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Տեսանկիւն

Արցախը Հեռու Պահեցէ՛ք Աժան Ամբոխավարութենէ
Վերջին քանի մը ամիսներուն ինչպէս
այլ ազգային արժէքներ, Արցախն ալ
թիրախ եղաւ ներքին նետարձակումներու
եւ աւելորդաբանութեան:
Այսօր մինչ Հայաստանի Ազգային ժողովի ընտրութիւնները կը մօտենան, Արցախը դարձեալ կը յայտնուի աժան ամբոխավարութեան հորիզոնին վրայ:
Մինչ Արցախը արժէք մըն է մեզի համար, որ կը խորհրդանշէ հայ ժողովուրդի զինուորական յաղթանակը, պապենական հողերու վերատիրացումը եւ
հողային ընդլայնումը, որ չէ պատահած Մեծն Տիգրանի օրերէն ի վեր, մարդիկ
կան, որ նսեմացնել կը փորձեն հայ ժողովուրդի արժանապատուութեան հետ
կապուած ու արեան գնով ձեռք բերուած յաղթանակը՝ զայն նուազ կարեւոր
համարելով մերօրեայ, տակաւին իրավիճակն ու յաջողութեան համայնապատկերը անորոշ ու չուրուագծուած ինչ-որ յեղափոխութենէ մը: Կան ուրիշներ, որ
այս այպանելի գործընթացը որդեգրած են՝ փորձելով անոր ղեկավարութեան
հասցէին շատ յաճախ անստոյգ եւ կասկածելի ապատեղեկութիւն տարածելով:
Ցաւալին այն է, որ այս ապատեղեկութիւնն ու բամբասանքը կը կատարուի ոչ
թէ միայն դեղին մամուլով կամ ընկերային համացանցի կեղծ հաշիւներով, այլ
երկրին ամենաբարձր աստիճանի ղեկավարութեան գլուխը անցած մարդոց
պաշտօնական յայտարարութիւններով:
Վերջերս, Արցախի կամ ղարաբաղցի ղեկավարները կ'ամբաստանուի՛ն՝
յայտարարուելով, որ անոնց որդիները հայոց բանակին չեն ծառայած, մինչ
գրեթէ չկայ Արցախի մէջ գործած ու գործող ղեկավար, որ ինքը նաեւ իր որդին
կամ որդիները չեն ծառայած Արցախի ազատագրման կամ անոր սահմաններու
պահպանման գործին լծուած հայոց բանակին: Իսկ եթէ խօսքը Հայաստանի
ղեկավարութիւնը ատեն մը ստանձնած ղարաբաղցի ղեկավարներու մասին է,
ապա անոնցմէ մէկուն, ո՛չ թէ մէկ, այլ երկու զաւակներն ալ ծառայած են ինչպէս
նաեւ ինք, իսկ միւսին մեղքը չէ, որ տղայ զաւակ չէ ունեցած, սակայն փոխարէնը
ինք անձամբ եւ պատուով ծառայած է բանակին, ղարաբաղեան մարտերու
ամենաթէժ օրերուն:
Իսկ եթէ ղարաբաղցի ղեկավարներուն զաւակները լուռ ու մունջ ծառայած
են ու կը ծառայեն ու անոնց ծնողները ինքնաթիռներով ու մեծ փրոփականտով
չեն այցելած իրենց զաւակներուն ծառայած զօրակայանները կամ դիրքերը,
այս չի նշանակեր, որ անոնք չեն ծառայած:
Եթէ կատարուածը ամբոխավարութիւն է, անշուշտ կը ցաւիմ անոր համար,
սակայն եթէ տեղեկութիւններու անբաւարարութիւն է ու պատկերացումներու
արդիւնք, ապա տասնապատիկը կը ցաւիմ:
Ի միջի այլոց, ամօթ է հայրենիքի ծառայութեան համար իր ամենաթանկագինը
տրամադրած ոեւէ մարդ խօսի անոր մասին կամ որպէս ժողովրդականութեան
կամ ընտրապայքարի նիւթ ծառայեցնէ զայն այնպէս մը, որ կարծէք ան
լաւութիւն կամ ողորմութիւն կ'ընէ իր ազգին...:
Ազնուութիւնն ու մեծութիւնը կը պահանջեն, որ նման յայտարարութիւններ
ընող մարդիկ յիշեն ու անդրադառնան, թէ իրենց կը լսեն մայրեր, որոնց
որդիները գացած են ծառայութեան եւ... չեն վերադարձած: Ի՞նչ ընեն այդ հերոս
տղաքը, որ ղեկավար հայրեր չեն ունեցած, որ իրենց մասին փրոփականտէ
կամ բեմերուն վրայ բարձրաձայնէ յեղափոխութենէ-յեղափոխութիւն կամ
ընտրութենէ-ընտրութիւն:
Յարգանք այդ տղոց, որ ո՛չ միայն լուռ ու մունջ ծառայած են հայոց բանակին,
այլեւ իրենց կեանքը տուած են հայրենիքի համար:
Իսկ դո՛ւք, լաւ իմացէք, որ Արցախը կարմիր գիծ է: Հեռու պահեցէ՛ք զայն
ամէն տեսակի ամբոխավարութենէ ու քաղաքական արկածախնդրութենէ:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Պատրաստ Ենք Դիմադրելու Հարաւային
Սահմանին Ծայր Առնող Որեւէ Հաւանական
Ճգնաժամի. Լիբանանեան Բանակ

Երէկ լիբանանեան բանակը նշեց, որ ամբողջապէս պատրաստ է արձագանգելու Իսրայէլի հետ սահմանային գիծի վրայ որեւէ հաւանական ճգնաժամի, բայց լիբանանեան կողմի պարագային իրավիճակը խաղաղ է եւ կայուն:
Նշենք, որ երէկ առաւօտեան կանուխ Իսրայէլ յայտարարեց, որ սկսած է
ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու՝ միտուած անցափակելու այն ներքնուղիները,
որով, ըստ իսրայէլեան բանակի, Հըզպալլան յաջողած է անցնիլ հիւսիսային
Իսրայէլ:

Աուն Յանձնարարեց Պըրրիին Եւ Հարիրիին, Որ Քննարկեն
Սահմանային Զարգացումները

Երէկ նախագահ Միշէլ Աուն պատուիրեց, որ անվտանգութեան գործակալութիւնները հետեւին հարաւային սահմանին տիրող իրավիճակին յետ
իսրայէլեան այն յայտարարութեան, ուր կը նշուի, որ կառավարութիւնը սկսած
է գործողութիւններ ծաւալել Հըզպալլայի կողմէ ապօրինաբար փորուած
ներքնուղիները անցափակելու ուղղութեամբ:
Աուն յանձնարարեց նաեւ խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիին,
վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիին եւ հրամանատար Ժոզէֆ
Աունին, որ քննարկեն Իսրայէլի սոյն յայտարարութիւնը:

Հայրենի Èáõñ»ñ

Սու-25-ի Վթարի Վայրը Յայտնաբերուած է.
Երկու Օդաչուները Զոհուած

ՀՀ զինուած ուժերու Սու-25 մարտական
օդանաւի վթարի վայրը Մարալիկի լեռնային
տարածաշրջանին մէջ: Մահացած օդաչուներն
են փոխգնդապետ Արմէն Բաբայեանն ու
աւագ սպայ Մովսէս Մանուկեանը: Այս մասին
ֆէյսպուքի իր էջին մէջ գրած է ՀՀ ՊՆ մամուլի
քարտուղար Արծրուն Յովհաննիսեան:
Դեկտեմբեր 4-ին, մօտ ժամը 10.20-ին,
կորսուած է կապը ամենօրեայ մարտական պատրաստութեան ծրագրով
ուսումնամարզական թռիչք իրականացնող ՀՀ զինուած ուժերու Սու-25
մարտական օդանաւին հետ:
Ինքնաթիռը թռչած էր ժամը 10.06-ին` Գիւմրիի օդակայանէն:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Ֆրանսայի Իշխանութիւնը Վառելիքի Գիներու Աճի Յետաձգում
Սահմանեց Վեց Ամիսով

Ֆրանսայի իշխանութիւնը պաշտօնապէս պենզինի եւ վառելանիւթի գիներու աճի յետաձգում կը
սահմանէ վեց ամիսով: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, Դեկտեմբեր 4ին յայտարարած է հանրապետութեան վարչապետ Էտուար
Ֆիլիփը՝ ելոյթ ունենալով Մատինիոնեան պալատին
մէջ: Մեքենաներու քսաիւղի կայաններու սակացոյցին վրայ յետաձգումի սահմանումը «դեղին բաճկոնաւորներու» շարժումի մասնակիցներու պահանջներէն մէկն էր: «Ոչ մէկ հարկ կրնայ
հասարակութեան միասնութենէն թանկ ըլլալ»,-

ըսած է Ֆիլիփը: «Ես անսացի ֆրանսացիներու
ցասումին»,- յաւելած է ան:
Նաեւ երկրին մէջ որոշուած է կէս տարիով
յետաձգել մեքենաներու թեքնիկական հսկողութեան նոր կանոններու սահմանումը:
«Ես այդ նոր կանոնները կը կասեցնեմ կէս
տարիով»,- ըսած է վարչապետը: Անոր հետ մէկտեղ ան խոստացած է յառաջիկայ բանակցութիւններուն հասնիլ աւելի մատչելի համակարգի
ընդունման, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»ը:

ՄԱԿի ԱԽը Ֆրանսայի Եւ Բրիտանիոյ Պահանջով Կը Քննարկէ
Իրանի Հրթիռային Փորձարկումները

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն
պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը առաջին անգամ լոյս է ընծայել
հոգելոյս Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեանի
բանախօսութիւնները մէկ ժողովածուով` «Ազգային
բանախօսութիւններ» խորագրի ներքոյ:
Հատորն ընդգրկում է «Հայուն անցեալը,
ներկայն եւ ապագան», «Հայութեան հոգին», «Հայ
ազգութիւն», «Միութիւն հայութեան», «Կարօտ
եմք» եւ «Հայ երիտասարդութիւն» բանախօսութիւնները: Վերջիններիս մէջ արտացոլուած են
Օրմանեանի պատմափիլիսոփայական, կրօնագիտական, սոցիալ-բարոյական, քաղաքական եւ
սահմանադրաիրաւական հայեցակարգերը, որոնցում փաստարկուում են ազգագոյութեան հիմքերը,
հայութեան քաղաքակրթական ինքնութիւնը, Հայ
եկեղեցու պատմական դերն ու ազգային էութիւնը,
ազգային սահմանադրական քաղաքականութեան
միտումները, ազգի առջեւ հայ անհատների պարտաւորութիւնները ու հայութեան ապագայի տեսլականը:
Գիրքը տպագրուել է «Սարգիս Գաբրիէլեան»
հիմնադրամի մեկենասութեամբ:
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Անթի Ամաթուս Աարնէ

ՄԱԿի Անվտանգութեան խորհուրդը Ֆրանսայի
եւ Մեծն Բրիտանիոյ նախաձեռնութեամբ փակ
խորհրդակցութիւններ պիտի ունենայ Իրանի
հրթիռային փորձարկումներուն շուրջ: Այդ մասին,
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, «ԹԱՍՍ»ին
յայտնած է ՄԱԿին առընթեր Ֆրանսայի մշտական
ներկայացուցչութեան պաշտօնական ներկայացուցիչ Ալեքսիս Մոջասքին: «Իրանի հրթիռային փորձարկումներուն շուրջ խորհրդակցութիւնները տեղի կ'ունենան վաղը առաւօտեան փակ ձեւաչափով»,- երէկ
ըսած է ան: ԱԽի առաւօտեան նիստը կը սկսի
ժամը 10:00ին (Լիբանանի ժամանակով ժամը
17:00ին):
Դեկտեմբեր 1ին ԱՄՆի պետական քարտուղար
Մայքլ Փոմփէօն յայտարարած է, որ Թեհրանը
միջին հեռահարութեան ձգաբանական հրթիռի
փորձարկում իրականացուցած է՝ հակառակ ՄԱԿի
ԱԽի 2231 բանաձեւին: Ըստ իրեն՝ խօսքը կը
վերաբերի «միջին հեռահարութեան ձգաբանական
հրթիռի, որ կրնայ մի քանի մարտագլխիկ կրել»: Ի
պատասխան Իրանի զինուած ուժերու պաշտօնական ներկայացուցիչ, ռազմական միաւորումի
հրամանատար Ապոլֆազլ Շեքարչին Դեկտեմբեր
2ին յայտարարած է, որ երկիրը կը շարունակէ
հրթիռային փորձարկումները իր պաշտպանունակութիւնը ամրապնդելու համար, ԱՄՆի նախագահ
Տոնալտ Թրամփ Մայիս 8ին յայտարարած է, որ
Ուաշինկթընը դուրս կու գայ միջուկային ծրագիրին
վերաբերեալ Իրանի հետ համաձայնագիրէն եւ կը
Անթի Ամաթուս Աարնէ (ֆին.՝ Antti Amatus
Aarne, 5 Դեկտեմբեր 1867, Փոռի, Ֆինլանտա – 5
Փետրուար 1925, Հելսինքի, Ֆինլանտա), ֆինլանտացի բանահաւաք, բանասէր, բովանդակային համակարգող։
1893-1898 թուականներուն սորված է Սենթ
Փեթերսպուրկի մէջ, 1908 պաշտպանած է «Հեքիաթներու համեմատական ուսումնասիրութիւն»
թեմայով ատենախօսութիւնը։ 1911 թուականէն
Հելսինքիի համալսարանին մէջ դասաւանդած է
«Ֆինլանտական եւ համեմատական բանահիւսութիւն» նիւթը, որով 1922 թուականին ստացաւ
փրոֆէսորի աստիճան։
Ստեղծագործութիւն
Աանրէն կը հանդիսանայ այսպէս կոչուած
ֆիննական բանահիւսութեան պատմա-աշխարհագրական դպրոցի հիմնադիրը: Ան մշակած եւ
հիմնաւորած է համեմատական մեթոտը, տուած է
անոնց օրինակները ժողովրդական ստեղծագործութիւններով` հեքիաթներով, հանելուկներով,
երգերով: Մշակած է համեմատական վերլուծու-

վերականգնէ Իրանի դէմ բոլոր պատժամիջոցները,
այդ կարգին՝ պատժամիջոցները այն երկիրներուն
նկատմամբ, որոնք առեւտուր կ'իրականացնեն
Իրանի հետ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՍՊԻՏԱԿԻ
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ
30-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ

Այսու կու գանք տեղեկացնելու
լիբանանահայութեան, որ 7 Դեկտեմբեր 1988-ին
Հայաստանի Սպիտակ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած
երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի առիթով, Ուրբաթ, 7
Դեկտեմբեր 2018-ի առաւօտեան ժամը 11:30-ին,
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, հոգեհանգիստ պիտի կատարուի երկրաշարժին զոհւած հայորդիներու հոգիներուն խաղաղութեան համար:
Հոգեհանգստեան արարողութեան պիտի նախագահէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոս։
Կոչ կ՛ուղղենք բոլորիդ եւ յատկապէս Պուրճ Համուտի պաշտօնեաներուն, գործատէրերուն եւ գործաւորներուն 30 վայրկեան դադար տալ իրենց
աշխատանքին եւ մասնակցելով հոգեհանգստեան
արարողութեան` յարգել զոհուած հայորդիներու յիշատակը:
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
թեան մեթոտաբանութիւնը եւ դասակարգած
բանահիւսական ստեղծագործութիւնները: Իր
«Հեքիաթներու տիպերու դասակարգումը» (1910)
աշխատութեամբ հիմք դրած է հետագայ նման
ուսումնասիրութիւններու
համար:
Հետագայ
տարիներուն շարունակած է աշխատիլ բանահիւսական գործողութեանց դասակարգումին վրայ`
զայն համալրելով ամերիկացի հետազօտող Սթիթ
Թոմփսոնի եւ գերմանացի գիտնական ՀանսԵորկ Ութերի օրինակներով: Աանրէի կատարած
դասակարգումը այսօր ալ կ'օգտագործուի:
Հեղինակ է նաեւ «Հեքիաթներու համեմատական ուսումնասիրութեան հիմունքներ» (1913),
«Հեքիաթները գրականութեան ծիրին մէջ» (1914),
«Բանաւոր հանելուկներու համեմատութիւն» (հատոր 1-3, 1918) աշխատութիւններու: Ռուս բանագէտ Նիքոլայ Անտրէեւը 1929 թուականին հրատարակած է «Հեքիաթներու սիւժեներու ցուցիչը
ըստ Աարնէի համակարգի», ուր Աարնէի մշակած
հիմունքները կը կիրարկուին ռուս եւ ուքրանական
բանահիւսութեան ուսումնասիրութեան մէջ:
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Vedere Napoli e Dopo morire...
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ
Առանց մայթի փողոցին մէջ, «Նատի էլ Մասրի» մարզադաշտին միջակ բարձրութեամբ ցանկապատը, թրամվայներու գիծին զուգահեռ կ'երկարէր ու մինչեւ առաջին
անկիւնադարձին վրայ գտնուող սրճարանի պատին կը
հասնէր:
Դուրսը շարուած աթոռներէն քիչ ասդին, Գահիրէի
նամակատուներու գլխաւոր գրասենեակը, Նատիին գորշ
գոյնով ցանկապատին վրայ միջակ մեծութեամբ, հանրային կարմիր նամակատուփ մը տեղաւորած էր: Այդ
տուփը թաղեցիներուն համար, տուներէ հեռու գտնուող
իրենց սիրելիներուն լուր տանողն էր, իսկ մեր պարագային ալ՝ 1949ին ընտանիքով Հայաստան գաղթած հօրաքրոջս հետ կապ պահելու գրաւականը:
Ամեն անգամ երբ իրմէ նամակ ստանայինք, յաջորդ օրը
- Տղաս, հօրաքրոջդ նամակին չմոռնաս պատասխանելու,- կը յիշեցնէր մայրս:
Տան մէջ նամակ գրող եւ ազգականներէ ստացուած
նամակներ կարդացողը ես էի: Հօրաքրոջս գրած նամակներուս պահարաններուն վրայ «Վերին Չարպախ» հասցէն կը գրէի եւ կարմիր նամակատուփէն ներս կը նետէի:
Շաբթուան մէջ որոշ օրերու կէսօրէ վերջերը, շարժակաւոր հեծանիւ մը տուփին առջեւ կը կենար: Նամակատունէն եկած պաշտօնեայ մը կ'իջնէր եւ հետը բերած
կաշիէ տոպրակի մը երկաթէ շարժական բերանը տուփին տակ կը հրէր: Կարմիր նամակատուփը վարէն
անմիջապէս կը բացուէր եւ պաշտօնեան պարունակութիւնը տոպրակին մէջ պարպելէ յետոյ կը մեկնէր:
Գրած նամակս Հայաստան կ'երթար, պատասխանը
չէր ուշանար եւ հօրաքս մեզմէ ուրիշ նամակներ կ'ակընկալէր...
Սակայն հօրաքս իր կողմէ շատ լուրեր չունէր մեզի
տալիք եւ նամակները սովորաբար «մենք լաւ ենք,
հանգիստ ենք, միայն ձեր կարօտը կը քաշենք»ով
լեցուած կ'ըլլային: Իրմէ եկած լուրերը սահմանափակ
էին:
Մայրս հօրաքոյրս լաւ կը ճանչնար: Ամուսնանալէն
անմիջապէս յետոյ, գացած եւ անոր յարկին տակ բնակած
էր: Երկուքին տարիքի տարբերութիւնը մեծ էր եւ մայրս
իր տալոջ յարգանքով «մամա» կը կոչէր:
Սակայն իբրեւ ընտանեկան ուրիշ կապ, մայրս դեռ
քոյր մըն ալ ունէր որուն մկրտութեան ճիշդ անունը չգիտցըւելով, որբանոցին մէջ մեծերը Մաքրիկ դրած էին
պզտիկ ատենին:
Մայրս շատ կը սիրէր իր քոյրը եւ միշտ տեսութեան
կ'երթար անոր: Սակայն ան նոյն համեմատութեամբ չէր
փոխադարձեր մօրս այցելութիւնները: Իր բնակած թաղին մէջ հայ ընտանիքներ շատ կային եւ թերեւս դիւրութեան կամ մօտիկութեան պատճառաւ, աւելի անոնց
հետ կը տեսակցէր:
Ես կը սիրէի մօրաքիս՝ մեր տունը եկած օրերը, եւ այդ
տարիքիս արդար չէի տեսներ մօրս եւ իր քրոջ այցելութիւններուն մեծ անհամեմատութիւնը, ու հետագային ալ
գիտնալով, որ մօրաքիս ընտանիքը բազմանդամ էր ու
հոգերն ալ շատ՝ երբ մեծցայ, այս գաղափարս չփոխեցի:
Մօրաքս ունէր ամուսին մը, Կարպիս անունով տղայ
զաւակ մը եւ չորս աղջիկներ, որոնցմէ երեքին անունները
ֆրանսական էին: Իր հինգ զաւակներէն միայն երկուքը
մօտ էին տարիքիս: Լուսինը եւ Մատլէնը... Լուսինը ինձմէ
երկու տարի մեծ էր, իսկ Մատլէնը՝ մէկ տարի պզտիկ:
Ամէն անգամ երբ մեր տունը գային, Լուսինը իրենց
քովի յոյն դրացիէն սորված քանի մը յունարէն բառեր կը
սորվեցնէր եւ հայերէն երգեր կ'երգէր ինծի:
Ականջս երգերու համար լաւ էր ու ես երգածները
շուտով կ'երգէի:
Անգամ մը կը յիշեմ «Իմ հեռաւոր հայրենիք»ը երգեց:
Ուրիշ անգամ ալ տարբեր երգ մը, որ անուն չունէր եւ
ամէն անգամ երբ յիշել ուզէի, մտքիս մէջ «Լուսինին

երգը» կը փնտռէի:
Լուսինին անունը ճիշդ չէի գիտեր: Երբեմն կը կարծէի,
թէ Լիւսի է, ուրիշ անգամ ալ Լուսի, Լուսին կամ Լուսիկ:
Սակայն այդ կարեւոր չէր, որովհետեւ որ տարբերակով
որ կանչէի, ան կը պատասխանէր: Բայց այսօր չեմ յիշեր՝
ճիշդ ի՛նչ պատճառաւ, երգին համար ես «Լուսին»
տարբերակը զատած էի, եւ անունն ալ մտքիս մէջ
«Լուսինին երգը» դրած էի:
Երգը դիւրին էր եւ բառերն ալ անիմաստ ըսուելու
աստիճան պարզ:
Ան այսպէս կը սկսէր
Անձրեւ կու գայ ձիւն կու գայ
Հաճի պապան տուն կու գայ
Փիլաւ կ'եփենք իւղ չի կայ
Քել Մարտիրոսին տեղ չի կաաա՜յ
Լուսինը կամ Լուսի ն, խնդալով կ'երգէր այս երգը եւ
վերջաւորութեան, երբ «չի կայ»ին հասնէր, բառը
եռապատիկ կ'երկնցնէր ու ափերով համաչափ ծափ կը
զարնէր: Վստահ չեմ գիտեր՝ ի՛նչ էր պատճառը, բայց
թերեւս Հաճի պապային ձիւնի մէջ տուն գալը ենթագիտակցաբար Կաղանդ պապային նմանցուցած ըլլալուս,
երգը առաջին մէկ օրէն սիրեցի եւ դեռ մինչեւ այսօր ալ
երբեմն անձրեւոտ օրերուն կը յիշեմ:
Անկէ վերջ այդ երգը մեր տան մէջ սովորական
դարձաւ եւ ամէն անգամ երբ մեզի գար, այս երգը միասին
կ'երգէինք:
Օր մը հետաքրքրուած Լուսիկին հարցուցի, թէ ո՞վ էր
Հաճի պապան: « Չեմ գիտեր» պատասխանեց:
- Էհ հապա Քել Մարտիրո՞սը...
- Ան ալ չեմ գիտեր,- պատասխանեց:
- Ինչո՞ւ քել է Մարտիրոսը...
Լուսինը չպատասխանեց: Երեսին նայեցայ, այդ վայրկեանին ինծի բարկացած երեւցաւ: Մտքիս մէջ փորձեցի
պատճառը հասկնալ, բայց չկրցայ:
- Արդեօք չգիտցած բաներու մասին ըրած հարցումներէս նեղացա՞ւ,- խորհեցայ ու այլեւս ուրիշ հարցումներ
չըրի:
Մօտաւորապէս ամիս մը ետք, Կաղանդի դպրոցական
արձակուրդի առաջին օրերուն, մօրաքս մեզի այցելութեան պիտի գար: Վստահ չէի, բայց ներսէս յուսացի, որ
Լուսինը կամ Մատլէնն ալ հետը բերէր, որպէսզի միասին
խաղայինք ու զուարճանայինք:
Առաւօտը ամբողջ սպասեցի, բայց մօրաքս եւ աղջիկները մէջտեղ չելան: Կէսօրէ ետք որոշեցի չսպասել եւ
նախորդ գիշերուան՝ հօրաքրոջս գրած նամակս կարմիր
նամակատուփին մէջ նետելու համար փողոց իջայ:
Երեք կամ չորս օր առաջ հօրս տուած շաբաթականը
դեռ գրպանս էր: Անկիւնադարձի ծուռ փողոցի միւս
ծայրին գիտէի, որ ձկնավաճառի խանութ մը կար: Տէրը
ապակիէ ցուցափեղկերու ետեւ ոտքի կեցած՝ ամբողջ
օրը օձաձուկ կը տապկէր: Առանց փուշի բարակ
ողնայարով օձաձուկի ալիւրոտ կտորները, սխտորի,
քոմինի եւ ուրիշ համեմներու մէջ կը թաթխէր եւ առջեւի
տապակի տաք իւղին մէջ կը նետէր: Ձուկը գրեթէ եռացող
իւղին մէջ շուտով կը տապկուէր եւ ախորժաբեր հոտը,
ցուցափեղկէն դուրս ելած ծխնելոյզէն, անմիջապէս մինչեւ փողոցին ներսերը կը տարածուէր:
Չդիմացողները կը մօտենային եւ աժան գինով ձուկ
կը գնէին:
Խանութպանը առջեւի տրցակ մը թուղթերէն հատ մը
կը փրցնէր, անով «օրթաս» կը շինէր եւ, օձաձուկի տաք
կտորներ մէջը լեցնելով, յաճախորդին կ'երկարէր: Ես կը
սիրէի այդ խանութպանին գործածած համեմները եւ
ուրիշ անգամներ ալ գնած էի իր ծախած թարմ օձաձուկերէն, սակայն այն օրը ձուկ չէր ուզածս եւ մասնաւոր
նախընտրութիւն ալ չէի զգար մէջս:
Որոշեցի ձկնավաճառի խանութին շուրջերը աննպատակ թափառիլ:
Անցայ քովի փողոցին մէջտեղերը գտնուող աթթար ի

մը առջեւէն, ուր խռնուած ու խորունկ խանութի մուտքին
երկու կողմերը, քով-քովի շարուած եւ վար ծալուած
բերանով պարկերու մէջ կային զանազան գոյներով եւ
հոտերով համեմներ ու հունտեր, փշրուած կամ բնական
չափով դաշտերէն քաղուած հոտաւէտ բոյսեր եւ տարբեր
հիւանդութիւններ բուժող շատ ժողովրդական խոտեր:
Ես կը սիրէի Գահիրէի խայտաբղէտ եւ հոտերով լեցուն բոլոր աթթար ի խանութները, ուր հասարակ ժողովուրդը կը յաճախէր ու դեղարանի տեղ ալ կը գործածէր:
Շարունակեցի քալել ու ճամբուս վրայ հսկայ տակառներու մէջ փողկի, վարունգի «թուրշի» եւ աղած սարտին
ծախող խանութէ մը քիչ անդին, մեր դրացի յոյն Տիմիթրի
եղբայրներուն փողոցը մտայ: Անոնց նեղ ճակատով
նպարավաճառի խանութին դիմաց, անցեալ դարէն մնացած, հին ու փոշիոտ միայարկանի շէնք մը կար: Առաջին
նայուածքով դուրսէն լքուած տունի տպաւորութիւն կու
տար: Սակայն շինութեան ոճը գեղեցիկ էր, եւ հակառակ
օրուան ճաշակին համար շատոնց նորոյթէ դադրած
ըլլալուն՝ ես դեռ գեղեցիկ կը գտնէի: Ասկէ զատ անոր
փողոցին գրեթէ մինչեւ կէսին յառաջացող գոց պատշգամին մասին զիս հետաքրքրողը, հիներուն առանց դուրսի
տեսողութիւնը գոցելու, եւ ներսը զով պահելու նպատակաւ շինած ցանցակերպ կամ երբեմն ուրիշ ձեւերով ալ
աշխատուած փայտէ վանդակորմն էր: Այդ հիւսուած
վանդակորմը տան մտերմութիւնը դուրսի հետաքրքիր
աչքերէ հեռու կը պահէր, իսկ պատշգամին ծանրութիւնը
վերցնող, տակի աշխատուած փայտէ հաստ գերաններն
ալ շինութեան գեղեցիկ ոճը կ'ամբողջացնէին...:
Սակայն անցեալէն դեռ ոտքի մնացած այդ տունը, իր
տեսակին մէջ միակն էր Տիմիթրիներու փողոցին մէջ:
Գահիրէի մէջ շատ չկային այլեւս այդ տուներէն...
Վարը՝ Տիմիթրիներու խանութին քով, փողոցի
մայթէն աստիճան մը բարձր, պատուհանի միշտ բաց
փեղկերով, շաքար ծախող խանութ մը կար: Ճակատին,
անուն եւ ներսը ծախուած ապրանքի մասին ակնարկութիւն չկար: Սակայն խանութը ճանչցուած էր եւ թաղեցիները գիտէին թէ ներսը «Նատտաղա»ներ կը շինուէր ու
կը ծախուէր: Անոնց պէս ես ալ գիտէի եւ կէսօրէ վերջերը
յաճախ կ'անցնէի ու Նատտաղաներ կը գնէի տիրոջմէն:
Անոնք շաքարեղէգի ռուպով, հալած շաքարով եւ ուրիշ
բաղադրութիւններով պատրաստուած յատուկ եգիպտական համեղ շաքարներ էին, որ դիւրին չէին գտնուեր
ամէն տեղ: Քոյրս ու ես շատ կը սիրէինք հոն շինուած այդ
«Նատտաղա»ները եւ գնելու համար երբ խանութին
մօտենայի, արդէն դուրսէն մկրատով «Նատտաղա»
կտրելու ձայներ կը լսէի...:
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ºáõí»ÝÃÇõë ²å³Ñáí»ó Æñ îáÙëÁ

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ 5¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ
¿ñ ¼©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç §úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿¦ ¬ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ ·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ«
áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÈÇáÝ ù³Õ³ùÇ §Îñáõ÷³Ù³ êÃ³ïÇáõÙ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ
íñ³Û£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óùáí »õ ³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ
ÏáÉ»ñ ã³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ëÏÇ½µÁ ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñÁ
ß³ñÅ»ó³Ý »õ 55¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ øáñÝ¿« î»÷³ÛÇ ·»Õ»óÇÏ ÷áË³ÝóáõÙÁ ÏáÉÇ
í»ñ³Í»ó£ §êÇÃÇ¦ ãáõß³ó³õ »õ 62¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ È³÷áñÃ Ýß³Ý³Ï»ó
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« î³õÇï êÇÉí³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ÜáÛÝ øáñÝ¿Ý
81¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬1« ¹³ñÓ»³É î»÷³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ
83¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²Ïáõ»ñû ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« Ø³Ññ¿½Ç
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 2¬2 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ²Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ØáÝ³ùû 2¬0
- äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï ¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²ÃÉ©Ø³ïñÇï 12 Ï¿ï 9¬6« 2¬äáñáõëÇ³ 10 Ï¿ï 8¬2
´©ËÙµ³Ï© öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬2
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 1¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 13 Ï¿ï 13¬4« 2¬ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 7 Ï¿ï 5¬6
¶©ËÙµ³Ï© ¬ Ü³÷áÉÇ ¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 3¬1
¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 2¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ü³÷áÉÇ 9 Ï¿ï 7¬4« 2¬ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 8 Ï¿ï 13¬8
¸©ËÙµ³Ï© ¬ öáñÃû ¬ Þ³Éù¿04 3¬1
¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ ¬ Î³É³Ã³ë³ñ³Û 2¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬öáñÃû 13 Ï¿ï 12¬4« 2¬Þ³Éù¿04 8 Ï¿ï 5¬4£
º©ËÙµ³Ï© ¬ ¾Û Æ ø¾Û ²Ã¿Ýù ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù 0-2
- ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ ä»ÝýÇù³ 5-1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 13 Ï¿ï 12¬2« 2¬²Û³ùë 11 Ï¿ï 8¬2
¼©ËÙµ³Ï© úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 2-2
¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ ¬ Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù 2-3
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 10 Ï¿ï 14¬5« 2¬ÈÇáÝ 7 Ï¿ï 11¬10
¾©ËÙµ³Ï© ¬ èáÙ³ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 0-2
¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ ¬ ìÇùÃáñÇ³ öÉ½¿Ý 1-2
¸³ë³õáñáõÙ©1¬è¿³É Ø³ïñÇï 12 Ï¿ï 12¬2« 2¬èáÙ³ 9 Ï¿ï 10¬6
À©ËÙµ³Ï© ¬ ºáõí»ÝÃÇõë ¬ ì³É»ÝëÇ³ 1-0
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ º³ÝÏ äáÛ½ ä»éÝ 1-0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ºáõí»ÝÃÇõë 12 Ï¿ï 8¬2« 2¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 10 Ï¿ï 6¬2

ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ìÇ×³Ï³Ó·áõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý Ä©ÊÙµ³ÏÇÝ Ø¿ç

ÆñÉ³Ýï³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù î³åÉÇÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ºõñáå³ÛÇ 2020¬Ç
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý íÇ×³Ï³Ó·áõÃÇõÝÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ï³ë ËÙµ³ÏÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï©²Ý·ÉÇ³« â»ËÇ³« äáõÉÏ³ñÇ³« ØáÝÃ»Ý»Ïñû« øáëáíû
´©ËÙµ³Ï©öáñÃáõÏ³É« àõùñ³ÝÇ³« ê»ñåÇ³« ÈÇÃáõ³ÝÇ³« ÈÇõùë»ÙåáõñÏ
¶©ËÙµ³Ï©ÐáÉ³Ýï³« ¶»ñÙ³ÝÇ³« ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³« ¾ëÃáÝÇ³« ä»É³éáõëÇ³
¸©ËÙµ³Ï©¼áõÇó»ñÇ³« ¸³ÝÇ³« ÆñÉ³Ýï³« ìñ³ëï³Ý« ÖÇåñ³ÉÃ³ñ
º©ËÙµ³Ï©Êñáõ³ÃÇ³« Î³É¿ë« êÏáíïÇ³« ÐáõÝ·³ñÇ³« ²ïñå¿Û×³Ý
¼©ËÙµ³Ï©êå³ÝÇ³« Þáõ¿ï« Üáñí»ÏÇ³« èáõÙ³ÝÇ³« ü³ñû ÎÕ½©« Ø³ÉÃ³
¾©ËÙµ³Ï©È»Ñ³ëï³Ý« ²õëïñÇ³« Æëñ³Û¿É« êÉáí»ÝÇ³« Ø³Ï»¹áÝÇ³« È³ÃíÇ³
À©ËÙµ³Ï©üñ³Ýë³« ÆëÉ³Ýï³« ÂáõñùÇ³« ²Éå³ÝÇ³« ØáÉïáí³« ²Ýïáññ³
Â©ËÙµ³Ï©ä»É×Çù³« èáõëÇ³« êÏáíïÇ³« ÎÇåñáë« Ô³½³Ëëï³Ý« ê³Ý Ø³ñÇÝû
Ä©ËÙµ³Ï©Æï³ÉÇ³« äáëÝÇ³ Ð»ñó»ÏáíÇÝ³« üÇÝÉ³Ýï³« ÚáõÝ³ëï³Ý«
Ð³Û³ëï³Ý« ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿³É Ø³ïñÇï 5¬ñ¹ ¸ÇñùÇÝ ìñ³Û

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 14¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ¬ §ì³É»ÝëÇ³¦ ÙñóáõÙÁ£ 6¬ñ¹
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 11¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §ì³É»ÝëÇ³¦Ç ¹¿Ù »õ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Çñ 7¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ êïáñ»õ

ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ È»Ï³Ý¿ë 2¬4« ¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 3¬0
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ì³É»ÝëÇ³ 2¬0
ÏáÉ»ñ©ì³ë ëË³É© 8« Èáõùë³ ì³ëù¿½ 83« ÷áË©ä»Ý½»Ù³
¬ ÄÇñáÝ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 1¬1
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 2¬0
ÏáÉ»ñ©öÇù¿ 36« ²É»ÝÇ³ 87« ÷áË©î»Ùå»É¿« Ø»ëëÇ
¬ î»÷©²É³í¿ë ¬ ê»õÇÛ³ 1¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 28 Ï¿ï 37¬19« 2¬ê»õÇÛ³ 27 Ï¿ï 26¬15« 3¬²ÃÉ»ÃÇùû
Ø³ïñÇï 25 Ï¿ï 18¬10« 5¬è¿³É Ø³ïñÇï 23 Ï¿ï 22¬19£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñë»Ý³É Ú³ÕÃ»ó ÂáÃÁÝÑ¿ÙÇÝ

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 14¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùÁñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ¦ ¬ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ÙñóáõÙÁ£
§ê»ÝÃ Ø¿ÛñÇ½ êÃ³ïÇáõÙ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 18¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ¦Á Ùñó»ó³õ 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç
¹¿Ù »õ ËáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 2¬2 Ñ³ßÇõáí£ ²Ûë Ù¿ÏÁ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç 4¬ñ¹
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝÝ ¿ñ£ ÆëÏ ³é³ç³ï³ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
Ùñó»ó³õ 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ¦Ç ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ Çñ 12¬ñ¹
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ 3¬1 Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ 3¬1
ÏáÉ»ñ©ä©êÇÉí³ 16« êÃÁñÉÇÝÏ 57« ÎÇõÝïáÕ³Ý 79 ¬ àõÇÉëÁÝ 44
¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 2¬2
ÏáÉ»ñ©²ñÙëÃñáÝÏ 13« êá³ñ¿ë 20 ¬ Èáõù³ùáõ 33« ²©Ð»ñ»ñ³ 39
¬ â»ÉëÇ ¬ üáõÉÑ¿Ù 2¬0
¬ ²ñë»Ý³É ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 4¬2
ÏáÉ»ñ©úå³Ù»Û³ÝÏ ïáõ·©10« 56« È³ù³½¿Ã 74« Âáññ»Ûñ³ 77 ¬ î³ÛÁñ 30« ø¿ÛÝ
ïáõ·©34« ØËÇÃ³ñ»³Ý ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 46¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ ¾íÁñÃÁÝ 1¬0« ÏáÉ©úñÇ×Ç 90+6
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 38 Ï¿ï 43¬6« 2¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 36 Ï¿ï 27¬5«
3¬â»ÉëÇ 31 Ï¿ï 30¬11« 4¬²ñë»Ý³É 30 Ï¿ï 32¬18« 7¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©22 Ï¿ï
22¬23£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
êä²ÜÆàÚ øàö² î¾È è¾ÚÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 20£30 ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (3) ¬ ê³ÝÃ ²Ýïñ¿áõ (¸©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 21£30 ê»õÇÛ³ (2) ¬ ìÇÛ³Ýáí»Ý½¿ (¶©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 22£30 ä³ñë»ÉáÝ³ (1) ¬ øáõÉÃáõñ³É È¿áÝ¿½³ (¶©¸³ë©)
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 15¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 äÁñÝÉÇ (19) ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ (2)
Ä³ÙÁ 21£45 ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ (12) ¬ â»ÉëÇ (3)
Ä³ÙÁ 22£00 Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï (7) ¬ ²ñë»Ý³É (4)
Ä³ÙÁ 22£00 ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (5) ¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ (18)
Æî²ÈÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî© Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£00 ê³ëáõáÉû (8) ¬ ø³Ã³ÝÇ³ (¶©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 21£45 øÇ»õû ì»ñáÝ³ (20) ¬ ø³ÉÇ³ñÇ (13)
üð²Üê²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 16¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£00 úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (3) ¬ è¿Ý (14)
Ä³ÙÁ 22£00 êÃñ³ëåáõñÏ (8) ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (1)
èàôêÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî© Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 18£30 êå³ñï³Ï ØáëÏáõ³ (4) ¬ àõñ³É ºù³Ã»ñÇÝ©(8)
Ä³ÙÁ 18£30 øñ³ëÝ³ï³ñ (2) ¬ èáëÃáí (6)
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 16¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 è¿ÛÝ×Áñ½ (1) ¬ ¾åÁñïÇÝ (7)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 02£45 ÄáõÝÇÁñ (¶áÉ©) ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿ (äñ©)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ 23¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 03£00 äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (6) ¬ ÜÇõ ºáñù ÜÇùë (12)
Ä³ÙÁ 05£00 öáñÃÉ¿Ýï Âñ»ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ (7) ¬ üÇÝÇùë ê³Ý½ (15)
Ä³ÙÁ 05£30 ºáõÃ³ Ö³½ (14) ¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (13)
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¾ç 05

Մշակութային Արձագանգ
Հանրապետութեան Հրապարակին Վրայ Նոր
Տօնածառ Կը Տեղադրուի

Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ ä³Ñ»ó îÇïÕáëÁ

ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³õ ×³ïñ³ÏÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
Ùñó³ß³ñùÁ£ Øñó³ß³ñùÇ ¹³ë³Ï³Ý Ù³ëÁ ³õ³ñï³Í ¿ñ 6¬6 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£
²ËáÛ»³ÝÁ áñáßáõ»ó³õ Ã³Û åñ¿ÛùÇ ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ 4 ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²Ûë ÷áõÉÇÝ
ø³ñÉëÁÝ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ 3¬0 Ñ³ßÇõáí »õ å³Ñ»ó Çñ ïÇïÕáëÁ 4¬ñ¹ ³Ý·³Ù
ÁÉÉ³Éáí£ ²Ý 2013¬¿Ý Ç í»ñ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝÝ ¿£

ä³ëù»ÃåáÉ
²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³Ý ¶ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¸ÇñùÁ
Նախորդ հանգստեան օրերուն սկսած են մայրաքաղաքի գլխաւոր
տօնածառի տեղադրման աշխատանքները:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ Երեւանի քաղաքապետարանը, 2005-էն ի վեր
առաջին անգամ Հանրապետութեան հրապարակին վրայ նոր տօնածառ
պիտի զետեղուի:
«35+2 մեթր բարձրութամբ (գագաթին հետ միասին), հիմքը 14,4 մեթր
տրամագիծով տօնածառը բարձր որակի արհեստական եղեւնիի ճիւղերէ կը
պատրաստուի, պիտի զարդարուի շուրջ 200 քիլոմեթր երկարութեամբ լուսատու շղթաներով, 1500 խաղալիքներով»,- ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:

ä³ëù»ÃåáÉÇ ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ²ëÇáÛ ·ûïÇÇ ½ïáõÙÇ 9¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ ÈÇµ³Ý³Ý 84-71
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²Ã¿ñ Ø³Åáù 11 Ï¿ï 17 éÇå 1 ÷áË 1 ëÃÇÉ 2 åÉáù
¬ Üáñ ¼»É³Ýï³ ¬ Úáñ¹³Ý³Ý 95¬69
¬ âÇÝ³ëï³Ý ¬ êáõñÇ³ 101¬52
ÆëÏ 10¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- âÇÝ³ëï³Ý ¬ ÈÇµ³Ý³Ý 72-52
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²Ã¿ñ Ø³Åáù 7 Ï¿ï 10 éÇå 1 ÷áË 2 åÉáù
¬ Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ Úáñ¹³Ý³Ý 88¬67
¬ Üáñ ¼»É³Ýï³ ¬ êáõñÇ³ 97¬74
Üáñ ¼»É³Ýï³« Ð³ñ©øáñ¿³ »õ âÇÝ³ëï³Ý Ñ³ë³Ý ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ
³õ³ñï³Ï³Ý£ ÈÇµ³Ý³Ý ·ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ »õ ï³Ï³õÇÝ ÛáÛë áõÝÇ Ñ³ëÝ»Éáõ
³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý áñå¿ë ³Ù»Ý³É³õ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ£
¸³ë³õáñáõÙ©
1¬Üáñ ¼»É³Ýï³		
9 Û ¬ 1 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©233
2¬Ð³ñ©øáñ¿³		
8 Û ¬ 2 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©110
3¬âÇÝ³ëï³Ý		
6 Û ¬ 4 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©163
4¬ÈÇµ³Ý³Ý			
6 Û ¬ 4 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©101

Յիշողութեան Վայրին՝ Հրանդ Տինքի
Գրասենեակին Բացումը Պիտի Կատարուի
Ապրիլ 2019-ին

üáõÃë³É
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ ²Ùñ³åÝ¹»ó Æñ ¸ÇñùÁ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃë³ÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 7¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ ³é³ç³ï³ñ §ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ¦Ç »õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§´³Ý³Ï¦Ç ËáõÙµÇÝ ÙÇç»õ£ §ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ¦ Û³ÕÃ»ó »õ ³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ
³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ ¬ ´³Ý³Ï 7¬1
¬ 1875 ê÷áñÃÇý ¬ ÐáõÙÇÝ ²É ý³áõù³ 3¬1
¬ ²É ²Ù³É äÇùý³Û³ ¬ ¾Û ºáõ ¾ë ÂÇ Ð³Ù³Éë© 5¬1
¬ ÂñÇ÷áÉÇ ü³ÛÑ³³ ¬ ÜáõÙáõñ ²É øáõñ³ 8¬0
¬ Þáõ»Ûý³Ã ¬ ²É ÐáõññÇÛ³ ê³Ûï³ 3¬0« ¼áõù Øáëå¿Ñ ¬ Èáõ³Û½¿ 5¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ 21 Ï¿ï 66¬8« 2¬´³Ý³Ï 18 Ï¿ï 39¬21«
3¬Þáõ»Ûý³Ã 16 Ï¿ï 34¬14£

«Ակօս» թերթը եւ «Հրանդ Տինք» հիմնարկը 2015-էն ի վեր կը գործեն
նախկին Անարատ Յղութիւն վարժարանի շէնքին մէջ: Իսկ թերթին նախկին
խմբագրատունը կը պատրաստուի նոր դիմագիծով մը հանրութեան ծառայելու:
«Ակօս»-ը 1999-ին փոխադրուած էր Օսմանպէյի «Սեպաթ» անունով շէնքը,
որուն մուտքին սպաննուած էր նաեւ թերթի հիմնադիր Հրանդ Տինք: Այդ օրէն
ի վեր Հրանդ Տինքի աշխատասենեակը պահպանուած է նոյնութեամբ եւ հիմա
անիկա կը վերածուի յիշողութեան վայրի եւ պիտի յիշուի Տինքի յօդուածներէն
ներշնչուած անուանումով մը՝ «23.5 Ապրիլ»:
Նախաձեռնողները բծախնդիր են վայրին՝ «Ակօս»ի որդեգրած առաքելութիւն նկարագրող դիմագիծով մը ներկայանալուն: Այս մասին մասնագիտական
աշխատանքներ կը կատարուին: Կը նախատեսուի, որ անիկա սահմանուած
չըլլայ լոկ թանգարանային ընկալումով մը եւ ծառայէ զանազան միջոցառումներու: Յիշողութեան վայրին բացման համար կը նախատեսուի 2019-ի Ապրիլ
ամիսը:
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¾ç 06

Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
[¸áõñë ßåñï»ó Ý³»õ] äáÉë¿Ý... áñ »ñµ»ÙÝ...
»õñáå³óÇÝ»ñáõ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ÙÁ í»ñ³Íáõ³Í
¿ñ Çñ ½³Ý³½³Ý ³½¹»óáõÃ»³Ý ·ûïÇÝ»ñáí,
ÙÇÝã ÍáíÁ Í³ÍÏáõ³Í ¿ñ µ³½Ù³ÃÇõ µ³½Ù³åÇëÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ñï³Ý³õ»ñáõÝ ïáñÙÇÕÝ»ñáí...: ²Ñé»ÉÇ ³Ûë áõÅ»ñáõÝ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ
¹ÇïáÕÝ»ñáõÝ ³åßáõÃÇõÝ ÏÁ å³ï×³é¿ñ:
Ø»Ýù á°ïù ÏÁ ÏáË»Ýù á×ÇñÇ µáÛÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ¶áõÉ»ÉÇÇ ëå³ÛÇó í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ ë»Ù¿Ý Ý»ñë...(·áõó¿ Ù»ñ ÍÝáÕùÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ³½·ÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³Ñ³í×ÇéÁ ³ñï³ë³ÝáÕ
ÅáÕáíÇÝ Ñ³õ³ù³ï»ÕÇÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ) »õ
Ï'³åßÇÝù ³Û¹åÇëÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ßÇÝáõ³ÍùÇÝ.
Ï³ï³ñ»³É í³ñÅ³ñ³Ý ÙÁ ³Ù¿Ý Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí ûÅïáõ³Í ßÇÝáõÃ»³Ý ³é³ç...: ø³é³ÏáõëÇ° ÑëÏ³Û³Ï³Ý µ³Ï ÙÁ, ãáñë ÏáÕÙ»ñÁª
»é³Û³ñÏ ù³ñ³ß¿Ý »õ ³Ùñ³ß¿Ý ÁÝ¹³ñÓ³Ï
ëñ³ÑÝ»ñ: Ü»ñùÝ³Û³ñÏÁª Ù½ÏÇÃ, ½ÇÝ³ÙÃ»ñ³Ýáó »õ ÙÃ»ñ³ÝáóÝ»ñ ½³Ý³½³Ý åÇïáÛùÝ»ñáõ:
²é³çÇÝ Û³ñÏÁª ãáñë ÏáÕÙáí ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ,
Í³Ûñ³Ù³ëÁª ËáÑ³Ýáó, µ³ÕÝÇù »õ Ù»ù»Ý³Ý»ñáõ »õ Éáõ³ó³ñ³ÝÇÝ Û³ïÏ³óáõ³Í, ÇëÏ
Í³Ûñ³Ù³ëÁª 180 (90x20=180) å¿ïù³ñ³ÝÝ»ñ:
²ç³ÏáÕÙÇÝ Ýáñ ß¿ÝùÁ - ¹¿åÇ ìáë÷áñ Ñ³Û»³óùáí - Çñ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ »½³ÏÇ ¿ñ: Ø»Ýùª 1450
(Ñ³½³ñ ãáñëÛ³ñÇõñÛÇëáõÝ) ³ß³Ï»ñïÝ»ñë,
ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï ³ÝÏÇõÝÁ ÏÁ É»óÝ¿ÇÝù...: ²Ù¿Ý ÇÝã
Ï³ï³ñ»³É, ½áñ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
ßÇÝ³Í »õ Ãáõñù»ñáõÝ Í³Ë³Í »Ý, ÇëÏ
Æñ Éáõ³ó³ñ³ÝÁ, ËáÑ³ÝáóÁª äáÉëáÛ Ù¿ç
ÝÙ³ÝÁ ã¿ áõÝ»ó³Í. ³Ù¿Ý ÇÝã ³Ýç³ï »É»Ïïըñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ... ¹áõñëÇ áõÅÇÝ Ï³ñûï
ãÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ËáÑ³ÝáóÁ ß³°ï ³ñ¹Ç³Ï³Ý
¿ñ, »ñÏáõ Ñá·Çáí ß³ï ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ ·áÑ³óáõÙ
Ïáõ ï³ñ µáÉáñÇë Ý³Ë³×³ß-×³ß- ÁÝÃñÇùÇÝ:
æáõñÁ ³é³ÝÓÇÝ »õ Ûáñ¹³é³ï, ³Ù¿Ýáõñ»ù
½»ï»Õáõ³Í:
Üáñ ß¿ÝùÇÝ í»ñÇ Û³ñÏÁª ÑÇõ³Ý¹³Ýáó ¿ñ,
ÙÇçÇÝ Û³ñÏÁª Ã³ï»ñ³ëñ³Ñ-»Ï»Õ»óÇ, ·»ïÝ³Û³ñÏÁª û¹³ÛÇÝ Ï³½Ç Ù»ù»Ý³Ý»ñáí É»óáõ³Í
¿ñ: ÐáÛ³Ï³å »õ Ñ³Ý·ëï³õ¿ï ¿ñ: ì»ñÇ Û³ñÏÁ
ÝÝç³ñ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ, ÙÇçÇÝ Û³ñÏÁ í³ñÅ³ñ³ÝÇ
¹³ë³ëñ³ÑÝ»ñ »õ ·»ïÝ³Û³ñÏÁª ÙÃ»ñ³ÝáóÝ»ñ
áõ Ù½ÏÇÃ, áñáõÝ ½áÛ· ÙÇÝ³ñ¿Ý»ñÁ ÃáõñùÇÝ
Ñá·ÇÝ óáõó³¹ñ»Éáõ ÏÁ Í³é³Û¿ÇÝ... ÇëÏ µ³ÏÁ,
ßñç³í³½ùÁ 1500 Ù»Ãñ ¿ñ, ù³éáñ¹Á Û³ïÏ³óáõó³Í ¿ÇÝù ýáõÃåáÉÇ, ù³éáñ¹Áª å³ëù¿ÃåáÉÇ, ÙÝ³ó³ÍÁª ½µûëÝ»Éáõ...: Þ¿ÝùÇÝ ×³Ï³ïÁ
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ìáë÷áñÇÝ Ý³ÛáÕ 15 (ï³ëÝ»õÑÇÝ·) Ù»ÃñÝáó ×³Ù÷³Û ÙÁ áõÝ¿ñ, ¹ÇÙ³óÁª
²éÝ³õáõï ·ÇõÕÁ »õ ¹¿åÇ ä¿ûÛÇõù î»ñ¿ª äáÉëáÛ
³Ù¿Ý³»ñ»õ»ÉÇ Ã³ÕÁ, íÇÉÉ³Ý»ñáí »õ å³É³ïÝ»ñáí, å³ñï¿½Ý»ñáí Í³ÕÏ³Í...: ÜÝç³ñ³ÝÝ»ñáõÝ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ¿Ý ÏñÝ³ë ¹Çï»É ä»ßÇÏÃ³ßÁ, îáÉÙ³å³Ñã¿Ý, ºÁÉïÁ½Á, µáÉáñ Ø³ñÙ³ñ³Ý:
Ø»½Ç Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ³Í ¿ñ áñ»õ¿ ï»Õ
ã»ñÃ³É, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ »õ ÙÇ³ÛÝ Ù»½Ç Ýß³Ý³Ïáõ³Í
ÝÝç³ñ³ÝÁ ÙÝ³É... í³ËÝ³Éáí áñ, ÙÇ·áõó¿...
Ãáõñù»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ï»Õ-ï»Õ å³Ñáõ³Í å³ÛÃáõóÇÏÝ»ñ »õ Ï³Ù É³ñáõ³Í éáõÙµ»ñ ÁÉÉ³Ý...
íñ¿ÅËÝ¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ... ù³ÝÇ áñ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ Ññ³Ù³Û³Í ¿ »Õ»ñ 12 Å³Ù¿Ý
å³ñå»É »õ Û³ÝÓÝ»É ß¿ÝùÁ Çñ Ù»ù»Ý³Ï³Ý

µáÉá¯ñ Ï³½Ù³ÍÝ»ñáí ³ÝËïÇñ: ÂÇõñù»ñÁª
Ëáñ³Ù³ÝÏ »õ ù³Ý¹áÕ Ö»ÝÏÇ½ Ë³ÝÇÝ É³ÏáïÝ»ñÁ, Çñ»Ýó Ñ³å×¿å ÷³ËáõëïÇÝ ÙÇçáóÇÝ,
Ïñó³ÍÝÇÝ ï³Ý»É¿Ý ½³ï, ³ßË³ï³Í »Ý
ÙÝ³ó³Í Ù»ù»Ý³Ý»ñáõÝ ß³ï Ï³ñ»õáñ Ù³ë»ñÁ
ù³Ï»É »õ Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·áÛóÝ»ñÁ Ë³Ý·³ñ»É...
ÝáÛÝÇëÏ ß¿ÝùÇÝ ·³·³ÃÁ µ³ñÓñ³óáÕ ¹ñûß³ÏÇÝ ÑëÏ³Û Ï³ÛÙÁ Ï³óÝ³Ñ³ñ³Í »Ý, ³é³Ýó
½³ÛÝ ï³å³É»Éáõ, áñå¿ë½Ç Ù»Ýù ãÑ³Ù³ñÓ³ÏÇÝù ÑáÝ ¹ñûß å³ñ½»É: ´³Ûó, Ù»ñ ³é³çÇÝ
·áñÍÁ »Õ³õ Ï³ÛÙÁ »ñÏ³ÃÇ ÏïáñÝ»ñáí
³Ùñ³óÝ»É¿ Û»ïáÛ, ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ù»ÍáõÃ»³Ùµ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »é³·áÛÝÁ ÑáÝ µ³ñÓñ³óÝ»É Ñå³ñïûñ¿Ý, í»¯Ñ³÷³é »õ Ñ»·Ý³ÉÇ¯ó...: Ø¿ÏÁ »ñ³½»É
³Ý·³Ù ã¿ñ ÏñÝ³ñ Ã¿ ûëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý
áõÅÇÝ ³ÕµÇõñÁ »ÕáÕ ëå³ÛÇó í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ
·³·³Ã¿Ý Ý³ËÏÇÝ ¹ñûßÁ í³°ñ Ý»ï»Éáí, ³Ýáñ
ï»°ÕÁ... Çñ»Ýó ÇëÏ Ó»éù»ñáí ç³ñ¹áõ³¯Í... Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
³Ý³å³ïÝ»ñ¿Ý
ÅáÕáíáõ³Í
áñµ»ñÁ, ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñ »ïù, Çñ»Ý°ó Ó»éù»ñáí åÇïÇ µ³ñÓñ³óÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ÝÍ³ÉÇ »é³·áÛÝÁ, Ç ¹ÇÙ³ó ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõÝ ³ãù»ñáõÝ: ºé³·áÛÝÁ åÇïÇ å³ÝÍ³¯ñ... ï»ë³Ý»ÉÇ
ÁÉÉ³Éáí äáÉëáÛ µáÉá¯ñ ÏáÕÙ»ñ¿Ý, Ý³Ù³Ý³õ³Ý¹ª
µáÉá¯ñ Ý³õ»ñ¿Ý, áñáÝù Ý»ÕáõóÁ ÏÁ ×»Õù¿Ý »õ
Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ åÇïÇ ¹Çï¿ÇÝ ³Ûë Ýáñ
¹ñûß³ÏÁª ÑÇ³Ý³ÉÇ¯ ï»ëùáí...:
²éïáõÝ Ï³ÝáõË Ï'»ÉÉ»Ýù »õ Ù»ñ åñåïáÕ
³ãù»ñáí ÏÁ åïïÇÝù ß¿ÝùÇÝ ½³Ý³½³Ý
Ù³ë»ñÁ, áõñ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ å³ñ³å éáõÙµ»ñáõÝ ÏáÛï»ñáõÝ Ù¿ç É»óáõÝ éáõÙµ»ñ »õë ½»ï»Õõ³Í »Ý...: ¼ÇÝáõáñ³Ï³Ý áõëÙ³Ý »õ ³ñáõ»ëïÇÝ
íÇñ³µ»ñ»³É ·Çñù»ñáõÝ ÏáÛï»ñáõÝ ùáíÁ
¹³ñÓ»³É éáõÙµ»ñáõ ÏáÛï»ñ...:
îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ
Ù»½
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë
³ñ·ÇÉ»ó áñ»õ¿ ÇñÇ, áñ»õ¿ ³é³ñÏ³ÛÇ° Ó»éù
¹åóÝ»É, ³é³Ýó áõëáõóÇãÝ»ñÁ ï»Õ»³Ï å³Ñ»Éáõ: ö³¯éù ²ëïáõÍáÛ áñ, ³Ýíï³Ý· ³ÝóáõóÇÝù, ³Û¹ ÷áñÓáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ Ë³ÛÍÁ...:
ÆÝãå¿ë ÁëÇ, Ù»ñ ºïÇ ¶áõÉ¿ÛÇ áñµ³ÝáóÁ
³é³çÇÝÝ ¿ñ ³Û¹ ß¿Ýù¿Ý Ý»ñë Ùáõïù ·áñÍáÕ
áñµ³ÝáóÁ, áñáíª Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ù»½Ç åÇïÇ
ÙÇ³Ý³ÛÇÝ áõñÇß áñµ³ÝáóÝ»ñ¿ ·³ÉÇù áñµ»ñÁ:
úñ¿ ûñ ëÏë³Ý Ñ³ëÝÇÉ ä»ßÇÏ Â³ßÇ, Üß³Ý
Â³ßÇ, ¶³ñ³Ï¿û½»³ÝÇ, ¾ñ¿Ý ·ÇõÕÇÝ áñµ»ñÁ,
ºë³Û»³ÝÇÝ áñµ»ñÁ »õÉÝ. »õÉÝ.: àõñ»ÙÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇõÁª Ñ³½³ñ ãáñëÑ³ñÇõñÛÇëáõÝ å³ï³ÝÇÝ»ñ, 8-14 ï³ñ»Ï³Ý »õ Ù»ñ áõëáõóã³Ï³Ý
Ï³½ÙÁ, ù³é³ëáõÝ áõëáõóÇãÝ»ñáí Ý³»õ ï³ëÁ
å³ßïûÝ»³Ý»ñª
ËáÑ³ñ³ñ,
µ³ÕÝ»å³Ý,
Ù»ù»Ý³·¿ï, »ñ»ù Ù³ÛñÇÏÝ»ñ, »õ ³Õµ³Ñ³õ³ù:
Ø»ñ Ýáñ áñµ³ÝáóÇÝ ß¿ÝùÁ ÑëÏ³Û ½³Ý·áõ³Í
ÙÁÝ ¿ñ, Íáí³÷¿Ý 16 Ù»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ùµ
Ñ³ë³ñ³Ï³ó ×³Ù÷³Ûáí ÙÁª ìáë÷áñÇÝ ³÷ÇÝ:
ì³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù³ë Ï³½ÙáÕ ëå³ÛÇó »ñÏñáñ¹
ß¿ÝùÁ Ï³éáõóáõ³Í ¿ñ ùÇã ³Ý¹ÇÝ, µÉáõñÇ ÙÁ
·³·³ÃÁ, Ñ³½Çõ Ù»ñ ß¿Ýù¿Ý »ñÏáõ Ñ³ñÇõñ
Ù»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û: ²ÝÏ¿ ß³ï ¹Çõñ³õ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ëïáõ·»É Ù»ñ ß¿ÝùÇÝ µ³ÏÇÝ »õ
ëñ³ÑÝ»ñáõÝ Ù¿ç »Õ³Í ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÁ:
[ÂÇõñù»ñÁ ï³Ï³õÇÝ ÑáÝ ÏÁ µÝ³Ï¿ÇÝ:]
²ÝáÝó Ý³Ë³ÝÓáï ³ï»ÉáõÃÇõÝÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý
¿ñ Ù»½Çª Ï»³õáõñÝ»ñáõë Ñ³Ý¹¿å: ºñ¿Ïáõ³Ý
ç³ñ¹áõ³Í Ñ³Û»ñáõÝ µ»ÏáñÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõ Ï³ñ·Á
³Ýó³Í, ÂÇõñùÇáÛ Û³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙÝ

³Ýó³Í, ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ïÇñ³ó³Í »õ Ýá°ÛÝÇëÏ
³Ý·ÉÇ³Ï³Ý
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ,
í³Õ»ÙÇ
ÂÇõñùÇáÛ ëå³ÛÇó í³ñÅ³ñ³ÝÁ ·ñ³õ»Éáí,
Çñ»Ýó ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ïÏ³óáõÇ¯...:
²ÛÝ ß¿ÝùÁ, áñ ³Ýó»³ÉÇÝ ÃÇõñù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÷³¯éùÁ Ï³½Ù³Í ¿ñª ÃÇõñù å»ïáõÃ»³Ý
å³ñ·»õ»Éáí Çñ ÍáóÇÝ Ù¿ç ëÝ³Í »õ áõé×³ó³Í
ÆÃÃÇÑ³ï ì¿ Â»ñ³ùùÁÇ Ýß³Ý³õá°ñ á×ñ³·áñÍÝ»ñáõÝ ÷³Õ³Ý·Ý»ñÁ..., áñáÝù Ýá°ÛÝ ß¿ÝùÇÝ
Ù¿ç ÛÕ³ó³Í ¿ÇÝ »õ ïáõ³Í Ñ³°Û ³½·ÇÝ Ù³Ñ³í×ÇéÁ... Çñ µ³½Ù³åÇëÇ á¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáí
»õ ÙÇÉÇáÝ³õáñ ½áÑ»ñáí: ²ñ¹, ÇÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ
¿ñ ïáÏ³É ³°Û¹ Ù»¯Í ³Ý³ñ·³ÝùÇÝ, ³Û¹
³Ýå³ïáõáõÃ»³Ý »õ Ýáõ³ëï³óÙ³Ý:
ºññáñ¹ ·Çß»ñÁ, Ï¿ë ·Çß»ñáõ³Ý Ùûï, ³Û¹
ß¿ÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ Û³ÝÏ³ñÍ ·ñáÑ Ïáõ ï³Ý
Ù»ñ íñ³Û µ³½Ù³ÃÇõ áõÅ»ñáí »õ Ñ³ñÇõñ³õáñ
å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ½¿Ýù»ñáí, ³Ý¹³¹³ñ Ïñ³Ï
ÏÁ ë÷é»Ý µÉáõñÇÝ ÏáÕ¿Ý, ÃÇñ³Ë µéÝ»Éáí
³ñ»õ»É»³Ý Ù³ëÇÝ ÝÝç³ñ³ÝÝ»ñÁ, áõñ ïÕ³ùÁ
Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñáõÝ íñ³Û ï³ñ³Íáõ³Í, ³Ý÷áõÃûñ¿Ý ÏÁ ùÝ³Ý³Ý: Ú³ÝÏ³ñÍ³ÏÇÇ »Ï³Í ³Ûë
³Ý³ÏÝÏ³É í³ï Û³ñÓ³ÏáõÙ¿Ý, áõëáõóÇãÝ»ñÁ
·»ïÝ¿Ý ëáÕ³Éáí ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ íï³Ý·ÇÝ í³ÛñÁ
»õ ïÕ³Ûáó ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»Ý ³ÝÙÇç³å¿ë
Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñ¿Ý í³ñ Ý»ïáõÇÉ »õ å³ï»ñáõÝ
ùáíÁ, ·»ïÇÝÁ å³éÏÇÉ... ÙÇÝã ³Ý¹ÇÝ, Ù»ñ
»ñÏáõ í³Ý»óÇ å³Ñ³ÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ï³ñ»ÉÇÝ
Ï'ÁÝ»Ý áñ Û³ñÓ³ÏáÕÝ»ñÁ ¹éÝ»ñáõÝ ãÙûï»Ý³Ý...: Î¿ë Å³Ù¿Ý ³õ»ÉÇ ÏÁ ï»õ¿ Ññ³ó³Ý³Ó·áõÃÇõÝÁ, áñ [ÃÇõñù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ] ³å³ñ¹ÇõÝ
Ï'³ÝóÝÇ, ù³ÝÇ áñ ³ÝáÝù Çñ»°Ýó Ýå³ï³ÏÇÝ
ãÏ³ñáÕ³ó³Ý Ñ³ëÝÇÉ...:
ì³Õáñ¹»³Ý ß³ï Ï³ÝáõË, Ù»ñ áõßÇÙ
ïÝûñ¿Ý äñ. ²µáõÉ»³ÝÁ »õ Çñ û·Ý³Ï³ÝÁª äñ.
æáõÉÑ³Ï»³ÝÁ - »ñÏáõùÝ ³É ê³Ý³ë³ñ»³Ý¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë ³½·³ÛÇÝ ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ
ï»Õ»Ï³óÝ»Ý ·Çß»ñáõ³Ý å³ï³Ñ³ñÁ »õ å¿ïù
»Õ³Í å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý...:
²é³Ýó ¹é³Ý ¹ÇïáÕÝ»ñáõÝ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
·ñ³õ»Éáõ, Ù¿ÏÇÏ-Ù¿ÏÇÏ ³é³ÝÓÇÝ, ù³ç ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ ½ÇÝ³ÏÇó Ï³Ù³õáñÝ»ñ¿Ý Ùûï ï³ëÝ»³Ï
ÙÁ áõÅ»ñ ³ÝÝßÙ³ñ Ý»ñë Ã³÷³Ýó»Éáí Ý»ñëÁ
å¿ïù »Õ³Í ¹Çñù»ñÁ ÏÁ ·ñ³õ»Ý, å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý »õ Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ ÏÁ
Ï³½Ù»Ý...
²Ûë Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ Ï³ÝË³½·áõßáõÃÇõÝÁ Ó»éù ³éÝ»É¿ »ïùª Ù»ñ Ë»É³óÇ ïÝûñ¿ÝÁ,
³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ·ñ³õÙ³Ý áõÅ»ñáõÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿ ·Çß»ñáõ³Ý »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ,
³é³ñÏ»Éáí Ã¿ Ñ»é³Ó³ÛÝÇÝ ·ÇÍÁ Ë³Ý·³ñõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ, Ñ³½Çõ ÙÇçáóÁ áõÝ»ó³Í ¿ ½ÇÝù
ï»Õ»³Ï å³Ñ»Éáõ »õ ³Ûë ³Ñé»ÉÇ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý
¹¿Ù ³Ýáñ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ËÝ¹ñ¿:
Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù»ñ ïÝûñ¿ÝÇÝ ÏÁ Ëáëï³Ý³Û
ßáõïáí å¿ïù »Õ³ÍÁ Ï³ñ·³¹ñ»É... ³ÛëÇÝùÝ
Áëï Çñ»°Ýó ëáíáñáõÃ»³Ý, Ï³Ù³¯ó Ï³Ù³¯ó...:
Ø»Ýù ûñáõ³Ý Å³Ù»ñáõÝ ½·áõß³ó³Ýù ßñç³÷³ÏÁ ·ïÝáõáÕ å³ñï¿½Á »ÉÉ»Éáõ... ÙÇ ·áõó¿,
¹³ñ³Ý³Ï³É, Ãß³Ý³ÙÇÇÝ Ý»Ý· ·Ý¹³ÏÝ»ñáõÝ
½áÑ »ñÃ³Ýù, »õ Ù»½Ç Ññ³Ñ³Ý·áõ³Í Ññ³Ù³ÝÝ»ñáõÝ ³Ýë³Éáí, Ý»ñëÇ µ³ÏÁ Ë³Õó³Ýù áõ
½µûëÝ»ó³Ýù:
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Vedere Napoli e Dopo morire...
¾ç 03
Սակայն այն օրը երբ Տիմիթրիներու քովի խանութին
մօտեցայ, կտրուող «Նատտաղա»ներու ձայներ չլսեցի,եւ
երբ ներս մտայ շիշերու մէջ պատրաստ «Նատտաղա»ներ
չտեսայ:
Այն օրը տարեց խանութպանին քով շաքար չէր
մնացած: Բայց հաճոյակատար խանութպանը
- Սպասէ քիչ մը, փուռին մէջէն հանելու վրայ եմ,ըսաւ եւ խանութին ետեւի կողմը գնաց: Ես հասակիս
չափ բարձր սեղանի մը քով կեցայ ու սպասեցի:
Քիչ վերջ ձիու պոչի ձեւով երկար ու հալած
Նատտաղան բերաւ եւ պատուհանին մօտ երկաթէ կեռէ
մը անցուց: Շաքարեղէգի ռուպով եւ ուրիշ բաղադրութիւններով պատրաստուած խառնուրդը մեղրի գոյն ունէր:
Խանութպանը բռնեց «ձիու պոչ»ի ծայրէն եւ կակուղցնելու համար շատ անգամ խառնուրդը շոյելու
ձեւով, երկաթէ կեռէն ուժով իր կողմը քաշեց: Պատուհանի
լոյսին տակ խառնուրդը կակուղցաւ, գոյնը բացուեցաւ եւ
կանանչ,վարդագոյն ու կարմիր գոյներու շատ բարակ,
աննշմարելի գիծեր երեւցան վրան:
Տարեց խանութպանը հանեց «ձիու պոչ»ը երկաթէ
կեռէն եւ տարաւ մարմարէ սեղանի մը վրայ դրաւ: Յետոյ
մասերու բաժնեց եւ այդ մասերը ձեռքերուն տակ ետ
առաջ շարժելով գաւազանիկներու ձեւով երկարեց: Երբ
անոնք սեղանին վրայ պաղեցան եւ պէտք եղածին չափ
կարծրացան, խանութպանը այդ գաւազանիկները խոշոր մկրատով կտրեց եւ «չա՛թ, չա՛թ չա՛թ» պզտիկ անհաւասար կտորներու վերածեց:
Ես քիչ մը անդին կեցած դեռ կը սպասէի: Մարդը
կտորներէն թուղթէ պզտիկ տոպրակի մը մէջ լեցուց եւ
ինծի տուաւ:
Մայթին վրայ անհամբեր բացի թուղթէ տոպրակը եւ
Նատտաղայի կտոր մը բերանս դրի: Տոպրակը ձեռքիս
մէջ բռնած, մտածեցի թէ պզտիկ խանութէն զատ,
աշխարհի մէջ ուրիշ տեղեր չէին կրնար այդչափ համեղ
Նատտաղայ շինողներ գոյութիւն ունենալ...
Ես կը սիրէի այդ Նատտաղաները, բայց անոնցմէ
զատ կը սիրէի նաեւ անուշեղէններ, որոնց մէջ յատկապէս
հօրաքրոջս շինած փախլաւաները, քիւնեֆեները եւ
արեւելեան անուշեղէնները կը նախընտրէի:
Ամէն անգամ երբ անոր շինած անուշեղէններէն հատ
մը փորձէի, կը համոզուէի, թէ իրմէ լաւ արեւելեան անուշեղէններ պատրաստող չկար Գահիրէի մէջ: Սակայն այդ
վայրկեանին ես չէի կրնար մտածել, թէ օր մը Ճեննարօ
Սեզարիոյին պիտի հանդիպէի...
Կարճ մազերով եւ կիսախուփ աչքերով Ճեննարօն
1970 թուականին ես Պրազիլի Սան Փաուլօ քաղաքին
մէջ ճանչցայ: Իր ծնողքը Նափոլիէն էին եւ ուրիշ օտարականներու պէս նոր բախտ փորձելու համար, տարիներ
առաջ Պրազիլ հաստատուած էին: Ճեննարօն իտալացի
չէր, Պրազիլ ծնած էր, բայց, հակառակ դէմքով միջին
արեւելքցիի նմանելուն եւ անոնց պէս ալ քիչ մը յաւակնոտ
ըլլալուն, ինքզինքը իտալացիներէ աւելի իտալացի կը
զգար ներսէն:
- Վա՛յ անոր որ Իտալիոյ կամ, աւելի ճիշդը, Նափոլիի
դէմ խօսէր: Ճեննարօն շուտ կը բռնկէր: Սակայն ընդհանուր գիտելիքներու մէջ լաւ էր եւ ամէն ինչի մէջ լաւ
ճաշակ ունէր: Կը սիրէր Փարմեզոն պանիր, լաւ
կերակուրներ, մաքարոն, գինի եւ շաքարի ու ամէն
տեսակ անուշեղէն-ներու ալ սիրահար էր:
Երկուքս նոյն օդանաւի ընկերութեան մէջ կ'աշխատէինք եւ մեր ժամերը երբ յարմարէին, կէսօրուան ճաշերը միասին կ'ընէինք:
Իր ամէն անգամուան «այսօր ո՞ւր ճաշենք» հարցումին,
ճաշարանի ընտրութիւնը իրեն կը ձգէի, որովհետեւ գիտէի, թէ իր «իտալացի»ի ճաշակով իտալական ճաշարան
մը պիտի նախընտրէր եւ ես առհասարակ դէմ չէի
իտալական ճաշերուն:

Այն օրը Տօն Ճոզէ Կասփար հրապարակի դիմացի
մայթին վրայ շարուած սեղաններէն մէկուն վրայ տեղ
գրաւեցինք եւ Ճեննարօն սովորականին պէս «Սփակեթթի
ա Պոլոնիե՛զա» ապսպրեց: Սուղ չէր մեր ուզածը եւ
սփակեթթիին պատրաստութիւնն ալ չէր ուշանար:
Երկուքս, օդանաւի ընկերութեան մէջ աշխատելով,
սեղանին վրայի խօսակցութեան նիւթը, սովորաբար
ճամբորդած երկիրներու, գեղեցիկ վայրերու, կերակուրներու եւ մեզի պատահած զուարճալի դէպքերու մասին
կ'ըլլար: Ճեննարօն կը սիրէր Իտալիոյ մասին խօսիլ եւ
մանաւանդ Նափոլիի մասին ալ իրեն նիւթ չէր պակսեր:
Ապասաւորին բերած կերակուրը պնակին մէջ արդէն
վերջանալու մօտ էր, բայց Ճեննարօն երազկոտ աչքերով
դեռ Նափոլիի մասին կը խօսէր:
Նափոլի, Նափոլի, Նափոլի...
Այն օրը ամէն անգամուան պատմած նիւթը փոխելու
համար ես անուշեղէններու մասին խօսք բացի եւ սկսայ
Եգիպտոսի մէջ հօրաքրոջս շինած «Ղուրապեա»ները
գովել: Սակայն Ճեննարօն միտքի թափառումներէն ետ
չեկաւ...: Փորձեցի Եգիպտոսի մէջ իր չգիտցած տեղերու
մասին խօսիլ, բայց շատ չհետաքրքրուեցաւ եւ փոխարէնը
Գահիրէի հին թաղերու ծուռ ու մուռ փողոցներու մասին
գէշ խօսեցաւ: Քիչ վերջ գունաւոր մետաքսէ փողկապը
շտկեց եւ սեղանէն ելլելէ առաջ
- Գիտե՞ս՝ իտալացիները Նափոլիի գեղեցկութեան
մասին ի՛նչ կ'ըսեն,- հարցուց:
Ինքզինքս անտարբեր ձեւացուցի եւ չպատասխանեցի
- Vedere Napoli e dopo morire,- աւելցուց ընկերս
իտալերէնով:
- Այսի՞նքն...
- Նափոլին տեսնե՛լ ու յե՛տոյ մեռնիլ,- բացատրեց
Ճեննարօն:
Ես ըսածին շատ չհաւատացի: Լսած էի, որ ան հին
քաղաք էր, մեծ էր, բայց մաքուր չէր:
- Նափոլի՞ն...Իսկապէս Ճեննարոյին նկարագրածին
չափ գեղեցի՞կ քաղաք էր,- մտածեցի եւ կասկածեցայ...:
Սակայն Ճեննարօն բանաստեղծական խառնուածք
ունէր եւ ձայնին մէջ Նափոլիի ծովը եւ երկնքի տաք
արեւը կար:
Այն օրը ան խանդավառուած էր եւ պատմած տեղերուն անունները իրար փակցնելով արագ կը խօսէր:
Երեւցածին նայելով՝ պատմելիք շատ բաներ ունէր եւ
կարծես ժամանակ շահիլ կ'ուզէր: Բայց ատեն մը յետոյ,
երբ Նափոլիի ամառուան գիշերներուն, լուսինէն եւ աստղերէն ծովու ալիքներուն վրայ թել-թել իջնող եւ օրօրուող
լոյսերու պարին հասաւ, ձայնը իջաւ, դանդաղեցաւ եւ
ոգեւորուած այնքան երկար գովեց, որ ատեն մը վերջ
ուզեցի հարցնել, թէ այդ լուսաւոր օրօրին եւ ծովեզերքը

քալող զոյգերու համար լուսինը մանտոլինի արծաթ
թելերով, ո՞ր երգերը կ'երգէր գիշերուան տաք ժամերուն...:
Բայց Ճեննարօն չէր դադրեր խօսելէ եւ ես յետոյ
միայն անդրադարձայ, որ մենք հակառակ Գահիրէի մէջ
Իտալիոյ ծովերու գեղեցկութեան մասին գաղափար
չունենալնուս՝ ատենին շատ կ'երգէինք «Guarda che luna
guarda che mare», «Luna caprese» կամ ալ «luna Rossa»
երգերը, որոնք յիսունական թուականներու երկրորդ
կէսերուն մեծ յաջողութիւն գտած էին, եւ ամէն մարդ կը
սիրէր ու կ'երգէր:
Այն օրուան Ճեննարոյին խօսածներն ալ Նափոլիի,
Քափրիի, ծովերու եւ լուսինի մասին էր:
Ես դիմացը նստած՝ լուսինի մասին իր պատմածներով,
յանկարծ Եգիպտոս թռայ եւ մօրաքրոջս Լուսինը յիշեցի,
որ երբ Խալիկի մեր տունը այցելութեան գար եւ
գիշերները պատշգամբին մէջ «Անձրեւ կու գար»ը երգէր,
ինծի այնպէս կը թուէր, թէ իր ելեւէջող ձայնի թելերուն
մէջ, Գահիրէի լուսինը վերէն կ'երգէր ու փայլուն արծաթ
լոյսով ալ, երկինքէն «Քել» Մարտիրոսին վրայ կը խնդար.. :
Սակայն Եգիպտոսը հիմա հեռու էր եւ Ճեննարօն
դիմացս դեռ Նափոլիի մասին կը խօսէր...:
- Նափոլի՞...
Յանկարծ մտքիս երկինքէն անցնող հարցում մը
ասուպի պէս արագ վազեց, անցաւ...
- Այս Ճեննարոյին պատմած Նափոլիին մէջ հայեր
կ'ապրէի՞ն եւ տուներու մէջ կ'երգէի՞ն «անձրեւին եւ հաճի
պապային» երգը.... բայց ի՞նչ եղանակով ու շեշտով,մտածեցի,- Նափոլիցիի՞...:
Հարցումը մտքիս մէջ ատեն մը առանց պատասխանի
մնաց, սակայն շուտով մոռցայ, որովհետեւ Լուսինին
ձայնը, հին օրերէն եկած բարակ թելի պէս, ականջներուս
մէջ «Անձրեւ կու գայ»ն սկսաւ երգել եւ Ճեննարոյի ձայնին
ու Նափոլիի ծովուն խառնուեցաւ:
Քիչ յետոյ սեղանին վրայ կերակուրը վերջացաւ:
Դառնալու ժամը մօտեցած էր:
- Երթա՞նք,- հարցուց Ճեննարօն:
- Երթանք պատասխանեցի եւ անմիջապէս ոտքի
ելայ, բայց դեռ քայլ մը չյառաջացած՝ յիշեցի, որ Գահիրէի
մէջ մենք ծով չունէինք, ալիքներուն վրայ ցոլացող ու
պարող լուսնի լոյսեր ալ չունէինք, բայց երբ Լուսինը
գիշերները մեր պատշգամին մէջ երգէր, լուսինը իր
լոյսով եւ Լուսինն ալ իր անուշ ձայնով, «Հաճի պապա»ն
մեր տունը կը բերէին եւ մեկնելէն յետոյ, պատշգամի
պարապ աթոռներուն վրայ, մեր՝ միասին անցուցած
քանի մը ժամերէն անուշ յիշատակներ կը ձգէին հեռացող
գիշերուան մէջ...:
Քամփինաս,Պրազիլ
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Բարի Երթ ԹՄՄ Երիտասարադական Նուագախումբին

Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018ին ներկայ եղայ
ԹՄՄի Երիտասարդական նուագախումբի տարեկան համերգին՝ ղեկավարութեամբ սաքսոֆոնիստ Վիգէն Չալեանի (հալէպահայ): Հայերէն եւ
ֆրանսերէն երգերու շատ լաւ կատարումով Ալիս
Իփրաճեան արժանացաւ ունկնդիրներու արդար
ու ջերմ գնահատանքին։ Կայուն ձայնով, ճշգրիտ
երաժշտականութեամբ եւ յուզականութեամբ
ունկնդիրին հաղորդեց երգերուն պատգամը, ինչ

որ արհեստավարժ երգիչ–երգչուհիներէ ակնկալւածն է: Ընդհանուր ելոյթը առոյգ էր՝ շնորհիւ
երգող ու նուագող երիտասարդ արուեստագէտներուն, որոնք իրենց վարժութիւնը կը պարտին
իրենց ղեկավարին՝ արհեստավարժ երաժիշտ
Վիգէն Չալեանին։ ԲԱՐԻ ԵՐԹ բոլոր մասնակիցներուն։
Յասմիկ Սանոսեան Թեմիզեան
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Տիկին Մատլէն Վանլեան Պալեան
Տէր եւ տիկին Արթիւր եւ Նովա Արապեան եւ զաւակունք՝
Ժէրար եւ Վանեսա
Տէր եւ տիկին Գօգօ եւ Նաիամ Վանլեան եւ զաւակունք՝
Սարա եւ Արի
Տէր եւ տիկին Պետրոս Վանլեան եւ զաւակունք
Հիւպատոս Արա Վանլեան եւ զաւակունք
Հիւպատոս քրոջ՝ Եղիսաբէթ Սեմերճեանի զաւակները
Հանգուցեալ քրոջ՝ Յասմիկ Այվազեանի զաւակները
Անի Պօյաճեան եւ ընտանիք
Արամ Պալեան եւ ընտանիք (ընտանիք)
Շահէ Պալեան եւ ընտանիք (ԱՄՆ)
եւ համայն Վանլեան, Պալեան, Պօյաճեան, Արապեան, Սէրմանուքեան,
Քըվըրեան եւ Ճէզմէճեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն
իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ԱԲՐԱՀԱՄ ՊՕՂՈՍ ՎԱՆԼԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 3 Դեկտեմբեր 2018ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Երեքշաբթի, 4
Դեկտեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադըրուեցաւ Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին Չորեքշաբթի, 5 եւ Հինգշաբթի,
6 Դեկտեմբերին՝ կ.ա. ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00,
Տեմիրճեան կեդրոնի սրահին մէջ, Տպայէ:

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ»
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՎԵՐՍԿՍԻ ԻՐ
ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ

****
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները
կը յայտնէ թերթիս բարեկամ Վանլեան ընտանիքին եւ հանգուցեալին
բոլոր հարազատներուն:

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան
փայլուն ելոյթներէն ետք, մօտ օրէն, պարուսոյց եւ գեղարուեստական ղեկավար տիկին Անի Կոստանեանի գլխաւորութեամբ պիտի վերսկսի
նոր տարեշրջանի փորձերուն:
Փորձերը տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
Պարախումբը կ'ընդունի վեց տարեկանէն սկսեալ դիմորդներ: Բոլոր անոնք,
որոնք կը փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան
համար կրնան դիմել ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ, հեռ՝ 04- 523043/44 կամ
պարախումբի վարչութեան:
ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի Վարչութիւն

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
ԹՄՄ Երիտասարդական Նուագախումբի տարեկան վերջին
ելոյթէն ոգեւորուած եւ քաջալերելու համար ԹՄՄի նմանօրինակ
ազգօգուտ գործունէութիւնները, Տէր եւ Տիկ. Միսաք եւ Մարօ
Ներսէսեան 500,000 լ.ո. կը նուիրեն Թէքէեան Մշակութային
Միութեան:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Իր սիրեցեալ ամուսնոյն՝ Մայք Մարտիրեանի մահուան տխուր
առիթով, Տիկ. Վարդուհի Մարտիրեան $200 ամ. տոլար կը
նուիրէ «Զարթօնք»ին:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com
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