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ՁՕՆ 
 
Սոյն հատորը կը նուիրեմ Գալուստեան ազգային վարժարանի 
ուսուցիչներուս։  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ 
 
Անգամ մը եւս շնորհակալութիւն Արմենակ Եղիայեանին, որ ոչ միայն 

հայերէնիս աչալուրջ կը հսկէ, այլեւ քաջալերական խօսքով մը, անեկդոտով մը կը 
համեմէ իր դիտողութիւնները։ 

Միշտ շնորհակալութիւն Իշխան Չիֆթճեանին, որ իր վարած Հայերէն blog 
կայքէջին վրայ կը զետեղէ «Ոստայն» հատորներս ու նամականիս։ 

Շնորհակալութիւն Տեմսի Արզումանեանին, որ սիրայօժար տրամադրեց 
շապիկի առաջին էջի նկարը՝ «Խորհրդանիշեր 2»։ 
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Մտնելով այս «Ոստայն»-ին մէջ... 
 

Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ, թէ ինչո՛ւ իրերայաջորդ հատորներս 

միշտ կը կրեն «Ոստայն» վերտառութիւնը։ Այո՛, պիտի անդրադառնայ, թէ 

անոնք իրարու շաղկապուած են կարմիր թելով մը, որ, հակառակ նիւթերու 

այլազանութեան, կ՚անցնի անոնց բոլորին մէջէն։  

Այդ թելը գրողին ապրումներն են, մտորումներն ու զգացումները, 

որոնք կը դրսեւորուին տարբեր իրավիճակներու, տարբեր կացութիւններու 

կամ պատահարներու միջոցով։  

Այս առումով ալ 11-րդ «Ոստայն»-ը շատ բնական շարունակութիւնն է 

զինք նախորդած 10 հատորներուն, ինչպէս պիտի ըլլան իրենց 

նախապատրաստական փուլին մէջ գտնուող յաջորդ հատորները՝ «Ոստայն 

12»-ը, «Ոստայն 13»-ը, «Ոստայն 14»-ը... 

Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ նաեւ, թէ միեւնոյն հարցերը, որոնք 

զիս կը հետաքրքրեն, կը մտատանջեն, գրելո՛ւ կը մղեն եւ որոնք 

կ՚արծարծուին նաեւ «Հորիզոն»-ի մէջ շաբաթական «Այս անկիւնէն» կամ այլ 

վերտառութիւններու ներքեւ լոյս տեսնող սիւնակներուս մէջ, «Ոստայն» 

շարքին մէջ կը դրուին նուազ հրապարակագրական եւ աւելի գրական 

պարունակի մը մէջ, ունենալով օրագրական կամ յուշագրական բնոյթ։ Այդ 

պատճառաւ ալ, այնտեղ նկարագրուող իրավիճակները պէտք է նկատի 

առնուին իրենց ժամանակին մէջ։ Այս գրութիւններուն ընդմէջէն կ՚երեւին այդ 

իրավիճակներու թէ՛փոփոխութիւնները եւ թէ՛ մնայուն տարրերը։  

Այս շարքին չորրորդ հատորը իբր տիտղոս կը կրէր «Իմ 

ուղեպատումը» վերնագիրը։ Ինծի այնպէս կը թուի, որ միշտ այդ 

ուղեպատումն է, որ կը պատմուի հատորէ հատոր...     
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ԵՐԹՈՒԴԱՐՁ 
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Ճամբու վրայ 
 

 Ձեռագրիս հետեւողը կրնայ գիտնալ, թէ ո՛ւր գրուած է ան, ի՛նչ պայմաններու 
տակ: Ատոր մասնագէտը Սօսին է, ի հարկէ, որ շաբաթէ շաբաթ գիրս վերծանելու 
չարչարանքին կ՚ենթարկուի՝ «Հորիզոն»-ի հերթական յօդուածս շարելու ատեն: 

 Այս այսպէս է, որովհետեւ «գրական արտադրութեան» լաւագոյն պահերս կը 
զուգադիպին տունէն գրասենեակ, գրասենեակէն տուն ճամբորդութիւններուս: 
Բարեբախտաբար մուսայիս համար տոմսակ ուզող չկայ... 

 Արդարեւ, մեր այս հեւքոտ կենսընթացին մէջ, ամփոփուելու եւ մտածումներս 
թուղթին տալու գրեթէ միակ առիթը, որ ոսկի սկուտեղի մը վրայ կը ներկայանայ 
ինծի, կէսժամեայ երթս է ու դարձս, շաբաթը հինգ անգամ, որ կը կատարեմ 
օգտուելով փոխադրութեան հանրային սպասարկութիւններէն: Ասիկա 
բախտաւորութի՜ւն մը պէտք է նկատեմ ի հարկէ, քանի որ գոնէ իմ պարագայիս, 
երբեք անհրաժեշտ չէ սեփական ինքնաշարժ գործածելը. նոյնիսկ ցանկալի չէ՝ 
քաղաքամէջը չխճողելու, չապականելու եւ ի հարկէ քարիւղի ընկերութիւնները ի 
զուր աւելի ու աւելի չհարստացնելու համար... Ալ չեմ խօսիր երկրագունդի 
բնապահպանման մտահոգութիւններուն մասին. ճիշտը եթէ կ՚ուզէք այս տեսակէտէն 
արժանանալու եմ ''Green peace''-ի մրցանակին, բայց այդ ուրիշ հարց է... 

 Յօդուածի մը գաղափարը կրնայ ծագիլ որեւէ տեղ: Մէկու մը հետ խօսած 
պահուս, ժողովի մը մէջ, ընթերցումէ մը ետք: Ամենէն աւելի, սակայն, զայրոյթը կամ 
ընդվզումն է, որ կը գրգռեն մուսաս, ան ալ զիս կը մշտէ, որ գրիչը ձեռք առնեմ: Այդ 
մէկը անմիջապէս չ'ըլլար. ժամանակ կ՚ուզէ, որ գաղափարը հասուննայ, մտքիս մէջ 
ձեւ առնէ, իր տարբեր կողմերը, ճիւղաւորումնե՜րը երեւան ելլեն եւ մտքերու 
շարունակականութիւնը յառաջանայ: Անկէ ետք է միայն, որ ճամբու վրայ կը սկսի 
գրառումը: 

 Գնացքով կամ ամռան ընթացքին զայն փոխարինող ճեպընթաց օթոպիւսով 
ճամբորդողները կրնան վկայել: 

 Որքա՜ն ծանօթներ կան անոնց մէջ՝ ընկերներ, ընթերցողներ, դրացիներ. 
օրինակ պրն Ոսկետառը, որ «Հորիզոն»-ին անդաւաճան հետեւող է, ու միշտ կարծիք 
մը, մտահոգութիւն մը, առաջարկ մը ունի յայտնելիք թերթի խմբագրութեան: Կամ 
խումբը սա հայուհիներու, որոնք առտու-իրիկուն կարեւոր հարց մը, հարցեր ունին 
ծեծելիք, ու կ՚ենթադրեմ թէ մէկ օրէն չ'աւարտիր իրենց ժողովի նիւթը: Երբեմն 
ամբողջ բաժնեակ մը գնացքին մէջ, ու մինչեւ վերջին կայարանը կը խօսին ու կը 
խօսին. վստահ եմ, ու կարեւոր որոշումներ կը տրուին այդ ճամբորդութիւններուն 
ընթացքին: 

 Անոնք՝ բոլոր ծանօթներս, գիտեն որ ճամբուն ընթացքին քովս պէտք չէ նստին, 
հետս պէտք չէ խօսին. ու բարեբախտաբար բոլորն ալ վարժուած են, ու երբեք չեն 
նեղուիր, չեն վիրաւորուիր, երբ կը խուսափիմ իրենցմէ, կը ջանամ առանձնանալ, 
չլսել իրենց խօսակցութիւնները. Ոչ-հայերը, ի հարկէ, հարց չեն, որովհետեւ ասանկ 
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կամ անանկ որեւէ ձեւով պիտի չհաղորդակցին հետս, իրենք իրենց գործին պիտի 
նային, պիտի կարդան կամ պարզապէս երազեն կամ մրափեն: 

 Առաջին նոթերը կ՚արձանագրուին երկուշաբթի առաւօտ. գրութեանս կմախքը, 
կամ գլխաւոր մտքերն են անոնք, որ թուղթին կը յանձնուին ու կը մնան այնտեղ 
մինչեւ յաջորդ առաւօտ: Այդ ընթացքին մուսաս առանձին կ՚աշխատի ու 
չ'անհանգստացներ զիս: 

 Յետոյ, երեքշաբթիէն-հինգշաբթի, իւրաքանչիւր ճամբորդութեան կը գրուի 
մէկ–մէկուկէս էջ. երբ տեղս կը գրաւեմ օթոպիւսին կամ կառաշարին մէջ, նախ կը 
կարդամ նախապէս գրածս, ապա կը շարունակեմ գրել՝ մինչեւ կայարան. 
կայարանին մօտերը, մտածումի թելը տեղ մը կը կապեմ, «կոյր կապ» կ՚ընեմ, 
որպէսզի կծիկը ամբողջութեամբ չքակուի, ու յաջորդ նստելուս այդ տեղէն վերսկսիմ 
ու ամբողջացնեմ: 

 Ոմանք հարց կու տան, թէ ուրիշներու խօսակցութիւնները, մեքենային 
հռնդիւնը, անիւներու չխկչխկոցը, կայարանները կանգ առնելն ու վերստին ճամբայ 
ելլելը՝ այս բոլորը չե՞ն խանգարեր: Թերեւս զարմանալի թուի, բայց ըսեմ որ երբեք 
չեն խանգարեր. ընդհակառակն, անոնք զիս կը կտրեն շրջապատէս, կը մեկուսացնեն 
ու կ՚արտօնեն որ ամփոփուիմ ու մտքերս բանաձեւեմ: 

 Գրելու սքանչելի առիթներ կը դառնան ինծի համար երկար 
ճամբորդութիւնները, գնացքով կամ օդանաւով, որոնց ընթացքին պատեհութիւնը 
կ՚ունենամ աւելի երկարաշունչ բաներ գրելու, ի հարկէ եթէ մուսաս ալ հետս 
ճամբորդէ. որովհետեւ ի վերջոյ, առանց իրեն ես շատ բան չեմ կրնար ընել: 

 – Իսկ ցնցումնե՞րը: 
 Ահա ճիշտ անոնց կ՚ակնկալէի այս գրութեան սկիզբը. եթէ շատ անընթեռնելի 

ըլլայ գիրս, եւ Սօսին կարգ մը բառերու տեղ բազմակէտ դրած ըլլայ, որպէսզի իր 
չվերծանած բառերը սրբագրութեան ատեն ամբողջացնեմ, ապա կը նշանակէ որ 
օթոպիւսով կատարած եմ ճամբորդութիւնս. եթէ որոշ չափով տանելի գիր մը գտնէ 
ան, գիտէ որ գնացքով ճամբորդած եմ. իսկ եթէ հատիկ հատիկ գրուած ըլլան բառերս 
ու գիրերս, այդ կը նշանակէ, որ օդանաւին մէջ կամ ալ տունը՝ արձակուրդի մէկ 
պահուս գրած եմ յօդուածս: Բայց այդ՝ արդէն երանութիւն մըն է, որմէ յաճախ կը 
զրկուի Սօսին. կը զրկուիմ նաեւ՝ ես... 

«Հորիզոն», 2 հոկտեմբեր 1995 
 
 

Քաղաքամէջի բախտաւորներս 
 
Վերջերս Իթըն մեծ վաճառատան վերջին յարկի կոթողային ճաշարանին մէջ 

կէսօրուան ճաշը միասին առին քաղաքամէջ աշխատող հայերը, աւելի ճիշտ՝ 
հայերու փոքր խումբ մը, 30-35 հոգի: Կոթողային ըսի, որովհետեւ հսկայ, շատ բարձր 
առաստաղով, տպաւորիչ սիւնաշարով ու զարդարուն սրահ մըն է այդ վայրը, ուր կը 
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յաճախեն անգլիախօս տարեց քաղաքացիները, յատկապէս սպիտակահեր ու 
դողդոջուն կիները: Հին, հնաբոյր յարդարանքով, կահ–կարասիներով տեղ մը՝ իր 
ուրո՛յն նկարագրով: 

Գրաւած էինք խորքին շարուած չորս–հինգ սեղան, կազմած անկապ խումբեր: 
– Ծանօթներ թող իրարու քով չնստին,– հրահանգելու պէս ցուցմունք կու տար 

այս հանդիպումը նախաձեռնողներէն մէկը: 
– Արգիլուած է խօսիլ կուսակցական հարցերու եւ սակարանի վերջին 

արդիւնքներուն մասին,– դիտել կու տար ուրիշ մը: 
Ամեն մարդ չէր կրնար մասնակցիլ ի հարկէ. պայման էր, որ downtown կամ 

centre-ville աշխատող ըլլայիր... 
Իրականութեան մէջ՝ ամեն մարդ ալ չի կրնար քաղաքամէջ աշխատիլ. կամ՝ 

չ՚ո՛ւզեր. որովհետեւ պիտի սիրե՛ս քաղաքամէջ աշխատիլ, այլապէս որոշ բաներ չես 
հանդուրժեր, յատկապէս՝ երթեւեկը: 

Եթէ ինքնաշարժով կ՚իջնես գործի, մանաւանդ եթէ ամեն մարդու նման 9–5 
կ՚աշխատիս, ապա լա՛ւ կ՚ըլլայ, որ downtown չըլլայ գործատեղիդ: Նկարագրելու 
պէտք չկայ կարծեմ խճողումը եւ exaspération-դ (սրտնեղութի՞ւնդ, զայրո՞յթդ) կամ 
frustration-դ (յուսախաբութի՞ւնդ, հիասթափութի՞ւնդ), երբ Décarie-ի վրայ, 
ինքնաշարժներու շարանին մէջ մտած, կրիայի քայլերով կը յառաջանաս. լաւագոյն 
պարագային՝ ձայնասփիւռ մտիկ կ՚ընես, իսկ եթէ cellulaire (բջիջայի՞ն, թէ՞ առձեռն 
կամ շարժուն) հեռաձայն մը ունիս, գործերուդ կ՚անցնիս եւ օրուան հեռախօսներդ կը 
սկսիս ընել ինքնաշարժին մէջէն. հաւանաբար՝ ուրիշ ինքնաշարժով մը ճամբորդող 
գործակիցիդ... 

Բարեբախտաբար միայն 6 քմ է Տեգարին հիւսիսէն հարաւ, եւ... Մոնթրէալը 
Լոս Անճելըս չէ: 

Կայ նաեւ կառքդ տեղաւորելու հարցը (Լիբանանէն եկած ընկերներս պիտի 
ըսէին՝ շարելո՛ւ հարցը) [իսկ հիմա՝ յամի տեառն 2019-ին, արդէն կայանել աղուոր 
բառը կրնանք գործածել]: Եթէ գրասենեակդ է ծախսդ հոգացողը, դարձեալ 
բախտաւոր ես, այլապէս շաբթականիդ կարեւոր մէկ տոկոսը parking-ի 
(կայանատեղի՞, կանգառի՞, կառահանգիստի՞...) պիտի յատկացնես: 

Խելացիները, սակայն, կամ ալ անոնք, որոնք աշխատանքի ժամերուն 
ինքնաշարժով հոս-հոն երթալու, յաճախորդի հանդիպելու հարց չունին եւ անշուշտ 
autobus-ի (մարդատա՞ր) կայարանէ մը շատ հեռու չեն ապրիր, կ՚օգտուին 
փոխադրութեան հանրային միջոցներէն: Նախընտրելի է, ի հարկէ, այնպիսի տեղ մը 
տուն ունենալ, որ օթոպիւսի երթուղիին վերջաւորութիւնն է (կամ ալ՝ սկիզբը, 
կախում ունի ո՛ր կողմէն կը նայիս): Հանգիստ կը նստիս ու կը հասնիս գետնուղիի 
(métro) կայարանը: 

Ինծի պէս բախտաւորները (կամ՝... խելացիները) արուարձանի գնացքի (train 
de banlieu, հիմա արդէն՝ Montrain) կայարանի մը մօտ կը բնակին: Այո, մենք 
պետութեան շփացած զաւակներն ենք, որովհետեւ մեզի համար երեք 
կառավարութիւնները (դաշնակցային, նահանգային եւ միջքաղաքային), միասին, 
անցնող երեք տարիներուն աւելի քան 300 միլիոն տոլար ծախսեցին՝ ամբողջովին 
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նորոգելով Montréal – Deux-Montagnes գիծը, երկաթուղիէն եւ ելեկտրական լարերէն 
սկսեալ մինչեւ կառամատոյցները, կայարանները եւ այլն: Շինուեցան եւ 
գործածութեան դրուեցան արդիական, արագընթաց գնացքներ, որոնք հեռաւոր 
հիւսիս-արեւմտեան արուարձաններէն քաղաքամէջ ճամբորդութիւնը զգալիօրէն 
կրճատեցին: Փոխուեցան նաեւ կայարաններու մեծամասնութեան անունները, 
դարձան աւելի բարեհունչ, ֆրանսահո՛ւնչ անուններ: Մերը, առաջուան Val-Royal-ը 
եղաւ Bois-Franc, այժմ ardhn գրեթէ չգոյ անտառին ու նորակառոյց քաղաքամասին 
անունով: Այդ ուրիշ, թէ ամիսներէ ի վեր «տեխնիկ» դժուարութիւններու պատճառաւ 
տակաւին իր ամբողջ կարողականութեամբ չի գործեր այս գիծը: 

Ուրեմն, այդ կամ անոր նման՝ West-Island-ի գնացքով կամ ալ Մոնթրէալի 
գետնուղիով քաղաքակեդրոն հասնողները պարզապէս քալելով կայարանէն 
գրասենեակ կ՚երթան եւ զերծ կը մնան ինքնաշարժով ճամբորդելու 
անպատեհութիւններէն, stress-էն (պրկո՞ւմ), ապականութենէն, եւ այլնէ ու 
ճամբորդութեան տրամադրուած ժամանակն ալ կրնան օգտակար բանով մը 
անցընել՝ կարդալ եւ այլն: 

Քաղաքամէջ աշխատողները կը վայելեն նաեւ ուրիշ առաւելութիւն մը. 
ճաշարաններու առատութիւնը. քաղաքի կեդրոնի 1000 մեթրով 1000 մեթր տարածքի 
մը վրայ գուցէ հազարէ աւելի ճաշարաններ կը վխտան: Չէին բաւեր Place Ville-
Marie-ի, Promenades de la Cathédrale-ի, Eaton Centre-ի, Montreal Truss-ի փակ կամ 
ընդերկրեայ շուկաներու հարիւրաւոր ճաշավաճառները (չինական, արաբական, 
իտալական, յունական եւ այլն, եւ այլն), Van Houtte-ի անհամար սուրճի (եւ թեթեւ 
ճաշի) անկիւնները, Ste-Cathérine վաճառաշատ փողոցի ալ իրարու կպած, 
անցորդները հրապուրել ու ներս քաշել փորձող ճաշարանները, հիմա ահա 
կեդրոնական կայարանն ալ նորոգուելու վրայ է ու տասնեակներով նոր 
ուտելավայրեր կը դնէ մեր տրամադրութեան տակ: Ասոնք, ընդերկրեայ միւս 
ճաշասրահներուն նման, ընդհանրական լայն տարածքներ ունին, սեղաններով, եւ 
քով–քովի տարբեր կրպակներ են, comptoir-ներ (սպասասեղաննե՞ր), որոնք տարբեր 
քիմքերու այլազան համեր կը հրամցնեն: 

Ա՛լ խօսքը չեմ ըներ հագուստեղէնի, կօշիկի եւ ամեն տեսակ սպառողական 
այլ ապրանքներու անթիւ-անհամար խանութներուն ու վաճառատուներուն, որոնք 
քաղաքամէջ աշխատողներու անցուղիներուն վրայ են եւ ամեն քայլափոխի զանոնք 
առինքնելու, իրենց առեւտրական հրապոյրներով զգլխելու պատրաստ են: 

Այո, Մոնթրէալի քաղաքամէջը իր նմանը չունեցող, տարածուն, բայց 
միաժամանակ մտերմիկ նկարագրով, հաճելի վայր մըն է, որուն սրտին զարկերը 
իմանալու համար պէտք է իջնել փողոց, քալել Ste-Cathérine-էն, բարձրանալ McGill- 
College-էն ու հասնիլ համալսարանին դարպասը, որմէ անդին ու վերեւ՝ լեռն է, Mont-
Royal-ը, որ քաղաքին տուած է իր անունը. նոյնը՝ նաեւ ստորերկրեայ Մոնթրէալի 
պարագային, որ իր լայն ցանցին մէջ առած է բոլոր բարձրաբերձ շէնքերու 
ստորգետնեայ յարկերը, փապուղիներով կապած իրարու եւ ստեղծած ձմռան 
ցուրտէն, ցեխէն ու ձիւնէն զերծ՝ ինքնուրոյն առեւտրական-շուկայական աշխարհ մը։ 
Լեռան հանդիպակաց կողմը՝ Place Ville-Marie-ն է, որ իր խաչաձեւ յատակագիծով 
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կարծես քաղաքամէջի ճիշտ կեդրոնը կը նշէ: Ամռան, ՄգԿիլ-Գոլեճի լայն մայթերն 
ալ կը վերածուին բացօթեայ ճաշարաններու: Այդ պողոտային կարճ բայց լայն ու 
ծառ–ծաղիկով հարուստ պողոտային լռութիւնը կ՚արժէ մտիկ ընել: 

Իսկ եթէ կ՚ուզէք այս քաղաքակեդրոնի ամբողջական համայնապատկերը 
դիտել, բարձրացէք Մոն-Ռուայալ, գացէք Chalet-ին առջեւի դարատափն ու անկէ 
ընկալեցէք զայն, իր բոլոր ապակեպատ երկնաքեռներով, հեռուէն անցնող Սուրբ-
Լաւրենտիոսով (սա մեր գիտցած St–Laurent–ն է, եւ հայերէն անունը կը պարտիմ 
Աշոտ Կարապետեանին՝ հայրենի երկրաբանին, որ կը ցանկար որ այս մեծ գետը 
քանի մը վայրկեան միայն, հրաշքով մը, հոսէր Սեւանայ լճին մէջ...), եւ դեռ ա՛լ աւելի 
հեռուն՝ Eastern Townships-ի (Estrie-ի) ցիրուցան լեռներով, որոնք դաշտերուն մէջ, 
իրարմէ որոշ հեռաւորութեան վրայ, հանգչող գազաններու կը նմանին, Saint-Bruno-
էն մինչեւ Orford. 

Բայց շատ հեռուները գացինք: 
Հիմա Իթընի 9-րդ յարկն ենք, մենք՝ նոր գանատացիներս (նոր քեպէգցիներս), 

թէեւ ահա արդէն 30 եւ աւելի տարիներ է, որ հոս են մեզմէ շատեր: Տակաւին, 
սակայն, vote ethnique կը նկատուինք Քեպէգի հրաժարեալ վարչապետ եւ Քեպէգուա 
կուսակցութեան պետ Jacques Parizeau-ի կողմէ, որ անկախութեան վերջին 
հանրաքուէի պարտութիւնը մեզի կը վերագրէր... 

Եւ այսպէս հաւաքուած ենք այստեղ մենք՝ երիտասարդներ եւ նուազ 
երիտասարդներ, ծնողներ եւ զաւակներ, այրեր ու կիներ, բոլորս լուռ ու մունջ 
աշխատողներ, յաճախ նոյն գնացքներով ճամբորդողներ, շատերն իրարու ծանօթ, 
ուրիշներ առաջին անգամ իրարու ծանօթացող, հաւաքուած՝ իրարու հետ ըլլալու, 
զիրար ճանչնալու, իրարմով՝ ուժ առնելու, մեր առօրեայ ծանր լուծը կարծես թէ 
չափով մը թեթեւցնելու համար: 

Մեզմէ ոմանք տակաւին կը յիշեն այն երանելի օրերը, երբ մեզիպէսները 
կ՚աշխատէին 9–5, ապա ազատ էին իրենց հանգիստի պահերը իրենց ուզած ձեւով 
անցընելու: Հիմա շատերուս համար աշխատանքի օրը այլեւ 8 ժամ չէ, յաճախ 10, 12 
ժամ է, երբեմն շաբաթ ու կիրակին ալ ներառեալ: 

Մեզ կը տեսնէք ամեն օր մեր briefcase–ներով (գործի, ձեռքի  ճամպրուկներո՞վ, 
շագոյրներո՞վ)), մէջը՝ կէսօրին կրծուելիք խնձորը կամ ստեպղինը, մեր գիրկի 
համակարգիչներով (lap top, ծոցակարգի՞չ), փողոց իջած առաւօտեան 7–ին, 7:30–ին, 
երբեմն ալ՝ աւելի կանուխ: 

Բոլորս կը շտապենք մեր գրասենեակները, ընդհանրապէս մեծ, 
անդրազգային ընկերութիւններու համար աշխատելու՝ մեծ դրամագլուխները ա՛լ 
աւելի մեծցնելու համար, կամ ալ նման ընկերութիւններու մեր սպասարկութիւնները 
մատուցելու, ինչ որ վերջին հաշուով նոյն բանին կու գայ: 

Մենք, քաղաքամէջ աշխատողներս, ինկած սպառողական ընկերութեան բարդ 
մեքենային անուակներուն (gears) միջեւ, ոչ շատ տարբեր Շառլոյի "Modern Times" 
ժապաւէնին մէջ պատկերուածէն: 

Մենք՝ որ դժգոհելու, անհանգիստ զգալու ոչ մէկ իրաւունք ունինք, քանի... 
գործ ունինք, փա՜ռք Աստուծոյ... 
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Ազգային–կուսակցական եւ սակարանային հարցերու մասին չէ, որ կը  
խօսինք. հանրաքուէն ու երկրի տնտեսական կացութիւնը բաւարար նիւթ կը 
հայթայթեն արդէն մեզի: Որո՞ւն գործը վտանգուած է, որո՞ւն աշխատած 
ընկերութիւնը կը փակուի կամ կը կրճատէ իր անձնակազմը: Հիւանդութիւն մը՝ որ 
ամբողջ երկիրը, նոյնիսկ ամբողջ ցամաքամասը վարակած է, եւ ոչ միայն 
անկախութեան ձգտող մեր նահանգը: 

Յաջորդիւ՝ աւելի յարմար սրահ մը գտնենք, մէկ մեծ սեղանի շուրջ բոլորուինք, 
քաղաքի գործադիր վարչութեան նախագահ Նուշիկն ալ հրաւիրենք.... 
գաղափարներ կան, կարծիքներ: 

Վերջինը պիտի չըլլայ այս հանդիպումը՝ «Քաղաքամէջ աշխատողներուս 
ընկերակցութեան», վստահ եմ: 

«Հորիզոն», 18 դեկտեմբեր 1995 
 
 

Ծուխերուն մէջ 
 

 Լեւոնը թաղակից է, հինէն ի վեր, նոյնիսկ սկիզբները, երբ նո՛ր եկած էինք 
Գանատա ու Parc Extension կը բնակէինք բոլոր հայերուն նման, հոն ալ մեր 
խոհանոցները իրարհայեաց էին: 

 Հիմա նաեւ ուղեկից ենք՝ նոյն գնացքով կը ճամբորդենք, թէեւ ինքն ալ գիտէ, 
որ պէտք չէ քովս նստի ու խօսի հետս՝ որպէսզի «Հորիզոն»-ի հերթական յօդուածս 
չուշանայ... քանի որ այդ ճամբորդութեան պահը նաեւ գործի պահս է. 
յօդուածագրութեա՜ն: 

 Լեւոնն ու ես տարիներով հանդիպեր էինք իրարու, բայց եւ այնպէս անծանօթ 
մնացեր, մինչեւ անցեալ օր, երբ երկոյեան գնացքէն իջնելով որոշեցինք միասին 
քալել քառորդ ժամուան ճամբան մինչեւ տուն. բան մը որ յաճախ կ՚ընեմ մինակս: 

 – Ես ալ ականջներս ծածկեմ ու քալենք,– ըսաւ Լեւոն,– ամբողջ օրը նստած 
կ՚անցընենք արդէն: 

 – Ինծի համար ալ լաւ կ՚ըլլայ, ես ալ նոյն վիճակին մէջն եմ,– աւելցուցի: 
 Այդ օրը, ձմեռուան կիսուն՝ «գարնանային» օդ կ՚ընէր, սակայն բոլոր 

պարագաներուն քալելը հաճելի է ու օգտակար ինծի համար: 
 – Ամեն մարդ չի համարձակիր այս ցուրտերուն քալել,– վրայ բերաւ Լեւոն,– 

մանաւանդ ծխողները։ 
 – Դուն  չես ծխեր չէ՞, բնաւ չեմ տեսած ծխելդ: 
 – Երբեք, կեանքիս մէջ մէկ հատիկ սիկարէթ չեմ վառած: 
 – Տարօրինակ է, նոյնն է եւ իմ պարագաս,– յարեցի,– հետաքրքիր եմ սակայն, 

գիտնալու թէ այդ ինչպէ՞ս է եղած: 
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 – Յունաստան հայրս շատ կը ծխէր: Մեր շէնքին վարը բժիշկ մը կար, որ մեր 
ընտանեկան բժիշկն էր դարձած: Օր մըն ալ հօրս յայտնեց, թէ իրեն բան մը կ՚ուզէ ցոյց 
տալ. .«Լեւոնն ալ հետդ բեր»,– ըսեր է: Ես այն ատեն 13–14 տարեկան պիտի ըլլայի: 

«Այդ էր. ան մեզի ֆիլմ մը ցոյց տուաւ, որ Ամերիկայէն թէ ուրկէ ստացած էր: 
Նկարները խօսուն էին. չծխող մարդու եւ ծխող մարդու թոքերը, անոնց վարդագոյն 
եւ սեւ վիճակը, օդ ներշնչելու մէկուն կարողութիւնը եւ միւսին գրեթէ 
անկարողութիւնը եւ այլն: 

 «Հայրս այդ օրէն ասդին դադրեցաւ ծխելէ, իսկ ես ոչ իսկ փորձուեցայ. 
ընկերներս որքան կը խնդային վրաս, վախկոտ կ՚անուանէին, ես տեղի չէի տար, չէի 
միանար իրենց՝ ծխելու հաճո՜յքը վայելելու»: 

 Երբ Լեւոն կը խօսէր, մեր դէպի տուն այդ զինուորական քալուածքին 
ընթացքին,– մեր ընկերներէն քանինե՜ր այսօր այդ քառորդ ժամը, քիչ մը ցուրտին, 
չեն կրնար քալել,– չէի կրնար չմտաբերել ի՛մ ալ պատանեկութիւնս, ուր յար եւ նման 
միջադէպեր պատճառ եղած էին, որ ես ալ ըսեմ՝ «Ետիս գնա՛, սատանա՛յ»: Այն 
տարբերութեամբ, որ եթէ բժիշկ մըն էր եղած իմ ալ ծխող հայրս խելքի բերողը, իմ 
վրաս անջնջելի տպաւորութիւն թողողը մարզանքի ուսուցիչս էր հանդիսացած: 

 Պարոն Քրիսեանը՝ Արարատ Քրիսեանը, եղբօրորդին մեծ Շաւարշին, 
անձրեւոտ օր մը, բացօթեայ մեր մարզանքի պահը փոխարինելով այնքան հաճելի իր 
«դասախօսութեամբ», առանց ֆիլմի, առանց նկարի, միայն իր պատկերաւոր խօսքով 
կարողացաւ ծխելու ահաւոր վնասներուն ճշգրիտ նկարագրութիւնը ընել. 
կուտրոնով լեցուած թոքը երեւակայական դանակով մը կտրելով, քանի մը 
սանթիմեթր հաստութեամբ թանձր ու սեւ կարագի կը նմանցնէր ու գէթ զիս կը 
յաջողէր մէկընդմիշտ հեռու պահել այդ փորձանքէն: 

 – Այսօր գործէս կանուխ ելայ, որովհետեւ ժողով ունիմ,– ըսի Լեւոնին, նիւթը 
փոխելով: 

 – Այդ ժողովներուն ալ շատ կը ծխեն, չէ՞, ինչպէ՞ս կը դիմանաս: 
 – Երբ ընդհանուր ժողով է, մեծ սրահի մէջ, նուազ կ՚անհանգստանամ, քանի որ 

աւելի ծաւալ կայ ծուխը նօսրացնելու համար, սակայն վարչական ժողովներուն 
պարզապէս կը խնդրեմ, որ չծխեն ժողովի ընթացքին: 

 Հիմա, երբ կը գրեմ մեր այդ խօսակցութեան մասին, աչքիս առջեւ կու գան 
ժողովական ընկերներս, որոնք ի՜նչ լրջութեամբ եւ ուշադրութեան կեդրոնացումով 
կը վառեն գլանիկը, ներս կը քաշեն առաջին ծուխը, հանդարտ դուրս կը մղեն՝ հազիւ 
բացուած շրթունքներու արանքէն, կը դիտեն գուլա՜յ–գուլա՜յ բարձրացող սպիտակ 
ծուխը եւ կը վերանա՜ն, իրենց հայեացքը այդ գոլորշիախառն կազին մէջէն ով գիտէ 
ո՛ւր կը հասնի, ո՛ւր կը տանի զիրենք: Յետոյ, անզգալաբար կը սպառեն ծխիկը ու քիչ 
ետք, նոյնպէս անզգալաբար, կը վառեն երկրորդը, երրորդը... 

 Ամեն մարդ չէ, որ կը վայելէ ուրիշին արտաշնչածը, կը հանդուրժէ կամ կը 
համարձակի խնդրել որ չծխեն: Շատեր պարզապէս չեն յաճախեր նման վայրեր, ուր 
ոմանց անձնասպանական ճիգերուն բռնի մասնակից պիտի ըլլան: 

 Չէ՞ որ, ի վերջոյ, անձնասպանութիւնը զուտ անհատական արարք մըն է եւ 
մենութեան մէջ միայն պէտք է ըլլայ... Այլապէս կը վեարծուի մարդասպանութեա՜ն: 
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 Յաճախ ես ինծի հարց կու տամ, որ այդ ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ, որ բոլոր հանրային 
վայրերու մէջ, գրասենեկային ամբողջ համալիրներու մէջ, ինչպէս Bell Canada–ի մօտ, 
կամ Place Ville–Marie, ծխելը արգիլուած է, ու ամեն մարդ կը հպատակի արգելքին,– 
ծխել ուզողները դուրս՝ փողո՛ց կ՚ելլեն, պատիժի նման մուտքին առջեւ կը կենան ու 
կը ծխեն,– իսկ մեր քով նման արգելքներ որեւէ՛ ազդեցութիւն չեն ունենար: «Ծխելը 
արգիլուած է» յայտարարող ազդանշանները անըմբռնելի կը մնան հայերուս, բայց 
մասնաւորաբար ազգային գործով տարուած հայերուս համար, ինչո՞ւ արդեօք: 
Քաղաքակրթութեա՞ն հարց է, թէ՞... սկզբունքի: 

 Վիճակագրութիւնները ահաւոր տեղեկութիւններ կը փոխանցեն ամեն օր՝ 
ծխախոտի գործած աւերներուն մասին. ինչ ինչ հիւանդութիւններ, խեղումներ, 
ցաւատանջ մահեր աչքը կ՚առնեն մարդիկ բայց չեն հրաժարիր ծխելէ: Ով գիտէ, 
թերեւս ի վերջոյ խօսք հասկնային՝ եթէ պետութիւնը մերժէր ծխելէն յառաջացած 
հիւանդութիւնները խնամել բժշկական ապահովագրութեան ծախսով. չէ՞ որ 
ծխողները չծխողներուն հաշուոյն է, որ կը հիւանդանան. ահա՛ մարզ մը, ուր մեծ 
խնայողութիւններ կրնան կատարուիլ սնանկութեան դուռը հասած պետութեան 
կողմէ... 

 Չեմ ուզեր այն տպաւորութիւնը թողել, որ այս յօդուածով խաչակրութեան եմ 
ելած ծխողներուն դէմ: Քաւ լիցի, շատ լաւ բարեկամներ ու ընկերներ ունիմ անոնց 
մէջ: Յետոյ, այդ առաքելութիւնը ինձմէ շատ աւելի լաւ կ՚ընէր հայաստանաբնակ 
արցախցի գրողը՝ Զօրի Բալայեան, որ իր բժշկական ուսմամբ զինուած, պայքար 
բացած էր ծխելուն դէմ, մանաւանդ երիտասարդ, մայրացող կիներուն պարագային, 
որոնք իրենց ծնելիք զաւակներուն հանդէպ ոճիր կը գործեն ծխելով: Սակայն հիմա 
Զօրին ալ իր բոլոր ուժերը Արցախի դատին նուիրած է ու ծխիկներուն դէմ 
մարտնչելու ժամանակ չունի կ՚երեւի: 

 Ինչ որ է, այս մասին չեմ կրնար գրել ու չմտաբերել մօրս տեսակէտը՝ ծխելուն 
եւ ... դաշնակցական ըլլալուն մասին: Ըստ իրեն, իրենց դաշնակցականի երդման կը 
դաւաճանեն ծխող ընկերները, որովհետեւ իրենք երդում ըրած են իրենց կեանքը 
նուիրել Հայաստանի՛ ազատագրութեան դատին եւ ոչ թէ... նիկոտինին: 

 Արդեօք կանոնագրային նոր փոփոխութի՞ւն մը պէտք է առաջարկենք, որ 
շարքերը մտնողը, ի շարս այլ հաճոյքներու, նաե՛ւ ծխելէն պէտք է հրաժարի... 

«Հորիզոն», 26 փետրուար 1996 
 
 

Տասներկու վայրկեանի երթ մը միայն 
 

 Տասներկո՛ւ վայրկեան: 
 Քելըր փողոցի բնակիչները, աւելի ճիշտ՝ այդ բնակիչներէն անոնք, որոնք 

առաւօտեան ութուկէսի դէմ դուրս կու գան իրենց տուներէն՝ ինքնաշարժը ճամբայ 
հանելու կամ հանրատարը առնելու ու գործի երթալու համար, կամ անոնք, որոնք 
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իրենց հարազատները կը ճամբեն, զաւակները Սուրբ Յակոբի կամ այլ վարժարանի 
մը դեղին հանրատարին կը յանձնեն, տակաւին այդ բոլոր չինացի, իտալացի կամ 
հայ թաղեցիները, մանաւանդ տարեցները, որոնք առաւօտ կանուխէն ոտքի են՝ 
իրենց պարտէզը յարդարելու, շուկայ երթալու կամ քալելու մարզանքը ընելու 
համար, վերջապէս հանրային փոխադրութեան ինքնաշարժներու՝ օթոպիւսներու 
վարորդները, որոնք ճշտապահօրէն ամեն օր նոյն պահուն այդ փողոցէն պիտի 
անցնին,– այս բոլորը, բոլորը տեսած ըլլալու են այն անցորդը, որ մեծ պայուսակ մը 
ուսէն կախ, փոքր պայուսակն ալ մէկ կամ միւս ձեռքին, աշխոյժ քալուածքով մը 
կ՚ուղղուի դէպի արեւելք, ամառը թեթեւ բաճկոն մը ուսին, կամ տաք օրերուն՝ առանց 
անոր, ցուրտ ձմռան՝ հիւսիսային բեւեռի բնակիչի մը նման ուռած ու ծածկուած-
պատսպարուած, իսկ միւս եղանակներուն՝ անոնց միջեւ բան մը առած վրան... 
Ընդհանրապէս գլխուն գլխարկ մը, գասքեթի ձեւով, ամռան՝ արեւին դէմ 
պաշտպանող, ձմռան՝ ցուրտին, երբեմն, չափազանց պաղ օրերուն, վերարկուին 
կնգուղն ալ գլխարկին վրայէն անցուցած: 

 Ըսեմ, այդ հանապազօրեայ անցորդն ես եմ: 
 Իսկ տունէն կայարան քալելս տասներկու վայրկեան կը տեւէ. գնացքի՛ 

կայարանը. տասներկու վայրկեան միայն: 
 Երբ կը գրեմ այս տողերը՝ աշուն է. աշնան վերջին ամիսը. տերեւաթափը 

եղած է արդէն, ծառերը մերկացած են ու շատ կը նմանին ուսանողութեան օրերուս 
ճարտարապետական գծագրութիւններու վրայ մեր գծած անսաղարթ ծառերուն, 
բարակ, վեր սլացող ճիւղերով: Եգիպտոսի ծառերը չէ, որ կը գծէինք, հակառակ որ 
ա՛յդ ծառերուն ծանօթ էինք միայն. կ՚ընդօրինակէինք պարբերաթերթերէն, բայց այն 
ատեն չէինք գիտեր որ Գանատայի թխկիներն ու անոնց ազգականներն են եղեր 
անոնք: 

 Սովորականէն աւելի մեղմ է օդը այսօր. նոյեմբերի աւարտին՝ իրապէս 
անբնական. երկրորդ հնդկական ամա՞ռ մը արդեօք. բայց չէ՞ որ առաջինը 
հոկտեմբերին ունեցանք արդէն, տաքուկ, արեւոտ նուէրը բնութեան: 

 Քալելը, սակայն, հաճելի է ամեն եղանակի, ու միայն տեղատարափ անձրեւը, 
մանաւանդ սառչող տեսակը, ու մրրկախառն ձիւնը կը ստիպեն, որ փոխադրական 
այլ միջոցի դիմեմ, երթամ մեր փողոցի ճիշտ դիմացը գտնուող կանգառը ու 
հանրատարին սպասեմ, ինչպէս կ՚ընեն թաղեցիները՝ մեծ մասամբ չինական, 
վիեթնամական կամ ալ եգիպտական ծագումով դրացիները: Գնացքի կայարանին 
մօտ ըլլալը, ճամբորդութեան արագ ու հանգիստ ըլլալը՝ բարիքներ են, որոնցմէ 
օգտուելով է, որ ինքնաշարժով քաղաք իջնելու յոգնութենէն, պրկումէն ու մանաւանդ 
ժամակորուստէն զերծ կը մնամ... 

 Մեր փողոցի անկիւնադարձը հեռու չէ. հոն է, որ «Կազեթ»-ը, հիմա նաեւ 
«Նաշընըլ Փոսթ»-ը իրենց թերթավաճառ տուփերը ունին: Ի դէպ, հայերէն թերթ 
ծախող նման տուփեր տեսա՞ծ էք. ես տեսայ «Հայրենիք» ու «Արմինիըն Ուիքլի» 
բաշխող տուփեր Շիգակոյի Հայ կեդրոնին մէջ: 

 Երբեմն Վարուժին կը հանդիպիմ ու իրեն հետ կը շարունակեմ ճամբան 
մինչեւ կայարան. ինք մեր փողոցը կը բնակի, աւելի վերէն կու գայ. բայց յաճախ չէ, 
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որ կը քալէ. ոտքի՞, թէ՞ ծունկի ցաւ մը ունի. կը սաստկանայ մերթ ընդ մերթ: Նոյն 
բանը, ո՞վ գիտէ, վաղը ինծի՛ ալ կրնայ պատահիլ, ու քանի հոն չեմ հասած, պէտք է 
օգտուիլ առիթէն: Առաջ Ալիսին ալ կը հանդիպէի ու ստիպուած կը դանդաղէի՝ հետը 
քայլ պահելու համար: Կը փոխանակէինք մեր զաւակներուն լուրերը. տարիներու 
ընթացքին մերինները աւարտեցին իրենց ուսումը, մէկը ամուսնացաւ, մայրացաւ, 
միւսը իր ասպարէզին մէջ առաջին քայլերը կ՚առնէ. իր տղաքը, մինչ այդ, 
մականախաղի (հոքիի) մրցումներու մասնակցեցան, իրենք ալ դպրոցը, գոլեժը 
աւարտեցին, համալսարան սկսան յաճախել: Հիմա Ալիսն ալ հանրատարով կ՚երթայ 
կայարան... 

 Քսան տարի առաջ, երբ այս թաղը փոխադրուեցանք, այս գլխաւոր ճամբուն 
մէկ կողմը միայն բնակուած էր. դիմացի կողմը դատարկ էր, անոր զուգահեռ՝ 
երկաթուղին էր, ու մինչեւ քաղաք, աւելի ճիշտ մինչեւ Արքայալեռը՝ Մոն–Ռուայալ 
կարելի էր տեսնել: Յետոյ էր, որ երկյարկանի, չորս բնակարաննոց կրկնակ 
«տիւփլեքս»-ներու ամբողջ կարգ մը, կամ ճակատ մը շինուեցաւ. սպիտակ, դեղին, 
աւազագոյն ու մուգ աղիւսով երեսապատուած: Ոչ միայն տեսարանը 
խափանուեցաւ, այլեւ փողոցին ալ տեսքը խանգարուեցաւ: Բարեբախտաբար 
փողոցի մէջտեղի կղզի-մայթին վրայի թխկիները ու տուներու առջեւի եղեւինները 
հասակ առին, շինարարական տգեղութիւնները չափով մը ծածկեցին: 

 Ասոնք մէկ տարբերակն են Մոնթրէալի հին թաղերու երկյարկ 
բնակարաններուն, որոնք սակայն իրենց պարզութեամբ, դուրսէն բարձրացող ուղիղ 
թէ ոլորուող երկաթէ սանդուղներով, կարմիր կամ մուգ աղիւսի երեսապատումով ու 
տախտակէ պատշգամներով ունին իրենց սեփական դիմագիծն ու հրապոյրը: Նման 
բնակարանի մը նկուղը կը գտնուէր առաջին գրասենեակը ուր աշխատեր եմ 
այստեղ՝ 34 ձմեռներ առաջ: Բայց արդէն ուրիշ պատմութիւն է: 

 Հինգ բաժիններ կամ թաղեր կը հաշուէ Քելըրը մեր տան փողոցէն սկսեալ: Այդ 
երկյարկ բնակարանները կ՚երկարին մինչեւ երկրորդ բաժինի կէսը: Անոնց դիմաց, 
առաջին հերթին շարատուներ են, «թաունհաուզ»-ներ, ճիշտ մեր բնակածին նման, 
նոյն ոճով ու նոյն բարձրութեամբ, այսինքն՝ կէս-ստորգետնեայ յարկին վրայ երկու 
յարկով: Սանդուղներով կը բարձրանաս մուտքի դուռը, որուն մէկ կողմը, ստորին 
մակարդակի վրայ՝ կառատան մեծ դուռն է. երկու կից բնակարաններ իրարու 
հակառակ պատկերը կը ներկայացնեն, որով երկու կառատուները կողք-կողքի 
կ՚իյնան, ու իրենց առջեւ զարիվեր ասֆալթն է՝ մինչեւ փողոցի մայթը: Ձմեռ ատեն 
տեւաբար պէտք է մաքրել, հանել ձիւնը, աղ ցանել, այդ պատճառաւ ալ շատեր կը 
հրաժարին կառատունը գործածելէ: Մերը, ամեն պարագայի, կէսի իջած է, 
միջնորմով մը երկուքի բաժնուած, դուրսի կողմը վերածուած է պահեստանոցի, 
ներսինը գրասենեակի: Ուրիշներ կառատունը վերածած են կարի աշխատանոցի, 
գինի պատրաստելու «գործարան»-ի, ատաղձագործութեան սենեակի եւ այլն, եւ 
այլն: Ժամանակի ընթացքին նորոգելով, ներկելով, ամպհովանի մը աւելցնելով, 
մանաւանդ հողայարդարումին հոգ տանելով, նոյնատիպ բնակարաններէն 
իւրաքանչիւրը ստացած է սեփական դիմագիծը: 
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*** 
 Հիմա շատ լաւ չեմ յիշեր, թէ կէսօրները քալելու կ՚ելլէի՞ Մոնթրէալի 

ֆրանսաբնակ, արեւելեան այդ թաղամասին փողոցները, ուր աշխատեցայ երկու 
անգամ՝ իւրաքանչիւրը վեց ամիս, ու գանատական առաջին փորձառութիւնը որ 
ձեռք ձգեցի այն եղաւ, որ հասկցայ, թէ գործ փոխելը այս երկրին մէջ շապիկ փոխելու 
պէս բան մը կրնայ ըլլալ: 

 Երկրորդ աշխատատեղս քաղաքի բարեկեցիկ մէկ մասին՝ Ութրըմոնի մէջ էր, 
անհրապոյր շէնքի մը երկրորդ կամ երրորդ յարկին վրայ. երկար միջանցքներ էին, 
մութ: Հոն էր, որ պիտի հանդիպէի Չիլիէն եկած Զոլթանին, Հունգարիա ծնած, 
հայկակա՛ն ծագումով այդ գրեթէ ինծի տարեկից ճարտարապետին, որ կը փնտռէր 
իր հայկական արմատները: Ինք յետոյ Բրիտանական Գոլումպիա փոխադրուեցաւ, 
ու հետքը կորսնցուցի. ի՞նչ եղաւ արդեօ՜ք: Այդ գրասենեակը առիթ կ՚ընծայէր ինծի, որ 
ճեմեմ ծառաշատ ու գեղեցիկ հին թաղերուն մէջ, սքանչանամ քառապատ, հանգչած, 
սովորական տուներու ու այլ կառոյցներու պարզ ոճին վրայ, որ լուռ, դասական 
ճաշակի մը արտայայտութիւնն էր հաւանաբար, այցելեմ երկու արդիական 
յատկանշական եկեղեցիներ, մէկը յունական, միւսը կաթոլիկ, ճարտարապետի 
փորձառութիւնս տեսողութեամբ հարստացնեմ: 

 Մեր բնակած թաղը, Սէն–Լորանի մէջ, համեմատաբար նոր շրջան մըն է, 25–
30 տարուան հնութեամբ միայն, ու նման աւանդ չկայ: Կոլֆի նախկին դաշտ մըն է 
եղած, զոր անխնայ կտրատած ու բնակելի թաղերու են վերածած՝ պահելով միայն 
ողբացեալ դաշտին անունով մկրտուած Մարլպորօ զբօսայգին: Այնտեղ վերապրած 
հսկայ թխկիները, կեչիները, մայրիները ու տակաւին չեմ գիտեր ինչ ինչ ծառեր 
կրնան անտարակոյս վկայել թէ որքան ծառաշատ ու ճոխ եղած է բնութիւնը ատենին 
մեր այս կողմերը: Այդ ծառերու շուքին մեծցան աղջիկներս ու իրենց թաղեկից հայ 
դասընկերները, օրօրուելով, սահելով, լողալով, լողա՛լ սորվելով զբօսայգիին 
աւազանին մէջ: 

 Վերապրած ծառեր են նաեւ անոնք, որոնց կը հանդիպիմ այս ու այն տան 
հողին վրայ, եւ որոնք աշնան տերեւաթափէն առաջ կարմիր-նարնջագոյն-դեղինի 
փարթամ երանգապնակ մը կը ներկայացնեն: Առաջ, երբ երեկոները հիմակուան 
չափ ուշ չէի վերադառնար գործէս, եթէ պատահէր որ մոխրագոյն, ամպամած երկնքի 
բացուածքէ մը՝ մայր մտնող արեւի շողեր յաջողէին դուրս սողոսկիլ, կը 
հրավառուէին ծառերը, կ՚առինքնէին դիտողը: Հիմա շուկան իր նոր աշխատելաձեւն 
է պարտադրած բոլորիս, եւ միայն պետական ու ազգային պաշտօնեաները 
տակաւին կը վայելեն «բնական» ժամերու ժամանակացոյց մը: 

 Կը շարունակեմ քալել: 
 Քելըրի վրայ, աւելի անդին, կը սկսի շարատուներու ուրիշ շարք մը, երեք-երեք 

կամ չորս-չորս խմբուած. ասոնք տիւփլեքսներէն աւելի ներկայանալի են, նուազ 
յաւակնոտ, առանց աւելորդ ու անտեղի սիւներու կամ կամարակապ 
պատշգամներու. պարզ ու համաչափ: Իսկ անոնց կը յաջորդեն քառայարկ ու երկար 
զոյգ մը շէնքեր, վարձու յարկաբաժիններով: 
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 Այդ ամենէն առաջին տարիներուն, գրասենեակներէն մէկը ուր կարճ 
ժամանակ մը պաշտօնի կոչուեցայ՝ Տորվալ էր, օդակայանի շրջանին մէջ, սակայն 
լճի ափին: Սուրբ Լուդովիկոս (Սէն–Լուի) լիճը, իրականութեան մէջ Մոնթրէալի 
հարաւ-արեւմուտքը՝ պարզապէս Սուրբ Լաւրենտիոս (Սէն–Լորան) գետն է, լճաչափ 
լայնացած: Գրասենեակը կը գտնուէր բարձրայարկ շէնքի մը գետնայարկը, ու 
կէսօրները, այդ ամառ, ջուրին եզերքը քալելու լաւ առիթ ունէի: Այդտեղ էր, որ 
առաջին անգամ տեսայ խտուտիկներուն դեղին ծաղիկներուն,– սպիտակ 
փամպականման գունդերու վերածուած,– հովին կողմէ քշուիլ-տարուիլը, մայթ ու 
փողոց ողողելը: 

 Պէտք է ընդունիմ, որ քալելու առիթներ չեն պակսած ինծի, ու անցնող երեք-
երեքուկէս տասնամեակներուն ընթացքին գուցէ քսան տարբեր գրասենեակներու 
մէջ եմ աշխատած, ու գրեթէ ամեն տեղ շրջապատը հետաքրքրական պատկերներ 
պարզած է ինծի համար: Օրինակ ինչպէ՞ս մոռնամ Սուրբ Ղուկասի Կողը (Գոթ–Սէն–
Լիւգ) քաղաքամասը, որուն թաղերուն մէջ ճեմած եմ, բարձրաբերձ կնձնիներով 
հովասուն փողոցներէն, հասնելով մինչեւ դրացի քաղաքամասը՝ Սուրբ Պետրոս 
(Սէն–Փիեռ): Կաթոլիկ կամ պարզապէս սուրբերու անունները կրող այդ շրջանները 
որքա՜ն հրեաշատ էին, հաւանաբար ալ են մինչեւ հիմա: Այս բոլորը հիմա հեռաւո՜ր 
անցեալին կը պատկանին... 

 Քելըրը շարունակելով կը հասնիս մայր պողոտայ, հոն ուր ձախիդ մեր թաղի 
շուկան է, իսկ աջին Հիտրօ-Քեպէգի շրջանի ընդարձակ ելեկտրահանգոյցը. բարձր 
աշտարակներով հո՛ն կը բերուի ելեկտրական հոսանքը, որ կ՚իջնէ հանգոյցի երկաթէ 
անտառը, այնտեղէն ալ կը բաժնուի շրջակայ թաղերուն: Քաղաքապետութիւնը քանի 
մը տարի առաջ յստակ միջոցներ ձեռք առաւ՝ մեղմացնելու համար այս 
ելեկտրակայանի տգեղութիւնը. նոր ցանկապատ կառուցեց, ծառեր, թուփեր տնկեց 
եւ այլն: Բայց չկրցաւ ամբողջական արդիւնքի հասնիլ: Կայանին կառոյցները շատ 
աւելի բարձր են, ու կարելի չէ զանոնք ծածկել անցորդներու տեսողութենէն: 

 Նման աշտարակներ կային, բայց շատ աւելի խոշոր՝ Պուշերվիլի մէջ 
հաստատուած գիտահետազօտական կեդրոնի հողին վրայ ալ, կեդրոն՝ որուն 
իրականացման նուիրուեցան կեանքէս հինգուկէս տարիներ: Հոն կարելի էր քալել 
անոր տարածուն հողատարածքին սահմաններուն մէջ ու կատարած ըլլալ օրուան 
մարզանքը: Այդ տեսակ հսկայ աշտարակներ էին, որ երկու տարի առաջ 
սառնանձրեւի ծանրութեան տակ կքեցան, ու խաւարի դատապարտեցին շատ 
քաղաքամասեր: 

 
 Այս մեր ճամբէն ես կը քալեմ այսպէս, այն օրէն ի վեր, որ մեր գնացքներու 

տորմիղը ամբողջովին փոխուեցաւ, Պոմպարտիէի շինած նոր, արդական, լուռ, 
զովացուած ու արագընթաց կառքերով փոխարինուեցաւ: Նոյնիսկ երկաթուղիները 
փոխուեցան ու նոր կայարաններ շինուեցան: Տաքուկ, հին տնակներուն տեղ ապակէ 
վանդակներու շարքեր դրուեցան կանգառին երկու քարափներուն կամ մայթերուն 
վրայ: Հիները վառարան ունէին, որուն շուրջ կը խռնուէինք ցուրտ օրերուն. 
պաշտօնեայ ունէին, որուն կը հարցնէինք թէ ինչո՞ւ կ՚ուշանար գնացքը, որմէ օրուան 
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թերթերը կը գնէինք: Հիմա կը պակսի այդ ջերմութիւնը, ֆիզիքական թէ մարդկային, 
ու լուսաբանութիւնները բարձրախօսով կը յայտարարուին կայարանի ամբողջ 
երկայնքին՝ կեդրոնական գրասենեակէ մը, որ կը հակակշռէ ամբողջ գիծը, քաղաքի 
կեդրոնէն մինչեւ հեռաւոր Սուրբ-Եւստաքիոս (Սէնթ-Էօսթաշ): 

 Նախապէս, երբ վարձու յարկաբաժին մը կը նստէինք,  դէպի քաղաք 
ուղղութեան յաջորդ կայարանին մօտ էինք, ու ճամբան ալ աւելի կարճ էր. բայց 
պատահեցաւ անգամ մը, ձմրան աւարտին, այնքան ձիւնէ, այնքա՛ն ձիւնէ, որ 
փողոցը անանցանելի դառնայ, երթեւեկը դադրի ու երկու օր չկարենանք գործի 
իջնել: Այն ատեն Լորիին թոպոկանը (սահնակը) առինք, մեզի հետ շուկայ տարինք, 
զինք ալ քաշելով ի հարկէ, ու գնումի տոպրակները բեռցուցած, քալելով բերինք 
տուն. 28–29 տարի առաջ էր: Անկէ ի վեր նման բան չենք տեսած... 

 Ձիւնին հետ առնչուած ամենէն անհաճոյ դէպքը, սակայն, ինքնաշարժով տուն 
վերադարձած պահուս պատահած է: Կ՚ուսանէի այդ տարի՝ չորս անգամ գործ 
փոխելէ ետք. որոշեր էի, Գանատա չեկած, որ համալսարանական երկրորդ, աւելի 
բարձր վկայական մը ձեռք ձգեմ: Առիթը յարմար էր, շատ ու լա՛ւ գործ չկար մէջտեղը: 
Կէսօրէն ետք ժամը երեք ըլլալու էր, դուրս եկայ դասէն, ինքնաշարժով տուն 
ուղղուեցայ. բաւական ժամանակ ունէի, կրնայի երթալ կինս առնել իր 
աշխատավայրէն, ինչպէս կ՚ընէի ամեն օր, ու կանուխէն տուն ըլլալ: Բայց, 
ձիւնամրրիկ մը սկսած էր, ոչ սաստիկ, սակայն առատ ձիւնով: Երթեւեկը հետզհետէ 
կը դանդաղէր: Փարք-Աւընիւի վրայ ստացաւ խխունջի արագութիւն: Տեղ մը, 
խելացութի՜ւն փորձեցի ընել, քովնտի փողոց մը մտայ՝ հոն ալ նոյն կացութեան 
հանդիպելու համար: Միջոց չունէի կնոջս լուր տալու, որ պիտի ուշանամ: Յանկարծ 
կանգ առաւ ինքնաշարժիս շարժակը. կարելի չեղաւ վերսկսիլ. օգնութիւն խնդրեցի 
ետեւս գտնուողէն (շարժակս ետեւի կողմն էր, Ռընօ մըն էր): պէտք է մարտկոցս 
վերակենդանացնէր՝ «պուսթ» ընէր: Հինգ տոլար ուզեց, իսկ ես միայն մէկ տոլար 
ունէի... ընդունեց: 

 Չերկարեմ, կէս ժամուան ճամբան 5 ժամէն կտրելով հասայ, կնոջս 
գործատեղին մութ էր, մարդ-մարդասանք չկար: 

 Առաջին եւ վերջին փորձառութիւնս էր այդ: Սորվեցայ ձիւնամրրիկներուն 
ինքնաշարժ չհանել, ճամբաներուն վրայ ձիւներուն մէջ խրուած չմնալ ի զուր: 

 Ձիւնը, սակայն, միայն անախորժ պատկերներ չի ձգեր մեր յիշատակներուն 
մէջ: 

 Ահա այս առաւօտ այս տարուան առաջին ձիւնն է իջած: Կը քալեմ, ուշադիր 
ըլլալով, որ մայթերուն վրայ, ձիւնին տակ պահուըտած սառոյցին՝ մերկասառոյցին 
վրայ չկոխեմ ու չսահիմ. եդեմական գեղեցկութիւն մը կը տիրէ մեր փողոցը. բոլոր 
թուփերը ծածկուած են բամպակով, իսկ մարգերը ծաղկած են բիւրաւոր սպիտակ 
ծաղիկներով: Եղեւիններն ալ, իրենց կարգին, վերածուած են զարդարուն 
տօնածառերու: 

 Երեկոյեան, ամբողջ օրը իջած ձիւնը հարուստ, սպիտակ սաղարթ հագցուցած 
կ՚ըլլայ ծառերուն, թուփերուն ու մացառներուն, իսկ մութ երկինքը լուսավառուած 
կ՚ըլլայ ձիւնին փայլքով: Բայց դեռ այնքան ձիւն չէ եկած, որ փողոցները մաքրել 
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սկսին՝ մէջտեղ հանելով հսկայ տորմիղները. շիտակը, զանոնք բանեցնողները 
անգործ մնացած են. մեծ ձիւնատարափները կ՚ուշանան... 

 Իսկ միայն ձիւնը չէ, որ կը գեղեցկացնէ մեր աշխարհը: Սառնանձրեւն ալ, որ 
այնքան խաղեր կը խաղայ մարդոց գլխուն, հայելի կը դարձնէ գետինը՝ մայթերն ու 
ասֆալթը՝ սահելու եւ մէկ տեղդ կոտրելու առի՜թ ընծայելով քեզի, բայց 
միաժամանակ բիւրեղեայ արձաններու կը վերածէ ծառերը ու տուներու 
տանիքներէն կը կախէ տարբեր չափի ու հաստութեան շթաքարեր... 

 Բայց մեր փողոցը հաճելի է տարուան բոլոր եղանակներուն: 
 Քանի մը ամիսէն, գարնան, շատ հաւանաբար ուշացումով պիտի ուռին 

ծառերու պտուկները, եւ տաք օր մըն ալ անոնք նոր տերեւներով պիտի զարդարուին. 
կանաչն է, այնքա՜ն կոյս ու ջինջ, որ յանկարծ պիտի բացուի ու կենդանութիւն 
պարգեւէ չոր ճիւղերուն: 

 Ամրան՝ թխկիներն ու կեչիները, իրենց փարթամ սաղարթներով, հոյակապ 
շուք պիտի ընծայեն անցորդներուն: 

 Աշնան, հրավառ՝ դեղին, նարնջագոյն, կարմիր, ու տեղ տեղ տակաւին 
յամեցող յամառ կանաչ տերեւները ամեն տարի նոր սքանչելիք մը պիտի պարզեն, 
մարտահրաւէր կարդալով ամենէն վարպետ նկարիչներուն անգամ: 

 Կ՚անցնիմ շուկայի կողքէն, ապա փողոցը կտրելով, կարճ հեռաւորութիւն մըն 
ալ կը քալեմ ելեկտրական կայանի կողքին, հասնելու համար խաչմերուկին, աւելի 
ճիշտ՝ լատինական ''T'' տառը կազմող ճամբաներու հանդիպումին. Թաղի գլխաւոր 
փողոցէն՝ կ՚ելլեմ շրջանի գլխաւոր պողոտան, որ հիմա կը կրէ Սէն-Լորանի 
երկարամեայ, այժմ ողբացեալ քաղաքապետին անունը: Մարդիկ այդ ձեւով ալ կը 
յաւերժանան... Այս հանգոյցը ամեն առաւօտ խճողուած կ՚ըլլայ հիւսիսէն՝ Լաւալէն 
իջնող ինքնաշարժներով: 

 Այստեղ ամեն անկիւն ճաշարան մըն է. արագ սպասարկման ծանօթ 
անունները, եւ դեռ ուրիշներ. մարդիկ որքա՜ն կ՚ուտեն: Պիտի անցնիմ անոնց մէկուն 
քովէն եւ ի վերջոյ ուղղուիմ դէպի հարաւ, դէպի կայարան. քովս՝ իրարու ետեւ շղթայ 
կազմած ինքնաշարժներն են, որոնցմէ արագ կը յառաջանամ ես յաճախ՝ քալելով: 

 Ճամբուն մեծ մասը կտրած եմ հիմա, եւ կայարանը հեռու չէ. պայծառ օրերուն՝ 
արեւը ճիշտ ուղղակի աչքերուս մէջ է. շատ բան չկայ շուրջս այլեւս. դիմացի կողմը 
նախապէս ինքնաշարժ ծախող, իսկ այժմ դատարկ ու փակ վաճառատուն մըն է, 
միայարկ, ապակեպատ: Միւս կողմը սնունդի գերշուկայ մըն է, «սուփըրմարքեթ», 
ուր ներսը, մեծ պատի մը վրայ հայկական Եռագոյն դրօշակ զետեղուած է, այլոց 
կարգին. իտալացի այդ տէրերը գիտեն յաճախորդ սիրաշահիլ: Անոր քովը 
ինքնաշարժի կանգառն է, որ կ՚երկարի մինչեւ երկաթուղիին թումբը, եւ որ լայնցաւ 
ետեւի կողմէն՝ երբ հրոյ ճարակ դարձաւ հոն գտնուող բնակելի շէնքը: Այս կողմը, 
ինքնաշարժի խլացուցիչներու աշխատանոց մը՝ առասպելի թագաւորին անունով, 
այն՝ որ ինչ որ բռնէր ոսկի կը դառնար... Անոր քով՝ աթոռի գործարանն է, հին, 
հնամենի տեսքով, տանիքը լեցուն խողովակներով ու այլ անցքերով: Ամեն առաւօտ 
Գէորգը հոն կը ձգէ ինքնաշարժը, ու կ՚ելլէ կայարան: Հարցուցի՝ արտօնուա՞ծ է.– չէ՛,– 
ըսաւ,– կինս հոն կ՚աշխատի: – Կնոջդ անո՞ւնը, մականո՞ւնը. – հայ չէ... 
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 Եւ ահա կը հասնիմ կայարան. ճամբուն վերեւն է, կ՚երկարի անոր երկու 
կողմերը՝ թումբերու վրայ: Երբ կը նորոգէին երկաթուղին, կամուրջն ալ ամրացուցին, 
լայնցուցին, մայթեր ստեղծեցին: Այդ մայթերն են, կամ երկար քարափները, գիծին 
երկու կողմը, որոնք կայարանը կը կազմեն, քանի մը ապակի վանդակներով: Երկթեք 
կանաչ մետաղէ տանիքով ու նոյն գոյնի շրջանակներով, նստած պեթոնէ ցած 
պատերու վրայ: Նոյն գոյնի լուսամփոփներ ու լոյսի սիւներ՝ ամբողջ կայարանի 
երկայնքին, նստարաններ, ու անոնց վերեւ՝ կայարանին անունը կրող լուսաւոր 
ցուցանակներ զոյգ սիւներու վրայ: 

 Այստեղ, քարափին վրայ, ամեն առաւօտ նոյն մարդոց է որ կը հանդիպիս 
տարիներէ ի վեր: Ծանօթներ ալ կան, ծանօթ անծանօթներ. քիչ չէ թիւը նաեւ 
հայերու, որոնցմէ ոմանց միայն այդ պահուն հո՛ն կը տեսնեմ եւ ուրիշ ոչ մէկ տեղ: 

 Հեռուէն կ՚երեւին կատուի երկու փայլուն աչքեր. մանաւանդ ցուրտ օրերուն՝ 
անոնց ակնդէտ կը սպասես. կը մօտենան, կը դառնան գնացքի փարոսներ: Անժանգ 
պողպատէ մարմնով կառաշարը կը հասնի, դռները դէպի դուրս ու քովերը սահելով 
կը բացուին, կը բարձրանանք վեր: Կ՚ուղղուինք դէպի քաղաք, նոր օր մը կը սկսի: 

 Վերադարձին, երեկոյեան, մանաւանդ երբ կանուխ կը մթնէ, ու մանաւանդ 
տօնական օրերուն՝ փողոցը կեանք կ՚առնէ պատշգամներէն, ցուիքներէն, ծառերէն 
կախուած լոյսերով, գոյնզգոյն, պսպղացող, պլպլացող լապտերներով: 

 Իսկ հիմա ձիւն կու գայ, մեծ փաթիլներով, սպիտակ կը ներկէ մայթերն 
ուփողոցները, կը հանգչի ծառերուն վրայ, կը թանձրանայ եղեւիններուն ճիւղերուն, 
որոնք աւելի կը կքին, կը հարսնանան: Պատկերը հեքիաթային է, դրախտային: 

 Կը քալեմ նոյն ձեւով, յաճախ ալ Յովսէփին հետ վերադառնալով. գործակիցս 
ու թաղեկիցս է Յովսէփը. կայարանէն իր ինքնաշարժով կը հասնիմ տուն: 

 Այսպէս, շաբաթը 5 օր, ամեն շաբաթ: 
 Եւ... 12 վայրկեան միայն: 

«Հորիզոն», 7 եւ 14 փետրուար 2000 
 
 

Փոքր շեղում մը միայն 
 
 Առաւօտ է. աշուն։ Մայթերուն վրայ՝ տերեւներ. այս տարի չեն դեղնած. 

թափած են այդպէս, կանաչ-կանաչ։ 
 Սովորականին պէս կայարան կ՚երթամ։ Գիտեմ, պիտի հանդիպիմ ամենօրեայ 

«ծանօթ»ներուս. տարեց կին մը, մոխրագոյն մազերով, ամեն առաւօտ հակառակ 
ուղղութեամբ կը քալէ. մարզանքի՞ համար. թերեւս։ Յետոյ պիտի անցնի թիւ 170 
օթոպիւսը. ինծի պէս՝ ճշդապահ։ Կարծեմ վարորդը կը ճանչնայ զիս։ Ապա՝ ժամը 
7։59–ի գնացքը, տուներուն ետեւէն՝ իր արագ չխչխկոցով կը սուրայ. կը նշանակէ 10 
վայրկեան ունիմ՝ իմ գնացքիս հասնելու։ 
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 Կը շարունակեմ քալել, երբ դիմացէս մայր ու որդի մը դէպի ինծի կը քալեն։ 
Կարճահասակ, ասիացի կին մըն է, ու փոքրիկ, նիհար մանչուկ մը. հնդիկ ըլլալու են։ 
Հաւանաբար մեր տունէն երկու թաղ անդին գտնուող դպրոցը կ՚երթան։ Նեղ է մայթը, 
եւ երբոր իրարու հասնինք, մեզմէ մէկը մէկ կողմ պիտի քաշուի, որ միւսները 
անցնին։ Երիտասարդ կինը կը պատրաստուի ճամբայ տալու, երբ ես 
կ՚անդրադառնամ իր ընելիքը եւ կը կանխեմ զինք, մայթէն կ՚իջնեմ վար, կը ժպտինք 
երկուստեք, եւ կ՚անցնինք, կը շարունակենք մեր ճամբան՝ իրենք դէպի դպրոց, ես՝ 
կայարան։ 

 Կ՚անցնինք, սակայն աննշան դէպքը (կարելի՞ է դէպք կոչել) կը մնայ մտքիս մէջ 
եւ մտածել կու տայ։ 

 Ի՞նչ կայ այդքան մտածելիք, կրնաք հարց տալ։ Չէ՞ որ ամեն օր, օրուան մէջ 
քանի անգամ կը պատահին նման բաներ (աւելի լաւ չէ՞ այսպէս անորոշ բառ մը 
գործածել «դէպք»ին փոխարէն), ի՞նչ կայ յատկանշական։ 

 Աւելի ճիշտ պիտի ըլլար թերեւս հարցումը հակառակ կողմէն դնել։ Ի՞նչ 
կրնար ըլլալ, եթէ երկուստեք յամառէինք եւ ճամբայ չտայինք, կամ՝ մէկը յամառէր իր 
ընթացքին մէջ, եւ միւսը պարտադրուէր տեղի տալու։ 

 Վստահ եմ, այս հարցումներուն պատասխանները գիտէք, ինձմէ չէք սպասեր. 
իսկ իմ նտապակս չէ բարոյախօսութիւն ընել, այլ պարզապէս դէպքը (վերստին այդ 
ծանրակշիռ բառը... չէ՞ որ կրնար եւ միջադէպի վերածուիլ) ձեր ուշադրութեան 
յանձնել ։ 

 Մայթին վրայ քալելու ատեն, եթէ իրարու ճամբայ չտանք, ի՞նչ պիտի 
պատահի. շատ շատ իրարու քսուելով պիտի անցնինք, «այս ինչ անկիրթ մարդ է», 
պիտի մտածէ դիմացինդ, կամ դուն պիտի մտածես իր մասին, եւ պիտի քալէք 
հեռանաք։ 

 Նոյնը չէ, սակայն, եթէ նման անբաղձալի հանդիպումը պատահի 
ինքնաշարժներով։ Բախումը աւելի ծանրակշիռ հետեւանքներ կ՚ունենայ։ 

 Հիմա, եթէ ֆիզիքականէն փոխադրենք միջադէպը մարդկային 
յարաբերութիւններու ոլորտը, կ՚անդրադառնանք, թէ ինչքան աւելի հեռահա՛ս 
հետեւանքներ կրնան յառաջանալ՝ եթէ մարդիկ չգիտնան տեղի տալ, տեղի տալ 
այնքանով՝ որ այդ պահու հաւանական բախումէն խուսափին։ 

 Խօսքս կը վերաբերի մեր առօրեայ կեանքին մէջ ամեն օր պատահող 
դէպքերու, եւ անգամ մը եւս շատ մեծ կը թուի այդ բառը, եթէ չվերածուի միջադէպի։ 

 Այր ու կին, ծնողք ու զաւակ, ուսուցիչ եւ աշակերտ, մեծաւոր եւ փոքրաւոր 
(գործի մէջ), այլեւ գործակիցներ (առեւտուրի թէ հասարակական կեանքի մէջ) 
տեւաբար դէմ-յանդիման կը գտնուին նման կացութիւններու, եւ բախումէ 
խուսափելու համար մեծ ճիգ մը չի պահանջեր երկուստեք, պարզապէս՝ զիրար 
հանդուրժելու տրամադրութիւն մը, այն գիտակցութեամբ որ նոյն ճամբուն վրայ կը 
գտնուինք, եւ թէկուզ հակառակ ուղղութիւններով կ՚ընթանանք՝ իրարու ճամբայ 
տալը ամենէն անվնաս, արագ ու մաքուր ձեւն է ճամբան շարունակել կարենալու։ 

 Իսկ նոյնը չէ՞ պարագան հաւաքականութիւններու, պետութիւններու, 
ազգերու... Յովհաննէս Թումանեան սքանչելի կերպով տուած է զիրար 
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չհանդուրժելու այս մարդկային տկարութեան պատկերը՝ իր «Մի կաթիլ մեղր» 
գործով, ուր կաթիլ մը մեղրը պատճառ կը դառնայ... միջազգային պատերազմի։ 

 
* * *  

 
 Անգամ մը եւս կը նայիմ ետիս, ու կռնակէն կը տեսնեմ հնդիկ կինն ու զաւակը, 

որ օրօրալէն-շորորալէն կ՚երթան իրենց ճամբան։ 
 Ի՞նչ լաւ եղաւ, կ՚ըսեմ ես ինծի. փոքրիկ շեղում մը, եւ... յաջողեցանք առաջքը 

առնել... աշխարհամարտի մը։ 
«Հորիզոն», 18 դեկտեմբեր 2002 

 
 

Դարձեալ 18:20-ի գնացքին մէջ 
 
 Սովորականին պէս գացի կայարան՝ 18:20-ի գնացքով տուն վերադառնալու 

համար: 
 Կայարանի ընդարձակ դահլիճին մէջ, վարի յարկը՝ գնացքները տանող 

մուտքեր կան, որոնց աջին կամ ձախին բացխփուող լոյսերը կը յայտարարեն, որ 
գնացքը հասած է եւ ճանապարհորդները կ՚ընդունի: Այդ օր, սակայն յապաղում կար, 
եւ բազմութիւնը, հովահարաձեւ, համբերութեամբ կը սպասէր մուտքի ազդանշանին: 

 Նայեցայ շուրջս՝ ծանօթ ուղեկիցներէս ոչ ոք կար: Ըսի, լաւ, այսօր առանձին 
կ՚ըլլամ ու կը գրեմ: 

 Վերջապէս վարէն լսեցինք կառաշարին դղրդոցը. քիչ ետքը հասնող 
ճանապարհորդները վեր եկան, ճամբայ տուինք, որ անցնին, ապա պաշտօնեան, որ 
մինչ այդ կը հսկէր դարպասներուն վրայ, բացաւ լոյսերը, ու մեզ վար իջնելու 
հրաւիրեց: 

 Իջայ, եւ փոխանակ առջեւի վակոնը երթալու, ուր կը հաւաքուինք հայերս 
սովորաբար, երկու վակոն վեր նստայ ու թուղթս, գրիչս գիրկս՝ պիտի սկսէի գրել, 
երբոր համակրելի երիտասարդ մը, շատ ներկայանալի հագուածքով, եկաւ դիմացս 
նստաւ ու՝ 

 – Բարե՛ւ,– ըսաւ,– չե՞մ խանգարեր: 
 – Խնդրեմ, ըսի,– նստէ՛: 
 – Կը ներէք,– ըսաւ շատ քաղաքավարի,– դո՞ւք գրած էիք «18:20-ի գնացքին մէջ՝ 

Réservé» պատմուածքը1: 
 – Այո,– ըսի,– կարդացիր կ՚երեւի: 
 – Կարդացի,– ըսաւ ու անմիջապէս յարեց,– գիտէ՞ք այն երիտասարդը, որուն 

մասին էր գրութիւնը: 
 – Այո, բայց անձամբ չեմ ճանչնար զինք: 
                                                           
1 Տես «18։20-ի գնացքին մէջ՝ Réservé» (Ոստայն 9 – Մանրանկար) 
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 – Այդ երիտասարդը ես եմ,– աւելցուց: 
 Շեշտակի նայեցայ դէմքին. չէի տեսած նախապէս, բայց պատմութեանս մէջ 

աւելի կոշտ ու կոպիտ մէկու մը մասին կը խօսէի: 
 – Վստահ եմ, որ պիտի չճանչնայիք, քանի որ նոյն անձը չէ, որ նստած է ձեր 

առջեւ հիմա: 
 – Ինչո՞ւ,– հարցուցի,– ի՞նչ փոխուեցաւ: 
 – Շիտակը,– պատասխանեց երիտասարդը,– կ՚ուզեմ ձեզի շնորհակալ ըլլալ: 
 – Ի՞նչ կայ որ, ի՞նչ պատահեցաւ: 
 – Թոյլ կու տա՞ք որ պատմեմ: 
 – Անպայմա՛ն, շատ հետաքրքիր եմ գիտնալու պատմելիքդ: 
 
 – Ես լուր չունէի, որ այն օրուան պատահածին մասին գրեր էիք. գիտէք, երբ որ 

տիկինը եկաւ, իրեն ըսի որ չի կրնար հոն նստիլ réservé է... 
 – Այո, լաւ կը յիշեմ: 
 – Այդտեղ խումբ մը հայեր ալ կային, որ ինծի դիտողութիւն ըրին, որ անկիրթ 

կը գտնուիմ: 
 – Գիտեմ, այդ մասին էր գրածս: 
 – Ուրեմն, քանի մը օր ետք մօրաքոյրս հեռաձայնեց: Ինչ բարի ծաղիկ ըլլալս 

լաւ գիտէ ու կասկածեր է, որ ես կրնամ ըլլալ այդ անկիրթ երիտասարդը: «Ամօթ չէ՞», 
– ըսաւ, «դուն մեր անունը, գերդաստանիդ անունը, ազգի՛ն անունը ոտքի տակ առիր. 
խելքդ գլուխդ կանչէ»: Մօրաքոյրս շատ զայրացած էր: Խնդրեցի իրմէ, որ ձեր 
գրութիւնը ցոյց տայ ինծի: 

 – Յետո՞յ: 
 – Դժուարութեամբ կարդացի, քանի որ հայերէնս ալ սկսեր էի մոռնալ. բայց 

կարդացի: Անդրադարձայ, որ ի՛նչ տգեղ բան էր ըրածս, եւ դուք որքան նրբանկատ 
եղած էիք, խնդալիք պատմութեան մը վերածած էիք պատահածը: 

 – Մօրաքո՛յր,– ըսի,– ի՞նչ կրնամ ընել, որ ձգած տպաւորութիւնս փոխուի: 
 – Նախ, յաջորդ անգամ որ այդ հայ տիկինին հանդիպիս, ներողութիւն կը 

խնդրես իրմէ: Բայց ատիկա չի բաւեր. պէտք է լեզուի՛դ ուշադիր ըլլաս, հայհոյանք 
չգործածես,– պատասխանեց: 

 – Լաւ,– ըսի,– բայց դուն ալ պէտք է օգնես ինծի:  
 Ապա, մտածեցի որ ինծի պէս ուրիշ տղաք ալ կային, որոնք դասերէն կը 

փախէին, կը ձախողէին եւ ի վերջոյ դպրոցէն դուրս կը դրուէին: Բոլորն ալ խեղճ 
վիճակի մէջ էին եւ պիտի չկարենային լաւ ապագայ մը ունենալ: Անոնք ալ, ինծի 
պէս, կոշտ էին, անտաշ, աղտոտ լեզու ունէին բերաննուն մէջ: 

 – Մօրաքո՛յր, եկուր հաւաքենք այս տղաքը, խօսէ՛ իրենց, օգնէ՛ իրենց, որ 
իրենք ալ փոխուին. չէ՞, որ բոլորն ալ հայ են, եւ հայութեան համար ամօ՛թ է... 

 – Կրցա՞ր քով–քովի բերել: 
 – Տեսէք թէ ի՛նչ եղաւ. մօրաքոյրս ըսաւ, որ ինքը մինակը ի՞նչ կրնայ ընել: 

 Գացի Տէր հօր խօսեցայ,  «Տէր հայր»,–  ըսի,–  «մոլորած ոչխարներուդ տէր կը 
կանգնի՞ս», յետոյ դպրոց գացի, պարոն տնօրէնին պատմեցի այս բոլորը: Ուրեմն, 
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ամեն մարդ խանդավառուեցաւ, եւ օր մը որոշեցինք, կանչեցի ընկերներս, մեծ 
սեղանին շուրջ հաւաքուեցանք. մօրաքոյրս անուշեղէն բերաւ, Տէր հայրը խօսեցաւ, 
պարոն տնօրէնը խօսեցաւ, բայց տեսայ, որ, տղաքը անտարբեր էին: Բռունցքս ամուր 
սեղանին զարկի ու «հո՛ս նայեցէք» ,– ըսի,– «խելքերնիդ գլուխնիդ կանչեցէք»: 

 – Յետոյ դարձայ Տէր հօր եւ խնդրեցի որ մեզի ալ, ամեն շաբաթ, երեկոյ մը 
յատկացնէ ու մեզի հետ խօսի կեանքի դժուարութիւններուն մասին: 

 – Մօրաքո՛յր,– ըսի,– դուն ալ մեզի պիտի սորվեցնես քաղաքավարութեան 
նախնական կանոնները: 

 – Իսկ պարոն՛ տնօրէն, դուն մեզի պիտի օգնես, որ գիշերային դասեր գտնենք, 
վերջացնենք մեր երկրորդական ուսումը եւ երթանք մասնագիտութիւն մը ուսանինք, 
մա՛րդ ըլլանք: 

 – Յետո՞յ,– հարց տուի եւ բացի աչքերս: Դիմացս մարդ չկար, իսկ առջեւի 
թուղթս մնացած էր սպիտակ: 

 Դուրս նայեցայ՝ գնացքը մեր կայարանը ետին ձգած, թափ կ՚առնէր դէպի 
յաջորդ կայարանը... 

«Հորիզոն», 2 մայիս 2005  
 
 

Թերթաբաշխ տուփը 
 
 Թերթաբաշխ տուփերը քաղաքային համայնապատկերի սովորական 

տարրերէն են, այնպէս չէ՞: Ամեն քայլափոխի, մայթերուն վրայ, մեծ շուկաներու մէջ, 
բազմայարկ շէնքերու մուտքերուն եւ այլուր կը հանդիպինք այս կամ այն թերթի 
բաշխիչ տուփերուն: Դրամդ կը դնես, կղպանքը կը բացուի, դռնակը կը բանաս եւ 
թերթդ կ՚առնես: 

 Եթէ չեմ սխալիր, Շիգակոյի Հայ կեդրոնին մէջ նման տուփեր ալ տեսեր եմ 
«Հայրենիք» ու «Armenian Weekly» թերթերու անուններով, թէեւ չեմ յիշեր, թէ կը 
գործէի՞ն... 

 Այն տուփը, սակայն, որուն մասին կ՚ուզեմ գրել, ունի իր պատմութիւնը: 
 Քանի մը տարիէ ի վեր շուկայ իջան զոյգ մը փոքրածաւալ թերթեր, մէկը 

«Metro» անունով, միւսը անոր մրցակից՝ «24 heures» (24 ժամ): Ասոնք ձրիաբաշխ 
թերթեր են, կարճ լուրերով եւ զիրենք ապրեցնող բազում  ծանուցումներով: Անոնց 
թիրախը՝ փոխադրական հանրային միջոցներով ճամբորդողները, որոնք նստած 
կամ ոտքի, մեթրոյին կամ գնացքին մէջ, կրնան արագ ակնարկով մը տեղեկանալ 
երկրի ու աշխարհի իրադարձութեանց: 

 Հետաքրքրական է, որ ասոնց երեւումով, մասնաւոր կերպով անկում չկրեցին 
աւանդական օրաթերթերը: Նոյնիսկ 24 ժամ–ը կը հրատարակուի անոնցմէ մէկուն՝ 
ամենէն տարածուածին կողմէ: Ի տարբերութիւն աւանդականներուն, սակայն, այս 
ձրի թերթերը լոյս կը տեսնեն 5 օր միայն, երկուշաբթիէն ուրբաթ: 
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 Ամեն առաւօտ, երբ տունէս քալելով կը հասնէի կայարան, այդ երկու թերթերը 
կ՚առնէի ու այնպէս գնացք կ՚ելլէի: Պէտք է խոստովանիմ, որ օրուան լուրերը չեն, որ 
զիս կը հետաքրքրեն: Անոնցմէ արդէն տեղեակ կ՚ըլլամ շնորհիւ դրանս առջեւ ժամը 
6–էն իսկ ինծի սպասող Լը Տըվուարին: Թերթերը կ՚առնեմ՝ իրենց թուախաղին՝ 
Սուտոքուին համար: Այդ սակայն ուրիշ պատմութիւն է: 

Երկար ատեն, կայարան հասնելուս՝ զոյգ թերթերն ալ ինծի կը մատուցուէին 
երկու բաշխիչներու կողմէ: Մրցակից թերթերու բաշխիչներ, որոնք քով–քովի 
կայնած, եկողներուն իրենց թերթը կ՚երկարէին, եւ «բարի լոյս», «բարի օր» կամ նման 
մաղթանքով մը օրդ կը պայծառացնէին: Իրենք ալ ի հարկէ բարեկամացած էին. 
առանձին եղած պահուն կը շաղակրատէին, իրենց ժամանակը կը լեցնէին 
ընկերային յարաբերութեամբ, ամառ թէ ձմեռ, տաքին թէ ցուրտին՝ անձրեւին կամ 
ձիւնին տակ: 

 Անգամ մը հարց տուի իրենց, թէ ինչպէ՞ս կը դիմանային ցուրտին: Ըսին, որ 
լաւ կը հագուին, խաւ խաւի վրայ, ու կը դիմանան: 

 Անոնցմէ մէկը, այդ «խաւ»երուն տակ Կաղանդ պապայի տեսք ունէր. 
բացայայտօրէն՝ դրսեկ էր: Յետոյ, անունը հարցուցի՝ «Նապիհ» պատասխանեց. 
լիբանանցի: 

 Առաւօտ մը, «գիտե՞ս», ըսաւ, «քեզ տեսայ երէկ հեռատեսիլէն: Տակաւին չեն 
ընդունիր, ուրեմն, իրենց յանցանքը»: Ակնարկը թուրքերուն կողմէ 
Ցեղասպանութեան հերքումին կը վերաբերէր, որ դիտեր էր Արազին ֆիլմին մէջ: 

 Ուրիշ անգամ, ամռան օրերուն, խօսքը դարձաւ Լիբանանի վերջին դէպքերուն 
մասին. «Երկիրը խարապ ըրին». հրեաներուն կ՚ակնարկէր: «Անհաւատալի է»,– ըսի: 

 Միւսը տեղացի երիտասարդ մըն էր, միշտ ժպտուն, միշտ հաճելի խօսք մը 
բերնին: Ապա, կին մը փոխարինեց զինք: Չհասկցանք ինչու, բայց գանգատելու 
պատճառ չունէինք: Ան ալ ժպտերես, կարելի է ըսել նոյնիսկ՝ պայծա՛ռ երես անձ մըն 
էր: 

 Այս մարդոց ձեռքէն թերթը ստանալը հաճոյք մըն էր, եւ ամեն առաւօտ 
տրամադրութիւն կը ստեղծէր: Թերթերը կ՚առնէի եւ ուրախ կ՚երթայի գործի, նոյնիսկ 
ամենէն մոխրագոյն երկնքին տակ, երբ անկողինէդ դուրս գալ անգամ պիտի չուզէիր: 

 Օր մըն ալ, սակայն Նապիհը մինակը տեսայ: 
 – Ո՞ւր է ընկերդ,– հարց տուի: 
 Մատով ցոյց տուաւ փոքր, դեղին տուփ մը: 
 Ուրեմն, մարդը տուփով մը փոխարինուած էր: Այդ տուփը ինչպէ՞ս պիտի 

խօսէր հետս, «բարի լոյս» ըսէր... 
 Յաջորդ առաւօտ տեսայ, որ ճամբուած երիտասարդը վերստին հոն էր, 

ձեռքերը պարապ, ու եկող–գացողին կը թելադրէր թերթը չառնել տուփէն: 
«Զօրակցութեան համար»: 55 հոգի գործէ արձակուած էին եւ տուփերով 
փոխարինուած: 

 Սա մեր արդի ընկերութեան հասարակ երեւոյթներէն մէկն է: Տուփերը, 
գործիքները հետզհետէ մարդուն տեղը կը գրաւեն, նուազ գլխու ցաւ կու տան, 
պահանջքներ չունին (բացի կանոնաւոր խնամքէն, առանց որուն շուտով կրնան 
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աւրուիլ, թերանալ իրենց պարտականութեան մէջ): Եթէ չտուիր խնամքը՝ կը դադրին 
գործելէ, առանց բողոքելու, առանց ցոյցերու: 

 Քանի մը օր ես ալ իմ զօրակցութիւնս յայտնեցի, մերժելով տուփին մօտենալ, 
եւ նախընտրելով ճամբուն միւս ծայրը՝ քաղաքը, Փլաս Վիլ-Մարիի տակէն դուրս 
եկած պահուս նոյն թերթը առնել միսէ-ոսկորէ շինուած բաշխիչէ մը: Քանի մը օր 
միայն, յետոյ բոլորին նման ես ալ դիմեցի տուփին՝ «24 ժամ»-ի օրինակս առնելու 
համար: Մոռցայ մարդկային իրաւունքները, տարուեցայ հոսանքէն: Սկսայ նոյնիսկ 
մտերմանալ տուփին հետ: Նկատեցի, որ դռնակին զսպանակը շատ ուժեղ է, եւ 
մասնաւոր ճիգ պիտի ընես՝ դռնակը բաց պահելու համար: Եւ հիմա, եթէ մի քանի 
հոգի ետեւ–ետեւի մօտենանք տուփին, իրարու կ՚օգնենք, մէկը միւսին համար զայն 
բաց կը պահէ: 

 Ի վերջոյ տուփն ալ սկսաւ նպաստել մարդկային յարաբերութիւններուն... 
 Ահա թէ ինչո՛ւ ուզեցի պատմել թղթաբաշխ տուփին պատմութիւնը... 

  «Հորիզոն», 11 դեկտեմբեր 2006  
 
 

Անոնցմէ մէկը 
 

 Երբ տան մուտքի դուռը կը բանամ ու սանդուղներու գլխէն կը վերցնեմ 
ոլորուած օրաթերթը, որ հոն նետած կ՚ըլլայ Le Devoir-ի ցրուիչը առաւօտ շատ 
կանուխ, արագ քայլերով ուսանողուհի մը կ՚անցնի դիմացի մայթէն՝ հայեացքը 
օթոպիւսի կայանին ուղղուած։ Մտքէն ի՞նչ կ՚անցնի արդեօք.– «Դասերս կարծեմ 
ամբողջ ըրած եմ, միայն չմոռնամ աշխարհագրութեան գիրքը հետս տուն բերել այս 
երեկոյ», կամ՝ «Անտրէն պիտի սիրէ՞ այս շապիկս»։  
 Մէկուկէս-երկու ժամէն երբ ես ալ դուրս կու գամ տունէս, իմ կարգիս 
խառնուելու մշտաշարժ այս աշխարհին, փողոցին անկիւնը, ուր կարմիր 
նամակատուփը կայ, հաւաքուած կ՚ըլլան աշակերտներ՝ ոմանք իրենց մօր, ուրիշներ՝ 
հօր, ոմանք ալ երկու ծնողներուն ընկերակցութեամբ. դպրոցական գոյնզգոյն 
պայուսակները կռնակնուն։ Ահա կը հասնի դեղին մարդատարը. համբոյրներ, 
ձեռքով երթաս-բարովներ. մտմտացող ծնողներ.– «Կը յուսամ այսօր կռիւ չ՚ըներ 
դասընկերներուն հետ». «Չմոռնամ, պէտք է ուսուցիչին հեռաձայնեմ օրուան 
ընթացքին». «Կէսօրուան ճաշը նորէն չկերած տուն չգայ այս տղան»։  
 Դէպի կայարան ճամբուս վրայ ալ մի քանի ուրիշ աշակերտուհիներ իրենց 
օթոպիւսին կը սպասեն։ Մաքուր, կոկիկ հագուած։ Լաչակաւոր երիտասարդ կին մը 
իր աղջնակին հետ քալելով կ՚ուղղուի դպրոցին կողմը։ Չինացի կին մը առտուան 
քալելու մարզանքը կ՚ընէ։ Դէմքին վրայ՝ աշխարհ մը վերցուցած ըլլալու 
արտայայտութիւնը կը կարդամ։ Կարմիր գասքէթով, սպիտակ մազերով թաղակիցս 
ինքն ալ կ՚ուղղուի դէպի կայարան։ «Բարի լոյս»։ Վիէթնամցին պարտէզին հոգ կը 
տանի.– «Կը հիանամ ծաղիկներուդ վրայ. բարի օր»։ Ինքնաշարժը կանգնեցնելու տեղ 
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մը գտնելով, ինքն ալ կայարան կ՚ուղղուի սա երիտասարդ կինը՝ գրասենեկային լուրջ 
զգեստաւորումով.– «Ժողովս իննուկէսին է, կը հասնիմ»։ 
 Փողոցէն կայարան երկարող արահետէն ուրիշներ ալ կը յառաջանան արագ 
քայլերով.– «Նայինք այսօր ի՛նչ անակնկալներու առջեւ պիտի գտնուինք, 
սակարանները անկանխատեսելի դարձած են»։ «Տղաքը դպրոց հասա՞ն արդեօք. 
հեռաձայնեմ նայիմ»։ «Ե՞րբ պիտի կարենամ ձերբազատիլ այս ամուսինէս»։ 
 Կայարանը Կարոն ժպիտ ու թերթ կը բաժնէ շտապող ուղեւորներուն։ 
Կառամատոյցը, ինչպէս միշտ, այս ժամուն լեցուն է, բայց ոչ խճողուած։ Ինծի պէս քիչ 
մը ուշ գործի գացողներն են ասոնք.– «Բարի լոյս»։ «Պոն ժուր»։ «Գեղեցիկ օր մըն է, չէ՞, 
բախտաւոր ենք, ամբողջ շաբաթը արեւ ունեցանք»։    
 Ամեն մարդ նախասիրութիւն մը ունի՝ ո՛ր վակոնին մէջ, եւ ո՛ւր պիտի նստի։ 
Այս ժամուն այս կայարանէն այդ պերճանքը կարելի է ունենալ։ Յաջորդ 
կայարաններէն՝ նուազ, իսկ աւելի կանուխ՝ նստելու տեղ գտնելն ալ դժուար կ՚ըլլայ։ 
Ի վերջոյ ծանօթ դէմքեր կը դառնան մարդիկ։ Բայց իրար գիտցողներն են, որ կը 
զրուցեն։ Գրեթէ ամեն մարդ ձեռքի սարք մը՝ հեռաձայն մը, ծոցի համակարգիչ մը 
կամ ել-տակդիր մը ունի ինքզինք զբաղցնելու համար։ Քուրան կարդացող ալ կայ՝ 
այր կամ կին։ Կամ դասերուն վրայէն անցնող։ Թուղթ ու գրիչ գործածող՝ 
հազուագիւտ. կարծես ուրիշ աշխարհէ մը մնացած ըլլան(ք)։ Մտածումներու, 
մտահոգութիւններու, ակնկալութիւններու ամբողջ համանուագ մը կայ գնացքին 
մէջ, որ եթէ փորձեմ ունկնդրել՝ անհասկնալի ժխորի կրնայ վերածուիլ։ Բայց 
իւրաքանչիւրը ինքնին մեղեդի մըն է, ուրախ կամ տխուր։    
 Կայարանը, առանց իրար հրմշտկելու, բայց արդէն աճապարանօք մարդիկ 
դուրս կու գան գնացքէն, ապա բարձր սիւներով, չորս պատերուն՝ քարէ երիզի մը 
վրայ Գանատայի քայլերգը քանդակուած,  գեղակերտ մեծ սրահէն, կ՚ուղղուին 
հիւսիս-հարաւ-արեւելք-արեւմուտք.– «Բարի օր», «Ցտեսութիւն», «Յաջողութիւն»։  
 Եթէ անձրեւոտ է կամ շատ ցուրտ, ստորերկրեայ անցքերէն կ՚ուղղուիմ դէպի 
մեթրոյի կայարանը։  Հակառակ կողմէն եկողները, այսինքն գետնուղիով 
քաղաքամէջ հասնողները, աւելի շատ են։ Տեսակաւոր զգեստներ, երկար, կարճ 
փէշեր ու փէշիկներ, բարձր ու ցած, շա՛տ բարձր ու շա՛տ ցած կրունկներով, կամ 
առանց կրունկի կօշիկներ կամ սանտալներ, մարզական կօշիկներ, ճինզեր, երբեմն՝ 
յատկապէս օժտուած պատռուածքներով («մոտա է, մեծ պապա»)։ Ձիւնասպիտակ, 
ցորենագոյն, պղնձագոյն թէ տրմագոյն՝ նուրբ ու սլացիկ սրունքներ, լեցուն բումբեր, 
երկար ու կարճ, ձիու պոչիկ կամ ծոծրակին ամփոփուած՝ սեւ, խարտեաշ, կարմիր, 
նոյնիսկ մանիշակագոյն վարսեր, ճաշակաւոր, արդի լաւագոյն գեղաձեւողներու 
գծած զգեստներ, պաշտօնական տարազներ, կոստիւմներ, անպաշտօն, պարզ կամ 
թափթփած հագուկապ։ Բոլորը միասին, առջեւ նայելով, չուշանալու մարմաջէն 
մղուած, նոր օրը խանդավառութեամբ կամ դժկամութեամբ սկսելու 
տրամադրութիւններով, կամ ալ անտարբեր՝ պարապին ուղղուած հայեացքներով։ 
 Ելեկտրական սանդուղներ, վայրէջքներ, ուրիշ անցքեր, ու ահա նաեւ մեթրոյի 
դարձադռնակներէն անցնելով՝ անո՛ր կառամատոյցը։ Ճամբուն վրայ՝ ծանօթ 
մուրացիկներ, սուրճի պարապ գաւաթ մը կամ փոքր պնակ մը բռնած, կամ առջեւը 
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զետեղած։ Ձրի բաշխուող «Մեթրօ» կամ «24 ժամ» թերթերու տուփեր կամ 
հաճոյակատար ցրուիչներ՝ իրենց թերթը խորհրդանշող կանաչ կամ նարնջագոյն 
գոյներով վերնաշապիկ հագած։  «Շնորհակալ եմ, ունիմ»։ Մեթրոն մէկ վայրկեանէն 
պիտի գայ,– կ՚ըսեն ելեկտրական մեծ պաստառները, ուր արագ-արագ իրարու կը 
յաջորդեն օրուան լուրերը, ձեռնարկները, ծանուցումները, օդերեւութաբանական 
պայմանները եւ այլն՝ իւրաքանչիւրը առաւելագոյնը քանի մը երկվայրկեան խլելով 
ուշադրութենէդ։ Ահա եւ կը հասնի կառաշարը, երկու լուսաւոր աչքերը մեծ-մեծ 
բացած որդի մը նման։ Երկու կայարան ետք վերստին դուրս կու գամ լոյս աշխարհ։ 
Զառիվերէն կը բարձրանամ դէպի գրասենակ։  
 Իսկ եթէ օդը լաւ է, գնացքի կայարանէն քալելով պիտի կտրեմ նոյն ճամբան։ 
Փողոցը նստող մուրացիկները շուն ալ ունին իրենց առջեւ.– «Եթէ իմ մասին չէք 
մտածեր, գոնէ շանս գթացէք»։ Ծաղիկներով զարդարուած փողոցներ, շէնքեր։ 
Շինարարական անվերջանալի ծրագրեր, ամեն քայլափոխիդ նոր բարձրացող 
երկնաքերներ, ամեն տեղ նարնջագոյն-սպիտակ երիզներով ուղեփակիչ կոներ կամ 
այլ միջոցներ, որպէսզի անցորդները վտանգէն հեռու մնան։ Պիքսի հեծանիւներու 
կայաններ, ուր տասնեակներով վարձու հեծանիւներ շարուած են, եթէ գործածելու 
իրաւունքը գնած ես, կրնաս գաղտնաբառդ դնել, վերցնել հեծիքը, երթալ ուր որ 
կ՚ուզես ու հոն նման կայանի մը մէջ զետեղել զայն։ Հին ծանօթ, գործակից, 
նրբաճաշակ ու վաստակաւոր արուեստագէտ ընկերս՝ Միշե՛լը, գծած է զայն. ինչպէս 
ճամբուս վրայ հանդիպած նստարանները եւ շատ ուրիշ բաներ։ Այս գեղեցիկ 
արտադրութիւնները ամեն տեսնելուս անպայման զինք կը վերյիշեմ։ Պէտք է օր մը 
հեռաձայնեմ, տեսնեմ ինչպէ՞ս է։ 
 Ահա եւ Փլաս տ՚արմ հրապարակը, հին Մոնթրէալի մէջ, Նոթր-Տամ մայր 
տաճարին առջեւ, ուր արդէն առաւօտեան այս ժամերէն զբօսաշրջիկները 
մրջիւններու նման կը շարժին, կը լուսանկարեն, կը լուսանկարուին. հիմա ձեռքի 
սարքերուն ընկերացող ցողեր ալ կան, որպէսզի ինքնա նկար (սելֆի) մը քաշես՝ դուն 
ալ, եկեղեցին ալ մէջը։ Քանի մը տարի է չնաշխարհիկ այս տեղը փոխադրուած է մեր 
աշխատավայրը։ 
 Մարդկային այս յարաշարժ նկարին, մշտանորոգ շարժանկա՛րին 
դերասաններէն մէկն ալ ես եմ։ Ա՛յս պահուն։ 

Հորիզոն, 28 սեպտեմբեր 2015                   

 
 

«Հրեայ» կինը 
 
Այս մէկն ալ գնացքին մէջ պատմուած դրուագներէն մէկն է: Ուղեկիցներս, 

մանաւանդ ոսկերիչ տղաքը (եւ անշուշտ հայերու մասին է խօսքս), ամեն օր բան մը 
ունին պատմելիք, հաղորդելիք, – նոր փորձառութիւն մը, միջադէպ մը՝ 
ընդհանրապէս իրենց յաճախորդներուն առնչուած: Ոմանք բնատուր ձիրքն ալ ունին 
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իրենց պատմութիւնները համեմելու, հաճելի ձեւով փոխանցելու, իսկ ուրիշներ՝ 
լո՜ւրջ եզրակացութիւններ հանելու եւ մեկնաբանութիւններ կատարելու: 

– Նայէ՛, այդ դիմացը նստած կինը կը տեսնե՞ս, մէկը կը յիշեցնէ ինծի,– սկսաւ իր  
պատմութիւնը Վարդան, որուն հետ այլապէս ալ մտերիմ են  
յարաբերութիւններս, – Բայց չեմ ուզեր խանգարել քեզ: 

– Չես խանգարեր, պատմէ,– ըսի, աչքերս պահ մը հեռացնելով սուտոքուի 
խաղէս, որուն վրայ հակած՝ կեդրոնացած կ՚աշխատէի,– պատմէ՛, կ՚երեւի նիւթ մը 
ունիս, որուն մասին կ՚ուզես, որ գրեմ: 

– Կը գրես, չես գրեր՝ դուն գիտես, բայց այդ կինը չեմ մոռնար երբեք, – յարեց 
ուղեկիցս ու պատմեց հետեւեալը: 

Ամիսներ առաջ էր. երկու հրեայ կիներ մտան խանութս: Մէկը ծանօթ էր ինծի. 
յաճախորդ էր: Ուրախացայ, որ իր ընկերուհին ալ բերեր էր հետը, կրնար 
հաւանական նոր յաճախորդ մը դառնալ: 

Բացի ցուցափեղկերս, մէջտեղ հանեցի բազմաթիւ գոհարեղէններ՝ օղ, մատանի, 
մանեակ: Տիկինը դրաւ, հաւնեցաւ, չհաւնեցաւ, ուրիշը փորձեց: Եւ այսպէս երկու 
ժամ: Ինք կը կրէր, իսկ յաճախորդուհիս հաւանութեան նշան կու տար, եւ հաւնուածը 
մէկ կողմ դնել կու տային ինծի: 

Տիկնոջ հեռաձայնը զարկաւ, հանեց պայուսակէն, պատասխանեց՝ հայերէ՛ն: 
Հայ էր ուրեմն այս տիկինը, որ մինչ այդ հրեայ կարծեր էի՝ իր ընկերուհիին 

նման: 
Քիչ ետք, երբ մեծ թիւով գոհարեղէններ ընտրած էր, դարձաւ ինծի եւ հարցուց, 

թէ ուրտեղէ՞ն եմ, հաւանաբար անդրադառնալով, որ տեղացիի չէի նմաներ: 
– Լիբանանէն եմ,– ըսի հայերէն,– ես ալ հայ եմ, տիկի՛ն: 
Յանկարծ նկատեցի, որ կնոջ վարուելակերպը փոխուեցաւ: 
– Եթէ կ՚ուզէք, ձեր ամենէն շատ սիրած կտորները տարէք ձեզի հետ, տունն ալ 

փորձեցէք, ձեր ամուսնոյն կարծիքն ալ առէք,– առաջարկեցի իրեն: 
– Շնորհակալ եմ,– պատասխանեց,– սակայն հիմա չեմ կրնար տանիլ. 

պահեցէք, ետ կու գամ: 
Ես հասկցայ, որ ետ գալիք չէր: Եւ իրապէս, յաջորդ օրը հեռաձայնեց եւ ըսաւ՝ 

«հիմակուհիմա վազ անցանք, ամուսինս համաձայն չէ...»: Գիտէի, հայերը հայէ գնում 
չեն ուզեր ընել: 

– Ինչո՞ւ այդպէս կ՚ըսես,– յանդիմանեց քովը նստող պաշտօնակից ընկերը, որ 
գնացքի մեր հաւատարիմ ուղեկիցներէն է,– թերեւս ուրիշ պատճառ ունէր: 

– Թերեւս հրեայ ընկերուհիին «շախա» ընելու համար եկաւ հետը, փորձեց, իբր 
թէ չհաւնեցաւ... 

– Ո՛չ, ո՛չ,– պնդեց Վարդան,– հայերը չեն ուզեր հայը քաջալերել, օտարի՛ն 
կ՚երթան, կարծես իրարու վրայ վստահութիւն չունին: 

– Յակոբ Պարոնեանը կը յիշեմ,– ըսի: 
– Ո՞վ է Յակոբ Պարոնեանը, ա՞ն ալ ոսկերիչ է: 
– ... 
Բացատրեցի Պարոնեանին ո՛վ ըլլալը եւ մեր օտարամոլութիւնը ձաղկելը: 
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– Ես կը կարծեմ, թէ հայերը չեն ուզեր որ գիտցուի թէ ի՛նչ գնում ըրած են, ի՛նչ 
դրամ ունին: Եթէ հայէ մը սուղ բան գնեն, իրենց շրջապատին մէջ կը տարածուի: 

– Այս ալ,– ըսի,– ինծի կը յիշեցնէ այն ծնողները, որոնք շքեղ տուներու մէջ 
կ՚ապրին, բոլորը սուղ ինքնաշարժներ կը քշեն, բայց երբ կարգը իրենց զաւակներուն 
հայեցի կրթութեան կը հասնի՝ կու գան կու լան, որ չեն կրնար վճարել, կամ ալ օտար 
վարժարան կը ղրկեն իրենց զաւակները, նոյնիսկ շատ աւելին ծախսելով... 

– Ճիշտ է ըսածը,– միջամտեց ձախին նստող ուղեկիցս,– եթէ գիտցուի, որ դրամ 
ունին, մեր միութիւնները կը սկսին դիմումներով ողողել զիրենք՝ նուիրատուութիւն 
գանձելու համար... 

– Իրենք ալ անշուշտ իրենց զարդեղէնին տասնեակ հազարներ պատրաստ են 
տալու, բայց ազգային նպատակներու 100 տոլար անգամ չեն զիջիր տալու,– 
աւելցուցի: 

– Պէտք չէ ընդհանրացնել սակայն հայէ գնում չընելու, հայը չքաջալերելու 
երեւոյթը,– նիւթը ետ տարաւ դիմացի ուղեկիցս: 

– Համաձայն եմ,– ըսի,– ես, օրինակ, եթէ հայ մը եւ ոչ հայ մը նոյն բանը կը 
վաճառեն, կը ջանամ հայէն գնել ուզածս: 

– Եւ աւելի սուղ վճարել... 
– Ո՛չ անպայման, բայց այո՛, նոյնի՛սկ եթէ աւելի սուղ վճարեմ. սակայն, 

փոխարէնը, կ՚ակնկալեմ, որ ինքն ալ զօրավիգ կանգնի այն ազգային 
աշխատանքներուն, որոնց մաս կը կազմեմ: Եթէ իր յաճախորդն եմ՝ աւելի 
համարձակ կրնամ մօտենալ իրեն եւ յատկացում մը ուզել սա կամ նա նպատակին 
համար: 

– Հասանք մեր տեղը, վաղը կը շարունակէք ձեր վիճաբանութիւնը,– դիտել 
տուին քովի խմբակէն: 

Ճիշտ են, թէ ոչ կայարանը կը փախցնենք... 
                  Հորիզոն, 19 մարտ 2007, 16 մայիս 2016  
 
 

Ուղեքարտի մը պատմութիւնը անհաւատալի  
 

 Աւելի ճիշտ պիտի ըլլար գրել՝ «Ուղեքարտերու պատմութիւն մը, որ 
անհաւատալի է»։ Կը վստահեցնեմ ձեզ, քաղաքական յօդուած չէ, մի փորձէք 
փոխաբերական իմաստներ փնտռել անոր մէջ... 
 Քարտը, կամ քարտերը, 5,5 սմ x 8,5 սմ չափերով, շինուած են կերպընկալ 
նիւթէ՝ փլասթիքէ, կապոյտ գոյնով, մէկ երեսին՝ երկաթուղի խորհրդանշող ու լայնէն 
նեղ գացող՝ նարնջագոյն զոյգ կոր գիծեր, առաւել՝ ոսկեգոյն յուշածղան մը (memory 
chip), ուր ի՜նչ-ի՜նչ տեղեկութիւններ կան խցկուած-ամբարուած քու մասիդ, նաեւ ՝ 
քարտիդ այժմէութեան մասին, միւս երեսին՝ անյաջող մէկ լուսանկարդ, անուն-
մականունդ եւ այլն։ 
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 Առաջ, երբ ամեն օր գրասենեակ կ՚երթայի, ամիսը անգամ կը լեցնէի 
ուղեքարտս ու առանց քանակային սահմանափակումի կրնայի գործածել որքան որ 
ուզէի։ Հիմա, որ պարբերաբար կ՚իջնեմ գրասենեակ ու աւելի շատ տանս հանգիստ 
պայմաններուն մէջ կ՚աշխատիմ, տասներկու տոմս դնել կու տամ քարտիս մէջ։ Այդ 
լեցնելն ալ նախապէս կեդրոնական կայարանի սպասասեղանին կ՚ըլլար, հիմա 
արդէն ամեն կայարան կայ յատուկ գործիք, ուր կրնաս արագ՝ մեքենական ձեւով 
լեցնել քարտդ, թէեւ ես միշտ ալ նախընտրած եմ գործիքի մը հետ «խօսելու» 
փոխարէն մարդու հետ խօսելով կատարել նման գործողութիւններ։ Բայց ի՜նչ 
արած...  Նաեւ, քանի որ գնացքի տոմսը աւելի սուղ է քան մեթրօ-օթոպիւսինը, 
իւրաքանչիւր քարտէն հատ մը կը պահեմ վրաս, ըստ յարմարութեան գործածելու 
համար։  
 Իսկ ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ այդ գործածութիւնը։ Գնացքի պարագային ոչ մէկ 
անցարգել կայ. մուտքը ազատ է, կարեւորը քարտդ վրադ գտնուի, եւ եթէ հատով 
լեցուած է, կայարանը ուրիշ գործիքի մը փոքր պաստառին առջեւէն պիտի անցընես 
զայն՝ հաստատելու համար, որ տոմս մը կը սպառես։ Քննիչ, հսկիչ չկայ։ Մերթ ընդ 
մերթ, անակնկալօրէն, գնացքին մէջ կամ ելքի պահուդ կրնաս պարտաւորուիլ ցոյց 
տալու ուղեքարտդ։ Վայ որ խարդախութիւն ըրած ես՝ ամսական վճարումը չես 
մուծած կամ չես հաստատած սպառումը։ Ծանր տուգանք կայ։ Ամեն բան հիմնուած է 
մարդու պարկեշտութեան նկատմամբ վստահութեան վրայ։ Նոյն քարտով կրնաս 
փոխադրական մի քանի միջոց օգտագործել նպատակավայրդ հասնելու համար՝ 
առանց յաւելեալ տոմս գործածելու։ Մեթրոյի կայարան մտնելու համար՝ քարտդ կը 
դնես դարձադռնակի պաստառին վրայ, օթոպիւսի պարագային՝ վարորդին քով 
գտնուող վճարման սարքի պաստառին վրայ։    
 Ձմռան այդ առաւօտը տունէն ելլելէ առաջ գնացքի քարտս չգտայ։ Սովորաբար 
դրամապանակիս մէջ կը պահեմ զայն։ Վերարկուներուս գրպաններուն մէջ, ձեռքի 
պայուսակիս մէջ, ո՛ւր որ փնտռեցի՝ չկար ու չկար։ Կինս վստահ էր, որ պիտի գտնէի 
եթէ փնտռէի նուազ ջղագրգիռ վիճակի մը մէջ։ –Գնա՛, հատով գնէ, յետոյ կը 
փնտռես,– ըսաւ։ Ես ալ չէի կրնար աւելի ժամանակ կորսնցնել, մեկնեցայ, ու տաս-
տասներկու վայրկեան քալելով, ինչպէս միշտ, հասայ կայարան եւ կախարդական 
գործիքէն նոր, այս անգամ խաւաքարտէ ուղեքարտ մը գնեցի, վրան՝ 6 տոմս։  
 Ան ալ միւս քարտերուն նման «խելացի» քարտ մըն էր, գոնէ գիտէր հաշուել 
քանի տոմս գործածած ես։ Բարեբախտաբար գնացքը չուշացաւ (այս եղանակին 
երբեմն կը պատահին ուշացումներ), ատենին հասայ կեդրոնական կայարան։ Նախ 
քան ճամբաս շարունակելս, ներկայացայ սպասասեղան, բացատրեցի գլխուս եկածը, 
խնդրեցի որ նոր քարտ մը տան։ Հինին նորոգման ժամանակն ալ շատ հեռու չէր, 
ուստի նորին համար առանց վարանելու վճարում մըն ալ ըրի, տեղւոյն վրայ 
անյաջող նկար մըն ալ քաշուեցայ, կորսնցուցածիս մէջ ունեցած տոմսերուս 
համարժէքն ալ դրուեցաւ քարտին մէջ, գէթ ինծի այնպէս հաւաստիացուց 
սպասարկող տիկինը ու բարեսրտաբար զերծ ալ կացուցեց համապատասխան 
տուգանքէն, որ կորսնցուցած ըլլալուս համար պէտք է վճարէի։ Անկէ՝ ներսէն 
քալելով գացի մեթրոյի Bonaventure կայարանը, ուրկէ ալ երկու կայան անդին՝ Place 
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d'Armes, որմէ քանի մը քայլ զառիվերը ելլելով կը հասնիմ մեր գրասենեակը։ Դուրս 
գալէ առաջ, ըսի մեթրոյի քարտս ալ լեցնեմ, մէջը շատ տոմս չէր մնացած։  
 Գրասենակը, երբ հանդերձարանին մէջ վերարկուս պիտի կախէի, այս անգամ 
անդրադարձայ, որ մեթրոյի նոր լեցուցած քա՛րտս չկար։ Անպայաղ վերստին 
հագուեցայ մոյկերս ու վերարկուս, վերադարձայ կայարան։ Վերցուցած էի 
ստացագիրը, որ փոքրիկ խոռոչի մը մէջ կ՚իյնայ, բայց կ՚երեւի աճապարանքիս մէջ 
լեցուած քարտս մոռցեր էի վերցնել։ Հարցուցի ապակեվանդակին մէջ նստող 
պաշտօնեային, թէ մէկը գտա՞ւ ու ձեզի յանձնե՞ց քարտս։ Ոչ,– ըսաւ, սակայն 
աւելցուց. –մի՛ մտահոգուիր, եթէ նկարով քարտ մըն է, արձանագրուած է, նոր 
գնումդ՝ նոյնպէս. կրնաս սպասարկման կեդրոնը երթալ, Berri-UQAM կայարանը, ու 
նոր քարտ մը կու տան քեզի։  
 Այս ի՛նչ վիճակ էր։ Այսօր տունէն դուրս ելլելու օրս չէր, կ՚երեւի։ Վերադարձայ 
գրասենեակ, մինչեւ կէսօր աշխատեցայ։ Կէսօրին նախկին երկու գործակիցներու 
հետ ճաշի ժամադրութիւն մը ունէի։ Ըսի, ճաշէն ետք կ՚երթամ այդ սպասարկման 
կեդրոնը, որ երկու կայարան անդին էր մեր ժամադրավայրէն։ Այդպէս ալ ըրի՝ հին 
օրերու վերյուշը ապրելէ ետք գործակիցներուս հետ։  
 Կեդրոնը խճողում չկար, անմիջապէս մօտեցայ պատուհաններէն մէկուն, 
ծառայակամ պաշտօնեային ցոյց տուի ստացագիրս, խնդրեցի, որ նոր քարտ մը տայ։ 
Ան ցանցին վրայ փնտռեց ու փնտռեց, չգտաւ անունս։ Երկարեցի իրեն գնացքի նոր 
քարտս, ատով կրցաւ ի վերջոյ... գտնել զիս. Սխալմամբ, անունս եւ մականունս 
իրարու տեղ արձանագրուած էին։ –Ո՜հ,– ըսաւ,– քարտդ գտնուած է, գնացքի 
կեդրոնական կայարանն է, գնա՛ այնտեղէն առ։ Հիմա ա՛լ աւելի շփոթեցայ։ Ինչո՞ւ 
հոն պիտի ըլլար։ Ինչպէ՞ս հոն պիտի ըլլար։ Ես մեթրոյի կայարանէն ետք հոն չէի 
գացած։  
 Շնորհակալ եմ, ըսի, ու նոյն ճամբով ետ գացի, միշտ սպառելով առաւօտուն 
գնած առժամեայ քարտիս տոմսերը, քալելով անցայ "Eaton Centre"-ի ու "Place Ville-
Marie"-ի տակէն ու վերստին ներկայացայ կեդրոնական կայարանի սպասարկման 
սեղանը։ –Քեզի նոր քարտ մը կու տանք,– ըսին։ –Բայց չէ՞ որ քարտս հոս է ըսուեցաւ 
ինծի։ –Կարեւորութիւն չունի, նոր մը կու տանք,– հաւաստիացուցին։ Ուրեմն անգամ 
մը եւս այդ փոքրիկ մոգական աչքով  անյաջող նկար մը քաշուեցայ ու ստացայ նոր 
ուղեքարտս։ –Տոմսերս ալ մէ՞ջն են։ –Անհոգ եղիր,– ըսին։ 
 Վերադարձայ գրասենեակ, ու ձեռքի պայուսակիս մէջ բան մը փնտռած 
ատենս, յանկարծ քմծիծաղը դէմքին, ինծի ժպտեցաւ առաջին կորսնցուցած 
ուղեքարտս, գնացքի՛նը, որ պայուսակին ներքին բաժանումներէն մէկուն փակած 
պահուըտած էր։ Կինս իրաւունք ունէր առտուն։ Ես ալ դասս առի։ Երբեք պէտք չէ 
սովորութիւնդ փոխես եւ ուր որ կը պահես բան մը, միշտ հո՛ն պէտք է զետեղես զայն 
գործածելէ ետք։  
 Սակայն այս պատմութիւնը հոս չվերջացաւ։ Յետոյ մէջտեղ ելաւ, որ գնացքի 
տոմսերուս փոխարէն, մեթրոյի՛ եւ ոչ թէ գնացքի տոմսերս էին դրուեր նոր 
քարտերէս առաջինին մէջ։ Ինչպէ՞ս կ՚ըլլար, որ մի քանի հատ մեթրոյի տոմս ալ կար 
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երկրորդ քարտին մէջ՝ չեմ գիտեր։ Կարեւորը այն է, որ հիմա երեք գործող ուղեքարտ 
ունիմ։ 
 Բայց աւելի կարեւորը այն է, որ ուղեքարտս էի կորսնցուցած եւ ոչ թէ ուղիս, ոչ 
ալ... արժանապատւութիւնս։ 

 Հորիզոն, 2015-02-23 (1860)   
 
         

Անսովոր առաւօտ մը 
 

 Երկու շաբաթ առաջ շատ ցուրտ օրեր ունեցանք։ Զերոյէն վար, բաւակա՜ն 
վար։ Ի՞նչ ընենք, կը պատահի, պիտի հանդուրժենք, որքան ալ երազենք կամ 
վերյիշենք մեր ապրած ո՛չ այսքան ցուրտ ձմեռները ովկիանոսին միւս կողմը՝ կէս 
դար առաջ, աւելի կամ պակաս։ Ահա, այդ ցուրտ օրերէն մէկն էր։ 
 Մենք մեր ինքնաշարժը դուրսը կը ձգենք, շատ ուրիշներու պէս։ Երկու 
պատճառ ունինք այդպէս ընելու. նախ կառատունը տեղ չկայ,– զայն կէսի վերածած 
ենք, մէկ մասը դարձած է «բնակելի», այսինքն՝ գրադարանները հիւրընկալած իր 
պատերէն ներս, միւս մասն ալ  վերածուած է ամբարի. ապա կառատան առջեւի 
անցքը զառիվար է, եւ հակառակ անոր, որ իւրաքանչիւր անգամ, երբ քանի մը 
սանթիմեթր ձիւն տեղայ, Ճոն կու գայ կը մաքրէ խոշոր բահով օժտուած իր 
բեռնատարով, նոյնիսկ գիշերը՝ մեր քնացած ատեն, իսկ իր զոյգ օգնականներն ալ 
ձեռքի բահերով՝ դռան առջեւի աստիճաններն ու նեղ անցուղին,–  չենք 
համարձակիր ինքնաշարժը հոն դնելու, քանի որ փորձառութիւնը ունեցած ենք, որ 
ան սահի ու կառատան դուռը ջախջախէ...    
 Եթէ երեկոյեան արագ շարժինք ու ժամը հինգ ըլլալուն պէս ինքնաշարժը 
տեղափոխենք մէկ մայթէն միւսը,– քանի որ մէկ օր մէկ կողմը զետեղելու 
արտօնութիւն ունինք, մէկ օր ալ միւս՝ քաղաքապետութեան ձիւնամաքրումի 
աշխատանքը չդժուարացնելու համար,– կը յաջողինք զետեղել զայն մեր 
տեսողութեան սահմաններուն մէջ գիշերելու, անշուշտ նաեւ եթէ նախապէս այդ 
աշխատանքն ալ կատարուած է, այլապէս պէտք է շրջիլ թաղերը ու ձիւնակոյտերէ 
քիչ թէ շատ ազատ տեղ մը գտնել...  
 Ինքնաշարժը մօտերը կայանելը երկու առաւելութիւն կը ներկայացնէ ձմեռ 
ատեն. առաջին՝ առաւելագոյն չափով խուսափիլ ձիւնին տակ պահուըտած 
մերկասառոյցներուն վրայ քալելու եւ սահիլ-իյնալու եւ մէկ կողմդ կոտրելու 
վտանգէն, երկրորդ՝ տաքուկ տանդ մէջէն հեռավար սարքով ինքնաշարժդ երկու 
վայրկեան աշխատցնել կարենալ, որպէսզի չսառին վարելանիւթը կամ մարտկոցը։ 
Անշուշտ այս երկուքն ալ ժամանակի ընթացքին կատարելագործուեցան ու այլեւս 
նուազ ենթակայ են նման անպատեհութիւններու, սակայն եւ այնպէս շատ ցուրտ 
օրերուն, երբ սնդիկը նուազ 10, նուազ 20 ցոյց կու տայ, գիշերը պառկելէդ առաջ ու 
առաւօտուն արթննալուդ պէս շարժակը քիչ մը աշխատցնելը միշտ ալ թելադրելի է։  
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 Այդ առաւօտ ալ ձեռքս առի բանալիներուս տրցակը ու սեղմեցի անհրաժեշտ 
կոճակը. ոչ մէկ հակազդեցութիւն. թէեւ ինքնաշարժին լոյսերը բացխփուեցան, ձեւով 
մը յայտնելու համար, թէ քանի մը երկվայրկեանէն շարժակը պիտի սկսի աշխատիլ, 
սակայն չաշխատեցաւ։ Կատարեալ անտարբերութիւն տրուած հրահանգին դիմաց։ 
Երկու երեք անգամ փորձեցի՝ ի զուր։ Զարմացայ, քանի որ երեկոյեան յաջողա՛ծ էի 
նոյնը ընել։ Նեղուեցայ։ Չէ՞ որ քանի մը շաբաթ առաջ ալ երբ նման բան մը 
պատահած էր՝ նոր մարտկոց մըն էի դնել տուած, անսալով  Յակոբին 
թելադրութեան։ Յակոբ մօտակայ լցակայանը կ՚աշխատի՝ Յովհաննէսին կամ Ժանին 
քով, ուր նաեւ ինքնաշարժս նորոգելու կը տանիմ։  
 Մտածեցի, թէ գուցէ արագացման ոտնակը կոխելով կրնայի աշխատցնել։ 
Գիշերանոցիս վրայէն տաբատ, վերարկու հագայ, ելայ-փորձեցի։ Անօգուտ։ Ըսի 
CAA-ն կանչեմ, թող գան աշխատցնեն։ Այսքան տարի է անդամավճարս կը մուծեմ, 
բայց տարիներէ ի վեր չեմ կանչած, չեմ օգտուած «շտապ օգնութեան» իրենց 
սպասարկութենէն։  
 – 45 վայրկեանէն հոն կ՚ըլլանք,– ըսին շատ քաղաքավարի։  
 – Շնորհակալ եմ։ 
 Այդ ընթացքին կինս նկատեց, որ մեր ինքնաշարժէն քիչ մը առաջ կանգնած 
դպրոցական օթոպիւսը տեղէն շարժած չունի։ Ամեն առաւօտ այդ անկիւնէն կու գայ 
աշակերտներու խումբ մը կը վերցնէ։ Քիչ ետք երկրորդ օթոպիւս մը եկաւ ու 
առաջինին մէջ գտնուած աշակերտները հաւաքեց-տարաւ, մինչ միւսը հոն անշարժ 
կը մնայ։ Գուցէ աւրուած է, մտածեցինք։ Սակայն երբ քիչ մը երկար մնաց, 
կասկածներ արթնցան։ Տեսայ ետեւս շարուած ինքնաշարժին տէրը եկաւ, դուռը 
բացի ու հեռուէն հարցուցի, թէ արդեօք մեր ինքնաշարժին վնա՞ս մը հասցուցած է 
օթոպիւսը։ Դրացիս նայեցաւ ու գլուխով հաստատեց, թէ այո, սկրթուք մը կայ։  
 Անգամ մը եւս հագուէ՛, իջիր ու անձա՛մբ ստուգէ։ Սկրթուքէն աւելին էր, 
անիւին ծածկը զարնուած, քիչ մը ներս մտած էր, թէեւ շատ մեծ վնաս մը չէր։ Քալեցի, 
օթոպիւսին դուռը զարկի։ Վարորդը ինծի կը սպասէր։ Հայիթիցի բարձրահասակ 
ազնիւ տղայ մըն էր, որ չէր մեկնած, ակնկալելով, որ ի վերջոյ պիտի նկատեմ ու գամ 
զինք տեսնելու։ Արեւը փայլած էր աչքերուն մէջ, ու քիչ մը շուտ աջը առնելով հպած 
էր ինքնաշարժիս։ «Բարեկամաբար» համաձայնեցանք, ինք անհրաժեշտ հայցագիրը 
ունէր, երկուստեք լեցուցինք։ Ոստիկան կանչելու անհրաժեշտութիւն չկար, բայց եւ 
այնպէս այնտեղէն անցնող ոստիկան մը կանգ առաւ, հետաքրքրուեցաւ ու տեսնելով, 
որ ամեն ինչ օրինական կերպով կը կատարուէր, բարի օր մաղթեց ու մեկնեցաւ։  
 Վերադարձայ բնակարանս։ Չուշացաւ CAA-ի առաքած սպասարկութիւնը։ 
Մեզի մօտակայ նորոգման կեդրոնէն էր։ Տէրը՝ սուրիացի Շինիարան, ի՛նք եկած էր։ 
Երեք տարբեր չափերու գործիքներով, մէկը միւսէն աւելի ուժեղ, փորձեց 
կենդանութիւն տալ մարտկոցիս։ Անօգուտ եւ անօգուտ։  
 – Նո՛ր փոխած էի... 
 – «Պաթըրի»-ին չէ հարցը։ «Սթարթըր»-ն է։ Վերջացած է։  
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 Պէտք չէ զարմանայի, ի վերջոյ տասը տարի է, որ անդաւաճան ծառայած էր 
մեկնարկիչս, առանց յոգնելու, առանց բողոքելու։ Կ՚երեւի անո՛ր ալ փոխուելու 
ատենը եկած էր։ 
 – Կ՚ուզե՞ս «թաուինկ»-ը ղրկե՞մ։  
 – Այո, անպայման։ 
 – Ժամը չանցած հոս կ՚ըլլայ։ 
 Հեռաձայնեցի Ժանին, տեղեկացնելու համար, թէ CAA-ն կանչած եմ ու 
ինքնաշարժս իրեն պիտի ղրկեմ։ Շատ երկար հնչեց հեռախօսազանգը, մինչեւ որ 
մէկը պատասխանեց։ 
 – Ժանը հո՞ն է... 
 – Ոչ։ 
 – Յակո՞բը, Տոմինի՞քը։ 
 – Ոչ, կայանը ծախուեցաւ, գլխէս վեր գործ կայ առջեւս, վաղը հեռաձայնէ, 
հետդ խօսելու վայրկեան մը չունիմ,– քիչ մը կոշտ պատասխանեց անծանօթը։  
 Ափսոս, Ժանին նման բարեկամ մը այդպէս մեր տան մօտիկ ունենալը մեծ 
առաւելութիւն մըն էր, ամեն բանի ազնուօրէն ու շուտափոյթ կը հասնէր։ «Օրը լաւ 
սկսանք»,– անցաւ մտքէս։ Նստայ նախաճաշելու՝ սպասելով  քարշիչին, որ չուշացաւ, 
ժամէն շատ առաջ հասաւ։  
 Դարձեալ Շինիարայի կայանէն էր։  
 – Ձեր քով կարելի՞ է մեկնարկիչը փոխել։ 
 – Առանց դժուարութեան։ 
 – Այսօ՞ր։ 
 – Կէսօրէ ետք պատրաստ կ՚ըլլայ։ Կը հեռաձայնեն քեզի։ 
 – Ուրեմն հաճիս ձեր քով տար ինքնաշարժս։  
 Վերադարձայ, կէս մնացած նախաճաշս աւարտելու։   
 Յետոյ ապահովագրութեան ընկերութեան տեղեկացուցի դպրոցական 
մարդատարին հետ եղած «արկած»-ը. անոնց հետ ալ կարգադրութիւնները եղան։ Ես 
«մեղաւոր» չէի, ինքնաշարժի ա՛յդ նորոգութեան ծախսերը ամբողջութեամբ պիտի 
ծածկուէին։  
 Երկար շունչ մը առի, վեր ելայ, անցայ համակարգիչիս առջեւ՝ այս անսովոր 
առաւօտէն ետք սովորական օրս սկսելու... 

Հորիզոն, 30 յունուար 2017    
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Այս տօնակա՜ն օրերուն 
 

Վերջին շաբաթներն են նոր տարիէն առաջ: 
 Ըստ ընկալեալ սովորութեան, ամբողջ գրասենեակով հաւաքուած ենք մեր 

մօտակայ ճաշարաններէն մէկը՝ մեր ''Christmas party''-ն ունենալու. ասիկա 
աւանդութիւն մըն է, որմէ կարելի չէ հրաժարիլ. նաեւ միակ առիթն է, որ բոլորս քով–
քովի գանք, իրարու հետ մարդավարի խօսելու, զրուցելու առիթ գտնենք՝ գործի 
հարցերէն ու մտմտուքներէն անդին: Մօտ 40 հոգի՝ մէկ սեղանի շուրջ, մեզի 
յատկացուած առանձին սրահի մը մէջ: «Մեծով ու պզտիկ»ով: 

 Եկած ենք աշխարհի բոլոր կողմերէն, հոս ծնածներ ալ կան, եւ 
մեծամասնութիւն են. եկած ենք տարբեր ազգութիւններէ, տարբեր միջավայրերէ, հայ 
ենք, յոյն, նորվեգիացի, իտալացի, հրեայ, ճափոնցի եւ ի հարկէ անգլիացի ու 
ֆրանսացի. բայց բոլորս քէպէգցի ու գանատացի, անկախ մեր քաղաքական 
հայեացքներէն: Ազգերու համերաշխ մէկ ընտանիք, եթէ կ՚ուզէք: 

 Շատերը առաջին անգամն է, որ մեզի միացած են. երիտասարդ ուժեր, 
փորձառու ուժեր, եկած եւ ուռճացուցած են մեր անձնակազմը. ուրիշներ՝ այս 
ձեռնարկութեան վեթերաններն են, նոյնիսկ ոմանք իրենց կեանքին մէջ ուրիշ տեղ 
չեն աշխատած. իրենց ճարտարապետական ասպարէզը հոս են սկսած 10, 15, 25 
տարի առաջ, հոս ալ մնացած են: Ամենէն հինը՝ Անտին է, իտալական ծագումով այդ 
միշտ ժպտերես ու կարմրամորթ հսկան, որուն ի պատիւ է մասամբ, նաեւ այս 
հաւաքոյթը. արդարեւ, ծառայութեան 5 տասնամեակներէ ետք ան հանգստեան 
պիտի կոչուի... 

 Բոլոր անեկդոտները սպառելէ, բարեմաղթութիւնները փոխանակելէ ու 
բաժակները պարպելէ ետք, ի վերջոյ կը բաժնուինք իրարմէ: 

 Դուրս կու գամ ճաշարանի տաքուկ ու տաք մթնոլորտէն, մեծ շունչ մը 
կ՚առնեմ: Երեկոն դեռ երիտասարդ է, ինչպէս կ՚ըսէ ծանօթ ընկերս: Օդն ալ մեղմացած 
է. վերջին օրերու սաստիկ ցուրտը կարծէք ինքն ալ արձակուրդ պիտի առնէ քիչ մը: 
Թեթեւ մաղուող ձիւն մը կայ: Կ՚ուզեմ քիչ մը ճեմել, վայելել քաղաքին պսպղուն 
գունաւոր լոյսերը, կաղանդի ցուցափեղկերը՝ նախքան տուն վերադառնալս: 
Քաղաքամէջ կ՚աշխատիմ, բայց ոչինչ կը տեսնեմ քաղաքամէջի ճոխութիւններէն: ու 
զարդարանքներէն: Ամբողջ օրը գրասենեակին «չորս պատերուն» մէջ կը բանինք 
բոլորս՝ անսպառ հեւքով գործ հասցնելու համար: 

 Կ՚առնեմ Sainte–Cathérine–ը որուն վրայ են մեծ վաճառատուները. անոնք 
վստահ եմ, յատուկ հոգածութեամբ ու ճաշակով յարդարած պէտք է ըլլան իրենց լայն 
«ցուցափեղկ»-երը. այդ բառն ալ ճիշտ չէ, որովհետեւ փողոցին վրայ  իրենց ամբողջ 
լայնքով սենեակներ են այդ ցուցափեղկ ըսուածները, սենեակներ, որոնց մէջ 
բազմաթիւ mannequin–ներով տեսարաններ պարզուած կ՚ըլլան, տարբեր-տարբեր 
զգեստներ, կահ կարասիք, եւ դեռ ով գիտէ ինչե՜ր, ինչեր ցուցադրելու համար: 

 – Սկսիմ La Baie-էն,– կը մտածեմ, ու կ՚ուղղուիմ դէպի այդ հին, կարմրաւուն 
հսկայ շէնքը, որ հիմա արդէն պատմական յուշարձան մըն է հին յունական-
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հռոմէական ճարտարապետութեան կապկումով, կամարակապ պատուհանները՝ 
ճակատին երկու կողմերը ու մէջտեղը, կորնթական սիւները՝ տերեւաշատ 
խոյակներով եւ այլն. ինչ որ աւրած է այս այսուամենայնիւ գեղեցիկ շէնքը՝ 
գետնայարկին առջեւ աւելցուած ծածկն է, մայթի ամբողջ երկայնքին, որ թէեւ 
անցորդները կը պաշտպանէ, բայց երբեք չի ներդաշնակուիր շէնքին ոճին հետ: 

 Շէնքը կը գրաւէ Phillips Square-ի մէկ ամբողջ կողմը: Հրապարակը, որ ամռան 
կէսօրները կը խայտայ պտուղ՝ խնձոր, դեղձ եւ այլն ծախող 
կառքվաճառասեղաններով, ձեռարուեստի հազար տեսակ նմուշներով ու իրենց 
կէսօրուան սանտուիչը արեւին ու ծառերու շուքին, Եդուարդ է. թագաւորի արձանին 
շուրջ ցած պատին ու ամենուրեք տեղաւորուած՝ շրջակայ շէնքերուն մէջ 
աշխատողներով, հիմա պարզապէս լուսավառուած է եւ ձիւներուն մէջ կորսուած: 

 Կը մօտենամ Լա Պէյի առաջին ցուցափեղկին: Զարմանքէս կանգ կ՚առնեմ. այս 
կողմերը չափչփող՝ մեզի ծանօթ մուրացկանն է այնտեղ, իր միշտ  կարմիր այտերով, 
առատ, անխնամ արձակուած սպիտակ մազերով, կռնակի աջ կողմը վերէն վար 
ճեղքուած մոխրագոյն բաճկոնով, զոր կը կրէ ամառ–ձմեռ, կօշիկի տեղ՝ ողբացեալ 
կօշիկի մը յիշատակը ոտքերուն, ու նպարեղէնի սպիտակ, երբեմն ալ գունաւոր 
polythylene-է տոպրակներ անցուցած անոնց վրայ: Ափը պարզած կը մուրայ. զիս 
տեսնելուն՝ կը ժպտի ալ. բայց մեր միջեւ՝ ապակին է: Առանց հասկնալու թէ այդ 
ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ, որ այս շքեղ վաճառատան ցուցափեղկին մէջ կը գտնուի ան, 
զարմանքէս՝ յօնքերս տակաւին ճակտիս վերերը, կ՚անցնիմ քովի ցուցափեղկին 
առջեւ: Դարձեալ չեմ հաւատար տեսածիս: Այս անգամ ուրիշ ծանօթ դէմք մըն է. 
բոլորի՛ս ծանօթը: Երիտասարդ այն մայրը, մէկ զաւակը գրկած, միւսին ձեռքը բռնած. 
նոյն դէմքը, անշարժ, աչքերը յառած անծանօթ կէտի մը վրայ: Եօթը տարի է անցած 
երկրաշարժէն ի վեր, սակայն երախաները հասակ չեն նետած. ամեն բան նոյնն է 
մնացած՝ ինչպէս սառած ժամացոյցը անունը միայն փոխուած Գիւմրի քաղաքի 
հրապարակին: 

– Այս ի՞նչ ցուցափեղկեր են,– հարց կու տամ ես ինծի սահմռկած: 
 Յաջորդը՝ աւելի տարօրինակ: Ովկիանոսն է, ցուցափեղկի չորս պատերուն 

միջեւ, եւ երկու հոգի կը լողան դէպի ինծի. կը շարժին, բայց չեն յառաջանար. ետեւի 
պատին մօտ ձկնորսական նաւակ մը կայ, փախստականներով լեցուած. այդ 
երկուքը մեկնած են անկէ, եւ դէպի ազատութիւն կը ձգտին. ապակի մը կը բաժնէ 
զիրենք դուրսէն, եւ անոնք յուսահատ կը լողան ու կը լողան: 

 Արդեօք այս բոլորը աչքերո՞ւս կ՚երեւին միայն, շա՞տ խմեցի, ու 
երեւակայութիւնս ու իրականութիւնը չե՞մ կրնար զանազանել իրարմէ: Չեմ գիտեր: 
Կը շարունակեմ ցուցափեղկերը զննել:   

 Այս մէկը սառնամանիք է. ապակին սառցակալած է. արմուկովս կը սրբեմ 
զայն, դիտելու համար կլոր տարածք մը կը ստեղծեմ ու կը մօտենամ, կը փորձեմ 
ներսը տեսնել. ահաբեկուած ետ կը քաշուիմ. մէկը կայ կախուած ներսը. 
երիտասարդ մըն է, գրեթէ պատանի, հիւսիսի բնակիչ. օդին մէջ ճօճուող ոտքերուն 
մօտ շուն մը պառկած՝ կը կաղկանձէ: 
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 Քովի ցուցափեղկին մէջ երեւանեան սենեակ մը կ՚երեւի. մարդիկ իրարու 
փակած, հաստ հագուստներու մէջ, սեղանի մը շուրջ հաւաքուած են, մոմի լոյսով 
ընթրիք կ՚ընեն, պարապ պնակներով: 

 Չեմ հասկնար ի՞նչ գործ ունին այս բոլոր տեսարանները Լա Պէյի սովորաբար 
այնքան սիրուն, բարեզարդ ցուցափեղկերուն մէջ: 

 Կը կտրեմ փողոցը, կ՚անցնիմ Christ Church մայր եկեղեցիին առջեւէն, որ երեք 
տարիէ ի վեր քար առ քար կը նորոգուի, կը թօթափէ տասնամեակներու աղտը իր 
մարմինէն, եւ որ հանդիսաւոր կերպով բազմած է երկնաքեռ վարդագոյն 
«աշտարակ»-ին առջեւ ու երկու մեծ վաճառատուներուն միջեւ: Դժբախտաբար, 
սակայն, բացի իր առջեւ մնայուն կերպով կայք հաստատած քանի մը 
մուրացիկներէն՝ հաւատարիմ յաճախորդութիւն մը ունենալ չի թուիր. գոնէ 
վաճառատուներուն յաճախորդներուն նման: 

 Հիմա՝ Eaton–ին ցուցափեղկը կ՚ուզեմ դիտել, լաւագոյն ակնկալութիւններով. 
քիչ առաջ տեսածներս անպայման որ վատ երազի մը պէտք է վերագրել: 

 Բայց ահա հոս եւս, առաջին հանգրուանէն կ՚ապշիմ կը մնամ: Սեւամորթ 
մանուկներ են, գրեթէ կմախքացած ու կիսամերկ, նստած ու պառկած ցուցափեղկին 
ամբողջ տարածքին. մէկը միւսին վրայ դրած է գլուխը. կը քնանա՞ն թէ մահուան կը 
սպասեն, յայտնի չէ. ճանճերը կը վխտան անոնց երեսին ու մարմնին վրայ: 

 Կ՚աճապարեմ հեռանալ այս մէկէն, կը մօտենամ երկրորդ ցուցափեղկին. հոս 
ալ շատ մարդ է լեցուած. մեծ մասամբ կիներ, մանուկներ ու ծերեր. զամբիւղներով ու 
ծրարներով գետինը դրած են իրենց ունեցած չունեցածը, նստած են, իրենք ալ չեն 
գիտեր ինչ կ՚ընեն. հայեացքները պարապութեան ուղղած, սպասումի մը մէջ են. 
ամեն տեսակ ազգութեան պատկանողներ կը թուին ըլլալ. գոյնզգոյն ու տարբեր ոճի 
հագուստ-կապուստով, լաչակներով ու առանց լաչակի: Ապակին հաստ է, ու բան չեմ 
լսեր իրենց խօսակցութենէն, թէեւ խօսող ալ չկայ կարծես: 

 Չեմ ուզեր շարունակել այս զարհուրելի ցուցափեղկերու զննումը. կը քալեմ 
դէպի յաջորդ խաչմերուկը, կը հասնիմ McGill-College փողոցը: 

 Ձիւնը ծածկած է մայթերն ու փողոցը. մաքրիչները անցած են, հրած, մէկ կողմ 
քշած են ձիւնը, յառաջացուցած մեզի ծանօթ թումբերը: 

 Այստեղ խաղաղ է, աղմուկ չկայ. մարդիկ արագ կ՚անցնին, իրենց գնումները 
ընելու կ՚երթան: Կաղանդը հեռու չէ: 

 Ճաշակով, բացառիկ լուսաւորուած է փողոցը. բոլոր ծառերը, տերեւթափ՝ 
զարդարուած են մանրիկ լապտերներու շղթաներով՝ իրենց ճիւղերուն վրայ: Փողոցի 
լոյսերու ձողերէն իւրաքանչիւրը փոքր եղեւիններով շրջապատուած է, եւ անոնք ալ՝ 
գունաւոր լամպերով ցանուած: 

 Փողոցին անունը կրող կանաչաւուն կրանիտով ու ապակիներով 
«աշտարակ»-ի մուտքը, հսկայ նուէրի տուփի մը նման, արտասովոր մեծութեամբ 
կարմիր ժապաւէն մը կը կրէ: Դրասանգներ ու պսակներ՝ բոլոր պատուհաններուն եւ 
մուտքերուն, լոյսերով հանդերձ: 
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 Կիզակէտը, սակայն, Place Ville-Marie-ն է, որուն կռնակի դարատափին վրայ, 
եւ կառատան մուտքին վերեւ հսկայ տօնածառն է, երեք-չորս յարկի բարձրութեամբ, 
որ ամեն տարուան նման կանգնած է այնտեղ՝ անբողջովին լամպերէ կազմուած: 

 Քիչ մը առաջուան տեսածներս ու այս տեսարանը ինչպէ՞ս կրնան գոյակցիլ,– 
չեմ հասկնար: Կը նայիմ ետ՝ մարդիկ Իթըն եւ Լա պէ կը փութան, կամ նուէրներու 
տուփերը իրենց թեւին տակ՝ դուրս կու գան այդ տեղերէն: Ցուցափեղկերուն առջեւ 
կեցող, մասնաւոր տարօրինակ բան մը նկատող չկայ: Այդ ամենը աչքերո՞ւս կ՚երեւէր 
միայն, միայն ի՞մ աչքերուս... 

«Հորիզոն», 25 դեկտեմբեր 1995 – 1 յունուար 1996 
 
 

Տարեվերջի բացիկներ՝ 
աշխարհի մանուկներէն 

 
Աղուոր լուսանկար մըն է այս առաջին բացիկը, որ ստացայ. շատ կը նմանի 

Աստուածամօր՝ մանկիկը գրկին. բայց սեռերը շրջուած են. երեք ամսու շիկահեր 
աղջնակ մըն է, կլորիկ, ժպտուն դէմքով, փոքրիկ փայլուն խաժ աչուկներով: Զինք 
գրկողը համակրելի ոստիկան մըն է, աստիճանաւոր, որ ուշադրութեամբ կը դիտէ 
բազուկներուն մէջի ստեղծագործական հրաշալիքը: Սքանչացումը կը ճառագայթէ 
մարդուն դէմքէն: 

Սովորական մանուկ մը չէ, սակայն այս նկարին մէջինը: 
– Ես ձեզի որպէս երկնային պարգեւ առաքուեցայ,– կը գրէ ան այս բացիկին 

ետեւը, ապա կ՚աւելցնէ. – մայրիկս, վստահ եմ գոհ է, որ լաւագոյն ձեռքերու մէջ եմ 
այժմ: Մտքէն կ՚անցընէ՞ր, որ ընկերոջ հետ սկսած այնքա՜ն սիրալիր յարաբերութիւնը 
ասանկ պիտի վերջանար: Բայց հայրս լաւ ըրաւ զիս ոստիկանութեան դրան առջեւ 
ձգեց. բարեբախտաբար՝ կառքիս մէջ: Շնորհաւոր ըլլայ ձեր նոր տարին՝ 
Մոնթրէալէն: 

 
Ա՛լ աւելի գեղեցիկ է երկրորդ լուսանկարը: Կապոյտ երկինք, բազմաճիւղ ծառ 

մը եւ անոր մէկ ճիւղէն միւսը երկարած պարանի մը վրայ կախուած՝ նախշուած զոյգ 
մը գուլպաներ: Սպիտակ գուլպաներ՝ կարմիր, դեղին, կանաչ թելերով զարդարուն 
կողքերով, յառաջամասով եւ եզերքով: Ուրիշ բան չկայ այս նկարին մէջ, բայց այդ 
եղածը մինակը խօսուն է եւ առինքնող: Իսկ կարեւորը՝ չեղա՛ծն է: 

– Եղբօրս գուլպաները՝ ձեզի յիշատակ,– մակագրուած է ետեւի երեսին վրայ,– 
ան շատ կը սիրէր այդ զոյգը: Բոլոր տօներուն այդ գուլպաները կը հագնէր եւ կը 
հմայէր մեր ցեղախումբի աղջիկները: Գիտէք, մենք բնիկներս այդպիսի գունագեղ 
բաները կը գնահատենք: Մեր՝ ինուիթներու բոլոր հագուստները գունաւոր թելերով 
նախշուած են, իսկականները: Ուրեմն, յիշեցէք 14-ամեայ եղբայրս, որ այդ ծառէն 
կախուած գտանք: Այս կեանքէն յուսահատ՝ գնաց միւս կեանքի դաշտերուն վրայ իր 
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որսորդութիւնն ու խաղերը կատարելու ազատ ու անկաշկանդ: Շնորհաւոր նոր 
տարի՝ Գանատայի հիւսիսէն: 

 
Խորհրդաւոր տեսարան մը կը պարզէ երրորդ բացիկը: Ամպերու, ծուխերու 

տարաշխարհիկ խառնուրդի մը մէջ կ՚երեւի դպրոցական մը, քառանկիւն տուփի պէս 
բան մը ձեռքին, որուն անցած է եղէգ մը. նախնական ծխամորճ մը, որմէ դուրս կու 
գայ ծուխը, կը տարածուի, կը լեցուի միջոցին մէջ, ըսես ուր որ է պիտի երեւի եւ ճինը, 
ու շնորհէ սրտիդ ուզած երեք փափագները: Նկարին մէջ ուրիշ պատանիներ ու 
երիտասարդներ ալ կ՚երեւին. ծուխերու մէջ կորսուած: Յիշատակելի հաւաքական 
նիստ մըն է, վայելքի պահ մը, որ առնուած ու այդ ձեւով ալ անմահացած է ֆիլմի 
վրայ: 

Բացիկին ետեւը գրողը նոյնինքն այդ պատանին է.– Թունազերծման կեդրոնէն 
կը գրեմ ձեզի,– կ՚ըսէ ան,– եւ կը խնդրեմ ձեզմէ որ իմ բոլոր տարեկիցներուս յայտնէք, 
որ ճամբորդութիւնը որ կատարեցինք, մեզմէ ոմանց համար եթէ երազ մը եղաւ, մեր 
մեծամասնութեան համար ան մղձաւանջ մը հանդիսացաւ, որմէ մենք ի վերջոյ 
յաջողեցանք ազատիլ: Ուրիշներ, որ այս նկարին մէջ մեր ետին կը տեսնէք՝ մնացին 
այն կողմը,– տակաւին չեն վերադարձած: Մի մոռնաք մեզ: Շնորհաւոր նոր տարի՝ 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն: 

 
Չորրորդ բացիկը ու այս մէկն ալ տարբեր է միւսներէն. մանչուկի մը նկարն է, 

գլուխը դրած՝ ծալած թեւերուն վրայ, յենած աշխատասեղանին՝ մշիկ–մշիկ կը 
քնանայ: Սեղանը՝ փայտէ կոշտ կառուցուածք մըն է, որուն վրայ շատ 
խարսխագնդակներ (պէյսպոլ) կան: Իր ձեռագործն են: 

– Այդ՝ ես եմ. չդիմացայ յոգնութեան եւ քիչ մը կը հանգստանամ. գործատէրերս 
ալ բարի մարդիկ են, կը ձգեն որ օրուան մէջ մէկ անգամ ասանկ աչքերս գոցեմ, հինգ 
վայրկեան մը քունս առնեմ. օրուան կէսը ըրած եմ. դեռ ութ ժամ եւս պէտք է 
աշխատիմ: Ծնողքս որքա՜ն գոհ է, որ գործ ունիմ. անդին քանի՜–քանիներ անգործ են: 
Շնորհաւոր նոր տարի՝ Մալայիզիայէն: 

 
 
Գունագեղ ու ինքնատիպ բացիկ մըն ալ՝ սա հինգերորդը: Լուսանկարչական 

արուեստի գլուխ գործոց մը: Հեռուէն է քաշուած. հորիզոնին վրայ՝ մարդկային շղթայ 
մըն է. կարաւան մը, կիներու՝ շալակին երախաներ, մանուկներու՝ գլուխներուն մեծ 
ծանրոցներ, այրերու՝ կենդանիներ, դեռ այլ երախաներ ու այլ ծանր հակեր 
վերցուցած. եթէ շարժում ըլլար՝ պիտի ժամերով, օրերո՛վ երկարէր այս շղթան: 
Բոլորը, մանաւանդ հեռուէն, գոյն գոյն խճանկար մը կը կազմեն միասին: Խորքին՝ 
ափրիկեան դալար բնութիւնը: 

– Ես այդ նկարին մէջ ձախէն ութերորդն եմ, բայց անշուշտ չես կրնար զիս 
զանազանել գաղթի ընկերներէս: Շատ ուրախ ենք, որ տուն կը վերադառնանք: 
Շնորհաւոր նոր տարի Ռուանտայէն (Զայիրի սահմանին մօտիկ): 
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Այս վեցերորդը վերացական արուեստի գործ մըն է: Սեփ-սեւ, մութ խորքի մը 
վրայ կը փայլին զոյգ մը աչքեր. ուրիշ ոչինչ. աչքերուն սպիտակին վրայ՝ կարմրած 
մազերակներ, եւ խորունկ, անյատակ բիբեր: 

– Ադամանդի հանքերուն մէջ աշխատելու բախտը վիճակուեցաւ ինծի, երբոր 
ծնողքս կրցաւ լաւ գինով ծախել զիս. ես արդէն 10 տարեկան եմ եւ շատ ուժեղ եմ: 
Միւս եղբայրներս եւ քոյրերս փոքր են, դեռ տկար են, չեն կրնար ինծի պէս լաւ 
աշխատիլ: Շնորհաւոր նոր տարի՝ Ափրիկէի խորերէն: 

 
Եօթներորդը Նորիկեանի նկարները կը յիշեցնէ, թէ՛ հին, թէ՛ նոր շրջանի. 

կարմիր, դեղին, նարնջագոյն փէշերով երեք գեղանի պարմանուհիներ, պլպլացող 
լոյսերուն տակ՝ ամրան տաք գիշեր մը: 

– Այս կողմերէն եթէ անցնիք՝ մի մոռնաք մեզի ալ այցելել. կրնաք վստահ ըլլալ, 
որ լաւագոյն ժամանակը պիտի պարգեւենք ձեզի, հաճոյքի ու հեշտանքի 
աներեւակայելի բարձունքներ պիտի հասցնենք ձեզ: Շնորհաւոր նոր տարի՝ Ասիոյ 
եզերքներէն: 

 
Վերջին, ութերորդ բացիկը տարբեր հանգամանք մը ունի, եւ բնականաբար 

անտարբեր չի կրնար ձգել զիս ու մեզ. երեք նորընծաներ են, մանչ մը եւ երկու 
աղջիկ՝ 16 տարեկան կան կամ չկան: Նոյնահասակ, սեւ ու շէկ մազերով, մութ, մութ 
կամ խաժ աչքերով, զինուորական խատուտիկ պարտկող զգեստներով, գլուխները 
բաց, իւրաքանչիւրը արագահարուած մը բռնած, միշտ պատրաստ դիրքի վրայ, 
խստադէմ, ճակատները՝ բարձր: 

– Հայրենիքը պէտք ունի մեզի,– կը գրեն անոնք բացիկին ետեւը,– ու մենք չենք 
կրնար խուլ ձեւանալ, կոյր ձեւանալ, անկար ձեւանալ: Մեր հայրերը, մեծ հայրերը, 
մեծ-մեծ հայրերը մանկութիւն չունեցան: Չենք ուզեր, որ նոյնը պատահի եւ մեր 
զաւակներուն: Շնորհաւոր նոր տարի ձեզի՝ Արցախի լեռներէն: 

 
«Հորիզոն», 30 դեկտեմբեր 1996 / 6 յունուար 1997 

 

 
Տերեւաթափը Սենթ-Հիլերի վրայ   

 
 Վերացական արուեստի գլուխ գործոց մըն է, որ կը բացուի առջեւդ յանկարծ, 

երբ թիւ 116 մայրուղին իր երկար ու քանակով քաշուած գծի նման ուղիղ ճամբէն կը 
շեղի թեթեւ կորութեամբ մը ու քեզ դէմ յանդիման կը դնէ լեռան հետ: 

 Դեղինի, կարմիրի, հողագոյնի ու կանաչի աներեւակայելի դաշնութիւն մըն է, 
որ կը հմայէ քեզ: Այդտեղ՝ Ռիշըլիէօ գետը կտրող կամուրջէն կ՚արժէ անպայման 
նկարել լեռը. կարծես ճիշտ ատոր համար ալ կամուրջը չմտած, աջին ու ձախին 
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ինքնաշարժդ կեցնելու յարմարութիւն կայ պահ մը կանգ առնելու եւ Սենթ-Հիլերը 
այդտեղէն ալ վայելելու համար: 

 Մենք, այր ու կին, որոշեցինք այդ շաբաթ կէսօրէ ետք երթալ ու քալել լեռան 
վրայ: Թերեւս 20 տարի է չէինք ըրած ատիկա. աղջիկները երախայ էին երբ վերջին 
անգամ այցելեր ու ոսկի աշունն էինք ըմբոշխներ այդտեղ: Շաբաթ մը առաջ 
գործընկերս՝ Յովսէփը, իր ընտանիքով նոյնը ընելու գաղափարն էր ունեցեր եւ երբ 
երկուշաբթի առաւօտ եկաւ ու ախորժակով պատմեց իրենց լեռնագնացութեան 
մասին, որոշեցի օգտուիլ հոկտեմբերի տակաւին յամեցող «հնդկական ամռան» այս 
արեւոտ շաբաթավերջէն ու նորոգել կապերս այս խորհրդաւոր լեռան հետ: 

 Հեռուէն՝ համեստ բարձրութեամբ, կէտ «ձուկ»ի նմանող զանգուած մըն է, որ 
հետզհետէ իր ժայռութիւնը կը բացայայտէ՝ քանի մօտենաս: Մոնթրէալի հարաւ–
արեւելքը, Արեւելեան գաւառներուն սկիզբը փռուած դաշտային լայն տարածքները 
զարդարող հատ ու կենտ բարձունքներէն մէկն է Սենթ-Հիլերը՝ Սենթ-Պրիւնոյի, 
Ռուժմոնի, աւելի անդին՝ Սենթ-Հիասենթի եւ այլ բլուրներու հետ: Մեծ մասամբ 
կանաչապատ են անոնք, յատկապէս խնձորի այգիներով եզերուած՝ իրենց ցած 
լանջքերուն վրայ: Աւելի վեր՝ թխկիներն ու կեչիներն են, մշտադալար մայրիները եւ 
ուրիշ ծառեր: 

 Լեռան ճամբէն, ստորոտի գիւղէն անցնելով կը բարձրանանք մինչեւ մուտքը: 
Ճամբուն եզերքը գիւղացիները իրենց տուներուն առջեւ կամ յատուկ խանութի 
վերածուած յարդանոցներու՝ փռած են իրենց հողին արգասիքը՝ Մգինթոշ կամ Լոպօ 
խնձորները,– բոլոր խնձորներուն մէջ՝ նախընտրածներս,– եւ ճիշտ այս օրերուն 
հասնող ու կենսականօրէն անհրաժեշտ ղափամաները՝ Հալաուինի գիշերուան 
համար...: Մէկը, հտպիտ հագուած, իր խանութին առջեւ կը ցատկռտէ ու 
անցորդները ներս կը հրաւիրէ: Կ՚որոշենք վերադարձին կանգ առնել այստեղ: 

 Մուտք ըսուածը լեռան պաշտպանուած, զբօսայգիի հանգամանքով 
օգտագործուող մասի սկիզբն է: Բաւական ուշ ենք, եւ երկար գիծ կայ 
ինքնաշարժներու. պիտի սպասենք, որ մէկը դուրս գայ, որ ուրիշ մէկը ներս մտնէ: 
Այս առիթէն օգտուող երիտասարդ կին մը, ճինզը հագին, քաղաքավար կը մօտենայ 
իւրաքանչիւրիս եւ կը յայտնէ, որ եթէ այս ճամբան շարունակենք, երկու քայլ անդին 
ինք տեղ ունի, փոխան երկու տոլարի կրնանք հոն զետեղել ինքնաշարժը: Ոմանք 
կ՚օգտուին առիթէն, ուրիշներ կը նախընտրեն սպասել եւ մուտքի սակին վրայ 
յաւելեալ այդ «տուրք»ը չվճարել: Կը գնահատենք նախաձեռնութեան ոգին ու գիծէն 
դուրս կու գանք, կը դառնանք կեռմանը եւ իրապէս ձախին, պարտէզի մը մէջ, 
ուրիշներու կարգին մենք ալ արագ տեղ կը գտնենք: 

 Ասդին, մուտքին մեծ ցուցատախտակը կը ծանուցէ վայրին կարեւորութիւնը. 
բնութեան պահպանման վայրերէն մին է, ՄԱԿ-ի UNESCO-ի ուշադրութեան 
առարկայ, ՄգԿիլ համալսարանի ուսումնասիրութեան կեդրոն: Ընդունարանի 
պաշտօնեան, որ հսկիչ-պահապանի համազգեստով է, սիրալիր կ՚ողջունէ մեզ, 
բացատրութիւններ ու քարտէս ալ կու տայ: 
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 Կ՚ընտրենք առաջարկուող բաւիղներէն մէկը, որ կ՚առաջնորդէ Տիեփ գագաթը, 
երկրորդ աշխարհամարտի ֆրանսական ծանօթ վայրերէն մէկուն անունով, որ 
գանատական բանակին կողմէ ազատագրուեցաւ:  

 – Մէկ ժամ, մէկ ժամ 20 վայրկեան վերելք է,– կը զգուշացնէ հսկիչը. միւսները 
աւելի երկար են, եւ ժամը 5:30-ին պէտք է վերադարձած ըլլաք: 

 Թէեւ շատեր կան բարձրացող կամ իջնող, սակայն խաղաղ է ամեն կողմ: 
Մարդիկ ցած ձայնով կը խօսին եւ չեն խանգարեր բնութեան անդորրը: 

 Տերեւաթափը յառաջացած է, սակայն տակաւին ոսկի սաղարթներ շատ կան, 
մանաւանդ կէչիները, իրենց փոքրիկ փայլփլուն տերեւներով՝ սքանչելի կամարներ 
կը կազմեն մեր գլխին վերեւ: Իսկ գետինը տերեւի գորգ է: 

 Մարդոց խօսակցութիւնը գործի մասին է. յատկապէս երիտասարդներունը. 
մտահոգութիւններ, դժուարութիւններ կը պատմեն իրարու: Եւ հոս եկած՝ կարծես կը 
ձերբազատին այդ մտահոգութիւններէն ու դժուարութիւններէն: 

 Մենք կ՚ուզենք մեր խօսակցութիւնը շեղել մեր առօրեայ, հանապազօրեայ 
հարցերէն՝ ազգային կեանքէն, Հայաստանէն ու Արցախէն, ակումբէն, թերթէն ու 
դպրոցէն: Կ՚ուզենք... 

 Կը հասնինք ճամբաբաժան կէտի մը. ցուցատախտակը ցոյց կու տայ մեր 
բռնելիք ճամբան՝ կանաչ գիծը, որ ուղիղ կը շարունակուի: Դեղինը՝ ձախ կը թեքի, եւ 
աւելի կարճ է, կը տանի «Շաքարի հաց» գագաթը. միւսը՝ կարմիրը, աջէն կ՚երթայ, 
աւելի երկար է. յատկապէս այդ մէկը պէտք չէ առնել: Կապոյտը կ՚իջնէ դէպի լիճը, որ 
հեռու չէ, ու կ՚արժէ տեսնել: Վերադարձին անկէ կ՚անցնինք,– կը մտածեմ: 

 Վերելքը հետզհետէ աւելի կը դժուարանայ. կինս կանգ կ՚առնէ,– շունչս 
հատաւ, սպասէ՛,– կ՚ըսէ: Կը նստինք փոքրիկ ժայռի մը վրայ: Գետնէն կոտրած ճիւղի 
կտոր մը կը վերցնեմ, եւ կը խաղամ չորցած տերեւներուն հետ: Յանկարծ մարդկային 
դէմք մը կը տեսնեմ անոնցմէ մէկուն վրայ. ծանօթ կը թուի. կը կարծեմ, թէ 
պարզապէս աչքիս կ՚երեւի, բայց ոչ, իսկական դէմք մըն է, եւ հիմա կը յիշեմ ով է. 
տարիներ առաջ մեզի դրացի էր, ակումբ ալ կու գար. յետոյ հեռացաւ, քաղաքէն 
դուրս, հեռու հեռաւոր արուարձանները գնաց հաստատուեցաւ: Յակո՞բ էր, թէ 
Սարգիս, չեմ կրնար ճիշտ ըսել: 

 Զարմանքս ա՛լ աւելի կը շեշտուի, երբ ճիշտ անոր քով ուրիշ տերեւի մը վրայ 
այլ ծանօթ դէմք մը կը նշմարեմ: Այս մէկն ալ կապերը խզեց հայութեան հետ, որոշեց 
«քաղաքակիրթ» շրջանակներու հետ շփուիլ միայն: 

 – Նայէ՛, նայէ՛,– կ՚ըսէ կինս,– այն միւս տերեւին տակը ուրիշ մը կը տեսնեմ, 
որքան ալ կարմիր տերեւ մըն է: 

 Եւ այսպէս, մէկը միւսին ետեւէն չորցած տերեւները դէմք կ՚առնեն, անուն 
կ՚առնեն. մէկը օտարի հետ ամուսնացած, մէկը հայկական վարժարան չյաճախած, 
մէկը կուսակցութեան հետ քէն ըրած, մէկը իր առօրեայով կլանուած, մեկուսացած՝ 
հետզհետէ կը յայտնաբերուին. որքա՜ն ատեն է, չէինք տեսած զիրենք, մոռցած էինք 
իրենց գոյութիւնն անգամ: 

 Յանկարծ, բոլորը մէկ կ՚անհետանան, ու մենք իրարու երես կը նայինք: 
 – Շարունակենք,– կ՚ըսեմ: 
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 Կը հանդիպինք աղբիւրի մը, ճամբէն քիչ մը ներս քաշուած, փայտէ յատուկ 
անցքով մը հասանելի. բնական աղբիւր մը, որուն վրայ ջրհան մը զետեղուած է. 
աղուոր սառնորակ ջուր է: 

 – Ձմեռն ալ կը վազէ, սակայն ջրհանը կը հանենք, որպէսզի չսառի,– 
բացատրեց ետքը հսկիչը, երբ հրաժեշտ կ՚առնէինք այս վայրէն: 

 Ճամբուն մնացեալ բաժինը առանց անակնկալի կ՚անցնի. անասուններու շատ 
չենք հանդիպիր, սակայն նշանաձողերը ցոյց կու տան որ գաղթող թռչուններու 
ապաստանարան է այս լեռը: 

 Գագաթը. ճիշտ մէկ ժամ քառորդէն կը հասնինք. տափարակ ժայռ է, մարդիկ 
վրան նստած, կը վայելեն իրենց առջեւ բացուող տեսարանը: Վարը կ՚երեւի 
մայրուղին, ուրկէ եկանք, ոլոր–մոլոր ու փայլփլող Ռիշըլիէօն, որուն վրայէն անցանք 
կամուրջով. հեռուն՝ Սենթ-Հիլերի անմիջական դրացին՝ Սենթ-Պրիւնոն, հորիզոնին 
վրայ՝ «մեր» լեռը՝ Մոնթ-Ռուայալը, կամ Արքայալեռը, մշուշի մէջ, եւ դեռ անկէ ալ 
անդին, հազիւ նշմարելի՝ Լաւրենտեանները (Լորանսիենները): Դեռ ուշադիր աչքով 
կարելի է տեսնել նոյնիսկ ողիմպիական մարզադաշտի թեք աշտարակը: 

 Պայծառ երկինք է. արեւին չես կրնար նայիլ, ուղղակի աչք կը ծակէ: Ջինջ օդ: 
Կրնաս ժամեր մնալ այստեղ, ու մտաբերել նման տեսարաններ որոնք անջնջելի 
կերպով դրոշմուած են յիշողութեանդ մէջ. Հայաստանէն. Սաղմոսավանքի կռնակէն 
դիտուած՝ Քասախի կիրճը, Սիսիանի եկեղեցիին առջեւէն՝ դէպի դաշտերը. 
տակաւին Գլաձորի վանքէն դէպի հարաւ... 

 Հիմա սակայն հոս ենք, եւ ա՛լ պէտք ենք աճապարել, այլապէս չենք հասնիր 
մայրամուտէն ժամ մը առաջ մեկնիլ այս լեռնէն. ապահովութեան համար այդպէս կը 
պահանջուի: 

 Կը սկսինք իջնել, սկիզբը՝ ժայռերուն վրայէն ցատկռտելէն, յետոյ արդէն մեզի 
ծանօթ բաւիղը բռնելով: Միւս գագաթը կ՚արգիլէ, որ արեւը հասնի մեզի, բայց 
երեկոյեան լոյսը բաւարար է ու շատ հաճելի: Գրեթէ ամեն ոք վերադառնալու վրայ է, 
բայց քանի մը համարձակներ դեռ դէպի բարձունքը կ՚երթան. վստահ եմ՝ պիտի 
ուշանան: 

 Կու գանք աղբիւրին, անգամ մը եւս ումպ մը կ՚առնենք մեր ափով. կը հասնինք 
այն քարը, ուր նստած էինք հանգիստի. բայց կանգ առնելու պէտք չենք զգար: 

 Կը վերյիշենք դիմաւոր տերեւները, կը նայինք գետին՝ ոչինչ կը նշմարենք, ու 
ահա պիտի շարունակենք մեր ճամբան՝ հովը կը փչէ, եւ ծառերէն նոր տերեւներ կը 
թափթփին. անոնցմէ մէկը կու գայ, ճակատիս կը փակի. կը վերցնեմ, աչքիս չեմ 
հաւատար. նորէն դէմք մը, շա՛տ ծանօթ, զաւկիս տարեկից, իրեն պէս՝ ազգային 
վարժարան աւարտած, աչք ալ կ՚ընէ ինծի ու անուշադիր մէկ պահուս խոյս կու տայ 
մատներուս մէջէն, կը յանձնուի դարձեալ հովին շարժումներուն եւ կ՚երթայ 
խառնուիլ գետինը ծածկող չոր տերեւներու գորգին: 

 Ժամանակը յառաջացած է, ու մենք կ՚աճապարենք դուրս գալու այս 
տարօրինակ վայրէն: 

 Բայց իրապէս կը յաջողի՞նք. չեմ գիտեր: 
«Հորիզոն», 10 նոյեմբեր 1997 
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Ինքնատիպ streap–tease մը 
 

Գարնան սեմին՝ ձմեռը կը յամենայ դեռ մեր կողմերը. անցեալ շաբաթ, մարտի 
կէսերուն, ձիւն ալ եկաւ, վերստին ճերմկցուց արար աշխարհ։ Կը մտածես՝ ա՛լ չափը 
անցաւ։ Կը մտածես ու եթէ միջոցները չունիս, գոնէ մտքո՛վ կը թռչիս դէպի տաք 
եզերքները ու կը ջանաս յիշատակներով ջերմանալ։ 

Ահա այդպէս կը վերադառնամ արձակուրդի նախասիրած վայրերէս մին՝ 
Գէյփ-Գոտ, ուր անմոռանալի օրեր գրանցուած են յուշերու տոմարիս մէջ։   

Cape Cod Times-ին մէջ կարդացեր էինք, թէ բացառիկ ներկայացում մը կայ 
Հարուիչ Փորթ աւանի մշակութային կեդրոնին մէջ։ Սիրած էինք այդ կեդրոնը. 
ընտանեկան մթնոլորտ մը կը տիրէր. շրջակայ բնակիչները կու գային հոն. 
ընդհանրապէս տարեց զոյգեր, իրենց բարեկամներով. ամառնային, արձակուրդային 
հագուստ-կապուստով։ Այս անգամ ներկայացուելիքը cabaret-ի ելոյթներու շարք մըն 
էր, խաղարկութեամբ երկու դերասանուհիներու՝ տարիքը առած, վաստակաւոր 
երկու քոյրերու, որոնց մասին գովեստով կը խօսէր թերթը։  

Ուրիշ բան չունէինք այդ երեկոյ, այր ու կին որոշեցինք երթալ հոն. նախորդ 
անգամներուն՝ տարբեր առիթներով, յուսախաբ չէինք եղած։  

Մեր պանդոկէն մինչեւ Հարուիչ Փորթ կէս ժամ մը կ՚առնէր. պիտի անցնէինք 
Հայանիսէն, Եարմութէն, Տենիս Փորթէն եւ այլ աւաններէ։ Ծովեզերքը՝ իրարու 
ագուցուած բնակավայրերու շղթայ մը, ու զիրենք կապող թիւ 28 ճամբան։ Ճեպուղին 
պիտի չառնէինք, քանի որ հաճելի էր անցնիլ այդ վայրերէն, մերթ ընդ մերթ տեսնել 
ծովը, ծովահայեաց տուներն ու պանդոկները, երեկոյեան նաւահանգիստ հասած 
առագաստանաւերը ու մանաւանդ ճեմող ամառնորդները, որոնք կը պտտէին 
խումբերով կամ առանձինն, տեղ մը գարեջուրի սեղաններուն շուրջ կը հաւաքուէին 
պահ մը, ուրիշ տեղ մը պաղպաղակի կրպակներուն առջեւ պոչ կը բռնէին ու իրենց 
խայտաբղէտ հանդերձանքով կը ստեղծէին զբօսավայրի հաճելի մթնոլորտը։ 

Ամենէն լաւը այն էր, որ այդ ամբողջ ճանապարհին չկային աղմկարար 
զբօսանքներ՝ խանգարելու հանդարտ շիջումը երեկոյեան։ 

Կը հասնինք տեղ. Ինքնաշարժը կը զետեղենք եկեղեցիին ետեւի 
կայանատեղին, որ կից սրահին ալ կը ծառայէ։ Կ՚անցնինք սպիտակ ներկուած 
փայտեայ աղօթատեղիին կողքէն, դուրս կու գանք փողոց։ Դեռ կանուխ է. տոմսերը 
առնենք ու քիչ մը շրջինք,– կ՚ըսենք։ Ակումբի մուտքին, սեղանի մը առջեւ, միջին 
տարիքի կին մը նստած է ու տոմսերը կը վաճառէ։      

Մեր ձեռնարկները կը յիշեմ: 
 Մայրամուտ է. ա՛լ արեւը չ'երեւիր, երկինքը գոց կապոյտի ու մանուշակի 

երանգ մը առած է. ամպ չկայ, ու շրջակայ գոյները բոլորն ալ մոխրագոյնի կը զարնեն 
այդ տկար լոյսին տակ. ելեկտրական լապտերներն ալ կամաց կամաց կը վառին: 

 Փողոցը նեղ է. այս կողմը մայթ չկայ. փոխարէնը մարգագետնի նեղ երիզ մը՝ 
ասֆալթը կը բաժնէ շէնքերու ճակատներէն: Մայթը՝ փողոցին միւս կողմն է. այն 
կողմին վրայ քիչ մը կը ճեմենք. փռապանը կը պատրաստուի խանութը  գոցելու. 
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դրացիները արդէն փակ են: Բոլորն ալ ճաշակով շտկուած ցուցափեղկեր ունին, եւ 
անոնց առջեւ, պատէն կախուած՝ երկարաւուն թաղարներ կամ ամաններ, որոնց մէջ 
փոքրիկ թաղարներով  ծաղիկներ են գոյնզգոյն: Կը վայելենք հանդարտութիւնը: 

 – Ժամը ութին քառորդ կայ, մտնենք որ լաւ տեղ ունենանք,– կ՚ըսեմ կնոջս, ու 
կը վերադառնանք սրահ, ուր արդէն հասած են հանդիսատեսները: 

 Մեզ կ՚առաջնորդեն ներս. 
 – Ուր որ կը փափագիք՝ նստեցէք,– կ՚ըսեն: 
 Փոքր, կլոր կամ քառակուսի սեղաններ են, չորս հոգիի համար, կարմիր–

ճերմակ գծաւոր քառակուսիներով: Ծալուող աթոռներ, մետաղէ: Մէկ խօսքով, 
իսկական ակումբ... 

 Սպասարկութիւն ալ կայ՝ սուրճ, զովացուցիչ: 
 Կը գրաւենք երկու աթոռ. քիչ ետք ուրիշ զոյգ մըն ալ կը միանայ մեզի, ու 

սրահին լոյսերը կը մարին, բեմը կը մնայ լուսավառուած: 
 Կազմակերպիչներուն կողմէ մէկը կու գայ առաջ. կը նկատեմ որ տոմսերը 

վաճառող կինն է. բարի գալուստ կը մաղթէ ներկաներուն,– հաճելի անակնկալ մը 
ունինք ամենէն վերջը,– կը յայտարարէ, յաջորդ յայտագիրները կը ծանուցէ, ու արագ 
կը հեռանայ՝ բեմ հրաւիրելով օրուան արուեստագէտները: 

 Եւ ահա անոնք, երկու քոյր, «երկուսն էլ մի պոյի», հագուած, շքուած, պճնուած՝ 
կը ներկայանան, ու կը սկսի երեկոյթը : 

 Իրենց բեմական շարժուձեւերէն, խօսքի ելեւէջներէն, ամեն ինչէ կ՚երեւի, որ 
վարպետ դերասանուհիներ են. տարիքը առած, այո, բայց եւ այնպէս՝ այնքա՛ն յաջող, 
որ որեւէ վայրկեան ուշադրութիւնդ չի հեռանար իրենց վրայէն: 

 Նիւեորքեան տեսարաններ կը բեմադրեն, փոքր պատկերներ ու 
տրամախօսութիւններ. 60–ական թուականներու գապարէի երգեր եւ այլն: Երբեմն 
մէկն ու մէկը այր մարդու դեր կը ստանձնէ: Կը խօսին իրարու հետ, աներեւոյթ 
անցորդներու հետ, հանդիսատեսներուն հետ: Գլխարկ մը, վզնոց մը փոխելով 
մթնոլորտ կը փոխեն, տիպար կը փոխեն, ու չենք կրնար չտարուիլ, չհիանալ իրենց 
խաղարկութեամբ: 

 Նստարան մը, փողոցի լապտեր մը եւ ուրիշ ոչինչ կայ բեմին վրայ: 
Նստարանին վրայ՝ աղաւնիներուն հացի բրդուճ կը նետեն, շունիկի մը հետ կը 
«խօսակցին» եւ այլն: 

 Իսկապէս, առաջին տեսարանէն մինչեւ վերջընթերը անոնք մեզ իրենց 
կապուած կը պահեն: 

 Ու վերջապէս կը հասնի գագաթնակէտը, ներկայացման ամենէն կարեւոր 
պահը: 

 Օրուան խօսնակը դարձեալ բեմ կու գայ: 
 – Ինչպէս յայտնեցի յայտագրի սկիզբը, մեծ անակնկալ մը վերապահած ենք 

ձեզի, սիրելի ներկաներ: Մեր մեծ արուեստագէտները պիտի ներկայացնեն, առաջին 
անգամ ըլլալով, strip-tease-ի տեսարան մը: 

 Զարմանքի ալիք մը կ՚անցնի սրահին պահպանողական հանդիսատեսներուն 
վրայէն: 
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 – Ո՜հ, ո՜ւհ,– ձայներ կը լսուին: 
 – Իրար մի՛ անցնիք. այս տեսակ ներկայացում դուք չէք տեսած երբեք: Ասիկա 

հոգեկա՛ն strip-tease մըն է. անպայման գոհ պիտի մնաք,– կ՚ըսէ ու կը քաշուի: 
 Երաժիշտները՝ դաշնակահարուհին ու թմբկահարը, որոնք բոլոր միւս 

պատկերներուն ալ ընկերակցած էին իրենց զուսպ ու գրեթէ աննկատ նուագով, կու 
տան ազդանշանը, ու ահա դարձեալ կ՚երեւին զոյգ քոյրերը: Այս անգամ տարբեր 
զգեստաւորումով: Մէկը մտաւորականի, լուրջ, պարզ հագուստով մը, միւսը՝ 
արուեստագէտի, այսպէս աւելի առտնին, քիչ մը թափթփած վրայ գլուխով մը: 

 Ու կը սկսի «շո»ն՝ ծեքծեքումներով, յոխորտական շարժուձեւերով նախ կը 
հաստատեն, իրենց արժանիքները, գիտէ՞ք մենք ով ենք, ի՜նչ արժէք կը 
ներկայացնենք, մեզի նման գրող-բանաստեղծ-բանասէր-ուսուցիչ կամ՝ նկարիչ-
երաժիշտ-դերասան-երգիչ դուք ուրիշ տեղ չէք կրնար գտնել ըսել ուզելով, ապա կը 
սկսին հանուիլ: 

 Բայց ի զարմանս ներկաներուն, անոնք իրենց հագուստները չէ, որ կը հանեն, 
այլ իրենց հագուստներէն դուրս կու գան մաս առ մաս: Դուրս կու գան՝ ու տեղը 
պարապ կը մնայ. Նախ կ՚անհետանան սրունքները, ու կը տեսնենք կօշիկները, որոնք 
կը շարժին, այնպէս ինչպէս հագուած ըլլային, բայց անոնց վրայ պարզապէս ոչինչ 
կայ մինչեւ փէշին քղանցքը: Յետոյ թեւերը կը վերնան, ու կը մնան ձեռնոցները, 
որոնք ձեռքերուն տեղը կը մատնեն, բայց օդին մէջ առանձին շարժող իրերու կը 
վերածուին: 

 Վերջապէս դէմքերը կ՚անհետանան, աչքերով, քիթ ու բերանով, ու գլխուն տեղ 
դարձեալ պարապ մը կը մնայ՝ կեղծամներով ու գլխարկներով սահմանուած: 

 Երբ այլեւս մարդկային ամեն հետք կը չքանայ, երկու զոյգ զգեստները, 
կօշիկներն ու գլխարկները կու գան բեմին մէջտեղ, կը խոնարհին զարմանահար 
հանդիսատեսներուն առջեւ, ապա փուլ կու գան իրենք իրենց վրայ, կը վերածուին 
երկու կոյտի բեմահարթակին վրայ: 

 Խելայեղ ծափերու տարափին տակ ոտքի կ՚ելլեն զգեստները, ու հրաշքով  մը 
երկու դերասանուհիները ետ անոնց մէջն են, դարձեալ կը խոնարհին, կ՚ընդունին 
հիւրընկալներու ծաղկեփունջերը, օդային համբոյրներ կը ղրկեն ներկաներուն, ու 
բաց բեմը կը լեցուի շնորհաւորող հանդիսատեսներով: 

 Դուրս կու գանք: Մինչեւ մեր պանդոկը կը քշենք՝ ապշած ու մտածումներով 
տարուած: 

 Ու այդ օրէն ի վեր չենք կրնար դադրիլ վերյիշելէ այդ իւրօրինակ, «հոգեկան» 
strip-tease-ը ու չենք կրնար զուգահեռներ չտեսնել մեր կեանքին հետ: 

 Չէ՞ որ կեղծ հանճարներ կը վխտան նաեւ մեր շուրջ, ամե՛ն օր... 
«Հորիզոն», 29 մարտ 1999 
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Հեքիաթ 
 
 «Ակոռիի մեծ կարասին բոլորտիքն են բազմեր, 
 Աւագ իշխանք, մեծ պարոնայք ժողովք են հոն կազմեր...»: 
 Կարելի էր այսպէս սկսիլ այս հեքիաթը, կամ հեքիաթներու ամբողջ շարքը, որ 

կրնայ հետեւիլ այս առաջինին: 
 Ակոռին, սակայն, դժբախտաբար հեռու է, եւ մեր ձեռքն ալ չէ: Ուստի, անկէ 

ետք ամենէն յարմար տեղը պիտի ըլլար ակումբին ճաշարանը, ուր, դարձեալ 
դժբախտաբար, գինին կարասով չ՚սպասարկուիր... 

 Բայց, հայոց մեծամեծները հիմա խմելու, ուտելու համար չեն բազմած կլոր 
սեղանին շուրջ: 

 «Սաստիկ է վէճ, մեծ է խնդիրն զոր այնտեղ կը խորհին, 
 Թէ ինչ կերպով դարման տանին հիւանդ մեր աշխարհին...»: 
 Իսկ այդ մեծ խնդիրներէն առաջինը, գլխաւորը, կարելի է ըսել 

կարեւորագոյնը՝ ներգրաւման հարցն է. երիտասարդութեա՛ն ներգրաւման: 
 Հարցը լուրջ է. ցարդ առնուած քայլերը արդիւնք չեն տուած, եւ 

երիտասարդները ակումբ չեն յաճախեր, գրեթէ չեն յաճախեր: 
 Մեծամեծները գլուխ կը քերեն, լուծում չեն գտներ: Չեն գտած ցարդ, բայց այդ 

երեկոյ, անոնք որոշած են չհեռանալ այդ սեղանէն, մինչեւ չյաջողին նոր ճանապարհ 
մը գտնել: 

 Կը տիրէ պրկուած մթնոլորտ. մասնակիցները հաշտ չեն. ամեն մէկը իր 
լուծումը ունի. միւսին լուծումը չի հաւնիր. կարելի չէ համախոհութիւն ստեղծել: 

 – Այդ ըսածդ հազար անգամ իմացած ենք, նորութի՛ւն տուր,– կ՚ըսէ մէկը: 
 – Ձայնդ կտրէ, միայն կը խօսիս, կը քննադատես, բայց կարծիք չունիս, 

առաջարկ չունիս,– կը պատասխանէ միւսը: 
 Ժողովին նախագահը կը փորձէ հանդարտեցնել ներկաները, ի զուր. կիրքերը 

աւելի կը բորբոքին, մարդիկ կը սկսին հայհոյել իրարու, մէկը նոյնիսկ ոտքի կ՚ելլէ, 
աթոռը կը վերցնէ՝ քովինին գլխուն իջեցնելու համար, երբոր յանկարծ մէկը կը 
բացագանչէ. 

 – Եւրեքա... ես գիտեմ ինչ պիտի ընենք: 
 Բոլորը կը սառին ու լարուած ուշադրութեամբ իրենց աչքերը կը գամեն իրենց 

սեղանակիցին վրայ. 
 – Ի՞նչ,– կը հարցնեն միաբերան՝ թատերական տեսարանի մը մէջ ըլլային 

կարծես: 
 – Գտայ, գտայ, ուրիշ ճար չունինք,– կը պնդէ գիւտարարը՝ պայծառացած 

դէմքով մը: 
 – Ըսէ՛, եղբայր, ըսէ մենք ալ ուրախանանք,– կը պահանջէ նախագահը: 
 – Պիտի կանչենք, պիտի գայ, պիտի լուծէ այս հարցը,– կը խօսի առաջինը: 
 – Ո՞վ պիտի կանչենք,– հարց կու տան բոլորը,– ո՞վ պիտի կանչենք, ո՞վ, ո՞վ... 
 – Ա՛ն: 
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 – Ա՞ն ով է: 
 – Սրնգահա՛րը: 
 – Ի՞նչ սրնգահար,– այս անգամ զարմացած ու թերահաւատ կը նային իրենց 

ատենակիցին: 
 – Կատա՞կ կ՚ընես, մեր վրա՞յ կը խնդաս, մեզ կը քաշքշե՞ս, ի՞նչ է, ամօթ չէ՞ 

ըրածդ,– կը յարեն չորս կողմէն: 
 – Կատակ չեմ ըներ, գիտեմ ինչ կ՚ըսեմ, թոյլ տուէք բացատրեմ միտքս: 
 – Shoot, արձակէ սա ըսելիքդ, իմանանք,– կը հրահանգէ նախագահը: 
 – Լաւ, լաւ, գիտէի որ ձեր առաջին հակազդեցութիւնը այս պիտի ըլլար,– կը 

բացատրէ խօսողը,– բայց ես լուրջ եմ. կ՚առաջարկեմ հրաւիրենք Հայաստանի 
լեռներու սրնգահարը... 

 Կը տիրէ քար լռութիւն: 
 Ներկաները կը նային իրարու. եւ հետզհետէ կը պայծառանան երեսները, մէկը 

միւսին ետեւէն: 
 – Կեցցե՛ս, ընկեր,– կը յայտարարէ մէկը: 
 – Մինչեւ հիմա ինչպէ՞ս չմտածեցինք անոր մասին,– կը յարէ միւսը: 
 – Եթէ փրկութիւն կայ՝ անկէ կրնայ գալ,– կ՚աւելցնէ երրորդը: 
 Հոս ստիպուած եմ միջամտել, ու բացատրել թէ ով է այս նշանաւոր 

սրնգահարը, որուն վրայ այսքան մեծ յոյսեր ունին ժողովականները: 
 Անշուշտ բոլորդ ալ մանուկ եղած էք, ու կարդացած էք կամ ձեզի պատմած են 

13–րդ դարու գերմանական Համըլէն գիւղի մոգական սրինգով այն պարիկին մասին, 
որ այնքա՜ն վարպետօրէն իր նուագով գիտէր հմայել իրեն հետեւող երախաները:  

 Ահա այդ պարիկին նման մէկն է Հայաստանի լեռներու սրնգահարը, որուն 
համբաւը հասեր էր մեր ժողովականներու ականջը: 

 – Կը բերենք, կը նուագէ ու իր նուագին կախարդանքովը կը քաշէ կը բերէ 
երիտասարդները,– համաձայնեցան ազգին ճակատագրով մտահոգ մեր 
մեծամեծները: 

 – Լաւ,– ըսաւ ժողովին նախագահը եւ դառնալով քարտուղարին, հրահանգեց 
որ անմիջապէս ճամբորդական կարգադրութիւնները ընէ: 

 – Վիզայի հա՞րցը,– յիշեցուց ժողովական մը: 
 – Դուն ալ վաղը արտաքին գործոց նախարարութիւն հեռաձայնէ, ստուգէ,– 

ցուցմունք տուաւ նախագահը: 
 – Մէկը հասցէն ունի՞,– հարց տուաւ ուրիշ մը: 
 – Երեւանի մեր մշակութային գրասենեակը ֆաքս մը ղրկէ, կամ ի–մէյլ մը,– 

աւելցուց նախագահը խօսքը ուղղելով քարտուղարին դարձեալ: 
 – Ոչ հեռապատճէնի ոչ ալ ել–նամակի պէտք կայ... 
 Անծանօթ ձայն մըն էր, որ կու գար սենեակին խորքէն. բոլորը դարձան այն 

կողմ ու զարմանքէն սառեցան–մնացին: 
 – Ես հասայ, ես հո՛ս եմ, ի՞նչ կ՚ուզէք ինձմէ, ի՞նչ է ձեր խնդիրը,– աւելցուց 

անծանօթը, որ վառվռուն աչքերով երիտասարդ մըն էր ու քմծիծաղով մը կը խօսէր: 
 – Այսքան արա՞գ, ուրկէ՞ իմացար, ինչպէ՞ս եկար: 
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 – Ատոնք իմ գաղտնիքներս են, ըսէք ինծի ի՞նչ է ձեր ուզածը: 
 Ժողովականները, քիչ մը շփոթի մատնուած, իրարու երես նայեցան, ապա 

ձայնը տուին նախագահին: 
 – Հրամէ, սիրելի բարեկամ, – խօսեցաւ նախագահը: 
 Շիտակը ըսելու համար, երբ Հայաստանի լեռներու սրնգահարին անունը 

տրուեցաւ, ոչ ոք կը յիշէր անոր կերպարանքը. աղօտ կերպով գիտէին որ Համաստեղ 
անոր հանդիպած էր Մէյնի լեռներուն վրայ, երբ զոյգ մը հայ ագարակապաններու 
երեւցած էր այծի մօրուքով, այծի եղջիւրներով, եւ այծի ոտքերով, եւ նոյնիսկ երբ 
ամբողջական մարդու ձեւ առնէր, դարձեալ այծի հոտ կու գար վրայէն ու այծի պէս 
կը փռնգտար: Այս ամենը մոռցած էին հիները, իսկ նորերը ոչինչ գիտէին, բացի իր 
հրաշագործ կարողութենէն: Այդ կարողութիւնը իր սրինգին մէջն էր, զոր երբ 
գործածէր հայկական մեղեդիներ նուագելու համար՝ ունկնդիրները կը 
յափշտակուէին, իր ետեւէն կ՚երթային՝ ո՛ւր որ տանէր ան. Համաստեղի Սաթոն՝ 
ագարակապան Մարգարի աղջիկը, այդպէս անհետացած էր՝ քալելով Վարդանի 
ետեւէն (այդ էր Սրնգահարի անունը) մինչեւ հայրենի լեռները: Սակայն ատիկա կէս 
դար առաջ էր: 

 Հիմա իրենց առջեւ կանգնած էր ոչ թէ գիւղացիի մը պատռտուած 
հագուստներով, այլ ճինզ ու սուէթըր հագած, ժամանակակից վրայ–գլուխով 
երիտասարդ մը, մինչ բոլորը կ՚ակնկալէին որ մազ մօրուք ճերմկցուցած վարպետ մը 
ըլլար իրենց փրկարարը. ըսենք Ջիւանին նման... 

 Վարդան եկաւ, տեղ գրաւեց սեղանին շուրջ, եւ ականջները սրած՝ հայեացքը 
ուղղեց ատենապետին, որ այս հանդիսաւոր պահուն հարկը զգաց ոտքի կանգնելու: 

 – Սիրելի բարեկամ,– ըսաւ ան,– նախ բարի եկար. ի հարկէ շատ զարմացանք, 
որ ասանկ շուտ, ակնթարթային արագութեամբ, մեր մէջ յայտնուեցար. հրաշքի մը 
պէտք ունինք՝ մեր հարցը լուծելու համար: 

 – Ո՞րն է ձեր հարցը,– հարցուց Սրնգահարը, միամիտ ձեւացնելով ու սեղանին 
վրայ դնելով եղէգի կտոր մը, որուն վրայ ծակեր կային: Իր նշանաւոր դուդուկն էր, 
որով հմայած էր աշխարհի ունկնդիրները: 

 – Մեր հարցը, մեր հարցը, մեր կարեւորագոյն հարցը... 
 – Արդեօք մարդավարի ժողով ընելու ձեր անկարողութի՞ւնն է,– վրայ բերաւ 

Սրնգահարը,– տեսայ քիչ առաջ ինչպէս կը գզուըտէիք, աթոռ ալ քաշեցիք իրարու 
վրայ: 

 – Ինչպէ՞ս տեսար, հո՞ս էիր այդ պահուն: 
 – Այդ ալ իմ գաղտնիքս է: Մինչեւ չսորվիք սեղանին շուրջ հանդարտ նստիլ, 

ձայն առնել, հերթով խօսիլ, խօսողը մտիկ ընել, փորձել հասկնալ ի՞նչ կ՚ըսէ՝ 
փոխանակ խօսիլ սկսելէ առաջ միջամտելու, հակաճառելու, ձեր տեսակէտը 
պարտադրելու մէկը միւսին՝ ուրիշ բան չէք կրնար ընել: 

 – Բայց դուն ո՞վ ես, որ մեզի դասեր տալու ելեր ես, ատոր հաար չկանչեցինք 
քեզ,– բողոքեց ներկայ մը: 

 – Թոյլ տուէք շարունակէ իր խօսքը,– հրահանգեց նախագահը,– մտիկ կ՚ընենք: 
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 – Ըսա՛ծս այն է, թէ որեւէ հարց լուծելէ առաջ պիտի սորվիք զիրար յարգել, 
լսել, կիրթ ձեւով հակաճառել: 

 – Բայց... 
 – Բայց,– ընդվզած ձայնը բարձրացուց ժողովականներէն մէկը, մեր մէջ 

մարդիկ կան, որ խօսք չեն հասկնար: 
 – Ճիշտ չէ ատիկա,– բողոքեց դիմացը նստող մէկը,– դուն քեզի նայէ, խօսք 

չհասկցող չկայ, բայց դուք ձեզ բանի մը տեղ դրած, մեր վրայէն կը նայիք մեզի: 
 – Ի՞նչ «դուք», ի՞նչ «մենք»,– զարմացաւ Վարդան,– ո՞վ են այդ «դուք»-երն ու 

«մենք»-երը: 
 – Հապա, դիտել տուաւ ուրիշ մը, այստեղ անհաշտ կողմեր կան, անհաշտելի 

սկզբունքներ կան: 
 – Օրինա՞կ,– շարունակեց հետաքրքրուիլ Սրնգահարը: 
 – Օրինակ, անոնք կը պնդեն, որ արմաւ ուտենք, արմաւը կարեւոր է եղեր 

առողջութեան համար,– բացատրեց խօսակիցը: 
 – Իսկ ի՞նչ կայ ասոր մէջ,– միշտ հարցափորձեց Վարդան: 
 – Եղբայր, ըսենք ճիշտ է ըսածը, անոնք իրենց երկրին մէջ արմաւ ունէին, 

ատոր վարժուած էին, հոս ալ եկեր են, արմաւին գովքը կ՚ընեն, մենք արմաւ չունէինք. 
խնձոր կ՚ուտէինք: 

 – Յետոյ, աւելցուց անդիէն սեղանին ծայրը նստող ժողովականը,– արմաւը 
սուղ է, դժուար գտանելի, բայց հոս առատ խնձոր կայ, թէեւ մեր երկրի խնձորը ո՜ւր, 
այստեղինը ուր: Հոս խնձոր հասցնել չեն գիտեր, անոր գաղտնիքը մեզի՛ տրուած էր, 
մեզի... 

 Վարդան հաճոյքով կ՚ունկնդրէր այս կարեւոր վէճը, ուր ազգի, լինել-
չլինելութեան հարցերը կը ծեծուէին. արմա՞ւ, թէ՞ խնձոր. լինե՞լ, թէ՞ չլինել: 

 – Լաւ,– ըսաւ ան ի վերջոյ,– զիս ասոր համա՞ր կանչեցիք, կարծեցի ուրիշ 
խնդիրներ ունիք, բայց քանի որ ասով սկսանք, ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ հաշտուիք, իրարու 
ձեռք թօթուէք, համաձայնիք քիչ մը արմաւ ուտել, քիչ մըն ալ խնձոր, ու անցնիք ձեր 
բուն խնդրին: 

 Եւ սրինգը վերցուց, փոքր եղանակ մը նուագեց, որ կը յիշեցնէր «Սեղանն է 
առատ» երգը, ու ահա յանկարծ սեղանը լեցուեցաւ արմաւով՝ կարմիր, դեղին, 
սրճագոյն արմաւներով, խնձորով՝ կանաչ, կարմիր, դեղին, խատուտիկ ու դեռ քանի՜ 
-քանի՜ տեսակ խնձորներով, այլեւ բազում այլ պտուղներով՝ սալոր, ելակ, տանձ ու 
դեղձ, խաղող ու դեռ ի՜նչ-ի՜նչ չնաշխարհիկ պտուղներ: 

 – Հրամեցէք, կերէք, կշտացէք, որ կարենանք ժողովը սկսիլ,– թելադրելու պէս 
հրահանգեց այս կախարդ Սրնգահարը: 

 Մարդիկ չէին հաւատար իրենց տեսածին. վէճը դադրեցաւ, նստան եւ անոյշ 
ըրին իրենց հրամցուած ճոխ սեղանը: 

 – Ուրեմն, սկսինք,– վերջապէս խօսեցաւ նախագահը: 
 – Սկսինք,– կրկնեցին ժողովականները, ու բոլորը աչք ու ականջ կտրած 

իրենց հայեացքները սեւեռեցին Հայաստանի լեռներու սրնգահարին վրայ: 
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 – Ուրեմն, ի՞նչ կը սպասէք ինձմէ, ըսէք ի՞նչ կրնամ ընել ձեզի համար,– 
հարցումը կրկնեց հիւրը, որ ակներեւ կերպով համբերութիւնը սկսած էր կորսնցնել: 

 – Սուրբ Վարդա՞ն կոչենք քեզ, թէ՞ Սուրբ փրկիչ, մենք պէտք ունինք քու 
միջնորդութեանդ, պէտք ունինք քու կախարդական սրինգիդ, որպէսզի մեր 
երիտասարդութիւնը փրկենք: 

 – Ինչո՞ւ, ի՞նչ պատահեր է. ինչէ՞ն պիտի փրկէք ձեր երիտասարդութիւնը. 
արդեօք մոլութիւններո՞վ տարուած են, բախտախաղի՞ տուած են իրենք զիրենք, 
հեշտասիրութեա՞ն, կնամոլութեա՞ն, աւազակախումբեր կազմած փողո՞ց իջած են, 
ի՞նչ կ՚ընեն,– հարցումները ետեւ–ետեւի համազարկի պէս տեղացուց Սրնգահարը: 

 – Աման չէ՛, ինչե՜ր անցան մտքէդ, ատանկ բան չկայ. բոլորն ալ խելքը–գլուխը 
զաւակներ են,– բացատրեց նախագահը,– կ՚ուսանին, համալսարան կ՚երթան, ապա 
կ՚աշխատին, տուն–տեղ կ՚ըլլան, ընտանիք կը կազմեն: 

 – Ուրեմն ինչ է հարցը: 
 – Հայութեամբ չեն հետաքրքրուած: 
 – Այդ ալ ճիշտ չէ,– միջամտեց ժողովական մը, այն որ համարձակած էր 

ընդհանուրի կարծիքին համաձայն չըլլալ, գէթ հարցականի տակ առնել: 
 – Այսի՞նքն,– հետաքրքրւոեցաւ Վարդան: 
 – Այսինքն, ոչ թէ հայութեամբ չեն հետաքրքրուած, այլ ակումբ չեն գար: 
 – Թերեւս ուրիշ հայկական ակումբ կը յաճախեն: 
 – Ոչ, ոչ, հայկական ակումբներէն հեռու կը մնան: 
 – Լաւ, հարց տուե՞ր էք դուք ձեզի, թէ ինչո՞ւ այդպէս է,– հարցուփորձեց 

Վարդան: 
 – Չէ, ամեն բան ըրեր ենք մեր զաւակներուն համար եւ սակայն չենք յաջողեր 

զիրենք ներգրաւել մեր մէջ, որ գան, մեր գործը շարունակեն: 
 – Ո՞ր գործը,– հարցուց Սրնգահարը,– արմաւի եւ խնձորի վէ՞ճը շարունակեն: 
 – Կեցցես,– դիմեց իրեն համարձակ ժողովականը,– մատը վէրքին վրայ դրիր: 
 – Հրա՜շք մը,– նետեց անդիէն թերահաւատ ժողովականը, քիչ մը հեգնանքով: 
 – Հրաշքը կը պատահի, եթէ բոլորդ միասին ուզէ՛ք որ պատահի,– բացատրեց 

Սրնգահար Վարդան,– որքա՞ն անկեղծ էք, որքա՞ն իրապէս կ՚ուզէք որ նորերը գան ու 
ձեր աթոռները գրաւեն: 

 – Մենք յոգնեցանք այս աթոռներուն վրայ նստելէն,– յարեց նախագահը,– այո՛, 
կ՚ուզենք որ գան, կ՚ուզենք որ մեզ հանեն այս աթոռներէն: 

 – Բայց ի՞նչ ընելու պիտի գան,– անմեղ կերպով հարց տուաւ Վարդան: 
 – Ճիշտ է ըսածը,– միջամտեց Թերահաւատը,– ո՞ւր պիտի գան, ի՞նչ պիտի 

ընեն այս մեր չորս չոր պատերուն մէջ: 
 – Մե՞նք ինչ ըրինք, մենք ալ երիտասարդ էինք երբոր եկանք, եւ կեանքով 

լեցուցինք այս պատերը,– հռետորական հարց ու պատասխան տուաւ ուրիշ 
ժողովական մը: 

 – Հիմա ուրիշ է, հիմա մեր ունեցածը այլեւս չի գոհացներ նոր սերունդը, մենք 
զիրենք հրապուրել չգիտցանք, չենք գիտեր: 
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 – Հրապուրե՞լ... գուցէ հմայե՞լ կ՚ուզէք զիրենք իմ սրինգովս,– չարաճճի կերպով 
հարցուց Սրնգահարը,– ա՞յդ է ձեր զիս այստեղ կանչելուն նպատակը: 

 – Այո՛, այո՛,– միաբերան գոչեցին ներկաները,– նուագէ՛ ու հաւաքէ, 
համախմբէ, մեր շուրջ բոլորէ երիտասարդները, մենք ալ տեսնենք, ուրախանանք... 

 – Բայց ձեր ընկերը դարձեա՛լ իրաւունք ունէր քիչ առաջ,– դիտել տուաւ 
Սրնգահարը,– այս շրջապատը չի նպաստեր երիտասարդները հաւաքելու: 

 – Ինչպէ՞ս, ինչո՞ւ ատանկ կ՚ըսես, ի՞նչ ունի մեր ակումբը, որ չնպաստէ..., – 
բողոքեցին ժողովականները, մինչ Թերահաւատը կը ժպտէր գլուխը շարժելով: 

 – Հարցուցէք ի՞նչ չունի,– ճշդեց Սրնգահարը: 
 – Ամեն յարմարութիւն ստեղծած ենք,– դիտել տուաւ ժողովականներէն մէկը, – 

ալ ի՞նչ կ՚ուզեն աւելի: 
 – Մենք երբոր այս երկիրը եկանք, ոչի՛նչ ունէինք, ոչի՛նչ, ամեն ինչ զերոյէն 

սկսանք: 
 – Դուք բան մը ունէիք, որ ձեր նորերը չունին, իրենց չկրցաք փոխանցել,– 

յայտարարեց Վարդան ու սրինգը վերցուց եւ սկսաւ նուագել, առիթ չտալով որ 
ներկաները յաւելեալ հարցումներով զիրար վիրաւորել կամ ինքզինք 
յուսահատեցնել սկսին: 

 Նուագը հանդարտեցուց զիրենք, սրահին լոյսերը սկսան մարիլ 
աստիճանաբար, ու առաստաղէ՞ն, թէ՞ երկինքէն կարծես հսկայ պաստառ մը իջաւ: 
Գիտէին, որ նման յարմարութիւններով չէր օժտուած իրենց ակումբը, բայց այլեւս 
վարժուեր էին Սրնգահարի անսպասելի մատուցումներուն, որով լուռ սպասեցին, 
տեսնելու թէ ի՞նչ պիտի երեւէր պաստառին վրայ: 

 Եւ ահա իրենց շատ ծանօթ շէնք մը՝ ակումբը, իր աղիւսապատ պատերով, 
կպրապատ մուտքի հրապարակով: Բայց ատիկա ակնթարթ մը տեւեց. քանի նուագը 
շարունակուեցաւ, այնքան գեղեցկացաւ տեսարանը. ծառեր բարձրացան աջին ու 
ձախին, ծաղիկներու ածուներ յառաջացան ամեն կողմ, եւ այդ գոյնզգոյն 
ծաղիկներով՝ գծագրուեցան ակումբէն ներս գործող միութիւններու նշանակները: 
Աւազան մըն ալ բացուեցաւ մուտքի դրան առջեւ, հայելիի պէս իր մէջ ցոլացնելով 
ապակեպատ դռները ակումբին: 

 Ապշած կը նայէին ժողովականները ու չէին հաւատար, որ այդ իրենց ակումբն 
էր: 

 Մանրախօս մը ձեռքին, գեղուհի մը, ուղեկցորդուհիի համազգեստով, ներս կը 
հրաւիրէր այցելուները, այս պարագային մեր ժողովականները, որոնք կախարդուած 
անոր հմայքէն, ոտքի ելան ու մտան պաստառէն ներս: 

 Առաստաղէն կախուած պաստառէն երբ ներս մտան մեր ժողովականները ու 
մօտեցան մուտքին, դռները բացուեցան ինքնաբերաբար, եւ լսուեցաւ անոյշ ձայնով 
արձանագրութիւն մը՝ «Բարի եկաք»: 

 Գաւիթին մէկ կողմը դրուած էր սեղան մը,– սխալ չհասկնաք, վաճառասեղան 
չէր, ոչ օրացոյց, ոչ ալ որեւէ առարկայ կը ծախուէր,– որուն առջեւ ուրիշ բարեձեւ 
հայուհի մը կը դիմաւորէր ներս մտնողը, եւ բացատրութիւններ կու տար վայրի 
մասին: Սեղանին վրայ շարուած էին այլազան ձեռնարկներու 
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յայտարարութիւնները, այլեւ անդամակցութեան դիմումնագրերը՝ ակումբին, 
միութիւններուն, բոլոր կազմակերպութիւններուն, որոնք գործունէութեան, 
ծառայութեան այլազան դաշտեր կը ներկայացնէին: 

 Գաւիթին մէջտեղը շատրուան մը կը կլկլար, կը պղպջար, եւ ջուրին ձայնը կը 
խառնուէր հաճելի երաժշտութեան, որ մեղմ երանութիւն մը կը սփռէր չորս դին: 

 Անդին, կրպակ մը՝ ուրկէ այդ բոլոր ձեռնարկներու տոմսերը կարելի էր ձեռք 
ձգել: 

 Ժողովականները բերանները ապշութենէն բաց՝ կը շրջէին, չհաւատալով որ 
կը գտնուին իրենց ամեն օր յաճախած միջավայրին մէջ: 

 Գաւիթէն անդին իրենց առջեւ կը բացուէին ակումբի միւս յարմարութիւնները՝ 
գրադարանը, ուր ոչ միայն ընթերցման, այլեւ տեսերիզներու դիտարկումին ու 
խտասալերու ունկնդրութեան խուցեր կային, համակարգչային (համացանցին վրայ) 
թեւածումի սարքեր եւ այլն: 

 Կողքին, ընկերային խաղերու սրահն էր՝ ճատրակի, բառախաղի եւ այլ 
սեղաններով: 

 Ճաշարանը բաց էր, կոկիկ շտկուած, կարմիր ծածկոցով սեղաններով: 
 Տակաւին անդին կար մարզական համալիրը, մարզասրահով, լողաւազանով 

եւ մարմնակրթանքի այլազան կազմածներով: 
 Անցքերը եւ շրջագայութեան տարածքները նոյնպէս ճաշակով յարդարուած 

էին ու ողողուած բնական լոյսով, որ առաստաղի լուսամուտներէն ներս կը հոսէր: 
 Ուղեկցորդուհին ամենայն բարեհաճութեամբ կը պտտցնէր ժողովականները 

եւ կը բացատրէր ինչը ինչ է: Սրնգահարը մէջտեղ չկար: 
 – Այս կողմ հրամեցէք, – դիմեց ուղեկցորդուհին սեփական տան մէջ հիւր 

դարձած մեր ժողովականներուն: 
 Անոնք հետեւեցան իրենց առաջնորդին, որ բացաւ նոր դռներ, եւ հսկայ 

հանդիսասրահէ մը ներս տարաւ զանոնք: Ամենէն արդիական յարդարումով 
ամփիթատրոն մըն էր, որուն լոյսերը մարեցան. բեմը լուսաւորուեցաւ, եւ ահա 
Սրնգահարը եկաւ ընդառաջ: 

 – Չկարծէք, որ կ՚երազէք,– յայտարարեց ան,– ասիկա երազ չէ, այլ իրականալի 
վիճակ, նման այն վիճակներուն, որ ձեր նախորդները գիտցեր էին ստեղծել: Երբ 
ոչինչէն սկսելով մէջտեղ էին բերեր այս համալիրը: Պատճառ մը կա՞յ որ դուք ալ 
չշարունակէք անոնց գործը: 

 Ըսաւ, եւ առանց պատասխանի սպասելու սկսաւ նուագել իր կախարդական 
սրինգը: Բեմը լեցուեցաւ... հարիւրաւոր պատանիներով ու երիտասարդներով: Եւ 
երգն ու պարը իրարու յաջորդեցին՝ խելայեղ ծափեր խլելով հազարէ աւելի 
հանդիսականներէն, որոնք ինչպէս յայտնուեցան ու լեցուցին սրահը՝ յայտնի չեղաւ 
ժողովականներուն: 

 – Ձեր երիտասարդներն են ասոնք. ծափահարեցէ՛ք, մանաւանդ տէր եղէք, 
փոխանակ դժգոհելու, որ երիտասարդութիւն չունիք,– կարճ քարոզ մըն ալ խօսեցաւ 
Սրնգահարը եւ հեռացաւ բեմէն: 
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 – Շարունակենք մեր այցը,– ազդարարեց ուղեկցորդուհին ու ժողովականները 
առաջնորդեց այլ սրահ մը: Թանգարանին մուտքն էր, որ կը բացուէր ուրիշ 
սենեակներու վրայ: Ազգային արուեստի, մշակոյթի ու պատմութեան թանգարան 
մըն էր, նկարներով, ցուցափեղկերով, պաստառներով ու համակարգիչներով. 
երիտասարդներ նստած, կը թեւածէին համացանցին վրայ ու կը կապուէին 
հայութեան նուիրուած այլազան ոստայնաշէներու: 

 Երբ դուրս եկան այստեղէն ալ, ուղեկցորդուհին յայտարարեց, որ այսպիսով 
կ՚աւարտէր այս այցելութիւնը: 

 – Հո՞ս ինչ կայ, հարցուց մասնակիցներէն մէկը, տեսնելով փակ դուռ մը եւս: 
 – Հեռատեսիլի ու շարժանկարի աշխատանոցներն են, այժմ նոր ժապաւէն մը 

կը պատրաստեն մեր տղաքը, չենք կրնար խանգարել,– բացատրեց մանկամարդ 
հայուհին, ու ժողովականները առաջնորդեց հոն, ուրկէ ճամբայ էին ելած այս 
աներեւակայելի պտոյտը ընելու համար: Իրենց ժողովասրահն էր, ու այնտեղ իրենց 
կը սպասէր Սրնգահար Վարդան: 

 – Ինչպէ՞ս գտաք ձեր ակումբը,– հարցուց ան քմծիծաղով մը: 
 – Սքանչելի՜, հոյակա՜պ, աննմա՜ն,– եւ նման ածականներ յորդեցան 

ժողովականներուն բերաններէն: 
 – Ահա թէ ի՛նչ պէտք է մեզի համար, որպէսզի երիտասարդները 

ներգրաւե՛նք,– հաստատեց նախագահը: 
 – Բայց այս ամենը մենք ինչպէ՞ս պիտի ունենանք,– հարց տուաւ 

Թերահաւատը: 
 – Ինչպէս որ ունեցեր էք ինչ որ կերտեր էք մինչեւ հիմա,– դիտել տուաւ 

Սրնգահարը,– սակայն պէտք է վերյիշէք թէ ինչպէ՛ս կերտեցիք,– աւելցուց ան: 
 – Կ՚ըսէիր որ մեր երիտասարդութեան կը պակսի բան մը որ մենք ունէինք 

ատենին,– հարցը դրաւ ուրիշ ժողովական մը,– ինչի՞ մասին էր խօսքդ: 
 – Կը ներէք, որ ճիշտ բառը չգտնեմ, ի վերջոյ ես լեռնցի եմ, բայց կարծեմ որ 

պատճառ կամ դրդապատճառ է բառը: 
 – Թերեւս ըսել կ՚ուզես motivation,– վրայ բերաւ Թերահաւատը: 
 – Ճիշտ այդպէս. դուք նոր եկած էիք, ամեն ջանք թափեցիք որպէսզի ձեզի 

պէտք եղած կառոյցները, կռուանները ստեղծէք. հիմա թոյլ պիտի տաք, որ նոյնը 
ընեն ձեր զաւակները. դուք իրենց տեղը չէք կրնար գործել. իրե՛նք պիտի ուզեն, 
իրե՛նք պիտի փոխեն, բարեփոխեն, յեղափոխե՛ն այս բոլորը: Բայց... 

 – Բա՞յց... 
 – Այո՛, կայ բայց մը, որ մոռնալու չէք: 
 – Ի՞նչ է այդ բայցը: 
 – Լեռները: 
 – Ի՜նչ լեռներ: 
 – Հայաստանի լեռները: 
 – Ի՞նչ գործ ունին Հայաստանի լեռները այս հարցին մէջ: 
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 – Ամբողջ գաղտնիքը անոնց մէջն է: Չէ՞ որ ես Հայաստանի՛ լեռներուն 
սրնգահարն եմ. սրինգս օգուտ չունի, եթէ հոն, հեռուն՝ հորիզոնին վրայ չըլլան 
Հայաստանի լեռները: Չմոռնաք ասիկա... 

 
 Այս ըսաւ, ու ինչպէս եկած էր այդպէս ալ անհետացաւ Վարդան, խոր 

մտածումներու մէջ ձգելով ժողովականները: 
 Դուրսը արշալոյս էր, ու արեւին ճառագայթները իրենց կարմիրով սկսեր էին 

ներկել երկնակամարը: Անոնք ժողովասենեակի պատուհանէն ներս սողոսկեցան: 
 Նոր օր մը կը սկսէր: 

Հորիզոն, 10, 17, 24 սեպտեմբեր, 1 հոկտեմբեր 2001 
 
 

Ամբաստանութեան տակ 
 
 Համակարգիչի պաստառիս առջեւ նստած կ՚աշխատիմ՝ գրելու համար 

հերթական յօդուածս, երբ յանկարծ բացած էջս կ՚անհետանայ, ու ամբողջովին սեւ 
պաստառ մը կը ցցուի առջեւս։ Չեմ զարմանար, գիտեմ, որ ասանկ բաներ կը 
պատահին, ուստի մինչ ես կը պատրաստուիմ գործիքս փակելու ու դարձեալ 
միացնելու,– ընդհանրապէս ամեն ինչ ետ տեղը կու գայ այդ արարքով,–  լոյսի կէտեր 
կը սկսին երեւիլ սեւ քառանկիւնին վրայ, կէտեր որոնք հետզհետէ մօտենալով կը 
վերածուին աչքերու, բերաններու ու ձեռքերու։ 

 «Ի՞նչ է այս»,– կ՚անցնի մտքէս։ Պատկերները հետզհետէ կը շատնան ու կը 
մեծնան, բայց դէմքեր չեն երեւիր. ինծի ուղղուած զոյգ զոյգ աչքեր են միայն, իրենց 
ներքեւ՝ բերաններ, ու ձեռքեր՝ ցուցամատները նոյնպէս իմ կողմս ցոյց տուող։ Աչքերը 
շատ ծանօթ կը թուին, հարազատներու, ընկերներու, բարեկամներու աչքեր ըլլան 
կարծես, բերանները, բացուող–գոցուող շրթունքներով, տեւաբար կը շարժին՝ կ՚երեւի 
բաներ մը ըսել կը ջանան, իսկ ցուցամատներն ալ վեր–վար կ՚իջնեն–կ՚ելլեն՝ 
յանդիմանող ուսուցիչի կամ ամբաստանող դատախազի ձեռքերու նման։ «Ի՞նչ 
յանցանք գործած եմ, արդեօք»,– կը մտածեմ։ Յանկարծ բոլորը միասին դուրս կու 
գան պաստառէն, գլխուս շուրջ մի քանի շրջան կ՚ընեն, կը բարձրանան մինչեւ 
առաստաղ, ետ կ՚իջնեն ու նոյնքան յանկարծակի կը վերադառնան պաստառ։ Կ՚ըսեմ՝ 
բարձրախօսը բանամ, տեսնեմ ձայն մը կ՚ելլէ՞ այդ շարժող բերաններէն։ 

 Բարձրախօսին կոճակը դարձնելս ու բոլորին անհետանալը մէկ կ՚ըլլայ, 
սակայն հիմա պաստառիս վրայ կ՚երեւին բոլոր այն գոյներն ու գիծերը, 
մանիշակագոյն, կապոյտ կամ կանաչ, որ կը տեսնես, երբ որեւէ ձայնային առաքում 
կ՚ունկնդրես համակարգիչիդ վրայ, առանց նկարի։ Սկիզբը ժխոր մըն է, որ կը լսեմ 
վերացական արուեստը յիշեցնող ու տեւական շարժման մէջ գտնուող այդ 
պատկերներուն հետ, սակայն հետզհետէ բառեր կը սկսին հասնիլ ականջիս, ծանօթ 
բառեր, ի՛մ գործածած բառերը, իմ շա՛տ գործածած բառերս՝ հայ, հայերէն, 
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Հայաստան... հայ, հայերէն, Հայաստան. այդպէս բազմաթիւ անգամներ, յետոյ ուրիշ 
բառեր, նախադասութիւններ, որոնք կարծես իմ յօդուածներէն առնուած ըլլային, 
բայց տարբեր շեշտով մը արտասանուած, ըսես մեղադրանքնե՜ր ըլլային։  

 Մինչ ձայները կը յստականան, բերանները, աչքերուն ու ձեռքերուն հետ 
վերստին կ՚երեւին, ու պաստառս կը լեցուի անոնցմով։ Կը սկսիմ լսել ըսուածները. 

 – Ի՜նչ է միշտ կը սրբագրես մեր խօսած լեզուն, տեւաբար հայերէն բառեր կը 
յուշես, երբ օտար բառեր կը գործածենք, հանգիստ ձգէ մեզ, ի՛նչ բառ ուզենք կրնանք 
գործածել, ամեն բառի հայերէ՞նը կայ, կը բաւէ՛ ոստիկանութիւն ընես մեր վրայ... 

 – Քու գիտնալիքդ չէ, հայերէն կը խօսինք թէ չենք խօսիր, ինչպէս կ՚ուզենք 
այնպէս ալ կը խօսինք, ազատ աշխարհ է, դուն իրաւունք չունիս մեզի 
պարտադրելու, որ քու ուզած լեզուով խօսինք...  

 – Մի՛ տանիր մեր գլուխը, որ հայերէն գրենք։ Ո՞վ հայերէն կը գրէ այսօր։ Ձգէ 
անգլերէն գրենք, այնքան աւելի դիւրին է մեզի համար, մի քանի տառով արդէն 
կրնանք մեզ ուզածը հասկցնել մեր ձեռքի սարքերուն վրայ, հայերէնի ի՞նչ պէտք 
կայ...    

 – Հայերէ՞ն կարդանք... իրա՞ւ։ Ո՞վ հայերէն կը կարդայ այլեւս, մի խենթացներ 
մեզ։ Ի՞նչ գիրք կայ հայերէն, որ կրնայ հետաքրքրական ըլլալ, մինչ ֆրանսերէն ու 
անգլերէն՝ որքա՛ն ուզենք...    

 – Ի՞նչ է, այդքան կը պնդես, որ հայկական վարժարան ղրկենք մեր 
զաւակները։ Ի՞նչ պէտք ունին հայերէն սորվելու համար ժամանակ վատնելու 
անոնք։ Մենք լա՜ւ ուսում կ՚ուզենք տալ մեր զաւակներուն... 

 – Հայ կեդրոններէն մի՛ հեռանաք,– կ՚ըսես,– ձեր զաւակները հայութեան մէջ 
պահեցէք,– կ՚ըսես,– վասն ինչի՞։ Ի՞նչ կը շահին անոնք հայկական նեղլիկ 
շրջանակներուն մէջ։ Մինչդեռ որքա՜ն դուռներ կը բացուին իրենց առջեւ, երբ օտար 
ընկերներ կ՚ունենան, օտարներուն հետ կը շփուին, օտարներուն հետ 
կ՚ամուսնանան... Այլեւս խոչընդոտ չի՜ մնար իրենց առջեւ, կրնան բարձրագոյն 
դիրքերու հասնիլ, հարստանա՜՜՜լ... 

 – Այո, ի՞նչ կարծեցիր, հարստանալէն աւելի վեհ նպատակ չկայ կեանքի մէջ. 
ամեն բան դրամի, դրամի՛ կապուած է՝ մեծ տուն, շքեղ ինքնաշարժ, 
ճամբորդութիւններ, ի՛նչ որ կ՚ուզես. մնացեալ ամեն ինչը իմաստ չունի։ Դրամ, դրա՛մ, 
դրա՜մ... 

 Յետոյ քրքիջներ կը լսուին, կը բարձրանան ձայները, անգամ մը եւս 
պաստառէն դուրս կու գան ու գլխուս վերեւ կը դառնան աչքերը, բերաններն ու 
ամբաստանող ձեռքերը, ապա ետ՝ պաստառ կը վերադառնան ու կը շարունակեն 
ամբաստանութիւնները. 

 – Հայաստանին օգնեցէք,– կ՚ըսես,– Հայաստանը մեզի օգնած ունի՞։ Ինչո՞ւ 
օգնենք, երբ իրենք մտահոգ չեն իրենց երկիրը պահելու, կրցողը երկիրը կը 
կողոպտէ, չկրցողը երկիրը կը լքէ, մե՞նք պիտի ըլլանք Հայաստանը փրկողը...  

 – Հայ դա՜տ, հայրենի՜ք, պայքա՜ր... ինչ պարապ խօսքեր, ո՞վ կը հաւատայ, 
այլեւս, որ մեր հողերը ետ կրնանք առնել, ինչի՞ համար պիտի պայքարինք ու մեր 
կեանքը մաշեցնենք։ Ի՞նչ միացեալ Հայաստան։ Այս եղածն ալ պահելու ի վիճակի 
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չենք ահա, ալ ի՞նչ երազ, ի՞նչ վերադարձ։ Ամբողջական հայութիւն՝ Հայաստանէն 
դո՛ւրս, ահա մեր բռնած ճամբան, ի զուր յոյսեր մի՛ ունենար...   

 – Ժողովներ, անվերջ ժողովներ, ի՞նչ հետապնդելու, ի՞նչ իրականացնելու 
համար։ Ժամավաճառութիւն պարզապէս. տունդ նստէ, տնային հանգիստ 
զգեստներդ հագուէ, հեռատեսիլը բաց, ուզածդ դիտէ, աւելի լաւ բան մը ըրած կ՚ըլլաս, 
քան ժողովի երթաս, ի զուր փորձես ջուրը պատէն վեր հանել...  

 – Ալ կը բաւէ, մեզի՛ ալ մի ըսեր ժողովի երթանք, հայկական ձեռնարկներուն 
ներկայ ըլլանք, հանգանակութիւններու մասնակցինք, Հայ դատ հետապնդենք, 
Հայաստան երթանք... Ա՛լ յոգնեցանք, ա՛լ յոգնեցանք, յոգնեցանք, յոգնեց, յոգն... 

 Ու հետզհետէ կը լռեն ձայները, կ՚անհետանան պատկերները։ Երկվայկեան մը 
եւս, ու համակարգիչիս սեւ պաստառը ետ՝ սպիտակ էջիս կը վերադառնայ։ 
Սակայն... 

 Աչքերուս չեմ հաւատար։ Յօդուածս գրուած է...      
«Հորիզոն», 24 հոկտեմբեր 2011 

 
 

Պտոյտ մը Խաչատուրին հետ 
 

Էլիզին 
 – Կրնա՞նք հանդիպիլ, կ՚ուզէի հետդ քիչ մը զրուցել։ 
 – Ինչո՞ւ չէ, վաղը երեկոյ յարմա՞ր է։ Օդը լաւ պիտի ըլլայ։ 
 – Յարմար է։  
 – Ժամը 7–ին կ՚ըլլա՞յ։ 
 – Ութը ըսենք, զաւակս պարի փորձէն տուն տանիմ, անկէ ետք։   
 – Շատ լաւ, ինծի եկուր, այստեղէն կ՚երթանք կը ճեմենք, յետոյ սուրճ մըն ալ 
կ՚առնենք ու կը խօսինք։ Կ՚երեւի շատ պատմելիք ունենալու ես։ 
  Այսպէս կը ժամադրուիմ Խաչատուրին հետ։ Խօսքս ի հարկէ Աբովեան 
Խաչատուրին մասին է... 
 Հին ծանօթներ ենք։ Տարիներ առաջ հանդիպած ենք2, ու մեր կապը միշտ 
ամուր մնացած է։ Յուսահատութեան պահերուս, մանաւանդ երբոր բարոյական 
նեցուկի պէտք եմ ունեցած, ան երբեք չէ զլացած տալու ինծի իր խորհուրդը, իր 
քաջալերանքը մանաւանդ իր անհուն սէրը։ Լեզուի՛ սէրը, հայրենիքի՛ սէրը։ Իսկ 
հիմա ի՞նքը կ՚ուզէ հետս զրուցել։  
 Աւելցնեմ, սակայն, որ վերջերս ան եւս արտագաղթած ու այստեղ էր 
հաստատուած։ Ատկէ ես շատ յուսախաբ եղած էի։ Ուրեմն նոյնիսկ իրեն պէս 
հայրենասէր մը, իրեն պէս կարեւոր անձնաւորութիւն մը, որ իբր գրող, իբր ուսուցիչ, 
իբր յեղափոխական՝ այնքան մեծ դեր խաղացած է մեր պատմութեան մէջ, ան ալ 
ճամպրուկները կապած, իր երիտասարդ ընտանիքը վերցուցած՝ շունչը հեռաւոր 

                                                           
2 Տես «...Աբովեանի հետ» (Ոստայն 1) 
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հիւսիսի այս ափերն է առած։ Գալուն պէս ինծի հետ կապ հաստատած էր, ու 
ցնցուած էի։ Զինք չվիրաւորելու համար երբեք չէի հարցուցած, թէ ի՛նք ինչու 
հեռացեր էր հայրենիքէն, որ մեծ թափերով կը պարպուէր։ Իւրաքանչիւր 
արտագաղթող անշուշտ իր շատ արդարացուցիչ պատճառը կրնար ունենալ, բայց 
ան խորհրդանիշ մըն է, եթէ ա՛ն իսկ չէր դիմացած տիրող պայմաններուն, Աստուած 
իմ, ո՞ւր հասած է մեր ողբերգութիւնը։ 
 Յաջորդ օրը, որոշեալ ժամուն Խաչատուրը եկաւ, ինքնաշարժը կայանեց մեր 
տան առջեւ, ես ալ պատուհանէս նշմարեցի զինք, իջայ, ողջագուրուեցանք. Ի՜նչ 
հաճելի էր տեսնել իր այնքան լայն ժպիտը, որով գիտէ անմիջապէս առինքնել քեզ ու 
վայրկեանապէս ցրուել իր թէ քու դէմքին կուտակուող մութ ամպերը։ Իսկ արեւն ալ 
կ՚օգնէր ատոր, քանի որ երեկոյեան այս ուշ ժամուն, երբ տակաւին երկինքը լուսաւոր 
էր, ծառերուն ետեւէն մերթ ընդ մերթ իր կարմիր դէմքը ցոյց կու տար։  
 – Այս ուղղութեամբ քալենք, հաճելի է ու ծայրն ալ աղուոր սրճարան մը կայ,– 
ըսի, ու ճամբայ ելանք։ 
 – Կ՚ուզեմ քեզի գաղտնիք մը յայտնել,– ըսելով Խաչատուր անմիջապէս բացաւ 
մեր զրոյցը։   
 Ահա,– ըսի մտովի,– կարեւոր բան մը ունէր փոխանցելիք, կ՚երեւի նոր գործ մը 
գտած է, կամ կարեւոր ելոյթ մը կը պատրաստէ, նոր գիրք մը լոյս պիտի ընծայէ։ 
Կրնար նաեւ թերեւս ի վերջոյ բացայայտել իր արտագաղթելուն տուն տուող 
պատճառները։ Եկածէն ի վեր, շուրջ երեք տարի է, մեր բոլոր հանդիպումներուն այդ 
մասին չէր խօսած, ես ալ չէի հետապնդած զինք այդ առնչութեամբ։ Հակառակ որ 
բաւական մտերմացած էինք, սակայն կարծես լռելեայն համաձայնութիւն մը կար 
մեր միջեւ, որ այդ մասին լուռ մնանք։ 
 – Կ՚ուզեմ, որ առաջինը ըլլաս տեղեկանալու, թէ մենք որոշեցինք տուն 
վերադառնալ։ Տոմսերն ալ ապահոված ենք։ Աշնան կը մեկնինք։ 
 Շիտակը ըսելու համար, նման լուրի, ի՞նչ լուր, աւետիսի՛ չէի սպասեր։ Բայց 
անակնկալի չեկայ։ Աւելի մեծ անակնկալ եղած էր, երբոր հեռաձայնած էր ու այս 
երկիրը եկած ըլլալը հաղորդած էր ատենին, քան հիմա՝ երբ մեկնումը կը յայտնէր։ 
Մտովի մեծ շունչ մը առի։ Ուրախութիւնս չէի կրնար թաքցնել, բայց նաեւ այնքան 
բնական, այնքան ճիշտ թուեցաւ ինծի իր տուած որոշումը, որ չզարմացայ։  
 – Գիտեմ,– յարեց Խաչատուր միտքս կարդալով,– չես զարմանար, քանի որ 
ցանկութիւնդ այդ էր, ու ես միշտ ալ զգացած էի, որ արտագաղթելս քեզ 
անհանգստացուցած էր, բայց շատ խոհեմաբար այդ մասին խօսք չբացիր երբեք. 
ահա, վե՛րջ. կը վերադառնանք, եւ աւելցնեմ, որ քաղաքացիութեան դիմում ալ չենք 
ըրած, հակառակ որ ժամանակն ու առիթը ունէինք այդ ընելու։ 
 – Ինչպէ՞ս հասաք այս որոշումին, սիրելի բարեկամ,– եղաւ բնականաբար 
առաջին հարցումս։ 
 – Անդրադարձանք, որ մեր տեղը չէ այստեղ։ Մենք մեզ հարազատ չզգացինք 
այս միջավայրին մէջ, ո՛չ ես, ո՛չ ալ մանաւանդ կինս, երբոր նկատեցինք, թէ ինչպէս 
դիւրութեամբ ու արագութեամբ մարդիկ կ՚օտարանան, կը ձուլուին շրջապատին մէջ։ 
Ահաւոր բան է ասիկա։  
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 Կրնայի՞ զարմանալ կամ նոյնիսկ հակաճառել։ Աբովեանն էր, խօսողը ի 
վերջոյ, ինք որ նման վիճակի առաջին անդրադարձողներէն եղած էր աւելի քան 
մէկուկէս դար առաջ ու այդ կացութեան դէմ առաջին ընդվզողներէն։ 
 – Սիրելի ընկեր, կ՚ուզեմ գիտնաս նաեւ, որ երբեք, երբեք չեմ զղջար այս քայլը 
առած ըլլալուս ու մի քանի տարի այստեղ ապրած ըլլալուս համար։ Շատ բան 
տեսայ, որուն մասին գաղափար իսկ չունէի, շատ բան սորվեցայ, մանաւանդ 
մարդավայել կենցաղի մասին, բայց նաեւ շատ լաւ հասկցայ թէ ի՛նչ կը նշանակէ 
սփիւռք։ Կը հետեւիմ գրածներուդ, շատ լաւ կը գրես, հարցեր կ՚արծարծես ու կը 
հետապնդես, սակայն աւելի պէտք է գրես եւ աւելի ուժեղ՝ հայրենադարձուելու 
մասին։ Ուրիշ ճար չկայ, Հայաստանն է մեր միակ փրկութիւնը։  
 – Այս պահուն երբ կը զրուցենք գիտե՞ս որ երկու թոռնուհիներս ալ հոն են, 
Պատանեկանի խումբին հետ գացին։ Այս ամառ բազմաթիւ, բազմաթիւ պատանիներ 
ու երիտասարդներ գացին Հայաստան։  
 – Ատիկա բաւարար չէ, այցելութիւնները շատ օգտակար են, բայց կարեւորը՝ 
հոն վերադառնան, հո՛ն հաստատուին։  
 – Բայց հիմա շատեր Հայաստան տուն ունին։  
 – Ամառանոց ունենալու պէս, ըսէ՛ այդպէս։ Լաւ բան է հոն տուն ունենալը, 
տարին մէկ–երկու անգամ այցելելը, բայց ատանկ հայրենիք չի կերտուիր։ Նոյնիսկ 
բարեգործութիւններ ընելով հայրենիք չի կերտուիր։ Գալ, մասնակից ըլլալ երկրին 
դժուարութիւններուն ու զանոնք հարթելու ճիգերուն։ Հայրենիքի՛ մէջ տեսնել իր 
ընտանիքին ապագան, հո՛ն մեծցնել զաւակները։ 
 Ակներեւ էր, որ Խաչատուր իր տարերքին մէջն էր։ Հայութեան վերապրումը 
իր կեանքին նպատակն էր հանդիսացած ի սկզբանէ։ Տասնիններորդ դարուն եթէ կը 
յիշէք, իր կինը, գերմանուհի մըն էր եղած։ Ինք անձամբ ապրած էր 
ժամանակաշրջանի մեր ողբերգական իրականութիւնը։ Հիմա ալ անձամբ 
ականատեսն էր քսանմէկերորդ դարու սկիզբի մեր Աղէտին։ 
 – Ի վերջոյ ի՞նչ է մեր դպրոցներուն նպատակը, եթէ ոչ պատրաստել մեր 
զաւակները, որ վերադառնա՛լ ուզեն, հո՛ն արմատ նետել ուզեն։ Քանի՞ հոգի մեր 
դպրոցները աւարտեցին ու հայրենադարձ եղան, ըսէ՛, տեղեա՞կ ես։   
 – Խաչատուր, քանիներ գացին, Հայաստան հաստատուեցան, հոն աշխատիլ 
ալ սկսան, բայց շատ դժուարութիւններու ենթարկուեցան թէ՛ պաշտօնական 
մարմիններու, թէ՛ ալ անպաշտօն, յանցագործ խումբերու կողմէ, սպառնալիքներու 
իսկ ենթարկուեցան։ Գործեր բացին ու հալածուեցան։ Ոմանք դիմացան, շատեր 
չդիմացան ու դարձեալ արմատախիլ եղան, արմատ չնետած դուրս ելան։  
 – Տես, մատը վէրքին վրայ կը դնես, բայց կ՚ուզեմ գիտնաս, որ 
արտագաղթողներուն մեծամասնութիւնը հիմա տիրող անարդար ու փտած 
կարգերէն է, որ կը հեռանայ, աւելի քան տնտեսական դժուարութիւններէն։ Ես ալ 
նիւթապէս խնդիր չունէի, բայց չկրցայ հանդուրժել այդ կացութիւնը։  
 Առաջին անգամն էր, որ ընկերակիցս ի վերջոյ կ՚ընէր այս խոստովանութիւնը, 
որ պարտէի ենթադրած ըլլալ, ամեն պարագայի։  
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 – Մարդիկ նիւթական նեղութեան կրնան դիմանալ, ձեւով մը եոլա կ՚երթան, 
եթէ յոյսը ունենան, որ բան մը պիտի բարեփոխուի, մարդկային իրաւունքները պիտի 
յարգուին, ու ժամանակի ընթացքին դժուարութիւնները պիտի հարթուին։ Ի վերջոյ 
միայն քսան–քսանհինգ տարուան պետութիւն մը ունինք տակաւին։  
 – Բայց այդ կացութիւնը չէ փոխուած, նոյնիսկ կը թուի թէ վատթարացած է, 
սակայն եւ այնպէս կը վերադառնաս։  
 – Այո, որովհետեւ այլընտրանք չկայ։ Այլընտրանքը ձուլուիլ, օտարանալն է, 
ինչ որ այնքան հեշտութեամբ կը պատահի շուրջս։ Ոչ միայն Հայաստանէն 
արտագաղթողները կարծես ժամ առաջ իրենց հայ ըլլալը մոռնալու, հայերէնէն 
հրաժարելու եւ շրջապատին  միաձուլուելու ամեն ջանք կ՚ընեն, այլեւ գաղթօճախի 
հայութեան ջախջախիչ մեծամասնութեան հոգը անգամ չէ, թէ ի՛նչ կը պատահի 
Հայաստանին, այլեւ ի՛նչ կը պատահի համայնքին, ուր կ՚ապրին, բայց որուն չեն 
օգներ, որ իր գոյութիւնը կարենայ պահել, կ՚օգտուին անոր յարմարութիւններէն5 
երբոր իրենց գործին կու գայ, սակայն անոր երես կը դարձնեն, անկէ կը հեռանան, 
հայաշատ վայրերէ հեռու բնակութիւն կը հաստատեն, կը հրաժարին լեզուէն, 
տեղացիներուն հետ կ՚ամուսնանան ու արագ կ՚անհետանան մեր ռատարի 
պաստառին վրայէն։ Կարծես կ՚ատեն Հայաստանն ալ, հայութիւնն ալ։ 
 – Ուրեմն հակառակ տիրող ապիկար կարգերուն՝ տունդա՞րձն է մեր 
փրկութիւնը։ 
 – Այո, ուրիշ ճար չունինք։ Եւ ոչ միայն դուն այս մասին բաւարար ուժեղ չես 
գրեր, այլեւ ձեր կուսակցութիւնն ալ, ի՞նչ ձեր՝ մե՛ր կուսակցութիւնը, որ ժողովուրդը 
զօրակոչի ենթարկելու, ոտքի հանելու միակ ուժը կը հանդիսանայ, ան եւս բան ըրած 
չունի այս ուղղութեամբ։ Ալ ո՞ր օրուան համար է, եթէ ներկայ Աղէտին առջեւ 
ձեռնածալ կը մնայ։   
 – Բայց դուն չկարդացի՞ր Հայաստանի մեր Գերագոյն մարմինի 
ներկայացուցիչի յայտարարութիւնը այս մասին։   
 – Ի հարկէ կարդացի, վայրկեանը վայրկեանին կը հետեւիմ հայրենի 
լուրերուն, սակայն ատիկա բաւարար չէ։ Այստե՛ղ դուք գործ ունիք տանելիք՝ 
զանգուածները ոտքի հանելու, երիտասարդները, գործարարները հո՛ն տանելու, 
ղրկելու՝ որ տեղափոխուին, հո՛ն ընտանիք կազմեն, հո՛ն գործեր հաստատեն։  
 – Բայց դուն ալ գիտես, Խաչատուր, ատիկա մէկ կուսակցութեան, նոյնիսկ 
բոլոր կուսակցութիւններու գործը չէ միայն, պետութիւնը պիտի նախաձեռնէ, տուն 
կանչէ հայութիւնը։  
 – Այո, «Արի տուն»–ի նման նախաձեռնութիւններու մասին կը խօսիս, կը 
ժպտիմ պարզապէս։ Ո՛չ, ատիկա զանգուածային պիտի ըլլայ, ժողովուրդէն պիտի 
գայ, ո՛չ պետութենէն։ Իւրաքանչիւր հայ պիտի ուզէ ի՛ր մասնակցութիւնը բերել, 
տուն դառնալ։ Հայրենիք կերտել։ 
 Յետոյ, աւելի բորբոքած, աւելցուց. 
 – Հայ դատ կը հետապնդէք, ըսելիք չունիմ, լա՛ւ կ՚ընէք, բայց յետո՞յ։ Ըսենք 
ճանչցան, ընդունեցին Ցեղասպանութիւնը։ Հողերն ալ տուին... Ո՞վ է Մուշ գացողը, 
Վան ու Կարին գացողը։ Չես պատկերացներ ինչ տեսակ վայրեր են ատոնք այսօր։ 
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Ո՞վ հոն պիտի երթայ ապրելու։ Հայաստանը դրա՛խտ է այսօր այդ մեր 
բռնագրաւուած հողերուն բաղդատմամբ։ Բայց մենք մեր փոքրիկ 
հանրապետութիւնն ու Արցախը չենք կրնար բնակուած պահել, այդ յետամնաց 
տարածքնե՞րը պիտի երթաք շէնցնելու։ 
 Միտքս եկաւ ուրիշ հայրենաբնակ այցելու մը, ոը ատենին կ՚ըսէր, թէ դարձեալ 
հայաստանցիները պիտի երթան ու շէնցնեն ազատագրուած Արեւմտահայաստանի 
հողերը, իսկ սփիւռքահայերը... իբր զբօսաշրջիկ այցելութեան պիտի գան, 
ծափահարեն, «ի՜նչ լաւ ըրեր էք» պիտի ըսեն ու վերադառնան իրենց հանգիստ 
տուները... 
 – Այդքան յուսահատական մի՛ տեսներ իրավիճակը, Խաչատուր, դուն մեր 
ազգի աւելի տխուր օրերուն ալ վկան եղած ես, բայց գիտես, որ չենք յուսահատած, 
շարունակած ենք պայքարիլ ու գոյատեւել։ 
 – Հիմա ուրիշ է, սիրելիս, տես շուրջդ, ամեն մարդ ինքնիր համար կ՚ապրի, ի՛ր 
տունը, ի՛ր ինքնաշարժը, ի՛ր արձակուրդները, ի՛ր հաճոյքները, ի՜նչ Երկիր, ի՜նչ 
Դատ, ի՜նչ Մշակոյթ... Նայէ, մեր դպրոցականները, մեր պատանիներն ու 
երիտասարդները, ամեն մէկը ձեռքի սարք մը ունի, խելքը միտքը հոն է, ամերիկեան 
երգերը, ամերիկեան անիմաստ շարային ժապաւէնները, ամեն ինչ բացի 
հայկականէն։ Ի՞նչ պիտի ընէք։ Ինչպէ՞ս պիտի կարենաք այս ահաւոր վիճակէն 
դուրս գալ։ Գիտեմ, գիտեմ, հայրենիքն ալ օգնած չունի, բայց ուրիշ ի՞նչ ճամբայ կայ։ 
Յստակ էր ինծի համար։ Եթէ իբր հայ կ՚ուզեմ շարունակել ապրիլ՝ տեղս հո՛ս չէ ։                     
   Մենք այս ամբողջ խօսակցութեան ընթացքին քալած էինք, սրճարան հասած, 
մեր սուրճերն ալ խմած, երբ յանկարծ նկատեցինք, որ սպասեակները անհամբեր 
դարձեր էին, որ մեկնինք, որպէսզի իրենք ալ մարեն լոյսերը, փակեն սրճարանը։  
 Դուրս ելանք։ Մեր ներսը գտնուած ատեն անձրեւ եկեր էր, խոնաւութիւնը 
մեղմացեր էր։ Շատ հաճելի պիտի ըլլար Խաչատուրին հետ շարունակել քալել ու 
զրուցել, բայց արդէն վերադառնալու պահն էր։  

Իսկ ե՜րբ պիտի գար Վերադառնալո՛ւ պահը... 
«Հորիզոն», 1 եւ 8 սեպտեմբեր 2014 

 
 

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 
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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 բոլորը 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։ 
 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։ 
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 – 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 կան սպասարկութիւններ, 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», 7 նոյեմբեր 2016   
 
 

Գրադարանի մը եզակի պատմութիւնը 
 

 Մենք առժամաբար հանգստեան կոչուած՝ անգործութեան թոշակ ստացող, զոյգ 
մը գրադարաններ ենք. ես երէցն եմ, ընկերս կրտսերը։ Կաղնեփայտէ կառուցուած, 
ապակեպատ դռներով, շարժական դարակներով։ Նոյն չափերու, իրարու շատ նման։  
 Մի՛ զարմանաք, այո՛, մե՛նք ալ պատմութիւն ունինք, եզակի՛ պատմութիւն մը, 
որ կ՚ուզենք պատմել ձեզի։  
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 Մեր ծննդավայրը բուրգերու երկիրն է, այնտեղ՝ մայրաքաղաքի հի՜ն թաղերէն 
մէկուն մէջ հաստատուած՝ Ուսթա Տսու՚իին աշխատանոցը, ուր վարպետը այնքա՜ն 
հմտութեամբ ու գուրգուրանքով կը կերտէր կահ-կարասիները՝... իր սի՛րտն իսկ 
դնելով անոնց մէջ. եւ երբ աւարտէր գործ մը, վերջին յղկումը կատարէր, վերջին 
ջնարակը զարնէր, մէկ կողմ կը քաշուէր ու ի՜նչ հպարտութեամբ կը նայէր իր 
ձեռակերտին։ Պարզ արհեստաւոր մը չէր ան, արուեստագէ՛տ էր։ 
 Իմ առաջին կայքս հանդիսացաւ Տահեր թաղամասի Հարէթ-էլ-արապ գռիհին 
վրայ բացուող այդ շէնքին վերջին՝ չորրորդ յարկի յարկաբաժինը, ուր կը բնակէին 
առաջին տէրերս։ Չեմ կրնար մոռնալ տիրուհիիս հրճուանքը, երբ հանգրուանեցի 
այնտեղ։ Եկած էի փոխարինելու հինցած-խարխլած, ինքզինք գրադարան կարծող 
պահարանները։ Ինչե՛ր ըսես չզետեղեց դարակներուս վրայ՝ հօրմէն ու մօրմէն 
ժառանգ մնացած, Պոլիսէն, Վենետիկէն ու այլ վայրերէ եկած-հաւաքուած գիրքեր, 
գրքոյկներ, կաշեկազմ ու ոսկէ տառերով իրենց ինքնութիւնը յայտնող ի՜նչ-ի՜նչ 
երկեր։ Որքա՛ն հպարտ էի զանոնք կրելուս համար։ Եւ տեւաբար նոր գիրքեր 
աւելցան դարակներուս վրայ, հայերէն ու այլ լեզուներով։  
 Սակայն երկար չմնացի այնտեղ։ Քանի մը տարի ետք տէրերս որոշեցին 
փոխադրուիլ Արեւաքաղաք հին անունով բայց աւելի նորաշէն արուարձանը, ուր 
Պատիւ կոչուած փողոցի նոյնպէս նորակերտ մէկ շէնքին երկրորդ յարկը 
հաստատուեցայ։ Զիս դրին այն սենեակին մէջ, ուր տէրս գրասենեակէն տուն բերած 
գործերը կը շարունակէր կատարել, իսկ երկու տղաքը՝ իրենց դասերը կը սերտէին։ 
Բայց դարակներս այլեւս շա՛տ էին ծանրացեր, հետզհետէ աւելցող գիրքերը՝ 
դասագիրքերն ու բառարանները դնելու տեղ չէր մնացեր։ Ահա ա՛յն ատեն էր, որ 
կրտսերը ժամանեց, բեռս թեթեւցուց։ Իրեն վիճակուեցաւ հիւրասենեակին մէկ 
պատը։ Քանի մը տարի ալ այստեղ անցուցինք միասին։ Օր մըն ալ լսեցինք, որ պիտի 
գաղթենք։ Չէինք գիտեր ի՛նչ կը նշանակէր գաղթել, սակայն ճար չունէինք, պիտի 
հետեւէինք մեր տէրերուն, որոնք, ազնուաբար, մեզ ալ իրենց հետ պիտի տանէին։ 
Սակայն զարմացանք, տխրեցանք ալ, երբ գիտցանք որ մեր դարակներու 
բնակիչներէն ոմանք մեզի պիտի չընկերանային։ Անոնք շարուեցան ճաշի սեղանին 
վրայ, ու բարեկամներ, ուսուցիչներ, քահանաներ եկան ընտրեցին իրենց 
նախասիրած գիրքերը։ Ափսո՜ս։ Մեր տէրերը չանդրադարձա՛ն, թէ անոնցմէ ոմանք, 
որոնց նոր հրատարակութիւննե՛րը միայն պիտի տարուէին իրենց հետ, առաջին 
տպագրութիւնն էին հայ գրականութեան տիտաններու՝ Մեծարենցի, Սիամանթոյի, 
Վարուժանի կամ Դուրեանի։ Ի՛նչ մեծ սխալ գործեցին, բայց մեզի չէր մնար կարծիք 
յայտնել։ Մեր այս պատմութիւնը կարդացողներուն մէջ կա՞ն գիտցողներ, թէ ո՛ւր են 
արդեօք այդ գիրքերը հիմա։   
 Յետոյ գաղթեցինք, կամ հասկցանք, թէ ի՛նչ ըսել է գաղթել։ Մեզ երկուքս, տան 
կահ-կարասիներէն շատերու, ինչպէս նաեւ 3000 գիրք ու պարբերաթերթ 
պարունակող խաւաքարտէ տուփերու, հագուստ-կապուստ եւ տան իրերով լեցուած 
ճամպրուկներու եւ տուփերու հետ զետեղեցին մեծ սենեակի մը մէջ, որ բեռնարկղ կը 
կոչուի եղեր, փակուեցան բոլոր որմերը, մնացինք մութին մէջ ու ճամբայ ելանք։ 
Միշտ կը շարժէինք ու կը տատանէինք՝ աջ-ձախ, վեր-վար։ Քանի՞ օր կամ քանի՞ 
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շաբաթ տեւեց մեր այդ վիճակը, որ ճամբորդութիւն է եղեր, չեմ գիտեր, բայց ի վերջոյ 
կանգ առինք։ Բացուեցան սենեակին պատերը, ու մենք մեզ գտանք Տը լ՚Ագատի 
փողոցին վրայ, եռայարկ շէնքի մը առջեւ՝ Արքայալեռ քաղաքին մէջ։ Ուժեղ մարդիկ, 
յատուկ գօտիներով զինուած, մեզ բարձրացուցին երկրորդ յարկ։ Ա՛յս պիտի ըլլար 
մեր նոր տունը։    
 Քանի մը տարի այստեղ ապրեցանք միասին, ես ու կրտսերս, ու 
շարունակեցինք հաւատարմօրէն կատարել մեր պաշտօնը։ Ատեն մը ետք մեզ 
իրարմէ բաժնեցին։ Տանտէրերուս անդրանիկ զաւակը, որ իր ընտանիքով արդէն 
առանձին բնակարան ունէր, զիս իր նոր տունը տարաւ, քանի որ ծնողքին քով տեղի 
նեղութիւն կը զգացուէր։ Ի՞նչ ընենք, ճակատագիր է, ըսի։ Զետեղուեցայ 
ներքնայարկը, ուր նոր տէրերս արդէն քանի մը այլ գրադարաններ ալ աւելցուցեր 
էին ու կը շարունակէին զանոնք ծանրաբեռնել օրըստօրէ։ Խոստովանիմ, որ այդ 
գրադարանները, պատրաստի գնուած, մեզի չափ գեղեցիկ ու ամրակերտ չէին, բայց 
ասիկա մեր մէջ թող մնայ։ 
 Յետո՞յ... յետոյ կրտսերն ալ եկաւ այս տունը, ես մնացի վարը, ուր ամբողջ 
տարածքը գրապահեստի էր վերածուեր, ինք բարձրացաւ վերի յարկը, ուր, նոր 
տիրոջս զաւակներուն տունէն հեռանալէն ետք, ննջարաններէն մէկը աշխատանոցի 
էր վերածուած։ Կրտսերը ստանձնեց կրել բառարանները, հանրագիտարաններն ու 
իբր աղբիւր ծառայող այլազան հատորները՝ գրականութեան, պատմութեան եւ այլ 
նիւթերու վերաբերեալ։ Ուրախ էինք, վերջապէս վերագտած էինք զիրար, թող թէ 
տարբեր յարկերու վրայ։  
 Այսպէս ալ շարունակուեցաւ մեր կեանքը որոշ ժամանակ մը, բայց ոչինչ կը 
մնայ նոյնը։ Մարդ չէ հաշուած, սակայն հեռու չէ, որ 6000-ի հասած ըլլար թիւը 
հատորներուն ու պարբերաթերթերուն, որոնք գրաւեր էին մեր երկուքին ու մնացեալ 
բազմաթիւ գրադարաններուն այլեւս արդէն ծանրաբեռն դարակները։ Տակաւին 
բազմաթիւ հատորներ ալ կը գտնուէին դուրսը՝ տանտիրոջս աշխատած 
գրասենեակին գրադարաններուն մէջ։ Ի վերջոյ անոնք ալ այստեղ փոխադրուելու 
վտանգը կը ներկայացնէին։ Ո՞ւր պիտի դրուէին։  
 Չեմ գիտեր ի՛նչ պատճառներով, բայց վստահաբար շա՛տ արդարանալի, տէրս 
որոշեց բաշխել իր այս հարստութիւնը, բայց բաշխել այնպէս, որ շատեր կարենան 
օգտուիլ անոնցմէ։  
 Այդպէս էր, որ գրքերու տեղաշարժ մը ծայր տուաւ։ Առաջին հերթին 
ասպարէզային նիւթերը, խաւաքարտէ 16 մեծ տուփերով, հասան Երեւանի 
ճարտարապետական համալսարան։  
 Թերթերու ու պարբերաթերթերու հաւաքածոներէն շատեր գացին 
խմբագրատուն։ Գիրքերու մեծ խումբ մը, երկու գրադարան լեցնող, հանգրուանեցին 
ակումբին, մասամբ ալ դպրոցին մատենադարանները։ Սկսած էինք մտահոգուիլ, 
հետզհետէ մեր դարակները այսպէս թեթեւնալով, թէ օր մը մենք ալ մեր գործը 
կրնայինք կորսնցել։ Եւ եղաւ անխուսափելին. գիրքերու վերջին պարպումին հետ, 
մե՛զ ալ ճամբեցին տունէն։  
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 Ճիշտ է, գիրքերը ապահով ձեռքերու յանձնուեցան, միշտ տրամադրելի մնալով 
տէրերուս ալ գործածութեան. վերջին խումբը, հինգ գրադարան լեցնող, պատուոյ 
տեղ մը գրաւեց առաջնորդարանին մէջ, Սրբազան հօր անմիջական 
հոգատարութեան ներքեւ, ուրիշներ դարձեալ բաժին ինկան գրասէր բարեկամներու, 
տակաւին մէկ կարեւոր մաս մըն ալ մնալով տունը՝ տանտիրոջս մօտ, գալիք 
տարիներուն դեռեւս օգտագործուելու համար, սակայն մենք երկուքս, մի քանի ուրիշ 
պահարաններու հետ, հանգստեան կոչուեցանք... ցնոր տնօրինութիւն։ 
 Ես խօսեցայ մե՛ր մասին՝ փայտէ՛ կառուցուած։ Ի՛նչ եղան տէրերուս 
ապրումներն ու հոգեվիճակները՝ ուրիշ պատմութիւն է, որ ձեզի կը ձգեմ 
երեւակայել...   

 «Հորիզոն», 26 մարտ 2018 
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ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՀԵՏ 
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Ժամանակին հետ 
 

 Որքա՜ն սուղ է եւ որքա՛ն աժան՝ սա ժամանակ ըսուածը: 
 Ոմանց համար ոսկի է ան. ուրիշներու համար՝ աւազ: Առաջինները միշտ 

անոր պակասէն կը տառապին, երկրորդները՝ չեն գիտեր ի՛նչ ընեն իրենց 
ունեցածով: 

 Գողերը՝ լաւ գիտեն անոր արժէքը. ժամանակի՛ գողերը, որոնք սակայն 
յանցանքի վրայ իսկ բռնուելու պարագային՝ ոչ մէկ պատիժի կ՚ենթարկուին: Ամեն 
տեղ են անոնք. կը հանդիպինք անոնց մանաւանդ մեր ժողովներուն մէջ: 
Երեւակայեցէք բազմամարդ ժողով մը, հարիւր հոգիի մասնակցութեամբ. եթէ մէկը 
ելլէ եւ միայն 10 վայրկեան գողնայ ներկաներու ժամանակէն, կ՚ընէ 1000 վայրկեան. 
աւելի քան 16 ժամ, գրեթէ 17: Ի՞նչ պիտի ընէ ան այդքան ժամ, չեմ գիտեր, բայց ինչե՛ր 
կրնային ընել միւսները, իրենց կորսնցուցած այդ 10 վայրկեաններով... 

 Ժամանակի արժէքը գիտեն նաեւ անոնք, որոնք զայն կը նուիրեն ուրիշներու. 
հիւանդի մը այցելութեան, բարեկամի մը խնդակցութեան կամ ցաւակցութեան ու 
աւելի առատաձեռնօրէն՝ ազնիւ նպատակի մը  եւ այլնի: Չար լեզուները կրնան ըսել, 
որ անոնք ուրիշ բան չունին, անոր համար իրենց ժամանակը կը նուիրեն, բայյց 
կարեւորութիւն մի տաք այդ չար լեզուներուն: Նուիրեցէ՛ք, անսակարկ նուիրեցէք: Ես 
գոնէ սիրով պիտի ընդունէի ձեր այդ թանկագին նուէրը. եթէ արտօնուած ըլլար՝ 
տուրքէ զերծ ստացագիր ալ կու տայի ձեզի. ինչե՛ր, ինչե՜ր կրնայի ընել, եթէ այդպիսի 
նուէր ստանայի. ամենէն առաջ սկսելով սա գրասեղանիս վրայի թուղթերէն, որոնք 
կարգի դրուելու կը սպասեն այնքա՜ն երկար ատենէ ի վեր: Կ՚ենթադրեմ «Հորիզոն»-ի 
խմբագիր ընկերս ալ ոչ պիտի չըսէր ատանկ նուէրի մը... 

 
 Գիտէի՞ք թէ ինչ շնորհներով է օժտուած նորին վսեմութիւն պարոն 

ժամանակը. թէ ոչ՝ պէտք էի ըսել նորին համեստափայլութիւն տիկին ժամանակը. 
չեմ գիտեր. անոր սեռը ճշտելը ձեզի կը ձգեմ: 

 Ան, ամենակարող ու բազմատաղանդ՝ քանի մը վկայական ունի. առաջին 
հերթին՝ բժշկական: Կ՚ըսեն, չէ՞, որ ան վէրքե՜ր կը բուժէ... Ամենէն անբուժելի թուող 
վէրքերը ժամանակի ընթացքին կը գոցուին, կը սպիանան, եւ օր մըն ալ անոնց 
հետքն անգամ չի մնար: Հաւանական է, որ հոգեբոյժի ալ վկայական ունի 
ժամանակը, քանի որ իր մասնագիտութիւնը հոգեկա՛ն վէրքերը բուժելն է: 

 Կարծեմ սակայն ան նաեւ գեղագիտական վիրաբոյժ է: Չէ՞ պատահած ձեզի, 
որ հարց տաք, թէ տգեղ այր մը կամ տգեղ կին մը ինչպէ՞ս իր վրայ խենթացող 
ամուսին կ՚ունենայ. գաղտնիքը անկասկած ժամանակը գիտէ. ան է, որ հետզհետէ կը 
փոքրացնէ մեծ քիթերը, կը բարձրացնէ կարճ հասակները, կը տաշէ լայն կոնքերը ու 
կամաց կամաց ընդունելի, բարեձեւ էակներու կը վերածէ զիրար սիրող զոյգերը: 
Երբեմն ալ հակառակը կը պատահի, սակայն, եւ մի զարմանաք, եթէ ըսեմ որ ատոր 
ալ պատասխանատուութիւնը ժամանակին ուսերուն կ՚իյնայ: Պզտիկ սատանայի մը 
նման, իր եռաժանի մահակով ան կ՚ասղնտէ մարդուս կոպերը, որ միշտ բաց մնան, ու 
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ինք հետզհետէ աւելի նկատէ իր կողակիցին կամ բարեկամին շիլ աչքերը, ձախլիկ 
ձեռքերը կամ փակագիծ սրունքները: Կարծես ժամանակը հաճոյք կ՚առնէ ատկէ: 

 Ալ չխօսինք անոր գործած աւերներուն մասին. հանդիպե՞ր էք ձեր 
դասընկերոջ կամ դասընկերուհիին, զոր չէիք տեսած 30 տարիէ ի վեր: Ի՜նչ ահաւոր 
բան է, ձեր գիտցած, ճանչցած անձին փոխարէն մէկէն դէմ յանդիման գալ անոր 
անունը կրող բոլորովին անծանօթի մը՝ մազերը ամբողջ սպիտակած, կամ թափած, 
խորշոմածածկ դէմքով, գուցէ կորաքամակ, եւ դեռ ինչ ինչ ազդեցութեանց 
ենթարկուած, կարծէք քանդակագործ Արթոյի անխնայ բահակի (սպատիւլի) 
հարուածներով ձեւաւորուած ըլլայ: 

 
 Այնքան պահանջկոտ ու խստապահա՛նջ է ժամանակը՝ մեզմէ ոմա՛նց 

նկատմամբ: Բոլորդ ալ գտնուած ըլլալու էք այն տեսակ կացութեան առջեւ, երբ ձեզի 
այսօր յանձնուած գործը պարտաւոր էք... երէկ կատարած ըլլալ: Այդ պահուն որքա՜ն 
պիտի ուզէիք որ օրը 24 ժամուան տեղ 48 ժամերէ բաղկանար, ժամը՝ 60–ի տեղ 120 
վայրկեանէ... Ժամանակը, պատէն կախուած ժամացոյցի խիստ դէմքով, պռստած 
սլաքներով իր տեւական հսկողութեան տակ կը պահէ քեզ ու կը պրկէ ջիղերդ, 
աշխատանքի կը մղէ, թոյլ չի տար անգամ գլուխդ վեր վերցնես, մէյ մը նայիս ժամը 
քանին եղաւ. գո՛րծդ պիտի ընես, պէ՛տք է ընես, եւ անողոք է հսկիչ-ժամանակը: 

 Սակայն, ուրիշներու նկատմամբ ալ նոյն այդ ժամանակը այնքա՜ն թոյլատու, 
հանդուրժող ու առատաձեռն է. կարծես գոյութիւն չունի, կամ սահման չունի. որքա՛ն 
ուզես կ՚երկարի. օրինակ՝ նարտի սեղանին շուրջ, մէկ սուրճը միւսին կը յաջորդէ, մէկ 
ծխիկը մէկալին. խաղ խաղի ետեւէ, ու ժամանակը չի յառաջանար, սրճեփ Փիլոսին 
քունը կու գայ, զառերը չեն դադրիր գլորուելէ սատափին վրայ: Ժամանակի այս 
տարբերակին ես հանդիպած եմ Եգիպտոս, բուրգերու շուքին, մայթերուն վրայ՝ 
պատերուն տակ, Նեղոսի վրայ մանաւանդ, հեզասահ առագաստանաւերուն մէջ... 

 Նոյն այդ ժամանակին կը հանդիպիս նաեւ Հայաստանի մէջ: Հոն ալ ժամերը 
60 վայրկեանէն շա՜տ աւելին ունին. բազմահազարամեայ պատմութեա՞ն արդիւնք է 
ասիկա, թէ՞ համատարած անգործութեան,– չեմ գիտեր: Եւ այդ՝ ժամանակ չճանչցող 
Արարատի աչքին ներքեւ: 

 
 Այս ամենը կ՚ըսեմ, բայց խոստովանիմ, որ ժամանակը ինծի համար կը մնայ 

խորհրդաւոր բան մը, որ շատ գաղտնիքներ ունի, բայց դիւրին-դիւրին չի 
բացայայտեր զանոնք: Մեր հնարած բոլոր միջոցները զայն չափելու եւ հասկնալու՝ 
թերի են ու անկատար. ժամացոյց, օրացոյց թէ տարեցոյց՝ ծիծաղելի բաներ են 
ժամանակի անսահմանութեան դիմաց: 

 Ասոր լաւապէս վերահասու կ՚ըլլաս երբ առանձին գտնուիս ծովեզերքը, ետեւդ 
աւազն է, առջեւդ ծովը, որ չի յոգնիր գալ ու երթալէ, գալ ու երթալէ, այդպէս ալիք առ 
ալիք, դարե՜ր ու դարեր շարունակ: Թերեւս ինք միայն կը հասկնայ ժամանակի 
լեզուն. վստահաբար անոնք իրարու պատմելիք շատ բաներ ունին, բաներ՝ մեզի պէս 
անցաւորներուն մասին գուցէ... 

«Հորիզոն», 10 յուլիս 1995 
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Հրամա՛նքդ 
 

 Ոմանք կուսակցական չեն ըլլար, որովհետեւ հաւատացած են, որ հրահանգի 
չեն կրնար ենթարկուիլ. ուրիշի՛ն հրահանգին. ազատ ծնած են, այդ ազատութենէն 
ալ ոչինչ կ՚ուզեն զիջիլ: Կը մնան ոչ-յանձնառու քաղաքացի... 

 Ոմանք ալ նոյն պատճառաւ եւ նոյն տրամադրութիւններով բանակ չեն 
մտներ, ասոր անոր, մանաւանդ իրենցմէ նուա՜զ  ուսեալ ու փորձառու մարդոց 
տրամաբանական-անտրամաբանական պահանջքները չեն ուզեր գոհացնել: Կը 
մնան ազատ քաղաքացի... 

 Դեռ կան ուրիշներ ալ, որոնք պաշտօնեայ չեն ըլլար, միշտ նոյն պատճառաւ. 
չեն կրնար տանիլ գործատիրոջ մը քմահաճոյքները, անո՛ր սահմանած 
պայմաններով աշխատիլ, անո՛ր որոշած ժամերուն գործի գալ-երթալ, եւ այլն: Կը 
մնան անգործ քաղաքացի... 

 Չմոռնանք նաեւ հոգեւո՜ր կոչումէ փախուստ տուողները, որոնք համոզուած, 
որ Աստուած պապային, կամ կաթողիկոսին կամ պապին կողմէ իրենց 
պարտադրուելիք կաշկանդումները այնքան շատ պիտի ըլլան եւ այնքան ահաւոր, 
որ եկեղեցիին քովէն անգամ չեն անցնիր, որպէսզի չըլլայ որ թակարդը իյնան... 

 Վերջապէս անոնք ալ կան, որ իրենց ազատութիւնը բարձր գնահատելով, չեն 
ամուսնանար. իրենք զիրենք չեն ենթարկեր կողակիցի մը տեղի–անտեղի 
դիտողութիւններուն, գգուանքներուն, խնդրանքներուն, խնամիներուն, 
քաղաքավարութեան վնասներո՜ւն: Կը մնան ազատ ամուրի: 

 Իսկ բոլոր անոնք, որոնք առանց գիտնալու, թէ ի՛նչ կը սպասէ իրենց 
կուսակցական, բանակային, ասպարէզային, կղերական կամ ամուսնական կեանքին 
մէջ եւ առանց ասոր–անոր կարծիքը առնելու, կոյրզկուրայն կը նետուին այդ 
արկածախնդրութիւններուն մէջ, անկասկած ուշ կամ կանուխ վերահասու կ՚ըլլան 
իրենց գլխուն եկածին, բայց արդէն բանը բանից անցած կ՚ըլլայ... 

 Այս վերջինները, սակայն, այնքան ալ մտահոգուելու եւ ափսոսալու չեն, 
որովհետեւ միւսներուն վիճակը իրենցմէ այնքան ալ փայլուն չէ. կուսակցական ու 
անկուսակցական, բանակային թէ քաղաքային, պաշտօնեայ թէ գործազուրկ (կամ 
գործատէր), եկեղեցական թէ աշխարհական ու վերջապէս ամուսնացեալ թէ ամուրի, 
բոլորն ալ այսօր կ՚ապրին այնպիսի բռնապետութեան մը տակ, որ ոչ մէկ 
տարբերութիւն կ՚ընէ իրենց վիճակը, վերոյիշեալներու ո՛ր դասակարգին 
պատկանիլը՝ ներսի՞, թէ՞ դուրսի: 

 Այդ՝ տեղեկատուական բացարձակատիրութիւնն է, որ օրէ օր այնպիսի 
արագութեամբ կ՚ընդլայնէ իր սահմանները եւ այնպիսի ուժգնութեամբ կը խորացնէ 
իր ազդեցութեան ոլորտները, որ ոչ ոք, ոչ մէկ տեղ, ոչ մէկ ատեն այս երկրագունդին 
վրայ պիտի կարենայ փախչիլ անոր ճիրաններէն ու ապրիլ անհոգ ու ազատ: Ոչ ոք: 
Ոչ մէկ տեղ: Ոչ մէկ ատեն: 

 Խօսքս չի վերաբերիր պարզապէս լրատուութեան աներեւակայելի 
առատութեան, ամենակալութեան, «ամենուր»-ութեան: Այդ՝ քիչ թէ շատ բոլորիս 
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յայտնի է, թէեւ ամեն մարդ չէ, որ նոյն չափով զոհը կը դառնայ այդ երեւոյթին: Բայց 
խօսիմ օրինակով. իմ օրինակով: 

 Ժամը 6:30. ''The Gazette'' օրաթերթը, որ արդէն երկու ժամ է հասած է, մուտքի 
զոյգ դուռներուն միջեւ անհամբեր կը սպասէ վերցուելու եւ գէթ թղթատուելու: 

 Ժամը 7:15. ոլորուած ''Le Devoir''–ը, արագաշարժ ցրուիչին կողմէ նետուած 
տան մուտքին առջեւ (երբեմն ալ սխալմամբ ինկած կառատան կամ դրացիին դրան 
առջեւ) կ՚ընկերանայ ինծի՝ ճամբուն ընթացքին վրան աչք մը նետուելու համար: 

 Ժամը 8:00. արդէն գրասենեակ հասած են, ինձմէ առաջ, եւ շէնքի պահակին 
մօտ դասաւորուած, վերցուելու կը սպասեն ''La Presse''–ն ու ''The Globe and Mail''–ը: 
Անոնք, քիչ ետք, օրուան աշխատանքիս (ճարտարապետակա՛ն աշխատանքիս) 
սկսելէս առաջ պիտի թղթատուին սուրճի առաջին գաւաթին ընկերանալով: 
Հետաքրքրական յօդուածները պիտի պատճէնահանուին ու թերթերը փոխանցուին 
պաշտօնակիցներու: Նոյն պահուն, աւելի արթուն վիճակով, ականջով պիտի 
հետեւիմ CBC–ի ժամը ութի հաղորդումին: 

 Օրուան ընթացքին, դասական երաժշտութեան յայտագիրներուն միջեւ, նոյն 
կամ տարբեր լուրեր, ժամը անգամ մը, պիտի յուշուին նոյն կայանին կողմէ, նոյնիսկ 
եթէ... խուցիս մէջ չգտնուիմ. ալիքները օդին մէջ կը յամենան ու յարմար պահուն կը 
հարուածեն ուղեղս, ես ատոր գիտակցիմ կամ ոչ: 

 Բազմաթիւ մասնագիտական պարբերաթերթեր պիտի գան հանգչին 
գրասեղանի ձախ կողմի ափսէներուն մէջ, աւելի ճիշտ՝ անոնց վրայ գտնուող դէզին 
վրայ՝ սպասելով ընթերցման կամ թղթատման բախտին: 

 Ժամը 19:00. տունը տարբեր դէզեր կազմուած են ինծի համար. «Ասպարէզ» 
օրաթերթը շաբաթական հինգ թիւերը միասին ծրարած, հարիւր–հարիւրյիսուն 
էջերով լուր բերած է. «Հայրենիք»-ը նոյնպէս՝ 4–5 շաբթուան իր զոյգ թիւերը, 
անգլերէն ու հայերէն, միասին: Ապա նաեւ «Դրօշակ»-ը: Ամենէն թարմ լուրերը, 
սակայն, լուրերու գործակալութիւններէն ստացուածներն են, որոնց պատճէնը օրը-
օրին խմբագրատունէն կու գայ: 

 Դեռ, եթէ ուզես, կրնաս հեռաձայնել տուեալ թիւի մը եւ այդ ճամբով ալ լուր 
ստանալ: 

 Ուրիշներ Հայաստանի եւ Արցախի լուրերը կը ստանան նաեւ իրենց 
համակարգիչով՝ Internet–ի միջոցաւ, որ ամբողջ աշխարհը իր ոստայնին մէջ առնող 
ճիւաղային սարդ մըն է... Ես տակաւին այդ մէկուն մէջ չեմ ինկած, բայց որքա՞ն կը 
տեւէ այս խաբուսիկ ազատութիւնս՝ չեմ գիտեր: 

 Չեմ յիշատակեր տարբեր տեսակի պարբերաթերթերը, Time–էն, Newsweek–էն 
սկսեալ մինչեւ The Guardian Weekly, l'Histoire, Liberté եւ այլն, որոնք 
բաժանորդագրութեամբ կամ կրպակներէն գնումով ձեռք կը ձգեմ: Կու գայ եւ 
«Բագին»-ը՝ յետ բազում թախանձանաց: 

 Վերջապէս երեկոյեան, ժամը 22:00–ին կամ 23:00–ին պահ մը կը յանձնուիմ 
նաեւ հեռատեսիլի լրատուութեան, CBC Newsworld–ին, կամ Radio–Canada–ի նոր 
կայանին՝ RDI, որոնք ամերիկեան CNN–ի օրինակով, ամբողջ օրը լուր կը հաղորդեն: 
Գանատական կայաններէն զատ տրամադրելի են նաեւ ֆրանսական, պելժական, 
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անգլիական եւ այլ երկիրներու լրատուութիւններ՝ ժամանակ եւ հետաքրքրութիւն 
ունեցողներուն համար: 

 Այս բոլորով սակայն չի վերջանար մեր ենթակայութիւնը: 
 Տեղեկատուական համազարկը միայն մամուլին եւ այլ լրասփիւռներուն 

միջոցաւ չէ, որ կը հարուածէ մեզ: Շրջապատուած ենք ամեն կողմէ, քաղաքի 
շէնքերուն պատերը, սիւները, յատուկ լրասիւները (յատկապէս մշակութային, 
մարզական ձեռնարկներու) գովազդներով, տանիքներու վրայ ամրացուած 
ցուցանակները տեւաբար կը փորձեն գրաւել մեր ուշադրութիւնը, մղել մեզ ուտելու, 
խմելու, հագուելու, սպառելու. 

 – Գնէ՛, գնէ՛, գնէ՛..., գիտցի՛ր, գիտցի՛ր, գիտցի՛ր...,– ամեն տեղ, ամեն 
վայրկեան, ամեն քայլափոխի: 

 Փախուստ չկայ, ազատութիւն չկայ, հանգիստ չկայ: Նոյնիսկ երթեւեկի 
նշանները, հիմա արդէն լուսեղէն ցուցանակներով, քեզի կը հրահանգեն աջ դառնալ, 
ձախ դառնալ, հոս երթալ, հոն երթալ, դանդաղիլ, կանգ առնել եւ այլն: 

 Գուցէ այս բոլորն ալ տանելի ըլլային, եթէ անոնց հրահանգչական այս 
հիւանդութենէն չբռնուէին նաեւ մեր ամենօրեայ գործիքները: Վերջին օրինակը մեր 
պատճէնահանն է, որուն անպատկառութիւնը ալ չափը անցուց. 

 – «Սպասէ, պիտի տաքնամ», կամ՝ «Համբերէ, քիչ մը պիտի հանգստանամ»... 
 Միայն ի՞նք իրաւունք ունի հանգստանալու: Հապա մե՞նք: 

«Հորիզոն», 11 սեպտեմբեր 1995 
 
 

Համակարգիչներն ու մեր երազները 
 

Թիւը ցոյց տուէք  
Ա՛յն երազների եւ անուրջների, 

Որ այս բառով են կոչւում աշխարհում 
Լոկ ա՛յն պատճառով, 
Որ չեն կատարուո՜ւմ... 

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ 
 

 Պէտք է խոստովանիմ, որ խառն զգացումներ կը տածեմ ընդհանրապէս  բոլոր 
գործիքներուն, յատկապէս համակարգիչներուն նկատմամբ: 

 Տակաւին որեւէ մտերմութիւն չեմ կրցած հաստատել անոնցմէ մէկուն հետ 
(աղջիկներս արդէն քանի տարի է այնքա՜ն դիւրութեամբ կը յարաբերին այդ 
կախարդական գործիքներուն հետ), քանի որ կոճակներ կոխելէ ու պաստառէն ինծի 
տրուող հրահանգներուն ենթարկուելէ կը խորշիմ, միւս կողմէ սակայն հիացումով 
կը դիտեմ անոնց արագ բանիլը եւ գրելն ու գծելը, հաշուելն ու չափելը, եւ դեռ ի՜նչ-
ի՜նչ հնարքները: Կը նախանձիմ ալ զանոնք այնքան հեշտութեամբ գործածողներուն, 
որոնք ի՛նչ մարզի մէջ ըսես չեն օգտուիր անոնց անհամար կարելիութիւններէն: 
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 Կա՞յ ասպարէզ մը, ուր անոնք, այդ հրաշք–գործիքները շարունակութիւնն ու 
երկարաձգումը չեն ըլլար մարդկային ուղեղին, աչքերուն եւ ձեռքերուն ու չեն 
բազմապատկեր մեր ձիրքերն ու հնարաւորութիւնները: 

 Խմբագրին ձեռքը՝ անոնք, մանաւանդ կապուելով իրենց նմաններուն՝ 
հազարաւոր մղոններ հեռուէն, միաժամանակ գրիչ կ՚ըլլան եւ մկրատ, կարմիր 
մատիտ ու սպիտակ հեղուկ, կը ստանան, կը ճամբեն, կը շարեն, կը փոխեն, եւ 
ցանկացած տառատեսակովդ, ցանկացած մեծութեամբ ու ձեւաւորումով քեզի 
կ՚ընծայեն յօդուած ու խմբագրական, քերթուած ու պատմուածք: Տպագրիչին ձեռքը՝ 
մելան ու ներկ, նկարիչին ձեռքը՝ մատիտ, գրիչ, ածուխ, ջրաներկ... 

 Ճարտարապետը իր ամենէն բարդ յօրինումները արագօրէն կը պատկերացնէ 
փոքր պաստառին վրայ, ծաւալներուն մարմին կու տայ, նոյնիսկ կ՚որոշէ պատին ու 
գորգին գոյնն ու texture–ը (գործուածքը): 

 Բժիշկը իր ախտաճանաչումը կ՚ընէ անոր միջոցաւ, Նիւ Եորքէն՝ Քարաչի, 
ճամբորդական ընկերութիւնները տոմսեր կ՚ապակովեն ու չուերթդ կը ճշտեն 
աշխարհի ո՛ր անկիւնը որ գտնուիս: 

 Վաճառատուները հաշիւդ ու իրենց գոյքահամարը միաժամանակ կը մուծեն 
համակարգիչին մէջ, հաշուակալները տուրքերուդ տեղեկագրերն անգամ անոր 
միջոցաւ կը պատրաստեն եւ առանց նամակաբերին տաղտուկ պատճառելու՝ 
ուղղակի կ՚առաքեն առ որ անկ է՝ ելեկտրականութեան ալիքներով... 

 Ճարտարարուեստը առանց անոր այլեւս ոչինչ կ՚ընէ. մարդամեքենաները, 
համակարգչային ուղեղներով, կը զօդեն, կը գամեն, կը կտրեն, կը փակցնեն, կը յղկեն 
ու կը ներկեն ինքնաշարժ ու օդանաւ: 

 Դպրոցականներուն համար ան դասընկեր է եւ ուսուցիչ, խաղընկեր է ու 
առաջնորդ: Նոյնիսկ արգիլուած պտուղները անոնք անկէ՛ կը քաղեն... 

 Գալով աստղագէտներուն՝ անոնք տիեզերքի մէջ կը խորասուզուին ու անոր 
գաղտնիքներուն կը թափանցեն համակարգչի աչքերով ու ականջներով: 

 Ամենակալ, ամենընկալ՝ ամենուր են անոնք, ամենագէտ, ամենազօր ու 
ամենատես: 

 Սակայն, արդեօք իրապէս մեր փրկիչնե՞րն են անոնք, ինչպէս կը հաւատան 
շատեր: Պարոյր Սեւակ, դեռ ա՜յն ատեն, երեսնամեակ մը առաջ, մարգարէաբար կը 
գրէր. 

 Թէ չէ՝ հաշւո՜ւմ էք, հաշւո՜ւմ... 
 Ա՛յն թուականը նշեցէք հիմա, 
 Գէթ այն մօտաւոր, մօտալուտ տարին, 
 Երբ որ, վերջապէ՛ս ազգերը խոցուած 
 Պիտի ողջանան կամ ապաքինուեն, 
 Եւ վիրաւորուող ազգերն ստանան 
 Հատուցումն արդար ու չբեկանուող: 
 Թէ չէ՝ շատերը, քանի՜ դար արդէն, 
 Յոյսերը կտրած անողորմ Աստծուց՝ 
 Սպասո՛ւմ են դեռ: 
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 Սպասո՜ւմ են դեռ: 
 Դո՛ւք՝ նո՜ր աստուածներ նո՛ր ժամանակի, 
 Սուտ դուրս չգայիք գէթ դո՛ւք, գոնէ դո՜ւք... 
 Իրաւամբ, կարո՞ղ են արդեօք այս նոր աստուածները գտնել ու ամպերէն ու 

լեռներէն վար բերել արդարութիւնը մոլորած ու սա մոլորակի վրայ 
վերահաստատեն դրախտը կորուսեալ, կամ՝ մեզ սարքեն ու վերասարքեն, որ 
Աստուած զղջայ ու ետ առնէ իր այն ցարդ չբեկանուա՜ծ որոշումը՝ Ադամին ու Եւային 
առջեւ վերաբանալով դրախտի դռները՝ ա՛յս եւ ոչ թէ անդենական աշխարհին մէջ: 

 Կարո՞ղ են այս մեր իմաստուն գործիքները հաշուել թէ քանի՜ հազար 
ռուանտացի,– կամ այդ գծով՝ հայաստանցի,– կրնայ ամբողջ տարի մը կուշտ անցնել՝ 
ամերիկացի կամ գանատացի մականախաղի (hockey) մէկ աստղի տարեվճարով: 

 Կամ՝ քանի՜ բիւր գուպացի կրնայ մարդավարի կեանք ապրիլ՝ աշխատանքի 
պայմաններու փոքր աստիճանի մը բարելաւումով՝ եթէ հարստութեան չնչին 
հաւասարակշռում մը տեղի ունենայ ունեւոր եւ չունեւոր երկիրներու միջեւ: 

 Ապա, մոգական ճիպոտի մէկ հրաշագործ հարուածով չե՞ն կրնար մեր 
աստուծային սա գործիքները առաջքը առնել հիւանդութիւններուն, ամեն մարդու 
ապահովել նուազագոյն առողջութիւն մը: Նոյնը՝ եւ ուսումնական մարզէն ներս: 

 «Սուտ դուրս չգայիք, գէթ դո՛ւք»... 
 Ամբողջ մարդկութիւնը ձեզի է ուղղած իր աչքերը, համակարգի՛չ ու 

հաշուիչնե՛ր: 
 Մենք ալ, հայերս, հիմա ամբողջ մեր յոյսը ձեր վրայ ենք դրած: ՄԱԿ-էն-

ՄՈՒԿ-էն խեր չտեսանք. անարդարութիւնը կը շարունակուի. դուք, որ մարդկային 
ուղեղի բարձրագո՜յն թռիչքն ու իմաստութեան խորագո՜յն խտացումը կը 
հանդիսանաք, վա՜յ ձեզի եթէ չկարենաք լուծել մեր հարցը, վերադարձնել տալ մեզի 
մեր հողերը... 

 «Հաշուեցէ՛ք նաեւ, մի վերջի՜ն անգամ, 
 Թէ այդ ի՞նչ ձեւով,  
 Ի՞նչ մեքենայի օգնութեամբ բարի 
 Դեռ կարելի է մարդուն մա՛րդ պահել 
 Եւ կամ նո՛ր միայն մարդուն դարձնել Մա՜րդ...»: 

«Հորիզոն», 29 յունուար 1996 
 
 

Թէ ինչպէս երդուեալ թշնամիները  
դարձան սերտ դաշնակիցներ 

 
 Փորձա՞ծ էք կոճակներով լարուող, թուանշանային զարթուցիչ մը գործածել. 

մի քանի անգամ նոյն, սխա՛լ կոճակը կոխել, իրար անցընել ժամ-օր-վայրկեան եւ 
այլն: Ջղայնանալ ու մէկ կողմ նետել: 
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 Ի ծնէ խորշանք կը զգամ կոճակներուն նկատմամբ. ոչ միայն կաշկանդիչ են 
անոնք, երբ շապիկիս վրայ կարուած են (կ՚ատեմ օձիքին ծայրերը գտնուողները), 
այլեւ շփոթեցուցիչ ու խանգարիչ, երբ գործիքներուն վրայ կը դրուին: 

 Նոյնը չի մտածեր թոռնիկս Արինը, որ դեռ երեք տարեկան չկայ, բայց արդէն 
վարպետօրէն գիտէ հեռատեսիլը բանալ, կայարան փոխել, իր նախընտրած երիզը 
զետեղել ու դիտել եւ երբ չսիրած մէկ տեղը հասնի՝ կանգնեցնել, փակել: 

 – Պէտք է քանի մը խաղեր գնեմ ու ձեր համակարգիչին վրայ անցընեմ, 
որպէսզի երբոր ձեզի գայ անոնցմով խաղայ,– ըսաւ անցեալ օր աղջիկս: 

 Մէկ անգամէն ո՛չ ըսի, մերժեցի նման առաջարկութիւն: 
 – Բայց ի՜նչ դաստիարակչական խաղեր կան, ինչե՜ր կրնայ սորվիլ, յօրինել,– 

միջամտեց կինս: 
 – Ոչ, կրնայ աւրե՜լ համակարգիչս: 
 Այո՛, այնպէս կապուած եմ ես այսօր այդ գործիքին, որ որեւէ ատեն պէտք չէ 

խանգարուի, կամ կանգ առնէ, զիս արար աշխարհէն կտրէ: 
 Իսկ այդ ինչպէ՞ս եղաւ, որ կոճակներէ ու կախարդական գործիքներէ այդպէս 

խորշողս, ատանկ ջերմ զգացումներով կապուեցաւ այս մէկ սարքին հետ: 
  

*** 
 Համակարգիչներուն հետ առաջին ծանօթութիւնս յիշելու համար պէտք է ետ 

երթամ 33 տարի: ՄգԿիլի օրերս էին. արդէն համալսարանաւարտ, վերստին 
ուսանող էի դարձեր, այս անգամ Ատլանտեանի այս կողմը, բարձրագոյն վկայական 
մըն ալ ձեռք ձգելու համար: Աշխատանքս, որ դպրոցական շէնքերու 
ուսումնաիրութեան էր նուիրուած, պիտի պարունակէր իմ կողմէ հաւաքուած 
վիճակագրական տուեալներ, որոնք դասաւորելու եւ մեկնաբանելու համար չէի 
բաւարարուած վիճակագրութեան դասընթացքով, որ շատ հետաքրքրական կը 
թուէր, այլ կը մտածէի համակարգիչներու վերաբերեալ դասընթացքի մըն ալ 
հետեւիլ: 

 Այն ատեն այդ գործիիքները խոշոր պահարաններ էին (տակաւին չկային 
այսօրուան փոքրաչափ, անձնական համակարգիչները – P.C.), եւ մենք զանոնք չէինք 
իսկ տեսներ. գործ ունէինք յայտագրերու հետ, ու ես ճամբայ ելայ սորվելու Fortran 
լեզուն: Քանի մը դասէն, սակայն, յայտնի եղաւ, որ իմ գործս չէր այդ լեզուն: Ինծի կը 
թուէր բարդ, մանուածապատ ու դժուար հասկնալի, եւ ինձմէ պիտի խլէր շատ 
թանկագին ժամանակ։ Կարեւոր չէր, առանց անոր ալ կրնայի ընել գործս. կարեւորը՝ 
աւարտին արտօնէին, որ ուսումնասիրութեանս ճամբով ձեռք ձգած 
տեղեկութիւններս կարենայի համակարգիչի քարտերուն (punch cards) վրայ 
անցընել. այդպէս ալ եղաւ, ու ես, շատ այլ ուսանողներուն հետ, մեքենագրութեան 
այդ գործիքներուն առջեւ, մեծ գործարանի մը մէջ կարի մեքենաներուն առջեւ բանող 
բանուորուհիներուն նման, աշխատանքս այդ քարտերուն վրայ «ծակծկեցի»՝ ըստ 
ինծի փոխանցուած ծրագրի մը, որ յետոյ մասնագէտ հաշուագէտներու կողմէ 
վերլուծուեցաւ: 
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 Այդ օրերուն Ritz Carlton պանդոկին մէջ դասախօսութիւն մը տրուեցաւ 
համակարգիչներուն մասին: Հետաքրքրական, այժմէական նիւթ էր. հայրս ալ 
ընկերացաւ ինծի. դասախօսը կը գուշակէր, որ շատ չանցած, 15 թէ 25 տարիէն, 
իւրաքանչիւր տուն, նոյնիսկ իւրաքանչիւր անձ իր սեփական համակարգիչը պիտի 
ունենայ: Նորութիւններուն խանդավառութեամբ հետեւողն եմ ես. չեմ գիտեր 
հաւատացի՞ այդ գուշակութեան, թէ՞ ոչ: Ամեն պարագայի միտքէս չէր անցներ, որ օր 
մը ես ալ անոնցմէ հատ մը տանս մէջ պիտի հիւրընկալէի եւ դեռ յատուկ սենեակ մըն 
ալ տրամադրէի անոր: 

 Ասպարէզիս մէջ, սակայն, այդքան ալ արագ պիտի չտեղաւորուէր 20–րդ 
դարու այդ նոր հրաշալիքը: 

 Տակաւին 80-ական թուականներու վերջերը ճարտարապետական 
գծագրութիւնները ձեռքով կ՚ըլլային, իսկ համակարգիչը նոր-նոր կը մտնէր մեր 
գրասենեակներէն ներս, ու իր արտադրած գծագրութիւնը չէր հաւասարեր 
մարդկային ձեռքի արտադրութեան՝ գեղագիտական տեսակէտէն: Շատ չանցած, 
սակայն, նոր յայտագրերը, թէ՛ գծային տեսակէտէ եւ թէ՛ գրային՝ պիտի յաջողէին 
կապկել գեղեցիկ ձեռայինը ու հաստատել նոր որակ՝ ամբողջ ասպարէզին համար: 
Դեռ արագ ու մաքուր արտադրելու կարողութիւնն ալ ուրիշ: 

 Ինծի համար, սակայն, այլեւս կարեւորութիւն չունէր այս նոր 
հնարաւորութիւնը, քանի որ աշխատանքս գծագրութիւն պատրաստել չէր: 

 Միւս կողմէ մասնաւոր հետաքրքրութիւն ցոյց չէի տար գործիքին հանդէպ՝ 
գրելու մարզին մէջ: Գրիչս չէի փոխարիներ որեւէ, թէկուզ հրաշագործ գործիքի հետ: 
Ամբողջ կեանքիս ընթացքին շատ քիչ գործածած էի գրամեքենան,– կինս, ընկերներս, 
քարտուղարուհիները ու «Հորիզոն»-ի Սօսին այդ «պարտականութենէն» զերծ էին 
կացուցած զիս բարեբախտաբար,– ուստի համակարգիչն ալ իբր գրամեքենայ 
գործածելու անհրաժեշտութիւնը չէի զգացած: Մանաւանդ որ, ինչպէս հիմա այս 
յօդուածս, այնպէս ալ գրեթէ բոլոր միւսները, վերջին տարիներուն, ճամբու 
ընթացքին, գրկիս վրայ բացուած տետրի մը մէջ գրուած են: 

 Այդպէս ալ, երբ մեծ աղջիկս առաջին համակարգիչը տուն բերաւ, այս 
վերջինին հետ յարաբերութիւններս շատ պաղ եղան, չըսելու համար անգոյ: 
Գործիքը բանալ անգամ չէի գիտեր: 

 Այս կացութիւնը պիտի փոխուէր սակայն մէկ օրէն միւսը, երբ համացանցն ու 
ել-թղթակցութիւնը հրապարակ իջան: Անմիջապէս անդրադարձայ, որ եթէ պէտք 
եղած ճկունութիւնն ու արթնութիւնը չունենայի՝ քայլ պիտի չկարենայի պահել օրէ 
օր, ժամէ՛-ժամ փոխուող աշխարհին հետ: 

 Նոյն ատեն արդէն առաջին համակարգիչը, իր տիրոջ հետ, մեկնած էր 
հօրենական տունէն, ու կրտսեր աղջկանս համար երկրո՛րդը հասած էր՝ աւելի 
զարգացած, աւելի յարմարութիւններով օժտեալ : 

 Ինծի կը մնար անմիջապէս կողմնորոշուիլ, հետեւիլ մի քանի ժամուան 
դասընթացքի մը, որ «Սուրբ Յակոբ»-ի գրասեղաններուն վրայ կը տրուէր ինծի պէս 
յետամնացներուն համար, ու փորձել տիրապետել այդ կախարդական գործիքի 
գաղտնիքներուն: 
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*** 

 Այսօր, երրորդ, այս անգամ արդէն սեփական համակարգիչս իր պատուոյ 
տեղն է գրաւած աղջիկներուս պարպած ննջարաններէն մէկուն մէջ, որ 
փոխակերպուած է արդիական աշխատասենեակի: 

 Ամեն առաւօտ արթննալուս պէս, գաւաթ մը ջուրս խմելէ իսկ առաջ, 
համակարգիչիս որպիսութիւնը կը հարցնեմ՝ բացող կոճակը կը սեղմեմ, գիշերը 
հասած ել–նամակներս կը ստուգեմ, նոյնիսկ աչքերս չլուացած՝ կը պատասխանեմ 
անոնցմէ ոմանց: Ամեն երեկոյ տուն գալուս պէս, անգամ մըն ալ, անկողին մտնելէ 
առաջ, կ՚ընեմ նոյնը:  

 Իսկ օրուան ամբողջ ընթացքին, աշխատավայրիս մէջ, կողքիս սեղանին 
բազմած համակարգիչի բաց պաստառին կը հետեւիմ մէկ աչքով՝ հասնող 
նամակները ստուգելու համար: 

 Միութենական բոլոր աշխատանքներս գործիքին ճամբով կ՚ըլլան, 
վայրկեանական կը փոխանցուին հասցէատէրերուն,– նամակ, ատենագրութիւն, 
լուր, ինչ որ կ՚ուզէք: 

 «Կռունկ»-ի միջոցաւ օրը-օրին տեղեակ կ՚ըլլամ հայ կեանքի լուրերուն, 
կ՚օրհնեմ Ասպետ Պետրոսեանը, որ հաւատարմաբար ու անշահադէտ կերպով կը 
կերակրէ համացանցը հայկական լուրերով, բայց կ՚ափսոսամ որ հայերէն չկայ 
«Կռունկ»-ի այդ կայքէջին մէջ: 

 Ափսոսանքիս մէկ այլ պատճառն ալ այն է, որ մեզմէ շատեր արագութեան 
կամ դիւրութեան սիրոյն անգլերէն կը գործածեն իրենց հաղորդակցութիւններուն 
համար: Երբեմն ես ալ լատինական տառեր կը գործածեմ, բայց հայու հետ՝ 
անպայման հայերէ՛ն բառերով. կը յառաջանայ անճոռնի ուղղագրութիւն  մը... 

 Մեծ անպատեհութիւնը, սակայն, այն է, որ հայագրութեան մէկ 
ընդհանրական շարուածք չկայ. բազմաթիւ տառատեսակներ ունին ստեղներու վրայ 
իրենց ինքնուրոյն տեղադրումները՝ երբեմն շատ մանր տարբերումներով: Մինչեւ որ 
լատինական այբուբենին նման ընդհանրական տառաշարք մը չպարտադրուի 
բոլորիս, պիտի մնանք շփոթի մէջ ու... դիմենք անգլերէնին: 

 Այս ամենը ըսելէ ետք չեմ ուզեր ձգել այն տպաւորութիւնը, որ համակարգիչին 
լաւապէս կը տիրապետեմ. ընդհակառակն. հազիւ նուազագոյն գործողութիւններուն 
ծանօթ եմ, ու միշտ ալ նախանձով կը նայիմ անոնց որ, մէկ չխկումէն միւսին 
կ՚անցնին ու էջը կը շրջեն, տախտակներ կը կազմեն, զարդեր կը զետեղեն եւ այլն, եւ 
այլն: Ես կը մնամ կատարեալ սկսնակ մը, չըսելու համար համբակ մը այս մարզին 
մէջ... 

– Նայէ, բան մը եկա՞ծ է ինծի համար,– ներսէն կինս է ձայն տուողը: 
 Այո՛, հիմա այլեւս ընտանեօք ինկած ենք այս գործիքին ձեռքը: Ազատում չկայ: 
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Հիմա որ Չինաստանը ՄԱԿ–ի անդամ է... 
 
– Մեր տան մէջ բոլոր փոքր, երկրորդական հարցերու վերաբերեալ 

որոշումները կնոջս կը ձգեմ, որ առնէ, իսկ կարեւոր որոշումները ինծի կը 
վերապահեմ,– կը յայտնաբերէր ատենին՝ իր այր մարդու արժանիքներուն եւ 
իրաւունքներուն գիտա՜կ ծանօթ մը: 

– Ո՞ր որոշումները կնոջդ կը վստահիս,– եթէ հարցնէիր իրեն, անվարան կը 
պատասխանէր. 

– Ամեն օր ի՛նչ պիտի ուտենք, խմենք, ի՛նչ պիտի հագուինք, մեր զաւակները 
ի՛նչ կրթութիւն պիտի ստանան, ո՛ւր պիտի երթանք արձակուրդի, ե՛րբ եւ ի՞նչ տուն 
պիտի գնենք եւ այլն:  

– Հապա քեզի՞ ինչ որոշում կը մնայ առնելիք. 
– Չինաստանը ՄԱԿ-ի անդամ ըլլա՞յ, թէ՞ ոչ... 
Հիմա որ այդ կարեւոր որոշումն ալ արդէն առնուած է, արդեօք այլեւս մեր 

առտնին կեանքին մէջ որեւէ հարցի վերաբերեալ ըսելիք մը պիտի ունենա՞յ մեր 
ծանօթը, որ,– ինչպէս կռահեցիք,– արեւելեան մտայնութեամբ դաստիարակուած 
միջին այրն է, որուն տարատեսակէն գոնէ նմոյշ մը ճանչնալու ենք, չէ՞. ան կրնայ 
ըլլալ մեր հայրը, եղբայրը, ամուսինը կամ պարզապէս մեզմէ ոեւէ մէկը, նոյնիսկ այս 
տողերը գրողը: 

Հարցը այն է, որ Չինաստանը ՄԱԿ-ի մէջ ընդունուելէն ու իրեն արժանի 
աթոռը առօք–փառօք գրաւելէն տարինե՜ր ետք անգամ, մեր ծանօթը յաճախ իր 
ըսելիքն ու ընելիքը չի գտներ ու մասնակից չի կրնար դառնալ տան կեանքին: 

Ապրելու այս կերպը գուցէ տակաւին հասկնալի էր,– ոչ անպայման 
ընդունելի,– երբոր տան մէջ սպասուհի-սպասաւոր կար, խոհարար ու լուացարար, 
երբ կինը տունէն դուրս չէր աշխատեր, լիաժամ կրնար նուիրուիլ իր տանտիրուհիի 
պարտականութիւններուն, մեծցնել զաւակները եւ դեռ հոգ տանիլ ամուսնոյն թէ 
տարիքաւոր ծնողներուն: 

Այս՝ տարբեր ժամանակներու եւ տարբեր քաղաքակրթութեան մը միջավայրն 
էր, որ նոր երկիր եկող-հաստատուող գաղթականներս կարծեցինք որ կրնայինք 
մեզի հետ բերել, ուրիշ շատ մը բաներու հետ: Մինչդեռ, աւելի դիւրին էր 
նախապաշարումներն ու մտայնութիւնները փոխադրել,– անոնց համար մեզմէ մաքս 
գանձող չեղաւ այն ժամանակ,– քան թէ այդ միջավայրը հոս տեղափոխել: 

Եւ շատերու դժբախտութիւնը եղաւ այն, որ չկրցան ձերբազատիլ իրենց 
վարժութիւններէն, նախկին կենցաղէն ու մանաւանդ ժամանակին ու տեղին 
անյարիր կեցուածքներէն: Է՜ր երբեմն, տունէն դուրս այրերու աշխարհն էր, տունէն 
ներս՝ կիներուն: Է՜ր երբեմն, այրն էր տիրապետողը անգամ տունէն ներս՝ իր 
միահեծան իշխանութեամբ: Եւ է՜ր երբեմն՝ այս կացութիւնը ցանկալի կը նկատուէր, 
ու անտրտունջ կինը պարտաւոր էր ամեն կերպ համակերպիլ ու կրել իր խաչը: 
Այլընտրանք չունէր, կամ՝ աւելի ճիշտ, այլընտրանքը անօթի, փողոցը մնալն էր: 
Շա՛տ շատերու համար: 
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Այսօր եւ այստեղ դեռ շատ կը հանդիպինք մ արդոց, որոնք ամբողջովին 
տարբեր այս ընկերութեան մէջ տակաւին կ՚ապրին կամ կը փորձեն ապրիլ նախկին, 
իրենց վարժուած ոճով, երբոր արդէն զրկուած են զայն կարելի դարձնող միջոցներէն: 

Այսպէս, ո՞վ չի ճանչնար ընկեր մը, բարեկամ մը, որ ձեռք չի դպցներ տան 
գործին, մաքրութիւն ըլլայ ատիկա թէ շուկայ, զաւակներուն դասերը ըլլան թէ այլ 
պարտականութիւններ, այդ ամենը վստահելով իր կնոջ, առանց ինքզինքին հարց 
տալու, որ եթէ կինն ալ ասպարէզ մը ունի, գէթ կ՚աշխատի դուրսը՝ տան ամավարկը 
(սա հայաստանեան նոր եւ դիպուկ բառ մըն է՝ տարեկան պիւտճէին փոխարէն) 
հաւասարակշռելու համար, այդ ինչպէ՞ս կրնայ ամեն բանի հասնիլ: Գուցէ նաեւ կը 
սխալիմ, եւ հայ կիները այնպիսի գերմարդկային ուժի տէր են, որ կրնա՛ն լիուլի 
կատարել իրենցմէ ակնկալուածը ե՛ւ տունէն ներս, ե՛ւ տունէն դուրս... 

Պիտի հարցնէ՞ք, թէ ի՛նչ կ՚ընեն մեր այրերը՝ իրենց ազատ պահերուն: Ի՞նչ 
կ՚ընեն, եթէ ժողովի չեն երթար (այս ալ ի հարկէ տան գործերէն խուսափելու ձեւ մըն 
է), եթէ մինչեւ ուշ ժամերը իրենց ասպարէզով չեն զբաղած, ի՞նչ կ՚ընեն՝ եթէ ոչ 
ժամավաճառութիւն սրճարանի մը կամ ակումբին անկիւնը իրենց նման 
բարբանջողներու կամ գարգաջողներու (դատարկ, դատարկ խօսողներու) 
ընկերակցութեամբ՝ գնդամուղի կամ նարտի սեղաններուն շուրջ: Իսկ անոնք, որոնք 
իրենց զբօսանքը կամ հանգիստը կը փնտռեն բախտախաղի սրահներուն կամ այլ 
հաճելի՜ զբաղումներու մէջ... բայց արդէն մեր նիւթէն կը շեղինք: 

Չեմ ուզեր ընկերաբանական վերլուծումներ կատարել, բայց վստահ եմ որ 
մեզի նման գաղթականներու պատմութիւնը ուսումնասիրողը օր մը երեւան պիտի 
հանէ անմիջական կապը այս կացութեան եւ ընտանեկան դժբախտութիւններուն 
միջեւ: 

Դեռ խօսքը չեմ ըներ այն իրողութեան, որ գերծանրաբեռնուած ու գերյոգնած 
մեր կիները, կամ անոնց մեծամասնութիւնը, կը զրկուին իրենց այլ՝ հասարակական, 
մշակութային, ուսումնական նպատակները հետապնդելու կարելիութենէն, որուն 
հետեւանքով իգական սեռին պատկանող շատ քիչ անձեր կը տեսնենք քաղաքական 
թէ ստեղծագործական մարզերէն ներս: 

Այս բաներուն մասին չենք խօսիր, որովհետեւ ընդհանրապէս ընկերային 
հարցերը մեր ուշադրութեան առարկան չեն. սակայն չենք անդրադառնար, որ նման 
կացութիւններ իրենց անմիջական հետեւանքները ունին զաւակներու 
դաստիարակութեան, ուստի եւ հայեցի՛ դաստիարակութեան վրայ: Նաեւ՝ գաղութի 
հայապահպանման, հետեւաբար նաեւ՝ Հայ դատին վրայ: 

Իսկ երբ արդէն շատ ուշ է, հոս Գանատա է, կամ Ամերիկա է, կ՚ըսենք, կը 
համակերպինք ուծացման՝ առանց գիտակցելու, որ առաջին հերթին նման վիճակներ 
անտեսելով կամ անոնց հանդէպ անտարբեր գտնուելով է, որ հոս հասեր ենք: 

Վերջին հաշուով, այո, աւելի դիւրին է «որոշել» որ Չինաստանը ՄԱԿ-ի 
անդամ պէտք է ըլլա՞յ կամ ոչ, կամ Հայաստանի նախագահը հայրենանուէ՞ր է, թէ՞ 
հայրենադաւ, քան թէ ամեն օր միտք չարչրկել տան հոգերով... 
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– Հետս շուկայ կու գա՞ս, հանգիստ կօշիկ մը կը փնտռեմ,– ձայն կու տայ 
ներսէն կինս 

– Ամեն բան ուզէ, բայց այդ դառն բաժակը ինձմէ հեռացուր, սիրելի՛ս: 
– Ուրեմն կը տեսնե՞ս, որ քեզմէ ալ խեր չկայ. գրելը դիւրին է, բայց երբոր 

կարգը գործնականին կու գայ... 
«Հորիզոն», 18 մարտ 1996 

 
 

Ի՞նչ պիտի ընէինք... 
 
Երբեմն,– բայց երբե՛մն միայն,– հարց կու տամ ես ինծի, թէ ի՛նչ ձեւ պիտի 

առնէր մեր կեանքը, եթէ փոքրուց վարակուած չըլլայինք այն հիւանդութեամբ, որ մեզ 
դարձուցած է... «ակումբի մուկ»: Կամ՝ հասարակական կեանքի սիրահար, կամ 
պարզապէս այն ինչ որ ենք՝ ազգային–կուսակցական–միութենական կեանքին քիչ 
թէ շատ գործուն մասնակից: Ի՞նչ պիտի ընէինք... 

Արդեօ՞ք, գործէն տուն գալէ ետք պիտի մտնէինք խոհանոց, գոգնոցը 
կապէինք, ճաշը տաքցնէինք, կամ՝ նոր պատրաստէինք, սեղանը դնէինք, ընթրիքի 
կանչէինք զաւակ ու կողակից, ապա, առանց անընդհատ հեռաձայններով 
ընդմիջուելու, հանդարտ, համով–հոտով ճաշակելէ ետք ընթրիքը, ժողովի մը 
հասնելու մտասեւեռումէն ալ զերծ՝ լուայինք պնակները, չորցնէինք, տեղաւորէինք, 
մարէինք խոհանոցին լոյսը, անցնէինք նստասենեակ, սուրճը խմէինք, լուրերը 
առնէինք... յետոյ, նստէինք մեր զաւակներուն հետ, իրենց ուղղագրութիւն 
թելադրէինք, պատմութեան դասը մտիկ ընէինք, թուաբանութեան խնդիրները 
փորձէինք լուծել եւ գուցէ... չյաջողիլ: 

Շաբաթավերջերուն, երբեմն չմշկելու, երբեմն դահուկելու պիտի երթայինք, 
ամառները՝ մօտակայ լիճերն ու լեռները այցելէինք, արձակուրդներուն՝ «տաք 
ջուրերը» իջնէինք, եւ մեր ամբողջ կեանքը եւ հետաքրքրութիւնները սեփական 
ընտանիքին, ընկերներուն եւ բարեկամներուն շուրջ դառնային: 

Ազատ ժամերը պիտի յատկացուէին տան տանիքը նորոգելու, խոհանոց ու 
բաղնիք բարեզարդելու, պարտէզը յարդարելու, բանջարեղէն հասցնելու եւ նման 
հաճելի բաներու: 

Այսպէ՞ս պիտի ընթանար մեր կեանքը, եւ եթէ այդպէս ընթանար՝ մեր կիները 
կամ ամուսինները պիտի գանգատէի՞ն տակաւին, որ ամուսին կամ կին չունեցան, 
մեր զաւակները՝ որ հայր կամ մայր չունեցան, մեր տարիքաւոր ծնողները՝ որ զաւակ 
չունեցան: Ամեն ինչ պիտի ըլլար հեշտ, վարդագոյն, ամեն մարդ՝ երջանիկ: 

Կամ գուցէ անհատնում ժամանակ պիտի գտնէինք բախտախաղի 
սեղաններու շուրջ անցընելու, կամ գնդամուղի, կամ պարզապէս նարտի՝ մեր 
դրացիին նստասենեակը կամ պատշգամը, շուկային սրճարանը կամ որեւէ անկիւն՝ 
«հոգեշահ» զրոյցով սպառելով մեր ժամերը եւ օրերը: Ամիսներն ու տարիները: 
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Բայց ժխտական կամ հեգնական ըլլալու պէտք չկայ: Հաւանաբար դեռ 
ժամանակ պիտի աւելնար՝ մեր սիրած զբաղումները՝ «հոպի»-ները հետապնդելու, 
ուսումը շարունակելու՝ մինչեւ խոր ծերութիւն, սորվելով այն ամենը, որ միշտ ալ 
փափագած ենք ուսանիլ բայց պատեհութիւնը չենք ունեցած, նուիրուելու արուեստի 
սա կամ նա ճիւղին, որուն նկատմամբ յատուկ հակում զգացած ենք, հետեւելու 
մարմնամարզի՝ առողջութեան հոգ տանելու համար եւ այլն, եւ այլն: 

Այս բոլորը եւ աւելին ալ պիտի կարենայինք ընել կամ ընելու կարելիութիւնը 
պիտի ունենայինք, եթէ չըլլային մեր անվերջ ժողովները, հեռաձայնային ընդմիշտ 
շարունակուող խօսակցութիւնները, մէկը միւսին ետեւէն գրուելիք նամակներն ու 
ատենագրութիւնները, յօդուածներն ու տեղեկատւութիւնները ու մանաւանդ այդ 
բոլորէն բխող մտմտուքները, պրկումները, անքնութիւնը եւ մասամբ նորին: 

Ի՞նչ պիտի ընէինք, իրապէս, եթէ չըլլային մեր հաւաքական կեանքի տարբեր 
բաղադրիչները՝ դպրոցը իր ամենօրեայ հոգերով, եկեղեցին իր կարիքներով, 
կուսակցութիւնն ու միութիւնները՝ իրար հրմշտկող իրենց գործունէութեամբ, այլեւ 
մամուլը՝ յաւիտենական իր բացերով եւ այլն: 

Բայց մանաւանդ, եթէ չըլլար այդ բոլորին գոյութիւնը արդարացնող մեր 
Դատը, հայ ապրելու մեր արդարացո՛ւմը: 

Ի՞նչ պիտի ընէինք, ինչո՞վ պիտի լեցնէինք մեր կեանքը, իմաստ տայինք անոր, 
նպատակով մը օժտէինք զայն: 

Վերջին հաշուով, մէկ նժարին մէջ եթէ դնենք մեր բոլոր իրական ու 
երեւակայուած զրկանքները, իսկ միւսին՝ այն գոհունակութիւնը որ կ՚ունենանք՝ 
աշխարհիկ մեր այս կեանքին հոգեւոր լիցք մը տուած ըլլալէն, մեր գտած այդ 
իմաստէ՛ն, մեր հետապնդած այդ նպատակէ՛ն, այդ նպատակի իրագործման համար 
մեր բերած թէկուզ համեստագո՛յն նպաստէն, ո՞րը աւելի պիտի կշռէ. եւ արդեօք 
իրաւունք կ՚ունենա՞նք «զրկանք»ի մասին խօսելու... Զրկանք կրողը ո՞վ է, մե՞նք՝ 
ներկաներս, մասնակիցներս, դերակատարներս, թէ՞ անոնք որ բացակայ են, ոչ մէկ 
մասնակցութիւն կը բերեն, ոչ մէկ դերակատարութիւն ունին մեր հաւաքական 
կեանքին մէջ: 

Այո, երբեմն, բայց երբե՛մն միայն, հարց կու տամ ես ինծի... 
«Հորիզոն», 3 փետրուար 1997 

 
 

Գրախօսական՝ չգրուած վէպի մը 
 

 Սկիզբէն ըսեմ՝ գլուխ գործոց մըն է այս վէպը։ Այսպիսի վէպ ցարդ չէ՛ գրուած։ 
 Որեւէ նախընթաց չունի այս վէպը, իսկ անոր կառոյցը ամբողջովին 
ինքնուրոյն է՝ ոչ մէկ նմանութիւն ասկէ առաջ գրուած որեւէ վէպի հետ։ 
 Այս վէպը չունի որեւէ յատուկ սկիզբ, չունի եւ յատուկ վերջ։ Կարելի է կարդալ 
սկսիլ որեւէ էջէ, կանգ առնել որեւէ էջի վրայ. կարելի է նոյնիսկ կարդալ դէպի ետ. 
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բոլոր պարագաներուն ալ ընթերցողը անմիջապէս պիտի մտնէ պատմութեան մէջ ու 
առանց դժուարութեան հետեւի անոր յառաջընթացին կամ յետընթացին։  
 Աւելին՝ ան պիտի նոյնանայ անոր հերոսին, աւելի ճիշտ՝ հերոսներէն ոեւէ 
մէկուն հետ, քանի որ մէկ հերոս չունի վէպը։ Անոր հերոսները բազմաթիւ են, 
բազնազան՝ այնքան ու ինչպէս ընթերցողները կրնան ըլլալ։  
 Վէպը չունի նաեւ աշխարհագրական յատուկ տարածք։ Ան տեղի կ՚ունենայ 
ամենուրեք՝ աշխարհի վրայ ամե՛ն տեղ, որեւէ՛ տեղ։ Տակաւին անոր թաւալման 
ժամանակն ալ շատ ընդարձակ է, հարիւր տարի՝ ինչպէս Կարսիա Մարքէզի հարիւր 
տարուան մենութիւնը, կամ հազար տարի։   
 Ընթերցողը ի՛նք կ՚ընտրէ այն պահը, որմէ կ՚ուզէ սկսիլ կարդալ վէպը, ու պահը,  
ուր կ՚ուզէ յանգիլ՝ դէպի առաջ կամ դէպի ետ։ Ան կրնայ ընտրել իր ծննդեան 
թուականը ու անկէ մեկնելով հասնիլ 2015 թուականին կամ բռնել հակառակ 
ճանապարհը ու հանգրուանել 1915 թուականին՝ եթէ հայ է...։ Կրնայ եւ ընտրել իր 
ծննդավայրը ու անկէ անցնիլ մէկ երկրէն միւսը, անընդհատ տեղափոխուելով։  
 Վէպը կարդալու միակ ձեւը այս չէ սակայն, այսինքն՝ հորիզոնական 
ընթացքով։ Ընթերցողը կրնայ մնալ իր տեղը, իր ժամանակին վրայ ու վէպը կարդալ 
դէպի վեր՝ ամպերն ու երազները կամ դէպի վար՝ խորքերը իր ինքնութեան։ 
Կարեւորը, սակայն, ինչ ձեւով ալ որոշէ կարդալ՝ հորիզոնական թէ ուղղաձիգ, 
ընթերցողը պարտաւոր է ընտրել իր հերոսը ու անոր հետ կտրել ընթերցման 
ճանապարհը։ 
 Ան՝ հերոսը, կրնայ իր ազգէն ըլլալ կամ ոչ, «հայ» թէ «օտար», «բարի» կամ 
«չար», ամուսնացած կամ ամուրի, հաւատացեալ կամ անհաւատ, ճարպիկ կամ 
անճարակ, ուսեալ կամ տգէտ, բարոյականի տէր կամ անբարոյ, հանրանուէր կամ 
եսակեդրոն, օրինապահ կամ օրինախախտ, հարուստ կամ աղքատ, բարեսիրտ կամ 
անգութ, հեզահամբոյր կամ վայրագ, նիւթապաշտ կամ գաղափարապաշտ։ Այսինքն՝ 
ինծի պէս, քեզի պէս մէկը։  
 Տուեալ պահուն ան կրնայ ճակատի խրամատներուն մէջ ըլլալ՝ հայրենիքի 
պաշպանութեան ի խնդիր, խաղատունը՝ իր չունեցածն ալ կորսնցնելու վրայ, 
մարդկային իրաւունքներու պաշտպանութեան համար փողոց իջած՝ ցոյցի, կամ 
սեփական կինը լքած՝ սիրուհիին թեւերու տարփանքին յանձնուած, աղէտի վայրը՝ 
բուժօգնութիւն հասցնելու համար աղետեալներու, բանտի խուցին մէջ՝ գործած 
ոճիրին պատիժը կրելու համար, երկար ճանապարհի վրայ՝ բեռնատարի ղեկին 
ետեւ՝ աչքերուն իջնող քունին դէմ պայքարելու մէջ, կամ ապրանքը ծախած ատեն՝ 
թէ՛ յաճախորդը եւ թէ՛ պետութիւնը խաբելու ընթացքի մէջ, դասարանին մէջ՝ 
մայրենի լեզու դասաւանդելու հրայրքին մէջ, թէ նոյն այդ ուսուցիչին դէմ՝ զաւկին 
դիտողութիւն ըրած ըլլալուն համար՝ տնօրէնին բողոքած պահուն։ Այսինքն 
ընթերցողը կրնայ գտնուիլ իր հերոսին որեւէ արարքին մէջ, որ ինքն ալ կրնայ 
կատարած կամ կատարելու վրայ ըլլալ։      
 Բայց միեւնոյն ատեն, եթէ ընթերցումը ուղղաձիգ ըլլայ, ընթերցողը կրնայ 
իջնել հերոսին հոգիին խորերը, բարձրանալ եօթներորդ երկինք ու տակաւին կրնայ 
տագնապիլ հիւանդ զաւկին ցաւերով, խայտալ գալիք ամուսնութեան 
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ակնկալութեամբ, տարուիլ կորսնցուցած գործին ու ընտանիքը պահելու 
դժուարութեան մտմտուքներով, նոր կատարած ճամբորդութեան մը յիշատակներով՝ 
ունեցած վայելքը վերապրիլ, եւ այսպէս՝ միշտ վեր ու վար...  
 Գիտաժողովի մը մէջ՝ աշխարհի հոգերը շալկած, երկրագունդը իր անելէն 
դուրս բերելու եւ իր բնական ծիրին մէջ արձակելու զո՜ւր ճիգեր թափել, 
կուսակցական ժողովի մը մէջ իր հետապնդած ծրագիրը բանաձեւել, իր 
առեւտրական ընկերութեան տնտեսական յառաջխաղացքը նախատեսել, կամ 
պատրաստուիլ գալիք խորհրդարանական ընտրութիւններուն։ 
 Տակաւին կրնայ թոռնիկին քով նստած՝ անոր պատմութիւն մը պատմել կամ 
կարդալ պառկեցնելէ առաջ՝ վայելելով քունէն մարմրելով հանդերձ անոր աչքերուն 
մէջ խայտացող հետաքրքրութեան փայլքը... 
 Ահա այս բոլորը ու աւելին կը գտնուին այս վէպին մէջ, ամեն օր նոր 
դարձուածքով մը, նոր անկիւնէ մը տեսնուած ու ապրուած։  Տեսնուելիք ու 
ապրուելիք։  
 Վա՜յ անոր, որ չի կրնար կարդալ զայն։  

«Հորիզոն», տարեկան բացառիկ 2015 դեկտեմբեր 
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Երանելի՜ բազմապատիկութիւնը 
 

 – Այդ ի՞նչ նոր բառ է «ույտուրեցիր»,– յանդիմանեց զիս մուսաս3, երբ միասին 
գնացքով մեր ամենօրեայ ճանապարհը կը կտրէինք դէպի քաղաքամէջ: 

 – Նախ այդ «ույտուրել»դ չհաւնեցայ, «շինեցիր», ըսէ, կամ՝ «հնարեցիր», 
«կերտեցիր» եւ այլն: 

 – Սակայն անոնցմէ ոչ մէկը այնքան լաւ չի հնչեր, որքան այդ «ույտուրել»-ը, որ 
շինծու ըլլալու իմաստն ալ ունի: 

 – Եւ ինչո՞ւ յատկապէս շինծու՝ ա՛յս մէկը. այդ հաշուով ամեն բառ շինծու է. օր 
մը մէկուն խելապատակէն ծագած է: 

 – Իսկ «բազմապատկութիւն»-ը կեցած տեղը, ինչո՞ւ գրես 
«բազմապատիկութիւն»: Աւելորդ չէ՞ նոր բառեզր մը մէջտեղ նետել, երբոր արդէն այդ 
իմաստով ընդունուած ուրիշ բառ մը կայ: 

 – Հոս է, որ կը սխալիս, եւ ի զուր տեղը գործիս կը խառնուիս, սիրելիս: 
Կ՚ենթադրեմ, որ թուաբանութեան մասին է խօսքդ: 

 – Ճիշտ այդպէս: 
 – Գիտցիր ուրեմն, որ նոյն իմաստին չեմ ակնարկեր: 
 – Ինչո՞ւ, խօսքը բազմապատկելուն չի՞ վերաբերիր: 
 – Այո եւ ոչ: 
 – Ի՞նչ ըսել կ՚ուզես: 
 – Ըսել կ՚ուզեմ որ արմատը «բազում»-ն է, այո, իմաստին մէջ «բազմացնել»-ն ալ 

կայ, այո, բայց «բազմապատկութիւն»-ը եւ «բազմապատիկութիւն»-ը նոյն իմաստը 
պիտի չունենան: 

 – Ինչպէ՞ս. թուաբանական գործողութեան մը չե՞ն վերաբերիր երկուքն ալ: 
 – Դարձեալ այո եւ ոչ: 
 – Սա ի՞նչ հանելուկ է, որ կը յօրինես: 
 – Տես, սա «յօրինել»-դ աւելի սիրեցի քան թէ «ույտուրել»-դ: 
 – Դուն հարցումիս պատասխանէ: 
 – Դուն ալ քիչ մը խելքդ աշխատցուր վերջապէս: Կը յիշե՞ս Multiplicity 

ժապաւէնը որ տեսանք: 
 – Անշուշտ, երկու-երեք շաբաթ առաջ էր: 
 – Լաւ, ինչպէ՞ս պիտի թարգմանէիր այդ բառը: 
 – Բազմապատ... 
 – Այո, այո, շարունակէ՛: 
 – բազմապատկո՞ւմ... 
 – Ատիկա բազմապատկելու գործողութիւնը, արարքը ցոյց կու տայ: 
 – Բազմացո՞ւմ... 

                                                           
3 Տես նաեւ «Մուսայիս հետ» եւ «Մուսայիս հետ դարձեալ» (Ոստայն 1) 
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 – Այդ ալ արդէն ուրիշ բառ է, կրկնութեան գաղափարը շատ ուժեղ չէ անոր 
մէջ: 

 – Գալով բազմապատկութեա՞ն... 
 – Այդ ալ պարզապէս թուաբանակա՛ն գործողութիւնն է, multiplication–ը, կամ 

մուլտիպլիկացիան, ինչպէս կ՚ըսէին հայաստանցիները: 
 – Ուրեմն բազմապատիկութիւնը ցոյց պիտի տայ... 
 – ... Բազմապատիկ ըլլալու վիճակը, պարզ չէ՞: 
 – Հիմա որ հասկցայ՝ պարզ է: Բայց ինծի այն ըսէ, ինչո՞ւ «Երանելի՜ 

բազմապատիկութիւն» դրիր վերնագիրդ: 
 – Երանելի չէ, ի՞նչ է այն վիճակը, որուն մէջ վերոյիշեալ ժապաւէնին հերոսը 

գտաւ ինքզինք, երբոր իրեն առիթը տրուեցաւ նոր ու հրաշալի գիւտի մը շնորհիւ, որ 
cloning–ն է՝ իր ճշգրիտ պատճէնը, պատճէնները ունենալու, որպէսզի... 

 – Նախ ըսէ այդ cloning–ը ինչպէ՞ս պիտի թարգմանես: 
 – Դեռ չեմ գիտեր. կը մտածեմ. նմանակո՞ւմ, նմանահանո՞ւմ, նմանակերտո՞ւմ: 

Ատիկա գիտական բառ մըն է, գիտնականներուն հարցնելու ենք. կարեւորը այդ չէ. 
կարեւորը այն է, որ cloning–ի շնորհիւ մեր հերոսը ինքն իրմէ չորս տարբերակ 
ունեցաւ: 

 – Չորս գլխու փորձանք, ըսել կ՚ուզես: 
  – Տես, առաջին փորձն էր, մարդը լաւ չկարողացաւ օգտուիլ առիթէն, այլապէս 

սքանչելի գաղափար մըն էր, եւ ինք կրցաւ նմանակ մը ունենալ՝ իր տեղը գործի 
երթալու եւ իր ապրուստը հոգալու համար, ուրիշ նմանակ մը՝ տան գործերուն 
համար, վերջապէս երրորդ մը՝ երախաները խնամելու համար, ապա չորրորդ մը՝ 
առօրեայ կեանքին ճնշումները դիմակայելու համար: 

 – Չորս էին նմանակները, չէ՞: 
 – Չորրորդը ձախող պատճէն մը դուրս եկաւ, իր խելքը չունեցաւ, քիչ մը 

տմպլիկ էր, բայց անոր ալ տան ծանր ֆիզիքական գործերը, բեռնակրութիւնը ընել 
կու տային: 

 – Իսկ ի՞նքը... 
 – Ինքն ալ սկսաւ իր հաճոյքները հետապնդել, կոլֆ խաղալ, առագաստանաւ 

վարել եւ այլն, որոնց երբեք ժամանակ չէր ունեցած ամբողջ կեանքին ընթացքին: 
 – Այդ պատճառաւ ալ արդէն մէկ ձախողութենէն միւսը գնաց, գործը 

կորսնցուց, քիչ մնաց ընտանիքն ալ վրայ պիտի տար: 
 – Նորէն կ՚ըսեմ, նորէն կ՚ըսեմ, ինք խելացի կերպով չկրցաւ օգտագործել իրեն 

ընծայուած այդ բացառիկ առիթը: 
 – Իսկ դուն կը կարծես որ աւելի լա՞ւ պիտի կարենայիր օգտուիլ: 
 – Եւ ինչպէ՜ս, բայց կը վախնամ որ չորս նմանակը ինծի չի բաւեր: 
 – Ի՞նչ կ՚ըսես, կը կարծես որ այդքա՜ն ընելի՞ք ունիս: 
 – Այնպէս կը խօսիս, որ կարծես զիս չես ճանչնար: Եւ ինչպէ՜ս: Նմանակ մը 

պիտի ուզէի ունենալ, աւելի ճիշտ՝ երկու նմանակ, որոնք իմ տեղս գործի երթային, եւ 
ուրիշ մտահոգութիւն չունենային՝ բացի մասնագիտական ասպարէզս զարգացնելէ, 
ապրուստս հոգալէ: 
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 – Մէկը չի՞ բաւեր ատոր համար: 
 – Ո՛չ, մուսա, մէկը քիչ է. մէկը ճարտարապետական գործերս պիտի ընէ, 

յօրինումներս, գծագրութիւններս ու գրելիքներս պատրաստէ, միւսը պրպտումներս 
կատարէ, հետեւի ճարտարարուեստի նորութիւններուն, պարբերաթերթերուն, 
մասնակցի լսարաններու եւ այլն, եւ այլն: 

 – Ուրի՞շ: 
 – Նմանակ մըն ալ պիտի ուզէի ամբողջովին նուիրել միւս՝ սիրողական 

ասպարէզիս, Զօհրապի բառերով՝ ապօրինի կնոջս, որ լրագրութիւնն է եւ 
գրականութիւնը: Հետեւի աշխարհի ու հայաշխարհի անցուդարձերուն, մասնակից 
ըլլայ տեղական կեանքի կարեւոր իրադարձութիւններուն, տեսակցի օրուան 
գլխաւոր դերակատարներուն հետ, արձագանգէ, վերլուծէ, մեկնաբանէ: Բայց այս 
գործին համար ալ կը կարծեմ որ մէկ նմանակը պիտի չբաւէ, քանի որ ի՜նչ ինչ 
անկատար իղձեր կան իրագործուելիք, չգոյ թերթեր կան հիմնուելիք, ինչպէս 
օրինակ հայկական National Geographic մը, եւ այլն, այլեւ գրքեր կան կազմուելիք, 
ինչպէս հարցազրոյցներս, ընկերական մտորումներս եւ այլն, եւ այլն: Ինչպէ՞ս պիտի 
կարենամ այդ բոլորը ընել, եթէ այսպէս կարող, աշխոյժ եւ եռանդուն նմանակ-
գործակիցներ չունենամ: 

 – Այս հաշուով արդէն եղաւ չորս նմանակ: Այդքանով չե՞ս բաւարարուիր: 
 – Կատա՞կ կ՚ընես, մուսա: Հապա ո՞ւր է ընթերցող-նմանակս, ան որ առտուընէ 

մինչեւ գիշեր ուրիշ բան պիտի չընէ եթէ ոչ այսքան տարիներու ընթացքին իմ 
հաւաքած,– ի՜նչ կ՚ըսեմ, մեծ հայրերէս սկսեալ կուտակուած,– գիր ու գրականութիւնը 
պիտի կարդայ, ըմբոշխնէ, փորձէ հասկնալ մարդու ստեղծած աշխարհը, թափառի 
անոր հազա՛ր ու մէկ բաւիղներուն վրայ: Աշխարհի ու մեր ազգի պատմութեան, 
իմաստութեան եւ լեզուաբանութեան որքա՜ն հատորներ նստեր են 
գրադարաններուս փոշեծածկ դարակներուն վրայ, գրական 
ստեղծագործութիւններուն կողքին, որ ի զո՜ւր կը սպասեն ընթերցուելու: 

 Դեռ խօսքը չեմ ըներ միւս նմանակներուս, որոնք պէտք են միս ու ոսկոր 
առնել, մարդանալ, որպէսզի ստանձնեն կուսակցական թէ կրթական-մշակութային 
գործիչային պարտականութիւններս, անխափան նուիրուին անո՛նց կատարման, 
իրականացման: 

 – Ասանկով կ՚ըլլայ եօթը նմանակ: 
 – Ճիշտ այդպէս: Անոնք որ ըլլան, ես ալ հանգիստ սրտով կը դառնամ իմ 

ընտանեկան պարտաւորութիւններուս, ամուսին կ՚ըլլամ կնոջս, հայր՝ զաւակներուս, 
վաղը միւս օր ալ արդէն մեծ հայր, տէր կ՚ըլլամ երդիքիս, ծաղիկները կը խնամեմ, 
պարտէզիս մոլախոտերը կը քաշեմ-կը հանեմ, ինչ գիտնամ, վերջ կու տամ բոլոր 
թերացումներուս այս մարզերուն մէջ: 

 – Այս ամենը լաւ, բայց ո՞ւր մնացին հաճոյքներդ, զբօսանքդ, զուարճութիւնդ: 
 – Ի՞նչ կը խօսիս, մուսա, եթէ բոլոր ըսածներս կարենամ ընել, այլ ուրիշ ի՞նչ 

հաճոյքի մասին պիտի մտածեմ. միթէ աղուոր գիրք մը կարդալէն աւելի մեծ հաճո՞յք 
կայ... 



90 
 

 – Հասկցայ, սակայն ինծի ան ըսէ, քանի մը նմանակ ալ կինդ պէտք չունի՞ 
արդեօք... 

 – Անպայման, վստահ եմ որ եօթը նմանակ ալ ի՛նք կրնայ գործի լծել՝ դուրսի եւ 
ներսի գործերը կատարել տալու եւ իր մտաւորական աշխատանքները 
հետապնդելու համար: 

 – Այն ատեն ահա արդէն կը դառնաք մեծ, բազմանդամ ընտանիք մը. այդ 
բոլորը ինչպէ՞ս պիտի կերակրես, ո՞ւր պիտի պառկեցնես: Տունդ այնքան մեծ չէ...: 

 – Շիտակը, ա՛յդ մասին չէի մտածած: 
 – Եւ եկամուտդ պիտի բաւէ՞ արդեօք, նման բանակ մը պահելու համար: 
 – Հիմա գործս աւրեցիր, սիրելի՛ մուս ա, եւ պաղ ջուր թափեցիր 

խանդավառութեանս վրայ: 
 – Լաւ ուրեմն, այդ մասին մտածէ՛ մինչեւ յաջորդ այցելութիւնս: Ցը՛: 

«Հորիզոն», 26 օգոստոս 1996 

 
  

Երբ բացուած ըլլան դռներն յուսոյ 
 

 Նոր տարուան առաջին օրը, հազիւ արթնցած ու փաթիլ–փաթիլ մեղմիւ իջնող 
ձիւնը ողջունած, լսեցինք դռան զանգը։ Ո՞վ կրնար ըլլալ մեր առաջին այցելուն։  
 – Ես եմ, ես եմ,– լսուեցաւ դուրսէն ծանօթ ձայն մը, կանխելով նոյնիսկ դեռ 
չարտասանած հարցումս՝ ո՞վ է... 
 Ինչպէ՞ս կրնայի կասկածիլ, ի՛նքն էր՝ մուսա՛ս։ Ուրախացայ շիտակը, նոյնիսկ 
եթէ տան «շորերով» էի եւ ոչ՝ հիւր ընդունելու վիճակի մէջ։ 
 – Կարեւորութիւն չունի, զիս ընդունելու համար պաշտօնականութեան պէտք 
չկայ,– դիտել տուաւ մուսաս ու առանց սպասելու որ դուռը բանամ՝ մտաւ ներս։ 
 – Բարի եկար...  
 – Մոռցեր ես, որ ամեն տարուան առաջին օրը քեզի այցի կու գամ,– ըսաւ ու 
տեղաւորուեցաւ սեղանիս շուրջ,– գնա՛, թուղթ մատիտդ բեր,– հրահանգեց, ապա 
անդրդադարձաւ ըսածին ժամանակավրէպութեան,– լաւ, լաւ,– աւելցուց,– 
համակարգի՛չդ բաց։  
 Ինքն ալ գրպանէն հանեց ձեռքի հրաշալի նոր սարքերէն մէկը, որ ափի չափով 
էր, մեզի ծանօթ գործիքներէն այն տարբերութեամբ, որ ծալուած վիճակի մէջ էր. 
բացաւ ծալք առ ծալք, ու համակարգիչի լայն պաստառի մը մեծութեան հասցուց՝ 
զմայլած ու զարմացած աչքերուս առջեւ։  
 – Նոր ձեռք ձգեցի, տակաւին շուկայ չէ՛ իջած, միայն յատուկ ապսպրանքով ու 
մենաշնորհեալ անձեր կրնան զայն ունենալ,– յարեց հպարտութեամբ։  
 – Հետաքրքրական...,– վրայ բերի,– բայց բացի սա բացուելով տարածուելու 
յատկութենէն, ուրիշ ի՞նչ կրնայ ընել այս գործիքդ։  
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 – Շատ բան կ՚ընէ, ամբողջ օրն ալ եթէ բացատրեմ, չի բաւեր, այնքան 
նորութիւններ կան այս սարքին մէջ, սակայն ամենէն կարեւորը այն է, որ ասոր մէջ 
ապագան կրնաս տեսնել։     
 – Մոգական գունդի՞ն նման։   
 – Ան ասոր քով բան մը չէ։  
 – Լաւ ուրեմն, անցնինք գործի, կ՚ենթադրեմ շաղակրատելու չես եկած, այլ՝ 
աշխատելու։ Ըսէ՛ ինծի, ի՞նչ կը նախատեսէ սա հրաշք սարքդ մեր ժողովուրդի 
ապագային համար։ Գիտնամ, ի զուր տեղը գլուխս չյոգնեցնեմ, չմտահոգուիմ։  
 – Նախատեսութիւններ չ՚ըներ այս գործիքը, ուղղակի ցոյց կու տայ ապագան, 
այնպէս ինչպէս որ պիտի ըլլայ, ո՛ր ժամանակին մէջ որ ուզես։   
 – Հոյակա՛պ։ Ուրե՞մն... 
 – Ուրեմն, գրեմ Հայ դատ, տեսնենք ի՞նչ կ՚ըսէ գործիքս։  
 Բացուեցաւ պաստառը, ուր իրարու ետեւէ սկսան տողանցել հայկական 
քաղաքները՝ իրենց հայ բնակչութեան թուաքանակին չափով՝ Հրեշտակաւան (Լոս 
Անճելըս), Խոնաւաւան (Մոսկուա), Վան, Երեւան եւ այլն։  
 – Բայց ատոնք՝ առաջին երկուքը Հայաստանի մաս չեն կազմեր, սիրելիս, իսկ 
Վանը...։  
 – Չէին կազմեր, բայց հիմա տարբեր է։  
 – Ի՞նչ ձեւով։  
 – Հիմա երկիրներու սահմանները ջնջուած են։ Շնորհիւ հաղորդակցութեանց 
միջոցներու զարգացման, այլեւս ֆիզիքական պատնէշներ չկան։ Ուր որ հայ կայ, հոն 
Հայաստան է, ինչպէս ժամանակին հայաստանցի գրողներ Հայաստան տեսած էին 
Սփիւռքի մէջ ամեն տեղ։ Ինչպէս դուն ալ «Փշուր–փշուր Հայաստան»4 գրեր էիր 
ատենին։ Հիմա այդ բոլոր փշուրները կը գտնուին հայկական իշխանութեան տակ, 
անկախ անկէ, որ նոյն տեղը ուրիշ բազմաթիւ իշխանութիւններ ալ կը գործեն։ 
Կապերը ելեկտրոնային են, ուստի այդ քաղաքներու հայ բնակիչները կը հաշւուին 
Հայաստանի բնակիչներ, իրենց կրթութիւնն ու մշակութային գործունէութիւնը մաս 
կը կազմեն հայկական կրթական ու մշակութային համակարգին։  

– Վա՞նն ալ, Սի՞սն ալ... 
– Այո, ի հարկէ։ 
– Բայց հոն հայութիւն չկար... 
– Չկար, բայց հետզհետէ լեցուեցան հայութեամբ, երբ Ցեղասպանութեան 

ճանաչումէն ետք հայերը իրաւունք ստացան ու վերադարձան իրենց նախնեաց 
հայրենիքը։  
 – Ո՞վ ճանչցաւ Ցեղասպանութիւնը, ո՞վ արտօնեց... 
 – Ի՛նչ տարօրինակ հարցումներ կ՚ընես։ Ճերմակ թուրքերը, ի հարկէ։  
 – Ճերմա՞կ... 
 – Այո՛, այո՛. Կը յիշե՞ս անոնց մոխրագոյն տեսակը կար որ «գորշ գայլ» կը 
կոչուէր։ Ատոնք մէկ օրէն միւսը անհետացան, երբ աշխարհի բոլոր երկիրները 

                                                           
4 Տես «Փշուր–փշուր Հայաստան» (Ոստայն 7 – Համաստեղութիւն) 
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միասնաբար ճանչցան Ցեղասպանութիւնը եւ պահանջեցին որ թուրքերն ալ նոյնը 
ընեն, եւ իւրաքանչիւր վայրի մէջ, որ նախապէս հայկական բնակչութիւն ունեցած էր, 
կանգնեցուցին յուշարձաններ՝ ի յարգանս զոհերուն, որ, գիտես, անցեալ տարի 
սուրբերու կարգը դասուեցան, այդ յուշարձաններուն վրայ յատուկ 
արձանագրութեամբ ներողութիւն ալ խնդրելով անոնց շառաւիղներէն։ Ապա, նոր 
օրէնքներ ելան, յատուկ յատկացումներ տրուեցան, աւերակները վերաշինուեցան, 
նոր տարածքներ տրամադրուեցան, ու հայութիւնը վերսկսաւ բազմանալ հայկական 
բարձրաւանդակին վրայ, նոր շունչ եւ նոր կենսունակութիւն բերելով ամբողջ 
տարածաշրջանին մէջ։  
 – Իսկ թուրքերն ու քիւրտերը, միւս ժողովուրդնե՞րը։ 
 – Անոնք ալ իրե՛նց սահմանազերծ երկիրները ունին, նոյն վայրերուն մէջ, 
ինչպէս եղած էր դարեր առաջ, իրե՛նց լեզուներով, իրե՛նց մշակոյթներով։    
 – Ուրեմն ի՞նչ եղան «Ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայութիւն» 
յղացքները։ 
 – Ամբողջովին իրականացան, քիչ մը անուանափոխուելով՝ 
«Համաշխարհային Հայաստան, տիեզերական հայութեամբ»։ Ասկէ աւելի լաւ լուծում 
կարելի չէր երեւակայել։  
 – Արցախի, Ջաւախքի հարցերն ալ լուծուեցա՞ն։ 
 – Ի հարկէ, ի հարկէ... 
 – Ինչպէ՞ս համադրուեցան հողային ամբողջականութեան ու ազգային 
ինքնորոշման հարցերը։ 
 – Շատ բնական կերպով։ Քանի որ պետական սահմաններ չկան այլեւս, 
հողային ամբողջականութիւնը դարձաւ համաշխարհային իրականութիւն։ Քանի որ 
իւրաքանչիւր ազգութիւն,– եւ ոչ միայն հայերը,– ամբողջ աշխարհի վրայ իր 
բնակավայրերը ունի, անկախ անոնց տեղադրումէն եւ իրարմէ հեռաւորութենէն, 
ինքնութեան պահպանութիւնը, որ ինքնորոշման գլխաւոր յատկանիշն է, դարձաւ 
տիեզերական իրաւունք։ 
 – Սիրելի մուսա, այս բոլորը այնքան հրաշալի են, որ իրապէս անհաւատալի 
կը թուին ինծի։ Ինչպէ՞ս կատարուեցան, իրականացան անոնք։ 
 – Կը ներես, սիւնակդ լեցուեցաւ, իմ ալ մեկնելու ժամանակս եկաւ։ Այդ մասին 
կը խօսինք եկող շաբաթ այցելութեանս։ Ցտեսութիւն կամ ցգրութիւն։ 

 
 Սա մուսաս ուշացաւ,– կը մտածէի շաբաթ մը անց, համակարգիչիս 
պաստառին առջեւ նստած, երբ յանկարծ քովի՝ երկրորդ պաստառիս վրայ երեւցաւ 
ան՝ ժպիտը երեսին։ Չես ալ գիտնար ուրկէ՛ ներս պիտի սողոսկի։ 
 – Ո՞ւր էիր, ո՞ւր մնացիր,– կշտամբեցի զինք անմիջապէս, թէեւ մեծապէս գոհ՝ 
որ այս անգամ ալ չէր դաւաճանած ինծի։   
 – Գիտես որ ժամերս չեն բռնուիր, ուրիշ բաներով ալ զբաղած կ՚ըլլամ, միշտ 
ինծի պէտք չէ՛ ապաւինիս,– յարեց ան քմծիծաղով։  
 – Այդպէս չ՚ը՛լլար, ուզած պահուս քո՛վս պէտք է ըլլաս,– բարկանալ ձեւացուցի։  
 – Կը տեսնեմ, որ գէշ վարժուեր ես, լաւ շփացուցեր եմ քեզ։ 
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 – Երբ վաթսուն տարի քեզի այդքա՛ն հաւատարիմ գտնուած եմ, ուրիշ 
մուսաներու չեմ դիմած, այդքանի՞ն ալ արժանի չեմ... 
 – Կատակ կ՚ընեմ, մի՛ նեղուիր, քունս տարեր է, բայց ահա եկայ, որպէսզի 
անցեալ շաբաթ սկսած յօդուածդ շարունակենք։ Հարցուցեր էիր, թէ ինչպէ՞ս 
պատահեցաւ այդ հրաշքը։ 
 – Այո՛, կ՚ըսէիր թէ աշխարհը ճանչցեր էր Հայոց ցեղասպանութիւնը, հայերը 
վերադարձեր էին իրենց պապենական ծննդավայրերը... 
 – Ճիշտ է, բայց սպասէ՝ սա ձեռքի սարքս բանանք, սա գուշակիչս, որպէսզի 
քեզի կարենամ պատասխանել։ 
 Եւ ահա երկրորդ պաստառս լեցուեցաւ իր բացած էջով, իսկ մուսայիս դէմքը 
գրաւեց պաստառին վարի աջ անկիւնը, ինչպէս կ՚ըլլայ դիմապատկերով (Skype կամ 
Facetime) հաղորդակցած ատեն։ 
 – Այո՛, պատմէ ինչպէ՛ս եղաւ։ 
 – Պիտի պատմեմ, բայց պիտի չհաւատաս։ 
 – Ինչո՞ւ ատանկ կ՚ըսես։ 
 – Որովհետեւ շատ պարզ, շատ տրամաբանական քայլ մը առնուեցաւ 
ժամանակին, այսինքն քու ժամանակիդ, այս գալիք օրերուն, ամիսներուն կամ 
տարիներուն։ 
 – Ի՞նչ ըսել կ՚ուզես, ի՞նչ քայլ առինք։ 
 – Կը յիշե՞ս՝ ինչ կ՚ըսէր եւ տակաւին կը պնդէ ընկերդ՝ Շաւարշը,– ան տեւաբար 
կը կրկնէ, որ չստորագնահատենք մարմնամարզի տեղը մեր ինքնութեան 
հաստատման մէջ։ 
 – Ճի՛շտ այդպէս։ Երբ հայերը գիտցան կարեւորութիւն տալ իրենց արժանաւոր 
զաւակներուն, մարմնամարզի թէ այլ մարզերու մէջ, երբ անոնք համաշխարհային 
առումով առաջնակարգ դիրքեր սկսան գրաւել Ողիմպիականներուն, երբ 
իւրաքանչիւր վաստակուած մետալի հետ աշխարհը ոտքի կանգնեցաւ հայոց 
եռագոյնին ի պատիւ՝ ունկնդրելով «Մեր հայրենիք»–ը, այն ատեն ձեր պահանջքները 
մտիկ ըրին։ 
 – Միայն ա՞յդ ձեւով։ 
 – Ո՛չ, բայց ատիկա սկիզբն էր։ Հայ արուեստագէտները մեծ բեմերու 
փնտռուած աստղերը դարձան, Նոպելեան մրցանակները հայե՛րը սկսան խլել 
իրարու ետեւէ։ 
 – Յետո՞յ... 
 – Յետոյ մարմնամարզէն ու արուեստներէն, գիտութենէն ետք տնտեսական ու 
քաղաքական ասպարէզները անցան անուանի հայերու ձեռքը։ Համաշխարհային 
կարեւոր որոշումները առանց հայոց ներդրումին չէին կրնար տրուիլ։ 
 – Ինչպէս եղած էր ատենին, Եգիպտոսի մէջ... 
 – Այո, սակայն ուրիշ աւելի կարեւոր բան մըն ալ պատահեցաւ։  
 – Ա՞յդ ինչ էր։ 
 – Չինաստանը մէջ մտաւ։ 
 – Չինաստա՞նը։ 
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 – Այո՛, Չինաստանը։ Ան արդէն երկար ատենէ ի վեր հետաքրքրուած էր 
հայութեամբ, սերտ կապեր հաստատած Հայաստանի հետ։ Շատ չինացիներ սկսեր 
էին հայերէն սորվիլ։ Բայց երբ հայերու տեսակարար կշիռը այդքան բարձրացաւ, 
Չինաստանը անդրդադարձաւ, որ այսօրուան աշխարհի միւս մեծ պետութիւններուն 
հետ մրցելու, չափուելու եւ իր արժանի տեղը գրաւելու համար, պէտք է դաշնակցէր 
հայութեան հետ, միացնել ուժերը։  
 – Հսկայ Չինաստանն ու փոքրիկ Հայաստա՞նը։ 
 – Մեծութիւնը թիւերուն մէջ մի՛ փնտռեր։  
 – Եւ ի՞նչ պատահեցաւ Չինաստանի միջամտութեամբ։  
 – Առաջին հերթին Չինաստանը աշխարհին առաջարկեց, նոյնիսկ 
պարտադրեց, որ հայերէնը որդեգրուի որպէս միջազգային յարաբերութիւններու 
միակ լեզու։ Ատենին այդ միտքը արտայայտած էր մեծ մարդաբան Մարկարեթ 
Միտը։ Հիմա ատենն էր զայն գործադրելու։ Քանի որ դժուար թէ չինարէնը 
միջազգային լեզու դառնար, եւ որպէսզի անգլերէնը աւելի ու աւելի ազդեցիկ 
չդառնար ու լեզուի ճամբով ալ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային 
տիրապետութիւն չհաստատուէր անգլիախօս երկիրներուն կողմէ, թուաքանակով 
փոքր ժողովուրդի մը լեզուն, որ իր զարգացման մակարդակով կրնար չափուիլ միւս 
ծանօթ լեզուներուն հետ, նման վտանգ չէր ներկայացներ, եւ Չինաստանի վրայէն ալ 
կը հեռացնէր անոնց տեւական ազդեցութիւնը։  
 – Եւ այդպէս ալ եղա՞ւ։ 
 – Այո։ Մնացեալը բնական շարունակութիւնն էր այդ որոշումին։ Հայերէնին 
շնորհիւ, հայութիւնն ալ ստացաւ համաշխարհային կարգավիճակ, հայոց 
պահանջներն ալ դրուեցան օրակարգի վրայ, եւ աշխարհը միաձայնութեամբ որոշեց 
ընթացք տալ անոնց։ 
 – Իսկ ինչպէ՞ս հայերէն սորվեցան մարդիկ։ 
 – Դարձեալ Չինաստանին կը պարտինք։ Առաջին հերթին իրե՛նք պիտի 
սորվէին, ուստի երկար ժամանակի համար գործ հայթայթուեցաւ իւրաքանչիւր 
հայու, որ դարձաւ հայերէնի ուսուցիչ։ Ի Հայաստան թէ ի Սփիւռս։  
 – Բայց այդքան լաւ չէր հայերէնի մակարդակը մեր օրերուն։  
 – Մանրուքներով կը զբաղիս։ Շատ արագ հայերը վերատիրապետեցին իրենց 
լեզուին, քանի որ այնքան լաւ պիտի վարձատրուէին։ 
 – Ինչպէ՞ս լուծեցին ուղղագրութեան ու արեւմտահայերէնի–արեւելահայերէնի 
երկուութեան հարցերը։  
 – Չինացիներուն կը պարտինք ատոր ալ լուծումը։ Անոնք պարտադրեցին, որ 
կողմերը արագ համաձայնին մէկ ուղղագրութիւն եւ մէկ հասարակաց հայերէն 
ունենալու համար։ Դուք ալ ի վերջոյ կրցաք միջին լուծումներ գտնել, միացնել երկու 
ուղղագրութիւններուն եւ երկու լեզուաճիւղերուն լաւագոյն կէտերը, եւ ստեղծուեցաւ 
համաշխարհային հայերէն։ 
 – Չինացիները սորվելէն ե՞տք... 
 – Իրենք ալ աշխարհի ուսուցիչները հանդիսացան։ 
 – Կրցա՞ն ճիշտ շեշտերով սորվեցնել։  



95 
 

 – Պիտի զարմանաս։ Ի գործ դրուեցան արդի արհեստագիտութեան 
միջոցները, եւ անսխալ ու բոլորին կողմէ կատարելապէս հասկնալի հայերէն մը 
սկսան գործածել ամեն տեղ։      
 – Մուսա, չես կրնար գիտնալ, թէ որքա՜ն երջանկացուցիր զիս։ Ուրեմն այլեւս 
այս բաներուն համար ի զուր միտքս չչարչրկեմ, այդ նիւթերուն մասին այդքան 
կրնամ չգրել, ամեն ինչ պիտի լաւապէս լուծուի։ Միայն թէ մէկ բան չըսիր. այս ամենը 
ե՞րբ պիտի ըլլան։ Մուսա՞... մուսա՞... 
 Պաստառիս վրայ միայն ծովու գեղեցիկ տեսարանը մնացեր էր, որով կը 
բացուի ան ամեն առաւօտ։ Մուսայիս գուշակաթերթն ալ, ինքն ալ անհետացեր էին։ 
Ափսո՜ս, պիտի չգիտնայի որքա՞ն ատեն պիտի առնէր այդ ամենը իրականանալու 
համար, եւ թէ որքա՜ն ատեն տակաւին ստիպուած պիտի ըլլայի այդ բաներուն 
մասին գրել... 

«Հորիզոն», 11 եւ 18 յունուար 2016   
     

 
Մուսայիս ժամերը 

 
 Ո՞վ որո՛ւն պիտի յարմարի, մուսա՞ս ինծի, թէ՞ ես՝ մուսայիս։  
 Շիտակը ըսելու համար, մինչեւ հիմա չեմ գիտեր այդ հարցումին 
պատասխանը։ Ինծի միշտ այնպէս թուած է, թէ յարմարողը միայն ես եմ եղած, իսկ 
ան, առանց քաշուելու, ինծի այցելութեան եկած է ի՛ր ուզած պահուն, երբեք նկատի 
չառնելով, թէ ո՞ւր եմ, ի՞նչ կ՚ընեմ՝ գործի՞ կ՚երթամ, ընկերներով ընթրիքի սեղանի մը 
շուրջ կը զրուցե՞մ, Գեղարուեստից թանգարանը նոր ցուցահանդէ՞ս մը կ՚այցելեմ, թէ՞ 
աղուոր գիրք մը կը կարդամ։  Մանաւանդ երբ կը կարդամ. եկած է, առջեւս ցցուած է, 
հեգնական ժպիտ մը դէմքին՝ հետաքրքրական բառ մը, արտակարգ 
նախադասութիւն մը կամ նոր միտք մը բովանդակող պարբերութիւն մը կարդալէս 
ետք, եւ անմեղ–անմեղ յուշած է. «Չե՞ս կարծեր, որ այդ մասին պէտք է գրես, դուն ալ 
ըսելիք մը չունի՞ս այդ մասին»... 
 Այո, այդպէ՛ս եղած է, այդպէ՛ս եկած է մուսաս։ 
 Իսկ ե՞ս։ Ես միշտ պատրաստ չեմ գտնուած զինք անմիջապէս ընդունելու, 
հրաժարելու քայլքէս, ընթրիքէս, գեղարուեստական վայելքէս կամ ընթերցումէս, 
նեղուած ալ եմ, որ զիս կը խանգարէ։ Բայց գիտէք, դուռը գոցես՝ մուսաները 
պատուհանէ՛ն ներս կը մտնեն։  
 Իմ անընկալունակ վերաբերմունքիս համար մուսաս երբեմն ալ պատժած է 
զիս, օրերով, շաբաթներով, երբեմն ալ ամիսներով քէն ըրած, դուռս չէ՛ զարկած։ 
Տուժողը միշտ ես եղած եմ։ Տուժած՝ յատկապէս երբ ուզած եմ պատմուածք մը, 
գրական գործ մը թուղթին կամ պաստառին յանձնել։ Նման պարագաներու միշտ ալ 
վերյիշած եմ Աստղիկ մեծ մօրաքիս խօսքը՝ «գրականութի՛ւն ըրէ, վա՛զ անցիր 
ղազեթաճիութենէ»։ Նոյնը ըսած ու կրկնած են Արամ Հայկազ, Յակոբ Կարապենց եւ 
ուրիշ ազնիւ մարդիկ, զորս աւելի յաճախ յուսախաբ եմ ըրած քան գոհացուցած՝ 
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ամեն անգամ ալ մուսայիս վերագրելով իմ թերացումը։ Բայց այլեւս պէտք է 
հաշտուիմ կացութեան հետ ու մուսայիս հետ աւելի բարեկիրթ գտնուիմ, որպէսզի 
չլքէ զիս, որպէսզի չփախցնեմ ինծի ներկայացող առիթը ու նստիմ-աշխատիմ։ 
 Դպրոցական, ապա համալսարանական օրերէս ուսուցիչներս տեւաբար 
կրկնած են «մէկ առ հարիւր ներշնչանք, ինիսունինը առ հարիւր աշխատանք»։ 
Ասիկա ականջիս օղ պէտք է ըլլար, պէտք է միշտ ըլլայ։  
 – Խոստովանութի՞ւն կ՚ընես, թէ՞ մեղայականդ կր գրես,– ըսելով ահա յանկարծ 
այս պահուս կու գայ ու քովի աթոռիս վրայ կը բազմի նորին վեհափառութիւն 
մուսաս։  
 – Եկա՛ր, հա՞,– հարց կու տամ, ներքնապէս հրճուած, բայց առանց յայտնի 
ընելու երանութիւնս։  
 – Գիտցայ, որ պէտք ունիս ինծի, սիրտս չեղաւ, ըսի երթամ նայիմ ի՞նչ կ՚ընէ։ 
 – Ի՞նչ պիտի ընեմ, շաբաթական սիւնակիս համար յօդուածս կը փորձեմ գրել։  
 – Ամեն մարդ հարց կու տայ, թէ ուրկէ՞ կը ճարես նիւթերդ, «այս անկիւնէն», 
«այն անկիւնէն» ամեն անկիւնէ բան մը կը գտնես գրելիք։ 
 – Դուն ինձմէ աւելի լաւ պէտք է գիտնաս այդ հարցումին պատասխանը։ Սա 
գրասեղանիս վրայ քանի մը թղթածրար կայ՝ «Նիւթեր» տիտղոսով։ Ուրիշ նման 
թղթածրարներ ալ վա՛րը՝ արխիւներուս մէջ կան։ Սակայն ընդհանրապէս անոնք 
այդպէս ալ կը քնանան այնտեղ, մինչ մեր առօրեան որեւէ պահու գրելու նոր 
մարտահրաւէր մը, նոր ձեռնոց մը կը նետէ առջեւս։   
 Ճիշտ է, այդ նիւթերը մարդկային մեծ ողբերգութիւններ չեն անպայման 
այնպէս ինչպէս Վահէ Օշական կը պահանջէր, որ նիւթերս ըլլային, ու գրական 
ստեղծագործութիւններու չեն ծառայեր անպայման, ինչպէս Բաբգէն Փափազեան 
կ՚ակնկալէր, որ ըլլան։ Սակայն միայն մեծ ողբերգութիւննե՞րը պէտք է գրի 
յանձնուին։ Ամեն օր, ամեն պահ, փոքր ողբերգութիւններ, – եւ ոչ միայն 
ողբերգութիւններ,– տեղի կ՚ունենան մեր շուրջ։ Կեանքի մէջ նաեւ ուրախութիւններ 
կան, անակնկալներ, երգիծանքի արժանի պահեր ու մասամբ նորին։ Չէ՞ որ 
հայերէնի ուսուցիչս՝ Սարգիս Սահակեան, միշտ կը կշտամբէր զիս, որ «ուրախ 
բաներու մասին» գրեմ... Չէ՞ որ կան ծառ ու ծաղիկներ, որոնք նոյնպէս ներշնչման 
աղբիւր կրնան հանիսանալ՝ ինչպէս նկարիչին, երաժիշտին ու այլոց, նաեւ գրողին 
համար։ Անոնց մասին ալ գրելով, թերեւս ան կրնայ նպաստել չափով մը այդ 
ողբերգութիւններու մեղմացման... Պայմանաւ, որ ձիրք մը, տաղանդ մը ունենայ։ 
 – Շատ ճիշտ ես, բայց նաեւ պայմանաւ որ մուսան իրենց քովը ըլլայ, – յարեց 
մէկ հոգին, յատուկ շեշտով մը։  
 – Մի՛ մտահոգուիր, մուսա՛ ջան, քեզ գործէ արձակող չկայ, գործդ ցկեանս 
ապահովուած է, միայն թէ աւելի յաճախ պէտք է այցելես ու ինչպէս միշտ՝ 
կարեւորութիւն չտաս, երբ դժգոհիմ, թէ այս ո՞ր ժամուն  եկեր ես։  
 – Այդ ալ ի՛մ իրաւունքն է, անբռնաբարելի՛ իրաւունքը...,– ըսաւ ու 
կայծակնային արագութեամբ անհետացաւ՝ ինչպէս եկեր էր, զիս մինակ ձգելով այս 
էջին առջեւ։ 
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Երբ չես դադրիր երազելէ 
 

 – Նորէ՞ն երազելու մասին կը խօսիս,– ըսելով, առանց դուռս թակելու, առանց 
նոյնիսկ քաղաքավարական «բարի լոյս» մը նետելու, եկաւ առջեւս տնկուեցաւ. 
գիտէ՛ք ով։ 
 – Չեմ խօսիր, այլ ուղղակի կ՚երազեմ, կամ կը փորձեմ երազել, սիրելի մուսա։  
 – Ամպերէն ե՞րբ վար պիտի իջնես, ոտքերդ ամուր հողին կոխած պիտի նայիս 
շուրջդ, որպէսզի իրականութիւնները տեսնես ու ըստ այնմ որոշես ի՛նչ պիտի ըսես, 
ինչի՛ մասին պիտի գրես։ 
 – Հիմա, առանց գիտնալու ինչի՛ մասին պիտի գրեմ, ինչպէ՞ս կրնաս ատանկ 
բաներ ըսել։ 
 – Քեզ լաւ կը ճանչնամ եւ երբ այդ վերնագիրդ տեսայ՝ կռահեցի, որ դարձեալ 
բարձրերէն պիտի թռչիս։ 
 – Գիտե՞ս, կ՚անդրադառնա՞ս, որ եթէ այդպէս վերերէն չնայիմ հարցերուն, ի՛նչ 
յուսահատութեան կրնամ մատնուիլ... 
 – Ինչէ՞ն պիտի յուսահատիս, ինչո՞ւ պիտի յուսահատիս։ 

– Ամե՛ն ինչէ, որովհետեւ գետնի վրայ ամեն ինչ մեծ կը թուի աչքերուդ, 
նուազագոյն շիւղն անգամ գերանի կը վերածուի, ու դժուար կ՚ըլլայ թացը չորէն ջոկել, 
լաւը վատէն, բարին չարէն։ Վերէն՝ որոշ հեռաւորութենէ, այդ բոլորը աւելի կը 
յստականան, ու քեզ յուսահատութեան մատնող երեւոյթները իրենց ճիշտ չափերուն 
կը վերածուին, կրնաս լաւ բաներն ալ, յուսատու իրադարձութիւններն ալ տեսնել։  
 – Լաւ, այդքանը հասկնալի է, սակայն այսօ՞ր ինչ է քեզ մտահոգողը։  
 – Այսօր եւ միշտ՝ մեր վիճակը, մուսա ջան։ 
 – Մե՞ր ըսելով... 
 – Մե՛ր՝ իմ եւ քու, մեր բոլորին, աշխարհի՛ վիճակը, այն աշխարհին, որ 
երկրագունդ կոչուող տիեզերանաւն է։ Լուրերուն կը հետեւի՞ս, թէ՞ չես հետեւիր։ 
 – Կրնա՞մ չհետեւիլ, ուզեմ չուզեմ կը հետեւիմ։ 
 – Ե՞ւ... 
 – Եւ... իրաւունք կու տամ քեզի. ես ալ յաճախ ամօթ կը զգամ, որ նոյն այդ 
տիեզերանաւին վրայ կը գտնուիմ։ Եթէ ընտրանք մը ունենայի՝ յաջորդ կայարանը 
կ՚իջնէի եւ ուրիշ նաւ մը կ՚առնէի, բայց ափսոս, այդ ընտրանքը չունիմ, չունինք։ 
 – Հի՛մա սկսանք նոյն լեզուն խօսիլ։  
 – Նոյնիսկ հարց կու տամ ես ինծի, թէ աւելի լաւ պիտի չըլլա՞ր ուրիշ 
ժամանակներու մէջ ապրէինք, չտեսնէինք այսօրուան խայտառակութիւնները, 
սուտերը, բռնութիւններն ու մասամբ նորին։ 
 – Մուսա՛, ատիկա սակայն պարտուողական մօտեցում է։ Ես չեմ կրնար 
միանշանակ յայտարարել, թէ ուրիշ ատեն աշխարհը աւելի քաղաքակիրթ եղած է, 
աւելի մարդկային գտնուած է։ Տարբերութիւնը այն է, որ մենք հիմա աւելի իրազեկ 
ենք, աւելի շատ ու աւելի շուտ կը տեղեկանանք, թէ ի՛նչ կ՚անցնի կը դառնայ։ 
Պարզապէս ցաւալի է, որ մեր ունեցած նորագոյն միջոցները չենք յաջողիր 
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լաւագոյնս օգտագործելու, որպէսզի ձերբազատինք բոլոր այդ դժոխային 
երեւոյթներէն ու դրախտի մը վերածենք մեր աշխարհը։ 
 – Չէ՞ որ դրախտէն դուրս դրուեցան մեր նախահայրն ու նախամայրը։ 
 – Ատենը չէ՞ եկած, որ ցոյց տանք Աստուած պապային, որ այլեւս արժանի ենք 
վերադառանալու... 
 – Օրինակ, ի՞նչ կրնանք ընել։ 
 – Չեմ գիտեր ուրկէ՞ սկսիմ։ Բայց ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ, մտածենք այնպէս ընել, որ 
աշխարհի վրայ անօթի, անօթեւան մարդ չմնայ, քանի որ բոլոր միջոցները կան, 
նոյնիսկ առանց մեծ փոփոխութիւններու՝ ապահովելու համար բոլորին պատշաճ 
սնունդը, բժշկական խնամքը, գլխուն վրայ ամուր տանիք մը, զաւակներուն ուսումը 
եւ այլն։ Մէկ անգամեն վերջ կը գտնեն սա հակամարտութիւնները, պատերազմները, 
տեղահանութիւններն ու ջարդերը։  
 – Բայց ուրկէ՞ գտնել այդ բոլորը հոգալու ծախսերը։     
 – Դրամը կա՛յ, միջոցներն ալ չեն պակսիր, բայց անհաւասար կերպով 
բաժնուած են։ Քիչ մը արդարութիւն եթէ ըլլայ, քիչ մը հաւասարութիւն, ապա ամեն 
բան իր տեղը կու գայ։ Նոյնիսկ ինքնաբերաբար կ՚անհետանան գերեվարութիւնն ու 
մարդու կողմէ մարդու շահագործումը, կաշառակերութիւնը, իշխանատենչութիւնը, 
ընչաքաղցութիւնը. բայց այս բաները իրականացնելու համար կա՛մք է պէտք։ 
Իմաստութի՛ւն է պետք։   
 – Նոր բաներ չեն այս ըսածներդ։ 
 – Գիտեմ։ 
 – Ընկերվարականներն ալ ատանկ բաներ կ՚ըսէին։ 
 – Անոնցմէ շա՛տ առաջ այդ բաներուն մասին մտածած են իմաստունները, 
մարգարէները եւ ուրիշներ։  
 – Բայց չեն յաջողած, այսօր ալ քեզի պէս երազողները պիտի չյաջողին։ 
 – Մուսա՛, ինծի օգնելո՞ւ եկած ես, թէ՞ խանգարելու։  
 – Նոր միջոցներու մասին խօսէ։ Ի՞նչ կրնանք ընել այսօր, որպէսզի այս 
ըսածներդ իրականանան։ 
 – Կրնա՞նք միջպետական սահմանները բանալ՝ «բարեւ» ըսել ու սահմանը 
անցնիլ, ինչպէս կ՚երազէր Պարոյր Սեւակ։ Կրնա՞նք նո՛յն օրէնքները հաստատել 
ամենուրեք։ Նոյն իրաւունքները շնորհել իւրաքանչիւր մարդ արարածի։ 
 – Այսինքն ազգե՞րը ջնջել։ 
 – Բնաւ երբեք։ Ընդհակառակն ամենուրեք ապահովել անոնց գոյատեւումը։ 
Մայրենի լեզուով ուսումը դարձնել պարտաւորիչ ու բոլորին հասանելի։ Բնական 
հարստութիւններէն օգտուելու իրաւունքը հասարակաց՝ առանց վնասելու 
բնութեան։ Բնութեան պահպանումը ապահով՝ ամե՛ն տեղ։  
 – Իսկ ի՞նչ պիտի ըլլան այդ բոլոր բանակները, որ այնքան նիւթականի կը 
կարօտին։  
 – Բանակները կը պահուին աղէտներու վայրերը ուղարկելու եւ 
աղէտեալներուն օգնելու համար։ 
 – Զէնքն ու զրա՞հը։ 
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 – Զրահանաւերը նաւապտոյտներու կը ծառայեն, ռազմական օդանաւերը՝ 
բեռնատար կը դառնան։ Տակաւին բանտերը՝ պանդոկ, արգելարանները՝ 
զբօսարաններ եւ այդպէս՝ առանց երեւակայութեան կաշկանդման, ամեն ինչ կրնայ 
կերպարանափոխուիլ։ Մուսա՛, կը լսե՞ս։ 
 Բայց ան արդէն անհետացեր էր ու զիս առանձին ձգեր երազներուս հետ։  
Ա՜խ, եթէ երազելու իրաւունքն ալ չըլլար, ի՞նչ պիտի ընէի... 

 «Հորիզոն», 28 մարտ 2016  
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ՆՈՅՆ ՀԵՂԻՆԱԿԷՆ 
 

Տպագիր «Ոստայն»-ները 
 

− Ոստայն 1 (1988) 
− Ոստայն 2 (1989) 
− Ոստայն 3 – Հաղորդութիւն (1999) 
− Ոստայն 4 – Իմ ուղեպատումը (2013, 2014) 

 
Առցանց «Ոստայն»-ները 

 
− Ոստայն 4 – Իմ ուղեպատումը (2014) 
− Ոստայն 5 – Նամակապատում (2016) 
− Ոստայն 6 – Ժամադրավայր (2017) 
− Ոստայն 7 – Համաստեղութիւն (2018) 
− Ոստայն 8 – Ճանապարհներ (2018) 
− Ոստայն 9 – Մանրանկար (2018) 
− Ոստայն 10 – Ժպտամարտ (2019) 
− Ոստայն 11 – Դեգերումներ (2019) 

 
 


