց միջեւ... 

 Այստեղ է, որ երբ լեռնագնացութեան կածաններէն քալելու պիտի ելլենք, պիտի 

հասնինք բարձունքի վրայ բացատ մը, ուրկէ առջեւդ կը բացուի Հատսըն գետի հովիտը, եւ կը 

տեսնես գետին փայլփլող ժապաւէնը հեռո՜ւն: Այս բացատին վրայ ԺԹ. դարուն հպարտօրէն 

կանգնած է շրջանի (առաջի՞ն) մեծ պանդոկը, ուր նախագահներ ալ կու գան եղեր 

արձակուրդի: Շէնքը հրոյ ճարակ եղած, անհետացած է, մնացած է յիշատակը նշող 

ցուցատախտակ մը միայն: Իսկ շրջակայքը հիմա մեզի պէս հասարակ քաղաքացիներու 

վայելքին է ձգուած... «Աւա՜ղ փառացս անցաւորի»: 

 Յետոյ, ուրիշ օր մը պիտի այցելենք ծառաբուծարանը, կամ ծառերու այգին 

(arboretum), որ մեծ դրամատէրի մը թողած կալուածն է, այժմ՝ նահանգին կամ գաւառին 

պատկան, ուր բնութիւնը անկաշկանդ կ՚աճի, ու նուազագոյն միջամտութեամբ կը պահուի: 

Հատ ու կենտ կան պատմական կամ հազուագիւտ ծառեր՝ կաղնի, շոճի եւ այլն, որոնք 

բացատրական տախտակներ ունին: Կը մտածես, ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ, այսքան հսկայ տարածք 

մէկ հոգիի սեփականութիւնն է եղած... 

 Նոյն մտածումը պիտի ունենանք, երբ Գուփըրթաունի մօտակայ Փայլփլող լիճը 

պիտի այցելենք: Բնութեան ամենէն գեղատեսիլ վայրերէն մին՝   այսօր հանրային 

սեփականութիւն, այս անծայրածիր կալուածն ալ, իր լիճով ու անտառներով, մէկ 

դրամատիրոջ պատկանած է: Իր թողած դղեակ-թանգարանը՝ այցելելի: 

 Վերջապէս մարդու ունայնութեան մասին չես կրնար չմտածել, երբ այցելես 

Փրացռաք բարձունքը, ուր ժայռի վրայ քանդակուած է (անյաջող) կիսանդրին շրջանի մեծ 

գործարար, բարերար ու շինարար այդ ամերիկացիին, որ պատմութեան անցած է միայն այդ 
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կիսանդրին իր դուռը բախած անօթի քանդակագործի մը կերտել տուած ըլլալուն համար՝ 15 

սենթի փոխան... 

 Վերադարձը՝ որ պիտի չուշանայ, քանի որ շաբաթուան մը համար մեկներ էինք, 

անխուսափելիօրէն պիտի ըլլայ Ալպանիի ճամբով, ուր կանգ պիտի առնենք մի քանի ժամ՝ 

դասընկերս տեսնելու, դասընկերս՝ մանկապարտէզէն մինչեւ համալսարանի աւարտը... Եւ 

վերյիշելու հին օրերը, ուսուցիչները, դասընկերները, խօսելու երէկուան ու այսօրուան 

մասին, հրատապ հարցերուն՝ ազգային,  միջազգային (միջինարեւելեան...): 

 Այո, պարզապէս պատրանք մը՝ կանաչ-կապոյտ... 

 
«Հորիզոն», 04-09-2006 – 11-09-2006 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Հայերէնի քննութիւն՝ սահմանին վրայ 
 

 Գանատայէն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ անցնելու ատեն սահմանին վրայ 

միշտ ալ հետաքրքրական բաներ կը պատահին: 

 Անբաղձալի տարրերու մուտքը իրենց սո՜ւրբ երկիրը արգիլելու համար ինչե՜ր ըսես 

չեն ստուգեր իրենց պարտականութեան քաջ գիտակից մաքսայինները (կրնա՞մ այս բառը 

գործածել douannier բառը թարգմանելու համար, թէ գուցէ պէտք է ըսեմ... մաքսաւորները), 

ինչե՜ր չեն հարցներ անպատրաստ ուղեւորներուն: 

 Ասկէ առաջ ընթերցողներս տեղեկացած են այդ հարցապնդումներէն ոմանց, երբ 

ծաղկաւոր շապիկիս ուրկէ՛ գնուած ըլլալուն մասին, Լիբանան յաճա՛խ գացած ըլլալուս 

մասին եւ նման, ապահովութեան հետ կապուած խի՛ստ կարեւոր խնդիրներու մասին 

հարցափորձուած եմ: 

 Երբ վերջերս Լոս Անճելըս կ՚երթայի, որպէս բանախօսներէն մէկը Վահէ Օշականի 

նուիրուած միօրեայ հաւաքին, սովորական հարց պատասխանէն ետք, քննիչը քմծիծաղով 

մը վրայ բերաւ. 

 - Ուրախ եմ յայտարարելու, որ այսօր այն բախտաւորներէն ես, որ ընտրուեցաւ 

երկրորդ քննութենէ մը անցնելու համար: 

 Այդ՝ ճամպրուկի քննութիւնն էր, որ ուրիշ, քովնտի սրահի մը մէջ կատարուեցաւ 

հեշտութեամբ (փոխնորդներէս, դեղերէս, ակռայի վրձինէս ու նման փոքր առարկաներէ ու 

մանաւանդ թուղթերէս զատ չյայտնաբերուեցան վտանգաւոր բաներ...), ու ես այդ անգամ ալ 

քննութեանս յաջողած՝ շարունակեցի ճամբաս: 

 Այս անգամ, երբ Նիւ Ճըրզի կ՚երթայի, դարձեալ բանախօսելու հրաւէրով, բոլորովին 

տարբեր եղաւ քննութիւնը, եւ այդ մասին է, որ կ՚ուզեմ պատմել: 

 Ուրբաթ առաւօտ էր, գործէս արձակուրդ էի առեր: Որպէս հնազանդ ճամբորդ՝ 

տրուած ցուցմունքներուն կ՚անսամ եւ թռիչքի պահէն 2-2,5 ժամ առաջ օդակայան կ՚ըլլամ: 

Օրուան այդ ժամուն գրեթէ պարապ էր օդակայանը. արագ հաստատեցի տոմսս, առի 

նաւելքի քարտս (boarding card) եւ անցայ ներս՝ ամերիկեան սահման մտնելու սրահը, ուր 

ամերիկացի քննիչները ակնդէ՜տ կը սպասեն ճամբորդներուն: 

 Ակնդէ՞տ... գրեթէ ճամբորդ չկար այդ պահուն, եւ քննիչները ձանձրոյթէ կը 

տառապէին բացայայտօրէն: 

 Անցայ կարճահասակ ձողերով ու անոնց միջեւ քաշուած երիզներով կազմուած 

անցքէն եւ հասայ սպասման գծին. այնտեղ կանգնած քննիչ կինը անմիջապէս զիս ուղղեց 

դիմացս գտնուող առաջին սեղանին, ուր սեւամորթ մը, ժպտերես, ինծի կը սպասէր: Այս 

մարդոց երեսին միշտ չէ, որ ժպիտ կը տեսնես... 

 - Բարի լոյս, ո՞ւր կ՚երթաս այս առաւօտ, - հարցուց քաղաքավարօրէն: 

 - Նիւ Ճըրզի: 

 - Ո՞ւր Նիւ Ճըրզի, ո՞ր պանդոկը, ո՞ր քաղաքը: 

 - Բարեկամի քով պիտի մնամ, Ռիճֆիլտ կամ Ռիճֆիլտ Փարք, ճիշդ չեմ գիտեր: 

 - Ի՞նչ ընելու կ՚երթաս: 

 - Դասախօսելու հրաւիրուած եմ: 

 - Ինչի՞ մասին. ի՞նչ է ասպարէզդ: 

 - Ես ճարտարապետ եմ, սակայն հայ մշակոյթի մասին պիտի խօսիմ: 

 - Պիտի վճարուի՞ս, - հարցուց քիչ մը ինքն ալ չհաւատալով: 

 - Ո՛չ, միայն ճամբու ծախսս կը հոգան: 
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 - Դարձեալ այդ «անվճար» գործերէն մէկը, ուրեմն... 

 Ապա, երբ կը թղթատէր անցագիրս, նախ անշուշտ տեսաւ Լիբանանի բազմաթիւ 

վիզաները եւ հարցուց,  թէ ինչո՞ւ կ՚երթայի հոն, ապա նկատեց Հայաստանի վիզան, 

հայատառ: 

 - Ուրեմն Հայաստան մտնելու համար ձեզմէ [ըսել կ՚ուզէր հայերէդ] վիզա՞ կ՚ուզեն, - եւ 

առանց սպասելու պատասխանիս, աւելցուց. - ձեր այս այբուբենը ուրիշ լեզուներու մէջ կը 

գործածուի՞: 

 - Ոչ, միայն հայերս կը գործածենք: 

 - Գիտե՞ս, սակայն, որ ուրկէ՞ կու գան այս տառերը: 

 - Նոր կարդացի, Լիբանան նոր գիրք մը լոյս տեսած է: Մեսրոպ Մաշտոց, որ մեր 

գիրերը ստեղծեց, ներշնչուած է եթովպիական գէէզ տառերէն, անոնց պատկերէն: 

 - Գաազ կ՚ըսեն, - սրբագրեց զիս, - ապա յարեց. -  ես եթովպիացի եմ, հետաքրքրական 

է, որ մինչեւ Եթովպիա՛ գացած է այբուբեն փնտռելու համար: 

 - Աւելի ճիշդը, ինք Հայաստանի մերձակայ շրջաններուն մէջ վանքի մը մէջ 

հանդիպած է այդ տառերուն: 

 - Քանի՞ տառէ կը բաղկանայ հայկական այբուբենը: 

- Մաշտոց 36 տառ ստեղծեց, հետագային երկու հատ եւս աւելցաւ: 

- Մենք երեք հարիւր-երեք հարիւր յիսուն տառ ունինք, այդ պատճառաւ ալ չենք կրցած 

համակարգիչի դիւրութիւններէն օգտուիլ: 

 Ապա, նիւթը փոխելով՝ 

 - Քանի՞ տարի է Գանատա կ՚ապրիս, - հարցուց: 

 - Երեւակայէ՛, 40 տարի եղաւ, - պատասխանեցի ցած ձայնով, գաղտնիք մը 

քողազերծելու նման: 

 - Կը սիրե՞ս ուրեմն Գանատան... 

 - Հիմա երկիրս է,  - ըսի, բնակա՛ծ երկիրս, ըսել ուզելով, առանց ուղղակի 

պատասխանած ըլլալու իր հարցումին... 

 - Շատ ուրախ եմ քեզի ծանօթանալուս համար: Բարի ճանապարհ: 

 - Ես ալ ուրախ եմ: Շնորհակալութի՛ւն: 

«Հորիզոն», 06-11-2006 
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Դարձեալ Գէյփ Գոտի մէջ 
 

 Միշտ հաճելի է Գէյփ Գոտ երթալը, թէկուզ այս ցուրտ օրերուն եւ թէկուզ մտքով  

միայն - «թռչէի՜, մտքով տուն»: Տուն չէ, ի հարկէ, բայց ամառանոց. ինչո՞ւ չէ: 

 Իջնել ծովեզերք, պառկիլ տաք աւազին վրայ, խօսիլ ճայերուն հետ, ծով մտնել: Դիտել 

անսահման ովկիանոսը եւ մանաւանդ վերյիշել հին ընկերները, որոնցմէ ոմանք, ամենէն 

սիրելիները, աւա՜ղ հետդ չեն կրնար հոն ըլլալ այլեւս... 

 Այս խոհերով տարուեցայ, երբոր վերջերս նամակ մը ստացայ ընթերցողէ մը: 

Ընթերցող մը, որ հետեւեր է ուղեգրութիւններուս, ինքն ալ յաճախ թռչեր է մտքին թեւերով ու 

երեւակայեր, որ «ձեր հետ ճամբորդութեան մէջ եմ»... 

Սակայն, չգոհանալով լոկ մտքով ճամբորդելէ, առեր է նաեւ յաջորդ քայլը. նստեր է 

ինքնաշարժ ու իսկապէս այցելեր է այն վայրերը, որոնց միայն իր ընթերցումներէն ծանօթ էր: 

Եւ յիշելով, որ առիթով մը նկարագրեր էի հայու մը ճաշարանը, «որոշեցինք անպայման այդ 

ճաշարանը գտնել, չէ՞ որ հայ էր տէրը, եւ ի՜նչ հաճելի բան է հայու մը հանդիպիլ աշխարհի 

որեւէ անկիւնը»: 

Սա ամէն տեղ հայ մը փնտռելու ունակութիւնը կարծես մեր արեան մէջ է, երկրորդ 

բնութիւն մը: Չեմ կարծեր, որ անծանօթ ծանօթի մը հանդիպելու տենչն է, որ կը մղէ մեզ մեր 

ազգակիցները որոնելու աշխարհի ամենէն հեռաւոր անկիւններն անգամ: Աւելի բան մը կայ, 

վերապրումի, վերապրած ու տակաւին ապրող ըլլալը հաստատելու ճիգ մը թերեւս, որով 

կ՚ուզենք թշնամիին ու աշխարհին երեսին պոռալ մեր բանաստեղծին պէս՝ «գիտցէք, որ դեռ 

կենդանի եմ»: 

Որեւէ տեղ, ոեւէ հայու որ հանդիպինք, ոչ միայն ազգակից-արիւնակից մը կը գտնենք, 

այլեւ ճակատագրակից մը ու ատով կարծես կը գօտեպնդուինք  եւ մեր ինքնութեան ա՛լ 

աւելի տէր կանգնելու, ա՛լ աւելի ամրօրէն հայ մնալու որոշում մը կ՚առնենք: 

Վստահաբար նման խոհեր չէր անցներ մտքէն այս նամակակիցս՝ Զարդարեանները 

փնտռելու ատեն - հաւանաբար պարզ հետաքրքրութիւն մըն էր զինք մղողը, ինչպէս իմ 

պարագայիս էր, երբ առաջին անգամ այցելեցի անոնց ճաշարանը: Մտածումները յետոյ կու 

գան, ինքնաբերաբա՛ր... 

«Իջեւանելու համար մտանք պանդոկ մը»,– կը գրէ նամակագիր ընթերցողս, «ու մեր 

գիշերելու կարգադրութիւնները ընելէ ետք պաշտօնեային հարցուցինք, թէ արդեօք այս 

շրջաններուն մէջ ճաշարան մը կա՞յ, որուն տէրը հայ է: Պաշտօնեան անմիջապէս ներս գնաց 

ու ձեռքը ճաշացուցակ մը բռնած եկաւ ըսաւ, «ա՛յս պէտք է ըլլայ, երեսուն տարիներէ ի վեր 

նոյն սեփականատիրոջ պատկանող ամենահին ճաշարանն է, “The Paddock”»: 

Սա այն ճաշարանն է, միայարկ ու առանձին շէնք մը, որուն առջեւ բաւական մեծ 

կառավայր մը կայ եւ որուն երկու կողմէն փողոցները կու գան ու կ՚աւարտին կլոր 

հրապարակի մը վրայ: Ճիշդը՝ հրապարակ չէ, այլ շրջանակաձեւ ճամբայ մը, ուրկէ կը 

ճառագայթեն մի քանի փողոցներ: Հնաոճ, բայց ակնահաճոյ շէնք մը, որ իր արտաքինով իսկ 

որոշ վստահութիւն կը ներշնչէ ու ներս կը հրաւիրէ անօթի այցելուները: 

Կը շարունակէ նամակակիցս. 

«Յաջորդ երեկոյ ուղղուեցանք դէպի ճաշարան, գեղադէմ երիտասարդ մը մեզ 

առաջնորդեց սեղան մը, ուր տեղաւորուելէ ետք իրարու կամացուկ մը ըսինք, թէ արդեօք 

ի՞նքն է տէրը... պէտք է ըսել որ ճաշարանը շատ հարուստ տեսքով տաքուկ մթնոլորտ մը 

ունէր: Հակառակ որ ճաշացուցակին վրայ հայկական ճաշ չկար, բոլոր ապսպրուած ճաշերն 

ալ ունէին ուրոյն պատրաստութիւն եւ բծախնդիր ու ճաշակաւոր զարդարանք՝ ոչ 
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սովորական բանջարեղէններով ու պտուղներով. գինիներու հարուստ հաւաքածոյ մըն ալ 

ճաշարանին վարկը կը բարձրացնէր: Մեր քիմքերուն գոհացում տալէ ետք, երբ սպասեակը 

վերջին անգամ մօտեցաւ մեզի, հարցուցինք թէ արդեօք այս ճաշարանին տէրը հա՞յ էր, ըսաւ. 

“Այո, հոս է, հիմա կը կանչեմ”,– ու գնաց»: 

Մենք մուտքին իսկ ծանօթացած էինք տիրոջ, որ պահ մը գտած ու եկած մեզի հետ 

զրուցելու ժամանակ յատկացուցած էր, հակառակ շատ բազմազբաղ ըլլալուն: Արդեօք իրե՞ն 

պիտի հանդիպէին: 

«Նոյն գեղադէմ երիտասարդը, որ մեզ առաջնորդած էր, ժպտուն դէմքով եկաւ եւ 

ինքզինք ներկայացուց. “Hi, I am Jeff, Jeff Zartarian”. հպարտութեամբ ըսաւ, որ հայ է, 

խարբերդցի “զուտ” հայու մը զաւակն է, ու սկսաւ խօսիլ իր մեծ մօր եւ անոր շինած համեղ 

հայկական ճաշերուն մասին»: 

Յստակ է, որ մենք Ճեֆի հօրն է, որ հանդիպած էինք: 

Երբ մեր այցելուները հարց կու տան, թէ ձաւարով ճաշեր ալ կը հրամցնե՞ն 

յաճախորդներուն,– Ճեֆ կը պատասխանէ. «Ոչ, բայց հայրս շատ կը սիրէ ձաւարով 

պատրաստուած ճաշեր, հոս Գէյփ Գոտի մէջ ձաւար չկայ»: 

Ուրկէ՜ ուր, մեր ամառնորդները իրենց հետ ձաւար ունին եղեր, եւ կը հարցնեն, թէ 

արդեօք երիտասարդը պիտի ուզէ՞ր տոպրակ մը հօրը տանիլ: Ան «մեծ հաճոյքով ընդունեց 

առաջարկը եւ ուղղուեցաւ դուրս մեզի հետ որ առնէ. ըսաւ, որ հայրը շատ ուրախ պիտի 

ըլլար այսօր, երանի զինք ալ տեսնէիք. քաղաքէն դուրս է քանի մը օրով. մեր անունները ու 

հեռաձայնի թիւերը առնելով խոստացաւ, որ երբ Թորոնթօ այցելէ, անպայման կը կանչէ... 

«Լաւ տրամադրութեամբ բաժնուեցանք հայրենիքէն մղոններով հեռու հայէ մը, որ 

հակառակ հայերէն չխօսելուն՝ հայու տաքուկ սրտով կը դիմաւորէ իր հայրենակիցները ու 

հպարտ է իր հայութեամբ»: 

Ահա շարունակական պատմութեան մը մէկ նոր դրուագը. «Ոստայն»-իս յաւելեալ 

թելերէն մէկը, որ արդէն հիւսուեր է առանց ոստայնանկի ներկայութեան... 

«Հորիզոն», 13-11-2006 
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Ատլանտեանի ափին՝ 

Մարուշին հետ 

 
 Առջեւը՝ անծայրածիր ովկիանոսը, վերեւը՝ ամառավերջի հաճելի արեւը, մենք 

երկուքս՝ հովանոցի շուքին, ընկղմած մեր գրքերուն մէջ: 

 Երկա՜ր, երկու օր ճամբայ ենք կտրեր հոս գալու եւ քիչ մը հանգստանալու, 

կազդուրուելու, «dépaysé» ըլլալու համար... կարեւոր չէ, որ ես միայն երկու անգամ պիտի 

մտնեմ ծով, կինս պիտի չփորձէ իսկ, քանի որ ալիքները, ոչ այնքան բարձր, բայց այնքա՜ն 

ուժեղ՝ քեզ միշտ ետ, դէպի ափը պիտի քշեն, կամ նոյնիսկ թոյլ չտան, որ մէկ ոտքէ աւելի 

խորութեան հասնիս... Ի՜նչ փոյթ: Կարեւորը արձակուրդ ընելն է: 

 Ես՝ Մարուշը բերած եմ հետս, Նազիկը՝ Գրիգորը... Արձակուրդի եկող գրքերու 

ընտրութիւնը միշտ վերջին պահուն կը կատարուի, եւ որքան ալ որ որոշած ըլլաս սա կամ 

նա հատորը կարդալ, մեկնելէ քանի մը վայրկեան, նոյնիսկ քանի մը ժամ առաջ ձեռքիդ տակ 

տեսա՛ծդ կը նետես ճամպրուկիդ մէջ: Բարեբախտաբար գրասեղանիս վրայ միշտ նոր 

հասած արգասիք մը կայ, տարբեր գրողներէ, որոնք ազնուութիւնը կ՚ունենան իրենց նոր լոյս 

տեսած, երբեմն նոյնիսկ աւելի հին գիրքերէն օրինակ մը նուիրելու «Հորիզոն»-ի գրական 

յաւելուածին կամ անոր խմբագիրին: Հատորներու այդ դէզին վրայէն այս անգամ ինծի կը 

նայէր Մարուշ, այսինքն՝ գեղատիպ կողքով իր «Տաճարացում» երկը, պատմուածքներու 

հաւաքածոյ մը, տպուած 2007-ին՝ Երեւան: 

 Եւ ահա, մինչ մեր շուրջ երեխաներ աւազով կը խաղան,– Սեպտեմբերի այս առաջին 

օրերուն այլեւ ցանցառ է ամառնորդներու բազմութիւնը,– իսկ ճայերը մուրացկանութիւն 

կ՚ընեն՝ մէկ-մէկ մօտենալով մեզի, կամ անդին՝ ժողովի կը հաւաքուին՝ ուտելիք գտնելու 

իրենց ռազմավարութիւնը մշակելու համար... Մարուշին գիրքը կը սկսիմ կարդալ սկիզբէն, 

ու երբ կը հասնիմ «Պատմութիւններ» շարքի թիւ երկուքին, զայն աւարտելէ ետք կանգ 

կ՚առնեմ: Որքա՜ն արձագանգներ կը ձգէ ան ուղեղիս մէջ, որքա՜ն զուգահեռներ կը գծուին 

մտքի պաստառին վրայ: 

 «Պատմութիւններ գրելու գլխաւոր պատճառը կ՚երեւի զանոնք հաւաքելն է այնպէս, 

ինչպէս հայրս հին ապրանքներ կը հաւաքէր»,– կ՚ըսէ Մարուշ: 

 Սա արձակագրի ունակութիւն է անշուշտ: Հիմնականին մէջ գրողը պատմող մըն է, եւ 

կեանքի իւրաքանչիւր երեւոյթ, դիպուած կամ պատահար՝ քեզի հետ կապուած ըլլայ կամ ոչ, 

կրնայ ներշնչման աղբիւր դառնալ, ինչպէս լուսանկարիչին համար բնութեան որեւէ 

տեսարան՝ թէկուզ ճիւղի մը վրայ մնացած մի քանի դեղնած տերեւ աշնան բնանկարին մէջ, 

կամ արցունքի մի քանի կաթիլ մանուկի մը այտին վրայ սահած պահուն՝ կրնան 

անմոռանալի լուսանկարներու ատաղձ հայթայթել: 

 Մարուշ կը պատմէ, թէ ինչպէս հայրը երկաթէ ամէն կտորտանք, որ փողոցը կամ 

այլուր գտնէր, կը հաւաքէ, տուն կը բերէ եղեր՝ ջահեր շինելու կամ նորոգելու համար: 

 «Մեր նստասենեակին ու ննջարանին առաստաղներուն տեղ չէր մնացեր, 

չամբողջացած, կիսկատար ջահեր էին, որոնք իմ մեծնալուս հետ կարծես իրենք ալ կը 

մեծնային, վերջնական ձեւ կ՚առնէին, անհատականութիւնը կը շինէին»,– կը գրէ ան: Ապա կը 

շարունակէ. «Իմ պատմութիւններս ալ այդպէս կը հաւաքուին. զրոյցի մը ընթացքին լսուած 

դրուագ մը, խօսքի ծուէն մը, երբեմն երկու բառն իսկ բաւարար են, որ պատմութիւն մը 

ուրուագծուի մտքիս մէջ եւ մղէ զիս անոր մասերը փնտռելու»: 
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  Որքա՜ն հարազատ կը հնչեն այս բառերը ականջիս, թէեւ աչքերովս է, որ կը կլանեմ 

զանոնք: 

 Ես ալ ինչքա՛ն «խուրտա» եմ հաւաքեր,– այդ՝ Մարուշին մօրը գործածած բառն է, քիչ 

մը հեգնանքով՝ ամուսնոյն հաւաքածներուն վերաբերեալ. «կնիկէդ աւելի այդ խուրտաները 

կը սիրես»,– ըսեր է ան ամուսնոյն: Բարեբախտաբար կինս նոյնը չ՚ըսեր ինծի կամ չէ ըսած 

տակաւին... 

 Իմ խուրտաները թերթեր են, թերթերու էջեր, հարիւրաւոր նոթեր, նիւթերու ցանկեր, 

տարիներով հաւաքուած. այլեւ նամակներ, օրատետրեր, լուսանկարներու ալբոմներ, իսկ 

հիմա արդէն յիշողութեան «կարծր» սկաւառակներ, ելեկտրոնային պահուստի, ուր քով-քովի 

կու գան զետեղուիլ անհամար լուսանկարներ: 

 Յոյսս է, որ օր մը այդ բոլորէն տակաւին նեկտար պիտի առնեմ ու փեթակներ շինեմ: 

Ինչո՞ւ համար, որո՞ւ համար, երբ գրածներուս բազմաթիւ հաւաքածոները համբերութեամբ 

կը սպասեն, որ բարեկամ մը, գրասէր մը, միութիւն մը կամ կուսակցութիւնս ազնւութիւնը 

ունենայ առաջարկելու հրատարակել անոնցմէ մէկն ու մէկը կամ մի քանին... 

 Պատմուածքի վերջաւորութեան Մարուշ կը պատմէ, որ «Եկաւ շրջան մը, երբ հայրս 

ուրբաթ եւ կիրակի պազար կ՚երթար, բայց խուրտա չեր բերեր: Ամբողջ ընտանիքով 

զարմացեր էինք: Մայրս նոյնիսկ սկսաւ մտահոգուիլ». 

 «– Աս մարդը անպայմա՛ն հիւանդ է,– որոշեց»: 

 Երբ կը հետաքրքրուին ու շատ կը պնդեն, գիտնալու համար, թէ ինչո՞ւ նոր կտորներ 

չէր բերեր, հայրը կ՚ըսէ. 

 «– Եղածները աշխատիմ մէյ մը, կազմեմ-լրացնեմ: Երթալէս ետք հաւաքուած 

խուրտան ի՞նչ պիտի ըլլայ»: 

 Վերջաւորութեան Մարուշ կը խոստովանի. «Հիմա ես եւս  ա՛լ խուրտա  չեմ հաւաքեր: 

Ամբողջացնելը յաճախ ամբողջ կեանքէ մը շատ աւելին կը պահանջէ»: 

 Ես տակաւին յամառօրէն կը հաւաքեմ խուրտաները. սակայն մինչեւ ե՞րբ... 

 Մեր շուրջ պարպուեր է. մարդիկ հովանոցները անութին տակ ամփոփած կը 

վերադառնան իրենց պանդոկները: Մերիլենտի Ովկիան քաղաքի այս ծովափին օդը զգլխիչ 

է: Մարուշը գիրկս՝ տեղէս շարժիլ չեմ ուզեր... 

   «Հորիզոն», 19-11-2007 
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ՈՒՂԵՊԱՏՈՒՄ - 18 000 ՄՂՈՆ 
 

Ա. Սիրվարդին կը հանդիպինք 
 

 Ռուանտա երթալու առաջարկը անակնկալ մըն էր: 

 1973 թուականն էր: 

 Գանատան պիտի օգնէր ափրիկեան այս գուցէ ամենէն փոքր, բայց ապահովաբար 

ամենէն աղքատ երկրին, որ ամբողջ նոր համալիրով մը օժտուի անոր համալսարանը, 

մանաւանդ որ գանատացի կրօնաւոր մըն էր, հայր Լեւեքը, որ հիմնած էր զայն: 

 Առաջին հարցումս եղաւ՝ ինչո՞ւ ես: Կնոջս յղութեան վերջին ամիսներն էին, կը 

սպասէինք մեր երկրորդ զաւակին: 

 – Ամենէն աւելի դուն կը հասկնաս այդ նիւթէն,– ըսաւ Մարկ՝ մեր երկու 

գործատէրերէն մին: – Անտրէն ալ (միւս գործատէրը) պիտի գայ հետդ, բայց քանի որ 

առաւելաբար դո՛ւն պիտի աշխատիս այս գործին վրայ, կ՚արժէ որ երթաս, տեսնես երկիրը, 

ճանչնաս միջավայրն ու մարդիկը: 

 Ինչ խօսք, կարելի չէր մերժել նման առաջարկ: Անմիջապէս գործի անցանք: 

Զարմացայ ինչպէս, հարկը լուծեց օրէնքը, եւ երկու օրուան մէջ ունեցայ առաջին 

գանատական անցագիրս: Յետոյ, նոյնքան արագ՝ մուտքի վիզաները, պատուաստները, որոշ 

անհրաժեշտ գնումներ, որոնց կարգին՝ դեղերու հարուստ հաւաքածոյ մը, որ հետս պիտի 

ընէր մինչեւ Ռուանտա՝ 18 000 մղոնի  զուր երթուդարձ մը... 

 Ծագեցաւ Եգիպտոսէն ալ անցնելու գաղափարը: Անտրէն, ինչպէս նաեւ մեր 

խմբակին մաս կազմող երկու կրթական մասնագէտներ՝ Ժեռարն ու Վենսանը 

խանդավառուեցան Եգիպտոս այցելելու հեռանկարով, մանաւանդ որ իրենց կ՚ընկերանար 

նախկին «եգիպտացի» մը: 

 Նոյեմբեր 29-ին, երեկոյեան 10:30-ին,  Մոնթրէալի հողէն բաժնուեցանք: Ուղեկիցներս 

զարմացան, որ ծնողքս եւ եղբայրս եկած էին զիս ճամբու դնելու: 

 – Ընտանեկան կապերու այդ ջերմութիւնը մենք կորսնցուցած ենք, ինչ լաւ, որ դուք կը 

պահէք տակաւին,– դիտել տուաւ Վենսան: 

 Օդին մէջ ծփացող պալատ մըն է Air Canada-ի այս հսկայ Boeing 747-ը, որ Փարիզ կը 

տանի մեզ: 

 Արեւելքէն արեւմուտք Ատլանտեանը կտրեր էի եօթը տարի առաջ: Այժմ առաջին 

թռիչքս էր արեւմուտքէն արեւելք՝ դէպի հին աշխարհը: 

 Առաջին պահու վախը փարատեցաւ: Ոչինչէն կը սկսի այդ վախը, օդանաւ ելլելէդ 

առաջ, ալիքի պէս կը ծաւալի, սակայն օդը բարձրանալէդ ետք կամաց-կամաց կ՚անհետանայ: 

Ինչի՞ պիտի ծառայէ ան այլեւս. օդանաւին մէջ անզօր ես, միտքդ փոխել, վար իջնել չես 

կրնար: 

 – Վստա՛հ եղիր, որ օդանաւին մէջ արկածի ենթարկուելու նուազ հաւանականութիւն 

ունիս, քան ամեն օր տունէդ գործի ինքնաշարժով եկած այդ քառորդ ժամուանդ ընթացքին, - 

օդակայանը զիս կը փորձէր հանդարտեցնել Մարկ: 

 Հիմա օդանաւը արդէն հորիզոնական դիրք է առած, «Գօտիները կապեցէք» եւ «Ծխելը 

արգիլուած է» ազդանշանները մարած են, վերելքի յաւելեալ աղմուկն ալ չքացած: 
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 Երկար գիշեր մը կայ մեր առջեւ, որոշած ենք օգտագործել ճամբորդութեան 

իւրաքանչիւր պահը՝ ծանօթանալու համար մեր աշխատանքի մանրամասնութիւններուն, 

յատկապէս համալսարանի կարիքներուն: Եւ հազիւ սկսած ենք բանալ մեր թղթածրարները՝ 

 – Շնորհաւոր տարեդարձ... 

 Թռիչքի վարիչն է, Maître de vol, աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել այս պարագային՝ 

սեղանապետը, որ շամփանիայի շիշ մը կը դնէ մեր առջեւ։ Կ՚երեւի մեզմէ մէկը օդանաւ մտած 

ժամանակ, անոր ականջն ի վար սահեցուցեր էր, որ այսօր Անտրէին տարեդարձն է: 

 Ինչ որ աւելի ուրախանալի է ինծի համար՝ Սիրվարդի'ն կողմէ սպասարկուիլն է. ան 

ուղեկցորդուհի է, եւ այս գիշեր՝ մեր թռիչքին վրայ: Կը ներկայացնեմ զինք ուղեկիցներուս, 

որոնք կը զարմանան, որ այլապէս աւելի անգլիախօս գանատական այս գծին վրայ իրենց 

հետ ֆրանսերէն խօսողը հայուհի՛ մըն է: 

 – Հիմա քեզի ընկալուչ կը բերեմ, դուն դրամ մի՛ տար,– կ՚ըսէ Սիրվարդ քովէս անցած 

պահուն, եւ իրապէս քիչ ետք կը բերէ ականջին անցընելիք սարքը, որով ձայնասփիւռ 

կարելի է մտիկ ընել, նաեւ շարժանկարի ձայնը եւ որ կ՚երեւի այն ատեն կը վարձուէր: 

 – Ասիկա կողմնակցութիւն է,– կը բողոքէ Վենսան: 

 – Բայց չէ՞ որ հայրենակից ենք... 

 Հայրենակիցներու իրարու օգնելու գաղափարը կը տպաւորէ գործակիցներս: Ասիկա 

առաջին, բայց ոչ վերջին առիթը պիտի ըլլայ, որպէսզի նկատեն, թէ ինչպէս արեւելքցիները, 

ծանօթ թէ անծանօթ, իրարու օգնելու, իրարու գործը դիւրացնելու պատրաստ են: 

 Քիչ ետք Սիրվարդ պիտի վերադառնայ եւ շամփանիայի երկրորդ շիշ մը պիտի բերէ 

մեզի, այս մէկն ալ ի՛ր նախաձեռնութեամբ: 

 Մինչ ես կը փորձեմ հետս բերած վաւերաթուղթերուն մէջ մտնել, ընկերներս 

հետզհետէ աւելի կը զուարթանան... Մէկ գաւաթը կը յաջորդէ միւսին, յետոյ ճաշի պահուն՝ 

գինի, ճաշէն ետք՝ «մարսեցուցիչ», եւ այլեւս գործի մասին ո՞վ կրնայ մտածել: 

 Ճաշէն ետք Սիրվարդ կը միանայ մեզի, կը խօսինք հինէն, նորէն, տունէն ու մեր 

սկաուտական օրերէն, ազգային կեանքէն՝ Գահիրէ թէ Մոնթրէալ: 

 Մեզի կը մատուցէ օդանաւի ընկերութեան յատուկ յուշատետրը, որպէսզի մեր 

տպաւորութիւնները գրենք; 

 – Շատ սիրեցի ներկայանալի կերպարանքդ,– կը գրէ Վենսան: 

 – Բանաստեղծութիւն մըն է ժպիտդ,– կը գրէ Ժեռար, որ մոռցայ ըսելու՝ կրօնաւոր ալ 

է։ 

 – Անմոռանալի երեկոյ մը ունեցանք,– կը գրէ Անտրէ: 

 – Քեզմով հպարտ եմ,– կ՚աւելցնեմ ես հայերէն: 

 Սիրվարդ կ՚որոշէ ընկերութեան չտալ այս յուշատետրը ու իրե՛ն պահել յիշատակ: 

 

 Անցած են թմրութեան երկար ժամեր: Հիմա դուրսը սկսած է արդէն լուսնալ.  դէպի 

արեւելք ճամբորդել կը նշանակէ երթալ դէպի լոյս... 

 – Քսան վայրկեանէն Փարիզ: 

 Նաւապետն է յայտարարողը: 

 Լոյսերո՜ւ քաղաքը: 

 

Բ. «Հայախօս» յոյնը եւ ուրիշներ 
 

 Կը հասնինք Փարիզ: Առաւօտեան 10-ն է: 
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 Սիրվարդ՝ այդ թռիչքի մեր հիւրընկալուհին, օդանաւի ելքին մեզի բարի ճանապարհ 

կը մաղթէ, իսկ ինծի կ՚ըսէ, որ  չմտահոգուիմ, վերադառնալուն պէս կը հեռաձայնէ տուն եւ 

լուր կու տայ Նազիկին: 

 – Ի՞նչ ըսաւ Սիրվարդը քեզի,– կը հետաքրքրուի Վենսան:  

 – Ըսաւ, որ կնոջս պիտի յայտնէ, թէ ողջ-առողջ Փարիզ հասած ենք: 

 – Կը տեսնէ՞ք,– կը դառնայ միւսներուն,– կը տեսնէ՞ք այս արեւելքցիները: 

 Մեր առնելիք թռիչքը փախցուցած ենք, բարեբախտաբար Աթէնք գացող ուրիշ 

օդանաւ մը կայ. Olympic Airways ճամբայ պիտի ելլէ 10 վայրկեանէն: Օդակայանի շէնքի մէկ 

դռնէն կը մտնենք, միւսէն դուրս կու գանք շատ համակրելի ֆրանսուհիի մը 

առաջնորդութեամբ: Թռիչքը կ՚ուշացնեն, որպէսզի մեզ ալ առնեն, սակայն ճամպրուկները 

կէսօրէն ետք, ուրիշ օդանաւով պիտի ղրկուին: 

 Այս մէկը Boeing 707 մըն է, նման մեզ Գանատա տարած օդանաւին՝ տարիներ առաջ: 

Բերնէ-բերան լեցուն է: Թէեւ կարճատեւ է թռիչքը, բայց ճաշի սպասարկութիւն մըն ալ 

ունինք: 

 Անցքին մէջ մէկը կ՚երթայ-կու գայ, ձեռքին՝ շամփանիայի շիշ մը: Իրեն ալ կ՚ըսենք, որ 

Անտրէին տարեդարձն է... յուսալով որ երէկ գիշերուան պէս, ինչպէս Air Canada-ի վրայ, 

այստեղ ալ մեզ կը շփացնեն...  

 Կը ծանօթանանք մարդուն հետ, կը տեղեկանանք, որ յոյն հօր եւ ֆրանսացի մօր 

զաւակ է, ծնած՝ Գահիրէ: Անմիջապէս մի քանի արաբերէն բառ կը փոխանակեմ հետը: 

 – Նորէ՞ն ծանօթ մը գտար,– կը կատակեն ընկերներս: 

 Յետոյ, երբոր անունս կու տամ, այս անգամ պարոնը ուղղակի հայերէնով կը հարցնէ. 

 – Ինչպէ՞ս ես, աղէ՞կ ես:  

 Ըստ երեւոյթին, Գահիրէ հայ դրացիներ ունեցած է: Olympic Airways-ի տնօրէններէն 

է, Փարիզի զբօսաշրջային ընկերութիւններու ներկայացուցիչները կը տանի Յունաստան, 

որպէսզի պայմանները ուսումնասիրեն: 

 Աթէնք, երբ մաքսատան պաշտօնեային կը յայտնենք, որ Գանատայէն ենք, «անցէ՛ք» 

կ՚ըսէ՝ առանց որեւէ հարցում ուղղելու: 

 Ի՛նչ վստահութիւն: 

 Փոքր, կոկիկ օդակայան մըն է Աթէնքինը: Ընդարձակ սրահ մը, մեծ 

պատուհաններով, ուրկէ առատօրէն ներս կը հասնին երկինքի կապոյտն ու արեւի ոսկին... 

 Կ՚ելլենք փողոց, ի՛նչ տաք է, նոյեմբերի այս վերջին օրը: Կը կանչենք թաքսի մը, ձեռքի 

պայուսակները կը դնենք ետեւի սնտուկին մէջ: Միւսները աւելի ուշ պիտի հասնին: 

 Վարորդը կ՚ըսէ, թէ քառորդ ժամ միայն ունի, ժամը չորսին կը վերջացնէ աշխատանքի 

իր հերթը, եւ եթէ հասած չըլլանք մեր երթալիք տեղը, ստիպուած ենք ուրիշ կառք մը 

առնելու: Կը զարմանանք. աշխատանքի մեր ըմբռնումին խորթ կը համեմատի արեւելքցիի 

այս չափանիշը, սակայն գուցէ ի՛րն է ճիշտը: 

 Կ՚իջնենք քաղաքի կեդրոնի հրապարակը՝ Սինտաղմա (Սահմանադրութիւն): 

Շէնքերը Աղեքսանդրիան կը յիշեցնեն ինծի: Օդակայանէն մինչեւ հոս ալ շատ ծանօթ կը 

թուի ամբողջ ճամբան՝ նախկին եգիպտահայուս: Ծեփուած ցած շէնքեր, կիսատ 

շինութիւններ, մայթերու անվերջանալի նորոգութիւններ, աւազ, փոշի: Բայց այս ամենը՝ 

առանց աղտոտութեան: 

 Կը փնտռենք Air-Zaire-ի գրասենեակը, որպէսզի հաստատենք մեր յաջորդ թռիչքը՝ 

երկու օրէն: Հեռու չէ, կը գտնենք, կը մտնենք, աչք մը կը նետենք մեր շուրջը: Հիւրընկալուհին 

ուրիշ յաճախորդի հետ կը խօսի, ապա դառնալով մեզի՝ 
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 – Ինչպէ՞ս կրնամ օգտակար ըլլալ ձեզի, - կը հարցնէ կատարեալ ֆրանսերէնով մը: 

Շեշտին մէջ, սակայն, ծանօթ երանգ մը կը բռնեմ՝ եգիպտացիի՛: 

 – Ուրտեղացի՞ էք, օրիո՛րդ,– հարց կու տամ: 

 – Եգիպտո՛ս ծնած եմ: 

 – Իսկ ի՞նչ ծագում ունիք, - կը պնդեմ: 

 – Հայրս յոյն է, մայրս հայ: 

 – Հայերէն կը խօսի՞ք: 

 Կը ժպտի ու բացասական կերպով կը շարժէ գլուխը: 

 – Նորէ՞ն ծանօթ մը գտար, - կը կատակեն ընկերներս: 

 – Ոչ առաջինն է, ոչ ալ վերջինը պիտի ըլլայ, վստա'հ եղէք... 

 Կ՚իմանանք, որ թռիչքը ջնջուած է՝ քարիւղի այսպէս կոչուած տագնապին 

հետեւանքով, ցնոր տնօրինութիւն: Պէտք է առնել անոր յաջորդ օրը մեկնող Sabéna-ն: Ուրիշ 

ճար չունինք, եթէ ոչ մէկ օր աւելի վայելել Աթէնքը: 

 Կ՚երթանք պանդոկ՝ Հիլթըն,  որ նախօրօք ապահովուած էր,  ամերիկեան պաղ 

ճարտարապետութեամբ եւ անճաշակ ու շինծու յարդարանքներով: Քանի որ երկիրը չէինք 

ճանչնար, Մոնթրէալէն մեր որոշումը առնելու պահուն այդ ծանօթ անունը ապահովութիւն 

ներշնչած էր մեզի: 

 – Պիտի հանգստանանք, լուացուինք, ապա երթանք օդակայանէն մեր պայուսակները 

վերցնենք, անոնք, որ երէկ մեր թռիչքին վրայ չկրցան դրուիլ:  

 – Անկէ՞ ետք: 

 – Լա Փլաքա: 

 Այդ անունը բարեկամ մը տուած է Անտրէին: Անպայման պէտք է տեսնել: 

 Անկողին մտնելէ ետք կը զգամ յոգնութիւնս: Կռնակս կը ցաւի: Երկար ժամերու 

անշարժութիւնը, ետքն ալ ծանր ճամպրուկները իրենց գործը տեսած են... 

 Անտրէն անմիջապէս կը քնանայ, ես՝ աչքերս բաց կը հանգստանամ: Կը սպասեմ, որ 

արթննայ, որ մի քանի տեղ հեռաձայնեմ, ծանօթներու հետ կապերս վերահաստատեմ: 

 

Գ. Փլաքա 
 

 Անպայման կ՚ուզեմ գտնել տիկ. Նաթալին, Գահիրէի մեր հին ծանօթը, անզուգական 

ընկեր՝ ողբ. Գաբրիէլ Լազեանի երկարամեայ կողակիցն ու գործակիցը: Հեռաձայնի թիւը, որ 

ունիմ, փոխուած է, ու դիւրին չէ նոր թիւը գտնել: Հեռախօսավարուհիէն կը խնդրեմ տայ 

Վազգէն Եսայեանի՝ «Ազատ օր»-ի խմբագիրին թիւը: 

 – Ատանկ անուն չկայ,– կ՚ըսէ: 

 – Ոեւէ հայու թիւ տուր,– կը խնդրեմ: 

 Կու տայ Բժիշկ Յովհաննէսեանի մը թիւը: Կը դարձնեմ: 

 – Բարեւ ձեզ: 

 – Բարեւ: 

 – Մոնթրէալէն եկած եմ, հեռաձայնի կարգ մը թիւեր կը փնտռեմ, կրնա՞ք օգտակար 

ըլլալ: 

 – Վայրկեան մը,– կ՚ըսէ,– ձեզի տամ հօրաքրոջս թիւը, ան ձեզի ամեն բան կ՚ըսէ: 

 – Շնորհակալութիւն: 

 – Բարե՛ւ, տիկին, Մոնթրէալէն եկած եմ, կը փնտռեմ տիկ. Լազեանին թիւը, ունի՞ք 

արդեօք: 
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 – Ինչո՞ւ չէ: 

 – Լաւ, «Ազատ օր»-ի՞նը: 

 – Խմբագրատանն ու տպարանինը. երկուքն ալ փորձեցէք: 

 – Առաջնորդարանի՞նը... 

 Բախտաւոր եմ. յետոյ կ՚իմանամ, որ ՀՕՄ-ուհիի մը հետ է, որ խօսած եմ: 

 – Տիկ. Լազեա՞ն: 

 – Այո, ո՞վ է,– ինծի այնքան ծանօթ ու սիրելի այդ յունական շեշտով ձայնն է. ընկհ. 

Նաթալին հելլէնուհի է: 

 Չի հաւատար: 

 – Դուն հոս ի՞նչ գործ ունիս, վա՜յ, Վրէժ-Արմէն, վա՜յ: 

 Կը ժամադրուիմ յաջորդ օրը հանդիպելու:  

 Կ՚ուղղուինք դէպի օդակայան՝ ուշացած ճամպրուկները վերցնելու: Թաքսիին մէջ 

Վենսան հարց կու տայ, որ գտա՞յ ուզած անձս: 

 – Այո, գտայ: 

 – Կարելի՞ է գիտնալ՝ ո՛վ է: 

 – Տարիքոտ տիկին մըն է, մեր տան երէց բարեկամներէն: 

 – Եւ պիտի երթաս զի՞նք տեսնելու: 

 – Այո', ինչո՞ւ կը զարմանաս: 

 – Սքանչելի, անհաւատալի, երեք օր ունի Աթէնքը պտտելու եւ ծանօթները կը փնտռէ 

ամենէն առաջ... 

 Շաբաթ մը առաջ զիուորական պետական հարուած տեղի ունեցած է այստեղ, հիմա՝ 

հետքը չկայ: Կը փորձենք խօսակցութիւն ստեղծել վարորդին հետ: Կը հարցնենք իրեն, որ 

գո՞հ է, որ Փափատոփուլոսը վար առին: 

 – Վար առին, ի՞նչ եղաւ,– կ՚ըսէ, կամ ըսել կ՚ուզէ մարդը իր չգիտցած անգլերէնով, 

ապա ըսածին միտք բանին հասկցնելու համար կ՚աւելցնէ,– շապիկդ երբոր փոխես նոր 

մա՞րդ կ՚ըլլաս: Նորէն ամեն բան նոյնը պիտի ըլլայ, ապրուստը կը սղի, տուժողը մենք ենք: 

Ճամպրուկները առանց դժուարութեան հասած են ու մեզի կը սպասեն: Կը տանինք 

պանդոկ, ապա ուրիշ թաքսի մը կ՚առնենք ու կը հրամայենք՝ ֆրանսական գոյն մըն ալ տալով 

անունին.  

 - Լա Փլա՛քա: 

 Այս անգամ վարորդը երիտասարդ մըն է, որ ըստ երեւոյթին կրկէսի մէջ աշխատած է  

կամ կ՚ուզէ աշխատիլ... Փլաքան նեղ ու նեղլիկ փողոցներով թաղ մըն է, իսկ այնպէս արագ ու 

ոլորապտոյտ կը քշէ կառքը, որ կարծես մէկ պատէն միւսին պիտի զարնուինք: Ի վերջոյ կը 

հասնինք տեղ մը, ուրկէ անդին կարելի չէ ինքնաշարժով յառաջանալ: Կ’իջնենք: 

 Քով-քովի ճաշարաններ են, գիշերային զբօսավայրեր: Ժամը ութն է, տակաւին 

կանուխ է, մարդիկ կամաց-կամաց կու գան: 

 Լաւ, հիմա՞: Եկանք մեզի թելադրուած վայրը, բայց յետո՞յ: Ո՞ւր մտնենք: Փողոցը, 

աւելի ճիշդ գռիհը, որուն երկու կողմի շէնքերուն կարծես մէկ անգամէն կրնաս դպչիլ, եթէ 

թեւերդ լայն բանաս, տասնեակներով ճաշարաններ շարուած են քով-քովի: Ո՞րը ընտրել: 

 Կ՚որոշենք քիչ մը քալել, տեղ-տեղ մտնել-ելլել, քննել, ապա ընտրել: Կը սկսինք 

առաջինէն, ուր մեր վարորդը մեզ իջեցուցած էր: 

 - Պարո՛ն, այստեղ լաւագոյնն է, նե՛րս հրամեցէք: 
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 Ասիկա ճաշարանին առջեւ կանգնած մունետիկն է. ամեն քայլափոխի նման մարդիկ 

քեզի հազար հրաւէր կ՚ուղղեն՝ ներս հրապուրելու համար: Ակնարկ մը մուտքին, ու կը 

նկատենք «Bankamericard»-ի ու «American Express»-ի պիտակները: 

 – Հոս զբօսաշրջիկներուն համար է,– կ՚ըսէ Անտրէ,– երթանք տեղ մը, որ 

հարազատօրէն յոյներունն է: 

 Կը շարունակենք ճեմել, քանի մը տեղ կը մտնենք, կ՚ելլենք, չենք կրնար որոշել: Միւս 

կողմէ՝ անօթի՛ ենք: Կը վերադառնանք առաջին վայրը, կը մտնենք, կը տեսնենք ճաշարանը 

պարապ է տակաւին. ժամը 8:30-ն է: 

 – Սխա՞լ ըրինք արդեօք: Ձեզի չըսի՞, հոս մարդ չի գար: 

 Յետոյ գիտցանք որ 9:30-10:00-էն ետք կը սկսին լեցուիլ այս զբօսավայրերը, իսկ 

մթնոլորտը կը տաքնայ... կէս գիշերէն ետք միայն: 

 Եւ անկէ ետք իւրաքանչիւր մտնող յաճախորդ զոյգին հետ Անտրէին սիրտը կը 

հանգստանայ: 

 Դուրս կու գանք կէս գիշերը անց՝ վայելելէ ետք յունական խոհանոցը, 

երաժշտութիւնն ու պարը: Կը մտածեմ, որ Յոյնը չի մեռնիր. փափատոփուլոսները կու գան 

ու կ՚անցնին, տնտեսական անձուկ վիճակը կը ստիպէ, որ շատեր ձգեն իրենց հայրենիքը ու 

գաղթեն, բայց քանի յունական երգն ու պարը կը շարունակեն ներշնչումի աղբիւր եւ 

ստեղծագործութեան կռուան հանդիսանալ, կ՚ապրի՛ յոյն ժողովուրդը: 

 Կը քալենք նեղ փողոցներով: Մունետիկները կը ջանան ամեն կերպ մեզ հրապուրել: 

 – Եկէք, տեսէք ինչ գեղուհիներ ունինք... 

 Այս ալ ուրիշ ապրանք կը ծախէ: 

 – Վրէ՛ժ, վստա՛հ եղիր, չեմ դաւաճաներ կնոջս,– կը հաւաստիացնէ Վենսան,- մի՛ 

մտահոգուիր... 

 

Դ. Սիսլեանները, հայերէնն ու Քեպէգը 
 

 Նախաճաշի կ՚իջնենք շատ ուշ, սակայն Անտրէն կ՚ուզէ նախ ֆիլմ գնել իր գամերային 

համար. կը յիշէ՞ք, այն ատեն տակաւին թուային (digital) այս լուսատփիկները չկային... 

 Պանդոկին տակ Kodak-ի մեծ խանութ մը կը տեսնենք, ի՜նչ բախտ: 

 Աւելի մեծ բախտը՝ խանութին ճակտին գրուած է Սիսլեան եղբարք: Իմ ճանչցածնե՞րս 

են արդեօք, Գահիրէի մեր տղաքը: 

 Կը մտնենք, Քրիստափորը կ՚ելլէ առջեւս, կ՚ողջագուրուինք: 

 Գործակիցներս ապշած կը դիտեն, իրապէս ամեն տեղ մարդ ունիմ... Անմիջապէս 

բոլորս սուրճով, շաքարեղէնով կը հիւրասիրուինք: 

 Յետոյ, նախաճաշի սեղանին շուրջ կը յայտարարեմ. «Կարգադրեցի, երկուշաբթի 

Փիրէ պիտի երթանք, Պէաթրիսին հետ խօսեցայ, Մոնթրէալէն են, այրեւկին հոս 

հաստատուած են: Երկուշաբթի իրենք մեզ պիտի պտտցնեն»: 

 - Դուն եթէ չըլլայիր, ինչպէ՞ս պիտի կազմակերպէինք մեր պտոյտները,– Ժեռարն է 

խօսողը: 

 – Անտրէ՛, Վրէժին յաւելում պէտք է տաս,– կը թելադրէ Վենսան: 

 – Սպասեցէ՛ք, դեռ մի քանի տեղ ալ պիտի խօսիմ, որպէսզի այստեղ մեր 

շրջագայութիւններուն ընթացքին միշտ մեզի օգնող ըլլայ: 

 – Օգնող, օգնել, նկատեցի որ միշտ կը գործածես այդ բառերը, արդեօք ինչո՞ւ իրարու 

օգնելու այսքան տրամադիր են արեւելքցիները: 
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 – Վենսան, հաւանաբար որովհետեւ դրսեցիները միշտ դաւաճանած, շահագործած, 

հալածած են զիրենք, ուստի իրարու օգնելով կրցած են դիմանալ, վերապրիլ: 

 – Վրէ՛ժ, հայերէն կը խօսի՞ս դուն: 

 – Ի հարկէ: 

 – Ինչպէ՞ս սորված ես: 

 Կը բացատրեմ: 

 – Կը գործածե՞ս ալ: 

 – Ամե'ն օր: 

 – Աղջնակիդ հետ հայերէ՞ն կը խօսիս: 

 – Մի'շտ: 

 – Իսկ ֆրանսերէ՞նը ինչպէս պիտի սորվի: 

 – Դպրո'ցը: 

 – Հայերէն գրել-կարդալ ալ պիտի սորվի՞: 

 – Անշո'ւշտ: Այս տարի արդէն ծաղկոց մը բացինք մեր եկեղեցւոյ կողքին, 

կ՚աշխատինք նաեւ ամենօրեայ վարժարան մը ունենալ, ուր Քեպեգի յայտագրէն զատ նաեւ 

հայ լեզու եւ մշակոյթ ալ սորվեցնենք: 

 – Եկեղեցի կը յաճախե՞ս. Մոնթրէալի հայերը եկեղեցի կու գա՞ն: 

 – Վրէժը եկեղեցիին շատ կապուած է, - կը վկայէ Անտրէ, որ տեսած է մեր եկեղեցւոյ 

նամակաթուղթին վրայ այն բազմաթիւ նամակները, որ գրասենեակի քարտուղարուհիին 

մեքենագրել տուած եմ՝ ծաղկոցին ու դպրոցին վերաբերեալ. 

 – Եկեղեցին մեզի համար Աստուծոյ տունը ըլլալէ առաջ մեր ինքնութեան 

պահպանման միջոցն է. դարե՜ր, երբ մեր պետութիւնը կորսնցուցած էինք, մեզ կանգուն 

պահող մէկ ազդակը եկեղեցին էր, միւսը՝ լեզուն: Ի դէպ, կ՚առաջարկեմ որ փորձէք թուզի այս 

մրգանուշը, թարմ թուզ չէք կերած, վստահ եմ, շատ պիտի սիրէք: 

 Նախաճաշը կը շարունակենք. պահ մը մոռցեր էինք, որ ճաշի սեղանի մը շուրջ կը 

գտնուինք: 

 – Քեպէգի մէջ ալ եկեղեցին մեր մշակութային ինքնութիւնը պահողը եղած է,–- դիտել 

կու տայ Վենսան,– բայց նաեւ մեզ ստրկութեան, ստրկամտութեան մատնողը, անոր համար 

ներկայիս ժողովուրդը այլեւս հեռացած է եկեղեցիէն: 

 – Դուք գոյատեւելու համար ունիք պետութիւն, պետական կառոյց, կը գտնուիք ձեր 

հողին վրայ, իսկ մենք ատոնցմէ զրկուած ենք: Գիտէ՞ք ինչ, երբեմն կը խնդամ, երբ կը նայիմ 

ձեր նոր սերունդին վրայ. անհամբեր են, կ՚ուզեն որ ամեն բան մէկ օրէն միւսը ըլլայ: Կը 

նկատեմ, որ մեր գրասենեակը գրեթէ ամեն մարդ փեքիստ է՝ Փարթի քեպէգուայի անդամ 

կամ համակիր: Եւ երբ առջի ամիս ընտրութիւնները դարձեալ շահեցան լիպերալները, 

Սերժը սեւ լաթ մը կախեց սեղանին առջեւ՝ սուգի նշան: Գացի իրեն ըսի, որ 

յեղափոխութիւնները  տասնամեակներ կ՚առնեն, երբեմն հարիւր տարի. պէտք չէ 

յուսահատիլ: Այն ուրիշ, որ ես կը կարծեմ Քեպեգի փրկութիւնը Գանատայէն անջատուելուն 

մէջ պիտի չըլլայ, այլ ամբողջ Գանատայի ընկերային կառուցուածքի փոփոխութեան մէջ, 

բայց ատիկա ուրիշ հարց է: (Վերյիշեցնեմ, 1973-ն է, տակաւին անկախութեան 

հանրաքուէներն ալ տեղի չեն ունեցած։) 

 Ապա կ՚աւելցնեմ. 

 – Այո, եկեղեցին մեզի համար շատ կարեւոր է, շատ մեծ արժէք է, բայց ոչ միայն 

կրօնական իմաստով: Յետոյ, մեր եկեղեցին շատ աւելի ժողովրդական կարգեր ունի, քան 
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ձերը՝ Կաթողիկէ եկեղեցին: Գաղութիս գործերը կրօնականները չեն վարեր, ոչ միայն 

կրօնականները, այլ ունինք նաեւ աշխարհականներէ բաղկացած վարչական մարմիններ: 

 – Բաւական բան ունինք սորվելիք,– կ՚եզրակացնէ Վենսան: 

 – Եթէ չէք ուզեր ամբողջ ցերեկը հոս անցընել, շարժեցէ'ք, ժամը 11 եղաւ: 

 Ժեռարն է, որ ինքն իրեն կը խօսի: 

 Դուրսը սքանչելի արեգակ է: 

 Այս առաւօտ պիտի բաժնուինք իրարմէ: Պիտի չափենք-չափչփենք քաղաքին 

փողոցները, իրենք՝ զբօսաշրջիկ քաղաքն ու իր հրապոյները տեսնելու, ես՝ այցելու, հին 

ծանօթներ, բարեկամներ կամ տեղւոյն ազգային հաստատութիւնները փնտռելու համար: 

        

 

Ե. Հովանոցներն ու ամենէն թարմ ձուկեըը 
 

 Աթէնքի մէջ շրջագայութեան առաջին հանգրուանը «Ազատ օր»-ի խմբագրատունն է: 

Թերթերը միշտ ալ առինքնած են զիս, եւ ճարտարապետն ու հրապարակագիրը մէջս 

տեւաբար իրարու հետ մրցած են՝ նախըտրութիւնս վաստկելու համար: Եկած եմ հին 

դասական ճարտարապետութեան օրրան Յունաստան, ու Ակրոպոլիսէն առաջ «Ազատ օր»  

կը վազեմ: Խոստովանիմ, սակայն, որ պարագաներու բերմամբ եղաւ ասիկա, եւ վաղն է 

համաշխարհային գլուխգործոց հանդիսացող Փարթենոնը եւ իր շրջակայքը այցելելու մեր 

օրը: 

 Ընկ. Վազգէն Եսայեան, երէ՛ց ընկերս, զիս կ՚ընդունի գրկաբաց իր մանրիկ 

գրասենեակին մէջ: Թերթերուն ճամբով ենք ծանօթ իրարու, ինք երկարամեայ վաստակով 

խմբագիրը, ես մեր մամուլի յետին ծառան, որ առաւելաբար՝ «Յուսաբեր»ի, յետոյ ալ 

«Հայրենիքի» էջերէն է, որ խօսած է ընթերցողներուն հետ: Իսկ «Հորիզոն»-ը, այդ 

տարիներուն, հորիզոնիս վրայ չէր տակաւին: 

 Կը պտտիմ խմբագրատունն ու տպարանը, ապա կ՚ունենանք «հոգեշահ զրոյց», 

ինչպէս է կարգը նման հանդիպումներու ատեն: Ընկ. Վազգէն հարազատութիւն մը կը 

ցուցաբերէ, որ առաջին (ու վերջին) այս հանդիպումին իսկ զիս ընդմիշտ կը տպաւորէ: 

Աւա՜ղ, անկէ ետք երկար պիտի չապրի ընկերը, որպէսզի ծանօթութիւնը աւելի սերտանայ, 

մտերմութեան վերածուի: 

 Յաջորդ հանգրուանս տիկ. Լազեանին տունն է: Ան ողբ. ընկ. Գաբրիէլ Լազեանի 

այրին է, որ վերադարձած է իր հայրենիքը՝ ամբողջ կեանք մը բաժնելէ ետք մեր ղեկավար 

ընկերոջ հետ: Հայ չէ, բայց հայախօս, հայասէր, հայերէն կը գրէ ու կը կարդայ ալ. ատենին 

նոյնիսկ ամուսնոյն օգնած է՝ թերթի սրբագրութիւնները ընելով: 

 Գանատա գաղթելու ճամբուն վրայ, եօթը տարի առաջ, երբ Աթէնք վայրէջք էինք 

ըրած, կրցեր էի հեռաձայնել իրեն: Այս անգամ զինք տեսնելու բախտը կ՚ունենամ: Նոյն 

մանրակազմ, հանդարտաբարոյ, համեստ կինն է, որ կը գտնեմ: Կ՚ապրի աղջկան՝ Այտային 

եւ անոր ընտանիքին հետ կամ մօտ: Մտահոգութիւն կը յայտնէ, որ թոռնիկը հայերէն չի 

սորվիր... Շատ կ՚ուզեմ որ հետը կարենամ հարցազրոյց մը ընել, որպէսզի պատմէ իրենց 

Հայաստանի հանրապետութեան անկումէն ետք արտասահման անցնիլը  եւ այլն: Շատ 

հետաքրքրական, վէպի՛ արժանի նիւթ է Լազեաններու կեանքի այդ փուլը: Ցանկութիւնս, 

սակայն, միայն 16 տարի ետք պիտի կարենամ իրագործել, երբ անգամ մը եւս Աթէնք երթամ 

մասնակցելու համար մամլոյ այն օրերուն հոն գումարուող խորհրդաժողովին: 
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 Այսօր պիտի վայելեմ տիկ. Լազեանի թէյը կամ սուրճը, եւ պատրաստած 

քաղցրաւենիքը: 

 Անկէ՝ Ազգային առաջնորդարան, որ այդ օրերուն հիմնական նորոգութիւններու մէջ 

է: Նստելու յարմար անկիւն մը սակայն պիտի գտնուի, եւ գլուխ-գլխի ուրիշ հոգեշահ զրոյց 

մը պիտի ունենամ Սահակ արք. Այվազեանի հետ, որ, ինչպէս կարգն է, բազմաթիւ 

տեղեկութիւններ պիտի տայ իր գաղութին մասին եւ ստանայ մեր՝ Մոնթրէալի եւ ընդհանուր 

Գանատայի հայութեան մասին: Հաճելի խօսակից է մշտաժպիտ այս եկեղեցականը, որ, 

աւա՜ղ, կանուխ պիտի մեկնի այս աշխարհէն: 

 Յաջորդ ժամադրութիւնս ուրիշ գահիրեցի ընտանիքի մը՝Տիրուկենց  հետ է, նոյնպէս 

մեր տան բարեկամներէն, որոնք նմանապէս արտագաղթեցին, բայց ոչ մեզի չափ հեռու: 

Մարզանքի ուսուցիչ իր ամուսինը, որ ազգութեամբ յոյն է, շատ դժուարութիւն չէ ունեցած՝ 

հոս եւս յարմար գործ մը գտնելու: Երկար պիտի զրուցենք սարէն-ձորէն, մանաւանդ մեր 

կեանքէն: Ծնողքիս սերնդակից, կամ քիչ մը աւելի երիտասարդ, շատ հետաքրքիր են 

գիտնալու,  թէ հայրս ինչպէ՛ս կրցաւ գործ գտնել, ապրուստը հոգալ, մայրս ինչպէ՛ս կը 

յարմարի (կամ աւելի ճիշդ՝ չի՛ յարմարիր) նոր պայմաններուն:  

 Յետոյ, վերամիանալով գործակիցներուս, դարձեալ Փլաքա պիտի երթանք, այս 

անգամ արդէն որպէս վայրին քա՛ջ ծանօթ... 

 Երկար երեկոյեան ընթացքին, երբ յունական պուզուքիան հետզհետէ կը տաքցնէ 

մթնոլորտը, ես կը յաջողիմ նամակի թուղթ ճարել ու մեր «արկածախնդրութիւններ»-ուն 

մասին գրել Նազիկին: 

 Յաջորդ առաւօտ նախաճաշի սեղանին շուրջ մեր խօսակցութեան նիւթը 

հայապահպանումն է, օտար ամուսնութիւնները եւ մասամբ նորին: Այդ տարիներուն 

Քեպէգի մէջ սեփական ինքնութեան պահպանման հարցը դրուած է օրակարգի վրայ: Հսկայ 

անգլիախօս հիւսիւս-ամերիկեան ովկեանոսին մէջ ինչպէ՞ս կարենալ պահել ֆրանսական 

մշակոյթն ու լեզուն ,– ահա հրատապ հարց մը, որ գալիք տարիներուն պիտի տանի մինչեւ 

երկու հանրաքուէներ՝ նահանգի անկախութեան վերաբերեալ: Հիմա դեռ հոն չենք, սակայն 

հայուն ճիգն ալ հետաքրքրական է քեպէգցի այս երեք գործընկերներուս համար: 

 – Եթէ զաւակներդ հայու հետ չուզեն ամուսնանալ, պիտի կարենա՞ս ստիպել, 

այլապէս յուսախա՞բ պիտի ըլլաս... 

 Նախաճաշէն ետք՝ Ակրոպոլիս պէտք է ելլենք: Հոն է համաշխարհային 

ճարտարապետութեան քարեղէն դասագիրքը, որուն մասին բոլորս ալ կարդացած ենք, 

հաւանաբար գծած, ընդօրինակած անոր ճակատը՝ իր եռաստիճան խարիսխով, սիւներով, 

խոյակներով, ճակատի եռանկիւնաձեւ թմբուկով, որ զոյգ թեքութեամբ տանիքին կը հետեւի: 

 Դժբախտաբար նորոգութեան մէջ է, եւ անոր սքանչելի գեղեցկութիւնը, 

համաչափութիւնները, տեսողական խաբկանքները, որոնք ի գործ դրուած են՝ սրբագրելու 

համար մարդկային աչքի տկարութիւնները,–  այս բոլորը ամբողջական կերպով 

ըմբոշխնելու, գնահատելու կարելիութիւնը չունինք: 

 Բայց պէտք է արձանագրեմ մեր այս ուղեւորութեան վերաբերեալ մէկ այլ դրուագ: 

 Ակրոպոլիսը բլուրի մը վրայ է, ու մենք որոշած ենք քալելով բարձրանալ, աւելի 

վայելելու համար շրջապատը, որ բազմաթիւ կոթողներով լի է, ի միջի այլոց նաեւ հայկական 

եկեղեցիի նման փոքր տաճարով մը: 

 Ճամբուն քառորդը չենք հասած, երբ թեթեւ անձրեւ մը կը սկսի մաղուիլ: Սկիզբը շատ 

կարեւորութիւն չենք տար, սակայն հետզհետէ կը թրջուինք: Այդ ոլոր-մոլոր արահետին 

վրայ մի քանի խանութներ կան, անոնցմէ մէկուն ամպհովանիին տակ կը կարդամ՝ հայու մը 
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մականունն է: Կը մտնեմ ներս, կը բարեւեմ, հայ ծերունի մըն է: Կ՚ըսէ, որ 30 տարի է այս 

տեղը կը բանեցնէ: Յուշօններ, լուսանկարչական ֆիլմ եւ  այլն կը վաճառէ: Կը հարցնէ՝ 

ուրկէ՞ եմ: Եւ երբ կը գիտնայ, որ չորս հոգի ենք, մեզմէ ամեն մէկուն հովանոց մը կու տայ, 

կ’ըսէ՝ գացէք, պտտեցէք, իջած ատեն ետ բերէք: 

 – Նորէն Վրէժը փրկեց մեզ,– կը յուշէ Վենսան, երբ չորս հովանոց բացած մեր 

գլուխներուն վերեւ՝ կը շարունակենք մեր վերելքը: 

 Երեկոյեան Պետիկն ու Պէաթրիսն են, որ մեզ Փիրէա կը տանին եւ ծովեզերքը, 

փոքրիկ, անշուք ճաշարանի մը մէջ, խսիրէ աթոռներով պարզ սեղանի մը շուրջ, մոմլաթով 

ծածկուած, մեզ կը հիւրասիրեն ձկնորսներէն ուղղակի բերուած ամենէն թարմ ձուկերով, որ 

կրնայինք երեւակայել մեր կեանքին մէջ: Անմոռանալի պահ մըն ալ այս մէկը, որ դարձեալ 

հայկական կապերուն շնորհիւ կը վայելենք... 

 Իսկ նախկին մոնթրէալաբնակ արուեստագէտ ամոլը մեծ հետաքրքրութեամբ 

կ’ունկնդրէր Քեպէգի ու Գանատայի վերջին լուրերը, որ կու տայինք:  

 

 

Զ. Թիթեռնիկով՝ կը հասնինք Պութարէ 
 

 «Սապենա», այսօր արդեն անհետացած անուն մը օդային ճամբորդութիւններու 

ասպարէզին մէջ, այն ատեն գլխաւոր ընկերութիւնն էր, պելժական, որ կեդրոնական 

Ափրիկէի երկիրներուն կը սպասարկէր: Ուրախ ենք, որ հիմա մենք ալ անով կը 

ճամբորդենք: 

 Աթենքէն մեկնելով օդանաւը Նեղոսին հոսանքն ի վեր պիտի ընթանայ  մինչեւ մեր 

հասնելիք կէտը՝ Քիկալի, այսինքն Ռուանտայի մայրաքաղաքը: Պիտի թռչինք նաեւ Կապոյտ 

Նեղոսին, ինչպէս գրեթէ բոլոր միւս ճիւղերուն վերեւէն, պիտի տեսնենք անսահման 

անապատներ՝ ովասիսներով զարդարուած, Ռուտոլֆ,   ապա Վիգթորիա լիճերը, հեռուէն 

պիտի նկատենք Քիլիմանճարօ լեռը, որ Մեծ Մասիսին պիտի նմանցնեմ: 

 Պահ մը կանգ պիտի առնենք Նայրոպի՝ Քենիայի մայրաքաղաքը. պիտի նկատենք 

յետոյ, թէ որքան աւելի զարգացած է այս երկիրը իր դրացիներուն բաղդատմամբ: Գէթ 

օդակայանը, ուր պիտի մտնենք սպասելու համար՝ ա'յդ ցոյց կու տայ: Յաջորդ վայրէջքը 

Պուճամպուրա է, ուր դարձեալ դուրս պիտի գանք օդանաւէն եւ երթանք սպասելու 

սրճարանի պէս վայր մը, որ ըստ երեւոյթին Պուրունտիի մայրաքաղաքի օդակայանն է: 

 Վերջապէս՝ Քիկալի, Ռուանտա: Մութ է, երբ կը հասնինք: Ուրիշ փոքրիկ սրճարան 

մըն ալ այս է. մի քանի հոգի կը դառնան մեր շուրջ՝ մեր ճամպրուկները վերցնելու, 

փոխադրելու համար: Անոնցմէ մին յետոյ կ՚անցնի սպասարկման սեղանին ետեւ, կը 

հրահանգէ, որ բանանք մեր պայուսակները՝ քննութեան համար, ապահով ըլլալու համար, 

որ երկրին վտանգ սպառնացող իրեր չունինք մեր հետ: Երբոր ամեն բան լաւ կ՚ընթանայ եւ 

ինք գոհ կը մնայ, կը հարցնէ քաղաքավարութեամբ, թէ թաքսիի պէտք ունի՞նք: 

 – Այո', ի հարկէ: 

 –Անմիջապէ'ս: 

 Եւ իրապէս անմիջապէս մեզ դուրս կ՚առաջնորդէ, ուր կը սպասէ մեր կառքը: Դռները 

կը բանայ, ճամպրուկները բեռնախցիկին մէջ եւ ինքնաշարժին վրայ՝ բեռնազամբիւղին մէջ 

կը տեղաւորէ, ապա վարորդի տեղը կը նստի ու կը հարցնէ, թէ ո՞ր պանդոկը կ՚երթանք: 

 Կու տանք անունը, եւ մեր բեռնակիր-քննիչ-վարորդը մեզ պանդոկ կը հասցնէ: 
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 Յաջորդ առաւօտ կը նկատենք, որ գեղեցիկ վայրի մը մէջ կը գտնուինք: Միայարկ 

շէնք մըն է, բայց ելեւեջներով հող մը ըլլալուն, սենեակներու խումբեր տարբեր 

բարձրութիւններու վրայ կառուցուած են, աստիճաններով կը բարձրանանք մէկ 

մակարդակէն միւսը: Շուրջի հողը կարմիր է, իսկ բուսականութիւնը՝ առատ, յատկապէս 

մեծ, խոշո'ր տերեւներով հասարակածային թուփերով: Մեր առջեւ բացուող տեսարանը կը 

բաղկանայ  ալիքաւոր կանաչ բլուրներէ։ 

 Բայց պէտք է աճապարենք ու վերադառնանք օդակայան՝ անկէ ալ Պութարէ թռչելու 

համար: Ռուանտայի ազգային համալսարանը այդ քաղաքին կամ աւանին մէջ է, իսկ 

մայրաքաղաքէն հոն երթալու լաւագոյն միջոցը՝ օդի ճամբով է: Ցամաքային ճամբաները 

քարքարոտ են: 

 Կպրապատ թռիչքուղիին վրայ է մեզ երէկ երեկոյ բերած «Սապենա»-ն: Իսկ այսօր 

մեզ պիտի փոխադրէ սա թիթեռնիկը, որ 10 ճամբորդ կ՚առնէ: Պելժական բանակի կամ գուցէ 

օդանաւային ընկերութեան նախկին օդաչու մըն է, որ կը վարէ այդ փոքր օդանաւը: Բայց 

կարգի պիտի սպասենք, մեզմէ առաջ ուրիշ խումբ մը կայ, զայն պիտի տանի ու 

վերադառնայ մեզ վերցնելու: Ահա մեկնեցաւ, մարգագետնի վրայէն ուղղակի բարձրանալով: 

 Հարց կու տանք մենք մեզի, որ ո՞վ կու գայ աշխարհի այս յետին անկիւնը: Մանաւանդ 

որ երկիրը նոր խաղաղած է, մեր գալէն առաջ ներազգային, քաղաքացիական պատերազմ է 

տեղի ունեցած, իրար ջարդած են հութուներն ու թուցիները, որոնք այս երկրի բնիկներն են, 

սակայն գաղթարար եւրոպացիներու «մեկնում»-էն ետք այսպէս իրարու հակադրուած 

վիճակի մէջ են դրուած: 

 Օդանաւը կը վերադառնայ, հանգիստ կ՚իջնէ, հեղիկոնը փաթ-փաթ-փաթ-փաթ՝ կը 

կանգնի դառնալէ, օդաչուն դուրս կու գայ, կ՚իջեցնէ սանդուխը, ու կը մտնենք այս թաքսին, որ 

մեզ տեղ հասցնէ: Մենք՝ ոչ միայն չորս ուղեկիցներս, այլեւ Գանատայէն մեր 

պատուիրակութեան մաս կազմող ուրիշներ, մեր ընդհանուր թիւը տասն է, 

ճարտարագէտներ ալ կան եւ պետական ներկայացուցիչներ: 

 Իսկ թէ ուրիշ ի՞նչ մարդիկ կու գան մինչեւ այս կողմերը, կը տեղեկանանք, որ 

առաւելաբար ուսուցիչներ են, աշխարհի տարբեր, յատկապէս ֆրանսախօս երկիրներէն, եւ 

վաճառականներ: 

 Քիկալի-Պութարէ երկար չէ թռիչքը, հազիւ 10-15 վայրկեան: Առաջին անգամն է, որ 

այսպիսի փոքր օդանաւով կը ճամբորդեմ ու կարելիութիւն կ՚ունենամ դիտելու երկիրը 

վերէն, բայց այսքան ցածէն, տեսնելու խրճիթներն ու տնամերձ այգիները, որոնցմով 

ծածկուած են բոլոր հողատարածքները, նոյնիսկ  բնակիչները, որոնք կը խնամեն իրենց 

պանանի ծառերը: Այս բոլորը՝ իրարու յաջորդող, զիրար գրկած բլուրներուն վրայ: 

 Կը ժամանենք Պութարէ, կը փոխադրուինք պանդոկ, որ չափազանց խղճալի կը 

գտնենք, կը խնդրենք մեզ տանին այլ պանդոկ, եւ իրապէս կարելի կ՚ըլլայ տեղաւորուիլ մէկ 

աստիճան աւելի լաւ տեղ մը, որուն մուտքը քաղաքին գլխաւոր, գուցէ միակ ճամբուն վրայ է, 

եւ որուն դարատափը նստած կրնաս մասնակից ըլլալ տեղւոյն բոլոր կարեւոր 

իրադարձութիւններուն ու տեւաբար շրջապատուիլ յուշօններ վաճառող փոքրիկ 

փերեզակներով: 

 Կռնակիս ցաւը աւելի ու աւելի սուր կերպով կը զգացնէ ինքզինք: 
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Է. Ռուհաշիանքիքոն ու աստղերը 
 

 Պութարէ մեր հասնելուն պէս կ՚անցնինք գործի: Կը ծանօթանանք համալսարանի 

տնօրէն Նզանզիմանային ու իր անձնակազմին, որուն անդամներէն շատ-շատեր 

քեպէգցիներ են՝ "coopérants", այսինքն «համագործակցողներ», որ Գանատայի կողմէ փոխ 

տրուած են Ռուանտայի՝ զարգացնելու համար երկրի կրթական կեանքը: 

 Անոնցմէ երիտասարդ զոյգ մը, տեսնելով,  որ կռնակի ցաւէ կը տառապիմ,– նոյնիսկ 

պաշտօնական հանդիպումներու, ժողովներու ընթացքին ստիպուած եմ տախտակէ 

նստարանի վրայ երկարած հետեւիլ ու մասնակցիլ խօսակցութեան,– զիս կը հրաւիրէ 

մնալու իրենց տունը՝ օգտուելու տաք լոգանքի կարելիութիւններէն: Իսկ մէկ-երկու օր ետք 

ուսուցչապետերէն մին ի՛ր քով պիտի հիւրընկալէ զիս՝ թէ՛ այդ յարմարութիւնը եւ թէ՛ կարծր 

անկողին տրամադրելով ինծի: Երիտասարդ ուսուցիչը նաեւ փոխ պիտի տայ մէջքի լայն, 

բուրդէ գօտի մը, որ մեծապէս օգտակար պիտի ըլլայ մինչեւ Մոնթրէալ վերադարձս:  

 Բոլոր խօսակցութիւններէն յստակ պիտի ըլլայ, որ համալսարանէ մը աւելի՝ 

արհեստագիտական դպրոցներու կարիքը կայ, քանի որ բաւարար չափով մտաւորական 

ընտրանի մը ունի երկիրը արդէն, բայց կը պակսին արհեստագէտները քիչ մը ամեն մարզի 

մէջ: Այս, սակայն, մեր պատասխանատուութեան մաս չի կազմեր: Մենք եկած ենք 

համալսարանի կարիքները ուսումնասիրելու եւ ըստ այնմ մեր նախագիծերը 

պատրաստելու համար:  

 Գոյութիւն ունի շէնք մը, որ հին, աւանդական ձեւով վարժարան մըն է, ճակտին՝ 

«Ռուանտայի ազգային համալսարան» արձանագրուած: Ունին նաեւ շատ մեծ 

հողատարածք մը, ուր պիտի զարգանայ համալսարանի շրջափակը, կառուցուին մեր գծելիք 

շէնքերը: 

 Մեր հանդիպումները, ժողովները պիտի ընթանան առանց դժուարութեան: Այդ 

ժողովներէն մէկուն պիտի մասնակցի նաեւ ընկերային գիտութիւններու լսարանի տեսուչը՝ 

Նիկոտեմ Ռուհաշիանքիքոն, որուն անունը շատ ծանօթ է ինծի, քանի որ դեռ նոր նոր ինքն 

էր, որ իբր մասնագէտ տեղեկաբեր, ՄԱԿ-ի յատուկ մէկ յանձնաժողովին ներկայացուցած էր 

հայոց դէմ Ցեղասպանութեան վերաբերեալ տեղեկագիրը եւ որուն դէմ պայքար բացած էր 

Թուրքիա: Նիստէն ետք կը մօտենամ իրեն ու կը շնորհաւորեմ զինք իր քաջութեան համար, 

որ առանց բառերը ծամծմելու ըսելիքը ըսած էր՝ հակառակ իր վրայ գործադրուած բոլոր 

ճնշումներուն: 

 – Մի' մտահոգուիք, թուրքերը բան չեն կրնար փոխել, ճշմարտութիւնը ակնյայտ է,– 

կը պատասխանէ ան: 

 Փակագիծի մէջ աւելցնեմ, որ թուրքե՞րը, թէ՞ ուրիշներ այլ ձեւով ըրին իրենց ընելիքը, 

կ՚ենթադրեմ, քանի որ յաջորդ տարի երբոր վերադարձանք Ռուանտա՝ մեր աշխատանքին 

պտուղը ներկայացնելու համալսարանին, Ռուհաշիանքիքօ հոն չէր.  հետաքրքրուեցայ ու 

գիտցայ, որ ալքոլամոլութեան հարց մը ունենալով՝ կը բացակայի. արդեօք կազմակերպուած 

չի՞ կրնար ըլլալ այդ ալ... 

 Մեր տասնօրեակը շատ արագ պիտի անցնի, ու մենք հազիւ ընդհանուր գաղափար 

մը պիտի կազմենք այս փոքրիկ երկրին մասին, որուն կանաչը շատ է ու պէսպիսուն՝ 

հասարակածային բուսականութեամբ (մեծաչափ տերեւներով բազմաթիւ 

ծառատեսակներով ու թուփերով), ծաղիկներով ու փշածաղիկներով ճոխ: 
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Ռուանտայի ազգային համալսարանը այդ օրերուն 
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 Պութարէն, գոնէ «քաղաքակեդրոնը», ուր պիտի գտնուինք ընդհանրապէս, խճապատ 

քանի մը փողոցներէ կը բաղկանայ: Ինքնաշարժ գրեթէ չկայ, սակայն մեզ համալսարան 

տանիլ-բերելու կամ քաղաքէն քիչ մը դուրս՝ պտտելու համար միշտ ալ թաքսի մը կը գտնուի: 

 Պիտի այցելենք Կինտամույակա վանքը, ուր ձեռարուեստի աշխատանոցներ կան եւ 

ուրկէ ձեռք պիտի ձգենք հետաքրքրական յուշօններ՝ փայտով պատրաստուած դիմակներ, 

խաչ մը՝ միակտուր ճիւղի մը վրայ աշխատուած, ուր խաչն ու խաչեալը միաձուլուած են, 

յարդէ արձանիկներ, յարդէ բանուած մաղթաքարտեր եւ  այլն: 

 Անշուշտ շուրջդ պիտի դառնան փողոցի երեխաները, ակնկալութեամբ լի 

հայեացքներով, յուսալով որ լումա մը պիտի ձգես իրենց ափիկներուն մէջ: 

 Աչքի կը զարնէ փողոցէն անցնող շտապ-օգնութեան սպասարկութիւնը, որ երկու 

արագաշարժ բեռնակիրներու կողմէ կրուած պատգարակ մըն է... 

 Ամենէն տպաւորիչ տեսարանը աստղազարդ երկինքն է: Աշխարհի վրայ որեւէ տեղ 

նման երեւոյթ չեմ տեսած մինչեւ Ռուանտա գալս, ոչ ալ անկէ ետք: Հազարաւոր աստղեր 

լուսաւոր գմբեթ մը կը կազմեն գլխուդ վերեւ, մանաւանդ երբ ելեկտրականութիւնը կը 

կտրուի (ինչ որ յաճախ կը պատահի), ու արուեստական լոյսը չի յաջողիր նսեմացնել 

բնութեան հմայքն ու վեհութիւնը: 

 Մեր կեցութիւնը հաճելի դարձնելու ճիգ չխնայեցին մեր քեպէգցի 

համանահանգացիները, որոնք յաճախ իրենց տուները հրաւիրեցին մեզ՝ երեկոյեան 

ընթրիքը միասին ընելու համար, իսկ անոնցմէ զոյգ մըն ալ մեծ խնջոյք մը կազմակերպեց իր 

պարտէզին մէջ ու հրաւիրեց թէ՛ մեր պատուիրակութիւնը եւ թէ՛ բոլոր իր գործակիցները: 

 Մնաք-բարովի երեկոն տեսուչին նախաձեռնութիւնն էր. դարձեալ բացօթեայ (ամբողջ 

տարին բարեխառն է կլիման այստեղ, քանի որ թէեւ հասարակածին վրայ ենք, սակայն ծովի 

մակերեսէն բաւական բարձր դիրքի վրայ կը գտնուինք), մեզի ներկայացուց նաեւ տեղական 

պար ու նուագ, եւ աւարտին մեզմէ իւրաքանչիւրին նուիրեց կապիկի մորթէ ու փայտէ 

շինուած երկար թմբուկներ, որոնք մեր ձեռքը բռնած պիտի հասցնենք մինչեւ Մոնթրէալ... 

 Պութարէէն Քիկալի թռիչքը պիտի ընենք շատ աւելի փոքր օդանաւով մը, 4-5 

հոգինոց, ու այս անգամ օդաչուն մեզ պիտի պտտցնէ հրաբուխներուն վերեւ, պիտի տեսնենք 

կարմիր սիրտը չմարած այդ գագաթներուն, ինչպէս նաեւ Քիվու լիճի անմոռանալի 

կապոյտը ու եզերքի ձիւնասպիտակ աւազը: 

 Երեկոյեան ընթրիքը պիտի ընենք փաքիստանցիի մը պատկանող ֆրանսական 

առաջնակարգ ճաշարանի մը մէջ։ Ես անհանգիստ պիտի զգամ ի տես նման 

փարթամութեան ու մեր զայն վայելելուն՝ այս համատարած աղքատութեան մէջ։ 

 «Սապենա»-ով՝ ետ դէպի Աթէնք պիտի վերադառնանք:  

 

 

Ը. Եւ բազմածիր վերադարձը 
 

 Կ՚ուզենք Մոնթրէալ խօսիլ, լուր տալ մեր մասին, յայտնել վերադարձի մեր 

մանրամասնութիւնները: Մեր քեպէգցի «հայրենակից»-ներէն կը տեղեկանանք, որ լաւագոյն 

ձեւը ռադիոկապն է եւ ձրի ալ  է: Այդ միջոցաւ իրարու հետ հաղորդակցողներու ցանց մը 

կայ, ու կը բաւէ, որ անոնցմէ մէկը յօժարի կապը հաստատել: Ու կը գտնենք մէկը, որ 

Մոնթրէալի իր  ռադիոխօսակիցին կը միացնէ մեզ, ան ալ այնտեղէն կը հեռաձայնէ մեր 

տուները, կամ գրասենեակները,    ու կը ստեղծուի  հաղորդակցութիւնը: 
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 Դարձեալ կը կտրենք Ափրիկէն՝ Կեդրոնէն մինչեւ Միջերկրական, Նեղոսի հոսանքն ի 

վար: Աթէնք սպասումի ժամեր ունինք ու կը հեռաձայնենք Պետիկին, որ կու գայ-կը միանայ 

մեզի, կ՚երթանք ծովեզերեայ ճաշարան մը եւ որոշեալ ժամուն կը վերադառնանք օդակայան: 

Բայց տակաւին պիտի սպասենք՝ երկարելով նստարաններուն վրայ: Մեքքէ գացող 

ուխտաւորներու խումբ մը պիտի միանայ մեզի՝ Գահիրէ երթալու համար: Մարոքէ՞ն, թէ՞ 

Ալճերիայէն: Եւ ահա ի վերջոյ կը հասնին, իրենց սպիտակ պարեգօտներով ու կը յիշեցնեն 

ուրուականներու վաշտ մը... 

 Կը յայտարարուի Գահիրէի թռիչքը, որ պուլկարական օդանաւով մըն է, Misr-Air-ի 

համար գործող: Ամբոխը իրար հրմշտկելով յառաջ կու գայ: Այդ տեսնելով՝ թռիչքի 

պատասխանատու պաշտօնեան սեղանի մը վրայ կը բարձրանայ ու կը պոռայ. 

 – Մինչեւ ամեն մարդ կանգ չառնէ ու չլսէ, այստեղէն շարժողը չենք:  

 Ապա կը պահանջէ, որ մեր անցագրերը բարձրացնենք ու տեսնելով, որ միայն մենք 

չորսս ենք, որ տարբեր ենք մնացեալէն՝ գանատացի ենք, ճամբայ բանալ կու տայ ու մեզ կը 

հանէ օդանաւ, կը ղրկէ ամենէն առջեւի չորս նստատեղիները: Անկէ ետք միւսները կը 

խուժեն ներս, ո՛ւր կը գտնեն՝ կը նստին, իսկ տեղ չգտնողը գետինը՝ անցքին մէջ կը նստի... 

 Գահիրէի օդակայանը մեզ քաղաքավարութեամբ կը հիւրընկալեն ու տեսնելով, որ ես 

նախկին եգիպտացի եմ, ա՛լ աւելի սիրալիր վերաբերմունք կ՚ունենան: 

 Գիշեր է, թաքսիով մը կ՚իջնենք քաղաք, կը հասնինք մեր ապահոված պանդոկը՝ 

Սեմիրամիս, որ ժամանակին ամենէն շքեղ հիւրանոցներէն մէկն էր: Քարիւղի անտանելի 

հոտ մը կայ, տախտակամածները լուացած են... Չենք դիմանար, կ՚որոշենք ուրիշ տեղ 

փնտռել, բարեբախտաբար Հիլթընը հեռու չէ. 

 – Դժբախտաբար տեղ չունինք... 

 Տեղը կը ստեղծուի, երբոր Անտրէն անցագիրը կ՚երկարէ՝ մէջը 20 տոլարնոց մը դրած, 

շատ անբացայայտ ձեւով: Յետոյ կ՚իմանանք, որ Միացեալ նահանգներու արտգործ 

նախարար Հենրի Քիսինճըր հոն իջեւանած է եղեր այդ գիշեր, որով դիւրին-դիւրին ուրիշ 

մարդ չէին ուզեր ներս առնել: Մենք, սակայն, վստահութիւն կը ներշնչենք... 

 Կ՚անդրադառնանք շուտով, որ սխալ ժամանակ եկած ենք Եգիպտոս: Նոյեմբեր ամիսն 

է, 1973, եւ երկիրը նոր դուրս եկած է նախորդ ամսուան պատերազմական վիճակէն, ճիշդ է՝ 

յաղթակա՛ն: Սակայն ամեն կողմ գոց է, նոյնիսկ եգիպտական թանգարանը, որ ամեն 

զբօսաշրջիկի առաջին այցելելիք վայրն է: Պիտի տեսնենք բուրգերը, Խան-խալիլը, Էլ-

Ազհարը, սակայն ուրիշ շատ բան չկայ ընելիք, ու գործընկերներս կարճի պիտի կապեն 

իրենց այցելութիւնը: 

 Ես պիտի յամենամ՝ տեսնելու Սուրէնը ու Սոնիկը (որոնց տունն ալ պիտի գիշերեմ օր 

մը), ակումբի միւս ընկերներս, գէթ անոնք որոնք հոն են տակաւին, ճարտարապետները, 

որոնց քով աշխատեր էի համալսարանը աւարտելէ ետք, ազգային վարժարանի տնօրէնս՝ 

պրն Տիգրան Պապիկեանը, որ նոյնպէս զիս պիտի հիւրընկալէ իր յարկին տակ քանի մը 

գիշեր: Առիթ պիտի ունենամ այցելելու ինծի այնքան սիրելի յաճախավայր դարձած 

«Յուսաբեր»-ի խմբագրատունը, ապա Հելիոպոլսոյ մեր ակումբը՝ Մոնթրէալի մեր կեանքին 

մասին խօսելու: Յետոյ պիտի երթամ Աղեքսանդրիա՝ ընտանեկան պարագաներուս հետ 

ըլլալու: Հոն պիտի յանկարծ տեսնեմ, որ եօթը տարի Գանատա ապրելով՝ կլիմային հետ 

յարաբերութիւնս որքա՜ն փոխուած է,– մինչ ազգականներս արդէն ձմռան հագուստներով կը 

պտտին, ես ծովեզերքը կը ճեմեմ կարճ թեւ շապիկ հագած՝ վայելելով... օդին ջերմութիւնը: 

 Գահիրէէն Պէյրութ պիտի անցնիմ: Այսքան ճամբայ գալէս ետք կ՚ուզեմ երթալ-տեսնել 

մեծ մօրաքոյրս ու իր ընտանիքը, որոնց վերջին անգամ հանդիպած եմ տասնութ տարի  
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առաջ: Հոս ալ տարբեր իրավիճակ է. օդակայանէն քաղաքամէջ երթալը անհնար է, ցոյցեր 

կան ամենուրեք, ինքնաշարժի ձգախէժէ անիւներ կ՚այրեն: Քաղաքացիական պատերազմը 

տակաւին երկու տարի հեռու է, սակայն նախապատրաստութիւնը ընթացքի մէջ է: Թաքսիի 

վարորդէն պիտի խնդրեմ, որ զիս տանի Անթիլիաս, գոնէ ծանօթ շրջանակի մը մէջ գտնուիմ 

մինչեւ մէջտեղը հանդարտի: Եւ ահա վանքի շրջափակին մէջ կը նկատեմ իրապէս «ծանօթ» 

մը՝ հայր Կորիւնը, մտերիմ ընկերներէս Գալուստին եղբայրը: 

 Երկու-երեք օրերը, որ պիտի անցընեմ մայրիներու երկրին մէջ,  առիթ պիտի ընծայեն 

ինծի, ոչ միայն վերանորոգելու ոստայնիս թելերը ազգականներուս հետ, այլեւ շատ այլ 

հարազատներու՝ Սարգիս եւ Սոնա Զէյթլեաններուն, Վազգէն եւ Լենա Տէր 

Գալուստեաններուն ու ընկ. Մովսէսին, մանաւանդ Յարութ եւ Մարօ Քիւրքճեաններուն, 

որոնց հետ արդէն քանի տարիէ ի վեր կը թղթակցէի: Առիթ պիտի ունենամ միւս մտերիմ 

ընկերոջս՝ Արտաշէսին քրոջ՝ Աղաւնիին ու ամուսնոյն՝ Լեւոնին ծանօթանալու: 

 Լիբանան այդ երրորդ ճամբորդութեանս ամենէն յիշատակելի պահը պիտի մնայ,– 

մոռնալով Պաալպէքը անգամ մը եւս տեսնելու հնարաւորութիւնը,–  ընկ. Կարօ Գէորգեանին 

այցելութիւնս Վազգէնին ընկերակցութեամբ: Յիշատակելի եւ տխուր միաժամանակ, զինք 

տեսնելով այդպէս մինակ՝ այդ յառաջացած տարիքին: Յետոյ, վերադարձի ճամբուն վրայ 

ընկերոջս հետ մեր խօսակցութեան նիւթը պիտի ըլլայ մեր վաստակաւոր ընկերներուն, 

մտաւորականներուն այդպէս «մոռցուիլ»ը, մանաւանդ երբ ընտանեկան ոչ մէկ պարագայ 

մնացած է իրենց շուրջ: 

 Ապա՝ վերադարձը. Փարիզի մէջ կլիմայի աննպաստ պայմաններու պատճառաւ 

Պէյրութէն մեկնող Air-France-ի թռիչքը ջնջուած է: Անոր տոմսերը կը փոխարինուին 

«Սապենա»-ի տոմսերով՝ առիթ տալով, որ հարազատներուս հետ ըլլալու մի քանի ժամեր 

եւս  վայելեմ. անկէ ետք՝ Պրիւքսէլի վրայով Մոնթրէալ։ 

 Երթուդարձը՝ 18 000 մղոն... 

«Հորիզոն», 19-07-2010 – 13-09-2010 
 

 
           

         Առիւծներուն կամուրջը, Գահիրէ 
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Սեն Ժերվէ Լեպէն, Դդմաշէն  

եւ Վարատերօ 
 

 Երբ երկարատեւ ու պրկուած աշխատանքի ժամանակէ մը ետք արձակուրդի 

կ՚երթաս, յոգնութիւնդ ա՛յն ատեն մէջտեղ կու գայ յանկարծ, ու ծուլութիւն մը, յուլութի՛ւն մը 

կը պատէ քեզ, եւ ոչինչ կ՚ուզես ընել։ Անկողնէն ելլելն անգամ դժկամութեամբ կ՚ըլլայ կարծես։  

 Ծովը, սակայն,  կը քաշէ քեզ, կ՚առինքնէ ու հետզհետէ ուժերդ կը վերադարձնէ քեզի...  

 Այո, մէկ շաբթուան արձակուրդով մը կը գտնուինք Անթիլեան ծովուն ու 

Ատլանտեան ովկիանոսին միջեւ երկարող բարակ հողաշերտին վրայ, որ տակաւին կը 

յաւակնի ընկերային արդա՜ր կարգեր ունենալ, ուր ամեն մարդ նո՛յն աստիճանի 

աղքատութիւն կը վայելէ, եթէ անշուշտ տարբեր միջոցներով հարստանալու ձեւերը չէ 

գտած։ Կռահեցիք՝ Գուպա ենք, Վարատերօ՝ զբօսաշրջային որդեգրուած դրախտը, որուն 

ամենէն շքեղ պանդոկներու սակերն անգամ գէթ մեզի՝ Գանատայէն եկողներուս համար կը 

մնան մատչելի։ Տասնչորս տարի է չէինք եկած։ Մակին ղրկեց մեզ այստեղ, այս պանդոկը, ու 

հաւաստիացուց, որ ամեն մարդ գոհ մնացած է մինչեւ հիմա... 

 Ճիշդ հասկցեր էր մեր ուզածը՝ հանդարտ, աղմուկներէն ու իրարանցումներէն հեռու 

տեղ մը, ուր կրնանք քալել, քիչ մը ծով մտնել, շատ քնանալ, երկուքով՝ scrabble խաղալ, 

միայն երկուքով, քանի որ մեր հաւատարիմ խաղընկերները մեզի հետ չեն եկած։ Ու 

տակաւին լուսանկարել լողափն ու ալիքները, հնդկընկուզենիներն ու այլ ծառերը, 

ծաղիկներն ու անմոռանալի մայրամուտները։ Բայց մանաւանդ՝ կարդալ։ 

 «Հիմա Սեն Ժերվէ Լեպէն եմ, հարաւային Ֆրանսայի մէկ անկիւնը. ի՞նչ ընելու եկած 

եմ այս լեռներուն մէջ. բժշկական վերջին նորութեան համեմատ cure d'altitude-ով, բարձր 

տեղուանքներու օդովը կազդուրուելու, մտքի ու սրտի մաշումներուն տեղը լեցնելու համար. 

անհնարին ու ծիծաղելի ակնկալութի՜ւն»։ Գրիգոր Զօհրապն է խոստովանողը, Զօհրապը, որ 

հետս եկած է այստեղ։ Դժուար չէր զինք բերելը մեզի հետ՝ իր ներկայութիւնը վայելելու 

համար։ Բարալիկ հատոր մըն է իրը՝ «Էջեր ուղեւորի մը օրագրէն», որ տարիներ առաջ ձեւով 

մը ուղեցոյցս, դասագիրքս, ներշնչումի աղբի՛ւրս հանդիսացած է, նախ քան 

ուղեպատումներս գրի առնելս։ Ուզեցի, որ ընկերանայ ինծի, որպէսզի վերաքաղ մը ընեմ, 

թարմացնեմ յիշողութիւնս ու առած դասերս... Յիսունվեց էջերէ բաղկացած այս գրքոյկը, 

որուն կանաչ ձիթապտուղի գոյն կողքին արձանագրուած է՝ «Հոս դրած եմ կեանքիս ամբողջ 

իմաստասիրութիւնը», տպուած է Իզմիր, 1922-ին, մաս կազմելով «Սեւան» 

հրատարակչական ընկերութեան մատենաշարին։ Ափսոս, որ Զօհրապ լաւ խմբագիր չէ 

ունեցած, ու այնքան արժէքաւոր ու իմաստալից իր այս գործը, որ մե՛ծ հաճոյքով կը 

կարդացուի, քերականական փոքր անփութութիւններով կը վխտայ։  

 Մենք ալ չափով մը իրեն կը նմանինք, եկած ենք կազդուրուելու, սակայն, Աստուած 

իմ, որքա՜ն շուտ ծերացած է այդ մեծ գրողը. «Էջեր»-ը գրուած է 1911-ին, ուրեմն 

հարիւրամեակ մը առաջ, երբ ինք հազիւ յիսուն տարեկան էր (Մեծ եղեռնին զոհ պիտի 

դառնար չորս տարի ետք)։ Ի՜նչ սին յոյսերով գացած է տաք ջուրերու ակերն ու բարձր 

լեռները՝ տարբեր-տարբեր անհանգստութիւններէ բուժուելու համար։ Մենք ալ այդ սին 

յոյսերով եկած ենք այստեղ, ծովուն եւ ոչ լեռնային բարձունքներուն ապաւինելով, բայց 

արդէն իրմէ շա՜տ աւելի տարիքով, մեր հեւքոտ կեանքի խօլ վազքէն հեռանալու ու քիչ մը 

մեր ոսկորները տաքցնելու համար...  

 Սակայն միայն մարմինը չէ, որ կը տաքնայ այստեղ։ Փոքր բաներ նաեւ հոգիդ կը 

տաքցնեն, ինչպէս ճաշասրահը զարդարող արձաններ, որոնք... կարագով քանդակուած են 
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(պտուղներու զամբիւղ, կարապներ), կամ հացեր՝ կոկորդիլոսի ու շանաձուկի տեսքով. 

ասոնք արուեստի հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիւն մը կը ցուցաբերեն։ Նոյնիսկ 

սենեակները մաքրող երիտասարդ կիները բաղնիքի նոր, մաքուր անձեռոցները 

անկողիններուն վրայ կը զետեղեն նոյնպէս զոյգ կարապներու կամ ծաղկեկողովներու 

տեսքով ձեւաւորուած, իսկ փոքր թղթիկներու վրայ բարի գալուստի կամ բարի ժամանցի 

անգլերէն մաղթանքներ կը թողուն (թէկուզ ուրիշի մը՝ անգլերէնին տիրապետող անձի մը 

կողմէ գրուած)։ Ի հարկէ պիտի գիտնաս դուն ալ գոհացնել անոնց ակնկալութիւնները՝ քանի 

մը տոլարի, կամ տոլարի համարժէք՝ միայն զբօսաշրջային նպատակով հրապարակ 

հանուած փեսոյով ձեռադիր մը ձգելու անկողինին վրայ։ Իսկ եթէ քեզի նախորդող ու ծանօթ 

ամառնորդներու խօսքը մտիկ ըրած ըլլաս եւ հետդ քիչ մը ակռայի խիւս, խոզանակ, 

կնոջական նայլըն գուլպայ ու նման առտնին առարկաներ բերած ըլլաս հետդ ու նոյնպէս 

թողուս այդ ձեռադիրին հետ, այդ սենեկապահները չեն գիտնար տակաւին ի՛նչ ընել՝ քեզ 

միշտ գոհ պահելու համար քու կեցութեանդ ընթացքին։ Անոնցմէ ոմանք, կամ պանդոկի այլ 

պաշտօնեաներ, կրնան բարձրագոյն ուսման վկայականի տէր ըլլալ, բայց 

աներեւակայելիօրէն ցած թոշակներուն փոխարէն քիչ մը աւելի ընդունելի վաստակ մը 

ապահովելու համար նախընտրեն աշխատիլ այս շքեղ պանդոկներուն մէջ, որոնք 

եւրոպական կամ գանատական ընկերութիւններու կը պատկանին (միշտ ալ պետութեա՞ն, 

թէ՞ պետական այրերու մասնակի բաժնետիրութեամբ...)։ 

 Այդ փոքրիկ գրքի էջերուն մէջ ինչպէ՞ս չյամենալ Զօհրապի հետեւեալ տողերուն 

վրայ. «Ի. դարը [միա՞յն Ի. դարը – Վ-Ա.] Արտադրութեան դարն է. մեծ Արտադրութենէն,  

առատազանցութենէն (ներեցէք ինծի այս նորակերտ բառին համար) տառապող դարն է։ 

Արտադրել միշտ եւ աւելի շատ. Սպառումէն աւելի՞, թէ՞ Սպառումին չափ. եւ Սպառումը 

Արտադրութենէն տարբե՞ր բան մըն է միթէ. կերպարանափոխում նիւթերու եւ ուժերու, - 

ամեն ինչ ասոր մէջն է. [...] Թող Քարլ Մարքս, Լասալ, Պաքունին մէկ կողմէն՝ բոլոր 

ուղղափառ տնտեսագէտները միւսէն՝ որոճան, թող Դրամագլուխը եւ Աշխատութիւնը 

շարունակեն իրարու արիւն խմել, մինչեւ որ իրաւախոհութեան մը գան, ինչպէս 

ուղղափառները կը յուսան. կամ մինչեւ որ Դրամագլուխը, եօթանասուն տարուան 

գահակալութենէ մը վերջը, ուժասպառ գետին իյնայ՝ ինչպէս ծայրայեղները կ՚ակնկալեն, նոր 

հորիզոններ բանալով քաղաքակրթութեան առջեւ եւ աւելի արդարութիւն դնելով 

հարստութիւններու բաշխումին մէջ, աւելի քան թէ Աստուծոյ արդարութիւնը, որուն 

անբաւականութիւնը վճռուած է»։                

 

*** 

 Ահա այդպէս կը սահին, կ՚անցնին արձակուրդային մեր օրերը։ Քիչ մը յանցաւոր կը 

զգամ կարծես, որ բա՛ն ըրած չունիմ։ Այնքա՜ն աշխատանք ձգած եմ ետեւս, որ վերադարձիս 

պէտք է շարունակեմ հետապնդել... Այս զգացումիս արձագանգը կը գտնեմ ուրիշ գրքի մը 

մէջ, որ նոյնպէս բերած եմ հետս։ Այդ՝ Կարպիս Սուրէնեանի «Ճամփորդութիւն»-ն է, որ իր 

օրին կարդացած եմ Սովետական գրականութիւն (այժմ՝ Նորք) ամսագրին մէջ։ Զետեղուած է 

հեղինակին «Ոգու ամրոցներ» հատորին մէջ («Սովետական գրող» հրատ., Երեւան – 1982)։ 

Հաստափոր գիրք մըն է, բաղկացած 512 էջերէ , որոնց 188-ը գրաւած է այս վիպակը, 

«իւրօրինա՛կ վիպակը», ինչպէս նշուած է ներածական էջին վրայ հրատարակչութեան կողմէ։ 

Ա՛յս ալ ուղեգրութիւն մըն է, ու այս գործն ալ իր հետքը ձգած է իմ գրելակերպիս վրայ։ 

Զօհրապի նման, Սուրէնեանն ալ իր մէկ ճամբորդութիւնը նկարագրած ատեն առիթէն 

կ՚օգտուի ընթերցողին փոխանցելու համար իր մտորումները մարդու էութեան ու  
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ճակատագրին, այլեւ երկիրը, աշխարհն ու մարդկութիւնը, աւելի ճիշդ՝ զի՛նք յուզող 

հարցերուն մասին։  

 Քառասունական թուականներուն Յունաստանէն ներգաղթած է, դարձած է հմուտ 

արուեստաբան-լրագրող, գրո՛ղ։ Հազար ափսոս, որ Հայաստան այցելութիւններէս մէկուն 

ընթացքին չկրցայ հետը տեսնուիլ, հարցազրոյց մը ունենալ։ Անհանգիստ էր։ «Ամեն ինչ 

ըսած եմ յուշերուս մէջ»,– յարեց ինք հեռաձայնէն, ակնարկելով զոյգ մեծկակ հատորներէ 

բաղկացած ու վերջերս լոյս տեսած իր «Օրագիր»-ին։  

 Հիմա վերստին կարդալով իր «Ճամփորդութիւն»-ը, հետեւեալ պարբերութիւնները 

ուշադրութիւնս կը գրաւեն, քանի որ ձեւով մը ի՛մ ալ հոգեվիճակը կը պատկերացնեն. «Այս 

"ամառային հանգիստ" կոչուած անգործութիւնը ինձ անհանգստացնում է արդէն. թուլանում 

է ներքին աղեղը, ծուլանում են մարմինս ու միտքս։ [...] Թուում էր, այստեղ [Ծաղկաձոր, 

գրողներու հանգստեան տունը] անտառի կանաչ ոգին, ազատութեան ու հանգստի զգացման 

հետ ներդաշնակ, պէտք է տրամադրի գերագոյնս ըմբոշխնելու ընթերցանութեան հաճոյքը։ 

Բայց երբ ազատութեան ու հանգիստի զգացումը դարձել է այն, ինչ իտալացները կոչում են 

dolce far niente – քաղցր անգործութիւն, զուտ զգայական երանութիւն, անտառի ոգին էլ օրօր 

է շշնջում, կամ հրաւիրում է ընկնելու անորոշ, հէնց միայն զգայական հայեցողութեան 

գիրկը, որ հաճելի է, նոյնիսկ հեշտալի, բայց թէ մի բան ինձ անհանգստացնում է խորքից, 

կարծես մեղաւոր եմ զգում ինքս իմ առաջ։        

  «[...] այս dolce far niente-ն չի բռնում իմ խառնուածքին։ Տրամադրութիւնս փչանում է 

արդէն, ֆիզիքապէս էլ լաւ չեմ զգում։ Պէտք է աշխատել կամ շարժուել։ Ու ահա շարժուելու 

առիթ եւ նպատակ. գնամ Դդմաշէն»։ 

 Եւ իր այդ ճամբորդութիւնը պատումն է մէկ օրուան իր հետիոտն երթուդարձին՝ 

Ծաղկաձորէն մինչեւ հանդիպակաց լեռան լանջին գտնուած Դդմաշէն գիւղը, ուր հին 

տաճար մը կայ։ Այդ գրութիւնն էր, որ վերյիշեր էի, երբ 1994-ին նոյն վայրը կը գտնուէի, նոյն 

այդ գրողներու հանգստեան տունը, ուր Համազգայինի երկրորդ Պատգամաւորական 

ժողովը կը գումարուէր, ու այնտեղէն մեկնելէ առաջ բացառիկ երանութիւնը վայելեցի 

նոյնպէս հետիոտն, քանի մը ընկերներով ու մեզ առաջնորդող երիտասարդներով իջնելու 

մինչեւ Մաքրավանք։ Սուրէնեան իր ճամբորդութիւնը պիտի ընէ առանձին, օգտագործելով 

իւրաքանչիւր քայլն ու իւրաքանչիւր պահը՝ զննելու ոչ միայն իր շրջապատը, ծառն ու 

ծաղիկը, ժայռն ու քարը, այլեւ պեղելու մարդու հոգեբանութեան խորքերը, խորհրդածելու 

բարիին ու չարին մասին, ու այդ ամենը՝ իր պատմողական հաճելի՛ ոճով։ Մէկ խօսքով՝ 

երկրորդ դասագիրք մը նուաստիս համար...   

 Եւ ես ալ անգործ մնալէն անհանգիստ կը զգամ։ Ու քալելը, շարժի՛լը իմ ալ 

սպեղանիս կը հանդիսանան։ Սակայն ես, կնոջմէս զատ, հետս ունիմ նաեւ անբաժան 

ընկերս՝ լուսանկարչական փոքրիկ գործիքս, միշտ վզէս կախուած, եւ իւրաքանչիւր 

քայլափոխիս կը բռնեմ նոր պատկեր մը, նոր ծաղիկ մը, ծառ մը կամ միեւնոյն պատկերները՝ 

տարբեր լոյսի տակ, տարբեր անկիւնէ մը։ Գեղեցիկ կամ իւրօրինակ տեսարան մը կամ պահ 

մը «անմահացնելը» հաճոյք կը պատճառէ ինծի։ Հաճոյքը կը կրկնապատկուի, երբ զայն կը 

բաժնեմ ուրիշին հետ, այդ ըլլայ վայկեանին՝ կամերայի փոքրիկ պաստառին վրայ Նազիկին 

ցոյց տալով լուսանկարածս, ու ստանալով իր հաւանութիւնը (կամ մերժումը...), կամ աւելի 

ուշ հարազատներու հետ վերապրելով այդ պատկերներու առթած հաճոյքը. երբեմն ալ 

Դիմատետրի (Ֆէյսպուքի) «բարեկամներուս» սեփականութիւնը դարձնելով զանոնք։ 

Լուսանկարչութեան հանդէպ հետաքրքրութիւնը մեր ընտանիքին մէջ աւելի քան մէկ դարու 
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վաղեմութիւն ունի, սկսելով Երուանդ մեծ-մեծ հօրմէս ու հասնելով մինչեւ զաւակս, նոյնիսկ 

թոռնիկներս...  

 Քանի օրերը կը յառաջանան, ու կը մօտենայ մեկնումի պահը, կարծես այնքան աւելի 

անյագօրէն կը փորձեմ պատկերներով խճողել կամերայիս փոքրիկ ուղեղը, «ցմրուր» վայելել 

արձակուրդս։ 

 «Իրիկունը կու գար մեղմիւ, անզգալօրէն իր ամոքիչ խաղաղութեան վերարկուն 

տարածելով կամաց կամաց, նախ ձորերուն, յետոյ սարաւանդներուն վրայ. [...] 

արեւմուտքին կը նայիմ, կեանքիս մէջ ասանկ արեւի մուտք տեսած չեմ. կարմիր բոլորակ մը, 

բայց մարած, բոլորովին մարած, կեանքէ զուրկ կարմիր մը, ջրաներկ պատկերի մը վրայ 

տեսնուածի պէս, կարմիր բոլորակ կապոյտ թուղթի մը վրայ փակցուած. [...] ոչի՜նչ մերին 

արեւմուտքներէն, որոնք մինչեւ վերջին վայկեանը կը մաքառին, կ՚ապրին, իրենց 

ճոխութիւնները կը շռայլեն, իրենց լոյսերը կը սպառեն, ոչինչ ասոնցմէ»,– կը գրէ Զօհրապ 

«Էջեր»-ուն մէջ՝ Վիշիի մէջ իր տեսած մայրամուտին դիմաց։  

 Այստեղ, Վարատերոյի վերջին երեկոյեան, արեւամուտը հրաշալիքներ կը պարզէ 

մեր աչքերուն առջեւ՝ իր մուգ մանիշակագոյն բայց հրավա՛ռ ամպերով, որոնց ձեւերը աւելի 

ծաւալ ալ կը ստանան՝ ընդելուզուած արեգակին ներկած ոսկի երիզներով։ Այդ 

խորապատկերին վրայ ծառերը կ՚ուրուագծուին իրենց յետին մանրամասնութիւններով 

որպէս արուեստի գլուխ գործոցներ։ Մայրամուտները միշտ ալ կրնան ներշնչման նոր 

աղբիւր հանդիսանալ ո՛ւր որ ալ գտնուիս։     

«Հորիզոն», 25-07-2011 – 01-08-2011 
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Ցայտաղբիւրը, Մարթինը եւ մնացեալը 
 

 Տարին անգամ մը, ուխտագնացութեան մը նման, Քեպէգ քաղաք այցելութիւնը այն 

ինքնատու հաճոյքներէն կամ պարգեւներէն (gateries) մէկն է, որ մենք մեզի կը թոյլատրենք. 

երբեմն երկուքով՝ այր ու կին, երբեմն չորսով՝ մեր «խաղընկերներ»-ուն հետ միասին՝ 

ակնկալելով, որ պահ մըն ալ պիտի գտնենք Scrabble խաղալու՝ մեր ուղեղները ժանգոտելէ 

փրկելու համար... 

 Խայծեր չեն պակսիր՝ մեզ նահանգի մայրաքաղաքը ներքաշելու համար, ու յուլիսեան 

այդ շաբաթավերջին ալ բաւարար պատրուակներ կային.  առաջին հերթին՝ արեւոտ, 

տաքուկ օրեր կը նախատեսուէին Մեթէո-մետիային կողմէ, ապա Քեպէգի ամառնային 

փառատօնի ժամանակն էր, թանգարաններէն մէկն ալ մեզ հետաքրքրող ցուցադրութիւն մը 

կը ծանուցէր։ Բուն պատճառը, սակայն, ամեն տարուան նման... մեր սիրելի ընկերուհին՝ 

Սեդան տեսնելն էր։ Տարեկան այդ հանդիպումին իրարու մեր լուրերը տալու, իրարու հետ 

մեր մտորումները փոխանակելու ու պարզապէս միասի՛ն ըլլալու համար կ՚արժէ՛ր այս 

ճամբորդութիւնը ընելը...    

  Թէեւ այնքան հեռու տեղ մը չէ արդէն երեք տարի առաջ իր 400-ամեակը տօնած այս 

քաղաքը, ու շատեր Մոնթրէալէն 2-2,5 ժամէն կը հասնին հոն, մենք սուրալու պատճառ մը 

չունինք, պանդոկի սենեակն ալ յետմիջօրէին միայն մեզի պիտի յանձնուի, ուստի մեր 

ժամանակը կ՚առնենք, ճանապարհի կէսին մեր աւանդական փիգ-նիգն ալ կ՚ընենք՝ ճամբեզրի 

վերջերս վերանորոգուած հանգստավայրի բացօթեայ սեղաններէն մէկուն շուրջ։ Չենք 

զարմանար, երբ մեր քովի երկու սեղանները արաբախօս ընտանիք մը,– գերդաստա՛ն մը,– 

կը գրաւէ, ու ինչե՜ր ըսես չի հաներ ինքնաշարժներէն՝ իսկական խնջոյքի մը վերածելով 

երթեւեկային այդ դադարը։ «Հայրենակիցնե՜ր են»,– դիտել կու տայ կինս՝ դատելով անոնց 

խօսած ու մեր ականջներուն  աւելի ծանօթ եգիպտական շեշտէն... Չենք զարմանար, 

որովհետեւ ո՛ւր որ երթանք, ո՛ր զբօսայգին ալ այցելենք նահանգի տարբեր կողմերը, 

բնութեան մէջ ըլլալու, օ՛դ առնելու, արե՛ւ առնելու եկողներուն մէկ կարեւոր տոկոսը, երբեմն 

ալ մեծամասնութիւնը միջինարեւելքցիներ կ՚ըլլան։ 

 Պանդոկը՝ Հին Քեպէգի նեղլիկ փոխոցներէն մէկուն վրայ, մեր նախորդ այցելութեան 

նկատեր էինք, դիրքն ու տեսքը սիրեր, այցաքարտն ալ վերցուցեր էինք, ու բախտաւոր 

եղանք, որ հակառակ փառատօնին, միայն երկու-երեք օր առաջ հեռաձայնելով, կրցանք 

վերջին ազատ սենեակը ապահովել։ Եւրոպական ոճով, ջերմ միջավայրով, սիրալիր 

անձնակազմով համեստ պանդոկ մը՝ բոլոր անհրաժեշտ յարմարութիւններով։ Կը ստուգենք, 

ու կը տեսնենք, որ սգրապըլ խաղալու անկիւն մըն ալ կրնանք գտնել ճաշասրահին մէջ... 

 Անմիջապէս որ կը հասնինք, կը հեռաձայնենք Սեդային, ինչպէս իրեն խոստացեր 

էինք նախորդ օրը։ Ինքն ի հարկէ նեղուած է, որ ի՛ր մօտ չենք իջեւաներ. «Տո՛ւն ունիք 

այստեղ, ինչո՞ւ ուրիշ տեղ կ՚երթաք...»։ 

 Կը ժամադրուինք անմիջապէս։ Պիտի երթանք զինք ալ առնենք ու վերադառնանք 

քաղաքամէջ, հի՛ն քաղաքը, ու պտտինք, վայելենք լուսավառուած ու տօնական 

հանդերձանքը հագուած փողոցներու գիշերային կեանքը։ Ամեն անկիւն բան մը կայ՝ 

երգիչներ, աճպարարներ, նուագածուներ, եւայլն։   

 – Բարի եկաք, հազար բարով,– ըսելով եւ իր մեծ ժպիտն ու թեւերը լայն բանալով մեզ 

կը դիմաւորէ մեր ընկերուհին իր տան սեմին, տուն, որ հազիւ 20-25 վայրկեան հեռու է մեր 

պանդոկէն,– հրամեցէք, մաման ալ թող ձեզ տեսնէ, աղուոր հայկական սուրճ մըն ալ 

կ՚առնէք, ապա կ՚երթանք, – կ՚աւելցնէ ու ներս կ՚առաջնորդէ մեզ։ Երեկոյեան ժամը հինգն է։            
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 Սեդան Քեպէգի մեր հիւպատոսն է, փոքրաթիւ  հայ գաղութի (30-50 հոգի՞) 

քաղաքապե՛տը, Հայ դատի զինուորեալը։ Մեր բարեկամութիւնը երեք-չորս տասնամեակ 

առաջ  սկսած է, ի հարկէ Մոնթրէալէն, ուր Լիբանանէն նոր հասած էր, ուրկէ սակայն, իր 

ծնողքին ալ հետ, ան ինքզինք պիտի հո՛ս աքսորէ՝ իբր երկրորդական վարժարանի 

ուսուցչուհի հո՛ս գտնելով իր գործը, սիրելով միջավայրը ու մանաւանդ սիրուելով ու 

գնահատուելով շրջապատէն։ Ափսոս, որ նման ոյժ մը չենք կրցեր ատենին ներգրաւել մե՛ր 

կրթական համակարգին մէջ, բայց այդ արդէն ուրիշ պատմութիւն ըլլալու է։ 

 Երբոր ժամը տասին կը մեկնինք իր տունէն, արդէն հայութեան բոլոր հարցերը 

ծեծուած են, ընտանեկան բոլոր մանրամասնութիւնները փոխանակուած. սուրճին հետեւած 

է պտուղի սեղանը, պտուղին՝ «փոքր ընթրիք» մը։ Փառատօնի լոյսերէն ու աղմուկէ հեռու, 

մենք տարբե՜ր ոլորտներու մէջ սաւառնած ենք աննկատ անցնող այդ ժամերուն ընթացքին։ 

Ինք կը կարծէր, որ տակաւին քաղաքն ալ պտտելու ուժ կար մեր վրան, մինչ մենք անկողի՜ն 

կ՚երազէինք այլեւս... Կը ժամադրուինք յաջորդ կէսօր, ճաշելու Ազգային ժողովի ճաշարանը, 

ուր ինք կանխօրօք սեղան ապահոված է։ Կրնա՞նք մերժել։ 

 Յաջորդ առաւօտ, իրեն միանալէ առաջ, պահ մը պիտի անցնինք Հռոմէն, ըսել կ՚ուզեմ 

Քաղաքակրթութեան թանգարանէն, ուր Հռոմի նուիրուած ցուցահանդէս կար, հին դարերէն 

մինչեւ ԺԹ. դար։ Մտքիս մէջ պիտի վերանորոգուին ճարտարապետութեան պատմութեան 

ու արուեստի՛ պատմութեան դասերէն մնացած գիտելիքներս, պիտի սքանչանանք 

հռովմէական քաղաքակրթութեան թողած մեծ ժառանգութեան վրայ, ժառանգութիւն, որուն 

բնօրինակներէն ալ կարգ մը նմուշներ բերուած էին այստեղ այս առթիւ։        

 Սեդային հետ մեր ժամադրութիւնը Թուռնիի ցայտաղբիւրի աւազանին շուրջն է։ 

Ասիկա նուէրն է մեծ գործարարի մը, քաղաքի 400-ամեակին առթիւ, բերուած Ֆրանսայէն, 

ուր ան կերտուած է 1854-ին ու զետեղուած Պորտօ քաղաքին մէջ ։ Իրմէ վեց օրինակ 

գոյութիւն ունի։ Եօթը մեթր բարձրութեամբ, չորս մեթր տրամագիծով, 43 ցայտանի, 

քանդակազարդ ձուլածոյ գլուխգործոց մըն է։ Քիչ մը կանուխ հասած ենք, ու առիթ ունինք 

ամեն կողմէ զայն լուսանկարելու, տակաւին դիտելու արդի պարի խումբի մըն ալ ելոյթը՝ 

աւազանին շուրջ ու անկէ մինչեւ Խորհրդարանի մուտքը երկարող բացատը, ուր պիտի դէմ- 

յանդիման գանք մեզ հիւրընկալող ընկերուհիին լայն ժպիտին։   

 

*** 

 Քեպէգի Խորհրդարանը, ուր կը գումարուի նահանգի Ազգային ժողովը, պատկառելի 

շէնք մըն է, կերտուած 1877-1886-ին, Eugènne-Étienne Taché ճարտարապետին յօրինմամբ։ Իր 

դասական (Երկրորդ կայսրութեան) ոճով, իր կեդրոնական աշտարակով, որ գլխաւոր 

մուտքը կը շեշտէ, իր ճակատը զարդարող՝ Քեպէգի պատմութեան մէջ իրենց դրոշմը ձգած 

ականաւոր այրերու եւ կիներու 26 պրոնզէ արձաններու շարքով՝ իրապէս տեսարժան վայր 

մըն է ոչ միայն դուրսէն, այլեւ ներսէն։ 

 Զայն տեսնելու առիթը ահաւասիկ մեզի շնորհողը մեր ընկերուհին է՝ Սեդան, որուն 

ընկերակցութեամբ պիտի մտնենք ներս, սակայն ոչ գլխաւոր մուտքէն, քանի որ հոս ալ, 

ինչպէս քիչ մը ամեն տեղ, նորոգութիւններ կը կատարուին։ Վստահելի՜ ու անվնա՛ս 

քաղաքացիներ ըլլալու մեր հանգամանքը փաստուելէ ետք, քանի մը միջանցքներէ պիտի 

անցնինք ու հասնինք ճաշասրահը, ուր սիրալիր հիւրընկալուհի մը մեզ ներս՝ մեր 

ապահոված սեղանը պիտի առաջնորդէ։  

 – Այստեղ կը ճաշեն մեր պատգամաւորները,– կը բացատրէ Սեդա,– բայց այսօր 

շաբաթ է, հոս չեն։  
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 Իրապէս հետաքրքրական է։ Արդեօք իրենց ժողովի օրերո՞ւն ալ կարելի է գալ ու հոս 

ճաշել։ 

 – Այո՛, բայց միշտ նախապէս ապահովելու ես, որովհետեւ շատ տեղ չի մնար։ 

 Ինք հո՛ս է, որ իր «քաղաքական աշխատանքները» կը տանի, կը տեսնուի այս կամ 

այն պատգամաւորին հետ, Հայ դատի ի նպաստ տրամադրութիւններ կը ջանայ հրահրել... 

 Քեպէգի մէջ համեղ ճաշ սպասարկող ճաշարան չի պակսիր, սակայն այստեղ հո՜վ մը 

կայ, մթնոլո՜րտ մը, լրջութի՛ւն մը, որ սակայն ճնշիչ չէ, ու չենք անդրադառնար ինչպէս 

ապսպրանքները կ՚ընենք, ճաշերը կը սպասարկուին, սուրճն ու անուշեղէնը՝ նոյնպէս, ու 

արդէն ոտքի ելած ենք։  

 – Կրնանք թերեւս շրջիլ, այցելել ժողովասրահը,– կ՚առաջարկէ մեր ընկերուհին, ու կը 

հետեւինք իրեն։  

 Ճաշարանի ելքին խարտեաշ կին մը ժպտելով կը հարցնէ, որ կրնա՞յ մեզի օգտակար 

ըլլալ։ – Կարելի՞ է պտտիլ,–  կը հարցնենք։ – Հիմա ոչ պտտելու ժամ է, ոչ ալ պտտցնող 

առաջնորդները հոս են։  

 – Ես կրնամ ձեզ պտտցել,– կ՚ըսէ Մարթին (անունը կը կարդանք կուրծքի պիտակին 

վրայ), հանգիստի պահս է, ինչո՞ւ ոչ։  

 Ինք տեղւոյն ապահովութեան հսկող պահակներէն մէկը կը թուի ըլլալ։ Միւսները 

այրեր են, ինք միակ կինն է, որոշ տարիքի, սակայն բարեձեւ ու ջղուտ, կորովի ու շատ 

բարեացակամ։   

 Նահանգի վարչապետներուն լուսանկարներով զարդարուած գաւիթէն պիտի 

բարձրանանք վեր, որովհետեւ մեզի պէս պարզ մահկանացուներուս արտօնուած է 

Խորհրդարանի ժողովասրահի միայն վերնատունը մտնել։  

 Դիտել կու տամ, որ վերջին 30-40 տարուան վարչապետներէն գրեթէ բոլորը անձամբ 

ճանչնալու առիթ ունեցած ենք, քանի որ բոլորն ալ Մոնթրէալի մեր կեդրոնները այցելած ու 

մեզի՝ հայ գաղութիւն հետ լաւ յարաբերութիւններ են մշակած։ Սառը կը կոտրուի, ու արդէն 

մտերմացած ենք Մարթինի հետ։ Ինք եւս այդ բոլորին հետ «ապրած» է, զիրենք ճանչցած է 

իրենց բոլոր մարդկային թերութիւններով ու կը զանազանէ անոնց մէջ համեստն ու գոռոզը, 

մարդկավայելն ու սնապարծը եւ  այլն։ Ամենէն աւելի զինք տպաւորած է Ռոպեր Պուրասան՝ 

իր չափազանց պարզ ու անսեթեւեթ բնաւորութեամբ։  

 – Բոլորիս հետ կը խօսէր հաւասարէ-հաւասար, որպէս գործակից, նոյնիսկ եթէ պարզ 

հսկիչ մը կամ բարապան մը ըլլայինք,– կը վկայէ տիկինը։ 

 Կը հարցնեմ, որ Ազգային ժողովի անդամները նիստերէն դուրս ինչպէ՞ս կը վարուին 

իրարու հանդէպ, հակառակորդները ժողովէն ետք կը շարունակե՞ն առճակատիլ... 

 – Բոլորն ալ մտերիմ ընկերներ են, ժողովէ դուրս կը կատակեն, միասին կը ճաշեն, 

շատ ընկերական յարաբերութիւններ ունին։ 

 Հետաքրքրական էր ասիկա գիտնալը, որովհետեւ այդ ուղղութեամբ հաւանաբար 

մենք ալ սորվելիք ունինք... 

 Վերնատունը, հոն ուր թղթակիցները ու հասարակ ժողովուրդը կրնան մտնել եւ 

ունկնդրել պատգամաւորներու վիճաբանութիւնները, իբր շարունակութիւնը բուն 

ատեանին, ինքնին արուեստի գլուխգործոց  մըն է՝ իր զարդերով ու նախշերով։ Մարթին մեզ 

կը տանի նաեւ անոր ետեւը, վերի այդ յարկին վրայ գտնուող հիւրասրահը, ուր 

դադարներուն պատգամաւորները կրնային... հատ մը ճնկել։ Ըստ երեւոյթին ատիկա հիմա 

անցեալին կը պատկանի, քանի որ ներկայ վարչապետ Ժան Շարէն արգիլեր է՝ աւելի 

պայծառ մտքով ժողովականներ ունենալու համար սրահէն ներս... 
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 Մարթին շատ կը խօսի, սակայն մեզի համար շատ հետաքրքրական է ի՛ր 

կենսագրութիւնը։ Կու գայ գաւառաբնակ աւանդական ընտանիքէ մը, որուն տասը 

զաւակներէն մէկն էր ինք։ Օր մըն ալ մայրը ի վերջոյ տունէն դուրս դրած է գիւղի քահանան, 

որ եկած էր մղելու զիրենք, որ տակաւին ծծնդաբերեն։ Մարթին, հակառակ ընկալեալ 

սովորութեան, քաղաք գացած է ուսանելու, ու ա՛լ տուն չէ վերադարձած։ Ապրած է 

վերիվայրումներով լի կեանք մը, բայց թօթափած է եկեղեցւոյ տիրապետութիւնը, 

ազատագրու՛ած է, այն տարիներուն, որ Քեպէգ կ՚ապրէր իր խաղաղ յեղափոխութիւնը։ Ինք 

այդ յեղափոխութեան զաւակն է, տեսած է անոր «բարիքներ»-ն ալ «չարիքներ»-ն ալ... 

 Օրը տակաւին երկար է մեր առջեւ։ Կ՚որոշենք երթալ քալել, բայց ո՛չ որեւէ տեղ։ 

Նահանգի կառավարութիւնը իր մայրաքաղաքի յոբելեանին առթիւ աղուոր նուէր մը ըրած է՝ 

Սէն-Լորան գետի եզերքը, երկուքուկէս քիլոմեթր երկարութեան վրայ, քալողներուն եւ 

վարգողներուն համար ասֆալթապատ արահետ մը կառուցելով, անոր զուգահեռ հատ մըն 

ալ՝ հեծանւորդներուն համար,  ամբողջութիւնը կոչելով քաղաքի հիմնադիրի անունով՝ 

Promenade Samuel-De Champlain ։ Կը տեղեկանանք, որ զայն երկարելու ծրագիր մըն ալ կայ։ 

Իրապէս հաճելի է այդտեղ ճեմել, լսել ալիքներուն շառաչիւնը եզերքի ժայռերուն վրայ, 

դիտել արդի արուեստի գործերը, որոնք այդ ճամբուն երկայնքին զետեղուած են յարակից 

մարգագետիններուն վրայ կամ նոյնիսկ արահետին եզերքին։   

 Երեկոյեան ընթրիքը, այս անգամ մե՛ր նախաձեռնութեամբ, դարձեալ գետին ափին 

պիտի ըլլայ, զբօսանաւերու քարափին մօտ, դարատափով այն ճաշարանը, ուր ուրի՛շ 

առիթով նոյնինքն Սեդան է մեզ հիւրասիրած։ Բացօթեայ կեանքի կարօտով կ՚ապրինք 

ամբողջ տարին, ու հիմա որ այս տաքուկ օրերը շնորհուած են մեզի, պէտք է առաւելագոյնը 

օգտուիլ... 

 Իրարմէ բաժնուելէ ետք երեկոյեան պիտի կարենանք այր ու կին մենամարտիլ 

բառախաղի մեր սեղանին շուրջ։ Կարեւոր չէ ո՛վ է յաղթողը, այնքան ատեն որ մեզմէ մէկն է...  

 Կիրակի առաւօտ քիչ մը կը դեգերինք պանդոկին շրջակայ՝ Հին քաղաքի 

փողոցներուն մէջ, կը լուսանկարեմ շէնքեր, արձաններ, ծաղիկներ, ու անգամ մը եւս, 

քանիերորդ անգամ, Կոմիտասի կիսանդրին՝ d'Auteuil փողոցի ծառուղիին վրայ զետեղուած, 

այդ ալ մե՛ր՝ Քեպէգ նահանգի հայութեա՛ն նուէրը՝ քաղաքի 400-ամեակին առթիւ։ 

Հետաքրքրականը, սակայն, այդ օր Քեպէգի Աստուածածնայ մայր տաճարին առջեւ 

պարզուած տեսարանն էր։ Հիւսիսային Ամերիկայի ամենէն հին ծուխին՝ 1647-ին շինուած ու 

երկիցս հրոյ ճարակ դարձած եկեղեցւոյ վայրին վրայ այժմ կանգուն տաճարն է, որ ամեն 

տեսակ զարդերով հարուստ է, մեծ մասամբ նուիրուած Ֆրանսայի Լուի ԺԴ. արքային կողմէ։ 

Տակաւին գործող քիչ եկեղեցիներէն մէկն է։ Երբ կը մօտենանք՝ ձայներ, նուագ, ծափ ու 

ծնծղայ կը լսենք։ Կը հետաքրքրուինք, կը տեղեկանանք, որ եկեղեցասէր տիկնանց ու 

այրերու խումբ մըն է, ոմանք՝ Մոնթրէալէն, որոնք կը շրջին եկեղեցիէ-եկեղեցի ու երգելով, 

ծափելով անցորդները ներս՝ պատարագի կը հրաւիրեն... Ահա թէ ինչ։ Ուրիշ տաճարներ, 

այստեղ կամ այլուր կա՛մ կը փակուին՝ հաւատացեալի ու նիւթականի պակասի 

պատճառաւ, կա՛մ թանգարանի, թատերասրահի, կա՛մ ալ թանկարժէք յարկաբաժիններու 

կը վերածուին... 

 Մոնթրէալ վերադարձի ճամբան բռնելէ առաջ պիտի երթանք քաղաքէն քիչ մը դուրս՝ 

Montmorency ջրվէժը, 83 մեթր բարձրութենէ գահավիժող ջուրի այդ հսկայ զանգուածի 

գեղեցկութեամբ անգամ մը եւս ներշնչուելու։ Հոն, անոր շրջապատի զբօսայգիին մէջ 

ականատես պիտի ըլլանք նորօրեայ հարսանեկան արարողութեան մը, միշտ բացօթեայ, 

խորանի տեղ՝ գրակալ մը, ծալուող ճերմակ աթոռներու տարածք մը՝ որպէս ատեան, եւ 
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քահանան ու հարսնեւորները իրենց տօնական փայլփլուն տեսակաւոր զգեստներով։ 

Արարողութենէն ետք խնջոյքը պիտի շարունակուի այն փոքր դղեակի սրահներէն մէկուն 

մէջ, որուն ջրվէժահայեաց դարատափին վրայ ալ մենք մեր կէսօրուան ճաշը առինք։ Առի 

նաեւ լուսանկարներու շարք մը, որոնցմէ մէկը հիմա կը լեցնէ համակարգիչիս «սեղան»-ը՝ 

պաստառը։ Ջրվէժը կողքէն կ՚երեւի, իսկ վար հասած ջուրին փրփուրը կ՚արձակուի 

բարձրութենէն աւելի երկար հորիզոնական տարածքի մը վրայ, իր հետ տանելով նաեւ 

ծիրանի գօտի մը։ 

«Հորիզոն», 10-10-2011 – 17-10-2011 
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Պարպուած շիշեր 
 

 Այդ ամառ վերստին Արեւելեան գաւառներն էինք գացեր արձակուրդի։ Այդպէս կը 

կոչուին Մոնթրէալի հարաւը՝ ամերիկեան սահմանին մօտակայ այն տարածքները, որոնք 

ունին իւրայատուկ ինքնութիւն մը։ Նախապէս առաւելաբար անգլիախօս շրջան մը եղած է, 

հիմա նուազ, սակայն տակաւին տարբեր դրոշմ մը կր կրէ։ Յատկապէս գիւղերու, 

գիւղաքաղաքներու կերպարանքները առինքնող են։ Այսօր բաւական զարգացած հողամաս 

մըն է զբօսաշրջային առումով, ու շատ շատեր ամռան տաքին շաբաթ մը երկու հոն կ՚երթան 

հանգստանալու։ 

 Ընդհանրապէս տափարակ հողատարածք մըն է, սակայն բազմաթիւ կարեւոր 

բլուրներ կամ լեռներ հոս ու հոն կարծես դուրս կը ժայթքեն դաշտերէն ու նկարագիր կու 

տան համայնապատկերին։ Ա՛յդ է, որ այնքան հետաքրքրական կը դարձնէ բնութիւնը։ 

Աւելցուցէք նոյնքան թիւով լիճեր ու լճակներ, ու ահա արձակուրդի իտէալ միջավայր մը։ 

Քեպէգցիներու մեծամասնութիւնը ձմեռն ալ կը սիրէ այդ կողմերը երթալ ու օգտուիլ 

դահուկելու սահուղիներէն, որ այդ բլուրներուն ու լեռներուն լանջերն ի վար սարքուած են, 

անշուշտ ուրախութիւն պատճառելով ձմեռնորդներուն, բայց ոչ ամառնորդներուն, որոնք 

զանոնք՝ այդ սահուղիները կը տեսնեն որպէս բնութեան մէջ յառաջացած սպիներ... 

 Մենք Օրֆորտ լերան շրջապատին մէջն ենք, իջեւանած Մակոկ գիւղաքաղաքին 

մօտերը, բայց լերան ստորոտը շինուած նոր պանդոկային համալիր մը։ Մտերմիկ միջավայր 

մը, կարմիր կտուրով մի քանի տնակներէ բաղկացած։ Իւրաքանչիւրը՝ մէկ կամ երկու 

ընտանիքի համար։ Ընկերովի՝ տնակ մըն ալ մենք ենք վարձած քանի մը օրով։ Տնակ 

ըսածներս շատ հանգստաւէտ յարկաբաժիններ են, մի քանի ննջարանով, նստասենեակով, 

բաղնիք ու խոհանոցով։ Դուրսը՝ անոնց միջեւ լողաւազանն է, ուր աղջիկներս կը սիրեն 

խաղալ ու լողալ, սուզուիլ ու պոռչտալ։  

 Ես կը նախընտրեմ լճեզերք երթալ։ Մակոկը երկար լողափ ունի Մեմֆրամակոկ մեծ 

լիճի հիւսիսային եզերքը։ Այդտեղէն կարելի է նաեւ փոքր նաւերով լիճն ի վար, մինչեւ 

Ամերիկեան սահմանը երթալ ու գալ։ Լողալու համար սակայն աւելի կը սիրենք Օրֆորտի 

մեծ զբօսայգիին մէջ գտնուող Սթուքլի լճակը, որ շատ մաքուր է, ուր մակոյկներ, մանաւանդ 

շարժակաւոր մակոյկներ ու ջրահեծիքներ չեն շրջիր, աղմուկ ու ապականութիւն չեն բերեր։ 

Աղմուկը՝ երեխաներու ուրախ ճիչերն են... Եթէ Մոնթրէալէն պիտի գաս այստեղ, ու փորձես 

լիճին եզերքը գտնուող փիգ-նիգի սեղաններէն մէկը գրաւել՝ օրը հոս անցնելու համար, 

առաւօտ շատ կանուխ պիտի մեկնիս։ Բայց եթէ այս կողմերը գիշերած ես, անպայման կը 

յաջողիս քաղաքաբնակներուն հասնելէն առաջ՝ գալ ու լաւագոյն, հովասուն անկիւնը 

գտնել...  

 Հետդ կը բերես մեծ սառնարանը՝ օրուան սանտուիչներով, պտուղ-բանջարեղէնով ու 

օշարակներով (ոգելից ըմպելիները արգիլուած են նահանգային կամ որեւէ զբօսայգիի մէջ), 

որ նախորդ երեկոյ կամ նոյն առաւօտ կինդ խնամքով պատրաստած է... Կը բերես 

կարդալիքդ, որ ջուրէ դուրս գտնուած հանգիստի մէկ պահուդ, երբ զաւակներդ ալ իրենց 

տարեկիցներուն հետ աւազին վրայ խաղալով զբաղած են՝ քանի մը էջ կարենաս ընթեռնել։  

 Շատ յիշատակներ կան կապուած այս վայրերուն հետ, ուր օրուան վերջաւորութեան 

ալ կրնաս համերգներու ներկայ ըլլալ՝ Jeunesse musicale du Canada-ի ճամբարի սրահին, կամ 

Մակոկի մայր տաճարին մէջ, կամ ալ թատերական ներկայացում մը վայելել քիչ մըն ալ 

աւելի հեռու՝ շրջակայ քաղաքներու կամ աւաններու դպրոցական կամ համալսարանական 

թատերասրահներուն մէջ։ Ամբողջ ամառը մշակութային եռուզեռ մը կայ այստեղ, որուն 
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համար իրապէս բախտաւոր պէտք ենք զգալ մենք զմեզ, բայց որմէ այնքան յաճախ ալ չենք 

գիտցած օգտուիլ, այլապէս լեցուցած ըլլալով մեր ամառնային արձակուրդային օրերը։    

 

 Աղջնակներուս հետ քալելու ելած եմ։ Պանդոկէն մեկնելով, ճամբուն եզերքէն 

յառաջանալով կը զրուցենք։  Երթեւեկ գրեթէ չկայ։ Ամառնային երեկոյ է, տակաւին լոյս է, ու 

Օրֆորտի կոնաձեւ սքանչելի գագաթն ալ քովէն կը հսկէ մեր վրայ։ Մաքուր օդը մեր թոքերը 

կը մաքրէ, լռութիւնը՝ մեր մտքերը։ Կը նկատենք, մեր առջեւէն զոյգ մը կը քալեն։ Ծերունի 

մըն է, ու ձեռքէն բռնած իր թոռնիկը։ Մերթ ընդ մերթ կանգ կ՚առնեն, փոքրիկը կը ծռի, գետնէն 

բան մը կը վերցնէ ու մեծ հօրը կը յանձնէ, ան ալ ուսէն կախուած լայն տոպրակի մը մէջ կը 

դնէ։ Կը մօտենանք ու բարեւ կ՚ըսենք։ Կը հասկնանք, որ զովացուցիչի շիշեր կը հաւաքեն։ 

Իւրաքանչիւրին համար մի քանի սենթ կրնան գանձել, եթէ նպարավաճառատուն տանին։ 

 – Մեր գեղեցիկ բնութիւնը կը փորձենք մաքուր պահել,– կ՚ըսէ մեծհայրիկը։ – Այո՛,– 

կ՚աւելցնէ թոռնիկը,– պարապ շիշերը պէտք չէ ճամբաներուն վրայ ձգել։                   

 Դժուար պիտի չըլլար հաւատալ իրենց, եթէ մարդուն հագուստ-կապուստը չմատնէր 

աղքատութեան աստիճան մը, որուն վրայ գտնուողին համար ձեռք ձգած իւրաքանչիւր 

սենթը կրնայ օգտակար ըլլալ։ 

 Երբոր կը վերադառնանք պանդոկ, մենք ալ խաւաքարտէ պարապ տուփ մը կը 

ճարենք ու կը սկսինք լողաւազանին շուրջ կամ մօտերը լքուած պարապ շիշերը հաւաքել 

անոր մէջ։ Աղջիկներուս բան չեմ ըսեր, սակայն միտքս կը դնեմ, որ յաջորդ երեկոյ, այստեղէն 

մեկնելէ առաջ, պիտի ջանամ գտնել այդ ծերունին ու ամբողջ հաւաքածս յանձնել իրեն։  

 Իրապէս ալ, կը գտնենք զիրենք, ու լաւ բան մը ըրած ըլլալու տրամադրութեամբ՝ 

իրեն կ՚առաջարկեմ շիշերով լեցուն տուփս։ Մարդը կը մերժէ։ Անակնկալի կու գամ։ Կ՚երեւի 

արժանապատւութեան հարց կը դառնայ։ Չեմ պնդեր ու կը հեռանանք, սակայն կը խորհիմ 

ուրիշ կերպով օգնել իրեն։ Մէկիկ-մէկիկ, կամաց-կամաց կը սկսինք պարապ շիշերը նետել 

ճամբուն եզերքը, որպէսզի ինք զանոնք հաւաքէ թոռնիկին հետ։ 

 Ահա մեր այդ ըրած պահուն, ուրկէ՛ ո՜ւր ոստիկանի ինքնաշարժ մը կու գայ մեր 

ետեւէն ու մեր առջեւը անցնելով կը կեցնէ մեզ։ Տուգանք պիտի ստանանք։ Արգիլուած է 

շիշերը այդպէս նետելը։  

 Ի՞նչ ընենք։ Կը բացատրենք թէ ինչու կ՚ընէինք ատիկա։ Մարդը չի հաւատար, սակայն 

շատ չանցած հեռուէն կ՚երեւին պապիկն ու թոռնիկը։  

 Ոստիկանը թոյլ կու տայ որ մեկնինք, բայց կը յարէ՝ բարեգործութեան աւելի լաւ ձեւ 

մը գտէք... 

 Շնորհակալ կ՚ըլլանք ու կը շարունակենք մեր ճամբան։ Յետահայեաց հայելիէս կը 

տեսնեմ, որ ոստիկանն ալ շիշ մը կը նետէ իր պատուհանէն, մինչ Օրֆորտը հետզհետէ կը 

փոքրանայ հորիզոնին վրայ... 

«Հորիզոն», 30-01-2012 
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Շառաչին հետ ալիքներուն 
 

 – Տե՛ս, ա՞ստղ է, թէ՞ օդանաւ է,– հարց կու տայ կինս՝ մատնանշելով աստղազարդ 

երկնքին վրայ պլպլացող լոյս մը ։   

 Բազկաթոռներու մէջ ընկղմած՝ կը վայելենք արձակուրդի երեկոյ մը, պանդոկի 

դալար տանիքին վրայ։ Խաղաղականի ափին՝ Աւիլա պիչ (լողափ) աւանը, ուր 

ապաստանած ենք քանի մը օրով՝ հեռանալով մեր հարազատներէն, որոնց տեսութեան եկեր 

էինք արեւմտեան կողմն այս աշխարհի՝ հրաժարելով մեր հեւքոտ առօրեայէն ։ Կը թուի, թէ 

մինակ ենք այդ պահուն, այդտեղ, կամ գուցէ չենք նկատեր քիչ մը աւելի հեռուն նստող 

ուրիշները։ 

 – Նայէ, ձկնորսներ ըլլալուն են,– կը յարէ կողակիցս, ի տես մօտեցող զոյգ մը կարմիր-

կանաչ լոյսերուն։ – Քիչ անդին ուրիշ նաւակ մըն ալ կայ կարծես, աւելի հեռուն ալ քանի մը 

լոյսեր կը պլպլան, կը տեսնե՞ս։  

 Մութը ճեղքող դեղնաւուն լոյսեր կան փայտէ նաւամատոյցին երկայնքին, նոյնպէս 

անկէ ալ անդին՝ ծովուն մէջ կառուցուած ճաշարանը տանող երկար կամրջակին վրայ։ Կան 

նաեւ ծովեզերեայ ճամբուն ու տակաւին բաց ճաշարաններու կամ սրճարաններու մի քանի 

լոյսերը։ Ճամբուն վերջաւորութեան, բլուրին վրայ թառած շքեղ ամառանոցը արդէն միայն 

փայլփլող գօտիի մը տեսքը կ՚առնէ։ Այլապէս ծովը ամբողջութեամբ սեւ է, միայն ափ հասնող 

ու իրենց ուժգնութիւնը կորսնցնող ալիքներուն փրփուրն է, որ քիչ մը գոյն կը ստանայ, ու 

կ՚ընկերանայ անոնց շառաչիւնին, որ իր հանդարտ կշռոյթով մեզ կ՚օրօրէ, կ՚այլուրացնէ։   

 Այդպէս, կը փոխադրուիմ այլ ծովերու դիմաց, այլ պատկերներ կը բացուին մտքիս 

պատուհանին  առջեւ։  

 Եգիպտոս։ Աղեքսանդրիոյ Սիտի Պիշրի, Մա՚մուրայի ու Մոնթազայի լողափները, 

կամ Ռաս-էլ-Պարի ծովեզերքը, հոն ուր Նեղոսը Միջերկրականի հետ սիրաբանութիւն կ՚ընէ։ 

Մանկութիւն, պատանեկութիւն կը վերապրիմ։ 

 Լիբանան։ Այն Նաասի բարձունքէն պայծառ օրերուն ծովն ալ կը տեսնուի։ Հօրս հետ, 

երկու եղբայր հորիզոնին վրայ յառաջացող խաղալիքի նման փոքրիկ երեւցող նաւերը կը 

համրենք։ 

 Յունաստան, Աթենքի արուարձան մը։ Ժողովի դադարին պահ մը ծով կը մտնենք։ 

Չքնաղ է միջավայրը։ Զարդարուած՝ անվերնամաս մանկամարդուհիներու կամ հեքիաթային 

ծովանուշներու ներկայութեամբը։ Մելիքը, ներշնչուած, կը սկսի երգել «Զանգակներ, 

զանգակներ...»՝ «Ծաղիկներ, ծաղիկներ...» երգին եղանակով։  

 Գէյփ Գոտ։ Ծովու կարօտը առնելու կ՚երթանք, արդէն մեր զաւակները մեզի հետ, 

որպէսզի իրենք ալ հմայուին անոր դիւթանքով։ Անմոռանալի, անզուգական ընկերս՝ 

Ժիրայրը ողբացեալ ու իր կողակիցը՝ «Զարիֆս» անուանեալ Եւգինէն, որոնց 

ասպնջականութիւնը կը վայելենք քանիցս։ Եւ նոյնպէս մեզմէ առյաւէտ բաժնուած՝ հայրենի 

գրող Զօրայրը Խալափեանը, որուն գրքին շնորհանդէսը կը կատարուէր Պոսթըն, ու զինք 

մեզի հետ տարինք Գրէյկվիլ պիչ, լողազգեստ մը փոխ տուինք, եւ Ատլանտեանի մէջ լողաց, 

յայտարարելով թէ կեանքին մէջ մտքէն չէր կրնար անցընել, որ նման առիթ պիտի ունենար 

երբեւիցէ...   Եւ Մարգոնի պիչ, սքանչելի լողափ մը, ուր կարելի չէ լողալ, կարելի է միայն 

բարձր ալիքներուն հարուածները ստանալ կռնակիդ կամ կուրծքիդ. Լեւոնենց ու 

Նուպարենց հետ էինք։      

 Տակաւին Նոր Պրունզուիք, Պուքթուշ՝ Անթոնին Մայէի բնակավայրը, մեծ 

գրագիտուհիին հարեւանութեամբ։ Հոս ալ դժուար եղաւ ծով մտնելը, քանի որ այդ օրերուն  
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ծովամայրերը, հայաստանցիներու լեզուով՝ ֆրանսերէնէն փոխառեալ «մետուսա»-ները 

ողողած էին ափերը։ Սակայն կարելի եղաւ հեռաձայնել, կապ հաստատել ու հրաւիրել 

Մայէն որ գայ  Մոնթրէալ եւ մեզի խօսի իր գործին ու մեր մասին... 

 Այլեւ Հաուայի։ Մեծ կղզիի բարձրաբերձ ժայռի մը վրայէն, երկու ձեռքերը մէկական 

ջահ բռնած՝ յատուկ բեմադրականութեամբ կը ցատկէր ու ծովը կը սուզուէր վարպետ 

լուղորդ մը, մայրամուտը նշելու համար աւանդաբար՝ զբօսաշրջիկներուն առջեւ...։ Ամեն օր։ 

 Վերջապէս՝ Սեւան։ Ով չէ՛ տեսած մեր աչքի լոյսը արեւամուտին, թերակղզիի 

տաճարներուն առջեւէն՝ իր ոսկեփայլ պսպղուն սաւանով, կամ Հայրավանքի բարձունքէն իր 

աննման լազուարթ երեսով, չէ՛ տեսած Սեւանը, անկատար եղած է հայրենիքի հետ իր 

հաղորդութիւնը։  

 Այո, ալիքները մեզ հեռուները կը տանին, իսկ իրենց շառաչը՝ ա՛լ աւելի... 

 

«Հորիզոն», 20-10-2014 
 
 
 
 
 
 
   

 
 


