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ՁՕՆ 

 

Սոյն հատորը կը նուիրեմ երկու կրտսեր թոռնիկներուս՝  
Սիրաքին ու Սարէնին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ 

 
Վերստին յատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Արմենակ Եղիայեանին, որ մեծ 

համբերութեամբ կը կոկէ հայերէնս։ 
Միշտ շնորհակալութիւն Իշխան Չիֆթճեանին, որ իր վարած Հայերէն blog 

կայքէջին վրայ կը հիւրընկալէ իրերայաջորդ հատորներս ու նամականիս։ 
Այս անգամ շնորհակալութիւն նաեւ Կարօ Մարկոսեանին, որ տրամադրեց 

շապիկի առաջին էջի նկարը ու կատարեց անոր ձեւաւորումը։ 
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Մուտք 

 
Ինչո՞ւ «Մանրանկար» եւ ոչ՝ «Մանրապատում»։ Չէ՞ որ այդպէս ալ 

կարելի էր բնութագրել այս «Ոստայն 9»-իս մէջ համախմբուած 

գրութիւնները։  

Հատորը բացող «Պահը» գրութեան մէջ, խօսելով լուսանկարչական 

արուեստին մասին, հետեւեալը կ՚ըսուի. «Պահու զգայնութիւնը շատ 

կարեւոր է լուսանկարիչին համար։ Այդ տեսակէտէն ան կը տարբերի բոլոր 

միւս արուեստագէտներէն, բայց մանաւանդ իր արուեստին ամենէն մօտ՝ 

կերպասրուստի վարպետներէն»։ ... «Լուսանկարիչը չունի շքեղանքը 

օգտուելու յաջորդական պահերու ընծայած հնարաւորութենէն։ Ան պէտք է 

"որսայ" կամ "բռնէ" տուեալ պահը։ Եթէ չորսաց կամ չբռնեց՝ պահը չքացած 

է, ուրիշ մը յաջորդած է անոր, որ այլեւս նման չէ նախորդին, որ ներշնչած 

էր զինք։ Եւ ճիշտ ա՛յդ արագ շարժելուն մէջ կը կայանայ անոր 

վարպետութիւնը»։ 

Այս «մանրանկար»-ները համարելու ենք լուսանկարներ, որոնցմէ 

իւրաքանչիւրը փորձած է «պահ» մը որսալ։ Բոլորն ալ ապրուած պահեր են, 

այս տողերը գրողին իսկ կողմէ, ոմանք ալ ուրիշներու, որոնք զանոնք 

պատմած են առանց գուցէ կասկածելու, որ օր մը կրնան գրի առնուիլ։ 

Ֆրանսերէն արտայայտութիւնը՝ «pris sur le vif», լաւապէս կը բացատրէ այս 

մանրանկարներուն բնոյթը, այսինքն առնուած կեանքէն՝ իրենց բնական 

վիճակին մէջ իսկ, առանց շպարի, առանց զարդարանքի։  

Բարի ընթերցում։ 
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Պահը 
Արա Աւետիսեանի յիշատակին 

 

Կեանքը պահերէ կը բաղկանայ։ Անկասկած։ Վայրկեանները կը յաջորդեն իրարու, մեր 

կամքէն անկախ, եւ իւրաքանչիւր վայրկեանը միւսէն տարբեր կ՚ըլլայ՝ ատիկա զգանք կամ ոչ, 
ատոր գիտակցինք կամ ոչ։ Տարբերութիւնները կրնան շատ փոքր ըլլալ, բայց կրնան ըլլալ 
նաեւ շատ մեծ՝ անակնկալներու առջեւ դնելով մեզ։ Հաճելի կամ անհաճոյ, ուրախ կամ 

տխուր, օգտակար կամ վնասակար։ Այդ բոլորը երկրորդական են։ Պահերը կը յաջորդեն 

իրարու, առանց մեզի հարցնելու, թէ ինչպէ՛ս կ՚ընկալենք մենք զանոնք։ 
Արուեստագէտին համար, սակայն, իւրաքանչիւր պահը ունի իր նկարագիրը, իր 

գաղտնի՛քը։ Ան անտարբեր չի կրնար մնալ անոր հանդէպ։ Ան աչք ունի ու կը տեսնէ, ականջ 
ունի ու կը լսէ, սիրտ ունի ու կը զգայ պահուն կարեւորութիւնը։ Կ՚ընկալէ, կ՚ընկալէ 
իւրայատուկ կերպով ու կը փորձէ հաղորդել մեզի։ Բաժնեկից դարձնել մեզ իր տեսածին, 

լսածին, զգացածին։ Հաղորդակցելու այդ փորձէ՛ն կը ծնին արուեստի գործերը։    
Պահու զգայնութիւնը շատ կարեւոր է լուսանկարիչին համար։ Այդ տեսակէտէն ան կը 

տարբերի բոլոր միւս արուեստագէտներէն, բայց մանաւանդ իր արուեստին ամենէն մօտ՝ 
կերպասրուստի վարպետներէն։   

Նկարիչը կամ քանդակագործը իր ներշնչումը կ՚առնէ ոչ միայն տուեալ պահէն, այլ 
յաջորդական պահերէ, որոնք տպաւորութիւն մը կը ստեղծեն անոր մէջ, կը մշակեն այդ 

տպաւորութիւնը ու կ՚առաջնորդեն անոր վրձինը կամ մուրճը այնպիսի ձեւով մը, որ իր 

ստեղծագործութիւնը արտայայտէ այդ տպաւորութիւնը, այլեւ այդ տպաւորութենէն 

յառաջացած մտածումը, իսկ այդ արտայայտութիւնը անոր տեսածէն շատ տարբեր կրնայ 
ըլլալ։ Արտաքին ազդակներն ու ժամանակին թաւալումը մեծ դեր կը խաղան անոր 

ստեղծագործութեան մէջ։ Կարելի է նոյնիսկ ենթադրել, թէ անոր տեսածը պարզապէս առիթ 

մը կամ պատրուակ մը կը հանդիսանայ այդ մտածումը հաղորդելու համար։ Այդպէս է 
դիմաքանդակներու կամ դիմանկարներու պարագային, երբ բնորդը, արտայայտութեան 

նիւթը ըլլալէ աւելի՝ կը հանդիսանայ այդ մտածումը դիտողին սեփականութիւնը դարձնելու 
միջոցը։ Օրինակ՝ Ռամբրանդտ մը,  անուանի անձնաւորութեան մը դէմքը կամ ամբողջ 
կերպարը կտաւին յանձնելով, կրնայ դիտողին մէջ յառաջացնել նողկանք յաւակնոտութեան, 

գոռոզութեան կամ յոխորտանքի նկատմամբ. կամ Այվազովսկի մը իր ծովանկարներով կրնայ 
դիտողին փոխանցել իր զգացած ահ ու սարսափը, որ ահեղ փոթորիկը կը յառաջացնէ 
մարդուն մէջ։    

Լուսանկարիչը չունի շքեղանքը օգտուելու յաջորդական պահերու ընծայած 
հնարաւորութենէն։ Ան պէտք է «որսայ» կամ «բռնէ» տուեալ պահը։ Եթէ չորսաց կամ չբռնեց՝ 
պահը չքացած է, ուրիշ մը յաջորդած է անոր, որ այլեւս նման չէ նախորդին, որ ներշնչած էր 

զինք։ Եւ ճիշտ ա՛յդ արագ շարժելուն մէջ կը կայանայ անոր վարպետութիւնը։ Երեխայի մը 

ժպիտը կամ արցունքը (մարդկային զգացումներու գլխաւոր արտայայտիչները), Նուբիացի 

գիւղացիի մը խոկումին խորութիւնը՝ ճակտին պռստումով ու մութին մէջ մնացած աչքերուն 

սեւեռումով, ինքնանկարի մը մէջ՝ սեփական անցեալին յառող գոհունակութեա՞ն, թէ՞ 
զարմանքի մը յաւիտենացումը, արձանի մը գլխուն թառած տատրակի մը լրջութի՞ւնը, թէ՞ 
նոյն ինքն արձանի կերպարին զայրոյթը, կամ Նեղոսի ջուրերուն մէջ ցոլացող մայրամուտի 

արեւին թէ ափին հանգչող առագաստանաւին վրայ հակած ծառի մը արտայայտած 
գուրգուրանքը միայն արուեստագէտ լուսանկարիչ մը կամ լուսանկարիչ արուեստագէտ մը 

կրնայ ընկալել ու փոխանցել։ Պահու այդ ընկալումն է ահա անոր մարզը։ 
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Այդ պահը բռնել կարենալուն մէջն է վարպետութիւնը։  
Արա Աւետիսեանի մեզի կտակած ժառանգութիւնը այդ վարպետութեան անժխտելի 

հաստատումն է։  
Մանրանկարներու այս շարքով ես ալ կը փորձեմ նման պահեր «բռնել» ու ընթերցողին 

փոխանցել՝ բառերո՛ւ միջոցով։ Որքա՞ն կը յաջողիմ, թող ընթերցողը դատէ... 
«Հորիզոն», 2016-03-20 (1929)    

 

 

Բժիշկին քով 
 

Վարդանին դարմանատունն ենք: Երիտասարդ ծնողներ, իրենց զաւակներուն հետ: Բժ. 

Վարդանը, կամ աւելի ճիշտ՝ «տոքթոր Վարդանը», ինչպէս զայն կը սիրենք կոչել, մեր բոլորին 

երեխաներուն բժիշկն է. մեր տարեկիցը, մեր դասընկերը, հինէն ծանօթ: Ինքն ալ մեզի պէս, 

մեզի հետ գաղթական է, դժուար տարիներ անցուցած, տեղւոյն պահանջած բոլոր 

քննութիւնները յաջողութեամբ անցուցած եւ ահա... 

Բայց պատմելիքս իրեն հետ կապ չունի, ներողամիտ եղէք, շեղեցայ: 
Ուրեմն, իր քովն ենք, նստած ենք սպասման սրահը, կարգի կը սպասենք. պզտիկներն 

ալ կը զբաղին անկիւնը դրուած խորանարդներով: 

Տիանան ալ, որ կը ճանչնամ, հոս է, իր երկրորդ մանչուն հետ. մայր ու զաւակ 

ամբողջովին հակապատկեր են իրարու. մինչ Տիանան խարտեաշ է, ցանոտ ու սովորականէն 

շատ սպիտակ մորթով, հայու համար՝ գրեթէ բացառութիւն մը, փոքրիկ Արան «կատարեալ» 

հայորդի մըն է՝ սեւ ու մեծ աչուկներով: Հազար վկայ պէտք է՝ մօրը հայ ըլլալը հաստատելու 
համար. Արայիկը ոչ մէկ վկայի պէտք ունի... 

Մինչ մենք լուռ նստած ենք, ահա երկու կիներ կը մտնեն ներս, միջին տարիքի, 

հայկական չափերով ու շարժուձեւերով. արդէն կասկած ալ չկայ իրենց ծագումին մասին. 

բարձրաձայն կը շարունակեն դուրսը՝ վերելակին մէջ կամ այլուր սկսած իրենց 
խօսակցութիւնը: Երկուքն ալ իրենց թոռները բերեր են քննութեան: Կը տեղաւորուին զոյգ մը 

պարապ աթոռներու վրայ. կը նային իրենց շուրջը. ծանօթ չեն տեսներ. կը շարունակուի 

շաղակրատութիւնը: 

– Ինչ ալ անուշիկ մանչ մըն է,– կ՚ըսէ առաջին կինը, ակնարկելով Արայիկին. արդեօք 

որո՞ւն ձագուկն է: 
Արայիկ կարեւորութիւն չի տար իր հասցէին եղած գովասանքին, բայց Տիանա մօր մը 

հպարտութեամբ կը ժպտի ինծի, առանց որ այդ կիները նկատեն զինք: 

– Մայրն ալ օտար է, վախ-վախ,– կը յարէ երկրորդը.– ես ինչ ըսեմ այս մեր տղոց. 
տեսնես, մէկիկ մէկիկ թակարդը պիտի իյնան, պիտի երթան կորսուին մեր զաւակները: 

Թագուկին տղան ալ օտար մը առաւ, իտալացի է եղեր: 

– Բերանդ խեր բաց, ամե՛ն տեղ ալ այդ վտանգը կայ, բայց եթէ լաւ կրթենք մեր 

տղաքը... 

– Չէ, խնդիրը այդ չէ. մեր աղջիկներն ալ իրենք զիրենք շատ սուղ կը ծախեն, մինչ 
տեղացիները, գիտես, հո՛փ՝ գիրկը կը ցատկեն առաջին հանդիպածին: 

– Աման, տունէ տեղէ հեռու ըլլայ, այդ փորձանքը մեր գլխուն ալ չպայթի: 

– Ինչ գիտնամ, ապահովութիւն չկայ կ՚ըսեն: 
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Եւ այսպէս, մեր ազգային գոյութեան հիմնակա՜ն հարցերը կը ծեծուին, մինչ Տիանան 

աչքին տակէն կը նայի ինծի, ու գաղտագողի կը շարունակենք փոխանակել մեր 

հայեացքները: 

Այդ պահուն Վարդան դուրս կու գայ իր քննութեան սենեակէն, եւ յաջորդ հիւանդին 

թղթածրարը առած ատեն կը տեսնէ որ մենք ալ հոս ենք. կը բարեւէ ինծի, ապա Տիանային 

դառնալով՝ 
– Տղադ որքան մեծցեր է արդէն. կը յուսամ անհանգիստ, հիւանդ չէ: 
– Չէ, տոքթոր, պատուաստին համար բերի, արդէն վեց ամիս եղաւ նախորդ գալուս 

վրայ: 
– Լաւ, լաւ, հիմա կ՚ընենք ատիկա. սպասէ, երկու հոգի մնաց: 
– Խնդիր չէ, արձակուրդ առի, ալ այսօր գործի չեմ վերադառնար,– կը յարէ Տիանա: 

– Քա, վո՜ւյ, ինչ լաւ ալ հայերէն սորվեր է, կը տեսնե՞ս,– ցած ձայնով վրայ կը բերէ 
առաջին կինը, երկրորդ կնոջ.– օտար առնելու ըլլան, գոնէ ասանկ մէկը առնեն, որ երեխային 

հետ ալ հայերէն խօսին: 

– Պռաւօ, աղջիկ,– կ՚աւելցնէ միւսը, նոյնպէս ոչ շատ բարձր, բայց մենք կը լսենք, ու 
անգամ մը եւս Տիանային ու իմ զուարճացած հայեացքները կը խաչաձեւեն զիրար: 

– Յաջո՛րդը,– ձայն կու տայ Վարդան հայերէնով: 

«Հորիզոն», 1996-07-22 

 

 

Գնացքին մէջ 
 

Զիս ճանչցողը չի խաբուիր շէկ մազերէս. հօրս կողմէ մեծ հայրս այնքան կարմրաւուն 

մազեր ունէր, որ անգլիացիի տեղ կ՚անցնէր, մանաւանդ երբ կարճ տաբատով, երկար ու 
սկովտիական գուլպաներով, սրճագոյն պերէյով ակումբ կերթար: Միւս կողմէ, մայրս ալ շէկ է, 
ինչ որ երբեք զարմանալի չէ՝ իր կալէսեան (ուելշ) ծագումին պատճառաւ: Այս ալ գիտցուած 

իրողութիւն մըն է: Յետոյ, քիչ թէ շատ ուսեալ մարդը յատկապէս եթէ կարդացեր է Վահագնի 

ծնունդը, գիտէ որ մեր ուժի չաստուածը «հուր հեր ունէր, եւ ապա թէ բոց ունէր մօրուս»... 

Սակայն ամեն մարդ չէ կարդացած Գողթան երգերու այդ պատառիկը, զոր 

Խորենացին փրկեր է, եւ ամեն մարդ չի ճանչնար զիս, ուստի հայ ըլլալս միայն իմ եւ իմ 

անմիջական ծանօթներուս գաղտնիքն է: Իսկ ասիկա զուարճալի կացութիւններու մէջ կը դնէ 
զիս, եւ ինծի մեծ հաճոյք կը պատճառէ: 

Ահա նման կացութեան մը մէջ եմ սա պահուս: Սովորականէն տարբեր ժամու մը 

առնելով գնացքը, բոլորովին տարբեր ուղեկիցներու հետ քաղաք կ՚իջնեմ: Բարեբախտաբա՛ր, 

այլապէս ծանօթներէս մէկն ու մէկը հայերէն պիտի խօսէր հետս ու մատնէր ինչ ըլլալս: 

Ֆրանսատառ հայ թերթ մըն է ձեռքս, կը թղթատեմ, կը կարդամ զիս հետաքրքրող 

յօդուածները: Գունաւոր, պատկերազարդ, գեղատիպ թերթ է, այն աստիճան, որ կարելի է 
կասկածիլ անոր հայկական նախաձեռնութիւն ըլլալու մասին: 

Շատ չ՚անցնիր, երբ կը նկատեն, որ հայկական հարցերու մասին գրուած է կարդացած 
թերթիս մէջ: 

– Տես,- կ՚ըսէ կինը,– հայերուն մասին գրեր են: 

– Ո՞ր թերթն է արդեօք, Journal de Montréal-ին մէջ այս առաւօտ ատանկ բան մը 

չնկատեցի,– կ՚աւելցնէ այրը: 
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Կ՚անդրադառնամ, որ հիմա երեքով կ՚ընթերցենք թերթս, ուստի դանդաղ կը դարձնեմ 

էջերը: Անոնք ցած բայց լսելի ձայնով կը կարդան վերնագրերը: 

– Է՜ր երբեմն, հազար կտոր կ՚ըլլայինք, որ մեր մասին տող մը գրեն, տես հիմա ամբողջ 
թերթը մեզի նուիրեր են, ասիկա յաջողութիւն չէ՞,– հարց կու տայ պարոնը: 

– Հարկաւ օր մը չէ օր մը պիտի անդրադառնային, թէ մենք ալ դատ ունինք, հարցեր 

ունինք, – վրայ կը բերէ տիկինը, ապա կ՚աւելցնէ.– ինչ ալ հետաքրքրութեամբ կը կարդայ սա 

գանատացի պարոնը, իսկապէս գնահատելի է. օտարին կողմէ գրուիլը մէկ յաջողութիւն, 

օտարին կողմէ կարդացուիլը՝ երկո՛ւ յաջողութիւն: 

– Երանի մեր զաւակները այդքան հետաքրքրութիւն ցոյց տային,– կը հառաչէ կինը: 

Թերթը բարձր բռնած առջեւս, կը փորձեմ ծածկել շփոթ դէմքս: Լա՞մ, թէ՞ խնդամ: 

«Հորիզոն», 1996-08-05 

 

 

Օթոպիւսին մէջ 
 

 – Այս մասին կ՚ուզեմ որ գրես,– հրահանգելու պէս դիմեց ինծի ծանօթներէս մէկը,– 
այնքան ընդվզած եմ, որ անպայման մէկու մը պէտք է պատմեմ տեսածս,– աւելցուց 

յայտնապէս վրդոված: 

– Պատմէ՛,– ըսի իրեն՝ հետաքրքրութիւնս սրած,– երկո՛ւ ականջով մտիկ կ՚ընեմ։ 
Եւ ան հաղորդեց հետեւեալը, որ ես ալ իմ կարգիս կ՚ուզեմ ձեզի հետ բաժնել: Անկէ ետք 

ձեր ընելիքը դուք որոշեցէք: 

– Ամեն առաւօտ նոյն օթոպիւսին մէջ կը տեսնեմ զիրենք. իրենք՝ երկու միջին տարիքի 

տիկիններ, ինձմէ առաջ առած կ՚ըլլան զայն. զիս չեն ճանչնար, հայ ըլլալուս ալ չեն 

կասկածիր, որով ազատ-համարձակ կը խօսակցին, ես ալ ակամայ կը հետեւիմ իրենց 
խոստովանութիւններուն, ընտանեկան գաղտնիքներուն, սիրային արկածներուն եւ մասամբ 
նորին: 

– Չըսե՞ս, հետաքրքրական նիւթ ունիս եղեր... 

– Ո՛չ, այդ մասին չէ, որ պիտի պատմեմ, իմ գիտնալիքս ալ չէ, ինչ կ՚ուզեն թող ընեն, 

հոգս չէ, թէեւ երբեմն ես կը կարմրիմ իրենց տեղը՝ լսելով իրենց խօսածները: Բայց ուրիշ բանի 

մասին է ըսելիքս: 

– Հետաքրքրութիւնս սկսար սրել: 
– Ուրեմն, մտի՛կ ըրէ: Այդ երկու ուղեկիցներս, որ հազիւ մէկ-երկու տարի է, որ 

հաստատուած են այստեղ, այնպիսի բաներ գիտեն, որ պարզապէս կ՚ապշիմ կը մնամ: 

– Արդեօք բացառիկ կարողութիւննե՞ր ունին: 

– Բացառիկ բան մը ունենալու են, կարողութի՞ւն կը կոչես, ճարպիկութի՞ւն, 

նենգամտութի՞ւն, թէ՞ այլ բան: 

– Նոր ներգաղթողի հնարամտութի՞ւն, գուցէ: 
– Կրնայ ըլլալ, սակայն մենք ալ ներգաղթող էինք, մենք ալ դժուար օրեր տեսած ենք, 

բայց առանց նման... 

– Ըսել կ՚ուզես մենք անճարակ էինք... 

– Թերեւս մենք անճարակ էինք, սակայն ասոնք ալ քիչ մը չափը կ՚անցընեն... 

– Կը նշանակէ լաւ դաստիարակուած կու գան... 

– Եւ ինչպէ՜ս. սակայն իրենց գիտնալիքն է, ես չէ որ պիտի դատեմ զիրենք: 

– Հապա ինչի՞ մասին է խօսքդ: 
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– Այս մարդիկը ամեն ձեւով, ամեն աղբիւրէ օգտուելով հանդերձ, չեն ուզեր որեւէ 
օժանդակութիւն ցոյց տալ ազգային նախաձեռնութիւններու: Ձեռնարկներու տոմսակ չեն 

գներ, հանգանակութիւններու չեն մասնակցիր: Ա՛յս է, որ զիս շատ կը ջղայնացնէ: 
– Մենք ալ դժուար օրեր տեսանք, բայց ինչպէ՞ս մէջտեղ բերինք այս գաղութը, 

եկեղեցին, դպրոցը, եթէ ոչ՝ մեր բոլորի՛ն մասնակցութեամբ, մեր լումաներո՛վ: 

– Դպրոց ըսիր, այս ալ ըսեմ, այդ կիները իրարու կը պատմեն թէ ինչպէս իրենք, կամ 

իրենց նմանները, կ՚երթան, կու լան, սուտ փաստաթուղթերով՝ ցոյց կու տան թէ անկարող են 

վճարել պահանջուած սակերը, պատասխանատու մարմիններէն զեղչեր կը փրցնեն, եւ դեռ 

առանց ամչնալու ալ իրար կը կշտամբեն, որ եթէ իրենցմէ մէկն ու մէկը չէ յաջողած՝ ա՛ն եւս 

նոյնը ընէ: 
– Արդեօք երկար ատեն զրկանքի մէջ ապրած մարդոց հոգեբանութիւն չէ՞ ասիկա. 

հիմա որ վայելքի կարելիութիւնները կը շողշողան իրենց առջեւ, կ՚ուզեն մէկ անգամէն 

օգտուիլ այդ կարելիութիւններէն, ցարդ կորսնցուցածն ալ գանձել... 
– Եւ տոկոսո՛վ գանձել: Ատիկա կրնամ հասկնալ բայց չեմ կրնար արդարացնել: Բայց 

քեզի բան մըն ալ կը պատմեմ, որովհետեւ եթէ չպատմեմ՝ պիտի պայթիմ: 

– Պատմէ՛ 
– Գիտես, քաղաքը կ՚աշխատիմ, վաճառատուներով շրջապատուած: Կէսօրները 

կ՚իջնեմ, window shopping կ՚ընեմ. եթէ գնելը դժուար է, յաճախ անհասանելի, դիտելը ձրի է. 
ցուցափեղկերուն առջեւ կը կենամ, կը զմայլիմ ապրանքներու ճոխութեան, գեղեցկութեան, 

պէսպիսութեան վրայ: Փլաս-Վիլ-Մարիի ներքեւի շուկան կօշիկի սուղնոց խանութներէն 

մէկուն մէջ զոյգ մը մոյկ աչքիս զարկած էր. ամեն անգամ առջեւէն անցնելուս, մէյ մը մտնեմ, 

փորձեմ, կ՚ըսէի ես ինծի, յետոյ ալ կը հրաժարէի փորձութենէն. ինչպէ՞ս, ի՞նչ սրտով 3-400 

տոլար պիտի վճարէի զոյգ մը կօշիկին: Բայց իրապէս գեղեցիկ էին, նախշուած կաշիէ, նուրբ 
գիծերով: 

– Յետո՞յ: 
– Յետոյ, յետոյ ի՞նչ. կեանքիս մեծագոյն ցնցումներէն մէկը ապրեցայ անցեալ օր, երբոր 

ինծի ծանօթ այդ երկու կիներէն մէկուն ոտքերուն տեսայ այդ մոյկերը... 

«Հորիզոն», 1997-08-04 

 

 

Կիրակմուտք  

կամ՝ բացուած ու չբացուած վարդերու մասին,  

եւ մասամբ նորին 
 

Հաւաքուած ենք ընտանեկան պարագաներով՝ հանգուցեալին յիշատակը յարգելու 
համար. Կիրամուտք է: 

– Ամա՜ն, ո՛ւր նստայ, ասիկա իր տեղն էր. ինք միշտ բազմոցին այս կողմը կը գրաւէր, 

իրմէ զատ մարդ հոն նստելու իրաւունք չունէր,– կ՚ըսէ տիկին Նուէրը ու ընդոստ կ՚ելլէ տեղէն: 

– Չէ, չէ, նստէ, վնաս չունի,– կ՚ըսեն տնեցիները: 

– Գէշ զգացի մէկէն: 

– Անցեալ օր դրացիները եկան, տեսան այդ անկիւնը պարապ է, այնպէս լացին, 

այնպէս լացին: 

– Քանի՞ տարեկան էր մօրաքոյրը: 
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– Ես 92-ը անցայ,– կը բացատրէ մեծ մայրիկը,– ինք ինձմէ մեծ էր, թէեւ ճիշտ տարիքը 

չենք գիտեր, ջարդերուն տասը տարեկան մը եղած ըլլալու է. ամեն ինչ կը յիշէր, կարծես երէկ 

պատահած ըլլար: 

– Ինչո՞ւ չէր ամուսնացած,– կը հարցնեմ: 

– Երեք անգամ ուզող եղաւ, ինք չուզեց. զիս ծառայ պիտի տանին. ես հոս հանգիստ 

եմ,– ըսաւ, մեզի հետ մնաց: 
– Ամուսնութիւն ըսիր, բան մը պատմեմ,– վրայ բերաւ տանտէրը: – Ձեռք խնդրելու 

մասին է խօսքը: Մեծ ցուցահանդէսի մը գացեր էի, Սիաթըլ՝ Ամերիկայի միւս ծայրը: Ամեն 

տարի մեծ քաղաքի մը մէջ կ՚ըլլայ, չեմ փախցներ, մեր գործին համար կարեւոր է: Տեսայ երկու 
հոգի իրարու հետ կը զրուցեն. հայերէն բառեր եկան ականջիս. մօտեցայ, ծանօթացանք, այդ 

երկու օրը բարեկամացանք ալ: Պոլսահայեր էին: Բաժանումի ատեն, երբ հրաժեշտ կ՚առնէինք 

իրարմէ, անոնցմէ մէկը հեռաձայնիս թիւը, հասցէս ուզեց. տուի: 

– Աղջիկ ունի՞ս,– հարցուց: 
– Այո, ըսի, 18 տարեկան է, գոլեժ կը յաճախէ: 
– Պատկերը ունի՞ս,– հարցուց դարձեալ: 
- Ցոյց տուի, միշտ հետս կ՚ունենամ զաւակներուս նկարները: 

– Ես ալ տղայ մը ունիմ, 25 տարեկան եղաւ, պիտի գամ ու հարս տանիմ աղջիկդ իմ 

տղուս համար: 

– Բարեկամ, ի՞նչ հարս կը տանիս, ո՞ւր կը տանիս, տակաւին ուսանող է: 
– Կարեւորութիւն չունի... 

– Յետոյ, տղադ աղջիկս չտեսած, ինչպէ՞ս այդպիսի որոշում կ՚առնես: Ես այս պահուս 

մարդու աղջիկ չունիմ տալիք, ան դեռ չբացուած վարդ մըն է: 
– Կարեւորութիւն չունի... Ես երեսդ հաւնեցայ:  
– Եւ քանի մը շաբաթ ետք, օր մըն ալ հեռաձայն մը ստացայ. ինքն էր, լուր կու տար, որ 

տղան կու գայ, ընդունիմ զայն: Եւ իրապէս ալ տղան ալ հասաւ, օդակայանէն հեռաձայնեց: 

– Բարեւ,– ըսի,– բարի եկար,– բայց ես հօրդ ըսի որ աղջիկս թեկնածու չէ, տակաւին 

կ՚ուսանի, եւ համալսարան պիտի երթայ:  
Տղան զարմացեր է, հօրը հեռաձայներ է, որ ինչո՞ւ զինք այսպիսի անյարմար 

կացութեան մատներ էր: 

– Ի վերջոյ եկա՞ւ, տեսա՞ւ աղջիկդ: 

– Ոչ, ետ գնաց, եւ անկէ ի վեր ձայն մը չելաւ... 
– Խելացի չէ եղեր, դիտել ուաւ մեծ մայրիկը,– այլապէս պարոն Ասպետին պէս կ՚ընէր: 

– Պարոն Ասպե՞տը ով է, ա՞ն ինչ ըրեր է,– հարց տուին ներկաները: 

– Հապա, միտքը դրեր է, որ դրացիին աղջիկը պիտի առնէ իր տղուն համար. ի՞նչ ընէ 
աղէկ, գիշերով մարդոց տունը գացեր է, տանիքէ տանիք անցնելով, մեր գիւղը այդպէս էր, եւ 
ամռան հոն ալ կը գիշերէին, փիժամայով անցեր է դրացիենց կողմը, բռներ է Կարապետ 

Էֆենտին, եւ Կարապետ Էֆենտի, աղջիկդ ինծի հարս պիտի տաս, երազ տեսայ, տղուս պիտի 

տաս, պնդեր է: 
– Ի՞նչ երազ, ի՞նչ բան, այ մարդ, խենթացա՞ր: 

– Չէ, անպայման պիտի տաս, որովհետեւ հրեշտակը երեւցաւ եւ յայտնեց, որ եթէ 
աղջիկդ ու տղաս չամուսնանան, ոչ մէկը երջանիկ պիտի ըլլայ, ոչ ալ միւսը: Աղջիկդ որու հետ 

որ ամուսնանայ՝ ան պիտի մահանայ, տղաս որուն հետ ամուսնանայ՝ ա՛ն ալ պիտի 

մահանայ, եւ ի վերջոյ պիտի չհանգստանան, մինչեւ որ զիրար չառնեն: 

– Եւ այդպէս, կը կարգադրէ, նպատակին կը հասնի: Է՜, առաջ ուրիշ էր: 
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– Եւ որքա՜ն ուրիշ էր,– կը յարէ Տէր հայրը, ու իր կարգին ուրիշ դրուագ մը կը պատմէ: 
Երիտասարդ մը, հագուած շքուած, պաշտօնապէս կը ներկայանայ իր սիրած աղջկան 

ձեռքը խնդրելու, նախապէս ալ ունենալով անոր գաղտնի համաձայնութիւնը: Աղջկան ծնողքը 

կը համակրին, կը զրուցեն երիտասարդին հետ, ապա, ինչպէս ընդունուած կարգն է, սուրճ կը 

հրամցնեն: Տղան, կ՚երեւի տաքցած իր գտած ընդունելութենէն՝ բաժակ մը ջուր ալ կը խնդրէ: 
Վայ դուն էիր ջուր ուզողը, հայրը իրար կ՚անցնի, ու կը մերժէ աղջիկը տալ, քանի որ սուրճին 

հետ ջուր չեն խմեր եղեր, ու տղան կեանքի նուազագոյն օրէնքները չի գիտեր... 

– Հապա միւսը,– կը շարունակէ Տէր հայրը,– այդ մէկն ալ՝ հակառակը:  

Այսպէս, դարձեալ երիտասարդ մը, մօրը հետ կը ներկայանայ իր սիրածին ծնողքին: 

Տղան նախազգուշացուցած կ՚ըլլան, որ շատ խիստ հայր մը ունի աղջիկը, զգուշ եղիր: Այս 

մէկուն ալ պարագային ամեն ինչ յաջող կ՚անցնի. ներքնապէս ալ կը համոզուին որ ճիշտ 

փեսացուն է իրենց դիմաց, բայց որպէսզի անմիջապէս «այո» ըսած չըլլան. «սուղի ծախեն» 

իրենց ապրանքը, հայրը կը յայտնէ տղուն, որ կ՚ուզէ խորհրդակցիլ իր եղբայրներուն ու 
քոյրերուն հետ: 

– Քալէ՛, մայրիկ, քալէ, – վրայ կը բերէ փեսացուն,– հազիւ իրեն խօսք հասկցուցինք, 

դեռ եղբայր-քո՞յր ալ պիտի խաղցնենք,– ու կը մեկնի, հրաժարելով իր սիրածէն: 

– Էհ, հիմա ո՞րն է լաւը, երէ՞կը, թէ՞ այսօրը,– դիտել կու տայ մեծ մայրիկը: 

– Հապա այսօր ինչե՜ր կ՚իմանանք,- վրայ կը բերէ տիկին Իսկուհի, եւ ինքն ալ կը 

պատասխանէ,– լսուած-չլսուած բաներ: 

– Այս ինչ երկիր եկանք,– կը հառաչէ տանտիկինը, վախնալիք է: 
– Ինչո՞ւ, ուրիշ տեղ աւելի լա՞ւ է կը կարծես,– կը միջամտէ Տէր հայրը. Պէյրութէն 

աղջիկ-տղայ Յունաստան կ՚երթան, Եւրոպա կ՚երթան, քաղաքական պսակ կ՚ընեն, կը 

վերադառնան, երբեմն ալ տղաքը կ՚երթան Պուլկարիա, հոն տեղացի աղջիկ մը կը գտնեն, 

կ՚արձանագրուին, կու գան ետ։ Ոտքի ելէք, հանգուցեալին յիշատակին խունկ մը ծխենք, 

երթանք 

– Հանգուցեալը չէր ամուսնացած, բայց թոռնիկներուս ամեն օր կ՚ըսէր, դուք իմ 

օրինակին չհետեւիք, լաւ տղաք գտէք, հա՛յ տղաք գտէք ու ամուսնացէք,– կ՚աւելցնէ մեծ 
մայրիկը՝ նախքան Տէր հօր խօսքին անսալն ու ոտքի ելլելը: 

– Սրբոյ աւետարանին... 

Խունկի անոյշ բոյրը կը լեցնէ սենեակը: 

«Հորիզոն», 2001-02-19 

 

 

PAREV, YES HAY EM 
 

Պահարանը՝ ամենէն հասարակ գորշ գոյն թուղթով, մեզի ծանօթ պահարանն է, 
ճերմակ քառակուսի մեծ պիտակով, Air Mail մակագրութեամբ: 

Հաւանաբար մէջէն «Հայրենիքի ձայն»-ը վերցնելէ ետք, զայն աղբաման պիտի նետէի, 

եթէ ուշադրութիւնս չգրաւէր յանկարծ վերեւի ձեռագիր գր ութիւնը, ամբողջութեամբ 
զլխագիրով, որ հասցէաթուղթին վարի մասը, հասցէէն վար եւ «Երեւան 10» նշումէն վեր՝ 
հապճեպ արձանագրուած էր. նոյնիսկ վերջին M գիրն ալ՝ պիտակէն դուրս, ուղղակի 

պահարանին վրայ. 
Բարեւ, ես հայ եմ: 

Բարեւ, եղբայր, կամ քոյր. հազար բարեւ: 
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Ո՞վ գիտէ աշխարհի ո՞ր մէկ անկիւնը, ձեռքէդ անցաւ հայերէն երկու թերթերու միջեւ 
ճամբորդող այդ պահարանը, որուն վրայ դուն ալ քո՛ւ կնիքդ դրիր՝ ողջոյնի այդ երեք-չորս 

բառերով, ա՛լ աւելի իմաստ տալով այդ նամակցութեան: 

Բարեւ, ես հայ եմ: 

Հայ ես՝ ո՛ւրկէ ալ որ կը գրես մեզի. Երեւանէն թէ Մոսկուայէն, գուցէ Փրակայէն կամ 

Փարիզէն, թերեւս նոյնիսկ... Մոնթրէալի նամակատունէն: 

Հա՛յ... 
Այս ինչ մոգական բառ է, որ իմաստ ունենալէ երբեք պիտի չդադրի, մեզմէ 

իւրաքանչիւրին համար՝ ցկատարածն աշխարհի: 

Բարեւ, ես հայ եմ: 

Յիշողութիւնս զիս ետ կը տանի աւելի քան երեսուն տարի: Իտալական նաւով 

Աղեքսանդրիայէն Պէյրութ կ՚երթանք արձակուրդի: Պատանիներ ենք, եղբայրս ու ես, ու կը 

խօսի՞նք, թէ կը վիճինք մեր խցիկին առջեւ,– չեմ յիշեր, երբ քովի բաց դուռէն, անկողնին վրայ 
ընկողմանած մէկը,– միտքս ալ չէ հիմա՝ այր էր, թէ կին,– մեզի նշան կ՚ընէ ու կը յարէ. ես հայ, 
ես հայ: Ականջին հասած հայերէն բառերը դպած են իր հոգիի շատոնց լռած լարերուն, ու 
վերյիշած է ինքզինք, իր ո՛վ ըլլալը: Հա՛յ ըլլալը: 

Այդպիսի վերյիշո՞ւմ մըն է որ կը մատնեն, արդեօք, սա պահարանի վրայի քանի մը 

բառերն ալ. 
Բարեւ, ես հայ եմ: 

Գիտե՞ս, որքան ուրախ եմ, որ դուն հայ ես, սիրելի անծանօթ քոյր կամ եղբայր: Եւ 
ինչո՞ւ անծանօթ: Ինծի համար աւելի ծանօթ, աւելի հարազատ մէկը չի կրնար ըլլալ քան այն, 

որ, իր հայ ըլլալը ողջոյնի վերածած, կը յայտարարէ աշխարհով մէկ. 

– ԲԱՐԵ՛Ւ, ԵՍ ՀԱՅ ԵՄ: 

«Հորիզոն», 1985-06-17 

 

 

Դատարան 
 

Կարգը հասաւ ամբաստանեալներուն: Երեքով, լուռ, անոնք օրերով ունկնդրած էին 

զիրենք ամբաստանողներու վկայութիւնները եւ զսպած էին իրենց յոյզն ու զայրոյթը: Իրենց 
փոխարէն ընդվզած էր դատարանը լեցուած իրենց ազգակիցներու բազմութիւնը՝ տեսնելով, 

թէ ինչպէս ամեն ճիգ կը թափուէր թշնամիին դեսպանատունը օր ցերեկով գրաւած երեք 

տղաքը իբր հասարակ ոճրագործներ ներկայացնելու համար: 

Երբ վճիռն ալ կարդացուեցաւ, բողոքի ձայնը սրահէ՛ն լսուեցաւ. անոնք պահեցի՛ն 

իրենց պաղարիւնը. իրենց համար ի՞նչ արժէք ունէր այս ամբողջ աւելորդ բեմադրութիւնը: 

Գիտէին թէ ինչ ըրած էին. գիտէին թէ մահուան պատճառ հանդիսացած էին, ակամայ, իր 

պարտականութեան վրայ գտնուող պահակին, եւ հիմա ատո՛ր համար է, որ կը դատուէին: 

Իրենք, որ մահը աչք առած էին, իրենց խիզախ արարքը կատարելու ատեն, հիմա չէ, որ պիտի 

այլայլէին՝ տասը տարի աւելի կամ պակաս բանտարկութեան դատապարտուելու սա 

պահուն: 

Կարգը հասաւ ամբաստանեալներուն: Անոնցմէ մէկն էր, որ ձայն ուզեց, միւսները 

անո՛ր զիջեցան իրենց իրաւունքը: 
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Եւ երբ ոտքի կանգնեցաւ միջահասակ, պարզունակ այդ տղան,– որուն ուղիղ կտրուած 
մազերուն մէջ ժամանակէն առաջ բրնձափոշի է թափեր արդէն,– տիրեց քար լռութիւն: Եւ 
սկսաւ խօսիլ ան: 

Ձայնի նուազագոյն ելեւէջներով, առանց բեմբասացութեան որեւէ ճիգի. պարզ 

բառերով՝ սրտի խօսող, սիրտ ծակող բառերով: Իր հայ ընկերոջ՝ թարգմանին կոկորդն էր, որ 

կը սեղմուէր. արտասուքը չէր կրնար զսպել ան. ունկնդիրները թաշկինակ կը փնտռէին. ինք 

կը խօսէր՝ դէմքը սառ, խօսքը կրակ: 

Եւ ինք չէր խօսողը, ի հարկէ: Ձա՛յնը իրն էր, բայց խօսքը հին էր, որքան իր 

ժողովուրդը, խոր՝ որքան իր այդ ժողովուրդի տառապանքը: 

Երբ վերջացուց, գործողութիւնը հասաւ իր լրումին: Եթէ մինչ այդ հերոսականը 

Արարքն էր, այդ պահէն անդին եղաւ Խօսքը, աւելի՛ ազդու, աւելի՛ տեւական քան արարքը 

ինքը: 

Եւ Վարդան Գոլոշեանի ծնողքին ուղարկուած նամակին նման կամ Արամ Արամեանի 

բանտէն գրուած թուղթին նման, Հովիկ Նուպարեանի խօսքը անցաւ մեր յեղափոխութեան 

պատմութեան դասական էջերուն կարգին: 

«Հորիզոն», 1986-11-17 

 

 

Օթթաուա 
Երեքին 

 

Սենեակը պատուհան չունի, բայց լաւ լուսաւորուած է. այստեղ մութ անկիւններ պէտք 

չէ ըլլան: 

Ո՛ր կողմէ ալ որ մտնես, ուշադրութիւնը գրաւողը պատն է, ամբողջութեամբ ապակի 

պատը, որուն ներքեւի մասն ալ հաւու վանդակի նման, բայց աւելի ամուր ցանցէ մը շինուած 

է՝ ձայնը անցընելու համար մէկ կողմէ միւսը: Նոյն սենեակին մէջտեղ բարձրացած այդ 

պատը, միջնորմ մը, երկու աշխարհներ կը բաժնէ իրարմէ. ազատութեան եւ անազատութեան 

աշխարհները: Ո՞ր կողմը ո՛րն է,– երբեմն դժուար է ստոյգ գիտնալը... 

Հարազատներու հանդիպման, յուզումներու սենեակն է ասիկա: Հոս է, որ մայրերը 

իրենց զաւակները կը տեսնեն, այրերը՝ իրենց կիները, քոյրերը իրենց եղբայրները... Հոս է, որ 

արցունքներ կը հոսին, մէկ կամ միւս կողմը պատին, երբեմն ալ երկու կողմերը 

միաժամանակ, կը թրջեն զայն: Հոս է, որ ամենէն աննշան տեղեկութիւնները, որոնք կ՚անցնին 

մէկ կողմէն միւսը՝ մեծ նշանակութիւն կը ստանան. բոլոր լեզուներով. 

– Գիշերները չե՞ս մսիր, տղաս... 

– Ինքնաշարժս ո՞ւր կը դնէք օրուան մէջ... 
– Ուտելիքի, բանի մը պէտք ունի՞ս... 

– Երեխաները դասերուն մէջ ինչպէ՞ս են. դպրոցը նեղութիւն տուող կա՞յ իրենց... 
– Պահակները ինչպէ՞ս կը վարուին. 

– Պարտէզը ի՞նչ եղաւ. խոտերը ո՞վ կը կտրէ հիմա... 

– Ճերմակեղէններդ բաւարա՞ր են... 

– Ե՞րբ պիտի գաս նորէն... 

Եւ այսպէս վայրկեանները կը սահին, սլաքը կը յառաջանայ. բաժանման պահը կու 
գայ: Այն ատեն կը յիշուին բոլոր կարեւոր հարցերը որոնց մասին պէտք է խօսած ըլլային, բայց 
ահա արդէն նշան կ՚ընեն, այցելութիւնը կը վերջանայ: 
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Հիմա ճիշտ այդ պահն է: 
Քոյր-եղբայր են. ապակիին երկու կողմը՝ նոյն դէմքերը, նոյն սեւ աչքերը, նոյն սառած, 

անորոշ հայեացքը: Քիչ մը եթէ ծպտուին, դիմայարդարուին, քոյրը եղբօրմէն չես կրնար 

զանազանել, եղբայրը՝ քրոջմէն: Երկու հպարտ էակներ են, դէմ-դիմաց: 
– Եկուր,եղբայրս, եկուր ճակատդ համբուրեմ: 

Երկուքն ալ ոտքի կ՚ելլեն. կը հակին դէպի ապակին. եղբայրը ճակա՛տը կը փակցնէ 
պաղ մակերեսին. քոյրը՝ շրթունքները: Այդ շրթունքներէն հոսած ջերմութիւնը, սակայն, չի 

կրնար ըլլալ, որ միայն այդ վտիտ աղջիկէն բխած ըլլայ. եղբօր հարազատները, ընկերները, 

ժողովուրդը ամբողջ իրենց զգացումները դրած են այդ շրթունքներուն մէջ: 
Պահակը բան չի հասկնար այս ամենէն. կը նայի ակնապիշ, մտքէն իսկ չ՚անցնիր թէ 

հերոսներո՛ւն ճակատն է, որ կը համբուրեն... 

Իսկ այստեղ ընդհանրապէս հերոսներ չեն, որ կը բերուին: Բայց բացառութիւններ ալ 
կ՚ըլլան: Եւ հայ ազատորդիները այդպիսի բացառութիւններ ըլլալու են... 

«Հորիզոն», 1985-04-01 

 

 

Միրապէլ 
 

Մոնթրէալի միջազգային օդակայանն ենք, Միրապել. Ճեմասրահի ապակեպատ 

բարձրաբերձ ճակատներէն՝ յետմիջօրէի պայծառ երկինքը կ՚ողողէ ներսը անսպառ լոյսով: 

Մաքրամաքուր, սպիտակաւուն մարմարեայ սալերը գետնի, մեղմ մոխրագոյներն ու 
աւազագոյները պատերուն՝ կենդանացած են անով: Շատ մարդ չկայ մեր շուրջը: Բաժանման 

պահն է, ճամբորդները քիչ ետք պիտի անցնին կախարդական այն դուռէն, որմէ քանի մը քայլ 
անդին անոնք այս երկրէն դուրս պիտի գտնուին այլեւս: Ու մենք, պիտի յամենանք տակաւին, 

սպասելով որ անոնք դուրս գան նաեւ օդակայանի շէնքէն, յատուկ փոխադրակառքով հասնին 

հեռու կանգնած օդանաւին... 

Բաժանման պահն է: Երկու քոյր են. գիրկընդխառն: Կանգ առած ենք երկու անցքերու 
խաչմերուկին. ձեւով մը՝ շրջան կազմած իրենց շուրջ, ձեւով մը՝ պատուար շինած, որպէսզի 

անոնք ապրին մտերմութեան իրենց վերջին պահը՝ ցնոր տեսութիւն: Ուրիշ ճամբորդներ՝ 
իրենց ճամպրուկներով բեռցուած սայլակները կը քշեն, կ՚անցնին մեր շուրջէն. ոմանք, 

մեկնումի դարպասը չհասած կը համբուրուին իրենց հարազատներուն հետ, կ՚ողջագուրուին 

ու կը հեռանան: 

Երկու քոյր են, մանրակազմ, համեստ հասակով. մեծը՝ մոխրագոյն փէշով ու կարմիր 

շապիկով, փոքրը՝ մանիշակագոյն ու ճերմակ հագուստով,– շրջապատի մեղմ եռանգներէն 

բաժնուած,– մայր ու աղջկայ նման գրկած զիրար: Եւ՝ առատ արցունքներ: Մենք՝ լուռ 

հանդիսատես: 

Պահը՝ նորիկեանական է, դէմքերը՝ նորիկեանական: Վիհեր կան այդ երկու զոյգ սեւ 
աչքերուն մէջ, խորունկ կնճիռներ՝ երիտասարդ ճակատներուն վրայ: 

–Պիտի գաս, անպայման պիտի գաս եկող տարի ապրիլին: 

– Ապրիլի՞ն: 

– Այո, Ապրիլ 24-ին: Միասին պիտի երթանք Ծիծեռնակաբերդ: 

Երկու քոյր են. Հայրենիք եւ Սփիւռք: 

«Հորիզոն», 1985-04-01 
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Փլաս տէ զ՚ար 
 

Արուեստագէտին հայեացքը այդ պահուն շատ տարբեր չէ իր իսկ կերտած կիսանդրիի 

պաղ, սառած հայեացքէն. աչքերը սեւեռած են անհունին, շրջապատի սպիտակ 

մարմարներէն, ճերմակաւուն քարերէն ու ընդարձակ, կարմիր գորգէն անդին՝ դէպի 

մարդկային հոգիի անբացատրելի, անհասկնալի խորերը, դէպի Արարատը, որ հիմա յուշ մըն 

է միայն իր մտքին մէջ. չջնջուող, բայց անրջայի՛ն իրողութիւն մը այլեւս: Է՜ր երբեմն, երբ դէմ 

դիմաց էին, ինքն ու իր լեռը: 

Հանդիսաւոր պահ է. մեծ ակնկալութիւններ կապուած էին այդ պահուն: 

Ուրախութիւն, հպարտութիւն: Բայց կ՚երեւի տարբեր բաներ կ՚անցնին իր մտքէն. ուրա՜խ, 

հպա՜րտ, անշուշտ է. չէ՞ որ իր կեանքի ճակատամարտերէն մէկն է, որ յաղթանակով պսակած 
է մրցոյթը ի՛նքն է շահած, եւ ի՛ր ձեռակերտն է, որ պիտի գրաւէ պատուոյ տեղը քաղաքի 

մշակութային գլխաւոր կեդրոնի մուտքին: Իրմով եւ իրեն չափ հպարտ են նաեւ իր ափ մը 

հայրենակիցները, որոնք եկած են իրեն հետ վայելելու այդ պահը, գինովնալու, 
գօտեպնդուելու, սեփական ձեռքի ուժին հանդէպ հաւատքին մէջ՝ վերանորոգուելու: 

Ինք սակայն անտարբեր կը թուի ըլլալ. բացառիկ ուժգնութի՞ւնն է յուզումին, թէ՞ 
մտածումներն են, որոնք զինք այդպէս կը կտրեն գետնէն, եւ... 

Թերեւս կ՚ուզէ համոզել ինքզինք, թէ այդքան ալ իրար անցնելիք բան մը չկայ. եղածը 

կիսանդրի մըն է. այսօր իրն է, որ գնահատուեր է, վաղը ուրիշինը պիտի ըլլայ. այս հսկայ 
երկրին մէջ ամեն օր նման դէպք մը կրնայ պատահիլ. Արտասովոր ոչինչ կայ ատոր մէջ: 

Իսկ իր հոդ ըլլա՞լը. Արկա՞ծ է գուցէ: 
Բայց ի՜նչ արկած: Մարդ քանի՞ արկածի կրնայ հանդիպիլ, ու մնալ տակաւին... մարդ – 

մէկ ծառ, իր կեանքին ընթացքին քանի՞ անգամ կրնայ արմատախիլ ըլլալ, ու մնալ ծառ, ճիւղ 

ու տերեւ ունենայ: 
Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ պէտք էր բաժնուիլ, այդ ալ սեփական հողէն, ու նոր գետին փնտռել՝ 

նորէ՜ն ծիլ տալ: Ինչո՞ւ ուրախութեան եւ հպարտութեան այս պահը հո՜ն, իր լեռան դիմաց 
պիտի զլացուէր իրեն: 

Իր շուրջը աղմուկ է. շնորհաւորանքներ, ձեռք թօթուելներ, ողջագուրումներ: Քիչ ետք՝ 
համերգ է, այս հանդիսաւոր առթիւ. ու ինք ունկնդիր՝ ուզէ կամ չուզէ: 

«Հորիզոն», 1984-11-12 

 

 

Շնորհաւոր տարեդարձ, մեծ մամա 
 

Կարելի՞ է աշխարհ գալ, բայց ծնողք չունենալ: 
Կարելի՞ է ծնիլ, բայց ծննդավայր չունենալ: 
Կարելի՞ է... ծննդեան թուական չունենալ: 
Կարելի է, եթէ... 
Սիրուն մայրիկը այդ երեքն ալ ունեցած է, անշուշտ, բայց որովհետեւ այն սեւ օրերուն 

է ծնած, զրկուած էր այդ երեքէն ալ: Յետոյ, որբանոցին մէջ, ենթադրած էին որ ջարդերու 
տարին երկու տարեկան եղած պիտի ըլլար, ուստի 1913-ը նկատած էին որպէս ծննդեան 

թուական՝ առանց օրուան ու ամսուան. ենթադրած էին, որ Խարբերդէն էր, քանի որ գտնուած 
էր հոնկէ մեկնած խումբի մը մնացորդացին մէջ: Դէմքէն՝ անունը հանուած էր. Սիրո՜ւն. Իսկ 

մականունը ընտրած էին պարզապէս ցուցակի մը վրայէն՝ Կարապետեան: 
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Այդպէս ալ Սիրուն Կարապետեան հասակ առած էր, ամուսնացած, զաւակներու եւ 
թոռնիկի մը տէր եղած ու հասած էր 65 տարեկանի շեմին: 

Ի հարկէ ուղիղ գիծով չէր ընթացած Սիրուն մայրիկի կեանքը: Մեծ արհաւիրքէն ետք, 

ան քանի մը անգամ գաղթ տեսած էր, Յունաստան, Պաղեստին, Եգիպտոս կայք դրած եւ ի 

վերջոյ եկած էր Գանատա: 

 

– «Ես չեմ կրնար հանգստեան թոշակ սահմանել տիկին Սիրունին, եթէ ինծի չյայտնէք 

թէ ե՛րբ ծնած է ան»,– ըսաւ պետական պաշտօնեան, երբ իրեն ներկայացանք՝ այդ հարցը 

կարգադրելու համար,- պատմեց Վահան: – Լաւ մտիկ ըրէ, ասիկա գրուելիք պատմութիւն է: 
Վահան՝ Սիրունին փեսան էր. համով պատմող, պատմածը ձեռքի, երեսի 

շարժումներովն ալ համեմող: 

– 1913-ին ծնած է. ահա այդպէս ալ գրուած է ներգաղթի արտօնութեան թղթիկին մէջ, 
որ 15 տարի առաջ մեզի տուին Գահիրէի գանատական դեսպանատունէն: Աւելին չենք 

գիտեր: 

– Ատիկա բաւարար էր Գանատա մուտքի համար թերեւս, բայց բաւարար չէ, որպէսզի 

ես որոշեմ ո՛ր օրէն սկսեալ հանգստեան թոշակ պիտի ստանայ տիկինը: 

– Հիմա մենք ձեզի ուրկէ՞ թուական ճարենք. գիտէ՛ք մեր պատմութիւնը, 

ցեղասպանութիւնը, տարագրութիւն... 

– Գիտեմ, լաւ գիտեմ, քանի մը տարիէ ի վեր այդ մասին շատ կը կարդանք, բայց 
ատիկա բան չի փոխեր այս կացութեան մէջ. պէտք է ծննդեան օրն ու ամիսը ըսէք ինծի: 

Դիմացինս անդրդուելի կը մնար. բայց իր խօսած ձեւէն կը զգայի, որ կարծր, կոպիտ 

մէկը չէր: Զաւակս հետս տարած էի, որպէսզի ինքն ալ ծանօթանայ քիչ մը կառավարական 

գրասենեակներու մթնոլորտին: Տասներկու տարեկան էր, որ յանկարծ մեր խօսակցութեան 

մէջ մտաւ. 
– Պարոն, ի՞նչ կրնանք ընել, եթէ թուրքերը մեզ սպաներ, տեղահան են ըրեր, որեւէ 

թուղթ չէ մնացեր: 

– Երիտասարդ,- դարձաւ իրեն պաշտօնեան,- դուն մեծ մայրիկիդ տարեդարձին քարտ 

չե՞ս գրեր: 

– Անշո՛ւշտ կը գրեմ: 

– Լաւ, ո՞ր օրը կը գրես: 

– Սեպտեմբեր 9-ին: 

Ինչպէ՞ս այս մասին չէինք մտածեր: Հարցը այն է, որ տարուան մէջ մենք մեզի օր մը 

որոշեր էինք, քմահաճօրէն, որովհետեւ այդ ամիս ուրիշ որեւէ տարեդարձ չունէինք, ու 
այդպէս ալ, աւանդաբար ա՛յդ օր կը նշէինք Սիրուն մայրիկին ծննդեան տօնը: Բայց լո՞ւրջ էր, 

թէ կատակ կ՚ընէր այս մարդը: 

– Ես ատիկա իբրեւ փաստ կ՚ընդունիմ,- ըսաւ պաշտօնեան ժպտելով գիւտարարի մը 

գոհունակութեամբ,– ինծի բերէք տիկին Սիրունին ուղղուած տարեդարձի մաղթաքարտ մը, 

ուր թուականը յստակ գրուած ըլլայ, եւ այդ հիման վրայ կը ճշդենք թոշակառութեան սկսելու 
օրը: 

– «Ոստայն»-իդ մէջ ա՛յս ալ արձանագրէ,– իր պատմութիւնը աւարտեց Վահան: – 
Ասանկ բան՝ Գանատայի մէջ կրնայ պատահիլ միայն: 

– Հայո՛ւ մը կրնայ պատահիլ միայն,– ճշտեցի: 

«Հորիզոն», 1987-04-20 
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Խորհո՜ւրդ խորին 
 

 Երբ քահանան աւանդական հարցումը ուղղեց ամուսնացեալին, բոլոր ներկաները 

համակուեցան անսովոր զգացումով մը. 

 – Որդեակ, տէր պիտի կանգնի՞ս... 

 Անսովոր, որովհետեւ մահամերձ Փիեռին էր, որ կ՚ուղղէր հարցումը։ Խնդայի՞ն. թէ 
լային։ Եւ Սանտրան չկրցաւ զսպել արցունքները, ինք, որ այնքան հոգածութեամբ ու 
բծախնդրութեամբ պատրաստած էր այս «թատրոն»ը Փիեռին իսկ խնդռանքով։ 

 

 Փիեռն ու Սանտրան ուսանողութեան, ո՛չ՝ մանկութեա՛ն, ընկերներ էին. երկու մտերիմ 

ընտանիքներու զաւակներ՝ միասին մեծցած, միասին տօնած իրենց տարեդարձերը, միասին 

դպրոց գացած, ապա նաեւ համալսարան. նո՛յն համալսարանը, նո՛յն բաժանմունքը. երկուքն 

ալ նոյն տարին ստացած էին գիտնականի իրենց վկայականը, սկսած էին աշխատիլ դեղի 

միեւնոյն մեծ գործարանին մէջ։ Մէկ խօսքով՝ անբաժան էին դարձած։ 
 Քեպէգի լուռ յեղափոխութեան օրերն էին, հին բարքերէն, աւանդութիւններէն, 

մանաւանդ կաթոլիկ եկեղեցւոյ միահեծան տիրապետութենէն ձերբազատուելու օրերը, եւ 
իրենք ալ, իրենց հազարաւոր տարեկիցներուն նման տարուեր էին հոսանքէն, ու մերժեր 

ենթարկուիլ ընկալեալ սովորութիւններուն։ 
 Կը սիրէի՞ն զիրար. կրօնաւորի մ միջամտութեան պէտք չէին զգացած իրենց 

հաւատարմութեան ուխտը կատարելու համար։ Ամուսնացած էին՝ քաղաքապետարանի 

գրասենեակին մէջ... 
 Անկէ ետք անցեր էին այն բոլոր փուլերէն, որ նորապսակ զոյգերը կ՚անցնին՝ իրենց 

կեանքը կազմակերպելու համար. գործին մէջ՝ անսակարկ աշխատանք ու հետզհետէ 
մագլցում յառաջդիմութեան սանդուխներէն վեր. անձնական մէկ, ապա երկու 
ինքնաշարժներու ձեռքբերում, սեփական մենատան փնտռտուք եւ գնում, հետզհետէ 
նորոգելով ու բարեզարդելով զայն, առաջին զաւկի ծնունդ, զաւակ ունենալու ծնողական 

փորձառութեան վաստկում, երկրորդ զաւակ. յետոյ անոնց մեծնալը, նախ ծաղկոց, ապա 

դպրոց յաճախելը, գործէն ետք յոգնած տուն վերադառնալը եւ զաւակներուն կարիքներով 

զբաղիլը, եւ այլն, եւ այլն։ 
 Ամբողջ կեանք մը, որ շարժանկարի մը նման ահա անցաւ Սանտրայի յիշողութեան 

պաստառին վրայէն։ 
 Երջանիկ զոյգ մըն էին, երջանիկ ընտանիք մը, զաւակներն ալ ահա համալսարանի 

դռներն էին հասցուցած, երբ տարի մը առաջ յանկարծ պիտի ցնցուէր իրենց կեանքը։ 
 Փիեռ, որ ատենէ մը ի վեր անախորժ ու յամառ գլխու ցաւէ մը կը տառապէր, ի վերջոյ 

գացեր ու մասնագէտի մը կողմէ լուրջ քննութեան ենթարկուեր էր։ Եւ երկուքով, ահա 

կանչուեր էին մասնագէտին մօտ՝ դատապարտեալի նման, վճիռը իմանալու։ 
 Բժիշկը առանց ձեռնոց դնելու զիրենք դրեր էր անողոք իրականութեան առջեւ. Փիեռի 

ուղեղին մէջ վնասակար ուռ մը գտնուեր էր, եւ անհրաժեշտ էր անմիջապէս գործողութեան 

ենթարկուիլ։ 
 Սակայն, նախազգուշացուցեր էր բժիշկը, երկու ձեւով կարելի էր գործողութիւն 

կատարել. մակերեսային՝ վերջ տալով ցաւերուն, եւ որոշ ժամանակ մը բնական կեանքին 

վերադարձնելով հիւանդը, առանց սակայն հիմնական կերպով բուժելու զայն. եւ 
արմատական՝ ուղեղը մաքրելով անպիտան ուռէն, սակայն ազդելով նաեւ անոր որոշ 
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գործառոյթներուն վրայ. Փիեռ կրնար անդամալուծուիլ, կամ կորսնցնել իր այս կամ այն 

կարողութիւնը։ 
 Պէտք էր ընտրել երկու չարեաց փոքրագոյնը, եւ իրենք նախընտրեր էին առաջինը, 

քաջ գիտնալով անոր հետեւանքը... 

 Եւ ահա Փիեռ եւ Սանտրա ապրեր էին ամբողջ տարի մը՝ առաւելագոյնը օգտուելով 

Փիեռի կեանքի մնացած օրերէն։ Վայելեր էին իրենց զաւակները, միասին պտտեր, նոյնիսկ 

Եւրոպա ճամբորդութիւն մը կատարեր էին, Փիեռ անյագ կերպով կարդացեր էր շատ գրքեր, 

որոնք դիզուած էին գրադարանի դարակներուն վրայ, եւ անոնց ընթերցումը միշտ 

յետաձգուեր էր՝ այլ անմիջական զբաղումներու պատճառաւ։ 
 Անցնող ամիսներուն Փիեռ վերապրեր էր իր բովանդակ կեանքը՝ մտնելով տարիներով 

հաւաքած իր արխիւներուն՝ նամակներուն, օրատետրերուն, սահիկներուն եւ 
լուսանկարներուն մէջ, զտեր, զատեր, ամփոփեր էր, եւ պատրաստեր էր յատուկ 

թղթածրարներ՝ զաւակներուն ժառանգ ձգելու համար։ 
 Սանտրա վերյիշեց, որ Փիեռ երբեք այդքան երջանիկ չէր եղած, որքան մահուան 

սպառնալիքին տակ գտնուած այդ ամիսներուն։ 
 Անողոք հիւանդութիւնը, սակայն, չէր պարտուած. գործողութեան հետեւանքով 

ժամանակաւոր նահանջ մը միայն արձանագրած էր, եւ ահա անցեալ ամիս լախտի 

հարուածով մը զգետնեց հիւանդը, որ ինկաւ հիւանդանոց՝ անկէ ողջ դուրս գալու ամեն յոյս 

կտրած։ 
 Վերջին օրերն էին. Սանտրա թախիծով կը նայէր ամուսնոյն, եւ կը տեսնէր ինչպէս օրէ 

օր կը վատթարանար վիճակը. բուժքոյրերը ամեն խնամք կը տանէին ցաւերը մեղմացնելու 
համար։ Մորֆինի ազդեցութեան տակ Փիեռ երկար ժամեր կը ննջէր։ 

 Անցեալ օր, ամուսնոյն արթնութեան մէկ պահուն, գորովով իրեն վրայ հսկող կինը 

յանկարծ հարց տուաւ իրեն. 

 – Փիեռ, բան մը կա՞յ որ կ՚ուզես ընեմ քեզի համար. վերջին փափաք մը ունի՞ս... 

 Փիեռ բռնեց Սանտրայի ձեռքը, հոգոց մը հանեց, եւ աչքերը սեւեռեց կնոջ աչքերուն 

մէջ. 
 – Ոչինչ,– ըսաւ. ամեն բան եղած է... 
 – Լաւ մտածէ,– թանխանձագին խնդրեց Սանտրա,– իրապէս որեւէ անկատար իղձ 

չունի՞ս... 

 – Գիտե՞ս,– յարեց Փիեռ,– երջանիկ ապրեցանք։ Մեր բոլոր ուզածները ըրինք, լաւ 
զաւակներ ունեցանք, միայն... 

 – Այո՛, ըսէ, միայ՞ն... 

 – Միայն անկատար մնաց մեր պսակը,– անսպասելի կերպով աւելցուց Փիեռ։ 
 – Անկատա՞ր։ 
 – Այո, գոհացանք քաղաքական արձանագրութեամբ։ Արհամարհեցինք դարերու 

աւանդութիւնը, խուսափեցանք եկեղեցիէն։ Բայց ալ ուշ է։ 
 Սանտրա չէր հաւատար ականջներուն։ Այսքան տարի ապրեր էին միասին, եւ օր մը 

օրանց մտքէն չեր անցած, որ այդքան աւանդապաշտ ամուսին մը ունէր։ 
 – Բնաւ ուշ չէ, Փիեռ,– վճռեց Սանտրա,– այդ ըլլար ուզածդ։ 
 Անկէ ետք, ինքն ալ չէր գիտեր ինչպէս, իր այդ վիշտին մէջ Սանտար ձեռնարկեց իրենց 

պսակադրութեան արարողութեան կազմակերպումին։ 
 Յաջորդ առաւօտ գնաց իրենց թաղի եկեղեցին, ուր հազիւ մէկ-երկու անգամ մտած էր։ 

Գտաւ վարդապետը, բացատրեց կացութիւնը։ 
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 – Կրնա՞ք մեզ պսակել, հա՛յր սուրբ։ 
 Այս վերջինին թուեցաւ, թէ ժառանգութեան հարց մը կար լուծելիք։ 
 – Ո՛չ, հայր սուրբ, մենք օրինաւոր ամուսնացած ենք. բայց ամուսինս կ՚ափսոսայ, որ 

կրօնական արարողութիւնը չէ կատարուած։ 
 Համոզուած, որ յետին, նիւթական նպատակներ չկային այս տարօրինակ խնդռանքին 

ետեւ՝ 
 – Լա՛ւ,– ըսաւ,–  ե՞րբ պիտի ընեմ ատիկա։ 
 – Շատ ժամանակ չմնաց, հայր սուրբ, կրնա՞ս վաղը երեկոյ ընել։ 
 Համաձայնեցան։ Սանտրա դուրս նետուեցաւ, եւ վազեց գնաց մնացեալ 

կարգադրութիւնները ընելու։ Իրենց մօտերը մեծաքանակ գրենական պիտոյքի վաճառատուն 

մը կար։ Մտաւ, ընտրեց գեղեցիկ քարտեր, անկէ անցաւ ծաղկավաճառին ու երկու զամբիւղ 

շինել տուաւ։ 
 – Կ՚ուղարկես, Վիկտորիա հիւանդանոցը,– աւելցուց։ 
 – Հիւանդանո՞ց, ամուսնական զամբիւղնե՞ր... 

 – Այո՛, շատ հարցում մի՛ ըներ, այդպէ՛ս կ՚ուզեմ։ 
 Վերադարձաւ տուն, պահարաններուն մէջ ստուգեց, թէ ի՛նչ կրնար հագնիլ. անշուշտ 

հարսանեկան հագուստը վրան չէր ըլլար. յետոյ, այս հասակին որքա՞ն ճիշդ կ՚ըլլար։ Գտաւ 
պարզ, պատշաճ «տէօ-փիես» մը, բայց վերցուց նաեւ հարսանեկան քօղն ու թագը, վերստին 

իջաւ, քովի թաղը իրենց ծանօթ մաքրողին խանութը մտաւ։ 
 – Վաղը առաւօտ պէտք ունիմ, անպայման ամեն բան մէկ կողմ կը դնես ու կը 

հասցնես, ուշադիր եղիր քօղը չպատռի։ 
 Արդուկիչը պիշ-պիշ իրեն նայեցաւ, բերանը բանալու առիթ անգամ չունեցաւ։ 
 Սանտրա ետ բնակարան մտաւ, անցաւ համակարգիչին առջեւ, շարադրեց հրաւէրը, 

եւ տպեց գնած քարտերուն վրայ։ Հիւանդանոցին սենեակը շատ փոքր էր. հազիւ քանի մը 

հոգի կրնային սնարին շուրջ բոլորուիլ։ Յանկարծ միտք մը ծագեցաւ. իսկ ինչո՞ւ 
հիւանդանոցի մատուռը չգործածել։ Հեռաձայնեց հիւանդանոց. ուզեց ամուսնոյն բաժնին 

գլխաւոր բուժքոյրը։ Բացատրեց կացութիւնը։ 
 – Ինչու ոչ, մատուռը միշտ բաց է, բայց չկարծէք որ սենեակէն շատ աւելի մեծ է, 

մանաւանդ որ ամուսինդ անկողինով պիտի հոն փոխադրենք։ 
 – Լա՛ւ,– պատասխանեց Սանտրա,– շատ մարդ չեմ կանչեր, բայց մատուռին մէջ աւելի 

պատշաճ կ՚ըլլայ։ 
 Ընտրեց երեք զոյգ՝ իրենց ընտանեկան ամենէն մօտիկ բարեկամները, առաւել իր քոյրը 

եւ տագրը։ Հրաւէրները հասցէագրեց, վերստին դուրս եկաւ տունէն։ Բարեբախտաբար բոլորն 

ալ իրենցմէ առաւելագոյնը քսան վայրկեան հեռաւորութեան վրայ կը գտնուէին։ Հրաւէրները 

տարաւ, մէկ մէկ նետեց անոնց նամակատուփերուն մէջ։ Տագրենց՝ դուռը զարկաւ, ստուգելու 
թէ մարդ կա՞ր տունը։ Պատասխանող չեղաւ։ – Հոգ չէ, երեկոյեան կը հեռաձայնեմ,– անցուց 

մտքէն,– եւ կը խնդրեմ որ խաչեղբայր ըլլայ։ 
 Վերջապէս, ամեն բան կարգադրեց եւ երեկոյեան վերադարձաւ ամուսնոյն քով։ 

Նկատեց, որ կը քնանայ, դժուար շնչառութեամբ։ Նստաւ քովը, վերստին վերյիշեց իրենց 
առաջին օրերը, ապա առաջին զաւկին ծնունդը, բացառիկ երջանկութիւնը որ ունեցեր էին, 

ապա երկրորդը, եւ այսպէս անգամ մը եւս վերաքաղ մը ըրաւ։ Յետոյ անդրադարձաւ, որ 

ամբողջ օրը վազած-վազվզած էր, եւ չէր իսկ մտածած իրեն սպասող դժուար օրերուն մասին։ 
Եւ յանկարծ փղձկաց ու վազեց դուրս... 
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 Յաջորդ երեկոյ հրաւիրեալները մէկիկ-մէկիկ հասան, եւ ուղղուեցան դէպի մատուռը։ 
Սանտրա, բուժքրոջ օգնութեամբ Փիեռը նստեցուց անկողնին մէջ, կռնակին երկու հատ բարձ 

դրին, եւ միասին քշեցին անկողինը, տարին մատուռ, դրին խորանին դէմ-յանդիման։ 
 Վարդապետը կը սպասէր իրենց։ Բոլորը զարմանքի, կեղծուած ուրախութեան եւ վշտի 

խառնուրդ արտայայտութիւններ ունէին, մինչ Փիեռ երանութեան մէջ էր. ցաւ չէր մնացած 
կարծես. մորֆինը իր դերը խաղացած էր հաւանաբար, սակայն ուրի՜շ զգացում մը պատած էր 

զինք։ 
 Վարդապետը սկսաւ աղօթել, ապա հասաւ այն պահը, երբ հարսին ու փեսային 

մատանիները պիտի անցընէր անոնց մատներուն։ 
 – Եւ առեալ զձեռն Եւայի... 

 Անցուց մատանիները, եւ դարձաւ դէպի խորան։ 
 Աստուածածնայ արձանը զարմանքով կը դիտէր այդ տարօրինակ խմբակը, մինչ Փիեռ 

հասած էր արդէն եօթներորդ երկինք, ուրկէ այլեւս ետ պիտի չգար։... 
 

«Առագաստ», ապրիլ 2004 

«Հորիզոն», Գրական յաւելուած, 2004-05-31 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Դատարկ բաճկոնը 
 

 Այս տարի ցուրտը անակնկալ կերպով կանուխէն եկաւ. ձիւնն ալ արդէն դեկտեմբերի 

կէսերէն առատ տեղաց, կարծրացաւ, սառոյցի վերածուեցաւ։ 
 Մոխրագոյն առաւօտ մըն էր, սովորականին պէս գնացքի կեդրոնական կայարանէն 

գրասենեակ կը քալէի. դուրս ելայ երկնաքեր Փլաս-վիլ-Մարիի գետնափոր ընդերքէն, կտրեցի 

Գաթգարթ փողոցը, եւ Իւնիվերսիթիի վրայ էի՝ ճիշտ նամակատան առջեւ, ու դիմաց պիտի 

անցնէի՝ մեր շէնքը մտնելու համար։ Որպէսզի չսահինք՝ մայթերուն վրայ սեւ խիճի կամ 

փշրուած քարի մանրիկ կտորուանքներ սրսկած էին, որով մոխրագոյնի, հողագոյնի, 

սպիտակի ու սեւի խառնուրդ մը դարձած էր գետինը։  
 Լաւ պատսպարուած էի, գլխուս՝ գասքեթիս վրայէն վերարկուիս կնգուղն ալ 

անցուցած էի, որով նուազած էր տեսողութեանս դաշտը։ Շատ զգուշ էի, հայեացքս գետնին 

գամած, որպէսզի սխալ քայլ մը չառնեմ, սխալ տեղ մը չկոխեմ։  
 Յանկարծ գետինը վերարկու մը զարկաւ աչքիս, գրեթէ իմ կրածիս գոյնը։ Ինկած էր, 

սակայն այնպէս փռուած, որ կարծես անձ մը ըլլար, պառկած կողքի վրայ, սաղմի ձեւին մէջ. 
թեւերէն մէկը գլխուն տակ, միւսը՝ դէպի առջեւ կարկառած։ Պատկերը ամբողջացնելու համար 

կը մնար աւելցնել գլուխն ու անդամները, սակայն իր այդ դատարկ վիճակին մէջ իսկ շատ 

մարդկային շեշտ մը ունէր այդ վերարկուն։  
 Պահ մը ընկրկելէ ետք, անցայ քովէն, յետոյ աչքերուս չհաւատալով, գլուխս ետ 

դարձուցի՝ անգամ մըն ալ տեսնելու համար, կարծես ստուգելու, թէ իրապէս պարա՞պ էր, թէ՞ 
ոչ մէկը կար կծկուած անոր մէջ, մէկը որ չէինք տեսներ, կամ չէինք ուզեր տեսնել։ Մարդ չկար, 

միայն աղտոտ, դատարկ բաճկոն մըն էր։  
 Ինչպէ՞ս ինկած էր հոն, մայթին վրայ ու այդպէս մարդակերպ փռուած։ Չի կրնար ըլլալ, 

որ մէկու մը կռնակէն սահած ինկած ըլլար, անհաւանական էր նաեւ, որ մէկը կամովին զայն 

հանած նետած ըլլար այդպէս։ Միակ հնարաւոր բացատրութիւնը որ կրնայի երեւակայել՝ 
թափառաշրջիկի մը կառքէն ինկած ըլլալն էր, իրմէ աննկատ. գիտէք, այն 
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թափառաշրջիկներէն, որոնք իրենց ամբողջ ունեցուածքը իրենց հետ կը կրեն՝ շուկայի 

ճաղաւոր մեծ կառքի մը վրայ բեռցուած, զայն կը հրեն փողոցէ-փողոց ու որեւէ անկիւն կանգ 

կ՚առնեն հանգստանալու, մուրալու կամ գիշերելու համար։ Դեռ անցեալ օր տեսայ անոնցմէ 
մէկը. Լա-Պէյի ծածկաւոր մայթին վրան էր, մեծ վաճառատան պատին տակ, հագուստներու, 
տուփերու եւ տոպրակներու դէզի մը մէջ կորսուած, գլուխ-մարմին՝ անտեսանելի, միայն ափ 

մը կ՚երեւէր՝ մուրալու դիրքին մէջ։ Ջերմաստիճանը զերոյէն վար 20 էր, տարուան այս 

եղանակին՝ ձմեռնամուտին համար, սովորականէն շատ վար։ 
 Բայց ան միակը չէ իր տեսակին  էջ։ Մոնթրէալի ճիշտ քաղաքակեդրոնը, Սենթ-

Գաթերին ամենէն բանուկ, առեւտրաշատ փողոցին վրայ ամեն քայլափոխի կը հանդիպիս 

նման տիպարներու։ Կ՚անցնիս անոնց քովէն՝ շփոթի մատնուած։ Կը ձեւացնես, որ չես տեսներ, 

իսկ եթէ անոնցմէ մէկուն հետ աչք-աչքի եկար, ու ան բան մը ուզեց քեզմէ՝ սուրճի պարապ, 

ստուարաթուղթէ գաւաթ մը երկարելով՝ գլուխդ կը շարժես, կ՚անցնիս, մէկ կողմէ յանցաւոր 

զգալով, որ կարիքաւորի մը չօգնեցիր,– ինչպէս բարեսիրտ ուրիշներ կ՚ընեն,– միւս կողմէ 
մտաբերելով իմացած պատմութիւններդ, թէ ասանկները, մուրալով, ինձմէ- քեզմէ աւելի կը 

վաստկին... Կամ ալ կը փորձես ինքզինքդ արդարացնել, թէ դուն արդէն բարեսիրական 

նպատակներու դրամ կը յատկացնես, թէ կառավարութիւնն է, որ ասոնց տէր պէտք է կանգնի, 

եւ այլն։ 
 Անոնցնէ մէկը դրամատան առջեւ կը կենայ ու մարդամեծարօրէն դուռը կը բանայ քեզի 

համար, այն դրամատան, որմէ քիչ ետք վստահաբար դուրս պիտի գաս գրպաններդ լեցուն... 

Ուրիշ մը, հաշմանդամ ու անկար, անուաւոր աթոռի մը վրայ նստեցուած, քովն ալ բաժակի մը 

մէջ մի քանի մատիտ դրուած, այդպէս լքուած է հոն՝ ով գիտէ իր ո՞ր մէկ «հարազատ»-ին 

կողմէ, որ այդպէս կը շահագործէ անգիտակից հիւանդ մը։ 
 Երրորդ մը, այս մէկը քիչ մը երջանիկ, դեղարանին դռան քովն է միշտ, կ՚երգէ, 

կ՚արտասանէ, քաղաքական ճառեր կը խօսի ու քաղաքավարօրէն կը բարեւէ իւրաքանչիւր 

անցորդի։  
 Այսպէս տեսակաւոր մուրացկաններ կան, դժբախտներ, որոնց թիւը կ՚աճի տաք 

եղանակներուն. անոնց մէջ՝ երիտասարդներ, նարնջագոյն մազերով, շուն մը, կատու մը 

պատսպարած, նստած փակուած խանութի մը առջեւ կամ խուլ պատի մը տակ, ամբողջ օրը 

անշարժ՝ մուրալու մնայուն դիրքի մէջ։ Կ՚անցնիս անոնց քովէն, խռովքի կը մատնուիս, կը 

զայրանաս՝ չես գիտեր որուն վրայ, ինչո՞ւ չեն աշխատիր այս երիտասարդները,– կ՚անցնի 

մտքէդ։ Սակայն հետզհետէ կը վարժուիս անտաբերութեան, այլապէս ամեն օր ողորմութիւն 

պիտի տաս, օրը բազմաթիւ անգամներ։ Բայց հիմա, տօնական այս օրերուն, ճի՛շտ ատենն է, 
որ դպչին մարդասիրական զգացումներու լարերուդ... 

 Արդարեւ, կը նայիս շուրջդ, զգլխիչ մթնոլորտ է. ՄգԿիլ-Գոլէճ պողոտայի բոլոր 

ծառերու մերկ ճիւղերը մանրիկ լոյսերով զարդարուած են ու մանաւանդ մութը կոխելէ ետք 

հեքիաթային պատկեր մը կը պարզեն։ Փլաս-վիլ-Մարիի ետեւի կողմը, ՄգԿիլ-Գոլէճի ճիշդ 

առանցքին վրայ ամեն տարուան պէս լուսավառուած է մի քանի յարկ բարձրութեամբ 
եղեւինը։ Ինչպէս միշտ զարդարուած են մեծ վաճառատուներու ճակատները փայլփլուն ու 
գոյնզգոյն դրասանգներով, եղնիկներով, կաղանդ-պապաներով... Իսկ ցուցափեղկերը ամեն 

ժամանակէ աւելի կը յորդին ապրանքներով՝ գեղայարդար ու հրապուրիչ։ 
 

 Կը կտրեմ փողոցը, մեր շէնքի ապակի դռներուն մէջէն անգամ մը եւս ետ կը նայիմ, 

դեռ հոն է, գետին ինկած այդ դատարկ վերարկուն, մայթին վրայ, ու քեզի ուրիշ 
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իրականութիւն մը կը յուշէ, մինչ ես վերարկուս ուսերո՛ւս, կը բարձրանամ եօթներորդ յարկ, 

ուր կը գտնուի մեր գրասենեակը ... 

«Ազդակ», 2004-12-30   

«Հորիզոն», 2005-01-17                            

 

 

18:20-ի գնացքին մէջ՝ Réservé 
 

 Մոնթրէալի կեդրոնական կայարանէն երեկոյեան 6:20-ին մեկնող գնացքի առաջին 

վակոնի մէկ մասը կարծէք մեզի՝ հայերուս վերապահուած է: Կանուխէն կ՚երթանք, մեր 

տեղերը կը գրաւենք ու երկու-երեք բաժնեակ կը լեցնենք: 

 Այդ օր ալ նոյնն էր եղած. հոն էին գրեթէ բոլորը՝ սովորական ուղեկիցներս. հոն էր գէր 

Յովակիմը, որուն ժպիտը միշտ «քթին տակէն» կ՚ըլլայ, եւ որուն արձակած կարճ, երկու -
բառնոց նախադասութիւնները անպայման յետին միտք մը, հեգնանք մը կամ 

յանդիմանութիւն մը կը պարունակեն, բայց միշտ՝ առանց վիրաւորանքի. հոն էր մանրուք 

Յաբէթը՝ «հայաստանցի»ն, որ վայելած էր սովետակա՜ն դրախտը իր երիտասարդ օրերուն. 

մեզի հետ էին ժպտուն Գրիգորը, ժամագործ Գառնիկը, միւս ժամագործը՝ Գուրգէնը, Ափրիկէ 
տեսած, լուղորդ Դանոն, միշտ գասգէթով Ռուբէնը եւ թերեւս՝ պոլսահայ Մասիսն ու Հրաչը: 

 Շիտակը, Մոնթրէալի հայութեան մէկ մանրանկարը կը կազմէինք, տարբեր տեղերէ 
եկած, տարբեր արհեստներու կամ մասնագիտութիւններու տէր: Մեծ մասամբ՝ ոսկերիչ, բայց 

նաեւ դերձակ, տպագրիչ եւ այլն, եւ այլն: 

 Կարեւորը՝ ամենօրեայ ուղեկիցներ ըլլալով, մտերմացած ենք ու կը սպասենք այդ 

ժամուն՝ մեր հերթական «այցելութիւնը» տալու՝ իրարու հետ ուղեւորութեան այդ 15-20 

վայրկեաններուն ընթացքին: 

 Ուրեմն, այդ օր ալ տարբեր չէր: Հաւաքուած, գրաւած էինք մեր տեղերը: Ոմանք դեռ 

չէին եկած. ահա հասաւ Գոգոն, եւ որովհետեւ մեր բաժնեակները լեցուած էին, 

պատրաստուեցաւ նստիլ մեր առջեւի բաժնեակը, ուր չորս աթոռներէն երկուքը ազատ էին 

տակաւին, թէեւ անոնց վրան երկու ծրար դրուած էր: 

– Հոս վերապահուած է (c՚est réservé) ըսելով, միւս աթոռներէն մէկը՝ պատուհանին 

կողմինը գրաւած նորաբոյս երիտասարդը թոյլ չտուաւ որ Գրիգոր նստի: 

Ան ալ, քիչ մը զարմացած, քիչ մը նեղուած, եկաւ մեր քով, համակերպած, որ ոտքի 

պիտի ճամբորդէ: Զարմացանք, որ ընդունեց այդ բացատրութիւնը, առանց առարկութեան, 

ինչպէս կ՚ընդունինք, երբ հայկական ձեռնարկի մը երկու հոգի տեղ կը գրաւեն կարգի մը 

ծայրերը եւ իրենց միջեւ գտնուած 15 աթոռները «գրաւուած» կը յայտարարեն՝ վրան 

վերարկուներ, պայուսակներ կամ այլ առարկաներ դնելով: Տեսա՞ծ էք մէկը, որ բողոքէ, ու 
պահանջէ այդ տեղերէն մէկն ու մէկը նստիլ: Լուռ՝ կը համակերպի... Բայց հանրային 

փոխադրամիջոցներուն մէջ ինչպէ՞ս կարելի է «réservé» ընել որեւէ նստարան... 

Սակայն դեռ մեզմէ ոեւէ մէկը հակազդելու ժամանակ չէր ունեցած, երբ ահա եկաւ նաեւ 
մեզի ծանօթ ուրիշ արհեստակցի մը տիկինը, որուն նոյնը կրկնեց այդ երիտասարդը: Տիկ. 

Սոնան, սակայն, Գրիգորին նման չկլլեց արգելքը: «Հոս իրաւունք չունիք նստարան 

վերապահելու» ,–  ըսաւ ու անդին քշեց ծրարները, հանդիպելով սակայն ուժեղ 

ընդդիմութեան: 

– Խօսք չէ՞ք հասկնար, վերապահուած են այս աթոռները,– կրկնեց երիտասարդը 

ֆրանսերէն ու փորձեց ծրարը ետ հրել,– վրայէն ալ թրքերէն հայհոյանք մը նետելով: 
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Սոնան սակայն աւելի ուժ բանեցուց եւ նստաւ, առանց հակադարձելու՝ յայտնօրէն 

զսպելով ինքզինք: 

Ուղեկիցներս ուշի ուշով կը հետեւէին: 

– Ամօթ է, այդպէս մի խօսիր, տիկինն ալ հայ է,– սովորականին պէս քթին տակէն նետեց 
Յովակը: 

– Դուն ո՞վ ես, որ գործիս կը խառնուիս,– հակադարձեց երիտասարդը, ետեւ դառնալով: 

Նկատեցինք, որ պատանութենէն հազիւ դուրս եկած տղայ մըն էր, սեւուկ աչքերով,  

ճիշտ հայկական տիպար մը: 

– Ամօթ է, ամօթ է, մի շարունակեր,– ձայն տուին միւսները: 

Երիտասարդը կրկին հայհոյանք մը փախցուց, յստակ դարձնլով, թէ ուրկէ կու գար: 

Իր լեզուով պատասխան ստացաւ: 
– Դուք հա՞յրս էք, ինչո՞ւ պիտի վախնամ ձեզմէ... 
– Դուրսը կը խօսինք,– ըսաւ Յովակ, ու փոխասացութիւնը վերջ գտաւ: 
Մինչ այդ երկու տատրակները,– անոնք ալ հայ աղջիկներ,– որոնց համար մեր ասպետը 

վեհանձնօրէն տեղ կը փորձէր պահել,– եկան, ու գնացքն ալ ճամբայ ելաւ: ինք սակայն մնաց 
նստած, տեղը չզիջեցաւ անոնցմէ մէկուն, ու կէս-հայերէն, աւելի ճիշտ քառորդ հայերէն, երեք 

քառորդ ֆրանսերէն, սկսան շաղակրատել: 
Միւս կողմէ, մեր ամբողջ խօսակցութեան նիւթը, այդ ճամբորդութեան ընթացքին, այդ 

միջադէպը եղաւ: Մէկ կողմէն սկսանք կատակի տալ, որ գնացքի ընկերութիւնը աւելի սուղ 

տոմսեր պէտք է հանէ, անոնց համար որ վերապահուած տեղեր կ՚ուզեն ունենալ, միւս կողմէ 
ափսոսալով, որ մեր նոր սերունդը տակաւին այսպէս կոշտ ու անկիրթ անդամներ ունի: 

Նոյնիսկ գիտցանք, որ մեր դպրոցի նախկին աշակերտ մըն է, որ ի վերջոյ վտարուած է: 
Ուղեկիցներս, համեստ ու արհեստաւոր տղաք, մաքուր, նախանձախնդիր մարդիկ են, 

եւ թէեւ իրենցմէ ոեւէ մէկը չեմ տեսած որպէս գործուն դերակատար մեր 

կազմակերպութիւններուն մէջ, սակայն բոլորն ալ մտահոգ են, որ մեր հաստատութիւնները 

կանգուն մնան, ամուր մնան, հա՛յ պատրաստեն նորերը: Այս հարցերը կ՚արծարծուին 

ուղեւորութեան ընթացքին, եթէ ձուկ որսալու, ձուկ խորովելու կամ ոսկիի ելեւէջող գիներուն 

մասին չըլլայ խօսակցութիւնը: Այդ օր սակայն, հարցը լուրջ էր... 

Հասանք մեր կայարանը,– գրեթէ բոլորս Պուա-ֆրան կ՚իջնենք, ուրկէ հայաբնակ թաղերը 

երթալը շատ դիւրին է,– ու յառաջացանք մինչեւ երկաթուղիին միւս կողմը տանող անցքը, 

սակայն չկրցանք անցնիլ, քանի որ գնացքը բացաւ իր լուսաւոր խոշոր աչքերը ու զանգ-զանգ 

տուաւ ահազանգը, որ ըսել է՝ զգուշ, ճամբայ կ՚ելլեմ: Կը սպասէինք այդպէս, երբ հեռուէն մեր 

ասպետը ձեռնոց նետեց Յովակին. 

– Ո՞ւր է, հապա պիտի տեսնուէինք... 

Յովակ կարեւորութիւն չտուաւ, եթէ տար կրնար մէկ ձեռքով ճզմել այդ նիհարակազմ 

տղան: Դանոն սակայն անհանգստացաւ. աղջկան տարիքը ունէր երիտասարդը. դասընկերն 

էր եղած, ու ինք իբր ծնողք չկրցաւ անտարբեր մնալ: Մօտեցաւ, երկու խօսք ըրաւ, կարգի 

բերաւ զինք ու վերադարձաւ մեր մօտ: 

 

Երկու շաբաթ անցեր էր, մի քանի օր եւս կատակեցինք գնացքին մէջ տեղ ապահովելու 
խնդրին մասին, ու մոռցանք: 

Սոնային ամուսինը, սակայն չէր մոռցեր: Անցեալ օր ինքն ալ գնացքը առաւ ու, 
հակառակ իր սովորութեան, եկաւ մեր քով նստաւ: 

– Այդ տղուն անունը կ՚ուզեմ,– պահանջեց մեզմէ: 
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– Ի՞նչ պիտի ընես, եղբայր, հարցը փակուեցաւ ,– ըսին ընկերները: 

– Չ՚արժեր, պապամ, հայ տղայ է, ի՞նչ պիտի ըլլայ, դասը առաւ,–  փորձեցին 

տարհամոզել միւսները: 

 – Ո՛չ, ի՛ր բարիքին համար պէտք է պատիժի ենթարկուի, որ մարդ ըլլայ. անունը 

կ՚ուզեմ, անունը... 

 Օ-օհ՜, մտածեցի, նոր պատմութիւն մը սկսաւ... 
«Հորիզոն», 2005-03-21 (1342) 

 

 

Ժպիտը 
 

 Ժպիտ մը ուրախութի՛ւն կը սփռէ իր շուրջ. հիւանդ ընկերոջ մը ժպիտը՝ ա՛լ առաւել։  
 Հիւանդանոց մը, մանաւանդ երկարատեւ խնամքի կարիք ունեցող հիւանդներու 

յատուկ հանգստեան տուն մը կը մտնես հոգեկան ծանրութեամբ ու կը համակուիս 

տրտմութեամբ ի տես այնտեղ ապաստանած հիւանդներուն՝ ընդհանրապէս տարեց այրեր ու 
կիներ, յաճախ անկելաթոռի վրայ, երբեմն նստած տեղը քունը տարած, երբեմն բաց աչքերով՝ 
հայեացքը անհունին մէջ թափառական... 

  

 Երկու ընկեր կը մտնենք այդ հաստատութեան գլխաւոր մուտքէն՝ երրորդ ընկերոջ մը 

այցելութեան։ Մուտքի տեղեկատու սեղանէն կը տեղեկանանք, թէ  ո՛ր թիւ սենեակն է իրը, 

հականեխիչով կը շփենք մեր ափերը իրարու, վերելակով կը բարձրանանք իր յարկը, 

ընկերակցելով հիւանդի մը որ, ուրիշներէն աւելի առոյգ՝ ինքզինք անկելաթոռով 

տեղափոխելու ի վիճակի է։ Կ՚անցնինք միջանցքներէն, ուր պարզուող տեսարանները քիչ մը 

յուսահատութիւն, քիչ մը հիասթափութիւն կը պատճառեն մեզի, հարց տալով, թէ, մե՞նք ալ ի 

վերջոյ նման վիճակներու մէջ կրնանք գտնուիլ ոչ շատ հեռու ապագային...  

 – Հո՛ս է,– կ՛ըսէ ընկերս, տեսնելով սենեակի բաց դռան կողքին նշուած համարը։  
 Կը մտնենք ներս. մեծ հարցական մը մեր ուղեղներուն մէջ՝ արդեօք ի՞նչ վիճակի մէջ 

պիտի գտնենք մեր հիւանդ ընկերը։ Կը մօտենանք ու կանգ կ՚առնենք մահճակալին քով, որուն 

վրայ պառկած է ան։ Սակայն չէ քնացած, ու լսելով մեր մտնելը՝ փոքր ընդոստ շարժումով մը 

կը բանայ աչքերը։ Մէյ մը մեզմէ մէկուն, մէյ մըն ալ միւսին կը նայի, ու յանկարծ լա՜յն ժպիտ 

մը կը գծուի դէմքին վրայ, ինչպէս կ՚ըսեն՝ ականջէ-ականջ։ Արդէն իսկ արեւոտ, լուսաւոր 

սենեակը կարծես մէկ անգամէն ա՛լ աւելի կը լուսաւորուի։ Վայրկենական կը փարատին մութ 

ամպերը, որ սկսեր էին մեր հոգիներուն վրայ կուտակուիլ։    
 Մեր խօսելէն իսկ առաջ, ինք կը հարցնէ իւրաքանչիւրիս՝ ինչպէ՞ս ես, ակնյայտօրէն 

հրճուած մեզ՝ պատահականօրէն իրեն այցի եկած երկու ընկերներ տեսնելով։ Կը 

հետաքրքրուի մեր կողակիցներուն, զաւակներուն ալ որպիսութեամբ՝ ժպիտը մնայուն 

կերպով դրոշմուած իր դէմքին վրայ։  
 Ժպիտ մը, որ նաեւ մնայուն կերպով մե՛ր յիշողութեան մէջ պիտի դրոշմուի։    
  

 Կը փորձեմ տարբաղադրել զայն, հասկնա՛լ։  
 Հին օրերու վերյուշը ըլլալու է այդ ժպիտին մէջ։ Թերեւս պատանեկութեան օրերու, 

ապա երիտասարդական տարիներու յիշատակներ։ Միասին գործած, ժողովի նստած, իրարու 
հետ վիճած, գուցէ զիրար նեղացուցած, բայց եւ այնպէս իրարմէ երբեք չխռոված պահեր, 
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հաւատքով կողք կողքի քալած ու բողոքած ատեն, միասին այլոց հետ բանակցած ատեն, 

որոշումներ գործադրած, յուսախաբութիւններ ալ ապրած, բայց երբեք չյուսահատած պահեր։  
 Գաղափարական նոյն ընտանիքին պատկանած ըլլալու գիտակցութիւնը թերեւս։ 

Ազգի՛ն պատկանելու գիտակցութիւնը։ Մարդկային ընտանիքին մաս կազմելու իրողութիւնը։ 
Նոյն ուրախութիւններն ու վիշտերը բաժնած ըլլալու իրողութիւնը գուցէ։  

 Լքուած չըլլալու, յիշուած ըլլալու գոհունակութիւնը նաեւ, հաւանաբա՛ր։ 
 Այս բոլորը կ՚անցնին մտքէս, ու դեռ աւելին, եւ կ՚անդրադառնամ, որ հիւանդ ընկերոջ 

մը, հարազատի մը կամ նոյնիսկ անծանօթի մը ուրախութիւն պատճառելը որքա՜ն փոքր ճիգ  

պիտի պահանջէր մեզմէ իւրաքանչիւրէն, բայց որքա՛ն մեծ ազդեցութիւն պիտի ունենար՝ եթէ 
գիտակցէինք ատոր։  

 

 Ամբողջ այցելութիւնը տասը վայրկեան կը տեւէ կամ ոչ։ Թերեւս ալ չենք 

անդրադառնար ինչպէս ժամանակը կը սահի, կ՚անցնի։ Գիտենք, որ չենք կրնար երկար մնալ 
ու զրուցել։ Հրաժեշտ կ՚առնենք՝ յաջորդ անգամ զինք աւելի լաւ վիճակի մէջ, աւելի ապաքինած 
ու կազդուրուած տեսնելու մաղթանքով։ Դուրս կու գանք նոյն ճամբով, չմոռնալով անգամ մը 

եւս հականեխել մեր ձեռքերը։  
 Բայց իրականութեան մէջ դուրս կու գանք... մեր հոգինե՛րը հականեխուած։ 
 

«Հորիզոն», 2014-07-14 (1828) 

 

 

Պատշգամէն 
 

 Տաք օրերուն ան շատ կը սիրէ այսպէս նստիլ պատշգամը, որ միաժամանակ տան 

մուտքն է, ու թատրոն գացածի պէս դիտել փողոցին անցուդարձը։ Պէտք է ընդունիլ, որ ետեւի 

թաղերուն մէջ պահուըտած լուռ փողոց մը չէ իրը։ Գացող-եկողը շատ է, ու ինք, բազրիկին 

կամ գաւազանին յենած, աչքերով կը հետեւի անցորդներուն, ոմանց բաժին կը հանէ իր 

անսպառ ժպիտէն, ուրիշներու կը բարեւէ, ծանօթներուն՝ ինչպէս ըլլալը կը հարցնէ, 
անծանօթներուն ալ չի վարանիր խօսք մը ընելու, կապ մը ստեղծելու։ Ո՜վ գիտէ, թերեւս նոր 

նիւթ մը պիտի գտնէ, որուն մասին գրել պիտի ուզէ։  
 - Շատ բան ունիմ գրելիք, շա՛տ շատ, բայց ուժ չունիմ։ Գիրքս ալ պատրաստ է, չափերը 

որոշած եմ, կողքն ալ մտածած եմ, խնդիրը այն է, որ ուժերս ներած չունին,– կը խոստովանի 

ան, երբ հեռաձայնէն սիրտը կը բանայ ինծի։  
 Քանի՜-քանի անգամներ ան այդպէս բացած է իր սիրտը, ու ես ա՛լ գոց սորված եմ 

ըսածներն ու ըսելիքները։ Իրականութեան մէջ կարեւոր չէ՝ ի՛նչ կ՚ըսէ, կարեւորը խօսիլն է, 
խօսելու պապակն է, որ կ՚ուզէ յագեցնել, քանի որ ամբողջ օրը տունը կրնայ խենթանալ։ Կինը, 

որ իրմէ բաւական փոքր է տարիքով, գործի կ՚երթայ, ու ինք տունը այդպէս մինակը, քալելու 
ալ դժուարութեամբ, շատ բան չի կրնար ընել։ Պատշգամը իր փրկութիւնն է, հաւատարիմ 

շնիկն ալ քովը պպզած՝ իրեն պէս շուրջը կը դիտէ։ Երկուքով իրենց մարմինները կը 

ջերմացնեն, հաճոյք կ՚առնեն կեանքէն, աւելի ճիշտ՝ իրենց բաժին մնացած կեանքէն։       
 – Մի՛ մոռնար,– կ՚ըսէ,–  91 եղայ։  
 Ասիկա կը կրկնէ բազմաթիւ անգամներ, մերթ հպարտութեամբ, մերթ ափսոսանքով։   
 – Շատ կ՚ուզեմ գրել նորէն, անցեալ օր անցայ համակարգիչիս առջեւ, քանի ժամ առաւ, 

որ վերյիշեմ ինչպէս կը գործէր։ Գրելիքս ալ մոռցայ։  
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 Շատ կը հրճուի, երբ կարճ փէշերով մանկամարդ կիներ կամ դպրոցական աղջիկներ 

կ՚անցնին մայթէն։ Երանութի՜ւն մը կ՚իջնէ վրան։ Անոնց ուրախ ճիչերը, անփոյթ քալուածքը, 

սիրուն տեսքը զինք տասնամեակնե՜ր ետ կը տանին, կը մտաբերէ ի՛ր երիտասարդութիւնը, 

ի՛ր բարեկամուհիները, անոնց հետ անցուցած գիշերները, եւ հետզհետէ ուրախութիւնը 

տխրութեան կը փոխուի՝ երբ կը գիտակցի, թէ անոնցմէ ոչ մէկը կայ այլեւս, ո՛չ իսկ մէկ հոգի, 

որուն կրնար հանդիպիլ, հեռաձայնել կամ նամակ մը գրել։ Անոնք բոլորը միայն իր 

յիշատակներուն կամ պատումներուն մէջ կ՚ապրին հիմա։ Մինակ մնացած ըլլալու սարսուռ 

մը կը պատէ հոգին, հակառակ որ գիտէ, թէ երեկոյեան տուն պիտի գայ իր կողակիցը ու 
հոգայ իր պէտքերը։         

 – Գիշերը, պառկած տեղս, ի՜նչ աղուոր, հետաքրքրական պատմութիւններ կը գրեմ, 

էջե՜ր կը լեցնեմ մտքիս մէջ, կ՚ըսեմ առտուն նստիմ թուղթին տամ ատոնք, առաւօտուն 

կ՚արթննամ, բա՛ն չէ մնացած միտքս, կարծես բա՛ն չեմ մտածած։ Է՜հ, ա՛յս է եղեր ծերութիւնը, 

91 եղայ, չէ՞։ 
 Արեւը կը տաքցնէ մարմինը, ծունկերուն ցաւերը չ՚զգար, կը տարուի փողոցին 

երթեւեկով։ Շունը հաջել կը սկսի, ու ինք կը նկատէ, որ հեռուէն փառաւոր գամփռ մը կու գայ, 
յամրաքայլ ընթանալով իր թոկը բռնած տիրոջ առջեւէն, գործելով իբր անոր աչքերը։ Ձեռքով 

կը շոյէ իր շնիկին գլուխը։ «Փառք տիրոջ ի՛մ աչքերս կը տեսնեն տակաւին, խելքս ալ տեղն է,» 

կ՚անցընէ մտքէն։  
 – Չէ, անպայման պիտի գրեմ, քիչ մը լաւանամ, պիտի նստիմ համակարգիչիս առջեւ, 

հիմա ետ սորվեցայ ինչպէ՛ս կ՚աշխատի, պիտի սկսիմ գրել։ Անպայման պիտի հրատարակուի 

առաջին գիրքս,– կ՚ըսէ, ու վերստին խօսելու խոստումով վար կը դնէ ընկալուչը։ 
 Փողոցին երթեւեկը կ՚աշխուժանայ։ Ձմռան այս ժամուն, երբ մարդիկ գործէն տուն կը 

վերադառնան, արդէն մուս-մութ կ՚ըլլայ։ Ամռան դեռ քանի մը ժամ կրնայ այդպէս հաճոյքով 

հետեւիլ անցորդներուն ու հիւսել իր կենարար երազները։  
 

«Հորիզոն», 2014-09-22 (1838) 

 

 

Տափիկ մը ուսին 
 

Մեթրոյի կայարանէն մինչեւ Փլաս տ՚Արմ՝ զառիվեր մը պիտի քալես գրասենեակ 

հասնելու համար։ Սէնթ-Սիւլփիսն ի վեր։  
Մոխրագոյն առաւօտ մըն է։ Ոչ անձրեւ, ոչ ձիւն, անոնց միջեւ տատանող թեթեւ մաղ-

մաղ մը։ Բայց հաճելի է քալել այդ վերելքը, մանաւանդ երիտասարդներու հետ, որոնք կամ 

ուսանող են մօտակայ կրթական հաստատութեան մը մէջ, կամ ալ կը փութան իրենց 
գործերուն՝ Հին Մոնթրէալի սրտին մէջ զետեղուած այդ հրապարակին վրայ կամ շուրջերը 

գտնուող իրենց աշխատատեղերը։ Յաճախ կը հանդիպիս նաեւ զբօսաշրջիկներու, որոնք 

նոյնիսկ ժամը 9-էն, 10-էն սկսեալ, ձեռքի փոքրիկ սարքերը իրենց առջեւը բռնած, կը 

լուսանկարեն աջ-ձախ, կամ եսանկարներ (selfies) կ՚առնեն մանաւանդ երբ հրապարակ 

հասնին, ուր Նոթր-Տամ եկեղեցին կամ այլ ճարտարապետական կոթողներ չեն կրնար 

անտարբեր ձգել այցելուները։ 
Այդ ճամբուն վրայ, Սէնթ-Անթուանի անկիւնը յաճախ կանգ կ՚առնես, սպասելով, որ 

վառի սպիտակ լուսանիշը՝ քալող մարդուկը։  
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Ահա այդպէս, կը սպասենք։ Մեր առջեւ կանգնած ինքնաշարժը, սակայն, չի 

յառաջանար, հակառակ որ ի՛րն է շարժելու իրաւունքը։ Ես չեմ անդրադառնար, թէ ինչո՛ւ, 
բայց քովս կանգնած երիտասարդ կին մը կը նկատէ անոր անշարժ մնալուն պատճառը, քանի 

մը քայլ կ՚առնէ ու ինքնաշարժին առջեւ կանգնած մէկու մը ուսին տափիկ մը կու տայ։ Մարդը, 

որ նոյնպէս կը սպասէր քալելու լուսանիշին, ետեւ կը դառնայ ու նոր ուշքի կու գայ, ափով 

գլխուն կը զարնէ եւ անմիջապէս ետ կը քաշուի, ինքնաշարժին ճամբան բանալով ու կը 

կանգնի մեր կողքին, շնորհակալութիւն ալ յայտնելով երիտասարդուհիին։ Այս ամենը՝ քանի 

մը երկվայրկեանի մէջ։  
Ապա կը շարունակենք մեր ճամբան։ 
Պատկերը սակայն կը դրոշմուի մտքիս մէջ ու օրեր ետք տակաւին չեմ կրնար չմտածել 

այդ մասին ու չզատորոշել քանի մը երեւոյթներ, որոնք շատ բան կը թելադրեն։  
Առաջինը՝ այդ ինքնաշարժի վարորդին կրթուածութիւնը։  
Շատ դիւրին պիտի ըլլար իրեն համար շչակին փոքր հարուած մը տալ, այդպիսով գուցէ 

վախցնել հետիոտնը, որ կրնար նաեւ շուարիլ, չգիտնալ առջե՞ւ երթալ, թէ՞ ետեւ, ինքզինք 

վտանգել կամ ձիւնացեխին մէջ կոխել, գուցէ սահիլ-իյնալ ալ։ Ուրիշ վարորդներ՝ անհամբեր 

իրենց ճամբան շարունակելու, վստահաբար այդպէս պիտի վարուէին, ի՛նչ ալ ըլլար 

հետեւանքը այդ պահուն քիչ մը ցրուած, ով գիտէ ի՜նչ մտմտուքներով տարուած նման 

հետիոտնի մը համար։ Քաղաքավար վարորդը հաւանաբար կանաչ լոյսի իր կարգը պիտի 

կորսնցնէր այդպէս սպասելով, սակայն իր վերաբերումով մարդկայնութեան դաս մը կու տար, 

ատոր գիտակից կամ ոչ։ 
Երկրորդը՝ այդ երիտասարդ կնոջ արթնամտութիւնը։  
Փաստօրէն, իրեն նման, ես եւ ուրիշներ ալ կը սպասէինք սպիտակ լուսանիշին։ Ոչ 

մէկուն մտքէն անցաւ ընել ինչ որ ինք ըրաւ, նոյնիսկ ոչ ոք անդրադարձաւ թէ ինչո՞ւ վարորդը 

չէր յառաջանար։  Ոչ իրեն, ոչ ալ սպասող միւս հետիոտն անձերուն համար կարեւորութիւն 

կը ներկայացնէր այդ ինքնաշարժին ակամայ կանգնած մնալը։ Այդ կինը, սակայն, այդ փոքր 

արարքով, այդ փոքր տափիկը տալով մարդուն ուսին, բարեգործութիւն մը կատարեց, 
նոյնպէս ատոր գիտակցելով կամ ոչ։ Ինքն ալ կրնար մեր բոլորին նման վայրկեան մը կամ 

երկու վայրկեան սպասել, ապա փողոցը անցնիլ ու գործին երթալ։ Այդ տափիկով օգնեց 
հետիոտնին, որ իր վտանգաւոր դիրքէն դուրս գայ, վարորդին ալ, որ նուազ ժամավաճառ 

ըլլայ։ Շատ բնական բան մըն էր ըրածը, հաւանաբար ինք ըրաւ ու անցաւ եւ անկէ ետք 

ըրածին մասին ալ չմտածեց։  
Կայ նաեւ երրորդ երեւոյթ մը, որ մտածել կու տայ։  
Ատիկա՝ տափիկը ինքն է։ Անոր շնորհիւ հետիոտնը արագ անդրդադարձաւ իր սխալին, 

քայլ մը ետ առաւ ու ազատեցաւ նուազագոյնը անախորժ, սակայն գուցէ նաեւ վտանգաւոր իր 

կացութենէն։  
Կեանքի մէջ այդպիսի տափիկներ որքա՜ն կը ստանանք մեր ուսերուն՝ հարազատներու, 

բարեկամներու, նոյնիսկ այդ կնոջ նման անծանօթներու կողմէ։ Կը գիտնա՞նք սակայն 

օգտուիլ ու մանաւանդ շնորհակալ ըլլալ... 
Ահա թէ ինչու կը շարունակեմ մտորել այս մասին։ 

«Հորիզոն», 2016-02-08 (1910)   
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Աւազանին մէջ 
 

Շաբաթը երկու անգամ, կէսօրին, կ՚երթամ պարտականութիւնս կը կատարեմ. անձի՛ս 

նկատմամբ պարտականութիւնս՝ «եսասիրաբար»։ Լողալո՛ւ կ՚երթամ։ Մեր տան շատ մօտ, 

նորակերտ մարզական համալիրը, որ, հակառակ որ աւելի Y անունով կը ճանչցուի, բայց կը 

մնայ YMCA իր հին անուան ժառանգորդը, թէեւ ո՛չ M–ը (Men), ո՛չ C-ն (Christian), ոչ ալ 
մանաւանը Y-ը (Young) իրապէս կ՚առնչուին այդ A–ին (Association), քանի որ ամեն տարիքի, 

ամեն սեռի ու ամեն կրօնի անդամներ ու յաճախորդներ ունի ան այլեւս։  
Գուցէ ինքնախաբէութիւն կը գործեմ՝ կարծելով, թէ ամեն Y այցելութեանս կէս ժամ 

լողալով՝ առողջութեանս նկատմամբ պարտականութիւնս իրապէս կատարած կ՚ըլլամ, մինչ 
ամբողջ օրը համակարգիչիս պաստառին առջեւ կ՚աշխատիմ նստած, սակայն կասկած չկայ, 
որ այդ կարճ պահն անգամ լաւապէս կ՚օգնէ, որ աւելի լաւ զգամ ջուրէն դուրս գալէս ետք ու 
աւելի առոյգ գործեմ յետմիջօրէին։ Տարիներէ ի վեր կը փորձեմ հաւատարիմ մնալ այս 

ապրելակերպին, սակայն մերթ ընդ մերթ ստիպուած կ՚ըլլամ խախտումներ ալ կատարել՝ երբ 
աւելի անմիջական ու հրատապ պարտականութիւններ ունենամ... 

Շատ քիչ ծանօթներու կը հանդիպիմ հանդերձարանը թէ լողաւազանին մէջ։ Գիտեմ, 

քանի մը հայեր կան, որոնք կը յաճախեն այստեղ, անոնցմէ ալ մէկ-երկուքը միայն կը լողան, 

կան քիչ մը աւելի մեծ թիւով հայ կիներ (երկու ձեռքերուս մատներուն վրայ կրնամ հաշուել 
զանոնք), որոնք մտահոգ են իրենց... բարեձեւութեամբ (ինչ որ գովելի՛ երեւոյթ է, ի դէպ), 

սակայն ափսո՛ս, շատ քիչերս կ՚օգտուինք այս համալիրին ընծայած բարիքներէն։  
Այստեղ ծանօթներս անոնք են, որոնք իմ յաճախած ժամերուս իրենք ալ կու գան, ու 

տեւաբար զիրար տեսնելով՝ կը բարեւենք, կը ժպտինք իրարու, երկու խօսք կը փոխանակենք։ 
Ա՛յդքան։  

Երէկ նման մէկու մը հետ «խօսքի բռնուեցայ»։ Այս միջին տարիքի պարոնը որոշ ատենէ 
մը ի վեր սկսած էր կանոնաւոր գալ, անկեղծ ժպիտով մը բարեւել։ Սակայն երբեք չէինք 

խօսակցած։  
Վիզէն մեծ ոսկի խաչ մը կար միշտ կախուած, որ կուրծքի մազերու թաւուտքին վրայ ա՛լ 

աւելի փայլուն կը թուէր։ Ասիկա յատկանշական էր, չէ՛ր կրնար իմ կամ ոեւէ մէկուն աչքէն 

վրիպիլ։ Երբ ուրիշներ, ինչպէս մէկ երկու կիներ, որոնց լողազգեստները ամբողջութեամբ կը 

ծածկեն զիրենք, տեսանելի ձգելով միայն ձեռքերն ու դէմքը, այդ ձեւով ալ աղաղակելով արար 

աշխարհին, թէ ի՛նչ կրօնի կը պատկանին, այս տղան ինքն ալ առանց կաշկանդումի ի՛ր 

հաւատքը կը ծանուցէր։ 
– Ո՞ւրտեղէն եկած ես,– հարց տուի իրեն երբ երկուքս ալ պահ մը կանգնած շունչ 

կ՚առնէինք՝ իւրաքանչիւրս իր լողալու նրբանցքին սկիզբը,– ո՞ր երկրէն։  
– Լիբանանէն եկած եմ,– պատասխանեց, բայց Լիբանան չեմ ծնած, Եգիպտոս ծնած եմ։  
– Իրա՞ւ, ե՛ս ալ։ 
– Բայց լիբանանցի եմ, ծնողքս լիբանանցի է. Գահիրէ ուսանած եմ, բայց յետոյ տասը 

տարի ալ Լիբանան ապրած եմ։ Իսկ դո՞ւն։ Դո՞ւն ինչ ծագում ունիս։ 
– Ես հայ եմ։ Ես ալ Եգիպտոս ուսանած եմ եւ ահա 50 տարի է արդէն այստեղ կ՚ապրիմ։ 

Անո՞ւնդ։ 
– Փիեռ է։ Ես ալ հայ մեծ մայր մը ունէի։ 
Անակնկալի չեմ գար երբեք։ Կարծես կը սպասէի այդ բացայայտման։ Կասկած մըն ալ 

ծագած էր մէջս, որովհետեւ մարդոց դէմքին վրայ միշտ ալ կան իր ծիները մատնող մասեր, 

ինչպէս աչքերը, որոնք խառնածին սերունդներ ետք անգամ տակաւին ծագումը կը ցոլացնեն։ 
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Ի զուր չէ, որ այս մարդուն հանդէպ որոշ դրական զգացում մը սկսեր էի տածել։ Թերեւս 

ժպիտն էր, բայց այդ ժպիտին ետեւ նաեւ թաքնուած այս «գաղտնիքը»։  
– Հայ մեծ մա՞յր մը։ Գիտե՞ս Հայաստանի ո՛ր շրջանէն եկած էր Լիբանան։  
– Ոչ չեմ գիտեր, գիտեմ, որ ջարդերէն ազատած էր, պէտք է գիտնաս, որ անցեալ դարու 

սկիզբը ինչեր պատահած են, հայերը ջարդուած են...  

– Անշուշտ, գիտեմ, շատ խառն ժամանակներ ապրած ենք։ 
Այսպէս ուրեմն։  
Վահրամ Մավեան հանդիպած էր Լեհաստանի «վերջին քառորդ-հայուն» եւ սքանչելի 

պատմուածք մը գրած իր «Հայու բեկորներ»-ուն մէջ։ Հիմա մենք, առանց զարմանալու, առանց 
յուզուելու, «կէս», «քառորդ», «մէկ ութերորդ» թէ «մէկ տասնվեցերորդ» հայերու կը հանդիպինք։ 
Կը հանդիպինք մեր ընտանիքներուն մէջ իսկ։ Կը հանդիպինք ամե՛ն օր, ամե՛ն տեղ։ 
Աւազանին մէջ անգամ... 

Երբ այս յօդուածս լոյս տեսնէ, Ցեղասպանութեան 102-րդ տարին թեւակոխուած պիտի 

ըլլանք։  
«Հորիզոն», 2016-04-25 (1921) 

 

 

Հին կօշիկներ եւ նման բաներ 
 

Ես նորութիւններու ջատագովն եմ՝ հաւատարիմ, մնայուն ջատագովը, մանաւանդ երբ 
հարցը կը վերաբերի նոր բառերու, նոր գաղափարներու, հարցեր լուծելու նոր 

մօտեցումներու։ 
Բայց երբ հարցը կօշիկներու կու գայ...  
Անցեալ շաբաթ հնակարկատին տարի երկու զոյգ սանտալներ, որոնք առանց դժգոհելու 

տարիներէ ի վեր, տաք օրերուն, զիս պտտցուցեր էին թաղի փողոցներուն մէջ՝ երբ քալելու 
ելեր էի մինակս, կնոջս կամ աղջկանս, կամ ալ ընկերոջ մը հետ. զիս տարեր էին հիւսիս՝ 
Լաւրենտեաններու կածանները կամ հարաւ՝ Արեւելեան գաւառները՝ մինչեւ Օրֆորտ կամ 

Շերպրուք. նոյնիսկ ինծի ընկերացեր էին օդանաւային երկար թռիչքներու ատեն՝ 
ազատագրելով զիս գոց կօշիկներու կաշկանդումէն, մանաւանդ դիւրացնելով գործս՝ 
օդակայանները ապահովութեան կամարին տակէն անցնելու ժամանակ, երբ յաճախ 

կօշիկներդ ալ կը զննուին՝ վստահ ըլլալու համար, որ անոնք ահաբեկչական իրեր կամ 

նիւթեր չեն պարունակեր...   

Երէկ գացի նորոգուած սանտալներս վերցնելու, միեւնոյն ատեն ալ ամենէն սիրած, 
ամենէն հանգստաւէտ կօշիկներէս ուրիշ զոյգ մը նորոգութեան յանձնելու համար։ 

– Նիկոլա,– ըսի ալեհեր, հաւանաբար ինծի տարեկից վարպետին,– հին կօշիկները 

նորերէն նախընտրելի են, չէ՞... 
– Մի՛շտ,– պատասխանեց ան (անշուշտ այդպէս պիտի ըսէր, իր ապրուստը այդ հին 

կօշիկները կը հոգային), յետոյ աւելցնելով,– հին կօշիկները եւ հին օրերը։      
Քիչ մը անակնկալի եկայ։ Հնակարկատին քով չէի եկած ընկերային մեծ հարցերու 

մասին խօսելու համար։  
– Այո,– ըսի,– այս օրերուն ամեն ինչ տակն ու վրայ եղած ըլլալ կը թուի։ 
– Ես ներկայ ժամանակներէն բան մը հասկցած չունիմ։ Հին օրերը պիտի նախընտրէի։ 
Սանտալներս ու Նիկոլայի վերջին խօսքերը առած դուրս եկայ փոքրիկ, նեղ խանութէն։ 
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Հնակարկատիս պէտք է շնորհակալ ըլլայի, որովհետեւ ոչ միայն խոկալու, մտածելու 
առիթ, այլեւ սոյն յօդուածին համար ալ նիւթ տուաւ ինծի։ 

Հի՜ն օրերը...  

Այո, միշտ ալ հաճելի է վերյիշել մեր անցած օրերը, որոնց միայն հաճելի պահերը կը 

յամենան մեր յիշողութեան մէջ՝ մեր ծնողքին գուրգուրանքը, մեր դպրոցական պահերը, մեր 

ընկերներուն հետ ունեցած խաղերը եւ մասամբ նորին։ Ապա առաջին սէր, յետոյ 
ամուսնութիւն, առաջին զաւակի ծնունդ եւ այսպէս շարունակաբար։ Այսօր, երբ ապրեր ենք 

կեանքի պաղն ու տաքը, կարծէք աւելի շատ դժուար պահերը միայն կը տեսնենք՝ 
առողջական, նիւթական կամ ընկերային պայմաններէ յառաջացած ու նուազ խորութեամբ 
կ՚ըմբոշխնենք հաճելին, գեղեցիկը, ինչպէս ծաղիկի մը վառ գոյնը, թոռնիկի մը ժպիտը եւ այլն։ 
Ու բնականաբար կը գանգատինք ու կարօտաբաղձութեամբ կը վերյիշենք հին օրերը։ 

Վարպետ Նիկոլան, սակայն, գուցէ չէր ակնարկեր մեր ապրած զուտ անձնական 

պահերուն, այլ աւելի հաւաքական, աւելի ընդհանրական իրավիճակներու, որոնք կը 

պարզուին այսօր մեր առջեւ՝ այս «նոր օրերուն»... սկսելով ընտանեկան յարկերու 
անկայունութենէն, սեռային զարտուղութիւններէն մինչեւ կաշառակերութիւն ու մեծ չափերու 
գողութիւն, որոնք ամբողջ ընկերութիւնը, ամբողջ աշխարհը վարակած համաճարակի 

տպաւորութիւն կը թողուն։  
Որքա՞ն ճիշտ է սակայն այդ անցելաբաղձութիւնը, հին օրերու կորուստին մորմոքը։ 

Կարծես չենք ուզեր տեսնել քաղաքակրթութեան յառաջխաղացքը՝ ընդունելով հանդերձ այն 

բոլոր հակասութիւններն ու ժխտական երեւոյթները որոնք գուցէ պարտադրաբար 

կ՚ընկերանան անոր։ Արուեստները կը զարգանան, հաղորդակցութեան միջոցները 

հսկայաքայլ կը յառաջդիմեն, գիտութիւնը մեծ ոստումներ կ՚ընէ, բժշկութիւնը կ՚երկարաձգէ 
մարդու կեանքը, նոյնիսկ աշխարհի տարածքին դանդաղօրէն կը նահանջէ ծայրայեղ 

չքաւորութիւնը։ Այո, պէտք չէ անտեսել դրականը, նոյնիսկ եթէ կը շարունակենք բնութիւնը 

ապականել, զիրար ջարդել, տեղահանել, կողոպտել...  
Հնակարկատիս խօսքը մտքիս մէջ զուգահեռ մը ստեղծեց. Խորհրդային Միութեան 

փլուզումէն ետք ու մինչեւ օրս, ահա քառորդ դար անցած, տակաւին այդ «հին օրերը» երազող 

մարդիկ կան, որոնք կարծես մոռնալով այն ահ ու սարսափը, որուն մէջ կը գտնուէին աւելի 

քան 70 տարի, այն տպաւորութիւնը կը պահեն կամ կը յաւակնին, որ այն ատեն աւելի լաւ 
պայմաններու մէջ կ՚ապրէին։ Թերեւս ատանկները լաւագոյնս կը շահագործէին կամ կը 

չարաշահէին օրուան պայմանները, սակայն ինչպէ՞ս կ՚ապրէին զանգուածները, հասարակ 

ժողովուրդը։ Չեմ մոռնար երբեք հայրենի գրող Հրանտ Մաթեւոսեանի ափսոսալից 
խոստովանութիւնը, մեր տան ետեւի բակին մէջ իր ներկայութեան մեր վայելած ընթրիքին 

ընթացքին, թէ ինքզինք աշխարհի ամենէն հզօր երկու երկիրներէն մէկը դաւանող այդ 

գերպետութիւնը իր ժողովուրդը կը պահէր ծայր աստիճան աղքատ, ծայր աստիճան թշուառ 

վիճակի մէջ։  
Հին կօշիկները, այո, գործածուելով կը պատշաճին, ձեռնոցի պէս կ՚անցնին ոտքերուդ, եւ 

եթէ մաշող ներբանն ալ, նորոգուելով, կրնայ երկարաձգել կօշիկներուդ կեանքը, շատ բարի, 

բայց ի վերջոյ կու գայ ատենը, երբ կը ստիպուիս նոր կօշիկ ունենալու։ Հին գաղափարները, 

հին մօտեցումները՝ եթէ այլեւս չեն համապատասխաներ նոր օրերու կարիքներուն՝ չես 

կրնար ներբանը փոխելով պահել զանոնք։ Իսկ հին օրե՜րը... 

«Հորիզոն», 2016-06-13 (1928)  
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Մեծ օգուտը 
 

Չորս ընկերներ, ծաղարանի մը սեղանին շուրջ,– սուրճ, թէյ, քաղցրաւենիքի անուշ, 
նոյնիսկ զգլխիչ բոյրերը օդին մէջ,– կը զրուցենք։ Զրուցակիցներէս երկուքը չէի տեսած երկար 

ատենէ ի վեր, իսկ մէկուն հետ ալ երբեք այսպէս նստելու-խօսակցելու առիթ չէի ունեցած։ 
Ուստի հաճոյքով ընդուներ էի այս հանդիպումին հրաւէրը։ 

Մեր նիւթերը, ուզենք-չուզենք, անխուսափելիօրէն... առողջական հարցերէ սկսելէ ետք, 

անկասկած կը յանգին ազգային հարցերու՝ Արցախ-Հայաստան, մանաւանդ Արցախ, այլեւ 
Հայ դատ, յատկապէս Ցեղասպանութեան ճանաչում (այս օրերուն՝ մեղսակից Գերմանիոյ 
կողմէ, վաղը արդեօ՞ք բուն ոճրագործին), պահանջատիրութիւն, հողերու վերադարձ եւ այլն, 

եւ այլն։ Մեր մէջ ամենէն տարեցը կը յայտնէ, բացայայտ հրճուանքով, թէ զաւակը, որ երբեք 

չէր հետաքրքրուած հայութեամբ, վերջերս Արցախ այցելելէ ետք, հիմա ամբողջովին 

կլանուած է երկրին օգտակար ըլլալու աշխատանքներով։  
Ինչ որ աւելի հետաքրքրական է, սակայն, այս հարցերուն նկատմամբ 

տարակարծութիւններ չունինք, հակառակ անոր, որ ոչ բոլորս նոյն գաղափարական 

արմատներէն կու գանք։ Ականատեսն ենք հոգեփոխութեան մը, որ ազգովին կ՚ապրինք ահա 

ներկայ ժամանակներուն։ 
Յանկարծ մեզմէ մէկը հարց կու տայ. 
– Ի՞նչ կը կարծէք, օտար ամուսնութիւնները օգտակա՞ր են Հայ դատին, թէ՞ վնասակար։  
Քիչ մը կը շշմինք առաջին հերթին։ Վստահ ալ չենք, որ կատա՞կ կ՚ընէ մեր ընկերը, թէ՞ 

լուրջ հարց մը կը դնէ սեղանի վրայ։ Ան կը կրկնէ հարցումը, ու նայելով երեսին՝ 
կ՚անդրադառնամ, որ լուրջ է։ Մանաւանդ՝ անշահախնդիր, քանի որ հարցադրողը թոռնիկ 

չունի, զաւակ չունի, իր կողակիցն ալ հայուհի է, ուստի չկայ անձնական պարագայ մը, որ 

փորձէ արդարացնել կամ գէթ ինքզինք մխիթարել. կը մեկնի չէզոք դիրքերէ։ 
Որքան ալ որ առաջին հեղ «վնասակա՛ր է» պիտի ըլլայ հակազդեցութիւնս, հաւանաբար 

նաեւ միւս սեղանակիցներուս հակազդեցութիւնը, ամեն պարագայի հարցադրումը 

հետաքրքրական կը գտնեմ։  
– Կ՚արժէ քննարկել այս հարցը, տեսնել մետալին երկու երեսները,– կ՚ըսեմ՝ զրոյցը 

սկսելու համար ես՝ հայ-հայ ամուսնութիւններու անտեղիտալի ջատագովս։ 
– Ես չեմ կրնար կարծիք յայտնել,– կը յարէ մէկը, որ մտերիմ ընկերս է, յայտնի 

պատճառներով (քանի որ ընտանիքին մէջ կայ արդէն այդ պարագան),– բայց կ՚ուզէի լսել ձեր 

տեսակէտները։ 
– Եթէ դրակա՛ն կողմը ուզենք տեսնել,– կը շարունակեմ՝ «սատանային պաշտպան 

փաստաբան»-ը ըլլալ ձեւացնելով,– անկասկած մի քանի առաւելութիւն կրնանք գտնել. նախ՝ 
դիմացի կողմը, այսինքն օտար (ոչ-հայ) հարսը կամ փեսան, կը ծանօթանայ  հայութեան, մեր 

մշակոյթին, մեր Դատին, այսպիսով աւելցնելով օտարներու իրազեկութիւնը։  
– Արդեօք ատո՛ր համար չէ՞, որ մեր ղեկավարներէն շատեր, սկսեալ Սիմոն 

Վրացեաններէն մինչեւ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանները օտար կողակիցներ ունէին. քաղաքական 

յետին նպատակներ չէ՞ին հետապնդեր արդեօք,– կը սրամտէ մեր հարցադրող ընկերը։    
– Ըսել կ՚ուզես քարոզչութեան սկսի՞նք ի նպաստ խառն ամուսնութիւններուն...,– լուրջ-

լուրջ կը հեգնէ մեզմէ մէկը։ 
– Պայմանաւ որ հայ կողմը ի՛նք արդէն քաջատեղեակ ըլլայ մեր իրականութեան, ի՛ր 

արմատներուն,– կը ճշտէ միւս զրուցակիցս՝ նոյնպէս լուրջի առնելով ըսուածները։  



32 

 

– Այո՛,– կը հաստատեմ,– ատիկա նախապայման է,– յետոյ կ՚աւելցնեմ,– այդ օտար 

հարսին կամ փեսային իրազեկութիւնը ինչի՞ կը ծառայէ, եթէ ինքն ալ իր կարգին իր 

ծանօթներուն մէջ գիտցածը տարածելու աշխատանք չտանի՝ չընդլայնէ մեզի համակիրներու 
շրջանակը եւ յարմար պահուն իր «քուէ»-ն չտայ ի նպաստ Հայ դատին, պահանջատիրութեան 

ու մասամբ նորին։ 
– Բայց ի գին ինչի՞,– կը միջամտէ նոյն զրուցակիս, որ ակներեւ է, թէ աւելի շատ վնաս 

քան օգուտ կը տեսնէ օտար ամուսնութիւններուն մէջ,– գինիին մէջ ջուր պիտի խառնուի, մեր 

ինքնութիւնը պիտի խաթարուի,– կ՚ազդարարէ ան,– վստա՛հ պիտի օտարանանք եւ մինչեւ 
հիմա մեր կատարած հայապահպանման աշխատանքը ջուրը պիտի տանի։  

– Իսկ եթէ այդպէս խառնուելով-խառնուելով իսկական հայ չմնայ, այլ հայասէր 

զանգուած մը միայն, ապա որո՞ւ համար Հայ դատ պիտի հետապնդուի,– այս անգամ ընդդէմ 

սատանային կը միջամտեմ ես։  
– Ո՛չ անպայման,– կ՚առարկէ հարցը բացողը,– տես քանի տղաք, աղջիկներ կան, խառն 

ամուսնութիւններէ, որոնք հիմա շատ գործուն կը մասնակցին համայնքի աշխատանքներուն, 

Հայ դատի աշխատանքներուն, ոմանք նոյնիսկ Հայաստան տեղափոխուած են։ Կասկածի 

տակ իսկ չենք կրնար առնել անոնց հայ ըլլալը։ 
– Այսինքն, ըսել կ՚ուզես, որ խառն ամուսնութիւններով մեր թիւը կը 

բազմապատկե՞նք...,– կը յարեմ, որոշ քմծիծաղով,– ի՜նչ լաւ..., եւ ոչ միայն իրե՛նք՝ զաւակները 

հայ կ՚ըլլան, այլեւ երբեմն նոյնիսկ իրենց ոչ-հայ ծնողներն ալ կը հայանան, այր ըլլան թէ կին,– 
կ՚աւելցնեմ՝ յիշելով քանի մը պարագաներ։ Անոնցմէ մէկը՝ զաւկիս դասընկերուհիներէն 

մէկուն մայրը, հիմա չեմ յիշեր սլա՞ւ, թէ՞ իտալական ծագումով ազնիւ կին մը, նոյնիսկ 

մտահոգ էր, որ չըլլայ զաւակները «օտար» առնեն... Մէկ ուրիշը՝ զտարիւն քեպէգուհի մը, 

որքա՜ն երախտապարտ եղաւ մեզի, որ անվհատ հետապնդեցինք երկրորդական վարժարան 

ունենալու մեր ծրագիրը ու յաջողեցանք՝ այդպիսով մեր զաւակներուն հայեցի կրթութիւնը 

աւելի ամուր հիմերու վրայ դնելով։   
–  Մի մոռնաք նաեւ այն միւսը, որ իր հայ կնոջմէն աւելի լաւ հայերէն կը կարդայ,– 

կ՚աւելցնէ մեզմէ մէկը,– միւս կողմէ չմոռնանք սակայն՝ միայն խառն ամուսնութիւններէ ծնած 
զաւակները չեն, որ ձուլուելու, օտարանալու վտանգին առջեւ են, նաեւ անխառն 

ամուսնութիւններէն ծնածները այսօր դիւրաւ կը հեռանան հայութենէն։   
Ահա արդէն ժամն է բաժնուելու։ Սեղանին վրայ կը ձգենք ձեռադիրն ու մեր մեծ ու 

անլոյծ խնդիրը, վստահ, որ խառն ամուսնութիւնները Հայ դատին օգուտ բերեն կամ ոչ, անոնց 
մեծ օգուտը եղաւ գէթ մեր այս զրոյցին, ապա նաեւ սոյն յօդուածին նիւթ հայթայթելը... 

«Հորիզոն», 2016-06-27 (1930)                   

 

 

Սպասման սրահին մէջ 
 

Տարուան ամենէն երկար օրն է, ամռան առաջին օրը։ Շրջակայ մարգագետինն ու 
սաղարթաշատ ծառերը սրահին ապակի պատերէն ներս խուժած են ու ստեղծած հաճելի 

մթնոլորտ մը։ Առաստաղի լուսամուտներէն ալ արեւի շողերն ու պայծառ երկինքն են, որ 

բնութեան հետ առնչութիւնը կ՚ամբողջացնեն։  
Այդտեղ նստած, սպասելով որ անունս կանչուի բարձրախօսէն, կը վերյիշեմ նման 

սպասումներ այլ ժամանակներու, այլ սրահներու մէջ ու կ՚անդրադառնամ, որ ի՛նչ մեծ 
տարբերութիւն կ՚ընէ ֆիզիքական շրջապատը մարդու հոգեբանութեան վրայ։ Մութ, խուփ, 
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նեղ սրահներու մէջ, մարդիկ քով-քովի խռնուած, որքա՜ն անհանգիստ կը դառնան մինչեւ 
իրենց կարգը գայ, որ բժիշկը տեսնեն, դարման մը գտնուի իրենց ցաւերուն։ Նման 

կացութիւններու մէջ յաճախ գտնուած ենք, մանաւանդ երբ մեր զաւակները փոքր էին, ու 
ստիպուած կ՚ըլլայինք հիւանդանոց վազելու գիշերուան կէսին։ Այստեղ, մանաւանդ ցերեկին, 

բոլորովին տարբեր է։ Նոյնիսկ օրուան մութ ժամերուն, արուեստական լոյսը, պատերը 

զարդարող լուսաւոր երիզները, իրենց վերացական նկարներով եւ սրահին 

ընդարձակութիւնը նոյնպէս դրական ազդեցութիւն կը ձգեն սպասողին վրայ։ Սա՝ 
ճարտարապետին ու ներքնայարդարին յաջողութիւնն է։  

Այդ չի՛ նշանակեր, ի հարկէ, որ այս հիւանդները խրախճանքի եկած ըլլալու 
տպաւորութիւնը կը ստանան կամ կը ձգեն։ Անձկութեան, անհամբերութեան, շուարումի, 

նոյնիսկ ցասումի արտայայտութիւններ կրնաս կարդալ իրենց երեսներուն վրայ, սակայն 

ակներեւ է նաեւ շրջապատի բարերար՝ հանդարտեցուցիչ ազդեցութիւնը այդտեղ՝ սպասումի 

ընթացքին։  
Արդարեւ, ատիկա կրնայ երկար տեւել։ Պէտք է զինուած գալ։ Ես թէ՛ քիչ մը ուտելիք 

ունիմ հետս, թէ՛ ալ կարդալիք ու գրելիք։ Հաւանաբար յօդուած մը պիտի գրուի այս ժամերու 
ընթացքին։ Նաեւ քանի մը սիւտոքու ալ բերած եմ՝ զբաղումներուս մէջ զանազանութիւն 

մտցնելու համար... Ուրիշներ իրենց ձեռքի հրաշալի սարքերով եկած են ու անդադար կը 

մատնահարեն զանոնք՝ այլեւայլ բաներ կարդալու եւ դիտելու համար։ Բայց կա՛ն գիրք ու 
թերթ կարդացողներ ալ։ Բոլոր սպասողները չէ, սակայն, որ կրնան այդպէս ընել։ Ոմանք 

առանձինն, ուրիշներ իրենց ընկերացողներուն հետ՝ ժամերն ու վայրկեանները կը հաշուեն՝ 
իրենց ձանձրոյթին առընթեր, կան նաեւ անկելաթոռներու վրայ գրեթէ քունի մտած տարեց թէ 
երիտասարդներ, նոյնիսկ փոքրեր։  

Սա քովինս ուսանող է, ճի՛շտ քննութիւններու օրերն են, ու բժիշկէն վկայագիր մը պիտի 

խնդրէ, քանի որ փաստօրէն պիտի բացակայի՝ արեան մէջ շաքարը յանկարծ բարձրացած 

ըլլալուն պատճառաւ։ Կան լաչակաւորներ, կան փաթթոցաւորներ, կան նաեւ հայեր։ Ոմանք՝ 
բոլորովին անծանօթ, որոնք սակայն կը մօտենան, կը զրուցեն հետդ, երբ կ՚անդրադառնան, որ 

հայ ես (զիս կը նկատեն, քանի որ անունս կանչուած ատեն ոտքի կ՚ելլեմ)։ Իրականութեան մէջ 
պիտի կանչուինք մի քանի անգամ, տարբեր քննութիւններու համար, ու հետզհետէ 
մտերմութիւն մը, գէթ ծանօթութիւն մը պիտի ստեղծուի անծանօթներուս միջեւ։ Պիտի սկսինք 

մեր ցաւերը պատմել իրարու։ Ահա անոնցմէ մէկը ՝ մեծ, ոլորուն պեխերով, որուն կը 

հանդիպէի քաղաքը՝ իր վաճառատան առջեւ, բայց հայ ըլալը չէի գիտեր։ Մի քանի անգամ 

պիտի հանդիպինք այս օրուան ու յաջորդ այցելութիւններուս ընթացքին, ու միշտ պիտի 

հետաքրքրուի, թէ ինչպէ՞ս եղայ։ Գալով ուրիշներու՝ ծանօթ ընկերներու, անունս լսելով պիտի 

գան, պահ մը քովս նստին, զրուցեն, դարմանի իրենց առաջարկները ընեն՝ նոյնիսկ 

բժիշկներէն ալ առաջ... 
Չէ՛, փափագելի չէ հիւանդանոց իյնալ, թէկուզ անմիջական օգնութեան կամ արտակարգ 

սպասարկման այս բաժինը, եւ չեմ մաղթեր, որ ոեւէ մէկը ստիպուի նման կացութեան մէջ 
գտնուելու, սակայն սպասման սրահը կրնայ շատ բան սորվեցնել, շատ բանի մասին մտածել 
տալ։ Ու մղել՝ չկորսնցելու Յոյսը։  

Մանաւանդ այս ամենէն երկար օրը, որ նաեւ «Դանդաղութեան օր»-ն ալ է եղեր ու առիթ 

մը՝ պահ մը դուրս գալու մեր ամենօրեայ շնչասպառ ընող սա հեւքէն...  

 

«Հորիզոն», 2016-07-11 (1932) 
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Հանդիպումը 
 

Յովիկ շունը պտտցնելու էր ելած։ 
Շիտակը ըսելու համար, շուն մը ունենալը իր սրտովը չէր. տղաքն էին, որ պնդած էին, 

թէ մայրիկէն բաժնուելէ ետք ընկերակիցի մը պէ՛տք ունէր, եւ շունը կրնար իր լաւագոյն 

ընկերը դառնալ։ Եւ իրապէս, սկսեր էր սիրել այս փոքրիկ չորքոտանին, որ վարպետօրէն կը 

յաջողէր իր մինակութիւնը փարատել, թէեւ երկու զաւակներն ալ կը ջանային զինք առանձին 

չձգել, բայց վերջապէս իրենք ալ իրենց կեանքը ունէին, իրենց ընկերները... 

Ահա ուրեմն, ամեն երեկոյեան պէս, դուրս եկաւ առաջին յարկի իր բնակարանէն՝ մէկ 

ձեռքին շնաթոկը, որուն ծայրը կապուած շնիկը ուրախութենէն կը ցատկռտէր, միւսին՝ 
անհրաժեշտ կոյապարկը, ինչպէս կարգն է... քաղաքապետութեան պահանջով։ 

Գարնանավերջի տաքուկ երեկոյ մըն էր՝ տակաւին լոյս. փողոցին սաղարթաշատ 

ծառերը խնջոյքի մէջ էին, փայլուն կանաչը լաւատեսութեամբ կը լեցնէր սրտերը։ Անցնելով 

Հայ կեդրոնի քովէն, Յովիկ ուղղուեցաւ դէպի Սալապեռի, որուն վրայ կը բացուէր մօտակայ 
պուրակը, երբ նշմարեց դիմացէն եկող սլացիկ կերպար մը։ Ան եւս շուն մը ունէր առջեւէն 

գացող։ Հետզհետէ յստակացաւ դէպի իրեն յառաջացողին պատկերը։ Բարեկազմ կին մըն էր, 

երկար մազերով, ու այնպէս թուեցաւ իրեն, թէ ծանօթ մըն է։ 
Երբ իրարու հասան, երիտասարդ կինը կանգ առաւ պահ մը, եւ ան ալ այն 

տպաւորութիւնը ունեցաւ, թէ ծանօթի մը դէմ-յանդիման կը գտնուի։ 
– Յովիկը չե՞ս,– հարցուց անսեթեւեթ, թէեւ ուրախութեան խառնուած շփոթ մը կրնայիր 

կարդալ դէմքին վրայ։    
– Շաքէ՞... 
Եւ ժամանակ չառաւ, որ զիրար ողջագուրեն։  
– Որքա՜ն ատեն անցեր է... 
– Այո, ճիշտ տեղն է ըսելու՝ long time no see (երկար ատեն է չենք տեսած զիրար),– յարեց 

Յովիկ,– ի՞նչ կ՚ընես, ի՞նչ չես ըներ։  
Սովորական հարցումներ, որոնք անպայման կը տրուին նման սովորական, 

պատահական հանդիպումներու ատեն։ Բայց ձայնին մէջ տարբեր շեշտ մը կար, հրճուանքի 

արտայայտութիւն մը, որ չվրիպեցաւ Շաքէին վեցերորդ զգայարանէն։  
– Սա պահուս քու ըրածդ կ՚ընեմ, ես ալ շունս պտոյտի հանած եմ,– պատասխանեց Շաքէ 

չարաճճի ժպիտով մը,– իսկ դո՞ւն։  
Ակներեւ էր, որ հարցումը այդ պահէն անդին կ՚երկարէր։  
– Ես դիմացի պուրակը կ՚երթամ, հոն հաճելի է քալելը, կ՚ընկերանա՞ս ինծի։ 
– Ես ալ տուն կը վերադառնայի, սակայն ինչո՞ւ ոչ, սիրո՛վ։ 
Պուրակ ըսուածը ամբողջ թաղամասի մը մեծութեամբ ծառաշատ զբօսայգի մըն է, 

հաւանաբար շրջանին մէջ հինէն փրկուած կանաչ տարածք մը, որ խնամքով պահպանուած 

ու յարդարուած է։ Կրնաս քալել կածաններէն, հանգչիլ նստարաններուն վրայ, զմայլիլ ի տես 

բազմագոյն ու բազնատեսակ ծաղիկներուն, վերջապէս թէկուզ խաբուսիկ յարաբերութիւն մը 

ունենալ բնութեան հետ, բան մը որ Յովիկն ալ կը սիրէր, Շաքէն ալ։    
Զրոյցը, որ ծայր տուաւ այնտեղ, ճեմելու ընթացքին, տեղեկութիւններու պարզ 

փոխանակութիւն մը չեղաւ անշուշտ։ Այո, շատ բան ունէին պատմելիք, քանի որ դպրոցէն 

ետք ու սկաուտական շարքերէն ալ ասդին զիրար չէին տեսած, իւրաքանչիւրը տարբեր 

ուղղութեամբ քալած, ընտանիք կազմած, զաւակ ունեցած, ապա նաեւ երկուքն ալ իրենց 
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կողակիցներէն բաժնուած էին, տաք ու պաղ տեսած, բայց եւ այնպէս յաջողած միաժամանակ 

«տեղ» մը հասնելու, իրենց զաւակներուն ալ տէր կանգնելու եւ լաւ կրթութիւն տալու։     
Շաքէ արագ հասկցաւ, որ պատահական չէր այս հանդիպումը, նախախնամութեան 

մատը ըլլալու էր..., իսկ ինք որքա՜ն ատենէ ի վեր սպասեր էր այդ մատին շարժելուն։  
– Երթա՞նք մեզի, սուրճ մը կ՚առնե՞ս, Յովիկ։ 
– Հաճոյքո՛վ։ 
Արեւը՝ տեսանելին սկսեր էր մայր մտնել, բայց Յովիկ զգաց, որ ուրիշ արեւ մը կը ծագէր 

կարծես իրենց երկուքին երկնակամարին վրայ։  
Հիմա, անոնց հետեւող մը պիտի նկատէր, թէ ինչպէս երկու շնիկները կողք կողքի կը 

քալէին, դունչերը իրարու դպցնելով, հարց տալով թէ ինչո՞ւ այս հանդիպումը աւելի կանուխ 

չէր պատահած... 
«Հորիզոն», 2016-07-18 (1933) 

    

 

Գիրքերը չեն մեռնիր... 
 

Գունագեղ օր մըն է, ու բնութիւնը կարծես ամբողջ ճիգը կ՚ընէ, որ չտարուինք տխուր 

միտքերով... 

Երեքով կ՚ուղղուինք դէպի ողբացեալ գրողին տունը։ Մեզի սիրելի, մեզի բարեկամ ու 
աշխատակից գրողին տունը։ Հա՛յ գրողին տունը։ Կ՚անցնինք մեր քաղաքի բլուրին կամ լեռան 

լանջքերը գրաւած բարեկեցիկ թաղերէ, որոնց փողոցները եզերուած են աշնանային իրենց 
կարմիր, նարնջագոյն ու դեղին սաղարթներով մեզ հմայող ծառերով ու հին, բայց շքեղ 

բնակարաններով, իսկ ասոնց մուտքերն ալ ծածկուած գոյնզգոյն տերեւներու գորգերով։  Մեր 

օտարագիր գրողը, որ նաեւ երկար տարիներ համալսարանի դասախօս էր, իրաւամբ 
արժանացեր է նման վայրի մը մէջ ապրելու մենաշնորհին։  

Մեզ հրաւիրողը իր ֆրանսուհի այրին էր, որ ինձմէ խնդրեր էր որ օգնենք իրեն՝ 
ամուսինէն ժառանգ մնացած քանի մը հազար գիրքերը բաշխելու համար. «Այլեւս չեմ կրնար 

մինակս ապրիլ այս մեծ տան մէջ, փոքր յարկաբաժին մը կ՚ուզեմ փոխադրուիլ, իսկ այդ 

ամբողջը չեմ կրնար հետս տանիլ։ Եկուր, յարմար դատած ձեւովդ կարգադրէ։ Չեմ ուզեր, որ 

գիրքերը փողոցը մնան...»։ 
Ուստի, ինծի հետ առնելով մեր դպրոցի գրադարանավարը ու մեր կեդրոնի գրադարանի 

յանձնախումբէն անդամ մը, ահա կու գանք որսորդութեան։ Գի՛րք որսալու... ու տիկինին բեռը 

թեթեւցնելու։  
Կանգ կ՚առնենք տրուած հասցէին առջեւ։ Այս ալ այդ հին շէնքերէն մէկն է, մուտքին մեծ 

ու ծածկուած պատշգամով մը, որ բազրիքով մը կը բաժնէ իրարու կպած զոյգ բնակարանները։  
Մեկնելէ առաջ գրադարանավարը խաւաքարտէ քանի մը մեծ սնտուկ դրած էր 

ինքնաշարժիս բեռնախցիկին մէջ, բայց անմիջապէս չենք վերցներ մեզի հետ։ Նախ տեսնենք 

ի՛նչ կայ չկայ։     
Դուռը կը բանայ ու մեզ ներս կ՚առաջնորդէ ի՛նքը՝ այրին, ու կ՚ուրախանայ, որ կեդրոնի 

գրադարանի մեզի ընկերացող տիկինին ալ ծանօթ է, քանի որ գրադարան յաճախողներէն 

մէկն ալ ինքն է եղած։ Մտաւորական կին է, ի վերջոյ, ու կ՚անդրադառնամ, որ սրտի 

հանգստութեամբ չէ, որ ձեռնարկած է այս գործին։ 
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Կը հետեւինք իրեն ու կ՚իջնենք վար՝ ներքնայարկը, որ իր տարբեր բաժիններով 

հանդիսացեր է գրողին աշխատանոցը, ամեն տեղ տարբեր չափերու եւ տարբեր ոճերու 
գրադարաններով, իսկ անոնց մէջ հազարաւոր գիրքերով։  

– Ահա՛,– կ՚ըսէ տանտիրուհին,– ամեն բան հոս է,– եւ ցոյց կու տայ մէջ-մէջի բացուող 

սենեակները։ – Կարգ-կանոն մի՛ փնտռէք,– կ՚աւելցնէ,– այսպէ՛ս ապրած է, միշտ գիրք գնած է 
ու նուէր ստացած, նոյն գիրքէն յաճախ քանի մը օրինակ, ու դրած է հոս ու հոն, առանց որեւէ 
տրամաբանական շարքի, բայց միշտ ալ ուզածը կրցած է գտնել առանց դժուարութեան...  

Ինչե՜ր չկան՝ բառարաններ, հանրագիտարաններ, ուսումնասիրութիւններ, գրական-

գեղարուեստական երկեր, արուեստի գործեր ու մասամբ նորին։ Առաւելաբար կամ գրեթէ 
ամբողջութեամբ՝ անգլերէն։ Կ՚ենթադրեմ, որ տիկինը իր սեփական ֆրանսերէն գիրքերը 

տարբեր սենեակի մը մէջ զետեղած է։  
Ու «կ՚անցնինք գործի»։  
Հակառակ որ ես ինքս ի՛մ գրադարանը «թեթեւցուցի» քանի մը տարի առաջ՝ նոյն 

մտահոգութենէն մեկնելով, սակայն փորձութեան չեմ դիմանար, մի քանի գիրք կ՚ընտրեմ, 

որոնց մէջ ուրիշ ծանօթ հեղինակի մը կողմէ մակագրուած գիրքեր։ Ահա եւ ի՛մ գրած 
հատորներէն մէկը։ 

– Գոնէ այս մէկը թող առնէ երեք զաւակներէն մէկը,– միամտօրէն կ՚ըսեմ տիկինին, որ 

գրողին երկրորդ կինն է։ 
– Դժբախտաբար հայերէն չեն գիտեր կարդալ,– դիտել կու տայ ան, ապա կը յարէ.– 

իրապէս կը զարմանամ, որ հայերէն գրել-կարդալ չէ՛ սորվեցուցած զաւակներուն, ինք՝ որ 

այդքա՛ն հայ էր. ես երբեք պիտի չընդունէի, որ զաւակներս իմ լեզուս չգիտնան։  
Բայց զաւակները որոշ գիրքեր, յատկապէս արուեստի՛ ու հա՛յ արուեստի նուիրուած 

գիրքեր վերապահած են, խստիւ պատուիրելով, որ անոնք ուրիշին չտրուին։ Ուրեմն, նման 

գիրքեր, որ ընտրեր էի ինծի համար, կամացուկ մը ետ՝ տեղը կը դնեմ։ Սակայն իմ գիրքը չեմ 

վերցներ, յուսալով, որ ուրիշ մը ի վերջոյ կ՚առնէ զայն...  

Դպրոցի քեպեգցի գրադարանավարը մասնագէտի աչքով կը ջոկէ դարաններուն վրայէն 

իրեն նայող գիրքերէն անոնք, որ աշակերտներուն կրնան օգտակար հանդիսանալ ու բերած 
սնտուկներէն երեքը կը լեցնէ։ Հայերէն շատ փոքրաթիւ գիրքերէն ոմանք ե՛ս կը թելադրեմ 

իրեն, յատկապէս մակագրուած գիրքերը։ Իսկ կեդրոնի գրադարանին համար մեզի 

ընկերակցող տիկինը «անյագօրէն կ՚առնեմ» կ՚ըսէ, նոյնիսկ եթէ կը կասկածի, որ կրնանք 

նոյնէն մի քանի օրինակ ունենալ արդէն մեր քով։ Ինքն ալ երեք սնտուկ կը վերցնէ։ Գիրքերուն 

առջեւ կը տկարանանք բոլորս ալ...     
Իսկ մնացեա՞լը ինչ պիտի ըլլայ։ Երկու հոգի մեզմէ առաջ եկեր ընտրեր էին որոշ թիւ մը։ 

Անհրաժեշտ է, որ ուրիշներ  ալ գիտնան ու գան վերցնեն։ Այո, ջախջախիչ մեծամասնութիւնը 

անգլերէն է, բայց մեր մէջ այդ լեզուին քաջածանօթ չի պակսիր... 

Յետո՞յ։ Բարեբախտաբար սպասարկութիւններ կան, որոնք նման պարագայի 

օգնութեան կը հասնին ու կը հաւաքեն-կը տանին գիրքերը հնավաճառներու կամ 

հանգստեան տուներու, հիւանդանոցներու, բանտերու գրադարաններուն... 

Կ՚օգտուինք գրադարանավարին երիտասարդ բազուկներէն, որ սնտուկները զետեղէ 
ինքնաշարժին մէջ ու շնորհակալութեամբ հրաժեշտ կ՚առնենք։ Բայց տխուր միտքերը կը 

յամենան։  
Այո, գիրքերը չեն մեռնիր, բայց կրնան որբ մնալ... 

«Հորիզոն», 2016-11-07 (1949)  
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Սովորական դերակատարներով անսովոր արար մը 
 

– Կէսօրին անցայ եւ դուռը գոց գտայ,– ըսի վարսայարդարուհիիս, որուն հաւատարիմ 

յաճախորդն եմ քանի մը տասնամեակէ ի վեր,– առաջին անգամն է, որ նման բան կը 

պատահի։  
Արդարեւ ոչ միայն ապակի դուռը կղպուած էր, այլեւ ներսի շեղանկիւն ճաղերով 

ապահովութեան դարպասն ալ տեղադրուած էր։ 
– Ի՞նչ պատահեցաւ։ 
– Ստիպողական կացութիւն մը ստեղծուեցաւ,  եւ ես պարտադրուեցայ կէս ժամ փակել 

խանութը ու տուն երթալ,– բացատրեց Նաթալի, որուն ձեռքերուն խնամքին կը յանձնեմ 

գլուխս ամիսը անգամ մը, կամ նուազ յաճախ...  

– Կը յուսամ լուրջ բան մը չէր։  
– Ընդհակառակն, եթէ պատմեմ՝ պիտի խնդաս։ 
– Պատմէ՛ ուրեմն։ 
– Մայրս եւ մենք նոյն տունը կը բնակինք. «միջսերնդական» տուն մըն է մերը։ 

Կէսօրուան մօտ էր,  մայրս հեռաձայնեց, թէ դուրս ելած էր ու վերադարձին անդրադարձած,  

թէ բանալիները մոռցած է հետը առնել։  
Իրեն ըսի,  թէ խնդիր չէ,  ու թելադրեցի,  որ դրացուհիին քով երթայ, սպասէ, որ Ռոժէն 

տուն գայ։  
– Տունը չէ ան,– ըսաւ մայրս,– ցրտեր է դարձեալ, թէ ոչ քիչ մը կը դեգերէի այս կողմերը, 

մինչեւ իր գալը. Ես հիմա դիմացի նպարատունը կը սպասեմ։ 
Ճիշտ էր, մոռցեր էի. մեր դրացուհին, որ մեր վարձակալն է եւ շատ շնորհքով 

ուսանողուհի մը, մարտի դպրոցական դադարին ինքն ալ գաւառ պիտի մեկնէր՝ իր ծնողքին 

տունը։ 
– Լա՛ւ,  մա՛մ,– ըսի,– Ռոժէին կը հեռաձայնեմ, որ քիչ մը կանուխ գայ։  
Ամուսինս մօտերը կ՚աշխատի ու կէսօրները տուն կը վերադառնայ ճաշելու համար։ 

Հեռաձայնեցի, պատասախանող  չկար։ Մտածեցի,  որ թերեւս ուրիշին հետ կը խօսի, քիչ մը 

սպասեմ։ Դարձեալ հեռաձայնեցի. ի զուր։ Մտահոգուեցայ։ Ճար չունէի, դուռը կղպեցի ու 
վազեցի-գացի, նոյնիսկ մոռցայ նոթ մը դնել դռան վրայ, թէ շուտով կը վերադառնամ։  

Բարեբախտաբար հեռու չենք բնակիր։ Շուտով հասայ, մայրս ալ դիմացէն բերի,  ու 
մտանք տուն։ Ի՞նչ տեսնեմ։ Ռոժէն ալ,  իր հեռախօսը խոհանոցը սպասասեղանին վրայ 
մոռցած էր ու այդպէս գացեր գործի։ Ահա թէ ինչո՛ւ չէր պատասխաներ։ Քիչ ետք գալիք էր 

ուրեմն։ Մայր ու աղջիկ լաւ մը խնդացինք։ Կարծես մոլորակները այնպէս շարուեր էին, որ 

ամեն ինչ ակնկալուածին ճիշտ հակառակը կատարուէր ու այսքան տարուան մէջ առաջին 

անգամ ըլլալով կէսօրին կէս ժամով վարսայարդարանոցս փակուէր։ 
– Շնորհակալ եմ, Նաթալի, իրապէս գրուելիք պատմութիւն է ասիկա... 

Ու մինչ ան իր խուզիչը ճարտարօրէն կ՚անցընէր մազերուս վրայէն, մենք 

շարունակեցինք մեր առտնին խօսակցութիւնը։ Տարիներու ընթացքին մտերմացեր էինք, ան 

բաւական բան սորված էր իմ մասին, հայերուն մասին։ Ես սակա յն ի՛ր պատմութեան այնքան 

ալ ծանօթ չէի։ Գիտէի, որ գանատացի ֆրանսուհի մըն է, քեպեգցի մը  եւ այդքան. 

Աշխատասէր էր, բարեհամբոյր, հաճոյակատար ու... խօսուն։ Նոյնիսկ մականունը չէի գիտեր։ 
– Մականո՞ւնդ ինչ է, Նաթալի՛։ 
– Կոտֆրուա է։ 
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– Շատ տարածուած մականուն մը չէ։ Հետաքրքրական է, այդ «կոտ»-ը անգլերէն 

«Աստուած» իմաստո՞վ է արդեօք։ 
– Հաւանաբար։ 
– Նախնիքդ Ֆրանսայի ո՞ր շրջանէն եկած են։ 
– Նորմանտիէն։ Հաւանական է, որ իռլանտական արիւն ալ ունիմ։ Արդէն նորմանները 

միշտ ալ յարաբերութիւն ունեցած են դիմացի կղզիին (Մեծն Բրիտանիոյ) ժողովուրդներուն 

հետ, կը յարձակէին իրարու վրայ, առեւտուր կ՚ընէին իրարու հետ, հաւանաբար հարս ու 
փեսայ ալ կը փոխանակէին կամ... կը փախցնէին։ Եթէ քիչ մը քերթես, շատ քեպեգցիներու  
մորթին տակ իռլանտական գոյնի արիւն ալ կը գտնես։  

– Հիմա այլեւս քիչ մը ամե՛ն գոյնի,– վրայ բերի։    
– Այո,– աւելցուց Նաթալի,– տեւաբար կը խառնուինք ուրիշներու, բայց տարբեր ձեւով 

ալ չի կրնար ըլլալ, քանի որ ներգաղթի երկիր ենք... 

Ապա յիշեց, թէ ինչպէս սուրիացի փախստականներ եկան, ու իրեն մօտիկ բարեկամներ 

ապաստան տուին անոնց, հիւրընկալեցին, օգնեցին,  որ տեղաւորուին, դպրոց երթան, 

ֆրանսերէն սորվին ու կարենան ինքնաբաւ դառնալ։ 
Ըսի իրեն, որ մենք ալ բաւական սուրիահայեր ընդունեցինք մեր համայնքէն ներս, մեր 

դպրոցներն ալ իրենց դռները լայն բացին, որպէսզի անոնց զաւակները կարենան ուսանիլ՝ 
ընդունման յատո՛ւկ դասարաններու մէջ, որպէսզի դիւրանայ համարկումը, ըստ չար 

լեզուներու՝ ձուլո՛ւմը... բայց ատիկա արդէն ուրիշ հարց է ու Նաթալիին ըսուելիք բան չէ։   
– Եղաւ,– ըսաւ վարսաւիրուհիս՝ մկրատի վերջին հարուածներով ալ քիչ մը ըմբոստ 

մազերս կարգի բերելով։ 
– Խնդրեմ, պեխս ու յօնքերս ալ «քաղաքակրթէ՛»։ 
Արագ՝ ա՛յդ ալ եղաւ։ 
– Շնորհակալ եմ,– ըսի վճարած պահուս,– թէ՛ զիս վերստին վայելուչ դարձնելուդ 

համար եւ թէ՛ պատմածիդ համար. վստա՛հ եղիր, որ բան մը պիտի գրուի... 

«Հորիզոն», 2017-04-24 (1973)  

 

 

Հողերը տուի՞ն... 
 

Հեռախօսը իր սովորական զանգով կը հնչէ։ Կը նայիմ մանրիկ պաստառին ստուգելու 
համար, թէ ո՞վ է հեռաձայնողը։ Չեմ կրնար չպատասխանել։ 

– Բարե՛ւ, տիկին Ս., ինչպէ՞ս էք։ 
– Բարե՛ւ, տղաս, կը ներես, որ դարձեալ կ՚անհանգստացնեմ քեզ... 

– Խնդրեմ, չէք անհանգստացներ, ընդհակառակն։ 
– Գիտես, ուրիշ մէկուն չեմ համարձակիր հեռաձայնել, բայց գիտեմ, որ դո՛ւն կրնաս 

պատասխանել ինծի... 

– Սիրով, մե՛ծ հաճոյքով։ 
– Դուն պէտք է գիտնաս, ըսէ՛, նորութիւն մը կա՞յ, տուի՞ն հողերը։ 
«Հողերը» Արեմտեան Հայաստանի հողերն են, մեր բռնագրաւուած հայրենիքի հողերը։ 
Այդ առաջին հարցումին պատասխանը չստացած, յարգելի մայրիկը անմիջապէս կ՚ուղղէ 

երկրորդ հարցումը, որ իրեն համար առաջինին շարունակութիւնը պէտք է հանդիսանայ. 
– Իսկ Արցա՞խը։ Ի՞նչ եղաւ, կարգադրուեցա՞ւ։ 



39 

 

Բարեպաշտ, տարեց հայուհի մըն է տիկին Ս., որուն զանգը կը ստանամ պարբերաբար։ 
Անհամբե՜ր հայուհի մը, որուն համար շարունակական մտասեւեռումի, մտատանջութեան է 
վերածուած մեր հայրենիքի ճակատագիրը։ 

– Տղա՛ս, ներողամի՛տ եղիր, աչքերս լաւ չեն տեսներ, ա՛լ թերթ չեմ կրնար կարդալ, չեմ 

կրնար հետեւիլ լուրերուն, միայն քեզի կը վստահիմ, դուն կը գիտնաս այդ բաները։ Ըսէ՛... 
Ահա հիմա քանի՛ տարի է, կարծես ինծի վիճակուեր է կապը հանդիսանալ այս 

հաւատաւոր հայուհիին ու ազգին միջեւ։ Գիտեմ, որ ան եկեղեցի ալ կը յաճախէ, օգտուելով 

տարեցներու համար քաղաքապետարանի հաստատած փոխադրական 

սպասարկութիւններէն, բայց այնտեղ ստացած իր «պատասխանները» կամ իր գոհացումը 

տարբեր մակարդակի վրայ են, մինչ ինձմէ ակնկալածները՝ տարբեր։  
– Ըսէ՛, տուի՞ն մեր հողերը... 

Անշուշտ ամեն անգամ պատասխանս նոյնն է, սակայն միշտ կ՚աշխատիմ, որ երբեք 

չերերի հայրենակցուհիիս այդ անխախտ հաւատքը։  
– Չվստահի՛ք, չվստահի՜ք անոնց, դուք չէք գիտեր ինչ խաբեբայ մարդիկ են, 

երկերեսանի, ստախօս... Ես լաւ կը ճանչնամ, ապրեր եմ իրենց մէջ, ուշադի՛ր եղէք,– կը 

զգուշացնէ տիկինը ամե՛ն անգամ։  
Յետոյ խօսակցութիւնը կը շարունակուի նոյն հարցումներուն տարբեր 

բանաձեւումներով, կ՚ուզէ մանաւանդ գիտնալ ո՛ւր հասան «բանակցութիւնները», Արեւմտեան 

Հայաստանի ո՛ր տարածքներուն շուրջ համաձայնութիւն գոյացած է, ե՞րբ պիտի կցուին 

անոնք Հայաստանի։ Կասկած չկայ իր մտքին մէջ...  
Կասկած չկայ, որ այդ ուղղութեամբ աշխատողներ կան, որ օրը-գիշերը իրարու 

խառնած՝ նուիրեալներ կան, որ Հայ դատ կը հետապնդեն, հողերը ետ կը պահանջեն։ Եւ 
կասկած չկայ, որ այդ հողերը պիտի վերադարձուին։ Իր մտավախութիւնը այն է միայն, որ ինք 

պիտի տեսնէ՞ այդ օրը, Օ՛րը։  
Ամեն անգամ չեմ կրնար չվերյիշել «Ձայնը հնչեց»-ի սա տունը. 

Հայ ծերուկը, ցուպը ձեռին, լալով խնդրում է 
Հայրենիքի ազատութիւն տեսնել ու մեռնիլ։ 
Եւ, անսպառ հաւատքով, այս մայրիկը կը սպասէ այդ Օրուան։ 
– Չմոռնաս, տղա՛ս, չմոռնաս լուր տալու ինծի, երբ նորութիւն մը ըլլայ։ Քո՛ւ վրադ հաշիւ 

կ՚ընեմ, տղա՛ս։  
Մեզի կը մնայ, այնպէս ընել, այնպէս ապրիլ ու գործել, որ չմեռնի այդ երազը։  
Մայիս 28-ի երազը։ Մայիս 28-ի ամբողջ իմաստը։ 

«Հորիզոն», 2017-06-05 (1979) 

     

 

Բարի լո՛յս 
 

Բարի լո՜յս... 

Հին օրերուն նման, բայց հիմա շաբաթը անգամ մը՝ ընդհանրապէս ուրբա՛թ օրերը, 

կ՚երթամ գրասենեակ, մնացեալ ժամանակը աշխատելով տունէս՝ համակարգիչիս զոյգ 

պաստառներուն վրայ, բայց կապուելով գործատեղիիս ցանցին։ Կրնամ մի՛շտ տունէս 

աշխատիլ,– որքա՜ն աւելի հանգի՛ստ եմ այդպէս,– սակայն գործակիցներուս հետ ֆիզիքական 

կապս չեմ ուզեր խզել, չեմ ուզեր մոռնալ դէմքերն ու անունները, անոնց իրարու 
առնչումները...  



40 

 

Եթէ օդը լաւ է, ձիւնամրրիկ կամ տեղատարափ չկայ, կը նախընտրեմ քալելով երթալ 
գնացքի կայարանը։ Միայն 12 վայրկեան կ՚առնէ, հիմա թերեւս քիչ մը աւելի, ու սքանչելի 

առիթ մը կը հանդիսանայ մարզանքի ու մտմտալու, գէթ գրելիք յաջորդ յօդուածս խմորելու 
մտքիս մէջ։ 

Ահա, ուրեմն, բարի լո՛յս։ 
Բարի լոյս ծանօթ-անծանօթնե՛ր, ամեն առաւօտ գործի գացողներ. ձեզմէ ոմանց կը 

հանդիպիմ ճամբուս վրայշ դուք, որ ձեր ճակտի քրտինքով ձեր օրապահիկը կը վաստկիք, 

ընտանի՛ք կը պահէք։ 
Բարի լոյս դպրոց գացողնե՛ր, մեծ ու փոքր. դուք գրասեղաններէն աշխարհին պիտի 

բացուիք, աշխա՛րհը ձեզի պիտի բացուի, որպէսզի սորվիք ձեր 10 000 տարուան կամ 100 000 

տարուան կենսագրութիւնը։ Եւ բարի լոյս ձեր ուսուցիչներուն, որոնք այդ հրաշալի 

պատմութիւնը պիտի պատմեն ձեզի օրէ-օր, ամեն օր։  
Բայց բարի լոյս նաեւ տունը մնացողնե՛ր, դեռ ծաղկոց-դպրոց չգացող ձեր երեխաներուն 

տէր կանգնողնե՛ր, կամ հիւանդ, անկար ձեր հարազատները խնամողնե՛ր, այդ հիւանդներուն 

եւ անկարներուն ալ բարի լոյս, անգործ մնացածներուն կամ գործ փնտռողներուն ալ։ 
Բոլորիդ՝ բարի՛ լոյս։  

Բարի լոյս մտածողներուն, նոր մտքեր ու գաղափարներ յղացողներուն, մարդկութեան 

վիճակը չափով մը՝ «մի ինչ որ չափով» բարելաւել ճգնողներուն, եւ գիւտարարներուն, որոնք 

նոյնպէս մեր շնչած օդը աւելի մաքուր, մեր ստացած սնունդը աւելի առողջարար, մեր 

առողջութիւնը աւելի կայուն, մեր հաղորդակցութիւնները աւելի արագ ու անմիջական 

դարձնելու եւ հազար ու մէկ այլ խնդիրներ լուծելու համար գործի կը լծեն իրենց 
երեւակայութիւնը։   

Բարի լոյս բժիշկներուն, որոնք յօժար են գիշե՛ր լուսցնելու՝ մեզմէ ոեւէ մէկուն կեանքը 

փրկելու համար։    
Բարի լոյս բանաստեղծներուն, որոնք նոր երգով մը, նոր քերթուածով մը մեր այս 

մոլորակին վրայ կեցութիւնը աւելի իմաստալից, մեր հոգին աւելի ազնիւ կը փորձեն դարձնել, 
եւ մեր գրողներուն ու հրապարակագիրներուն, որոնց մտքի արգասիքը բոլորիս կը 

մատուցուի։  
Բարի լոյս շինարարներուն՝ նոր երկնաքերներ կերտողներուն, ափէ-ափ նոր 

կամուրջներ նետողներուն ու երկու կողմերը իրարու մօտեցնողներուն։  
Բարի լոյս մարդկութեան ժառանգութիւնը պահպանողներուն, այդ ժառանգութիւնը 

հարստացնողներուն՝ տող առ տող, քար առ քար։  
Բարի լոյս խրամատներուն մէջ երկի՛ր պաշտպանողներուն, եւ բարի լոյս 

հակառակորդները հաշտեցնողներուն, կռիւները դադրեցնողներուն։ 
Բարի լոյս նոր ընկեր մը գտնողներուն, հին ընկերներ վե՛րագտնողներուն։  
Եւ բարի լոյս զղջո՛ւմ յայտնողներուն, իրենց արմատներուն վերադարձողներուն եւ 

մասամբ նորին։ 
 

Պատանի օրերուս, Պիքֆայայի բարձունքին արձակուրդի մը ընթացքին, բախտը 

ունեցած եմ հանդիպելու մեր ազատամարտի հերոսներէն՝ վասպուրականցի, ապա հաւրեզցի 

(Իրաք) ջաղացպան Լեւոն Փաշային (Շաղոյեան)։ Ան բոլորին բարի լոյս կ՚ըսէր ցերեկ թէ գիշեր։  
– Ինչո՞ւ,– եթէ հարցնէինք։  
– Մութը լաւ բան չէ,– կը պատասխանէր.– թող միշտ լոյս ըլլայ։  
Ողորմի՜ հոգուն։  
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Ուստի, բարի լո՛յս, սիրելինե՛ր... 

«Հորիզոն», 2017-07-31 (1987) 

 

 

Մենաշնո՜րհ 
 

Առաջին լուսանկարը, որ այս գրութեան հետ պիտի զետեղուէր, ցոյց պիտի տար՝ 
կռնակէն քաշուած՝ կարճ տափատով, սանտալներով եւ փոքր գասքեթով մեծ հայր մը, որուն 

ձեռքերը բռնած են երկու թոռնիկներ՝ մէկը գրեթէ երեք տարեկան, միւսն ալ դէպի վեց 
ընթացող։ Կ՚երթան պարտէզ՝ թաղին զբօսայգին, ուր տեսակաւոր խաղեր կը սպասեն իրենց։ 
Բայց այդ «ձեռքերը բռնած են» ըսուածը կը վերաբերի այդ պահուն միայն։  

Սարէնը եւ Սիրաքը չեն սիրեր կաշկանդուած մնալ։ Կը ձգեն ձեռքդ ու կը վազեն։ Գիտեն, 

որ մայթէն վար իջնելու իրաւունք չունին։ Գիտեն նաեւ, որ երբ «կեցէ՛ք» կանչէ մեծ հայրիկը 

ետեւէն, տեղն ու տեղը պէտք է կենան։ Գիտեն, բայց...  
Տունէն պարտէզ այդ ճամբուն վրայ, երբ Յովսէփին տան առջեւէն կ՚անցնէինք, անգամ մը 

տեսանք որ հին գործընկերս պատշգամը նստած էր։ Գացինք քովը, թոռնիկներս 

ծանօթացուցի, քիչ մը զրուցեցինք, մտան իր բակը, սալիկներուն վրայ ցատկռտեցին, 

մտերմացան։ Հիմա, ամեն անգամ Սարէնը կը հարցնէ «ո՞ւր է Յովսէփը, ինչո՞ւ չէ նստած 
հոն».– ամե՛ն անգամ, առանց բացառութեան։  

Յետոյ պիտի հասնինք անցքին, որ երկու բնակարաններու միջեւ զետեղուած է, իր 

հիւսուած լարերէ ցանկապատով։ Եթէ նոյնիսկ մինչեւ այդտեղ յաջողած ըլլայի մէկուն կամ 

միւսին, յատկապէս կրտսերին ձեռքը բռնած ըլլալ, անկիւնադարձը չհասած պիտի սկսին 

վազել։ Արահետին կէսերուն պիտի կենան։ Աջ կողմի բնակարանին բակը ծառէն կախուած 
նապաստակ մը կայ՝ օրօրոցի մը վրայ նստած։ «Ինչո՞ւ չ՚օրօրուիր նապաստակը»,– հարց 
պիտի տայ Սարէն ամեն անգամ, ու ես ալ ամեն անգամ պիտի պատասխանեմ, թէ զօրաւոր 

հով չկայ, եղած հովն ալ բաւարար ուժ չունի, որ շարժէ փայտէ տախտակով մը շինուած այդ 

նապաստակը։ Կը համոզուի ու կը շարունակէ վազել մեծ եղբօր ետեւէն։  
– Կեցէ՛ք,– պիտի պոռամ, մինչեւ հասնիմ իրենց, միւս փողոցը անցնելու եւ զբօսայգին 

մտնելու համար։  
Բայց ձեռքս չեն ուզեր բռնել։  
– Ի՞նչ պիտի ընենք տղաք. մէկ աջ պիտի նայինք, մէկ ձախ...  

Ապա վազելով պիտի հասնին դիմացի մայթը։ Անկէ անդին արդէն պիտի սկսին հանել 
կօշիկ-գուլպայ կամ սանտալ ու վազեն դէպի խաղալիքները՝ մեծ հայրիկին ձգելով 

հանուածները հաւաքելու ու մեզի հետ բերուած տոպրակին մէջ դնելու պարտականութիւնը։     
 Այդ տոպրակին մէջ կան աւազով խաղալու համար դոյլ, բահ ու բրիչ, գնդակ ու ջուրի 

շիշեր։ Բայց առաջին կայանը jungle gym-ն է («շամբերու մարզարան»-ը), որուն սարքերուն 

վրայ պիտի մագլցին, սահին, կախուին եւ իրենց վա՛ռ երեւակայութեան զարկ տան։ Որքա՜ն 

նորանոր բաժիններով օժտուեցան այդ յարմարանքները վերջին տասնամեակներուն, եւ 
որքա՜ն այլազան շարժումներ զարգացնելու կը ծառայեն անոնք։ Մեր այս զբօսայգիինները 

բաւական ճոխ են այդ առումով, սակայն մեր քաղաքամասի այլ պարտէզներուն մէջ տարբեր 

խաղերով յարմարանքներ ալ կան։ Եւ թոռնիկներս անոնց ալ այցելելու, անոնց վրայ ալ 
խաղալու առիթներ ունեցան, քանի որ իրենց մայրը տեւաբար կը զննէ շուրջ բոլորը, որպէսզի 

զաւակները օգտուին ընծայուող բոլոր հնարաւորութիւններէն։  
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– Մեծ հայրիկ, այսօր միւս փարքը երթանք, հոն ուր կէտ ձուկը կայ,– կ՚ըսէ Սիրաք։  
Ինչպէս մեր պարտէզը, այնտեղ ալ ջուրի այլազան խաղեր ալ կան, կ՚ենթադրեմ, որ 

անոնց համար կ՚ուզէ հոն երթալ։ Սակայն այսօր քիչ մը զով է։ 
– Ջուրին կողմը չէ, միւս կողմը, միւս խաղալիքներուն վրայ խաղանք։  
– Չէ, այսօր ինքնաշարժ չունինք, մայրդ առած, շուկայ գացած է, մենք քալելով մե՛ր 

պարտէզը կրնանք երթալ...    
Երկրորդ լուսանկարը ցոյց պիտի տար երկու փոքրիկներ, աւազին վրայ նստած կը 

խաղան, դոյլերը կը լեցնեն ու կը պարպեն, նորէն կը լեցնեն ու կը պարպեն՝ բլուրներ շինելու 
համար, իսկ մօտի նստարանին վրայ ալ մեծ հայրիկ մը, որ կը դիտէ զիրենք։  

Այն օրը կէսօրէն առաջ գացեր էինք, ու մեզմէ զատ գրեթէ ուրիշ մարդ չկար։ Կարծես 

ամբողջ տարածքը մեզի էր տրամադրուած։ Երկու աղջնակներ ալ կը խաղային սարքերուն 

վրայ։  
– Հա՛յ են, հայերէ՛ն կը խօսին,– ձայնեց Սիրաք աւազին վրայ նստած տեղէն։ 
Նկատեցի, որ ճիշտ է։  
Քիչ ետք անոնց ալ մեծ մայրիկը մօտեցաւ, մեր դրացուհին էր, երկար տարիներու մեր 

ծանօթը, որ նոյն պարտականութեամբ եկած էր պարտէզ։ Զրուցեցինք, մեր «տարտերը» 

բացինք իրարու։  
Երրորդ լուսանկարը պիտի վերաբերէր օրօրոցներուն, այլ բառով՝ ճլորթիներուն։ 

Այնտեղ, նոյն այդ խաղավայրին մէջ, երկու զոյգ սարքեր կան, մէկը մեծ մանուկներուն 

համար, պարզ՝ քառանկիւն տախտակով մը, որպէս նստարան, միւսը փոքրերուն համար՝ 
զամբիւղի նման նստարաններով, որոնց ծակերէն ալ սրունքները դուրս կու գան։ Սիրաք 

անշուշտ կը նախընտրէ մեծերունը եւ արդէն սորված է ինքզինք ճօճել, անգամ մը որ թափ  

տաս իրեն։ Սարէնն ալ նոյնով կ՚ուզէ ճօճուիլ, բայց տակաւին սեփական ուժը չի բաւեր, մեծ 
հայրիկը պէտք է հրէ զինք։ Ահա այդ պատկերը պիտի անմահացնէր այս լուսանկարը։ 
Կարելի է երկար յամենալ այս բաժնին մէջ, ձանձրացող չկայ, սակայն թեւերս կը սկսին ի 

վերջոյ բողոքել... 
Չորրորդ լուսանկար մըն ալ պիտի դրուէր այս գրութեան հետ։ Այդ՝ երկու թոռնիկները, 

մեծ հայրիկն ու կապիկը ցոյց պիտի տար՝ գնդակով խաղալու պահուն։ Գտանք ծառերու 
շուքին բաժին մը, մարգագետնին վրայ, ուր թեթեւ զարիվար մըն ալ կայ։ Սիրաք սկսաւ 
գնդակը նետել դէպի զարիվարը, որպէսզի անոր վար գլտորիլը դիտէ։ Բայց պէտք է երթար ու 
ետ բերէր զայն։ 

– Շո՛ւտ, գնա-բե՛ր գնդակդ, որպէսզի կապիկը չառնէ 
– Ո՞ր կապիկը, ի՞նչ կապիկ, մեծ հա՛յրիկ։ 
– Չե՞ս տեսներ, այնտեղ վարը, գնդակին քով կապիկ մը կայ, հիմա ի՛նք պիտի խաղայ 

անով։ 
Ու Սիրաք վազեց զարիվարն ի վար, բռունցքով սկսաւ հարուածներ տալ 

երեւակայական կապիկին, զայն հեռու մղեց ու բերաւ գնդակը։ 
Անկէ ետք Սարէն ու Սիրաք գնդակը իրարու, ինծի կամ վեր-վեր նետելէ զատ, կապիկին 

կողմն ալ կը նետեն ու վազելով ետեւէն կ՚երթան, երկու բռունցքի հարուած կը հասցնեն մեր 

երեւակայական խեղճ կապիկին ու գնդակը կ՚ազատեն անոր ձեռքէն։  
Այս լուսանկարները, նոյնպէս երեւակայական տեսախցիկով առնուած, անջնջելի 

յիշատակներ պիտի մնան այս տողերը գրողի մտքին մէջ։  
«Հորիզոն», 2017-08-14 (1989)         
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Հիւանդտես 
 

Երկու ընկեր հիւանդտեսի գացինք երրորդ՝ արուեստագէտ մէկ ընկերոջ։ Երկար ատեն է 
չէինք տեսած զինք, եւ գոնէ ես քիչ մը յանցաւոր կը զգայի, որ աւելի շատ առիթ չէի ունեցեր, 

չէի ստեղծե՛ր իրեն այցելելու։ 
Յուշիկ քայլերով, մէկ կողմէ՝ կնոջ օգնութեամբ, միւս կողմէ՝ բազրիքին, աստիճան առ 

աստիճան ան վերի յարկէն իջաւ վար՝ մեզ դիմաւորելու, ապա տեղաւորուեցաւ 
նստասենեակի աթոռներէն մէկուն վրայ։  

– Պարզ աթոռին վրայ աւելի հանգիստ կը նստի քան բազմոցին,– դիտել տուաւ կինը։ 
Հասկանալի էր, ես ինքս ալ միշտ կը ջանամ խուսափիլ բազմոցներէն, որոնց կակուղ 

նստատեղերուն հետ շատ հաշտ չէ կռնակս։   
– Է՜հ, սիրելիս, ըսէ ի՞նչպէս ես,– հարց տուաւ ինծի հետ այցի եկած ընկերս։ 
– Օրէնքով՝ լա՛ւ եմ,– պատասխանեց արուեստագէտ ընկերը՝ իրեն այնքան յատուկ 

հեգնական ժպիտը շրթներուն։ Վստահ եմ, եթէ գրականութեան նուիրած ըլլար իր 

ստեղծագործական ճիգերը՝ երգիծագիր դարձած պիտի ըլլար ան։ Բայց ողբերգական 

իրականութիւններ պատկերացնող իր քանդակներուն մէջ անգամ կարելի է նշմարել իր այդ 

սուր հեգնանքը։  
Կինն ալ միացաւ մեզի ու ծայր տուաւ մեր զրոյցը, որ կարծես երէկ միայն ընդհատուած 

ըլլար։ Ու մտքերը թեւածեցին վե՜ր, վե՜ր դէպի մեր հարազատ ոլորտները՝ արուեստ՝ 
դասական ու արդի, երաժշտութիւն, ժամանակակից կեանքի ընթացք, տեւական 

փոփոխութիւններ, մանաւանդ արժէքային համակարգի, հաճոյքներու յարատեւ որոնում եւ 
այլն, եւ այլն։   

Այդ նստասենեակին մէջ, բնականաբար այլ բնոյթ չէր կրնար ստանալ մեր 

խօսակցութիւնը։ Այդտեղ իրականութեան մէջ թանգարան մըն է, արուեստագէտին 

արձաններով ու գծագրութիւններով ըսեմ զարդարուա՞ծ,– ո՛չ, ատիկա ճիշտ չ՚արտայայտեր 

միտքս,– յագեցա՛ծ։ Շատ զգուշ պէտք է շարժիլ այդ սենեակին մէջ որպէսզի բանի մը 

չզարնուիս, բան մը չտապալես կամ չկոտրես։ Իր գործերն են բոլորը, անշուշտ իր գործերուն 

մէկ մասը միայն, որոնք, միւս սենեակներուն մէջ կամ այլուր մնացածներուն հետ կը փնտռեն 

իրենց վերջնական կայքը։ 
– Ի՞նչ պիտի ըլլան այս բոլորը, ո՞ւր պիտի հանգրուանեն...,– կ՚անցնի մեր մտքէն, հարց 

ալ կու տանք իրեն, նաեւ լռելեայն հասկնալով՝ «քեզմէ ետք»... 

– Հայաստան, Հայաստան պիտի չտանի՞ս։ 
– Ես տանիմ, բոլորը նուիրեմ,– հազիւ լսելի ձայնով կը պատասխանէ մեր ընկերը, բայց 

պէտք է երկու կողմ, չէ՞, տուողին դիմաց առնող ալ պէտք է... 
Արուեստի գործերէն խօսքը կ՚անցնի գիրքերուն։ Կողակիցն է հարցը դնողը, մի քանի 

անգամ ալ կրկնողը. 

– Համալսարանները, հանրային գրադարանները, չե՞ն ուզեր այդ գիրքերը.– խօսքը կը 

վերաբերի բարձրարժէք գրականութեան, իմաստասիրութեան, արուեստի ու պատմութեան 

նուիրուած հատորներուն։  
– Ո՛չ, չեն ուզեր։ 
Ըստ երեւոյթին թուայնացումը շատ բան յեղաշրջած է։ Մինչ ասկէ առաջ այդ 

հաստատութիւնները շնորհակալութեամբ կը ստանձնէին նուիրուող գիրքերը, մանաւանդ 

երբ քիչ օրինակներ ունէին անոնցմէ, հիմա իրե՛նք չեն գիտեր ի՛նչ ընել դարակներուն վրայ 
անշարժ նստած այդ հատորները։ Ոչինչ գիներով ծախու կը հանեն, չծախուածն ալ ի վերջոյ 
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իբր թուղթ վերամշակման ընկերութիւններու յանձնելու համար։ Գրեթէ ամեն ինչ առցանց 
մատչելի է, անվճար ընդհանրապէս, ուստի տպագիր գրքի կարիք գրեթէ չի զգացուիր։ 

– Չեմ հաւատար,– կը պնդէ տիկինը, ինքն ալ անյագ ընթերցող։  
– Թերեւս հազուագիւտ պարագաներու պրպտումներ կատարողներ կ՚ուզեն մէկէ աւելի 

հատորները իրենց առջեւ ունենալ, էջերը բանալ ու դիւրութեամբ մէկէն միւսը անցնիլ, 
այլապէս անհրաժեշտութիւն չէ այլեւս,– կը յարէ միւս ընկերս, որ ամբողջ կեանքը գրքերու 
հետ անցուցած է։ 

Դիտել կու տամ, որ նոյնիսկ այդ բոլոր էջերը միաժամանակ բանալու հնարաւորութիւնն 

ալ կ՚ունենաս, երբ մէկէ աւելի պաստառներ, մանաւանդ մեծ պաստառներ ունիս 

տրամադրութեանդ տակ, ինչպէս է ի՛մ պարագաս այսօր։ 
– Սուրճ պիտի առնէ՞ք,– հարց կու տայ տիկինը, ապա կը փոխէ հարցումը,– աւելի ճիշտ՝ 

ինչպէ՞ս կ՚առնէք սուրճը։ 
– Ես քիչ մը շաքարով կ՚առնեմ։ 
– Ես ալ՝ առանց շաքարի։  
Եւ մինչ կինն ու իր հայազգի օգնականը,– որ խնամատար կեդրոնէն պարբերաբար կու 

գայ ամուսնոյն անմիջական պէտքերը հոգալու եւ քիչ առաջ նոյնպէս մեծ հետաքրքրութեամբ 
միացած էր մեր զրոյցին,– ներս կ՚երթան սուրճ ու քաղցրաւենիք բերելու-հրամցնելու համար, 

արուեստագէտը կը մատնանշէ ի՛ր հրատարակած պատկերագիրքերը, որոնք քիչ անդին 

գտնուող սեղանիկին վրայ դիզուած էին։ Կը հասկնամ զինք, գիրքերը կը բերեմ-կը դնեմ մեր 

առջեւ։ Դէմքը անմիջապէս կը պայծառանայ։ 
Ձեռք կ՚առնէ առաջինը, կը թղթատէ էջ առ էջ, ցոյց կու տայ այս կամ այն նկարը, ապա կը 

յամենայ մէկ հատի վրայ։ 
– Կոմիտա՛ս...,– կ՚արտաբերեմ ինքնաբերաբար,– շատ Կոմիտասներ գծած, քանդակած 

ես։ 
– Տասնհինգ հատ։ 
– Ի՜նչ տասնհինգ, ի՜նչ յիսուն...,– կը յուշեմ։ 
Ամբողջ կեանք մը կը թաւալի մեր աչքերուն առջեւ այդ պատկերներուն ընդմէջէն։ 

Յիսուն, վաթսուն կամ աւելի տարիներու ստեղծագործութիւններ կան այնտեղ։ 
– Այս կերպարանքները վերստին ու վերստին գծած կամ քանդակած ես։ 
– Բայց միշտ վերամշակուած, փոխուած,– կը ճշտէ արուեստագէտը։  
Չենք անդրադարձած ինչպէս ժամերը սահած-անցած են։ Կարեւո՜ր հարցեր կը լուծենք, 

կը փորձենք լուծել հիւր ու հիւրընկալ...։ Սակայն փողոցը ինքնաշարժի կայանման ժամերը 

սահմանափակուած են։   
– Կարծեմ շարժելու ատենն է,– կ՚ըսէ ընկերս։  
Ուրախ, հրաժեշտ կ՚առնենք դարձեալ գալու խոստումով. կողակիցը գաղտնաբար մեզի 

ըսած էր, թէ երբ ծանօթներով շրջապատուած է, մեր ընկերը ինքզինք շատ աւելի լաւ կը զգայ։  
Տխրութիւնը յետոյ կը պատէ մեր հոգիները... 

«Հորիզոն», 2017-10-09 (1997) 
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Բուն պատճառը 
 

Այդ կիրակի հիւսիս երթալու պատրուակները շատ էին։ Փորձեմ թուել՝ առանց 
անպայման առաջնահերթութեան կարգի։  

Առաջին՝ առօրեայէդ դուրս գալու եւ «քիչ մը փոխուելու» պահանջը, մանաւանդ երբ այդ 

առօրեադ այնքան քեզ կը գամէ համակարգիչի պաստառին առջեւ։ 
Երկրորդ՝ աշնան սկիզբի տակաւին յամեցող ջերմ օդերէն ալ օգտուելու կարիքը, երբ 

գիտենք որ ցուրտը դարանակալ կը սպասէ դռան ետեւ կամ լեռներէն անդին՝ իր երկարատեւ 
տիրապետութիւնը վերահաստատելու համար մեր կողմերը։  

Երրորդ՝ Մոնթրէալի հիւսիսը՝ Լաւրենտեան չքնաղ շրջանի աշունը, աշնան զգլխիչ 
գոյները վայելելու տենչը, նախ քան շրջապատի սպիտակումը, որ իր կարգին տարբեր 

գեղեցկութեամբ պիտի պարզէ բնութիւնը մեր առջեւ։ 
Չորրորդ՝ Սենթ-Ատելի ժամադրավայր պանդոկը՝ «Շանթըգլեր»-ը վերստին այցելելու ու 

անոր խոհանոցի համադամները ճաշակելու փորձութիւնը։ Անմիջապէս ճշտեմ, որ անուանի 

այս պանդոկին առնչուած յիշատակներ չեն պակսիր. այստեղ ունեցած ենք լսարաններ, 

ժողովներ, տարեդարձեր եւ զանազան այլ համախմբումներ։ 
Հինգերորդ ու թերեւս ամենէն ազդեցիկը այս պատրուակներէն, որ այդ օր մեզ այդտեղ 

կը հաւաքէր, Մոնթրէալի եգիպտահայերու ընկերակցութեան ծանուցումը՝ հոն 

տօնակատարելու իր հիմնադրութեան քսաներորդ տարեդարձը, աւելի ճիշտ՝ տարեդարձը 

յիշատակող եռօրեայ ձեռնարկներէն մէկը։ Ա՛յդ էր, որ կը ստեղծէր առիթը, որ վերոյիշեալ 
պատրուակներն ալ ցայտէին ու մեզ մեր տեղէն շարժէին։  

Անկեղծ ըլլալու համար խոստովանիմ, որ առանց հերքելու փարաւոններու երկրի հետ 

առնչութիւնս, առանց մանաւանդ դրժելու այն ամբողջ դրականը՝ ուսման, գաղութային 

կեանքի, գաղափարական թրծման թէ այլ մարզերու մէջ, Գանատա գալէս ետք երբեք ետ չեմ 

նայած։ Պատկանելութիւնս, աւելի ճիշտ երկրորդ պատկանելութիւնս մէկ երկրէն միւսը 

փոխադրուած է, առաջինը միշտ մնալով նոյնը... Նոր երկրի մէջ նոր շրջանակս, որուն մաս կը 

կազմեն ամեն կողմէ եկող ազգակիցներ, փնտռել չէ տուած հին երկրի մէջ ունեցած թող թէ 
այնքան սիրելի ընկերներէ ու ծանօթներէ բաղկացած շրջանակս։ Մանաւանդ որ 

հարազատութիւնը այնքան ալ վաղեմութենէն չի յառաջանար, որքան տարբեր մարմիններու 
մէջ գործակցելէ, տարբեր առիթներով քով-քովի գալէ ու յաճախակի շփումներէ։  

Այս ամենով հանդերձ, անմիջական ընտանիքէն ետք կայ հարազատութեան տեսակ մը, 

որ դժուար կը մաշի ժամանակի անցումին հետ. այդ՝ դասընկերներու հանդէպ ունեցած 
զգացումներդ են, որոնք մշակուած են տասնեակ մը տարիներու, նոյնիսկ աւելի երկար 

ժամանակի ընթացքին, եւ երբ առիթը ներկայանայ, կ՚ուզես օգտուիլ անկէ ու վերստին 

հանդիպիլ, քանի մը խօսք փոխանակել, վերյիշել միւս դասընկերներդ, մանաւանդ 

հեռաբնակները, որոնցմէ ոմանք արդէն հրաժեշտ են տուած այս աշխարհին, առանց որ 

առիթը ունեցած ըլլաս անգամ մը եւս զիրենք տեսնելու, երկու խօսք փոխանակելու. 
ուսուցիչներդ յիշել. այլեւ բաժնել ձեր միասին անցուցած տարիներու յուշերը։ Չէ՞ որ 

տարիներ առաջ ես ալ հիմնադիր անդամներէն մէկը հանիսացայ մեր վարժարանի 

շրջանաւարտները համախմբելու փորձին, այստեղերէն ոչ շատ հեռու՝ նոյնպէս գեղատեսիլ 
հիւսիսի մէկ այլ գիւղի պանդոկին մէջ։ Այդ փորձը յետոյ ընդարձակուեցաւ, ընդգրկեց 
եգիպտահայ բոլոր ազգային վարժարանները, ապա նաեւ ճամբայ բացաւ արդէն քսանամեայ 
այս միութեան։ Վերջին հաշուով կայ կարօտաբաղձութեան ազդակը այս բոլորին ետեւ։  



46 

 

Ուրեմն Սենթ-Ատել գացինք, որովհետեւ Թորոնթոյէն Նուպարը հեռաձայնած էր, 

յայտնած, թէ պիտի գար մասնակցելու սոյն հաւաքին։ Լաւ առիթ էր։ Անշուշտ միայն զինք չէ, 
որ պիտի տեսնէինք, այլ շատ ուրիշներ, որոնցմէ ոմանք երեսուն-քառասուն-յիսուն 

տարիներէ ի վեր դուրս մնացած էին մեր անմիջական հորիզոնէն։ 
Ապակեպատ ճաշասրահը սքանչելի միջավայր մը շնորհած էր այդ հաւաքին։ Պանդոկը 

որոշ բարձունքէ մը կը բացուէր լճակի մը վրայ։ «Բոլորակ լիճ» անուաներ էին զայն։ Լիճին 

շուրջ ծառաշատ լանջքերն էին շրջակայ բլուրներուն՝ կարմիր-դեղին- կանաչ գոյներու 
այնքան ներդաշնակ համանուագով մը։  

Բոլորակ էին նաեւ ճաշի սեղանները, որոնց շուրջ կը զարգանային մեր 

խօսակցութիւնները։ Եթէ ականջ տայիր, նոյնանման բառեր ու նախադասութիւններ պիտի 

լսէիր, ընդհանրապէս առնչուած... հիւանդութիւններու, դեղերու, զաւակներու, թոռներու, 
ամուսնութիւններու եւ ամուսնալուծումներու, հանգստեան կոչումներու եւ նման բաներու։   

Անշուշտ շատ զգուշ պիտի ըլլայիր հետաքրքրութիւններդ դրսեւորած ատեն. երբ 
զաւակներու կամ թոռներու ամուսնութեան խօսք ըլլար՝ մտքէ՛դ միայն հարց կրնայիր տալ թէ 
«հայո՞ւ հետ արդեօք», կամ երբ ազատ ժամանակը լեցնելու մասին խօսուէր, դա՛րձեալ 
լռելեայն միայն դուն քեզի իրաւունք պիտի տայիր հետաքրքրուելու, թէ ծանօթդ արդեօք 

տակաւին մաս կը կազմէ՞ կուսակցութեան կամ միութեան, որուն շարքերուն մէջ հասակ 

առած էր ան այն երկրին մէջ, որուն ազգային միջավայրով այնքան հպարտ է ինք մինչեւ օրս։ 
Բան մը ժառանգա՞ծ էր արդեօք այդ ցանկալի անցեալէն։  

Զգուշ պիտի ըլլայիք մանաւանդ երբ դէմ-յանդիման գայիք ու... չճանչնայիք զիրար։ 
Որքան ալ գրգռէիր յիշողութիւնդ, նման դէմք պիտի չերեւէր այնտեղ։ Յետոյ երբ ասկէ-անկէ 
գիտնայիր թէ ո՞վ ո՛վ է, երկու ափերդ պիտի զարնէիր այտերուդ ու բացականչէիր, միշտ 

լռելեայն՝ «այս որքա՜ն փոխուեր է», առանց անշուշտ ընդունելու, որ դուն ալ նոյնքան 

փոխուած կրնաս երեւիլ դիմացինի՛դ աչքին։  
Ուրեմն, այսպէս պիտի անցնէին ժամերը, ու հաւաքը լիուլի պիտի արդարացնէր իր 

առաքելութիւնը, որուն համար կ՚արժէ, եթէ արդէն իսկ չկայ, նոր բառ մը աւելցնել մեր լեզուին 

մէջ՝ 
– Կարօտառութի՜ւն... 

«Հորիզոն», 2017-10-23 (1999) 

 

 

Իրագործումն անանձնական 
 

Եղաւ հաւատացողը։  
Հայեցիի՛ն։ Մշակոյթի՛ն։ Որակի՛ն։  
Հաւատացողը եղաւ նախաձեռնողը։  
Գաղափարը մտմտացողը, հասունցնողը։  
Կազմակերպողը՝ կազմակերպելու համար մարդուժը որոնողն ու գտնողը։ Յամառ ու 

անվհատ հետապնդողը։ Արգելքները յաղթահարողը։ Չհաւատացողները հաւատացո՛ղ 

դարձնողը։  
Հաւատացողը եղաւ նաեւ գրողը, թարգմանողն ու մեկնաբանողը։ Վերծանո՛ղը։ Վեհ ու 

ոսկեղնիկ գրաբարէն՝ մեծին ու մանաւանդ փոքրին մատչելի գեղեցկահիւս աշխարհաբարի 

վերածողը։ Արդէն իսկ երգեցի՜կ՝ տակաւին առանց իսկ երաժիշտի ներդրումին։  
Եղան եւ միւսները՝ միւս հաւատացողները։ 
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Եղաւ երգահանողը։  
Հոգիով մանուկ։ Մանկավա՛րժ, մանուկներու լեզուն հասկցող։ Հայագէտ՝ հայերէնագէտ։ 

Ինքն ալ բանաստեղծ ալեհեր։ Լեզուն խորու՛նկ զգացող։ Լեզուէ՛ն ներշնչուող։ Լեզուն՝ իր 

երգո՛վ ապրեցնող։  
Եղաւ խմբավարողը։  
Մեծ մայր, որ իր թոռնիկներուն պէս կ՚ընկալէ իր մանուկ ու պատանի երգողները։ 

Մանկավարժ՝ առաջին հերթին։ Արուեստագէ՛տ խստապահանջ։ Համբերատար ու անխոնջ։ 
Ու ժպտերես։ 

Եղաւ ընկերակցողը։  
Դաշնամուրին տիրապետողը։ Դաստիարա՜կ։ Խմբավարին նոյն այդ 

բարեմասնութիւններով օժտուած, զայն կատարելապէս ըմբռնած։ Երգը առաջնորդող բայց 

երգողներուն հետեւող։ Ապագա՜յ խմբավար... 

Եղաւ եւ խումբը՝ երգողները։  
Արդէն տասնամեայ գոյութեամբ։ Մանուկ ու պատանի։ Հայ երգը սիրող։ Սուրբ երգը 

սիրող։ Հայութեամբ ու հայկականութեամբ հաղորդուող։ Համակ շարժում ու խնդութիւն։ 
Յոգնիլ չգիտցող։ Եւ այնքա՜ն լուրջ՝ բեմին վրայ։  

Եղան եւ ծնողները։  
Հաւատացեալ ու հաւատացող՝ հայութեան ու երգին։ Ամեն շաբաթ տարին ու բերին, 

բերին ու տարին։  
Եղան եւ օժանդակողները։  
Յանձնախումբ՝ նոյն այդ ծնողներէն։ Զօրավիգ՝ կազմակերպողին ու խմբավարողին։ 

Մի՛շտ ներկայ։ Բան մը պակաս չմնայ։ 
Եղան եւ մի՛ւս օժանդակողները։  
Նուիրաբերողները։ Հովանաւորող ու աջակից՝ որ գրուի՛ երաժշտութիւնը, որ Երեւանէն 

գա՛ն, ժամանե՛ն երգահանն ու կողակիցը, որ հրատարակուի երգասալիկը, որ նոր երգեհոնով 

կատարուի ընկերակցութիւնը, որ ըլլա՛յ տեղը՝ համերգասրահը։  
Եղան եւ հոգը բարձողները։ 
Բոլորին ետեւ կանգնած հոգաբարձուները։ Համայնքին հոգերը իրենց ուսերուն 

վերցնողները։ Լո՜ւռ աշխատողները։ 
Եղան ունկնդրողները՝ հանդիսատեսները։  
Միշտ հաւատարիմ ու մասնակից։ Յարատեւ նեցուկ  

Եղան եւ համայնքը կազմողները։  
Իւրայատուկ այս համայնքը։ Սփիւռքի մէկ բեկորը։ Հայաստանի մէկ փշուրը։  
Ձեռնա՞րկը։ Աննախընթաց։ Ինչպէս աննախընթաց էին անկէ շաբաթ մը, ամիս մը կամ 

տարի մը առաջ կատարուած շատ աննախընթաց ձեռնարկներ այս համայնքէն ներս։ Եւ 
տակաւին կատարուելիք։ Դերն ու դերակատարները կրնան փոխուիլ, դերակատարութիւնը 

նոյնն է։ Եթէ երգ չէ՝ պար է, եթէ պար չէ՝ թատրոն, թատրոն չէ՝ գրքի շնորհանդէս եւ այլ ու այլ 
նախաձեռնութիւններ։  

Այս մէկը պարագայաբար՝ «Մանկապատանեկան պատարագ»-ը։ Առաջին կատարում։ 
Առաջին մատուցում՝ փուռէն նոր ելած հացի պէս։  

Մանրամասնութիւններն ու անուննե՞րը։ Կրնաք կարդալ յայտագիր-գրքոյկը կամ 

թղթակցութիւնները։ Կրնաք այցելել Եկեղեցւոյ կայքէջը։ Անունները կարեւոր չեն։ Ոչ՛, 
կարեւոր են, բայց այստեղ անունները չեն, որ կը շեշտուին, այլ այն իրագործումը, որով կաթիլ 
մը եւս ձէթ աւելցաւ Լուսաւորչի կանթեղին մէջ անմար։  
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Ու շնորհեց մեզի այս «ուրախութիւնն անանձնական» (Մեծարենցի արտօնութեամբ...)։  
Մեզի բոլորիս։   

«Հորիզոն», 2017-11-06 (2001) 

 

 

Հայսումիս գնած պահուս 
 

–Քանի այդ կողմը կ՚երթաս, մէկ անգամեն լահմաճիւն ալ բեր,– հրահանգելու պէս 

խնդրեց, կամ խնդրելու պէս հրահանգեց կինս եւ աւելցուց,– ըսէ՛ երկու տուփի մէջ թող դնէ, 
վեց-վեց, աւելի դիւրին կ՚ըլլայ մէկ մասը սառեցնելու համար։   

Շատերու պէս ես ալ լահմաճիւն ուտել կը սիրեմ, բայց այդ բա՛ռը չեմ սիրեր, քանի որ 

գրեթէ անփոփոխ փոխառութիւն մըն է արաբերէնէն։ Հիմա Հայաստան զայն աղաւաղելով 

հայացուցեր են՝ «լահմաճո»-ի վերածեր, սակայն իմ նախընտրածս «հայսումիս»-ն է, 
բարեհունչ թարգմանութիւնը նոյնին՝ շրջելով բարդ բառի երկու բաղադրիչներու տեղերը, 

«հայս»-ը (խմորը՝ «աճիւն»-ը) դնելով «միս»-էն («լահմա»-էն) առաջ, ինչ որ աւելի 

տրամաբանական ալ է։  Բառը, կ՚ըսէ երբեմնի ուսուցիչս ու մնայուն բարեկամս՝ Շահանը, 

ատենին կերտած են Գահիրէի մեր Գալուստեան ազգային վարժարանի աշակերտները, այն 

ատենին, երբ հայերէն նոր բառեր կերտելու կիրքն ու ցնծութիւնը կը ստեղծուէին հայ դպրոցի 

աշակերտներուն մէջ... 
Այս փռատան տէրը գիտէ այդ բառը, ինձմէ սորված է, եւ երբ կ՚ապսպրեմ՝ զարմացկոտ 

աչքերով չի նայիր երեսիս, թէ՝ ի՞նչ ըսել կ՚ուզեմ։ 
–Բարի լոյս, Վարդգէս,– ըսելով կը մտնեմ իր քով եւ հայսումիս կը խնդրեմ, 12  հատ, 

երկու  վեցնոց  տուփի մէջ, ինչպէս որ պատուիրուած է։  
Միայն հայսումիս չէ, որ կը ծախուի այստեղ. ան ունի աղի եւ քաղցր այլազան 

խմորեղէններ՝ բոլորակաձեւ, եռանկիւն, քառանկիւն, ցպիկներ՝ ուղիղ ու ոլորուած, տակաւին 

ի՜նչ-ի՜նչ ախորժաբեր բաներ, որոնք փորձութեան կը մատնեն յաճախորդը, որ զգուշ պէտք է 
ըլլայ՝ մանաւանդ եթէ գեղագիտական թէ առողջական հարցեր ունի... 

Վարդգէսին երթալս, սակայն, հետաքրքրական է ոչ թէ այս համեղ ուտեստեղէնին 

համար, այլ նաեւ այն մի քանի վայրկեանի խօսակցութեան, որ ապսպրանքս պատրաստած 

ատեն կ՚ունենայ ինծի հետ։ Մինչ մէկ կողմէն ինք խմորեղէնները կը հանէ ցուցադարաններէն, 

տուփերուն կամ ծրարներուն մէջ կը զետեղէ, միւս կողմէն մենք կը զրուցենք։ Ի՞նչ կը 

զրուցենք,– ամեն ինչ որ կրնայ հետաքրքրել երկու կուսակցականներ, թող թէ տարբեր 

կուսակցութիւններէ՝ ազգային հարցեր, համազգային հարցեր եւ նման բաներ։  
Այս անգամ սակայն մեր զրոյցը այլ ուղղութեամբ գնաց։ Անզգալաբար։  
–Որքա՛ն փոխուեցաւ շրջապատդ տարիներու ընթացքին,– դիտել տուի։ –Ատեն մը 

Դալարինան կար այստեղ, ուրկէ ես ալ կու գայի նպարեղէնս, բանջարեղէնս գնելու։ 
–Այստեղ չէր, քովի խանութն էր,– սրբագրեց Վարդգէս։ Հոս Փիլոն կար, կը յիշե՞ս։ 
–Ի հարկէ կը յիշեմ։ 
–Նայէ՛, հիմա ան փողոցին դիմացի կողմը անցած է։ 
–Տեղը մեծցուցեր ալ է։ Հոն ալ կարծեմ Էտիին լուսանկարչատունն էր։ Անոր ալ այցելած 

եմ։ 
–Ան ալ ուրիշ վայր մը գնաց, կարծեմ մեծ շուկայի մը մէջ տեղ գտաւ։ 
–Կը տեսնեմ Թոփալեաններուն նպարատունը դեռ կայ դիմացը։  
–Իրենք չեն այլեւս, ծախեցին։ 
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–Հայերէն գիրք ալ կը վաճառէին, քիչերէն էին, թերեւս միակը, որ մարմնական սնունդին 

հետ հոգեկան սնունդ ալ կը մատակարարէին... Բայց կը տեսնեմ, որ Սիրանը դեռ բաց է, 
Ղազարը դեռ հո՞ն է։ 

–Վարսավիրանոցը բաց է, այո, Ղազարն ալ կ՚երեւի, բայց այլեւս աղջիկը՝ Սիրանը ինք 

կը դարձնէ։ Շատ հայեր կու գան իրենց մօտ, լաւ անուն ունին։   
–Իսկ ի՞նչ եղաւ Շանթին փորագրական աշխատանոցը, որ քեզմէ քիչ մը աւելի վար էր։  
–Տեղեակ չեմ, բայց ան ալ տարիքը առաւ։ 
–Այո, շատ բան փոխուեցաւ մեր շուրջ։  
–Ընկե՛ր Վրէժ, բան նոյնը չի՛ մնար, ամեն բան կը փոխուի, միայն թէ դէպի լաւը փոխուի։ 

Այս քաղաքն ալ նոյնը չէ այլեւս, տարբեր տեղ մըն է դարձեր։ 
–Շատ չդժգոհինք, Վարդգէ՛ս, տարբեր ըլլալով հանդերձ, ուրիշ տեղերէ լաւ է. եթէ այլուր 

գաղթած ըլլայինք, չեմ գիտեր ի՛նչ վիճակներու մատնուած պիտի ըլլայինք այսօր։  
–Ըսելիք չունիմ, նորէն փառք տանք Աստուծոյ։ Դժբախտութիւնը այն է, որ մեր երկիրը 

չենք, Հայաստա՛ն չենք, մնացեալը երկրորդական է։  
–Այդ էջը մի՛ բանար, սիրելիս. կամովին Հայաստանէն դուրս մնացած ըլլալու մեղքի 

զգացումը մեզի պիտի ընկերանայ մինչեւ գերեզման։ 
–Այդպէս մի՛ ըսեր, ընկե՛ր Վրէժ։ Դուրսն ենք եւ դուրսը չենք. պորտակապը չէ՛ 

կտրուած... 
–Ատով ալ պիտի մխիթարուինք կ՚երեւի։  
–Ահա հայսումիսդ։ Բարի ախորժակ։ Տիկինին բարեւ ըրէ։ 
–Ցտեսութիւն, ընկե՛ր Վարդգէս... 

«Հորիզոն», 2018-01-22 (թիւ 2012) 

  

 

 «Ամօ՛թ քեզի» 
 

 Վաղարշակը լաւ պատմող է, շատ լաւ պատմող։ Ան նաեւ դպրոցական իմ հի՜ն ընկերս 

է, ինձմէ քանի մը դասարան վեր։ Զինք կը յիշեմ միշտ կաղանդի կամ զատկուան 

հանդէսներէն, քանի որ ան անպայման բեմին վրայ պիտի գտնուէր, զաւեշտական դերի մը 

մէջ՝ «Աբիսողոմ աղա», «Դդումի վաճառականը» եւ այլն։ Կը սպասէինք իր այդ ելոյթներուն՝ 
կուշտ ու կուռ խնդալու համար։  
 Վաղարշակը, բախտի բերումով՝ եղաւ նաեւ երկարամեայ թաղակիցս, ուստի 

պարբերաբար զիրար տեսնելու առիթ ալ կ՚ունենանք, մանաւանդ երբ ելեկտրական կամ 

ելեկտրոնիկ սա կամ նա սարքը նորոգելու կամ գործարկելու կարիքը ըլլայ։ Այդ 

պարագաներուն աւելի լաւ է վստահիլ անո՛ր, քան թէ իմ հմտութեան... Սակայն նման 

առիթները պատրուակներ են պարզապէս՝ քով-քովի գալու, գաւաթ մը սուրճ առնելու եւ 
վերյիշելո՜ւ համար։  
 – Ինչպէ՞ս կ՚առնես սուրճը,– ձայն կու տայ ներսէն կինս։ 
 – Մազպո՛ւթ,– կ՚ըլլայ պատասխանը միշտ, այսինքն «ճիշտ», ինչպէս պէ՚տք է ըլլայ՝ ոչ 
շատ քաղցր, ոչ ալ շատ լեղի։ 
 Ահա այս անգամ ալ, երբ մեր նոր յարկաբաժնի մէկ լուսամփոփը նորոգելու եւ 
հեռատեսիլի կազմածը, իր բազմաթիւ լարերով ու միացումներով «հանգուցալուծելու» եկած 
էր Վաղարշակ, սուրճին պէս «մազպութ» դէպք մը վերյիշեց, երբ հարց տուինք իրեն, թէ միշտ 

զաւե՞շտ խաղացած է, թէ՞ նաեւ տրամա։  
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 – Գոմետի՛, գոմետի՛, ես ուրիշ բան չեմ խաղար։ Այդ չի նշանակեր, որ ուրիշ բան չեմ 

խաղացած, սակայն այդ դէպքէն ի վեր երդում ըրած եմ, որ տրամա չեմ խաղար,– 
յայտարարեց ան՝ թաւ յօնքերը վեր առնելով ու աջ ցուցամատը թափահարելով։   
 – Ի՞նչ դէպք, Վաղարշա՛կ։ 
 – Կ՚երեւի հոն չէիք, չէք տեսած։ 
 – Չէ, տեսած ըլլալու չենք, պատմէ՛։ 
 Եւ Վաղարշակ լուրջ-լուրջ պատմեց հետեւեալը։  
 Ապրիլ 24-ի հանդիսութիւն էր։ Այդ օրերուն նման ձեռնարկներու շատ աւելի 

կարեւորութիւն կը տրուէր, մե՛ծ պատրաստութիւն կը տեսնուէր։ Եկեղեցւոյ ներքեւի սրահին 

մէջ պիտի ըլլար ձեռնարկը։ Սելման ստանձնած էր պատշաճ պատկեր մը ներկայացնել, մի 

քանի հոգի հաւաքած էր շուրջը, շատ պնդեց, որ ե՛ս ալ մաս կազմեմ այդ խումբին. շիտակը 

ըսելու համար՝ չկրցայ մերժել,– զիս գովեց, գովեց, ինքնասիրութիւնս շոյեց, ու թէեւ ես ատանկ 

բաներու շատ կարեւորութիւն չեմ տար, սակայն ինկայ թակարդը. չկրցայ «ոչ» ըսել։ Միւս 

կողմէ ալ պարտականութի՛ւն էր... 

 Տեղէ մը փոքր կտոր մը գտեր էր՝ Գրիգոր Զօհրապի վերջին գիշերը, երբ ան իր 

պաշտօնակից երեսփոխան Թալէաթ փաշային հետ նարտ պիտի խաղար, թաւլո՛ւ։ 
 – Դուն Թալէա՛թը պիտի ըլլաս,– ըսաւ։   
 Այդպէս ալ եղաւ, զիս լաւ մը դիմայարդարեց, մեծ պեխեր փակցուց, ճիշտ ու ճիշտ 

Թալէաթ փաշա դարձայ։ 
 Վարագոյրը բացուեցաւ, մենք նստած էինք նարտ խաղալու. լարուած էր խաղը, կ՚ուզէի 

լաւ դաս մը տալ Զօհրապին, սակայն ջանքերս ի զուր անցան, շանորդի հայը  յաղթեց ինծի. 

վիրաւորական էր։ Վերարկուն ազնուաբար հագցնելէս ու զինք ճամբու դնելէս ետք, կանչեցի 

գործակատարս ու հրահանգեցի, որ Զօհրապն ալ աւելցնէ յաջորդ օրը ձերբակալուելիք ու 
կախաղան հանուելիք հայ մտաւորականներու ցանկին վրայ։  
 Այդ պահուն, յանկարծ, բեմին ճի՛շտ առջեւը նստած տիկին մը զայրոյթով գոռաց. 
 – Ամօ՛թ քեզի, ամօ՛թ, դուն թո՞ւրք ես, ինչ ես, թո՛ւ, թո՛ւ... 
 Ես շշմեցայ. Ի՞նչ ընելս չէի գիտեր։ Արիւնս գլուխս ցատկեց, ամբողջ մարմնով կը 

դողայի, քիչ մնաց բեմէն վար պիտի իյնայի։ Դեր մըն էր խաղացածս, ինչո՞ւ նման անարգանքի 

պիտի ենթարկուէի՝ թուքի՛ պիտի արժանանայի։ Ինքզինքիս եկայ, կամաց մը ետ քաշուեցայ, 
բեմին ետեւը անցայ, մինչ ծափերը սկսան տեղալ։ Միւս խաղացողները գացին առջեւ, 
խոնարհութիւնը կատարեցին, ես տեղէս չշարժեցայ։ Ծափերը կ՚որոտային, ես վարագոյրին 

ետեւ մնացի։ 
 Հանդէսի աւարտին, երբ մարդիկ կը զրուցէին, այդ տիկինն ալ եկաւ ու ներողութիւն 

խնդրեց,– «կը ներես, ըսաւ, շատ տարուեցայ»...  

 – Ա՛յդ էր, անկէ ետք մէյ մըն ալ տրամա չեմ խաղացած,– հաստատեց Վաղարշակ։ 
 – Բայց ատիկա քու վարպետութի՛ւնդ ըլլալու էր, այնքա՜ն լաւ ներկայացուցեր ես հրէշին 

կերպարը...  

 – Չէ՛, ես մարդ նեղացնելու, մարդ աւելի յուզելու համար բեմ չեմ ելլեր։ Արդէն մեր 

կեանքերը մէյ մէկ տրամաներ են, աւելի լաւ է հանդիսատեսները խնդացնեմ, ուրախացնեմ, 

քան թէ տխրեցնեմ, զայրացնեմ... 

 
Յ.Գ. Այս գրութիւնը կարդալէ ետք, բարեկամս՝ բժ. Արմենակ Եղիայեան հետեւալը կը 

վերյիշեցնէ.– Գուրգէն Մահարի կը պատմէ Վանի մէջ խաղացուած «Օթելլո» մը, որուն 

դերակատարներուն մէկ մասը, ինչպէս՝ Եակոն, տեղւոյն վրայ ճարուած դերասաններ են:  

Ներկայացման  օրը ներկայ է Եակոյին հայրը եւս:  Ի տես զաւկին սադայէլական արարքներուն՝ մարդը 
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կէս կը ձգէ ներկայացումը ու զզուանքով ու ամօթահար (որ այդպիսի նենգ զաւակ մը ունի) կ’ելլէ տունը 

կ’երթայ: Ու երբ զաւակը վերջապէս տուն կը հասնի, կ’իջնէ անոր վրայ՝  «անկի՛րթ, անամօթ, ստոր 

արարած, անուննիս սեւցուցիր, ինչպէ՞ս կարելի էր այդքան նենգութիւն ի գործ դնել  հարազատ 

ընկերոջ մը հանդէպ»... ու այսպիսի բաներ: 

 

«Հորիզոն», 2018-06-18 (2033)     

 

 

ժողովը չսկսած 
 

 Հաւաքուած ենք հերթական ժողովի։ 
Դեռ չենք սկսած։ Քիչ մը եւս կը սպասէ ատենապետը, որպէսզի ուշացողներն ալ 

ժամանեն։ 
Կը նայիմ շուրջս. հինե՜ր, նորե՛ր. զանազան ասպարէզներէ, բարձրագոյն 

վկայականներով, կամ միթէ՞ առանց որեւէ վկայականի (այսօր հաւանաբար այլեւս գրեթէ 
անհնար), զանազան երկիրներէ եկած, զանազան մտայնութիւններով։ Առաջ իւրաքանչիւրը 

անուն-մականունով կը ճանչնայիր։ Հիմա դժուար է, երբեմն նոյնիսկ քեզի ամենէն ծանօթ 

ընկերոջ անունը չես յիշեր ու քովինիդ կը հարցնես...։ Բոլորը սիրելի դէմքեր են, կասկած չկայ։  
Կը զրուցեն, կը պատմեն, կը փոխանակեն անձնական վերջին լուրերը։ Մի քանին 

հարցեր ունին, անպայման պիտի բարձրացնեն ժողովի ատեն. մտահոգ են, հաշիւ պիտի 

պահանջեն, իրենց տեսակէտները անվհատ պիտի պաշտպանեն։ Ուրիշներ լո՜ւռ պիտի 

հետեւին զեկոյցներուն, թերեւս մի քանին՝ մի՛շտ նոյները, հարցումներ պիտի ուղղեն 

զեկուցաբերին կամ մարմինին։  
Ոմանք կ՚երթան սուրճ մը առնելու ետեւը դրուած սեղանին վրայէն. կաթսային 

լուսանիշը կանաչ է, այսինքն սուրճը պատրաստ է։ Սուրճը առած՝ մինչեւ իրենց աթոռը 

հասնին, խօսքի կը բռնուին ասոր կամ անոր հետ։ Շատեր չեն տեսած ատենէ մը ի վեր։  
– Ինչպէ՞ս ես կամ ինչպէ՞ս եղար, ընկե՛ր,– հարց կու տան իրարու։  
Մտերմիկ այս խօսակցութիւններու ձայնը կարծես ախորժալուր երաժշտութիւն մը 

ըլլայ, կը լեցնէ՛ սրահը. նախերգանքը ժողովին։ 
Զիրար տեսնելը կարեւորութիւն մը կը ստանայ։ Զիրար վերագտնելը՝ ա՛լ աւելի։ 

Համակեցութեան (symbiosis) զգացում մը կը տիրէ մթնոլորտին մէջ։ Եզակի համակեցութիւն 

մը։ 
Այո, իսկապէս եզակի համակեցութիւն մը, որ այլուր չես գտներ։  
Մասնակից եմ շատ ժողովներու՝ տարբեր բնոյթի. տարբեր նպատակներով, տարբեր 

օրակարգերով գումարուող ժողովներու։ Իւրաքանչիւրը իր իւրայատկութիւններով կրնայ 
յատկանշուիլ։ Կը հաւաքուինք, ներկայացուող հարցերը կը լուծենք, որոշումներ կը 

կայացնենք, ժողովը կը փակենք եւ տուն կ՚երթանք։  
Նոյնը չէ այստեղ։ Կը թուի, թէ այս ժողովները չեն փակուիր, նոյնիսկ եթէ «Մշա՛կ, 

բանուո՛ր»-ով կ՚աւարտին անոնք։ Կը շարունակուին, կ՚երկարին, մասնակիցներուն 

կ՚ընկերանան մինչեւ տուն, կը յամենան իրենց երազներուն մէջ, իրենց երակներո՛ւն մէջ, կը 

յամենան մինչեւ յաջորդ հանդիպում... 

Իսկ ասիկա նոյնն է, ո՛ւր որ ալ գտնուիս, ո՛ր քաղաքը կամ քաղաքամասն ալ որ 

գումարուի ժողովը. ո՛ր երկիրն ալ որ ըլլայ։ 
Ո՞ւր է գաղտնիքը արդեօք։ 
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Կարգապահութիւն մը կայ, որ կապ չունի կանոնագրային կարգապահական 

յօդուածներուն հետ։  
Հաւատարմութիւն մը կայ, որ կապ չունի օրէնքներու կամ որոշումներու 

ենթարկուելուն հետ։        
Ներքին զգացում մըն է, առնչում մը, որ անքակտելի է։ Նկատած եմ, որ անքակտելի է 

նոյնիսկ երբ ենթական այս կամ այն պատճառաւ բաժնուած է՝ հեռացած է, հեռացուած է։ 
Անգամ մը որ մասնակցած ես այս ժողովներուն, անկէ ետք, նոյնիսկ եթէ «պատժուած» ես, 

համակեցութեան այդ զգացումը կ՚ապրի հետդ մինչեւ մահ։ Սկիզբը դառնութեան զգացում մը 

կրնայ պատել քեզ, հիասթափութեա՛ն՝ ոչ միայն հեռացողին պարագային, այլ մնացողին ալ, 
բայց յետոյ հարազատութեան զգացումը կը յաղթէ։ Գիտես, որ նոյն աղբիւրէն ջուր խմած էք, 

ինքն ալ, դո՛ւն ալ՝ պատանեկութեա՛ն օրերէն շատ հաւանաբար։  
Ի՜նչ հրաշագործ ջուր է այդ, որ կը մոռցնէ ժխտական զգացումները, միշտ կը 

բազմապատկէ դրակա՛ն զգացումները...   

– Ընկերնե՛ր, գրաւեցէք ձեր տեղերը, ժողովը պիտի սկսինք,– բարձրախօսէն կը լսուի 

ատենապետին ձայնը։  
Բայց ժողովը սկսած էր արդէն... 

 «Հորիզոն», 2018-04-09 (2023) 

 

  

 

     

  


