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ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԻ 
ՍԻՐՈՅ ԴԱՇԻՆՔԸ

Բոլորովին էլ անծանօթ անուն չէ Զարմինէ Պօղոսեանը Սփիւռքի կրթական մի
ջօր էականն եր ում։ Նրա անուանը ընթերցողը կարող է հանդիպել Սփիւռքի 

տարբեր պարբերականներում։ Կ՚ուզենայինք արձանագրել մեր տպատրութեամբ 
ոչ երկրորդական մի հանգամանք, հիւրընկալութիւնը, որ վայելում է Զարմինէ Պօ
ղոսեանը հայկական մւսմուլի էջերում՝ պոլսահայ «Մարմարա»ից ու «ժամանակ»ից 
մինչեւ լիբանանահայ «Շիրակ» ու «Զարթօնք», մինչեւ ամերիկահայ «Հայրենիք», 
«Նոր կեանք» ու «Պայքար», արդէն իսկ գնահատական է, վստահութեան գիր։

Սուրիական հայաշունչ գիւղաքաղաք Ազէզից մինչեւ Նիւ Եորք, մինչեւ ամերի֊ 
կեան հեռաւոր ափեր ձգուող մտատրական-մանկավարժի, մշակութային գործչի 
կարետր առաքելութիւնը Սփիւռքի դժուարին պայմաններում հայերէնին ու գրա
կանութեանդ ծառայելու աներկբայ ընթացքն է՝ իբրեւ դաստիարակ ու իբրեւ հայ 
գրի ու մշակոյթի «արթուն պահակ», ինչպէս մի այլ առիթով ձեւակերպել է ինքը։ 

Այստեղպատշաճ պիտի գային Դանիէլ Վարուժանի խօսքերը.

Դաստիարակն է։....................................
Ձայնն այստեղէն, լոյսէն կու գայ։
Բառը կ՚ելլէ, թըռիչներուն վրայ հուր կայ.
Զայն կ՚արձակեն իրենց բոյնէն գիրքն ու կեանք։

Եւ դա յիսուն եւ աւելի տարիներ՝ իբրեւ նուիրումի ու զոհաբերութեան արտա
յայտութիւն, Սփիւռքի ու հայ մանուկի անմիջական կապի վկայութիւն՝ «զգու– 
շատր հպումներով»։ Զարմինէ Պօղոսեանը մեր բարդ ու դժուարին ժամա– 
նակների կապատրն է, եւ իր մէջ ամփոփուած է ժամանակի ընթացքը՝ երբեմն 
խորդուբորդ, բայց միշտ ճակատագրին հաւատարիմ։

Անցած արգասաւոր մանկավարժական ու մշակութային կեանքի ոլորաննե
րուն կուտակած փորձառութիւնը նա ամփոփել է «Ազէզէն Ամերիկա» գրքում, 
որը լաւագոյնս պարզում է իր ուղին՝ Ազէզ լինի, Հալէպ, Նիւ Եորք, Նիւ Ջերսի 
թէ Սփրինգֆիլդ։ Սա մեր տարագիր աշխարհի երթուղին է՝ միշտ վերադարձի 
հաւատով լի, համախմբուելու յուսավառ ձգտումով։

Իր յօդուածներուն եւ տարաբնոյթ գրութիւններում նա զարգացնում է միաս
նական գրականութեան, միասնական կրթութեան մանկուց ունեցած փափաքը։ 
Մեր գլխաւոր թշնամին մեր մէջ նստած հատուածայնութիւնն է, ընդգծում էր նա 
երեւանեան կրթական համաժողովներից մէկուն։ Յիրաւի, մեզ պակասում են 
միասնական ծրագրերը, կրթութեան միասնական տեսլականը, գրականութեան 
ընկալման միասնական մայրուղին։
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Ստուար այս հատորով հեղինակը արձանագրել է մշակութային-մանկավար
ժական իր փորձառութիւնը, տեսողութիւնը՝ սեփական կենսագրութեան կողքին 
միշտ ուրուագծելով նաեւ իր ապրած միջավայրերի գրամշակութային յատկա
նշական կողմերը։

Գիրքն իր տարբեր ենթաբաժանումներով ուղղորդում է ընթերցողին՝ կազմելու 
մարդկանց ու հետաքրքրութիւնների ազգային ու համամարդկային այն շրջանակը, 
որ առանձնացնում է հեղինակին, որը բերում է ինքը իր ընտանեկան դաստիա– 
րակութիւնից, աւանդոյթներից, որ մշակել են Գալայճեանները տասնամեակների 
ընթացքին՝ եղբայրը՝ Տէր Վրթւսնէսը՝ ուաշինգթոնեան հովուական իր ծառւսյու– 
թեամբ, Վազգէնը՝ նկարչական իր ձիրքերով, Անին՝ սփիւռքեան հոգեբանական 
գիտական հետաքրքրութիւններով, Գէորգը՝ բանաստեղծական իր սիրոյ շարունա
կական դրսետրումներով, եւ վերջապէս ինքը՝ միշտ կրթական առաջնագծում։

Այստեղ իր ընտանեկան բոլորուն տոհմածառն է եւ ինքը՝ մանկութեան ու 
պատանեկան յիշատակներից մինչեւ նոր ու անծանօթ հանգրուաններ։ Աւելի 
կարճ՝ «Ինքնակենսագրութեան փոխարէն»։ Սրանք գեղարուեստական շնչով 
առանձնացող վրձնահարուածներ են, դեռ աշակերտական նստարանից եկած 
գրութիւններ, որոնք, ինչպէս ժամանակին ուսուցիչն էր նկատել, թող որ «Վազ– 
գէն Շուշանեան հոտին», մխիթարականն այն է, որ իր տարբեր սերունդնե– 
րի սաներին այդ հոտն ու բոյրը փոխանցելու զօրութիւնն է ունեցել։ Ուր էլ որ 
նրանք գործելիս լինեն, իրենց մէջ տանում են զարմանահրաշ Զարմինէի ոգե
շունչ աշխարհից առնուազն մի մասունք։ ճիշդ է նկատուած, որ Պօղոսեանների 
ընտանեկան պատումի ճանապարհներով ամբողջանում է Անդրանիկ Ծառու– 
կեանի «Երազային Հալէպի» նկարագիրը, որի կարօտը մխում է առ այսօր Հա֊ 
լէպում մտատրական հասակ առած կնոջ սրտում։

ժողովածոտւմ իր «կեանքը կազմող անձերն են», իր միջավայրը, ուր հիմնա֊ 
կան տողանցքը ապահովում են ուսուցիչները՝ «հայ դաստիարակներու պանթէո
նի» բնակիչներ Ազէզի Հոճա Համբարձում Պէրպէրեանից մինչեւ Հայկ Պարի– 
կեան, Եղիա Ատուրեան, Երուանդ Ակիշեան ու բանաստեղծ ժագ Յակոբեան։

Այստեղ միջավայրն ամբողջացնում են մշակութային գործիչները՝ բանաս
տեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանը, գրողներ Սարգիս Վահագնը, Վարուժան 
Աճէմեանը, «երգահան կաղնին»՝ Սիրվարդ Գւսրամանուկը, բեմադրիչ ու դերա
սան Պերճ Ֆազլեանը, երաժիշտ եւ մեկնաբան-կատարող Շահան Արծրունին եւ 
շատ ուրիշներ, որոնց հետ հանդիպումները Զարմինէ Պօղոսեանի համար եղել 
են անկիւնադարձային, կազմել ճանաչողութեան եւ ընկալումների նոր հուն։ Մի– 
տումնաւոր ենք բերում տարբեր ասպարէզներում նուաճումների հասած ներկա– 
յացուցիչների անունները, որոնց թուարկումն իսկ ցոյց է տալիս իմացութխննե– 
րի այն պաշարը, որ քաղել է ինքը, հարստացրել իր ներաշխարհը։

Զարմինէ Պօղոսեանը լաւ մանկավարժ է, բառի համեստ, բայց բուն ու ամ
բողջական նշանառութեամբ ու տարողութեամբ։ Նա ոչ միայն վարուժանեան 
վերոնշեալ ձեւակերպումով մեր օրերի «դաստիարակն է», Նիւ Եորքի Սրբոց 
Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի (ՍՆԱՎ) բազմամեայ տնօրէնը, այլեւ
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դիտող-վերլուծաբան՝ լաւագոյն իմաստներով։ ժողովածուի մէջ առանձին վեր
լուծականներ են՝ կապուած թէ մանկավարժի իր տեսողութեան հետ (յիշենք 
«Մանկավարժի օրագրէն էջեր» հատուածը), թէ կրթութեան կազմակերպչի 
խոհերն ու մտահոգութիւնները («Աղքատ հայկական վարժարաններ հարուստ 
Ամերիկայի մէջ»)՝ բնութագրիչ ձեւակերպումներով։

Եթէ փորձենք ժանրային առումով սահմանել վերոնշեալ գրութիւնները, 
կարող Ենք նկատել, որ Զարմինէ Պօղոսեւսնն էսսէիստ-յուշագրող է, ւիորձա– 
գրութեան վարպետ, ինչը սահմանակցում է խօսքը մի կողմից գեղսւրուեստա– 
կան գրականութեան շաղախին, միւս կողմից՝ հրապարակագրութեանը։ Նրա 
յօդուածներից շատերը, իրենց ուսերին չվերցնելով հանդերձ գրականւսգի– 
տական ծանրութիւն ու «ծանրամարսութիւն», պահելով խոհագրութեանը յա
տուկ «թեթեւ» ոճական կառոյցը՝ գեղւսրուեստակւսն բնութագրումների հետ, 
գրախօսականներ են կամ վերլուծական էջեր (յիշենք Մարգիս Վահագնի «Ար– 
շիլ Կորքի» վէպի կամ, ասենք, Սիլվա Կապուտիկեանի, Վարուժան Աճէմեանի 
գրականութեան շուրջ մտորումները)։ Նրանցից շատերը տեղ են գտել «Գրա
կանութեան ու գրողներու հետ» խորագրի ներքոյ, ինչպէս օրինակ բանաստեղ
ծուհի Մարօ Մարգարեանին, գրականագէտ, «Օրը օրին»ի Արա Գալայճեանին, 
թատերագիր Հրանդ Մարգարեանին, գրականագէտ ու ընկերային գործիչ 
Երուանդ Ազատեանին, գրող Յակոբ Միքայէլեանին նուիրուած տողերը։

Այս «թեթեւութիւնն է» նաեւ պատճառը, որ գրքի էջերն ընթերցտւմ են գե– 
ղարուեստական գրականութեանը բնորոշ յափշտակութեամբ։

Պատահական չենք դիտում նաեւ «Բանաստեղծական ներշնչումներ» խո
րադիրը կրող ենթաբաժնի առկայութիւնը, ուր հիմնականում ուսուցչի տեսողու– 
թեամբ հարստացած ձօներ են մայրենիին, առանձին անհատների կամ երկխօ– 
սութեան ուշագրաւ փորձեր, ասենք, պոլսահայ նորագոյն շրջանի խոշորագոյն 
բանաստեղծներ Զահրւստի եւ Զարեհ Ւսրախունու հետ։

ժողովածուի մէջ բաւական մեծ տարածութիւն են զբաղեցնում լրագրական էջե
րը՝ համայնքային կեանքն ամբողջացնող զանազան հանդիպումների ու հանդի– 
սութիւնների շուրջ թղթակցութիւներ՝ «Մեր համայնքային կեանքէն» ընդհանուր 
խորագրի տակ, նաեւ հայրենական տպւտորութիւնները՝ 80-ականներին իբրեւ 
սւիիւռքահայ ուսուցիչ վերապատրաստման առաջին այցելութեան շրջանից մինչեւ 
մեր օրեր, այլեւայլ տօների ույիշատակի օրերի հետ կապուած պատառիկներ։

Իբրեւ ամվտվտւմ՝ կարող ենք նկատել, որ գիրքը Զարմինէ Պօղոսեանի կեան
քի ու գործի, մարդկանցից ու միջավայրիդ ստացած տպատրութիւնների իւրօրի– 
նակ վերաքաղ-ընդհանրացումն է։ Եւ ինքը վկան է ու ականատեսը, մեր օրերի 
խորատես թարգմանն ու վաղուայ նկատմամբ հաւատաւոր արուեստագէտը։

Վարձքդ կատար, սիրելի Զարմինէ Պօղոսեան, հայ ղաստիարակների երթը 
շարունակող արուեստագէտ-մանկավարժ։

ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ 
14 Մարտ, 2021, Երեւան
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Ա) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՐԷՆ

ՄԵՌԵԼՆԵՐՆ ԵՆ ՈՐ Կ՚ԱՌՄՏՆՈՐԴԵՆ ՄԵԶ

Մւսհ։ Վերջակէտ եւ կախման կէտ միեւնոյն ատեն։ Վերջակէտ մը՝ թաղուելու 
դատապարտուած մարմնին, կախման կէտ՝ մնացող մարդուն։

Կախման կէտ՝ անոր համար, որ մնացողներուս կը մնայ թարգմանել կախ
ման կէտը նախորդող նախադասութիւն մը այնպէս, ինչպէս կ՚ուզէինք տեսնել 
կամ պիտի ուզէինք յարմարցնել մեր ըմբռնումին։ Կը վերլուծենք, կը սրբա– 
գրենք, կը համաձայնինք կամ կը հակառակինք՝ ի վերջոյ եզրակացնելու այն, 
ինչ որ մեր նշանաբանը պիտի ուզէինք դարձնել։

Նշանաբան մը՝ առաջնորդը մեր կեանքին՝ դագաղի մը ի տես՝ «Մահ կայ, ծօ, 
քալէ, դպրոցն ալ, գիրքն ալ, երթանք կեանքը վայելենք» կամ՝ «է, դուն ալ, ինչքւսն 
այսքան տարուելիք մեռեր է եղեր, երթանք «Պիթըլզ» մը մտիկ ընենք»,– կ՚ըսենք։

Բազմակէտ բացատրող մտքեր են յամենայն դէպս։ Առաջնորդ մը՝ ինչու ոչ։ 
Ուղղութիւն մըն է տուածը՝ լաւ կամ գէշ...

Ուրեմն՝ առաջնորդուելու տարբերութիւն կայ՝ ձեւաւորուած մտքերու անհա– 
մարութեամբ։ Տարբերութիւններ՝ ամէն բանի մէջ։ Մեռնող անձին, զայն իբրեւ 
առաջնորդ դարձնող անձին։

Մահը վերջակէտ ընդունողներուն համար միայն մահ է, ու մեռնողի յատուկ... 
Իսկ անմահութիւն՝ չամբողջացուած, շարունակելի գործ համարողներուն։ 
Բարոյական ըմբռնում մըն է մահուան հոմանիշ դարձնել անմահութիւնը։ 
«Մարգը գնում է, գործն է մնում»։ Իսկ ինչ որ կը մնայ, մենք՝ կախման կէտ 

թարգմանողներս, կը կոչենք անմահութիւն։
Անմահութիւն ուսուցանողները մեզի մեռելները իրենք են՝ իրենց ապրած 

օրերուն արարքներովը։
Երբ գիտնականներու, բանաստեղծներու անուններ կը հոլովուին մեր բերնին 

մէջ իրենց բացակայութեան, ինչպէս կարելի է զանոնք թաղուածներ համարել։
Ինչպէս թաղուածներ համարել Զօհրապ մը, Վարուժան մը, երբ մեր հոգինե

րը կը կոփեն անոնց մահ չընդունող երկերը։
Միշտ նմանելու,– հակառակ ինքնուրոյնութիւններ ցուցադրողներու,– կնքելու 

մարդոց նկարագիրը աւիշ կ՚առնէ այս կամ այն մարդուն, անձին օրինակով։
Յուսահատութիւնը ուժասպառ նաւավարին սրտին մէջ է այն ատեն, երբ դի– 

մացէն փարոս մը չի պլպլար։ Իսկ եռանդով կը լեցուի, երբ նոյնիսկ հիւանդ ու 
աղօտ թարթում մըն է զինք կանչողը։
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«Կեանքի փուշերը շատ են»,– կ՚ըսեն վարձառու բերաններ։ Այդ փուշերը պիտի 
վիրատրեն ու արիւնոտեն, սակայն զանոնք անտեսելու համար միշտ լոյս մը պէտք 
է տեսնել մերթ ընդ մերթ, մեր ակնարկներուն դիմաց՝ անով աշխուժանալու։

Մեռելներն են ապրող մարդոց կեանքի ուղին լուսաւորող առկայծումները՝ 
իրենց կեանքերուն օրինակներովը։ Մեր ուժերը կը նորոգոփն, եթէ գիտնանք, 
որ նման փուշեր մեռնողներուն ալ վիրաւորած են։ Բայց չեն թաղուած՝ մնալով 
մեզի համար Պարոնեաններ, Սիամանթոներ, Կոմիտասներ։

«Բարձունք» վարժարանի պարբերաթերթ 
Հալէպ, Յունիս 1965

Ծանօթութիւն.– Զարմինէ Դալայճեանի Հալէպի միջ-դպրոցական շարադրու
թեան մրցումին առաջնութիւն շահած գրութիւնը։ Մրցոյթը կազմակերպուած էր 
Հւսլէպահայ Ուսանողական Միութեան կողմէ, տեղի ունեցած ճորճ Մարտիկեան 
սրահին մէջ։ Մասնակիցները 25 երկսեռ ուսանողներ էին ՀԲԸՄ֊ի ԱՆԴԿ. վարժա
րանէն, Քարէն Եփփէ ճեմարանէն, Անարատ Յղութեան Քոյրերու, Հայկազեան, 
Զաւարեան, Բեթէլ, Ուսումնւսսիրաց եւ Կենաց վարժարաններէն։ Դատական կազ
մի անդամներն էին Դեր. Յովսէփ Վրդ. Շատարեւեան, Հայկ Պարիկեան եւ Պետ
րոս Հաճեան։

«ՀԱՅԵՐԷՆ ԽՕՍԻՐ»

«Քէցկիլ» լեռներու ոլորապտոյտ ճամբաներու մասին լսած էի հեռուէն՝ անճա– 
շակօրէն յարմարցուած երգի մը բառերուն մէջէն... Բայց ինչ որ Երեսս ինքնա
շարժի զով ապակիին կպած կը պահէր, բնաւ ալ կապ չունէր երգին հետ, զոր 
ակամայ կերպով կը յամենար շրթներուս վրայ, այլ այն դրախտային գեղեցկու
թիւնն էր, որ անհունօրէն կը տարածուէր բլուրներու, բլրակներու գագաթներէն 
անդին... Սրտի ճմլում տուող գեղեցկութիւն մը՝ հոս-հոն ցրուած ագարակներով, 
յուլօրէն արածող կովերու հօտերով կէտադրուած...

Աւելի քան երկու ժամուան սպառումէ ետք, ճանապարհի ուղղութիւնը կորսն– 
ցուցած ըլլալու զգացումը կրնար տիրապետել, եթէ յանկարծ ձախին հայրս 
չնշմարէր նշանատախտակը, որ կ՚ւսռաջնորդէր մեզ դէպի «Քէմբ Նուպւսր»։

«Բարի եկաք»ի ցուցատախտակէն ետք առաջին առթիւ ուշադրութիւն գրաւո
ղը անօրէնութեան գրասենեակին մօտ հեռաձայնի սիւնին գամուած պզտիկ 
ցուցատախտակն էր, որ կասկածելի ամրութեամբ գամէ մը կախուած՝ ճաթր
տած ներկերով, բայց յստակ կարդացուող «Հայերէն խօսիր» մը կը պատգամէր։

Թիւր իմացութեան մը առաջքը առնելու համար կարծես կրկնուած էր.
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ՀԱՅԵՐԷՆ ԽՕՍԻՐ
հՁ օ̂րօո 1<հօտւր
ՏբօՋէ ձրրոօուՁՈ
Կարդացի երեք ձեւերովն ալ։
Մեր ինքնաշարժին մօտեցող մի քանի երիտասարդներու (յայտնապէս անձ

նակազմէն) ժպտուն դէմքերը, «Հայերէն խօսիր»ին մտերմական հրաւէրին 
խառնուելով, ձուլուելով, թեթեւցուցին մտահոգութիւններս ու պահ մը վանեցին 
ծնողքէս հեռու, օտար միջավայրի մը մէջ մնալու երկչոտութխնս։

Անցնող ինը ամիսները մղձաւանջային օրերու շարան մը եղած էին Միջին 
Արեւելքի հայկական մթնոլորտէն ամերիկեան դպրոցի օտար եւ սառն շրջա
պատի մէջ ինկած, յենարան մը, կայք մը փնտռող հոգիիս։ ճնշումը անգլերէն 
խօսելու, գրելու, մտածելու... եթէ վերջ չգտնէր, գոնէ պիտի թեթեւնար հոս՝ այս 
հայկական շրջանակին մէջ։ Մայրս իրաւունք ունէր, երբ կը փորձէր զիս խան– 
դավառել «ճամբար Նուպւսր»ի հաճելի, հայկական հարազատ մթնոլորտով եւ 
հայ ընկերներու հետ ըլլալու հեռանկարով։

Հօրս ինքնաշարժը հազիւ կանգ առած՝ դուրս ցատկեցի։
-  Ար եու Արփի Մեզրոպեըն -  Դուն Արփի Մեսրոպեանն ես։
-  Ես - Այո,– պատասխանեցի՝ նայուածքս յաջորդաբար ցուցատախտակի 

«Հայերէն խօսիր»ին եւ հարցնողին դարձնելով։
-  Մայ նէյմ իզ էալա. այ էմ եուր քաունսըլըր -  Անունս էալա է. ես քու խում– 

բիդ պատասխանատուն եմ։– Յետոյ դառնալով քովի տղուն դարձեալ անգլե– 
րէնով ըսաւ– Հաճիս, Կէրրի. կ՚օգնես. Արփիին առարկաները տանինք իր «քէ– 
պինը»։ Խրճիթին թիւն է ճի 4։

-  Ուէլքըմ թու «Քէմբ Նուպար» ֊  Բարի եկար «ճամբար Նուպար»,– ըսաւ 
Կէրրին աղոտր ժպիտով մը։

Յիշեցի Արմէնը՝ Հալէպի վեցերորդի դասընկերս, ճիշդ նոյն ւսչքերով ու ար– 
տայայտութեամբ։ Մեր վերջին շաբաթը, արտասանութեան մրցումը, Պարոյր 
Սեւակը եւ թէ ինչպէս առաջին մրցանակը շահած օրս, ամբողջ օրը բնաւ չէր 
նայած ինծի... եւ յաջորդ օրը աւելի եւս զիս ջղայնացնելու համար ըսած էր.

-  Ամբողջ աշխատանքդ պարապ է։ Վաղը Ամերիկա պիտի երթաս, մէկ բառն 
իսկ պիտի չյիշես երէկուան արտասանածներէդ։

-  Չես տեսներ
- Կը տեսնես։
Դէպի ճամբար ճանապարհին վրայ արդէն մտքիս մէջ պատրաստած էի Արմէ– 

նին գրելիք նամակիս բովանդակութիւնը՝ լեռնային առանձնաշնորհեալ այս գե
ղեցկութիւնը, նոր բարեկամները, հայկական ճամբարի մէջ արտասանելս եւ...

-  Հիր իզ եուր քէպին ֊  Ահաւասիկ քու տնակդ... 6 -4  * ֊  ճի չորս։

8



Մեքենաբւսր արդէն հետեւած էի իրենց եւ հասած «ճի չորս», որուն կողքին՝ 
մուտքի դրան մօտ, արտաքին պատին վրայ գրուած կար նաեւ ցուցանակ մը՝ 
«Անահիտ», քիչ անդին՝ միւս խրճիթներուն վրայ, բան մըյիշեցնելու թափանցիկ 
դիտաւորութեամբ գրուած էին «Սւսնդուխտ», «Հռիփսիմէ» անունները։

Տնակէն ներս երկյարկանի մահճակալներուն տեսքը, աղջիկներուն ւսնուշա– 
հոտերուն ու բաղնիքին կողմէ եկող «շւսմբուներուն» բուրմունքը, «տիսքօ»ի աղ
մուկը, իրար խառնուած, մոռնալ տուին դուրսի թարմութիւնը, կանաչներու խա
ղաղութիւնը։

Ե լ. . .  տունէն այսքան հեռանալ՝ հայ ընկերներով շրջապատուելու համար։ 
Հւսլէպ ուրիշ էր։ Հինգ վայրկեան միայն քալելով կրնայիր մեր ակումբը երթալ 
տեսնելու համար Սեղան, Աուսինը, Արմէնը, Վահէն։

Ականջս աղջիկներու խօսակցութեան՝ Աալային օգնութեամբ անկողինս եւ 
ինծի յատկացուած անկիւնը կարգի դնելու սկսայ։ Աղջիկները կը վիճէին։ Ս՜ին 
«ռաք»ը կը սիրէր եւ խլացուցիչ աստիճանի բարձրացուցած՝ կ՚ուզէր ըմբոշխնել, 
ուրիշ մը կը փորձէր համոզել «տիսքօ» լսել աղմուկի նոյն աստիճանով։

Տանելի չէր այլեւս... չկրցայ շարունակել. ներողութիւն խնդրեցի Աալայէն եւ 
վազեցի դուրս՝ ծնողքիս հասնելու։ Ոչ թէ երկու շաբաթ՝ երկու վայրկեան ալ հոն 
մնալու տրամադրութիւն չէր մնացած։

-  Մամա, չեմ ուզեր հոս մնալ։ Կ՚ուզեմ գիրքերս կարդալ, ամբողջ ձմեռը անգ– 
լերէն բառարանէն եւ դասագիրքէն դուրս չեմ ելած, հայերէն կարդալու առիթ 
չեմ ունեցած, հաճիս մամա, ես ալ հետերնիդ տուն վերադառնամ։

-  Աղջի՛կս, գիտես թէ ինծի համար ալ որքան դժուար է ամբողջ օրը մինչեւ 
հօրդ վերադարձը տան մէջ մինակ մնալ։ Գիտես, որ քեզի համար է մեր այս 
զոհողութիւնը, որպէսզի հայ տարեկիցներու հետ ըլլաս, հոս ալ առիթ կրնաս 
ստեղծել կարդալու։

-  Բայց մամա, տակաւին բառ մ՚իսկ հայերէն չլսեցի...
Աչքս կրկին «Հայերէն խօսիր»ին հանդիպեցաւ, ու մայրս զգաց աւելին, քան 

ըսածս։ Եւ այդ ցուցատախտակը կարծես կը յիշեցնէր «ինչ֊որ» բանի խորունկ 
կարօտը, եւ անոր բացակայութեան թախիծը «ինչ֊որ» մէկուն մղած էր այդ կա
րօտը քանդակելու ու հոն այդ սիւնին գամելու...

Վերջին վճիռը տուողը հայրս եղաւ։
-  Շաբաթ մը փորձէ եւ մեզի հեռաձայնէ, ըստ այնմ կ՚որոշենք յաջորդ 

շաբթուան մնալ-չմնալդ։
ճիշդ այդ պահուն անօրէնութեան սենեակէն դուրս ելաւ միջահասակ, փայ

լող գլուխով ու դէմքով, կզակին պզտիկ մօրուքով, միջին տարիքի մէկը, որ փո
խանցիկ ժպիտով մը ողջունեց մեզ ինքզինք ծանօթացնելով.

-  Տէր Զաւէն Վարդանեան՝ այս տարուան տնօրէնն եմ. կը յուսամ՝ Արփին 
արդէն տեղատրուած է։
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Զգացի թէ մօրս ւսչքերը իմիններս կը փնտռէին՝ անոնց մէջ հաւանութեան 
նշան մը կարդալու համար։

Տէր Հայրը, կարծես զգալով երկմտանքս, քաջալերական շեշտով աւելցուց.
-  Վստահ եմ, Արփին գոհ պիտի մնայ եւ նոյնիսկ պիտի չուզէ երկու շաբաթ 

ետք տուն վերադառնալ։
-  Տէր Հայր, կը գանգատի, որ տակաւին հայերէն չէ լսած,– չհամբերեց մայրս։
-  Այս «քէմբ»ին գլխաւոր նպատակը հայ պատանին հայկական միջավայրի 

մէջ դնել է։ Տարիներու ընթացքին միշտ ալ ճիգ եղած է հայ լեզոփն ուժ տալ։ 
Բայց անգլիախօս պատանիին մի քանի շաբթուան մէջ ինչպէս կրնանք հայա
խօս դարձնել։ Խօսքս, անշուշտ, ձեզի պէս Միջին Արեւելքէն արդէն իսկ հայա
խօս եկածներուն համար չէ։– Եւ ինծի դառնալով աւելցուց.– Պիտի տեսնես թէ 
որքան ընկերներ պիտի ունենաս... Հայ երգի համար յատուկ ուսուցիչ եւ հայ
կական մշակոյթ֊ձեռարուեստի, ինչպէս նաեւ հայերէն լեզոփ համար ուսուցիչ
ներ ունինք։

Մարգագետինէն անգին՝ շոճիներուն ետեւէն, տղոց խրճիթներէն մեզի հաս– 
նող ձայներ, բացականչութիւններ ուշադրութիւնս շեղեցին ծնողքիս եւ Տէր Հօր 
միջեւ ծայր տուած ցաւակից խօսակցութենէն։

-  Հիմա հանգիստի ժամն է. ամէն մարդ պէտք է իր սենեակը ըլլայ,– լսեցի 
դարձեալ Տէր Հօր ձայնը։

Հայրս, մայրս հետաքրքրութեամբ զիս կը դիտէին։ Գիտէի որ հօրս վճիռէն 
ետք անիմաստ էր առարկելը։ Համբուրեցի զիրենք եւ արցունքներս պահելու 
համար առանց ետիս նայելու ուղղուեցայ դէպի «քէպին»ս։ Մէկ մէկ՝ կարծէս յի– 
շեցումի կարգով ասդին-անդին ներկուած հայերէն բառեր ընկերացան քայլե
րուս։ Ծառի մը բունին վրայ գրուած էր՝ «Ծառ - 0 ւտւր -  1ր66», քիչ անգին, գե
տինը, խոշոը քաըի մը վրայ՝ «Քար -  1<Ձր», աղբակողովին վրայ՝ «Աղբ -  /\§հէ»>, 
հեռուն, խոհանոցի մուտքին՝ «Մուտք -  1\/1օօժ1<»։ «Անահիտ» -  ճի ֆորէն ներս 
մտայ։ «Քէպին»իս աղջիկները պարել սկսած էին, անկողինները՝ օղը ելած– 
իջած։ Շիտակ անկողինս գացի եւգլուխս ծածկեցի բարձովս։

Աալան շատ ազնիւ ու ժպտերես աղջիկ էր, եկած անկողինիս վրայ նստած՝ հար
ցումներով զիԱ զբաղեցնել կը ջանար։ Ինչպէս վերջը անդրադարձայ, յատկապէս 
անտեսել կ՚ուզէր այդ մանր չարաճճիութիւնները, որ աղջիկները «ֆան» ունենան։

Քիչ ետք արդէն հանգիստ կը խօսակցէինք, մինչ ես խօսակիցիս դէմքը դի
տելով յիշել կը փորձէի։ Աալա։ Շատ ծանօթ էր ինծի այս անունը։ Յիշեցի Րաֆ– 
ֆիին «Խենթը», դեռ առջի տարի կարդացեր եւ ամփոփեր էինք իբրեւ դասարա– 
նային պարտականութիւն։

-  Գիտես, ևալա, անունդ շատ աղուոր հայերէն գիրքի մը հերոսուհիին 
անունն է։ Րաֆֆին գիտես։
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-  Ոււսթ, Բաֆֆի, նօ, նէվըր -  Ի՝նչ, բնաւ չեմ լսած այս անունը։
-  Րաֆֆին հայ գրող է, գիրք մը ունի, անունը՝ «Խենթը», անոր հերոսուհիին 

անունը Աալա է։
-  ճիշդ ւսյդպէս, Աալա։
-  Այո։
-  Ես չէի գիտեր, թէ ատիկա հայկական անուն մըն է։ Իմ իրական անունս 

Աորէթթւս է։ Պզտիկ եղբայրս չէր կրնար լման արտասանել, երբ պէյպի էր եւ 
սկսւսւ Աալա ըսել։ Եւ այդպէս ալ մնաց՝ դիւրին եւ կարճ։

Ապա անդրադառնալով, որ «միւզիքը» շատ բարձր ըլլալուն երկուքս ալ 
անզգալաբար պոռալով կը խօսէինք, ըսաւ.

-  Գըման կըրլզ, մեղմացուցէք ատիկա, եկէք նստինք եւ իրարու ծանօթանանք։
Բոլորս ալ 13-14 տարեկան պատանուհիներ էինք, շատ հետաքրքրական

անուն-մականուններով՝ Արեւիկ Մաթայաս, Տայէն Վարդեան, Քիմ Գաբլանեան, 
Անգինէ Սբարք, Ալիսիա Կերեան, Ռոզէթ Կարինեան, կարծես դիտւսւորեալ ընտ
րեալներ ըլլային։ Աղուոր հայկական անունի մը հետ օտար մականուն մը կամ 
«եւսն»ով մականունի մը սկիզբը օտար անուն մը։ Անուններու հետ այլազանութիւն 
մըն ալ՝ իւրաքանչիւրին որ նահանգէն, որ քաղաքէն եկած ըլլալը եւ տակաւին՝ 
ծնողներուն ուրկէ եկած ըլլալը։ Մէկուն հայրը յոյն էր, մայրը՝ հայ, միւսին մայրը 
իրլանտացի էր, հայրը՝ հայ. Ալիսիային հայրը ռումանահայ էր, մայրը՝ (իբանանա– 
հայ, իսկ ինք կու գար Հարաւային Ամերիկայէն, երրորդ ամառն ըլլալով։ Վերջինը, 
բաղդատած միւսներուն, բաւական հայերէն գիտէր... սպանական շեշտով։

-  Բէրօ, ես շաբաթ օրերը հայերէն գիպրոս կիհէթամ։ Մաման կիհէ տու
նը հայերէն կէ հօսինք, քարրոյին (ինքնաշարժին) մէջ՝ անգլերէն եւ իհպանօլ 
(սպաներէն) դիպրոսին մէջ։

Բարձրախօսը «օրիէնթէյշընի» կը հրաւիրէր բոլորս։ Ալիսիան հարցական 
մէկ Աալային, մէկ մեզի նայեցաւ։ «Քարրոյին» մէջ սորված անգլերէնը անզօր կը 
մնար յայտարարուած անգլերէնին դէմ։ Աալան ալ սպաներէն չէր գիտեր, ոչ ալ 
անշուշտ... հայերէն։

-  Արփի, հաճիս, դուն բացատրէ իրեն ինչ որ պէտք է,֊ կարգադրեց ինք։

***
Աղջիկները իրենց «Անահիտ», «Աստղիկ», «Հռիւիսիմէ» անունը կրող 

«դղեակ»ներէն, տղաքը՝ «Բագրատունեաց», «Արծրունեաց», «Արշակունեաց» 
«բերղ»երէն սկսան դուրս գալ, խարտիշահեր, սեւահեր, գանգրահեր գլուխնե– 
րու խառն այլազանութեամբ։ Եկանք եւ անկանոն շրջանակով մը հաւաքուե
ցանք դրօշակի ձողին շուրջ։
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Աղջկանց եւ տղոց փոխադարձ խուզարկու եւ հետաքրքիր նայուածքները 
երազային ակնկալութիւներով զիրար կը փնտռէին։

-  Բա, որ ւսսում էի սիրուն աղջիկների կը հանդիպենք, չէիր հւսւատում։
Հայերէնով այսքան սահուն արտայայտութիւնը զիս անակնկալի բերաւ։

Երեւի ասոնք ւսլՀայաստանէն արտագաղթողներու զաւակներ են, մտւսծեցի։
-  Չորս հարիւր էյքըրնոց (հեկտար) տարածութեամբ ՀԲԸՄ-ի «Քէմբ Նու– 

պար»ի մէջ կը գտնուինք։ Շատ գեղեցիկ լիճ մը ունինք՝ հարուստ կանւսչութեամբ 
շրջապատուած։ Իսկապէս հաճելի եւ օգտակար ժամանակով պիտի լեցուի ձեր 
առօրեան, եթէ օրինաւորապէս հետեւիք տրուած ցուցումներուն եւ կարգապահա
կան օրէնքներուն։ Մեր ծրագրին մէջ կան լողալ, մարզական խաղեր, ձիավար
ժութիւն, նետւսրձւսկութիւն, ձեռարուեստ, կաւագործութիւն, լուսանկարչութիւն, 
թատերական աշխատանքներ, ինչպէս նաեւ հայ մշակոյթ եւ լեզու,– բացատրեց 
տղոց ընդհանուր վերահսկիչ, գանգրահեր Զարեհ Մնակեան։

Լողալը, հայերէն լեզուն եւ մարզական նուազագոյն մէկ խաղատեսակի ընտ
րութիւնը պարտադիր յայտարարելէ ետք, շաբաթական ծրագիրը կազմելու 
նախընտրութիւնը մեզի ձգուեցաւ։

Ըստ երեւոյթին՝ մեծագոյն խանդավառութիւն պատճառողը լիճն էր եւ անոր 
շուրջ դարձող մարզական աշխատանքները։ Ստեղծուած մթնոլորտը հետզհետէ 
կլանեց նաեւ զիս, եւ վայրկեան առաջ կ՚ուզէի տեսնել լիճը։ Վերջապէս կարգը 
հասաւ։

Համարձակօրէն բարձր հասակ առած խոտերու միջեւ բացուած արահետով 
մը հետեւեցանք Զարեհին։ Մայրամուտի շողերը մեր աչքերուն՝ դէպի արեւը կը 
քալէինք խումբով, զայն լիճին մէջ բռնելու յոյսով։ Բայց շատ անակնկալօրէն 
զայն գտանք սաղարթախիտ ծառերով շրջապատուած բլրակի գագաթին։

Ոչ ոք պահը խանգարել կ՚ուզէր։ Որոշ ատեն մը լիճի եզերքին շինուած տախ
տակամածին վրայ կեցած՝ հմայուած էինք բոլորս ալ պարզուած գեղեցկութենէն։

֊  Մէ պիթզէքըրէք ժիպէլ Աըպնան -  Լիբանանի լեռները չեն յիշեցներ,֊ յան
կարծ լսեցի արաբերէնով։

Ձայնին ուղղութեամբ դարձայ, ըստ երեւոյթին՝ եղբայրներ էին՝ երկոտրեակ– 
ներու պէս իրարու նմանող, որոնք արաբերէն կը խօսէին։ Չէի կրնար երեւակա
յել, որ այդ մի քանի թառերը այնքան հարազատ պիտի հնչէին ականջիս։ Կա
մացուկ մը մօտեցայ եւ շշուկով ըսի.

-  Ես ալ արաբերէն գիտեմ, անունս Արփի է։
Իրենք ալ Վարդան եւ ժորժ Սամսոնեան կը կոչուէին, հայրը՝ հայ, մայրը՝ Լի֊ 

բանանէն արաբ քրիստոնեայ։
Լիճը այնքան հանդարտ էր՝ փոքր ու աննշան տատանող ալիքներով, եւ 

շուրջի սաղարթախիտ ծառերու գրկող հոգատարութիւնը այնքան անթերի,
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որ կարծես բնութիւնն ալ, մեր հմայքին բաժնեկից դարձած, լռութիւն մը պար– 
տադրած էր։

Լիճի շուրջ ջրախաղերու պատասխանատու Սթիւ Դանիէլեանին ձայնին 
մեղմօրօր ելեւէջը համաչափ կ՚ընթանար տիրող լռութեան եւ ալիքներու շորո
րումին։ Մերթ ընդ մերթ հեռուէն եկող բառաչի մը ձայնը աւելի եւս կը շեշտէր 
տիրող ներդաշնակութիւնը։

Բոլոր «էքթիվիթի»ներու վայրերը այցելեցինք յաջորդաբար։ Ընթրիքի ժամը 
մօտեցած էր. պզտիկ խմբակներ հոս-հոն կեցած կը խօսակցէին, կը խնդային՝ 
հիները իրենց անցեալի յիշատակներէն պատմելով, նորերը նոր բարեկամու– 
թիւններ մշակելով։ Ամէնէն մեծ խումբը հաւաքուած էր եօթը ծառերու բուները 
քառակուսիով մը գրկող նստարանին շուրջ։ Խոհանոցէն դուրս տարածոտղ ճա
շին բուրմունքը կը հասնէր մինչեւ հոն՝ աւելի եւս զգացնելով մեր անօթութիւնը։ 
Անխուսափելիօրէն հայկական ճաշերու, մեծ մայրիկներու խոհանոցային հմտու– 
թիւններու զովքը կը հիւսուէր։ Երեւակայական ճաշացուցակին վրայ շուտով 
յայտնուեցան «եալանչի»ն (առանց միսի տոլման), «փիլաւ»ը, «լիւլէ քէպւսպ»ը... 
անգլերէն սահուն նախադասութիւններու մէջ հայկական ճաշերու անունները 
Քէրընին մեծ մօր փիլաւին պէս հատիկ հատիկ կը մնային...։

Ընթրիքի յայտարարութիւնը փրկութիւն թուեցաւ բոլորիս։ Երկու վայրկեան 
չանցած՝ արդէն հարիւր անդամնոց ընտանիք մըն էինք այդ պահուն՝ ճաշի սե
ղանի շուրջ հաւաքուած։

-  ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ...– փորձեցի հետեփլ Տէր Հօր սկսած 
աղօթքին, սակայն աչքերս, անզգալաբար պատերուն վրայէն սահելով, սկսան 
դարձեալ կարդալ որոշ յիշեցումներ, որոնք մանկապարտէզի մթնոլորտը կը 
ստեղծէին՝ «Հաճիս -  հՋժյ՚ւտ -  Բ1տյտ6», «Շնորհակալ եմ -  7հՅո1< ^օս», «Անցուր -  
Բյտտ» եւ ապա աւելի մեծ թուղթերու վրայ՝ ճաշի աղօթքները անգլերէն գիրերով.

-  Օ րհո^Ձւ 6  6  Օ օ ր .. .

Ընթրիքէն ետք, երեկոյեան յայտագիրը «Քէմբ Ֆայր»–խարոյկահանդէսն էր։ 
«Քէմբ Ֆայր» երթալու համար հաւաքուեցանք տնօրէնին գրասենեակին քով։ 
Մեր ձեռնալոյսերու շողերը, լուսատտիկներու խումբեր կազմած, մեզ առաջնոր
դեցին որոշուած վայրը, ուր կարգադրիչ խումբը մեզ կը սպասէր։

Ծառերու հաստ բուներէն յարմարցուած նստարաններու վրայ կիսաբոլոր 
նստեցանք մեզի պատոփրուած լռութիւնը պահելով։ Ձեռնալոյսերը մարած էինք, 
եւ կատարեալ մթութեան մէջ այնքան հոգիներու լռութիւնը աւելի խորհրդաւոր 
դարձուցած էր մեր սպասումը։ Կը սպասէինք երկնային ասուպին, որ պիտի գար 
խարոյկին կայծը տալու։ Եւ, ահա, անակնկալօրէն ծառի մը վրայէն կայծ մը սա
հեցաւ, սողաց, հասաւ դէզին եւ կլանեց զայն բոցեղէն լեզուներու շուրջպարով մը։ 
Հրաշքին կողմը ծառի վրայ յաղթական ժպիտով թառած էր Կէրրին։
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Յաջորդաբար բոցերուն յոյսին տակ խմբական երդերը, կիթառի լարերուն 
հնչիւնները մթնոլորտը լեցուցին։ Խարոյկին տարածած ջերմութիւնը մեր այ
տերէն շոգիացուց լիճին ու կանաչներուն խոնաւութենէն եկած սարսուռը՝ անոր 
փոխարէն պարգեւելով ձմրան գիշերներու վառարանին առթած ջերմ հաճոյքը։ 
Չուշացաւ նաեւ հէքեաթը.

- Ուանս ըբան է թայմ -  ժամանակին... կար ու չկար...
Կար եւ չկար... այս պահը, այս «քէմբ»ը, այս իրար հրմշտկող խայտաբղէտ 

անունները։ Կար եւ չկար այս բոլորը իրարու հաւաքող այն անանուն խորհուրդը։ 
Երբեք ինքզինքս հէքեաթին մաս կազմող դերակատարներէն չէի զգացած, որ
քան այսօր, հիմա։ Համաչափ օրօրումով, ձեռք ձեռքի տուած կ՚երգէինք Ֆրէնտզ– 
Ֆրէնտզ-Ուի ուիլ օլուէյզ պի ֆրէնտզ... -  Ընկերներ... ընկերներ, մենք միշտ պիտի 
ընկերներ ըլլանք։ Իսկ ես մտովին կէս ձգած նամակս կ՚ամբողջացնէի... Արմէնին։

***
Այս բոլորը առաջին օրուան տպաւորութիւններս էին։
Յաջորդող օրերուն, ղասապահերու ընթացքին, հաճելի ժամեր անցուցինք։ 

Իրարմէ անջատ սենեակներէն տղաք-աղջիկներ հազիւ առիթ ունէինք իրարու 
աւելի մօտէն ծանօթանալու։

Արամին հայերէն խօսելու ջանքն էր երեւի, որ աւելի մտերմացուց մեզ։ Կը 
ջանար նոր բառեր սորվիլ եւ կարծես վարձահատոյց ըլլալու մէկ փափաքով եւ 
գաղտնիք մը հաղորդելու զգուշաւորութեամբ, օր մը ըսաւ.

-  Գիտես, տեղ մը կայ, Զարեհը չըսաւ, թէ ատիկա ուր է։ Ես քեզի ցոյց կու 
տամ, եթէ ուզես։

Հաւանութեանս վրայ աւելցուց.
-  Ես առաջէն կ՚երթամ «ինֆըրմըրխփն (բուժկայանին) քովէն, դուն կու գաս 

պզտիկ մը ետեւէն։ Մենք «տէյթ» (ժամադրութեան) համար չենք երթար։ Այդ կողմ 
«տէյթ» կ՚ընեն,– ծառաստանը ցոյց տալով, առանց իմ կողմս նայելու ըսաւ Արամ. 
-  պէտք է «շուր» (վստահ) ըլլանք, որ մեզի չեն նայիր,֊ եզրակացուց ան։

Ականջներուս բլթակները այրիլ սկսան։ Երկու հարիւր քայլ հեռաւորութիւն 
մը կար կայանէն անդին տարածուող ծառաստանին միջեւ։ Արամին խորհրդա– 
պահ բացատրութենէն ետք, այդ տարածութիւնը կտրելը բաւական երկար թուե– 
ցաւ։ Երկուքս ալ ազատ շունչ մը առինք, երբ հասանք գաղտնապահ այս վայրը։ 
Հոս-հոն նետուած սոտայի եւ գարեջուրի ալիւմինէ տուփերը անգաղտնապահօ– 
րէն կը մատնէին Արամին ըսել չոլզածներն ալ։

Կտրտուած փշալարերէն զատ ոչինչ կար այնքան հետաքրքրական, երբ 
նշմարեցի մի քանի յղկուած քարեր։

-  Աստուած իմ, գերեզմանաքարեր են,– ըսի՝ ծածկել ջանալով ամբողջ մարմ– 
նովս անցնող սարսուռը։
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-  Ուիլիըմ Տրամընտ, պըրթշայրցի, Սկովտիա, որ մեռաւ 25 Հոկտեմբեր 
1843-ին, 83 տարեկանին,֊ բարձրաձայն կարդաց Արամ եւ չես գիտեր գաղա
փարի ինչ զուգորդութեամբ, աւելցուց.

-  Իմին տէտիիս կրէնբան ալ Սքաթլընտէն է, պըթ մամաս կ՚ըսէ, որ իրեն 
կրէնբան կրէյվ (գերեզման) չունի. թուրք զինոտրները մեռցուցեր են թէ կրէն
բան եւ թէ իր ընտանիքին ուրիշ մէմպըրները։

ժպտալ ուզեցի ներքին ուրախութենէս, որ Արամ բաւական բաներ լսած է 
մօրմէն, բայց զսպեցի թիւրիմացութիւն մը ստեղծած չըլլալու համար։

֊  Ուայ-ինչու հոս կու գամ, չեմ գիտեր,– շարունակեց ան՝ յայտնապէս ինք ալ 
ազդոււսծ,– այնքան միսթըրեըս է։ 1843 շատ հեռու, հին թիւ է, չեմ հաւատար, 
նորէն նորէն կու գամ, տեսնեմ։

- է, ով գիտէ,֊ ըսի միտքը զբաղեցնող խորհուրդը բացատրելու փորձով մը,– 
թերեւս ուրիշ հեռու երկիր մըն ալ հայ մեծ հայրիկ մը իր գերեզմանը ունի, ան– 
թաղ-անգերեզման մեծ հայրիկներէն զատ, եւ բոլորովին օտար տղաք կ՚երթան, 
կ՚այցելեն եւքեզի պէս անոնք ալ նոյն հարցումը կ՚ընեն։

Խորհրդածութիւնս զիս տարաւ սա Ոփլիըմին, որ ճակատագրի չես գիտեր 
ինչ հարկադրանքով կտրած է ովկիանոսը եւ իրմէ ձգած սա երկու տողերը քա– 
րի մը վրայ, ուր պատանի սիրահարներ, զանազան լեզուներ խօսող մէկ ցեղի 
զաւակներ՝ իրար հասկնալու դժուարութեան մէջ...

Հեռուէն բարձրախօսէն ձայնասվտոտղ հայ երգի մը վերջին վանկերը, շրջա– 
պատող լեռներուն զարնուելով, ետ կը դառնային իրենց արձագանգով ընդգծե
լու տիրող խաղաղութիւնը.

«Ես ոչ անտուն եմ... եմ,
Ոչ ալ տարագիր... գի՜ր,
Ունեմ հանգրուան, ունեմ օթեւան... ւան»։
֊  Հայերէն երգ կը սիրես,– հարցուցի Արամին՝ հետաքրքիր եւ խուզարկու 

նայուածքէն խուսափելով։
֊  Ուէլ, ինծի շատ տովսուր է անիկա։ Գիտես, առտուն Մելիսան ծառերուն 

ետեւէն ուզեց օֆիս մտնել, «ռաք» դնել, բայց երգի թիչըրը տեսաւ, գործը խան
գարեց։ «Այ-Ֆօրկա֊Ֆօրկա» ուրախ երգ է, նաթ պէտ (գէշ չէ),֊ աւելցուց։

Յետոյ երգի դասատուին չափ տալու ձեւը կապկելով՝ ըսաւ.
-  Ո՜ւհ, որչափ քրտինք ունի թիչըրը։

***
Թէ երգի պահուն, թէ հայերէն լեզոփ ուսուցման ատեն «քրտնաթոր» ճիգ 

կը թափուէր։ Ուսուցիչները ամենայն համբերությամբ պահը հետաքրքրական 
դարձնել կը ջանային։ Արուեստի եւ ձեռային աշխատանքի ուսուցչուհին՝ ամե– 
րիկուհի ճինան, հայ մշակոյթի հանդէպ ունեցած իր սէրն ու հետաքրքրութիւնը
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վարակիչ դարձնել սկսած էր։ Ինծի համար անհասկնալի ընդդիմութիւնը ոմանց 
սկսած էր տեղի տալ, եղած ջանքերուն հանդէպ կակուղնալով, մանաւանդ երբ 
կ՚անդրադառնային թէ այս վերջինը «օտար» մը ըլլալով ինչեր գիտէ հայոց 
պատմութենէն, արուեստագէտներէն։

Այնուամենայնիւ, սենեկակիցներուս արտայայտութիւնները լսելով կը խղճայի 
ուսուցիչներուն եւ վատնուած շունչին։

-  Տիկին Գէորգեան,– քաջութիւնս հաւաքելով՝ օր մը ըսի հայերէնի ուսուցչու
հիին,֊ մեղք է Ձեր շունչին, հայերէն պահը չեն սիրեր, չեն ուզեր. ինչու պարապ 
տեղ կը յոգնիք։

-  Եթէ այդ տղաքը հոսկէ մեկնելէն ետք միայն մէկական բառ յիշեն ըսուած
ներէն, այդ իսկ կը բաւէ զիս վարձատրած ըլլալու,– ըսաւ իրեն յատուկ գրաւիչ 
ժպիտով մը։

Տիրող մթնոլորտին պատճառով արդէն շատոնց մտքէս հանած էի Պարոյր 
Սեւակէն արտասանելու մտադրութիւնս... Բայց, չես գիտեր ինչու, ըսի Տիկ. 
Գէորգեանին, թէ այդ երեկոյեան յայտագրին՝ «թէլընթ շօ»ին, կ՚ուզեմ Հսւլէպի 
արտասանածս հոս ալ արտասանել։

Ներքին թախիծ մը ծածկող ժպիտով ըսաւ.
-  Շատ լաւ, ես կը դասաւորեմ։
Երեկոյեան, հակառակ Տիկ. ճինային հետ եղած կարգադրութեան, անոր 

անգլերէն ներածական-բացատրողականին եւ արտասանելէս Ետք տրուած ծա
փահարութեան, բան մը կը պակսէր այդ բոլոր հանդիսութիւններէն, որ թերեւս 
մասամբ կը բացատրէր հայերէն ուսուցչուհիին ծածկել ջանացած թախիծը։

«Ես չեմ մոռցած արտասանութիւնս, սիրելի Արմէն, բայց զիս լսողները բառ 
մ՚իսկ չհասկցան...»,– ուզեցի շւսրունակել, բայց նամակս կիսատ մնաց...

Ասոնք ալ ընկերներս էին այլեւս, եւ հոսկէ մինչեւ Հւսլէպ պիտի չուզէի գան
գատիլ...։

Հայ լեզուին ու երգին գործածութեան համար տարուած աշխատանքին կը 
միանային նաեւ Տէր Հօր բացատրողականները հայկական աւանդութիւններու 
եւ սովորութիւններու շուրջ։ Տղաքը պատմեցին, թէ քանի մը շաբաթ առաջ ար
դէն «Վարդավառ» խաղցած են։ Տէր Հայրը իրենց բացատրած էր նաեւ Նաւա– 
սարդը եւ հին սովորոյթները քրիստոնեական աւանդութիւններու կողքին։

Բացօթեայ պաշտամունք... Ս. Ներսէս Շնորհալի մատուռ... Թխկիներու սօ
սափիւնին հետ Կոմիտաս-Եկմալեան Պատարագէն հատուածներ, գրաբար շա
րականներու հետ Ս. Գրային անգլերէն ընթերցումներ եւ մէջ ընդ մէջ Տէր Հօր 
բացատրութիւններով խառն համւսդրութեւսմբ արարողութիւն մը...

-  Եէվ ֊  եէվըս քակակութեամբ ըզտէր ակւսչեսցուք...– ճէյմս Զարեանն է, որ 
անգլերէն գիրերով հայերէն Պատարագի երգը կը ճգնէր երգել։
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-  Տէր ողորմեւս,– կ՚ըլլար Տէր Հօր արագ, սահուե պատասխանը, որ չես գի
տեր թէ լսուածին հակազդելու համար կ՚աճապարէր, թէ անգլիախօս սարկաւա
գին թոթովանքով խլուած ժամանակը ամփոփելու եւ անհամբեր պատանիներս 
մէկ ժամէն աւելի չպւսհելու մզումով։

Խաղաղ լռութեան մէջ տղաքը կը հաղորդուին Քրիստոսի մարմնով եւ արիւ
նով զարմանք պատճառող ջերմեռանդութեւսմբ։ Անկէ անդին սովահար տղաքն 
էինք բոլորս ալ՝ անհամբեր սպասողներ նախաճաշը յայտարարող գանգին։

Վերջին Կիրակին տարբեր էր։ Սովորականէն ուրիշ կարգով մը, նախ՝ հոգե
հանգիստ կատարուեցաւ պատասխանատու աղջիկներէն մէկուն հօր մահուան 
առթիւ։ Տէր Հօր պատգամն էր, որ մեզմէ յաւէտ հեռացած հարազատները չմոռ
նանք, քալենք անոնց հաւատքով եւ լուսաւոր ուղիով։ Երկրորդ բաժինը տրա– 
մաղրուեցաւ խաղողօրհնէքի։

Բառը եւ կոկորդները չարչարելով մի քանի անգամ կրկնուեցաւ խաղող բա– 
ռը։ Խաղողին հետ մեզմէ ոմանք վերջին Կիրակին ըլլալու հաճոյքն է, որ կ՚ըմ֊ 
բոշխնէին։ Հաճոյքին հետ տխրութիւն մըն ալ կար հասցէներու փոխւսնակու– 
մին, նամակագրութեան եւ հեռաձայնով կապ պահելու խոստումներուն մէջ։

Վերջապէս հոգեկան ընտանիք մը կազմած էինք։

***

Վերադարձի պահուն Տէր Հօր առաջին օրուան խօսքերը յիշեցի... «Ինք տուն 
երթալ պիտի չուզէ»,– ըսած էր վստահօրէն։ Եւ... իրապէս մնացած էի ամբողջ 
երկու շաբաթ եւ տակաւին կ՚ուզէի, որ երկարաձգուէր մինչեւ «քէմբ»ի աւարտը։ 
Գիտէի, որ վերադարձիս այսքան հայ ընկերներ պիտի չունենայի՝ այսքան մօտ 
առօրեայ կեանքով եւ մէկ ընտանիքի մէջ զգալու հոգեվիճակով։

Ուրիշ ծնողներու հետ իմիններս ալ կը սպասէին, որ հրաժեշտի ողջագու
րումներուն վերջ տայի։

֊  Գիտես, Գորինը ինչ ըսաւ, հայրի՚կ,– առանց նախաբանի սկսայ ես իրենց 
մօտենալով, անձնական յաղթանակ մը տարած ըլլալու գոհունակութեամբ...

ւ*

֊  Ըսաւ թէ շատ ուրախ կը զգայ, որ հայ ընկերուհիներ ունեցած է։ Ընկերներ, 
որոնց բոլորն ալ նոյն անցեալը, պատմութիւնը ունեցող ծնողներ ունին...

֊  է՝նչ է անունը։
-  Գորին Սքաթ է անունը, կը նեղոփ որ մականունը «եան»ով չէ։ Շատ յա

տուկ աղջիկ է, հայութեամբ շատ շատ խանդավառ։ Օր մը գացեր Տէր Հայրէն 
խնղրած էր կիրակնօրեայ Աւետարանի ընթերցումը ընել։ Այս ինքնաբուխ առա
ջարկէն Տէր Հայրը այնքան ուրախացած էր, որ միայն տեսնէիք։ Պատարագէն 
ետք ալ ցորենի հատիկներուն առակը պատմեց եւ հատիկներուն ճամբու եզրին,
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ժայռերու վրայ եւ բերրի հողին մէջ իյնալը բացատրեց։ Գորինին հետ բաւական 
մտերմացանք՝ ինքը, Վարդանը, Արամը, ես ու «ճի ֆայվէն» ուրիշ աղջիկ մը։

-  «ճի ֆայվը» ի՞նչ էհւսրցուց մայրս։
-  Աղջկանց 5-րդ քէպինը, անունը «Հռիփսիմեանց» է, բայց չենք գործածեր, 

«թուլոնկ» է (երկար է) հայերէնով...
Այս բառին վրայ հայրս սովորականէն լուրջ շեշտով մը հարցուց.
-  Հայերէն գիրքերդ կարդացի՞ր...
-  Բաւական մը... ը... ժամանակ չկա ր...֊ նայուածքս անհամարձակ իրեն 

դարձնելով՝ փորձեցի արդարանալ։
Ինծի չէր նայեր, ակնարկը «Հայերէն խօսիր»ին էր։
-  0 ՜, մաքրուեր ներկուեր է, ճաթռտուքները գացեր են,– խանդավառ բացա– 

կանչեց մայրս՝ խօսակցութիւն մը վերսկսելու միտումով։
֊  Այո, բայց մինչեւ յաջորդ ամառ, ով գիտէ, ձմեռը քանի քանի նոր ճաթռ– 

տուքներ պիտի յառաջացնէ,– ինք իր հետ խօսելով կարծես եւ ինքնաշարժին 
դուռերը մեզի համար բանալով՝ ըսաւ հայրս։

1980, Ամառ

ՆԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔ ՉՈՒՆԻՆՔ...

Արդէն երեք ամիս է, ինչ վերադարձած եմ հայրենիքէն, բայց տակաւին միտ
քիս եւ հոգիիս մէջ թարմ են իմ ստացած տպատրութիւններս, եւ ինծի կը թուի, 
թէ ոչ թէ մէկ ամիս, այլ ամբողջ կեանք մը ապրած եմ մայր երկրիս մէջ եւ նոր 
մի այն պանդխտացած։ էութեանս մէջ խառն են տխրութիւնը եւ ուրախութիւ
նը։ Ուրախութիւն, որ այսօր հզօր հայրենիք մը ունինք, ուր ամէն ինչ վերելք է, 
սխրանք, յաղթական երթ, հայրենիք, որ կը հոգայ նաեւ հեռաւոր, օտար ափե
րուն վրայ ապրող իր զաւակներուն մասին, եւ տխրութիւն, որ ինծի պէս բիւ– 
րաւորներ դատապարտուած են, չգիտեմ թէ որքան ժամանակով, օտար ճամ– 
բաներ չտփելու եւ ամէն օր զգալու այն դառն իրողութիւնը, որ տարէցտարի 
կ՚աղքատանայ մեր նոր սերունդի ոգին, հայութիւնը կը պակսի անոնց մէջ։

Ես ուսուցիչ եմ, սփիւռքահայ ուսուցիչ, եւ այդ հանգամանքով է, որ այս ամառ 
երջանկութիւնը ունեցայ հրաւիրուելու Հայաստան՝ մասնակցելու համար յատուկ 
մեզ համար կազմակերպուած վերապատրաստման դասընթացքներու։ Մտածելն 
իսկ յուզիչ է> որ տարբեր երկիրներէն՝ Գանատայէն, Ամերիկայի Միացեալ Նա
հանգներու տարբեր քաղաքներէն, Յունաստանէն, Կիպրոսէն, Յորդանանէն, Սու– 
րիայէն, էիբանանէն եւ այլ վայրերէ, նոյնիսկ հեռաւոր Աուստրալիայէն եկած շուրջ
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յիսուեհինգ ուսուցիչներ ւսմբողջ մէկ ամիս հոգեկան լիցքատրման շրջան մը կ՚ապ
րէին՝ շրջապատուած հոգատարութեամբ, սիրով եւ յարգանքով։ Այո, սփիւռքահայ 
ուսուցչի համար շատ կարեւոր է հայրենիքի այս գնահատանքը, որովհետեւ մենք 
հոս, արտասահմանի մէջ, կամատր, գիտակցական նուիրումով է, որ դարձած ենք 
Ս՜եսրոպ Մաշտոցի զինոտրները՝ հայ մանկան հոգին պաշտպանելու ուծացումից։ 
Շատ դժուար ճակատամարտ է, բայց մենք նահանջելու իրաւունք չունինք, քանի 
որ հայրենիքի արեւը մեզկը ջերմացնէ եւյոյս կը ներշնչէ։

Եւ հիմա, հայրենիքը տեսնելէս ետք, իրապէս կը զգամ, թէ ինչ ըսել է հոգե
պէս վերանորոգուիլ, իսկ իմ որդիս՝ Արան, որ Հայաստան եկած էր ինծի հետ եւ 
հանգստացաւ Կիրովականի «Հայկական Արտեկ» ճամբարին մէջ, կրնամ ըսել, 
որ հոգեպէս վերածնաւ։ Փաստ՝ վերջերս շահած իր մրցանակը։ Ան կը հետեւի, 
ամերիկեան երկրորդական վարժարաններու ուրիշ աշակերտներու հետ, Մեթ– 
րոփոլիթընի արուեստի թանգարանին մէջ կազմակերպուած արուեստի դասըն
թացքներուն։ Երկու հոգիի գործը միայն գնահատանքի արժանացաւ, մէկը 
Արան էր։ Այս մրցանակը զիս թերեւս չուրախացնէր, եթէ անոր գծածը Սւսսուն– 
ցի Դաւիթը չըլլար։ Ոչ մէկ բան Արային կրնար այնքան ներշնչել, որ իր նկարչու
թեան թեմային համար հայկական հերոս մը ընտրէր, եթէ մէկ ամիս Հայաստա– 
նի մէջ որպէս հայ չապրէր...

Այս է հայրենիքի ներգործութեան հրաշքը։
Եւ հիմա ես իմ աշակերտներուս կը պատմեմ հայրենիքին մէջ իմ տեսածնե

րուս մասին՝ Ծիծեռնակաբերդի Եղեռնի յուշարձանի, մարզահամերգային մեծ 
կառոյցի, սառնորակ ցայտաղբիւրներով զարդարուած մեր Երեւանի եւ մա– 
նաւանդ իրենց հասակակիցներու՝ հայրենաբնակ հայ մանուկներու երջանիկ 
ճակատագրի մասին։ Կը յիշեմ, թէ ինչպէս սիրտս թունդ ելաւ, երբ Երեւանի 
պիոներական պալատին մէջ ներկայ եղանք փոքրիկ խմբակի մը ելոյթին։ Բախ
տաւոր սերունդ մը, արդարեւ, որ ոտքերը հաստատ ու ամուր կը դնէ հայրենի 
հողին վրայ, կը ծաղկի խրոխտ ու հզօր։

Եւ այս բոլորը ի պարծանս հայրենիքին ու դիւցազնական մեր ժողովուրդին 
ամուր հաւատքին՝ մեր պայծառ ապագային հանդէպ։

Շնորհակալութիւն հայրենիքին՝ մեզի ներշնչած այս հաւատքին համար, որը 
խարիսխն է մեր ճիգերուն, մեր մարտնչումներուն՝ յանուն հայապւսհպանու– 
թեան։ Որքան ալ որ օտար հողմերը փչեն մեր շուրջը, ձեր եւ մեր ճիգերով պի
տի կարենանք սփիւռքահայ նոր սերունդին մէջ պահել հայրենասիրութիւնը, 
հաւատքը հայի ապագայի նկատմամբ։

Հայրենաբաղձ զգացումներով՝
Զարմինէ Պօղոսեան 

Մեսրոպ Մաշտոց հիմնարկի պատասխանատու, Նիւ Եորք 
«Հայրենիքի ճայն», Երեւան, 26 Դեկտեմբեր, 1984, թիլ 52
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵԳԷՈՆԻ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐԸ ԵՒ ՀԱՅՐՍ

Յիշողութեանս հայելիին մէջ երկու բան զիս կապած է հօրենական մեծ հօրս։ 
Մին նկար մըն է, միւսը՝ շատ յուզիչ, ոմանց համար թերեւս զուարճալի թուացող 
դրուագ մը։ Ես այս մեծ հօրս չեմ յիշեր որ անձամբ տեսած եմ։ Ամէն անգամ որ 
հայրս իր ընտանիքին պատմութիւնը պատմէր, մեծ հայրս, մեծ մայրս եւ իրենց 
հինգ զաւակները ընտանեկան նկարի մը մէջէն ինծի կը նայէին։ 1946-ին, <ա– 
յաստան ներգաղթի կարաւանով մեկնումի նախօրեակին նկարուած այդ նկա– 
րը հօրս ընտանիքէն մեզի մնացած թանկագին ժառանգ մըն էր։ Նոյն նկարին 
մէջ էր հայրս իր ծնողքին, երկու եղբայրներուն եւ երկու քոյրերուն հետ։ Երկու 
հօրաքոյրներուս ձեռքին ալ անծանօթ տղամարդու մեծադիր նկարներ կային։ 
«Նկարին մէջ նկար» կը զարմանայի ես ընտանեկան նկարին մէջ զինուորական 
տարազով եւ խիստ նայուածքով շիտակ աչքերուս մէջ նայող այդ տղամարդոց 
նկարներուն նայելով։ Հայրս, իր քոյր-եղբայրներուն անունը տեսակ մը կարօ– 
տալի գորովանքով տալէն ետք, պարզապէս հետաքրքրութիւնս գոհացնելու հա
մար, զսպուած բարկութեամբ ու ջղային-արագ շեշտով մը կ՚աւելցնէր.

-  Իշտէ աս ալ Սթալինն է, միւսն ալ ճենարալ Բաղրամեանն է -  մեծնաս նէ 
կը հասկնաս։ Իբր թէ մենք ալ մէկ շաբաթ վերջը Հայաստան պիտի երթայինք 
-  չեղաւ, չեղաւ։ Ես նոր ամուսնացած էի, մեզի զատէն ընտանիք հաշուեցին եւ 
զատ թուղթեր գրեցին։ Պզտիկ տարիքէս հօրս կարօտ մնացի, հիմա ալ՝ ամ– 
բողջ ընտանիքէս,– կ՚ըսէր ու ոտքի ելլելով աղօթքը աւարտողի յարգանքով 
նկարը իր տեղը կը դնէր։

Հայրիկին ծունկերուն քով նստած պատմութիւն լսելու վայելքը երկարացնելու 
ջանքով կ՛աղաչէի.

-  Հայրի՚կ, հելէ պատմէ ինչպէս հայրդ սրճարանէն տուն կանչեցիր,– կ՚ըսէի։
... Եւ պատմութիւնը կը սկսէր քիչ մը դժկամութեամբ, քիչ մըն ալ մօրս մի–

ջամտութեամբ։
-  Դժուար, շատ դժուար է, աղջի՛կս, ինծի համար տխուր այդ դէպքերը վե– 

րապրիլը,– կ՚ըսէր եւ սակայն տեղի կու տար իմ եւ մեծ եղբօրս խնդրանքին։– 
Հազիւ երկու թէ երեք տարեկան եմ եղեր...։

Եւ ծայր կու տար պատմութեան կծիկը։
... Ուրեմն 1916-ին երբ հայրս՝ Գէորգը, հազիւ երեք տարեկան էր, մեծ հայրս՝ 

Քիլիսցի Կիվրիկը, Հայկական Լեգէոնի կամաւոր կ՚արձանագրուի։ Այդ օրերուն 
հայրենիք մը ունենալու հեռանկարով հայրենասիրական ոգին այնքան շեշտուած 
ու համատարած բնոյթ ստացած էր ջարդերէն մազապուրծ երիտասարդներուն 
հոգիներէն ներս, որ Կիվքւիկին աչքին ալ բան չ՚երեւիր եւ ետին թողլով իր երի
տասարդ կինն ու անդրանիկ որդին՝ կամաւոր կ՚արձանագրուի։ «Ս1սհաճիրլիք»ի 
օրերուն ծնած հայրս (ծննդեան ճիշդ տարեթիւը չէր գիտեր) կ՚ենթադրէր, որ հա–

20



զիլ երկու կամ երեք տարեկան պէտք էր ըլլար ինք, երբ իր հայրը, բոլոր միւս կա– 
մաւորներուն պէս երազներով խանդավաո, կը հեռանայ տունէն եւ կ՚երթայ միւս
ներուն հետ՝ կիլիկեան եւ հայկական հողերը ազատագրելու։

Եղեռնի արհաւիրքն ու սարսափը տակաւին աչքերուն խորը թաղուած վե– 
րապրող հայերուն համար կապոյտ ու հրաշալի արշալոյսի մը խոստումը կը բե
րէր Հայկական Լեգէոնին կազմուիլը ու պատառիկ մը ինքնավար հող ունենալու 
երազը։ Արարայի կռիւներուն եւ Հայկական Լեգէոնին կազմութեան եւ աշխա– 
տանքներուն հետ ւսռընչոտղ հարցերն ու այդ ժամանակաշրջանի քաղաքական 
վերիվայրումները ծանօթ են բոլորին։ Այդ օրերուն ֆրանսացիներուն վրայ այն
քան վստահութիւն եւ համարում կար, որ ոչ ոք կը կասկածէր մարտական այդ 
քայլին ձախողութեան։ Սակայն, շուտով երեւան պիտի ելլէր, թէ Ֆրանսացի եւ 
Անգլիոյ հանաձայնուած քաղաքականութեամբ հողեր, սահմաններ կը գծուէին, 
կը բաժնուէին՝ դարձեալ ու կրկին աւելի գէշ դառնութեան, յուսախաբութեան 
առաջ դնելու համայն հայութիւնը։

Բայց այժմ դառնանք հօրս պատմութեան։
Մեծ հօրս կամատր երթալուն մի քանի տարի կ՚անցնի։ Ինչ ինչ պւստճառ– 

ներով կապը կը կտրուի իր եւ մեծ մօրս միջեւ։ Ոչ մէկ լուր կամ տեղեկութիւն 
իրարմէ։

Օր մըն ալ մեծ մօրս կու գան ըսելու, որ ամուսինը զոհուած է Արարայի ճա
կատամարտին։ Մեծ մայրս, սեւեր հագած, զոհուած ամուսնին սուգը կը պա– 
հէ, դուռ-դրացի, ազգական՝ Օսաննան, Զէրիֆը, էլիզը, Ֆահիմէն, ճէմիլէն կը 
հաւաքուին երիտասարդ այրին մխիթարելու եւ փոքրիկն Գէորգին օրական 
սնունդին ճար մը ընելու։

Այդպէս մի քանի տարի ամէն օր աղի արցունք թափելով՝ կեանք մըն է կը 
քաշքշէ մեծ մայրս՝ երիտասարդ այրի Թրվանտան, ամուսինէն մէկ հատիկ յի– 
շատակ մնացած փոքրիկ տղուն՝ հօրս՝ Գէորգին հետ։

Լուրը կը հասնի թէ՝ «ֆրանսացիները մէկ գիշերուայ մէջ գողի պէս ձգեր գա
ցեր են, ձիերու սմբակին թաղիք կապեր են, որ ձայն հանելով հայերը ոտքի չհա– 
նեն»։ Քաղաքականութեան այս յանկարծակի փոփոխութեամբ պատրանաթափ 
Լեգէոնի ողջ մնացած կամատրները ահաւոր անորոշութեան մը դէմ-յանդիման 
կը գտնուին։ 1920-ական թուականներն են արդէն։ Ընտրութիւն կը տրոփ կա– 
մատրներուն Ամերիկա երթալու համար արձանագրուիլ կամ վերադառնալ իրենց 
ողջ մնացած ընտանիքներուն։ Իրականութեան մէջ՝ մինչ այդ մեծ հայրս ողջ 
մնացողներէն կ՚ըլլայ։ Շատ ու շատ այլ կւսմատրներուն պէս ինք ալ Ամերիկա եր
թալու կ՚արձանագրուի՝ մտածելով, որ Քիլիս վերադարձին զինք սպասող մը պի
տի չունենայ։ Որովհետեւ մինչ այդ իրեն ալ լուրեր հասած կ՚ըլլան, թէ թուրքերը 
յարձակեր են իրենց տան թաղամասը, ոմանց տուները քանդեր էին, իր երիտա
սարդ հարսն ու տղան փլատակներուն տակ մնալով մահացեր էին։
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Ամերիկա երթալու որոշումէն ետք մեծ հօրս սւչքերը գիշերը մինչեւ լոյս քուն 
չեն տեսներ։

Ովկիանոսէն անգին երթալով ծննդավայրէն բոլորովին կտրուելու գաղա
փարը, իր նորահարսէն ու անդրանիկ զաւակէն մնացած յուշերուն հետ կը շեշ– 
տեն իր մէջ կոտտացող կարօտը։ Ամերիկա տանող շոգենաւին ճամբայ ելլե
լէն մի քանի օր առաջ Ամերիկա մեկնելու պատրաստ ընկերներուն դառնալով՝ 
մեծ հայրս կ՚ըսէ թէ ինք չի՛ կրնար մեկնիլ առանց իր ընտանիքին -  անոնց գե– 
րեզմանին «մնաք բարով մը ըսելու»։ Մեծ հօրս ընկերները ի զուր կը վտրձեն 
վտանգաւոր այդ օրերուն նման արկածախնդրական մտադրութենէ մը ետ կեց– 
նելու զինք։ Մեծ հայրս անդրդուելի կը մնայ։

-  Ես իմ Քիլիսս մէկ հատ մը պիտի երթամ տեսնեմ– կ՚ըլլայ իր վճռական 
որոշումը։– Գոնէ կնոջս եւ տղուս գերեզմանը գտնեմ, քար մը դնեմ, «Հայր մեր» 
մը ըսեմ, գամ։ Մի վախնաք, ճամբաները լաւ գիտեմ, ես շուտով կը հասնիմ ձե– 
զի,– կ՚ըսէ ու կ՚երթայ։

«Ամերիկա երթալէս վերջ ալ այս կողմերը ով է եկողը»,– կը մտածէ։
Քիլիս հասնելուն թաղին սրճարանը կ՚երթայ, ծանօթ-բարեկամ կը ճսւնչնան 

զինք, եւ ամէնքը ամէն կողմէն կը բացւսկանչեն.
-  0", կինդ սեւեր հագած սուգդ կը պահէ, հիմա ինչ անակնկալի պիտի գայ։ 

Տղադ տեսնես ինչ հասակ նետեր է, եօթը տարեկան մը եղաւ, մօրը պահա
պան հրեշտակն է, կինդ ալ քեզմէ միակ եատիկէր-յիշատակ տղայովդ կը մխի
թարուի, աչքին լոյսին պէս կը պահէ։

-  հ՝նչ, ուրեմն կինս, տղաս ողջ են,– կ՚ըսէ Արարայի զինուորը արցունքները 
պահելով ու կը վազէ իր տան կողմը։

Այո, ճիշդ է, կիսավտւլ, աւերակ էր դարձած տունը, սակայն ողջ էին եւ 
տղան, եւ կինը։ Գիրկընդխառնում, արցունք, պատմութիւններ։ Հայրս մէկ 
զինուորական համազգեստով անծանօթ տղամարդուն կը նայի եւ մէկ արցունք
ներով ողողուած կակազող մօրը։

֊  Ա՛ս -  աս ֊  ասիկա է հայրիկդ, չէ-չէ մեռած, չէ՜ մեռած, ողջ է, ողջ,– անդա– 
դար կը կրկնէր մայրը՝ ցոյց տալով համազգեստով այդ անծանօթ մարղուն։

Պզտիկ Գէորգը շփոթահար կը մնայ։ Մեռած հերոս հօր մը մասին մօրը 
ամէնօրեայ պատմութիւնները վերջ պիտի գտնէին ուրեմն։ Մեռածները ինչպէս 
կրնան ողջննալ։ Միայն Աստուած Պապային զաւակին ատանկ բաներ կրնար 
պատահիլ, ըսած էր մայրը, երբ ինք հարց տուած էր, թէ ինչու հայրը ետ չի 
կրնար ողջննալ Ցիսուսին պէս։

Այս մտածումներէն ազատուելու համար հայրս ինքզինքը սենեակէն դուրս 
բակ կը նետէ՝ հասակակից ընկերներուն հետ իր խաղը շարունակելու։
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Մինչ այդ անհամբեր մեծ հայրս իր բարեկամ-ընկերներուն քով կ՚երթայ օրը 
չմթնցւսծ կարելի եղածին չափ մնացողները տեսնելու եւ այս չնախատեսուած 
անակնկալէն ետք յետագայ քայլերը կարենալ որոշելու։

Շատ չանցած՝ Քիլիսով մէկ լուրը կը տարածուի, թէ Կիվրիկը ողջ է, Թրվւսն– 
տային ամուսինը տուն եկեր է։ Դուռ-դրացի, բարեկամ՝ Օսաննան, Զէրիֆը, էլի– 
զը, Ֆահիմէն, ճէմիլէն, կը հաւաքուին Թրվանտային աչքալուսանքի։ Տեսնելով 
որ Կիվրիկը կ՚ուշանայ, մեծ մայրս հօրմէս կը խնդրէ, որ թաղին սրճարանը եր
թայ՝ հօրը տուն կանչելու։

-  Հայրս ով է, ես չեմ գիտեր, հայրս մեռած է,– կ՚ըսէ պզտիկ Գէորգը։
-  Տղաս, չես գիտեր, չէ որ քիչ առաջ հոս էր զինուորի հագուստով այդ մար– 

դը։ Գնա, իրեն ըսէ, որ բարեկամ-դրացի հաւաքուած են, զինք կ՚ուզեն տեսնել։ -  
Հօրս շուարած դէմքը տեսնելով՝ մեծ մայրս հազիւ իր յուզումը զսպելով դար
ձեալ կը կրկնէ.֊ Տղաս, երկու ժամ առաջ որ տեսար, զինուորի հագուստով, 
բարձրահասակ, սեւ աչքերով, սեւ յօնքերով, պեխաւոր մարգը որ քեզի գրկեց, 
համբուրեց, իշտէ ատիկա հայրդ է։ Շուտ ըրէ, մութը չկոխած գնա-եկուր, բոլորն 
ալ կը սպասեն կոր։

Հայրս կը վազէ թաղին ծայրի սրճարանը։ Կ՚անճրկի կը մնայ։
-  Այս քանի հատ զինուորական տարազով, սեւ աչք֊յօնքով էրիկմարդ կայ 

հոն։ Բայց որ մէկն է իմ հայրս, ես ինչ գիտնամ,– ինքնիրեն հարց կու տայ հայրս։
Բոլոր զինուորներն ալ իրարու կը նմանէին այդ համազգեստին մէջ։
Երկար մտածելու ատեն չէր։ Վախնալիք օրեր էին. մութը չկոխած տուն 

պէտք էր վերադառնար։ Մայրը կը սպասէր զինք։ Բայց որ մէկուն քով երթար եւ 
«Պիզիմ էվէ կէլ ֊  Մեր տունը եկուր» ըսէր։ Վերջապէս քաջութիւն հաւաքած կը 
մօտենայ սեւ աչք-յօնքով պեխաւոր զինուորի մը։

-  Մնամ սէնի իստիեօր, թէզ, պիզիմ էվէ կէլ -  Մայրս քեզի կ՛ուզէ, շուտ, մեզի 
եկուր, շուտ, հիմա պէտք է երթանք,– կ՚ըսէ հայրս այն ատենուայ իր գիտցած 
միակ լեզոտվ՝ քիլիսցիական թուրքերէնով։

Զինոտրը պահ մը զարմացած կը նայի այս տղեկին։
-  Վստահ ես որ մայրդ զիս կ՛ուզէ,֊ կը հարցնէ։
-  Այո, այո, շուտ ըրէ, մութ չեղած տուն պէտք է երթանք,– կ՚ըսէ հայրս ինքնավս

տահ շեշտով մը եւ անծանօթ մարդուն ձեռքէն քաշելով իր տունը կ՚առաջնորդէ։
Պեխաւոր զինոտրը անծանօթ տղեկին ձեռքէն բռնած մեծ հետւսքրքրու– 

թեամբ կը հետեւի մինչեւ տուն։ Տուն հասնելուն՝ արդէն վստահ, որ թիւրիմացու– 
թիւն մը կար եղածին մէջ, մարգը փողոցի դրան շեմէն անգին չ՚անցնիր։

-  Իշտէ հայրիկս բերի, մամա,– փողոցի դուռէն կը պոռայ հայրս։
Մի քանի վայրկեան կ՚անցնի, մեծ մայրս կը տեսնէ, թէ Կիվրիկը չ՚երեւիր, 

սենեակէն ներս չի գար, ձայն կու տայ...
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֊  Քէլէ |ոնչ թազէ փեսայի պէս կը պահուըտիս, ներս եկուր իշտէ, ւսմէն մարդ 
քեզի կը սպասէ կոր հոս։ Հելէ պախ քիմլէր կէլմիշ, Օսաննա, Զէրիֆ, ճէմի— 
Եկուր տես մէյ մը ովքեր եկած ե ն կ ՚ ը ս է  եւ գլուխը սենեակին դռնէն հազիւ դուրս 
կ՚երկնցնէ, բակէն դէպի փողոցի դուռը կը նայի եւ ինչ տեսնէ, անծանօթ մարդ մը...

Խօսքը բերնին մէջ կը մնայ։
-  Պէ քէլէ, վույ աման, կէօզուն քէօր օլմիեա պիրէ եավրըմ -  Քա վույ, աչքդ 

չկուրնայ, աղաս, աս որուն առեր տունս բերեր ես,– կ՚ըսէ մեծ մայրս եւ երկու 
ձեռքերով ամօթէն վայրկենական շիկնած այտերը կը ծածկէ։

Հայրս կրկին շուարած կը նայի։ Այս անգամ՝ մէկ շփոթահար մօրը եւ մէկ ալ 
շիւի-շիտակ, սառած մնացած զինուորականին։ Մարդուն աչքերէն արցունք կը 
վազէր։ Հօրս համար բոլորովին նորութիւն էր լացող զինուոր տեսնելը։

-  Գէշ մի զգար, պիրէ քոյրիկ, ես ալ զաւակներս ձգած եկած եմ, ի՛մ ալ 
զաւակներս զիս մոռցած պիտի ըլլան, եթէ մինչեւ տուն վերադառնալս ողջ մնա
ցած ըլլան,– կ՚ըսէ անծանօթ զինուորականը, հօրս գլուխը կը շոյէ ու ինքզինքը 
փողոցի դռնէն դուրս կը նետէ։

Մեծ մայրս ձեռքերը ծունկերուն զարնելով կ՚ըսէ.
-  Քիմլէրըն էվլէրը եըխըլտը, եա րապ - սէպէպ օլանըն էվլէրը պաշլարընա 

եըխըլա - Ովքերու տունը քանդուեցաւ, Աստուած իմ, պատճառ եղողին տունը 
գլխուն քանդուի։ Անիծոփ պատերազմը, կեանքեր խլող, արիւն թափող, ընտա– 
նիքները բաժնող, բոլորին թոյն եւ արցունք կլլել տուող այս պատերազմը...։

... Այսպէս, տարիներ շարունակ, ահա այդ նկարին մէջ նստած մեծ հայրս 
երեւակայութիւնս կ՚օրօրէր։ Միշտ երիտասարդ, առոյգ ու քաջ զինուոր մըն էր 
ան ինծի համար։

Այդպէս ալ ես այդ նկարէն ինծի նայող երիտասարդ մեծ հայրիկ մը միայն 
ճանչցայ եւ ոչ թէ ճերմկած մազերով մեծ հայրիկ մը, որ իր պատմութիւնները 
ուղղակի իրմէ կարենայի լսել։

Մեծ հայրս թաղուեցաւ Երեւանի մէջ «Երկաթեայ վարագոյրի» օրերուն։
-  Թ՜ուրքին պակաս ձգածը Սթալինը շարունւսկեց,֊ կ՚ըսէր հայրս։
Հայրս ալ քսան տարի առաջ հոս՝ Ամերիկայի ճորճ Ոււսշինկթըն գերեզմա

նատան մէջ թաղուեցաւ։
Հիմա թէեւ երկուքն ալ Քիլիսէն շատ շատ հեռու երկու տարբեր հողակոյտե– 

րու տակն են, սակայն հայրս ալ, մեծ հայրս ալ միասի՚ն ինծի կը նային նոյն այդ 
ընտանեկան նկարին մէջէն։

Իւրաքանչիւրին աչքին խորը թաղուած որքան չպատմուած պատմութիւններ 
կան տակաւին։

Պրրոքւին, Նիւ Եորք, 3 Ապրիլ, 2002
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ԱՄԵԼԷ ԹԱՊՈՒՐԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՆԸՃՄԷ-ԱՍՏՂ ՄԱԿՆԻՇԸ

(Քեռիիս 70 ամեակին առթիւ)

Ես յոգնել եմ մանրաքանդւսկ պւսղ խօսքերից, 
Լաւ է լինել հմուտ դարբին, քան ոսկերիչ։

Պարոյր Սեւակ

Լքի քանի օր առաջ Ֆօրտհըմ-ԲօրշւհՋրո Համալսարանի մէջ «Հայկական Ցե
ղասպանութեան» 90 ամեակի առթիւ կազմակերպուած դասախօսական ձեռնւսր– 
կին ելոյթ ունեցան Փրօֆ. Տէնիս Փաւիւսզեան, Փրօֆ. Ռաճըր Սմիթ եւ Փրօֆ. էնն 
Սոլթզմըն՝ համադրութեամբ հոգեբան Տոքթ. Անի Գալւսյճեանի, բոլորն ալ ճւս– 
նաչուած անձնաւորութիւններ իրենց մասնագիտութեանց մէջ։ Նոյն օրուայ ձեռ– 
նարկին մրցանակ ու նիւթական պարգեւ ստացան Հայկական Ցեղասպանութեան 
նիւթին շուրջ պրպտումներ կատարած եւ շարադրութիւն գրած Նիւ Եորքի պետա
կան վարժարաններէն երկրորդական բաժնի ոչ֊հայազգի երեք աշակերտներ, ձե– 
ռամբ հոգեբաններ Տոքթ. էտմոնտ Կէրկէրեանի եւ Տոքթ. Սիրուն Շահինեանի։

Աչքառու էր բացակայութիւնը հայ երիտասարդութեւսն-ոաանողութեան, 
որուն ւիոխւսրէն աթոռները լեցնելու եկած էր խումբ մը թուրք եւ ազերի ուսա
նողներու՝ պատրաստուած նիւեորքեան տարբեր համալսարաններէն, որոնք 
խոհեմաբար տարբեր շարքերու աթոռներու վրայ ցիրուցան տեղեր գրաւած 
էին։ Այդքան սպառիչ ելոյթէ ետք, մանաւանդ Փրօֆ. Փաւիազեւսնին բացատ– 
րութիւններէն ու պատմական տուելաներէ ետք, ուսանողները տակաւին թութսւ– 
կօրէն կը կրկնէին, թէ համոզուելու համար փաստեր կ՚ուզեն լսել, եւլն։ Անշուշտ 
դասախօսները իրենց պարտականութիւնը կատարեցին պատշաճ ւսղբիւրնե– 
րու, հեղինակներու անուններ համբերատարօրէն թուելով։ Աւարտին բարեկա– 
մաբար մօտեցայ հարց տուող ուսանողներէն մէկուն, որ ըսած էր թէ Գոլոմպիւս 
Համալսարան կը յաճախէ, եւ ըսի.

-  Կ՚արտօնէք որ հարց մըն ալ ես տամ Ձեզի։
-  Ինչու չէ,– ըսաւ։
֊  Ձեր մեծ հայրիկը ուր է հիմա,– ըսի։
-  Իսթանպուլ կ՚ապրի,– ըսաւ։
-  Իսկ անոր հայրը գիտես ուր է, եթէ ողջ է։ Հապա անոր հայրը։
Երիտասարդը բոլորին պատասխանները մէկիկ մէկիկ տուաւ, քիչ մը ան

հանգիստ, թէ այս հարցադրումները ուր պիտի հասնէին...։ Ի վերջոյ աւելցուցի.
-  Գիտես իմ սիրտս ինչէն կ՚այրի մինչեւ հիմա։ Ես մեծ հօրմէս անգին չեմ 

գիտեր։ Մեծ հայրս իրենց քաղաքի տեղահանուող կիներէն, երեխաներէն, ծե–
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բերէն զատուած այն երիտասարդներէն էր, զորս կառավարութիւնը զինա
թափ ըրած էր եւ երկաթուղի կառուցելու պատրուակին տակ գերիի պէս կ՚աշ– 
խատցնէր Անելէ Թապուր ֊  \̂ օր1<տ§ 8 ջ« ջ 11՚10Ո անուան տակ։ Անօթի, ծարաւ, 
ոջլոտած կմախքի մը պէս, հազիւ կերպով մը Հւսլէպ հասած է ու վերապրած։ 
Ամուսնոյս հայրը Նիկտէ-Գոնիւսյի շրջանէն է։ Բոլոր հարազատները կորսնցու– 
ցած, որբացած, 7-8 տարեկանին ձետվ մը ինքզինք Հւսլէպ գտած է։ Իսկ մօրե– 
նական մեծ մայրը Հւսլէպի մէջ մեռաւ Այնթապի մէջ ունեցած իրենց սեփական 
կալուածներուն Օսմանեան տառերով գրուած փաստաթուղթերը ձեռքին։ Մենք 
անկէ ան դին մեր ընտանեկան ծառին մասին գաղափար անգամ չունինք։ Ո՞ւր 
գացին, ուր կորսուեցան, ուր են այդ կալուածները։ Ինչու կորսուեցան։ Մենք ալ 
այդ պատասխաններուն կը սպասենք։

Այս մտմտուքներուն մէջ, այս օրերուն Սուրիա տպուած արաբերէն հսկայա
կան աշխատասիրութեան մը վերնագիրը գամուած կը մնայ աչքերուս առաջ. 
«Հւսլէպի Հւսրիւր Առաջինները -  Միէթ Աուէլ... Աին Հւսլապ», հեղինակութեամբ 
պատմագէտ Ամէր Րաշէտ Մուպայատի (Տար էլ Ղալամ հրատարակչատուն)։ 
Երեք հաստափոր նկարազարդ հատորներու մէջ նկարագրուած, 1900-2000 
դարաշրջանէն տեղ գրաւած հարիւր անուններու ընդմէջէն երկու հարազատ 
անուններ իւրայատուկ քնքշութեամբ ինծի կը նային։

Աին մօրենական մեծ հայրս է, Քիլիսցի Ուստա ճիրճին է։ Միւսը՝ մօրեղ
բայրս՝ մեծ հօրս մինուճւսր որդին, որ բարեհաճած էր ժամանել վեց յաջորդա
կան քոյրերէն ետք՝ մեծ ուրախութիւն պատճառելով գաղթականութենէն անհա
մար հարազատներ կորսնցուցած մեծ հօրս եւ մեծ մօրս, որոնք իրենց ուսերուն 
կը զգային կորուստները փոխարինելու եւ Մարտիկեան գերդաստանին անու
նը շարունակուած տեսնելու անտեսանելի եւ սակայն շատ լուրջ, անյետաձգելի 
պատասխանատուութիւնը։

Մեր մէկ հատիկ քեռին է Յովհաննէս ճորճ-ճիրճի Մարտիկեանը։ Ուրիշ քե
ռի չենք ունեցած։ Հալէպի գաղթական կեանքէն, թիթեղածածկ խրճիթներէն 
Նոր Գիւղէն մեծ բակով տունի մը տէր եղած ճիրճի Տէտէն ու ճէմիլէ Անան, 6 թէ 
7 աղջիկէ ետք, ունէր-չունէր մէկ հատիկ այս տղան ունէր։ Տան երէց աղջիկնե
րէն երկուքը շատ փոքր տարիքէն (15 տարեկան) ամուսնացած ըլլալուն ան քեռի 
տիտղոսը ստացած էր իրմէ հազիւ երեք թէ չորս տարի փոքր քրոջ զաւակներէն։ 
Ընտանեկան յուշերու ու զուարճախօսութիւններուն ընդմէջէն անպայմանօրէն 
տեղ կը գտնեն երէց զարմիկներուս պատմած դրուագները ճէմիլէ Անային քե
ռիին վերապահուած հեղինակութեան շուրջ։ Մանկական խազերու ընթացքին,
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երբ հարցը «խօսք քւսլեցնելու կամ մտիկ ընելու» գար, ճէմիլէ Մնային տիրական, 
սաստող ձայնը կը լուծէր հարցը. «Քեռիիդ պատասխան մի տար, ըրէ ինչ որ ինք 
կ՚ըսէ»։ Ո՞վ կրնար համարձակիլ հակառակիլ այդ վճիռին։ Մինուճար էր։

Երկնային պարգեւ ժառանգ մը՝ շնորհուած եօթը-ութ տանջալից երկունքէ 
ետք։ Եւ ապրեցան բազմանալով։ Անոնց անունը նոյնիսկ պատմութեան անցաւ... 
Սուրիոյ դարաշրջանի պատմութիւնը պատմող գիրքին մէջ արձանագրուելով։

Ցնցոտիներով, ոջլոտած, թրքական «Ամելէ Թապուրէն» միմիայն բաբախող 
սրտով շնչող խլեակ ճիրճին 1918-ին կը հասնի Հալէպ։ Տասնամեակ մը ետք, 
1928-ին, արդէն Նաճճար-ատաղձագործ ճիրճին է։ Մի քանի տարի ետք ալ, 
«Քարխսօրճի» Ուստան է, որ յղացած էր «փօսթա»ներու կմախքը պատրաստել՝ 
ինքնաշարժը բեռնատար ու մարդատար վտքր-մինի օթօպիւսերու վերածելով։ 
Նոր ճամբորդատարները ձեռնտու էին աւելի մեծ թիտվ ճամբորդներ փոխա
դրելու քաղաքէ քաղաք, գիւղէ գիւղ։ Մինչեւ 50-ական թուականները մեծ հօրս 
գաղափարը զարգանալով, այլ հայ վարպետներու ալ ներդրումներով մեծ ար
տադրութեան կը վերածոփ՝ նպաստելով սուրիական ճարտարարուեստին, ինչ– 
պէս նաեւ գնորդներուն, որոնք, փոխանակ արտասահմանէն բարձր գիներով 
ներածելու, կրնային շատ աւելի նուագ գինով իրենց աչքին առաջ պատրաս
տուած տոկուն ու աժան տեղականը գնել։

Մեծ հայրս 1964-ին մահացաւ։ Արդէն քանի մը տարիներէ ի վեր «ալզայ– 
մըր»ը իր աւերը սկսած էր գործել։ Ամէն բան շուտ կը մոռնար, սակայն շատ լաւ 
կը յիշէր ու կ՚երգէր բանակի քայլերգներէն։ «Եաշասըն Սուլթանըմըզ - Կեցցէ 
մեր Սուլթանը» ըսելով բռունցքը վեր կը վերցնէր։ Անկէ անգին չեմ յիշեր։ Կը 
ցաւիմ, որ մեր ընտանեկան արխիւներուն մէջ ոչ մէկ ձեւով արձանագրուած են 
անոնք։ Այդ տարիներու մանրամասնութիւններուն ծանօթ չէի ու անտեղեակ 
մեծ հօրս կատարած գործին լրջութենէն։ Գիտէի, որ յարգուած վարպետ ատաղ
ձագործ մըն էր։ Աղօտ պատկերացումով աչքիս առաջ կու գայ «աշկերտ»նե– 
րուն կամ «խալֆէ»ներուն յարգալից վերաբերմունքը, երբ անոնք ամէն օր <ա– 
լէպի Պուսթան Քլէպ1 թաղամասէն մինչեւ Նոր Գիւղ կու գային, փոխն ի փոխ՝ 
ուստային-վարպետին ճաշ տանելու։ ճաշն ալ մի քանի յարկանի պղնձեայ ճա– 
շամանի մէջ կը դրուէր (մաթպախիէ կ՚ըսէինք)։ Ամէն օր կէսօրին երբ դուռը 
կը զարնուէր, գիտէինք, որ ուստա ճիրճիին ճաշը տանողն էր։ Իսկ մեծ մայրս 
բծախնդիր ու ճշդապահ արդէն պատրաստած պէտք է ըլլար ճաշամանը, ինծի 
կամ զարմիկիս երկարելով կ՚ըսէր. «Շուտ շուտ, վազէ, տար ճաշը, չպաղած թող

1 Պուսթան Քլէպ -  արաբերէն բառացիօրէն կը նշանակէ շուներու պարտէզ։ Հալէպ քաղաքէն 
դուրս համարուած թաղամաս մըն է, որ այդ օրերուն գլխաւորաբար հայ արհեստաւորներով 
լեցուած էր, քով քովի իրենց աշխատանոցները ունէին, յատկապէս՝ հայ մեքենագործները։ 
<իմա երբ կը մտածեմ, Պուսթան Քլէպէն Նոր Գիւղ քալելը երկար -  գոնէ մէկ ժամուայ -  
ճամբայ էր այդ տղոց համար (իգական սեռը գործ չունէր հոն...)։
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հասցնէ... աս ալ իրեն տուր...»։ Այսինքն՝ բաժին մըն ալ անպայման աշկերտին 
համար պատրաստուած կ՚ըլլար։

Մեծ հօրս հիւանդութեան ու «տունը նստելուն» հետ եկած-հասած էր քե– 
ռիիս մեծնալու եւ ծլարձակելու ժամանակը։ Այդ օրերուն մեծ մասամբ ըն– 
դունուած էր, որ հազիւ նախակրթարան աւարտած տղաքը շուտ մը արհեստի 
նետուէին, ու աղջիկները հարս ըլլային։ Քեռիս, ճեզուիտներու (Յիսուսական
ներուն) նախակրթարանը հազիւ աւարտած, «թոռնոճի»–խսաատագործութիւն 
կը սկսի սորվիլ՝ մէկ կողմ ծրարելով ուսուցիչներուն նախատեսութիւնը, թէ ան 
փայլուն ուսանող էր ու բարձրագոյն ուսման պէտք է հետեւէր։ Ընտանիքին հո– 
գերը առաջ կու գային։ Անհանդարտ, անդուլ պրպտող, անյագ ընթերցող երի
տասարդ մը դարձած Յովհաննէսը իրեն երկրորդ դպրոց դարձուցած էր Ծա֊ 
ռուկեանի «Նայիրի»ն։ Հաւատւսրմօրէն, բառ առ բառ կը կարդար ու մեզի ալ 
կու տար, որ որոշ պարբերութիւններ բարձրաձայն կարդանք իրեն համար, 
ու թրքերէնի թարգմանելով մասնակից կը դարձնէր մեծ հօրս կամ մեծ մօրս։ 
«Պախ հէլէ նէ կուզէլ եազմըշ ֊  Տես, ինչ լաւ գրած է...»։ Ցովհաննէս քեռին վար
պետ խառատագործ մը ըլլալով մէկտեղ, արհեստին սեւ ու մուրէն դուրս, սկսաւ 
տեսնել ազգային կեանքի նուիրման յստակ ուղին՝ հոգին «Նւսյիրխտվ կոփելով։

Իր հինգ քոյրերուն 20 զաւակներէն իւրաքանչիւրը իւրայատուկ յիշատակներ 
ունի իրմէ։ Յովհաննէս քեռին, մօրմէն ժառանգ մնացած հովանաւորի հեղինա– 
կաւոր դերը լրջօրէն ընդունելով, նոյնիսկ մեր զաւակներուն ալքեռիութիւն ըրած 
է, որոնց մասին առանձին էջեր կարելի է լեցնել։ Այսօր, թերթատելով դարաշր– 
ջանի հարիւր առաջիններուն ցանկը, չեմ կրնար հիացումս ու յուզումս զսպել 
մեծ հօրմէս ետք քեռիիս անունը կարդալով։

70-ական թուականներուն քեռիս՝ Յովհաննէս Մարտիկեանը, գաղափարը 
կը յղանայ Հւսլէպի մէջ կառուցելու եւ արտադրելու շինարարութեան համար սի– 
մէնթ եւ աւագ խառնող մեքենաներ։ Առանց բարձրագոյն վկայականներու, իր 
նախաձեռնութեամբ ու ճակտին քրտինքով, Սուրիոյ ճարտարարուեստի ճակա
տը բարձրացուցին իր «ճէպէլէթ Նըճմէ֊Աստղ» մակնիշը կրող սիմէնթ խառ
նող մեքենաները։ Սուրիական պետութեան մակարդակով, երկրագործական 
թէ արհեստագործական նախարարութիւններէն բազում գնահատագրերու ու 
մրցանակներու արժանացած է իր արտադրութիւնը։ Հունգարւսկան Պետական 
դասընթացքներու հետեւելով՝ ստացած է նաեւ իր ճիւղին վերաբերեալ վկայա
գիր մը՝ բարձը գնահատանքներով։

Այս բոլորին հետ, իր բարեկեցիկ պայմաններուն մէջ ամէնէն ուշագրաւը իր 
առատաձեռնութիւնն էր եղած։ Հայրենիքէն Արցախ կամ թէ տեղական որեւէ 
ազգային, բարեսիրական թէ մշակութային հաստատութեան ակնկալութիւնը 
մի՛շտ ալ գոհացուցած է իր ուժերուն ներած չափով, երբեմն ալ նոյնիսկ աւելիով։ 
Աիշտ իր կողքին նեցուկ ունեցած է մեր բոլորին սիրելի «Հարս Քոյրիկը»՝ Հալէ–
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պի Ալեփփօ գոլէճէն շրջանաւարտ Տիկ. Ալիս Պէրպէրեան-Մարտիկեանը, նա– 
խակրթարանի իմ թուաբանութեան ու անգլերէն լեզուի ուսուցչուհիս։

Ինչու այս բոլորը կը տողանցեն այսօր։ Յատկապէս այս ամիս։ Այսօր որպէս 
գիւտարարներ սուրիական դարաշրջանի պատմութեան մէջ կը փայլին 90 տա
րի առաջ հրաշքով Հալէպ հասած, 1915-ի դէպքերէն վերապրած մեծ հայրս ու 
անոր յաջորդը՝ իր մինուճար որդին։

Մեծ հօրս ծննդեան ամիսն ու տարին չեմ գիտեր, Հալէպ հասած է 1918-ին 
ու մահացած՝ 1964-ի Ապրիլին, երբ Աազար Նաճարեանի աշակերտ էի, ու կը 
պատրաստուէինք դպրոցով 24 Ապրիլը յիշատակել։ Քեռիս ծնած է Ապրիլ ամ– 
սուն 1935-ին։ Այս օրերուն, երբ ամենուրեք 90 ամեակի յիշատակութիւններու կը 
պատրաստուինք ու կը թուարկենք մեր կորուստները, մեր սրտերը կը մղկտան 
հազար ու մէկ ափսոսանքով մեր կորսնցուցած անվերադարձ ժւսռանգութիւն– 
ներուն, մշակոյթի հւսրստութիւններուն ի հաշիւ, որոնք մեր շինարար ձեռքերով 
ու նորարար ուղեղներով կրնային ծաղկիլ եւ ուռճանալ իրենց ծննդավայրերուն 
մէջ։ Միաժամանակ մեր կորուստներուն հետ չենք կրնար չանդրադառնալ նաեւ 
ապրելու ու գոյատեւելու մղձաւանջով երկրագունտին վրայ ցիր ու ցան մեր հայ
րենակիցներէն հոս-հոն փայլատակող աստղերը։ Տարբեր երկիրներու երկինք
ներու տակ, զանազան ազգերու յիշատակարաններուն մէջ իրենց ներդրումնե
րուն համար երախտագիտութեամբ յիշուողները։

Վստահ եմ, որ այս Ապրիլին Հալէպի հողը մեծ հօրս վրայ քիչ մը աւելի թե– 
թեւ պիտի ճնշէ, որովհետեւ Մարտիկեան անունը կ՚ապրի սուրիական դարաշր
ջանի մը պատմութեան գրքին ընդմէջէն։ Իսկ իր ընտանեկան ծառը կանաչա– 
զարդուած կը շարունակով։ 26 թոռնիկներով, 51 թոռնորդիներով եւ ծոռներով։ 
Գիտեմ նաեւ, որ ճիրճի Տէտէն ու ճէմիլէ Անան ալ մեզի հետ այսօր խաղաղ կը 
ժպտին ու մեզի ձայնակցելով՝ բարի տարեդարձ կը մաղթեն իրենց 70-ամեայ 
մինուճարին՝ մեր բոլորին քեռիին՝ Յովհաննէս ճորճ Աարտիկեանին։

■ՀրէրՀ

Դառնալովյարգելի թուրք երիտասարդին՝ դարձեալ հարց կու տամ.
-  Ըսէ հիմա, ինչ գործ ունէինք մենք հոս՝ Քիլիսի, Այնթապի, Գոնիա-Նիկտէի, 

Ալէքսանտրէթ-Սանճագի պապենական մեր տուները թողած։ Ինչ գործ ունին 
ցիր ու ցան իմ հարազատներս, քիչ մը հոս, քիչ մը հոն, նոր տուներ պատած, 
Միջին Արեւելքէն Ֆրանսա, մինչեւ Միացեալ Նահանգներ կամ Հարաւային 
Ամերիկաները ցրուած՝ արաբախօս, ֆրանսախօս, անգլիախօս, սպանախօս 
զարմիկներս իմ։

Նիւ Եորք, 11 Ապրիլ, 2005  
«Մարմարա», Իսթանպուլ, 26 Ապրիլ, 2005, Երեքշաբթի
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ՄԵԾ ՄՕՐՍ ՔՐՕՇԷՆ ԵՒ ՊԱՐՆԶ ԷՆՏ ՆՕՊԸԼ 
ԳՐԱՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆԸ

(2015-ի սեմին 1925-ը կը խօսի)

Նոր Տարուայ սեմին ենք դարձեալ։ Աստուա՜ծ իմ... ինչ արադ կը սահին այս 
ամիսները։ Ինչպէս անցան այն օրերը, երբ շատ երկար կը սպասէինք, որպէս– 
զի Նոր Տարին ժամանէր։ Ինչպէս ալ կ՚ուշանար... մեր սիրտեր կը հալեցնէր...։ 
Ինչ համով էր այդ զգացումը, երբ անհամբեր Կաղանդի գիշեր Կաղանդ Պա- 
պուկին անակնկալներուն ակնդէտ կը սպասէինք՝ մեր աչքը տնկած իր փոքրիկ 
տոպրակին։ Իւրաքանչիւրիս մէկ խաղալիք միմիայն կամ նոր հագուստ մը գու– 
ցէ, եւ... կը յաջողէր լիուլի երջանկութիւն պատճառել մեզի։ Հիմա, իւրաքանչիւր 
երեխայ ցանկ մը ունի տալիք եւ ինչ ինչ գիներով։ Կաղանդ Պապան ալ այլեւս 
մէկ տոպրակով միայն չէ, որ կու գայ։ Իրմէ առաջ ծառին տակ արդէն բլրացած 
կը դիզուին բազմատեսակ չափի ու գոյնի տուփերը։ Եթէ զաւակներդ եւ կամ 
թոռնիկներդ արդէն պատանութեան սահմանին են, գիտեն իրենց ձեռքի հեռա
ձայնով նաւարկել այս կամ այն համացանցային «շուկաները» եւ որոշել իրենց 
ուզածը գիներու համեմատութիւններով։

Թոռնիկներուս փափաքած Նոր Տարուայ նուէրներու ցանկը ձեռքիս՝ Պարնզ 
էնտ Նօպըլ նշանաւոր գրախանութը մտայ։ Միացեալ Նահանգներու մէջ տա– 
րածուած գրավաճառատուն մըն է՝ ամենուրեք իր մասնաճիւղերով։ Հւսկառակ 
շատ մը գրավաճառատուներու սնանկութեան ֊  գիրք գնող-կարդացող յաճա
խորդներու շոգիացումին պատճառաւ -  այս գրախանութը զանազան֊բազմա– 
զան ձեւերով տակաւին կը պայքարի պահպանելու իր գոյութիւնը եւ կը ջանայ 
ամէն ճաշակ գոհացնող «ոտք բերել»ու՝ համացանցային կապի դիւրութիւն 
ստեղծելով, խաղալիքներու եւ այլ հետաքրքրական նուէրներու շարք մը բանա
լով եւ մանաւանդ՝ ստամոքս գոհացնող որակաւոր սուրճ֊կարկանդակ-բրդուճ 
վաճառելու հանգստաւէտ անկիւնով մը։

Գրադարակներու շարքերէն անցայ՝ վերնագիրներ կարդալով։ Մի խնդաք 
վրաս։ Հայերէն գիրքեր ուզեցի տեսնել։ Բայց ուր էր այդ ճոխութիւնը...

Իւրաքանչիւր բաժնին մօտակայքը կարելի էր տեսնել մեծ մասամբ հասուն տա– 
րիքի մարդիկ, սուրճի սեղաններուն շուրջ՝ իրենց համակարգիչներուն դիմաց սեւե
ռուն աչքերով, շրջապատէն անջատուած երիտասարդներ, իսկ խաղալիքներու 
բաժնին մէջ՝ երեխաներու ճռոտղիւնը հանդարտեցնել փորձող մայրերու խումբեր։

Այո, անգլերէն գիրքերու ցանկ մըն էր ձեռքիս՝ թոռնիկներուս օտար վարժա
րաններու ուսուցիչներուն թելադրած շարքով։ Միակ մխիթարութիւնս ան էր, որ 
թոռնիկներս գիրք կարդալ կը սիրեն։ Սակայն երնէկ չէր, որ հայերէն գիրքեր ալ 
կարդային նոյն թափով եւ ջանասիրութեամբ։
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Փնտռտուքիս մէջ ուշադրութիւնս գրաւեց... գունաւոր տուփ մը՝ «Ս՜եծ մամի
կին քառակուսիները» վերնագրով, քրօշէ սորվեցնելու գիրք մը՝ քրօշէ գործե– 
լու անհրաժեշտ պիտոյքներով։ Քառակուսի բառը տեղւոյն վրայ զիս հեռացուր 
Պարնզ էնտ Նօպըլէն ալ, Ամերիկսւյէն ալ։ Ինչ արագ է մտքի ճամբորդութիւնը։

Ես արդէն աչքիս առջեւ կը տեսնէի մեծ մօրմէս ինծի հասած սպիտակ թելով 
գործուած քրօշէ քառակուսի բարձի ձեռագործ մը՝ միակ ժառանգը, որ հասած է 
ինծի մեծ մօրմէս։

Հօրենւսկան մեծ մօրմէս էր, որուն ծունկին մօտ մեծնալու բախտաւորութիւ
նը բնաւ չեմ ունեցած։ Շատ փոքր տարիքիս ներգաղթով հայրենիք հասեր էին, 
իսկ 70-ակւսններուն ալ արտագաղթելով հասեր էին Միացեալ Նահանգներու 
արեւմտեան ափը։ Ուշ էր մեր ծանօթւսցումը. երբ այցելեցի, արդէն ալզայմըր– 
զը իր աւերը գործած էր։ Քանիցս պէտք էր կրկնէի ըսելու համար իրեն թէ իր 
Գէորգ տղուն աղջիկն եմ եւ իր առաջին աղջիկ թոռն եմ։

Այս բարձի ծածկոցին վրայ մեծ մայրս թուական ալ գործած էր՝ 1925։ 1915-էն 
միայն տասը տարի ետք։ Պատկերացուցէք Քիլիսէն քշուած, տուն-տեղ ետին ձգած 
գաղթական մեծ հօրս ընտանիքը երբ իրենց շունչը Կիլիկիոյ սահմանակից Սուրիոյ 
Ազէզ գիւղաքաղաքին մէջ առած էին, շատ չանցած մեծ մայրս ճեփ-ճերմակ թելով 
քրօշէ պիտի գործէր եւ անմահացնելով ինծի պիտի հասցնէր այդ թուականը։

Ահաւասիկ ամբողջ անցեալ մը պարփակող ժառանգս՝ իմ մեծ հայր֊մեծ մայ
րերէս մնացած միակ հարստութիւնս։

-  ճերմակ քրօշէ բարձի ծածկոց մը եւ... 1925։
-  Անկէ առաջ ինչ պատահեցաւ։ Ովքեր կային իր հարազատներէն, ովքեր 

մնացին... լռութեան գիրկն են բոլորն ալ։
Բայց այս ճերմակ քրօշէ բարձը խօսիլ սկսաւ ինծի։ Պատմելիք ունէի թոռնիկնե– 

րուս։ Իրենց գրացանկին կողքին կ՚ւսւելցնեմ իմ նուէրս՝ թոռնուհիիս համար, սերն– 
դափոխութեան համար թանկարժէք նուէր մը, պատմութիւնը 1925-ի քրօշէ բարձին։

Ինծի տրուած ցանկին աւելցուցի այս տուփն ալ։ Այս տուփին պատճսաովգո– 
նէ պիտի կարենամ թոռնիկիս պատմել, թէ մեծ մայր մը ունեցեր եմ, որ այսպի
սի հրաշք մատներ ունէր, որ առանց բացատրողական գիրքի ինչ ինչ քրօշէ եւ 
ասեղնագործներ կը հիւսէին իր մատները։

Ես չեմ տեսած իմ Թրվանտա Նէնէս։ Ոչ ալ անշուշտ գիտեմ իր ծնողքին, 
քոյր-եղբայրներուն անունը, բայց տես, այս գեղեցիկ պատառիկը հասած է ինծի։ 
Հիւսած պահուն ինչեր կը յիշէր, կը պատմէր արդեօք։ Արցունք կար աչքերուն։ 
Քրօշէին ամէն մէկ քառակուսին հիւսած պահուն ովքեր կը տողանցէին արդեօք 
իր յիշողութեան տեսադաշտէն։ Կորսուած հարազատներուն դէմքերը աչքերուն 
կ՚երեւէին։ Գաղթականութեան ճամբուն վրայ կորսնցուցած մէկ տարեկան աղջ– 
նակին յիշելով՝ հոսած արցունքները կը թրջէին արդեօք այս ձեռագործը։ Աեծ 
մայրս շատոնց լռած է, բայց տես, մօտ հարիւր տարի ետք այս պահուս եւ յաճախ
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այս ձեռագործով կը խօսի ինծի հետ։ Արդեօք երբեւիցէ մտքէն կ՚անցնէր, որ իր 
ծոռին կրնար հասնիլ իր սւչքին լոյսը կորզած այս ձեռագործին պատառիկը։

Կ՚անդրադւսռնամ որ ես ինծի կը խօսէի՝ գրախանութին մէջ կանգնած, սւչ– 
քերս սեւեռած այս քրօշէի տուփին։ Թոռնուհիս մեզմէ վեց ժամ հեռու կ՚ապրի։ 
Այս երկրին մէջ կամովին, գործի պարտադրանքով բաժնուած ենք եւ առօրեայ 
շփում չենք կրնար ունենալ մեր թանկագին սիրելիներուն հետ։ Մխիթարական 
է, որ գէթ տօնական օրերուն կը տեսնուինք։

Անպայման պիտի պատմեմ, պիտի սորվեցնեմ թէ ինք ով է։ Պէտք է քար
տէսի վրայ ցոյց տամ, թէ իր մեծ հօր, մեծ մօր ծնողները ինչ ինչ ճամբաներէն 
անցնելով հասած են Միացեալ Նահանգներ։ Պէտք է գիտնայ եւ գոնէ քարտէ
սի վրայ տեսնէ թէ ուր կը գտնուի Գոնեայի շրջանէն Նիկտէն, Կիլիկիոյ Քիլիսը, 
Այնթապը, Մարաշը։ Այդ բոլոր քաղաքներէն իւրաքանչիւրը քիչ մը անուրւսնա– 
լիօրէն իր երակներուն մէջ բան մը, հետք մը դրոշմած է։

-  Տես, մեծ մայրս սիրող զոյգ մը աղաւնիներ հիւսած է աշխարհին խաղաղու
թիւն մաղթող ձիթենիի ճիւղերով եւ մանաւանդ՝ սիրով ու յոյսերով լի վարդերու 
փունջին վրայ թառած։ Հոն հաւատքի՛ խաչը կայ՝ մոռնալ տալու իր չարչարանքի 
խաչը։ Գիտէր արդեօք, որ իր ծոռին ձեռքը պիտի հասնէր այս թանկագին ժա
ռանգը, այն ալ ովկիանոսէն անգին երկրի մը մէջ։ Այդ տարիներուն չէին ուզեր 
շատ հեռու երթալ՝ անպայման օր մը վերադառնալու յոյսով։

Հարիւր տարուայ մէջ ինչ ինչ ճամբաներէ անցած են ինք ու իր հարազատնե– 
րը։ Եկո՛ւր, սիրելի՛ Ալինս, քու հօրդ եւ մօրդ գերդաստանին բոլոր մեծ մամանե– 
րուն յիշատակը անմահացնելով եւ զանոնք կեանքի կոչելով՝ Թրվանտա, Մարի, 
ճէմիլէ, Ֆէրիտէ, Երանիկ, Լուսին, էլմաս, Գոհար, Անուշ, միասնաբար ըսենք՝

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ խաղաղութիւն աշխարհին։
Լսողներ պիտի ըլլան անպայմա՛ն։
Չմոռնանք քառակուսի մըն ալ մենք գործելու եւ զայն միասնաբար անմահու

թեան գիրկը նետելով՝ թուականը դնենք 2015։
Նիւ Եորք, 6 Դեկտեմբեր, 2014

ԶՄՐՈՒԽՏ ՆԷՆԷՆ ԵՒ ԱՅՆԹԱՊԻ ԹԱՓՈՒՆԵՐԸ 
(ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐԸ)

«Պիտի գան, պիտի երթանք... Կէլիճիլէր, կէտիճիք...»
Հալէպի չոր ու տաք ամրան օրերէն մին էր։ Տնեցիները ամէն մէկը իր գոր֊ 

ծով դուրս ելած էին։ Սկեսուր մայրս օրուան ճաշին վերաբերեալ գնումներ կա– 
տարելու համար ելած էր։ Երկրորդ յարկի վրայ ապրող մեր երէցկին քեռկինը 
շիրքէթի գացած էր ինծի կարդ մը ապսպրանքեր կատարելէ ետք, թէ՝
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-  Նէնէն մինակ է, աչքդ վրան պահէ...։
Նէնէն ամուսնոյս մօրենական մեծ մայրն էր, Այնթապէն գաղթական հասած 

Հալէպ, ճամբուն վրայ 1916-ի ծնունդ սկեսրոջս՝ Մարի մամային Պէրիճիկի մօ– 
տերը, ծառի մը տակ, ափ մը ջուրով հապճեպ կնքելէ ետք, որպէսզի յանկարծ 
եթէ «բան մը» պատանի գաղթականութեան ճամբուն վրայ, եւ անմեղ մանուկը 
մեռնի, անդենականին ներկայանայ որպէս մկրտուած հայ եւ քրիստոնեայ։

Անշուշտ, փառք Տիրոջ, Մարի մաման ողջ մնացած մանուկներէն էր ստոյգ 
մահէն ճողոպրած ծնողքին հետ։ Ողջ մնացած էր նաեւ 6-7 տարեկան Նիկտէէն 
գաղթական որբուկ Կիրակոս Մավլեան֊Պօղոսեանը։ Ինչ բախտաւոր պատա
հականութիւն էր, որ իր ամբողջ ընտանիքը Դոնիւսյի ճամբուն վրայ կորսնցու– 
ցած, գաղթականներու շարքին մէջ շուարած տղեկին համար իրենց համաքա
ղաքացի մէկը ճանչնար զինք։

Դուն «Նիյտէցի Սաաթճի Օվանէս Պօղոսեանին քրոջը լողան ես»։
֊  Ել ձեռքէն բռնած կը հասցնէ Սաաթճի Օվանէսին կարաւանին։
Որբուկ Կիրակոսը վստահ չէր կրնար յիշել թէ քանի եղբայր, քանի քոյր ունէր։ 

Ուրախ էր, որ ընտանիքի անդամներ գտնուած էին։ Աւելի ուշ, Հւսլէպ հասնելէն 
ետք քեռին զինՔ գրանցած էր իր ընտանիքին եւ դարձուցած Պօղոսեան՝ յաւերժ 
կորսնցուցած ըլլալով իր ընտանիքի բոլոր անդամներուն հետ նաեւ ընտանեկան 
Մավլեան մականունը։ Ահաւասիկ Սաաթճի քեռիին պէս ժամագործ դարձած 
որբուկը եւ ծառի տակ մկրտուած հայ քրիստոնեայ աղջնակը ամուսնանալով՝ 
ծնունդ տուած էին չորս դուստր եւ մէկ մանչ զաւակի, որուն հարսն էի ես...։

Օրերը փոխուած էին։ Մեր սերունդին համար հէքեաթային դրուագներ էին 
գաղթականութեան օրերու ապրուածները։ Ցուզումով կը լսէինք զսպուած հա
ռաչանքներուն ընդմէջէն պատառիկները իրենց դժոխային ապրումներուն։ 
Պայծառ օրերու ծնած էինք։ Բախտաւոր էինք, որ վերապրող սերունդին յա– 
ջորդած մեր ծնողները իրենց չարքաշութեամբ եւ ձեռներէցութեամբ կրցած էին 
մեզի հանգիստ կեանք ապահովել։ Սէպիլի վրաններէն, Հոգետունի կեանքէն, 
կիւրինցիներու Քէմբէն1, զէյթունցիներու Խանէն, թիթեղածածկ տուներէն հայ 
ընտանիքներ քարաշէն տուներ պատել տուած էին, շէնքերու կամ անձնական 
տուներու մէջ կ՚ապրէին հիմա, եւ ծառին տակ մկրտուող աղջնակը՝ սկեսուր 
մայրս էր, որ այդ օր իր ալշիրքէթի օրն էր, պիտի երթար իր գնումներէն ետք։

Շիրքէթը խմբակցութիւն մըն էր մասնաւորաբար կիներու համար։ Թէեւ նոյն 
ձեւով տղամարդիկ ալ կը հաւաքուէին միեւնոյն նպատակով ֊  ու մանաւանդ ըն– 
կերային ժամանց կազմակերպելու եւ խնայողութիւն ապահովելու։

1 քէմբ -  ճամբար, 1915-ի Ցեղասպանութենէն համաքաղաքացի վերւսպրողներ Հւսլէպ 
քաղաքի շրջակայքին մէջ հաստատուելով կազմեցին Զէյթուն Խանը, Կիւրինցիներու 
Քէմբը... Մեծ մասամբ վրաններ եւ թիթեղածածկ տնակներ էին...
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Այս հաւաքը, որ շաբաթը անգամ մը տեղի կ՚ունենար, կարգով, իւրաքանչիւր 
շաբաթ մէկ անդամին տան մէջ կը հիւրընկալուէր։ Կիներուն նիւթը ճւսշատեսակ– 
ներու փոխանակումէն ետք կը դառնար թաղին յարմարագոյն թեկնածուները 
ամուսնացնելու, խնամախօսութեան կամ նշանտուքի ձեւերը խծբծելու, տունի կահ– 
կարասիներու փոփոխութիւներ ընելու, եղն...։ Իսկ տղամարդիկ իրենց յատուկ 
խօսակցութեան կողքին պլօթ կամ փօքէր թղթախաղի հաճոյքը կը վայելէին։

Երկու պարագային ալ գլխաւոր նպատակը դրամահաւաքն էր, խնայողու
թեան ձեւ մը։ Դրամատուներու չգոյութեան խնսւյասէր հայ տանտիկինները այս 
ձեւը ընտրած էին. ամէն շաբաթ իրենց շաբաթական խնայողութենէն որոշ գու
մար մէկ դի կը դնէին, խումբին գանձապահին տալով տարեվերջի հաշուեփակին 
կոկիկ գումար մը ձեռք անցընելու եւ տարեվերջին ընտանիքին անհրաժեշտ պի– 
տոյքը, լուացքի մեքենայ մը կամ սառնարան մը գնելու։ Եթէ խումբի անդամներէն 
մէկն ու մէկը տարւոյն ընթացքին որոշ գումարի պէտք ունենար, իրաւունք ունէր 
մէջընդմէջ փոխ առնելու -  տոկոս վճարելու պայմանով ֊  եւ մինչեւ փոխ առած 
գումարը վերադարձնելը ամսական տոկոս կու տար։ Տարեվերջին տոկոսներէն 
հաւաքուած գումարը հաւասարապես անդամներուն կը բաժնուէր։

«Նոր հարս» ըլլալով՝ հլու-հնազանդ տունը մնալու շրջանս էր։ Պարտակա
նութիւնս. չորս կողմը հաւաքել, Հալէպի անվերջանալի փոշիներէն փոշոտած 
կարասիներուն «փոշին առնել», տունը կարգապահ պահել, եկող հիւրին սուրճ 
հրամցնել։ Հեռաձայնի չգոյութեան կազմ պատրաստ պէտք էր ըլլալ, կոկիկ 
հագուած, տունը մաքուր, սուրճը պատրաստ ըլլալու էր։ Ոեւէ պւսհուն կարելի էր 
մէկն ու մէկը դուռը զարնէր եւ սուրճ խմելու համար ներս մտնէր։ Կը յիշեմ, օրեր 
կային, որ սուրճի բաժակները ապակեղէնի պահարանին խաղաղ ու լուռ հան
գիստը չէին տեսներ։ Հազիւ խումբ մը ճամբու դրած՝ գաւաթները կը լուացուէին 
եւ կրկին ափսէին կը շարուէին յաջորդ եկոտրը հիւրասիրելու։

Այնթապէն գաղթական Հալէպ հասած Մարի մամային մայրը՝ Զմրուխտ Նէնէն, 
յիշողութիւնը կորսնցուցած էր այլեւս։ Տեւական հսկողութիւն կ՛ուզեր։ Ալ բան չէր 
մնացած այդ չարքաշ եւ գործունեայ կնոջմէն։ Ո՜ւր էին այն օրերը։ Հալէպ հասնե– 
լէն ետք կորովի ձեռներէցութեամբ մը Զմրուխտ խանըմը գործի լծուած էր եւ իր 
հետ խումբ մը հայ երիտասարդ մայրեր գործի մղած։ Այնպիսի մէկն էր, որ ինքն 
էր հսկիչը, վերակացուն քսանէ աւելի երիտասարդ աղջիկներու, որոնք, քէրկահին1 
առջեւ նստած, Այնթապի գործ կ՚աշխատէին, որպէսգի Զմրուխտ խանըմը իր կա
պերուն միջոցաւ ամերիկացի միսիոնարներուն ղրկէր եւ Ամերիկայի մէջ ծախուելէն 
ետք տոլար ստանար՝ թէ իր ընտանիքին եւ թէ այդ ընտանիքներուն օրապահիկ 
ապահովելով։ Այս օրերուն նման գործնական իգական սեռի ներկայացուցիչ մը կը 
պիտակատրոփ որպէս իսկական «պիզնէս մայնտըտ վումըն»։

1 քէրկահ (պարսկ. 1<Ձր§Յհ) -  փայտէ շրջւսնւսկ, որուն կ՚ամրւսցնէին ձեռագործի կտորը՝ վրան 
ասեղնագործելու համար
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Հւսլէպեւսն օրեր... վերւսպրողներու սերունդը... կիզիչ աւագներէն, վրան
ներու խլեակներէն, թիթեղածածկ սենեակներէն եւ քէմբերէն 60-ականներուն 
արդէն իսկ քարաշէն տուներու մէջ սկսած էին ապրիլ՝ բարձրագոյն ուսման 
հետեւող զաւակներով, թատրոն, երգահանդէսներ, ամառնային ակումբային 
պարտէզներու ելոյթներ կազմակերպելով....

Այս էր կեանքը 60-70-ակւսններուն մեր երազային Հալէպին մէջ՝ քանի մը 
տասնեակ նախակրթարաններով, եկեղեցիներով, հայրենակցական եւ կու
սակցական ակումբներով, ամառնային պարտէզներով, «Սարեան» արուեստի 
դպրոցով, հայու անուն կրող հիւանդանոցով...։

Պարտականութիւնս չէի մոռցած։ Զմրուխտ Նէնէին աչք պահելու համար մէկ 
վերի յարկ կը վազէի՝ տեսնելու ինչ գործի վրայ է, կրկին վարի յարկը գործիս 
վերադառնալու։ Ուզեցի զինք իմ քովս բերել՝ իսկապէս աչքիս առաջ պահելու, 
մերժեց։ Ոչը ոչ պահող կին էր այդ տարիքին եւ հանգամանքին ալ։

Երեւի կէս ժամ անց էր՝ ձայն մը լսեցի վերէն եւ աճապարանօք վեր վազեցի։ 
Ինչ տեսնեմ։

Զմրուխտ Նէնէն իր դարակը պարպած էր, ճերմակեղէնները պօխճա ըրած, 
ծրարած էր սաւանի մը մէջ՝ չորս անկիւնները իրար հանգուցելով, գլխուն գլխա– 
շորը -  եազման ֊  ճիշդ հին օրերու ձետվ կզակին տակ կապած նստած էր իր 
ծրարին մօտ՝ վախվորած-սառած աչքերը սեւեռած դուռին։

Իմ բացականչութեանս եւ թրքերէնով հարցիս վրայ, թէ՝
-  Նէնէ, ինչ ըրիր, ուր կ՚երթաս...
Զգուշացնող ձայնով մը, գրեթէ շշնջալով, մատը շուրթներուն դրած՝ թուրքե

րէնով անշուշտ պատասխանեց.
- Սո՜ւս կէլին, կէլիճիլէր... կէտիճիք -  Աուռ կեցիր, հարս, պիտի գան, պիտի 

երթանք...
Չորս կողմի թափթփած վիճակէն, պարպուած դարակներէն դուրս մնացած

ները հաւաքել փորձեցի, ինչ տեսնեմ, գետնին վրայ կտոր կտոր փռուած պաշ
տօնական փաստաթուղթերու խունացած-դեղնած ծուէններ էին, բզիկ բզիկ 
եղած ամբողջ անցեալի մը իրաւունքին փաստերը։

-  Նէնէ, ինչ են ասոնք, ինչու պատռեր ես...
Հիստերիկ խնդուք մը արձակեց... միշտ շատ լուրջ եւ խիստ մամա-մեծ մւս– 

մա, Տիրամայր հանգամանքով այս կնոջմէն նման խնդուք բնաւ չէի լսած։
էվլէրիմիզին թափուլարը... Այնթէպտէն պէլլը... քիմէ եարար - Այնթապի 

մեր տան պաշտօնական փաստաթուղթերն են։ Որուն է պէտք... ով է մեզի տուն 
տուողը... Սուս, ահա այնըսը օլաճաք, կինէ այնըսը... Կէլիճիլէր, կէտիճիք, պէն– 
տէ պիլմէիմ նէրէյէ...

֊  Նէնէ, տեղ մըն ալ պիտի չերթանք... Հոս Հալէպ է հիմա, եւ դուն քու քահա– 
նայ տղուդ տունն ես, ամէն ինչ ապահով է հոս, հայերուն լաւ աչքով կը նային, 
մեզի մեր տուներէն վռնտողկամ տեղահան ընողչկայ...
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Լուռ նայեցաւ ինծի... եւ տխուր աչքերը հեռուն պահած ըսաւ.
֊  Կէլին սէն հիչ պիրշէտէն խապարըն եօք տըր... Կէլիճիլէր ֊  կէտիճիք, սէվ– 

քիէթ տըր եաւրում... -  Հարս, դուն բանէ մը լուր չունիս... պիտի գան... պիտի 
տանին մեզի, տեղահանութիւն է, զաւակս...

* * *

Հարիւր տարի ետք այսօր երբ կը խօսինք պաշտօնական արտօնագրերու, 
փաստաթուղթերու, թափուներու մասին, աջէն-ձախէն կը լսենք, թէ եթէ փաստա
թուղթեր կան, մեր իրաւունքները կրնանք պահանջել, ի հարկին ձեռք ձգել։ Քա
ռասուն տարի առաջուայ պատահած այս դէպքը, Զմրուխտ Նէնէն աչքիս առաջ կու 
գան՝ իր պօխճայով, եազմայով եւ մանրուած թուղթի կտորները գետնին, որ 100 
տարի առաջ Այնթապի իրենց տաքուկ բոյնին օրինական փաստաթուղթերն էին...

Այսօր՝ 2015-ին, Հալէպի իր եւ իր բոլոր հարազատներուն գերեզմանն ան– 
գամ ոտնակոխուած է...

Հալէպի Հայոց գերեզմանատուն... Ովքեր կան հոն թաղուած... Յակոբ Օշա– 
կան, Համբարձում էֆէնտի Պէրպէրեան... քահանաներու, հոգեւոր հայրերու 
համար կառուցուած յատուկ դամբարանը։ Հապա Այնթապի ինքնապաշտպա– 
նութեան յուշարձանը, ուր ամէն տարի Ապրիլ Ս՜էկին կը նշուէր 1920-ի Այնթա
պի ապրիլեան հերոսամարտը, շարան շարան Կրթասիրացի աշակերտներով, 
ուսուցչական կազմով եւ վարչականներու հսկայ թափօրով կը յառաջանայինք՝ 
ծաղկեպսակ զետեղելու Ատուր Աեւոնեանի, Աւետիս Գալէմքեարեանի, Արժ. Տ. 
Ներսէս Քհնյ. Թաւուքճեւսնի նման Այնթապի ինքնապաշպանութեան հերոս ղե
կավարներու անունը կրող դամբարանին։

Այո, հիմւս միեւնոյն հոգեվիճակները կ՚ապրին մեր հարազւսւոները հոն։
Զմրուխտ Նէնէին գերեզման այցելութիւնն անգամ վտանգուած է։ Ինչ ինչ 

երիտասարդներ կը զոհուին անորոշ գերեզմաններու բաժին դառնալով։ Իսկ 
այն եկեղեցին, որ 1915-էն ետք Հալէպի մէջ կառուցուած առաջին եկեղեցին 
էր, գաղթականներու հայաշատ շրջան Նոր Գիւղին, Մէյտանին մէջ ֊  Զմրուխտ 
Նէնէին քահանայ տղան քառասուն տարի ծառայեց, հարիւրաւոր մանուկներ 
մկրտեց եւ քանի քանի տասնեակ երիտասարդներու ամուսնութիւնը օրհնեց, 
առաջինը հրոյ ճարակ դարձած էր ներկայ անբացատրելի իրավիճակին պատ– 
ճա ռով– եւ... անգործածելի է այսօր՝ 2015-ին։

Կէլիճիլէր.. կէտիճիք... Պիտի գան... պիտի երթանք... հիմա ուր երթայ հալէպա– 
հայութիւնը, երբ նոյն խորշակը մուտք գործած է հոն, ուր հիւրընկալ Արաբ երկիրն 
էր ժամանակին ֊  դար մը առաջ -  Ցեղասպանութենէն վերապրողներուն համար։

Նիւ Եորք, 10 Ապրիլ, 2015
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ՄԵԵ ԾԱՌԸ ՄԵԾ ՇՈՒՔ ԿՈՒ ՏԱՅ

(Արժ. Տ. Գարեգին Ա. Քհնյ. Քիրազեանի 
վախճանման առթիւ. 1923-2007)

Կիրակի, Յունուար 21, 2007 գիշեր Քիրազեան-Պօղոսեան եւ էթիմիզեան 
գերդաստանը կորսնցուց իր ամէնէն երէց անդամը։ Մեծ ու պզտիկ՝ բոլորիս 
համար ան մեր Տէր Հայր քեռին էր։ Իսկ հալէպահայութեան համար բոլորէն 
սիրուած ու յարգուած Արժ. Տէր Գարեգին Աւագ Քհնյ. Քիրազեանը, որ յետ կար
ճատեւ հիւանդութեան հոգին աւանդեց Հալէպի Կիւլպէնկեան հիւանդանոցին 
մէջ՝ շրջապատուած իր ընտանիքին անդամներով։

Այնթապի վերջնական պարպումէն ետք, Հալէպ հաստատուած գաղթական 
ՔիրազՆազարին եւ Երւսնուհի-Զմրուխտին երկրորդ զաւակն էր փոքրիկն Նա֊ 
զար, որ ծնած էր Հալէպ, Ապրիլ 3, 1923-ին։ Ան իր քոյրերուն՝ Մարիին, Գեղւս– 
նուշին եւ եղբօր՝ Սուրէնին հետ կը յաճախէ Հալէպի Կրթասիրաց Վարժարանը։

Պատանի Նազար Աիբանան կը մեկնի Անթիլիասի Դպրեվանքէն ներս շա– 
րունակելու իր ուսումը։ Ան շրջանաւարտ ըլլալով կը վերադառնայ Հալէպ եւ կը 
նուիրուի ուսուցչութեան ասպարէզին Հալէպի Նոր Գիւղի Մեսրոպեան վարժա
րանէն ներս՝ միաժամանակ դպրապետութիւնը ստանձնելով նոյն շրջանի մէջ 
գտնուող Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ -  ճանչցուած որպէս մարաշցիներու եկեղեցին։ 
Կ՚ամուսնանայ մարաշցի ընտանիքի դուստր Պերճուհի Գումրուեանին հետ, եւ 
կը բախտաւորուին չորս զաւակներով։

1949-ին դպրապետ Նազարէթը քահանայ կը ձեռնադրուի՝ վերամկրտուելով 
Տէր Գարեգին քահանայ, օրուան Բերիոյ թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Զարեհ Եպս. 
Փայասլեանի ձեռամբ - յետագային Զարեհ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլի– 
կիոյ -  եւ կը նշանակուի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ ծուխին հոգեւոր հովիւ։

Այսպիսով, Հալէպի այնթապցիներու Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ եր֊ 
կարամեայ ծառայող հօրը՝ լուսարար եւ աւագ սարկաւագ Նազարին քահանայ 
օծուելու երազը կ՚իրականանայ իր անդրանիկ որդիին ձեռնադրութեամբ։

Տէր Հայր Քեռին տարբեր էր միւս քահանաներէն ժողովուրդին ցուցաբերած 
իր անկեղծ ու անմնացորդ նուիրումով։ Նամանաւանդ՝ իր պարթեւ հասակով, 
վայելուչ արտաքինով, նաեւ աստուածատուր հոգեթով ձայնով, որ կ՚առինքնէր 
իր ունկնդիրները եկեղեցւոյ բոլոր արարողութիւններուն ընթացքին։

Իր աստուածատուր այդ ձայնին համար էր մանաւանդ, որ գրեթէ Հալէպի բո– 
լոր պսակադրութեան արարողութիւններուն կը հրաւիրուէր, բոլորն ալ անխտիր 
կը խնդրէին, որ արարողութեան ընթացքին ինք երգելով կարդայ յատկապէս Երկ
րորդ Աւետարանը։ Որ եկեղեցւոյ մէջ ալ ըլլար, կամարները թնդացնող իր զգլխիչ 
թենորը անհաւատին իսկ զգաստութեան հրաւիրող երանգ մը ունէր։ Որքան որ ալ
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ժողովրդականութիւն կը վայելէր ան իր ազնիւ վերաբերմունքին եւ գեղեցիկ ձւսյ– 
նին համար, պակաս չէին նաեւ իրեն նախանձողները եւ այլ հայ եկեղեցիներու մէջ 
արարողութեան մասնակցելու սահմանափակումներ պահանջողները։

Յիսունական թուականներէն շատեր կը յիշեն իր երկլեզու՝ թրքերէն եւ հայե
րէն քարոզները՝ Կիլիկիայէն գաղթական սերունդի մամիկներուն եւ պապիկներուն 
հասկնալի դարձնալու համար օրուան պատգամը կամ յայտարարութիւնները։

Շրջան մը -  երբ մենք նոյն շէնքին մէջ կը բնակէինք -  ականատեսը եղած եմ 
ժողովուրդին կողմէ վայելած վստահութեան եւ յարգանքին։ Ամուսնական վէճեր եւ 
կամ ժառանգ բաժնուելու հարցերը կը լուծուէին մեր տան մէջ, երբ կողմերը կը ծու
լանային վերի յարկը, Տէր Հօր յարկաբաժինը ելլելու։ Նոյնիսկ կը յիշեմ, անգամ մը 
իր ծուխէն ընտանիքի մը ժառանգի հարցին անհամաձայնութիւնը այն աստիճանի 
հասած էր, որ իրենց ընտանիքին դրամի եւ ոսկեղէնի ապահով դրամարկղը յա
տուկ վտխադրութեամբ իր քով պահ դրին մինչեւ հարցին բարուոք լուծումը։

Տէր Գարեգինը բնաւ չյողնեցաւ իր ժողովուրդին ծառայելէն, իր ամէնէն 
հիւանդ օրերուն ինքզինք կը մոռնար, երբ ժողովուրդին հետ էր կամ եկեղեցւոյ 
մէջ։ Ամէն տեղ էր, հիւանդանոցէն ծերանոց։ Ուր որ գտնուէր, յարգանքով կ՚ըն– 
դունուէր։ Իրաւամբ «բաշխող բարեաց» մը, ինչպէս շատեր այդ պատմուճա
նը հագցուցած էին իրեն։ Հաւատացեալ էր այն աստիճան, որ շրջան մը ձայնը 
կորսնցուց ձայնալարերուն վրայ փոքր մսագունտեր յայտնուելուն պատճառաւ։ 
«Իմ Աստուածս իմ հետս է»,– կ՚ըսէր եւ շատ չանցած յաղթահարեց հիւանդու
թիւնը եւ սկսաւ իր բնական երգեցողութեան

Տէր Գարեգինին թաղմանական կարգն ու արարողութիւնը ըստ պատշաճի 
տեղի կ՚ունենայ Երեքշաբթի, Յունուար 23, 2007-ին, նախագահութեամբը Բե– 
րիոյ թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Եպս. Սարգիսեանին, Ս. Գէորգ եկե– 
ղեցւոյ մէջ, ուր ւոասնւսմեակներ ծառայած էր որպէս ուսուցիչ, դպրապետ, հո– 
գեւոր հովիւ եւ ծխատէր քահանայ։

Արարողութեան իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն նաեւ Հալէպի քոյր յսւ– 
րանուանութիւններու հոգեւոր դասը, մեծ թիւով քահանաներ եւ բազմահարիւր 
սգակիր ժողովուրդ։

Արժ. Տ. Գարեգին Աւագ Քհնյ. Քիրազեանի յոգնատանջ մարմինը առանց 
դագաղի, իր ծաղկեայ փիլոնին փաթթուած, կ՚ամփոփուի Հալէպի Հայկական 
գերեզմանատան հոգեւոր դասուն համար յատկացուած այն դամբարանին մէջ, 
որ կառուցուած է Հալէպի նախկին Առաջնորդ, այժմ գանատաբնակ Գերշ. Տ. 
Սուրէն Արք. Գաթւսրոյեանի կողմէ՝ նուիրուած իր հօրը յիշատակին։

Երէցկին Պերճուհի Քիրազեան եւ զաւակները Մեսրոպեան վարժարանէն 
ներս երեք յաջորդական օրերու ընթացքին կ՚ընդունին հալէպահայ միութենա– 
կան ներկայացուցիչներու, սգակիր ծխականներու եւ ժողովուրդին ցաւակցա
կան այցերը։
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Տէր Հայր Քեռին իր ետին կը թողու քոյրը՝ Գեղւսնոշ էթիմիզեանը, երէցկին 
Պերճուհին եւ իր որդիները։ Բժիշկ Նազարէթ Քիրազեանը, Վարդանը, դուստ
րեր Մարի Պայընտըրեանը Ֆրանսա, Երանը՝ Հալէպ։

Տէր Հօր անմիջական ընտանիքներուն հետ Հալէպէն Միացեալ Նահանգ
ներ եւ Եւրոպա հարազատներու հոյլ մը կը սգայ իր կորուստը։ Մի քանի տարի 
առաջ երբ Միացեալ Նահանգներ կը գտնուէր, իր ծխականներէն շատեր յար
գանքով հեռուներէն կու գային հանդիպելու իր հետ եւ հիւրընկալելու զինք։

Այսօր իր վերջնական հանգիստին է արդէն մեր գերդաստանին աւագ ներ
կայացուցիչը՝ Տէր Հայր Քեռին։ Պատրաստ է հիւրընկալուելու երկնքի արքայու
թեան մէջ՝ ետին թողած ներողամիտ, բարի ժպիտին հետ շատ բաբի յիշատակ– 
ներու լուսաւոր ու ծաւալուն օղակ մը։

«Նոր կեանք» շաբաթաթերթ, Գլենդէլ, 25 Յունուար, 2007

ՔԻՐԱԶԵԱՆ ԵՐԷՑ ՍԵՐՈՒՆԴԻՆ ՎԵՐՋԻՆԸ՝
ԳԵՂՄՆՈՒՇ ՄՕՐՔՈՒՐԸ

(1926 -  201 7)

Գեղւսնուշ Քիրազեան-էթիմիզեան, ծնած Հալէպ, 1926-ին, երրորդ զաւակն 
էր այնթապցի Քիրազեան Լուսարար Նազարին եւ Երանիկին, իսկ քոյրը Արժ. 
Տ. Գարեգին Աւագ Քհնյ. Քիրազեանին։

Աստուածավախ եւ քրիստոնեայ ծնողքին շունչին տակ հասակ առած Գեղա– 
նուշ Մօրքուրը իր նախնական ուսումը կը ստանայ Հալէպի Կրթասիրաց Վար
ժարանէն եւ կը վկայուի 1940-ին։ Մինչեւ 1945 թուականը ուսուցչութիւն կը վարէ 
Հալէպի Մեսրոպեան վարժարանին մէջ։

1947-ին տակաւին նորահարս, Գէորգ էթիմիզեան ընտանիքին հետ ճակւս– 
տագիրը կապած, կը ներգաղթէ Հայաստան։ Ներգաղթողներու կեանքին ամե– 
նադժուարին պայմաններուն դիմանալով ծնունդ կու տայ երկու մանչ եւ երեք 
դուստրերու։ Մանչերէն մին՝ հազիւ տասնհինգ տարեկան պատանի, կը մահա
նայ՝ անմխիթար ձգելով իր մօրն ու ընտանիքին բոլոր միւս անդամները։

1990-ին, Երկրաշարժէն երկու տարի ետք, շատերու նման արտագաղթի հո
սանքով էթիմիզեան ընտանիքին մինուճար որդտյն՝ Զարեհին եւ ընտանիքին 
հետ կը հաստատուի Լոս Անճելըս։

Պապենական օրհնուած տան շունչով քսանմէկ տարի ան Լոս Անճելըսի մէջ 
ապրեցաւ իր մինուճար ու հոգատար որդի Զարեհին, գորովագութ հարսին՝ Մա–
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րիձւսյին, ընտանիքին ազգանունը շարունակելու կոչուած թոռնիկ Գէորգին եւ 
իր անունը կրող Անուշիկին հետ։

Կարօտը ունէր իր երեք դուստրերուն։ Երանուհին եւ Սիրվարդը, երկու 
Սմսարեան եղբայրներու՝ Սամուէլին եւ Գրիգորին հետ ամուսնացած եւ զաւակ
ներու տէր, կ՚ապրին Երեւան։ Իսկ փոքր դուստրը՝ Մարօն, իր ամուսնոյն՝ Պօ– 
ղոս Նագգաշեանին եւ ընտանիքին հետ կ՚ապրին Նիւ Եորք։

Գեղանուշ Մօրքուր հիանալի յիշողութիւն ունէր։ Ուսուցչութեան օրերէն սոր
վածներն ու սորվեցուցած արտասանութիւններու եւ աղօթքներու շարանը ապ
շեցուցիչ սահունութեամբ կ՚արտասանէր։ Իսկ հայերէն երգը. միշտ շրթունքին 
էր։ Շատ ընթերցասէր էր։ Լոս Անճելըսի հայ մամուլին լուրերը իր հեռաձայնա– 
յին խօսակցութեան նիւթն էին եւ մտքի զարգացման ու արթնութեան ւսղբիւրը։ 
Հեզահամբոյր, բարի նայուածքով ու ժպիտով մօրքուրն էր ան մեր բոլորին։

Երեւանէն Հալէպ, Նիւ Եորքէն Լոս Անճելըս, բոլոր հարազատներով կը 
սգանք կորուստը մեր սիրելի Գեղանուշ Սօրքուրին։

Ան վերապրող սերունդին, Այնթապի պարպումէն ետք Հալէպ կայք հաստա
տած, Եղեռնին հարազատներու զոհ տուած ընտանիքին անմիջական յաջորդն էր։

Մոխիրներէն կեանք առած սերունդին վերջինն էր ան։ Գնաց միանալու իր 
մէկ հատիկ քոյր Մարի Քիրազեան-Պօղոսեանին եւ եղբայրներ Արժ. Տ. Գարե– 
գին Ա. Քհնյ. Քիրազեանին եւ Սուրէն Քիրազեանին։

Իր յիշասսսկը պիտի ապրի իր ետին մնացող չորս զաւակներով, 11 թոռնիկ֊ 
ներով եւ 7 ծոռերով։

Խաղաղութիւն եւ մշտնջենական լոյս իր բարի ու հեզահամբոյր հոգիին։
Մխիթարութիւն՝ իր բոլոր հարազատներուն։

2011

ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ԶԱՒԱԿԸ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆԸ
(Տէր Վրթանէս Ա. Քհնյ. Գալայճեանի 

վախճանումին առթիւ. 1939-2016)

«Երեւի ամէն մարդ թանկ մէկին պիտի կորցնի, որ յետոյ 
ամբողջ կեւսնքում որոնի, քանի ապրում է...»։

Վարդգէս Պեզւրոսեան

«Թանկ» բառը չեմ գիտեր թէ իսկապէս պիտի կարենայ պարփակել մէկ ան– 
հատի մէջ ամփոփուած բոլոր այն առաքինի ծառայութիւնները, որ Արժ. Տ. Վր
թանէս Ա. Քհնյ. Գալայճեանը կը մարմնաւորէր իր ողջութեան։ Հոգեւորական 
մը, որ իր ֆիզիքական երկրային գոյութիւնը յանձնեց Նիւ ճըրզիի ճորճ Ուա–
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շինկթըն յիշատակի այգիին՝ միանալու համար երկնային կապոյտին մէջ թեւա
ծող իր հօր՝ Տիրահայր Գէորգին հոգիին։

Օգոստոս հինգէն ի վեր իրւսր յաջորդող ցաւակցական խօսքերն ու վշտա
կից գրութիւնները բոլորն ալ եկան ընդգծելու մեր եղբօր արժանիքները, թէ ան 
հաւասարապես էււ հայրենասէր էր, եւ եկեղեցասէր, հայ լեզուի ջատագովն էր եւ 
ընտանիքը սիրող զաւակ։

Գրեթէ անհաւատալի կը թուի, թէ արդէն կէս դարէն աւելի անցած է այն 
օրէն, երբ առաջին անգամ տասներեք տարեկան Զաւէն եղբայրս յանձնուեցաւ 
Դերենիկ Սրբազանին, որ բարձրագոյն ուսում ստանալու երազով դառնար Ան– 
թիլիասի Դպրեվանքի սան։

Երբ շրջանաւարտ ըլլալէն ետք տուն դարձաւ, եղբայրս հօրս յայտնեց թէ որո– 
շած է ազգին ծառայել հոգեւորական դառնալով։ Հայրս մէկ պատասխան ունէր 
տալիք. «Ըրէ այնպէս, որ յետոյ չըսես թէ հայրս ապագայի իմ ծրագիրներուս 
արգելք եղաւ»։

Ցեղասպանութենէն հազիւ փրկուած հօրս համար, մանաւանդ այդ օրերուն 
անդրանիկ մանչ զաւակը նիւթական մեծ ապահովութիւն կը նշանակէր հոն՝ 
Հալէպի, Ազէզի մէջ։ Անգիր օրէնք էր կամ սովորութիւն, որ ընտանիքին անդրա
նիկ զաւակը նախակրթարան աւարտելէ ետք անմիջապէս «աղոտր» արհեստ 
մը սորվելով շուտ եւ շատ դրամ շահելու (շինելու) ձեւը գտնէր։ Հինգ զաւակի 
տէր հայրս այս բոլորը զգալով հանդերձ անձնասէր չեղաւ։ Իր ընտանիքին յու– 
սատու այդ ապահովութիւնը, իր անդրանիկ զաւակը կը զիջէր հայ ժողովուրդին 
եւ եկեղեցիին։

Անկէ ետք մենք քոյր֊եղբայրներով տարուէ տարի զգացինք, թէ մեր երէց եղ
բայրը մեզ հարստացուց իր հոգետր ազդեցութեամբ, իր կեանքին օրինակով եւ 
իր երկու քոյրերուն եւ երկու եղբայրներուն հանդէպ ցուցաբերած հոգատարու– 
թեամբ։ Բնականաբար, աղբիւրը այդ հոգատարութեան կը բխէր ծնողքէս՝ հան– 
գուցեալ հօրմէս՝ Գէորգէն եւ 93-ամեայ մօրս՝ Տիրամայր Զապէլ Դալայճեանէն։

Հիմա ես ալ որպէս մայր եւ մեծ մայր կը զգամ, թէ ի՜նչ ըսել է տասներեք 
տարեկան անդրանիկ զաւակդ ընտանիքէն հեռու ուրիշ երկիր, գիշերօթիկ 
ղրկել՝ յանուն բարձրագոյն կրթութեան, հոգետր եւ մտային զարգացման եւ... 
այսօրուայ պայմաններով հաղորդակցութեան կապերու չգոյութեան մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 12-ին, Տան Կարգի արարողութիւնը Տէր Վրթանէսին 77-րդ 
տարեդարձը կը նշէր։ Նիւ ճըրզիի Ս. Ղետնդեանց եկեղեցին լեցնող սգակիրնե– 
րը ֊  երկու օրերուն ալ -  եկան փաստելու, որ իր անմիջական ընտանիքէն հեռու 
մնալով՝ քահանայ եղբայրս այսքան մեծ թոտվ ընտանիքի մը գուրգուրանքին եւ 
յարգանքին արժանի դարձած էր։ Աշակերտներ, գործակիցներ, ազգայիններ, հո
գետր հայրեր, նպաստընկալներ, բոլորն ալ ըսելիք ունէին, թէ ինչպէս եւ ինչ պայ
մաններու տակ Տէր Վրթանէսը իրենց կեանքէն ներս ներդրում մը ունեցած էր։
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Տէր Հօր մայրաքաղաք Ուաշինկթընի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հովուական 
շրջանին կարճ ժամանակի մէջ եկեղեցիէն ներս տեղի ունեցած բարելատւմները 
կը թուէին, Հ.Ե.Ե.Կ.–ի ձեռնարկներէն «Հայ քլապ» երիտասարդացի, «Արարատ» 
երէցներու խումբի կազմութենէն մինչեւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ կողքին նոր 
շէնքի սրահին շինութիւնը, կիրակնօրեայ եւ հայ դպրոցներուն նոր դասարաննե
րով օժտուիլը։ Իսկ Տէր Վրթանէսին հովուական օրերուն Ծխական Խորհուրդի 
ատենապետը կը թելադրէր -  ի պահանջել հարկին Տէր Հօր օգնութեան կարի
քը ունեցող ծխականին, զայն փնտռել եւ գտնել -  «եկեղեցիէն ու տունէն ետք, 
հիւանդանոցներէն, գործի ապահովութեան եւ կամ «իմիկրէյշըն»ի գրասենեակ– 
ներէն եւ կամ՝ շրջանի դատարաններէն -  ուր Տէր Հօր հոգատար գործունէութիւ
նը իր ծխականներուն համար կը տարածուէր իբրեւ մխիթսւրիչ, խորհրդական 
ու թարգման, իր կոչումին եւ պաշտօնին հաւատարիմ անձը, հաւատքով եւ հայ– 
րենասիրութեամբ ծառայող հոգեւորականը՝ միշտ ալ իրեն գործակից ունենալով 
նոյնքան հաւատացեալ եւ ծառայասէր երէցկին Անահիտը»։

Այո, Գալայճեան Տիրահայր Գէորգին եւ Տիրամայր Զապէլին անդրանիկ որ
դին տասներեք տարեկանէն սկսեալ (1953) Հայց. Եկեղեցւոյ եւ իր ժողովուրդին 
նուիրեալ զաւակն էր։ Աշխարհագրական անուններով լեցուն լայնածաւալ քար
տէս մըն է, որ գծած է ան իր կեանքին շրջանին՝ ամենուրեք իր հոգիէն ու սէրէն 
բաժին հանելով բոլոր անոնց, որ իր օգնութիւնը փնտռած են այս կամ այն պատ֊ 
ճառով։ Իր անմոռանալի յիշատակները տարածուած են Լփբանանի մէջ՝ Անթի– 
լիաս, Պէյթ Մէրի, Պիքֆայա, Յորդանանի մէջ՝ Երուսաղէմ, Ամման, Հրեշտակա– 
պետաց, Թւսրգմանչաց վարժարան, «Սիոն» ամսագիր, Սուրիոյ մէջ՝ Հալէպ Ս. 
Վար գան, Կիլիկեան վարժարան, Միացեալ Նահանգներու մէջ՝ Ոտքիկըն, Նիւ 
ճըրզիի ֊  էլպէրոն, Եունեըն Սիթի շրջաններէն, ճամբար Նուպար, ճամբար Վար– 
դան եւ ապա վերջին չորս տասնամեակներու ընթացքին մայրաքաղաք Ուաշինկ– 
թընի մէջ հովուական ծառայութիւնն եր ու, ինչպէս նաեւ ազգային, բարեսիրական 
գործունէութիւններու շարանով մը՝ հայրենիքէն ներս։

Ուաշինկթընի ծխականներէն Տոքթ. Գումգումեանին վկայակոչումը շաւո բան 
կ՚ըսէր Տէր Վրթանէսին անձին ու նուիրումին հանդէպ հանդիսութեան մը ըն
թացքին. «Տէր Վրթանէսը,֊ ըսաւ Գումգումեանըհաւատալով թէ այսօրուան 
պատանին վաղուայ առաջնորդն է հայ եկեղեցիին ու կազմակերպութիւններէն 
ներս, զանազան հետաքրքրական ձեռնարկներով, պաշտօնի հարկադրանքէն 
անգին մինչեւ իսկ անհատական զոհողութիւններով, կը հաւատացնէր թէ տա– 
րիքային տարբերութիւն բնաւ գոյութուն չ՚ունենար, եթէ հասկացողութեամբ մօ
տեցում ըլլայ։ Ան մեզի համար– շարունակեց Գումգումեան,֊ իրաւ ուսուցիչն էր 
ամէն բան է առաջ, որ մեզի ուսուցած է ոչ այնքան քարոզչական խօսքերով, այլ՝ 
իր անձին օրինակովը, ան մեզի սորվեցուց ինչպէս ներել գիտնալ ու հաւատալ՝ 
նոյնիսկ շարունակական, անվերջ թուացողյուսախաբութիւններէ ետք իսկ»։
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Այո, Տէր Վրթւսնէսն ալ իր հովուական զանազան շրջաններուն իր կարգին շատ 
մը յուսախաբութիւններ ունեցած էր։ Սակայն անոնք բնաւ չկրցան արգելք հանդի
սանալ իր առաքելութենէն շեղելու եւ իր հաւատացեալ ժողովուրդէն հեռանալու։

Վերջին օծումի եւ թաղման արարողութիւններուն կը նախագահէր Առաջ
նորդ Սրբազան Հայր Բարձ. Տ. Խաժակ Արք. Պարսամեանը։ Սրբազան Հայրը 
իր դամբանականին մէջ ընդգծեց Տէր Հօր բազամազան բարոյական եւ մւուսւո– 
րական արժանիքները՝ ի մասնաւորի Երկլեզու (անգլերէն եւ հայերէն) բարձր 
ոճով արտայայտուելու եւ գրելու շնորհքը։

Վկայութիւններու շարանը երկար է, որ պիտի ամփոփուի Տէր Հօր քառա
սունքին նոփրուած գրքոյկին մէջ։ Ամէնէն կարետրը հոգիներէն ներս թափան– 
ցող իր ցուցաբերած գուրգուրանքն ու հաւատքն էր իր ժողովուրդին հանդէպ։

Ստորեւ անոնցմէ մի քանին. Լոս Անճելըսէն հոգետր հայր Տ. Ղեւոնդ քա– 
հանան կը գրէր. «Կան մարդիկ, որ աշխարհ գալով իրենց հետ լոյս եւ ջերմու
թիւն կը բերեն։ Անոնք կ՚ապրին իրենց կեանքը՝ սերմանելով բարին, գեղեցիկն 
ու ճշմարիտը։ Ապա Անեղին հրամանով հրաժեշտ կու տան իրենց երկրաւոր 
կեանքին՝ լուսաւոր յուշ եւ անսփոփ կարօտ թողնելով բոլոր անոնց Արտերուն 
մէջ, որոնք բախտը ունեցած են զինք ճանչնալու, տեսնելու եւ կամ լսելու։ Ահա 
այդպիսին էր մեր բոլորին սիրելի եւ բոլորիս յարգանքը վայելող հոգելոյս Տէր 
Վրթանէս Ա. Քհնյ. Գալւսյճեանը։ Ան եղաւ յոյսը, լոյսը եւ ճշգրիտ ուղեցոյցը ոչ 
միայն իր հարազատներուն, այլեւ իր խնամքին յանձնուած հաււստատր հօտին»։

Իսկ Ֆիլատէլֆիայէն Տ. Ներսէս Ա. Քհնյ. Աանուկեանը ցաւակցական նամա
կով կը փոխանցէր իր ջերմ մխիթարական խօսքերը. «Հեռուէն աղօթակից եղայ 
ձեր բոլորին հետ ի հանգիստ եկեղեցականի մը, որ իր ամբողջ կեանքի տեւո
ղութեան բացառիկ աշխուժութեամբ տքնեցաւ Աստուծոյ անդաստանին մէջ՝ իր 
լաւագոյնը եւ ունեցածէն շատ աւելին տալու մարմաջով եւ պատրաստակամու– 
թեամբ, միշտ յիշեցնելով շրջապատին Քրիստոսի իտէալ ծառային պատկերը։ 
...Անցեալին մի քանի առիթներով պատիւը ունեցած եմ երջանկայիշատակ եղ
բօրդ հետ զանազան եկեղեցիներու մէջ միասնաբար խորհուրդներ կատարելու 
եւ մօտէն զգալու իր սիրահամբոյր եւ մարդոց մօտենալու անուշ նկարագիրը, 
ինչու չէ նաեւ իր հայ եկեղեցւոյ ծէսին հանդէպ ունեցած բացառիկ բծախնդրու
թիւնը։ Այս բոլորին վրայ անշուշտ պէտք է աւելցնել իր մասնայատուկ ժպիտը, 
որ կու գար ամբողջացնելու սիրալիր ու տաքուկ ընկերային պահ մը»։

Իսկ Տոքթ. Արտաշէս Նշանեան կը վկայէր, թէ «վերջին շրջանի եզակի հոգեւո
րական ներկայացուցիչն էր ան՝ վախճանեալ Տէր Վրթանէսը, որ երկար տարինե
րու ծաւալուն ու բազմաբեղուն համայնքային գործունէութեամբ վստահութիւնն ու 
յարգանքը կը վայելէր ողջ հայ եկեղեցականութեան ու աշխարհական դասուն»։

Ընտանիքիս բոլոր անդամներուն անունով մեր երախտագիտութիւնը կը 
յայտնենք Առաջնորդ Սրբազան Հօր, Նիւ ճըրզիի Սրբոց Ղեւոնդեաց եկեղեցւոյ
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հովիւ Տ. Տիրան Քհնյ. Պօյաճեանին եւ Ծխական Խորհուրդին, ուր Ուրբաթ եւ 
Շաբաթ օրուայ տան կարգի եւ վերջին օծումի արարողութիւնները տեղի ունե
ցան նախագահութեամբ Առաջնորդ Սրբազան Հօր։ Շնորհակալութիւն բոլոր 
ներկայ հոգեւորական դասուն, միութենական եւ ազգային ներկայացուցիչնե
րուն, մեր ըն տան իքին վշտակից հեռու ու մօտիկ բոլոր սգակիրներուն։

Եթէ մի քանի բառով փորձէի բնորոշել եղբօրս ներդրումը ընտանեկան եւ 
ազգային կեանքէն ներս, այդ պիտի ըլլար կրկնել սգակիրներէն քաղուած հե
տեւեալ խօսքերը. «Սիրոււսծ ուսուցիչ, ցաւակից, անձնուէր, արդարամիտ, ազ
գասէր, բարեսէր, ազգանպաստ, առատաձեռն, անվախ ու քաջակորով, որ իր 
կաշին փրկելու կամ փառքի համար չէր զիջեր իր անկեղծութիւնը, ըսուելիքը 
կ՚ըսէր առ որ անկ է»։

Ահա այդպիսին էր մեր հարազատ երէց եղբայր Զաւէնը՝ ժողովուրդէն 
ճանչցուած եւ յարգուած Տէր Վրթանէս Աւ. Քհնյ. Գալայճեւսնը, որուն բարեհամ
բոյր հոգին իր լուսաւոր ժպիտով տակաւ պիտի թեւածէ մեր առօրեայէն ներս։ 
Մշտնջենական լոյս իր անձնուէր հոգիին։

Կրկին շնորհակալութիւն եւ բիւր երախտագիտութիւն բոլոր անոնց, որ 
վշտակից դարձան մեր կորուստին - Տիրամայր Զապէլին, երէցկին Անահի– 
տին եւ Տէր Վրթանէսին երեք որդիներուն՝ Տոքթ. Զաւէնին, Պերճին, կրտսեր 
որդտյն՝ նորօծ Տէր Աւետիսին, քրոջ՝ Տոքթ. Անի, եւ եղբայրներուն՝ Գէորգ եւ 
Վւսզգէն Գալայճեւսններուն։

3 . Գ –  Տէր Վրթանէս Ա. Քհնյ. Գալայճեանին վախճանման քառասունքին առ֊ 
թիլ հոգեհանգստեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ մայրաքաղաք Ուա– 
շինկթընի Ս. Աստուածածին եկեղեցտյ մէջ Կիրակի, Սեպտեմբեր 18, 2016-ին։

«Հայրենիք» շաբաթաթերթ, Նիւ Եորք, 1 Սեպտեմբեր, 2016

ՀՈՍ ԱՄԷՆ ՄԱՐԴ ՄԵԶԻ ՊԷՍ է...
(Յուշ մը թոռնիկիմ Նարեկին հետ)

2009-ի ամրան, երբ Հւսլէպ այցի գացեր էինք մեր անմիջական ազգական– 
հարազատներուն, աւելի քան 30 ընտանիք -  մեր միութենական կեանքի ընկեր– 
ները չհաշուած -  հարազատներ ունէինք, հոն բոլորն ալ բարեկեցիկէն ալ աւելի 
լաւ կեանք կը վարէին, ունէին իրենց տունն ու տեղը, արհեստանոցը, գրասե– 
նեակը, քլինիքը, ամառնային տունը Քէսապի մէջ։

Այս ամառ, 2019-ի Յուլիսին, տասը տարի ետք, վերոյիշեալ ընտանիքներու 
թիլէն միմիայն երեք անմիջական հարազատներ Երեւան «գաղթեր» էին - վար
ձու համեստ յարկաբաժիններու մէջ իրենք զիրենք պարտկած էին։
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Գոհ էին կացութենէն, որովհետեւ հեռու էին Սուրիոյ մէջ շարունակոտղ 
առօրեայ անւսկնկալ-չնախատեսուած պայթիւններէն, դիպուկահարներու սար
սափէն եւ զոհերուն պատճառած կորուստներու մղկտոցէն։

«էդ հէչ», որ իրենց տարիներու ընթացքին ճակտի քրտինքով շահուած ամէն 
բան ետին՝ անորոշ ճակատագիրի մը մնացած էր։

Մեր հայրենիք չորրորդ այցն էր։ Այս անգամ սակայն Ամերիկա ծնած 16 տա
րեկան թոռնիկիս աչքերով պտըտեցանք... հիացայ, իր հետը հպարտացայ, ան– 
բացատրելիօրէն յուզուեցայ ներկայ Հայաստանին վերելքով եւ մանաւանդ խե
լով թոռնիկիս բացակսւնչութիւնը.

-  Մեծ հայրիկ-միմամա, առաջին անգամն է, որ երկրի մը մէջ ինքզինքս հան
գիստ կը զգամ, որովհետեւ <ՈՍ ԱՄԷՆ ՄԱՐԳ ՄԵԶԻ ՊԷՍ է...

-  Արդեօք... Արդեօք մեզի պէս կը մտածեն մեր հայրենի քոյր-եղբայրները։ 
Այն ատեն ինչու մեր հալէպեան հարազատներուն մեծ մասը իրենց առաջին կա
յանը հայրենիք ըրին ու... չմնացին հոն...

Եւ հիմա ի զուր կը փնտռեմ իւրաքանչիւրին... Գանատա, Աւստրալիա, 
Շուէտ, Գերմանիա, Ֆրանսա, Հոլանտա՝ այդ «մեզի պէս չեղող» երկիրներուն 
մէջ ցիր ու ցան եղան արդէն եւ օտարալեզու զաւակներ կը մեծցնեն։

Քանի՞ լեզու պէտք է սորվիմ հոնտեղերը հասակ առնող հարազատներուս 
հետ հայավարի խօսակցելու համար։

Նիւ Եորք, 22 Օգոստոս, 2019

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆՍ ՀԵՏ ՕՐՕՐՈՒՈՂ ՅՈՒՇԵՐ.
ԱԶԷԶԷՆ ՀԱԼԷՊ ՈՒ ԱՄԵՐԻԿԱ

Մանկութեանս ամէնէն հաճելի, գունագեղ ու օրօրուն յիշատակները 
կապուած են Հսւլէպի եւ Կիլիկեան շրջանէն մնացած պատմական Ազէզ գիւղա
քաղաքին հետ։

Ազէզր Հւսլէպի եւ Կիլիկեան քաղաք Քիլիսի միջեւ երկարող ճանապարհի կէ– 
սին քաղաք մըն է, ուր եւ ես ծնած եմ։

Մեր տունը անկիւնաւոր այն տունն էր, որուն քովէն կ՚երկարէր Ազէզի միակ 
ասֆալտապատ ճամբան՝ Տէմիրեօլը, որ իմ երեւակակայութեանս մէջ զուգւս– 
հեռ կ՚ընթանար Վահան Թոթովենցի «Հռոմէական ճանապարհին հետ» եւ... իմ 
կեանքիս առօրեան կը թաւալէր միշտ կապուած Ւսարբերդէն Վան եւ Ազէզ եր
կարող ճանապարհին Թոթովենցի հերոսներուն հետ։
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Վարժուած էի բազմանդամ ընտանիքի եռուզեռին մանկութենէս ի վեր։
Մայիս ամիսէն կը սկսէր «թաշխալան»։ Իւրայատուկ երկճիւղ թութի ծսա մը 

ունէինք։ Հայրս պատուաստել տուած էր. մէկ ճիւղին վրայ աշխարէի ւսմենա– 
համեղ սեւի մօտ-գոց մանիշակագոյն թութը առատօրէն կը հրապուրէր մեզ, 
իսկ միւս ճիւղին վրայ ճերմակ թութն էր, որ մեղրին հետ կը մրցէր իր անու– 
շութեամբ։ Երբ դրացիները հաւաքուէին, եւ Զաւէն եղբայրս երկվայրկեանի 
արագութեամբ մագլցելով ծառին գագաթը կը հասնէր, ճիւղերէն կախուելու եւ 
բօթուելու, կը սիրէի հօրս յատուկ հպարտանքով բացատրութիւնը լսել.

-  Ահա ձեզի մատիս երկւսրութեամբ թութ, միլիոն ալ տաս ուրիշ տեղ չես 
գտներ ասանկ համեղ թութ, անուշ ըլլայ, առէք։

Ու ափը լեցուն թութը կ՚երկարէր շուրջը հաւաքուած դրացիներուն։
Ուրիշ էին ամրան հաւաքները, յատկապէս Յուլիս եւ Օգոստոս ամիսներուն։ 

Կը յիշեմ բակը լեցնող դրացուհիները, որոնք կը բոլորուէին յատուկ բարձրու
թեան վրայ տեղադրուած կլոր խոշոր ափսէներուն շուրջ ծալապատիկ, բազմոց
ներու Վրայ գետին նստած, ցորեն կամ ոսպ մաքրելու։ Վայ որ ափսէին տակէն 
բան մը վերցնելու համար ւսչքդ հոն իյնար, անհոգ, ծունկերը բաց նստած իւրա
քանչիւր կնոջ շապկընկերին գոյնը հանգիստ կրնայիր տեսնել։ Ինծի վիճակուած 
էր այդ պարտականութիւնը, ինկած, թափուած իրերը հաւաքելու։ Ինչու շատ լաւ 
կը յիշեմ այս մէկը... որովհետեւ մօրս խիստ յանդիմանութեան հետ կերած ապ
տակիս տաքութիւնը կը զգամ մինչեւ հիմա։ Այդ պատահեցաւ, երբ օր մը թելիս 
կծիկը ձեռքէս գլորելով «սինի»–ափսէին տակը գացած էր, եւ երբ ծռեցայ առնե
լու, տակէն տեսածս համարձակած էի մօրս ըսել. «Խաթուն թանթիկին վարտիքը 
աղտոտ կարմիր «լէքէներու» պէս թաներ մը ունէր»։ Շատ սուգի նստած էր անմեղ 
հետաքրքրութիւնս, գաղտնապահութեան դաս մըն ալ հետը.

-  Ինչու անանկ տեղեր կը նայիս...Չըլլայ թէ ուրիշին քով կրկնես տեսածդ։
Տեսէք, տասնամեակներ անցած են, մօրս տուած խոստումս ամուր պահած

եմ, մինչեւ հիմա մարդ չէ լսած ինձմէ նման բան։ Այդ մեր սիրելի դրացիները 
հաւանաբար արդէն ձեռք ձեռքի տուած երկինք հասած են։ Մայրս չբացատրեց 
անգամ, թէ այդ «լէքէ»ները, բիծերը ինչ կրնային ըլլալ, ոչ ալ դպրոցին մէջ մե– 
զի յատուկ դասեր կու տային արբունքի հասնելէն ետք մեր մարմիններուն կրած 
փոփոխութիւնները բացատրելու։ «Օրիորդ դառնալու» հասունութեան հաս– 
նելէս ետք է որ պիտի անդրադառնայի, թէ այդ «լէքէ»ները ինչ կրնային ըլլալ։ 
Այդ օրերու երիտասարդ խեղճ թանթիկը, ով գիտէ... հիմա շատոնց մնաք բարի 
ըսած է իր երկրային կեանքին ու ինծի կ՚այցելէ այս յուշով։
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Ամէն անգամ որ Ս. Սարգիսի շաբթոււսն հսւսնինք, յուշերով կը հասնիմ մւսն– 
կութեւսնս օրերուն՝ ծննդավայր Ազէզ, Հւսլէպի եւ Քիլիսի միջել գտնուող այն 
գիւղաքաղաքը, ուր մանկութեանս հետ նախակրթարանի տարիներս կազ– 
մաւորուած են։

«1946-էն ետք,– կը պատմէին ծնողքս,– Ազէզ պարպուած էր։ Երբեմնի հւս– 
յահոծ համայնքէն Հայաստան ներգաղթը տարած էր հայ բնակչութեւսն մեծւս– 
մասնութիւնը, որոնք 1915-1916-էն ի վեր մերժած էին ուրիշ տեղ երթալ՝ միշտ 
յուսալով, որ շուտով Կիլիկիոյ մէջ, իրենց ետին մնացած տուներուն պիտի վե
րադառնային։

Ազէզ մնացած էին կամ շատ երիտասարդ ընտանիքներ՝ հայրս եւ մայրս 
իրենց շատ փոքր 2 զաւակներով, եւ կամ շւստ տարիքաւորները... Այսպէս, 
ծնողքիս ծանօթ-ազգական֊հօրենական մեծ մօրս կողմէ Աւետիս Ամմօ Աթթա֊ 
րեանը կար իր կնոջ՝ Տիգրանուհի Պաճիին հետ, կային նաեւ ուրիշ Աթթարեան– 
ներ, Աղշեաններ, Ւսանոյեաններ, ազգականական կամ համաքաղւսքացիա– 
կան որոշ կապերով։ Սակայն այս Սուրբ Սարգիսի շաբաթը յիշողութեանս մէջ 
կապուած է Աւետիս Ամմոյին եւ Տիգրանուհի Պաճիին հետ։

Իրենք թոռնիկի կարօտ ունէին -  ըստ երեւոյթին -  քանի որ իրենց երկու 
զաւակները Հայաստան ներգաղթած էին ընտանիքով, իսկ հայրս ալ իր ծնող
քին եւ քոյր-եղբայրներուն կարօտը կ՚առնէր անոնց ներկայութենէն, որովհետեւ 
իր քոյր-եղբայրները բոլորն ալ ծնողքին հետ Հայաստան ներգաղթեր էին...։

Ս. Սարգիսի օրը առանց շուարելու գիտէինք, ոչ թէ օրացոյցէն, այլ՝ մեր 
դրան մօտ լսուող Աւետիս Ամմոյին ոտնաձայնէն, որովհետեւ Աւետիս Ամմօն եւ 
Տիգրանուհի Պաճին կու գային թաշկինակի մը մէջ փաթթուած նարինջով... եւ 
երբեմն ալ Տիգրանուհի Պաճիին մասնաւորաբար Զաւէնին համար գործած մէկ 
զոյգ գուլպայով, Ս. Սարգիս շնորհաւորելու։

Աշխարհի ամենահամեղ պտուղն էր այդ օրերուն, այդ եղանակին ինչպէս 
եւ ուրտեղէն կը ճարէին -  հայրս կը զարմանար եւ աւելի եւս կը յարգէր զի
րենք, որովհետեւ մեծ եղբօրս՝ ծնողքիս անդրանիկ զաւկին մկրտութեան առթիւ 
տրուած անուան տօնն էր... Սարգիս... Բոլոր միւս անունները մէկդի՝ այդ օր այդ 
անուան տօնը կը նշուէր...

* Սիրելի երէց եղբայրս, վստահ եմ, երկինքէն կը յիշես մեր մանկութեան օրերը։ 
Անունդ տարիներու ընթացքին պաշտօնի բերումով փոխուեցաւ՝ Զաւէն-Գէորգ-Տէր 
Վրթանէս, բայց նարինջին համին հետ մնացին մեր մանկութեան Ս. Սարգիսի տօ–
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նին զուգընթաց Աւետիս Ամմոյին հէքեաթներն ու մեզի բաժին ինկած իրենց թոռ– 
նիկներուն տալիք կարօտի փաթթուկները՝ տաքուկ ուքնքշագին...

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԸ ԵՒ ՄԵԾ ԵՂԲՕՐՍ ԳԻՒՏԸ՝
ՆԱՐԻՆՋԷ ԿԱՆԹԵՂԸ

Յուշ մը եւս թանկագին մեր մանուկ օրերէն...
Փետրուար 14-ը Տեառնընդառաջ էր մեզի համար, Մանուկ Յիսուսին Աստու

ծոյ տաճար երթալուն օրը։ Չէինք գիտեր Սիրոյ Տօնին՝ \̂ 16ոէտտ ՕՁ -̂Սուրբ Վա– 
լենթայնին մասին։

Մինչեւ հիմա ալ ինծի հարց Է թէ ինչու պէտք էր անպայման օր մը նշա– 
նակուէր սէր արտայայտելու կամ ի ցոյց մարդկանց այդ օր, տարին մէկ օր 
միայն, անպայման ըսելու, թէ կը սիրեն զիրար...

Ամերիկեան կեանքի այս արհեստական եւ վաճառականական օրը զիս կէս 
դար ետ կը տանի մեր անմեղ մանկութեան, երբ Փետրուար 14-ը եկեղեցի եր
թալ կը նշանակէր, եկեղեցիէն ներս կամ շրջափակին մէջ դուռ-դրացիի կամ 
ազգականներու նորածինները տեսնել, անոնց թմպլիկ այտերը շոյել էր։

Աւելին՝ ուրիշ կարետր պաշտօն մըն ալ ունէինք, մեր մոմերը եկեղեցտյ խո
րանի գլխաւոր կանթեղէն վառելէն ետք, առանց մարելու տուն հասցնելն էր... 
յաջորդ օր դպրոցի ընկերներով մրցումի գալու, թէ որուն մոմը առանց մարելու 
տուն հասած էր։

Եկեղեցի կ՚երթայինք մօրս հետ, երբեմն ալ մօրենական մեծ մայրս Հալէպէն 
Ազէզ հիւր եկած կ՚ըլլար, ձեռքէն բռնած կ՚երթայինք... քալելով... ոչ, եկեղեցին 
շատ հեռու չէր մեր տունէն... Ազէզի մեր եկեղեցին եւ միակը... որ Սուրբ Թա
գաւոր կը կոչուէր։

Մեր ընկերներէն շատեր քարիւղով վառուող «ֆէննուս» լապտերներով կ՚եր
թային՝ մոմերը վառած տուն հասցնելու համար։

Մեծ մօրս ներկայութիւնը աւելի կը խանդավառէր զիս, որովհետեւ ան շատ 
հմուտ էր վառած մոմը սրճեփին տակը պահելով սեփ֊սեւ «սիւրմէ»–ծւսրիր 
պատրաստելու մէջ։ Մայրս շատ մեծ դժկամութեամբ կը հետեւէր այդ «սեւ իւ
ղի պէս բանը» մեր աչքերուն շուրջը տեսնելէն, աւելի շուտ մտահոգ կ՚ըլլար որ 
սաւանի եւ բարձի երեսները յաջորդ առաւօտ սեւով ծեփուած պիտի ըլլային։

Բայց մենք՝ դպրոցականներս, կը սիրէինք, ներառեալ մեր տղայ դասընկեր
ները, յաջորդ օրը հպարտութեամբ դպրոց երթալ մեր աչքերուն շուրջ այդ յար
դարանքը. մեր աչքերուն շուրջը օրհնուած մրուրով ընդգծուածը ցուցադրելը 
տարբեր փորձառութիւն մըն էր։ Կ՚ըսէին որ մեր աչքերը առողջ կը պահէ այդ 
օրհնուած սեւը։ Իսկ կիսավառ մոմերը խնամքով կը պահուէին՝ որպէս չարխա–
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փան կամ վահան գործածելու ձմրան գիշերներուն փոթորկանման ջրհեղեղ
ներն ու ականջ խլացնող որոտունները դադրեցնելու։

Տարի մըն ալ եղբայրս որոշեց վառած մոմը տուն հասցնելու միջոցին համար 
իր գիւտին ապաւինիլ։ Խոշոր նարինջը -  հաւանաբար Ս. Սարգիսէն մնացած - 
շատ ուշադրութեամբ գլուխէն կլոր մուտք մը բանալով, ծայրայեղ զգուշութեամբ 
ներքին հիւթեղ շերտերը հանելով ուտել՝ միշտ ալ ինծի բաժին հանելով... յետոյ 
շատ զգուշօրէն մի քանի ծակեր բանալ, որ առանց թթուածինի չձգենք ներսի 
վառած մոմը...

Ել այդպէս յաղթական եկեղեցւոյ խորանէն վառած մեր մոմը ապահով հւսս– 
ցուցինք մեծ մամային...

Որմէ ետք դուռ-դրացի հաւաքուելով ճամբուն մէջտեղ պատրաստուած հսկայ 
խարոյկն ալ այդ վառած մոմերով պիտի բռնկէր ու լուսաւորէր շրջապատը։

Մեր արաբ դրացիները կ՚ըսէին որ. «էրմէն հարաքու էլշըթէ... ֊  Հայերը ձմե– 
ռը վառեցին... ալ պաղ օրերը գացին...»։

Ենչ հպարտութիւն էր այդ մասին յաջորդ օրը դասարանին մէջ խօսիլը։
Անվերադարձ լուսաւոր օրերն ույուշերը մեր մանկութեան...

ՄԵՐ ՏԱՆ ՄՕՏԻ «ԿԻՒՄՐԻՒԿԸ»՝ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆԸ 
(Մաքսատունը... եւ մեր մանկական խարերը)

Կար տարուան մէջ շրջան մը, որ մեր տան փողոցի դուռը բաց չէինք կրնար 
պահել, որովհետեւ ճիշդ «Տէմիրեօլին» կը նայէր։ Տէմիրեօլը միակ ասֆալտապւստ 
ճամբան էր, որ թրքական սահմանէն կ՚երկարէր Ազէզ ու Ազէզէն ալ Հալէպ։ Սեր 
տան հանդիպակաց կողմը, ձախէն երկու տուն վար, կը գտնուէր սուրիական պե
տական մաքսատունը։ Թուրքիայէն եկող բոլոր ինքնաշարժները քննութենէ անց
նող մաքսատունն էր, որ յատուկ եռուզեռի եւ խճողումի մը կ՚ենթարկուէր մահ
մետական ուխտագնացներու ներկայութեամբ իրենց բլրացած առարկաներու 
դէզերով։ Սուրիացի զինուորականներ ձիերու վրայ կը շրջէին շուրջը հաւաքուած։ 
Մայրս խստիւ արգիլած էր, որ դուռը բաց չձգենք, դուրս չելլենք... «Թուրքերը ներս 
կը նային»,֊ տեսակ մը սարսափով ու խորհրդաւոր կը կրկնէր։

«Ւ»նչ թուրք, մամա»,– երբ հարց կու տայինք։ «Անոնք Թուրքիայէն կու գան 
Մէքքէ ֊  մահմետական ուխտատեղի ֊  երթալու համար, մինչեւ թուղթերը 
եւ իրենց իրերը քննուին, զբաղելիք բան կը փնտռեն։ Չըլլայ որ խօսիք իրենց 
հետ...»,– կ՚ըլլար իր հրամանին վերջակէտը։

Բայց մենք մեր դրան առաջ կը խաղայինք։ Աղջիկներով գիծ կը խաղայինք 
եւ կամ պարան կը ցատկէինք։ Իսկ տղաքը հօլ դարձնել, տօնեմէ կամ չելլիկ կը 
խաղային։
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Գիծը ուղղանկիւն գծուած չորս-հինգ տարածութեան մէջ մէկ ոտքի վրայ 
ցատկելով քւսուչուկէ կտոր -  ընդհանրապէս տղամարդու հին կօշիկէ մը մնա
ցած կրունկ մը -  մինչեւ վերջ տանիլ բերել էր առանց գիծէն դուրս ելլելու։ Իսկ 
տղոց չելլիկը ծառի ճիւղէն փրցուած 4-5 սանթիմնոց փայտիկ մըն է, որուն երկու 
ծայրերը կը սրցնէին սուր դանակով կամ յատուկ զմելիով։ Տղաքը շարքով աւե
լի երկար ու զօրաւոր գաւազան-ւիայւո մը ձեռքին կարգի կը սպասէին։ Չելլիկը 
գետինը փոսի մը կամ երկու քարի մը մէջտեղայնպէս տեղատրուած կ՚ըլլար, որ 
երկու սուր ծայրերը ազատ ըլլային, եւ զարնողը ճւսրտարութեամբ մէկ կողմին 
վրայ զարնելով վեր թռցնէր եւ անմիջապես կարելի ւսրագութեամբ օղին մէջ 
եղող չելլիկին ձեռքի փայտով հարուած մը տալով եւ հահ-ռահ ըսելով հեռունե– 
րը կը թռցնէր։ Չելլիկը որքան հեռու երթար այդ հարուածով, յաղթական կ՚ըլլար 
հարուածողը (ամերիկեան պէյսպօլ–ԵՁՏ6Եձ11 յիշեցնող խաղ մըն է)։

Այդ խաղի օրերէն մին էր, երեւի մահմետականներուն ուխտի երթալու 
շրջանն էր, երբ ըստ սովորութեան մեր դրան առջեւ կը խաղայինք, մեր խում– 
բի տղոցմէ մէկը խաղի ընթացքին այնքան բարկացած էր, որ սկսաւ հայհոյել... 
տունէն սորված թրքերէնով։ Մէկ ալ տեսանք, որ քիչ մը անդիէն մեզի հետեւող 
ուխտաւորներէն մին մեզի մօտենալով հարցուց.

-  Սիզ թիւրք մըսինիզ...֊ Դուք թո՞ւրք էք...
«Ո՜չ» մը գոռացինք միաբերան։ Մարգը զարմացած մէկ մէկ մեզի նայեցաւ եւ 

կրկին թրքերէնով հարցուց.
-  Հապա ուրկէ գիտէք այդ հայհոյանքը։
-  Մենք միայն հայհոյանքը թուրքերէնով կ՚ընենք, մենք հայ ենք, հայերէնը 

անանկ փիս բառեր չունի։
Մարգը սպիտակ խոշոր անձեռոցներու մէջ փաթթուած ուխտաւորի տարա

զով բարի մարդ մը կ՚երեւէր, բայց մեզի համար թուրք մըն էր, որ, մեր մեծ հայ
րերուն ընտանիքները ոչնչացնելով, տուներուն, մեր հարստութիւններուն տէր 
դառնալով, բոլոր մեր պատմութիւնն ու մշակոյթը սրբելու ահատր ու անմոռա
նալի ոճիրը գործած էր։

Մարգը պահ մը մէկիկ մէկիկ մեզ զննեց, չափեց-չափչփեց մեզ, տեսաւ թէ 
բացայայտօրէն չէինք ուզեր խօսիլ իր հետ, գլուխը շարժելով հեռացաւ մեզմէ։

-  0'օխ եղաւ... հասկցաւ, որ մեզի հետ չի կրնար խօսիլ այլեւս,– եզրակացուց 
մեր աղջիկներէն ամէնէն համարձակը՝ Վշտածինը։

***

«Աւագ Հինգշաբթին ամէնէն սուրբ օրն է այս շաբթուան»,֊ կ՚ըսէր մօրենա– 
կան մեծ մայրս։ Մզէզէն Հալէպ երկարող իմ մանկութեան եւ պատանեկան յու– 
շերուս մէջ Ծաղկազարդէն սկսեալ մասնաւորաբար մի քանի անմոռանալի յու– 
շեր կապուած են։
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Առաջինը՝ մօրս պատմածով (շատ փոքր տարիքիս հօրենական հարւսզատ– 
ներս ներգաղթած են հայրենիք), հօրենական մեծ մայրս՝ Թրվանսսս Նէնէս, 
մտահոգուած է եղեր, որ ես «ժամանակին լեզու չեմ ելած», այնպէս որ առանց 
դեռատի մօրս հաւանութեան իսկ, զիս գրկած եւ տարած է եկեղեցի Դռնբացէքի 
արարողութեան։

Օրուան քահանան, մեծ բանալի մը ձեռքին, լեզուիս վրայ աղօթեր է... յետոյ 
ես ալ պլպուլի պէս խօսելու սկսեր եմ ի ուրախութիւն մեծ մօրս, Հայաստան մեկ
նելէ առաջ։

Երկրորդը Աւագ Երեքշաբթին է։ Տեսակ մը չէի սիրեր այդ օրը, երբ երեկո– 
յեան ժամերգութեան համար կը պիտակւստրուէինք «իմւսստուն եւ անխելք» 
խումբի մէջ իյնալով։ Անմոռանալի էր այդ պահը, երբ մեր խումբի տասը աշա
կերտուհիներէն հինգը իմաստուն խումբին մէջ կը մտնէր, իսկ միւս հինգին 
բաժին կ՚իյնար անխելք խումբին պատկանելու տխրութիւնը (չըսելու համար 
պարտադրուած ամօթը)։ Մէջս ընդվզում կը ստեղծէր այդ անխելք որակումը։ 
Թերեւս անհեռատես որակէին, հաւանաբար աւելի մատչելի եւ հասկնալի ըլլար 
մեր պատանի հոգեբանութեան համար եւ նուագ նուաստացուցիչ։ Մանաւանդ 
երբ յաջորդ օրը զբօսանքին խելացիները առանձին խումբ կը կազմէին՝ իրենք 
զիրենք իրաւ իմաստուններ համարելով, միւս խեղճ խումբին պարտադրուած 
անխելքութիւնը ծաղրի ենթարկելով, այդ օրերու «պոդիներ» ստեղծելով։

Իսկ երրորդը Աւագ Հինգշաբթին է, որ կապուած է մօրենական մեծ մօրս՝ 
ճէմիլէ Ն էն էիս հետ։ Այդ օր անպայման չորս տարբեր եկեղեցական արարո– 
ղութիւններու ներկայ կ՚ըլլայինք։ Ամէնէն վերջինը հսկումի խորհրդաւոր արա
րողութիւնն էր։ Կը յիշեմ մանաւանդ երբ «Ո՜ւր ես մայր իմ»ը երգուէր։ Որդեկո
րոյս Մայր, Սուրբ Աստուածամօր հետ կու լայի խաչեալ Յիսուսին արիւնլուայ 
մարմնին տեսքը հոգիիս մէջ եւ արցունքոտ աչքերով, քունս փախած՝ տուն հա– 
սածիս պէս անկողին կը մտնէի՝ վերմակին տակ թաղելով գլուխս...

Որու մտքէն կ՚անցնէր որ օր մը ստիպուած տունը նստած պիտի վերապրէի 
այդ պահերը եւ եթերէն փնտռէի այդ շարականը եւ մանաւանդ՝ թոռնիկի ձեռք 
բռնելով եկեղեցի կարենալ երթալու վայելքին կարօտը ափսոսայի։

ՁՄՐԱՆ ԳԻՇԵՐՆԵՐԸ

Մայրս կարօտ ունէր ուսումի, հազիւ 14 տարեկան դարձած նշաներ էին զինք, 
հակառակ իր դպրոցի տնօրէնին համոզելու ջանքերուն, թէ ան շատ փայլուն 
միտք ունի, պէտք է որ բարձրագոյն ուսման հետեւի, ապագայ կը խոստանայ... 
եւլն, ոչ միայն արգիլուած էր ուսումը շարունակել, այլեւ ամուսնացնելու պատ
րաստութեան սկսեր էին։ 15 տարեկանին կ՚ամուսնանայ եւ 16 տարեկանին կը
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մայրւսնայ՝ ծնունդ տալով իր անդրանիկ որդիին... մեր տան երէց որդին՝ Զւսւէ– 
նը, ապագային Տ. Վրթանէս Քահանան։

Ազէզի ամէնէն ուսեալ գիտուն մարգը Համբարձում էֆէնտի Պէրպէրեանն էր։ 
Ան մասնագիտութեամբ վկայեալ իրաւաբան էր, զանազան լեզուներու հմուտ 
մանկավարժ, եկեղեցտյ թէ դպրոցական շրջանականերու մէջ զանազան հան
գամանքներով շատ յարգուած անձնաւորութիւն։ Ան մեր դպրոցի տնօրէն, հո
գաբարձու, խնամակալ, բարերար, հայերէն լեզուի ուսուցիչ, եկեղեցի ծառայող, 
քահանայի բացակայութեան ժամերգութիւն կատարող, երկլեզու՝ հայերէն եւ 
թրքերէն, սքանչելի քարոզող էր, բանիմաց, յատւր պատշաճի պատգամներով։

Մեր գիւղաքաղաքին միակ գրադարան ունեցողը ինքն էր՝ հարուստ եւ տե
սակաւոր պաշարով։ Մայրս շատ կ՚օգտուէր այդ հարստութենէն, եւ ես էի չոր– 
րորդ դասարանէն սկսեալ «գրադարան» գացող-եկողը, գիրք փոխ առնողը եւ 
հեղինակներու անուններուն ծանօթացողը։ Թոլսթոյ. «Աննա Քարենինա», «Ծո
վերու թագաւորը», Մոնթէ Քրիսթօ, «Թափառական Հայը կամ Հրեան», Յակոբ 
Պարոնեանի «Մեծապատիւ մուրացկանները», Ատեանի «Թիւ 17 խաֆիէն», եւ 
այսպէս շարունակ։

Ձմրան երկար ու մութ գիշերներուն մեր ընտանեկան ամէնէն հաճելի զբա
ղումն էր -  հեռատեսիլի կամ համակարգիչի չգոյութեան ֊  երբ մայրս բարձրա
ձայն կը կարդար, մենք ալ լուռ մտիկ կ՚ընէինք, մինչեւ մեր կոպերը հանդարտօ
րէն փակուէին՝ մեզ խոր քունի առաջնորդելով... առանց սկսուած պատմութեան 
վերջը իմանալուն։

ԿՐԹԱՍԻՐԱՑԵԱՆ ՅՈՒՇԵՐ

Այնթապցի ծնողքի զաւակ չեմ։ Ոչ ալ Կրթասիրաց Վարժարանէն շրջա
նաւարտ։ Սակայն մանկավարժական ասպարէզիս ու միութենական կեանքի 
նուիրումիս ձեւսւտրումը կը պարտիմ այնթապցիներու կրթասիրացեան ընտա– 
նիքին։ Քառասուն տարիներու կեանքիս ընկերը՝ Միսաքը -  հանդերձ ընտա
նեօք, այնթապցի մայրն ալ ներառեալ ֊  շրջանաւարտ են սոյն վարժարանէն։ 
Ես, այդ օրերուն Հալէպի ՀԲԸՄ֊ի Աազար Նաճարեան-Գւսլուստ Կիւլպէնկեան 
վարժարանէն նորաւարտ ու նոր նշանուած օրիորդ, մուտք գործեցի Կրթասի֊ 
րացէն ներս ուսուցչական պաշտօնով։

Վարժարանը տակաւին այդ օրերուն հալէպցիներուս ծանօթ Զօքաք Ար– 
պայինի պատմական բակով շէնքին մէջ էր։ Մինչ այդ ինծի համար անծանօթ 
մանուածապատ թաղերէն անցնելով՝ հասած էի ժամադրութեանս։ Դպրոցին 
բակին մէջ զիս դիմատրողը տնօրէն Գրիգոր Պօղարեանին յաջորդող Տիար 
Արմէն Տէր Պետրոսեանն էր՝ ձեռագիր դիմումնագրիս հետ իմ կենսագրական 
տեղեկութիւնները ձեռքին։ Շփոթ ու շառագունած վիճակս տեսնելով՝ մանկա–
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վարժի նրբազգածութեամբ ձեռւսգրիս կապւսկցութեամբ դրական գնւսհատա– 
կանով մը սրտիս տրոփն ու ծունկերուս դողը մեղմացուց ու «Լիւանին» կողքին 
գտնուող իր գրասենեակը առաջնորդեց զիս։

Այսօր յուշերու մշուշին ընդմէջէն մանրամասնութեամբ չեմ յիշեր թէ ինչ նիւ
թեր շօշաւիեցինք այդ օր։ Նորելուկ իտէալապաշտի մը խօսքերը բաւական հե
տաքրքրական պէտք էր ըլլային վարձառու տնօրէնին համար, որ երկար պա– 
հեց զիս։ Ակւսնջս լեցուած էր նշանածիս եւ սկեսուր մօրս պատմութիւններով։ 
Քանիցս արդէն լսած էի վարժարանէն ներս նուիրեալ, երախտաշատ ուսուցիչ– 
դաստիարակներու երկար փաղանգի մը շուրջ դրուագներ, որոնց կարգին ան
պայման կը յիշուէին Աարիւսմ Վարժուհին, Պարոն Յովակիմը, Պետրոս Խո– 
ճան, Պարոն Մարտիրոսը եւ անխուսափելիօրէն՝ տնօրէն Գրիգոր Պօղարեանը։ 
Կը յիշեմ ըսելս թէ անոնց եւ իմ ուսուցիչներուս օրինակով կը փափաքիմ թէ սոր
վեցնել եւ թէ սիրցնել հայ դպրոցն ու դպրութիւնը։

Արդիւնքը հինգերորդ դասարանի պատասխանատու դասատուի պաշտօնիս 
հետ նախակրթարան Ե. եւ Զ. դասարաններուն հայերէն լեզոփ, հայոց պատ
մութեան ու կրօնի դասատու նշանակոփլս էր։

ՀԲԸՄ-ի երկրորդականի վկայականս արդէն իսկ ուղղութիւն տուած էր 
կեանքիս։

Տնօրէն Տիար Արմէն Տէր Պետրոսեան իր ներկայանալի արտաքինով, ճակ֊ 
տին թափուող խիտ ու սպիտակած մազերով, խոհուն ու հանդարտաբարոյ 
տեսքով ինքնաբերաբար հեղինակութիւն կը պարտադրէր։ Դասապահերու ըն– 
թացքին բակին մէջ կը շրջէր։ Պարզ ճեմել չէր, այլ նպատակադրուած զբօսանք 
ու բաց պատուհաններէն իրազեկ դառնալու ձեւ մը, թէ ինչեր կը կատարուէին 
դասարաններէն ներս։ Այդ բոլորը կը բացայայտուէր, երբ ուսուցչական ժողով 
գումարուէր, եւ կամ մեզմէ մէկն ու մէկը առանձին տեսակցութեան կանչուէր։

Այդ հանդիպումէն ետք երկրէ երկիր քանիցս ընդունուած եմ նման տեսակ– 
ցութիւններու, սակայն տնօրէն Արմէն Տէր Պետրոսեանը յուշերուս մէջ կը մնայ 
դրոշմուած՝ որպէս իմ առաջին ուղեցոյցս պաշտօնի մը, որ այդ օրերուն բնաւ 
չէի խորհեր թէ պիտի ըլլար նաեւ իմ ասպարէզս։

Կրթասիրացէն ներս մանկավարժութեան նոփրոփլս պատճառ դարձաւ 
նաեւ, որ Միսաքին հետ ես ալ դառնամ Կրթասիրաց Շրջանաւարտիդ Միու– 
թեան Վարչութեան անդամ՝ ատենադպրուհիի պաշտօնով։ Այդ օրերուն վարչու
թեան Ատենապետն էր Պարոն Եղիա Ատուրեանը։

Այսօր, երբ ես Կրթասիրաց Վարժարան կամ Միութիւն կ՚ըսեմ, ժամանակի 
ովկիանէն սրտի տրոփները կը լսեմ շարք մը անմոռաց հայորդիներուն՝ Տիար 
Գրիգոր Պօղարեան, Տիար Արմէն Տէր Պետրոսեան, Մարիամ Վարժուհի, Օրդ. 
էլիզ, Պետրոս Խոճա, Պարոն Յովակիմ, Պարոն Մարտիրոս, Պարոն Նուպար
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Յակոբեաե, Օրդ. Արաքսի Գւսլէմքէրեւսն, Սիրվարդ Չորպաճեւսն, Լուսին Ւսւս– 
պայեան, Սեդա Սապունճեան։

Երբ «Նոր Այնթէպ» պարբերաթերթ կ՚ըսեմ, Պարոն Երուանդ Պապայեան կը 
յիշեմ եւ սկսնակի իմ առաջին թղթակցութիւներուս կապակցութեամբ քաջալե
րական իր գնահատականները կը յիշեմ։

Իսկ երբ Կրթասիրաց Շրջանաւարտից Միութիւն կ՚ըսեմ, Ցարութիւնեան 
առատաձեռն բարերար ընտանիքին նահապետը՝ Կարապետ Աղան ու իր ար
ժանաւոր որդիները կը յիշեմ, որոնք յաջողեցան իրենց գերդաստանին անունը 
անմահացնել Կրթասիրաց Ցարութիւնեան մանկապարտէզով։

Պետիրեան, Հւսմալեան, Գասարճեան, Տիշոյեան, Քիւրքճեան, ճէպէճեան, 
Վարդանեան, Չորպաճեան, Պօղոսեան, Տուզճեան, Պալմանուկեան ընւուսնիք– 
ներու անդամներուն սրւոանց փարած, ժրաջան ու անմնացորդ նուիրումը կը յի
շեմ։ Ու այդ բոլորին ետին կանգնած՝ անձնական օրինակով կորով ու զոհաբե– 
րութիւն ներարկող Պարոն Եղիա Ատուրեանը կը յիշեմ։

Նիւ Եորք, Յունիս 2006

2009-ի ամրան, երբ կրկին այցելեցինք Հւսլէպ, անշուշտ մեր այցելութիւն– 
ներու ցանկին առաջիններէն էր այցելել Կրթասիրաց Վարժարան։ Ինչ մեծ ու
րախութիւն էր մեզի համար ականատես ըլլալ շէնքին ընդարձակման հետ 
երկրորդական վարժարանի համար կառուցուած ամբողջ յարկի մը։ Աւելին՝ 
հպարտութեամբ մեզի յայտնեցին, որ այդ յարկի շինութեան, ֆիզիքսի եւ քի– 
միագիտութեան գիտաշխանոցի սենեակներուն համար անհրաժեշտ բոլոր 
կազմածները նուէրն էին վարժարանի երախտագէտ սան Գաբրիէլ Չեմպեր– 
ճեանին, որ նաեւ իմ ուսուցչութեան սկսելուս առաջին տարուան աշակերտնե
րէս մին է։

ՄԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆԸ
(Յուշեր -  Հալէպի Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան 

երկրորդական վարժարանէն)

Հալէպի Աազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան վարժարանի (ԱՆԳԿ) 
հիմնադրութենէն տասնմէկ տարի ետք, չորրորդ հունձքն էինք, որ 1965-ի Յունի– 
սին շրջանաւարտ պիտի ըլլայինք։ Երկրորդական Գ., ԺԲ. կամ 12-րդ դասարա
նի աւարտական հանդէսին մեր դասարանին վիճակուած էր, կամ առաջնութեան 
պատիւը տրուած էր հագնելու ճերմակ օձիքներով, սեւ պաշտօնական երկար վե
րարկուները։ Աւարտական հանդէսին այդպէս բեմին վրայ մանչ թէ աղջիկ միա
գոյն տարազով երեւնալը եթէ նորութիւն մըն էր Հալէպի համար, աղջիկներուն
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համար մանաւանդ մեծ յուսախաբութիւն էր՝ յատկապէս շրջանաւարտութեան 
համար կարուած աղոտր հագուստները չցուցադրելու պատճառով։

Սակայն անօրէնութեան կողմէ հոգեբանական գովելի լուծում մըն էր, որպէս– 
զի հագուստներուն հասակին հետ հարցեր չունենային, ինչպէս նաեւ ծախսւս– 
լից դուռ մը փակած ըլլային՝ ծնողները նիւթականօրէն աւելորդ, պարտադրուած 
ծախսէ մը ձերբազատելու համար։

Այլապէս՝ իւրաքանչիւր ծնողք անկասկած ամէն բան պիտի զոհէր, որպէսզի 
այդ օր զաւակը փայլէր նոր տարազով մը։

Թէեւ հանդիսատեսին կամ խմբային նկարի մը համար բեմին վրայ միագոյն 
էինք ու տպաւորիչ, սակայն մեր վերարկուներուն տակ պահուած տարազներուն 
չափ տարբեր ու այլազան էինք մեր երազներով։

Տասնամեակի մը ընթացքին Հալէպի կեանքէն ներս «Բարեգործական֊Մէրքէ– 
զիէ» կարճ անունով ճանչցուող վարժարանը արդէն իսկ ամուր խարիսխ ձգած էր 
Հալէպի կրթական աշխարհէն ներս, կը վայելէր յարգանքն ու վստահութիւնը հայ 
թէ արաբ համայնքներուն։ Մանաւանդ տեղական Կրթական Նախարարութեան 
անվերապահ վաւերացումին արժանացած էր մեր դասարանին պռովէէն (9-րդ 
դասարան) հարիւր տոկոս յաջողութիւն արձանագրած համբաւով։

Երիտասարդ, խանդավառ ու տեսիլք ունեցող Պրն. Երուանդ Ակիշեա– 
նի տնօրինութեան օրով ուսուցչակւսն կազմի ընտրանի մը մեծ խւսնդավառու– 
թեամբ փարած էր վարժարանը իր արժանի բարձունքին մէջ պահպանելու։ Ի 
զուր չէր, որ մեր վարժարանին լրատուն ու աշակերտութեան գրական փորձերը 
քաջալերող պարբերաթերթը մկրտուած էր «Բարձունք» անունով՝ վարժարանին 
մակարդակը բարձր պահպանելու տեսլականով։

Դրական մթնոլորտի մը մէջ կը վայելէինք գիտելիքներով հարուստ դւսսա– 
պահերէն ներս ջամբուածն ու նոյնքան կարետր արտադասարանային ձեռ– 
նարկները, հայրենի թէ արտասահմանի ականաւոր հիւրերու այցելութեանց թո
ղած հարուստ ու անմոռանալի տպւստրութիւնները։

Անմոռանալի յուշերու երկար շարան մը կը տողանցէ մտապաստառիս վրայ։ 
Իւրաքանչիւր դասապահէն սկսեալ մինչեւ դպրոցական մեր երգչախումբին 
ելոյթները, փորձերու ընթացքին մեր ապրած հաճելի պահերը։ Յետադարձ 
ակնարկով կարելի է անվարան վկայ ել, թէ Հալէպի միջ-դպրոցական կեանքի 
պատմութեան մէջ Պրն. Անդրանիկ Կիրակոսեանին համբերատար նուիրոււս– 
ծութիւնը անկրկնելի կը մնայ ու իր իսկ ղեկավարած երգչախումբը՝ կոթողային։

Մինչեւ այսօր արեւմտեան թէ հայկական դասական երաժշտութիւն չեմ 
կրնար ունկնդրել առանց զինք յիշելու։ Երկսեռ երգչախումբի փորձերուն հետ 
առընչոտղ աշակերտական մեր չարաճճիութիւները իրենց թարմացած բոյրով, 
մեր զուլալ երգերու մեղեդիներուն ռիթմովքայլ կը պահեն մեր առօրեային հետ

55



ու գունագեղ մւսնրամանութեամբ կը կրկնուին ամէն անգամ որ մի քանիները 
մեզմէ իրարու քով կու գան։

Մեզմէ իւրաքանչիւրը, անխտիր, համով-հոտով պատմուելիք յուշեր ունի 
ամէն մէկ տարիէն, զանազան դասապահերէն։ Ես միայն հինգ տարի վայելած 
եմ <ԲԸՄ -  ԱՆԳԿ - «Բարեգործական–Մէրքէզիէ»ի մթնոլորտը։ Պատանեկան 
յուշերս գրեթէ ամէն օր պատառիկներով այցի կու գան առօրեայիս ընդմէջէն։ 
Ինչպէս մոռնալ հայերէն լեզուի ուսուցիչ Հայկ Պարիկեանին հետ գրական ւսն– 
դասատանէն ներս մեր այցերը։ Գրական գոհարներու համտեսանքով հոն է, որ 
գրականութիւն ըմբոշխնել սորվեցանք ու վայելեցինք ծանօթութիւնը գրական աշ– 
խարհի տիտաններուն հետ։ Ինչպէս չյիշել Մեթր Ֆերուզ Խանզադեանին պատ
մական հերոսներն ու դրուագները նոր տեսանկիւնէ մատուցող եւ վիճաբանու
թիւն ստեղծող դասապահերը հայոց եւ ընդհանուր ազգաց պատմութեան։ Պրն. 
Թիթիզեւսնին մատենագրութեան դասերուն գրաբարի համտեսանքը, Օրդ. ճէ– 
միլէ Նազարեանին հետ իգական սեռին յատուկ առտնին տնտեսագիտութեան 
դասապահերը, ամերիկեան կարկանդակներու տեսակաւոր պատրաստութեան 
ընթացքին մեր ունեցած մտերմիկ զրոյցները ու մանաւանդ «օրիորդավայել 
էթիքէթի» իւրացման վարձերը, կամ՝ շուէտական մարզանքի պահուն խորունկ 
շունչ առնել-արտաշնչել տուող կորովի ու տարիներու բեռը անտեսող, աշխուժու
թեան համակ մարմնացում մարզանքի ուսուցիչ Պրն. Աեւոն Աբգարեանը։

Իւրայատուկ անուշ յիշատակներով կը տողանցեն ընդհանուր հսկիչ եւ անգ֊ 
լերէն գիտութիւն դասաւանդող, մասնագիտութեամբ դեղագործ Պրն. Սամուէլ 
Մանուշակեանը, Մըսթըր ժագ Մումպարաքին անգլերէն լեզուի դասապահե
րը։ Ինչպէս մոռնալ Ուսթէզ Գատէհը, Անթուան Թահանը, Ֆատէլ Տիան, Ուս– 
թէզ Ալլոզին, Ուսթէզ Պէշիրը, Եուսէֆ Պասթին։ Ուրիշ երանգ ունէին պետութե– 
նէն պարտադրուած զինուորական կրթութեան դասապահերը՝ երեք աստղանի 
սպայ Մուլազէմ Բութրոս Շաքարին հեղինակատր ցուցումներով։ Կարգապահու
թիւն, զգաստութիւն եւ առանց հակաճառելու օրէնքներուն հետեւելու կիրարկման 
«արուեստն» էր որ կը պարտադրուէր մեզի զինուորական ոճով։ Միշտ ալ պար
տաւոր էինք լռելեայն, հլու-հնազանդ հետեւիլ՝ խուսափելու համար մի քանի տաս
նեակ անգամ սալայատակին վրայ սողալով զինուորական խիստ պատիժներէն։

Յատուկ ուշադրութեամբ կը լսէինք տնօրէն Պրն. Ակիշեանին հոգեբանութեան 
դասընթացքները։ Իր հետ կը ճամբորդէինք մարդոց հոգիներէն ներս՝ զանազա
նելու համար գերակայութեան եւ ստորակայութեան բարդոյթները, լաւատեսու
թեան եւ յոռետեսութեան տարբերութիւնները։ Կեանքին բարատոքսային (բՅւ՜Ջժօ\) 
ճշմարտազանցութիւններէն մինչեւ մարդ արարածին բարդ հոգիին ծալքերը պե– 
ղելով՝ մեր բառամթերքին հետ կ՚ընդլայնէր նաեւ մեր տեսադաշտը։ Կը սորվէինք 
տեսնել սեղանին վրայ դրուած բաժակին պարապ կէսին հետ լեցուն բաժինն ալ։
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Մէկ խօսքով, իրենց նիւթերուն եւ աշակերտութեան հանդէպ անսահաման 
սէր եւ գուրգուրանք ցուցաբերող դաստիարակներու փաղանգին ուշադրութեան 
առարկան էինք։ Ի զուր չէր, որ տասնամեւսկի մը ընթացքին ԱՆԳԿ մի քանի 
տասնեակ հաշուող աշակերտութեան թիլը հասած էր 986-ի (ծիլ, բողբոջ, ծա– 
ղիկ դասարաններէն սկսեալ մինչեւ միջնակարգ, պռովէ եւ երկրորդական պւս– 
քալորիա 12-րդ դասարան)։

Խոստովանիմ, որ մեր դասարանը շփացած, դժուար, սակայն եւ այնպէս՝ 
սիրուած դասարան էր։ Ուսուցիչներուն եւ անօրէնութեան համար միշտ մար– 
տահրաւէրներ ստեղծող դասարան մըն էր։ Խելացի չարութեամբ կատարուող 
մեր դասարանային խենթութիւնները շատ յաճախ ուսուցիչին խիստ, սա
կայն ներողամիտ ժպիտովը վերջ կը գտնէին։ Մեր դասարանը համախմբումն 
էր փայլուն աշակերտներու փունջի մը, որոնց ընդհանուր նիշի միջինները 
շատ չնչին տոկոսներով կը մրցէին ու բարձր աստիճւսնատրումով զիրար կը 
հրմշտկէին պատոտյ ցանկին վրայ։

Պռովէէն հարիւր տոկոս յաջողելով վարժարանին ճակատը բարձրացնելը 
մեզ ինքնահաւան դարձուցած էր։ Պատանիի յատուկ գոռոզութեամբ մենք զմեզ 
ամենագէտներ կարծելով՝ մենք մեզի իրաւունք տուած էինք մեր կարծիքները 
պարտադրել փորձել, մինչեւ իսկ անօրէնութեան գրասենեակէն ներս։

Ահա նման «հովերով» ԺԱ. դասարանին որոշած էինք պօյքօթ կազմակերպել 
մեր խնդրանքներուն ականջ չկախող թուաբանութեան ուսուցիչին դէմ։ Ուսու
ցիչը ակնյայտօրէն նորաւարտ մըն էր, մանկավարժի հոգեբանութեան կողմէ 
տկար ու նաեւ իր դասաւանդելիք նիւթին մէջ ալ ոչ-շատ «զօրաւոր» -  հմուտ։ 
Մենք շատ շուտ անդրադարձած էինք, որ մեր հարցումներուն միշտ ալ խուսա
փողական պատասխաններ տալով կը ձգձգէր բացատրութիւնը՝ յաջորդ դա– 
սապահին աւելի պատրաստուած վերադառնալու համար։ Մեր կեդրոնացումը 
կորսուած՝ այլեւս բան չէինք կրնար սորվիլ իրմէ։ Տնօրէնին ուղղուած մեր գան
գատներն ալ անպատասխան մնացած էին։ Պրն. Ակիշեան մեզ հանդարտեց
նելու ջանքեր կ՚ընէր, անդրդուելի մնացած էր դասարանի պատուիրակութեան 
պատճառաբանութիւններուն եւ խնդրանքին՝ վկայ բերելով, թէ ոտւցիչը «սե
նեակը լեցուն տիպլոմներ» ունէր։ Փաստն այն էր թէ միայն տիպլոմներու համ
րանքով չէր, որ մարդ անհատը կրնայ լաւ ուսուցիչ դառնալ։

Մեր պահանջածը եռամսեակը եզրափակող կարետր քննութիւնէ մը առաջ 
նիւթին շուրջ աւելի յստակ բացատրութիւն մը տալն էր։

-  Քննութիւնը տուէք, արդիւնքները տեսնեմ, ըստ այնմ ես կը խօսիմ ուսուցի
չին հետ,– եղաւ տնօրէնին վերջնական վճիռը մեր խնդրանքներուն առ ի պա
տասխան։

Վարչական գործի մէջ եղողի մը համար հաւանական էր, որ այս մէկը տրա
մաբանական լուծում մըն էր՝ ոտւցիչը փաստի առաջ դնելով աշակերտներուն
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քմահաճոյքին տեղի չտալն էր։ Սակայն միշտ բարձր նիշեր ապահովող մեր դա
սարանին ուսուցչին կարողութեան հանդէպ ունեցած հաւատքը անվերադար– 
ձօրէն շոգիացած էր։ Չար բախտէն քննութեան դասապահը ճաշէն ետք առա
ջին պահն էր։ Առաւօտեան բոլորս դպրոցն էինք։ Ընդյատակեայ ըմբոստներու 
պէս ծրագիր մշակուեցաւ, որ այդ յետմիջօրէին բոլոր դասարանը անխտիր պի
տի բացակայէր դպրոցէն եւ այն ալ՝ առանց ծնողներու գիտութեան, որովհետեւ 
քաջ գիտէինք թէ մեր ծնողները ուսուցիչին եւ տնօրէին համախոհներն էին։

Սակայն ուր երթալ ամբողջ կէսօրէ ետք մը։ Փողոցները չէինք կրնար թա
փառիլ։ Պրն. Ակիշեան իր նշանաւոր Վէն^ՋՈ ինքնաշարժով այսօրուայ Ամե– 
րիկայի պետութեան նշանակած ոստիկանի դերն անգամ կը գերազանցէր, 
որպէսզի չըլլայ թէ մեր վարժարանի աշակերտներէն մէկն ու մէկը դուրս մնար 
դպրոցէն կամ սինեմաներու մուտքին թէ Հալէպի ժամացոյցին ետին գտնուող 
անվայել թաղամասերու մէջ թափառէր։

Աղջիկները հաւաքուեցան աղջիկներէն մէկուն տան մէջ՝ վստահ ըլլալով, որ 
տնեցիները տունը պիտի չըլլային այդ յետմիջօրէին։ Իսկ տղաքը տղոցմէ մէ
կուն տունը ապաստանեցան։ Միշտ ալ իրարու հետ կապ պահեցինք (այսօրուայ 
համակարգիչ, բջջայինի միջոցները չունենալով հանդերձ)՝ վստահեցնելու մենք 
մեզ, թէ դասարանէն «վախկոտներ» չսպրդէին ու ծրագիրը չկարենային տա– 
պալել «մատնիչութիւն» ընելով։

ճաշի դադարէն ետք, երբ գանգը կը հնչէ, Ել աշակերտները շարքի կը կե
նան, ԺԱ. դասարանին տեղը՝ տղոց եւ աղջկանց երկու շարքը ամբողջութեամբ 
պարապ կը մնայ։ Հերթապահ ուսուցիչները շփոթած իրարու երես կը նային՝ 
անտեղեակ եղածէն, լուր կու տան անօրէնութեան։ Ոչ ոք լուր ունէր, թէ այս դա
սարանը ուր կորսուած էր։

Յաջորդ առաւօտ կարծես թէ բան չէր պատահած. ամբողջ դասարանով 
առաւօտեան աղօթքի շարուեցանք։ Երբ դասարան մտանք, Պրն. տնօրէնը դա
սարան մտաւ -  ինք գիտէր, թէ ինչու բացակայած էինք մէկ օր առաջ։

Մէկ օր առաջ մենք արդէն տնօրէնին մեզի ուղղելիք հարցումներէն մէկը նա– 
խատեսելով՝ պատշաճ պատասխան մը տալու որոշումը առնուած էր եւ հաս
տատուած նոյն առաւօտուն։

Եւ երբ հարցը ուղղուեցաւ դասարանին թէ ովյղւսցաւ այս գաղափարը, ի պա– 
տասախան՝ քար լռութեան մէջ մէկ հոգիի պէս զսպանակուած դասարանով մէկ՝ 
բոլորս միատեղ ոտքի կեցանք։

Մի քանի վայրկեան մեզ ոտքի պահած, այդպէս լռելեայն մէկ առ մէկ մեր աչ– 
քերուն նայելով զննելէ ետք, առանց իր բարկութիւնը ցոյց տալու, կաս-կարմիր 
կտրած դէմքով, զսպուած, խիստ, հատ հատ բառերը շեշտելով ըսաւ.

-  Այսօր կէսօրէ ետք, նոյն պահուն, ձեր ուսուցչին պատրաստած միեւնոյն 
քննութիւնը պիտի տաք։
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Ըսաւ ու մեզ ոտքի պահելով՝ դուրս ելաւ դասարանէն։
Նոյն օրը կէսօրէ ետք, երկրորդ անգամ ըլլալով ամբողջ դասարանով դար

ձեալ դպրոց չգացինք։ Հւսրցը ծանրակշիռ երեւոյթ սկսած էր դառնալ։ Թէ ծնող
ներէն եւ թէ տնօրէնութենէն գալիք հաւանական պատիժին վախը մեր Արտե
րուն մէջ էր։ Սակայն ետ դարձ կարելի չէր այլեւս։

Գալիք հաւանական այլ հարցաքննութիւններուն առաջքը առնելու համար 
մեր վարժարանի գրաւորներուն համար սահմանուած պաշտօնական թուղթին 
վրայ իւրաքանչիւրս իր ձեռագրով գրեց, թէ՝

«Մենք՝ ԺԱ. դասարանի աշակերտներս, պատասխանատու ենք 24 եւ 25 
Մարտի պատահարին։ Անհատներու համար սահմանուած ոեւէ պատիժ անար
դար կը նկատուի, որովհետեւ խնդրին պատասխանատուութիւնը կ՚իյնայ բոլո– 
րիս վրայ առանց բացառութեան»։

Այս անգամ ամբողջ դասարանով -  աղջիկ թէ տղայ -  տղոցմէ մէկուն տան 
մէջ հաւաքուեցանք։ Ուխտադրութեան պահ էր կարծէք։ Դասարանին ներկա
յութեան տետրակին մէջ արձանագրուած այբբենական շարքին հետեւելով՝ բո– 
լոր դասարանը հերթով ստորագրեց իւրաքանչիւրիս թուղթին վրայ (առաջ կամ 
վերջ ստորագրած ըլլալու վախէն ազատելու համար)։

Այդպէս ալ, այդ միեւնոյն քննութիւնը տեղի չունեցաւ այդ օր ալ։ Արդէն Աւագ 
Շաբաթ էր, եւ Մեծ Զատկի արձակուրդը կը սկսէր այդ Չորեքշաբթիէն սկսեալ։

Արձակուրդէն վերադարձին թուաբանութեան նիշի տետրակին մէջ եռամ– 
սեակի ընդհանուր միջինը վար առնող պատկառելի զէրօներ շարուած էին մեր 
անուններուն դիմաց (սակայն եւ այնպէս, այդ ուսուցիչը յաջորդ տարին ԼԱԳԿ-ի 
ուսուցչական կազմէն դուրս մնացած էր)։

Աշակերտութեան համար յանցանք էր կատարուածը՝ օրինազանց ըլլալը։ Այդ 
օրերուն վարժարանին օրէնքն էր. երեք ազդարարութիւն ստացողը դպրոցէն 
վտարուելու ենթակայ կրնար ըլլալ։ Տնօրէնին ստորագրութեամբ մեր ծնողնե
րուն ղրկուեցաւ ազդարարութիւնը՝ ըսելու համար, թէ «Երեքշաբթի, Մարտ 24 եւ 
Չորեքշաբթի, Մարտ 25, 1964-ին ձեր զաւակը բացակայած էր»։

Միակ ու անմոռանալի ազդարարութիւնն էր մեր դասարանէն շատ շատերուն 
համար։ Մեր գրած նամակին ու տնօրէնին ղրկած ազդարարութեան էջերը -  թէեւ 
գունաթափ - Միացեալ Նահանգներ հասած են հեստ կարգ մը անձնական թուղ
թերուս հետ։ Այսօր տասնամեակներ անցած են՝ մոռացութեան փոշիին տակ առ
նելով այդ զէրոյին պատճառաւ թուաբանութեան դասէն ստացած մեր ցած նիշը։

Օրինազանցութեան ու արդար դատ պահանջելու միջեւ տարուբերող մեր 
առած խիզախ քայլը դէմ-դիմաց բերած էր մեզ կեանքի երեւոյթներէն մէկուն՝ 
բաժակին պարապ եւ լեցուն կէսերը տեսնելու եւ զանազանելու հոգեբանութիւ
նը լրիւ հասկնալուն։
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Որքան ալ երազներով տարբեր, սակայն նպատակի համար բռունցքուող 
խումբ մըն էինք։ Կարօտով կը յիշեմ իւրաքանչիւրը իմ դասընկերներուս, որոնք 
աշխարհի չորս ծագերուն են հիմա։ Մի քանիներ ալ դժբախտ ճակատագրով 
հեռացած են արդէն այս աշխարհէն, իսկ մնացողներէն շատ շատեր ալ իրենց 
ապրած շրջաններուն մէջ դիրքերու տիրացած։

Ըմբոստութեան գինը վճարելու պատրաստ քաջ դասարան մըն էր մերը։ Նիշ 
կամ շօշափելի վարձատրութիւն անտեսելով, ընկերութեան մէջ միասնական ըլ
լալով՝ արդար դատ պաշտպանելու ամուր նկարագիրը մեր մէջ կերտուած էր 
այս վարժարանէն ներս։

Բիւր յարգանք մեր նկարագրի կերտման սատարող նուիրեալ բոլոր մեր 
ուսուցիչներուն։ Այսօր յուշերուս ընդմէջէն մէկ առ մէկ կը տողանցեն դասընկեր
ներս, ուսուցիչներս, Ազէզի Սահակեան վարժարանէն սկսեալ, Հալէպի Բեթէլ 
նախակրթարանէն, ՀԲԸԱ - ԱՆԳԿ -  «Բարեգործական-Մէրքէզիէ» -  երկրորա– 
կանէն, պայմաններու բերումով Երուսաղէմի Թարգմանչաց վարժարանի երկու 
ամիս տասներորդ դասարանցի ըլլալէս։

Որուն մտքէն կ՚անցնէր հայ ժողովուրդին ճակատագիրը այսօրուայ աշխար
հի քաղաքական վերիվայրումներուն հետ ուրտեղեր պիտի տանէր մեզմէ իւրա
քանչիւրին։

Ազէզի հայ համայնքին ոչնչացումէն ետք, Երուսաղեմէն ծանօթացած դասըն
կերներուս տեղաշարժէն ետք եւ սիրելի մեր Հալէպէն հարազատներուս եւ 
դասընկերներուս ցիրուցանութիւնը «ուր հասան» հարցս միանշանակ անպա
տասխան կը թողուն։

Հարցումս օղին մէջ կախուած կը մնայ... Այո, անոնք քիչ մը ամէն տեղ են այսօր։

Նիւ Եորք, 8 Հոկտեմբեր, 2018

ԱՆՄԱՐ ՅՈՒՇ ՄԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՕՐԵՐԷՆ
(Բանաստեղծ Հրաչեայ Յովհաննիսեանի այցը Հալէպ.

7 963-7 964 դպրոցական տարեշրջան)

Հալէպի ՀԲԸՄ֊ի Աազար Նաճարեան ֊  Գալուստ-Կխլպէնկեան վարժարանի 
11֊րդ դասարանցիներ էինք։ Առտուընէ դպրոցէն ներս լուր տարածուած էր, որ 
հայրենի հիւրեր պիտի այցելեն մեր վարժարանը։

Ուրախ էինք աշակերտական ուրւսխութեամբ. հաւանականութիւն կար, 
որ սովորական դասապահէ մը պիտի կտրուէինք...։ Չեմ յիշեր այդ օր գրաւոր 
քննութիւն մը ունէինք կամ ոչ։ Կարետրը՝ դպրոցական առօրեայէն դուրս բաներ 
տեղի պիտի ունենային, եւ մենք ուրախ էինք։
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Վերջապէս եկաւ պահը, եւ հայրենի հիւրը տնօրէնին հետ մեր դասարանէն 
ներս մտաւ։ Մեր հայերէն լեզուի ուսուցիչը, ինքն ալ բանաստեղծ, հրւսպարա– 
կագիր, Պրն. Հայկ Պարիկեանը յատկանշական հպարտութեամբ ներկայացուց 
օրուան հիւրը՝ բանաստեղծ Հրաչեսւյ Յովհաննիսեանը (1919-1997)։

Հիւրը, մէկ առ մէկ մեզ քննելէ ետք, սկսւսւ հարցումներ ուղղել, թէ ինչ գի
տենք մեր հայրենիքին մասին, հայոց պատմութեան մասին, իր դէմքի արտա֊ 
յայտութենէն յայտնի էր, որ զարմացած էր մեր պատասխաններէն, թէ ինչպէս 
մենք Սուրիոյ քաղաքներէն մէկուն՝ Հալէպի մէջ, Եղեռնէն վերապրած սերուն
դին յաջորդները, երկրորդ եւ երրորդ սերունդ, անապատի աւագներէն հոս 
հասնելով, դասարաններու մէջ այսքան բան սորված ենք մեր պատմութեան եւ 
մշակոյթին մասին... շնորհիւ մեր նուիրեալ ուսուցիչներուն։

Ես այնքան յուզուած էի, որ կ՚ուզէի իր ներկայութեան այդ պահը երկարէր... 
հակառակ անոր որ անհամարձակ բնաւորութեանս պատճառաւ ճանչցուած էի 
որպէս շատ ամչկոտ աշակերտուհի մը...։

Այո... եւ ես... ամչկոտս... ձեռք բարձրացուցի ըսելով.
-  Պարոն բանաստեղծ, խնդրեմ, շուտ մի մեկնիք մեր դասարանէն... գիտէք, 

թէ Ձեր ներկայութեամբ ինչ կը զգանք սա պահուս, հոս, այս դասարանին մէջ... 
կ՚երեւի նոյն զգացումն է, ինչ որ մեր հայոց պատմութենէն սորված ենք... թէ 
Արշակ թագաւորը ինչ կը զգար Պարսկաստանի մէջ, պատառիկ մը հայրենի 
հողին վրայ...։ Պարոն բանաստեղծ, այս պահուս, հայրենի հիւրերուն ներկայու
թիւնը մեզի այդ ուժն ու կորովը կու տայ...

Եւ... ձայնս դողաց, յուզուեցայ։ Մէկ ալ տեսնեմ՝ ամպիոնին քովէն ոտքի ելաւ, 
եկաւ եւ քովս, գրասեղանիս նստաւ՝ թեւը ուսիս դնելով մխիթարելու զիս...։

Մեր աչքերը թաց էին հայրենի կարօտով։
Անմոռաց պահ մըն է այս Հալէպէն, դպրոցական գրասեղաններէն եւ թան

կագին յուշ մը՝ հայրենի բանաստեղծ Հրաչեայ Յովհաննիսեանէն։

*Հսւյրենի բանաստեղծը իր այս այցին մասին օրին արտայայտուած է թէ 
Պէյրութի «Զարթօնք» օրաթերթին մէջ լոյս տեսած իր յօդուածով եւ թէ 1969-ին 
Հայաստան հրատարակչութեան կողմէ տպուած իր «Մօտիկն ու հեռուն» հատո
րին մէջ։

հէէթտ։//հօ̂ 6րտոե1օ§. աօրժթրշտտ. շօրո/ 
28 Մարզ7, 2018
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ՅՈՒՇ ՄԸ 1984 ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ ԶԱՒԿԻՍ՝ ԱՐԱՅԻՆ ՀԵՏ 
ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԱՅՑԷՆ

1984-ի Օգոստոսին, 14 տարեկան պատանի տղուս՝ Արային հետ Արտա
սահմանի հետ Աշւսկութային Կապի գրասենեակէն եկած հրաւէրով 5 հայերէն 
լեզուի ուսուցիչ եւ 12 պատանի մեր հետ հիւր էինք մեր հայրենիքէն ներս։

Օրին մանրամասն արտայարտուած եմ այդ օրերու տպատրութիւններուս 
վրայ։ Տղաքը «Արւոեկ» ճամբար ղրկուեցան, իսկ մենք աշխարհի ամէն կող– 
մերէն մօտաւորապես 55 «արտւսսահմանցի» հայ լեզուի կրթական մշակներու 
հետ հետեւեցանք վերապատրաստման դասընթացքներու։

Այսօրուայ տեղադրումս անոր համար է, որ հայրենի հեռատեսիլի <–1 կա
յանէն այսօր դիտեցի այն հաղորդումը, որ մանրամասնօրէն կը պատմէր բոլոր 
այն դժուարութիւններուն մասին, որ մեծն քանդակագործ Երուանդ Քոչւսր դի– 
մակալած էր ժամանակին։ Ոչ միայն Աոսկուայի երկաթեայ եաթաղանին պատ– 
ճառաւ, այլեւ մեր ազգին պապէն աւելի պապական դառնալու մարմաջին, որ 
շատ դիւրութեամբ կարելի է պիտակել դաւաճան-լրտեսութեամբ։

Ատենին այն աստիճան հեռու գացած են անոնք իրենց ոտնձգութիւններով, 
որ աշխատանքի վայրի մէջ եղած ատեն իսկ փորձեր են կոտրել, վնասել, յու
սահատեցնել եւլն... բայց արուեստագէտը, ամուր իր հաւատքին եւ հետետղա֊ 
կանօրէն իր տեսիլքին, շարունակած է իր գործը եւ պանծալիօրէն իր լրումին 
հասցուցած է։

Տակաւին ցաւալին այն է թէ... փառաւորապէս տեղադրուելէն ետք իսկ ֊  
մեր հայրենակիցները իրենց խծբծոցէն չեն հրաժարած, մինչեւ որ Մոսկուայէն 
հեղինակաւոր օտար արուեստագէտ մը գովասանական յօդուած մը գրած է՝ 
ընդմիշտ լռեցնելու համար անհաւատ հայ լրտես-սկեպտիկներուն լեզուն։

Ինչու մենք միշտ պատրաստ ենք չհաւատալու մեր հանճարներուն...
Այսօր Սւսսունցի Դափթը յաղթականօրէն կը բազմի Երեւանի սրտին մէջ եւ 

տեղ գրաւած է մեծ ու պզտիկ յաջորդող սերունդներու սրտին ու հոգիին մէջ։
Օրինակ՝ այդ օրերուն, 1984-ի ամրան, իմ պատանի տղաս, որ այդ մէկ 

ամսուայ պտոյտէն ետք երբ Նիւ Եորք վերադարձած էինք, իր երկրորդականի 
արուեստի ուսուցիչը զինք ներառած էր խումը՝ տաղանդաւոր դպրոցականնե
րու շարքին հետեւելու համար Մեթրոփոլիթըն Թանգարանի արուեստի դա
սընթացքներուն։ Իր գծածներէն մին արժանացաւ առաջին մրցանակի, օրին ոչ 
միայն իրեն փոքրիկ նիւթական նուէր մը տոփն, այլ եւ իր գծածը նուէր տրուե– 
ցաւ Մեթրոփոլիթըն Օփերայի սոփրանօ Պէվըրլի Սիլզին, որմէ ետք այդ գծան– 
կարը երգչուհիին գրասենեակի պատին վրայ տեղ գտաւ։
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Ահաւասիկ ներշնչումի աղբիւր -  Հրւսչեայ Քոչար ֊  Սասունցի Դաւիթ, բոլոր 
ոտնձգութիւններէն յաղթական դուրս ելած ֊  Սասունցի Դաւիթին ներկայութեան 
ուժը Երեւանի սրտին մէջ արտասահմանեան պատանիին հոգիէն ներս։

Սփրիեկֆիլւր, Փէնսիլվանիա, Ապրիլ 2020

ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԻ ԵՏ ՈՒ ԱՌԱՋ. ՀԱԱԷՊԵԱՆ «ԳԱՐՈՒՆԸ»

(Իրական դէպք զարմիկիս Հալէպի մէջ պատանդ բռնուելուն առթիւ)

Հալէպեան գեղեցիկ առաւօտներէն մին էր։
ժիրայր արթնցաւ, կամացուկ մը անկողնին մէջ մէկ կողմէն միւսը դարձաւ։ 

Կողքին խոր քունի մէջ նիրհող կնոջ խաղաղ դէմքը յիշեցուց, որ գիշերուայ տե
սածն ու լսածը երազ մըն էր։ Սեւանը հետը չէր կրնար ըլլալ։

Այդ ինչ երազ էր։ Աստուած իմ։
ժիրայր իր մեծ հօրը չէր տեսած։ Ծնած էր անոր մահուընէն ետք։ Գաղթակա

նութեան յաջորդող տարիներուն հազխ երկու մանչ զաւակի ծնունդը տեսած կը 
մահանայ, կը պատմէր մեծ մայրը, որ շատ երիտասարդ տարիքին այրիացած էր 
եւ քովիկը կը պահէր գեղադէմ, պեխաւոր մարդու մը նկարը։ ժիրայր մեծ հայր 
ըսելով ճանչցած էր իր մեծ հօր կրտսեր եղբօրը, որուն անունն ալ կը կրէր ինք։

Փոքր եղած ատեն կը սիրէր Տէտէին գիրկը նստիլ (մեծ հայրիկի տեղ այդպէս 
կ՚անուանէին զինք) եւ անոր պատմութիւնները լսել։ Տարիքի բերումով պատ– 
մութիւններուն նիւթը ւիոխուած էր։ Սկսած էին խրատական բնոյթ ստանալ, երբ 
ինք սկսած էր երկրորդական յաճախել։ Իր վերջին տարիներուն ալ քաղւսքա– 
կանացած էին խրատները։ Կը սիրէր թոռնիկին «աչքերը բանալ» աշխարհին եւ 
սորվեցնել որուն հաւատալ, վստահիլ կամ չվստահիլ։ Քանիցս առիթ եղած էր 
մինակ ըլլալու եւ ուղղակի անոր պատմածները մտիկ ընելով այլեւս ինք մխիթա
րել ջանացած էր մեծհայր-ամմոյին։

-  Տէտէ, այդ օրերը գացին, ալ անանկ բաներ չեն կրնար պատահիլ։
-  Եաւրում, մարգ արարածը ամէնէն գէշ գազանն է, մանաւանդ թուրքին 

արիւնին մէջ որ նստած է այդ վայրենութիւնը, օր մը չէ օր մը նորէն դուրս կ՚ել
լէ։ Մեր երկու միլիոնին արիւնը խմեցին պաղ ջուրի պէս, մեր տուներուն տէր 
եղան, մեր պզտլիկ աղջիկները իրենց կին ըրին, մինչեւ հիմա ով ինչ կրցաւ 
ընել, եաւրուս։

-  Տէտէ, անոնք այս օրերուն շատ կը զարգանան, աղուոր գրողներ ունին, որ 
իրենց ժողովուրդին կ՚ուզեն արթնցնել, սորվեցնել մարդասիրութիւն, ընկերա– 
սիրութիւն,– կը շարունակէր ժիրայր Տէտէին ծերութեան օրերուն գէթ հոգիին 
խորը բոյն դրած այդ վախը վանելու ջանասիրութեամբ մը։
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-  Տղւսս, ըսածներս ականջիդ օղ ըրէ, մի՛ խւսբուիր, միշտ արթուն եղիր կրցա
ծիդ չափ,֊ կ՚ըսէր Տէտէն գլուխը շարժելով։

ժիրայր երազին մէջ կրկնուող ճիշդ նոյն տողերը լսած էր եւ ընդոստ արթն
ցած։ Մեծ հայր-հօրեղբայրը շատոնց մահացած էր։ Բայց ինչ յստակ էր ձայնը եւ 
դեռ ականջին մէջ կ՚ալիքատրուէր։

Կամացուկ մը դուրս սահեցաւ անկողնէն, արագ արադ հագուիլ սկսսււ ինք– 
նամոռաց աճապարանքով մը եւ ծայրայեղ զգուշատրութեամբ, որպէսզի Սեւա– 
նը իր խաղաղ քունէն չարթնցնէր, յանկարծ հեռուէն ահատր պայթիլն մը զինք 
առօրեային բերաւ։ Տխրութեամբ գլուխը շարժեց։

«Նորէն սկսան»,– անցաւ մտքէն։
Մէկ ւոարիէն աւելի էր, որ հալէպեան խաղաղ առաւօտներուն բանջարեղէն, 

պտուղ կամ ձմերուկ ծախող իշապաններուն երգեցիկ կանչերը լռած էին։ Փո– 
խարէնը փամփուշտի, թնդանօթի կրակոցներուն, պայթող ու հրկիզուող ինքնա֊ 
շարժներու հեռակայ կամ մօտիկ խլացուցիչ ձայները գոց պատուհաններէն ան– 
գամ ներս խուժելով կը ցնցէին զիրենք հոգեպէս եւ ֆիզիքապէս։

Մի քանի ամիս առաջ աղջկան հարսանիքն էր։ Ինչեր նախապատրաստած 
էին այդ հարսանիքը կարելի եղածին չափ շքեղ ու փառաւոր կերպով գլուխ հա– 
նելու։ ժիրայրին երազն էր մանաւանդ, որ այդ հարսանիքը առիթ ըլլար աշ– 
խարհի չորս կողմը ցրուած գերդաստանին անդամները իրար մօտ բերելու։ 
Նիւթապէս վիճակը կը ներէր բոլորին Հւսլէպ բերել տալով Տէտէին փափաքը, 
գէթ յետ մահու, իրականացնելու։ Հւսլէպի պէս աշխարհի՚ն մէջ տեղ չէր կրնար 
ըլլալ։ Թ՜ող գային ալեւ հալէպցի հայուն հիւրասիրութիւնը վայելէին։

-  Ինչու անանկ արագ արագ կը հագոփս։ Ինչ եկաւ խելքիդ նորէն։
-  Քնացար ելար մոռցար ամէն բան։ Չես լսեր դուրսի կրակոցները, պայթող 

ռումբերէն փողոցին երկայնքին քանդուած տուներուն փոշիներն ու հրկիզուող 
ինքնաշարժներուն բոցերը։

Այս անգամ Սեւանին տագնապահար ձայնն էր, որ մէկ շունչով կը պարպէր 
իր վախը, խաղաղ քնացողը ինք չէր կարծես։ Ա՜խ, գիշերուան երազին շարու
նակութիւնն էր այս։

-  Հոգի՛ս, լաւ երազչեմ տեսած. Տէտէն ինծի թաներ մը ըսաւ, ձայնը ականջիս 
է։ Երթամ մէկ հատ խանութը աչքէ անցընեմ,– ժիրայր փորձեց հանդարտեցնել 
կնոջը։

-  Հիմա խանութիդ տէրտը առեր ես, կեանքիդ մասին մտածէ։ Չես լսեր 
ամէն կողմէ մարգ կ՚առեւանգեն՝ դրամ կորզելու եւ դարձեալ զէնք դնելով մարդ 
սպաննելու համար։

-  Աղջիկ, ինչ կը խօսիս, մէկ հատ մտածէ, այդ խանութը հօրս քրտինքով եւ 
իմ ծանր աշխատանքովս այս օրերուն հանգիստ հաց մը ուտելու հասցուց մեր 
բոլորին, գաղթականի հոգեբանութենէն դուրս հանեց, զաւակներուդ ապագան
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շտկեց, համալսարանի հասցուց։ Ս՜էկ հատ ւսչքիդ առջեւ բեր մեծ հայրիկիդ 
մէկ սենեականոց բակի տունը կամ իմ Նէնէիս տունը։ Չես յիշեր, ինչ հպարտ 
էին, որ առաջիններէն էին թիթեղէ տուներէն, կիւրինցիներուն քէմբէն դուրս 
ելլելով այդ փառաւոր վիճակին կրցեր էին հասնիլ։ Մէկ հատ շուրջդ նայիր եւ 
«փառաւորութիւնը» բաղդատէ։ Այս ամէնէն արդիական բաները վեց սենեակւս– 
նոց յարկաբաժինիդ մէջ ֊  ներառեալ սպասուհիիդ սենեակը ֊  ուզածիդ պէս եւ 
ուզած ատենդ այդ խանութէն եւ մեր քրտինքով է որ կրցանք ունենալ։

ժիրայր, պահ մը մտածելէ ետք, առանց սպասելու կնոջ ըսելիքներուն ւսւելցուց.
-  Շատ լաւ, մինակ չեմ երթար, Ղասսանին ալ հեստ կը տանիմ։
Ղասսանը իր ամէնէն հաւատարիմ սուրիացի գործաւորն էր, որուն զաւկի մը 

չափ կը վստահէր, ան ալ փոխադարձաբար՝ հօր մը պէս շատ կը յարգէր զինք, 
մէկ խօսքը երկու չէր ըներ։

Երբեմնի իրենց աշխոյժ թաղը գերեզմանային լռութեան մէջ էր. միայն հե
ռովն լսուող կրակողներու ձայնը կը խանգարէր տիրող լռութիւնը։

Թաղին փլատակ դարձած տուներուն փոշիով ծածկուած ինքնաշարժը մւսք– 
րեց, զգուշատրութեամբ միշտ աջ ու ձախ նայելով։ Առաջ մաքրող տղայ մը 
ունէր, որ գիտէր թէ «Մուալլէմը» -  վարպետը որ ժամուն խանութ կ՚երթար։ 
ճիշդ այդ ժամէն տասը վայրկեան առաջ կու գար ինքնաշարժը փայլեցնելու եւ 
կը սպասէր իր առատաձեռն «պախշիշին»՝ վարձատրութեան։

Մարդ-մարդասանք չկար։ Ինքնաշարժէն ներս մտաւ, բանալին դարձուց՝ աշ
խատեցաւ։ Ամէն անգամ որ Տէտէն իր երազին եկած էր, լաւ բան մը պատահած 
էր։ Հանգիստ շունչ մը քաշեց։ Մինչեւ հիմա ամէն բան լաւ ընթացաւ։ Բայց այս 
գիշերուան երազը շատ հոգի խռովող բան մըն էր, երազին մէջ Տէտէն «զգոյշ, 
մի խաբոփր» կ՚ըսէր։ Չորս կողմը նայեցաւ, գաղտագողի խաչ մը հանեց։ Լուր 
տարածուած էր, օրինակներով ալ գիտէր եւ տեղեակ էր, թէ քրիստոնեաներու 
դէմ հալածանք կայ։ Առեւանգումները յաճախակի դարձեր էին, մեծաքանակ 
գումար կը պահանջովը, չկարենալ տալու պարագային՝ «առեւանգուողին մար– 
մինը կտոր կտոր եղած գիշերով ընտանիքին դրան առջեւ դնելով կը հեռանան 
կոր...»,– ըսուած էր։

Յիշեց թէ ինչպէս պաքալորիային տարին ժիրայր ինք Տէտէին կը փորձէր 
համոզել, որ ժամանակները փոխուած են։ Մարզիկ զարգացած են այլեւս եւ 
աւելի քաղաքակիրթ։

«Ինչ քաղաքակիրթ, ի՜նչ զարգացած։ Սա չորս կողմդ նայիր մէյ մը,– ժի
րայր սկսած էր ինքնիրեն խօսիլ այս անգամ։ -  Իմ եկեղեցիս այրեցին, կնքուած 
մկրտարանս պղծեցին, սուրբ գիրքերը այրած գետինները մոխիրներու մէջ են, 
հինգ հարիւր տարուայ պատմական արժէք ներկայացնող փակ շուկան գետ– 
նի հաւասար ըրին»։ Իր ըրածը արդեօք խենթութիւն չէր։ Այս խառնակ օրերուն 
մինչեւ գործատեղի երթալը որքանով ապահով էր ու ճիշդ։

65



Քանի՜ քանի շաբաթէ արդէն փակ էր։ Սակայն հոգին հոն էր. կեանքին ութ
սուն տոկոսը հոն անցուցած էր։

Եթէ Սեւանը իր ընկերուհիներուն քով կը հպարտանար Իտալիայէն յատուկ 
բերուած իրենց կահ-կարասիով, Փարիզէն բերուած պարահանդէսի տարազնե
րով, այդ բոլորը այս արհեստանոցին շնորհիւ էին։ ժիրայր ինք ալ պակաս հպարտ 
չէր իր արհեստանոցին եւրոպական-գերմանական ամէնէն արդիական գործիքնե
րով, որոնց շնորհիւ ճանչցուած-փնտռոււսծ վարպետ մասնագէտ մըն էր իր գործին 
մէջ։ Զանոնք ձեռք բերելու համար քրտինք թափած էր՝ ղրուշ ղրուշի վրայ դնելով։

Ղասսանը հասած էր եւ լռելեայն քովը տեղատրուած՝ կարծես զգալով վար
պետին ներքին խռովքը։ ժիրայր իր մտքերէն սթափելով շունչ մը քաշեց։ Թփկ֊ 
նապահի պէս ուժ մըն էր Ղասսանին ներկայութիւնը։ Անոր հաւատարմութեան 
կասկած չունէր։ Տղեկ մըն էր, երբ իր մօւո ւսշկերտութեան սկսւսւ։ Յաճախորդ
ներուն սուրճ բերող-տանողն էր։ Արթուն միտք ունէր եւ հետզհետէ արհեստին 
բոլոր գաղտնիքներուն տիրանալով դարձած էր իր աջ բազուկը։ Շատ անգամ 
բանալին իրեն կը յանձնէր, որ ան բանայ եւ գոցէ արհեստանոցը։ ժիրայր ար
դէն 62 տարեկան էր։ Լաւ յաճախորդ մը գտնէր ու տար ալ վերջանար, այս գոր– 
ծէն ազատէր։ Ինք այլեւս պատրաստ էր Տէտէի պարտականութեան սկսելու։ 
Ղասսանին ալ կրնար աւելի յարմար գինով տալ ազատիլ։ Իր մէկ հատիկ տղան 
համալսարան էր։ Չէր ուզած արհեստաւոր դառնալ։ Ղասսանը իր խանութին եւ 
ափերուն մէջ մեծցած զաւակն էր։

-  Եա մուալլէմ-վարպետ իմ, իշալլահ խէր,– ըսաւ, երբ ինքնաշարժը զգուշօ– 
րէն թաղը դարձաւ։

Աինչեւ գործատեղի հանգիստ, առանց դադարի հասան։ ժիրայր ինքզինք 
այպանելու սկսաւ Տէտէին երազը սխալ թարգմանելուն համար։ Բան մըն ալ 
չկար վախնալու։ Որոշեց խօսիլ եւ իր մտքինը Ղասսանին առաջարկել, թէկուզ 
եւ շատ աւելի նուագ գինով։

Այս մտածումներուն մէջ էր, երբ երկու հոգի մօտեցան արհեստանոցի մատ
քին։ Զարմացած էր, որ ինքնաշարժի ձայն չէր լսած։ Ուրկէ բուսան ասոնք, ան
ցաւ մտքէն, յաճախորդի ալ չէին նմաներ։

֊  Աինու Աուալլէմ ճիրար - Ո՞վ է վարպետ ճիրւսրը,– հարց տոփն։
Անունին սխալ հնչումին վարժուած էր։
Առանց տատամսելու «ես եմ» ըսաւ։
-  <իմա մեզի հետ պէտք է գաս,– խիստ ու հրամայական ձայնով մը ըսաւ 

անոնցմէ մին։
֊  Ինչո՞ւ, ի՞նչ ըրած եմ որ,– ուղիդ դիրք պահելով՝ պատասխանեց ժիրայր։
֊  Ղուք քրիստոնեաներդ, մասնատրւսբար հայերդ, մեզի հետ չէք, դուք այս 

երկիրներուն մէջ տեղչունիք այլեւս։
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- Դուն ով ես որ կ՚որոշես թէ այս երկրին մէջ ով պիտի ապրի կամ ոչ, Մուալ– 
լէմին պսւպան հոս ձնած է,– մէջ մտաւ Ղասսան իր վարպետին թիկունքին 
պաշտպան կանգնելով։

Անկոչ երկու մարդոցմէ մին զէնք հանելով, դէպի վար փամփուշտ մը պար– 
պելով Ղասսանին ոտքը վիրատրեց։ Իսկ միւսը, այդ շփոթին մէջ երկու բռունց
քի հարուած տալով ժիրայրին ականջին ու ճակատին, շշմեցեցուց զի^Ք։ 
Միւսն ալ, առիթէն օգտուելով պարկ մը անցնելով ժիրայրին գլխուն եւ թեւերէն 
քաշքշելով, հրմշտուքով մը զինք ինքնաշարժի մէջ նետեցին։

-  Գացի, մեծ հայրերուս քով գացի,– կը շշնջայ ինքնիրեն ժիրայր ու կ՚ուշա
թափի։

Քանի ժամ, քանի օր կը մնայ այդ դիրքով՝ չի յիշեր։ Կը սթափի, երբ կը զգայ 
թէ մէկը ուժգնօրէն կը ցնցէ զինք։ Չորս կողմը տեսնել կ՛ուզէ։ Կատարեալ մթու
թեան մէջ մի քանի հոգիի շուք հազիւ կը զատորոշէ։ Անոնցմէ մին հարուածէն 
ցաւող ականջին պաղ բան մը կը դպցնէ։

- Խօսէ, կինդ է, ըսէ որ ողջ ես, լաւ ես, եւ եթէ քառորդ միլիոն սուրիական 
մինչեւ շաբթուն վերջը չի բերեն մեր որոշած տեղը, յաջորդ օրը մարմինդ կտոր 
կտոր հոն կը տեսնեն։

ժիրայր զարմացած մտիկ կ՚ընէ։ Այս ուր կը գտնուի ինք։ Որքան հեռու է իր 
տունէն։ Սուրիացի արաբի արաբերէնը չէր, որոնց կը խառնուէր թուրքերէն թա
ռեր։ Ովքեր են ասոնք, որ իրենք իրենց իրաւունք կու տան այս տեսակ ահատր 
ոճիրներու։ Սակայն ով էր հարցնողը։ Տէտէն միշտ չէր ըսեր.

֊  Եաւրում, պղտոր ջուրին մէջ ձուկ որսալու ելլող շատ կ՚ըլլայ, զգոյշ եղիր։
Բայց այսքան տարիէ ազնիւ ու պարտաճանաչ քաղաքացիներ էին ինքն ալ, 

իր ազգականներն ու իր բոլոր ընկերները։ Զինուորական ծառայութիւն ըրած 
էին, երկրին վերելքին սատարած էին ամէն ձետվ։ Երբ Ամերիկա գաղթելու 
խօսքը ըլլար, մեծ մայրը երկու ձեռքերը վեր բարձրացնելով կ՚անիծէր Ամերիկա 
գացողներն ալ, Դոլոմպոսն ալ, որ Ամերիկա ըսուած երկիրը գտած էր։

-  Ամէն աշխարհը խանգարուի իսկ, մեր Հւսլէպին բան մըն ալ չ՚ըլլար,– հա
մոզուած էր ու կը ջանար համոզել շուրջինները։

-  Յետոյ Ամերիկա գացողը կը կորսոփ, հոս մնացողը ուշ կամ կանուխ Հւս– 
յաստան երթալու դիւրութիւնը ունի,– կ՚ըսէր Հայաստւսնի երազային պատկերը 
աչքին առաջ տեսնելով։

-  Եալլա ըհքի... հայտէ խօսէ,– հարուած մը եւս իջաւ գլխուն. միեւնոյն ձայնն 
էր որ զինք հոս քաշքշած էր։

-  Սեււսն, ինչ որ կ՚ուզեն, կրցածնուդ չափ շուտ ըրէք, տուէք, Տէտէին հետ 
խօսելու մի ձգէք զիս,– ըսաւ եւ արաբերէնով շւսրունակեց,– ես լաւ եմ, մինակ 
չեմ հիմա։

Ուրիշ բան չէր կրնար ըսել։ Հեռաձայնը անջատած էին արդէն։
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Սակայե Սեւան հասկնալիքը հասկցած էր։
Շուքի մէջ երեւցողեերը ձգեցին դուրս ելան։ ժիրայր զգաց, որ շատ անօթի 

էր։ Կ՚ուզէր գիտնալ թէ քանի՞ օրէ այս մութ խուցին մէջն էր։ Չէր յիշեր։ Գրպան
ները խառնեց. գիտէր որ միշտ շաքար, շոքոլայ կ՚ունենար գրպանը ընտանի– 
քին ւիոքրիկները ուրախացնելու համար։ Պարապ էին գրպանները։ Կողոպտած 
էին, ուրիշ կարետր թուղթեր, դրամապանակ ունէր, տան բանալին հոն էր։ Բան 
չէր մնացած։ Զգաց որ սրունքներուն միջեւ տաբատը թրջուած էր։ Ինքն իր հո– 
տը չսիրեց։ Լաւ որ մեծ գործ չէր ըրած։ Քանի օրէ ինչ կերած էր, որ պահանջք 
զգար արտաքնոց երթալու։

Սեւանին աչքերը տեսնէին այս վիճակը։ Ինչ նախանձախնդիր էր հագուստ֊կա֊ 
պուստին։ Հապա մայրը։ Լաւ, որ շատ հեռուներն էր։ Ընտանիքին մէկ մասը ար
դէն Ամերիկա հասած էին։ Ամերիկա հաստատուած էր իր մէկ քրոջ մօտ եւ ամէն 
հեռաձայնային խօսակցութեան կը ջանար համոզել, որ «թուղթերը շինէ», ինք ալ 
իր ընտանիքին հետ Ամերիկա հաստատուի։ Մանաւանդ այս անցնող տարուան ըն– 
թացքին աւելի յաճախակի ու աղաչական էին այդ առաջարկները։ Միշտ ալ կտրա– 
կանապէս կը մերժէր։ Հիմա պիտի չուզէր, որ մայրը իմանար իրեն պատահածը։

-  Եթէ տեղ մը փոխադրուելիք ըլլամ, ատիկա միայն ու միմիայն Հայաստան 
պիտի ըլլայ,– կը պատասխանէր մօրը։

Աչքերը բաւական մութին ընտելացած էին։ Խուցին մէջ ունեցած-չունեցածը 
քուրջի կտորի պէս ծածկոց մըն էր, որուն քով նշմարեց պնակի պէս բան մը։ 
Ձեռքը պտտցուց, մի քանի ձիթապտուղ կար եւ քառորդ հացի պէս չոր կտոր 
մը։ Կնոջ ձայնը կրկին ականջին եկաւ.

֊  Մութը չկոխած տունդ հասիր, մածունով քէօֆթէ պիտի եփեմ այսօր։
Արդեօք ինչեր անցան Սեւանին մտքէն մինչեւ հեռաձայնով կապոփլը։
Մութը չկոխած՝ օր ցերեկով ինչ էր այս գլխուն եկածը։ ժիրայր այլեւս գրե– 

թէ յուսահատած էր։ Գիշեր էր թէ ցերեկ՝ իրեն համար տարբերութիւն չէր ըներ, 
այնքան մութ էր իր գտնուած այս գարշահոտ տեղը։ Ուրկէ այդքան գումար 
իրար քով պիտի կարենային դնել այսքան կարճ ժամանակի մէջ կինը, քոյրը, 
քեռայրը։ «Ես լաւ եմ» ըսած էր եւ սուտ խօսած։ Ուրիշ ի՞նչ ճար ունէր։ Գլխէն, 
ճակատէն ու ականջին քովէն ստացած բռունցքի հարուածներուն ցաւէն ոչ քուն, 
ոչ ալ արթուն ըլլալը կը զանազանէր։

Այսպէս մութ սենեակին մէջ քանի օր, քանի գիշեր մնալը չէր գիտեր ժիրայր։ 
Արդէն ինքզինք մեռած կը համարէր։ Միայն թէ մայրը չլսէր, չիմանար իր ներ
կայ կացութեան մասին։

Յանկարծ նոյն ծանօթ ձայները մօտեցան խուցին։ Կրկին երկու հոգի 
ներս խուժեցին, թեւերուն տակէն բռնելով ոտքի հանել տոփն։ Ուժասպառ էր, 
մարմնէն սարսուռ մը անցաւ, «պիտի տանին սպաննելու»,– անցաւ մտքէն։ 
Գլխուն անցուցին նոյն տոպրակը եւ քաշկռտելով հրեցին մեքենային մէջ։
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Բաւական երթալէ ետք ինքնաշարժը կանգ առաւ։ «Պիտի գնդակահարեն, 
երանի՜ գնդակահարեն, մէկ անգամէն կը վերջանամ, ան ալ երեւի բախտաւո
րութիւն մըն է ֊  ինչ ալ կատակելու սիրտ ունիս»։

Աչքին առջեւ կրկին Սեւանին պատկերացնելով՝ տխուր ժպտալու ւիորձ 
մը ըրաւ։ Դէմքին, գլխուն վրայ կրած հարուածներուն ցաւէն չկրցաւ նոյնիսկ 
ժպտիլ։ ժպտէր իսկ՝ տոպրակը գլխուն անցած էր. մարդ զինք չէր տեսներ, ոչ 
ալ ինք իր շուրջինները։

֊  Եալլա, րուհ լա պէյթէք ֊  Հայտէ, տունդ գնա,– լսեց կտրուկ արաբերէնով 
ձայն մը։

Ձայնը մօտէն էր, նոյն ձայնը մօտեցաւ իրեն տոպրակը գլխէն քաշեց հանեց։ 
Կապուած ձեռքերուն կապերը արձակեց։ ժիրայր վախով մը շուրջը նայեցաւ։ 
Աւսրդ-մարդասանք չկար։ Ըստ երեւոյթին միայն շարժավարն էր զինք ւսյստե– 
ղերը հասցնողը։

- Եալլա, Սալլի ալ նէպի -  Մարգարէին աղօթէ եւ գնա, ասկէ անգին չեմ 
կրնար քեզ տանիլ, գնա եւ տունիդ ճամբան գտիր,– ըսելն ու ինքնաշարժ նստի
լը, սուրալով հեռանալը մէկ եղաւ։

ժիրայրին աչքերը պահ մը շլացան շուրջի բնական լոյսէն, հակառակ անոր, 
որ ուշ յետմիջօրէ էր։ Սուրացող ինքնաշարժին ետեւէն նայեցաւ յանձնուած՝ 
կրակոց սպասելով։ Ոչ։ Ինքնաշարժը փոշիի ամպ մը ետին ձգելով կը հեռա
նար։ Զգաստացաւ։ Աչքերէն չէր վրիպած ինքնաշարժին թիլը։ Սուրիական չէր։ 
Թրքական էր։

Հարիւր տարի ետք միեւնոյն բանը կը կրկնուէր։ Ինք իր միամտութեան վրայ 
խնդաց՝ մտաբերելով բոլոր այն խօսակցութիւնները, որ Տէտէին հետ կ՚ըլլային, 
երբ մանաւանդ ինք երիտասարդական աւիւնով ու լաւատեսութեամբ մը կը ջա
նար համոզել զինք՝ ըսելով, թէ այս դարուս մարդիկ աւելի զարգացած են եւ քա
ղաքակիրթ։

Այո, հարիւր տարի վերջ ի՛ր գլխուն եկածը, այս տեսած-ապրածը երազ չէր։ 
Երազը եւ Տէտէին խօսքերը դարձեալ կրկնուեցան ականջին.

-  Ե աւր ում, զաւակս, պղտոր ջուրին մէջ ձուկ որսալու ելլող շատ կ՚ըլլայ, զգոյշ 
եղիր։

Կրկին չորս կողմ նայեցաւ։ Իր Հալէպին փողոցներն էին։ Բայց ուրտեղեր 
տարեր էին զինք։ Հփմա ալ կարեւոր չէր։ Իր սիրած Հալէպին հողին վրան էր։ 
Ասւ որ Անդրանիկ Ծառուկեանը այս օրերուն չհասաւ։ Այդ աղոտր ներբողա– 
գիրք «Երազային Հալէպին» քաղցրութեան վրայ մոխիր մաղուիլը չտեսաւ։

Չէ, ալ պէտք էր կողմնորոշուէր։ Հիմա իրաւ ազատ արձակուեր էր այդ գար
շահոտ խուցէն։ Վերէն վար ինքզինքը դիտեց, ամչնալիք վիճակ մըն էր։ Բայց 
որո՜ւ հոգն էր։ Այդ փլատակ փողոցներէն տունին ճամբան պէտք էր բռնէր։ Ինք– 
զինք հաւաքեց։ Կեանքը վերստին ապրողի կորովը աշխուժութիւն մը բերաւ
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վրան։ Չորս կողմ նայեցաւ, մարդ-մարդասանք չկար։ Արագ քայլերով, ծանօթ 
փողոցներ որոնելով կերպով մը հւսսաւ տուն։

Ջանգը զարկաւ, ծունկերը ալ դողալ սկսեր էին, գլուխը դրան մօտ պատին 
կռթնցուց՝ վար չիյնալու համար։ Դրան ետին լսուեցաւ Սեւանին զգուշատր ու 
շփոթահար ձայնը.

֊  Ո՞վ է...
-  է;ս եմ, Սեւան, բաց, ես եմ, ժիրւսյրը,֊ հազիւ լսելի ձայնով մը պատասխա– 

նեց ժիրայր։
Բաց դռնէն երբ Սեւան տեսաւ ամուսնին անճանաչելի կապտած դէմքը, 

ուշաթափ գետին փռուեցաւ։
Յաջորդ օրն իսկ ժիրայր մօտեցաւ հեռաձայնին՝ մօրը հեռաձայնելու, սա– 

կայն պահ մը կանգ առաւ ըսելիքները ամփոփելու։
Ինչ պիտի ըսէր։ Պատրաստ էր փոխադրուելու։ Ամերիկա թէ Հայաստան։ 

Ինք միշտ կ՚ըսէր թէ Ամերիկա երթալ ուզողներուն վերջիններէն պիտի ըլլար։ 
Իսկ այսօր երկընտրանքի մէջ էր։ Չէր ուզեր հաւատալ եւ ընդունիլ, որ իր ու 
Տէտէին սիրած պաշտած Հայաստանէն ամէն տարի հազարաւոր հայ երիտա– 
սւսրդ-երիտասարդուհիներ անգործութենէն փախելով շունչ կ՚առնեն հեռաւոր 
Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Պարսկաստանի մէջ։ Նոյնիսկ Թուրքիա կ՚եր
թան գործ որոնելու, հոնկէ ալ ուշ կամ կանուխ, օր մը չէ օր մըն ալ Ամերիկայի 
ճամբան բռնելու։ Հւսյուհիներ կան, որոնք մարմնավաճառութեամբ կը զբաղին 
այս կամ այն երկիրներու մէջ։

Ո՜ւր են այն հերոս հայ աղջիկները, որոնք կը նախընտրէին Եփրատի ջուրե– 
րուն յանձնոփլ կամ ժայռերէն վար նետոփլ, քան թէ թուրքին անկողնին ծառայել։

Այդ բոլորը գիտնալով հանդերձ՝ ինչպէ՞ս իր մինուճար որդին առնէր տանէր 
կամ նոր ամուսնացած աղջկան պատճառ դառնար։ Ո՞ւր տանէր՝ հայրենիք թէ 
Ամերիկա։ Չէր ուզեր որ զաւակները ի՛ր զգացած յուսախաբութիւնը ապրէին այս 
տխուր իրականութեան դէմ-յանդիման դնելով զիրենք։

-  Ալօ, մամա, կարծեմ ալ ժամանակը եկած է լրջօրէն հոսկէ փոխադրուելու 
մասին մտածելու։ Բայց տակաւին վստահ չեմ ո՞ւր։ Հայաստան թէ Ամերիկա...

ժիրայրին ձայնը յուզումէն խռպոտեցաւ, չկրցաւ շարունակել. չուզեց ըսել թէ 
ինչպէս իր եւ իր յաջորդող սերունդին կեանքը վտանգուած էր հոս։

85-ամեայ մայրը ի՜նչ կրնար ընել, երբ ազգովի՛ն հայուն ապագային մասին 
մտածող չկար։ Հորիզոնին վրայ ուղղութիւն եւ հեռանկարային նախագիծ մը 
անգամ չկար...

-  Ւսնդրեմ, օգնեցէք ժիրայրին եւ բոլոր ժիրայրներուն ճի՚շդ կողմնորոշուելու...

Նիւ Եորք, 6 Նոյեմբեր, 2012 
«Նոր կեանք», 34-րդ ւրարի, 22 Նոյեմբեր, 2012, թիւ 51
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ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ՝ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔՈՎ
(Երուսաղէմէն Հսսլէպ մեր ոդիսականը)

Պատանեկութեան յուշեր կան, որ անմոռանալիօրէն դրոշմուած կը մնան 
մտքիդ մէջ։ Յաճախ յուշիկ քայլերով կ՚այցելես ուղեղիդ բջիջներուն եւ սրտիդ 
լարերուն մէջ ծուարած այդ անկիւնը։ Կարդ մը ապրումներ գուրգուրանքով կը 
թաղես մէկ անկիւնը։ Ուրիշներ ընդվզում կը պատճառեն։ Մեծ հարցսւկաննե– 
րու կ՚ւսռաջնորդեն քեզ։ Կը զարմանաս։ Ինչպէս անցան այդ պաները վրայէդ, 
կամ դուն անոնց ընդմէջէն։ Կարելի էր արդեօք այլ կերպ դասաւորել կամ նոյ– 
նիսկ շեղեցնել պաներդ, օրերդ, որոնք անկախ քեզմէ յետագայ կեանքդ մնա– 
յուն շրջանակի մը մէջ պիտի դնէին։

Այդ յուշերէն մին մասնաւորաբար կապուած է նորոգ վախճանեալ եղբօրս՝ 
Տէր Վրթանէս Աւագ Քննյ. Գալայճեանին նետ, երբ տակաւին կուսակրօն քանա– 
նայ էր եւ կը պատկանէր Երուսաղէմի միաբանութեան։

Հալէպի միջնակարգը՝ 9-րդ դասարանը աւարտելէս ետք երազներ ունէի 
անգլերէնս զօրացնելով Աոնտոն բժշկութեան ընդունուելու նամար։ Ինչու ան
պայման Աոնտոն՝ մի նարցնէք, եւ ինչու բժշկութիւն ֊  պատասխանը նիմա ես 
ալ չեմ գիտեր։ Հաւանաբար, անուղղակիօրէն ընթերցումներուս ւսզդեցութիւն– 
ներն էին -  Չարլզ Տիքընզ, ճէք Աոնտոն եւ... մանաւանդ՝ իմ շատ սիրած գրողս՝ 
Անտոն Չեխով, որ թէ բժիշկ էր եւ թէ սքանչելի գրող (անգլերէնս Մոսկուա չէր 
կրնար տանիլ զիս. Անգլիա կրնայի թէ բժիշկ եւ թէ գրող ըլլալ...)։

Նամակագրութիւններս եղբօրս հետ քաջալերեցին, որ Երուսաղէմ երթամ եւ 
Երուսաղէմի Թարգմւսնչաց վարժարանի երկրորդական տասներորդ դասա
րան արձանագրուիմ։ Թարգմանչացին համբաւը վստահութիւն կը ներշնչէր, ուր 
անպայման անգլերէնս պիտի զօրանար - ճի.Սի.Ի.–ի քննութիւններէն պիտի 
յաջողէի եւ շունչս Անգլիա առած՝ համալսարան մը պիտի ընդունուէի։ Պատա
նեկան վարդագոյն երազներ էին անշուշտ։

Այդ օրերուն Երուսաղէմի մէջ տիրող Տիրան եւ Եղիշէ պատրիարքական պայ
քարի ելեւէջներն էին։ Տիրան Սրբազանը Միացեալ Նահանգներ հատած էր, 
շարք մը քաղաքական թէ կուսակցական ծուղակ-ամբաստանութիւն-էնթրիք– 
ներէ ետք։ Յաղթական Եղիշէ Պատրիարքը իր Ռասբութինեան սուր ու զննող 
նայուածքով իգական սեռին սրտին խորերը թափանցելու հմայքով բամբա
սանքի շատ առիթ կու տար։ Փսփսուքներ շատ կը շրջէին վանքին տարածաշր– 
ջանէն ներս եւ դուրս։ Պատանի հոգիէս ներս փլուզումներ տեղի կ՚ունենային 
երդուեալ կղերականին վարք ու բարքին, բարոյականին հանդէպ տարածոտղ 
կասկածելի «կուսակրօնութեան», սեռային եւ սիրային կապերուն... եւ այլ մար
զերու մէջ եղած «ըսի-ըսսււներուն» պատճառով։
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Ընդհանուր փսփսուքներէն մին ալ որ ճակատագրական դեր խաղցւսւ իմ 
կեանքիս մէջ, Եղիշէակսւններու եւ Տիրանականներու յետ-ընտրութեան «ասէ– 
կոսէներն» էին։

Եղիշէ Պատրիարքը աթոռին նստած ով կը համարձակէր իր դէմ արտա
յայտուիլ։ Օգոստոս ամսու Տաղաւարին, Ս. Աստուածածնայ Տօնին -  Խա– 
ղողօրհնէքին հոն էի, կ՚ըսուէր եւ կը սպւսսուէր, որպէս անգիր օրէնք՝ Պատ
րիարքը պէտք էր որ պատարագէր, ինչպէս բոլոր միւս չորս տաղաւարներուն։ 
Սակայն Պատրիարքը մէջտեղ չկար... Երուսաղէմ ալչէր, այլ կ՚ըսուէր թէ Իսրա– 
յէլի կողմ գացած էր գիշերային կեանք վայելելու եւ հոն մնացած էր։

Նոյն շրջանին վանքին մէջ նորընծայ աբեղաներու խումբ մը կար, բոլորն ալ 
իրենց քսանհինգը չբոլորած երիտասարդ հոգեւորականներ։ Անոնցմէ կը յիշեմ 
Հայր Եզնիկը, Հայր Փառէնը, Հայր Գեղամը, Հայր Վահրիճը եւ եղբայրս՝ Հայր 
Վրթանէսը։

Օգոստոս ամիսը Ամմանի մէջ անցընելէ ետք, արդէն 1962-ի վերամուտին 
սկսած էի Թարգմւսնչաց երկրորդական յաճախել։ Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր 
ամիսներուն վիճակացոյցս առի Թարգմանչացի ուսուցիչներէս, Նոյեմբերին 
չհասայ։

Աշնան լուր տարածուեցաւ, որ Պատրիարքը Հայր Եզնիկը կանչած է Պատ– 
րիարքարան եւ նաեւ վանքին սափրիչը։ Նոյն այդ սրահին մէջ իր բարկութեան 
գագաթնակէտին հասած ըլլալով՝ անվայել խօսքերով, անիմանալի հայհոյանք
ներով երիտասարդ աբեղային փիլոնազուրկ յայտարարած է, սափրել տուած է 
աբեղայ Հայր Եզնիկին եւ անվայել հայհոյանքով մը «բարի ճանապարհ» մաղ
թելով՝ ղրկեր է վանքէն դուրս։ Աուր տարածուած էր անմիջապէս թէ Հայր Եզ
նիկը Տիրանական ըլլալով հակա-Եղիշէական արտայայտութիւն մը ունենալուն 
համար «պատժուած էր»։

Նոյն օրերուն Հայր Փառէն Պէյրութ կը գտնուէր արձակուրդով, իսկ Հայր 
Վահրիճ նմանօրինակ ամբաստանութեամբ «աքսորուած» էր Բեթղեհէմ, իսկ 
Հայր Վրթանէսը նշանակուած էր Հրեշտակապետացի հովիւ։ Սպասողական 
վիճակ մը կը տիրէր - ով պիտի ըլլար Հայր Եզնիկին յաջորդող «զոհը»։ Եղ
բայրս ալ Տիրանականներէն մին ճանչցուած ըլլալով ամէն կողմէն թելադրու– 
թիւններ կ՚ըլլար իրեն, որ «գլուխը ազատէ» Երուսաղէմէն։

Ես՝ Թարգմանչացի աշակերտուհիս, լրջօրէն կը հետեւէի դասերուս, երբ օր 
մը դասի պահուն դասարանէն դուրս կանչուեցայ։ Եղբայրս էր զիս դուրս կան
չողը։ Շշուկով ըսաւ.

-  Չըլլայ որ արտայայտուիս որեւէ տեղ, ամէնէն կարեւոր առարկաներդ առ եւ 
դուրս եկուր դասարանէն առանց աղմուկի։ Ս՜էկու բան չըսես։ Ամենամօտիկ ըն– 
կերուհիիդ ըսէ որ նամակ պիտի գրես։
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Այդ օրերուն ոչ համակարգիչ, ոչ համւսցանց, ոչ ալ դիմատետր գոյութիւն 
ունէր անշուշտ։

Մինչեւ հիմա կը զարմանամ թէ ինչպէս ուսուցիչը արտօնութիւն տուաւ դասը 
կէս ձգելով դպրոցէն դուրս ելլէի։ Շրջող լուրերուն հետ հաւանաբար ինք ալ հա
մախոհ էր եղբօրս ցուցմունքներուն։

Շատ արադ սենեկակից Սիրանոյշ մայրիկին քովէն անձնական առարկանե
րուս մէկ մասը առի, բոլորովին ալ պիտի չպարպէինք մեր անձնական իրերը, 
որպէսզի անվերադարձ մեկնումի մեր որոշումին նշան տուած չըլլայինք։

Վանքին մայր մուտքէն ալ դուրս չելանք, այլ կողմնակի՝ Հրեշտակապետացի 
կողմէն, փոքրիկ դուռը օգտագործելով։ Եղբայրս տնօրինած էր, որ յատուկ ինքնա
շարժ մը այդ դրան մօտ մեզի սպասէր։ Քշեցինք Բեթղեհէմ ֊  եկեղեցի չգացինք՝ 
հոն ալ աղմուկ չհանելու եւ ուշադրութիւն չգրաւելու համար։

Եղբայրս կերպով մը Հայր Վահրիճին հետ կապուած էր եւ համաձայնած, որ 
Հայր Վահրիճը «քալելու ելած»՝ մեզ սպասէր եկեղեցիէն բաւական հեռու՝ ձիթե– 
նիի ծառի մը տակ։

Երեքով ինքնաշարժին մէջ՝ ես ունկնդիր էի երկու հայր սուրբերուն առնելիք 
որոշումներուն։ Անկասկած մեծ վախ ունէին, որ յանկարծ երկու հայր սուրբե
րուն բացակայութեան Պատրիարքը տեղեակ ըլլալով՝ հրաման տար ոստի
կսնութեան, որ այս երկու փախստական հոգեւորականները վերադարձուէին 
Պատրիարքարան։ Այդ պարագային ամենամեծ վախը Հայր Եղնիկին ճակա– 
տագրին ենթարկուիլն էր։ Երկուքն ալ իրենց ածիլուելիք գործիքները առած էին 
եւ հաստատակամ որոշած, որ յոռեգոյն պարագային իրենք տեղտյն վրայ պի
տի ածիլուէին եւ յայտարարէին, որ այլեւս այդ միաբանութեան չեն պատկանիր։

Ծրագիրը... Երուսաղէմէն Ամման պիտի երթայինք, հոնկէ ալ՝ Դամասկոս 
եւ անկէ ալ Հալէպ՝ մեր ծննդավայրը, ծնողքիս տունը։ Ամէնէն տագնապալի, 
«վտանգաւոր» պահը Յորդանանէն սուրիական սահման անցնիլն էր։ Պատ
րիարքը յորդանանեան իշխանութեան հետ ունեցած կապերուն պատճառով 
կրնար վերադարձնել տալ մեզ բոլորս։

Հանգստարան մը գտնելու մասին ալչէինք մտածեր՝ օտար կամ ծանօթ աչ– 
քերէն խուսափելու համար։ Հայր Վրթանէսը երկու տարի ծառայած էր որպէս 
Ամմանի Առաջնորդ եւ այդ օրերէն շահած էր բարեկամութիւնը շատ վստահելի 
հայ ընտանիքի մը եւ շարժավարին թելադրելով մեզ անոնց տունը առաջնոր
դեց։ Արդէն գիշերուայ ութ թէ ինն էր։ Անակնկալի եկած տան տէրերը -  հե
ռաձայնի չգոյութեան - շատ լաւ հասկցան դրդապատճառը մեր յանկարծակի 
յայտնուելուն։ Չէինք կրնար հոն գիշերել. պէտք էր շարունակէինք մեր ճամբան, 
որքան շուտ՝ այնքան լաւ, յորդանանեան սահմանէն դուրս ելած ըլլալու համար։ 
Սակայն, երախտագիտութեամբ կը յիշեմ այն ընտանիքը, որ մեզ սիրայօժար

73



հիւրընկալեց, թարմացանք։ Աւելի ուշ նոր ինքնաշարժ մը ապսպրուեցաւ մեզ 
ուղղակի Դամասկոս տանելու։

Դիշերը մեր լարուածութիւնը զգալով՝ արաբ վարորդը հեղ մը երկու հոգեւո
րականներուն կը նայէր, յետոյ ալ ինձի -  պատանի աղջիկ մը -  ի՜նչ գործ ունէին 
ասոնք։ Եղբայրս անդրադառնալով վարորդին մտքին մէջ պտտոտղ տարակու
սանքին, հասկցուց, որ ես իր քոյրն էի, եւ Հալէպ արձակուրդի կ՚երթայինք իր 
ընկերոջ հետ, որ Հալէպ բնաւ չէր եղած։

Ա՜ի քանի ժամուայ ճանապարհը Ամմանէն Դամասկոս - մանաւանդ սահ
ման անցնիլը -  յաւիտենական երկարութիւն թուեցաւ։ Վերջապէս, կէս գիշերէն 
ետք անցանք սահմանը մեծ ցնծութեամբ։ Հոն առանց ժամանակ կորսնցնելու 
տարբեր ինքնաշարժ վարձելով ուղղուեցանք Հալէպ։ ճանապարհին, երբ Հոմս 
հասանք, արդէն հանգստացած էինք, որ հեռացած էինք պատրիարքական 
հաւանական սպառնալիք-վտանգէն։ Կանգ առինք հոն, առաւօտեան մօտ էր, 
նշանաւոր Հոմսի հրուշակավաճառատուները քացուելու սկսած էին։ Հոմսի հա
մեղ թէյն ու անուշեղէնը ըմբոշխնելէ ետք, լրիւ թարմացած ուղղուեցանք Հալէպ՝ 
առաւօտ կանուխ անակնկալի բերելով ծնողքս։

Մնացեալը, մեր կեանքն է, ապրուած տարիները, որոնք ընթացան տարբեր 
հուն ստանալով։ Աոնտոնն ու բժշկութիւնը ծալլուած մնացին ուղեղիս մէկ խոր 
ծալքին մէջ։ Հայր Վահրիճը Հալէպէն Պէյրութ գնաց իր ընտանիքին միանալու, 
անկէ ալ անցաւ Ամերիկա եւ տխուր պատահարով վախճանեցաւ շատ երիտա
սարդ տարիքին։

Հայր Վրթանէսը տարի մը հովուական ծառայութիւն կատարեց Հալէպի 
արուարձաններէն էշրէֆիէի Ս. Վարդան եկեղեցտյ ծուխին՝ միաժամանակ ուսուց– 
չական պաշտօն ստանձնելով Հալէպի Կիլիկեան երկրորդական վարժարանէն 
ներս եւ 1964-ի Դեկտեմբերին մեկնեցաւ Միացեալ Նահանգներ օրուայ Արեւելեան 
Թեմի Առաջնորդ Բարձ. Տ. Թորգոմ Արք. Մանուկեան Սրբազանին հրաւէրով։

Ես մնացի Հալէպ։ Երկրորդականս աւարտելէ ետք ուսուցչութեան սկսայ 
Կրթասիրացէն ներս։ Ամուսնացայ, Հայր Վահրիճը Պէյրութէն Հալէպ եկաւ ներ
կայ ըլլալու իմ պսակադրութեանս՝ առ ի յարգանք եղբօրս, որ արդէն Միացեալ 
Նահանգներ մեկնած էր եւ չէր կրնար ներկայ ըլլալ։

Երուսաղէմեան յուշերը թարմացան։ Անդրադարձանք թէ ինչպէս մեր պա
տանութեան թէ երիտասարդութեան ապրումներուն հետ մեր երազները ան
բացատրելի իրենց վերիվայրումներով, մտավախութիւններով, անփոխարինելի 
հետքերով, իրենց անմեղութեամբ, պարզութեամբ եւ բոլոր ապրուած յոյգերով 
ընթացք առին բոլորովին տարբեր ածուներով։

Տարիները անցան։ Մտքիս մէջ տակաւին հարցում մը կը յամենայ անպա
տասխան, մանաւանդ՝ 2016-ի Օգոստոսին եղբօրս՝ Տ. Վրթանէս Ա. Քհնյ. Դա– 
լայճեանին վախճանումէն ետք։
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Եթէ Եղիշէ-Տիրան պատրիարքական մրցակցութիւն, անձնական վրիժառու
թեան քէներ չըլլային, այդ օրերու երդուեալ խումբ մը երիտասարդ հոգեւորա
կաններէն իւրաքանչիւրին ճակատագիրը որքան տարբեր կրնար ըլլալ։

Նիւ Եորք, 19 Նոյեմբեր, 2016

ՄՏՔԻ ՈՒ ՍՕՏԻ ԶՐՈՅՑ ՊԵՐՃՈՒՀԻ ԱՒԵՏԵԱՆԻՆ ՀԵՏ

(Հանդիպում Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի տնօրէնուհիի՝ 
Տիկ. Զարմինէ Պօղոսեանի հետ)

Ազաւր֊Հայ (յաւրուկ) 
Հանդիպումը վարեց Պերճուհի Աւեւրեան

Ամերիկայի մէջ հայկական ամէնօրեայ դպրոց հիմնելը որպէս աներեւակա
յելի ու անիրագործելի երազ կը նշուէր քանի մը տասնեակ տարիներ առաջ, 
թերահաւատութիւն էր թէ իսկապէս անկարելի ձեռնարկ հսկայական այս ւսշ֊ 
խարհամասի՝ Ամերիկայի, յատկապէս Նիւ Եորք քաղաքին մէջ, ուր մարդիկ, 
ինքնաշարժներու ղեկերուն փարած կամ գետնուղիներու հեղձուցիչ կայա
րաններէն դէպի անհամար գնացքները նետուելով, ապրուստ ապահովելու, 
բարուոք կեանք ապրելու, այս երկրի անհամար բարիքները վայելելու մտահո– 
գութեամբ, հեւքովկը սուրան։

Բայց անիրագործելին միշտ ալ իրագործելի կարելի է ընել, երբ կայ հաւատք, 
բարեսիրութիւն ույատկապէս նուիրում, անսակարկ նուիրում։

Կրթական մշակը հայկական կեդրոններէն ներս նուիրում բառին քաջածա
նօթ է, անով լեցուցած է իր գործունեութիւնը, իր առօրեան, իր ամբողջ կեանքը։ 
Նուիրեալներու այս փաղանգը, թէեւ թիւով փոքր, բայց անհերքելի ներկայու
թիւն են բարեբախտաբար, որոնց կը պարտինք մեր դպրոցներու կայունութիւ
նը, գոյատեւումը, յառաջացումը։

Տիկ. Զարմինէ Պօղոսեան այդ խմբակի առաջատարներէն է, գաղթած Սու– 
րիոյ Հսւլէպ քաղաքէն, շրջանաւարտ ՀԲԸՄ֊ի Աազար Նաճարեանէն, Հւսլէպի 
մէջ երկու տարի որպէս ուսուցչուհի պաշտօնավարած է Կրթասիրաց Վարժա
րանի մէջ։ Նիւ Եորք հաստատուելէն ետք կը դասաւանդէ Աուսաւորչեան Շաբա– 
թօրեայ վարժարանէն ներս, չափահասներու համար երեկոյեան հայերէն լեզուի 
դասընթացքներ վարելով Ս. Վարդան Մայր Տաճարի Մեսրոպ Մաշտոց Հիմ
նարկէն ներս, իսկ ամառները ՀԲԸՄ-ի ճամբար Նուպարի մէջ։ Միաժամանակ 
կը հետեւի համալսարանական դասընթացքներու եւ կը կատալերագործէ իր ու
սումը՝ տիրանալով մանկավարժական վկայականի ՇՍեՄ ֊  Տրօօևխո 0օ11օ§6էն։
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1987-ին կը հրաւիրուի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի տնօ֊ 
րէնուհիի պաշտօնը ստանձնելու. 13 տարի ետք հանգստեան կոչուելու փափա
քով կը դա դրի պաշտօնէն։ Հինգ տարուայ ընդմիջումէ մը ետք, այսօր երրորդ 
տարին ըլլալով, վերստանձնած է նոյն պաշտօնը՝ անշահախնդիր, անձնուրաց 
ու ծանր գործունէութիւն տանելով։

Վարժարանի դռները տակաւին երկու շաբաթ ետք պիտի բացոփն՝ ընդունելու 
աշակերտութիւնը, իսկ Նահատակաց դպրոցին մէջ ուսուցչուհիները հաւաքուած 
են նախապատրաստուելու վերամուտի ժամանման, տնօրէնուհիին թելադրանք– 
ներով դասարանները բարեզարդելու, դասագրքերը պատրաստելու։ Տիկ. Զւսր– 
մինէ բծախնդիր է ու պարտաճանաչ բոլոր մանրամասնութիւններու հանդէպ։ Ան 
թէեւ բազմազբաղ, բայց պատրաստակամ կը դիմատրէ «Հալէպէն եկող հիւրը», 
անոր սրտբաց զրոյցը, փոխանցած տեղեկութիւնները հոգեկան բաւարարութիւն 
կը պարգեւեն՝ ներշնչելով Սփիւռքի գոյատեւման հրամայականը։

Հայկական վարժարանը պաշտելի անկիւնն է, սրբութիւն բուրող, ինչպէս 
հայկական եկեղեցին։

Մեր զրոյցը Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի մասին ինքնաբե
րաբար կը վերածոփ հարցազրոյցի։

Սրբոց Նահատակաց Ազգայիե այս վարժարանը, ինչպէս ընդհանրապէս մեր 
հայկական վարժարանները, եկեղեցւոյ կից է, ուրեմն առընչութիւն ունի եկե֊ 
ղեցւոյ հետ, այս մասին ինչ կը բացատրէք։

Սրբոց Նահատակաց Եկեղեցին կրնամ ըսել որ միակն է ամբողջ Միացեալ 
Նահանգներու մէջ, որ իր գրկին մէջ երեք դպրոցներ կը սնուցանէ։ Երեքն ալ կը 
կրեն եկեղեցւոյ անունը։ Կիրակնօրեան անգլերէն լեզոտվ զուտ կրօնական դաս
տիարակութեան համար է, Շաբաթօրեան հայերէն լեզոփ ուսուցման, իսկ Ամէն– 
օրեան, ուր շաբաթը հինգ օր դասաւանդութիւն տեղի կ՚ունենայ, այս շէնքին մէջ 
կը գտնուի։ Վարժարանը պետականօրէն վաւերացուած է եւ եկեղեցւոյ ենթակայ 
չէ ուղղակիօրէն։ Յիշեալ երեք դպրոցներն ալ իրարմէ անկախ են եւ ունին հա
մապատասխան ուսուցչական կազմ, աշակերտութիւն եւ տնօրէնութիւն։ Ամէն֊ 
օրեայի ուսուցիչները ոչ բոլորն են որ հայ են։ Անոնք պէտք է լրացուցած ըլլան 
Նիւ Եորք նահանգի կրթական պայմանները եւ համապատասխան վկայականով 
ներկայանան։ Վարժարանն ալ հայերէն լեզոփ ուսուցման զուգընթաց՝ պետա
կանօրէն վաւերացուած նահանգային կրթական ծրագրին կը հետեփ։ Վարժա
րանը կը կրէ եկեղեցւոյ անունը, ազգային է, բայց որեւէ կուսակցական պատկա– 
նելութիւն չունի։ Նիւ Եորքի մէջ ունինք երկու թեմեր, այս դպրոցը թէեւ անկախ, 
բայց պաշտօնապէս էջմիածնական Արեւելեան թեմին կը պատկանի։ Սրբոց 
Նահատակաց եկեղեցւոյ պատկանող շէնքին դասարանները, սրահները կը 
գործածենք ամսական որոշ հատուցումով մը։ Դպրոցը սկսած է գործել մանկա–
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պարտէզէ գաղափարով, այդ օրերու եկեղեցւոյ հովիւին եւ Ծխական Խորհուր
դին նախաձեռնութեամբ։ Վաթսունական թուականներուն ամէնօրեայ դպրոց 
ունենալու գաղափարը ընդհանրապէս անհաւատալի էր, պարզապէս կրօնական 
դաստիարակութիւն ջամբելու, հայկական այբբենարանը նոր սերունդին ծանօ
թացնելու փափաքը մղած է հայ համայնքին հիմնել միօրեայ կամ շաբաթօրեայ 
դպրոց։ Երբ քաղաքական պատճառներով Միջին Արեւելքէն հայութեան հոս– 
քը դէպի Հիւսիսային Ամերիկա կը ծաւալի, ու հետաքրքրութիւնը հանդէպ հայ
կական վարժարանի ու հայեցի դաստիարակութեան կը մեծնայ, քաջալերական 
առաջարկներ կ՚ըլլան, որոնց հիման վրայ որոշում կ՚առնուի Նիւ Եորքի մէջ ալ 
հիմնել ամէնօրեայ դպրոց, որուն առաջին աշակերտները այս ընտանիքներուն 
զաւակներն էին։ Այսպէսով Նիւ Եորք քաղաքի առաջին ամէնօրեան հիմնուած է 
1967-ին որպէս Հայ-Պարտէզ։ Երկու տարի ետք մւսնկապարտէզի շրջանը բոլո
րող այս փոքրիկները կ՚անցնէին նախակրթարան։ Ցւսջորդաբար դասարաններ 
կը բացուէին, փոքրիկներուն յառաջխաղացումով դպրոցը կը կազմատրուէր մին– 
չեւ նախակրթարանի վեցերորդ դասարան։ 1979-ին վարժարանը Նիւ Եորք նա
հանգի Կրթական Նախարարութեան կողմէ կը վաւերացուի որպէս արժանաւոր 
կրթական կեդրոն։ 1982-ին նախակրթարանը կ՚ունենայ տասը ընթացաւարտ 
աշակերտներու իր առաջին հունձքը։ Մեր վարժարանի մակարդակը միշտ եղած 
է յոյժ գոհացուցիչ, երբ Կրթական Նախարարութեան կողմէ ստուգումներ կա
տարուած են, նահանգային առումով վարժարանը յաճախ գովասանագրի ալ ար
ժանացած է եւ կատարեալ վստահութիւն շահած։

Վարժարանի աշակերտներուն ընդունման տարիք որոշուած է։
Ընդհանրապէս երեք տարեկանին կ՚ընդունինք պզտիկները ծաղկոց-մանկա– 

մսուրի մէջ, անկէ փոքր տարիքին ընդունելու յարմարութիւն չունինք։ Ծաղկոցի 
շրջանը մէկ կամ երկու տարի է, նայած թէ երեխան որ տարիքի յանձնուած է մեր 
խնամքին։ Այս բաժնի մէջ մեր փոքրիկներուն թիլը կը հասնի 23-ի։ Ըստ պետա
կան ուղեցոյցի՝ մանկապարտէզը կը սկսի հինգ տարեկանին։ Իսկ նախակրթարա
նի առաջին դասարան ընդունման տարիքը վեց տարեկանն է։ Պէտք է ըսել, որ 
այս հանգրուանին է որ մեր աշակերտներուն թիլը կը սկսի նուաղիլ, որովհետեւ իւ
րաքանչիւր շրջանի մէջ ոչ միայն պետական ձրի դպրոցներ կան, այլ նախաճաշ եւ 
ճաշ ալ կը մատակարարեն հոն յաճախող փոքրիկներուն։ Համեստ կարողութիւն 
ունեցող ծնողներուն համար որքան գրաւիչ է այս պարագան։ Այնպէս որ մարտա– 
հրաւէրները մեծ են, պէտք է բոլոր այս դժուարութիւնները դիմագրաւել։

Ծնողները հայ են ընդհանրապէս։
Մեծ մասամբ՝ այո, բայց ոչ բոլորը։ Խառն ամուսնութիւններու արդիւնք 

զաւակներ ունինք, եւ բոլորովին ոչ հայ, այսինքն՝ երկու ծնողներն ալ հւսյու– 
թեան հետ կապ չունեցող ընտանիքի զաւակներ։ Սակայն օտար մայրեր կան,
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որոնք մեր լեզուին, մեր մշակոյթին հւսնդէպ յատուկ յարգանք ունին, ինչպէս 
նաեւ երբեմն կը հանդիպինք հայ մայրերու, որոնք բոլորովին անտարբեր են։ 
Վերջերս երբ հարցախոյզի մը առիթով ծնողներուն հարց տրուած էր, թէ ինչու 
նախընտրած են այս վարժարանը ուղարկել իրենց ւիոքրիկները, ընդհանրա– 
պէս որպէս նախընտրութեան դրդապատճառ շեշտած են յատուկ ուշադրութիւ
նը ու հոգատարութիւնը։ Քիչերն են որ հայեցի դաստիարակութեան կարեւո
րութիւնը առաջնահերթ պատճառը նշած են իրենց որոշումին։ Այս միջավայրին 
առօրեայէն ելլելով՝ նկատելի է, որ աստիճանաբար անձնասէր սկսած ենք դառ
նալ մեր մօտեցումներով, սակայն պէտք չէ մոռնալ նաեւ անոնց, որոնք ի գին 
ամէն զոհողութեան կը հաւատան, կը քաջալերեն եւ իրենց զաւակները կ՚ւսր– 
ձանագրեն հայ դպրոց։

Անձնական բարերարներ նեցուկ կը կանգնքւն վարժարանի նիւթականը 
ապահովելու։

Այո, ունինք բարերարներու շարք մը, որոնք մեր վարժարանի երեսնամեա– 
կի (1967-1997) նուիրուած գրքին մէջ նշուած են։ Ունինք նաեւ հիմնադրամ մը, 
որ հանգուցեալ Տիար Տատուր Տատուրեանի ջանքերով ծնունդ առած է։ Այդ 
հիմնադրամին իր մասնակցութիւնը բերած է մէկ միլիոն ամերիկեանով ոչ-հայ 
ամերիկացի մը։ ժամանակին, այսինքն՝ 1988-էն առաջ ունեցած ենք մեծ թիւով 
բարերարներ, իսկ ներկայիս հայեացքները ուղղուած են դէպի Հայաստան, 
օժանդակութիւնները հոն կ՚ուղարկուին, չնչին գումար մը կը տրուի մեզի։ Գի
տենք, որ Հայւսստանի գիւղերը պէտք ունին այդ օգնութեան, բայց հոս ալ մեր 
դպրոցը նիւթական ներդրման կարիքը ունի գոյատեւելու, յատկապէս ապագա
յին համար նուիրեալ ու նամանաւանդ գիտակից հայեր պատրաստելու, յաջոր– 
դող սերունդները որքանով հետաքրքրութիւն պիտի ցուցաբերեն դէպի հայրե
նիք, հայ լեզուն, մշակոյթը, եթէ այդ ոգին այսօր այս ափերուն մենք չկարենանք 
սերմանել հայ դպրոցի միջոցաւ։

Վարժարանի ծնունդէն ի վեր հոգաբարձութեան կողքին ունեցած ենք զա
նազան անուններ կրող հանգանակութեան յանձնախումբեր, որոնք ոգի ի բռին 
աշխատած են տարեկան պիւտճէն փսխելու։ Հոս պէտք է յատուկ երախտա– 
գիտութեամբ յիշեմ աւելի քան տասնամեակէ մը աւելի գործող ՍՆԱՎ֊ի Բարե
կամներու Յանձնախումբը ֊  էոօոճտ օէ հքՎձՕՏ. Հայ դպրոցի, լեզուի ու մշակոյ
թի պահպանման համար աշխատող սրտցաւ տղաք են ասոնք, որ ի մի եկած 
են։ Անոնց մէջ են մեր շրջանաւարտներու ծնողներէն շատերը, նաեւ ուրիշներ, 
որոնց զաւակները մեր վարժարան չեն յաճախած բնաւ, սակայն կը հաւատան 
հայ դպրոցին կարեւորութեան, հետեւաբար տարեկան պարահանդէսով, մշա– 
կութային թէ ընկերային զանազան ձեռնարկներով նուիրահաւաքի աշխա– 
տանքներ կը տանին։
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Իւրաքանչիւր տարի քանի՞ շրջանաւարտ ունեցած էք։
Նայած, ունեցած ենք 3 շրջանաւարտով աւարտական տարի եւ 5-6 ուսու

ցիչ, եղած է նաեւ 10-12 շրջանաւարտներով աւարտական հանդէս։ Առաւելագոյն 
թիլով հունձքը եղած է տասնվեց շրջանաւարտներով։

Երկու տարի վերջ օրինակի համար 4 շրջանաւարտներով տարեշրջանը պի
տի փսւկենք։ Բայց ինչպէս կը նկատէք, ուսուցիչները կը պահենք։ Երբեմն նոյ– 
նիսկ շրջանաւարտ դասարանի ուսուցիչներուն թիլը աշակերտներէն աւելի է, հե– 
տեւաբար կրթաթոշակը բաւարար չէ դասարանին ծախսերը փակելու։ Որքան ալ 
պիւտճէն վտանգի տակ է, յամառօրէն կը պահպանենք կացութիւնը շնորհիւ օրը 
օրին տգքնաջան աշխատող հանգանակութեան յանձնախումբին։ Կը կազմակեր
պենք նաեւ տարեվերջի հանդէսներ բաւական ճոխ յայտագրով, կը հրաւիրենք 
մեր համալսարանաւարտ շրջանաւարտները որպէս հիւր բանախօսներ։

Վարժարանի շրջանաւարտներուն մէջ կը գտնուին տղաք, որոնք պարտաւո
րութիւնը կը զգան օգնութեան ձեոք մեկնել դպրոցին։

Ինչպէս յիշեցի, 1982-ին առաջին շրջանաւարտներու խումբը ունեցած ենք, 
իսկ այս տարի մեր դպրոցի ընթացաւարտներու 26-րդ խմբակը անցաւ շրջա
նաւարտներու շարքին։ Առաջին խմբակը ներկայիս մեծամասնութեամբ նոր 
համալսարանաւարտներ են, տոքթորականով զինուած, բժիշկ, դեղագործ, հա– 
մակարգիչի մասնագէտ, դրամատուներու մէջ բարձր պաշտօնի հասած տղաք, 
որոնք տակաւ կը սկսին կերտել իրենց կեանքի ուղին։ Անոնց մէջ, բնական է, 
օգտակար եղողներ կան։ Եթէ անոնք տարբեր նահանգ չեն փոխադրուած 
ու քաղաքին մօտակայ տարածքին մէջ բնակութիւն հաստատած են, իրենց 
զաւակները մեր դպրոց կ՚ուղարկեն, եւ ընդհանրապէս մեր շահը կ՚ըլլայ իրենց 
զաւակները՝ մեր վարժարանին թոռնիկները դիմաւորելը։ Ինչպէս յիշեցի, շրջա
նաւարտներու ծնողներ կան, որոնք տակաւին գործօն մասնակցութիւն կը բե
րեն կարգ մը յանձնախումբերէ ներս։ Օրինակ՝ մեր հոգաբարձութեան ներկայ 
ատենապետը շրջանաւարտի ծնողք է։ Մեր շրջանաւարտներէն շատեր ալյանձ– 
նախումբերու մէջ աշխատանք կը տանին, յօդուածներ կը գրեն, այսինքն՝ բա
րոյապես նեցուկ կը կանգնին զանազան հանգանակութեան յանձնախումբերու 
մաս կազմելով, ոչ միայն մեր վարժարանի յանձնախումբերէն ներս, այլ նաեւ՝ 
Հայ Ուսանողական միութիւններէ, ՀԲԸՄ-ի, «Համազգային»ի, Թէքէեսւնի թա
տերական թէ մշակութային յանձնախումբերու մէջ։ Հոս պէտք էյիշեմ նաեւ մեր 
վարժարանի պարբերաթերթ ՍՆԱՎ֊ի «Տեղեկատուն, որ մօտ երկու տարի 
է պատկերազարդ ձեւով վարժարանիս կայքէջին վրայ լոյս կը տեսնէ։ Այս ալ 
ձեւով մը կապ հաստատելու եւ շրջանաւարտները ի մի խմբելու կը ծառայէ, ան
շուշտ նաեւ ծանօթացնելու մեր ներկայ գործունէութիւնը ու քայլ պահելու յառաջ– 
դիմութեան հետ։
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Անպայման ունեցած էք արժանաւոր շրջանաւարտներ, անոնց մասին քւնչ 
կնւզէքյիշել։

Այդպիսի տղաք միշտ եղած են՝ թէ իրենց ծնողքը եւ թէ մեր վարժարանը 
հպարտութեամբ եւ լաւատեսութեամբ ներշնչելու։ Միայն թէ այս նախւսկրթա– 
րանը աւարտելով մեր շրջանաւարտները ստիպուած են ոչ-հայկական վարժա
րաններու մէջ շարունակելու իրենց ուսման յետագայ տարիները։ Ընտանիքը 
մեծ դեր ունի զանոնք կապուած պահելու վարժարանին հետ։ Ես չեմ կրնար 
ըսել, որ մեր շրջանաւարտները բոլորն ալ միեւնոյն աստիճանի հայկական շուն
չով տոգորուած են, բայց անոնց մէջ անպայման կը գտնուին արժանաւորներ։ 
Եղած են տղաք, որոնք փայլուն արդիւնքներ ունեցած են իրենց յաճախած երկ
րորդական վարժարանէն թէ համալսարանէն ներս։ Երբեմն նոյնիսկ այդ վար
ժարաններու տնօրէնները ժամանակ տրամադրած ու շնորհակալական նա
մակ գրած են մեր վարժարանին ուղղուած՝ գնահատելով մեր աշխատանքը, որ 
կրցած ենք լաւ պատրաստուած աշակերտներ հասցնել։ Այս մէկը անշուշտ մեզի 
բարոյական մեծ բաւարարութիւն կը պարգեւէ։

Դպրոցի հետ կապուած ի՞նչ ուրիշ հարցեր ունիք։
Հւսրցերը շատ են, օրինակ՝ այս շէնքին պարագան, դասարանները նեղ տա

րածութիւն ունին։ Սրբոց Նահատակաց եկեղեցտյ Ծխական Խորհուրդը շէն– 
քի բարելաւման մասին յատուկ ծրագրեր կը մշակէ, բայց միշտ ալ անբւսւա– 
րար նիւթականը պատճառ կը դառնայ ծրագրի յետաձգման։ Հայ դպրոցի հետ 
կապուած լօզունգներ շատ կան. մեր հոգեւորականներն ու ազգային հեղինա– 
կատր ւսնձնատրութիւնները կամ ղեկավար դիրքի վրայ եղողները յատկա
պէս շատ կը խօսին այդ մասին։ Երանի թէ խօսքէն աւելի գործնական գետնի 
վրայ աշխատանք տարուի, եւ այս տեղքայլի վիճակէն առաջ անցնինք միաս– 
նաբար եւ ազգովին։ Օրինակ՝ ուսուցչական միութիւն չունինք՝ գէթ հայ ման
կավարժները իրար կապելու, վերապատրաստման աշխատանքներու մղելու։ 
Պոլսոյ մէջ, հակառակ տիրող աննպաստ պայմաններուն, այդ մէկը կայ։ Աւե
լի մեծ ցաւը՝ նոր ուսուցիչներ չեն պատրաստուիր, կամ քաջալերանք չկայ, որ 
նոր սերունդէն տղաք հայագիտականի հետեւին, եթէ նեցուկ կանգնող անհատ֊ 
ներ կամ միութիւններ գտնուէին, նիւթապէս օժանդակող։ Այս անել վիճակին 
լուծում կարելի էր գտնել։ Մեր նիւթական գնահատումը շատ համեստ է, ինչ– 
պէս կրնաս այպանել մեր տղաքը, երբ համապատասխան վկայական ստանալէ 
ետք կը նախընտրեն պետական վարժարաններու մէջ կրթական աշխատանքի 
անցնիլ, ուր շատ աւելի նպաստաւոր պայմաններ իրենց կը սպասեն. ապահո
վագրութեան բոլոր տեսակները կը վայելեն։ Կեանքը աւելի բարոտք ապրելու 
իրաւունքն ու առաջնահերթութիւնը անհրաժեշտ է. ի զուր չէ որ մեր հայ ուսու
ցիչներու կազմը արդէն կը նօսրանայ։
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Այս մտահոգութիւնը կայ բոլոր գաղութներու մէջ, մարդուժ պատրաստելու 
մասին մտածելն ու իրագործելը անյետածգելի հարց է, այս ուղղութեամբ Դուք 
որոշ լուծում կրնաք տալ։

Կարելի է լրջօրէն լուծմւսն մասին մտածել, օրինակ՝ հոս ունինք Ներսէս 
Շնորհալիի անուան կեդրոնը (Տէ. ԷԽրտօտտ ՏտրրոոՅր̂ ), որ հոգեւորականներու 
պատրաստութեան յատուկ հաստատութիւն Է Առաջնորդարանի հովանիին 
տակ։ Հսկւսյ գումարներ կը յատկացուին այս հաստատութեան։ Ինչու այս հաս
տատութիւնը հայերէնի ուսուցման բաժանմունք չունենւսյ, ու հոգեւորական 
պատրաստելու կողքին նաեւ չպատրաստուին ուսուցիչներ։ Կամ գէթ իւրաքան
չիւր հոգեւորական դառնալ փափաքող ուսանողին պայման դրուի մէկ տարի 
հայ վարժարանէ ներս դասաւանդել (Տէսժօոէ 76Ջշհւո§)։ Սերունդներ դաստիա
րակելու պատասխանատուութիւնը -  Ւտգետր եւ ազգային առումով -  հոս Է որ 
կարելի Է իրականացած տեսնել։ Ինչու հայերէն լեզուն խոցելի թերութեամբ կը 
գործածուի կարգ մը աւարտողներու բերնին մէջ իսկ։ Ես կը կարծեմ, որ լեզու 
մը կատարեալ պէտք է գործածել սորվիլ ազգային կեանքէն ներս որեւէ պա
տասխանատու պաշտօն ստանձնելէ առաջ։ Երբ հայերէն կը խօսուի, պէտք է 
ըլլայ կատարեալ, երբ անգլերէն կը խօսուի, նոյնպէս կատարեալ։ Վերջերս 
լուրերէն լսեցի, որ ոչ-հայ մեծահարուստ մը վարժարան մը հիմնած է, ուր ձրի 
կ՚ընդունոփն իր ազգին պատկանող ընտանիքներուն զաւակները։ Միացեալ 
Նահանգներու մէջ մանաւանդ ունինք նման հայ մեծահարուստներ, որոնք կա– 
րողութիւնը ունին եթէ ոչ դպրոց, գէթ ուսուցչանոց մը հովանաւորելու։

Այս քաղաքին մէջ որպէս օտար դիտող նկատեցի, որ օտարազգի տեղացին, 
ըլլայ ան հրեայ կամ հնդիկ կամ չինացի կամ սպանացի, իր զաւակին հետ մայր 
լեզուով կը հաղորդակցի, իսկ հայերու պարագային, անշուշտ բացառութիւնե
րը յարգելի են, անգլերէնն է գերիշխողը։

Այո, մենք հայերս շատ արագ կ՚ընտելանանք, աւելի ճիշդ կ՚ուզենք հաճոյա
նալ, բայց արդար ըլլալու համար պէտք է ըսել, թէ այդ ձեր նշած բոլոր ւսզգու– 
թիւններն ալ իրենց ներքին ցաւերը ունին ձուլման վտանգին դէմ-յանդիման։

Երբ Նիւ Եորք հաստատուեցանք, մանկավարժութենէն տարբեր ճիւղի հե– 
տեւելու հեռանկար ունէի, մանկավարժութեան հետեւելու գաղափարը շա– 
բաթօրեայ դպրոցի մէջ դասաւանդելու սկսելէս ետք է, որ ծնունդ առաւ ու իրա
գործուեցաւ։ Այս դպրոցէն հեռու շրջան մը կը բնակէինք, ուզեցի զաւակներս 
գոնէ շաբաթօրեայ դպրոց բերել, ինքնաշարժ չունէինք, չորս գնացք կը փո
խէինք, իմ զաւակներս եւ բարեկամներուս երկու զաւակները միասին առած 
կ՚երթայի մինչեւ Ս. Վարդան - Աէնհէթըն։ Հինգ տարեկան մանչս, առտուն երբ 
կ՚արթննար, կը հարցնէր՝ որ դպրոցը պիտի երթանք այսօր, մեզի պէս խօսող
ներուն թէ միւսներուն։ Ըսել կ՚ուզեմ, այն ատեն ըրածս զոհողութիւն էր, հիմա
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այդ զոհողութեան ոգին մեր վարժարանը յաճախող հայ աշակերտներու մայրե
րու մէջ կը տեսնեմ։ Սակայն տոկոսային առումով նոյնը չեմ տեսներ ամենուրեք։

Կեանքի պայմանները, հեւքը, նիւթական պարտատրութիւնները կը ստիպեն, 
որ զոհողութեան ոգին աստիճանաբար տեղի տայ։ Անոր համար ալ մենք աշա
կերտ կը կորսնցնենք։ Սկիզբը հարիւրաւոր աշակերտներ կը յաճախէին, ըլլայ 
շաբաթօրեայ, կիրակնօրեայ թէ ամէնօրեայ մեր դպրոցները։ Հիմա այս երեք 
դպրոցները յաճախողներուն թիլը աստիճանաբար նուազած է։ Ազգովին պէտք 
է աշխատինք դարմանը գտնելու, եռանդը վառ պահելու. իրաւունք չունինք հո– 
գետր եւ ազգային շունչին թթուածինը պակսեցնելու։

Այսինքն՝ ապագայի հանդէպ այնքան ալ լաւաւրես չենք կրնար ըլլալ։
Յոյսը չի մեռնիր, մեր նախնիներուն ապրելու կամքը եւ լաւատես ըլլալու ծի– 

ները ժառանգականութեան օրէնքով մեզի հասած են։ Պէտք է լաւատես ըլլալ...
Տիկ. Զարմինէի աչքերուն խորը յոյսի շողին հետ խառնուած տխրութիւն կը 

կարդամ... նայուածքս կը պտտցնեմ շուրջս... փոքրիկ կոկիկ հայկական կրթօ֊ 
ճախ է այս շէնքը, պատերուն վրայ զետեղուած նկարները հայկականութիւն 
կը բուրեն, ուսուցչուհիները մեղուներու պարտաճանաչութեամբ կ՚աշխատին, 
դպրոցի ուսումնական կազմին մաս կազմող տիկին մը եկած է կամատրաբար 
օժանդակելու, ան թուղթերը կը դասաւորէ ու կը ժպտայ գոհունակ...

«Երկու շաբաթ ետք այս շէնքը պիտի խայտայ հայ փոքրիկներու ճռոտղիւն– 
ներով»,– կը մտածեմ դէպի ելքի դուռը ուղղուելով։ Պատին վրայ ժպտացող 
շրջանաւարտներու լուսանկարներ կան, կեանքով լեցուն աչուկներով... հրաժեշ
տի ժպիտս կը լայննայ, մինչ անհաճոյ մտածում մը ասուպային արագութեամբ 
կը տանջէ հոգիս։

«Հադիպւսծ բոլոր հայ փոքրիկներուն նման ասոնք ալ հայերէն չեն փափա
քի ր խօսիլ»։

Թերեւս, բայց կրնան լաւ հայեր ըլլալ, կը սփոփուիմ, կոկորդս կը սեղմուի...։
Տիկ. Զարմինէի մտքի ու սրտի զրոյցը տարբեր խոհերու տուն տուած է նաեւ։ 

«Նուիրեալ հայ ուսուցիչներու կազմը արդէն կը նօսրանայ»։ Սրբոց Նահատա– 
կաց եկեղեցիին առջեւ քայլերս կը դանդաղին, կը խաչակնքեմ ու ի սրտէ կը 
խնդրեմ Բարձրեալէն, որ մեր վարժարաններն ու անոնց նուիրեալ կրթական 
մշակները անսասան պահէ։

Նիւ Եորք-Հալէպ, Սեպտեմբեր 2008  
/\հօԺ–Ւ1̂ 6 6Հ7/\6/\Ւ1 

28 Դեկտեմբեր, 2008
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Ծնողքիս եւ մեծ եղբօրս հետ

Եղբօրս հետ Հօրենական մեծ հայր -  մեծ մայր եւ
զաւակներ
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ՄօրեՆւսկան մեծ հայր-մեծ մայր եւ զաւակներու ընտանիքներ

Ընտանեկան նկար. գործ՝ ամենափոքր եղբօրս՝ Վազգէն Գալայճեանի 
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Բ) ԿԵԱՆՔՍ ԴՐՈՇՄՈՂ ԱՆՁԵՐՈՒ ՀԵՏ

ԱԶԷԶԻ ԽՈՃԱՆ

Վերամուտի օրեր էին։ Զանազան դպրոցներէ եկած աշակերտ-աշակերտու– 
հիներս, մուտքի քննութեան հետ, զբօսանքին, «տանտէր» դարձած աշա

կերտներուն հարցուփորձին ալ կ՚ենթւսրկուէինք։
-  Ո՞ր դպրոցէն ես,– հարցուց թխահեր աղջիկ մը։
-  Ազէզի...
-  Թաղին անունը չենք հարցներ...
Այնքան ամչկոտ, այնքան ցած ձայնով պատասխանած էի, որ շուրջիններուս 

պահ մը ենթադրել տուած էի, թէ Ազիզիէէն եմ, Հալէպի հարուստներուն թաղա֊ 
մասէն, բայց ուղղումս, թէ Ազէզէն եմ... թաղամասին տուած լրջութիւնը նկատե
լի հեգնանքի փոխեց։

- Հ.ա, ըսէ որ գիւղէն ես,– գեղգեղեցին խմբերգով։
Թումանեանի Գիքորը այնքան չէր խղճացած աղջիկ-պարոնին տան մէջ, որ

քան ես՝ Աազար Նաճարեան-Գ. Կիւլպէնկեանի տանիքը՝ այդ վերամուտի զբօ
սանքին։

Երկու քննութիւն տուած էի։ Արդիւնքներուն վստահ՝ այս երրորդին ֊  հայերէ
նին - առաւել վստահութեամբ պիտի մտնէի, բայց «գիւղէն ես»ը զիս խորապէս 
վիրաւորած էր։

«Եթէ հարցաքննող հայ ուսուցիչն ալ անդրադառնայ, թէ գիւղէն եմ, նիշիս 
հետ «կը խաղայ» արդեօք»,– կը մտածէի։

Մինչեւ այդ անցուցած նիւթերս արաբերէն էին։ Բոլոր հարցումներուն պա– 
տասխանած՝ երբ քննութեան թուղթս արաբ ուսուցչին կը յանձնէի, աչք 
պտտցնելով թուղթիս վրայ՝ հարց տուած էր.

-  Մին էյնէ մէտրէսէ -  Ո՞ր դպրոցէն ես։
Պատասխանած էի, թէ Ազէզի դպրոցը աւարտած եմ, բայց արաբերէնի պա– 

հանջուած մակարդակին հասնելու համար երկու տարի ալ Բեթէլգացած եմ։ 
Շրթունքները «պռաւօ»ի արտայայտութեամբ ոլորելով՝
-  Կրնաս վեր բարձրանալ,– ըսած էր։
-  Վեր... զբօսանքի, թէ...
Երկիմաստ պատասխանիս անդրադառնալով՝ գոհունակ ժպիտով աւելցու

ցած էր.
-  Երկուքն ալ, երկուքն ալ...
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Այս գնահւստականէն ետք բւսրձր տրամադրութիւնս զբօսանքին ջարդուած՝ 
վերջին քննութեան մտայ բոլորովին տարբեր հոգեվիճակով։

Գրաւոր մասը քննութեան -  ուղղագրութիւն, քերականական լուծում, մի քա
նի տողնոց շարադրութիւն -  աւարտելէս, բերանացի մասն ալ «Եկեղեցին հայ
կականէն երկու համար բացատրելէս եւ թառերուն նշանակութիւնը տալէս 
ետք, վեր՝ զբօսանքի հասնիլ կ՚ուզէի, երբ ուսուցիչը կեցուց զիս։

-  Բերանացիդ շատ յաջող է, գրաւորն ալ այդպէս կ՚երեւի, միայն շարադրութիւնդ 
հասցուցի կարդալ... Վազգէն Շուշանեան կը հոտի։ Հայերէնի ուսուցիչդ ով էր...

Շունչ առի։ Թէեւ մի քանի ուսուցիչներ ունեցած էի, բայց պէտք է խոստո– 
վանիմ, թէ գլխաւոր ազդեցութիւնն ունեցած էր վրաս անձ մը, զոր անկասկած 
այս նոր ուսուցիչն ալ պիտի ճանչնար։ Մայրս կ՚ըսէր, թէ զինք չճանչցողչկայ ոչ 
միայն Քիլիսի, Ազէզի մէջ, այլ՝ Պոլսոյ, Հալէպի, Պէյրութի մէջ ալ։

-  Համբարձում էֆէնտի Պէրպէրեանը։
-  է, հահ,– ըսաւ, ընկերուհիներուս Ազիզիէ բառէն տպատրոււսծ ակնածանք– 

արտայայտութեամբ։
Բայց ես «է հահ»ը չսիրեցի։ Հայերէնի ուսուցիչ եւ... «է... հահ»։
Ո՜ւր էր մեր «խոճան»։ Ամբողջ Ազէզի մէկ հատիկ խոճան, որուն հարիւրաւոր 

մեթր հեռատրութենէն երեւիլը զգաստութիւն կը պարտադրէր։
Տարբեր էր նաեւ դասարանին մէջ։
-  Հանեցէք թուղթ եւ մատիտ։ Յետոյ «Թւսնգսւրան»ը - մեր հայերէնի դա

սագիրքը - բանալով շատ արագ կ՚որոշէր. «Գրեցէք»։ Իւրաքանչիւր բառը եր
կու անգամ արտասանելով՝ տասը բառ կու տար օրուան դասէն, ուր անպայման 
«ց–ձ»ի, «ռ–ր»ի, «դ–թ»ի շվտթեցուցիչ ուղղագրութիւնն ըլլար։

Տասը բառն աւարտելն ու «մատիտները վար» ըսելը իրար կը յաջորդէին։ 
Միայն խոժոռ նայուածք մը ունէր անհնազանդին աչքին գամող։ Կարելի՞ էր այդ 
պահէն ետք նոյնիսկ աչք թարթել։

Թուղթերը հաւաքուելէն ետք, ճնշիչ մթնոլորտը կը փարատէր։ Այլեւս մեր մեծ 
եղբայրն էր, որ շատ շատ ընկերներ ունէր՝ Օտեան, Զօհրապ, Վարուժան, Սիւս– 
մանթօ, Գուրեան, Թէքէեան, որոնց հոգեկան պալատներուն ամէն մէկ դահլիճին 
բանալին ունէր։ Մեզ իր հետն առած, արաբական թռչող գորգին վրայ նստած 
կարծես, մէկ պալատէն միւս ապարանքը կը փոխադրէր՝ հիացած ու վերացած։

«Թանգարան»ի մէջ հեղինակի կենսագրութիւն գրեթէ չկար։ Մի քանի տող՝ 
օտար գրողներուն եւ երկու սկզբնատառեր՝ «Գ.Վ.», «Գ.Զ.» 1915-ի նահատակ 
մեր գրագէտներուն համար։

-  Երկու սկզբնատառեր...,– տեսակ մը կսկիծով արտասանելէ ետք կը վերա
նար, եւ թառերը ամենամաքուր հայերէնով կը հոսէին։

Այո, կը հոսէին, որովհետեւ յաջորդող բառին կամ նախադասութեան շուրջ 
մտածելու պէտք չունէր։ Ամէն ինչ գիտէր, ամէն ինչի մասին տեղեակ էր։
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Հինգերորդ, վեցերորդ դասարաններուս դպրոցէն տուն կը վերադառնայի 
վերացած։ Մօրս կը պատմէի, թէ ինչպէս անցուցինք հայերէնի պահը։

-  էէ, հիմա դեռ ծեր օրերուն էք, աղջիկս, երիտասարդութեան պէտք է տեսնէիր...
֊  Մեր ատենը այս Սահակեան դպրոցը չէր շինուած,– կ՚ւտելցնէր հայրս։ -

Իր գրասենեակին մէջ խումբ խումբ տղաք կը հաւաքէր, մեզի գիշերային դպրոց 
կ՚ընէր ֊  հայերէն, թուաբանութիւն, անգլերէն։ Կարետր դասերը զատեր էր։ Հա
յերէնը՝ մեր լեզուն, մաքուր գրելու համար։ Որովհետեւ, բոլորս ալ Քիլիսէն եկած 
ծնողներու զաւակ, թրքախօս էինք։ Թուաբանութիւնը՝ շուկայի մէջ կարետր ըլլա
լուն համար։ Անգլերէնը... այն ատեն անգլիացիներ կային հոս՝ անոնց հետ լեզու 
գտնելու համար։ Ձմեռը դաս կ՚ընէինք, գարնան ալ հօրս հետ գիւղերը կ՚երթայի 
ղալայճիութեան - կլայեկագործ -  ընտանիքներուն պղնձէ ամանները փայլեցնելու։ 
Ինչ որ գրել֊կարդալ սորվեր եմ, այդ մի քանի ձմեռ գիշերներուն առած դասերէս է։

-  Հայրիկ, ինքը ուր ուսաներ է։
-  Ինքը շատ կարդացած է, աղջի՛կս։ Քիլիսի դպրոցը աւարտեր է, ուսուցիչ 

եղեր է պզտիկ տարիքէն. թէ սորվեր է, թէ սորվեցուցեր է. ատկէ ալ իր անունը 
մնացեր է «խոճա»։ Հակառակ անոր, որ Այնթապի գոլէճն ալ վերջացնելէն յե– 
տոյ փաստաբան ելեր է Պոլիսէն, բայց բոլորն ալզինք «խոճա» ըսելով կը ճւսնչ– 
նան։ Դեռ մինչեւ հիմա փաստաբանութեան թախավուտը-թոշակը կ՚առնէ։

-  Եւ շատ խելացի, աշխատասէր է եղեր,– կ՚աւելցնէ մայրս՝ ինծի թելադրելու 
հեռաւոր նպատակով։ ֊  Առանց դասերը սորվելու, խնդիրները լուծելու դպրոց 
չ՚երթար եղեր։ Օր մը շատ դժուար խնդիր մը եղեր է գոլէճ գացած ատեն, մին– 
չեւ կէս գիշեր նստեր են ընկերներով, չեն կրցած լուծել։ Յետոյ ինք պառկեր է, 
որ առտու կանուխ ելլէ, մէյ մըն ալ փորձէ։ Հազիւ մէկ ժամ կ՚անցնի, սենեկա– 
կիցները կը տեսնեն թէ քնացած տեղէն Համբարձումը կ՚ելլէ, կը նստի, թուղթ֊ 
մատիտ կ՚առնէ, գրելու կը սկսի։ Յայն չեն հաներ, քնացած տեղը նստողին, քա
լողին ձայն չեն տար. ամբողջ խնդիրը կը լուծէ, թուղթը-մատիտը մէկ կողմ կը 
դնէ, վերմակը ետ գլուխը կը քաշէ, կը պառկի։ Առտու իր գիրը եւ ճիշդ լուծումը 
կը տեսնէ, ի՚նք ալ կը զարմանայ։

Հայրս ու մայրս տակաւին շատ բաներ ունին խօսելիք, ըսելիք իր մասին։ 
Շատ պատմած են, Ազէզի ձմրան գիշերներու պէս երկար։ Բայց ես մտքով իր 
տունն եմ հիմա, իր գրադարանները։

«Ես ալ եթէ այդ բոլորը կարդամ, իրեն պէս կ՚ըլլամ»,– կ՚անցնէր մտքէս։
Շատ մեծ հաճոյքով մօրս կամ մեծ եղբօրս իր գրադարանէն կարդացած գիր– 

քերը կը տանէի ետ տալու եւ զանոնք նորով փոխարինելու։
Մինչեւ որ թոռնիկը վերի սենեակէն այսինչ յարկի այնինչ գոյն կողքով գիրքը 

բերէր, պատահական թերթ մը կ՚առնէր իր քովէն, ուր բազմաթիւ օրաթերթի, 
շաբաթաթերթի, ամսաթերթի նոր ստացուած թիլերու դէզ մը կ՚ըլլար։ Մինչեւ 
տեղ մը որոշելը բերանացի կը հարցնէր.
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֊  Գանձարան ձւսյով է, թէ ցոյով. փռապան ռայով Է, թ1ք րէով։ Եւ կ՚որոշէր. 
սա նախադասութիւնը լուծէ տեսնեմ։

Թոռնիկը ճիշդ ըսած գիրքը ձեռքը բռնած կը սպասէր մինչեւ լուծումին աւար
տը։ «Շատ ապրին» մը ըսելէն ետք, փաղաքուշ նայուածքով մը գիրքը կ՚առնէր 
եւ ինծի կու տար։

Երջանկացած՝ տուն կու գայի այդ օր ալ խոճային քննութենէն յաջող անցած 
ըլլալուս համար։

- Աամւս, ճիշդ մեր մեծ հայրիկին պէս բարի է։ Հփչ անկիրթ անկիրթ չի նայիր 
սա մեր դրացի Պետրոս տէտէին պէս։

Այս խօսքիս՝ մայրս կը ժպտէր քթին տակէն։ Ուրւսխ էր գուցէ, աղջկան մէջ 
ալ իգական հոտառութիւնը արթնցած ըլլալուն համար, ով գիտէ։

Անսահման էր բարութիւնը խոճային։ Ամէն բանի հասնող. ոչ միայն «ւսնսա– 
կարկ» աշխատանքով, ինչպէս սովոր էր ըսել, այլ ուղղակի ձրի աշխատող էր 
ազգային կեանքին եւ հայութեան համար։

Անկախ իր տնօրէն եւ երբեմն ալ ուսուցիչ ըլլալու հանգամանքէն -  առանց նիւ
թական որեւէ վճարումի ֊  շատ անգամներ դպրոցին բաց մնացած պիւտճէն ալ 
ինք կ՚ամբողջացնէր։ Երբ ուսուցիչ մը հիւանդանար, կամ Հալէպէն եկած ուսու
ցիչներ -  որոնք Ազէզի սովորութեան համաձայն ամէն տարի կը փոխուէին - եթէ 
արձակուրդէն մի քանի օր ուշանային, դասապահերը այնպէս կ՚որոշէր, որ ինք 
դասարան մտնէր, որպէսգի աշակերտներուն «ժամանակը պարապ չանցնէր»։

Դպրոցին, եկեղեցիին ծառայելը իր տարերքն էր։ Մնաց այդպէս, մինչեւ որ 
Ազէզի մէջ հայ աշակերտ հաւաքելը անկարելի դարձաւ, եւ... ինք ալ սպառեցաւ։

«Կիրակնօրեայ»ի ժամանակ ինք էր ընդհանուր պատասխանատուն, օրուան 
առակը մեկնաբանողը, փոքրերուս ըմբռնելի դարձնողը։ Շատ տպատրուած 
եմ մեծահարուստին մինչեւ հեռու երկրէն վերադառնալը իր ստացուածքը երեք 
սպասաւորներուն փոխ տալու առաջին վերլուծումէն։ Օրին նոյնութեամբ երբ 
մօրս պատմեցի,

-  ճիշդ ինքն է այդ խելացի սպասաւորը, Տիրոջը տուածը տասնապատիկի 
եռացնողը,– ըսաւ,֊ Աստուած իրեն խելք մը տուած է, որ տասնապատիկ ձետվ 
օգուտը կը տարածէ շուրջիններուն, մինչեւ հիմա։

Ազէզի Ս. Թագաւոր եկեղեցին առանց քահանայի մնալէն ետք, Հալէպէն 
միայն տօնական օրերուն քահանայ կու գար պատարագի համար։ Անկէ դուրս 
գլխաւոր ծառայողը ինք էր բոլոր ժամերգութեանց, հսկումներուն, հրաժւսրիմք– 
ներուն, որոնց ընթացքին նուազագոյն 10 վայրկեան խօսելիք քարոզ մը կ՚ու
նենար շատ լուրջ եւ մատչելի դարձուցած միտք բանիներով, առանց նոյնիսկ 
ձեռքին նօթի պզտիկ թղթիկ մը ունենալու։ Այդ հոգեշունչ քարոզներով կը ցնցէր 
բոլորը։ Շատ յաճախ այդ քարոզները երկու լեզոտվ կ՚ընէր, հայերէնէն ետք՝ 
թրքերէնով ալ, տարէցներուն համար։ Թրքերէնը այնքան մաքուր էր, որ չէի 
հասկնար ես։ Մեծ հօրս, մեծ մօրս թրքերէնէն բոլորովին տարբեր էր։
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-  Պոլսէն փաստաբան ելեր է, խաղալիք չէ,– կ՚ըսէր հայրս հիացած։
Մեծ պահքին, հրաժարիմքներուն, հսկումներուն աղջիկներս ալ դպրու

թիւն կ՚ընէինք. «Ցարեւելից», «ճգնաւոր» կ՚երգէինք։ «Հւսւատով խոստովա– 
նիմ»ի քսւսնչորս համարները կարգով կարդալու համար ակնոցներուն վրայէն 
նետուած իր նայուածքէն կախուած կը մնայինք, եւ իր մէկ թարթումով իւրա
քանչիւրս իր կարգին կը սկսէր.

-  Հւսւատով խոստովանին...
Կղերական ըլլալու բոլոր արժանիքներով օժտուած այս տիպար մարգը զար– 

մանալիօրէն մերժած էր քահանայ ըլլալ՝ հակառակ քանիցս եղած առաջարկնե
րուն։ Սակայն ժողովուրդին իսկական հովիւն էր, այդպէս մնաց մինչեւ Ազէզի 
հայութեան պարպուիլը։ Վերջիններէն եղաւ Հւսլէպ փոխադրուողներուն մէջ՝ բո֊ 
լորէն սիրուած, բոլորին մօտիկ, բոլորին հասնող եւ ամենուր խոր ակնածանքով 
ընդունուող «խոճան»։ Բառ մը, որուն լրջութիւնն ու վեհութիւնը միայն ազէզցի– 
ներ կրնան զգալ՝ յիշելով Համբարձում էֆէնտի Պէրպէրեանը։

Երրորդ դասարանիս էր։ Օր մը, դպրոցին դրան աստիճաններէն մինչեւ թա
ղին ծայրը, ճամբուն երկու կողմերը շարուեցանք։ «Ս՜եծ քահանայ մը» պիտի 
գայ եղեր, բոլորս ձեռքը պիտի համբուրենք, նոյնի՚սկ Համբարձում էֆէնտին ֊  
այդպէս տարաձայնուած էր աշակերտներուս մէջ։ Երբ մեր ծափերուն տարա– 
փին տակ այդ օրերուն Բերիոյ թեմի Առաջնորդ Զարեհ Սրբազանը մօտեցաւ 
խումբ մը մեծամեծներով դիմաւորելու ելած մեր խոճային, շունչս պահած կը հե– 
տեւէի.– պիտի համբուրէր ձեռքը։ Հարց էր մտքիս մէջ, թէ ով էր մեծ։ Ամէն ինչ 
գիտցող մեր խոճւսն, թէ Հալէպէն եկած «մեծ քահանան»։ Ոչ մէկը միւսին ձեռքը 
չհամբուրեց, բայց «մեծ քահանան» շատ խոր, յարգանքով ձեռնուեցաւ հետը։ 
Երբ մօրս պատմեցի օրուան տեսածներս,

-  Ազէզ մնալուն մի՛ նայիր։ Քեզի կ՚ըսեմ թէ մեծ մարգ է։ Ասկէ առաջուան բո– 
լոր առաջնորդները նոյնպէս յարգեր են զինք։ Դեռ առաջ հայութիւն ալ շատ 
կար հոս. ակումբներ կային, տրամախօսութիւններ կ՚ընէին, ամէն մարգ տար
բեր աչքով կը նայէր։ Մեր եկեղեցին իսկ քաղաքի եկեղեցիին չափ է։ Ձեւը շատ 
կը հաւնին հոս եկող քահանաները, սրբազանները,– մէկ շունչով պատասխա– 
նեց մայրս, կարծես քաղաքացիական արժանապատուութեան դպած ըլլայի...

Իսկապէս Ազէզի Ս. Թագաւոր եկեղեցիին ներքին կառուցուածքը շատ տար
բեր էր Հալէպի ներկայ բոլոր եկեղեցիներէն։ Գաւիթէն ետք եկեղեցւոյ դռնէն 
ներս մի քանի մեթրանի անցք մը կար, որ եկեղեցին կէսը երկու հաւասար մա– 
սի բաժնած էր։ Իւրաքանչիւր կողմ դարձեալ երկու մաս։ Առաջին մասը 3-4 աս
տիճանով բարձրանալիք տեղեր՝ երիտասարդ տիկիններու, հարսերու համար, 
անկէ ետք դարձեալ անցքին երկու կողմերուն վրայ երկու աստիճանով բարձ
րանալիք տեղ՝ բազմոցներով ծածկուած, ծեր մամիկներուն համար։ Անկէ ան–
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դին բաւական ընդարձակ տարածութիւն մը, դւսսին գետնին հեւո հաւասար, 
որուն երկու կողմերը երկար նստարաններ շարուած էին։ Մէկ կողմը տղամար– 
դոց, միւսը՝ դպրոցի աշակերտութեան համար։ Տարիքներու եւ սեռերու այս ան
ջատ դասւստրումներէն դուրս տակաւին կար նաեւ «ներքին կարգով, դատո
ղութիւն» մը։ Երիտասարդ տիկիններուն յատկացուած երկու բաժիններէն մէկը 
աւելի հարուստ էֆէնտիներուն, գիւղի երեւելիներուն ընտանեկան պարագա
ներուն համար էր։ Եթէ պատահէր, որ միջակ կամ քիչ մը աւելի աղքատ դա
սակարգէն «ուհի» մը այդ կողմ բարձրանար, միւսներուն բարձրէն նետուած 
արհամարհական նայուածքը կ՚ւսզդարարէր, որ «մէյ մըն ալ» չըլլայ նման բան 
պատահէր. յաջորդ Կիրակի նոյնը չէր կրկնուեր։

Մինչ խոճան այս հարցին շուրջ զուր ճիգ կը թափէր.
-  Յիսուսի հետետղութեամբ այնպէս պէտք է ապրինք իրար հետ, որ տարբե

րութիւն չզգացուի ոչ հարուստի, ոչ ծերի, ոչ երիտասարդի միջեւ։
Եկեղեցին ամավերջի հանդէսներուն բոլորովին տարբեր եռուզեռի մէջ կ՚ըլ

լար։ Դասարանները գրասեղաններէն կը պարպուէին, կանոնատրաբար իրա
րու վրայ կը շարուէին եկեղեցիին դասը շրջանակող երկաթին բարձրութեամբ, 
ապա գորգերով կը ծածկուէր շինուածը եւ կ՚ըլլար բեմ։

Վերջին եռուզեռը իմ հինգերորդ դասարանի հանդէսին էր, երբ ցաւով ըն– 
դունեցաւ վկայագիր տալ թիլով եօթը աշակերտ-աշակերտուհիներու, որոնց մե– 
ծամասնութեան ծնողքը իր զաւակը ալ դպրոց պիտի չղրկէր։ Պզտիկ տարիքէն 
«հարս ընող» կար, «քաշելով արհեստի դնող» ալ կար։ Իր ծերութեան հետ ալ 
անզօր դառնալ սկսած էր ծնողները համոզելու հարցին մէջ, որ իրենց զաւակ
ները գէթ վեցերորդը աւարտեն։ Ինք, որ հոգի կու տար աշակերտութեան, մա– 
նաւանդ յառաջադէմներուն, կը համոզէր, որ անոնք իրենց ուսումը շարունակեն 
Մելգոնեան կամ այլուր։ Հւսլէպի մէջ ուսանող զաւակ ունենալը շատ դժուար 
հարց էր ազէզցի ծնողքի մը համար, գիշերօթիկ ղրկելը կը նախընտրուէր։ Ինչ 
ուրախութեամբ կը դիմատրէր իւրաքանչիւր աշակերտ, որ արձակուրդով Ագէզ 
դարձին սրբազան պարտականութիւն իբրեւ կ՚այցելէր իրեն։

Հինգերորդ դասարանէն ետք ալ հանդէս չեղաւ Ս. Թագաւորի մէջ։ Անկէ 
ետք թէեւ դպրոցը շարունակուեցաւ գոյութիւն ունենալ, սակայն... իւրաքանչիւր 
դասարան 3 հոգի, 2 հոգի։ Երկու դասարան մէկ դասասենեակի մէջ դաս ըրինք 
եւ ընդամէնը... 5 հոգիով։ Խոճան չէր յուսւսհւստած։ Երեք հոգիի համար վեցե
րորդ դասարան ըրաւ մեզ։ Եկեղեցին ալ երկար չդիմացաւ։ Կարծէք կորսնցուց 
փառքի օրերը, սգաց Ազէզի հայութենէ պարպումը... Կիրակի մըն ալ, այցելու 
քահանայի մը անուշադիր մէկ արարքովը հրոյ ճարակ դարձաւ, մոխրացաւ։

-  Խոճան լացեր է, լացեր, երբ իրեն լուր տուեր են, թէ եկեղեցին հրդեհի 
բռնուեր է,– ըսաւ մայրս Հալէպէն արձակուրդով վերադարձիս։
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Տխուր, շաւո տխուր էր գետնի հաւասար տեսնել ամէն ինչ։ Ոչ խորան, ոչ 
բեմ, ոչ բաժանումներ։ Միայն թեթեւ մի քանի բարձրութիւններ այդ բաժանում
ներուն տեղերը յիշեցնող։

Ո՜ւր էր այն դասը, ուր վերջին անգամ հինգերորդիս բեմ դարձած էր։ Ի>նչ պա
րեր, ինչ արտասանութիւններ հնչած էին հոնկէ։ Համբարձում էֆէնտիին «Հուսկ 
բանք»ը, որ իրապէս հուսկ բանք եղած էր Ս. Թագաւորին համար։ Հոն է, որ ես 
ալ արտասաներ էի Ա. Չօպանեանի «Գեղօն ի պատիւ հայ լեզոփն» երկար ու ար
ձակ կտորը, զոր բառ առ բառ «մարսել» տուած էր մեզի Համբարձում էֆէնտին։

«Ինչպէս գետ մը անհուն, հինաւուրց լեռներու անմատոյց բարձունքներէն 
ծնած... դուն կը վազես դարերուն մէջէն, ով գեղեցիկ ու քաղցր լեզու հայկական»։

Երկչոտ բնաւորութիւնս չէր ձգեր, որ ձայնս նոյնիսկ առաջին շարքի վրայ 
նստողէն լսուի։ Պատկառազդու մարմնով թիկնաթոռէն ելաւ եւ հիմա փլատակը 
մնացած այդ անցքին մէջ կենալով պատգամեց.

֊  Մեր սքանչելի լեզուին նուիրուած այս գեղեցիկ կտորը այնպէս բարձը, այն– 
պէս հպարտութեամբ պէտք է արտասանես, որ ոչ միայն ես հոսկէ լսեմ, այլ՝ 
արար աշխարհ։

Տարիներ անցած են։ Շատ շատերու նման, որոնք իր թեւերուն տակէն թռիչք 
առնել սորված են, ես ալ, ամենավերջին հունձքերէն մէկը, արդար հպւսրտու– 
թեամբ շատ առիթներով յիշած եմ զինք։ «Գեղօն.,.»ի տողերուն հետ քան
դակուած է յիշողութեանս մէջ Ս. Թագաւոր եկեղեցիին մէջ կանգնած, համակ 
պատկառանք ու վեհութիւն մեր խոճան։

Ազէզէն դուրս, հոս, Հալէպի մէջ, Ձեզի հետ ունեցած հանդիպումներս չեմ 
ուզեր յիշել, սիրելի Համբարձում էֆէնտի։ 97 տարիներու բեռան տակ կքած, 
Ձեր վառ յիշողութենէն, պերճաբանութենէն բեռնաթաւիուած ծերունի մը դար
ձեր էիք։ Չեմ ուզեր յիշել, որ Ձեր անունը մի քանի օրեր առաջ սեւով երիզուած 
թուղթի վրայ տպուած տեսայ։ Աւելին՝ չեմ ուզեր յիշել, թէ Ձեր յուղւսրկատրութիւ– 
նը որքան անշուք էր...

Այլ՝ կ՚ուզեմ ըսել, թէ Ձեր յոգնաբեկ մարմինը ուսամբարձ տարուեցաւ Ձեր 
հասցուցած եւ անոնց մէջէն «տեղ մը հասած» մարդոց ուսերուն վրայ, եւ մի 
քանի սերունդներ երկար թափօրով ետեւէդ քալեցին, մեր լեզուին «վեհանձն 
ու պայծառ գնացքը ժամանակին անծայր դաշտերուն մէջէն յաղթականօրէն 
պտտցնող» Մշակ մեր սիրելի։

Հալէպ, Օգոստոս 1973
«Շիրակ» ամսագիր գրականութեան եւ արուեստի, Պէյրութ, 1973, ԺԶ. տարի,

Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր, թիւ 9-10, էջ 63-67
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ԱՆԱՂՄՈՒԿ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ՝ 
ՏՈՔԹ . ԲԵՐԿՐՈՒՀԻ ՍՎԱՃԵԱՆ

(Նոյեմբեր 7 7, 7978 ֊  Փետրուար 24, 2001. 
մահուան Ա. տարելիցին առթիւ)

“հ  բտօբ16 «ւ11 ոօէ 1օօ1< քօր^Յրմ էօ թօտէօրւէ^ « հ օ  ր ^ 6 ր  1օօ1< 

եՅշև ^ Յրմ էօ էհօւր Ձոշօտէօրտ”.

է ժ տ ս ո ժ  8սր1<6

ՀւսլԷպի Աազար Նաճարեան-Գւսլուստ Կիւլպէնկեան վարժարանի երկրոր
դականի տարիներուն առիթ ունեցած էինք ծանօթանալու հայրենի թէ սփիւռ– 
քահայ նշանաւոր անձնաւորութիւններու, որոնք կ՚այցելէին մեր վարժարանը։ 
Մեր աշակերտական օրերու յիշատակները հարստացուցած են եւ մեր երեւա
կայութեան թեւ ու թռիչք տուած են զանազան հայ համայնքներէ արուեստա
գէտներ, բանաստեղծ թէ գիտնական այցելուներ։ Տնօրէնը -  իմ օրերուս՝ Պրն. 
Երուանդ Ակիշեանը ֊  միջանցք-սրահին մէջ հաւաքել կու տար մեզ եւ մեծ խան– 
դավառութեամբ կը ներկայացնէր օրուան հիւրը։

Որքան ալ աշակերտական չարաճճիութեամբ կ՚ուրախանայինք, որ տուեալ 
ժամանակի դասապահը պիտի կրճատուէր այդ հանդիպումով, մեր դաստիա
րակները վստահ էին, որ իրական կեանքէ, կենդանի տիպար անձեր մեր 
երեւակայութեան մէջ եւ մեր մատղաշ հոգիներու «թապուլա ռազային» վրայ 
բան մը պիտի դրոշմէին։ Արդէն ներկայ ժամանակներու հետ բաղդատած՝ 
լսատեսողական դաստիարակութեան համար շատ կարելիութիւններ չկային։ 
«Նշանաւոր մարդիկ» կու գային մեզի, դպրոցականներուս կը պատմէին իրենց 
կեանքէն ու մասնագիտութենէն։ Այսպէս, անձամբ ներկայութիւնը վայելած եւ 
ծանօթացած էինք Անդրանիկ Անդրէասեանին, Սիլվա Կապուտիկեանին, <րա– 
չեայ Յովհաննիսեանին եւ շատ շատերու։

Օր մըն ալ Պրն. Ակիշեանը յայտարարեց, որ Աիբանանէն հայ կին մը, նախկին 
հալէպցի, շատ հաւանաբար իր սերունդին առաջինը ամբողջ Միջին Արեւելքի մէջ, 
մասնագիտական ուսում ստացած է, տոքթորայի աստիճանի հասած եւ արժա
նացած է Բհ.Օ. տիտղոսին, պիտի այցելէ մեր վարժարանը։ «Այսօրուայ մեր հիւրը 
աշխարհահռչակ ճանաչում գտած մանկավարժ-հոգեբան մըն է»,– ընդգծեց Պրն. 
տնօրէնը եւ ապա ամպիոն հրաւիրեց Տոքթ. Բերկրուհի Նաճարեանը։

Փոքրակազմ, գեղեցիկ ւիւսյլուն դէմքով եւ խիսւո ճաշակաւոր հագուած– 
քով օրիորդ մըն էր։ Ներկայ եղող չափահաս այլ հիւրերու եւ մեր ուսուցիչներու 
դէմքերէն արդէն կռահած էինք թէ չափազանց յարգալից անձնաւորութիւն մը 
ըլլալու էր օրուան հիւրը։ Ուոքի կեցած, երկար շարքերով լուռ մւոիկ կ՚ընէինք
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զինք։ Առինքնող, մեղմ եւ ազդու ձեւ մը ունէր խօսելու։ Շնորհակալ էր իր հօր
մէն, որ հակառակ սերունդի տարբերութեան եւ ժամանակի պարտադրանքին՝ 
առիթ տուած էր իրեն մինչեւ Ամերիկա երթալու եւ ուսանելու։ Պատկերացուցէք, 
ջարդի սերունդէն հայր մը ջարդի տարիներու աւարտին ծնած իր դստեր ար
տօնութիւն տայ Համաշխարհային Երկրորդ Պատերազմէն ետք (1949-ին) մին֊ 
չեւ Ամերիկա երթալու, որպէսզի բարձրագոյն ուսում ստանայ։ Օրիորդ Բերկրու– 
հին երեք տարուայ մէջ կ՚ամբողջւսցնէ մագիստրոսի եւ տոքթորայի պահանջած 
ծրագիրը եւ 1952-ին ամերիկացի ւիիլիսոփայ-մանկավարժ ճան Տոփին մանկա
վարժական Փիլիսոփայութեան ուսումնասիրութեան նոփրոււսծ իր աւարտա
կան ճառով, բարձր գնահատականներով եւ բացառիկ յաջողութեամբ տոքթո
րայի աստիճանին արժանացած՝ կը վերադառնայ Լփբանւսն։

Տոքթ. Նաճարեանին այդ օրուան մեզի տուած պատգամն էր, թէ «եթէ երազ 
ունիք, ձեր աշխատանքով ու կեցուածքով կրնաք համոզել ձեր շուրջինները, 
որպէսզի ձեր երազներուն ընթացք տան»։ Տրուած պատգամը հալէպեան մեր 
պայմաններով, մանաւանդ իգական սեռին համար, քաջութիւն, կորով ու աւիւն 
սրսկող պատուաստ էր։

Շատ տարիներ անցան դպրոցական օրերէս։ Երբ ընտանիքով Նիւ Եորք 
հաստատուեցանք, մամուլէն կը փնտռէի իր անունը։

80-ական թուականներուն սկիզբը ԹՄՄ-ի տարեկան համագումարին Վոլ– 
դորֆ Ասդորիայի մէջ հանդիպեցայ առաջին անգամ Տոքթ. Բերկրուհի Նաճա
րեանին։ Տիկին Սվաճեան դարձած էր, եւ անոր համար զինքը չէի կրցած շու
տով գտնել։ Նոր կորսնցուցած էր ամուսինը՝ ատամնաբոյժ, պատմագէտ Տոքթ. 
Սթիվըն Սվաճեանը։ Պատմեցի մեր դպրոցական օրերէն այդ այցելութեան մա
սին։ Անշուշտ որ ինք չէր յիշեր հազարի հասնող աշակերտութեան իւրաքւսնչիւ– 
րը, որ զինք տեսած կամ լսած էր այդ օր։ Սակայն բացայայտ էր ուրախութիւնը, 
որ այդ օրերէն տպաւորուած մէկը վերապրեցնել կու տար հալէպեան այդ այցե
լութիւնը։ Հասցէներու փոխանակումէն ետք աւելի եւս ուրախացայ։ Աշխարելս֊ 
գրականօրէն ալ շատ մօտ էի. նոյն շրջանին մէջ կ՚ապրէինք։

Այդ օրուընէ սկսեալ շատ մը գեղարուեստական-գրական ձեռնարկներու 
երթ ու դարձի ճանապարհին մեր ինքնաշարժը ժամադրավայր էր իւրայատուկ 
ժողովներու, ազգային-եկեղեցական հարցերու վերլուծումներու, օրուան ձեռ– 
նարկին նիւթերը քննարկելու եւ գնահատելու, շատ յաճախ երեքով՝ Տոքթորը, 
ամուսինս եւ ես։ Հիմա շատ կը ցաւիմ, որ օրը օրին չեմ արձանագրած կամ ձայ– 
նագրած մեր խօսակցութիւնները։ Ենչ նիւթեր շօշավտւած են հոն, չորս անիւնե
րով փոքրիկ այդ սենեակին մէջ, մեզ տեղէ տեղ տանող, յաճախ մեր մտքերուն 
հետ սլացող ինքնաշարժին մէջ։ Խոստովանութիւն, գնահատանք եւ ափսո
սանք, կատարուելիք աշխատանքներ, ծրագիրներ, որքան ընելիք ունէինք, ին
չեր կը մշակէինք միասնաբար լոյս ընծայելու։
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1987-ին, 25 տարուայ ծառսւյութենէն ետք, վերջնականապէս թոշակի անցաւ 
Պրուքլին Համալսարանին մանկավարժական ամպիոնէն, որուն երկրորդական 
բաժնի վարիչն էր վերջին ինը տարիներուն։ Արդէն իսկ քանի քանի կւսզմակեր– 
պութիւններէ ներս (հայ թէ օտար) ծրագիրներ մշակող ուղեղն էր եւ կամ գործօն 
մէկ անդամը գործադիր վւսրչութիւններու, որոնց կարգին նաեւ Նիւ Եորք քա– 
ղաքի Պէյսայտ շրջանի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի (ՍՆԱՎ) 
Ուսումնական Խորհրդին պատուակալ ատենապետը։ Իր թելադրութեամբ ալ 
ես մուտք կը գործէի յիշեալ վարժարանէն ներս որպէս տնօրէնուհի։

Տոքթ. Սվւսճեան ուր որ գտնուած է, ինչ յանձնախումբերու մէջ որ աշխատած 
է, արժանացած է իր աշխատակիցներուն բացարձակ յարգանքին ու հիաց– 
մունքին։ Իր իւրայատուկ ներդրումով, «իր հանճարեղ իմացական բարձր եւ 
իմաստուն մտքերով, իմաստութիւն՝ գործնական կաղապարի մէջ, գործադրե
լի տրամաբանութեամբ եւ ներուժ, վարակիչ խանդավառութեամբ». այսպէս կը 
բնութագրէր զինք Նիւ Եորք քաղաքի կրթական գրասենեակի ւիոխ նախագահ 
եւ տարիներու պաշտօնակից Տոքթ. Այրին Իմբէլիզզէրին 1991-ին, Տոքթ. Բերկ֊ 
րուհի Սվաճեանին կրթական եւ հասարակական գործունեութեան 50 ամեակին 
առթիւ Ս. Վարդան Մայր Տաճարի Գաւուքճեան սրահին մէջ տեղի ունեցած 
հանդիսութեան իր ելոյթին ընթացքին։

«Բերկրուհի Սվաճեանը առասպել է ու միաժամանակ ներկայ պատմութիւն 
է»,– իրաւամբ ու անկեղծ հիացմունքով օրին յայտարարած էր Տոքթ. Իմբէլիզ– 
զէրին։ Ձեռնարկը համագործակցաբար կը հովանաւորեն Հայ Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութիւնը, Հիւսիսային Ամերիկայի Առաջնորդարանը, Հաուըրտ 
Գարակէօզեան, ճինիշեան հիմնարկները, Նիւ Եորք քաղաքի կրթական նա
խարարութիւնը եւ Պրուքլին գոլէճի անօրէնութիւնը։

Տոքթ. Բերկրուհի Սվաճեանի աշխատանքի ծիրը այնքան ընդարձակ էր որ 
գլխապտոյտ կ՚ւսռաջացնէր։ Աէնհէթընի Մանուկներու Թ՜անգարանէն՝ Երեւա
նի Մանուկներու Թանգարանը, ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական թէ կրթական բաժնի պա
տասխանատու պաշտօնէն՝ Նիւ Եորքի Մեթրուիոլիթըն Թանգարանի արուես
տի խորհրդատուի հանգամանքը, հայերէն դասագրքերու պատրաստման 
աշխատանքներէն ճինիշեան, Գարակօզեան, Երուսաղէմի Բարեկամներու Յանձ
նախումբերու ժողովները, Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի կրթա
կան ժողովները օրացոյցը կը լեցնէին զխրւսր հրմշտկող ժամադրութիւններով։ Իր 
մասնակցութիւնը կը բերէր Հայաստանի երեխաներու Կաթի Ֆոնտի աշխատանք– 
ներուն, կը ճանբորդէր Հայաստանի Լենինականի մէջ հաստատուող ատամնաբու– 
ժական գրասենեակի աշխատանքներուն համար։ Ուշ գիշերին կամ շատ կանուխ 
հեռաւոր Աւստրալիայէն, Հայաստանէն կամ Եւրոպայէն հեռաձայնային խորհր– 
դակցութիւններ կ՚ունենար ազգային ցաւերով մտահոգ անձնաւորութիւններու եւ
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կամ գրքի մեկենաս կամ խորհրդատու փնտռող անհւստներու հետ։ Եւ այս բոլորը՝ 
երբ արդէն պաշտօնապէս Տոքթ. Սվաճեանը հանգստեան կոչուած էր։

Օրին իր անձին հմայքն ու յարգանքը քով քովի բերած էր ամերիկացի յար
գուած մանկավարժ-հոգեբանները, արուեստի երկրպագուները՝ Գոլոմպիա Հա
մալսարանէն, կրթական նախարարութենէն, հանրաճանաչ մանկավարժ-հոգեբան 
Հաուըրտ Կարտնըրը Հւսրվըրտ Համալսարանէն, արուեստի խորհրդատու Փրօֆ. 
Գէրոլ Ֆայնպըրկը Նիւ Եորքէն եւ Հենրիկ Իգիթեանը Հայաստանէն՝ դարձեալ ու 
կրկին հայը իր ուրոյն մշակոյթով ժամանակակից նշանաւոր անհատներուն ծանօ
թացնելու եւ ճանչցնել տալու հեռանկարով։ Իր առասպելական, իմաստուն համես– 
տութեամբ գրաւած էր շատ շատերու սրտերը եւ անոնց անվերապահ յարգանքը։ 
Հայաստանի մանուկներու արուեստին ընդմէջէն, անոնց վրձինի հարուածներէն ու 
գործածած գոյներէն հայն ու մշակոյթը եւ Հայաստան աշխարհը մօտէն ճանչցնե
լու, գնահատել տալու իր ճիգը պարզ էր ու սրտաբուխ։ Ի զուր չէր, որ ցուցահան
դէսը կը կոչուէր «Լօօև ձոԺ Լօօև /\§Ջ1ո։ Շհւ1ժր6Ո՚տ ձրէ քրօրո ծրրոօուՅ -  Տես, դարձեալ 
տես. մանուկներու արուեստը Հայաստանէն»։

Վերջին տասնամեակին Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեւսյ Վարժարանի ամա– 
վերջի հանդէսները գրեթէ առանց բացառութեան կը վայելէին իր գուրգուրոտ, քա
ջալերական ներկայութիւնը։ Մեծապէս կ՚ուրախանար, երբ աշակերտները երկլե
զու յայտագրի ընթացքին հանգիստ ու հեզասահ մէկ լեզուէն միւսը կ՚անցնէին։ Կը 
շեշտուէր մայրենին, եւ կը յարգուէր տեղականը։ «Նման բնական պայմաններու 
մէջ է որ մեր մանուկները հանգիստ ու առողջ հոգեվիճակով անկաշկանդ ու ար
դիւնաբեր չափահասներ պիտի կարենան ըլլալ այս միջավայրին մէջ»,֊ կ՚ըսէր։

1998-ին Նիւ Եորքի էլլիս Կղզիի Մետալի մրցանակաբաշխման շքեղ հանդի– 
սութեան մուտքին, երբ ՍՆԱՎ֊ի աշակերտները հայկական ու ամերիկեան դրօ
շակները ձեռին, հայկական տարազներով, ամերիկեան ծովուժի պատուոյ դրօ– 
շակակիրներու հետ շարքով բարեւի կեցած կը դիմատրեն ամբողջ Ամերիկայի 
տարածքէն տարբեր ազգութիւնն եր ու զանազան ակնառու ներկայացուցիչներ, 
որոնք այս կամ այն մարզին մէջ իրենց յաջողութիւններով պատիւ կը բերէին թէ 
Ամերիկային եւ թէ իրենց պատկանած համայնքներուն, ճառագայթող իր ժպի
տով խումբէն բաժնուելով մօտեցաւ աշակերտներուն, մէկ մէկ շնորհատրեց եւ 
խմբային նկարի համար կեցաւ։ Տասը օր չանցած՝ իւրաքանչիւր աշակերտին իր 
ձեռագիրով անձնական նօթ մը ղրկած էր փոքրիկ շրջանակներու մէջ՝ իր փափ– 
կանկատութեամբ փոքրիկներուն սրտերը գրաւելով եւ ծնողներուն իր անձին 
հանդէպ ունեցած յարգանքը կրկնապատկելով։

Նոյն տարուայ Սեպտեմբերին Նիւ Եորքի Առաջնորդարանի Ս. Վարդան հա– 
մալիրին մէջ այդ օրերու Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցտյ Ծխական Խորհուրդը 
կազմակերպած էր Մետալի շնորհատրական ձեռնարկ մը՝ պատուելու համար 
տարուան մետալակիրներ Առաջնորդ Սրբազան հայրն ու երկարամեայ ծխական
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ու Մայր Տաճարի հիմնադիրներէն Սվաճեան գերդաստանի արժանաւոր ներկա
յացուցիչը՝ Տոքթ. Բերկրուհի Նաճարեան֊Սվաճեանը։ Իր շնորհակալութեան գի– 
րը կ՚ըսէր. «Երեկոն քաղցր յիշաւուսկ մը ւսւելցուց, որուն համար ջերմօրէն շնոր
հակալ եմ։ Ուրսւխ էի, որ ընւորոււսծ էի այդ մրցանակին արժանանալու ոչ միայն 
իմ անձիս համար, այլ մեր համայնքին վրայ թողած անդրադարձին համար»։

2000-ի ՍՆԱՎ-ի աւարտական հանդէսին բաւական տկար ու հիւծած, սակայն 
միշտ խնամքով ու ճաշակով հագուած՝ հոն էր, առաջին շարքին, օրուան հիւր բա
նախօս բժշկուհի Գարոլին Նաճարեանին եւ վարժարանի այլ պատոտյ հիւրերուն 
հետ։ Չէինք գիտեր, որ իր վերջին ներկայութիւնն էր այդ սրահէն ներս։

Երկար ամիսներու հիւանդանոցային կեանքէ մը ետք անաղմուկ շիջեցաւ։ 
Անսպասելի էր։ Միշտ կը յուսար, որ պիտի ելլէր հիւանդանոցէն ու ամբողջաց
նէր այն գործերը, զոր սկսած էր։ Հիւանդանոցի իր սենեակին մէջ սրտի վիրա– 
հատման ենթարկուելէ մի քանի օր առաջ անկողնին մօտ երբ կը խօսակցէինք, 
պատահականօրէն ականջալուր եղանք սենեակին հանդիպակաց գրասենեա– 
կէն մեզի հասնող բժշկին բացատրութեան, որ վիրահատման ենթարկելու հա
մար հիւանդանոցի փոփոխութիւնը կարգադրել կը ջանար։

-  Շիտակը չենք կրցած ճիշդ հասկնալ, թէ ինչէն կու գայ այս բարդութիւնը, 
երբեմն սիրտը ժայռի պէս ամուր է եւ սակայն...– գլուխը շարժելով կրկնեց իրեն 
սովոր յատուկ զսպուած մեղմ ժպիտով։

-  «Ո՞վ կարդալ սիրտը գիտէ»,– ըսի կատակով, յետոյ աւելցուցի.֊ Մի վախ
նաք, Տոքթ. Սվաճեան, այս ալ պիտի յաղթահարէք։

Գործողութեան առաւօտուն կանուխ Մէնհէթընի Նիւ Եորք հիւանդանոցն 
էինք իր դստեր հետ։ Հիւանդապահուհիին օգնութեամբ լոգանքը առաւ, իր ոլո
քով գնաց դէպի գործողութեան սենեակը տանող պատգարակը -  ազնուական 
ճաշակ ու միտք կար իր լուռ կեցուածքին մէջ անգամ, որ չէր վրիպած հիւանդա– 
պահուհիին աչքէն։

- Ինչ արտակարգ կին է,– մեզի դառնալով իր հիացմունքը չթաքցուց հիւան– 
դապահուհին։

-  Տոքթոր, երկու օրուան մէջ այս աղջիկը Ձեզ արդէն ճանչցեր է,– ըսի։
֊  Այո, աւելի լաւ, քան կարգ մը անձեր, որոնք շւաո աւելի տարիներով զիս եւ 

աշխատանքս տեսած են,– ըսաւ՝ կրկին իմաստուն ժպիտ մը դէմքին, այս ան
գամ չթաքնուած տխրութեամբ, աչքերը մեզի, ձեռքը օրօրելով՝ պատգարակին 
հետ հեռացաւ։

Աչքերով հետեւեցանք մինչեւ գործողութեան բաժնի դռներէն անգին անցնի
լը։ Չէի գիտեր, որ իր բնական ձայնով վերջին խօսքը պիտի ըլլար այդ նախա
դասութիւնը։

Յաջորդ օրը յատուկ խնամքի բաժնին մէջ չորս անկողինով սենեակի մը մէջ 
պառկած էր։ Չորս հիւանդներն ալ յատուկ մեքենաներու կապուած ուղղակի
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հսկողութեան տակ էին։ Երեքը տղամարդ էին, միակ կինը ինք էր։ Իր մահճա
կալին հանդիպակաց հիւանդը Նիւ Եորք քաղաքի նախկին քաղաքւսպետնե– 
րէն մէկն էր։ Մեր նախկին խօսակցութիւններէն մէկուն ակնարկելով՝ կատակով 
ականջին փսփսացի.

- Տոքթոր, նկատեցիք, որ հոս ալ կարեւոր մարդոցմով շրջապատուած ժո– 
ղովի մէջ էք եւ միակ կինը։ Հաւանւսբար Դուք կրնաք որոշել, թէ ով պիտի ըլլայ 
Ամերիկայի նախագահը։

Թթուածինի ապակիին տակէն ժպտաց եւ գլուխը շարժեց։ Կոր-Պուշ ընտ
րութիւները ընթացքի մէջ էին։ Շուտով հարցուց, թէ տակաւին չէր որոշուած 
նախագահը։ «Ոչ»,– ըսի։ Հիւանդապահուհին հարցուց, թէ ինչ կ՚ըսէր, ըսի, թէ 
ընտրութիւններու մասին կը խօսէինք։

֊  Արտակարգ կին է,– ըսաւ այս հիւանդապահուհին ալ եւ աւելցուց.– հիււսն– 
դի այս անկողնին մէջ, հոգ չէ թէ բոլորն ալ նոյն համազգեստին տակ են, կը 
զգանք եւ կրնանք զանազանել, թէ մեր հիւանդը ով է եւ ինչ անհատականու
թիւն եւ նկարագիր ունի։

-  Անկասկած,– ըսի։
Խարբերդի գիւղերէն փոքրիկ քնքոյշ այս աղջիկը, աշխարհի բոլոր ցամա– 

քամասերուն վրայ իր անուան հետ հայութիւն սփռող ազնուաշուք, հանճա
րեղ հայ տիկինը, Նիւ Եորք հիւանդանոցի մահիճին մէջ ֆիզիքապէս աւելի՛ եւս 
հիւծած, փոքրացած ֆիզիքականով եւ անխօս իր գոյութեամբ կը տպատրէր 
նոյնիսկ իր ժամանակաւոր խնամատարը։

Կարճ այցելութիւններ կը թոյլատրուէին։ Ամիսներ շարունակ, յաջորդական 
բարդութիւններով երկարաձգուեցաւ հիւանդանոցային իր կեանքը։

1918 Նոյեմբեր 11-ին, Զինադադարի եւ խաղաղութեան դաշինք կնքուած 
օրուան ծնած ըլլալը նախախնամական կը գտնէր եւ հաւատացած էր, որ տա
կաւին շատ ընելիքներ ունէր։ Փխրուն մարմինը եւ հայու ճակատագրով քսանե
րորդ դարու գրեթէ բոլոր դառնութիւնները ճաշակած ու անոնց վերիվւսյրումնե– 
րու թոհուբոհով թրծուած հոգին ու ապառաժի պէս ամուր սիրտը պայքարի մէջ 
էին։ Բուժումի բոլոր միջոցները գործադրուած էին։ Վերջապէս զինք դարձեալ 
ուրիշ հիւանդանոց փոխադրելու որոշում տրուած էր։

Երկու օր չանցած՝ դուստրը զանգեց։ Մինակ էր։ Սպւսսոււսծը յստակ էր իր 
ձ այն էն։ Պէտք էր երթար մահուան տեղեկագիրը ստորագրելու։ «Ես կը տանիմ 
քեզ հիւանդանոց»,– ըսի։

Զինք գտանք սենեակին առանձնութեան մէջ, միեւնոյն ժպիտով, կիսափակ 
աչքերով հանդարտ պառկած, քունի մէջ ըլլար կարծես։ Մարմինը տաք էր տա
կաւին։ Միասին հայերէն «Հայր մեր» մը ըսինք եւ զինք ձգեցինք ի՛ր ժպիտով, 
այդ մենութեան ու ահաւոր շեշտուած լռութեան մէջ։
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Ետին թողած պարապութիւնը անչափելի է։
«Իր իմւսստուն խորհուրդները մեզ վարժեցուցած էին միշտ իր հաւանութիւ

նը առնելու կարեւոր որոշումէ մը առաջ։ Հասկնալու անծայրածիր կարողութիւն 
ունեցող մէկն է այս կինը»,֊ վկայած են իր աշակերտներէն շատ ու շատեր։

Իսկ ամէնէն դիպուկ վկայութիւնը կու գայ Փրօֆ. Մօրուս Հասրաթեանէն. 
«Մարդիկ հիացմունքով կ՚արտայայտուէին իր (Բերկրուհի Նաճարեանին) կա– 
րողութեան եւ յաջողութիւններուն մասին։ Ասոնք բացառիկ, սակայն կարելի 
երեւոյթներ են։ Ինչ որ զիԱ այս տւսրիքիս կ՚ապշեցնէ իր այդ տարիքին, իր մէջ 
կուտակուած համեստութեան, հասունութեան, կենցաղագիտութեան եւ իմաս
տութեան միաձուլուած ամբողջութիւնն է»։

Իսկ Վահէ Օշական կ՚աւելցնէ. «Դուք միակ անձն էք մեր համայնքին մէջ, 
որուն դատողութիւնը կը յարգուի բոլոր կուսակցական եւ կրօնական հետեւո
ղութիւն ունեցող անձերէն։ Դուք մէկ հանդիպումով մը միայն կրնաք բոլոր հո
սանքներու պատկանող երիտասարդ մտաւորականները ի մի բերել»։

Մահուընէ ետք նիւեորքեան ձիւն փոթորիկը չթողուց, որ տան կարգը 
որոշուած թուականին կատարուի։ Արդէն ի՛ր փափաքով մարմինը Երուսաղէմ 
պիտի փոխադրուէր ամուսնոյն քով, Երուսաղէմի Հայոց գերեզմանատան մէջ 
թաղուելու։ Լփբւսնանէն, Կիպրոսէն մինչեւ Ամերիկա յւստւր պատշաճի խօսքեր 
գրուեցան։ Սակայն դժուար թէ այդ բոլորը համապատասխանէին իր անթիւ-ան֊ 
համար զոհողութիւններուն ու անսակարկ նուիրումին, մէկ խօսքով իր մեծու
թեան։ Խարբերդէն ծլարձակող ու դէպի Հալէպ, Պէյրութ, Ամերիկա երկարող 
բազմաբեղուն կեանք մը, Միջին Արեւելքէն Եւրոպա ու Աւստրալիա կարկին չըն– 
դունող նուիրումի ու աշխատանքի ծիրը այսպէս համեստօրէն փակուեցաւ։

Բծախնդիր, աչքէն ոչ մէկ բան վրիպող հարցերուն իր սեղմ եւ դիպուկ գնա– 
հատականը ունէր, որոնցմէ մին ՍՆԱՎ-ի երեսնամեայ հանդիսութեան իր ելոյ– 
թին ընդգծուած խօսքն էր. «Հաճելի չէ ահազանգ հնչեցնել։ Սակայն վտան
գաւոր է անտեսել վտանգը։ Հայ դպրոցը համայնքի կարեւոր լաստերէն մին 
նկատելու զգաստութիւնը կը պակսի։ Սփիւռքը, մանաւանդ Միացեալ Նահանգ
ները, իր նիւթական եւ իմացական կարողականութեամբ պէտք է զգաստանայ՝ 
հեռանալով անձնապաշտութենէ, կամայականութենէ, որպէսզի դադրի կազմա
լուծումը համայնքին»։

Սիրելի Տոքթ. Սվաճեան, մաղթանքս է, որ յիշատակիդ հետ գէթ այս պատ
գամդ արձագանգէ բոլոր անոնց հոգիներէն ներս, որոնց սիրտը տակաւին կը 
բաբախէ հայութեան առողջ ու հայեցի գոյատեւման համար։

Բիւր յարգանք, խունկ ու ծունկ մը աղօթք Ձեր անմոռաց յիշատակին։

Պրուքլին, Նիւ Եորք, Յունուար 2002 
«Նոր օր», Լոս Անճելըս, 2 Մարւր, 2002, Շաբաթ
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ԵՐԲ ՈՒՍՈՒՑԻՉԻԴ ՏԱՐԻՔԸ ՉԱՆՑՆԻՍ

(Վերամուտի առթիւ հայերէն լեզուի ուսուցիչիս՝
Հայկ Պարիկեանին յիշատակին)

Կեանքիս տարբեր հանգրուաններուն շատ տարբեր առիթներով յիշած եմ 
ուսուցիչներս։ Իւրաքանչիւրը անոնցմէ անեկդոտ մը, մանրավէպ մը, ժպիտ կամ 
ափսոսանք բերած է իր հետ եւ քանդակած յուշերուս մէջ։ ժամանակի ընթացքին 
բիւրեղացած այդ յուշերը յաճախ մէկ առ մէկ ժապաւէնի մը արագութեամբ այցի 
կու գան ինծի՝ երբեմն յամենալով, շատ յաճախ ալ արագ փայլատակումներով։

Այսօր Սեպտեմբերի սկիզբին ենք, ամէն տեղ արդէն վերամուտ է։ Մեր հայ– 
րենի դպրոցականները արդէն սկսած են Սեպտեմբեր մէկին, իսկ զանազան 
երկիրներու կամ նահանգներու մէջ յատուկ օրեր նշանակուած են -  մէկ խօս– 
քով, վերջ ամրան արձակուրդին ֊  վերամուտ է։ Չեմ գիտեր, կւսյ ուրիշ ասպա
րէզ մը, որ այդ խանդավառութիւնը կրնայ բերել կամ զգացնել տարուան ըն
թացքին, ինչ որ վերամուտը կը բերէ աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն։

Սեպտեմբեր 5-ը Նիւ Եորքի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին 
առաջին օրն է։ Աշակերտ, ծնողք նորոգուած խանդավառութեամբ ու նորանոր յոյ
սերով ոտք կը դնեն իր ոսկեայ տարեդարձը ետին ձգած այս վարժարանէն ներս, 
որուն անցնող երեսուն տարուան ընթացքին առօրեայ ապրումներ ունեցած եմ ես 
ալ պաշտօնիս բերմամբ։ Իսկ այսօր միայն երեւակայութեամբ հոն եմ, իրենց հետ։

Այդ տարիներուն հետ շատ յաճախ աչքիս առաջ մէկ առ մէկ տողանցքի պէս 
այցի եկած են մանաւանդ հայերէն լեզուի ուսուցիչներս, մանկապարտէզի բող
բոջ, կոկոն եւ ծաղիկ դասարաններէն սկսեալ -  մեծամասնութեամբ արդէն իսկ 
անդենական կեանքի անցած։

Տարիներու ընթացքին, ճակատագրի բերմամբ, չորս տարբեր քաղաքներու 
եւ դպրոցներու մէջ աւելի քան տասը հայերէն լեզուի ուսուցիչներու հոգատարու
թիւնը վայելած եմ՝ Շաքէ Ասլանեան, Բ-ահէլ Պետոյեան, Արաքսի Մեսիայեան, 
Նուարդ Մերասէտեան, Հայկ Մանուկեան, Յակոբ Աշակերտեան, Սարգիս Տէր 
Ղազարեան, Համբարձում էֆէնտի Պէրպէրեան, Ռոզա Վարպետեան, Կատա– 
րինէ Սեմերճեան, Օրդ. Ֆէրիտէ Սալիպեան, Անդրանիկ Կիրակոսեան եւ բարձ
րագոյն դասարաններուն՝ Հայկ Պարիկեան։

Այսօր Հայկ Պարիկեանին յուշերով պարուրուած եմ։ Դրդապատճւսռը։ Թղ– 
թապանակներուս մէջ իր ձեռագիրով նամակներ, նօթեր մէջտեղ ելան։ Թուա
կաններ սկսան շարուիլ աչքիս առաջ։ Հանում-գումարում. յանկարծ գիւտ մը 
ըրածի պէս կ՚անդրադառնամ, թէ ես այսօր իմ ուսուցիչներուս այդ օրերու տա– 
րիքէն ալ աւելի մեծ եմ... Արդար ըլլալու համար պէտք է արձանագրեմ այդ կու
տակուող ապրումները, որ ունիմ իւրաքանչիւրին հետ։
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Պարոն Պարիկեանին երկտողերը ձեռքիս են։ Աշակերտական օրերէս մինչեւ 
չափահաս տարիքիս իր հետ ունեցած մեր զրոյցներն ու իր քաջալերական խօս– 
քերը կը պայծառանան։ Խօսքեր, որոնք օրին շատ մեծ ազդեցութիւն ունեցած 
էին վրաս։ Իր անունին ծանօթ էի նախակրթարանի սեղաններէն, երբ Հալէպի 
մանկապատանեկան «Բուրաստան» պարբերաթերթը մայրս կու տար որ կար
դայի։ Երբ երկրորդական վարժարան սկսայ յաճախել, հայերէն լեզուի ուսու
ցիչս՝ Հւսյկ Պարիկեանը եղաւ ինծի ծանօթ թերթին խմբագիրը։

Շատ կը քաջալերէր զիս եւ միշտ կը յիշեցնէր.
-  Ինչ նոր բան գրած ես...։
Ամչնալով եւ արդարանալու ւիորձով, մինչեւ ականջներս կարմրելով՝ կ՚ըսէի.
-  Ոչ, Պարոն Պարիկեան, կը ցաւիմ, ժամանակ չունիմ...
-  ժամանակը դուն պէտք է ստեղծես,– կ՚ըլլար պատասխանը։
Երեւի բոլոր այդ արդարացուցիչ պատրուակները մէկդի դրած՝ այսօր որո– 

շած եմ անպայման ժամանակ տալ եւ գրել, Հայկ Պարիկեանը յիշել... «ժամա
նակ ստեղծելով» իմ հայերէն լեզուի ուսուցիչիս, որուն օրին գէթ հպարտութիւն 
պատճառելու առիթ մը տուած էի։

Աեր պաքալորիայի տարին (երկրորդական ԺԲ. դասարան) Հալէպի Քարէն 
Եփւիէ ճեմարանին մէջ տեղի ունեցած Հալէպի միջ֊դպրոցական, երկրորդա
կան վարժարաններու շարադրութեան մրցումին առաջին մրցանակը շահելու 
պատիւը բերած էի ՀԲԸՄ-ի Աազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան վար
ժարանին, ինչպէս նաեւ հայերէն լեզուի ուսուցչիս՝ Հայկ Պարիկեանին։ Իսկ իմ 
գնահատական նուէրս էր Շահան Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» հատորը 
եւ Պարոն Պարիկեանին խմբագրութեամբ վարժարանին «Բարձունք» անունով 
տարեգիրքին մէջ առաջին էջերուն շարադրութեանս տպուիլը։

Կը թերթատեմ յուշերս, նամակներ, երկտողեր, մի քանի դասարանային շա
րադրութիւն՝ իր սրբագրութեամբ, իր կոկիկ ձեռագիրով քաջալերական խօս
քեր եւ մանաւանդ՝ առատաձեռն փայլուն նիշերով։ Շարադրութիւններէս մին 
ինք մեքենագրելով ղրկած էր օրուան Եգիպտոսի մէջ լոյս տեսնող «Արեւ»ին եւ 
իր մեքենագրած օրինակէն ալ հատ մը ինծի նուիրած։ Մեր Միացեալ Նահանգ
ներ փոխադրուելու օրերու նախօրեակին, գիտնալով որ սպառիչ արխիւային 
յօդուած մը գրած էի Հալէպի Կրթասիրաց Միութեան եւ համանուն վարժարա
նին կազմութեան յիսնամեակին առթիւ, խնդրեց, որ ամփոփումը ղրկեմ իրեն, 
որ լոյս տեսաւ իր խմբագրած «Գեղարդ»ին մէջ։

1986-ին, երբ առաջին անգամ այցելութեամբ Հալէպ վերադարձայ, առաջին 
այցս Տոքթ. Բ֊ոպէր ճէպէճեանի հիմնած գրադարանն էր, ուր գիտէի թէ պիտի 
գտնէի ուսուցիչս որպէս խմբագիրը «Գեղարդ» տարեգիրքին եւ գլխաւոր անդա– 
մը Հալէպի ՀԲԸՄ-ի Մատենագիտական Յանձնախումբին։ Ինչ ինչ դժուարու– 
թիւններով հսկայական աշխատանք մը ի մի բերած էր։ Միմիայն 1975-ի հինգ 
հարիւր էջնոց Ա. հատորին մէջ 38 գրողներ իրենց մասնակցութիւնը բերած
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էին, ուր պատմագրական արժէքով ամփոփուած են սուրիահայ պատմութեան 
վերաբերեալ հարուստ ու բազմազան ուսումնասիրութիւներ, սպառիչ թղթակ
ցութիւներ, սուրիահայ կեանքին պատմութեան ատաղձ ծառայելիք նիւթեր։ Եւ 
այսպէս... յաջորդաբար վեց թիւեր լոյս տեսած են մինչեւ 2000 թուականը։

Երբեմնի հարուստ, աւելի քան վաթսուն հազար հայութիւն ունեցող Հւս– 
լէպը, երբ մի քանի տարեգիրք եւ երեք-չորս թերթեր ունեցած է ժամանակին, 
1970-սւկաններուն մնացած էր մէկ տարեգիրքով, «Ապրիլ» պարբերականով եւ 
վարժարաններու տարեգիրքերով։ Ա՛լ ծանօթ չեմ ներկայ օրերու բոլորիս ծանօթ 
պայմաններու մէջ տակաւ գոյատեւող գաղութին պայմաններուն՝ բացի այս օրե
րուն Հսւլէպի Ազգ. Առաջնորդարանին կողմէ լոյս ընծայուող «Գանձասար»ին։

Նոյն թուականին, երբ իր տունն ալ այցելեցի, ցոյց տուաւ ինծի ստուար էջե
րու կոյտ մը՝ հայ գրողներու ծածկանուններու բառարանային աշխատանքին 
կապակցութեամբ։ Տեսակ մը զարմանքով նայեցաւ ինծի, թէ ինչպէս կ՚ըլլար, որ 
ես ծածկանուն մը չունէի։ Փարքինսընէն (բՁր1ժոտօո) տառապող ձեռքեըը կը դո– 
ղային։ Տխուը աչքեըով նայեցաւ ինծի։

-  Հոս ըլլայիր կ՚ամբողջացնէիր այս բոլոր ձեռագիրներս,– ըսաւ։
Աչքերս վար առած՝ յուսադրիչ պատասխան մը չկրցայ տալ։ Մինչեւ հիմա 

այդ նայուածքը խորապէս անջնջելի կը մնայ անաւարտ խոստումի մը պէս։ 
Չեմ գիտեր ինչ եղաւ ճակատագիրը իր ծածկանուններու հաւաքածոյին եւ այլ 
թղթածրարներուն։

Այդ տարին էր 1986։ 1915-ին Եոզղաթի մէջ ծնած ուսուցիչս միմիայն 71 տարե
կան էր, երբ այցելութիւն տուի իրեն։ Մինչեւ թոշակի անցնիլը 1978-ին, 42 տարի 
ուսուցչութիւն ըրած էր զանազան վարժարաններու մէջ։ Վերջին տարիներուն մեր 
հայերէն լեզուի ուսուցիչն էր։ Իր յօդուածները, քրոնիկները տարբեր ծածկանուն
ներով տպագրուած են «Զարթօնք», «Արեւ», «Պայքար», «ժամանակ», «Ապագայ», 
«Աշխարհ», «Շիրակ», «Ծիրանի գօտի», «Յուշարար» պարբերաթերթերուն մէջ։

Հայ մամուլի պատմութեան վերաբերեալ երախտաշատ ուսումնասիրութեան 
արժէքատր իր ներդրումը ունեցած է «Սուրիոյ հայ տպարաններու պատմութիւ
նը» գիրքով, որ 1974 թուականին լոյս տեսած է։ Երախտաշատ աշխատանք մըն 
է, որ կ՚ընդգրկէ հայաշատ մեր Հալէպի գաղթօճախի տպագրական գործի զար֊ 
գացման ընթացքը 1868 թուականէն սկսեալ։

Մեր հայերէն լեզուի վերաբերեալ նիւթերուն կարգին, մեր դասապահերուն 
իր հետ օրը օրին ուսումնասիրեցինք յիշատակելի իր մէկ աշխատասիրութիւ
նը Լ,ետն Բաշալեանի մասին։ Հեղինակին «Ցեղին ձայնը» մեր հոգիներէն ներս 
դրոշմեց՝ Բաշալեանի մասին այդքան ընդարձակ ուսումնասիրութեան մեզ ալ 
մասնակից դարձնելով։ Սոյն աշխատասիրութիւնը լոյս տեսած էր 1963-ին, Բա– 
շալեանին 100 ամեակին առթիւ։

Մեր սիրելի հայերէնի ուսուցիչը զանազան թերթերու եւ պարբերականներու 
մէջ ցրուած իր գործերէն զատ հեղինակն էր երկու բանաստեղծական հատոր–
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ներու՝ «Այգեկութ» անդրանիկ գիրքը, որ լոյս կը տեսնէ 1962 թուականին <ա– 
լէպի մէջ, եւ իր երկրորդ գիրքը՝ «Երգեր հողի եւ մարդոց մասին» խորագրով 
1965-ին։

Կը յիշեմ, երբ տասներորդ դասարան էինք, իր առաջին գիրքէն դասարա
նին մէջ մեզի բանաստեղծութիւն մը կարդալը։ Իր տողերէն մէկուն մէջ կը գրէր. 
«Արեւողող սենեակիս մէջ....»։ Յանկարծ ընթերցումը դադրեցուց ըսելու համար.

-  Տղւսք, անդրադարձաք այս բառին, բառարան բացի այս բառը ստուգելու, 
չեմ գտած այս բառը, ես կազմեցի կամ իմ գիւտս է, շլացուցիչ արեւէն սենեակս 
ողողող տեսքին առաջ...,– ւսւելցուց՝ մանկական հրճուանքով մը.– արեւողող...

Ինչպէս մոռնալ այդ բառը... Ս՜եր դասարանի տղոց նիւթ պէտք էր, առիթն էր 
նոր սորված բառը այլ նորութիւնով օգտագործելու։

Յաջորդ օրը առաւօտուն մեր դասարանի վառարանին մազօթը - հեղուկ վա
ռելանիւթը -  յորդելով գետին վազած էր՝ իր անտանելի հոտը դասարանը լեցնե
լով։ Տղոցմէ մին վազելով իր մօտ գնաց յաղթականօրէն նոր բառը շեշտելով.

-  Պարոն Պարիկեան, մեր դասարանը մազօթա-ողող եղաւ...
Բարի ժպիտը դէմքին քնքշութեամբ ըսաւ.
-  Առիթը գտար ինծի հետ մրցելու։
Կարծես ուրախ էր, որ իր ստեղծած բարդ բառը գործածութեան կը դրուէր իր 

աշակերտին կողմէ։

Ամերիկեան առօրեայիս մէջ թաղուած՝ իր մահուան լուրը շատ ուշ հասաւ ին
ծի։ Այս օրերուն սկսայ հետապնդել, քանի քանի տեղ հարցուցի, նամակ ղրկեցի 
մահուան ճշգրիտ թուականը իմանալու, միայն տարեթիւ մը հասաւ ինծի՝ 2006։

Ուրեմն՝ ջարդի տարին ծնած ուսուցիչս 91 տարեկան էր միայն, երբ այս աշ֊ 
խարհէն հեռացաւ։

Վերամուտի այս օրերուն անգամ մը եւս ողջոյն Ձեզի, սիրելի հայերէն լեզուի 
իմ ուսուցիչ Հայկ Պարիկեան։ Աեզի սիրցնել տուած, քու ալ սիրած բանաստեղ
ծութեան իշխանին՝ Վահան Թէքէեանի տողերով՝

Հաշուեյարդար... Ինչ մնաց, կեանքէն ինծի ինչ մնաց...
Ինչ որ տուի ուրիշին, տարօրինակ, այն միայն։

Այդ «ուրիշները» քու հասցուցած աշակերտներդ են, սիրելի Պարոն <այկ 
Պարիկեան։ Վստահ եմ, տասնեակներով հասցուցած աշակերտներէդ շատ շա– 
տեր -  ինծի պէս, արդէն իսկ հասուն տարիքի հասած - պիտի յիշեն քեզ՝ քու 
բարի ժպիտիդ հետ արեւողող բառերովդ ու գնահատականներովդ։
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ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՀԱԼԷՊԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԷՍ ՕՐԻՈՐԴ ՃԷՄԻԼԷՆ 
ԵՒ ՄԵՐ ԱՌՏՆԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԵՐԸ

Հալէպի Հազար Նաճւսրեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական 9-րդ, 10– 
րդ եւ 11-րդ դասարաններուն կրթական ծրագրին մաս կը կազմէր Առտնին Տն
տեսագիտութեան դասընթացքները աղջիկներուն համար։ Մեր ուսուցչուհին էր 
Օրիորդ ճէմիլէ Նազարեանը։

Առաջին տարին կարել կը սորվէինք, ան մեզի կը սորվեցնէր կաղապարով 
կերպասը կտրել, թելակարել, կարի մեքենայով ամրացնել, օղակ բանալ, կոճակ 
կարել եւ այլ մանրամասնութիւններ։ Կարած ենք փոքրիկ երեխայի գիշերանոց, 
խոհանոցին մէջ հագնելու գոգնոց, եւլն։ Այդ օրերու յուշերը վերակենդանաց
նող մի քանի նմոյշ մինչեւ հիմա պահած եմ, եւ հետս հասած է Նիւ Եորք։ Հոս 
զարմանքով ականատես եղած եմ արդուկիչի մօտ երիտասարդ տիկիններու, 
որոնք մէկ ձեռքին ամուսնին շապիկը եւ միւսին մէկ կոճակ բռնած՝ կու գան ար
դուկիչէն խնդրելու, որ կոճակը կարուի, եւ այն ալ որոշ գումարով, անմիջապէս 
միտքս կ՚երթայ Օրիորդ ճէմիլէին։

Երկրորդ տարին կը սորվէինք սեղան պատրաստեր պնակ, պատառաքաղ, 
դանակ եւ դգալները պնակին որ կողմը դնել, խմիչքի բաժակները ինչ կարգով 
դնել եւ ամէնէն կարետրը՝ որպէս հիւրընկալուհի՝ հիւրերը ինչ շարքով եւ սեղա
նին որ կողմը հրաւիրել նստելու, ու մանաւանդ կարդ մը քաղաքավարական 
կանոններու մասին, օրինակ՝ բերանը գոց ծամել, ապուր ուտելու կամ թէյ-սուրճ 
խմելու ատեն բերնի ձայն չհանել, սեղանին մէկ ծայրէն միւսը ձեռք չերկարել 
հեռուն գտնուող ճաշէն օգտուելու համար, եւլն։

Իսկ երրորդ տարին կամ երրորդ եռամսեակին, նայած որքան արագ կը վեր
ջացնէինք ծրագիրը, կարգը կու գար սննդականոնի մասին սորվելու, ճաշատե– 
սակներ եփելու եւ կարկանդակներ պատրաստելու արարողութեան։ Հւսճելի եւ 
անմոռանալի պահեր էին, որովհետեւ դասարանային խստապահանջ մթնոլոր
տէն դուրս կ՚ըլլայինք, երբ Օրդ. ճէմիլէին հետ էինք։ Յուշերու տողանցքով 
կ՛արժէ դասապահ մը հոս նկարագրել։

***
Դասընկերուհիներով հաւաքուած ենք մեր վարժարանին կից Հալէպի ՀԵԸ-ի 

շէնքին խոհանոցը։ Տղաքը կը մնային դասարանը ուրիշ ուսուցիչի հետ։ Իսկ մե– 
զի՝ աղջիկներուս համար Առտնին Տնտեսագիտութեան պահը կը սկսէր կար
կանդակ պատրաստելու արարողութեամբ Օրիորդ ճէմիլէին հետ։

Մեր դպրոցին շէնքը եւ ՀԲԸՄ եւ ՀԵԸ-ի ակումբին շէնքն ու պարտէզը կողք 
կողքի էին՝ միջանկեալ շէնքով մը բաժնուած։ Վարժարանին շէնքը խոհանոց 
չունէր, հետեւաբար խումբով կ՚երթայինք ակումբի շէնքին խոհանոցը գործածե
լու։ Մեծ խանդավառութեամբ խումբով կը վազէինք մէկ շէնքէն միւսը։
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Օրդ. ճէմիլէն՝ մեր Առտնին Տնտեսագիտութեան ուսուցչուհին, նախ կը բա
ցատրէր թէ ինչ պիտի պատրաստէինք այդ օր։ Եփելակերպը գրել կու տար 
մեզի եւ պարտականութիւնները բաժնելու կը սկսէր։ Սեւագրութեան տետրակ 
ունէինք, որուն մէջ արձանագրուածը վերջը զարդագրերով պէտք էր անցը
նէինք յատուկ կաշեկազմ տետրակի մը մէջ։

Շարքի պէտք էր կենայինք նախ մեր ձեռքերը օճառելու, որմէ ետք մէկ առ մէկ 
Օրդ. ճէմիլէն կը թելադրէր եւիելւսկերպին մէջ արձանագրուած մէն մի գործածուե
լիք պտուղներն ու հաւկիթները լուալ։ Այդ օր մեզ երկու խումբի բաժնած է երկու 
տարբեր խմորեղէն պատրաստելու համար՝ Պանանա Ֆրիթըրս եւ էբըլփւսյ։

֊  Սեդա, այս չորս հաւկիթները դուն լուա, բլիզ։
-  էլիզ, այս խնձորները դուն առ, լուա եւ կեղուելու սկսիր։
֊  Մարինա, սա պանաններն ալ դուն կը լուաս։
Մարինան իր սովորական ծիծաղկոտ աչքերով, աչք-յօնքով ծամածռութիւն մը 

ընելով մեզի կը նայի եւ Օրդ. ճէմիլէին դառնալով համարձակօրէն կը հարցնէ.
-  Օրիորդ, պանանն ալ կը լոււսցուի, կեղեւով թէ կեղուելէ ետք լուամ...։
-  Անշուշտ, պէտք է լուացուի կեղուելէ առաջ, չես գիտեր քանի քանի ձեռքերէ 

անցած է...։
Իրարու կը նայինք՝ փորձելով ծածկել մեր զարմանքին հետ ծիծաղները։
Ամերիկեան կրթութիւն ստացած մեր Օրիորդ ճէմիլէն նաեւ մեր խորհրդա

տուն էր ու տեսակ մը խոստովանահայրը, որուն հետ ազատօրէն շատ մը ընկե– 
րային հարցեր կրնայինք խօսիլ, տղաքներու, ամուսնութեան թեկնածուներու եւ 
այլ հարցերու մասին։

Հասուն աղջիկներ էինք արդէն, ութերորդ-իններորդ դասարանէն ար
դէն մեր ընկերուհիներէն մի քանին ամուսնացեր էին։ Մեզմէ ոմանք ալ արդէն 
սկսած էին ըսելու, երբեմն հպարտութեամբ եւ երբեմն ալ ամօթխածութեամբ, 
թէ «աղջիկտեսի» եկողներ եղած են իրենց տունը կամ գալու վրայ են։ Օրդ. 
ճէմիլէն համբերութեամբ կը լսէր մեր խօսակցութիւնները՝ առանց միջամտե– 
լու կամ մեզ ընդմիջելու եւ յաճախ ալ խօսուածներուն հետեւելով քթին տակէն 
ժպտալով։ Ազատութիւն տուած էր մեզի, եւ մեզմէ ոմանք չարաշահելու աստի
ճան կ՚օգտուէին այդ ազատութենէն։

- Այս միջնորդը մամայիս ըսեր է, որ շատ հարուստ է տղան, իր անձնական 
խանութը ունի, իր շահը հայրիկէն զատ է, եւ առանձին տուն պիտի բանայ ինծի 
համար, եթէ ամուսնանամ հետը։

-  Այսինքն, սկեսուր-մեսուր նոյն տունին մէջ պիտի չըլլան,– միաձայն եւ քիչ 
մըն ալ թերահաւատութեամբ մի քանիներ կ՚ընդմիջեն։

Այդ օրերուն մատի վրայ կը հաշուէին այն ամուսնութիւնները, որ փեսացուն 
բարեկեցիկ ըլլալով կարենար «զատէն հարս ու ւիեսայի համար տուն բանալ»։
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֊  Այո, այո, այդպէս կը խոստանան, բայց, ինչ ալ խոստանան, ես ուզորլը չեմ, 
կ՚ուզեմ ուսումս շարունակել, Հայաստան երթալ, կամ եթէ յաջողի, ընդունուիլ 
Պէյրութի Ամերիկեանը՝ էյ Եու Պի։

-  Հայաստան, Պէյրութ ըսիր, ինչու ծնողքդ կը ձգէ որ ուրիշ երկիր կամ քա– 
ղաք երթաս։ Ինծի համար ալ Դւսհիրէէն թեկնածու մը կայ եղեր, լաւ է որ մւս– 
մաս ըսաւ որ՝ «Եթէ նոյնիսկ գիտնամ, որ աղջիկս տունը պիտի մնայ, ես օտա
րութեան աղջիկ տուողը չեմ»։ Իմ ըսելուս բան չմնաց, ոչ ալ հարցնող եղաւ, թէ 
Եգիպտոս կ՚ուզեմ երթալ թէ ոչ։

Այդ օրերուն մանաւանդ շատ մօտայիկ էր, որ երիտասարդներ «զատ տուն» 
բանալու չափ բաւարար դրամ շահելու համար օտարութեան կ՚երթային Քուէյթ 
- Ապու Տապի կամ Քաթար, եւ ամրան արձակուրդին Հալէպ քաղաքը կը 
վխտար «հարուստ» փեսացուներով։

Միջնորդները գործի կ՚անցնէին անոնց ժամանելէն առաջ իսկ։ Մի քանի 
աղջիկ շարքի կը դրուէին, ըստ պահանջի... թէ համոզելու եւ թէ փեսացուէն 
հաւնուելու։ Շլացուցիչ մասը աղջկան ընտանիքին համար փեսային արհեստ մը 
ունենալն ու «զատ տուն բանալու» կարողութիւնն էր... խոստումներ, որ կրնային 
չիրականանալ ալ...։

Օրդ. ճէմիլէն, որ այդ պահուն արդէն հաւկիթները զարնելու սկսած էր, պահ 
մը դադրեցուց իր գործը եւ կարծես ինքնիրեն խօսելով ըսաւ.

֊  էփ, ժամանակին ալ, երբ Պէյրութ կ՚ուսանէի, Պէյրութէն, Ամերիկայէն ինչ 
ինչ թեկնածուներ ներկայացած էին -  մայրս Հալէպ նստած իր խօսքը ունէր, 
որոշումը տուողը ինք էր, պատճառ դարձաւ իմ ընտանիք չկազմելուս... ամէն 
անգամ որ նման առաջարկ մը ըլլար, լալով եւ բարձրաձայն կ՚ըսէր. «Ես կը մեռ
նիմ, եթէ մէկ հատիկ աղջիկս օտարութեան հարս երթայ...»։

-  0", Օրիորդ ճէմիլէ,– Մարինան է, որ դարձեալ մէջ կը մտնէ իր սովորական 
համարձւսկութեամբ,– մենք ալ մենք մեզի կ՚ըսէինք, որ մեր այս անուշիկ Օրդ. 
ճէմիլէն ինչու մինչեւ հիմա չէ ամուսնացած։

Օրդ. ճէմիլէն իր պճլտուն նայուածքով եւ դեռատի աղջկայ պէս շիկնելով նա
յեցաւ Մաքինային եւ մէկ առ մէկ մեզ դիտելով՝ գրեթէ շշնջալով աւելցուց.

֊  Այո, այն ատեն ես չհակառակեցայ մօրս որոշումին՝ պատճառ չդառնալու 
համար մօրս մահուան... հիմա արդէն ինք մեռած է, իսկ ես՝ առանց իմ ընտանի– 
քիս, անզաւակ մնացի... այս ալ ուրիշ տեսակ վերջ մըն է, չըսելու համար մահ է։

Դարձեալ Մարինան մէջ մտաւ իր հիւմորով.
-  Օրդ. ճէմիլէ, ով էր այդ երիտասարդը, որ Ձեր ձեռքը խնդրեց. հիմա 

ամուսնացած է։ Դուք դեռ շատ, շատ անուշիկ օրիորդ մըն էք. եթէ ան չըլլայ, հի
մա ալ պէտք է որ անպայման մէկը ըլլայ, որ ուզէ ամուսնանալ Ձեզի հետ...

-  էէհ, սիրելիս, ամէն ինչ իր ժամանակը ունի։ Իմ ժամանակս արդէն շատոնց 
անցած է։
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***
Այդ օրերուն չէինք գիտեր քանի տարեկան էր մեր Օրդ. ճէմիլէն, միայն գի

տէինք որ ամերիկեան կրթութիւն ստացած էր, գիշերօթիկ մնացած էր։ Առող
ջապահական բոլոր կանոններուն մասին կը խօսէր մեզի։ Զարմանքով կը 
լսէինք զինք, թէ մեր ձեռքերը ինչպէս պէտք էր լուայինք, փռնգտալու ատեն ինչ– 
պէս բերանը պէտք էր ծածկել, ճաշի սեղանին շուրջ ինչպէս նստիլ եւ պահել 
ինքզինքդ։ Մէկ խօսքով, մեզի կը սորվեցնէր օնցսօէէօ ֊  ԷթիքԷթ -  քաղաքավա
րական կանոնագրին իւրաքանչիւր կէտը։

Այս օրերուն զարմանքով կը կարդամ իր կենսագրութիւնը, որ ծնած է Այն– 
թապ, 1901-ին, Յակոբ Նազարեան (ծնեալ 1872-ին) եւ Ռւսքէլ Գարամանուկեան 
(ծնեալ 1877-ին) հայ բողոքական ընտանիքին մէջ։ Ուսումը Այնթապէն մինչեւ 
Պէյրութ երկարած էր։ Այնթապի վերջնական պարպումէն ետք ընտանիքը <ա– 
լէպ հաստատուելով ուսումը կը շարունակէ Հալէպի եւ Պէյրութի մէջ։

Ուրեմն ինչ.... այսքան տարի ետք նոր կ՚անդրւսդւսռնամ, որ այն տարիներուն 
որ մեզի կը դասաւանդէր, հազիւ Ին վաթսուններուն հասած ըլլալու էր արդէն։ Այն
քան նուրբ ներկայութիւն էր սակայն դասարանին մէջ։ Իսկ շէնքին մէջ զինք կը դի
տէինք միշտ իր յուշիկ քալուածքով, կոկիկ եւ ճաշակաւոր հագուածքով, փայլուն 
աչքերուն հետ սպիտակ մորթով դէմքին վրայ մնայուն իր ամօթխած ժպիտով։ Այս 
բոլորը յատուկ գրաւչութիւն մը կու տային իրեն, որ սրահին մէջ սփռելով կ՚երթար։

Տասնամեակներ անցած են։ Նոր օրերու կրթական ծրագրի մէջ է հոս 
դպրոցներէն ներս հինգերորդ դասարանէն սկսեալ ազատօրէն խօսիլ երկսեռ– 
միասեռ յարաբերութիւններու մասին, յղիանալու եւ այդ «վտանգէն» ազատելու 
կամ արգելակելու պէտք եղած «օգնութիւնը» տալու։ Մերը ընկերային, բարոյա– 
գիտական եւ կենցաղավարական կանոններն էին, որ կ՚արծարծուէին, այն ալ 
երկրորդականի 10-րդ, 11-րդ դասարանցիներուս համար, մեր ուղեղներուն մէջ 
լեցնելով քաղաքավարութեան եւ յարգանքի այբբենարանը, մեր մարմինն ու հո
գին մաքուր պահելու կանոնագիրքը... մինչեւ մեր օրինաւոր ամուսնութիւնը։

***
Անգամ մը կարկանդակ պատրաստելու դասի երթալէն առաջ մեր դասարանի 

տղաքը խնդրած էին, որ մեր եփած խմորեղէնէն բաժին հանենք իրենց համար։
Չէինք գիտեր, որ նոյն օրը Օրդ. ճէմիլէն ալ իր կարգին խոստացած էր ուսուց– 

չական կազմին տանիլ մեր այդ օրուայ պատրաստած խմորեղէնէն։ Ընդհանրա– 
պէս համրուած չափով-քանակով կը պատրաստէինք, եւ միայն մեզի համտեսելու 
չափ կը բաւէր մեր եփածը։ Այդ օր բոլորս ալ զարմացած էինք, որ աւելցած խմորե
ղէն կար, եւ Օրդ. ճէմիլէն խնամքով ափսէի մէջ շարելով մէկ կողմ դրած էր։

Պահը չվերջացած յանկարծ անդրադարձանք որ Մարինան ափսէին հետ 
աներեւութացեր էր։ Բոլորս երբ դասարան վերադարձանք, գիտէինք, որ արդէն
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Մարինան իր գործը տեսած էր, կարկանդակին բոյրը դասարանին մէջ էր... եւ 
տղաքը ուրախ էին օրուայ կարկանդակը համտեսելով։

Կէս ժամ չանցած՝ յանկարծ դասարանին դուռը բացուեցաւ, եւ Օրդ. ճէմի– 
լէն դասարանին չորս բոլորը նայելով կարականդակի պարապ ափսէն տեսաւ։ 
Հասկցաւ կատարուածը։ Բարկանալու կամ յանդիմանելու առիթ չունեցաւ։ Յա– 
կոբն էր, որ Մարինային ազատեց գալիք հաւանական յանդիմանութենէն.

- Օրդ. ճէմիլէ, վերջապէս բախտն ունեցանք Ձեր պատրաստած համեղ կար
կանդակը համտեսելու։ Մեռանք մեր դասարանի աղջիկներէն խնդրելով որ մեզ 
ալ նկատի առէք, այս ինչ լաւ բան ըրիք, որ մեզի ալ նկատի առիք...։

Ի զարմանս բոլորիս՝ յանդիմանելու դէմք չունէր Օրդ. ճէմիլէն։ Ընդհակառա– 
կը, միեւնոյն համակրելի ժպիտով, առանց բարկանալու մեղմօրէն ըսաւ.

-  Ձեզի համար չէր, ես ուսուցչսւկան կազմին խոստացած էի այսօր, բայց 
անուշ ըլլայ, յաջորդ անգամ ալ իրենց բաժինը կը պատրաստենք։

Անմոռանալի է Օրդ. ճէմիլէն՝ իր համեղ կարկանդակներուն հետ բարեհամ
բոյր ժպիտով։

Նիւ Եորք, 20 Յունիս, 2017

ԴԱՐԸ ԿԱՄՐՋՈՂ ՄԵՐ ՆԱՀԱՊԵՏԸ

(Յակոբ Ասատուրեանի ծննդեան 100 ամեակի առիթով)

«Ազգ մը կը ստեղծագործէ երաժշտութիւնը, իսկ երաժշտա
գէտը միայն կարգի կը բերէ զայն»։

Միքայէլ Կլինքսւ

Բացառիկ երեւոյթի մը բախտաւոր մասնակիցներն ենք այսօր։ Հաւաքուած 
ենք հարիւր տարին անգամ մը հազիւ պատահող երջանիկ առիթի մը ամէնէն 
երջանիկ վկաները ըլլալու։

Իրենց սրտի խօսքերով, մաղթանքներով, սրտի ու հոգիի աչքերով մեզի հետ 
են այսօր Պոլիսէն «Մարմարա»ի խմբագիր Ռոպէր Հատտէճեան, հայրենիքէն Հա– 
յաստանի Գրողներու Միութեան նախագահ Աեւոն Անանեան, Աեւոն Միրիջանեան, 
Գլարա Թէրզեան, արեւմտահայ գրականութեան մասնագէտ Փրօֆ. Սուրէն Դա– 
նիէլեան, Հալէպէն բժիշկ Թ՜որոս Թորանեան, Աաթաքիայէն Ցակոբ Ադամեան, 
Պէյրութէն Արամ Սեփեթճեան, Պէպօ Սիմոնեան, Աւստրալիայէն Աւետիս Եավտւ– 
ճեան, Գալիֆորնիայէն Անդրանիկ Սարեան, Զարեհ Աեքոնեան, Երուանդ Պա– 
պայեան, Սարգիս Վահագն, Ալիսիա Կիրակոսեան, «Նոր օր»ի խմբագիր Վաչէ 
Սեմերճեան, «Նոր կեւսնք»ի խմբագիր Գրիգոր Շէնեան եւ տիկինը՝ Արշօ Շէնեան,
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Մոնթրէւսլէն Հւսյկ Նագգաշեան եւ շատ ուրիշներ (որոնց հեռադիրները, բնւսգիրե– 
րը կը գտնէք Յակոբ Ասատուրեանին համար պատրաստուած ալպոմին մէջ)։

Զգացումները յորդ են, սրտազեղ ու ակնածանքով լի։ Այսօրուայ յայտագրին 
ժամանակի սահմանափակութիւնը իր առաւելութիւնը ունեցաւ, որ Արեւելեան 
ափի մեր դրացի գրագէտ-բանաստեղծներն ալ իրենց սրտի խօսքը գրաւոր փո
խանցեն, որպէսզի կարենանք նոյն ալպոմին մէջ տեղադրել։ Այսօր մեծապէս 
գնահատելի է անձամբ ներկայութիւնը Քընէթիքէթէն նկսւրիչ Քաջազ ամոլին, 
Ֆիլատէլֆիայէն Տէր եւ Տկն. Յովհաննէս-Թէրէզ Ոսկերիչեւսններուն, ինչպէս 
նաեւ Պոսթընէն Տոքթ. Նուպար Պէրպէրեանին։

Հարիւր անգամ 365 օրեր առաջ, 1903 Մարտ 3-ին Կեսարիոյ շրջանի գիւղե
րէն մին, 300 տուն հայութիւն հաշուող Չոմախլոփ Ասատուրեան գերդաստանը 
տօնական բացառիկ տրամադրութեան մէջ էր։ Յովհաննէս եւ Հւսնըմ Ասւստու– 
րեանները հինգ աղջիկ զաւակէ ետք շունչ կ՚առնէին՝ Աստուծոյ փառք տալով, 
որ որդի մը նուէր եկած էր, Ասատուրեան տոհմին անունը արժանի դարձուցած 
էր կորուստէ փրկելու։

Արգէոս լերան փէշերուն ապրող, Մաժակ գաւառի Չոմախլու գիւղին հայահոծ 
բնակիչները հողին կապուած, վար ու ցանքով ապրուստ պահող, բարի, ազ– 
նիւ մարդիկ էին ընդհանրապէս։ Յակոբ կը ծնի Բարեկենդանին յաջորդ օրը՝ 
փախլախորանէն մէկ օր վերջ։ Հւսյրիկ Յովհաննէսին ծնողական ուրախութիւնը 
երկար չի տեւեր սակայն։ Նորածին Յակոբին մանկական ճռոտղխնով լեցնող 
ներկայութիւնը հազիւ երեք տարի վայելելէ ետք, ետին կը թողու Հւսնըմը՝ իր 
վեց զաւակներով։ Ասատուրեան զարմը սերունդէ սերունդ փոխանցելու պար
տականութիւնը ուսերուն դրուած յոյսերով լի աշխարհ եկող մինուճար Յակոբը 
կը մնայ որբ՝ ապրելու, յարատեւելու եւ դիմանալու յոյսին։

Հւսյրիկ Յովհաննէսը ինչ իմանար, թէ իր մինուճարը երկրագունտի որ եր
կինքներուն տակ պիտի լուսցնէր իրեն վիճակոսսծ գալիք տարիները։ Գիւղին 
Խրիմեան վարժարանը տակաւին չլրացուցած՝ վրայ կը հասնին 1915-ի Ցեղաս
պանութեան՝ Մեծ Եղեռնի տարագրութեան տարիները։ Անապատ քշուող կա
րաւանին հետ 39 օր հետիոտն կը քալեն եւ Հւսլէպ հասնելէն ետք բեռնատար 
կառաշարով մը կը քշուին անապատ։

Այդ խառնիճաղանճին ու քաոսական վիճակին մէջ ինչ ինչ հարազատներ 
զիրար կը կորսնցնեն։ Անպաշտպան, մինուճարով տագնապող մայրը աչքերը 
փակելէ առաջ երեք պատգամ կը թողու իր որդտյն.

Ա ֊  Վերադառնալ գիւղ՝ վերադարձի ճամբուն երկայնքին անթաղ մեռելներուն 
վրայ ափ մը հողնետելով եւ Տիրամօր պատկերին առաջ աղօթելովյիշել մայրը։

Բ -  Կեր փնտռող ճնճղուկներուն հացի փշրանք ու ջուր տալ՝ այս աշխարհէն 
անօթի ու ծարաւ մեկնած իր քոյրերը յիշելով։

Գ -  Հայրական տոհմը շարունակելու բաղձանքով նորածին որդին մկրտել 
Յովհաննէս՝ հօրը անունով։
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Հւսնըմ Ասատուրեւսն 12 օր չկերաւ... անզօր ձայնով սակայն ցեղին հաւատ
քով երկինք նայելով շշնջաց.

֊  Տղաս, պիտի ապրիս, ապրին։
Յակոբ ապրեցաւ... մօրը ձայնը ականջին, անճիտոտղ իր տոհմին ապրելու 

տենչը իր երակներուն մէջ։
Իր բազմանդամ ընտանիքէն հրաշքով կը վերապրին Յակոբն ու քոյրերէն 

միայն մէկը՝ Աղաւնին (Ոսկի, Պայծառ զոհուած էին ճամբու ընթացքին)։
1998-ի աշնան որոշ ժամանակ քոյր-եղբայր զիրար կը կորսնցնեն, ապա կը 

գտնեն Երուսաղէմի մէջ։ Այդ սեւ օրերուն նախախնամական դեր կը կատարէ 
ՀԲԸՄ-ի որբանոցը։ Որբանոցին հետ Երուսաղէմէն կը փոխադրուի Փորթ Սա– 
յիտ, Եգիպտոս, ապա Մերսին, Կիլիկիա։ 1920-ին որբանոցէն կը բաժնուի եւ ամե– 
րիկաբնակ հօրեղբոր միջոցաւ կը հասնի Միացեալ Նահանգներ։ Պատկերացու
ցէք մղոնային ճանապարհորդութիւնը Կեսարիա-Չոմախլուէն Հւսլէպ, Երուսաղէմ, 
Փորթ Սայիտ, Աերսին, Ամերիկա... եւ այդ բոլորը իր մանկա-պատանեկան տարի
ներուն ապրած վտրձւսռութիւններուն զուգահեռ նկատի առնելով ժամանակւսշր֊ 
ջանային պատմական իրադարձութիւններն ու շրջապատի տիրող պայմանները։

Գիշերային դասընթացքներով, ինքնաշխատութեամբ, գրադարաններէն 
գիրք կարդալով կը տիրապետէ հայերէն եւ անգլերէն լեզուներուն։ Համալսա
րանական կրթութիւն ստանալու երազներով կ՚արձանագրուի Գոլոմպիւս Հա
մալսարանի գիշերային դասընթացքներուն։ Այդ ալ կ՚ընդհատուի 1929-ին Ամե– 
րիկան ցնցող տնտեսական մեծ տագնապին պատճառով։

1935-ին կ՚ամուսնանայ Օրդ. Մարթա Անասեանի հետ, եւ կը բախտւստրուին 
երկու որդիներով՝ ճան եւ Րիչրրտ անուններով։

3 . Ասատուրեան մասամբ մը մօրը փափաքներէն մին գործադրած կ՚ըլլայ 
1965-ին Հայաստան ուխտագնացութեան մը երթալով։ 1969-ին Կոմիտաս Վար
դապետին ծննդեան 100 ամեակին առթիւ Հայաստան կը հրաւիրուի, այդ առ– 
թիւ կատարուող շքեղ հանդիսութեանց կը մասնակցի իր ելոյթներով՝ արժանա
նալով իրեն արժանի գնահատանքի։

Պրն. Ասատուրեանի իսկ նկարագրութեամբ, Ասատուրեան գրողը «մէկ ոլո
քը մխրճած պահանջկոտ առօրեային մէջ եւ միւսը՝ գրականութեան ու արուես
տի», մեքենականացած ամերիկեան առօրեան կ՚իմաստատրէ իր մէջ ան
թեղուած աննկարագրելի պահերը արձանագրելով, Չոմախլուէն Աւետեաց 
երկիր՝ Ամերիկա երկարող իր ժողովուրդին հետ կեանքի ամէնէն դժնի տաք 
ու պաղ օրերուն մէջ թրծուած հոգին, մանկական պայծառ յիշողութեան յստա– 
կատեսութեամբ մէկ առ մէկ իր հատորներուն ընդմէջէն աշխարհին յանձնելով։ 
Վկայ՝ իր 14 անուն գործերը։

Ես բախտաւորութիւնը չեմ ունեցած անձամբ վայելելու 3 . Ասատուրեանի կո– 
միտասեան մեկնաբանութիւնները՝ Ալան Յովհաննէսի նուագակցութեամբ։ Մի–
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մի այն ձայներիզի մը միջոցւսւ վայելած եմ։ Սակայն երկու վկայութիւններ՝ մին 
գրաւոր, միւսն ալ այցելութեան մը առթիւ եղած խօսակցութեան ընթացքին, 
լաւագոյնս կը վկայեն Ասատուրեան երաժիշտ-երաժշտագէտի ամենանուրբ 
զգացողութիւնը եւ պաշտամունքի հասնող յարգանքը խօսքի ու խազի ներդաշ
նակ ու հարազատ կոմիտասեան մեկնաբանութեան։

Կոմիտասեան երգին կազմութեան մասին գրուած իր մէկ ուսումնասիրական 
յօդուածին մէջ անդրադառնալով «Քա, նանա, նանի ջան, / Քա, նանա, նանի 
ջան» այս երկու տողանի երգին, որ բառ ըսուելիք բառ անգամ չունի, ինչպէս 
կը հաստատէ Յակոբ Ասատուրեան, բառի ու խազի տրոփը զգացող Ասւստու– 
րեան, հոգիի ւսչքերով մանրանկար ողբերգութիւն կը տեսնէ, որովհետեւ գի
տէ, թէ «ի՜նչ ըսել է անտիրական ու փողոցներու քար անտարբերութեան դէմ 
ստիպոփլ մուրալ՝ հացի չափ կարետր պճեղ մը մայրական տաքուկ սիրտ 
գտնելու։ Այդպիսի ընկճուած վիճակ մը պէտք ունի բառերու, երբ հոգին է, որ 
կու լայ երգին եղանակին մէջ»,– հարց կու տայ Նահապետը։

Երկրորդ՝ այցելութեան մը ընթացքին պատմուած դրուագ մըն ալ այս է, երբ 
Պրն. Ասատուրեան կը նկարագրէր, թէ ինչպէս «Արտս ոսկուն է»ն պէտք էր 
երգուէր։ Մեզ իր հետ առաւ ու տարաւ հայրենի դաշտերուն, երբ ան սկսաւ երգել.

Ցանքերուն մէջ հասակ հասակ 
Տղայ մըն էր հերարձակ...։

Հասկերուն հասակով փոքրիկ տղեկը իր հետ վազվզել կու տար մեզի հաս– 
կերուն մէջէն եւ մեր այտերուն վրայ զգացնելով անոնց քնքոյշ շոյանքն ու 
խտղտոցը, իր հետ կենալով դիտելու հորիզոնէ հորիզոն երկարող «ոսկի ար
տին» ցորենով յղիացած լեցուն հասկերը, խոնարհած գլուխներով, երեկոյեան 
զեփիւռին հետ մեղմօրէն ու նազանքով սրսփալով։ Այս բոլորը զգացնելէ ետք 
հարց կու տար մեզի, թէ՝

-  Այսպիսի տող մը ինչպէս կարելի է ոստոստելով երգել։
Իսկ երբ կ՚առաջարկոփ իրեն այդպէս երգել, կը մերժէ ելոյթ ունենալ, հոգ չէ թէ 

թելադրողը մեզմէ շատերուն ծանօթ հեղինակատր անուն Շահան Պէրպէրեանն էր։
« ... Ես ոչ գրական եւ ոչ ալ երաժշտագիտական որեւէ հաստատութեան դու

ռէն չեմ անցած, չունիմ որեւէ տիտղոս անունիս ետեւը։ Հետեւաբար, չեմ սնու
ցաներ մեծ յաւակնութիւններ։ Կ՚ուզեմ մնալ իմ անկիւնիս մէջ։ Իմինս ինքնուս 
մարդու յամառ սիրովն ու քրտինքովը շահուած հալալ աշխատանքի վաստակն 
է հազիւ»։

Յակոբ Ասատուրեան Մարդուն պատկառելի վաստակին, լեզոփ գեղեցկու
թեան, մտքերու յստակութեամբ յատկանշոտղ հարուստ գրականութեան ծանօ
թանալէ ետք ինքնուս բառն անգամ նոր իմաստ կը հագնի։
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Ասատուրեւսնի վերոնշեալ խօսքերն ու անձին օրինակը ոչ միայն համեստու
թեան դաս է մեր օրերու չափանիշերով բոլոր տիտղոսաւոր ու անտիտղոս մահ
կանացուներուն, այլ նաեւ չափանիշ սահմանող բոլոր օրէնքներն ու տեսութիւն
ե ր ը  կը ջրէ։

Անդարձ գացողներուն կեանքը յաւերժութեան յանձնող, անձնական վիշւոէ 
վեր հաւաքական վիշտի բուրվառողն է ան։

Մեր անկիւնին մէջ մնալու լաւագոյն դասը իւրացնելու փորձով չեմ համար
ձակիր ուրիշ ձետվ գովերգելու մեր Նահապետին վաստակը, այլ կ՚ապւսւինիմ 
իր իսկ խօսքերուն, անմահն Կոմիտասին նուիրած իր մէկ քառեակին բառերուն.

Մատներուդ ծայրէն դարեր կը հոսին,
Մենք ապրումներուդ գերին ենք, Վարպետ,
Հորովելներէդ սարեր կը խօսին,
Ձայնիդ անարժան քուրմերն ենք, նահապետ...։

***
Մարգարիտ Բրուտեան Ասատուրեանին նուիրուած իր մենագրութեան մէջ 

կ՚ըսէ. «Օտարը որսացել է Կոմիտասի Հանճարը, իսկ Ասատուրեանը հասցրել 
է մեզ, երգահանի յօրինողական կարողութիւնն ու վարպետութիւնը դարձրել 
է ուշադրութեան առարկան, որոնք ի բնէ քիչերին է տրուած, եւ որոնց անունը 
նոյնն է՝ հոգի, ոգի, էութիւն, հող ու արիւն»։

Իր ամբողջ էութեամբ մեր բոլորին հոգիին ու ոգիին իմաստը մեկնաբանող, 
արեան կանչով մեզ հողին կապող, դարը կամրջող Յակոբ Ցովհաննէսի Ասա– 
տուրեան Հայոց Նահապետին կ՚ըսենք՝ երջանիկ դարադարձ։

2 Մարտ, Նիւ Եորք
«Մարմարա» /  գրակաե-գեղարուեսզւական, 13 Մարտ, 2003, Հինգշաբթի

ԵՂԻԱ ԱՏՈՒՐԵԱՆ. ՈՏՔԵՐԸ ԱՐՄԱՏՆԵՐՈՒՆ ԽՐԱԾ՝ ՏԵՍԻԼՔ ՈՒ 
Թ Ռ ԻՉՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՅՈՐԴԻՆ

(Մայիս 2 2004-ին Պոսթընի մէջ տեղի ունեցած Այնթապի 
հերոսամարտին նուիրուած «Ոգեկոչում եւ մեծարանք» 

հանդիսութեան առթիւ)

Խոր կսկիծով կը հաղորդենք մահուան ւռխուր լուրը Տիար Եղիա Ատուրեա– 
նին, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ յետ միջօրէին, Յուլիս 28, 2007-ին, Պոսթընի 
Ուէլթհըմ շրջանի իր բնակարանին մէջ, երկարատեւ հիւանդութենէ ետք։ Տիար
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Ատուրեան իրաւ հայրենասէր տզզային գործիչ մըն էր, որուն գործունէութեան 
ծիրը Հւսլէպէն Պոսթըն կ՚երկարէր Այնթապցիներու Հայրենակցւսկան Միութե– 
նէն եւ նամանաւանդ՝ Հալէպի Կրթասիրաց Վարժարանի եւ Միութեան շրջւս– 
նակներէն, ինչպէս նաեւ հալէպահայ կեանքէն ներս։ Ան սերունդներ ներշնչեց 
տզզային եւ միութենակւսն հաւատարիմ ծառայութեան ոգիով։

Իր ետին կը թողու կէս դարու իր կողակից, պահապան հրեշտակն ու կեան
քի ընկերը՝ Աենա Հեճինեւսն-Ատուրեանը, երեք մանչ զաւակները՝ Սարգիս, Ար– 
միկ, Հրւսչ, եղբայրը՝ Գէորգ Ատուրեան, քոյրերը՝ Աղաւնի Բանճարճեան, Մարօ 
Ատուրեան, եւ չորս թոռնիկներ։

Ընտանիքի անդամներուն հետ իր կորուստը կը սգան նաեւ Հալէպէն Պէյ– 
րութ, Պոսթըն եւ Հայաստան երկարող վաղեմի ու նոր վարչական ընկերներու, 
բարեկամներու հոյլ մը, որոնք սա կամ նա ձետվ առիթը ունեցած են զինք ճանչ– 
նալու, իր հետ աշխատելու մշակութային կամ տզզային զանազան գործունեու
թիւներով։

Յուղւսրկատրութիւնը տեղի պիտի ունենայ Ոտթըրթւսունի Ս. Յակոբ եկե– 
ղեցտյ մէջ Չորեքշաբթի, Օգոստոս 1, 2007-ին, առաւօտեան ժամը 11-ին։

Ներքեւ իր կենսագրական ամփոփ գիծերը, որոնք ներկայացուած էին եր
կու տարի առաջ, Պոսթընի մէջ Այնթապի ինքնւսպաշտպւսնութեան ոգեկոչումի 
առիթով։

Պարոյր Սեւակ տզզային կեանքէն ներս մեր մեծերուն կեանքը ովկիանոսի 
խորերէն արձագանգող սրտի տրոփիւններուն կը նմանցնէ։ Ովկիանոստգէտնե
րը նկատած են, թէ ովկիանոսի մէջ խոր խորունկներէն, անիմանալի աղբիւրներէ 
հզօր հնչիւններ կը լսոփն։ Քանի մը տասնամեակներու ընթացքին, երկար ուսում
նասիրութիւներէ եւ հետապնդումներէ ետք, վերջապէս յաջողած են լուծել այդ հա
նելուկը։ Հետազօտութիւնն եր էն հետեւցուցած են, թէ կէտին (ձուկին) սրտի զարկն 
է, որ վիթխարի ովկիանոսի խորութիւններէն կ՚արձագանգէ։ Կրնաք պատկերաց
նել, թէ մարմին մը, որ 4-29 մեթր բարձրութիւն ունի, եւ որուն սիրտը իւրաքանչիւր 
բաբախումին 4 թօն արիւն կը մղէ, ինչ խոր արձագանգ կրնայ թողուլ։

Հանճարեղ բանաստեղծը կոչ կ՚ուղղէ մեզի՝ մեր կեանքի ովկիանին մէջ դա
րերու խորքերէն եկող մեծութիւններուն սրտի տրոփին ականջ դնելու, հետեւելու 
անոնց նուիրումին ու անձնազոհութեան օրինակին՝ մեր ներկայութիւնը արդա
րացնող գոյութիւն մը ապահովելու համար։

Ահա նման հայրենասէրներէն է նաեւ Պրն. Եղիա Ատուրեանը։ Մեր տզզա
յին կեանքէն ներս, յատկապէս Կրթասիրացի ճամբով, եւ աչքերը միշտ յառած 
Արարատին, անոր սրտի տրոփը կը լսոփ ամենուրեք, անցնող վեց տասնա– 
մեակներուն ընթացքին Տէր Զօրէն Հալէպ, Պէյրութ, Միացեալ Նահանգներ 
հաստատուելէն ետք՝ Սիրաքիւզ, Պոսթըն, ու մինչեւ Հայաստան՝ Նոր Այնթապ։
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Պրն. Ատուրեաե իր մտքի ու գործի թռիչքներով տակաւ կը շարունակէ կեանքը 
արժեւորել ամենուրեք՝ խորհրդանշելով հայու անպարտելի ոգին։

Ան ծնած է Տէր Զօր, 1925-ին։ Հայրը՝ Սարդիս Ատուրեան, որպէս խմբապետ 
մասնակցած է Այնթապի ինքնապաշտպանութեան կռիւներուն։ (Հոս կ՛արժէ յի– 
շել թէ հայկական ռազմագիծը այդ օրերուն 11 շրջաններու բաժնուած էր, եւ իւ
րաքանչիւր խումբ ունէր իր խմբապետը, տասնապետը, դէտերը եւ հերթապահ 
զինոտրները։ Առաջին շարքի կամաւորներու թիլը կը սկսի 300 հոգիով, եւ շու
տով պատնէշի վրայ կեցող երիտասարդներուն թիլը 600-ի կը հասնի)։

Ատուրեան ընտանիքը Այնթապի պարպումին հետեւանքով կը տեղափոխուի 
Հալէպ, ապա Տէր Զօր։ Պրն. Ատուրեան կ՚աւարտէ իր հօրը հիմնած Տէր Զօ– 
րի հայկական նախակրթարանը եւ ինչպէս սովոր էր այդ շրջանին, պատանի 
տարիքէն կը ստիպուի նետուիլ կեանքի ասպարէզ։ 1948-ին ընտանիքին հետ 
կրկին կը փոխադրուին Հալէպ։ Որպէս այնթապցի ընտանիքի զաւակ՝ Կրթասի– 
րացին հետ իր ծանօթութիւնը կը սկսի շնորհիւ Տիարք Մովսէս Պէտիրեանին եւ 
Աբրահամ Բանճարճեանին։

1952-ին ատենապետ կ՚ընտրոփ Այնթապի Կրթասիրաց Միութեան։ Կարճ 
ժամանակի ընթացքին Կրթասիրացէն ներս տեղի ունեցող նորարւսրութիւն– 
ներով լի ձեռնարկները նոր շունչ ու կերպարանք կը ստանան՝ աւանդականին 
հագցնելով նորն ու նորագոյնը, շրջադարձային նոր հանգրուանի մը սկիզբը 
դառնալով հալէպահայ մշակութային կեանքէն ներս։ 1957-ին կ՚ամուսնանայ Աե– 
նա Հեճինեանի հետ, եւ կը բախտաւորուին երեք մանչ զաւակներով։ Տարինե
րու ընթացքին Տիկ. կենան իրաւ հայուհիի մը նուրբ, ճարտար, ճաշակաւոր եւ 
հիւրամեծար տանտիկնոջ բոլոր առաքինութիւններով կու գայ ամբողջացնելու 
Պրն. Ատուրեանին ջերմ հրաւէրներուն յաջորդող խանդավառ երեկոները՝ միշտ 
ալ երախտապարտ ու շնորհակալ ձգելով հիւրընկալուողները։

Գրեթէ քառորդ դար մը ամբողջ (1952-1976) Պրն. Ատուրեան անմնացորդ 
նուիրումով, բեղուն ու գործնական աշխատանքներու շարանով մը կը ծառայէ 
Հալէպի Կրթասիրացին։

«Հայրենասիրութիւնը ինծի համար կը դառնար շօշափելի առօրեայ եւ գործ
նական նուիրում»,– կը գրէ Պրն. Ատուրեան՝ անդրադառնալով Կրթասիրա– 
ցի ճամբով սկսած իր ազգային կեանքին։ Իր ոճին յատուկ յստակութեամբ այս 
խօսքը ինքնին ամենաճիշդ բնորոշումն է իր անձին, եւ ինչու չէ, նաեւ ուղեցոյցը 
իր կեանքի իւրաքանչիւր հանգրուանին։ Իրաւամբ, Պրն. Ատուրեան իւրաքան
չիւր օրը կ՚ապրի զայն դարձնելու համար օրը արդարացնող «Շօշափելի առօ
րեայ եւ գործնական նուիրում»։

Անոնք, որոնք Կրթասիրացի 60 ամեակին նոփրուած «Յուշամատեան»ը 
ունին բժիշկ Թորոս Թորանեանի համադրութեամբ եւ «Պատմութիւն Անթէպի 
հայոց» Գ. հատորը Պրն. Երուանդ Պապայեանի խմբագրութեամբ, պիտի տե–
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ղեկ ան ան այդ տարիներու միջել երկարող Կրթասիրաց Շրջանաւարտից Միու– 
թեան տարած բեղմնաւոր եւ առանձնայատուկ աշխւստանքներուն։

Պրն. Ատուրեան գաղափարներով յորդող, ծրագրող, ներշնչող ու գործի լծող 
ատենապետ մըն էր։ Նորարարութիւններով եռեւեփող, ինքնավստահ ու յան
դուգն քայլեր առնող եւ անպայման գործադրող ազգային գործիչ մըն է ան՝ իր 
ամենավեհ իմաստով։

1963-էն մինչեւ 1976 Հւսլէպի միութենական-ազգային կեանքը նոր եռուզեռի 
մը անցաւ։ Կ՛արծէր մի առ մի թուել իրենց տեսակին մէջ իւրայատուկ երեւոյթ 
հանդիսացած իւրաքանչիւր ձեռնարկ, որոնցմէ մին Կրթասիրաց պարախում– 
բին աննախընթաց ելոյթներն էին՝ Սիրվարդ Չորպաճեանի ղեկավարութեամբ, 
իսկ միւսը «Անոյշ» օփերային ներկայացումն էր 10 յաջորդական ելոյթներով, 70 
մասնակիցներու կատարողութեամբ։

Յովհաննէս Թումանեանի եւ Կոմիտասի ծննդեան 100 ամեակին առթիւ 
Սփիւռքահայութեան հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէէն կոչ-նամակ մը եկած 
էր, որպէսզի սփիւռքահայ միութիւններ 1969֊ին իրենց ձեռնարկներուն մէջ 
նկատի առնէին հայ ժողովուրդին երկու հանճարեղ զաւակներուն ղարադար֊ 
ձը պատշաճ շուքով նշելու։ Այս խայծը Պրն. Ատուրեանին կը բաւէր զայն մեծ 
պաստառի վերածելու։ Հալէպի Պետական Սիմֆոնիք նուագախումբին մաս– 
նակցութեամբ, Յովհաննէս Կոստանեանի երաժշտական ղեկավարութեամբ, 
Գրիգոր Քէլէշեանի բեմադրութեամբ սուրիական հողի վրայ առաջին օփերան 
-  «Անուշ»ը ֊  կը ներկայացուէր սքանչելի կատարողութեամբ։

Այդ թուականէն սկսեալ Հալէպի մէջ ծնունդ առաւ միջ֊միութենական մար֊ 
մին մը՝ ազգային տօները միասնաբար տօնախմբելու եւ մասնաւորաբար դի– 
մսոորելու Հայաստանէն ժամանող հայրենի հիւր մտատրականներն ու մշա֊ 
կութային խումբերը, որուն պատմութեան անցած առաջին ատենապետը եւ 
կնքահայրն է Պրն. Ատուրեանը։

Մշակութային վերելքի ճամբուն վրայ յաջողութիւններ արձանագրելով՝ ձեռ֊ 
նարկները կը միտէին վարժարանը իր հին թաղամասէն փոխադրել նոր ու ար
դիական կառոյցի մը մէջ։ Անոնք, որոնք Հալէպ գտնուած են եւ կը յիշեն Զոքաք 
Արպայինի պատմական Կրթասիրացի բակը (1948-ին գնուած) իր դասարան
ներով ու մանաւանդ Կիրակի օրուայ իր եռուզեռով, գիտեն թէ ինչ պայմաննե
րու մէջ էր համալիրը իր դասարաններով ու բակով։ Կը յիշեմ մեր ժողովի տախ– 
տակեայ սենեակը, որ դպրոցի ժամերուն մեր ուսուցչարւսնն էր։ Թատերական 
ելոյթներու համար «Լիւանին» յարմարութիւնը որպէս բեմ ու բակը որպէս հան– 
դիսասրահ ու խաղավայր կը գործածուէին։ Այսօրուայ ամերիկեան Ֆանտ րէյ– 
զինկի միջոցառումներու համազօր նորարար գաղափարներ ծնունդ առին հոնկէ, 
այդ սենեակէն։ Ծննդեան քարթերու իւրաքանչիւր տարի նախկինը գերազանցող 
պատրաստութեամբ եւ երկսեռ երգչախումբով, աքորտէոնով տուները այցելելու
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աւանդութիւնը, քարթաբաշխութեամբ հանգանակութիւն կատարելը անմոռանա
լի կը մնան։ Այդ բոլորը ոչ միայն կոկիկ գումար մը կ՚ապահովէին վարժարանին, 
այլեւ մեծ խանդավառութիւն կը ստեղծէին ամէն տարի։ Այսպիսով, դպրոցաշի– 
նութեան գաղափարը սկսսււ տարածուիլ ու մտքերը պատրաստել գալիք որոշ 
զոհողութիւններու ակնկալութեամբ։ Թատերական աշխատանք, պարախումբ, 
ընկերային ու ընտանեկան ձեռնարկներ նոր երանգ ստացան։ Ընտանեկան կի– 
րակնօրեայ ճաշկերոյթներուն ճաշացուցակին վրայ կ՚ըլլար մածունով քէօֆթէն 
(12 անգամ 500 կլորակ քէօֆթէ), այնթապցիական տոլման (տախըմը՝ երկու 
սմբուկ, մէկ լոլիկ, մէկ պղպեղ), լւսհմէճուն եւ չիյ քէօֆթէն, տճվժիկի խորոված՝ 
ճաթլախ քէպապը (վարչական տղոցմէ մին՝ Պարոյր Քիզիրեան, իւրաքանչիւր 
սեղանի-ընտանիքի համար մէկական փոքրիկ կրակարան պատրաստեց, որ֊ 
պէսզի շամփուրուած պատրաստ տժվժիկը իւրաքանչիւր ընտանիք ազատ զգայ 
ըստ նախասիրութեան մխացնելու եւ ճաշակելու)։ Բոլոր այդ ճաշերը կը պատ
րաստուէին վարչական տիկիններու եւ օրիորդներու ձեռամբ, չորս հարիւրէ աւելի 
ներկաներու համար, որպէսզի իւրաքանչիւր ընտանիք՝ մեծ ու վւոքր, մեծ մայր թէ 
թոռնիկ, մէկ սեղանին շուրջ բոլորուած կարենային ճաշել ու զիրար վայելել։

1970-ականներուն վարժարանին յիսնամեակին համար Յուշամատեան ալ– 
պոմին նիւթերը ի մի բերուած էին եւ պատրաստուած տպագրութեան։ Լփբա– 
նանեան քաղաքացիական կռիւներուն ռումբ մըն ալ բաժին ինկաւ այն տպա
րանին, ուր պիտի տպուէր Կրթասիրացի Յիսնամեակի ալպոմը՝ պատճառ 
դառնալով, որ տասը տարիով յետաձգուէր գրեթէ պատրաստ աշխատանքը։

Հալէպի Սուլէյմանիէ շրջանին մէջ հայ դպրութեան նորակառոյց օճախին 
ծնունդը, Կրթասիրացին նոր ու արդիական շէնքը մեծ երազանքի ու յանդուգն 
քայլի մը յաղթանակով ողջունուեցաւ։ Իր կողքին բարձրացաւ Ս. Աստուածածին 
եկեղեցին՝ վերապրեցնելով Այնթապի համանուն եկեղեցին։ Վարժարանի շէնքը 
հետզհետէ օժտուեցաւ մարզադաշտով, գրադարանով, ընտանեկան պարտէ
զով եւ թատերասրահով։ Երգչախումբ, պար, թատրոն սկսան հնչեցնել հայերէ
նը ու ի մի բերել անչափահասն ու տարէցը, երիտասարդն ու պատանին։

Պրն. Ատուրեան 1970-ին եւ 1974-ին կ՚այցելէ Հայաստան՝ ներկայ գտնուե
լու Այնթապի ժանեակի եւ վարագոյրի գործարանի հիմնադրութեան եւ բացման 
պաշտօնական հանդիսութեանց։ Աեծ խանդավառութեամբ ու հայրենասիրա
կան կուռ ոգիով լի իր տպատրութխնները օրը օրին կը յանձնէ մամուլին։

Ան աշխատակցած է Պէյրութի «Զարթօնք» օրաթերթին եւ «Նոր Այնթապ» 
հայրենակցական պարբերաթերթին։ Հոս, Ամերիկայի մէջ ալ կը շարունակէ 
ազգային կեանքէն առնուած իր տպւստրութիւններն ու մտորումները պարբե– 
րաբար «Նոր օր»ին ու «Նոր կեանք»ին փոխանցել։

Անցնող տասնհինգ տարիներուն ընթացքին, Պոսթըն հաստատուելէն ի 
վեր, ատենապետութիւնը կը վարէ Ամերիկաբնակ Այնթապցիներու Խնամա–
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կալ Մւսրմնին։ Նիւթապէս կ՚օժանդւսկէ Նոր Այնթապի վարժարանին։ Պոսթը– 
նի ազգային կեանքին իր մասնակցութիւնը կը բերէ զանազան միջոցներով։ Հո
վանաւորած, կազմակերպած, նիւթապէս քաջալերած է շարք մը ձեռնարկներ, 
ինչպէս Սիլվա Կապուտիկեանի 1993-ի այցելութիւնը, Աովսէս Պչաքճեւսնի «Լու
սաւոր սւչքերով օտարականը» հատորին շնորհանդէսը, ինչպէս նաեւ թատերա
կան ու դասախօսական շարք մը այլ ձեռնարկներ։ Առանց շռնդալից յայտարա– 
րութիւններու կամ ծափ ողջոյնն եր ու ակնկալութեան՝ մեկենասութիւնը ստանձնած 
է շարք մը հայերէն գիրքերու հրատարակութեանց, մասնատրաբար Տոքթ. Թ . 
Թորսւնեանի հեղինակութեամբ։

Ան նաեւ գլխաւոր հետապնդող ուժն է Տոքթ. Ռոպէր ճէպէճեանի կենդանու
թեան սկսուած երախտահատոյց աշխատանքի մը՝ հայ-արաբ բարեկամութեան 
նուիրուած յուշարձանի մը զետեղման Երեւանի մէջ։

Եթէ երբեք արդար է ու կարելի ամբողջ կեանքի մը նուիրումը երկու խօսքով 
ամփոփել, ես պիտի ուզէի զայն այսպէս ամփոփել՝

Պրն. Աւրուրեան լայնածիր հորիզոններու համար ծնած, թռիչք ունեցող այն 
հայն է, որուն ուրքը բնաւ արմազւներէն չէ կւրրուած։

Պրն. Ատուրեան հայրենիքի հանդէպ ունեցած իր հաւատարիմ ու անվեհեր 
կեցուածքով գործնականապես կը կրկնէ այն, ինչ որ 3 . Կարապենց արտայայտած 
է թառերով. «Հայրենիքը ուրիշներ չեն կառուցում, մենք ենք մեր տան հոգետր ժա
ռանգութեան տէրը։ Եթէ մենք չւսնենք, ուրիշներ չեն կառուցում։ Մենք ենք ու մեր 
Հայաստանը՝ մեր յոյսն ու հաւատքը, մեր այսօրն ու ապագան»։

Կը մաղթեմ, որ Պրն. Ատուրեանին սրտին տրոփն ալ շարունակէ միեւնոյն 
ուժգնութեամբ թնդացնել նոր սերունդին հոգին՝ անմնացորդ նուիրումի, անսա
սան հաւատքի ու անյողդողդ կամքի զօրութեամբ։

«Մարմարա», 7 Օգոսւրոս, 2007, Երեքշաբթի

ՀԱՅ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՆԵՐՈՒ ՊԱՆԹԷՈՆԸ
(Յետ եղեռնեան սերունդէն մեր 

դաստիարակ-ուսուցիչներուն յիշատակին)

«Ուսուցիչ մը կ՚ազդէ յափտենութեան։ Ան երբեք չի կրնար 
գիտնալ, թէ իր ազդեցութիւնը ուր կանգ կ՚առնէ»։

Հէնքի Պքուքս Աւքամզ

Մեզմէ իւրաքանչիւրը անխուսափելիօրէն իր առօրեային մէջ պահ մը կամ 
պահեր ունի, որ մտքի թռիչքով զինք ետ կը տանին դպրոցական օրերուն, սոր
ված դասերուն, լսած պատգամներուն եւ կամ թեւաւոր այնպիսի խօսքերու,
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որոնք երբեմն ճիշդ պահուն, մտապաստառիդ վրւսյ կանգ կ՚առնեն, ու անկախ 
քեզմէ ամբողջ էութեամբ եւ լուսանկարչային ճշգրտութեամբ տուեալ անձը կը 
պատկերանայ աչքիդ առաջ։

Անցնող երկու տարիներուն ընթացքին մանկավարժական երկնակամարէն 
հեռացան այնպիսի անուններ, որոնք առաջին սերունդն էին 1915-ի ցեղասպան 
Եղեռնէն վերապրողներուն։ Երուանդ Պապայեան՝ ձնած Այնթապ, 1913-ին, Զարեհ 
Մեքոնեան՝ ձնած Հւսլէպ, 1922-ին, Երուանդ Ակիշեան՝ ձնած Քըրըքխան, 1928– 
ին։ Տարիներու սահանքով, ճակատագրի բերումով երկրէ երկիր կը գաղթենք, կը 
հաստատուինք, նոր միջավայրերու առօրեան մեզ կլանելով հանդերձ՝ յաճախ կը 
վերապրինք այդ պահերը։ Յանկարծ մւսմուլին մէջ կը հանդիպինք մահազդներու՝ 
յիշեցնելու, որ անոնք կային ու չկան հիմա։ Կ՚անդրադառնանք, որ ծաղկեփունջ 
մը անգամ զետեղելու կարելիութիւնը չունինք դամբանին վրւսյ անոր, որ տարինե
րով առօրեադ լուսաւորող անհատ մըն էր։ Երբ մեր շուրջը կը դիտենք, կը լսենք, 
թէ ինչպէս տասնամեակներ առաջ այսինչ շարժանկարին մէջ հագցուած հագուս
տը կամ զոյգ մը ւիւսյլուն կօշիկները ինչպիսի գուրգուրանքով կը պահպանուին 
300 միլիոն արժող թանգարաններուն մէջ, հարց կու տամ՝ մենք արդեօք ինչպիսի 
պանթէոն մը կանգնեցնելու ենք մեր ցիրուցան կրթական մշակներուն։

Ահաւասիկ իմ ամենահամեստ ծաղկեփունջս՝ կեանք մը ամբողջ զոհա
բերուող մեր դաստիարակ-ուսուցիչներու յիշատակին։

Երուանդ Պապայեանը ծնած է Այնթապ, 1913-ին եւ մահացած Գալիֆորնիա, 
Սեպտեմբեր 2014-ին։

Պրն. Պապայեան իր հարիւրամեայ կեանքին նուիրումով, ապրած կայաններուն 
իրական թէ քարտէսային մղոններու հաշուարկով, քիչ է ըսել բազմամեայ վաս
տակով, այլ իր հսկայական ներդրումներով հայ մանկավարժական երկնակամա
րին վրւսյ անուրանալի ժառանգ մը թողուց։ Հարիւրամեակ մը ամբողջ իր կեանքը 
երկարեցաւ Այնթապէն իր արի հովիւ քահանայ հօր եւ ընտանիքին աքսորավայ
րը՝ Պաղեստինի Քէրէք քաղաքը, ապա յաջորդաբար՝ Երուսաղէմ, Փորթ Սայիտի 
վրանաքաղաքը՝ Եգիպտոս։ 1918-ի Զինադադարին եւ դաշնակիցներու խոստում
ներէն խանդավառ ընտանիքը կը վերադառնայ իր ծննդավայրը՝ Այնթապ։ Կը յա
ջորդէն Այնթապի ինքնապաշպանութեան տարիները։ Հազիւ 7-8 տարեկան տղայ՝ 
իր մասնակցութիւնը կը բերէ ինքնապաշտպանութեան հերոսամարտին քար եւ 
ցեխ կրելով։ Կիլիկիոյ պարպումէն ետք, վերջիվերջոյ կրկին թափառական ընտա– 
նիքը կը հասնի Հալէպ, Հալէպէն Պէյրութ, Պէյրութէն Աիացեալ Նահանգներ, ուր 
եւ իր հոգին աւանդեց՝ շրջապատուած իր զաւակներով եւ փաղանգ մը զինք յար
գողներով։ Պայքարը իր ճակատագրին գրուած էր։ Նոյն քաջութեամբ բաւական 
երկար դիմացաւ Աիբանանի քաղաքացիական պատերազմի օրերուն՝ որպէս տնօ
րէն Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանին, կանգուն սիւն մնալով մինչեւ որոշ 
ժամանակ, հակառակ տեղատարափ ռմբակոծումներու սարսափին։
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Եթէ հւսրիւր տարի առաջ իր ծննդավայր Այնթապէն, Այնթապի հերոսամար
տէն ետք իր ընտանիքը տարագրութեան արհաւիրքներն ու աննկարագրելի վայ– 
րագութիւնները ճաշակելէ ետք, ամէն ինչ կորսնցուցած, միմիայն ողջ մնացած 
ըլլալու գոհունակութեամբ Հալէպ հասած էր, այսօր, ահաւասիկ իր իմաստալից 
կեանքին կարկինով հսկայական ծիածան մը կամար կը կապէ Այնթապէն Հալէպ, 
Պէյրութ, Աոս Անճելըս՝ երփներանգ ւիայլուն յաջողութիւններով, ըսելու համար 
թուրքին, թէ աննկարագրելի վայրագութեան սարսափն անգամ չյաջողեցաւ ջնջել, 
նոյնինկ նսեմացնել հայուն կորովն ու նուիրումը իր արմատներուն հանդէպ։

Հալէպի Նոր Գիւղի Կիլիկեան վարժարանի տնօրէնութենէն սկսեալ (1940– 
1953), Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանէն (1954-1978) իր շունչին ու հայ
րական հովանիին տակ հասակ առնող բազմահարիւր սերունդէն անհամար 
աշակերտներ, կուսակցական ընկերներ, վստահ եմ, երախտիքի անհամար 
նիւթեր, պատճառներ ունին իրենց առօրեային ընդմէջէն խնկարկելու մեծ դաս
տիարակին, երախտաշատ ազգայինին յիշատակին առաջ։

Պրն. Պապայեան գրասեղանային առումով ուսուցիչս չէ եղած, սակայն իրեն 
կը պարտիմ իմ լրագրական աշխարհ մտնելու համարձակութիւնս։ Պէյրութի մէջ 
լոյս տեսնող «Նոր Այնթապ» եռամսեայ պարբերաթերթին (1971-1978) խմբագիրն 
էր այդ տարիներուն, իսկ ես՝ Հալէպի Այնթապցիներու Կրթասիրաց Շրջանաւար
տիդ Միութեան վարչութեան ատենադպրուհին։ Վարչութեան նամակներէն (ան
շուշտ ձեռագիրովս) եւ բովանդակութենէն ծանօթանալով առաջարկեց ինծի, որ 
Կրթասիրացի ձեռնարկներուն թղթակցութիւները կանոնաւորաբար ղրկեմ «Նոր 
Այնթապ»ին։ Դաստիարակի նուրբ մօտեցում մըն էր իրը, եւ ես առանց պար– 
տաւորուած զգալու, ընդհակառակը՝ շոյուած քաջալերանքէն, հետեւեցայ իր խոր
հուրդին։ Այդպիսով դուռը բացուեցաւ հայ մամուլէն ներս իմ գործակցութեանս։ 
Ամէն առիթով չզլացաւ իր ձեռագրով քաջալերական եւ գնահատական նամակներ 
ղրկելու։ Եթէ իր ծննղեան թուականը նկատի առնենք, հին սերունդին կը պատ– 
կանէր, սակայն երբ իր գնահատականներու շարքը նկատի առնենք, ան մեր ժա
մանակակիցներուն համար լաւագոյն ուսուցիչն է նկատելու, գնահատելու եւ մա– 
նաւանդ ժամանակ տրամադրելով իր երկու տող քաջալերական խօսքը չզլանալու 
թէ նորելուկին եւ թէ գոհացուցիչ գործ տեսնողին։ Նիւեորքեան Սրբոց Նահատա– 
կաց Ամէնօրեային վերամուտի օրերը չէր մոռնար եւ քաջալերական բացիկ մը ան
պայման կը ղրկէր։ Ազգաեոփրումի գաղափարով մկրտեց լոսանճելըսեան սերունդ 
մը, եւշաբաթօրեայ դպրոց մը մկրտուեցաւ իր անունով։

Մանկավարժական իր ծառայութիւններէն երբ թոշակի անցաւ, հանգստեան 
չկոչեց ինքզինքը, այլ շարունակեց աշխատիլ՝ իր մասնակցութիւնը բերելով հայ 
մամուլին, մտերմիկ իր պատումներով եւ վաւերագրական յօդուածներով, «Ցի– 
շատակներու արահետներով», «Սիրուած դէմքեր» հատորներու շարքով եւ մա– 
նաւանդ՝ Այնթապի պատմութեան նոփրոււսծ իր երեք լայնածաւալ կոթողային
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հատորները լոյս ընծայելով։ Իր անձին հանդէպ յարգանքն ու մանաւանդ իր 
անուշ ու համոզիչ լեզուն դիւրաւ մեկենաս կամ հովանաւոր կը գտնէր, իսկ այլ 
պարագաներու իր գիտակից զաւակներն էին, որ կը հովանաւորէին հատորնե
րուն տպագրական ծախսը։

Պարոն Պապայեան իր կեանքին օրինակով արժանաւորապէս ընդգծեց կո
րով եւ նուիրում բառերուն իմաստը։ Ծննդավայր Այնթապէն մինչեւ Լոս Անճե– 
լըսի մէջ իր մահը, դար մը ամբողջ ապրեցաւ առանց ընկճուելու մանկութենէն 
իրեն վիճակուած ճակատագրային դժուար կեանքին, այլ ապրեցաւ «ներկան 
իմաստութեամբ եւ ջերմեռանդ ոգիով ու նուիրումով», ինչպէս Պուտտան պիտի 
փիլիսոփայէր. «Միտքի եւ մարմնի առողջութեան գաղտնիքը չփնտռել անցեա
լի ողբուկոծերուն մէջ, ոչ ալ ապագայի դժբախտ նախատեսութիւններուն։ Բւսյց 
ապրիլ ներկան իմաստութեամբ եւ ջերմեռանդ ոգիով»։

Երուանդ Պապայեան դարադարձ մը դիմատրեց, դաստիարակեց, քաջալե
րեց, պատմեց տեսածները եւ ասուպի պէս հեռացաւ մեր այս կեանքէն իմաս– 
տութեամբ եւ ջերմեռանդ ոգիով։ Պարոն Երուանդ Պապայեան կեանքին օրի
նակովը հարուստ ժառանգ մը ձգեց հայ մանկավարժին պանթէոնէն ներս։

Զարեհ Մելքոնեան ծնած էր Հալէպ, 1922-ին, մահացած Ուրբաթ, Մարտ 30, 
2012-ին, Ֆրիմոնթ, Գալիֆորնիւս։

Զարեհ Մելքոնեան անունին Հալէպէն ծանօթ էի. երկրորդականի մեր հա
յերէն դասընթացքներու համար կը գործածէինք իր «Գրական գիտելիքներ» 
գիրքը՝ պատրաստուած 9-12-րդ դասարանցիներուն համար։ Հայրս հպւսրտու– 
թեամբ կը յիշէր իր անունը, քանի որ ինք ալ քիլիսցի ընտանիքի զաւակ էր։ 
Երբ Նիւ Եորք հաստատուեցանք, եւ ասպարէզիս բերումով ստանձնեցի Նիւ 
Եորքի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին (ՍՆԱՎ) անօրէնութիւ
նը, հպարտութեամբ հիւրընկալեցինք զինք 10 Դեկտեմբեր, 1996-ին՝ որպէս 
վարժարանիս պատուական հիւրերէն մին։ Այդ օրերուն հեռաւոր Գւսլիֆորնիա– 
յէն հիւրաբար եկած էր ներկայ ըլլալու Նիւ ճըրզիի մէջ ի պատիւ իրեն տրուած 
հանդիսութեան։ Մանկավարժ Զարեհ Մելքոնեան եւ մանկավարժական վաս
տակ ունեցող նոյնքան յարգելի իր կողակիցը՝ ազնուափայլ Տիկ. Գոհարը, ժա– 
մանակ տրամադրեցին մեր նախակրթարանը այցելելու, աշակերտներուն հետ 
խօսւսկցելու եւ իրենց դասարանային օրերու յուշերը վերապրելու։

Մինչ այդ բանաստեղծ Պարոն Մելքոնեանին հետ մեր ծանօթութիւնը հե– 
ռաձայնային էր։ 1987-էն սկսեալ, ամէն Օգոստոսին, վերամուտի պատրաստու
թեան մէջ կը հեռաձայնէի ՍՆԱՎ-ին համար իր պատրաստած դասագիրքերէն 
ապսպրելու։ «Իմ գիրքս» անունով իր դասագիրքերու եւ վարժութեան շարքը 
բաւական երկար տարիներ գործածեցինք, յատկապէս մեր վարժարանի բարձր
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դասարաններուն համար։ Հեղինակած է ոչ միայն հայերէն լեզոփ, այլ նաեւ քե
րականութեան դասագիրքերու հանրայայտ շարք մը, որ շուրջ կէս դար իբրեւ 
դասագիրք գործածուած է հայկական Սփիւռքի գրեթէ ամբողջ տարածքին։ Իր 
բեղուն գրչին արգասիքն է բանաստեղծութիւններու ստուար շարք մը։ Ան ար
դէն իր ուրոյն տեղը կը գրաւէ մեր գրական անդաստանէն ներս։ Ս՜ելքոնեւսն ոչ 
միայն դաստիարակ ուսուցիչ էր, այլ նաեւ՝ բազմաբեղուն գրագէտ մը, բանաս
տեղծ մը՝ իր յախուռն ու ըմբոստ գրիչով։ Հրատարակած է բանաստեղծական 12 
հատոր (առաջինը լոյս տեսած 1943-ին), 13 թատրերգութիւններ, ինչպէս նաեւ 
գրադատական, հրապարակագրական եւ յուշագրական բազմաթիւ յօդուած
ներ։ Ութ տարի շարունակ (1956-1964) խմբագրած էր Թէքէեւսն Մշակութային 
Միութեան Աիբանանի «Շիրակ» գրական ամսաթերթը։

Իր հետ մեր ունեցած իւրաքանչիւր հեռաձայնային այցելութիւն սրտցաւ զրոյ
ցի կը փոխուէր։ Մեր խօսակցութիւնը կ՚ընդլայնուէր իր փորձւսռութիւններէն, 
հայ ծնողներու եւ աշակերտներու հետ ունեցած մանրավէպերու պատումով... 
եւլն։ Կը ցաւիմ, որ չեմ արձանագրած իր դատումներուն հետ ապրուած օրե
րուն արձագանգը։ Սեպտեմբեր 1997-ին գրուած իմ մէկ նամակէս մէջբերում մը 
բաւական բան կ՚ըսէ մեր հեռաձայնային «զրոյցին» մասին.

«Յարգելի Պարոն Մելքոնեան, ինչպէս միշտ հաճելի էր հեռաձայնային խօ֊ 
սակցութեամբ կարգ մը ցաւերու մասին բարձրաձայն մտածելն ու բեռնա– 
թափուիլը Ձեզի պէս անձնաւորութեան մը հետ, որ ազգային ու կրթական հար֊ 
ցերու շուրջ իր ուրոյն կարծիքն ու փորձառութիւնը ունի։ (Թէեւ կացութենէն բան 
չ՚փոխուիր, մխիթարական կէտը այն է, որ «տէրտերդ-ցաւերդ» լսող ականջը 
գիտակից է անցած֊դարձածին»։

Տարեկան ժամադրութիւն մըն էր կարծես։ Չէի համարձակեր այլ առիթներով 
հեռաձայներ Թերեւս պէտք էր ընէի։ Զղջումը իր կորուստէն ետք բան չի փոխեր։

Իսկ իր թատերական մէկ գործը՝ «Ո՞ւր կ՚երթաս, ով հայ ժողովուրդ...», Նիւ 
Եորք Նիւ ճըրզիի ԹՄՄ-ի «Մհեր Մկրտչեան» թատերախումբին կողմէ քանիցս 
ներկայացուեցաւ Թանար Յովհաննէսեանի բեմադրութեամբ, օրին բաւական 
լայն արձագանգ գտաւ հայ կեանքէն ներս՝ նիւեորքեան (2000) եւ լոսանճելը– 
սեան (2001) ելոյթներով։ Աոսանճելըսեան ելոյթին անձամբ ներկայ էր, շատ գոհ 
էր եւ ուրախ իր գործին արձագանգովը եւ գտած ընդունելութենէն։ Մեր վերջին 
հանդիպումն էր այդ։

***

Երուանդ Ակիշեան ծնած էր Քըրըքխան, 1922-ին, մահացած Գալիֆորնիա, 
Չորեքշաբթի, Մայիս 7, 2014-ին։

Երբ Հալէպի ՀԲԸՄ-ի Աազար Նաճարեւսն-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրոր
դական վարժարանիս տարիները կը մտաբերեմ, առաջին առթիւ աչքիս առաջ
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կը պատկերանայ մեր տնօրէն Պարոն Ակիշեանը։ Առաւօտեան մեր շարուի
լը դասարաններուն միջեւ գտնուող սրահին երկայնքին եւ անպայման Պարոն 
Ակիշեանը ամպիոնին վրայ, ոտքի, յաղթահւսսակ կանգնած, իր շինիչ խօսքե֊ 
րով։ Շինիչ բառն իսկ իրն է, միմիայն զինք յիշեցնող. շատ յաճախ գործածած 
իր սիրելի բառն էր այս բառը։ Երկրորդականի 10, 11-րդ դասարանցիներուս 
հոգեբանութեան դասեր կու տար։ Իր դասերը մէկական դւսսախօսութիւններ 
էին։ Սորվեցանք ստորակայութեան եւ գերակայութեան բարդոյթներուն մա
սին, թէ մարդիկ իրենց ապրելակերպով եւ կեցուածքով կը մատնեն իրենց ներ
քին խռովքը եւ թէ ինչպէս կը զանազանուին մէկը միւսէն։ Սորվեցանք ի՞նչ էր 
ճշմարտազանցութիւնը (թ9րՁժօ\), ի՞նչ էր լակոնական ոճ ունենալը։ Սորվեցանք 
բաժակին լեցուն թէ պարապ մասը տեսնողները զանազանել։ Խստապահանջ 
էր։ Չէր հանդուրժեր, որ իր աշակերտները փողոցները «սլքտային», մանաւանդ 
Հալէպի անվայել վայրերու կամ վատահամբաւ տուներու թաղերուն մէջ։ Առանց 
վարանելու վարժարանին պզտիկ օթօպիւսով կը շրջէր Հալէպի սինեմաներուն 
թաղերուն մէջէն՝ տեսնելու համար, թէ քանիներ իր աշակերտներէն ժամանակ 
կը վատնէին այդ թաղերուն մէջ կամ սինեմայի պաստառներուն առջեւ։

Այս տիպի խստութիւնը, բնական է, բարձրագոյն դասարանի տղոց հաշտյն 
չէր համապատասխաներ։ Բայց դժկամութեամբ կը համակերպէին կամ ալ 
ալ աւելի ճարպիկ կը դառնային «չբռնուելու» համար... եւ կամ՝ կախակայումի 
սպառնալիքէն ազատելու համար։

Իր կեանքի ոդիսականն ալ Քըրըքխանէն Հալէպ, Կիպրոս՝ Մելգոնեան, վե
րադարձ Հալէպ, Պէյրութ եւ հուսկ ապա Գալիֆորնիա կը խարսխէ զինք։

Իր մահուընէն ճիշդ երկու տարի առաջ, 22 Ապրիլ, 2012-ին, մէկ ուրիշ երախ
տաւոր ազգային գործիչ եւ ուսուցիչ՝ Նուպար Յակոբեանին մահուան քառա
սունքին առթիւ իր սրտի խօսքին մէջ («Նոր կեանք», Մայիս 24, 2012) կ՚ւսնդ– 
րադառնայ, թէ ինչպէս 1945-ին, Երկրորդ Համաշխարհւսյին Պատերազմի 
աւարտին, Մելգոնեանի այդ տարիներու տնօրէն Պրն. Դանիէլ Ոսկեան հայա– 
հոծ գաղութներէն աշակերտներ Մելգոնեան տանելու մտադրութեամբ Հալէպ 
կու գայ։ Հալէպէն աւելի քան 50 երկսեռ աշակերտներ կ՚արձանագրուին, որոնց 
կարգին կ՚ընտրուին Երուանդ Ակիշեանն ու Նուպար Յակոբեանը։ Մելգոնեանի 
ուսումնական ծրագիրներու մասնագիտական երեք ճիւղերէն (գիտական, ման
կավարժական, առեւտրական) Երուանդ եւ Նուպար կ՚ընտրեն մանկավարժու
թիւնը։ Կոչում մը, որ Պարոն Ակիշեան իր պատանի տարիքէն հագած էր մինչեւ 
իր մահը՝ աշակերտին հոգեբանութեան մէջ մտնելու, ուղղութիւն տալու, ներշն– 
չելու, բարիին ու լոյսին ձգտելու իր հաստատ համոզումով։

Տասը տարի առաջ վարժարանին 50 ամեակին առթիւ Լոս Անճելըսի մեր 
վարժարանի Շրջանաւարտիդ Միութիւնը երեկոյ մը կազմակերպած էր ի պա
տիւ վարժարանին անցնող տնօրէններուն։ Պարոն Ակիշեանն ալ ներկայ էր՝
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շրջապատուած իր ժւսմւսնակի շրջանաւարտներով. Հւսլէպէն մասնատրաբար 
ժամանած էր Յակոբ Միքայէլեանը՝ այդ տարուայ անօրէնութեան փոխանորդը 
Պարոն Ալեքսան Աթթարեանի անժամանակ մահուընէն ետք։ Սրահը լեցուն էր 
Հսւլէպի եւ վարժարանին կւսրօտալի յուշերով վերապրող մեր շրջանը յաջորդող 
տասնամեակներէն աւելի երիտասարդ խումբով։ Հետաքրքրուեցսո Նիւ Եորքի 
մեր նախակրթարանով, խրատեց, բաղդատեց, քաջալերեց։

Վերջերս պարբերաբար հայ մամուլին մէջ կը հանդիպէի իր շինիչ ու բարո– 
յախօսական յօդուածներուն, որոնք լոյս կը տեսնէին այս կամ այն թերթին մէջ։ 
Իր ոճին պէս կտրուկ, ամփոփ գրութիւններ են անոնք։ Մ՜ի քանին յիշելով՝ «Ինչ– 
պէս ձերբազատովդ մտքի խառնաշփոթութեան պահերէ», գրութիւն մը, որ կը 
թելադրէ մեզի՝ «Մշակէ մէջդ պատասխանատուութեան զօրատր զգացում»։ Այլ 
տեղ կը գրէ՝ «Ո՞վ է տիպար ուսուցիչը» եւ կը սահմանէ դաստիարակ-ուսուցիչին 
դերը՝ եզրակացնելով՝ «Ուսուցիչը կ՚ուսուցանէ ուսման առարկաները։ Դաստիա
րակը կը կերտէ աշակերտին հոգին»։ Յետոյ կ՚անդրադառնայ նաեւ, թէ մեր 
վարժարաններէն ներս մեր դաստիարակ֊ուսուցիչները ինչպիսի՜ «նախախնա
մական» դեր կը խաղան մեր նոր սերունդին հոգիներէն ներս մշակելու բարին 
ու ճշմարիտը, գեղեցիկին հունտերը կը սերմանեն պատանի հոգիներուն մէջ՝ ի 
շահ «մեր յոյսին եւ մեր լոյսին անմար»։

Այսօր, Փետրուար 21-ին, Մայրենիի պաշպանութեան օրուան առթիւ, բիւր 
յարգանք, խունկ ու անթառամ ծաղիկներ մեր հոգիներու պանթէոնէն ներս 
մնայուն բնակիչ դարձած մեր հայ լեզոփ նուիրեալ ուսուցիչ-դաստիարակներուն 
անմահ յիշատակին։

Նիւ Եորք, 21 Փեւրրուար, 2015

ԾԱՂԿԵՓՈՒՆՋ ՄԸ ԱՐՇՈՅԻՆ

(Հայ կնոջ տարուան առթիւ)

Հա յրենիքն այն է, որ կորցնելուց յետ ոյ մարդուն այլեւս ոչինչ 

չի մնում կորցնելու։

Վարդգէս Պեւրրոսեաէւի «ևնդրանիկ»Էն

Իսկ ես պիտի աւելցնէի ըսելով. «Աեզուն կորսնցնելէն ետք ոչ հայ փնտռե
ցէք, ոչ ալ հայրենիք»։ Այս մտածումներուն մէջ էի՝ «Նոր կեանք»էն կարդալով 
տեսակցութիւն մը մեր հոգեւոր պետերէն մէկուն հետ, որ հարցականի տակ կը 
դնէր ամէնօրեայ վարժարաններուն դերը սփիւռքահայ կեանքէն ներս։
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Անպայման ուզեցի այցելութիւն մը տալ Տէր եւ Տիկին Գրիգոր եւ Արշօ Շէ– 
նեաններուն «Նոր կեանք»ին յարկէն ներս։ Աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել՝ այս 
նուիրեալ զոյգին ազգային կեանքէն ներս։

Կարճ եւ ընտանեկան այցելութիւն մըն էր Նիւ Եորքէն Աոս Անճելըս մեր այցը։ 
Միմիայն մէկ շաբաթով, Լոս Անճելըսի մեր հարազատներէն մաս մը տեսնելու 
յատուկ առաքելութեամբ մը։ Սակայն կ՚ոպէի անձամբ տեսնել այն վայրը, ուրկէ 
լոյս աշխարհ կու գային նորն ու Ւփնը շաղախող, բազմազմատեսակ նիւթերով 
բազմազան ճաշակներ գոհացնող երկլեզու այս շաբաթաթերթին թիլերը։ Զւսր– 
մուհիիս՝ Սիլվւսյին առաջնորդութեամբ ամուսինս՝ Միսաքն ու ես ուղղուեցանք 
Կլէնտէյլի 825 Գոլորւստօ փողոցը։ Ինքնաշարժին պատուհանէն հիացումով կը 
դիտէի խանութներու ճակատին հարազատութիւն ներշնչող հայերէն անուններն 
ու յայտարարութիւնները, որոնց շարքին ահաւասիկ կը տեսնեմ մեծատառ ՆՈՐ 
ԿԵԱՆՔը ապակեայ ցուցափեղկի մը ճակտին։

Երկար, ուղղանկիւն փոքր սրահի մը մեծութեամբ գրասենեակէն ներս մեզ 
կը դիմաւորեն Պարոն Գրիգոր Շէնեանն ու Տիկին Արշօն։ Երեք մեծ գրասեղւսն– 
ներու վրայ բլրակներու վերածուած՝ դիզուած են յօդուածներ, տարբեր երկիրնե
րու դրոշմաթուղթերով կնքուած ծրարներ, նոր լոյս տեսած գիրքերու օրինակ
ներ։ Իսկ պատի երկայնքին գրադարանները բեռնաւորուած են գիրքերով։

Պրն. Շէնեան տարիներու քրտնաջան աշխատանքով, ազգային կեանքի վե– 
րիվայրումներուն հետ բաւական տաքն ու պաղը ճաշակած անձնաւորութիւն 
մըն է, որ հայու աննկուն կամքով երեք տասնամեակէ աւելի «Նոր կեանք»ը նոր 
ու կեանքոտ կը պահպանէ։

Ձեռքիս ծաղկեփունջը կ՚երկարեմ Տիկին Արշոյին Աիսաքին թելադրանքով 
շարադրուած խօսքերով.

-  Միատեսակ վարդերու ծաղկեփունջ չուզեցինք բերել, այլ՝ բազմատեսակ 
գոյներով ու բոյրերով այս մէկը, որ կը խորհրդանշէ բազմատեսակ ճաշակով 
ընթերցողներու գոհացում տուող «Նոր կեւսնքի»ն կատարած դերը ամերիկեան 
- արտասահմանեան մեր կեանքէն ներս։

-  Ասկէ լաւ գնահատանք կարելի չէր տալ «Նոր կեանք»ին,– կ՚ըսէ Տիկին Ար
շօ՝ ընդունելով ծաղկեփունջը։

Յաճախ հեռաձայնային խօսակցութիւն ունեցած էի Արշոյին հետ նիւեորքեան 
մեր վարժարանին -  Պէյսայտի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին ֊  
ՍՆԱՎ-ի թղթակցութիւնն եր ուն կւսպակցութեամբ, սակայն ուրիշ էր զիրենք գոր– 
ծի գլուխ տեսնելը։ Կ՚անդրադառնամ յաճախ կրկնուած խօսքին, թէ՝ «Իւրաքան
չիւր յաջողած տղամարդուն ետին թեւ ու թիկունք կանգնողկինը փնտռելու է»։

Շուտով մեզի կը միանայ Պարոն Հրանդ Աճէմեանը, որ լրացնելու վրայ է 
ամերիկահայ վարժարաներու վրայ կատարած իր ուսումնասիրութիւններուն
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հատորը։ Ս՜եր խօսակցութիւնները կը կեդրոնանւսն ազգային ցաւերուն, համա
հայկական միացեալ ճիգերով ծրագրուած աշխատանքի չգոյութեան, հայսւխօ– 
սութեան զարկ տալու, հայ լեզուի դասաւանդման համար որակեալ հայ լեզուի 
ուսուցիչներու եւ հոգեւորականներու պատրաստութեան համար ւսնյետաձգե– 
լի պահանջքին շուրջ։ Կը ցաւիմ, որ կարգ մը ազգային ջոջեր եւ հեղինակատր 
հոգեւոր հայրեր հարկ եղածին չափ լուրջի չեն առներ հայ ամէնօրեայ վարժա
րաններու կարեւորութիւնը ամերիկեան այս ափերուն մանաւանդ։ Աւելին՝ կը 
փորձեն բաւարարոփլ միօրեային կատարած դերով։ Անշուշտ առանց անտեսե
լու միօրեաներու դերը՝ զանոնք կարելի չէ ամէնօրեայ վարժարաններու առա
քելութեան հետ բաղդատել։ Նկատի առնելով հայ լեզուի նահանջը քիչ մը ամե
նուրեք՝ ժամանակն է համընդհանուր եւ միացեալ ազգային մտահոգութեամբ 
զարկ տալ ամէնօրեաներուն՝ ժողովրդականացնելու եւ թէ նիւթապէս դիւրա– 
մատչելի կարենալ դարձնելու բոլոր հայ ընտանիքներուն համար։ Որպէս երէց 
սերունդ՝ ինչ պատգամ կու տանք հայ ընտանիք կազմող նորածիլ զոյգին։

Արդեօք մտահոգութիւն մը չէ, թէ հայաստանեայց եկեղեցիներէն ներս ովքեր 
պիտի յաջորդեն այսօրուան ծառայողներուն, հայերէն շարականներ հնչեցնելու, 
Աւետարանը հայերէնով կարդալու եւ կամ կարդացուածն ու խօսուածը հասկցող 
եկեղեցասէրներ պատրաստելու։ (Թէ արդէն իսկ հաշտուած ենք ներածումներով 
գոհանալու եւ կամ մեր բոլոր հաղորդակցութիւնները գրաւոր թէ բանաւոր փոխա
րինելով անգլերէնի մեր գեղակերտ պալատանման կառոյցներէն ներս, եւ վերջ)։

Հարցումս օգին մէջ կը մնայ։
-  Եկուր, տես թէ «Նոր կեանք»ը ուրկէ լոյս աշխարհ կու գայ,– կ՚ըսէ Տիկին 

Արշօն՝ մեզ առաջնորդելով յարակից սենեակները, համակարգիչներու եւ գրա– 
մեքենաներու շարքը ցոյց տալով։

Ծանօթանալէ ետք կատարուած գործին տարողութեան, հիացած կը մնամ։ 
Մանաւանդ՝ անդրադառնալով Արշոյին ունեցած դերին «Նոր կեանք»ին լոյս աշ
խարհ գալուն, երկունքներուն եւ ծննդաբերութեան յարակից բոլոր տաք ու պա֊ 
ղերուն հետ։

Ես ինծի հարց կու տամ. «Չէ որ այս տարի հայ կնոջ տարի է. ինչու ազգովին 
չենք տեսներ քուլիսւսյին աշխատանքով հերոսական գործունէութիւն ցուցաբերող 
նման հայուհիները, որոնք միշտ ալ համեստօրէն վարագոյրի ետին կը մնան»։

Աեր ազգային կեանքէն ներս դասսւխօսութիւններուն կամ ճւսռախօսութիւննե– 
րուն ընթացքին հռետորական ոճով կ՚անդրադառնանք պատմութեան Տիկնանց 
Փափկասուններուն։ Իսկ սուրբերուն կամ ազգին նուիրեալ իգական սեռի ներկա
յացուցիչներուն անուններուն ցանկը տասներորդ դարէն ասդին չ՚անցնիր։

Այս օրերուն, երբ ճաշկերոյթ-պարահանդէս կամ հանգանակութիւն տեղի 
կ՚ունենայ, մեր հարսերուն կամ մայրերուն խոհանոցային շնորհները կը քաջա–
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խրուին եւ կը գովաբանուին - անհրաժեշտաբար անշուշտ - շռնդալից ծափա– 
հարութիւններով։

Մինչ այդ Սփիւռքի մեր պայմաններուն մէջ քիչ մը ամէն տեղ Պոլիսէն Փւս– 
րիզ, Լիբանան թէ Լոս Անճելըս, լրագրական աշխարհին նուիրեալ հայուհիներ 
կան, որոնք հերոսային աշխատանք կը տանին հայ գիրն ու խօսքը տուներէն 
ներս եռացնելու, հայ ընթերցող պահելու։ Ինչպէս կարելի է հատուցել անոնց 
նուիրուածութիւնը։ (Որոնց աշխատանքին հատուցումը անհաշուելի տոլարներու 
կրնայ հասնիլ, եթէ հաշուողներ կան)։

Հերոսական աշխատանքի նուիրեալներ, որոնք համեստօրէն վարագոյրի 
ետին կը մնան շատ յաճախ։ Սակայն եւ այնպէս՝ արժանի են դասուելու նոր դա– 
րաշրջանի Տիկնայք Փափկասուններու շարքին։ Նոր օրերու ազգանուէր տիկ֊ 
նայք, որոնք բեհեզեայ կեանք չէ որ կը վարեն, ոչ ալ մետաքսներու փաթթուած 
առօրեայ մը ունին։ Այլ՝ անքուն գիշերներու հաշտյն ֊  իրենց ընտանիքներուն 
պարտականութեան զուգահեռ -  տառ առ տառ Մեսրոպեան կը շարեն։

Հայապահպանման գծով հայ թերթին կատարած գործը հայ դպրոցին շա
րունակութիւնն է։ Իսկ Արշոյին պէս հայուհիներ հայ գիրին ու լեզուին լուռ, բայց 
աննկուն պահապան հրեշտակներն են։

Վերամուտի սեմին ենք, եկէք միասնաբար յարգենք ու գնահատենք Տիկին 
Արշօ Շէնեանն ու իր նմանները, որոնք, ի հեճուկս ամէն դժուարութիւններուն, 
կը շսւրունակեն խնկարկել հայ գիրին ու խօսքին խորանին։

Նիւ Եորք, 29 Օգոսւրոս, 2010

ՀԱՅՐ ԵՒ ՈՐԴԻ ՓԱՐԱԱՔԵԱՆՆԵՐԸ
“1հ6 ՏՕՈ§Տ Ջոմ էհտ \ՈՇէՕք՜16Տ ե61օո§ էօ էհօտտ \ հ̂օ ՇՁՈ 
շօոտտօրՋէտ էհ6 էրսէհ I ”

Նշան Փարլաքեան

Փրօֆ. Նշան Փարլաքեանին հետ մեր հանդիպումը պատահական Էր, 
1980-ականներու սկիզբը։ Ես՝ ովկիանոսի անդիի կողմէն նոր ժամանած ուսուց
չուհի մը Նիւ Եորքի Առաջնորդարանի միօրեայ վարժարանէն ներս, իսկ Փրօֆ. 
Նշան Փարլաքեանը՝ թատրոնի դասախօս ճան ճէյ Գոլէճի մէջ, միաժամանակ՝ 
Թորգոմ Արք. Մանուկեանին՝ օրուան Առաջնորդին հրաւէրով Առաջնորդարա
նին մէջ տարին անգամ մը ելոյթ ունեցող թատերախումբին բեմադրիչը։

Նիւեորքահայ թատերասէրը տարին անգամ մը հայերէն լեզոտվ թատրոն մը 
անպայման կը վայելէր Ս. Վարդան Մայր Տաճարի Գատւքճեան սրահին մէջ, 
օրուան Տիկնանց Յանձնախումբին կազմակերպչական աշխատանքներուն օգ– 
նութեամբ։
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Փրօֆ. Փւսրլաքեանը իր մէկ բեմւսդրութեան սաթիւ խնդրեց, որ հանդի
պում մը ունենայ եօթը-ութ տարեկան մեր աշակերտներու խումբին հետ՝ նոյն 
տարուան գարնան ներկայացուելիք թատրոնին մէջ տղեկի մը դերը տալու հա
մար անոնցմէ մէկուն։ Մի քանի հարցուփորձէ ետք, յարմարագոյնը երկրորդ 
մանչս՝ Կարէնը ընտրեց։

Այդ օրէն սկսեալ քառորդ դարու ճամբորդութիւն մը սկսաւ, եւ ուղղակի կամ 
անուղղակի մասնակից դարձայ իր թատերական վարձերուն եւ ելոյթներուն։ 
Ամուսինս՝ Միսաքը եղաւ իր գլխաւոր դերասաններէն մին, Արամ Մշոտ Պա֊ 
պայեանի «Թաքսի թւսքսխփ ներկայացման առթիւ։ Ամէնօրեայ վարժարանի 
աշակերտներէս մի քանին եղան իր դերասաններէն Գոլոմպիա Համալսարա
նէն ներս իր բեմադրած մէկ ներկայացումին մէջ, ապա նաեւ ճան ճէյ Գոլէճի իր 
թատերական դասարանի աւարտականներուն հետ «Թւսքսի թւսքսխփն անգլե– 
րէն ներկայացումին մէջ։

Վստահութիւն ունեցաւ ինձի յանձնելու անգլերէնով լոյս տեսած հայ թատրո
նին նուիրուած իր երկու արժէքաւոր հատորներուն շնորհանդէսները համադրելու 
գործը. առաջինը Փրօֆ. Փիթըր Քաուիին հետ տեղի ունեցաւ, “հ/էօժտրո ձրրրտուՅՈ 
ՕրՅրա. յ ո  ո̂էհօ1օ§̂ ” (տժւէօժ 1Տ|ւտհՅՈ Բ3ր131աո յ ո Ժ Տ. Բտէօր Շօ«6, ՇօԽրոԵւՅ 
Սո̂ տրտւխ Բրտտտ, 2001), հայ դասական թատերագիրներու եօթը գործերը ամփոփող 
հատոր մը (1871 -  1992), ներւսռելով ԳւսբրիԷլ Սունդուկեան, Պերճ Զէյթունցեան եւ 
Անահիտ Աղազարեան։ Իր երկրորդ հատորը կը ներկայացնէ ամբողջութեամբ իր 
գործը՝ ժամանակակից ամերիկահայ թատերագիրներու գործերը ամփոփող ծաղ
կաքաղով մը. “ Շօոէ6րոբօր317 ձրտտուՅՈ /\րո6ՈՇՅՈ ՕրՅտՅ. յ ո  /\ոէհօ1օ§̂  օք ձոշ6Տէր31 

\Նւօօտ” (տժւէօժ քՎւտհՅՈ ԲՅր1տ1<ւՅՈ, ՇօԽրոԵւՅ Սո̂ օրտւխ Բրօտտ, 2005).
Փրօֆ. Նշան Փարլաքեան ծնած Է Նիւ Եորք, 11 Յունիս 1925-ին։ Բարձրա

գոյն վկայականները ստացած Է Գոլոմպիա Համալսարանէն (2 մագիստրոսա
կան եւ մէկ տոքթորական)։ Ուսուցչութեան կը սկսի Նիւ Եորքի նախակրթա– 
րանէն ներս (ԲՏ -  165) եւ թոշակի կ՚անցնի երկար տարիներ ճան ճէյ Գոլէճի 
թատերական ամպիոնի դասախօսի պաշտօնէն։

Անգլերէնի թարգմանած է շարք մը հայ թատրերգութիւններ՝ Շիրվանզադէի 
«Պատուի համար»ը, «Չար ոգի»ն, Զապէլ Ասատուրի «Հարսը», Արամ Աշոտ 
Պապայեանի «Թաքսի թաքսի»ն եւ այլն։

Շատ հպարտ էր մանաւանդ իր հօրը կեանքով ու գրած բանաստեղծութիւն– 
ներով։ Մասնաւոր հպարտութեամբ կը շեշտէր, թէ Գանիէլ Վարուժան օրին 
բարձը գնահատած է պատանի Ռաֆայէլ-Փայէլին բանաստեղծական տաղան
դը եւ յանձնարարած տպագրութեան։ Յատուկ ափսոսանքի ու գորովի խառ
նուրդ արտայայտութեամբ մը կը մատնանշէր թուականը, երբ լոյս տեսած էր իր 
հօր բանաստեղծութիւնը.
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-  Տեսնաս կոր ասիկա. Դանիէլին մարթիր (նահատակ) ըլլալէն միայն չորս 
տարի առաջ է. I §6է §օօտտԵստբտ էօ էհւտ Ժջ ,̂ «հօո I 1օօ1< Ձէ էՒտէ ժՋէտ... Աինչեւ հի– 
մա կը փշաքաղոփմ, երբ այդ թուականին նայիմ...,– կ՚ւսւելցնէր անգլերէնով։

Թ՜ատերագիտութեան դասախօս, թատերագիր, թարգմանիչ, բեմադրիչ 
բազմատաղանդ այս անձնաւորութիւնը սուսիկ-փուսիկ շիջեցաւ՝ իր ետին ձգե– 
լով հոգատար կողակիցը՝ Ֆլօրէնսը, զոր Ֆլօ ըսելով կը ներկայացնէր, նաեւ 
դուստր մը եւ մանչ մը՝ Արեւելքէն որդեգրուած երկու զաւակներով։

Ամերիկահայ թատրոնը մանաւանդ պէտք է յիշէ զայն իր անսակարկ նուի
րումին եւ հօրմով հպարտ հայկական ոգիին համար։ Ամէն առիթով չէր մոռնար 
իր երախտագիտութիւնը յայտնելու Թորգոմ Արք. Մանուկեանին, որուն քաջալե– 
րանքով ինք կրցած էր բանալ հայ թատրոնին ծալքերը եւ ծանօթանալ Շիրվան– 
զադէին, Զապէլ Ասատուրին, Պերճ Զէյթունցեանին եւ անձնական բարեկամու
թիւն հաստատած Արամ Աշոտ Պապայեանին եւ ընտանիքին հետ։

Ան իր մահկանացուն կնքեց 86 տարեկանին, 12 Սեպտեմբեր 2011-ին, Նիւ 
Եորքի Աոնկ Այլընտ շրջանին մէջ։

Յունիսի այս օրերուն իր ծննդեան տարեդարձն է դարձեալ։ Փունջ մը ծա– 
ղիկ, խունկ եւ մոմ վերապրողի մը սերունդէն Ամերիկայի ափերուն հասակ 
առած այնպիսի ներկայացուցիչի մը, որ հայերէնի կարօտով գնաց այս աշխար– 
հէն՝ տարբեր ձեւի ժառանգ թողլով հայ թատերական կեանքին։

Մանաւանդ իր իսկ ձետվ ան անմահացուց հօրը՝ Ռաֆայէլ-Փայէլ Փարլա– 
քեանին յիշատակը, այնքան զուլալ հայերէնով գրուած բանաստեղծութիւններու 
փունջը՝ զանոնք ամփոփելով հատորի մը մէջ, որ լոյս տեսաւ 2006-ին, հեռու 
Սեբաստիայէն եւ «<ողդար»էն, Երեւանի մէջ։

հէէթտ։//հօ̂ 6ր6ոԵ1օ§. աօրժթրտտտ. շօրո/ 
Նիւ եորք, Յունիս 2018

ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԽՕՍՔ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ՇՆՈՐՀԻԿԻՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Մարդ կայ ելել է շալակն աշխարհի,
Մարդ կայ աշխարհն է շալակած տւսնում...

Պարոյր Սեւակ

Մեր կեանքի ընթացքին հանդիպումներ կան, որոնք իրենց մնայուն դրոշմը 
կը դնեն հոգիէդ ներս։ 0'չ ամէնօրեայ շփումն է, որ կը հաստատէ այդ զգացու
մը, ոչալինչ-որ արարքի մը շօշափելի յուշը, եթէյուշը շօշափել կարելի է...

Այլ՝ ամբողջութիւն մը անունին, անձին կեցուածքին, խօսած խօսքին եւ խօ– 
սելակերպին։
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Տարօրինակ չէ, որ անուն մը արտասանուելուն հետ անմիջապէս ուղեղին 
բջիջները քեզ կ՚սաաջնորդեն հոն, ուր որ առաջին անգամ այդ անունին հան
դիպած կամ լսած ես։

Շնորհիկին անուան հետ իմ յիշողութեանս մէջ կը զուգորդուի Նիւ ճըրզիի 
Ս. Թովմաս եկեղեցին, ուր առաջին անգամ հրաւիրուած էի շաբաթ առաւօտ մը 
շաբաթօրեայ դպրոցին պատանիներուն խօսելու։

Վերջաւորութեան մօտեցաւ եւ ինքզինք ծանօթացուց։ Տոքթ. Սվաճեանին եւ 
Ազատուհի Գալայճեան-Սիմոնեանին կապերը բացատրեց նախ որպէս դասա– 
խօս-աշակերտուհի կապը, ապա՝ երկու մասնագէտներուն սերտ կապը որպէս 
մանկավարժ մասնագէտներ։

Յաջորդող տարիներուն արդէն ծանօթ դէմք էր ինծի համար. Նիւ Եորք - Նիւ 
ճըրզիի մէջ տեղի ունեցող ուսուցչւսկան համագումարներուն կամ մշակութւս– 
յին ձեռնարկներուն զիրար տեսնելով՝ անպայման մտերմիկ մի քանի խօսք փո
խանակելու առիթը կը ստեղծէինք երկուստեք։ Իր վճիտ ու թափանցող կապոյտ 
ւսչքերով, որոնք հարազատ արտացոլումն էին իր հոգիի բարութեան, յատուկ 
իր ժպիտով շրջանակի մէջ առնուած անուն մըն է Շնորհիկ Աղաւնի անունը։

Աեր վերջին հանդիպումը դարձեալ Ս. Թովմաս եկեղեցտյ սրահին մէջ էր, 
Յակոբ Ասատուրեանի հարիւրամեակին առիթով։ Հայ մամուլին ղրկած էի լու
րը այդ տօնախմբութեան՝ որպէս օրուայ կազմակերպիչն ու հանդիսավարը։ 
Շատեր հեռաձայնեցին շնորհատրական խօսք փոխանցելու հեռատիպով կամ 
ի-մակով։ Սակայն Շնորհիկը կը փափաքէր անձամբ ներկայ ըլլալ։ Հեռաձւսյնւս– 
յին կապով իր մեղմ ու քաղաքավար ձայնով ըսաւ թէ շատ կը փափաքէր իր 
յարգանքը անձամբ փոխանցել յոբելեարին, նամանաւանդ ներկայացնելու հա
մար պէյրութաբնակ իր ազգականները՝ Պէպօ եւ Ազատուհի Սիմոնեանները։ 
Պարոն Ասատուրեան շատ երջանիկ էր գնահատանքի զգացումներով ներկայ 
ըլլալ փափաքող այս զոյգին ներկայութեամբ։

Տարիներ անցան։ Աեր առօրեային հետ թաղուած՝ չէի գիտեր անգամ որ չա
րաբաստիկ հիւանդութիւնը իր ափին մէջ առած էր հրեշտականման այս աղջի
կը։ «Նոր կեանք» շաբաթաթերթէն կարդացի գոյժը։ Աչքիս առջեւ պատկերա
ցաւ յիշողութեանս մէջ մնացած շրջանակուած այդ անունը՝

Շնորհիկ Աղաւնի։
Շնորհք ծորող շնորհալի արտաքինով, աղաւնանման բարութիւնն ու մեղմու

թիւնը իրար շաղախող քրիստոնեայ հայ մանկավարժը, անմոռանալի անձնաւո
րութիւն մը։

Ահա թէ ինչպէս կըյիշեմ զինք։
Հողը թեթեւ ըլլայ շնորհալի Շնորհիկին վրայ։

Նիւ Եորք, Յունիս 2010
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Կեդրոնը՝ Համբարձում Պէրպէրեան՝ Ազէզի Խոճան

Հայերէն լեզոփ ուսուցիչիս՝ Հայկ Պարիկեանի հեւո Տոքթ. Բերկրուհի Սվաճեանի հեւո
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Օրդ. Ռահէլ Պետոյեան Օրդ. Ֆէրիտէ Սալիպեւսն Օրդ. ճէմիլէ Նազարեան

Ազէզի ուսուցչական կազմը 1955-1956-ին

Երկրորդականի
տնօրէնիս՝

Երուանդ Ակիշեանի հետ
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Գ) ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՍԷՐ ՈՒ ԺՊ ԻՏ

(Տիկին Սիրվւսրդ Գարամանուկին)

«Մէկ հասկցուած անկեղծ ձայն հազար ճար կ՛արժէ, որով
հետեւ ձայնը վւսյրկեւսնին մէջ կը թափանցէ մարդուն 
կուրծքէն ներս եւ կը հիմնէ զգացման, մտքի վառարանը»։

Կոմիտաս

Տասը տարի առաջ էր -  Հոկտեմբեր 28, 1992 -  երբ Սրբոց Նահատակաց 
Ամէնօրեայ Վարժարանի (Պէյսւսյտ-Նիւ Եորք) այցելուներու գրքոյկը հայրե– 

նի թէ արտասահմանեան նշանաւոր դէմքերու ողջոյնի եւ քաջալերական խօս– 
քերու շարքին հարստացաւ նաեւ Սիրվարդ Գւսրամանուկի ստորագրութեամբ 
արձանագրուած հետեւեալ խօսքերով. «Ուրախառիթ պարագայ է այցելել 
Սփիւռքի հայ վարժարան մը եւ ականատես եւ ականջալուր ըլլալ հայ գիրին եւ 
հայ երգին յաւերժացման համար թափուած ջանքերուն»։

Հետաքրքրական ու հիանալի հանդիպում էր։ Այցելութեամբ մը Նիւ Եորք կը 
գտնուէր պոլսահայ երգահան֊երաժիշտ Տիկին Սիրվարդ Գարւսմանուկ։ Թէեւ 
անունով եւ իր վաստակով օտար անձնաւորութիւն մը չէր մեզի համար, սւս– 
կայն անձամբ տեսնուելու պատեհութիւնը բնաւ չէինք ունեցած։ Առիթէն օգտուե– 
լով կ՚ուզէի որ մեր աշակերտներն ալ զինքը տեսնելու պատուին արժանանա
յին։ Նոր ստացած էր «Ս. Սահակ - Ս. Մեսրոպ» շքանշանն ու Հայրապետական 
Կոնդակը Վազգէն Վեհափառէն։ Հրաւէրիս ընդառաջելով եկաւ։ Խնդրանքս ալ 
(այդ շրջանին վարժարանին տնօրէնուհիի հանգամանքով) չէր մերժած եւ իր 
հետ բերած էր նաեւ Կոնդակը, որպէսզի մեր աշակերտները կարենային տես
նել ու զգալ Հայրապետական Կոնդակին ու մետալին ինչ ըլլալը։ Մինչ այդ վե
րացական բառեր էին իրենց համար երգահան, Հայրապետական Կոնդակ, «Ս. 
Սահակ -  Ս. Մեսրոպ» շքանշան բառերը։

Այդ օրուընէ սկսեալ Սիրվարդ Գարամանուկ անուն մը ըլլալէ դադրեցաւ մեր 
դպրոցականներուն համար։ Երգահան երաժշտագէտ Տիկինը հարազատ մըն 
էր, ուսուցիչ մը եւ արդիական մեծ մայրիկ մը՝ իր կոկիկ հագուածքով ու մա– 
զերու եւ մատներու ճաշակաւոր ու խնամուած երեւոյթով։ Տղաքը հիմա գիտէին 
թէ ով էր որ կը նստէր եւ խազերը իրար քով դնելով երգ-եղանակ կը յօրինէր 
իրենց համար եւ այդ երդերով մեր հանդէսներուն յայտագիրը կը ճոխացնէր։
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Գասւսրանային այցելութեան մէկ պահուն, երբ խօսքը կը վերաբերէր բանաս
տեղծութիւն մը ընւորելուն եւ անոր բառերուն ազդեցութեան տակ եղանակ յօ
րինելուն, աշակերտներէն մին՝ Մասիս Ալբեան, որ «Ծովը» վերնագրով պզտիկ 
բանաստեղծութիւն մը գրած էր, անմեղօրէն հարց տուաւ թէ կրնար արդեօք իր 
բանաստեղծութիւնն ալ երգի վերածեր «Ինչու չէ, տղաս» բարեացակամ ժպի
տով մը անմիջապէս պատասխանեց Տիկին Գարամանուկ։ Շատ չանցած՝ այդ 
բանաստեղծութիւնը երգի վերածուած մեզի վերադարձաւ՝ յետագային երդուելու 
համար Մասիսին աւարտական հանդէսին։

Հայերէն մանկական երգերու ցանկը շատ սահմանափակ է։ Հայրենի երգա– 
հաններն ալ ժլատ եղած են այս ժանրին մէջ. մանուկին հոգեբանութեան թա
փանցող մատուցումով ու մատչելիութեամբ շատ քիչ երգեր կան։ Սփիւռքահայ 
երգի դասատուին համար փրկութեան ապաւէն է Գարամանուկի այս ժանրին 
նուիրուած ստեղծագործութիւններու շարքը, ուր կարելի է գտնել գրեթէ ամէն 
ամսուայ կամ տօնին իմաստին շուրջ գրուած երգեր։

Սիրվւսրդ Գարամանուկի երդերով վերամուտին հետ փոքրիկներուն ոտքերը 
կ՚առաջնորդուին «Մեր վարժարանը», ուր հայ տղաք ու աղջիկներ քոյր֊եղբօր 
պէս կը խաղան ու կը սորվին մեր ոսկեղէն լեզուն։ Հոկտեմբերին, Մշակոյթի 
ամսուան ընթացքին, կ՚երգեն հայոց լեզուի հզօր իշխան Մեսրոպ Մաշտոցին 
նուիրուած երգը։ Նոր Տարուան հետ Կաղանդին նուիրուած քանի՜ քանի երգեր 
կան՝ Կաղանդի տրամադրութիւն ստեղծող ուրախ մթնոլորտին հետ յիշեցնե֊ 
լու փոքրերուն նաեւ թէ աշխարհի բոլոր բարիքները միայն իրենց համար չէ, թէ 
կան «ուրիշ շատ խճղճ տղաք», որոնց ալ բաժին պէտք է հանել։

Գարամանուկ թէ մեծ մայր է եւ թէ ուսուցիչ։ Գիտէ Կաղանդին հետ ցնծու
թեան բարձունքին հասած տրամադրութիւնները պահպանել Յունուարի սառը 
հալեցնող, գգուող ջերմութեամբ լեցուն «Յունուար» երգով։ Փետրուարին դի
մակները կախ ընել կու տայ, քով քովի գալով եւ խնդութեամբ Բարեկենդան 
մը տօնել կու տայ։ «Բարեկենդան» երգով Տիկին Գարամանուկ առիթ կու տայ 
դասատուին հայկական Բարեկենդանի իմաստն ու անոր հետ կապուած աւան
դութիւնը ընդգծելու, սորվեցնելու, թէ մարդ արարածը միշտ ալ իր անձէն դուրս 
ուրիշ կերպարի մէջ մտնելու փափաք ունեցած է եւ գէթ տարին անգամ մը (ինչ– 
պէս հոս ամերիկեան սովորութեամբ Հալաուինին կ՚ընեն) առիթ կը ստեղծէ եւ 
զուարճանալու, եւ զուարճացնելու համար։

Տիկին Գարամանուկ «Սոլֆէժ» երգով կը սորվեցնէ խազերուն լեզուն եւ միա
ժամանակ կը զուարճացնէ փոքրիները։ Աշակերտները շատ կը սիրեն իր եր
դերը։ Երգի դասատուն դժուարութիւն չէ ունեցած զանոնք սորվեցնելու։ Գիւ– 
րամատչելի նիւթերով, անպաճոյճ ու յստակ խազերով «Փիսիկին» կամ «Կարի
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տուփս»ին համւսր գրուած երդերը օրուայ ընթացքին, զբօսանքի կամ ճաշի դա
դարին աշակերտին շրթներուն վրայ յամեցող ուրախ եղանակներ են։

«Գարնանային վալս»ը մեղմիկ զեփիւռի քնքշութեամբ գարուն կ՚աւետէ։ Իսկ 
Ապրիլ ամսուան, առ ի յարգանք մեր բիւր նահատակ մեծ հայրիկ-մեծ մայրիկ– 
ներուն, մեծ հայր-մեծ մայրերու օր կը տօնենք։ Սիրվարդ Գւսրամանուկի «Հւսյ– 
րիկին» նուիրուած գուրգուրանքով լեցուն երգը, բառերու շատ փոքր փոփոխու– 
թեամբ մը, կու գայ հանդէսին ներկայ եղող մեծ հայր-մեծ մայրերը պատուելու եւ 
իսկապէս պանծացնելու օրը։

«Աեծ մայրիկիս, մեծ հայրիկիս,
Քաղցր ու անգին սիրոյն համար 
Ըսէք հիմա ինչ տամ ընծայ,
Ըսէք հիմա ինչ տամ ընծայ»։
«Համբոյր քաղցրիկ՝ զերթ վառ ծաղիկ,
Սիրտ մը վճիտ, սէր ու ժպիտ,
Ձեզ տամ նուէր՝ սէր ու ժպիտ,
Ձեզ տամ նուէր՝ սէր ու ժպիտ»։

Ո՞ր մեծ հայրը կամ մեծ մայրը կրնայ դիմանալ ու չյուզոփլ այս անուշ խօսքե– 
րով, նոյնքան անոյշ եղանակով երդուող երգը լսելով ու մանաւանդ՝ երբ կը վեր
ջակէտով։ փոքրիկ ձեռքերով բեմէն արձակուած օդային համբոյրներով։

Տիկին Գարամանուկ երաժշտական աշխարհէն ներս իգական սեռի ան
զուգական ներկայացուցիչներէն մին է, ոչ միայն հայ աշխարհէն ներս, այլ կը 
հաւատամ թէ միջազգային առումով։ Ան իր ստեղծագործութիւններով հաւատա
րիմ կը մնայ հայ երգի ու խօսքի ակունքներուն։ Մատի վրայ հաշուող քանի կին 
երաժիշտ ունի մանաւանդ հայ երաժշտական աշխարհը։

Ինչպէս արուեստաբան Տոքթ. Սվեւոլանա Սարգսեան կը գրէ Տիկին Գարա– 
մանուկի տարի մը առաջ Հայաստանի մէջ ձայնագրուած, Երեւանի Պետական 
Երաժշտանոցի «Կոմիտաս» երգչախումբի կատարողութեամբ եւ Շահան Արծ– 
րունիի նման բծախնդիր երաժշտագէտի մը ընդհանուր հսկողութեան տակ 
պատրաստուած խտացուցած սալիկի (սի տի) մը լոյս ընծայման առթիւ, «Սիր
վարդ Գարամանուկի ստեղծագործական հետաքրքրութիւններու շրջանակը 
պայմւսնատրուած է երկու հիմնական խնդիրներով. առաջին՝ հոգետր եւ ժո
ղովրդական երդերու հետ առընչութեան պահպանում, երկրորդ՝ ազգային մշա
կոյթի դասական աւանդոյթներու ժառանգականութիւն»։

Մեր հանդէսներէն դուրս, քանիցս ունկնդրելով այս ձայնասալիկը, որ ժո
ղովրդական երդերու դասական մատուցումով հիանալի հաւաքածոյ մըն է, մեր
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ակաեջները կը լեցուին խօսքի եւ ձայնի համապարփակ շքեղ շոյանքով։ Տի
կին Գարամանուկ, ներգրաւելով Նահապետ Քողակէն, Սայեաթ-Նովայէն մին– 
չեւ ժամանակակից մեր գրողներու հեղինակած գործերը, արդար ու հաւասա
րակշիռ գեղեցիկ փունջ մը կը հրամցնէ մեզի։

Այնքան գողտրիկ է ՍՆԱՎ-ի բարերարուհիներէն բանաստեղծուհի Վերժին 
Հաճընլեանին «Սէր»ը։ Իսկ Դուրեանին նոփրուած շարքը ունկնդրելով՝ պիտի 
զգաք, թէ որքան լաւ ճանչցւսծ է վաղամեռիկ մեր բանաստեղծը։ Բանաստեղ
ծին իւրաքանչիւր բառին տրոփը շեշտուած ու վերարժետրուած է Գարամւս– 
նուկի խազերուն բնորոշումովը։ Սիրոյ անհուն կարօտով լեցուն, սրտին եւ մա– 
հուան անդունղի եզրին տարուբերող Պետրոս Դուրեանին մէն մի շունչին հեւքը 
զգացնել տուող այդ տասը կտորներուն նուիրումով՝ Տիկին Գարամանուկ դափ
նեպսակ մը եւս աւելցուցած է իր երաժշտագէտի ճակտին ու անմոռաց կոթող 
մը՝ տասնւսմեակներու հոլովոյթին հետ միշտ երիտասարդ մնացած հանճարեղ 
բանաստեղծին յիշատակին։

Դարձեալ կարդալով Ս. Սարգսեանի վերլուծումը՝ կը համաձայնիք, թէ «Ս. 
Գարամանուկ առաւելագոյն չափով մերձեցած է խօսքին, անոր ելեւէջային ու 
կշռութային կառուցոսսծքին»։

Փառք ու պատիւ մեր ժողովուրդին, որ Սիրվարդ Գարամանուկի նման 
զաւակներ կը ծնի։ Մանաւանդ՝ նկատի առնելով վաստակաշատ երգահանին 
ծննդեան թուականը ֊  Դեկտեմբեր 1, 1912 -  եւ անոր յաջորդող պատմական 
տխուր դէպքերը, գարնանային իր տարիներուն զուգահեռ ընթացող հայ ժողո
վուրդի պատմութեան մթին էջերը։ Ի հեճուկս այդ բոլորին՝ Տիկին Դարամա– 
նուկ դարը կամրջող, արշալոյս աւետող եւ աշխարհով մէկ բարի խօսքերով երգ 
սփռող ներկայութիւն մըն է։

Հփմա մեր կարգն է փոքրիկներուն ձայնակցելու, մեր բոլորին յարգանքը, 
գնահատանքը եւ երախտագիտութեան տուրքը մատուցելու երաժշտական աշ– 
խարհին քաղցր ու անգին սիրով նոփրուած, սէր ու ժպիտ բաժնող Տիկին Սիր– 
վարղ Գարամանուկին։

Վստահ եղէք, սիրելի Տիկին Գարամանուկ, թէ հայ դպրոցականներուն ան
մեղ շրթներուն վրայ դողացող «զերթ վառ ծաղիկ, քաղցրիկ համբոյրը» իննսուն 
տարիներու Ձեր վաստակին արձագանգովը սէր ու ժպիտ պիտի հնչեցնէ յաւի
տեանէ յաւիտեան։

Պրուքփե, Նիւ Եորք, 24 Նոյեմբեր, 2002 
«Նոր կեանք», 5 Դեկտեմբեր, 2002
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ՈՒՇԱՑԱԾ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՃԷՄԵԱՆԻՆ ՀԵՏ

Հայ մշակոյթի խնկարկու ու ազգային գործիչ Հալէպի Կր– 
թասիրացէն վարչական կեանքի ուղեցոյց, այժմ պոսթը֊ 
նաբնակ Պրն. Եղիա Ատուրեանին, որուն միջոցաւ իրակա
նացաւ այս հանդիպումը։

«Ուղղակի պահանջք դարձած է ինծի ւսւոենը անգամ մը ներանձնանալ եւ 
հակիրճ տողերու մէջ որսալ այն հոգեկան պահերը, որոնք յատուկ են անոնց, 
որոնք հաշուետու դառնալու կը դիմեն իրենք իրենց հանդէպ»։

Վարուժան Աճէմեանի այս խօսքերն ալ իմ հոգիս որսացին, երբ առաջին 
անգամ ըլլալով ծանօթացայ իր քերթուածներուն «Առանձնութեան պաներէս» 
գողտրիկ փունջ մը ներկայացնող Պոսթընէն ինծի հասած հատորին ընդմէջէն 
(Պոսթըն, 2002, Քաղ-Հան հրատարակչութիւն, Արտաշէս Հ. Շըլըմեան, 133 էջ)։

Կը կարծէի, որ ընթերցասէր ըլլալուս բաւական անուններու եւ ոճերու ծանօթ 
եմ։ Քերթողական առինքնող աշխարէի մը դռները այս օրերուն առաջին ան
գամ ըլլալով պիտի բացուէին ինծի համար։ Հատ ու կենտ, հոս-հոն լոյս տեսած 
կարճ նմոյշներու հանդիպած էի։ Սակայն ոչինչ գիտէի Վարուժան Աճէմեանին 
վաստակին ու կեանքին մասին։ Այս հատորը ձեռքիս, նոր պեղուած ու յւսյտ– 
նագործուած անգնահատելի հանքի մը դէմ-յանդիման կը գտնէի ինքզինքս։ 
Յափշտակութեամբ, մէկը միւսին ետեւէն, կարդացի։ Կրկին ու կրկին էջերը ետ 
ու առաջ դարձնելով, բարձրաձայն ես ինծի կարդալով կամ շուրջս ունկնդիր 
փնտռելով։ Ամերիկայի ափերուն կամ այլուր զաւակներէն հեռու ապրող ծնողնե
րուն համար «Սերունդ» բանաստեղծութեան սա պարզունակ ու վճիտ տողերը 
որքան հարազատ կը հնչեն՝ սերնդափոխութեան հետ կամ հայ կեանքին միշտ 
առկայ պանդխտութեան հետեւանքով, տուներէն ներս գոյութիւն ունեցող ամա
յութեան զգացումը լիուլի պատկերելով.

Սեղանի մը շուրջ մենք ենք -  երկուքս -  
Նաեւ զոյգ մ՚աթոռ -  պարապ աթոռներ,
Որոնք ատենին լեցուն են եղած 
Աեզմէ գոյացած մանրուկ մարգերով։

Երկար կը խորհինք մեր տղոց մասին 
Որոնք մեզի պէս հիմա անոնք ալ 
Շուրջը սեղանին զոյգ աթոռ ունին 
֊  լեցուն ու կեանքոտ - 
Դեռ իրենց կարօտ մանրուկ մարգերով։
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Աճէմեան բանաստեղծ մարդուն քիչ մը աւելի մօտէն ծանօթանալու փոըձ մը 
կ՚ընեմ՝ «Ինքնակենսագրութիւն» բանաստեղծութիւնը կարդալով - սակայն նե– 
րամւիոփ է ան.

Գոց դրան մը ետեւ կեանք մը մ՚ամբողջ բանտեր եմ,
Գիրքեր ծրարեր՝ դրեր արկղին մէջ 
Խուլ մոռացութեան։

Անժպիտ օրերով, բոպիկ մանկութեամբ, կանուխ հասունցած յետ-տեղւս֊ 
հանութեան սւիիւռքահւսյ սերունդին սովորական կեանքն է որ կը պատկերուի 
Աճէմեանին տողերը կարդալով։ Սերունդ մը, որ Արշիլ Կորքիի նման, արմատա
խիլ եղած ամբողջ փաղանգի մը որպէս վկաներ, գրիչ ու վրձին շարժել փոր֊ 
ձեցին։ Ուր որ գտնուեցան, անոնց աչքը մէկ բան տեսաւ, սակայն տեսածը 
աչքին ոսպնեակէն մինչեւ տեսողութեան պաստառը ուրիշ ձեւ ու կերպարանք 
ստացաւ։ Միշտ ալ ձեռքերը պաստառին վրայ վրձնահարելով իրենց ծրարուած 
կեանքին յամեցող պատճէնը վերարտադրելով։

Եկէք միասին կարդանք «Տեսնել» բանաստեղծութիւնը։ Անկարելի է, որ ուրիշ 
աչքերով կարենաք տեսնել։ Միմիայն հայու աչքերով պիտի տեսնէք բոլոր այն 
բաները, որոնց կրնայիք բանաստեղծին հետ.

-  Մի անցնիք պարզ մը՝ երբ լեռ մը կը տեսնէք,
Ուշով դիտեցէք,– հայու աչքերով - 
Պիտի անպայման Մասիսը տեսնէք։

Եւ ինչպէս միշտ, ցաւագինին ու երանելիին մէջ տուայտող ամէն մէկ հայ հո
գի ձերբազատովդ կը փորձէ տխուր յուշերէն՝ լաւատեսութեամբ նայելով ապա
գային, Աճէմեան վառ երանգով մը կ՚աւարտէ.

Ու երբ պատահի
Որ քաղաքներու պերճանքը տեսնէք 
Ու եռուզեռը խայտաբղէտ կեանքի,
Խորասուզուեցէք,– հայու բնազդով- 
Հայրենի կեանքին ներկան պիտ՛ տեսնէք։

Աճէմեանի տողերուն մէջ ինչ որ արտասովոր է ու սիրտ գերող, կանուխ հա
սունցած, կեանքի փորձառութեամբ ծանրաբեռնուած զգայուն բանաստեղծի մը 
բիւրեղացած խորհրդածութիւններն են։ Ամենապարզ զգացումներէն քիչ բառե֊ 
բով արտայայտուած մտքերը խորունկ փիլիսոփայութեան մը կ՚առաջնորդեն.
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ճշմարտութիւնը՝
Երբ յաճախւսկի վաւերացումն է անճիշդ թաներուն,
Ոչ ոքի խօսիլ ուղիղի մասին...

Այո, տխրութեամբ կը համաձայնինք։ Մեր ընկերային-ազգային կեանքին 
մէջ որքան յաճախ կը ստիպուինք շրթունք կղպել ու «ոչ ոքի խօսիլ» աղաղակող 
«անճիշդ բաներուն» մասին։

Երկու քառասնամեակ իր ետին թողած բեղմնաւոր գրչէ մը գոյացած վաս
տակ մը ունի Վարուժան Աճէմեան։ Սակայն, սվւիւռքահայուն թէ ընդհանրւս– 
պէս Մեսրոպեանի զինուորագրելս լի մը վիճակուած ճակատագիր, գործերէն 
շատ շատեր «Արկղին մէջ են» տակաւին։ Կը կարդամ թէ Վարուժան Աճէմեան 
քանի՜ քանի անտիպ գործեր ունի տակաւին -  երկու վէպ, երկու վիպակ, քսանի 
չափ նորավիպակ, չորս թատրերգութիւններ -  որոնք արկղէն դուրս հանողի կը 
սպասեն։

Երէկի եւ այսօրի միջեւ կատարուող փոփոխութեան անդնդային խորութիւնը 
Աճէմեան երկու կարճ իմաստուն տուներով կու տայ.

Աիս ուզեց սիրտը,
Սոխ կրցաւ ուտել,
Աղքատ էր շատ։

Կրնար միս ուտել,
Խաշած խոտ կերաւ,
Հարուստ էր շատ։

Ասկէ պարզ ինչպէս կարելի է բնորոշել երէկի երազին հետ այսօրուան 
կարծր կրականութեան դէմ-յանդիման գտնուող ու անոնց միջեւ տարուբերող 
մարդ արարածին տուայտանքը։ Պարզունակ կեանքէն փրցուած օրինակ մը 
ճշմարտազանցութեան հասցնող վարպետ մըն է Աճէմեան։ Մարդ արարածին 
հետ կեանքին խաղացած չար կատակը, մէկ բան շահելով միւսը կորսնցնողի 
հոգեվիճակը անպաճոյճ բառերով բնութագրող մըն էյարգելի բանաստեղծը։

«Առանձնութեան պահերէս» անուան տակ այս հատորը շնորհակալութեան 
խօսքով կը սկսի հեղինակին վաղեմի բարեկամ–«հոգեկից» եւ հրատարակիչ, 
այժմ պոսթընաբնակ Պրն. Արտաշէս Շըլըմեանին։ Մուտքի խօսքով մեր երէց 
բանաստեղծը, «զատելու իրաւասութիւն» տալէ ետք իր «տաղանդաշատ քեր
թող ընկերներուն», անոնց «լայնախոհութիւնը եւ ներողամտութիւնը» կը խնդրէ։ 
120-ի չափ չափածոյ գործեր են՝ «Աշխարհի չափով», «Հայրենական», «Պահեր 
եւ ապրումներ» եւ «Ես ինձ հետ» չորս ենթավերնագրերու տակ ամփոփուած։ 
Դժբախտաբար կենսագրական գիծեր չեն ներառուած հոս։ Հարց ու փորձով
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պրպտումներս կը հասնին Յուլիս 12 1997-ին «Հայաստւսնի Հանրապետու
թեան» մէջ լոյս տեսած Փրօֆ. .էլեանի երկարւսշունչ յօդուածին՝ արտատպուած 
Պոլսոյ «Աւսրմարւափն գրական բաժնին մէջ։

1997-ին Փրօֆ. Դանիէլեան որպէս բանախօս իր մասնակցութիւնը կը բերէ 
Պուէնոս Այրէսի մէջ կազմակերպուած յոբելինական հանդիսութեան մը՝ ման
կավարժ, դաստիարակ, արձակագիր, թատերագիր, բանաստեղծ Վարուժան 
Աճէմեանին 80 ամեակին նուիրուած։

«Նրան քաջ գիտեն Սւիիւռքում»,֊ կ՚ըսէ յւսրգելի դասախօսը իր յօդուածին 
առաջին տողերուն մէջ։ Աւելի կը կարմրիմ։ Բայց որ Սփիւռքը։ Քսանհինգ տա– 
րիէ հոս՝ Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափին եմ։ Այսքան կտրուած եմ 
գրականութենէն, հարց կու տամ ես ինծի։ Գիրի ու գրականութեան մի քանի 
խնկարկուներու հետ ալ խօսակցութիւն փոխանակելով՝ քչիկ մը կը սփոփոփմ։ 
Խոստովանիմ. տխուր սփոփանք մը թէեւ, գէթ մինակ չէի անգիտութեանս մէջ։

Սփիւռքի մէկ անկիւնէն միւսը մինչեւ հայրենիք որքան բան չենք գիտեր իրա
րու մասին։

1950-ականի երկրորդ կէսէն սկսեալ, այժմ արժանթինաբնակ Վարուժան 
Աճէմեան Պոլսէն Պուէնոս Այրէս մեկնելէ առաջ Պոլսոյ գրական-մշակութային 
կեանքէն ներս իր ներդրումը ունեցած է՝ Ռոպէր Հւստտէճեանի, Զարեհ Խրա– 
խունիի եւ Զահրատի հետ երկշաբաթեայ գրական-գեղարուեստական էջեր ըն
ծայելով «Մւսրմարւափն։ Նոյն նոփրուածութեամբ ան կը շարունակէ իր կեան
քը նորահաստատ սփիւռքահայ համայնքներէն մէկ այլ անկիւնին մէջ։ Եղած է 
ուսուցիչ (Մարի Մսնուկեան, Մխիթարեան վարժարաններ) եւ մշակութային 
կեանքէն ներս վարած է պատասխանատու պաշտօններ (ՀԲԸՄ, ԹԱԱ)։

«Առաջին քառասունը մնաց Պոլիս, երկրորդ քառասունը լրացաւ հոս (Պուէ– 
նոս Այրէս)։ Ինչ դուրս եկաւ։ Տեսակ մը երկուութիւն։ ճիշդ հայու պէս։ ճիշդ 
Արարատի պէս»,– կ՚ըսէ ան Փրօֆ. Դանիէլեանին։

ճղակոտոր ու բաժան բաժան, տաղանդներու ու մեծութիւններու անկիւ
նէ անկիւն ցրուածութեամբ, ներամփոփ, ինքնակեդրոնացած հոգեբանութիւնը 
պատռելով տակաւին ինչեր ունինք իրարմէ սորվելիք։ Պանդխտութիւն ապրող 
ոեւէ շնչաւոր էակ ինչպէս կրնայ անտես անցնիլ այդ զգացումէն։ Երբ պայման
ներու բերումով մինչեւ որոշ հասունացման տարիք շահուած-կազմուած հոգե
կան աշխարհի ամբողջ հարստութիւն մը մէկդի դրած՝ կը սկսիս նոր թափով 
«բոյն ու շրջանակ կազմելու», նոր աշխարհի մը մէջ, ու ամէն տարեվերջին 
հաշուեփակով մը հոգիդ կը տուայտի հինին ու նորին, լաւին ու վատին յիշա– 
տակներովը։

Այո, «Երկուքն ալ տանջող»։ Ինչպէս «Ցիշատակներ» բանաստեղծութեան 
մէջ Աճէմեան կ՚ըսէ.
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Երբ տարին կ՚ւսնցնի
Զանոնք կը թաղեմ խիստ զգուշսւտր՝
Ու խոր մանաւանդ որպէսզի չըլլայ երբեք լոյսի գան 
Չըլլայ որ խօսին անցնող օրերուն 
Ոչ լաւին մասին եւ ոչ ալ վատին
-  երկուքն ալ տանջող։

Բանաստեղծութիւններու այս փունջը կարդալով՝ կը հաղորդուիմ իննսունա– 
մեակի սեմին մօտեցող Աճէմեանի իմաստութեան հետ։ Իր բիւրեղացած յիշւս– 
տակներուն ընդմէջէն կը տարուիմ տեսնելու ծլարձակող բողբոջումը կեանքին.

Բայց անոնք նորէն ծիլեր կ՚արձակեն 
Ու կը բողբոջին 
Կը դառնան արիւն
Կը դառնան կեանքի անմոռաց բաժին։

Աշխարհին բարութիւն ու հաւասարութիւն բաժնելու պատրաստ իր հոգին 
ինչուներով կը լեցնէ մեր ականջները.

Որու, որու այսքան առատ 
Հակասութիւն։
Ինչու սակայն
Ս՜իւսյն մէկուն նախընտրութեամբ, չարիք չըլլար 
Բարիք ըլլար,
Մէկ մէկ բարիք ամէն մէկուն 
Եւ ոչ՝ հազար հազար բարիք 
Մի այն մէկուն։

Սփիւռքւսհայուն կամքէն անկախ ստեղծուած պանդուխտի տխուր հւսշտոտ– 
ղականութեան հետ ըմբոստութիւն ու բողոք կայ հայրենիքի հանդէպ իր ունե
ցած կարօտի բնութագրութեան մէջ.

Հացահատիկ չես իմ սէր հայրենիք
Ուտեմ կշտանամ
Ոչ ալ ջուր ես դուն
Խմեմ զովանամ
Ե լ ոչ ալ գինի
Ըմպեմ արբենամ։
-  Դուն կարօտիս պատկերն ես հեռուն։
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Հեռուներու գիրկը նետուած սփխռքահայուն մսկոտ հոգիէն բխող այդ կարօ
տը կարելի չէ ասկէ աւելի յստակօրէն ամփոփել.

Գիտես ինչ է հայրենիքը 
Աղոտր տղաս.
Հայրենիքը, կշռոյթ, ձայն է
Այս բաղաձայն եւ անկշռոյթ աշխարհին մէջ։

Իսկ «Երջանկութիւնդ բարիք ու ժպիտ սերմանող Աճէմեանին համար այցի 
երթալ ու նոյնանալ է բոլորին հետ.

Ծով մարգերու բազմութեան մէջ
իմ սեփական ցաւս եմ մոռցեր 

Ու ցաւին ես՝ միլիոն մարդու 
Պուտ պուտ հոգիս այցի ղրկեր 
Ու նոյնացեր՝ բոլորին հետ։

Կեանքը ապրելու ճանապարհը քերականական օրէնքներով լեզու ելլելու 
պատրաստութիւնն է հայերէն լեզուի ուսուցիչ Աճէմեանին համար.

Ապրիլը՝ խորքին ճանապարհ է լոկ 
Իրերայաջորդ փակագիծներով 
Ապաթարցներով ու չակերտներով 
Ինձի յուշեցին 
Ու կեանքը ինքնին 
Պատրաստութիւն մըն է լեզու ելլելու 
Քերականական կէտադրութիւնով։

Կեանքի հակադրութիւնները իրար քով դնելով՝ «Առատութիւն» բանաստեղ– 
ծութեամբ «քիչ ծամող, շատ խօսող», տասը հոգիի համար հարիւր պնակ 
հաշուող խնճոյքէ մը մեզ կը փոխադրէ այլ խնճոյքի, ուր՝

Որը՝ սրտի տագնապ ունի 
Որը՝ խցում երակներու 
Որը՝ դժուար մարսողութիւն 
Որը՝ հոգ ու բիւր մըտածում։
Հարիւր պնակ ու տասը մարգ 
Ամէն մէկը՝ կէս անօթի։

Համբերութեան չիբուխը ձեռքին՝ իր կեանքին նկարագրականով համբերա
տար իր հոգիին վարակիչ հանդարտութիւնն ու խաղաղութիւնը կը փոխանցէ
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ընթերցողէն «Սորվիլ» բանաստեղծութեամբ՝ քիչ ըսելով շատին մեզ ունկնդիր 
դարձնելով.

Համբերել սորվեցար,
Նըկատեցիր թէ
Իմաստութիւն կայ ըսպասելու մէջ,
Ըսիր իւրովի, ըսպասելն ինքնին բաց ճանապարհ է 
Ւսաղւսղ ապրելու։

Աճէմեան իր «մսկոտ խոհերուն վրայ կապտորակ ծուխով շղարշող եւ մոխիր 
դարձած գլանիկն» անգամ անտես չ՚առներ՝ յայտնելու համար, թէ անոր հաւա
նումը իր տենդոտ շրթներուն վրայ, կեանքին ծուռ-մուռ կողմերը շտկելով հոգին 
տաքցուց.

Ասպէտ ըլլալուդ մըտածումն է լոկ 
Թէ՝ բաւարարուած անձնասէր եսիս 
Կեցուածքն ապերախտ 
Կը գթամ վըրադ - հիմա որ չկաս -  
Առանց խորհելու թէ դուն այրեցար 
Որպէսզի ինծի պուտ մը երազ տաս։

Դարձեալ «Մատքի խօսք»էն քաղելով կը կարդամ.
«Այսօր, ան (բանաստեղծը -  Զ. Պ.) պարտականութեան կոչուած է պեղելու 

մարդուն ներաշխարհը եւ իր տեղն ու դերը «տալու» անոր, զինքը շրջանակող 
աշխարհին մէջ, ու խորհուրդն ու մտածողութիւնը ընդունած, իբրեւ աստիճան 
հետզհետէ ինքզինք վերանորոգող հասարակայնութեան»։

«Առանձնութեան պահերէս» հատորին իւրաքանչիւր էջը կարդալով ընկերա– 
կից կը դառնանք Աճէմեան մարդուն ներաշխարհը պեղող ճամբորդութեան մը։ 
Անփոխարինելի հոգեկան պահերու որսացուած վայելք մէն է որ կ՚ընծայէ ան իր 
ընթերցողին։

Պարզունակ խօսքի վարպետ սիրելի բանաստեղծին մտածումը փոխ առնե
լով կ՚ըսեմ. «Մեր բաղաձայն եւ անկշռոյթ աշխարհին մէջ, մեր հոգիներէն ներս 
զուլալ հնչեղութեամբ արձագանգող տողեր են Ձեր բանաստեղծութիւնները, սի
րելի՛ Պրն. Վարուժան Աճէմեան»։

Նիւ Եորք, 9 Փետրուար, 2004 
«Մարմարա», 17 Փետրուար, 2004, Երեքշաբթի
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ԵՐԳԱՀԱՆ ԿԱՂՆԻՆ

Բանաստեղծին հետ միատեղ ճամբայ կ՚ելլենք երգելու 
Ինքը կ՚երգէ ֊  մենք երգելու պէս կ՚ընենք

Զահրատ

Նիւեորքեան յորդառատ տեղատարափ անձրեւային օր մըն էր Երկուշաբթի 
Հոկտեմբեր 24, 2005-ը։ Անձրեսսխառն հովին դէմ ոչ մէկ հովանոց կը դիմա
նար. բանալ վտրձելն իսկ անիմաստ էր։ Իսկ ճամբաները, հետիոտն թէ ինքնա
շարժով, յորդած ու վտանգաւոր էին։ Սակայն այդ բոլորը արգելք չէին կրցած 
ըլլալ Ս՜էնհէթընի Փարք պողոտայի վրայ գտնուող Սկանտինաւեան Տան Վիք– 
թըր Պորկի անուան սրահը լեցնելու, երգի թագուհին՝ Սիրվարդ Գարամանուկը 
անձամբ տեսնելու եւ յօրինած երդերով համերգ մը վայելելու։

Հայրենի երիտասարդ արուեստագէտներ ժամանած էին յատկապէս այս յայ– 
տագրով հրամցնելու համար փունջ մը երդեր հեղինակին վերջերս լոյս տեսած 
խտասալիկէն, որ «Սիրոյ յուշեր» անունը կը կրէ։ Հրաչուհի Խումարեան (սուի֊ 
րանօ), Իրինա Զւսքեւսն (սոփրանօ) եւ Գոռ Ցարութիւնեան (պարիթոն) յաջոր– 
դաբար իրենց գեղեցիկ կատարողութեամբ բեմ բերին հայ խօսքն ու միտքը 
Գազար Սեբաստացիէն Դուրեան, Զահրատ ու Հատտէճեան, Սիպիլէն Արմենու– 
հի Թէրզեան, Սիլվա Կապուտիկեան եւ Իրմա Աճէմեան։

Յայտագրի տեւողութեան երեք արուեստագէտներուն երգացանկին դաշ
նակի ընկերակցութիւնը իւրայատուկ հմտութեամբ կատարեց աշխարհահռչակ 
դաշնակահար Շահան Արծրունին։ Շահանին մօտ կայ մատներու եւ ստեղներու 
միաձողոտղ զգացողութիւն մը, որ իւրայատուկ է միմիայն իրեն։ Հեռատեսիլէն, 
ձայնասփիւռէն թէ անհատական դասախօսութիւներով ան կը հիացնէ իր ունկն– 
դիրները երաժշտական մարզէն ներս ունեցած մասնագիտական գիտելիքները 
համեմուած բառապաշարով հրամցնելու շնորհքով։ Ինչպէս միշտ, այս անգամ 
եւս նիւեորքաբնակ մեր արուեստագէտը ընդգծեց իր բացառիկ տաղանդը։

Սիրվարդ Գարամանուկին եւ Շահան Արծրունիին միջեւ երաժշտական աշ– 
խարհէե ներս տիրող հեզասահ երկխօսութիւնը արիւնի կապէն (մօրաքոյր-քե– 
ռորդի) շատ աւելի խորերը կ՚երթայ։ Երկուքին մօտ տիրող երաժշտական բարձր 
արուեստի հասկացողութիւնը եւ խոր նրբութիւնը եկած են շեշտելու հոգեկան կա
պը եւ ինքնաբուխ փոխադարձ յարգանքը։ Սիրվարդ Գարամանուկ ամէն առի
թով կ՚ընդգծէ իր բախտաւոր ըլլալը. «Իմ գործերս դարակներու մէջ փոշի կրնա
յին կապել, եթէ Շահանը չըլլար»։

Այո, շնորհիւ Շահանին անոնք ոչ թէ փոշի կապած են, այլ մաքուր ու ջինջ 
զտուած փունջով մը կը հնչեն խտասալիկներով։ Հնչեցին այդ երեկոյ երիտա
սարդ հայրենի մասնագէտ արուեստագէտներու բերնէն ու տեղ գտան հոգինե–
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բուն խորը իւրաքանչիւր ունկնդրին։ Կրնաք պատկերացնել թէՆիւԵորք, Պոլիս 
ու Երեւան քանի քանի ճամբորղութիւններ, ծրագրում-մշակումներ կատարուե
ցան այս խտասալիկները հրապարակ հանելու համար։

«Իմ երդերս պարել-ցատկելու երդեր չեն»,– կ՚ըսէ Գարամանուկ։ Այո, 
արուեստի իւրաքանչիւր մարզ իր ունկնդիրն ունի։ Գարամանուկի երդերը մեր 
բարձր գրականութիւնն ու երաժշտութիւնը միաձոզող յատկութիւն մը ունին՝ ըմ– 
բոշխնելու ատակ ունկնդիրներուն համար գրուած։ Չափածոյ քերթուածներու, 
նոյնիսկ կարդ մը արձակ գործերու գեղեցիկ խօսքերը (օրինակ՝ Ո-. Հատտէճեա– 
նի «Սկսիլ»ը) խազերու թրթիռով կը ներթւսփանցեն ունկնդրին հոգիէն ներս։ 
«Բառերն ու գաղափարը ինծի համար շաւր կարետր եե։ Իմաստը եթէ զիս չգո
հացնէ, չեմ կրնար երաժշտութեան վերածել»,– կ՚ըսէ Տիկ. Գարամանուկ։

Ելոյթէն երկու օր առաջ ունեցած մօտաւորապէս երկու ժամ տեւող մտերմիկ 
այցելութիւնս հեռուէն հեռու ունեցած սրտամօտ կապս հարազատութեան հաս– 
ցուց։ Անկաշկանդ խօսեցանք իր դարաշրջանին, արուեստի աշխարհէն ներս 
իր տեղը գտնել ուզող կնոջ դիմագրաւելիք դժուարութիւններուն մասին։ Հայ
րական կամ ամուսնական տունէն ներս իգական սեռին վրայ դրուած անգիր 
օրէնքներուն ու սահմանափւսկումներուն շուրջ տուած հարցումիս հարցումով 
ըսաւ.

-  Թրքերէն գիտես, չէ։
-  Այո, մեծ հայր-մեծ մայրս կիլիկեցի թրքախօսներ էին,– ըսի։
-  Ելլելիք արիւնը երակին մէջ չի մնար, անպայման տեղէ մը կը պոռթկայ - 

Չըքաճաք քան տամարտա քալմազ,– ըսաւ թրքերէնով։
-  Վաթսուն տարի ամուսնիս՝ Գէորգ Գարամանուկին հետ ապրեցայ, եր

կու տարի առաջ կորսնցուցի։ Գաղթականի զաւակ էր, ոչ թէ երաժշտանոց, այլ 
դպրոց անգամ չէր կրցած երթալ։ Բայց խելացի էր, շնորհք ունէր վաճառակա
նութեան։ Գիտցաւ բարեսէր ըլլալ, կը գնահատէր լաւ աշխատանքը ու կը քաջա
լերէր մեր ազգային հաստատութիւնները։ Երաժշտանոցի աշխատանքս պէտք 
է ձգէի իրեն հետ ամուսնանալու համար։ Գնահատուած, փնտռուած դաշնակա
հար էի։ Փոքր տարիքէս ելիր բան մը նուագէ կ՚ըսէին՝ թըքըր-թըքըր կը նուա
զէի։ Սակայն ամուսնանալէս ետք, տնային պայմաններուս մէջ չէի կրնար ելոյթ– 
ներու համար ժամերով պատրաստուիլ։ Յատուկ առիթներով կամ յոբելինական 
հանդիսութիւններու համար սկսայ երաժշտութիւն գրել։ Ատիկա ոչ միայն ինծի 
համար հոգեկան գոհացում մը եղաւ, այլ երաժշտական աշխարհէն ներս նոր 
ուղղութիւն մը բացաւ ինծի համար։

Այդ ուղիէն քալելով Սիրվարդ Գարամանուկի երաժշտական սիրով լի երակը 
ցայտեց, բեմերէն ջինջ ու զուլալ երգեր հնչեցին ինը տասնամեակներ՝ իմաստ, 
աւիշ ու սնունդ տալով 300-է աւելի երաժշտական յօրինումներու։ Ի զուր չէ, որ
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Երգի Թագուհի բնորոշումը նախախնամութեան կարած հւսնգչուն ծիրանին է 
հայ աւագանիին պատկանողայս տիկնոջ ուսերուն։

Յայտագրի աւարտին երբ Տիկին Գարամանուկ բեմ բարձրացաւ, հանդիսա
տեսը զարմացուց իր կորովի կեցուածքով, հիւմորով ու յուշերով լի պատումնե
րով, ինը տւսսնամեւսկները անտեսող կայտառ խօսքով։ Ու տակաւին... Լոս Ան– 
ճելըսէն Մ՜ոնթրէալ մի քանի ելոյթներ պիտի յաջորդէին նիւեորքեան այս ելոյթին։

Յայտագրին երկրորդ մասը վաքը դադարէ մը ետք, «Աղթամար» ֆիլմին ցու
ցադրութիւնն էր։ Հոս ալ տաղանդ եւ գործադրութիւն, գնահատանք ու հասկա
ցողութիւն իրար շաղախուած վերստին փայլուն արդիւնքի հասած էին շնորհիւ 
Շահան Արծրունիի ընտրութիւններուն եւ համադրութեան։ Աչք շոյող հայրենի 
տեսարաններով Սեւանայ լիճին շուրջ կատարուած նկարահանումը մեզ կը փո
խադրէր Յովհաննէս Թումանեանի նկարագրած Վանայ լիճ ու Աղթամար կղզի։

Յովհաննէս Թումանեանի «Աղթամար» պօէմը ֆիլմի վերւսծոււսծ էր Սիր– 
վարդ Գւսրւսմանուկի յօրինած երաժշտութեամբ։ 1969-ին, երբ մեծն Թումա– 
նեանի ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ հւսյւսշւստ համայնքներէն ներս յայ– 
տագիրներ կը կազմակերպուէին, Պոլսոյ մէջ տեղի ունենալիք հանդիսութեան 
Թումանեանէն «յատուկ բան մը» յայտագրին վրայ ունենալու փափաքով դար
ձեալ Տիկին Գարամանուկին դիմած էին։ Երաժիշտ Տիկինը դարձեալ գործի 
մղուած էր՝ ներամբարուած ներշնչումը խազերու վերածելու։ Օրին այդ երաժշ
տութիւնը միմիայն Պոլսոյ մէջ լսուած էր։ Այսօր, շնորհիւ Շահան Արծրունիին 
համադրութեան, հարիւրամեայ ստեղծագործութիւն մը անմահները իրար կը 
կապէր խտաերիզով մը, որ պիտի անցնի սերունդէ սերունդ (3 . Թումանեան 
(խօսք). Ս. Գարամանուկ (երաժշտութիւն), Յովհաննէս Միրզոյեան (երաժշտա
կան ղեկավար), Յովհաննէս Յովհաննէսեան (ֆիլմի ղեկավար)։

Սրահէն ներս տիրող հայ երաժշտութեան հմայքը մոռացութեան կը մատնէր 
ամէն ինչ, նոյնիսկ այդ գիշերուայ բնութեան տուած նիւեորքեան անխնայ տե
ղատարափը։ Հայ արուեստագէտներուն հայրենիքէն Պոլիս ու Նիւ Եորք օղակ 
առ օղակ շաղկապող ջերմութիւնը փոխանցիկ էր ու մնայուն։

Համերգը խօսքի, ձայնի ու պատկերի սքանչելի կշռոյթով շաղախուած դիւ
թիչ երեկոյի մը անմոռանալի յուշը թողուց։ Երեք հարիւր ծնունդով հպարտ Տի
կին Սիրվարդ Գարամանուկին երակներէն ժայթքող երաժշտութիւնը երկար 
պիտի արձագանգէ զինք ունկնդրողներու հոգիներէն ներս։

Արեւշատութիւն կը մաղթենք երգահան կաղնիին։

Նիւ Եորք, 30 Հոկտեմբեր, 2005  
«Մարմսւրա», 9 Նոյեմբեր, 2005, Չորեքշաբթի
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ՎՐԱՆ ՄԸ ԵՒՍ. ՊԵՐՃ ՖԱԶԼԵԱՆ

Անմոռանալի շաբաթավերջ մը արձանագրուեցաւ Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի 
հայ համայնքի պատմութեան էջերուն մէջ՝ շնորհիւ Թէքէեւսն Մշակութային 
Աիութեան կազմակերպած ձեռնարկներուն։ Մեծն Նիւ Եորքի շրջանի արուես
տասէր հասարակութեան համար երկար ժամանակէ նման ամբողջական վա
յելք պարգեւող պահեր չէին ստեղծուած։ «Ամբողջական» այն իմաստով, որ 
թատրոնի ու արուեստի կարօտախտէ տառապողներուն համար Ապրիլ 29 եւ 
ՅՕ֊ի երկու յաջորդական երեկոները կրկնութիւն չէին, այլ՝ տեսակ մը մէկը միւ
սը ամբողջացնող ձեռնարկներու շարունակական վայելք։ Ու մանաւանդ՝ թատ
րոնի նուիրեալներու ընտրանի հոյլին մէկտեղումն էր՝ անկրկնելի խրախճանքի 
մը երջանկութիւնը պարգեւելով մշակութասէր հասարակութեան։

Պէյրութի «Նոր բեմ», «Ազատ բեմ» եւ ՀԲԸՄ֊ի «Վահրամ Փափազեան» թա֊ 
տերախումբերուն հիմնադիր, բեմադրիչ եւ դերասանապետ Պերճ Ֆազլեան 
յատկապէս հրաւիրուած էր Թ Մ Մ  «Ահեր Մկրտչեան» թատերախումբին հետ 
ներկայացնելու շէյքսպիրեան «Սխալներու կատակերգութխն»ը, Շաբաթ, Ապ
րիլ 29, 2006-ին։ Պերճ Ֆազլեան, Խաչիկ Դաշտենցի թարգմանութիւնը հիմք 
ունենալով, կատակերգութիւնը արեւմտահայերէնի վերածուած ու հայացուած 
անուններով եւ տեղանուններով, հայկական տարազ հագցուցած բեմ հանեց 
թատերախումբի անդամներով Նիւ ճըրզիի Տէմարէսթ քաղաքին «Աքատեմի օֆ 
Հօլի էյնճըլս»ի 750 հոգինոց սրահին մէջ։

Վեթերան թէ սկսնակ դերակատարներու մեծ խումբ մը իրար քով եկած էին՝ 
հեռաւոր Աիբանանէն ժամանած բեմադրիչին ցուցումներով բեմ ելլելու։ Անց
նող երեք շաբաթուան ընթացքին Բարամըսի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ 
հիւրընկալ կեդրոնը ամէն գիշեր ժամադրավայրն էր խումբին։ Պերճ Ֆազլեան 
բեմադրիչն ու Թ ՄՄ «Մհեր Մկրտչեան» թատերախումբը միաձոյլ կամքով ան
տեսեցին տարիքի թէ նիւեորքեան կենցաղային ամէն դժուարութիւն եւ շատ 
կարճ ժամանակի մէջյաջողեցան բեմ բարձրանալ։

Կատակերգութեան բնագրէն հեռու անուններով այս ներկայացումը պահ մը 
թերեւս շփոթ ստեղծեց շէյքսպիրեան ձեւին ծանօթ հանդիսատեսին համար, 
սակայն խնամքով պատրաստուած յայտագիր-գրքոյկին մէջ անգլերէն նկա
րագրութիւնը մեղմեց շփոթութիւնը՝ հանդիսատեսը հայանուն տիպարներով 
փոխադրելով Մուշ ու Վան։

Վեթերան դերասաններու տիրական խաղարկութիւնը եկաւ հաւասարակշռու
թիւն պահպանելու եւ վստահութիւն ներշնչելու երիտասարդ դերակատարներուն։ 
Անվերապահօրէն երիտասարդ դերակատարներուն հոգիին մէջ սերմանուե
ցաւ բեմի սրբութիւնը զգալու եւ բեմադրիչ վարպետին ցուցումներով բեմ ելլելու
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փորձառութիւնը։ Երբ նկատի առնենք ամերիկածին մեր տղոց կամքը հայերէն 
լեզուով բեմ ելլելու, անգլերէն տառերով գրուած իրենց բաժինները գոց սորվելու 
լուրջ աշխատանքը, ինչպէս կարելի է քննադատական մօտեցում ունենալ թառե
րու յստակ արտասանութեան, առոգանութեան եւ շեշտադրութեան մասին։ Այ– 
նուամենայնիւ կային նաեւ վարձառու դերասաններ, որոնցմէ ակնկալելի էր քիչ 
մը աւելի աշխատանք եւ կերպարի զանազանութիւն իրենց նախորդ դերերէն։

Եթէ ներկայացման նիւթը կեդրոնացած է սխալներու վրայ - ինչպէս վերնագիրը 
կը յուշէ -  Պերճ Ֆազլեան վւսրպետ-բեմադրիչը յաջողած էր ճիշդ դերաբաշխում 
կատարել։ Այսպէս՝ Վարդան Իլանճեան իշխան Խոսրովի տիրական ներկայու
թիւնը պահպանեց բեմին վրայ։ Թ՜ՄՄ-ի «Մհեր Մկրտչեան» թատրոնի երէց ան– 
դամներէն Միսաք Պօղոսեան Արմինէին ճարտար դիմայարդարանքով անճանա
չելի ծերունի մը դարձած, յստակ առոգանութեամբ ու իր կեանքը պատմելու շատ 
համոզիչ ձետվ, վարպետօրէն մարմնաւորեց իմաստուն, սակայն ընտանիքին 
փնտռտուքով չարչարուած ծերունի Իգնատիոսին կերպարը։ Խաթուն Մելիքի տի
րական մօր կերպարով հանդէս եկաւ բեմի ծանօթ անուն Արփի Տատոյեան։ Մշե– 
ցի ու Վանեցի Արամազդներն էին Շմատն Ադամեան, Գառնիկ Ներսէսեան, որոնք 
յաջող կերպարներու անունը աւելցուցին իրենց խաղացանկին վրայ։ Երկու Յա– 
րութներ՝ Չաթմաճեանն ու Թ՜ւսգտրեանը, մշեցի եւ վանեցի Փալոշ-սպասատրի 
շւիոթեցնող երկոտրեակի դերերով զգաստ պահեցին հանդիսատեսները։ Նուարդ 
եւ Անահիտ քոյրերու դերով Արլին Աինոյեանն ու Դալար Զօքեանը նախանձախն
դիր հայուհիներու գեղեցիկ կերպարները լաւապէս դրսետրեցին։ Գովելի էին բոլոր 
մասնակիցները։ Պաղտասար՝ Վիգէն Տէմիրճեան, Համբարձում՝ Վահիկ Շնորհօ– 
քեան, վաճառական Սաֆրազ՝ Կարօ Շամամեան, վաճառական Սուքիաս՝ Սա
սան Օր աք, երկու Եւսնխուլիներ՝ Գարին Ալթըն եւ Մելինէ Խիկոյեան, բանտապահ՝ 
Հայկ Պէրպէրեան, ոստիկանի անխօս դերով՝ Սարդիս Փասքալեան, սպասաւորի 
դերով՝ խումբին ամէնէն կրտսեր անդամը՝ Արեգ Չաթմաճեան։

Բնական է, բեմադրիչին գործը ամբողջացնող եւ մասամբ մըն ալ դիւրաց
նող, քուլիսային զանազան աշխատանքներ կային, որոնց պարտաճանաչ հե
տապնդումներն ու կատարելութեան հասցնող մասնագիտական ճշգրիտ իրա
գործումները բացայայտ էին ու շնորհատրելի։ Առաջին հերթին մեծապէս 
գովելի ու գնահատելի է Տիկ. Դալար Շէշէթեան-Սարաֆեանի ներդրումը այս 
ելոյթին ամբողջական համադրութեան մէջ։ Մինչեւ Պրն. Ֆազլեանին ժամանու
մը Լի բան ան էն Նիւ ճըրզի, դերասանները համախմբող եւ ընթերցումներու ժա– 
մանակացոյցը հետապնդող անձնաւորութիւնն է ան։

Մասնատր գնահատանքի արժանի է դիմայարդարին աշխատանքը։ Օրդ. Ար– 
մինէ Աինասեան, որ կը դասախօսէ Նիւ Եորքի Թ՜ատերական Ակադեմիայի մէջ, 
այն համեստ հայուհին է, որ իր արհեստավարժ, մասնագիտական տաղանդը կա–
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մաւորապէս ի սպաս կը դնէ համայնքիս թատերական բոլոր աշխատանքներուն։ 
Բեմայարդարումը գործն էր արհեստավարժ Թ՜ալին ժսւմկոչեանին, գործադրու– 
մը՝ Կարօ Աինասեւսնին։ Զգեստատրման պատասխանատուներ Մարի Զօքեան եւ 
Շնորհիկ Մինասեան բծախնդրութեամբ գործադրած էին հայացուած կատակեր
գութեան հայկական տարազները։ Երաժշտութեան բաժինը վստահուած էր հա
մայնքիս արդէն ծանօթ անուններ հանդիսացող երկու պատանի նուագածուներու՝ 
Շանթ եւ Րաֆֆի Մասոյեան եղբայրներուն, որոնք Ամերիկա ծնած մեծցած տա
ղանդաւոր տղաք են՝ արեւելեան նուագարաններ (ուտ, զուռնա, դհոլ) նուազելու յա
տուկ սիրով։ Անոնք, բեմին մէկ կողմը նստած, էջ առ էջ հետեւելով ներկայացման, 
յւստւր պատշաճի զանազան գործիքներով մէջ ընդ մէջ նուազեցին։

Ներկայացման աւարտին նոյն դերասանները տակաւին բեմի վրայ էին, ուրիշ 
դերերով կը շարունակէին իրենց աշխատանքը՝ այս անգամ ձեռք տալով քուլի– 
սային աշխատողներուն, մէկ առ մէկ վար առնելու բեմին յարդարանքը։ Երբ ամե– 
նաւիոքր մանրուքներու վրայ մանրազնին մտածուած ու իրար քով դրուած տե
սարաններուն իւրաքանչիւր կտորը անխնայ վար կ՚առնուէր իրար վրայ դիզուած 
սովորական փայտի կոյտի մը վերածուելով, կ՚անդրադառնայի թէ ինչու Ֆազ– 
լեան իր կեանքի պատմութիւնը ամփոփող հատորին վերնագիր ընտրած էր 
«Վրաններ պողոտաներու վրայ»։ Վստահ եմ թէ Պոլիսէն Լփբսւնան, Եգիպտոսէն 
Ֆրանսա, Գանատա ամէն մէկ ելոյթին հետ սարքուած վրաններէն ոչ մէկը մնա– 
յուն էր։ Նոյնիսկ հոս՝ Մեծն Նիւ Եորք ֊  Նիւ ճըրզիի մէջ Թէքէեանը կեդրոն մը 
չունենալուն իրար յաջորդող ելոյթներով պիտի չկարենար քիչ մը աւելի երկար 
հիւրընկալել այս բազմամարդ ու բազմաշխատանք ներկայացումը։ Սակայն քան
դումի տեսարանին տխրութիւնը փարատելու կու գար լեփ-լեցուն սրահին պատե– 
րէն տակաւ թնդացող շռնդալից ծափահարութեան արձագանգը, բեմադրիչին ու 
դերասաններուն վարձատրուած զգալու զգացումը։

ՎԱՐՊԵՏԸ ՈՒԹՍՈՒՆ ՏԱՐԵԿԱ՞Ն

Պեր6 ՖազլեաՆի յոբելեանի առթիւ

Կիրակի, 30 Ապրիլին Նիւ ճըրզիի «Գլինթըն Ինն» պանդոկին սրահը ժա
մադրավայրն էր թատերասէր հասարակութեան ընտրանիին, որոնք եկած էին 
շարունակելու մէկ օր առաջուան խրախճանքը (այս հաւաքոյթէն օր մը առաջ, 
29 Ապրիլին)։ Աւելին՝ մօտէն տեսնելու, նաեւ վայելելու մէկ օր առաջուան 
պատոտյ հիւրերն ու հայ ժամանակակից թատրոնի վաստակաշատ անձնատ– 
րութիւնները, որոնք յատկապէս հրաւիրուած էին տօնախմբելու երէց սերունդի 
ներկայացուցիչ վաստակաշատ Պերճ Ֆազլեանին ութսունամեակը։
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Յոբելենակաե յանձնախումբը, համադրութեամբ Պրն. Յակոբ Վարդիվա– 
ռեանին, ատենապետութեամբը Տիար Պերճ Արազին եւ յայտագրի ղեկավար 
Սարդիս Փասքալեանին, բծախնդրութեամբ կազմակերպած էր պատշաճ ու վա
յել հանդիսութիւն մը։ Ինչպէս նաեւ թէ ներկայացման գիշերը եւ թէ ութսունա– 
մեակի յոբելենական հանդիսութեան առթիւ ներկաներուն հրւսմցուեցան խնամ
քով պատրաստուած յայտագիր գրքոյկներ։ Շաբաթ գիշերուան գրքոյկը Թ ՄՄ 
«Ահեր Մկրտչեան» թատերախումբին եւ դերակատարներուն նուիրուած էր։ Իսկ 
Կիրակի օրուան գրքոյկը կը ներկայացնէր հիւր արուեստագէտները եւ կը ներ֊ 
վւակէր յոբելեարին ուղղուած շնորհատրագրերը։

Յոբելենական հանդիսութիւնը կը վայելէր ներկայութիւնը Հիւս. Ամերիկայի 
Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Պարսամեանին։

Հանդիսաւոր երեկոյի բացումը կաւոարեց ԹՄՄ-ի Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի 
վարչութեան ատենապետ Տիար Միսաք Պօղոսեան։ Յանուն Թ ՄՄ եւ յոբելե– 
նական յանձնախումբի ատենապետ Տիար Պերճ Արազին (որ սրտի գործողու
թեան մը հետեւանքով ապաքինման շրջանի մը մէջ է) ողջունեց ներկաները եւ 
ներկայացուց Գալիֆորնիոյ ՀԲԸՄ-ի «Արտաւազդ» թատերախումբի գեղարուես– 
տական ղեկավար, հանրածանօթ ու սիրուած դերասան Գրիգոր Սաթամեանը, 
որպէսզի ստանձնէ օրուան հանդիսավարի իր պաշտօնը։

Յաջորղաբար խօսք առին բեմի անուանի նուիրեալներ, որոնք սաթա– 
մեանական համեմուած յառաջաբաններով բեմ հրաւիրուեցան մէկ առ մէկ 
իրենց սրտի խօսքը Փոխանցելու յոբելեարին։ Իւրաքանչիւր ելոյթ խօսք առնող 
արուեստագէտին ինքնուրոյն ճաշակով հրամցուց յուշ մը եւ կամ ասմունքեց գե– 
ղարուեստական կտոր մը։

ժիրայր Բաբազեան, բեմադրիչ եւ տնօրէն Փարիզի Քիւլհանճեան գիտա– 
հետազօտական հիմնարկի, պատանեկան տպատրութխններու վերյուշով մեծ 
դերասանին մասին սկսաւ խօսիլ Եգիպտոսի Գեղարուեստասիրւսցէն սկսեալ, 
ապա հիւմորով համեմուած տաղաչափ ոտանաւորով մը մէկ առ մէկ թուեց այն 
բոլոր թատերական գործերն ու վայրերը, ուրկէ Ֆազլեան անցած էր՝ իր տա
ղանդը Փայլեցնելով ամենուրեք։ ժ . Բաբազեան մասնատր շնորհատրանքները 
փոխանցեց նաեւ Փարիզէն Սիմոն Աբգարեանին, Գանատայէն Ալին Գութանին, 
Երեւանէն Հենրիկ Բախչինեանին։ ժ . Բաբազեան իր խօսքը աւարտեց «Յիշո– 
ղութիւն»էն քառեակով մը.

Ծիծեռնակը բոյն կը շինէր 
Եւ կը շինէր եւ կ՚երգէր,
Ամէն մէկ բոյն որ կը հիւսէր,
Իր հին բոյնը կըյիշէր.––
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Յաջորդ խօսք առնողն էր Երեւանի Գաբրիէլ Սունդուկեանի թատրոնի վաս
տակաւոր դերասաններէն Կարինէ Քոչարեւսն։ Կարինէն իր ամուսնին՝ Արա 
Մանուկեանին հետ - նոյնպէս Սունդուկեանի դերասաններէն - հիմնադիրներն 
են Արձագանգ Հայկական հեռատեսիլին, որ անցնող տասնամեակէ մը ի վեր, 
յատկապէս Նիւ Եորք ֊  Նիւ ճըրզիի շրջանին մէջ, շաբաթական որակաւոր հսւ– 
ղորդումներ կը ներկայացնէ։ Կարինէն գեղեցիկ բանաստեղծութիւն մը ւսսմուն– 
քելէ ետք իր սրտի խօսքը աւարտեց ըսելով՝ «Դու մեծ արթիսթ ես եւ մեծագոյն 
մարդ», եւ յոբելեարին նուիրեց Շիրազեան հատոր մը։

Նիւեորքահայ թատերասէրներուն համար մանաւանդ շատ ծանօթ անուն է 
«Համազգային» Մշակութային Միութեան թատերախումբին 39 տարիներու բե– 
մադրիչ, դերասան, թատերագիր, բանաստեղծ ու մասնագիտութեամբ քիմիա
գէտ Տոքթ. Հրանդ Մարգարեանը։ Ան Գէորգ էմինի «Կռունկ»ով շնորհաւորեց 
օրուան յոբելեարը։

Հայ թատրոնը անգլերէնով ծանօթացնող մէկ այլ երախտաւոր դէմք է Տոքթ. 
Նշան Փարլաքեանը, դասախօս Նիւ Եորքի ճան-ճէյ Դոլէճի, երկար տարինե
րու բեմւսդրիչը Առաջնորդարանի թատրոնին, դերասան, հեղինակ եւ խմբագիր 
երկու թատերական ծաղկաքաղի, անգլերէնով ներկայացնելէ ետք Ֆազլեանին 
կեանքի հանգրուանները, իր խօսքը աւարտեց հետեւեալ ասացուածքներով. 
«Ապուրիդ մէջ ինչ որ աւելցնես, դգալիդ մէջ կը տեսնես» եւ «Տ1օ Եօե̂  ւտ քտտօստ 
քօր ոօէհւո§ -  Ոչինչէն նշանաւոր չես դառնար»։

1958-էն սկսեալ Պերճ Ֆազլեանի անձնական ու թատերական կեանքի ան
բաժան ընկերն է եւ սվւիւռքեան կեանքի պողոտաներու վրայ վրաններ սարքե– 
լու հաւատարիմ լծակիցը արուեստագիտուհի եւ դերասանուհի Սիրվարդը։ Տիկ. 
Սիրվարդ ելոյթ ունեցաւ խոր ներշնչումով արտասանելով Վ. Թէքէեանի «Ես սի– 
րեցի»ն՝ զայն ձօնելով իր վաստակաշատ ամուսնոյն։

Ֆազլեանի թատերական կեանքի ուղին տեսաերիզի համադրութեամբ 
հրամցուեցաւ հանդիսատեսներուն նոյն ինքն Ֆազլեանին մեկնւսբանութիւննե– 
րով։ Անգամ մը եւս ներկաները ականատեսներն էին բազմալեզու ու բազմա– 
ժանր տիպարներով բեմ բարձրացած կամ սինեմապաստառի վրայ երեւցող 
տաղանդաշատ յոբելեարին։ Իր խօսքին մէջ Ֆազլեան, անդրադառնալով հան– 
գուցեալ մեծն Ֆրունզիկ-Մհեր Մկրտչեանին հետ բեմ բարձրանալու փորձառու
թեան, ըսաւ. «Մենք այլեւս ժողովուրդին համար չէ որ կը խաղայինք, այլ կը գի
նովնայինք խաղարկութեամբ»։

Այս խօսքերէն ետք բեմ հրաւիրուեցաւ մեծ մարդուն՝ Մ. Մկրտչեանին այրին՝ 
ԹԱՄ «Ահեր Մկրտչեան» թատերախումբի առաջին բեմադրիչ, այժմ լոսանճէ– 
(ըսաբնակ դերասանուհի Թամար Յովհաննէսեանը։ Ան շեշտեց օրուան նշանակա– 
լից ըլլալը, թէ եզակի անձնաւորութեան շուրջ հաւաքուած ենք եզակի համւսխմբու– 
մով մը, չարենցեան խօսքով՝ ապացուցելու, թէ հաւաքական ուժը իր ըսելիքը ունի։
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Վարդան Յովհաննէսեւսն Թ ՄՄ «Ահեր Ակրտչեւսն» թատերական ընտւսնի– 
քին միացաւ 2002 թուականին։ Որպէս կրտսեր սերունդի ներկայացուցիչ՝ ան 
հիւսցմունքով արտայայտուեցաւ եւ ընդգծեց երէց սերունդը ներկայացնող Ֆազ– 
լեանին ամենաբնորոշ յատկութիւնը, մասնատրաբար բեմադրական արուես
տին մէջ իր ցուցաբերած խիզախութիւնը։ Վարդան Եղիշէ Չարենցէն ւսսմուն– 
քեց եւ ապա պատուեց յոբելեարը շատ իմաստալից նուէրով մը -  Երուանդ 
Քոչւսրի «Շէյքսպիրը Հայաստանում» շրջանակուած նկարը, որ Շէյքսպիրը կը 
ներկայացնէր Արարատի ֆոնին վրայ։

Նորա Արմանի առանց թաքցնելու իր ուրախութիւնը ըսաւ թէ նման հւսնդիսու– 
թիւններ իր սերունդի բեմի նուիրեալներուն կորով կը ներշնչեն ու կը յուսադրեն, 
թէ հայ ժողովուրդը գիտէ տեսնել ու գնահատել։ Քիչ մը ամէն տեղ բեմի երիտա
սարդ նուիրեալներ հոս-հոն համայնքէ համայնք կը ստիպուին տեղական լեզունե– 
րով բեմ ելլելու։ Իսկ երէկուայ ելոյթը տակաւին յոյս կը ներշնչէ, թէ կարելի է հայե
րէն լեզուով ալ ներկայացումներ բեմ հանելեւ մանաւանդ՝ երիտասարդներով։

Ելեքտրոնիք նամակներով յղուած շնորհատրւսնքներու շարքին կարդացուե
ցաւ Ֆազլեանի երիտասարդական օրերէն թատրոնի հետ քայլ պահող վաստա
կաւոր մէկ այլ անձնաւորութեան՝ «Աարմւսրւաի խմբագրապետ Բ-ոպէր Հատտէ– 
ճեանին մաղթանքները, որ սիրուած գրող մը ըլլալով մէկտեղ՝ ժամանակակից 
հայ լրագրութեան անզուգական մէկ նուիրեալն է։ Պրն. Ֆազլեան «Վրաններ 
պողոտաներու վրայ» իր հատորին մէջ երանութեամբ կը յիշէ 1940-ական թուա
կաններուն Պոլսոյ մէջ սկսած թատերական կեանքը՝ իր շուրջը ունենալով Բ-ոպէր 
Հւստտէճեանը, Զարեհ Եալտըզճեանը (Զահրատ), Գեղամ Սվաճեան-Սեււսնը։

Բեմի նուիրեալներու շարքին սրտի խօսք ունէր փոխանցելիք նաեւ օրուան 
հանդիսավար, այժմ լոսանճէլըսաբնակ Գրիգոր Սաթամեանը, որ տասնամեա֊ 
կէ մը աւելի ծառայած է Նիւ Եորքի ՀԲԸԱ-ի գրասենեակէն ներս եւ իր բազմա
զան ելոյթներով հմայած է իր հանդիսատեսները, որոնք մինչեւ հիմա կարօտով 
կը յիշեն այդ օրերը։

Սաթամեան անդրադարձաւ Ֆազլեան երեւոյթին մասին լիբանանեան թա
տերական կեանքէն ներս։ Նախախնամութիւնը զինք Պոլսէն բերաւ Աիբանան։ 
1951-ին յանկարծ յայտնուելով Պէյրութի մէջ՝ շատ շուտով իր իւրայատուկ ներ
դրումը ունեցաւ ոչ միայն հայ թատերական կեանքէն ներս, այլ՝ Աիբանանի ազ– 
գային արաբական թատրոնէն ներս։ «Ուր որ գնաց, բեմ բառը սիրած ըլլալը 
զգւսցուց,– ըսաւ Սաթամեան իրեն յատուկ զոււսրճախօսութեամբ.– Ֆազլեանի 
հիմնադրած գրեթէ բոլոր թատերախումբերը բեմ թառով մկրտուած են -  այս– 
պէս՝ Հայ բեմ, Ազատ բեմ, Նոր Բեմ, եզն...»։

Սաթամեան իր անհուն շնորհւստրանքներուն վրայ աւելցուց սրտաբուխ 
առաջարկ մը՝ այդ օրուընէ սկսեալ Պերճ Ֆազլեանը մկրտելու Վարպետ տիտ
ղոսով։ Առաջարկ մը, որ ընդունուեցաւ ջերմ ու շռնդալից ծափողջոյններով։
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ՀԲԸԱ-ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ նախագահ Պերճ Սեդրակեա– 
նին անունով յղուած գնահատագրին ընթերցումը կատարեց ՀԲԸ Միութեան 
հաշուեքննիչ յանձնախումբի ատենապետ Տիար Շահէ ճէպէճեան։ Գնահատա– 
գիրը վաստակաշատ յոբելեարը կը հռչակէր ՀԲԸ Միութեան Պատոտյ Անդամ։

Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. 
Պարսամեան իր սրտի խօսքով դրուատեց Ֆազլեանի ներդրումը հայ արուեստի 
եւ թատրոնի մարզերէն ներս։ Մեծապէս գնահատեց «հոգեպարար ու ներշնչող» 
այս ձեռնարկը։ Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց յոբելեարին, որ 
«անցնող վաթսուն տարիներու ընթացքին կրցաւ կեանքը հասկցնել իր հանդի
սատեսին իր մեկնաբանած կերպարներով։ Պերճ Ֆազլեան Վարպետը Աստուծ
մէ իրեն շնորհուածը ինքն իր մէջ չէ պահած, այլ բաշխած է ամէնուն»։ Առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը արեւշատութիւն մաղթեց Վարպետին եւ իր տաղանդաշատ 
տիկնոջ՝ Սիրվարդին, հարիւրամեակը դիմւստրելու մաղթանքով։

Սրբազանին սրտի խօսքէն ետք, «Դիր Հայրապետական օրհնութեան եւ 
գնահատանաց առ սիրեցեալ որդին» սրբալոյս Կոնդակով յոբելեարին ուղղուած 
խօսքերուն ընթերցումը կատարեց Թէնըֆլւսյի Ս. Թովմաս Հայց. Եկեղեցւոյ հո
վիւ Հոգշ. Տ. Բաբգէն Ծ. Վրդ. Անուշեան։ Հայրապետական Սրբալոյս Կոնդա
կին կ՚ընկերանար նաեւ Հայրապետական «Ս. Սահակ - Ս. Մեսրոպ» պատոտյ 
բարձր շքանշանը։

Հերթը հասաւ յոբելեարին, որ իր սրտի խօսքը փոխանցէր։ Պրն. Ֆազլեան 
հազիւ թէ առաջին բառերը արտասանելու սկսած էր, երբ յանկարծ աղմկալից 
բացականչութիւններ լսուեցան զանազան սեղաններէն՝ ընդմիջելով յոբելեարին 
խօսքը, անակնկալի բերելով ներկաներուն հետ նոյնինքն յոբելեարին, որ ապ
շահար չորս դին կը նայէր, չէր գիտեր թէ ինչ կը կատարուէր։ Դերակատարնե
րու խումբը եւ «Շուշի» պարախումբէն հայկական տարազով երկու օրիորդներ 
հայկական պարեղանակի ուրախ ռիթմին տակ պարելով ներս բերին տարե– 
դարձի կարկանդակը։ Թատրոնի տղաքը ողջագուրուելով Վարպետի հետ 
կ՚ուզէին խմբովին ըսել. «Մենք քեզշատ կը սիրենք»։

Խանդավառութիւնը մեղմանալէն ետք, ԹՄՄ-ի Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզի մաս֊ 
նւսճիւդի ատենապետ Միսաք Պօղոսեան ներկայացուց գեղեցիկ շրջանակի մէջ 
առնուած յատուկ գնահատագիր մը, որ ԹԱՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ 
յոբելեարը կը հռչակէր Տարուան Արուեստագէտը։ Յոբելեարը այս Պատոտյ Դիրին 
կ՚արժանանար «Հայ թատրոնի եւ արուեստի վերափոխիչ ծառայութեանց եւ ար– 
տաւազդեան ոգիին իր արդիական ցոլացման համար»։

Հուսկ ապա Վարպետը, իր ուրախ եւ միաժամանակ յուզումնալից զգացում
ներէն սթափելով, ըսաւ թէ միշտ բեմ ելած է ուրիշներուն, նշանաւոր հեղինակ
ներուն գործերը կամ ստեղծած կերպարները մեկնաբանելով։ Այսօր կարգն էր
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իր խօսքը ըսելու։ Անշուշտ շնորհակալութեան ու երախտագիտական խօսքեր 
ունէր շատ շատերուն, որոնցմէ իւրաքանչիւրը այս կամ այն ձեւով բաժին ունէր 
այսօրուան խրախճանքին։ Մասնաւորաբար անդրադառնալով Վեհափառ Հօր 
Կոնդակին ու շքանշանին՝ ըսաւ, թէ «այդ շքանշանը յուզումով կը կրեմ կուրծ– 
քիս վրայ եւ սակայն պարտաւորութեան զգացումով մը շարունակելու նուիրումս 
իմ ժողովուրդիս ու արուեստիս։ Նախ՝ որպէս մարդ, ապա՝ որպէս հայ մարդ»։ 
Վարպետը իր խօսքը փսխեց դարձեալ փոխ առնելով ուրիշին խօսքը։ Սերանօ 
տը Պէրժաքի ֆրանսերէն «Նօ մերսի» -  «Ոչ, շնորհակալ եմ»–ը՝ իր թւսրգմանու– 
թեամբ եւ մեկնաբանութեամբ՝ հայերէն։

Օրուան եզրափակիչ խօսքը անշուշտ որ պիտի ընէր մէկ շաբաթավերջի հա
մար ծրագրուած հսկայական նախապատրաստական աշխատանքին ետին յա– 
մառօրէն ու անխախտ հաւատքով աշխատող Ցակոբ Վարդիվառեանը, որ ոչ 
միայն հաւատաց տարողունակ նման գործին յաջողութեան, այլեւ հաւատացուց 
շուրջինները՝ ներառելով ոչ միայն Թ՜ՄԱ֊ի թատերականի տղաքը, այլ նաեւ հա– 
մայնքային արուեստասէրներու պատկառելի խումբ մը։ Արդիւնքը խօսուն էր ու 
ինքզինք գերազանցօրէն ապացուցող։

Կը մնայ Յակոբ Վարդիվառեանին միւս երազներուն իրագործումը.
-  Այս բազմամարդ հայ համայնքէն ներս մնայուն թատերասրահ ունենալ,
-  Տարին բոլոր հայերէն ներկայացումներով բեմ բարձրացող տասնեակ մը 

թատերախումբեր ունենալ եւ... Այո,
ծշՋժօտյ/ Խւ&րճ (Աքատեմի Ըոտրտի ֊  Մրցանակ) տարողութեամբ հայ թատ

րոնի նուիրեալները քաջալերող ու գնահատող ձեռնարկներ կազմակերպել։

Նիւ Եորք, 8 Մայիս, 2006  
«Մարմարա», 19 Մայիս, 2006, Ուրբաթ

ՍԻԱՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ՝
20-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

(Մայրենի լեզուին ու հսւյրենի հողին ջատագովը)

Ծ. խմբ. -  Նիւ Եորք)7 մեր աշխատակից Տիկին Զարմինէ Պօղոսեան 4 Նոյեմ
բեր 2005-ին Նիւ Եորք)ւ Հայ Կեդրոնի սրահին մէջ բանախօսած էր Սիլվա Կա– 
պուտիկեանի գրական վաստակի մասին՝ ընդգծելով հիմն ական մասերը Կա– 
պուտիկեանի բանաստեղծութեան։ Ստորեւ, Սիլվա Կապուտիկեանի մահուան 
առթիւ, կը հրատարակենք մեր աշխատակցուհիին ցարդ անտիպ մնացած այս 
աշխատասիրութիւնը։
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Այս տարի, երբ ամենուրեք կ՚ոգեկոչոփ տեղահանութեան 90 ամեակը, եւ կը 
պանծացնենք Մեսրոպեան տառերու գիւտին 1600 ամեակը, ինչ կայ աւելի սրտի 
խօսող, քան վերստին կարդալ Սիլվա Կապուտիկեանի գործերը եւ իր գրականու
թեան ընդմէջէն տեսնել մարմնաւորումը մեր պատմութեան անկիւնաղարձային 
երկու մեծ իրադարձութիւններուն՝ տեղահանութիւնը որպէս ամբողջ ժողովուրդի 
մը ճակատագրական աւեր, իսկ հայոց տառերը՝ 1600-ամեայ վահան։

Թ՜է ինչպէս վանեցի Ախանէս աղայի թոռ Սիլվան ծնած է Երեւան, 20 
Յունուար 1919-ին, Կապուտիկեանը կը նկարագրէ իր մէկ գեղեցիկ բանաստեղ– 
ծութեամբ, երբ վանեցիները կը քշուէին իրենց հայրենի տուներէն, Վանայ ծո
վէն ու Այգեստանէն քարքարոտ ճանապարհներով դէպի հիւսիս՝ հին Երեւան.

0 ՜, սիրելի ծերուկ, վաղուց կորած իմ պապ.
Ես օրհնում եմ շիրիմդ անհող,
Դու որ մահուան միջից գտած կեանքի ճամբան,
Եւ քո որդոց երթը ւսյստեղ կայան առաւ.
Եւ ես, ես ծնուեցի Երեւանում...

Ցետոյ խորհրդածութիւններով մեզ կը տանի հին Երեւան, ուր հետզհետէ վե
րածնուող Երեւանի արեւին շողերուն տակ կը ծլարձակի Սիլվա Սիրվարդ Բա
րունակի Կապուտիկեանը։

Արմատախիլ գերդաստանի մը հունտերէն միակը, ու միմիայն մօրը խնամ
քին ձգուած, փոքրիկն Սիլվան հասակ կ՚առնէ առանց հայրական ապահով հո
վանիին, կը թեւաւորով։ կազմատրոտղ Հայաստանի հոգեպարար հեռանկա
րով՝ դառնալու համար անոր «սիրոււսծ դուստրն ու բանաստեղծը»։

Դիւրին չէր իմ մանկութիւնը - 
Գաղթականների կարկատած բակում 
Աղջիկները շիք, ես՝ խեղճ բոլորից...

Ուրիշ տեղ մը կը յիշէ թէ Շուշատիկնիկ չունէր (կիլիկեցիները կ՚ըսէին Տոն– 
տուրմա Պէպէք).

Շորից էր իմ ւոիկնիկը՝ ինձ նման թուխ մազերով,
Սեւ մատիտով աչք֊ունք էի նկարել.
Վանից բերած բողչայից տատս պասմա էր տուել.
Կարել էի, հագցրել, շորեր հազար հաւէսով («Դիրս»)։

Զրկանքի զգացումը նիւթական աշխարհի զրկանքը չէր, հագուածքի կամ 
հանապազօրեայ հացի խնդիր չէր միայն, որ բոյն դրած էր բանաստեղծի խմոր 
ունեցող փոքրիկն Սիլվային հոգիէն ներս։ Իր ծնունդէն առաջ հայր կորսնցու–
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ցւսծ ըլլալը, աւելին՝ կորուստը չկարենալ սգալու խորունկ ափսոսանքը պիտի 
դրսեւորուէր տարիներ ետք, միայն 1985-ին (երբ արդէն 56 տարեկան էր).

Հայր իմ.
Քեզ անվերջ խլել՝ խլել են ինձնից 
Խլել են ինձնից մահդ զգալու 
Սնսհդ սգալու պարտք ու իրաւունք,
Ու ես բնազդով վանել եմ հեռու
Հայր չունենալու մորմոքը մանուկ («Հօրս»)։

Աւելի վերջ՝ 1988-ին, «Իմ Աստծուն» բանաստեղծութեան մէջ կը գրէ հե
տեւեալը.

Ես դեռ չծնուած՝ զրկել ես հօրից,
Ինձ բաժին հանել մի խեղճ մանկութիւն.
Զրկել հարսնութեան զուլալ յուշերից,
Ու տեղը թողել՝ մղձաւանջ ու թոյն («Իմ Աստծուն»)։

«Իսկական արուեստը մեծ սիրոյ ծնունդ է։ Իսկ մեծ սիրոյ ակունքը ջերմ 
սիրտն է»,– կ՚ըսեն։

Սիրոյ ու գուրգուրանքի աշխարհը իր մօրը, միակ հարազատին մէջ մարմ
նաւորուած տեսնելով՝ ինք ալ դարձած է մայրական սիրոյ բոյն մը համակ։ Մօրը 
մտերիմը, կորած սիրոյ միակ յուշը, միակ ժառանգը կորուսեալ գերդաստանի 
մը, կորսոււսծները արժանաւորապէս վերակենդանացնելու պարտականութիւնը 
իր ուսերուն վրայ ծանրացած զգալով՝ հետզհետէ կը դառնայ ոչ միայն իր ամ– 
բողջ գերդաստանին, այլ՝ կորսուած կեանք մը վերակենդանացնելու ճիգով ամ– 
բողջ հայութեան հոգը տանող հոգատար դուստրը, սիրող մայրը։

Լփնել արժան, լինել հերոս, լինել մեծ,
Որ քո կեանքդ, կորած կեանքդ չափսոսաս։

Պահ մը Սիլվային խորհրդածութիւններուն մասնակից դառնալով՝ չենք 
կրնար չանդրադառնալ թէ ովքեր 90 տարի առաջ Վանէն Երեւան ճանապար
հին մնացին, չհասան Երեւան, մնացին անգերեզման (եւ կամ կորսուեցան 
մահմետական տուներէն ներս)։ Քանի՜ քանիներ բախտ չունեցան ծաղկելու ու 
դրսետրելու իրենց ընդոծին տաղանդները։

Ահա թէ ինչու, ինծի համար Սիլվա Կապուտիկեանին ներկայութիւնը մեր 
գրական աշխարհէն ներս 90-ամեայ մեր ցաւը ամոքող նախախնամային 
երեւոյթ է։ Անմար լոյս մը հայոց հրավառ երկինքէն։ Ներկայութիւն մը, որ գի
տակից է իրեն սահմանուած «շատ աւելի մեծ առաքելութեան» եւ իր ուսերուն
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վրայ տակաւ կը տանի պատասխանատուութիւնը անոնց, որոնք ըսելիք ունէին 
եւ սակայն յաւէտ լռեցին անապատներու աւագին մէջ։

1944-ին Կապուտիկեան հազիւ 25 տարեկան էր, երբ գրեց նշանաւոր այն 
քերթուածը, որ պիտի դառնար պատգամ մը համայն հւսյութեան։ Պատգամ մը, 
որ շռնդալից արձագանգով տարածուեցաւ երկրէ երկիր, հայրենի սահմաննե
րէն ալ դուրս ու գրկաբաց ընդունուեցաւ Սփիւռքի իւրաքանչիւր գաղթօճախէն 
ներս։ Միջին Արեւելքէն մինչեւ ամերիկաները, վարժարանէ վարժարան, տունէ 
տուն դարձաւ հայ պատանիին երդումը, հայ մանկավարժին ձեռքին վաւերա
թուղթ մը՝ աշակերտները ներշնչելու հայ լեզուին կարետրութեամբ։ Մայրենին 
մոռցող, խորթացող զաւկին օտարախօսութենէն տուն հրաւիրող կանչ մը։ Իսկ 
մեծ մայրերուն ձեռքին աղօթք֊մրմունջ մը իր գրկին մէջ սորվեցնելու Տէրունա
կան աղօթքէն ետք «Խօսք իմ որդուն»ը։ Այս բանաստեղծութեամբ Սիլվան ար
դէն երիտասարդ տարիքէն իսկ հագաւ Հայոց Մայր Իշխանուհիի պատմուճանը.

Ասիր որդիս, պատգամ որպէս,
Սիրող քո մօր խօսքը սրտանց.
Այսօրուանից յանձնում եմ քեզ 
Հայոց լեզուն հազարագանձ։

Ու տես որդիս, ուր էլ լինես.
Այս լուսնի տակ ուր էլգնաս.
Թ՜է մօրդ անգամ մտքից հանես՝
Քո մայր լեզուն չմոռանաս։

Նոյնքան պատգամաբեր կոչ է միեւնոյն տարին գրուած հայրենիքին 
նուիրուած իր քերթուածը.

Հայոց աշխարհ, Հայոց երկիր, Հայոց հող, 
վայն աշխարհում քո գրկի մէջ ապրեմ թող,
Ու թէ մեռնեմ, քո գրկի՛ մէջ մեռնեմ թող։

Կապուտիկեանի բանաստեղծութիւններուն մէջ միշտ ալ հայրենիքի սէրն ու 
մայրենիին պաշտամունքը զուգահեռ կ՚ընթւսնան։ Ան հպարտ է իր ծննդավայրով.

Օրհնում եմ բախտս յետին այս երդով 
Որ աշխարհի մէջ, երկնքի ներքոյ,
Աշխարեր թողած, ծնուել եմ ւսյստեղ ու որդին եմ քո...։

Իսկ Մեսրոպի մահ չունեցող ծնունդը ողջունելով՝ ան կ՚ըսէ. «Հարուստ է մեր 
ժողովուրդը մեծ ծնունդներով։ Աեսրոպ Մաշտոցը մեծերի մեծն է, Մեսրոպի 
ծնունդը ծնունդն է Վարդանի, ծնունդն է Խորենացու եւ Շիրակացու, Նարեկա–

155



ցու եւ Մանուէլ ճարտարապետին, Չարենցին, Թ՜ումսւնեանին, Մ. Սարեսւնին ու 
Վ. Համբարձումեանին»։

Վանէն ընձիւղած ծիլերով, մեծ մօրը Վանի «բողչւսյին» զգացողութիւնը հո
գիէն ներս, ներկայ Հայւսսւոանի արեւով կենսավառ՝ ան հաւասարապես իր 
մէջ կը կրէ սփիւռքահայութեան ու հայրենիքէն ներս հասակ առնող հայութեան 
ցաւերը։ Խորաթափանց աչքերով կրցած է տեսնել բոլոր հատուածներուն ընդ
հանուր կամ զատորոշող գիծերը։ Եւ այդ բոլորին մասին կ՚արտայայտուի «խի– 
զախ ճշմարտացիութեամբ եւ ցաւագին սիրով», ինչպէս կը հաստատէ Եդուարղ 
Ջրբաշեան. «Իր խօսքը միշտ զարմանալիօրէն անկեղծ է ու անմիջական, 
ճշմարտապւստում է անողոքութեան աստիճան»։

Սակայն եւ այնպէս, որքան ալ կծու կամ դառն ըլլայ ճշմարտութիւն մւստ– 
նանշելը, թէ լսողին եւ թէ ըսողին համար, Սիլվային մօտէն ճանչցողները գիտեն 
թէ իր մօտ գերիշխողը խորունկ սէրն է։ Սէր՝ հայրենիքի, Սէր՝ մայրենիին, Սէր՝ 
հայրենեաց զաւակներուն։

Վստահ եմ, ձեզմէ շատ շատեր քաջատեղեակ են Կապուտիկեանի բոլոր 
գործերուն, եւ սակայն, բնաւ ճշմարտութենէ հեռու չէ նաեւ այն իրողութիւնը, թէ 
մեզմէ ամէնէն ընթերցասէրն անգամ ամենակուլ առօրեային խժալար միօրինա
կութեան մէջ հեռու է գեղարուեստական ընթերցումին տուած վայելքէն ու ջեր– 
մութենէն, բառին ու խօսքին փոխանցելիք հոգիի սնունդէն։

Սիլվան արձակ թէ չափածոյ գործերով շատ հաղորդական է ու անմիջական։
Սօտատրապէս երկու տասնեակ տարիներ առաջ «Գարուն» գրական-գե֊ 

ղարուեստական ամսագրին մէջ հարցազրոյց մը ունեցած էր «Աեզուն մեր հո– 
գետր հարստութիւնն է» նիւթին շուրջ։ Հարցազրոյցի աւարտին Սիլվա Կապու– 
տիկեան այսպէս արտայայտուած էր.

«Ես բոլորովին պիտի չուզենայի, որ իմ գրածները դառնային նստելու ու գլուխ 
ջարդելու առարկայ։ Ես չեմ ուզում ինձ հանգստացնել այն ծամծմած մխիթւս– 
րանք-սպառնալիքով, թէ հարիւր տարի յետոյ ինձ կը հասկանան։ Ես ուզում եմ 
անմիջական, պարզ, հասկանալի ոճով զրոյց բացել՝ ընթերցողի միջեւ հաղոր
դակցութիւն ստեղծելով։ Ես ուզում եմ, որ ինձ հիմա հասկանան, որովհետեւ ես 
բանաստեղծութեանը, գրականութեանը, արուեստին վերագրում եմ շատ աւելի 
մեծ առաքելութիւն, քան զուտ գեղագիտական ընկալումներ հրահրելը»։

Հետաքրքրական է, որ իր քերթուածներու առաջին փունջը (1943-ին լոյս 
տեսած) կը կրէ «Երկու զրոյց մանուկների հետ» խորագիրը։ Սրտաբաց զրոյ
ցի լաւագոյն օրինակներն են նաեւ իր ուղեգրութիւնները, որոնք երեք հատորով 
լոյս տեսած են։ Այդ եռագրութիւնը արգասիքն է հայրենիքէն դուրս իր կատա– 
րած ճամբորդութիւններուն, Սփիւռքի հայաշատ կեդրոններէն ներս բանաս
տեղծուհիին ստացած տպատրութիւններուն, ուր հեղինակը իսկապէս մտերիմ 
զրուցակիցը կը ղառնայ իր ընթերցողին։
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«Քարաւանները դեռ քւսյլում են», 1964 (1962-1963-ին Լփբւսնան, Սուրիա, 
Եգիպտոս կատարած շրջագայութենէն),

«Խճանկար հոգու եւ քարտէսի գոյներից» (1973-ին Գանատա եւ Միացեալ 
Նահանգներ տուած այցէն)։

«Գոյներ նոյն խճանկարից», 1989 (Ուղեգրութիւնն է իր այցելութեան Ֆրան– 
սա, Շուէտ, Գերմանիւս, Յունաստան եւ այլ շարք մը եւրոպական երկիրներ)։

Այդ օրերուն արտասահմանեան թերթ մը կը գրէ Սիլվային, թէ «պիտի 
խնդրէինք Ձեզմէ մեր թերթին համար գրէիք քանի մը տող հայոց լեզուի մասին։ 
Կարգ մը ծնողներ չեն ուզեր իրենց զաւակները հայկական վարժարան ղրկել՝ 
ըսելով, թէ այդ լեզուէն օգուտ չկսւյ»։ «Խօսք իմ որդուն»ին պատգամաբերը 
կարծես թէ կ՚անճրկի բառեր գտնելու, ինք, որ ինքզինք կը նկատէ «բարապանը 
ու տէրը հայոց լեզուին», հարց կու տայ.

Անչ մուտքերով հասնեմ արդեօք,
Նրանց որոնց համար լեզուն հացի խնդիր է սոսկ,
Ինչպէս ասեմ որ հասկանան.
Թէ աշխարհում՝ հացից բացի 
Կայ Հացեկաց
Տեսնելուց զւսւո կայ եւ տեսիլք («Ոչ միայն հւսցիւ»)։

Իրական տաղանդը մագնիսի պէս է կ՚ըսեն։ Յիրաւի, այդ է պատճառը հսււա– 
նաբար, որ ընթերցողը շուտով կը մտերմանայ Սիլվային հետ։ Մագնիսական 
անմիջականութիւն մը ունի, զգայուն, պարզ ու հասկնալի ոճով գրուած բանաս– 
տեղծութիւններ ըլլան անոնք թէ արձակ։ Աւելին՝ իր սրտբաց պարզութեամբ թէ 
կ՚առինքնէ ընթերցողը եւ թէ մտածել կու տայ։ Քեզյուզող հարցերուն վերլուծողն 
է, բարձրաձայն բողոքողը, կծու, սակայն նուրբ հիւմորով խայթողը, արդարու
թեան ջատագովն է։ Ինչպէս Վահագն Դաւթեան կը վկայէ, «Սիլվա Կապուտի– 
կեանի խօսքը, չափածոյ ըլլայ թէ արձակ, տաք սրտի ու խոր մտքի խօսք է»։

Այդ պատճառով է նաեւ, որ իր շարք մը սրտի մօտ բանաստեղծութիւնները 
երգի վերածուած են, եւ իր գործերը ռուսերէն թարգմանութիւններու շնորհիւ 
մեծ ժողովրդականութիւն ստացած նաեւ Հայաստանէն դուրս, նախկին Խորհր֊ 
գային Միութեան պատկանող գրեթէ բոլոր երկիրներուն մէջ։ Շատ սիրուած ու 
ժողովրդականացած երգեր են օրինակ՝

• Աչերիս մէջ ծովն արցունքի քեզ ասացի գնա գնա
• Աչերիս դու հաւատայիր, խօսքիս ինչու հաւատացիր
• Այնպէս անփոյթ, այնպէս հանգիստ
• Թափառում ենք փողոցներում ես քո սիրով, դու ուրիշի
• Մոլորուել եմ, մոլորուել
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• Իմ Երեւան
• Քելէ լաօ քելէ էրթանք մեր էրկիր
• Թէ ւսչերս քեզ որոնեն, ես կը փակեմ մութ կոպերով։
• Սիրվարդ Գարամանուկի երաժշտութեամբ՝ Սիլվային «Օրօրոցի մօտ» բա

նաստեղծութիւնը երդուեցաւ անցեալ շաբաթ Վիքթըր Պորկ սրահին մէջ 
(Նիւ Եորք)։

Ո՞վ չի գիտեր «Հայի աչեր, սիրուն աչեր...», եւ... շարքը կրնայ երկարիլ. սա– 
կայն հայկական սիրուն աչերուն զովքը հիւսող Սիլվան ինքնիր աչքերուն խորը 
մոխրագոյն կը տեսնէ, դարերու մոխիրէն անթեղուած ներշնչումով մը.

Պարգեւելէնա ինձ խորունկ,
Զոյգ մոխրագոյն աչքեր միայն.
Լցուած մոխրով իր ղարերի,
Խորքում՝ անթեղը ներշնչման։

Այդ նոյն մոխիրներէն ներւսմբարուած իր ժողովուրդին կսկիծը կը դրսետրուի 
տարբեր ձեւերով։ Պատերազմին թողած աւերներուն անդրադառնալով՝ ցաւով 
կը հաստատէ թէ պատերազմը դժբախտաբար վերջին ռումբին հետ չէ որ վերջ 
կը գտնէ, այլ՝ «ականի պէս դեռյետոյ կը պայթի ան հոգիին մէջ»։

Աչքեր էն հոգիները կարդացող Մայր Իշխանուհին կ՚աւելցնէ թէ պատերազ
մի աւարտին որդեկորոյս մօրը մխիթարողներ կ՚ըլլան, որբին գրկող, գուրգու
րացող մը կ՚ըլլայ, սակայն ոչ ոք կը մտածէ «չհարսնացած, չսիրուած, չմայ
րացած այն աղջիկներուն» մասին, որոնց մէջ ամէն գարնան պատերազմը կը 
նորոգուի, քանզի «չասուած շշուկները, սիրող հայեացքները (զոհուած երիտա
սարդներուն) խեղդուեցան հողի տակ։ Ինչպէս չւսփէք կորուստը, երբ կորցրիք 
չգտած...»,– հարց կու տայ Սիլվան։ Ան կը զգայ ցաւը բոլոր այն զոհուած երի
տասարդներուն՝ միաժամանակ ափսոսալով չյայտնաբերոււսծ կորսուած սէրերը 
բոլոր դեռատի աղջիկներուն («Պատերազմը», Ոսկեհատիկ, 1994)։

Եթէ որպէս իգական սեռի ներկայացուցիչ՝ կը զգայ սէր չտեսած աղջիկնե
րուն ցաւը, նոյնքան եւ այս անգամ՝ մայրական բնազդային պոռթկումով, կը բո
ղոքէ հայ ժողովուրդի համար արիւն հեղող տղոց արարքին դէմ։ Այստեղ գո
րովագին սէր, ակնածանք ու աղապատանք կայ իր խօսքերուն մէջ։ Սիլվան 
երբ 1980-ական թուականներուն արտասահմանեան իր շրջապտոյտներուն 
ընթացքին Յունաստանի մէջ կը տեղեկանայ հայ մարտիկներուն զոհաբերու– 
մին խորութեան, հայ դատի համար արիւն թափող տղոց մասին, «Խենթ են այս 
տղաները. խենթ,– կը բացականչէ վիրատր մօր ցաւով,– նորից այնքան արիւն 
պիտի հոսի, երիտասարդական, մաքուր ու հրեղէն արիւն, մեր ժողովրդի այդ֊
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քան շատ հեղուած, արդէն պակասած, պւսկասելով, այդքան թանկագին դար
ձած հնամեւսյ արիւնից» («Գոյներ նոյն խճանկարից»)։

Իսկ այսօր՝ ինչ ունի ըսելիք Մայր Իշխանուհին։ Այսօր ալ, ներկայ Հայւսս– 
տանի տնտեսական տագնապներուն հետեւանքով նիւեորքեան Պրայթըն Պիչի 
մայթերուն վրայ թէ այլ քաղաքներու մէջ -  խումբերով միջին տարիքի հասած 
հայուհիներ կը տեսնենք, որոնք ետին ձգելով տուն-տեղ, ամուսին, զաւակ կամ 
թոռնիկ, ոտնակոխելով հայուհիին յատուկ կանացի հպարտութիւնը, իրենց տու
ներէն ներս վայելած իշխանուհիի հանգամանքը -  ամերիկաներով մէկ, այստեղ 
օտար տուներէն ներս դարձած են օտար օճախներու մէջ հոգատար դայեակ
ներ, ծերունիներու խնամատարներ։ Երուխանի «Պանդուխտի օրեր»էն այսօր - 
21-րդ դարու մեր օրերուն -  դերերը շրջուած են։ Երբեմնի Պոլսոյ խաներու մէջ 
կեանք մաշեցնող գաւառի տղամարդոց փոխարէն այսօր մեր հայրենի քոյրերն 
են հայրենի տան հոգը վերցնողները, օտարութեան մէջ կեանք մաշեցնողը, 
կեանքի փորձութիւները դիմագրաւողները։ Այդ փորձութիւններուն դէմ զգաս
տութեան հրաւիրող կանչ կայ Սիլվային «Իմ Ափունքները» քերթուածին մէջ.

Դժուարին ժամին, թշնամու դիմաց շիփ-շիտակ կանգնող...
Փոքրիկ, բայց յամառ հայ մամիկների սիրտը կայ իմ մէջ,
Նրանց ցասումը, նրանց կորովը։
Եւ իմ երակում, իմ հոգու խորը,
Իր պանդուխտ էրկան դարձին մնացած,
Սուրբ նուիրումով թոնրին կռացած,
Ձիգ տարիներով սիրուց անսուաղ, հայոց հարսների 
Զուսպ արիւնը կայ,
Նրանց մեծ հոգու լոյսն ու անդորրը։

Սիլվան հայրենի քոյրերուն հետ չի մոռնար նաեւ սվւիւռքահայ մայրը։ Անոնց 
համար ալ զգօնութեան տողեր ունի արձանագրած՝ օտարամոլ անտարբերու֊ 
թենէն զարթնեցնող կոչով.

Մայր դու ուր ես տրորում այն իսկ լեզուն, որ աւաղ,
Կնքուած է քո անունով ու կոչտւմ է մայրենի («Երիտասարդ Մօր»)։

Սիլվան երիտասարդական կորովով փարեցաւ իր հողին, երգեց Խորհրդային 
Հայւսստանի վերելքը, ընտրուեցաւ Գերագոյն Խորհուրդի անդամ, եղաւ հայե
րէնը պետական լեզու հռչակող հեղինակութիւն, ականատես եղաւ խորհրդային 
իշխանութեան փլուզումին։ Գործօն մասնակիցը դարձաւ Ղարաբաղեան շարժու
մին, ողջունեց անկախութիւնը, Երրորդ Հանրապետութիւնը։ Օրացուցային ութ 
տասնամեակ ետին թողած բանաստեղծուհին քանի քանի անգամներ հառաչեց.
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Ինձ ու երկրիս մի քիչ շնչել թողնէին...
Մնացածը՝ փառք ու պարգեւ՝ պէտքս չէ...

Այս խրոխտ ու քաջ կեցուածք ունեցող դուստր-կին-մայր-բանաստեղծու– 
հին գիտցաւ իր սահմանները, երբ նոյնիսկ իր շուրջը բոլոր «ընդունոււսծ է թոյլ 
անուանել... Շատ սովորական ու մահկանացու մի անհատ՝ մանաւանդ երբ այդ 
անձը կին է»։

Սիլվան իր զուսպ բառերով իսկ պատգամ ունի տալիք.

Սեղմիր ատամդ, դու ամէնքի մօտ 
Բացէ բաց լալու իրաւունք չունես 
Դու հայ բանաստեղծ, ինչ էլ որ լինի 
Վերջին զինուորն էլ ընկնի յուսահատ
Քո ժողովուրդի յաւերժութեանը չհաւատալու իրաւունք չունես։

86-ամեայ բանաստեղծուհին կը խոստովանի թէ իր տարիները բերնէ բերան 
լի են լոյսով, գիշերով ու վաղորդայնով, իր ժողովուրդով, իր Հւսյաստանով, ճա
նապարհներով ի սփիւռս աշխարհի («Իմ շաղախը»)։

Հայ լեզոփ պաշպանը, հայրենի հողին ճակատագրով տառապող հայրե– 
նասէրն ու պատուական քաղաքացին, սիրոյն թրթիռներով երջանկացող եւ 
տառապող կինը, զգաստ ու լրջախոհ հայուհին, Հայոց վեհ Մայր Իշխանու
հին 1992-ին անկախութեան ղօղանջներուն հետ դարձեալ իր դերին մէջ է բա– 
ցէիբաց իր մտահոգութիւնը փոխանցելու՝ «Դեռ չեմ յոգնել հաւատալուց».

Դեռ չեմ հասցրել բերկրել ներքուստ 
Քո ազատութեամբ շփոթեցնող.
Դեռ չեմ յոգնել հաւատալուց («Նորից Քեզ»)։

Ներշնչում եմ ձեզ՝ իմ գոռ ձայնով,
Դուք հպարտ քայլէք Հայաստանով,
Զի դուք էք տէրը այս մեծ հողի...
Եւ հաւատացէք դեռ պիտի՜ գան 
Օրեր հանդարտած ու լուսաւոր...։

«Մարմարա», 29 Օգոսւրոս, 2006, Երեքշաբթի, 
30 Օգոսւրոս, 2006, Չորեքշաբթի
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ ՇԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ ՀԵՏ. 
ՅԱՐԱՏԵՒ ՀՈԳԵԿԱՆ ՊԱՊԱԿԻ ՓՆՏՌՏՈՒՔՈՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾ

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ

«Շւսհան Արծրունին օրհնրսած է այնպիսի կենսայորդ եւ բա
ցառիկ ներուժով մը, որուն շնորհիւ իր աշխատելաձեւն ու 
վարքը պատիւ կը բերեն ոչ միայն իր ժողովուրդին եւ հայ
րենիքին, այլեւ մեր մասնագիտութեան, եւ բնականաբար 
իր իսկ անձին՝ Շահան Արծրունիին»։

Վիքթօր Պօրկա

Շատ շատեր Շահան Արծրունին կը ճանչնտն հտմաշխարհային ճանաչումով 
Վիքթօր Պօրկային հետ իր ունեցած ելոյթով։ Մանաւանդ այս օրերուն, երբ դի– 
մատետրի վրայ կը ցուցադրուի մաս մը այդ տեսերիզէն։

Տաղանդաշատ, միանգամայն զմայլելի վարպետութեամբ օժտուած եւ մի– 
ջազգային ճանաչումի արժանացած այս երաժիշտը ոչ միայն բացառիկ տա
ղանդաւոր դաշնակահար մըն է, այլ հայ երաժշտութեան պատմութեան մաս
նագէտ մը։ Փոշեթաթախ կամ հայ երաժիշտներուն մոռցուելու վիճակուած 
֊  չըսելու համար անտեսուծ -  գործերը լուսարձակի տակ առնող եւ համաշխար– 
հային երաժշտասէր ունկնդիրներուն տրամադրութեան տակ դնող հոգատար 
երաժիշտ մըն է ան։

Երեքուկէս տարեկանէն Պոլսոյ մէջ Երգահան-երաժիշտ մօրաքրոջ՝ Սիրվարդ 
Գալբագեան֊Գարամւսնուկին շունչին տակ Շահանին վտքրիկ մատները մտեր
մութիւն մը կը ստեղծեն դաշնամուրին ստեղներուն հետ եւ զինք կը հասցնեն 
Նիւ Եորքի համաբաւատր ճուլիարտ Երաժշտանոցը։ Սոյն դպրոցէն համապա
տասխան բարձրագոյն վկայականները ստանալով՝ կը հասնի տոքթորական 
աստիճանի։ Սակայն այդ տարիներուն, իր աշխարհատարած ելոյթները արգելք 
կը հանդիսանան իր երազ թեզը ներկայացնելու։

Շահան Արծրունիին առաջին անգամ մօտէն ծանօթացայ Նիւ Եորքի մէջ, 
երբ 20 Ապրիլ, 1994-ին, մեր հրաւէրին ընդառաջելով, պատոտյ հիւրն էր Նիւ 
Եորք քաղաքի միակ ամէնօրեայ հայ վարժարանի՝ Սրբոց Նահակատաց Ամէ– 
նօրեային աւանդական ժառանգութիւններու Շաբթուան տօնակատարութեան։ 
Մեր աշակերտութեան կը ծանօթացնէինք այնպիսի արուեստագէտներ, որոնք 
մեր պատանիները պիտի տպատրէին մեր համայնքի տիպար անհատներով եւ 
իրենց մասնագիտութեամբ։

Իր ելոյթն ու պատգամը այնքան տպաւորիչ էր, որ նախակրթարանի աշա
կերտները հիացած մնացին։ Մանկավարժական աշխարհին մէջ ամենամեծ յա
ջողութիւնն է այս, երբ աշակերտները հարցումներու տեղատարափով դիմեն
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հիւր բանախօսին։ Պարոն Արծրունի ոչ միայն մեծ հաճոյքով պատասխանեց 
անոնց հարցումներուն, այլ շինիչ թելադրութիւն տուաւ, որ անոնք հետետղա– 
կան ըլլան, լաւագոյնին ձգտին, աշխատանքէ չփախին եւ մանաւանդ՝ հաւատք 
ունենան իրենց բնածին կարողութիւններուն։

Վերջերս, երկու տասնամեակէ ետք, շատ հետաքրքրական էր ինձի համար 
հանդիպում ունենալ այս տաղանդաւոր դաշնակահարին հետ եւ ունկնդիրը ըլ
լալ ներկայ եւ ապագայ իր ծրագիրներուն։

Իեչ են Շահան Արծրունիին կեանքին անկիւնադարձային դէպքերն ու դէմքե– 
րը։

Շահան Արծրունի խորունկ հաւատք ունի կեանքի մէջ պատահելիք բախտորոշ 
առիթներուն, մէկ խօսքով՝ բախտին։ Երեք տարբեր անձեր երեք տարբեր ժամա– 
նակներու ճակատագրական դեր խաղացած են Եւ ուղղութիւն տուած իր կեանքին։ 
1973-ին Արծրունի, օգտուելով Միացեալ Նահանգներու Նախագահ Նիքսընի Չի– 
նաստանի հետ ունեցած մերձեցումէն, կը ներկայացնէ Խորհրդային Չինաստա– 
նի դաշնամուրային գործերը՝ որպէս բաժին մը տոքթորայի իր աւարտաճառին, 
Նիւ Եորք Համալսարանին մէջ։ Ցանկանալով զանոնք ներկայացնել աշխարհին 
տարբեր բեմահարթակներուն վրայ՝ Արծրունի կը դիմէ Ասիական երաժշտու
թեան ւսշխատանքներուն ատենապետ Եոհաննա Սփէքթըրին վօհՋՈՈՋ Տբօօէօր) իր 
ծրագրին իրականացման համար։ Այդ հրեայ կնոջ խօսքը՝ «Դուն գնա քու երաժշ
տութիւնդ ուսումնասիրէ», արթնութեան զանգակը կը դառնայ։ «Այդ օրը, այդ կի
նը հայ երաժշտութեան հանդէպ իմ մէջս բուռն հետաքրքութեան կրակը վառեց»,– 
խոստովանեցաւ Արծրունին։ «Ահա բախտորոշ իրականութիւն մը, զոր գիս մղեց 
դէպի հայկական երաժշտութիւնը»,– ընդգծեց Արծրունի։

Իսկ 1969-ին, Կոմիտասի հարիւրամեակին առթիւ, Նիւ Եորքի մէջ յայտա
գիր մը պիտի նուիրուէր համայնքին յայտնի անուններու մէկտեղումով՝ Մարօ 
Աճէմեան, Արա Պէրպէրեան, Լուսին Ամարա, Լիլի Չուգասզեան, Գէթի Պէրպէ֊ 
րեան եւ Ալան Յովհաննէս։ Մինչ այդ անոնք տեղեակ էին, որ Շահան Միացեալ 
Նահանգներ հաստատուելէն առաջ երգեհոնահարն էր նոյն ինքն Կոմիտասին 
1910-ին հիմնած երգչախումբին։ Հետեւաբար՝ այդ յայտագրին մանրամաս
նութիւներու երաժշտական բաժինը կը վստահուի երիտասարդ Շահանին։ 
Ձայնագրուած բոլոր սկաւառակները կը յանձնուին, ապահովութեան համար, 
երաժշտական մթերանոցի մը։ Ընկերութեան հրեայ տնօրէնը՝ Մայքըլ Նայտան 
(Լ1ւժտ61 Աաժխ, երբ կ՚իմանայ թէ Շահան ճուլիարտէն շրջանաւարտ է, կ՚առա– 
ջարկէ իր նուազածներէն ձայնագրել։ Շահան, օգտագործելով այս առիթը, կը 
ներկայացնէ Արամ Խաչատուրեանի մանուկներու համար գրուած երկու ալպոմ, 
որ մինչ այդ բնաւ չէին ձայնագրուած։ «Ուրկէ ուր։ Ահա քեզի բախտ, որ ապա
գայի շատ մը դուռներ բացաւ իմ առջեւս»,– կը խոստովանի Շահան Արծրունի։
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Երրորդ անձը, որ մեծ դեր ունեցած է Շահանին կեանքին մէջ 1972-1973 
թուականներէն սկսեալ, Վիքթօր Պօրկան է, «որուն տոհմիկ ծագումն ալ հրէա
կան է»,֊ կ՚ընդգծէ Արծրունի։

Շահան Արծրունիին բախտին ճամբայ բացող այդ երեք անձնաարութիւննե– 
րուն չափ ալ պէտք է շեշտել նաեւ, թէ բոլոր անոնք, որ ծանօթացած են Շա
հանին, կրցած են տեսնել իր մէջ տաղանդը, սէրը եւ կրակը երաժշտութեան 
հանդէպ, եւ ինչ խօսք, Շահան Արծրունի առաւելագոյնս կրցած է արդարացնել 
անոնց վստահութիւնը։

Ւ<եչ են Շահան Արծրունիին յառաջիկայի ծրագիրները։
Շահան Արծրունի տարիներու երազը իրականացնող երկար ճամբորդու– 

թեան մը սկիզբին է։ Երազն է ծիածանի գոյներով իրար ետեւէ լոյս ընծայել ութ 
խտասալիկներու շարք մը՝ Չուխաճեանէն սկսելով մինչեւ այս օրերը, որ պիտի 
ընդգրկէ հետեւեալները.

Կոմիտասի դաշնամուրային գործերը
1. Կոմիտասի ժամանակակիցները
2. Ալան Յովհաննէսի անտիպ գործերը
3. Սփիւռքահայ յօրինողներու գործերը
4. Խաչատուրեանի ամբողջական գործերը
5. Հւսյրենի յօրինողները
6. Հայ կին յօրինողները
7. Հայ երգահաններու մանուկներու համար գրած գործերը։
8. Առաջին եօթը խտասալիկները պիտի ներկայանան ծիրանի գօտիի եօթը 

գոյներով, ամբողջացնելէ ետք, այդ գոյները իրար խառնելով կը ստանաս 
ութերորդը՝ ճերմակ գոյնը, որ խորհրդանիշն է մեր ապագայ մանուկներու 
սպիտակ, պայծառ եւյուսատու ապագային։

Ըստ Արծրունիին՝ ներկայ օրերու ելոյթները կրնան հմայել միմիայն այդ 
օրուան սրահին մէջ գտնուող հանդիսատեսը։ Նկատի առնելով ձայներիզներու 
եւ խտասալիկներու յարափոփոխ եւ անորոշ ապագան՝ անհրաժեշտ էր, որ բան 
մը մտածուէր զանոնք երաժշտասէր մեծամասնութեան հասցնելու -  երկրէ երկիր 
-  մատչելի դարձնելու եւ ազատելու խտասալիկներու մոռացութեան մատնուող 
ճակատագրէն։ Պրն. Արծրունիին մտահոգութիւնը փարատող եւ երաժշտական 
ստեղծագործութիւնն եր ը անմահութեան տանող այդ բոլոր ձայնագրութիւնները 
բծախնդրօրէն ձայնսւգրուելէն ետք, կը ղրկուին -  իր անհատական ջանքերով -  
աշխարհի զանազան երաժշտական գրադարաններու եւ ձայնասփիւռներու կա
յաններուն՝ անոնց արխիփն մէջ մնայուն կայք հաստատելու։
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Վերջերս Նիւ Եորքի դասական երաժշտութեան ձայնասփիւռի կայան 
\^Ը\ք^էն սփռուած Կոմիտասի մէկ կտորը պատճառ դարձած էր քանիներու հե
տաքրքրութիւնը արթնցնելու։

Ինչ են Շահան Արծրունիին անմիջական ծրագիրները։
Արդէն իսկ յայտագիրը կազմուած է Շահանեան բծախնդրութեամբ իրար 

քով բերելով այնպիսի անուններ, որոնք երաժշտական աշխարհի լաւագոյն 
անուններէն են՝ երգչուհի էլիզապէթ Պայրագտարեան, սրնգահար Սաթօ Մու– 
ղալեան, գլարնէթի կատարումով՝ Նարեկ Յարութիւնեան, երգեհոնահար Հայկ 
Մարտիրոսեան, ելոյթ ունենալու Կոմիտասի, Ալան Յովհաննէսի, Տիգրան Ման– 
սուրեանի գործերէն՝ հետաքրքրական գործիքներու մասնակցութեամբ։ Յայ– 
տագրին մաս պիտի կազմէ նաեւ 16 հոգինոց արական սենեկային երգչախումբ 
մը՝ հայրենի ղեկավար Յովհաննէս Միրզոյեանի ճպոտին ներքեւ, հրամցնելու 
Կոմիտասի Պատարագէն բաժիններ։ Ելոյթ պիտի ունենայ նաեւ միջ-դպրոցա– 
կան աշակերտական խումբը՝ բացման աղօթքներով։

է̂ նչ են Շահան Արծրունիին հեռակայ գործադրելի ծրագիրները։
Շահան Արծրունի կը դասաւանդէ հայրենիքի մէջ։ Մէկ խօսքով, Շահան Արծ– 

րունիին իսկական հոգեկան պապակը գոհացնող աշխատանքը իր գիտութիւնը 
նոր սերունդին փոխանցել է, իր մէջ ամբարուած մասնագիտական պաշարն ու 
գիտելիքները փոխանցել նոր սերունդին։ Այս մտահոգութիւնը զինՔ տարած է 
Հայաստան, ուր հակառակ անոր, որ 150 անգամէն աւելի այցելած է, այս ճամ– 
բորդութիւնը ուրիշ հեռանկար ունէր։ Անցնող գարնան (2017 Մայիսին) Հայաս– 
տանի Մշակութային Նախարարութեան աջակցութեամբ եւ հրաւէրով Հայաս– 
տանի շրջաններուն, սահմանամերձ գիւղերուն մէջ փնտռել, գտնել, քաջալերել 
8-21 տարեկան պատանիներ, որոնք երաժշտական հակում ունին, եւ զանոնք 
պատրաստել որակատր ելոյթներու, ոչ միայն Հւսյաստանի մէջ ելոյթ ունենալու, 
այլ թերեւս զանազան երկիրներու եւ համայնքներու մէջ։

Պարոն Արծրունի երախտագիտութեամբ կը յիշէ Հայ Օգնութեան Ֆօնտը 
(ՀՕՖ), որ կազմակերպելով այս շրջապտոյտը՝ քաջալեր հանդիսացեր էր իր 
ծրագրին, որպէսզի կարն ժամանակամիջոցի մը մէջ կարենար առաւելագոյն 
չափով իրագործել իր երազը։

Մեր սրտբաց զրոյցին ընթացքին Շահան անդրադարձաւ նաեւ մարդկային 
յարաբերութեան մասին։ Ան արժեւորեց անհատներու միջեւ գոյութիւն ունե
ցող փոխադարձ վստահութեան եւ հաւատքի ներկայութիւնը։ Շեշտեց նաեւ, թէ 
կեանքի մէջ որքան կարետր է մեր շուրջը ունենալ այնպիսի անձ կամ անձեր, 
որոնց հետ ամէնէն աննշան եւ անկարեւոր նկատուած առօրեայ հարցերու մա–
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սին իսկ կարելի է առանց վերապահութեան կամ անկաշկանդ խօսիլ եւ մտքե– 
րու փոխանակութիւն ունենալ։

Յատուկ յարգանքով, հաւատքով եւ սիրով կը յիշէ հայրենի վաստակաւոր 
երաժիշտ Եդուարդ Միրզոյեանի ներկայութիւնը իր կեանքին մէջ։ Ուրւսխ ենք 
լսելու թէ Մայիս 18, 2018-ին Վարդանանց Ասպետներու կազմակերպած յատուկ 
յայտագրով Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզի համայնքին արուեստասէրները ներկայ պի– 
տի ըլլան բազմատաղանդ Շահան Արծրունի արուեստագէտին մեծարման հան– 
դիսութեան, ինչպէս նաեւ նոյն օրը պիտի մեծարուի մեզի ծանօթ անուն՝ Կոմի– 
տաս երգչւսխումբի վաստակաւոր խմբավար Քրիս Գալֆայեանը։

* * *

Մեր երկրագունտի գրեթէ բոլոր ցամաքամասերուն մէջ իր ելոյթներով փայ
լող, իր ձայնասփռումներով գերազանց տպաւորութիւն ձգող Շահան Արծրու– 
նի երաժշտագէտը անկուշտ-անհանդարտ պրպտողն ու միաժամանակ լոյս 
սփռողն է մեր երաժշտական աշխարհի ազգային հարստութիւններուն։

Երկրագունտի գրեթէ բոլոր ցամաքամասերուն մէջ իր ելոյթներով Շահան 
Արծրունին եղած է եւ կը շարունակէ ըլլալ դեսպանը հայ երաժշտութեան տա– 
րածման։ Իր փւսյլուն ելոյթներուն եւ գործունեութեան շնորհիւ բնականաբար 
արժանացած է զանազան պատուաբեր գնահատականներու եւ շքանշաններու։ 
Հոս կ՛արժէ յիշել Վեհափառ Հայր Գարեգին Ա. Սարգիսեանին շնորհած «Ս. 
Սահակ - Ս. Մեսրոպ» մետալը (1996), ՀՀ Նախագահական «Մովսէս Խորենա֊ 
ցի» մետալի պարգեւատրութիւնը (2015)։

Շահան Արծրունիին ամէնէն մեծ գնահատականը սակայն պիտի ըլլայ իր 
երազը իրականացնող ութ խտասալիկներու ձայնագրութեան ամբողջացումը, 
հայրենի մանուկներուն երաժշտական պատրաստութիւնը եւ իր տարիներու ըն– 
թացքին կուտակած փորձառութիւններուն փոխանցումը նոր սերունդին։

Արծրունի պատրաստ նիւթերով հարուստ պաշար մը ունի, պէտք է որ այդ 
բոլորը համայնքէ համայնք լսոփ, փոխանցուի... Իր մէջ ամբարուած մասնագի
տական հարուստ գիտելիքները անհրաժեշտ է որ ամէն գնով փոխանցուին նոր 
սերունդին։

Բարի երթ եւ ծրագիրներու իրւսկւսնցում կը մաղթենք հայ ժողովուրդի ծոցէն 
ծլած֊հասակ առած, աշխարահատարած համբաւ վայելող մեր տաղանդաւոր 
դաշնակահար, երաժիշտ Շահան Արծրունիին։

Նիւ Եորք
«Հայրենիք», 26 Մարտ, 2018
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Վազգէն Ա. Վեհափառի հետ

Արամ Հայկազի հետ Յակոբ Ասատուրեանի հետ
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Սիլվա Կապուտիկեանի հետ Սիրվարդ Գարամանուկ
ՍՆԱՎ-ի աշակերտներու հետ

Շահան Արծրունիի եւ բարերարուհի Անուշ Մատթէոսեանի հետ
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Դ) ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՕՐԱԳՐԷՆ ԷՋԵՐ

ՓՈԽԱՆ ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ -  ՆԱԽԱԲԱՆ ՄԸ

Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին երեսնամեակին առթիւ պատ
րաստուած յատուկ գիրքը երախտիքի մեր խօսքն է բոլոր անոնց, որոնք 

առաջին օրէն հաւատացին եւ գործի լծուեցան նման կրթական հաստատու
թեան ծնունդը ողջունելու, քայլ առ քայլ, լրջօրէն հետեւեցան անոր ծաղկելուն 
եւ մեծնալուն։ Հաւատալով թէ նման մթնոլորտի մէջ է որ կը դաստիարակուին 
վաղուան համար պատրաստուած անհատներ ու հայեցի ոգիով տոգորուած 
գալիք սերունդներ, 30 տարի առաջ խումբ մը տեսիք ունեցող անհատներ քա
ջութիւնը ունեցան ամէնօրեայ վարժարանի մը դռները բանալու հայ մանուկին 
համար։ Ըստ տուեալներու՝ Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյց կից այս շէնքին դա
սարանները կիրակնօրեայ դպրոցի մը համար միմիայն նախագծուած էին։ Սա– 
կայն շաբթուան մէջ յօրանջող բերաններու պէս ամուլ ու պարապ սենեակներուն 
լռութիւնը, օրուան հոգետր հովիւին ներքին ձայնին խոտոր համեմատելով, քայլ 
կ՚առնուի կենդանութիւն տալու եւ զայն մանկական ճռոտղխնով լեցնելու, հայ 
երգին ու խօսքին թովիչ հպումով օրհնեալ այս երկրի մէջ իրենց աչքերը բացող 
մանկանդ շրթները դրոշմելու եւ աշխարհով մէկ անոնց ձայնը լսելի դարձնելու։

Այսօր ՄՆԱՎ-ի ընտանիքը, անհուն երախտիքով լի, կու գայ իր առաջին 
հունձքէն մինչեւ 17-րդ հունձքը (1982-1998) 155 շրջանաւարտներով շնորհակա
լութիւն յայտնելու բոլոր այն անհատներուն, կազմակերպութիւններուն, հայրե– 
նակցական թէ սանուց միութիւններուն, որոնց հաւաքական քաջալերանքին, 
հաւատքին, զոհողութիւններուն արդար վաստակին խղճամիտ նօթագրութիւնն 
է, որ փորձեցինք ամփոփել այս գիրքով։ Շնորհակալութեան առանձին բաժին 
մը կ՚երթայ ծնողներուն, որոնց հաւատքին ու գործնական քաջալերանքին կը 
պարտի կրթական օճախի մը կեանքն ու երկարակեցութիւնը։

Հաւատարիմ հայեցի բարոյական սկզբունքներուն՝ այստեղ հասակ առած, 
դաստիարակուած ու երկրին պահանջքները գոհացնող գիտելիքներու պաշա
րով հարստացած մեր շրջանաւարտները պարծանքն են ոչ միայն իրենց ըն– 
տանիքներուն, այլ եւ հպարտութիւն կը ներշնչեն բոլոր անոնց, որոնք չլզացան 
իրենց անմիջական բարոյական թէ նիւթական քաջալերանքը։

Ս՜ինչ ՍՆԱՎը -  Արեւելեան ափի առաջին ամէնօրեան -  կը պատրաստուի 
նոր տարեդարձներու եւ ինչու չէ, նոր դարադարձի մը՝ մեր յաջորդ էջը պիտի 
գրուի մեր շրջանաւարտներուն ձեռքով։

«Մեր արմատներուն պտուղները» - “ էրտէօտ օք Օսր ք̂ օօէտ” արդարեւ, որոնք 
պիտի դառնան գաղութին հաւատքին ու զոհաբերութեան արդար վաստակով
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հասած նոր սերմնացւսնները՝ շարունւսկելու համար աւանդը եւ աւելցնելու լու
սաւոր էջերը կրթական այս Օճախին։

1997, ՍՆԱՎ֊ի 30-րդ ւրարեդարձ

ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՏԵՏՐԱԿԷՆ ՆԵՐՍ Թէ՞ ԴՈՒՐՍ

Վերջերս ուսանողներէս մէկուն համար փնտռտուքի մը պատճառով երբ հայկա
կան համայնագիտարանէն Ակսէլ Բակունցի, Զապէլ Եսայեանի, Եղիշէ Չարենցի, 
Գուրգէն Մահարիի կենսագրականները սւչքէ կ՚անցընէի, տեսակ մը «նորից նոր» 
սարսուռ զգացի։ Անոնց կեանքին վերջին շրջանին մասին, երեսունական թուա
կաններուն Սիպերիւս կամ բանտ մնալուն մասին ոչ մէկ ակնարկութիւն, խօսք, 
կամ գէթ ծածկագրային ինչ-որ մօտեցում կար։ Մենք լսած էինք մեր ուսուցիչնե
րէն, թէ համայնավարական տիրակալութեան շրջանին որպէս «ժողովուրդի թշնա
մի» բանտերու կամ Սիպերիոյ սառոյցներուն յանձնուած էր անոնց ճակատագիրը։ 
Տասնամեակներ ետք, գալիք սերունդները ինչպէս պիտի գիտնային թէ տարբեր 
ծննդեան տարեթիւերով այս հանճարեղ մարդիկը ինչպէս այսքան երիտասարդ 
այս նոյն թուականին աշխարհէն մեկնած են, ինչէն մահացած էին։ Քաղցկեղն էր 
տանողը, թէ սրտի տագնապը եւ կամ անկողնային բնական մահը։ Օրինակ՝ Խա
չատուր Աբովեանին նուիրուած Ակսէլ Բակունցի վէպը անաւարտ մնաց, կ՚ըսէ 
համայնագիտարանը, բայց ինչու չէ գրուած թէ ինչու չէ ամբողջացած։ Ոչ մէկ 
բացատրութիւն կայ հոն։ Չարենցին 1937-ին Կոմիտասին նուիրուած «Յաւերժւս– 
կան Կոմիտասը» լոյս կը տեսնէ 1964-ին, ինչու։ Բակունցին, Եսայեանին մահուան 
թուականի մը արձանագրութիւնը կայ, եւ սակայն վայրը, ամիսը եւ օրը չէյիշուած, 
ինչու զանց առնուած է։ է՝նչ էր անոնց մահուան պատճառը։

Օրին ինչ սարսափ ապրած պէտք է ըլլան օրուան կենսագիրները կամ հե
ղինակները այդ էջերը համայնագիտարանի խմբագրութեան յանձնելէ առաջ եւ 
ինչ խղճի խայթ՝ յանձնելէն ետք -  հարց կու տամ ես ինծի։

Արդեօք մենք՝ այս օրերու ապրողներս, մեզմէ ետք եկողներուն համար 
ճիշդ ձետվ կ՚ւսրձանագրենք ամէն ինչ։ Չէ որ այսօրը շատ շուտ վաղը կ՚ըլլայ։ 
Այսօրուան ու վաղուան պատմութեան համար մենք ենք պատասխանատուն 
գալիք սերունդին առջեւ։

Միութենական կեանքի մէջ, մանաւանդ վարչութեան ատենադպիրները միշտ 
ալ«փափուկ եւ զգայուն» հարցերու դէմ-յանդիման կը գտնուին, երբ վարչութեան 
ատենապետին որոշումով այս կամ այն նիւթը քննարկուելէ ետք կամ առաջ 
-  «այս նիւթին շուրջ թէեւ այսօր պէտք է որ խորհրդակցինք, սակայն ատենա– 
գրութենէն դուրս պէտք է մնան մանրամասնութիւնները» - կը յայտարարուի։ Իսկ 
անգլերէնով 1հւտ ւտ օէք էհտ րտօօրժտ նախադասութիւնը շատ ծանօթ Է ժողովական
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կեանք ապրողներուն համար առաւել կամ նուաղ չափով քիչ մը ամէն տեղ։ Այս 
կամ այն անձին կամ մեծամեծին զգացումներուն չդպնալու համար շատ դիւրին 
է ընդունիլ եւ օրակարգէ դուրս դնել երբեմն շատ հրատապ, կարետր հարցեր։ 
Մինչեւ իսկ տուեալ հաստատութեան կամ կազմակերպութեան համար ճակա
տագրական եղող հարցերը, որոնք կրնան ամբողջ ժողովի մը տեւողութեան ինն– 
սուն տոկոս ժամանակ խլած ըլլան, «խղճմտօրէն» քննարկելու համար եւ յետոյ 
ոչինչ յիշել այդ մասին ատենագրութեան մէջ։ Մնացեալ տասը տոկոսը փառաւո
րապէս կ՚արձանագրուի ու կը պահուի։ Բայց որուն պէտք է այդ տասը տոկոսը։ 
Մնացողներէն ովքեր պիտի կրնան այդ ծածկագրերը կրականութեան մօտեցնող 
գուշակութիւնն եր ընել՝ հասկնալի նիւթի մը վերւսծելու։ Կամ թէ որուն հոգն է ար
ձանագրուածն ու չարձանագրուածը։ Հոգ ընող մը պիտի ըլլայ արդեօք։

Այս օրերու ընկերութեան փլուզումը արդեօք այդ -  օէէ էհտ րօօօրժտ -
մօտեցումին պատճառովչէ։

Ո՞րն է կաշի փրկող “Օքք էհօ րտօօրժտ՚՚ը, եւ որն Է խղճի ու պատմութեան դա
տաստանին համար “Օո էհտ րօշօրժտ” պահելը։

ԻսկապԷս շատ դժուար է ժամանակի ատենադպիր ըլլալը, խիղճ ունենալը 
եւ գիտակցիլը թէ այսօրուան եւ երէկուան կաշիին վրայ զգացուածն է որ ժա
մանակակից լուրերուն արձանագրութեան հետ գալիք սերունդին պիտի հասնի, 
գուցէ նաեւ անոնց ճակատագիրը որոշէ։

Իսկ վաղը՝ պարզապէս պատմութեան անցած էջ մը պիտի համարուի։
Օքք էհօ րտշօրժտ, բ16ՁՏ61 Օֆ տհը րէքըրտս փլիզ։ Ատենագրութենէն դուրս, հա

ճիք...
Պրուքլին, Նիւ Եորք Յունուար 2002

3 . Գ. Այո, այս մէկը երեք տարի առաջ գրած էի եւ չէի ղրկած որեւէ տեղ։ 
Բայց կարծեմ այժմէական կարելի էնկատել։

«Մարմարա», 7 Փեւրրուար, 2005, Երկուշաբթի

ՊՐՈՒՔԼԻՆԻ ՄԷՋ ԱՃՈՂ ՆՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ ՄԸ՝ ԻՐ ՀԱՅ ԴՊՐՈՑՈՎ
Որպէսզի Կաղանդ տօնենք տեւական 
ուր որ գացինք ուր որ գաղթեցինք 
մեզի հետ մեր ծառն ալ տարինք։

Զահրաւր

Ելեքտրական դաշնակէ մը արհեստավարժ մատներու հպումէն սահող, ախոր
ժալուր եղանակին արձագանգը դուրսը՝ Պրուքլինի Սուրբ էտմոնտ կաթողիկէ եկե– 
ղեցտյ սրահին հանդիպակաց մայթին կը հասնէր, երբ հասանք Հայկական Ծնունդ
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մը տօնելու Պրուքլինի ռուսահայ համայնքի հայկական միօրեայ վարժարանի աշա
կերտութեան եւ ծնողներուն հետ։ Արդիական բարձրախօսի դրութիւնը - շէնքը 
դղրդացնելու չափ բարձը -  ուրախ տրամւսդրութեամբ կը վարակէր ժամանող հիւ– 
րերը։ Մեզի հետ ուրիշ ներս մտնողներ ալ կային։ Սրահին մէջ Ծննդեւսն զարդա
րանքի գունագեղութեամբ ռուսերէն բառեր, քաղաքավարութեան բոլոր ժեստերը 
գործադրելով կարճ նախադասութիւններ օղին մէջ հանգիստ կը տողանցէին։

Լեզոփն անտեղեակ՝ ուշադրութիւնս սկսայ լարել շուրջ բոլորս, ու աչքերս 
փոխն ի փոխ գամուած մնացին երեք բարձրախօսներու շուրջ հայկական տա
րազներով դիրք բռնած երեք խումբ դպրոցական տարիքի տղոց շրթներուն։ 
Տակաւին փորձ կ՚ընէին յաջորդող յայտագրին համար։ <ատ հատ հայերէն թա
ռեր կը հասնին ականջիս ռուսական երգերու ոճով։ Կը նայիմ աղոտր սեւ չամիչ 
աչքերով եւ իրար բարեւող երկար, սեւ ու թաւ յօնքերով հայ տղոց ու աղջիկնե
րուն, որոնց բերնէն երաժշտութիւնը կը հոսի կարծես։ Անկասկած հայու զաւակ 
են եւ շատ լաւ պատրաստուած՝ այս մեծ օրուան համար։

-  Այս տիկինը Տբիլիսիից (Թփֆլիս), Վրւսսւոանից է,– տանտիրուհիի լրջու
թեանդ մէկ առ մէկ կը ջանայ ներկաները մեզի ներկայացնել վարժարանի ընդ
հանուր պատասխանատու եւ օրուան հանդէս-ճաշկերոյթը համագրող բժշկուհի 
Սվետլանւս Ամիրխանեանը,– այս տիկինը Սումկայիթէն է, էն միւսը Պաքոփց է, 
էն միւսը... վաբշեմ բոլորն էլ Հայաստանից դուրս Ո-ուսաստանի էս կամ էն կող– 
մից եկած հայեր են։ Սրանք ոչ մի առիթ չեն ունեցել, կրօնական դաստիարա
կութիւն ստանալը, ուզըմ են հայերէն աղօթք, պատմութիւն սովորեն։ Մենք էլ 
աշխատում ենք մի կենտրոն ունենալ... մեզ համար մի տեղ, մշակոյթի կենտրոն 
սարքենք, էնպէս անենք, որ մեր մեծերը հասկանան, թէ էս սիրուն, խելօք, հայի 
երեխէքը մեղք են, չկորչեն, գնան...։

Պարզ է։ Ինչպէս իւրաքանչիւր նոր կազմաւորոտղ համայնք, իր նմաններուն 
հանդիպելու ու բարեկամութիւններ հաստատելու կարօտախտէն վարակուած՝ 
կը փափաքի գոհացնել այն զօրաւոր պահանջքը, որ կը կոչուի պատկանելիու– 
թեան զգացում։ Հայ դպրոցը առաջին փարոսն է, ուր կ՚ուղղուին բոլոր գաղթա
կաններուն աչքերը։ Ահաւասիկ Նիւ Եորքի Սուրբ Վարդան Մայր Տաճարի հո
վանաւորութեանդ սկսած է աւելնալ թիլը ռուսախօս այն ընտանիքներուն, որոնք 
կը փափաքին գտնել ու սնանիլ իրենց արմատներով։

Ռուսախօս այս ծնողները իրենց զաւակները հայկական վարժարան կը ղրկեն։ 
Միօրեայ է։ Կը կոչուի Պրուքլինի Սուրբ Լուսաւորիչ Դպրոց։ Դա սաւան գութի ւննե– 
րը տեղի կ՚ունենան Սուրբ էտմոնտ կաթողիկէ (ոչ-հայ) եկեղեցւոյ համալիրին մէջ 
(վարձու դասարաններով եւ սրահով), Կիրակի օրերը, կէսօրէ ետք, ժամը 2-էն 6։ 
Կը դասաւանդուին հայերէն լեզու, պատմութիւն, կրօնք, երաժշտութիւն եւ պար։ 
2005-2006 տարեշրջանը սկսած է մօտատրապէս 30 աշակերտներով։ Տարեկան
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կրթաթոշակը 200 տոլար է կամ ամիսը 20 տոլար։ Անցնող տասը տարիներու ըն֊ 
թացքին վարժարանին պատասխանատուութիւնը յաջորդաբար ստանձնած են 
Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Զօհրապեան եւ Գերշ. Անանիա Արք. Արապաճեան։

Հեռանկարը հայ կեդրոն մը ունենալն է։ 2002-էն սկսեալ բժշկուհի Սվետլանա 
Ամիրխանեան որպէս ընդհանուր ղեկավար եւ հոգաբարձութեան ատենապետ 
լրջօրէն կ՚աշխատի վարժարանը ամուր հիմերու վրայ դնելու։ Հոգետր աջակիցը 
Արժ. Տ. Մարտիրոս Քհնյ. Չեւեանն է, լուսարարապետը Ս. Վարդան Մայր Տա
ճարի։ Տիկ. Ամիրխանեանին վարժարանէն ներս գլխաւոր գործակիցն է Մարինա 
Պաղտասարովնա՝ որպէս տնօրէնուհի։ Իսկ ուսուցչւսկան կազմը կը բաղկանայ 
մասնագիտութեան տէր անձնաւորութիւնն եր է՝ կրօնա-բարոյական դաստիարա
կութեան ուսուցիչ Բրշ. Սրկ. Վահէ Յովսէփեան, հայերէն լեզուի դասատուներն 
են ժիւլիէթւս Գրիգորեսւն, Փառանձեմ Յակոբեան, երգի դասատու՝ Վաղարշակ 
Օհանեան, պարուսոյցներ՝ տէր եւ տիկ. Թովմաս եւ Աիւտմիլա Յարութիւնեան։

Տօնական տրամադրութիւնը վարակիչ է, իսկ սեղանները առատօրէն 
հիւրընկալ ու ախորժագրգիռ։ Տիկ. Ամիրխանեան կը զգուշացնէ թէ տնօրհնէք 
եւ սեղանօրհնէք պիտի ըլլայ։

Շուտով կը ժամանէ Տէր Հայրը՝ իրեն օգնական ունենալով էջմիածնէն ժա
մանած Ս. Ներսէս դասընթացքի ուսանող-քահանայացու Սարկաւագ Վա
հէ Յովսէւիեանը։ Տէր Հայրը նախ անգլերէն լեզոտվ կը բացատրէ տնօրհնէ– 
քին եւ անդաստանին իմաստը։ Ցոյց կու տայ սուրբ մկրտութեան խորհրդանիշ 
օրհնուած ջուրը, որ փոքրիկ շիշերուն մէջ լեցուած պատրաստ է իւրաքանչիւր 
ընտանիքին հասնելու սուրբ նշխարին հետ։ Ինչպէս նաեւ Առաջնորդարանին 
օրացոյցէն օրինակ մը ցոյց տալով Տէր Հայրը կը յիշեցնէ թէ իւրաքանչիւր հայ 
ընտանիք, տեղեակ ըլլալու համար հայկական տօներուն, կրնայ հետեւիլ այդ 
երկլեզու (անգլերէն-հայերէն) օրացոյցին։ Վահէ Սարկաւագ Յովսէփեան իր 
կարգին Տէր Հօր բացատրութիւնները կը կրկնէ ռուսերէնով։

Սեղանի օրհնութենէն ետք պետական քայլերգներով յայտագիրը կը սկսի։ 
Երգ, պար եւ ասմունք մէկը միւսին յաջորդելով ծնողներուն եւ հիւր հանդիսա
տեսներուն կուրծքերը հպարտութեամբ կը լեցնեն։ Յայտագիրը ճոխ է հայերէն 
«էջմիածին», «Նոր տարի անթառամ», «Ձմրան գալուստ», «Կաթիլ» երգերով եւ 
անգլերէն «Սաունտ աֆ միւզիք»էն առնուած երգերով։

ե՝նչ շնորհալի զաւակներ ունինք, եւ ինչ ախորժակով կ՚երգեն։ Սակայն ոչ 
մէկ երգ այնքան վարակիչ էր, որքան «էրեբունի֊Երեււսն» բազմաձայն խմբեր
գը, որ եզրաւիւսկեց աշակերտութեան բաժինը։

Հայերէն եւ ռուսերէն խօսող Կաղանդ Պապան ալ (Պրն. Եուրի Ծւստուրով) 
շուտով ժամանեց վարձատրելու եւ գնահատելու հայ տղաքն ու իրենց ծնող
ները։ Աշակերտներուն եւ ծնողներուն հետ վարակիչ աշխուժութեամբ պարեց։
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Ապա իւրաքանչիւր աշակերտ այս առատաձեռն Կաղանդ Պապայէն ստացաւ 
գեղեցիկ ծրարներով նուէրներ՝ առ ի գնահատանք Կիրակի յետմիջօրէներուն 
հայ վարժարանէն ներս տարած աշխատանքին։

Ընդարձակ պարասրահին մէջ իրարու յաջորդող աշխոյժ պարեղանակները 
վարակիչ էին։ Ներկաները, մեծ ու պզտիկ տօնական տրամադրութեան մէջ, բո– 
լորն ալ ոտքի էին։ Նազանքով օրօրուող հայուհիներ իրենց նազելաշուք ձեռքի 
շարժումներով ու տղամարդոց պարելու իւրայատուկ ձեւը կը մատնէին անցեա
լի իրենց պատրաստուածութիւնը այս մարզէն ներս։ Մշակոյթ մը ամբողջ նոր 
միջավայրին դէմ-յանդիման կը գտնուէր։

Իսկ ականջիս մէջ Սվետլանային խօսքերը անդադար կը մրճահարեն նոյն 
նախադասութիւնը, «էս էրեխէքը մեղք են, չկորչեն, գնան...»։

Ռուսահայ բարեկամուհիիս խօսքերը կը հանդիպին պոլսահայ բանաստեղծ 
Իգնա Սարըասլանին մտքիս մէջ կրկնուող «Կէս մը» բանաստեղծութեան տողե
րուն՝ շարունակելու տրամադրութիւնս.

Բաժանումներով... գաղթելով... կարօտներով ակօսուած
Կէս մը սիրտ հոս, կէս մը սիրտ հոն
Ո՜վ գիտէ երբ երկու կէսերը պիտի միանան։

Մինչ այդ պորտալարը սնունդէ չզրկելու համար մեծ հարցականը այս երկ– 
րագունտին վրայ ամէն տեղ է.

-  Քանի դպրոց, քանի կեդրոն պէտք է կառուցել։
-  «էս էրեխէքը մեղք են, չկորչեն, գնան...»։

Պրրոքլին, Նիւ Եորք, 10 Յունուար, 2006  
«Մարմարա», 26 Յունուար, 2006, Հինգշաբթի

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՕՐԱՏԵՏՐԷՆ. ՏԱՓԱԿ ԱՆԻՒ

Մեծ հիացումի ու գնահատանքի արժանի են բոլոր այն հայ ծնողները, որոնք 
նիւեորքեան կեանքի մեր պայմաններուն մէջ կ՚որոշեն իրենց զաւակը հայ վար
ժարան ղրկել։ Որքան դժուար է անոնց համար, երբ մանաւանդ տան, գործին 
եւ դպրոցի հասցէներու եռանկիւնը մեծ է։ Շատ շատեր տասնհինգ-քսան մղոն 
հեռաւորութիւնէ կու գան։ Քիչ է թիլը այն ծնողներուն, որոնք իրենց զաւկին հա
յեցի դաստիարակութեան սիրոյն գիտակցուած զոհողութեամբ եւ հեռւստեսու– 
թեամբ մը կը յաջողին գոնէ տան հասցէով մօտենալ հայ դպրոցին։

Հասցէի մօտութիւնը սակայն բնաւ ալ կապ չէ ունեցած ճշդապահութեան 
հետ։ Տարիներու ընթացքին կը տեսնեմ, թէ աշխարհագրական դիրքը չէ, որ կը
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նպաստէ աշակերտը ժամանւսկին դպրոց հասցնելու։ Շատ յաճախակի երեւոյթ 
է, որ ամէնէն մօտ բնակողը աւելի ուշ կը բերէ իր զաւակը, քան հեռուէն եկո
ղը։ Կարծես որոշ ձեւով մարդկային նկարագրին մաս կը կազմէ ոեւէ հանդէսի, 
ժամադրութեան, նոյնիսկ գործի հասնելու համար ճշդապահութիւն պահպւսնե– 
լու սովորութիւնը։ Ամէն հաւաքականութեան մէջ կայ այս «հիւանդութիւնը»։ Ան
պայման որոշ տոկոս մը կայ, որ ուշացումով կը հասնի իր ժամադրութեան։ Մի֊ 
մի այն հայկական ժամադրութեան հաւատացողներու ախտը չէ այս։

Մեր վարժարանի ծնողական ուղեցոյցին մէջ նշուած է, որ առաւօտեան 
աղօթքի ժամէն գէթ տասնհինգ վայրկեան առաջ բոլոր աշակերտները դասա
րան մտած պէտք է ըլլան։ Մեր պարագային ներելի է տարին մի քանի ուշա– 
ցում, մանաւանդ նիւեորքեան կլիմայով եւ երթեւեկութեամբ։ Սակայն երբ ամէն 
շաբաթ մի քանի անգամ կը կրկնուի, արդէն արդար չէ մնացեալին՝ ճշդապահ 
աշակերտներուն եւ դասատուներուն համար։ Ոեւէ ուսուցիչ դասապահի գանգը 
հնչելէն առաջ կ՛ուզէ որ աշակերտները հոգեպէս պատրաստուած ըլլան եւ ոչ թէ 
հեւ ի հեւ գրասեղանին հասնին։

Մեզի տրուած արդարացուցիչ պատմութիւններէն հաւանաբար շատ մը դէպ
քեր իրաւ պատահած կրնան ըլլալ։ Բայց երբ մի քանի անգամ միեւնոյն բանը 
կը պատահի, կամ ճամբադ կը փոխես եւ կամ քիչ մը աւելի կանուխ տունէն 
դուրս կ՚ելլես՝ նոյն դժուարութիւնը շրջանցելու համար։ Ստեղծագործ միտք ունի 
մեր ժողովուրդը։ Արդարացումի համար ինչ ինչ պատմութիւններ ըսես որ յօ
րինուած չեն տասնամեակներու ընթացքին։ Կարելի չէ բոլորը հոս թուել։ Սա
կայն մէկ դէպք կ՛արժէ յիշատակել հոս։

Օր մը առաւօտեան աղօթքէն ետք առաջին դասարանցի էտիսընը եկաւ եւ 
լացակումած աչքերը վար պահելով՝ գրասենեակին դրան առաջ կեցաւ։

-  էտիսըն, նորէն ուշացաք...
-  Այո Տիկին, բայց այսօր ճի՚շդ կ՚ըսեմ... տափակ անիւ ունեցանք...
֊  Ինչ ունեցաք,– մեքենաբար հարց տուի առանց կապելու բառերուն իմաստը։
-  Տա-ւիակ ա-նիւ -  ֆլէթ թայր -  ք|ցէ էւրօ,– վանկ առ վանկ կրկնեց Էտիսընը 

դասը լաւ սորված աշակերտի մը պէս՝ վեց տարեկանի իր բարի դէմքը աւելի 
համարձակօրէն ինծի դարձնելով։

Անսպասելի այս թարգմանութեան ի տես չկրցայ ժպիտս զսպել։ էտիսընը 
բռնած էր արդէն թոյլ կէտս։

-  Բայց ինչու կը խնդաք, Տիկի՛ն, չէ որ Դուք կ՚ուզէք որ Ձեզի հետ խօսած 
ատեն ամէն բան հայերէնով ըսենք...

-  էաւ, եթէ այդպէս է, հիմա գնա դասարանդ,– էտիսընին գլուխը շոյելով ըսխ– 
Այսօր ուսուցչիդ կըյիշեցնեմ, որ ուշ չարձանագրէ քեզի։ Բայց եղբայրդ ուր է։

-  Վարը կը սպասէ։ Ի՛նքը ինծի ըսաւ, թէ քեզի հայերէնով ըսեմ։
Եղբայրը աւարտական դասարանի աշակերտ էր։

174



Յաջորդող տարիներուն էտիսընը բնաւ ուշ չարձանագրեց։ Եղբայրը, վարժարա
նիս վեցերորդը աւարտելով, մեր քովի պետական միջնակարգը սկսած էր յաճախել։ 
Այդ վարժարանին դասապահերը մեր վարժարանէն կէս ժամ առաջ կը սկսէին։

Շահողը էտիսընն էր եւ իր դասընկերները։ Որովհետեւ ծնողքը պարտաւոր 
էր կանուխ շարժելու եւ միւս զաւակը պետական դպրոց հասցնելու օրինաւորա
պէս... կէս ժամ առաջ։

Հետաքրքիր եմ։ Հոն ալ կրնային նոյն պատմութիւնները պատմել։

Պէյսայցւ, Նիւ Եորք, Սեպտեմբեր 2007  
«Մարմարա», 5 Հոկտեմբեր, 2007, Ուրբաթ

ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆ Թէ՞ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԱՊԱՀ

Վերջին երկու ամսուայ ընթացքին Պէյսայտի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօ– 
րեայ Վարժարանի ընտանիքը կորսնցուց չորս մեծ հայրիկներ։ Չորս անհատ– 
ներ՝ բոլորովին տարբեր իրենց նկարագրով, մասնագիտութեամբ եւ իրենց 
կատարած դերերով։ Իւրաքանչիւրը այս չորսէն վարժարանիս քառասնամեայ 
պատմութեան տարբեր ժամանակաշրջաններուն սիրելի դէմքեր էին իրենց ուղ
ղակի կամ անուղղակի ներդրումով, իրենց գործնական աշխատանքով եւ կամ 
քաջալերական շատ պարզ ներկայութեամբ։

Իսկ այսօր անոնք մեզի կը թողուն իրենց կեանքի պատմութեան յուշը։
Մին ճէք Կէվրէքեանն է, որ եօթանասունական թուականներուն, վարժարա

նիս պետականօրէն վաւերացման օրերուն, շատ կարետր դեր կատարած էր 
հանգանակութեան խմբակին գլուխն անցնելով։

ճէք Կէվրէքեան Նիւ Եորք քաղաքի մէջ 1931-ին ծնած հայորդի մըն էր։ Հան– 
գուցեալ իր կրտսեր եղբօր՝ Լէրիին հետ իրենց սրտին մէկ անկիւնը հայ դպրո– 
ցին նուիրած էին։ ճէք ինքնին բծախնդիր հայախօս մըն էր։ Կիպրոսէն Եգիպ– 
տոս գաղթած, Պէրպէրեանի տղայոց վարժարանին մէջ ուսուցչութիւն ըրած 
հօր՝ Նորայր Կէվրէքեանի անմիջական շունչին տակ մեծցած հայ մը։ Համալ
սարանական վկայականը (տնտեսագիտութիւն) ստացած էր Նիւ Եորքի Ֆորտ– 
հըմ Համալսարանէն։ Ունէր ամերիկեան եւ հայկական արժէքատր արուեստի 
գործերու, մագաղաթներու, գիրքերու, դրամներու հաւաքածոյ մը։ Սիրով ընդա
ռաջելով մեր հրաւէրին՝ քանիցս եկած էր մեր աշակերտներուն ցուցադրելու եւ 
պատմելու խնամքով պահած իր հաւաքածոյէն ամէն մէկ արժէքատր իրի մա
սին։ Պրն. Կէվրէքեանի մագաղաթներէն մաս մը ցուցադրուած էր Նիւ Եորքի 
(Մէնհէթըն) Մորկըն Թանգարանին մէջ, իսկ իր նուիրած ոսկեայ հայկական 
խաչը մնայուն ցուցադրութեան մաս կը կազմէ Նիւ Եորքի Բնական Պւստմու֊ 
թիւններու Թանգարանին ասիական բաժնին հայկական անկիւնին մէջ։
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Մեր յաջորդ մեծ հայրիկը Գէորգ Տւսղլեանն էր։ Թէեւ ուղղակիօրէն վարժա
րանիս համար գործունէութիւն մը չէր ունեցած, սակայն անցնող մօտաւորա
պես երկու տասնւսմեակներու ընթացքին ամէն Երեքշաբթի զինք կը տեսնէինք 
եկեղեցւոյ Գալուստեան սրահին մէջ, թոշակառուներու (ոսկեայ տարիք, ինչպէս 
իրենք զիրենք կը կոչեն) խմբակին հետ։ Կը միանար իր տարեկիցներուն հետ 
«թավլու-նարտի մը նետելու» կամ թղթախաղով զբաղելու։ Առատաձեռնօրէն կը 
քաջալերէր մեր վարժարանին գրեթէ բոլոր ձեռնարկները։ «Հարցը որ դպրոցին 
գայ, ձեռքս գրպանիս մէջ չեմ կրնար պահել»,– կողմնակի աչք մը ընելով բարձ
րաձայն կ՚ըսէր ինծի, որ շուրջիններուն ալ լսելի դառնար։ Իր կեանքի դժուարու
թիւները հիւմորով խառն պատմելու ձեւ մը ունէր, միշտ ալ իր պատմութիւնե
րը ուշադիր ունկնդրող խումբով մը կը շրջապատուէին։

Հայ անհատին կեանքի պատմութեան մէկ ուրիշ երեսը պատկերող տիպար 
մըն էր՝ Պէյրութէն ներգաղթով Հայաստան հաստատուած եւ Հայաստանէն եօ֊ 
թանասունւսկան թուականներուն Նիւ Եորք արտագաղթած։

Մեր երրորդ մեծ հայրիկը պարոն Յակոբ Եղնուկեանն է։ Թունդ հայրենասէր 
ու հայասէր՝ գիտնական ճարտարապետ Յակոբին արմատները մինչեւ Մալկա– 
րա կը հասնին։ Ինք սակայն ծնած է Փլովտիւ, Պուլկարիա։ 1946-ին ներգաղթով 
հաստատուած է Հայաստան, բարձրագոյն ուսում ստանալով՝ ճարտարագէտ 
եւ հեղինակ է շարք մը գիւտերու։ 1971-ին ընտանիքով կ՚անցնի Պաքու, հոնկէ 
Լիբւսնան՝ ի վերջոյ հաստատուելու համար Միացեալ Նահանգներ։ Վերջապէս 
Ամերիկայի մէջ կոչուելու համար Հայաստանցի։

Հոս Նիւ Եորքի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանէն ներս է որ 
ծանօթացայ Եղնուկեան ընտանիքին, իրենց շնորհալի զաւակներուն՝ իմ աշա
կերտներուս միջոցաւ։ Հայ արմատին ամուր կառչած մեծ հայր Յակոբին ոգին 
դարերէն կու գայ եւ ւիւսյլուն կերպով կը ցոլանայ երիտասարդ հայր Կարօ ֊  որդի 
Յակոբի -  Եղնուկեանի եւ իր նոյնքան հայրենասէր տիկնոջ՝ Ռուզաննային հինգ 
զաւակներուն ընդմէջէն։ Այսօրուայ պայմաններով եւ մտայնութեամբ Եղնուկեան 
ընտանիքին երիտասարդ շառաւիղը քաջութիւնը ունի հինգ զաւակ շնորհելու հայ 
ազգին։ Անվերապահօրէն իւրաքանչիւրը անոնցմէ պատիւ պիտի բերէ ոչ միայն 
իրենց մեծ հօր անուան եւ ծնողքին, այլ նաեւ՝ Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ 
Վարժարանին շրջանաւարտից միութեան՝ իրենց առաքինութեամբ, աշխատասի– 
րութեամբ, հայրենասիրութեամբ եւ խոստմնալից ապագայով։

Մեր չորրոդ կորուստը մեծ հայրիկ Պրն. Մինաս Ուղուրլեանն է։ Սրբոց Նահա
տակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի ընտանիքը կը ճանչնար զխ-Փ որպէս Պարոն 
Մինաս կամ «Տայ տայ Մինաս»։ Բոլորին քեռին էր շրթունքէն կախ իր յատկա
նշական մեծ ու բարի ժպիտով։ Իսկ եկեղեցի-դպրոցին շէնքէն ներս, Երեքշաբթի 
օրերուն «ոսկեայ տարիքի» խմբակին մէջ ներկայութիւն մը, որուն «բարի լոյսին» 
անպայման պիտի յաջորդէին «ինչպէս ես, աղջի՛կս, դպրոցը ինչ վիճակի մէջ է,
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աշակերտութեան թիլը ուր հւսսաւ...» հարցումները։ Հպւսրտ էր մեր վարժարան 
յաճախած իր թոռնիկ Արա Աուրատեանով, որ այսօր Պէյսայտի Պենճամին Քւսր– 
տոզօ Պետական երկրորդական վարժարանէն ներս անգլերէն լեզուի ուսուցիչ է։

Ամառնային արձակուրդով երկրէն դուրս ըլլալուս դժբախտաբար չկրցայ 
վերոյիշեալ երեքին թաղման արարողութիւններուն ներկայ ըլլալ։ Վստահ եմ, 
իւրաքանչիւր հանգուցեալին կեանքին ու գործունէութեան մասին պատշաճ 
կենսագրական տեղեկութիւններ տրուած էին օրին որպէս դամբանական։

Վերադարձիս Պարոն Մինասին մահուան գոյժը հասաւ դպրոց։
Թաղման արարողութիւնը կատարեց ընտանիքին հետ սերտ կապ ունեցող 

Սրբոց Նահատակաց եկեղեցտյ նախկին հովիւ Արժ. Տ. Գառնիկ Աւագ Քհնյ. 
Հւսլաճեան։ Պարոն Մինասին դուստրը՝ Լուսինը, եկեղեցտյ քարտուղարուհին 
եղած էր իր հովուական շրջանին։ Իսկ որդին՝ Սարկաւագ Ասդիտը, երկար տա
րիներ ծառայած էր հայ եկեղեցտյ խորանին։ Տէր Հայրը, նկատի առնելով յու
ղարկաւորներու խառն ներկայութիւնը, Արային ոչ-հայ պաշտօնակիցները եւ 
ընտանիքին ամերիկացի խնամիները, թէ անգլերէնով եւ թէ հայերէնով սեղմ, 
սակայն համապարփակ տուաւ Պարոն Մինասին կեանքին պատմութիւնը։

Աւելի շուտ պատմութեան դաս մըն էր որ Տէր Հայրը իր հանդարտ ոճով եւ 
ազդեցիկ ձայնով տուաւ երկու հարիւրի չափ յուղարկաւորներուս։ Պատմեց, որ 
Պարոն Մինաս էվէրէկ ծնած էր։ Նոր սերունդէն ով գիտէ այսօր էվէրէկի աշ
խարհագրական դիրքին մասին։ Տէր Հայրը ըսաւ, թէ այսօր Թուրքիոյ Կեսարիոյ 
շրջանին մէջ կը գտնուի այս երբեմնի հայաշատ ու հայախօս քաղաքը։ Այն Կե– 
սարիան, ուր ուսում ստացած էր հայ ժողովուրդի պատմութեան սուրբերէն մին՝ 
Անակի որդի Գրիգոր Լուսաւորիչը։ Տասնեօթը դար առաջ՝ 301 թուականին հայ 
ազգը պեւուսկանօրէն առաջին քրիսւոոնեւսյ երկիրը հռչակել տուող սուրբն է ան։ 
Կեսարիան թրքախօս շրջան մը ըլլալով հանդերձ՝ հայահոծ էվէրէկը հայախօս 
եւ հայաբնակ քաղաք մըն էր 1915 թուականէն առաջ։ Ուր եւ նաեւ 1921-ին ծնած 
էր Պարոն Մինաս։ Ընտանիքը շուտով փոխադրուած էր Պոլիս։ Պոլսոյ մէջ տեղի 
ունեցած 1955-ի դէպքերէն ետք, Աւստրալիայէն մինչեւ Հարաւային ու Հիւսիսւսյին 
Ամերիկաները ցիրուցան եղած պոլսահայերուն պէս Պարոն Մինասն ալ իր ըն
տանիքին հետ կը թողու Պոլիսը եւ կը հաստատուի Նիւ Եորք։

Յուղարկատրութեան աւարտին հետաքրքրական էր լսել ուսուցիչ Արային 
ամերիկացի պաշտօնակիցներէն մին։

“\^օ«1 1հւտ \̂ ջտ տւ րոտւ հւտէօր̂  ւօտտօո, տ6V6Ոէ66Ո օտոէսոօտ տ 10 տտսէ6տ1” - 
«Տասնեօթը դաըու պատմութիւնը տասը վայըկեանի մէջ ամփոփող պատմու
թեան փոքըիկ դաս մըն էը ասիկա»,– նկատեց ան։

Տէր Հօր դամբանական-պատգամը պարարտ հողի վրայ ինկած էր։ Ամերի
կացի ուսուցչին ակնարկը երկար մտածել տուաւ ինծի։

Իւրաքանչիւր անհետացող հայուն հետ պատմութեան ինչ ինչ ծալքեր, թուա
կաններ եւ աշխարհագրական ինչ վայրեր կը ծրարուին մէկ կողմ։
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Ամերիկացի ուսուցիչը մոռցած՝ կը մտածէի մեր ներկայ ու գալիք սերունդնե
րուն մասին։ Անոնց համար ի՞նչ պիտի նշանակեն 301, 1700, 1915, 1946, 1955 
թուականները։ Հապա էվէրէքկը, Բալուն, էրզրումը, Սիսը, Նիկտէն, Ստանան, 
Այնթապն ուՔիլիսը։ Իսկ ինչ էներգաղթն ու արտագաղթը։

Պատմութեան դասը միայն դասարաններուն մէջ չէ որ կը տրոփ, ես ինծի 
կ՚եզրակւսցնեմ։

Խաղաղութիւն մեր պատմութենէն ծրար մը իրենց հետ տանող հոգիներուն։ 
Հազար շնորհակալութիւն պատմութեան ջահը վառ պահող սերմնացաններուն։

Նիւ Եորք, 20 Օգոստոս, 2008  
«Մարմարա», 2 Սեպտեմբեր, 2008, Երեքշաբթի

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՕՐԱԳՐԷՆ. ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. 
ԵՐԵՔ ՊԱՏԿԵՐ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԷՆ

(Տնօրէնիս Պւսրոն Երուանդ Ակիշեանին)

«... Երկլեզու անձերու մւոային կարողութիւններուն մասին 
ուսումնասիրութիւնները կը յանգին այն եզրակացութեան, 
թէ այն մանուկները, որոնք կանոնաւորապէս երկու լեզու կը 
գործածեն, աւելի յաջող կ՚ըլլան գործողութիւններու առաջ– 
նահերթութիւնը համադրելու (բոօոնտւո§ էՅտևտ) եւ բազմա– 
գործողութիւններու (րոս1էւէՅտ1<տ§) մէջ»։

Սեւակ Փանոսեան

Այս շաբաթավեըջին հաըսանեկան խրախճանքի մը մէջ էի։ Ընտանեկան գե– 
ղեցիկ պահ մըն էր՝ բարեկամներով եւ մանաւանդ տարբեր քաղաքներէ ժամա
նած մօտիկ ու հեռաւոր ազգականներով շրջապատուած, որոնց հետ տեսնուելը 
նման առիթներով հազիւ թէ կարելի կը դառնայ։

Սրահը լեցուն էր գեղեցիկ հագուած, կատարեալ արդուզարդերով իգական 
սեռի ներկայացուցիչներով եւ մանաւանդ՝ անոնց կողքին փողկապատր տղա– 
մարդկանոցով, որոնք այլապէս այդ «լուծին տակ» մտնելու այնքան կը դժկա– 
մին, կը փայլէին այդ օր իրենց ճերմակ շապիկներուն հետ ճաշակաւոր փող– 
կապներուն գոյներով։ Պատանի տղաք, պաշտօնական հագուածքով, հասուն 
երիտասարդի տեսք առած, իշխանավայել կերպով իրենց տարեկից օրիորդնե– 
րուն պարի կը հրաւիրէին հայ երիտասարդներով կազմուած նուագախումբին 
հայկական երաժշտութեան ռիթմին տակ։

Սիրտ զովացնող պատկերներ էին ամենուրեք։
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Դպրոցի արձանագրութեան օրերու մտսւհոգութիւնները մէկդի ծրարած էի՝ 
որոշելով, որ այս շաբաթավերջին պիտի անջատուիմ սաօրեայէս եւ լիցքա
թափուիմ հոգերէս։ Անցնող մի քանի օրերու ընթացքին հոգիս խռովող դէպքե
րը, իրենց զաւակները հայ դպրոց չարձանագրող ծնողներու չքմեղանքի «ար
դարացուցիչ բացատրութիւնները» շատ ծանր ազդած էին վրաս։

Ինչու չկարենանք մեր վարժարանները հայ երեխաներով լեցնել, մանաւանդ՝ 
Նիւ Եորքի նման հայահոծ շրջանի մը մէջ։

Մեր ծնողները չորս-հինգ զաւակով ինչպէս կրցան հայ դպրոցէ չզրկել մեզ 
(իմ պարագայիս հինգ հոգի), իսկ հիմակուայ մեր նոր սերունդը մէկ կամ եր
կու զաւակով շուարած են, թէ ինչպէս դասաւորեն իրենց անձնական կեանքն ու 
զաւակներուն դաստիարակութիւնը։

Վերամուտի պատրաստութեան մէջ ենք։ Օր առաջ կ՚աշխատինք դասարան
ներուն դասագրքերը հոգալ, դասարան առ դասարան աշակերտներուն ցանկը 
պատրաստել՝ ուսուցիչներուն տրամադրելու համար։ Իսկ ուսուցիչները, արդէն 
Օգոստոսի վերջին օրերուն գրեթէ ամէն օր իրենց դասարաններուն մէջն են՝ 
պատերը զարդարելու, իրենց աշակերտները խանդավառութեամբ դիմաւորելու։

Գրասենեակին հեռաձայնը կը հնչէ։ Ծնողներէն մին գիծի վրայ է։ Երկրորդ 
դասարան փոխադրուելիք աղջնակի մը մայրն է։ Կ՚ուրախանամ։ «Արձանագրե
լու պիտի գայ հւսրկաւ»,– կ՚անցնի մտքէս։

֊  Շատ կը ներէք, տիկին տնօրէնուհի, աղջիկս չպիտի արձանագրեմ այս 
տարի։ Շատ դժուար է ճամբորդութիւնը, կը քնանայ ինքնաշարժին մէջ, մինչեւ 
տուն հասնինք, ուժ չ՚ունենար դաս սորվելու, հայերէնն ալ շատ դժուարին կու 
գայ, ուրիշ բաներէն ալ կը զրկուի կոր։

Աուռ կը լսեմ լսափողին միւս կողմէն։
-  Օրինակ՝ ինչպիսի բաներէն կը զրկուի Ձեր աղջիկը, տիկի՛ն։
-  Պալէի դասի չի կրնար երթալ, ճիմնազեումի բնաւ ուժ չի մնար կոր... այ

սինքն՝ գիտեմ, աւելի կանուխ պէտք էր որ լուր տուած ըլլայի, բայց շատ դրի– 
վերցուցի, ինչ որ դպրոցը դասագրքերու ծախս ըրած է, կը վճարեմ,– մէկ շուն
չով, լաւ պատրաստուած դասի պէս իրարու ետեւէ կը գեղգեղէ։ Եւ վրան ալ 
կ՚աւելցնէ չքմեղանքի կարագով օծելու իր խօսքը.– Մենք դպրոցը շատ շատ կը 
սիրենք... սխալ մի հասկնաք զիս, տիկի՛ն, աղջի՛կս չ՚ուզեր կոր... հայերէնը շատ 
դժուարին կու գայ կոր...։

Երբ զրկուողը գիտակից չէ, թէ իսկապէս ինչէն կը զրկուի... Ալ ինչ խօսիլ... 
ինչ ըսել մօրը, երբ վեց տարեկան աղջնակը կ՚որոշէ, իսկ մայրն ալ մտահոգ է, 
որ իր աղջնակը «ուրիշ բաներէ կը զրկուի... կոր...»։

Ասոր հակապատկեր՝ մեր վարժարանը ունի հայութեան հետ բացարձակ 
կապ չունեցող քորեացի ընտանիք մը, որ իր զաւակը արձանագրած է մեր հայ
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ւսմէնօրեւսյէն ներս։ Ս՜իեւնոյե դասարանի աշակերտ է այս աղջնակին հետ։ 
Ամէն տարի ենթադրեցինք, որ արդէն յաջորդ տարի այս երեխան հայ դպրոց 
գալիք չէ։ Ի գարնանս իր հայերէն լեզուի ուսուցչին եւ ինծի՝ ծնոդքը դասատու 
վարձեց ամրան ընթացքին առաջին դասարանցի տղեկին հայերէն դասերը 
հիմնաւորելու, որպէսզի վերամուտին երկրորդ դասարանի դասերը դիւրին գան 
իրեն։ Նոյն այս տղեկը դաշնակի եւ ջութակի դասեր ալ կ՚առնէ եւ մանաւանդ իր 
տարիքին համեմատ շատ լաւ ալ կը նուագէ։

Բայց այս բոլորը ինչու կը պատմեմ ձեզի։ Չէ որ ես հարսանիքի եկած եմ, 
ուրիշ քաղաքի մէջ եմ։ Պէտք է հեռու վանեմ ինձմէ բոլոր այս մտահոգութիւննե– 
րը՝ ընտանիքիս հետ հարազատիս այս հարսանիքը վայելելու։

Բայց ականջալուր կ՚ըլլամ սեղանակիցիս այցելող տիկնոջ մը խօսւսկցու– 
թեան։

՜  Չիք յիշեր մեզի, տասը տարի Ձեր մօտ՝ մայրաքաղաք Ոււսշինկթընի մէջ 
ապրեցանք, բայց երբ մեր զաւակները դպրոցի տարիք հասնելիք էին, շատ 
դրինք-վերցուցինք, ամուսինիս հետ որոշեցինք Ֆիլատէլֆիա փոխադրուիլ, որ 
մեր զաւակները Հայ Քոյրերու Վարժարան յաճախեն՝ իրենց կեանքի առաջին 
շրջանը հայ ամէնօրայ դպրոցով, հայ միջավայրին մէջ անցընել տալու համար։

-  Այո, այո, ինչպէս թէչեմյիշեր,– կ՚ըլլայ պատասխանը սեղանակիցիս., ու...
Սեղանակիցիս խօսակցութեան մնացեալը մասը այլեւս լսողութենէս դուրս

կը մնայ...։
Մտքով կրկին դպրոցին գրասենեակը կը փոխադրուիմ։ Պարեղանակներուն 

բարձրաղաղակ երաժշտութեան ռիթմին ընդմէջէն մեր վարժարանի գրասե– 
նեակին վերը յիշուած երկու ծնողներուն խօսակցութիւնները կրկին ականջիս 
մէջյստակօրէն ետդարձ մը կ՚ընեն։

Մինչ ամերիկածին հայ երիտասարդը կ՚երգէ.

Հայորդիք, որ կ՚ապրիք դուք հեռուն,
Մի՛ մոռնաք ձեր մայրենի լեզուն։

Զաւակներուն հայեցի դաստիարակութեան համար քաղաք փոխող ծնողքին 
ես բնաւ ծանօթ չեմ։ Բայց ներողութիւն խնդրելով կը միջամտեմ սեղանակիցիս 
խօսակցութեան՝ պարզապէս ըսելու համար.

-  Փառք, հազար փառք, որ տակաւին հայ ժողովուրդը ունի ձեզի պէս հայ 
ծնողներ, որոնք քաղաքէ քաղաք տուն կը փոխադրեն, «ուրիշ բաներ» կը զո
հեն՝ միայն ու միայն իրենց զաւակներուն հայեցի կրթութիւն տալու պայմաններ 
ստեղծելու համար։

Իսկ քորեացի ծնողքին համար ալ պատէն կախուելիք շքանշան մը կը փոր֊ 
ձեմ յարմարցնել։
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Միաժամանակ Հալէպի իմ տնօրէնիս հոգեբանութեան մէկ դասը յիշելով՝ կը 
ւիորձեմ մեր արտասահմանեան կեանքի բաժակին պարպուած կէսը անտեսել 
ու լաւատեսօրէն լեցուն կէսը տեսնելով յուսադրուիլ։

Այո, կան նման հայ ծնողներ։

Պէյսայւր, Նիւ Եորք, 20 Օգոսւրոս, 2011

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՆԱՎ֊Ի ՀԻՒՐԵՐԸ՝
ԱՐՏԱ ԵՒ ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆՆԵՐ

Քանի մը տարի առաջ էր, Միացեալ Նահանգներու այս ափին ելեքտրոնա– 
յին կապով ուշադրութիւնս գրաւեց Կիպրոսէն հասնող խիստ շահեկան, հա
յերէնով ուսումնասիրութիւն մը՝ Տոքթ. Արաւս ճէպէճեան ստորագրութեամբ, 
«Երանի ծնողքս հայերէն սորվեցուցած ըլլային ինծի» վերնագիրով։ Նոյն շա
բաթն իսկ հանգուցեալ լրագրող եւ թարգմանիչ Արիս Սեւակ անգլերէնի թարգ
մանուած պատճէնը կը ղրկէր յօդուածին շահեկանութեան համար եւ մա– 
նաւանդ՝ հայերէն չկարդացողներուն ուշադրութեան յանձնելու։

Շատ չանցած՝ Հրւսյր ճէպէճեանի ստորագրութեամբ մակագրուած հատոր մը 
հասաւ ինծի՝ «Հւսյուն գոյապայքարի ճանապարհը» ընդհանուր խորագրով։

Հւսլէպցի ըլլալուս, ճէպէճեան գերդաստանին անունը ծանօթ էր։ Հալէպի մէջ 
ակնաբոյժ Տոքթ. Ռոպէր ճէպէճեանը հանրածանօթ մասնագէտ մըն էր։ Մի
ջին Արեւելքի մէջ դեռ 50-ականներուն կոյր մարդու մը տեսողութիւն տուած էր՝ 
նոր մահացած մէկուն աչքէն «լոյս»ը անմիջապէս հանելով եւ այդ աչազուրկին 
պատուաստելով։ Հրաշքի համազօր երեւոյթ էր, որ այդ օրերուն յաջողեցաւ։ Հայ 
թէ արաբ տուներէն ներս բերնէ բերան ճամբորդող, հիացմունքով խօսուող (դի– 
մատետրի չգոյութեան) ամենատաք նիւթն էր։ Իսկ մեր մանուկ հոգիներուն մէջ 
հպարտութիւնը անսահման էր։

ճէպէճեան մականունով հալէպեան յուշերն էին, որ յորդիլ սկսան։ Ունէի 
դասընկերներ, որոնք բոլորն ալ վերապրողներու զաւակ՝ հպարտ եւ յաջողակ 
այնթապցիներ էին։ Հաւանաբար բոլորն ալ նոյն արմատէն սերած։ Երբ ուսուց
չութեան սկսայ Հալէպի Այնթապու Կրթասիրաց Վարժարանին մէջ (1965-ին), 
քանի մը ամիս ետք խնամակալութեան երէց ատենապետ Սարգիս ճէպէճեա
նը մահացաւ։ Ամբողջ ղպրոցով՝ աշակերտներ, ուսուցչական կազմ եւ անօրէ
նութիւն, թափօր կազմած, դագաղին ետեւէն քալեցինք մինչեւ Ս. Աստուածա
ծին եկեղեցի (Քառասուն Մանկանցի շրջափակին մէջ նախկին եկեղեցին)՝ առ ի 
յարգանք վարժարանի արժանաւոր հոգաբարձու-խնամակալին։
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Կորսոււսծ հարազատներ գտնելու չափ հաճելի էր կապ հաստատել նոր սե
րունդի ներկայացուցիչ ճէպէժեսւն ամոլին հետ։ Քաղաքացիական-ընկերային 
կապերէն աւելի՝ զիս հիմա կը հետաքրքրէր այս երկու արժէքատր մասնագէտ
ներուն ներդրումը մեր այս օրերու արտասահմանեան կեանքին մէջ։

Ծանօթ ամոլին ստորագրութեամբ մէկը միւսին յաջորդող հետաքրքրական 
յօդուածներ սկսան երեւիլ (կամ՝ իմ աչքէս չփախչիլ) մեր անգլիատառ թէ հսւ֊ 
յատառ մամուլին մէջ. Տոքթ. Արտսւ ճէպէմեան “ 06Ո1Ջ1 օէ Օտոօշւժտ։ հւտէօր̂  օր 
Բօեէւօտ”, Հրւսյր ՃԷպԷճեան՝ «Համաշխւսրհայնացումը՝ ազգային-մշակութային 
ինքնութեան վերւսցում, թէ վերւսնորոգում»։

Կիպրոսէն Միացեալ Նահանգներ ճամբորդող եւ արտասահմանեան մամուլին 
մէջ երեւցող այս անունները զիս աւելի եւս մօտեցուցին այս մասնագէտներուն։

Նիւ Եորքի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի ընտանիքն ալ 
կ՚սւրժէր որ ծանօթանար այս արժէքատր մասնագէտներուն։ Մանաւանդ մեր 
օրերու ծնողներուն միտքը յոլզող, հրատապ հարցեր շօշափող նիւթեր էին ներ
կայացուելիքները։

Չորեքշաբթի, Մայիս 14, 2014-ի երեկոյեան, Հրայր եւ Արտա ճէպէճեանները 
հրաւիրուած էին ՍՆԱՎ-ի ընտանիքին հետ հանդիպումի մը։ Հակւսռւսկ անոր, 
որ միմիայն մէկ շաբաթով կը գտնուէին Նիւ Եորք, անոնք յանձն առին հանդի– 
պիլ վարժարանի ընտանիքին հետ։

Ընկերւսլեզուաբան Արտա Պոյներեան-ճէպէճեանը իր տոքթորականը ստա
ցած է Անգլիայէն (Սո̂ օրտւէ̂  օք Լօւօօտէօր, Ս«)։ Ան այժմ դասախօս Է Կիպրոսի մայ
րաքաղաք Նիկոսիոյ Համալսարանին ընկերային գիտութիւներու ամպիոնին մէջ։

Տոքթոր Արտւսն իր լուրջ ուսումնասիրութիւներուն արդիւնքներուն վրայ 
հիմնուելով եւ սահիկներու օգնութեամբ ցոյց տուաւ, թէ որքան սխալ պիտակ
ներ կը շրջին տակաւին նոյնիսկ ներկայ ընկերութեան մտածելակերպին մէջ, 
թէ՝ «Երկլեզու անհատը անբախտ է, դիւրին գործ չի կրնար գտնել տուեալ ընկե
րութեան մէջ, ապուշ է, ստորակայութեան բարդոյթ կ՚ունենայ, գաղթական կամ 
աղքատ փոքրամասնութեան կը պատկանի, եւ այլն»։

Մատը մեր ազգային վէրքին վրայ դնելով՝ Տոքթոր Արտան անդրադարձաւ 
մտածելակերպին այն հայ ծնողներուն, որոնք իրենց զաւակներուն ականջը կը 
լեցնեն՝ ըսելով, թէ «Հայերէնը հաց չի կերցներ», «Հայերէնը միջազգային լեզու 
չէ», եւ բնական է, որ նոր սերունդէն պիտի լսենք՝ «Հայերէնի ուսուցիչ չեմ ուզեր 
ըլլալ, հայերէնը յետամնաց եւ անօթի կը պահէ»։

Հակառակ անոր, որ Տոքթոր Արտային ուսումնասիրական աշխատանքները 
գլխաւորաբար կեդրոնացած էին Միջին Արեւելքի, մասնաւորաբար Լփբանւսնի 
հայութեան վրայ, բայց պատկերը նոյնը չէ արդեօք հայ կեանքին մէջ քիչ մը 
ամենուրեք։
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Մինչ այդ պէտք է հասկնալ եւ հասկցնել, թէ միմիայն մսւյրենի լեցուի հաս– 
կացողութեւսմբ է, որ մենք մեզ արմատներուն մօտ կրնանք զգալ՝ ըմբռնելու 
համար մեր պատմութեան խորքը, գրականութեան նրբութիւնը, եւ մեր զաւակ
ները պիտի կարենան հայ երաժշտութեան հայեցի թրթռացումներով հա
ղորդուիլ, մեր հարուստ մշակոյթով հպարտանալ։

Ւսիսւո հետաքրքրական պատկեր կը ներկայացնէր այն սահիկը, որ Տոքթ. 
Արւուսն պաստառի վրայ պահեց քանի մը վայրկեան՝ առ ի գիտութիւն բոլոր ազ
գութիւներու ծնողներուն։ Անկէ հետեւցնելով՝ ահաւասիկ պատկեր մը. ուսումնա
սիրուած է, որ եթէ կարելի ըլլայ աշխարհի բոլոր լեզուները խօսող անհատները յա– 
րաբերաբար ճիշդ թիտվ ներկայացնել հարիւր հոգինոց հաւաքոյթի մը մէջ, պիտի 
տեսնենք, որ այդ հարիւրէն 17 հոգին չինարէն կը խօսի, 6-ը սպաներէն, 5-ը անգլե– 
րէն, 4-ը հինտու, 3-ը արաբերէն, 3-ը պենկալի, 2-ը ռուսերէն... եւ այսպէս...։

Հայ ծնողներուն կը մնայ որոշել, թէ որ մեծամասնութեան լեզուին պէտք է 
հետեւիլ... իրենց զաւակներուն «ապագայ մը ապահովելու» համար։

Նոյն երեկոյեան ներկաները վայելեցին նաեւ Տոքթ. Հրայր ճէպէճեանին ամ
փոփ ելոյթը։ ճիշդ նոյն օրը Հրայր ճէպէճեան, պաշտպանելով իր թեզը, արժա
նացած էր տոքթորական վկայականին Նիւ Եորքի Աստուածաբանական ճեմարա
նէն Աստուածաշունչի յանձնառութիւն ճիւղին մէջ (8ւԵ16 Ըո§Ջ§6տտոէ)։ Ներկաները 
սրտագին ծափահարութիւններով ողջունեցին լուրը եւ շնորհատրեցին Տոքթ. 
Հրայր ՃԷպԷճեանը՝ այս պատուաւոր տիտղոսին արժանանալուն առթիւ։

Ս. Գիրքի հրատարակչական ընկերութեան Արաբական Ծոցի երկիրնե
րուն վարչական տնօրէնն է Հրայր ճէպէճեան։ Ան մագիստրոսի իր վկայակա
նը ստացած է Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ Իր գրչին արգասիքն են 
անցնող 30 տարիներու ընթացքին լոյս տեսած անհամար յօդուածները՝ լուսար
ձակի տակ դնելով երկրագունտի բնակիչ հայուն կեանքը, քիչ մը ամենուրեք։

Մանրավէպի համ տուող այդ յօդուածներուն մեծ մասը ներփակուած է 460 
էջնոց «Հայուն գոյապայքարի ճանապարհը» ընդհանուր խորադիրը կրող հա
տորի մը մէջ, որ լոյս տեսած է 2010-ին, «Համազգային»ի «Վահէ Սէթեան» հրա– 
տարակչութենէն, Պէյրութ։

Հրայրին իւրաքանչիւր յօդուածը արտասահմանեան մեր հայ իրւսկանու– 
թեան մէկ պատկերն է, որ կը նկարագրէ, կը պատմէ, մտածել կու տայ, կը 
ներշնչէ, կը յուսադրէ, լաւատեսութեան կը մղէ։ Տոքթ. Արտան լաւագոյնս կը 
բնութագրէ Հրայրին գրիչին վաստակը իր խմբագիրի խօսքին մէջ. «Հրայրը 
վաղուց հասկցած էր հայուն պատմութիւնը՝ սպանդ, անարդարութիւն, պանդխ
տութիւն, Սփիւռք եւ պահանջատիրութիւն։ Իւրաքանչիւր յօդուած կ՚արտացոլայ 
հայուն պայքարը ամենուրեք, բայց միեւնոյն ժամանակ իւրաքանչիւր յօդուած 
կ՚արժետրէ հայուն հաւատքը, ուժը, հաւատարմութիւնը, սէրը, համբերութիւնը, 
արդարութիւնը եւ կամքը՝ երէկ, այսօր եւ վաղը»։
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Տոքթ. Հրւսյր ճէպէճեան համաշխարհայնացումի հարցին շուրջ իր ուսում
նասիրութիւներէն բխած հեղինակսււոր անձնաւորութիւներու մէջբերումներով 
հարցին ժխտական եւ դրական կողմերը լուսաբանեց, մէկ խօսքով՝ նոյն վիճա
կին հակադիր երեսները նշելով, որ՝ «եթէ մէկ կողմէն համաշխարհայնացումը 
կը ստեղծէ միացնող ուժը, միւս կողմէ նոյն այս ուժը նաեւ քաղաքական ինքնու
թեան ձգտումները կը տարանջատէ»։

Տոքթ. Հրայր ճէպէճեան անձնական օրինակներով համեմեց իր ելոյթը, դար
ձեալ սահիկներու օգնութեամբ։ Ապա Արամ 11. Կաթողիկոսին մէջբերումով եզ– 
րափակեց իր խօսքը. «ճիշդ յարաբերութիւնը համաշխարհայնացումի հետ պի
տի մղէ մեր մշակոյթը, որպէսզի վերանորոգէ ինքզինք։ Եւ վերանորոգուած 
մշակոյթը եւ ինքնութիւնը պիտի քաջալերէ հայը, որպէսզի աւելի լաւ շաղկապուի 
ուրիշ մշակոյթներու հետ։ Մշակոյթ մը, որ չի վերանորոգեր ինքզինք, դատա
պարտուած է մահուան։ Նոյնքան նաեւ ժողովուրդ մը, որ հաւատարիմ չի մնար 
իր մշակոյթին, պիտի անհետանայ պատմութեան սլացքին»։

Մեր ժողովուրդին կը մնայ իմաստութեամբ կողմնորոշուիլ՝ հաւասարակշռու
թիւն պահպանելու համար այս ժամանակակից իրավիճակին մէջ, որմէ «կարելի 
չէ խուսափիլ, ոչ ալ կարելի է անտեսել»։

ճէպէճեան ամոլը ազգային, միութենական եւ համագաղութային կեանքին 
մէջ իսկական նուիրեալներ են եւ լայն գործունէութիւն ունին։ Պոյներեան եւ ճէ
պէճեան վերապրող գերղաստաններու ժառանգ երկու մասնագէտներ՝ Արտան 
եւ Հրայրը, որոնք հարիւր տարի ետք ալ իրենց արեան կանչով կը շարունակեն 
հեղինակատր անհատներ ըլլալ մեր արտասահմանեան կեանքին մէջ։ Անոնք 
ըսելիք ունին աշխարհով մէկ ցրուած հայերուն՝ լուսաբանելու, մասնագիտա
կան եւ գիտական տուեալներով ըսելու, թէ միալեզու երեխան աւելի խելացի 
կամ «լեզուն բերնին մէջ դարձող» անհատը չէ անպայման, կամ՝ տան մէջ իր 
մայրենին իւրացնողը եւ դպրոցին մէջ ուրիշ լեզու սորվողը ոչինչով նուագ խե֊ 
լացի է միւս միալեզու աշակերտէն։ Ընդհակառակը, քանի մը լեզու խօսող պա
տանին իր լեզուամտածողութեամբ աւելի ճկուն է եւ հասկցող, քան միւսը, որ 
միմիայն մէկ լեզու գիտէ։ Չի բաւեր «ախ ու վախ»ով ձեռնածալ նստիլ, երբ կը 
լսենք, կը կարդանք, թէ հայերէնը կորսուելու դատապարտուած լեզու մըն է, այլ՝ 
համախմբուած ջանքով, համազգային զօրաշարժով աշխատանք տանիլ մեր 
զաւակներուն մտքին մէջ փոքր տարիքէն մայրենիին սէրը հրահրելու։

Ընկերային եւ ազգային կարեւոր այս հարցերը լրջօրէն շօշափող երեկոն հարց– 
պատասխանով աււսրտեցաւ։ Ներկաները աւելի եւս տպատրուեցան եւ սքանչա
ցան վարժարանին հիւր, մասնագէտ հեղինակատր այս անձնատրութխններուն 
ընկերային, ազգային եւ գիտական մարզերու մէջ ունեցած հարուստ պաշարին։

Շնորհակալութեան որեւէ բառացի արտայայտութիւն շատ տկար է գնահա
տելու եւ ՍՆԱՎ-ի ընտանիքին կողմէ երախտագիտութիւն փոխանցելու համեստ
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ու հիանալի այս ամոլին ելոյթիէ, որ այդ երեկոյ անոնք սիրայօժար նուիրեցին 
հայ վարժարանի ընտանիքին։

հէէթտ։ /խ\ոո. )ր6ր6թօսոհՈ6Ա/տ. շօրո 
Օքլընտ Կարւրընզ, Նիւ Եորք, 22 Յունիս, 2014

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՏԵՏՐԱԿԷՍ

Պատկեր առաջին

Վերամուտ է։ 2015-2016 տարեշրջան։ Հայ դպրոցներուն դոները բաց են։ Ցե
ղասպանութեան 100 ամեակը շեվտրող ձեռնարկները աշխարհով մէկ կը շւս– 
րունակուին։

Ցեղասպանութեան 100 ամեակի տարին հարուստ Միացեալ Նահանգներու 
մէջ հայ ամէնօրեայ վարժարան կը փւսկուի։

Մինչ Հւսլէպի պատերազմական այս օրերուն հայուն ստեղծագործ շնորհքով 
ինչյուսւսդրիչ գոյն եր ով այս վերամուտին կը դիմատրուին հայ դպրոցականները։

Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափին Նիւ Եորքի միակ ամէնօրեայ 
վարժարանին փոքրիկ գրասենեակին մէջ ծուարած՝ կ՚աշխատիմ։ Նոյն սենեա
կին մէջ ենք ես եւ վարժարանի քարտուղարուհին։ Ցաւակից իրարու հետ՝ յա
ճախ կը խօսինք հայ մամոզին մէջ գրուածներուն մասին։

Առաջին հերթին իմ սիրտս ճմլող հարցը կու գայ... չեմ համարձակիր բարձ
րաձայն ըսելու. «Մենք որքան պիտի դիմանանք արդեօք»։

Հեռախօսը կը հնչէ։
-  Պարոն Այսինչեանը Ձեզ կ՛ուզէ,– կ՚ըսէ քարտուղարուհին եւ գիծը կը փո

խանցէ ինծի։
Ընկւսլուչը ձեռքիս կը լսեմ։ Ցաւակից ազգային մըն է։
֊  Ասեցիր, հայաշատ Գալիֆորնիային մէջ հայ դպրոց մը փակեր են։
-  Այո, ցաւով կարդացի այդ մասին։
-  էէհ, Դուք քանի աշակերտ ունիք հիմա։
Պահ մը (պաուզա, պիտի ըսէին մեր արեւելահայ քոյր-եղբայրները), շատ 

կարճ պահ մը չեմ պատասխաներ։ Յակոբ Պարոնեանը աչքիս առջեւ կու գայ 
իր տխուր խոշոր աչքերով, իր ցաւին մէջ շուրջիններուն ամբողջ դար մը հիւմոր 
բաշխող անմահ Պարոնեանը։

Օ", Պարոն Այսինչեան, չեմ գիտեր որքան հեռու էք մեր դպրոցէն, մէկ հատ 
դուրս ելէք մեր թաղը տեսէք... ամբողջ Օշիանա փողոցին երկայնքին մայթը լեցուն 
է. եկեղեցիին դռնէն մինչեւ 58-րդ պողոտան հերթ կայ։ Գիտես որ այս Մեծն Խն
ձոր կոչուած Նիւ Եորք քաղաքին մէջ որքան հայութիւն կայ։ Կարծեմ մէկ հինգե–
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րորդն է միայն, որ եկած է այսօր եւ շարքի կեցած՝ պոչ բռնած է։ Ս՜եգի ւսյդքանն ալ 
կը բաւէ։ Արդէն մեծ շէնք ալչունինք։ Յիսնամեայ գոյութիւնը նշելու պատրաստուող 
այս Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանը շատ փոքրիկ շէնքի մը մէջ 
ծուարած է եկեղեցիին շէնքին ետեւ։ Միայն կիրակնօրեայ վարժարանի համար 
նկատի առնուած է եղեր այս շէնքը։ Սակայն հայուն յամառութեամբ, ամէնօրեայ 
ճիգերով այս վարժարանը իր գոյութիւնը կը պահպանէ մինչեւ հիմա։

Այս անգամ լռութիւնը լսափողին միւս կողմն էր։
Քիչ մը աւելի երկար պաուզա...
Մեր Պարոնը չի հաւատար լսածին։ Ինչու հաւատայ։ Երբ վարժուած ենք 

միայն անյաջողութիւն մը պատահելէն ետք հեռաձայնել, «հալ ու խաթր հարց
նել» «ախ ու վախ» ըսելու եւ բնաւ չմտածելու, պատահելէն շատ առաջ ըլլալիքին 
առաջքը առնող գործնական քայլեր առնելու։

Պարոնը շատ լաւ գիտէր մեր տալիք ճիշդ պատասխանը։ Սակայն չեմ գի
տեր հայու սովորութիւն է, թէ ուրիշ ազգեր ալ ունին այս բնաւորութիւնը։ Կար
ծես պատրաստուած էր տխուր լուր մըն ալինձմէ լսելու։

Տալիք «ախ-վախը» պարապի ելաւ...
-  0", ինչ ուրախ եմ, Աստուած փափաքիդ, երազիդ համաձայն տայ, Տիկին... 

Ինշալլահ, օր մը այդ երազդ իրականութիւն եղած կը տեսնենք։

* * *

Շատ զբաղած ենք 100 ամեակի ձեռնարկներով։ Ամէն մէկ ճաշկերոյթին կամ 
համերգին 100 մը եւ ամոռուկ մը փակցնելով՝ ինքնագոհ անկողին կը մտնենք 
հանգիստ ննջելու։

Իսկ առաւօտեան... դպրոց կը փակենք, կը մտահոգոփնք գոյութիւն պահ– 
պանող դպրոցներուն աշակերտութեան թիտվ, եւ վերջ... Ինչ հեռանկարային 
որոշումներ...

Օ", ոչ, ներողութիւն, «ախ-վախ» ըսելով կը հանգստանանք...
Այս մտածումներով դուրս ելայ գրասենեակէն՝ հեռաձայնով իմ ըսածներէս 

ես ազդոււսծ՝ քիչ մը օղ շնչելու, լուսանկարչական մեքենան ձեռքիս ուսուցիչնե
րուն զարդարած պատի վահանակները նկարելու եւ դիմատետրի վրայ դնելու 
եւ աշխարհին իմաց տալու, որ ՍՆԱՎ֊ը կը գոյատեւէ գոյներով, հոգիով եւ ոգի 
ի բռին...

Յանկարծ դպրոցին մուտքին ապակի ղռնէն դուրս տեսայ մեր համայնքին 
շատ ծանօթ, նուիրեալ, տարիներով եկեղեցիին եւ դպրոցին համար կամատր 
աշխատող մեծ մայր Տիկին Վիքթորիան։ Մեր սիրելի մեծ մայրը, իր ծոռան ձեռ– 
քէն բռնած, իր քովէն քալող երիտասարդ մայր թոռնուհիին եւ երեխայի կառքին 
մէջ մշիկ մշիկ քնացող երկրորղ ծոռան հետ չորսով ներս կու գային։

Ահաւասիկ արձանագրութեան շարքը։
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Կատակս կրականութիւն դարձաւ։ Կամ՝ կրականութեան մօտ բան մը։
«Մէկ ծաղիկով գարուն չի գար» կ՚ըսէ առածը։ Սակայն այդ պահուն զուգա– 

դիպողայդ տեսարանը զիս դուրս հանեց յոռետես տրամադրութենէս։
Երանի չէր, որ ամէն մեծ մայր իր զաւակին եւ թոռան խօսք հասկցնէր, ձեռ– 

քէն բռնած հայ դպրոց առաջնորդէր։ Իսկ ամէնէն կարեւորը՝ ամէն մէկ զաւակ 
եւ թոռնիկ լսէր եւ հետեւէր մեծ մօր ընտրւսծ ճանապարհին։

Մինչ ես դուռը բաց պահելով կը դիմաւորէի զիրենք, հրճուանքով կը դիտէի 
երեք սերունդ հայերը, որոնք հայ դպրոցէն ներս կու գային -  յանկարծ գլխի 
եկայ պահը անմահացնելու։ Չէ որ լուսանկարչական գործիքը ձեռքիս էր...

Երբ ներս առաջնորդեցի բոլորին, մեծ մայրը թոռնիկին դառնալով ըսաւ.
-  Հայտէ աղջիկս, դուն վեր գրասենեակ ելիր զաւակդ արձանագրէ, ես այս 

պճըլիկին կը նայիմ, վերջն ալ վարի սրահը իջնեմ, եկեղեցւոյ ֆէսթիվալին հա
մար «մանթը» շինելու պիտի օգնեմ։

Ահաւասիկ 90-ին բարեւ տուող հերոս մեծ մայրն է մեր Տիկին Վիքթորիան։
Այդ օր ինծի համար 100 ամեակի զոհերը վերապրեցնել տուող իսկական 

տօն մըն էր, անմոռուկը սրտիս վրայ։

Պատկեր երկրորդ

Խաչվերաց է։
Նիւ Եորք քաղաքը երեք հայ յարանուանութեան պատկանող եօթը եկեղե

ցի ունկ։ Մէնհէթըն կղզին միմիայն հայ համայնքին կը ծառայէ չորս եկեղեցիով։ 
Ամուսնոյս հետ մեր որոշումը այդ Կիրակի 187-րդ փողոցի վրայ գտնուող Սուրբ 
Խաչ եկեղեցին երթալ էր։ Ոչ միայն եկեղեցւոյ անուան տօնը յարգած ըլլալու 
համար, այլեւ ուրիշ կարեւոր պատճառ մըն ալ ունէինք։

Անցնող 5-6 տարիիներու ընթացքին ամէն տարի մեր վարժարանի սաներէն 
մի քանիներ քաջալերուած են Ս. Խաչ եկեղեցւոյ Մապէլ Ֆէննէր բարերարու– 
հիին հաստատած կրթաթոշակի ֆոնտէն։

Ամէն տարի ւիափաքած եմ ներկայ գտնուիլ կրթաթոշակները յանձնելու 
արարողութեան, սակայն, անցնող տարիներուն այս կամ այն խաչաձեւումով 
ներկայ չեմ կրցած ըլլալ։ Մտահոգութիւններէն մին ալ ֊  շատ կարեւոր հարց է 
Մէնհէթընի համար -  ինքնաշարժը կապելու, «փւսրք» ընելու տեղ գտնելն էր։ Ի 
զարմանս եւ ի հանգստութիւն մտքի՝ եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը արտօնու
թիւն առած էր ժամուորներուն համար, որպէսզի եկեղեցւոյ թաղին երկու կող– 
մի երկայնքին կարեւոր մէկ մասը Կիրակի օրերուն զոյգ շարքով կարենան ձգել 
առանց տուգանուելու վախին, իւրաքանչիւր ինքնաշարժին համար եկեղեցւոյ 
անունը կրող թուղթեր տուող պահակ մըն ալ ապահովելով։

Եկեղեցին լեփ՜լեցուն էր, իսկ պատարագիչը՝ Արեւելեան թեմի Առաջնորդ 
Բարձ. Խաժակ Արք. Պարսամեանը։ «Կոմիտաս» երգչախումբի աւանդական
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հոգեպարար երգեցողութեամբ եկեղեցին վերածուած էր հոգիի սնունդ բաշխող 
բացառիկ մթնոլորտի։ Չարխափան Սուրբ Աստուածածնի մասունքը կրող սրբա
պատկերով օրհնուած այս եկեղեցին իր գրկին մէջ, խորանին մօտիկ թաղուած կը 
պահէ նաեւ եղերական մահով վախճանած Եղիշէ Արք. Դուրեանին աճիւնները։

Իրար յաջորդող արարողութիւններէն ետք՝ Պատարագ, հաղորդութիւն, Սր
բազան Հօր պատգամ, աւանդական ռեհանով զարդարուած Ւսւսչով Անդաստան, 
ժողովուրդը հրաւիրուած էր սրահ՝ օրուան յատուկ յայտագրին եւ մատաղին։

Սքւսնչելի կազմակերպուած ձեռնարկ էր՝ մատաղի անվճար առատ սեղա
նով, ներկաներուն առատաձեռնութեան թողլով սեղանի ծրարներուն պարունա
կութիւնը։

Գիշերուան մինչեւ ուշ ժամերը եկեղեցտյ խոհանոցէն ներս կամատր աշխա
տողներուն հոգատար վերաբերմունքը բացայայտ էր բոլոր մւսնրամասնութիւն– 
ներով։

Յայտագրի հանդիսավար Պարոն Գրիգոր Անուշեան եկեղեցտյ աւագ սե
րունդի ներկւսյւսցուցիչ-սիւներէն է, Կօզուպօյիքեան ամոլին հետ, որոնց միա
ցած է նաեւ ճան Սիմոնեանը իր ընտանիքով՝ հայր, մայր եւ որդի, երեքին ան– 
մնացորդ նուիրումով եւ խումբ մը այլ կամատրներով։

Գեղարուեստական յայտագիրը սկսաւ Սրբազան Հօր սեղանի օրհնութեամբ, 
որուն յաջորդեց եկեղեցտյ այցելու հոգեւորական Տ. Պետրոս Քհնյ. Գատէհճեա– 
նին կենաց մաղթանքով։

Հաճելի անակնկալ էր ականատես ըլլալ Տէր Պետրոսին քահանայական ծառա
յութեան 10 ամեակը նշող յատուկ շնորհւստրականներուն, որոնք յղուեցան Սրբա
զան Հօր եւ Ս. Ներսէս ճեմարանի տնօրէն Տ. Մարտիրոս Քհնյ. Չեւեանին կողմէ։

Տէր Պետրոս Նիւ Եորքի մեր երիտասարդ հոգետրակններէն է (միօրեայ Աու– 
սատրչեւսն վարժարանէն իմ նախկին աշակերտներէս մին), որ փոքր տարիքէն 
զգացած էր հոգեւոր կեանքին նուիրուելու կոչումը։ Ուրախ էի թէ իրեն, թէ ծնողքին 
եւ մանաւանդ հայ համայնքին համար, որ տակաւին կան երիտասարդներ, որոնք 
հոգեւոր ծառայութիւնը կ՚ընտրեն որպէս իրենց կեանքին իմաստը։

Յայտագրին յաջորդող ժամը ծաղկեփունջ մըն էր երաժշտական վայելքի, 
ուր ելոյթ ունեցան խումբ մը պատանի ջութակահարներ՝ ղեկավարութեամբ 
ինքնին բացառիկ ջութակահար Տիանա Վասիլեանին։ Այս խումբին մէջ ալ կա
յին ՍՆԱՎ-ի աշակերտներ։

Ջութակի վայելքէն ետք բեմ բարձրացաւ Արեւելեան այս ափին մեծ համբաւ 
վայելող հրաշալի դաշնակահար Կարինէ Պօղոսեանը, որ «Ըսթայնուէյ» դաշնա
կի պէտք չունէր՝ իր հմտութեամբ հիացնելու ներկաները. բեմին վրայ տեղադրուած 
փոքրիկ դաշնակին (քի պորտ) հետ մենք տեսանք տաղանդաւոր կատարողը։

ժամը հասած էր կրթաթոշակի մրցանակաբաշխութեան։ Երէց ճան Սիմո
նեանը, փորձառու ելեւմտագէտ մը ասպարէզով, կրցած էր իր յանձնախումբին

188



հետ հասութաբեր որոշումներով յաջողիլ եւ Մապէլ Ֆէնէր Հիմնադրամին տոկո
սէն գոյացած կոկիկ գումարով քաջալերել համայնքի երիտասարդութեան զանա
զան տարիքի ներկայացուցիչները։ Անոնց մէջ կային թատերագիր երիտասար
դուհի մը, համալսարանական երիտասարդ մը, որ Ցեղասպանութեան նուիրուած 
ուսումնասիրութիւն-թեզ մը կը պատրաստէր, երաժշտութեան հետեւող ուսանո
ղուհի մը, Սուրբ Ներսէս Սեմինարի երկու ուսանողներ եւ նաեւ երեք նախակրթա– 
րանի աշակերտ՝ Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանէն։

Հպարտ էի ՍՆԱՎ-ի աշակերտներով, որոնք արժանացան այդ գնահատանքին։
Ահաւասիկ մեր համայնքէն ներս կատարուող մէկ այլ քաջալերական 

կեցուածք մը հայ եկեղեցտյ ծխական խորհուրդին կողմէ։
Աեր համայնքը քանի քանի հանգիստ պայմաններու մէջ ապրող հայորդիներ 

ունի, եկեղեցիներ եւ միութիւններ հիմնադրամներ ունին, որոնցմէ կարելի է բա
ժին հանել ներկայ երիտասարդութիւնը քաջալերելու եւ դպրոցներուն դռները 
բաց պահելու... մինչեւ թաղին ծայրը արձանագրուելու համար պոչ բռնած հայ 
ընտանիքներով

Կ՚անդրւսռնամ եւ ի սրտէ անգամ մը եւս շնորհակալութիւն կը յայտնեմ այս 
բարերարուհիին, ՍՆԱՎ-ին նեցուկ կանգնող այն մեծ հայրիկին, որ անանուն 
բարերար մըն է եւ մեր վարժարանէն ներս երկու սաներու կրթաթոշակը մեծ 
մասամբ ինք կը վճարէ։

Այո, մէկ ծաղիկով գարուն չի գար, սակայն այս օրինակները կ՚ըսեն, թէ 
կամենալը կարենալ է։

Ազգովի՛ն կամենալ է պէտք՝ դպրոցներուն դռները բաց պահելու, հայ աշա
կերտը ինչ գնով ալ ըլլայ քաջալերելու համար։

Չէ որ անոնցմէ է, որ ծնունդ պիտի առնեն ապագայի մեր հոգետր հայրերն 
ու ղեկավարները։

Շնորհակալութիւն Ղետնդ Երէցի ոգիով առաջնորդուող Մէնհէթընի Սուրբ 
Խաչ եկեղեցտյ Ծխական Խորհուրդին։

Նիւ Եորք, 19 Սեպտեմբեր, 2015

ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ 
ՃԱՄԲՈՐԴԱԿԱՆ ՏԵՏՐԱԿԷՍ

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՕԴԱԿԱՅԱՆԷՆ ԵՐԵՒԱՆ

Նիւ Եորք - Երեւան ուղիս Վիեննայով անցաւ։ Առւոու կանուխ հասնելէ ետք 
մինչեւ երեկոյեան ուշ ժամուն նշանակուած երեւանեան թռիչքի ժամը շատ 
շատ երկար է, մանաւանդ ինծի պէս մինակ ճամբորդողին համար, երբ քաղա–
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քը պտըտելու ծրագիր չունէի։ Տեղեկատու գրասեղանին ետին կանգնած պաշ– 
տօնեային հազիլ մօտեցած՝ ինձմէ առաջ երիտասարդուհի մը անցաւ եւ սկսւսւ 
հարցեր տալ։ Ինչու չեմ գիտեր, զգացի որ հայ էր։ Սովորական հարց ու փորձէ 
ետք երեւան ելաւ, որ հայ էր եւ նոյն օդանաւով կը մեկնէր Երեւան։ Մեր հայե
րէն խօսակցութեան հետեւող ուրիշ ճամբորդ մը ֊  միջին տարիքի տղամարդ մը 
-  միացաւ մեզի, եւ եղանք երեք հայ։ Երեքս ալ Միացեալ Նահանգներէն էինք, 
սակայն տարբեր շրջաններէ։ Մեզի տրամադրուած պանդոկը երթալէ ետք միւս 
երկուքը -  երիտասարդուհին եւ միջին տարիքի պարոնը -  Վիեննայի գծով 
իրենց առաջին ճամբորդութիւնը ըլլալուն որոշեցին քաղաքին ծանօթանալ։ Ես 
արդէն ծանօթ էի այդ պտոյտներուն։ Նախընտրեցի մնալ սենեակս։ Երեկոյի 
համար ալ ժամադրուեցանք պանդոկին ընդունարանին մէջ վերստին հանդի– 
պիլ եւ միասին օդակայան երթալ։

Վիեննայի օդակայանին խանութներն անգամ ծանօթ դառնալ սկսած էին 
ինծի։ Տեղ մը յարմարցնելով նստանք սուրճի։ Անցնող գացող ճամբորդները 
կը դիտէինք։ Այս անգամ արդէն գիտէինք թէ Երեւան գացող ճամբորդներուն 
մեծ մասը հայեր պիտի ըլլային։ Մեր երեքին հայերէն խօսակցութիւնը լսողը մե
զի կը մօտենար։ Յատւր պատշաճի խօսակցութիւներ կ՚ընէինք։ Մեր երեքէն 
միայն պարոն 8.-ն էր, որ առաջին անգամն էր որ Հայաստան կ՚երթար։ Հինգ– 
վեց ճամբորդական պայուսակ ունէր, յատուկ ինքնագոհ հպարտութեամբ բա
ցատրութիւն կու տար մեզի։

-  Ամէնը նուէր կը տանիմ կոր, ինչ ունիմ-չունիմ պիտի բաժնեմ։ Ինչեր ինչեր 
կը տանիմ կոր, շատ լաւ, օգտակար բաներ հաւաքած եմ մեծ մեծ ընկերութիւն– 
ներէ։ Ամէնքն ալ գոհ պիտի ըլլան,֊ աւելցուց ան՝ արդէն իսկ պատկերացնելով 
նուէր ստացողներու շարանին երախտագէտ նայուածքները։

Մեր պարոնին օդանաւի աթոռի սխալմունք մը եղած էր, կ՚ուզէր փոխել։ Ըն
կերութեան ներկայացուցիչին հետ բաւական երկար բանակցութենէ ետք եկաւ 
մեզի երկուքիս ըսելու.

-  Կ՚ուզեք ֆըրսթ քլաս փոխեմ երեքիս ալ տեղը, ընդամէնը 250 տոլարով 
պիտի ւիոխեն, երթանք հոն նստինք քով քովի։

-  Շատ շնորհակալ եմ,֊ ըսի,– ես իմ աթոռէս գոհ եմ։ Եւ կատակով աւելցու
ցի .֊ Եթէ աւելորդ 250 տոլար ունիս, ինծի տուր, ես Երեւանի մէջ յիսունական 
տոլարով հինգ ընտանիք կ՚ուրախացնեմ։

Երեսիս նայեցաւ.
֊  ճիշդ ես,֊ ըսաւ,– ես ալ վազ անցնիմ, տեղս այդքան ալ գէշ չէ,֊ ըսաւ։
Ու դարձաւ պաշտօնեային ըսաւ, թէ տեղը չէր ուզեր փոխել։
Այս խօսակցութեան ընթացքին երիտասարդ զոյգ մը անցաւ մեր մօտէն։
-  Ասոնք ալ հայ են,– ըսաւ մեր պարոնը։֊ Նայիր հիմա խօսք պիտի նետեմ 

իրենց։

190



«Նետեց»։ Նայեցան ժպտեցան։
֊  Հանի մունի՞ -  մերլրալուսնի կ՚երթաք կոր,֊ ըսաւ երիտասարդներուն վերէն 

վար չւսւիելով, անոնց հագուածքէն ֊  պատռտած ճինզ, կոնքը գրկող աչքառու 
գօտի, պորտին ւիոքրիկ օղը ցուցադրող վերնաշապիկով -  զանոնք ամերիկա
հայ կարծելով։

-  Ոչ, վերադառնում ենք,– ըսին ժպտալով։
֊  Ա՜հ, ուրեմն ուրկէ; կու գաք, ուր կ՚երթաք,– շարունակեց մեր հետաքրքիր 

պարոնը։
- Երեւանից ենք,– պատասխանեց նոր ւիեսան։
- Ո՞ւր գացեր Էիք մերլրալուսնի,֊ հետապնդեց մեր պարոն 3.-ն։
-  Աոնթէ Գւսրլօ գացինք հանգստի եւ մեղրալուսնի։
Այդ պահուն նոր փեսային բջջային գանգը զարնել սկսաւ։ Քաղաքավարու– 

թեամբ «կը ներէք» մը ըսաւ եւ հեռախօսին պատասխանելով՝ մեզմէ քիչ մը ան
գին գնաց՝ նոր հարսն ալ իրեն հետ տանելով։

Աի քանի վայրկեան ետք կրկին մօտեցան մեզի, եւ մեր սովորական հարց ու 
փորձերը շարունակուեցան։

Կրկին հեռախօսը հնչել սկսաւ։ Կրկին հեռացան։ Այս անգամ նոր հարսն էր, 
որ ժպտուն կը պատասխանէր հեռաձայնին միւս կողմ եղողին։

- Պուճուր ախպէրս է, արդէն կարօտել է ինձ,– ըսաւ կրկին մեզի դառնալով։
- Կը ներէք հարցումիս, ուրկէ, Երեւանէն կու գար հեռաձայնը։
- Չէ, Աոնթէ Գարլոյէն։ Իմ ընտանիքը հլա հոն է։ էս ա, մի շաբաթից իրենք էլ 

կը վերադառնան։
Ես, որ իմ ձեռքի հեռախօսս ինծի հետ չէի վերցուցած, անիմաստ, աւելորդ 

ծախս նկատելով, հետաքրքրութիւնս աւելցաւ, ես ալ հարց տալու սկսայ.
-  Կը ներէք, նման ձեռքի հեռախօսը Երեւանի մէջ քանի կ՛արժէ։
- Տեղական խօսելու համար ամիսը 20 տոլար կը մուծէք։ Կ՚աւելացնէք ինչ– 

քան րոպէ որ խօսաք։
- 0 ՜, խան դա վառուեցայ ես, ինչ աժան է։ Կրնաս այդքսան տոլարով արտա

սահման ալ խօսիլ։
Աչքերուս նայելով՝ նոր ւիեսան զգուշաւոր շեշտով եւ սակայն ցուցադրական 

ոճով մը աւելցուց.
-  Չէ հւս, արտասահման խօսալու համար առնուազն երեք հարիւր «նաղտ» 

մուծելու ես։
Երեք հարիւր տոլար -  վեց ընտանիք -  անկախ ինձմէ անցաւ մտքէս։
ժամանակը եկաւ։ Օդանաւ հրաւիրուեցան ճամբորդները։ Ըստ սովորու

թեան՝ առաջին կարգի ֊  ֆըրսթ քլաս նստողները հրաւիրուեցան։
-  Տեսար,– ըսաւ մեր երրորդութեան պարոնը,– հրաւէրս ընդունէիք նէ, հիմա 

հանգիստ մը օդանաւ մտած ու մեր տեղը նստած կ՚ըլլայինք։
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-  է;, ներսը սպասելու, հոս կը սպւսսենք, առանց մեզի օդանաւը թռիչք պիտի 
չառնէ որ,– ըսի ես, եւ երեքով խնդացինք։

Մեր կարգը հասաւ, ներս մտանք։ Առաջին կարգի բաժնին մէջ նստած էին 
մեր երեւանցի հարս ու փեսան։ Փեսան դարձեալ բջջային հեռախօսը ականջին 
զբաղած էր խօսելով, իսկ հարսը, երջանիկ ու ինքնագոհ ժպիտը երեսին, աչքով 
կ՚ուղեկցէր օդանաւին ետեւի կողմը գացող ճամբորդներուն։

Իմ հաւաքած յիսուն տոլարներս որոնց պիտի հասնէին արդեօք։

ԷԶՄԻԱԾԻՆ ֊  ՄԿՐՏԱՐԱՆ

Հոն ենք մեր գերդաստանէն նորածին մանչ զաւկի մը մկրտութեան առթիւ։ 
էջմիածնի մէջ մկրտութիւն։ Նիւճըրզեցի երիտասարդ զոյգի մը նոր ծնած մանչ 
զաւակը էջմիածնի Մկրտարանին մէջ Մասիս մկրտուեցաւ։ Սակայն արտասահ
մանի մէջ ծնած այս վտքրիկը մինչեւ հոս եկած էր, Մասիս մկրտուելէն ետք, վերս
տին վերադառնալու իր ծննդավայրը, ծնողներուն տաքուկ գրկին մէջ նստած։

Ծնողները հոգեկան բաւարարութիւն ստացած էին, որ իրենց երագած Մա
սիսներէն մին գոնէ մարմնաւորուած էր միս ոսկորով եւ ապա՝ դրոշմուած Սր
բալոյս Միւռոնով, իրենց հետ վերադառնալու տուն։

Եթէ զանց առնենք բոլոր այն անունները, զոր կը լսէի Երեւանի մէջ -  Եուրա, Ին
կաւ, Միքա, Արտյոշա, էդիտա, Սվետլանա, Աէլիտա, Հայաստանի մկրտարաններու 
արխիւին մէջ տարեկան քանի հատ Մասիս անունը արձանագրուած է արդեօք։

ԵՐԿՈՒ ՇԻՇ ՔՈՆԵԱ Ք

-  Այս անգամ միայն մի քանի շիշ քոնեաք պիտի տանիմ,– ըսի բարեկամի 
մը, երբ հարց կու տար թէ շուկայէն բանի մը պէտք ունէի։

Ու պատմեցի, թէ ինչպէս Հայաստանի քոնեաքը մեզի համար շատ յարգի էր։ 
Երեսուն տարի առաջ Հալէպի 12 յարկաբաժինով շէնքի մը մէջ կ՚ապրէինք։ Բո– 
լոր դրացիները մեզի կու գային սկեսուր մօրմէս՝ շէնքին Մարի Մամայէն Հա– 
յաստանի քոնեաք ուզելու։ Շէնքին երեսուն երեխաներէն մէկն ու մէկը, օրուայ 
որ ժամուն որ պատահէր, սուրճի բաժակը ձեռքին կրնար մեր դուռը զարնել եւ 
ֆինճանը ձեռքին ըսէր.

-  Մարի Մամա, մայրս ըսաւ, որ եթէ կրնաս, քիչ մը Հայաստանի քոնեաք 
տուր։ Եղբայրս շատ կը հազայ, մամաս թէյին մէջ պիտի դնէ։

Փորհարութեան, կոկորդի ցաւի, սրտխառնուքի թէ ձայնը քաշուելու պարա
գային ամենաբոյժը Հայաստանի քոնեաքն էր որ կը հասնէր։ Հայաստան ուսա
նող ունէինք տան մէջ, ու սկեսրոջս միակ ապսպրանքը այդ կ՚ըլլար.
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-  Չմոռնաս քանի մը շիշ քոնեաք բերել։ Կէս շիշ հազիւ մնաց։ Այս ձմեռը հա
զիւ «իտարէ» կ՚ընենք շէնքին մէջ։

Դրացիական պարտաւորութիւն կար։ 12 դրացի, առնուազն 30 դպրոցական 
տարիքի երեխայ, մէկ ընտանիքի պէս կը զգայինք։

Ամերիկայի մէջ առօրեայ հոգերով իրարու պաշտպան կեցող 12 դրացի չու
նէի։ Այդ յուշերով կրկին ըսի երեւանցի բարեկամիս.

-  Միայն երկու շիշ քոնեաք պիտի տանիմ, ուրիշ ոչի՛նչ։
Այս խօսքիս վրայ բարեկամիս բարեկամը, որ մեր խօսակցութեան կը հե– 

տեւէր, կամ ինչպէս Մարի Մաման պիտի ըսէր, այնթապցիական թրքերէնէ 
թարգմանելով՝ «ականջի հիւր կ՚ըլլար», ըսաւ.

֊  0", եթէ պիտակով չես հետաքրքուած, ամէնէն թունդ, հին օրերէն մնացած 
իսկական քոնեաքը կրնամ բերել քեզի։ Միայն թէ շիշին պիտակին պիտի չնա
յիս։ Իսկական քոնեաք է։

Աւելի եւս հաստատելու համար ըսածը՝
-  էսէնց քոնեաք ա,– ըսաւ եւ հայաստանցիական ձետվ չորս մատները գոցած՝ 

աչքերուս նայելով բթամատը միայն ուղիդ վեր բարձրացուց։ Եւ ապա ձայնին ալ 
խորհրդաւոր շեշտ մը տալով ըսաւ– Ընկերոջս ընկերը քոնեաքի գործարանում պե
տի տեղակալն էր։ Իր մառանում պահած բաւական պաշար ունի, տակառներով։

«Բաւական» բառը ականջիս՝ սկսայ մտածել։
1988-էն ի վեր 16 տարի անցած է։ Քանի լիթր պէտք է ըլլայ այդ «բաւակա

նը», որ մինչեւ օրս գոյութիւն ունի։ Եթէ այսքան տարիէ տակաւին քոնեաք ունի 
տալիք, ուրեմն որքան պահածոյ ունի իր տան մէջ։ Տակից ւոակ մառան հա֊ 
սած ապրանք չեմ ուզեր, ըսի մւոքէս։ Միւս կողմէ՝ եթէ իսկապէս այդ օրերէն չէր 
«էսէնց» քոնեաքը, որքանով նախկինին որակը ունի։ Կրնայ նաեւ շինծու բան մը 
ըլլալ։ Երկու պարագային ալ սրտիս չխօսեցաւ այդ առաջարկը։

Առաջարկողին քաղաքավարական «Շւսւո շնորհակալ եմ» մը ըսի, ու 
բաժնուեցանք։

Գէշ-աղէկ քոնեաքի խանութէն կը գնեմ, ըսի ես ինծի։ Կարեւորը հայրենի
քիս մէջ առուտուր ստեղծել էր։ Ամէն գնով ազատ անկախ Հայաստսւնին «էկո– 
նոմիան» աշխուժացնել էր պէտք։

Արդէն արտասահմանցի հայը ինչու կ՚երթայ Հայաստւսն կամ կը սպասոփ 
հայրենիքէն ներս։

ԷՋՄԻԱԾԻՆ ֊  ՆԻԻ ԵՈՐՔ

Խաչվերաց է։ Հայց. Եկեղեցտյ հինգ տաղաւարներէն մին։ Ուրւսխ եմ, որ 
նման հանդիսաւոր օրուան առթիւ պատեհութիւնը եղաւ Սուրբ էջմիածին երթա
լու։ Մայր Տաճար կը մտնեմ ներքին յուզմունքս ամուր մը կղպած։ Յուշերով ետ
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կ՚երթամ։ Իմ ուսուցիչներուս պատմածներուն հետ պատմութեան ժապաւէնը կը 
փորձեմ ետ բերել։ Կ՚երեւակայեմ Գրիգոր Լուսաւորիչը իր տեսիլքով, Միածի– 
նը՝ իր ոսկեայ մուրճով ու լուսեղէն վայրէջքով էջմիածնի հիմը գծելու պահուն։ 
Կը փոխադրուիմ իմ դասաւանդած պահերուս։ Ինծի ըսուածները այս անգամ 
աշակերտներուս կը կրկնեմ, կարելի եղածին չափ պատկերաւոր։ Աշակերտ
ներուս պայծառ աչուկները զիս ունկնդրած պահուն թեւ ու թռիչք կու տան ին
ծի։ Դարերու փորերէն եկած այդ պատմութիւններուն արձագանգը լսելու ջան
քով ինքզինքս կ՚անջատեմ շրջապատէս։ Կ՚ամփոփոփմ։ Շրթունքներս կղպած 
աղօթքս մտքէս կ՚ընեմ մոմ վառած պահուս։ Կարելի եղածին չափ անձայն, կօ
շիկիս ձայնն անգամ չհանելու համար, գրեթէ մատներուս վրայ կոփելով տեղ 
կը փնտռեմ նստելու։ Կ՚անդրադառնամ՝ հոս նստարաններ չկան։ Նիւեորքեան 
հայ եկեղեցիները չեն, որ կամայ-ակամայ ձայն ելլելու պարագային ծխական 
խորհրուրդի անդամներուն յանդիմանական նայուածքներուն սլաքը քեզ կեցած 
տեղդ գամեն։ Անկիւն մը կը գտնեմ, ուրկէ կարենայի տեսնել խորանը հետեւե– 
լու համար պատարագիչ հոգեւորականին։

Ով որ էջմիածին գտնուած է, արդէն գիտէ, թէ զուր է իմ ակնկալութիւնս։ 
Տաճարէն ներս ժողովուրդը տողանցքի մէջ ըլլար կարծէք։ Երետւթապէս 
աննպատակ, հոս֊հոն քալողներու հաշիւը չկար։ Մոմ վառելիք սրբապատկե
րին ընտրութիւն ընողին փնտռտուքը մէկ կողմէն, հեռաւոր երկիրներէ զիրար 
գտնող-ճանչցողներու զսպուած բացականչութիւնները միւս կողմէ անկարելի կը 
դարձնէին պատարագիչ քահանային ըսածները լսել, նոյնիսկ շարականները 
ունկնդրելը։ «Երեւի Վեհափառը ներողամիտ է այս աղմուկին նկատմամբ՝ այս 
հանդիպումներու խանդավառութիւնը չզոհելու համար»,– անցաւ մտքէս։

Յանկարծ Տաճարէն ներս գտնուող ժողովուրդը երկուքի կիսուեցաւ։ ժողո
վուրդը մայր դռնէն մինչեւ խորան միջանցք մը կազմելով երկու շարքի բաժնուե
ցաւ։ Ամէն մարդ մրցումի ելած էր երկու շարքին առջեփ կողմը գտնուելու։ Այս 
անգամ ուրիշ տեսակ հրմշտուք մըն էր որ սկսւսւ։ Դէպի խորան դարձայ։ Պա
տարագիչը կը շարունակէր արարողութիւնը անվրդով, կարծէք ուրիշ աշխարհի 
մէջ ըլլար։ Լուսանկարչական ու շարժանկարային մեքենաները սկսան բացոփլ, 
չխչխկոցներու ռիթմին տակ լոյսերու աչխփուք մըն է որ ծայր տուաւ։

Վեհափառն էր ներս մտնողը, յատուկ իր թափօրով, խումբ մը բարձրաստի
ճան հոգեւորականներու հետ, որոնց կըյաջորդէին նշանաւոր բարերարներ իրենց 
փափկասուն տիկիններուն հետ։ Լուսանկարչական մեքենսւներուն լոյսերու ճա
ճանչով ողողուեցան 1700 տարիէ դարէ ի դար իր հաւատացեալներուն հանդի
սատեսը եղող Սուրբ էջմիածնի ներքին պատերը։ Հեռատեսիլէն տեսած եմ, ֆիլ– 
մաշխարհի աստղերը կը դիմաւորոփն նոյնքան անհամար լուսանկարչական 
գործիքներով։ Ո՜ւր մնացին մեր հաւատացեալ պապիկներուն ու մամիկներուն 
աջահամբոյրի եւ կամ Ամենայն Հայոցին շուրջառին քղանցքին հասնելու մրցումը։
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Արարողութիւնը կը շարունակուէր։ Սակայն խոստովանին՝ աղօթքս կէս մնա
ցած էր։ Կը մաղթէի, որ ամէն հայ զաւակ գոնէ մէկ անգամ իր կեանքին մէջ առիթ 
ունենայ էջմիածնի սուրբ խորանը տեսնելու։ Աղօթքիս աւելցուցի. «Սակայն, Տէր 
իմ, ոչ արարողութեան ընթացքին, այլ երբ մարդ չկայ այս տաճարին մէջ, դարե
րու ընթացքին պատերէն ներս ներծծուած մեր սուրբերուն շշունջը լսելու համար»։

Այս մտքերով տարուած՝ անկախ ինձմէ փոխադրուեցայ Պէյսայտ-Նիւ Եորք։ 
Տնօրէնութեանս շրջանին ամէն ջանք կ՚ընէի, որ մեր նախակրթարանի Դ., Ե., Զ. 
կարգի աշակերտները Աւետարան կարդան Ծնունդի եւ Ս. Յարութեան խթման 
արարողութեան ընթացքին։ Մի քանի շաբաթ աշխատանք տանելէ ետք անոնք 
խանդավառութեամբ, ծնողք-ուսուցիչ-տնօրէն միացեալ աշխատանքով կը պատ
րաստուէին ճրագալոյցի արարողութեան եկեղեցի հասնելու։ (Արձակուրդէն վերա
դարձին տնօրէնին ւիիցցւս ճաշկերոյթը իրենց ի պատիւ էր միշտ)։ Գիտակցուած 
զոհողութիւն եւ նուիրում էր բոլորին կողմէ, մանաւանդ՝ Ս. Ծննդեան Խթման գիշե– 
րը՝ նկատի առնելով 5 Յունուարին նիւեորքեան սառցապատ օրերը։

Աւետարան կարդացող տղաքը, շապիկները հագած, ըստ ընթերցումի կար
գի, յաջորդականութեամբ նստած կ՚ըլլային։ Պատուիրած կ՚ըլլայի, որ ձիւնի, 
սառի պատճառով եթէ մէկն ու մէկը ուշանայ, եւ յաջորդին կարգը գայ, առանց 
իրար անցնելու յաջորդը թող ելլէ եւ շարունակէ։

Բնական էր, որ 14 հոգիէն մէկը-երկուքը կրնար ուշանալ։ Պատահեցաւ։ 
Ուշացողը հասաւ իրմէ ետք կարդացողը կարդալէն ետք։ Սակայն ես պիտի 
չուզէի երեխան զրկել կարդացած ըլլալու հաճոյքէն։ Կարելի եղածին չափ ցած 
ձայնով եւ նշաններով հասկցուցի, թէ անպայման պիտի կարդայ, անմիջա– 
պէս որ կարդացողը վերադառնար, ի՚նք պիտի ըլլար յաջորդը։ Քիչ մը խլրտուք 
ստեղծուեցաւ։ Մէկ ալ տեսնենք օրուան հոգետր հայրը գլուխը ետ դարձնելով եւ 
արարողութիւնը ընդհատելով ըսաւ. «Մնչ խլրտուք է այդ»։ Եւ նստելու իր տեղը 
յարմարեցնել փորձող աղջնակին աչքերուն նայելով ըսաւ. «Տեղդ նստէ տեսնեմ, 
եթէ ոչ ականջէդ բռնելով դուրս կը դնեմ քեզ»։

Չէր բաւեր, որ երկու շաբաթ կարդալու փորձ ըրած աղջնակը յուսախաբու
թեան մէջ էր արդէն, իր կարգը փախցուցած ըլլալու հաւանականութեամբ, եւ 
ան ալ ոչ իր մեղքով, այլ՝ իր ծնողքին կամ ձիւնին պատճառով ժամանակին չէր 
կրցած հասնիլ, հիմա ալ ականջէն բռնելով դուրս պիտի դրուէր։

Եկեղեցիէն ներս լռութիւն պահպանելու նախանձախնդիր մեր ամերիկահայ 
ծխական խորհուրդի անդամներն ու կարդ մը հոգեւորականները գէթ մէկական 
անգամ էջմիածին պէտք է երթան՝ Մայր Տաճարէն ներս արարողութեան ըն
թացքին տեղի ունեցած անց ու դարձին ականատեսը ըլլալու եւ արարողութեան 
ընթացքին իսկական «խլրտուք» տեսնելու եւ... ունկնդրելու։

Վստահաբար, լեռներու վրայ հաւաքուած ժողովուրդին քարոզող Յիսուս 
Քրիստոսը չէ, որ այդ կանոնները դրած էր։ Ան մանուկները գրկաբաց կ՚ընդու– 
նէր՝ իրենց բոլոր սխալներով։ Սորվեցնելու համար։
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Չէ որ անոնցմէ պիտի գան մեր ապագայ առաջնորդներն ու հոգեւորականները։
Վերջ ի վերջոյ որմէ պիտի սորվին անոնք։
Կայ ճիշդ կամ սխալ ձեւ։ Ո՞րն է ճիշդ ձեւը։

Նիւ Եորք -  Երեւան, Օգոսւրոս-Սեպւրեմբեր 2004 
«Մարմարա», 8 Նոյեմբեր, 2004, Երկուշաբթի, 

22 Դեկտեմբեր, 2004, Չորեքշաբթի

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԸ ԻՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՈՎ

Գարնան վերջաւորութեան բնաւ մտքէս չէր անցներ, որ Օգոստոսի կիսուն 
Հայաստան պիտի ըլլայի, անմոռանալի հանդիպումներու շարքին պիտի վայելէի 
նաեւ Ազատ Գասպարեանին ու իր մանկավարժ տիկնոջ՝ Սիւզիին ջերմ հիւրըն
կալութիւնը։ Տեսակ մը ուրոյն, հարազատ կապ մը ստեղծուած էր 2004-ի Մայի
սին, Նիւ ճըրզիի մէջ տեղի ունեցած Վահան Թէքէեանի նուիրուած հանդիսութե– 
նէն ետք։ Պերճ Թիւրապեանը իր երդերով, Ազատ Գասպարեանը իր ասմունքով 
Թէքէեանին յիշատակին արժանավայել երեկոյ մը հրամցուցած էին՝ բանաստեղ
ծութեան սիրահարներուն հայ գիրով գինովութեան մը ըմբոշխնումը պարգեւելով։

-  Հիմա որ ետ եմ նայում, պէտք է խոստովանեմ, որ Ազատը ամէնէն լաւ ներ
կայացնողը դու էիր,– ըսաւ Սիւգին՝ հանղիսավարի իմ ելոյթիս ակնարկելով։

-  Դէ լաւ, ինչ մանկավարժ, որ իր դասը լաւ պատրաստած չլինի,– կատա
կով պասսսսխանեցի ես։ Պէտք է խոստովանիմ, թէ լուրջ պրպտումներ ըրած 
էի։ Անկախ անկէ քանիցս ունկնդրած եմ Ազատ Գասպարեանին Եղիշէ Չարեն– 
ցին նուիրուած ձայներիզը։

-  Բաւական ծանօթ եմ իր արուեստին ու հիացող մը,– մանկավարժէ մանկա
վարժ խոտովանութիւն մը ըրի Սիւզիին։

-  Գէ, հիմի ասա ինձ ուր ես ուզում գնալ,– մեր խօսակցութեան անտեղեակ՝ 
մէջ մտաւ Ազատը։

- էս իմ մանկութեան ընկերն է ու հարազատը, այսօր կարող է մեզ տանել ուր 
ուզում ենք,– շարունակեց ան՝ ծանօթացնելով շարժավարը։

* * *

Սեպտեմբեր երկուքին որոշած էի թաքսի մը առած էջմիածին երթալ Պարոյր 
Աղպաշեանի «Ս. Սահակ-Մ. Մեսրոպ» շքանշան ստանալուն հանդիսութեան ներ
կայ ըլլալու։ Մէկ օր առաջ Անին ու Պարոյրը հրաւիրած էին։ «Եթէ ուրիշ յայտա
գիր չունիս, եկուր»,– ըսին։ Երեւան գտնուիլ այդ օրերուն եւ... ինչպէս չերթալ։ Սոյն 
շքանշանը կը շնորհուի յանուն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ եւ Մայր 
Աթոռ Ս. էջմիածնի, հայ եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդի մշակոյթի զարգացման մար–
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զին մէջ ենթւսկային մւստուցած նշանակալից ծառայութիւներուն համար։ Հայ 
գիրի նուիրեալ մը, սփիւռքահայ մը, որ հայրենիքի մէջ կատարելագործած է իր 
բարձրագոյն կրթութիւնը, Մեսրոպեան գիրի երկարամեայ զխյուորագրեալ մը, հայ 
խմբագրի խւսչը միս-մինակը ուսերուն առած երիտասարդ մտաւորական մը կ՚ար
ժանանար Ամենայն Հւսյոց Հայրապետին ուշադրութեան։ Պարոյր Աղպաշեան ան
ցեալի տիտաններուն ճանապարհով արժանաւորաբար կը շարունակէ հայ գիրի 
նուիրեալ առաքելութիւնը եւ այս օրերու մտահոգութեամբ, կուռ խմբագրականնե
րով «Զարթօնք»ին դէմք ու շունչ տուող անձնաւորութիւն մըն է։

Ինչպէս չերթալ։
Ուրախացայ որ մինակս երթալու մտմտուքէն ազատած էի։ Ցետոյ պզտիկ 

ուխտագնացութեան մը նման որոշում ալ կար մտքիս մէջ։ Պիտի փորձէի վերա
դարձի ճամբուս վրայ այս հոգեւոր պարտքն ալ կատարել։

Սիւզիին հետ ճիշդ ժամանակին հասանք արարողութեան, առաջին փորձառու
թիւնս էր ու անջնջելի պիտի մնայ։ Տարիներու ընթացքին միայն Ս. Պսակի արա– 
րողութեանց ընթացքին ունկնդրած «Ուրախ լեր» շարականը այնքան տպաւորիչ 
չէր հնչած ականջիս, որքան այդ օր՝ էջմիածնայ դահլիճի հնադարեան պատերուն 
ներքեւ երիտասարդ հոգեւորականներու խումբին երգեցողութեամբ։ Յատուկ սկու
տեղի մէջ ներս բերուած Սրբալոյս Կոնդակին ընթերցումէն ետք Ամենայն Հայոց 
Հայրապետը Պարոյր Աղպաշեանի լամբակին անցուց ոսկեայ շքանշանը։

Ներկայ էին խումբ մը բարձրաստիճան հոգեւորականներ, Գրողներու Միու– 
թեան նախագահ Աեւոն Անանեան, «Ազգ»ի խմբագիր Ցակոբ Աւետիքեան, 
հայրենի մտաւորականներէն Պարոյրին ծանօթ անձնաւորութիւններ, հարա– 
զատներ, ընկերներ, մի քանի ազգականներ ու մանաւանդ՝ Հայաստանի մէջ 
Լիբանանի Հանրապետութիւնը ներկայացնող դեսպանը։ Խորհրդանշական 
բան մը կար հոն։ Սփիւռքահայ խմբագրին օդ, ջուր, սնունդ ու երդիք յատ
կացնող երկրին ներկայացուցիչը հոն էր, իր գրկին մէջ ծնած ու հասակ առած 
զաւակին արդար հպարտութեան մասնակից դառնալու, երակներուն արիւն, հո
գիին սնունդ ու մտքին թռիչք տուող հողին վրայ։

Սիւգին ալ շատ տպաւորուած էր։ Ազատը չէր կրցած մեզի միանալ ժամա
դրութեան մը պատճառով։ Արարողութեան աւարտին ճշդապահօրէն դուրսը 
մեզ կը սպասէր շարժավարին հետ։ Վերադարձի ճամբուն վրայ խնդրեցի, որ 
Գայիանէ վանք մտնենք՝ աղօթք մը արտասանելու նորոգ հանգուցեալ Ռոյ Քե– 
լեկեանի գերեզմանին։ Գոյը տարիներով հոգաբարձութեան ատենապետն էր 
Նիւ Եորքի Պէյսայտ շրջանի Ս. Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին։ Եկե– 
ղեցւոյ գրկին մէջ ծուարած հայ կրթական հաստատութեան մը ամենադժուարին 
տարիներէն մի քանին ճակատագրի բերումով միասին դիմաւորած էինք, Պրն. 
Քելեկեանը որպէս ատենապետ, ես՝ որպէս տնօրէնուհի։ Թոշակի անցնելէ ետք, 
որոշած էր տիկնոջ հետ Հայաստան հաստատուիլ։ Ծնունդով պոլսահայ, մասնա–
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գիտութեւսմբ արժեթուղթերու առուծախի խորհրդատու, սրտի կանչով ու հմտու– 
թեամբ արուեստասէր երաժշտագէտ ու դաշնակահար, նիւեորքահայութեան ծա
նօթ անուն մըն էր մի քանի տասնամեակներ շարունակ։ Թոշակի անցնելէ ետք 
կ՚որոշէր միմիայն արուեստի նուիրուիլ ու ծառայել հայրենի հողի վրւսյ։ Երազին 
իրականացման վայեքը կարճատեւ եղած էր։ Անողոք հիւանդութեամբ մեկնե– 
ցաւ։ Ու... հայրենի հողը շատ շուտ իր գրկին մէջ առաւ զինք։ Գուրգուրալից գնա֊ 
հատանքով մը սակայն ան թաղուած է Գայիանէ վանքին շրջափակին մէջ (ուր 
թաղուած են նաեւ Լուսինէ Զաքարեան, Տիրամայր Պալճեան)։ Հայրենի հողը 
պատիւ ընծայած է իր երազին տապանաքարը այստեղ կնքելով։

Աղօթք մը մրմնջալէ ետք Գայիանէ վանքէն բաժնուեցայ նիւեորքեան օրերու 
ժապաւէնային ետդարձի մը վերապրումներով։ Ազատն էր որ որսաց պահը։

֊  Լաւ մարդ պէտք է եղած լինի այս հանգուցեալը, որ հոս տեղ են տուել 
իրեն։– Եւ ամրան տօթին հետ ճնշող մթնոլորտը թեթեւցնելու համար ւսւելցուց.֊ 
Դէ լաւ, հիմի ուղիդ գնում ենք մի քիչ հովանալու։

Գացինք։ Յաղթանակի այգիին շուրջ գտնուող բացօթեայ ճաշարանները։ Ծառե֊ 
րու խիտ շուքին տակ՝ երեւանեան խիստ տաքը մոռցնել տուող զեփիւռով օրօրուող 
խիտ ծառերը հաճելի զովութեամբ կը գրկէին շրջապատը։ Մէկը միւսէն բոլորովին 
անկախ, կանաչով անջատուած տունիկներ պատրաստուած էին սեղան֊աթոռ յար– 
մարութիւններով։ Մինչ այդ մեզի միացած էին Ազատ Գասպարեանի դուստրն ու 
քրոջ աղջիկը։ Ազատն ու Սիւգին ուրախ էին մէկ այլ պատճառով։ Վերստին մեծ 
հայր ու մեծ մայր պիտի դառնային, այս անգամ՝ երկրորդ դստեր առջինեկով։

Յաղթանակի այգիի մուտքին տարիքով մայրիկ մը փոքրիկ սեղան մը յար֊ 
մարցուցած էր եւ մանր-մունր նուէրներ կը ծախէր։ Հեռուէն կարմիր ուլունքներու 
շարոցներ տեսայ։ Չէի համարձակեր մօտենալ։ Գիտէի, որ հայկական հիւրասի– 
րութեան նախանձախնդիր իմ հիւրընկալներս պիտի չձգէին որ ես վճարէի։ Հե֊ 
ռուէն կարմիր գնդիկները համրիչի կը նմանէին։ Միջին արեւելեան տպատրու– 
թիւնները յիշողութենէս չէին ջնջուած։ Սակայն կը սխալէի։ Համրիչ չէր։ Ալոճ էր։ 
Փոքրիկ, կլոր, մեր գիտցած կարմիր կեռասի մեծութեամբ գնդիկներու շարոցը 
հատապտուղի տեսակ մըն է։ Աայրացու, «պատճառաւոր» ֊  ինչպէս սովոր ենք 
մեր հայրենակիցներէն լսել -  Նայիրիին սիրտը ուզած էր։ Մեծ հայրիկ Ազատը 
ինչպէս չգոհացնէր ղստեր փափաքը։ Մենք քիչ մը անգին կեցած՝ Ազատը մօտե
ցաւ վաճառորդուհի մամիկին։ Երկու թէ երեք շարոցը մէկ ձեռքին, միւս ձեռքով 
կը փորձէր վճարել։ Հայ մամիկը կտրականապէս կը մերժէր ընդունիլ։

-  Ախը մենք քեզ շատ ենք սիրում, դու մեր տներից ներս ժպիտ, ուրախու
թիւն ես բերում,– լսուեցաւ կնոջ ձայնը։

Ս. Գրային այրի կնոջ պէս իր լուման կը զիջէր, օրուան ակնկալած շահին 
նկատելի մասը գիտակցաբար չէր գանձեր, որովհետեւ՝
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- Ախր մենք քեզ շատ ենք սիրում...։
Երեւոյթը զիս շատ յուզեց։ Արդեօք ես պէտք էր մօտենայի եւ գումար մը ձգէի 

այդ սեղանին վրայ։ Ո՜վ գիտէ, տունը քանի բերան կը սպասէր այդ մամիկին 
օրապահիկով սնունդ ստանալու համար։ Իսկ մենք քիչ մը ամենուրեք շատ 
հանգիստ ու բարեկեցիկ պայմաններով շատ յաճախ կը զլանանք մեր տաղան
դաւոր արուեստագէտները ծաղկեփունջով մը իսկ գնահատելու կամ երախտա
գիտութիւն յայտնելու։

Սեպտեմբեր երկուքը ես այսպէս չէի ծրագրած։ Այդպէս «ստացուեց»։ Միեւ
նոյն յետմիջօրէին իրար յաջորդող երեք առիթներ էին։ Գնահատանքի երեք 
տարբերակներ։ Ծրագրուած կամ ինքնաբուխ՝ մէկը միւսին գերազանցող գնա– 
հատանք ու երախտագիտութիւն արտայայտելու ձեւեր էին։ Բայց ինչու անպայ
ման այսօր, այս երեք առիթները եւ այս շարքով օրս պիտի լեցնէին նման անմո
ռանալի տպատրութիւններով։

Կար աւելի յարգի բան, քան ականատես ու ականջալուր ըլլալ մարգէ մարդ 
փոխանցուող գնահատանքի արարողութեան։ Ծրագրուած, պաշտօնական 
արարողութենէն մինչեւ ինքնաբուխ ժեսթը հայորդիէն հայորդտյն։

Մէկ խօսքով, մենք քեզ սիրում ենք-ը իր տարբերակներով։
Ո՞վ ըսաւ թէ երախտամոռ ժողովուրդ ենք։

Նիւ Եորք -  Երեւան 
«Զարթօնք», Պէյրութ, 8 Մարտ, 2005

ԱՂՔԱՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ 
ՀԱՐՈՒՍՏ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԷՋ
Հարցւսզրույց Նիւ Եորքի Սրբոց Նւսհւստակաց Ազգա– 
յին Վարժարանի նախկին տնօրէնուհի եւ վաստակաշատ 
կրթական մշակ Զարմինէ Պօղոսեանի հետ

Վարեց՝ Ռուզան Խաչատրեան

Հայւսսւրանի «Ազգ» օրաթերթը 3 Սեպտեմբերի իր թիւով հրատարակած 
էր վաստակաշատ կրթական մշակ եւ մանկավարժ, Նիւ Եորքի մեր պատուա– 
կալ աշխատակից Տիկին Զարմինէ Պօղոսեանի հետ կատարուած հարցազրոյց 
մը, զոր արեւմտահայերէնի վերածելով՝ կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներու 
ուշադրութեան.

Սփիւռքահայ մանկավարժ Զարմինէ Պօղոսեան 1978-ին իր ամուսնոյն ու եր
կու զաւակներու հետ Հալէպէն Նիւ Եորք փոխադրուեցաւ եւ այդ թուականէն ի 
վեր գործօն մասնակցութիւն կը բերէ հայ համայնքի ազգային ու մշակութային 
կեանքին։ Ան նոփրոււսծ է կրթութեան գործին՝ պաշտօնավարելով Ս. Վարդան
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եկեղեցւոյ Ս. Լուսաւորիչ շաբաթօրեայ վարժարանին մէջ, ատոր հետ միասին 
հայերէն լեզուի երեկոյեան դասընթացքներ կազմակերպելով Առաջնորդարանի 
ուսումնական խորհուրդի հովանաւորութեան ներքեւ։

Աւելի քան չորս տարի աշխատած է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան ամառնային ճամբարին մէջ, իսկ ատկէ վերջ, 1987-2001-ին եղած է 
Նիւ Եորքի Պէյսայտ շրջանի հայկական Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վար
ժարանի տնօրէնը։

Թէպէտ երկու տարիէ ի վեր չ՚աշխատիր, հրաժարած է այդ պաշտօնէն, սակայն 
մանուկներու դաստիարակութիւնը կը շարունակէ մնալ իր ամէնէն սիրելի գոր– 
ծը, որ կը զուգակցի ստեղծագործական աշխատանքի հետ. կը գրէ պատմուածք– 
ներ, ակնարկներ, գրախօսութիւններ ու հրապարակախօսական նիւթեր, որոնք 
տպագրուած են Սփիւռքի մէջ լոյս տեսնող «Նոր օր», «Մարմարա», «Նոր կեանք», 
«Զարթօնք» թերթերու մէջ։ Կը զբաղի նաեւ թարգմանչական աշխատանքով։

Զարմինէ Պօղոսեան Հայաստան ժամանած էր մասնակցելու Ծաղկաձորի 
մէջ կայացած Համահայկական կրթական Ա. համաժողովին։ Ան, օգտուելով 
առիթէն, այցելեց «Ազգ»ի խմբագրատուն, ուր խմբագիրներու հետ շահեկան 
զրոյց մը ունեցաւ համաժողովի աշխատանքներու, ամերիկահայ համայնքի մէջ 
հայեցի դաստիարակութեան, ինչպէս նաեւ ամերիկեան կրթական համակարգի 
լաւ ու գէշ երեսակներու մասին։

Հ .– Այս համաժողովը ինչ տուաւ մասնակիցներուն, դուք ստացաք արդեօք 
ձեզ յուզող հարցերու պատասխանը։

Պ. -  Նախ ըսեմ, որ այս համաժողովը առիթ տուաւ վերստին ամփոփելու 
տարիներու փորձառութիւնս եւ յստակացնելու կրթական հարցերու մասին իմ 
տեսակէտները։ ճիշդ է, բոլորիս մտահոգութիւնը հայեցի դաստիարակութիւնն 
ու հայերէնի պահպանումն է, բայց բազում դժուարութիւնն եր առկայ են Սփիւռ
քի գրեթէ բոլոր գաղթօճախներու մէջ։ Մեզմէ ամէն մէկը այն կարծիքը ունէր, թէ 
իր համայնքի ցաւը ամէնէն ուժգինն էր, բայց ամենացաւոտ հարցերը համաժո
ղովի ընթացքին է որ ակներեւ դարձան։

Կազմակերպչական առումով համագումարը բազմաթիւ տկար կողմեր ունէր, 
բայց ես եւ ինծի հետ միասին 11 ուսուցիչներ որոշեցինք հանդէս գալ ոչ թէքննա– 
դատութեամբ, այլ շինիչ մօտեցումով, որպէսզի երկու տարի վերջ կազմակեր– 
պելի Բ. համաժողովը աւելի կազմակերպեալ բնոյթ ունենայ։ Աիայն թէ կը փա– 
փաքէի ըսել, որ համաժողովի պատասխանատուները նկատելի անհանդուրժող 
կեցուածք ունէին բոլոր անոնց նկատմամբ, որոնք հակադիր տեսակէտներ կ՚ար– 
տայայտէին։ Ստիպուեցայ միջամտել, մանկավարժները համբերութիւն, յարգանք 
ու հանդուրժողականութիւն կը սորվեցնեն աշակերտներուն, իսկ եթէ մենք մէկզ
մէկու չենք հանդուրժեր, ինչպէս կրնանք նոյնը պահանջել աշակերտներէն։

Կը կարծեմ որ Կրթութեան Նախարարութիւնը պէտք է նախապէս տեղեկու– 
թիւններ հաւաքած ըլլար Սփիւռքի վարժարաններու ամենասուր ու հրատապ
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հարցերու մասին, այդպէս իր աչքի առջեւ կ՚ունենար ընդհանուր պատկերը՝ 
աւելի կազմակերպեալ ու բովանդակային բնոյթով աշխատանքի համար։

Անշուշտ, կարելի չէր այս համաժողովի ընթացքին լուծում գտնել բոլոր հւսր– 
ցերուն, բայց նուազագոյնը գոնէ կարելի էր սւմւիուիել զանոնք եւ ընտրել ամէ
նէն կարետրները՝ քննարկումներ կազմակերպելու համար։

Ընդհանուր առմամբ, համաժողովը գնահատելի ձեռնարկ մըն է, որ կարե
լիութիւն տուաւ կողք կողքի աշխատելու եւ յստակ արդիւնքներու հասնելու։

Ամերիկահայ ղպրոցները ներկայիս ինչպիսի դժուարութիիւններ կը դի
մագրաւեն։ Նոր սերունդը կը հետւսքրքրուի հայերէնով։

Պ.– Դժբախտաբար, հարուստ Ամերիկայի մէջ ունինք աղքատ հայկական 
վարժարաններ թէ նիւթական միջոցներու եւ թէ հեղինակութեան առումով։ Իմ 
հետաքրքրութիւնը գլխաւորաբար կը կեդրոնանայ դաստիարակչական աշ– 
խատանքներու վրայ։ Շատ փոքր է թիլը այն աշակերտներուն, որոնք հայկա
կան վարժարաններ կը յաճախեն, որովհետեւ անոնց ծնողները կամ չեն կրնար 
վճարում կատարել եւ կամ պարզապէս չեն փափաքիր իրենց զաւակները հայ
կական վարժարան ուղարկել։

Վերջերս հարցախոյզ մը կազմակերպեցի 25 հոգիի մասնակցութեամբ՝ պար– 
զելու համար թէ մինչեւ 12 տարեկան հայկական վարժարան յաճախած հայ աշա
կերտները, որոնք համալսարանական ուսում ստացած են, պիտի փափաքէին ար
դեօք հայկական վարժարաններ ուղարկել իրենց զաւակները։ Հարցախոյզը կը 
բովանդակէր մօտատրապէս 12 հարցում, եւ հարցաթերթիկի առանցքը կը կազմէր 
այն գաղափարը, թէ անոնք հայերէնը կը գործածեն իրենց առօրեայ կյանքի, ըն
թերցանութեան կամ համացանցի մէջ։ Արդիւնքը շատ մտահոգիչ էր. 25 հոգիէն 
միայն երեք անձերու համակարգիչի մէջ է որ հայերէն տառեր կային։

Ասիկա կըյուշէ, որ դժուարին աշխատանք ունինք տանելու հայերէնը անոնց 
կեանքի մէջ գործածական լեզու դարձնելու համար։ Եթէ կը խօսինք դպրոցնե– 
րու մէջ տեղեկատուական արհեստագիտութիւններ կիրարկելու մասին, ուրեմն 
այսպիսի հարցեր ալ նկատի պէտք է ունենանք։

Ցաւով պէտք է նշեմ, որ նիւթապէս ապահով ամերիկահայեր կը հետեւին 
տարածուն այն մտայնութեան, թէ մեծահարուստներու զաւակները միմիայն հե– 
ղինակատր դպրոցներ է որ պէտք է յաճախեն։ Գալով Հայաստանէն գաղթած 
ընտանիքներուն՝ անոնց զաւակները հայկական դպրոց չեն յաճախեր եւ աւելի 
շատ տարուած են ամերիկեան մշակոյթով ու կեանքով։

<. -  Դուք քաջածանօթ ըլլալով ամերիկեան կրթական համակարգին, դաս
տիարակչական որ մեթոտները օրինակելի կը նկատէք հայկական վարժարան
ներու համար։

Պ. -  Ատոնցմէ մէկը սա է. ամերիկացի ուսուցչի պարտականութիւնն է ճանչ– 
նալ աշակերտի կարողութիւնները։ Աշակերտներու բաշխումը կը կատարուի 
այն դրութեամբ, որպէսզի տկար աշակերտը ստորակայական բարդոյթ չունե–
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նայ խելացի աշակերտի մօտ։ Ուսուցիչը որեւէ ճնշում կամ պարտադրանք չի 
գործադրեր աշակերտի վրայ։

Եթէ նոյնիսկ աշակերտը սխալ մը ըրած է, երբեք չի կրնար ըսել -  պէտք չէ ըսէ 
-  «Ապուշ ես, խենթ ես», այլ կը քաջալերէ աշակերտը ըսելով. «Ենչ հրաշալի է, եթէ 
քիչ մը շատ աշխատիս, աւելի լաւ արդիւնքի պիտի հասնիս անտարակոյս։ Դար
ձեալ փորձէ, եթէ չկարենաս, ես պիտի օգնեմ քեզի»։ Աշակերտ-ուսուցիչ յարաբե– 
րութիւնները շատ մեղմ են։ Ի հարկէ, կան բացառութիւններ, բայց երբեք աշա
կերտներուն չեն ըսեր. «Դուն չես գիտեր», այլ կ՚ըսեն. «Եկուր միասին փնտռենք, 
ես ալ լաւ չեմ յիշեր»՝ ձեւացնելով, թէ իրենք ալ չեն գիտեր։ Այսպէս, ուսուցիչը կը 
սիրաշահի աշակերտը, կ՚օգնէ, որպէսզի ան վստահութիւն ձեռք բերէ։

Ամերիկեան կրթական համակարգի մէջ այլ հարցեր կան։ Հոն աշակերտի 
կեանքի ապահովութիւնն է որ հրատապ հարց կը նկատոփ, եւ ամերիկեան 
դպրոցի ամենամեծ հարցը թերեւս կեանքի ապահովութեան պակասն է։

«Մարմարա», 13 Սեպտեմբեր, 2004, Երկուշաբթի

ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱՅՈՎ ՄՏԱՀՈԳ ՆԱՄԱԿ

ՕօշօրոԵօր 27, 2008
ՇՁրո6§ւ6 ՕօրբօրՁէւօո օք հ16« \օր1<
437 աճւՏՕՈ ^6ՈԱ6
ւ^րօրխ Ւյր 10022

/4էէ6ոէւօո։ Օր. \/ձրէՁՈ 6ր6§օոտո, Բրտտւմօոէ

Ս՜եծայւսրգ Տիար Վարդան Դրիգորեան
Նախագահ՝ Դառնեկի Հաստատութեան, ի Նիւ Եորք

Ցարգելի՛ Փրօֆ. Դրիգորեան,
հ17՛ 1ւրո6Տ–7ս6տձՋ^ ՕտօօրոԵօր 16, 2008-ի մէջ կարդացի այն տպաւորիչ բաց 

նամակը, որ ուղղուած էր նորոգ ընտրեալ նախագահին եւ իր վարչակազմին՝ 
Ամերիկայի պէս երկրի մը ապագայ յառաջդիմութիւնը ապահովելու մսսսհոգու– 
թեամբ, բարձրագոյն կրթութեան կարետր ներդրումը շեշտելով։ Մանաւանդ հե
տեւեալ տողերը իմ մտահոգութիւններուս զուգահեռ գտնելով կը դիմեմ Ձեզի։

“ \^ւէհօսէ ձ V^տ^օո քօր տ մսօՅէւօո էրՅոտքօրրոՅէւօո, « 6  «ւ11 օօոէտ ստ  էօ տհմօ. 7օ ր  էհօ 

քւրտէ էւրոտ ւո օ ս ր  հւտէօր^, էհօ օօհօրէ օք ^ րոօոօՅոտ  յ § տ տ  25-34  ւտ 1տտտ \̂ տ11 օմ ս օ Յ էօ մ  

էհտո էհտ օ1մ6ր օօհօրէտ էՒտէ բ ր օ օ օ մ օ մ  ւէ. \Ւ1շ ՇՅՈոօէ Յշօօբէ տսօհ մՅՈ §տ րօստ  տւ§ոտ 

էհՅէ օ ս ր  քսէսրտ բ ր օ տ թ օ ո խ  յ ո Ճ տտօսոէ^ տ11 Եօ « օ Յ և օ ր  էՒտո օ ս ր  թՅՏէ”.
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Բաբի նախանձով կարդացի այն բոլոր անունները որոնք Ձեզի հետ ձայնակ
ցելով ստորագրած են այս բաց նամակը։

Այո, առանց հեռանկարային ծրագրումի եւ սերտուած քայլերու որպէս ժողո
վուրդ յառաջդիմութիւն չենք կրնար արձանագրել կամ նոյնիսկ ակնկալել։

Այս մտածումները փոխադրելով մեր ազգային կեանքին՝ իմ եւ ինծի պէս շա– 
տերու մտահոգութխնն է հայեցի դաստիարակութեան ապագան։

Երկար ժամանակէ զիս չարչարող մտահոգութիւնը եւ տասը օրէ Ձեր բաց 
նամակին վրայ խորհրդածելը քաջութիւն տուին, որ Ձեզ ալ բաժնեկից դարձ
նեմ մտահոգութիւններուս։ Մտահոգութիւններ, որ մեր ազգին ապագային եւ 
մանաւանդ սւիիւռքահայ նոր սերունդին առողջ քաղաքացի, լաւ հայ ազգային 
ղեկավարներ պատրաստելու աշխատանքին համար մտածուած հեռապատկեր 
մը ստեղծելու հետ կապ ունին։

Մեր ժողովուրդն ալ ունի հեղինակատր անհատներու շարք մը, որոնց ի մի 
բերողի մը պէտք ունին հայեցի կրթութիւնը ապահովող ուժեր պատրաստե
լու աշխատանքին համար։ Քիչ մը ամենուրեք կարկտանով գործ կը տեսնենք՝ 
տուեալ անհատին կարողութեան եւ խղճմտանքին վստահելով։ Անոնցմէ ետք 
թափուր մնացած տեղերը լեցնող չունինք, որովհետեւ չենք պատրաստեր, լիո
վին չենք քաջալերեր երիտասարդները։

Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի երեք* ամէնօրեայ վարժարաններուն հայերէն լեզոփ 
դասատուները, տնօրէնները արդէն իսկ ֊  հաւանաբար շատ քիչ բացառութեամբ 
-  վաթսունը անցած անհատներ են։ Այստեղ մեծցող նոր սերունդը հայեցի դաս– 
տիարակութեամբ լիցքաւորելու համար պէտք ունի նոր ու երիտասարդ ուժերու։

Պէյսայտի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանը -  ՍՆԱՎ - որուն 
վարչակազմին հետ եմ 1987-էն սկսեալ, տուած է աւելի քան 250 շրջանաւարտ
ներ, որոնցմէ գոնէ տասնեակ մը մանկավարժական ասպարէզ ընտրած են, 
բայց ոչ մէկը կը մօտենայ հայկական դպրոցէն ներս պաշտօն ստանձնելու։

Պատրաստութիւն եւ ապահով եկամուտ -  ահա թէ ինչ են ամէնէն էական 
կէտերը մտահոգութիւններուս։

Կը յուսամ որ Ձեր բազմազբաղ առօրեայէն եւ մանաւանդ ասպարէզի հմտու– 
թենէն բաժին մըն ալ մեր մտահոգութիւններուն մասին ծրագիր մշակելու առիթ 
կարենաք ընծայել։

Մնամ յարգանօք՝
Զարմինէ Պօղոսեան -  ՍՆԱՎ-ի տնօրէնուհի

* Այսօր -  2019-ին արդէն Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի մէջ միայն 2 ամէնօրեայ 
հայ վարժարաններ միայն մնացած են։
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Ե) ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ԱՅՑ ՄԸ ՄԱՐՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻՆ

Հ  Ո Օ ^ ի  Օգոստոս ամսուան ընթացքին հայրենի հողի վրայ մեր բնսւկու– 
I ^ Ա ^ թ ի ւ ն ը  անմոռանալի յիշատակներով հարստացաւ։ Սփիւռքահւսյու– 

թեան հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէին հրաւէրով աշխարհի բոլոր ցւսմաքա– 
մասերէն ուսուցիչներու տեսակ մը աւանդական դարձած վերապատրաստման 
ծրագրին մասնակից էի ես ալ, Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափէն, հայ 
լեզուի դասատուներու այդ տարուան հինգ անդամներէն մին ըլլալով։

Մերը 22-րդ խումբն էր։ 56 ուսուցիչներս, բոլորս ալ այդ օրերու հայրենի կա
ռավարութեան հիւրերն էինք։

Ամէն օր հայրենի նշանաւոր եւ մասնագէտ դասախօսներուն մեզի տրուած 
դասընթացքներէն ետք, մեր օրերը հարստացնող փորձառութիւններ էին նաեւ 
տեսարժան վայրերու, թանգարաններու այցելութիւնները։ Այդ բոլորին հետ, շատ 
անգամ փախստականի պէս, մէջընդմէջ, շատ փոքր խումբով մը մեր կատարած 
զանազան այցելութիւնները այս կամ այն սիրուած անհատին, անմոռանալի յուշե– 
րով իմաստաւորեցին մեր միամսեայ կեցութիւնը հայրենի հողին վրայ։

Մեզմէ ոմանք անհամբեր էին մեր սիրած անձնաւորութիւններուն, արուեստա
գէտներուն եւ գրողներուն հետ հանդիպում ունենալու։ Յատկանշական էին մեր 
մասնաւոր այցերը ճօն Կիրակոսեանին իր գրասենեակին մէջ, Յակոբ Յակոբեա– 
նին իր արուեստանոցին մէջ, Հրւսնդ Մատթէոսեանին եւ Մարօ Մարգարեանին՝ 
Մարոյին եւ իր ամուսնոյն՝ Բայանդուրին հետ, իրենց հիւրընկալ բնակարանին մէջ։

Մարօն իր բանաստեղծութիւններուն պէս ջերմ, ջինջ եւ քնքոյշ ներկայութիւն 
էր, սիրով լեցուն, հիւրասէր, հիւրընկալ, տանտիկին հայուհի մը արդարեւ։

Փոքրիկ խումբ մըն էինք՝ Սեպուհ Աբգարեան, Զաւէն Գրիգորեան, Անգինէ 
Մուրատեան եւ ես։

Թոռնիկները սիրով իր շուրջը կը դառնային։ Հրանդ Մատթէոսեանը լուռ 
կ՚ունկնդրէր մեզի տրուած հարցումներուն պատասխանները, արտւսսահմա֊ 
նեան կեանքին մասին մեր պատմածները, հայ դպրոց-աշակերտի հետ մեր 
ւիորձառութիւնները եւ ընդհանրապէս համայնքային հարցերը։

Իմ լուսանկարչական գործիքս հետս էր. մի քանի լուսանկարներ առի։ Նիւ 
Եորք վերադարձին մի քանի նամակներ կրցանք փոխանակել իմ սիրելի բա– 
նաստեղծուհիիս հետ։ Մեծ սիրով իր եւ իր թոռնիկներուն նկարներէն ղրկեցի։ 
Պատասխանեց իրեն յատուկ նոյն ջերմութեամբ։
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Երեք տասնամեակ արդէն անցած է այդ օրերէն։ Այս օրերուն, երբ թղթա֊ 
ծրարներու «զտումի» մէջ եմ... իր նամակին ու ձեռագրին հետ աչքիս առաջ մունջ 
շարժանկարի արագութեամբ կը տողանցեն Մարոյին թռվռուն խօսակցութիւնը, 
Աատթէոսեանին ծանրախոհ, զննողական հետեւիլը մեր պատասխաններուն։

1984-ին հայրենի տուն իմ առաջին այցս ուխտագնացութիւն մըն էր կարծես։ 
Իսկ ինծի հետ Հայաստան մեկնած Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափի 
ուսուցիչներս, երբ զիրար տեսնենք, դեռ զիրար կ՚ողջունենք «Լոյս քոյր» ըսելով։

Այդ թուականէն ետք մի քանի անգամ եւս առիթ ունեցած եմ այցելելու հայ
րենիք, սակայն այդ այցին ազդեցութիւնը անմոռանալի կը մնայ։ Իսկ այսօր՝ 
թուղթերու մէջ կորսուած վիճակիս մէջ... կը վերանորոգուիմ իմ սիրած բանաս
տեղծուհիներէս Մարոյին այս ձեռագիր տողերը վերստին կարդալով, եւ իր ջերմ 
խօսքերուն արձագանգը ականջիս՝ կը վերանորոգէ մեր առաջին հանդիպումին 
խռովքն ու խանդավառութիւնը։

Ստորեւ Մարօ Մարգարեանի նամակը.
Շնորհաւոր Նոր Տարիդ, Զարմինէ, սիրելիս, ջերմ ույուզառատ անգին հւսյուհի։
Հիմա, աղջիկս, ես այն տարիքին եմ եւ այն հոգեվիճակում, որ թւում է, թէ 

բոլորդ իմ զաւակներն էք։
Ես անչափ զգացուել էի քո սիրառատ նամակիդ ֊  պատասխանեցի միայն մի 

փոքր երկտողով եւյետոյ հասցէդ կորցրի։
Այսօր Նոր Տարուայ քարտեր գրելիս, գտայ մի հասցէ՝ Միսաք֊Զարմինէ Պօ– 

ղոսեան ֊  «Կարծում եմ», այս գտածս ձեր հասցէն է, ուրեմն՝ սրտանց շնորհատ– 
րում եմ ձեր Նոր Տարին, ցանկանում եմ երջանիկ լինէք բոլոր հարազատներով։

Յիշում եմ ձեզ մեր տանը այնքան սրտառուչ, ջերմագին, միշտ այդպէս լի– 
նէք, որ ուրախացնէք ձեր շրջապատի մարդկանց։ Կեանքի իմաստը արդէն 
դրա մէջ է։ Եւյետոյ, ամենակարետրը, ջերմ, սիրառատ մարդիկ ջերմացնում են 
նախ եւ առաջ իրենց կեանքը, ապա ուրիշների։

Զարմինէ ջան, տարիքիս հետ յիշողութիւնս վատանում է, ինձ մի բժիշկ բա
րեկամ ասաց՝ շատ կարետր է ուրախ զգացումներ ունենալ, դժբախտաբար 
կեանքում աւելի շատ հակառակն է լինում։

Մենք ոչինչ որ դժուար ժամանակներ ապրեցինք, ձեզ՝ երիտասարդներիդ 
ցանկանանք ուրախ, երջանիկ օրեր։ Ջերմագին բարեւներ հաղորդիր բոլոր ծա– 
նօթներին։ Եթէ դժուար չի, ուղարկիր ինձ համար ձեր Առաջնորդ Թորգոմ Մա– 
նուկեանի հասցէն։ Եւ գրիր անպայման գոնէ մի փոքր նամակ, որ գիտենամ իմ 
նամակը ստացել ես։ Շատ ուրախացայ թոռնիկիս հետ նկարածդ լուսանկարի 
համար։

Բարեփր ամուսնուդ, բոլոր հարազատներիդ։
Սիրով՝ Մարօ Մարգարեան։
14/ I, 88
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«ՕՐԸ ՕՐԻՆ» ԱՐԹՈՒՆ ՊԱՀԱԿ ՄԸ...

(Արայ Գալայճեանի «Օրը օրին» գրքին լոյս տեսնելուն առթիւ 
Մայրենի Հրատարակչութիւն, Ուոլթհէմ -  2000 (*)

Թ֊էեւ տւսսնամեակէ մը ի վեր լռած էր գրիչը Արայ Գալայճեանին, գրասէրնե
րուն համար ծանօթ խմբագիրը “7հօ ձրրրտուՋՈ 1Վւրրօր ՏբտշէՁէօր” ին եւ հեղինա
կը Պոսթընի «Պայքար»ին «Օրը օրին» Էջին, իր մահուան գոյժը տապանաքարը 
դրաւ հայերէն գրիչ շարժող Մեսրոպեանին ուխտեալ զաւակի մը, մանկավարժ– 
դաստիարակի մը։

Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանը բախտաւորութիւնը ունե
ցած էր նաեւ 1989-ի շրջանաւարտական հանդէսին զինք հիւրընկալելու որպէս 
օրուան պատգամաբերը։

Վշտակից ենք Տիկին Շուշանին, ընտանեկան պարագաներուն, բոլոր հարա– 
զատներուն եւ զինք յիշող ընթերցողներուն։

Արայ Գալայճեանին ծանօթութիւնս կու գայ Պոսթընի «Պայքւսր»ին «Օրը 
օրին»էն։ Երկիր նոր ժամանածի հոգեբանութեամբ ու մանաւանդ՝ Միջին Արեւեքի 
մեր «Նւսյիրխփն կարօտով «Պայքար»ին էջերը մեր տան ամենայարգի այցելու
ներն էին, որոնք կու գային յագեցնելու մեր կարօտը՝ ոսկեղէնիկ հայերէնին եւ մեր 
սրտակից-խօսակիցը դառնալու ճաշակաւոր ու բովանդակալից նիւթերու ճոխու– 
թեամբ։ Այսօր հոս ձեզի միանալս աւելի շուտ երկու տարբեր զգացումներու ար
տայայտութիւնն է։ Մին «Պայքար»ին անհետացումով՝ Մեսրոպատառ թերթի մը 
մեծ կորուստին ի տես տակաւ կոտտացող սուգի ու բողոքի մէկ արտայայտութիւնն 
է, իսկ միւսը հայատառ գիրքի մը լոյս աշխարհ գալուն ցնծագին ողջագուրումն է։

Այսպէս ուրեմն։ Այսօր հաւաքուած ենք անցնող քսան տարիներու ընթացքին 
ամերիկահայ մեր կեանքը յուզող հարցերուն երկունքովը ծնած եւ օրը օրին հայ 
ընթերցողին ուշադրութեան յանձնուած կարճ ու դիպուկ այս խորագրին տակ 
պարփակուած ու ծրարուած Արայ Գալայճեանին խոհերը վերստին թերթատե– 
լու։ Որքան որ ալ ամփոփուած բառը չի համապատասխաներ ի տես այս լայ– 
նածաւալ հաստափոր հատորին ֊  ինչպէս սովոր է - բայց իրականութեան մէջ, 
ինչպէս կը տեսնէք մեծադիր 774 էջեր կը պարփակէ այս հատորը։

Եթէ Արան անցնող քսան տարիներու ընթացքին շաբաթը մէկ «Օրը օրին» 
տուած ըլլար «Պայքար»–ին, առնուազն 1040 «Օրը օրին» պէտք էր ունենա
յինք հոս։ Այս հատորին մէջ անոնցմէ միայն 185-ը արժանացած է հեղինակին 
բծախնդիր ընտրութեան։

«Օրը օրին»ի այս հատորը «առաւելաբար կը ցոլացնէ ամերիկահայերու 
կեանքը, նախ անոնց, որոնք 1950-ական թուականներէն սկսեալ Ամերիկա
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հաստատուած էին, ապա անոնց, որոնք ալիք առ ալիք Ւտս ապաստանեցան», 
ինչպէս ի՚նք հեղինակը կը գրէ իր «Իբրեւ մուտք» ներածականին մէջ։

Երբ Նիւ Եորքի բարեկամներէս մէկուն յիշեցի այս ձեռնարկին մասին,
՜  0 ՜, կը յիշեմ,– ըսաւ,– ասիկա այն գրողն է, որ կը յայտարէր թէ անօթի է, 

այո, անօթի է -  Ամերիկայի այս բոլոր ճոխ ուտելիքներուն մէջ անօթի կը մնայ, 
որովհետեւ չի կրնար անվնաս ուտելիք գտնել։

Անշուշտ ան կ՚ակնւսրկէր բօ11սեօոին, օղը, ջուրը, բուսականութիւնը եւ կեն
դանիները ապականող քիմիական պարարտացուցիչներուն եւ դեղերուն գոր– 
ծած աւերներուն։

-  Որքան ճիշդ գրած է,– ւսւելցուց բարեկամս,– այդ յօդուածը կարդալէս վերջ 
ալ ամէն կերածիս ուշադրութիւն կ՚ընեմ։

Երանի թէ Արայ Գալւսյճեանին արծարծած բոլոր հարցերը միեւնոյն ուշա
դրութեան արժանանային իր բոլոր ընթերցողներուն կողմէ։

Այսօր ալ վերստին կարդալով վստահ եմ՝ իւրաքանչիւր ընթերցող կրնայ 
«Օրը օրին»ով արծարծուած այս կամ այն հարցին կամ տուեալ օրուան հետ եւ 
կամ զինքը յուզող հարցին հետ մտքի զուգորդութիւն մը գտնելով անդրադառ– 
նալ հարցերուն լրջութեան եւ հիանալ հեղինակին արթնութեան։ Իսկ հարցե
րը. բազմազան ու այլազան են, հրատապ ու տակաւին այժմէական, հակառակ 
անոր, որ ոմանք մօտ երկու տասնեակ տարիներու կեանք ունին։

Օրինակ՝ հայերէն դասագրքերու հարցը։ Երկրաշարժի ճիշդ նախօրէին Հոկտեմ
բեր 22, 1988 Արայ կ՚ոդջունէր «Հայրենի ւսդբիւր» դասագրքերուն շարքին առաջին 
Այբբենարանին լոյս ընծայումը։ Մեր բոլորին ծանօթ պատճառներով ծրագրուածին 
պէս չշարունակուեցսււ եւ այսօր ալ տակաւին հրատապ հարց մը ըլլալէ չէ դադրած 
Սփիւռքի բոլոր համայնքներուն առողջ դաստիարակութեան համար։

Արային շօշափած իւրաքանչիւր հարց խղճի ճամբով մեզի հասնող զգաստու
թեան հրաւէր մըն է։ Ան արթուն պահակն է հայ հողերուն, հայ որբերուն։ Յա– 
նուն օրէնքի ու արդարութեան կը բողոքէ, Արեւմտահայաստանին սպառնացող 
վտանգը կը նախատեսէ։ Աֆղանստանէն Փաքիստանի ճամբով Պատմական 
Հայաստանի ամէնէն սրբազան, ամէնէն բերրի, ամէնէն արժէքաւոր եւ կարեւոր 
շրջանները կը լեցուին թուրքին ցեղակից թուրքմէն, իւզպէք, գըրկըզ ազգական
ներով։ Ո՞վ է հոգ ընողը։

Եւ կամ որուն հոգն է թէ Աեծ Եղեռնը այժմ փոքր ոճիրներով կը շարու
նակով։... քիչ մը ամէն տեղ։ Անհանգիստ Արան իր եւ իր ընթերցողին քունը կը 
փախցնէ թրքական «Կիւնէշ» թերթէն քաղուած 600 կենդանի մահերու մասին 
խօսելով։ Այո, անոնք Աճար գիւղի հայերն են, որոնք ինչ ինչ պայմաններու տակ 
«կամատրաբար» իսլամացեր են։ Կենդանի են - կ՚ապրին սակայն որպէս իսլա– 
մացած - թրքացած հայեր։ Այո, անոնք որպէս թիւ՝ կ՛ աւելցնեն մեր մէկ ու կէս 
միլիոն նահատակներուն թիլը 600 հոգիով։
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Իսկ ինչ կ՚ընենք մենք։ Արան կը պատասխանէ. «Մենք բառերու եւ թուղթե
րու հետ պիտի շարունակենք խաղալ»։

Եւ մինչ հանդէսներու կամ նոյնիսկ ընտանեկան հաւաքներու ընթացքին ինք– 
նամոռաց կ՚երգենք.

Այն հայը, որ ազգն ուրանայ եւ այլ ազգ դառնայ,
Մահուան օրին հայոց հողին նա չարժւսնանայ...։
Արան իր մէկ ուրիշ հարցումովը մեր թմրութիւնը թօթուել կը փորձէ. «Չեմ 

գիտեր թէ որուն կ՚ուղղենք մեր անէծքը։ Անոնց, որոնք արդէն մեռած գացած 
են, թէ մեզի, մենք, որ ամէն օր մեր ազգը կ՚ուրանանք հազարումէկ ձեւերով եւ 
առիթներով, մենք, որ արդէն կ՚ուրանանք հայոց հողը»։

«Հոգտց»ին բառերը շրթունքներուն վրայ՝ խոնաւութիւն հոտող գրադարա
նին դարակներուն վրայէն, փոշի նստած հատորներուն էջերուն անկիւններէն 
հայ ընթերցողին մատնահետքերը տեսնելով՝ հայ գրողին բախտն ու հայ գիր– 
քին ճակատագիրը կու լայ, կը զգայ ու կը տեսնէ այն օրը, երբ անոնց կազմին 
փոշին սրբողն անգամ պիտի չգտնուի։

Պոսթընի մէջ լոյս տեսնող անգլիատառ «Միրըր սփէքթըյթըր» թերթի խմբա֊ 
գրին համար կարծէք հոգու պարտք մուծելու պէս բան մըն էր միաժամանակ 
«Պայքար»ին համար շաբաթը մէկ «Օրը օրին»ի տողերը երկնելն ու անոր 
ծնունդով ուրախանալը։ Աւելին՝ խղճի անդորրութիւն տուող բան մըն է կարծէք։ 
«Իր եւ իմ (Գրիգոր Քէօսէեանին եւ Արային) նշանաբանն էր եւ է արդար ըլլալ 
մեր գրութիւններուն մէջ, չսխալիլ, չքննադատել քննադատելու համար»։

Հրաշքի սկսւսյ հաւատալը կը բացայայտէ հայատառ եւ անգլիատառ թերթե– 
րուն միջեւ տարուբերող հայ գրողին ներքին տուայտանքը։ Անգլիատառ թեր– 
թին խմբագիրը նամակ մը կը ստանայ։ Իր բաժանորդներէն մէկը կը խնդրէ 
որ «Միրրըր» չղրկուի այլեւս իրեն։ Ան միայն հայերէն «Պայքար»ը կ՛ուզէ ստա
նալ. կը կարծէք որ խմբագիրը բարկացած է բաժանորդի մը կորուստով։ Ոչ։ Այլ 
ան կը յայտարարէ, թէ «Հայ թերթ սիրողը սրտակիցս է, հարազատ եղբայրս, 
նոյնիսկ եթէ անծանօթներ ենք իրարու։ Ես յիսուն բաժանորդ պիտի ուզէի 
կորսնցնել՝ շահելու համար հայ թերթի մէկ ընթերցող, մէկ եղբայր, մէկ հայ»։ 
Արային մէջ խոր արմատ թողած հայ լեզոփ պահպանման համար հոգի տուող 
հայ ուսուցիչն է որ կը խօսի։ Միւս կողմէ սակայն կը պախարակէ բոլոր անոնց, 
որոնք իրենց անգիտակութիւնը կը փորձեն արդարացնել որակի եւ արժէքատ– 
րի մասին խօսելով։

Բօքէրի սեղանին շուրջ հայերէն սորված եւ իր հիւրերուն «հայկականացած» 
գարիդոս - տհոտբ -  սպասարկող յոխորտ ու սնապարծ հայերուն իր նուրբ եւ 
սակայն կծու հեգնանքը ունի Արան, երբ հետեւեալ տողը կը հրամցնէ մեզի.
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Մեր անընթերցւսսիրութիւնը այսպէս պարտկեցինք՝ տեսածը չհաւնողի մե– 
ծամտութեամբ։

Երեք հարիւր տարի առաջ եւ այսօր պատահած հարցերը դէմ-դիմաց բերե
լով՝ հեղինակը գիտէ իր ընթերցողը ցնցել փոխոտղ ժամանակներուն հետ սւր– 
ժեչափերու փոփոխութիւնը մերկացնելով։ Պատշաճի, յարմարի եւ զգօնութեան 
բարոյականի մեր արժեչափերը վերականբանացնելու եւ մեզ՝ իր ընթերցողնե
րուն, զգաստութեան հրաւիրելու։ Իսկ մեր կեանքէն ներս զարմանալի, անըմբռ
նելի եւ ընդվզեցուցիչ հարցերը անպակաս են։

Քուէյթէն վեց ազնիւ ազգայիններ յանձն կ՚առնեն տպագրական ծախսերը 
հոգալու կաթողիկոսի մը ընտրութիւնը փառաբանող 360 էջնոց «լայնածաւալ ու 
պատկերազարդ» հատորի մը, որ 134,000 տոլար կ՛արժէ։ (Չեմ ուզեր անունը 
տալ կաթողիկոսին, որպէսզի գիրքը առնէք եւ կարդաք...)։ Եւ այս կը պատահի 
այնպիսի՛ ժամանակաշրջանի մէջ, ուր նոյն թերթին մէջ նոյն օրերուն նուիրա– 
հաւաքի կոչ կ՚ըլլայ հայ վարժարանի մը բացերը գոցելու։

Արային գրչին ուժով եւ իր մտքի արխիւներուն շնորհիւ կը փոխադրուինք երեք 
հարիւր տարի ետ՝ տեսնելու համար Ամսթերտամի նկուղանման տպարանը, ուր
կէ լոյս աշխարհ կու գայ առաջին տպագրուած Աստուածաշունչը՝ այս անգամ 
երեք ջուղայեցի վաճառականներու մեկենասութեամբ։ Անցեալին թէ այսօր՝ պար
կեշտ հայերը նոյնն են, որոնք իրենց սիրտն ու քսակը կը բանան յանուն եկե
ղեցիին եւ ժողովուրդին։ Սակայն պատասխանատուները նոյնն են, որոնք պիտի 
կարենան անհրաժեշտութեան ու կարեւորագոյնին սահմանումը տալ։

Արայ Գալայճեանի իւրաքանչիւր գրութեան միայն վերնագիրն իսկ եթէ ոչ 
ահազանգ հնչեցնող, այլ՝ անպայմանօրէն զգաստութեան հրաւիրող հարցում 
մըն է։ Այսպէս օրինակ՝ «Չէզոք թէ անկախ», «Ո՞ւր է ազգային միութիւնը», «Ին
չու անհրաժեշտ է ռազմական կրթութիւնը, հիանալով», «Չէ որ Հայաստանը 
պիտի ազատէինք», «Ազատ եւ անկախ հայերէն թերթ -  ուր է ան», «Կրնանք 
հաւատալ», եւլն։

Իսկ եզրափակիչ աւարտական նախադասութիւնները մտքեր են, որոնք կը 
մղեն քեզ խորհրդածելու եւ նոյնիսկ որպէս մէկական պատգամ ընդունելու։

Բարեկամանալ եւ դաշնակցիլ կը նշանակէ կանխել ապագայ ողբերգութիւն 
մը։ Բարեկամանալ առանց զիջելու մեր փափաքներէն եւ քաղաքական ծրագիր– 
ներէն՝ միշտ յիշելով, որ մենք բարերար չունինք այս աշխարհին մէջ (1991)։

.  Հայաստանի ուղին թող ապահով ու անվտանգ ըլլայ այս փորձանաւոր 
օրերուն։

• Ո՞վ տէր պիտի կանգնի հայերէն անտէր լեզուին։ Ո՞վ անոր պիտի վերըն– 
ծայէ յարգանքը, սէրն ու գերագնահատութիւնը։ Չեմ գիտեր։ Ես այսքան 
յուսահատ չեմ եղած երբեք։
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.  Հիմւս երբ շուրջս կը նայիմ, երբ կը տեսնեմ Վարդանանցի անշքութիւ
նը (տօնակատարութեան մասին է խօսքը), սիրտս կը մղկտի, որովհետեւ 
կը գիտակցիմ, թէ մեր այսօրուան մանուկները ինչ գեղեցիկ պւստեհութե– 
նէ մը կը զրկուին՝ հայրենասիրութեան ու ազգասիրութեան աղոտր դաս 
մը ստանալու։ Ես, որ կը սիրեմ ներկային մէջ մնալ ու ապրիլ, ահաւասիկ 
ակամայ կը վերադառնամ անցեալին, ու շրթունքներուս վրայ դարձեալ կը 
ծաղկի «Նորահրաշը»։

.  Սակայն մենք կը հաւատանք խօսքի ուժին, ծրագրուած ու հեռահայեաց 
ճիգին, աշխատանքին, նպատակի անխախտ հետապնդումին։ Ոչ մէկ զի
ջում մեր պահանջներուն մէջ, ոչ մէկ նահանջ եւ կամ տեդքայլ։

• Թ՜ող զայրոյթը ամրացնէ մեր կամքերը, թող մեր նահատակները մեզի 
հետ ըլլան ամէն վայրկեան։

Իսկ շարք մը դիպուկ եւ ուշագրաւ արտայայտութիւններով Արան իր ախտա– 
ճանաչումները կ՚ընէ մեր ազգային հաւաքական հիւանդութեանց.

1. Հայ ժողովուրդը ինքնագովութեան մասնագէտ է։
2. Հաւատարիմ մեր հայկական սովորամոլութեան՝ կարծէք մասնատր հա

ճոյք կը զգանք ազգային ցաւերու մասին միայն խօսելէ, միայն մեր կուրծ
քերը ծեծելէ։

3. Հայերս ընդհանրապէս կը սպասենք տեսնելու, թէ խնդրի մը մէջ ով առա
ջին քայլը պիտի առնէ։

4. Փրկել մանուկները -  մեր որբերը -  կը նշանակէ ւիրկել Հայաստանը։
5. Քսան տարիէն աւելի տեւաբար ուսուցչութիւն ընողը -  եւ ինչ պայմաննե

րու տակ - գիտէ թէ ինչ կը նշանակէ առաքելութեան այդ գիտակցութիւնը 
ունենալ եւ նուիրուիլ հայ մանչերու եւ աղջիկներու կրթութեան։ Աւելի ազ– 
գաշահ եւ հոգեշահ ասպարէզ կարելի է գտնել։

6. Հայաստանեայց եկեղեցին բաժնուած է քաղաքական նպատակներով՝ 
ազգային տխուր եւ վտանգաւոր իրողութիւններ։

7. Առանց երիտասարդութեան ներկայութեան կարելի՞ է եկեղեցիին գոյութիւ
նը տեւականացնել։

Արան, անկեղծ ու անաչառ ըլլալով, երբեմն ցաւցնելու չափ խիստ է իր քննա
դատ ութի ւնն եր ուն մէջ ու նոյնիսկ անողոք։ Բայց ըստ իր բացատրութեան՝ ոչ 
«քննադատելու սիրոյն քննադատող մը»։ «Իմ յօդուածներովս,– կը խոստովա
նի ան «Պայքար»ի փսխուելուն սաթիւ ի նպաստ օրուան խմբագրին իր գրու– 
թեամբ,– յաճախ առիթ տոփ, որ թերթը դժուարութիւններու ենթարկուի, սա
կայն չեմ յիշեր պարագայ մը այս տասնամեակին ընթացքին, երբ խմբագիրը 
փորձած ըլլայ փոփոխութիւններ մտցնելու գրածիս կամ թելադրել «զգոյշ» ըլլալ 
«չվշտացնելու համար» այս կամ այն»։
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Թերթատելով «Օրը օրին»ը՝ կը տեսնենք, թէ Արան գիտէ ընթերցողին իր հետ 
ապրեցնել, յագել եւ զարմացնել։ Յանցաւոր կը զգայ, մեղապարտ ու ամօթա
պարտ՝ Աոնտոնի գորշ երկնքին տակ աճուրդի դրուած ձեռագիրներուն համար։ 
Յաղթանակ կը տեսնէ ու կ՚ուրախանայ հայ դպրոցականին Ապրիլ 24-ի առթիւ 
մաքուր առոգանութեամբ արտասանութեան ընդմէջէն։ Կը հրահանգէ, թէ «Յե– 
ռագիր վաճառելու այս արարքը պէտք չէ կրկնուի այլեւս։ Աչալուրջ ըլլանք, հե֊ 
տաքրքրուինք եւ կանխարգիլենք նման աղէտներ»։

1979-1999 քսանամեակի մը ընթացքին գրուած «Օրը օրին»ներէն զատ, 
Արայ Գալւսյճեան այս հատորին մէջ տեղ տուած է իր այլ գործերուն՝ գրախօսա
կաններ, ակնարկներ եւ կամ խմբագրականներ։ Այս հատորին մէջ կը գտնենք 
նաեւ 11 այլազան նիւթեր՝ «Հայաստանը եւ մենք» ենթախորագրին տակ, 34 
քաղաքական հարցեր շօշափող խմբագրականներ եւ 36 գեղեցիկ ու իսկապէս 
գրական ճաշակ զարգացնող այլազան նիւթեր՝ «Մշակոյթ եւ դէմքեր» ընդհա
նուր խորագրի մը տակ։ Արայ Գալայճեանի ճաշակն ու ընտրութիւնը հոս ալ իւ– 
րայատուկ է։ Վերացած ու յատուկ ակնածանքով կը խօսի իր սիրած ու պաշ֊ 
տած գրողներուն մասին։ «Ոչ մէկ բանաստեղծի հետ չփոխող եւ իր Հոգիին 
Հոգին»՝ Նահապետ Քուչակէն կը սկսի, կ՚անցնի աննման «նմանողութեան» 
հեղինակ բանաստեղծ Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանին ու կ՚երթայ Մկրտիչ Արմէնի 
«տառապանքով իմաստնացած եւ կեանքի ու արդարութեան տենչով գեղեցկա
ցած «Պատոփրեցին յանձնել Ձեզ» գրքին ու կը հասնի ամէն տեղ հայու բեկոր
ներ գտնող իր ուսուցիչին՝ Վահրամ Մավեանին։

Հատու ու մերկացնող գրիչ ունի յետ անկախութեան հայրենի թէ արտասահ– 
մանեան գրողներու կեցուածքին ու անոնց գրչի անկեղծութեան։ Կարդացէք 
«Կրնանք հաւատալ»ը եւ կամ «Հաւատաքննիչը արթուն է»ն համտեսելու համար։

Խոստովանիմ նաեւ թէ ես տեսակ մը սարսուռով թէ յուսախաբութեամբ կար
դացի «Խեղաթիւրուած Աեւոն Բաշալեանը», որուն հեղինակին՝ Հայկ Պարիկեա– 
նին աշակերտը եղած եմ չորս տարի։ Ըստ Արայ Գալայճեանին՝ աշխատասի
րութիւնը ոչ միայն «բան մը չ՚աւելցներ Բաշալեանին անունին», այլ կը շեշտէ թէ 
«Պարիկեանի գրական դատումի իւրաքանչիւր փորձը ձախաւերութիւն մըն է, 
որովհետեւ Պարիկեանի գիտելիքներու եւ ծանօթութիւններու պաշարը արգա
հատելի է»։ Պարիկեանի գործը չեմ կարդացած իր ամբողջութեամբ։ Կը յիշեմ 
թէ մեր ուսուցիչը Բաշալեանի կենսագրական գիծերէն մաս առ մաս մեքենա– 
գիր էջերով մեզի պարտականութիւն կու տար, եւ մենք գոց կը սորվէինք։ Առ ի 
յարգանք հայերէն լեզոփ ուսուցիչիս՝ Արային անողոք տողերը կարդալով շատ 
անհանգիստ զգացի։ Սակայն «Մշակոյթ եւ դէմքեր» հատուածին մէջ տեղ գտած 
նիւթերն ու շօշափուած հարցերուն ճշդումները որքան որ ալ յարգել կու տան 
հեղինակին կարծիքը, սակայն եւ այնպէս ուսուցչիս գիտելիքներուն հանդէպ ու
նեցած ակնածանքս չէին կրնար փոխել։
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Հայկական հարցերու կորլքին ամերիկեան եւ միջազգային հարցեր եւ բար
քեր իր ուշադրութեան առարկան են։ Հեղինակը, զանոնք լուսարձակի տակ 
դնելով, մեզ իր հետ կը տանի ամերիկեան գրականութեան աճուրդը»ին, Ֆի– 
լիւիինի ազատագրութեան եւ Մարքոսներու բռնակալութենէն ազատած ժո
ղովուրդին քով, եւ կամ՝ Նոպէլեան մրցանակաւոր Կապրիէլ Կարսիա Մարքէ– 
սի ընդունմւսն ճառը թարգմանաբար մեզի տալով «հարիւրաւոր տարիներու 
առանձնութեան դատապարտուած ցեղերու համար այս երկրագունտին վրայ 
երկրորդ պատեհութիւն մը ստեղծելու մասին կը խօսի, ուր ոչ մէկը կարողութիւն 
պիտի ունենայ որոշելու թէ ուրիշներ ինչ ձետվ պիտի մեռնին, եւ ուր սէրը պիտի 
ըլլայ ճշմարիտ ու անկեղծ, եւ երջանկութիւնը կարելի»։

Եւ... այս բոլորին հետ, այսօր «Օրը օրին»ը միասնաբար վերյիշելով, մաղ
թանքս է, որ այս գեղեցիկ երեկոն մեր համայնքին համար վերանորոգուելու 
առիթ մը ըլլայ, փնտռելու այն բանը, զոր կորսնցուցած ենք։ Այսօր այս սրահէն 
հեռանանք ոչ միայն առ ի պարտականութիւն գիրքէն օրինակ մը մեր թեւերուն 
տակ առած տուն երթալու, այլ մեր բոլոր կորուստներուն կարօտէն խթանուած 
սիրով՝ լրջօրէն մտածելու կորուստները նուազեցնելու, անվերադարձ առիթնե
րուն մասին եւ մեր զաւակներուն սպասող նոր միջավայրին ու հոգեկան աշ– 
խարհին մասին։

Այս հատորը ինծի հասաւ Աոսանճելըսեան փոքրիկ արձակուրդի մը ճիշդ 
նախօրեակին։ Անցնող տասը օրերուն գրեթէ ամէն առտու «Օրը օրին»ով բա– 
րի լոյս մը կ՚ըսէի Լոս Անճելըսին։ Ընթերցումներուս զուգահեռ՝ արձակուրդս 
աււսրտեցաւ ԹՄՄ-ի Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի «Ահեր Մկրտչեան» թատերախում– 
բին շաբաթավերջի երկու ելոյթներով։ Զարեհ Մելքոնեանի «Մեծ ժողովը»ին 
ներկայացումն էր Թամար Յովհաննէսեանի բեմադրութեամբ՝ «Ո՜ւր կ՚երթաս, 
հայ ժողովուրդ» վերնագրով։ Մեր օրերու տագնապը լաւագոյնս պատկերող 
գործ է, ցաւ, ափսոսանք, հիւմոր եւ յոյս, որ այդ անհանգստացնող խայթոցնե
րը Սփիւռք-Հայւսստան երկարող հաւաքական մեր կեանքին մէջ մէկն ու մէկին 
եւ կամ շատերուն վերջ ի վերջոյ պիտի մղեն բան մը ընելու, ձեւ տալու, ճամ
բայ բանալու մեր շուարած ազգին։ Պահ մը անդրադարձայ թէ ցաւերը նոյնն 
են։ Այո, արտայայտուելու ձեւերն են միայն տարբեր։ Մին՝ թատերական, միւսը՝ 
քրոնիկներու մէջէն։ Մեր ժողովները, մեր թերթերը, դպրոցները, մեր կուսւսկ– 
ցութիւններն ու եկեղեցիները, ծնողներն ու երիտասարդութիւնը։

Իսկապէս, օրը օրին ուր կ՚երթանք։
Բոլորս գիտենք ինչ ձեւով կ՚ընդունուէր Յակոբ Պարոնեան իր օրերուն բար

քերը թերթերուն տալով։ Այսօր հիացմունքով կը խօսինք Պարոնեանի հան
ճարին մասին՝ օրուան բարքերը ձաղկող գրիչին առաջ խոնարհելով։ Ինչպէս
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կ՚ընդունինք եւ կամ ի՜նչ կ՚ընենք այսօրաան մեր բարքերը մեր խղճմտանքի տե
սադաշտին վրայ պահող Սփիւռքով մէկ տարածուած ու մատի վրայ հաշուըտղ 
ւսյսօրուան ազգային մամուլի պահակներուն։

«Օրը օրին»էն դարձեալ վերնագիր մը յիշեցնել կ՚ուզեմ -  Աեմքին -  ցեղաս
պանութիւն բառը աշխարհին սորվեցնող անուն մը։ Արային կոչը կը յիշեմ. «Այս 
անունը մեր միտքը պահենք ֊  Մէկ անհատ եւ ինչ արդիւնք»,֊ կը բացագանչէ 
Արան՝ հիանալով Աեմքինի՝ առաքելութիւն հետապնդող եւ միս-մինակը իր երա
զը գլուխ հանող անհատին յաջողութան առթիւ։

Իսկ ես մամուլին յանձնուած այս էջերուն շնորհիւ սփիւռքահայ պատմութեան 
արխիւային նիւթ հայթայթող եւ խնամքով պատրաստուած այս հատորին ի տես 
հիացմունքով կ՚աւելցնեմ.

Մէկ անուն՝ Արայ Գալայճեան, եւ հայ ընթերցողին համար «Օրը օրին» կարդա
լու ինչ նիւթեր, ի նչ հրատապ հարցեր եւ մէկ անձին մէջ ամբարուած ինչ պաշար։

Այո, այսօր ամերիկահայ մեր մամուլը քանի արթուն պահակ Արաներ ունի։

Նիւ Եորք, 8 Յունիս, 2001

(*) Ներկայացուեցաւ ՀԲԸՄ-ի Ոտթըրթւսունի հանդիսասրահին մէջ, Աեծագոյն 
Պոսթընի Հայ Մշակութային Յանձնախումբին կազմակերպած գինեձօնին առթիւ։

ՏՈՔԹ . ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ «ԵՆԹԱԵՍԷՆ ՓՇՐՈՒԱԾ» 
ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐՈՒ ՀԱՏՈՐԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ ԱՌԹԻՒ

(ՀԳՄ  հրատ., 2004)

Հրանդ Մարգարեանը մեր Նիւ Եորք հաստատուելէն առաջ իսկ ծանօթ 
անուն մըն էր մեզի համար՝ որպէս նիւեորքաբնակ թատերասէր անձնաւորու
թիւն։ Յաջորդող 26 տարիները եկան հաստատելու, ինչ որ հակիրճ նկարա
գրականով մեզի հասած էր մեր Հալէպ գտնուած տարիներուն՝ մեր ընտանե
կան ֊  քրոջս՝ Անիին, եւ եղբօրս՝ Գէորգին ֊  նամակներէն։

Իրաքէն եկած, ԱՄՆ հաստատուած իրաւ հայ մը, որ թէեւ տարրաբանու
թեան մէջ մասնագիտացած է, սակայն իր հոգին ու նուիրումը ազգային կեանքն 
է եւ գիրն ու գրականութիւնը։ Անտոն Չեխով, որ մասնագիտութեամբ բժիշկ էր, 
սակայն ամբողջ աշխարհին այսօր իր անունը ծանօթ է որպէս արձակագիր եւ 
կարճ պատմուածքի վարպետ, ուշագրաւ խոստովանութիւն մը ըրած է նմանօ
րինակ հանգամանքի մը առթիւ ֊  յայտարարած է թէ՝ «Բժշկութիւնը իր կինն է, 
իսկ գրականութիւնը՝ սիրուհին»։
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Այս տեղ, Պրն. Մարգարեանին պարագային ալ նոյնն է կարծէք՝ մէկ տարբե– 
րութեամբ -  երբ կը տեսնենք թէ իր սիրուհիին տրամադրուած ժամերուն ու աշ– 
խատանքին մասնակից կը դառնայ նաեւ իր կողակիցը՝ յանձինս Տոքթ. ժանէթ 
Մարգարեանին -  անոր գիտակցուած քաջալերանքն ու օժանդակութիւնը վայե– 
լելով գիրի ու գրականութեան իր յորդառատ նուիրումին մէջ։

Սփիւռքեան մեր կեանքին մէջ մանաւանդ շատ բախտաւոր է մշակոյթի ու 
արուեստի այն նուիրեալը, որուն ապրուստը կախեալ չէ իր արուեստէն։ Ասպա
րէզ ու արուեստ համատեղ յաջողութեամբ համադրելու եւ հաւասարակշռելու 
վարպետութիւնը քիչերու շնորհուած է։ Հրանդ Մարգարեան ահա այդ շնորհա– 
լի եւ բախտաւոր ւսնձնատրութիւններէն մին է։ Տարրաբանի բծախնդրութեամբ 
մասնահատուած իր առօրեային հետ ու անոր շուրջ՝ իր ժամերը վստահօրէն 
կ՚երկւսրին 24 ժամէն աւելի։

Ահա հո՜ն է գաղտնիքը իր ենթաեսէն յորդող ուժին։ 24 ժամուայ մէջ ուրիշ 24 
ժամ եւ աւելին ներդնել ի շահ հայ գիրին ու մշակոյթին։ Ապա թէ ոչ ուրկէ պի
տի գար այսքան առատ բերքը։ 21 թատերախաղ, եօթը հրատարակութիւններ, 
բանաստեղծական թէ արձակ գործերու բեմականացում, թարգմանութիւն եւյո– 
բելինական կամ յատուկ հանդիսութիւններու առթիւ ելոյթ ունենալ ինքնատիպ, 
տեսալսողական, մտածուած ու մտածել տուող, աչք ու միտք շոյող պատրաս– 
տութեամբ։ Ու այս բոլորին հետ՝ կայ տակաւին ամէն տարի թատերական գործ 
մը բեմ հանելու նախապատրաստական աշխատանքներուն հետ տրուած հոգե
կան ու ֆիզիքական սպառումը։

Իր թատերական ելոյթներուն գրեթէ բոլորին -  շատ քիչ բացառութեամբ - 
Աիսաքին հետ ներկայ գտնուած ենք եւ այնքան վարժուած, որ կորուստ մը կը 
զգանք, երբ օրացոյցէն ամէն տարեթիփն հետ Մարտ ամիսը անցնի առանց 
մարգարեանական թատերական ելոյթի մը։

Նշանաւոր արուեստաբան մը ըսած է թէ արժեթուղթերու շուկայէն եւ գոնկ– 
րէսի վիճաբանութիւններէն աւելի արուեստն է ճշգրիտ ջերմաչափն ունշդրակը, 
որ մեր ընկերային կեանքը կ՚արտացոլսւցնէ։ Մեր հաւաքական կեանքի օրա
ցոյցին նայելով կրնանք տեսնել, թէ այս օրերուն ուր հասած է մեր մշակութային 
կեանքը, կամ աւելի ճիշդը՝ ուր հասցուցած ենք մենք զմեզ։

Նման շնորհանդէսներ մեզի առիթ կ՚ընծայեն մտամարզանքին հետ մեր ճա
շակները գրականութեան ու արուեստի նկատմամբ արթուն պահելու, խնայելու, 
որ չժանգոտինք ու նաեւ, ինչու ոչ, սորվելու ու մեզ հետ նոր բան մը տանելու։

Յայտնի նկարիչ մը ըսած է, թէ ի խորոց սրտի իր մաղթանքն է, որ իր նկար– 
ներէն գնողը զայն գնէ ոչ թէ տան վարագոյրին կամ պատի տէքորին հետ հա
մապատասխան ըլլալուն համար, այլ՝ այդ գործէն բան մը սորվելու համար։
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Վստահ եմ, որ այսօր մենք բոլորս հոս ենք բան մը սորվելու համար եւ ոչ թէ 
ինչպէս Մարգարեան «Մարգը կենացի մէջ» բանաստեղծութեամբ կ՚ըսէ, «բերաննե֊ 
րու մրցոյթի»։ Ու այս հաւաքոյթի աւարտին եթէ գիրք մը պիտի դնենք, այդ հատո
րը գրադարանին մէջ ունեցած ըլլալու հպարտութեան համար չըլլայ թող։ Այլ՝ կար
դալու եւ ուրիշի մըն ալ փոխ տալու։ ժամանակ մը գիրքի գողութիւնը գողութիւն չէ 
կ՚ըսէինք։ <իմա այդ գողերը կը փնտռենք սիրայօժար տալու եւ չենք գտներ։

Տարրաբան, դասւսխօս-ուսուցիչ, թատերագիր, դերասան, հրապարակա
խօս... եւ բանաստեղծ։ Անկեղծօրէն չէի գիտեր, որ Տոքթ. Մարգարեանը նաեւ 
բանաստեղծ է մինչեւ անցեալ տարի։ Առաջին ծանօթացումս «Աղօթք Ամանո
րի» քերթուածին միջոցաւ եղաւ (այս հատորին մէջ չէ ներառուած)։

Կ՚աղօթեմ Տէր...
Սերմերուն պէս դաշտին նետուած

Խոհը ցնցուղ ցանես մտքին մէն մի մարղու 
եւ տաս անոր գիտակցութիւն՝ 
վեհին անեղծ 
եւ վսեմին սրբամաքուր։

Կը խնդրէ բանաստեղծը։
Ու երկրորդ լուրը եկաւ Պոլսոյ «Մարմարա»էն՝ Ռոպէր Հատտէճեանէն, 

“ՇՋՈօտր” բանաստեղծութեան առթիւ։ Զինք ճանչցողնեըուն եւ իր արուեստը գնա
հատողներու խումբին մտահոգութեան հետ հիացումը աւելցնելու, անակնկա
լին հետ, օտար ու հուր խլիրդին, անհանդարտ բջիջին խելակորոյս հեւքին հետ 
մարդկային աշխարհը կիսող դաժան գոյժին հետ գլուխ օրօրելու եւ խմբերգելու...

Տարօրինակ խաղ է այս...
հեգնանքն է լոկ այս կեանքին...

Իր իսկ մարմնէն բուսած ու բազմանալու սկսած «խելառ բջիջին» դէմ պայ– 
քարող, ընկրկիլ չգիտցող Մարգարեան այդ հոգի երկփեղկող պահուն իսկ իր 
ընթերցողին քաջաբար կը փոխանցէ՝

յարատեւ պայքարին ուժը
կռուի երթին զօրութիւնը։

«Ենթաեսէն փշրուած» հատորիկը 74 քերթուածներու փունջ մը կը հրամցնէ 
մեզի։ Վեց բաժիններու տակ համադրուած է, որուն իւրաքանչիւր բաժինը բա
նաստեղծը փշրանք մկրտած է։ Այո, փշրանքներ են միգուցէ անոնք բաղդա
տած իր հսկայական վաստակին հետ եւ կամ այն բոլոր ներքին ւսլեկոծումնե–
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րու ահագնութեան հետ, որ կեանքի խռովքը բաժին կը հանէ շրջապատին հետ 
շնչող-զգւսցող արուեստագէտին հոգիէն ներս։

1969-էն սկսեալ մինչեւ 1995 թուականը երկարող ժամանակամիջոցէն 
քաղուած ապրումներու, խոկումներու համանուագ մըն է, որ ամփոփուած է այս 
հատորիկին մէջ։ Այստեղ մէն մի փշրանքին հետ խոհն յագեցման տանող սե
ղան մըն է որ կը պարզուի։

Ո՞վ կրցած է
ջուրի հոսքին հետ խաղցող 
Աոյսի շերտը բանտարկել։

Ս՜ինչեւ վրձինը շարժի 
Աոյսի փայլքը կը փոխուի։

Մարգարեան գիտակից է ու մեզ ալ մտածել կու տայ չորսւսցուած պահերու 
կորուստին։ Այո, ակնթարթային պահեր կան, որոնք կարելի չէ բռնել, շրջանա– 
կել, ափիդ մէջ առնել կամ զգացածդ զգացածիդ չափ միւսին փոխանցել, տես
նել տալ տուեալ երկվայրկեանին իսկ։

Սակայն բանաստեղծը կը յաջողի իր հետ ունկնդրել տալու «լռութեան սիմ– 
ֆոնին» կամ համանուագը թէ «շշուկի մը միայնակ» եւ թէ «խլացուցիչ լռութեան» 
ու նաեւ այրել փորձելու «սարդոստայններն եսերուն»...

Վճիտ ձայները խեղդուած են անարձագանգ 
Ես սորվեցայ չերագել 

Ինչ անողոք է կրկէսը եսի
Երանի ըսի գիւտով մը հանճար 

ակնոց մը ըլլար
որով տեսնէի մարգը մերկացած՝ 

կեղծիքէն
սուտէն

փառքի տենչանքէն 
իր բիրտ մերկութեամբ

եւ բուն էութեամբ։

Մարգարեան, կեանքի «Ծովուն դիմաց կեցած՝ / իր ծովուն մէջ թաղուած» 
մեզ ալ իր հետ կը տանի ի վերջոյ անդրադառնալու թէ՝

մասնիկներն ենք մենք 
այն մեծ տռամին 
որուն արարներն 
անվերջ կը գրուին («Լարը»)։
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Իւրացուցած ըլլալով կեանքի թատրոնը ու թատրոնը կեանքի իր բոլոր նրբու
թիւներով՝ Մարգարեան գլուխ գործոց արձան մը կը քանդակէ իրաւ դերասա
նը ներկայացնելու համար.

Բնականի, իրականի սահմաններէն երբ որ անցնիք,
երբ անցեալն ու ապագան սիրողներու պէս հաշտուին,
երբ որյուզուիք եւ կամ հրճուիք
պատահարէն որ ձեր կեանքէն
պատառիկ մը կը յիշեցնէ,
երբ որ լռէք՝
ըմբոշխնելու միտքը բառին 
որ կը հնչէ միջոցին մէջ... 
խոնարհեցէք... Մարդ մը այնտեղ 
կեանքն իր մոռցած,
ձեզի հիմա նոր կեանք կու տայ... («Դերասանին»)։

Սարդ արարածը Աստուածային, երանաւէտ յափշտակութեան մը անձնա
տուր կ՚ըլլայ, երբ ազնիւ ներշնչումին ճառագայթումը առինքնէ զինք։

Ս՜իքէլանճելօն ըսած է. «Մարմարին մէջ հրեշտակ մը տեսայ, փորեցի, յղկե
ցի, քանդակեցի, մինչեւ որ թեւեր առաւ ու գնաց»։ Անխօս ու քարացած մարմա
րին մէջ հրեշտակ մը տեսնել կարենալու համար ալ տեսնող աչք է պէտք եւ կամ 
բարձրեալէն շնորհուած տաղանդ։

Քերթուածներու այս փունջին ծանօթանալով՝ բանաստեղծին ապրուած օրե
րուն հետ ենթաեսէն փշրուած մասնիկները կը սփռոփն մեր առջեւ։ Խոհի ու 
խորհուրդին արիւնէն ծնած, պարապ էջերուն լեզու հանող, աւիւն տուող էջեր 
են։ Բանաստեղծը, ապաւինելով պարապ էջին մտերմութեան, խոստովանու
թեան կը նստի մեզ ալ իրեն մասնակից դարձնելով.

Վտակի մը պէս կը հոսիմ հոգիներու ընդմէջէն 
Ծովու մը պէս կը սպասես 
հոգիները գրկելու։
իսկ երբ կ՚ըլլամ խուլջրվէժ, փրփուրն իմ այդ ահարկու 

եւ իմ ձայնը անկաշկանդ,
կը տարածես երեսիդ...

Եւ ապա կը խոստովանի, թէ այդ պարապ էջը բնաւ չէ խաբած զինք,

որովհետեւ, պարապ էջ, դուն արիւնէս կը ծնիս։ 
որովհետեւ, պարապ էջ, 
երբ աւարտեմ դուն «ես» կ՚ըլլաս, 

իսկ ես «դուն»։
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Այդ անկաշկաեդ հոսող, խորունկները հասնողջրվէժի մը արձագանգն է, որ 
կը լսենք այսօր։ Պիտի ըմբոշխնենք այսօրուան յայտագրին մասնակից նոր սե
րունդին բերն էն՝ իրենց մատուցումով եւ հասկացողութեամբ։

Շնորհակալութիւն, Պրն. Մարգարեան։ Վստահաբար անվերջ տողանցող 
Ձեր մտքին պատառիկները, թեւեր առած, այսօր մեր հոգիներէն ներս պիտի 
ներթաւիանցեն՝ խոնարհելու համար Հրւսնդ Մարգարեան հայ կեանքի նուի
րեալ մարդուն վաստակին առաջ։

Ձեր բառերը փոխ առնելով՝ մաղթանքս պիտի ըլլայ.
(Թող) հորիզոնդ երկար աւետէ ծագող լոյսը արեւիղ։

Ներկայացուած է Նիւ Եորքի Վոււրսայւր շրջանի Հայ Կեդրոնին մէջ
18 Նոյեմբեր, 2004

ԵՐՈՒԱՆԴ ԱԶԱՏԵԱՆԻ «ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԴԱՏՈՒՄՆԵՐ»
ՀԱՏՈՐԻՆ ԱՌԹԻՒ

(Հանդիսավարի գրառումներէս)

Մշակոյթի ամիսը մի քանի օր առաջ մեր եւոին թողած՝ հաւաքուած ենք ող– 
ջունելու հայերէն լեզուով հատորի մը լոյս ընծայումը։

«Դիտումներ եւ դատումներ» խորագրով հատորը, որուն հանգամանօ– 
րէն պիտի ծանօթանանք շուտով, կ՚ամփոփէ մեր այսօրուայ հիւր հեղինակին՝ 
Երուանդ Ազատեանի գրչէն մամուլի մէջ լոյս տեսած - մասնատրաբար վերջին 
հինգ տարիներու ընթացքին -  հրապարակախօսական յօդուածները՝ Երեւանի 
«Մուղնի» հրատարակութեան կողմէ եւ մեկենասութեամբը մեզի ծանօթ մշա– 
կութասէր ազգային, հայ գիրի ու խօսքի ջատագով Յակոբ Վարդիվառեանին։

Թ Մ Մ , իր գաղափարախօսութեան հաւատարիմ, նման ձեռնարկներով կու 
գայ անգամ մը եւս հաստատելու, թէ «Մեր ժողովուրդին հզօրագոյն զէնքը մեր 
մշակոյթն է»։

Եթէ եղերական ու եղեռնական պատճառներով եղած ենք բաժան բաժան 
(94), ինչպէս յարգարժան հեղինակը կը գրէ, գէթ ջանացեր ենք մեր մշակոյթը 
պահել, պահպանել ու գուրգուրալ, մեր մշակոյթի նուիրեալները ըստ արժանտյն 
յարգել ու մեծարել, ինչպէս այսօր։

Երուանդ Ազատեանին այս հատորը ներկայացուց Պարոն Վաչէ Սեմեր– 
ճեան՝ նոյն ինքն հատորին խմբագիրը եւ ծաւալուն նախաբանին հեղինակը։ 
Հիւրաբար հանդիսութեանը ներկայ էր բեմի եւ շարժանկարի դերասանուհի, 
բանաստեղծուհի, թատերագիր, բեմադրիչՆորա Արմանին։
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Սիրելի գրասէր հիւրեր, եկէք միւսսին ծանօթանանք այսօրուան հեղինակ 
Երուանդ Ազատեանին, իր մասին կատարուած հաստատումներէն եւ իր իսկ 
տողերուն ընղմէջէն արտայայտուած մտքերէն։

Այս հանդիպում-շնորհանղէսը երկրորդն է հայ հրապարակախօսութեան նոր 
ռահվիրա Տիար Ազատեանին նուիրուած։

Ազատեանի քաղաքական հայագիտութիւնը ողջունուեցաւ Հայաստւսնի մէջ, 
ու տեղի ունեցաւ այս հատորին անդրանիկ շնորհանդէսը։

Հայւսստանը եւ Սփիւռքը կամրջող, փայլուն մտածողի ընտրեալ յօդուածները 
ամփոփող գրքին մասին ելոյթ ունեցան Յակոբ Աւետիքեան, Գիտութիւններու 
Ազգային Ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսեան, Գրողներու Միու– 
թեան նախագահ Աեւոն Անանեան, որ նաեւ ոսկէ մեդալյանձնեց։

Ազգային գործիչի յատկանիշները բնութագրեց Կարլէն Դալլաքեանը, երեք 
ուսուցիչներ՝ Գերսամ Ահարոնեան, Անդրանիկ Անդրէասեան, Վահէ-Վահեան։

Ակադեմական համագումարներուն Արեւմուտքի եւ Ամերիկայի հայ պատմա
բանները անկազմակերպ եւ անպատրաստ հանդէս կու գան թուրք եւ թրքամէտ 
պատմաբաններու դիմաց (224)։

Հայ ժողովուրդը տաղանդի պակասը չունի, սակայն անոնք, որոնք կը նուա
ճեն համաշխարհային բեմերը, կը սառեցնեն կարծէք իրենց ազգային պատկա֊ 
նելիութիւնը՝ հայութիւնը անբաւարար կամ նսեմ պատուանդան մը նկատելով 
իրենց մեծութեան։ Այսպէսով հայ բեմը, հայ արուեստասէրը, հայ ընթերցողը կը 
վերածուին աղքատ ազգականներու (399)։

ճշմարտութիւնները ինչպէս որ են (198)։
Այսպիսի տարողութեամբ հանգանակութիւն մը։ Սփիւռքը իր սեփական կա

րիքներուն համար իսկ այսպիսի հաւաքական ճիգի մը չի ձեռնարկեր։
Հայկական Լոպին իրաւունք չունի անմիաբան ըլլալու (339)։
Թուրք-ւսմերիկեան տարաձայնութիւնները ոչ այլ ինչ են, եթէ ոչ հանա

ձայնուած անհամաձայնութիւն (348)։

Ս. Թովմաս, Նիւ ճըրզի, 3 Նոյեմբեր, 2006

Ո՞ՒՐ է ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐՈՒՍ ՏԵՂԸ

(Յակոբ ՄիքայէլեանիՆ «Աշնանային մենանուագ»ին առթիւ)

Երեք ամիսէ կրկին ու կրկին «Աշնանային մենանուագ» հատորը ձեռքիս ետ 
ու առաջ կը դարձնեմ էջերը ու Հալէպը, մանկութեան եւ պատանութեան օր
րանս սահիկներու ցուցադրութեամբ կը տողանցեն աչքիս առաջ։
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Հեղինակը Յակոբ Միքայէլեանն է։ Կենսագրութիւնը՝ Ցեղասպանութենէն 
վերապրած զէյթունցի ծնողքին զաւակը, Հալէպ ձնած եւ ուսանած արձակա
գիր, հրապարակագիր, մի քանի հատորներու հեղինակ, դերասան, բեմւսդրիչ, 
թարգմանիչ (արաբերէն), մանկավարժ, իսկ համալսարանական վկայականը՝ 
անգլերէն գրականութեան մէջ Դամասկոսէն, մանկավարժութեան վկայականը՝ 
Նիւ ճըրզիէն։

180 էջնոց այս հատորը, որ լոյս տեսած է Անթիլիաս, 2012-ին «Ռիչըրտ եւ 
Թինա Գարոլայն» հիմնադրամին շնորհիւ, խոշոր կարկինով մը գլխաւորաբար 
Հալէպի կեանքն է որ կը նկարագրէ։ Սկսելով յետ-եղեռնեան հայ ընտանիքին 
կեանքէն մինչեւ Հալէպի հայ կեանքին ոսկեդարը։ Միջին արեւելեան երկիրնե
րու հայ համայնքի երիտասարդութեան եռուզեռը, ամառնային պարտէզներն 
ու երիտասարդական բանակումները, մարզախումբերուն հիւրախաղերը, քա– 
ղաքէ քաղաք ճամբորդութիւնները, որոնք բոլորն ալ ինչ ինչ յիշատակներով 
աշխուժութիւն եւ հայկական կեանք կ՚արձւսնագրէին։

Ցակոբ Միքայէլեանին ճանչցած եմ ուսանողական շրջանէս, Հալէպի 
ՀԲԸՄ-ի Գալուստ Կիւլպէնկեանի երկրորդականի տարիներէն։ Թէեւ դասըն
կերներ չենք եղած, սակայն արուեստի սէրը հասարակ յայտարարով մը տար
բեր դասարանցիներուս ծանօթութիւնները իրարու կը մօտեցնէր։

Տրամադրութիւններու մերթ ծայրայեղ եւ մերթ հակոտնեայ արտւսյայտու– 
թիւններով, մերթ գողտրիկ ու ամչկոտ ժպիտով իրաւ արուեստագէտի խմորով 
տղայ մըն էր մեզմէ շատերուն համար։

Եւ չուշացաւ փաստը. Հալէպի թատերական կեանքի երկնակամարին վրայ 
ան հայ բեմին փայլեցաւ իր դերերով, նոյնիսկ արաբական հեռատեսիլի կարգ 
մը ֆիլմերու մէջ հայ համայնքին ներկայութիւնը հաստատելով, արուեստի ներդ
րումը կատարելով։

Իսկ հայ մամուլին մէջ երեւցող իր հետեւողական շարքը՝ «Քիթի մը 
օրագրէն» եւ կամ «Բաց պատուհանէն» ինչեր չէին տեսներ եւ արձանագրեր 
Միջին Արեւելքի սփիւռքահայ առօրեայէն։

Անցնող Մպրիլին մէկ շաբթուայ այցս Երեւան-հայրենի տուն առիթ տուաւ, 
որ հանդիպինք մեր համաքաղաքացի Յակոբին հետ եւ մակագրուած հատորը 
ստանալ Ապրիլ 16, 2016 թուականով, որ հիմա ձեռքիս է։

Հալէպն է որ կը շնչէ հոն տասնամեակներու ապրումներով, վկայագրութիւն– 
ներով։

Հայատառ թրքերէնով Աստուածաշունչը, ջարդէն ճողոպրած զէյթունցի իր 
ծնողքին առագաստի սենեակը զարդարող հայելիով պահարանին պատմութիւնը 
ինչ ինչ յուշեր, դրուագներ կ՚արթնցնեն սերունդի մը հոգիէն ներս, մանաւանդ - 
որ մեր սերունդն է ֊  յաջորդ օղակը Ցեղասպանութենէն վերապրողներուն՝ հինը
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նորին կապող։ Քանիներ մեզմէ կը յիշեն իրենց մեծ հօր կարդացած Սուրբ Գիրքը 
հայատառ եւ սակայն թրքերէն լեզոտվ։ Սուրբ Գիրքը՝ արաբերէն տառերով եւ օս
մանեան լեզուով։ Ու մանաւնադ՝ այդ Սուրբ Գիրքին առաջին պարապ էջին վրւսյ 
արձանագրուած ընտանեկան ծառի մանրամասնութիւնները՝ ծննդեան, ամուս
նութեան եւ կամ մահուան թուականներով լեցուած։

Կանգ կ՚առնեմ պահ մը եւ... առաջին պատմուածքին էջերուն մէջ կը 
կորսուիմ... ուր կը նկարագրուի թէ ինչպէս 1940-ակսւններուն ֆրանսական 
մանտաթին պատասխան անգլիական օդանաւերու ռմբակոծումները անապա– 
Ւտվութիւն կը ստեղծեն։ Ընտանիքը կը փոխադրուի Նոր Գիւղ ապահովութեան 
համար։ Նոր Գիւղ եւ ապահովութիւն։ Այս օրերուն ի՜նչ «ապահովութիւն», մարդ– 
կային ինչ կատակերգութիւն...

Հալէպի «Աճուր Թւսրլւսյի» ամայի դաշտէն, Ցեղասպանութենէն ետք Հալէպի 
առաջին հայկական եկեղեցտյ՝ Ս. Գէորգի սահմանէն մինչեւ Նոր Գիւղի ճամին– 
մզկիթը երկարող շրջանը հայութեամբ կը շնչէր։ Վերապրողներուն քրտինքով 
թիթեղեայ տունիկներէն աղիւսւսպատ բակով տուներ դարձած էին, պատուհան
ներէն հայկական երաժշտութիւնը փողոց հոսող մթնոլորտով մը։

Վերջին տասնամեակներուն քարաշէն տուներու վերածուած, հայաշատ կեդ
րոններով եւ դպրոցներով մշակոյթ շնչող Նոր Գիւղէն քար քարի վրւսյ չէ մնա
ցած՝ այսօր՝ 2016-ին Հալէպի ոսկեդարը պատմութեան էջերուն փոխանցելու։

Այս օրերուն Հսւլէպը... Եօթանասուն տարի ետք՝ 2010-էն ի վեր հայաշատ 
Նոր Գիւղը եղած է դիպուկահարներու եւ ռմբակոծումներու թիրախ։

Քաղաք մը, որ ջարդի մոխիրները թօթափելով փիւնիկի պէս կենդանութիւն 
առած սերունդէն մտաւորականներու փաղանգ մը հասցուցած եւ հարստացու
ցած է քիչ մը ամէն սփիւռքահայ կեդրոն։

«Ո՞ւր են համաշխարհային, միջազգային հեղինակութիւնները, ինչո՞ւ Հւսլէ– 
պը աղէտեալ քաղաք պիտակելով չեն փութար պատերազմը կեցնելու ու քա– 
ղաքը փրկելու վերջնական չքացումէ։ Չեն կրնար, շատ լաւ ալ կրնան, սակայն, 
կ՚ուզեն»,– կը գոչէ Յակոբ Աիքայէլեանը իր վերջերս ստորագրած «Անտէրու– 
թիւն» յօդուածով։

Տասնվեց պաւոմոււսծքներով եւ տասներեք խոհագրութիւն-ճեպանկարներով 
Հալէպի առօրեային հետ իր անձնական մտերիմ պաներուն հաղորդակից կը 
դարձնէ մեզ Յակոբը։ Մեծ քաղաք Հալէպի պատուհաններէն ներս կատարուած 
կեանքի մանրամասնութիւններէն մինչեւ մանր-մունր բամբասանքներուն արա
գավազ շրջանառութիւնը ֊  ի չգոյէ քսանմէկերորդ դարու տեղեկատուական մի– 
ջոցառումներուն -  արմանք-զարմանք կը պատճառեն ընթերցողին։

Յակոբ Աիքայէլեանը մանկութեան տարիներէն անցած է այն փորձառու– 
թենէն, երբ եւրոպական երկիրներուն Հալէպի վրայ տեղացնող ռմբակոծումին
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պատճառով պատուհանները պէտք էր մուգ կապոյտ ներկուէին, կամ օրաթեր
թեր փակցնելով ապակիները փակէին, որ լոյսը չթափանցէ դուրս (1940-ական)։ 
Համալսարանական տարիներուն արաբ-իսրայէլեան պատերազմէն հազիւհւսզ 
մայրաքաղաք Դամասկոսէն ողջ-առողջ Հալէպ կը հասնի (1967)։

Այս օրերուն ալ դիպուկահարոտղ ու ռմբակոծուող Հալէպէն հւսսւսծ է 
Երեւան, հայրենի հողին վրայ կը գտնուի մէկ հաստատակամ յայտարարու– 
թեամբ՝ «Մենք իր մէջ ըլլալէն աւելի ան մեր մէջն է...»։

Այո, Հայրենիքը ամէն մէկ սփիւռքահայուն հոգիին մէջն է...
Բայց ուր մնաց Յակոբին տաղանդին շարունակական փայլը։ Մէկ տեղ մնա

լով, ճանաչում գտնելով ինքզինք արդարացնող իր արդար վաստակին համ
բաւը վայելելու։ Մէկ տեղ։ Ո՞ւր սակայն։ Ո՞ւր է հալէպահայուն տեղը։

Կը կարդամ... ու կ՚անդրադառնամ այն մղոններու ահատր ճւսմբորդութիւն֊ 
ներու մէջ երկարող տարածութեան, որ ամէն մէկ Յեղասպանութենէն վերապ– 
րողին եւ անոնց սփիւռքահայ զաւակներուն վիճակուած է...

Յակոբին զէյթունցի ծնողքին փոշին Հալէպի հողին խառնուած է...
Յակոբին, քոյրերուն եւ անոնց զաւակներուն եւ թոռնիկերուն ճանապարհոր

դութիւնը կը շւսրունակոփ մէկ ցամաքամասէն միւսը։
Կը կարդամ, կը ժպտիմ այն ուրախ օրերուն յուշերով, երբ օթօպիւսերով քա– 

ղաքէ քաղաք հիւրախաղերու եւ կամ մարզական մրցումներու կ՚երթային պա– 
տանի-երիտասարդները, կը ծնէին փոքրիկ սէրեր, որոնք երբեմն ալ խոր ու 
հաստատ սիրով կը շարունակուէին եւ ւսմուսնութեամբ կը կնքուէին։

Այս էջերուն հետ... կը յիշեմ տողերը բանաստեղծին. «Ու մերթ լացաւ ու մերթ 
խնդաց իմ հոգիս...»։

Յակոբ գողտրիկ պատկերով մը՝ «Մեծ մանուկը» վերնագրով, կը նկարագրէ 
այն փոքրիկ մանչուկին վիճակը, որ այդքան փոքր հասակին շոքոլա չի կրնար 
ուտել, որովհետեւ շաքարախտ ունի եւ երեք անգամ ինսուլին ներարկուելու 
ստիպուած է։

«Ցաւը ինչպէս կը մեծցնէ եղեր մէկը, հասուն կը դարձնէ, կը կոփէ, կ՚ւսմրաց– 
նէ...»,– կ՚եզրափակէ Յակոբ Միքայէլեանը։

Հասունութիւնը միթէ չափանիշ մը ունի, այն ատեն հալէպահայունը ուր հա– 
սած է։

Ինչպէս չմտածել բոլոր այն մանուկներուն մասին, որ այսօր հինգ տարիէն 
աւելի Հալէպի դժոխային կեանքին մէջ կ՚ապրին։ Ինսուլինի տեսակ մը կայ, որ 
մեղմացնէ անոնց ցաւը, ահն ու սարսափը։

«Երբ այսքան անպէտ ու անկարեւոր կը դառնայ մարդը աշխարհի «Տէրեր»ուն 
ձեռքը», քանի քանի հալէպահայ տաղանդներ իրենց արուեստով դեռ քանի 
քանի մղոններ պէտք է կտրեն՝ հանգրուանելու եւ վայելելու իրենց արժանի տեղը։
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էջ առ էջ կարդալով Յակոբ Աիքայէլեւսնին «Աշնանային համանուագը»՝ Հսւ– 
լէպն է, որ կենդանի կը տողանցէ սւչքիս առաջ, եւ կրկին հարց կու տամ.

Ո՞վ պիտի գրէ Հւսլէպի ամբողջական պատմութիւնը, եւ ո՞ւր է հալէպահայուն 
տեղը։

Նիւ Եորք, 8 Յուլիս, 2016

ԱՆՑԵԱԼՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՆ՝ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐՈՒՍ ԸՆԴՄԷՋԷՆ

Նիւ Եորքի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին անօրէնութիւնը 
1987-1988 դպրոցական տարեշրջանին երբ ստանձնեցի, ծրագիրներէս մին մեր 
աշակերտութիւնը ծանօթացնել էր մեր անմիջական համայնքին երախտաւոր
ներուն։ Դասագիրքերու մէջ տեղադրուած նկարներէն դուրս կ՚ուզէի որ մեր ան
միջական համայնքէն ներս, արուեստի, գրականութեան եւ գիտութեան ճամ– 
բով, մեր կեանքը հարստացնող անձնւաորութիւններու հետ մեր աշակերտները 
անձամբ ծանօթանային, ներշնչուէին։ Դասագիրքերու մէջ երեւցողները միայն 
անուններ էին իրենց համար։ Բնական է, որ տարբեր ազդեցութիւն պիտի ունե
նար, եթէ անոնք մեր շէնքէն ներս անձամբ հանդիպէին, տեսնէին, խօսէին, 
հարցեր տային եւ մանաւանդ պատասխան ստանային ուղղակի այդ նշանաւոր 
անձերէն։

Այդ տրամադրութեամբ ամէն տարի հրաւէր նամակներ ուղղած էի շարք մը 
գրողներու եւ տարբեր մարզերու մէջ համբաւ ունեցող անձնատրութխններու, 
Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի շրջակայ համայնքներէն ներս գտնոտղներուն, ինչ– 
պէս նաեւ Ֆիլատէլֆիա եւ Քընէթիքէթ նահանգներու մէջ հաստատուած շարք 
մը արուեստագէտ հայորդիներու։ Հրաւէրներուն մեծ մասամբ սիրայօժար ըն
դառաջողներ եղան, շատեր ճամբորդական հարցերով եւ այլ անձնական պատ– 
ճառներով չկրցան ներկայ ըլլալ։

ժամանակի ընթացքին մեր վարժարանին յուշատետրը հարստացաւ հայ– 
րենի թէ արտասահմանեան անձնատրութխններու արձանագրութիւններով եւ 
յիշատակներով։ Սովորական, կարճ հանդիպումներով այցելուներէն անջատ, 
յատուկ հանդիպման պահերու համար ՍՆԱՎ-ի հիւրեր հանդիսացան երէց սե
րունդէն նահապետ գրող Յակոբ Ասատուրեան, ՀԲԸՄ-ի այդ օրերուն նորա– 
նշանակ նախագահ էուիզ Մանուկեան-Սիմոն, լրագրող եւ գրադարանավար 
Արմինէ Տիքիճեան, դաշնակահար Մրթիւր Փափազեան, նկւսրչուհի Մարիամ 
Աթթարեան, հոգեբան, դաստիարակ, Պրուքլին Դոլէճի մանկավարժական ամ– 
պիոնի վարիչ, Տոքթ. Բերկրուհի Սվաճեան, արձակագիր Լուսիկ Մելիքեան,
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դաշնակահար Շահան Արծրունի, Նիւ ճըրզիի Հայ Ձայնասփիւռի տնօրէն Վար֊ 
դան Ապտօ, անգլիագիր գրող, բանաստեղծ Դաւիթ Խըրտեան եւ իր կողակի
ցը՝ յատկապէս մանկական գիրքեր պատկերազարդող արուեստագէտ Նօնի 
Հոկրոկեան (Հողկրողեանէ կրճատուած), հոգեբան Տոքթ. Անի Գալայճեան, 
բժիշկ-գիււոարար (1ՎՏ1) Ռէյմընտ-Վահան Տամատեան, բանաստեղծուհի Ալի– 
սիա Կիրակոսեան, արուեստագէտ Վազգէն Գալայճեան, անգլիագիր հեղինակ 
Մարգարիտ Ահներդ, հեղինակ եւ ծաղրանկարիչ Աուսին Գասպարեան, Տոքթ. 
Հրանդ Մարգարեան, երիտասարդ անգլիագիր գրողներ Կարին Յովհսւննի– 
սեան, Այտա Զիլէլեւսն-Սիլաք եւ այլ անձնաւորութիւններ։

Ընդհանրապէս սեղանի շուրջ բոլորուած նման հարցազրոյցի պահերը կը 
կատարուէին Հոկտեմբերին՝ Մշակոյթի ամսուան, Մարտին 8-ին՝ Կանանց Մի– 
ջազգային Օրուան կամ Գիտական Շաբթուան ընթացքին եւ կամ Ապրիլեան 
ժառանգութիւններու Շաբթուան հետ կապելով։

Այս բոլորին հետ չիրականացուած գործի մը հոգիի պարտքը կը զգամ այս 
օրերուն եւ յատկապէս իգական սեռի ներկայացուցիչ մեր երկու յարգարժան եւ 
իւրայատուկ հայ գիրի նուիրեալներու հանդէպ։

Երկուքն ալ աշխարհագրականօրէն թէեւ մօտ էին ՍՆԱՎ-ին, երկուքն ալ 
նախկին լիբանանահայեր, որ գրական աշխարհէն ներս իրենց յատուկ տեղե
րը գրաւած էին իգական սեռի բարձր պատուանդանին վրայ։ Մամուլին ընդմէ– 
ջէն ծանօթ անուններ էին, մեր առօրեային մաս կը կազմէին Ֆիլատէլֆիա հաս
տատուած Գուտցի Միքայէլեանը եւ Նիւ ճըրզի բնակող Վեհանոյշ Թեքեանը։

Մեր համայնքի մշակութային ձեռնարկներուն ընթացքին ուշադրութիւնս 
գրաւած էր, որ մասնատրաբար պատոտյ սեղանի ետին տեղ գրաւած կ՚ըլլային 
շարք մը պատկառելի միայն արական սեռի ներկայացուցիչներ եւ... երբեմն ալ 
միակ ծաղիկի մը պէս հրաւիրեալներու շարքին՝ իգական սեռի ներկայացուցիչ մը։

Մամուլէն կը հետեւէի անուններուն։ Գուտցի Միքայէլեանը «Նոր կեանք» շա
բաթաթերթի կանոնաւոր աշխատակից էր։ Իր հետ անձամբ առաջին հանդի
պումս հայրենի գրող, պատմավիպագիր Սերօ Խանզատեանի այցելութեան 
առթիւ էր, 1980-ակւսնի սկիզբին Նիւ Եորքի մէջ։ Երջանկայիշատակ Թորգոմ 
Սրբազանին հովանաւորութեամբ հայրենի պատմավիպագրին նուիրուած ձեռ– 
նարկին ներկայ էր նաեւ ինք, պատոտյ սեղանին երկար շարքով նստած տղա
մարդ գրողներու շարքին միակ կինը, էն վերջինը նստած։

Այդ օրուընէ ասդին ընկերային, քաղաքական ազգային հարցեր շօշափող 
իր երկարաշունչ ու խիզախ յօդուածներուն կը հետեւէի։ Թուլբան Գուտցիին յա
տուկ հերոս մըն էր, որուն միջոցաւ իր ընթերցողները ամէն շաբաթ մասնակից 
կը դառնային իր ճամբորդութիւններուն հետ օրուան հարցեր վերլուծող իր մօ
տեցումին, անհատականութիւն եւ համարձակ ջիղ ունեցող իր անձին։
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2003-ին, 17 տարի առաջ Ցունուարին, «Նոր կեանք»ի իր սիւնակէն կը կար
դանք օրուան քաղաքական կեանքի վերլուծումները. «... Այսօր ով իրաւա
սութիւն ունի արդարութիւն բաշխելու, եթէ ոչ հզօրագոյն երկիր մը, որ դարե
րէ ի վեր բնաջնջած ըլլալով բնիկ ժողովուրդը եւ անտեսելով ներկայիս անոր 
իրաւունքները կը դատապարտէ, կ՚օղւսկէ, կ՚անջատէ այն երկիրները, որոնք 
իր առօրեայ տնտեսական հաշիւներուն աննպաստ կը թուին ըլլալ։ Հ.ոգ չէ թէ 
հարիւր հազարաւոր քիւրտեր տեղահան կ՚ըլլան, հոգ չէ թէ 1.5 միլիոն հայեր 
բնաջնջուած ըլլան... եւ անտեսուած մինչեւ այսօր...»։

Ւ>նչ վտխուած է մինչեւ հիմա... կարդանք դարձեալ 2003-էն իր տողերը. 
«Հւսնգստեւսն կոչուածները մղձաւանջով կը դիտեն ապագան։ Միջին դասա
կարգը որ դրամատիրական կարգերու սիւնն է, հետզհետէ կը հիւծի, մինչ հա
րուստը ալ աւելի կը հարստանայ»։

2005-ի Ապրիլին լոյս տեսած իր «Մահ եւ մահ» վերնագրով այս յօդուածը հա
րուստ է օրինակներով երրորդ դար՝ Պղատոնական դարաշրջանէն սկսեալ մին– 
չեւ 1970 թուականը Ֆլորիտայի մէջ օրէնքի անցած կրաւորական գթալից մա– 
հուան իրաւունքին եւ կ՚աւելցնէ. «Այսօր Միացեալ Նահանգներու մէջ մարդիկ 
սնունդի պակասէն չէ որ կը մահանան, այլ՝ անյագ որկրամոլութենէ»։ Ան կը շօ– 
շափէ նաեւ գործիքներու օգնութեամբ մարդ արարածին կեանքը երկարաձգել 
տալու հարցը։ «Այս խնամքը որ չափով նպաստաւոր կրնայ ըլլալ ընկերութեան 
մը, երբ հիւանդը դատապարտուած է անգիտակցութեան, անկարող մտածելու, 
որոշումներ առնելու եւ գործադրելու այն գործերը, որոնք առօրեայ կեանքին 
տարրական թէ էական պահակներն են»։

Տխուր է յիշել թէ Արշօ եւ Գրիգոր Շէնեաններուն տւսսնամեակներով փայ
փայած «Նոր կեանք» շաբաթաթերթը չկայ։ Քանի մը տւսրիէ ալ լռած էր ար
դէն Գուտցիին գրիչը։ Կը փնտռէի զինքը։ Մի քանի տարի առաջ մեր հեռաձայ– 
նային խօսակցութեան ընթացքին խոստացած էի, որ հարցազրոյցով մը պիտի 
անդրադառնամ իր վաստակին, ինք ալ խոստացած էր իր գործերէն ղրկել։ 
Պայմաններու բերումով ես խոստումս չկրցայ իրագործել։ Անցեալ տարի մեր 
նոյն քաղաքը փոխադրուելու լուրը կ՚ուզէի տալ իրեն։ Մի քանի հեռաձայնային 
փնտռտուքէ ետք դադրեցայ իր թիլին հեռաձայնելէ։ Զինք ճանչցող համաքա
ղաքացիներուն թիւերը փորձեցի, խուսափողական պատասխաններ ստանալէ 
ետք յուսախաբ էի։ Կը զարմանայի, որ թերթերը զինք չէին փնտռեր։ Ի վերջոյ, 
կարդացի իր մահազդը անգլիատառ շաբաթաթերթ, հայ կեանքը ցոլացնող 
“ Միրըրին» մէջ (“7հօ ^րրոօտՁո ք\4ւրրօր ՏբօօէՅէօր” )։

Այո, Ապրիլ 19, 2020-ին վկայեալ հիւանդապահուհին, սուր գրիչի տէր հասարա
կական գործիչը, հեղինակը բազում յօդուածներու եւ թատերական գործերու, մա–

225



նաււսնդ՝ Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափի նահանգներու մէջ ճանչցուած 
մտաւորական Տիկին Գուտցի Միքայէլեանը որոշած էր ֆիզիքապէս հեռանալ 
այս աշխարհէն, սակայն ցաւօք անկէ շատ առաջ արդէն լռած էր իր բեղուն գրիչը 
հիւանդութեան (ձէհտւտտր՚տ) պաւոճառով։ Օր մը անպայման երկար պէտք է գրուի 
այս հայուհիին մասին։ Չեմ ալյիշեր կարդացած ըլլալ՝ երբեւէ յատուկ գնահատան– 
քի ձեռնարկ մը նոփրուած էր արդեօք յատկապէս զինք մեծարելու համար։

Մեր համայնքի անմիջական շրջանակէն հիացումս եւ գնահատանքս կ՚ուզեմ 
յայտնել յարգարժան բանաստեղծուհիի մը՝ տասը հատորներ ստորագրած հե
ղինակին։ Ով որ կարօտն ունի արեւմտահայերէնի շքեղութիւնը ըմբոշխնելու, 
անպայման պէտք է կարդայ ու վերստին կարդայ Վեհանոյշ Թեքեանի իրերսւ– 
յաջորդ հատորները՝ սկսած «Կապոյտ ապրիլ»էն հասնելու համար «Աղօթքներ 
ուռկանի մէջ»ին։

Արտասահմանեան գրական երկնակամարին վրայ թռիչք ունեցող իր փայ
լով, Մեսրոպեան բառապաշարի իւրայատուկ գանձանակով, շքեղ երեւակայու
թեան տէր բանաստեղծուհին է Վեհանոյշ Թեքեանը։

Իմ առաջին ծանօթութիւնս իր սքանչելի ոճին սկսաւ «Նշանագիր» հատորով, 
որ տեսնել տուաւ նոր օրերու հայը իր «Մոխիրէ ծսա»ով։ Ահաւասիկ մի քանի 
տող՝ միմիայն համտեսանքի համար Հայ Սփիւռքի մասին իր ախտաճանաչումը 
կարդալու եւ իր հետ խոկալու.

Ստուերի պէս բաժանելի
լոյսի նման ինքնասլաց 

կոյսի նման ընթեռնելի
եւ ստուերի պէս անտիպ 

Աոյսի նման յաւերժական
ստուերի պէս կարճատեւ...

Հիացումս շարունակուեցաւ իրար յաջորդող, զիրար գերազանցող հատորնե
րով։ Նիւ Եորք, Նիւ ճըրզի, Պոսթըն կազմակերպուած գրական ձեռնարկներու 
ընթացքին ան իր ունկնդիրները հմայեց աւեւմտահայերէնը գլգլացնող իր զուլալ 
ու գեղեցիկ, խնամեալ ելոյթներու շարքով Աբրահամ Ալիքեանի, ժիրայր Աթթա– 
րեանի, Մովսէս Պչաքճեանի, Վահան Թէքէեանի, ժագ Ս. Յակոբեանի եւ շատ 
այլ հեղինակներու մասին։

Կարդանք մեր նահապետ բանաստեղծ ժագ Ս. Յակոբեանին նոփրուած իր 
ձօնէն, ինչպէս ինք վերնագրած է... «Սփիւռքի բանաստեղծին».

...քամահրելով սով ու սառցակոյտեր
դարուն կիզահար պատրոյգը բռնած ձեռքերուդ մէջ
մեր պատմութեան կարօտէն անհիւծ
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մեր լինելութեան առասպելներէն
յանձնեցիր Աեզուին
սեւ գիշերներուդ շափրակները լոյս...

Վեհանոյշ Թեքեան թէեւ ՍՆԱՎ-ի հիւր եղած էր 1990-ւսկւսններուն, հայրենի 
բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանին եւ երգչուհի Մելանիւս Աբովեանին 
հետ, սակայն բնաւ առիթ չէր եղած, որ ան հարցազրոյցի նստած ըլլայ վարժա
րանի աշակերտութեան հետ։

Այսօր մեր ընթերցասէրներէն կ՚ակնկսւլուի, որ ան ըլլայ ամէնէն շատ ընթեր
ցող ունեցող արեւմտահայ բանաստեղծուհին, որ միշտ ըսելիք ունի, ոչ միայն կը 
հիացնէ, այլ իր երեւակայութեամբ ընթերցողին նորանոր թռիչքներու կ՚առաջ֊ 
նորղէ։

Ահաւասիկ մի քանի տող իր մօրը նուիրուած «Մամա» վերնագրով ձօնէն, 
որուն միջոցաւ կարծէք ամէն հայ մօր դիմանկարը կրցած է քանդակել մեսրո– 
պատառով.

...Քու ժպիտդ նոյնն է, ակօս չունի, թէեւ 
Լռիկ լացերը քեզ շւստ ակօսներ տուին,
Իմ վարդագոյն մամաս, կրակին մէջ սիրոյ 
Ծուխ ու մոխիր դարձար որ զաւակներդ ապրին։
...Մամա, ինչպէս դիմացար,

ինչպէս այսքան մայրացար։

Տասէն աւելի իր հատորներով Թեքեան այն սփիւռքահայ խիզախ մտաւորա– 
կան բանաստեղծուհին է, որ սկսած է իր աղօթքները համախմբել ուռկանի մէջ 
2015-ին լոյս տեած հատորով։ Իր ուռկանին մէջ բռնուած աղօթքները կարդալով 
Դանիէլ Վարուժան կը դառնայ երկնամերձ տաճար...

Դարձած է նշխար...
Ամայութեան մէջ ամրակուռ քերթողութեան մայր տաճար...։

Իսկ Արշիլ Կորքիին կը ձօնէ սա հիասքանչ ու փշաքաղուելիք տողերը.

...երկինքներէն գոյներ բերիր՝ ձեւին իմաստ սրսկեցիր։

...Գիւղդ անցաւյիշողութեան, բայց 
դուն ընդմիշտ պահպանեցիր 

Գոգնոցը մօրդ սովահալած լուսախտիղ Խորգոմի։

Որքան իրատես է իր արտասահմանեան մեր կեանքին բնորոշումը սա վեր– 
նագրին տակ.
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ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Հ  հայ ժողովուրդին վիճակը ինչ պիտի ըլլայ։
Պիտի յաղթէ, պիտի գաղթէ,
Տունէն վտարուած՝ անկիւն մը ճարէ,
Տուն մնացողին հաց ապահովէ,
...Պիտի հառաչէ, պիտի շառաչէ,
Պիտի չաղաչէ, այլ՝ աղաղակէ։
Ցեղասպանութիւն բառն ուրացողը 
Դատի դուռ կանչէ...
Ապակեդրոն արտերկրի մէջ՝
Կեդրոն դպրոց, եկեղեցի պիտի կանգնէ։
Ինչ որ իյնայ իր հոգիին՝ պիտի պաշտէ,
Ինչ որ անցնի իր ուղեղէն՝ պիտի մաղէ,
Մէկ բան սակայն անկարելի պիտի ըլլայ - 
Ընթեռնելի պիտի չըլլայ։

Հիանալի են միաժամանակ եւ ուսուցանող, երեւակայութիւն խռովող միտքերով, 
պատկերներով հարուստ Թ՜եքեանի հարուստ տողերը։ Այս օրերուն եթէ իր հա
տորները չունիք, կրնաք ըմբոշխնել իր տողերը դիմատետրի իր տեղադրումներէն։

Փունջ մը ծաղիկ ու մշտավառ մոմով յարգանքս կը փոխանցեմ մեզմէ հեռա
ցած Գուտցի Միքայէլեանին յիշատակին։

Բեղուն գրիչի մշտահոս տողերու մաղթանքով հիացումս կը յղեմ մեր օրերու 
բացառիկ բանաստեղծուհի Վեհանոյշ Թեքեանին։

Սփրիեկֆիլտ, Փէեսիլվանիա, 21 Յուլիս, 2020 
«ժամանակ» օրաթերթ, Իսթանպոզ, 17 Օգոստոս, 2020

Պերճ Զէյթունցեանի հետ
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Մարօ Մարգարեանի եւ Հրանդ Մատթէոսեանի հետ

Հրանդ Մարգարեանի, Վարդգէս Պետրոսեանի հետ
Կարինէ Քոչարեանի եւ 

Յարութ Սասունեանի հետ
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Սերօ Խանզադեանի հետ

Տիգրան Չըրչեանի հետ

Արշօ եւ Գրիգոր ՇենեաններուՆ հետ
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Զ )Մ Ե Ր  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԷՆ

ՀԱՅՐԵՆԻ ՀԻՒՐԵՐ ՄԵՐ ՀԵՏ
(Սեփական թղթակցութիւն «Պայքար»ի)

Արուեստի երկու տարբեր այլ մարզերու՝ հայ գիրք ու երգի հիանալի ներկա
յացուցիչներու ներկայութիւնը Նիւ Եորքի մէջ անխառն վայելքի անմոռանա

լի պահեր ստեղծեցին շրջանիս հայութեան համար։
Ֆրէզնոյի մէջ Ուիլիըմ Սարոյեանի յիշատակին նուիրուած հանդիսութեան 

համար հրաւիրուած հայրենի արուեստագէտներու, Հայաստանի Գրողներու 
Միութեան նախագահ Վարդգէս Պետրոսեանի եւ հայ միջնադարեան երաժշ
տութեան լաւագոյն մեկնաբաններէն Լուսինէ Զաքարեանի շատ կարճ, միայն 
երկօրեայ Նիւ Եորք այցելութենէն օգտուելով՝ Թէքէեան Մշակութային Միու– 
թեան Նիւ Եորքի մսանաճիւղը արագ ու գործնական թափով մը կազմակեր
պած էր երկու ձեռնարկներ՝ հայրենի հիւրերու ներկայութեան առթած հաճոյքն 
ու լիցքաւորումը կարելի չափով փոխանցելու համար աւելի մեծ թիտվ հայերու։

«Կարելի չափով» կ՚ըսենք, որովհետև այսքան հապճեպ ու կարճ ժամանակի մէջ 
մեր համայնքին համար ձեռնարկի մը յաջողութիւնը անկարելի համարուող իրակա– 
նութիւն մըն էր, որ կասկածի տակ կ՚առնուէր Թէքէեանի ժրաջան տղոց կողմէ։

Առաջին ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Օգոստոս 8, 1981-ի երեկոյեան ժամը 7-ին։ 
Անիկա նուիրուած էր Հայաստանի Գրողներու Միութեան նախագահ եւ տա
ղանդաւոր արձակագիր Վարդգէս Պետրոսեանին։

Երեկոն սկսաւ ներկայութեամբը Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Գեր. Տ. Թոր– 
գոմ Արք. Մանուկեանի, Լիբանանէն հիւրաբար Միացեալ Նահանգներ գտնուող 
Փրօֆ. եւ Տիկին Բարունակ Թովմւսսեանի, շրջանիս հայ մտատրականներու եւ 
գրասէր կոկիկ հասարակութեան մը։

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Նիւ Եոր
քի մւսսնաճիւղի վարչութեան ժրաջան ատենապետ Յակոբ Վարդիվառեան։ 
Ան, իր ողջոյնի խօսքը ուղղելէ ետք հայրենի հիւրերուն ու ներկաներուն, բեմ 
հրաւիրեց օրուան հանդիսավար, Ազգային Առաջնորդարանի նախկին դիւանա
պետ Սուրէն Մանուէլեանը։

Պրն. Ս. Մանուէլեան, իր բարի գալուստի ողջոյնէն ետք, ծանօթացուց 
օրուան հիւր դասախօսը։

Ապա Պէյրութի Գարուհի Յակոբեանէն շրջանաւարտ եւ ապա ուսուցչուհի Օր. 
Սոնիկ Վայէճեան յուզումնախառն ու մեղմ ձայնով կարդաց հատուածներ հեղի
նակին Սփիւռք կատարած նախորդ շրջապտոյտներու տպւստրութիւններէն։
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Այնուհետեւ լիբանանահայ վաստակաւոր հասարակական գործիչ Փրօֆ. Բ. 
Թովմասեսւն իր հիացմունքն ու յարգանքը յայտնեց հանդէպ «տաղանդաւոր 
արձակագրին եւ անոր ունեցած խիզախ ու յանդուգն գրչին»։ Ապա անդրադար
ձաւ մայր հայրենիքին կատարած կարեւոր դերին, Սփիւռքի հայութեան հոգետր 
սնունդ մատակարարելու առաքելութեան եւ այդ գծով անընդմէջ հպարտութիւն 
ծնող ու հպարտութիւն փոխանցող իր աշխատանքներուն։

Այնուհետեւ խօսք առաւ «Նոր աշխարհի հին սերմնացանները»ի հեղինակ 
Յակոբ Կարապենց, որ, խանդավառուած Հայասսսսնի գրողներու նախագահի 
ներկայութենէն, ըսաւ թէ ան ոչ միայն Հայաստսւնի գրողներու նախագահն է, 
այլ նաեւ՝ սփիւռքահայ գրողներու։

Ապա Տոքթ. Կարապետ Քացախեան հանգամանօրէն ներկայացուց տաղան
դաւոր արձակագրին կենսագրական գիծերը։

Կարգը Հայաստսւնի Գրողներու Միութեան նախագահ Վարդգէս Պետրո– 
սեանին էր արտայայտուելու։ Ան, «մենախօսութիւնները ձգելով», սրտբաց զրոյց 
ունեցաւ հաղորդական մթնոլորտ ստեղծելով։

Ապա, անդրադառնալով հայ գրականութեան նոր որդեգրումներուն, շեշտը դրաւ 
գրողի գեղարուեստական կեցուածքը պահելու անհրաժեշտութեան եւ արդիակա
նութիւն մտցնելու կարողութեան վրայ։ Հայ ժողովուրդի անցեալի տառապանքնե
րուն անդրադառնալով՝ ան թելադրեց, որ լալկանութենէ չտարուինք, այլ՝ «անցեա
լէն վերցնենք կրակը եւ ոչ թէ մոխիրը», ինչպէս կ՚ըսէ յունական առած մը։

Տաղանդաշատ արձակագիրը սրամտութիւններով համեմուած իր խօսքով 
շօշափեց հայ մտքերուն ու հոգիներուն մէջ անպատասխան մնացած շատ մը 
հարցեր՝ ճիշդ վէրքին դպչելով ու սփոփարար լուսաբանութիւններ տալով։

Սրբազան Հօր փակման խօսքով երեկոն իր աւարտին հասաւ։ Ներկաները 
երկար ատեն տակաւին սրահէն մեկնիլ չէին ուզեր՝ հայրենի հիւրերուն շուրջ 
հաւաքուած զրոյցը շարունակելով։

Նոյն օրը, ուշ երեկոյեան, հայրենի հիւրը, Սրբազան Հօր եւ Փրօֆ. Բ. Թով֊ 
մասեանի, Թէքէեան Աշակութային Աիութեան Նիւ Եորքի մասնաճիւղի վարչա
կաններուն եւ զանազան կազմակերպութիւններէ գրասէրներու հետ, մտերմիկ, 
գիշեր մը անցուցին Նիւ Եորքի «Արարատ» հայկական ճաշարանի մէջ։

Բաժակաճառերով ելոյթ ունեցան նոյն ինքն Վարդգէս Պետրոսեան, Սր
բազան Հայրը, հայրենի տաղանդաւոր նկարիչ Սարգիս Մուրատեան, Թ ՄՄ 
Նիւ Եորքի մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետ Յակոբ Վարդիվառեան, 
«Համազգային»ի կողմէ՝ Տոքթ. Հրանդ Աարգարեան, Գուբէն Պարսումեան, 
«Աենք»ի խմբագիր ժիրայր Աթթարեան, լրագրող Աեւոն Քէշիշեան եւ ուրիշներ։
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Գեղարուեստական յայտւսգրին փայլը աւելցուց ճուլիա Ծերունեան՝ իր մե– 
ներգերով։ Իր քերթուածներէն մէկը արտասանեց «Պայքար» հաստատութեան 
վարիչ տնօրէն եւ Թ ՄՄ Նիւ Եորքի մասնւսճիւղի անդամներէն Կարօ-Այալթուն։ 
Ս՜իշա Գիւտեանի «Քարաստանը» կարդաց այս տողերը գրողը։

Ուշ ժամուն “ հցբբ^ ԵւրէհժՋ̂ ” եըգելով նշուեցաւ տաըեդաըձը սիրելի Վարդ– 
գէս Պետրոսեանին, եւ այնուհետեւ ակամայ բաժնուեցանք իրարմէ։

* * *

Օգոստոս 9, 1981, Կիրակի օր, Նիւ Եորքի Ս. Վսւրդան Մայր Տաճարի 
Գաւուքճեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ քնարական սոփրանօ Լուսինէ Զւսքա– 
րեանի մենահամերգը՝ դաշնակի ընկերակցութեամբ Մաքս Ուոլմըրի եւ աւելի 
քան չորս հարիւր արուեստասէր հայերու ներկայութեան։

Սփիւռքահայութեան Արտերուն մէջ արդէն իսկ խոր դրոշմ ձգած անուն մըն 
է Լուսինէն՝ իր քնարական ձայնով։ Ներկաներուն մէջ կային շատեր, որոնք հե
ռաւոր վայրերէ եկած էին յատկապէս Լուսինէին ունկնդրելու։

Լուսինէ Զաքարեան յաջորդաբար կատարեց «<ւսւուն»ը, «Առաւօտ Լուսոյ»ն, 
«Բաց մեզ Տէր» եւ «Քելէ–քելէ»ն։ «Կռունկ»էն ետք ներկաները փղձկացին եւ ւսր– 
ցունքոտ աչքերով, յոտնկայս ծաւիահարութեամբ իրենց ջերմ գնահատանքը 
յայտնեցին։

Ապա «Պըճինկօ»ին ու «Օրօր»ի յաջորդեց սքանչելի կատարումը «Կ՚անձրեւէ, 
տղւսս»ին։

Իսկ յայտագրի երկրորդ մասի տասը երգերու ընթացքին հասարակութիւ
նը ելեքտրականացած ամբողջութիւն մըն էր կարծէք։ Եւ Լուսինէն իր առինքնող 
ձայնով մեզ փոխադրեց «Մայր Արաքսի ափերու» երկայնքին, ապա «Կաքաւիկ»ի 
ոստոստումով հրճուեցուց հոգիները եւ «Պաղ աղբիւրի մօտ» «հովացուց» մեր 
հայրենակարօտ հոգիները, իսկ «Սուրբ Սուրբ»ի աւարտին մարմնաւորուած 
սրբութիւն մը պարզուեցաւ մեր աչքերուն առջեւ, արդեօք անմահն Մակար Եկմա– 
լեան Լուսինէին համար ստեղծագործած էր այդ զմայլելէ երաժշտութիւնը։

Երգչուհին «Հայաստսւն, երկիր դրախտավայր»ով պիտի ուզէր վերջ տալ յայ
տագիրին, բայց ներկաներու անվերջանալի որոտընդոստ ծափերուն ընդառա
ջելով՝ երգեց նաեւ «Կիլիկիւս»ն եւ «Ուռենի»ն։

Հայ երգի սրբազան հնչիւններուն իր խօսքերով միացաւ Վարդգէս Պետրո– 
սեանը, որմէ ետք Լուսինէի «Հայր մեր»ի յոտնկայս ունկնդրութեամբ վերջ գտաւ 
այս անմոռանալի երաժշտական երեկոն։

Նիւ Եորք, Նիւ Եորք 
«Պայքար», Ուոթըրթաուն, 27 Օգոստոս, 1981, Հինգշաբթի

1233

֊յ-
ճ 

•*
>

,



72-ԱՄԵԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

(ձ.Տ.ձ.~ ձրրո6ու3ո Տէսժշոէտ ձտտօշւՅէւօո)

Աւելի քան եօթանասուն տարիներու ազգանուէր ծառայութիւն ունեցող ուսա
նողական կազմակերպութիւն մըն է Հայ Ուսանողական Միութիւնը՝ Հ.ՈԻ.Մ.–ը 
(^ .Տ .ձ .֊ ր̂րոտուՁՈ Տէսմօոէտ ^տտօշՆէւօո)։

Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան շրջանի տարածքին, եօթը հայաշատ կեդ
րոններու մէջ, իր մասնաճիւղերով, Հ.Ու. Միութիւնը ծնած է հայ համալսարանա
կան ուսանողին դժուարին պայմաններու երկունքովը, նպատակ ունենալով քաջա
լերել բարձրագոյն ուսման հետեւող երիտասարդութիւնը, օգնել ու դիւրացնել անոր 
կեանքը, զգացնել ու ներշնչել պատկանելիութեւսն մը գոյութեան ջերմիկ շունչը։

Ամերիկահայ երիտասարդութեան մէջ հոգեկան կապի ներշնչման, ընկե– 
րային կապեր հաստատելու, ծառայելու ոգին զարգացնելու գեղեցիկ առա– 
ջադրանքներով սկսած այս կազմակերպութիւնը տասնեակ մը տարիներ ետք 
անհրաժեշտութիւնը կը տեսնէ նաեւ հոգեկան սնունդին հետ նիւթական աջակ
ցութեան ը եւս։

Այս գաղափարը, հետզհետէ հասուննալով, 1922-ին կը սկսի փոխատուու
թեան (տէսմտոէ 1օՋոի) դրութիւնը ֊  տարեկան համագումարներու ընթացքին մէկ– 
տեղուած գումարներէն գոյացած հիմնադրամով։

Այսպէսով հայ համալսարանականին առիթ պիտի ընծայուէր հարազատ 
կազմակերպութենէ մը նիւթական աջակցութիւն յուսալու եւ առանց տոկոսային 
յաւելումներու աւարտելէ ետք վերադարձնելու։

1952-էն սկսեալ, փոխատուութեան կողքին, կը ստեղծոփ նաեւ կրթաթոշա– 
կի մրցանակի դրութիւնը (Տշհօ1Ջրտհւբ ^«Ջրմ)։ Այս տարի միայն այդ մրցանակին 
արժանացողներուն թիւր հասած է քառասունի (իւրաքանչիւրին 500 տոլար)։

Տարիներու ընթացքին ծնունդ առած են նաեւ երեք այլ մրցանակներ հե
տեւեալ անուններով.

ա. Գապագճեան մրցանակ -  «Հ.ՈՒ. Միութեան հայրը» մակդիրին արդա– 
րօրէն արժանացած Փրօֆ. Գապագճեանի անունով։ Այս մրցանակին 
կրնան արժանանալ գիտական որեւէ մարզի մէջ յաջողութիւն արձանա
գրած հայ ուսանողներ։

բ. Սարաֆեան մրցանակ - «Լաւ քաղաքացիութեան» մակդիրով։ Հայկ Սա– 
րաֆեանի անունով այս մրցանակը կը տրոփ այն հայորդիին, որ իր ազ
գանուէր ու հասարակական գործունէութեամբ բացառիկ կերպով կը սա
տարէ հայ կեանքին։

գ. Պոյեան մրցանակ -  Այս մրցանակը ծնունդ կ՚առնէ Միութեան 63-րդ հա
մագումարին առթիւ, Կեդրոնական Վարչութեան երակարամեայ ատե–
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նւսպեւո Արա Պոյեւսնի անունով։ Այս մրցանակը կը տրուի ուսումնա
սիրական յաջող աշխատանքի որպէս գնահատական (մասնաւորաբար 
արուեստի մարզին մէջ)։

Բացի վերոյիշեալներէն՝ կայ նաեւ Ս. Մեսրոպի ոսկեայ մետայլի մրցանակը, 
որ կըյանձնուի տարեկան համագումարի ընթացքին, համալսարանական փայ– 
լուն յաջողութիւն արձանագրած Հ.Ու. Միութեան անդամ ուսանողներու։

Հ.Ու. Միութեան պատմութեան յիշատակելի գործուն էութիւնն եր էն կը մնայ 
1944-ի գրական մրցոյթի կազմակերպումը, որուն կը մասնակցին երեք հարիւր 
ուսանողներ-գրողներ։ Մրցանակ շահողներու գործերն ու այլ յաջող գրական 
գործեր կ՚ամվտւիուին «Արուեստ I» եւ «Արուեստ II» գրական հրատարակու֊ 
թիւններուն մէջ։

Վերոյիշեալ թուականէն ետք, սակայն, դժբախտաբար, մեծապէս գնահւստե– 
լի այս ձեռնարկը իր յաջորդականութիւնը չի պահպաներ։

Այսուհանդերձ, արուեստի այլ մարզի մէջ, երաժշտական թէ նկարչական, 
Հ.Ու.Մ.ը կը շարունակէ իր քաջալերական ձեռնարկները։ Ամէն տարի, Նիւ Եոր– 
քի «Գառնեկի» համերգային սրահին մէջ կը կազմակերպէ մենահամերգ մը, 
տարուան ամենաւիայլուն երաժշտական ուսանողին առ ի քաջալերանք, հա
սոյթն ալ յատկացնելով նոյն ուսանողին յառաջիկայ տարեշրջանի թոշակին։ 
Նման ձեռնարկներ կազմակերպուած են նախկին ուսանող եւյետագային համ
բաւի տիրացած արուեստագէտներ՝ յանձինս Ալան Ցովհաննէսի, Ն . ճորճորեա– 
նի, սոփրանօ Շաքէ Վրթւսնէսեանի, ջութակահար Վարուժան Գոճեանի։

Երաժշտականին զուգընթաց յաջողապէս կը շարունակուի նաեւ տարեկան 
նկարչական ցուցահանդէսը, որուն անդրանիկ ձեռնարկը տեղի կ՚ունենայ 1948– 
ին, ծանօթ արուեսագիտուհի Տիկին Վավա Խաչատուրեանի նւսխաձեռնու– 
թեամբն ու մասնաւոր քաջալերանքովը։

Ընդհանուր բնոյթ կրող այս աշխատանքներուն հետ եօթանասուներկուա– 
մեայ Հայ Ուսանողական Միութեան իւրաքանչիւր մասնաճիւղը իր կարգին կը 
կազմակերպէ ընկերային ու մշակութային ձեռնարկներ՝ միշտ համարատու 
մնալով Կեդրոնական Վարչութեան, որուն այս տարուան ատենապետութիւնը 
կը վարէ Անիթա Ակինեան։

Հ.Ու. Միութեան Նիւ Եորքի մասնաճիւղը մէկն է այն երիտասարդական 
յանձնախումբերէն, որոնք գործօն աշխատանքներով ի մի կը բերեն հայ հա
մալսարանական երիտասարդները։ Մեծապէս յանձնարարելի և քաջալերելի 
են դասախօսական երեկոները, որոնք տեղի կ՚ունենան իւրաքանչիւր ամսուան 
վերջին Ուրբաթը, երեկոյեան։

Այս տարեշրջանի դասախօսական շարքը սկսաւ մեծ յաջողութեամբ՝ դասա
խօս ունենալով Փրօֆ. Գրիգոր Մագսուտեանը, այժմ՝ վարդապետ։
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Փրօֆ. Գ. Սագս ուտէ ան, Գոլոմպիա Համալսարանէն տոքթորայով շրջա
նաւարտ եւ նոյն համալսարանի հայագիտական բաժնի դասախօս, այն 
հազուագիւտ հայորդիներէն է, որոնք իրենց բազմազբաղ առօրեային հետ, 
ազգանուէր ծառայութեան համար ալ կը բերեն իրենց բաժինը։ Ան Թէքէեւսն 
Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան ւիոխ-ւստենապետն է, Հւս– 
յաստանեայց Եկեղեցւոյ մէջ (Նիւ Եորքի Ս. Խաչ) որպէս սարկաւագ կը ծառայէ, 
եղած է նաեւ նախկին անդամ Հ.Ու. Միութեան Պոսթընի մէջ։

Փրօֆ. Գրիգոր Մագսուտեան, ամերիկահայ համալսարանականներու յատուկ 
հաղորդական խանդավառութեամբ, հանգամանօրէն պատմականը ըրաւ հայ շի
նարար. ձեռքին, հայ շինողին ու ճարտարապետին, որոնք դարերու ընթացքին 
իրենց հմտութեամբ ու ճարտարապետութեամբ, ճարտարապետական յստակու– 
թեամբտւ պարզութեամբ մշակոյթի դասական կոթողներ ստեղծեցին ներկայ ու 
հին Հայաստանի տարածքին՝ զայն վերածելու «բացօթեայ թանգարանի»։

Նիւ Եորքի մասնաճիւղը իր դասախօսական շարքի վրայ ունի յաջորդաբար 
եօթը դասախօսներ՝ յանձինս Տոքթ. Քնարիկ Ւսաչատուրեանի, Մարճըրի Յով– 
սէւիեւսնի (Նոյեմբեր 20), Տոքթ. ճորճ Պուռնութեանի (Յունուար 29), Ալիս Անդ֊ 
րէասեպնի (Փետրուար 26), Գրիգոր Սաթամեանի (Մարտ 26), վիճաբանական 
երեկոյի մը համար քանի մը դասախօսներ (Ապրիլ 30) եւ հուսկ ապա՝ Կառլէն 
Մուրատեանի (Մայիս 21)։

Կը շնորհաւորենք Նիւ Եորքի մասնաճիւղի ներկայ վարչական կազմը՝ 
Մ. էն Հալաճեան, ճ . ժամկոչեան, Ա. էլմայեան, Մ. Հալաճեան, Ա. Վրէժեան, 
Պ. Համբարեան, Տ. Մ. Քաջոյեան, է. Տէրտէրեսւն, որոնք, ատենապետութեան֊ 
բը Անի Գւսլայճեւսնի, մշակուած յայտագրի կողքին կը պատրաստուին յառաջի– 
կայ 1982-ի Յունիսին Նիւ Եորքի մէջ կայանալիք Հ.Ու. Միութեան 73-րդ տարե
կան ընդհանուր համագումարին։

Երիտասարդական նման աշխատանքներ դիտելով լաւատեսութեամբ կը 
լեցուինք։

Այս օրերուն ամերիկահայ գաղութը առաւել եւս անհրաժեշտութիւնը կը զգայ 
նման երիտասարդական աշխատանքներու։ Տարուէ տարի աւելցող Միացեալ 
Նահանգներու համալսարաններով մեր ցրուած երիտասարդութիւնը պէտքը 
ունի իրարու շաղկապող կազմակերպութիւններու։

Հայ մշակոյթի սէրը ներշնչող, երիտասարդները ազգային կեանքի պատ
րաստող եւ այդ շաղկապի դերը կատարող կազմակերպութիւն մըն է Հայ Ուսա
նողական Միութիւնը՝ արժանի ամէն գուրգուրանքի ու քաջալերանքի։

Նիւ Եորք, Նիւ Եորք, Հոկտեմբեր 1981 
«Պայքար», 17 Նոյեմբեր, 1981, Երեքշաբթի
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ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ. 
ՎԱԶԳԷՆ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Այս վերնագիրը կրող յայտսւրարութեամբ հայրեեի արուեստասէր հանրու
թեան կը ներկայանայ Նիւ Եորքի մէջ իր արուեստանոցը եւ գրասենեակը պա
հող արուեստագէտ Վազգէն Գալայճեան, որուն նկարներուն առաջին հայրենի 
ցուցահանդէսը այս օրերուն տեղի կ՚ունենայ Երեւանի մէջ (24 Բաղրամեան) 
Յունիս 14-29, 2005-ին։

Վազգէն Գալայճեան բազմասեռ արուեստագէտ մըն է, խոկումի ուսուցիչ եւ 
նաեւ գործատէր մը, որ իր նկարչական արուեստի գրասենեակ-ընկերութիւ– 
նը ունի Նիւ Եորք քաղաքի մէջ։ Ան գովազդային արուեստի ծառայութիւն մա– 
տուցած է՝ յաճախորդ ունենալով անուանի ընկերութիւններ՝ 1\18Շ, Ա60, ԲՕ\, 
Շ յ ո ո օ ո , /41&1, Բքւշօր, Շ6Տ, Տօոյ/, (Տ|Յէւօո31 6 օ օ §ր Յ բ հ ^  եւ այլն։

Վազգէն Գալայճեան որպէս նկարիչ վերացական ւսրւոայւսյւոչապւսշտ է։ Իր 
գործերը կը միտին մարղուն հոգեկանին ներթաւիւսնցել։ Մարդու հոգեկանին 
ներթափանցման իր փնտռտուքը զինք հասցուցած է արեւելեան կրօնքներու 
խոր ուսումնասիրութիւններուն եւ զանազան կրօնական եւ ինքնաճանաչման 
մղող հաւատամքներու սերտողութեան (Զէն, Քուրան, Թաօիզմ, Պուտտայա– 
կան, Արեւելեան Սուֆի, Իզոթորիք Քրիստոնեութիւն, ինչպէս նաեւ ճորճ Կիւր– 
ճիեֆեան դպրոցի ցուցմունքներուն)։

Վազգէն Գալայճեան ծնած է Հւսլէպ, Սուրիա 1956-ին։ ՀԲԸՄ-ի էւսզար Նաճա– 
րեան վարժարանի եօթերորդ դասարանի աշակերտ՝ ընտանիքին հետ 1971-ին կը 
փոխադրուի Միացեալ Նահանգներ։ Լւսլէպի մէջ շատ փոքր տարիքէն սկսեալ ան 
հետեւած է Սարեան Ակադեմիայի դասընթացքներուն՝ աշակերտելով եւ միաժա
մանակ վայելելով գուրգուրանքը Օրդ. Արսինէ Զօրեանին եւ բժիշկ Ռոպէրթ ճէպէ– 
ճեանին։ Նիւ ճըրզիի Ֆորթ Լի երկրորդականը աւարտելէ ետք կ՚ընդունուի Նիւ 
Եորքի նշանաւոր Բրէթ (Բրտէէ) Արուեստի համալսարանը, զոր կ՚աւարտի բարձրա
գոյն գնահատականներով։ Իր փայլուն աւարտականին շնորհիւ անմիջապէս կ՚ըն– 
դունուի ամերիկեան գլխաւոր հեռատեսիլի կայաններէն մէկուն՝ ԷՆ ՊԻ ՍԻի (|\18Շ) 
մէջ որպէս արուեստի բաժնի պատասխանատու՝ արթ տայրէքթըր։

Վազգէնին յաջորդական յաջողութիւնները ԷՆ ՊԻ ՍԻ կայանէն ներս կը քա
ջալերեն զինք հիմնելու իր անձնական արուեստի գրասենեակը՝ Կլէյզըր էնտ 
Գալայճեան անուան տակ (6132օր & 1<յ1յ^13ո -  «^«.§1<ժ6տւ§ո.օօտ)։

Վերջերս իր ընկերութիւնը միացաւ Նէյմպէյս ընկերութեան՝ կազմելով ճի Քէյ 
Նէյմպէյս (6« քտ|Յրո6եՅՏ6 ֊  \™/«.ՈՅրո6ԵՅՏ6.օօրո) ընկերութիւնը, մաս կազմելով մի–
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ջազգային ՔԱՄ ՎՈՐԹ ընկերութեան, որ 76 քաղաքներու մէջ գրասենեակներ 
ունի, եւ որուն կեդրոնական գրասենեակը կը գտնուի Պւսրչելոնայի մէջ։

Վազգէն Գալայճեանի նկարները կը ձգտին պեղելու մարդ արարածին հոգե
կան խոր մտորումները, գիտակից ներաշխարհը ու անգիտակից ենթաշխարհը։ 
Այս պրպտումներն են, որ զինք առաջնորդած են դէպի արեւելեան կրօնքներու 
խոր ու մանրազնին ուսումնասիրութիւններ։

Վազգէն Գալայճեանի գործերը արտացոլումն են -  ըստ իր բացատրութեան 
- անցնող 30 տարիներու ընթացքին կատարած իր ուսումնասիրութիւններուն 
ու մանաւանդ Կիւրճիեֆեան փիլիսոփայութեան խորամուխ սերտողութեան։ Այս 
նիւթերուն շուրջ արուեստագէտը տուած է նաեւ դասախօսութիւններ Նիւ Եորքի 
մէջ։ Ելոյթ պիտի ունենայ նաեւ Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ։

Վազգէն Գալայճեան 1989-էն սկսեալ հանդէս եկած է անհատական եւ հաւա
քական ցուցահանդէսներով Նիւ Եորքի ՍՕ-ՀՕ շրջանի ցուցասրահներուն եւ 
Քընէթիքէթի մէջ։ Իր գործին մասին լուրջ գնահատական յօդուածներ լոյս տե
սած են ամերիկեան “ծրէ Աօ̂ տ”, “ծրէՏբտՋև”, “6 ջ11օ17 ջոԺ Տէսժւօ” արուեստի տե
ղեկատու պարբերաթերթերուն մէջ։ Ան իր զանազան գործերուն համար արժա
նացած է 200-է աւելի մրցւսնակներու (ՇԼ10 ծրէ Խ&րճ, ծէՏ10ր ծշՆօրետտշ ՇԽԵ 
ծ«Ջրժ, ծԼՕծ 1^բօ Օւրօօէօրտ ՇԽԵ ծ^Ջրժ)։

Կը շնոըհաւոըենք զինք հայըենի հողին վրայ իր անդրանիկ ցուցահանդէսին 
առթիւ։

Նիւ Եոբք, 3 Յունիս, 2005 
«Մարմարա», 20 Յունիս, 2005, Երկուշաբթի

ՔԱ Ջ ՀԱՅՈՒՀԻ ՄԱՅՐ ՆԱՅՏԱՅԻՆ ԵՒ ԻՐ ԵՐԵՔ ՍԻՐԱՍՈՒՆ
ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ՝ ԹԱՆԿԱԳԻՆ ԿԱՐՈՅԻՆ ՅԻՇԱՏԱԿԸ ՎԱՌ 

ՊԱՀԵևՈՒ ՄԱՂԹԱՆՔՈՎ

(7 7 Սեպտեմբեր 2001-ի ահաբեկչութեան լոյսին տակ)

Քսան օրէն աւելի մեր ալքերը հեռատեսիլի պաստառին սեւեռած կը հե– 
տեփնք լուրերուն։ Աղէտին ահաւորութիւնը անըմբռնելի է այն աստիճան, որ 
արցունքն անգամ լճացած կը մնայ մեր ւսչքերուն մէջ, սարսափի, բարկութեան 
մարդկային չարութեան աներեւակայելի դաժանութեան մէկ այլ նմոյշին ի տես 
սահմռկած եւ քարացած կը մնանք։

Այսօր, երբ թուականին կը նայիմ, չեմ կրնար հաւատալ թէ արդէն երեք շա
բաթ անցած է չարագուշակ այդ օրէն։
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11 Սեպտեմբերի ջինջ, պայծառ կապոյտէն ակնթարթի արագութեամբ, բւս– 
ռացիօբէն սեւ ծուխի ու մուխի թանձր ու անթափանցելի շերտի վերածոտղ 
նիւեորքեան երկինքը այսօր կ՚ւսնտեսէ վշտահար նայուածքով, անհամարձակ 
քայլերով մեզի այցի եկող արեւն ու լուսինը։ Անոնք նոյնիսկ չեն նկատուիր Նիւ 
Եորքի միլիոնաւոր վշտահար բնակիչներէն։

Չէ որ այդ նոյն պայծառ, անամպ երկինքը այդ առաւօտ ճամբայ բացած էր 
հրէշային արարքի մը։ Այդ առաւօտ երկնքի ջինջ կապոյտին բաբի լոյս ըսող աչ– 
քերը ականատես եւ ականջալուր եղած էին Նիւ Եորքի զոյգ երկնաքերներու 
սրտին մխրճուող օդանաւերուն թողած կրակի, բոցի, լաւայի հսկայական խառ
նուրդին յաջորդող զարհուրելի պայթումին եւ չնախատեսուած փլուզումին յւս– 
ջորդող ահատր աղէտին թողած անդարմանելի կորուստին։

Այսօր այդ ցաւին խլացնող լռութիւնը կամաց կամաց տեղի տալ սկսած է 
մանրադէպերու, մանրակրկիտ պատմութիւններու, զիրար գերազանցող հինգ 
հազարէն աւելի տխուր յիշատակներու։

Ամերիկացի գրող 0 ’Հենրիի խօսքով՝ «Մօր ծունկերուն պէս հիւրընկալ 
ու ցանկալի այս քաղաքը» սուգի մէջ է Ազատութեան արձանին մենաւոր ու 
սգաւոր աչքին առջեւ։ Աշխարհի բոլոր ցամաքամասերէն եկած եւ նիւեորքեան 
բնակչութիւնը կազմող ցեղային, կրօնական թէ մորթային գոյներէն կազմուած 
գլուխգործոց այս խճանկարը ջարդ ու փշուր եղած է։

Ինչպէս, ով, երբ -  վեր...
«Վերջին»։ Ինչպէս կրնաս սա անիծեալ բառը լման ըսել «վերջին»... վերջի՜ն.
1. Բայց չէ որ այդ պայթիւնէն վայրկեան մը առաջ ձեռքի հեռաձայնով 

36-ամեայ ամուսնին ձայնը ժապաւէնին վրայ արձանագրուած է. «Այս գի– 
շեր քիչ մը ուշ պիտի գամ»...։ Բայց պիտի գայ։

2. Բաղնիքն էի, հեռաձայնին ձայնը չլսեցի... բայց թերեւս ալ լաւ եղաւ, որ 
չլսեցի, որովհետեւ հիմա միայն այդ ձայնը ունիմ իրմէ։

3. Վաղը մեր առաջին զաւկին առաջին տարեդարձն է... լուր կու տար, որ 
պալոնները ապսպրած է, կարկանդակին ապսպրանքը եղած է։

4. Գրասենեակ գացած էր հանգստեան կոչուելու թուղթերը ամբողջացնե
լու...։ Վաղուընէ սկսեալ պէտք չունէր այլեւս գրասենեակ երթալու։

5. Կիրակի օրը մեր ամուսնութեան առաջին տարին կը լրանայ, մտերմիկ 
անկիւն մը՝ մեր առաջին հանդիպման վայրը պիտի երթայինք տեսնուելու։

6. Առտուն քունիս մէջ լսեցի դուռը կամացուկ քաշելը, որ զիս չարթնցնէ...։
7. Բժիշկի ժամադրութիւն ունէի, մեր առաջին զաւակն է... երբ հեռաձայնեցի 

հրշէջ կայան, արդէն ելած էր օգնութեան հասնելու։
8. Մէկ շաբաթ եղած էր այս գործը սկսելուն։ Համալսարանը աւարտելէ ետք 

ասիկա իր ուզած առաջին լաւ գործն էր... գալ ամիս քսանհինգ պիտի ըլ
լայ... պիտի ըլլար։
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9. Պիտի ջանամ հասկցնել զաւակներուս թէ ինչ թանկագին հայր մը կորսն
ցուցին։ Թէ մայր եւ թէ հայր պիտի ըլլամ։

Վշտահար հայ մօր սրտի խորերը թաղուած ցաւին հաստատակամ արտացո– 
լումն է որ կ՚արձագանգէ հիմա։

Քանի՜ քանի ծնողներ, եղբայրներ ու քոյրեր, երիտասարդ հարսեր եւ հազար 
հազար անմեղ որբացած երեխաներ...։

Հրշէջ, աման լուացող, ոստիկան թէ խոհարար, համակսւրգիչի մասնագէտ 
եւ կամ տնտեսագէտ, գաղտնի գրասենեակի պաշտօնեայ թէ շէնքը մտնող ելլո
ղին բարեւ ըսող պահակ, փոշիի թանձր խաւարին մէջ միաձոյլ, մղոններու տա– 
րածութեամբ հսկայական սեւ ամպի մը պէս՝ սեւ ագռաւի լայնատարած թեւերով 
սեւ ճակատագիր մը հագցուցին Նիւ Եորքին։

Ամէն տեղ կէս մնացած նախադասութիւններ, արցունքի հեղեղին մէջ 
խեղդուող խօսքեր...

Ամէն տեղ։
Հեռաձայնով, տուներու հաւաքոյթներու, անվերջ անհամար Ւտգեհանգստեան 

արարողութիւններուն յաջորդող խօսակցութեան նիւթը՝ երէկուան աննշան հա
մարուած առօրեայի խօսքը, ժապաւէնի վրայ ձգուած սովորական ձայնը նոր ար– 
ժետրումով անդառնալի կորուստի մը, անդարմանելի վշտի մը, անփոխարինելի 
գանձի մը վերածուած է։

(Քանի՜ քանի անգամներ ժապաւէնի վրայ ձգուած խօսքերը մտիկ ըրած եւ 
շուտիկ մը կոճակին մատի մէկ հպումով ջնջած ենք...)։

Հազարաւոր հոգիներու կորուստէն ետք, միլիոնաւոր գումարներ արժող 
գրասենեակներուն ներքին եւ արտաքին կառոյցէն փոշի եւ աղբ մնացած տա– 
կաւ մխացող վայրին ի տես՝ միլիոնաւոր ամերիկացիներու ցաւէն կոտտացող 
հոգիները նոր արժետրում կու տան կեանքին։

Ամէն արժեչւսփ ետին ձգող հոգիի երկրաշարժ է։
Հեռատեսիլի պաստառը դարձեալ ցոյց կու տայ դէմքեր, անուններ, հարա– 

զատին արտաքին-ֆիզիքականի նկարագրականը, փնտռող հարազատին հե
ռաձայնի թիւերը...

Կը փնտռուի...։ Ուրկէ, բայց ոչ ոք կրնայ պատասխանել։ Ո՞վ կրնայ երեւա
կայել։

Երեւակայութիւնն իսկ ճշմարտազանցութեան պատնէշէն անղին անորոշու
թեան մէջ կը խարխափէ...։

Երեք շաբաթ անցած է արդէն...։
Այսօր մի այն առաջին անգամ ըլլալով Մէնհէթըն գացի շոգեկառքով։
Գետնուղիի կայանէն տակաւին դուրս չելած՝ աստիճաններուն վըայէն իսկ հրդե

հին յաջորդող այրուածի հոտը ռունգերս լեցուց։ Հեռատեսիլի պաստառէն երեւցող 
բոլոր ահատր տեսարանները աչքիս առջեւէն շատ արագ սահեցան գացին...
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Ինքզինքս զսպեցի... դուրս ելայ կայանէն։
Երկինքը դարձեալ կապոյտ էր...։
Որու հոգն է սակւսյն...։
Իմ ճանչցած Նիւ Եորքս չէր... մայթերու վրայ քալողները Նիւ Եորքի ուրւսխ– 

տխուր առօրեայի բեռը ուսերուն աճապարանքով վազվզողները չէին այլեւս...։
Քաղաքը իսկապէս հիւանդ է։ Երկրին հաւասարակշռութիւնը խախտած է։
Ի զուր չէ, որ Քրիսթոֆըր Մօրլի ամերիկացի գրողը ըսած է. «Նիւ Եորքը երկ

րին վահանագեղձն է ֊  ՝յ՜օր1< ւտ էհ6 ո ձ Ճօ ո ՚տ էհ̂ րօւժ §1ջ ո Ճ1»։

Ներքին լուռ տառապանքէն ինքնամփոփ մարդոց խորհրդաւոր, լուռ 
նայուածքներն են ամենուրեք։

ճամբան անցնելու համար անկիւնը կարմիր լոյսին կեցայ։ Մօտաւորապէս 
քառասուն փողոց հեռու եմ աղէտին վայրէն։ Շատ հեռո՜ւն՝ գրեթէ փողոցին վեր
ջաւորութեան, տակաւին փոշիի ու ծուխի ամպը անվերջանալիօրէն հոն է՝ յիշեց– 
նելու աննկարագրելին, անմոռանալին։

Անկիւնի ելեքտրական մետաղեայ սիւնին չորս կողմը թուղթեր փակցուած են։
11 Սեպտեմբերէն առաջ սովորաբար ծախու ապրանքներու, խնամատարի մը 

կամ ընտրութեանց թեկնածուներու մասին յայտարարութիւններ կը փակցուէին։
Կը մօտենամ... «Կը փնտռուի» մըն է...
Նիւ Եորքի հիւանդանոցներուն, հրշէջ կայաններուն, պետական գրասե– 

նեակներուն պատերը լեցնող «կը փնտռոփ»ներէն։
Բայց հոս ալ, քառասուն փողոց անղին ալ։
1975-ի ծնունդ՝ երիտասարդ տղու մը մասին է։ Երիտասարդին նկարը կայ 

մէկ կողմը։
11 Սեպտեմբերի առաւօտեան դուրս ելած հագած տարազին նկարագրակա

նը ու ենթակային նկարագրին բարեմասնութիւնները ֊  աշխատասէր, հոգա
տար, ծառայասէր, ժպտուն, եղն...։

Լուր ունեցողներէն կամ տեսնողներէն կը խնդրոփ հեռաձայնել... եւ երեք– 
չորս հեռաձայնային թիւեր շարուած են տակ տակի, աւելի խոշոր չափով, քան 
միւս նկարագրական խօսքերը։

Նոյնիսկ՝ 0611ս1ձր–բջջայինի թիլը։ Այո, հոն, փողոցը, Նիւ Եորքի պատահական 
անցորդներուն ուշադրութեան հայր մը իր անձնական թիլերը կը տրամադրէ։

Որքան յոյս կայ անխօս այդ թուղթին վրայ։
11 Սեպտեմբերէն առաջ գաղտնի պահուած, շատ հաւանաբար նոյնիսկ ընդ

հանուր հասցէագրքին մէջ չտպուելու իրաւունքով վերապահուած թիւեր հոն 
այղպէս անցորդներուն գութին յանձնուած են...

Նկարէն երիտասարդին աչքերը ճիշդ աչքերուս կը նային։ Քանի՜ քանի ան– 
գամներ մարդ ըլլալու, խաղաղ ապրելու, օգտակար քաղաքացի ըլլալու քարոզ
ներ մտիկ ըրած է սա տղան իր ուսուցիչներէն եւ ծնողքէն։
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Իսկ ես, որ երեք շաբաթէ միայն զսպուտծ փղձկումներով կը հետեւիմ լուրե
րուն, անյոյս-յուսալի սպասումներով կը հետեւիմ վերջ չունեցող հոգեհանգս– 
տեան արւսրողութիւններուն արտասանուած մխիթարական խօսքերուն, իրենց 
հօր դագաղին տեղմահուան վկայագիր սպասող որբուկներուն...։

Կըյիշեմ երիտասարդ Դուրեանը։

Եւ մահամերձն ալ կ՛ուզէ երկու բան՝
Նախ՝ կեանքը, յետոյ՝ լացող մ՚իր վրան։

Որդեկորոյս այս հօր զաւկին կեանքին աւետիսը տուող լրաբերը չեմ կրնար 
ըլլալ։ Նիւ Եորքի փողոցին անկիւնը կանանչ լոյսի սպասումիս հետ անզուսպ 
հեկեկանքով կու լամ զաւակը փնտռող հօր հետ։

Զբօսաշրջական խանութի մը ցուցափեղկէն յուշանուէրներու մը շարանէն 
կախուած շապիկի մը վրայէն Նիւ Եորքը խորհրդանշող կարմիր խնձորը փա
րատել կը փորձէ տխրութիւնս։

Ո՛չ, այս օրերուն Նիւ Եորքը աշխարհը հմայող ամենամեծ, ամենաաչքառու, 
կարմիր խնձորը չէ այլեւս, այլ՝ մարդկային վայրագութեան սեւ մուրով վիրատր 
եւ խոր կսկիծով մխացող սիրտ մը՝ միս-մինակ կանգնած վիրատր ու անզօր 
Ազատութեան արձանին շուքին տակ։

Նիւ Եորք, 4 Հոկտեմբեր, 2001 
«Մարմարա», 10 Հոկտեմբեր 2001, Չորեքշաբթի 

«Հայրենիք», 26 Հոկտեմբեր, 2001, Ուրբաթ

ՀՈ#Ս ԱԼ ՀԱՅԵՐ ԿԱՆ

(7 7 Սեպտեմբերի զոհերու յիշատակին)

11 Սեպտեմբեր, 2001-ը սովորական օր մըն էր բոլորին համար։ Դպրոցական 
տղաք արդէն մեկնած էին, եւ մայրերը տան պարտականութանց սկսած։ Արմի– 
նէն, բոլոր միւս տանտիկին մայրերուն պէս, Երեքշաբթի առաւօտուն մէկ աչք, 
մէկ ականջ հեռատեսիլին, իր տան գործերը կը դասաւորէր երբ... երբ հեռատե– 
սիլէն կապոյտ երկնքին դէմ ահագնացող բոցերու կրակին մէջ միլիոնաւոր մար– 
դոց պէս տեսաւ Երկոտրեակ շէնքին ահաւոր վիճակը.

«Վայ 96-րդ յարկը, Կարօն, Նայտան»,– անցաւ մտքէն...։
Չէ որ Նայտային ամուսինն ու իր ամուսինը նոյն ընկերութեան մէջ կ աշխատին։ 

Դիտէր թէ Կարօն ուր կրնար ըլլալ այդ պահուն։ Առանց վայրկեան մը իսկ կորսնց
նելու՝ դուրս վազեց, ինքնաշարժ նստաւ ու սուրաց Նայտային քով։ Չէ որ Կարօն
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Նայտային ամուսինը, ճիշտ այդ շէնքին մէջն էր։ Այս աղջիկը ինչպէս մինակը պի
տի դիմատրէր նման ահատր աղէտի մը բերելիք սարսափը։ Արմինէն Նայտային 
մխիթարելու համար խօսքեր կը փորձէր շարել իր մտքին մէջ։ Իսկ իր ամուսինը՝ 
Սթիվը, արագ մը անցաւ մտքէն։ Ոչ, չի կրնար ըլլալ, որ մինչեւ հոն հասնի աղէտը։ 
Նոյն ընկերութեան համար աշխատող Սթիվին բաժանմունքը երեսուն-քառասուն 
փողոց անդին է։ Արմինէն խոր շունչ առաւ, մտքէն վանել փորձեց սեւ միտքը։ Հի֊ 
մա Նայտան սփոփանքի պէտք ունէր. Նայտան մինակ պէտք չէր ձգել։

Հասւտ Նայտային քով... չարագուշակ ահատր աղէտը վայրկենական արա– 
գութեամբ սարսափի ու ապշութեան աննկարագրելի դէմք մը հագցուցած էր 
քաղաքին բնակիչներուն։ Հեռաձայն կը ստանային ու հեռաձայն կը սպասէին։ 
Կարգ մը շրջաններու գիծեր խանգարուած էին։ Դժուար էր կապ պահել։ Յոյ
սի նշոյլ մը կար, որ Կարոյէն ձայն մը պիտի ելլէր։ Կարօն ընկերներէն մէկուն 
հեռաձայնած էր եւ վստահեցուցած, թէ ամէն ինչ լաւ պիտի ըլլար։ Նայտան 
վստահ էր, թէ Կարօն ինքնզինք պիտի կրնար ազատել այդ հրէշային բոցերէն 
եւ առաջին իսկ առիթով տունը լուր պիտի տար։ Ջանգը կրկին հնչեց, առաջին 
իսկ թրթռացումին Նայտան պատասխանեց։ Արմինէին սկեսուրն էր։ Լսափողը 
փոխանցեց Արմինէին։ Հազիւ հեռախօսէն ամուսնոյն մօր ձայնը լսեց, Արմինէն 
ուշաթափ գետին փռուեցաւ։

է՝նչ գիտնար, որ իր ամուսինն ալ այդ առաւօտ կարետր ժողովի մը համար 
ընկերութեան 99-րդ յարկի գրասենեակը կանչուած էր, այդ նոյն սեւ Երեքշաբ
թիին առաւօտուն, եւ ժամը իննէն առաջ հոն էին, երկուքն ալ։ Նոյն ընկերու
թեան -  Է/Արտհ & հ/էշԼօոՈՋՈ-ի տարբեր բաժանմունքներու մէջ տարբեր մաս– 
նագիտութեամբ խելացի ու գնահատուած փոխ-տնօրէններ՝ Կարօն եւ Սթիվը 
- երկուքն ալ՝ տտուօր V̂ 6̂ բրտտւժօոէ։

Աի քանի ժամ չանցած՝ արդէն ամէն ինչ յստակ էր։ Երկու երիտասարդ հա– 
յուհիներ իրար փաթթուած ողբի ու սուգի մէջ էին, ակնթարթի մը մէջ այրիա
ցած, երեքական որբուկներու հայր ու մայր ըլլալու պարտականութեան կոչուած։

Երեք շաբաթ վերջ, հազարաւոր անղիակ ու անդագաղ թաղումներ իրար յւս֊ 
ջորդոցին։ Երեք շաբաթ յոյսով սպասելէն ետք զոհերուն ընտանիքները ուրիշ 
ճար չունէին՝ բացի քաղաքապետարանի պաշտօնեաներէն կտոր մը թուղթ ըն
դունելին։ Կտոր մը թուղթ, որ «մւսհոււսն վկայագիր» կը կոչուի, ուր մէկ նախա
դասութիւն միայն կը բաւէ եղածին ահաւորութեան տակ անգամ մը եւս կքելու. 
«Մարմինը չէ գտնուած ֊  8օւխ ւտ ոօէ էօսոժ»։

11 Սեպտեմբերի աղէտէն ետք այլեւս սովորական երեւոյթ է նիւեորքցիներուս 
համար ամէն թաղամասի մէջ տեսնել սեւ կամ մութ գոյն հագած, կուրծքերուն 
ամերիկեան ղրօշակ֊զարդասեղներ դրած, մռայլ դէմքերով մարդկային հոսան
քը, որ տուներէն դէպի եկեղեցիները եւ այլ պաշտամունքի վայրերը կ՚երկարի։
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Ահա այդպիսի օր մըն էր Շաբաթ, 6 Հոկտեմբեր 2001-ը։ Առաւօտեան 10-էն 
սկսեալ Տակլըսթընի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին եւ շրջափակը խուռներամ բազ– 
մութեամբ լեցուած էր յիշսւտակը յարգելու եւ աղօթելու. «Աղօթք յիշատակի հսւ– 
մայն զոհիցն աղէտին, որ ի Նիւ Եորք, Րւաշինկթըն եւ Փէնսիլվանիա»։

Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Արեւելեան Գանատայի Առաջնորդ Բարձրաշնորհ 
Տ. Օշական Արք. Չոլոյեանի հովանաւորութեամբ, Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ հովիւ 
Տ. Անուշաւսւն Ծ. Վրդ. Դանիէլեանի հիւրընկալութեամբ եւ մասնակցութեւսմ– 
բը Պէյսւսյտի Սրբոց Նահատւսկաց եկեղեցւոյ հովիւ Հոգշ. Տոքթ. Տ. Վահան 
Վրդ. Յովհաննէսեանի, Մէնհէթընի Սուրբ Աննա հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ հո
վիւ Հոգշ. Տ. Նարեկ Վրդ. Տատուրեանի եւ Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցիէն Տ. Մուշեղ 
Աւագ Քհնյ. Գալուստեանի։

Ինչպէս ամէն երեւոյթ, 11 Սեպտեմբերի աղէտն ալ մեր գիտցած սովորական 
դարձած բառերը նոր զգացումներու եւ հասկացողութեանց շարան մը ստեղ– 
ծեց։ Ասոնցմէ ամէնէն տխուրն ու ցաւալին անդագաղ ու անգերեզման զոհերու 
յիշատակին կատարուող «աղօթք յիշատակի»ն է։

Իսկ այսօրուանը յատկապէս Կարօ Ոսկերիչեանին յիշատւսկին է։
Ներկայ են Ոսկերիչեւսն, Թէվրիզեան, Կիրակոսեան ընտանիքները։ Ներ

կայ է Արմինէ Սինանեան֊ճորճէթին եւ իր ընտանիքը։ Ներկայ են սիրասուն 
բալիկներ Ալինին, Իզապէլին եւ Շանթին յաճախած վարժարանին՝ Սրբոց Նա– 
հատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին ընտանիքը։ ՀՕՄի, «Համազգային»ի 
անդամներ, Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ երգչւսխումբը, Կիրակնօրեան, Տիկնանցը, 
Խնամակալութիւնը, Կարոյին աշխատած արտհ ^ օԼօոոձո ընկերութեան ներ
կայացուցիչները։

Ս. Վարդան Մայր Տաճարի երգչախումբի մեներգիչներէն Անահիւո Պօղո– 
սեանին թրթռացող հոգեթով ձայնին ելեւէջներուն հեւո լճացած արցունքները 
լուռ կը գլորին ներկաներուն այտերէն քիչ մը հոգիները զովացնելու։

«Յորժամ մտցես ի սուրբ խորանն անդյիշեսցես զբազմամեղս
Յորժամ առնես զպատարագս յիշեա եւ զիս զբազմամեղս»։
Որուն մեղքին քաւութեան նոխազն են հինգ հազարէն աւելի հաշուող անհետ 

կորածներուն շարքին այս երկու զոհերը։
Առաջին շարքին նստած են Կարոյին մայրը, կինը եւ զաւակները...
«Ցօղեր արտոսր ցաւագին Մայր Տեառն որ կայր մերձ առ խաչին...»։
Պլպլացող մոմերը ձեռքին երեխաներուն աշակերտ֊ընկերները կը շարուին 

դասին առջեւ։
Հայր Անուշաւանին հանգստացուցիչ շեշտով մխիթարական ու քաջալերական 

խօսքերը եկեղեցին լեցնող սգակիրներուն հոգիներուն մէջ կ՚արձագանգեն։ Այս 
օրերուն շրջագայող անգլերէն բանաստեղծութենէ մը Հայր Սուրբը կը մէջբերէ.
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Երկուշաբթի ծնողներ կը դժգոհէին իրենց զաւակներուն թափթփած սենեակ
ներէն,
Երեքշաբթի՝ նոյն ծնողները չկրցան տուն վերադառնալ իրենց զաւակները 
գրկելու։
Երկուշաբթի մարզիկ կը պայքարէին դպրոցներէն ներս աղօթքը արգիլելու, 
Երեքշաբթի դժուար թէ կարենայիր գտնել մէկը, որ չէր աղօթեր,
Երկուշաբթի ընտանիքներ ունէինք,
Երեքշաբթի անթիւ-անհամար որբեր ունեցանք...։

Վարը, հոգեմաշի սրահին մէջ, յատւր պատշաճի, տխրութեամբ եւ սրտի զե
ղումներով լի սրտի խօսքեր փոխանցեցին կազմակերպութեանց եւ վարժարան
ներու ներկայացուցիչներ։

Բանաստեղծուհի Թէրէզ Ոսկերիչեանը՝ Կարոյին հօրեղբօր կինը, Կարո
յին ձօնած իր մէկ բանաստեղծութիւնը կարդաց։ Տիկնանց Ս՜իութեան անու
նով խօսք առնող Տիկին Նոյեմի Մկրեան իր ւուսրիքին պատիւ բերող յիշողու– 
թեամբ արտասանեց «Ինչ որ պիտի ընես, հիմա ըրէ» բանաստեղծութիւնը, որ 
կը պատգամէ ողջութեան յարգել շուրջինները եւ ոչ թէ մահուընէն ետք դամբա
նականով սիրոյ ու յարգանքի խօսքեր շռայլել։

«Դագաղին վրայ դիզուած ծաղկեպսակներէն շատ աւելի յարգի է մահուընէն 
առաջ միմիայն մէկ վարդով անոյշ խօսքի մը փոխանցումը»,– կ՚ըսէր ոտանաւորը։

Իսկ երբ Կարոյին առջինեկ զաւակը՝ 12 տարեկան Շանթը բեմ ելաւ, քար լռու
թիւն տիրեց։ Ներկաներէն շատ շատեր կըյիշեն զինք ՍՆԱՎ-ի հանդէսներէն, մա– 
նաւանդ՝ Վարդանանց տօնին առթիւ իր արտասանած Վարդանի ճառէն։ Առաջին 
առթիւ իսկ եգիպտահայ մեծ հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնած էր վարժարա
նին։ «Ես Գահիրէ որքան ուզեցի այս դերը խաղալ, ինծի առիթ չտրուեցաւ։ Չէք 
կրնար պատկերացնել, թէ ինչ ուրախութիւն պատճառեցիք ինծի «Վարդան» ըլլա
լու առիթը թոռնիկիս տալով - եւ այն ալ հոս, Նիւ Եորքի հայկական վարժարա
նի մէջ»,– ըսած էր հւսնգուցեալը։ Հայու բեկորին գէթ այս ցաւը խնայուած էր։ Չէ 
որ Յակոբ Ոսկերիչեանը իր զաւակները անսահման կարելիութխններով լեցուն 
ազատ այս երկիրը բերած էր՝ ապահով ապագայի մը հեռանկարով։

Այս բոլոր տխրութեան մէջ Շանթին քաջ կեցուածքը եւ իր հօր յիշատակին 
արտասանած խօսքերը եկան հաստատել, թէ ան միայն մեծ հօր երագած կեր– 
պարը չէ, որ հագած էր, այլ ընտանիքին համար Վարդանի ոգին ապրեցնելու 
պարտականութեան լծուած էր։

Ընտանիքին կողմէ վերջին խօսքը Կարոյին եղբօր՝ Զարեհին էր։ Որքա՜ն 
սէր, որքան կամք եւ որքան հարազատութիւն կար Զարեհին խօսքին մէջ։ Ըն
տանեկան ամէն մէկ փորձառութիւն, եղբայրական չարաճճիութիւն եւ ամէն մի 
ապրուած օր հարազատութիւն եւ սէր կը փոխանցէր ներկաներուն հոգիներէն
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ներս։ Հւսյու ճակատագրով Ոսկերիչեւսն ընտանիքը Գւսհիրէէն եկած էր Ամե– 
րիկա, երբ Կարօն միայն հինգ տարեկան էր։ Գերդաստւսնին պատիւ բերողյա– 
ռաջդիմութեւսմբ ստացած էր համալսարանական կրթութիւն պսակաւոր (8ծ) 
եւ մագիստրոս ((^Տ) վկայականներով շւսւո լաւ պաշտօնի կոչուած էր արտհ & 
ւ^օԼօոոՁՈ ընկերութեան մէջ։ Տասնհինգ տարի առաջ ամուսնացած էր հրաշա
լի հայուհի Նայտային հետ եւ բախտաւոր ծնողք դարձած՝ երեք զաւակներու - 
Շանթին, Իզապէլին, Ալինին։ Ասպարէզէն դուրս ալ, ընկերային կեանքին մէջ 
թէ որպէս Պասքէթպոլի ղեկավար, ՍՆԱՎ-ի ծնողական ժողովի անդամ եւ կամ 
զաւակներուն դպրոցին Նոր Տարուան հանդէսի «Կաղանդ Պապա» իր ներկա– 
յութեամբ մեծին ու պզտիկին ուրախացնող, սիրուած տղայ էր Կարօն։

Իսկ այսօր, 11 Սեպտեմբերի զոհերէն փոշիի կոյտ մնացած այս ահատր աղէ
տէն ետք, կարծես բոլորս ալ կը վերապրինք անցեալ դարասկզբին մեր միլիո
նաւոր անգերեզման նահատակներուն ցաւն ույիշատակը։

Այո, հոս ալ 11 Սեպտեմբերին հայ ժողովուրդը զոհեր տուաւ։
Մեր վերջին հրաժեշտին հետ «Հողը թեթեւ գայ վրադ» պիտի չկարենանք 

ըսել 43 գարուններ միայն ապրած Կարոյին, սակայն վստահ ենք, որ բոլոր 
զինք ճանչցողներուն հոգիներէն ներս շէնշող, վարակիչ ժպիտով շրջանակուած 
դէմքին հետ իր անձին բարիյիշատակը անթառամ պիտի մնայ։

Պրուբլին, Նիւ Եորք, 11 Հոկտեմբեր, 2001 
«Մարմարա», 22 Հոկտեմբեր, 2001, Երկուշաբթի

ՔՍԱՆԱՄԵԱԿ ՄԸ ՎԵՐՋ.
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ 

ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ ՀԵՏ

Քսանամեակ մը առաջ, 1981-ին, երբ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան Կեդրոնական Վարչական ժողովը կը գումարուէր Սէտըլ Պրուք– 
Նիւ ճըրզիի մէջ, Պերճ Սեդրակեանին անունը կը ներկայանար որպէս ամէ
նէն երիտասարդ անդամը Կեդրոնական Վարչութեան։ Ալեք Աանուկեանի նա
խագահութեան օրերուն Երիտասարդական Խորհրդակցական Համաժողովին 
օրակարգին մէջ էր այս երիտասարդին անունը գործնական իր դերով՝ որպէս 
զրուցավար։ Միութեան 68-րդ ընդհանուր ժողովն էր, եւ այդ զրոյցին նիւթն էր 
«ՀԲԸ Միութեան գաղափարսւբանութիւնն ու երիտասարդութիւնը, անհրաժեշտ 
է գաղափարական առաւել յանձնառութիւն եւ ազգայնականութիւն՝ հետաքրք
րութիւն ստեղծելու համար երիտասարդութեան մօտ»։
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Հարցը օրին հանգամանօրէն վերլուծուած էր։ Այդ օրուայ մասնակիցներուն 
յիշողութեան մէջ շարք մը մտածումներ տպաւորուած են մինչեւ այսօր։ Այսօր 
ալ նոյն հարցը երիտասարդութիւնը սա կամ նա ձետվ շահագրգռելու, ազգային 
կեանքէն ներս գործօն դերով ներգրաւելու հարցը տակաւին գրեթէ բոլոր կազ֊ 
մակերպութիւններուն մտահոգութիւնը կը շարունակէ ըլլալ, եւ պէտք է ըլլայ։

Աիութեան նահապետներուն ուղիով եւ օրուան Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամներուն անմիջական շունչին տակ կը թրծուէր Պէյրութի մասնաճիւղի 
սկաուտական շարքերէն սկսեալ քայլ առ բարձրացող նոր սերունդի այս ներկա
յացուցիչը ու կը լիցքաւորուէր յառաջապահ այդ սկզբունքներով։

Նախագահ Ալեք Մանուկեանի հեռատես ուշադրութենէն չէր վրիպած ծլարձա– 
կիլը ապագայ առաջնորդին։ Եւ ի զուր չէ, որ բոլոր տուեալները ունեցող այդ երի
տասարդը իր արթուն մտքով ու անսահման նուիրումի ոգիով կը դառնար նախա– 
գահին գուրգուրանքին արժանի ու խոստում՝ նոր օրերու ՀԲԸ Աիութեան։

Երիտասարդութիւնը ներգրաւելու, ինքնակամ նուիրուելու մթնոլորտ ստեղծե֊ 
լը, հպարտութիւն ներշնչող կեդրոն-կառոյցներուն մէջ անոնց եռուզեռը տեսնելը 
ցկեանս նախագահ Ալեք Մանուկեանին առաջնահերթ մտահոգութիւններէն մին էր։

Այսօրուան երիտասարդութիւնը շահագրգռող, Լոս Անճելըսէն ծնունդ առած 
երիտասարդ արհեստավարժներու շարքը նոր օրերու դրսետրումն է Աիութեան 
նահապետներուն երազին։ Օրինակը վարակիչ է, եւ շարքերը կը խտանան՝ 
աշխատանքային նոր հորիզոններ բանալով ամէն անոնց առջեւ, որոնք պատ
րաստ են նուիրաբերելու իրենց մասնագիտական հմտութիւնը հայ կեանքէն 
ներս։ Մինչ ամառնային վարժողական ծրագրի մասնակիցները զանազան հե
ռաւոր վայրերէն կու գան ու կը միանան ՀԲԸ Աիութեան նիւեորքեան յարկին 
տակ՝ իրարու հետ ծանօթանալու, կը բաժնուին՝ անմոռանալի յիշատակներով, 
դառնալու համար վւսղուան արհեստավարժները՝ ի սպաս հայ համայնքներուն։ 
Հարիւրամեակի հասնող հարուստ փորձառութեւսմբ իմաստնացած Աիութիւնը 
յաջորդ հարիւրամեակին հեռանկարներով անխուսափելիօրէն պէտք ունի երի
տասարդութեան ներդրումին, երիտասարդներուն գործօն մասնակցութեան եւ 
անոնց կորովի, խիզախ ու ժամանակակից գաղափարներով ենթահողը միշտ 
թարմ ու պարարտ պահելու։

Այսօր, երբ պատրաստութիւններ կը տեսնուին երկրագունտի բոլոր ցամա– 
քամասերէն ՀԲԸ Աիութեան աշխարհատարած մասնաժողովներուն անդամ– 
ները դիմւստրելու Նիւ Եորքի մէջ տեղի ունենալիք 82-րդ Ընդհանուր ժողովին 
(Հոկտեմբեր 24-27, 2002), երէկուան ամէնէն երիտասարդ անդամը Կեդրոնա
կան Վարչութեան ՀԲԸ Աիութեան ամէնէն երիտասարդ նախագահն է։

Պարոն Սեդրակեան քաջատեղեակ է, թէ քսանմէկերորդ դարասկզբին ՀԲԸ 
Աիութեան աշխատանքային դաշտը Հայաստան, հայ եկեղեցի, Սփիւռք երրոր–
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դութեան մէջ խտացուած է, ու գիտակից իր պաշտօնէն ակնկալուած լրջութեան 
ու ծանրութեան։ ՀԲԸ Ս՜իութեւսն հիմնադրութեան օրերէն Կեդրոնական Վար
չութեան իւրաքանչիւր անդամ եւ մանաւանդ նախագահը ազգային դէմք մըն 
է եւ իր հետ կը բերէ իր ասպարէզի մա սն ագի տ ութէն էն բխող բեղուն վաստա
կի մը անհամեմատ հարստութիւնը՝ միաձուլուած հայ ժողովուրդին անսակարկ 
նուիրուելու ոգիին ու առատաձեռնութեան։ Պրն. Պերճ Սեդրակեան իր շուրջ 
ունի աւանդութիւնը շարունակող պատկառելի կազմը Կեդրոնական Վարչու
թեան, որու անդամները նոյնքան ժամանակով կամ աւելի, համակ նուիրում ու 
սէր կը տածեն միութեան հանդէպ, ծառայած են ու կը ծառայեն անսակարկ, հե
տամուտ են <ԲԸ Միութեան առաքելութեան անշեղ ճանապարհին ու գնահա
տողը լուման չխնայող իւրաքանչիւր անհատին։

ՀԲԸ Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան անդամներուն ու իր նախա– 
գահներուն գործունեութեան ուղին, Միութեան առաքելութեան սկզբունքներուն 
հաւատարիմ անցեալը գրաւականն է ազգապատկան կազմակերպութեան հիմ– 
նադրութենէն սկսեալ այսօրուան վայելած յարգանքին, ամբողջ հայ ժողովուր
դին փորձաքարէն անցած զանգուածային վստահութեան, ինչպէս նաեւ ամե– 
րիկեան չափանիշով չորս աստղանի պատուաբեր գնահատանքին։ Արդարեւ, 
բարեսիրական կազմակերպութիւններու աշխատանքին հետամուտ ամերի– 
կեան ընկերութիւն մը (ՇհՁրհ  ̂ 1^ւ§Ջէօր) աւելի քան 1100 հաշուող ամեըիկեան 
մեծագոյն բարեսիրական կազմակերպութիւններուն մասին կատարած մէկ 
ուսումնասիրութեւսմբ, ՀԲԸ Միութիւնը աւելի բարձր դասելով աշխարհի հան– 
րաճանաչ շարք մը բարեսիրական ընկերութիւնն եր էն, «Բարեսիրական ֆոնտի 
մը համար լաւատեղեակ նոփրատոփն իմաստուն ընտրութիւնն է ՀԲԸ Միու– 
թեան նոփրելը» մեծ գնահատանքով կ՚եզրակացնէ ուսումնասիրութիւնը։

Այս լուսարձակին տակ խորհրդական-անդամ, ատենադպիր թէ փոխ-նախա– 
գահ ըլլալու հանգամանքէն մինչեւ նախագահութեան պատասխանատու դերին 
մէջ մտնելը, որքան որ ալ դերերու շրջումով պաշտօնին բերած պարտւսկւսնու– 
թիւնները, աշխարհատարած յանձնաժողովներու եւ մասնաժողովներու հետ 
հանգամանքային նոր կապերը յաւելեալ ծանրաբեռնուածութիւն ստեղծեն նա– 
խագահի մը համար, նորընտիր նախագահը՝ Պերճ Սեդրակեան, քաջ գիտա
կից է ու գնահատողը իր շուրջ հաւաքուած իւրաքանչիւր անդամին անփոխարի
նելի ներդրումին։

Ան իր մանկութենէն ի վեր օրը օրին ականատես եղած է իր հօրեղբոր՝ Մեթր 
Հրաչ Սեդրակեանին պատկառելի վաստակին ու հասակ առած անոր շուն
չին տակ։ Պարոն Սեդրակեանի անձին մէջ կը խտանայ Սեդրակեան-Նազա֊ 
րեան ընտանիքներուն միութենական-ազգային կեանքի առօրեային հետ ընդե– 
լոլզուած նուիրումն ու առատաձեռնութիւնը, հայ մշակոյթի, եկեղեցտյ հանդէպ
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ունեցած յարգանքն ու հաւատարմութիւնը։ Պերճը, իր արժանաւոր կեանքի ըն
կերը՝ Վերան, շառաւիղն են երկու յարգելի ընտանիքներու։ Հօրեղբօր՝ Մեթր 
Հրւսչ Սեդրակեանի ոգին ու ազգային կեանքի նուիրումը եղած են Պարոն Սեդ– 
րակեանի կեանքին անմիջական ուղեցոյցը, որուն եկած է միանալ իր կողակ– 
ցին՝ Նազարեան գերդաստանի դուստր Վերային՝ նախանձախնդիր հայուհիի 
տիպարը։ Ազգային կեանքի նուիրեալներ, յատկապէս լիբանանահայ կեանքին 
ներս քաջածանօթ անուններ են Անահիտ Զէնեան-Նուպւսր Նազարեան ամո
լը՝ Վերային ծնողքը։ Երբ երիտասարդ համալսարանաւարտ զոյգը, Պերճը 
որպէս իրաւաբան, Վերան որպէս վկայեալ դեղագործ, քսանամեակ մը առաջ 
Միացեալ Նահանգներ կը հաստատուէին, անոնք իրենց հետ կը բերէին եր
կու ընտանիքներէն ժառանգած անտեսանելի հարստութիւնը, ազգային ոգիին 
ու նուիրումի պատրաստակամութիւնը հայ կեանքէն ներս։ Նորակազմ ընտա– 
նիքին առաջնահերթ մտահոգութիւնն էր նոյնանման մթնոլորտ ստեղծել իրենց 
սիրւսսուն երկու դուստրերուն՝ Անիին ու Աարային համար։ Հիմւս Սեդրակեան 
ըն տան իքին ամէն մի անդամը ամբողջովին կլանուած է ազգային կեանքով, ի 
սպաս հայ կեանքին՝ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Աիութեան ոգիով 
ու շունչով։

ՀԲԸ Աիութեան Նիւ Եորքի գրասենեակէն ներս աշխատանքային առօրեայի 
մը ընթացքին կարճ հանդիպում մը միայն Պարոն Սեդրակեանին հետ բաւա– 
րար է անդրադառնալու տարիներու ընթացքին բնական պայմաններով իր մէջ 
կուտակուած պաշարին, ու կարելի չէ չհիանալ անոր յիշողութեան ու արագու
թեան վրայ։ Աիութեան աշխարհատարած կեդրոններէն յանձնախումբերու թէ 
վարչական պատասխանատու անդամներու անուններն ու թուանշանները զար
մանալի արագութեամբ կը տողանցեն օգին մէջ։ Աւստրալիայէն մինչեւ Աոն– 
տոն, Հարաււսյին Ամերիկայէն մինչեւ Հալէպ բոլորին ծանօթ է։ Արթուն ու գի
տակից է Աիութեան անցեալի ու ներկայ իրադարձութիւններուն։ Տեղեակ է մէն 
մի մանրամասնութեան ու ծանօթ գործունէութեանց, իրադարձութիւններուն ու 
թուանշաններու հանրագումարներուն, ըլլան անոնք հեռաւոր մասնաճիւղի մը 
հաշուետոտւթիւնը թէնիւեորքեան նոր ձեռնարկի մը տեղեկատուութիւնը։

ՀԲԸ Աիութեան հիմնադրութեան ծնունդէն ի վեր այս բոլորը շաղկապող, 
իրարու հետ համագրող կեդրոնաձիգ ուժն է ՀԲԸ Աիութեան Կեդրոնական 
ժողովը՝ օրուան նախագահին համադրումովն ու ղեկավարութեամբը։ Նորըն
տիր նախագահը այսօր կը ներկայանայ այս պաշտօնին՝ մասնագիտութեամբ 
իրաւաբան, դաստաիարակութեամբ հայ մշակոյթ, հայ դպրոց, հայ եկեղեցի 
երրեակ սիւնը կանգուն պահող ՀԲԸ Աիութեան շունչով սնած, նախորդ երկու 
նախագահներուն հետ գործակցած, ՀԲԸ Աիութեան նահապետներէն Ալեք Մա– 
նուկեանին հովանաւորութեան եւ Լոփզ Սիմոնին սերտ գործակցութեան բո–
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վէն անցած, թրծուած ՀԲԸ միութենական մը։ Միութեան նախագահին անձէն 
բխող անկեղծ շահագրգռութիւնն ու նախանձախնդրութիւնը այս բոլոր գործու
նեութեանդ նկատմամբ գրաւականն են այդ բոլորին ապագայ յաջողութեան ու 
ծաւալուն գործունէութեան։

Ինչպէս «Հւսմազգային առաքելութիւն» վերնագրով 1981-ին լոյս տեսած ՀԲԸ 
Միութեան գրքին մէջ Անդրանիկ Անդրէասեան կը վկայէ. «Աւելի քան տասնեակ 
անգամներ բառային փոփոխութիւն կրած է ՀԲԸ Միութեան կանոնագիրը։ 
Բայց անոր դաւանած Ւփմնակսւն նպատակը եւ որդեգրած առաջադրանքները 
մնացած են նոյնը, էութեամբ եւ տարողութեամբ անփոփոխ եւ հաււստարմօ– 
րէն գործադրուած են մինչեւ ներկան՝ հայ ժողովուրդին ու անոր հայրենի երկրի 
տնտեսական վիճակին բարուոքման, մտաւոր լուսաւորութեան ու ֆիզիքական 
վերաշինութեան համար»։ Կը յուսանք թէ ՀԲԸ Միութեան 82-րդ Երկամեայ Հա
մաժողովը իրեն հետ կը բերէ բոլոր մասնակիցներուն գործնական ներդրումը, 
կը համախմբէ ուժերը, կը միաձուլէ կամքը՝ ապագային նայելու մշակուած հե
ռանկարներով։ Կը մաղթենք, որ ՀԲԸ Միութեան նուիրեալ անդամներուն, անոր 
սկզբունքներուն ու գաղափարականին դաւանող զանգուածային թիլով հաւա
տացեալներուն եւ նորընտիր նախագահին միաձոյլ ուժերով ՀԲԸ Միութիւնը 
միշտ միասնաբար ու միասնակամ կարենայ հաւասարակշռել Սփիւռք-Հւսյ Եկե– 
ղեցի-Հայաստան լայնածիր գործունեութեան մը ակնկալած բոլոր ծրագիրները՝ 
հաւատարիմ մնալով հիմնադիր հայրերուն «Միութիւնը զօրութիւն է» ոսկեայ 
նշանաբանին մշտանորոգ իմաստութեան։

Նիւ Եորք, 31 Օգոսւրոս, 2002, 
«Մարմւսրւս», 25 Սեպտեմբեր, 2002, Չորեքշաբթի

ԱՆԴՐԱՆԻԿ Լ  ՓՈԼԱՏԵԱՆ ՅՈԲԵԼԵԱՐԸ

(Յիսնամեայ ծառայութեան նոփրուած հանդէսին առթիւ)

«Կէս դար ամբողջ անշահախնդրօրէն նուիրուեցաւ Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան՝ ՌԱԿ, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան՝ ՀԲԸՄ, 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան՝ ԹՄՄ, եւ Մարաշի Հայրենակցական Միու– 
թեան՝ ապահովելով ամերիկահայութեան ազգապահպանումը եւ միւս կողմէ՝ 
հոգեւին կապելու ցիրուցան հայութիւնը Մայր Հայրենիքին եւ Ս. էջմիածնի»։ Այս 
տողերով կը ներկայացուէր Անդրանիկ Ա. Փոլատեան Յոբելինական Գործադիր 
Մարմնին հաղորդագրութեամբ սկսած եւ յատկապէս յիսնամեայ վաստակին 
նոփրուած շնորհաւորական ու սրտի խօսքեր ամփոփող Յուշամատեանին մէջ։
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Ահա այս առիթն էր նաեւ, որ Կիրակի, 29 Սեպտեմբեր 2002-ին իրարու քով 
կը բերէր գրասէրներու ընտրանի մը Նիւ ճըրզիի Թ֊էնըֆլայ շրջանի Գլինթըն 
Ինն սրահին մէջ, որ Յանձնախումբի շնորհալի տիկիններու գեղազարդումով 
հայկականացած էր։ Յարգանքի ու սիրոյ արտայայտութեան ծաղկեփունջ մը 
հրամցնելու եկած էին անցնող յիսուն տարիներու նուիրումով պերճախօս հրա
պարակախօսին, խտացուած միտքի ու խօսքի վարպետ խմբագրին, անշպար 
ու առինքնող լեզուով գրչին, ուղղափառ ազգային գործիչին եւ Թէքէեան Մշա– 
կութային Աիութեան Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Շրջանակին հիմ– 
նադրին՝ Տիար Անդրանիկ Ա. Փոլատեանին։

Երիտասարդական կորովով, սպիտակ մազերուն խիտ պսակովը ճառագայ
թող դէմքով, առոյգ ժպիտով Տիար յոբելեարը կը դիմատրէր իւրաքանչիւր ներ– 
կան։ Անպայման խօսք մը ունէր իւրաքանչիւրին ըսելիք հինէն ու նորէն։ Անոնք 
եկած էին հեռաւոր Պէյրութէն, Լոս Անճելըսէն, Գւսնատայէն, Ֆիլատէլֆիայէն, 
Պոսթընէն, որոնք նոյնքան ջերմութեամբ կը դիմատրուէին, ինչպէս մօտակայ 
Մեծն Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի շրջանի գրասէրները։ Բոլորն ալ եկած էին յարգե
լու յիսնամեայ վաստակ մը՝ վստահ ըլլալով նաեւ, թէ Պրն. Փոլատեանի ազգա
յին հարուստ կեանքին վերյուշովը մտքի ու հոգիի վերանորոգման խնճոյքի մը 
մասնակիցները պիտի դառնային։

1929-ին մարաշցի թրքախօս ծնողքէ Հւսլէպ ծնած այս հայորդին դրոշմուած էր 
խնկարկուն ըլլալու ոսկեղնիկ հայ լեզուի բագինին։ Ըլլալով կրտսեր անդամը Ամե– 
րիկայի «Նոր գիր»եաններուն, Մարաշէն սնունդ առած իր մէջ ծլարձակող անտե
սանելի կապը հայուն ու հայկականին հետ զինՔ պիտի դարձնէին գիրի ու գրակա
նութեան ճամբովհին աշխարհէն նոր աշխարհ երկարող հսկայ կամուրջը։

Առ ի գնահատանք Տիար Փոլատեանի երախտարժան գործունեութեան 
եւ վաստակին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գւսրեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը Հայրապե
տական Կոնդակով ու Առաքելական Ս. Եկեղեցտյ «Ս. Սահակ ֊  Ս. Մեսրոպ» 
պատոտյ բարձր շքանշանով կը պատուէր արգոյ յոբելեարը։ «Ձեր շնորհալի 
գրչից ծնունդ առած հրապարակումները հետամուտ են, որ հայ գրականութեան 
կարկառուն դէմքերը, հայոց պատմութեան մեծերը շարունակեն զրուցել սե– 
րունդների հետ, եւ հայորդեաց հոգիներուն միշտ վառ լինի Հայրենիքի ու Սուրբ 
էջմիածնի սէրը»,– կ՚ըսէր Գարեգին Բ. Վեհափառը իր Կոնդակին մէջ։

Երուսաղէմի Ամենապատիւ Պատրիարք Հայր Տ. Թ՜որգոմ Արք. Մանուկեան 
իր սրտի գիրով վեր կ՚առնէր Փոլատեանի «հայ հոգիի յաւերժութեան» ուխտին 
հաւատարմութիւնը եւ կը նկարագրէր «հանդարտաբարոյ եւ ուսումնատենչ, ազ
գին ծառայելու իտէալով գօտեպինդ անխոնջ գործակիցը, պրպտողն ու խմբա
գիրը, աստուածատուր բազում շնորհներով օժտուած կրտսեր ներկայացուցիչը 
1920-ական թուականներու սերունդին»։
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Ամերիկայի Հւսյոց Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Պսւր– 
սամեան, որ նաեւ իր բարձր ներկայութեամբ կը պատուէր հանդէսը, իր սրտի 
խօսքին մէջ յատկապէս կը շեշտէր «այն իրողութիւնը, որ ներկայ հւսնդիսու– 
թեամբ առաջին անգամ կը պատուըւի Անդրանիկ Փոլատեան, ցոյց կու տայ, որ 
ան փառք չփնտռող ու լուռ գործող անձ մըն է»։

ՀԲԸ Միութեան նորընտիր նախագահ Պերճ Սեդրակեան, իր սրտի գիրը 
ուղղելով յոբելեարին, կը հաստատէր, թէ «Այս մեծարանքը կը ցոլացնէ Ձեր ազ
գանուէր վաստակին արժանի գնահատանքը։ Իբրեւ շրջանաւարտ Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Մելգոնեան Կրթական Հաստատու
թեան՝ գիր ու գրականութեան տարածման ճամբով գնահատելի գործ կատարե– 
ցիք, շուրջ 40 տարիներ բծախնդրութեամբ խմբագրեցիք ՀԲԸ Միութեան Կեդ
րոնական Վարչական ժողովի «Յուշարար-Միութիւն» պաշտօնաթերթը»։

Յաջորդաբար Յուշամատեանին մէջ լոյս տեսած են նաեւ պաշտօնական նա
մակներով սրտի խօսքերը Աիբանանէն հասած Ռամկավար Ազատական Կու
սակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան, Թէքէեան Մշակութային Միութեան 
Հիմնադիրներու Մարմնէն Ամերիկայի եւ Գանատայի Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան, ՌԱԿ-ի Արեւելեան Ամերիկայի եւ Գա
նատայի Շրջանային եւ Արեւմտեան Շրջանային վարչութիւններէն, Մարաշի 
Հայրենակցական Միութեան Կեդրոնական Վարչութենէն, Թէքէեան Մշւսկու֊ 
թային Միութեան Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի մասնաճիւղէն։

Պաշտօնական նամակներուն կը յաջորդեն սրտի խօսքերը սրտակից բարե
կամներու, գրչեղբւսյրներու, գրչեղբայր ու կուսակցական մեծ ընկեր Անդրանիկ 
Անդրէասեանին, յոբելեարին վաղեմի բարեկամ եւ գիրի ու գրականութեան մեր 
նահապետ Յակոբ Ասատուրեանին, որոնք կու գան անձնական վկայութիւնե
րով Փոլատեան մարդուն, ազգային գործիչին, գիրի ու մշակոյթի նուիրեալին, 
«առողջ դատողութեան ու համոզումի տէր մարդուն» կենսագրական գիծերուն 
ընդմէջէն նկարագրին բիւրեղացումը պարզել։

Ներկաներուն իրենց բարեկամական աշխոյժ զրոյցներէն պաշտօնական յայ– 
տագրի հրաւիրեց Թ Մ  Միութեան Նիւ Եորք ֊  Նիւ ճըրզի մասնւսճիւղի գործունեայ 
ատենապետ Նորայր Ակրտիչեան եւ ապա հրաւիրեց Ս. Թովմաս եկեղեցտյ հովիւ 
Հոգշ. Տ. Բաբգէն Ծ. Վրդ. Անուշեանը, որուն բացման աղօթքով սկսաւ յայտագիրը։

Ատենապետ Պրն. Ակրտիչեան ապա հրաւիրեց ԹՄՄ-ի երկարամեայ վար
չականներէն Տիկին Զարմինէ Պօղոսեանը բարի մաղթանքի ու յարգանքի բա
ժակ բարձրացնելու։ Տիկին Պօղոսեան արեւշատութեան մաղթանքով ընդգծեց 
յարգելի յոբելեարին ամբողջական հիացումը Վահան Թէքէեան բանաստեղծին, 
սէրը ոսկեղնիկ լեզուին, տիրապետումը թէքէեանական յստակութեան ու մտքի 
թռիչքին եւ Վահան Թէքէեանի անուան արժանի Թ Մ  Միութեան գաղափարա–
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կսւնին հանդէպ ունեցած ուղղափառ եւ սւսհմանամերժ նուիրումը։ Ներկաները 
միացան Տիկին Պօղոսեանին՝ յոտնկայս բաժակ բարձրացնելով արեւշատու
թիւն մաղթելու երախտաշատ յոբելեար Տիար Անդրանիկ Փոլատեանին։

Պարոն Մկրտիչեւսն բեմ հրաւիրեց– Յոբելինակսւն Յանձնախումբի ատենա
պետ, Յուշամատեանի պատրաստութեան եւ հրատարակութեան աշխատանք– 
ները համադրող, ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Խանդամ Պրն. Յակոբ 
Վարդիվառեանը՝ օրուան հանդիսավարը։ 84

Պարոն հանդիսավարը ներկայացուց պատուոյ սեղանին վրայ յոբելեարին 
սեղանակիցները՝ բարձը նախագահութեամբը ու ներկայութեամբը Միացեալ 
Նահանգներու Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Խաժակ Արք. Պարսամեա– 
նի։ Ներկայ էին ազգային բարերար Կարօ Յարութիւնեան, ՌԱԿ-ի Արեւելեան 
Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Շրջանայինի ատենապետ Բաբգէն 
Մկրեան, «Պայքար»ի երախտաշատ խմբագիրներէն ազգային գործիչ Տոքթ. 
Նուպար Պէրպէրեան, Պէյրութի «Զարթօնք»ի խմբագիր, երիտասարդ մտատ– 
րական Պարոյր Աղպաշեան, ՀԲԸ Միութեան Կեդրոնական Վարչական ժողովի 
վտխ-ատենապետ, գանձապահ եւ ազգային բարերար Տիար Նազար Նազա– 
րեան, «Գրիգոր եւ Գլարա Զօհրապ Տեղեկատու Կեդրոն»ի տնօրէն եւ առաջ– 
նորղական փոխանորդ Հոգշ. Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. Աագսոօոեան եւ ՌԱԿ-ի Շր
ջանային Վարչութեան գանձապահ Տոքթ. ժագ Կիւլէքճեան։ Ներկայ էին նաեւ 
հայ գրչի ու համայնքի նահապետ Յակոբ Ասատուրեան, հոգեւոր հայրերէն 
Ֆիլատէլֆիոյ հովիւ Հոգշ. Հայկազուն Ծ. Վրդ. Նաճարեան, Արժ. Հայրեր Տ. 
Առնակ Ա. Քհնյ. Գասպարեան, Տ. Գարեգին Քհնյ. Գասպարեան, Տ. Գառնիկ Ա. 
Քհնյ. Հալաճեան եւ երէցկինը, հայ մամուլի ծառայողներ, Աոս Անճելըսէն Ընկե– 
րա-Տէմոքրաթ Հնչակեան Կուսակցութեան վարիչ մարմնի անդամ Տոքթ. Յա
րութիւն Սաղրեան եւ Նիւ Եորք ֊  Նիւ ճըրզիի միակ հայկական շաբաթաթերթ 
անգլիագիր “ծրրոտուՅՈ Բօբօրէօր 1ոէ1.” ի խմբագիր Տիար Եդուարդ-Էտի Պօղո– 
սեանը, հայկական ձայնասփիւռի կայանի տնօրէնութենէն Տէր եւ Տիկին Վար– 
դան Ապտօ, «Արձագանգ» հեռաւոեսիլի կայանի վարիչ տնօրէններ Արա Մանու– 
կեան եւ Կարինէ Քոչարեան։

Հանդիսավարը բեմ հրաւիրեց Տիար Փոլատեանի գաղափարական ըն
կերն ու գրչակիդ Տոքթ. Նուպար Պէրպէրեանը՝ սրտի խօսքը փոխանցելու։ 
Յարգուած մտաւորական Տոքթ. Պէրպէրեան գաղափարական ճանապարհով 
երկարամեայ իր ծանօթութիւնը յոբելեարին հետ սահմանեց մէկ նախադասու
թեան մէջ խտացուած երեք բառերով՝ «Անդրանիկ Փոլատեան բարձրաձայն 
մտածող մտաւորական մըն է»։ Անդրանիկ Փոլատեան բարձրաձայն մտածելով 
շուրջինները հաղորդակից դարձնող այն ազգայիններէն է, որոնց գործունէու– 
թիւնը հպանցիկ անցում մը չէ, այլ հոգիով ու ոգիով ամբողջական նուիրում ու
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գործօն մասնակցութիւն է։ «Յոբելեարը պատուհանէն ներս նայողներէն չէ, այլ 
սենեակ մտնելով ամբողջական պատկերին իրազեկ դառնալու համար ճիգ թա
փողներէն է»,– ըսաւ Տոքթ. Պէրպէրեան յիսնամեակ մը առաջ իր մէկ խօսքին 
յոբելեարին վրայ թողած վերյուշովը։

Այս առթիւ յայւոսւգրի գրքին մէջ լոյս տեսած նամակներէն զատ քանի մը տաս
նեակ այլ նամակներ, հեռադիր եւ շնորհատրական խօսքեր ղրկուած էին, որոնց 
իւրաքանչիւրին ընթերցումը շատ ժամանակ պիտի խլէր նման յայտագրի մը ըն– 
թացքին։ Սակայն արդար գնահատանքով եւ պատշաճ ամփոփողներով հանդի– 
սավարը յաջողեցաւ յիշատակումը ընելու բոլորին անուններուն ու հանգամանքնե
րուն։ Պրն. Վարդիվառեան խոստացաւ, որ կարելիութեան սահմաններուն մէջ, օրը 
օրին մւսմուլին մէջ յատուկ յիշատակութեամբ մը պիտի երեւին անոնք։

Յայտագրին գեղարուեստական բաժնին իր մասնակցութիւնը բերաւ ԹՄՄ-ի 
«Ահեր Մկրտչեան» թատերախումբի բազմամեայ անդամներէն շնորհալի դե
րասանուհի եւ ասմունքող Տիկին Սեդա ճէպէճեան, որ Վահան Թէքէեանի 
«Հաշուեյւսրդար» բանաստեղծութեան իր իւրայատուկ մեկնաբանութեամբ ներ– 
կաներուն անգամ մը եւս յիշեցուց, թէ կեանքէն մեզի մնացածը մեր ուրիշներուն 
տուածն է, որ «կը վերադառնայ անուշցած... ինչ որ տուի ուրիշին, տարօրինակ, 
այն միայն»։

Երաժշտական վայելքի անմոռանալի պահ մը հրամցուեցաւ ներկաներուն 
շնորհիւ Տիկին Անահիտ Պօղոսեանին եւ Գայիանէ Աւագեանին։ Անահիտը իր 
լիրիք գոլորաթիւր ձայնին երանգին ու քնքշութեան չափ գեղեցիկ մեկնաբա– 
նութեամբ հրամցուց Վահան Թէքէեանի խօսքով, Համբարձում Պէրպէրեանի 
երաժշտութեամբ «Կ՚անձրեւէ, տղաս»ը եւ Յովհաննէս Թումւսնեւսնի խօսքով, 
Գ. Ալէմշահի երաժշտութեամբ «Գանձեր ունեմ»ը՝ տաղանդաւոր դաշնակահա– 
րուհի Գայիանէ Աւագեանին նուրբ ու հմայիչ նուագակցութեամբ։

Հանդիսավարը բեմ հրաւիրեց օրուան պատգամաբերը՝ Պէյրութէն յատուկ 
այս հանդիսութեան համար ներկայ գտնուող «Զարթօնք» օրաթերթի խմբագիր, 
երիտասարդ մտատրական ու ազգային գործիչ Պարոյր Աղպաշեանը։

Պրն. Աղպաշեան անդրադրաձաւ Սփիւռքէն Հայաստան հայ կեանքէն ներս 
տիրող դժուարին վիճակին եւ անոր ընդմէջէն մտւստրականութեան դերին՝ 
ընդգծելով, թէ «Անդրանիկ Փոլատեանի նման սլացք ունեցող, ոսկի մարդիկ 
շատ քիչ են մեր անմիջական շրջապատին մէջ»։ Ներհուն մտատրականը բնու– 
թագրելու իր խղճամիտ աշխատանքին մէջ Պարոյր Աղպաշեան շեշտեց այն 
իրողութիւնը, թէ Փոլատեան կրցած էր ըլլալ կեդրոնաձիգ, բոլորանուէր մէկու 
մը հմայքը ունեցող այն ազգայինը, որ ազգին ցիրուցան զաւակները իր շուրջ 
հաւաքելու կարողութիւնը ունէր եւ արիութիւնը՝ հոսանքն ի վեր նաւարկելու։
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Պրն. Աղպաշեան դիպակ ախտաճանւսչումով մը հետեւեալ ձեւով նկարագրեց 
իր ճանչցւսծ Փոլատեւսնը.
«Գաղապարապւսշտ է Փոլատեան՝ իր վսեմագոյն բովանդակութեամբ եւ սլացքով, 
Հայրենւսսէր է Փոլատեան՝ իր խորագոյն ակունքներով եւ արմատներով, 
Մշակութասէր է Փոլատեան՝ առաւելագոյն չափանիշներով ու նուիրումով, 
Գրչասէր է Փոլատեան՝ իր երկնագոյն ոլորտով եւ ստեղծւսգործութեամբ»։

Պրն. Աղպաշեան, անդրադառնալով նաեւ Փոլատեանի մարդ ընկալելու բա
ցառիկ շնորհքին եւ մարդաճանաչումի սուր աչքին եւ իւրօրինակ մօտեցումին, 
հաւասարակշռուած հաստատումներուն, աւելցուց. «Մեկնող կամ ապրող դէմքե– 
րուն մասին գրած իր դիմաստուերներով, Փոլատեանի գրչին ուժով մահացած
ները կը վերակենդանանան, իսկ ապրողները կը յաւէրժանան»։

Մարաշի Հայրենակցւսկան Միութեան անունով խօսք առաւ Նիւ ճըրզիի 
վարչութեան ատենապետուհին՝ Տիկին Աշխէն Գասպւսրեան, որ իր ողջոյնէն 
ետք Միութեան եւ մեծ թիտվ ներկայ գտնուող մարաշցի հայրենակիցներուն 
անունով յուշանուէր մը փոխանցեց Տիար Փոլատեւսնին եւ Մարաշցիներուն 
քայլերգին խմբային երգեցողութեամբ, Գայիանէ Աւագեանի նուագակցութեամբ 
եզրափակեց իր ելոյթը։ Յուշանուէրներու վւոխանցման բաժնին յաջորդեց յոբե– 
լինական կարկանդակը կտրելու արարողութիւնը՝ դարձեալ Անահիտին եւ Գւս– 
յիանէին երաժշտութեան ընկերակցութեամբ։

Հանդիսւսվարը բեմ հրաւիրեց «մեր համայնքի շնորհալի զոյգը»՝ Միսաք– 
Զարմինէ Պօղոսեանները, յոբելեարին գրական գործերէն համտեսանք մը տա
լու։ Զարմինէն եւ Միսաքը յաջորդաբար հրամցուցին 1964-ին «Յուշւսրար-Միու– 
թիւն»ի մէջ լոյս տեսած խմբագրական մը պատմահայր Մովսէս Խորենացիին 
մասին եւ 1954-ին «Պայքար» օրաթերթին մէջ լոյս տեսած «Մեծ երազի ճամբուն 
վրայ» խորագրով Արարայի կամւստրներուն նուիրուած յոբելեարին մէկ գրու
թիւնը՝ բազում այն գործերէն, որոնք խնամքով ամփոփուած են «Հերկ եւ բերք» 
անունով հատորի մը մէջ յոբելինական այս հանդիսութեան առթիւ լոյս տեսած 
այս ամիս, հրատարակութեամբը Թէքէեան Մշակութային Միութեան։

Մրտի խօսք առնելու համար հանդիսավարը ամպիոն հրաւիրեց «Գրիգոր 
եւ Գլւսրա Զօհրապ Տեղեկատու Կեդրոն»ի տնօրէն, «գաղափարապաշտ հո
գեւորական» Հոգշ. Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. Մագսուտեւսնը։ Հայր Սուրբին կապը 
յոբելեարին հետ ընտանեկան, անձնական ու գաղափարական հարուստ յիշւս– 
տակներով կեանքի մը ամփոփումն էր։ Ան սիրով ընդառաջած էր այս քաղցր 
պարտականութեան, որովհետեւ անցնող յիսուն տարիներու ընթացքին թե– 
րեւս միակ անձն էր, որ բաժնեկիցը եղած էր Ա. Փոլատեանի մտածումներուն 
եւ իրազեկ կարգ մը իրագործումներուն։ Միասնաբար սգացած էին մի քանի 
շաբաթներու ւուսրբերութեամբ կորուստը Տիկին Ազնէս Մագսուտեանին եւյոբե–
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լեարին կեանքի ազնիւ ընկերոջը՝ Տիկին Անժէլ Ուզունեան-Փոլատեւսնին, որուն 
ջերմ հիւրասիրութիւնը շատ յաճախ վայելած էր։ Իսկ Փոլատեանի գրական 
վաստակին ծանօթանալու համար, ւսւելցուց Հայր Գրիգորը, կը բաւէ օրուան 
յուշամատեանին վերջին էջերուն ւսչք մը նետել՝ անդրադառնալու համար 
գրանցուած այդ ցանկին ետին թաքնուած հսկայ աշխատանքին, որոնք հրա
տարակուած են 1950-ական թուականներուն Պէյրութի մէջ։ Չարենցի անունը, 
որ այդ օրերուն քիչեր կը համարձակէին առնել, մեծ բանաստեղծին հատընտիր 
գործերու հատորիկը երիտասարդ գրասէրներու բարձին տակի գիրքը դարձու– 
ցած էր Պրն. Փոլատեան՝ իր բծախնդիր խմբագրութեամբ եւ կենսագրական 
գիծերու խտացած մւստչելիութեւսմբ։ «Պատմութիւն հայոց Արաբկիրի» երկասի
րութիւնը՝ 1969-ին լոյս տեսած հազարէ աւելի երկսիւնակ էջերով կոթողական 
հատորը, իր տեսակին մէջ լաւագոյններէն մէկը, երկնուած է «եօթը տարուան 
սպառիչ աշխատանքին քրտինքովը», կը վկայէ «Նոր գիր»ի վերջին մոհիկանը՝ 
սիրելի նահապետ Յակոբ Ասատուրեան։

«Այս գիրքը ոչ միայն պատմագիրքն է Արաբկիրի հայոց, այլ նաեւ տեսակ մը 
հանրւսգիտարան է արեւմտահայերու, ոչ միայն իր ճոխ բովանդակութեամբ, այլ 
իր գիտական մօտեցումով»,– հաստատեց պատմագէտ Հայր Սուրբը։

Հայր Սուրբը ընդգծեց Փոլատեանի անուան հետ սերտ կապ ունեցող հայկա
կան դարձատիպ տպագրութեան ձեւը։ Ան «գիւտարարը» կամ արդիական մի
ջոցներով տպելու հնարաւորութիւնը ստեղծող ռահվիրան եղած է հայերէն դար
ձատիպ տպագրութեան՝ այդ ձեւը ներմուծել տալով հայ մամուլի կեանքէն ներս։

Հայր Սուրբը անդրադաձաւ նաեւ Տիար Փոլատեանի Հայ Բարեգործական 
Ընդհանուր Աիութենէն ներս տարած քառասնամեայ վաստակին ու տարիներու 
ընթացքին ներշնչած վստահութեան, որուն շնորհիւ ՀԲԸ Միութիւնը նպաստըն
կալը եղած էր շատ մը բարերարներու մեծաքանակ նուէրներուն ու կտակնե
րուն։ Ա. Փոլատեան միակ անձն էր, որ սերտ կապ կը պահէր հայ ժողովուրդի 
մտատրականներուն հետ։ «Մենք հոս գնահատելու համար չենք հաւաքուած։ 
Ո՞վ ենք մենք, որ կարենանք գնահատել Փոլատեանը»,– հարց տուաւ Հայր 
Սուրբը եւ աւելցուց. «Մենք յարգողներն ենք յոբելեարին։ Եկած ենք յարգելու եւ 
մենք զմեզ դաստիարակելու, կարետր է գիտնալ այս բաները»,– եզրակացուց 
Հայր Սուրբը։

Յաջորդաբար յոբելեարին յանձնեցին ԹՄՄ-ի հիմնադիրներու մարմնի 
անդամ Պրն. Կարօ Յարութիւնեան «Հերկ եւ բերք» գրքին առաջին օրինա
կը, Տոքթ. Նուպար Պէրպէրեան ԹՄՄ֊ին յուշատախտակը եւ Պրն. Բաբգէն 
Մկրեան ՌԱԿ-ի յուշսւնուէրը։

Պրն. Վարդիվառեան յայտագրի աւարտին հրաւիրեց Առաջնորդ Սրբազան 
Հօր, որ որպէս իրաւ արաբկիրցի՝ շնորհակալութեամբ իր հիացումը արտայայ֊
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տեց՝ ւսնդրա դառն ալով Անդրաեիկ Ա. Փոլատեանի երախտաշատ աշխասսսն– 
քիե եւ յոբելեարին կէս դարու գործունէութեան։

Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց եւ իր օրհնութիւնը տուաւ արժանի զաւակ 
Հայաստանեւսյց Առաքելական Եկեղեցւոյ, արգոյ յոբելեարին՝ ըսելով, թէ «Ան 
իսկապէս անդամն է ու զաւակը հայ եկեղեցիին։ Բարեբախտաբար ան իր գի
տութիւնը միայն իրեն չպահեց, իր իմացական արժանիքներով ոգեւորեց ու 
խանդավառեց իր տարեկիցներն ու նոր սերունդը»,– աւելցուց ան։ Սրբազան 
Հայրը չմոռցաւ նաեւ երախտագիտութեամբ յիշելու երէց եղբօր մը խորհուրդ
ները Ա. Փոլատեանին, այն օրերուն, երբ ինք, երիտասարդ աբեղայ տակաւին, 
Նիւ Եորք ժամանած էր որպէս ուսանող։

Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնէն եկած Հայրապետական Սրբատառ Կոնդակի ըն
թերցումը կատարեց Հայր Գրիգոր, որմէ ետք յանձնուեցաւ «Ս. Սահակ ֊  Ս. 
Աեսրոպ» պատոտյ բարձր շքանշանը՝ ձեռամբ Առաջնորդ Սրբազան Հօր։

Օրուան հանդիսավարը յոբելեարը բեմ հրաւիրելէ առաջ, մասնատր շնոր
հակալութիւն յայտնեց յոբելինական յանձնախումբի անդամներուն, մամուլի 
ներկայացուցիչներուն, որոնք անցնող ամիսներուն սիրալիր գործակցութեամբ 
կրցած էին կազմակերպել այս հանդիսութիւն-ճաշկերոյթը։

Հոգեպէս վերանորոգուած ու խանդավառ, միշտ ոտքի ու պատնէշի վրայ 
ըլլալու իր կամքով յոբելեարը մերժեց իր շնորհակալութիւնը նստած դիրքէն 
փոխանցելու։ Ինչպէս միշտ, յաղթահասակ ու խրոխտ կեցուածքով ամպիո– 
նին ետին, անսխալականօրէն պերճախօս ու առինքնող լեզուով իր սրտի խօս– 
քը փոխանցեց բոլոր անոնց, որոնք աշխատեցան, ներկայ գտնուեցան եւ կամ 
սրտի գիրերով այս օրը աւելի նշանակալից դարձուցին։ Իր երախտագիտութիւ
նը յայտնեց բոլորին, «հայ ժողովուրդի թանկագին զաւակներուն։ Ես միշտ գոր֊ 
ծի վրայ եղած եմ։ Իմ տկարութիւններս շատ են, բայց քանի մը փոքրիկ գործեր 
ալ ըրած եմ։ Ինչ որ ըրած եմ, սիրելով ըրած եմ»,– ըսաւ յարգելի յոբելեարը։

Իր շնորհակալութեան մեծ բաժինը կ՚երթար հանդէսը նախաձեռնող ԹՄՄ– 
ին եւ յատկապէս յոբելինական յանձնախումբի ատենապետ, հանդիսավար եւ 
«Մայրենի» հրատարակչութենէն լոյս տեսած Յուշամատեանի խմբագիր Յակոբ 
Վարդիվառեանին։ Յոբելեարը մասնատր գուրգուրանքով յիշեց Հալէպի Մես– 
րոպեան վարժարանը, Աելգոնեան Հաստատութենէն ներս անցուցած մաս– 
նատրաբար վերջին տարիները ու շնորհակալութիւն յայտնեց «իմ միջոցաւ հայ 
մշակոյթը, Վահան Թէքէեանը փառաբանող այս առիթին համար»։

Անդրանիկ Փոլատեանի մայրը նախակրթարանի օրէն խոստացած էր՝ եթէ 
Անդրանիկ մարդ ըլլար, զինք Աելգոնեան պիտի ղրկէր։ Յիսուն տարիներու վաս
տակը ամփոփող այս յոբելինական Յուշամատեանը անգամ մը եւս թղթատելով, 
ծննդավայր Սուրիոյ Հալէպ քաղաքէն, մելգոնեանցի, բժիշկ Թորոս Թորանեւսնի
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վարակիչ խանդավառութեամբ ձայնը մեր ալ ականջներուն մէջ կ՚արձագւսնգէ 
հնչեցնելով Փոլատեանին Հսւլէպ թաղուած մօրը գերեզմանին տուած իր կանչը.

«Սայր Անդրանիկ Փոլատեանի, շնորհակալութիւն քեզի, որ աշխարհ բերած 
ես այս որդիդ։ Մայր Անդրանիկի, բարի լուր մը ունիմ քեզի տալիք, այսօր որդտյդ 
յիսնամեայ ծառայութեան յոբելեանը կը նշուի Ամերիկայի մէջ...»։

Ո՞ր մէկ մօր հոգին խուլ կրնար մնալ ու չխայտալ ի լուր այս աւետիսին եւ ի 
տես մարգ դարձած, սիրով եւ հաւատքով նուիրուած, աւելին ընելու միշտ պատ
րաստ իր զւսւկին համար տրուած այս անխառն սիրոյ ու յարգանքի արտայայ
տութեան։

«Մարմարա», 6 Հոկտեմբեր, 2002, Կիբակի, 8 Հոկտեմբեր, 2002, Երեքշաբթի

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՆՄԱՀՆԵՐՈՒՆ. ԼԷՈՆԱՐՏՕ ՏԱ ՎԻՆՉԻԻ 
ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ ԱՌԻԹՈՎ

Մօտատրապէս վեց դարեր առաջ ծնած ու մինչեւ մեր օրերը աշխարհով մէկ 
իր մասին խօսիլ տուող Աէոնարտօ Տա Վինչի իր գործերու այցելութեամբ կը 
գտնուի Նիւ Եորք (Յունուար 22 - Մարտ 30)։ Հիւրընկալը Նիւ Եորքի մէջ աշ– 
խարհներ ընդգրկող Մեթրովտլիթըն Թ՜անգարանն է, իսկ արուեստի բացառիկ 
այս կոչունքին մասնակիցները՝ արուեստասէր հասարակութիւնը։ Կ՚ըսուի թէ 
Տա Վինչիի այսքան մեծ թիւով գործերը հանրութեան ներկայացնող ամենախո– 
շոր ցուցահանդէսն է այս, որոնցմէ միայն վեց գծանկարներ Մեթրովտլիթընի 
մնայուն հաւաքածոյին կը պատկանին։

Ոսպնեակային յստակատեսութեւսմբ, գիծերը շարժումի տանող գաղտնիքին 
տիրացած գծարուեստի տիտան Տա Վինչիի այս ցուցահանդէսային շրջապտոյ
տի համար ճամբայ ելած գործերը շուտով պիտի վերադառնան տասը երկիրնե
րէ փոխ առնուած, մօտատրապէս 28 անուանի թանգարաններու եւ կամ անձ
նական հաւաքածոներ ունեցող սեփականատէրերու։

Մրել թէ անձրեւ՝ մեծն Նիւ Եորքի այս թանգարանը հետաքրքիր բազմութեամբ 
կը վխտայ միշտ։ Բազմութիւն՝ բառին բուն իմաստով։ Այնքան, որ կարգ մը յատուկ 
ցուցադրութիւնները տեսնելու համար շարքի պէտք է անցնիլ եւ նուազագոյնը կէս 
ժամ «պոչ բռնել»՝ կարենալ մտնելու համար տուեալ ցուցասրահէն ներս։

ժամանակի ըմբռնումներուն հետ խոտոր համեմատող, զարտուղի հա
մարուած նկարագրի որոշ տուեալներով եւ սակայն ժամանակի հոլովոյթին հետ 
անմահութեան արժանացած տաղանդաւոր արուեստագէտը այսօր, իր ծնունդէն 
550 տարի վերջ ալ, կը շարունակէ զարմացնելով սքանչացնել իր այցելուները։
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Ոեւէ դիտող անկարելի է որ առանց սքանչացումի կարենայ կանգ առնել Աէո– 
նարտօ Տա Վինչիի գործերուն առջեւ։ Արուեստի աշխարհին առաւելաբար ան 
ծանօթ է իր «Վերջին ընթրիքը» որմնանկարով։ Մասնագէտներու վկայութեամբ 
համաշխարհային արուեստի բարձունքներէն մին կը նկատուի այս գործը, որ 
1495-1497 թուականներուն ամբողջացած է, դարեր ետք՝ 1954-ին, վերանո– 
րոգուած եւ վերականգնուած է։ Աէոնարտօ Տա Վինչի իր արուեստի խորհուր
դին մասին առաւելաբար խօսիլ տուած է Ս՜ոնա Լիգայով։ Տիեզերականօրէն 
ընդարձակ եւ մշուշային ֆոն-բնապատկերը ետին՝ դարեր շարունակ Աոնա 
Լիզա-ճիոքոնտան վարպետին վրձինով կը ներկայացնէ խորհրդաւորութիւ
նը կնոջ եւ հեղինակին կողմէ իգական սեռի հրապոյրին էութիւնը համարուող 
մայրական նուրբ խանդաղատանքը։ Տա Վինչիի ժառանգ թողած այս կերպա
րը այսօր ալ իր մասին արուեստի մասնագէտներ խօսիլ կու տայ եւ Աուվրէն 
ներս անմերձենալի ապակեայ ապահովարանի մը ետին բազմած՝ միլիոնաւոր 
արուեստասէր զբօսաշրջիկներ կը հրապուրէ։

Կարգ մը արուեստաբաններու համաձայն՝ շարք մը ուսումնասիրութիւներու 
մէջ յիշուած են (ըստ է. Մէք Գորտինի, Գ. Նուզարոյի եւ Կ. Զարեանի) «Հայ
կական նամակներ» ձեռագիրներուն մասին, ուր յիշուած է թէ Տա Վինչի Հսւ– 
յաստան այցելած է։ Անոնցմէ առաջինին վրայ արձանագրուած է. «գտնուելով 
Հայաստանի այս շրջանին մէջ» (ըստ երեւոյթին Կիլիկիան) կը շարունակէ նկա– 
րագրել Կալինդրա քաղաքը եւ Տաւրոսեան լեռներու եւ Եւիրաւո գետի տեսա
րանները եւ հեռուէն տեսնուող Կիպրոս կղզին։

Այս օրերուն Մեթրոփոլիթընի մէջ ցուցադրուածը հարիւրի չափ պատուհւս֊ 
նիկներու նմանող շրջանակներու մէջ մեծ մասամբ տետրակներուն հաւաքածո
յէն առնուած էջեր են, ինչպէս նաեւ իր մէկ կիսատ թողած գործը՝ «Սուրբ ժերոմի 
աղօթքը», Վատիկանէն փոխ առնուած։ Հմուտ դիտողներ խոշորացոյցը ձեռքին 
կը փորձեն գիծերու մասնրւսմասնութեանց գաղտնիքը լուծել, պատուհանէն ան– 
դին երթալով ներթափանցել Տա Վինչիի ներաշխարհին եւ իր պատկերած ան– 
ձերու եւ իրերու անհատականութիւններուն։ Գանգուր, խոպոպներով լեցուն 
մանկական գլուխներու անմեղ, անբիծ դէմքի յստակութեան քով է դաժան տա
րիներու կնճիռը իմաստութեամբ կրող, տարիքի բեռով հասուն մարդուն խոհուն 
դէմքը։ Հոն է նաեւ պատերազմի ծարաւի աշխարհակալին մարդկային բար
կութեան վայրագութիւնը պատկերող, ինչպէս նաեւ Տա Վինչիի իսկ բնորոշու– 
մով՝ «ամէնէն գազանային խելագարութիւնը պատերազմին» -  “էհօ տօտէ Ետտտէխ 
ռտմոօտտ օք « յր” արտայայտող մարդկային Էակի մը դիմագիծը՝ նետ ու աղեղի, 
նիզակներու, պատերազմական կործանիչ գործիքներու նախագիծերուն հետ։

Շարժումի եւ զգացումի զուգընթաց արտայայտութեան վարպետ Տա Վինչիի 
մի քանի գիծերուն յաջորդական տարբերակներուն հետեւելով՝ դիտողը շար–
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ժանկարային շարժով յստակօրէն մասնակից կը դառնայ, օրինակ՝ կատուին 
հետ խաղի բռնուող մարդուն։ Վարպետին հիւմորին ու հմտութեան ընդմէջէն 
դիտողը կը ծանօթանայ կատուն ու մարգը զատորոշող յստակ նկարւսգիրնե– 
րուն՝ ի վերջոյ ականատես դառնալու յաղթական կատուին ամբարտաւանու
թեան ու երկար մաքառումէ ետք պարտոտղ մարդուն զիջողական կեցուածքին։

Տա Վինչիի խուզարկու աչքը ամենուրեք է։ Ան կը հաւատար, թէ աչքը ամէ
նէն կատարեալ գործիքն էր՝ տեսնելու ու ճւսնչնալու բնութեան բոլոր գաղտ
նիքները, եւ թէ իրաւ արուեստագէտը ոչ միայն հմուտ պէտք էր ըլլար իրերու 
համաչափութեան կանոններուն, այլ նաեւ ծանօթ բնութեան բոլոր օրէնքնե
րուն։ Կեանքի բոլոր երեւոյթներուն հանդէպ ունեցած իր այս հաւատամքով եւ 
հետաքրքրութեամբ, գիտական գրեթէ բոլոր մարզերէն ներս իր պրպտումնե– 
րով, պեղումներով այնպիսի ժառանգութիւն մը թողած է, որ նոյնիսկ հիացում 
կը պւստճառէ 21-րդ դարու գիտական նորութիւններով յղփացած մարդուն։ Տա 
Վինչիի աչքն ու մատիտին գիծերը 4000 էջերու վրայ թողած երեւակայութեամբ 
կ՚ընդգրկեն գիտութեան թէ արուեստի գրեթէ բոլոր բնագաւառները։

Իր ժամանակին համար մանաւանդ անընդունելի կարգ մը ժխտական 
երեւոյթներ եւ նկարագրի գիծեր կեանքի հոլովոյթին հետ իր առօրեայ կեանքին 
հակառակորդներն էին։ Եթէ օրին ամուսնական կեանքէ դուրս ծնած «ապօրինի 
զաւակ» մը նկատուած էր եւ արհամարհուած, այսօրուայ կենսագիրները որոշ 
գուրգուրանքով մը կը յայտնեն թէ ան «սիրոյ պտուղն էր» յայտնի հարուստ նո
տար Սըր Փիէրօ Տա Վինչիին, որ այս աշխարհին յանձնած էր Աէոնարտոն Ապ
րիլ 15, 1452-ին, մայրացնելով ագարակի մէջ աշխատող մանկամարդուհի մը՝ 
Գաթերինա անունով, որուն մականունն անգամ չի յիշուիր այսօր։

Տա Վինչիի արդէն իսկ յախուռն, ըմբոստ, անհանդարտ խառնուածքը ընկերու
թեան մէջ անընդունելի «բարեմասնութիւններ» էին, որոնց կ՚աւելնային ի ծնէ իր 
միւս «թերութիւնները»՝ ապօրինի զաւակ ըլլալն ու ընկերութենէն արհամարհուող 
ձախլիկութիւնը։ Տակաւին ասոնց վրայ կ՚աւելնար այլ թապու եղող փսփսուք մը՝ 
միասեռական ըլլալու հանգամանքը, որ այդ միջավայրին մէջ բոլորովին անըն
դունելի վիճակի կը մատնէր գի^ք։ Սակայն կ՚ըսոփ, թէ Տա Վինչի, փոխանակ յու– 
սահատելու, առատօրէն շնորհուած աստուածային իր տաղանդը շալակին, երկրէ 
երկիր, քաղաքէքաղաք միջավայր փոխելով Ֆլորէնսէն Միլան եւ Հռոմ կը ճամբոր
դէ, կ՚ապրի, աշակերտներ կը հասցնէ, կը յամառի ստեղծագործել եւ մինչեւ այսօր, 
գրեթէ վեց դար ետք, կը շարունակէ բոլորին խօսեցնել ու մտածել տալ։

Հոգեբաններուն կը վիճակոփ ուսումնասիրել, թէ միջավայրն ու իր պարա
գաները այդքան ըմբոստ ու անհանդարտ դարձուցած էին զինք, թէ այդ բոլորը 
ժառանգած էր իր ծնունդին պատճառ դարձող վերոյիշեալ այդ երկու էակներէն։ 
Նկարիչ, քանդակագործ, գիտնական, ճարտարապետ, երկրաչափ, ուսուցիչ,
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փիլիսոփայ Տա Վինչին իր նիւթերուն ֆոնը պարզ բնապատկերի տեղ այնպիսի 
յուզական իւրայատուկ մթնոլորտի մը մէջ կը դնէ, որ դիտողին երեւակայել կու 
տայ, թէ նկարին հերոսները ուր որ է պիտի խօսին, շարժին եւ զրոյցի բռնուին 
դիտողին հետ։

Տա Վինչիի ամբողջական համարուող 12-15 արուեստի գործեր միայն կը հա– 
շուըւին այսօր։ Սակայն նոյնքան կարետրութեամբ Տա Վինչի իր վրայ խօսեցնել 
ու զարմացնել կու տայ իր ձեռագիր տետրակին էջերով։ Գծանկարներով հա
րուստ այդ պատկերազարդ էջերուն մեծ մասը, շատ յաճախ ոչ իսկ ամբողջա֊ 
ցած գծանկարներով, պահպանուած է մինչեւ այսօր, լոյսի ու խոնաւութեան աս
տիճաններու յատուկ հոգատարութեամբ։

Լէոնւսրտօ Տա Վինչի հիմնադիրը կը նկատուի ժամանակակից գիտական 
լուսաբանական նկարազարդումի (ւ11ստէրՁէւօո)։ Մաըդկային մաըմնի օըկաննե– 
ըու ուսումնասիրութիւնը եւ անոնց աշխաւուսնքը բնութեան շարժիչ օրէնքներուն 
մաս նկւստելով՝ ոսկորներու, մկաններու, սաղմնաբանութեան վրայ այնպիսի 
խորաթափանց ճշգրւոութեամբ ու գիտական մանրամասնութեամբ գծագրու
թիւներ կատարած է, որ կը շարունակէ հիացնել նաեւ 21-րդ դարու բժշկական 
աշխարհը։

Ան առաջինը կը հանդիսանայ նաեւ բուսաբանութիւնը որպէս առանձին 
գիտութիւն հաստատող ուսումնասիրելով եւ գծագրելով բոյսերու արմատներէն 
ճիւղաւորուող նիւթերու փոխանակութեան եւ սնունդի շարժման նկարագրու
թիւնը։

Քաղաքէ քաղաք գործ գտնելու յոյսով, դիմումնագիր-նամակով մը երբ կը 
դիմէ Աիլանի դուքսին, տասը կէտերով կը թուէ իր բարեմասնութիւնները -  
այսօրուայ ըմբռնումով իր «րէզումէին» վրայ ֊  եւ մանրամասն կը նկարագրէ, 
թէ ինչպէս կրնար թշնամին ջարդ ու փշուր ընող ամէնէն կործանիչ պատերազ
մական գործիքները հնարել, նետ ու աղեղէն, նիզակներու ու կացիններու տար– 
բերակներէն հասնելու համար հրասայլի գաղափարին։ Նամակին աւարտին 
գործ փնտռող արուեստագէտը չէր մոռնար յիշեցնելու դուքսին, թէ ի մէջ այ
լոց, «խաղաղ օրերուն ալ կրնար նկարել եւ յաղթանակի պատմութիւնը արձա
նագրել»։

Վեց դարերու ընթացքին քանի քանի բռնակալներ եւ պատերազմի ծարաւի 
դահիճներ պատմութեան էջերուն վրայ տողանցելով մոռացութեան գիրկը 
նետուած են՝ իրենց ժամանակներուն համար ռազմական ամէնէն «կատարե
լագործուած» միջոցներով շահուած յաղթանակներուն եւ մարդկային կորուստ
ներուն հետ ոչնչացնելով նաեւ իրենց անունը։ Սակայն Լէոնւսրտօ Տա Վինչիի 
խաղաղ օրերուն համար վերապահուած տաղանդին արգասիքը մինչեւ այսօր 
կ՚ապրի, կը մնայ աշխարհին՝ խորհրդածութեան մղելով մեզ։
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Ու զարմանալի չէ, որ 67 տարի միայն ապրած տեսողութեան եւ խորաթա
փանցութեան վարպետը աշխարհին թողած իւրայատուկ իր արուեստով ան
մահներու շարքին է, կայ ու կը մնայ անկորնչելի։

Պրուքլիե, Նիւ Եորք, 5 Մարտ, 2003  
«Մարմարա», 26 Մարտ, 2003, Չորեքշաբթի

ՎԵՐ ԱԾՆ ՈՒՆԴ ֊  ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Եղեռնի 88-րդ տարեդարձին նուիրուած յիշատակումի եւ ոգեկոչման մէկ այլ 
հոգեպարար երեւոյթ կը պարզուէր մայրաքաղաք Ոււսշինկթընի Ս. Աստուածա
ծին եկեղեցտյ մէջ, Կիրակի, Ապրիլ 27 2003-ին։

Յետ Պատարագի տեղի ունեցած հոգեհանգստեան արարողութեան եկան 
միանալու եկեղեցտյ Շնորհալի Միօրեայ վարժարանի աշակերտները իրենց 
ուսուցիչներուն եւ տնօրէնուհի երէցկին Անահիտ Գալայճեանի առւսջնորդու– 
թեամբ։ Անոնք դէպի խորան յառաջացան՝ իրենց ձեռքին բարձր պահելով ցու– 
ցանակներ եւ ծաղիկներ։ Ցուցանակները հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով կը 
ներկայացնէին Արեւմտեան Հայաստանի բոլոր քաղաքներն ու շրջանները, 
Ատ ան այ էն մինչեւ Զէյթուն ու Վան, որոնց հայ բնակիչները 1915-ին քշուած էին 
անապատները։ Փոքրիկ ձեռքեր, ծլարձակող յոյսով, վերանորոգուած կորովով 
ու հաւատքով, մէկ առ մէկ եկան կարմիր ու ճերմակ մեխակներով լեցուցին հո– 
գեհանգստեան համար զետեղուած խաչը։

Հոգեհանգստեան աւարտին եկեղեցտյ հովիւ Արժ. Տ. Վրթանէս Աւգ. Քհնյ. 
Գալայճեան կատւսրեց մւստաղօրհնէք եւ ներկաներուն ուշադրութեան յանձնեց 
նոյն յետմիջօրէին տեղի ունենալիք համերգը, զոր կը վայելէր Վսեմաշուք դես
պան Արման Կիրակոսեանի հովանաւորութիւնը։

Եօթը տարիէ կրկնուող, հոգետր հովիւին ջանքերով աւանդութիւն դառնալ 
սկսած այս ոգեկոչումը իրար քով կը բերէ համայնքին տաղանդաւոր արուես
տագէտները։ Մասնագէտ ու համբաւի տիրացած արուեստագէտներու շարքին 
մեծ է թիլը նաեւ պատանի ու երիտասարդ խոստմնալից ուժերուն՝ ընդգծելու 
համար վերածնունդի գաղափարը, մասնատրաբար նման ոգեկոչումի յայտա֊ 
գրի միջոցաւ։

Խնամքով պատրաստուած յայտագիր գրքոյկը «Ինչու կը յիշատակենք» հար
ցումը կրող կողքէն ներս կը ներառէ բոլոր այն անունները, որոնք ցուցւստախ֊ 
տակներու վրայ էին։ Բանաստեղծութեան գեղեցիկ նմոյշներ ժագ Յակոբեւս–
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նէն, Սիամւսնթոյէն, Ուիլիըմ Սարոյեանէն, Գէորգ էմինէն, Պարոյր Սեւակէն, 
որոնց կը յաջորդեն աղօթք ու շարական, հուսկ ապա փակելու համար Հւսյաս– 
տանի Հանրապետութեան Օրհներգով։

Յայտագիրը ճոխ է եւ հարուստ տաղանդներով։ Ո՞վ կրնայ զգետնել այս ժո
ղովուրդը, որ կը շարունակէ ծնունդ տալ նման արուեստագէտներու։

«Նարեկեան զանգակներ» համոյթը ջինջ եւ պայծառ հնչիւններով մեկնա
բանեց կտորներ Մակար Եկմալեանէն, Ալան Յովհաննէսէն՝ Աեւոն Խոճա էյ– 
նաթեանի հմուտ ղեկավարութեամբ։ Այս իւրայատուկ երաժշտական խումբը 
միայն երեք տարեկան է եւ արդէն հրաւէրներ կը ստանայ զանազան քաղաք– 
ներէ Եւ կեդրոններէ՝ վերջինը ըլլալով Սպիտակ Տունը։ Պատանի Փուչիկեւսն– 
ներ Ռուբինա ջութակով եւ Հուրիկ դաշնակով իրենց տաղանդը ցոյց տուին, 
ինչպէս նաեւ Երուանդ Քրիստինեան, որ թէ ընկերակցեցաւ եւ թէ առանձին 
մեկնաբանեց Ռախմանինովէն դաշնակի կտոր մը։ Հայկ Նալչայեան իրեն յա
տուկ տաղանդով խօսիլ տուաւ իր տուտուկը՝ ընկերակցութեամբը սիրուած եւ 
փնտռուած քանոնահար Աէօ Սարգիսեանի, որ հիացած թողուց ներկաները իր 
հրամցուցած Սայեաթ-Նովայի փունջով։ Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ կարծէք 
մոռացութեան մատնուած ձեռնադաշնակը կեանքի կոչուեցաւ շնորհիւ Կարէն 
Յովսէփեանի հեզասահ մատներուն եւ Ջրբաշեանի խազերուն։ ճանչցուած եր
գիչ Տիգրան ժամկոչեան դաշնակի ընկերակցութեամբը իր ւոիկնոջ՝ Ռուզան– 
նային, մեկնաբանեց Կոմիւոասի «Երազը» եւ Տիւրանդէի «Վերժին Թութ՚Ամո– 
րէ»ն։ Արթիւր Յովհաննէսեան ջութակով մեկնաբանեց Կոմիւոասի «Կռունկ»ը՝ 
դաշնակի ընկերակցութեամբը Լփլիթ Վարդանեանի։ ևիլիթը ինք ալ իր կարգին 
ինքն ուրոյն տաղանդով նուազեց Շոփէնէն կտոր մը։ Ուաշինկթընահայ համայն
քէն ներս հետզհետէ աճող ծանօթութեամբ եւ հռչակով Քրիստինէ Խարազեան 
ցոյց տուաւ ջութակահարի իր շնորհը՝ մեկնաբանելով Խաչատուրեանի ջութա
կի քօնչէրթոյի Բ. մասը։

Գեղարուեստական վայելքին հետ հպարտութիւնն էր որ հանդիսականները 
իրենց հետ տարին այդ օր։ Կ՝արժէ կրկնել անգամ մը եւս.

Ել ինչու չհպարտանանք, կանք եւ պիտի մնանք..
Մանաւանդ որ, սարոյեանական պատգամով, երբ այս հայորդիներէն երկու

քը որոշեն հանդիպիլ որեւէ տեղ, այնտեղ է միշտ Հայաստանը։

Վիրճիեիւս, 30 Ապրիլ, 2003
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ՆԱՀԱՊԵՏԻՆ ԱՒԱՆԴԸ. 
ԵՐԱԶՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀՈՂԻՆ ՏԱԿ ՉԵՆ ՄՏՆԵՐ

Ընդունուած ձեւ է ըսելը -  այս կամ այն անձը «ոչ եւս է» կամ «կաղնի մըն ալ 
տապալեցաւ» -  սակայն ինչպէս նման որակում տալ կամ կրկնել նոյն խօսքերը, 
երբ ամերիկահայ գրականութեան նահապետ Յակոբ 3 . Ասատուրեանն է այս 
աշխարհին մնացէք բարեաւ ըսողը եւ Երկուշաբթի, 11 Օգոստոսի յետմիջօրէին 
իր բնակարանին մէջ խաղաղօրէն ֆիզիքապէս հանգչողը։

Յակոբ Ասատուրեանի նման անձնատրութիւններ, իրենց ապրուած օրերու 
աւանդով անմահներու պանթէոնին արժանի դարձած անձեր ոչ կը տապալին, 
ոչ ալ ոչ եւս կը դառնան։

Անոնք կ՚ապրին իրենց թողած մէն մի գործով ու ժառանգութեամբ։
Ասատուրեանի հարիւր տարիները բազմապատկուած են իւրաքանչիւր 

տարուան 365 օրերուն ապրուած պահերուն հետ։ Ան իրեն հետ կը տանի աւելի 
քան 500 տարիներու փորձառութիւնը։

Տեղ մը Վահան Թէքէեանի գրականութեան մասին արտայայտուելով կը 
վկայէ, թէ «Կրօնքի հասնող անկեղծութիւն ունէր» ան։

Ասատուրեանի գործերուն ծանօթ ընթերցողը, ճիշդ այդ անկեղծութեան 
մտերմութիւնը վայելելէ ետք, կը մկրտուի ու կը դառնայ մտերիմ հոգեհարազա– 
տը դար մը ամբողջ իր ետին ձգած յուշագրողին։

«Տարիները այդ լռիկ-մնջիկ հեռացան»,– կ՚ըսէ ան տեղ մը։
Սակայն յետադարձ ակնարկ մը նետելով այդ «լռիկ-մնջիկ» պիտակուած 

կեանքին՝ ահագնացող խլացուցիչ լռութեան մը ականջալուր կը դառնանք։
Աննկարագրելի որբութենէն, երկու համաշխարհային մեծ պատերազմներ, 

ոտքի կենալու երերումով հայ որբուկին Ամերիկայի ափեր հասնիլն ու «տիբրե– 
շընի» ընդմէջէն հաստատաքայլ յառաջանալը, Գորէական եւ Վիէթնամի պա
տերազմներու ընթացքին երկրին ապրած զգացական վերիվայրումներուն հետ 
անոր ապրումները, ընտանիք կազմելը, երկու որդի մեծցնելը ամփոփումն է 
կեանքի մը, որ Ասատուրեւսն մարդ արարածինն էր։

Սակայն ինչ որ գերմարդկային էր, ապրուստ ապահովելու աշխատանքային 
ժամերէն կամ անձնական հանգիստի պահերէն գողնալով 14 հատորներու հե
ղինակ դառնալը, առանց համալսարանական վկայականներու կոմիտասագէտ 
եւ երաժշտագէտի համբաւով յարգանքի արժանանալն է։ Ապա 1988-ի երկրա
շարժին հետ կրկին հայրենի հողին կրած տառապանքին ականատես ըլլալը եւ 
հուսկ ապա ազատ անկախ Հայաստանի ցնծաբեր հրճուանքով վերակենդա
նանալը պարզապէս անմահներու յատուկ կեանքի մը անվերջանալի օղակներու 
շարանը կը կազմեն։
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Այս բոլորին հետ եւ բոլորին ընդմէջէն խորտակուած մանկութեան ու պատա
նութեան յուշերը լռել չգիտցող յանկերգի մը պէս իր հետ էին ամէն քայլափո
խին.

Ծերացաւ օրն արեւնամուտ հակեցաւ 
Ինչ որ մնաց, ինչ որ կայ միշտ անփոփոխ 
Հոգիիս մէջ Եղեռնի կեղը անբոյժ 
Եւյուշերուս՝ Աղաւնի քոյրս բարի։

Իրը լալկան տխրութիւն չէ սակայն բնաւ։ Ընթերցողներուն տխրութիւնը փա
րատող սքանչելի պատգամ մը ունի միշտ Յակոբ Ասատուրեան։

Թէեւ իր թոռներուն ուղղուած է, սակայն փաստօրէն բոլորիս համար են այդ 
տողերը. «Կը մաղթեմ որ միշտ բաց ըլլան պատուհանները ձեր ուղեղին ու հո
գիին՝ տեղ տալու համար ձեզ նախորդող սերունդներու երազին։ Սերունդ, որ 
Հայաստան երկրի լեռներէն, կիրճերէն ու աւաններէն դէպի անապատ քշուելէ, 
խամրելէ առաջ ձեզի, իր տարատունկ թոռներուն կտակեց իր բոլոր երազները»։

«Հողի տակ մտնելէ առաջ այդպէս ըրեր էին նաեւ անոնց պապերը իրենց 
զաւակներուն... Որովհետեւ, սիրելիներ, երազները հողի տակ չեն մտներ։

Երազները չեն մեռնիր...
Ել արդ, իմ Յովակիմ պապի օրինակին հետեւելով՝ կ՚օրհնեմ ձեզ ու կը համ

բուրեմ իւրաքանչիւրիդ ճակատը»։
Ամբողջ Արեւելեան Ամերիկան խոր մթութեան վարագոյրով ծածկող “ 81յշ1< 

օսէ 2003” ը, Հինգշաբթի երեկոյեան 55 միլիոն ժողովուրդը կարծէք հսկումի ու 
խոկումի հրաւիրեց, բոլոր անոնց հետ, որոնք քիչ թէ շատ մօտէն ճանչցած էին 
զինք կամ ալ բնաւ չէին ճանչցած։

Կը սիրեմ յուսալ նաեւ, թէ այդ էր պատճառը նաեւ, որ Ուրբաթ, Օգոստոս 
15-ի առաւօտեան, ցտեսութիւն ըսելու համար ներկայ եղող յուղարկաւորներու 
թիլը այնքան ալ մեծ չէր թէ Ֆէր Աոնի Ս. Ղետնդեանց եկեղեցտյ մէջ եւ թէ էն– 
կըլվուտի գերեզմանատան մէջ։

Նահապետը արժանի էր Հայաստանի Գրողներու տան մէջ տեղի ունեցող 
ողջերթի մը։

* * *

Տան կարգի եւ թաղման արարողութիւնը կատարեց Նիւ ճըրզիի էլպե– 
րոն քաղաքի Ս. Աստուածածին եկեղեցտյ հովիւ Հոգշ. Տ. Մամիկոն Աբղ. Քիլէ– 
ճեան։ Արարողութեան իր մասնակցութիւնը բերաւ Արժ. Տ. Առնակ Աւագ Քհնյ. 
Գասպարեան՝ ընթերցելով Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ 
Տ. Թորգոմ Արք. Մանուկեանի ցաւակցական գիրը։ Իսկ Հայր Մամիկոն կար–
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դաց ԱՄՆ-ի Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Պարսամեանի 
ցաւակցական գիրը (Սրբազան Հայրը կը բացակայէր քաղաքէն)։

Գերեզմանատունէն ետք Ասատուրեան ընտանիքին հրաւէրով բոլորը ներկայ 
եղան հոգեմաշին։ Սրտի խօսքերով արտայայտուեցան «Արձագանգ» հայկա
կան հեռատեսիլի հաղորդավար ու տնօրէնուհի Կարինէ Քոչարեան, Ֆիլատէլ– 
ֆիայէն իր ամուսնոյն հետ յատկապէս ժամանած բանաստեղծուհի Տիկին Թէ– 
րէզ Բսկերիչեւսն, ինչպէս նաեւ մանկավարժ եւ Սբ. Նահատակաց Ամէնօրեայ 
Վարժարանի երկարամեայ նախկին տնօրէնուհի Զարմինէ Պօղոսեան։

Այս առթիւ նահապետին փափաքով ընտանիքը հիմնած է «Յակոբ 3 . Ասա֊ 
տուրեան Գրական Ֆոնտ» մը։

Մեր խորազգած ցաւակցութիւնները բոլոր անոնց, որոնք կը սգան մեր դա– 
րաշրջանի երեւոյթներէն եւ հայ գրականութեան անդաստանին իր անջնջելի 
ոտնահետքերը թողած նահապետին կորուստը։

17 Օգոստոս, 2003  
«Մարմարա», 28 Օգոստոս, 2003, Հինգշաբթի

ԱՐՇԻԼԿՈՐՔԻ.
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐԺ ՀԱՅ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ

«Այս աշխարհի վրայ ալտեղչկայ ինծի համար...»։

ևրշիլ Կոբքի

“... 8սէ I էօ11 օ̂ս 0Ո6 էհտ§, տօրոօ օք հւտ (ձրտհ՚ւ16 Օօրև/տ) 
թՋւոէւո§տ «ւ11 Ետ րոսօհ Եօէէօր էՒաո տօրոտ օք էհտ օոշօ ԲւշՋՏՏՕ. 
աէւտտտ, □ Օրտևօ. ծ  1օէ օք էհտտ տ11 Եօ Եօէէտր էհՁՈ ջ 1օէ օք 
էհօտօ §րտՋէ րոՋտէտրբւտօօտ”.

ք ք / 7 / / օ ա  Օտ 1<օօուո§

Օրն Էր Հինգշաբթի, թուականը՝ Նոյեմբեր 20, 2003։
Նիւթը՝ «Յետահայեաց՝ Արշիլ Կորքիի գծանկարներուն»։
20-21 –րդ դարաշրջանի արուեստագէտներու գործեր ցուցադրող Մէնհէթը– 

նի Մէտիսըն պողոտայի եւ 75-րդ փողոցի վրայ գտնուող Ոփթնի Թ՜անգարանը 
(^հւէոօ^ հ/Խտօսրո օք 1տՈք) այդ օրը ժամադրավայրն Էր յատուկ հրափրեալներու եւ 
արուեստասէր հասարակութեան։ Ներկայ էին Անգլիայէն, Իտալիայէն, Գանա– 
տայէն, Միացեալ Նահանգներու զանազան քաղաքներէն եւ մասնատրաբար՝ 
Մեծն Նիւ Եորքի զանազան շրջաններէն աւելի քան 500 հոգի։
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Թ՜անգարանի պահակին տրուած հրահանգին համաձայն՝ ճիշդ ժամը 7-ին 
կը բացուէին դռները։ Սեպտեմբեր 11-էն ետք գործադրուող եւ ապահովութեան 
յոյս ներշնչելու ւիորձով, մէկ առ մէկ ձեռքի պայուսակներու ուշադիր խուզար– 
կութենէ մը ետք միայն հրւսփրեալները իրաւունք կը ստանային թանգարանէն 
ներս մտնել։ Մայթին վրայ սպասող ճշդապահներու խումբը, նիւեորքեան աշնա– 
նային սուր քամիէն պատսպարուելու փորձեր կը կատարէր՝ առանց գանգատե
լու քննութեան հետեւանքով ծայր բռնող շարքին։

Այո, շատ մը երեւոյթներով դարաշրջանը ւիոխուած էր։
Յետադարձ ակնարկով մը 1948-ի «Նիւ Եորք թայմզ»ի Ցուլիս ամսուայ թիլե

րուն մէջ կը կարդանք, թէ ռուս գրող Մաքսիմ Կորքիի զարմիկը՝ ՍԼրշիլ Կորքի, 
անձնասպանութեամբ վերջ տուած էր իր կեանքին, Քընէթիքէթի մէջ, Յուլիս 21, 
1948-ին։ Նոյն օրաթերթին Սեպտեմբեր 28, 2003-ի թիլին մէջ Կորքիի 600 էջ– 
նոց կենսագրական հատորին հրատարակութեան առթիւ երեւցած գրախօսա
կանը Կորքին կ՚որակէ «Թ՜րքա-Հայաստան ծնած Նիւ Եորք քաղաքի Ուսւշինկ– 
թըն Սքուէրի Փիքասօն»։

Դարասկզբին ինքզինք որպէս վրացի ազնուական եւ կամ մեծանուն ռուս 
գրող Մաքսիմ Կորքիի ազգական ներկայացնելով՝ նկւսրիչ ՍԼրշիլ Կորքի օրին 
կը փորձէր ետին թողուլ ծննդավայր Վանը յիշեցնող ամէն կապ ու տխուր յի– 
շատակ։ Սակայն այսօր, մօտաւորապէս հարիւրամեակ մը վերջ, իր գործերը 
կը վկայեն, թէ ան բնաւ ալ հեռացած չէր իր մկրտութեան աւազանէն։ Այս ցու
ցահանդէսով Ոստանիկ Մանուկ Ատոյեան ինքնութեան աւազանին մէջ կը վե– 
րամկրտուէր, իր իսկ արիւնակիցներուն ներկայութեան։

Արուեստագէտը հոն էր։ Ներկայ էր իր գործերով՝ հայոց Առաջնորդարանի 
հովանատրութեսւմբ եւ ամերիկեան թանգարանի հիւրընկալութեամբ, գծան– 
կարներուն ընդմէջէն մեր չտեսածներն ու չլսածները պարզելու եւ լուսաբանելու։

Արշիլ Կորքի, իր սերունդի ամէնէն կարեւոր ու յարգուած նկարիչներէն մին, 
այդ օր ներկայ էր որպէս հայազգի արուեստագէտ։ Իր ժամանակակիցնե
րու վկայութեամբ իսկ «Ոչ միայն ամերիկեան արուեստի աշխարհին մէջ, այլ՝ 
համաշխարհային առումով՝ Փարիզէն Աոնտոն եւ մինչեւ Հռոմ» ուրոյն իր տե
ղը գրաւող արուեստագէտը անմահ իր գործերով կը շնչէր հոն։ Իր ներքին խո
րունկ ցաւը արուեստի ճամբով աշխարհին ժառանգ թողլով հեռացած էր։ Սա
կայն գործերուն ընդմէջէն կենդանի ու վառ կը մնային իր ծննդավայր Խորգոմն 
ու Վանը՝ կեանքի կոչելով Պատմական Հայաստանի իր Տէր Մարտիրոսեան, 
Ատոյեան գերդաստանները։

Արուեստագէտը հոն էր՝ իր երկրպագուները դիմւստրելու 144 գործերու 
հաւաքածոյի մը ցուցադրութեամբ։ Այս ցուցահանդէսին մէջ տեղ կը գրաւեն 
Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան թեմի Առաջնորդարանին պատկանող 6
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գործեր, 11 գործեր՝ Ուիթնի Թանգարանէն, Կիւլպէնկեսւն Հաստւստութենէն 
փոխ առնուած գործ մը, ինչպէս նաեւ մայրաքաղաք Ուաշինկթընի Արուեստի 
Թանգարանէն եւ զանազան անհատական հաւաքածոներէն փոխ առնուած այ
լազան գործեր։ Ցուցադրուած գործերուն 40-ը Միացեալ Նահանգներու մէջ եւ 
այլ 20-ը ամբողջ աշխարհի մէջ առաջին անգամ ըլլալով կը ցուցադրուէին։

1930-ական թուականներէն սկսեալ Ուիթնի Թանգարանը սկսած է ցուցադ
րել Կորքիի գործերը։ 1951-ին կազմակերպած է յիշատակի ցուցահանդէսներու 
շարք մը Մինիափոլիսէն մինչեւ Սան Ֆրանսիսքօ։ Իր տեսակին մէջ առաջին այս 
ցուցահանդէսը կ՚ուսումնասիրէ Կորքիի արուեստին ժամանակագրական զար
գացումը։ Թանգարանը Կորքիի աշխատանքները երեք գլխաւոր խմբաւորումով 
կը ներկայացնէ։ 1926-1943-ի գործերէն կան դիմանկարները։ 1930-ական թուա
կաններու գործերը կը պատկերեն իր առեղծուածային աշխարհին հետ հայրենա– 
տենչութեւսն արտայայտութիւնները։ 1924-1948֊ի մէջ կը սկսին երեւիլ աւելի հա
սուն գործերը։ Յատկապէս 1940-ական թուականներու գործերը կը բացայայտեն 
արուեստագէտին իմացական հարուստ ներաշխարհը։

Ցուցահանդէսի բացման արարողութեան ներկայ էին Կորքիի հարազատ 
դուստրերը՝ Նաթաշան, Մարօն եւ իր ամուսինը՝ Մէթեու Սբէնտըրը, որ նաեւ Կոր
քիի կենսագիրներէն մին է (“ հրօրո ջ հւ§հ Բ1ձշ6–̂  Աքտ օք /\րտհւ1տ 6օր1գր”)։ Ներկայ 
էին ֆիլմաշխարհի ծանօթ անուններ, պատուոյ հիւրեր՝ Ատոմ էկոյեանը, Արսինէ 
Խանճեանը։ Հոն էին ամերիկահայ դերասանուհի Անտրէա Մարթինը, Արշիլ Կոր
քիի կենսագիրներ Նուրիձա Մաթոսեանն ու Հեյտըն Հերրարան՝ Կորքիի կնոջ 
աղջիկը՝ երկրորդ ամուսինէն, ՄԱԿ-ի Միջին Արեւելեան հարցերու բաժնի վարիչ 
Պենոն Սեւան եւ իր տիկինը՝ Միշլինը, Աոնտոնէն բարերար ամոլը՝ Հայկ եւ էլսա 
Տիտիզեանները, Շիքակոյի ժամանակակից Արուեստի Թանգարանի տնօրէն 
Ֆրւսնչեսքօ Պոնամին, նիւեորքաբնակ արուեստագէտներ, թանգարանի վարիչ
ներ, թղթակիցներ, մեծ թիւով արուեստասէրներ ու մանաւանդ՝ գնահատելիօրէն 
քաջալերական հոծ թիւ մը երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչներու։

Վերամկրտութեան ու դրոշմի խորհրդաւոր ու իմաստալից այդ երեկոն կը 
վայելէր բարձը հովանաւորութիւնը եւ ներկայութիւնը Միացեալ Նահանգներու 
Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Պարսամեանի։ Ցուցահան
դէսի բացման բացառիկ յաջողութիւնը գրաւականն էր Սրբազան Հօր արուես
տի ու մշակոյթի հանդէպ ցուցաբերած իւրայատուկ հոգածութեան։ Առաւել՝ 
Առաջնորդ Հօր ներկայութիւնը կ՚ամբողջացնէր Կորքիի կարօտ մնացած ու 
երագած հայրական հովանին։

Հիւրընկալութեան ընդհանուր պատասխանատու եւ ատենապետուհի նշա– 
նակուած էր Շիքակոյի համայնքէն Տիկ. Շողակ Վիքի Ցովհաննէսեան։ Արուես
տասէր ու արուեստահաւաք, համայնքի յարգելի ազգայիններէն Տոքթ. Րաֆֆի եւ
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Շորլւսկ Յովհաննէսեան ամոլը յատկապէս այս առթիւ եկած էին Շիքակոյէն։ Տիկ. 
Յովհաննէսեան ամէն բծախնդրութիւն ի գործ դրած էր, որպէսզի երեկոն ներկա
յացնէր Արշիլ Կորքիի երագած հայկական սրտաբաց ու առատաձեռն հիւրընկա
լութիւնը, որուն կը միախառնուէր հայ ազնուականի յատուկ վայելիութիւնը։

Հիւրասիրութեան սեղաններու կեդրոնը զարդարող ծաղկեփունջերուն մէջ 
կարելի չէր անտեսել լման թէ կիսուած, հիւթեղ հատիկները ցուցադրող նուռե– 
րուն արքայական ներկայութիւնը, որուն որպէս շարունակութիւն՝ իւրաքանչիւր 
այցելուին մեկնումի պահուն կը սպասէր Հայւսստանի մէջ պատրաստուած մէ– 
կական կաս-կարմիր կաւեղէն նուռի արձանիկ՝ վերյիշեցնելու համար այցելունե
րը նուէրով մը ճանապարհելու Արշիլ Կորքիին աւանդական սովորութիւնը։ Ցու
ցահանդէսի բացման առթիւ Հայաստանէն բերուած նուռերուն ճշդապահօրէն 
հասնիլը կը վայելէր Տիկ. Նանիկ Ոսկանեանի հոգատարութիւնը։

Հակիրճ ույաւուր պատշաճի խօսքերով ընթացք առաւ երեկոն։ Հայոց Առաջ
նորդարանի կողմէ բարի գալուստի ջերմ խօսքերով ներկաները դիմաւորեց 
Առաջնորդարանի վարիչ տնօրէն Տոքթ. Սէմ Միքայէլեան։ «Այսօրուայ մեր հիւ– 
րերուն միջազգային ներկայութիւնը արուեստին բերած յաղթանակն է՝ ժամւս– 
նակի եւ աշխարհագրական սահմաններու պարտադրած բաժանումներուն 
նկատմամբ»,֊ ըսաւ ան։ Տոքթ. Միքայէլեան շնորհակալութիւն յայտնեց ներկա– 
ներուն, բարերարներուն, յանձնախումբի անդամուհիներուն, տիկնայք Րէյչըլ 
Յովնանեանին, Պարպըրա Թելալեանին, Ալիս Քիրիքեանին, Ալիսա Պոնամօ– 
լին, Այլին Յակոբեանին, Լփւսի Ֆաթալին եւ յանձնախումբի ատենապետուհի 
Շողակ Վիքի Յովհաննէսեանին։ Ան բոլորին հրաւիրեց, որպէսզի այդ երեկոյ 
թանգարանի 3-րդ յարկի սրահները բարձրանալով միասնաբար ըմբոշխնեն 
հայ ժողովուրդի հարազատ զաւկին հրամցուցած արուեստը։

Հիւրընկալութեան համադրող֊ատենապետուհի Տիկ. Շողակ Յովհաննէսեան 
նախ շնորհակալութիւն յայտնեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր իրեն վստահուած 
պատասխանատու աշխատանքին համար։ Տիկ. Յովհաննէսեան արուեստի աշ– 
խարհին քաջածանօթ անձնաւորութիւն մըն է։ Ան որպէս տնօրէնուհին «Վիքի 
Յովհաննէսեան ժամանակակից արուեստ» ընկերութեան, հայրենի երիտասարդ 
նկարիչներու գործերը աշխարհին կը ծանօթացնէ՝ Շիքակոյէն Նիւ Եորք ցուցա
հանդէսներ կազմակերպելով։ Արշիլ Կորքիի նուիրուած նման պարտականու
թիւն մը ան մեծ սիրով եւ հպարտութեամբ ստանձնած էր։ Տիկ. Յովհաննէսեան 
իր ելոյթով երախտագիտութիւն յայտնեց Կորքիի ընտանեկան պարագաներուն, 
որոնք Աոնտոնէն ու Միլանէն ժամանելով ներկայ էին այդ օր։ Գնահատանքի 
ջերմ խօսքերով ողջունեց ներկայութիւնը մասնաւոր հրաւիրեալներուն, բարե
րարներուն եւ յանձնախումբի անդամներուն, ինչպէս նաեւ համայնքի ներկայա
ցուցիչներուն։ Երախտագիտութիւն յայտնեց Ուիթնի Թանգարանին, որ առա–
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ջին հաւատացողներէն ու անվերապահ քաջալերողներէն եղած էր ՍԼրշիլ Կորքիի 
արուեստին։ «Անցեալը ներկային կ՚ազդէ որ իր կարգին ապագան կը հիմնաւորէ։ 
Սորվինք անցեալէն ու բնաւ չանտեսենք ներկայի երիտասարդ արուեստագէտնե
րը։ Չենք գիտեր թէ ով անոնցմէ օր մը կրնայ դառնալ վաղուան Արշիլ Կորքին»,֊ 
ըսաւ Տիկ. Յովհաննէսեան։

Արշիլ Կորքիի կեանքէն դրուագ մը լաւագոյնս կը բացայայտէ արուեստա
գէտին կրած նիւթական դժուարութիւնն ու շուրջիններէն գնահատուած ըլլալու 
չափանիշը։ Արշիլ Կորքի Շիքակոյէն Նիւ Եորք ճամբորդելու համար 500 տոլա
րի պէտք կ՚ունենայ։ Օրին մէկը մառանին մէջ պահ դրած էր իր պաստառները։ 
Դրամի կարօտ՝ կը խնդրէ այդ անձէն, որ իր մօտ գտնուած գործերէն մին գնէ 
եւ վտխարէնը 500 տոլար տայ։ Մարգը կ՚ըսէ. «է՝նչ պիտի ընեմ քու նկարդ, առ 
500 տոլարը, նկարդ ալ քեզի ըլլայ»։ Տիկ. Յովհաննէսեան, ներկաներուն ցոյց 
տալով Նոյեմբեր 2003-ի «Արուեստի լուրեր» ամսաթերթի առաջին էջը, ըսաւ թէ 
երանի կախարդական ետ դարձ մը ըլլար օրին մերժուած արուեստագէտին եւ 
մերժողին ցոյց տալու համար այդ էջը։ Այսօր արուեստի հաւաքածոյ ունեցող
ներուն համար ամէնէն աւելի Փնտռուած, ոչ միայն հարիւր հազարներ կամ մի
լիոններ արժող գործերու հեղինակ է Արշիլ Կորքի, այլ կը դասուի նկարիչներէն 
մին, որոնց գործերը հազուագիւտ են եւ անգնահատելի։

Պատոտյ հիւր Ատոմ էկոյեան շեշտը դրաւ Արշիլ Կորքիի նրբերանգ նկա– 
րագրին, որ յաջողած էր ուրոյն պատուանդանը ապահովել իր ժամանակաշր– 
ջանի արուեստի բարձր խաւերէն ներս։ էկոյեան ընդգծեց այն իրողութիւնը, թէ 
Արշիլ Կորքի իր միսթիք խառնուածքով, իմացական հարուստ ու զարմանա
հրաշ աշխարհով կրցած էր ինքզինք պարտադրող ներկայութիւն մը հանդիսա
նալ արուեստի աշխարհէն ներս։ էկոյեան Կորքիի գործերը նկատեց անձնա
կան խոկումի եւ հոգեղէն ճամբորդութեան մէկական հրաւէր։

Ոփթնի Թանգարանի վարիչ վտխ-տնօրէն ճէնի Սի էի իր կարգին թան
գարանի անունով բարի գալստեան խօսքի ընթացքին խոստովանեցաւ, թէ 
հինգ տարի առաջ ձեռնարկած էր այս աշխատանքին՝ մասնագիտական հա
մագործակցութիւնը վայելելով ճորճ Ուաշինկթըն Համալսարանի արուես
տի պատմութեան դասախօս Աելվին Փի Աատէրի։ Սակայն սկզբնական օրե
րուն չէր պատկերացուցած, թէ որքան բան ունէր սորվելիք՝ արուեստագէտին 
բարդ խառնուածքին տուն տուող հայ ժողովուրդին ամբողջ անցեալի ու ներ
կայի պատմութեան ծանօթանալով։ Ան շնորհակալութիւն յայտնեց ընտանի֊ 
քի անդամներուն, որոնք դիւրացուցած էին իր պրպտումները։ Աւելին՝ ճէյնի 
էի սրտաբուխ արտայայտութեամբ մը վկայեց, թէ «Արշիլ Կորքի իր անձով կը 
մարմնաւորէ Հայաստանէն եկած այն ազնուականը, որ կերպարանափոխեց 
արեւմտեան արուեստի աշխարհը»։
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Թանգարանը 1931-ին հիմնադրուած է նկարչուհի Կերթրուտ Վէնտըրպիլթ 
Ուիթնիի նախաձեռնութեամբ։ Մէնհէթընի մէջ մի քանի հասցէ փոխելէ ետք, 
1966-էն սկսեալ ներկայ շէնքին մէջ իր խնամքին տակ կ՚առնէ 20-21-րդ դարու 
նկսւրիչներու գործերը։ 5-րդ յարկը մնայուն ցուցասրահն է 1900-1949 թուա
կանի արուեստագէտներու գործերուն։ Երկրորդ յարկը յատկացուած է 1950-էն 
սկսեալ ժամանակակից արուեստագէտներու գործերու ցուցադրութեանց, իսկ 
3-րդ յարկը՝ հիւրընկալուող առժամեայ ցուցահանդէսներու համար։

Գծւսնկարներու այս ցուցահանդէսին հետ 3-րդ յարկի վրայ խնամքով ցու
ցադրուած պատկերներու կողքին նոյնքան նշանակալից են նաեւ Արշիլ Կորքիի 
կեանքին ու արուեստին շուրջ եղած ակնարկները կրող անգլերէն մեծատառ 
ցուցանակները։ Տեղ մը կը յիշոփ, թէ «Արշիլ Կորքի ծնած էր Վան նահան
գին մէջ։ Ան իր ծննդավայրէն փախած էր ազատելու համար այնտեղ տիրող 
սովէն ու օսմանեան թուրքերու կողմէ իր ժողովուրդին վրայ գործադրուող 
Ցեղասպանութենէն»։

Արշիլ Կորքի Եղեռնէն ետք իր սովամահ մայրը երկիր թողած, քրոջը՝ Վար– 
դուշին հետ Ամերիկայի ճամբան ձեռք կ՚առնէ։ Փետրուար 1920-ին զիրենք Ամե– 
րիկա փոխադրող նաւուն վրայէն առաջին անգամ ըլլալով Նիւ Եորք քաղաքի 
նաւահանգիստէն Ազատութեան արձանը կը տեսնեն։ Այնուհետեւ ազատութեան 
երկրին մէջ ինքնութիւն փոխելով ինքզինք անցեալի տխուր յիշատակներէն ձեր
բազատել կը փորձէր։ Ամերիկայի մէջ ալճակատագրէն փախուստ չունէր ան. իր 
կեանքը մեծ վերիվայրումներով դժբախտութիւններու շարունակութիւն մը կ՚ըլլայ, 
որոնց վրայ կու գայ բարդուելու մեծածաւալ իր գործերուն հրոյ ճարակ դառնալը 
արուեստանոցին մէջ տեղի ունեցած հրդեհին հետեւանքով։ Այս անփոխարինելի 
մեծ կորուստին կը յաջորդէ քաղցկեղի ախտաճանւսչումը եւ հուսկ ապա ինքնա
շարժի արկածով աջ թեփն անդամալուծուիլը։ Նախորդող դժբախտութիւնները 
տակաւին յոյս կու տային, որ պիտի կարենար իր հոգիին խռովքը թուղթին յանձ– 
նելով ստեղծագործել ու արտադրել։ Սակայն աջ ձեռքին անգործւսծելիութիւնը 
զինք ծայրայեղ ընկճուածութեան կ՚առաջնորդէ։ Արշիլ Կորքի անմխիթար ու յու
սահատ մէկ պահուն արուեստանոցին մէջ ինքզինք կախելով վերջին հարուածը 
կու տայ ողբերգական ու բազմաչարչար իր կեանքին։

Ան միայն 44 տարեկան էր, արուեստի ու կեանքի հասունութեան զենիթին, 
երբ վերջ կու տար իր կեանքին։ Ծննդեան թուականը ճշդուած էր։ Կենսագիր
ները իր հարազատներուն տուած տեղեկութիւններէն հետեւցնելով 1901-1904 
թուականները հաւանական կը համարեն։

«Գծելու ընթացքին յաճախ պատմութիւն կը պատմեմ ես ինծի»,– կը խոստո
վանի տեղ մը Արշիլ Կորքի։ «Շատ յաճախ պատմութիւններս կապ չունին գծա
ծիս հետ»,– կ՚աւելցնէ ան։ «Երբ աչքերս գոցեմ, ուղեղիս մէջ մօրս պատմութիւն–
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եերը, իր գոգնոցին ձեռագործ ժանեակներուն գիծերուն միահիւսուելով, շփոթ 
մը կը ստեղծեն»,– կ՚ըսէ ան ուրիշ տեղ մը։

Դիտելով նկարները եւ տեսնելով պաստառներուն վրայ Ւտս-Ւտն ծփացող ղե– 
ղինի ու կարմիրի լաւատես ներկայութիւնը՝ կը յիշենք Արշիլ Կորքիի փաղաքշա
կան մէկ արտայայտութիւնը իր սիրած հայկական պտուղին՝ ծիրանին նկատ– 
մամբ, երբ կ՚ըսէր. «Ծիրանը արեփն սիրախաղն է»։

Յետադարձ նայուածք մը նետելով արուեստագէտին տառապալից օրե
րով սկսող ու վերջացող կեանքի ուղիին՝ գծանկարներուն ընդմէջէն հայկական 
պտուղ ծիրանին բերած ւսրեւն է որ կը շողշողայ մեր ւսչքերուն։ Իր գործերուն 
մէջ ծփացող ծիրանի դեղինին ու կարմիրին տիրական ներկայութիւնն ու ծա֊ 
ռին տոկունութիւնն է, որ կը դրսետրոփ քիչ մը ամէն տեղ։ Ներկայութիւն մը, որ 
ժխտելով վերի յուսահատ իր արտայայտութիւնը՝ համոզուած ու բարձրագոչ կը 
յայտարարէ, թէ Արշիլ Կորքիի սահմանամերժ հոգիին տեղը սահմանուած է ար
դէն այս աշխարհի մէջ։ Եւ ի հեճուկս ապրուած օրերուն ողբերգութեանդ շարա
նին՝ կեանքին հետ ունեցած իր յուսահատական սիրախաղէն Արշիլ Կորքի այս 
աշխարհին կտակ կը թողու լաւատեսութեամբ լի իր իսկ անմահութիւնը։

Պրուքլիե, 25 Նոյեմբեր, 2003 
«Նոր օր», 13 Դեկտեմբեր, Շաբաթ, 2003

«ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻ». ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՀԱԳՆԻ ՎԷՊԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

(Վէպը կը ներկայացնէ տիկին Զարմինէ Պօղոսեան)

Պէյսայտ, Նիւ Եորք -  Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 11 2008-ին Սրբոց Նահա– 
տակաց եկեղեցւոյ Գալուստեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ գրական երեկոյ մը՝ 
ներկայացնելու Սարգիս Վահագնի հեղինակութեւսմբ «Արշիլ Կորքի» վէպը։

Եկեղեցւոյ հովիւը՝ Հոգշ. Հ. Վահան Ծ. Վրդ. Յովհաննէսեանը, բարի գա
լուստ մաղթեց գրասէր ներկաներուն, որոնք, անտեսելով օրուան աննպաստ 
եղանակը, բոլորուած էին թէյասեղաններուն շուրջ։

Հայր Սուրբը ներկայացուց Տիկ. Զարմինէ Պօղոսեանը՝ Սրբոց Նահատակաց 
Ամէնօրեայ Վարժարանի տնօրէնուհին, հայագէտ, պրպտող միտք, անխոնջ աշ
խատող ու վաստակաշատ մանկավարժ։ Հայր սուրբը շնորհակալութիւն յայտ– 
նեց Տիկ. Պօղոսեանին, որ հակառակ բազմազբաղ ըլլալուն՝ յանձն առած էր 
այս գրական երեկոն ներկայացնել։

Տիկ. Պօղոսեան յայտնեց, թէ այս գեղեցիկ աւանդութիւնը կը յիշեցնէ Զապէլ 
Ւսանճեան-Ասատուրի (Սիպիլ, 1863-1934) ժամանակաշրջանը, երբ սալոնային 
գրական երեկոներ կը կազմակերպուէին, մասնատրաբար իգական սեռի ներ–
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կայւսցուցիչները կը հաւաքուէին գրականութենէն զրուցելու, ժամանակակից 
գրական֊մշակութային կեանքին հետ քայլ պահելու։ Գեղեցիկ աւանդութիւն մը 
արդարեւ, որ այսօր շնորհիւ բժշկուհի Լին Չեթինի յարատեւ ջանքերուն այս 
համայնքէն ներս այսպէս թէյասեղանի շուրջ նոր կերպարանք կ՚առնէ։ Յուսով 
ենք, որ կը շարունակուի։

Տիկ. Պօղոսեան նախ ծանօթացուց վէպին հեղինակը՝ Սարդիս Վահագն։ Ան 
ծնած է Պէյրութ։ Կանուխէն սիրած է գիրն ու գրականութիւնը։ Գործօն մասնակ
ցութիւն բերած է Պէյրութի Գրական Շրջանակին։ 1958-1959 թուականներուն 
Պէյրութի մէջ համագործակցաբար հրատարակած է «Նոր սինեմա» արուես
տի պարբերագիրքը։ 1987 թուականէն ի վեր հաստատուած է Լոս Անճելըս՝ 
շարունւսկելով իր ներդրումը հայ մամուլին։ Հեղինակ է շարք մը հատորներու, 
գրաքննադատական յօդուածներու եւ երկու թատերախաղերու։ Գրական֊մշա– 
կութային իր վաստակին առ ի գնահատանք ան վերջերս պարգեւատրուած է Ս. 
Ներսէս Շնորհալի Կաթողիկոսական շքանշանով։

Արշիլ Կորքի քսաներորդ դարու միջազգային համբաւի տիրացած հայ մե– 
ծագոյն նկարիչն է, որուն նկարչական աշխարհէն ներս անկիւնադարձային 
գործերն ու ներդրումը, ինչպէս նաեւ առեղծուածային կեանքը կը շարունակեն 
ուշադրութիւնը գրաւել համաշխարհային արուեստի մեկնաբաններուն եւ կեն
սագիրներուն։

Արշիլ Կորքի, բուն անունով՝ Ոստանիկ Ատոյեան, ծնած է Վանի Խորգոմ գիւ
ղին մէջ Ապրիլ 15, 1904-ին։ 1908-ին թրքական հալածանքներէն փախելով հայրը 
կը մեկնի Ամերիկա՝ ետին ձգելով իր չորս զաւակներն ու կինը։ 1915-ի Եղեռնին 
մայրը կը մահանայ իր ձեռքերուն մէջ։ Երկար թափառումէ ետք Կորքի կը հասնի 
Ամերիկա փոքր քրոջը՝ Վարդուշին հետ։ Շարք մը արուեստի դասընթացքներու 
հետեւելով եւ մեծ մասամբ ինքնաշխատութեամբ կը տիրապետէ նկարչութեան։ 
Նիւ Եորքի մէջ կը ծանօթանայ յայտնի նկարիչներու հետ, ինչպէս՝ Վիլլըմ տը Քու– 
նինկ, Քանտինսքի, Փոլլաք, նոյնպէս բանաստեղծ Անտրէ Պրէթոնի եւ շատ ուրիշ 
ժամանակակից յայտնի նկարիչներու եւ արուեստագէտներու։

1941-ին կ՚ամուսնանայ գեղեցիկ Ակնէս Մէկրուտըրին հետ եւ կ՚ունենայ եր
կու աղջիկ։ Աանաւսւնդ առջինեկ աղջկան՝ Մարոյին ծնունդը զինք շատ կ՚ուրա– 
խացնէ։ Աարօն ճիշդ իր մօրը՝ Շուշանիկին կը յիշեցնէր։

Մարոյի ծնունդէն երեք տարի վերջ, 1946-ին, Արշիլ Կորքի կը վիրահատուի 
աղիքի քաղցկեղի պատճառով։ Տարի մը վերջ հայրը կը մահանայ։ Յե– 
տոյ արուեստանոցը հրոյ ճարակ կը դառնայ, ուր նաեւ կ՚այրին մեծ թիտվ իր 
արուեստի գործերը։ 1948-ին ինքնաշարժի արկածով մը աջ ձեռքը կ՚անդա– 
մալուծուի։ Ապա եօթը տարուայ ամուսնութենէ ետք իր սիրած-պաշտած կինը 
կը դաւաճանէ եւ կը լքէ զինք։ Յաջորդական այս տանջալից պատահարներէն

273



ետք, մանւսւանդ՝ աջ թեւին անդամալուծութեան հետեւանքով նկարելու ան
կարողութիւնը յուսահատութեան կը մատնեն զինք, եւ եղերական ձետվ Կորքի 
վերջ կու տայ իր կեանքին՝ անձնասպան ըլլալով Շըրմըն Քընէթիքէթի մէջ, իր 
ետին մէկ նախադասութիւն ձգելով. «Մնաք բարով, սիրելիներ»։

Արշիլ Կորքի իր գործերուն եւ նամակներուն մէջ յաճախ յիշած է իր ծննդա
վայր Խորգոմն ու շրջապատը, աւանդութիւնները, տարազները, գիւղի Զատիկը, 
Ահարոն հօրեղբայրը, թուրքին բարբարոսութիւնը։ Իր գործերուն մէջ տեղ տուած 
է Ամերիկա մեկնած հօրը տունը մնացած կօշիկին, որ մայրը խնամքով կը պւս– 
հէր՝ միշտ մաքրելով եւ յուսալով, որ օր մը պիտի վերադառնար ան։ Կորքի սիրով 
ու գուրգուրանքով կը յիշէ ցորենի արտերը, հօրը պարտէզին ծիրանը, հացը, մա– 
նաւանդ՝ սուրբ ծառը, ուր կիներ կը շփէին իրենց կուրծքերը, կ՚ուխտէին իրենց 
հագուստներէն կտորներ-ծուէններ կապելովծառին ճիւղերուն վրայ։

Տիկ. Պօղոսեան յիշեց այն բոլոր գիրքերը, որոնք անգլերէն լեզոտվ կը ներ
կայացնէին Արշիլ Կորքիի կենսագրութիւնը։ Մարոյի ամուսնոյն՝ Մէթիւ Սւիէնտը– 
րի, Հայտըն Հերերայի, Նուրիցա Մաթոսեանի, ինչպէս նաեւ Կորքիի Վարդուշ 
քրոջ որդի Կարլէն Մուրատեանի նամականին։ Այս նամականին կը ներկա
յացնէ հարցազրոյցներու արձանագրութիւնը բոլոր այն նշանաւոր արուեստա
գէտներուն հետ, որոնց հետ Արշիլ Կորքի շփում ունեցած էր իր կենդանութեան 
օրով։ Տիկ. Պօղոսեան սահիկներու ցուցադրութեամբ այս բոլորը հանդիսատե
սին ներկայացուց մէջ ընդ մէջ հետաքրքրական էջեր կարդալով Սարդիս Վա
հագնի վէպէն։ Սարդիս Վահագն ականատեսի մը պէս հետաքրքիր մանրա– 
մասնութեամբ կը նկարագրէր Արշիլ Կորքիի հանդիպումը Ոփլիըմ Սարոյեանի 
հետ, որուն աչքէն չի վրիպիր Կորքիի կնոջ՝ Ակնէսին գեղեցկութիւնը, բնակա– 
նաբար շարժելով Արշիլ Կորքիի նախանձը։

Որպէս վերջաբան՝ Տիկ. Պօղոսեանը կարդաց Արշիլ Կորքիի Մարոյի ծնուն
դը։ «Իշխանուհխփ պատմութիւնը հաճելի էր։

Հայր Սուրբը շնորհակալութիւն յայտնեց Տիկ. Պօղոսեանին եւ բժշկուհի Աին 
Չեթինին եւ մաղթեց, որ գրական երեկոյի այս աւանդութիւնը շարունակուի։

Օգտակար եւ հաճելի երեկոյ մըն էր։ Մօտէն ծանօթացանք Սարդիս Վահագ
նին ու արուեստի աշխարհի հսկաներէն Արշիլ Կորքիի վիպային կեանքին, որ 
առաջին անգամ ըլլալով հայերէն լեզոտվ, բծախնդիր հոգատարութեամբ եւ 
կենսագրական մանրամասնութեամբ կը հրամցուէր ընթերցասէր հասարակու
թեան։ Վարձքերնիդ կատար։

Ներկայ մը

Պէյսայտ, Նիւ Եորք, Դեկտեմբեր 2008 
«Նոր կեանք», 31-րդ տարի, 25 Դեկտեմբեր, 2008, թիլ 3
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ՀԱՅԵՐԸ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԷՋ. 
ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ԿԵԱՆՔ ՄԸ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ԱԿՆՈՑՈՎ

Շաբաթ, 9 Հոկտեմբեր 2004-ին միօրեայ գիտաժողովի մը ընթացքին 
քննարկուեցաւ դարաշրջան մը բոլորած ամերիկահայ կեանքը՝ իր տարբեր երե
սակներով։ Աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել՝ Միացեալ Նահանգներու հայ համայն– 
քային կեանքը, որովհետեւ ուսումնասիրութիւնները գլխաւորաբար կը կեդրո– 
նանային Միացեալ Նահանգներու եւ յատկապէս Արեւմտեան ափի զանազան 
շրջաններուն վրայ։

Գիտաժողովը կը կայանար Գոլոմպիւս Համալսարանի Հայագիտական Կեդ
րոնին եւ Նիւ Եորք քաղաքի Համալսարանի Միջին Արեւելեան Գիտութիւնն եր ու 
ամպիոնին համագործակցութեամբ։ Սակայն գործադրութեան ու հիւրընկալու
թեան կազմակերպչական աշխատանքին գլխաւոր մղիչ ուժն էր համալսարա
նի (ՇՍԱ՝0 ընկերաբանութեան բաժնի դասախօս Տոքթ. Անի Պագալեան, որ 
նաեւ հեղինակն է 1993-ին լոյս տեսած ամերիկահայ համայնքային կեանքը 
պատկերող հատորին։ Երախտագիտական մասնաւոր խօսք կ՚երթայ նաեւ Գո– 
լոմպիա Համալսարանի Հայագիտական բաժնի հիմնադիր նորոգ հանգուցեալ 
Տոքթ. Նիքիթ եւ էլէնորա Օրջանեաններուն, որոնց հետամուտ գուրգուրանքին 
եւ շարք մը նուիրատուներու հաստատած հիմնադրամին շնորհիւ անցնող տաս– 
նամեակին կեդրոնը յաջողեցաւ որակաւոր ձեռնարկներ կազմակերպել։

Բացման եւ բարի գալուստի խօսքերով հանդէս եկան կազմակերպիչ երկու 
կեդրոններու պատասխանատուներ Մայքըլ Յարութիւնեան եւ Անի Պագալեան։

Տոքթ. Պագալեան մասնաւոր յարգանքով շեշտեց անունները Ռոպէրթ Մի– 
րաքի, Արբենա Մեսրոպեանի եւ Սուզըն Բէթթիին, որոնք այս մարզին նախա– 
քայլը առած եւ ռահվիրաները հանդիսացած էին։

Ապա ան հրաւիրեց գիտաժողովի պատուակալ համաատենապետ Ռոպէրթ 
Միրաքը որայէս հանդիսավար եւ ժամանակապահ՝ իւրաքանչիւր դասախօսին 
սահմանուած ժամանակը ճշդապահութեամբ պահպանելու։

Գիտաժողովը երեք գլխաւոր ստորաբաժանումներ ունէր։
Ա. բաժինը յատկացուած էր Ամերիկա գաղթողներու սկզբնական շրջանին։ 

Իրենց մասնագիտական ուսումնասիրութիւններով հանդէս եկան երեք մասնա
գէտներ։

Օր. Քնարիկ Աւագեանի ուսումնասիրութիւնը կը կեդրոնանար «Հայերու 
գաղթը Միացեալ Նահանգներ» նիւթի շուրջ՝ աղբիւր ունենալով Պոլսոյ Հա– 
յոց Պատրիարքարանի արխիւները։ Օր. Աւագեան հիւրաբար եկած էր Երեւա–
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եէն։ Ան շրջանաւարտ է Երեւանի Պատմութեան գիտութիւններու բաժնէն, 
ինչպէս նաեւ Երեւանի Ամերիկեան Համալսարանի միջազգային հւսրցերու եւ 
քաղաքական գիտութիւններու բաժնէն։ Իր ուսումնասիրութիւնը կը կեդրոնա– 
նար Ամերիկա գաղթողներու դրդապատճառներուն, որոնք ազդեցութիւն կրած 
են Օսմանեան իշխանութեան քաղաքական վերիվայրումներէ եւ օրէնքներու 
գործադրութենէ։ Արխիւներէն քաղուած արտագաղթողներու թիլը պատկերւս– 
ցում մը կու տար 1896, 1906, 1910, 1916 եւ մինչեւ 1924 թուականը Ամերիկա 
գաղթող հայերու թիլին։ Օր. Աւագեան այժմ իր ուսումնասիրութիւնը կը շարու
նակէ 1924-էն մինչեւ ներկայ ժամանակշրջանին վրայ ծանրանալով։

Տոքթ. ճորճ Պայրըն Գուշեսւն պատմութեան տոքթորականը ստացած է 
ՍՇԼ/4 ֊  Եու Սի էլ էյ-էն եւ կ՚ապրի Փասատինայի մէջ։ Ան ներկայացուց Փա– 
սատինայի հայ համայնքը սկզբնական օրերէն մինչեւ 1960-ական թուականնե
րը։ Մանրակրկիտ մանրամասնութեամբ տուաւ շրջանի հայ աւետարանական 
եւ մասնատրաբար հաճընցի ընտանիքներու կեանքին պատկերը, ինչպէս նաեւ 
անոնց կատարած աշխատանքը որպէս համայնք գոյատեւելու եւ միջավայրին 
ընտելանալու իրենց ճիգերով։ Իր ուսումնասիրութիւնը քաջալերանք մըն է ժա
մանակակից պրպտողներուն ուսումնասիրութեան նիւթ հայթայթելու, Պատ
մական Հայաստանի թէ ներկայ Հայաստանի զանազան շրջաններէն եկած 
հայ ընտանիքներուն գաղթելու դրդապատճառներն ու նոր միջավայրին հետ 
հաշտուելու հոգեվիճակները առանձին առանձին ուսումնասիրելու։ Ինչ տար– 
բերութիւններ կրնան ըլլալ, կամ գոյութիւն ունին յարանուանական կամ քաղա
քացիական տարբերութիւններով Ամերիկա հաստատուող ու նոր կազմաւորոտղ 
համայնքները։

Ա. բաժնի երրորդ նիւթն էր «Երիտասարդ սերունդին հասնելու միջոցները, 
կուսակցութիւններ, մամուլ եւ երկրորդ սերունդը 1930ական թուականներուն»։ 
Հանդէս եկաւ Պրն. Ալեքսանտր։ Ան ամերիկեան պատմութեան դասախօս է 
Պրուքլինի Սբ. Ֆրէնսիս Համալսարանին մէջ, միաժամանակ կ՚աշխատի իր 
տոքթորականը ամբողջացնելու։

Պրն. Ալեքսանտր համայնապատկեր մը գծեց այդ շրջանի ընտանիքներու 
կազմութեան եղանակին, «երկրէն աղջիկ բերելու» կամ նկարով ամուսնանա
լով ընտանիք կազմելու մասին։ Կուսակցական կազմակերպութիւններու գոր֊ 
ծունէութեանց, անոնց բեւեռումին՝ յատկապէս Դուրեան Սրբազանին սպան– 
նութենէն ետք, մամուլին տարած աշխատանքին, Ամերիկայի քաղաքական 
վերիվայրումներուն հետ (Ռուզվէլթեան շարժում, Տիբրէշըն) հայ կեանքին կրած 
ազդեցութիւնները ընդգծելով։ Պրն. Ալեքսւսնւորի ուսումնասիրութիւնը մեծ մա
սամբ կը կեդրոնանար ՌԱԿ եւ ՀՅԴ  կուսակցութիւններուն գործունէութեանց եւ 
անոնց բեւեռումին վրայ։
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Իւրաքանչիւր բաժնէն ետք, ներկայացուած նիւթերը նախապէս ուսումնասի
րած անձնաւորութիւն մը ընդհանուր վերլուծականով հանդէս եկաւ՝ առիթ տա
լով նաեւ հարց-պատասխանի։

Ա. բաժնի վերլուծականը կատարեց Փրօֆ. Իզապէլ Գաբրիէլեւսն-Չըրչիլ, 
պատմութեան դասախօս Ֆրէզնոյի֊Գալիֆորնիոյ Նահանգային Համալսարա
նէն ներս։ Փրօֆ. Չըրչիլ երեք դասախօսներուն իր գնահատականները տա
լէ ետք, ապագայ ընկերաբան, հոգեբան, պատմաբաններու ուշադրութեան 
յանձնեց ամերիկահայ կեանքէն ներս քննարկելի բազում այլ նիւթեր, ինչպէս 
բոլոր կուսակցութիւններու եւ հայրենակցական միութիւններու աշխատանքնե– 
րը, կարգ մը արհեստներու ծաղկումը հայերու պատճառով, օրինակ՝ գորգա
վաճառութիւնը, գորգագործութիւնը Ամերիկայի մէջ, ոսկերչական ասպարէզը 
արուեստի ու արհեստի զարգացման գծով, եւլն։ Դարասկիզբին կամատրա– 
կան շարժումին հետ Հայաստան ներգաղթելու աշխատանքները, հայ ընտանիք 
կազմելու նախանձախնդիր եղողներուն համար միջնորդութեան ձեւերու փոփո
խութիւնը, նկարով ամուսնանալէն մինչեւ համակարգիչի միջոցաւ նորակազմ 
հայ ընտանիքներու պատկերը կը մնան չուսումնասիրուած։

Բ. բաժինը անդրադարձաւ հոգեբանական երեւոյթներու շուրջ -  պայմաննե
րու յարմարեցման հետ ինքնութիւն պահպանելու միջեւ տուայտող գաղթականի 
հոգեբանութեան։

Տոքթ. Մարկրիթ Մանուկեան տոքթորականի իր թեզը ներկայացուցած էր՝ 
ուսումնասիրելով «Սերունդներու հերթափոխութեան հետ՝ երէց սերունդի հայ 
մայրերու դերը ժառանգութեանց պահպանման մէջ»։ Իր անձնական կեանքէն 
դրուագներ պատմելով՝ անդրադարձաւ, թէ ինք խառն ամուսնութեան ծնունդ 
էր, գերմանացի մօր եւ հայ հօր զաւակ։ Հակառակ իր գործօն մասնակցութեան 
հայ միջավայրէն ու միութենական կեանքէն ներս՝ իր ֆիզիքական կառոյցը 
միշտ ալ մատնած է իր զտարիւն հայ չըլլալը, ինչ որ յաճախ պատճառ դար
ձած է հայ համայնքէն ներս խորթ աչքով դիտուելուն։ Սակայն իր հօրմէն ստա
ցած հայկական ոգին առկայ է իր մէջ եւ լաւագոյնս կ՚սւպացուցէ, թէ երբ նոր 
սերունդը կ՚ապրի այնպիսի ընտանեկան յարկի մը տակ, ուր մշակոյթ-ւսւան– 
դութիւններ կը շարունակոփն, զաւակները անպայման կը սորվին ընկալել ու 
գործադրել։ Տոքթ. Մանուկեանի մասնագիտական ծիրը կ՚ընդգրկէ ընտանե– 
կան-ընկերային փոխ-յարաբերութիւնը եւ յատկապէս տարէցներու (§6րօոէօ1օ§ )̂ 
ընկերային կարիքներու հոգատարութիւնը։

Տոքթ. Մանուկեան յաջողած Է իրենց վերջալոյսին հասնող, վերապրող կի
ներու տաժանելի անձնական կեանքի փորձառութիւններուն մասին պատմել 
տալ (բռնաբարում, ֆիզիքական ցաւ, ծեծ, եւլն)։ Մեծ մայրեր, որոնք չէին ուզեր 
խօսիլ, մանաւանդ իրենց կեանքի խորունկ թաղուած յուշերուն մասին, որոնք
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վերապրեցնել կու տային երիտասարդ տարիքին կրած տառապանքն ու անար
գանքը։ «Իրենց վերջալոյսին հասած կիներ, որոնցմով ոչ ոք հեսսսքրքրուած էր 
ցարդ ու չէր հարցուցած իրենց կեանքին մասին, գիտէին, որ ես հոն էի զիրենք 
լսելու համար»,֊ ըսաւ Տոքթ. Մանուկեան։

Զգացական խորունկ ապրումներով լի ուսումնասիրութիւնը Փրօֆ. Աանու– 
կեանին նախաքայլ մըն է յառաջիկայ ծաւալուն ուսումնասիրութեան մը, որ 
պիտի քննարկէ իրարայաջորդ սերունդներու ւիոխ-յարւսբերութիւնը եւ իրենց 
ծնողներէն ու մեծ հայր֊մեծ մայրերէն փոխանցուած աւանդոյթին շարունւսկա– 
կանութիւնը պահպանող աշխատանքները։

Բ. բաժնի երկրորդ դասախօսն էր հոգեբոյժ Տոքթ. Տիանա Վարդան։ Տոքթ. 
Վարդան իր անձնական դարմանատունը ունի եւ վերջերս Լոս ՍԼնճելըսէն փո
խադրուած է Նիւ Եորք։ Իր ուսումնասիրութիւնը կեդրոնացած է նորահաս– 
տատ հայերու տեղտյն ընկերամշակութային կեանքին յարմարուելու ձեւերուն։ 
Ան մասնաւորաբար կեդրոնացած էր բաղդատականներ կատարելով Պարս– 
կաստանէն, Միջին Արեւելքէն եւ Հայւսստանէն Ամերիկա հաստատուող նոր 
համայնքներու միջեւ։ ճնշուածութեան, հոգեկան խանգարումի մատնուած, 
դպրոցական եւ ընկերային կեանքի մէջ դժուարութիւն ունեցող պատանիներու 
կեանքին հետ առընչոտղ հարցերով զբաղող Տոքթ. Վարդան օրինակներով 
ներկայացուց կարգ մը դժուարութիւններ, որոնցմէ կ՚անցնին նորահաստատ 
ընտանիքներ եւ իրենց զաւակները։ Ընդհանուր պատկերը այն էր, թէ տակաւին 
շատ է թիլը այն ընտանիքներուն, որոնք չեն կրնար համոզուիլ, թէ ճնշուսւծու– 
թիւնը (ժօբրօտտւօո) այլ հիւանդութիւնն եր ու նման հիւնադութիւն մըն է, որուն մա
սին կարելի է խօսիլ եւ բժիշկի խորհուրդին դիմել ճար-դարման գտնելու հա
մար։ Դժբախտաբար գրեթէ ամէն մշակոյթէ եւ մանաւանդ հայ համայնքէն շատ 
ու շատ անհատներու մօտ կը տիրապետէ այն սխալ ու վտանգաւոր համոզու
մը, թէ ամէն ճնշուած (մօբրօտտօժ) կամ հոգեկան տագնապներէ անցնող անհատ 
խենթանոցի խենթ մը կրնայ ըլլալ։

Բ. բաժնի համադրող, Գալիֆորնիոյ Աս Վեռն Համալսարանի դասախօս Փրօֆ. 
Յակոբ Տէր Կարապետեան իր գնահատականները տալէ ետք անդրադարձաւ 
ուսումնասիրելէ կարգ մը կէտերու եւ միջ-հայկական-համայնքային յարաբերու– 
թիւններու ծիրէն ներս կատարուելիք աշխատանքներուն, ինչպէս հայ ընտանիք– 
ներու մէջ գոյութիւն ունեցող ընտանեկան կռիւներէն ֆիզիքական եւ բարոյական 
ճնշուածութեան ենթակայ անհատներու խնամքի կեդրոն հաստատելու կարեւորու
թեան, կիներու պաշպանութեան համար կեդրոն, մեծ հայր մը կամ մեծ մայր մը 
«որդեգրելու» աշխատանքներ հետապնդելու շուրջ, եւլն։

Գ. բաժինը կեդրոնացաւ սերունդներու հերթափոխութեամբ ձուլումի եւ ինք
նութիւն պահպանելու պայքարին շուրջ։
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Գ. բաժնի առաջին դասախօսութիւնը պատրաստած էր Տոքթ. Քլոտիա Տէր 
Մարտիրոսեան, որ Եու Սի էլ էյ -  ՍՇԼծի ընկերաբանութեան ճիւղէն ստացած է 
իր վկայականը եւ մասնագէտ է վիճակագրական տեղեկատոտւթեսւնց։

Բացակայութեան պատճառով, իր փոխարէն դասախօսութիւնը հիանալիօրէն 
ներկայացուց Փրօֆ. Մէհտի Պօզորկմէր, որ համսւ-տնօրէնն է Միջին Արեւելեան 
պատմութեան ամպիոնին (Նիւ Եորք քաղաքի Համալսարանի, համագործակիցը 
Տոքթ. Ա. Պագալեանին)։ Տէր Մարտիրոսեանի ուսումնասիրութիւնը հիմնուած էր 
Միացեալ Նահանգներու պետական մարդահամարի արդիւնքներուն վրայ՝ նկա
տի առնելով 1980, 1990, 2000 թուականներու տուեալները։ Բնական է, որ քա
ղաքական աշխարհի վերիվայրումներուն հետ կապ ունէր այս կամ այն երկրէն 
Միացեալ Նահանգներ հաստատուող հայերուն թիւր։ Միաժամանակ ուշադրու
թիւն դարձնելիք կէտ մըն էր նաեւ անդրադառնալ, թէ զանազան երկիրներէ 
գաղթող հայերու քաղաքացիութիւնը արձանագրուած էր ըստ տրուած տեղեկու– 
թեանց։ Հարկ է անդրադառնալ, թէ խմբաւորումներու նշումին տակ իւրաքան
չիւր հայ անպայմանօրէն արձանագրուի որպէս հայ եւ ոչ թէ միայն այս կամ այն 
երկրէն եկած անհատ։ Ինչպէս նաեւ առաջարկ ներկայացաւ մէկ այլ մարդահա
մար կամ հարցախոյզ պատրաստելու կարելիութեան մասին -  «քանակական» 
մարդահամար մը գուցէ ֊  ուրկէ կարելի ըլլար տոկոսային չափանիշով ալ յստակ 
պատկերացում մը ունենալու հայերու թիլին շուրջ։ Օրինակ՝ խառն ամուսնութիւն֊ 
ներու պատճառովքանի 50 տոկոս կամ 25 տոկոս հայեր կան։

Տոքթ. Մէթիւ Արի ճենտեան ամերիկահայ երրորդ սերունդի ներկայացուցիչ 
է Ֆրէզնոյէն։ Ան իր տոքթորականի թէզը կեդրոնացուցած էր «Ձուլում եւ ցեղա
յին հարցեր. յարմարուելու ձեւերը Հարաւային եւ Կեդրոնական Գալիֆորնիոյ 
ամերիկահայ համայնքէն ներս» նիւթին շուրջ։ Լինելութեան հարցը դրաւ «ըլալ 
թէ չրլլւսլ»ու միջեւ տուայտող սերունդին ներաշխարհին թափանցելով։

Սիւգըն Բէթթի՝ Գ. բաժնի համադրոդը, թելադրեց, որ յառաջիկային աւելի 
ուսումնասիրութիւներ կատարուին Արեւելեան ափի եւ Արեւմտեան ափի հայե
րուն մասին։ Ներկայացուած նիւթերուն մեծ տոկոսը Արեւմտեան ափի համայնք
ներուն վրայ կը կեդրոնանար։ Ուսումնասիրելի նիւթեր են աշխարհով մէկ սփռուած 
այլեւայլ համայնքներ միջին Արեւեքէն Եւրոպա, Մերձաւոր Արեւելք եւ Հնդկաս– 
տան, Չինաստան ու նորակազմ համայնքները Աւստրալիոյ եւ այլ երկիրներու։

Ներկայ էին աւելի քան 150 ունկնդիրներ, հոգետր հայրեր՝ Տ. Առնակ Ա. 
Քհնյ. Գասպարեան, Տ. Գարեգին Ա. Քհնյ. Գասպարեան, զանազան քաղաքնե– 
րէ, նահանգներէ յատկապէս ժամանած մասնագէտ անհատներ, վաստակաւոր 
մանկավարժներ, զանազան թերթերու լրագրողներ։ Քաջալերական երեւոյթ էր 
տեսնել մեծ թիտվ համալսարանական ուսանողներ, ինչպէս նաեւ «Սիամանթօ» 
լսարանի ուսանողները։
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Ներկայ էին երէց սերունդի հեղինակատր պատմաբաններ Ո-իչըրտ Յովհան– 
նէսեան, Աեւոն Պօյաճեան, թատրոնի պատմութեան մասնագէտ Նշան Փար– 
լաքեան, ինչպէս նաեւ երկոտասնեակ մը երիտասարդ մասնագէտներ, որոնց 
մէջ կային նաեւ տոքթորականի թեկնածուներ, որոնց ուսումնասիրութեան ծի– 
րը կ՚ընդգրկէ Պուրճ Հւսմուտի հայկական կեանք, Սփիւռք եւ երաժշտութիւն, 
սւիիւռքահայ դպրոցի շրջանաւարտներ, Կովկասի հայեր, ֆրանսահայ գրողներ, 
մինչեւ Հնդկւսստանի հայ վաճառականներու մասին եւ այլ համայնքային կեան
քի հարցերով զբաղուող մասնագէտ ընկերաբան, հոգեբան, բանասէր եւ պատ
մաբաններ։

Գիտաժողովը, ժամանակի ճշգրտութիւնը պահպանելով, կրցաւ բոլոր մաս
նակիցներուն առիթ տալ։ Հարցումներ շատ կային, ինչ որ պատճառ դարձաւ 
եզրաւիւսկիչ պատգամաբերին՝ Փրօֆ. Խաչիկ Թէօլէօլեսւնի խօսքին ժամանա
կամիջոցը սահմանափակուելուն։ Սակայն Փրօֆ. Թէօլէօլեան՝ Բւէսլիան Հա
մալսարանի բաղդատական գրականութեան դասախօս եւ խմբագիր «Սփիւռք» 
(“ ՕւՁտբօրՅ։ ձ յօսրոտ1 օք 7րՁՈՏՈՋէւօոՋ1 Տէսժւտտ”) պարբերաթերթին, հեղինակաւոր 
իր խօսքը կրցաւ փոխանցել՝ իրեն յատուկ պերճախօսութեամբ օրուան ընդհա
նուր պատկերը ամփոփելով։ Ան շեշտելէ ետք կարեւորութիւնը նման գիտաժո– 
ղովներուն, անդրադարձաւ թէ քաղաքական կեանքը դուրս մնացած էր օրուան 
գիտաժողովէն։ Օրինակ՝ ներկայ Հայաստանի, Ղարաբաղի քաղաքական վե– 
րիվայրումները ինչ ազդեցութիւն ունեցած են արտասահմանեան կեանքին։ 
Ւ՝նչ ըրած է Հայկական Համագումարը կամ Հայ Դատի Կոմիտէն։ Ովքեր են 
այսօրուան ղեկավարները։ Երբ խմբակցութիւններ կը յայտարարեն թէ հայ ժո
ղովուրդի անունով կը խօսին, որու կողմէ նշանակուած են անոնք, եւլն։ Փրօֆ. 
Թէօլէօլեան շեշտեց նաեւ կարեւորութիւնը պատմութիւն կերտող հաւաքածոնե֊ 
րուն, անձնական կեանքի պատումներէն մինչեւ նկարներու, յիշարժան իրերու 
ուսումնասիրութիւնը։ Ան ընդգծեց նաեւ, թէ ինչպէս ժողովուրդին ծոցէն ծնած 
հանճարներու մտայղացումով լոյս աշխարհ եկած գործ մը կրնայ իր բարերար 
ազդեցութիւնը թողուլ (Արշիլ Կորքի, Ատոմ էկոյեան) եւ նոյնիսկ աշխարհով մէկ 
արձագանգող մտքերու յեղաշրջման ծառայել։

Սոյն գիտաժողովը նախաքայլ մը կարելի է համարել յաջորդական այլ գի֊ 
տաժողովներու՝ ժամանակակից մասնագէտներուն հետաքրքրութիւնը կրկնա֊ 
պատկելով հայ կեանքը լուսարձակի տակ առնելու եւ աւելի սերտօրէն ուսում
նասիրելու։

Աիգուցէ մենք մեզ աւելի լաւ ճանչնալով, անցեալէն բան մը սորվելով, հեռա– 
տեսութեամբ ու դիւանագիտութեամբ պատրաստուած կը դիմաւորենք ապագան։

«Մարմարա», 27 Հոկտեմբեր, 2004, Չորեքշաբթի, 
28 Հոկտեմբեր, 2004, Հինգշաբթի
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ՔԱՋ ՎԱՐԴԱՆ, ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ 
Թէ՞ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍ

(Սրտի խօսք Արա Գատէհճեանին՝ Զարմինէ Պօղոսեանէն)

Շաբաթ եւ Կիրակի, 2-3 Ապրիլ 2005-ին հարազատներուդ հետ էի՝ ականա
տես ըլլալու քահանայական ձեռնադրութեանդ։ Մինչեւ խորան ծնկաչոք ճանա
պարհ կտրելդ որքան յուզիչ էր ու միաժամանակ իմաստալից։ Նախերգանք մը 
ինքնին՝ այն դժուարին ճանապարհին, զոր գիտակցաբար ընտրեցիր, եւ բոլոր 
այն ակնկալելի դժուարութիւններուն, որոնք կը ծառանան հոգետր թէ ազգա– 
յին կեանքի նուիրեալին առաջ։ Խարտաւիլակութեամբ՛ Ս. Վարդան Մայր Տա
ճարի լուսարարապետ Արժ. Տ. Մարտիրոս Քհնյ. Չեւեանի ծնկաչոք մինչեւ խո
րան առաջնորդուեցար, մօտեցար Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Բարձրաշնորհ Տ. 
Խաժակ Արք. Պարսամեանին, Ս. Մայր տաճարը լեցնող ականատեսներու ներ
կայութեան՝ ըսելու համար, թէ որոշումիդ վրայ հաստատ ես ու գիտակից քեզի 
շնորհուելիք կարգին լրջութեան։

Աչքերս խորանին, քու ծնկաչոք, արձանացած, ինքնամփոփ վիճակիդ ի 
տես անկարելի էր յուշերով ետ դարձի ճանապարհորդութիւն մը չունենալ մին– 
չեւ նախակրթարանի տարիներդ։ Մօտատրապէս քառորդ դար առաջ շաբաթօ– 
րեայ գր աս եղաններուն վրան էիր, նոյն ինքն Նիւ Եորքի Ս. Վարդան Տաճարի 
Լուսատրչեան Շաբաթօրեայ վարժարանէն ներս, ուր երբեմն անակնկալօրէն 
ունկնդիր ըլլալու մեզի կը միանար օրուան Առաջնորդ Հայրը (այժմու Երուսաղէ– 
մի Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Թորգոմ Արքեպիսկոպոսը)։ Մանկական չարու
թիւներդ մոռցնել տալու կու գային գրասեղաններու վրայ անակնկալօրէն ելլելով 
ու բոլորովին ինքնաբուխ «ճառերդ», որոնք անպայմանօրէն կը փորձէին մարմ
նաւորել կամ Քաջն Վարդան Մամիկոնեանը եւ կամ Զօրավար Քաջ Անդրանիկը։

Քայլ առ քայլ հետեւեցայ քու հասակ առնելուդ Ս. Լուսաւորիչ Շաբաթօրեա– 
յէն մինչեւ Սբ. Ներսէս Աստուածաբանական ճեմարանը։ 1984-ին խումբ մը 
պատանիներու հետ միամսեայ հրաւէր-արձակուրդով գացինք Հայաստան։ 
Ընկերներուդ հետ եղար «Արտեկ»ի ճամբարական՝ մօտէն տեսնելու հայրենի 
քոյր-եղբայրներուդ առօրեայ կեանքը։ Այդ օրերէն սկսեալ հորիզոնդ ընդլայ
նող շատ ու շատ ճամբորդութիւններ կատարեցիր՝ աշխարհագրական, ֆիզի– 
քական ու ներաշխարհային։ Այդ բոլորը գումարուելով եկան կազմատրել Արա

՚  Խարտափլակ -  յունարէնէ՝ \Յրէօք>Ն1<տ, խարտափիլակ, ըստ Սա. Մալքսասեւսնցի բառա
րանին՝ դիւանադպիր։ Եկեղեցական հասկացողութեամբ՝ հոգեւորական, որ կրօնաւորի 
ձեռնադրութեան ժամանակ զգեստաւորուած՝ կը ներկայանայ որպէս ձեռնադրուողին 
հաւատարմատարը՝ իր մասին հրապարակաւ վկայութիւն տալու։
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Գատէհճեւսն ւսնձդ, երիտասարդն ու մարգը, որ այսօր ուխտ մը կատարելու 
հաստատակամութեամբ իրեն հետ բերած է իր երէցկինը Թինւսն, եւ նորա
ծին դուստրը՝ Արեւը, միանալու ծնողքիդ, այս ափերուն քաջածանօթ անուններ՝ 
մանկավարժ Տիկ. Շաքէին եւ ազգային գործիչ Բաբգէն Գատէհճեանին յայտա
րարելու թէ պատրաստ ես։

Ու վերջապէս եկաւ այն պահը, ուր հաւատացեալները, շունչ պահած, աչ– 
քերը խորանին, կը սպասէին Խաժակ Սրբազանին միւռոնաթաթախ մատնե– 
րու հպումին հետ ճակատիդ արձանագրուելիք նոր անունին։ Այն անունը, զոր 
նուիրումի ու զոհաբերութեան վերանորոգ ու հաստատ որոշումով, այս օրուը
նէ սկսեալ քեզ պիտի ներկայացնէ հաւատացեալ հայ հօտին, քու վերանորոգ 
կեանքիդ շրջանիդ ընդմէջէն։ Ցետ այսու, ճառախօսութուններուդ ունկնդիրնե– 
րը դասընկերներդ պիտի չըլլան այլեւս։ Բազմազան մտածելակերպի ու նկա֊ 
րագրի տէր մարդոց հետ պիտի ընթանայ կեանքիդ ուղին։ Շուրջ բոլորդ անոնք 
պիտի դառնան ունկնդիրները ինքնաբուխ քու կոչերուդ, գովերգուները կամ 
քննադատները պատրաստուած ու յանպատրաստից ելոյթներուդ։

Դուն մէկ նմոյշն ես կամ ներկայացուցիչը ամերիկածին սերունդին, հունձ
քը ամերիկահայ շաբաթօրեայ եւ կիրակնօրեայ վարժարաններուն։ Ցետ այսու 
նախակրթարանէն իմ ճանչցած Արան Արժանապատիւ Տէր Պետրոս Քահանայ 
Գատէհճեանն է։

Շատ ու շատ մանկավարժներ կ՚երագեն իրենց աշակերտներուն ապագան 
տեսնել իրենց մանկութեան աշխատանքներուն ընդմէջէն։ Շատ ու շատ ուսումնա
սիրական կեդրոններ կը փորձեն գնահատել հաստատութեան մը կամ կեդրոնի մը 
աշխատանքը իր հասցուցած սերունդէն։ Բարձրագոյն վկայականներու արժանա
ցողներու թիլը շատ է։ Սակայն ոչ բոլոր մասնագիտութիւները այսպիսի ծիսակա– 
տարութեամբ ու վկաներով կը ներկայացուին հանրութեան։ Իսկ ես կ՚ամփոփեմ 
այս բոլորը մէկ խօսքով՝ չափահաս անհատը ամբողջութիւնն է իր վրայ թափուած 
ջանքերուն ու միջավայրին, տուն, դպրոց, ընկերային շրջանակ երրորդութեան մը 
համերաշխ ընդելուզման։ Առաջին հերթին կու գայ գիտակից ու հետետղական 
մայրը -  առանց մոռնալու հօր մը կարեւոր դերը զաւկի մը դաստիարակութեան 
մէջ -  ապա դպրոցն ու ընկերային շրջանակը։ Իսկ շրջանակելու համար թափուած 
ճիգն ու ջանքերը գէթ քառորդ դար մը պէտք է համբերել՝ վայելելու հունձքը։

Արժանապատիւ Տէր Պետրոս նորընծայ քահանայ։
Ձեզի տրուած անունը Յիսուսի առաքեալներէն ընտրուած անուն մըն է։ 

Պետրոսը վէմն է ու հիմնաքարը Քրիստոնեայ եկեղեցւոյ։ Կը մաղթեմ, որ ման– 
կութենէն Ձեր երեւակայութեան թռիչք ու հոգիին թեւեր տուող ընտրած հերոս
ներուն՝ Վարդանի ու Անդրանիկի քաջութեամբ ազգին ծառայելու ու նոփրուելու 
ոգին անյողդողդ ու անվեհեր մնայ։ Դուք ալ Ձեր կարգին Սբ. Դրիգոր Լու–

282



սւստրչէն սկսուած առաքելութիւնը շարունակելով Ձեր ժամանակաշրջանի վէ
մը դառնաք, հիմնաքարերէն մին Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ։ Ձեզի շնորհուած 
անունին իմաստը առաւել եւս թող արժեւորուի, երբ Ձեր թեւերուն մէջ Աստուծոյ 
արեւը օրերու համրանքով դիմատրած նորածին Ձեր աղջնակ Արեւին աչքերուն 
նայելով զգաք Ձեր պարտականութեան լրջութիւնը ու փորձէք տեսնել Ձեզի յա֊ 
ջորդող սերունդին ակնկալութիւնները։

Այս օրը նշանակալից անկիւնադարձ մըն էր թէ Ձեզի եւ թէ մեր համայն
քին համար։ Կը մաղթեմ, որ պատանեկան Ձեր երազներուն իրագործումը Տէր 
Պետրոսի անուան տակ համբերութեամբ եւ յարատեւութեամբ շարունակէք՝ ի 
պարծանս հայ ազգին եւ ի փառս Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկե– 
ղեցտյ։

Ձեր օրհնութիւնը հայցող՝
Տիկին Զարմինէէն

Նիւ Եորք, 5 Ապրիլ, 2005  
«Մարմարա», 12 Ապրիլ, 2005, Երեքշաբթի

ՍՐՏԱԲՈՒԽ ՆՈՒԷՐ ՄԸ ԹՄՄ-ԷՆ Ի ՊԱՏԻՒ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻՆ

Սեպտեմբեր 23 եւ 24-ի շաբաթավերջը Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի Թէքէեան 
Աշակութային Աիութեան համար անկիւնադարձային էր։

Աինչ Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի մասնաճիւղերու պատգա
մաւորները Ուրբաթ եւ Շաբաթ օրերուն Նիւ ճըրզիի Հոլիտէյ Ինն պանդոկին 
սրահներուն մէջ ժողովներ կը գումարէին, ԹՄՄ-ի ջահը երիտասարդ սերուն
դին փոխանցելու, առողջ ու հեզասահ սերնդափոխութեան մասին կը մտածէին, 
ԹՄՄ-ի «Ահեր Մկրտչեւսն» թատերախումբի անդամները երիտասարդ ուժերով 
բեմ կ՚ելլէին նոր թատերախաղով։

Ֆրանսիացի դերասան եւ թատերագիր Բ-ոպէրթ Թոմասի «Ծուղւսկ»ը 30 
հազար անգամ տարբեր լեզուներով խաղցուած երգիծական կտոր մըն է։ Ինչ– 
պէս նաեւ որպէս ֆիլմ ցուցադրուած է «Մեղրալուսին անծանօթի մը հետ» 
անուան տակ։

Տանիէլ Քորպան մեղրալուսնի շաբթուան մէջ ոստիկսնութեան կը դիմէ կի
նը «գլուխը առած գացած է» ըսելով։ Ապա ոստիկանապետին հետապնդումով 
ու սերտուած մանրամասնութեամբ ուրիշ կին մը կը ներկայանայ որպէս Տիկ. 
Քորպան՝ վկայակոչելով շրջանի երիտասարդ վարդապետը, ջիղերը լարելու ու 
վերջնականապէս լուծելու Տիկ. Քորպանի անհետացումին պատճառը։
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Համայնքիս ծանօթ անուն Յարութ Չաթմաճեանի սէրը թատրոնի նկատ֊ 
մամբ ու անցնող մի քանի տասնամեակներու ներկայացումներէն ստացած 
զուարճաբանի համբաւը պսակուեցան բեմադրիչի վկայագրով։ Աւելին՝ բեմի 
վրայ դեր ստանձնողներու կողքին եկած էին միանալու քուլիսային աշխատանք 
տանող մեծ թիտվ պատանիներ ու մասնագիտացած երիտասարդներ, որոնք 
յանձն առած էին բեմայարդարանքի, լոյսի եւ ձայնային թեքնիք սւշխատանքնե– 
րուն արհեստավարժօրէն կիրարկոտղ պատասխանատուութիւնը։

Շատ անգամ ընթերցողը խնայելու մտօք յօդուածը կարճ պահելով զանց 
կ՚առնուին անուններ։ Սակայն միշտ ալ կը համաձայնինք, որ գործի մը յաջո
ղութիւնը մէկ կամ երկու հոգիին վերապահուած գովասանագիրով պէտք չէ որ 
աւարտի։ Այլ անհրաժեշտ է անդրադառնալ, թէ հաւաքական աշխատանքի ամ
բողջութիւն մը յաջողութեամբ կը պսակուի, երբ փոխադարձ յարգանքի ու ամ
բողջական վստահութեան մթնոլորտի մը մէջ կը ծաղկին մտերմութիւններն ու 
նուիրումի ոգին՝ յանուն հայ մշակոյթի պահպանման։

Անցնող ութ տարիներէ ի վեր Յակոբ Վարդիվառեանի հետամուտ ջանքե
րով ԹՄՄ-ի «Ահեր Մկրտչեւսն» թատերախումբին 23-րդ եւ 24֊րդ ելոյթն էր 
այս ներկայացումը, որ մինչեւ հիմա Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիէն մինչեւ Լ,ոս Անճե– 
լըս եւ Մոնթրէալ հրամցուցած է ութ անուն թատերախաղ։ 25-րդ ելոյթը արդէն 
իսկ ծրագրուած է յառաջիկայ շաբթուան համար՝ հիւրընկալութեամբ Պոսթընի 
ԹՄՄ-ի մասնաճիւղին։

«Ծուղակը» Յարութ Չաթմաճեանի անդրանիկ բեմադրութիւնն է։ Բեմադրիչի 
իր պարտականութեան հետ հանդէս եկաւ նաեւ Տանիէլ Քորպանի գլխաւոր դե
րով։ Իր մարզին մէջ իսկապէս երեւոյթ է Չաթմաճեան կատակերգու դերասա
նը։ Ֆիզիքականի, ձայնի ու բեմի վրայ վազվզող արագաշարժ ներկայութեան 
մը ամբողջութեամբ, առանց խօսքի իսկ իր հանդիսատեսին խնդացնել տուող 
դերասանն է ան։

Ազգային կեանքէն ներս նոր սերունդին մասնակցութիւնը գործնականի վե– 
րածող երիտասարդ հայր մըն է Շմաւոն Ադամեան եւ մասնատրաբար այս ելոյ– 
թին յաջողութեան սիւներէն մին։ Ոչ միայն ինք դեր ստանձնեց, այլ նաեւ քա
ջալերեց, որ իր երկու պատանի, հայ ամէնօրեայ վարժարանէն շրջանաւարտ 
դուստրերը՝ Սարինն ու էլիսան մասնակցութիւն բերեն յուշարարի դեր կատա– 
րելով վարձերու ընթացքին։ Պրն. Ադամեան պիէսին մէջ հանդէս եկաւ ոստի
կանապետի երկրորդ գլխաւոր դերով։ Ան մեծ յաջողութեամբ կատարեց իր 
դերը՝ ապացուցելով անցնող տարիներէն իւրացուցած փորձառութիւնը սքանչե– 
լիօրէն դրսեւորելու իր կարողութիւնը։

Դալար Զօքեանը արդէն երրորդ անգամ ըլլալով «Մհեր Մկրտչեան» թատե– 
րախումբին հետ բեմ կը բարձրանայ՝ լաւագոյնս բացայայտելով իր սէրը հայ բե–
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մին հանդէպ։ Օրդ. Զօքեւսնի լուրջ մօտեցումը իր ստանձնած դերին նկատմամբ 
մեծապէս գնահւստելի է։ Ան հայ մշակութային կեանքէն ներս իր ներդրումը 
ունի նաեւ «Շուշի» պարախումբին՝ որպէս հիմնադիր անդամներէն եւ շնորհալի 
մենապարողներէն մին։ Կարծեցեալ Տիկին Քորպան գաղտնի ոստիկանի դերով 
բեմին վրայ ակնյայտ էր վարձառուի կեդրոնացած, սակայն հանգիստ խաղար– 
կութեամբ մը։

Իրենց անդրանիկ ելոյթներով խիստ գովելի էին Յարութ Թ՜ագտրեանը՝ 
Աաքսիմիլ Վարդապետին խորհրդաւոր ու ծանրաբարոյ դերով, Վահիկ Շնոր– 
հօքեանը՝ Նկւսրիչ Սոխակի շատ հարազատ, իւրայատուկ կերպարով, Ռիթա 
Գահուէճեւսնը՝ Օրդ. Պէրթոնի արկածախնդիր, դրամապաշտ հիւանդապահու– 
հիի դերով։ Իսկ Անդրանիկ Քէօմիւրճեան եւ Սարին Ադամեան ոստիկանի ան
ձայն ներկայութեամբ թատերական կեանքէն ներս իրենց անդրանիկ մկրտու
թիւնը արժանաւորապէս ստացան։

Բեմի վրայ երեւցող տեսարաններուն յաջողութիւնը շեշտուեցաւ շնորհիւ հե
տեւեալ անձերուն քուլիսային խղճամիտ ու պարտաճանաչ աշխատանքին ֊  բե– 
մավարներ՝ Դալար Շէշէթեան-Սարաֆեան, Աարա Ակրտիչեան, բեմայարդար֊ 
ման ձեւատրում՝ Թալին ժամկոչեան, լուսաւորում՝ Վիգէն Տարագճեան, ձայն, 
երաժշտութիւն՝ Սարօ Թովմասեան, զգեստատրման ձեւատրում՝ Շնորհիկ Աի– 
նասեան, բեմական մանրամասնութիւններու պատասխանատու՝ Մարի Զօ– 
քեան, յայտագրի պատրաստութիւն՝ Վարդան Իլանճեան, լուսանկար եւ տեսե– 
րիզ՝ Հրւսչ Զօքեան։

Ծափսւհարութիւններու տարաւիին տակ երբ դերասանները կրկին անգամ 
բեմ կը ներկայանային ընդունելու գնահատանքը երախտագէտ հանդիսատե
սին, Յարութ Չաթմաճեան չմոռցաւ մէկ առ մէկ բեմ հրաւիրելու բոլոր այն պա
տանիներն ու երիտասարդները, որոնք անցնող ամիսներու ընթացքին ժամեր 
տրամադրած էին՝ ճամբու ընկեր դառնալով ուղեւորութեան մը, որ բեմին վրայ 
կը կոչուի ներկայացում, իսկ սփիւռքեան մեր կեանքի մէջ միայն ու միայն կարե
լի է պիտակել որպէս հայերէնախօսութեան ուխտ։

Ի պատիւ Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի միօրեայ եւ ամէնօրեայ վարժարաններուն 
կ՛արժէ նաեւ շեշտել, թէ այս պատանիներուն մեծ մասը այդ վարժարաններէն 
շրջանաւարտ տղաք են, իսկ ԹՄՄ-ի «Ահեր Մկրտչեան» թատերախումբը տղոց 
սորվածը քաջալերող ու գործադրութեան հրաւիրող մշակութային միութիւն մը։

Նիւ Եորք, 26 Սեպտեմբեր, 2005  
«Նոր կեանք», Իէ. տարի, 13 Հոկտեմբեր, 2005, թիլ 44
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ՈՂՋՈՅՆ 90-ԱՄԵԱՅ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑԻՆ (1924-2014). 
ԿՐԹԱՍԻՐԱՑԸ ՄԵՐ ԵՐԿՈՒՔԻՆ ՀԱՄԱՐ

(Յուշ-պատառիկներ եւ սրտի խօսք՝
Միսաք եւ Զսւրմինէ Պօղոսեւսններէն)

1965-ի Օգոստոսին էր, որ առաջին անգւսմ Կրթասիրացի հին շէնքին բակէն 
ներս ոտք կոխեցի։ Տնօրէն Արմէն Տէր Պետրոսեանին հետ հանդիպում ունէի։ 
Նոր շրջանաւարտ դարձած ՀԼւսլէպի ՀԲԸՄ-ի Աազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլ– 
պէնկեան երկրորդականէն՝ դիմած էի ուսուցչութեան։ Անորոշութեան զգացումէն 
լարուած, սրտի տրոփիւնով կը սպասէի, թէ ինչպէս պիտի դիմւստրուէի Պարոն 
տնօրէնին կողմէ։ Իրեն յատուկ չափազանց հանդարտ ու մտերմիկ ժեստով մը 
Սոգագ֊էլ Արպայինի հին շէնքին խոշոր քարածածկ բակին փողոցի դռնէն դէպի 
հանդիպակաց կողմը գտնուող տեսչարանը ուղեկցելով՝ ներս հրաւիրեց զիս։

Դիմումնագիրս, ինքնակենսագրութիւնս եւ պահանջուած թուղթերս աչքէ 
անցնելէ ետք, մեր հանդիպումը հարց ու փորձէն աւելի երկար զրոյցի բնոյթ 
առաւ եւ հասաւ գիր ու գրականութեան։ Եւ... նշանակուեցայ հինգերորդ դասա
րանի պատասխանատու ուսուցչուհի, ինչպէս նաեւ 5-րդ եւ 6-րդ դասարաննե
րուն հայոց լեզոփ, պատմութեան եւ կրօնի դասատու։

Այդ օրուընէ սկսեալ Կրթասիրաց Վարժարանի դռները բացուած էին ինծի 
համար։ Մւսնաւանդ որ ապագայ ամուսինս՝ Միսաք Պօղոսեանը, ինչպէս նաեւ 
իր մայրն ու քոյրերը, շրջանաւարտ էին Կրթասիրաց Վարժարանէն եւ գործօն 
անդամը՝ Կրթասիրաց Շրջանաւարտից Միութեան։

Բւսուցչական ծառայութիւնս շատ երկար չտեւեց, սակայն ամուսնանալէս 
ետք եւ յաջորդող տարիներուն Կրթասիրացին հետ կապս ամրապնդուեցաւ 
միութենական աշխատանքներով Միսաքին հետ գործակցաբար եւ մէջ ընդ մէջ, 
ըստ պահանջի -  բացակայ ուսուցիչ մը փոխարինողի հանգամանքով։

1953-ին, նախակրթարանը աւարտելուն յաջորդ տարին իսկ, Միսաքը 
կ՚ընդգրկուի Կրթասիրաց Շրջանաւարտից Միութենէն ներս։ Զաւեշտներով, 
թատերական պատկերներ ներկայացնելով՝ զարկ կու տան շրջանի թատերա
կան կեանքին, ձմրան՝ երկրորդ յարկի վրայ գտնուող մանկապարտէզի երկար 
դասարանին մէջ, իսկ ամրան՝ բացօթեայ բակին մէջ «Աիվան»ը որպէս բեմ 
գործածելով։ Տարուէ տարի վարժարանին շրջանաւարտ պատանիները ան– 
միջապէս կը ներառոփն միութենէն ներս պասքէթպոլի եւ վոլիպոլի խումբեր 
կազմելով։ Կը կազմուին նաեւ ընկերա-մշակութային, մարզական, թատերա
կան յանձնախումբեր եւ կը գործադրուին զիրենք հետաքրքրող հաւաքոյթներ եւ 
պարտիզւսգնացութիւններ։
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1965-1978 թթ., մինչեւ մեր ընտանեօք Միացեալ Նահանգներ հաստատուի
լը, երկուքս ալ գործօն անդամներն էինք Կրթասիրաց Միութեան։ Երանելի 
օրեր էին, ընկերային ջերմ մթնոլորտ մը կը տիրէր։ Տարիներ շարունակ միութե– 
նական կեանքի համագործակցութեան տիպար եւ օրինակելի կազմակերպու
թիւնն էր Հալէպի մէջ Կրթասիրացը՝ իր ժրաջան անդամներուն եւ ծառայասէր 
ղեկավարներուն շնորհիւ։

Շատ ու շատ յիշատակներ կան ձեռնարկներէն, ճաշկերոյթներէն (400 հոգիի 
համար պատրաստուած մածունով քէօֆթէն - այնթապցիական եախնիլի քէօֆ– 
թէն - 12 քէօֆթէ իւրաքանչիւր անձի համար, ճաթլախ քէպապ - թոքի խորո
ված Սեպիլի բացօթեայ պարտէզին մէջ, իւրաքանչիւր սեղանին համար յատուկ 
պատրաստուած կրակարան տրամադրելով՝ ենթակային ուզած չափով խորովե
լու ազատութիւն տալու համար)։

Միութենական մեր կեանքը, ընկերային մարզին մէջ մանաւանդ, սքանչելի 
փորձադաշտ մըն էր երկուքիս համար ալ։ Մեր բոլոր ժողովներն ու կատարուե
լիք ձեռնարկներուն նախապատրաստական աշխատանքները տեղի կ՚ունենա
յին Սոգագ-էլ Արպայինի հին շէնքին մէջ։

Անձնական փորձառութիւնն եր էն ելլելով եւ հիմա մանաւանդ տարիներու 
փորձառութեան ակնոցով յետադարձ հայեացք մը նետելով կրկնակի կը հիա– 
նամ այն բոլոր ընկերային ձեռնարկներուն եւ մտայղացուած մշակութային 
ելոյթներուն վրայ, որոնց մասնակից էինք այդ օրերուն խումբ մը ժրաջան ու սի
րելի մեր բոլոր ընկերներուն հետ։ Նուիրումի եւ կամատր աշխատանքի խրայա– 
տուկ ոգի մը կը տիրէր։

Քառասուն տարի առաջ Կրթասիրաց Միութեան Գործադիր Մարմինը 
ծրագրած էր վարժարանին յիսնամեակին առթիւ Ոսկեայ Ցուշամատեան մը 
լոյս ընծայել (Եղիա Ատուրեան՝ ատենապետ, Միսաք Պօղոսեան՝ փոխ-ատե– 
նապետ, Զարմինէ Գ. Պօղոսեան՝ ատենադպրուհի)։ Քաղաքական պայման
ներու պարտադրանքով եւ որոշ նկատառումներով որոշուած էր տպագրութիւ
նը Պէյրութ՝ Խայամ տպարանին յանձնել։ Թ՜ուղթը գնուած էր։ Վարժարանի 
շրջանաւարտներուն խմբանկարները հաւաքուած, անունները կարելի ճշգրտու– 
թեամբ գրանցուած էին։ Որպէս ատենադպրուհի՝ պարտականութիւն տրուած 
էր ինծի բոլոր այդ նիւթերը հաւաքելու եւ դասաւորելու։ (Համակարգիչի չգոյու
թեան տարիներ էին, նոյնիսկ հայերէն գրամեքենայ չունէի ֊  ընթեռնելի ձեռա– 
գիրով պէտք էր կրկին ընդօրինակուէին բոլոր նիւթերը՝ գրաշարին գործը դիւ
րացնելու)։ Նոյն ձետվ նաեւ կը գրէի եւ կը ղրկէի Կրթասիրացի ձեռնարկներուն 
շնորհակալագիրերը պատկան անհատներուն կամ կազմակերպութիւններուն, 
իսկ թղթակցութիւնները կը ղրկուէին «Զարթօնք»ին եւ «Նոր Անթէպ»ին։

Յուշամատեանին համար տրուած մեր կոչին առաջին պատասխանողը Կր– 
թասիրացի երկարամեայ տնօրէն Գրիգոր Պօղարեանն էր (1929-1957)։ Վար–
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ժարանիե սկզբնական շրջանի պատմական աշխատութիւնը ղրկած էր Պարոն 
տնօրէնը իրեն յատուկ շատ մանր ձեռագիրով, որ կրկին պէտք էր գրի առնէի 
դիւրընթեռնելի դարձնելու։ Կոչ ուղղուեցաւ «Նոր Անթէպ» պարբերաթերթին մի֊ 
ջոցաւ, որպէսզի աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ տարածուած կրթասիրա– 
ցականներ իրենց յուշերով եւ վաւերագրական յօդուածներով յուշամատեանին 
բովանդակութիւնը իմաստալից դարձնէին։ Մ՜իաժամանակ անձնական նամակ
ներ ալ յղուեցան հեռաւոր երկիրներ գտնոտղներուն։ Նամակներ եւ նկարներ 
սկսան հասնիլ Կրթասիրացի սաներէն՝ Գերշ. Բաբգէն Եպս. Վարժապետեանէն 
(Ուաշինկթըն, Միացեալ Նահանգներ), Մայր Աթոռի պաշտօնական ամսաթերթ՝ 
«էջմիածին» ամսագրին օրուան խմբագիր Արթուն Հատիտեւսնէն, գրականա– 
գէտ Գէորգ Հատիտեւսնէն, վաստակաւոր ուսուցիչ Մարգիս Եափուճեանէն, Բիւ– 
րականի գիտաշխատոդ Արսէն Գւսլլօղլեանէն, Մոնթէվիտէոյի Այնթապի Հւսյրե– 
նակցական Միութեան նախագահ Նազարէթ Աթթարեանէն։

Տակաւին շատ անուններ կան յիշատակութեան արժանի, որոնք օրին ընդա
ռաջած էին այս հրաւէրներուն, սակայն մեր Միացեալ Նահանգներ փոխադրուե
լէն առաջ իմ ձեռքիս տակ գտնուող թոլոր նիւթերը, ժողովներու ատենագրու– 
թիւններն ու խնամքով պատրաստուած բոլոր տարեկան ատենագրութիւնները 
յանձնեցինք օրուան Կրթասիրացի Գործադիր Մարմնին արխիւին։

Պէտք է հոս յիշել նաեւ, որ այդ գրի առնուած նիւթերուն ամփոփ մէկ հա
մադրութիւնը հայերէն լեզոփ ուսուցչիս՝ Պարոն Հսւյկ Պարիկեանին հետապն
դումներով լոյս տեսաւ «Գեղարդ սուրիահայ տարեգիրք»ին 1976-1978 միացեալ 
թիլին մէջ՝ «Պատմութիւն Հալէպի Կրթասիրաց Միութեան եւ համանուն վար
ժարանին» ընդհանուր խորագրի տակ (էջ 405-416)։

Մնչ յուշեր կան մեր ժողովներէն, որոնք տեղի կ՚ունենային Կրթասիրացի 
«տախտակէ դասարանին» մէջ, որ միաժամանակ դպրոցի ուսուցչարւսնն էր։

Ոսկեայ Յուշամսւտեանի համար կազմուած յանձնախումբին անդամներն էին 
Տոքթ. Ալեքսան Քէշիշեան (Հալէպ), Ցակոբ Քիւրքճեան (մահացած՝ Հալէպ), Եդիա 
Ատուրեան (մահացած՝ Պոսթըն), Մարգիս Պալմանուկեան (կ՚ապրի Լոս Անճելըս), 
Զւսւէն Պարսումեան, Անի Իգնաւոիոսեւսն, Կարպիս Վարդանեան (կարծեմ տա
կաւին Հալէպ կ՚ապրին), իսկ Զարմինէ եւ Միսաք Պօղոսեան կ՚ապրին Նիւ Եորք 
(տես 65 ամեակի Կրթասիրացի Յուշամատեան, Հւսլէպ, 1994, էջ 353)։

Մեծ ուրախութեամբ ատենին ստացանք 65 ամեակի Յուշամատեանէն օրի
նակ մը։ Կրթասիրաց Վարժարանի 65 ամեակին (1924-1989) առթիւ լոյս տեսած 
այս հատորին մէջ այդ նիւթերուն որոշ մէկ մասը շրջանաւարտներուն նկարնե– 
րով Յիսնամեակի հաւաքածոյէն են, որոնք լոյս տեսած են Տոքթ. Թորոս Թորա– 
նեանի խմբագրութեամբ 1994-ին ծաւալուն մանրամասնութիւններով։

Եթէ երբեփցէ կարելի է եւ կամ արդար է առանձնացնել Կրթասիրաց Միու– 
թեան եւ դպրոցին առաքելութիւնը Հալէպի ազգային կեանքէն ներս եւ օգտա–
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շատ ներդրումներէն ընդգծել մի քանին միմիայն, ես պիտի ուզէի ծանրանալ 
հետեւեալ երկու կարետր կէտերուն վրայ.

Ա. ԴՊՐՈՑԱՇԻՆՈՒԹԻԻՆ
Անբացատրելի կորովով ու քաջութեամբ, Այնթապի հերոսամարտի ոգիով 

ու անմար ներուժով մը Ցեղասպանութենէն վերապրած եւ Հւսլէպ հասած ւսյն– 
թապցիները փարած են կրթութիւն եւ լոյս ճառագայթող օճախներ հիմնելու եւ 
վերապրող սերունդը լուսաւորելու գաղափարին։ Միութեան կազմութենէն ւսն– 
միջապէս ետք ձեռնարկած են դպրոցաշինութեւսն։ Առօրեայ հոգերուն, ըն– 
տանիք պահելու, գաղթականի հոգեվիճակը թօթափելով դպրոցաշինութեան 
փարիլ։ Հերոսական ձեռներէցութիւն կը պահանջէ 1915-ի ջարդէն եւ 1922-ի 
Այնթապի պարպումէն անմիջապէս ետք, 1924-ին հիմնել վարժարաններ՝ տղոց 
եւ աղջկանց առանձին բաժիններով, լոյս եւ յոյս սփռելու եւ ներշնչելու արա
բական հողերուն վրայ հասակ առնող, ծլարձակող հայ նոր սերունդին։ Փառք 
ու պատիւ, խունկ ու աղօթք այդ կորովը անմար պահող վերապրող սերունդէն 
հիմնադիր բոլոր սւնդամներուն։ Նոյն սերունդը հազիւ 20 ամեակ մը բոլորած՝ 
նոփրահաւաքի ձեռնարկներով կփրակւսնացնեն սեփական շէնք ունենալու 
երազը՝ Սոգագ-էլ Արպայինի շէնքը գնելով։

Իսկ 1967-ին 2869 քառ. մեթր տարւսծութեամբ հողաշերտը գնելով– Հալէպի 
այժմու վիլլաներու շրջանին մէջ -  1971-ին առաջին բահի հարուածով հիմը կը 
դրուի այսօրուան նորակառոյց շէնքին եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցտյ համալի֊ 
րին։ Նոյն ոգին ու կորովն է որ կը շարունակով) անցնող քսանամեակէն ի վեր 
տարուէ տարի բարեզարդելով այնթապցիներու Ս. Աստուածածին եկեղեցին, 
Կրթասիրաց Վարժարանը իր նորակառոյց արդիական սրահներով, ամառնա– 
յին պարտէզով, մանկապարտէզի, նախակրթարանի, միջնակարգի եւ երկրոր
դականի բոլոր յարմարութիւններով։

2009-ի ամրան, Հալէպ մեր այցելութեան ընթացքին ականատեսը եղանք 
աւարտական հանդէսին հիասքանչ գործադրութեան եւ Չէմպէրճեան երկրոր
դականին ընծայուած (համանուն բարերարէն) քիմիագիտութեան, ֆիզիքսի 
համար տրամադրուած նախանձելի արդիական յարմարութիւններով բարե
զարդուած դւսսասենեակներուն։

Այո, կրթասիրացեան ոգին է որ կը շարունակով։ սերունդէ սերունդ։
Բ. ՄՇԱԿՈԻ-ԹԱՑԻՆ ՀԱԱԱԳՈՐԾԱԿՑՈԻ-ԹԻԻՆ
Հալէպահայ Միջ-Միութենական Մարմնի Կազմութիւն
1969-ի նախօրեակին էր, երբ Կրթասիրաց Միութիւնը նամակ մը ստացաւ 

հայրենիքէն, Սփիւռքահայութեան Հետ Աշակութւսյին Կապի Կոմիտէէն -  ար
տասահմանի հայերուն յիշեցնելու համար, թէ ամենուրեք պատշաճ շուքով պի
տի տօնուէր Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեւսնին ծննդեան
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100 ամեակը։ Միութեան Գործադիր Մարմնին օրուան ատենապետ Եղիա 
Ատուրեանին համար ատաղձ էր այս նամակը, որպէսզի իր ստեղծագործ եւ հե
ռատես արժանիքներուն շնորհիւ ծաւալուն գործունէութիւն մը ծրագրէր եւ գոր– 
ծի լծուէր։ Նամակը լուրջի առնելով՝ ներկայացուց ժողովին եւ մեր բոլորին խան– 
դավառեց։ Անմիջապէս Վարչութեան անունով նամակներ խմբագրուեցան եւ 
ատենադպրուհիի հանգամանքով ձեռագիրովս օրինակներ պատրաստուեցան 
եւ ղրկուեցան հալէպահայ բոլոր կազմակերպութիւններուն եւ հայրենակցա– 
կան միութիւններուն անխտիր՝ իւրաքանչիւր միութենէն երկու ներկայացուցիչ 
խնդրելով նախապատրաստական առաջին ժողովի մը հրաւիրելու բոլորն ալ։

Նպատակը հալէպահայ մշակութային միութիւններու միջեւ մնայուն հա
մագործակցութիւն ապահովելն էր, մանաւանդ՝ հայրենի արուեստագէտները 
հիւրընկալելու եւ համայնքէն ներս այլ մշակութային ձեռնարկներ համագործակ– 
ցաբար ծրագրելու եւ ներկայացնելու ժողովուրդին։ Մինչ այդ իւրաքանչիւր միու– 
թիւն կը ջանար առանձին առանձին ընդունելութիւն կազմակերպել՝ հիւրընկա
լելու համար հայրենի հիւրերը։

Բաւական հետապնդումներէ ետք 8 միութիւններ ընդառաջեցին այս հրաւէր
ներուն։ Կազմուեցաւ Յովհ. Թումանեանի 100 ամեակի Յոբելենական Միջ– 
Միութենական Մարմին մը՝ հովանատրութեւսմբ Հալէպի ՀԲԸՄ-ի Սուրիոյ 
Շրջանակային Յանձնաժողովին։ Յանձնախումբը ինքզինք անուանեց Հալէպա– 
հայ Ս՜իջ-Միութենական Մարմին՝ իւրաքանչիւր մասնակից միութենէն երկու ան– 
դամ նշանակելով եւ նորակազմ մարմնին ատենապետ ընտրելով Կրթասիրացի 
ներկայացուցիչ Եղիա Ատուրեանը։

Այս Յանձնախումբին եւ Կրթասիրացի այլ անդամներուն գործօն ջանքերով 
լոյս տեսան Նիզար Խալիլիի թարգմանութեամբ Յովհ. Թումանեանի չորս գոր– 
ծերը արաբերէնով։

Այս առթիւ հալէպահայ մշակութային կեանքին մէջ ալ աւելի յատկանշական 
երեւոյթ դարձաւ Արմէն Տիգրանեանի երաժշտութեամբ եւ Յովհ. Թումանեանի 
խօսքերով «Անոյշ» օփերային 10 յաջորդական ելոյթները Յովհաննէս Կոստա– 
նեանի բեմադրութեամբ, իւրաքանչիւր ելոյթին ՀԲԸՄ-ի սրահը լեցնող հանդի
սատեսներով։

Այս աշխատանքներէն դուրս Միջ-Աիութենւսկան Մարմինը մեծ խանդա– 
վառութեւսմբ տարիներով հիւրընկալեց հայրենի բանաստեղծներն ու արուես
տագէտները՝ յաջորդաբար իւրաքանչիւր մասնակից միութեան ակումբին կամ 
կեդրոնին մէջ հիւրասիրելով հայրենի հխրերն ու մասնակից անդամները (Գա– 
րեգին Սետւնց, Յովհաննէս Բադալեան, Օֆելիա Համբարձումեան եւ շատ շատ 
ուրիշներ)։

290



Երբ այս օրերուն, այսօրուայ քաղաքական պայմաններուն ընդմէջէն եւ դիմա– 
տետրի միջոցաւ կը հետեւիմ Կրթասիրացէն ներս կատարուող աշխատւսնքնե– 
րուն, անբացատրելի յուզումով կը կարդամ մեր նոր սերունդին տարած իսկապէս 
հերոսական աշխատանքին մանրամասնութիւնները։ Երիտասարդ ուժեր, որոնց
մէ ոմանք ժամանակին իմ աշակերտներս էին եղած եւ այսօր պատասխանատու 
եւ հոգածու անհատներն են եւ Կրթասիրաց Վարժարանին, եւ թէ Միութեան։

Հակսաակ երկրին մէջ տիրող քաղաքական վերիվայրումներուն եւ Հւսլէպի 
այսօրուայ դժնդակ պայմաններուն՝ Վահան Թէքէեանի խօսքերն են, որ կ՚ւսր– 
ձագանգեն հոգիիս խորերէն.

է՝նչ է հոգին, Հայու հոգին...
... մերթ կ՚իջնէ վար ու մառախուղ կ՚ըլլայ մերթ 
Եւ մերթ ճերմակ ու վարդագոյն թերթ առ թերթ 
Կը տարածուի երեսն ամբողջ երկնքին,
Անհուն Հոգին, Հայու հոգին...

Ու կը գտնեմ զայն ցեխի մէջ կիսաթաղ...
Բայց զերթ զինոտր մ՚որ կը կռուի անդադար 
- Ցեխն ալ կ՚ըսեմ,– զայն աղտոտել չի կրնար,
Եւ ընդմէջէն իր այդ ցեխին, սարսռագին 
Կը համբուրեմ Հայու յոգնած, Սուրբ հոգին...։

***

Սիրելի՛ Հալէպի կրթասիրացականներ, հետեւելով այս տարուայ շրջանաւար– 
տական հանդէսին, Յուլիս 6-ին, 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններուն Կրթասիրացի 
վկայականաց բաշխման հանդէսին մանրամասնութեան, հրճուանքով կարդա
ցի յաջողութեան լուրերը, կարդացի նաեւ, թէ լռութեան պահով մը յարգեցիք յի– 
շատակը «զոհերուն», «զոհերուն»... որ զոհերուն։

Ու ես անգամի մը համար եւս «սարսռագին» փշաքաղուեցայ՝ մտածելով եւ անդ– 
րադառնալով, թէ որ զոհերուն համար էր այս մատղաշ տղոց յարգանքի պահը։

Չէ որ արդէն 100 ամեակի սեմին ենք, Զարդէն վերապրոդի, գաղթական 
կամ որբուկ ըլլալու ծանր փոշին շատոնց թօթափած էինք... պէտք էր թօթափած 
ըլլայինք։

Կը սթափիմ՝ ի լուր հանդէսին մանրամասնութեան, ներկայացուած յայ– 
տագրին որակին, հիանալով, հպարտանալով կը գոչեմ ի լուր աշխարհին...

-  Ցեխն ալ կ ՚ըսեմ,֊ զայն -  հայու հոգին ֊  աղտոտել չի կրնար,
Եւ...
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Կը համբուրեմ իւրաքանչիւրիդ, Հւսյու յոգնած, բայց կորովի, այդ Սուրբ հո
գին, մեր սիրելի ու թանկագին կրթասիրացականներ։

Վստահ եմ, որ Այնթապէն Հւսլէպ հաստատուած Կրթասիրացի հիմնադիրնե
րուն հոգին ալ կը հրճուի ձեզմով, եւ մեր բոլոր նախնիներուն ոգին կը շարունա
կէ յաւէտ ապրիլ ձեզմով։

Նիւ Եորք, 16 Յոււիս, 2014

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՆԻՒԵՈՐՔԵԱՆ ԲԱԺԱԿԻ ՊԱՀ ՄԸ 
ՊՈԱՍԱՀԱՅ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ 

ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՄԲ

Օքլանտ Կւսրտընզ, Նիւ Եորք -  Դեկտեմբեր 7֊ի յետմիջօրէին Սբ. Նահատա– 
կաց եկեղեցտյ Դալուստեան սրահը ժամադրավայրն էր գրասէր հասարակու
թեան մը, որ մղոնները անտեսելով՝ հաւաքուած էր հեռաւոր Թ՜որոնթոյէն, Լ,ոս 
Անճելըսէն եւ Միացեալ Նահանգներու այլ շրջաններէն սերունդներով իրարմէ 
բաժան, սակայն նուիրումով կրթական ու գրական աշխարհէն ներս իգական 
սեռի արժանաւոր երկու ներկայացուցիչներուն յարգանք մատուցելու։

Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Նիւ Եորքի Էսաեան-Կեդրոնական Սանուց 
Միութեան կողմէ՝ յիշատակելու համար հանգուցեալ կրթական մշակ, տնօրէնու– 
հի Օրդ. Հերմինէ Գալուստեանի ծննդեան 100 ամեակը։

Էսաեան-Կեդրոնական Սանուց Միութեան աւանդական Բաժակի Պահն էր՝ 
Նիւ Եորքի մասնւսճիւղին կազմակերպութեամբ եւ ատենապետութեամբը Տիար 
Արթօ Խրիմեանի, նշելու համար վաստակաշատ տնօրէնուհիին դարադարձը, 
որուն համար յատուկ հրաւիրուած էր վաստակաշատ մանկավարժին սիրւսսուն 
սանուհիներէն, Պոլսոյ «Մարմարա» օրաթերթի փոխ֊խմբագրապետուհի Օրդ. 
Մաքրուհի Պ. Յակոբեանը։

Հայկական Պոլիսն էր, որ կը վերակենդանանար իր ջերմութեամբ եւ մա– 
նաւանդ՝ ւսրեւմտահայերէնի բիւրեղեայ կարկաչումով։

Ի պատիւ պոլսահայերուն, էսւսեանցիներուն եւ կեդրոնականցիներուն՝ այս 
սրահին պատերն ու ներկաներուն ականջները շատ շատոնց յայտագիր մը իր 
ամբողջութեանը մէջ միմիայն հայերէնով չէին ըմբոշխնած։

Կիրակի, Դեկտեմբեր 7-ն էր։ Ո՞վ կրնար մոռնալ 26 տարի առաջ հայ աշ֊ 
խարհի բազկերակը սառեցնող բնութեան բերած այն արհաւիրքը, որ բազմա– 
հազար անմեղ զոհեր խլեց եւ նոյնքան եւ աւելի հազարներով հայրենի քոյր-եղ– 
բայրներ ւսնտուն-ւսնապաստան թողուց։

292



Ատենապետ Արթօ Խրիմեաե հրաւիրեց Սբ. Նահատակաց եկեղեցւոյ հովիւ 
Արժ. Տ. Աբրահւսմ Քհնյ. Մալխասեանը, որպէսզի հոգեհանգստեան աղօթքը 
նուիրէ Սպիտակի, Լենինականի եւ շրջակայ վայրերուն բոլոր զոհերուն յիշւս– 
տակին՝ ներկաներուն յոտնկայս յարգալից ունկնդրութեամբ։

Պրն. Խրիմեսւն իր կարգին բարի գալուստի խօսքով պատշաճօրէն ներկսւ– 
յացուց հիւրերը, հեռուէն ու մօտէն ներկայ գտնուող յարգարժան էսաեան֊կեդ֊ 
րոնականցիները, ներկաներուն մէջ գտնուող ամէնօրեայ եւ շաբաթօրեայ վար
ժարաններու տնօրէնուհիները եւ հրաւիրեց օրուան հանդիսավար Նիւ Եորքի 
էսաեան Սանուց Միութեան հիմնադիրներէն Տիկ. Զուարթ Պալըգճեանը։ Տի
կին Պալըգճեան ոչ միայն պոլսահայութեան, այլ նիւեորքահայութեան համար 
ծանօթ դէմք մըն է իր ասմունքի գեղեցիկ ելոյթներով եւ բեմական շատ տպաւո
րիչ կատարումներով։

Տիկին Պալըգճեան, շնորհալիօրէն ստանձնելէ ետք իր պաշտօնը, ճարտարօ֊ 
րէն վարեց ձեռնարկը մինչեւ վերջ իր պարտականութիւնը լիուլի գործադրելով։ 
Առաջին հերթին հանդիսավարը յիշեցուց, որ սգատօն մը չէր այս ձեռնարկը Օրդ. 
Հերմինէ Գալոատեանին յիշատակին, այլ՝ արժանաւորապէս ապրուած կեանքի 
մը տօնախմբութիւնը՝ յիշելու եւյիշեցնելու վաստակաշատ մանկավարժին անցած 
ուղին 1914֊էն սկսեալ, կեանքին ոդիսականը իր բոլոր վերիվայրումներով եւ վե
րակենդանացնելու իր սաներուն հոգիներէն ներս թողած անմոռանալի յուշերը։

Ապա Բաժակի Պահ աւանդութեան տուրք տալով՝ Տիկ. Պալըգճեան ներկւս– 
ներուն մէջէն հրաւիրեց ամէնէն երիտասարդ եւ ամէնէն երէց շրջանաւարտները 
թէ էսաեանի եւ թէ Կեդրոնականի սաներուն։ Աւելի քան տասնեակ մը շրջա
նաւարտներ, տարիներու տարբերութիւնը մէկդի դրած, հպարտութեամբ ներ
կայացան բաժակ ի ձեռին կենաց բարձրացնելու Հերմինէ Գալուստեանին եւ 
բոլոր ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու խնկելի յիշատակին։ Թորոնթոյէն ամենակրտ
սեր շրջանաւարտն էր Դալար Արսլանեան-Մարկարոսեան, իսկ երէց սերուն
դի ներկայացուցիչներէն էին «Աարմարա»ի հաւատարիմ ընթերցող Տիկ. Անժէլ 
Պաշեան եւ «Մարմարա»ի նիւեորքեան աշխատակիցներէն եւ Օրդ. Հերմինէ 
Դալուստեանի գործակից Տիկ. Ոսկի Տաղտելէն։

Երաժշտական գեղեցիկ ծաղկեփունջով մը ներկաներուն գեղարուեստս։֊ 
կան վայելք պատճառեց Պոսթընէն ժամանած դաշնակահարուհի Տիկ. Թանիա 
Պարթեւեան՝ դուստրը պոլսահայ մէկ այլ արժէքաւոր ուսուցիչ Տոքթ. Ւսոսրով 
Պարթեւեանի, արդարացնելով իր մասնագիտութեան մէջ արժանացած բոլոր 
դրուատանքները։

Օրուան հիւր բանախօսը ներկայացուց Միջին Արեւելքէն Միացեալ Նահանգ
ներու թէ Հայաստանի մէջ իր ծաւալուն աշխատանքով ծանօթ մտատրական, 
լրագրող, հրապարակագիր եւ շարք մը «Հանդիպումներ» հատորներու հեղի
նակ Պրն. Ցակոբ Վարդիվառեանը։
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Պրն. Վարդիվառեան խոր գնահւստանքով ընդգծեց Օրդ. Մևւքրուհիին տա
րած աշխատանքը «Աւսրմւսրա»էն մինչեւ «Ս. Փրկիչ» պարբերաթերթին որա– 
կատր թիլերուն խմբագրապետութիւնը։ Ան յատկապէս ընդգծեց այն հանգա
մանքը, թէ Օրդ. Մաքրուհին մին է մատի վրայ հաշուող իգական սեռի մամուլի 
նուիրեալ ներկայացուցիչներէն (Սեզա, Շաքէ Վարսեան, Արփիկ Միսաքեան)։ 
Ան նաեւ շեշտը դրաւ այն իրողութեան, թէ ի հեճուկս մեր արտասահմանեան 
կեանքի դժուարութիւններուն՝ Պոլիսն ու պոլսեցին տակաւ կը պահպանեն 
իրենց հայաշունչ մթնոլորտը, որ «Պոլսւսհսւյուն դիմագիծն է իր եկեղեցասիրու– 
թեամբ եւ կրթասիրութեամբ»։ Պրն. Վարդիվառեան թուեց նաեւ այն բոլոր գնա– 
հատագիրներն ու պատուոյ շքանշանները, որոնք Օրդ. Յակոբեանին տարինե
րու վաստակը արդարօրէն կը պսակեն։

Հերթը հասած էր լսելու օրուան հիւրն ու բանախօսը՝ Օրդ. Մաքրուհի Պ. Յակո– 
բեանը, որ յոտնկայս ծափահարութիւններով դիմւստրուեցաւ։ Օրդ. Ցակոբեան նախ 
յւսւուր պատշաճի իր շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը յայտնեց Բաժակի 
Պահը կազմակերպող յանձնախումբին, Սբ. Նահատակաց եկեղեցտյ հովիւ Արժ. Տ. 
Աբրահամ Աւս|խւսսեանին, հեռուներէն այս ձեռնարկին համար ժամանած պոլսա– 
հայերուն եւ զինք հիւրընկալող Տաղտելէն եւ-Բէսքինեւսն ընտւսնիքներուն։

Օրդ. Յակոբեան իր խօսքը սկսաւ՝ կարդալով ողջոյնի խօսքը «Մարմւսրւաի 
երկարամեայ վաստակաշատ խմբագրապետ եւ «Յուշւստետր»ի անվերջանալի 
հատորներուն անզուգական հեղինակ Ռոպէր Հատտէճեանին։ Պրն. Հատտէ– 
ճեան, ինչպէս միշտ, ճշգրտօրէն կը բնութագրէր օրուան խորհուրդը՝ գնահա
տելով պոլսահայուն կապուածութիւնը իր արմատներուն հետ, որոնք աշխարհի 
չորս ծագերուն միասին կը տանին յարգանքն ու սէրը իրենց թանկագին դպրոց– 
ներուն եւ գիտեն պանծացնել «երջանկայիշատակ հիմնադիրներուն անուններն 
ու կտակները»։ Անդրադառնալով Օրդ. Գալուստեւսնին թողած ժառանգին՝ ոս– 
կեայ գրչի տէր Հատտէճեան կ՚աւելցնէր. «Օր. Հերմինէ Գւսլուստեանը, տնօրէ– 
նուհին, մէկը, որ իր հեղինակաւոր ինքնութեամբ ու գործելակեպով լրիւ արժետ– 
րեց ու բարձրացուց այս «Տնօրէնուհի» բառին իմաստը»։

Ապա շարունակելով մեր յարգելի խմբագրապետը կ՚աւելցնէր. «Կը մտածեմ 
թէ գրագէտէն կը մնայ գիրք ու բանաստեղծութիւն, երաժշտական յօրինողէն կը 
մնայ սէնֆոնի կամ երգ, քանդակագործէն կը մնայ քանդակ, նկարիչէն նկար։ 
Իսկ ինչ կը մնայ ուսուցիչէն։ Ոչինչ։ Ոչ անշուշտ։ Կը մնայ անոր աշակերտը, 
երախտագէտ սանը»։

Ահաւասիկ այդ երախտագէտ սաներու հոյլն էր, որ այսօր հաւաքուած էր, եւ 
արժանաւոր ներկայացուցիչ սանուհին արժանավայելօրէն պիտի պանծացնէր 
անոր յիշատակը։

Օրուան հիւր Օրդ. Մաքրուհի Պ. Յակոբեան կու գար Պոլիսէն։ Այն Պոլիսէն, 
որ այսօրուայ մեր արտասահմանեան պայմաններով տակաւին իր գիրկին մէջ
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կը սնուցանէ 16 հայկական վարժարաններ, որոնցմէ էսաեանը 119 տարեկան է 
(հիմնուած 1895-ին) եւ Կեդրոնականը 128 տարեկան (հիմնուած՝ 1886-ին)։

Իր բիւրեղեայ արեւմտահայերէնով Օրդ. Մաքրուհին Նիւ Եորքի խաժամու
ժին մէջ ժանգոտած մեր ականջները փայլեցնել ջանաց։

Ան եկած էր իրաւամբ «Բարոյական ծաղկեպսակներ զետեղելու մեր վարժա
րաններու հիմնադիրներուն եւ բարերարներուն շիրիմներուն վրայ եւ անդորրաւէտ 
կեանք եւ առողջութիւն մաղթելու ի կեանս եղող բոլոր ուսուցիչներուն»։

Օրդ. Յակոբեան վեր առաւ Օրդ. Գալուստեանի ժառանգ թողած նկարագրի 
յատկանշական գիծը. «Հզօր անհատականութեամբ, խրոխտ նկարագրով եւ 
իր ազգային պատկւսնելիութեամբ խորապէս հպարտ կրթական մշակ էր ան, 
որ իր սաներուն հոգիներէն ներս կը դարբնէր այն համոզումը, թէ բարոյական 
նկարագիրը գիտութենէն առաջ գու գայ»։

Օրդ. Մաքրուհին վկայեց նաեւ, թէ Օրդ. Գւսլուստեան, հակառակ անոր, որ 
մասնագիտացած էր գիտական ճիւղէն ներս, «մեր լեզուն կը գործածէր իր ամէ
նէն բիւրեղեայ շքեղանքին մէջ»։

Ի զուր չէր, որ Օրդ. Գալուստեանի սանուհին, անդրադառնալով վաստակին 
վայել շնորհուած մրցանակներուն եւ պատոտյ մետալներուն, իրեն սրտին մօտ կը 
համարէր իր ամէնէն առաջին՝ «ճումհուրիէթ» մրցանակը, որ տրամադրուած էր 
բարերար Վահրամ Գաբրիէլեանի կողմէ՝ որպէս «Մայրենի լեզուի մէջ դասարա
նին առաջինը» հանդիսացող սանուհին, ձեռամբ Տոքթ. Վարդ Շիկահերին։

Այո, մեր պատուական հիւրը բոլոր ներկաներուն հոգիներէն ներս ներարկեց 
երախտաշատ մանկավարժին յիշատակին ամոռնալիութիւնը եւ մեզ իր հետ 
տանելով միասնաբար զետեղել տուաւ «Մեծասքանչով հիւսուած քնքուշ ծաղկե
փունջ մը անոր բարոյական գերեզմանին վրայ»։

Ցայտւսգրի աւարտին Տիկին Ռիթա Բէսքինեան, որպէս նախկին ատենապե
տուհին էսաեան֊Կեդրոնւսկան Սանուց Միութեան, պերճախօս իր հայերէնով 
սրտի խօսքը յղեց ներկաներուն, երախտագիտութիւնը յայտնեց մասնակցող
ներուն, քաջալերեց, որ ներկաները իրենց առատաձեռնութեամբ գնահատեն 
ու քաջալերեն էսաեան, Կեդրոնական վարժարանները եւ հայ մամուլը։ Ապա 
հրաւիրեց իր մօրը՝ Ոսկի Տաղտելէնին, որ իր կարգին հիւմորով խառն ապրուած 
յուշերով վերստին կեանքի կոչեց անմոռանալի մանկավարժին յիշատակը։

Դար մը վերջ ահաւասիկ պատգամը մէկ էր...
Կեանքի թոհուբոհին հետ տնօրէնուհի Օրդ. Հերմինէ Գալուստեանին կեան

քին յարդը պատմութեան հետ քշեր-հեռացեր էր մեզմէ, սակայն ոսկեայ ցորեանի 
արժէքով իր վաստակին ադամանդեայ յիշատակը կը մնար մեր հոգիներէն ներս։

Նիւ Եորք, 8 Դեկտեմբեր, 2014
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ՊՈԱՍԱՀԱՅ ԱՍՏՂԻՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՄԵՐԳԸ 
ՆԻՒԵՈՐՔԵԱՆ ԱՍՏՂԵՐՈՒՆ ՏԱԿ

Անցնող 25 տարիներէ ի վեր Հայ-Ամերիկեան աւանդական երեկոն Նիւ Եոր– 
քի ևոնկ Այլընտ շրջանի բացօթեայ համերգ-երեկոներէն մէկն է, ուր տեղւոյն 
քաղաքապետարանը կը քաջալերէ շրջանին մէջ բնակութիւն հաստատած զա
նազան ազգութիւններուն ինքնուրոյն մշակոյթը գնահատելու եւ ազգութիւնները 
իրարու ծանօթացնելու միտումով։

Օգոստոս 16-ի երեկոյեան կանաչազարդ Այզընհաուրի անուան հանրային պար
տէզին լիճի ափին գտնուող Հէրրի Չէյփըն բացօթեայ համերգասրահին շուրջ խուռ
ներամ հաւաքուած էին Մեծն Նիւ Եորք - Նիւ ճըրզիի հայութիւնը, մասնատրաբար՝ 
պոլսահայ աստղ Պարթեւ Կարեանը նիւեորքեան աստղերուն տակ վայելելու։

1990 Օգոստոս 18-ին տեղի ունեցած էր իր տեսակին մէջ առաջին այս երե
կոն՝ շնորհիւ լոնկայլընտաբնակ Քէթրին Ազատեան-Ո-ատմընին (այժմ հանգու֊ 
ցեալ), եւ Աոնկ Այլընտի Նասսօ շրջանի խորհրդարանի անդամ Տիար Կրէկորի 
Փիթըրսընին հովանատրութեամբ եւ արտօնագրով։

Քէթրին Ազատեանի կողքին էին իր եղբայրը՝ Սէմ Ազատեանն ու եղբօրոր
դին՝ Սետրիք Մելքոնեանը, որոնք կրցան ներգրաւել խումբ մը շրջանի հայոր– 
դիները ամէն տարի կազմակերպելու նման երեկոներ, որոնք ոչ միայն առիթ կը 
ստեղծէին շրջանի հայ արուեստագէտ-երաժիշտ-երգիչ֊պարախումբերը քաջա
լերելու, այլ՝ ձրի մշակութային ամառնային վայելքի երեկոներ նուիրելու շրջանի 
հայութեան եւ հետաքրքիր այլ ազգութեամբ քաղաքացիներուն։

Օգոստոս 16-ի երեկոյեան օրուան հանդիսավարն էր Սրբոց Նահատակաց 
Ամէնօրեայ Վարժարանի փւսյլուն շրջանաւարտներէն եւ Նիւ Եորքի ՀԲԸԱ-ի 
գրասենեակէն ներս կրթական բաժանմունքին մէջ բարձր պաշտօնի տիրացած 
Օրդ. Նաթալի Գաբրիէլեանը։ Ան ճարտարօրէն յառաջ տարաւ օրուան յայտա– 
գիրը գեղեցիկ եւ սահուն երկլեզու իր խօսքով։ Օրուան հանդիսավարը յարգան
քի իր խօսքերով շնորհակալութիւն յայտնեց յատկապես վարչաշրջանի գործա
դիր քաղաքապետ Տիար էտ Աանկանոյին, որ տարիներու իր քաջալերանքին 
համար կը ճանչցուի որպէս պաւրուակւսլ հայ-ամերիկացի: Օրդ. Գաբրիէլեան 
գնահատանքի շարքը երկարելով շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր առատա
ձեռն նուիրատուներուն, մասնակից արուեստագէտներուն եւ մանաւանդ ան
ցեալի ու ներկայի յանձնախումբերու անդամներուն եւ ատենապետներուն։ Հա
մերգը թէեւ անվճար է, սակայն, ինչպէս միշտ, յարակից ծախսեր կան, որոնք 
մեր համայնքի առատաձեռն նուիրատուներուն շնորհիւ կը լուծուին։

Օրուան ձեռնարկը սկսած էր աւելի կանուխ քաղաքապետին գնահատան
քի պարգեւատրումներով։ Անցնող 25 տարիներու ընթացքին յանձնախումբը
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կը նշանակէ մեծւսրեալներու թիլը եւ կը ներկայացնէ քաղաքապետարանին։ 
Այս տարուայ մեծւսրեալներն էին Քուինզ շրջանի մէջ գտնուող երկու հայ եկե
ղեցիներու հովիւներ՝ Արժ. Տ. Աբրահամ Քհնյ. Մալխասեան (Սրբոց Նահաւոա֊ 
կաց Հայց, եկեղեցի) եւ Արժ. Տ. Նարեկ Քհնյ. Թրթռեւսն (Ս. Սարդիս եկեղեցի)։ 
Միաժամանակ մեծարուեցան նաեւ երկու եկեղեցիներու համայնքէն ժրաջան 
կամաւոր հայուհիներ Անի Միննէթեանն ու էմի Կոսւոանեսւնը։

Գնահատանքի շարքը ներառած էր նաեւ հայ դպրոցի աշակերտը։ Ամէն տա
րի Վարդանանց Ասպետներու էջմիածին դահլիճը կը պարգեւատրէ հայ ամէնօ– 
րեայ վարժարանի շրջանաւարտներէն մին հայ համայնքէն ներս։ Այս տարուայ 
պարգեւատրեալն էր Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի 2015-ի 
շրջանաւարտ Ս՜իշէլ Աջպահեանը՝ ձեռամբ Տիար էտուըրտ Պարսամեանին եւ 
Սէմ Մելքոնեանին։

Ցայտագրին մաս կը կազմէր նաեւ մանկաբոյժ Լին Չէթինի ելոյթը։ Բժշկուհի 
Չէթին Սրբոց Նահատակաց եկեղեցտյ ժրաջան անդամուհիներէն է, որ 4 տարի 
ծառայած է եկեղեցտյ Ծխական Խորհուրդի ամէնէն երիտասարդ եւ իգական սեռի 
ներկայացուցիչ ատենապետուհիի պաշտօնով, ինչպէս նաեւ ներկայիս կը ծառայէ 
բազմազան պաշտօններու կողքին եկեղեցտյ ամսաթերթ «Նարեկ» տեղեկատուին 
խմբագրական կազմի մէջ։ Ան անդրադարձաւ մեր համայնքէն ներս տեղի ունեցած 
եւ տարին բոլոր շւսրունակոտղ Ցեղասպանութեան 100 ամեակին նուիրուած ձեռ– 
նարկներուն՝ «Կը յիշենք եւ կը պահանջենք» ընդհանուր խորագրի տակ։

Ցայտագրին գեղարուեստւսկան բաժինը կ՚ընդգրկէր նաեւ Մայքըլ Կոստա– 
նեան եւ իր նուագախումբին երաժշտական բաժինը։ Նուագախումբին անդամ– 
ներն են ճէրի Պզտիկեան, ճան Դարբինեան, Սեւան Սիմոնեան, Րաֆֆի Մա– 
սոյեան, գրեթէ բոլորն ալ հայ երաժշտութեան սիրահար ինքնուս տեղական 
երիտասարդ ուժեր, որոնք անցնող երկու տասնամեակներուն Արա Տինքճեանի 
ոճով հայ աւանդական երաժշտութեան ռիթմերուն տակ կը ճոխացնեն հայկա
կան հաւաքոյթները։

Երեկոյեան երկրորդ բաժինով բեմ հրաւիրուեցաւ հիւր երգիչ Պարթեւը։ Պոլ– 
սէն Հայաստան եւ ամերիկահայութեան հանրաճանաչ երգիչ աստղը՝
-  Պարթեւ, ծանօթ դէմք է մանաւանդ նիւեորքահայութեան իր անմիջական, 
մտերմիկ ժեստով եւ գերազանց կատարողութեամբ։ Ան առանձինն թէ նուագա
խումբ է եւ թէ երգիչ, որ գիտէ հմայել իր ունկնդիրները, ինչպէս նաեւ ամէնէն 
դժկամ հանդիսատեսին անգամ ոտքի կը հանէ պարելու իր երդերուն սահուն 
յաջորդականութեամբ։

Հայ լեզուի ու երգի ջատագով Պարթեւ անցնող քսանամեակին երկու առիթ
ներով ճոխացուցած է Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանին տա
րեկան պարահանդէսները՝ թէ խուռներամ ներկաները ուրախացնելով եւ թէ
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նպաստելով վարժարանին դռները բաց պահող հանգանակութեան յանձնա
խումբին աշխատանքներուն։

18 տարեկանէն կիթառի եւ ապա դաշնակի դասերով սկսող հայ երաժշտու
թեան խնկարկու սիրահար Պարթեւը իր յարատեւութեամբ ոչ միայն սիրուած եւ 
գնահատուած երգիչ է, այլ առաջին անգամ ըլլալով՝ Պոլսոյ մէջ Ցակոբ եւ Գա– 
րոլին Մամիկոնեւսնի ճպոտին ներքեւ յաջողած է 70 հոգինոց սիմֆոնիկ նուա
գախումբ մը կեանքի կոչել։ Ան պարգեւատրուած է Օրմանեան Պատրիարքի 
մետայլով՝ ձեռամբ Գերշ. Արամ Արք. Աթէշանին։

Կիրակի օրուան բացօթեայ այս համերգին նախօրէին Պարթեւ բազմահա– 
րիւր ներկաները խանդավառող ելոյթ մը եւս ունեցաւ բարեկամներու եւ հիա– 
ցողներու մտերմիկ խումբի մը՝ մօտաւորապես 150 հոգինոց Գալուստեան սրա
հին մէջ զինք սիրող եւ իր ձայնին կարօտած հանդիսատեսին համար։ Երկու 
ելոյթներուն ալ կազմակերպչական յանձնախումբին ատենապետն էր Պարոն 
Նուրհան Ատարեան, որ հանգամանօրէն ներկայացուց Պարթեւը։ Նիւեորքա– 
հայութան հայ երգ սիրող դասակարգին արդէն իսկ հարազատ մէկ անդամն է 
երգիչ Պարթեւ, որ ջերմ ծաւիողջիւններով դիմաւորուեցաւ։

Պարթեւ -  ըստ իր սովորութեան ֊  առանձինն իր երգերով եւ նուագով ուրախ 
մթնոլորտի մէջճոխացուց երեկոն՝ պարահարթակը միշտ խճողուած պահելով։

Զերմ շնորհաւորութիւններ անցնող 25 տարիներու ընթացքին Հայ-Ամերի֊ 
կեան այս երեկոյեան առթիւ պարգեւատրման արժանացող հայորդիներուն, 
օրուայ հանգիսավար Նաթալի Գաբրիէլեանին, մանաւանդ աւանդական այս 
ձեռնարկին կազմակերպչական յանձնախումբի բոլոր անդամներուն՝ ատենա– 
պետութեամբը Պարոն Նուրհան Ատարեանին։

Բոլորին վարձքը կատար։

Նիւ Եորք, Սեպտեմբեր 2015

ՌՈՊԷՐԹ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 
ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

2017 Յունուար 5-ի երեկոյեան, Ս. Ծննդեան ճրագալոյցի արարողութե– 
նէն ետք, Ս. Վարդան Մայր Տաճարի ժամուորներն ու արուեստասէր նիւեոր֊ 
քահայերը հիւրերն էին Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տ. Խաժակ 
Արք. Պարսամեանին՝ միասնաբար ողջունելու նիւեորքահայ համայնքէն ներս 
ճանչցուած արուեսւոագէտ-լուսանկարիչ Ռոպէրթ Կարապետեանի ծննդեան 
80 ամեակը եւ արուեստի կեանքի նուիրումին 60 ամեակը։ Հոգեւոր հայրերն 
ու հիւրերը Սրբազան <օր առաջնորդութեամբ ցուցասրահ հաւաքուեցան՝ դի–

298



տելու եւ հիսւնալու բազմատաղանդ այս արուեստագէտին անհամար նկւսրնե– 
րէն ընտրուած սեւ-ճերմակ նկարներու այս հաւաքածոյին։ Առաջնորդ Հայրը իր 
օրհնութեան խօսքով դրուատեց Ռոպէրթ Կարապետեանի տաղանդն ու բազ
մազան ներդրումը մեր արուեստի աշխարհէն ներս։ Շնորհաւորեց զինք իր ութ– 
սունամեայ տարեդարձին ու մասնաւորաբար անցնող վաթսուն տարիներուն 
արուեստի աշխարհէն ներս իր բերած բազմազան ներդրումին համար։

Տոքթ. Հրանդ Մարգարեան սահիկներու ցուցադրութեամբ հանգամանօրէն 
մանրամասնեց Կարւսպետեանին կեանքի շրջանները սկսած իր Եղիշէ Չւսրեն– 
ցի անուան վարժարանի դպրոցական գրասեղաններէն մինչեւ արուեստագէ
տին «Պահը» բռնող ոսպնեակէն անմահացած այս գլուխգործոցները, որ այդ 
օր պատերը կը զարդարէին։ Տոքթ. Մարգարեան իրաւամբ ընդգծեց Կարապե– 
տեանին աւանդը՝ ըսելով. «Ան ազգային պահակ մըն է, գրեթէ հայրենի եւ ար– 
տասահմանեան բոլոր թերթերուն մէջ կը գտնէք համայնքի գործունէութիւննե֊ 
բուն մասին Ռոպէրթին գործերը»։

Նիւ Եորքի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի ընտանիքին 
անունուվ խօսք առաւ Զարմինէ Պօղոսեան։ Ան «Խօսք երախտիքի» վկայագրով 
շեշտեց, թէ ինչպէս Կարապետեանի ոսպնեակը արուեստի խորան մը ստեղծած 
է մեր մեծերուն կեանքէն՝ յանձնելու գալիք սերունդներուն։ Պօղոսեան երախ– 
տագիտութեամբ շնորհակալութիւն յայտնեց Կարապետեանին, որ անցնող 
տասնամեակին կամատրապէս (այսինքն՝ առանց նիւթական ակնկալութեան, 
որ ամերիկեան կեանքի ըմբռնումով հազուագիւտ երեւոյթ է) իր թղթակցութիւ
ներով եւ նկարներով հայրենի եւ Սփիւռքի մամուլին հասցուցած է վարժարանի 
(ՍՆԱՎ) ձեռնարկներուն եւ շրջանաւարտական հանդէսներուն նկւսրագրութիւն– 
ները։ Վարժարանը երախտապարտ է այն բոլոր հրաշալի նկարներու շարքին 
համար, որ Կարապետեանի ոսպնեակին նուէրն է վարժարանի արխիւին։

Ցուցահանդէսի բացման հակիրճ յայտագիրը եզրափակուեցաւ օրուան յոբե
լեար արուեստագէտին ամփոփ եւ ի սրտէ բխող շնորհակալութեան եւ երախ
տագիտութեան խօսքով՝ ուղղուած Սրբազան Հօր՝ հովանաւորութեան, եւ Արթօ 
Րրբերեանին՝ այս ցուցահանդէսին կւսզմակերպչական աշխատանքին համար, 
ինչպէս նաեւ բոլոր ներկաներուն։

Ներկաները երկար մնացին ցուցասրահին մէջ՝ վայելելու արուեստի սրահին 
պատերը զարդարող սեւ-ճերմակ նկարներու հրաշալի շարքը։ Անոնք կեանքի 
կը կոչէին Վահրամ Փափազեանն ու Ազատ Գասպարեանը, Վեհափառ Վազ– 
գէն Առաջինը, Երուանդ Քոչարն ու Մարտիրոս Սարեանը, Օհան Դուրեանը, 
Ոփլիըմ Սարոյեանն ու Պարոյր Սեւակը, Գրիգոր Խանճեանն ու Առնօ Պապա– 
ճանեանը։ Հանդիսատեսին նայող լուսանկարները վերակենդանացուցին այն
պիսի պահեր, որոնք այլապէս ալ կորսուած պիտի ըլլային։ Դիմանկարներու
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շարք մը այնպիսի երախտաւորներու, որոնք ոչ թէ նստած էին սպասելով նկա– 
րիչին գործիքին «քլիք»ին, այլ նկարիչին ւսչքն էր, որ իր ոսպնեակով անմա
հացուցած էր պահը։ Ս՜եգի կը նայէին Սիլվա Կապուտիկեանի տագնապահար 
մտահոգութեամբ մթնցած խորաթափանց աչքերը -  արցախեան օրերէն մէկուն 
բռնուած։ Հոն է ահա Ուիլիըմ Սարոյեանի հեռուն նայող բաբի ու մանկական 
նայուածքը։ Հապա Վահրամ Փափազեանին Օթելլօն։ Նման նայուածք-պւսհ– 
նկար երեւի ուրիշ Օթելլօ խաղցող դերասան չէ ունեցած։

Բազմատաղանդ եւ չափազանց համեստ այս արուեստագէտը իր բնատուր 
շնորհները բաշխած է քսան տարեկանէն սկսեալ։ Աքորտէոնիստ, «Աւանգւսրդ» 
թերթի թղթակից է, աշակերտած է Վարդան Աճէմեանի եւ Արմէն Գուլակեանի 
նման բեմարուեստի վարպետներուն եւ աւարտած Երեւանի Գեղւսրուեստաթա– 
տերական Ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը։ Լուսանկարչական գործիքին 
կողքին ան նոյնիսկ երանգապնակին եւ վրձինին ապաւինելով նկարած է շարք 
մը գեղանկարներ եւ ցուցահանդէսով ինքզինք ներկայացուցած է Նիւ Եորքի Ս. 
Լուսաւորիչ եկեղեցտյ Փաշալեան սրահին մէջ 1994-ին։ 1968-2010 թթ. եւ 2016– 
2017 թթ. իր անհատական ցուցահանդէսները տեղի ունեցած են Երեւանի, Նիւ 
Եորքի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։ Կարապետեան բեմ բարձրացած է ժողովրդական 
դերասանուհի ժենիա Աւետիսեանի ամերիկեան հիւրախաղերուն ընթացքին 
(2001-2008) Ժենիա-Շուշանի կողքին Աբիսողոմ աղայի դերով։ Ան նկարահա֊ 
նած եւ պատրաստած է երեք վաւերագրական ֆիլմեր՝ «Հայոց Ցեղասպանու
թիւն», «Երեւան» եւ «ճանչնանք մեր արուեստագէտները», երաժշտագէտ-եր– 
գահան Վազգէն Մուրատեանին նուիրուած ֆիլմեր։

Ռոպէրթ Կարապետեան մեր համայնքային կեանքը պատմութեան արխիւին 
յանձնող իրաւ արուեստագէտն է։

Բարի տարեդարձ, առողջ տարիներով արգասաբեր երթ կը մաղթենք մեր 
յարգարժան արուեստագէտին։

հէէթտ։//օ 1թ1ստ. օրո/ 
7 Յունուար, 2017

ԿԱՐՄԻՐ ՎԱՐԴԸ
(Ձօն մաքրամաքուր հայորդիի մը՝ Սիրական Վարոլեանին)

Մայիսեան առաւօտ մըն էր, սակայն գարունը կ՚ուշանար։ Ամպամած եր
կինքն ու ծառերուն ճիւղերուն ընղմէջէն սուլող քամին կը հաւաստիացնէր, թէ 
նիւեորքեան անսպասելի տեղատարափը շուտով պիտի հասնէր։ Պարոն Սի
րական հոգի կու տար իր պարտէզին։ Տան շուրջբոլորը խնամուած պարտէզին
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գոյնզգոյն վարդենիները ծանրաբեռնուած էին պայթելու պատրաստ կոկոննե
րով։ Սակայն նազանքով մը կ՚ուշանային։ Ամէն գարնան, մանաւանդ մայիսեան 
այս օրերուն, վարդերու գոյները իրենց շքեղութեամբ կը մրցէին իր պարտէզին 
մէջ։ Մօտակայքը ապրող մի քանի հայ տիկիններ կու գային Սրբուհիին սուրճին 
ու խմորեղէնին հետ վայելելու Սիրականին մշակած վարդենիներուն բնութեան 
ճոխ երանգապնակէն զարդարուող զմայլելէ ցուցահանդէսը։

Կլիմայական այս փոփոխութիւնը հոս, իր պարտէզի անկիւնին ալ հասած էր։ 
Կարծես թէ օդն ալ շուարեր էր։ Տարուան եղանակները դիւրութեամբ շփոթուե– 
լու սկսեր էին։

Պարոն Սիրականը մէկիկ մէկիկ ւսչքէ անցուց վարդի թուփերը։ Անոնց շուրջ– 
բոլորը հողը վերստին փորփրեց, կոկոններով ծանրաբեռնուած վարդենինե
րուն ճիւղերը փայտիկ յենարաններով հոս-հոն ամրացուց խնամքով եւ զգուշու– 
թեամբ՝ զանոնք մօտալուտ անձրեւէն պաշտպանելու համար։

Ինչպէս միշտ, կոկոններուն նայելով՝ աչքին առջեւ կու գային իր գիւղին փոք– 
րիկները։ Հաշմանդամ կամ արիւնլուայ։ Անոնց մէջ նաեւ՝ իր քոյրը։ Բուերէն սուի
նահար քրոջ արիւնլուայ վիճակը։ Ամէն ինչ մշուշի մէջ ըլլար կարծէք։ Քոյրը քանի 
քանի անգամներ պատմած էր։ Սուլթան քոյրը, որ իրմէ միայն երկու տարի մեծ էր, 
հիմա ամուսնացած, զաւակներու տէր հեռու հեռուները Գերմանիոյ մէջ կ՚ապրէր։

֊  Մարդ ըսուածը ինչպէս ձեռքը կ՚երթայ -  ղըյմիշ կ՚ըլլայ,– կը կրկնէր 
ինքնիրեն։

Ի՚նք որ ամէն մէկ կոկոնին վրայ այսպէս կը դողար, չէր կրնար պատկերաց
նել, որ մարդ արարածը այդքան անխիղճ կրնայ ըլլալ անմեղ փոքրիկներուն 
հ անդէպ։

-  Սրբուհի, նորէն վարդերս չեն բացուած, պիր թանա պիլէ կիւլ եոք տըր - 
մէկ հատ իսկ վարդ չկայ,֊ դուրսէն ձայն տուաւ խոհանոցը միշտ եփել-թափելով 
զբաղած քառասուն տարուայ իր կեանքի ընկերոջը՝ Սրբուհիին։

Սրբուհիէն արձագանգ չելաւ։ Լռութիւնը այնքան ալ զարմանալի չէր։ Իսկա
կան Սրբուհի մը, որ անվարան կը հասնէր բոլորին։ Տանտիկին հայուհիի մը բո– 
լոր բարեմասնութիւններով օժտուած, իր ճարտար մատներով, համեղ թխուածք– 
ներով, համեստ ու ժպտուն դէմքով շրջանին մէջ բարի համբաւ վայելող ծանօթ 
տիկին մըն է ան։ Նիւ Եորքի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի գրե– 
թէ բոլոր ձեռնարկներուն Սրբուհիին մատներով պատրաստուած համեղ խմորե
ղէնները մեծ համբաւ կը վայելեն։ Իսկ Սիրականը՝ իր նոփրահաււսքով, առատա
ձեռնութեամբ եւ անսակարկ կամատր աշխատանքովյայտնի է։

Խոհանոց տանող դրան աստիճաններուն կողմը ուղղուեցաւ, պարտէզի կօ
շիկները դուրսը հանելով՝ ներս մտաւ։

Սրբուհին հոն չէր։
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Պահ մը վախ ինկաւ մէջը։ Որբութեամբ մեծցած Սիրականին համար հւսրա– 
զատ կորսնցնելէն աւելի տանջալից մտածում չէր կրնար ըլլալ։ Սրբուհին իր հո
գիին սիւնն էր, որբութեան ցաւերը մեղմացնող կեանքին միակ սպեղանին էր։

Օր չէր ըլլար, որ մանկութեան օրերը Սիրականի սւչքին առջեւէն չտողան
ցէին։ Կեանքին առաջին տարիները մինչեւ տասը-տասներեք տարեկան մահ
մետական մեծցած էր։ Անունն ալ՝ Մէհմէդ։ Օրինաւորապէս մզկիթ յաճախած, 
հինգ անգամ աղօթած, Գուրանին ամէն օրէնքները սորված էր։

Տարիներ ետք իր մեծ եղբայրը՝ Վարդանը, որ Մ՜ոաթաֆա անունով թրքա– 
կան բանակին մէջ ալ ծառայած էր, տէր պիտի ելլէր մուխթարին կնոջ սպասու
հին դարձած քրոջը եւ գիւղին այծարածը դարձած եղբօրը։

Տէրսիմի պատերազմի մը մասին կը խօսէին։ Մարդահամարի մը խօսքը կ՚ըլ
լար։ Խարբերդի շրջանէն Խօզաթ եւ Զըմպէք գիւղերուն անունները կը յիշուէր։

Եղբայրն ու քոյրը՝ Սուլթանը, իրեն կը պատմէին, թէ ինչպէս Սիրական երբ 
երկու տարեկան էր միայն (1938-ին, Աթաթուրքին մեռած տարին), իր գիւ
ղին բոլոր հայերն ու քրիստոնեաները դուրս կանչուած էին մարդահամարի 
պատրուակով։ Ենչ մարդահամար։ Հազիւ մեծ ու պզտիկ հաւաքուած էին հրա
պարակ, հրացաններով զինեալ թուրք ժանտարմաները կը շրջապատեն հրա
պարակը։ Եւ կը սկսին անխնայ գնդակահարել հաւաքուածները։

Երկու տարեկան Սիրականը այդ խառնաշփոթին, ահ ու սարսափին մէջ 
ինքզինքը կնոջ մը փէշին տակ կը գտնէ։ Թաղեցի կին մը մայրական բնազդով 
մը իր գիւղական երկար փէշին տակ կ՚առնէ հարազատները կորսնցուցած սա 
մանկիկը։ Հիմա ոչ Սիրականը, ոչ ալ Սուլթան քոյրը կը յիշեն այդ կնոջ անունը, 
որ տեղւոյն վրայ մահացած էր։

Արեան տեսարանով գինովցած վայրագ զինոտրները գնդակահարութեամբ 
չեն գոհանար։ Գետին փռուած դիակներուն վրայ կոխկռտելով անխնայ կը սկսին 
սուինահարել տակաւ թփրտացող կամ կենդանութեան շարժումներ կատարող 
մարմինները։ Սարսափահար՝ երկու տարեկան մանչուկը ծպտուն չի հաներ, ան
ծանօթ կնոջ փէշին տակ ծուարած կը մնայ։ Որքան երկար, չի յիշեր։ Չի յիշեր 
նոյնիսկ, թէ ինչպէս դուրս ելաւ այդ դժոխքէն եւ ինչպէս սկսւսւ Գուրան կարդալ եւ 
բոլոր մահմետական ծէսերուն մասնակցիլ ընտանիքի մը մէջ, որոնց այծերը բա– 
րեխղճօրէն արածելու կը տանէր ամէն օր, ցեխոտ ախոռին մէջ կը պառկէր՝ իրեն 
փոր մը հւսց տուող մարդոց տարիներ շարունակ իր ընտանիքը համարելով։

Յիշատակներով տարուած, երկու քայլ եւս առաջ երթալով՝ Սիրական ինքն 
իրեն բարձրաձայն խօսելով ներս գնաց։

-  Այսօր Սուլթանին մէկ հատ թելեֆոն մը բանանք,– ըսաւ։
Զաւակներու տէր Սուլթան քոյրը հիմա հեռուն, շատ հեռուն կ՚ապրէր, Գեր– 

մանիոյ քաղաքներէն մէկուն մէջ։ Ութ ամիս առաջ այցելութեան գացեր էր
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Սրբուհիին հետ, ամիսներով խնամեր էր քաղցկեղէն տառապող Սուլթանին՝ իր 
ազատարարին։ Եղբօրը հւսյութեան վերադարձնող թանկագին քոյրիկին։ Այս եւ 
ինչ ինչ չմոռցուելիք յուշեր գրեթէ ամէն օր կը կրկնուին այս կամ այն պատկե
րով, ամենաչնչին համարուած բստով մը իսկ։

Վերանորոգուիլ, ինչ վերսւնորոգուիլ։ Ո՜ւր կը մոռցուին։ Ինչպէս, կարելի է 
մոռնալ։ Անկախ զգացական խոր վէրքերէն, քրոջը երկու ուսերուն վրայի դա
շոյնի խոր սպիները, որոնք իր հետ ճամբորդեր էին, օրական հինգ անգամ նա– 
մազ՝ մահմետական աղօթք կատարելու յուշերը իր հետ մնացեր էին։

Ո՜ւր էին, ուրկէ ուր հոս հասան։ Եղբայրը մեծ գաղտնապահութեամբ մը յա
ջողած էր գիւղէն Իզմիր բերել, հոնկէ ալ Պոլիս հասցնել իր վերապրող ընտա– 
նիքը։ Այդ օրերու տասներեք տարեկան Սիրականը համոզուած էր, որ Գուրանը 
ամէնէն լաւ հոգեկան սնունդ տուող գիրքն է։ Գուրանին խօսքերուն հետեւողը 
մրջիւն մը անգամ պէտք չէ սպաննէ, մարզիկ միշտ պէտք է բարի ըլլան իրարու 
հանդէպ։ Բայց աչքին առջեւէն չի հեռանար այդ գիւղին մոլլային կերպարանքը, 
որ հէյճանլը խանդավառութեամբ մը կը խօսէր այդ հրէշ անհաւատ-կեւսվուր– 
ներուն մասին։ Եւ կ՚ըսէր, թէ կեւսվուր սպաննողը դրախտի արժանի մուսուլման 
մըն է։ Սիրական շատ հետաքրքիր էր այդ տարիքին։ Չէր գիտեր՝ այդ կեավուր 
կոչուածները ուր կ՚ապրէին։ Երբ եղբայրը Իզմիր բերաւ զինք, անոր հարցուց։ 
Եղբայրը նախ խորհրդաւոր լռութեամբ մը լռեց, յետոյ ըսաւ, որ երբ Իսթանպուլ 
երթան, հոն կրնայ ըլլալ որ հանդիպին։ Երբ Պոլիս հասան, առաջին հետաքրք
րութիւնը կեավուր մը գտնել էր...

Մի մի այն Պոլիս հասնելէն վերջ պիտի անդրադառնար, թէ կեավուր ըսուածն 
ալ ինծի-քեզի պէս մարդ է եղեր՝ ինքն ալ մէջը ըլլալով։

Տարիներ ետք պիտի անդրադառնար, թէ այդ մեծ պապենական Խարբերդի 
ընտանիքէն այսօր մէկ քոյր եւ երկու եղբայր մնացած են։ Այն ալ ասդին֊անդին 
ցիրուցան են։ Քոյրը Պոլիսէն հոն, Գերմանիոյ այդ քաղաքը, ինքը՝ Միացեալ Նա
հանգներու ուրիշ քաղաք մը։ Ինչ գործ ունէին այստեղերը։ Ինք Նիւ Եորքին մէկ 
անկիւնը, քոյրը՝ Գերմանիոյ միւս անկիւնը։ Սիրականին հարազատ բստերով՝ <էր 
պիրիմիզ պիր քէօշէլէրէ կէօչտիւք - Ամէն մէկը մեզմէ տարբեր անկիւններ գա
ցինք։ Կարծես չէր բաւեր ծննդավայրի կորուստը, իրենց պապենական տան կո
րուստը, հիմա ալ օտարութեան մէջ բաժան բաժան պիտի ապրէին։ Քոյր-եղբօր 
հարազատ զաւակները իրարմէ հեռու հասակ պիտի առնէին, անունով հարա
զատ, սակայն եւ օտարացած՝ իրենց կեանքի ըմբռնումներով, մտածելակերպով, 
լեզոտվ եւ մշակոյթով։ Մին անգլիախօս պիտի դառնար, միւսը՝ գերմանախօս։

Լաւ որ սա հայկական դպրոցը կար։ Այս վտքրիկներուն աչքերուն նայելով՝ 
իր թաղեցի տարեկիցները կը յիշէր։ Քանիներ իրեն պէս հայու զաւակ էին։ Ո վ 
գիտէ։ Կրկին տխուր ժպտաց իր մանուկ-միամիտութեան վրայ։ Կեավուրին ինչ

303



ըլլալը չի գիտնալուն վրւսյ։ Հոն այդ դաժան օրերէն ետք անտէր-անպաշտպան 
մնացող, թուրք կամ քիւրտ ընտանիքներէն ներս կորսոտղ հայազգի փոքրիկնե– 
րը իրեն պէս բախտաւոր չեղան։ Վարդանին պէս եղբայր մը եւ Սուլթանին պէս 
քոյրիկ մը չունեցան, որ հայութեան վերադարձնելով՝ երկրորդ կեանք մը շնոր– 
հած ըլլալին, հայ-կեավուր ըլլալու հպարտութիւնը ներշնչէին։

Այո, ուխտած էր։
Ամէն մէկ կորսուած, թրքացած, իսլամացած երեխային փոխարէն՝ այս դպրո֊ 

ցին երեխաներուն համար պիտի աշխատէր։ Դուռէ դուռ, մէկ ոսկերիչի խա
նութէն միւսը, մէկ կէզ սթէյշէնէն միւսը պիտի երթար՝ դպրոցին համար դրամ 
հաւաքելու։

Սիրական հոս իր մտքերուն առաջնորդութեամբ պահ մը կեցաւ ու խնդաց 
ինքնիրեն՝ յիշելով անոնց, որոնք ապահովութեան համար դուռը ամուր կը կղպեն 
եւ ներսէն կը դիտեն դուռ զարնողը։ Ամերիկային մէջ այս սըրվէյլէնս գամերա 
ապահովիչ պաստառ կոչեցեալը իր գործը կը դժուարացնէր։ Մանաւանդ այս 
տարի, որ էքոնոմին լաւ չէ կ՚ըսեն, գրասենեակի պաստառէն զինՔ ՈՈ կը տես
նեն, դուռը չեն բանար։ Գիտեն, որ Սիրականը ուրիշ երգ չունի։ Իր կոտրտած 
սահմանափակ հայերէնով կամ անգլերէնով դրամ կը հաւաքէ՝ հաստատ այն 
հաւատքով, որ այս վարժարանէն հայախօս սերունդ դուրս պիտի գայ։

Հակառակ այդ բոլոր դժուարութիւններուն կամ պատճառաբանութիւններուն՝ 
այս տարի եւս վարժարանի հանգանակութեան յանձնախումբին ամէնէն շատ 
նոփրատոտւթիւն հաւաքողն էր։

֊  Նէ էքոնոմի, եահօ, պօշ իշ ֊  ի՜նչ էքոնոմի, պարապ բան ֊  վալլահի ամէն 
մէկը ՔհէՔհչ տայ, իրենց զիյան չի տար (վնաս չ՚ըլլար), ամմա այս դպրոսին հա
մար մեզ օգուտ կ՚ըլլայ։

Հաւաքած գումարը յիշելով՝ յաղթական եւ ինքնագոհ ժպիտով մը Պարոն Սի
րական Սրբուհին գտնելու իր փնտռտուքը շարունակեց.

-  Սրբուհի, նէր տէսի՞ ն ... Ո՞ւր ես, ձայն մը տուր...
Դարձեալ Սրբուհիէն ձայն չելաւ։ Խոհանոցին երկայնքը չափեց, հոն չէր։
Պարոն Սիրական Սրբուհի կանչելով խոհանոցէն անցաւ նստասենեակ։ Սրբու

հին, հեռաձայնին սեղանին մօտ ոտքի, հեռաձայնը ձեռքին, քարացած կը լսէր։
Սրբուհիին ձիւնասպիտակ դէմքը աւելի եւս ճերմակ-դեղին դարձած էր։
Սիրականին ծունկերը թուլցան։
-  Սուլթանըմ պէնիմ,– ըսաւ եւ թուլցած, երկու ձեռքերով գլուխը ափերուն մէջ 

առած՝ աթոռի մը ապաւինեցաւ։
Սուլթանին ընտանիքէն սպւսսուած լուրը պէտք էր ըլլար։ Գիտէր, որ ալ յոյս 

չկար։ Դաշոյնի հարուածներէն հրաշքով ողջ մնացած քոյրը տասնեակ տարի
ներով դաժան կեանքի պայքարը տանելէն ետք, տեղի տուած էր մարմնին մէջ 
բոյն դրած քաղցկեղին։
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Պարոե Սիրական շնչահեղձ չըլլալու համար ինքզինք հաւաքեց, կրկին իր 
պարտէզը նետուեցաւ։ Անձրեւը չէր սկսած։ Քամին թէեւ մեղմացեր էր, թուփե
րուն ճիւղերը մեղմիկ կ՚օրօրուէին։ Երկինքը, խիտ ու թանձր մոխրագոյն կոյտով 
մը ծանրացած, կը ճնշէր, Սիրականին սրտին պէս։

Կոկոններուն հետ խօսելով՝ երկու քայլ առաջ անցաւ, աջ դարձաւ ու ապշա
հար մնաց, աչքերուն չէր հաւատար, կարմիր գեղեցիկ վարդ մը բացուած իրեն 
կը նայէր։

-  Սուլթանըմ պէնիմ,– ըսաւ, աչքերը շփեց։
Ոչ, չէր երագեր։ Շարան շարան վարդի թուփերուն վրայ ծանրաբեռնուած քա

նի մը տասնեակ բացուելու պատրաստ գոյնզգոյն կոկոններուն մէջէն այս մէկ 
հատիկ կարմիր վարդը երբ հասցուցած էր բացոփլ։ Մէկ ժամ անգամ չէր անցած։

-  Սրբուհի, նայիր, նայիր, ասիկա Սուլթանս է... Քոյրս է, քոյրս... Հեռու, հեռու 
Գերմանիայէն ինծի իր ուժը ղրկեց։ Ոչ, ոչ, վարդի պէս քոյրս չէ մեռած։ Ինծի կը 
նայի այս նորաբաց կարմիր վարդին աչքով, որ ես ուխտս շարունակեմ։ Քանի կը 
շնչեմ ու կ՚ապրիմ, քոյրիկիս դաշունահար ուսերէն հոսող մաքրամաքուր կարմիր 
արիւնին գոյնով վարդեր պիտի աճեցնեմ ու վարդ թուշերով այդ դպրոցի երեխա– 
ներուն շրթներէն հայերէն աղօթք եւ հայերէն երգ երգեցնել պիտի տամ։

Սրբուհին, որ շւստ, շատ յաճախ ականատես եղած էր ամուսնոյն նմանօրի
նակ պոռթկումներուն, մինակ չուզեց ձգել իր Սիրականին, լուռ ու մունջ հետեւե– 
ցաւ իրեն, երկուքով լռիկ-մնջիկ, տխուր ժպիտով նայեցան հարազատի աչքով 
ժպտացող կաս-կարմիր վարդին։

Նիւ Եորք, 7 7  Մայիս, 2009

100-ԱՄԵԱՅ ՏԻԳՐԱՆ ՉԸՐՉԵԱՆԸ՝
ԴՊՐԱՑ ԴԱՍԻ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆԱՀԱՊԵՏԸ

(Հպարտ կոմիտասականը)

ճշդապահօրէն ամէն Կիրակի հոն է Պարոն Տիգրանը՝ իր ժպտուն ու հեզա
համբոյր ներկայութեամբ, Սրբոց Նահատակաց եկեղեցտյ դպրաց դասի միւս 
անդամներուն հետ եկեղեցտյ վերնատան մէջ հաւաքուած։

Պարտաճանաչութեան տիպարն է ան։ Ինը տասնամեակները շալակին՝ փո– 
խանակ կքելու կրկնապատկուած կորովով, հաւատարմութեամբ ու պարտաճա– 
նաչօրէն փարած է ան հայ եկեղեցտյ։ Կարծէք իր կեանքին իմաստը գտած է՝ 
ամէն Կիրակի մեր հոգեզմայլ շարականներով լիցքաւորուելու եւ իր ձայնն ալ 
միախառնելու երկինք բարձրացող մեր ժողովուրդի աղօթքներուն։
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Զարմանքով կը հետեւինք իր իմաստուն եւ ժպիտով լի հաճոյալի զրոյցին ընդ– 
մէջէն իր կեանքի վերիվայրողներուն։ Համալսարանի մէջ թուաբանութեան 
ուսուցիչ հօր մը եւ հրաշալի մօր շունչին տակ մեծցած Պարոն Տիգրան երկար ու 
հետաքրքրական կեանքի պատմութիւն մը ունի։ Կեանք մը, որ հարուստ է ճւսկա– 
տագրին եւ պարագաներուն պարտադրած երկրէ երկիր իր ճամբորդութիւններով։

Հայրը՝ Վահրամ (ծնեալ 1887-ին), եւ մայրը՝ Մէրին-Մարիամ (ծնեալ 1888-ին), 
երկուքն ալ պոլսեցի՝ ամուսնացած էին 1912-ին։ 1907-ին Ռոպէր Գոլէճէն շրջա
նաւարտ հայրը, լումայւսւիոխութեամբ, միաժամանակ նոյն համալսարանին մէջ 
ուսուցչութիւն ընելով, ապրուստ կ՚ապահովէր իր ընտանիքին։ Այդ մարզին մէջ 
ըլլալով՝ ծանօթութիւն ունէր իր յաճախորդներէն ամերիկացի դասախօսներուն 
հետ, նաեւ բարձրաստիճան մարդոց։ Այդ կապերուն շնորհիւ կը զգայ մօտա
լուտ վտանգը եւ Ցեղասպանութեան արհաւիրքը իր դուռը զարնելէ առաջ, կը 
յաջողի հեռանալ Պոլսէն։

Հայրը 1919-ին կ՚որոշէ ընտանեօք արտասահման գաղթել։ Նախ Աոնտոն 
կ՚երթան եւ ապա կը հաստատուին Նիւ Եորք։

Ահա հոն, Նիւ Եորքի մէջ է, որ 1920 Աարտ 9-ին կ՚ողջունեն իրենց զաւկին՝ 
Տիգրանին ծնունդ-մոււոքը այս աշխարհէն ներս։ Ամերիկայի քաղաքացի ըլլալով 
մէկտեղ՝ ծնողքը թրքահպատակութիւնը կ՚որոշէ պահպանել։ Միշտ սորվելու ըն
դոծին նկարագրով Տիգրանին հայրը՝ Վահրամ, Նիւ Եորքի մէջ կը հետեւի Փալ– 
մըր Մէթոտ հաստատութենէն ներս գեղագրութեան դասընթացքներուն։ Պոլիս 
վերադառնալէ ետք ալ կը շարունակէ ֊  55 տարի ֊  ուսուցչական պաշտօնը Ռո
պէր Գոլէճէն ներս՝ որպէս թուաբանութեան ուսուցիչ։ Միաժամանակ իր գեղե֊ 
ցիկ ձեռագրով փնտռուած գեղագիրն էր ան, մասնաւորաբար պաշտօնական 
փաստաթուղթերու պատրաստութեան համար։

Փոքրիկն Տիգրան երբ հազիւ երկու տարեկան էր, իր ընտանիքին հետ Նիւ 
Եորքէն Պոլիս կը վերադառնայ։ Ուսումը կը ստանայ Օրթւսգիւղի Թարգման– 
չաց վարժարանի մէջ։ Յարգանքով եւ երախտագիտութեամբ կը յիշէ իր հա
յերէն լեզուի ուսուցչուհին՝ վանեցի Օրդ. Համասփիւռ Մերզիխանեանը։ Կը 
յիշէ թէ ինչպէս բծախնդիր էր Օրդ. Համասփիւռը իր դասապահերուն նկատ– 
մամբ, որ միշտ ճաշի դադարէն ետք կու գար։ Մանաւանդ որ հայերէնի դա֊ 
սին կը յաջորդէդ թուրք պատմութեան դասը։ Վայ որ յաջորդ դասի քննութեան 
պատրաստուելու մտահոգութեամբ իր դասապահէն գողնալ փորձէին եւ քննու
թեան վրայէն անցնելու փորձ ընէին։ Ո՜վ կը համարձակէր զիջիլ հայերէն դա– 
սապահը թուրք պատմութեան դասին։

Պրն. Տիգրանին Պոլսոյ մէջ պատանեկան օրերէն մնացած նշանակալից 
դրուագներէն մին է իր հօր՝ Պրն. Վահրամին Աթաթուրքին պաշտօնական ստո
րագրութեան պատրաստութիւնը։
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Այո, Տիգրանին հայրը՝ Պրն. Վահրամն է հեղինակը Թուրք Հանրապետու
թեան հայրը կոչուած Աթաթուրքին ստորագրութեան։ Սակայն այդ փորձառութիւ
նը օրին ահաւոր սարսափի ապրումներու պատճառ դարձած էր փոքրիկն Տիգ
րանին եւ իր ամբողջ ընտանիքին համար, երբ գիշերով երկու ոստիկան իրենց 
Պոլսոյ տան դուռը կը զարնեն։ Մայրը ահ ու դողով հօրը կը հարցնէ, թէ ինչ պա– 
տահած է՝ վերջապէս հասկնալու համար, թէ Աթաթուրք իր պաշտօնական ստո
րագրութիւնը պատրաստելու համար հինգ տարբերակ կը պահանջէ ունենալ նոյն 
գիշերն իսկ, որպէսզի առաւօտուն կարենան հասցնել մայրաքաղաք Անգարա՝ 
Թուրքիոյ նախագահին։ Անշուշտ Պրն. Վահրամին գեղեցիկ ձեռագիր ունենալու 
համբաւը հասած էր նախագահին պալատը՝ իր աշակերտներուն միջոցաւ։ Պրն. 
Վահրամին ամբողջ գիշերուան մը մղձաւանջը կ՚աւարտի հինգ օրինակ ներկա
յացնելով առաւօտ կանուխ դարձեալ իր դուռը զարնող ոստիկաններուն եւ ի վեր
ջոյ շնորհակալական նամակ մը ստանալով նոյն ինքն նախագահէն։

Պրն. Տիգրանին ընտանիքին տագնապալի այդ մէկ գիշերը, պատմական 
իրողութիւն ըլլալով հանդերձ, տասնամեակներ շարունակ լռութեան վարագոյ
րի ետին կը մնար։ Ինչպէս կրնայ պատահիլ, որ հայ մը -  կեավուր մը -  ըլլայ 
հեղինակը այդ մեծ մարդուն ստորագրութեան։

2000-ի սկիզբներուն յանկարծ լուսարձակի տակ կը սկսի առնուիլ ճշմար
տութիւնը, երբ արխիւներէն կը բացայայտուի հեղինակին հայ ըլլալը։ Այո, Թուր– 
քիոյ Հայր ճանչցուած Աթաթուրքին նշանաւոր ստորագրութեան հեղինակը հա– 
յազգի թուաբանութեան ուսուցիչ եւ գեղագիր Վահրամ Չըրչեանն էր։ Թերթերով 
մէկ՝ անգլիատառ եւ թրքատառ «Հիւրիյէթ»էն մինչեւ հայերէն «Մարմարա» թեր– 
թի խմբագրապետ Տիար Ռոպէր Հատտէճեան հարցազրոյցներ կը վարեն Պրն. 
Տիգրանին հետ՝ հաստատելու համար պատմական այս իրողութիւնը։

Պրն. Տիգրան Չըրչեան Պոլսոյ մէջ կ՚ամուսնանայ 1949-ին պոլսահայ Անժէ– 
լին հետ, եւ կը բախտատրոփն երկու մանչ զաւակներով՝ Րաֆֆի եւ Շանթ։ 1958֊ 
ին Ն.Ե.–ի մէջ ՍՏ -  1̂օ ջ̂1 1ոէ6րո9էւօոՋ1 միջազգային քաուչուկի ընկերութեան 
պատասխանատու պաշտօնով Միջին Արեւելքի բաժինը կը յանձնոփ իրեն։ Ինը 
տարի ետք, 1967-ին, կը ղրկուի ՊԷյրութ՝ այս անգամ որպէս ներկայացուցիչ Մի
ջին Արեւելեան երկիրներու՝ ներառեալ Եգիպտոսէն մինչեւ Թանզանիա։

1967-1970 թթ. կը նշանակոփ Պէյրութի մէջ Միջին Արեւելքի արաբական եւ 
հիւսիսային Ափրիկէի թիտվ 18 երկիրներու քաուչուկի գործերուն միջազգային 
գրասենեակին ընդհանուր պատասխանատու։ 1970-ին կրկին Պոլիս կը ղրկուի եւ 
կը նշանակոփ նոյն ընկերութեան որպէս մարքէթինկ մէնէյճեր։ Երկու տարի ետք 
չորս տարի ալ Պոլսոյ մէջ ընկերութեան ընդհանուր անօրէնութիւնը կը վարէ։

Այդ տարիներուն Պրն. Տիգրանին երկու զաւակները՝ Րաֆֆի եւ Շանթ, կը յաճա
խեն Պէյրութի /\րո6ՈՇ9Ո Շօրորոսոհ̂  Տօհօօ1 -  ծքՇաՇՕ-ի պաշտօնեաներու զաւակ
ներուն համար կառուցուած յատուկ վարժարան մը, ուրկէ աւարտողը դիւրութեամբ 
կ՚ընդունուէր Միացեալ Նահանգներու ամենալաւ համալսարաններէն ներս։
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Պրն. Տիգրան 1990-ին վերջնականապէս ընտանիքին հետ կ՚որոշէՆիւ Եորք 
հաստատուիլ։ Միացեալ Նահանգներու մէջ կեանքը իմաստատրող նոր շրջան 
մըն է, որ կը սկսի Պրն. Տիգրանին եւ ընտանիքին համար։

Եկեղեցասիրութիւնը բոյն հաստատած է Պրն. Տիգրանին հոգիէն ներս հինգ 
տարեկանէն սկսեալ։ Մինչեւ այսօր կը յիշէ կիրակնօրեայ «շապիկ հագնիլները» 
Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցիէն ներս, մանաւանդ այդ ծանր ձեռա
գործներով բեռնաւորուած շապիկները, որ պէտք էր հագուէին տարին անգամ 
մը, Գազւսզ Ամիրային յիշատւսկի օրուան արարողութեան համար։

Նիւ Եորք հաստատուելէն ետք ալ կը շարունակէ իր կապը «Կոմիտւսս» երգչա– 
խումբին հետ։ Ուրարւսկիր դպիր կը ձեռնադրուի Մամբրէ Սրբազանին ձեռամբ։ Իսկ 
հոգելոյս Տ. Վարդան Քհնյ. Մկրեանին հետ խորանին կը սպասարկէ ինը տարի։

Հպարտութեամբ կը յիշէ Պէյսայտի Սրբոց Նահատակաց Հայց, եկեղեցտյ 
օծումին եւ մանաւանդ առաջին Պատարագի երգեցողութեան իր մասնակցու
թիւնը՝ որպէս «Կոմիտւսս» երգչւսխումբի անդամ։ Եկեղեցտյ առաջին ելոյթը եւ 
օծումը տեղի կ՚ունենայ Իսահակ Աբրահամեան առաջին խմբավարի ճպոտին 
ներքոյ։ Միացեալ Նահանգներու զանազան քաղաքներու մէջ ելոյթներով «Կո– 
միտաս» երգչախումբը սիրուած ու փնտռուած խումբ մը կը հանդիսանայ, մւսս– 
նատրաբար Արեւելեան ափին։

1960-1961 տարեշրջանին Նիւ Եորքի Թաուն Հօլին մէջ 80 հոգիով իրենց 
ելոյթը պատմական երեւոյթ մըն էր այս համայնքէն ներս։ Խումբին բոլոր ան– 
դամներն ալ կամատրներ էին եւ կը շարունակեն հաւատարմօրէն ծառայել՝ 
առանց նիւթական վարձատրութեան ակնկալութեան։ Այս օրերու սերնդւսփո– 
խութեամբ «Կոմիտաս» երգչւսխումբին անդամներուն թիլը նուազած է, հակա– 
ռակ անոր, որ դարձած են երկսեռ, եւ մանաւանդ՝ աւելի երիտասարդ ուժեր ալ 
սկսած են հետաքրքրոփլ։

Ներկայիս «Կոմիտաս» երգչախումբին խմբավարն է Քրիս Գալֆայեան, որուն 
հետ Պրն. Տիգրանը կը մնայ որպէս ամէնէն հին եւ երէց անդամը։ Պրն. Տիգրան 
մեծ խանդավառութեամբ կը յայտարարէ, թէ Կոմիտաս երգչախումբին հիմնադ
րութեան վաթսունամեակը պիտի նշոփ յառաջիկայ՝ 2018-ի Ծաղկազարդին։

Պարոն Տիգրան նաեւ հաւատարիմ անդամներէն է Սբ. Նահատակաց եկե
ղեցտյ երէցներու խումբին, որոնք ամէն Երեքշաբթի կը հանդիպին Գւսլուս– 
տեան սրահին մէջ։ Տարիներու ընթացքին երեքով կը մասնակցէին օրուան՝ իր 
սիրեցեալ տիկնոջ Անժէլին եւ զաւկին՝ Շանթին հետ։ Սակայն ցաւօք սրտի իր 
կեանքի ընկերը՝ Տիկին Անժէլը կը կորսնցնէ Մարտ 25, 2013-ին։ Կեանքի ըն
կերոջ կորուստէն ետք, առանց ընկրկելու եւ կեանքի հանդէպ իր փիլիսոփայու
թիւնը առանց փոխելու, Պրն. Տիգրան կը շարունակէ հաւատարմօրէն ծառայել 
Հայաստանեայց Եկեղեցտյ դպրաց դասին եւ «Կոմիտաս» երգչախումբին։
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Յատկանշական երեւոյթ էնսւեւյիշել, թէ ամէն Երեքշաբթի, երէցներու ճաշի 
դադարին, կը սիրէ հետեւիլ ամէնօրեայ վարժարանին աշակերտներուն ճռուո
ղող աղմուկին եւ մանաւանդ առիթը չի փախցներ ներկայ գտնուելու ՍՆԱՎ-ի 
հանդէսներուն եւ անսահման ժպիտով մը իր բարոյական ու նիւթական աջակ
ցութիւնը կը բերէ Նիւ Եորքի միակ ամէնօրեայ հայ վարժարանին։

Ուսանելի եւ օրինակելի կեանք մըն է, որ կը վարէ Պրն. Տիգրան Չըրչեւսն։ Հայ 
եկեղեցւոյ եւ հայ մշակոյթին հաւատացող Նահապետն է ան մեր համայնքէն ներս։

Ուրախ Հայրերու Օր կը մաղթենք 100-ամեայ Տիգրան Չըրչեանին եւ մեր հա
մայնքի բոլոր նուիրեալ հայրերուն։

Նիւ Եորք, Յունիս 2017

ԱՊՐԻԼ 24-Ը ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԷՋ. 
ՅՈՒՇԱՏՕՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱՅ

Մէկ վայրկեան յոտընկայս լռութիւն... եղբայրներ 
Ի յարգանս ապրիլեան այն մարդոց, որ հազար խազերով 
խաբուեցան իրենց Խւսչին համար,
Այս ժամուն յոտընկայս լռութիւն մէկ վայրկեան 
0'վ Աշխարհ դրուժան,
Որ ձեր ւսչքին նայած կարմիրը չտեսաք,
Ձեր ականջին լսած հայ ողբը չիմացաք...

ժագ Ս. Յակոբեան

Ամէն տարի Ապրիլ 24֊ին նուիրուած յայտագրի մը ներկայ ըլլալը մեզմէ շա– 
տերուն համար ծունկ մը աղօթքով եւ պտղունց մը խունկով այցի երթալու ժա
մադրութիւն մըն է մէկուկէս միլիոն անգերեզման մեր նահատակներու յիշատա– 
կին։ Քաղաքէ քաղաք եւ համայնքէ համայնք կազմակերպուած ձեռնարկներ 
իրենց ինքնորոյն դիմագիծը կը հագնին։

Այս տարի, երբ առաջին անգամ ըլլալով բախտաւորութիւնը ունեցայ մայրա
քաղաք Ոււսշինկթընի համայնքին կազմակերպած համագաղութային հաւաքին 
միանալու, անբացատրելի զգացումներու հոսանք մը համակեց ամբողջ էութիւնս։ 
Նախակրթարանի գրասեղաններէն եւ հայոց պատմութեան դասերէն յուշ մնա
ցած Արշակ թագաւորին զգացած հզօրութեան մէկ նմանակն էր երեւի, երբ հայոց 
գերի ինկած արքան կը ճեմէր Պարսից երկրին մէջ հայկական հողամասին վրայ։

Ներկայ վտքրիկ Հայաստանին պէս վտքրիկ հողամաս մըն է նաեւ դեսպա
նատան կից այս պարտէզը, որ կը պատկանի Հայաստանի Հանրւսպետու–
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թեան։ Արդարեւ, Միացեալ Նահանգներու Մայրաքաղաքին “ 8 ” եւ 24-րդ փո
ղոցներուն վրայ գտնուող Հւսյաստանի դեսպանատան հայկական հողին վրայ 
կը գտնուէինք։ Դարերէ ի վեր մեր հայրերէն մնացած վերացական գաղափար 
մըն էր, իսկ մեզի՝ արտասահման ձնածներուս համար մանաւանդ, փայփայուած 
երազ մըն էր, ինչ որ շօշափելիօրէն իրական դարձած է այսօր, երբ օտար հողի 
վրայ պատառիկ մը այդ հայկական հողամասին վրայ կանգ առնելու մենաշնոր
հը վայելելու առիթը կ՚ընծայուի։ Հողանաս մը, որ տարի մը առաջ առաւել եւս 
հայօրէն դրոշմուած ու սրբացած է Ամենայն Հայոց Հայրապետ Գարեգին Բ.–ի 
օրհնութեամբ զետեղուած խաչքարով։

Մեծն Ոլաշինկթընի համայնքը, որ մայրաքաղաքին հետ կը ներառէ նաեւ Մե֊ 
րիլէնտի, Հիւսիսւսյին Վերճինիայի եւ Պոլթիմորի հայութիւնը, հրափրեալներն 
էին Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատան՝ խունկ խնկելու եւ ծաղկե
պսակներ զետեղելու դեսպանատան պարտէզին մէջ գտնուող խաչքարին։

Պարտէզը փոքրիկ ըլլալուն բոլոր հաւաքուածները չէ որ բախտաւորութիւնը 
ունեցան հողին վրայ կենալու։ Շատերը դուրս մնացին։ Աստիճաններուն եւ փո
ղոցը մայթին վրայ լեցնող խումբին եկան միացան նորանոր խումբեր։ Բոլորին 
աչքերը, տամուկ թէ երազկոտ, յառած էին պարտէզին ու խաչքարին։ Իսկական 
հայու ճակատագիրը պատկերող վիճակ մըն էր։ Մասնակիցներուն հետզհետէ 
աւելցող թիլին ակնարկելով՝ քովէս հայրենակից մը կը բացատրէ. «Անոնք ժա
մը չորսէն ի վեր անկիւնադարձին գտնուող թրքական դեսպանատան առջեւ բո
ղոքի ու խաղաղ ցոյցի համար հաւաքուած էին եւ հոնկէ կու գան», եւ ինքզինք 
կը ներկայացնէ որպէս «Ալիք» նորակազմ միութեան անդամներէն մին։ «Ալիք», 
այս ալ ուրիշ մէկ նորելուկ կազմակերպութիւն մըն է երեւի, կ՚անցնի մտքէս։

Պարտէզին մէջ թէ մայթին վրայ հաւաքուած ժողովուրդը կը սպասէ արարո
ղութեան։

Վսեմաշուք դեսպան Տոքթ. Արման Կիրակոսեանի տեղակալ Տիար Արմէն 
Ետիկարեան, դեսպանին քաղաքէն դուրս գտնուելուն պատճառով, կ՚ողջունէ 
ներկաները։ Իր գնահատանքն ու շնորհակալութիւնը կը փոխանցէ բոլոր կազ– 
մակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն, որոնք, ընդառաջելով դեսպանա
տան հրաւէրին, եկած էին միասնաբար յարգելու յիշատակը Եղեռնի զոհերուն։

Տիար Ետիկարեանին կը միանային Զինուորական կցորդ գնդապետ Արմէն 
Սարգսեան՝ հպարտութիւն ներշնչող զինուորական համազգեստով, հիւպատոս 
Տիգրան Սէյրանեան եւ Ղարաբաղի մշւուսկան ներկայացուցիչ Տիար Վարդան 
Բարսեղեան։

Ներկայ են Ս. Խաչ եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցտյ հոգետր հովիւներ Արժ. Տ. Խո– 
րէն Աւգ. Քհնյ. Հապէշեան եւ Տ. Վրթանէս Աւգ. Քհնյ. Գալայճեան, համայնքի գոր֊ 
ծունեայ ազգայիններէն Վարդգէս եւ Ռիթա Պալեանները, Տիար Դափթ Զէնեան, 
բժիշկ Տրդատ Մանճիկեան եւ այլ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ։
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Դեսպանի տեղակալը մէկ առ մէկ կը թուէ անունները բոլոր այն կազմա
կերպութիւներուն, որոնք մասնակից են օրուան հոգեհանգստեան արարողու
թեան՝ Ս. Խւսչ եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցիներու համայնքները, «Համազգւս– 
յին»ն ու ԹՄՄ-ը, Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց կազմակերպութիւնը, Դստերք 
եւ Ասպետներ Վարդանանցը եւ այլն...

Հոգի ջերմացնող երեւոյթներէն մին էր ՀԱԸԱ-ի սկաուտներուն ու գայլիկնե– 
րուն ներկայութիւնը։ Անոնք մէկ առ մէկ կարգապահօրէն մօտենալով պտղունց 
մը խունկ աւելցուցին թէժ մխացող կրակին եւ ապա խաչքարին երկու կողմը 
շարքի կեցած՝ նահատակներու թեւածող հոգիներուն փոխանցեցին ծլարձակող 
սերունդներուն ներկայութիւնը։

Աինչ քահանայ հայրերը «Ի վերին Երուսաղէմ» կ՚երգէին, եւ խունկի քուլանե– 
րը երկինք կը բարձրանային, վերապրողներուն զաւակները, թոռներն ու ծոռնե
րը գլխահակ կու գային ծաղիկներ զետեղելու խաչքարի պատուանդանին։

Կը խոնարհէին պահ մը միայն։
Ապա, կանգ առնելով հողին վրայ, ողնայարին մէջ զգալով զօրութիւնը հո– 

ղին, կը շտկուէին՝ Միացեալ Նահանգներու մայրաքաղաք Ուաշինկթընէն 
երթալու միանալու համայն հայութեան եւ ապագային աչքերուն նայելով, 
ութսունութերորդ անգամ ըլլալով նահատակներուն ըսելու թէ՝

Կանք, կը մնանք եւ... ձեզչենք մոռնար...

Ոլաշինկթըն, Միացեալ Նահանգներ, Ապրիլ 2003

Ապրիլեան հերոսամարտի յիշատակում Պոսթընի մէջ. աջէն երրորդը՝ Եղիա Ատուրեան
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է) ԱՅԼԵՒԱՅԼ...

ԻՆՉՊքՍ ԲԱՑԱՏՐԵՍ ԿԱՄ ՎԵՐՆԱԳԻՐ ԿԸ ՓՆՏՌԵՄ

Անցեալ Կիրակի հեռատեսիլէն հետաքրքիր տեղեկատուութիւն մը ուշադրու
թիւնս գրաւեց։ 1տ1̂ 81ՏՇ0 ընկերութեան դէմ բողոքի ալիք մը բարձրաձած է, 

որովհետեւ ընկերութիւնը որոշած է ՇԲՕ\ձ/էՏ| Բ1Լ01 ՇԲ/\Շ1<1ւԲի տեսակին ար
տադրութիւնը դադրեցնել նոր ու տարբեր (ոտ« ջ ո Ժ ւտ բ ր ^ շ ժ ) արտադրութիւն– 
ներ շուկան լեցնելով յաճախորդ հրապուրելու ամերիկեան ձեւերուն հետեւելով։ 
Յաջորդաբար պաստառին վրայ երեւցան 80-90 տարեկան ծերունիներ, միջին 
տարիքի տանտիկիններ, որոնք մեծ դժգոհութեամբ կը բողոքէին ընկերութեան 
յանդգնութեան, որովհետեւ, ըստ իրենց, 1̂ 8̂1ՏՇՕ–ն ամերիկեան աւանդութեան 
մը վերջ տուած պիտի ըլլայ այս որոշումով։ Շատ մը ամերիկացի քաղաքացի
ներ, որոնք իրենց մանկութենէն վարժուած էին իրենց խոհանոցներուն դարակ
ներուն վրայ տեսնել է\1ծ81ՏՇՕ֊ի տուփերը, ինչ յուսախաբութիւն պիտի ունենա
յին յանկարծ, եթէ անոնք աներեւութանային իրենց տեսողութենէն։

Ամերիկայի մէջ պայքար՝ աւանդութիւն մը պահպանելու համար։
Շատ քիչ կը պատահի, որ Կիրակի առաւօտուն այդ ժամուն տունը ըլլալով 

ազատ ըլլամ եւ հեռատեսիլի առաջ նստած նախասիրած յայտագիրս կարենամ 
դիտել։ ժամանակատրապէս կ՚անջատոփմ անցնող շաբթոււսն մտւսհոգութիւն– 
ներէս եւ չեմ մտածեր գալիք շաբթուան պարտականութիւններուս մասին։ Ան
ջատուելու փոխարէն ետքերս զիս առաջնորդեցին վերջերս պատահած եւ տա
կաւին թարմ ու չլուծուած հարցի մը շուրջ։

Երեսուն տարեկան ամէնօրեայ վարժարանի մը անօրէնութիւնը 2 տարիներէ 
ի վեր կը վարեմ։ Եկեղեցւոյ շէնքին մէջ հիւրաբար, ամսական ծախսերու հաշտյն 
որոշ վճարումներով կը գործածենք այն դասարանները, որոնք կը գործածուին 
նաեւ Շաբաթ օրերուն՝ շաբաթօրեայ վարժարանին անձնակազմին եւ Կիրակի օրե
րը՝ կիրակնօրեայ՝ զուտ կրօնական դպրոցին անձնակազմին կողմէ։

Երեք դպրոցներէն միայն ամէնօրեան է որ եկեղեցւոյ «չի պատկանիր»։ Նիւ 
Եորք Նահանգի Կրթական Նախարարութենէն վաւերացուելէն ետք օրինական 
պատճառներով եկեղեցին նախընտրած է ինքզինք ազատ կացուցանել ամէնօ
րեայ (ՍՆԱՎ–Ւ11\/1ձՕՏ) վարժարանին պատասխւսնւստուութենէն։ Ամէն տարի ար
ձանագրութեան համար յայտարարութեան պաստառ մը կը կախենք եկեղեցւոյ 
մուտքին՝ կողմնակի ցանկապատին վրայ։ Ծխական Խորհուրդէն դիտողութիւն 
եղաւ, որ եկեղեցւոյ յայտարարութիւններուն հետ խառնուելով՝ ՍՆԱՎ-ի պաստա
ռը մուտքին «գեղեցկութիւնը կը խանգարէ»։ Շինիչ թելադրութիւն մըն ալ հետը
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եկաւ, որ եթէ պաշտօնական ցուցատախտակ մը շինուի եւ դպրոցի շէնքին ետեւի 
փողոցը դրուի միայն դպրոցի յայտարարութիւն ըսելով, աւելի լաւ կ՚ըլլայ։

Յուցատախտակը ապսպրուեցաւ ծնողա-ուսուչւսկան յանձնախումբին կողմէ, 
որոնք յանձն առած էին ծախսը հոգալ, եւ վերջանալու մօտ առ ի գիտութիւն լուր 
տրուեցաւ եկեղեցտյ գրասենեակին, որ ցուցատախտակը պատրաստ է. երկու 
օրէն պիտի զետեղուի որոշուած տեղը։

Ի զարմանք բոլորիս՝ անսպասելի հեռաձայնային պատասխան մը եկաւ՝ ըսե
լու, թէ անցեալ տարուայ ատենապետը պաշտօնապէս ժողովի չէր բերած այդ 
հարցը, հետեւաբար օրինաւոր չէր այդ որոշումը։ Ուստի անհրաժեշտ էր, որ նա
մակ մը գրուէր, որպէսզի ներկայ ծխական ժողովին անդամներուն ուշադրու
թեան պաշտօնապէս յանձնուէր։ Սպասուած նամակը գրուեցաւ ներկայ ծխական 
խորհուրդէն պաշտօնապէս խնդրելու ցուցատախտակին զետեղումը։ Երեք շա
բաթ անցած է այդ օրէն, տակաւին ոչ միայն յստակ պատասխան չէ ստացուած, 
այլ մեր բերանացի հարցապնդումներուն մասամբ մը գոհացում տալու համար 
ըսուեցաւ, թէ Ծխական Խորհուրդի անդամները կ՚ուզեն գիտնալ ցուցատախտա– 
կին գոյնը, չափերը եւ ինչ գրուած ըլլալը, եւլն, եւլն։ Այդ բոլոր հարցերը գոհացնող 
տուեալները տրամադրելէ ետք տակաւին վաւերացում չենք ստացած, այլ անոր 
փոխարէն խորհրդապահաբար ըսուած սա խօսքը ստացանք.

Ծխական Խորհուրդը կ՛ուզէ վստահ ըլլալ, որ այդ ցուցատախտակը ոեւէ 
ձետվ այն տպաւորութիւնը չի ձգեր թէ շէնքը ամէնօրեայ վարժարանին կը 
պատկանի։

Եկեղեցտյ ծառայելու համար ինքզինք նուիրող այս Ծխական Խորհուրդի 
անհատները իրենց ծնողներէն եւ կամ մեծ հայր-մեծ մայրերէն ի՞նչ աւանդութիւն 
ժառանգած պէտք է ըլլան։

Տարիներէ ի վեր մենք՝ Ս՜ԵԱՎ-ի անձնակազմս, ի՛նչ զգուշութեամբ պատաս
խան տուած ենք ՍԲՏ-ի ոչ-հայ պաշտօնեսւներուն, երբ անոնք գանգատած են, 
թէ շէնքին շուրջը քանի մը անգամ դառնալէ ետք ոեւէ տեղ մեր վարժարանին 
անունը չգտնելով եկեղեցտյ գրասենեակը ձգած են մեր տուփերը, մեր պատաս
խանը ամեն այն հպարտութեամբ միշտ եղած է. «Մեր Հայկական աւանդութիւ
նը այդպէս է. հայ եկեղեցին եւ հայ դպրոցը անբաժան են, հոն ձգեցէք ծրա
րը. ապահով ձեռքերու մէջ է» (Ասիկա յատկապէս պետական քննութիւնները 
առաքուած ատեն կը պատահի)։

Երեսուն տարիներէ ի վեր սերունդ հասցնող սա վարժարանը, նոյն այդ եկե
ղեցտյ խորանէն Աւետարան ընթերցող-զաւակներ պատրաստող սա հաստատու
թիւնը, փոխանակ անունը հպարտօրէն ցուցադրելու, ինչու այսքան դժուարու
թեան պէտք է հանդիպի. վարձակալի մը իրաւունքն անգամ պիտի չունենւսյ՝ իր 
անունը նամակատուփին կամ շէնքի մուտքերէն ոեւէ մէկուն վրան իսկ դնելու։

313



Արիստոտելի խօսքերով՝ «փորի անօթութիւնը զգալը շատ աւելի դիւրին է, 
քան գիտութեան պակասը»։

Պարապ ստամոքսին անօթութիւնը ուտելիք մը ճարելով կարելի է շուտով 
գոհացնել։ Գիտութեան ու ոգիի պակասը անտեսանելի ցեց մըն է. միայն բոյն 
հաստատած տեղը փճացնելէ ետք կը տեսնուի շատ ուշ եւ յաճախ անդարմանե
լի կորուստ պատճառելով։

Որպէսզի հ1/\81ՏՇ0–ի պատմութիւնս աւարտեմ, ըսեմ թէ ի ուրախութիւն բո
ղոքողներուն՝ ընկերութիւնը որոշած էր աւանդութիւնը շարունակել եւ ճիշդ նոյն 
արտադրութիւնը միեւնոյն ձեւով շարունակել։ Կ՚ւսրժէր տեսնել հրճուանքի բացա– 
կւսնչութիւնները, երբ ընկերութեան անդամները, ճիշդ նոյն տուփերու մեծ պա
շար մը ձեռքերնին, ժողովուրդին ձրիաբար կը բաժնէին նոր, բայց աւանդական 
տեսքը, համն ու որակը պահող 1տ1ծ81ՏՇ0–ի Շրօ^ո Բւօ1օէ ՇրՅօևօր-ի տուփերը։

Աւանդութեան պահպանումը կը յաղթանակէր։
Իսկ ես տակաւին վերնագիր կը փնտռեմ։
Երանի թէ այս դպրոցը միայն ստամոքս լեցնող հաստատութիւն մը ըլլար։ 

Պարապ ստամոքսով մարդիկ մեր ցաւերը հաւանաբար աւելի լաւ հասկնային ու 
նոր աւանդութիւն մը հաստատելով պայքար մղէին հայ վարժարանին գոյութիւ
նը արժանավայելօրէն պահելու համար։

էրօտ։ ձոտէօճօ քօր ^օր^Եօժ^։ հօ\^տ ր էհտրօ ւտ օոօ տէտրտտէտջ ժւքքօրօոօօ 
Եօէ^/օօո էհօ ոտօժ քօր 1<ոօ«1օժ§6 ձոԺ էհտ ոօօժ քօր քօօժ. ՕօբրՆտժ օք քօօժ, րոօտէ 
հսրոՁո Եօւո^տ ձրտ օօոտօւօստ օք էհտէ ժտբրՆՅէւօո ^հօո էհօ  ̂ քօօ1 էհօ բՅո§տ օք հսո§օր. 
6սէ ժտբրՆտժ օք 1<ոօ«16ժ§6, ւէ ւտ ոօէ յ 1 \^ տ էհտ օ յ տ տ  էհտէ հսրոՅՈ Եօտ§տ օօոտօւօստ օք 
էհտւր ժօբր^Յէւօո. ՍոքօրէսոՅէտխ «6 տօ1ժօտ 6\բտո6 Ո06 էհօ բՅՈ§տ օք ւ§ոօր3ոօօ յ տ  \ո շ  

քտօ1 էհտ բՅՈ§տ օք հսո§օր.

19. V. 1977

ՄԱՐՏԻ 8-ԻՆ ՏԵՂ ՉՀԱՍԱԾ ԾԱՂԿԵՓՈՒՆՋԵՐ

Աննան Յասմիկին եւ Լիանային ծանօթացաւ Զոււսրթնոց օդակայանէն Նիւ 
Եորք տանող ճանապարհին։ Բաժանման, անորոշութեան եւ կարօտի խառն 
զգացումներով լեցուած, արցունքները այտերուն վրայ սառեցուցած՝ օդանաւին 
մէջ քովքովի նստած էին։ Դաշնակահարուհի, հիւանդապահուհի եւ ռուսերէն լե– 
զոփ ուսուցչուհիի մասնագիտական վկայականներով աշխատող այս կիները, 
«դիպլոմները տանը պահ տուած», նոր որոնումներու ճանապարհին էին։ Ինք֊ 
նամոռաց՝ իրարու հետ սկսեր էին բարձրաձայն խօսիլ, կարծես իրենք զիրենք

314



համոզելու թէ այս քայլը առած էին միայն ու միայն իրենց ընտանիքին ու զաւակ
ներուն «խաթրու» -  անոնց սիրոյն համար միայն։ Ամերիկա ոտք կոխելուն պէս 
պատրաստ էին «ինչ գործ որ ուզեն սւնելու», միայն թէ կարենային տուն, այ
սինքն՝ Երեւան, դրամ հւսսցնել իրենց զաւակներուն, նորածին թոռնիկներուն։

Երեք կիներն ալ արդէն մեծ մայրեր էին։ Սակայն երիտասարդ մեծ մայրեր, 
որոնք եթէ հոս մեծցած ըլլային, ամերիկեան ըմբռնումներով եւ դատիւսրակու– 
թեամբ՝ հարսանեկան քօղը գլխուն դնել-չդնելու որոշում տալու մասին նոր կը 
սկսէին մտածել։ Կեանքը, բարքերը շատ շուտ հւսսունցուցեր էին զիրենք։

Բայց այս երեքը Նիւ Եորք հասնելով բնաւ ալ մինակ զգալու պատճառ մը չու
նէին։ Միմիայն Նիւ Եորք քաղաքին զանազան շրջաններուն մէջ գոնէ ութսունէ 
աւելի կիներ իրենցմէ շատ առաջ եկեր եւ աշխատանքի տեղատրուեր էին։ Անոնց 
մէջ Լարիսան ամէնէն աչքաբացը ելած էր։ Ան սորված էր տեղտյն ձեւերը եւ նոր 
հասնող կիներուն օգնելով՝ ինք ալ լաւ դրամ կը շահէր։ Հիմա ալ այդ նոյն Աարի– 
սան էր, որ մարդ ղրկած էր զիրենք օդակայանէն իր տունը տանելու։ Պուխարսւ– 
յէն եկած ռուսախօս շարժավար մըն էր զիրենք տուն տանողը։ Գիշերոււսյ մթու
թեան մէջ ինքնաշարժին պատուհանէն քաղաքին արագ արագ թռչող լոյսերէն 
զատ բան չէին կրնար տեսնել։ Տուն հասնելուն՝ տաքուկ թէյը, հայկական սուրճը 
եւ խաչաբուռին իրենց կը սպասէր։ Օդանաւի օտար համերով ու հոտերով ուտե
լիքներէն վերջ այս տան պատերէն ներս քիչ մը Երեւան կը բուրէր։

-  էստեղ Նիւ Եորք քաղաքի, էս ինչ շրջանի, էս թաղամասն է։ Փողոց որ 
ելնէք, իսկի բոլորն էլ ռուսերէն են խօսում, դուք ձեզ տանը կը զգաք։ Բան-ման, 
ուտելիք գնելու որ լինէք, ոչ մի դժուարութիւն չէք ունենայ։

Այդ բոլոր յիշուած անունները այնքան անծանօթ էին, որ Աննան բնաւ չկրցաւ 
անմիջապէս վերյիշէլ։

-  Ոչինչ, շուտով էս շշմածութիւնը կը մոռանաք, ամէն ինչ շուտ շուտ կը սովո
րիք,֊ հանգստացուց Լարիսան։֊ էսա վաղը որ եկեղեցի գնանք, պտի տեսնէք։ 
Միայն էս կողմերում ձեզ նման մի ութսուն կին կը լինի,– ըսաւ Լարիսան որ ար
դէն երրորդ անգամ ըլլալով մէկ տարուայ վիզայով եկած էր եւ միշտ երկարաց– 
նելու գաղտնիքին տիրացած։

Առաջին գալուն ութսունը անց հիւանդ պապիկի մը հոգ տանելէ ետք հիմա 
գործին գաղտնիքները սորված էր։ Իր եւ այլ հայ կիներու բարոյականին մասին 
փսփսուքները մինչեւ Երեւան հասած էին։ Հայկական թերթերը առանց քաշուե
լու կը գրէին կարգ մը հայ կիներուն «շարքից դուրս» ելլելուն մասին։ Աննան 
ուսերը թօթուեց։ «Իմ ինչ գործն ա»,– մտածեց ան։ «Աստուած նրանց հետ։ 
Մարդ իր պատիւն ու արժանապատուութիւնը ոչ թէ ուրիշի համար է կրում, այլ 
ինքն իր ան համար»։ Լարիսան, ինչ խօսք, շատ ճարպիկ կին կ՚երեւէր։ Փոխւս– 
նակ ուրիշի համար աշխատելու՝ հիմա ինք եղած էր գրեթէ գործատէր-տանտէր։
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Երկու յւսրկանի տուն վարձւսծ էր վեց-եօթը սենեակներով։ Ամէն մէկ սենեա
կին մէջ գոնէ չորս-հինգ անկողին դրած էր եւ գիշերը տասը տոլարի վարձու 
կու տար նոր հասնողներուն։ Յաւելեալ՝ եթէ զանոնք գործի տեղաւորէր, իր 
հալալ շահաբաժինը կը ստանար։ Ասիկա բաղդատած տեղւոյն պանդոկնե
րու գիներուն շատ աժան գին մըն էր անշուշտ ուրիշ կարեւոր առաւելութեան 
մը հետ։ Երեւանեան ջերմ դրացնութիւնը յիշեցնող տաքուկ անկիւն մըն էր Լա– 
րիսային «ապարանքը» ոչ միայ հայ կիներուն համար, այլ նաեւ ռուս, վրացի 
կամ ուքրաինացի նոր ժամանող, աշխատանք փնտռող կիներուն համար։ Գո
նէ շաբթուայ վերջաւորութեան «դարդերը» պատմելու, սրտին խորը ծրարուած 
տան կարօտը նմաններուն հետ կիսելու մարդ կ՚ըլլար հոն։

Սակայն օրական այդ տասը տոլարը մեծ արժէք կը ներկայացնէր օդանաւէն 
նոր իջած հայ կիներուն համար։

-  Գիշերը տասը տոլար,– սարսափով եւ միաբերան հարց տուին երեք կիները։
-  Մի՛ վախենայ, հէչ բան ա... շուտով շաբաթական երեք հարիւր տոլար կա

րաս բերես եւ էն էլ՝ «քաէշ»։ Յետոյ ով ասաց թէ շաբաթը եօթը օր հոս ես մնալու։
-  Եա,– Անիին ւսչքերը բացուեցան շաբաթական երեք հարիւրը լսելով։
Բւս, մէկ որ այդ գումարը կարենար ղրկել տուն։ Վայ թէ ինչեր պէտք էր։ Ին

չեր ասես որ չէին կրնար առնել տնեցիները։ Աքոհոլիք ամուսինը ձգեր գացեր 
էր։ Ծեր մօրը հետ տասնվեց տարեկան աղջիկը տիրութիւն պիտի ընէր իր երեք 
զաւակներուն եւ երկրաշարժէն ամբողջ ընտանիքը կորսնցուցած եղբօր երկու 
որբերուն։ Մէկ խօսքով՝ Ամերիկայի իր աշխատավարձով Երեւան բնակող եօթը 
բերան պիտի կերակրուէր։ Այս մտածումէն ետք Աննան առաջին անգամ ըլլալով 
ինքզինք լաւ զգաց։ Ամուսինը որ ըլլար, պիտի գոռար իր վրայ։ «Աղջի՛, էդ ուր ես 
գնում, գլուխդ կը ջարդեմ է, էդ քանի գլխանի ես, որ մենակդ Նիւ Եորք ես գնում, 
ում տանն ես քնելու»։ Աաւ էր, որ այդ ամուսինը գոյութիւն չունէր իրեն համար։ 
Այդ բոլորը ըսել կարենալէն առաջ ի՚նք չուեր գացեր էր՝ անվերադարձ։

«Թ՜ո՛ղ տղամարդ լինէր, տիրութիւն անէր,– ինքնիրեն համոզեց եւ խորունկ 
շունչ քաշեց Աննան։– Չեն էլ ամաչում, մէկ էս, մէկ էն կնկայ վրայ շառ են գցում, 
բոլոր հայ կանանց պատիւը մի ջրով լուանամ։ Ախը ուր են մեր հայ տղամար– 
դիկ։ Կար ժամանակ, որ հայ տղամարդը թասիպ (պատիւ) ունէր, կնոջը չէր 
թողնում, որ աշխատէր, թէ՝ էլ ինչ տղամարդ, որ մի կին չկարենայ պահի, 
ասում էին. հայ կնոջ արժանապատութեան հետ խաղացող էդ լրագրողները մի 
հատ այստեղ գային եւ մէկ էլ էս կեանքը տեսնէին...»։

֊  Աղջի, երեք հարիւրն ինչ ա որ։ Գու կարաս չորս հարիւր էլ բերես,֊ Աննա– 
յին իր մտածումներէն սթափեցուց վեց ամիսէ արդէն ինքզինք փորձառու-բնա֊ 
գէտ համարող թիֆլիսեցի Վալիան իր երգեցիկ ձայնովը։– Մի քիչ որ մնաս եւ 
օտար, մանաւանդ՝ մի եէվրէյ (հրեայ) կամ ամերիկացի հարուստ տուն որ ճա
րես, էլ վերջ, չորս-հինգ հարիւրը մաքուր, էսենց կը գայ։
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Աննաե մատներուն նայեցաւ։ Քանի՜ քանի դասախօս, հանդիսատես հիացեր 
էին իր մատներէն ծորող դաշնակին ելեւէջող հնչիւններուն։ Կոմիտասի անուան 
Երաժշտանոցի պատերը ներծծուած էին եւ իր նման մասնագէտներուն մատ
ներէն արձագանգող երաժշտութեամբ։ Իսկ հիմա։ Այդ նոյն մատները այդ հա
րուստ տուներուն բաղնիքներուն մարմարներուն վրայ քիմիական նիւթերով 
ներծծուած սպունգներուն հետ պիտի ելեւէջէին, արդուկ պիտի ընէին, ճաշ պի
տի եփէին, անկարող ծերեր պիտի խնամէին։

«էս էլ մի նոր տեսակի ղւսրիպութիւն»,– մտածեց Աննան։ Ղարիպի երդերուն 
ծանօթ էր ան, ինչպէս նաեւ արւոասահմւսնեան գրականութեան։ «Տեսնես պոլ– 
սահայ գրող Երուխանը, որ ողջ լինէր, ոնց էր նկարագրելու էս բոլորը։ էն ժա– 
մանակ գաւառներէն Պոլիս գացող տղամարդիկ խաներում, չոր գետնի վրայ 
ան կողին էին սարքում։ Իսկ հիմի մենք... քանի բարձ, քանի՜ անկողին ենք փո
խելու, որ մի քիչ փող կարողանանք ուղարկել մեր երեխէքին...»։

֊  Դէ լաւ, աղջկերք, ուշ է արդէն։ Առաւօտ կանուխ գնում ենք եկեղեցի։ Սա– 
պուէյը մի ժամից աւելի ա բռնում։ Շուտ որ հասնենք, մի գուցէ ման գալու, քա֊ 
ղաքին ծանօթանալու առիթ էլ կ՚ունենաք,֊ ըսաւ էարիսան ու բարի գիշեր մաղ
թելով՝ գնաց։

Աննան իր քնանալիք անկիւնին նայեցաւ։ Ո՜ւր էր եւ ուր հասած էր։ «Ինչ օր է 
էսօր»,– հարց տուաւ ինքնիրեն, եւ ինք ալ պատասխանեց.– «Վայ Մարտի ութն է էս 
շաբաթ։ Երնէկ չէին էն օրերը»,– մտքով ափսոսաց Աննան եւ մտաւ իր անկողինը։

Իսկապէս, ուր էին այն օրերը, երբ ծաղիկներով կ՚ողողուէին քաղտքի փո
ղոցները։ Կանանց Միջազգային Օրուայ առթիւ առանց տարիքի խտրութեան 
բոլոր կիները ծաղիկ կը ստանային իրենց եղբօրմէն, նշանածէն, ամուսինէն, 
զաւակէն եւ կամ աշակերտներէն։ Չէ որ բոլոր կիներուն տօնն էր, միայն մայ
րերու տօն չէր։ Աննային ամէնէն շատ սիրած տօնն էր Մարտի ութը։ Գարու
նը պաշտօնապէս չեկած՝ ամէն կողմ Հայւսստան աշխարեր ծաղիկներով կը 
լեցուէր կարծես։ Անկարելի էր տեսնել տղամարդ մը, որ առանց ծաղիկի տուն 
երթար։ Ամուսինի կողմէն բախտաւոր չէր եղած Աննան։ Բայց զաւակներն ու 
աշակերտները միշտ յիշած էին զինք։ Ո՞ւր են հիմա այդ հայ տղամարդիկը։

Յաջորդ առաւօտուն մօտաւորապես տասը կին երկու բաղնիքով այդ յարկա
բաժինին մէջ կրցած էին հասցնել իրենց առաւօտեան լոգանքն ու շպարը։ «Հայ 
կինը միշտ էլ կարող է եւ հնարամիտ լինել, եւ գործնական»,– դարձեալ մտքով 
հաստատեց Աննան։

Իրենց իջեւանած փողոցին երկայնքին ինչ խանութ ըսես որ չկար։ Ռուսերէն 
լեզոտվ գրուած ցուցափեղկեր, մայթերուն վրայ շարուած սեղաններուն վրայ 
ռուսական գիրքեր, զանազան առարկաներ, նոյնիսկ արեան ճնշումի, փոր
հարութեան եւ մարմնի ցաւի համար ծանօթ դեղեր։ Ռուսերէն լեզոփ տարբեր 
երանգներով եւ հնչիւններով բարձրաձայն խօսակցութիւնները ռուսական մեծ
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քւսղաքները յիշեցուցին իրենց։ Իսկ խանութներէն առատօրէն դուրս թափուող 
ապրանքները, կանաչեղէնի եւ պտուղներու առատութիւնը կը ւիաստէին արդէն, 
թէ Երեւանէն շատ հեռու տեղ մը հասած էր։

Փողոցներուն անկիւններու նշաններուն ուշադիր նայելով՝ գրպանի փոքրիկ 
տետրակին մէջ ընդօրինակեց անունները, որ վերադարձին չմոռնսւյ։

Աարիսան նոր հասած երեք կիներուն «սւսպուէի նայլոնէ քարտ»եր տուաւ։ 
Յետոյ բացատրեց, թէ ինչպէս պիտի գործածեն, որ ուղղութեամբ աստիճաննե
րէն վար պիտի իջնեն եւ ինչ տառով շոգեկառքի սպասեն։

Աննան այսքան մորթի գոյնի եւ դիմագիծերու այլազանութիւն կեանքին մէջ 
չէր տեսած։ Շոգեկառքի սուլոցները, անգլերէն յայտարարութիւններն ու մար– 
դոց ժխորը գլխուն մէջ նոթաներու գլխապտոյտ առւսջացուցին։ Անգլերէն քիչ 
թէ շատ կը կարծէր որ գիտէր։ Մի քանի լեզուներու ծանօթ էր։ Յետոյ Երեւա
նի մէջ իր շրջապատի հայերէն խօսողներն անգամ արդէն այնքան ռուսական 
հնչումով անգլերէնի նմանող բառեր կը գործածէին, որ բաւական ինքնավստահ 
էր, որ դժուարութիւն պիտի չունենար հասկնալու։ Բայց այս ամերիկեան անգլե– 
րէնին առանց շրթունքները շարժելու, միայն բերնին մէջ կլոր կլոր ոլորուող թա
ռերը զինք բոլորովին կը շուարցնէին։

-  Աղջկերք, էսօր հօգեհանգիստ կայ։ Կարինէի մարդն ա մահացեր Ին֊ 
ֆարկտն ա խփել թէ ինչ, չգիտեմ։ Յիսունչորս տարեկան կար֊չկար։ էն էն– 
տեղ պիտի թաղուի, ինք էստեղ ամուսնուն համար մատաղ պիտի անի։ Դէ, ինչ 
անենք, պէտք է իմանանք՝ թէ մահ ըլի, թէ հարսանիք՝ ձեր վիզայի ժամանակից 
առաջ ետ չէք կարայ թողնել գնալ։ Ձեր լացն էլ այստեղ պտի լինի, քէֆն էլ։

Աննային քով նստող կիրովականցի Մարգօն շոգեկառքին մէջ ինքզինք 
չկրցաւ զսպել եւ լալու սկսաւ։ Իր ցաւը նորոգուած էր։ Ան ալ հինգ ամիս առաջ 
մէկ հատիկ եղբայրը կորսնցուցած էր։ Թաղմւսն չէր կրցած երթալ։ Հոս եկեղե
ցին մոմ վառած էր եւ խումբ մը իրեն մօտիկ կիներուն հետ Կիրակի եկեղեցիէն 
ետք հոգեմաշի գացած էին։ փոխադարձաբար այդ կիները իրար մէջ հինգ հա– 
րիւր տոլար հաւաքելով տուեր էին իրեն, որպէսզի այդ գումարը թաղման ծախ
սերուն օգնելու համար եղբօրը այրիին եւ զաւակներուն ղրկուի։

Ծանր մթնոլորտ էր։ Նիւեորքեան շոգեկառքի Սապուէյի մէջ ճամբորդող հայ 
կիներու խումբին հետ քաղաք կ՚իջնէին նաեւ իրենց նման բանուոր մի քանի 
ռուս, ուքրանիացի ընկերուհիներ։ Աննան նկատեց, որ իր միւս երկու նորընծայ 
ընկերուհիներն ալ իրեն պէս ֆիզիքապէս միայն հոն էին, իսկ մտքերով մղոննե
րով հեռու հեռուներն էին։

-  Աղջկերք, թազա լուրեր ունեմ, մէկ ռուսական թերթից մի բան կարդացի,- 
շոգեկառքին մէջ տիրող սգաւոր տրամադրութիւնը փոխելու փորձով ըսաւ կա
տակասէր ռուս Աարինան։– Ձեր առաջին տիկինը՝ Բելլան (օրուան նախագահ 
Քոչարեանին տիկինը), Մարտի ութի առթիւ Բիզէի «Գարմէն» օփերայի նախեր–
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գանքով ընդունել է Հւսյաստանի նշանաւոր կանանց եւ ասել է, թէ կինը մէկ 
քայլ սւմուսնուց յետ պէտք է կանգնած լինի, որ կարենայ ոգեշնչի ու միշտ առաջ 
տանի ամուսնուն։ Հիմի ասացէք խնդրեմ, թէ դուք ձեր ամուսիններից քանի՜ 
քայլ էք ետ մնացել եւ ոնց էք ստանալու Մարտի ութի ձեր ծաղկեփունջերը։

֊  Վայ, Մարինա ջան, անտէր մնաս դու,– մէջ մտաւ Վալիան,– էդ ինչ մէկ 
քայլ, երկու քայլի մասին ես խօսում։ էդ անտէր տղամարդիկ էնպէս հրել, մեզ 
առաջ քշել, ցիր ու ցան են արել, որ հիմի նրանք են մնացել անտեսանելի հեռու֊ 
ներում։ էլ որտեղից մեզծաղիկ հասցնեն։

Սպասուսւծ ծիծաղին տեղ դառն ժպիտներ կային դէմքերուն վրայ եւ քար 
լռութիւն մը՝ շոգեկառքին այդ բաժնին մէջ։ է՚նչ օւիերւս, ինչ Գարմէն, ինչ ամու
սին եւ ինչ ծաղիկ։

Բարձրախօսէն կրկին լսուեցաւ շոգեկառքի կայանին անունը։ Այն կայանին, 
որ զիրենք պիտի հասցնէր հայկական եկեղեցի։ Հայ կիներուն խումբը ոտքի 
ելաւ։ Աննան իր մտքերէն սթափելով վազեց, արագ բացուող-գոցուող շոգեկառ
քին դռնէն դուրս նետեց ինքզինք՝ միանալու համար Մարտի ութը առանց ծաղ
կեփունջերու դիմատրող ընկերուհիներուն։

Հայաստանցի հայ կնոջ բանուորական հեւքոտ առօրեան սկսած էր։ Աննան 
կրցած էր զինք չարչարող բոլոր մտքերը ներքին խաղաղութեան թանձր պա
տեանին տակ առնել, որովհետեւ վստահ էր, որ այդ վազքով եւ իր հալալ ճակ– 
տին քրտինքովը եօթը բերան պիտի կերակրուէր Երեւանի մէջ։

***

Երբ եկեղեցի հասան, մուտքի դռնէն կը լսուէին արդէն Տէր Ողորմեային 
փշաքաղող խազերը։ Հայու ճակատագրին հետ դարաւոր ճամբորդ այս շարա
կանը նոյն պատգամը կը շարունակէր կրկնել

Տուր աշխարհիս խաղաղութիւն,
Ազգիս հայոց սէր, միութիւն...։

Նիւ Եորք, 11 Մարտ, 2002 
«Նոր օր», 30 Մարտ, 2002, Շաբաթ

ԵՍ ՅՂԻ ԵՄ

Հաւատացէք, իմ մասիս չէ, որ կը խօսիմ։ Թոռնիկ ունենալու յոյսով շատ շա– 
տոնց այդ պարտականութիւնը իմ զաւակներուս փոխանցած եմ։ «Թոռնիկի 
պէս անուշ բան չկայ այս աշխարհիս մէջ»,֊ կը հաստատեն շուրջիններս։ Այդ 
անուշութիւնը վայելելու յոյսով այնքան տղոցս գլուխը ցաւցուցած էի «աղջիկ պէ֊
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պէք մը կ՚ուզեմ» ըսելով, որ մի քւսնի տարի առաջ, առաջին թոռնիկս ծնելէն 
շատ առաջ, զիս ուրախացնելու համար տղաքս խօսքը մէկ ըրած տարեդարձիս 
պուպրիկ մը նուիրեր էին ինծի։

Այո, բոլորովին ալ նպատակ չունիմ իմ մասիս խօսելու։ Այս առաւօտ երբ ձայ
նասփիւռէն կրկին ձիւնի փոթորիկին մասին կը խօսէին, ճշգրիտ ու վստահելի 
օդերեւութաբան մը գտնելու յոյսով հեռատեսիլին գացի եւ սկսայ արագ արադ 
մէկ կայանէն միւսը ցատկռտել։ Յանկարծ ուշադրութիւնս գրաւեց ամբողջ պաս
տառը գրաւող գունաւոր, բաւական խոշոր դիրերով անգլերէն սա յայտարարու
թիւնը։

«ճիմի, այ էմ փրէկնընթ» -  «ճիմի, յղի եմ»։
Մատս սառեցաւ կոճակին վրայ։ Ալ հոն կեցայ։ Պարզուեցաւ որ յղութիւն 

հաստատող քննութեան մը նորագոյն ձեւը ծանօթացնող ռեկլամ֊յայտարարու– 
թիւնը չէր։ Որովհետեւ նկարը հետզհետէ պաստառէն հեռանալով պզտիկցաւ, 
եւ պաստառը բռնող դէմքը տեսնուեցաւ։ Ուրւսխութենէն ճառագայթող սիրուն 
դէմքով, հազիւ երեսունը թեւակոխած երիտասարդուհի մըն էր։ Էն-Պի-Սի հե– 
ռատեսիլի կայանին Ռ-ոքըֆէլլըր կեդրոնէն հաղորդուող «Այսօր Նիւ Եորք» յայ– 
տագրին շուրջ հաւաքուող զբօսաշրջիկներէն մին էր։ Մէնհէթընի կեդրոնական 
այդ շրջանին մէջ, չմշկողներու յատուկ կեդրոնով, ամէն Դեկտեմբերին հսկայ 
Կաղանդի ծառը հիւրընկալող վայրով, աշխարհի բոլոր երկիրներուն դրօշակնե
րը ծածանիլ տուող նիւեորքեան այդ թաղամասը զբօսաշրջիկներուն ամէնէն սի֊ 
րած վայրերէն մին է։ Մանաւանդ՝ նկատի առնելով ճարտարապետական կոթող 
համարուող Սէնթ Փաթրիքի նման տաճարի մը դրացնութիւնը եւ Սաքս Ֆիֆթ 
էվընիւի (Տջ1<տ 5էհ ^օոսօ) նման նշանաւոր ցուցանիշով քովնտի վաճառատու
ներուն ներկայութիւնը։ Առաւօտեան ժամը եօթէն մինչեւ տասը այդ վայրը, ինք
նաշարժի երթեւեկը արգիլուած մի քանի շրջակայ փողոցներուն հետ, տարուան 
365 օրերուն ընթացքին զբօսաշրջիկներով կը վխտայ։ Ընդհանրապէս հե֊ 
տաքրքրասէրներու մեծ խումբեր հոն հաւաքուած կ՚ըլլան՝ նշանաւոր դերա
սաններու, երգիչներու, հեռատեսիլի կայանի նշանաւոր խօսնակներու հանդի
պելու եւ հեռատեսիլէն տեսնուելու յոյսով։ Նիւ Եորքի ամէնէն խիստ ձմեռներէն 
մէկուն, զէրոյէն վար ջերմաստիճանով այդ օրուան սառնամանիքին սաստիկ 
ցուրտն անգամ չէր վախցուցած այդքան մեծ թիտվ ներկայութիւն ապահովելու 
բացօթեայ այդ շրջափակին մէջ, եւ այդքան կանուխ ժամուն։ Շատեր կային զա
նազան ցուցանակներ բռնած, ինչպէս սովոր է, սակայն հեռատեսիլին ոսպնեա
կը այդ պահուն կեդրոնացած էր այս յայտարարութեան վրայ։

Անշուշտ միայն ես չէի նոյն յայտարարութիւնը կարդացողը։ Ինծի հետ այդ 
պահուն, նոյն կայանը դիտող հաւանաբար միլիոնաւոր մարդիկ կային։ Բայց ես 
մինչեւ ականջներս կարմրեցայ։ Կարծեցի, որ սկեսրայր հայրս եւ սկեսուր մայրս 
ինծի հետ էին, նոյն սենեակին մէջ։
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հ՝նչ մեղքս պահեմ, իմ երիտասարդ օրերս յիշեցի։ Որուն լեզուին ինկած Էր 
նման յայտարարութիւն նոյնիսկ շշուկով ընել կամ յղութեան սկզբնական շրջանի 
վեց-եօթը ամիսէն առաջ բարձրաձայն խօսիլ այդ մասին։ Արդէն անկէ ետք պահել 
անգամ ուզէիր, չէիր կրնար, որքան ալ լայն հագուստ հագնէիր կամ «քիչ մը գիր
ցած եմ» ըսելով բաներ մը յարմարցնելով ինքզինքդ արդարացնել փորձէիր։ Ար
դէն «վարձառուները» ւսչքերէդ կը հասկնային, առանց խօսքի մեղսակցաբար կը 
ժպտէին եւ իրարու կը փսփսային. «Մեր տղուն ջուրը եկեր է հարսին, գահաժա
ռանգը կու գայ կոր... յայտնի է, տղայ պիտի ըլլայ»։ Ամէն ինչ փսփսուքով կ՚ըլրսր։

Այդքան միայն։ Վերջակէտ։
Երբ խօսնակը դառնալով յղութիւնը յայտարարող կնոջ հարցուց, թէ ուր էր 

ճիմին, երիտասարդուհին միեւնոյն ճառագայթող ժպիտով հանգիստ կերպով 
պատասխանեց, թէ ճիմին ուրիշ նահանգ կը գտնուէր այդ պահուն, եւ թէ ինք 
իր ընկերուհիներուն հետ Նիւ Եորք այցելութեան եկած էր եւ... ի՜նչ ուրախու
թիւն, այդ առաւօտուն երկու անգամ մէզի քննութիւն կատարելէ ետք ալ հաս
տատ գիտէր թէ յղի էր։

Խօսնակը, հեռատեսիլ դիտողներուս դառնալով, ըսաւ.
-  Ամէն բանի ականատես եղած էի, հաւատացէք, այս մէկը առաջին անգամն 

է որ կը լսէի։
Ապա դառնալով մանկամարդուհիին ըսաւ.
֊  Յուսամ, ճիմին գիտէ արդէն եւ մեզի հետ առաջին անգամ ըլլալով այս 

պաստառէն չէ որ կը լսէ իր հայրանալը...։
Ուրեմն՝ արմանք-զարմանք մնացողը միայն ես չէի։
Սովորական երեւոյթ է առտուան այս հաղորդումներու ընթացքին նման 

իւրայատուկ յայտարարութիւններ տեսնել պաստառի վրայ։ Մէկը միւսին ամուս
նութեան կամ ծննդեան տարեդարձը կը շնորհաւորէ։ Կենդանիներուն նկարը 
կը բռնեն, սիրտ մը կը գծեն, «կը սիրեմ քեզ» մըն ալ քովիկը կ՚ւսւելցնեն՝ տու
նը մնացած շան կամ կատուին կարօտին չդիմանալով։ Յաճախ նաեւ հանդի
պած ենք, որ սիրահարուած զոյգեր, իրենց սէրը աշխարհով մէկ յայտարարելու 
բուռն ցանկութեամբ, այս տեսակ պահեր կ՚որսան եւ տեղտյն վրայ ծունկի գա
լով «կը սիրեմ քեզ, կ՚ուզեմ որ կինս ըլլաս, կ՚ամուսնանաս ինծի հետ» կը բացա– 
կանչեն։ Ադամանդակուռ մատանին կը մօտեցնեն սիրեցեալին դէմքին ու սրտի 
տրոփով ու անհամբեր արտորանքով մը պատասխանի կը սպասեն, որպէս– 
զի ոսպնեակին ուշադրութենէն չփախի այդ երկւս՜ր սպասոսսծ, խելագարօրէն 
կրկնուող «սւյո»ներու շարանը։ Միայն Աստուած ու սիրահար տղան գիտեն, թէ 
յաւերժութեան գիրկը իյնալու երազով քանի՜ քանի անքուն գիշերներ լուսցուցած 
եւ նիւթական ինչ զոհողութիւններու ենթարկուած է ակնթարթային այդ պահը 
ծրագրելու համար երջանիկ սիրահարը։
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Յւսմենայն դէպս, նմանօրինակ յայտարարութիւններ սովորական դարձած 
բաներ են։ Սակայն «Ես յղի եմ» յայտարարել ամբողջ աշխարհին։ Չէ, այս մէկը 
առաջին անգամն էր որ կը լսէինք։

է;, մեր ատենը ամէն բան ուրիշ էր։ ժամանակները որքան վտխուած են։ 
Ամօթ կար, յարգանք կար։ Բան մը եւս կրնամ խոստովանիլ։ Այս խօսքերովս 
հետզհետէ որքան ես իմ մեծ մօրս կըյիշեցնեմ։

Մոռցայ օդերեւութաբանն ալ, շաբթուան ջերմաստիճանի չափերն ալ։ Հար
ցումներու տեղատարափ մըն է որ սկսսււ խճողուիլ գլխուս մէջս։

Աշխարհ գալիք շնչաւոր մարդ էակի մը աւետումը ինչու նոյն խանդավառու– 
թեամբ ու գուրգուրանքով չի շարունակուիր։

Մտքով մեր թաղերէն սկսելով կը հասնիմ մինչեւ Մէնհէթըն։ Քանիներ սա 
պահուս ձերբազատուիլ կ՚ուզեն տակաւին աշխարհին լոյսը չտեսած ծիլերէն։ 
Քանի քանի մանուկներ հիմա սա պահուս իրենց տաքուկ անկողնէն հանուելով 
իրենց հօրը կամ մօրը հետ «պէյպի սիթըրին» տունը կը վազեն։ Քանիներ կը 
տրոփն գիրկը այնպիսի հոգատարներու, որոնք բոլորովին տարբեր են իրենց 
խնամակալներէն՝ թէ մշակոյթով, թէ գոյնով եւ թէ լեզուներով։ Որքան սովորա
կան երեւոյթ է տեսնել Կեդրոնական Ամերիկայէն կամ կղզիներէն յատկապէս 
բերուած խնամակալներու յանձնուած երեխաներ, որոնք իրենց հարազատ մօրն 
ու հօրը տեսնելու համար չես գիտեր քսանչորս ժամուան որ ժամուն պէտք է 
սպասեն այդ պահիկը վայելելու համար, ծնողքին հետ «քուալիթի թայմ-որա– 
կաւոր պահ» մը ապրելու շնորհին արժանանալու համար։

Կը մտածեմ ծնած այն երեխաներուն մասին, որոնք երեսի վրայ ձգուած են 
նոյն ինքն զիրենք ծնող մայրերուն կողմէ, որովհետեւ անոնք կամ գինեմոլ են, 
կամ թմրեցուցիչի գերի։

Կը մտածեմ այն մանուկներուն մասին, որոնք Մայքըլ ճէքսընի պէս մարղոց 
քմահաճ «ծնողական» խնամքին ենթակայ են։

Կը մտածեմ բոլոր այն ծնելիք երեխաներուն մասին, որոնք ծախու սերմով 
վարձու արգանդի մը ներարկուելով կը ծնին, ի վերջոյ յանձնուելու համար դրա
մը մատակարարողին։

Կը մտածեմ անզաւակ զոյգերուն մասին, որոնք ինչ ինչ նիւթական զոհողու– 
թիւններով զաւակ կ՚որդեգրեն, որդեգրութեան գրասենեակին ամէնէն խիստ 
քննութիւններէն հլու-հնազանդ կը հետեփն, բծախնդրօրէն կը գործադրեն բո– 
լոր ըսուածները եւ լիուլի կ՚ամբողջացնեն պարտադրուած պահանջները։

Ինչու որդեգրումի համար սահմանուած միեւնոյն խիստ օրէնքներուն ենթա– 
կայ չըլլան բոլոր անոնք, որոնք ծնողք ըլլալ կը փափաքին՝ վստահեցնելու եւ 
փաստելու համար, թէ պատրաստ են ու արժանի ծնողք ըլլալու։

Տակաւին, սրտի ուրիշ տեսակ կծկումով մը կը մտածեմ նմանօրինակ սպա
սումներով աշխարհ եկած, սնած-մեծցած հարիւր հազարաւոր երիտասարդ–
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երիտասարդուհիներու մասին։ Երիտասարդներ, որոնք իրենց ծնողներուն 
համար իսկ անծանօթ հեռաւոր վայրերը կը ղրկուին, մի քանի տասնեակ ղե
կավարներու շահաղիտական նկատառումով առնուած որոշումին հլու եւ հնա
զանդ՝ «աշխարհին խաղաղութիւնը պահպսւնելու» կոյը կամ ներարկուած հա– 
մոզուածութեամբ։

Ինչու մէկուն կեանքը այդքւսն աժան է միւսին համար։
Կը պատկերացնեմ այդ երիտասարդներուն մայրերը, որոնք վստահօրէն 

ժամանակին երբ իրենց մէզին քննութիւնը հաստատած էր թէ արգանդէն ներս 
սրտիկ մը սկսած էր բաբախել, նոյն հպարտ շողշողացող ժպիտով եւ միեւնոյն 
խանդավառ, բարձրաղաղակ յայտարարութեամբ աշխարհին աւետած էին 
իրենց ուրախութիւնը գոչելով՝

«Ես Յղի եմ»։

Պրրռքլիե, Նիւ Եորք, 10 Փետրուար, 2003  
«Մարմարա», 19 Փետրուար, 2003, Չորեքշաբթի

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
ստ/ս* ըյ\տւ ոըււԸԲ Րօսսօ/տօս ֊ Ւաո-սըք

(Ցեղասպանութենէն վերապրողները փրկելու համար 
ՆԻՖ-ի Ամերիկեան Մարդասիրական Ֆոնտին ծնունդը)

Նիւ Եորք - Ն. Ե –  Մերձաւոր Արեւելքի Ամերիկեան Մարդասիրական Կազ
մակերպութիւնը եւ Նիւ Եորք քաղաքի Թանգարանը, որ կը գտնուի Աէնհէթըն 
-  1220 հինգերորդ պողոտայ եւ 103-րդ փողոցի վրայ -  համագործակցաբար կը 
կազմակերպեն ցուցահանդէս մը, ուր Հոկտեմբեր 4-էն Դեկտեմբեր 7 պիտի ցու
ցադրուին Հաստատութեան արխիւներէն հանուած եւ ցարդ բնաւ հրապարակ 
չհանուած նկարներ եւ իրեր։

Մերձաւոր Արեւելք -  Նիւ Եորք - Մերձաւոր Արեւելքի Հաստատութիւն եւ 
ամերիկեան մարդասիրութիւնը - ընդհանուր խորագրի տակ պատրաստուած 
այս ցուցահանդէսը նիւեորքցիներուն եւ յատկապէս հայերուն առիթ պիտի ըն
ծայէ առաջին անգամ ըլլալով անցեալի էջերը լուսաբանող նկարներ տեսնելու 
եւ թերեւս ալ անձնական, ընտանեկան պատմութիւններ պեղելու։

1915-1930-ի շրջանը գրեթէ բոլոր հայերուն համար վերյիշումն է անմարդ– 
կային ցաւալի աղէտին, տեղահանութեան, սովամահութեան եւ ցեղասպա
նութեան։ Սակայն նոյն ժամանակաշրջանը նաեւ հարուստ է վերապրումի ու
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վերընձիւղումի հերոսական պատմութիւններով, ինչպէս նաեւ վերապրող հայ 
խլեակներուն հանդէպ ամերիկւսցիներուն ցուցաբերած մարդասիրական առա
տաձեռն օժանդակութեամբ։

Այդ հրաշալի պատմութիւններէն մին կապուած է անհատական ջանքերով 
ծնունդ առած Մերձաւոր Արեւելքի Օգնութեան վերոյիշյալ կազմակերպութեան 
հետ, որ այժմ միայն երեք տառերով կը ճանչցուի անցեալի ե1ԸքՆՏ16Ձր Ըձտէ ք̂ օհօք 
այժմու 1\1ՏԷ–ե16Ջր Ըտտէ քօսոժՋեօո ՆԻՖ անունով։

ՆԻՖ-ի հիմնադրութիւնը անմիջական պատասխանն Էր 1915-ին Օսմանեան 
կայսրութենէն ներս Ամերիկայի դեսպան Հենրի Մորկընթաուի Սեպտեմբեր 15, 
1915ի կոչ-հեռւսգրին, ուր յարգելի դեսպանը ԱՄՆ-ի քարտուղարութեան անմի
ջական ուշադրութեան կը յանձնէր անյետաձգելի կարետր հարց մը, թէ «Թուր
քիդ) մէջ հայ ցեղին ոչնչացուեր արագօրէն կը զարգանայ», հետեւաբար՝ յարգե– 
լի դեսպանը կը յանձնարարէր նաեւ որ անյապաղ յանձնախումբ մը կազմուէր՝ 
«հանգանակութիւն կատարելով միջոցներ տրամադրելու եւ կարենալ փրկելու 
գէթ մաս մը հայեր»։ Երկու շաբաթ չանցած՝ խումբ մը պարզ քաղաքացի, հո
գեւորական թէ առեւտրական անհատներ իրար քով գալով կը կազմեն յանձնա
խումբ մը, որ յետագային պիտի կոչուէր Մերձաւոր Արեւելքի Օգնութեան Հաս
տատութիւն։

2005 թուականին սոյն հաստատութիւնը կը պատրաստուի նշելու իր հիմ
նադրութեան 90 ամեակը։ Նշանակալից տարեդարձին նախապատրաստական 
աշխատանքներուն մաս կը կազմէ արխիւներէն պեղել ու լոյս աշխարհ բերել 
այնպիսի նկարներ, որոնք թուագրումի ու դասւստրումի կարօտ էին։ Հոս էր որ 
Նիւ Եորք քաղաքի Թանգարանի առաջարկով ու աջակցութեամբ ծնունդ առաւ 
այս աշնան հանդիսատեսին ու պատմագիրներուն ուշադրութեան յանձնե– 
լու գաղափարը։ Առաջին անգամ ըլլալով Նիւ Եորք քաղաքի մէջ հիմնադրուած 
ամերիկեան մարդասիրական կազմակերպութեան մը աշխատանքներուն մա
սին ցուցադրուելիք ժամանակագրական պատմութիւնը վաւերագրական ցուցա
հանդէսն է նաեւ տեղահանուած ու Ցեղասպանութենէն ազատած հայ ժողովուր
դի խլեակներուն վերապրումին։

Ցուցահանդէսի հաւաքածոյին մաս կը կազմեն կազմակերպութեան ար– 
խիւէն զտուած աւելի քան 300 կտորներ, 50-է աւելի բացառիկ նկարներ, որոնք 
կ՚ընդգծեն Հայաստանէն Թուրքիա, Պարսկաստան, Աիբանան, Սուրիա, Պա– 
ղեստին, Եգիպտոս եւ Կովկասեան երկիրներու տարածքին երկարող կազ
մակերպութեան կատարած գործին տարողութեան մէկ մասը։ Շնորհիւ այս 
կազմակերպութեան՝ վերոյիիշեալ քաղաքներուն մէջ հաստատուած էին որբա
նոցներ, դարմանատուներ, արհեստավարժական կեդրոններ։
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Մերձաւոր Արեւելք-Նիւ Եորք ցուցահանդէսը կը պարփակէ նաեւ շարք մը 
վաւերագրական Փաստաթուղթեր, օրինակ՝ Ամերիկայի դեսպան Հենրի Մոր– 
կընթաուի հեռադիրը։ Ինչպէս նաեւ «Որբի քաղաք» կոչուած ամենամեծ որ
բանոցին 25 հազար որբերէն կազմուած տեսարան մը, ուր հեռուէն դիտելով 
որբերու շարուածքը յստակօրէն կը կարդացուի «Շնորհակալ ենք, Ամերիկա» -  
“^տտոշՅ, ^6 էհՋոև օ̂ս1” նախադասութիւնը։

Ցուցահանդէսի այցելուները պիտի տեսնեն կազմակերպութեան նամակնե
րէն, յայտարարութիւններէն, որմազդերէն նմոյշներ, որոնք ամերիկացիները 
հանգանակութեան կը հրաւիրեն ու կը շեշտեն «սովամահ հւսյեր»ուն օգնու
թեան փութալու անհրաժեշտութիւնը։ Որմազդեր, որոնք ժամանակի նշանաւոր 
արուեստագէտներու գործերն են, ինչպէս Ի. Ֆ. Պէթս, Վ. Դ. Պենտա, Տակլըս 
Վոլք, եւլն։ Այդ օրերուն ՆԻՖ-ը նշանակած էր «Ծրարի օրեր»՝ գործածուած, 
բայց մաքուր հագուստեղէն հաւաքելով որբանոցներուն ղրկելու, ինչպէս նաեւ 
«Կաթի ֆոնտ»ի օրեր՝ սննդամթերք հասցնելու սովահար մանուկներուն եւ 
պատանիներուն։ 1924-ին տասը տարեկան դերասան ճէքի Քուկընը կամատ– 
րաբար գլուխը կ՚անցնի կաթի արշաւին։ Քուկընի ֆիլմերը ցուցադրող շարժա
նկարի սրահներու մուտքին մասնատր տուփեր զետեղուած էին պահածոյ կաթի 
տուփեր հաւաքելու։ Քուկըն նոյնիսկ ինք անձամբ Նիւ Եորքէն Միջին Արեւելք 
մեկնող «Կաթի նատւն» հետ ճանբորդելով այցելութիւն կու տայ որբերուն։

Կիրակնօրեայ Ոսկեայ Օրէնքին հետեւելու համար կոչ կ՚ուղղուէր ամբողջ 
Ամերիկայի տարածքին ապրող ընտանիքներուն՝ հայ որբերուն օրինակին հե– 
տեւելովշատ համեստ ընթրիք մը ուտել կիրակնօրեայ փառաւոր ընթրիքին գու
մարը խնայելու եւ հայ որբերու ֆոնտին յատկացնելու։ Ցուցահանդէսին մաս կը 
կազմէ այդ օրերու ԱՄՆ-ի նախագահ Կալվին Գոզիճի Յունիս 17, 1924 թուակիր 
նամակը, ուր ան պաշտօնապէս շնորհակալութիւն կը յայտնէ Ոսկեայ Կիրակիի 
Օրէնքը պահպանող բոլոր ընտանիքներուն։

ՆԻՖ-ի հիմնադիրն է Քլիվլէնտ Հատլի Տաճը -  Շ^տՆոժ հօտմ^ 0օմ§6 -  որ 
ազդուելով Մորկընթաոփ հեռադիրէն՝ անմիջապէս խումբ մը ամերիկացիներ կը 
հրաւիրէ, մեծամասնութեամբ՝ նիւեորքցիներ, քայքայուող Օսմանեան Կայսրու
թեան մէջ միլիոնաւոր յուսահատ ժողովուրդին անմիջական օգնութիւն հասցնելու։

Այսպէս սկսան այն աշխատանքները, որոնք ամբողջ սերունդ մը հայեր ոչնչա– 
ցումէ փրկեցին՝ միաժամանակ ծնունդ տալով ամերիկեան բարեսիրական հան
գանակութեան ժամանակակից հասկացողութեան եւ միջազգային զարգացման։

Քլիվլէնտ Տաճը շառաւիղն է մարդասիրական աշխատանքներով հանրա
ծանօթ ընտանիքի մը։ Մեծ հայրը հիմնադիրն էր հանքագործութեան ընկերու
թեան մը՝ Ֆէլբ, Տաճ ընկերութեան (Բհօ1բ, 0 օ ժ § 6  Յոմ Շօ.)։ Ան նաեւ կազմա
կերպողն էր Միացեալ Նահանգներու Քրիստոնեայ Երիտասարդաց Միութեան՝ 
ծ^Շ/ձին, եւ գլխաւոր հիմնադիր բարերարներէն մին Պէյրութի Ամերիկեան Հա–
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մւսլսարանին։ Պարոն Տաճին գլիյատրաթեամբ կազմուած խումբը նախապէս 
կոչուեցաւ Ամերիկեան Յանձնախումբ՝ հայերու եւ Սուրիոյ օգնութեան համար, 
ապա վերանոււսնուեցաւ Մերձաւոր Արեւելքի Օգնութեան Կազմակերպութիւն, 
որուն անմիջական օգնութեան համար ուղղուած առաջին կանչին արդիւնքը 
եղաւ 100 հազար ամերիկեան տոլարի նուիրահաւաքը։

Պրն. Տաճին կողքին յանձնախումբին մաս կը կազմէին, Չարլզ Քրէյն, Սթի– 
վըն Ուսւյզ, Սւսմուէլ Տաթթըն, Չարլզ Վիքըրի եւ շարք մը այլ նշանաւոր ամե– 
րիկացիներ։ Յետագային սոյն խումբին մաս կը կազմէին նաեւ Հենրի Աոր– 
կընթաու, Հերպըրթ Հուվըր, Ոփլիըմ Թաֆթ, ճան Ֆինլի, Ֆրանքլին Տէլանօ 
Ռուզվելթ, Թէոտոր Բ-ուզվէլթ եւ այլք։

Մինչեւ 1930 թուականը ՆԻՖ-ը կը յաջողի հանգանակել աւելի քան 110 միլիոն 
ամերիկեան տոլար գաղթականներուն օգնութեան հասնելու համար։ ՆԻՖ Յե– 
ղասպանութենէ ազատած եւ տեղահանութեան ենթարկուած մէկ միլիոնէ աւելի 
զոհերուն սնունդ, հանդերձանք, ապաստան եւ կրթութեան հնարատրութիւններ 
կը ստեղծէ։ Յարգուած պատմագէտ եւ դասախօս, Գարնեկի Հաստատութեան 
տնօրէն Տոքթ. Վարդան Գրիգորեւսնի նման անձնաւորութիւններ երախտիքով 
կըյիշեն ՆԻՖ֊ի կատարած մարդասիրական աշխատանքները։

Այժմ, մօտաւորապես 90 տարի ետք, ՆԻՖ կը շարունակէ միեւնոյն ւսշխա– 
տանքը, զոր սկսած էր հայ վերապրողներուն համար՝ օժանդակութիւն հւսսցնե– 
լու աւելի քան տասնեակ մը Մերձաւոր Արեւելքի եւ Աւիրիկէի ժողովուրդներուն, 
որոնք աւելի լաւ ապագայի մը յոյսով կը պայքարին։

Ցուցահանդէսի բացման յատուկ երեկոն տեղի պիտի ունենայ Հոկտեմբեր 
7-ին։ ՆԻՖ Կազմակերպութեան Հայ Բարեկամներու Յանձնախումբին առաջին 
հրապարակային ձեռնարկն է այս՝ պատշաճ հանգանակութեան հեռանկարով։ 
Յանձնախումբը իրար քով եկած է իր յարգանքի ու երախտագիտութեան տուրքը 
մատուցելու 1915-1930 ժամանակաշրջանին կազմակերպութեան հայ ժողովուրդի 
հանդէպ ցուցաբերած անմոռանալի ու երախտաշատ օժանդակութեան համար։

«ՆԻՖ֊ի Հայ Բարեկամներու Յանձնախումբին կազմութիւնը լաւագոյն ապա
ցոյցն է մարդասիրական առաքելութեան օղակը ամբողջացնող, իրարու օգ
տակար դառնալու աշխսւտանքին»,– կ՚ըսէ ՆԻՖ Յանձնախումբի անդամ եւ 
գանձապւսհ Անդրանիկ Սարգիսեան։ Պարոն Սարգիսեան նաեւ ատենապետն 
է Հայ Բարեկամներու Յանձնախումբին։ Անոնք, որոնք ժամանակին օգտուե– 
ցան այս կազմակերպութեան առատաձեռնութենէն, ժամանակն է, որ վտխ– 
հատուցեն՝ օժանդակելով անոնց, որոնք այսօր կարիքը ունին օգնութեան։ 
Յանձնախումբը տարիէ մը աւելի աշխատանք կը տանի՝ վերյիշեցնելու ՆԻՖ-ի 
առաքելութեան կարեւորութեան եւ նորանոր գումարներով վերահաստատելու, 
տարածելու անոր գործունեութիւնը Միջին Արեւելքի եւ Աւիրիկէի մէջ։
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Պրն. Շանթ Մարտիրոսեան, ՆԻՖ-ի Ս՜իջազգային Յանձնախումբի անդամ, 
ինչպէս նաեւ համաատենապետը Հայ Բարեկամներու Յանձնախումբին, կը 
հաստատէ թէ «Իւրաքանչիւր հայ այս կամ այն ձեւով ազդուած կամ վայելած է 
ՆԻՖ-ի օժանդակութիւնը, հետեւաբար կ՛արժէ որ ամէն մէկ հայ անհատ առիթ 
ստեղծէ այցելելու այս թանգարանը եւ տեսնելու սոյն ցուցահանդէսը»։

Այս ցուցահադէսին համար հիւրաբար հրաւիրուած ցուցահանդէսի վարիչ 
Լիրի Աելքոնեան թանգարանի եւ ՆԻՖ-ի վարիչներուն հետ համագործակցսւ– 
բար կը խոստանայ ներկայանալի, խիստ հետաքրքրական ու պատմականօրէն 
արժէքատր ցուցահանդէս մը հրամցնել այցելուներուն։

ՆԻՖ-ը միջազգային ճանաչում գտած ամենահին ամերիկեան մարդասիրա
կան կազմակերպութիւնն է, որ ծնունդ առած է մարդասիրական օժանդակու
թիւն հասցնելու աշխարհի այն ծայրամասին մէջ, ուր տակաւ կը շարունակուին 
աղերսի կոչերը՝ գրաւելով միջազգային մամուլի ուշադրութիւնը։ 1930-էն ետք 
կազմակերպութիւնը իր աշխարհագրական սահմանները տարածելով հան
դերձ պահպանած է իր առաքելութեան սկզբունքները՝ ոչ միայն բժշկական, 
ուսումնական, խնամքի պատսպարաններ տրամադրելով, այլեւ՝ սորվեցնելով։ 
Կազմակերպութեան նշանաբանը ձուկ մը տալով փոր կշտացնելը չէ, այլ յու֊ 
սալքուածին զօրավիգ կանգնելով ձկնորսութիւն սորվեցնել եւ ամէն օր ձուկ կա
րենալ ապահովելու աշխատանքին վարժեցնելն է։

Այդ օրերուն կազմուած անդրանիկ Յանձնախումբը, քաջալերուած գաղթա
կաններուն անսպառ կարիքներուն հասնելու գործունէութենէն եւ Ամերիկա– 
յի մէջ ցուցաբերուած հետաքրքրութենէն, աւելի եւս կ՚ընդարձակէ իր գործու– 
նէութեան ծիրը։ Անոր համբաւը լուրջ հանգամանքի հասնելով՝ 1919-ին ԱԱՆ-ի 
քոնկրէսը յետ-պատերազմեան օգնութեան աշխատանքին պատասխանատու 
կը նշանակէ օրուան յանձնախումբը (փոխանակ նպաստընկալ ազգութիւններու 
անունները յիշելու՝ «Միջին Արեւելք» բառին գործածութիւնը Համաշխարհային 
Բ. պատերազմէն ետք կ՚որդեգրուի)։

Մէնհէթընի Մէտիսըն պողոտայի կեդրոնական գրասենեակէն սկսուած աշ– 
խատանքը ծաւալելով ճանաչում կը գտնէ ամենուրեք։ Այդ օրերու նշանաբան
ներէն մին էր «Անօթութիւնը զինադադարէն չի հասկնար», այլ խօսքով՝ «Զի
նադադարը փոր չի կշտացներ» լոզունգը։ Հիմնադրութենէն 15 տարի չանցած՝ 
կազմակերպութիւնը այսօրուայ ամերիկեան տոլարի արժեւորումով $1.25 պի– 
լիոն տոլար յաջողած էր հանգանակել։

ՆԻՖ-ի այժմու նախագահ Տոքթ. Ո-այւսն Աահըրտ - Օր. Բ̂ ջո ԼՁհսրժ -  անդ– 
րադառնալով այսօրուան ՆԻՖ-ի աշխատանքներուն, կ՚ըսէ թէ «1915-էն սկսեալ 
այս հաստատութիւնը միեւնոյն առաքելութիւնը կը պահպանէ՝ օգնելու անօգնա
կաններուն, յուսալքուածներուն, որպէսզի անոնք կարենան իրենք իրենց ոտքե– 
րուն վրայ կանգնիլ»։
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Ցուցահանդէսին յարակից կան նաեւ այլ աշխատանքներ ու ձեռնարկներ։ 
Թ՜անգարանը կը հրաւիրէ բոլոր անոնց, որոնք 1915-1930 ժամանակաշրջա– 

նէն նկարներ եւ յուշեր ունին։ Թանգարանին տրամադրելի դարձնելով վաւե
րագրական այդ փաստերը, նկար թէյուշ, կարելի պիտի ըլլայ զանոնք թանգա
րանի կայքէջին զետեղելով՝ միլիոնաւոր այցելուներու ուշադրութեան յանձնել։ 

Թ՜անգարանին կայքէջն է «^.տօո^.օր§, իսկ ՆԻՖ-ի կայքէջն է ^««.ո6Ջր6ԶՏէ.օր§ 
Թ՜անգարանի կայքէջին երբ հասնիք, այցելեցէք “ ՏհՋՈ6 օ̂սր տէօր̂ ” բաժինը եւ 

Ձեր տրամադրածյուշը կամ նկարը շուտով պիտի կարենաք տեսնել այդ Էջին վրայ։

Ի դիմաց ՆԻՖ-ի՝ հայացուց ԶարմինԷ Պօղոսեան

25 Օգոստոս, 2003 
«Հայրենիք», 5 Սեպտեմբեր, 2003

ՌԷՅՄԸՆՏ ՎԱՀԱՆ ՏԱՄԱՏԵԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑԱԾ ԵՐԱԶԸ՝
ԷՄ ԱՐ ԱՅ ֊  1\/181

Գրեց՝ ՏՈՔԹ. ԿԱՐԷՆ ՊՕՂՈՍԵԱՆ՛ 
Թարգմանեց եւ հայացուց՝ ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

ԷՄ ԱՐ ԱՅ ֊  Այս երեք տառերուն ետին կը կանգնի 20-րդ դարու գիտական 
ու բժշկական աշխարհի ամէնէն յատկանշական գիւտերէն մին։ Մօտատրապէս 
քառորդ դար առաջ ծնունդ առնող ԷՄ ԱՐ ԱՅ-ը ինքնավստահ երթով ու խոս
տումնալից կարելիութիւններով յաղթական մուտք կը գործէ 21-րդ դարէն ներս 
նորանոր բարելւստւմներով։

Շնորհիւ հայազգի գիտնական բժիշկ եւ գիւտարար Ռէյմընտ Վահան Տամա– 
ւոեւսնին՝ ներկայիս ԷԱ ԱՐ ԱՅ -  հ/1Ր1 կոչուած գործիքը իր բոլոր տարբերւսկնե֊ 
րով ֆիզիքական ներքին հիւանդութեանց սւխւոաճանաչմսւն համար բժիշկնե
րուն լաւագոյն յենարանն է։

Յաջողութեան մը գրաւականը տեսիլք ու հեռանկար ունենալուն մէջ կը կա– 
յանայ։ Իսկ տեսիլքը իրականութիւն կը դառնայ միայն, երբ ենթական բոլոր խո–

1 Ռէյմընտ Տւսմատեանի նուիրուած այս յօդուածը անգլերէնէ թարգմանուած ամփոփումն 
է աւելի երկար աշխատասիրութեան մը, զոր բժիշկ Կարէն Պօղոսեան կատարած էր 
գիտնականին հետ հարցազրոյցէ մը ետք, իր աւարտական տարին (Մայիս 28, 2003)։ 
Բժիշկ Կարէն Պօղոսեան այժմ սկսած է իր մասնագիտական աշխատանքին Ռենտգենային 
(ք̂ Ձժւօ1օ§յւ) ճիւղին մէջ (Սանթա Պարպարայի եւ ապա Ֆիլատէլֆիոյ Թամըս ճէֆըրսըն 
բժշկական կեդրոններու մէջ)։ Ան երկրորդ որդին է Միսաք եւ ԶարմինԷ Պօղոսեաններուն, 
Պրուքլին -  Նիւ Եորք։
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չընդոտները անտեսելով, պողպատեայ կամքով, հաւատքով, յամառ ու յարատեւ 
աշխատանքով կարենայ հետապնդել զայն։ Գիւտարար Ռէյմընտ Վահան Տւսմա– 
ւոեանի կեանքին ու երազին իրականացման համար իր կտրած ճանապարհին 
մօտէն ծանօթանալով՝ անխառն հիացումով կը համաձայնիք իրաւամբ անխոր
տակելի անունով ճանչցուած գործիքին ետին կանգնած գիտնականի անխորտա
կելի կամքին։ Տեսիլք հետապնդող մարդուն իւրայատուկ նկարագրի ստորոգելի
ներուն հազուագիւտ հանրագումարն է, որ կը տեսնէք հոն։

Տամատեան ծնած է 16 Մարտ 1936-ին, Մէնհէթըն, Նիւ Եորք։ Հայրը՝ Վա
հան, 1915-ի տեղահանութենէն վերապրող մըն էր։ Իսկ մայրը՝ Օտէթ, նոյնպէս 
հայուհի մը՝ հայ հօրմէ եւ ֆրանսացի մօրմէ։ Ռէյմընտի ծնելէն անմիջապէս վերջ 
Տամատեան ընտանիքը շուտով կը փոխադրուի Նիւ Եորքի Քուինզ շրջանի Ֆո– 
րէսթ Հիլզ աւանը, ուր Տամատեան կը ստանայ իր նախնական եւ երկրորդա
կան ուսումը։ Ան յառաջադէմ ուսանող մը ըլլալուն, ոչ միայն իր սովորական 
դասերուն մէջ գերազանց արդիւնքներ կ՚արձանագրէր, այլ նաեւ կը փայլէր ար– 
տադասարանային աշխատանքներով ալ։ Պատանի Տամատեան շատ լաւ թէ– 
նիս խաղացող մըն էր եւ սքանչելի ջութակահար։ Փոքր տարիքէն կ՚երգէր նաեւ 
դպրաց դասին մէջ։ Մայրը հակառակ ֆրանսախօս ըլլալուն, եռանդուն մաս
նակցութիւն կը բերէր Պէյսայտի Սբ. Նահատակաց եկեղեցտյ Տիկնանց Յանձ
նախումբէն ներս։

Ութ տարեկան Ռէյմընտ խոստմնալից ջութակահարի մը բոլոր տուեալնե
րով կ՚ընդունուի Նիւ Եորքի համբաւաւոր ճիւլեարտ Երաժշտական դպրոցէն 
ներս։ Սակայն, 15 տարեկանին մէկդի ձգելով երաժիշտ ըլլալու երազն ու բո– 
լոր հաւանականութիւնը, կ՚ընդունի Ֆորտ–6օրմ հաստատութեան առաջարկած 
կրթաթոշակը։ 200 ընդունակ աշակերտներուն տրուած քննութենէն Ռէյմընտին 
ձեռք բերած բարձր նիշը արժանի կը դարձնէր զինք այս պատուաբեր կրթա– 
թոշակին։ Այսպէսով, ան իր շահած կրթաթոշակով -  առանց որեւէ վճարու
մի -  Մատիսըն քաղաքի Ունիվերսիթի աֆ Ուիսքւսնսընի մէջ համալսարանա
կան դասընթացքի կը սկսէր առանց երկրորդական վարժարան - հւ§հ Տօհօօ1 
-  աւարտելու։ Գիտական դասերու մէջ ունեցած իր հետաքրքրութիւնը աւելի 
զարգանալով Ուիսքանսըն Համալսարանէն ետք Նիւ Եորքի Ալպէրթ Այնշթայն 
Բժշկական Համալսարանին դռները կը բացուէին իրեն համար։ Ան ամառները 
կ՚աշխատէր Եոնկ Այլընտի մէջ թենիսի դասեր տալով՝ բժշկական համալսարա
նի յարակից իր ծախսերը դիմագրաւելու համար։ Հոն կը հանդիպի իր կեան
քի ընկերոջ՝ ամերիկուհի Տանա Թէրիին, եւ որուն հետ ամուսնութիւն կը կնքէ 
1960-ին, համալսարանէն վկայուած տարին։

Պրուքլինի Տաունսթէյթ Բժշկական Համալսարանէն ներս իր ծառայութեան 
ընթացքին մեծ կ՚ըլլայ Փրօֆ. էուտվիկ էյքնայի ազդեցութիւնը մասնագիտանա–
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լու եկած իր երիտասարդ ուսանողներուն վրայ։ Բժիշկ Տամատեան, ներշնչուած 
իր խորհրդատուէն, ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ գիտա-հետազօտական աշ– 
խատանքի վրայ։ Իր պրպտող ու հետաքրքիր նկարագրին հաշտ կ՚ընթանա– 
յին հիւանդութեան գաղտնիքը երեւան հանելու կամ հանելուկը լուծելու մւսն– 
րակրկիտ ուսումնասիրութիւներն ու պրպտումները։ Հետեւաբւսր, զարմանալի 
չէր, որ Տամատեան հետազօտական աշխատանքը աւելի կը նախընտրէր, քան 
դարմանատան մէջ աշխատիլը։ Կը հաւատար, թէ իր հետազօտութեան յաջող 
արդիւնքը միլիոններու կեանքը պիտի փրկէր, մինչ դարմանատան մէջ կատա– 
րած ծառայութիւնները միայն հազարաւոր կեանքերու օգտակար կրնային ըլլալ։

1962-ին Տամատեան երբ իր րօտւմօոշ -̂րէզիտէնսին փորձառական շրջանը 
կ՚ւսմբողջացնէր Պրուքլին-Նիւ Եորքի Նահանգային Բժշկական Կեդրոնին մէջ 
(ՏՍԱր ՕօատէՁէտ 1̂ 6Փօջ1 Շտոէօր) արդէն իսկ ւսչքերը սեւեռած էին Սէնթ Աուիզի 
Ոլաշինկթըն Համալսարանէն ներս ամբողջացնելու մասնագիտական հետազօ
տութիւն մը երիկամունքային ախտերու վերաբերեալ։

Իր պրպտումներուն սնունդ կու տար գիտական աշխարհին շատ ծանօթ 
իրականութիւն մը -  իւրաքանչիւր բջիջ բնական ու առողջ համարուելու համար 
պէտք է ունենայ փոթասիոմի եւ տոտիոմի հաւասարակշիռ փոխանակութիւն 
եւ փոխանակութիւնը համադրող-հաւասարակշռող արգելակ մը։ Տամատեանի 
հարցադրումը կեդրոնացաւ այդ արգելակին վրայ։ Արդեօք երբեւէ այդ արգե
լակը մեկուսացուելով առանձինն ուսումնասիրութեան ենթարկուած էր։ Յայտնի 
դարձաւ, թէ բնաւ չէր կատարուած նման հարցադրում եւ կամ պրպտում մը։

Անկարելի համարուող առաքելութեան մը նախաքայլը առած էր Տամատեան։ 
1963-ին կ՚երթայ Հարվըրտ Համալսարանի բժշկական գիտաշխատանոցին մէջ 
իր գիտափորձերը կատարելու։ Այդ տարիներուն Տամատեան ստամոքսի ան
հասկնալի անհանգստութենէ մը կը սկսի տառապիլ։ Օրուան բժշկական ամէն 
տեսակի քննութիւններ չէին կրցած բացատրութիւն մը գտնել յամառօրէն տա
ռապեցնող ստամոքսի ցաւին։ Կասկածը քաղցկեղի հաւանականութեան վրայ 
կը կեդրոնանար։

Փոքր տարիքէն իր մէջ դրոշմուած էին արդէն մեծ մօր կուրծքի քաղցկեղէն 
տառապիլն ու մահանալուն տխուր յուշերը։ Տասը տարեկան Տամատեան այդ 
օրուընէ կարծէք ուխտած ըլլար «բան մը ընել» քաղցկեղի ճար մը գտնելու հա
մար։ Իսկ այժմ, իր ստամոքսի ցաւին հետ, Տամատեանի մտահորիզոնին վրայ 
դաշտը պատրաստ էր աւելի եւս յամառօրէն լծուելու քաղցկեղը ախտաճանաչող 
ձեւ մը հնարելու գործին։ Նոյն շրջանին, Նիւ ճըրզիի Աթլանթիք Սիթիի մէջ տեղի 
ունեցած կենսաբանութեան նուիրուած գիտական համագումարի մը ընթացքին 
Տամատեան կը հանդիպի Փէնսիլվանիայէն բնագէտ֊բժիշկ Ֆրիմէն Քօփին։ Քօփ 
այդ շրջանին պրպտումներ կը կատարէր բջիջի մէջ գտնուող սոտիոմի քանակը
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չտփելու 1\11\/1Ր -  ԷՆ ԷՄ ԱՐ֊ի (|\1սօ16Ջր հ/Նցոտէւշ Բօտօոձոշօ -  Կորիզային Սագնի֊ 
սական Անդրադարձ) միջոցաւ։ ԷՆ ԷՍ՜ ԱՐ-ը 1940-ին Էտուըրտ Փիւրսէլի հնարած 
հրաշալիքն է, զոր քիմիագէտները կ՚օգտագործեն քիմիական բւսղադրութիւն– 
ները պարզաբանելու համար։ Փրօֆ. Քօւի հետաքրքրուած էր նաեւ վտթասիու– 
մի չափումներով, սակայն կը հաւատար, թէ մարդկային բջիջները ԷՆ ԷՄ ԱՐ-ի 
քննութեան ենթարկուելու չափ բաւարար փոթասիոմ չեն պարունակեր։ Հետեւա– 
բար, Տամատեան, Մեռեալ Ծովէն մեծ քանակութեամբ փոթասիոմ պարունակող 
բջիջներ բերել տալու գաղափարը կը յղանայ։ Երկու գիտնականներ միասնաբար 
կ՚երթան Փէնսիլվանիոյ Փիթսպըրկ քաղաքը, ուր ԷՆ ԷՄ ԱՐ-ի ընկերութիւն մը 
կար։ Արդիւնքը խանդավառիչ էր։ Գործիքը սկսած էր համապատասխան նշան
ներ տալբարձր քանակի փոթասիոմ պարունակող բջիջներուն։

Հոս է, որ կը սկսի փայլիլ Տամատեանին երազին աստղը։ Քանի որ քաղց
կեղով վարակուած բջիջը տարբեր կրնայ ըլլալ բնական բջիջէ մը իր մէջ պա– 
րունակող փոթասիոմի եւ սոտիոմի յարաբերական քանակութեամբ, ուրեմն՝ 
«վարակուած անբնական բջիջը դիւրութեամբ կարելի պիտի ըլլայ զատորոշել 
բնական առողջ բջիջէն»,֊ ամփոփեց մտքերը Տամատեան։

Իր երազը իրականացնելու անդիմադրելի պահանջքն ու անհանդարտու
թիւնը պատեցին Տամատեանի հոգին։ Բջիջներու վրայ կատարած իր նախորդ 
փորձարկութիւնները առժամաբար մէկդի դնելով՝ ձեռնարկեց քաղցկեղով 
վարակուած անբնական բջիջներու քննութեան։ Բնական ու քաղցկեղով վա֊ 
րակուած բջիջները մուկերէն առնելով ենթարկեց իր բաղդատական քննութիւ
ներուն։ Արդիւնքները հրաշալի էին ու մեծապէս քաջալերական։ Տամատեան 
մեծ գոհունակութեամբ ու խանդավառութեամբ իր գիւտին նախաքայլերուն մա
սին արտայայտուեցաւ 19 Մարտ, 1971-ի անգլերէն գիտական պարբերաթերթի 
մը մէջ (Տշւտոշտ)։ Ապա Համալսարանի պարբերաթերթին մէջ հարցազրոյցով 
մը մանրամասնութիւններ տուաւ իր հեռանկարներուն մասին։ Գիւտը յստակ 
էր, եւ մագնիսական դաշտը կեդրոնացած՝ գործիքին «Անոյշ կէտին–Տ«66է 
Բօւոէ», որուն սսսկ երեւցող մարմնի որեւէ մաս կարելի պիտի ըլլար քօղազեր
ծել եւ ներքին գաղտնիքները երեւան հանել։ Այնպիսի գաղտնիք կամ բջիջային 
անկանոնութիւն, որ պարզ քննութեամբ կամ շողանկարումով անկարելի պի– 
տի ըլլար տեսնել։ Տամատեան այս կեդրոնացումի թէք նիքը մկրտեց «էօօստտ§ 
16օհուզս6», եւ ԷՄ ԱՐ ԱՅ-ի գործիքներ պատրաստող Մելվիլ-Նխ Եորքի մէջ 
գտնուող իր գործարանը կոչեց՝ ՖՕՆԱՐ֊ԷՕհւ^Ր՛։

Գիտնական Տամատեան իր գիւտին արտօնագրին վաւերացման (բՑէտոէ) 
կը դիմէ 17 Մարտ 1972֊ին, իսկ պաշտօնական վաւերացումը կը ստանայ 5

1 Յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ նկարներու համար կ՛արժէ այցելել՝ \^«/.քօրտր.շօրո.
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Փետրուար 1974-ին։ Այսպէսով աշխարհի առաջին ԷՄ ԱՐ ԱՅ գործիքը պաշտօ
նապէս կը մկրտուէր ու գիւտերու շարքին կը գրանցուէր։ ԷՄ ԱՐ ԱՅ անունով 
հրաշալիք, որ մագնիսական դաշտի ցոլացումով մարդկային մարմնի ներքին 
գործարաններու անբնական երեւոյթները երեւան պիտի հանէր։

Դիւրին չեղաւ բժիշկ Ռէյմընտ Տամատեանի ճանապարհը մինչեւ գործիքին 
վաւերացումը եւ անոր ֆիզիքական կառուցումը։ Ահատր ծախսի ու ֆինանսւստ– 
րումի կարօտ էր այդ հսկայական գործիքին արտադրութիւնը։ Գիտնականը կը 
դիմէ զանազան կազմակերպութիւններու, հայ թէ ամերիկեան հիմնադրամնե
րու։ Նիւթական նպաստ կամ փոխատուութիւն ստանալու ամէն միջոց ու կարե
լիութիւն փորձած էր՝ ձեռնունայն վերադառնալով իր գիւտին գաղափարին հետ 
միայնակ պայքարելու։ Քաղաքավարական, հանդուրժողական, խիստ ժխտա
կան պատասխաններէն մինչեւ յիմար երազողի, թմրեցուցիչի ազդեցութեամբ 
ձաբռտողի, ցնորաբան գիտնականի յորջորջումներու թիրախ դարձած Տամւս– 
տեան չէր դադրած երագելէ եւ երազը հետապնդելէ։

Սաննի Քլայնֆէլտ՝ «Նիւ Եորք թայմզ»ի թղթակից եւ հեղինակը, Տամատեա
նի կեանքին ու գիւտին նոփրուած հատորի մը, որ կը կոչուի «Գործիք մը, որ կը 
կոչուի -  անխորտակելի -  ձ աշհտ© Շձ116(1 1ոժօտւէՁե16 -  1985» իր գրքին մէջ կը 
մէջբերէ Աաքիավելլիի Իշխանէն. «Պէտք է ընդունիլ, որ չկայ աւելի դժուար ծրա– 
գիր, աւելի կասկածելի յաջողութիւն կամ աւելի վտանգաւոր բան, քան նոր հա
մակարգի մը հիմնումը։ Որովհետեւ ստեղծելու գաղափարը սնուցանողը թշնւս– 
մութիւնը կը վայելէ այն բոլորին, որոնք կը սնանէին ու կ՚օգտուէին անցեալի 
կառոյցէն, որոնց մէջէն միայն կրաւորական պաշտպանողներու փոքրիկ խումբ 
մըն է, որ հաւանականութեան մը յոյսը պիտի ունենայ օգտուելու»։

Տամատեան անվհատ կը շարունակէր առաջին գործիքը մէջտեղ բերե
լու իր աշխատանքը։ Աի քանի բարեկամներէ եւ կնոջ ազգականներէն դրամ 
փոխ առնելով Նիւ Եորք քաղաքի Գանալ փողոցի գործածուած գործիքներ ծա
խող խանութներէն բաւարար մետաղ ու մագնիս գնելով կը լծուի աշխատանքի։ 
Վերջապէս զայն կազմելով մուկերու եւ կենդանիներու վրայ փորձեր կը սկսի 
կատարել։ Արդիւնքը մեծապէս քաջալերական էր։ Կը մնար մարդկային մարմ
նի վրայ փորձելը։ Ոչ ոք կը համարձակէր առաջինը քննութեան ենթարկուիլ։ 
Տամատեան կ՚որոշէ ինք իր վրայ կատարել առաջին փորձը 11 Մայիս 1977-ին։ 
Սակայն գործիքը կը ձախողի որեւէ անդրադարձ տալ։ Տամատեանի իրանը, 
կրծքավանդակը գործիքին ներքին շրջագիծին հետ համեմատած մեծ էին։ Վեր
ջապէս, գաղտնիքը լուծած համարելով, Տամատեանի աչքերը կը սեւեռին իր 
օգնականին՝ երիտասարդ, նիհարիկ ուսանող Աէրի Մինքոֆին։ Աինքոֆ դժկա– 
մութեամբ կը յօժարի մտնել գործիքին մէջ։ Նոյն օրը կէս գիշերէն քիչ մը առաջ, 
2 Յուլիս 1977-էն մինչեւ վաղ առաւօտեան 4.45 Աինքոֆ գործիքին մէջ կը մնայ։
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Ո-էյմընտ Տամատեան, Սայքըլ Կոլտսմիթ կը հետեփն Աէրի Մինքոֆին, որ չորս 
ու կէս ժամ կը մնայ գործիքին մէջ։ 3 Յուլիս 1977-ին վաղ առաւօտուն առաջին 
մարդկային մարմնի մագնիսային անդրադարձի մը պատկերը երեւան կ՚ելլէ՝ ի 
ցնծութիւն գիւտարարին եւ համայն աշխարհին։

Այսօր Նիւ Եորք քաղաքի Աոնկ Այլընտ էքսբրէսուէյի վրայ հսկայական մեծու– 
թեամբ, մեծատառ կարմիր դիրերով ՏԱՄԱՏԵԱՆ ԷՄ ԱՐ Ա Տ -Օ ^ ա Օ ^  ա հ ը  
կը շողշողայ բոլորին աչքին։ Աոնկ Այլընտի Մելվիլ քաղաքի ՖՕՆԱՐ գործարա
նը կը շարունակէ բարելաւումներով ֊  նուագ ծախսալի, մատչելի գինով եւ աւելի 
յստակ արտացոլումով - ԷՄ ԱՐ ԱՅ-ի նորանոր գործիքներ արտադրել նորանոր 
բժշկական հաստւստութիւններու եւ դարմանատուներու համար։ Տամատեանի 
ՖՕՆԱՐ-ը տեղքայլի մէջ չէ։ Անխորտակելին տարուէ տարի ուսումնասիրուած 
բարելաւումներով կը ներկայանայ, աւելի ճշգրիտ ախտաճանաչումի հասնող, 
աւելի մատչելի գիներով նորանոր կերպարանք հագած։ «Ոտքի վրայ ԷՄ ԱՐ 
ԱՅ-ՏէՁոժ Սբ հ/1ա» գաղափարով 1996-ին սկսած աշխատանքը արդէն իսկ գոր
ծածութեան մէջ է։ Ենթական ոտքի վրայ կեցած քննուելով ԷՄ ԱՐ ԱՅ-ը կ՚օգ– 
նէ, որ վիրաբոյժներ աւելի ճշգրիտ պատկերացումը ունենան ողնայարի եւ կամ 
ծունկի յօդերու վրայ եղած ճնշումին հետեւանքներուն։

2003-ի Յունիս ամիսէն սկսեալ արդէն 14 գործիքներ ծախուած են -  յաճա
խորդները մեծամասնութեամբ վիրաբոյժեր են ֊  ընկերութեան ապահովելով 
19.6 միլիոն տոլարի եկամուտ մը։ Գիւտւսրարի սկզբնական դժուարին օրերը 
ետին ձգած Տամատեան տխրութեամբ կը յիշէ, թէ ինչպէս հայ թէ օտար մեծա
հարուստներէն մերժուած էր։ Անոնց փաստաբաններուն կողմէ իրենց տրուած 
ժխտական պատասխանները չէին վհատեցուցած զինք։ Անոնցմէ ոչ մէկէն ոչ մէկ 
սէնթ օգնութիւն հասած էր իր ծախսալից գիւտին։ Նոյնիսկ բաժնետոմսերու գա
ղափարը սկսելով՝ Տամատեան ինք ստանձնած էր 51 առ հարիւրը, Աէրի Մինքո– 
ֆը եւ Մայքըլ Կոլտսմիթը 7-ական տոկոսը, Սթաթմէնը 3.5 տոկոս, 20 տոկոսը 
բաժնուած էր 35 բաժնետէր դառնալու իրաւունքին արժանացած այն անհատնե– 
րուն, որոնք սկզբնական օրերուն նիւթական օժանդակութեամբ քաջալերած էին՝ 
հաւատալով Տամատեանի գիւտին հաւանական յաջողութեան։ Իսկ մնացեալ 11.5 
տոկոսն ալ մէկդի դրած էին ապագայ հաւանական բաժնետէրերու։

Այսօր համաշխարհային ճանաչումի ու համբաւի տիրացած Տամատեան 
արժանացած է նաեւ գիտական բարձրագոյն գնահատականներու։ 1988-ին 
նախագահ Ռանըլտ Ո-եկըն Տամատեանը կը պարգեւատրէ Ամերիկայի Միա
ցեալ Նահանգներու բարձրագոյն Գիտական Մրցանակով (|Տ1ջՃօ ո յ 1 1^տ Ժձ 1 օք 
76շհոօ1օ§7), իսկ իր առաջին գործիքը, զոր «Անխորտակելի» կոչած էր, այժմ 
մշտական զարդն է Ոււսշինկթընի Սմիթսոնեան Թանգարանի Ազգային Գիտ– 
նականներու Պատոտյ ցուցասրահին։

333



Գիւտարւսր Տամատեան հաւատացեալ քրիստոնեայ մըն է։ Համոզուած է թէ 
մի այն հաւատքով կրցած է յաղթական ելլել գիւտարարի տիտղոսը իրմէ խլել 
փորձող ճեներալ էլեքթրիքի (6Է) նման մեծ ընկերութիւններու դատավարու– 
թիւններէն եւ շարք մը մրցակիցներէն։

Տամատեանի գիւտին բերած յոյսը, մասնատրաբար քաղցկեղի ախտաճանւսչ– 
ման ճամբով, միլիոնաւոր մարդոց կեանքի բարելաւման կը նպաստէ։ Ռէյմընտ 
Վ. Տամատեան թեկնածու է Նոպէլեան Մրցանակին։ Կը մաղթենք, որ մարդիկ 
կարենան տեսնել Տամատեանի գիւտին կարեւորութիւնը՝ ԷՄ ԱՐ ԱՅ-ի ճամբով 
մարդկութեան բերած նպաստին, մարդ արարածին առողջութեան սատարող, 
բարենպաստ առողջ կեանքի կարելիութիւն ստեղծելու առաքելութեան ընդմէջէն։

Նոպէլեան մրցանակակիր կամ ոչ, Եղեռնէն վերապրող հայ հօր մը՝ Վահան 
Տամատեանին երազը իրականացած է արդէն իր զաւկին մէջ տեսնելով Հայ 
Այնշթայն մը, ինչպէս կը սիրէր կրկնել ան։

Ներկայիս Ռէյմընտ Վահան Տամատեան իր գիւտով ոչ միայն իր ընտա– 
նիքին ճակատը բարձը կը պահէ, այլ նաեւ՝ հայ ժողովուրդին։ Մասնատրա
բար՝ գիտական աշխարհին պատուաբեր ցանկին վրայ յաւէտ շողշողացող 
ՏԱՄԱՏԵԱՆ ԷՄ ԱՐ ԱՅ անունով։

2 Սեպտեմբեր, 2003 
«Մւսրմարա», 17 Սեպտեմբեր, 2003, Չորեքշաբթի

ՀԱՅՐԵՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՏԱՔՈՒԿ ՇՈՒՆՉԸ

Պայմաններու բերումուվ մօտաւորապէս քսան տարիէ չէի կրցած Հայաստան 
այցելել։ Անցնող աշնան բախտն ունեցայ Սեպտեմբեր 19-էն Հոկտեմբեր 10 եր
կարող ժամանակը անցընելու Հայաստանի մէջ։ Ազատ էի։ Որեւէ խումբի կամ 
կազմակերպութեան հետ կապուածութիւն մը չունէի։ Բացի մի քանի ընտանե
կան յատուկ յայտագիրներէ (հարսանիք, մկրտութիւն, եւլն)՝ օրը օրին հանդի
պումներս ես էի, որ պիտի ծրագրէի։

Առաջին անգամ ըլլալով հայրենիք այցելած էի 1984-ի Օգոստոսին։ Հայրենի 
Մանկավարժական Ինստիտուտի վերապատրաստման դասընթացքներուն հե– 
տեւելու համար մէկ ամիսով Մշակութւսյին Կապի Կոմիտէին հիւր էինք 50 երկիր
ներէ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու խումբով մը։ Հնազանդ հիւրերն էինք հիւրասէր եւ 
հիւրընկալ մեր քոյր-եղբայրներուն։ Ուրիշ օրեր էին։ Երազային օրեր էին։ Սակայն 
մեր այցելութիւնները ծրագրուած ու սահմանափակ էին։ Օրինակ՝ որպէս մանկա
վարժ՝ շատ կը փափաքէի տեղտյն մանկավարժներուն ծանօթանալ, դասարան–
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ներ այցելել։ Հակւսռակ մեր փափաքին՝ տարուան այդ ամսուան արձակուրդի ըն– 
թացքին բնական էր որ դպրոց, դասարան ու աշակերտ տեսնելը անհնար էր։

Այս այցելութեանս ընթացքին դպրոցներուն հանդէպ իմ ունեցած հետաքրք
րութիւնս պիտի կարենայի մասամբ մը գոհացնել, որուն զուգահեռ՝ Երեւանէն 
դուրս, շրջաններն ու գիւղերը ազատօրէն շրջելու առիթ ալ պիտի ունենայի։ Այո, 
շնչասպառ ըլլալու չափ վայելեցի հայրենի հրաշալի բնութիւնը։ Ամրան սկիզբը 
Գալիֆորնիոյ Սանթա Պարպարա շրջանին մէջ էի։ Վայր մը, որ իր բարձրա– 
բերձ բլուրներու վրայ բազմած մեծահարուստներու առանձնատներով ամերի– 
կեան ինչ ինչ գովազդներու կ՚արժանանայ։ Մինչ աչքերս հայրենի բնութեան 
յառած կը մնային, անզգալաբար ու ակամայ, մտովի ետ կ՚երթայի Սանթա 
Պարպարա։ Շրթներս կ՚ըսէին՝ ինչով պակաս է հայրենի բնութեան շքեղութիւ
նը հոնկէ։ Ինչ մեղք ունի մեր ժողովուրդը։ Ինչու լրիւ չենք կրնար զարգացնել ու 
վայելել մեզի շնորհուած այս գեղեցկութիւնը։ Ինչու միայն երդերուն մէջ պէտք 
է երգենք «Հայաստան, երկիր դրախտավայրը»։ Դրախտը իսկապէս որ հհս 
է, ու ներկայ, Հաղպատի բարձունքին, Գուգարքի, Աոռիի սարերուն, Ալահվեր– 
տիի երկփեղկուած քաղաքին հովիտին մէջ ու բարձունքին վրայ, Կարմրատրի 
կատարին, Գեղադիրի Արարատին նայող, երեւակայութեան անսահմանութիւն 
պարգեւող լայնածիր տեսադաշտին մէջ։ Ու տակաւին մտածել, թէ տակաւին 
Ակսէլ Բակունցին Գորիսն ու Զանգեզուրը տեսնելու ժամանակ չեմ ունեցած։

Պտոյտներէն մէկուն վերադարձիս զարմիկս անակնկալ մը պատրաստած 
էր։ Իր բնակարանին մէջ մօտակայ վարժարանէ մը երկու հայերէնի ուսուցիչ
ներ զիս կը սպասէին։ Դպրոցներ այցելելու հետաքրքրութիւնս գոհացնելու հա
մար դասաւորած էր, որ անոնք այցելեն մեզի։ Շատ զարգացած, ընդհանուր 
գիտելիքներու հարուստ պաշարով, վաստակ ունեցող մանկավարժներ էին։ 
Խօսքը հասաւ արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի գործածութեան։ Ուզեցի 
գիտնալ թէ որքանով կը տարբերին ազատ Հայաստանի հայրենի վարժարան
ներէն ներս հայերէն լեզոփ դասընթացքները։ Սովետական կարգերու ժամա
նակ կեանքի մէջ «յաջողելու» համար ծնողներ ռուսական թեքումով դպրոցներ 
կը ղրկէին՝ երեխան զրկելով մայրենի լեզուամտածողութեան զարգացման 
իրաւունքէն։ Իսկ հիմա։ Մասնատր ջանք կը տարուէր արդեօք դպրոցական 
տարիքի աշակերտներուն արեւմտահայ ու արեւելահայ գրականութիւնը որոշ 
չափով միասնաբար ծանօթացնելու։ Խօսակցութխնը հասաւ վերջերս մամուլի 
մէջ երեւցող վիճաբանութեան, Մեսրոպեան ուղղագրութեան, եւլն։

-  Դէ, լաւ էլի, ձեր մօտ ով է խօսում հայերէն։ Ընդունէք, որ ի վերջոյ ւսրեւմտա– 
հայերէնը ապագայ չունի։ Շատ շատ երեւի մի քսսւն-երեսուն տարուայ կեանք 
ունենայ։ Աւելի լսււչէ միանգամից երեխաներին մեր լեզուն սովորացնէք։

֊  0 ՜, ուրեմն՝ արդէն «մեր» եւ «ձեր»ի հասած էինք։
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Մեր լեզուն եւ ձեր լեզուն էր հիմա հարցը։ Հապա ի՞նչ ընել Հայաստանի մէջ 
հայերէն չգիտցող-չխօսող հայերը։

Իր կողմէ հարցը մրցակցութեան եւ յաղթական-պարտական ելլելու մասին էր 
եւ ոչ թէ նոր ծլող-ծլարձակող աշակերտին հայերէն լեզուի անուշութեան տար֊ 
բերակները համտեսել տալու մասին։ Զարմիկս անյարմար զգաց, որ մեր խօ– 
սակցութեան նիւթը հոն հասած էր։ Մէկ խօսքով, ըստ այս հայերէն լեզուի դա
սատուին, արեւմտահայերէնը մահամերձ մըն էր՝ կից մը տալով հոգեհանգիստ 
կարդալու վիճակուած։

Աշակերտին լեզուամտածողութեան ճկունութիւն տալու համար, իւրաքանչիւր 
հայ մանկավարժի պարտականութիւնն է լեզուի տարբերակները ֊  ներառեալ 
գրաբարը - համտեսել տալ ու հայ աշակերտին ւիոքր տարիքէն ծանօթացնել 
մեր գրական աշխարհի մեծերուն գործերը։ Եթէ մանկավարժները իրենք այդ 
ճկունութիւնը չունին, ինչպէս կարելի է սպասել, որ աշակերտը ինքնիրեն զար
գացնէ զայն։ Ինչպէս աստիճանաբար նոր հասակ առնող սերունդներ զիրար 
պիտի ճանչնան ու հասկնան։ Ինչպէս հասուն հայը ժամանակի հոլովոյթին 
հետ պիտի կարենայ բնականօրէն ու գիտակցաբար կողմնորոշուիլ։ Եւ միգուցէ, 
միանգամ ընդմիշտ լուծէ լեզուային հարցը։

Բարեբախտաբար հայրենի այցելութիւնս միայն այս հանդիպումով պիտի 
չվերջանար։

Մի քանի յաջորդական հանդիպումներ բոլորովին պիտի շրջէին տրամա
դրութիւնս։ Արարատ մարզի երկու տասնամեայ դպրոցներ այցելելու առիթ ունե
ցայ։ Մին՝ Այնթապի Բիւզանդ Մարգարեանի թիւ 2 միջնակարգ դպրոցն էր՝ 850 
աշակերտներով եւ 60 անդամի հասնող ուսուցչական կազմով։ Երկրորդը նոյն 
շրջանին մէջ Զօրավար Արամ Գարամւսնուկեանին եւ իր համեստափայլ տիկ– 
նոջ՝ Ցասմիկ Գարամանուկեանին անունով դպրոցն էր՝ 450 աշակերտներով ու 
40֊ի չափ ուսուցչական կազմով։ Տեղաբնակներուն լեզոտվ՝ «պէյրութահայերուն» 
դպրոցը գացի։ Տնօրէնուհի Ալվարդ Սահակեանի եւ ուսմասվար պատմագէտ 
Տիգրան Պետրոսեանի հովանաւորութեամբ առիթ ւորուեցսււ երկխօսութիւն ունե
նալու Մարգարեան դպրոցի ուսուցչական կազմին հետ։ Առանց ծրագրելու կազ
մակերպուած հանդիպումս՝ մէկ ժամէն աւելի տեւող հարց ու պատասխանով չնա– 
խատեսուած երկխօսութիւն մը եղաւ։ Հարցերը բազմազան էին, սորվիլ չուզող 
աշակերտը խանդավառելու ձեւերէն մինչեւ ծնողները դաստիարակելու պարտա
կանութիւնը ուսուցչին, եւ անշուշտ, բաղդատութիւնները Ամերիկայի ընդհանուր 
եւ հայ վարժարաններուն հետ։ Մի քանի դասարաններէն ներս աշակերտներուն 
հետ ծանօթութիւնս բոլորովին ուրիշ տեսակ հոգեպարար ջերմութեամբ լեցուցին 
հոգիս։ Հրաշքներ կրնան գործել մեր հայրենի մանկավարժները։ Այո, դասարան
ներուն մէջ Տէրեանի ու Չարենցի զուգահեռ՝ Դանիէլ Վարուժան ու Միսաք Մեծա–
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րենց կը դասաւանդուէր հոն։ Ազատօրէն հայոց պատմութիւն կը դասաւանդուէր։ 
Ինչ շռայլութիւն է այս մէկը սփիւռքահայ մանկավարժին համար։

Հոկտեմբերի սկզբին, վերամուտէն միայն մէկ ամիս վերջ, վեց տարեկան 
առաջին դասարանցի Ռուբինային երկարւսշունչ արտասանութիւնը (Թումւս– 
նեանի «Շունն ու Կատուն» էր, անշուշտ արեւելահայերէն) ափիբերան թողուց 
զիս։ Բարձրագոյն դասարանցիներէն հայոց պատմութեան, Հայ Դատի վերա
բերող հարցերուն պատասխանները պարզապէս սքւսնչելի էին։ Երբ մենք, մա֊ 
նաւանդ՝ Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափին, ոչ միայն կը չարչարուինք 
«խ» եւ «ղ» ձայները ճիշդ արտասանել տալու աշխատանքին մէջ, այլ հարկ կ՚ըլ
լայ նաեւ ծնողներուն բացատրել, թէ գեղագիտական ճաշակ ու երեւակայութիւն 
կը զարգացնէ բանաստեղծութիւն սորվիլն ու արտասանելը։ Երբ Հայաստանի 
մէջ առաջին դասարանցիին բերնէն մայրենին հեզասահ առոգանութեամբ կը 
գլգլայ, Ամերիկայի մէջ տակաւին կը վիճին (նոյնիսկ անգլերէնով) որոշելու հա
մար, թէճի՞շդ է այդքան «ծանրաբեռնել» դպրոցական երեխան։

Ուրիշ երկու առիթներով բախտաւորութիւնը ունեցայ նաեւ «Սփիւռք» Գի– 
տաուսումնական Կեդրոնը այցելելու։ Հիացած էի այնտեղ կատարուող Սփիւռք֊ 
հայրենիք անջրպետը կամրջող երախտաշատ աշխատանքին՝ բանասիրական 
գիտութիւններու Տոքթոր, Փրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանի ւոնօրէնութեւսմբ։

Այցերէս մին լսարանային դասախօսութեան ներկայ ըլլալն էր։ Հոգեկան 
անբացատրելի բաւարարութեամբ, թէեւ մէկ դասապահով միայն, Երեւանի 
Խաչատուր Աբովեանի Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսա
րանի բանասիրական բաժանմունքի 5-րդ լսարանէն ներս երեք ժամով ուսա
նողուհի դարձայ։ Ունկնդրեցի դասախօս Փրօֆ. Ս. Դանիէլեանին (նիւթը Վա– 
հան Թէքէեանի 125 ամեակին նուիրուած շարքին երկրորդ մասն էր)։ Բառ առ 
բառ, միտք առ միտք Փրօֆ. Դանիէլեան տարաւ մեզ Թէքէեանի գործերուն։ 
Խորաթափանց քննարկումով մէկ առ մէկ լուսաբանուեցաւ «Ահատր բան մը 
այնտեղ»ը։ «Պիտի իյնաս»էն, անցանք «Սրբազան ըմբոստութեան» ու «Յարու
թեան ձայն»ին, հասնելու համար... «Աահուան տաղեր»ով փիլիսոփայ երգիչին 
գործերուն ու ապրելու յամառութեան ու միամտութեան մէջ տուայտող «Հայու 
Հոգիին»։ Իրաւամբ, Թէքէեանի բարձրագոչ յայտարարութեամբ եկանք հա
մոզուելու թէ՝ «Ցեխն ալ, կ՚ըսեմ, զայն աղտոտել չի կրնար»։

Դուրս ելայ լսարանէն՝ ականջներուս մէջ քիչ առաջուայ արեւելահայ երիտա
սարդ ուսանողին շրթներէն արտասանուած Թէքէեանի խօսքերը.

Ներէ որ քէն ըրի... ու դեռ տաք չեմ բոլորովին...։

Ինչպէս թաղել այս բոլորը։
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Փրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանի հրաւէրով ներկայ եղայ նաեւ Սեպտեմբեր 30, 
2003-ին Երեւանի Հայաստանի Գրողներու Միութեան տան մեծ դահլիճին մէջ 
տեղի ունեցած Շահան Շահնուրի նուիրուած գրական ձեռնարկին։ Այդ օր, վաս
տակաւոր դասախօսներու շարքին, լսեցինք նաեւ երիտասարդութեան ձայնը՝ 
շնորհիւ Լուսինէ Մինասեանի «Շահնուրն այսպէս...» վերնագրով ելոյթին։

Երիտասարդ ուսանողներու հետ հանդիպումով մը ուրախութեամբ իմացայ, 
թէ Փրօֆ. Դանիէլեանի աւարտական դասարանէն մէկ այլ ւիայլուն ուսանողու
հի՝ Լուսինէ Տօնոյեանը իր աւարտական թեզը կը պատրաստէ Վազգէն Շուշա– 
նեանի գործերը ուսումնասիրելով՝ «Կանայք Վազգէն Շուշանեանի ստեղծագոր– 
ծութիւններում» ընդհանուր խորագրի տակ։

Այո, մեծ շռայլութիւն էր ինծի համար երեք շաբաթ ազատ ըլլալ ազատ անկախ 
Հայաստանիս մէջ ուզած տեղս երթալու։ Իսկ ամէնէն կարետրը հայրենի մեր քոյր– 
եղբւսյրներուն ազատ մտածողութեանց տարբերակներուն վերահասու ըլլալն էր։

Մահամերձ արեւմտահայու զգացողութենէն զիս դուրս հանողն ու խանդա– 
վառողը լայնախոհ հայրենի մանկավարժներու շունչին տակ հասակ առնող գի
տակից երիտասարդութեան հոգի ջերմացնող ձայնն էր, անկասկած։

Նիւ Եորք, 30 Դեկտեմբեր, 2003

ՊԱՀՊԱՆԵՆՔ ՄԵՐ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ
(Ձօն Զարմինէ Պօղոսեանէն)

Թ Մ Մ  Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի Թէքէեանի Երիւրւսսարդաց Յանձնախումբին
Միջինքի ընտանեկան հաւաքոյթին առթիւ 

18 Մարտ, 2006, Նիւ ճըրզի

Երիտասարդները ժողովի են։ Խնդրուած է յայտագիր պատրաստել Միջինքի 
առթիւ։ Յանձնախումբի անդամները մէկիկ մէկիկ ներս կը մտնեն, ուր Լարան 
կը սպասէ։ (Սեղանին մէկ կողմը թուղթ-մատիտ դրուած է)։

Դերակատարներ՝ Դալար, Լարա, Արեւ, <րաչ, Սարօ, Վահիկ, Վիգէն, Տիրան։

Դալար -  0 , «օ^1 այս ինչ օրինաւորութիւն։ Այսօր յանձնախումբը լման կազ
մով հոս հաւաքուած է։ \̂ հՋէ՝տ §օտ§ օո7

Վահիկ -  \̂ հՋէ՝տ օօօ1օո§7 Ինչու այսքան լրջացեր Էք։
Վիգէն -  Շօրոօ օո §ս̂ տ1 Ինչ որ պիտի ընենք, շուտ ընենք, երթալիք տեղ ունիմ։
Տիրան -  Այո (ժամացոյցին նայելով), ես ալօո շձ11 եմ. եթէ կանչուիմ, պէտք է 

երթամ, ուր որ է կը կանչուիմ (դարձեալ ժամացոյցին կը նայի), պարտականու
թեանս վրայ պէտք է ըլլամ։
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Սարօ -  Հւս պարտականութիւն, ՍՕՀՕ - Վիլէյճ երթալն ալ պարտականութիւն 
կը հաշուես (աչք ընելով միւսներուն)։ Ո՞վ պիտի ըլլայ կանչողը՝ ան սեւուլիկը։

Դալար ֊  Սարօ, կատակելու ժամանակ չէ։ Տիրանը իրաւ պարտականութիւն 
ունի։ Ան կամատր կ՚աշխատի հիւանդանոցին շտապ օգնութեան խումբին համար։

Վահիկ - «Աֆերիմ, իմին ասլան տղաս»,– պիտի ըսէր հիմա մեծ հայրս, եթէ 
հոս ըլլար։ Տես, ես ալչէի գիտեր այս մասին։ Ես կը կարծէի, որ միայն հայ եկե
ղեցիին մէջ կը ծառայես, յետոյ ալ... (աչք կ՚ընէ...)։ Բրօէխ ւրոբրօտտ̂ օ րոՅո>

Տիրան -  Միայն ես չեմ, որ խորանին կը ծառայեմ (եւ համեստօրէն կ՚աւելց– 
նէ). Վիգէնն ալ շապիկ կը հագնի։

Լարա ֊  Լաւ, լաւ, կատակը մէկդի, տղաք։ Լուրջ մը նստինք։ (Արեւին դառ
նալով) Արեւ, ինչ կըյիշես մեր այս տօնական օրերուն մասին։

Արեւ -  Ինչ տօն, ինչ օր, Լարա։ (Ինքզինքը անտեղեակ ձեւացնելով) Լորէն 
միտքդ ինչ եկաւ։

Դալար -  Շօտօ օո §ս̂ տ1 Կատակը մէկդի։ Հիմա որ պարտականութիւն 
առինք մեր վրայ մշակութային աշխատանքներ ընելու, մեր վրայ դրուած վստա
հութիւնը չարաչար չգործածենք։ (Արեւին) Լարային ղրկած ելեքթրոնիք նամա
կը (6–ռտւ1) չկարդացիր։

Լարա -  (Բոլորին նայելով) Ամէնուն ալ նոյն բանը ղրկեցի։ I էօ1ժ օ̂ս1 \օս 
էօ օօրոտ էօ էհւտ րո66էտ§ \̂ ւէհ տօրոօ հօրոօ^օրԼ ժօոօ.

Վահիկ -  0 Օօո՚է օ̂ս ր6րո6րոԵ6ր7 Տհտ յտԼօԺ ստ էօ շօրոօ բրօբՅրտժւ
Վիգէն ֊  I §Ա6ՏՏ «6 Յրօ քօօստւո§ օո տօրոօ հայկական ւսււսնդութիւններ...
Լարա -  Օօո՚է օ̂ս րտրոտտետր Յո^էհտ§ Յէ յ11 քրօտ օ̂սր շրՅոժրոօէհօր՚տ տէօոտտ7
Արեւ -  Օհ, էհՅէ՚տ 3 §օօձ ցստտեօու Սպասէ, տեսնեմ ինչեր կրնամ յիշել։
Դալար - Թուղթ-մատիտ առնենք, միասին մտածենք, յիշածնիս ալ շուտ մը 

գրենք։
Սարօ -  Ես թուղթ-մուղթ չունիմ։
Լարա -  Ահա, արդէն ես պատրաստած եմ (Մէկական գրիչ եւ էջ մը թուղթ կը 

բաժնէ իւրաքանչիւրին)։
Հրաչ -  Օ՜հօ, տես, տես... Մեր ատենապետուհին ամէն բան մտածեր է (աչք 

ընելով միւսներուն՝ իր թուղթն ու մատիտը կ՚առնէ)։
Տիրան -  Շօրոօ օո1 Կատակը մէկ կողմ, ժամանակ չկայ։ \^6 Յրտ 1տէ6 յտ ւէ ւտ1
Վիգէն -  (Դառնալով Արեւին) Հապա կ՚ըսէիր թէ մեծ մայրդ ամէն օր պատ

մութիւն մը ունէր այս տօներուն մասին՝ Մեծ Պահք, Ս. Սարգիս, Տէրընտես– 
Տեառնընդառաջ, ինչ գիտնամ դեռ ինչեր։

Արեւ ֊  (Մտածելով) Բարեկենդան, Մեծ Պահք, Միջինք, այո, այո, կամաց 
կամաց պիտի յիշեմ։ (Աւելի կեդրոնանալով) Դիտես, ամէնէն շատ միտքս եօթը 
փետուրները կու գան...
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Սարօ -  է՜̂ նչ փետուր։
Վահիկ ֊  1ր6Ձէհ6րտ7 էՅտհւօո տհօ«7 Նորաձեւութեան դաս ալ պիտի առնենք, 

որ հիմա փետուրներու վրայ սկսանք խօսիլ։
Արեւ -  (Մեծ մամային ձայնն ու ձեւը կապկելով) Չէք, տղաս, չէ։ ժամանակին 

երբ օրացոյց չունէինք, մեծ մամայիս մեծ մամաները օրերը փետուրներով կամ 
սիսեռի համրանքով կը գիտնային։

Սարօ -  է՝նչ կ՚ըսես, փետուրը ինչ գործ ունի օրացոյցին հետ։ I մօո՚է §6է ւէ1 
\̂ հՁէ ճօ օ̂ս տօ9ո7

Հրաչ -  ԷօՅէհօրտ ՅՇէԱՅ  ̂ստօմ յտ 031տոճ3ր7 հօ«7 Ես ալ բան մը չհասկցայ։
Դալար -  Այո, պարոնս, անոնք բ31րո–բւ1օէ կամ ձեռքի հեռախօս չունէին, որ 

իրենց ժամադրութիւնները հոնկէ գիտնային։
Արեւ -  Այո, եօթը փետուր կը դնէին սոխի մը կամ գետնախնձորի մը վրայ, 

որպէսզի գիտնային, թէ երբ Մեծ Պահքի եօթը շաբաթները պիտի վերջանան, 
եւ Աեծ Զատիկը պիտի գայ։

Վահիկ ֊  \^օ«1 I ^ 6  էհւտ էմոմ օք տէօոօտ՛ 7հՅէ՚տ օօօ11 ՝7օս տէՅրէտճ ստւո§ էհօտտ Էյոօ .̂
Արեւ -  \̂ տ111 Այդքան ալֆէնսի չէ, պարոնս, ես մեծ մամայէս այսպէս սորված 

եմ։ Հայաստւսն ալ գացի նէ, անոնք կարտոֆիլ կ՚ըսէին։ Բայց ես գիտեմ որ փա
թաթէսին իսկական հայերէն բառը գետնախնձոր է։ 0 ՜, օ, ինչ համով կ՚եփէր 
մեծ մամաս տաք տաք այդ գետնախնձորի ճաշը։ ^ոճ... 1է՚տ ոօէ էհօ հրօոօհ քոօտւ

Լարա -  (Անհամբերութեամբ) Հիմա սա ճաշի պատմութիւնը մէկդի դիր, այս 
փետուրին պատմութիւնը վերջացնենք...

Տիրան - է;, է, «Յւէ ջ Տ60օոմ1 Կեցիր վայրկեան մը, ինչ տեսակ հայկական 
ձեռնարկ, որ առանց ճաշի ըլլայ։

Արեւ -  Հւս, ինչ կ՚ըսէի, գիտես, մեծ մամաս ալ ասանկ բաներ կ՚ընէր մեզի 
իր պատմութեան մէջտեղը, որ տեսնէր թէ ուշադիր մտիկ կ՚ընէինք իրեն։ 0«> 
0  քէյ, լաւ, լաւ, հիմա որ ձեր ուշադրութիւնը գրաւեցի, կը շարունակեմ... Ուրեմն 
այդ փետուրները կը դնէին (Փետուրները կամացուկ մը կը հանէ պայուսակէն)։

Դալար ֊  Լօօև Յէ էհՅէ՛ I մօո՚է օ̂ս1 Մեր հոգիին հետ խաղալ կ՚ուզէիր,
ներս մտար նէ, անանկ մէկ ըրիր, որ կարծես թէ չէիր գիտեր այս ժողովը ինչու 
համար է...

Արեւ -  (Ուրախացած, որ կատակը տեղին հասած էր) էհ, հայկական ճաշը 
առանց համեմի չ՚ըլլար, օրիորդս։ ձրտօտՅՈտ ՅբբրտօւՅէտ տբւօօ յոՃ հսրոօր1 (Քիչ 
մը հովեր առնելով) I րոօՅՈ ւոէօհւջտոէ հսրոօր, օր տբւօ̂  հսրոօր1 (Եւ շաըունակե– 
լով) Մեծ Պահքը եօթը շաբաթ Է։ Հայ եկեղեցին տաըոււսյ մէջ 160 օր պահքի օր 
ունի 1օոէ պահելու։ Բարեկենդանէն մինչեւ Սուրբ Զատիկ՝ 48 օրը, Մեծ Պահք 
կը կոչուի։ Եօթը շաբաթ կ՚ընէ, անոր համար ալ եօթը փետուր կը դնէր մեծ մա– 
ման, որպէսզի ամէն Շաբաթ իրիկուն եկեղեցիէն տուն գալուն պէս մէկ փետու–
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րը հանէին եւ մնացեալը հաշուէին, որպէսզի գիտնային, թէ քանի շաբաթ մնաց 
Զատիկը տօնելու։

ՍարՕ - \̂ Ւ|Ձէ՚Տ ՏՕ Ե|§ մ6Ջ| ձեՕԱէ Տ6V6Ո «6տ1<տ7
Արեւ ֊  Մեծ Պահքի օրերուն բնաւ միս, կաթնեղէն, հաւկիթ չէին ուտեր։ Կը 

սպասէին Զատկուան, մինչեւ կարմիր հաւկիթ ներկելը խաշեն եւ ամէն բան 
ուտելու սկսին։

Վսւհիկ -  0  \̂ օ«1 7Ւտէ՚տ տօրոտ մւօէ1
Դալար -  Մէկ խօսքով, ըսէ, որ բուսակեր - V6§6է6̂ Ձ̂Ո - կ՚ըլլային։
Տիրան -  Այո, եկեղեցին այս տօնական օրերը կը քաջալերէ եւ այս օրէնքնե

րը դրած է ձետվ մը մեզի սորվեցնելու, թէ ատեն ատեն պէտք է մենք մեզի հո
գեպէս թէ ֆիզիքապէս վերանորոգենք։

Արեւ -  (Շարունակելով իր պատմութիւնը) Բայց երբեմն չարաճճի պզտիկներ 
կ՚երթային, մեծ մամայէն գաղտնի մի քանի փետուր կը հանէին մեծ մամային 
շուարեցնելու համար։ Անոր համար մեծ մամաները ստիպուած բարձր տեղէ մը 
կը կախէին գետնախնձորը։

(Խումբով կը խնդան, բոլորը իրարու կը նային ւսչք ընելով)։
Վահիկ - Տեսաք, այն ատեն ալ չարաճճի տղաք կան եղեր... մեզի ալ կ՚ըսեն, 

որ մենք ասանկ չէինք, անանկ բաներ չէինք ըներ։
Դալար -  Այն ատենուայ չարութիւնները հիմակուան հետ բաղդատելու ատե– 

նը չէ։ Հիմա սա Միջինքի մասին ինչ որ գիտէք, խօսինք։
Արեւ ֊  Ուրեմն՝ այդ 48 օրուայ Մեծ Պահքին ճիշդ մէջտեղը, այսինքն՝ 24-րդ օրը, 

չորրորդ Կիրակիէն վերջ, Չորեքշաբթին Միջինք կը կոչուէր։ Իրականութեան մէջ 
եկեղեցական արարողութիւն մը չկայ այս օրը յիշելու։ Կիները կը հաւաքուին, տեղ 
կ՚երթան, նշանուած տղաները իրենց նշանածներուն նուէր կը ղրկեն, որովհետեւ 
Մեծ Պահքի ընթացքին պսակի արարողութիւն արտօնուած չէ։ Պէտք է սպասեն, 
որ Զատիկը գայ, ու յաջորդ Կիրակի միայն կրնան ամուսնանալ։

Հրաչ -  Ըսել կ՚ուզես, որ անհամբեր նշանուածներուն կը յիշեցնէին, որ այդ 
երկար ժամանակին կէսը գնաց։

Վահիկ -  Այո, այո, ես լսած եմ, անոր պէս բան մը ըլլայ նէ, մօրքուրս կ՚ըսէր՝ 
կէսը գնաց, կէսը մնաց։

Դալար ֊  Այո, ես ալ լսած եմ, թէ եթէ սիրահարներու տօնէն՝ Սուրբ Սարգի– 
սէն վերջ եւ Բարեկենդանէն առաջ չպսակուին, պէտք է Զատիկին սպասեն։

Տիրան -  Մի մոռնաք, որ Մեծ Պահքի ատեն հայ եկեղեցին շատ գեղեցիկ 
արարողութիւններ ունի։ Արեւագալի եւ երեկոյեան խաղաղութեան ժւսմերգու– 
թիւնները։ Ձեր մօտակայ եկեղեցիներուն հարցուցէք։ Անպայման գոնէ մէկ ան– 
գամ գացէք։ Կամ օր մը որոշենք միասին երթանք։

Վիգէն ֊  Այո, այո, անցեալ օր մայրս իր 75 տարեկան հօրաքրոջը հետ կը 
խօսէր, ըսաւ թէ ալզայմըր յիշողութեան հիւանդութեան դէմ պայքարելու համար
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նստեր է «Հւսւատով խոստովւսնիմ»ին 24 համարները գոց կը սորվի, որ միտքի 
մարզանք ընէ։

Սարօ - ՕԱ \^6 §օէ էհ6 տ6ՏՏՁ§6՛ Ըսել կ՚ուզէք, որ այս տօնական շրջանը 
մարմնի եւ մտքի առողջութեան մասին մտածելու համար է։

Տիրան -  Եւ հոգիի։
Լարա -  Հփմւս սա Միջինքի մասը վերջացնենք։ Այդ միւս տօներուն մա

սին յաջորդ ժողովին կը խօսինք։ I Ձրո ւրոբրօտտօժ՛ \Նս ր6Ձ1խ հՋ\,6 ժօոտ օ̂սր 
հօտ6«օր1<։

Դալար - Իրականութեան մէջ ես Սուրբ Սարգիսին գաղափարը շատ սի– 
րեցի. ւոէօրոօփն մէջ կը պտըտէի եըէկ՝ գաղափար առնելու համար, թէ ինչպէս 
պատրաստուած կրնամ գալ այս ժողովին։ Կարդացի, որ Հայաստանի մէջ Ս. 
Սարգիսի տօնը ֊  օ̂ս 1<ոօ« - ես Երեւանի Սուրբ Սարդիս եկեղեցին տեսած 
եմ կը նշոփ ոչ միայն եկեղեցական ծէսով, այլեւ աւանդական սովորութիւնե
րով՝ ժողովրդական տօնախմբութիւն, մատաղը կ՚օրհնեն, կը բաժնեն, իսկ նա– 
խորդող գիշերը ամուրիները՝ չամուսնացած աղջիկներն ու տղաքը, քնանալէն 
առաջ շատ աղի կարկանդակ կ՚ուտեն, որպէսզի գիշերը, երբ շատ ծարաւնան 
եւ ջուր խմելու կարիք զգան, երազի մէջ իրենց ապագայ կեանքի ընկերը կամ 
ընկերուհին ջուր հրամցնէ անոնց, այդ ձետվ անոնք կը գուշակեն, թէ որուն հետ 
պիտի ամուսնանան մօտ ապագային։

Սարօ ֊  Այդ երազը ամէն երիտասարդ կրնայ տեսնել։
Վիգէն - Չլսեցիր, եթէ շատ աղի բան մը ուտես եւ պառկիս ըսուեցաւ։
Տիրան -  (Շեշտելով հատ հատ) Նաեւ եթէ ա-ղօ-թե-լով պառկիս։
Արեւ ֊  (Պայուսակէն կը հանէ կուտապը)։ Տղաք, իրականութեան մէջ 

Միջինքը կիներու յատուկ տօն մըն է, որովհետեւ կիները ցերեկին կը 
հաւաքուէին, երբ տղամարդիկ աշխատանքի ըլլային։ Բայց այսօր քանի որ բո– 
լորս միասնաբար կը տանինք այս աշխատանքը, հիմա միասին ալ կրնանք 
ճաշակել այս համեղ կուտապը։ Ուշադրութիւն, մէկ հատ մետաղեայ դրամ մը 
պահուած է մէջը. որուն որ ելլէ, ան պիտի ըլլայ այս տարուան բախտաւոր անձը։

(Արեփկը զգուշութեամբ կը շերտէ կուտապը եւ կը բաժնէ։ Իւրաքանչիւրը 
զգուշութեամբ կը կտրէ իր բաժինը։ Բոլորն ալ զարմացած իրարու կը նային՝ 
ձեռքերնին մէկական սէնթ բռնած)։

Միաբերան -  Այս անգամ ալ մեր մեծ մաման մեր վրայ խաղ խաղցաւ։
Լարա - Կը նշանակէ, մեծ մաման խտրութիւն չի դներ իր թոռնիկներուն, 

կ՛ուզէ, որ բոլորն ալ բախտաւոր զգան։
Խումբով ֊  Բոլորս ալ այս տարուան բախտաւորներն ենք։

Նիւ Եորք, 3 Մարտ, 2006
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ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ... ԷԼԻ ՄԷԿ ԶՈՀ

(«Սահմանում զինուորական էզոհուել»)

Քանի քանի անգամներ լուրերէն, հեռատեսիլէն, թերթերէն կամ կայքէջէն 
հանդիպած ենք նման նախադասութեան։ Իրաքէն Սուտան, Հնդկաստւսնէն 
Ինտոնեզիա ու Ւտս մեր կողմն աշխարհի դեռ վերջերս բնութեան պատճառած 
աղէտին հետեւանքով ինչ ինչ կորուստներ թիլերով միայն կը յայտարարուին։ 
Շատ շատ զոհուածներուն անունն ու տարիքը կը յիշուին։ Աղէտին պատկերնե
րը... բնականաբար մեզկըյուզեն ժամանակատրապէս։ Եւ... վերջ։

Պահ մը ահատր լուրին հետ անդրադառնալ կը փորձենք զոհուողին անփո
խարինելի կորուստին։ Ապա բնական հունով շարունակելի մեր կեանքին վերա
դառնալով ու մանաւանդ՝ զոհին անմիջական հարազատներուն զգալիք ցաւին, 
ծովացած վշտի խորութեան վրայ թերեւս պահ մը միայն, գուցէ եւ քիչ մը աւելի 
դանդաղելէ ետք, կ՚ւսնցնինք մեր առօրեային։

«Կեանքը կը շարունակուի, պիտի շարունակուի»,– կը կրկնենք մեր շուրջին֊ 
ներուն հետ տեսակ մը արդարացումով...

Այդպէս չէ սակայն, երբ ենթական եւ ենթակային պարագաները ինչ-որ 
ձետվ կապ ունին քեզի հետ, քու հարազատներուդ հետ։

Վերի չակերտուած նախադասութիւնը Մայիս 29-ին կարդացի հայրենի 
«Ազգ» օրաթերթի կայքէջէն։ Հայաստանի Նոյեմբերեան շրջանի սահմանապահ 
երիտասարդ մը՝ միմիայն քսանմէկ տարեկան զինծառայող մը -  1985-ի ծնունդ 
երիտասարդ մը ֊  թշնամիին արձակած կրակողէն կրծքավանդակի հրազէնա– 
յին վնասուածք կը ստանայ եւ Նոյեմբերեանի հիւանդանոց փոխադրուելու ճա
նապարհին հոգին կ՛ալանդէ։

Պարոյր Սեւակի խօսքը ականջիս արաձագանգելու կը սկսի։ «Մեր արեան 
մի գնդիկն անգամ...» ուրիշ արժէք ունի, անգնահատելիօրէն թանկագին է։ 
Ինչպէս թէ կրծքավանդակի վնասուածք։ Ինչու սահմանապահ հայ զինոտրը 
փամփուշտարգել բաճկոնակ չունենայ։

Օրէ օր տեղեկութիւններս զոհին մասին աւելցան։ Գերազանցիկ ուսանող։ 
Համալսարանաւարտ։ Բարձրագոյն ուսման համար գիւղէն Երեւան գացած ու 
վերադարձած՝ իր գիւղին ու հայրենի հողին ծառայելու նպատակով։ Ուսուցչու
հի մայրն ու բժիշկ հայրը ի՜նչ մեծ հաւատքով ու զոհողութեամբ Երեւանի կե
ցութեան ծախսերը հոգացած էին, որպէսզի իրենց անդրանիկ որդին համալսա
րանական կրթութեամբ գիւղ վերադառնայ դարձեալ ծառայելու հայրենիքին, ի՛ր 
ծննդավայրին մէջ։

Զոհուած զինուորին հայրը -  եթէ ուզէր -  յարգուած բժիշկի հանգամանքով 
միգուցէ յաջողէր «մի բան ձեւակերպել» զաւկին գէթ սահմանային ծւսռայութե–
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նէե ազատելու համար, սակայն հողին կապուած հայրենասէր հայուն արժանա
պատուութեան խոտոր կը համեմատէր նման մտածելակերպն անգամ։

Իսկ զոհուած զինուորին ալեւոր ութսունսւմեայ մեծ հայրիկը իր անդրանիկ 
թոռնիկին դամբանական որպէս, երբ բաժակ կը բարձրացնէր իրենց շուրջ 
հաւաքուած հարիւրաւոր վշտակից հայ գիւղացիներով, թոռնիկին զինակիցնե
րով եւ բարձրաստիճան պաշտօնեաներով շրջապատուած... վիշտը ամփոփե
լով, իր գերդաստանի շառաւիղին կորուստին կսկիծը իր սրտին խորը խեղդե– 
լով, ներկաներուն քաջաբար պատգամելու կորովը ունէր.

-  Եթէ իմ որդին բանակ չզնայ, եթէ իմ թոռնիկը իր կեանքը չվտանգէ, էլ ով կը 
պաշտպանի մեր պապենական այս թանկագին հողը, մեր հայրենիքը...

Հայաստան Մայիս քսանութի խանդավառութեան մէջ, Միացեալ Նահանգ
ներու մէջ բոլոր զոհուածները յարգելու համար նշանակուած Յիշատակ Մեռե
լոցի շաբաթավերջին ահաւասիկ մէկ հայ զինուորին կորուստը անուն, կերպա
րանք եւ դէմք ունեցաւ մեզի համար։

Աչքերու առաջ օրէ օր մեծցող աղոտր մանչուկ, ապա պատանի եւ հուսկ 
ապա Երեւանի Պետական Համալսարանի բնագիտութեան վկայականով գե– 
րազանցիկ համալսարանաւարտ, հայրենիքի համար զինծառայող աւագ Աեւոն 
Հմայեակի Ադամեանն է ան։

Այո, այո, ուրիշ տեսակ ցաւ ու խոր կսկիծ կը պատէ քեզ, երբ այդ կորուստը, 
այդ յայտարարուած թիլը անուն եւ դէմք ունի։ Յարգանքով լսենք այդ լուրերը ու 
խոնարհինք հաւատքով զոհուածներուն յիշատակին առաջ։

Եթէ բնական աղէտներուն հանդէպ անզօր ենք, գէթ որպէս մարդ զգոյշ ըլ
լանք, խնայենք։ Մարդ արարածը երբ պիտի կարենայ իր անասնական կիրքերը 
մարդկայնացնել ու մարդը մարդուն դէմ թշնամութիւնները դադրեցնելով անվե– 
րադարձ կորուստներուն վերջ մը դնել։

Մինչ այդ, ի հեճուկս շարք մը շահամոլներու, ահաւասիկ իրաւ հայրենասի– 
րութեամբ տոգորուած, վասն հայրենեաց հաւատքով լի էլի մէկ զոհ։

Նիւ Եորք, /  Յունիս, 2006  
«Մւսրմարա», 7 Յունիս, 2006, Չորեքշաբթի

«ԿԵՆԱՑ ԵՐԳԵՐ»ՈՎ ԱՊՐՈՂ ԱՆԳԻՆԷՆ

Անգինէին ծանօթացայ 1984-ի ամրան, Երեւանի մէջ։ Յիսունէ աւելի սփիւռ– 
քահայ ուսուցիչներու հետ ես ալ Նիւ Եորքէն Հայաստան կը գտնուէի Սփիւռքա֊ 
հայութեան հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէի հրաւէրով։
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Ամբողջ Օգոստոս ամիսը միասին էինք։ Ամէնօրեայ դասընթացքներու, ըն– 
կերային հաւաքոյթներու ընթացքին ծանօթութիւնները օրէ օր խորացան։ Անուն 
մականունէն եւ որ երկրէն-քաղաքէն, վարժարան ներկայացնելէն անգին բարե– 
կամութիւններ հաստատուեցան, հիմնաւորուեցան, անձնական հետաքրքրու– 
թիւններու բերումով փոքրիկ խմբակներ կազմուեցան։

Մեզի համար դասաւորուած ծրագրուած յայտագիրներէն դուրս վազքի մը 
մէջ էինք կարծես կարելի չափով մեր սիրած արուեստագէտներուն, գրող-բա– 
նաստեղծներուն հետ հանդիպումներու համար պահեր ստեղծելու։

Ահա նման անմոռանալի պահերէն մին էր, որ Լոս Անճելըսէն Անգինէին, 
Կիպրոսէն Սեպուհ Աբգարեանին եւ Աթէնքէն Զաւէն Գրիգորեանին հետ այցելե
ցինք Մարօ Մարգարեանին։

Մեր ճանչցւսծ մեծ բանաստեղծուհին այդ օր ինք անձամբ «Արմենիա» հիւ– 
րանոց եկած էր մեզ իր տունը առաջնորդելու իրեն յատուկ ազնիւ ու խոնարհ 
հիւրընկալի վեհութեամբ մը։

Բառերու եւ յուզական քնքոյշ պատկերներու վարպետ բանաստեղծուհին 
նոյնքան վարպետ ու հիւրասէր տանտիկին հայուհին էր։ Սակայն անակնկալ
ներն ու խանդավառութիւնը իրենց շարունակութինը ունէին։

Հիւրասէր ու ջերմիկ Մարօն հրաւիրած էր Հրանդ Մատթէոսեանը, ազգա
գրական երգերու երգիչ Գէորգ Յունանեանը։ Արդէն հոն էին իր վաստակաւոր 
ամուսինը՝ «Սովետական արուեստ« ամսագրի երկարամեայ խմբագիր Սարգիս 
Բայանդուրը, Հր. Մատթէոսեանի գործերը ռուսերէնի թարգմանող, թարգման– 
չուհի դուստրը՝ Արմենուհի Բայանդուրը։

Գեղարուեստ ական վայելքի անմոռանալի հանդիպում մըն էր։
Այդ օրէն ասդին Անգինէին հետ մեր բարեկամութիւնը սկսաւ։ Հայրենի

քը մեզ միացուց՝ Սփիւռքի մէջ շարունակելու մեր ծանօթութեան հետ մեզի վի– 
ճակուած առաքելութիւնը մանկավարժական ծիրէն ներս։ Պարբերական մեր 
երկտողները կամ հեռաձայնային կապերը շարունակուեցան իմ Նիւ Եորք, իր 
Լոս Անճելըս վերադարձին ետք։

Շատ խանդավառ էի իր «Ձայնագրեալ երգարան»ով։ Մեծապէս գնահատելի 
աշխատանք էր այդ, որ ան 1999-ին տրամադրեց հայ դպրոցներոուն եւ ինչու չէ, 
նաեւ հայ տուներէն ներս օգտագործուելու։

Մանկավարժի փորձառութեամբ Անգինէն զգաց ամերիկահայ երգի դասա
տուին դժուարութիւնը եւ պատրաստեց այս ամփոփ, ձայնագրութիւններով հա
տորը։

Անգինէն ոչ միայն համախմբեց, այլ երաժշտագէտի խոր իմացութեամբ 
եւ խղճմտանքով դասաւորեց վեց ստորաբաժանումներով 217 էջերու մէջ ամ
փոփուած երդերն ու տեղեկութիւնները (Հայրենասիրական, Ազատութեան, 
Կրօնական, ժողովրդական, Աշուղական եւ Սիրուած)։
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Տուաւ խօսքի ու երաժշտութեան հեղինակներուն անունները։ Հայերէն ւսյբու– 
բենը չգիտցողին տուաւ երգին անգլիւստառ բառերը։ Ծանօթութիւններ տուաւ 
մեր նշանաւոր երաժիշտներուն, երաժշտական գործիքներու մասին։ ճիշդ եր– 
գելու շարք մը կանոններուն մասին տասնաբանեայով մը ուղեցոյց տուաւ երգի 
դասատուին։

Գեղեցիկին ճաշակը զօրացնող, ազգային ոգին արթուն պահող, հւսյւսխօսու– 
թեան նպաստող հայ երգը հայ դպրոցականներու շրթներէն ապրեցնելու մտա– 
հոգութեամբ՝ Անգինէն այս բոլորը մկրտեց «Կենաց երգեր» վերնագրով։

Այսօր կ՚ւսփսոսանք որ աշխարհի բեմերէն բարձրորակ ոճով հրամցուած 
գունագեղ ու ուժեղ Անգինէ-Քէշիշեան Մուրատեանին ձայնը լռեց։ Պիտի 
փնտռենք հայ մամուլին մէջ իր գրչէն լոյս տեսնող երաժշտական ելոյթներու վե– 
րաբերեալ թղթակցութիւները։

Մէկ բան յստակ է սակայն, «Կենաց երգեր»ով Անգինէն պիտի շարունակէ իր 
զրնգուն կեանքը շարունակել երգող սերունդներու շրթներուն վրայ։ Իսկ Երեւա
նէն սկսած մեր կապը կը շարունւսկոփ այնքան ատեն որ այս հատորը ձեռքիս 
մէջ ունիմ։

8 . Գ.– Մամուլէն տեղեկանալով Անգինէ Քէշիշեան֊Մուրատեւսնին մահուան 
մասին՝ խորին ցաւակցութիւններս կը փոխանցեմ Քէշիշեան եւ Մուրատեան ըն֊ 
տանիքի բոլոր անդամներուն։

Նիւ Եորք, 9 Մայիս, 2009

ՎԱՐԴՄՆ ԱՊՏՈՅԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄԻՆ Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆ

է՚նչ է քու բացատրութիւնդ, ինչ կը հասկնաս մայր ըսելով։
Մայր բառին հոմանիշը, ըստ բառարանի, ծնող է, ւսրմւստը, աղբիւրը, օրի

նակ՝ մայր երակ, մայր եկեղեցի, մայրենի լեզու, մայրաքաղաք կ՚ըսենք, երբ ւսղ– 
բիւրին կ՚ւսկնւսրկենք։ Մայրը ծնունդն է եւ սկիզբը կեանքին։

է՚նչ է պատգամդ մայրերուն։
21-րդ դարուն դժուար թէ իգական սեռի ներկայացուցիչ մը բարձրագոյն 

ուսում ստացած չըլլայ։ Սակայն երբ զաւակ ունենալու հասնի կարգը, մօր ներ
կայութիւնը, առօրեայ հետապնդումները անհրաժեշտ են։ Ինչպէս ամէն ար
հեստ կամ մասնագիտութիւն վկայագրի կը կարօտի, իգական սեռի անդւսմն 
ալ հոգեւոր պատրաստութիւն պէտք է ունենւսյ մայր ըլլալու անգոյ վկայագրին։ 
Անշահախնդիր նուիրումի եւ ւսնձնոփրումի հոգեպէս պատրաստուելու է։
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Առօրեան կարգի դնողն ու մանուկին ժամանակացոյց սորվեցնողը մայրն է իր 
աշխատելաձեւով։ Մօտաւորապես քառասուն տարի դաստիարակչական ասպա
րէզի մէջ ըլլալով եւ մանաւանդ՝ չորս թոռնիկի մեծ մայր ըլլալէս ետք, ինքզինքիս 
իրաւունք կու տամ ըսելու որ մայրը սիւնն է տան։ Հաւասարակշռութիւն պահպա– 
նողը։ Զաւակներուն հոգիէն ներս առաքինութեան սերմնացանը։

Այս բոլորը կարելի չէ գործադրել, եթէ ինքնազոհաբերումի վկայագրին չէ 
տիրացած երիտասարդ մայրը։

է՚նչ ունիս ըսելիք քու մօրդ։
Սէրդ ու նուիրումդ փոխարինել գրեթէ անկարելի է։ Հինգ զաւակ աշխարհ 

բերած ես. յուսամ՝ անոնք բոլորն ալքեզի հպարտանալու առիթներ եւ իրաւունք 
կու տան։

Մայիս 2010

ԽՈՀԵՐ ՆՈՐ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻ ԱՌԹԻՒ

Ւձյ օհււծրտո Յրտ օոտ հտ1ք ծրրոտուՅՈ, րպ §րՁոմմՅԱ§հէտր ւտ 
օո6 զսՅրէտր ծրրոտուՅՈ Յոմ րո̂  §րտՅէ §րՅոմտօոտ Յրտ Տ8V6ո տւ§հէտ 
օէհտր ՈՅէւօոտ1ւէւ6Տ տոձ օոտ տւ§հէհ ձրրոտուՅՈ. ձ11 էհւտ ւտ տ խտէ 
էհտ տբՅՈ օք օոտ 1ւքտէւրոտ. I Յրո ոօէ էհտ տճշտբէւօո Եսէ էհտ րս1տ”. 
Շտրօրժև Շօքտտյւօո, Օտշ. 16, 2010 ( “7հտ ձրրոշուօո Ջտթօրէշր")

Կաղանդի գիշեր Է՝ Դեկտեմբեր 31, 2010, քսաներորդ դարուն առաջին տաս– 
նամեակը մեր ետին ձգելու վրայ ենք։ Մեծ ու վտքր հարազատներով շրջա
պատուած կը դիտենք հեռատեսիլի վրայ երկվայրկեան առ երկվայրկեան մեզմէ 
հեռացող հին տարին, ամիսներ առաջ նոյն խանդավառութեամբ կը սպասէինք 
իր գալստեան։

Նոր Տարուան այդ մէկ ակնթարթն է։ Մէկ երկվայրկեանէն միւսը տարի մը ամ– 
բողջ իր ետին ձգող պահը։ Այդ պահուն մօտեցող վայրկեաններուն հետ հեռատե– 
սիլի պաստառին վրայ յառած կը մնան միլիոնաւոր մարդկային զոյգ աչքեր։ Բո– 
լորն ալ կը սպասեն ակնդէտ։ Ինչ... սակայն... Ո՞վ կրնայ մտքերը կարդալ։

Պաստառի վրայ մէկ առ մէկ կը տողանցեն երկրագունտին նշանաւոր քա– 
ղաքները։ Մէկ վայրէն միւսը զիրար կը գերազանցեն շլացուցիչ լոյսերու հե
ղեղներն ու խանդավառ արտայայտութիւնները, համբոյրները, ջերմ գիրկընդ
խառնումները բազմահազար անհատներուն,– մեծամասնութեամբ անշուշտ 
երիտասարդներու,֊ աղմկալից բացականչութիւնները։ Ոմանք առիթը կ՚օգտա– 
գործեն հեռատեսիլի ոսպնեակներուն առաջ խոստովանելու իրենց սէրը այն 
մէկ հատիկ ընտրեալին յաւիտենական ըլլալու խոստումով։
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Կը դառնամ թոռնիկներուս, որոնք, Նոր Տարուայ գիշերը երկրորդ անգամ 
ըլլալով (Դեկտ. 25-էն ետք) նուէրներու անհամար տուփերուն, գոյնզգոյն թուղ
թերուն բլուրին ետին կորսուած, անհաղորդ կը մնան իրենց շուրջ բոլորուած 
չափահասներուն մտորումներուն։ Մի քանի անգամ կը կրկնուի, թէ հայկա
կան սովորութիւն է. Կաղանդի գիշեր կը փոխանակենք նուէրները։ Լսողն ով 
է։ Այնուամենայնիւ, մեծ հայր ու մեծ մայրեր հաւատացած են, որ թոռնիկներուն 
մանկութեան յուշերուն հետ պիտի զուգորղոփ նաեւ Կաղանդը դիմատրելու այս 
ձեւը։ Այլապէս աւանղութիւննները ինչպէս կը պահպանոփն։

Այդ պահուն սակայն անոնցմէ մին, իր փոքրիկ ափին մեծութեամբ փոքր 
ելեքտրոնիք գործիքը ձեռքին, ականջէն կախուած իր լսափողով իր ուզած 
երաժշտութիւնը կ՚ունկնդրէ՝ բոլորովին ինքնամոռաց ու անջատուած իր շրջա
պատէն։ Ականջ կը դնեմ՝ Լէյտի Կակային երգն է։

Միւսը, մատիկին հպումներով ձեռքին պզտիկ պաստառին վրայ իր սիրած 
հերոս Սարդ-Մւսրդուն (Տբւժտր Է1յո) հետ վերացած, երեւակայութեան թռիչքով 
Նիւ Եորքի երկնաքեր շէնքերուն պատերուն վրայ կը մագլցի։

Իսկ ես մտովի վերստին կը կարդամ համակարգիչիս միջոցաւ ինծի հասած 
ամանորեայ մաղթանքները։ Աէկիկ մէկիկ կը տողանցեն հայրենաբաղձ, կարօ– 
տալի պատգամներ.

Կաղանդ Պապա, ես այդ Մասիսը կ՚ուզեմ,
Դիր անիւներ ոտքիդ տակ,
Ու համարձակ քշէ մեր տունը շիտակ (Մուշեղ Իշխան)։

Մէկ այլ բարեկամի մաղթանքին հետ Զահրատը այցի կու գայ՝ յիշեցնելու, թէ

0'ւր որ գաղթեցինք
Մեզի հետ մեր ծառն ալ տարինք
Բայց չգիտցանք՝
Արմատները երբ չորցան,
Ոստերուն մէջ աւիշը երբ ցամքեցաւ...

Առաջին թոռնիկս իր կեանքին առաջին տասնամեակը պիտի դիմատրէ մէկ 
ամիսէն։ «Ամերիքըն կըրլ» (/ձտտոշՋՈ 6ւր1 Օօ11) պուպրիկը ձեռքին հպարտու– 
թեամբ զգեստները կարգի կը դնէ մէկ առ մէկ՝ հիանալով ու ցոյց տալով իր 
շուրջիններուն։

Այդ տեսարանը անզգալաբար զիս կէս դար ետ կը տանի։ Իմ կեանքիս 
առաջին տասնամեակին ուր էին այս խաղալիքները։ Որքա ն հեռու էի այս մի
ջավայրէն, ուր թոռնիկս իր աչքերը բացաւ ու ի՛րը կը համարէ։ Միջավայր մը,
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ուր նախագահական թեկնածուն առանց ամչնալու իր չամուսնացած յղիացած 
պատանի աղջկան բեմ կը հանէ (Ալասքայի փոխ֊նագահական թեկնածուն) մի
լիոնաւոր դիտողներու աչքին առաջ, ուր երդերը հեռատեսիլի պաստառներուն 
վրայ անկողնային տեսարաններու տարբերակներով կը ներկայացուին։

Ես իմ պուպրիկս կ՚ուզեմ յիշել։ Ինչ մեծ հպարտութեամբ կը գրկէի պուպ
րիկս։ Պուպրիկ մը, որ ոչ թէ «7օ̂ տ ՍՏ-Թոյս Մը Աս»–էն, «Ամերիքըն կըրլ» 
պուպրիկներու խանութէն կամ Բ/\0 Տօհ^Ջրշ-էն է գնուած, այլ թել առ թել ձեռ– 
քով կաըուած, որուն աչքն ու յօնքն անգամ գունաւոր թելերով ասեղնագործուած 
էին, որուն տարազներուն տարբերակները ես ինքս կը կարէի։

Մեր անմեղութեան օրերէն կորսոււսծ-կորսուելիք արուեստներու շարքին է 
նաեւ թել-ասեղով հրաշք արուեստի գործեր արտադրելը։

Կը նայիմ թոռնիկներուս. այս անգամ՝ դպրոցական տարիներուս վերյուշով։ 
Դասընկերներուս անունները Յասմիկ, Սեդա, Մարինա, Շուշանիկ, Մելինէ, 
Զարեհ, Սարդիս, Վիգէն, Արէն, Կարապետ, Վահէ էին։ Թոռնիկներուս ընկեր
ները. էյտըն, ճէյսըն, Գարթըր, Քայլ, ճընիֆըր, ճօյա, ճէսիքա, Քիանա, էշլի եւ 
էմըլի են։

Նախակրթարանի գրասեղաններուն վրայ մատիտն ու թուղթը ինչ մեծ խնա– 
յողութեամբ եւ հոգատարութեամբ կը գործածէինք։ Նոյնիսկ ամառնային ար
ձակուրդէն առաջ մեր գործածուած թուղթերը, տետրակները կը հաւաքէինք ու 
կը տանէինք մօտակայ նպարավաճառին մի քանի դահեկան տուն բերելու հա
մար։ Հփմա եթէ թուղթերու անհաշիւ կոյտերը ծրարես, րիսայքլինկ -  րօօ̂ օ1ւո§ -  
է անունը եւ ծառեըը հոգացող, կլիմայական փոփոխութիւնը սանձող հոգատար 
փորձերէն մին կը նկատոփ։ Եթէ մեր դպրոցական տարիքի հոգատարութիւնը 
թուղթին հանդէպ նոյն թափով շարունակուէր, ներկայ դարու վատնումներէն 
հեռու, ծառերը պիտի խնայուէին, եւ երկրագունտին կլիմայական փոփոխու– 
թիւնները այնքան ալ մտահոգիչ պիտի չըլլային մի գուցէ այսօր։

Տակաւին կարելի է շարքը երկարել բաղդատութիւններուն՝ մելան, գրիչ, 
ծծումբի թուղթ գործածութենէն այսօրուայ համակարգիչներուն ընծայած դիւ– 
րութիւնները, մատի թեթեւ հպումներուն պատասխանող աշխարհ մը տեղե– 
կութիւնները, գրադարան-գրախանութ յաճախողներու թիլին նուազումը իրենց 
տան անկիւնը ծուարող, փոքրիկ պատուհանիկով մէկուսացած անհաշիւ ան– 
հատներուն միայնութիւնը։

Կը դառնամ Նոր Տարուան հետ այցելող Կաղանդ Պապուկին։ Սենեակին 
կեդրոնը բազմած կը սպասէ փոքրիկներուն, որ ոտանաւոր մը արտասանեն 
նուէրները ստանալէ առաջ։ Փոքրիկները հազիւ կը համոզուին, կը մօտենան 
հայերէն քառեակ մը արտասանելու կամ երգ մը երգելու, հոգ չէ թէ կիսատ– 
պռատ, բայց՝ հայերէն։
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Խոստումներուն շարանը կ՚երկարի, խաղալիքներուն հետ դրամական նուէր– 
ներուն գումարները կ՚աւելնան։

Եւ... ինչ հրճուանք։
Թոռնիկս «Մեր հայրենիք»ը թութւսկօրէն կ՚երգէ՝ անգիտակ բառերուն իմաս

տին։ Կաղանդ Պապուկին երգը եղբայրներուն հետ կ՚երգէ հայերէն։ Աւանդու– 
թիւնը կը շարունակուի նոր ձետվ։ Ապագային յոյսը կը շողայ մեծ մայր-մեծ հայ
րերուն հոգիներէն ներս։

Կը մտաբերեմ Պարոն Գաֆէսճեւսնին խօսքէն վերը յիշուած հատուածը։ 
Մխիթարանք է ... «Ես բացառութիւն չեմ»։ Քանի քանի մեծ մայր, մեծ հայր 
կ՚երագէ այս պահը։

Մասիսէն հեռու մեր ճակատագիրը տակաւին ուրտեղեր պիտի առաջնորդէ 
մեզ եւ մեր յաջորդներուն։ Անոնք ըլլան հարիւր տոկոս հայ, կէս, մէկ քառորդ թէ 
մէկ ութերորդ հայ... հայութեան երակն է, որ կ՚ընձիւղի քիչ մը ամենուրեք այս 
երկրագունտին վրայ։

Այո։ Անոնք զաւակներն են Հայաստանին՝ պարարտ հողի վրայ ընձիւղելով 
թէ ժայռերու արանքին...

Անոնք զաւակն են Հայաստանին
Որ կը մնայ Աւետեւսց նոր Աշխարեն անհաս
Ու մեր ներկան տառապակէզ.
Որուն անունն է առասպել ու վառ երազ
Սերունդներու կարօտամաշ հոգիէն ներս... (Մուշեղ Իշխան)։

Առասպել թէ վառ երազ, յոյսը կայ ու կը մնայ որպէս փարոս։ Քսանմէկերորդ 
գարուն առաջին տասնամեակին ահա ասոնք են արտասահմանի զաւակները 
Հայաստանին։

Վստահ եմ, որ նոր սերունդին երակներուն մէջ վազող արեան մէկ կաթիլն 
անգամ հայօրէն պիտի արձագանգէ։ Եթէ անշուշտ ամենուրեք եւ հաւաքակա– 
նօրէն -  հեռու հատուածական աշխատանքներէն -  տուն, դպրոց եւ համայնքա– 
յին կեանքով աւանդութիւնները շարունակող մեր ճիգերուն զարկ տանք։ Այս 
օրերու հայը անպայման պիտի շարունակէ ծնունդ տալ նորանոր ճէրարտ Գա– 
ֆէսճեաններու եւ Գըրգ Գրիգորեւսններու։

Անոնք պիտի դառնան հայ մանուկներուն համար ապագայ կերտող ազգա֊ 
յիններ թէ արտասահմանի եւ թէ Հայաստանի համար։

Շնորհաւոր Նոր Տարի։

Նիւ Եորք, 2 Յունուար, 2011
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ԳԱՒԱԹ ՄԸ ՍՈՒՐՃ... ՍՔԱՅՓՈՎ

Յունուարի առաջին օրերուն էր։ Առաւօտ շուտ կը փորձէի կեդրոնանալ մի 
քանի գրուելիք նամակներու վրայ, յանկարծ այցելու մը մտաւ համւսկարգիչիս 
պաստառին վրայ։

Ենչ անակնկալ։ Արաբական թերակղզիներէն էր։ Ես, Նիւ Եորքի մէկ անկիւ
նը ծուարած, համւսկարգիչիս հետ դէմ առ դէմ նստած, կը կապուէի հեռաւոր 
Արաբական թերակղզիին քաղաքներէն մէկուն հետ։ Երեք տասնամեակ 
առաջուայ Հւսլէպի դրացուհիիս դուստրն էր, որ հաստատուած էր հոն իր 
ամուսնոյն եւ զաւակներուն հետ։

- Մայրս մէկ ամիսէքովս է, հետդ կ՛ուզէ խօսիլ,– համակարգիչիս շրջանակէն 
անուշիկ դէմք մը խօսքը կ՚ուղղէր ինծի։

Երեսուն եւ աւելի տարիներու կարօտ մըն էր, որ այս տուփիկին միջոցաւ 
մղոններու հեռատրութիւնները կ՚անտեսէր, մեզ նկարով եւ ձայնով իրար կը 
միացնէր։

-  Վայ, Դալար, այս ի՜նչ լաւ ըրիր՝ մեզի մօտեցուցիր, Տիկի՛ն Շուշան, այս ինչ 
անակնկալ է...

-  Այո՛, այո՛, թանթիկ, սուրճին ջուրը դիր, հիմա մամաս կը հասնի...
Դալարը հին օրերու մեր տողերը կը կապկէր։
Ահա այսպիսի դրացնութիւն էր մերը, երեսուն եւ աւելի տարիներ առաջ։
Տասներկու դրացիներով շէնքին երրորդ եւ չորրորդ յարկը, երեք դրացի իւ

րաքանչիւր յարկի վրայ, Զուարթնոցին թաղը, ճան Թաոփլին շէնքին մէջ կ՚ապ
րէինք։

Մօտատրապէս նոյն տարիքի երիտասարդ մայրեր էինք։ Մեր զաւակներն ալ 
գրեթէ հասակակից (երեք տարեկանէն մինչեւ տասը)։ Դռները բաց՝ մէկ տունէն 
միւսը կ՚երթային կու գային իրարու հետ «խաղալու»։

Իսկ մենք գրեթէ ամէն առաւօտ տիկիններով, սկեսուրով կամ առանց սկե
սուրի սուրճի կը կանչէինք զիրար։ Ամէնէն համովը՝ Ուրբաթ օրերուն։

Լուացքը խաշի* դրուած՝ սուրճ խմելու դադարն էր։
Սուրճին ջուրը «բիւթակազի» վրայ կը դրուէր, եւ կը կանչէինք.
-  Սուրճը եռալէն հոգին ելաւ, ուզածիդ չափ մուղլի զիյատէ է -  շատ եռացած, 

մի՛ պաղեցներ, շո՚ւտ հասիր։
Եւ... սուրճի դադարը կը սկսէր։
Մեր զաւակները բոլորն ալ հայկական դպրոց կը յաճախէին։ Մէկը միւսին 

դա սին օգտակար կ՚ըլլար։ Ուրբաթ կէսօրէ ետք ալ «Դւսվուար»** դիտելու մեր 
տուն կը հաւաքուէին աւելի քան 15 երեխայ։
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Այսպէս էին օրերը մեր հալէպեան ճան Թաոփլի շէնքի բնակիչներուս։
Տարիներ անցան, ամէն մէկս ճակատագրի բերումով ինկանք տարբեր եր

կիրներ։ Մեր զաւակները, որ գրեթէ «մէկ տունի մէջ» մեծցած էին եւ ամէն օր 
զիրար տեսնելու վարժուած, այսօր ամէն մէկը տարբեր երկրի մէջ է եւ իրարմէ 
լուր չունին։

- Դալար, ուր է մայրդ, ինչու չի խօսիր...
Շրջանակին մէկ անկիւնէն կողմնակի կը տեսնեմ զինք թոռնիկին հետ զբա

ղած։
-  Ահա եկաւ,– կ՚ըսէ Դալար եւ շրջանակին մէկ մասը ազատ ձգելով՝ տեղ կու 

տայ մօրը։
-  Ինչ է, նազ կ՚ընես, Շուշի՚կ,– կ՚ըսեմ կատակով։
-  Չէ, հոգիս, չէ, թոռնիկս վաղուան համար «իմլէ» ունի. անիկա կէս ձգել չու– 

զեցի մինչեւ Դալարը հետդ խօսիլը վերջացնեմ ըսի։
-  Իմլէ։ Որքան ատենէ այդ բառը չէի լսած։ Արաբերէն ուղղագրութիւն ըսել է։ 

Նոյն պարտաճանաչ մայրը կ՚անցնի մտքէս։
Եւ կծիկը կը քակուի, մեր զաւակներուն պատմութիւններուն շարանը կը սկսի։
Հինգ շնորհալի դուստրերու նոյնքան շնորհալի մայր մըն է տիկին Շուշան, որ 

շատ կանուխէն ինքնաշարժի արկածի հետեւանքով կորսնցուց իր ամուսինը։ Տան 
մինուճար արու զաւակն էր Պարոն Վարդիվառը։ Առանց արու զաւակ մը տեսնելու՝ 
անժամանակ մեկնեցաւ՝ անմխիթար ձգելով իր մայրն ու երիտասարդ կինը։

Տիկին Շուշան իր վարք ու բարքով եւ հինգ դուստրերուն տուած դաստիարա֊ 
կութեամբ բոլորիս յարգանքը կը վայելէր։

Երբ տարբեր ցամաքամասերու մէջ բնակութիւն հաստատեցինք, տարինե
րու ընթացքին տօնական օրերու շնորհատրանքի քարթեր փոխանակելու մեր 
կապերը հետզհետէ նուազեցան։ Հոսկէ-հոնկէ սկսանք կցկտուր լուրեր առնել 
իրարմէ։ Ինք իր դուստրերը ւսմուսնացուց։ Իսկ ես՝ իմ երկու մանչերս։ Թոռ– 
նիկները դարձան մեր ընտանիքներուն շառաւիղները՝ անբացատրելի ուրախու
թեան հետ մեզ արժանացնելով մեծ մայր կոչուելու իրաւունքին։

Եւ... հիմա...
Համակարգիչին հետ սա սքայւի կոչուած գիւտին շնորհիւ դէմ առ դէմ նստած 

ենք ձայնով եւ նկարով հաղորդակցելու։
֊  Ձմրան ամիսներուն հոս եմ։ Այստեղ տաք է,– կը սկսի պատմել տիկին Շու

շանը,– ամրան ալ Հալէպ կ՚երթամ։ Ատեն ատեն ալ Ֆրանսա կ՚երթամ երկու 
աղջիկներուս քով։ Հոն ալ չորս թոռնիկ ունիմ։ Մի քանի անգամ ալ Լոս Անճե– 
լըս երկրորդ աղջկաս գացի֊եկայ։ Արմինէս ալ հոն երկու զաւակ ունի։

-  է, մինչեւ Լոս Անճելըս հասնելէղ ետք, Նիւ Եորքը ծրագրիդ մէջ երբ պիտի 
ըլլայ։
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-  Չեմ գիտեր շիտակը։ Թոռնիկներուս, զաւակներուս հետ ըլլալը շատ լաւ է, 
կը նորոգուիմ։ Բայց տունս ալ կը կարօտնամ։ Հալէպս ուրիշ է։

Այո, Հալէպը ուրիշ էր։
Աչքերս հւսմւսկարգիչիս պաստառին՝ մտովի կը հեռանամ խօսակիցէս։ ճւսմ– 

բորդելու կը սկսիմ իր հետ։ Կը պատկերացնեմ Արաբական թերակղզիին մէջ 
ապրող թոռնիկին «իմլէ» սորվեցնող մեծ մայրը։ Յետոյ հետը թռիչք կ՚առնեմ 
դէպի Ֆրանսա։ Հոն ալ իր հետ կը փորձեմ զինք տեսնել ֆրանսահայ թոռնե
րուն «գոնգուրս տիքթէ» կատարած պահուն, իսկ պըճըլիկներուն հետ «Ֆըղեղէ 
ժւսգօ» երգելու պահուն։

Իսկ Լ,ոս Անճելըս ալ եթէ երթալիք ըլլայ, վստահ եմ, այս անձնազոհ մեծ մայ
րը, այս անգամ ալ իր անգլիախօս թոռնիկը կուրծքին սեղմած, «Այ լաւ եու, եու 
լաւ մի ֊  Ես քեզ կը սիրեմ, դուն զիս կը սիրես» մանկական ծրագրին ռիթմին 
հետ օրօրուելով պիտի փորձէ երգել։

Այս բոլորը լաւ։ Այսօր շատ ուրախ է թոռները իր սիրով ու գուրգուրանքով 
իրար շաղկապող տիկին Շուշանը։

Իսկ ես կը չարչրկիմ մտքիս մէջ ծագած հարցումին պատասխան փնտռելով։ 
Գէորգ էմինի «Զարմանալի հայ» բանաստեղծութեան տողերը կը տողանցեն 
աչքիս առաջ։ Մէկ մեծ մայր, երեք թէ չորս ցամաքամասերու տարածքին բնա
կութիւն հաստատած զաւակներ եւ թոռնիկներ։ Երբեմնի մէկ յարկի տակ ապ
րող ընտանիքէն քանիցս ճիւղաւորուած նորաստեղծ ընտանիքներ ցիր ու ցան 
են այսօր երկրէ երկիր։ Միեւնոյն շէնքին մէջ բնակող մեր զաւակները որքան 
հեռացած են իրարմէ։

Աէկ կամ երկու տասնամեակ ետք այս նոյն մեծ մօր թոռները մէկ ցամաքա– 
մասէն միւսը արդեօք ինչ լեզուով պիտի հաղորդակցին իրարու հետ։

Նիւ Եորք, 8 Յունուար, 2011 
«Մարմարա», 8 Փետրուար, 2011, Երեքշաբթի

Ծանօթութիւն.-
*Խւսշել -  լուացքի ճերմակեղէնը խոշոր կաթսայի մը մէջ բաւարար ջուրով 

եւ յատուկ լուացքի դեղով եռացնել։ ճերմակեղէնները ոչ միայն բացառիկ սպի– 
տակ գոյն կ՚ունենային, այլ նաեւ լաւ մը կը հականեխուէին։

**Տորէտ Աւսհամ ֊  արաբական թատրոնի եւ ֆիլմաշխարհի նշանաւոր կա
տակերգակ, տաղանդաւոր դերասանը կը մարմնաւորէր Ղավուար Թօշէն-խու– 
րիացի թատերական կերպար մը)։
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ԱՊՐԻԼԸ ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ է,
ՎԵՐ ԱԾՆ ՈՒՆԴ է ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

ԺԻՐԱՅՐ ԱԹԹԱՐԵԱՆԻՆ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
(Գոնիւս, 1915 -  Մայիս 9, 2006, Նիւ Եորք,

Վուտսայտ, Հայ Կեդրոն, կը ներկայացնէ Զարմին է Պօղոսեան)

«Տակաւին մինչեւ այսօր մահէն աւելի բաժանումէն կը վախ
նամ...»։

ժիրայր Աթթարեան

Ապրիլ ամիսը գարնանային վերածլումի ու վերածաղկումի ամիս է։ Սակայն 
մեր ժողովուրդը կը դիմաւորէ զայն խառն զգացումներով, մւսնւսւանդ ւսյս օրե
րուն, երբ Միջին Արեւելքի տուժած բոլոր մեր համայնքներէն ետք ուղղակի հւս– 
յաթափման արարքը հասաւ հայաբոյր, հայաշատ Քէսապին եւ շրջակայ հայաբ
նակ գիւղերուն։

Ծաղկազարդ, Աւագ Շաբաթ թէ Ս. Յարութեան տօն՝ տօնական տրամադ
րութիւն բերելու ւիոխւսրէն ցիրուցան հարազատներու կարօտը կը շեշտեն մեր 
հոգիներէն ներս։ Անորոշութեան թանձր մշուշին մէջէն աշխարհով մէկ ցրուած 
ընտանիքի անդամներուն մասին կը մտածենք։

Ամենուրեք են անոնք, երկրագունտի բոլոր ցամաքամասերուն վրայ ցիրու
ցան՝ փոխանակ քով քովի եւ կամ մէկ տեղ ըլլան։ Բաժանումին կոտտանքը 
ամէն հայու սրտին մէջ է, նոյն ուժգնութեամբ կը կրկնուի 99 տարի ետք ժիրայր 
Աթթարեանին խօսքերով. «Տակաւին մինչեւ այսօր մահէն աւելի բաժանումէն կը 
վախնամ...»։

Հարիւրամեակի սեմին ենք։ Եթէ մխիթարանք մը կայ, գուցէ այն է թէ դար մը 
ետք Միացեալ Նահանգներ հասած ժիրայր Աթթարեանին թէ Յակոբ Ասատու– 
րեանին նման մանկութիւն չունեցող սերունդը մնացին պատմելու, աշխարհիե 
յայտնելու պատահածը։

Իսկ այս օրերուն մենք ուրախ ենք, որ գոնէ այդ սերունդին խնայուեցաւ 
ականատես կամ ականջալուր ըլլալու իրենց դժնդակ կեանքին կրկնութեանը։

Այս օրերուն կ՛արժէ անդրադառնալ, յիշել մեզմէ յաւէտ բաժնուած մեծերը, 
որոնք ապրեցան մեզի ուղեցոյց ըլլալու, վերյիշելու մեզի աւանդ մնացածը՝ ի հե– 
ճուկս դաժան կեանքին, որ ունեցան եւ մեկնեցան այս աշխարհէն հայ նոր սե
րունդին ըսելու թէ՝

«Ցեխն ալ... զայն աղտոտել չի կրնար...»։
«Չքնէք, տղաներ, չքնէք, կեանքը ձեր նոր ընթացք կ՚ունենայ...»։
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* * *

Յաւելոււսծւսկան -  քաղուած նօթեր ժիրայր Աթթարեանէն.
Ծնած է Գոնիսւ, Ըլքըն կոչուած երկաթուղային կայարանին մէջ - մահացած՝ 

Երեքշաբթի, Մայիս 9, 2006-ին, Նիւ Եորքի մէջ։ ժիրայր Աթթարեան կ՚ամուս
նանայ 1948-ին Հիլտւսյին հետ։ Միացեալ Նահանգներ կը փոխադրուի 1972-ին։ 
Դիւանա պետութիւնը կը վարէ Նիւ Եորքի Ազգային Առաջնորդարանին երեք 
առաջնորդներու օրերուն՝ Հրսւնդ Արք. Խաչատուրեանի, Դարեգին Արք. Սար– 
գիսեանի (ապա Կաթողիկոս Անթիլիասի եւ էջմիածինի), նաեւ Մեսրոպ Արք. 
Աշճեանի ժամանակաշրջանին, մինչեւ պաշտօնապէս թոշակի անցնիլը։

ժ . Աթթարեանի ֆրանսերէն լեզուի հմտութեան եւ գրական ճաշակին դափ
նեպսակը կը հանդիսանայ այսօր մեր գրադարաններուն մէջ փայլող հայացած 
«Աայրիկ»ը։ Երբ 7 Սեպտեմբեր 1987-ին Մեսրոպ Արք. Աշճեան կ՚ողջունէ Ան– 
րի Վէրնէօյ-Աշոտ Մալաքեանի ժիրայր Աթթարեանի թարգմանութեամբ վե– 
րածնունդը «Աայրիկ»ին, Սրբազանին գնահատանքը կ՚ամփոփոփ սա տողե
րուն մէջ՝ «Մսւյրիկ»ը հայերէն կը խօսի հիմա։

Տողեր, մտքեր Աթթարեանէն.
«ճամբորդ դարձանք այլեւս, ճամբաներու եւ օդակայաններու վրայ միայն կը 

հան դիպինք» (էջ 104)։
«Այս բաժանում ըսուածը դիւրին բան չէ, լաւ գիտցէք։ Մեռնիլը ոչինչ, միայն 

սա բաժնուիլը չըլլար...» (էջ 219)։
«Աարդիկ կը գրեն, որովհետեւ տեղ մը չեն կրցած պէտք եղածին պէս խօսիլ, 

չեն կրցած գործել այնպէս, ինչպէս կ՚ուզէին, որովհետեւ բան մը խայթած է զի
րենք, բան մը կճած, ցաւցուցած է...»։

«... Կեանք ըսուածին էջերը, որքան ալ անոնք մեղկ ու տժգոյն մելաններով 
տպագրուած ըլլան, սրբագրոփլ չեն կրնար»։

Ինքնակենսագրութիւնը հեղինակին ձեռագրէն 
մեքենագրեց եւ ներկայացուց Զարմինէ Դ. Պօղոսեան

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՀԱՅ ԴՊՐՈՑ ԵՒ ՀԷԱԸՈՒԻՆ (հձԼԼՕ^ԸԸԱ)
Դպրոցն ահա մեսրոպեան՝ նւսւու մը պէս վեհափառ... 
ճաճանչօրէն կ՚ընթանայ դարերու մութ ծովն ի վար՝
Լուսէ ցռուկը մխած ւսրետւն մէջ ապագայ...

ժագ Յակոբեան. «Դպրոցն ահա հայկական»

Հոկտեմբեր ամսուան առաջին շաբաթը հանճարեղ հայ թարգմանիչներուն 
եւ մեծն ուսուցիչ Մեսրոպ Մաշտոցին նոփրոււսծ տօնը կը նշուի ամենուրեք, 
մասնաւորաբար հայ վարժարաններէն եւ եկեղեցիներէն ներս։

355



Տարեդարձ մըե է, որ ըսա ւսրժանւոյն կը վերւսպրեցնէ տեսիլքը մեր նախա
հայրերուն, որոնք երկու զօրաւոր քաղաքակրթութիւններու միջեւ մնացած օր
հասական պայմաններուն տակ անհրաժեշտութիւնը տեսան ժողովուրդի մը 
ինքնութիւնը կնքող ինքնուրոյն լեզու մը ունենալու կարեւորութեան։

Կարեւորութիւնը տեսնելով չբաւարւսրուեցան, այլ խօսքէն գործի անցնելով, 
կաթողիկոս, թագաւոր եւ ուսուցիչ ձեռք ձեռքի տուած, համբերութեամբ ու հե– 
տեւողական աշխատանքով իր լրումին հասցուցին տեսիլք մը ֊  սեփական լեզու 
ունենալը -  որ դարերէ ի վեր մեր ինքնութեան վահանի դերը կատարելով՝ մեզ 
հասցուցած է քսանմէկերորդ դար։

Գարեգին Յովսէւիեանց Կաթողիկոսը, հաւանաբար զգալով այս ափերուն 
մէջ գերիշխող մտայնութիւնները եւ կանխարգիլելու համար անտարբերութեան 
հետ մոռացումի հասնող սպառնալիքը, մէկ շաբաթավերջի նշումէն չգոհանա
լով, ամբողջ Հոկտեմբեր ամիսը յայտարարած է հայ մշակոյթի ամիս։

Ամերիկեան այս ափերուն Թարգմանչաց Տօնը իր հրապոյրը կորսնցուցած 
կը թոփ ըլլալ, մւսնւսւանդ որ ան մրցակցութեան մէջ է Հէլըոփն կոչուած տօ– 
նին հետ։ Իրականութեան մէջ Հէլըոփնը սուրբերու նոփրոււսծ տօնին նախա– 
տօնակն է, սակայն մարդիկ սկսած են նախընտրել ոգիներու եւ վհուկներու տա
րազներով ծպտուելու համար անհաշիւ ծախսել ու շրջիլ՝ զարմացնելու համար 
իրենց շուրջինները։ Իսկ երբ հայ վարժարանի կրթաթոշակին կամ նուիրւս– 
տուութեան գայ հարցը, սահմանափակ եկամուտի մասին կը խօսուի, եւ տկար 
էքոնոմիի մը ջութակը կը նուագոփ։

Մեր մեծերը գալիքին նախատեսութեամբ այսօրը ծրագրած են վաղն ապա
հովելու համար։ Մարտիրոս Սարեանի վերջին պատգամներէն մին էր. «Պահ֊ 
պանեցէք մեր մայրենի լեզուն եւ բոլոր մեր աւանդոյթները»։

Իսկ Վիքթոր Համբարձումեան Բիւրականի մէջ կատարելագործուելու եկող 
նոյնիսկ օտարազգի ուսանողներուն նախապայման կը դնէր առնուազն մէկ 
եռամսեակ հայերէն լեզոփ դասընթացքը։

Ինչ է այս օրերուն նախապայմանը առողջ ու հայեցի դաստիարակութեան 
համար։ Մենք հոս ինչպէս կը տօնենք հայ մշակոյթի ամիսը։ Ինչպէս տօնեցինք 
Թւսրգմանչացը երէկ եւ ինչպէս պէտք է տօնենք վաղը, գալ տարի եւ յաջորդ 
տասնամեակներուն։

Յարգելով հանդերձ մեր շրջապատի կարդ մը սովորութիւնները՝ մեր ամէ– 
նօրեայ կեանքին մաս կազմող գեղեցիկ հայկական աւանդութիւններն ու սրբա
զան տօները զոհ պէտք չէ դառնան անտարբերութեան հետ մոռացութեան գիր
կը նետելով զանոնք։

Նոր օրերու կաթողիկոս, թագաւոր եւ ուսուցիչ երրորդութիւնը՝ Սահակ ֊  
Վռամշապուհ -  Մեսրոպի օրինակով ձեռք ձեռքի տուած, եկէք այս օրերու սե–
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րունդը անտարբերութեան ախտէն հեռացնելով հայեցի աւիշ ու սնունդ ներւսր– 
կող միջոցներու առաջնորդենք միասնաբւսր։

1 հ 6  ծրտ օուՅՈ  1յ ո § ա յ § 6 ւտ յ տ  Ե63սէւքս1 յ ո Ժ ՅէէրՅշէ^Յ յ տ  յ  տ բ հ ո §  րօտշ; I 1(^6 էհտ 
^րրոտուՅո 1յ ո § ա յ§ 6 .

ձոօէօԽ Ւրօոշտ, քր&ոշհ ոհէշր

1 հ 6  ձրրրտտՅՈ 1յ ո § ա յ § 6  1Տ էՒ|6 սո1<ոօ«ո եՕՅԱէ^ օք 1յ Ո §Ա Յ§6Տ.
օ̂/տր/ Յր̂ ատօհ քՀստտ՚աո թօտէ օոժ էրօոտԽէօր.

20 Հոկտեմբեր, 2011

ԵՐԵՒԱՆԸ՝ ԱՌԱՆՑ ԻՐ ՊԱՏՈՒԱՒՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ 
ԱԶԱՏ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻՆ

Օգոստոսի 3-ին իր մահկանացուն կնքեց եւ ւսնսպւսսելիօրէն հայ արուեստի 
երկնակամարէն հեռացաւ սիրուած արուեստագէտ, Չարենցին ու Դաշտենցին 
անկրկնելի մեկնաբանողը, խինդ, ուրախութիւն, հիւմոր, բանաստեղծութիւն 
եւ արուեստ իրար շնօրհալիօրէն համադրող շաղախողը, հաւաքոյթներու եւ 
արուեստի յայտագիրներու անզուգական հաղորդավարը, շէնշող սեղանապետ 
թամադան, վերծանողը, բազմակողմանի շնորհներով օժտուած, աշուղական 
երգերու եւ գրական գեղեցիկ կտորներու հարուստ շտեմարանով անգիր երգող 
եւ արտասանող, մէկ խօսքով եւ իր սիրած բնորոշումով՝ Երեւանի անփոխարի
նելի եւ իրաւ «արտիստը»։

Երեւանի քաղաքապետ Տարօն Մարգւսրեանը անսպասելի բօթը լսելով ան֊ 
միջապէս յայտարարեց. «Երեւանից այսօր պակասեց մշակութային մթնոլոր
տին հմայք հաղորդողներից մէկը, որի բացակայութիւնը քաղաքից ու երկրից, 
յիրաւի, ահռելի կորուստ է»։

Իսկ սիրելի գրող Հրանդ Մատթէոսեան 1998-ին գրած էր Ազատին մասին. 
«Շատ լաւ է, որ հայրենի մեր աշխարհը զտել է իր պատուախնդիր եւ քանքա
րաւոր նոր տիրոջը՝ Ազատ Գասպարեան, անուն, որ թօթափելու, ի տես, ի լուր 
մեզ արթնացնելու, բացելու ու բացարձակելու է այդ աշխարհի սահմանները, 
մենք նորոգ՝ Ազատ Գասպարեանի հայեացքով ենք տեսնելու այդ աշխարհը, 
ինքը մեր նոր ու նորոգ վերաբերմունքի, մեր նորոգ հիացումի ստեղծիչն է լինե– 
լու եւ արդէն իսկ է»։
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***
Ազատ Գասպարեւսնը ձնած է 1943 Օգոստոս 13-ին Երեւան։ Տասը օրէն ար

ժանի շուքով պիտի տօնուէր իր 70 ամեակը։ 1970-ին աւարտած էր Երեւանի Գե– 
ղարուեստա-Թատերական Պետական Հիմնարկի Վւսրդան Աճէմեանի դա
սարանը։ Աշխատած է գրեթէ բոլոր թատրոններուն, նաեւ շարժանկարներու եւ 
հեռուստաթւստրոններու մէջ։ 1984-ին «Երջանկութեան մեխանիկա» ֆիլմին մէջ 
մարմնաւորած դերին համար արժանացած է Խորհրդային Հևսյաստւսնի Պետա
կան մրցանակին։ Նկւսրահանումներու մաս կազմած է զանազան ժապաւէններու 
մէջ։ 1999-ին լոյս տեսած է իր կազմած «Իմ լեզուի տակ փուշ չկայ» ժողովածուն։

Քանի մը առիթներով Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի մշակութասէր հասարակու
թիւնը բախտաւորութիւնը ունեցաւ ըմբոշխնելու բացառիկ ու անկրկնելի ելոյթ– 
ները Ազատ Գասպարեանին։ Վերջինը՝ Խաչիկ Դաշտենցի 100 ամեակին առ֊ 
թիլ էր, Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի համագործակցութեամբ, 
ԹՄՄ-ի եւ «<ամազգային»ի միացեալ աշխատանքով։

Հայաստանի ժողովրդական Արտիստ, Երեւանի պատուաւոր քաղաքացի, 
սիրուած դերասան, անկրկնելի ասմունքողը իր մահկանացուն կը կնքէ Երեւա
նի «Նայիրի» հիւանդանոցին մէջ 2 Օգոստոս, 2013-ին։ Կեանքի դժուարութիւ
ները հիւմորով ընդունող ու յաղթահարող, բոլորին սիրելի Ազատը կը տապալի՝ 
պարտուելով թոքի քաղցկեղէն։

Մեր ցաւակցութիւնը իր սիրելի ու շնորհաշատ տիկնոջը՝ Սիւզիին, որուն հետ 
ամուսնացած էր Մարտ 27֊ին Թատրոնի միջազգային օրուայ առթիւ եւ կնքա– 
հայրութեամբը՝ Խաչիկ Դաշտենցին։

Ազատ Գասպարեան իր ետին կը թողու երկու շնորհալի դուստրեր, չորս 
թոռնիկներ եւ բազմահազար հիացողներ, որոնք հաղորդակից եղած են իր 
արուեստին անցնող հինգ տասնամեակներուն ընթացքին։

Յիշատակդ անմոռաց է, սիրելի՛ Ազատ։

***
Մտքեր Ազատ Գասպարեւսնի «Իմ լեզուի տակ փուշ չկայ» հատորէն, «Եր

ջանկութեան մեխանիկա» 1997-ի Գոհար Աւագեանի հարցազրոյցէն.
«Սէր, երջանկութիւն, ընտանիք, հաւատարմութիւն, ընկերութիւն, արժանա

պատուութիւն. բարոյական այս յենասիւներով են ազգն ու աշխարհը կանգուն...»։
«Մեր ընտանիքի մեխանիկը ես եմ. փորձում եմ մեր «ոսկէ կառքը» վարպե– 

տօրէն վարել։ Երբեմն լինում են շեղումներ։ Չենք ւսհաբեկտւմ եւ մեր ցաւն ու 
դարդը աշխարհով մէկ չենք անում։ Մենք գիտենք մեր կառքը ուր է գնում, եւ 
ընթացքի համար բոլորս ենք պատասխանատու։ Ուսուցչուհի կինս՝ Սիւգին, 
ամուսնացած աւագ դուստրս եւ ուսանողուհի կրտսերս»։
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«Սէրը ոչ միսւյն ցաւ է պատճառում, այլեւ գերագոյն հաճոյք, բերկրանք... Անսէր 
մարգը, սիրոյ հաճոյք չապրող մարգը... իր է, «առարկայ պարզապէս, հոգին ւսշ– 
խարհի առաջ փակ պահած դուռ...։ Սիրոյ հակառակը բոլորովին չսիրելը չէ.

***
1997-ին Եղիշէ Չարենցի ծննդեան 100 ամեակին առթիւ, երբ Ա. Գասպւս– 

րեան Թ՜ՄՄ-ի հրաւէրով ելոյթ ունեցաւ Նիւ Եորքի մէջ, թղթակից Ռոպէրթ Կա֊ 
րապետեան, ներկաներէն մէկուն խօսքը մէջբերելով, կը գրէ. «Ես ամերիկահայ 
եմ, Չարենց շատ եմ կարդացեր բայց այսօր Ազատ Գասպարեանին լսելուց յե– 
տոյ խորապէս հասաւ ինձի Չարենցը։ Կարդալը ուրիշ է, լսելը՝ ուրիշ»։

«Եթէ խորապէս չես ուսումնասիրել հայ արուեստը, եթէ խորապէս չես ուսում
նասիրել հայ գեղանկարչութիւնն ու երաժշտութիւնը, եթէ խորապէս չես ուսում
նասիրել հայ պոեզիան, ճարտարապետութիւնն ու պատմութիւնը, չես կարող 
ինքզինքդ հայ արուեստագէտ համարել»։

***
«Ես իմ հօրից, մօրից, տատից ու պապից եմ գալիս, Մուշում ու Կարսում են 

իմ արմատները։ Ինչքան շնորհ ու լոյս կայ մէջս, նրանցից է։ Ու ես, որ հիմա 
պապ եմ՝ մեծ հայրիկ, իմ երեխաները պապա չեն ասում ինձ, այլ՝ հայրիկ, վար
ձում եմ լոյսն ու բարութիւնը փոխանցել իմ հետնորդներին»։

***
«Մենք նիշ պիտի ունենանք մեր ճակատին»։
1997, Յասմիկ Սարգսեանի հետ. «Բախտաւոր է այն արուեստագէտը, եթէ 

իր ժամանակի հանդիսատեսը մակարդակ ունի։ Եթէ հոգետր է, գիտական ու 
բանիմաց, ստեղծագործողը կարողէ աւելի բարձր լինել եւ բարձր գործեր արա– 
րել։ Մենք անբախտ եղանք մեր հանդիսատեսի նման, որ հոգեւորի պահանջ
ներ չունեցանք։ Մանաւանդ վերջին տարիներին բացարձակապէս չունենք, 
որովհետեւ ստամոքսի համար պայքարը խանգարեց հանդիսատեսին, որ ըն– 
կալող լինի, պահանջող լինի, ոգեւորող լինի... Հենց այնպէս բարձր արուեստ 
որեւէ երկրում որեւէ հասարակութեան մէջ չի լինում։ Այն բխում է... երկրի կեն– 
սամակարդակից»։

Նելլի Շահնազարեանը կը գրէ Ազատ Գասպարեանին մասին. «Նա երկրի 
այն փոքրաթիւ հաւատատրներից է, որ իր գործով, կոչումով ու հոգով սատար է 
կանգնում իր ժողովրդին ու հայրենիքին։
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Ազատը բանաստեղծութիւնն եր է գրում, նաեւ նկարում է. «Ոչ խաղալիք ունե
ցանք, ոչ տօնածառ, անցաւ մանկութիւնը մեր պատրանքներով ցանցառ»,-  
գրուած է ասես անվարժ ձեռքով արուած մի նկարի տակ...։

Ու թէեւ մանկութիւնը անխաղալիք է ու տխուր, մի որբ կարօտ լաց է լինում 
նրա Ւտգու մի անկիւնում... կամ էլ պարզապէս նրա հոգին մնացել է մանուկ, 
անմեղ, ու նա գծում է մանկան մաքրութեամբ եւ դրանով պարզապէս ուզում է 
ասել՝ թող ոչ մի մանուկ չմնայ առանց խաղալիք...»։

«Մարմարա», 5 Օգոստոս, 2013, Երկուշաբթի

ԱՐԻՍ ՍԵՒԱԿ

(Հաղորդումը պատրաստուած է Հայկական Ռատիօժամին համար)

Շաբաթ, Ապրիլ 28-ին, 66 տարեկանին իր մահկանացուն կնքեց կրթական, 
գրական եւ յատկապէս թարգմանչական-գրական շրջանակներէն ներս անզու
գական երեւոյթ համարուող Արիս Սեւակը։

Բացառիկ երեւոյթ էր Արիս Սեւակը, այն իմաստով, որ Ամերիկա (Ֆիլւստէլ– 
ֆիա, Յունիս 6, 1946) ծնած մեծցած ըլլալով, կրցած էր տիրապետել հայերէն 
լեզուին գրական ստեղծագործական մակարդակով։

Շատեր առիթ չեն ունեցած ճանչնալու անոր հմուտ լեզուագէտ մը ըլլալու կա– 
րողութիւնը։ Վերջին մի քանի տասնամեակին ան ծանօթ էր որպէս «Արմինիըն 
րիփօրթըր»ին խմբագիրը եւ հեղինակը՝ գեղեցիկ յօդուածներու։

Անցնող հինգ-վեց տարիներուն ալ ՀԲՕՄ-ի անգլիատառ «Արարատ» գրա
կանին խմբագիրն էր եւ օգնական խմբագիրը ՀԲԸՄ֊ի պաշտօնական անգլե– 
րէն պարբերաթերթին։

Արիս Սեւակ զաւակն էր Եէյլ Համալսարանէն շրջանաւարտ բժիշկ, գիտնւս– 
կան, մանրէաբան (տւշրօեւօ1օ§ւտէ) եւ Եունեվերսիթի աֆ ՓԷնսիլվանիա Համալ
սարանի գասախօսական կազմի անդամ Փրօֆ. Աանասէ Սեւակին։ Գիտնական 
հայրը՝ Աանասէ Գարակէօզեանը երբ 1920-ին Ամերիկա կը հաստատուի, Սեււս– 
կի կը փոխէ իրենց ընտանեկան մականունը։

Արիսն ալ ուսուցչական պաշտօններ վարած է Գալիֆորնիոյ եւ Նիւ Եորքի 
մէջ։ Վերջին երկու-երեք տասնամեակին ան ճանչցուած էր որպէս խմբագիր եւ 
թարգմանիչ։ Բացառիկ կարողութեամբ օժտուած թարգմանիչ, որ օժտուած էր 
ոչ միայն երկու լեզուներուն կատարեալ հասկացողութեամբ, այլ նաեւ քաջատե
ղեակ էր երկու մշակոյթներուն լեզուամտածողութեան նրբութիւններուն։ Գործօն
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վարչական անդամ էր եւ իր մասնակցութիւնը կը բերէր «Համազգային» Մշա– 
կութային Միութեան գրական ձեռնարկներուն։

Ան հայերէնէն անգլերէնի եւ հակառակը թարգմանած է աւելի քան 155 գործ, 
որոնցմէ 80 գործ տակաւին չեն հրատարակուած։ 1970-էն ասդին աւելի քան 25 
հեղինակներու գործերէն թարգմանած է։ Թերեւս ամէնէն նոր ու նշանաւոր թսւրգ– 
մանութիւններէն է Գրիգորիս Վրդ. Պալաքեանին «Հայկական Գողգոթան»։ Մի– 
միայն Փրօֆ. ճորճ Պուրնութեանէն խմբագրած է աւելի քան քսան գործ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 30-ի երեկոյեան Սբ. Սարգիս եկեղեցտյ մէջ տեղի ունե
ցած Տան կարգին իր զաւակներ բժիշկ Արմէնէն եւ Անիէն ետք սրտի խօսքով 
իրենց սէրն ու յարգանքը յայտնեցին եկեղեցին լեցնող ընտանիքի անդամնե– 
րուն եւ սգակիրներուն զինք շատ մօտէն ճանչցող կարգ մը ազգայիններ, որոնց 
շարքին էին «Բագին» գրական պարբերաթերթի խմբագիր Յակոբ Պալեան, 
«<ամազգային»ի իր մտերիմ ընկերներէն Ռուբէն Պարսումեան, Փրօֆ. ճորճ 
Պուրնութեան։ Սրբազան Անուշաւան Դանիէլեանը նոյնքան սրտխօսիկ դամ
բանական մը ըրաւ՝ ընդգծելով Սեւակին համեստ, բարեհամբոյր, աշխատասէր 
եւ Սուրբ Մեսրոպի թարգմանիչներուն շարքին արժանի հայերէն լեզուին ջահը 
վառ պահող հմուտ թարգմանիչ մը ըլլալը։

Բոլորին խօսքին մէջ խտացուած առանցք մը կար, որ ջինջ ու ադամանդեայ 
յատկանիշերով կը բնութագրէին Սեւակ մարգը, ուսուցիչը, գրականագէտը, հա
րուստ ընդհանուր զարգացում ունեցողը, թարգմանիչը։

Իսկ նկարագրին կապակցութեամբ ան յիշուեցաւ որպէս անկեղծ, համեստ, 
ցուցամոլութենէ հեռու, հիւմորը սիրող անձնաւորութիւն մը։

Իր յիշատակին այս սեղմ ու մտերմիկ խօսքս կը վւակեմ «Մարմարւաի 
խմբագրապետ, բազում հատորներու հեղինակ, հանրածանօթ գրող Ռոպէր 
Հատտէճեանէն նամակով մը, որ ստացայ Շաբաթ, 5 Աայիսին։ Կը մէջբերեմ հե
տեւեալ հատուածը այդ նամակէն.

«Մեկնող իւրաքանչիւր գրչի մարգ մեր սիրտէն կը փրցնէ նաեւ կապուած յի– 
շատակներ։ Հայատառ գրականութիւնը ամէն օր քիչ մը եւս կ՚որբանայ։

.... Արիս Սեւակին հետ ալ քաղցր յիշատակներ ունիմ։ Այդ մարդուն երեսը մէկ 
անգամ իսկ չեմ տեսած, բայց շատ ամուր բարեկամութիւն մը կար մեր միջեւ։ Ան– 
գամ մը գրած էր ինծի, որ մեթրոյին մէջ իմ գիրքերս կը կարդայ ու պատահած 
է, որ մեթրոյի կայանը փախցուցած է գիրքս կարդալու պատճառաւ։ Արիս Սեւա– 
կը ճանչցած էի, երբ «Արմինիըն րիփորթըր»ի մէջ ինձմէ խմբագրական յօդուած 
մը անգլէրէնի թարգմանած էր։ Զարմացած էի, կեանքիս մէջ այսքան հարազատ 
թարգմանութիւն մը առաջին անգամ կը տեսնէի։ Աւելի վերջ ան ուզեց թարգմա
նել «Առաստաղ» վէպս, սիրայօժար էր, դրամ ալ չէր պահանջեր։ Քանի մը էջերն 
ալ թարգմանեց, հրաշալի էր։ ճիշդ ես էի անգլերէնին մէջ ալ։ Բայց ինչ գիտնամ,
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այդ գործին մէջ յանցաւոր եմ, կ՚երեւի թէ չքաջալերեցի վախնալով, որ խեղճ 
մարդուն տաղտուկ կը պատճառեմ։ Հիմա շատ կը զղջամ»։

Յաւիտենական լոյս, խունկ ու աղօթք իր յիշատակին, մխիթարութիւն իր հա– 
րազատներուն եւ զինք սիրող ու յարգող բոլոր գրասէրներուն։

5 Մայիս, 2012

«ԶԱՐԹՕՆՔ». ՀԱՅ Թ ԵՐԹ  ԵՒ ՀԱՅԵՐԷՆ 
ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱԳԱՆ

(Խմբագրուհի Պայծիկ Գալայճեանի Միացեալ Նահանգներ գտնուելուն առթիւ)

«Թերթ մը կամքի, հաւատքի ու տեսիլքի մը արտայայտութիւնն է»։

Ֆրանսայի «Նոր Յառաջ» թեր թի խմբագիր ժիրայր Չոլաքեան

Այսօր կ՚ողջունենք ներկայութիւնը հայ հերոսուհիի մը։ Այո։ Պայծիկին հա
մեստութիւնը յարգելով հանդերձ՝ կ՚ուզեմ բարձրաձայն յայտարարել, որ մեր 
հանդիպումը այսօր հերոսուհիի մը հետ է։

Հերոսուհի մը՝ այն իմաստով, որ 21-րդ դարուն, անցնող 75 տարիներուն ակ
նարկ մը նետելով կ՚անդրադառնանք թէ Տիկին Պայծիկ Գալայճեանը առաջին 
կին խմբագրուհին է ֊  եւ մինչեւ հիմա միակը ֊  որ իր ուսերուն ստանձնած է 
պատասխանատութիւնը այն թերթին, որուն առաջին խմբագիրն էր -  75 տա
րի առաջ, Սեպտեմբեր 26, 1937-ին -  արեւմտահայ բանաստեղծութեան իշխան 
Վահան Թէքէեւսն եւ զայն մկրտած՝ «Զարթօնք»։

Պայծիկը 12-րղ խմբագիրն է, որ կը շարունակէ ամբողջ շարք մը իրար յա– 
ջորղող նուիրեալ ու վաստակաշատ 11 խմբագիրներու եւ 20-է աւելի խմբագրա
կան կազմին մէջ իրենց վաստակն ու ամբողջական նուիրումը բերողներու, 
որոնք այս կամ այն ձեւով իրենց ներդրումը ունեցած են պահպանելու եւ օրա
թերթին, եւ թէ արեւմտահայերէնին որակը։

Պայծիկ կու գայ շարունակելու հետեւեալ երախտաւորներու սկսած առաքե
լութիւնը։ Առաքելութիւն մը, որ սկսած է Վահան Թէքէեանով ոգի ու ներշնչում 
ստացած է 53 տարիներու վաստակովը անմոռանալի հռետոր եւ պատմաբան 
Գերսամ Ահարոնեանին։

Վահան Թէքէեան՝ 1937, Աեւոն Թիւթիւնճեան՝ 1937-1938, Ցովհաննէս Պօ– 
ղոսեան՝ 1938-1941, Յակոբ Դաւիթեան՝ 1941-1942, Միքայէլ Նաթանեան՝ 1942, 
Գրիգոր Պեքերեճեան՝ 1942-1946, Համբարձում Գումրուեւսն՝ 1946-1948, Գերսամ 
Ահարոնեան՝ 1948-1981, Յակոբ Աւետիքեան՝ 1981-1990, Պարոյր Աղպաշեան 
1990-2007, Հրայր Կարապետեան՝ 2008-2009, Պայծիկ Գալայճեան՝ 2009։
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«Զարթօնք» անցնող երեք տասնամեակի ընթացքին փորձած է ընթերցողնե
րուն ճաշակն ու հետաքրքրութիւները գոհացնել «Զարթօնք գրական», «Պւսր– 
սատիկէն», «Մարզական», «Գիտական», նոյնիսկ արաբերէն լեզոտվ «Ալ Եաքզա» 
անունով շաբաթական յաելուած մը լոյս ընծայելով 1957-1958։ 2004-ին դարձեալ 
արաբերէն բաժինը կը սկսի, որ միայն երկու տարուայ կեանք կ՚ունենայ։

Տիկին Պայծիկ Գալայճեանին ասպարէզի լայնածիր փորձառութիւննե– 
րը մատնանշելու համար խոշոր կարկինի մը պէտք ունինք։ Գերազանցապէս 
տպաւորիչ ու բազմակողմանի են անոր ծառայութիւնները, մասնաւորաբար՝ Աի– 
բանանէն Կիպրոս երկարող իր արենուշական, կրթական, դաստիարակչական, 
դասագիրքերու պատրաստութեան եւ անշուշտ խմբագրական, ազգային-միու֊ 
թենական ծառայութիւնները նկատի ունենալով։

Պայծիկ Արապեան Գալայճեանը ծնած է Պէյրութ։ Նախնական ուսումը ստա
ցած է Պէյրութի Նազարեան, ապա Տէմիրճեան վարժարաններէն ներս։ Երկրոր
դականը՝ Կիպրոս, ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հւսսւոաւոութենէն։ Բարձրագոյն 
կրթութիւնը պսւտուոյ յիշատակութեամբ կ՚աւարտի ՀԲԸՄ-ի Հիւսիսեան Հայագի– 
տական ամպիոնէն։ Ապա երեք տարի կը հետեւի Երեւանի Հրաչեայ Աճառեանի 
անուան բանասիրական բաժնի դասընթացքներուն եւ կ՚արժանանայ մագիստ
րոսի վկայականին՝ որպէս աւարտաճառ ներկայացնելով Փիթըր Պալաքեանի 
գրականութեան ընդմէջէն «Ինքնութեան արմատներու որոնումով» նիւթը։

Տիկին Պայծիկին շնորհքները տակաւ կը շարունակուին հայ մօր պարտա
կանութեան ծիրէն ներս ալ։ Ան մայր է երկու շնորհալի զաւակներու՝ Մեղրի եւ 
Սագօ (23 եւ 21 տարեկան)։ Իսկ լեզուներ սորվելու սփիւռքահայու վիճակուած 
կարգավիճակով եւ քիչ մըն ալ աւելի իր պարագային՝ Պայծիկ կը տիրապետէ 6 
լեզուներու՝ հայերէն, արաբերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, թրքերէն, յունարէն։

Բայց ամփոփելու համար մեր ծանօթութիւնը խմբագրուհի Պայծիկ Գալայ– 
ճեանին հետ՝ կ՚ուզեմ աւելցնել հետեւեալը, բոլորս ալ պէտք է գիտնանք թէ որ
քան ժամանակ կը խլեն խմբագրական աշխատանքին պարտւստրութիւնները, 
որուն կ՚աւելնան հայ մօր ու տանտիկնոջ աշխատանքները՝ առանց հաշուելու 
պաշտօնի բերումով ազգային այլ պարտատրութիւններ, որ իր 24 ժամը կը լեց
նեն ամէն օր։

Համակարգիչի դարաշրջան կ՚ապրինք։ Լուրերը մեզի կը հասնին համա– 
կարգիչի միջոցաւ երկվայրկեանի արագութեամբ, մեր տուներէն ներս եւ մէկ 
մատի հպումով։ Խմբագիր մը մինակը անկարելի է, որ նաեւ կարենայ կատա– 
րել թերթին ֆինանսսւտրումի բաժինը, եթէ ներդրում կատարողներ, գործարար 
մարդիկ թեւ ու թիկունք չկանգնին։

Ցաւով կ՚ուզեմ անդրադառնալ նաեւ, թէ անձնական հաշիւներէն եւ «ես»ի 
պայքարէն տուժած է «Զարթօնք» երկու տարի փակ մնալով։ Բւրախ ենք, որ
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շնորհիւ Պարոնայք Յակոբ Գասարճեանին, Կարապետ Պապահէքեանին ու 
Յակոբ Վարդիվառեանին թերթը կը շարունակէ հրատարակուիլ, եւ համակար– 
գիչի միջոցաւ ալ կարելի է հետեւիլ օրուան լուրերուն։

Այս բոլորը ըսելէ ետք կ՛արժէ կրկին ու կրկին ըսել թէ եթէ մենք որպէս հա
մայնք եւ ժողովուրդ տեսլականը չունենանք մեր լեզուն, գրականութիւնը մեր 
տուներէն ներս հասցնողներուն թեւ ու թիկունք կանգնելու, ուր պիտի հասնի 
մեր լրագրական աշխարհը եւ անոր հետ մեր ոսկեղնիկը, մեր մայրենին։

Վահան Թէքէեան «Զարթօնք» անուանած է հայատառ այս թերթը -  վստահ 
եմ այն ուրախութեամբ ու լաւատեսութեամբ, որ յետ-եղեռնեան հայու բեկորնե
րը հազիւ երկու տասնամեակ վերջ պատրաստ էին թերթ կարդալու, քաջալերե
լու, դնելու, բաժանորդագրուելու եւ տարածելու հայ գիրը։

Իսկ այսօր «Զարթօնք»ի հրաւէր կարդացող անլռելի ղօղանջներու պէտք 
ունինք՝ մեր իւրաքանչիւրին տուներէն ներս լսելի դարձնելու հայատառ թերթին 
կարեւորութիւնը։

Ս. Թովմաս եկեղեցտյ սրահ, Նիւ ճըրզի, 20 Յուլիս, 2012, Ուրբաթ

ԵՐԲ ԿԱՄՔ, ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ ՈԳԻ, ՏԵՍԻԼՔ ԵՒ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ՁԵՌՔ ՁԵՈՔԻ ՏԱՆ

(Ակնարկ Հայկական Ռատիօժամին 2012 
Յուլիս 29-ի հաղորդումին առթիւ)

Վստահ եմ, շատեր հաւատարմօրէն Կիրակի յետմիջօրէի երկու ժամերուն 
չեն ուզեր «փախցնել» Նիւ ճըրզիի հայկական ժամը։ Ես ալ անոնցմէ մէկն եմ։ 
Փառք տանք նաեւ ժամանակակից թէքնոլոճիին, որ մեզ կրնայ կապի մէջ պա– 
հել երկրին որ ծայրամասին մէջ ալ ըլլանք կամ նոյնսիկ երկրէն դուրս։

2012, Յուլիս 29-ի հաղորդումը ճիշդ կէսօրէ ետք 2-4-ին չկրցայ մտիկ ընել։ 
Կէս գիշերին մօտ համակարգիչէս ունկնդրեցի։ Խոստովանին՝ քիչ մըն ալ աւելի 
լաւ էր, որովհետեւ հաղորդումը ետ-առաջ տանելու առաւելութիւնը ունէի՝ չհասկ
ցած բաժինս կրկին ունկնդրելու։

Եւ ահաւասիկ, ինչ տեղի ունեցաւ։ Վարդան Ապտօն եւ իր կամաւոր անձնա
կազմը ունկնդիրներուս կրցած էին կապել ոչ միայն Միացեալ Նահանգներու 
մէկ քաղաքէն միւսը, այլ նաեւ մէկ ցամաքամասէն միւսը՝ Ափրիկէէն Միացեալ 
Նահանգներ, Նիւ ճըրզի։

Ինչպէս գիտէք, այս օրերուն շատ մեծ խանդավառութեամբ ընդունուեցաւ 
Քրիս Պօհճալեանին նոր լոյս ընծայուած գիրքը՝ «Աւազէ դղեակին աղջիկները» 
(“ 7հ6 ՏՋոմ0ՋՏէ16 6Ւ1տ”), որ ոչ միայն Օբրա Ոփնֆրիին «Շւսբթուան գիրք» ցան–
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կին մէջ անցաւ, այլ նաեւ՝ «Նիւ Եորք թայմզ»ի «պէսթ սէլլըրզ» ամէնէն շատ ծա– 
խուած գիրքերուն եօթերորդ շարքը գրաւեց (կ՛արժէ գիտնալ քանի հարիւր հայ 
գնորդ կայ անոնց մէջ)։

Քրիս Պօհճալեան հեռաձայնային կապով խօսեցաւ, պատասխանեց Վար֊ 
գան Ապտոյին հւսրցերուն։ Միաժամանակ (Դատիօժամին հիւրն էր ուրիշ մէկ 
հայ գրող, որ անձամբ ներկայ էր։ Բժիշկ ճան Պալեան մասնագիտութեամբ 
բժիշկ է, գիտնական եւ Ֆայզըր-Բհքւշօր ընկերութեան փոխ-տնօրէնը, գրած է 
իր առաջին գիրքը, իր իսկ կեանքի պատմութիւնը՝ մանկութենէն մինչեւ Ամե– 
րիկա հաստատուիլը եւ մասնագիտանալը։ Ոդիսական մը, որ տակաւին կը շսւ– 
րունակուի Եղեռնի յաջորդող սերունդներուն կեանքին մէջ ալ։ Գիրքին անունն է 
«Գորշ Գայլերն ու Սպիտակ Աղաւնիները» (“7հօ \̂ օԵօտ Յոմ \̂ հւէտ Ը^օտ”)։ 
Հետաքրքրական Է նաեւ այն, որ ընթերցողներէն անոնք, որ արտայայտուած են 
մեծ խանդավառութեամբ (ինթէրնէթով) գիրքին մասին, հայ չեն։ Մէկը կ՚ըսէ. 
«Պատրսատ նիւթ է ֆիլմ ըլլալու», ուրիշ մը, որ անգլերէն լեզուի ուսուցչուհի մըն 
է, կ՚ըսէ. «Իմ երկրորդականի աշակերտներուս ընթերցանութեան գիրքի ցան
կին մէջ անցուցի»։

Այսպէս, Հայ Ռատիօժամը մեզ կը զարգացնէ, կը տեղեկացնէ, կը հետաքրք֊ 
րէ՝ իմանալու համար, թէ ինչ կը պատահի մեր շուրջը։

Ամէնէն հեաքրքրականը Եթովպիայէն, Հապէշիստանի մայրաքաղաք Ատիս 
Ապապայէն երկու հայորդիներու կապուիլն էր, ափրիկեան ցամաքամասէն Նոր 
Աշխարհի Նիւ ճըրզի նահանգին Սիթըն Հօլ Համալսարանի Ռատիօկայանէն 
իրենց խօսակցութիւնը տեղւոյն վրայ ձայնասփռուիլն էր։

Շատ հետաքրքրական ելոյթ-հարցազրոյց մը հաղորդուեցաւ՝ անգամ մը եւս 
մեզի յիշեցնելու, թէ որքան քիչ գիտենք մէկ գաղութէն միւսը մեր հայրենակից
ներուն մասին։ Ինչ գիտենք եւ կամ որքան ծանօթ ենք իրարու։ Խօսողներէն 
մին բնիկ հապէշիստանցի երգիչ-երաժիշտ Վահէ Թիլպեանն էր, իսկ միւսը՝ 
նիւեորքանակ Արամազդ Գալայճեան, որ յատուկ առաքելութեամբ ժամանա– 
կաւորապէս կը գտնուի Հապէշիստան՝ սերտելու, նկարելու եւ նկարահանելու 
վաւերագրական ֆիլմ Հապէշիստանի հայոց մասին։ Հապէշիստանի թագաւո
րը, Երուսաղէմ այցելութեան ընթացքին Եղեռնէն ազատած Վանքին որբերը 
տեսնելով, հոն տեղւոյն վրայ 40 որբ որդեգրելով իր հետ կը տանի Հապէշիս
տան, որոնք ընտանիք կը կազմեն եւ կը նպաստեն արքունի զանազան ձեռ– 
նարկներուն։ Այդ խումբէն տաղանդաւորներ բարձր ղիրքի կը հասնին եւ զարկ 
կու տան երկրին բարգաւաճման։ Եթէ մտիկ չկրցաք ընել, այցելեցէք Ռատիոյին 
կայքը եւ թուականին վրայ դպնալով կրկին կրնաք լսել ամբողջ հաղորդումը։

Կիրակնօրեայ այս երկու ժամ հաղորդումին ընթացքին տակաւին կը լսէք Ֆլօ– 
րէնս Աւեագեանին (անգլերէն լեզուով) եւ Կարպիս Գազանճեանին (հայերէն 
լեզոտվ) համայնքային եւ հայրենի լուրերը, Սեդա ճէպէճեանին «Գէմքեր եւ դէպ–
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քեր» բաժինը, համայնքային յայտարարութիւնները, որոնք մէջընդմէջ կը համե
մուին երգերով, երկխօսութիւններով, մեր առօրեան յուզող հարցերով Ռատիոյի 
երէց անդամ Պարոն Ւսորէն Պէզճեանին եւ կամ երիտասարդ սերունդի ներկայա
ցուցիչ ռատիոյի համար ստեղծուած հրաշալի ձայնով եւ առոգանութեամբ Տիրան 
ճէպէճեանին՝ Վարդան Ապտոյին հեւո կողք կողքի բարձրախօսի մօտ։

Շնրհակալութիւն ձեր բոլորին, ձայնով թէ անձայն քոզիսային աշխատողնե
րուն, կամատր համալսարանականներուն։

Շնորհակալութիւն՝ կամք, ծառայելու ոգի, տեսիլք ունեցող բոլոր հայորդինե– 
րուն։

31 Յուփս, 2012

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ... ԿԱՂԱՆՉԷՔԻ ՓՈԽԱՐԷՆ

«Կեանքի մեծագոյն յաղթանակը ոչ թէ բնաւ չձախողելուն 
մէջն է, այլ՝ իւրաքանչիւր ձախորդութենէն ետք ոտքի կարե
նալ բարձրանալն է»։

Նէլսըն Մսւնւրէլա

Տօնական օրերու առթիւ հեռու-մօտիկ բարեկամներէ սկսած են շնորա– 
հաւորական քարթեր հասնիլ արդէն։ Տասնամեակ մը առաջ շատ աւելի թիւով 
կը տեղային անոնք։ Համակարգիչը -  առաւելութիւն է թէ անպատեհութիւն 
-  շատ նուազեցուց նամակագրական ջերմիկ այդ կապը, երբ մանաւանդ հա
ճոյքով կը կարդայինք ենթակային ձեռագրով գրուած մի քանի անձնական տո
ղեր՝ տպուած քարթին, մւսշած-կրկնուած խօսքերուն կողքին։ Շաբաթ մը առաջ 
համակարգիչի հասցէիս եկաւ հասւսւ շատ հետաքրքրական ի-մակ մը (ի-մէյլ) 
հեռաւոր ծանօթէ մը, մի քանի նկարներով։ Կցուած նկարները ձեռագիր էջեր 
էին, օրագրութեան տետրակէ մը առնուած։ Ղրկողը հայ չէ. իրեն համար ան
հասկնալի ու անընթեռնելի գրութիւններով լեցուն տետրակէ մը նկարած էր, որ 
իր կնոջ «նախահայրերուն» կը պատկանէր։ Կը խնդրէր, որ եթէ կարդալ կարե
նայի եւ մանաւանդ՝ թարգմանել, իր կնոջ համար, որ հայկական ծագում ունէր, 
եւ որուն «նախահայրերը» ովկիանոսին անդիէն Միացեալ Նահանգներ եկած 
էին... ջարդէն ետք, ամէնէն մեծ անակնկալը եւյարգի նուէրը պիտի ըլլար։

Օրագիրը կը սկսէր 1929-ի Փետրուար ամիսէն։ Մանկամարդուհի մըն էր, 
որ կը պարծենար իր մեքենագրելու արագութեան վրայ եւ տեղական թերթին 
մէջ լոյս տեսած կտրօնը ներառած էր, ուր իր անունը կը յիշուէր թէ առաջնու
թիւն շահած էր վայրկեանը 46 բառ տպելով... բոլոր օտար անուններու շարքին 
«եան»–ով վերջացող իր մականունն ալ ընդգծուած էր։ Իւրաքանչիւր օրուան
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սիւնակին մէջ կարճ-կտրուկ զուլալ հայերէնով գրուած տողեր էին։ Յայտնի էր, 
որ ենթական ոչ միայն ուսեալ մէկն էր, այլ նաեւ անսխալ հայերէն կը գրէր։

էջ առ էջ թերթատելով մասնակից դարձայ սիրոյ պատմութեան մը, որուն 
նկարագրականը օրէ օր զարգանալով հասած էր ամուսնութեան։ Օրիորդ Պեր
ճուհին կը յիշէր հանրակառքին մէջ իր հանդիպումը մի ոմն Պարոն Արշամին 
հետ, Սիրանոյշ մօրաքոյրին քով երթալ-գալերը, պարտէզին մէջ հանդիպումնե
րը... եւլն։ Խտացուած թառերով արձանագրուած զգացումները, երկուքին միջեւ 
հետզհետէ զարգացող մտերմութիւնը, օրագրի հեղինակին ներքին մտածում
ները, մտերմիկ պահերուն ամփոփուեր կախման կետերով վերջացող նախա
դասութիւներով... ընդհանուր գաղափար մը կու տային ենթակային անձնաւո
րութեան մասին։ Պարոն Արշամին եւ Օրիորդ Պերճուհիին միջեւ Փետրուարին 
ծլարձակող մտերմութիւնը մինչեւ Յուլիս ամսուան կը հասնէր ամուսնութեամբ 
եւ մեղրալուսինով կնքուելու։

Մի քանի օր առաջ կրկին նոյն անձէն ի-մակ մը եկաւ յիշեցնելու, թէ կարելի է 
արդեօք Դեկտ. 25-էն առաջ ստանալ օրագիրին թարգմանութիւնը, անգլերէն ան
շուշտ։ «Ծննդեան տօներուն առթիւ ամէնէն յարգի նուէրը պիտի ըլլայ տիկնոջս 
համար...»,– կը շեշտէր երկտողը... «Ան հայկական ծագում ունի, բայց երրորդ 
սերունդ ամերիկացի է եւ... բնականաբար հայերէն չի կրնար կարդալ կամ խօ
սիլ, բայց գիտեմ թէ ամէնէն յարգի Կաղանդի նուէրը տուած պիտի ըլլամ իրեն...»։

Հայկական ծագում ունեցող այս տիկնոջ տրուելիք «ամէնէն յարգի նուէրը» 
կրնայի զլանալ... այն ալ տօնական այս օրերուն...

Այս պարտականութեան տրուելիք ժամանակէն աւելի զիս մտածմունքներու 
մէջ թաղեց այդ «ամէնէն յարգի նուէր» արտայայտութիւնը։

Ուրեմն՝ այս օրերուն կը գտնուին մարդիկ, որ կրնան ուրախանալ առանց մե– 
ծաքանակ գումար պահանջող նուէրներ ստանալու։ Ծնողներ կան, որ նուազա
գոյնը 200-էն 500 կամ նոյնիսկ աւելի տոլար կը տրամադրեն Կաղանդի նուէր– 
ներով ուրախացնելու իրենց իւրաքանչիւր զաւակը։

Կար ժամանակ մը, երբ մենք կ՚ուրախանայինք եւ մանաւանդ՝ գոհ կ՚ըլլայինք, 
երբ մեծ հայրիկը, հօրեղբայրը եւ կամ մօրեղբայր մը մեզի այցելէր, գրկէր մեզ եւ 
մեր ականջին փաղաքշական խօսքեր մրմնջելով 25 ղրուշ մը կամ շատ շատ մէկ 
կամ երկու դահեկան զետեղէր մեր ափին մէջ։ Արդէն դար մը ետին մնացած է զոյգ 
մը գուլպայով կամ մի քանի նարինջ, խնձոր, ընկոյզ ծրարելով պատանի մը իր 
անուան տօնին կամ տարեդարձին առթիւ շնորհատրելով ուրախացնելու շրջանը։

Եթէ իմ մի քանի ժամուայ աշխատանքս յարգի նուէր մը փոխանցած ըլլալու 
պիտի ծառայէ, ուրեմն իւրաքանչիւրը մեզմէ քանի քանի անձեր կրնայ ուրախաց
նել իր մէկ արարքով, ժամանակ տրամադրելու պատրաստակամութեամբ եւ... 
այդ մսխուելիք տոլարները խնայելով ալ աւելի կարետր տեղեր յատկացնելու։
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Ս՜էջս զօրւսւոր փափաք մը արթնցաւ այդ «գլուխ-գովողներուն», կաղանդչէ
քի համար տոլար մսխողներուն եւ իրենց նմաններուն հետ դէմ առ դէմ հանդի
պելու, այդ գումարները մէկ զաւակի համար ծախսելու փոխարէն ըսելու թէ այդ 
տոլարները ինչ հրաշքներ կրնան գործել, եթէ աւելի կարետր տեղեր յատկաց
նելու գիտակցութիւնը ունենայինք։

Պահ մը շուարած մնացի։ Բայց որ մէկ կարեւորութենէն սկսիլ։ Քաղա
քացիական թէ ազգային պարտաւորութիւններով մեր նամակատուփերը կը 
խճողուին նոփրատուութիւն խնդրող ծրարներով՝ Ամերիկայի բնիկ հնդիկնե
րու դպրոցականներուն օգնութեան ֆոնտին, ամերիկեան բանակին ծառայած 
եւ «տուն» վերադարձած վիրւստրներուն, հոգեկան թէ ֆիզիքական հաշման
դամներու ֆոնտին, սրտային հիւանդներու ֆոնտին, շաքարախտի, քաղցկեղի 
ուսումնասիրութեան ֆոնտին, քաղցկեղով տառապող մանուկներու հիւանդա
նոցի ֆոնտին...

Հապա հայ հաստւստութիւնները -  թերթերը, դպրոցները, հեղինակները, 
եկեղեցիները, կազմակերպութիւնները, առանց մեկենասի անտիպ մնացած 
հայերէն գիրքերու շարանը... մեր նոր օրերու կրկնակի ցաւը... Հայրենիքէն Մի
ջին Արեւելք -  Հալէպ երկարող անյետաձգելի հարցերը...

Հալէպ ըսի։ Հիւրասէր, գրկաբաց հիւրընկալող հալէպահայուն օգնութեան 
կանչերը երկինք կը հասնին այսօր... բաւարար լսող կայ միթէ։

Ոչ, երազ չէ Երազային Հալէպէն եկող կանչը... անյապաղ օգնութիւն կը 
խնդրոփ։

Այն վարժարանը, ուր ուսուցչական ասպարէզի իմ առաջին քայլերս սկսած 
էին... ի հեճուկս երեք տարիէ տիրող անբացատրելիօրէն վայրագ պայման
ներուն՝ այսօր ունի 500 աշակերտ, որոնց 300-ին ծնողքը ի վիճակի չէ կրթա– 
թոշակ վճարելու։ Ուսուցչական կազմ, անօրէնութիւն թէ հոգաբարձութիւն հե– 
րոսաբար կը շարունակեն դպրոցը բաց պահել եւ մանուկ հոգիները ներշնչել 
գալիքին յոյսով գրեթէ երեք տարիէ ի վեր։ Եւ դեռ քանի քանի նման դպրոցներ 
կան հալէպահայութեան առօրեային վիճակուած մաշեցնող տառապանքով գո– 
յատեւելու։

Բայց ուր են այս կամ այն տոլար ունեցողները։ Ինչու չկարենանք մեր ազգին 
համար կարեւորագոյն պահանջքը զանազանել եւ օգնութեան հասնիլ։

Ինչու ցիրուցան ըլլան մեր հայակարօտ զաւակները... մէկ կամ երկու սե
րունդ կորսնցնելէ ետք հայատառ գրութիւնները թարգմանող փնտռելու համար 
աշխարհի չորս անկիւններէն...

Դարերու ընթացքին մեր ազգին գլխուն միշտ ալ կրակ տեղացած է՝ մեզ 
ցրուելու ու բաժնելու ջանքով։ ճանչնանք մեր ազգին ւսյսօրոււսն համար կա– 
րեւորն ու կարեւորագոյնը՝ ի հաշիւ առողջ գոյատեւմւսն։
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Այս բոլորին մէջէն նորոգ հանգուցեւսլ Հարաււսյին Ափրիկէի նախկին նախւս– 
գահ Նէլսըն Մանւոէլային ըսածին պէս կարեւորը այս բոլոր ձախորդութիւննե– 
րէն ետք «Ոտքի կարենալ բարձրանալն է...» ազգովի՛ն։

Մեր շուրջը բոլոր, ամէն կողմէ արդէն Ծննդեան տօներու մասին կը խօսին։ 
Ձայնասփիւռէն թէ հեռատեսիլէն կը նուագուին Ծննդեան տօներու վերւսբե– 
րեալ երգերը ու կը խօսուին ճաշատեսակներու մասին։ Վաճառատուներու ցու
ցափեղկերէն մինչեւ փողոցներու լոյսերը տօնական շլացուցիչ գոյներով կը լու
սաւորուին։ Ամէն կողմէ կը սկսի լսուիլ հէփի հալիտէյզ մը, որ կամայ-ակամայ 
ընդունուած է՝ իբրեւ թէ ամէն տեսակի կրօնքներու հաւատացողներուն զգա
ցումները յարգելու համար։ Մինչ ամենուրեք եսասիրութեան, կրօնամոլութեան, 
քաղաքականութեան ու շահամոլութեան խելագար արարքներու զոհ կ՚երթան 
հազարաւոր անմեղ հոգիներ։

1929-ի հայատառ օրագիրը կաղանդչէքի վերածող գաղափարէն կու գամ կը 
հասնիմ 2014-ի սեմին... 85 տարի ետք՝ ւսյսօրուան։ Թելադրելու եւ խնդրելով 
արթնութեան հրաւիրելու.

-  Ձեր կաղանդչէքերը արժետրել գիտցէք... եւ ախ, մի՛ թողուք, որ ծոռս կամ 
իր սերունդէն ոեւէ մէկը օր մը ըսէ, թէ միայն «ծագումով հայ է» եւ հայերէն կար
դացող մը կը փնտռէ այս գրութիւնը թարգմանելու համար...։

Նիւ Եորք, 10 Դեկտեմբեր, 2013 
«Մարմարա», 31 Դեկտեմբեր, 2013, Երեքշաբթի

ԿԸ ՓՆՏՌԵՄ...

Դեկտեմբերի տասն է արդէն։ Կաղանդի քարթերու հասցէներու ցանկը ձեռ֊ 
քիս շուարած եմ։ Իմ հասցէներու տէրերուն անունները կը կարդամ մէկ առ մէկ... 
Աստուած իմ...նոյն հասցէին չեն այլեւս։ Ինչ օրերու հասանք...

Կար ժամանակ մը, որ ես ալ շատ շատերու նման խանդավառ քարթ գնող, 
անձնական մի քանի տող աւելցնելով ղրկողներէն մին էի։ Նոյնիսկ ֊  եւ շատ 
հեռու չէր այդ ֊  տասնամեակէ մը պակաս տարիներ, դեռ գուցէ հնգամեակ մը 
առաջ իսկ, անտեսելով նոր օրերու ելեքթրոնային կապերը, հոգեկան յատուկ 
բաւարարութեամբ մը կը նստէի մի քանի գիշերուայ մէջ կ՚ամբողջացնէի մօ– 
տատրապէս հարիւր Կաղանդի քարթ՝ մասնաւոր խնամքով գրուած, կանուխէն 
նամակատուփ յանձնելու ներքին գոհունակութեամբ մը հանգստացած...

Հիմա ով սիրտ ունի այս բոլոր տեղաշարժերէն ետք։
Անգլիոյ մէջ 1843-էն ի վեր տօնական օրեր շնորհատրող քարթեր ղրկելու այս 

սովորութիւնը այնքան աղոտր ընդունելութիւն գտած էր երկրագունտի վրայ, քիչ
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մը ամենուրեք, որ գրեթէ ամէն երկրի մէջ տեսակ մը աւանդութիւն դարձած է։ Այս 
սովորութիւնը ոչ միայն քարթ պատրաստողներուն, արուեստագէտներուն, գեղե– 
ցիկ յաւուր պատշաճի տողեր ստեղծագործողներուն գործ կը հայթայթէր, օրա
պահիկ կ՚ապահովէր, այլեւ առեւտուրի ընդարձակ կարելիութիւններ ստեղծած էր 
բազմահազար քաղաքներու շուկաներէն ներս եւ անշուշտ նամակատուներուն ալ 
եկամուտ կ՚ապահովէր դրոշմաթուղթերու վաճառումով։

Հիմա հասցէատետրը ձեռքիս նստած՝ շուարած եմ։
Աստուած իմ, այս ինչ տեղաշարժ է։
Ո՞ր մէկուն ուրկէ պիտի գտնեմ հիմա ես։
Այս օրերուն ուր հասած կրնան ըլլալ այս հասցէատէրերը։ Արդեօք ողջ են եւ 

կամ ի վիճակի ու տրամադիր կարդալու իմ սրտաբուխ խօսքերս։
Տակաւին փոքր էի... կը յիշեմ՝ ծնողքս օրուան օրագիրը ձեռք առած իրարու կը 

կարդային «կը փնտռուի» սիւնակին մէջ. «Այսինչ Այսինչեանը կը փնտռէ իր հւս– 
րազատները...» կամ ինչպէս որ «Հայրենիքի ձայն»ին մէջ կը գրուէր. «Փնտռում են 
Հարազատներին», եւ ընտանեկան պարագաներու նկարագրականներով կը յու
սային, որ մէկն ու մէկը ուրախ լուրով մը պիտի արձագանգէր փնտռտուքին...

Արտասահմանեան թերթերը լեցուն էին այդ յայտարարութիւններով. 
«Արեւելք», «Սուրիա», «Արարատ», «Սփիւռք», «Այգ», «Ազդակ», «Զարթօնք», 
«Յառաջ», «Պայքար», «Հայրենիք», Երեւանէն «Հայրենիքի ձայն»ը, անոնց տեղ 
կու տային բոլորն ալ զանազան մանրամասնութիւններով...

Թերթեր, որոնց որոշ մէկ տոկոսը արդէն իսկ գոյութիւն չունի հիմա, միւս 
մասին ալ բաժանորդները հետզհետէ կը շոգիանան...

Եթէ յայտարարութիւն ալ դնեմ, կարդացող պիտի ըլլայ արդեօք կամ կարդա
ցուածը հասկնայ...

Դիմատետր։ Ոչ, բնաւ, այս մէկը շւստ անձնական է, միմիայն հայերը կ՚ուզեմ 
որ գիտնան իմ ցաւս... աշխարհին հոգն է թէ այս հայերը ուր ցրուեր են Մի
ջին Արեւելքէն դուրս։ Փնտռտուքիս տեղեակ թող չըլլան։ Յանկարծ նոր հաս
տատուած վայրերն ալ թիրախ կը դարձնեն։

-  Յետոյ ուրիշ հարց մըն ալ կայ դիմատետրի մէջ արձանագրելու հարցին։ 
Եթէ անգլիատառ գրեմ, հայատառ ընթերցողները պիտի նեղոփն կամ հակառա– 
կը։ Ռուսերէն ալչեմ գիտեր, որ ռուսատառ գրողներուն հասնի իմ խնդրանքս...

Վերջերս շատ սիրելի բարեկամուհի մը կորսնցուցի... ոչ կրցայ թաղումին 
ներկայ ըլլալ, ոչ ալ իր հարազատներուն յաւուր պատշաճի սրտի խօսքս կրցայ 
գրաւոր փոխանցել...

Ցիրուցան հայերու կրկնուողճակատագիր։
Հանգուցեւսլը քառասուն տարուայ ընկերուհի մըն էր, որուն մտերմութիւնը վա– 

յելեցի Ամմանէն սկսեալ։ Աւելի շուտ մեծ քոյր մըն էր ինծի համար։ Հայրը՝ Վանէն,
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գաղթականութեան թափօրէն մազապուրծ, հասած էր Եաֆա։ Բարեկամուհիս 
ձնած էր Եաֆա, ուր նաեւ թաղուեր էր իր վաղամեռիկ մայրը -  հօրը պէս 1915-ի 
ջարդէն վերապրող որբ մը։ Հայրը թաղուեցաւ Ամման, ինք ամուսնացաւ հւսլէ– 
պահայու մը հետ, որ մահացաւ եւ թաղուեցաւ Հւսլէպի մէջ։ Իսկ բարեկամուհիս 
-  Սուրիոյ ներկայ վիճակին հետեւանքով -  երեք-չորս տարիէ կրկին թափառա
կան, Հւսլէպի իր տունէն հեռու, վերջերս մահացաւ եւ թաղուեցաւ Այնճարի մէջ, 
հեռակայ յուղարկաւորներով... զաւակ, թոռնիկ, քոյր, եղբայր՝ ամէն մէկը տար
բեր երկրի մը մէջ։

Եւ մտածել որ մեր գերեզմաններն անգամ նոյն վայրի մէջ, քովէ քով պիտի 
չըլլան այլեւս...

Հասցէատետրիս կը նայիմ դարձեալ։
Ո՞ւր են հիմա իմ հարազատներս, սա Ծննդեան տօներու հասցէատետրիս 

տէրերը, ուրկէ գտնեմ ես...
Գերմանիա, Ֆրանսա, Շուէտ, Պելճիքա, Հոլանտա, Յունաստան, Ռուսաս– 

տան, էմիրէթներ, Գանատա, Արժանթին, Պրազիլ, Աւստրալիա, նոյնիսկ ափրի– 
կեան երկիրներ, չլսուած քաղաքների այլազան անուններով մեր առօրեայ խօ– 
սակցութեան նիւթ դառնալ սկսան հեռախօսի նորանոր թիլերով։

Շատ անհամ ու անտեղի կը թոփ թերեւս... մտածել անգամ չեմ կրնար։
Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ ըսել, բայց որ մէկուն, եւ ինչպէս։
Բոլոր անոնց, որ հիմա իրենց տուն-տեղը ստիպողաբար ձգած, ճամպրու– 

կով մը եւ քիչ մը գրպանի դրամով «ապահով» ապրելու վայր կը փնտռեն, ծո
վերու եւ ովկիանոսներու վրայ կը ծփան՝ կեանք մը ազատելու համար։ Բոլորը 
կարօտը ունին իրենց տունին, անկողնին, թէկուզ ամէնէն աննշան համարուող 
ամենամտերիմ իրենց բարձին, որուն վրայ ինչ բարձր տրամադրութեամբ հան
գիստ տուած էին իրենց գլուխներուն եւ հրաշալի երազներ տեսած ժամանակին։

Հիմա... պատրանաթափ ընդոստ կ՚արթննան՝ աչք բանալով տեսնելու 
կարծր իրականութիւնը... կորուստներ եւ փնտռտուք՝ ամէնէն աննշան կարծուող 
մանրուքներուն։

Հոն չեն այլեւս։ Ո՞ւր էին երէկ եւ կամ անցեալ տարի... Ո՜ւր են հիմա։
Այո։ Հարազատներս կը փնտռեմ... տեղերը բոլոր հարազատներուս, ցիրու

ցան, անորոշ հասցէներով։
Եթէ գտնէք, ըսէք խնդրեմ, փոխանցեցէք անհամար բարեկամներուս եւ ազ

գակիցներուս՝ ի սրտէ խաղաղութիւն կը մաղթեմ աշխարհին, բոլոր բոլորին, եւ 
ինչպէս որ մեր աշակերտներուն շրթներէն կը լսենք, Հիւսիս-Արեւելք երգին տո
ղերուն մաղթանքները, կը ձայնակցիմ իրենց հետ երգելով, մաղթելով որ մեր 
ձայնի ալիքները հասնին բոլոր տեղահան եւ կայք փնտռող ազգակիցներուս.
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Թող ոչ մի որդի պանդուխտ չլինի 
ճամբէն ճամբորդի սեւ թուխ չլինի, 
Թող ցաւ չլինի եւ ոչ մի տան մէջ,
Թող ուրախ շողան օճախներն անշէջ։

Ըսէք, խնդրեմ... այսօր տաքուկ օճախներու մէջ են հարազատներս, արդեօք 
անոնց պիտի հասնի ձայնս, հասցէատէրերը պիտի լսեն մաղթանքներս։

Նիւ Եորք, 10 Դեկտեմբեր, 2015

ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԵՐՈՒ ԱՌԹԻՒ ՍՐՏԱԲՈՒԽ ՆՈՒԷՐ ՄԸ

“ 1^6 16Ձրո6մ էհտէ թ6օբ16 ™11 քօր§6է «հձէ ^օս տտւժ, բտօբ|0 «ւ11 
քօր§6է «հտէ ^օս մւմ, Եսէ բ6օբ16 «ւ11 ո6V6ր քօր§6է հօ« ^օս րամտ 
էհօրո ք661”.

Ւ/1օ)/օ ձո§շ1օս

Ամերիկացի բանաստեղծուհի Մայա ԱնճԷլուն ըսած է տեղ մը, թէ «Մարդիկ 
կրնան մոռնալ, թէ ինչ ըսած ես կամ ըրած ես, բայց մարդիկ բնաւ չեն կրնար 
մոռնալ, թէ ինչպէս զգացուցած ես զիրենք»։

Մեր յաճախակի ճամբորդութիւնները մեր զաւակներուն մօտ անցնող քսան 
եւ աւելի տարիներու ընթացքին աւելի եւս կ՚իմաստատրոփն, երբ ճամբու ըն– 
թացքին թոռնիկներուն մասին կը մտածենք եւ ճամբան դադարի մը համար 
հանգստավայր մը կենանք, եւ անպայման բան մը գնենք այս կամ այն թոռնի֊ 
կին համար։ Իւրաքանչիւրը նախասիրութիւն մը ունի։ Բնականաբար անպայ
ման խմորեղէնի տեսակ մը պիտի ներառուի։ Մին Կասիա-կարագով «Սինըպա– 
նը» կը սիրէ։ Իսկ միւս թոռնիկներս անպայման «Ցանքին տօնաթս» կ՚ուզեն։

Քանի մը օր առաջ տօնական օրերու առթիւ մեր սովորական ճամբոր– 
դութիւններէն մին էր։ Մի քանի հանգստավայր փախցնելէ ետք, շունչ առինք 
«Տւսնքին»ի հիւրընկալ շրջափակին մէջ։ Ինքնաշարժէն դուրս ելլելով, դեկւոեմ– 
բերեան չոր ու ցուրտ օղը մեր թոքերէն ներս ղրկելով, մի քանի անգամ ալ մեր 
թեւերն ու ոտքերը շարժելով՝ հինցած, ճռճռացող յօդերը իւղոտել փորձեցինք։ 
Վաճառատունին ապակեայ հսկայ փեղկերը Կաղանդ Պապուկի, ձխնէմարդե– 
րու գծանկարներով եւ լոյսերով աւելի եւս տօնական տրամադրութիւնները կը 
շեշտէին։ Գծանկարներուն ընդմէջէն կ՚երեւէր, որ ներսը շարք պահած էին։ 
Վերջապէս տօնական օրեր էին, եւ մարդիկ կը փութային տեղէ տեղ երթալ -
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անշուշտ ոչ «պարապ ձեռքով»։ Մենք ալ օգին մէջ տարածոտղ սուրճի հաճոյալի 
բուրմունքը ներշնչելով ներս մտանք։

Աճապարանք մը կար բոլորին ալ կեցուածքին մէջ։ Երկու վաճառորդուհի 
բաւական արագ էին անհամբեր յաճախորդները գոհացնելու։

Ես եւ ամուսինս հանգիստ մէկ կողմ քաշուած կը դիտէինք մէկ առ մէկ 
ապսպրանքը շալկելով դէպի իրենց ինքնաշարժերը փութւսցողյաճախորդները։

Վերջապէս կարգը իմս էր։ Թելադրեցի ինչ որ կ՚ուզէի գնել։ էն առաջ ան
շուշտ ուզեցի սուրճս՝ քիչ կաթով, առանց շաքարի համեղ սուրճը «Տանքին»ին, 
որ ոեւէ միւս անունով սուրճերուն հեւո պիտի չուզէի ւիոխել։ Քիմքս այս մէկէն 
կ՚ախորժի։ Կարծէք իւրաքանչիւր սուրճի խանութ իրեն յատուկ յաճախորդու֊ 
թիլն ունի։ Այս կամ այն ընկերային դասուն կը պատկանին, կ՚ուզեն անպայ
ման ցուցադրել կամ տեսնուիլ, թէ իրենք այդ տեսակի սուրճ խմողներ են՝ ցու– 
ցադրաբար գաւաթին վրայի անունը տեսանելի ձեւով բռնելով։

Դէ լաւ, ես ալ իմս կը վայելեմ եթէ ոչ ցուցադրաբար, այլ ակնյայտ հաճոյքով։
Ես սուրճս առած, ումպ առ ուպ ըմբոշխնելով մէկ կողմ քաշուեցայ, որպէսզի 

միւս վաճառորդուհին նոր մտնող յաճախորդին սպասարկէ։ Մեզի սպասարկո– 
ղը մէկ առ մէկ տեսակաւոր եւ Ծննդեան տօներու յատուկ զարդարանքով «տօ– 
նաթները» կը լեցնէր տուփերը։ Փակելէ ետք երկու տուփերն ալ հարցուց թէ 
կ՚ուզէինք որ պայուսակի մէջ դրուէին։ Կատակասէր ամուսինս պատասախա– 
նեց.

-  Եթէ ձրի է, ինչու ոչ։
Բոլորս միասին խնդացինք։
-  Անշուշտ ձրի է,֊ ըսաւ վաճառորդուհին, մինչ ես սուրճս ումպ առ ումպ կը 

վայելէի։
-  Տօնական օրեր են, քիչ մը խնդանք,– աւելցուց ամուսինս եւ գրպանէն հա֊ 

նեց դրամը, որ վճարէ։
Մինչ այդ վաճառորդուհին ըսաւ թէ պէտք չունիս վճարելու. արդէն վճարուած 

է, եւ աչքովնշան ըրաւ թէ միւս յաճախորդն էր մեզի համար վճարողը։
Մինչ այդ տեղեակ չէինք՝ ով կը մտնէր կ՚ելլէր, ով էր մեր քովի յաճախորդը։ 

Յանկարծ երկուքս մէկ քովի յաճախորդին կողմը դարձանք զարմացական՝ խո– 
շոր «ինչպէս թէ» մը մեր դէմքին։

Տեսանք թէ արդէն իր քրէտիթ քարտը վճարում ընդունող մեքենային մէջ 
դրուած, եւ ստացագիրն ալ տպուած դուրս ելած էր։ Այնքան արագ շարժած էր 
այս երիտասարդուհին, որ չէինք հասցուցած տեսնել, թէ ինչ կը կատարուէր այդ 
պահուն։

-  1Վ6Ո7 Շհոտէրրատ - ՄԷրրի Քրիսթմըս, Ուրսւխ Ծննդեան Տօն - ըսաւ անգլե– 
րէնով։
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-  Բայց ինչու, սիրելին,– երկուքս միաբերան հարցուցինք։
-  Այդպէս փաւիաքեցայ. տօնական օրեր են, բարով վայելէք դուք ալ, ձեր 

թոռնիկներն ալ,– եղաւ պատասխանը։
Տակաւին արմանք-զարմանք հագած մեր հարցական դէմքերը սա երիտա

սարդ աղջկան կը նային պատասխանի մը սպասելով։
Բայց ինչ պատասախան.
-  1է՚տ Շհոտէոտտ I խտէ ւ̂ ՁՈէօժ էօ էրօՋէ օ̂ս1 -  Ծննդեան տօներու առթիւ այդպէս 

փաւիաքեցայ,– եւ աւելցուց,– այսօր վերջին օրս էր գործիս, վճարուեցայ, դուք 
հանդիպեցաք։

-  Գոնէ անունդ ըսէ որ շնորհակալութիւն յայտնենք քեզի,– ըսի քիչ մը սթւս– 
փած անակնկալին պատճառած շփոթ վիճակէս։

-  Լփսա... միայն Աիսա,֊ ըսաւ ու իր ապսպրանքը շալկած կը պատրաստուէր 
դուրս ելլել մեզմէ առաջ, շուտասելուկի պէս ըսի.

-  Աիսա, նախ շնորհակալ ենք, գիտնաս որ գրեթէ քառասուն տարիէ այս 
կողմերը կ՚ապրինք, կ՚երթանք եւ կու գանք, առաջին անգամն է, որ նման ւսզ– 
նիւ արարքի կը հանդիպինք։ Կը մաղթեմ, որ ինչ պատճառով ալ որ այսօր վեր
ջին օրդ է գործիդ մէջ, նոր ճանապարհ բացոփ քեզի, աւելի լաւը եւ քու այս ազ– 
նիւ սրտիդ համեմատ...

Աիսան երկար եւ շեշտակի նայեցաւ մեզի ու կրկին մեր մաղթանքին առ ի պա
տասխան միմիայն «շնորհակալ եմ» ըսելով դուրս վազեց դէպի իր ինքնաշարժը։

Տօնական օրերու առթիւ չսպասոււսծ նուէր մըն էր բոլորովին օտարականէ 
մը։ Մէկ պահ միայն, մէկ ազնիւ արարք ակնթարթի մը մէջ մեզ հիանալի տրա
մադրութեան մէջ փոխադրեց։

Ո՜վ կ՚ըսէ թէ աշխարհ անտարբեր, անգութ, անշնորհակալ ու չարակամ 
մարդոցմով լեցուած է։

Միմիայն մէկ ազնիւ արարք, առանց անմիջական ակնկալութեան կա
տարուած մէկ գեղեցիկ ժեստ, մեզի տրուած նուէր-բարիքը մեզ ինչպէս լաւա
տեսութեան փոխադրեց։ Ինչ որ ալ էր դրդապատճառը այս բարի անծա– 
նօթուհիին, մեր կատարած մաղթանքը իր հասցէին կը յուսանք որ կը հասնի 
գործնականի։

Ծննդեան տօներու առթիւ մեզի տրուած տասներկու տօնաթ-նուէրը իր տու
փով պայուսակովը բռնած՝ գոհունակ վերադարձանք մեր ինքնաշարժին՝ մեր 
թոռնիկներուն այս քադցրեղէնին հետ փոխանցելու մեր վերանորոգուած լաւա
տեսութիւնը.

Այո, աշխարհի մէջ տակաւին կան լաւ մարդիկ։

Նիւ Եորք, 24 Դեկտեմբեր, 2017 
«Հայրենիք», 2 Յունուար, 2018
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ՀԷՔԵԱԹԱՆՄԱՆ ԴԷՊՔ ՄԸ ԱՆՑԵԱԼԷՆ ԱՅՍՕՐ 
ԱՆԵՐԵՒԱԿԱՅԵԼԻ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ է ԵՂԵՐ...

Ամւսռնային այս տաք օրերուն հետ աւելի եւս կը տաքնամ։ Կարծես արեան 
ճնշումս կը կրկնապատկուի մեր հայրենի լուրերը կարդալով։ Գաղթակւսնութե– 
նէն վերապրած մեր խեղճ մեծ մայրերն ու մայրերը ինչպէս կը դաստիարակէին 
մեզ, որ մեր ընտանիքին ու ազգին պատիւը բարձը պահենք։

Արթուն պահակի պէս մեր գլխուն էին։ Չըլլայ թէ վատ արարքի մէջ 
գտնուինք կամ նոյնիսկ մեր միտքէն անգամ չանցընէինք...

«Ձոփ գող՝ ձիու գող»ի պատմութիւնը որքան յաճախ լսուած է մեր մեծերէն։ 
Հապա կախաղանի պարանը վզին օրօրուող որդին... որ իր վերջին փափաքը 
կը խնդրէ, եւ երբ իր մայրը կու գայ, «լեզուդ դուրս հանէ որ համբուրեմ» կ՚ըսէ եւ 
այնպէս մը կը խածնէ, որ մօրը լեզոփն կտորը գետին կ՚իյնայ՝ արիւնլուայ ձգե– 
լով կինը։ Այն լեզուն, որ իր զաւկին չէր կրկնած մեր հին հայկական բարոյագի
տութիւն ուսուցանող «Ձոփ գող՝ ձիու գող» առածը, երբ տղեկը դրացիին պար
տէզէն ձու կը գողնար։

Եթէ մանկութեանս շրջանին այդ արիւնլուայ մօր եւ կախաղանէն կախոտղ 
կապտացած երիտասարդին տեսքը մղձաւանջի պէս աչքիս առջեւ կը պատկե
րանար, այս օրերուն լսածներուս համաձայն՝ քանի՜ քանի մայրերու լեզուն պէտք 
էր կտրուէր այդ չխօսող ու չդաստիարակող ծնողներուն զաւակները կախաղան 
չբարձրացած։

Այսօր ոչ միայն անհաւատալիին սահմանները անցած են լուրերը, այլեւ զար– 
հուրելիօրէն ամօթալի է նոյնիսկ լոկ անդրադառնալ թէ անոնք նոյն ժողովուր
դին կը պատկանին... հայրենակից են. անասնային ախորժակով ոչ մէկ անա
սունի ցեղին պատկանողներ են պարզապէս։

Կը յիշեմ ինչպէս հայ դպրոցի անօրէնութեանս օրերուն մեր տասը-տասնմէկ 
տարեկան վեցերորդ դասարանի աշակերտները իրենց տարեվերջի աւարտա
կան պտոյտին համար սէնթ առ սէնթ, տոլար առ տոլար հաւաքած դրամը -  որ 
հարիւրի իսկ չէր հասած -  առանց իմ թելադրութեանս իսկ, եկան եւ ուզեցին 
նուիրել Հայաստանի Երկրաշարժի Ֆոնտին։

Այսպէս ամէն տարի համահայկական նոփրահաււսքը կը կատարուէր ինչ ինչ 
զոհաբերութիւններով, հայ համայնքներէն քիչ մը ամէն տեղ. հայրենիքի համար 
ղրամահաւաքի զօրակոչին կ՚ենթարկուէինք բոլորս։

Երբ այս օրերու լուրերը կը կարդամ, քիչ մըն ալյանցատր կը զգամ կարծես, 
որ օրին լուսարձակի տակ չէի առած գոնէ տասնամեակ մը առաջ պատահած– 
ապրուած դէպք մը։
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Հէքեւսթւսյին զուգադիպութեան մը պատմութիւնն է որ պիտի պատմեմ։
Ամուսնոյս եւ իմ դպրոցական արձակուրդիս ամէնէն յարմար ժամանակը Յուլի

սի առաջին երկու շաբաթը յատկացնել էր շրջապտոյտի մը։ Այսինքն՝ երկրէն դուրս 
անպայման նոր տեղ մը երթալու, մեր առօրեայէն լրիւ անջատուելու համար։

Այդ տարին մեր որոշումը Ալասքա երթալ էր։
Ալասքայի մշակոյթին, հսկայական ձառերու բունին վրայ արուեստի հրաշա

լի տարբերակները, ազգային-ընտանեկան պատմութիւն պատկերող սիւները 
տեսնելու, սառցակոյտերուն իւրայատուկ կապոյտովը հիանալու եւ մանաւանդ՝ 
ամէնէն թարմ սալմոնի խորովածը ճաշակելու։

Նւսւուն վրայ խանդավառութեամբ կը մասնակցէինք տարբեր խաբերու եւ 
մանաւանդ՝ տեսակաւոր ելոյթներու։ Կը փորձէինք մեր կարելին ընել օգտուելու 
տրամադրելի խաբերէն։ Ամուսինս կը սիրէր մասնակցիլ նաեւ գիշերները միայն 
տրամադրելի եղող թղթախաղին։ Ցերեկին ալ պինկոյի միասնաբար կը մասնակ
ցէինք։ Օր մը շարքի անցած կը սպասէինք մեր մուտքի տոմսը առնելու, սեղանին 
ետին կեցած սպիտակամորթ եւ խարտեաշ, գրաւիչ եւրոպացի երիտասարդու
հին, ականջ դնելով մեր իրարու հետ խօսակցութեան, հարցուց անգլերէնով.

-  ձրշ օ̂ս տբ6Ձ1<տ§ /\րրո6ուՁո7 Հայերէն կը խօսիք...
-  Ա յո,֊ ըսաւ ամուսինս զարմացած։
Ես ալ մէջ մտնելով ըսի.
-  Ինչէն գիտես, որ այս լեզուն հայերէն է։
-  Ես Երեւան աշխատած եմ ժամանակի մը համար,– պատասխանեց անգլե֊ 

րէն,– չեմ կրնար խօսիլ, բայց քիչ մը կը հասկնամ։
Մեր խօսակցութիւնը ընդհատուեցաւ։ Շարքը չէինք կրնար աւելի երկար պա– 

հել. մեր ետեւը շարքի կեցած անհամբերներ կային։
Մեր առօրեան շարունակուեցաւ։ Հանելուկ էր մեզի համար, թէ այս աղջիկը 

ուրկէ ուր Հայաստան գտնուած էր աշխատելու, երբ տեղացիները կը գանգա
տին, թէ «գործ չկայ, հարկայիններէն ազատում չկայ, տզրուկի պէս մեր արիւնը 
ծծում են.... եւլն» եւ նման պատճառներով երկրէն կը հեռանան։

Կը կարծէինք, թէ արդեօք ծուլութիւնն է, որ կը խօսեցնէր մեր հայրենակից
ները անգործութեան մասին, եւ մահանաներ-պատճառաբանութեան ձեւեր էին, 
որ արտասահմանցիներէն աւելի շատ եւ շուտ շուտ նպաստ ստանան։

Ամուսինս ըսաւ.
-  Այդ աղջիկը մէյ մըն ալ տեսնէինք, թէ ինչ պայմաններով Հայաստան աշ

խատելու գացեր է։
Որպէս նատւ վրայ աշխատողներ՝ միշտ իրենց հերթապահութիւնը կը 

փոխուէր. ցերեկային խաբերէն գազինօ կամ այլեւայլ յայտագիրն եր ու կ՚երթային։
Մի քանի օր ետք, երբ նաւահանգիստ մը հասանք, արտօնութիւն ունէինք 

մեր ուզած տեղերը երթալու։ Երբ գեղեցիկ խնամուած պարտէզներուն մէջ քա–
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լելէն յոգնեցսւնք, տաքն ալ նեղացուցիչ դառնալ սկսաւ, մօտակայ շուկայ մը 
մտանք - ամերիկեան կեանքի յատուկ՝ փակ շուկայ -  րրտ11 մը՝ զովանալու եւ քւս– 
ղաքի բնիկներուն ծանօթանալու։ Խանութ մը մտանք, ինչ տեսնենք, նախկին 
երեւանաբնակ մեր գեղեցկուհի եւրոպացին հոն էր։

Այս անգամ հետաքրքրութիւնս չէի կրնար զսպել։ Ինք ալ կարծես խօսակից 
կը փնտռէր։ Սովորական բարեփ փոխանակութենէն ետք ըսի.

֊  Օօ օ̂ս տտճ էօ էօ11 ատ \̂ Ւտէ ^յտ օ̂սր 6\բ6Ո6ոօտ 1ւ1<6 ւո ձրրոտուՁ - ատ ւէ օ̂սր 
օհօւօօ էօ §օ էհտր67 ֊  Կ՚ուզԷիր մեզի պատմել, թէ ինչ էր Երեւանի մէջ աշխա– 
տանքի երթալու տպատրութիւնդ-փորձառութիւնդ... Դուք ուզեցիք հոն երթալ...

Կարծես թէ առիթի կը սպասէր գաղտնիքի պէս իր երեւանեան ապրած օրե
րու փորձառութիւնը մէկու մը պատմելու, իր մէջ կուտակուած զարմանքը ուրի
շին փոխանցելու։ Ել ... սկսաւ պատմութիւնը.

«Մեզի՝ արեւելեան Եւրոպայի երիտասարդներուս գործի ընտրութիւններէն 
գլխաւորը եւ լաւ վճարոտղը քազինօներու մէջ աշխատանքն է։ Հւսյաստանը 
փոքրիկ երկիր ըլլալուն՝ ես ըսի որ հոն կ՚երթամ։ Յատուկ դասընթացքի մը հե– 
տեւելէն եւ պայմաններուն ծանօթանալէն Ետք գացի։

«Չէի գիտեր որ հոն այսքան մեծահարուստներ կան... մինչեւ հիմա ուր որ 
աշխատած եմ, չեմ հանդիպած այնպիսի տղամարդոց, որ այսքան մեծ գու
մարներով պէթ - կրազ ընեն, այն ալ տեղական դրամով չէր... Եուրոյով էր... 
Այս մարդիկը ինչքան հարուստ են, կ՚ըսէինք մենք մեզի մի քանի աղջիկներով։ 
Չէինք գիտեր ովքեր էին, հեռատեսիլ դիտել արգիլուած էր մեզի, եւ մի քանի 
ամիսը անգամ մը մեզի կը փոխէին, որ նոյն դէմքերը չտեսնենք։ Տուն վերա
դառնալէս ետք, երբ մեր երկրին մէջ լուրերը կը դիտէի, այդ դէմքերէն շատեր 
աչքիս առջեւէն տողանցել սկսան։ Հայաստանի կառավարութեան մեծ մեծ 
պաշտօնեաներու դէմքեր էին...»։

Խեղճ աղջիկը ուրախ էր, որ լաւ վճարուած էր. Հայաստանի մէջ հարուստ մւսր֊ 
դիկ կան, որոնք ոչ միայն կրնան մեծ գումարներով կրազ ընել, այլ բաւական առա
տաձեռն թիփեր (թէյավճար, սպասարկողին գնահատանքի վճարում) ալ տալ։ 

էհ...
-  ժամանակս եկաւ, ես ձեզմէ առաջ պէտք է նւստւն վրայ ըլլամ,– ըսաւ աղ

ջիկը պատմութիւնը վերջացնելէ ետք ու անհետացաւ։
Մենք երկուքով իր պատմութեան ազդեցութեան տակ քարացած մնացած 

իրարու երես նայեցանք։
Աչքիս առաջ կրկին տողանցել սկսան մեր աշակերտներուն խմորեղէն ծա– 

խելով իրար քով դրուած աղքատիկ գումարները, ով գիտէ այդ աղջկան թիփը 
աւելի մեծ թիւ էր, քան մեր աշակերտներուն նուէրները։

Հապա մեր ոչ-հայ բարեկամներուն առատաձեռն նուէրները, այրի կիներուն 
լումաները, աշակերտներուն սրտէն բխող բանակի զինոտրներուն գրուած նա–

377



մակները, դպրոցականներուն համար դպրոցի պայուսակները լեցնող գրենական 
պիտոյքները, սահմանի զինուորներուն համար հիւսուած տաքուկ գոզպաները...

Այդ բոլորը թղթախաղի սեղանին մէկ նիստով մսխուող գումարներ ըլլալէն 
տեղեակ չէինք։ ևսելէն ետք ալ չհաւատացինք անգամ.. երիտասարդ աղջկան 
խանդավառ օրերու երեւակայութեան վերադրեցինք, չուզեցինք ալ տարածել. 
ամօթ էր մեր հայրենի աւագանիին մասին նման լուրեր տարածելը։

Ասկէ ետք մեր աշակերտները ի՜նչ հպարտութեամբ շարել պիտի տանք՝ ող– 
ջունելու մեր հայրենիքը անխնայ կողոպտող կարգ մը աւագանիները, երբ 
անոնք որոշեն ժամանել Նիւ Եորքի կամ Նիւ ճըրզիի օդակայանը։

Տասնամեակ մը առաջ երիտասարդուհիին հէքեաթ թուացող պատմութիւնը 
այսօր ապտակի հարուածներով կը ցնցէ ողջ աշխարհի հայութեան ողջ էութիւնը։

Խաղաղ յեղափոխութեան շնորհիւ ահաւասիկ այսօր լուսարձակի տակ կը 
բացայայտուէր այն փտութիւնը, որ քանի մը տասնամեակէ կը կրծոտէր մեր ժո
ղովուրդին կեանքը։

Ալասքայի 1օէօտ Բօ16֊Թ՜օդԷմ սիւները ընտանիքներու եւ ազգային ժառան
գութեան պատմութիւնը կը պատկերեն։ Ալասքայի արուեստագէտները կը զա
տեն այնպիսի ծառերու բուները, որոնք կրնան դիմանալ ժամանակի մաշումին 
եւ փայտի որդերու կրծոտումներուն։

Հայաստւսնի կարգ մը աւագանիին հոգիները ի՜նչ նիւթէ շինուած են, որ այս
քան կարճ ժամանակի մէջ փտութիւնը ոչնչացուցած է ամէն տեսակի զգացում 
իրենց մէջ։

Ո՜ւր կրնանք թաղել այս աստիճանի փտածութիւնը։

6 Յուլիս, 2018
«Ազդակ» օրաթերթ, Պէյրութ, 17 Յուլիս, 2018

ԱՆՄԱՀՆԵՐՈՒ ՊԱՆԹԷՈՆ ՀԱՍԱԾ ԴԱՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՆ

Նահապետ բանաստեղծ, ուլունքւսշարողը Աեսրոպեանին, Յիսուսահարը, 
ուսուցանող ժագ Ս. Ցակոբեանին հետ վերջին հանդիպում մը պիտի ըլլար Նիւ 
Եորք -  Նիւ ճըրզիի գրասէր հասարակութեան համար Մայիս 14, 2010 թուա
կանը։

Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատւսյի ԹՄՄ-ի կազմակերպած շարք մը 
ողջունահանդէսներու շարքին Նիւ ճըրզի հրաւիրուած էր յատկապէս ներկա
յացնելու իր հեղինակած «Վահան Թէքէեան՝ Աստուածախոյզը» հատորը, որ 
լոյս տեսած էր 2009-ի աշնան՝ Թ ՄՄ Երուանդ Ազատեան Գրական Հիմնա
դրամի օժանդակութեամբ։
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Այդ օր սրտի խօսքով ելոյթ ունեցաւ Նահապետ բանաստեղծին մօտէն ծա
նօթ, նոր օրերու անկրկնելի բանաստեղծուհի Վեհանոյշ Թեքեանը, իսկ օրուան 
հանդիսավարն էր հրապարակախօս Յակոբ Վարդիվառեանը։

Մեր պատուական հիւրը ուշի ուշով կը հետեւէր ելոյթներուն եւ իր ղէմքի ար– 
տայայտութիւններով կը քաջալերէր խօսողները։ Սակայն երբ Նիւ Եորք - Նիւ 
ճըրզի շրջանի աշակերտներէն խումբ մը իր գործերէն արտասանեցին, տեսնել 
պէտք էր իր աչքերուն մէջ փայլող մանկավարժի եւ հեղինակի աննկարագրելի 
ուրախութիւնն ու հպարտութիւնը։

Դարաշրջան մը ամբողջ իր ետին ձգած Նահապետը այսպէս կը բնութսւ– 
գրէր իր ծնունդը «Մայրատօն» հատորիկին մէջ.

1917 -  պատմական աշխարհացունց թուական մը հանդիսացաւ
Ա ֊  Ռուսական Կարմիր Յեղափոխութեան պայթումով
Բ -  Պաղեստինի ազատագրումով
Գ ֊  եւ... ինչու չէ, քիչ մը խնդալու սիրոյն...
ժագ Ս. Յակոբեանի ծնունդով...
Առաջ ես մուտք կը գործէի Երուսաղէմ, Օգոստոսին (1-ին) եւ ինձմէ ետք Զօ– 

րավարը պիտի մտնէր -  Դեկտեմբերին...

Հաւատացուցած էր մեզի, որ միշտ մեզի հետ պիտի ըլլար։ Վկայ՝ իր երկ– 
տող֊քաջալերական նամակները իւրաքանչիւր դպրոցական վերամուտին (իր 
անձնական փողգիր նուէրով մը), որ կը հասնէր ինծի՝ Նիւ Եորքի Սրբոց Նահա֊ 
տակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի հասցէով֊ զի Ան կը հաւատար որ -

Դպրոցն ահա Հայկական... յուշարձան մըն է 
Ոգի Ապրիլեան, յուշարձանդ ահա,
- Մոխիրէն յառնած, աւագէն ծաղկած 
Նոր ժառանգ հայ, որ կը ծովանայ...։

Մասնագիտութեամբ դեղագործ, 35 հատորներու բանաստեղծ-հեղինակ, 
բազմահարիւր աշակերտներու ուսուցիչ, անհամար երկրպագուներու համար 
տիպար հաւատացեալ մեսրոպաշունչ հայն էր, Երուսաղէմ ծնած, Եգիպտոս 
ապրած, Աւստրալիա համտեսած, ուսուցիչ դարձած Աիբանանի Կենաց երկ
րորդական վարժարանին մէջ։ Վերջ ի վերջոյ Աոս Անճելըսի մէջ որոշած էր շա– 
րունակել ուսուցչական ասպարէզը Փասատինայի Սահակ֊Մեսրոպ Հայ Քրիս– 
տոնեայ Վարժարանին մէջ եւ վերջնականապէս հոն հաստատել ընտանիքին 
ճիւղաւորումը իր յաւէտ սիրահար կեանքի ընկերոջ՝ Աիլօշին հետ։

Իր իսկ տողերով բնութագրած է սւիիւռքահայուն երկրէ երկիր տեղափոխու
թիւները.
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Ոտքերը այս... Ո՜ւր չեն գացեր 
Իրենց քալած օրէն ի վեր 
Ու տակաւին ուր, ով գիտէ...

Այս բոլորէն ետք ինչպէս չհաւատալ, որ ան որոշած է աւելի եւս մօտենալ իր– 
մէ առաջ պանթէոն հասած տիտաններուն.

Նարեկացի Գրիգոր,
Ողջոյն, արքայ հայ Գիրի,
Որ արետւ պէս փառաւոր 
Կը յայտնուիս այսօր մեզի՝
Քու Նարեկով տիտանական։

Հապա սա ոգեշունչ-հրաշունչ տողերը, «Ապրիլեան յուշւսթուղթ»ի իր պատ
գամով.

Մենք այսօր հոն չենք։
Բայց եղեր ենք հոն։ ֊  Հեռու չէ, երէկ 
Դեռ, մենք հոն էինք։
Մեր հողին վրայ,
Ուրկէ մեզ փրցուց մրրիկ մը կարմիր,- 
Եւ նետեց մեզ գորշ ու չոր հողերուն,
Որ ցրուած փշրանք 
Ու փոշի ըլլանք,
Փոշիի պէս ալ կեր դառնանք հովուն։
...Ո՞վ կ՚ըսէ հոն չենք,
Ինչպէս հոն չըլլանք,
... Հոն ունինք կորչած
Որբ հայկակներու հոգին ադամանդ՝
Ոսոխին գերի՛,
Ունինք գահի պէս խաչեր կործանած,
Հարսի պէս թաղուած լոյսեր մագաղաթ՝
Թ՜աթին տակ խոզի...

Երէկ էր կարծես... որ Նահապետին ծննդեան դարադարձը նշողյայտագրին 
մասին տեղեկացանք հայ մամուլէն, լոսանճելըսահայ մշակութասէր կազմակեր– 
պութիւններուն կողմէ պատրաստուած Հոկտեմբեր 30, 2016-ին։

Իսկ երկու տարի առաջ հեռաձայնի ժապաւէնէն տակաւ հնչող իր առոյգ ձայ– 
նը չեմ ջնջած, որուն արձագանգը շօշափելի ներկայութիւն է մեր տան պատե֊ 
րէն ներս։
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Օրին շատ ուրախացած էր, որ ՍՆԱՎ-ի շրջաեաւարտ֊աշակերտներով մաս
նակցեր էինք իր 100 ամեակին նուիրուածՆիւ Եորքի «Համւսզգային»ի կազմա
կերպած յայտագրին, եւ երբ նկարներու եւ տեսերիզի հետ, մասնակիցներուն 
անուններն ու արտասանուած կտորներուն ցանկը ղրկած էի, անմիջապէս հե– 
ռաձայնելով ուրախութիւնը յայտնած էր։ Զիս տունը չգտնելով՝ չէր վարանած իր 
գնահատանքը արձանագրելու հեռաձայնի ձայնւսգրիչին։

Եւ ահա... երբ Նոյեմբեր 2, 2019-ին յաջորդող օրերուն լրատուները սկսան 
յայտարարել այս մեծ հայուն աշխարհային կեանքէն հեռանալը, վերստին կար
դալով 2005-ին գրածը, զարմանալի չէր անդրադառնալ, որ արդէն իսկ պատ
րաստած ու թուղթին յանձնած էր հայ բանաստեղծի իր իղձը.

Երբ այս աստղավառ կամարին ներքեւ 
Մարի աստղս, ու զայն կնքէ հողը սեւ,
Արդէն դասարանը պիտի ըլլաք 
Դուք, հայ դպրոցի ՀւսյկուՒփ եւ Հւսյկ։
...Եւ երբ դուք էջերս երգէք կարկաչող 
Զուրերու հանգոյն, ձեր հայ շրթերով 
Ապրիմ պիտի ես, եւ անմահանամ 
Հայահամ բերնով ձեր յաւերժաձայն...

Այո, Նոյեմբեր 2-ին աստղավառ կամարին ներքեւ աստղ մը շիջեցաւ եւ հա– 
սաւ անմահներու պանթէոնին, մեզի կը մնայ ամէն ճիգ գործադրել, որ հայ 
դպրոցի ՀայկուՒփ եւ Հւսյկերը իրենց հայահամ շրթներով աշխարհով մէկ իր 
անուան հետ իր «ժագաբարբառ» տողերը «մութէն լոյսին հանելով» յաւերժաց
նեն անմահներու պանթէոն հասած, սակայն մեզի հետ միշտ ներկայ, բանաս
տեղծութեան նահապետ ժագ Ս. Յակոբեանը։

Սփրինկֆիլցւ, Փէնսիլվաեիա, 14 Նոյեմբեր, 2019

ՈՂՋՈՅՆ 65-ԱՄԵԱՅ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՀԱՅՑ. 
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՄՍԱԹԵՐԹ «ՆԱՐԵԿ»ԻՆ

(7 955 Յունուար -  2019 Յունուար)

Պէյսայտ, Նիւ Եորք -  2018-ին մեծ շուքով տօնուեցաւ Սրբոց Նահատակաց 
Հայց. Եկեղեցւոյ 60 ամեակը։ Պատմական օրեր ապրեցաւ համայնքը, երբ մա– 
նաւանդ եկեղեցտյս քովի փողոցը, որ մինչ այդ 210-րդ փողոց թիտվ ճանչցուած 
էր, պաշտօնապէս մկրտուեցաւ Հայաստան (ճամբայ) Փողոց անունով։
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Իսկ այս տարի կը միանանք նշելու մէկ այլ նշանակալից թուական մը՝ եկե– 
ղեցտյս «Տեղեկատու» թերթիկին ծնունդը։ Յատկանշական երեւոյթ է անդրա– 
դառնալ, որ եկեղեցաշինութենէն հինգ տարի առաջ համայնքը առողջ մտա
ծումը ունեցած էր ի մի գալու եւ եկեղեցաշինութեան համար հանգանակութիւն 
սկսելու։ Շնորհիւ տեղեկատու-թերթիկի մը, որ այդ օրերուն կը կրէր «Աոնկ 
Այլընտի Հայոց Եկեղեցի -  7հօ Լօո§ 11ձոԺ ր̂տտուՅՈ Շհսրշհ» անունը, կրցած էին 
կապ պահել համայնքի հայ ընսսսնիքներուն հետ։ Այս անուան տակ հրատա
րակուող տեղեկատուն, որուն առաջին թիլը 1955 Յունուար ամիսէն սկսեալ կը 
տպուէր եւ կը տարածուէր համայնքի հայ ընտանիքներու տուներէն ներս, այս 
տարի (2019) իր 65-րդ տարին կը թեւակոխէ։

Չորս էջնոց այս ամսաթերթ, ւսպւս երկշաբաթեայ տեղեկատուն սկսած էր 
հրատարակուիլ Յունուարին՝ շրջանի հայ ընտանիքները տեղեակ պահելու հա
մայնքին գործունէութեան մասին, երբ տակաւին եկեղեցտյ շէնքը գոյութիւն չու
նէր, եւ Ս. Պատարագի արարողութիւնը կամ այլ եկեղեցական խորհուրդներ կը 
կատարուէին մերձակայ Ֆլաշինկ շրջանի Եպիսկոպոսական եկեղեցտյ մը մէջ։

Առաջին թիլին առաջին էջէն իսկ կը կարդանք հետաքրքրական կոչ մը -  ժո
ղովուրդին ուղղուած -  գլխաւոր հիմնադիրներէն Զարեհ Գաբիկեանի գրչով, որ– 
պէսզի համայնքը մասնակից դառնայ եւ «ջանայ գեղեցիկ, յատկանշական եւ 
իմաստալից անուն մը» գտնել տեղեկատուին համար։ Վերջապէս երեք տարի 
ետք, Յունուար 1958-ին, Արժ. Տ. Վարդան Քհնյ. Մկրեանի օրով տեղեկատուն 
կը մկրտուի «Նարեկ-^Ջրրօօ» անունով եւ լոյս կը տեսնէ ամիսը երկու անգամ՝ 
դառնալով երկշաբաթաթերթ։

«Նարեկ»ը, ինչպէս գիտենք բոլորս, «Ի խորոց սրտի խօսք ընդ Աստու
ծոյ» աղօթագիրքին հեղինակ Գրիգոր Նարեկացիի ծննդավայրն է։ Թերթիկը 
«Նարեկ» կոչելով՝ խմբագրական կազմը կը յուսար եւ կը յուսայ, որ ժողովուրդը 
ոչ միայն յիշէ մեր մեծ աղօթող սուրբը, այլ համայնքը կարենայ արձագանգ հան
դիսանալ եկեղեցտյ մէջ աղօթող տիպար համայնքային գործունէութեան մը։

Եկեղեցտյ վաթսունամեայ կեանքին ընթացքին այս ծուխը վայելած է թիտվ 
14 հոգեւորականներու օրհնաբեր ծառայութիւնը։ Սկզբնական տարիներուն 
Գերշ. Աամբրէ Արք. Գալֆւսյեանի առաջնորդութեամբ Հոգշ. Տ. Թորգոմ Վրդ. 
Մանուկեանը (երջանկայիշատակ Առաջնորդ Միացեալ Նահանգներու Արեւե
լեան թեմին եւ ապա Պատրիարք Երուսաղէմի Հայոց) կատարած է ծուխին եկե
ղեցական արարողութիւնները։

Յաջորդաբար հովուական պաշտօնի կոչուած են Արժանապատիւ հայրեր՝ Տ. 
Վարդան Քհնյ. Մկրեան (1955-1972), Տ. Գառնիկ Հալաճեան (1972-1977), Տ. Մի֊ 
քայէլ Պութէրօ (1977-1986), Տ. Մարտիրոս Չեւեան (1986-1988), Հայր եւ որդի Տ. 
Գրիգոր եւ Եղիա Հայրապետեաններ (1988-1990), Հոգշ. Տ. Վազգէն Վրդ. Գա– 
րայեան (1991-1993), Արժ. Տէր Առաքել Ալճալեան (1991-1993), Հոգշ. Տ. Սամուէլ
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Վրդ. Աղոյեւսն (1993-1999), Հոգշ. Տ. Հւսյկազուն Վրդ. Մելքոնեւսն (1999-2000), 
Հոգշ. Տ. Վահան Վրդ. Յովհաննէսեան (2000-2009), Հոգշ. Տ. Դաւիթ Աբղ. Քա– 
րւսմեան (2010), Արժ. Տ. Պետրոս Քհնյ. Գատէհճեւսն (2011-2012) եւ ներկայիս՝ 
Արժ. Տ. Աբրահամ Քհնյ. Մալխասեան (2012-էն սկսեալ)։

Եկեղեցաշինութեան վերաբերեալ բոլոր քաղաքային պայմանները, օրինա
կան գործունէութիւնները ամբողջացնելէ ետք, Յունիս 22, 1955-ին շինարարու– 
թիւնը ընթացք կ՚առնէ։ Իսկ եկեղեցւոյ բացման եւ օրհնութեան արարողութիւնը 
եւ անդրանիկ հանդիսաւոր Պատարագը տեղի կ՚ունենայ Կիրակի, Դեկտեմբեր 
16 1956-ին, նախւսգահութեամբը օրուան պատարագիչ Առաջնորդ Տ. Մամբրէ 
Արք. Գալֆայեանի։

Նորակառոյց եկեղեցւոյ անդրանիկ հովիւ Արժ. Տ. Վարդան Քհնյ. Մկրեանի 
օրերուն արդէն իսկ իրար կը յաջորդեն ժրաջան աշխատանքները զանազան 
նորակազմ յանձնախումբերու՝ Դպրաց Դասի, Տիկնանց, Մարզւսկան-սկաու– 
սսսկան, Կիրակնօրեայի Սանուց եւ այլն։ Կը կազմակերպուին գիշերային հա
յերէն լեզուի դասաւանդութեան եւ Ս. Դրային սերտողութեան պահեր։ Տէր Հօր 
օրերուն նաեւ յաջորդաբար ծնունդ կ՚առնեն կիրակնօրեայ, միօրեայ եւ ամէնօ– 
րեայ վարժարաններու կազմակերպչական աշխատանքները. վաթսուն տարի 
ետք իսկ այս եկեղեցին կը մնայ միակը Միացեալ Նահանգներու տարածքին, 
որ իր գրկին մէջ կը սնուցանէ երեք վարժարաններ։

1957 թուականի Յունիս ամսուան թիլէն կը կարդանք Տէր Վարդանին պատ
գամը, ուր Տէր Հայրը հպարտութեամբ կը յայտարարէ, թէ «իր սիրտը ուրախու
թեան ալիքով մը կ՚ուռի, երբ կը տեսնէ, որ 241 վտքրիկներ արձանագրուած են 
կիրակնօրեայ դպրոց, եւ անոնց շարանը ուսուցիչներով եւ ծնողներով կը լեցնէ 
եկեղեցին։ Հոգիդ կը խայտայ, երբ կը տեսնես, որ նոր եկեղեցին իր սրահով եւ 
դասարաններով արդէն նեղ կու գայ ամէն Կիրակի աւելցող վտքրիկներուն հա
մար»։ Իսկ գիշերային հայերէն դասընթացքներու հետեւողներուն թիլը վաթսու
նը կ՚անցնի։

Իսկ 1959-ի Մայիս ամսուան թիտվ կը կարդանք երջանկայիշատակ Ամե– 
նայն Հայոց Հայրապետ Տ. Տ. Վազգէն Ա. ի մօր՝ տիրամայր Սիրանուշ Պալճեա– 
նի նամակը, ուր ան կոչ կ՚ուղղէ բոլոր հայ մայրերուն, որ ինչքան ալ նեղ պայ
մաններու եւ տարբեր երկիրներու մէջ ապրին. «Կ՚ուզեմ որ ըլլաք ձեր տան մէջ 
մէյ֊մէկ դաստիարակներ։ Ես ալ օտար հողի վրայ անյաջող պայմաններու տակ 
ապրած եմ, սակայն նուիրուած եմ զաւկիս հայեցի դաստիարակութեան։ Սիրելի՛ 
հայ մայրեր, սիրեցէք եւ սիրցուցէք հայ եկեղեցին, Հայաստանը եւ հայ լեզուն - 
մենք այնքան գրական գոհարներ ունինք, մի՛ զրկէք ձեր զաւակները այդ հարս– 
տութենէն»։

Այս բոլոր տեղեկութիւնները քաղուած են հակիրճ այց մը տալով «Նարեկ» 
տեղեկատուին էջերուն մէջ արձանագրուած լուրերէն։ Տեղեկատուին ծննղեան
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օրերէն լոյս տեսած բոլոր թիլերուն ամփոփումը հատորի մը մէջ խնամքով 
կազմուած է։ Սկսած էր Յունուար 1955-ին եւ հինգ տարուայ ընթացքին լոյս տե
սած 24 թիւ՝ վերջինը ունենալով Դեկտեմբեր 1 5 ,1959-ի թիւը։

Տարիներու հոլովոյթով խմբագրի պաշտօնով անուրանալի է հանգուցեալ 
Օրդ. Մնսրիամ Սելվինազեանի հոգատար եւ ծայրայեղ բծախնդրութիւնը այս 
թերթին իւրաքանչիւր թիլին լոյս տեսնելուն հետ կապուած, որ հաւատարմօրէն 
վարեց մինչեւ իր անսպասելի մահը՝ անցեալ տարի։ Այժմ իր տեղը արժանաւո
րապէս կ՚արդւսրացնէ բժշկուհի Սին Չէթինը։

Եզրաւիակելէ առաջ 65-ամեայ «Նարեկ»ին մասին քաղուած լուրերը, բարի 
երթ կը մաղթենք այս խիստ կարետր տեղեկատուին, որ այս օրերուն արտա
քինի եւ ծաւալի փովտխութեամբ, էջերու յաւելումին կողքին բնաւ թոշակառու 
ըլլալու նպատակ չունի։ Այլ՝ ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ ժամանակա
կից դարձած է, ելեքթրոնային օրինակներով երիտասարդացած, մեր տուները 
աշխուժօրէն եւ կանոնատրաբար կ՚այցելէ ամէն ամիս... համակւսրգիչի ճամբով 
ալ, որուն 64-րդ տարուան 12-րդ թիւր տեսանք անցնող Դեկտեմբերին։ Ներ
կայիս քսան էջնոց «Նւսրեկ»ը կ՚առաքուի 1300 ընտանիքներու հասցէներուն եւ 
ելեքթրոնային 1100 հասցէներու։

Այս անկիւնադարձային տարեդարձին առթիւ, փոխ առնելով Առաջին Հովիւ Տ. 
Վարդանին խ օսքը, “ Լտէ՚տ Ւաօ §րտՅէ ժրօՅրոտ յ ո Ժ «օրՆ Էօր էհտւր ր631ւշձէւօո1 Լօէ ստ ոօէ 
ձ 11օ«  օսր հէտ էօ բՋՏՏ ւո բտէխ յ ո Ժ րո63ուո§16տտ ժօէՅւԼ Բօրտօո31 §3ւո, §1օր  ̂Յոմ բ|03տսր6տ 
տհօս1ժ ոօէ Եօ օսր ժրտՅրոտ, Եսէ էհտ «օրևտ օք էհտէ Յրօ ժօոօ քօր Օօժ”.

Տէր Վարդանին խօսքին անսալով՝ եկէք միասնաբար մեծ երազներ ունենանք 
յօգոււո մեր համայնքին եւ միասնաբար աշխատինք զանոնք իրականացնելու։

Անդրադառնալով եկեղեցտյ պատմութեան՝ հարց տանք մենք մեզի, թէ ինչ– 
պէս 1957-ին 240-է աւելի դպրոցական տարիքի տղաք կը հաւաքուէին այս եր– 
դիքին տակ, իսկ այսօր. երեք վարժարաններու աշակերտութեան գումարը չի 
կրնար հասնիլ այդ թիլին։ Մեր մեծ երազները ըլլան ոչ թէ առանձին անձնա
կան փւսռասիրութենէ մղուած, այլ՝ ի շահ եւ ի նպաստ հաւաքական մեր կեան
քին, Աստուծոյ համար եւ Աստուծոյ հովանիին տակ։

Եկէք 65-ամեայ «Նւսրեկ»ին մեր շնորհւստրանքներուն միացնենք մեր բարե
մաղթութիւները 2019 Նոր Տարուան առթիւ եւ Մանուկ Յիսուսի Ծննդեան հետ 
նորոգուած հաւատքով եւ երազներով Յունուար 6-ին ողջունենք զիրար ըսելով՝

Քրիստոս ծնաւ եւյայտնեցաւ
Յայտնեցաւ եւ մկրտեցաւ
Ձեզի մեզի մեծ աւետիս

Նիւ Եորք, 1 Յունուար, 2019
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Մեր տան անցեալի օրացոյցներրս թերթիկներուն զուգահեռ՝ ահաւասիկ մեր 
հեռաձայնն եր ուն ալ ամիսները ինչ արագ սահեցան, եւ անհաւատալիօրէն ահա 
հասանք 2019-ի տարեվերջին։

Մանաւանդ՝ երբ անդրադառնանք որ Նոր Տարին պիտի ըլլայ՝ 2020։
Երբ ակնաբոյժի երթանք, մեր տեսողութիւնը կը բաղդատուի 20/20ի հետ, 

եւ ըստ այնմ ակնոցի ապակիներ կը տրուին, կամ վիրահատութեան կ՚են֊ 
թարկուինք մեր շրջապատը աւելի «յստակ», ճիշդ, ինչպէս որ է կարենալ տես
նելու կամ նուազագոյնը՝ լաւ տեսնելու։

Արդեօք պիտի գայ այն օրը, որ երկիրներու մեծերը, մեր համայնքի մեծերը 
20/20ի տեսողութեամբ սկսին աշխարհին նայիլ, տեսնեն եւ սրբագրեն բոլոր այն 
սխալները, որ իրենց ես-ը կը թելադրէ։ Պիտի կարենան համոզուիլ, որ իրենց տե
սողութիւնը եթէ ոչ հիմնական ւիուիոխութեան, այլ բարեփոխութեան կարօտ է։

Մաղթենք եւ յուսանք... կամ միաձայն Կաղանդ Պապային գրելիք մեր նա
մակներուն մէջ խնդրելով խնղրենք, որ վերջ տրուին պատերազմներուն եւ շա– 
համոլութենէ եւ եսամոլութենէ բխող անարդարութիւններուն ու մանաւանդ՝ մեր 
շուրջը տիրող համայնակուլ անտարբերութեան։

Արդէն իսկ բնութեան բերած աղէտները ինքնաբերաբար տարուէ տարի ան
համար մարդկային կորուստներու պատճառ կը դառնան՝ երկրաշարժ, մրրիկ, 
փոթորիկ, հրդեհ թէ հեղեղ։ Բաւ է որ զգաստանանք, յիշենք ու յարգենք յիշւս– 
տակը 1988 Դեկտեմբեր 7-ի Սպիտակի երկրաշարժին եւ Դեկտեմբեր 7, 1941-ին 
ԲօջՍ հՁրեօր-ի վայրագ ռմբակոծումի զոհերուն եւ տակաւին Միջին Արեւելքի մէջ 
շարունակուող պարտագիր գաղթականութեան եւ մարդկային անմեղ զոհերուն։

Այս բոլորով հանդերձ՝ Դեկտեմբեր ամիսը մէկ տարիէն միւսը իր անցումա– 
յին ապրումներուն անձկութեան հետ, ամէնէն ավելի սպասուած ամիսն է։

Քրիստոնեայ երկիրներուն կողմէ նշուած Դեկտեմբեր 25-ի Ծննդեան տօնին 
եւ Դեկտեմբեր 31-ի Կաղանդի տօնախմբութիւններն ու սպասուած նուէրները 
մանաւանդ փոքրիկներուն մօտ յատուկ խանդավառութիւն կը ստեղծեն, որուն 
անմիջապէս պիտի յաջորդէ առաքելական եկեղեցւոյ օրացոյցին վրայ նշուած 
Յունուար 6-ի Ս. Ծննդեան եւ Յայտնութեան տօնը։

Հայկական աւանդութեամբ ժողովրդականութիւն շահած մեր տօներուն շարքին 
Կաղանդը իր յատուկ տեղը կը գրաւէ։ Կաղանդ բառին ծագումը յունարէն Քալէօ 
թառէն կու գայ, որ կը նշանակէ կոչել կամ կոչում-կոչունք։ Հեթանոսական օրերէն 
կու գայ այս աւանդութիւնը, երբ քուրմերը ամէն ամսուան առաջին օրը ժողովուրդը 
կոչունքի-պաշտամունքի կը հրաւիրէին մեհեանները շքեղօրէն զարդարելով։

Կաղանդը կամ Ամանորը հայկական ազգային օրացոյցի վրայ Նոր Տարուան 
տօնն է, որ կը կոչուի նաեւ Տարեմուտ, Տարեգլուխ։ Հակառակ անոր, որ հին
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հայերը Նւսւասարդ 1-ին (Օգոստոս ամսուն 11-ին) կը նշէին Նոր Տարին, Քրիս
տոնեութիւնը պետական կրօնք հռչակուելէն ետք Տարեգլուխը կապուեցաւ 
Քրիստոսի Ծննդեան տօնին հետ։

Երկրէ երկիր Նոր Տարին դիմաւորելու աւանդութիւնները կը տարբերին։ Հայ 
ընտանիքէն ներս որ մտնէք, առաջինը ուշագրաւօրէն կը տեսնէք ճոխ սեղան 
մը՝ հայ տանտիկնոջ խոհանոցային ձիրքերուն շնորհալի ցուցադրութեամբ, աչք 
շոյող տեսքով եւ իրարու հետ մրցող համեղ տեսակաւոր խմորեղէններով, անու
շապուրով, ինչպէս նաեւ անոնց կողքին բեռնաւորուած կը տեսնէք աւանդական 
բազմատեսակ չիրն ու չամիչը, ընկոյզն ու կաղինը։

Որքան որ կարեւորութիւն կու տանք սննդեղէնին, ախորժակ գրգռող ուտե
լիքներուն, Նոր Տարին ինքնաբերաբար մեզ կը հրաւիրէ մտածելու-անդրադառ– 
նալու անցնող տարուան ընթացքին մեր առօրեան յուզող եղելութիւններուն։

-  Ինչ ըրինք, ինչ կորսնցուցինք, ինչ շահեցանք եւ մանաւանդ՝ «Ւ՝նչ կ՚ուզենք, 
կ՚ակնկալենք այս Նոր Տարիէն»։

Տարին բոլոր համայնքէ համայնք գովաբանեցինք, պանծացուցինք 150-ամեւսյ 
յիշատակը անմահներ Կոմիտասին, Յովհաննէս Թումանեանին, Աեւոն Շանթին, 
տարագրութեան ահարկու պայմանները, որդեկորոյս մայրերու տառապանքը 
ականատեսի վկայութեամբ մեզի հասցուցած Երուանդ Օտեանին։

Յատուկ յայտագիրներով վերապրեցուցինք կորուստը աշխարահռչակ երգիչ 
Շարլ Ազնաւուրին (Հոկտեմբեր, 2018), սգացինք կորուստը Յիսուսաբոյր նա
հապետ բանաստեղծ-դաստիարակ ժագ Ս. Յակոբեանին (Նոյեմբեր 2019-ին), 
առանց մոռնալու ծննդեան 100 ամեակները Մ՜ուշեղ Իշխանին եւ Հրաչեայ Յով– 
հաննիսեանին։

Անցնող մի քանի ամիսներուն, մանաւանդ Դեկտեմբերին ազգովին մեր շուն
չը պահած՝ պատմական օրեր ապրեցանք, երբ մեր նախնիներուն տառապանքն 
ու կորուստը աշխարհի դիւանագէտներուն ձեռամբ դարձեալ քաղաքական աշ– 
խարհի «բինկ-բոնկի» սեղանին դրուեցան՝ մեր հարիւր հազարաւոր տառապան
քը տեսած որբերուն աչքերէն նորանոր արցունքի հեղեղներ հոսեցնելով։

Քանի՜ քանի անգամներ ուզեցի պոռալով կրկնել նահատակ մեր բանաս
տեղծ Սիամւսնթոյին խօսքը. «Դվ մարդկային արդարութիւն, թող որ թքնեմ քու 
ճակատիդ»։

Սակայն մեր մանուկներուն նոր կեանք դիմաւորելու պատրաստ, անմեղ ու 
վճիտ աչքերուն նայելով, մեր յուսախաբութիւնները ծածկելով՝ կը ջանանք իրենց 
մէջ տեսնել վերանորոգուած կորովն ու արդարութեան ճանապարհին ցուցաբերե– 
լիք պայքարելու ոգին 100 եւ աւելի տարիներէ ի վեր, որ տակաւին կը շարունակուի։

Ահաւասիկ մի քանի տուն 1913-ին Պերեճիկ ծնած, երեք տարեկանին որ
բացած, կերպով մը Տէր֊Զօր հասած եւ հոգեւորական դառնալէ ետք, 1985-ին 
գրի առած տողերը Վեր. Աբրահամ Գ. ճիզմէճեանի երկարաշունչ ոտանաւորէն.

386



թէեւ 35 տարի առաջ գրուած է, բայց այսօր ալ նոյնքան նաեւ մեզմէ շատ շւստե– 
րուն բաղձանքին արձագանգը կը հանդիսանայ.

ԵՍ Ի՞ՆՉ Կ՚ՈՒԶԵՄ ԱՅՍ ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ

...Հայրենիքի համար տենչանքս է ապրին 
Խաղաղ ու շէն, յոյս հաւատքով սրտագին,
Շէնցնեն երկիրն, շատցնեն սերունդք նորածին,
Հայ աշխարհի հետ կապ պահել աշխատին։
Ողջ աշխարհին խաղաղութիւն կը խնդրեմ՝
Հեռու վախէ՝ հիւլէական վատ, դժխեմ,
Դառնայ աշխարեն ապահով, շէն՝ զերթ Եդեմ,
Մարղիկ ապրին տակ Հովանւոյդ սիրադէմ։

Սիրելի ընթերցողներ, իսկ դուք ինչ կը բաղձաք։
Ողջ աշխարհին խաղաղութիւն խնդրելէ զատ ինչ ակնկալիքներ ունիք։

Թող Նոր Տարին անձկագին,
Ըլլայ պարգեւ մեր ազգին,
Անհետանան բիւր ցաւեր,
Ծաղկի յաւէտ անկեղծ սէր։

Կաղանդ է Նոր... Տարի Նոր.. Թող 2020 տարին դառնայ անվիշտ եւ անկո
րուստ, բարի տարի մը մեր բոլորին համար։

Շնորհաւոր նոր ու բարի 20-20 տարին ձեր բոլորին։
16 Դեկտեմբեր, 2019

ՇՕ\ՈՕ–19-Ի ԱՅՍ ՕՐԵՐՈՒՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍ ՎԱՐՍԱՅԱՐԴԱՐԻՍ ՀԵՏ

«Մեզանից եմ վախենում, որ միլիոնանոց միտինգներից, 
Սումգայիթից ու երկրաշարժից յետոյ էլի մէկմէկու անվերա– 
պահօրէն սիրել-ներել-հանդուրժել չսովորեցինք...»։

Վազգէն Սարգսեան

Այո, գիտեմ, միայն ես չեմ այս կամատր թէ պարտադրուած Շ0\ 1̂0–19–ի բան
տարկութեան զոհը։ 01, ուրկէ սկսիլ։ Ամէնէն անկարեւոր համարուած նիւթէ մը 
թերեւս։ Տարտյն սկիզբէն ի վեր վարսայարդարի մօտ չեմ եղած։ Կը պատկանիմ
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տարէց սերունդի այն խումբին, որոնց համար ոչ միայն շատ վտանգաւոր է վա֊ 
րակուիլը, այլեւ հաւանականօրէն մահուան դուռը կարելի է հասնիլ՝ առանց իսկ հւս– 
րազատներուդ հրաժեշտ մը կարենալ տալու։ Ալ չհամբերեցի։ Մեր նոր միջավայրին 
հետ քաղաքին անծանօթ ըլլալս ալ չէր օգներ անշուշտ։ Իտալուհի ծագումով ւսմե֊ 
րիկացի դրացուհիէս իր վարսայարդարին թիլը առի ու վերջապէս ժամադրուեցայ։

Որոշուած օրը հոն էի ժամանակին։ Ինչ հաճելի էր առանձին մեքենայ վարե
լով այս քաղաքին թաղերուն մէջ պտտկիլ։ Քառասուն տարիէ ի վեր մեր վարժուած 
նախկին քաղաքին ոչ եռուզեռը կար հոս, ոչ ալ մարդկային մարմիներու խուճւս֊ 
պահար հոսանքը։ Խանութները փակ էին, երթեւեկը նուազագոյնի իջած, մեռելսւ– 
յին լռութիւն կը տիրէր ամէն կողմ։ Այո, չէի մոռցած, ամէն կողմ Շ0\մ0–19–ի համա– 
ճարակային սարսափն էր, որ կը տիրէր, տարածուած ամենուրեք, աշխարհով մէկ։ 
Հասայ ինծի տրուած վարսայարդարի հասցէին։ Սիրալիր տիկին մըն էր ճիւլին եւ 
հարցասէր, ինչպէս հաւանաբար բոլոր վարսայարդարները՝ իրենց ձեռքին յւսնձ– 
նուած յաճախորդները սիրաշահելու կամ աւելի մօտէն ճանչնալու։

Առաջին հարցումը եղաւ.
-  Հաճելի առոգանութիւն ունիս, բնիկ ուրկէ ես...
-  Հայ եմ,֊ ըսի՝ իր բերնէն ելած «հաճելի առոգւսնութիւն»ը մտովի վերլուծելով։
-  0 ՜, Արմինիայէն...
-  Ո չ ,֊ ըսի,– ես Հայաստան չեմ ծնած, բայց հայ եմ... եւյիշեցի Ազնատւրին 

եւ էտիթ Փիաֆին առաջին տեսակցութեան այն մասը, երբ հանրածանօթ երգ
չուհին հարց կու տայ թէ՝

-  Հրեայ ես։
-  Չէ, հայ։
-  Հա յ... Ատ ինչ է... որուն Ազնաւուրը կը պատասխանէ թէ «երկար պատմու

թիւն է...»։
Այդ պահուն ես ալ մտովի կը պատրաստուէի հայոց պատմութեան ամփոփ 

դաս մը տալ վարսայարդար այս տիկնոջ՝ «երկար պատմութիւնէ մը խուսափե
լու համար։ Ի զարմանս ինծի ճիւլին ինք սկսաւ իր գիտցած պատմութիւնը։

֊  0 ՜, գիտեմ ձեր ժողովուրդին մասին, աղջիկս՝ Ամանտան, եւ քու դրւսցու– 
հիիդ թոռնիկը՝ Սիլվան - որ կէս հայ է ֊  որովհետեւ մեծ հայրը՝ ճէքը, հայ է, 
նոյն դասարանէն մօտիկ ընկերուհիներ են... իրենց դասարանէն ալ տղայ մը, 
որ ծագումով թուրք է, սիրահարուած էր Սիլվային։ Սիլվային հայրը եւ մեծ հայ
րը շատ մեծ աղմուկ բարձրացուցին եւ արգելք եղան «տէյթ» ընելու անոնց ցան
կութիւներուն։ Սկսանք հետաքրքրոփլ, թէ այս ժողովուրդները ինչու չեն սի
րեր զիրար։ Գիտես ինչ, եւ իսկապէս սորվեցանք, թէ միմիայն հրեաները չեն, 
որ ցեղասպանութեան զոհ եղած են, այլ նաեւ՝ հայերը, անոնցմէ շատ առաջ՝ 
1915-ին... մինչեւ հիմա կը զարմանամ, թէ ես ինքս, Ամերիկա ծնած ամերիկացի 
մը, հոս «հւսյ-սքուլ» ֊  երկրորդական աւարտած մէկը, ոչ մէկ բան լսած եմ ինչ
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որ թուրքերը 1915-ին ըրած են հայերուն։ 1է՚տ Ջ\^քս1... ւսհատր Է։ Երկրորդականի 
աշակերտ եղած ատենս կը յիշեմ. սորված ենք հրեաներուն Հօլօքօսթին ել <իթ֊ 
լերին մասին -  1Տ1օէհտ§ Ջհօսէ Օտոօօւժօ։ Ոչինչ ձեր ցեղասպանութեան մասին։

Ալ ինչպէս կրնայի ճիւլիային լուռ ունկնդիրը մնալ, երբ բաներ մը գիտէր մեր 
ցեղասպանութեան մասին։ Որքան կարելի էր երկար պատմութիւնը իմ մօրենւս– 
կան եւ հօրենական մեծ հայրերուս, վեց տարեկանէն որբացած սկեսուր-հօրս 
ոդիսականը պահել ու չպատմել այս տիկնոջ, որ հայերուն մասին կէս-կատար 
բաներ մը իմացած էր, այն ալ թուրք պատանիի մը սիրահարութենէն սկսեալ... 
եւ վերապրողներուս ահատր դրուագներու շարանը փռեցի ճիւլիին առջեւ...

֊  Կը ներես, գլուխդ ցաւցուցի կարծեմ իմ ընտանիքիս տխուր պւստմութիւն– 
ներովը,– ըսի ճիւլիին՝ հնարատր չափով ամփոփելով դէպքերը եւ աւելցնելով. - 
ասոնք միմիայն իմ մեծ հայրերուս պատահածներն են -  նկատի առ 1.5 միլիոն 
հայերուն պատահածները։

֊  Վայ, ինչ կ՛րես, ինչեր գիտես այս հարցով -  երանի քեզ առաջուընէ ճանչ– 
նայինք, եւ այս աղջիկներուն պատմած ըլլայիր այս բոլորը կամ նիւթեր տայիր, 
որ պատմական տուեալներուն ճիշդ ծանօթ ըլլային... տակաւին կը զարմա
նամ, թէ ինչու մեր դպրոցներուն մէջ չեն խօսիր, դասագրքերուն մէջ չեն գրոփր 
պատմութեան այս ահատր էջին մասին։

* * *

Վարսայարդարիս հետ այդ հանդիպումը Սեպտեմբերի 23-ին էր։ Ազգովին 
ինչ իմանայինք, որ ճիշդ նոյն ամսուն վերջը նոր աղէտի մը սեւ ամպերը կը կու
տակուէին մեր լաւատեսութեամբ լի նոր պայմաններով ծաղկող հայրենի պա
տառիկ մը հողին վրայ։

Անցնող տասնամեակի մը ընթացքին նոյն այդ ցեղին արիւնարբու ախորժա
կին զոհ գացին, մէկ առ մէկ, մեր իրաքահայ, եգիպտահայ, հալէպահայ, պէյրու– 
թահայ երբեմնի մշակութային ձեռնարկներով ճոխ համայնքները։ Մեր հայրե
րուն երագած ազատ անկախ հայրենիքը դարձաւ յոյսի մշտական տուն-փարոս 
արտասահմանի այդ համայնքներէն ապաստան գտած հայ ընտանիքներուն 
համար։ Անոնք, տարիներու ընթացքին ճակտի քրտինքով ճգնած, կառուցած, 
փայփայած սեփական տուներն ու գործատեղիները իրենց ետին ձգած, հաւա
տացին, որ ապահով տուն է հայրենիքը։ Յօժարեցան հայրենի տան վարձքե– 
րը իրենց խնայողութիւնն եր ով պահուած դրամով ամիսէ ամիս հատուցել հւսւա– 
տարմօրէն եւ ճշդապահօրէն՝ հայրենիքի «դուքսով» վերելքին համար, սակայն 
հաւատքով լի իրենց լուման յանձնելով։

Եկանք հասանք 2020-ի Սեպտեմբերի վերջը։ Օրէ օր հաւատքով սպասե– 
ցինք, սակայն որդեկորոյս մայրերուն հետ մղկտալու սկսանք մէկ առ մէկ իրենց
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արիւնը պատմական հողին խառնող մեր պատանի ու երիտասարդ զաւակնե
րուն կորուստներով։ Զոհերուն համրանքն ալ կորսնցուցինք քւսռասունչորս 
օրուայ մէջ։ Ամբողջ սերունդ մը զոհեցինք, որոնք յաջորդ քսանամեակին 
խոստմնալից հասուն սերունդը պիտի դառնային մեր հայրենիքին։

Ինքնասիրահարուած «բէնկուիններու» պէս մենք մեզ մտիկ ըրինք, գոռա
ցինք մէկ ցամաքամասէն միւսը, մեր ձայնը աշխարհին լսելի դարձնելու համո
զումով։ Մեր ամբողջ ուժը բարձրաձայնելու տուած՝ մեր գրպաններն ու զաւակ
ներուն գանձանակները պարպեցինք հայ զինուորին հասցնելու։ Երկրաշարժէն 
ի վեր հիմնադրամի նպատակով կուտակուած գումարները հալած-սահած էին 
եսասէր ւսթոռամոլներու անձնական գանձանակներուն եւ պալատներուն մէջ 
տեղաւորուելու։

Այո, ինչպէս Տոքթ. Հփանդ Մարգարեան գրեց վերջերս, «Երբ պիտի խելքի 
գանք՝ որ տարակարծութիւնը թշնամութիւն ըսել չէ, այլ՝ իրարմէ սորվելու մի
ջոց»։

Այո, հասանք այն օրուան։ Ա՜խ, ինչեր չենք սորված դարերէ ի վեր։ Պւստմու– 
թենէն դաս քաղել չենք սորված։ Դարերու ընթացքին մեր աւագանին ֊  իշխան
ներն ու թագաւորները փոխանակ զիրար հասկնալու եւ միացեալ ուժ կազմելու, 
հողատարածք ընդլայնելու՝ «գլուխ քաշելով» Հայոց աշխարհի մէկ լեռնագա֊ 
գաթէն միւսը բազմելով իրենց անձնական պալատներն ու անոնց քով անպայ– 
մանօրէն մայր տաճարներ կառուցած են... դարեր ետք մեզի ժառանգ ձգելով 
անոնց ճարտարապետական կառոյցներու արուեստին վրայ ողբալը։

Այս օրերուն, երբ կը յուզուինք, կը բարկանանք, կը բողոքենք, որ աշխարհը 
խուլ ու կոյր դարձած՝ չի տեսներ կամ չի միջամտեր Արցախի հողատարածքին 
վրայ կատարուող անարդար յարձակումներուն, ֆոսֆորային ռումբերու գործա
ծութեան, պատմամշակութային կեդրոնները պղծող արարքներուն... դարձեալ 
մտովի կ՚երթամ վարսայարդարիս՝ ճխլիային ակնարկութեան ֊  «ինչպէս մինչեւ 
հիմա չէինք գիտեր, ինչու մեր դպրոցներուն մէջ չեն խօսիր 1915-ի ահատր այս 
ջարդին»։ Այո, այդ մենք ենք, որ կոյր ենք ու խլացած մեր պատմութեան արձա
գանգները չլսելու չափ։

Բայց ով պիտի կատարէր այդ աշխատանքը։
Հարիւր եւ աւելի տարիներէ ի վեր ազգովին ինչ ըրած ենք՝ բացի ինքնագո– 

վութենէն, անհատապէս պարծենալէն, որ Վ. Համբարձումեան, Ա. Խաչատու– 
րեան, Շ. Ազնատւր, Գիւրզադեանները հայեր են... Դիտական աշխարհէն ներս 
գիւտարարներու փաղանգին անուանացանկը կը կրկնենք՝ մենք մեզի։ Դպրոց– 
ներէն, լրագրական ու դիւանագիտական աշխարհէն ներս անհրաժեշտ ան– 
հատներ պատրաստելու գործը տասնամեակներու ընթացքին պէտք էր որ հաս– 
նէր տեղ մը, որ առանց այդքան բարձրաձայնելու, պատկան շէնքերու առջեւ
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պոռալու, համախմբուելու կարենայինք բերդերը ներսէն գրաւել մեր դանդաղ ու 
մտածուած ներդրումներով եւ անհրաժեշտ անհատներ պատրաստելով։

Արտասահմանի հայերուն միլիոնները այդպիսի տեղերու մէջ թող օգտւս– 
գործուէին եւ ոչ թէ անհատական օֆ-շորային գումարներ դիզուէին, կամ Երեւա
նի սրտին մէջ քազինօներ կառուցուէին, երբ մի քանի մղոն անդին երկրա
շարժէն քանդուած Սպիտակի ու շրջանի դպրոցները մեր խեղճ մանուկներուն 
համար պատշաճ ջուրի մատակարարում կամ բնակավայրեր անգամ չունէին։ 
Ինչու աշխարհի մեծ երկիրներէն ակնկալել, որ խուլ ու կոյր չըլլան, երբ «մերին– 
նէւրը» խղճմտանք ըսուածը լռեցուցած՝ կոյր ու խուլ էին, երկրին զաւակներուն 
տարրական պահանջքները գոհացնելու դոյզն մտահոգութիւնն անգամ չունէին։

Այնպիսի դարաշրջան մը կ՚ապրինք, որ Վարդանանց պատերազմի օրինա
կը հայերուն 60 հազարով պայքարը պարսից զօրքին փիղերով զինուած հսկայ 
բանակին ընդդէմ ալ չի կրնար խանդավառել մեզ կամ մեր դպրոցականները, 
քանի որ... պայքարելու զէնքերը ւիոխուած են։ Չեն փոխուած միայն -  որքան 
ալ չխօսինք այդ մասին եւ կամ մեր զաւակները այդ անունով չմկրտենք՝ 
վասակներ։

Այո, կրականութիւնը այն է, որ մեր կամաւոր եւ անձնազոհ տղաներով... 
«Կռուեր ենք ազերիներու բանակին դէմ, Թուրքիոյ բազմակողմանի աջակցու
թեան դէմ, Սուրիոյ բանակէն անջատուած վարձկաններու դէմ, իսրայէլեան 
ԱԹՍներու եւ տարատեսակ զէնք մատակարողներու դէմ» (3 . Միքայէլեան, 
«Ազգ»)։

Այս օրերուն մենք ազգովին պէտք է լծուինք մտածելու եւ համախմբուելու։ 
Մեր հերոս զոհերուն կորուստին կսկիծը, թշնամիին դէմ մեր ունեցած բարկու
թիւնը անհատական լուտանք֊մաղձի վերածելով, իրարու վրայ տեղացնելով՝ 
մենք մեզ ազգովին ծիծաղելի դարձնելու փոխարէն՝ գործի՛ լծուինք։

Փոխանակ միմիայն մեծ շէնքերու առջեւ շունչ սպառելու՝ սկսինք ամենաան– 
նշան կարծուած կեդրոններէն։ ճիւլիին եւ իր զաւակներուն ականջներէն ներս 
լսելի դարձնել մեր հարցը, որպէսզի անոնք ալ իրենց կարգին տեսնել սոր
վին թէ ով է հայը։ Հայ ժողովուրդին զաւակները արդար պահանջատէրեր են՝ 
պաշտպանելու իրենց պատկանող հողերը, մեր իրաւունքը։

Բնաւ եւ երբեք գրաւելու ախորժակով գիշատիչներ չենք եղած։

Սփրինկֆիլւր, Փէեսիլվանիա, 21 Նոյեմբեր, 2020 
«Պայքար» շաբաթաթերթ, Դ. տարի, 29 Նոյեմբեր, 2020, թիլ 48 (203)
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«ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՁԵՐ ՍՐՏԻՆ ԽՈՐՔԷՆ ՃՉԱԼ...»
" Բ Լ է ձ Տ է  ՏՇԲէ/ԱԱ 11Տ1Տ10Ը 7 0 Ս Բ

«Յիմւսբները կը բազմապատկուին, երբ խելացիները լուռ 
մնան...»։

Նէլսըն Մանւրէլա

Դիւանագիտութիւն չեմ ուսանած, ոչ ալ դիւանագէտ ըլլալու յաւակնութիւններ 
ունիմ։ Սակայն այս օրերուն մեր շուրջը պատահածներուն ի տես՝ ճչալու, աղա
ղակելու, բարձրաձայն պոռթկալու անզուսպ պահանջք մը զիս կը խեղդէ։ Իսկ 
այս Քորոնա-19 կոչուած ժահրը կը պարտադրէ, որ բերանդ փակ պահես՝ շուր– 
ջիններդ չվարակելու համար դահիճ ժահրէն։

Բայց ինչպէս կարելի է շրթներդ սեղմած պահել, երբ ներսիդ կուտակուածը 
անզուսպ լաւայի պէս ժայթքելու պատրաստ է....

Չէր բաւեր մեր մայր հայրենիքին մէջ կատարուածները, երկրին սերուցքը 
կազմող ամենակարող երիտասարդ սերունդին -  հինգ հազարէ աւելի հոգե– 
հատորներու -  կորուստը, քաղաքական աշխարհին խաբէութիւնները, միամիտ 
ժողովուրդին թեր եւ դէմ խլացուցիչ հայհոյանքները, ահաւասիկ նոյնանման 
կացութիւն մը ստեղծուեցաւ հոս, այո, նոյն ինքն այսպիսի համբաւ ունեցող, 
«ազատ խօսքի ռահվիրա» համարուող Միացեալ Նահանգներու մէջ։

1978-էն ի վեր այս երկրին քաղաքացին ըլլալու փաստաթուղթերը ունիմ... եւ 
չեմ յիշեր թէ ֊  հաւանաբար շատ շատեր ինծի պէս -  այս տարուայ պէս մոլո– 
րուն, անհասկնալի ու խառնաշփոթ կացութեան ականատեսը եղած ըլլամ։

Բրպէս քաղաքացի այս երկրին՝ չորս տարի անդադար ամբոխավարական 
խօսքերով, խոստումներով, ստաբանութիւններով օրօրուող այս ժողովուրդին 
հետ, այսօր ականատեսներն ենք պետականօրէն ամէնէն խայտառակ կրակա
նութեան մը։ Միացեալ Նահանգներու մայրաքաղաքին մէջ վեհօրէն կանգնած 
երկրին հիմնադիր նախագահներուն, հերոսներուն արձաններով եւ հսկայ նկար֊ 
ներով պատմականօրէն հարստացած այդ շքեղ շէնքը -  ՇՁբւէօ1–ը -  որ երկրէն 
դուրս յաճախ կը շփոթոփ նախագահի նստավայրին՝ «Սպիտակ Տան» հետ, գոյ– 
նը կորսնցուց, նսեմացաւ՝ մարդկային ամէն արժանիքներէ դուրս վայրի խուժանի 
մը յարձակումովը եւ վայրագութեան հետ մրցող վարուելակերպին պատճառաւ։

Ամօթ, զարմանք, հիասթափութիւն, նախատինք, աղտոտութիւն, կոտրած 
ղուռ-պատուհան, գրասենեակներու մէջէն բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն 
համակարգիչներու գողութիւնը, թղթապանակներու խառնիճաղանճը անճանա
չելի դարձուցին իր վեհութեամբ դարաշրջաններ բոլորած լռակեաց այդ գրա֊ 
սենեակները։ Այս շէնքը այլեւս այն չէ, ինչ որ մինչեւ հիմա ճանչցուած էր որպէս 
Միացեալ նահանգներու Խորհրդարան եւ Ներկայացուցիչներու Տուն։
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Տունը՝ հայրենասիրութիւն խորհրդանշող Աբրահամ Լփնքըլնին, ճորճ Ոււս– 
շինկթընին, Թոմաս ճէֆըրսընին նման հիմնադիրներու։

Այո, նախագահ ճորճ Ուաշինկթընի երագած շէնքը, որ վւսյելչօրէն փառա
հեղ՝ միաժամանակ պարզ եւ յարմարաւէտ վայրը պիտի ըլլար Միացեալ Նա
հանգները աշխարհին ներկայացող իր դիմագիծով, վեհութեան փլուզումին 
հասցուցին։

Օրին 17 մրցակիցներու ներկայացուցած նախագիծերը շատ մանրազնին մա
ղէ անցած էին, ընդունելի չէին գտնուած վեհութեան պակասի պատճառով, երբ 
անսպասելիօրէն նամակ մը կու գայ սկովտիացի ծագումով բժիշկ Ուիլիըմ Թո– 
րընթօնի նախագիծովը (Օր. \̂ ւ11ւՁրո 1հօրոէօո, ջ Տշօէետհ-էրՋտռմ բհ̂ տւշւՅՈ 1Նւո§ ւո 
7օրէօ1Ձ, Տոէւտհ \^6Տէ 1ոմւ6տ)։ Առաջարկուածը անմիջապէս հաւանութեան կ՚ար
ժանանայ եւ պաշտօնապէս կը հաստատուի նախագահ Ուաշինկթընի կողմէ 
Յուլիս 25 1793-ին։

Այս պատկառելի շէնքը կարգ մը վերանորոգումներէ ու յաւելուածական փո– 
փոխութիւններու ենթարկուելէ ետք, այսօր համայն աշխարհի մէջ կը համարուի 
ճարտարապետօրէն վեհ ու գեղեցիկ կառոյց մը, որ ըստ Միացեալ Նահանգնե
րու հիմնադիր հայրերուն երազանքին՝ ոճով ու ձեւով պէտք է խորհրդանշէ երկ֊ 
րին ժողովրդավարութիւնը։

Սակայն, Յունուար 6 2021-ին Միացեալ Նահանգներու զանազան շրջաննե
րէ հաւաքուած քաղաքացիներուն խուժանավարի յարձակումէն ետք, սարսա
փահար ականատեսները եղանք ի տես պատկառելութիւնը ոտնակոխուած այս 
կառոյցին։ Արտիս խորքէն անզօր ճչալէն աւելի աղաղակելու պահանջք զգացի։

Այո, ճիշդ կը կարդաք։ Բերանս փակ՝ սրտիս խորքէն ճչալու պահանջք զգա
ցի... երբ խոշոր տառերով վերի այդ թելադրութեան հանդիպեցայ։ ճաբոնական 
խաղա վայ ր-զբօս այգիի մը մէջ նորաբաց շատ բարձը ոլորուն սահնակէն յանկար
ծակի վար սահողներուն ճչողները Քովիտի ժահրով արտաշնչելը սահմանափա– 
կելու -  կարելի չափով կանխարգիլելու համար... Այո, խոշոր դիրերով գրուած 
էր... «կը խնդրոփ», այո ճիշդ այդպէս... «Կը խնդրոփ ձեր սրտէն ճչալ...»։

Ինչպէս լուռ մնալ, երբ ակնածանք պարտադրող, կառուցելու համար տարի
ներով մտածուած այս շէնքին սրահները ամբոխներուն կեղտին ու ջարդարա– 
րութեան զոհ կ՚երթան։ Ինչպէս կարելի է լուռ աղաղակել, երբ այսօր լեցուած են 
25 հազար երիտասարդ զինուորականներով, որոնք իրենց քնատոպրակներով 
մարմարեայ հայելանման յատակին վրայ օրերով քնանալու պարտադրանքին 
տակ են՝ Յունուար 6-ի նման կատարուելիք հաւանական նոր խուժումի մը ար
գելք կարենալ հանդիսանալու։

Պահ մը փոխադրուեցայ իմ Հայաստանս։ Մեր հինգ հազար զոհուած-մւսր– 
տիրոսացած արցախեան հայ երիտասարդները աչքիս առաջ կենդանացան եւ 
շարուեցան քովքովի... այստեղի զինուորականներուն հետ։
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Կողք կողքի... 30 հազար երիտասարդ հսկայ բանակ մը կազմեցին, որոնք 
զոհերն են հոս կամ հոն գտնուող անհեռատես, անձնասէր, ամբոխավար, 
բռնակալի հոգեբանութեամբ պետական աթոռ զբաղցնող ընդամէնը մատի 
վրայ հաշուըւող անհատներուն։

Որքան ճիշդ կը հնչէ անգլիացի գրող Տէյվիտ Միթչելի այն խօսքը, թէ՝ «Երբ 
սահմանափակ քիչերուն ձեռքն անցնի անսահմանաւիւսկ իշխանութիւնը, միշտ 
ալ արարքները դաժանութեան կը հասնին»։

Կարծեցինք, որ միայն 2020 տարին ժահրային տարի էր եւ կրկնակիօրէն 
աղիտաբեր տարի մը մանաւանդ հայ ժողովուրդին գլխուն Միջին Արեւելքէն 
մինչեւ Արցախ։ Ահաւասիկ, 2021-ին սկսանք աննախընթաց երեւոյթներու շա
րանով՝ քիչ մը ամէն տեղ։

Մէկ կողմէ ուրախանալով հպարտութիւնը ապրեցանք մեր հայորդի Նուպար 
Աֆէեանին Քովիտ ժահրին պատուաստի գիւտով, որ կեանքեր փրկելու յոյսն ու 
հաւաստիքը բերաւ համայն աշխարհին, միւս կողմէ որքան ժահրային երեւոյթ
ներ ու ելոյթներ կան հոս-հոն, որ մահացու ըլլալէ չեն դադրիր։

Երանի կարենայինք նորատեսակ պատուաստով մը մաքրել տալ մեր շուրջը 
տիրող ժահրային երեւոյթները եւ կամ բոլորին ալ պարտադրել՝ կարելի չափով 
սրտի խորքէն ճչալ..., որպէսզի իրենց ներսիդին կուտակուած ժահրը շուրջին– 
ները վարակելով նորանոր մահերու պատճառ չդառնայ։

Սւիրիեկֆիլւր, Փէնսիլվանիա, 19 Յունուար, 2021

Ռէյմընտ Վ. Տամատեան ՍՆԱՎ-ի աշակերտներու հետ
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Ը) ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՆԵՐՇՆՉՈՒՄՆԵՐ

1600-ԱՄԵԱՅ 
ՀԱՅՈՑ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ

Ձօն 2005 թուականի 
Հայ Վարժարանի բոլոր շրջանաւարտներուն (*)

Այբը
Արեւն է մեր՝ թիկնած լանջին 
Արարատին հպարտ ուսին, 
Անդադար յուշ մեր բոլորին 
Արմատներուն ու անցեալին։

Բենը
Բանաստեղծն է հայոց դիրին, 
Բեղուն գրչով բառ ու բոյրի, 
Բառերու տուն կառուցողին՝ 
Բանալին է մտքին բերրի։

Գիմը
Գմբէթն է վեհ Գանձսւսարին, 
Գեղարդը մեր լոյս օճախին, 
Գառնին է նաեւ պատմական, 
Հեթանոս, բայց զուտ հայկական։

Գան
Դաւթի Սուրն է Սասնայ լեռնէն, 
Դատին համար մեր անմոռաց, 
Դուինն է մեր մայրաքաղաք, 
Դրօշն եռագոյն, երկնասլաց։

Եչը
Եփրատն է մեր նուիրական, 
Երազը մեր պապենական, 
Երեւանն է հեզաճկուն 
Երգի, յոյսի օրրան հայուն։

Զան
Զոււսրթնոցն է բարձրագմբէթ, 
Հայ վարպետին վսեմ դափնին, 
Ջանգերն զրնգուն մշտաղօղանջ, 
Սարդարապատին աննահանջ։

էն
էութիւնն է հայ հաւատքին,
Հայ հոգիները ծիածանող 
էրեբունին հազարաշող, 
էջմիածինն հրաշածին։

ԸթԸ
Ընկուզենին է հաստաբուն, 
Ընկերն է լաւ ընկալողին, 
Ընտանիքը կանգուն պահող 
Ընկերութիւնը հաստատուն։
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Թ՜ոն
Թ՜ոնիրէն թել թելծխացող 
Պանդուխտ զաւակներուն, 
Թորգոմի տուն հրաւիրող 
Թանկագին կանչ է սրտադող։

ժէն
ժամացոյցն է արագավազ, 
ժիր մանուկին արթուն պահող, 
ժամադրութիւն յար յիշեցնող, 
ժամոտրին ալ ժամ հրաւիրող։

ԻՆԻՆ
Ինչն է, ինչուն միշտ հարցական, 
Ո՞ւր են հիմա Մուշն ու Վանը, 
Ինչու հողերը ձգեցինք,
Ինչպէս մոռնալ մեր հայրենիք։

Սիւնը
Լուսնկան է լոյս գիշերին, 
Լուսաւորիչն հայ հաւատքին, 
Լետնն է թագաւորը Կիլիկեան, 
Լոռին է մեծն Թումանեանին։

Ւսէն
Ւսորագէտ Մովսէս Խորենացին, 
Առաջին Պատմիչը հայ ազգին, 
Խորհուրդը մեր խաչ֊հաւատքին 
Յանձնեց խնկելի մատեանին։

Ծան
Ծիրանի ծառն է հայկական, 
Ծիածանողյոյսը հայրենի տան, 
Ծիլ֊ծաղիկներով նուիրական 
Ծնունդն հայ անկախութեան։

Կեն
Կռունկըն է կոմիտասեան, 
Կենսական ու անմահական, 
Կարօտեալին ջերմացնող 
Կարօտի կանչն է տուն կանչող։

Հոն
Հայաստանն է Հայկազեան, 
Հարազատին տուն ապաստան, 
Հազար վեց հարիւր տարեկան 
Հայ գիրերուն պատսպարան։

Ձան
Ձիւնէմարդն է ձմրան ցուրտին, 
Ձնծաղիկն է գարնան շեմին, 
Ձնհալը՝ արեւէն խուսափող, 
Ձմերուկն է քիմք զովացնող։

Ղատը
Ղարաբաղն է հնադարեան, 
Ղօղանջ վկան դատին Հայկեան, 
Ղեկավարներ հայ քաջարի,
ԵՂԷք պաշտպանը հայ հողին։

ճէն
ճիւղին վրայ ճըւճըւացող 
ճնճղուկն է ան թռչնազգի, 
ճարտար ճախրանքով սլացող 
ճարպիկ միտքն է հանճարի։

Մէնը
Մասիսի պէս մշտարթուն՝ 
Մայրական սէրն է զարթուն, 
Մանկան ուսուցիչը առաջին 
Մեսրոպատառ հայոց լեզուին։
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Յին
Յաղթանակի երգն է հնչիւն, 
Յարատեւողին՝ վարձատրութիւն, 
Յարգանք հազար, յաջողութիւն՝ 
Յաղթանակ կերտող հայորդտյն։

Նուն
Նարեկացին է Սուրբ Գրիգոր, 
Ներսէս Հայրապետն Շնորհալի, 
Նրբերանգ երգեր յօրինող՝
Մեր սուրբերը պանծալի։

Շան
Շարան է շքեղ Շիրակին,
Շուշին է մեր շնորհալի,
Շիրազն է երգիչ Մասիսի, 
Շեփորահարը Արարատին։

Ոն
Ոգին է մեր հայկական,
Որոտացող շունչը հայկազեան, 
Ոստանը համայն հայութեան 
Որդիներուն միշտ յաղթական։

Չան
Չիր ու չամիչն է արեւահամ 
Հայոց պտուղին անմահական, 
Չարենցն է Եղիշէ Սողոմոնեան 
Չափածոյի վարպետ տանթէական։

Պէն
Պայծառ ու պարզ մեզի հասած 
Պատգամն է հայկեան պայքարի, 
Պոռթկումներով կեանք մը լի, 
Պատմութիւնն է մեր պանծալի։

Զէն
Զինջ ու զուլալ մեր հայրենի 
Զուրն է զով մեր աղբիւրներուն, 
Զերմ ու տօթակէզ օրերուն 
Ըմպելին է ծարաւ շուրթին։

1Դւսն
Մեծանուն ու ոսկետառեան 
Ռ-ոսլինն է Թորոսը ոսկեգրիչ, 
Ռուբէնն է թագաւորը Կիլիկեան 
Ո֊ուբինեան մեծ հարստութեան։

Սէն
Սարեանն է երանգի իշխան 
Սէգ սարերուն մեր անսասան, 
Սիփանէն Սեւան արձագանգող 
Անլռելի Զանգակ սեւակեան։

Վեւը
Վարդանն է արծիւն Աւարայրի, 
Վարդը Վարդանանց քաջարի, 
Վառ երդերով յար պիտ՚յիշոփ, 
Վասն հայրենեաց քաջ սիրելի։

Տիւնը
Տերեւն է ոսկեգոյն աշնան, 
Տերեւաթափը աէրեանւսկան, 
Աղօթքը սուրբ Տէրունական,
Տիւ եւ գիշեր մեզ պահապան։

Րէն
Րաֆֆին է մեծ վիպասան, 
«Կայծեր»ին ու «Խենթ»ին անմահ 
Տառ մըն է որ ընկեր կ՛ուզէ,
Որ գիրն ու սէրը հասկնան։
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Տոն
Ցօղիկն է արշալոյսին,
Ցնծացող ւսչուկները բոյսին,
Ցանքը բերրի ղաշտերուն,
Ցորենը ամէնօրեայ հացին։

Հիւնը (Ի~ւ)
Տառը փոքր է, սակայն ազնիւ,
Ո-ին հետ ՈԻ– կ՚ըլլայ, Եչին հետ Եւ, 
Առանց անոր ոչ արծիւ կայ, ոչ տերեւ, 
Անով իրարու կու տանք բարեւ։

Փիւրը
Փարոսն է նաւերուն,
Փրկութիւնը՝ նաւաստիին,
Փեթակը՝ մեղուներուն,
Փետուրը՝ փիւնիկին։

Քէն
Քաղաքավար է ու խելացի,
Հայ աշակերտը քաջարի,
Քայլն է հաստատ հայ մանուկին 
Քայլերգովը քաղցր հայրենի։

Օն
Օրրանն է իմ մանկութեան, 
Օճախը սուրբ մեր տան, 
Օրօրոցի երգն մայրական,
Չեմ մոռնար ես յաւիտեան։

Ֆէն
Ֆրանքն է ֆրանսական, 
Ֆանֆարը ամերիկեան,
Ֆաքիրը հնդկական 
եւ վերջապէս...
Ֆոնտը մեր համահայկական։

(*) Սոյն գրութեան բնօրինակը շարադրած եմ 1996-1997 դպրոցական տա
րեշրջանին Թարգմանչաց Տօնին առթիւ, Պէյսայտի (Նիւ Եորք) Սրբոց Նահա– 
ւուսկւսց Ամէնօրեայ Վարժարանի աշակերտներուն համար։ Շարք մը սրբւսգրու– 
թիւններով կը նուիրեմ 2005 տարեշրջանի բոլոր հայ շրջանաւարտներուն 
Դիրերու Գիւտին 160 ամեակին առթիւ։

Նիւ Եորք, 22 Մայիս, 2005 
«Մարմարա», 2 Յունիս, 2005, Հինգշաբթի
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2006-Ի ՍԵՄԻՆ

Բոլոր մեծ մայրերուն եւ մեծ հայրերուն, մանաւանդ՝ ՍՆևՎ-ի 
բարերարուհի հանգուցեալ Սիլեա Հանտիկեանին, որ իր 
թոռնիկներուն պէս ՍՆԱՎ-ի աշակերտներուն հոգ տարաւ։

2006-ի սեմին,
Պատուհանէս պաստառ,
Կը տողանցեն իրադարձութիւնները 
Հրաժեշտ առնող տարուան։

Յունուար 30, 2005-ին՝
Սրբալոյս Խորանէն Սուրբ էջմիածնի 
Հնչեցին Ամենայն Հայոց Հայրապետին 
Սրբատառ Կոնդակին խօսքերն հրաշալի 
Յորդոր կարդալու բոլոր առաջնորդներուն 
Ասելի դառնալու ՀԱՄԱՅՆ հայութեան,
Զի «Յիշեց մեզ Տէրն ու օրհնեց մեզ 
Պարգեւելով անձինք պսակաւոր»,
«որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս անեղին, 
հաստատելովյերկրի զգիր կենդանի»։

Մեսրոպ վարդապետ, զօրավար, գիւտարար 
Երբ ժողովուրդին դարձաւ գանձովն անմար, 
Զրահովն անխորտակ 
«Արաքսի ջրերը ականատես եղան 
հանդիպման խնդութեանը, օրհնութեան երգերին, 
փառաբանական ու գոհաբանական աղօթքներին»։

Այսպէս միւռոնեց խօսքն Հայրապետական 
Որոշումն հայրենի կառավարութեան 
Որ ի յայտ եղաւ ճիշդ երսուն օր առաջ 
հնչեց Դեկտեմբեր 29, 2004-ին յամի Տեառն. 
Յայտարարութիւն էր աւագանիին պետական 
Թէ՝ թատրոն մը պիտի սարքուէր 
«Գրոց երթ» վերնագրով 
Պատկերացնելու վերադարձն յաղթական, 
Երուանդաշատէն էջմիածին երթն Մաշտոցեան, 
Ասելի դարձնելու Իւնէսքօ-էն մինչեւ Հնդկաստան։
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Միաժամանակ Կիլիկիոյ Աթոռէն ալիք ալիք հւսսաւ
Մէկ այլ հեղինակութեան
Խօսքեր Կոնդակի Կաթողիկոսական,
Գովաբանելու դերն հանճարին Մեսրոպեան 
Որպէս «ւսզգակերտումի դարբնոց սրբազան 
ու ազգային ինքնապաշտպանութեան զօրեղ վահան, 
ինքնութիւն այլափոխող
ահաւոր հոսանքին դիմաց համաշխարհայնացման»։

Եւ նաեւ շեշտելու, յայտարարելու թէ՝
«Հայ լեզուն պէտք է դառնայ 
աշխարհի բոլոր կողմերը ցրուած 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
ազգային պատկանելիութեան 
անխորտակելի առանցքը 
ու ամոլը շաղախը միասնականութեան»։

Այդ երբ էր նաեւ, երբ էր տօնեցինք 
Աշխարհովմէկ, պարծանքով վայել 
1700 ամեակը Հայոց Քրիստոնէութեան 
եւ նաեւ 1000 ամեակ մըյիշարժան 
Նարեկացիին Մատեանին սրբազան։

Մինչ յայտարարութիւններ, գովազդներ անհամար 
Մէկը միտէն փառահեղ, գերարդիական 
Կը մրցին անդաղար 
Աւստրալիայէն մինչեւ Սպանիա,
Ջաւախքէն մինչեւ Ափրիկեան ափեր 
Միացեալ Նահանգներ թէ Հարաւ Ամերիկա 
Աշխարհներով սահմանազանց,
Հոս-հոն քիչ մը ամէն դին 
Մեր տուներէն ներս կը հնչեն ուժգին 
Հաւատքով հին ու հաստատակամ 
«Հայերէն խօսիր» կրկներգն միակամ։

Կը գովաբանենք «հոգին» հայկական 
«Ինչ փոյթ թէ լաւ հայերէն չի հասկնար»,
Կ՚ըսենք, կը մխիթարուինք,
Հայերէն կ՚ըսենք, Այբուբեն կ՚ակնկալենք
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Յետոյ պարզապէս՝ Ալֆւսպէթով կը գրենք՝ 
ճոխ ու անպայման այժմէական 
Գովազդներուն վրայ արդիական,
Տեղ չենք գտներ հայերէնին յարմար։

Հայր մեր, ճաշակեսցուք կը սորվեցնենք 
Զաւակներուն մեր հնազանդ,
Մեքենւսբար կը հետեւին, կամայ-ակամայ, 
Ծնողք ցնծութեամբ կը ծափահարեն՝
Խորքը կը մնայ անթափանցելի, հնաւանդ։

Սրտի խօսքերը մեր առաջնորդներուն 
Կը գրուին անգլերէն, սպաներէն կամ ռուսերէն, 
Հարկ կայ վիրաւորելու հօտն կորուսեալ, 
Հարիւրը թողած՝ մէկուն զգացումն էյարգելի 
Զգացումն անոր՝ որ ՀՈԳԻՈՎ կ՚աշխատի, 
Պէտք է խոստովանիլ, ով մնաց աշխատող, 
«Կամատր գտնել անհնար է, անկարելի, 
Տառերն Ս՜եսրոպեան խորթ են ու խրթին»։ 
Աշխարհը թողած պատուհանէս դուրս՝ 
Թոռնիկիս կը դառնամ աղօթքով յոյս 
Այբուբենը սորվեցնելու անպայման 
Չորս գարուն բոլորած հոգեհատորիս։
«Մի մամա Այ նո հաու թու սէյ 
Տհը ալֆսւպէթ»,– կ՚ըսէ ան հպարտօրէն 
Եւ շատ սահուն կ՚արտասանէ 
Նախ էյ-պի-սին անգլերէն, յետոյ՝
Մեծ մամային ժպիտը տեսնելու համար 
Այբ-բեն-գիմը կը գեղգեղէ 
Անգլերէն շեշտով մը կլոր կլոր,
Մեսրոպեանը կը հնչեցնէ զրնգուն 
Այբ-էն մինչեւ Ֆէ-ն շատ սահուն։

Պատկերն այս մտերմիկ 
Զիս կը տանի կէս դար ետին,
Քաղաք մը հին ու պատմական 
Շատ մօտիկ սահմանին հայրենի տան,
Ուր տան մէջ ես էի թոռնիկ,
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Թրքախօս մեծ մօրս կողքին նստած ջերմիկ, 
Նամակ գրելու հեռաւոր վայր մը ամերիկեան 
Սեւով ճերմակի վրայ, եղբօրը սիրելի, 
ՀԱ8ԱՏԱՌ թուրքերէնով նամակ կարօտալի 
Խօսքն իր հարազատի,
Ովկիանէն անգին դարձնելու լսելի։

Այո, քիչ մը ամենուրեք,
Կ՚ուրախանանք, կը ծափահարենք, 
Հոգիով-գրպւսնով աշխատողին կը գովաբանենք, 
Կը բաւարարուինք, անուշ անուշ կը ննջենք, 
Արդեօք կ՚ըսենք
է՝նչ մնաց յոբելեաններէն բազմազան։
Աեր զաւակներուն քանի տոկոսը 
Կրցաւ հաղորդուիլ
Կոնդակ-պատգամին խորհուրդովը խորին, 
Սեփական գիրովզայն ընկալելու,
Խօսելու, վերլուծելու խորհուրդն անլուծելի 
Ու նաեւ պարզաբանելու՝ միտքն իմաստուն 
Թէ արմատն է միմիայն ու ընդմիշտ մնայուն։

Պատուհանիս պաստառէն աչքերս մոլորուն, 
Սպիտակամօրուս մէկը կը տեսնեմ սեւեռուն 
Մեսրոպ Մաշտոցին հայեացքը խոհուն 
Գամուած կը մնայ խորքը աչքերուս,
Մի վհատիր, կ՚ըսէ Ան,
Պատմութիւնն ունի իր վերլուծարան,
Սրբագրելու, ջնջելու կամ՝ անմահացնելու միայն, 
Շատ շատեր պիտի գան ու երթան 
Երբ արմատին խորթ են,
Հւսյրենեաց հողէն շատ հեռու 
Մոռացութեան գիրկը կ՚իյնան անվարան։

Տես սակայն՝
Նարեկը, Շնորհալին կ՚ապրի՛ն։
Գեղօններ են հիւսուած անհամար, անգին, 
Գիւտին փառքովը, ի պատիւ Հայ լեզոփն։
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Օշականի ճառագայթող լոյսովը հասուն 
Մրգաստանի մէն մի համովը պտուղի 
Բիւր դարերով մեր Մւսյրենին կը ծորի 
Յուշելու անդադար, պատգամն արդար 
Հւսցեկացէն Օշական,
Սիամանթոյէն մինչեւ Խրախունի 
Մեսրոպատօն է, անմահ, պանծալի...
2006-ի սեմին,
Պատուհանէս պաստառ,
Կը տողանցեն իրադարձութիւնները 
Հրաժեշտ առնող տարուան։

1600 տարիէ մասունքն այս գեր-խորհուրդով լի 
Պարծանքն է մեր ազգին, ըլլանք ժառանգ արժանի, 
Կառչինք մեր հողին, գուրգուրանք Հայ լեզուին, 
Պահենք հեռու՝ փոշիէն թանգարանային 
Ցանձնենք Հայ մանուկէն մտերմութեան՝ որդտց որդի։

Պիտի գան ու երթան դէմքեր անհամար 
Մնայունը տունն է հայկական,
Նախանձախնդիր՝ արժէքներուն հայկազեան,
Ուր թոռներ-ծոռներ պիտի վազվզեն անպայման 
Թլատ թէ կիսատ թոթովանքով հնչուն 
Մեսրոպեանին երթը դարէդար կնքելու մնայուն։

2006-ի սեմին,
Պատուհանէս պաստառ,
Մեծ մայրս երեւաց ժպիտով մը վառ 
Մեսրոպ Մաշտոցին պատգամն արդար 
Թոռնիկիս փոխանցած ըլլալուս համար։

Նիւ Եորք, Դեկտեմբեր 2005 
«Մսւրմարա», 31 Դեկտեմբեր, 2005, Շաբաթ
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ՄԵԾ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻՆ
«Դպրոցն ահա հայկական»ով արբշիռ

Դպրոցն ահա մեսրոպեւսն՝ եաւու մը պէս վեհափառ, 
ճւսճանչօրէն կ՚ընթւսնւսյ դարերու մութ ծովն ի վար՝ 
Լուսէ ցռուկը մխած արեւուն մէջ ապագայ...
(ժագ Յակոբեան, Դպրոցն ահա հայկական)։

ժ  ֊  ժագատրոփ 
Ա -  Աստուածահաճոյ
Գ ֊  Գորովագութ ուսուցիչ դուք հանապազօրեայ
Ս -  Սօսաետառին սոսափիւնով սրբազան
3  -  Յիսուսաբոյր, Աստուածահաճոյ ձեր բառերուն
Ա -  Աշխարհւսսփիւռ աշակերտներն ենք՝ փրկարար փարոսիդ յառած
Կ -  Կարկաչահոս խօսքերուն ձեր ունկնդիրն ենք անձանձիր
Ո - Ոսկեղնիկին ողողումով անծայրածիր
Բ - Բամբռահունչով դայլայլուն,
Ե ֊  Եկեղեցին հայկական՝ երկնածաւալ ծածանումով փառաբանող 
Ա ֊  Ադամանդեայ, գեղատառ, ուղղափառ եւ անպայման Յիսուսաշունչ 
Ն ֊Նարեկաթռիչ, հոգեհատոր Հայ Դպրոցին նուիրուած մասիսւսշունչ

ձեր ձօնէն,
Աեսրոպատառ փունջ մը ահա 
Ձեզի ընծայ 
Մշակ սիրելի

Գրիչ նպատակասլաց 
Աստուծոյ առաջ իսկ

Աիմիայն Մեսրոպեանով մխացող 
Երկնահաս աղօթքով 
Սպասարկու յաւերժաձայն

Հայ դպրոցի պաշտպան 
Մեր բոլորին սիրելի 
Ուսուցիչ աննման՝

ժագ Ս. Յակոբեան
Անհուն երախտագիտութամբ եւ ջերմ շնորհւստրութիւններով՝
Զարմինէ Գ. Պօղոսեան

Նիւ Եորք, 6 Ապրիլ, 2006
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ԽՕՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
Արժանապատիւ Տէր Վրթանէս Աւագ Քահանայ Գալայճեանին 

քահանայական ծառայութեան 50 ամեակին առթիւ

Անդրաեիկ զաւակը ընտանիքին Տիրահայր եւ Տիրամայրին 
Զաւակներուն Գւսլայճեւսն՝
Եղաւ փոխանորդը մեր հայրիկին։
Երկու եղբայր, երկու քոյր,
Միշտ դարձան իր խորհուրդին 
Գիր, գրականութիւն թէ 
Գրպանի դրամ,
Տէր Հայրը հասաւ օգնութեան 
Հսւլէպէն Մելգոնեան,
Բրէթ կամ Գոլոմպիա 
Երկրորդական թէ համալսարան,
Ուսումնական թէ անձնական 
Հարցերու դժուարութեան,
Տէր Հայրն էր ապաստան 
Մեր բոլորին ապաւէն-օգնական։

Ամենակրտսերը մեր՝ եղաւ 
Գոյնի ու արուեստի իշխան,
Պատկերասրահներու արժանի։
Իսկ քոյրիկը մեր փոքրիկ 
Դարձաւ հոգեբան անուանի՝
Հոգատար մեծին թէ պզտիկին։
Իսկ միջնեկ եղբայրը հապա.
Վարպետ գրիչ մր յանգերու,
Բանաստեղծ մը սիրերգու։
Հեղինակը տողերուն այս ահա 
Հայ մշակ մը կրթութեան 
Սերունդներուն ապագայ։

Երէց եղբայրը մեր ազգապարծան յոբելեարն է մեր այսօրուան, 
Հայց. Եկեղեցտյ Առաքելական 
Տիրոջ ու Ազգին ուխտեալ ծառան։

Հինգ տասնամեակ ետք ահա 
Հատուցումի պահն է հիմա։
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Միասնաբար հպարտանալու 
Անմնացորդ նուիրեալ մեր եղբօր 
Շրջապատուած տեսնելու 
Առաջնորդ Հայրով Սրբազան, 
Ծխականներով երախտաշատ, 
Տիրամայր ու երէցկին քովքովի, 
Զաւակներով, թոռներով անգին, 
Քոյր-եղբայրներով սիրելի 
Եւ քեռայրով մը յարգելի։

Մեր սէրն ու յարգանքը քեզ ահա, 
Արժանապատիւ Աւագ Քահանայ, 
Անդրանիկ եղբայր մեր աննման. 
Նուազագոյն մեր ընծան 
Կը ձօնենք բիւր մաղթանքով 
Միաբերան, լի երախտիքով,
Քեզ առողջ եւ երկար կեանք՝
Ի փառս
Ընտանիքիդ, Եկեղեցիիդ 
Եւ Հայ ժողովուրդիդ համայն։

12 Փետրուար, 2011
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ԶԱՀՐԱՏԻՆ
Զահրաւրեւսն տողերով ի խորոց սրւրի 

թացիկ մը Զարմին էէն

Սիրելի Զահրւսւո,
Ձեզ Նիւ Եորք ւսնձւսմբ տեսնելէն վերջ 
Ել հատիկ հատիկ շարուած 
Քերթուածներդ կարդալէ ետք 
Սորվեցանք թէ ինչ ըսել է 
«Շատը գիտնալ եւ այդ շատը 
Գիտնալ ՔԻՉԻ վերածել եւ 
այդ քիչով կարենալ շատը պատմել...»

Վստահ էինք թէ դուն՝ հոն, մենք հոն
Մենք փարսախներով հեռու, դուն թէեւ «Ութսուննոց՝
Նորէն ալ դժգոհ չէիր կեանքէն 
Պատրաստ էիր համրելու մինչեւ...
Իննսուն...»

Գէթ այդպէս կրցած էիր մեզ համոզել 
Ով պիտի հաւատար թէ՝
«ՀԵՂ ՄԸ ՓԻՆԿԸ ԿԸ ՀԱՐՈՒԱԾԷ 
ՀԵՂ ՄԸ ՓՈՆԿԸ ԿԸ ՀԱՐՈՒԱԾԷ 
ԾԵԾԸ ԳՆՂԱԿԸ Կ՚ՈՒՏԷ...»
Ո՞ւր մնաց խոստումդ թէ՝
«էնտազէ էնտազէ պիտի արթննաս 
Ու պիտի ապրիս քանի մը արշըն եւս...»

Խնկաբոյր մօր մեսրոպաշունչ զաւակ 
Ղուն որ ալ չկաս..
«Շոգեկառքը ճամբորդ կ՚իջեցնէ 

ճամբորդ կ՚առնէ 
Ու ճամբայ կ՚ելլէ յամրօրէն 
Շոգեկառքը կը քալէ աւելի արագ 
Չեմ գիտեր ինչու աչքերս խոնաւ են...»

«2000-ը մէյ մը տեսնէինք»... կ՚ըսէիր 
Տեսանք երեք տարի ալ ապրեցանք միասին...
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«Հիմւս կարգը եկաւ 3000-ին 
Հեղ մը հւսսնինք 2999-ին 
Անգին տարի մը կը մնայ միայն 
Եթէ չէք հաւատար

֊  կամ համրել չէք գիտեր 
-  կամ չէք գիտեր ապրիլ...» 

Հաւատա ընթերցողներուդ անկեղծութեան 
Անունիդ քով՝ համրելն ինչ օգուտ 
Հազարամեակները հաշիւ չունին ալ 
Քերթուածներդ ծիլ ծիլ կը ծաղկին,
Կ՚ապրին, պիտի ապրին... մեզի հետ...

Նիւ Եորք, 24 Փեւրրուար, 2007
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ՄՏԵՐԻՄ ԶՐՈՅՑ ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻԻՆ ՀԵՏ

Զարեհ Խրախունի մեր սիրելի
Այս օրերուն պէտք է ըլլւսր բացակայութիւնդ
Ամենուրեք
«Լոյս ու զարդեր,
փայլ ու գոյներ, ծաղ ու ծիծաղ օրերուն»
Ըսէ խնդրեմ այս օրերուն...
Ցնցեցիր մեզ...
Մեկնումովդ յիշեցուցիր՝
«Միայն արմատ, միայն աւիշ, միայն հոգի դուն չունիս 
... Վառելու կոճղ ալ չունիս»
Հոկտեմբեր 16, 1926էն Նոյեմբեր 27, 2015 
89 տարի պաղատելով գրեցիր 
Զուր աղօթեցիր առ Աստուած 
Արթօ ճիւմպիւշեան ֊
Զարեհ Խրախունի
Առաքեալը Մեծասքանչի
Արժանաւոր հետեւորդը Աեսրոպի
Մշակ մեր բարի
Ձեռքիդ լապտերը լոյսի
Ի զուր փորձեցիր
Լուսաւորել
Յայնդ հասցնել
Մեր ականջներէն ալ անդին
Երկնասլաց հայեացքով
Առ Աստուած
Խնդրեցի՜ր...
«Մէկ բան միայն կը հայցեմ» ըսիր
«Այս տարի ալ կայծակդ հեռուն իյնայ, Տէր»
Հազարաւոր Խրախունի ընթերցողներ,
Անկրկնելի տողերուդ 
Հիացողներն շարան շարան 
Զուր ձայնակցեցան ի խորոց սրտի 
Աղապատանքիդ կարեվէր 
Ոսկեայ գրիչէդ ծորող 
Ադամանդակուռ թառերուդ...



Հարցակւսնիդ պատասխան մը դաժան 
Հասւսւ, հրկիզեց հոգիներն մեր անմխիթար 
Սիրտդ ու հոգիդ պատող անդոհանքին 
Շանթարգել մը չեղաւ որ կարենար 
Շեղել սլացքը մահագոյժ նետին 
Ահաւորն ու անսպասելին 
Կայծակն էր որ ինկաւ ճիշդ երդիքիդ 
Չխնայեց պարտաճանաչ դաստիարակիդ 
Եւ կամ՝
Արդար պատասխան մը տար 
Ս՜եր խնդրանքին միաբերան 
Մեր բոլորին մեծ հարցական՝

«Ուղեղիս մէջ հարցականներ կը պեղէ 
Ալ այս տարի ով այս տարի ուր 
Ահեղ ռումբ մը որ տան վրայ 
Պիտի իյնայ պիտի այրէ 
Պիտի քանդէ պիտի բանայ փոս մը սեւ» 

Փոսը մեր հոգիներէն ներս է հիմա 
Բաց է ու անդնդախոր 
Հայելին է մեր կորուստին 
Անդարմանելի վշտին 
Սակայն...
Ո՞վ ըսաւ որ, «Ոչ եւս է Խրախունին»
Աշխարհի «օրէնքին» քթին խնդալով 
Հսկայ տոպրակ մը գիր ու գրիչով 
Աւուր պատշաճի երգ ու տաղով 
Զբօսապտոյտ՜ով մը անզուգական 
Տօնակարգէն ժամերգութիւն,
Օրհներգութիւն թէ Ազատերգութիւն,
Մեզի հետ են, մեր հոգիի դրան շեմին 
Ըմբոշխնելու, վայելելու,
Առատաբաշխ
«Կաղանդ Պապային տոպրակ»ը 
ժառանգով մը ճոխ ու անկրկնելի 
Դիւցազնահանդէս մը եզակի 
Հերոսապատումը Ձեր կեանքին 
Յետոյ
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«Լքում
Մեկնում
Ափսոսանք
ճակատագիրն անքաւելի 
Ամէն ծնող ապրողի 
Ամէն ապրող ծնողի...»

Կորուստի կոտտանքը մեր ներսիդին 
ժպիտ մը կըյանդգնի սպրդիլ 
Մտածելով թէ 
0 ՜

Զւսհրատը հոն եթերին մէջ կը սպասէ 
Կապուտաչեւսյ Վոսփորէն 
Գրչակիդ մը անզուգական 
Մեսրոպի առաքեալներէն 
Աւանղապաշտ Պոլիսէն 
Անփոխարինելի Ձեր երրեակէն 
Կը միանայ անմահներու պանթէոնին 
Այո, ան է միայն որ հիմա 
Գուցէ բնաւ մինակ չզգայ 
Անհամբեր ժպիտիդ ու բարեւիղ 
Գրչեղբայրդ քու համբոյրիդ կը ձգտի...
Գուցէ հիմա դարձեալ միաձայն 
Ամբողջ ուժով ու հաւատքով 
Ձեր գրիչին ամբողջ ուժով 
Մէկ բան միայն հայցէք 
Մեզ համար գէթ...
«Տէր

Այս տարի ալ կայծակդ հեռուն իյնայ 
Չհարուածէ երդիք մը սուրբ ու սիրուած 
Չտապալէ հասուն ծառ մը պտղալից 
Սիրտ ու հոգի չվառէ...»

Այո, հիմա... կոտրած սրտով 
Բայց եւ այնպէս 
Հայու կամքով հոգւով, սրտով 
Բոլոր միաբերան
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Ու ման աւանդ՝ միաձայն
Դուք երկինքէն, մենք երկրէն
Անտեսելով տեղատարափն ահաւոր
Կրկին այս գարուն
Մեր գլխուն տեղացող
Արհաւիրքներն այս նորանոր
Աղաղակով մը առ Աստուած
Ըսենք ու մաղթենք
Ալ կը բաւէ կորուստ սգանք
Մեզ հանգիստ թող մեր նահապետներով
Վայելելու անոնց ներկայութիւնը տաքուկ
Իմաստութիւնն ու օրհնութիւնը արդար
Երբ ի սրտէ կը ձայնակցին Ձեզի...
Հաւատալով Ձեր պատգամին թէ՝
«Բոլոր փայլերն ուգոյները պիտի մարին հրաշքով 
Պիտի մնաք դէմ առ դէմ
Այն լոյսին հետ, որ պիտի տայ յոյս նորոգուած ձեր կեանքին»։
Եւ այն ատեն դուք անդենականի բնակիչ 
ժպիտով մը խորհրդաւոր 
Միւռոնաբոյր բառերով 
Հոգեթափանց արհնութեամբ 
Մխիթարէք մեզգուցէ 
Հայցելու երկրատրներուս համար 
Նոր տարի մը՝ անցաւ, անվիշտ 
Եւ ծնունդներ՝ նոր ու հրաշալի։

Նիւ Եորք, 7 Դեկտեմբեր, 2015 
«Մւսրմարւս», 7 Յունուար, 2016, Հինգշաբթի
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ԱՅՑ ՄԸ ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻԻՆ
Մահուան 70 ամեակին առթիւ. 1905-1948

Ոստանիկ Մանուկ Ատոյեանն էիր, երբ արհաւիրքները ետիդ 
Կապոյտ Վանայ լիճի ափին Ւսորգոմ գիւղէն 
Վերապրողի ցուպով մը մազապուրծ՝
Եկար հասար աւետեաց երկիրն այս՝
Հետդ բերելով կորուստներուդ արհաւիրքին հետ 
Սեւաչեւսյ մօրդ՝ Շուշւսնիկին սիրով զեղուն գթառատ հոգին։
Շատ շատեր մինչեւ հիմա կը շւիոթեն թէ 
Ո՞վ է խորունկ աչքերով սա սեււսչոփն...
Երկար դիտած էի քեզգիրքերու էջերէն կամ 
Թանգարաններու բազմամարդ սրահներուն մէջ,
Երբ պաստառներուդ շարքը հիացմունքով կը դիտուէին,
Մայր եւ Որդի հրաշք նկար-պաստառդ, ուր...
... Ամբողջ պատմութիւն մը խտացուած ապրումներուդ 
Կը վերակենդանացնէին հրէշային տարիները ազգիդ։
Ինչպէս, ինչպէս, ինչպէս կրցած էիր հասնիլ 
Նիւ Եորք կոչուած լաբիւրինթոսին այս 
Արուեստի անհոգի բոյնը ՔՄԻ– իսկ գոյներովդ հմայելու, 
Փոխարինելով բոլոր այն ահաւորութիւնը,
Որ քուկդ էր, եւ քու ժողովուրդիդ
Կեանքն էր գեհենային, որուն գոյն չէիր կրնար
Տալ պարզապէս... սակայն եւ այնպէս...
Բիւրեղացած ցաւիդ գոյներով կրցած էիր փոխարինել 
Լեարդին դեղին մաղձը աքաղաղին երփներանգ 
Գոյներովը պայծառ, կատարովը կարմիր՝
Մեր աչքերուն առաջ պարզելու
Բարդ ներաշխարհ մը, որ օրին հասկցող մ՚իսկ չունեցաւ։
Իսկ այժմ՝ հոս եմ ահա...
Քընէթիքէթ Նահանգի Շըրմըն Գոնկրիկէյշընըլ եկեղեցւոյ 
Շրջափակին գերեզմանատան մէջ համեստ ու լուռ...
Ովկիանոսէն ալ անգին, մղոններով հեռու 
Ծննդավայր Խորգոմէն, կապուտակ Վանէն 
Տասնամեակներ շարունակ... միս-մինակ...
Այցելուի կարօտ... սրտիդ պէս ծակծկուած այս շիրմաքարին տակ...
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.. . Ահա ւսյսօր՝ այցի ենք քեզ սիրողներու փոքրիկ խումբով 
Տարուան չորս եղանակներուն, ձիւնին, բուքին,
Միս-մինակ կանգնած այս համեստ, անշուք,
Գունաթափ քարին առաջ, կը կարդամ կրկին ու կրկին 
Հոս թիլեր են միայն... տասնամեակներ միմիայն.
Ոչ ծննդավայր, ոչ մահուան վայր...
Ո՜վ այցելու, անպայման փորձէ ճանչնւսլ զինք,
Որ ձեր ալսրտին խօսի այստեղննջող 
Արուեստագէտը ճանաչումովը համաշխարային,
ՎԱՆԵՑԻ ՀԱ '30 ՝ որդի Սեդրակի եւ Շուշանի,
Հոս ննջողը, ցուրտ շիրիմին տակ սա 
Միայնակ, անշուք, ծակծկած քարի մը տակ...
Քառասուներեք տարեկան էր միայն,
Երբ հողին յանձնեցին հասուն երիտասարդն այս,
Հայրը՝ երկու դուստրերու,
Ներկայացուցիչը՝ ստեղծագործ, ջլատուած սերունդի մը անբախտ, 
Որուն տարիները գեհենային կեանքէն 
Փոխադրուած էին մէկ այլ դժոխային ճակատագրի 
Հրդեհ, հրոյ ճարակ դարձած գլուխ-գործոցները, իր 
Իր սիրած կինը, երկու դուստրերուն մայրը,
Մտերիմ ընկերոջ գրկին մէջ գտնելու,
Դաւաճանութեան կանաչ մաղձէն ետք,
Ինքնաշարժի վթար մը, որ վերջ կու տար ստեղծագործ իր աջ թեւին 
Վրձինին ու երանգապնակին հետ իր մտերմութիւնը խափանելու... 
Եւ հուսկ ապա՝
Քաղցկեղի հետ դէմ առ դէմ պայքարելու՝
Այս բոլորը՝ մի քանի տասնամեակի մէջ կը կատարուէր 
Արագընթաց հեւքով մը շնչասպառ ու անյոյս, ինչպէս ապրէր 
Այս դաժան առօրեան, որ իրն էր՝
Առանց նշոյլ մփսկ յոյսի, զինք խաւարի մէջ ձգելով...
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***
Որուն հոգն էր համբաւը կամ ցուցահանդէսներու յաջողութիւնը, 
Արուեստի աշխարհին շռայլ գովեստները,
Երբ մինակ էր ան, ինք իր մէջ,
Վերարկուէն փրթած կոճակը ձեռքին,
Աչքերը հարազատ մը կ՚որոնէին, որ միացնէին անջատուածը. 
Ո՜ւր էին անոնք, սովամահ մօրը հետ 
Անգերեզման ու ցիրուցան...
Հեռու հեռուներէն զինք կը կսւնչէին.
Իր պատեանին քաշուած՝ հայրենի Լաճն էր կրկին տնաւեր,
Որ պարանը վզին ճօճուելով հւսնգչեցաւ ի վերջոյ հոս՝
Սա անշուք ու սառն քարին տւսկ, մին-մինակ...
Առանց Ի Վերին Երուսաղէմի մ՚իսկ արժանացնելու զինք...
Մինչ սնափառ մարդիկ, թանգարաններու թէ իրենց 
ճոխ հիւրանոցներուն մէջ... գլուխ կը գովեն թէ՝
ԱՐՇԻԱ ԿՈՐՔԻ մը ունին՝
Առանց գիտնալու ողբերգութիւնը անոր կեանքին 
Անունի մը համբաւաւոր աշխարհէն ներս արուեստի,
Որ ոչ մէկ բան կը նշանակէ... ոմանց... տակաւին...

***

Կը լսես արդեօք, սիրելի տղայ մեր Վանեցի,
Հրաշք որդին Ոստանիկ Աանուկ Ատոյեանի, 
Մինուճարը համեստ Ատոյեան գերդաստանին, 
Աշխարհահռչակ նկարիչը՝ Արշիլ Կորքի,
Հիմա տասնամեակներ ետք՝ մղոններ կտրելով 
Ուխտ-այց մըն է այսօր, որ կը փորձեմ իրագործել 
ՀԱՅ աշխարհին անունով ականջիդ շշնջալու,
Նաեւ շեփորելու աշխարհի չորս ծագերուն 
Թէ ժողովուրդդ անսահման հպարտ է քեզմով։

Նիւ Եորք
«Հայրենիք», 5 Օգոսւրոս, 2018
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ԿԱՐՕՏ ԵՒ ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

Այսօր եղբօրս աղջիկը եկաւ մեր տան
-  հայկական ճաշեր եփել սորվելու։
Շատ ուրախացայ։
Ինքզինքը կէս հայ նկատող 
Ամերիկեան քաղաքացի եղբօրս զաւակը 
Հայկական քիմք ունի։
Նախ սմբուկ, լոլիկ եւ պղպեղ զատեցինք կանաչեղէնի խանութէն. 
Այնտեղ մեծ մայրս է, որ ողջնցաւ եւ խօսիլ սկսւսւ...
Թելաղրելու համար թէ՝ սմբուկը ողորկ եւ քիչ մըն ալ փափուկ
Պէտք է ըլլայ, որպէսզի թէ քաղցր ըլլայ եւ թէ դիւրին փորուի։
Բրինձ կամ ձաւար, միսով թէ առանց միսի
Միեւնոյնն է. աշխատանք է պէտք,
մինչեւ կաթսային յանձնելու ժամը հասնի
Գլուխը կտրել, կափարիչ պահել, փորել,
Միջուկը հանել, քերթել, համեմել, լեցնել...
Եւ կամ տերեւ հաւաքել՝
Թարմ ու կանաչ, մետաքսի պէս մատերդ շոյող,
Բակին մէջ աճած որթատունկին կանաչ տերեւները 
Շարել համաչափ, երկուքի ծալլել 
եւ... եռացող ջուրին մէջ թորմեցնել..
-  «Հիմսւ կը հասկամ թէ հայ մայրերը 
ինչու խումբով աշխատիլ կը սիրեն։
Ասիկա երկար ժամերով աշխատանք է
կէս ժամուայ մէջ ուտել-կշտանալու համար...»։
Կը բացականչէնոր սերունդի ներկայացուցիչ 
եղբօրս դուստրն իմ
Հայկական տոլմա եփելուն անգիտակից...
Սմբուկը ձեռքիս՝ կը հեռանամ մտքով 
Հօրքուր ֊  ի՞նչ պատահեցաւ,–
«Ար եու հիր - օ̂ս հօր67 Հոս ես» հարց կու տայ ան...
Կը պատմեմ իրեն թէ ուր հասեր էի 
մտքիս թելերուն հետ ճամբորդելով,
Երբ հազիւ տասը տարեկան աղջնակ՝ մօրս կՆգնէի
Վերմակ կարելու ասեղ-դերձանով
Իր եւ խումբ մը իր ընկերուհիներուն ձեռքերով
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Պարկ մը լեցուն քիլօներով սմբուկներ 
փորուած-քերթուած
Թելին անցնելով պարաններուն վրայ կապելու... 
պատշգամէն կախ տալու 
Ձմրան պաշարն ապահովելու..
Ամառնային մեր արարողութիւնը...
Ամէնէն լաւ մասը այս բոլորին՝
Լւսրա, պատմեմ քեզի սիրելիս,
Սեպտեմբերին այդ չորցած սմբուկներուն նուագը 
Աշնանային զեփիւռին հետ մեղմիկ օրօրուող 
Հովին դէմ այդ համերգին 
Բոյրը չորցած սմբուկներուն շարոցին 
Կ՚աւետէր ՎԵՐԱՄՈԻ-ՏԸ 
Կ՚առաջնորդէր մեզ...
Դպրոցական առօրեային 
Հայ դպրոցի ճամբուն երկայնքին 
Մեր քայլերուն հետ քայլ պահող,
Յատուկ ռիթմով ընկերակից մըն էր 
Հայկական մեր թաղին երկայնքով մէկ 
պատշգամներէն կախուած թէ 
բակերէն արձագանգող այդ մեղեդին...
Այս պահուն այդ նուագն է ականջիս...
«Տհէթ իզ սօ բօէթիք, հօրքուր,
7հՋէ ւտ տօ բօօէւշ, հօրևօօր
Շւսւո բանաստեղծական Է, հօրքուր..»
զարմացած աչքերը կը յառէ ինծի
կարծես զիս նոր տեսնել սկսած եղբօրս զաւակը։
Տասնամեակները ակնթարթ դարձած
արագ տողանցքով կը սահին կ՚երթան
Ձեռքիս՝ սմբուկը,
ականջիս է Աարային շւսրունակուող ձայնը -

«Եու րիլի միսս Ալէբբօ ֊  7օս Բ6յ11̂ 1\/1ւտտ /\1տբբօ ֊  Օօո՚է օ̂ս, հօր1<օօր7 Հօրքուր, 
տօնթ եու՞, իրաւ կարօտցած ես ՀալԷպը... այնպէս չէ»,– լուռ կրնայինք իրարու... 

Այո, միեւնոյն տան մէջ ենք... սակայն...
Աարան՝ Նիւ Եորք, ես՝ Հալէպ...

Նիւ Եորք, 20 Յուլիս, 2013
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ՄՈՎՍԷՍ ՊՉԱՔՃԵԱՆԻՆ
Ըեթերցելով «Մինչեւ վերջինը արեւներուն»

Ամէն առաւօտ ւսչքս կը բանամ 
Փարիզէն հասած սուրճովդ հայկական, 
կ՚ըմբոշխնեմ այդ բաժակէն ումպ առ ումպ 
դանդաղ վայելքով,
կը գուրգուրամ իւրաքանչիւր կաթիլին ինծի շնորհուած 
արեւներով շաղախուած 
այն բաղադրութեան
որ քու խոհանոցէդ, սրճեփին ապա գաւաթիս մէջ է դրուած 
ամենայն բծախնդրութեամբ 
ու մանաւանդ՝
մարմանդ թոնիրիդ թէժ կրակով,
փրփուրին, ջերմութեան եւ շունչին ճիշդ չափերով
նամանաւանդ ու մանաւանդ՝
այդ բոլորը պսակող տաղանդովը հալէպեան,
արդարացի ու իրաւ
բարձը գնահատականովը մայրական։

Փարիզէն եփ եկած 
ճառագայթներն քու ստեւին 
հոս է հիմա 
Նիւ Եորքի մէջ,
Պրուքլինի խուլ անկիւն մը,
ուր կար ժամանակ մը
երբ Ատլանւոեւսն ովկիանոսէն
հայկական կեանքին նետուող
ծիածան մը մոռցնել կու տար ամէն հեռաւորութիւն,
կամուրջ կամ երթեւեկի կարմիր լոյս
միշտ վերյիշեցնելու ֊
«Ով համբերեսցէ իսպառ նա կեցցէ»ն։
Հարց կու տամ
ինչու հիմա եւ այս օրերուն,
իմ ձեռքերուս մէջն է այս գաւաթը
իր բովանդակութեամբ յատուկ, հրաշալի
որ անվարան համեստութիւն կը հագցնէ
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նոյնիսկ ամերիկեան ՏէՋրԵսշ1փն գովելի։
հնչ փոյթ, կ՚ըմբոշխնեմ հիմւս
յատուկ հոգատարութեամբ ինծի հասած
Այս բաղադրութիւնը ջուրին, շաքարին, սուրճին,
կեանքին
չեմ զարմանար համաչափութեանը պարունակութեան 
զի հոգին ու տաղանդն են նժարներուն վրայ շուրթ շուրթի 
դրոշմովը սիրոյն Աեսրոպեան 
ու կը խոնարհիմ ապշահար՝ 
ինծի շռայլուած այս ուշադրութեան համար։

Ու մանաւանդ՝
կեանքը վանկ առ վանկ իմ առաջ պարզող 
պատգամին համար սա - կրկնուած, անտեսուած 
«... Բայց որ համբերեսցէ իսպառ նա կեցցէ»ն 
Տասնչորս տարի 
ճշդապահօրէն
ճամբորդեցի ես Պրուքլինէն Պէյսայտ տանող 
երկար ճանապարհով
Պրուքլին -  Քուինզ եւ Աոնկ Այլընտ էքսփրէսուէյը 
բնաւ ալ երբեք
արագընթաց ու հեզասահ ճանապարհ մը չէր
սակայն, աչքերս երկնքին՝
բոլոր խոչընդոտները անտեսել տուող,
ծիածանն էր կողմնացոյցս,
ջնջելու համար վատնուած ժամերը,
ծլարձակող, հասակ առնող
մանուկներն էին օրացոյցս։

Ւսանդավառ էի ու երջանիկ՝
Չափահասներուն խայթոցները մոռցնել տուող 
մանուկներուն շնորհած
դարման-բալասան անմեղութեամբը երանելի։
Մատներուս գուրգուրանքը
հայ մանուկներուն մետաքսեայ մազերէն
կը մագնիսանար
սւչքերուս անթեղուած կրակը
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թարմ ու խայտացող ւսչքերուն հուրովը 
կը վերակենդանանար։

Երկար վտրձեցի
Նայիլ միշտ հեռուն, անտեսելով
բոլոր «ծռած նկարներ»ը մեզ շրջապատող պատերուն
տեսանելի-անտեսանելի,
զուր փորձեցի անոնց սւչքերով
ու միշտ միւսսին
ապագային նայիլ, տեսնելու հոն հեռուն, 
միայն ու միայն՝ կրակ ու հուր 
կայծ ու խայտանք, յոյս ու սէր 
եւ շատ ու շատ յուսալի թաներ։
<իմա ապշահար ու քիչ մը նախանձով 
կը հիանամ եւ կարողութեանդ, եւ կամքիդ 
թէ ինչպէս
«պարզապէս կեանքը քակել կ՚ուզես վանկ առ վանկ», 
կը զարմանամ թէ ինչպէս ես չեմ կրցած տակաւին 
հասկնալ,
կամ երբ քայլերս այդ պատերէն դուրս կ՚ուղղուին 
ականջս անզօր է եւ է թարգմանելու, հասկնալու 
պատգամն այս իմաստուն 
«... բայց որ համբերեսցէ իսպառ նա կեցցէ»ն։
Ահա թէ ինչ կը զգամ 
երբ կը կարդամ՝
«Մինչեւ վերջինը արեւներուն»դ՝ շատ հարազատ։

Մովսէս Պչաքճեան, Երկերու լիակատար ժողովածու, IV հատոր,
Եր., 2014, էջ 538-540
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ՈՏՔԻ՜
Աշխաբեի թթր էթԽւածդպթթկաեեեթւե փթտակիե

Խ Ա ա պ օքշԱ  էհտ ոշէատ օքտշհօօհհօօէպտ։ 
Ա Յֆ յյՏէօոա օ Սօս§Խա§հ ՏշհօօԱո Խ հ Խ 1 2018,17 ա էա , ք1օհ<13, մօոթձշ 

ՏաՅ)ր Աօօհ Տհա ոէպ  ՏշհօօԷ 2012,20 6-7ր ա  օ1ձ ա էա  
յոՅ Շօեւտեա Ակե ՏշհօօԷ 1999\ աաձօտձ 12 տէսԽէտ աձ է&շետւ

ւ1տօ տխտձ 213(1(հոօռշ1 թ օրհ  
\1րթէՅ 7օշհ, 2007,33 ՇօԱշթտէսԽԱ

Հաշուած Էք բնաւ թէ որքան մայր մը 
Ծննդաբերութեան սեղանին չհւսսած,
Ինը երկար ամիսներ գուրգուրալէ ետք 
Իր մէջ կեանքի պատրաստուող սաղմին,
Հասնելու համար այն օրուան,
Երբ աշխարհ պիտի գայ 
Փայփայած, երագած 
Զաւակը անգին,
Եւ մանաւանդ երբ օրը հասնի,
Ինչ երկար եւ տանջալից ցաւերու մէջ 
Կը սպասէ ճիչին իր մանկան ուրախ, 
Վայրկենապէս իր ցաւատանջ, կծկուած դէմքը 
Պայծառացնելու հպարտ մօր ժպիտով,
Իսկ երջանկութիւնը կրկնակի կը դառնայ 
Երբ մանկաբոյժը հաստատէ թէ 
Առողջ է ու կատարեալ իր նորածինը։ 
Կատարեալ...
Նորածին անհատը միջավայրին...
Գումարեցէք այդ տանջալից 
Ցաւերն ծննդաբերութեան 
Վայրկեանները անվերջանալի, անհատնում 
Մի մի այն մէկ
Կատարեալ նորածինի համար։
Այդ երբ եւ ինչպէս այդ կատարեալ զաւակը 
Դարձաւ դահիճը այսօրուան 
17 անմեղ պատանիներու
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Իրենց ապահով դասասենեակին առաջ,
Ինչպէս, ըսէք, ինչպէս
Անհամար անմեղ մանուկներ
Նախակրթարանի
Ոչ իսկ վեց-եօթը տարեկան
Կամ թէ արբունքի սեմին հասած,
Երազներով հարուստ պատանիներ
Եւ կամ համալսարանականներ
Շուտով աշխատանքի անցնելու
Վառ յոյսերով
Բոլոր բոլորին այս
Մաքուր կարմիր արիւնը անմեղ
Վազեց, հոսեցաւ արեան գետ դարձաւ
Բարոյականութեան, զարգացումի բոյն
Համարուող դասարաններու յատակին,
Կրթութեան բոյն կեդրոններուն
Սակայն բնաւ չթափանցեց
Պատկան մարմիններու
Խիղճէն ու հոգիէն ներս։
Այդ ինչպէս, ինչպէս 
Առօրեայ տաղտուկէն ետք 
Մոռնալու, երջանկանալու,
Ուրւսխ պահ մը անցընելու որոշումով 
Գացին, հաւաքուեցան
Համերգասրահին մէջ հարիւրաւորներու հետ 
Երաժշտութեան ռիթմով օրօրուող,
Եւ յանկարծ
Աւելի քան վաթսուն հոգի 
Գետին փռուեցաւ 
Աի քանի վայրկեան իսկ չտեւող 
ժամանակամիջոցին մէջ,
Ըսէք, ինչպէս, ինչպէս 
Ներարկել անոնց երակներուն 
Եւ ուղեղներուն մէջ 
Գիմանալու, զգալու այն ցաւը,
Որ անոնց մայրերը ապրեցան օր մը 
Ծննդաբերութեան սեղանին վրայ,
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Երբ անոնք իրենց առաջին ճիչով 
ԿԵԱՆՔ պիտի աւետէին 
Իրենց ծնողաց եւ աշխարէին 
Բայց՝ ոչ ՄԱ< երբեք։
Բայց այդ ինչպէս պատւսհեցաւ
Երկու վայրկեան իսկ չանցած
Արեան հեղեղին հետ ցաւի ճիչերուն
Արձագանգը աշխարհովմէկ տարածուեցաւ
Բայց՝ բնաւ... բնաւ... երբեք
Չհասսււ այն մէկ անհատին հոգիէն ներս
Որ
Փամփուշտներուն ւիոխւսրէն հարիւրաւոր 
Խորապէս տառապէր, զգար, ապրէր 
Իրարու վրայ գումարած 
Ցաւատանջ պահը բոլոր մայրերուն 
Իր իսկ երակէն ներս ներարկելու 
Մայրերուն ցաւատանջ ճիչերն անհատնում 
Զգալու, ապրելու,
Ցաւելու խորապէս
Մատը բլթակին վրայ չպահած...
Ոտքի, ժողովուրդ,
Ապագան խորտակուած 
Նոր սերունդ դժբախտ 
Անկարելի է լռել,
Արթննալու պահն է,
Դանակը ոսկորին հասած է արդէն 
Ապահովեցէք
Ապահով կեանք մը ամբողջ աշխարհի 
Գէթ ձեր զաւակներուն համար գալիքի։

հէէթտ։//հօ̂ 6րշոԵ1օ§. աօրժթրտտտ. շօրո 
Նիւ Եորք, 21 Փետրուար, 2018
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ՁՕՆ ՎԱՐԴԱՆ ԵՒ ԱՏՐԻՆԷ ԱՊՏՈՅԻՆ
Նիւ ճըրզիի Հայկական Ռաւրիօժամին 

41-րդ ւրարեդարձին առթիւ

Վարդան Ապտօն յարգելի 
Հիմնադիրն է Ռատիօժամին,
Իսկ Ատի-Ատրինէն շնորհալի 
Պահապան հրեշտակն է գովելի,
Միշտ միասին, տուած՝ ձեռք ձեռքի 
Հայ աշխարհը փոքրացուցին,
Բերին մեր տուներէն ներս տեղատրեցին, 
Երգ, զաւեշտ, լուրեր համայնքային 
Հարցազրոյց թէ երկխօսութիւն 
Արտասահմանէն թէ հայրենիքէն 
Հնչեցնելով մեր քով փոխադրեցին, 
Կիրակնօրեայ մեր յետմիջօրէն 
ճոխացուցին, հարստացուցին,
Եղան փնտռուած ու սիրելի բոլորին, 
Սպասոււսծ մեր հիւրը դարձուցին,
Մեզի ընկերացան մեր երդիքէն ներս 
Թէճամբու ընկերը ինքնաշարժերուն 
Հայրենի կարօտախտը մեղմացուցին,
Իսկ ահաւասիկ այս օրերուն հասցուցին 
Մեզի հետ ըլլալ, տան պաստառին վրայ 
Կամ մեր ափերուն մէջ միշտ խօսուն 
Ամենուրեք, աշխարհով մէկ համակարգիչէն 
Մեր երկարաձգուող պահերն ու ժամերը 
Տեսերիզներով ալ իմաստալից դարձուցին՝ 
Մեզի հասցնելու նորագոյնը, կարեւորը, 
Այժմէականը, կրօնականն ու ազգայինը։ 
Վարձքը կատար յարգարժան Ապտօ ամոլին 
Որ ինքնուրոյն վարժարան մը դարձուցին 
Համեստ կայանն այս ձայնասփռումի 
Բոլորին ճանաչելի հարուստ ձայնը հայրենի։ 
Կը շնորհատրենք 
41-ամեայ տարեդարձը պանծալի։
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ՀՐԵՇՏԱԿԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱՐԱՐ ԲԱԶՈՒԿՆԵՐ

Մութը ետիդ թողած լոյսին բերիր,
Ով նուիրեալ հոգատար աղջիկ,
Անանուն, բարեգութ, ազնիւ հոգի. 
Հիւանդապահուհիի վկայականդ չէր 
Որ քեզ մղեց ազատարարն ըլլալու 
Երեք նորածին՝ ԱՅՈ՝,
Հոգիներուն այս մանրիկ ու նորածին 
Նոր աշխարհ եկած՝ երեք անմեղ 
Թեւերուդ մէջ գրկած ապահով 
Հասցուցիր լոյսին,
Խնայեցիր որ անոնք մնան անտես 
Ետիդ մնացած գեհենին,
Կուրծքիդ սեղմեցիր, լոյսին բերիր 
Փաստելու, յայտարարելու 
Աշխարհին ի լուր թէ անոնք Կ՚ԱՊՐԻՆ 
Երեք նորածին, երեք վւավտւկ մարմին,
Երեք զոյգ աչք եւ ականջ 
Աշխարհ չտեսած՝ խլացան անոնք 
Ահատր պայթիւնէն անմարղկային 
Աարդ արարածին գեհենային քայլով,
Արհաւիրք սվաող արարքով,
Քանդելու միտումով...
Երեք ՀՈԳԻ, եւ նորածին -
Չհասցուցին տեսնել թէ
Ինչեր կը կատարուին իրենց ետին,
Նոյն սենեակին մէջ ուր աչք բացին..
Երեք նորածին -  ՀԱՒԱՏՔ, ՅՈՅՍ ու ՍԷՐ
Ներարկելու աշխարհին
Ազատարար հրեշտակին թեւերուն մէջ,
Երեք նորածին՝ շնորհուած այս կեանքով,
Երեք պատգամ ունին տալիք աշխարհին, 
Անգութ ու խուլ այս աշխարհին,
ՀԱՒԱՏՔ, ՅՈՅՍ ու ՍԷՐ
Մէկը՝ ապրելու կամքն ու իրաւունքը մարդկային, 
ՀԱՒԱՏՔԸ - որ ոչ ոք իրաւունք ունի խլելու,
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Երկրորդը ՅՈՅՍՆ է՝ վերացնելու ԱԹՈՌՆԵՐԸ աննպատակ, 
Ոչնչացնելու բոլոր գամերը ամրապնդող,
Երրորդ՝ աշխարհին ընծայել ՍԷՐ ու միմիայն ՍԷՐ,
Սահմանազանց ծառայողներ եւ անձնուրաց,
Փայփայող, հոգատար բազուկներ ամենուրեք,
Ապրելու, ապրեցնելու իրաւունքին հաւատացողներ,
Հրեշտակային ազատարարներ, ԿԵԱՆՔ ապահովող հոգիներ։

7  Օգոստոս, 2020

Բ.Տ. հ6րօ ոսրտ6 տ̂ V6Տ էհրտտ ոտ̂ Եօրոտ քրօրո <̂ Ջտէձէւո§ Յտւրսէ Ե1Ձտէ -  7ա6Տօ1յ/ տ 
6\բ1օտւօո 1<ւ11տե Ձէ 16ՋՏէ 135 բ6օբ16, ւոխրտմ րոօրշ էՒտո 5,000 օէՒտրտ Ձոմ մՁրա§6օ1 
սբ էօ 300,000 հօտ6Տ տ ԼտԵջոօո՚տ ՇՁթւէՋ1
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Թ ) ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՐՋ ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐ

ՅԱ ԿՈԲ ԱԴԱՄԵԱՆ

ՆԻՒԵՈՐՔԵԱՆ ՈՎԱՍԻՍ ֊  ՏԿՆ. ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻՆ

Աշխարհի մայրաքաղաքը՝ Նիւ Եորք։ Հինգ հսկայ կղզիներ իրարու կապուած՝ 
Նիւ Եորք։ Հինգ կղզիներու ամենամեծը՝ Քունիզը, առանձինն, կ՚ըսուի թէ 

աշխարհի ամենամեծ քաղաքն է։ Քուինզի հարիւրաւոր եւ հաւանաբար հա
զարաւոր իրարու միացած արուարձաններէն մէկ հատին անունը Պէյսւսյտ է։ 
Ել այդ Պէյսայւոին մէջ կը գտնուի նիւեորքեան ովասիսը՝ Սրբոյ Նահատակաց 
Ամէնօրեայ Ազգային Վարժարանը, համանուն Հայաստանեայց եկեղեցիին 
շրջափակին մէջ։ Այս կոկիկ, մաքուր, ճաշակով շինուած կառոյցը, եկեղեցի եւ 
վարժարան, զիրար ամբողջացնող համալիր մը։

«Ամէնօրեայ» ածականը շեշտելի է, որովհետեւ այն մեծ հայերը, որոնք սքւսն– 
չելի գաղափարը յղացած են եւ անհաւատալի զոհողութիւններով կրցած են կւս– 
ռուցել համալիրը, բնաւ չեն մտածած ամէնօրեայ դպրոցի մասին, պարզապէս 
շինած են եկեղեցիին անհրաժեշտ սրահներն ու կիրակնօրեայ կամ աւելի ճիշդ 
կ՚ըլլայ ըսել՝ շաբաթօրեայ վարժարան մը։

Գոնէ մարդ տարի մը Նիւ Եորք ըսուած լաբիրինթոսին մէջ ապրելու է, որ 
գիտնայ թէ ինչ զոհողութեան կը կարօտի հայ մօր մը համար զաւակը կամ 
զաւակները հայկական վարժարան մը հասցնել եւ երեկոյեան զանոնք տուն վե
րադարձնել։ Ամերիկայի մէջ զաւակները հայկական վարժարան ղրկել կը նշա– 
նակէ զոհողութիւն։

Պէյսայտի Սրբոց Նահատակաց Վարժարանին գոյութիւնն ու ոտքի մնալը 
հրաշքի համազօր երեւոյթ կարելի է համարել։ Հիմա կարելի է հարց տալ, թէ ոտ
քի մնալով վարժարանը արդեօք կ՚արդարացնէ իրեն վստահուած առաքելութիւ
նը՝ որն է հայ աշակերտին ջամբել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է հայօրէն մեծնալու 
համար։ Պէյսայտի վարժարանը լաւապէս կ՚արդարացնէ վերի ըսուածները, եւ քիչ 
մը աւելին ըսելու համարձակութիւնը ունիմ, թէ՝ այդ փոքրիկ օճախը կու տայ շատ 
աւելի, քան Միջին Արեւելքի մեր ամէնօրեայ վարժարանները։ Եթէ Ամերիկայի միւս 
հայկական հաստատութիւններն ալ կ՚ընեն այն, ինչ որ պիտի շարադրուի վարը, 
միմիայն արժանի են խոնարհութեան մը իրենց պատասխանատուներուն առջեւ։
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***
-  Տէտէ, ես քու հետդ հարցազրոյց մը պիտի ընեմ, այսինքն՝ ինթերվիւ։
Ինծի հեռաձայնողը 7 տարեկան թոռնիկս էր՝ Սարինը։ Այդ պահուն Նիւ

Եորք կը գտնուէի, սակայն իրենց տունը չէի։ Կատակի պէս բան մըն էր լսածս։ 
Քիչ մնաց որ խնդայի բարձրաձայն, սակայն զսպելով զինքս՝

-  Այո, ձագուկս, ինչ կ՚ուզես հարցնել,– ըսի թերահաւատութեամբ։
֊  Տես, տէտէ, մենք մեծ հայրերու եւ մեծ մայրերու օր պիտի տօնենք, եւ ես 

պէտք է որ քու կեանքիդ մասին գրեմ։
Խօսակցութիւնը այնքան լուրջ էր, որ թուքս կլլեցի եւ շարունակեցի խօսիլ 

Սարինին հետ՝ խոստանալով շուտով հանդիպիլ իրեն...։
Քանի մը օր ետք ընտանիքը հաւաքուեցաւ Կիրակի օրով մէկ յարկի տակ։ Ես 

մոռցած էի հեռաձայնային խօսակցութիւնը, երբ ինծի մօտեցաւ Սարին եւ ձեռ– 
քին տետրակ մը բռնած՝ ըսաւ.

-  Տէտէ, դուն ինծի խօսք տուիր, որ պիտի գրենք։
Ինձմէ ուզուածը, քանի մը թուականներու կարգին, իմ մանկութեանս յիշա֊ 

տակելի դէպքի մը մասին պատմել էր։ Ծիծաղաշարժ մանրավէպ մը գրեց Սա
րին իմ պատմածիս մասին։ Զիս զարմացնողը այն էր, որ ան չէր ուզեր որ ես 
գրեմ, ես պիտի պատմէի, ինք պիտի գրէր։ Մայրը երբ ուզեց օգնել իրեն, գրեթէ 
բարկացաւ մօրը վրայ...։

Աինչեւ հոս ես տակաւին կը կարծէի թէ եղածը մանկական շարադրութիւն մը 
գրել էր։ Ինչ կարելի էր սպասել առաջին դասարանի աշակերտուհիէ մը։

Այդ պահուն Սարին յիշեց, թէ ինծի տալիք պահարան մը ունէր։ Հրաւիրա
տոմս մըն էր, որուն կցուած այցետոմսով վարժարանի տնօրէնուհի Տկն. Զար– 
մինէ Պօղոսեան մեզ կը հրաւիրէր Ապրիլ 25-ին ներկայ գտնուելու մեծ հայրերու 
եւ մեծ մայրերու նուիրուած օրուան։

Ուրիշ անգամներ քանիցս ներկայ գտնուած էի վարժարանին կազմակեր
պած ձեռնարկներուն եւ միշտ բաժնուած էի հոնկէ լաւապէս տպատրոււսծ ու 
գնահատելով Տկն. Պօղոսեանի ջանքերը։ Սակայն ինչ որ կը սպւսսուէր ինծի եւ 
բոլոր մեծ հայր եւ մեծ մայրերուն Ապրիլի այդ օրը, պիտի գլէր եւ անցնէր ամէն 
նախատեսութիւն։

ճաշակով զարդարուած ընդարձակ սրահ մը։ Դասարաններու պատրաս
տած անհաւատալի նիւթերը պարզապէս աչք կը շլացնեն։ Առաջին դասարանը 
ներկայացուցած է ընտանեկան ծառերու հաւաքածոյ մը։ Առաջին անգամ ըլլա
լով տեսայ հոն իմ ընտանիքիս ծառը՝ պատրաստուած 7 տարեկան թոռնուհիիս 
կողմէ։ Ուրիշ դասարան մը Ուիլիըմ Սարոյեանի կեանքն ու անոր գործէն քանի 
մը նմոյշներ ցուցադրած էր։ Դասարան մը իր նիւթերը նուիրած էր Ցեղասպա
նութեան։ Արշիլ Կորքի նկարիչն էր, որ ի յայտ կու գար միւս դասարանի ցու–
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ցադրածներով։ Մեծ հայրեր եւ մեծ մայրեր ուշի ուշով կը դիտէինք, եւ հպարտու
թեան կողքին սքանչացում մըն էր որ կը պատէր չորսդին։

Գեղեցկօրէն բացուած ծսւղիկներու նման ներս կը մտնեն վարժարանին 
աշակերտները եւ սրահին մէջտեղ շարուած նստարաններուն վրայ տեղ կը 
գրաւեն ընկերակցութեամբ իրենց ուսուցչուհիներուն։

Կը սկսի անհաւատալի յայտագիր մը...։
Օրուան ամէնէն յատկանշական պահը Խաժակ Արք. Պարսամեան Սրբա

զան Հօր խօսքն էր։ Ըսաւ թէ ինք ինչ որ ունի այժմ իբրեւ մարդու եւ եկեղեցա
կանի արժէք, կը պարտի իր մեծ մօրը, որ Արւսբկիրի մէջ, իր մանկութեանը, 
իրեն ժառանգել տուած է իր հայութիւնը, հայկական աւանդութիւնները եւ ամե– 
նակարետրը՝ լեզուն։ Ցետոյ աւելցուց թէ ինչ որ մարդուն ժառանգ կը տրոփ, 
մարգը ստիպուած է զայն պահելու եւ աչքի լոյսի պէս պահպանելու։ Ապա ան 
բաժնեց պատմական Հայաստանի եւ արդի Հայաստանի քարտէսներ՝ բոլոր 
դպրոցական աշակերտները խրատելով, որ կարմիր մատիտով նշաններ դնեն 
այն տեղանուններուն վրայ, ուր ապրած են իրենց մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը։

Տկն. Պօղոսեան սկսւսւ գործադրել յանպատրաստից յայտագիր մը։ Խօսք 
առնելու հրաւիրուեցաւ Տոքթ. Բերկրուհի Սվաճեանը, որ ներկայ էր թէ իբր մեծ 
մայր եւ թէ վարժարանին կողքին կեցած մեծ հայուհի։ Ընւոանիքին մասին խօ
սելով՝ ան ըսաւ. «Այսօր Ամերիկայի մէջ կայացած հարցախոյզի մը արդիւնքէն 
յայտնի եղած է, թէ միմիայն հինգ առ հարիւրը ամերիկացիներուն կանոնաւոր 
կապեր կը պահեն իրենց մեծ ծնողներուն հետ»։ Ան շեշտեց, թէ հայերը տա
կաւին կանոնաւոր կերպով կ՚աշխատին կապուած մնալ ընտանեկան սրբու
թիւներու։ Մեծ հայրերու եւ մեծ մայրերու այս օրը պէտք է որ դառնայ աւանդու
թիւն մը, որպէսզի պահուին մեր մայրենին եւ աւանդութիւնները։

Գասպարեան անուն մեծ հօր խօսքը շատ տպաւորիչ էր։ Պատմեց թէ տա
րիներ առաջ Թուրքիոյ սահմանին վրայ կատարած էր անհաւատալի հոգեհան
գիստ մը ու տուած հոգեմաշ մը իր Եղեռնի մէջ սպաննուած ծնողքին հոգինե
րուն համար՝ կերակրելով թուրքեր, որոնք անօթի էին եւ հացի կարօտ։ Հոն ան 
ապրած էր իր կեանքին ամենաերջանիկ օրը։

Ինծի ալ խօսք տրուեցաւ։
Ըսի թէ մեծ հայր եւ մեծ մայր չէի տեսած, որովհետեւ թուրքերը մորթած էին 

զանոնք։ Հայրս, որ որբութենէ վերապրելով ընտանիք կազմած էր, շատ խիստ 
էր եղած մեզի հանդէպ. իր կարծիքով, լաւ ուզած էր կրթել մեզ։ Խիստ այն աս
տիճան, որ յաճախ «վայելած» էինք իր ծեծերը։ Աւելի ուշ, երբ դարձած էր մեծ 
հայր, այսինքն՝ երբ սկսած էր վայելել մեր զաւակներուն ներկայութիւնը, միշտ 
փայփայած էր զանոնք։ Պատահած էր որ մենք փորձուէինք կամացուկ մը տփել 
մեր զաւակները իր ներկայութեան, այն աստիճան ընդվզած էր ան, որ ուզած 
էր լքել մեր տունը՝ ըսելով. «Շան ձագեր մարդ եղան, չօճուխ կը ծեծեն»։ Եւ երբ 
իրեն հարցուցած էի.
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-  Հւսյրիկ, դուն մոռցած ես, թէ մենք ինչ ծեծեր կերած ենք քեզմէ։
-  Այդ ուրիշ բան է,– եղած էր պատասխանը։– Տղաս, երբ ես ձեր վրայ ձեռք 

կը վերցնէի, տանը մէջ մեծ մը կար որ բռնէր ձեռքս։ Տղաս, թուրքը մաքրած 
էր մեր մեծերը։ Տունը մեծ մը մնացած էր, որ ինծի սորվեցնէր ընելիքս։ Մեծ մը 
կար, որուն սիրտը արիւնէր ըրածիս համար։ Խօսէ, ըսէ, մեծ մը կար։

Վարժարան չէր տեսածս։ «Թ՜ռչնոց բոյն» ըսեմ՝ թերեւս սխալ հասկցուիմ։ 
«Նահապետական ընտանիք»ը աւելի կը յարմարի այդ վայրին։ Ինչն էր որ այս 
տաքուկ տպաւորութիւնը կը թողուր ներկաներուն վրայ։

Այո, կը հարցնեմ թէ ինչ բան կ՚ընէր այդպէս։ Վրայ վրայի կը բարդեմ այդ բոյ– 
նին համար աշխատող ձեռքերուն ջանքերը, անցեալին բոյնը կառուցողներուն զո– 
հողութիւնները, ներկայիս հոյլ մը հայորդիներու մղած պայքարը այս օճախը վառ 
պահելու համար։ Այս յիշուածները ամէն տեղ ալ գոյութիւն ունին։ Ինչու այս եզւս– 
կիութիւնը։ Եւ անմիջապէս կը ծագի ճառագայթը. այս բոլորէն անջատ տեղի մը 
մէջ գտնուելուս գաղտնիքը գտած եմ՝ Զարմինէ Պօղոսեանի ներկայութիւնը։

Կայ իրականութիւնը այս զոհեալին, այս կազմակերպիչին, այս ուսուցչին... 
գլխագիր Մարդուն։

Այդ ինչ եռանդ է, ի՜նչ յուզում, ի՜նչ խանդաղատանք, ի՜նչ գուրգուրանք, որ 
Տկն. Պօղոսեան կը տածէ հաստատութեան նկատմամբ եւ մանաւանդ վարժա
րանը յաճախող հայորդիներուն հանդէպ։ Այս զգացումները շատոնց անցած են 
հաստատութեան շրջափակէն եւ մտած ծնողներու ու համակիրներու մէջ, որոնք 
վստահաբար իրենք զիրենք կը զգան իսկական ովասիսի մը մէջ, որ կու գան 
յագեցնելու իրենց պապակը՝ պահ մը հեռանալով նիւեորքեան «անապատ»էն։

■ՀՀՀ

Ել ըսել թէ կան հայ մարդիկ, որոնք կը մտածեն եւ կը ծրագրեն այս վարժա
րանը վերածել կրկին կիրակնօրեայ դպրոցի՝ նկատի ունենալով.

-  Թ՜է ամերիկեան դպրոց երթալով՝ պզտիկուց աշակերտը աւելի լաւ ամերի– 
կացի կ՚ըլլայ...

-  Թ՜է աւելի քիչ ծախսալից է ամերիկեան դպրոցը...
-  Թ՜է դժուար է հայ դպրոց պահելը...
Այսպէս մտածողներ կորսնցուցած են իրենց բանականութիւնը։ Այսպէս 

մտածողներ պարզապէս իրենց զաւակները կը հրեն անդունդի ծայրը։ Ա՜խ, 
այսպէս մտածողները...։

Կը խօսինք այս մասին Տկն. Սվաճեանին հետ։ Այդ եզակի մանկավարժ կի
նը սոսկումով կը մտաբերէ դպրոցը գոցել ուզողները եւ կողքին ունենալով Տկն. 
Զարմինէ Պօղոսեանն ու երիտասարդ կամատր հայեր, գիշերն ու ցերեկը իրա
րու խառնած եւ նաեւ բացած իրենց քսակները, ոգի ի բռին որոշած են եւ ան–
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պայման ոտքի պիտի պահեն ամերիկեան մեծ անապատին մէջ նիւեորքեան 
ովասիսը՝ Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանը։

Ուրախութեամբ կը փակեմ այս գրութիւնը՝ իմանալով, որ կամատր աշխա
տողները յաջողած են մէկ միլիոն տոլարի իշխանական հիմնադրամ մը նուէր 
ստանալ ամերիկացիէ մը, որ հայկական ծագում չունի եւ որ կը կոչուի Իրվին 
Ուէյն Եուրան, եւ որ այդ գումարը նուիրուած է ի յիշատակ իր ծնողքին՝ Ռոզ եւ 
ԼԼրթիւր Եուրանի։

Յաւէտ ապրի յիշատակը բոլոր անոնց, որոնք նիւեորքեան ովասիսը ոտքի 
պահել կը ջանան։

Լւսթաքիա
«Անկախութիւն» շաբաթաթերթ, Նիւ ճըրզի, 15 Մայիս, 1997

^ 1 Է ա  Ւ1Հ7ՀԶ14Տ1 \՞ՕՏ811<ԱՒ1 
հ ա օ տ  Շ1օտտ օ ք  1 9 8 9

606հօտւձս ձաձռօըօ աօձւ օւ= սօսօռ ււ
0/\1<Լ/\1\10 Շ /\Բ 08 հ Տ , Տ1. V. — Օո Բ հ., Օօէ. 24, սոմօր էհօ Յստբւօտտ օք հւտ 

Բրուոտոօտ ^րօհԵւտհօբ 1<հ3յ՜3§ 83րտ3րու3ո, ԲհրոՅէօ օք էհօ քւՅՏէօրո Օւօօտտօ օք էհօ 
ձրրոօտՅՈ Շհսրօհ օք ձրոօհօՅ, էհօ հօ1^ արէ^րտ ^րտօուտո Օյ  ̂ Տօհօօ1 (հ ա Օ Տ )  
8օՅրմ հօտէօմ յ  էհեսէօ եՅոզսօէ Յէ էհտ 1\1օրէհ հօրոբտէօՅմ Շօսոէր^ ՇԽԵ էօ հօոօր էհտ 
ր6րոՅր1օե16 ՕՅրօտր օք ճՅրտւոծ 8օ§հօտւՅՈ, ւոէ611տօէս31, տմսօՅէօր, օօրորոսուէ  ̂ ւօՅմտր 
Յոմ 1օո§տէՅոժւո§ բհոօւթ31 օք հհ/ե\ՕՏ. հւտ հօ1տ6տտ «Յրօևտ II, Տսբրօրոտ ԲՅէՈՅրօհ 
Յոմ ՇՅէհօհօօտ օք /Վ1 /^րտտուՅոտ, Յ^Յրմօմ 6օ§հօտւՅՈ էհտ Տէ. ՏՅհՅ§֊Տէ. 1\/էօտրօԵ 
Է4օօ1յ 1 օք հօոօր Յոմ 8 ոօ օ̂11օյ1.

8օ§հօտւՅՈ տսրրօսոժօմ \̂ ւէհ քՅրուխ, տօԽժտ§ հօր րոօէհօր, ՕւրՅրոՅ̂ ր 2յԵտ11, յո8 
Երօէհօր, ձրօհբհօտէ Բր. \/6րէՅՈ6Տ «յ1յ 1̂յո , Բրօտօոէ /\րօհեւտհօբ 83րտ3րու3ո,
^տեՅտտՅժօր ճօհրՅե հ/1ո3էտ31«ո)ք3ո, բօրրոՅոօոէ րօբրօտօոէՅէ̂ օ օք էհտ ԲտբսԵ1ւօ 
օք ձրրո6ուՅ էօ էհտ Սուէտմ հՅէւօոտ, օտէտտրոօմ րոօրոԵտրտ օք էհտ օ1տր§̂ , ԵտոօքՅօէօրտ, 
տօհօօ1 ԵօՅրմ րոտրոԵտրտ, օօ1163§ստտ, քօրրոօր օծսօՅէօրտ Յէ հԷ4^0Տ, Յոմ բտտէ յոԺ 
բրտտտոէ բտրտոէտ, 31սրոու, Յոմ քրւօոժտ. 7հտ հօոօրօօ՚տ 91– 6̂3ր֊օ1ժ րոօէհօր, ՕւրՅրոՅ̂ ր 
2յԵտ11 ՒՀյ1յ |̂1յո, Յոմ 61ժօտէ երօէհօր, ձրօհբհտտէ ք^ . Բր. \՜6րէՅոտտ 1<յ1յ 1̂յո , բտտէօր 
տրոօհէստ օք Տէ. 1\/13ր̂  ձրրոտտՅՈ ձբօտէօ1ւօ Շհսրօհ, «տրտ յ1տօ բրտտօոէ.

7հտ 6V6ո^ո§ օօտտտոօտմ յ տ  յ  էհեսէօ էօ 8օ§հօտւՅՈ, 1տօ1 հհ/ԱՕՏ ՅԽտոՅ ( ՝8 8 )  
հՅէՅհօ ՇՅԵրտհՅՈ. Բր. /ձԵրՅՒտրո 1Վ311<հՅՏ̂ ՅՈ, բտտէօր օք էհտ ձրրոօտՅՈ Շհսրօհ 
օք էհտ հօխ արխրտ, ^̂ Î̂ V€ր6̂ I էհտ օբօուո§ բրՅ^օր, քօհօ^օժ րտրարևտ յ ո 8  յ  էօՅտէ 
քրօտ հսրհՅո /\մՅՈՅո յ ո Ժ /\րօ1< հւտՅՈ^ՅՈ, օօ-օհՅւրտ օք էհօ էհեսէօ եՅոզստէ օօրորուէէօօ; 
□  ւշտԵտէհ 1<6ԱՏ6̂ , յ  րոօրոեօր օք էհօ հ1\/1/\ՕՏ 8օՅրմ յոօ1 ԸժսօՅէւօո Շօրորուէէտօ; յ ո 8
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Օր. հօրՅո8 հ/1Ձր1«ՈՋՈ, բ13^«հ§հէ, 8ւրօշէօր, տշէօր յո 8 շօրորոստէ^ 1638օր. 1հ6 
6V6ո^ո§ տշԽ8օ8 ջ րո(^տ§ րօո8ւէւօո օք “ 011ՕՋ” բօրքօրրոօ8 հհ/1ձն)Տ 3|Ա1՜ՈՈՅ ( ՚8 7 )
հՕՕՏհօրՕ 8628|183Ո 1<յ 1|§13Ո, ՅՏ «611 ՅՏ Օէհ6ր թ01§ՈՅՈէ րՈԱՏ1031 ՏՕ|ՕՇէ|ՕՈՏ 8օ8|ՇՅէօ8 էօ
օ8սշՅէօրտ բօրքօրրոօ6 /\ոՋհւ8 8օ§հօտտւՅՈ, էհ6 տշհօօհտ րոստւշ ւոտէրսշէօր.

հ ա Օ Տ  ՅԽտՈՅ ( ՚8 9 )  Տ6էՅ ՜1՜ՅՀ/Տէ|ՋՈ հ/1օ§Ւ|6ՈՅՈ Ո3րր3է60) 3 տ1ւ8օտհօ« 6Xհ̂ Ե̂ է̂ Ո§ 
տՅՈ)/ օք էհօ ւրս1օտէօոօտ տ 8օ§հօտւՅո՚տ Շ3ր66ր յ ո 8 բօրտօոտ1 հքտ. /\881էւօո31 տբօտևօրտ, 
տ շԽ 8 տ § տօո 8օ§հօտւՅՈ, 38808 էհօւր օ «ո  թ6րտօո31 Յոօշ8օէօտ ւ11ստէրՅէւո§ 
8օ§ՒւօտւՅՈ՚տ շօոէոեսէւօոտ էօ էհ6 տօհօօ1 յո 8 շօրորոսուէ^, 63օհ րօբրօտօոէտ§ օո6 օք 
էհ6 րրտո  ̂Յտբօշէտ օք հ6ր քս11 Շ3ր66ր յո 8 Աք©.

Iո ՅբբրօշւՅէւօո օք հօր V ր̂էս6տ, յ  տւ^օր բ13է6 օ ո § ^ օ 8  տ ձրտօտՅո «ւէհ էհօ 
հ ^ Օ Տ  1օ§օ ատ §ւքէօ6 Տօհօօ1 8օՅր8 շօ-շհՅւրտ /ձրբւ Շյ ո 8 յո յ ո 8 88օստր8 
03ր3ե68ւ3ո. 1հ6 էհեսէօտ շս1րոտՅէօ8 տ էհօ բրօտօոէՅէւօո օք էհօ Տէ. ՏՅհՅ§–Տէ. ք\4օտրօե 
^ 6 8 յ 1 օք հօոօր յ ո 8 8 ոշ շ̂1|շ յ1 Ե6տէօ«68 էհ6 օր86ր օք Ւ1ւտ հօհոօտտ «Յրօ18ո II յ ո 8 
3«3ր868 Ւ1ւտ Ըրրոոօոշօ ձրօհեւտհօբ «հ3յ՚3§ ՏՅրտՅրուՅՈ. 7հ6 Ըոշ^շ1ւշ31 « յտ րօ38 

ք ^ . 7ր. ձԵրտհՅտ ա11<հՅՏ^ՅՈ, Յքէօր «հւշհ 8օ§հօտւՅՈ օքքօրօ8 «օր8տ օք էհՅո1<տ 
էօ յ 11 բր6Տ6Ոէ. 7հ6 6V6ո^ո§ շօոշԽ8օ8 «ւէհ հ03րէք©1է ր6րոՅր1<տ յ ո 8 յ  շ1օտտ§ բրտ^օր 
8օ1 «օրօ8 ^րշհբրւօտէ 1<3|3^յւ3ո.

հ  Ո3է«6 օք ձ1օբբօ, Տ^ո յ , 8օ§հօտւՅՈ րօ1օշՅէօ8 էօ էհ6 Ս.Տ. ւո 1978 «ւէհ հօր 
Ւ։ատԵյ ո 8 1\/1|տտյ1< յ ո 8 է«օ տօոտ, /̂ րՅ յո 8 6տրօո. Տհօ Եօ§ յո հօր էօՅշհւո§ շտրօօր ւո 
1965-66  Յէ էհօ 6սօրէՅտտւրՅէ7 81օտօոէՅր^ Տշհօօ1 օք ^1օբբօ, սբօո հօր §ր38սՅէւօո 
քրօտ էհօ /\68Ս Լ323ր 1տ|Յյ՜ՅՈՅՈ ՇՅԽստէօ 6 ա1Եօո1<1յո հւ§հ  ՏշհօօԼ Օոշօ ւո էհօ Ս .Տ ., 
8օ§հօտւՅՈ քսրէհօրօ8 հօր օ8սշՅէւօո յո 8 րօշօ«օ8 հօր ԵՅշհօԽրտ օք տշւօոշօ յ ո 8 
յ  8օ§ր66 ւո օ1օրոօոէՅր  ̂ օ8սշՅէւօո յո8 38րուուտէրՅէւօո. Տհօ հտտ էՅս§հէ Յէ V̂ ր̂ օստ 
ւոտէւէսէւօոտ յո 8 Ւտտ տօ1ք1օտտ1̂  տօ™օ8 էհօ ^րտօուՅՈ շօրորոստէ^ ւո VՅր օ̂ստ ՇՅթՅշւէւօտ, 
ւոշ1ս8ւո§ յտ յ  §սօտէ տբօտևօր յ ո 8 բրօ§րՅւա շօօր8ւոՅէօր քօր էհօ ծրրոօտՅՈ Թյ81օ հօսր 
օք 1\1օ« յօրտօ .̂ Տհօ հտտ յ 1տօ Տ6րV66 յտ յ  րոօրոեօր օք V̂ ր̂ օստ օս1էսր31 շօրորուէէօօտ.

8օ§հօտւՅՈ տօ^օ8 յտ էհօ բոոշւբ31 օք հք\440Տ ւո 8 յ տ̂18օ , 1Տ|.V ., քօր 14 օ̂տրտ 
քրօտ 1987 էհրօս§հ 2001 , քօ11օ«ւո§ էհօ 1օ38օրտհւբ օք էհօ 13էօ Տյշյ ՕյՕօաոյո  յո 8 

1<323ոյւ3ո. ձքէօր ք«օ օ̂Յրտ օք տօրրո-րօէւրօտօոէ, տհօ « յտ ^ ւէօ 8  էօ րօէսրո յո 8 
շօոէտսօ հօր րօ1օ յտ հհ/1/\ՕՏ թոոօւթ31, յ բօտւէւօո տհօ հտտ հօ18 էօ էհւտ 8 յ .̂

\^հՅէ Եօ§ յո  յտ էհօ տրոՅհ հ^օ–63ր8օշ։ 1Տ1սրտօր̂  Տօհօօ1 ւո 1967 հտտ 66V6Iօբ68 ւոէօ 
յո 3«3ր8–«ւոուո§ օ1օրոօոէՅր  ̂ տշհօօ1 ւո էհօ 1Տ1օ« 7օր1< ՅրօՅ «ւէհ 8օ§հօտւՅՈ Յէ էհօ 
հօ1տ. ձտ թոոօւթ31, տհօ հտտ օոօօսրՅ§68 1օՅրուո§ օսէտւ8օ էհօ օ13տտրօօտ էհրօս§հ 
էհօ բՅրէւշւբՅէւօո օք §սօտէ տբօՅ^օրտ, յ ո 8 ւոտէւէսէօ8 հօրւէՅ§օ \ օ̂օ1< յ ո 8 էհօ հհ/Լ40Տ 
Տշւօոշօ 83ւր, «հւշհ Ւ^օ Եօշօտօ հ ^ Օ Տ  էր38ւէւօոտ.

\^հւ1օ էհօրօ ւտ ոօ « յ  ̂ էօ շօո8օոտօ էհօ հօոօրօօ՚տ օոէւրօ շտրօօր յո 8 օ̂տրտ օք տօ^ւշօ 
ւոէօ յ  քօ« հօսրտ, էհօ էրւԵսէօ « յտ յ  էրսօ էօտէՅտօոէ էօ էհօ տւ§ուքւշՅոէ ւտբտշէ ճՅրտւոօ 
8օ§հօտւՅՈ հտտ տտ8օ էօ էհօ ձրտօուՅՈ շօրորոսուէ  ̂ յո 8 էօ հ1\44ւՕՏ յտ յո  ւոտէւէսէւօո.

«Հայրենիք», 13 Նոյեմբեր, 2014
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ՅԱՒէՏ ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ

Պարտականութիւն մը կատարած ըլլալու ստիպողականութեան տակ չէ որ 
այս էջով կ՚ուզեմ փւսկել այս գիրքը, այլ հոգեկան պարտքս ձետվ մը հա– 

տուցելու կը ջանամ։
Նախակրթարանի գրասեղաններէն սկսեալ Օրդ. Ֆէրիտէ Սալիպեան եւ 

երկրորդական վարժարանէն Հւսյկ Պարիկեան միշտ փորձած են քաջալերել 
զիս որ գրեմ, որոնց զուգահեռ ան– 
դադրում իր «գրէ» կրկներգը ունէր 
աւագ եղբայրս՝ Զւսւէն-Տէր Վրթւս– 
նէսը, որ Վազգէն Շուշանեան, Շա– 
հան Շահնուր, Թոթովենց եւ Մւս– 
հարիի հատորները ձեռքս տալով 
կը կրկնէր.

- Կարդա եւ գրէ անպայման, գի
տեմ որ կրնաս։

Այո, կարդացի շատ... բայց գրել Սպիտակի երկրաշարժէն ետք Վազգէն Ա. 
չկրցայ։ Ինքնավստահութեան պա– Վեհափառին յանձնուած ՍՆԱՎ-ի խոստումը՝ 
կասէն աւելի մէջս վախ կար, աւելի վահանակը։

ճիշդը՝ յաւակնոտութիւն կը համարէի
նոյնիսկ մտածելու թէ արժանի տուեալները ունիմ «գրող մը» համարուելու։

Կեանքիս հանգրուանները, որոշ տոկոսը տողերով թէ նկարներով դուք այս– 
տեղ կը տեսնէք էջ առ էջ։ Սակայն այդ բոլորը մի գուցէ մէկ տասներորդը չէ եօթը 
տասնամեակ ետին թողած այն աղջնակին ներքին ապրումներուն եւ առօրեայ 
կեանքին, որ ես էի։ Այո, այդ աղջնակը սորված էր Ազէզի իրենց բակի ջրհո– 
րէն ջուր քաշել, որ մայրը լուացք ընէ կամ ցորենը լուայ՝ հատիկ խաշելու, ձաւար 
պատրաստելու համար։ Քարիւղով վառած լամբարին ապակին սրբել սորված էր, 
ձեռագործներու տեսակները սորված էր մօրմէն, որ եթէ աղջիկտեսի եկող ըլլար, 
կարենար պարծենալ իր տնային ձիրքերով։ Կամ՝ Համբարձում Խոճային գրա
դարանէն գիրք փոխ կ՚առնէր, տուն կը բերէր, որ հայրն ու մայրը գիշերները 
կարդային, եւ ինք լուռ ունկնդիրը ըլլար այդ բոլոր վէպերուն։ Երանելի օրեր էին 
հեռատեսիլի, համակարգիչի չգոյութեան։

Այդ նոյն աղջնակը պէտք էր հեռանար ընտանիքէն՝ իր ուսումը շարունակելու 
համար Հալէպի մէջ, մեծ մօր տունը մնար մի քանի տարի, մինչեւ իր ծնողքին 
վերջնական փոխադրուիլը Հալէպ, երկրորդականը աւարտէր, ուսուցչութեան 
սկսէր, յետոյ ամուսնանար, ընտանիք կազմէր, երեք զաւակի ծնունդ տար։
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Վերջ ի վերջոյ հասնելու համար Մ՜իացեալ Նահսւնգներ-Նիւ Եորք չորս վալիզ, 
երկու զաւակով, կեանքը զէրոյէն վերսկսելու։

Անուններու շարքը շատ երկար է բոլոր անոնց, որ իրենց յատուկ դրոշմը 
ձգած են անձիս կերտումին։ Ծնողքէս, քոյր֊եղբայրներէս անգին՝ 55 տարուայ 
կեանքի ընկերս է Ս՜իսաքը, որ ոչ միայն սիւնն է մեր ընտանիքին, այլ ապաւէնն 
ու յենարանը կեանքիս։

Ամէն ւսրժեչափ ետին ձգող հոգիի երկրաշարժներ ապրեցայ, երբ անդրա– 
նիկ ծնունդ աղջնակս կորսնցուցի մէկուկէս տարեկանին։ Յետոյ եկաւ 1988֊ի 
Սպիտակի երկրաշարժը, ապա 2011-ին Նիւ Եորքի զոյգ երկնաքերներուն գետ֊ 
նի հաւասար ըլլալը, իսկ անցեալ Սեպտեմբերին նախորդ վիշտերուն գերազան
ցողն էր հինգ հազար հայ նոր սերունդին նահատակուիլը։

Կեանքս հարստացնող շրջանն էր Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժա
րանի անօրէնութեան 
շրջանս, որ առիթ ընծա
յեց տարբեր տարիքի ու 
դիրքի անհատներու հետ 
ծանօթանալու, մեր ընկե֊ 
րային–
հասարակական կեանքը 
իր տարբերակներով ալ 
դիտելու։

Իւրաքանչիւրէն բան 
մը սորվեցայ, սիրեցի, 

յարգեցի, գնահատեցի 
ու երախտապարտ զգա

ցի կեանքիս մէջ թողած բոլոր ներդրումներուն համար։ Անկարելի է մէկ առ մէկ 
թուել այդ բոլոր հարիւրաւոր անհատներուն անունները։ Սակայն եթէ մէկ անուն 
արդար է ընդգծել, այդ պիտի ըլլայ 90 տարիքին մեզմէ հրաժեշտ առած Սի– 
լեա Հանտիկեանը, ՍՆԱՎ-ի հոգաբարձութեան անդամը եւ տասնամեակներ 
անվճար աշխատող հաշուապահը։ Սիլեան ինծի ժառանգ թողուց կեանքը դի
մագրաւելու իր քաջութիւնն ու անսակարկ նուիրումը Հայ Դպրոցին ու Եկեղեցտյ։

Անմնացորդ խոնարհումս ձեր իւրաքանչիւրին հոգիս ու կեանքս իմաստատ֊ 
րողձեր բոլորին ներդրումին համար։

ՍՆԱՎ-ի 30 ամեակը. ձւսխէն աջ՝ հոգաբարձութեան 
անդամներ Նոտհան Ատարեան, Սիլեա Հանտիկեան, 

Կրէյս Քէչեան եւ Արժ. Տ. Գառնիկ Քհնյ. Հալաճեան

Այս հատորին ծնունդը կը պարտիմ «ՍՓԻՒՌՔ» Գիտաուսումնական Կեդրո
նին, յատկապէս՝ Փրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանին եւ բացառիկ համբերատար ան
ձանձիր խմբագրող Դոկտ. Քնարիկ Աբրահամեանին։
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«ՍՓԻՒՌՔ» ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

ԱԶԷԶԷՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

Հրատարակութեան տնօրէն՝
ՎԱՀՐԱՄ ՄՆԱՑԱԿԱՆԷ ԱՆ

Խմբագիր՝
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Հւսմակարգչային ձեւաւորումը՝
ՀԵՐՄԻՆե ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ

Կողքի նկարը՛
ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶԻ

Չափսը՝ 70/100,1/16։ Ծաւալը՝ 27,5 տպ. մամուլ։ Թուղթը՝ օֆսեթ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։

Տպագրուել է «ՎՄՎ֊ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ հրատարակութեան տպւսրանում։ 
Հասցէն՝ Ազատութեան 24/11, հեռ.՝ 28 54 28 

ե–րոՅւ1։ VՈ̂V- բր̂ ոէ@V̂ հօօ.̂ օա 
ւո/»\ո̂ ր̂ո\։–րրէոէ.Ձու

է ր





Լ յ  րթւսկան եւ մշա– 

կրսթտյին գոր

ծիչ։ Ծնուել Է 1944-ին 

Սուրիւսյի ԱզԷզ գիւ– 

ղաքւսղաքում։ Նա խ 

նական կրթութիւնը՝

Ա զէզի Սա հա կեա ն  

Վարժարանում։

1956-ին անցել է 

Հւսլէպ, երկու տարի 

յաճախել Բեթէլ Աւե

տարանական Վա ր

ժարանը։ Միջնակարգ եւ երկրորդական ուսումը՝ Հալէպի ՀԲԸՄ Աազար Նաճարեան ֊  Գալուստ Կիւլ– 

պէնկեան Վարժարանում։ 1978-ին անցել է Նիւ Եորք (ԱՄՆ), յաճախել Պրուքլին եւ Քուինզ քօլէճները։ 

Հետեւել է մագիստրոսական ծրագրին համապատասխան վերապատրաստման դասընթտցներին։

1965-ին դասաւանդել է Հալէպի Կրթասիրաց Վարժարանում, 1974-ին՝ մի քանի ամիս նոյն վար

ժարանի տնօրէն մինչեւ մնայուն տնօրէնի նշւսնակուելը։ 1965-1978 թթ. գործուն մասնակցութիւն է 

բերել Կրթասիրաց Մշակութային Միութեան Վարչութիւնում՝ որպէս ատենադպրուհի եւ խորհրդա

կան։ Աշխատակցել է «Զարթօնք», «Նոր Այնթէպ», «Պայքար», «Շիրակ», «Նոր օր», «Մւսրմարա», 

«Ազդակ», «Հայրենիք», «Նոր կեանք» պարբերականներին, անգլերէնով՝ ՀԲԸՄ «Արարատ» գրակա

նին, «Արմինիըն Րիւիորթըր», «Միրըր Սփեքթեթըր» շաբաթաթերթերին։ Պաշտօնավարել է Ս. Վար– 

դան Առաջնորդարանի Շաբաթօրեայ Վարժարանում (1978-1987), ինչպէս նաեւ երեք տարի վարել է 

չափահասների համար երեկոյեան դասընթացներ։ Անդամակցել է Նիւ Եորք -  Նիւ ճըրզիի Թ ՄՄ -ի  

Վարչութեանը՝ որպէս խորհրդական եւ ատենադպրուհի (1978-1987)։ 1987-2001 թթ. եւ 2006-2017 թթ. 

Նիւ Եորքի Պէյսայտ շրջանի Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի (ՍՆԱՎ) տնօրէն։ 1984-ին 

Հայաստանի Կառավարութեան հրաւէրով մասնակցել է արտասահմանեան հայ ուսուցիչների վերա

պատրաստման դասընթացներին։ Արժանացել է մրցանակների եւ պատուոյ գնահատագրերի։ 

Պատուոյ մրցանակների շարքից կարելի է ընդգծել երկուսը.

Ա. Նիւ Եորք նահանգի Քուինզ քաղաքի նախագահ Քլէր Շուլմանի Հռչակագրով 1997-ի Նոյեմբե

րի 16-ը հռչակուելէ Զարմինէ Պօղոսեանի Օր։

Բ. 2014-ի Հոկտեմբերի 24-ին երկարամեայ մանկավարժ տնօրէնուհի Զարմինէ Պօղոսեանը 

ՍՆԱՎ-ի Հոգաբարձութեան կազմակերպած յատուկ միջոցառման ընթացքում Ն .Ս .Օ .Տ .Տ . Գւսրեգին 

Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսից պարգեւատրուել է «Ս. Սահակ -  Ս. Մեսրոպ» շքանշանով եւ Կա

թողիկոսական Կոնդակով՝ օրուայ Առաջնորդ Գերշ. Տ . Խաժակ Արք. Պարսամեանի ծեռամբ։

7ր^
X – ՍՓԻէՈՔ ՛ ԳԻՏԱՈՒԱՈէՍՆԱԿԱԼ ԿԵՆՏՐՈՆ


	ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԻ ՍԻՐՈՅ ԴԱՇԻՆՔԸ

	Ա) ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՐԷՆ

	(Քեռիիս 70 ամեակին առթիւ)

	(Արժ. Տ. Գարեգին Ա. Քհնյ. Քիրազեանի վախճանման առթիւ. 1923-2007)

	(Տէր Վրթանէս Ա. Քհնյ. Գալայճեանի վախճանումին առթիւ. 1939-2016)

	(Յուշ մը թոռնիկիմ Նարեկին հետ)

	ՄԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆԸ

	(Յուշեր - Հալէպի Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանէն)

	(Իրական դէպք զարմիկիս Հալէպի մէջ պատանդ բռնուելուն առթիւ)

	(Երուսաղէմէն Հսսլէպ մեր ոդիսականը)

	(Հանդիպում Սրբոց Նահատակաց Ամէնօրեայ Վարժարանի տնօրէնուհիի՝ Տիկ. Զարմինէ Պօղոսեանի հետ)


	Բ) ԿԵԱՆՔՍ ԴՐՈՇՄՈՂ ԱՆՁԵՐՈՒ ՀԵՏ

	(Նոյեմբեր 7 7, 7978 ֊ Փետրուար 24, 2001. մահուան Ա. տարելիցին առթիւ)

	(Վերամուտի առթիւ հայերէն լեզուի ուսուցիչիս՝

	Հայկ Պարիկեանին յիշատակին)

	(Յակոբ Ասատուրեանի ծննդեան 100 ամեակի առիթով)

	(Մայիս 2 2004-ին Պոսթընի մէջ տեղի ունեցած Այնթապի հերոսամարտին նուիրուած «Ոգեկոչում եւ մեծարանք» հանդիսութեան առթիւ)

	(Յետ եղեռնեան սերունդէն մեր դաստիարակ-ուսուցիչներուն յիշատակին)

	(Հայ կնոջ տարուան առթիւ)


	Գ) ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

	(Տիկին Սիրվւսրդ Գարամանուկին)

	Պեր6 ՖազլեաՆի յոբելեանի առթիւ


	Դ) ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՕՐԱԳՐԷՆ ԷՋԵՐ

	Պատկեր երկրորդ


	Ե) ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

	(Արայ Գալայճեանի «Օրը օրին» գրքին լոյս տեսնելուն առթիւ Մայրենի Հրատարակչութիւն, Ուոլթհէմ - 2000 (*)

	(Հանդիսավարի գրառումներէս)


	Զ)ՄԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԷՆ

	(Սեփական թղթակցութիւն «Պայքար»ի)

	(Հպարտ կոմիտասականը)


	է) ԱՅԼԵՒԱՅԼ...

	(Ցեղասպանութենէն վերապրողները փրկելու համար ՆԻՖ-ի Ամերիկեան Մարդասիրական Ֆոնտին ծնունդը)

	(«Սահմանում զինուորական էզոհուել»)

	(Գոնիւս, 1915 - Մայիս 9, 2006, Նիւ Եորք,

	Վուտսայտ, Հայ Կեդրոն, կը ներկայացնէ Զարմին է Պօղոսեան)

	(Խմբագրուհի Պայծիկ Գալայճեանի Միացեալ Նահանգներ գտնուելուն առթիւ)


	Ը) ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՆԵՐՇՆՉՈՒՄՆԵՐ

	Թ) ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՐՋ ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐ

	ՅԱՒէՏ ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ

	ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


