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վեպի

իրադարձությունները

ծավալվում

են

համաշխարհային պատմության մեծագույն հակամարտության ժամանակաշրջանում:
Գիրքը բաղկացած է երեք մասից, ներառյալ Մաս 1. Առանցքի երկրների վերելքը, Մաս
2. Ազատ աշխարհի պաշտպանությունը և Մաս 3. Մարդկային էության բացահայտումը:
Պատմությունը
հետագայում

սկսվում

Արենի

է

1930թ․-ին,

վերանվանված

Խորհրդային

Հայաստանի

ժամանակաշրջանում`

Արփա

գյուղում

կյանքի

մարտահրավերների ուսումնասիրությունից: Գյուղացիներից մեկը չի գիտակցում, որ մեծ
նշանակություն ունեցող գաղտնիքի կրող է հանդիսանում: 1937թ․-ին կայացրած մի
որոշում փոխում է այն անցյալը, որ մենք գիտենք այսօր․ սա այլընտրանքային
պատմություն է:
Ներկայացվող հակամարտությունն ընդհանուր կապ է առաջացնում մարդկանց միջև,
որոնք այլ պարագայում թշնամիներ կլինեին: Տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ
ուս ուսի տված դիմակայում են բռնազավթմանը, և անհավանական դաշինքներ են
ձևավորվում: Փոքր երկրները ճակատագրի բերումով ապաստարան են տրամադրում
ավելի հզոր երկրների ղեկավարներին:
Փոքր ազգերը կամ համայնքները ներկայացնող հինգ անհատներից յուրաքանչյուրն իր
առանցքային դերակատարությունն է ունենում պատմության հանգուցալուծման մեջ՝
չնայած

նրանցից

մեկը

զոհաբերում

է

իր

կյանքը:

Հերոսները

հասարակ մարդիկ են, այլ ոչ թե զինված հաղթանդամներ (հերոսների նկարները կարելի է
դիտել այս հղումով՝ http://originsdiscovery.com/): Վեպի վերջում հավելվածը թվարկում է
բոլոր կերպարներին: Պատմությունն ընդգծում է գիտնականների դերը, որոնք այնքան
փոփոխություն են մտցնում մեր առօրյա կյանքում, սակայն թվում է ոչ ոք ըստ արժանվույն
չի գնահատում նրանց:
Արփա գյուղի բնակիչների Նորավանք վանական համալիրի շենքերից մեկի առջևում
ներկայացնող ներքոնշյալ նկարը օգնում է պատկերացնել, թե ինչպիսի տեսք ունեին
նրանք 1930թ.-ին, բայց ընթերցողը պետք է իրազեկ լինի, որ այդ ժամանակ վանքը զգալի
չափով փլուզված էր և վերակառուցվել է ավելի ուշ:
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Նորավանք վանական համալիրն ու Արենիի գյուղացիները (ձախից աջ)`
խաղողագործ Ռուդիկ Հակոբյանը, Լիլիթ Ամատունին և իր դուստր Թագուհին, Նարինեն և
նրա ամուսին Յուրա Ավագյանը, Յուրայի մայր Եվա Ավագյանը, գյուղի ուսուցչուհի
Արմինե Ղուկասյանը և նրա ամուսին Դմիտրին, գյուղի տարեց Ռազմիկ պապին և
քահանայի օգնական Գասպար Հարությունյանը
Քանի որ հիմնական կերպարներն աշխարհի տարբեր երկրներից են, Մաս 1-ում,
բնականաբար, տեղափոխվում ենք մեկ աշխարհագրական վայրից մյուսը, մինչ, ավելի
ուշ, վեպում նրանք սկսում են հանդիպել իրար: Տարբեր վայրերի ընտրությամբ
նախատեսվում է ընթերցողին փոխանցել մի ուղերձ, ըստ որի լավագույն արդյունքների
հասնելու նպատակով աշխարհի բոլոր մարդիկ պետք է համագործակցեն իրար հետ:
Բացի այդ կարելի է պատկերացում կազմել զանազան հետաքրքիր մշակույթների մասին:
Ստորև ներկայացվող նկարը ցույց է տալիս հիմնական կերպարների հայրենիքները:
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Հակամարտությունն

ընդամենը

նախապայման

է

հանդիսանում

մարդկային

պատմության կարևորագույն բացահայտումներից մեկի համար: Պատմության մեջ երկու
թեմաներ միահյուսվում են: Թեմաներից մեկը ներառում է բուն հակամարտությունը և
առաջադեմ տեխնոլոգիաների զարգացումը: Երկրորդ թեման ներառում է Ծագման
նախագիծը, որը բացահայտում է մարդկության մասին մի մեծ գաղտնիք: Այն մարդկային
գիտակցության հայելին է, որն, ի վերջո, բեկումնային դեր է խաղում հակամարտության
ավարտի գործում: Աշխարհը, ինչպես նաև այն, թե ինչպես են մարդիկ հասկանում իրենց
մարդկային էությունը, մեկընդմիշտ փոխվել է:
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Նշում պատմաբանների համար՝
Որպես այլընտրանքային պատմություն, վեպը փորձում է ներկայացնել պատմական
իրադարձությունները որքան հնարավոր է իրականությանը մոտ, նույնիսկ 1937թ.-ի
հուլիսի «փոփոխական պահից» հետո: Ինչևէ, որպես գեղարվեստական գործ, մասամբ
հիմնված պատմական իրադարձությունների վրա, որոշ դեպքեր և կերպարներ թեթևակի
փոփոխվել են ստեղծագործության բովանադակությանը համապատասխանացնելու
նպատակով:
Արենի-1 քարանձավ՝
Վեպը նկարագրում է Արենի քարանձավի հնագիտական վայրի պեղումները 1930 և
1940-ականներին: Իրականում, Արենի քարանձավը հայտնաբերվել է 21-րդ դարի առաջին
տասնամյակում արշավախմբի ղեկավար Բորիս Գասպարյանի կողմից, Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտ, Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիա:
Քարտեզագրում՝
Աղյուսակներն ու քարտեզների պատկերազարդումները սիրով տրամադրվել են Բերիլ
Փիմբլոթի կողմից:
Ճանաչում՝
Գրքի ստուգմանը սիրով աջակցել են Սյուզաննա Չրաղյանը, Մենուա Սողոմոնյանը,
Աննա Աբրահամյանը:
Կազմի պատկերազարդում՝
Գրքի կազմի նկարը ներկայացնում է տեսարան 34-րդ գլխից՝ Թագուհին և Փիթերը
ՄՆՆ Կանբերրայի վրա Աքաբայում, Հորդանան:
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ՄԱՍ 1. ԱՌԱՆՑՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՎԵՐԵԼՔԸ

1

ԳԼՈՒԽ 1: ՆՈՐԱՎԱՆՔ
Պատարագի գեղեցիկ մեղեդին տարածվեց հայկական հնագույն Նորավանք համալիրի
շուրջ: Հոգևոր երգը հանգստություն բերեց հավատացյալներին, որ եկել էին տոնելու
Զատիկը գաղտնի` հետաքրքրասեր աչքերից հեռու: Դանդաղ վառվող մոմերի հաճելի
բույրը խառնվեց թույլ բորբոսահոտին:
«Դարերից եկող, որ անցել են այս յուրահատուկ վայրով», - մտածեց Թագուհի
Ամատունին:
Թագուհին` տասնյոթամյա կանաչաչյա հայուհին, նկատեց խորանի երկու կողմերում
դրված մեծ բրոնզե մոմակալները: Դրանք, կարծես, լրացնում էին սկուտեղի վրա
մարմրացող անհամար բարակ մոմերը, որ մարդիկ վառել էին այս սուրբ վայրը մտնելիս:
«Այս իրերը, հավանաբար, այստեղ ինչ-որ տեղ թաքցված են եղել», - մտածեց
Թագուհին, քանզի ճամփորդության ընթացքում չէր նկատել, որ իրենց խմբից ինչ-որ մեկը
դրանք իր հետ բերեր սովորաբար լքված Նորավանք:
Եվա Ավագյանն Արփայից սկսած ամբողջ ճանապարհին բողոքում էր: Գյուղը հովտից
միայն յոթ կիլոմետր էր ներքև, սակայն Թագուհու հարևանը, որ բավականին հաստլիկ
կին էր, հևում էր իննսուն րոպե տևող ճամփորդության արդեն առաջին իսկ քայլից:

Եվան ուներ կարճ, ուսերին հասնող սև մազեր, իսկ դեմքը մշտապես խոժոռ էր թվում,
թերևս այն պատճառով, որ 1918թ.-ին՝ Համաշխարհային պատերազմի վերջում, կորցրել էր
ամուսնուն` Գրիգորին: Գյուղացիների մեծ մասի նման նա ծանր գյուղական կյանք էր
վարում: Չնայած Եվան, կարծես, մշտապես ուշադրություն էր դարձնում յուրաքանչյուրի
կյանքին և սուր դիտողություններ անում, Թագուհին հիանում էր նրանով: Նա հասկանում
էր, որ Եվան բավականին համարձակ էր, քանի որ հանուն իր հավատքի այսքան հեռու էր
եկել՝ չնայած ակնհայտ անհարմարություններին:
Լեռները` Հայաստանի փառահեղ լեռները: Ոչ այնպես ուղղաբերձ և բարձր, ինչպես
աշխարհի ամենաբարձր գագաթներից մի քանիսը, բայց կանաչ և ապահով Արփայի մոտ,
որ ապաստան էին տրամադրել հայերի բազմաթիվ սերունդների: Թագուհու համար
իսկական բերկրանք էր դիտել Հայաստանի խորհրդանիշներից մեկին` վառ կապույտ
երկնքում արքայավայել սավառնող ոսկե արծվին, և զգալ թարմ կանաչ խոտի հոտը, մինչ
նա քայլում էր դեպի Նորավանք` գրեթե չնկատելով, թե ինչպես ժամանակն անցավ և
չզգալով աստիճանաբար դժվարացող վերելքը: Նա միանշանակ բնության մարդ էր:
1930թ.-ին վախն անխոս ուժ էր, որ գերիշխում էր առօրյա կյանքում: Դժվար էր
նկարագրել ստրկական անօգնականության զգացումը, որի մասին ոչ ոք չէր խոսում: Մոտ
երկու հազար տարի հայկական մշակույթի մի մասը լինելով՝ 1920-ականների սկզբում
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կոմունիզմը

ստիպեց

մարդկանց

թաքցնել

իրենց

քրիստոնեական

հավատքը

գաղտնիության շղարշի տակ:
Խորհրդային կասկածանքի ստվերը կարելի էր տեսնել մարդկանց դեմքերին, և հաճախ
ճշմարտությունը թաքցվում էր առօրյա խոսքի մեջ: Թագուհին դեռ մանկուց սովորել էր
զգուշորեն արտահայտել իր մտքերը մոր` Լիլիթի արձագանքից, երբ միամտորեն ասել էր
մի բան, որը չէր համապատասխանում կոմունիզմի սպասումներին: Յուրաքանչյուրը
մտածում էր՝ արդյոք իր հարևանը չի հայտնի իր որևէ անօրինական գործողության,
օրինակ՝ պատարագի գնալու մասին:

Կար թաքնված լարվածություն, բայց դա

սովորական բան էր:
Չնայած Նորավանքի հեռավորությանը, նույնիսկ Արփա գյուղի երկու տասնյակ
գյուղացիներն էին մտահոգված. բայց ոչ Եվան: Ճակատագրի հեգնանքով, թեև Եվան
հայտնի էր որպես գյուղի բամբասկոտ, նա երբեք թույլ չէր տա, որ այդ պահվածքը
սպառնար նրա հավատքին: Ուստի նա միացավ նրանց, ովքեր որոշել էին Զատիկին
եկեղեցի գնալ` ձևացնելով, թե խմբովի գնում են Նորավանք տանող ճանապարհին
գտնվող դաշտը սերմացանին նախապատրաստելու:
Թագուհու մայրը` Լիլիթը, կանգնած էր դստեր ձախ կողմում: Լիլիթն իր վայելչակազմ
դստեր

համեմատ

փոքրամարմին

էր:

Ձվաձև,

բարի

դեմքը

խոսում

էր

նրա

անհատականության մասին: Նա կրում էր ընտանեկան ժառանգություն հանդիսացող
արծաթյա վզնոց ու կախազարդ և կապույտ ոսկեթել ասեղնագործությամբ գլխաշոր, որ
ծածկում էր նրա սև, միջին երկարության մազերը: Գլխաշորն ընդգծում էր նրա հասարակ,
մուգ, ծնկներին հասնող զգեստը:
Որպես կայացած դերձակուհի` Լիլիթը կարում էր բոլոր զգեստները, որ կրում էին
ինքն ու դուստրը:

Դա օգնում էր խնայել նրանց սակավ միջոցները: Թագուհին

զգեստափոխվել էր` դաշտի աշխատանքային հագուստի փոխարեն իր սիրելի սպիտակ
զգեստն էր կրում: Ծնկներին հասնող պարզ զգեստ էր, բայց ընդգծված ուսերով և գեղեցիկ
կարմիր ասեղնագործությամբ, որ մոր ձեռքի աշխատանքն էր:
Ե՛վ Թագուհին, և՛ մայրն ունեին հայ կնոջ դասական գրավիչ արտաքին` մուգ մազեր,
հյութալի շուրթեր, արտահայտիչ քիթ և թույլ արևահարված միջերկրական դեմք: Դա
գալիս էր հազարամյակների ընթացքում այս հնագույն հողերով անցած ազգերի հետ
միախառնումից: Նրանք եկել էին Պարսից տերությունից` ներկայիս Իրանից, եղել էին նաև
հելլեններ, որ հետևել էին մակեդոնացի նվաճող Ալեքսանդր Մեծին, թյուրքական ազգեր,
որ տարածվել էին Կենտրոնական Ասիայի լեռներից և տափաստաններից, և վերջերս էլ,
ռուսներ` հյուսիսից:
Եկեղեցում գտնվողներն Արփայից էին` մարդիկ, որոնց Թագուհին ճանաչել էր իր ողջ
կյանքում՝ յուրաքանչյուրին, բացի քահանայից և նրա օգնականից: Նա նույնպես
երիտասարդ էր, - «երևի քսանհինգին մոտ», - մտածեց Թագուհին: Նա չէր կարող չնկատել,
որ մաքուր սափրված սարկավագը բավականին բարձրահասակ էր, համենայնդեպս
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իրենից առնվազն տասնհինգ սանտիմետր բարձր, և գրավիչ` արտահայտիչ աչքերով: Նա
ուներ հայ տղամարդուն բնորոշ արտաքին` հաստ, խիտ մուգ մազեր և հոնքեր:
Երիտասարդ տղամարդն ուներ քառակուսի դեմք և կարծես բռնցքամարտի ժամանակ
կոտրած արծվաքիթ` ոչ այնքան համապատասխան տեսք քահանա դառնալ ձգտողի
համար:

Արփան /Արենին և շրջակայքը
Թագուհու ուշադրության սուբյեկտը օգնում էր գեր, սպիտակ մորուքով ճաղատ
քահանային, որ կազմակերպել էր Զատիկի այս հատուկ արարողությունը նրանց համար,
ովքեր համարձակվել էին չենթարկվել իշխանություններին: Թագուհին չգիտեր քահանայի
անունը,

քանզի

նա

վերջերս

էր

եկել

մայրաքաղաք

Երևանից`

խուսափելով

հալածանքներից: Լեռներն ազատություն էին տալիս շատ առումներով: Նրա հագին սև
երկար սքեմ էր, իսկ պարանոցից կախված էր խաչ` ծանր շղթայի վրա, որ այս ու այն կողմ
էր շարժվում, մինչ քահանան բոլորին ձեռքով ցույց էր տալիս գրավել իրենց տեղերը:
Նորավանքի մասամբ քանդված Սուրբ Կարապետ եկեղեցու ներսի հատվածն
իսկապես շատ փոքր էր: Թագուհին, նայելով շուրջը, ամուր քարե պատերին հին
փորագրություններ նկատեց: Լույսը քանդված գմբեթից ներս էր թափանցում: Ամենուրեք
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փոշի էր: Մուտքի մոտ կանգնած երգիչների աղոթքի երգը, որ արձագանքվում էր
եկեղեցում, աստիճանաբար լռեց:
Նորավանքը հայտնի էր որպես Հայաստանի ամենագեղեցիկ վանքերից մեկը, նույնիսկ
ավերված: Նրա քարե պատերը կերտվել էին շրջապատող լեռներից` Հայ առաքելական
եկեղեցու դասական կոնաձև գմբեթով, գագաթին էլ աչքի ընկնող խաչով: Այն ընդամենը
ութ

հարյուր

տարվա

պատմություն

ուներ`

համեմատած

վեց

հազար

տարվա

հնագիտական վայրի` Արփա գյուղից մոտ երկու կիլոմետր վերև գտնվող քարանձավի,
որն ուսումնասիրում էր Թագուհին: Նա գիտեր, որ Արփայում մարդիկ դեռ հին
ժամանակներից գինեգործությամբ էին զբաղվում և որոշել էր բացահայտել այստեղի
հնագույն գաղտնիքները:
Մանուկ հասակում Թագուհին սիրում էր առեղծվածային պատմություններ կարդալ և
նույնիսկ որոշ բաներ գաղտնի պահել, ինչը հեշտ չէր, երբ նման փոքր գյուղում ամեն ոք
հետևում էր մյուսին: Բայց ներքուստ նա զգում էր ևս մի բան` անհաղթահարելի
զգացողություն, որ, միգուցե, նա կգտնի պատասխանը հնագույն հանելուկի կամ էլ
կհասկանա երազում ոսկե գանձ գտնելու պատճառը: Հնագիտությունը լի էր նման
արկածներով, այդ պատճառով էլ նրան միշտ գրավել էր մարդկության պատմության
ուսումնասիրությունը գտածոների միջոցով:
Թագուհու առջև կանգնած էր նրա մանկության ընկերուհի Նարինեն: Բոլորը նրան
Շեկո էին կոչում, քանի որ շիկահեր էր: Թագուհին իր ընկերուհուն ճանաչում էր որպես
պահանջկոտ ու աշխատասեր անձնավորության: Նա միջահասակ էր ու բարեկազմ և
ուներ անմեղ դեմք` գեղեցիկ կապույտ աչքերով, որ ստիպում էին տղամարդկանց նայել
տասնվեցամյա աղջնակին` առանց գիտակցելու, որ չեն կարողանում հայացքը կտրել
նրանից: Թագուհին իսկապես սիրում էր Նարինեին, քանզի նա ամաչկոտ և քնքուշ
բնավորություն ուներ, թեև վստահ չէր, թե ինչ կպատահի իրենց ընկերության հետ հիմա,
երբ շատ բան էր փոխվել ընկերուհու ամուսնությունից հետո: Թագուհին երկարեց իր աջ
ձեռքը և սեղմեց ընկերուհունը: Նա զգաց Նարինեի գոտկատեղից ներքև իջնող երկար, շեկ,
գրեթե մոխրաշիկագույն մազերի հպումը:
Թվում էր՝ Ավագյանների ընտանիքում միշտ ինչ-որ դրամա էր տեղի ունենում, և
վերջին երկու ամիսներն էլ բացառություն չէին: Չնայած Եվայի որդին` Յուրան և Նարինեն
հասակակիցներ էին, երիտասարդներն ամուսնացել էին երկու ամիս առաջ: Այդ օրերին
նմանատիպ ամուսնությունները սովորական էին, այնպես որ դա միայն կարճատև
ասեկոսեների տեղիք տվեց: Յուրան միշտ էլ փոթորկոտ, հանդուգն երիտասարդ էր եղել,
ուստի Ավագյանների ընտանիքում տարաձայնությունները գյուղի համար սովորական
էին դարձել: Ոչ ոք իսկապես չզարմացավ, երբ Յուրան խնդրեց Նարինեի ձեռքը:
Գյուղացիներն ավելի շատ խոսում էին նորապսակների հասակների տարբերության
մասին: Յուրային փոքրամարմին լինելու և կարճ շագանակագույն մազերի պատճառով
«Ճուտ» մականունն էին տվել:

5

Նարինեն ամուսնու կողքին գտնվելիս ամեն կերպ փորձում էր աննկատ կերպով մի
ծունկը ծալել, որպեսզի նրանից շատ բարձրահասակ չթվա: Դա այնքան էլ դժվար չէր,
քանզի Նարինեն հագել էր ավանդական կարմիր սարաֆան, որը տարածված էր
Ռուսաստանում և Խորհրդային Միության այլ մասերում: Սարաֆանն ուներ ուսակապեր,
և Նարինեն դրա տակից հագել էր երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ: Յուրան իր հետ այլ
հագուստ չէր վերցրել, այնպես որ մնացել էր իր կաշվե գոտիով աշխատանքային
մոխրագույն շալվարով` վրան թողած երկնագույն երկարաթև վերնաշապիկ: Նրա սիրած
տափակ «թերթավաճառի» ոճով գլխարկը նրան մի փոքր ավելի բարձրահասակ էր
դարձնում: Այն նման էր 1925թ.-ի ամերիկյան «Մեծն Գեթսբի» ֆիլմում նկարահանված
գլխարկներին: Նա ցանկանում էր լինել հողագործ, ինչպես իր հանգուցյալ հայրը:
Որպես սկսնակ երիտասարդ հնագետ` Թագուհին ցանկանում էր այս գեղեցիկ օրը
լինել բնության գրկում: Նա հասկանում էր, որ անհրաժեշտ էր կենտրոնանալ
արարողության վրա, բայց նրա միտքն այլ տեղ էր: Նա, մի փոքր ձանձրացած, նստած
խաղում էր իր երկար սև մազերի հետ և այրվում էր Արփայից դուրս գտնվող աշխարհն
ուսումնասիրելու ցանկությունից:
Սարկավագն ակտիվորեն մետրոնոմի նման հետ ու առաջ էր տանում խնկով լեցուն
արծաթյա բուրվառը, որի կողքից կախված չախչախները զրնգուն ձայն էին հանում, իսկ
բուրավետ, քաղցրահոտ ծուխը տարածվում էր կանգնած մարդկանց մեջ: Թեև բուրվառն
արծաթից

էր

պատրաստված,

այն

լաքոտվել

ու

բոլորովին

տեսքից

ընկել

էր

իշխանություններից թաքցնելու նպատակով հողի տակ թաղված լինելու պատճառով:
Այժմ, երբ աղոթքի երգը մի պահ դադարեց, դրսից լսվում էր թռչունների ծլվլոցը:
Թագուհին ժպտաց սարկավագին:
«Ինչ խիզախ մարդիկ են, որ չեն ենթարկվում իշխանություններին», - մտածեց նա:
Սարկավագը նայեց կանաչաչյա երիտասարդ աղջկան, որ ծիկրակում էր իր երկար
մազերը ծածկող կարմիր շարֆի տակից, և թեթևակի ժպտաց ի պատասխան:
«Նա գեղեցիկ է, բայց ես չպետք է շեղվեմ, քանզի սա քահանային նվիրվածությունս

ցույց տալու իմ միակ հնարավորությունն է»:
Այդ պահին բուրվառի խունկի ամանը դուրս թռավ իր փոքր-ինչ վնասված շղթայից և
բարձր դխկոցով գլորվեց փոշոտ հատակին:

Չխկ-չխկ-չխկ…
«Աստված իմ…», - դա այն միտք չէր, որ սարկավագը կարող էր բարձրաձայնել
եկեղեցում:
Կանթեղի ծուխն ու ածխափոշին տարածվեցին զարմացած գյուղացիների վրա` մինչ
այն գլորվելով հասավ Թագուհու ոտքերի մոտ: Նա նայեց քահանային ու ձեռքով փակելով
բերանը` փորձեց թաքցնել իր մեջ գլուխ բարձրացող ծիծաղը:
Սարկավագը նայում էր վշտացած: Նա ամոթից գամվել էր այնտեղ, որտեղ բուրվառը
վայր էր ընկել: Թագուհին գլուխն իջեցրեց և ծնկի իջավ բարձրացնելու կանթեղը: Նա

6

զգաց` ինչպես ինչ-որ մեկը քնքշորեն բռնեց իր թևը: Քահանան ինքը կանգնած էր իր
կողքին` լայն ժպիտը դեմքին: Բոլորը նայում էին Թագուհուն` խուսափելով սարկավագին
նայելուց:
-

Ամեն ինչ լավ է, դուստր իմ, ների՛ր քեզ վախեցնելու համար: Դա, հաստատ, շատ

տաք է:
Քահանան զգուշորեն բարձրացրեց բուրվառն իր հագուստի եզրով և վերադարձնելով
այն իր` այժմ արդեն կարմրած դեմքով օգնականին, վերսկսեց արարողությունը: Բոլորն էլ
մտածեցին, որ դա զվարճալի էր, բացի Եվայից, որ, ինչպես զգում էր Թագուհին, հետևում
էր նրան աչքի պոչով:
Կիրակնօրյա արարողությունը տևեց մեկ ժամից պակաս, բայց Լիլիթի նման
գյուղացիների համար, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում շատ դժվարությունների միջով
էին անցել, դա հզոր հաղորդագրություն էր և սփոփանք: Այստեղ` լեռներում, Արփայի
վերևում, Նորավանքը բավականին մեկուսացված էր կրոնական արարողությունների
համար` գյուղխորհրդի ամենատես աչքերից հեռու: Այդ մարդիկ, որ կարող էին լինել նաև
համագյուղացիներ, հնարավոր է հաղորդեին կրոնական հավաքների մասին, որոնք
հակասում էին կոմունիստական կուսակցության գաղափարներին:
Թագուհին կռացավ և մոր ականջին շշնջաց.
-

Մամ, կարո՞ղ եմ աննկատ դուրս գալ:

-

Ոչ, սիրելի՛ս, խնդրում եմ եղիր համբերատար, օրվա մեծ մասը դեռ առջևումդ է.

կարող ես վայելել փորփրելը, իհարկե, ընթրիքի համար կարտոֆիլ գտնելուց հետո, ժպտալով պատասխանեց մայրը:
Լիլիթ Ամատունին այս տարի նշելու էր իր երեսունութ ամյակը: Նա գրավիչ կին էր,
բայց տարիների քրտնաջան աշխատանքն ու մտահոգությունն իրենց հետքն էին թողել
նրա վրա: Նա գիտեր, որ իր դուստրը կենտրոնացած էր հնագույն իրերի հանդեպ իր
հետաքրքրության վրա: Սակայն Խորհրդային Միությունում կրոնական հավատքի թեկուզ
մի փոքրիկ նշույլ պահպանելու խորհրդանիշը թանկ էր, այնպես որ նա ուզում էր, որ
Թագուհին գնահատեր այստեղ` Նորավանքում գտնվելը:
Թագուհին հազիվ էր նորից կենտրոնացել քահանայի մատուցած պատարագի վրա,
երբ քթում խուտուտ զգաց: «Երևի խնկի փոշուց է», - մտածեց նա:
Չնայած նա փորձեց կանխել անխուսափելին, բայց այնպես բարձր փռշտաց, որ
քահանան մի պահ կանգ առավ, մինչ վերսկսելը: Եվան թեթևակի թեքվեց և իր հայտնի
խոցող հայացքով սևեռուն նայեց Թագուհուն` հասկացնելով նրան լռություն պահպանել:
«Օ, ո՛չ, - անհանգստացավ Թագուհին, - նա մայրիկին կպատմի, որ բոլորովին

տպավորված չէ իմ պահվածքով` եկեղեցում խոսում է, նույնիսկ նայում սարկավագին…
կամ փռշտում»:
Արփան այնքան փոքր գյուղ էր, որ բոլորը խառնվում էին մյուսների գործերին:
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Թագուհին սիրում էր Արփան, չնայած դժվար էր ապրել քաղաքի թոհ ու բոհից հեռու:
Նա ցանկանում էր հանդիպել ավելի շատ մարդկանց. դեռահաս աղջկա համար դժվար էր
միայն մի քանի երիտասարդներով շրջապատված լինելը: Երևանը մոտ հարյուր կիլոմետր
էր Արփայից հեռու` դեպի հյուսիս-արևմուտք, բայց նա գիտեր, որ գյուղի լռությունն ու
անխռովությունն էլ իրենց առավելություններն ունեին:
Արփայի փայտե շրջանակներով քարե փոքր տները կանգնած էին կողք կողքի`
հարավում ուղղաձիգ, ուժեղ քայքայված բլուրների և Արփա գետի միջև գտնվող
հարթավայրում, որը կենսատու ջուր էր մատակարարում հացահատիկի դաշտերին:
Գյուղից հինգ հարյուր մետր դեպի վեր գետի վրայով մոտ տասը մետր երկարությամբ
երկաթե կամուրջ էր անցնում, որը հասանելի էր դարձնում գետի հյուսիսային մասում
գտնվող խաղողի այգիները: Բնության արցունքները, որպես գետի շարունակություն,
ստեղծել էին կանաչ օազիս` մի հաճելի վայր այդ շրջանի չոր շագանակագույն
բնապատկերի կենտրոնում: Միայն քսան կիլոմետր հեռու, որտեղ ճանապարհը մագլցում
էր դեպի արևելք, Հայաստանի սարերը նորից կանաչ էին դառնում:
Վեց հարյուր տարեկան փոքր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որ գյուղացիների
շրջանում հայտնի էր նաև Արփայի եկեղեցի անունով, որպես պահապան կանգնած էր
գյուղի վերևում` հովտին նայող բլրին: Քահանան բնակություն էր հաստատել Սուրբ
Աստվածածին եկեղեցու մոտակա բլրից ոչ հեռու գտնվող լքված տնակում: Նա փորձում էր
գնալ եկեղեցի որքան հնարավոր է հաճախ` չնկատվելով Արփա գյուղի կենտրոնամերձ
երկհարկանի գյուղխորհրդի շենքի աշխատակիցների կողմից:
Թագուհին գիտեր, որ սարկավագը սերում էր Արփայի տարածքում շատ վաղուց
ապրող հովիվների ընտանիքից: Նորավանքից տուն վերադառնալիս Լիլիթը ցույց էր տվել
եկեղեցուց մոտ մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող նրա ծղոտե տանիքով քարե
տնակը: Արփայում նա դպրոց գնացել էր ավելի փոքր տարիքում` Թագուհու դպրոց
գնալուց առաջ, այնպես որ Թագուհին նրան այնքան էլ լավ չէր ճանաչում:
Երեկոյան գյուղամիջում կարելի էր լսել ավանդական տավիղի և դուդուկի ձայնը՝
մեղմ, հոգեթով մեղեդի: Մի քանի րոպե անց դհոլի թեթև զարկերն էին ձայնակցում:
Գյուղացիները

սիրում

էին

միասին

հանգստանալը`

ստեղծելով

ավելի

ուրախ

տրամադրություն, քան կարելի էր սպասել կոմունիստական ռեժիմում դաշտի ամենօրյա
ծանր աշխատանքից հետո:
Հացատնից, որտեղ Լիլիթը թոնրի մեջ լավաշ էր թխում, տարածվեց լավաշի թարմ
հոտը: Դա պարզապես մեկ մետր լայնությամբ, մոտ մեկ ու կես մետր խորությամբ կլոր
փոս էր գետնի մեջ` ստորոտում կրակ: Մի քանի վայրկյանում թոնրի տաք պատերի վրա
թխվում էր մեկ մետր երկարությամբ լավաշ՝ այսպես տասնամյակներ շարունակ հայ
ընտանիքներին ապահովելով հացով:
Թագուհին սիրում էր լավաշի անուշ բուրմունքը, և բարեբախտաբար ծխի քուլաները
տանիքում բացված անցքից դուրս էին գալիս: Նա քայլեց ցեխով ամրացված ծղոտե
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տանիքի վրայով, որտեղ տանիքի այդ անցքը փակելու համար ծառի քոթուկ կար: Փայտե
սանդուղքով իջնելիս Թագուհու երկար վարսերը ծածանվեցին քամուց: Ներսում Լիլիթը
սեղան էր գցել՝ մտածված տաք թոնրի մոտ գտնվող:
-

Մայրի՛կ, հիշո՞ւմ ես, թե աքաղաղն ինչպես ընկավ թոնրի մեջ, - քրքջաց Թագուհին:

-

Օ՜, այո՛, խե՜ղճ արարած: Տուն մտավ ու սկսեց կչկչալ: Իսկ ես մինչև թոնրի

տաքանալը, լավաշի խմորն էի գրտնակում:
-

Հավանաբար գրեթե պատրաստ էր: Խեղճ թռչունը վայրկյանների ընթացքում

թոնրի տաքությունից եփվեց:
-

Մեղքս շատ եկավ խեղճ աքաղաղը, բայց դե շատ հիմարն էր: Անընդհատ այսուայն

կողմ էր քայլում, ասես՝ տեղի տերն էր…
Ընթրիքի ընթացքում, որ բաղկացած էր Թագուհու բերած կարտոֆիլից, լավաշից,
գառան մսից և խաղողի թփով դոլմայից, Լիլիթը պատմում էր դստերն իրենց անցյալից:
Նա սիրում էր անդրադառնալ իր կյանքին: Երիտասարդ տարիքում Լիլիթն իր հայրենի
Վան քաղաքում՝ Արևմտյան Հայաստանում, ներկայիս Թուրքիայում, հանդիպել էր
Արթուր Ամատունի անունով մի հայ տղամարդու: Կարճատև սիրավեպից հետո նրանք
ամուսնացել էին:
-

Մամա՛, խնդրում եմ, պատմիր հայրիկի Երուսաղեմում անցկացրած մանկության

մասին: Գիտեմ, նա միայն…
Թագուհին մի պահ կանգ առավ` կախելով գլուխը, հիշելով հորը, հետո շարունակեց։
-

Գիտեմ, հայրիկը մեզ հետ էր ընդամենը մի քանի տարի, բայց ես սիրում եմ լսել

պատմություններ նրա մասին…
Լիլիթը մեղմորեն բարձրացրեց Թագուհու կզակը` քնքշորեն համբուրելով նրա այտը:
Նա ինքն էլ լի էր զգացմունքներով, բայց պետք է դստերը դրական լիցքեր հաղորդեր՝
նույնիսկ խոսելով այդ ընտանեկան ողբերգության մասին: Թագուհին գիտեր՝ մոր համար
դժվար էր, քանզի լսել էր նրա գաղտնի հեկեկոցն ուշ գիշերին: Բայց երտասարդ հնագետն
անհագ հետաքրրություն ուներ դեպի պատմությունը, հատկապես եթե դա կապված էր
Ամատունի ընտանիքի անցյալի հետ: Երուսաղեմը յուրահատուկ կարևորություն ուներ
ընտանիքի համար և մեծ դեր ուներ դեպի պատմությունն ունեցած Թագուհու սիրո
ձևավորման գործում։ Լիլիթն իրականում դեմ չէր հարցերին, քանզի դա անմահ էր
պահում նրա ամուսնու հիշատակը:
-

Սիրելի՛ս, դու գիտես, հայրիկին կորցնելը կյանքիս վատագույն ժամանակաշրջանն

էր, բայց երբ նայում եմ քեզ և լսում, թե որքան ես ուզում իմանալ նրա աշխարհի մասին,
գիտեմ՝ նա ապրում է քո մեջ:
-

Մա՛մ, նորից կպատմես ձեր հանդիպման մասին:

Լիլիթը լավաշի մեջ կարտոֆիլ և սոխով ու պղպեղով եփված գառան մսից խաշլամա
դրեց: Գառան փափուկ, համեմունքներով հագեցած, համեղ միսը Թագուհու ամենասիրած
ուտեստներից էր:
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-

Մենք երկուսս էլ գնում էինք Վանա լճի Աղթամար կղզի… այնտեղի եկեղեցին:

Լաստանավին շատ այլ հայ վանեցի երիտասարդներ կային, բայց ես նրան միանգամից
նկատեցի:
Լիլիթը ժպտաց` ընկնելով հիշողությունների գիրկը: Արթուրը բարձրահասակ չէր,
բայց նրա երկար թերթերունքներով խոշոր, եղնաչյա աչքերը հիպնոսացրել էին նրան, երբ
նա հայացք էր գցել Լիլիթի՝ լաստանավից իջնող խմբի վրա:
-

Ուրեմն դրանից հետո Աղթամարը յուրահատուկ վա՞յր էր ձեր համար։

-

Օ, այո՛, մենք հաճախ էինք գնում այնտեղ։ Այն այնքան գեղեցիկ էր իր

ծիրանենիներով: Ամռանը մրգեր էինք քաղում, և եկեղեցականները բարկանում էին մեզ
վրա… մեղմորեն իհարկե: Արթուրը լավ էր ծառ մագլցում:
-

Զվարճալի է թվում, մա՛մ: Կարո՞ղ ես մի քիչ էլ պատմել, թե ինչպես էր հայրիկի

ընտանիքը Սուրբ երկրից Վան տեղափոխվել։
-

Սիրելիս, դու գիտե՞ս, որ հայրիկի նախնիները հիմնադրել են Երուսաղեմի

հայկական թաղամասը:
-

Ուսուցչուհին ասում է, որ հազար վեց հարյուր տարի առաջ է եղել:

-

Նույնիսկ մինչ այդ, Քրիստոսի ծնունդից շատ առաջ, հայերն արդեն ապրում էին

այդ Սուրբ երկրում:
-

Ես գիտեմ, հայերը միշտ սերտ կապի մեջ են եղել Երուսաղեմի հետ… Ես շատ էի

ուզում լսել, ինչ էր նա զգում` ապրելով այնտեղ:
-

Նա հաճախ էր հիշատակում, թե ինչպես էր զգում այդ վայրի հոգևոր ուժը`

քայլելով Հին Երուսաղեմի մոտակայքում գտնվող ժայռերում: Հայրիկը շատ էր խոսում
բազմաթիվ գաղտնիքների մասին, որ երազում տեսնում էր այնտեղ: Նա ասում էր՝ դա
յուրահատուկ վայր էր, ուր մարդիկ աշխարհի

տարբեր կողմերից գալիս էին

երկրպագության:
Թագուհին հափշտակված լսում էր: Նա փորձում էր պատկերացնել հայտնի Լեռան
Տաճարը մագլցող, Հայկական թաղամասի նեղ փողոցներով քայլող և Ձիթենյաց լեռան
վրայից աշխարհին նայող մի տղայի, որ հետագայում դառնալու էր իր հայրը։ Քաղաք, որ
իր վրա կրում էր դարերի ընթացքում այնտեղով անցած ժողովուրդների տարբեր
ազդեցությունները, ինչպես էկզոտիկ մերձավորարևելյան բաղադրատոմս: Հրեական,
քրիստոնեական և մահմեդական հավատքների համար սրբազան այս վայրը հնագետի
երազանք էր: Նրան հետաքրքրում և ոգևորում էր յուրաքանչյուր չնչին մանրամասը, որ
Լիլիթը կարող էր հիշել:
-

Սուրբ երկրից Վան տեղափոխվելը քո հոր միտքը չէր: Նա սիրում էր Երուսաղեմը:

Երաշտը ամբողջ ընտանիքին ստիպեց գնալ Վան, երբ նա մոտ տաս տարեկան էր, բայց
նա այդպես էլ երբեք չմոռացավ Երուսաղեմը:
Պատմական գրականության իր սեփական ուսումնասիրություններից Թագուհին
գիտեր, որ հայերի կապը Երուսաղեմի հետ ամուր էր: Քրիստոնեությունը գաղտնի
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դավանում

էին

այնպիսի

երկրներում,

ինչպիսիք

էին

Հայաստանը,

Հռոմեական

կայսրությունը, և 301թ. Հայաստանը դարձավ առաջին քրիստոնյա պետությունը: Եթե
չլինեին հայ քարոզիչների նման մարդիկ, որոնք սաղմնային վիճակում գտնվող կրոնը
փայփայում էին խոցելի երեխայի նման, այն, գուցե, չգոյատևեր, առավել ևս չդառնար
աշխարհի ամենատարածված կրոնը:
-

Սիրելի՛ս,

դու

ընդամենը

երկու

տարեկան

էիր,

երբ

Վանում

սկսվեցին

վայրագությունները: Թուրքերը ցանկանում էին զորակոչել հայերին օսմանյան բանակ,
բայց հայերը վախեցան, որ իրենց տղամարդկանց կկոտորեն և դիմեցին դիմադրության:
Հայրիկը մեկն էր ընդամենը հազար տղամարդկանցից, որ պաշտպանում էին Վանը թուրք
նահանգապետի

հարձակումներից:

1915թ.-ի

ապրիլի

24-ին

թուրքերը

հայերի

մեծամասշտաբ տեղահանություն սկսեցին մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլսից և ողջ
Օսմանյան կայսրությունից։
-

Դա Համաշխարհային պատերազմի ընթացքում էր, չէ՞։

Լիլիթը, ի պատասխան, գլխով արեց:
-

Այդ օրերին ամենուրեք զայրույթ ու վախ էր տիրում: Թուրքերը շրջապատել էին

Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում ապրող հայերին և…
Լիլիթը շունչ քաշեց և, մտքերով տարված, լռեց:
-

Ինչո՞ւ նրանք դա արեցին, մամա՛։

-

Դժվար է ասել, սիրելի՛ս: Հայերն ու թուրքերն ապրում էին միասին հարյուրավոր

տարիներ: Միշտ հիշի՛ր, հակամարտությունների ժամանակ երկու կողմերն էլ սխալներ
գործում են, այնպես որ փորձիր չափից շատ քննադատող չլինել, հատկապես, որ դու
միայն մեկ տեսանկյունից ես նայում: Մի՞թե հիմա դպրոցում քեզ նույն կերպ չեն
սովորեցնում Խորհրդային Միության մասին։
-

Գիտեմ, մամա՛:

-

Համոզված եմ, եթե Թուրքիայում ապրող քո հասակակիցներն իմանային, նրանք էլ

քեզ նման կսարսափեին կատարվածից․ դա նրանց մեղքը չէ: Սերունդը չի կարող դատվել
իր նախորդ սերունդների մեղքերի համար, և նրանք, միգուցե, նույնիսկ ճշմարտությունն էլ
չգիտեն:
-

Դպրոցում մենք կարդացել ենք թուրքական տեսակետի մասին, ըստ որի

պատերազմից տառապեցին շատ համայնքներ, այդ թվում՝ մահմեդականները, այնպես որ
հայերի աղետը չպետք է համարվի առանձին ողբերգություն:
-

Սիրելի՛ս, յուրաքանչյուրն էլ գիտի, որ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ

մարտերից և ժանտախտից եղան շատ զոհեր, բայց հայ, հույն և ասորի բնակչությունն էր,
որ բռնի տեղահանվեց կառավարության կողմից զենքի սպառնալիքի ներքո, ոչ թե
մահմեդական համայնքը:
Լիլիթը զգում էր՝ ինչպես էին իր զգացմունքները հաջորդում մեկը մյուսին, երբ
փորձում էր պահել հավասարակշռությունն իր մեջ եղած ցավի և այն գիտակցության
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միջև, որ յուրաքանչյուրն ունի իր տեսանկյունը: Նա շարունակեց կայուն, դիտավորյալ
դանդաղ տեմպով, որ դուստրը հասկանա իրեն:
-

Չկա որևէ կասկած, որ այդ ժամանակ բոլոր քաղաքացիական համայնքներն էլ

տուժել են պատերազմի հետևանքներից և ժանտախտից… բայց չեմ կարծում, որ դա թույլ
է տալիս քողարկել որոշակի կրոնական փոքրամասնությունների դեմ կառավարության
ձեռնարկած կանխամտածված, բռնի գործողությունների սարսափելի փաստը, այնպես չէ՞։
-

Իհարկե ո՛չ, մամա: Արդյո՞ք թուրք զինվորները բոլորին ստիպել են ատրճանակի

ազդեցության տակ:
-

Ես երբեք չեմ մոռանա նրանց… իրենց հրացաններով մարդկանց առաջ հրելը՝

ծաղրելով մեզ, կարծես մենք մարդկային արարածներ չէինք: Նրանք թողում էին թույլերին
և մահացածներին հետևում՝ փոշու մեջ, երբ ստիպում էին մեզ գնալ անապատի միջով: Եվ
դա ամենը չէր, որ նրանք արեցին…
-

Սարսափելի է հնչում, մամա՛, - Թագուհին իրեն վատ զգաց՝ պատկերացնելով

հուսահատության տեսարանները:
-

Հարկադիր երթերը հանգեցրին նրան, որ քրիստոնյաների տված զոհերի քանակը՝

համեմատած մահմեդականների հետ, միանգամայն անհամաչափ էր:
-

…բայց ես լսել եմ, որ մարդիկ վիճում են զոհերի թվի շուրջ, մայրի՛կ:

-

Գիտե՛մ: Չեմ կարծում, որ դա գեղեցիկ արարք է հանգուցյալների հոգիների

հանդեպ՝ վիճել, թե քանի հոգի են զոհվել, կարծես դա ինչ-որ բան է փոխելու: Մենք միայն
գիտենք, որ միլիոնավոր հույներ, ասորիներ ու հայեր են մահացել անտեղի:
Լիլիթը սովորաբար շատ հանգիստ էր ու զուսպ, բայց, բնականաբար, զգացմունքային
էր դառնում, երբ ինչ-որ մեկը փորձում էր արդարացնել գործողությունները, որ նա
համարում էր հանգեցրին իր ամուսնու և այնքան շատ անմեղ քաղաքացիների մահվան:
-

Սիրելի՛ս, քանակը չպետք է ազդի մեր մարդկային տեսանկյունի վրա այն ամենի

վերաբերյալ, ինչ կատարվեց և ինչպես պետք է դա կոչել․ օսմանյանների քայլերը
հանգեցրին սարսափելի մասշտաբով մարդկային տառապանքների, և դա արդարացում
չունի՝ անկախ նրանից, թե քանի զոհ եղավ:
-

Մամ… լա՞վ ես։

Լիլիթը տխուր էր: Նա քնքշանքով խաղում էր վզի արծաթյա կախազարդի հետ:
-

Կարո՞ղ եմ նորից տեսնել, մա՛մ։

-

Իհարկե, սիրելի՛ս, վերցրո՛ւ, ահա այսպես է բացվում:

Ողորկ, արծաթյա սրտաձև կախազարդը տաք թվաց, երբ Թագուհին զգուշորեն
վերցրեց այն․ դա ընտանեկան հարստություն էր` ներսում հոր նկարով, որ կենդանի էր
պահում նրա հիշատակը:
-

Հայրիկն այնքան գեղեցիկ է ու առնական, նույնիսկ այս փոքրիկ նկարում:

-

Հայրդ քեզ գրկած այնքան տարավ: Սոսկալի պայմաններից շատերը մահացան`

նրա նման փորձելով հասնել Հայաստան: Նա, գոնե, մինչև լրիվ թուլանալը, հասավ Արփա:

12

Լիլիթի աչքի անկյունում արցունք հայտնվեց և գլորվեց այտն ի վար, երբ նրա աչքի
առջև հայտնվեց հյուծված, գունատ դեմքով Արթուրը` պառկած գոմում` հապճեպ
պատրաստված ծղոտե մահճակալի վրա:
-

Ինչ վշտալի է, մամա՛:

Թագուհին պատկերացրեց այդ տեսարանը՝ Սիրիայի անապատներով դանդաղ քայլող
ցնցոտիավոր տղամարդկանց, կանանց և երեխաներին: Կանայք գրկել էին փոս ընկած
աչքերով երեխաներին՝ այլևս ոչինչ չունենալով նրանց տալու: Չկար ուտելու ոչինչ, կար
միայն շատ քիչ, թանկարժեք ջուր, որ թափվում էր փոշոտ գետնին: Շատերն ուշագնաց էին
լինում և այդպես էլ մնում պառկած այնտեղ, որտեղ ընկել էին, կամ ենթարկվում էին թուրք
զինվորների ծեծին: Մի մասն էլ նույնիսկ հարձակման էին ենթարկվում անցնող գյուղերի
քուրդ և մահմեդական բնակիչների կողմից: Երբ թուրքերը մտնում էին հայկական գյուղեր,
գյուղացիները փորձում էին փախչել: Ոմանք եկեղեցուն նայելուց և խաչակնքվելուց հետո
իրենց նետում էին ջրհորի խավարի մեջ ու խեղդվում կամ էլ փորձում էին թաքնվել
մարդկանց դիակների կույտերի տակ: Դա աններելի, սահմռկեցուցիչ կոտորած էր՝
անհնար նկարագրել բառերով: Նրա աչքերը մշուշոտվեցին մտածմունքից, թե ինչերի
միջով էին նրանք անցել: Դրան անհնար էր դիմանալ, նույնիսկ մեկի համար, ով
չափազանց երիտասարդ էր, որպեսզի հիշեր:
-

Գիտեմ: Մենք կորցրինք հայրիկին, ինչպես հազարավոր այլ մարդկանց: Ասում են,

որ այդ երեք սարսափելի տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր երկրորդ հայ զոհվեց:
Փառք Աստծո, որ դու այստեղ ես, այնպես որ մենք միշտ կհիշենք նրան:
Թագուհին սիրում էր պատմություններ լսել այնպիսի հեռավոր երկրների մասին,
ինչպիսին էր Սուրբ երկրների Բրիտանական Պաղեստինը և երազում էր այցելել դրանք:
Բայց դա անհնարին էր, քանզի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների
լարվածությունը մեծ էր, իսկ Խորհրդային Միության սահմաններն էլ փակ էին:
Այնպես որ նրա համար միայն երազանք էր` գնալ հոր հետքերով և տեսնել Սուրբ
երկրի հնագույն

վայրերը: Արփան գոնե որոշ

հետաքրքրասիրությունը:

13

ժամանակով կբավարարեր նրա

ԳԼՈՒԽ 2: ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Արմինե Ղուկասյանը ջերմորեն բարևեց իր աշակերտուհուն.
-

Բարի լույս, Թագուհի՛:

-

Բարի լույս, ընկե՛ր Արմինե:

Նույնիսկ դպրոցից դուրս աշակերտները դիմում էին ուսուցիչներին «ընկեր»-ով: Նա
Թագուհու աշխարհագրության և պատմության երեսունչորսամյա սիրելի ուսուցչուհին էր,
և այդ հիացմունքը փոխադարձ էր: Արմինեի լավագույն աշակերտուհին ապրում ու շնչում
էր նրա առարկայով:
Արմինեն Թագուհու նման բարձրահասակ չէր: Նա ուներ միջին երկարության մազեր,
որ ընդգծում էին նրա բարձր այտերով ձվաձև դեմքը, որի վրա, կարծես, միշտ ժպիտ կար:
Թագուհին իր ուսուցչուհուն համարում էր խիստ, բայց բարի, որ գերադասում էր իր
աշակերտները

լինեին

պարտաճանաչ

և

նախապատրաստված:

Նրա

հագուստը

համապատասխանում էր իր բնավորությանը` երկարաթև կարմիր պիջակ մինչև վիզը
կոճկված, որ գեղեցիկ նստում էր սպիտակ վերնաշապիկի և կարմիր կիսաշրջազգեստի
վրա, որի եզրերին ոսկեգույն ասեղնագործություն էր արված: Դա ավանդական հագուստ
էր հարավային Ռուսաստանից, որտեղից նրա ամուսնու ընտանիքի մի մասն էր սերում:
Դպրոցը Թագուհու համար մարտահրավեր էր: Ոչ այն պատճառով, որ նա չէր
հասցնում, հակառակը` նա առաջադեմ աշակերտուհի էր: Թագուհին ցանկանում էր
սովորել ավելին` ավելին, քան տալիս էին դպրոցի կանոնավոր դասերը: Թագուհին
տենչում էր իմանալ դրսի աշխարհի մասին, իր աչքերով տեսնել` արդյոք գրքերը ճիշտ
էին կամ կոմունիստական աշխարհից դուրս մարդիկ խորհրդային քաղաքացիների
համեմատ վատն էին, թե ոչ:
Դպրոցը տեղակայված էր գյուղի վերևում զառիթափին: Այն բավականաչափ մեծ էր
ավելի քան հարյուր աշակերտի և մի քանի ուսուցիչների համար, որ ապրում էին
տեղանքում: Դպրոցի քարե պատերը մոտ մեկ մետր հաստության էին՝ չոր խոտով և
կավով լցված անցքերով: Թագուհին դպրոցում սովորել էր, որ այդ տեխնիկան Արփային
այնքան բնորոշ շինարարության «կավածեփ» մեթոդն էր: Կավի վերջնական շերտն
օգտագործվում էր ներսի պատերի համար, իսկ տանիքն ամրացված էր Արփա գետի մոտ
աճող հսկա ծառերից պատրաստված հեծաններով:
-

Հաճելի է այստեղ՝ գետի մոտ… Ինչի՞ մասին ես երազում, Թագուհի, – հարցրեց

Արմինեն:

14

Թագուհին խոտին նստած վայելում էր արևը՝ հագած մինչև ծնկները հասնող պարզ
շագանակագույն զգեստ: Գարնանային թարմ բուրմունքն ու գետի ցայտող ջրի խշշոցը
հանգստեցուցիչ էին:
-

Մտածում էի Տիգրան Մեծի Հայոց տերության մասին:

-

Տիգրանը, հաստատ, մեծ էր:

-

Այո, նա պիտի որ հատուկ լիներ, թագավորելու համար Հռոմեական կայսրության

կողքին գտնվող ամենահզոր երկրում:
-

Թագուհի՛, պատմության հանդեպ քո հետաքրքրասիրությունը հիանալի է: Այնպես

կուզեի իմ մյուս աշակերտներն էլ քեզ նման սովորեին: Ամուսնուս խնդրել եմ մյուս տարի
Երևանի պետական համալսարան ընդունվելիս օգնել քեզ…
Թագուհին միաժամանակ ցնցման և հպարտության խառը զգացում ապրեց: Նրա
աչքերն անակնկալից լայնացան: Նա ոգևորությունից դողում էր՝ չնայած նույնիսկ չէր էլ
նկատում դա: Արմինեն խոսել էր Թագուհու ապագա ուսման մասին, բայց մինչև այժմ
ոչինչ հաստատ չէր:
-

Երևան չե՞ս ուզում գնալ, Թագուհի՛:

-

…գիտեմ, մաման մենակ կմնա, և ես տեսնում եմ, թե որքան դժվար է Ձեր համար

ամուսնուց հեռու լինելը, ընկե՛ր Արմինե:
Նա գիտեր, որ Արմինեի ամուսինը պատմության դասախոս էր` մասամբ հայկական,
մասամբ ռուսական արմատներով: Նա հիշեց, որ Դմիտրին բավականին քմահաճ
անձնավորություն էր պրոֆեսորի համար, մարդ,

որ ապրում էր լիարժեք կյանքով,

համենայն դեպս, որքանով դա հնարավոր էր կոմունիստական վարչակարգի սուղ
պայմաններում:
Թագուհին հաճախ էր գնում Ղուկասյանների տուն, որը գյուղի մյուս կողմում էր`
դպրոցի մոտ, քանի որ Արմինեն Նարինեի մայրն էր: Շեկոյի մազերի շեկ գույնը, որ
այնքան էլ տարածված չէր այս կողմերում, գալիս էր իր հոր ռուսական արմատներից:
Շեկոն պատմել էր, որ իր ծնողները հանդիպել էին միմյանց Լոմոնոսովի անվան
Մոսկվայի

պետական

համալսարանում

սովորելիս:

Ընտանիքն

անցնում

էր

դժվարությունների միջով, քանի որ Դմիտրիին անցյալ տարի ուղարկել էին Երևանի
պետական համալսարանում դասավանդելու: Նարինեի վերջերս նշանվելն ու հարսանիքը
հաճելի շեղում էր, որ ընտանիքին վերամիավորեց, թեև ժամանակավոր:
-

Սիրելի՛ Թագուհի, պիտի խոսես այս մասին մայրիկիդ հետ: Կարծում եմ դու պետք

է օտագործես հնարավորություններդ: Իմ կյանքի փորձից ելնելով, համոզված եղիր, որ
նրանք, ովքեր հասնում են իրենց բարձրագույն նպատակներին, կարող են փոխել
աշխարհը:
-

Այո՛, ես դա տեսնում եմ Տիգրանի և Ալեքսանդր Մեծի նման մարդկանց օրինակով:

-

Ինչ վերաբերում է ինձ, ես Երևան տեղափոխվելու թույլտվություն ունեմ այս

տարվա վերջում: Հիմա, երբ Նարինեն ամուսնացել է, ես կարող եմ այլևս Արփայում չմնալ:
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-

Ձեր տեղափոխումն ուղղակի հրաշալի նորություն է:

Թագուհին բնազդաբար ոտքի կանգնեց և փաթաթվեց Արմինեին, և հետո հասկացավ,
որ մի փոքր ոչ պաշտոնական ստացվեց:
-

Օհ, ներողություն, ընկե՛ր Արմինե:

Ուսուցչուհին ժպտաց և մեղմորեն բռնեց նրա ձեռքերը:
-

Թագուհի՛, ես քո մեջ տեսնում եմ ինչ-որ յուրահատուկ, արժեքավոր որակ: Շուտով՝

այստեղից հեռանալուց հետո, այլևս ուսուցչուհիդ չեմ լինի, այնպես որ հուսով եմ
այսուհետ ընկերներ կլինենք: Կարո՞ղ եմ քեզ անձնական հարց տալ։
-

Իհարկե, ընկե՛ր Արմինե:

-

Դու վերջերս Նարինեին ավելի հաճախ ես տեսնում: Մի փոքր անհանգստացած եմ,

որ սկեսուրը կիշխի նրան: Արդյոք նա քեզ երջանի՞կ է թվում, Թագուհի՛։
-

Այո՛, գիտեմ, Եվան կարող է մի փոքր ճնշող լինել: Շեկոն հանգիստ բնավորություն

ունի, բայց ես նկատել եմ, որ Ճուտը կանգնում է մոր դեմ, այնպես որ կարծում եմ` նրանց
մոտ ամեն ինչ լավ է:
-

Դա լավ է։ Շնորհակալություն, Թագուհի՛… ես ուղղակի տիպիկ մտահոգ մայր եմ:

Այժմ, ի՞նչ էիր ասում Տիգրանի մասին։
-

Ես մտածում էի՝ ինչպես էր Տիգրանի Հայոց տերությունը իշխում ներկայիս

Թուրքիայի, Սիրիայի և Լիբանանի տարածքների մեծ մասի վրա և դա սելջուկ թուրքերի
Կենտրոնական Ասիայից Փոքր Ասիա գաղթելուց ավելի քան հազար տարի առաջ էր:
-

Զարմանահրաշ

է,

որ

Տիգրան

թագավորին

ճնշելու

համար

Հռոմեական

հանրապետությունից մեծ ջանքեր պահանջվեցին։
-

Դա նրա իշխանության վերջում էր, երբ նա ծեր էր, ճի՞շտ է։

-

Ըստ երևույթին, հռոմեական զորավար Պոմպեոսն այնպիսի հարգանք ուներ

Տիգրան Մեծի հանդեպ, որ թույլ տվեց նրան շարունակել ցմահ իշխել Հայաստանում
որպես հանրապետության դաշնակից:
Թագուհին միշտ էլ հետաքրքրված էր իմանալու այն, ինչը ոչ ոք հաստատ չգիտեր՝
որտեղից էր ծագել «Արմենիա» անունը, որից էլ սերում էր Արմինեի անունը: Ուսուցչուհին
պատմել էր դասարանին, որ Պարսկաստանի Աքեմենյան տերության Դարեհ I-ը ճանաչել
էր «Արմինա» կոչվող մի երկիր: Ոմանք ասում էին, որ այդ անունը հավանական կապեր
ուներ արամերենի հետ, մյուսներն էլ տարաձայնում էին: Պատասխանը կորել էր
ժամանակի մշուշի մեջ: Ինչ վերաբերում էր հայերեն լեզվին, նրա բուն արմատները
նույնպես որպես hնդեվրոպական լեզու կորել էին, բայց Արմինեն ընդգծել էր, որ այն կրում
էր հնագույն պարսկերեն և հունարեն լեզուների ազդեցությունը: Հետաքրքիր էր, որ
հայերն իրենց երկիրը կոչում էին Հայաստան, որ, ամենայն հավանականությամբ, գալիս
էր հայերի առասպելական նախահայր Հայկից:
Ուսուցչուհին ու աշակերտուհին խոսում էին այդ տարածքի պատմության և այն
մասին,

թե

ինչպես

էին

դարերի

ընթացքում
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լեռները

պաշտպանել

հայերին

պատերազմների

սպառնալիքներից

ու

ավերիչ

հետևանքներից:

Թագուհին

պատկերացնում էր հիսունին մոտ, մաքուր սափրված Տիգրան թագավորին, որ հետ էր
մղում Պարթևական կայսրությանն արևելքից` տասնամյակներ շարունակ կառավարելով
Միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով ընկած Հայկական թագավորությունը:

Հայաստանը և հարակից երկրները
«Ինչպիսի՞ն կլինեին այս հողերը, եթե Հայկական թագավորությունը գոյատևեր

դարերի ընթացքում»։
Հայաստանը դարերի ընթացքում մնում էր կայսրությունների միջև բաժանված երկիր`
կռվախնձոր իր բերրի հողերի և բարձրակարգ արհեստավորների պատճառով: Երկիրը
ռազմավարական տեղադրություն ուներ՝ գտնվում էր Թուրքիայի և Իրանի միջև`
Կովկասի հարավում, որը բարձրանում էր ավելի քան հինգ հազար մետր դեպի Եվրոպայի
ամենաբարձր գագաթը` Էլբրուս լեռը:
Մաքուր օդը բերեց ամռան, թարմ բանջարեղենի և մրգերի հոտը: Մեղմ քամին գրեթե
աննկատելիորեն փոքրիկ, սպիտակ կուտակ ամպերը տարածեց երկնքով մեկ, բայց այն
երբեմն շարժում էր գետի հարթ ափերին աճող խաղողի վազերի տերևները: Արփան բացել
էր իր ճանապարհը լեռների մեջ` ժայռերի ու ճեղքվածքների միջով, դեպի Ադրբեջանի
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, կարծես հենց աստվածներն էին
Տիգրանի կացնով ճանապարհ հարթել:
Թագուհին հայացքը բարձրացրեց և տեսավ իրենց ձեռքով անող իր ընկեր Ռուդիկ
Հակոբյանին, որ կամրջի ճանապարհին գտնվող իր տնից քայլում էր իրենց ուղղությամբ:
Երեսունվեցամյա այրը, չնայած իր միջին հասակին, ֆիզիկապես ուժեղ էր, դրել էր մուգ
գույնի գլխարկ բրիտանական կոտելոկի նման և հագել էր մուգ կապույտ կոմբինիզոն`
վրան խաղողի հետքերով։ Նա ուներ շագանակագույն մազեր, որ համապատասխանում

17

էին աչքերի գույնին, ինչպես նաև խոզանակաձև բեղեր՝ մազերի պես կարճ կտրված և
միայն քթի լայնությամբ:
Ռուդիկը կոլտնտեսության խաղողի այգիների պատասխանատուն էր և ապրում էր
Թագուհու տնից մի քանի տուն այն կողմ: Հակոբյաններն այս վայրերում զբաղվում էին
խաղողագործությամբ այնքան երկար, որքան հիշում էին իրենց, բայց այսօր Ռուդիկի
ձեռքին ձկնորսական կարթ էր: Դա մի տեսակ միայնակ զբաղմունք էր, որ սազում էր
Ռուդիկին: Նա հանգիստ, գրեթե ամաչկոտ տղամարդ էր, այն մարդկանցից չէր, ովքեր
սիրում էին տարբեր միջոցառումներ, օրինակ՝ գյուղի հարսանիքներ, որտեղ հարկավոր էր
շփվել մյուսների հետ: Ռուդիկը Թագուհուն դուր էր գալիս: Նրա մեղմ վարվելակերպը
հակասում էր նրա ներքին ուժին, և նա շատ գիտելիքներ ուներ Հայաստանի վերջին
շրջանի պատմության մասին: Թագուհու հետաքրքրասեր բնույթը դեռ մանկությունից
մտերմացրել էր նրան Ռուդիկի հետ:
Նախկինում Ռուդիկն իր սեփական փորձից պատմել էր նրան Համաշխարհային
պատերազմի՝ 1915թ.-ից մինչև 1918թ․-ն ընկած արյունալից ժամանակահատվածի մասին,
երբ Օսմանյան թուրքերը միացել էին Գերմանիային, որպես «Առանցքի երկրների»
դաշնակից: Ռուսական հեղափոխության ժամանակ Թագուհին ընդամենը չորս տարեկան
էր, այնպես որ նա ուրիշ աշխարհ չգիտեր: Ռուդիկը նաև կարողացել էր նրան բացատրել,
թե ինչ էր կատարվել Համաշխարհային պատերազմի խառը ժամանակներից մինչև երկրի
Խորհրդային Միության կազմի մեջ մտնելը:
-

Բարի լույս, Ռուդի՛կ, - ասաց Արմինեն:

-

Բարի լույս, Արմինե՛ և Թագուհի՛, ինչո՞ւ եք այստեղ նստել։ Վայելում եք լավ

եղանա՞կը։
-

Իհարկե, իսկ դու գնում ես ձկնորսությա՞ն, - հարցրեց Արմինեն:

-

Կարծես, Արփան լի է այսօր ձկներով:

-

Ռուդի՛կ, մենք հենց նոր խոսում էինք պատմությունից, և ես կուզեի ավելի շատ

բան իմանալ Համաշխարհային պատերազմի ընթացքում քո փորձից, եթե դեմ չես, խնդրեց Թագուհին: - Ժամանակ ունե՞ս։ Դա ինձ կօգնի ավելի լավ հասկանալ, քանզի
դասագրքերը որոշ բաներ չեն լուսաբանում:
-

…կամ էլ որոշ բաներ միտումնավոր են բաց թողնված, - ավելացրեց Արմինեն:

Թագուհին ներքուստ վրդովվեց. - «Ինչպե՞ս կարող էին իշխանությունները չասել

ճշմարտությունը՝ անկախ նրանից, թե ինչպիսին էր այն»։ Դա պարզապես դեմ էր նրա
միշտ փաստեր փնտրող խառնվածքին:
-

Արևմտյան Հայաստանի մասին իմ հիշողությունները մի փոքր ողբերգական են,

բայց այդ պատմությունը պետք է պատմվի, քանզի դրանով է կերտվել այս երկիրն ու մեր
ժողովուրդը:

Ես

առաջին

անգամ

մտա

պատերազմի

մեջ

1915թ.-ին՝

քսանմեկ

տարեկանում, երբ կամավոր զինվորագրվեցի, բայց ես բազմաթիվ հայ երիտասարդներից
մեկն էի: Ոմանք նույնիսկ կռվելու համար փոքր էին: Ես հանդիպեցի պայծառադեմք մի
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տղայի՝ Իվան Բաղրամյան անունով, որ ընդամենը տասնյոթ տարեկան էր: Բոլորը նրան
«Վանյա» էին կոչում: Նրան, ի վերջո, հաջողվեց միանալ Ռուսական կայսերական
բանակին՝ որպես կամավոր: Հիշում եմ նա ասում էր․«Իմ տեղը ռազմաճակատում է»:
Մենք բոլորս իդեալիստ էինք այդ օրերին… մենք տեղյակ չէինք պատերազմի
սարսափներին:
-

Երբ 1917թ.-ին Ռուսական հեղափոխությունից հետո ռուս զինվորները հետ

քաշվեցին, Հայաստանը մնաց առանց բանակի` անպաշտպան Օսմանյան թուրքերի դեմ:
Հիշում եմ մարդկանց տագնապը:
Թագուհու մարմնով դող անցավ: Դժվար չէր պատկերացնել, թե ինչպես էին մարդիկ
վախեցել վատթարագույնից` մնալով անպաշտպան ռուսական զորքերի հեռանալուց
հետո:
Ռուդիկը հայացքն իջեցրեց ու նստեց Թագուհու և Արմինեի կողքին`գետափին: Նա
սևեռեց հայացքը բլրի վրա կանգնած Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն: Փոքր շինությունը
հեշտ չէր նկատելը, քանզի միտումնավոր այնպես էր կառուցվել, որպեսզի թշնամու
հարձակման դեպքում միաձուլվի շրջապատի հետ: Պատմության հազարավոր տարիները
ներկայացված էին նման ձևով:
-

Մենք տեսնում էինք, թե ինչպես են թուրքերն ավերում Հայաստանը և մեր

մշակույթը…
-

Դա Թուրքիայից զանգվածային տեղահանությունից երկու տարի անց էր, չէ՞։ Ես

հարցրի մայրիկին այդ մասին, և նա մի փոքր հուզվեց, - ասաց Թագուհին:
-

Ես չեմ զարմանում՝ հաշվի առնելով, թե ինչերի միջով է նա անցել: Գիտես, հայերն

ու մյուս քրիստոնյաները դարերով խաղաղ ապրում էին Թուրքիայում: Հայերը, ինչպես այլ
փոքրամասնությունները,

հետապնդվում

էին

օսմանյանների

կողմից…

Եղել

են

ժամանակներ, որ այս համայնքները ոտքի են կանգնել ինքնապաշտպանվելու համար.
նման հանգամանքներում այդպես կվարվեր յուրաքանչյուր մարդ։
-

Ինձ

համար

ինչն

է

իսկապես

դժվար

հասկանալը,

թե

ինչու

բռնի

տեղահանությունների դեմ ավելի շատ դիմադրություններ չեղան, - հարցրեց Թագուհին:
-

Գիտեմ: Եթե նույնիսկ ինչ-որ բան էլ կար, նրանք լուռ գնացին դեպի իրենց մահը:

-

Բայց չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու նրանց տեղահանեցին, եթե նրանք

տարիներ շարունակ ապրել էին Անատոլիայում:
-

Կարծում եմ՝ այդ ամենի հետ մեծ կապ ուներ այն խոր արմատավորված վախը, որ

հայերը ոտքի կկանգնեն և կօգնեն Ռուսաստանի ներխուժմանը: Ես դա կարող եմ
հասկանալ, քանզի Անատոլիայից դուրս ապրող շատ հայեր բացեիբաց աջակցում և
քաջալերում էին Ռուսաստանին ու զինվորագրվում էին Ռուսական բանակ, - ասաց
Ռուդիկը լուրջ տոնով, որ արտացոլում էր ժամանակի դժվարությունները։ - Բացի այդ, մի
մոռացեք, որ հայերը տարիներով կռվում էին և՛ ռուսական, և՛ թուրքական բանակներում:
Գիտեք իմ կարծիքով ո՞րն էր վճռական պահը։
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-

Ո՛չ, խնդրում եմ, Ռուդի՛կ, պատմիր, - խնդրեց Արմինեն հետաքրքրված:

-

Համոզված եմ՝ այդ ամենը եղավ այն բանից հետո, երբ Օսմանյան տերության

կազմում ապրող հայերը հրաժարվեցին դուրս գալ իրենց արևելահայ հայրենակիցների
դեմ, ինչպես պահանջեց Օսմանյան կառավարությունը Էրզրումում, 1914թ.-ի Հայկական
կոնգրեսի ժամանակ: Նրանք իրենց կյանքով վճարեցին այդ որոշման համար:
-

Բայց Ռուդի՛կ, դա չի բացատրում, թե ինչու հույներն ու ասորիները նույնպես

կոտորվեցին հարյուր հազարներով… - ասաց Արմինեն:
-

Գիտեք, իմ փորձից կարող եմ ասել, որ պատերազմը իշխանության համար է, -

ընդգծեց Ռուդիկը: - Կարող է պատահել, որ թուրքերին անհանգստացնում էր, որ մյուս
քրիստոնյաները

կապստամբեն:

Բացի

այդ,

գուցե

դրդապատճառներից

մեկն

էլ

բնակչության ավելի քան մեկ քառորդի հետևում թողած գույքն էր: Եթե ոչ, ապա այդ գույքը
Համաշխարհային պատերազմից հետո կվերադարձվեր լիիրավ տերերին` զոհերի
ժառանգներին:
-

Ռուդի՛կ, ի՞նչ պատահեց տեղահանությունից հետո, – հարցրեց Թագուհին:

-

Դե, ես կարծում եմ, եթե որևէ ապացույց էր անհրաժեշտ երկրի երեսից հայերին

ոչնչացնելու նրանց մտադրության մասին, դա եղավ հետո: Օսմանյան բանակը ներխուժեց
Արևելյան Հայաստան` փորձելով ջնջել մեզ քարտեզի վրայից: Մենք կանգնել էինք թվով
մեզ մի քանի անգամ գերազանցող, ավելի լավ սպառազինված կանոնավոր բանակին դեմ
առ դեմ… Մենք ընդամենը հողագործների և մեխանիկների վատ կազմակերպված խումբ
էինք՝ ցանկացած ոք, որ կարող էր հրացան բռնել:
Ռուդիկի

հուզված

ձայնից

Թագուհին

կարող

էր

պատկերացնել

մարդկանց

հուսահատությունը:
-

Կարո՞ղ ես մեզ պատմել այն, ինչ տեսել ես, թե՞ տրամադրությունդ կընկնի, -

հարցրեց Արմինեն:
-

1918թ.-ի մայիսին ես շատ ընկերներ ու հայրենակիցներ կորցրի: Թուրքերը

համոզված էին, որ կջախջախեն մեզ: Շատ համարձակ արարքներ տեսա Սարդարապատի
ճակատամարտի ժամանակ: Ես իմացա, որ Վանյան այնտեղ հեծելազորային էր… հիշո՞ւմ
եք այն տղային, որի մասին պատմեցի։
Թագուհին գլխով արեց:
-

Մենք հաղթեցինք նրանց՝ չնայած վատ էինք զինված: Գիտե՞ս, որտեղ է

Սարդարապատը։
-

Երևանից մոտ քառասուն կիլոմետր դեպի արևմուտք:

-

Այո՛, և մի քանի այլ ճակատամարտեր էլ տեղի ունեցան այդտեղից ոչ հեռու: Բաշ

Ապարանի ճակատամարտի ժամանակ… հենց այդտեղ զոհվեց Եվայի ամուսինը`
Գրիգորը, - Ռուդիկը, ասես, մի փոքր տխրեց և շարունակեց: - Մի քանի հազար
հրաձիգներ՝ շատերը հին որսորդական հրացաններով, մյուսները թրերով, շատ ավելի մեծ
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գնդի դեմ… Գրիգորի նման այրերը կռվեցին այնպիսի քաջությամբ, որ նույնիսկ
հակահարված հասցրին թշնամուն:
Արմինեն

պատմեց,

թե

ինչ

էր

ասել

մի

թուրք

հրամանատար

մի

քանի

ճակատամարտերում հայերի կողմից պարտություն կրելուց հետո.
-

Գրականությունն ասում է, որ Վեհիբ փաշան խորհուրդ է տվել գլխավոր

հրամանատարին. «Միանգամայն պարզ է, որ հայերը մինչև վերջին մարդը կպայքարեն,

ուստի իմաստ չկա շարունակելու ճակատամարտը»: Որպես գիտնական` ես հավատում
եմ, որ այդ ժամանակ էր, որ հայ ազգը փրկվեց, համենայն դեպս այդ պահին:
Թագուհին նայեց մի փոքր տարակուսած:
-

Ես միշտ շփոթում եմ, թե որ փաշան սկսեց 1915թ.-ին Արևմտյան Հայաստանի

բնակիչների տարահանումը՝ Վեհիբն էր, թե՞ Էնվերը:
-

Էնվեր փաշան էր, որ իշխանության եկավ 1913թ.-ին, որպես Օսմանյան Թուրքիայի

առաջնորդներից մեկը` նպատակ ունենալով Օսմանյան կայսրությունից տեղափոխել

զիմմիներին. դա նշանակում էր ոչ մահմեդականներ` ինձ ու քեզ նման, - հիշեց Արմինեն:
-

Ես լսել եմ, որ օսմանյան բանակի Հովհաննես անունով մի հայ զինվոր ռուսների

դեմ ճակատամարտերից մեկում փրկել է Էնվեր փաշայի կյանքը` իր մեջքի վրա մարտի
դաշտից դուրս բերելով նրան, հայերի տեղահանությունից ընդամենը մի քանի ամիս
առաջ, - ասաց Ռուդիկը:
-

Այսպիսով, չնայած նրա կյանքը փրկողը հայ էր` նա, այնուամենայնիվ, հայերին և

հույներին ուղարկեց մահվան երթի: Դա խելագարություն է, - ընդգծեց Թագուհին:
Զգացմունքների ալիքը բարձրացավ Թագուհու մեջ, երբ նա մտածեց իր հոր և
մյուսների մասին, որ անիմաստ զրկվեցին կյանքից:
«Տեր աստված, հայրիկի կորուստն անասելի վիշտ է»:
-

Իսկ

ի՞նչ

պատահեց,

երբ

նրանք

1918թ.-ին

կանգնեցրին

թուրքերի

առաջխաղացումը, Ռուդի՛կ: Գիտեմ, որ դու Ադրբեջանում էլ ես կռվել, - հարցրեց
Արմինեն: Նա գիտեր, որ պետք է փոխեր խոսակցության թեման, երբ նկատեց Թագուհու
հուզմունքը:
Ռուդիկը, հիշելով այդ ժամանակվա իրադարձությունները, խաղում էր իր նեղ բեղերի
հետ:
-

Երբ մեզ ուղարկեցին թուրքերի և նրանց մահմեդական դաշնակիցների`

Ադրբեջանի դեմ կռվելու Բաքվի ճակատամարտում, ես հանդիպեցի ԱՆԶԶԿ կոչվող
զինվորների, կարծեմ նշանակում է Ավստրալիական և Նոր Զելանդական զինվորական
կորպուս… Մինչ այդ ես հազիվ թե լսել էի Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի մասին: Բացի
այդ, կյանքումս առաջին անգամ թխամորթ մարդու հանդիպեցի:
-

Իսկապե՞ս, - հետաքրքրվեց Թագուհին:

-

Միայն մեկը չէր, Բրիտանական բանակում նրա նման ահարկու տեսք ունեցող մի

քանի զինվորներ կային, կոչվում էին մաորիներ, բայց ամենից աչքի ընկնողը կապիտան
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Ջորջ Տահիվին էր: Նա քսաներեք տարեկան էր, ինձանից ընդամենը մի քանի տարով էր
մեծ, սպորտի չեմպիոն էր, ռեգբի կոչվող խաղի խելագար, որի մասին երբեք չէի լսել: Ավելի
լավ էր իրեն հարցրած չլինեի այդ խաղի մասին խորհրդային թարգմանիչ զինվորների
միջոցով, քանզի նա ինձ մի քանի բան սովորեցրեց:
-

Ինչպիսի՞ն էր նա: Ես երբեք թխամորթ մարդու չեմ տեսել, - հարցրեց Թագուհին:

Նա գիտեր` Ռուդիկը սիրում էր իր գունագեղ անցյալը վերհիշել, թեև հավաքույթների
ժամանակ նախընտրում էր լուռ մնալ:
-

Նա բարձրահասակ չէր, բայց ուներ մկանուտ կուրծք և թևեր: Նա մորուք չուներ,

միայն կարճ կտրած, մեջտեղից կիսված գանգուր, սև մազեր: Շագանակագույն աչքեր
ուներ, տափակ, լայն քիթ: Մեր քթի նման չէ, իհարկե, - կատակեց Ռուդիկը համեստորեն: Ինձ իսկապես զարմացրել էր այն, թե որքան անմիջական էին նոր զելանդացիները` ի
տարբերություն իրենց բրիտանացի մեծամիտ հրամանատարների:
-

Դա հետաքրքիր է, - նշեց Արմինեն:

-

Երբ կապիտան Տահիվին հրավիրեց ինձ և մի քանի այլ խորհրդային զինվորների

միանալ ԱՆԶԶԿ-ներին և ռեգբի խաղալ, մտածեցի, ինչո՞ւ չէ որ: Դա նման էր
ըմբշամարտի, որ մենք բոլորս սիրում ենք, միայն թե պայքարում էինք օվալաձև գնդակին
տիրելու համար: Մի անգամ ինձ հաջողվեց գնդակին տիրանալ, և ես դարձա երկրորդ
լավագույն խաղացողը, երբ հրամանատար Տահիվին ձեռքիցս խլեց գնդակը: Այնպիսի
տպավորություն էր, կարծես ձեռքումս մի կտոր օճառ էր: Նա շատ ուժեղ էր:
-

Զվարճալի է երևում, պետք է մենք էլ այստեղ խաղանք, - ասաց Թագուհին` վեր

կենալով ու զգեստի վրայից թափ տալով խոտը:
Տարիներ շարունակ Լիլիթն էր հագուստ կարում Թագուհու, ինչպես նաև գյուղի շատ
այլ երեխաների համար, բայց դրամ կուտակելու հնարավորություն չկար: Համենայն
դեպս, Թագուհու իմացած կոմունիստական աշխարհում ոչ ոք սոված չէր մնում:
-

Խաղից հետո բոլորը հոգնած նստում էին ցեխոտ գետնին: Չնայած մենք

դժվարանում էինք շփվել, կապիտան Տահիվին նկարագրում էր, որ առաջին անգամ
oսմանյան թուրքերի դեմ կռվել էր Կոստանդնուպոլսից ոչ շատ հեռու գտնվող Գալիպոլի
կոչվող վայրում: Այդ ժամանակ հասկացա, որ նոր զելանդացիներն ու ավստրալիացիներն
արդեն երեք տարի պայքարում էին մեր ընդհանուր թշնամու դեմ:
-

Ես էլ ԱՆԶԶԿ-ների մասին չեմ լսել, բայց կարծում եմ հայերը չափազանց

կենտրոնացած էին գոյատևելու վրա, - ասաց Թագուհին լուրջ տոնով:
-

Թագուհի՛, այն ժամանակ, երբ 1915թ.-ի ապրիլին սկսվեց հայերի ջարդը, այս

ԱՆԶԶԿ-ները և Բրիտանական կայսրության մյուս զորքերը հարձակվում էին Օսմանյան
Թուրքիայի վրա: Կապիտանը պատմում էր, որ Բրիտանիայի Ծովակալության առաջին
լորդը` Ուինսթոն Չերչիլ անունով մեկը, մշակել էր Դարդանելը գրավելու պլան:
-

Այն նեղուցը, որ միացնում է Միջերկրական ծովը Սև ծովին, - նշեց Թագուհին:
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Թագուհին կենտրոնացած լսում էր Ռուդիկին` փորձելով պատկերացնել, թե այդ քաջ
տղաների համար, որոնցից շատերը մինչ այդ նույնիսկ նավ էլ չէին նստել, ինչ էր
նշանակում գալ աշխարհի մյուս ծայրից դեպի օտար հողեր և կռվել: Նա շատ քիչ գիտեր
Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի մասին, բայց փորձում էր պատկերացնել երիտասարդ
տղաներին այն նույն կայսրության դեմ պայքարելիս, որի դեմ իր հայր Արթուրն էր կռվել
Վանում: Թագուհին հասկանում էր, որ նրանց համար պիտի որ շփոթեցնող լիներ
հայրենիքից այդքան հեռու գտնվելը, բայց շնորհակալ էր այդ տղաներին, որոնց չէր էլ
ճանաչում, իրենց զոհաբերության համար:
-

Բրիտանացիները մտածում էին, որ իրենց նավատորմը կճնշի թուրքական

պաշտպանությունը:

Թուրքերն

ականապատել

էին

նեղուցը,

և

բրիտանացի

ականազերծողներն, ըստ երևույթին, դժվարանում էին մաքրել դրանք: Գալիպոլիի
թերակղզու ամրությունների վրա սկզբնական մի քանի հաջող հարձակումներից հետո, ի
հակառակ բրիտանացիների ակնկալիքների, թուրքական պաշտպանությունն ավելի
ուժեղ գտնվեց:
Ռուդիկը մի պահ դադար տվեց, որպեսզի վերհիշի ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ
իրեն պատմված դեպքերի մանրամասները, ինչը, չնայած, իրականում երբեք էլ չէր կարող
մոռանալ:
-

Կապիտան Տահիվին պատմում էր` ինչպես նա և իր հայրենակիցներն ափ դուրս

եկան նեղ ծովափին` մի բնական ծովախորշում: Նրանք ստիպված էին մագլցել ուղղաձիգ
ժայռերը թուրքական գնդացրերի կրակի ներքո: Նա նկարագրում էր սարսափելի
տեսարաններ` գեղատեսիլ լողափն արագորեն վեր էր ածվում արյունալի մղձավանջի:
Դա աղետ էր, քանզի 500000 դաշնակից զինվորների կեսը զոհվեցին այնտեղ, բայց
թուրքերն էլ նույն քանակությամբ կորուստ տվեցին:
-

Պիտի որ սարսափելի լիներ, - ասաց Թագուհին կարեկցանքով:

-

Հետագայում` 1918թ.-ին Բրիտանական կայսրությունը և Խորհրդային զինվորները

մեզ հետ կռվելով հասան մինչև Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու: Բայց մենք բավական
ուժեր չունեինք օսմանյան «Իսլամի բանակին» հաղթելու համար, ինչպես իրենք էին դա
կոչում, չնայած մեր մեկ զոհված զինվորի դիմաց ոչնչացրինք նրանց տասը զինվորի, Ռուդիկը

կրկին

վերհիշեց:

-

Ինձ

համար

ամենատխուր

հիշողությունը

ոչ

թե

ճակատամարտից է, այլ 1918թ.-ին երկու կողմի խաղաղ բնակիչների սպանդի մասին
պատմություններից: Իմացա, որ Բաքվի ադրբեջանական և հայկական համայնքներից
յուրաքանչյուրում մոտ տասը հազար խաղաղ բնակիչ էր սպանվել:
Արմինեն կարող էր պատկերացնել, թե ինչ սարսափելի էր եղել, երբ խաղաղ
բնակիչներն իրենց անգութ զայրույթն էին թափել հարևանների վրա միայն այն
պատճառով, որ նրանք այլ հավատք ունեին:
«Ի՞նչ են մարդիկ սովորել, եթե այսպես են վարվում»: Նա ձեռքը դրեց Ռուդիկի ուսին`
նրան մխիթարելու համար:
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-

Այդ ողջ արյունահեղության անհրաժեշտությունը չկար, բայց գոնե դու փրկվեցիր և

վերադարձար Արփա, Ռուդի՛կ:
-

1920թ.-ի մայիսին ես կրկին հանդիպեցի Վանյային: Շատերի նման նա էլ էր

վշտացած` տեսնելով այդ ժամանակ Հայաստանում տիրող չքավորությունը: Դժվար
ժամանակներ էին բոլորի համար:
-

Գիտեմ` հայերը դժվարանում էին միայնակ ոտքի կանգնել այդ ժամանակ: Ոչ մի

օգնություն չեկավ Արևմտյան պետություններից և Համաշխարհային պատերազմից հետո
կազմավորված Ազգերի Լիգայից, և մենք հակամարտությունների մեջ էինք Թուրքիայի
հետ, - նշեց Արմինեն:
-

Վանյան իդեալիստ էր, սոցիալիստ. նա մասնակցեց Հայաստանի դաշնակցական

կառավարության դեմ բոլշևիկյան ձախողված ապստամբությանը և բանտարկվեց: Հետո
նրան պարտադիր աշխատանքի ուղարկեցին, բայց, ի վերջո, նրան թույլ տվեցին նորից
միանալ բանակին:
-

Բայց մի՞թե դրանից հետո Խորհրդային Կարմիր բանակը չներխուժեց, - հարցրեց

Թագուհին:
-

Այո, դա ճակատագրի հեգնանք էր: Հայաստանը թուրքերից պաշտպանելու այդ

ամբողջ պայքարից հետո, միայն մի քանի տարի անց խորհրդային զորքերը մտան Երևան
և գրավեցին մեր հողերը: Այդ պահին մենք չէինք հասկանում, որ փոխանակում էինք մի
դժվարությունը` մեր մարդկանց կարիքը, մեկ ուրիշով` կոմունիզմի ձևով:
-

Մեզ, իհարկե, այլ բան են ստիպում սովորեցնել դպրոցում, բայց կարծում եմ` դու

ճիշտ ես, - ասաց Արմինեն:
Ռուդիկը շարունակեց.
-

Ամենավատն այն էր, որ մեր ղեկավար Իոսիֆ Ստալինը որոշեց վերագծել

Խորհրդային Միության սահմանները` ի օգուտ Ադրբեջանի: Ես միշտ մտածում եմ, որ դա
ադրբեջանցիներին հանգստացնելու համար արվեց, քանզի նրանց հողերն էլ էին
գաղութացվել` որպես Խորհրդային կայսրության մաս:
Խորհրդային Միությունն այն էր, ինչ արդեն մեկ սերնդի ընթացքում ժողովուրդը
գիտեր: Համաշխարհային պատերազմի և նրա հետևանքների միակ արդյունքն այն էր, որ
Հայաստանը

կրկին

կորցրեց

անկախությունը`

մի

քանի

տարվա

կարճատև

ազատությունից հետո: Չնայած Ստալինը վրացի էր` Կովկասի զավակ, դա ոչ մի
բարենպաստ արդյունք չտվեց Կովկասի ժողովուրդների համար: Հազարավոր մարդիկ
իրենց ընդդիմադիր տեսանկյունների համար աքսորվեցին Սիբիրի նման վայրեր:
-

Շնորհակալություն, Ռուդի՛կ, որ օգնեցիր հասկանալ: Համալսարանում մեզ այս

մասին չեն պատմում, գիտես:
-

Դե, զգույշ եղիր, Արմինե՛, որոշ մարդիկ չեն սիրում ճշմարտությունը… Դե լավ, ես

գնացի, ձկներն ինձ են սպասում: Հաջող:
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-

Հաջող, Ռուդի՛կ, - պատասխանեցին Թագուհին և Արմինեն` ձեռքով հրաժեշտ

տալով նրան:
Գյուղի տարեցները նստած շախմատ ու նարդի էին խաղում` գետից ոչ հեռու,
Գյուղխորհրդի շենքի մոտ: Անասունների թրիքը դասավորված էր մոտ չորս մետր
բարձրություն ունեցող կոնաձև կույտերով, որ չորացվում էին որպես դյուրավառ նյութ
օջախի համար: Զառի զրնգոցը տարածվում էր սիրով պատրաստված ձեռագործ փայտյա
տախտակի վրա, իսկ խաղացողների աղմկոտ արձագանքը խաղին սովորական երևույթ
էր կեսօրից հետո: Թագուհին հետաքրքրասեր երեխա էր եղել, ուսման ծարավ և
անհայտին մարտահրավեր նետող: Նա կարոտով հիշեց, թե ինչպես մանուկ հասակում,
երբ մոտ ութ տարեկան էր, խնդրում էր գյուղի տղամարդկանց թույլ տալ նարդի խաղալ
իրենց հետ: Ի զարմանս նրանց` Թագուհին նույնիսկ որոշ խաղերում հաղթում էր այդ վաղ
հասակում:
Ռազմիկն էր` սպիտակ մորուքով գյուղի տարեցը, որ առաջին անգամ պատմեց
Թագուհուն Արփայի պատմությունը: Ճանապարհով քայլելիս` նա ձեռքով արեց տեսնելով
Ռազմիկին, որ իր մշտական տեղում նստած նարդի էր խաղում, և նա էլ ի պատասխան
ձեռքով արեց: Ինչպես միշտ նա հագել էր իր ֆրանսիական ոճի սև բերետն ու մուգ գույնի
պիջակը: Ռազմիկը գյուղի ամենատարեցն էր, համենայն դեպս Թագուհուն այդպես էր
թվում:
-

Բարի լույս, Ռազմի՛կ պապի, - ասաց Թագուհին` նրան հարգալից անվանելով

պապի` չնայած Ռազմիկը նրա պապը չէր:
-

Բարի լույս, Թագուհի՛: Այդ ինչի՞ մասին էիք այդպես տարված խոսում Ռուդիկի

հետ:
-

Խոսում էինք թուրքերի արածի մասին:

Ռազմիկը դադարեց նարդի խաղալ և տնքալով ու ձեռնափայտի օգնությամբ ոտքի
կանգնեց:
-

Ինձ տուն ուղեկցիր, Թագուհի՛, և ես քեզ մի քանի կարևոր բան կբացատրեմ իմ

տեսանկյունից:
Թագուհին ոգևորվեց, քանզի Ռազմիկ պապն իր ճանաչած ամենաիմաստուն մարդն
էր: Թագուհին գիտեր, թե նա որքան հոգատար էր գյուղի և, հատկապես, իրենց ընտանիքի
նկատմամբ հոր` Արթուրի մահից հետո: Թագուհուն գրավում էին այդ կողմերի,
հատկապես

այդ

հողերում

իշխած

մեծ

տիրակալների

մասին

Ռազմիկի

պատմությունները, ինչպես նաև գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող քարանձավի
լեգենդը:
-

Սիրելի՛ Թագուհի, դու այնքան հետաքրքրասեր ես աշխարհի նկատմամբ, բայց

պետք է զգույշ լինես: Կան մարդիկ… նույնիսկ գյուղում… որ հետևում և լսում են:
-

Գիտեմ, Ռազմի՛կ պապի, բայց ես ուզում եմ ճշմարտությունն իմանալ:
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Ռազմիկը ժպտաց իր առջև կանգնած առաքինության մարմնավորմանը: Նրան
հնարավոր չէր տարհամոզել:
«Համարձակությունը տարբեր արտահայտություններ ունի», - մտածեց նա:
-

Թագուհի՛, ինչ-որ բան փոխելու համար քաջություն է պահանջվում… և դու,

անշուշտ, դրա պակասը չես զգում: Այնպես որ դատի՛ր մարդու իրական մտադրության
մասին ոչ թե նրա գրավոր կամ բանավոր խոսքով, այլ նրա արարքներով:
-

Դա այնքան ճիշտ է:

Ռազմիկը մի պահ վարանեց, երբ հասան նրա քարե և կավե հին տանը, միայն հարյուր
մետր հեռու Գյուղխորհրդի շենքից: Տան առջևում ռուսական արևածաղիկների մի մարգ
կար, որն ավելի բարձր էր թվում, քան շքամուտքը, որ նա կռացավ մտնելու:
-

Մի րոպե, Թագուհի՛… մի պահ ներս անցիր: Թե՞յ:

-

Այո՛, խնդրում եմ, Ռազմի՛կ պապի:

Ռազմիկը նշան արեց Թագուհուն նստել իր հասարակ, փայտյա սեղանի մոտ: Նա
կրակ վառեց, որ ջուր եռացնի:
լսել…

Ես պետք է զգույշ լինեմ այս ամենն ասելիս: Ինչպես ասացի, մարդիկ կարող են
բայց

որոշ

ցեղասպանության

մարդկանց
մասին

կարող

է

դուր

խոսակցությունները:

չգալ

թուրքերի

Ստալինը

կողմից

հայերի

հետապնդում

է

ներքաղաքական խնդիրներին խառնվող յուրաքանչյուր անձի:
-

Նույնիսկ եթե խոսքը Թուրքիայի՞ մասին է:

-

Ցանկացած բան, որը կնվազեցնի լարվածությունը Խորհրդային Միության

հարավային սահմանում… Արևմտյան սահմանի մոտ Ստալինը շատ բաների հետ պետք է
պայքարի այն բանից հետո, ինչ գերմանացիներն արեցին Համաշխարհային պատերազմի
ընթացքում:
-

Ես

հասկանում

եմ

զգույշ

լինելու

անհրաժեշտությունը

Ռազմիկ

պապի,

շնորհակալություն: Բայց, խնդրում եմ, ասա՛ ինձ, ի՞նչ ես մտածում թուրքերի այն ասածի
մասին, որ հայերին բնաջնջելու ոչ մի մտադրություն չի եղել:
-

Հաշվի առ հետևյալը` ասվել է, որ հայերին սպանելու գրավոր ոչ մի հրաման չկար:

Բայց քո տեսածից ի՞նչ հետևություններ ես անում նրանց գործողությունների մասին:
Թագուհու գիտական միտքը սիրում էր կենտրոնանալ փաստերի վրա:
-

Նրանք բռնի տարհանեցին տղամարդկանց, կանանց և երեխաներին շատ քիչ

ուտելիքով

ու

ջրով,

կամ

առանց

դրանց`

հարյուրավոր

կիլոմետրեր

տանելով

դժվարանցանելի տարածքներով:
-

Ճիշտ է… իսկ տարհանման համար ծրագիր է անհրաժեշտ, ինչը նշանակում է, որ

դա տարիներ է տևել: Դա պատերազմային իրավիճակում պահի տակ արված բան չէր:
Թուրքերը կույր չէին: Նրանք գիտեին միլիոնավոր հույների, ասորիների և հայերի
տառապանքները մանրամասնող գրառումների մասին, բայց ոչինչ չարեցին դա
դադարեցնելու համար: Ինչպես նաև միջազգային հանրությունը:
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-

Ռազմի՛կ պապի, Ռուդիկը պատմեց ինձ, որ տարհանվողները պաշտպանված չէին

տեղացի մահմեդական և քուրդ որոշ համայնքների հարձակումներից: Նա ինձ հիշեցրեց
այն մասին, որ նույնիսկ հայերի աքսորից հետո Օսմանյան բանակը ներխուժեց Արևելյան
Հայաստան` նպատակ ունենալով ամբողջովին ոչնչացնել մեր վերջին ողջ մնացած
համայնքները:
-

Միակ տրամաբանական եզրահանգումը ցանկացած ողջամիտ մարդու համար

կարող է լինել այն, որ տարհանությունները տարիների ընթացքում ծրագրավորված,
նպատակաուղղված, ոչնչացման մշակված ծրագիր էր: Անվանիր դա ինչպես կուզես, բայց
ո՛չ մի մարդկային արարած չի կարող արդարացնել այդ ամենը:
Ռազմիկը Թագուհու համար թեյ լցրեց, որը նա հաճույքով խմեց: Բայց Թագուհին դեռ
մտահոգված էր:
-

Ինչո՞ւ նրանք ներողություն չեն խնդրում, Ռազմի՛կ պապի: Չ՞է որ այդպես պետք է

վարվի ցանկացած ոք, երբ սխալ է գործում: Կարծում եմ` նրանց կողմից այդ քայլը
քաջություն կլինի, և միգուցե, դա խաղաղություն բերի մեր ազգերի միջև:
-

Կարծում եմ` դա հայրենիքի պատիվը պաշտպանելու բնածին հակում է, բայց… -

Ռազմիկը լռեց, որպեսզի անդրադառնա Թագուհու ասածին, - …հանուն հպարտության ու
հայրենասիրության

անարդարությունը

չընդունելու

մեջ

պատիվ

չկա:

Իսկական

հարգանքի ենք արժանանում, երբ մենք ընդունում ենք ճշմարտությունը և մեր անցյալի
սխալները. այդ ժամանակ մեզ հարգում են բոլորը, ոչ միայն մեր համայնքները:
-

Ռազմի՛կ պապի, ինչ իմաստուն խոսքեր են: Ես միշտ կհիշեմ ասածներդ:

-

Թագուհի, ես քեզ այլ ասելիք ունեմ:

-

Ռազմիկ պապի՞:

-

Դու գիտե՞ս, որ Արփայում շատ մարդիկ դժբախտ են կոմունիզմի լծի տակ:

-

Իհարկե… Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ամեն օր տքնում են, որ հաց վաստակեն,

իսկ դա չնչին գնով Երևան է տարվում:
-

Թագուհի՛, գյուղում խոսակցություններ կան… գաղտնի խոսակցություններ

կոմունիզմի դեմ ապստամբության մասին: Գիտեմ՝ դու ձգտում ես ճշմարտությունն
իմանալ, բայց խորհուրդ կտամ՝ հարցեր չտալ այս մասին:
-

Ի՞նչ ի նկատի ունես, Ռազմիկ պապի:

-

Ես նկատի ունեմ, որ իշխանությունները կարող են վատ արձագանքել Երևանի

Կենտրոնական Կոմիտեի հանդեպ գյուղացիների կողմից ցուցաբերվող ցանկացած
անհնազանդության: Ես չեմ ուզում, որ դու խառնվես: Խորհուրդ կտայի, որ լուռ մնայիր ու
մտքերդ չբարձրաձայնեիր: Չեմ ուզում, որ վնասվես:
-

Խոստանում եմ, Ռազմիկ պապի…

-

Շնորհակալ եմ Թագուհի: Հաջող:

-

Հաջող:
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Հաջորդ օրը թեթևակի անձրևում էր: Զարմանալի է, բայց Թագուհին սիրում էր քայլել
անձրևի տակ, եթե, իհարկե, այն հորդառատ չէր: Նա գրեթե տուն էր հասել, երբ տեսավ
քահանայի օգնականին, միևնույն ժամանակ էլ նա Թագուհուն տեսավ: Թագուհին ժպտաց,
բայց սարկավագը հայացքը փախցրեց, նույնիսկ երբ հասավ նրան` փոքր քարե տների
միջով անցնող նեղ փողոցում: «Նա ամաչում է», - մտածեց Թագուհին:
Սարկավագը Նորավանքի իր բնակավայրից իջել էր մանկության ընկերոջը տեսնելու,
թեև սիրում էր միայնությունը: Քանի որ նա վախենում էր, որ իր մյուս դերի մասին կարող
էին զեկուցել Շրջխորհրդին, սպիտակ վերնաշապիկ ու անդրավարտիք էր հագել, որոնք
քրտինքից արագ խոնավանում էին:
-

Բարի լույս, Ձեր անունը Գասպար Հարությունյան է, չէ՞: Իմ անունը Թագուհի

Ամատունի է:
Սարկավագը նյարդային շփոթություն զգաց և կախեց գլուխը:
-

Լսե՛ք, եթե Ձեզ մտահոգում է բուրվառի հետ կատարվածը, խնդրում եմ, մի՛

անհանգստացեք: Ես կարծում եմ` դուք շատ համարձակ եք, որ չեք ենթարկվում
իշխանություններին, - ասաց Թագուհին հուսադրող տոնով:
-

Ես գիտեմ` ով եք Դուք, Թագուհի՛, - հանգիստ պատասխանեց Գասպարը: - Բոլորը

խոսում են այս վայրերի պատմության հանդեպ Ձեր հետաքրքրասիրության մասին…
Անկեղծ ասած` ես ինձ այդքան էլ

համարձակ չեմ համարում: Իմ հավատն է ինձ

առաջնորդում: Գյուղացիներն են համարձակ, որ գալիս են Նորավանք պատարագի
արարողությանը: Սխալ անձնավորությանն ասված ընդամենը մեկ բառ, և մենք բոլորս
կորած ենք:
Անձրևը դադարեց: Օդում հայտնվեց այն դյութիչ, թարմ բույրը, որ միշտ գալիս էր
անձրևից հետո: Թագուհին ուսումնասիրում էր Գասպարի ձեռքերը` մի բան, որ նա
սիրում

էր

երիտասարդի

անել

մարդու

համար

զարգացումն

զարմանալիորեն

ուսումնասիրելիս:
կնճռոտ

ձեռքերը

Գասպարի
խոսում

էին

խոշոր

և

ուժի

ու

նպատակասլացության մասին, որ թաքնված էին հանգիստ թվացող դիմակի հետևում:
Վերադառնալով իրականությանը`Թագուհին մտածում էր, թե էլ ինչ ասել:
-

Կարծում եմ մյուս տարի կգնամ Երևանի պետական համալսարանում սովորելու, -

ասաց Թագուհին` բերանից թռցնելով իր նորությունը:
-

Ես էլ, հավանաբար, կվերադառնամ Երևան, երբ ավարտեմ երկու տարվա իմ

ուսումը: Հուսով եմ` այնտեղ կսովորեմ Սուրբ Զորավոր եկեղեցու ավագ քահանայի մոտ…
Չնայած իմ անփութությունից հետո համոզված չեմ, որ ինձնից հոգևորական դուրս կգա, ասաց նա թույլ ժպտալով:
-

Ես համոզված եմ, որ Դուք կհասնեք ձեր յուրաքանչյուր նպատակին` անկախ

նրանից, թե դա ինչ է, - հուսադրեց Թագուհին:
-

Շնորհակալ եմ, Թագուհի՛:
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Թագուհուն թվաց, թե ինչ-որ շարժում նկատեց մոտակա փայտյա շրջանակով և
տանիքով, կոպիտ շարված քարե տանը: Ինչ-որ մեկը փոքրիկ պատուհանի միջով
հետևում էր նրանց: Պատուհանը պատրաստված էր միմյանց սոսնձած թափանցիկ
բյուրեղային ապարներից, որոնք օգտագործվում էին այդ օրերին, երբ ապակին դեռ
հասանելի չէր այս կողմերում: Նա կարիք չուներ տեսնելու, թե ով էր դա: Գիտեր` դա
Եվան էր` կին, որ միշտ հետաքրքրված էր գյուղի անցուդարձով:
-

Դե լավ, ես պետք է գնամ գետի մոտ գտնվող քարանձավն ուսումնասիրելու:

Թագուհին գիտեր, որ Եվան կսկսի բամբասել երիտասարդ տղամարդու հետ իր
զրույցի մասին, բայց նաև գիտեր, որ Եվան երբեք չի խոսի Գասպարի գաղտնի դերի
մասին: Եվան հին հայացքների տեր էր և աստվածավախ էր: Նա գիտեր` այն պահին, երբ
ինչ-որ մեկը խոսի Նորավանքում տեղի ունեցող արարողությունների մասին, ամբողջ
գյուղը կպատժվի, և Գասպարն ու քահանան կարող են վտանգի ենթարկվել:
Տեսնելով Նարինեին և Յուրային ձեռք ձեռքի տված Ավագյանների տան դարպասից
դուրս գալիս` Թագուհին ձեռքով արեց նրանց: Եվան մտածեց, որ Թագուհին իրեն էր
ձեռքով անում, պատասխանեց ձեռքի թեթևակի շարժումով և կորավ տեսադաշտից:
Եթե Թագուհին ինքն իր հետ անկեղծ լիներ, կխոստովաներ, որ մի փոքր խանդում էր
այս զույգին, և վերջերս էլ Նարինեին շատ քիչ էր տեսնում: Այնուհանդերձ, հաճելի էր իր
ամենամտերիմ ընկերուհուն երջանիկ տեսնելը:
-

Աստծո օրհնությունը քեզ հետ, զավա՛կս, - ասաց Գասպարն ու շրջվեց

ճանապարհը շարունակելու:
-

Շեկո՛, Ճո՛ւտ, բարի լույս: Զբոսնո՞ւմ եք: Ես գնում եմ քարանձավ… ուզո՞ւմ եք

միանալ ինձ:
-

Իհարկե, զվարճալի կլինի, - պատասխանեց Նարինեն:

-

Համոզվա՞ծ ես, որ հագուստդ չես կեղտոտի:

Նարինեն նույն կարմիր սարաֆանով էր, որ հագել էր Նորավանքում, իսկ իր
երիտասարդ ամուսինը հագել էր սպիտակ վերնաշապիկ իր սիրելի մոխրագույն
աշխատանքային տաբատի հետ:
-

Ճուտը հաստատ իր վերնաշապիկը կկեղտոտի, - կատակեց նա:

-

Միայն եթե ստիպված լինեմ քեզ գրկած բարձրացնել այդ բլրով, - հակադարձեց նա:

Գյուղից հետո քարանձավի մուտքը ճանապարհից մոտ հիսուն մետր էր բարձր, բայց
եռյակի համար Արփա գետը կտրել-անցնելուց հետո դյուրին էր մագլցելը: Գետին
հաջորդող փոշոտ ճանապարհից այն գրեթե եռանկյունաձև էր թվում, ուներ մոտ տասը
մետր բարձրություն: Քարանձավն ինքը քսան մետր խորություն ուներ՝ մի քանի քանդված
հատվածներով, որ Թագուհու կարծիքով կարող էին տանել դեպի գաղտնի խցիկներ:
Թագուհին արագ թևաբախումներ լսեց իր գլխավերևում, որոնք, ասես, բզզոց լինեին:
Գլուխը բարձրացնելով` նա տեսավ ծիծեռնակների, որ թռչում էին քարանձավի
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առաստաղի վրա սարքած բների շուրջ: Այնտեղ նրանք ապահով էին գիշատիչներից, և
քարանձավն էլ չոր էր, ինչպես թռչունների, այնպես էլ մարդկանց համար:
-

Ինչ ես կարծում, քանի՞ մարդ կարող էր այստեղ տեղավորվել, - հարցրեց Յուրան,

ու նրա ձայնը արձագանքվեց քարանձավի պատերից: Քարանձավը զարմանալիորեն մեծ
թվաց նրան:

Հին հնագիտական քարանձավ Արփայի (Արենիի) մոտ, Հայաստան
-

Չեմ

կարողացել

բավարար

պեղել

հավաստի

լինելու

համար,

հաշվարկներով մոտ հարյուր մարդ կարող էր ապաստանել այստեղ:

բայց

իմ

Քարանձավը,

հավանաբար, օգտագործվել է որպես դիտակետ:
-

Դիտակե՞տ, - հարցրեց Նարինեն:

-

Քարանձավը կարող էր օգտագործվել առևտրականներին և զինվորներին հետևելու

համար, որ հավանաբար, ճամփորդում էին այս ճանապարհով, գետի երկայնքով… նայե՛ք,
տեսնո՞ւմ եք: Այստեղից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի կիրճը: Նրանք բոլորն էլ
անցել են այստեղով` Պարթևական, Հռոմեական, Մոնղոլական, Օսմանյան և Ռուսական
կայսրությունները: Սա Չինաստանը Եվրոպային միացնող Մետաքսե ճանապարհի մի
մասն է կազմել: Առևտրականների մեծ քարավանները կտրել անցել են լեռներով ու
հանգստացել Օրբելյանների Քարավանատանը:
-

Ես երբեք այդ մասին չեմ լսել, - բացականչեց Յուրան:
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-

Քարավանատունը կառուցվել է տասնչորսերորդ դարում Սելիմի լեռնանցքում,

այստեղից մոտ քառասուն կիլոմետր հյուսիս-արևելք: Առևտրականներն անցել են
Արփայով իրենց ճանապարհին դեպի արևմուտք:
-

Հետաքրքիր է, կարո՞ղ ենք մենք էլ օգնել, - հարցրեց Նարինեն:

-

Իհարկե, միայն թե խնդրո՛ւմ եմ, ուշադիր եղեք, ոտքերի տակ նայեք: Ես պետք է

ամեն ինչ նկարեմ:
Թագուհին զգուշորեն իր ալբոմի մեջ քարանձավի ներսի էսքիզներ էր անում: Հետո,
երբ տեսավ, որ արդեն նկարել է մանրամասները և նկարագրել պեղումների կոնկրետ
տեղերը, նա վերցրեց ժանգոտ հին մալան, որ ժամանակավոր վերցրել էր Ռուդիկից, ու
դանդաղորեն սկսեց պեղել պատմությունն իր տակ թաքցնող հողը:
Նա զգույշ էր, որ չկեղտոտի զգեստը, չնայած դա ամենօրյա հագուստ էր, որ հագնում
էր գյուղում: Ռուդիկն էլ էր ժամանակ առ ժամանակ օգնում Թագուհուն քարանձավն
ուսումնասիրելու

գործում,

երբ

չէր

աշխատում

գյուղի

խաղողի

դաշտում:

Ի

տարբերություն Թագուհու` նա հաճախ էր կեղտոտում իր սիրելի երկար տաբատն ու
բաճկոնը: Բայց նա դեմ չէր, քանզի շատ էր մտերմացել Ամատունիների ընտանիքի հետ մի
քանի տարի առաջ կնոջը ծննդաբերության ժամանակ կորցնելուց հետո:
Թեև իր անունը նշանակում էր «թագուհի», նրա ձեռքերը ժամերով հողի հետ
աշխատելիս կեղտոտվում էին, երբ նա ջերմեռանդորեն փորձում էր բացահայտել այդտեղ
դարեր առաջ ապրած հնագույն համայնքը: Լիլիթը երբեմն հիշեցնում էր Թագուհուն իր
«արքայական» կարգավիճակի մասին, երբ նա կեղտոտված տուն էր վերադառնում, բայց
Թագուհին հենց դա էր սիրում` բացահայտել գաղտնիքներ և պատկերացնել, թե ինչպիսին
էր կյանքը այդ ժամանակներում:
«Հետաքրքիր է` ի՞նչ գաղտնիքներ են թաքնված այստեղ»:
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ԳԼՈՒԽ 3: «ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԱՆԻՔԸ»
Դեպի արևելք, մեկ այլ ասիական փոքր երկրում, հսկայական լեռները Նեպալում վեր
էին խոյանում ավելի քան երկու անգամ բարձր, քան հայկական գագաթները: Հզոր
Հիմալայան լեռները վեր էին խոյացել օվկիանոսից, երբ միլիոնավոր տարիներ առաջ
Հնդկական թերակղզին բախվել էր Ասիայի հետ. նույնիսկ նախքան մարդկության քայլելը
մոլորակում: Լեռնաշղթայի հարավային մասում Նեպալն էր, որ արևադարձային
անտառներից փոխվում էր դեպի աշխարհի ամենաբարձր ձյունածածկ լեռները:
Հյուսիսում` չորոտ մասում,

մուսսոնային անձրևներից պաշտպանված Տիբեթն էր`

սարահարթ, որ մոտ 4500 մետր բարձր էր ծովի մակարդակից, և այն երբեմն անվանում
էին «Աշխարհի տանիք»:

Նեպալը և Տիբեթը տարածված Հիմալայան լեռներում
Դա արդեն չափազանց շատ էր վճռական, համառ տասնվեցամյա Թենզինգ Նորգեյի
համար: Սովորաբար նրա աչքի ընկնող այտերից արտահայտվող ուրախ և ճառագայթող
ժպիտն անհետացել էր կիտած հոնքերի հետևում: Թենզինգի շագանակագույն աչքերը
կորցրել էին իրենց բնական առկայծումը, երբ նա հանեց պարզ, բրդյա գլխարկը`
ցուցադրելով իր կարճ, մուգ մազերը: Երիտասարդ նեպալացին հագել էր մուգ կարմիր
գույնի չհուբա: Դա մի պարզ թիկնոց էր՝ մանված տնային պայմաններում հաստ բրդից, որ
անկյունագծով ընկած էր նրա ուսին, և կապված էր գոտկատեղում կառա կոչվող կտորե
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լայն

գոտիով:

Այն

բավականին

տաք

էր

լեռների

համար,

բայց

այստեղ`

մերձարևադարձային միջավայրում, Նեպալի մայրաքաղաք Կատմանդուի մոտ շատ շոգ
էր: Թերևս դա միայն հիասթափություն էր: Նույնիսկ եթե երիտասարդ նեպալացին
մեծացել էր բուդդիստական խիստ դաստիարակությամբ, նա ազատության էր ձգտում և
ցանկանում գտնել իր ուրույն ճանապարհը:
Թենզինգը բազմազավակ ընտանիքում տասմեկերորդն էր, բայց դրսևորում էր
դիմակայելու կամք: Որպես շերպա նա սերում էր լեռնային ցեղից, որ ապրում էր
արևելյան Նեպալում լեռան շողքի ներքո, որ իրենք և տիբեթցիները կոչում էին

Ջոմոլունգմա կամ «Սուրբ մայր»` բրգաձև լեռնազանգված, որ բրիտանացիք կոչեցին
Էվերեստ:
Թենզինգի հայրը` յակերի չոբան, ցանկանում էր, որ նա հաճախեր Թենգբոչե վանքը
նույնանուն գյուղում, որտեղ ապրում էր ընտանիքը: Իրենց կրտսեր զավակներին
կուսակրոնության տալը մեծ փառք էր բերում բուդդիստ ընտանիքներին, և տղաներին լավ
հոգ էին տանում: Թենզինգը հիշեց այն պահը, երբ նա նայում էր մոտ 4000 մետր
բարձրության վրա տեղավորված եռահարկ քարե, որմնադիր տպավորիչ շենքին՝
շրջապատված գլուխ պտտացնող լեռներով: Ռհոդոդենդրոսի վարդագույն և կարմիր
ծաղիկները, որ գարնան ընթացքում ծածկում էին մոտակա բլուրները, վաղուց չկային: Այս
գեղեցկությունից ոչ մեկը չէր գրավում երիտասարդ Թենզինգին: Նա ցանկանում էր
ուսումնասիրել Թենգբոչե գյուղից այն կողմ և լեռներ մագլցել: Բայց նախ և առաջ նա
որոշեց

իր

հոր

ներկայությունից

փախչել

դեպի

մայրաքաղաք

Կատմանդու,

Կենտրոնական Նեպալ:
Զառիվեր, դժվարանցանելի արահետներ, գետերն անցնելու սրընթաց հորձանք և
անկայուն գլաքարեր: Դա ոտքով գնալու երկար ճանապարհ էր, բայց Թենզինգն աշխարհը
գուղից դուրս ուսումնասիրելու ցանկություն էր զգում:
«Ի՞նչ արկածախնդրություններ են առջևում ընկած»:
Բակը, որտեղ Ջիվան Դևին նստած հետևում էր երեխաների աղմկոտ խաղին,
կրկնապատկվել էր որպես դպրոցի խաղահրապարակ նեպալական փոքր Սանկհու գյուղի
համար, անմիջապես Կատմանդուի հյուսիս-արևելքում: Մեծ, բաց բակը շրջապատված էր
փոքր աղյուսե և փայտե տներով` տեղավորված խանութների կողքին, որ բաց
տաղավարներում վաճառում էին իրենց արտադրանքը` հագուստ, սնունդ և տան համար
փոքր իրեր կամ զարդեղեն: Փոշոտ նարնջագույն հողը, դեղին աղյուսները և սպիտակ
ներկված պատերը հակադրվում էին շրջապատող կանաչ բլուրների գույնին:
Լինելով փոքր և տոկուն, կլոր ակնոցներով և սափրված գլխով երեսունհինգամյա այր`
Ջիվան Դևին կարող էր աննկատելի լինել փողոցում, եթե չլիներ նրա կուսակրոնի
նարնջագույն հագուստը: Ջիվանի պարզ հագուստը չէր համապատասխանում նրա խորը
մտածելակերպին և պայծառ շագանակագույն աչքերին: Նա բնույթով նման չէր մյուս
կուսակրոններին, որ նախընտրում էին խոսել ցածր տոնով: Ոչ սովորական սուրբ այր, նա
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մի փոքր ավելի ինքնավստահ էր, համարձակ խոսելու մեջ, երբ անհրաժեշտ էր և
հետաքրքրասեր դեպի իրեն շրջապատող աշխարհը: Մարդիկ տեսնում էին նրան որպես
կարեկից ու վստահելի, ձեռնբաց, հանգիստ, ծանրաբարո` բուդդայական արժեքների
մարմնավորում:
Սիդհարթա Գաուտաման` բուդդիզմի հիմնադիրը, ծնվել էր Նեպալում ավելի քան 2500
տարի առաջ: Որպես երիտասարդ իշխան, նա ապրել էր Բիհարում, հյուսիսարևելյան
Հնդկաստան: Այդքան շատ մարդկանց տառապանքներն այնտեղ դրդեցին նրան վերջ տալ
արքայական կյանքին: Բոդհ Գայայում մի մեծ թզենու ծառի տակ օրերով խորհրդածելուց
հետո նա հասավ բուդդիստական սկզբունքների լուսավորությանը, որ հայտնի դարձավ
«Բուդդա» անունով:
Որպես հինդուիզմից եկած ճյուղ, բուդդիզմն ուներ շատ ընդհանրություններ ավելի
հնագույն

կրոնի

սպիրիտուալիզմը:

հետ:

Որոշ

առումով

Այն

ընդգծում

էր

բուդդիզմը

լրացնում

գիտակցության

էր

իմաստը`

հինդուիզմի
սովորեցնելով

հետևորդներին ինչպես ազատել միտքը մարդկային եսասիրության գերությունից:
Ջիվանը թողել էր դպրոցը տասնհինգ տարեկան հասակում ու դարձել բուդդիստ
կուսակրոն, չնայած նրա ընտանիքը հինդուիզմի հետևորդներ էին: Նա ցանկանում էր
բուդդայական հավատքի օգնությամբ օգնել կարիքավորներին:
Վաղուց Ջիվանը որոշել էր, որ հարստությանը հետամուտ լինելն իր համար չէր: Նա
միշտ էլ հավատացել էր, որ բազմադարյան կաստային համակարգը նպաստում էր մի
քանիսի արտոնյա կյանքին ի հաշիվ շատ շատերի: Նա ցանկանում էր ոչ մի կապ չունենալ
կաստաների հետ, չնայած որ սերում էր կրթված վաճառականների և սեփականատերերի
«վայշի» միջին դասակարգից: Դեռ մանկուց նա նկատել էր «շուդրա» կաստայի
գյուղացիների

տառապանքները,

որ

աշխատում

էին

դաշտերում

և

մետաղի

գործարաններում, կամ ավելի վատ, «անձեռնմխելիների» ողբերգական վիճակը: Նրանք
լավ էին միայն փողոցներն ու զուգարանները մաքրելու համար:
Երեխաների աղմուկը խառնվեց մոտակա շուկայի իրարանցմանը և համառ աքաղաղի
ծուղրուղուին, որն այդպես էլ չէր հասկացել, որ արևն արդեն չորս ժամ է ծագել էր:
Դարբնոցների

ծխնելույզներից

ծխի

թեթև

վարագույրըը

տարածվեց

կղմինդրե

տանիքներից դեպի Կատմանդու տանող կեղտոտ փողոցով: Մոտակայքում Ջիվանը
կարող էր լսել նրանց մուրճերի քլանգ-քլանգ-թոնգը, մետաղը մետաղին` ստեղծելով
գեղեցիկ արծաթյա և ոսկյա զարդեղեն, որ պահանջում էր հարուստ կաստան:
Անփույթ, միջին երկարության, սև մազերով մի աղջիկ, հագած մի բան, որ նման էր
մաշված, պատռված վերմակի, բայց իրականում հին թիկնոց էր, բակի անկյունից սևեռուն
նայում էր խաղացող երեխաներին: Ջիվանը զգաց ինչ-որ անըմբռնելի զգացողություն,
տխրություն, որ նա կրում էր իր մեջ, չնայած նա կարող էր լինել փոշոտ փողոցներում
խաղացող բազմաթիվ երեխաներից մեկը: Ջիվանը կանգնելով ուղղեց իր շապիկը: Աղջիկը
միայնակ կանգնած ստվերի տակ դատարկ հայացքով նայում էր հեռուն:
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-

Նամաստե, ի՞նչ է անունդ, - հարցրեց Ջիվանը` օգտագործելով նեպալական

ողջույնը:
Աղջիկը լուռ էր: Նրա խոշոր կապույտ աչքերը ոչինչ չարտահայտեցին: Ջիվանը
նկատեց, թե որքան երկար ու գեղեցիկ էին նրա մուգ թերթերունքները:
-

Սիրելի՛ս, անունդ ի՞նչ է: Լա՞վ ես:

-

Ջհարնա… Ես չորս տարեկան եմ:

Ջիվանը պարզեց իր ձեռքը դեպի փոքրիկ աղջիկը հանգստացնելու նրան:

Բենգ: Նեղ փողոցներով վարել փորձող երկու ավտոմեքենաների բախումից
առաջացած մետաղյա բարձր ձայնը ներխուժեց զգայարանները: Այն մոտ չէր, բայց
բավական էր փոքրիկ աղջկան վախացնելու և փախչելու համար: Ջիվանը մտածեց, որ նա
միգուցե ավելի ցածր կաստայից էր և եկել էր գյուղի այս մասը հետաքրքրասիրությունից
դրդված:
Աքաղաղը վերջապես որոշեց դադարեցնել ծուղրուղուն, բայց դա միայն դարբինների
ձայնը դարձրեց ավելի ակներև: Ջիվանը դանդաղորեն քայլեց փողոցով ներքև` անցնելով
բաց կոյուղիների կողքով, դեպի անձեռնմխելիների ավերակ տները:
«Տհաճ հոտ է… Լորդ Բուդդա, սա պարզապես անարդար է»:
Ջիվանն իր մեջ էր առնում կյանքում փոփոխություն մտցնելուց առաջ եղած լավ և վատ
բոլոր տեսարաններն ու ձայները: Որոշ ժամանակ առաջ նա որոշում էր կայացրել, թեև
այդ մասին դեռ ոչ ոքի չէր հայտնել: Քսան տարի կուսակրոն լինելուց հետո, նա որոշել էր
շարունակել իր ուսումը բուդդիզմի հոգևոր կենտրոնում` Տիբեթում:
Մինչ Նեպալն ու Տիբեթը հեծել էին Հիմալայան լեռնաշղթան, նրանք կիսում էին
բուդդիստական կրոնը, թեև Նեպալում հինդուիստները քանակապես գերակշռում էին
բուդդիստներին: Ջիվանը լսել էր Տիբեթի մայրաքաղաք Լհասայի մասին այնտեղ
ճանապարհորդած կուսակրոնների պատմություններից: Նա գիտեր իր սրտում, որ պետք
է ճանապարհորդի, թեև դա նշանակում էր հեռանալ իր տնից ու ընտանիքից: Նրա
ընտանիքը… և այսքան սերտ համայնքը:
«Սա հեշտ չի լինելու»:
Ջիվանի հայրը` Փրավին Դևին, մահացել էր շատ տարիներ առաջ, բայց մինչ այդ նա
իր որդուն պատմել էր իրենց ընտանիքի պատմությունը: Փրավինը նկարագրել էր մի
հնագույն աշխարհ, որ արձագանքվում էր ավանդույթների հետ` գնալով հետ դեպի
հնդկական քաղաքակրթության արմատները` մի հնագույն վայր, որտեղից սերում էր իր
ընտանիքը: Ընտանիքի պատրիարքը տեղափոխվել էր հնդկական Պաթնա քաղաքից
Հնդկաստանում դեպի Նեպալ` փախչելով աճող քաղաքի աղմուկից, որ գտնվում էր սուրբ
Գանգեսի հարավային ափին: Բուդդան անցել էր այս քաղաքով, երբ այն հնագույն Գանգես
գետի քաղաքակրթության կենտրոնն էր եղել և այն ժամանակ հայտնի էր Պաթալիպուտրա
անունով:

35

Փրավին Դևին ուսուցիչ էր եղել: Նա նկարագրել էր իր ընտանիքին, թե ինչպես էին
քարե և աղյուսե շինությունները սփռվել գետափի մոտ այնպես, որ ճգնավորները կարող
էին ներքև իջնել լողալու Հիմալայան լեռներում սկիզբ առնող սառը ջրերում: Ժամանակ
առ ժամանակ հազարավոր նարնջագույն շապկավոր ճգնավորներ կարող էին լինել
գետում`

մարդկության

խճանկարում:

Գանգեսի

սուրբ

ջրերը

մաքրում

էին

հիվանդությունները: Դա այն տեղն էր, ուր շատերը գալիս էին իրենց կյանքի վերջին
րոպեներն անցկացնելու:
Պաթալիպուտրայից Աշոկա Մեծ թագավորը ղեկավարել էր մոտ 2200 տարի առաջ:
Նրա Մաուրյաների պետությունը տարածվել էր Հնդկական թերակղզում՝ Ալեքսանդր
Մեծի հունական և պարսկական բանակները հիսուն տարի առաջ շրջանից դուրս մղելուց
հետո: Երբ նրա հայրը նկարագրել էր ժամանակի բախումները, Ջիվանը պատկերացրել էր
թագավորի՝ թշնամիներին իրենց սարսռազդու ձայներով ու հսկայական չափերով
վախեցնող մարտային փղերին, երբ նետաձիգներն էլ նրանց վրա նստած, բաց են թողնել
իրենց մահացու նետերը դժբախտ հետևակայինների վրա: Դա Աշոկա Մեծն էր, որ միջին
տարիքում ընդունելով բուդդիզմը` օգնել էր դարձնել այն աշխարհիկ կրոն:
Ջիվանը սովորել էր հորից, որ Պաթնան իրականում այդքան էլ հնագույն չէր, եթե
համեմատվեր հինգ հազար տարվա Ինդոսի հովտի քաղաքակրթության և նույնիսկ ավելի
վաղ բնակեցումների հետ, ինչպես Մեհրգարհը: Փրավինը նկարագրել էր Մեհրգարհի
գիտական ուսումնասիրությունները` առաջարկելով, որ վայրն ավելի քան 8000 տարի
առաջ վկա էր դարձել բրնձի և կենդանիների վաղ մշակմանը: Այնտեղ փոքր կավե և քարե
տները, որ տեղակայված էին լանջերին Ինդոս գետի արևմուտքում, հանդիսանում էին
կիզակետ մի քանի վաղ փոփոխությունների համար մարդկության ճանապարհին դեպի
քաղաքակրթություն: Գյուղատնտեսությունը փոխեց մարդկության գոյության ընթացքը.
մարդիկ այլևս կարիք չունեին ուտելիք հայթհայթելու համար քոչվորությամբ զբաղվելու և
կարող էին բնակություն հաստատել մեկ վայրում՝ բարգավաճելու, սովորելու և
կառուցելու:
Դևիների ընտանիքը և ընկերները հավաքվել էին կավե, աղյուսե և քարե տների միջև
ընկած փոքրիկ բակում, որ կազմում էին գյուղի այդ մասը: Սանկհուից բոլորն էլ եկել էին
տեսնելու և բարեմաղթանքներ ասելու նրան: Ի հավանություն այն առաքելության, որ նա
պատրաստ էր ձեռնարկելու, նրա ընտանիքը և ընկերներն ունեին խառը զգացմունքներ:
-

Երեխանե՛ր, խնդրում եմ, սպասե՛ք, - հորդորեց Ջիվանի մայրը` Մադհուն:

Ջիվանի սիրելի նախուտեստի` մոմոյի, կծուծ, ախորժակ բացող հոտը գայթակղիչ էր:

Մոմոն` այծի մսով լցոնած պելմենիի մի տեսակ, մատուցվել էր բրնձով լեցուն ամանների,
ռոթիի` տափակ հացի, և այլ համեղ ուտելիքների հետ:
-

Շնորհակալություն այս կերակուրը պատրաստելու համար, մայրի՛կ, այն իսկապես

անուշ է բուրում:
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-

Ես չէի կարող թողնել քեզ հեռանալ դատարկ ստամոքսով, Ջիվա՛ն: Նայի՛ր այս

երեխաներին, իրենց ուտելու ձևից կկարծես, թե նրանք երբեք մոմո չեն կերել
նախկինում…
-

Ես ձեզ բոլորիդ կկարոտեմ, բայց հատկապես կկարոտեմ քո պատրաստած

կերակուրները:
-

Ես կտխրեմ քո գնալով, բայց հպարտ եմ նրանով, ինչ անում ես… յուրաքանչյուր ոք

հպարտ է քեզնով:
-

Դա երազանք է սովորել առավել բարձրաստիճան բուդդիստ ուսուցիչների մոտ և

տեսնել Տիբեթի հանրահայտ ուխտագնացության վայրերը:
Մադհուն, որի անունը «մեղր» էր նշանակում, իր հիսունութ տարեկան հասակում դեռ
ակտիվ էր: Նա ցածրահասակ, գիրուկ կին էր` հետևում կոկիկ հավաքած երկար, ալեհեր
մազերով և ակնոցներով, փաթաթված պարզ մանուշակագույն սարիով: Մադհուն
բարեխիղճ և աշխատասեր անձնավորություն էր, և այժմ զբաղված էր համոզված լինելով,
որ ուտելիքը մատուցվում էր ինչպես հարկն է և մանրակրկիտորեն:
Ջիվանը սիրում էր իր մորը նրա ընտանիքի տքնաջան խնամքի համար, բայց
կցանկանար, որ նա այդքան ճոռոմ չլիներ իր «վայշի» դասակարգի համար, քանզի նա
հակված էր ցած նայելու ավելի ցածր դասակարգերի ներկայացուցիչներին: Նա հիշում էր,
թե ինչպես էր մայրը միշտ ասում իրեն. «Համոզված եղիր, որ չես ամուսնանում քո

դասակարգից ցած գտնվող անձի հետ»: Վերջին տարիներին իր եղբոր` Ռաջեշի հերթն էր
խրատներ լսելու: Նա անհարմար էր զգում այն պնդումից, որ մարդը կարող է միայն
ասոցացվել իր դասակարգի հետ: Դա ճեպազդակներից մեկն էր կուսակրոնությանը
միանալու համար, բայց նա սիրտ չէր անում ասել այդ մասին մորը:
Ջիվանն ընդունում էր, որ իր հանգիստ բնավորությունը պիտի որ եկած լիներ իր
մորից, քանզի հայրն ավելի աշխույժ էր: Ջիվանը մտածեց, որ դա միգուցե այդպես էր,
քանզի հայրը, որպես ուսուցիչ, սիրում էր ներկայացնելը: Նա հիշեց այն ժամանակը, երբ
նորությունը լսեցին: Սարսափելի նորություն, այնպիսին, որ ստացողին գցում է համր
շոկի մեջ, և նույնիսկ իր սովորաբար զուսպ մայրը սկսեց դողալ և ցնցվել այդ օրը:
Ոստիկանը հենց նոր Մադհու Դևիին հայտնել էր ողբերգության մասին` նրա
ամուսինն ու երկու երեխաները զոհ էին գնացել սողանքին դեպի Արևմտյան քաղաք
Պոխարա գնալիս: Ընկնող ժայռաբեկորներն ու սահքերը լեռնային Նեպալում չափազանց
սովորական դեպք էին: Առայսօր, ամեն առավոտ նա մի փոքրիկ մոմ էր վառում նրանց
նկարներով սրբավայրում իրենց տանը: Ջիվանը միայն դեռահաս էր եղել, բայց այդ
պահին կյանքի դյուրաբեկության նրա ըմբռնումը համոզեց նրան, որ իր ճակատագիրը
կուսակրոն դառնալու մեջ էր:
Հանդարտ Ջիվանը նայում էր, թե ինչպես էր տոնակատարությունը սկսում: Տիբեթյան
հոգևոր հնչյունների ուղեկցությամբ հնչում էր գունլա բայան երաժշտությունը դհաա`
դհոլի, սիթարայի, ծնծղաների և փողային երաժշտական գործիքների հետ` մարդկանց մեջ

37

առաջացնելով պարելու ցանկություն: Եվ նրանք պարեցին: Գոտկատեղից դեպի
գլխավերև ձեռքերի ռիթմիկ շարժումներն ու աղջիկների կոնքերի ճոճումը ընդգծում էին
նրանց երկար կիսաշրջազգեստներն ու հյուսքերը:
Պարողները կրում էին իրենց լավագույն զարդեղենը` գլուխները շրջապատված ոսկյա
նախշազարդ աբադոկով, որի առջևից կախված էին զանգուլակներ, որ զնգում էին միմյանց
բախվելիս` լրացվելով ոսկյա ականջօղերով: Ամեն ոք ծափ էր տալիս երաժշտության
ռիթմին համապատասխան և սանդալներով դոփում փոշոտ գետնին:
Անձրևի առաջին կաթիլները կաթեցին Ջիվանի գլխին` զովություն բերելով հեղձուկ
օդում: Կատմանդուն կարող է նստած էր մեծ սարի ստորոտին, բայց այն բավական ցածր
բարձրության վրա էր տաք, մերձարևադարձային կլիմա ունենալու համար: Իսկ դա
նշանակում էր բավականաչափ տեղումներ:
-

Ջիվա՛ն, անձրևելու է, - ասաց նրա կրտսեր եղբայրը, որ նստած էր նրա կողքին:

-

Սա լավ նախանշան է, Ռաջե՛շ: Լեռները լացում են, բայց մեր հացահատիկը

կկանաչի:
-

…բայց ուտելիքը:

Ջիվանը ժպտաց:
-

Մենք կերել ենք մեծ մասը… և, թվում է, պարողների հեչ պետքն էլ չի, որ անձրևում

է: Տաք է այս գիշեր:
Տասնութ տարեկան Ռաջեշը, որպես չորրորդ զավակ, շատ ավելի երիտասարդ էր, քան
Ջիվանը: Նա բարձրահասակ, առնական երիտասարդ էր` լայն ուսերով և կարճ սև
մազերով, հասակով անցնելով ընտանիքի գրեթե բոլոր անդամներից, ինչպես իր
մահացած հայրը: Մեծ, կլոր քիթը գերիշխում էր նրա արտահայտիչ դեմքին:
Երիտասարդ Դևին սիրում էր կրիկետը: Ոմանք կարող էին նկարագրել նրան որպես
անշահախնդիր իշխող այր: Նա վայելում էր` նետելով գնդակը, որ գետնին հարվածելով
ցատկում էր բիտայով խաղացողների քթի մոտով, եթե նրանք ուշադիր չէին: Նրա
եռանդուն և էքստրավերտ բնավորությունն իր եղբոր հակապատկերն էր: Ինչը կիսում էին
նրանք, դա հաջողության հասնելու վճռականությունն էր: Այս ոգին անհրաժեշտ էր
կրիկետի դաշտում, բայց ժամանակ առ ժամանակ Ջիվանի հանգիստ խոսքի կարիքն էր
զգացվում` երիտասարդ Դևիի կրակոտ կիրքը դեպի կյանքի առավել խելամիտ
ընտրության առաջնորդելու համար:
Նրանք պարեցին մինչև գիշեր: Անձրևը վարագույրի նման ցած էր թափվում վերևի
լանջերից` մեղմորեն թրջելով, բայց չհիասթափեցնելով խնջույքի մասնակիցներին:
Ջիվանը լուռ նստած դիտում էր` մեղմորեն շոշափելով ձեռնափայտը, որ պատրաստվում
էր օգտագործել իր ոդիսականի ժամանակ: Նա որոշեց հեռանալ մյուսներից մի փոքր
ավելի վաղ, որ կարողանար հավաքել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ էր երկար
ճամփորդության համար:
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Ռաջեշն ի վերջո որոշեց, որ անձրևն այնքան էլ վատ չէր, չնայած նրա անօձիք
սպիտակ վերնաշապիկն ու մուգ անդրավարտիքը թրջվել էին, և գյուղի աղջիկներն էլ
նկատել էին, որ երիտասարդն այնքան էլ վատ պարող չէր: Ասես աշխարհի վերջ հնչեց
որոտի ծափը` ազդանշանելով գալիք սաստիկ փոթորիկն ու երեկոյան զվարճանքի վերջը:
Իր գնալուց առաջ վերջին անգամ Ջիվանն այցելեց Սանկհուից վեր, բլրի վրա գտնվող
հին բուդդիստական Բուդհանաթի ստուպան: Դա հանգիստ խորհրդածության ժամանակ
էր նախորդ երեկոյի տոնակատարությունից հետո: Կրոնական մասունքն ուներ
զանգվածային սպիտակ, բլրաձև հիմք` շրջապատված աղոթքի անիվներով: Ջիվանը զգաց
նրանց մետաքսի նման սահուն պտտվող մեծ արույրե գլանները: Նրա մտածմունքները
հիացմունք

էին.

«Որքա՞ն

շատ…

միգուցե

միլիոնավոր

ուխտագնացներ

և

ճանապարհորդներ են անցել այս վայրով»:
Բուդհանաթի, յուրաքանչյուր կողմում մշտապես տեսնող աչքերով, բարձր բրգաձև
գագաթը

գերիշխում

էր

հորիզոնը:

Տիբեթյան

վաճառականները

և

մյուս

ճանապարհորդները, հետևելով առևտրային ճանապարհներին Լհասայից, աղոթք էին
մատուցում Բուդհանաթում տասնհինգ դարերի ընթացքում, և հիմա էլ Ջիվանի հերթն էր
աղոթելու իր ճանապարհին դեպի Տիբեթ: Մադհուն, Ռաջեշը և ընտանիքի մնացյալ
անդամներն ընկերակցել էին նրան հաջողություն մաղթելու:
Բուդհանաթի գագաթին ամրացված աղոթքի դրոշները ծածանվում էին քամուց:
Դրոշները հինգ գույն էին` ներկայացնելով բուդդիզմի տարրերը` հողը, քամին, կրակը,
ջուրը և գիտակցությունը: Ջիվանը զգաց, որ իրազեկությունն իր սեփական գոյության
մասին

ուժեղանում

էր:

Ամեն

անգամ

քամին

փչելիս

դրոշները

տանում

էին

հավատացյալների աղոթքները դեպի տիեզերք:
Ջիվանը նկատեց լռակյաց նստած մի տղայի սրբավայրի մոտ` տափակ մանի քարերի
կողքին, որ քանդակված էին տիբեթյան մաքրող «Օմ Մանի Պադմե Համ» մանտրայով:
-

Նամաստե… քեզ լա՞վ ես զգում երիտասարդ, - հարցրեց Ջիվանը: Տղան

արձագանքեց շողացող ժպիտով, երբ Ջիվանը, Մադհուն և Ռաջեշը մոտեցան նրան:
-

Նամաստե: Լավ եմ, շնորհակալություն, միայն հոգնած եմ: Ես Թենզինգն եմ

Թենգբոչեից:
-

Ինչո՞ւ ես միայնակ եկել այստեղ, - հարցրեց Ջիվանը:

Թենզինգը միգուցե մի փոքր ըմբոստ էր, բայց նա երբեք չէր ստի կուսակրոնին:
-

Ես փախել եմ տնից: Եկել եմ տեսնելու Կատմանդուն և մագլցել լեռները:

-

Դե դու պիտի որ այստեղ հասնելու համար մի քանիսը մագլցած լինես, - կատակեց

Մադհուն:
-

Հայրս ցանկանում էր, որ ես կուսա… - Թենզինգի ձայնը կտրվեց: Ջիվանն իր ձեռքը

մեղմորեն դրեց նրա ուսին:
-

Երիտասա՛րդ, իսկական կուսակրոնն այդպիսին է, եթե ինքն է ընդունում

կրոնական ծառայությունը: Դու պետք է կյանքում քո ուրույն ճանապարհը գտնես: Եթե
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ցանկանում ես լեռներ մագլցել, ինչպես մյուս շերպաները, ապա կմագլցես… բայց ներկա
պահին դու երիտասարդ ես և պետք է վերադառնաս դեպի քո ընտանիքը Թենգբոչեում,
մինչև կկարողանաս ինքնուրույն նման որոշում կայացնել: Սա իմ եղբայր Ռաջեշն է, նա
հոգ կտանի քեզ, մինչ դու պատրաստ կլինես հետ գնալու:
Մադհուն նայեց Թենզինգից բարձրահասակ Ռաջեշին:
«Ինչպիսի տարբերություն հասակների միջև, բայց միայն մի քանի տարի է նրանց մեջ»:
Թենզինգը ներքուստ հասկանում էր, որ այս բարի կուսակրոնը ճիշտ էր, և որ նա մի
փոքր պոռթկուն էր: Այժմ, երբ նա գիտեր, որ տուն պետք է վերադառնար, մի փոքր
անվստահ էր զգում:
-

Թենզինգ, արի՛, կարծեմ մենք դեռ անցյալ գիշերվանից մնացած ռոթի և մոմո

ունենք, հետո էլ կարող ենք կրիկետ խաղալ, - շտապեցրեց Ռաջեշը:
Թենզինգը նայեց մի փոքր շփոթված:
-

Կրիկետին ծանո՞թ ես, - հարցրեց Ռաջեշը:

-

Ոչ այնքան… լսել եմ, որ այն խաղ է Անգլիայից:

-

Թենզի՛նգ, կա երկու բան, որ միավորում է Հնդկաստանը` անգլերեն լեզուն և այս

կրիկետ կոչվող բրիտանական խելագար խաղը, - տեղեկացրեց Ռաջեշը լայն ժպիտով:
Ջիվանն աղոթելով ձեռքերը մոտեցրեց ճակատին` մխիթարելու իր մայր Մադհուին:
Նա դողում էր, աչքերը լեցուն արտասուքով, բայց վճռական էր, քանզի գիտեր, թե որքան
մեծ նշանակություն ուներ սա իր որդու համար:
-

Մայրի՛կ, եղբա՛յր, բարեկամնե՛ր և ընկերնե՛ր, ես հիմա պետք է սկսեմ իմ երկար

ճամփորդությունը: Շնորհակալութուն գալու համար, սա ինձ մեծ ուժ տվեց, - այս մի քանի
բառով Ջիվանը թափահարեց ձեռքով և իր առաջին քայլերն արեց արահետին:
«Աշխարհի տանիքը», ինչպես հայտնի էր Տիբեթը, երբեք չէր լինելու դյուրին
հարմարվելու վայր, բայց Ջիվանը նայում էր դրան որպես իր կոչում: Հետ նայելով
լեռնանցք տանող ոլորուն ճանապարհից` նա տխրություն զգաց, տեսնելով Սանկհուն
ներքևում` Կատմանդուի կիրճը ծրարող ծխի մեջ անհետանալիս: Միևնույն ժամանակ նա
զգաց ոգևորություն Տիբեթը տեսնելու մտքից:
Հունիսից սկսած մուսսոնը հարավ-արևմուտքից տեղատարափ անձրև էր բերել, և
բնությունն էլ արձագանքել էր: Կանաչ բրնձի տերրասները և մերձարևադարձային
ջունգլիների մնացորդները ստեղծել էին գրավիչ ուշ ամառային բնապատկեր: Նեպալում
տարածված

ճերմակ

և

անուշահոտ

շեփորածաղիկները

շեշտում

էին

դաշտի

կանաչությունը` հաղթահարելով Ջիվանի զգացմունքները:
Հայացքն

ուղղելով

դեպի

առջևում

ընկած

արահետը`

բարձրացող

սպիտակ

լեռնազանգվածը թվաց անանցանելի խոչընդոտ, բայց հավատը կարող է հաղթահարել
ցանկացած արգելք: Նա պետք է շտապեր, քանի դեռ ցուրտ ամիսների գրոհը չէր փակել
լեռնանցքը: Վերցնելով իր ցուպը` Ջիվանը շարունակեց քայլելը:
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Շատ շաբաթներ անց Ջիվանն առաջին անգամ տեսավ Փոթալա պալատը, նա ուղղակի
կանգ առավ և հիացմունքով սևեռեց զարմացած հայացքը: Դա Տիբեթյան բուդդիստների
հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լամայի ձմեռային պալատն էր:
«Ինչպե՞ս էր դա հնարավոր` կառուցել նման անհավատալի ապարանքը լեռներում»:
Հետ գնալով դեպի 637թ.-ը, հայտնի շինությունը բարձրանում էր 110 մետր դեպի կիրճ
նայող բլրի վրա` սպիտակ ներկված քարե ցածր հարկերից մինչև կարմիր ներկված
պալատները վերևում: Ջիվանը զգում էր իրեն ինչպես տանը, չնայած անծանոթ
միջավայրին` շնչահեղձ լինելով նոսր օդում, նման բարձրության վրա:

Դալայ Լամա տիբեթերեն նշանակում էր «իմաստության օվկիանոս»` արտացոլելով
աստվածային հարգանքը, որ նա ուներ իր մարդկանց կողմից: Որպես Տիբեթի
նահանգապետ և բուդդիստական կրոնի առաջնորդ, նա կառավարում էր մեկուսացված,
ֆեոդալացված ազգին, որ շատ պահպանողական էր և խոր հավատքով:
Դհոլների խորը, կրկնվող դադը և փոքր մետաղյա ծնծղաների ռիթմիկ թինգը
ազդարարեցին կրոնական փառատոնի բացումը` Տիբեթյան օրացույցով տոնվող 68
տոներից մեկը: Դհոլները մեծ շրջանաձև գործիքներ էին, բաց կանաչ գույնի և
նրբանկատորեն հավասարակշռված մի կողմի վրա երաժիշտների ձախ ուսերին` նրանք
ինչ-որ միջին բան էին ակրոբատի և երաժշտի միջև:
Ջիվանը նկատեց, որ Լհասան գրեթե միջնադարյան էր. տղամարդիկ և կանայք հագել
էին ավանդական հագուստներ: Տրանսպորտի հիմնական միջոցն էլ ոտքով էր կամ ձիով,
կարծես ժամանակակից աշխարհը Տիբեթի կողքով էր անցել:
Շքերթի տիբեթյան կուսակրոնները կրում էին դեղին գլխանոց, որ նրբագեղորեն
կորանում էր առաջ, ինչպես հռոմեական սաղավարտը: Նրանց կարմրա-նարնջագույն
շապիկները հեղեղել էին փողոցները: Ջիվանը հիմա հազարավոր սուրբ մարդկանցից
մեկն էր, կամ մասնակից, կամ արարողությունը դիտող. 1930-ականներին Տիբեթի
բնակչության մոտ հինգից մեկը կուսակրոն էր:
Իր տեսած կանանց մի մասը բարձր դասակարգից էին: Նրանք իրենց իրանի շուրջը
փաթաթված մետաքսյա զգեստի տակից կրում էին երկարաթև հանդերձանք և գոգնոց:
Շատ կանայք ունեին գոտկատեղից ներքև իջնող, ծայրերին ռեզինե ծոպիկներ կապած,
երկու երկար հյուսքեր: Պետական պաշտոնյաներն աչքի ընկնող էին: Նրանք իրենց վզի
շուրջ կրում էին մեծ կապույտ զմրուխտյա և նարնջագույն մարջանե զարդեր`
ցուցադրելով իրենց կարգավիճակը որպես արիստոկրատ ընտանիքի մի մաս: Ջիվանն իր
հոր ուսուցումներից գիտեր, որ այս գանձերը առքուվաճառվել էին հնագույն Մետաքսի
ճանապարհին, որ տարածվում էր Տիբեթյան բարձրավանդակի հյուսիսում:

Ծամփայի քաղցր հոտը հիշեցրեց Ջիվանին, որ քաղցած էր: Դա այստեղի հիմնական
կերակուրն էր` խմոր, պատրաստված բոված գարու ալյուրից, խառնած յակի կարագի և
թեյի հետ:
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Երբ Ջիվանն անցավ հրապարակի ծայրամասում մթերավաճառների կողքով, մի
ուխտագնաց կին առաջ եկավ` ձեռքերն առաջ աղոթելով, ծունկն իջեցնելով, համոզված
լինելու, որ ինքն ավելի ցածր էր Ջիվանի գլխից, որպես հարգանքի նշան: Նա կրում էր
մորթե ականջակալներով նախշազարդ գլխարկ, սև մորթե պիջակ և բազմագույն հիանալի
ձեռագործ ասեղնագործությամբ գոգնոց, որ երբևե Ջիվանը տեսել էր: Կինը շապալեի` միս
և ալյուր փաթաթված կաղամբի տերևի մեջ, մի փոքրիկ փաթեթ դրեց փոքր ամանի մեջ, որ
Ջիվանը միշտ կրում էր: Նա զգույշ էր չդիպչելու Ջիվանին, քանզի կնոջն արգելված էր
դիպչել կուսակրոնի: Ողորմության գործողությունը գնահատվեց Ջիվանի կողմից`
ուխտագնացի երկար կյանքի և հաջողության համար կարճ աղոթքով:
Երբ հաջորդող շաբաթներում առաջին ձյունը եկավ` ծածկելով շրջապատող բլուրներն
ու լցնելով օդը ցած իջնող սպիտակ փաթիլներով, Ջիվանը շտապեց ավարտել Լինգկորը`
ճամփորդությունը Լհասայի շուրջ: Անուշահոտության համար վառված ռհոդոդենդրոնի և
գիհի ճյուղերից խնկի ծուխը տարածվել էր օդում: Մուրացկանները շարվել էին
ճանապարհի երկայնքով, այնպես որ ուխտավորները կարողանային օգնել ավելի
կարիքավորներին: Ջիվանն ուներ խառը զգացմունքներ: Հաճելի էր տեսնել, որ մարդկանց
վերաբերվում էին սիրով, ի տարբերություն ցածր դասակարգի ճակատագրի Նեպալում,
բայց այսքան շատ աղքատ մարդկանց տեսնելը տխրեցրեց նրան: Ներքուստ նա
զարմանում էր նման անհյուրընկալ կլիմայի պայմաններում Տիբեթի փոքրաքանակ
բնակչության կողմից այսքան շատ կուսակրոնների աջակցելու վրա: Սա կարող էր արդար
չթվալ

կողմնակի

անձի

համար:

Բուդդիզմը

երբեք

էլ

հիմնված

չէր

եղել

ժողովրդավարության վրա, բայց ինչ-որ ձևով մարդիկ գտել էին այն, ինչը կարող էր
անկախ դարձնել ծառայությունը:
Փոթալա պալատից մոտ մեկ կիլոմետր դեպի արևմուտք երկայնքով շարված
ուռենիների մերձակայքում մի փոքր քարե կամուրջ խոյացել էր բադերի ավազանի վրա:
Շատ հավատացյալներ ծնկի էին իջել և հետո պառկել ամբողջ հասակով մեկ գետնին`
հոգևոր կապի մեջ հայտնվելով սրբազան արահետի հետ, քանզի ավարտել էին իրենց
քայլելը: Ջիվանը զարմացած էր ուխտագնացների հավատքով:
«Այսպիսի ամբողջական նվիրում այսքան շատ մարդկանց կողմից հաճախ չի

հանդիպում»:
Ջիվանի կացարանը Լհասայում 600 տարվա պատմություն ունեցող հայտնի Դրեփունգ
վանքն էր: Այն ուներ սպիտակ պատեր, կարմիր տանիք և պսակված էր ոսկե սրաձողերով:
Թեև նեղ, Ջիվանի նոր անկյունը հիմա իր տունն էր և նրա եղբայր վանականներն իր
ուղեկիցները:
Ջիվանը նկատեց Դրեփունգ վանքի արձաններին աղոթող մի փոքրիկ աղջկա, որ
ուխտավորները զարդարել էին ոսկե տերևներով: Մոր դիմաց անզգա կանգնած աղջկա
դեմքի արտահայտությունը լուրջ էր այդ տարիքի երեխայի համար: Նա իր դստերը բերել
էր վանք երախտագիտություն հայտնելու համար, և նրա հին հագուստից ակնհայտ էր, որ

42

նրա ընտանիքը աղքատ էր: Այնուհանդերձ, մայրը կիսեց Ջիվանի հետ այն սակավ
սնունդը, որ ունեին` ընդգծելով նախ և առաջ ուրիշների մասին մտածելու պարզ
կարևորությունը:
Դա հիշեցրեց Ջիվանին, թե որքան կարևոր էր հավատքը նման դժվար պայմաններում
ապրող մարդկանց համար: Դա ներքին խաղաղություն գտնելու միջոց էր` չնայած իրենց
կյանքի հանգամանքներին: Նա կարդացել էր եվրոպական ուղու մասին և լսել էր
անգլիացիների՝ Հնդկաստանին որպես Բրիտանական կայսրության մի մասի գերիշխելու
ցանկության մասին: Նա մտածում էր, թե ինչքան տարբեր կլիներ աշխարհը, եթե
բրիտանացիներն ունենային նույն արժանիքներն, ինչ այս մայրը:
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ԳԼՈՒԽ 4: «ՎԵՐԱՐԿՈՒԻ ԿԱԽԻՉԸ»
Բրիտանական կայսրությունն իր ազդեցությունը տարածել էր ամբողջ մոլորակով մեկ,
նույնիսկ մինչև Խաղաղ օվկիանոս:

Թո՛կ: Ջեք Թոմփսոնին հաջողվեց հարվածել խնձորի չափ կաշվե գնդակին` մաքուր
հարված իր բիտայի կենտրոնով: Նա ոգևորվեց, սակայն մի ակնթարթ հետո նրա
ուրախությունը փոխվեց սարսափի, երբ գնդակը, զարկվելով ընկերոջ` Ջոնի Ստյուարտի
գլխին, շլմփոցով ընկավ փրփրացող ալիքների մեջ, ափին մոտ:
-

Սատանան տանի, ընկե՛ր, դու լավ է հանես այն: Արագացրու, թե չէ գնդակը

կավիրվի, - համոզեց Ջոնին:
Կրիկետ խաղի նկատմամբ սերը չէր սահմանափակվել Հնդկաստանում կամ Ռաջեշ
Դևիի խաղով Կատմանդուում: Մոլուցքն այդ խաղով տարածվել էր Բրիտանական
կայսրության գրեթե բոլոր մասերը, ներառյալ Ավստրալիա, որտեղ երկու քսանմեկամյա
երիտասարդները խաղում էին Բոնդի ծովափում` Արևելյան Սիդնեյում: Քրտինքը ծորում
էր Ջեքի ճակատից, երբ նա ցատկեց մոտ երկու մետրից դեպի ջուրը` գնդակը հանելու:
Սառը Խաղաղ օվկիանոսի սառնությունը ցանկալի դարման էր շոգի ալիքներից, որ
պատճառ էր շորտ հագնելու: Գեղեցիկ ոլորված սպիտակավազ լողափը լի էր
լողորդներով, մեծամասամբ ամբողջական լողազգեստներ հագած, որոնք այս ամառային
կիզիչ օրով հսկվում էին մշտապես ներկա փրկիչների կողմից:
Ջեքը զգույշ էր կրիկետ խաղալիս` նա խաղում էր ամբոխից հեռու նեղուցի վերջում
գտնվող ծովափի ծայրին` ոտնատակ տված ավազի վրա, որպեսզի խուսափի գնդակով
որևէ մեկի հարվածելուց: Այժմ Ջեքի կատաղի հարվածից աղի ջուրն իր մեջ ներքաշած
գնդակն ավելի էր քրքրվել:
-

Գրո՛ղը տանի… այն ավերվել է, - ասաց Ջեքը` ուսումնասիրելով թաց գնդակը: -

Ների՛ր ընկերս:
-

Մի անհանգստացիր ընկե՛րս: Արի՛ գնանք լողալու… այստեղ շատ շելիաներ կան

մեր ուշադրությունը շեղելու, - ասաց Ջոնին` օգտագործելով տեղի բարբառը երիտասարդ
կանանց համար:
Ավստրալիան հենց նոր էր հաղթել Հարավային Աֆրիկայի կրիկետի խմբին` հինգ զրո
հաշվով, և իրենց սպորտային հերոսներին նմանակելն այն էր, ինչ ավստրալիացիների մեծ
մասը վայելում էր հունվարյան տոներին: Ավստրալիայում սպորտին վերաբերվում էին
գրեթե ինչպես կրոնի, այնքան որ խանդավառությամբ էին տրվում բացօթյա ժամանցին:
Այն դիտվում էր որպես Ավստրալիայի մշակույթի կարևոր մաս` նպաստելով առողջ
դաստիարակությանը վառող արևի տակ:
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Ջեքը տիպիկ ավստրալիացի «բլոք» էր` տղամարդկանց տեղական անվանումը: Նա
սիրում էր նաև «ավստրալիական կանոններ» խաղը կամ «ֆութի», ինչպես իրենք`
տեղացիներն էին այն կոչում, սիրում էր խմելն իր ընկերների հետ, և կանանցից էլ չէր
ամաչում:

Նրա

մի

փոքր

խառը,

միջին երկարության

շեկ

մազերը

և բրոնզե

արևահարությունը` ֆութիի դաշտերում և լողափում անցկացրած երկար ժամանակի
արդյունք էին, և տալիս էին նրան սերֆերի տեսք, չնայած որ 1931թ.-ին այն դեռ նոր սպորտ
էր:
Ջեքի ատլետիկ և բարձր հասակը թույլ էր տվել նրան առաջադիմել սպորտում ողջ
մանկության ընթացքում: Նրա համար սպորտը ոչ միայն առողջ մնալու և խաղից հետո
ընկերների հետ գարեջուր խմելու առիթ էր, թվում էր աղջիկներին ևս դուր էր գալիս
մարզիկների ընկերակցությունը: Նա իրեն համարում էր էքստրավերտ, ինքնաբուխ և
վստահ անձնավորություն:
Նրա ընկերը` Ջոնի Ստյուարտը, Ջեքից կարճահասակ էր, բայց շատ ուժեղ
կառուցվածք

ուներ

ուսերի

շրջանում:

Նա

ուներ

ընդգծված

կզակ,

որ

համապատասխանում էր նրա կռվարար բնույթին, և խիտ, կարմիր մազեր, ինչպես
շոտլանդական ավազակապետ, որ հիշեցնում էր նրա ընտանեկան արմատների մասին:
Ձախ ձեռքի զզվելի սպին մատնում էր գունագեղ անցյալը, բայց Ջոնին կրում էր այն
կարծես շքանշան: Ջեքը հանդիպել էր Ջոնիին ֆութիի դաշտում, երբ նա բուռն
գրկխառնոցի մեջ բախվել էր իրեն համարժեք հակառակորդի` կարմրահերի հետ, որ քշելտանելով նետել էր նրան հետույքի վրա: Այդ պահից նրանք ընկերներ էին:
Կյանքը դյուրին չէր եղել Սիդնեյի աշխույժ կենտրոնից դեպի արևմուտք, բանվորական
դասակարգի Բալմեյն արվարձանում մեծացած Ջեքի համար: Դա կախված փոքր, փայտե
վարձով տրվող տնակներով թերակղզի էր, որ ցցվել էր դեպի բնական նավահանգիստը, և
անվանակոչվել էր բրիտանացի նավապետ Ջեյմս Կուկի կողմից 1770թ.-ին: Ջեքսոն
նավահանգիստը գետային համակարգ էր, որ հնագույն ժամանակներում հեղեղվել էր
ծովի կողմից: Նրա բազմաթիվ մուտքերը Խաղաղ օվկիանոսի շողշողացող ջրերի հետ
կազմել էին մի լայնատարած ծառատիպ պատկեր` լցնելով գլխավոր ջրանցքից դուրս
եկող վտակները:
Բալմեյնում սոցիալիստ բանվորների շահերը պաշտպանող խմբերը 1891թ.-ին
կազմեցին

Ավստրալիայի

աշխատանքային

կուսակցությունը:

Ածխահանքերի,

նավաշինության ու մետաղաձուլման արտադրությունների ներկայությունն այստեղ
նշանակում էր, որ արտադրության կազմակերպումն այս շրջանի արյան մեջ էր: Ջեքը
մեծացավ այն սպասելիքներով, որ պիտի աշխատեր մետաղի արտադրությունում և
գործարաններում` քրտնքի, յուղի և վտանգի կյանք:
Ջեքի մայրը` Ռոուզը, նրան մենակ էր մեծացրել: Դեռևս 1892թ.-ին, չորս տարեկան
հասակում, նա իր ընտանիքի հետ արտագաղթել էր Ավստրալիա: Նրանք, շատ
անգլիացիների նման, գայթակղվել էին ավելի լավ կյանքի ակնկալիքով` լսելով
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ավստրալիական ոսկե տենդի մասին Նոր Հարավային Ուելսի, Վիկտորիայի և Արևմտյան
Ավստրալիայի նահանգներում: Ջեքը երբևե չէր ճանաչել իր իռլանդացի հորը, որն իսկույն
ևեթ հեռացել էր Ռոուզից նրա հղիության մասին լսելուց հետո:
Կոպիտ թաղամասում մեծացող տղայի համար ոչ մի հերոս չունենալով՝ Ջեքն իր
համբավը փողոցում կառուցեց ինքնուրույն: Նա վաղ հասակից սովորեց ինքն իրեն
պաշտպանել իր բռունցքների օգնությամբ: Գուցե դա իռլանդական արյունն էր խոսում
նրա մեջ: Չնայած նրան, որ ընտանիքը սակավ եկամուտ ուներ` Ռոուզը մաքրության գործ
էր անում և ժամանակ առ ժամանակ էլ աշխատում անդուր բարերում, Ջեքը գոնե
կարողանում էր դպրոց հաճախել:
Ջեքը երբեք չէր մոռանում միայնության ճնշող գացումն այն օրը, երբ իսպանական
գրիպով կարճատև հիվանդանալուց հետո մայրը մահացավ: Նա չէր կարողանում աչքերը
հեռացնել նրա գունատ, բայց խաղաղ դեմքից, շիկահեր մազերից, որ կարծես հենց նոր էին
սանրել: Ջեքն այդպես էլ լաց չեղավ. նա շոկի մեջ էր: Այդ օրը նա խմեց իր առաջին
գարեջուրը` առաջարկված բարի նպատակով, բայց անհոգի բարեկամի կողմից:
Ջեքը շատ բան չգիտեր գրիպի մասին: Ավելի ուշ նա կարդաց, որ այն եկել էր
պատերազմից

վերադարձող

ԱՆԶԶԿ

զինվորներից,

որոնք

մարտերի

ընթացքում

խրամատներում սարսափելի պայմաններում էին եղել: Նա կարդացել էր «Մեծ
պատերազմի» մասին ցնցող պատմությունները` ցեխոտ խրամատներով անխղճաբար
գալարվող, իր զոհերին փնտրող թունավոր գազ, տասնյակ հազարավոր կյանքեր` խլված
գնդացիրների և պայթող ռումբերի կողմից: Հատկապես սարսափեցնող էին Գալիպոլիի
նկարագրությունները Թուրքիայում: Էնվեր փաշայի Օսմանյան Թուրքիայի դեմ թեժ
մարտերի մասին նորություններ պարունակող նամակների հեղինակներից շատերը երբեք
հետ չվերադարձան:
Լուսաբացին ԱՆԶԶԿ օրվա հիշատակի նշումը շատ հուզիչ իրադարձություններ էին`
Համաշխարհային պատերազմի ընթացքում զոհված 60000 ավստրալիացիների և 18000
նոր զելանդացիների մասին հիշողություններով: Գալիպոլիի ողբերգությունը կապ
առաջացրեց ԱՆԶԶԿ զինվորների միջև, որ ծառայեց որպես ոգեշնչում իսկապես
ժամանակակից ազգի ստեղծման համար` անկախ Բրիտանական կայսրությունից: Ջեքի
համար այն անձնական կորուստ էր: Որպես երեխա նա ի հիշատակ կանգնում էր
արարողություններին՝ գիտակցելով, որ իր մայրը հետպատերազմյան զոհերից մեկն էր:
Հետո ընկերների շնորհիվ Ջեքը կարողացավ մնալ դպրոցում ևս երեք տարի:
Տասնչորս տարեկան հասակում նա կատարում էր «տղամարդու գործ» մոտակա
նավաշինական

գործարանում:

Ջեքն

իր

երիտասարդության

իրականությունից

կարողանում էր փախչել միայն ֆութիի դաշտում: Տասնյոթ տարեկան հասակում նա
բավականին առաջադեմ էր ավագ խմբում խաղալու համար: Այդ տարիքում նրա
ընտանիքը նրա ընկերներն էին, ինչպես Ջոնին: Համենայնդեպս գործարանում նա կարող
էր վայելել ուսուցումը նավերի մասին: Բացի դաշտային սպորտից, նավարկելը շատ արագ
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դարձավ նրա մեծագույն հետաքրքրությունը, երբ նա Բալմեյնից պարագաներ էր տեղ
հասցնում Կենտրոնական Սիդնեյի ջրերի միջով: Ինչ-որ բան կար ազատության, ծովային
էլեմենտներին ընդառաջ հրող ոգու և թարմ աղի օդի մեջ, դա այն էր, ինչ պետք էր նրան:
1929թ.-ի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգներում սկսվեց Մեծ Դեպրեսիան: Հաջորդ
ամիս, երբ ֆոնդային շուկան բախվեց «Սև երեքշաբթիին», այն դարձավ համաշխարհային
աղետ: Ավստրալիայի կախվածությունը գյուղատնտեսական ապրանքի արտահանումից
նշանակում էր, որ այն վնասակար ազդեցություն կրեց: Պահանջարկի նվազումը և
ապրանքների ցածր գինը բերեցին գործազրկության մակարդակի աճեցմանը` երեք
բանվորներից մեկը զրկվեց աշխատանքից: Երիտասարդ երկրի հասարակության
կառուցվածքը կախված էր մազից` քաղաքացիական անկարգությունների միջադեպերի
պատճառով:
Ջեքն ազատվել էր նավաշինական գործարանից առանց հետ գնալու հրամանի,
այնպես որ Սիդնեյի Հարբոր կամրջի վրա աշխատանքը կարևոր էր ինչպես նրա, այնպես
էլ շատ այլ «կապույտ օձիք» բանվորների համար: Բացի այդ, երիտասարդի համար
զվարճալի էր՝ ստուգել համարձակությունը ջրից շուրջ հարյուր մետր բարձր մեծ
պողպատե կամարի վրա, որ հետագայում քնքշորեն հայտնի կդառնար որպես
«Վերարկուի կախիչ»: Միայն երիտասարդ մեխանիկը կարող էր սիրել մի միջավայր,
որտեղ արևի ջերմությունն առկայծում էր ընդարձակ մետաղից, և ամենուրեք յուղի քսուկի
հոտն էր, եռակցումն ու ճռճռոցը:
Բարձրության վրա մեղմ զեփյուռը ալեկոծում էր Ջեքի խարտյաշ մազերը: Այդ
ժամանակ շինարարական աշխատանքները սաղավարտ չէին պահանջում, ուստի Ջեքի
միակ հանդերձանքը մի զույգ հնամաշ ջինսն էր, կաշվե ձեռնոցներն ու կոշիկները:
Տղամարդը ստիպված էր կոպիտ տեսք ունենալ և գործել կոպտորեն:
Ջոնիի չափից դուրս մեծ մուրճի զրնգուն աղմուկը դադարեց հսկայական գամերից
մեկը պողպատե գերանի մեջ մեխելուց հետո: Ջոնին հագել էր միայն իր փողոցային
հագուստը` հին ջինսե տաբատ կաշվե գոտիով, կոշիկներ, անեզր գլխարկ և սպիտակ
շապիկ, որի վրա երևում էին իր աշխատանքից առաջացած յուղալի հետքեր:
Լսվում էր մոտեցող նավի շարժիչների դղրդացող ձայնը:
-

Ընկե՛ր, նայիր դրան, - բացականչեց Ջեքը:

«Վերարկուի կախիչից» ներքև կախված նրա ընկերները շրջվեցին տեսնելու կամրջի
տակով

սահող

Ավստրալիայի

ռազմածովային

նավատորմի

հածանավ

ՆՄԱՆ

Կանբերրան: Ծանր յուղալի ծխից ծխնելուզները գարշահոտություն էին արձակում, որ
կարծես թե օծանելիք լիներ Ջեքի և նրա ընկերների համար: Քրտինքը կաթեց Ջեքի
հոնքերից, կարծես հենց հածանավի վրա:
-

Այժմ այն այնպիսի տեսք ունի, ասես մի քանի լավ մեխանիկների կարիք է զգում, -

նկատեց Ջոնին, երբ նավի ծխնելույզներն անցան կամրջի հորիզոնական մասի մոտով,
որի շինարարությունը մոտենում էր ավարտին:
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ՆՄԱՆ Կանբերրան և Սիդնեյի Հարբոր կամուրջը, Ավստրալիա (նկարը տրամադրվել է
Ավստրալիայի ռազմական հուշարձանի կողմից, ԱՌՀ01869.001)
-

Տեսնում եմ: Գեղեցկուհի է, չէ՞:

-

Ես դեմ չէի լինի ձեռքերս կեղտոտելու այդ զրահաաշտարակների վրա:

-

Դա անիծյալ շոտլանդացին է մեջդ խոսում… միշտ կռիվ փնտրող:

-

Ավելի վատ, դու երկրորդ լավագույնն էիր անցյալ շաբաթվա ֆութիի դաշտում, -

ծաղրեց Ջոնին:
-

Դու կարող ես միայն խոսել, ընկե՛րս, մյուս թիմի հսկա տղան ոտքդ վնասելուց

հետո:
-

Անիծյալն

ընկավ

ինձ

վրա:

Իռլանդացիք

երբեք

էլ

չեն

ամաչել

հակամարտությունից: Ամեն դեպքում, դա ուղղակի պատահար էր:
Տպավորիչ տեսքով ռազմանավը նավարկեց Ջեքսոնս Հեդ նավահանգստի և Խաղաղ
օվկիանոսի

ուղղությամբ:

Ջոնին,

առանց

անվտանգության

գոտիների,

մետաղյա

հեծանների վրայով անհոգ քայլեց դեպի Ջեքը, կարծես զբոսնում էր փողոցով, այլ ոչ թե
ջրից բարձր: Նրա արևահար դեմքն ուներ վճռական հայացք, որ Ջեքը մինչ այդ երբեք չէր
տեսել:
-

Այս անիծյալ կամուրջը շուտով ավարտին կմոտենա… միգո՞ւցե նավատորմն է

ելքը, - Ջոնին ընդգծեց: - Բացի այդ, լսել եմ, որ աղջիկները սիրում են նավաստիներին, ավելացրեց նա ծուռ ժպիտով:
-

Շատ ճիշտ ես, ընկե՛րս:
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Ջեքը հետագա խրախուսանքի կարիք չզգաց: Նա սիրում էր իր համար նպատակներ
դնել, և որոշել էր ավելին անել, քան կյանքի անբարենպաստ հանգամանքներն արեցին իր
մոր Ռոուզի հետ: Անգործությունը նրա համար չէր, այնպես որ հաջորդ շաբաթ նա Ջոնիի
հետ արագորեն միացավ Ավստրալիայի ռազմածովային նավատորմին: Նա չէր էլ կարող
պատկերացնել, որ տարիներ հետո կծառայի այն նույն նավում, որ ոգեշնչել էր նրանց
երկուսին: Հաջորդող շաբաթների ընթացքում բազային վարժեցումներն ամենադժվարն
էին Ջեքի կյանքում, բայց նա որևէ ռոմանտիկ թյուրըմբռնում չուներ զինծառայության
մասին` հասկանալուց հետո պատերազմի ցավը, որին ԱՆԶԶԿ-ներն էին դեմ առ դեմ
կանգնել:
-

Հիսուս իմ, Ջե՛ք, անկեղծորեն ես պայքարում եմ:

Երկու զորակոչիկները պառկած էին իրենց զորանոցում՝ փորձելով վերականգնել
ուժերը: Ջեքը նայեց Ջոնիի դեմքին` աչքերը փակ, երեսը քրտնքապատ, կրծքավանդակն
էլ դեռ հևում էր լարումից: Նա հազաց մի քանի անգամ, կարծես խտխտոցը կոկորդում
նյարդայնացնում էր նրան:
-

Գիտեմ Ջոնի, ես կարծում էի, որ լավ մարզավիճակում եմ ֆութի խաղալուց, բայց

ավագ սերժանտն ինձ սպանում է: Ես հազիվ եմ շնչում:
-

Լսե՞լ ես երկրաշարժի մասին «առվից» այն կողմ, Նոր Զելանդիայում:

-

Ո՛չ, ի՞նչ է պատահել:

-

Դա Հարավային կղզու Արևելյան ափին է եղել… ըստ երևույթին այն ավերել է

Նապիե կոչվող քաղաքն ու սպանել 256 մարդ:
-

Գրո՛ղը տանի, ընկերս, դա ողբերգություն է: Հուսով եմ նրանք ի վիճակի են

վերականգնելու այն: Էլ ի՞նչ նորություններ կային ռադիոյով:
-

Մի տղամարդ` Իոսիֆ Ստալին անունով, ասում էր, որ Խորհրդային Միությունը

կարիք ունի արդյունաբերականացվելու, որովհետև նրանք 50-100 տարի հետ են
առաջադեմ ազգերից: Նա նշեց, որ միայն հզոր, արդյունաբերականացված երկրները
կարող են հաղթել պատերազմները…
-

Եվ՞:

-

Նա ասաց. «կա՛մ մենք կանենք դա, կա՛մ նրանք կջախջախեն մեզ»:

-

Իսկապե՞ս… տեսնես ո՞ւմ

նկատի ունի նա`

ասելով

«նրանք»:

Խոսելով

«առաջադիմության» մասին՝ գիտե՞ս, որ շոտլանդացիներն են ստեղծել քո տեսած
ժամանակակից իրերի կեսը:
-

Օրինակ ինչը՞, ընկերս, հագի՞սը:

Ջոնին ծիծաղեց և բարձը նետեց ընկերոջ վրա:
-

Ձյութապատ

ճանապարհները,

հեծանիվները,

գոլորշու

շարժիչները

և

հեռախոսը… իսկ ի՞նչ են իռլանդացիները հայտնագործել:
Ջեքը մի պահ մտածեց այդ մասին, հետո հիշեց, ինչ էր իր մայր Ռոուզը պատմել իր
իռլանդացի հոր մասին:
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-

Վիսկի՛: Իռլանդացիները հայտնագործել են վիսկին…

-

Չի կարող պատահել, ընկե՛րս:

-

Ավելի քան չորս դար առաջ, ինչքանով որ ես գիտեմ:

-

Անմտություն: Շոտլանդացինե՛րն են կատարելագործել վիսկին:

-

Դա ճիշտ է շոտլանդացիք վերջին կաթիլն են արել, բայց վիսկին առաջին անգամ

պատրաստվել է Իռլանդիայում, և հետո արհեստը տարածվել է դեպի Շոտլանդիա:
Ջոնին, այժմ կարճ կտրած կարմիր մազերով, հիասթափված տեսք ուներ` քորելով իր
գլուխը:
-

Լավ, բայց ես միևնույն է կարծում եմ շոտլանդացիք ավելի շատ են հայտնագործել:

Պարտեզի կղզին կոչվել էր այդպես, որովհետև դա այն վայրն էր, որտեղ 1788թ.-ի
հունվարին

ստեղծվել

էին

առաջին

տնտեսությունները`

աջակցելու

սաղմնային

Բրիտանական Նոր Արևելյան Ուելսի գաղութը, նավապետ Կուկի այցից հետո: ՆՄԱՆ

Պինգվինը` ցամաքում ուսուցման և տեխնիկական սպասարկման

վայրը Պարտեզի

կղզում, դարձավ Ավստրալիայի ռազմածովային նավատորմի հիմնական ծովային
բազան` ներառելով Սիդնեյի մոտակա Վուլումուլու արվարձանը:
Նա բոլորովին էլ տպավորված տեսք չուներ: Լեյտենանտ-հրամանատար Հենրի
Շաուերսը ՆՄԱՆ Պինգվինի գլխավոր սպասարկողն էր` լուրջ տեսքով սպա: Նա ծնվել էր
Մելբուրնում երեսունմեկ տարի առաջ: Այժմ նա նավահանգստում ղեկավարում էր
նավերը և այնտեղ կառանած նավերի տեխնիկական սպասարկումը, սակայն ներկա
պահին նրա փոքր, մուգ ծակող աչքերը մուգ կարճ մազերի տակից կենտրոնացել էին
Ջոնիի վրա: Պաշտպանության նախարար Բեն Չիֆլին հենց նոր էր ժամանել իր սև
մեքենայով: Ռազմածովային փորձնակ Ջոնի Ստյուարտը, սպիտակ համազգեստ հագած,
ուշադրությունը սևեռած կանգնած էր անսասան, բայց դժվարանում էր պահպանել
հավասարակշռությունը` ճայի նրա գլխարկին նստելուց հետո: Թռչունը վտանգավոր
օրորվեց, բայց թևահարելուց հետո մնաց տեղում` միայն ծռելով գլխարկը: Ջեքի
քրթմնջոցն էլ չօգնեց իրադրությանը` թռչունի իր ընկերոջ վրա ծրտելու հնարավորության
մասին, երբ դա տեղի ունեցավ:
Շաուերսը ծովային ենթասպա էր եղել Նորին մեծություն Գլորիուս նավի վրա, գծային
հածանավ,

որ

տեսել

էր

Համաշխարհային

պատերազմի

գործողությունները

գերմանացիների դեմ Հյուսիսային ծովում, երբ իր եղբայրն էլ վիրավորվել էր
Գալիպոլիում:

Շաուերսի

ռազմական

անցյալն

ու

հաջողության

հասնելու

վճռականությունը չէր խանգարել նրան լինել ջենթլմեն նավապետ «երջանիկ նավերի»
վրա: Սակայն այս պահին նա չէր ժպտում:
Չնայած միջին կռուցվածքին, Շաուերսը տաղանդավոր բռցքամարտիկ էր, և նաև
խաղում էր կրիկետ, ֆուտբոլ և հոկեյ: Սակայն նրա սիրելի սպորտը ռեգբին էր, և նա
ընտրվել էր անգլիական ներկայացուցչական թիմի կազմի համար, երբ բազավորված էր
եղել Անգլիայում:
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Մոլորված թռչնի հեռանալուց հետո, որ թողեց Ջոնիի գլխարկը ծուռ, առանց
ավելորդությունների

անձ,

լեյտենանտ-հրամանատարը

մոտեցավ

Ջոնիին:

Ջեքը,

շրթունքները ծամածռելով և ամուր իրար կպցնելով, հուսահատորեն փորձում էր
չծիծաղել, իսկ Ջոնին փորձում էր ուղղել իր գլխարկը գլխի շարժումով:
-

Նավաստի՛: Գրո՛ղը տանի, ի՞նչ ես մտածում, դու ի՞նչ ես անում:

-

Ոչինչ, սը՛ր… թռչունն արեց:

Մյուս նավաստիներն ազատություն տվեցին զսպված ծիծաղին:
-

Այսպիսով, դու այժմ ճայերին գրավող բևեռային դրոշ ես, այո՞:

Ջեքը, փորձելով զսպել ծիծաղը, փռթկացրեց, որի պատճառով գազ բաց թողեց: Երբ
լեյտենանտ-հրամանատարն իր ուշադրությունը շեղեց Ջեքի կողմը, Ջոնին արագորեն
ուղղեց գլխարկը` հանգստություն:
-

Փաստորեն ես շքերթում մի փունջ ծաղրածուներ ունեմ նախարարի համար, հը՞:

Պատրաստ եղեք մի քանի լրացուցիչ վարժությունների, դա որ հաստատ:
Շաուերսը կտրուկ շրջվեց իր աջ կրունկի վրա և քայլեց դեպի շարքի վերջը` աշխույժ
ողջույնով դիմավորելու Պաշտպանության նախարար Բեն Չիֆլիին: Նախարարը դուրս
եկավ իր մեքենայից՝ հագին թեթև բրդյա երկեզր կոստյում էր, սև փողկապ և մուգ ֆետրե
գլխարկ: Չնայած նրա ծխամորճով պաշտոնական տեսքին, նրա ջերմ աչքերը, որոնք
երևում էին կարճ, արծաթագույն մազերի տակից, ավելի շատ բան էին ասում նրա
ներաշխարհի մասին:
-

Գերազանց տեսք ունեցող տղամարդկանց խումբ, լեյտենանտ-հրամանատար:

-

Այո՛, նախարար… չնայած մենք դեռ հղկում ենք մի քանի կոպիտ անկյուններ:

-

Լավ, շատ կոպիտ մի եղեք նրանց հետ, լեյտենանտ-հրամանատար… համոզված

եմ դուք լավ կաշխատեք: Լսել եմ, որ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կռվել եք
գերմանացիների դեմ` ծառայելով նավերում և սուզանավերում Միացյալ թագավորության
և Ավստրալիայի համար:
-

Դուք լավ եք տեղեկացված, նախարա՛ր:

Չիֆլին քայլեց նավաստիների շարքի երկայնքով: Նա մի պահ կանգ առավ` նայելու
Ջոնիի կարմիր մազերին, կամ նրան, ինչ դուրս էր մնացել արևի տակ նրա նավաստու
գլխարկի տակից:
-

Իռլանդացի ե՞ք:

-

Ոչ, պարո՛ն, շոտլանդացի:

-

Ես ծագումով իռլանդացի եմ… Այժմ դու ավստրալիացի ես նավաստի: Հիշի՛ր, մեր

երիտասարդ ազգը կախված է մեր բոլոր ռազմիկների համատեղ ուժից: Դե, հաջողություն
պարապմունքներում…, և թույլ մի տուր, որ կղանքը քեզ ցածրացնի:
Ջեքը և Ջոնին այդ խոսակցությունն հիշելով՝ ծիծաղեցին մինչև ուշ գիշեր: Ծիծաղելն
այն ամենն էր, ինչ նրանք կարող էին թույլ տալ իրենց, քանզի լրացուցիչ շքերթից և
Պարտեզ կղզու շուրջ լիարժեք հանդերձանքով երկար երթից հետո ցավող մարմնի հետ
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ուրիշ շարժումներն անհնար էին: Նրանք իրենց սեփական փորձով համոզվեցին, որ չի
կարելի սպաների տրամադրությունը գցել հիմնական ուսուցման ընթացքում:
Չիֆլին սերում էր մոլի կաթոլիկ ընտանիքից և ծնվել էր 1885թ.-ին Բաթուրսթիում: Այն
փոքրիկ քաղաք էր Նոր Հարավային Ուելսում, մոտ 200 կիլոմետր Սիդնեյից արևմուտք:
Ջեքի նման նա սերում էր բանվորական ընտանիքից: Նա աշխատել էր երկաթուղում մինչև
քաղաքականությամբ զբաղվելը` ածուխ լցնելով շոգեշարժիչի մեջ, երբ նրանք իրենց
ճանապարհն էին բացում լեռներն ի վեր:
Կապույտ լեռները Բաթուրսթի մոտ տպավորիչ էին՝ ոչ բարձր, բայց քարքարոտ
բլուրները բաժանված էին խորը կիրճերով: Կապույտ լեռներն այսպես էին կոչվել
միլիոնավոր էվկալիպտներից օդ արձակվող յուղալի կաթիլներից առաջացող թեթև
կապույտ շղարշի պատճառով: Այս լեռները Մեծ բաժանարար լեռնաշղթայի մի մասն էին,
որ տարածվում էր Ավստրալիայի Արևելյան ափի երկայնքով:
Բաթուրսթը մոտ 10000 բնակչությամբ քաղաք էր: Ութ տարի առաջ Բաթուրսթի մոտ
ոսկու հայտնաբերումը նորաբնակների նոր ներհոսք բերեց: Այժմ քաղաքը հայտնի էր
հողագործությամբ և մոտոցիկլների մրցավազքով:
Ամիսներ անց, Ջեքն ու նրա ընկերները վայելում էին իրենց այսպես կոչված
«ծովափնյա

արձակուրդը»,

թեև

նրանք

երբեք

էլ

չէին

լքել

ցամաքն

իրենց

պարապմունքների ընթացքում: Դժվար էր հաշտվել շոգ եղանակի հետ, որը ստիպում էր
վարժեցվողներին ֆիզիկական պարապմունքներից ևս մի քանի կիլոգրամ լրացուցիչ քաշ
կորցնել: Տարիների ընթացքում խմված գարեջրերը վերադառնում էին հետապնդելու
նրանց:
Իրենց պարապմունքների վերջում նրանք վճռել էին գլուխները վայր դնել և վայելել
իրենց «ծովափնյա արձակուրդը»: Թագավորի խաչը, Սիդնեյի արվարձան Վուլումուլուի
մոտ, ուներ հին համբավ իր պոռնկանոցների և խորամանկ գրոգի` անօրինական
խմիչքների

համար:

Լուիս

Արմսթրոնգի

«Պարզապես

Ժիգալո»-ի

տարբերակը

բարձրաձայն նվագում էր բարձրախոսներով: Բարի մյուս կողմում մի քանի աղջիկներ
պարում էին զինվորականների հետ:
-

Ի՞նչ կասես որոշ ընկերակցության մասին այս գիշեր, նավաստի՛, - հարցրեց

աղջիկը` փաթաթվելով Ջեքին: Նա Ջոնիի նման իր նավատորմի սպիտակ ծովափնյա
պաշտոնական հագուստով էր:
Աղջիկը չափից դուրս կարմիր շրթներկ ուներ և կարմիր զգեստ, որ ամենաքիչը մեկ
չափս փոքր էր, և նրա կուրծքը դուրս էր պրծնում դեկոլտեից: Դժվար ժամանակներ էին, և
նա ստիպված էր ինչ-որ ձևով վաստակել կյանքի համար: Ջեքին դուր էր գալիս
տեսարանը, սակայն նա գերադասում էր ավելի «մշակութային» կենսագրությամբ
աղջիկների:
-

Ընկե՛ր, կարծում եմ այս գիշեր դու հաջողակ ես, - Ջոնին բացականչեց լայն

ժպիտով` թափ տալով Ջեքի մեջքին:
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-

Կներես օրիո՛րդ, բայց ես չեմ վերջացրել խմիչքս: Միգուցե ուշոտ…

Ջեքը նրանցից չէր, որ վայելում էին անկյունում հայտնվելը: Նա աղջկա թևից
զգուշորեն ազատվելով` գարեջուրը դրեց սեղանին, հետո շրջվեց շարունակելու իր
զրույցը Ջոնիի հետ: Նա սիրում էր աղջիկներին, բայց ոչ սրա նմանին: Չհուսահատվելով`
աղջիկը ձեռքը Ջեքի ուսին դրեց և իր մեջքը ետ կորացրեց նրա առջև:
-

Դե ուրեմն ինձ խմիչք գնիր, ընգե՛ր: Ես սիրում եմ նավաստիներին, - նա բառախաղ

արեց` լեզուն նրբորեն սեղմելով վերին շրթունքին և խաղալով իր երկար սև մազերի հետ:
-

Լավ, օրիո՛րդ, թող խմեմ սա ընկերներիս հետ և հետո կտեսնեմ քեզ ուշոտ,

միգուցե:
Աղջկա դեմքի արտահայտությունը միանգամից փոխվեց: Նա նայեց հիասթափված
հայացքով և բռունցք կազմած ձեռքերն իջեցրեց կոնքերին, հետո շրջվեց և գլխով արեց
բարի միջնահարկում կանգնած ինչ-որ մեկին ու իմիջիայլոց հեռացավ: Մեկ րոպե անց
Ջեքն իր ուսին թափահարոց զգաց:
-

Կարծում եմ օրիորդը խմիչք է ուզում, - ասաց թիկնեղ տղամարդը:

Ջեքը գնահատեց կավատի ձեռքի ուժը: Նա ամենաքիչը 120 կիլոգրամ էր և կանգնած էր
Ջեքի առջև` աչքերը նրան հառած, այն էլ այնպես, որ թվում էր շիլ էր: 90 կիլոգրամանոց
Ջեքը նրան չէր հասնի: Ջոնին միշտ պատրաստ էր գինետան կռիվներին, բայց նա նկատեց
հետևում` ստվերի տակ կանգնած գրեթե առաջինի նման ահեղ երկրորդ տղամարդուն:
Ջեքը շրջվեց` արհամարհելով տղամարդու առաջարկը` ծարավ պրոբլեմը կանխելու:
Նա ուղղեց իր սպիտակ նավաստիական գլխարկը:
-

Ընգե՛ր…

լսողությունդ

լավ

չի՞,

-

կրկնեց

«միսթր

թիկնեղ

թիկունքը»`

թափահարելով Ջեքի ուսն ավելի ուժեղ, քան առաջին անգամ:
Ջեքը շրջվելով` իր գարեջուրը շփեց «միսթր թիկնեղ թիկունքի» կոշիկներին:
-

Գրո՛ղը տանի, դա արդեն կորուստ է, - Ջոնին ասաց զվարճանալով:

-

Սա ի՞նչ… - բացականչեց «միսթր թիկնեղ թիկունքը»` անակնկալի գալով:

Ջեքն իջեցրեց գլուխը, և նրա գլխարկն, իբր պատահաբար, ընկավ: Երբ «միսթր թիկնեղ
թիկունքը» նայեց ներքև, Ջեքն ակնթարթորեն բռունցքով հարվածեց նրա կզակին:
Տղամարդու զարմացած դեմքը մի պահ սառեց: Հետո նա օրորվեց և ընկավ հատակին:
Երկու նավաստիները սպառնաբար նայեցին երկրորդ տղամարդուն, որ խոհեմաբար
հետ գնաց:
«Այդ բոլոր պարապմունքները վարձատրվեցին, համենայնդեպս բարում»:
Ջեքը շրջվեց դեպի Ջոնին:
-

Շնորհակալ եմ օգնության համար, ընկե՛րս: Արի գնանք այստեղից… ռազմական

ոստիկանությունը շուտով այստեղ կլինի:
-

Թատրոնը փողոցի ներքևում է: Արի այնտեղ գնանք:

Կինոսրահի մթությունը ընդմիջվեց դժժացող պրոյեկտորներից եկող լույսի հեղեղից:
Ջոնին նկատեց, որ իր կողքին նստած աղջիկն այնքան էլ վատ տեսք չուներ, բայց հետո
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տեսավ նրա կողքին նստած զինվորական համազգեստով ընկերոջը: Թվում էր նրա գիշերը
չէր:
Կինոխրոնիկայի բացման տեսարանները հայտնվեցին էկրանին` ցույց տալով
մարդկանց ոչ պարզ պատկերներ Չինաստանում, որ դժվարանում էին քայլել մինչև նրանց
գոտկատեղերը հասնող ջրի միջով և շենքեր, որ ողողվել էին ջրհեղեղից:
-

Գրողը տանի, ընկե՛րս, նայիր դրան, - ասաց Ջեքը` շեղելով Ջոնիի ուշադրությունը

աղջկանից դեպի էկրանը: - Նրանք ասում են, որ ջրհեղեղի ժամանակ միլիոնավոր
մարդիկ են զոհվել Չինաստանում:
Սակայն դա միակ աղետը չէր, որ պատահեց Չինաստանի հետ այդ ժամանակ:
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ԳԼՈՒԽ 5: ՄԻՋԻՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սեպտեմբերյան ցուրտ երեկո էր Մանչուրիայում, Հյուսիսային Չինաստան: Մոտակա
ամիսներին առաջին սառը քամիները, հետո էլ Արկտիկայից ներթափանցող ձմեռային
փոթորիկները, կգլորվեն չոր, հարթ լանդշաֆտով, մինչև դրանք կհասնեն հյուսիսային
մաս` ցածր լեռնաշղթային մայրաքաղաք Պեկին և Չինաստանի Մեծ պատ: Առաջին թեթև
շողշողացող ձյունը նստել էր Մանչուրիայի գետնին`նախազգուշացնելով առաջիկա
դժվար օրերի գալուստը: Եղանակով պայմանավորված նման ծանր պայմաններում հինգ
ամիսների ընթացքում փոքր-ինչ պայքար է արձանագրվելու:
Միասնական Չինաստանի առաջին կայսր Քին Շի Հուանգն ավելի քան 2200 տարի
առաջ քոչվոր ասպատակողներից Չինաստանը պաշտպանելու համար ահռելի պարիսպե
ամրություններ էր կառուցել: Քարե, աղյուսե և հողե հենարանները կառուցվել էին ինչպես
կախարդական

ժապավեն`

գալարվելով

և

թեքվելով

հազարավոր

կիլոմետրեր

անապատների, լեռների երկայնքով, գետերով և բլուրների վրայով: Տասնչորս դար անց
այն հաջողության չի հասնի՝ հետ պահելու Մոնղոլիայից զինվորների ալիքը Չինգիզ Խանի
գլխավորությամբ, սակայն ժամանակին այն Միջին Թագավորության ուժի գրաֆիկական
դրսևորումն էր:
Մանչուրիան միշտ էլ հարձակումների էր ենթարկվել, հատկապես իր հանքերի
համար, ինչպիսին էր ածուխը: Դա վայր էր հանքահորերի, գործարանների և առևտրի:
Ճապոնացիներն օգտագործում էին Մանչուրիայի օգտակար հանածոները՝ ապահովելու
համար իրենց ժամանակակից տնտեսության պահանջները, քանզի Ճապոնիան սեփական
հումքի շատ քիչ պաշար ուներ:
Ճապոնացի փոխգնդապետ Կանջի Իշիվարան կանգնել էր իր հրամանատարի դիմաց:
Մանկական դեմքով, սափրված գլխով քառասուներկուամյա այս տղամարդն իր
շագանակագույն աչքերը սևեռուն հառել էր դեպի հեռուն: Նրա ընտանիքը գալիս էր

սամուրայ դասակարգից, այնպես որ նրա համար բնական էր ռազմական կարիերայի
համար դեռահաս տարիքում դպրոցից հեռանալը: Տասներեք տարեկանում նա ընդունվել
էր ռազմական դպրոց, իսկ 1910թ.-ին Ճապոնական ուժերի կողմից բռնակցվելուց հետո
քսանմեկ տարեկան հասակում արդեն ծառայում էր Կորեայում: Նա խանդավառված էր
Ճապոնիայի ռազմական խիզախությամբ. դա ակնհայտ էր բոլորին, ովքեր լսում էին նրա
գաղափարները:
-

Փոխգնդապետ-սա՛ն: Մենք պետք է հարձակվենք հիմա: Չինացիներն անակնկալի

կգան պայթյունից:
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Տասը տարի առաջ փոխգնդապետը Ճապոնիայից գնացել էր Բեռլին գերմանական
ռազմավարություն սովորելու: Իշիվարայի համար ճապոնական մշակույթը լավագույնն
էր, և որոշել էր վերջ դնել Արևմուտքի գաղութային ազդեցությանն Ասիայում: Ըստ նրա
ուսուցման, ճիշտ ժամանակն էր երևակայական նախագծի առաջին քայլն անելու համար,
այն է` «ազատագրել» Ասիան Ճապոնիայի կողմից` պարտության մատնելով ոչ-ասիական
ուժերը, ինչպիսիք էին Խորհրդային Միությունը, Միացյալ Նահանգները և Մեծ
Բրիտանիան: Նա ցնծություն էր զգում:
Գնդապետ Սեիշիրո Իթագակին ոչինչ չասաց: Նա ճաղատ մարդ էր, կարճահասակ,
նեղ աչքերով և փոքր մուգ բեղերով: Գնդապետն էլ էր սամուրայ դասակարգից, բայց չորս
տարով մեծ էր իր ենթակայից: Նրա կարգադրությամբ էր, որ ճապոնական հրետանին
գաղտնի տեղակայվեց` Իշիվարայի կողմից առաջին անգամ նախագծի առաջարկվելուց
հետո: Բնույթով նա ավելի զգուշավոր էր, քան Իշիվարան, քանզի նա մտածում էր, որ
փոխգնդապետը տաքարյուն, բռնկվող և անզուսպ անձնավորություն էր, բայց Իթագակին
գիտեր` կարևոր պահը եկել էր: Համենայն դեպս նա հավասարապես տրամադրված էր
կոտրելու

ճապոնական

գերիշխանության

ցանկացած

դիմադրություն

ասիական

ոլորտում:
Իթագակին մի կոպիտ արտաշնչումով ակնարկեց իր ստորադասին, որ լսում է:
Իշիվարան կոչ արեց իր վերադաս սպային ընդունել ռազմատենչ դիրքորոշում`
ապահովելու

համար

Ճապոնիայի

կայսերական

բանակի

գերազանցությունը

Մանչուրիայում, և դրանով պայքարել նրա արժեքավոր հանածոների ամբողջական
վերահսկողության համար:
-

…Յուրաքանչյուր ոք Ճապոնիայում կիմանա, թե ինչու էինք մենք ստիպված

հարձակվելու կայազորի վրա:
Քամին պոռթկաց և դղրդացրեց հին բորբոսնած փայտե շենքի պատուհանը, որտեղ
հրամանատարներն էին: Սենյակը թեթևակի լուսավորված էր միակ լուսամփոփի լույսով:
Նույնիսկ այն ճայթում էր, ու թվում էր էլեկտրականությունը ամեն րոպե կարող էր գնալ:
Իթագակիի դեմքը լրջացավ այնպես, ինչպես Իշիվարան երբևիցե չէր տեսել նրան`
լուսավորվելով ասես մահվան զարհուրելի ուրվական:
-

Փոխգնդապե՛տ, հուսով եմ դուք ճիշտ եք:

-

Գնդապետ-սա՛ն,

դիմադրության

ուժերը

Մանչուրիայում

թույլ

են,

նրանք

վերապատրաստված և զինավորված չեն, ինչպես մեր զինվորները:
-

Դուք հիանալի ռազմագետ եք, Իշիվարա՛, բայց Տոկիոն շատ կբարկանա, որ

գործում ենք առանց նրանց թույլտվության:
-

Պարո՛ն, եթե մենք հարձակվենք Չինաստանի վրա և վերահսկենք Մանչուրիան,

հետո հաղթանակը, որ այն կբերի կայսեր համար, կփոխարինի յուրաքանչյուր
դիմադրություն:
-

Ինչպե՞ս կարող եք վստահ լինել դրանում:
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-

Ո՞վ կկանգնի մեր ճանապարհին, – հարցրեց Իշիվարան` պոռթկալով: -

Վարչապետ Ռեիջիրոն թույլ է, իսկ Գլխավոր շտաբի պետը` արքայազն Կոտոհիթոն, ծեր
է` վաթսունվեց տարեկան:
-

Պաշտպանության նախարար Մինամին: Համոզված եմ` նա ուղարկում է գեներալ

Տատիկավային միջամտելու:
-

Դե, այդ դեպքում մենք պետք է գործի անցնենք այժմ, գնդապետ-սան: Մանչուրիայի

հանքավայրերի հարստությունը կհզորացնի Ճապոնիան և Կայսերական բանակը:
Ճապոնիան

արդեն

շատ

երկար

ժամանակ

է

քնած,

երբ

մյուսները,

ինչպես

բրիտանացիները, օգտվում են առիթից:
Գնդապետ Իթագակին խորհում էր իր ընտրության մասին: Իշիվարան շատ
խորամանկ էր, և ճապոնական Կվատունգ բանակն էլ ուներ բավարար ուժ Չինաստանին
հաղթելու համար, այնպես որ միակ վտանգն այն էր, եթե ինչ-որ մեկը կայսերական
շտաբում վրդովվեր առաջնահերթ կանխարգելիչ գործողութունից: Մյուս կողմից,
Իթագակին գիտեր, որ գլխավոր շտաբի նացիոնալիստները հաստատ կաջակցեին
գործողությանը:
-

Հարվածել, ա՛յժմ, - հրամայեց Իթագակին:

Իշիվարան չէր կարողանում թաքցնել իր ցնծությունը:
-

Հա՛յ, Գնդապետ Իթագակի-սան:

Չնայած նա ընդգծեց իր դրական պատասխանը` ցույց տալու հարգանքն իր
վերադասին, ներքուստ Իշիվարան արդեն մտածում էր, թե որքան հեռու կարող էր գնալ
հզոր, բարձրացող

Ճապոնիայի

իր

մտապատկերին

հասնելու

համար,

նույնիսկ

Իթագակիի իշխանության հետևում:
Առավոտյան ժամը չորսն էր: Խավարի շղարշի ներքո ավագ լեյտենանտ Սուեմորի
Կոմոթոն իր ջոկատի հետ քայլեց Մուկդեն կոչվող դեպոյի երկաթգծով ներքև: Նա մրսում
էր. փչում էր սառնաշունչ քամին: Թեև գետինն ու երկաթգծի փայտակոճերը ծածկվել էին
սառույցով, գեղեցիկ պարզկա գիշեր էր` գլխավերևում շողշողացող հազարավոր
աստղերով: Ճապոնական կայսերական բանակի ստանդարտ համազգեստը չէր տալիս
բավարար տաքություն նման սառը քամուն դիմակայելու համար: Այն բաց կանաչ գույնի
էր` երկու կաշվե գոտիներով, որ խաչվում էին ուսերի վրա, անդրավարտիքի վրայից
կոշիկներից մինչև ծնկները փաթաթված կտորով և աչքի ընկնող գլխարկ` մեկ
հետնամասով ու երկու ականջակալներով:
Կոմոթոն զգուշորեն տվեց իր հրացանը զինվորներից մեկին: Նա իր կաշվե
պայուսակից պայթուցիկները մեկ-մեկ սահեցրեց մետաղյա ռելսերի տակ, ինչպես
փոխգնդապետ Իշիվարան էր կարգադրել: Նա չէր հասկանում, թե ինչու էր ինքը
ոչնչացնում ճապոնական սեփականությունը, բայց կայսերական բանակի ոչ մի զինվոր
չէր կարող անգամ երազել իր վերադաս սպային չհպատակվելու մասին: Նա հայտնի էր
անցյալում

մարտահրավերներին

կոպիտ
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արձագանքելու

իր

բնավորությամբ:

Կարգապահությունն ու հնազանդությունը Ճապոնական մշակույթի բնական մասն էին, որ
ուսուցանվում էր մանկուց:
Հեշտ չէր լապտերի լույսի տակ լարերի հետ բզբզալը: Կոմոթոյի մատների
զգայունությունը

կորչում

էր

խայթող

ցրտում,

բայց

նա

և

խումբը

լավ

էին

նախապատրաստված: Նրանք զգուշորեն տեղադրեցին լարերը ռելսուղու երկայնքով,
որտեղ պայթուցիկները կարող էին ապահով պայթել:
Պայթյունի խուլ թամփ հարվածը կարելի էր լսել շենքից մի քանի կիլոմետր հեռու,
որտեղ սպասում էր Իշիվարան: Այն երկաթգծին քիչ վնաս հասցրեց, բայց դա ծրագրի մի
մասն էր` մեղադրել չինացիներին ահաբեկչության մեջ, և արդարացում ունենալ
ներխուժելու համար:
Մեկ ժամվա ընթացքում ճապոնական հրետանու առաջին համազարկը ավերեց
մոտակա Չինական կառավարության կայազորը: Ցնցված զինվորները դուրս էին թափվում
վառվող զորանոցներից` չհասկանալով, թե ով էր կրակում իրենց վրա: Այդ ժամանակ
Չինաստանը խռովքի մեջ էր: Մի քանի տարի է քաղաքացիական պատերազմ էր
Գոմինդան կառավարության ուժերի` Չան Կայշիի գլխավորությամբ, և կոմունիստների
միջև` իրենց

երեսունինը

տարեկան

խարիզմատիկ

առաջնորդ

Մաո

Ցզե-Դունի

գլխավորությամբ:
Ինչպես Իթագակին էր կանխագուշակել, Ճապոնիայի կայսերական բանակի գլխավոր
շտաբի որոշ հրամանատարներ շփոթված էին նրանց միակողմանի գործողությունից:
Այնուամենայնիվ Իշիվարայի համարձակ ծրագիրը հիացրել էր նրանց, ովքեր ցանկանում
էին

ցուցադրել

ճապոնական

ուժի

վերելքը,

հատկապես

բանակի

երիտասարդ

ազգայնամոլ հայացքով սպաներին:
Մի քանի ամսվա ընթացքում ճապոնական փորձառու բանակի ստորաբաժանումներն
Իշիվարայի գլխավորությամբ գրավեցին Մանչուրիայի զգալի մասը: Դա թույլ տվեց
ճապոնացիներին Հյուսիսային Չինաստանում ստեղծել Մանչուկուո «տիկնիկային»
նահանգը, որ ինչպես խամաճիկ իր թելերով ձգվում էր Տոկիոյի կողմից: Իթագակին մնաց
Մանչուկուոյում ղեկավարելու Չինաստանի դեմ ուղղված գործողությունները, իսկ
Իշիվարան վերադարձավ Ճապոնիա` բարձրացված հեղինակությամբ, ընդունելու գնդի
հրամանատարությունը Սենդայ քաղաքում:
Քսանհինգամյա Այսին Գյորո Պույին, որ նիհար, բարեկիրթ մի տղամարդ էր, նստած էր
Սերենիթիի այգում: Նա կրում էր մետաքսե փողկապով թանկարժեք գործնական
կոստյում, շրջանակներով ակնոցներ և ուներ կարճ մազեր: Չնայած աշնան մոտալուտին
կանաչազարդ բնապատկեր էր` խաղաղ առանձնավայր Պեկինի հարավ-արևելքում,
Ճապոնական տարածքի մի մասը հանդիսացող ափամերձ Տյանցզի քաղաքում:
Պույին Չինաստանի կայսր էր դարձել մանուկ հասակում` երկու տարեկան և տաս
ամսականում: Իր թագադրության ժամանակ փոքրիկ երեխան վախեցած ճչացել էր
արարողության

սարսափեցնող

շքեղությունից
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և

հարվածային

գործիքների

ու

երաժշտության բարձր ձայներից: Այդ ժամանակվանից սկսած Միջին թագավորության
կայսր լինելն այն էր, ինչ նա հիշում էր: «Չինաստանի վերջին կայսր» արտահայտությունը
Պույիի համար գահից հրաժարվելուց և Արգելված քաղաքից արտաքսվելուց հետո
ամենաանցանկալի պիտակն էր: Նա, նստած Սերենիթիի այգում, դեմքը կնճռոտած
Մանչուրիայի նորություններից հետո, երկմտում էր զայրույթի և շփոթության մեջ, թե
ինչպես ամեն ինչ աշխատեց իր համար:
«Մարդիկ

խոնարհվում էին ինձ ու փախցնում իրենց հայացքները, որպես

բարձրագույն ղեկավար` Չինաստանի կայսր: Ես քայլում էի հրեշի ուղիով` այն տեղերով,
որտեղ ոչ մի այլ անձնավորություն չէր կարող ընթանալ: Ինչպես այս օրին հասա, որ այժմ
մի սովորական մահկանացու եմ»:
Պույին հաճույքով էր հիշում Արգելված քաղաքը Պեկինում: Այն, սկսած Մինգ տոհմից,
վեց հարյուր տարի օջախ էր ծառայել չինական կայսրերի համար: Հասարակ մարդիկ
իրավունք չունեին ոտք դնելու այնտեղ, և եթե նույնիսկ հասարակ մարդը տեսներ կայսերը
Արգելված քաղաքից դուրս, նա կարող էր սպանվել: Քաղաքի վեհապանծ շինությունները
հիմնականում կառուցված էին չափազանց զարդարված փայտանյութից` դասական
չինական ճարտարագիտական դիզայնի լայնատարած դեղին կղմինդրե տանիքներով:
Սպիտակ մարմարյա սանդղավանդերից վեր խոյացող զանգվածային կարմիր գույնի
սյուներն ապահովում էին զարդանկար առաստաղները և վիշապների ու ֆենիքսների
արձանները: Ավելի քան մեկ միլիոն բանվորներ օգտագործել էին հազվագյուտ,
թանկարժեք

ծառեր

հարավ-արևմտյան

Չինաստանի

գավառներից,

ինչպիսին

էր

Սիչուանը, և քարհանքային մարմարի վիթխարի բլոկներ, որ պահանջել էին բազմաթիվ
արհեստավորների հմտություն. տասնչորս տարվա աշխատանք` Երկրի վրա հրաշալիք
ստեղծելու համար:
Պեկինում Արգելված քաղաքից իր բռնի հրաժարումից հետո, Պույին հիմնականում
մնում էր Տյանցզիում, որ 1900թ.-ից հետո արդյունավետ գաղութացվել էր այլ ազգերի
կողմից Չինական Բռնցքամարտային ապստամբությունից հետո օտարերկրացիների դեմ:
Քինգ կայսրության պարտությունից հետո Ութ ազգերի դաշինքին` Ավստրո-Հունգարիա,
Գերմանիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Ռուսաստան, Միացյալ թագավորություն և Միացյալ
Նահանգներ, Տյանցզին ու Չինաստանի հիմնական ռեսուրսները կարկանդակի նման
կիսվեցին աշխարհի տերությունների կողմից:
Պույին նախկինում նամակ էր գրել Ճապոնական կառավարությանը նույն Սերենիթիի
այգում, որտեղ այժմ նստած էր՝ կոչ անելով նրանց, վերականգնել նրան գահին, երբ արդեն
ճապոնացիները գրավել էին Մանչուրիան: Լսելով Պույիի առաջարկության մասին
ճապոնացիներին՝ Չինական կառավարությունը հրաման արձակեց ձերբակալել նրան,
սակայն անկարող էին բռնել նրան Տյանցզիում, որտեղ նա գտնվում էր ճապոնական
կայսերական բանակի պաշտպանության տակ: Պույին ծիծաղեց, քանզի մտածեց Չանի
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ապարդյուն ջանքերի մասին: Նա դեռ ցույց կտա իր անհավատարիմ ծառաներին` ինքն
ուժ էր, որի հետ պետք էր հաշվի նստել:
Ճակատագրի հեգնանքով, Չանը սովորել էր ճապոնացիների հետ նրանց զինվորական
ակադեմիայում Տոկիոյում իր վաղ քսանականներին: Նա քառասունհինգ տարեկան էր,
նիհար կազմվածքով, նոսրացող մազերով և փոքր բեղերով, բայց նրա եսասիրությամբ
շարժվող պողպատե վճռականությունը և շքեղ ռազմական հագուստը դարձնում էին նրան
սարսափեցնող դեմք: Նա բռնկվող բնավորության համբավ ուներ, սակայն, համաձայն
զեկույցներին մարտերից, նաև խիզախ էր ճնշման տակ:
Չանի մրցակից կոմունիստ առաջնորդ Մաոն մեծացել էր որպես հողատեր գյուղացու
որդի, խիստ կարգապահությամբ, որ ստիպել էր Մաոյին գլուխ բարձրացնել իր
կոնֆուցիական դաստիարակության դեմ: Նա բնական ցավակցություն ուներ դեպի
միլիոնավոր ծառա հողագործները, և տասնութ տարեկանում միացավ հեղափոխությանը,
որ բերեց այդ ժամանակվա Չինաստանի ղեկավարի` կայսր Պույիի, գահընկալմանը:
Մաոյի կարճ, բայց հաստ սև մազերը և ճաղատացող լայն ճակատը նրան տալիս էին
ինքնավստահ տեսք, որ օգտակար էր այդ խառը ժամանակաշրջանում: Պարզ, չորս
գրպանանի, երկարաթև և օձիքավոր մոխրագույն տունիկան, որ նա հագնում էր, մի օր
հայտնի դարձավ որպես «Մաոյի կոստյում»:
Մաոն

պարադոքսալ

ազգայնամոլներով:

կերպով

Պեկինի

պատանի

համալսարանում

հասակում
սովորելու

ոգեշնչված
ընթացքում

էր
նա

եղել
սկսեց

հետաքրքրվել մարքսիզմով և կոմունիզմի վերելքով Խորհրդային Միությունում Վլադիմիր
Լենինի գլխավորությամբ: Երբ յոթ տարի առաջ հիսուներեք տարեկան հասակում Լենինը
մահացավ սրտի կաթվածից, Ստալինը շարունակեց տարածել Լենինի կողմից ցանված
կոմունիստական գաղափարախոսության սերմերը՝ դիմելով աշխարհի շուրջ գտնվող
համալսարանների

սոցիալիստներին,

ինչպիսին

էր

Մաոն:

Մաոն

փոխեց

հավատարմությունը Գոմինդան կառավարությունից դեպի կոմունիստները, քանզի նա
ավելի ու ավելի էր իրեն նույնացնում ցածր դասակարգի հետ, քան թե ղեկավարող
էլիտայի:
Գոմինդանը և կոմունիստները մինչև 1927թ.-ը դաշնակիցներ էին: Այնուհետև Չանը
Շանհայում որոշեց սպանել հազարավոր կոմունիստներ` զսպելու համար նրանց աճող
ուժը: Դա արդյունավետ չեղավ, քանզի Մաոյի ծառա «Կարմիր» բանակը, կերակրվելով
Շանհայի արյունահեղության նման դեպքերի զայրույթով, դանդաղորեն դառնում էր ուժ,
որի հետ հաշվի նստել էր պետք:
Չինաստանի ներքաղաքացիական պատերազմը ազգայնամոլների և կոմունիստների
միջև ձեռնտու էր Ճապոնիային, որ կարիք չուներ դուրս գալու միացյալ չինական թշնամու
դեմ: Չինաստանի ճեղքված կառավարությունը հանգեցրեց շատ ցեղապետների գլուխ
բարձրացմանը, որ ծարավ էին ստեղծելու իրենց բարոնություններըը: Ածխի և երկաթի
հանքաքարի

հսկայական

ռեսուրսներով

60

պայմանավորված՝

Մանչուրիայի

պողպատաձուլարանները սկսեցին կերակրել Ճապոնիայի քաղցած պատերազմական
մեքենաներն ավելի աճող արագությամբ:
1932թ.-ի մարտ ամիսն էր: Պույին համոզված չէր, թե ինչ ակնկալել ճապոնացի
տանտերերի կողմից Մանչուկուո հրավիրված լինելուց հետո: Նրա սև լիմուզինը
ժամանեց կոպիտ քարե շենքի մոտ՝ Մանչուկուոյի դրոշը կախված ճապոնական
«բարձրացող արև»-ով դրոշի կողքին, ծածանվելով հյուսիս-արևմուտքից փչող սառը
քամուց:
«Միգո՞ւցե ճապոնացիները դրականորեն արձագանքեն իմ առաջարկին: Գնդապետը

ցածր աստիճան ունի: Ինչո՞ւ գեներալի նման բարձ դիրքի անձը չի դիմավորում ինձ
այստեղ»:
Իթագակին անվրդով կանգնած էր մուտքի մոտ, երբ Պույին, ամբողջական ռազմական
համազգեստով, զգուշությամբ իջավ մեքենայից: Շքանշանները զարդարում էին կայսեր
կրծքավանդակը, որ թեթև զրնգուն ձայն էին արձակում, երբ նա ձգված քայլում էր առաջ:
Իթագակին վրդովված էր, սակայն աշխատում էր ցույց չտալ, քանի դեռ հանրության
մեջ էին:
«Ի՞նչ տեսակի հավակնոտ ցուցադրություն է սա, երբ նա ընդամենը սպասավոր է»:
Երբ կայսրը հավասարվեց, Իթագակին բարևեց նրան և սպասեց մինչև իրենք երկուսն
էլ հայտնվեն ներսում՝ լրագրողների ու զինվորների տեսադաշտից դուրս, և ցույց տվեց իր
իրական դեմքը: Պույիի նստելուց հետո գնդապետն իր շարժուձևով պարզ դարձրեց, թե ով
էր իսկապես գլխավորը:
-

Նստի՛ր, Պույի, - ասաց նա բռնազբոսիկ ժպիտով: - Դու այստեղ ես կայսերական

բանակի կամոք… և կա միայն մե՛կ կայսր` ի՛մ կայսրը: Դու կմեծարվես քո ժողովրդի
կողմից, բայց կանես այն, ինչ ես քեզ կասեմ:
Պույին ներքուստ ցնցված էր, բայց զարմացած չէր Իթագակիի տոնից՝ իմանալով, որ
ճապոնացիները չէին հանդուրժում որևէ այլախոհություն: Մանկուց նա դաստիարակվել
էր կայսր լինելու ոգով, և առաջնորդը պետք է պահեր իր արժանապատվությունն անկախ
նրանից, թե ինչ հանգամանքներում էր հայտնվել:
-

Գնդապետ Իթագակի, Կոնֆուցիոսը մի անգամ ասել է, որ «Կանաչ եղեգը, որ

թեքվում է քամուց, ավելի ուժեղ է, քան հզոր կաղնին, որ կոտրվում է փոթորկին»:
-

Ի՞նչ, - Իթագակին նայեց շփոթված:

Պույին պարզաբանեց.
-

Դա նշանակում է՝ մենք պետք է ընդունենք ճկուն լինելու անհրաժեշտությունը, երբ

պահանջում է առիթը…
-

Մենք կլինենք ճկուն, երբ ե՛ս որոշեմ, Պույի՛:

Կայսր Պույին կանի այն ամենն, ինչ Իթագակին էր ուզում, քանզի կայսրը կարող էր
գործել որպես ղեկավար միայն ճապոնական ուժերի աջակցությամբ: Ճապոնացիները
ձգտում էին օգտագործել Պույիին որպես խամաճիկ-կայսր` ամրապնդելու իրենց
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վերահսկողությունը տարածաշրջանում: Դա նման էր սիմբիոտիկ հարաբերության: Այժմ,
քսան տարի առաջ իր խայտառակ գահընկալությունից հետո, կայսր Պույին կկարողանար
վերականգնել իր նախկին փառքի գոնե մի որոշ մասը Չինաստանի այս մասում:
Չինաստանին հարակից ազգերն անհանգստացած էին, որ ագրեսիվ ճապոնացիների
ընդարձակումը Մանչուկուոյում մի օր իրենց վրա էլ կազդի: Թեև խաղաղություն էր
Տիբեթյան բարձրավանդակում, և հազարավոր կիլոմետրեր էին բաժանում Մեծ Պատը
Լհասայից, Տիբեթի առաջնորդները զգուշությամբ էին հետևում Պեկինում տեղի ունեցող
իրադարձություններին:
Ջիվանը մտածում էր առաջիկա տարվա մասին Տիբեթում: Նեպալացին կարոտել էր իր
հայրենիքի տաք կլիմային և իր ընտանիքին: Նա շատ ժամեր էր անցկացրել Լհասայում`
վերջին տասնութ ամիսների ընթացքում օգնելով ավելի կարիքավորներին, և այժմ նա
հայտնի էր Տիբեթի այդ մասում, բայց մտածում էր, թե որքան երկար կարող էր շարունակել
այսպես:
Ջիվանը լսում էր փոքր, խնամքով ներկված Չեմ պարողի թմբուկի զարկերին:
Կուսակրոնն ուներ հարթ եզրով զարդարուն սև գլխարկ, վառ հարդարանք գագաթին`
լրացված գեղեցիկ ձեռագործ նարնջագույն, կապույտ, դեղին և կանաչ մետաքսե
հագուստով: Ջիվանը հիացած էր պարողի ճշգրիտ տանտրիկ շարժումներով` համահունչ
ծնծղաների երաժշտությանը և տիբեթյան դրամյին կոչվող վեց լարանի ջնարի խորը,
հնչուն ձայներին: Լհասայում նա սովորել էր, որ Չեմ պարային շարժումները
նախատեսված էին խաղաղություն բերելու դիտողներին և համարվում էին խորհրդածման
մի ձև: Դրանք նկարագրված էին սուրբ գրություններում` միտումնավոր, չափված և
բուդդիստական արարողությունների խորհրդանշաններով. կապ աստվածությունների
հետ:
Չնայած Ջիվանն ինքն էլ լեռնային երկրից էր, ժամանակ առ ժամանակ մի փոքր
թուլություն էր զգում, շնչառությունն էլ մակերեսային էր: Նա հաճախ նստում էր լուռ,
այնպես որ չլարվի, ամուր փաթաթվելով իր նարնջակարմրագույն հագուստով` ներս
սողոսկացող ցրտից պաշտպանվելու համար:
Տիբեթի բարձրությունը շատ բաների վրա էր ազդում, բայց Ջիվանն այս օրերին ավելի
ուժեղ էր զգում իրեն: Ձմեռային ձյունակույտերը Լհասայի մոտ դանդաղորեն հալչում էին:
Օդը թարմ էր, այնպես մաքուր:
Ջիվանը նախապատրաստվում էր Թհուբթեն Գյացոյի` տասներեքերորդ Դալայ
Լամայի հետ խոսակցությանը: Անկյունում այրվող խնկե ձողիկներն անուշ հոտ էին
արձակում, իսկ Ջիվանն էլ խորհրդածում էր դուրս գնալուց առաջ: Արևի ցանկալի լույսը
լցվեց փոքր, սպարտական սենյակը:
Դալայ Լաման նստել էր գահին` ավելի բարձր, քան իրեն այցելած պաշտոնյաներն ու
կուսակրոնները: Գահն ուներ մեծ բարձ նստելու համար և ծածկված էր տպավորիչ
կտորներով ու գորգերով: Նկարներն ու անցյալի սուրբ այրերի պատկերները շրջապատել
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էին գահը` տրամադրելով կապ դեպի անցյալ: Փոթալա պալատի մեծ սրահը զարդարված
էր գեղեցիկ որմնանկարներով ու դիզայնով, և Բուդդայի կյանքը նկարագրող թհանկա
գեղանկարներով:
-

Քունդուն, - ընդունեց Ջիվանը` օգտագործելով Տիբեթյան հարգալից բառը

«ներկայության» համար, երբ Դալայ Լաման նրան առաջանալու նշան արեց:
-

Ջիվա՛ն, քո աշխատանքն աղքատների հետ Լհասայում աննկատ չի անցել:

-

Շնորհակալություն, Քունդուն:

Թհուբթեն Գյացոն իր ժողովրդի կողմից համարվում էր իրենից առաջ Դալայ
Լամաների մարմնավորումը: Վերջին հիսուներեք տարիների ընթացքում, երեք տարեկան
հասակից, նա ղեկավարում էր Փոթալա պալատից: Տարիների ընթացքում նրա
քաղաքական հմտությունները թույլ էին տվել նրան դիմակայել Բրիտանական և
Ռուսական կայսրությունների ուժային խաղերին և Չինական Միջին պետության կողմից
առանց դրդապատճառի ներխուժմանը 1910թ.-ին: Տիբեթցիները ցնցված էին և թափ
տրված իրենց ինքնահանգստացուցիչ վիճակից:
Կայսր

Պույիի

գահընկալումից

երկու

տարի

անց նոր

Գոմինդան

չինական

կառավարությունը ներողություն էր խնդրել Քինգ տոհմի գործողությունների համար և
առաջարկել աջակցել Դալայ Լամայի վերականգնմանը նրա նախկին պաշտոնում:
Հարաբերությունները Բրիտանական առաքելության հետ Տիբեթում ջերմ էին, բայց
Չինաստանի հետ մնում էին լարված:
-

Ես կցանկանայի, որ դու փորձեիր ինքդ քեզ, Ջիվա՛ն: Այս ամռանը դու կգնաս հոգ

տանելու ուխտավորներին, քանզի նրանք ձեռնարկում են Քայլաշ-Քորան, լսե՞լ ես դրա
մասին:
-

Իհարկե,

Քունդո՛ւն,

դա

ուխտագնացութուն

է

Քայլաշի

շուրջ,

սար,

որ

ներկայացնում է գերագույն երջանկություն բուդդիստների համար: Դա սրբավայր է ոչ
միայն բուդդիստների, այլև հինդու և ջեյն հավատքների համար:
-

Ջիվան, գիտե՛մ, այստեղ դու անցել ես տառապանքների միջով` հայրենիքիցդ,

ընտանիքիցդ հեռու և նման բարձրության վայրում:
-

Դա ծառայության մասն է, Քունդուն, և ես շատ բան եմ սովորել այստեղ:

Ջիվանը նաև շատ բան էր սովորել ինքն իր մասին` ժամեր անցկացնելով
միայնության և խորհրդդածության մեջ Դրեփունգ վանքում:
-

Մեր կյանքերը չեն ապրվում առանձնության մեջ` մենք չենք շնչում միայն մեզ

համար, և եթե այդպես է, ապա մենք իսկապես միայնակ ենք: Նրանք, ովքեր աշխատում են
մյուսների համար, իրականացնում են մարդկության էական դերը` ցուցադրելով
մարդեղությունը: Ջիվա՛ն, այս խնդիրն իրականացնելուց հետո, հետ վերադարձիր, և ես
կտամ քեզ հաջորդ հանձնարարությունը:
-

Շնորհակալություն, Քունդուն:
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Դալայ Լաման իջավ իր գահից և քայլեց դեպի իր փալանքուինը` էլեգանտ
զարդարված պատգարակը: Նա պատրաստ էր հեռանալու Փոթալա պալատի իր ձմեռային
դղյակից դեպի Նորբուլինկա, որ հայտնի էր նաև «Թանկարժեք այգի» անունով: Լհասայի
գործունյա կենտրոնում գտնվող այս հանգստավայրը հայտնի էր իր այգիներով,
քանդակներով և ավազաններով:
Դալայ Լամայի կողմից հատուկ ուշադրությանն արժանանալով` Ջիվանը զգացվեց և
եռանդով լցվեց իր խնդրի համար: Դա իսկապես հավատքի փորձություն էր: Մեկ ամսվա
դժվար ճամփորդության ընթացքում, որ ընդգրկեց 800 կիլոմետր ճանապարհ դեպի
Արևմուտք` Քայլաշ լեռ, Ջիվանը կանգ էր առնում վանքերում և հյուրանոցներում, որ
ապաստարան

էին

առաջարկում

նրան

ուխտագնացության

ճանապարհին:

Ըստ

բուդդիստական ավանդույթի, կուսակրոններին վերաբերվում էին ակնածանքով, և
մարդիկ ուտելիք էին տալիս օրհնության դիմաց:

Չորթենները կանգնած էին լեռնային ճանապարհի երկայնքով` ասես պահապաններ,
որ պաշտպանում էին այստեղով անցնող ճանապարհորդներին: Այնտեղ այս կրոնական
քարե արտեֆակտներից տասնյակներ կային, բոլորը նույն չափի` մոտ մեկ մետր
բարձրությամբ, քանդակված քարից, ոսկեգույն ներկված գագաթով: Այստեղով անցնող
ուխտավորներն ամրապնդվում էին Չորթենների ներկայությունից, որ անշարժ կանգնած
էին անհյուրընկալ միջավայրում:
Չնայած ցրտին և շաբաթներով քայլելուն, Ջիվանն առույգ էր. նա այստեղ էր: Նա նայեց
չոր, քարքարոտ բլուրների երկայնքով, որ վերջապես ապաստանել էր միայն մի քանի
շաբաթ առաջ բնապատկերը ծածկած ձյանը: Երբ Ջիվանը շրջանցեց արահետի ոլորանը,
Քայլաշ լեռը բացահայտեց իրեն մասնակի ամպամած երկնքի տակ: Այն ուներ կլոր
ձյունապատ պսակ, ոչ սուր և անկյունավոր, ինչպես Հիմալայների շատ գագաթները:
Ջիվանը գիտեր, որ հնդիկներն այս լեռանը վերաբերվում էին ինչպես սրբության, քանզի
հավատում էին, որ Լորդ Շիվան ապրել էր այնտեղ: Չնայած հոգնածությանը, Ջիվանը
ոգևորված էր: Խաղաղությունն ու հանգստությունն անվերջ ներկա էին:
«Սա առանձնահատուկ վայր է: Ի՞նչ լուսավորվածություն կարելի է գտնել այստեղ»:
Դա սուրբ վայրերից մեկն էր, որ Ջիվանը հատուկ եկել էր Նեպալից տեսնելու: Նա
կենտրոնացած էր լեռան վրա, երբ քայլեց դեպի շրջադարձը, և ճանապարհի մի մասում
ստվերի տակ չնկատեց սառցե փոքր հատվածը:
-

Ո՜ւփս, - բացականչեց նա հախուռն:

Նրա ոտքերը սայթաքեցին. երկինքը հայտնվեց ճիշտ հակառակ ուղղությամբ: Ի
սարսափ իրեն, Ջիվանն ինքն իրեն գտավ օդում, թիկնոցն էլ թռչելիս: Նա խուլ դմփոցով
վայրեջք

կատարեց

իր

հետույքի

վրա`

ցնցված

հնդիկ

ուխտավորների

դիմաց:

Ճանապարհորդները նայեցին մեկ մեկու և փորձեցին զսպել ծիծաղելու իրենց բնական
ցանկությունը. սա սուրբ մարդ էր` նման անպատշաճ դիրքում: Նրանք շտապեցին
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օգնության, սակայն համոզված չէին ինչ անել, քանզի նրանք պարտավորված էին զգում
հարգանք մատուցելու կուսակրոնին:
-

Մի մտահոգվեք, ընկերնե՛ր, թռչելու պարապմունքերը մի փոքր սխալ ընթացին, -

կատակեց Ջիվանը:
Հնդիկ ուխտավորները ժպտացին, մի փոքր զարմացած, որ Ջիվանն իրենց հետ
հինդիով է խոսում, բայց նրա խելամիտ վարքագծից հասկացան, որ այս կուսակրոնը
ժողովրդի մարդ էր: Մինչ ծնկի կիջնեին, նրանք օգնեցին Ջիվանին ոտքի բարձրանալ և
հարցրին, արդյոք նա լավ էր իրեն զգում: Երբ Ջիվանը հաստատեց, որ չի վնասվել,
ուխտավորները ծալեցին իրենց ձեռքերը` ի նշան աղոթքի և հարգանքի դեպի նրան:
Լույսի շողքը ճեղքեց ամպերը Քայլաշ լեռան վերևում` ուղղորդելով արևի ճառագայթը
ձորի երկայնքով` լուսավորելով, որտեղ Ջիվանն ու ճանապարհորդներն էին կանգնած.
սյուրռեալ տեսարան: Դա չնախատեսված պահ էր: Գալիք ամիսների ընթացքում, մինչև
Լհասա վերադառնալը, Ջիվանը կմխիթարի շատ ուխտավորների` բացահայտման իրենց
անձնական ճամփորդության մեջ:
Աղոթքի փողերի ցածր, երկարատև ձայնը Փոթալա պալատից տարածվեց Լհասայի
երկայնքով: Դա հոգևոր կանչ էր` արձագանքվելով լեռնային հովտի երկայնքով, որ գրկել
էր Քյի գետը` մաքուր սառցադաշտային ջուր: Դալայ Լաման ժպտաց` տեսնելով Ջիվանին
Լհասայում վեց ամիս իր ներուժը փորձարկելուց հետո:
-

Ջիվա՛ն, տարիներով այստեղ սովորելուց և ծառայելուց հետո, արդյո՞ք չես

ցանկանում տուն վերադառնալ, - հարցրեց Թհուբթեն Գյացոն:
Մեղմ քամի փչեց և բերեց զով օդ ալեկոծվող բլրի վրայով՝ կարծես հիշեցնելով
Ջիվանին փոփոխությունը, որ երբևե առկա էր եղել լեռներում:
-

Իմ մտքին հիմնականում այստեղ վանքին և մարդկանց ծառայելն է:

-

Մի բան պարզ է, որ ծառայել ու հավատարիմ լինել մարդկանց կարելի է ամեն տեղ,

բայց ամենակարևորն այն է, թե որտեղ ես դու ամենաշատը պետք, - ասաց Դալայ Լաման
հանգիստ և հավասարակշռված: - Որպես քսաներկու տարվա կուսակրոն, դու արժանի ես
լինել ուսուցիչ: Սովորեցրու քո մարդկանց այն, ինչ գիտես: Նրանք քո կարիքն են զգում:
Որպես Լամա, Ջիվանը կարող էր դասավանդել Դհարմա վարդապետությունը, որի
նպատակն էր մաքրել և փոխակերպել մարդկանց դեպի ինքնաազատագրում կամ
«նիրվանայի»: Նա խոնարհեց գլուխը և ոչինչ չասաց: Ավելի քան երկու տարի հեռու
լինելուց հետո նա ցանկանում էր վերադառնալ Նեպալ: Նա ներքուստ գիտեր, որ իր
ժողովրդի համար այնքան շատ բան կարող էր անել:
Հիմալայան լեռներով դժվար ճամփորդությունից հետո, որ տևեց յոթ շաբաթ, Ջիվանը
գրկաբացորեն ընդունվեց իր համայնքի կողմից: Նրա վերադարձի լուրը արագորեն
տարածվեց Նեպալում: Շարժվող գույների մեծ երթը լանջերով ներքև դեպի Կատմանդու
վերափոխել էր զմրուխտյա անտառապատ սարալանջը, երբ Ջիվանին ընկերակցել էին
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բարեկամեցողների ամբոխը: Կանաչ ծառեր և վառ ծաղիկներ` ամեն ինչ այնպես
գունագեղ էր Նեպալում, որ կարծես բնությունը ներխուժել էր դեպի կյանք:
Երբ մեծ սպիտակ գմբեթաձև Բուդհանաթը հայտնվեց տեսադաշտում, Ջիվանը
կարողացավ տեսնել ակնկալիքով սպասող ավելի մեծ ամբոխի: Աշնանային հաճելի օր
էր` աղոթքի դրոշակները փողփողվող մեղմ զովից: Կանգնած պաշտոնական ամբիոնի
կողքին ողջունելի տեսարան էր` նրա մայր Մադհուն և եղբայր Ռաջեշը:
-

Նամաստե, որդի՛ս, դու վերադարձար անփորձանք… մի քանի մարդկանց հետ, -

բացականչեց Մադհուն:
-

Շնորհակալ եմ մայրի՛կ, կարոտել եմ բոլորիդ, - նա երկու ձեռքերը երկարեց

Ռաջեշին, որ ողջունեց եղբորը ձեռքերն իրար միացրած աղոթքի մեջ:
-

Ռաջե՛շ, ի՞նչ ես անում բանակային համազգեստով, - հարցրեց Ջիվանը:

-

Քսան տարեկան եմ հիմա, և կրիկետը ինձ կարիերա չի կարող ապահովել

ընտանիքս պահելու համար, - ընդգծեց հասուն տեսք ունեցող Ռաջեշը: Նա նկատեց, որ
Ջիվանն ավելի էր նիհարել և թվում էր շատ ավելի մեծի տեսք ուներ, քան ինքն էր հիշում:
Ջիվանը ժպտաց և բռնեց եղբոր ձեռքը, քանզի նա չէր կարող ձեռք տալ իր մորը և
առաջնորդեց նրանց դեպի բեմ, որտեղ մի քանի պաշտոնյաներ էին նստած սպասում:
Ամբոխը ծափահարեց, երբ նրանք մոտեցան:
-

Նույնիսկ վարչապետն է այստեղ քեզ ողջունելու համար, - հպարտորեն ասաց

Մադհուն:
Ջիվանն իր սովորական ժպիտով հարգալից ընդունեց պաշտոնյաների և ամբոխի
ողջույնները՝ հրաժարվելով ամեն ինչից, բացի կարճատև արարողությունից, այնպես որ
հնարավորին չափ արագ սկսեր իր աշխատանքը: Այնքան շատ բան կար անելու:

Ռոթիի հոտը բերեց մանկության հիշողությունների ալիք: Ընտանիքը հավաքվեց
սեղանի շուրջ, որ հազվադեպ երևույթ էր այդ օրերին: Ջիվանի ընտանիքը տեսնում էր
փոփոխությունները նրա մեջ: Նրա վերադարձից հետո ամիսների ընթացքում նրանք
խրախուսում էին նրան ավելի մեծ դեր խաղալ մարդկանց օգնելու գործում, քան հոգևոր
ձևով: Ջիվանն էլ զգում էր իր մեջ աճող ցանկությունն անելու ավելին, քան ուղղորդել
հիվանդներին և աղքատներին` օգնել բոլորին, անկախ կաստայից:
-

Գիտես, Ռաջե՛շ, թվում է Ջիվանն ավելի շատ քաղաքական գործիչ է հիմա, -

շշնջաց Մադհուն, երբ իր որդին ուղեկցում էր մի քանի մարդկանց, որ թակել էին դուռը
օգնության խնդրանքով:
-

Գիտեմ…, նրանք հետևում են նրան, և իր հերթին, նա էլ մի սերտ կապ ունի

մարդկանց հետ: Ես բավականաչափ խնդիրներ ունեմ` փորձելով դուրս պահել բանակը
փորձանքից, էլ չեմ ասում միայնակ փորձի մասին գոյատևելու քաղաքականության
քայքայիչ ազդեցությանը: Չեմ նախանձում նրան…
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-

Որպես նրա մայր, ես անհանգստանում եմ այդ մասին: Բայց, թվում է, մարդիկ

սիրում են նրան, այնպես որ նրանց աջակցությամբ նա պետք է գտնի իր ուրույն
ճանապարհը:
-

Ես կարծում եմ նրա ճակատագիրը կրոնի սահմաններից դուրս է: Մենք

անկասկած լավ քաղաքական առաջնորդի կարիք ունենք: Այստեղ մարդիկ գաղտնի
խոսում են Ռանա գերդաստանի ապագայի մասին, իսկ դու լսե՞լ ես Մահաթմա Գանդիի
մասին Բրիտանական Ռաջում:
-

Այն մեկը, որ քարոզում է չհամագործակցե՞լը բրիտանացիների հետ:

-

Ճիշտ է: Կարծում եմ առջևում մեծ փոփոխություններ են սպասվում, և միգուցե

Ջիվանի նման մեկը կարող է օգնել:
Ջիվանն ավարտեց զրույցն այցելուների հետ և եկավ նստելու սեղանի մոտ:
-

Այդ ռոթին այնպես անուշ է բուրում: Ռաջե՛շ… ես մտածում էի, թե ի՞նչ պատահեց

այն շերպային, որ հանդիպեցինք Բուդհանաթում մինչև իմ Տիբեթ գնալը:
-

Թենզինգին նկատի ունե՞ս: Նա մինչև տուն վերդառնալը մի քանի օր մնաց

վերականգնելու ուժերը: Ես նրան մի քիչ կրիկետ սովորացրի, բայց կարծում եմ նրա
սիրտն իսկապես դրանում չէ: Նա շարունակում էր նայել լեռներին:
-

Ես զարմացած չեմ, Ռաջե՛շ: Լեռները որպես ամբողջություն սրբություն են

շերպաների և նեպալացիների համար: Դրանք հզոր խորհրդանիշ են՝ հիշեցնելու մեզ մեր
ունեցած ուժի մասին որպես այս ալպիական երկրի մարդիկ:
Հիմալայան լեռները վկա դարձան սուրբ այրի վերափոխմանը քաղաքական գործիչի`
Նեպալի ժողովրդի հույսերն ու իղձերն իր ուսերին:
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ԳԼՈՒԽ 6: ԵՐԵՎԱՆ
Երևան քաղաքի բնապատկերում տիրակալը ձյունածածկ Արարատ լեռն էր կամ,
հայերեն լեզվով արտահայտված, «Մասիսը»: Հայերը Հայկի հնագույն ժամանակներից
պաշտում էին կոնաձև սարը: Նրանց ժառանգություն Արարատը հայտնի էր որպես
Հայաստանը պաշտպանող և ժողովրդի մի հոգևոր մասնիկը հանդիսացող թանկարժեք
սրբապատկեր:
Թագուհին զբոսնում էր իր տասնչորսամյա ընկերուհի Սիլվա Կապուտիկյանի հետ
Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի կղմինդրյա տանիքով
երկհարկանի քարե շենքի մոտակայքում, որտեղ Թագուհին էր սովորում: Կապուտիկյան
և Ամատունի ընտանիքները միմյանց գիտեին դեռ Վանում ապրելու տարիներից:
Սիլվան ուներ փոքր շագանակագույն աչքեր, կարճ մուգ գանգուր մազեր և շատ
խելացի էր: Նա հետագայում ցանկանում էր ուսումնասիրել գիրն ու գրականությունը
Երևանի պետական համալսարանում՝ արտահայտելու իր բնածին հուզառատ տեսակետը
աշխարհի մասին: Չնայած նրա կարճահասակությանը, Թագուհին գիտեր, որ Սիլվան
անվեհեր էր և արի` հատկապես անվախ էր արտահայտվելու ազգային ինքնության
հարցերի մասին:
-

Թագուհի՛, դու մի փոքր պատմել ես ինձ Արփայի ապստամբության մասին, բայց ես

ավելին եմ ուզում իմանալ: Հավանաբար նրանք շատ համարձակ են եղել՝ հակադրվելու
Երևանի իշխանություններին:
Որպես աշխույժ և խելացի աղջիկ, Թագուհին նույնպես ցանկանում էր խոսել այն
մասին, թե ինչ էր կատարվել Արփայում 1930-ականներին, բայց այդ օրերին շատ
վտանգավոր էր բացասաբար արտահայտվելը կոմունիստական համակարգի մասին,
ուստի մինչ այժմ նա լռել էր:
-

Սիլվա՛, անախորժությունները սկսեցին իմ Արփայից մեկնելուց առաջ, - ասաց

Թագուհին ցածր ձայնով, գրեթե շշուկով՝ արագ շուրջը նայելով, որպեսզի տեսնի, թե
արդյոք իրենց մոտ կանգնած մարդիկ չկան: Սիլվայի վառ շագանակագույն աչքերում
կարդացվող հետաքրքրասիրությունը Թագուհուն ստիպեց շարունակել:
-

Գյուղացիներից շատերը խիստ վշտացել էին, որ իրենց անասուններն ու

ապրանքներն իրենցից տարվել էին, բայց նրանք միաժամանակ վշտացած էին իրենց
կրոնն

արգելելու

համար…

Նրանք

որոշեցին

հրաժարվել

Գյուղխորհրդի

հետ

համագործակցելուց և հեռացան լեռները: Մեր գյուղի տարեց Ռազմիկ պապին

ինձ

խորհուրդ էր տվել հեռու մնալ, և նա իրավացի էր, քանի որ ապստամբները շուտով
սկսեցին ներգրավել մյուս գյուղերին ևս:
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-

Դա այն ժամանակ էր, երբ հայկական բանակն ուղարկվեց ապստամբությունը

ճնշելո՞ւ:
-

Այո՛, զինվորներին ասել էին, որ ապստամբները քրդեր են, բայց երբ նրանք

սկսեցին կրակել գյուղացիների վրա, հասկացան, որ նրանք հայեր են: Մենք սարսափած
էինք սարերում կրակի ձայներից, որ կարող էինք լսել Արփայից:
-

Հավանաբար դա զինվորների համար ցնցում էր եղել, երբ պարզել են, որ իրենց

ստել էին:
-

Համաձայն եմ, Սիլվա՛, որովհետև բանակը հեռացավ: Բայց հետո Երևանի

իշխանություններն

ուղարկեցին

ռուսական

Ալեքսանդրապոլի

հեծելազորային

գնդի

բանակի

հայ

զինվորներին:

հրամանատարը

Լսել

եկել

եմ,

էր

որ

Արփա

խաղաղություն հաստատելու: Նրան անվանում էին Բաղրամյան:
-

Զարմանալի է, որ խորհուրդները ճնշել են տեղեկությունն այս մասին, այնպես որ

շատ մարդիկ չիմանան պատահածի մասին: Ենթադրում եմ, որ նրանք վախեցել են
հեղափոխությունից:
-

Լսե՞լ ես հեղափոխության մասին Գերմանիայում, - հարցրեց Թագուհին:

-

«Պրավդա»-ում կարդացի, որ Ադոլֆ Հիտլեր անունով մեկն է ղեկավարությունը

ստանձնել:
-

Ըստ երևույթին նա արդեն եղել է բանտում 1923թ.-ին, տաս տարի առաջ,

ապստամբության համար, բայց այժմ նա ինքն իրեն կոչում է Երրորդ ռայխի կանցլեր:
Սիլվան ծամածռեց դեմքը՝ կարծես ցավ զգալով, մտքերն էլ տանում էին հետ՝ դեպի
Համաշխարհային պատերազմի սարսափելի պատմությունները, երբ Գերմանիան և
Խորհրդային Միությունը պատերազմի մեջ էին:
Թագուհին շարունակեց.
-

Նրանք ասում են՝ նա խելագար է, մտադրված հարձակման նախապատրաստելու

Գերմանիան Ռուսաստանի վրա, ինչպես 1914թ.-ին արեցին:
-

1914թ.-ի՞ն:

-

Դե գիտես, Համաշխարհային պատերազմին, մինչև թագավորի գահընկալությունը:

-

Այո… բայց դու կարծո՞ւմ ես գերմանացիները կրկին կհարձակվեն:

-

Խորհրդային Միությունն այս օրերին շատ ավելի հզոր է… Չգիտեմ, իմ դասախոսը

միշտ ասում է, որ պատմությունը կրկնվում է, և Նապոլեոնն էլ փորձել էր Հիտլերից առաջ:
-

Կարող ես պատկերացնել, թե ինչպիսի՞ն էր Մոսկվան այդ ժամանակ:

-

Մենք սովորել ենք, որ մինչև ֆրանսիացիների կողմից գրավվելը, ռուսները

միտումնավոր

այրել

են

քաղաքը…

հետո

Նապոլեոնը

ստիպված

էր

կատարել

կործանարար նահանջ:
-

Դե, ես հուսով եմ մենք այլևս չենք տեսնի դա: Ես գերադասում եմ, որ մենք բոլորս

ապրենք խաղաղության մեջ այն ամենից հետո, ինչի միջով անցել են հայերը: Զատիկի
արձակուրդին ի՞նչ ես անում, - հարցրեց Սիլվան:
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-

Գնում եմ Արփա, քանզի մամաս ամուսնանում է:

-

Իսկապե՞ս: Հրաշալի նորություն է:

-

Գիտե՛մ: Չնայած նա նյարդային է: Կարծում եմ, նա դեռ ցավ է ապրում հայրիկին

կորցնելուց. մենք բոլորս էլ:
-

Կարծում եմ, դա ցնցում է այն ամենից, ինչի միջով անցել է նա, ոչ միայն իր

ամուսնու կորստից` այլ ցեղասպանության տառապանքը նույնպես:
-

Գիտեմ, Սիլվա՛, մամաս ներքուստ այնքան ցավ ունի, երբ խոսում է այդ

ժամանակվա մասին:
-

Թագուհի՛, չնայած ես ծնվել եմ Երևանում, իմ հայրն ինձ պատմել է թուրքերի

կողմից մեր ընտանիքի Վանից վտարման մասին: Ես չեմ կարող ապրել նույն ցավը նրանց
նման, ովքեր անցել են այդ փորձության միջով, բայց նրանք վերապրեցին` ապագա տալու
մեր սերնդին:
-

Դա ճիշտ է, բայց մենք ապրում ենք` իմանալով, որ Մասիսն անհասանելի է,

չնայած որ տեսնում ենք այն… այնքան մոտ:
-

Թուրքերը կարող են սպանել մեր ժողովրդին, ուժով խլել մեզնից մեր թանկարժեք

Մասիսը, բայց ոչ մի մարդ չի կարող ստրկացվել, եթե մենք կրում ենք ճշմարտությունը, և
ազատության փարոսն էլ վառվում է մեր մեջ:
-

Սիլվա, գիտե՛մ, որ մեր պատմությունը բացահայտելն իմ հետաքրքրությունն է,

բայց դու յուրահատուկ տաղանդ ունես բառերի միջոցով ոգևորելու մարդկանց մեր
անցյալի մասին:
-

Շնորհակալ եմ, Թագուհի՛: Ես պետք է գնամ և նախապատրաստվեմ դպրոցի

քննություններին: Բարի ճանապարհ, կտեսնվենք արձակուրդից հետո:
-

Կկարոտեմ քեզ, Սիլվա՛, հաջողություն քննությունների մեջ:

Սրանով երկու ուսանողները գրկախառնվեցին և հրաժեշտ տվեցին իրար:
Պատից կախված հնագույն հայկական վիշապագործ գորգը ողջունում էր փոքր տունը
ներս մտնող յուրաքանչյուր անձի, որ Լիլիթը օջախ էր կոչում Արփայում: Հիմնականում
կարմիր և սպիտակ գույներով գործված, բարդ պատկերների սև և կապույտ ուրվագծերով
այս գորգերը ընտանեկան հարստություն էին, և թանկարժեք կտավի նման կախվում էին
պատից որպես զարդ: Գորգագործությունն ասում են ծագել էր Հայաստանից դեպի
Կասպից ծով ընկած տարածքում, ավելի քան 2000 տարի առաջ: Այն հպարտ ավանդույթ
էր, որ անցնում էր սերնդե սերունդ:
Լիլիթն

ամենաշատը

գարունն

էր

սիրում:

Ծիրանենիները,

բալենիները

և

խնձորենիները ծածկող սպիտակ և վարդագույն ծաղիկները ազդանշում էին առատ բերքի
և տաք օրերի մասին Արփայում: Նա մտածում էր, թե ինչպես էր իրեն զգալու, երբ տեսներ
նրան: Չնայած եղանակի ամբողջ բերկրանքին, Լիլիթը, խաղալով իր զգեստի հետ,
անհանգիստ սպասում էր փոքրիկ հյուրասրահում, որ նաև ճաշասենյակ էր ծառայում:
Թագուհին, հագած իր սիրելի սպիտակ զգեստը, նստած էր աթոռին, սեղանի մոտ:
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-

Ես այնպես հուզված եմ, մամա՛:

-

Ես հայրիկի մասին եմ մտածում… Չեմ կարողանում գլխիցս հանել:

-

Նա կուզեր դու երջանիկ լինեիր, մամա՛: Նա իր կյանքը տվեց մեզ այստեղ ապահով

հասցնելու համար:
-

Գիտե՛մ, և մենք երբեք իրեն չենք մոռանա՝ անկախ հանգամանքներից:

Ամատունիների տունը գտնվում էր Եվայի և Ռուդիկի տների միջև, գյուղի գլխավոր
փողոցում, որ տանում էր կամրջից դեպի Գյուղխորհրդի շենքը: Այն գտնվում էր
խորդուբորդ ճանապարհի խաչմերուկի մոտ, որ բարձրանում էր բլրով դեպի Նորավանք`
անցնելով Ռազմիկի փոքր տան կողքով: Տան մուտքի դուռը բացվում էր միանգամից դեպի
հյուրասրահ: Սենյակի վերջում երկու դուռ կային` մեկը տանում էր դեպի ննջասենյակ,
իսկ մյուսը դեպի լողասենյակ լրացուցիչ ելքի հետ: Գրեթե ինչպես գյուղի բոլոր տները,
զուգարանն առանձին էր` փոքր շինություն բակում գետի ուղղությամբ, ինչպես նաև
խոհանոցը: Բացի վիշապագործ գորգից, տունը համեստ էր և մի փոքր մերկ, բայց միևնույն
է, դա Ամատուների ընտանիքի օջախն էր:
Լիլիթը դրսից լսեց ոգևորված խոսակցության ձայներ, և Թագուհին ոտքի թռավ ու
բացեց մուտքի դուռը: Լիլիթի գյուղի մտերիմ ընկերուհիները, որ հագել էին իրենց
լավագույն զգեստները, ներխուժեցին փոքր սենյակ: Իր փեսացուի բարեկամներից մեկը
խանդավառ բերում էր հարսի քողը: Լիլիթը մի փոքր ցնցված տեսք ուներ, դեմքն էլ
կնճռոտվել էր անհանգստությունից:
-

Լիլիթ, նստի՛ր: Աղջիկդ չի եկել ամբողջ այս ճանապարհը Երևանից, որ քեզ տխուր

տեսնի, - ասաց Արմինեն:
Արմինեն հագել էր երկնագույն, մինչև ծնկները հասնող ավանդական զգեստ`
ընդգծված դեղին առաջնային պանելներով: Նա զբաղված էր Լիլիթի մազերով, երբ մյուս
կանայք աշխատում էին նրա շպարի վրա: Ծանր ժամանակներ էին, բայց կանայք միշտ էլ
կարողանում էին գտնել ինչ-որ բան` միավորելով իրենց ռեսուրսները:
-

Լիլի՛թ, գեղեցիկ տեսք ունես այս զգեստով, - ասաց Արմինեն:

Արմինեի համար տարօրինակ էր տեսնել Լիլիթին ձեռագործ ժանյակով ճենապակյա
սպիտակ զգեստի մեջ, որ ինքն էր ժամանակավոր տվել, բայց հրաշալի էր ընկերուհուն
օգնելը:
-

Շնորհակալություն, Արմինե: Թագուհի՛, ինչո՞ւ գինի չես լցնում բոլորիս համար, -

հարցրեց Լիլիթը:
-

Այո՛, մամա:

Նա հանեց գինու շիշը դարակից: Տիկնայք տեղական գինով խմեցին Լիլիթի կենացը՝
նրա այս հատուկ օրվա կապակցությամբ: Երգի ձայնն ու բաժակների զրնգոցը լցրեցին
փոքրիկ տունը:
Դուռն արձագանքեց թխկ-թխկ, թխկ-թխկ ձայնով: Լիլիթի ու կանանց ննջասենյակ
տեղափոխվելուց հետո, Թագուհին վազեց դեպի դուռը և բացեց այն: Ամաչկոտ տեսքով
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Ռուդիկը, որ հագել էր սև կոստյում իր նշանավոր ֆետրե գլխարկով, կանգնել էր այնտեղ՝
մի մեծ ծաղկեփնջով, որ ստիպված էր բռնել երկու ձեռքով: Թագուհին ճանաչեց խաղողի
այգում Ռուդիկի աճեցրած վարդերն ու տերեփուկները: Երկու մեծ արևածաղիկներն էլ
Ռազմիկի այգուց էին:
Երբ կանայք վերջացրին հարսի հարդարանքը, Արմինեն պահեց քողը և պտտեց
Լիլիթի գլխի շուրջ յոթ անգամ, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, կանայք էլ հաշվում էին
հաջողության համար: Նարինեն «Կարմիր Մոսկվա» օծանելիքը ցանեց բոլոր կանանց
վրա` թանկարժեք, հազվագյուտ ապրանք խորհրդային ժամանակաշրջանում: Անկախ
իրենից Լիլիթը զգաց, որ նյարդայնությունն անհետացել էր՝ այժմ, ընկերներով
շրջապատված, ամեն ինչ լավ էր:
Լիլիթը դուրս եկավ ննջասենյակից և ժպտաց Ռուդիկին իր քողի տակից: Ռուդիկը
դանդաղորեն քայլեց դեպի Լիլիթը: Նա բարձրացրեց քողը` տեսնելու նրա շողշողացող
աչքերը, և համբուրեց նրան, ինչպես նուրբ գանձ: Ընդամենը թռուցիկ համբույր էր, բայց դա
բավական էր կանանց ծափահարելու և ուրախանալու համար:
Լսվում էր զուռնայի ձայնը, հնագույն փայտե գործիք, որ տարածված էր այս
մասերում` զբաղեցնելով բարեկամներին և դրսում հավաքված փոքր ամբոխին:
-

Մամա՛, տարոսիկները մոռացանք:

-

Ոչ, դրանք այստեղ են:

Թագուհին քայլեց դեպի փոքր կավե նռերի նման ձեռազարդ իրեր պարունակող
եղեգյա զամբյուղը, որոնք ըստ ավանդույթի բաժանում էին հարսանիքի ամուրի հյուրերին:
Դրանք օրինակ էին հմուտ ձեռքերից եկող հայկական արհեստի, որ զարդեղեն էին
պատրաստում դարերի ընթացքում: Նա բարձրացրեց զամբյուղը գլխից վեր և դուրս գնաց,
որտեղ Ռուդիկի ընկերներն ու ընտանիքը սպասում էին նրան: Թագուհին և մյուս կանայք
պարեցին հայկական երաժշտության տակ` նազանքով շարժելով ձեռքերը գլխավերևում:
Ամատունիների տան դիմաց ձիակառք էր կանգնած` զարդարված ծաղիկներով և
խաղողի

տերևներով:

Բոլորը

շրջան

կազմած

պարում

էին

զուռնայի

և դհոլի

երաժշտության տակ: Տոնակատարությունների ձայնն այնքան էլ հաճախ չէր այժմ, և
յուրաքանչյուրի դեմքը հաճույք էր արտահայտում: Թագուհին նկատեց, որ նույնիսկ Եվան
էր միացել՝ խրախուսվելով Յուրայի և Նարինեի կողմից, և դեմքին էլ հազվադեպ ժպիտ
կար: Ռուդիկը և Լիլիթը կանգնած էին լուռ մի կողմում. Լիլիթը նյարդայնորեն սեղմում էր
Ռուդիկի ձեռքը: Ի պատասխան նա քնքշորեն համբուրեց Լիլիթի այտը` արտահայտելով,
որ ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես պետք է լիներ:
Թագուհին բռնեց Լիլիթի հայացքը և ժպտաց նրան` ցույց տալով, որ նա երջանիկ է:
Լիլիթն անձայն շշնջաց իր դստերը`«Ես քեզ սիրում եմ»:
Թագուհին կրկնեց նույնը: Քայլելով դեպի զույգի կողմը` խոսելու Ռուդիկի հետ, նա
մատնանշեց նրա բեղերը, որ նույն տեսքն ունեին, ինչ Երրորդ ռայխի առաջնորդինը:
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-

Գիտե՛ս, այս Հիտլեր կոչվածի հետ, Գերմանիայում առաջացած թոհուբոհից հետո,

պիտի բեղերիցդ ազատվես, - չարաճճիորեն առաջարկեց Թագուհին:
Լիլիթը ծիծաղեց, իսկ Ռուդիկը զարմացավ` անորոշ արտահայտությունը դեմքին: Նա
չէր լսել Հիտլերի մասին նախկինում, և չէր հասկանում, թե ինչն էր այդպես ծիծաղելի:
Երբ երաժշտությունն ավարտվեց, Ռուդիկն ուղեկցեց Լիլիթին դեպի ձիակառք`
կարճատև ճամփորդության համար դեպի Գյուղխորհրդի շենք. եկեղեցական ոչ մի
արարողություն չէր լինելու:
Երկու երեխա խաղում էին իրենց վառ ներկված, պինդ եփված Զատիկի ձվերով:
Հաղթանակելով` աղջիկը ոգևորված գոչեց, քանի որ վերևից հարվածելով կարողացել էր
կոտրել տղայի ձուն` մի կնճիռ առաջացնելով նրա ճակատին:
Կառքն առաջ շարժվեց, և երեխաները թողեցին իրենց խաղը ու վազեցին զույգի
հետևից, փոշոտ փողոցով ներքև՝ անցնելով Ռուդիկի տան մոտով: Արևոտ գեղեցիկ օր էր
Արփայում. գարնանային ծաղիկները սփռվել էին փողոցի մի կողմում և կանաչ
դաշտերում:
Գյուղխորհրդի գրասենյակը քարե և կավե պատերով մի սովորական երկհարկանի
փայտե շրջանակներով շինություն էր: Այն հարակից էր Եվայի տանը, որից հետո
արահետը բարձրանում էր բլրով վեր դպրոցի ուղղությամբ:
Բարձրանալով փայտյա աստիճաններով վեր դեպի մեծ վերանդան, որ տանում էր
դեպի գլխավոր կրկնակի դռները, Թագուհին և մյուսները մտան փոքր դահլիճը: Նա
նկատեց, որ Իոսիֆ Ստալինի նկարը գերիշխում էր փոքր սենյակում, բայց գոնե
ծաղիկներն ու նույնիսկ մի քանի փուչիկները փոխում էին գրասենյակի խիստ մթնոլորտը:
«Գորշ վայր է», - մտածեց Թագուհին:
Գյուղխորհուրդն այն վայրն էր, ուր գյուղացիները գալիս էին գրանցելու կարևոր
փաստերը և ստանալու անձնագրերը, որ հարկավոր էր ոչ թե արտասահման, այլ
Խորհրդային

Միության

շրջանակներում

ապրելու

թույլտվության

համար:

Խորհրդայնացվելուց հետո, գրեթե մեկ գիշերվա մեջ, Մոսկվայի նախընտրանքով, հայ
ընտանիքները փոխակերպվեցին պապական երեք սերունդ ընտանիքներից դեպի երկու
մեծ և երկու երեխա մոդելի ընտանիքի:
Չգրանցված

ամուսնության

իշխանությունները

ստեղծել

պրակտիկան

էին

սովորական

դժվարություններ

երևույթ

էր,

ամուսնալուծության

քանզի
համար`

թերթերում տպագրելով ամուսնալուծվել ցանկացողների անունները` խայտառակելով
նրանց: «Պրավդա» թերթը, որ նշանակում էր «ճշմարտություն», ասում էր բոլորին, որ
Խորհրդային Միությանն անհրաժեշտ են առողջ, արգասավոր ընտանիքներ: Սակայն
ամեն ինչ չէ, որ վատ էր: Կովկասում բռնի ամուսնությունների մակարդակը,
հիմնականում տղամարդու ընտանիքի կողմից կնոջն առևանգելը, կասեցվում էր
Խորհրդային օրենքի կողմից: Լիլիթի և Ռուդիկի ամուսնության գրանցման պարզ
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արարողությունը տևեց միայն տասնհինգ րոպե` Արմինեի ու Ռազմիկի վկայությամբ:
Փակման ժամանակ Արմինեն նկատեց, որ Ռազմիկը հոգնած տեսք ուներ:
-

Ռազմիկ, լա՞վ ես:

-

Ուղղակի մի փոքր հոգնած եմ այսօր… թեև լավ օր է:

-

Թույլ տուր օգնել քեզ:

-

Շնորհակալություն, սիրելի՛ս:

Արմինեն օգնեց նրան ձեռնափայտի օգնությամբ դանդաղորեն իջնել Գյուղխորհրդի
շենքի աստիճաններից: Նա նկատեց, որ Ռազմիկը ջղաձգվեց իր ձախ ոտքի ցավից:
«Նա այնքան բաների միջով է անցել իր կյանքում», - մտածեց Արմինեն:
Թագուհին մտածեց, թե որքան գեղեցիկ էր երջանիկ նորապսակ զույգը, երբ նրանք
քայլեցին Արփա գետի ափի մոտ հավաքվածներին ընդառաջ: Նրա միտքը հետ գնաց
Երևան, ուր նա պիտի վերադառնար վերջացնելու ուսումը պատմության բնագավառում:
Նա կնախընտրեր ուսումնասիրել հնագիտություն, սակայն նյարդային էր Հայաստանից
հեռանալու մտքից: Գոնե հիմա նա գիտեր, որ Լիլիթն ուներ մեկը կյանքը կիսելու նրա
հետ, ինչպես և Ռուդիկը:
Ընթրիքի սեղանը լի էր ախորժաբեր թարմ խորովածով և տեղական արտադրանքով:
Գյուղը վայելում էր միասին տոնելու հազվադեպ հնարավորությունը: Նարինեն նստած էր
իր ամուսնու` Յուրայի կողքին, վայելելով թարմ գառան միսը, Թագուհու, Ռուդիկի և
Լիլիթի դիմաց` սեղանի մյուս կողմում:
Հարակից դաշտում կարմիր գլխով, նարնջագույն և դեղին փետուրներով մի փասիան
էր կանչում: Նա կրկնվող երկու կարճ ճիչի նման ձայն էր հանում:
-

Դեմ չէի լինի բռնելու նրան ընթրիքի համար, - ասաց Ռազմիկը Եվային, որ նստած

էր նրա մոտ սեղանի վերջում:
Յուրաքանչյուր ոք հագել էր իր լավագույն հագուստը` տղամարդիկ կոստյում և
գլխարկներ,

իսկ

կանայք`

գեղեցիկ

զգեստներ,

ոմանք

ավանդական

դիզայնի

սարաֆաններ և հայկական ասեղնագործ զգեստներ, գոգնոցի հետ: Լիլիթը մտածեց, թե
որքան գեղեցիկ էր դա, քանզի սովորաբար գյուղացիները գորշ հագուստ էին կրում, գրեթե
առանց գույների, որ հանկարծ Գյուղխորհրդի գրասենյակի ուշադրությունը չգրավեին:
Լիլիթը նկատեց, որ Նարինեի դեմքը գունատվեց, և նա չէր խոսում, միայն աչքերը սառել
էին` հակված մի կետի:
-

Ի՞նչ պատահեց, սիրելի՛ս, - հարցրեց Լիլիթը:

-

Օ՜հ, ներողություն, բայց սիրտս խառնում է…

Բացի Եվայից ոչ ոք չգիտեր որ կողմ նայել, քանզի Նարինեն, շրջվելով սեղանից,
փսխեց իր կերածը:
-

Առավոտյան սրտխառնուք… - շշնջաց նա Ռազմիկին` ոչ այնքան էլ ցածր ձայնով:

-

Մամա՛, - գոռաց Յուրան` բարկանալով մոր վրա, որ հաղորդում էր նորությունն

այդ ձևով: Նա օգնեց Նարինեին` գրկելով նրան հետևից, Արմինեն էլ ջուր բերեց խմելու:
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-

Շեկոն հղի՞ է: Մեկ այլ առիթ տոնելու համար, - հայտարարեց Ռազմիկը` ձեռքը

մեկնելով գինու շշին:
Նարինեն վերականգնեց իր ինքնատիրապետումը, և հայացքը գցելով Եվային ու
Ռազմիկին, նստեց իր տեղը:
-

Դե՛, եթե ամեն ոք գյուղում պետք է իմանա, ապա պիտի հայտարարեմ, որ բժիշկն

ասաց զո՛ւյգ եմ ունենալու:
Յուրայի դեմքը գունատվեց և նա մրմնջաց.
-

Զո՞ւյգ:

Նարինեն իր ուշադրությունը կենտրոնացրեց ամուսնուն:
-

Ճուտ, ների՛ր, միայն այս առավոտյան եմ իմացել:

-

Զո՜ւյգ… - կրկնեց Յուրան, այս անգամ մի քիչ ավելի թույլ, մինչ ուշագնաց լինելը.

նրա գլուխը թեթև դմփոցով ընկավ լավաշով ափսեի վրա:
-

Յուրա՛, - գոռաց Եվան: - Քեզ ի՞նչ պատահեց:

-

Նա երջանիկ է, - սրամտորեն նկատեց Ռազմիկը:

Երկու շաբաթ անց Թագուհին վերադարձել էր Երևան, կանգնած էր դարավոր Սուրբ
Զորավոր եկեղեցու դիմաց: Հին եկեղեցին փակվել էր իշխանությունների կողմից, և
օգտագործվում էր որպես պահեստ, բայց շարունակում էր կանգնել հպարտորեն` իր
տարիքը բացահայտող դեղնա-վարդագույն գույնի քարերով: Իրենց կրոնը դավանելու
միակ ճանապարհը մարդկանց համար փակ դռների հետևում էր: Կար մեծ վտանգ
տներում գաղտնի կրոնական ծառայություններ անցկացնելու մեջ, կամ էլ Գասպարի
նման սուրբ այրերից սովորել ցանկացողների համար:
-

Բարի օր, Տեր հայր, - Թագուհին ողջունեց երիտասարդ սարկավագին Սուրբ

Զորավորի մոտ:
Գասպարը սովորական փողոցային հագուստով էր, բայց կրծքին, մուգ պիջակի և
սպիտակ վերնաշապիկի տակից, մի մեծ խաչ ուներ կախված: Թագուհին նկատեց, որ
Գասպարը հիմա մորուք էր աճեցնում, որ թվում էր կարևոր նախապայման էր կրոնավորի
համար:
-

Բարի օր, զավակս, ինչպե՞ս են դասերդ:

Գասպարն, առանց որևէ հետին մտքի, ուսումնասիրեց Թագուհուն: Նա նկատեց նրա
երկար անսանձ մազերը՝ մեղմ ալիքներով իջնող պարզ, բայց մարմինն ընդգրկող սև
զգեստի վրա, և մի քանի խոպոպներն էլ ժապավենի նման իջնող փղոսկրյա այտերին:
Գասպարը վստահեցրեց իրեն, որ նա միայն մի պահ նայեց նրա գեղեցիկ աչքերին և
ժպտաց: Դե հո չէր նայում իսկապես:
-

Լավ է, շնորհակալություն, Տեր հայր, բայց համալսարանը չունի հնագիտություն

որպես հիմնական առարկա, այնպես որ պատմություն եմ անում: Ծրագրել եմ
հնագիտություն ուսումնասիրել օրերից մի օր:

75

Թագուհին կանգ առավ` մտածելով, թե որքան դժվար էր Գասպարի համար գաղտնի
սովորելը քահանա դառնալու համար:
-

Իսկ ինչպե՞ս է շարժվում քահանայություն սովորելը:

-

Դեռ կասկածում եմ, թե լավ քահանա կդառնամ, դա հաստատ, բայց այստեղ

խաղաղություն եմ զգում: Այս վայրը փոքր է, և մենք փորձում ենք իշխանությունների
ուշադրությունը չգրավել: Չեմ կարող դուրս գնալ եկեղեցական հագուստով, բայց կարող
եմ սովորել եկեղեցու մեծերից:
-

Դե, ես դեռ կարծում եմ, որ շատ խիզախ ես: Իսկ հիմա ներիր ինձ, պետք է գնամ,

դասվիդանիյա, - ասաց Թագուհին ռուսերենով, քանզի լեզուները հաճախ օգտագործվում
էին միախառնված իր մայրենի` հայերեն լեզվի հետ համատեղ:
-

Դասվիդանիյա, Թագուհի:

Շաբաթներ անց, ամպամած, բայց տաք ամառային օր էր: Թագուհին, ծառին հենված,
ուտելու ընթացքում հնարավորինս ուսումնասիրում էր գիրքը: Նա Երևանի պետական
համալսարանի մոտ գտնվող այգում խոտերի վրա նստած` ճաշում էր մյուս ուսանողների
հետ: Երկար մազերն անփութորեն ընկել էին նրա սպիտակ բլուզի և պարզ սև
կիսաշրջազգեստի վրա. նա վայելում էր մոտակայքում ուտել ձևացնող երիտասարդ
ուսանողների ուշադրությունը:
-

Ընկեր Արմինե՛, - կանչեց Թագուհին:

Արմինեն քայլում էր դեպի Պատմության ֆակուլտետի կողմը: Թագուհին ոտքի թռավ և
մոտեցավ բարևելու իր նախկին ուսուցչուհուն:
-

Բարի լույս, Թագուհի՛: Ինչպե՞ս են դասերդ... օհ, ի միջի այլոց, կարիք չունես ինձ

ընկեր կոչելու, հիշո՞ւմ ես: Ես ուղղակի քո ընկերն եմ:
-

Ներիր Արմինե, անընդհատ մոռանում եմ: Ինձ դուր է գալիս պատմությունը, բայց

իսկապես կնախընտրեի հնագիտության ուսումնասիրությունը:
-

Այո, վատ է, որ նրանք չունեն այս առարկան: Ինչպե՞ս են քեզ Դմիտրիի

դասախոսությունները:
-

Պրոֆեսոր Ղուկասյանը լավ դասախոս է, նա իսկապես գիտի իր պատմությունը,

միայն երբեմն մոռանում է իր դասի ծրագիրը, - ասաց Թագուհին հասկացող ժպիտով:
-

Նույն բանն էլ տանն է: Նա ունի փայլուն գիտական միտք, սակայն մոռանում է, որն

էր ծրագիրը, կամ էլ պահի ազդեցության տակ որոշում է փոխել: Գրազ եմ գալիս մոռացել
է, որ ճաշին պիտի հանդիպենք:
Հենց այդ պահին Դմիտրին արագորեն անցավ նրանց կողքով` գլուխը մխրճած իր
թղթերի մեջ: Նա անմիջապես ճանաչելի էր իր դասական մոխրագույն, մեկեզրանի
կոստյումով:
-

Դմիտրի՛, ո՞ւր ես գնում:

Զարմացած տեսքով պրոֆեսորը նայեց շուրջը և տեսավ ձեռքերը գոտկատեղին դրած
իր կնոջը: Նա անմիջապես նայեց մեղավոր հայացքով` աջ ձեռքով քորելով իր խիտ, շեկ,
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թեթևակի անփույթ մազերի հերաբաժանը: Թագուհին մտածեց, որ երեսունութամյա այրն
ուներ հաճելի դեմք և կապույտ աչքեր: Նրա բարձրահասակ, նիհար կազմվածքը գալիս էր
Մոսկվայում հիմնավորված իր ռուս մորից և ընտանիքից:
Դմիտրին նայեց իր կնոջը և զմայլվեց նրա գեղեցիկ տեսքով, չնայած նրա ազատ
սպիտակ զգեստը շարժող ձեռքերին կոնքերի վրա: Նա հեզ ժպտաց Արմինեին:
-

Օհ, ո՛չ, ներիր սիրելիս, մոռացել էի մեր ճաշելու մասին… Բարի լույս, Թագուհի՛:

-

Բարի լույս, պրոֆեսո՛ր:

-

Դմիտրի՛, ինչպե՞ս կարող ես այդքան բան հիշել պատմությունից, երբ անընդհատ

մոռանում ես մեր ժամանակացույցը, - Արմինեն իրականում զայրացած չէր ամուսնու
վրա, բայց պահել էր իր «ես տպավորված չեմ» շարժուձևն ազդեցիկ լինելու համար:
-

Ճիշտ ես, սիրելի՛ս… ների՛ր, - ասաց Դմիտրին` բարձացնելով ձեռքերը, մեղքի

վայրում բռնված: Արմինեի նախկինում խիստ հայացքը փափկեց, և նա գրկեց իր կամակոր
ամուսնուն:
-

Ամեն ինչ լավ է, իմ թանկագին պրոֆեսոր, մենք սիրում ենք քեզ այնպիսին,

ինչպիսին կաս:
Դմիտրին նայեց մի փոքր երկչոտ, բայց բերանի անկյունով ժպտաց՝ հասկանալով, որ
կինը կատակում էր իր հետ:
-

Թագուհի՛, ինչպե՞ս է քննությունների նախապատրաստումը, - հարցրեց նա`

փոխելով խոսակցության թեման:
-

Շատ լավ, շնորհակալություն օգնության համար:

-

Լավ է, հուսով եմ կշարունակես ուսումդ, քանզի դու շատ լավ ուսանող ես: Գիտեմ,

կուզեիր հնագիտություն ուսումնասիրել, այնպես որ կառաջարկեմ քեզ ընդունվել
Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան:
-

Իսկապե՞ ս:

Արմինեն կանգնեց Դմիտրիի կողքին ու թևանցուկ արեց նրա ձախ թևը: Թագուհին
միշտ էլ կարծում էր, որ նրանք իրար շատ էին համապատասխանում՝ Արմինեի հետ, որ
ավելի կազմակերպված էր աջակցելու իր բարձրաթռիչք ամուսնուն, և նրանց փոխադարձ
զգացմունքներն էլ էին դա ցույց տալիս:
-

Թագուհի՛, մենք երկուսս էլ կարծում ենք՝ քո մեջ ինչ-որ հատուկ բան կա: Նրանք,

ովքեր բավականին խիզախ են հետևելու իրենց սրտի թելադրանքին, կարող են ոգեշնչել
մյուսներին հետևելու իրենց օրինակին: Մենք հավատում ենք, որ դու կարող ես
տարբերություն մտցնել… մեծ տարբերություն այս աշխարհում` օգնելով բացահայտել մեր
անցյալը, - կոչ արեց Դմիտրին:
Արմինեն, ի նշան համաձայնության, գլխով արեց:
-

Չգիտեմ ինչ ասել… Մոսկվան երկար ճանապարհ է Արփայից, բայց գիտեմ՝ ես

ուզում եմ շարունակել հնագույն մարդկանց ուսումնասիրությունս… Շնորհակալություն:
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Արմինեն փաթաթվեց Թագուհուն, իսկ Դմիտրին նայում էր հպարտությամբ: Նա
գիտեր, որ Թագուհին ուներ հազվադեպ ունակություններ` խորաթափանցություն և
հաջողության հասնելու վճռականություն:
Թագուհին միշտ զբաղված էր դասերով համալսարանում և դուրս շատ չէր գնում,
բացառությամբ

Սիլվային

տեսնելու:

Մագլցելով

չոր

բլրի

վրայով՝

Երևանից

և

համալսարանից միայն մի քանի կիլոմետր հեռու դեպի հարավ-արևելք, Թագուհին կարող
էր տեսնել գագաթին վարդագույն և մոխրագույն մեծ քարակույտերի գիծ` դուրս ցցված
ցածր, նոսր կանաչ թփերի վերևում:
-

Թագուհի, սպասի՛ր, չեմ կարծում կոշիկներս հարմար են մագլցելու համար:

-

Սիլվա՛, սա այնքան հետաքրքիր է, չես կարծո՞ւմ: Գիտե՞ս, որ Երևանն իր անունը

ստացել է Էրեբունու ամրոցի շնորհիվ:
-

Այո, բայց ես շատ բան չգիտեմ նրա պատմության մասին:

-

Էրեբունի… այն գտնվում է Արին Բերդ կոչվող բլրի վրա: Մենք սովորել ենք, որ այն

հնագույն ամրացված քաղաք էր Ուրարտուի թագավորությունից, գիտե՞ս, Արարատի
թագավորությունը, որ հիշատակվել է Աստվածաշնչում:
Սիլվան դեռ զբաղված էր հողը կոշիկների միջից թափ տալով:
-

Գիտեմ, այսօր սպիտակ զգեստ չպետք է հագնեի, բայց ես կարծում էի՝ գնում ենք մի

գեղեցիկ զբոսախնջույքի:
-

Գնո՛ւմ ենք, Սիլվա, բայց ինչո՞ւ այնտեղ զբոսախնջույք չանել:

-

Դու այնքան պատմությամբ տարված ուսանող ես, Թագուհի՛: Մեկ-մեկ մտածում

եմ` այն տարել է քեզ: Քո կյանքում որևէ՞ տղա կա: Նայի՛ր քեզ` գեղեցիկ այդ
կիսաշրջազգեստով և բլուզով, բայց դու զբոսախնջույքի ես գնում ինձ հետ:
-

Ես այնքան էլ հետաքրքրված չեմ տղաներով, Սիլվա՛: Ինձ դուր է գալիս

ուշադրությունը, բայց նրանց մեծ մասն ուղղակի դեռահաս են: Այն մեկը, որն ինձ դուր է
գալիս, անհասանելի է:
-

Ի՞նչ նկատի ունես:

-

Կարո՞ղ ես գաղտնիք պահել:

-

Իհարկե, Թագուհի՛:

-

Ես կարծում էի մեր տեղացի սարկավագը բավականին գեղեցիկ էր…

Սիլվան փռթկացրեց.
-

Թագուհի՛, դու սատանա ես: Փորձել գայթակղել եկեղեցականի: Անամո՛թ աղջիկ:

Իսկ ինչպիսի՞ն էր նա, – հարցրեց նա հետաքրքրված:
-

Բարձրահասակ, գեղեցիկ… բայց իհարկե նա ինձ վրա չէր կարող ուշադրություն

դարձնել:
-

Ի՞նչ էր նրա անունը:

-

Գասպար Հարությունյան: Նա նաև մոտ ութ տարի մեծ է ինձանից: Նա այստեղ է,

Երևանում` փորձում է սովորել Սուրբ Զորավորի մեծերից:
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-

Դե ուրեմն խիզախ էլ է: Տեսնո՞ւմ ես նրան:

-

Բնավ, կարծում եմ նա չի ցանկանա, որ ես ուշադրություն գրավեմ: Ես կգնամ նրան

տեսնելու ամառային արձակուրդից հետո: Իսկ դո՞ւ:
-

Ես սիրում եմ պոեզիան, արվեստը և սիրերգեր: Իմ տարիքի տղաները

հետաքրքրված են այլ բաներով, - Սիլվան միշտ էլ ավելի հասուն տեսակետ ուներ
աշխարհի մասին, քան իր հասակակից տղաները:
-

Գիտես՝ նրանք թվում է, չեն էլ փոխվում մեծանալու հետ:

Սիլվան գիտեր, որ տղաները Թագուհուն համարում էին շատ գրավիչ և ներքուստ
զգում էր, որ համեմատած նրա, ինքը հասարակ տեսք ուներ: Մի փոքր հեգնական էր,
որովհետև իր ընկերուհին թվում էր ավելի քիչ էր հետաքրքրված տղաներով, քան ինքը:
Սիլվան նայեց Թագուհու աչքերին և տեսավ նրա հայացքում ինչ-որ փնտրտուք՝ միգո՛ւցե
ինչ-որ հին բանի, միգո՛ւցե և տղամարդու մի օր:
-

Ինչո՞ւ Էրեբունին դեռ չի պեղվել, Թագուհի՛:

-

Այն երկար տարիներ առաջ անավարտ է մնացել, և կարիք ունի մեծ

աշխատանքների: Մոտ 2800 տարի առաջ Էրեբունին երկաթե դարի քաղաքակրթության
մի մասն էր, մայրաքաղաքն էլ Վանա լճի մոտ: Կարծում եմ խորհրդայնացման լավ
բաներից մեկն այն է, որ այժմ մարդիկ ավելի շատ են հետաքրքրվում գիտությամբ:
-

Իմ ընտանիքն ինձ պատմել է, որ Երևանը, մինչև Կարմիր բանակի Հայաստան

մտնելը, նման էր մի աղքատ գյուղի: Դու ճի՛շտ ես, Թագուհի: Այստեղ որոշ դրական
փոփոխություններ էլ են եղել, ինչպես գործարանների կառուցումը, այնպես որ մարդիկ
կարող էին գործի անցնել:
-

Այժմ մարդիկ ավելի լավ են կրթված և ունեն բարձր գրագիտություն, - ասաց

Թագուհին` մի կողմ տանելով հողը կողքի թաղված պատից:
-

Նույնիսկ եթե նրանք ոչ միշտ են մեզ ճշմարտությունն ասում, - պատասխանեց

Սիլվան: - Թագուհի՛, ամբողջ զգեստդ փոշոտել ես:
-

Օ-օ, այժմ հաստատ տղաները չեն նայի, - ասաց նա, և զույգը ծիծաղեց:

Միայն մի քանի ամիս անց՝ ամռան վերջին նա գնաց Սուրբ Զորավոր: Եկեղեցու
դիմացի փոքրիկ բակում լռություն էր, և դուռն էլ փակ: Թեև նա շարունակում էր զգալ
եկեղեցու հոգևոր բնույթը:
«Արտասովոր է», - մտածեց Թագուհին: Հետո նա տեսավ մի տարեց մարդու` նստած
եկեղեցու կողքին գտնվող փոքր տան ծածկապատշգամբում:
-

Բարի լույս, չգիտե՞ք որտեղ է տեր Գասպարը, - հարցրեց Թագուհին: Տարեց մարդը

չարձագանքեց: Թագուհին տեսավ, որ նրա գլուխը կախ էր և մտածեց, որ լավ չի լսում:
-

Բարի լույս, չգիտեք որտե՞ղ է Տեր Գասպարը… - կրկնեց նա` մոտենալով նրան: Նա

ճանաչեց ավագ քահանային:
-

Նրանք տարան նրան, - ասաց քահանան ու կանգ առավ: - Նրանք տարան նրան

Աստծո գործն անելու համար:
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-

Օ՜հ, ո՛չ…

Թագուհին զգաց՝ իր սիրտը կանգ է առնում: Վախը, որ յուրաքանչյուր ոք զգում էր,
բայց չէր խոսում, ճզմեց նրան, և մազերը պարանոցին ցցվեցին: Մարդիկ կարող էին
անհետանալ Խորհրդային Միությունում սխալ քայլեր անելու պատճառով, և կրոն
քարոզելը չէր արդարացվում, համաձայն կոմունիստական վարդապետության: Նա
զարմացած էր իր սեփական արձագանքից` խորը, ուռչող զայրույթ, որ աճում էր նրա
պատկերացման հետ, թե ինչ էր պատահել Գասպարի հետ:
«Թերևս

Գասպարն ինձ համար ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան ես

խոստովանում էի ինքս ինձ նախկինում»:
-

Նրանք ուղարկեցին նրան վերադաստիարակման հունիսին, բայց լսել եմ մի երկու

ամիս անց նրան ուղարկել են միանալու բանակին: Կարծում եմ՝ նրանք ուզում են իրենց
աչքը նրա վրա պահել:
-

Ցավում եմ, - ասաց Թագուհին տխուր ձայնով: Մտածելու փորձից նրա գլուխը

պտտվեց: Ստամոքսը կծկվեց:
-

Դա ճիշտ չէ, - մրմնջաց նա:

Տարեց քահանայի ներքին կորովը վերադարձավ նրա աչքերին:
-

Զավա՛կս, քո մեջ տեսնում եմ նույն հավատքն ու խիզախությունը, ինչ Տեր

Գասպարն էր ցուցադրում, չնայած նրա հազվադեպ անհաջողություններին, - ասաց
քահանան լայնացող ժպիտով: Նա նայեց Թագուհու խռովահույզ դեմքին:
-

Բայց նա լավ մարդ էր, ոչ ոքի չվնասող…

-

Գիտե՛մ, բայց աշխարհը փոխվել է:

-

Մտածում եմ՝ արդյո՞ք ուզում եմ լինել նման աշխարհում…

-

Կար մի ժամանակ, ոչ վաղ անցյալում, որ քահանաները հարգանք էին վայելում:

Այժմ մենք հետապնդվում ենք, ինչպես մեղսագործներ և ստիպված ենք թաքնվել
ստվերում:
-

Բայց նրանք չեն կարող արգելել մեզ մտածել, նկատի ունեմ, մեր հավատքը:

-

Նրանք կարող են կողպել մեր եկեղեցիները և մեր մարդկանց, բայց երբեք չեն

կարող ազատվել մեր հավատքից: Դա մեր էության մասն է կազմում:
-

Ինչ-ո՞ր բանով կարող եմ օգնել նրան:

-

Դու խիզախ ես, զավա՛կս: Քո մեջ տեսնում եմ աշխարհում փոփոխություն

մտցնելու մի ներքին ուժ: Բայց ներկա պահին դու ոչինչ չես կարող անել, բացի նրա
համար աղոթելուց:
-

Եվ դա բոլո՞րն է: Ուրիշ ոչի՞նչ:

-

Գնա՛, զավակս: Անփորձանք մնա, և մի՛ խոսիր սրա մասին: Հետ մի՛ արի մինչև

չիրագործես քո ճակատագիրը:
Թագուհին այնքան էլ խրախուսված չէր զգում: Արցունքները գլորվում էին նրա
այտերով, և նա շրջվեց հեռանալու` քահանայի խոսքերն ուղեղում արձագանքվելով: Նա
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գիտեր, որ ոչինչ չի կարող անել և պետք է մտքից հաներ սա, կենտրոնանար իր ուսման
համար Մոսկվա գնալու վրա՝ հատուցելու մոր աջակցությանը Արփայում և ընկերների
հավատը, ինչպիսին էին Սիլվան և Արմինեն:
Անսպասելի նա զգաց աշնանային տաքության փոփոխությունը ցրտի: Ձմեռն էր
մոտենում:
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ԳԼՈՒԽ 7: Օ՜, ԿԱՆԱԴԱ
Փիթեր Քափիկը նստել էր ափին` նայելով հորիզոնի երկայնքով Կանադյան Սառուցյալ
օվկիանոսը լուսավորող գարնանային արևի առաջին ճառագայթների ծիկրակոցին: Դա մի
հոգևոր պահ էր: Նրա երևակայությունը թափառում էր, քանզի նա պատկերացնում էր
իրեն որպես համալսարանի ուսանող:
Լավ բաներ էլ կային ցուրտ վեց ամիսների խավարի մեջ, ինչպես գեղեցիկ
բևեռափայլը` փայլփլացող կանաչի ու ոսկու մեջ երկնակամարում և բևեռային աղվեսի
որսը: Բայց Փիթերը սպասում էր տաք օրերին: Նրա հաստ, բաց դարչնագույն և սպիտակ

կարիբուի, որ հայտնի էր նաև որպես հյուսիսային եղջերու, մորթուց անդրավարտիքը և
գլխարկով բաճկոնը նրան տաք էին պահում: Բայց նա սիրում էր գրել, և դա դժվար էր
անել մորթե ձեռնոցներով:
Փիթերը նման չէր եղել հասարակ կանադական ինուիթ պատանու: Թեև մեծացել էր
աշխարհից ամենաշատ կտրված վայրերից մեկում, նա այլ մարդկանց մասին սովորելու
փափագ ուներ: Առաջին հերթին, շատ էր սիրում կարդալ, բայց գրքեր գտնելը դժվար էր
Տուկտոյակտուկում՝ մի փոքր բնակավայր Հյուսիսային բևեռային շրջանի հյուսիսում,
Մակենզի գետաբերանի մոտ: Եվրոպացիներն այն կոչում էին Բրաբանտի նավահանգիստ:
Փիթերն առնական կազմվածքով, քսանհինգ տարեկան տղամարդ էր` ավելի
ցածրահասակ, քան Եվրոպական ծագումով միջին տարիքի կանադացի, և միջին
երկարության սև մազերով: Այն կարող էր և ավելի կարճ լինել, բայց նա չէր կտրել դրանք
երկու ամսվա ընթացքում: Նրա վարդագույն կլոր դեմքը շրջանակված էր հաստ հոնքերով,
լայն, մուգ բեղերով և նեղ ասիական աչքերով, որ հատուկ էր ինուիթներին:
Փիթերը երազում էր ճամփորդել Արկտիկայից դուրս: Գոյատևելով նման դժվար
պայմաններում` Փիթերը մեծացել էր որպես հանգիստ, լուրջ և նպատակասլաց երեխա:
Երբեմն նա այնքան տարված էր իր ծրագրերով, որ նրա ինքնակենտրոնացումը
նշանակում էր, որ մոռացել է ժամանակի մասին: Դա միգուցե լավ էր վատթարագույն
եղանակների ժամանակ, երբ նա փակված էր ներսում, բայց ոչ, երբ նա պետք է դուրս
գնար որսալու ցեղի կարիքների համար:
Ծոցի երկայնքով կարելի էր լսել ալիքների և բարձրացող ջերմաստիճանի միացյալ
ճնշման ներքո սառույցի ճաքոցի ու կոտրվելու ձայնը, չնայած այն ընդամենը մի քիչ էր
բարձր սառելու ջերմաստիճանից: Փիթերի մինչև ծնկները հասնող մորթյա երկարաճիտք
կոշիկները, հայտնի «կամիկս» անունով, ճռճռացին սառցի վրայով ափին մոտ, երբ նա
վերադառնում էր Տուկտոյակտուկ, միայն մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա:
Դրանք երկշերտանի անջրաթափանց երկարաճիտք կոշիկներ էին, հագած նույն ձևով,
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ինչպես անդրավարտիքն ու պիջակը` մեկ անջրաթափանց-պայքարող շերտ` աթիգի,
մորթյա կողմը դեպի մաշկը, և մյուսը` մորթին դուրս տված:
Շուտով կայակները կնավարկեն կոտրված սառցակտորների միջով` գտնելու փոկերի,
որոնցից կախված էր Փիթերի ցեղը: Միևնույն ժամանակ նա կվերադառնա հաջորդ օրը
փոկեր որսալու սառցի մեջ կոտրած շնչառական անցքի մոտ:
-

Պրիվետ Մալինա՛, - Փիթերը ողջունեց իր հարևանուհուն և մոտ ընկերուհուն

ռուսերենով:
-

Պրիվետ Փիթե՛ր:

Մալինան նստած էր դրսում, երբ Փիթերը ուղղվեց դեպի նրա փայտե տնակը: Փոքր
հասակում Փիթերը երկարատև ձմռանը սովորել էր ռուսերեն խոսել իր հանգուցյալ հորից:
Փիթերը միշտ էլ մոտ էր եղել հորը, այնպես որ նա զգում էր, որ երբ էլ նա խոսեր ռուսերեն,
դա ժառանգություն էր իր ծնողից: Դա հիշողություն էր երջանիկ ժամանակների՝ մինչև
նրա մահանալը կարմրուկով վարակվելուց հետո: Ռուսերեն լեզուն ընդհանուր
առևտրային լեզու էր եղել ափի երկայնքով, քանզի Ալյասկան մի ժամանակ, մինչև 1867թ.ը, ցարական Ռուսաստանի մի մասն էր կազմել: Հետո մեծ սառած հողը վաճառվել էր
ռուսների կողմից երիտասարդ և աճող Միացյալ Նահանգներին ծիծաղելի գնով` միայն
$7200000:
Փիթերից մեկ տարի փոքր, Մալինայի անունը հայրենի ինուկտիտուտ լեզվով
նշանակում էր «արևի աստվածուհի»: Նրա անվանակիցը կիզեց Փիթերի դեմքը և
խորաթափանց մուգ աչքերն իր լույսով: Մի ոսկյա ճառագայթ փայլփլում էր Մալինայի
գլուխը ծածկող մորթու սառցե բյուրեղների վրա: Նրա գլխարկի շուրջ մորթյա ծոպերը
պատրաստված էին կուղխի փայլուն մազերից խոնավությունը վերացնելու համար, և
սառույցն էլ կարելի էր թափ տալ գլխի մեղմ շարժումով: Ինչպես Փիթերինը, նրա

աննուրաք բաճկոնը պատրաստված էր հյուսիսային եղջերուի մորթուց, այնպես որ դրա
սնամեջ մազերը օգնում էին պաշտպանվել մահացու ցուրտ կլիմայից:
Մալինայի միջին երկարության մուգ մազերից մի քանիսը դուրս էին ցցվել ընդլայնված
մորթե աստառով գլխարկի տակից, որ օգտագործվում էր նրա մեծ քրոջ կողմից՝ երեխային
ներսում կրելու համար: Նույնիսկ փաթեթով բաճկոնի կամ ամաուտիկի գլխարկը հագած,
նրա ժպիտն ու նշաձև շագանակագույն աչքերը պատուհան էին, որ բացահայտում էին
գրավիչ աղջկան: Նա ուներ արտահայտիչ, վարդագույն այտեր, և նրա լայն շուրթերը
ջերմություն էին ճառագում` ողջունելով Փիթերին:
-

Կա՞կ դելա, - հարցրեց Մալինան, թե ինչպես է նա, նույնպես ռուսերեն լեզվով:

-

Խարաշո:

Իրականում նա այնքան էլ լավ չէր: Ներքուստ նա իրեն թակարդված էր զգում: Այդ
օրերին ռուսերենի օգտագործման համար շատ պատճառ չկար, սակայն դրսի աշխարհով
նրա անհագ հետաքրքրասիրությունը Փիթերին այն զգացողությունն էր բերում, որ նա
պետք է դուրս պրծնի` չնայած իր հավասարակշռված բնույթին:
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«Միգուցե՞ ես կարողանամ օգտագործել ռուսերենը մեկ այլ տեղում: Հարավում ես

ստիպված եմ լինելու անգլերեն խոսել»:
-

Ի՞նչ ես անում, Մալինա:

-

Գրեթե վերջացնում եմ այս նոր աննուրաքը:

Նա կցում էր ձեռքով մանված կապույտ, կարմիր և դեղին շերտերը կաշվե մորթու
եզրերին` տալով ավելի գունագեղ տեսք, քան տղամարդկանց հագած պարզ բաճկոններն
էին, չնայած կանանց նման նրանց հագուստն ուներ կաշվե ծոպեր իրանի շուրջ: Նրա
մատները մի փոքր ցավում էին կաշին հմտորեն բանեցնելու կիրառված ուժից, բայց
Մալինան սովոր էր նման լարմանը:
-

Եզրաշերտերի համար բուրդը գնել եմ «Լա Բեյ» առևտրային կետից:

«Հադսոնս բեյ քոմփանի» -ն հին ֆրանսիական առևտրային ընկերություն էր, որ
ապրանքներ էր փոխանակում ինուիթների հետ: Մալինան զգուշորեն կարում էր
եզրաշերտերը` հյուսիսային եղջերուի մկաններն օգտագործելով որպես թել, և բարակ
ոսկորե ասեղ: Դա լարված աշխատանք էր:
-

Փիթե՛ր, նայիր իմ նոր քուլլիքին, - ցույց տալով ոտքերի մոտ դրված ազգային քարե

լապտերը, որ լույս էր տալիս՝ օգտագործելով կետի կամ փոկի յուղ:
-

Հիանալի է Մալինա… - Փիթերի դեմքը փոխվեց դեպի բարի ժպիտի: - Այսպիսով,

եթե գիտես ինչպես հետևել քուլլիքին, ապա կարող ես ամուսնանալ:
Փիթերը միայն կիսով չափ էր կատակում: Ըստ հին ինուիթական ավանդույթի քուլիք
վառելն ամուսնության նախապայման էր: Մալինան միայն ժպտաց ի պատասխան:
-

Ես քեզ համար մի քանի պահածոյացված հատապտուղներ և ջրիմուռներ կբերեմ

ավելի ուշ:
-

Շնորհակալություն, Մալինա՛: Ես փոկ որսալու եմ գնալու վաղն առավոտյան,

այնպես որ ես էլ քեզ համար իմ որսից կբերեմ:
Սննդով կիսվելը միմյանց մեջ տարածված էր ինուիթների մոտ, հատկապես ցեղի
մեծերին օգնելը, որպես հարգանքի նշան:
-

Դե, հաջողություն: Դասվիդանիյա Փիթե՛ր:

-

Դասվիդանիյա Մալինա՛:

-

Փիթերի շնչառությունը ծանրացավ, երբ նա եռաժանիով ծանր փոկին խփելուց

հետո փորձեց շնչառական անցքից բարձրացնել նրան: Փոկն իր ճանկերով անցք էր բացել
սառցի վրա գոյատևելու համար, բայց դա ի վերջո հանգեցրեց կաթնասունի անկմանը:
Փիթերի հայրը սովորեցրել էր նրան որսալ դեռ մանուկ հասակում: Պատանեկության
տարիներին նա միշտ էլ զգոն էր ջուրն ընկնելուց հետո: Հենց այդ ժամանակ էր, որ նա
պարզել էր, որ եռաժանու հակառակ ծայրը կարող էր օգտագործվել անճարակ տղաներին
օգնելու համար: Փիթերը շնորհակալ էր իր հոր ուժի և արագ կողմնորոշվելու համար
հետո: Նրա եռաժանին ուներ երեք մետրանոց փայտե բռնակոթ, որ պատրաստված էր
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նորատունկից` բերված ավելի տաք կլիմայից հազարավոր կիլոմետրեր դեպի արևելք,
որտեղ նման ծառերը կարող էին աճել, և ծովացուլի ժանիքներից քանդակված տեգ:

Փիթերը և Մալինան, Տուկտոյակտուկ, Կանադա
Լույսը թույլ էր, բայց հաստատուն, քանզի արևը մագլցեց ոչ այնքան բարձր ու պտտվեց
հորիզոնի շուրջ: Դեռ ցուրտ էր, բայց Փիթերը հագել էր փոկի կաշվից երրորդ
երկարաճիտք կոշիկը, նման կրկնակոշիկի, որպես լրացուցիչ պաշտպանություն սառույցի
սուր անկյուններից և եզրերից: Կար մեկ այլ թաքնված վտանգ` եթե նա չհեռացներ իր
բաճկոններից մեկը ջանք գործադրելուց առաջ, նա կարող էր գերտաքանալ: Առատորեն
քրտնելով՝ նրա հագուստը կսառցակալեր` հանգեցնելով ցրտահարման և մահվան:
Կյանքն այստեղ միշտ էլ կեցության եզրին էր գտնվում:
Փիթերը հաճախ էր գտնում ինքն իրեն որսորդությամբ զբաղվելիս, երբ մյուսներին
արդեն հաջողվել էր գտնել իրենց որսը: Ինչպես ինուիթների մեծ մասը, նա սովոր էր
ճամփորդության, ըստ եղանակների թելադրանքի: Նա չէր վայելում որսորդությունը, բայց
դա կյանքի և մահվան պայքար էր աշխարհի այս անկյունում: Նա նախընտրում էր լուռ
նստել իր փոքր տնակում` կարդալով գրքեր, որ նա գնում էր իր թանկարժեք մորթյա
կաշիները «Հադսոնս բեյ քոմփանի» առևտրային կազմակերպությանը վաճառելուց հետո:
Նա ձգտում էր տեղեկատվության դրսի աշխարհից, բայց լուրերի այստեղ հասնելն այնքան
երկար ժամանակ էր պահանջում, եթե ռադիոյով չէին գալիս:
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Ամենաթանկարժեք մորթիները, որ վաճառում էր Փիթերը, նշանավոր հյուսիսային
աղվեսինն էր, որ կարողանում էր գոյատևել ըստ Ցելսիուսի 50-ից ցածր սառցակալման
մահացու ջերմաստիճանի պայմաններում: Աղվեսի խոր, շքեղ մորթին փոխում էր գույնը
ձմռանը սպիտակից դեպի շագանակագույն ամռանը, այնպես որ Փիթերը զբաղված էր
որսորդությամբ ձմռանը և գարնանը:
Փիթերի հետաքրքրությունը մարդկային հասարակության ուսումնասիրումն էր, և
քանզի դեռ չէր հանդիպել շատ այլ մարդկանց, հիմնականում ուսումնասիրում էր իր
սեփական ինուիթ մշակույթը: Նա գիտեր, որ ինուիթները նման էին այն ցեղերին, որ
հայտնաբերվել էին Արկտիկայի այլ շրջաններում, ինչպես Սկանդինավիան, Ալյասկան և
Խորհրդային Միության հյուսիսային շրջանները:
Փիթերի գրքերը նկարագրում էին տասնութերորդ դարում ինուիթների և եվրոպական
կետորսների ու հետազոտողների վաղ շփումները: Եվրոպացիները նոր ապրանքներ
բերեցին, ինչպիսիք էին հրացաններն ու հագուստը, բայց ինուիթները դարձան ավելի
կախված փոխանակման առևտրից: Ավելի վատն այն էր, որ բերվեցին հիվանդություններ,
որոնց նկատմամբ տեղացիները դիմադրողականություն չունեին: Տարիների ընթացքում
ալկոհոլի և վարակների ազդեցությունը կործանարար եղավ Տուկտոյակտուկի համար, և
սրանց համադրությունն էր, որ պատճառ դարձան Փիթերի ծնողների մահվան:
Փիթերի հիմնական հետաքրքրություններից մեկը ցեղի ավագների հետ խոսելն էր
ինուիթների հավատքի համակարգի մասին: Այն կոչվում էր անիմիզմ, համաձայն որի,
բոլոր շնչավոր և անշունչ արարածները ոգի ունեին: Անուան կամ հոգին գոյություն ուներ
բոլոր մարդկանց և կենդանիների մեջ, ներառյալ իրենց շները և որսած փոկերը: Նա գրել
էր արգելքների համալիր համակարգի մասին, որ ցեղի անդամները պետք է հետևեին՝
համոզված լինելու համար, որ կենդանիները որսվում են հաջողությամբ: Փիթերի
գրվածքները խոսում էին ոգիների մասին, որ կանոնավորում էին եղանակը, ազդում էին
մարդկանց վրա և ապրում ստորերկրյա աշխարհում: Դա կարծես առեղծվածային
աշխարհ էր` կենդանիներին և անկենդաններին միացնող՝ կապ իրենց վաղուց մահացած
ապուպապերի հետ:
Ցեղի անգակութը կամ շամանը ապրում էր Մալինայի տան մոտ: Այն փայտե կառույց
էր` պատրաստված փայտե կետորս նավի գերաններից, որ վաղուց էր այստեղ
խուսանավել: Այդպիսին էին նաև գյուղի տների մեծ մասը: Անգակութը ցեղի հոգևոր
առաջնորդն էր, ունակ բացատրելու հիվանդությունների և անհաջող որսի պատճառները`
բացահայտելով, որ անհաջողության մեջ արգելքի խախտումն էր մեղավոր: Նա անում էր
դա դհոլի զարկերի և վանկարկելու ուղեկցությամբ: Փիթերի համար փոփոխական
գիտակցության վիճակը հետաքրքիր էր, քանզի Անգակութը կարծես վերապրում էր
անցյալը` տեսնելով պատկերներ, որ մյուսները չէին կարող տեսնել կամ հիշել: Չնայած
նա գիտությունը նախընտրում էր կրոնին, նա ընդունում էր Անգակութի արժեքը տոհմի
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մարդկանց համար, քանի որ նրանք կարողանում էին պատասխան տալ կյանքի շատ
դժվար հարցերին:
Փիթերը հավաքեց իր սակավ ունեցվածքը: Նա կարող էր զգալ արևի տակ փայտե
դարակաշարերի վրա չորացող սպանված փոկերի մսի յուրահատուկ հոտը: Ժամանակն
էր Մալինային հրաժեշտ տալու: Մալինան գիտեր, որ միգուցե վերջին անգամ էր տեսնում
նրան: Դողալով, նա աննկատ սրբեց արցունքները, բայց հասկանում էր, որ Փիթերը պետք
է հետևեր իր սրտին:
Փիթերն զգում էր իրեն երկու մասի կիսված` իր տան և իր մարդկանց նկատմամբ
ունեցած զգացմունքների և արտաքին աշխարհի մասին սովորելու իր տենչանքի միջև:
Մալինային հեռանալու իր որոշման մասին միայն մեկ օր առաջ էր հայտնել: Մորթիներ
գնողն ասել էր նրան, որ Յելոունայֆի մոտակայքում վերջերս ոսկի էին հայտնաբերել:
«Սա իմ հեռանալու ազդանշանն է, հնարավորություն, որին սպասում էի»:
Փիթերը փաթաթվեց Մալինային:
-

Մալինա՛, մենք ընկերներ ենք եղել դեռ մանկուց: Դու գանձ ես, և ես քեզ շատ

կկարոտեմ, - շշնջաց նրա ականջին: - Պիտի գնամ, և երբ կրկին քեզ տեսնեմ, այնքան բան
կունենամ քեզ պատմելու: Այնպես կուզեի հետս գայիր:
Մալինան չխոսեց, միայն սեղմեց Փիթերի ձեռքը:
-

Դասվիդանիյա, - ասաց Փիթերը` դանդաղորեն հեռանալով:

Նա վերջին անգամ նայեց դեպի Մալինայի կողմը: Նա արդեն շրջվել էր`
չցանկանալով, որ Փիթերը տեսնի իր արցունքները:
«Արդյոք սխալ չե՞մ գործում»:
Նա նստեց իր կայակը և ինչքան ուժ ուներ թիավարեց` թողնելով Տուկտոյակտուկը
հետևում և իր մտքից դուրս: Բայց դա բնավ հնարավոր չէր, քանի որ աչքերի առջև
շարունակ Մալինայի դեմքն էր:
Երբ մեծ Մակենզի գետն ուղղվեց քարերի միջով դեպի օվկիանոս, Արկտիկայի անծայր
ծալքավոր հողերը վերափոխվեցին ավելի ժայռոտ լեռների: Դժվար էր առաջանալը,
քանզի ժամանակ էր լինում, որ ալիքները կամ արագաշարժ ջրերը շատ ուժեղ էին լինում
գետն ի վեր թիավարելու համար: Հետո Փիթերը ստիպված էր քարշ տալ կայակը և իր
ունեցվածքը՝ անցնելով գետի կիրճում մեծ գլաքարերի կողմից առաջացրած սպիտակ
ջրերի փրփրացող զանգվածի մոտով:
«Փառք աստծո կայակը թեթև կաշիներից է պատրաստված», - մտածեց նա:

Քրե՛ք: Գրեթե պայթունանման ձայնը ստիպեց Փիթերին արագորեն շրջվել: Նրա
գլխավերևում մի մեծ ժայռակտոր պոկվեց և ջրի մեծ շիթեր առաջացնելով, ընկավ գետի
մեջ, անմիջապես իր հետևում: Թեթևությունից մի դող անցավ նրա միջով:
«Մոտ էր, հա»:
Մի քանի շաբաթ անց, Փիթերը սկսեց կանաչ տեսնել` սկզբում կարճ, նոսր թփուտներ,
բայց առաջանալուն համընթաց բնապատկերում ավելի ու ավելի գերիշխում էին մեծ
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մշտադալար ասեղատերևավորներ: Հետո էր, որ նա իսկապես գիտակցեց, թե որքան մեծ
էր Կանադան: Մեկ ամիս է ճամփորդում էր, բայց նույնիսկ դեռ մոտ էլ չէր իր
նպատակակետին:

Ճամփորդություն Տուկտոյակտուկի հարավից դեպի Յելոունայֆ, Քալգարի և
Վանկուվեր, Կանադա
Փիթերը հոգեպես հոգնած չէր: Ամեն ինչ նոր էր և հետաքրքիր` տեղանքը, բուսական
ու կենդանական աշխարհը, որոնց մասին միայն կարդացել էր: Առաջին շաբաթվա
ընթացքում նա տեսավ տեղաշարժվող հյուսիսային եղջերուների հոտ: Երրորդի
ընթացքում, մի առեղծվածային

որմզդեղն էր կանգնած գետի եզրին` նայելով կողքով

անցնող Փիթերին, լիովին անտարբեր խախտողին: Ի հաջողություն որմզդեղնի, Փիթերը
թարմ մսի կարիք չէր զգում, քանզի ուներ եղջերուի միս: Դյուրակիր պարենը չոր միս էր,
որ Կանադայի բնիկ քրիերեն լեզվով հայտնի էր պեմմիքան անունով: Երբեմն նա քաղում
էր փոքր կարմիր և մանուշակագույն հատապտուղներ, որ գտնում էր ճամբարների մոտ,
բայց հիմնականում ճարպերով հարուստ պեմմիքանը բավական սննդարար էր նրան
ոտքի վրա պահելու համար:
Սպիտակագլուխ արծիվը ճախրեց գլխավերևում` փառահեղ իր ավելի քան երկու
մետր գորշ փետրավոր թևերի մեծ բացվածքով: Նրա գլուխը պսակված էր սպիտակ
փետուրներով, որ նրան իսկապես արքայական տեսք էին տալիս: Փիթերը գիտեր, որ այս
թռչունը կարևոր էր Ամերիկայի բնիկների հոգևոր արարողությունների համար, և
Միացյալ Նահանգների ազգային խորհրդանիշն էր:
Քառասունմեկերորդ օրը Փիթերը վերջապես հասավ Յելոունայֆ:

1934թ.-ին ոսկու

տենդն իր վաղ զարգացման փուլում էր, որ ակներև էր Մեծ ստրուկը լճի հյուսիսային
ափին` փոքր բլուրների շուրջ վրանների շարքից:
Բնապատկերն անծանոթ էր` բլուրներից կառչած կարճ մշտադալար ծառերով և
թփերով: Այնտեղ կային թռչուններ, որոնց նա երբեք չէր տեսել, ինչպես բադերը: Սառցե
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ժամանակաշրջանից առաջացած նստվածքները լցնող շրջանի շատ լճեր կատարյալ
հանգրվան էին ջրային բադերի համար: Բաց մերկ ժայռերն ամենուր էին՝ ասես որոշ
հսկաներ գնդակախաղ են խաղացել այստեղ: Այս ժայռերը չէին ենթարկվում հյուսիսից
արկտիկական աերոդինամիկային, և հաճախ պատված էին մոխրագույն և բաց կանաչ
քարաքոսերով: Սակայն նույնիսկ նրանք, համեմատած Արկտիկայի ամայի տարածքների,
հարուստ էին կյանքով:
Հոգնած ինուիթն իր մորթիներով Յելոունայֆի գլխավոր առևտրական կետ հասավ
շատ ուշ:
-

Չգիտեի՞ր, որ շաբաթ օրերը վաճառակետը շուտ է փակվում, քանի որ բոլորն

իջնում են բար խմելու, - ասաց երկար մուգ մազերը երկու հյուսք դարձրած մի մարդ
իմացող տոնով:
Անծանոթը տարօրինակ, ֆրանսերենից ազդեցություն կրած առոգանություն ուներ,
բայց նա նման չէր ֆրանսիացու: Նրա մաշկը թեթև արևահարված էր: Նա հագել էր կոկիկ
տեսքով բաճկոնակ և անդրավարտիք` վրան փետուրներ:
-

Դու քրի տոհմից ես, չէ՞, Կենտրոնական և Արևելյան Կանադայից:

-

Այո, իսկ դու… հյուսիսի՞ ց ես գալիս:

-

Ես ինուիթ եմ… ոսկու տենդի պատճառով եմ եկել, բայց պիտի շարունակեմ

հարավ, դեպի Վանկուվեր, առևտուրս և միգուցե որոշ որոնումներ անելուց հետո:
-

Վանկուվե՞ր:

-

Հուսով եմ այնտեղ մարդաբանություն ուսումնասիրել համալսարանում:

Քրի ցեղակիցը նայեց Փիթերի մորթիներով պայուսակին:
-

Մարդա… չգիտեմ ինչ է դա: Դու հուսով ես ծախե՞լ այս սպիտակ աղվեսի

մորթիները:
-

Այո, բայց կարծում եմ, պետք է սպասեմ մինչև վաճառակետը բացվի:

-

Մի մտահոգվիր այդ մասին ընկերս: Ես էլ եմ մորթի վաճառող, ինչպես շատ

քրիներ:
Հաջորդ առավոտյան շեփորի խլացուցիչ ձայնը ճչաց լճի երկայնքով` արթնացնելով
Փիթերին:
«Չափազանց վաղ է: Կիրակի է, գրո՛ղը տանի, - մտածեց Փիթերը: - Ինչո՞ւ չեն կարող

հարբածներին հագստյան այս մեկ օրով լուռ պահել»:
Փիթերը դուրս հանեց գլուխն իր վրանից: Այն իրենից ոչ մի յուրահատուկ բան չէր
ներկայացնում` կտավե կտորը ծածկում էր փայտե գերանները, որ կտրել էր իր

տամագավկով` կացնով: Դա միակ պատճառը չէր, որ փոքրիկ կացինը դարձել էր նրա
առաջին և ամենաթանկ փոխանակումն այս ճամփորդության ընթացքում: Տամագավկը
քրիների ժառանգությունն էր, որ շատ ավելի հետաքրքիր էր Փիթերի համար` նրա
փետուրներով և փիրուզագույն նախշերի համույթով, կարմիր և դեղին թելերով, որ
հիշեցնում էին նրան Մալինայի ձեռագործը:
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-

Ի՞նչ է կատարվում, - հարցրեց Փիթերը հարևան վրանի հանքափորին` կոպիտ

դեմքով, ինչպես երկիրը, որի միջով նա նոր ճամփորդել էր:
-

Հուլիսի մեկն է, գիտես… նրանք նշում են Կանադայի Դոմինիոնի օրը:

-

Թվում է, թե նրանք խմած են… ու հիմա էլ երգում են:

-

Այո՛… խմած են, դա այդպես է: Դա ֆրանս-կանադական հայրենասիրական երգ է,

կոչվում է «Օ՜, Կանադա»:
Երգի բառերը նշողներից ալիքվեցին ջրի երկայնքով.
…Օ՜, Կանադա: Մեր տուն և հայրենի երկիր:

Քո հետնորդների սրտերը լի են սիրով դեպի քեզ…
Ջերմ սիրով մենք տեսնում ենք քո վեր խոյացումը…
Իրական հյուսիս` հզոր և ազատ:
Դա հազիվ թե մեղեդային կատարում էր, բայց երգն ուներ հզոր բառեր, որ կարող էին
վերաբերել Փիթերին, հատկապես հղումը դեպի մեծ ազգի հզոր հյուսիսային հողերը, որ
նա տուն էր կոչում:
Թեև ամառ էր, ջերմաստիճանը տատանվում էր միայն հինգից տասի միջև, ըստ
Ցելսիուսի: Դա կարող էր մտահոգել հարավից նորեկողներին, որ շտապել էին դեպի
Յելոունայֆ, բայց Փիթերի համար դա ուղղակի հոյակապ էր: Աշխատանք գտնելու համար
էլ երկար ժամանակ չպահանջվեց: Սկզբում նա դեմ չէր դժվար աշխատանքին` լվալով
հողն ու մանրախիճը սառը ջրով: Ամեն ինչ նոր էր ու հետաքրքիր:
Նոր կազմավորվող Յելոունայֆ քաղաքում դեռ չկային հաստատված կառույցներ,
ինչպիսիք էին բանկերը, դպրոցները: Նախաձեռնող առևտրականները շտապեցին
ստեղծել ժամանակավոր խանութներ` վաճառելու համար սնունդ, լեռնահանքային
ապրանքներ և նույնիսկ ջինսեր` նախընտրած հանքափորերի կողմից բացօթյա
պայմաններում դիմացկուն լինելու պատճառով: Փիթերը որոշեց, որ առևտրային կետում
աշխատելով, ավելի շատ մարդկանց կհանդիպի, չնայած դա կապված էր ժամերով ծանր
աշխատանքի հետ: Նա այլևս իր մորթե պիջակի և գործած վարտիքի կարիքը չուներ,
ուստի վաճառեց դրանք կաշվե պիջակի, ֆլանելից վերնաշապիկի և ջինսե տաբատի
համար:
Փիթերը նայեց առևտրային կետ ծառայող մեծ վրանը մտնող անձի ձայնի ուղղությամբ:
Նա զարմացավ` տեսնելով իր առջև կանգնած սևամորթ մարդուն. առաջին աֆրիկացին,
որ երբևէ տեսնում էր: Փիթերը չէր կարողանում հայացքը կտրել նրանից:
«Նա բավականին բարեկամական տեսք ունի»:
-

Բարձրահասակ, կարճ, սև և գանգուր մազերով երեսունն անց հաճախորդը ի

պատասխան ժպտաց իր սպիտակ ատամներով լի մեծ բերանով: Նրա ձեռքերը կնճռոտվել
էին ծանր աշխատանքից: Նա կրում էր Տեխասի կովբոյի գլխարկ, որ ընդգծում էր նրա
հասակը, և կապույտ ջինսե արտահագուստ հանքահորի կոշիկներով:
-

Օ՜հ, ներեղությո՛ւն, ուղղակի…
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-

Ոչ մի խնդիր, իմ ընկեր: Իմ անունը Աբրահամ է:

Աբրահամը նայեց Փիթերին, որ դեռ բառեր էր փնտրում ասելու:
-

Հարավում նրանք ավելի վատ բաներ են անում, քան նայելը: Բացի դա, այս

կողմերում այնքան էլ շատ չեն ինձ նման գունավոր ազգերը:
-

Ես Փիթերն եմ: Որտեղի՞ ց ես:

-

Ընտանիքս սերում է Աֆրիկայից:

-

Կարծում եմ` հետաքրքիր կլինի գնալ Աֆրիկա… տեսնել կանաչ ջունգլիները,

կենդանիներին: Դա մի բան կլինի: Ես միայն ցուրտը գիտեմ:
-

Աֆրիկայի մասին ինքս էլ շատ բան չգիտեմ… դա շատ վաղուց էր, և պապս էլ

երբեք չէր խոսում այդ մասին: Դու որտեղի՞ց ես:
-

Այստեղից երկար ճանապարհ է դեպի հյուսիս... Հյուսիսային Սառուցյալ

օվկիանոսի ափին:
-

Այսպիսով, մենք եկել ենք մայրցամաքի հակադիր կողմերից և հանդիպել այստեղ:

Պիտի որ նախախնամություն լինի, - ասաց Աբրահամը լայն ժպիտով: - Կարո՞ ղ եմ գնել
ալյուր, շաքար և լոբի, խնդրում եմ:
-

Մեկ րոպե, - Փիթերը շտապեց հավաքել պահանջվող ապրանքը: - Ահա, ընկե՛րս:

Հաջողություն:
Հաջորդ օրը քամին սուլեց հյուսիս-արևմուտքից` ստիպելով ավելի շատ ցուրտ զգալ:
Դա չէր անհանգստացնում Փիթերին, բացառությամբ մրրիկը քշել տարել էր մի քանի թեթև
ապրանքներ, և վրանն էլ ծածանվում էր աղմուկով: Փայտանյութը մեխելու ձայնը
պատմում էր, որ քաղաքը կառուցման փուլում էր:
Փիթերը փակում էր վաճառակետը, երբ ծանոթ դեմքը հայտնվեց վրանի դռան մոտ:
-

Աբրահա՛մ, այնպես չէ՞:

-

Օհ, ներողություն… ըըմ, Պյե՞ ռ, փակել ես խանութը:

-

Փիթեր… Ի՞նչ կարող եմ անել քո համար:

-

Ներողություն, Փիթե՛ր, միշտ էլ վատ եմ եղել անունների հետ… որևէ՞ պարան

ունես: Այս քամու պատճառով օդում թռչող մի քանի բան ունեմ:
-

Իհարկե, Աբրահա՛մ: Մի կծիկ պարանը բավակա՞ ն է:

-

Երկուսը տուր, շնորհակալություն Փիթե՛ր: Թվում է` մեկ-երկու օրից փոթորիկ ենք

ունենալու… ի դեպ, ի՞նչ կասես միասին խմելու մասին, եթե վերջացրել ես:
-

Իհա՛րկե, ես կուզեի ավելի շատ բան իմանալ քո ցեղի մասին:

-

Իմ ցեղի՞: Հա՜հ, դա լավ էր: Գաղափար անգամ չունեմ:

Բարը

պարզապես

փայտե

շինություն

էր`

վերջերս

կառուցված

կոպտորեն

սղոցահատված փայտանյութից: Այն արդեն ներծծվել էր ծխախոտի և գարեջրի հոտով,
ինչպես և իր հաճախորդները:
-

Ես ցանկանում եմ ավելին իմանալ, թե ինչպես է քո ընտանիքը Ամերիկա եկել, -

հարցրեց Փիթերը` խմելով իր գարեջուրը, ինչպես միշտ քննախույզ:
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-

Նրանց գողացել են և որպես ստրուկներ ուղարկել Լուիզիանա` աշխատելու

բամբակի դաշտերում սպիտակամորթների համար:
-

Հետո ո՞ւր եք այդտեղից գնացել:

-

Քաղաքացիական պատերազմից հետո իմ ընտանիքն ի վերջո տեղափոխվել է

Միսիսիպի: Մենք պիտի որ ազատ լինենք, սակայն հավասար չենք, դա հաստատ:
Փիթերը մի փոքր ամոթ զգաց` լսելով Աբրահամի պատմությունը: Նա գիտեր
ստրուկների առքուվաճառքի մասին իր պատմության գրքերից, բայց դեմ առ դեմ
հանդիպել ստրկության սարսափը նկարագրող անձնավորության, այլ բան էր: Դա մի
սթափեցնող պահ էր` բավականին տարբեր, քան պարզապես կարդալը դեպքերի մասին:
Փիթերը գիտակցեց, թե որքան վատ մարդիկ կարող էին վարվել միմյանց հետ:
-

Աբրահա՛մ, շնորհակալություն օգնելու համար ինձ հասկանալ: Դա ողբերգություն

է, մի փոքր նման վարակներից կորստին, որ իմ մարդիկ կրեցին, երբ մենք առաջին անգամ
բացահայտվեցինք կողմնակի անձանց:
-

Դե, Փիթե՛ր, կարծում եմ, մենք պետք է քաղենք լավագույնն Աստծո կողմից մեզ

տրված հնարավորությունից: Ես երջանիկ եմ այստեղ լինելով, քանզի իրական
հնարավորություն ունեմ մի քանի դոլար վաստակելու: Դա նշանակում է՝ ես կարող եմ
նոր կյանք սկսել և հաստատվել Արևելյան ափում ինչ-որ տեղ: Լավ, ես ստիպված եմ գնալ
ապահովելու ճամբարը: Շնորհակալություն խանութն ինձ համար բացելու համար:
-

Իհարկե, Աբրահա՛մ, լավ մնա` հանքափորությունը վտանգավոր աշխատանք է:

-

Ստրուկ լինելուց էլ հո վտանգավոր չի: Լա՛վ, հաջողություն Փիթե՛ր, կրկին, հաճելի

էր քեզ հանդիպելը:
-

Ցտեսություն, Աբրահա՛մ: Շնորհակալություն Աֆրիկայի մասին ինձ լուսավորելու

համար:
Հաջորդ չորս ամիսների ընթացքում, աշխատելով ամեն օր, Փիթերն Աբրահամին
տեսավ

միայն

մի

անգամ,

երբ

նա

եկավ

մի

քանի

ապրանք

ձեռք

բերելու:

Հանքափորությունն ամբողջովին սպառող խնդիր էր, և ցրտող եղանակն աշխատանքն
ավելի էր դժվարացնում: Մինչև նոյեմբեր Փիթերը խնայել էր բավականին գումար՝
շարունակելու համար իր ճամփորդությունը և մեքենայով գնաց դեպի Կալգարի,
կանադական տափաստանային Ալբերտա նահանգում: Դա առաջին ագամն էր, որ
Փիթերը երկաթուղի տեսավ:
«Շոգեքարշն ահավոր աղմուկ է առաջացնում, բայց այն ֆանտաստիկ է: Ես Վանկուվեր

գնալու համար այլ ճանապարհ չէի էլ կարող պատկերացնել այս լեռների վրայով»:
Փիթերը հիացած էր Րոքի Մաունթեյնս լեռների վեհ տեսարանից, երբ գնացքն անցնում
էր կտրուկ սարալանջերի և թունելների միջով: Նա տպավորված էր երկաթուղով`
զարմանալով, թե ինչպես էր հնարավոր կառուցել պողպատե մայրուղի, որ գալարվում էր
իր ճանապարհով նման խորդուբորդ տեղանքով:
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Այս տեղանքը տարբերվում էր: Արկտիկան, որտեղից գալիս էր նա, հարթավայրային
էր` ճզմված ահեղ սառցե սավանի ծանրության տակ, որ ժամանակին ծածկել էր այն:
Ատամնավոր գագաթներով, բարձր ձնածածկ լեռները վեր էին խոյանում անտառապատ
բլուրներից` թափելով արագաշարժ վտակները, որ գահավիժում էին լանջերն ի վեր`
ուղարկելով ջրի հեղեղի ցողը դեպի սառը լեռնային օդ:
Երբ տեսադաշտում հայտնվեց Վանկուվերը, Փիթերն այլ ցնցման մեջ էր: Մինչև այժմ
նա քաղաք չէր տեսել, և Վանկուվերը լի էր տարբեր տեսակի մարդկանցով, որոնց մասին
Փիթերը միայն կարդացել էր՝ եվրոպացիներ, որ ճամփորդել էին Արևելյան ափից, ինչպես
նաև չինացիներ, որ օգնել էին կառուցել երկաթգիծը:
«Այսքան շատ մարդ, ինչպես հյուսիսային եղջերուների նախիր»:
Փիթերը Վանկուվերում չտեսավ Աբրահամի նման շատ աֆրիկա-ամերիկացի
սևամորթների: Նա մտածեց, թե որքան համարձակ էր Աբրահամը` գալով այսքան հեռու
իր տնից, և ինչպես էին նրա նախնիներն Աֆրիկայում տառապել ստրկությունից: Դա այն
թեման էր, որ Փիթերը ցանկանում էր ուսումնասիրել:
Վանկուվերի խանութները լի էին Ծննդյան լույսերով, և մարդիկ զբաղված էին
հոտավետ սոճիներն իրենց տուն կրելով: Դա տոնակատարությունների ժամանակ էր`
ձմեռային հրաշքների: Սա Փիթերի համար երազ էր` ապրել մի երկրում, շրջապատված
կանաչ լեռներով, ծածկված եղևնիներով և սոճիներով, տեղակայված անթիվ ծովածոցերի
մեջ:
«Օ՜, Կանադա, ինչ գեղեցիկ ես դու», - կրկնեց նա:
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ԳԼՈՒԽ 8: ԱՖՐԻԿԱՅԻ ԳԵՏԵՐԸ
«Ինչ էլ, որ մարդիկ ստեղծեն, ոչինչ չի կարող լինել այնքան պատկերավոր կամ էլ

զմայլիչ, ինչպես բնությունն այստեղ՝ Աֆրիկայում», - մտածեց Նդայա Մուսասան:
Նդայան՝ քսաներեք տարեկան կոնգոյացի աղջիկը, նստած էր իր կողքով հոսող մեծ
գետի ափին: Հսկա մայրցամաքը զեռում էր էկզոտիկ կենդանական աշխարհով
անվերջանալի թվացող արևադարձային ջունգլիներում, լեռներում, մարգագետիններում և
անապատներում:

Նա

խաղաղություն

էր

զգում

այստեղ`

շրջապատված

կանաչ

անտառների օվկիանոսով: Ոչինչ արագ չէր պատահում նման մեկուսացված վայրում`
հեռու Աֆրիկայի հիմնական բնակեցված շրջաններից: Երբ նա բացեց իր խոշոր,
շագանակագույն աչքերը խաղաղ մտորումից, թվաց, թե աշխարհը նման է դրախտի:
Բարձրահասակ, նրբագեղ օրիորդ Նդայան, տարբերվում էր տեղացի խոշորակազմ
կանանցից: Բարձր այտոսկրեր, հյութալի շրթունքներ և գրավիչ կազմվածք. նա նկատել
էր, որ տղամարդիկ նկատում էին իրեն, բայց, հավանաբար, ոչ` որքան շատ: Նդայայի
բնավորության կարևոր հատկանիշներից մեկը հետքրքրասիրությունն էր, հատկապես
իրեն շրջապատող աշխարհով: Նա բարդ անձնավորություն էր, սովորաբար կենսուրախ,
բայց երբեմն էլ զգացմունքային, հատկապես, երբ մտածում էր իր անցյալի և ընտանիքի
մասին: Սա հաճախ պատճառ էր հանդիսանում նրա տրամադրության փոփոխությանը և
զգայուն դառնալուն:
Կանաչ

թութակների

երամը

թռավ

անցավ

կողքով`

շաղակրատելով

իրենց

ներկայության մասին դրախտներում: Իր դպրոցական ուսուցումից Նդայան տարբերակեց
նրանց որպես Սև օձիքավոր անբաժաններ` լովբրդս, հազվադեպ տեսանելի իրենց
ամաչկոտության պատճառով: Ներհայեցողությունը հաստատ Նդայայի բնավորության
մասը չէր, քանզի նա սիրում էր երգելը:
Մարդկանց մեծ մասը լսել էր Հարավային Աֆրիկայում գտնվող Վիկտորիա ջրվեժի`
աշխարհի ամենամեծ ջրվեժի մասին: Ի հակադրություն, Սթենլիի ջրվեժն այնքան էլ
հայտնի չէր Կոնգոյի սահմաններից դուրս, որտեղ տեղացիներն այն կոչում էին «Բոյոմայի
ջրվեժ»: Իրականում մի շարք ջրթափներ, քան թե մեկ ջրվեժ, գետը թափվում էր յոթ
սահանքների վրայով, ինչպես երկար աստիճան` ստեղծելով մեծ ջրվեժներից մեկը
մոլորակի վրա անձրևային եղանակների ժամանակ: Հոսանքն ի վար, ահռելի Կոնգո գետը
հիմնական ելքն էր գրեթե անդադար արևադարձային անձրևների, որ տեղում էին
հսկայական Կենտրոնական Աֆրիկայի ջունգլիներում:
Մարդաշատ նավահանգստային քաղաքը Սթենլիվիլի կամ «Կիսանգանի»-ի մոտ,
ինչպես այն հայտնի էր տեղական սվահիլի լեզվով, միայն հիսուն կիլոմետր էր հյուսիս
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էկվատորից: Այստեղ շոգ ու տոթ օրերը սովորական երևույթ էին: Այն ամենահեռավոր
վայրն էր, ուր գետանավը կարող էր նավարկել Կոնգո գետով, մինչև Բոյոմայի
սարհանքները հասնելը:

Կոնգոն և հարակից պետությունները, Կենտրոնական Աֆրիկա
Նդայան սպիտակ և կապույտ նախշերով մի պարզ զգեստ էր հագել, որ ինքն էր կարել
Հիսուսի և Մարիամի բարեգործության քույրերի առաքելությունում: Այն տարբերվում էր
շրջանի մյուս կանանց կրած գունազարդ հագուստներից, որ մեծամասամբ արդյունք էր
նրա պահպանողական կրոնական հայացքների:
Սթենլիի ջրվեժի ջրի թեթև ցողերը մեղմորեն ծածկեցին մոտակա ջունգլիները, և
փոքրիկ ջրի կաթիլներով նստեցին նրա սև, հյուսված մազերին: Թեթև ալիքներով
գահավիժելով Նդայայի լայն ճակատից` դրանք ընդգծում էին նրա նիհար կազմվածքը: Նա
վայելում էր գետի և նրա ջրվեժների ամպագոռգոռ ձայնն ու ուժը: Նա դիտում էր գյուղի
խիզախ ձկնորսներին, որ մտնում էին ալեկոծ ջուրը` հետևելու իրենց թակարդներին
փրփուրների մեջ:
Երկաթե և փայտե շինությունների խարխուլ հավաքածուն` Սթենլեյվիլը, Նդայայի
տունն էր, բայց ջունգլիներն այն վայրն էին, որտեղ նա իրեն իսկապես կենդանի էր զգում:
Նույնիսկ ջրվեժի գոռոցը չէր կարող խլացնել նրա գեղեցիկ ձայնը, երբ նա երգում էր
աֆրիկյան ազգային լալաբայը: Նրա ձայնի նուրբ հնչյունները կարծես արձագանքում էին
մանուկ օրերին իր սեփական կորստի պատմությունը:

Մեր հայրը գնաց, այժմ մենք լացում ենք մեր մոր համար…
Ո՞վ կպաշտպանի… և կհետևի ողջ գիշեր,
Ո՞վ կլինի այնտեղ… հանգցնելու լույսը,
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Ո՞վ կերգի իմ լալաբայը:
Ո՞վ կգրկի ինձ, երբ լացեմ,
Երբ արթուն եմ, և ոչ ոք չկա այնտեղ…
Ո՞վ կերգի իմ լալաբայը:
Նդայան չէր գիտակցել դա, բայց արցունքները մեղմորեն լցվում էին, երբ երգում էր:
Նրա համար երգելը անցյալի չար ուժերին դուրս հանելու միջոց էր:
Փոքրիկ դեղին և կապույտ թութակները թռչում էին մի ծառից մյուսը, իսկ վարդագույն
ֆլամինգոները կանգնած էին ջրի եզրին: Նույնիսկ թվում էր` թիթեռներն էին պարում
նուրբ

մեղեդիին

համահունչ:

Առավոտը

բավականաչափ

անձրև

բերեց

անցնող

ամպրոպներից: Հենց Նդայան խիզախեց դուրս գնալու, քամիները նվազեցին, և այժմ
հիանալի օր էր, և արևի ճառագայթներն էլ թափանցում էին ծառերի միջով: Նույնիսկ
միջատներն էին միացել` իրենց կրկնվող կոպիտ աղմուկով, որ աճում էր օրը
տաքանալուն հետ:
-

Կիամբոտե, Նդայա՛, - կանչեց Նյոտան` բարևելով նրան տեղական կոնգոլական

լեզվով:
-

Կիամբոտե, մամա՛, - պատասխանեց Նդայան` օգտագործելով հարգալից դիմման

ձևն իր մորաքրոջ համար:
Դեռ մանուկ հասակից Նդայան բժշկություն էր սովորել Նյոտայից` ցեղի գեր
բուսաբույժից: Լույս էր ճառագում նրա աչքի ընկնող այտերից` իր ուրախ բնավորության
մի մասնիկից, որ պսակված էր ժպիտով և գլուխը կարճ, խիտ գանգրացած սև մազերով:
Նդայայի համար Նյոտան իրեն ծանոթ ամենաոգևորող և հոգատար անձնավորությունն
էր, որ նա գիտեր, ընտանիքի միակ անդամը, որին կարող էր ապավինել: Նրա քամուց
ուռչող

ադամանդաձև

նախշերով

ավանդական

երկար

զգեստը

կանաչ,

դեղին,

մանուշակագույն և սպիտակ գույների խճանկար էր: Աֆրիկյան կանայք հայտնի էին
իրենց գունագեղ հանդերձանքով, որ անդրադարձնում էր նրանց տեսած աշխարհը:
Նյոտայի բույսերի թուրմերի և բուսաբուժության վերաբերյալ խորը գիտելիքները
փոխանցվում էին սերնդե սերունդ. շատ քիչ բժշկական գրքեր կային այստեղ: Սթենլիվիլը
շրջապատող խիտ ջունգլիների արտակարգ կենսաբազմազանությունն առաջացրել էր
բնական նյութերի հարուստ լաբորատորիա` շատերն անհայտ եվրոպական բժշկությանը:
Միասին երկար զբոսանքների ընթացքում էր, որ Նյոտան փոխանցեց իր գիտելիքները և
բուսաբուժությունը Նդայային: Համբերության, փորձի և ուսումնասիրության դարերից
հավաքված գիտելիքներ, հիրավի, արտասովոր գիտելիքներ:
-

Ի՞նչ ես անում, սիրելի՛ս:

-

Ուղղակի մտածում եմ անցյալի մասին…

-

Նդայա՛, գիտեմ, դա վշտացնում է քեզ:

-

Ես պետք է իմանամ, մորաքույր Նյոտա… Խնդրո՛ւմ եմ, ես բավական մեծ եմ ամեն

ինչ իմանալու համար:
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Նյոտան նայեց Նդայայի վճռականությամբ լի դեմքին:
«Այսքան շատ ցանկություն այսքան երիտասարդ անձի մեջ»:
-

Արի քայլենք և տեսնենք, ինչ կարող ենք գտնել այսօր ջունգլիում: Մենք կարող ենք

խոսել ճանապարհին:
Նդայան վեր կացավ և Նյոտայի հետ քայլեց ջունգլիի նեղ արահետով ներքև: Մեկը
մյուսին կանչող թռչունների երգն ու ծլվլոցը և կապիկների հեռավոր գոռոցները պատմում
էին կենդանի արարածներով լեցուն ջունգլիի պատմությունը: Նյոտան ծնկի իջավ`
քաղելու ճանապարհի մոտ աճած փոքրիկ կանաչ խոտաբույսը, և դրեց այն իր փոքր
կաշվե պայուսակի մեջ, որ կրում էր իր հետ: Անմիջապես գլխավերևում ծառից կառչած,
սպիտակ ծաղիկներով պատված էպիֆիտիկ բույսը գրավեց նրա ուշադրությունը:
-

Նդայա՛, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող օրքիդի համար մագլցել այդ ծառը, աղջի՛կս:

-

Մի՛ անհանգստացիր, ես կքաղեմ: Բայց ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ:

-

Տարիների ընթացքում ես փորձում էի չվշտացնել քեզ, Նդայա՛, բայց քո ընտանիքն

այնքան բաների միջով է անցել: Մենք կարծում ենք քո տատերն ու պապերը տարվել են
ստրկավաճառների կողմից մինչև քո ծնունդը: Նրանք անհետացան, բայց մենք համոզված
ենք, դա կախարդանք չէր: Տոհմի երգերը պատմում են ահռելի վշտի մասին`
պատմություններ աֆրիկացիներն առևանգող այլ աֆրիկացի տղամարդկանց, կանանց և
երեխաներին.

ստրկավաճառներն

անգթորեն

ժողովում

էին

մարդկանց,

ինչպես

անասունների, դեպի մեծ սպիտակ մակույկները:
-

Ի՞նչ նկատի ունես՝ ասելով «մեծ սպիտակ մակույկներ», – Նդայան ավելի էր վեր

բարձրանում ծառի վրա իր վտանգավոր բարձրությունից, նրա ճկուն թևերն ապացուցում
էին, որ օգտակար էին տվյալ հանգամանքներում:
-

Խնդրում

եմ,

ուշադիր

եղիր,

աղջի՛կս…

Նկատի

ունեմ

եվրոպական

առագաստանավերը… մեծ սպիտակ առագաստներով, բայց մեր մարդիկ այդպես էին
կոչում դրանց լեգենդներում:
-

Ո՞ւր են տարել նրանց:

Հուսահատություն հայտնվեց նրա մորաքրոջ դեմքին, որ սովորաբար ցնցվում էր
ծիծաղից:
-

Համոզված չեմ… բայց այն ամենն ինչ գիտեմ, այն է, որ այլևս երբեք չտեսանք

նրանց կրկին:
Նդայան սահեց ծառից ներքև` ընթացքում պատռելով զգեստը:
-

Թո՜ւհ…

-

Օ՜հ, սիրելի՛ս, քույրերը կբարկանան, երբ տեսնեն զգեստդ: Արի այն վերանորոգենք

գյուղում մինչև վերադառնալդ:
-

Շնորհակալություն, մորաքույր: Այսպիսով, դու պատմել ես ինձ, որ մայրս

հիվանդացավ, երբ ես փոքր երեխա էի… - Նդայան շատ բան չէր հիշում իր
մանկությունից:
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-

Մի օր քո մայր Մուկալան հանկարծակի հիվանդացավ բարձր ջերմությամբ: Նրա

վերջույթներն անկառավարելի դողում էին, ասես ծանր խավար էր պատել նրան: Նա
գրեթե ուշակորույս էր, և ես հուսահատորեն փորձում էի ինչ-որ բան անել:
Նյոտան սպասում էր Նդայայի արձագանքին: Նա շատ անգամ էր սկսել պատմել այս
պատմությունը և չէր ավարտել, քանզի իր քրոջ աղջիկը շատ զգայուն էր դառնում
անցյալում:
-

Ամեն ինչ լավ է… Խնդրում եմ, շարունակի՛ր:

-

Ես օգնեցի նրան հասնել Հիսուսի և Մարիամի բարեգործական քույրերի

առաքելություն, որտեղ բուժքույրերը նրա տառապանքներն ախտորոշեցին որպես
մալարիա: Մուկալան այլևս տուն չվերադարձավ, ինչպես նաև դու, Նդայա՛: Նա մահացավ
ընդամենը քսաներկու տարեկան հասակում` թողնելով քեզ մենակ: Բայց տարիների
ընթացքում ես շարունակում էի այցելել քեզ առաքելությունում:
-

Գիտե՛մ, մորաքույր Նյոտա: Դու իմ միակ հարազատն ես: Իսկ իմ հա՞յր Արմանդը:

-

Քո հայրը շատ տարիներ առաջ մահացավ դժբախտ պատահարից որսորդության

ժամանակ, մինչև քո ծնվելը:
Ընտանիքի կարիքներն ապահովելու համար վայրի կենդանիներ որսալը տարածված
բան էր, քանզի հողագործությունը դժվար էր նման խիտ անտառածածկ շրջաններում:
-

Ցավում եմ, սիրելի՛ս:

Արահետ հայտնվեց Նյոտայի տան մոտ գտնվող թփուտից: Այն ավանդական մեկ
հարկանի, կլոր շինություն էր կառուցված արևի տակ չորացրած ցեխից և կավից,
բացառությամբ ծղոտե տանիքի:
-

Ամեն ինչ լավ է, մորաքո՛ւյր: Գիտես, ես կարող եմ զգեստն ինքս էլ վերանորոգել:

Քույր Մարիան կօգնի ինձ:
-

Լավ, Նդայա, դե ուրեմն քեզ ասեմ հաջողություն: Նվենդա կիամբոտե:

-

Նսաալա կիամբոտե, Նյոտա մորաքույր:

Կոնգոն բնական գեղեցկության երկիր էր, ինչպես նաև գոյատևման: Նույն գետերը, որ
աջակցում էին ցեղերին` բերելով սննդի ու ջրի պաշար, և հանդիսանում էին որպես
մայրուղի, կարող էին մեկ ակնթարթում նաև կործանել կյանքը: Վտանգավոր էր այստեղ, և
մարդիկ կարիք ունեին զարգանալու գոյատևելու համար: Պիգմի ցեղի արտասովոր
տղամարդիկ, որ ապրել էին այս շրջանում, միջինը 1.45 մետր հասակ էին ունեցել,
որպեսզի կարողանային ճանապարհ հարթել խիտ ջունգլիների մանրանտառներով:
Վտանգը

գալիս

էր

ջրհեղեղներից

և

տարածքային

կոկորդիլոսների

նման

կենդանիներից, որ վերահսկում էին ջուրը, իսկ ջունգլիներում էլ թաքնված էին մահացու
օձերը, ինչպիսիք էին կոբրաներն ու իժերը, անվախ գորիլաներն ու աֆրիկյան փղերը:
Սակայն ամենամահացուն ամենափոքր կենդանին էր` ցեցե ճանճը, որ առաջացնում էր
ծանր քնկոտության հիվանդություն, և մոծակները, որ դեղնախտի և մալարիայի կրողներն
էին, հիվանդություն, որ տարել էր Մուկալային:
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Չնայած մոր կորստին, Նդայան գիտեր, որ հաջողակ էր սովորելու բելգիացի քույրերի
մոտ՝ Հիսուսի և Մարիամի բարեգործական քույրերի առաքելությունից: Մանուկ հասակից
ջերմ հիշողություններ ուներ միանձնուհիների մասին՝ հագած ամբողջովին սպիտակ
զգեստներ, բացի սև գլխաշորից և մուգ առաջնային պանելից: Իհարկե նրանք խիստ էին,
բայց նրանք ուսուցանելու սեր ունեին, և լավ կրթություն ստանալու այլ տարբերակ էլ
Սթենլիվիլում չկար: Նա հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե ինչպես էին այս խանդավառ
կանայք Բելգիայի նման ցուրտ երկրից կարողանում հարմարվել նման հագուստով
բելգիական Կոնգոյի շոգ եղանակին:
«Հավատքը, խորհրդանշված ամեն մի քույրի կրած մեծ խաչով, հզոր բան է», - մտածեց
նա:
Ավելի ուշ այդ շաբաթ, երբ նա լսում էր թռչունների երգի սիմֆոնիան գետի մոտ, իր
սիրելի տեղում, Նդայան մտածեց իր ուսուցանելու առաջին օրերի մասին առաքելության
փոքրիկ դպրոցում. հասարակ փայտե սեղաններ ու աթոռներ, և ոչ մի հովհար: Բայց
սովորել ցանկացող երիտասարդ աղջկա համար դա կարծես դրախտում գտնվել էր,
նույնիսկ եթե միանձնուհիները երբեմն հեռավորության վրա էին իրենց պահում և
թաքցնում զգացմունքները: Բայց ոչ քույր Մարիան: Նա բարի տարեց միանձնուհի էր`
դժգույն կապույտ աչքերով, ակնոցներով և նոսր սպիտակ մազերով: Նա դպրոցի
աշխարհագրության դասատուն էր: Կարծես զգալով, որ Նդայան մտածում էր նրա մասին,
քույր Մարիան հայտնվեց՝ թափահարելով ձեռքն ու քայլելով դեպի գետը:
-

Քո՛ւյր Մարիա, ի՞նչ եք անում այստեղ:

-

Քեզ էի փնտրում, Նդայա՛: Անակնկալ ունեմ քեզ համար… հուսով եմ լավ

անակնկալ:
-

Ի՞նչ է դա, քո՛ւյր, - հարցրեց Նդայան հուզմունքից շողշողացող աչքերով:

-

Գիտե՞ս,

ես

թոշակի

եմ

անցնում

Բելգիայում…

Հիսուսի

և

Մարիամի

բարեգործության հայրենիքում:
-

Այո, լսե՛լ եմ, մյուս միանձնուհիները խոսում էին դրա մասին: Մենք Ձեզ շատ

կկարոտենք, քույր Մարիա: Իսկ ո՞րն է անակնկալը:
-

Նդայա՛, դու բացառիկ ուսանող ես: Ես ցանկանում եմ քեզ հնարավորություն տալ

ինչ-որ հատուկ բան անել քո կյանքում:
-

Ի՞նչ նկատի ունեք, քո՛ւյր:

-

Ես ուզում եմ գաս ինձ հետ:

-

Բելգի՞ա:

Նդայայի միտքը վազեց: Սկզբում նոր երկիր ճամփորդելու ոգևորությունը գերիշխող
էր, բայց հետո նա մտածեց իր ընկերներից և ընտանիքից հեռանալու մասին: Արցունքներ
հայտնվեցին նրա աչքերին, և շրթունքներն սկսեցին դողալ:
-

Սիրելի՛ս, անհանգստանալու կարիք չկա: Սա հիանալի հնարավորություն է քեզ

համար, - ասաց քույր Մարիան՝ մխիթարելով Նդայային:
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-

Նդայա՛, ի՞նչ է պատահել, - կանչեց Նյոտան՝ մոտենալով զույգին:

-

Ոչի՛նչ, ներողություն:

-

Ես հենց նոր Նդայային հարցրեցի Բելգիա գալու մասին ինձ հետ՝ շարունակելու իր

ուսուցումը, Նյոտա՛:
-

Իսկապե՞ս, դա հրաշալի նորություն է, Նդայա՛: Ինչո՞ւ ես տխուր:

-

Չեմ կարծում, որ կարող եմ թողնել քեզ և հայրենիքս:

-

Հիմար մի եղիր, Նդայա՛: Մեզանից միայն քչերը կարող են նույնիսկ երազել

հեռանալու մասին ավելի լավ կյանքի համար: Սա եզակի հնարավորություն է կյանքում:
Դու խելացի աղջիկ ես:
-

Ես էլ էի դա իրեն ասում, Նյոտա՛, - միջամտեց քույր Մարիան: - Հիշում եմ՝

դասարանին սովորեցնում էի, որ Սթենլիվիլն իր անունը ստացել է ուելսացի Հենրի
Սթենլիի պատվին, որ հայտնի էր Կոնգոյի շրջանի իր ուսումնասիրություններով: Բոլորը
ծիծաղեցին, երբ ես բացատրեցի, թե ինչ էր Սթենլին ասել իր վիճակակից ճանապարհորդ
Դեյվիդ

Լիվինգստոնին

վեց

տարի

փնտրելուց

հետո…

«Ենթադրում

եմ, բժիշկ

Լիվինգստո՞ն» արտահայտությամբ: Միայն Նդայան իսկապես հասկացավ այդ պահի
կարևորությունը:
Քույր Մարիայի դասերի ընթացքում Նդայան սովորեց, որ շոտլանդացի Լիվինգստոնն
առաջին եվրոպացին էր, որ տեսել էր հզոր Վիկտորիա ջրվեժը Զամբեզի գետի վրա: Քույր
Մարիան նկարագրել էր Վիկտորիա ջրվեժը որպես ջրի հսկա մռնչացող վարագույր,
ավելի

քան

հարյուր

մետր

բարձրությամբ՝

վախի

շշնջյուն

առաջացնելով

նրա

համադասարանցիների մոտ:
-

Օ՜, այո՛, ես հիշում եմ՝ Դուք պատմել եք Լիվինգստոնի և Վիկտորիա ջրվեժի

մասին… այն կոչվում էր «Մոսի-օա-Տունյա» տեղացիների կողմից, ճի՞շտ է, - հարցրեց
Նդայան:
-

Ճիշտ է Նդայա՛… նշանակում է «շառաչող ծուխ»:

Նյոտան, Նդայան և քույր Մարիան հիշեցին անցյալը՝ նայելով Սթենլիի ջրվեժի ներկա
հոսքի հետ պայքարող ձկնորսին, որ փորձում էր կանգնեցնել ձկան կոնաձև թակարդները:
Մի միայնակ ամպրոպ թնդաց հեռվում՝ զգուշացնելով գալիք անձրևի մասին:
-

Ես կարծում եմ, որ դա հետաքրքրաշարժ է, թե որքան տարբեր են Աֆրիկայի

գետերը, - ասաց Նդայան:
-

Եվ ինչպե՞ս, - հարցրեց Նյոտան:

-

Նկատի ունեմ այստեղ՝ արևադարձային գոտում, մենք կանգնած ենք հորդացող

Կոնգոյի մոտ, բայց Սուդանում և Եգիպտոսում Նեղոսը դանդաղ գալարվում է
անապատների միջով:
-

Չմոռանաս Զամբեզիի մասին բարեխառն Ռհոդեզիայում: Ես ինքս երբեք չեմ եղել

այնտեղ, սակայն, ակներև է, այնտեղ՝ Վիկտորիա ջրվեժից ոչ շատ հեռու, կան գետաձիերի
մեծ ավազաններ:
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-

Այնպես կուզեի տեսնել դրանք:

-

Հեռվից, Նդայա՛: Գետաձիերը կարող են վտանգավոր կենդանիներ լինել, - ասաց

Նյոտան:

Քույր Մարիան, Նդայան և նրա մորաքույր Նյոտան Սթենլիի ջրվեժի մոտ
Նդայայի և նրա դասընկերուհիների մեծանալուն զուգընթաց քույր Մարիան պատմել
էր նրանց Աֆրիկայի պատմության որոշ անախորժ դրվագների մասին, ինչպիսին էր
դարերի ընթացքում աֆրիկյան ստրուկների ցնցող առքուվաճառքը եվրոպացիների և
արաբների կողմից: Նա նկարագրել էր, թե ինչպես էին մարդկանց առևանգել և ուղարկել
Միացյալ Նահանգների հարավի նման հեռավոր երկրներ, և նրանք այլևս երբեք տուն չէին
վերադարձել: Նդայան գոհացավ, երբ քույր Մարիան պատմեց, որ Լիվինգստոնը, դրան
ականատես լինելուց հետո, բարձրացրեց մարդկանց իրազեկությունը ստրկության մասին:
Թեև Աֆրիկայի պատմությունը հետաքրքիր էր, Նդայան գերադասում էր սովորել
քիմիա: Հաճախ քայլելիս, նա մտածում էր իր տեսած քարերի, կենդանիների և բույսերի
քիմիական բաղադրության մասին: Չնայած առաքելությունը չէր կարող լաբորատորիա
ապահովել, ուսանողները ուսումնասիրում էին տեղական նյութերը, որոնցից շատերը
Նդայան էր կարողանում բերել ջունգլիներից Նյոտայի օգնությամբ: Նա ժպտաց, քանզի
հիշեց

ուսուցչի

զարմանքը,

երբ

ինքը

կարողացավ
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գուշակել

կենսաքիմիական

փոփոխությունը, որ կարող էր տեղի ունենալ, երբ խառնում էին ջունգլիների մի քանի
բաղադրիչներ:
Նդայայի համար հետաքրքիր էր սովորելը քիմիայի ժամանակ, որ Բելգիական Կոնգոն
ուներ օգտակար հանածոների հարուստ կուտակումներ, ինչպիսիք էին պղինձն ու
կոբալտը և թանկարժեք քարերը: Նա հասկացել էր, որ հանքանյութերը պատճառներից
մեկն էին, թե ինչու էր Կոնգոն այդքան կարևոր Բելգիայի համար՝ արժեքավոր
հանքավայրեր, որ գաղութը կարող էր տրամադրել իր վարպետին: Ինչը Նդայան չէր
կարող իմանալ «յելոուքեյք» կոչվող դեղին փոշոտ հանքաքարի նշանակությունն էր, որ
հանվում էր Շինկոլոբվե կոչվող հարավային լեռների հեռավոր մասում: 1935թ.-ին ոչ ոք էլ
չգիտեր:
Շոգենավը բարձր շչաց` ազդարարելով իր անմիջական մեկնումը: Նդայան կանգնել էր
փոքր փայտյա նավակայանում` շրջապատված իր ընկերներով և ընտանիքով: Նա
նյարդայնանում էր իր ընտանիքը լքելու և այլ երկիր գնալու զգացումից, որ ցուրտ էր ու
օտար:
-

Մորաքո՛ւյր Նյոտա, ես կկարոտեմ քեզ և բոլորին:

-

Նդայա՛, մենք էլ քեզ կկարոտենք, բայց մենք հպարտ ենք քեզնով… համոզված ենք`

դու հաջողության կհասնես:
Նդայան փաթաթվեց իր մորաքրոջը` անկարող լինելով գրկել Նյոտայի հսկա
կազմվածքը:
-

Օգտվիր քեզ տրված հնարավորությունից և տարբերություն մտցրու մեզ բոլորիս

համար, Նդայա՛, - Նյոտան բռնեց Նդայայի երկու արմունկները և նայեց ուղիղ նրա աչքերի
մեջ՝ ընդգծելու իր ասածը:
-

Երբե՛ք չմոռանաս, որտեղից ես սերում… մենք էլ քեզ երբե՛ք չենք մոռանա:

-

Աֆրիկան միշտ էլ իմ մի մասնիկը կլինի, մորաքո՛ւյր Նյոտա:

Երաժշտությունն արբեցնող էր: Բոնգո դհոլների աշխույժ ձայնն աղջիկների պարի մեջ
ռիթմ էր խթանում, որ Նդայայի մեջ ցանկություն էր առաջացնում նրանց միանալու և
թաքցնելու տխրությունը: Նայելով հետ` իրեն ձեռքով անող Նյոտային և աղջիկներին,
որոնց հետ մեծացել էր, Նդայան ստամոքսում կծկում զգաց, երբ լսեց իր ռիթմն
արագացնող գոլորշե շարժիչի աղմուկը: Շոգեքարշը ցնցվեց. նա անակնկալի եկավ
հանկարծակի շարժումից: Սև ծուխը դուրս եկավ ծխնելույզից` ստեղծելով յուղոտ հետք
գետի վերևում: Մի կողմի թեքվելով` նավը դանդաղորեն հեռացավ նավահանգստից:
Այդ պահին Նդայան մտածեց, որ միգուցե այլևս երբեք չի տեսնի այս մարդկանցից մի
քանիսին և իր տունը: Նյոտան չէր լացում, նա ուրախ էր, ինչպես բոլորը: Փոքրիկ աղջիկը,
որին օգնում էր նա, հնարավորություն էր ստացել: Դա հազվադեպ հնարավորություն էր`
անել ինչ-որ հատուկ բան, և տեսնել աշխարհը, հնարավորություն, որ միայն մի քանիսն
էին իրենց համայնքում գտել:
-

Քո՛ւյր Մարիա, վախենում եմ, - ասաց Նդայան ֆրանսերենով:
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Քույր Մարիան իր թևերի մեջ առավ Նդայային: Նա գիտեր, որ Նդայայի կյանքը կտրուկ
փոխվելու էր, հուսով էր դեպի լավը:
-

Նդայա՛, դու միշտ էլ հատուկ ուսանող ես եղել: Դու աստծուց տրված պարգև ունես,

որ պիտք է օգտագործես մարդկանց օգնելու համար:
-

Բայց քույր, ես համոզված չեմ Բելգիայի մասին, միգուցե կորեմ այնտեղ:

Քույր Մարիան ծիծաղեց:
-

Նդայա, խնդրում եմ, մի՛ վախեցիր: Ես ամբողջ ճանապարհին քեզ հետ կլինեմ: Ես

թոշակի եմ անցնում իմ հայրենիքում` Գենթում, այնպես որ շատ հեռու չեմ լինի:
-

Որքա՞ն ժամանակ դա կտևի:

-

Մենք ճամփորդելու ենք Կոնգո գետով ներքև, դեպի մայրաքաղաք Լեոպոլդվիլ,

Լիվինգստոն ջրվեժի մոտ, հետո ավելի մեծ նավ կնստենք դեպի Բելգիա: Այնտեղ կլինենք
հոկտեմբերի վերջին:
Նդայան դեռ համոզված տեսք չուներ, բայց նա ավելի լավ էր զգում, քանզի այլևս
մարդկանց չէր տեսնում հետևում` Սթենլիվիլում:
-

Հիշո՞ւմ ես, ինչ պատմեցի քեզ… ինչպես էր Լեոպոլդվիլի նավահանգիստն

անվանակոչվել Սթենլիի կողմից ի պատիվ Բելգիայի Լոեպոլդ II թագավորի:
Նդայան ժպտաց և գլխով արեց:
«Քույր Մարիան, հիրավի, կրակոտ է իր ուսուցանելու մեջ: Աստված իմ, վախենում եմ:

Հուսով եմ` նա ճիշտ է գնալու համար: Տեսնես ինչպիսի՞ն է Բելգիան: Ես իսկապես
կկարոտեմ մորաքույր Նյոտային»:
Նավի շարժումից առաջացած զեփյուռը ծածանեց Նդայայի նոր նարնջագույն և
ոսկեգույն զգեստը: Դա Առաքելության քույրերի կողմից նվեր էր, որ հպարտ էին իրենց
սանով: Քույր Մարիան ստիպված էր բռնել իր գլխից թռչող գլխաշորը, բայց նա չէր
պատրաստվում թողնել այդ վայելքի ազդեցությունը` ազատությունը, որ նա զգում էր իր
առջև փռված լայնատարած գետից:
Իր մեջ պարունակվող օրգանական նյութերից և տիղմից Կոնգո գետը կանաչ էր ու
շագանակագույն: Խիտ ջունգլին, որ խաղահրապարակ էր եղել, հանկարծակի դարձավ
փարթամ, կանաչ սաղարթի անհասկանալի արգելք, գետի յուրաքանչյուր կողմում: Լսելով
շոգեքարշի միալար չագ-չագ-չագ աղմուկը՝ Նդայան զգում էր, որ իր կյանքը փոխվում է
գետի ամեն մի անցած կիլոմետրի հետ:
Բելգիական Կոնգոյի արևելքում կար մի մեծ և խորհրդավոր լիճ: Տարիների ընթացքում
հետազոտողները ենթադրել էին, թե որտեղ էր նշանավոր Նեղոս գետի աղբյուրը: Թվում
էր` Վիկտորիա լճի բացահայտումը պատասխանեց նրանց հարցին, բայց քույր Մարիան
հիշեցրեց դասարանին, որ նույնիսկ այն ուներ իրեն սնող գետերը: Դեյվիդ Լիվինգստոնն
ու Հենրի Սթենլին միասին շարունակեցին տեղանքի ուսումնասիրումը մինչև ուելսացին
բացահայտեց, որտեղ էր Սպիտակ Նեղոսը թողնում Վիկտորիա լիճը` նրա հյուսիսային
ափերին:

103

Գետանավ

առաջանալուն

համընթաց

Նդայան

հիշում

էր

քույր

Մարիայի

նկարագրությունը, որ Նեղոս գետն Աֆրիկայի ամենամեծ լճից սկիզբ առնելով` հոսում էր
դեպի հյուսիս, որտեղ արևադարձային բուսականությունն աստիճանաբար նոսրանում էր
և փոխարինվում Սադդ կոչվող մի մեծ ճահճով: Նա պատկերացրեց թփերի առավել չոր
բնապատկերով, և հետո Սուդանի չոր հողերով անցնող գետը. կյանք պարգևող ջրեր:
Հանդարտ Սպիտակ Նեղոսը, անցնելով հազարավոր կիլոմետրեր մեծ Վիկտորիա լճից,
հանդիպում էր ավելի ագրեսիվ Կապույտ Նեղոսին, որ հոսում էր Եթովպիայի լեռներից.
բազմագույն ջրերի մի գետախառնունք Խարթումում, Սուդանի մայրաքաղաքում: Միասին
այս գետերը կազմում էին աշխարհի ամենաերկար գետը, մինչև որ, ի վերջո, անցնելով
Եգիպտոսի հնագույն հողերի միջով, լցվում էր Միջերկրական ծով:
Իտալացի դիկտատոր Բենիտո Մուսոլինին Լիբիայի և Սուդանի անապատների միջով
առաջ մղեց բեռնատար և զրահապատ մեքենաներով իր զորքերը: Ընդգծված կզակով և
նոսր մազերով, ինքնահավան ու հպարտ կեցվածքով տղամարդը սիրում էր շքերթել
անթերի տեսք ունեցող համազգեստով` ցուցադրելով իր ռազմական ծագումը:
Եվրոպայում ֆաշիստական շարժման աճի մի մաս լինելով` հիսուներկուամյա
իտալացի դիկտատորը ձգտում էր ստեղծել նոր Հռոմեական կայսրություն, որ կաջակցեր
իր նացիստ ընկերներին Գերմանիայում: Տարիներով Մուսոլինին ծրագրել էր գրավել
Եթովպիան` մեծացնելով իր գաղութային ձգտումները Աֆրիկայում, և այժմ պահը եկել էր:
Նա Խարթումից հետևեց Կապույտ Նեղոսին` մխրճվելով եթովպիական կայսր Հեյլի
Սելասիի կանաչ, լեռնային երկրի կենտրոնական շրջանը:
Թեև եթովպիական զորքերը բաղկացած էին ավելի քան կես միլիոն մարդկանցից,
նրանց սարքավորումները հնացած էին: Իտալացիներն ունեին առավել գերազանց
զենքեր, ներառյալ ինքնաթիռներ և զրահապատ մեքենաներ: Առավելությունը միշտ էլ
իտալացիների կողմն էր: Բայց բաժակը լցվեց, երբ Մուսոլինին օգտագործեց թունավոր
մանանեխի

գազ՝

ոչնչացնելու

համար

իրենց

երկիրը

պաշտպանել

փորձող

եթովպիացիներին: Նրանք ընկան ճանճերի նման. հետևանքն ահավոր էր: Ավելի քան
երկու հարյուր հազար եթովպիացիներ զոհվեցին` քսան ամեն մի իտալացու դիմաց:
Այստեղ միայն մեկ ելք կարող էր լինել:
Հեյլի Սելասին փախավ Լոնդոն` օգնություն աղերսելու Միջազգային հանրությունից.
ոչ ոք չեկավ: Աշխարհի լուռ արձագանքն անակնկալ չէր: Աֆրիկան այդ ժամանակ
գաղութների խառնուրդ էր` վերահսկվող եվրոպական տերությունների կողմից, այնպես
որ ցանկացած բարոյախոսություն կլիներ կեղծավոր նրանց կողմից, ովքեր ընդգրկված
էին ուրիշների նկատմամբ ստրկության, շահագործման և գերիշխման մեջ մայրցամաքում:
Այսպես կոչված «քաղաքակիրթ» աշխարհը լուռ ականատես դարձավ ևս մեկ սպանդի,
ինչպես արեցին հայ ժողովրդի սպանդի ժամանակ: Այդ քայլով այն սխալ ազդանշան տվեց
բռնակալ

առաջնորդներին,

որոնք

բռնությունը

միջոց

էին

տնտեսական և եսասիրական առավելություն թույլերի նկատմամբ:
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համարում

շահելու

Իտալացիների հաղթանակը ոգեշնչեց Մուսոլինիին հայտարարելու. «Վերջապես

Իտալիան ունի իր կայսրությունը»:
Իտալական կայսրությունն Աֆրիկայում ճանաչվեց Ճապոնիայի կայսրության կողմից
միևնույն

ժամանակ,

ճապոնացիների

երբ

Իտալիան,

Մանչուրիայի

որպես

բռնազավթումը:

փոխհատուցման
Իտալիայի

ակտ,

ճանաչեց

կայսերական

շահերը

խրախուսված էին, և իտալացիներն էլ ցնծում էին: Մյուս կողմից, Բրիտանական
կայսրությունը տագնապով հետևում էր Եթովպիայի իտալացիների կողմից նվաճմանը:
Բրիտանական շահերին Եգիպտոսում միշտ էլ սպառնում էին իտալացիները Լիբիայում,
բայց հիմա Քենյայի բրիտանական գաղութը նույնպես խոցելի էր իտալական զորքերից
Եթովպիայի հյուսիսում: Դա Չերչիլի նման քաղաքական գործիչներին խթանեց գործի
անցնելու:
Շոգ ու չոր էր. նարնջագույն արևն իջավ մեծ աղի լճի վրա դեպի արևմուտք` որպես
շողացող գունդ արտացոլվելով ծփացող ջրում: Քամին թափահարեց ավազը նեֆրիտի
գույնի լճի արևելյան եզրագծի մոտ: Փիրուզագույնն առաջացել էր անապատի արևի տակ
լողացող և ծաղկող ջրիմուռներից: Ռուդոլֆ լիճը, գտնվելով Մեծ Ճեղքվածքի կիրճում` մի
հսկա ճեղքվածք, որ ձգվում էր հազարավոր կիլոմետրեր դեպի Կարմիր ծով և Հորդանան,
ծածկում էր Եթովպիայի և Քենիայի սահմանները: Այն աշխարհի ամենամեծ, աղի
անապատային ջրային մարմինն էր` մի անհյուրընկալ միջավայր, որտեղ ժայռերի
արանքում, ափի երկայնքով կարիճներն ու օձերն էին բնակություն հաստատել: Ավելի մեծ
վտանգ

սպասում

էր

ջրում`

Նեղոսի

զարհուրելի

կոկորդիլոսները,

վեց

մետր

երկարությամբ, որ եկել էին շատ վաղուց, երբ լիճն ավելի մեծ էր եղել և, հավանաբար,
միացած էր Սպիտակ Նեղոսին:
Այն միշտ չէր, որ այդպես անհյուընկալ վայր էր եղել: Ավազների տակ գտնվում էին
վաղ մարդկության նախնիների ոսկորները:
Մարդկայնություն` ո՞վ ենք մենք: Հարցին միգուցե Փիթերը պատասխաներ`
ուսումնասիրելով մարդկության ծագումը և գոյատևումը, սակայն 1930-ականներին ոչ ոք
չգիտեր, որ Հոմո հաբիլիս կամ «հմուտ մարդ» կոչվող հնագույն աֆրիկացիները 2.3 միլիոն
տարի առաջ, Պլեյստոցենի ժամանակաշրջանում թափառել էին այստեղ: Այն ժամանակ
հողը բերրի էր, և Ռուդոլֆ լիճն էլ, որ հետագայոմ վերանվանվել էր Տուրկանա,
քաղցրահամ: Հնագույն հոմինիդները դեռ չէին բացահայտել ինչպես կառավարել կրակը,
բայց

օգտագործել

էին

քարե

էլեմենտար

գործիքներ:

Չնայած

դրան,

քարե

հարմարանքներն այնքան զարգացած չէին, որ օգնեին պաշտպանվելու մեծ ատամնավոր
կատու դինոֆելիսից, որ որսացել էր Հոմո հաբիլիսին, ինչպես այլ զոհերին: Միլիոնավոր
տարիներ տևեց հասնելու

զարգացման

այս

աստիճանին,

և դեռ

մարդկության

ճակատագիրը կախված էր վտանգավոր միջավայրում ապրող միայն մի քանի հազար
հոմինիդներից: Այն ժամանակ Արևելյան Աֆրիկան հեշտությամբ կարող էր ականատես
լինել մարդկության ոչնչացմանը:
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Մուսոլինին չէր հետաքրքրվում հնագույն մարդկության ուսումնասիրությամբ`
հնամարդաբանությամբ, և ոչ մեկն էլ չգիտեր, որ Հոմո հաբիլիսը գոյատևել էր ծանր
պայմաններում` քոչելով այս վայրերում, որ հիմա իր զինվորներն էին գրավել: Այս
մարդկանց գաղտնիքներն իրենց հետ միլիոնավոր տարիներ թաղված էին հողի տակ`
մարդկության ծագումը որպես տեսակ: Նրանք մի փոքր ավելի երկար պիտի սպասեին
բացահայտվելու համար:
Գեղեցիկ օր էր Հնդկական օվկիանոսում: Արևը շողում էր, և քամին մեղմորեն հրում էր
մոխրագույն ռազմանավը, երբ այն հայտնվում էր հերթական ալիքի վրա: Ծովային
ենթասպա Ջեք Թոմփսոնի համար ամենամեծ խնդիրը շոգն էր և խոնավ օդը, երբ նրանք
մտան արևադարձային գոտի: Նա մեխանիկ եղել էր ՆՄԱՆ Ավստրալիա ռազմանավում,
նախքան ուղարկվելը նավարկություն սովորելու, առարկա, որի նկատմամբ սեր ուներ:
Ծանր հածանավը, տաս տարուց փոքր տարիքով, ավստրալիական նավատորմի
առաջադեմ ռազմանավն էր` ութ 200մմ-անոց զենքերով:
Ջեքի ընկեր նավաստի Ջոնի Ստյուարտն անց էր կացրել անցած տարին ՆՄԱՆ

Կանբերրայի վրա, նույնպես որպես մեխանիկ: Տախտակամածից ներքև լինելն իր
առավելություններն ուներ` աղի և արևի տակ ավելի քիչ գտնվելը, բայց յուղի հոտին ու
մշտական դխկոցին սովորելու համար ժամանակ էր պահանջվում: ՆՄԱՆ Կանբերրան
հսկում էր Խաղաղ օվկիանոսում, այնպես որ, որոշ ժամանակ, Ջեքը լուր չուներ Ջոնիից:
Կամրջակից Ջեքը նայում էր հորիզոնում, ծովից բարձր կանաչ անտառապատ
լեռներին Մադագասկարի հետնամասում: Նավն անցնում էր աֆրիկյան մեծ կղզու
հյուսիս-արևելյան մասով, իրենց ճանապարհին Արևմտյան Ավստրալիայից դեպի
Մոմբասա, Քենիայում: Հարավ-արևելյան քամիները սառեցնում էին Ջեքի ճակատի
քրտինքը:

Նույն

քամին

պարբերաբար

անձրևաբեր

ամպեր

էր

նետում

դեպի

Մադագասկարի լեռները, որի արդյունքում արևելյան մասում արևադարձային ջունգլիներ
էին, իսկ արևմտյան մասում` չոր եղանակ:
Ջեքը շատ բան չգիտեր Մադագասկարի մասին: Հրամանատարը նշել էր, որ այնտեղ
վաղուց ծովահեններ են եղել և արաբ ստրկավաճառներ, բայց այժմ Ֆրանսիայի տարածքն
էր: Նա լսել էր, որ այնտեղ բաոբաբ կոչվող հսկայական ծառեր կային, որ կարծես աճում
էին գլխնիվայր` ճյուղերը ցցված հաստ բնի վերևում, և լեմուր կոչվող փոքրիկ
կապկանման կենդանիներ` կղզուն բնորոշ:
«Արտասովոր կենդանիներ են, ինչպես Ավստրալիայում», - մտածեց Ջեքը:
Իտալական

ներխուժումը

միգուցե

տեսանելի

ալեկոծում

չէր

առաջացրել

դիվանագիտական ասպարեզում, բայց մի ներքին մտահոգություն կար Բրիտանական
կայսրության սահմաններում: ՆՄԱՆ Ավստրալիան և նրա ուղեկից նավերը Քենիային
մատակարարելու համար ռազմամթերք և ավստրալիական անասուններ էին կրում:
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Ջեքը ժպտաց: Զավեշտալի էր, կանգնած նավի կամրջակին, դիտել ռազմանավի
առաջխաղացմանը Հնդկական օվկիանոսի լազուրի միջով: Ահա այս պահերին էր, որ նա
չէր կարոտում չոր ցամաքային կյանքին Ավստրալիայում:
Ջեքը հնարավորություն ուներ դառնալու լեյտենանտ, եթե շարունակեր տպավորել
հրամանատարին: Նա զգում էր, որ ուներ ղեկավարելու հմտություն, եթե իրեն
հնարավորություն տային, տղամարդիկ էլ թվում էր հպատակվում էին նրան: Միակ
խնդիրն այն էր, որ հրամանատարն այնքան էլ գոհ չէր, կամ առնվազն ցույց էր տալիս
այդպես, երբ վերջին անգամ Ջեքը կատակեց:
«Դա ծիծաղելի էր»:
Հետևելը խոհարարի կարմիրի փոխվող դեմքին, երբ նա գլխի ընկավ, որ դոնդողե
դեսերտը համեմված էր կծու չիլի պղպեղով: Արցունքները վազեցին խոհարարի այտերով,
և նրա քիթը կաս կարմիր կտրեց: Նա հևաց՝ ձեռքն առնելով մոտակա խմիչքը, կարծես մեկ
շաբաթ չէր խմել: Սեղանի շուրջ նստած ողջ անձնակազմը պտտվեց տեսնելու, թե ինչումն
էր բանը: Ջեքը ոչինչ չկարողացավ իր հետ անել՝ ծիծաղն աճեց նրա ներսում և տարածվեց
սենյակի շուրջ: Հետո խոհարարը, ցավալի արտահայտությամբ, նայեց վեր` ուղիղ Ջեքին:
-

Ես քո… - խոհարարը հայհոյեց ավստրալիական ծանր ակցենտով, թեև Ջեքից

պաշտոնով ցածր էր:
Մոմբասայում մթերքի բեռնաթափման ընթացքում Ջեքը գնաց լողալու: Նա իջնում էր
պարանե սանդուղքով, որ ձգվում էր նավի տախտակամածից մինչև մեկնարկը:
Անսպասելի, երբ նա մի քանի մետր էր ջրից բարձր, այն դուրս սահեց: Հնդկական
օվկիանոսը տաք էր, բայց ջրի հետ բախումը կարճ ժամանակով դուրս հանեց նրան
հավասարակշռությունից` բերանն էլ լցվեց աղի ջրով: Լողալով դեպի մակերես` նա նայեց
դեպի վեր խոյացող նավին: Խոհարարի դեմքի քմծիծաղն ասաց նրան այն, ինչ որ նա
պետք է իմանար:
Ջեքի մեջ եղած տղան որպես ճնշմանը դիմակայելու ճանապարհ տեսավ ծիծաղը, որ
լավ բան էր` ձեռք բերված նրա անցած կոպիտ պարապմունքներից և առջևում սպասվող
խնդիրներից: Նավատորմում մանրախնդրության համար տեղ չկար, և այն սթրեսը
հանելու լավ միջոց էր:
Վերջերս

բրիտանական

բանակում

բոլորը

մտահոգված

էին

խորհրդային

կոմունիստների ընդարձակմամբ, որն էլ ՆՄԱՆ Ավստրալիայի կառուցման պատվերի
պատճառներից մեկն էր հանդիսացել: Բայց այս օրերին Ավստրալիան ուներ ավելի մեծ
մտահոգություններ Ճապոնական կայսրության վերաբերյալ: Նրանք կառուցում էին
«կապույտ ջուր» օվկիանոս գնացող նավատորմ` համապատասխանելու Բրիտանական
կայսրության և Ամերիկյան նավատորմին, իսկ գերմանացիներն էլ զբաղված էին իրենց
ուժերի կառուցմամբ Եվրոպայում:
Ջեքին թվում էր, որ հայրենասիրության տակ ծպտված եսասիրությամբ դրդված
հավակնությունը և հզորության համար մրցակցությունը կարող էր ավարտվել միայն
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մարդկային տառապանքներով: Միայն ժամանակը կասի, թե պատերազմի ամպերն այժմ
կվերածվեն կայծակի կամ կմաղվեն, ինչպես կույտ-կույտ ամպերը:
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ԳԼՈՒԽ 9: ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՁԳՏՈՒՄԸ
Շուրջ 100000 ցնցված երկրպագուների գոռոցը լցրել էր Բեռլինի Օլիմպիական
մարզահամալիրը: Նացիստական դրոշակները ծածանվում էին թարմ զեփյուռից: Արևը
շողշողում էր հպարտ Գերմանիայի վրա՝ առաջ մղված դեպի հայրենասիրական
ջերմեռանդություն մի մարդու կողմից, որ վճռել էր վերականգնել հանրապետության
մեծությունը

Համաշխարհային

պատերազմին

հաջորդող

Վերսալի

պայմանագրի

խայտառակությունից հետո:
Տարվա սկզբին Բավարիայում (Արևելյան Գերմանիա) Ձմեռային Օլիմպիական
խաղերում ունեցած հաջողությունից հետո, 1936թ.-ի Ամառային Օլիմպիական խաղերով
ևս մեկ հնարավորություն էր ընձեռնվում ցուցադրելու սպիտակ գերմանական ռասայի
առավելությունը: Դա առաջին Օլիմպիական խաղերն էին, որ լուսաբանվեցին ուղիղ
եթերում, և Հիտլերը լի էր Եվրոպայում Գերմանիայի վերածնվող ուժը պահպանելու
հաստատակամությամբ:
Հիտլերը սիրում էր ուշանալ և պահել մարդկանց սպասողական դրության մեջ: Նա
սիրում էր նաև մարդկանց սպառնալից դադարով պահել գուշակությունների մեջ:
Վերջապես, բավականին ցածրահասակ, համազգեստավոր մարդն իր շքախմբի հետ
մտավ մարզադաշտ: Նրա անսասան նեղ աչքերն ուղղվեցին լռակյաց ամբոխին: Նրա
յուրահատուկ նեղ սև բեղերն ընդգծվում էին չարագուշակ բերանի վերևում:
Ծնված լինելով Ավստրիայում` Բավարիայի սահմանին մոտ գտնվող մի փոքրիկ
լեռնային

քաղաքում,

Հիտլերի

աշխարհընկալումը

գունազարդվել

էր

հոր

հետ

թշնամական հարաբերություններից, իր խիստ դպրոցից և Մեծ պատերազմում ձեռք
բերած զինվորական փորձից: Այդ հակամարտության ընթացքում նա պարգևատրվել էր
խիզախության համար և վիրավորվել էր Սոմմեի սարսափելի ճակատամարտում:
Գերմանիան

կրկին

ընդլայնելու

առանձնահատկություններն

էին

իր

ձգտման

մեջ

նպատակաուղղվածությունը,

նրա

գլխավոր

եսասիրությունը

և

բացարձակ անողոքությունը: Հիտլերը հավատում էր, որ Գերմանիան հետ էր գնացել իր
սեփական առաջնորդների և մարքսիստների կողմից, որ բերդում գրված «Իմ պայքարը»
գրքում առաջ էին բերում ծայրահեղ ազգայնամոլ հայացքներ:
Նացիստական կուսակցության աճը Գերմանիայում առաջացրեց աշխարհի խիստ
բևեռացված տեսակետ: Գերմանիայում այլախոհ ձայներ էլ կային, որ զգուշացնում էին
ատելության վրա հիմնված քաղաքականության վտանգի մասին: Սակայն միլիոնավոր
գերմանացիներ էին աջակցում նրան: Եվրոպայում Գերմանիայի գերիշխանության վրա
հիմնված «Նոր հրամանի» hաղորդագրությունը գրավիչ էր: Գերմանիան ինքն իրեն
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տեսնում էր որպես Համաշխարհային պատերազմի մոխիրներից վեր հառնող ֆենիքս, որ
իր ճիշտ տեղը պիտի գրավեր:
Մարզիկները կանգնած սպասում էին, մի քանիսը նյարդայնորեն թափ էին տալիս
իրենց ձեռքերը լարվածությունը հանելու համար, մինչև Ֆյուրերը նշան արեց սկսելու և
նստեց: Ամբոխն արձագանքեց նացիստական ողջույնով` «Սեյ Հեյլ»: Օրհներգը տարածվեց
մարզադաշտով, ասես զայրացած որոտ:
Հիտլերը մտքում շատ բան ուներ: Եվրոպան իրարանցման մեջ էր: Բայց դա այն էր,
ինչը դուր էր գալիս Հիտլերին, այնպես որ հին դաշինքները կարող էին վերափոխվել նրա
օգտին: Մարտ ամսին նրա զինվորները գրավեցին Ռեյնլանդը` Հռենոս և Մոզել գետերի
երկայնքով բերդերի և խաղողի դաշտերի հեքիաթային երկիրը, բայց Ռուր հովտի
արդյունաբերական հզորությունն էր, որ իսկապես հետաքրքրում էր Հիտլերին:
Այժմ գերմանական ուժերը կրկին անգամ ուղիղ Ֆրանսիայի սահմանի մոտ էին:
Հիտլերը գիտեր, որ ֆրանսիացիները կբողոքարկեին Վերսալի պայմանագրի կոպիտ
խախտման դեմ, բայց դա նրան չէր հետաքրքրում: Նա հավատում էր, որ ֆրանսիացիները
վախեցած էին պատերազմից և ոչինչ չէին անի նրան կանգնեցնելու համար: Նա ճիշտ էր:
Հուլիսին սկսվեց Իսպանական քաղաքացիական պատերազմը: Դա Խորհրդային
Միության կողմից Հանրապետական կառավարությամբ աջակցվող պատերազմ էր, երբ
Հիտլերն ու նրա իտալացի դաշնակից Մուսոլինին էլ աջակցում էին գեներալ Ֆրանցիսկո
Ֆրանկոյի ապստամբ նացիոնալիստներին: Գերմանիայի համար դա հնարավորություն էր
փորձարկելու իր վերջին զենքերը՝ Յունկերս Յու-87 Ստուկա ռմբակոծիչները վայրասլաց
թռիչքի ընթացքում, և հակազդել կոմունիզմի տարածմանը:
Իսպանական քաղաքացիական պատերազմը ավելի մեծ իշխանության հասնելու
նպատակով կայացած «Մեծ տերությունների»՝ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և
Խորհրդային Միության միջև մղվող պայքարի մի մասն էր կազմում: Դա քսաներորդ դարի
Եվրոպական

քաղաքական

դաշտում

սոցիալիստական

կառուցվածքի

մի

ձև

պարտադրելու գաղափարական ճակատամարտ էր, այն է` կա՛մ կոմունզմ, կա՛մ
ազգայնամոլություն: Վերջնական արդյունքը հասարակ ժողովրդի համար գրեթե նույնն
էր` կենտրոնացված վերահսկում, բռնատիրական համակարգ, որ թույլ էր տալիս մի փոքր
անհատական ազատություն և դաժանորեն ճնշում տարակարծությունը:
Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները մտահոգությամբ լսում էին աճող
պատերազմի հռետորությանը, սակայն յուրաքանչյուր ազգում էլ կային մարդիկ, ովքեր
առաջարկում էին, որ ավելի լավ դիրքը խաղաղության ձգտելն էր կամ նույնիսկ
չեզոքությունը: Հիտլերի համար անվճռականությունը մեծ խաղի մասնիկն էր, և այժմ նա
ուշադրության կենտրոնում էր: Նա իր բռնապետությունը համարում էր կոմունիզմի
չարիքից և անցյալի թույլ կառավարությունից գերմանացիների ազատության մի ձև:
Ջեսսի Օուենսը կանգնել էր Բեռլինի Օլիմպիական մարզահամալիրի կենտրոնական
ասպարեզում. մկաններն ալեկոծվում էին ակնկալիքից: Նա տաս երեխաներից փոքրն էր,
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որ ծնվել էլ մի աղքատ ընտանիքում, Ալաբամայում, Միացյալ Նահանգների արևելք:
Լինելով ընդամենը 75 կիլոգրամ՝ նա միաժամանակ ուժեղ մարմնամարզիկ էր, որ
նպատակ ուներ ապացուցել դա:
Չնայած

յոթանասուն

քաղաքացիական
առանձնացված

տարի

պատերազմին,
մնալ

առաջ

արևելքում

տեղի

աֆրո-ամերիկացիները

սպիտակամաշկ

ամերիկացիներից:

ունեցած

դեռ

Ամերիկյան

շարունակում

Օուենսը

նկատեց,

էին
որ

նացիստական Գերմանիայում ռասայական խտրականությունն ավելի վատ էր, թեև նրան
տրվել էին իր ռասային սովորաբար չտրվող մի շարք արտոնություններ: Այստեղ նա
տեսավ, որ հրեաները, թխամորթները կամ նրանք, ովքեր չէին համապատասխանում
ճիշտ

մոդելին,

ենթարկվում

էին

աճող

բռնության

և

մարդկային

տարրական

իրավունքների անբավարարության:
Օգոստոսի երրորդ օրն էր, և Օուենսը մեկնարկային դիրքով իր սեպավոր կոշիկները
խրեց ավազի մեջ: Նա հանգիստ էր, քրտինք էր կաթում կարճ, սև մազերից: Նման
հանգամանքներում դա զարմանալի էր, բայց ոչ այնպիսի անձնավորության համար, ով
պայքարում էր այն ամենի համար, ինչ ուներ՝ աշխատելով ոչ լրիվ աշխատանքային օր,
որպեսզի վճարեր դպրության համար: Ամբոխը հառաչեց, երբ նրա պայթուցիկ ուժը հրեց
նրան վազքուղով ներքև: Միայն 10.3 վայրկյան անց ամերիկացի կարճավազորդը կոտրեց
Հիտլերի և նրա ազգայնամոլների հույսը` ցուցադրելով մոլի վազք 100 մետրի վրա:
Հիտլերը խոժոռվեց և արագորեն հեռացավ մարզահամալիրից: Չնայած Հիտլերն
արհամարհեց Օուենսին, ամբոխը ծափահարում էր աշխարհի ամենաարագաշարժ
մարդուն:
Հաջորդ օրը երկար ցատկի մրցույթին Օուենսը անմխիթար հայացքով նստել էր հողին:
-

Լա՞վ ես Ջեսսի, - հարցրեց գերմանացի երկար ցատկի մարզիկ Լուզ Լոնգը:

Լոնգը քսանմեկ տարեկան, 1.84 մետր հասակով, շեկ մազերով չափազանց բարեկազմ
մարզիկ էր, որ Հիտլերը ցանկանում էր գովազդել աշխարհին: Լոնգն արդեն սահմանել էր
օլիմպիական ռեկորդ 7.87 մետր նախնական մրցակցության տուրերում:
-

Արդեն երկու սխալ… ևս մեկը, և ես դուրս կմնամ եզրափակիչից: Չեմ

հասկանում… Ես ամիսներով պարապել եմ, բայց միևնույն է շարունակում եմ սահմանն
անցնել:
-

Ջեսսի՛, գիտեմ, դու ունակ ես ցատկելու ավելի քան 7.15 մետրը: Ինչո՞ւ նպատակ

չես դնում մինչև տախտակը` քեզ տալով որոշ ազատություն:
Օուենսը վեր նայեց իր վրա խոյացող Լոնգի բարձր կազմվածքին՝ տարակուսելով, թե
ինչու էր իր գլխավոր մրցակիցն օգնում իրեն: Նա Լոնգին հանդիպել էր միայն
Օլիմպիական խաղերը սկսելու պահից, բայց գիտեր, որ նա Եվրոպայի երկար ցատկի
ռեկորդակիրն էր:
«Այս մարդը պատվավոր մարմնամարզիկ է, հատկապես այստեղ` նացիստական

Գերմանիայում»:
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-

Շնորհակալ եմ, Լո՛ւզ, այդպես էլ կանեմ:

Օուենսը հերթի կանգնեց իր մոտեցող վազքի համար` մարմինը ասես ինչպես
զսպանակ, աչքերն էլ սևեռած եզրագծից առաջ մի կետի, որ Լոնգն էր առաջարկել: Նա
ակնթարթորեն առաջ նետվեց`սկզբում երկար քայլքերով, մինչև հաջորդ շունչ քաշելը` մի
կարճ, ծանր ներշնչումով լցնելով թոքերը: Նա հասավ ցատկի կետին, շտապելով դրեց իր
աջ ոտքը և թռավ օդի միջով: Նման արագության տակ փափուկ վայրէջք չէր կարող լինել:
Բախումից ավազը ցրվեց օդի մեջ: Բայց երբ վեր նայեց, Ջեսսին տեսավ, որ հեշտությամբ
որակավորվել է:
-

Գերազանց է, Ջեսսի՛: Արի՛, տեսնենք ինչ ունես եզրափակիչի համար, -

բացականչեց Լոնգը:
-

Շնորհակալություն, Լո՛ւզ: Ես իսկապես գնահատում եմ այն, ինչ արեցիր ինձ

համար:
Օլիմպիական երկար ցատկի եզրափակիչն սկսվեց, և Օուենսը զարմանալիորեն
հանգիստ էր: Նա իր տարերքի մեջ էր, երբ մարզիկները տաքանում էին: Քրտինքը կաթում
էր նրա ճակատից, բայց Օուենսը, մարմինը հանգստացնելու համար, դիտավորյալ
դանդաղեցնում էր իր շնչառությունը:
Ամբոխը լարված դիտում էր, քանզի ամերիկացի և գերմանացի մարզիկները
հավասարվում էին միմյանց ամեն մի ցատկից հետո, բայց Օուենսն այդպես էլ դեռ չէր
գերազանցել Լոնգի ցատկի ռեկորդային նվաճումը: Ինչպես անհամար անգամ կատարել
էր

նախկինում,

նա

խրեց

իր

կոշիկները

մեկնարկային

մասում

և

մտովի

նախապատրաստվեց իր ցատկին: Նա պատկերացրեց իր ցատկը շատ ավելի առաջ, քան
իր արագությունը փաստորեն կտաներ իրեն մրցուղով ներքև և առաջ կմղեր տախտակից:
Այդ պահին թվաց աշխարհը շարժվում էր դանդաղացված կադրով: Բախվելով
տախտակին իր աջ ոտքով, մի քանի միլիմետր հեռու տուգանային գծից` նա միասին հրեց
երկու թևերն ու ոտքերը և թռավ ավազի երկայնքով: Երկու ոտքերով միաժամանակ
բախվելով առջևում` Օուենսը, մինչև ձեռքերը գետնին դնելը, հակվեց առաջ, հետո ծալեց
աջ ծունկը: Դա նոր համաշխարհային ռեկորդ էր` 8.08 մետր և ոսկե մեդալ:
-

Դու արեցի՛ր դա: Ես գիտեի, որ դու կանես դա, - Լոնգը երջանիկ ժպտաց, նա

առաջինն էր, ով շնորհավորում էր Օուենսին, որ դեռ բարձրանում էր ավազից, որտեղ
վայրէջք էր կատարել:
-

Լո՛ւզ, դու արծաթը շահեցիր, բայց ես հաղթեցի քեզ միայն քո խորհրդի շնորհիվ:

-

Ո՛չ, դու հաղթեցիր ցատկի մեջ դրված ջանքիդ շնորհիվ:

Երկու մարզիկները դիրք բռնեցին լուսանկարվելու համար և քայլեցին ձեռք ձեռքի
տված հաղթողների հարթակից: Դա մի սուր պահ էր, խորհրդանշական իմաստով, որ
չվրիպեց նացիստների աչքից: Օուենսը գիտեր, որ Լոնգի համար Հիտլերի առջև սևամորթի
հետ ընկերանալը հսկայական քաջություն էր: Այդ պահին նա հասկացավ, որ ոչ բոլոր
գերմանացիներն

ունեն

Հիտլերի

ծայրահեղ
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տեսակետները:

Դա

անհատական

հաղթանակի պահ էր այդ ժամանակվա Գերմանիայում տարածվող պառակտիչ
քաղաքականության նկատմամբ:
Հիտլերի Գերմանիայի գերազանցության օլիմպիական ցուցանմուշը զավթվել էր
եզակի աֆրո-ամերիկացու կողմից: Չորս ոսկե մեդալները Օուենսին դարձրին 1936թ.-ի
Օլիմպիական խաղերի ամենահաջողակ մարմնամարզիկը: Նա օլիմպիական ոչ մի
արարողության ժամանակ պաշտոնապես չճանաչվեց Հիտլերի կողմից, բայց Օուենսի
համար դա անսպասելի չէր:
Անսպասելին իր սեփական առաջնորդ` նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտի պահվածքն
էր: Երբ աշխարհի հռչակավոր մարզիկը հաղթանակորեն վերադարձավ Միացյալ
Նահանգներ, Ռուզվելտը չշնորհավորեց նրան: Նախագահը հավատում էր, որ եթե իրեն
տեսնեին

սևամորթի

մեծարելիս,

դա

կարող

էր

վտանգել

արևելյան

Միացյալ

Նահանգներից եկող ձայներին: Ռուզվելտը հաստատուն հաղթանակով վերընտրվեց
երկրորդ նախագահական շրջանին, բայց այն դառնահամ թողեց Ջեսսիի բերանում իր
ողջ կյանքի ընթացքում:
1940թ.-ի Օլիմպիադան նախատեսված էր Տոկիոյում: Այժմ Հիտլերը Ճապոնիային էր
նայում իր հաջորդ քայլի համար: Հատուկ նախարար Յոախիմ ֆոն Ռիբենտրոպը և
Արտաքին գործերի նախարար Կոնստանտին ֆոն Նյուրաթը նստած սպասում էին
Ֆյուրերի ժամանմանը: Ռիբենտրոպը` Հիտլերի մոտ ընկերը, քառասուներեք տարեկան
նախկին գործարար էր` աշխարհի գործերի մասին լայնածավալ գիտելիքներով: Նա
նիհար, լուրջ դեմքով տղամարդ էր` իրար մոտ նստած աչքերով և կարճ մուգ մազերով. նա
նրանցից չէր, ում հետ կարելի էր կատակել:
Ռիբենտրոպից տասը տարի մեծ Արտաքին գործերի նա-խարար Նյուրաթի ուսերը
կծկված էին՝ ասես ծանրաբեռնված այն սարսափներից, որոնց, դիվանագետ լինելով,
ականատես էր եղել Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերի տեղահանության
ընթացքում: Իսկական դիվանագետ, նա զուսպ էր և տարիներով տուժել էր Ռիբենտրոպի
նման ռազմատենչ ազգայնամոլների ճնշումից:

Նա մտախոհ իր մատները տարավ

նոսրացող արծաթե մազերի միջով: Նա մտահոգված էր, որ ճապոնացիների հետ
պայմանագիրը կարող էր փչացնել հարաբերությունները Չինաստանի հետ, և ճապոնացի
ռազմական սպաների ձախողված հեղաշրջումն այդ տարի, ավելի վաղ, տալիս էր նրան
զգացողություն, որ Տոկիոն միգուցե անկայուն գործընկեր լիներ:
Հիտլերի

ժամանումն

ինչպես

միշտ

ծափահարությունների

խթան

էր,

երբ

նախարարները կանգնեցին զգաստ, մինչև նա կհրամայեր նրանց հավաքվել սեղանի մոտ:
-

Նստեք… նստե՛ք: Ուզում եմ ձեզ հետ խոսել Խորհրդային Միության դեմ մեր

դաշինքների մասին:
-

Մեյն Ֆյուրեր, ճապոնացիք ավելի լավ են կազմակերպված, քան չինացիները:

Նրանք քաղաքացիական պատերազմի մեջ են մեկը մյուսի դեմ: Ճապոնացիները
ոչնչացրել են չինական ուժերը Հյուսիսային Չինաստանում, - նկատեց Ռիբենտրոպը:
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-

Մենք Մանչուկուոն ճանաչե՞լ ենք արդեն, - հարցրեց Հիտլերը պահանջկոտ

եղանակով: Նյուրաթը մի տեսակ անհամբերություն նկատեց Հիտլերի դեմքին, որ
սարսափեցրեց նրան:
«Ինչպե՞ս ենք մենք նման հախուռն մարդուն ղեկավար ընտրել»:
-

Դեռ ո՛չ, մեյն Ֆյուրեր:

-

Դե ուրեմն արե՛ք, - հրամայեց Հիտլերը: - Ես արևելքում ուժեղ դաշնակցի կարիք

ունեմ Խորհրդային Միության դեմ: Ստալինը խստացրել է իր իշխանությունը, և օգնում է
Կոմինթերնին, որ սպառնում է մեզ:
-

Այո՛, մեյն Ֆյուրեր:

Կոմունիստ իտերնացիոնալիստները կամ «Կոմինթերն»-ը հիմնադրվել էր Լենինի
կողմից Ռուսական հեղափոխությունից հետո: Խորհրդային Միության կողմնակիցները
կանչվել էին միջազգային իշխող վերնախավի զինյալ տապալմանը և լայնատարած,
միջազգային

կոմունիստական

համակարգի

ստեղծմանը`

հիմնված

խորհրդային

գաղափարախոսության վրա:
-

Ստալինն ի՞նչ է անում: Լսել եմ նա վերացնում է իր պաշտոնյաներին, - հարցրեց

Ռիբենտրոպը:
-

Մեր դեսպանատունը զեկուցում է, որ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում Ստալինն իր

իշխանությունն

ամրապնդելու

համար

այլախոհներին

զտել

է

կոմունիստական

կուսակցությունից: Նրանք նկարագրում են անհեթեթ դատավարությունները Մոսկվայում,
որ մահապատժի կամ կալանավայրեր են ուղարկում հազարավոր տուժածների, պատասխանեց Նյուրաթը:
-

Մենք հիմա ունենք «Հռոմ-Բեռլին Առանցք»-ը Մուսոլինիի հետ, և Ճապոնիայի հետ

պայմանագիրն էլ կուժեղացնի հակախորհրդային հզորությունը, - ընդգծեց Ռիբենտրոպը:
-

Իսկ դու ի՞նչ ես մտածում, Նյուրա՛թ, - հարցրեց Հիտլերն անհամաձայնություն

բացառող տոնով:
«Եթե սա այն է, ինչ Ֆյուրերն է ուզում, ապա նա դա էլ կստանա», - մտածեց Նյուրաթը:
-

Մեյն Ֆյուրեր, հզոր գործընկերոջ ընտրությունը պարզ է: Լոնդոնը խճճված է…

նրանք ավելի շատ հետաքրքրված են Եվրոպայից դուրս իրենց կայսրության շահերի
պաշտպանմամբ, դրա համար էլ նրանք ձեռնպահ են մնում ուղղակի միջամտումից
իսպանական ընդհարումներին:
-

Կարծո՞ւմ ես նրանք չեն միջամտի, եթե մենք ստանձնենք Եվրոպան գլխավորելու

մեր բնական իրավունքը:
-

Բրիտանացիները հստակ ոչ մի ցանկություն չունեն պատերազմելու մեր հետ`

դատելով

Լոնդոնի

պատասխանի

բացակայությունից

Ռեյնլանդի

գրավմանը

և

Իսպանական քաղաքացիական պատերազմին:
-

Նրանք կրկին ոչինչ չարեցին, երբ Մուսոլինին գրավեց Եթովպիան, - Ռիբենտրոպը

մեջ բերեց քմծիծաղով:
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Նյուրաթը շարունակեց.
-

Նրանք նաև շեղված են հունվարին իրենց Ջորջ V թագավորի մահով, և նրա

հաջորդ՝ Էդվարդ VIII-ի գործողություններով:
-

Ի՞նչ նկատի ունես, - հարցրեց Հիտլերը:

-

Նրանք ասում են, որ նա բազմաթիվ հարաբերությունների մեջ է կանանց հետ, և

ներգրավված է քաղաքականության մեջ: Թեև բրիտանական առաջնորդների պահվածքը
ծիծաղելի է, կուզեմ շարունակել, ձեր թույլտվությամբ մեյն Ֆյուրեր, որ հարկավոր է
պայմանագիր

կնքել

նրանց

հետ`

նվազեցնելու

Լոնդոնի

հետ

պատերազմի

հնարավորությունը:
-

Պայմանագիրը բրիտանացիների հետ կուժեղացնի մեր դիրքը Ստալինի դեմ:

Համաձայն եմ:
-

Այո՛, մեյն Ֆյուրեր, - մեղմ պատասխանեց Նյուրաթը: Նա այժմ հստակորեն

հասկացավ, որ Հիտլերը չի օգտագործելու պայմանագիրը բրիտանացիների հետ
խաղաղությանը նպաստելու համար, այլ՝ որպես միջոց ակտիվորեն հետապնդելու
Գերմանիայի գերակայությանը Եվրոպայում, ներառյալ Խորհրդային Միությունը:
1936թ.-ի նոյեմբերի 26-ին Ճապոնիայի դեսպանը և Ռիբենտրոպը ստորագրեցին
«Հակակոմինթերն»

պայմանագիրը:

Գերմանիան

ավելի

էր

նմանվում

Հիտլերի

անհատական պաշտամունքի վրա կենտրոնացած տոտալիտար ազգի: Ֆյուրերը նույնիսկ
հայտարարեց, որ այժմ տաս տարեկան տղաների համար էլ էր պարտադիր «Հիտլերի
երիտասարդական շարժմանը» միանալը:
Նյուրաթի Էդուարդ VIII-ի նկարագրությունը պարզվեց ճիշտ էր: Թագավորը
դեկտեմբերի 11-ին հրաժարվեց գահից` ամուսնանալով մի հասարակ աղջկա հետ, որի
հետ սիրային հարաբերությունների մեջ էր: Հանկարծակի, Ջորջ VI-ը հայտնվեց
ուշադրության

կենտրոնում,

որպես

Բրիտանիայի

միապետ՝

մեծ

միջազգային

լարվածության պայմաններում: Նյուրաթն ընդամենը մի քանի ամիս դիմացավ`
փոխարինվելով Ռիբենտրոպով, քանզի Հիտլերը մտածեց շրջապատել իրեն անհոգի
տղամարդկանցով: Հաջողության հասնելով Ռեյնլանդի զավթման մեջ` Հիտլերը հայացքն
ուղղեց քարտեզին` նայելով արևմուտքում խոցելի հողերին:
Ցածր երկրները` Նիդերլանդները, Լյուքսեմբուրգը և Բելգիան, մշտապես օվկիանոսի
կողմից սպառնալիքի տակ էին: Դարերի ընթացքում ցածր տեղավորված հողերը ծովի
ջրով հեղեղվելուց պաշտպանելու նպատակով կառուցվել էին ամբարտակներ և
դամբաներ: Ափի երկայնքով ցրված հողմաղացները ծովից փչող քամու միջոցով ծովի
մակարդակից ցածր գտնվող շրջաններից ջուրը մղում էին վերև: Բերրի հողում աճում էին
հացահատիկ

և

անհամար

տարբեր

տեսակի

կակաչներ,

որոնցով

հայտնի

էր

Նիդերլանդները` զմրուխտյա կանաչ բնապատկերի երկայնքով ստեղծելով կարմիր,
դեղին, սպիտակ և նարնջագույն հատվածներ: Տեղավորված լինելով նյարդային
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Ֆրանսիայի և վստահ, ռազմատենչ Գերմանիայի միջև՝ օվկիանոսը միակ վտանգը չէր
Ցածր երկրների համար:
Նդայան կծկված նստած էր այգու նստարանին՝ հին բելգիական քաղաք Գենթում:
Սուրբ Բավոյի տաճարը և սուրբ Նիկոլասի եկեղեցին մի քանի հազար տարի հետ գնացող
կառույցների հետ տպավորիչ հետնապլան էին ստեղծում նրա շուրջ: Այս գեղատեսիլ
վայրում

զանգակատունը

միջնադարյան

մոտ

հարյուր

ժամանակաշրջանի

մետր

վեր

խոյացող

իր

գլխավերևում

երեք աշտարակներից մեկն էր: Դանդաղորեն

զանգակատան զանգերի ձայնը մարեց: Նդայան սիրում էր այս խաղաղ վայրը: Դա
հանգստության վայր էր, բայց ոչինչ չէր կարող համեմատվել Կոնգոյի բնական
գեղեցկության հետ:
Նա ճնշված էր, բայց փորձում էր ցույց չտալ դա անցորդներին: Ավելի դյուրին էր
թաքցնել անձայն լացը մեծ պիջակի և կապույտ շարֆի տակ, որ փաթաթել էր գլխի շուրջ
ցրտից պաշտպանվելու համար: Ցածր ամպերը կազմել էին անարտահայտիչ գորշ գորգ
վերևում, և արևը հազիվ մի ձանձրալի շող էր արձակում: Նդայան գիտեր, որ բախտավոր
էր, որ ճամփորդում էր, բայց կարոտել էր Կոնգոն: Այստեղ ամեն ինչ այնքան տարբեր էր
Աֆրիկայից, և այնքան ցուրտ:
-

Նդայա, ի՞նչ է պատահել, - ծանոթ ձայնը հարցրեց նրան: Նայելով վեր` նա իր

կողքին տեսավ քույր Մարիային, որ բռնեց իր ձեռքերը: Քույր Մարիան երկար դեղին
զգեստի վրայից մեծ դարչնագույն պիջակ էր հագել: Նդայայի համար դեռ տարօրինակ էր
իր նախկին ուսուցչուհուն միանձնուհու հագուստից դուրս տեսնելը:
-

Մրսո՞ւմ ես: Լա՞վ ես:

-

Քո՛ւյր, ներողություն: Ո՛չ, չեմ մրսում, դա չի… - Նդայան մի պահ կանգ առավ:

-

Հապա ի՞նչ է պատահել: Կարոտո՞ւմ ես Կոնգոն:

-

Այո… բայց նաև դժվարություններ ունեմ Բժշկության ֆակուլտետի կուրսերի հետ

կապված: Չեմ կարողանում հասկանալ մեծ մասը, որովհետև հոլանդերեն է: Գիտեմ, Դուք
ինձ սովորեցնում էիք լեզուն նույնիսկ նախքան մեր հեռանալը Կոնգոյից, բայց այնքան
տեխնիկական տերմիններ կան, որ ես չեմ հասկանում:
-

Օ՜, սիրելի՛ս, այնպես եմ ցավում, որ քեզ դրել եմ նման լարվածության տակ:

Հարցրե՞լ ես Գենթի համալսարանում, թե կարող են արդյոք սովորելու նյութերը քեզ
ֆրանսերենով տրամադրել:
-

Այո, բայց նրանք միայն հոլանդերեն են անում…

Նդայան քույր Մարիայի քամահարված ձեռքերն առավ իր ձեռքերի մեջ, հետո
շարունակեց.
-

Մյուս խնդիրն էլ, որ ես չեմ կարծում՝ կարող եմ սովորել բժիշկ դառնալու համար:

Այստեղ մարդիկ դեռ պատրաստ չեն աջակցվելու աֆրիկյան կնոջ կողմից:
-

Ժամանակները փոխվում են, Նդայա՛, հուսով եմ մի օր Բելգիայում կանայք ունակ

կլինեն անելու այն, ինչ հիմա միայն տղամարդիկ կարող են անել, և նույնիսկ քվեարկել:
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Կարծում եմ՝ մի օր դու ինչ-որ հատուկ բան կանես, և մարդիկ կկարողանան տեսնել քո
տաղանդը:
-

Համոզված չեմ, բայց ուզում եմ ընդմիջում տալ սրանից…

-

Ո՞ւր ես ուզում գնալ, սիրելի՛ս:

-

Չգիտեմ…

-

Ես մի հին ընկեր ունեմ Բրյուգեում: Քաղաքը միայն քառասուն կիլոմետր է հեռու

այստեղից և շատ գեղեցիկ է: Հիշո՞ւմ ես, որտեղ նավը կառանեց Բելգիայում:
-

Իհարկե՛, քույր:

-

Դա Զեբրյուգեն էր, Բրյուգեի նավահանգիստը…

-

Օ, այո՛, հիշում եմ, լի բեռնանավերով:

-

Միգուցե կարող ես այնտեղ մնալ մի քանի շաբաթ:

Հանկարծակի նրա վառ անհատականությունը փայլատակեց: Նդայայի դեմքին մի
ժպիտ հայտնվեց, և նրա շագանակագույն աչքերը շողշողացին, քանզի նա կյանք առավ
դրական փոփոխության հեռանկարից:
-

Շնորհակալություն, քո՛ւյր: Դու միշտ այնպես իմաստուն ես ու բարի: Մի օր կուզեմ

հետ վերադարձնել քո հավատքն իմ մեջ:
-

Միայն խոսք տուր ինձ, որ երբեք չես դադարի երազել, Նդայա՛: Դու պահում ես քո

մարդկանց հույսերը… և իմ:
-

Խոսք եմ տալիս, քո՛ւյր, - ասաց Նդայան հուզմունքով՝ գրկելով քույր Մարիային:

Քույր Մարիան տխուր էր տեսնելու նրան հեռանալիս, բայց քսանհինգ տարեկանը կարիք
ուներ ուղղելու իր թևերը և գտնելու իր ճակատագիրը:
«Նման տաղանդ, հուսով եմ նա լավ կլինի»:
Ցուրտ, բայց պարզ փետրվարյան առավոտ էր, և Նդայան ջրանցքի կողքով անցնող
հարթ ճանապարհով գործի էր գնում: Այստեղ՝ Բրյուգեում, ջրանցքները, ծովին մոտ
գտնվելով, հազվադեպ էին սառչում: Նա տեսնում էր փոքրիկ քարե կամուրջը, որ կամար
էր կապել ջրանցքի վրա: Մի աղջիկ ժանգոտած հեծանվով անցավ իր կողքով, հետո
կամրջի վրայով: Ջրանցքի իր կողմում գեղեցիկ Ռոզարի Քուեյն էր կամ Ռոզենհոդկաայի,
ինչպես հայտնի էր հոլանդերենում:
«Այնպես գեղեցիկ է այստեղ: Ջրանցքներն իրենց գնացող-եկող բեռնատար նավերով, և

յուրաքանչյուր ոք, թվում է, հեծանիվ է քշում: Տեսնես Սթենլիվիլն ինչպիսին կլիներ, եթե
մենք էլ ունենայինք այս բոլոր ջրանցքներն ու կամուրջները…»:
Ինչպես Հյուսիսային Եվրոպայի բազմաթիվ այլ քաղաքները, Բրյուգեն ավելի շատ
ջրանցքներ ուներ, քան ճանապարհներ, ինչպես Վենեցիան, Իտալիայում: Քաղաքը
հայտնի էր իր հիասքանչ ժանյակագործությամբ և նրբագեղ նկարչությամբ, բայց դարերի
ընթացքում էկոնոմիկայի զարգացման շարժիչ հանդիսանում էր նրա նավահանգիստը:
Մեծ առագաստե վաճառանավերը Զեբրյուգեից թափառում էին օվկիանոսներով`
աշխարհի շուրջ տեղափոխելով ոչ միայն ապրանքներ, այլև` քրիստոնեական կրոնը:
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Ներկրվել էին ինդոնեզիական համեմունքներ, փայտե կահույք և չինական մետաքս:
Հոլանդական ուսումնասիրությունների ուժեղ ազդեցությունը ոսկե դարից և վաճառքն
ամբողջ

աշխարհով

մեկ

արտահայտվում

էր

Բելգիայի

այս

մասի

տեղական

ճարտարապետության, արվեստի և ուտելիքի մեջ:
Բրյուգե ժամանելուց կարճ ժամանակ անց, զբոսնելիս, Նդայան նկատել էր մի փոքր
դեղատուն կոկիկ երեքհարկանի աղյուսե շենքում, Ռոզենհոդկաայից միայն հիսուն մետր
հեռու:
-

Բարի առավոտ, իմ անունը Նդայա է, Նդայա Մուսասա: Ֆրանսերեն խոսո՞ւմ եք:

-

Իհա՛րկե, Նդայա՛, ես Մարկն եմ: Ի՞նչ դեղ եք ցանկանում այսօր:

«Նա ինձ նման բարձրահասակ է, ունի կարճ շեկ մազեր, կապույտ աչքեր և մեղմ

խոսելաձև… և բարետես է»:
-

Օ՜հ, ես դեղի կարիք չունեմ: Հուսով եմ աշխատանք գտնել, եթե հնարավոր է: Ես

որոշ ժամանակ բժշկություն եմ ուսումնասիրել Գենթում, և իմ հայրենիքում ինձ
սովորեցրել են ավանդական դեղամիջոցներ օգտագործելը…
-

Որտեղի՞ց եք, Նդայա՛:

-

Սթենլիվիլից եմ Բելգիական Կոնգոյում:

Մարկը նայեց նրա աչքերին և մի կայծ տեսավ, լավատես անձնավորություն, որ ինչ-որ
ձևով հուզեց նրան:
«Նա այնպես գրավիչ աչքեր ունի: Ինչպե՞ս կարող եմ նման գեղեցկությանը ոչ ասել»:
-

Այստեղ մենք աֆրիկացիների շատ չենք տեսնում, բայց Դուք ողջունելի եք: Ես,

իհա՛րկե, կարող եմ որոշ օգնություն ցույց տալ:
-

Շատ շնորհակալություն, Մա՛րկ: Դուք չեք զղջա: Ես կաշխատեմ ամեն օր՝

արդարացնելու համար Ձեր վստահությունը:
-

Դուք կարող եք սկսել հաշվառումից, Նդայա՛: Ինձ պետք է, որ ստուգեք իմ ունեցած

ապրանքները:
-

Իհա՛րկե, կանեմ ինչ հնարավոր է:

Նա միանգամից հարմարավետ զգաց Բրյուգեում: Մարկ Հեյմանսը նման չէր նրա
հանդիպած մյուս տղամարդկանց: Քսանիննամյա երիտասարդի միակ մեղքը, եթե Նդայան
կարող էր դա այդպես կոչել, նրա սերն էր դեպի մեկ բաժակ գինին՝ թերևս շատ ալկոհոլ,
եթե նա անկեղծ լիներ ինքն իր հետ: Բայց նա բարի էր, աշխատասեր ու վստահելի, և
հնարավորություն էր տվել Նդայային:
Նդայան մտածում էր, որ Մարկը գրավիչ և բարի տղամարդ էր, չնայած ձախ այտի
երկայնքով աչքի ընկնող սպիին, որ ակնհայտորեն մանուկ հասակում ծառից ընկնելու
արդյունք էր: Մարկը մի փոքր ամաչում էր, այնպես որ Նդայայից որոշ նրբանկատ փորձեր
պահանջվեցին պարզելու համար, թե ինչ էր պատահել: Նա ծիծաղեց այն ժամանակ՝
ասելով, որ սկզբում կարծում էր սպին կռվի հետևանք էր, մինչև հասկացավ, որ
վայրագությունը նրա բնավորության մասը չէր:
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Նդայան ձգտում էր կատարելության իր բժշկություն սովորելու մեջ, բայց նրա կրքոտ
բնավորությունն ու զգացմունքներն ավելի ուժեղ էին: Նա գիտեր, որ ունի հատուկ
հմտություններ և ուզում էր օգնել մարդկանց: Մարկն օգնեց նրան համոզվելու, որ
դեղորայքների զարգացումը նույն կարևորությունն ուներ, ինչ կառավարումը բժկության
մեջ: Թողնելով իր հետևում Գենթի հիասթափությունները` Նդայան սիրեց նոր
դեղորայքների զարգացման գաղափարը: Դա հիշեցրեց իրեն ավանդական բժկության
համար նյութերի փնտրտուքը ջունգլիներում:
Երաժշտության ձայնը կախարդական էր` մաքրելով Մարկի տագնապները, ինչպես իր
ձեռքի քաղցր անուշաբույր Գևյուրցտրամիներ գինին Էլզաս շրջանից, Ֆրանսիայի և
Գերմանիայի միջև:
-

Նդայա, կրկի՛ն, խնդրում եմ, - իր ամենամեծ երկրպագուն, նստած առջևի սեղանի

մոտ, խնդրեց ֆրանսերենով: Նդայան ժպտաց իր պաշտողին:
-

Իհա՛րկե:

Նրա ձայնն ակումբից մեղմորեն տարածվեց պատկերավոր ջրանցքի երկայնքով:
Բախտակից արտագաղթողների կողմից նվագած աֆրիկյան շեփորներն ու դհոլները
արթնացրին առեղծվածային և հատուկ աշխարհի հիշողություններ` իրական Աֆրիկա:
Մարկն ակնածանքով նայեց Նդայային նրա տաղանդի և գեղեցկության համար: Վերջին
մի քանի ամիսների ընթացքում նրա ուշադրությունից չէր վրիպել, որ Նդայան ուներ
գրավիչ, բարեկազմ մարմին և գերող աչքեր, ինչպես նրա երգած երգերը:
Նդայան խաղաղություն գտավ այստեղ: Ինչպես նաև սեր, համենայնդեպս, սեր փակ
դռների ետևում: Հարաբերությունները թխամորթ կնոջ և տեղացի տղամարդու միջև
ամենայն հավանականությամբ չէր ընդունվի շատերի կողմից: Նրանք փորձում էին իրենց
փոխադարձ

ձգողականությունն

ակնհայտ

չդարձնել:

Ակումբի

հաճախորդները

երիտասարդ էին և հասկանում էին, բայց անցորդները միգուցե այլ կարծիք կունենային:
-

Արտակարգ տեսք ունես, - ասաց Մարկը` ցանկանալով բռնել Նդայայի ձեռքը:

-

Մա՛րկ, սպասի՛ր, - խնդրեց Նդայան մեղմորեն:

-

Մենք գրեթե տանն ենք:

-

Միայն մեկ րոպե, - շշնջաց Նդայան ժպտալով:

Նդայան ձգեց Մարկին դեպի դուռը: Բաց շրթունքները սեղմեց նրա շրթունքներին:
Քնքշանք, խոնավ համբույրներ, կրքոտ պահեր, որ ձգձգվեցին: Բռնելով Մարկի ձեռքը` նա
երկու-երկու աստիճան ցատկեց դեպի փոքրիկ բնակարանը, որ այժմ նրանք կիսում էին
դեղատան վերևում:
Երբ սև օձիքավոր անբաժանները զուգավորվում են, նրանք անում են դա մեկը մյուսի
նկատմամբ երկար քնքշանքից հետո: Նույնն էլ Մարկի հետ էր: Նդայան իրեն փխրուն
զգաց Մարկի գրկում և տեղյակ իր սեփական զգացմունքներին, նրա ծանր շնչառությունն
իր այտերին: Նրա ձեռքը դանդաղորեն սահեց որտեղ թաց էր, սպասելի: Քնքշությամբ
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համբուրեց այդտեղ: Նդայան զգաց նրան իր ներսում, խորը, իր ներքին էակի հետ, և
զմայլանքի մի քանի րոպեից հետո, ցնցվեց ի պատասխան:
«Դա ե՞ս էի: Աստված իմ, ինչ հաճելի զգացողություն է»:
Նդայան կծեց Մարկի թևը քնքշությամբ, կրքոտ: Նրա մաշկը բուրումնավետ էր: Նա
բուրումնավետ էր:
Դեռ կանգնած էին, Մարկի դեպի պատը սեղմող կոնքերի ուժը, ի հանդիման Նդայայի,
ճնշող էր, հզոր: Սրտի բաբախումով, աշխարհից կտրվելով, Նդայան ընկավ մի բերկրալի
վիճակի մեջ: Նրա ռիթմն ի պատասխան հզոր էր, և Մարկը տնքաց հաճույքից` քրտնքի
մեջ կորելով:
«Ինչպե՞ս կարող է աշխարհը ներքև նայել սիրո վրա, այնպես մաքուր, ինչպիսին սա է»:
Հետո էր, որ Նդայան, բացելով աչքերը, նկատեց, որ իրենցից ոչ մեկն էլ ժամանակ չէր
վատնել մնացյալ հագուստը հանելու վրա: Դա ամենաերջանիկ պահն էր, որ Նդայան
կարող էր հիշել: Միայնության զգացումն ու ճնշումը, որ նա զգացել էր Կոնգոյից
հեռանալուց հետո, թվում էր հեռավոր հիշողություն, բայց նա իր ծնողներին` Մուկալային
և Արմանդին տարած ողբերգություններից գիտեր, որ կյանքը միշտ էլ լի էր ելևէջներով ու
փոփոխություններով:
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ԳԼՈՒԽ 10: ԴԱՇՆԱԿԻՑՆԵՐԸ
Եթե Եվրոպայի իրավիճակը ծանր էր, ապա Արևելյան Ասիայում էլ պակաս լարված
չէր: Չինաստանի ամրությունների Մեծ պատը կարող էր տպավորիչ տեսք ունենալ, որ
բարձրանում էր լեռնանցքներով և լեռներով, բայց այն խոչընդոտ չէր ժամանակակից
բանակների համար:
Գեներալ-մայոր Հիդեկի Թոջոն միշտ էլ եղել էր Հիրոհիտո կայսեր անսասանորեն
հավատարիմ ծառան: Տոկիոյում ձախողված հեղաշրջումից հետո Թոջոն պարգևատրվել
էր իր հավատարմության համար առաջխաղացումով` ստանձնելով Ճապոնական
Մանչուկուոյի ուժերի ղեկավարումը` Կվանտուն բանակը:
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, Մանչուրիայում իր հաղթանակից հետո,
Իթագակին կատարեց մի քանի հարձակումներ Չինաստանի տարածքի վրա: Նա որոշել
էր ամրապնդել իր դիրքերը Մանչուկուոյում: Մեծ պատի ճակատամարտը հրեց Թոջոյին և
Իթագակիին ընդդեմ Չանի վատ զինավորված նացիոնալիստական բանակի. սփռված և
վատ վարժեցված չինական ուժերի հետ ընդհարումների սերիաներից մեկը: Չնայած
ճապոնացիներն ի վերջո նահանջեցին, բայց չինացիների համար հաղորդագրությունը
պարզ էր: Չանը գիտեր, որ նա ունակ չէր կանգնեցնելու ավելի ժամանակակից Կվանտուն
բանակին, որ այժմ դիրքավորվել էր Մեծ պատին: Ճապոնացիները, ճակատագրի
հեգնանքով, ամրություններն օգտագործում էին որպես պաշտպանության միջոց ընդդեմ
չինացիների:
Թոջոն նայում էր իր մուգ ապակիներով ակնոցների միջից և խաղում իր բեղերի
ծայրով` Տոկիոյում պատերազմական գործողությունների սենյակը լուսավորող դժգույն
լամպերի լույսի տակ դիտելով առջևում դրված գրաֆիկները: Սեղանի մյուս ծայրին
Իթագակին էր և այժմ գեներալ-լեյտենանտ Կանջի Իշիվարան, որ մեծ հարգանք էր
վայելում Մանչուրիայի արշավանքի ռազմավարության համար: Նրա աջ կողմում`
սեղանի գլխին, Գլխավոր շտաբի պետ արքայազն Կենյին Կոտոհիթոն էր, իսկ ձախ
կողմում` գեներալ-լեյտենանտ Յասուջի Օկամուրան:
Կոտոհիթոն հպարտ տեսքով տղամարդ էր` իր աչքի ընկնող մեծ, տասնիններորդ
դարի մոմված բեղերով և մեդալազարդ համազգեստով: Որպես ֆելդմարշալ, նա
Ճապոնիայի արքայական ընտանիքի չորս ճյուղերից մեկի անդամն էր: Կատոհիթոն
անսասանորեն Իշիվարայի հետ նույն ճամբարում էր` ընդդեմ Միացյալ Նահանգների և
Միացյալ Թագավորության հետ հարաբերությունների բարելավմանը: Նա սիրում էր դատ
վարել,

կարծես

ինքն

էր

կայսրը,

բայց

Թոջոն

ակնհայտորեն

անհատականության աուրա ուներ, նույնիսկ եթե չէր էլ խոսում:
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ավելի

հզոր

Սենյակը ճնշող տեսք ուներ, բացառությամբ պատերի վրա քարտեզներից և անցած
կայսրերի ու ռազմական առաջնորդների նկարներից: Հնաոճ պատի ժամացույցը տկտկում
էր բարձրաձայն` ավելի շատ ի վրդովումն Օկամուրայի:
Ծնված 1884թ.-ին Տոկիոյում, Օկամուրան 1920-ականներին չինական զորավարի
խորհրդականն էր եղել, և ավելի ուշ, Կվանտուն բանակի հրամանատարը Մաչուկուոյում,
այնպես որ նա շատ լավ ծանոթ էր Չինաստանի իրադրությանը: Նա ուներ շատ կարճ
կտրված մազեր, բացի փոքր բեղերից: Նրա կլոր, մուգ շրջանակներով ակնոցներն ու ներքև
ուղղված բերանը միայն ընդգծեում էին նրա մռայլ տեսքը:
-

Դե՛, միգուցե սկսենք, - ասաց տարեց Կոտոհիթոն:

-

Ո՞րն է ձեր ռազմավարությունը, - պահանջեց Թոջոն: Նա ուղղեց իր հարցն

Իթագակիին, Իշիվարային և Օկամուրային մի տոնով, որ նպատակ ուներ ցույց տալու, թե
ով էր իրականում պատասխանատուն:
-

Գեներալ-մայոր Թոջո-սան… - արձագանքեց Իշիվարան:

-

Այո՞: Խոսե՛ք:

-

Մենք պետք է հարվածենք հյուսիսից «հուկոշին-ռոն» փիլիսոփայության ներքո,

քանզի դա կատարյալ անակնկալ կլինի… ամեն ոք սպասում է, որ մենք լիարժեք
լայնածավալ հարձակում կգործենք Չինաստանի վրա: Ընդլայնումը Մանչուկուոյից դեպի
հյուսիս մեզ կտա շատ ռեսուրսներ… և, այնտեղ, համեմատաբար սակավ բնակեցված
վայրում, քիչ դիմադրություն պետք է որ լինի, - կոչ արեց Իշիվարան, որ այժմ Ռազմական
գործողությունների բանակի շտաբի պետ էր Տոկիոյում:
Թոջոն նստել էր անշարժ՝ ընդունելով Իշիվարայի ասածները գլխի թեթևակի
շարժումով: Այդ պահին սենյակը լցվեց լույսի ուժեղ ճառագայթով:
-

Շարունակե՛ք, Իշիվարա, - կոչ արեց Կոտոհիթոն:

-

Եթե մենք հարձակվենք հարավից, առանց Չինաստանի դեմ պատերազմի համար

անհրաժեշտ ռեսուրսների, մենք խրվելու ռիսկի ենք ենթարկվում…
Աշնանային փոթորկից քամու մի ուժեղ պոռթկոց դղրդացրեց պատուհանները: Շուտով
ճապոնական թխկիների վառ կարմիր և նարնջագույն գույները դանդաղորեն կնվազեն,
քանզի տերևներն ընկնում էին` պատրաստվելով սպասվող ցուրտ եղանակին:
-

Ես չե՛մ կարող համաձայնել, - արձագանքեց Իթագակին հուզված: - Մենք

ապացուցել ենք, որ կարող ենք հաղթել չինացիներին: Մենք պետք է կործանենք նրանց,
քանի դեռ թույլ են:
Օկամուրան առաջ հակվեց խոսելու.
-

Գեներալ Իթագակի-սան, ես վստահ չեմ: Առանց համապատասխան պաշարների

նույնիսկ մեր բանակը չի կարող ակնկալել Չինաստանի նման խիտ բնակչությամբ երկրին
տիրանալը: Մինչև այժմ չինացիները տարանջատված էին, բայց հիմա մենք զեկույցներ
ենք ստացել, որ նրանք կազմել են, ինչպես իրենք են կոչում` «Միացյալ ճակատ»:
-

Բացատրե՛ք, խնդրում եմ, - պահանջեց Կատոհիթոն:
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-

Հա՛յ: Մեր լրտեսները հայտնել են, որ կոմունիստները Մաո Ցզե-Դունի

ղեկավարությամբ միացել են Չան Կայշիի ազգայնամոլներին` որպես մեկ ռազմական
կազմակերպություն:
Չինական տարբեր խմբակցություններն ընդունեցին ճապոնացիների դեմ միասնական
դիմադրության

կազմման

անհրաժեշտությունը,

բացի

Չանից,

որ

ավելի

շատ

կենտրոնացած էր կոմունիզմի տարածումը Չինաստանում կանգնեցնելու փորձի վրա: Նա
դիտում էր ճապոնացիներին որպես երկու չարիքից փոքրագույնը:
Մանչուրիայի զորավարը` Զյան Սյուելյան անունով, ուներ այլ գաղափարներ: Զյանի
հայրը սպանվել էր ճապոնացիների կողմից Մանչուրիայում, այնպես որ նա հասկանում
էր թշնամիներից եկող վտանգը: Տարօրինակ հանգամանքների բերումով, նա գողացավ
Չանին չինական հնագույն քաղաք Քսիանում և հրաժարվեց ազատ արձակել նրան` մինչև
նա չխոստանար միանալ չինացի կոմունիստներին և ազգայնամոլներին ընդդեմ
ճապոնացիների:
-

Առաջ անցե՛ք, - հրամայեց Թոջոն: Նա հետևում էր Իշիվարայի շարժուձևին`

տեսնելու արդյոք որևէ տարակուսանք կա: Ոչ մի՛: Իշիվարայի հայացքը կենտրոնացած էր
ուղիղ իր հրամանատարին:
-

Այստեղ կա ևս մեկ կարևոր կողմ` մեր դաշնակիցները: Չինաստանն այնքան էլ

վտանգավոր չէ մեզ համար, իսկ Խորհրդային Միությունն` այո: Նրանք վճռել են տարածել
կոմունիզմը:
-

Նրանք հավանաբար ուզում են վրեժխնդիր լինել Ռուս-ճապոնական պատերազմի

ընթացքում իրենց կորստի համար, - նկատեց Կոտոհիթոն հեգնաբար: - Ես 1905թ.-ի
Մուկդենի ճակատամարտի ականատես եմ, որ կործանեց Ռուսական բանակը, և
ուսումնասիրել եմ դրան հաջորդած Ցուշիմայի վճռորոշ ռազմածովային մարտը:
Իշիվարան շարունակեց.
-

Բանն այն է… որ մենք պետք է հաշվի առնենք համաշխարհային իրավիճակը:

Գերմանացիները որոշել են կանգնեցնել Ստալինին, և մենք ավելի ուժեղ կլինենք, եթե
որպես դաշնակիցներ գործենք միասին: Եվ, մինչև մոռանալս, մենք բոլորս էլ ցանկանում
ենք մաքրել Ասիան Արևմուտքի ազդեցությունից, բայց եթե մենք հարձակվենք Միացյալ
Նահանգների վրա, ռիսկի ենք դիմում պարտվելու պատերազմում մեզանից հավանաբար
շատ

ավելի

ուժեղ

հակառակորդին:

Սկզբում

մենք

պետք

է

մեծացնենք

մեր

հնարավորությունները, որ հետո կարողանանք հաղթել Չինաստանին և Միացյալ
Նահանգներին, երբ պատրաստ կլինենք:
Իթագակին անկիրք լսում էր, թե ինչ էր ասում Իշիվարան: Նա միգուցե այնքան էլ
համաձայն չէր իր գործընկերոջ հետ, բայց Մուկդենի երկաթուղու դավադրությունից, և
հետագայում Մանչուրիայի ներխուժումից, գիտեր, որ Իշիվարան հիանալի ռազմագետ էր:
-

Գեներալ-լեյտենանտ Իշիվարա, ի՞նչն է Ձեզ տալիս համոզվածություն, որ

գերմանացիներն իրենց խոսքի տերը կլինեն:
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Թոջոն հայտնի էր իր կտրուկ հարցադրումներով և արագ մարտավարական
որոշումներով: Այժմ Իշիվարան էր լարված ուշադրության առարկան մի մարդու կողմից,
որի մականունն էր «ածելի»:
-

Գեներալ-մայո՛ր, ես սովորել եմ նրանց զինվորականների հետ, և նրանց Ֆյուրերը

հավատարիմ է «Հակակոմինթերն» պայմանագրին:
Թոջոն նստեց անկիրք: Հետո նա առաջ հակվեց` ուղղելով իր հայացքը Իշիվարային:
-

Մենք պետք է գնանք Գերմանիա` քննարկելու Ձեր դիրքորոշումը:

-

Հա՛յ, գեներալ-մայոր Թոջո-սան:

Թոջոն նայեց Կոտոհիթոյին` նրա «ռետինե կնիք» համաձայնության համար:
-

Դա տրամաբանական է: Բայց Չինաստանն ու մեր մյուս թշնամիները կզգան մեր

թուրը ժամանակի ընթացքում:
Դա եզակի որոշում էր` ռազմավարությունը դեպի հյուսիս փոխելու մտադրությամբ,
բայց մեկը, որ կփոխեր աշխարհը և նրա պատմությունն այդ պահից` 1937թ.-ի հուլիսից:
Չինացիները Պեկինի պարիսպներից մտավախությամբ նայեցին դեպի հյուսիս, միայն
ութսուն

կիլոմետր

հեռավորության

վրա

գտնվող

Մեծ

պատին`

սպասելով

ճապոնացիների հարձակմանը: Չանն ակնկալում էր հարձակում Պեկինի վրա և շտապում
էր մայրաքաղաք օգնության: Միացյալ ճակատը Չանի և նրա նախկին քաղաքացիական
պատերազմի

թշնամի

Մաոյի

գլխավորությամբ

դեռևս

աղքատ

էր

զինավորված

ճապոնացիներին դեմ ելնելու համար, և բացի դա, կոմունիստներն ավելի փորձառու էին
պարտիզանական մարտերում: Նրանք չգիտեին, որ Թոջոն արգելել էր որևիցե խոշոր
հարձակում Չինաստանի վրա:
Իհարկե, Թոջոյի հրամանները չէին արգելում հարձակումները ճապոնական դիրքերն
ամրապնդելու և չինացիներին պաշարման մեջ պահելու համար: Հոկտեմբերին, երբ
եղանակը դանդաղորեն ցրտեց, ճապոնացիները սկսեցին նավերից զինվորներին ափ
իջեցնելու գործողությունը Չինաստանի ամենամեծ քաղաք Շենհայի ափի մոտ: Նրանք
օգտագործեցին

իրենց

ռազմածովային

և

օդային

ուժերը

Միացյալ

ճակատի

պաշտպանությունը դաժանաբար ասպատակելու համար և մտան քաղաք, հետո առաջ
շարժվեցին դեպի մոտակա Նենկինգ քաղաքը: Հաջորդող շաբաթները բացի սարսափից
ոչինչ չբերեցին չինացի ժողովրդին:
-

Մենք կոտորածի մասին զեկույցներ ենք ստացել… մի ամբողջ Նենկինգ քաղաքի

սպանդի, - ասաց զայրացած Չանը: - Մարդիկ այն կոչում են «Նենկինգի բռնաբարություն»:
-

Որքա՞ն է զոհերի քանակը, – հարցրեց վշտացած Մաոն:

-

Մեր նախահաշվարկով 200000-ից ավել մարդ է սպանվել, կանայք բռնաբարվել…

հազարավոր մարմիններ նետվել Յանցզի գետը: Դա դեռ ամենը չէ: Մենք ստացել ենք
ճապոնացի

զինվորների

կողմից

ռազմագերիների

զեկույցներ:
Մաոն չէր համարձակվում հարցնել:
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հանդեպ

գազանությունների

-

Մի դեպք կապված է երկու ճապոնացի զինվորների հետ, որ մրցել են, թե ով

առաջինը թրով կգլխատի հարյուր չինացի գերու: Նրանք գերիներին շարք են կանգնեցրել
ու սպանել մեր մարդկանց մեկը մյուսի հետևից:
-

Այս մարդիկ անգութ են: Ի՞նչ են ուզում նրանք:

-

Ոչնչացնել մեր մարդկանց, պա՛րզ է… սա պատերազմ չէ, այլ սպանդ:

1938թ.-ը ոչ մի սփոփանք չբերեց չինացիներին: Ճապոնացիները շարունակեցին
արևելքից արագ, ավերիչ հարձակումներով խայթել նրանց, որ նախատեսված էր
չինացիներին տարակուսանքի մեջ պահելու համար: Կոտոհիթոն ուղարկեց իր առաջին
կոմյունիկեները Օկամուրային, որպեսզի նա սկսեր մահացու քիմիական զենքերն
օգտագործելը

անօգնական

թշնամու

վրա:

Արքայազնը

միայնակ

չէր

գործում՝

հրամաննները լիազորվել էին հենց Հիրոհիտոյի կողմից: Զինվորներն ու քաղաքացիները
հավասարապես զոհվեցին, երբ դեղին ծծմբի վրա հիմնված մանանեխի գազը ծածկեց
ավերված քաղաքի մարտական գոտիները: Օկամուրան էլ սուրբ չէր: Նա հաստատեց
բռնի մարմնավաճառության մի ծրագիր` «հարմարավետության կանայք», գողանալով
քաղաքացիներին, որպեսզի ստրուկների նման ծառայեին իր զինվորներին:
Չինաստանի

արևելյան

ափին

հարձակումները

պյուռոսյան

հաղթանակ

էին:

Չինացիները կռվեցին խիզախորեն` կորցնելով երկու կամ երեք զինվոր ամեն մի
ճապոնացի մարտիկի դիմաց: Սակայն նրանք հաջողացրին բավականաչափ զոհեր
ճապոնացիներին հասցնել դեպի ափ հետ նահանջելու համար: Բոլորը Չինաստանում
լարված սպասում էին անխուսափելի լայնածավալ հարձակմանը Մանչուկուոյից դեպի
հյուսիս:
Ձմռան վերջին ձյունը հալել էր` ցուցադրելով վառ կանաչ գորգ Գերմանիայի
Արտաքին գործերի նախարարության բարոկկո ոճի կառույցների միջև Բեռլինում:
Մուտքի աստիճանների մոտ կանգնած էր Արտաքին գործերի նախարար Ռիբենտրոպը:
Իշիվարան Թոջոյի հետ դուրս եկավ երկրորդ սև լիմուզինից: Ռիբենտրոպը ձևացրեց,
թե այցելուներին տալիս է ջերմ դիվանագիտական ընդունելություն, իսկ պահակները
նացիստական ողջույն հղեցին: Ռիբենտրոպը ներուստ անհարմար էր զգում: Նա
պարզապես չէր վստահում ճապոնացիներին: Երկու ճապոնացի հրամանատարներն
առաջացան

դեպի

Արտաքին

գործերի

նախարարություն`

հանդիպելու

միացյալ

զինվորական ուժերին` Վերմախտին, և ներսում սպասող գերմանական նախարարության
վերնախավի անդամներին:
Համաշխարհային պատերազմի նախկին օդաչու և Հիտլերի տեղակալ, գեներալֆելդմարշալ Հերման Գյորինգը երեք տարի է Լյուֆտվաֆեի պետն էր: Նրա կլոր դեմքը
տարբերվում էր սեղանի շուրջ մյուս բարձրաստիճան սպայից` ՍՍ-ի ռայխսֆյուրեր
Հայնրիխ Հիմլերից: Գաղտնի ոստիկանության ակնոցավոր պետը միգուցե ուներ ավելի
պակաս ֆիզիկական ազդեցություն, քան Գյորինգը, և Հիտլերի բեղերի գրեթե ծիծաղելի
պատճեն, բայց Հիմլերն էր, որ վախ էր ներշնչում: Հիմլերի Սչութզսթաֆել կամ «ՍՍ»
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ոստիկանությունն էր, որ կարևոր դեր էր խաղում ճնշելու յուրաքանչյուր անձի, որ կարող
էր Հիտլերի համար խնդիր առաջացնել: Նա անձնամբ ղեկավարում էր նացիստների
արտասովոր ոչնչացման ծրագիրը` «Վերջնական լուծումը»: Դա փոքրամասնությունների`
հատկապես հրեաների, լեհերի, սլավոնական և գնչուական համայնքների դեմ կիրառվող
մահաբեր ջարդերի ալիք էր:
-

Մենք պետք է միասին գործենք կամ միայնակ կանգնենք Խորհրդային Միության

վտանգի առջև, - ընդգծեց Գյորինգը:
-

Մենք մեր սեփական ծրագրերն ունենք, բայց «Հոկուշին-ռոն» համաձայնագիրը

հիմնված է փոխադարձ ուժի վրա, - պատասխանեց Թոջոն:
Հիմլերն ուներ մտահոգիչ սովորություն` ակներև անթարթ նայելու, բայց Թոջոն ինքն
էլ կարող էր սարսափեցնող լինել իր սառը հայացքով: Գյորինգի ճակատից կաթող
քրտինքը միայն ցույց էր տալիս, որ նա շոգում էր Արտաքին գործերի նախարարության
փակ պատուհաններով տոթ սենյակում, քանզի դեռ ցուրտ էր դրսում:
-

Մեր ընդհանուր վտանգը նաև մեր ընդհանուր ուժն է, գեներալ Թոջո: Մենք

գիտենք, որ Խորհրդային Միությունը չի կարող դիմակայել մեր միացյալ կարողությանը, մեկնաբանեց ռազմատենչ Ռիբենտրոպը:
-

Արտաքին գործերի նախարար, որպես նախկին ռազմական կցորդ Բեռլինում, ես

ծանոթ եմ Գերմանիայի ռազմական հզորությանը:
-

Դե ուրեմն միացե՛ք մեզ, գեներալ-լեյտենանտ Իշիվարա, - հրավիրեց լուրջ Հիմլերը:

-

Մեզ մի րոպե կտա՞ք խորհրդակցելու համար, - հարցրեց Թոջոն:

-

Իհա՛րկե, գեներալ:

Երբ Գյորինգը բոլորին դուրս հրավիրեց, ճապոնացիները սենյակում մենակ մնացին:
-

Կարծում եմ` կարելի է նրանց վստահել, համենայնդեպս, այս պահին, -

առաջարկեց Իշիվարան ցածր ձայնով: Նա գիտեր, որ կայսրությունը կարող էր օգտվել
ցանկացած դաշինքից Գերմանիայի հետ:
-

Այո՛, այս պահին մենք նրանց կարիքն ունենք այնքան, որքան որ նրանք մերը:

Մենք կհամաձայնենք «Հոկուշին-ռոն» համաձայնագրին:
Այդ

օրը

Գերմանիայի

և

Ճապոնիայի

կայսրություններն

ամրապնդեցին

հակախորհրդային դիրքորոշումը: Իրադարձությունների շղթան համաձայնվեց տեղում,
որ փոխելու էր աշխարհի դեմքը և նրա մարդկանց:
Օգոստոս

և

սեպտեմբեր

ամիսներին

բրիտանացիների

կողմից

Եվրոպայում

դիվանագիտական գործունեության պոռթկումը փորձեց հասցեագրել Հիտլերի կողմից
անմիջական

սպառնալիքը

Չեխոսլովակիային:

Ավստրիան

կլանելուց

հետո

նա

հավատացնում էր, որ Երրորդ ռայխին անհրաժեշտ էր պաշտպանել այնտեղ ապրող
գերմանացիներին: Բրիտանիայի վարչապետ Նևիլ Չեմբեռլենը շարունակում էր կարծել,
որ դիվանագիտական լուծումը հնարավոր էր, իսկ Չերչիլը շարունակում էր զգուշացնել
Եվրոպային նացիստական ագրեսիայի սահմռկեցուցիչ վտանգի մասին: Նա սխալմամբ

126

հավատում էր, որ Ֆրանսիան և Բրիտանիան կպաշտպանեն Չեխոսլովակիային, և
փորձեց խրախուսել մի դաշինքի ստեղծում, որ կընդգրկեր Միացյալ Նահանգներն ու
Խորհրդային Միությունը:
Հիտլերի Օբերսալզբերգի անտառների և կանաչ մարգագետինների հիասքանչ
տեսարանով բնակարանները տեղավորված էին Բերչթեսգադեն փոքրիկ քաղաքի
վերևում, Բավարիայում: Բերգհոֆը և Կելշթայնհաուսը, որ հայտնի էին նաև «Արծվի բույն»
անունով, ապահովում էին անվտանգ նահանջ` ոչ հեռու Ավստրիայի սահմանից, որտեղ
ծնվել էր նա, և ձյունածածկ Ալպերից:
Գլխարկն ու անձրևանոցը ձեռքին, Չեմբեռլենը բավականին հանգիստ տեսք ուներ, երբ
բարձրանում էր Բերգհոֆի աստիճաններով` ողջունելու Հիտլերին: Բավականին գեղեցիկ
օր էր. թռչունները դայլայլում էին մոտակա ծառերին՝ անտարբեր Հիտլերի շալեում տեղի
ունեցող իրադարձություններին: Չեմբեռլենը գիտեր` դա վերջին հնրավորությունն էր
պատերազմից խուսափելու դիվանագիտության համար, այնպես որ որոշ թեթևությամբ
էր,

որ

նա

համաձայնեց

Հիտլերի

պահանջներին`

փաստորեն

զոհաբերելով

Չեխոսլովակիայի մի մասը: Նա վերադարձավ Լոնդոն` հայտարարելով, որ բանակցել է
«մեր ժամանակի խաղաղության համար»: Կարճ ժամանակ անց, գերմանացի զինվորները
ներխուժեցին և ամբողջությամբ գրավեցին Չեխոսլովակիան: Դասը պարզ էր` երբեք
չպետք է վստահել ագրեսորի խոսքին:
Խորհրդային Միությունն ու Ֆրանսիան զայրացած էին և համախմբեցին իրենց
ռազմական

ուժերը:

Չերչիլն

արագ

գտնվեց

մատնանշելու

Չեմբեռլենի

դիվանագիտության թույլ կողմերը: Նա հաղորդել էր, որ Հիտլերը

խաղաղ

չէր բավարարվի

Չեխոսլովակիայի զավթումով համարձակ գտնվելուց հետո, այլ հարևան երկրները
հաջորդը կլինեին: Նրա ուղերձը Բրիտանիայի

հանրությանը

հետևյալն էր, որ

խիզախությունը չի գալիս կողմնապահությունից և թույլին դավաճանելուց:
Մոսկվայում, Ստալինը անհանգստացած հրամաններ էր արձակում: Նա գիտեր, որ
Հիտլերի վերջնական մրցանակը Խորհրդային Միության կործանումն էր, այնպես որ
հարկավոր էր շտապ կառուցել կոմունիստ երկրի պաշտպանությունը:
Թագուհին ուրախացավ` Հայաստանից նորություններ ստանալով: Նրա ընկերուհի
Սիլվան գրում էր, որ պատրաստվում էր սովորել Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան
համալսարանում` Խորհրդային Միության լավագույն համալսարանում: Դա միակ
նամակը չէր, որ նա ստացել էր այդ օրը` կար նաև նամակ իր մայր Լիլիթից Արփայում: Նա
շտապ բացեց ծրարը և կարդաց:
«Իմ սիրելի դուստր Թագուհի,

Քեզ շատ եմ կարոտել, բայց Ռուդիկը հոգ է տանում ինձ: Մենք երկուսս էլ սպասում
ենք քո վերադարձին մյուս տարի:
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Մենք շատ հպարտ ենք քո հաջողություններով: Երբեմն մարդկանց եմ տեսնում
համալսարանից, որ գնում են քարանձավ ուսումնասիրությունների: Ամբողջ գյուղը գիտի,
որ դու ես ղեկավարում այս գործունեությունը, և զգում ենք, թե դու դեռ այստեղ ես:
Ես տխուր նորություն ունեմ: Երեկ Ռազմիկը մահացավ երազի մեջ: Յուրաքանչյուր ոք
Արփայից մասնակցելու է նրա հիշատակի պատվին կազմակերպված ընթրիքին: Գիտեմ`
կտխրես, բայց նա վաթսունինը տարեկան էր և կցանկանար, որ մենք մտածենք միայն լավ
պահերի մասին:
Նարինեն և Յուրան էլ լավ ծնողներ են, չնայած իրենց երիտասարդությանը: Զույգերը`
Մարին և Միքայելը, իսկական կրակի կտոր են: Նրանք այժմ չորս տարեկան են և այնպես
ժիր: Եվայի ուշադրությունը հիմա իր թոռների վրա է, այնպես որ դա նաև լավ է մյուսների
համար:
Այս օրերին Արմինեին հաճախ չենք տեսնում, քանզի նա ապրում է Երևանում, իր
ամուսնու` Դմիտրիի հետ, բայց Զատիկին եկել էր` տեսնելու զույգերին:
Լսե՞լ ես, որ Գերմանիան մարտ ամսին իր վերահսկողության տակ է վերցրել
Չեխոսլովակիան: Բոլորն անհանգստացած են, թե որն է Հիտլերի հաջորդ քայլը: Ես
անհանգստանում եմ քեզ համար Մոսկվայում գտնվելով, բայց դե գիտեմ` կարող ես հոգ
տանել ինքդ քեզ: Սպասում եմ այն օրվան, երբ նորից կարող եմ գրկել քեզ:
Քեզ սիրող մայրիկ` Լիլիթ»:
Չնայած Սիլվան նույն համալսարանում էր սովորելու, նա կգտնվեր այլ տարածքում`
Բանասիրության ֆակուլտետում: Այնտեղ Սիլվան կարող էր սովորել լեզուներ և
գրականություն, թարգմանչություն, լրագրություն, տպագրություն, գրել և պոեզիա:
Սիլվան հուզմունք էր փոխանցում նամակում` նկարագրելով, թե որքան հրաշալի կլինի
սովորել այն նույն տեղում, որտեղ սովորել էր գրականության հսկա Լև Տոլստոյը`
հռչակավոր

«Պատերազմ

և

խաղաղություն»

և

«Աննա

Կարենինա»

ստեղծագործություններով:
Սիլվան վերջին երեք տարիներն անց էր կացրել սովորելով Երևանի պետական
համալսարանում, և նույնիսկ քսան տարեկան երիտասարդ հասակում, ցուցադրել էր
գրելու տաղանդ: Նա սիրում էր բանաստեղծություններ գրելը, քանզի դա նրան տալիս էր
հնարավորություն արտահայտել իր զգացմունքները, բայց ոչ բոլորը:
Լինում էին ժամանակներ, երբ Սիլվան լիովին ցնցված էր այն ամենով, ինչ
կատարվում էր աշխարհում: «Պրավդա»-ն հաղորդում էր Հիտլերի շարունակական
սպառնալիքի մասին Խորհրդային Միությանը: Էջմիածնի մայր տաճարը՝ աշխարհի
ամենահին պետական եկեղեցին, կողոպտվել էր և հոգևորականները տարվել: Դա մի բան
էր, որի մասին մարդիկ չէին կարող բացեիբաց խոսել, թեև հայերը թույլ չտվեցին
Էջմիածնի տաճարի լիովին փակվելը: Թեման, որ կարող էին նրանք քննարկել այն էր, թե
որքան հզոր էր Խորհրդային Միությունը, բայց Սիլվային այդ քարոզչությունը չէր
համոզում:

128

1939թ.-ի մայիսին Մուսոլինին, իրեն բնորոշ համարձակ պահվածքով, ժամանեց
Բեռլին՝ հանդիպելու Հիտլերին: Սկզբնապես սոցիալիստ և դպրոցի ուսուցիչ, բռնապետը
օգտագործել էր իր քարոզչական հմտությունը` կայուն կերպով կառուցելու իտալական
ոստիկանական նահանգ: Ռեժիմը նպաստում էր պաշտամունքի անձի ստեղծմանն ի դեմս
Մուսոլինիի առաջնորդության, և վերածնվող Իտալիան հրապուրում էր իտալացիներից
շատերին:
Մուսոլինիին սպասողները Գյորինգն ու Ռիբենտրոպն էին: Հանդիպումն ավարտվեց
Իտալիայի և Գերմանիայի միջև «Պողպատե պակտ»-ի ստորագրությամբ` ամրապնդելով
հարաբերությունները Առանցքի ուժերի` Իտալիայի, Գերմանիայի և Ճապոնիայի միջև:
Խորհրդային

Միությունում

Ստալինը

ծանր

մտահոգությամբ

հետևում

էր

զարգացումներին: Նա հանձնարարել էր իր աշխատակազմին հասնել Բեռլին, որպեսզի
հետաձգվի ակնկալվող անխուսափելի հարձակումը Խորհրդային Միության վրա, հետո
նա գուցե ժամանակ կունենար շարունակելու Առանցքի երկրներին հակազդելու զենքի իր
սեփական զանգվածային համալրումը:
Առաջին, իրոք ջերմ օրերից մեկն էր Մոսկվայում, երեսունից բարձր ջերմաստիճանով
ըստ Ցելսիուսի: Սպիտակ կաղամախու ուշացած ծաղկումն առաջացրել էր սպիտակ
աղվամազե ծածկոց Խորհրդային Միության մայրաքաղաքի երկայնքով: Այն ճախրում ու
պտտվում էր օդի մեջ` գորգի նման ծածկելով փողոցներն:
Թագուհին Պավելեցկի կայարանում անհամբեր սպասում էր գնացքի ժամանմանը`
ինը գլխավոր երկաթուղային տերմինալներից մեկը Մոսկվայում: Այն նախշազարդ,
սպիտակ քարե որմնադրությամբ և աղյուսե շենք էր, կառուցված դարի վերջում: Քանի դեռ
այնտեղ էր, նա որոշեց այցելել մոտակայքում գտնվող Մոսկվայի երկաթուղային
թանգարանը, որտեղ Լենինի հուղարկավորության գնացքն էր պահվում:
Առջևի մասում ակնառու կարմիր աստղով սև շոգեքարշը վերջապես, երկու ժամ
ուշացումով, աղմկելով և ծուխ արձակելով ժամանեց: Սիլվան դուրս թռավ գնացքից
կարմիր զգեստ հագած` համապատասխան գույնի ժապավենով իր կարճ գանգուր
մազերին և ուսերին փաթաթված բրդյա շալով:
-

Սիլվա՛, այստեղ:

-

Թագուհի՛: Շնորհակալություն դիմավորելու համար:

Երկու ուսանողները գրկախառնվեցին հարթակի վրա` մարդկային ամբոխի և
ճամպրուկների իրարանցման մեջ, քանզի յուրաքանչյուր ոք հանդիպում էր և ի վերջո
շարժվում գնացքից հեռու:
-

Սա քո միակ ուղեբե՞ռն է, - հարցրեց Թագուհին` օգնելով Սիլվային երկու փոքրիկ

պարզ շագանակագույն պայուսակներով:
-

Այո՛, դա այն ամենն է, ինչ ինձ պետք է: Բացի դա, հուսով եմ գնել որոշ գեղեցիկ

բաներ Մոսկվայում, - ուրախությամբ ասաց նա:
-

Մրսո՞ւմ էիր ճանապարհին:
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-

Բնավ, մայրս տվեց սա, որ ինձ տաք պահի ձմռանը: Օ՜հ, դու ինձ նման կարմիր

զգեստ ունես:
-

Գեղեցիկ է… մենք լավ կոմունիստներ ենք, - ասաց Թագուհին ծամածռված

ժպիտով:
Թագուհին տեսնում էր Սիլվային որքան հնարավոր էր, թեև ամբողջ ամռանը զբաղված
էր, երբ մյուսները գնացել էին արձակուրդի: Այն ժամանակվանից սկսած, երբ Թագուհին
ժամանեց Մոսկվա, հինգ տարի առաջ, և հասավ իր մասնագիտական աստիճանին, նա
օգնում էր ուղղորդել դաշտային աշխատանքները ֆակուլտետում: Ամբողջ Խորհրդային
Միությունով մեկ սփռված բոլոր հնագույն վայրերի մեջ նա շարունակում էր հսկել Արփա
քարանձավի պեղումները: Ցավոք, Մոսկվա ժամանելու պահից նա միայն մեկ անգամ էր
կարողացել հետ գնալ Արփա՝ տեսնելու քարայրն ու իր ընտանիքը:
Դա

հիշարժան

ճամփորդություն

էր:

Թագուհին

և

Նարինեն

ամառային

արձակուրդների մեծ մասը անցկացրին գետի բերանին մոտեցած խաղողի այգիների մոտ՝
կանաչների վրա: Արևի լույսը պարում էր գետից և շողշողացող արտացոլանք նետում
ընկերուհիների վրա: Մարին ու Միքայելը միայն հինգ տարեկան էին: Նրանք ոգևորված
էին ամեն ինչով` գույնզգույն թիթեռներով, որ թռչում էին մոտակայքում, և սավառնող
ճպուռներով, որ կարծես զննում էին տեսարանը: Նրանք նույնիսկ վազում էին դեղին
արևածաղիկների շուրջ բզզացող բոռերի հետևից, որ Ռուդիկն էր ցանել խաղողի թփերի
վերջում` ի հիշատակ Ռազմիկի:
Նրա մայրն ու Ռուդիկը թվում էր երջանիկ էին միասին, չնայած Ռուդիկը միշտ
ընկերական նախատինք էր ստանում, քանի որ ցեխոտում էր տաբատը և ցեխը հետը տուն
բերում: Ոչինչ կարծես չէր փոխվել: Ռուդիկը շարունակում էր հագնել իր սիրելի մուգ
գլխարկը և կապույտ արտահագուստը, բայց գոնե ածիլել էր իր բեղերը:
Լիլիթը տեղափոխվել էր Ռուդիկի տուն, և այժմ Յուրան ու Նարինեն էին ապրում
Ամատունիների հին տանը: Դա Յուրայի մտահղացումն էր: Նա երազում էր որոշակի
ազատություն ստանալ իր մորից: Գյուղի տները միշտ չէ որ սեփական էին` առք ու
վաճառքի վրա հիմնվելով, և սովորական երևույթ էր կիսվել ընկերների և ընտանիքի
անդամների հետ: Երևանում կառավարությունն էր որոշում, թե որ ընտանիքը ինչ
բնակարանում պետք է ապրեր: Այս ամենը գրանցման գործընթացի մասն էր կազմում, որ
վարում էին Գյուղխորհրդի գրասենյակները:
Թագուհին, իր ոլորտի մյուս գիտնականների նման, անհագ հետաքրրասեր էր:
Լոմոնոսովի անվան համալսարանում պարզապես սովորելը բավական չէր` նրան
առաջնորդում էր նոր բացահայտումների ոգևորվածությունը: Նա զգում էր` նա գիտի, որ
այնքան շատ գաղտնիքներ կան բացահայտելու: Թագուհին նյարդայնացած մտավ
լսարան, քանզի նրան խնդրել էին մասնակցել հատուկ դասախոսության իր ղեկավարի
կողմից, բայց չգիտեր ինչու: Թագուհին նայեց լսարանի երկայնքով` այնտեղ նստած իր
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ընկեր հնագետ ուսանողներին: Բոլորը նրան էին նայում: Հետո նա տեսավ իր ղեկավար,
պրոֆեսոր Ալեքսեյ Գալիմովին:
-

Ընկեր Թագուհի, առաջացե՛ք, խնդրում եմ:

-

Այո, պրոֆեսո՛ր, - մրմնջաց Թագուհին:

-

Դոբրիյ դեն, - ասաց պրոֆեսոր Գալիմովը` բարի օր մաղթելով բոլորին: - Ընկեր

Թագուհի, մենք ուրախ ենք հայտարարելու, որ Արփա քարանձավի պեղումներում գտնվել
է բացառիկ հայտնաբերում:
Վաթսունամյա պրոֆեսորը մի շատ փորձառու հնագետ էր: Նա սերում էր թաթար
ընտանիքից Բաշկորտոստանում և մեծացել էր փնտրտուքներ կատարելով Ուրալյան
լեռների շուրջ սփռված մի քանի պալեոլիթիք և բրոնզե դարերի վայրերում: Այժմ նա
քայլում էր ձեռնափայտով: Նա ճաղատ էր, սակայն մի քանի սպիտակ մազերի խուրձ
ուներ և նույն գույնի մորուք: Թագուհին գիտեր, որ միգուցե նա մեծ էր երևում, բայց նրա
միտքը ճկուն էր, քան երբևէ, և հաստատ չէր կարելի թերագնահատել:
Պրոֆեսոր Գալիմովը մի պահ կանգ առավ, և հետո անդրադարձավ ամբոխին, կարծես
մի սովորական դասախոսության օր էր: Բայց ոչ:
-

Արփայի

դաշտային

աշխատանքները

ցույց

տվեցին,

որ

գյուղացիներն

առաջիններից են եղել, որ խաղող են մշակել` մենք քարանձավում հնագույն գործիքներ և
գինեգործության ապացույց ենք գտել: Այն ցուցադրում է մի մեծ քաղաքակրթություն, որ
այսօր դարձել է Խորհրդային Միություն:
Մի խուլ շշնջոց անցավ լսարանում: Պրոֆեսոր Գալիմովը շարունակեց, այնպես որ
յուրաքանչյուր ոք հասկանա պահի կարևորությունը:
-

Ընկե՛ր Թագուհի, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի

կողմից Դուք պարգևատրվում եք «Վաստակավոր աշխատավորի» մեդալով: Ձեր
գործընկերները գնահատում են Ձեր նվիրվածությունը:
Հպարտանալու պահ էր, սակայն Թագուհին կարմրել էր` հին սովորություն էր, ամեն
անգամ, երբ հայտնվում էր ուշադրության կենտրոնում: Ներուստ նա ուրախություն էր
ապրում նորությունից:
-

Պրոֆեսոր, ես… ես չգիտեմ ինչ ասել, - դանդաղորեն արտաբերեց նա: - Ես ամեն

ինչ կանեմ` բարձր պահելու համալսարանի և իմ ընկերների պատիվը:
Լսարանը լցվեց ծափահարություններով, և նրա ընկերները, թողնելով իրենց
նստատեղերը, շրջապատեցին նրան: Երբ ուսանողները հավաքվեցին իր շուրջ, նա
բարձրացրեց գլուխը և տեսավ հետևում կանգնած Լիլիթին լուռ սպասող Ռուդիկի հետ:
-

Մամա՜, Ռուդի՛կ, - բացականչեց Թագուհին: - Ինչպե՞ս եք հասել այստեղ: Այնքան

եմ կարոտել ձեզ բոլորիդ:
Մայրն ու դուստրը գրկախառնվեցին` դողալով հուզմունքից:
-

Սիրելի՛ս, կարող ես շնորհակալություն հայտնել պրոֆեսոր Գալիմովին, որ

հայտնեց մեզ այս մասին և գյուղացիներին, որ օգնեցին այստեղ հասնել, - ասաց Լիլիթը`
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արցունքները զսպելով: - Նրանք էլ են քեզ կարոտել… բայց նրանք շատ հպարտ են քո
աշխատանքով, - շարունակեց Լիլիթը:
-

Շնորհակալություն, մամա՛: Ես իսկապես անհամբեր սպասում եմ Արփա` տուն

վերադառնալուն:
-

Ի դեպ, Գյուղխորհուրդը գյուղը վերանվանել է Արենի:

-

Իրո՞ք, ինչո՞ւ:

-

Ոչ ոք չգիտի՝ ինչու… բայց, ըստ ասեկոսների, պատճառն այն էր, որ Երևանի

իշխանություններն ապստամբությունից հետո չէին ուզում աջակցել Արփային, ուստի
ավելի հեշտ էր գյուղի անունը փոխել Արենիի:
-

Իմաստ կա, կարծում եմ:

Ռուդիկն առաջացավ շնորհավորելու Թագուհուն, հետո` Սիլվան: Նա արդեն օրեր
առաջ գիտեր պարգևատրման մասին, բայց պրոֆեսոր Գալիմովը խնդրել էր նրան դա
գաղտնի պահել Թագուհուց:
-

Ապրե՛ս Թագուհի, մենք հպարտանում ենք քեզնով, - ասաց Ռուդիկը` ամուր

գրկելով նրան:
-

Եկե՛ք այս երեկո նշենք, քանզի մի քանի օրից պետք է վերադառնանք, - ասաց

Լիլիթը:
Նա ժպտաց և, դստեր ձեռքը բռնելով, հեռու տարավ նրան ամբոխից, Սիլվան և
Ռուդիկն էլ հետևեցին նրանց: Թագուհին սավառնում էր օդում:
«Սա իսկապե՞ս տեղի է ունենում»:
-

Գնացքում մեզ սամագոնկա են տվել նշելու համար:

Թագուհին ժպտաց.
-

Մամա՛, ձեզ հետ ուրախանալու համար ես օղու կարիք չեմ զգում:

Խորհրդային Արտաքին գործերի նախարարությունը միայն մի քանի կիլոմետր էր
հեռու համալսարանից` ոլորուն Մոսկվա գետի մյուս կողմում: Մի շոգ ամառային օր,
երկար բանակցություններից հետո, գերմանացի և խորհրդային պաշտոնյաների միջև
համաձայնագիր կնքվեց: Լենինի նկարը կախված էր քմծիծաղող Ստալինի, որ այժմ
կոմունիստական կուսակցության քարտուղարն էր, և Ռիբենտրոպի գլխավերևում: Թվում
էր, թե նախկին կոմունիստ առաջնորդը հսկում էր պատերազմի սպառնալիքը կասեցնող
պատմական պահը:
Այն մարդը, որի անունով հետագայում կոչվեց մահացու «Մոլոտովի կոկտեյլ»-ը,
ստորագրեց համաձայնագիրն իր սիրած ինքնահոս գրչի պարզ հարվածով: Խորհրդային
Արտաքին գործերի նախարար Վյաչեսլավ Մոլոտովը` քառասունիննամյա երիտասարդ
այրը, կատարյալ էր հագնված` երկեզր մուգ կոստյում փողկապի հետ: Նրա կոկիկ կիսված
բարակ

սև

մազերն

ու

բեղերը

և

ակնոցները

ներկայացնում

էին

զգուշավոր

անձնավորության: Դա միշտ չէ, որ այդպես էր եղել: Երիտասարդ հասակում նա
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ձերբակալվել էր բոլշևիկներին աջակցելու իր քաղաքական ակտիվության համար, և
աշխատել էր «Պրավդա» ընդհատակյա թերթում:

Մոլոտովը ստորագրում է Գերմանա-խորհրդային Ոչ-ագրեսիվ համաձայնագիրը
(հետևում՝ Ռիբենտրոպը և Ստալինը)
Ստալինը հագել էր մինչև պարանոցը կոճկված բաց գույնի պիջակ, և նրա հաստ սև
բեղերն ու սև մազերով լի գլուխը թաքցնում էին նրա վաթսուն տարիները: Միայն վեց
տարի առաջ, թեև դեռ առաջնորդ չէր, վերահսկել էր ավելի քան վեց միլիոն
ուկրաինացիների սպանդը` գնդակահարելով կամ քաղցի մատնելով Հոլոդոմորի` սովի
ժամանակ: Նման մարդը հենց ինքն էր սարսափ ներկայացնում: Սակայն նույնիսկ նա էր
հաճույքով ժպտում՝ ազատվելով նացիստների Մոսկվայի վրա հարձակվելու համար
անհանգստանալու պատճառից, ինչպես Նապոլեոնն արեց ավելի քան դար առաջ:
Ռուսներն այն մարդկանցիցը չեն, որ մոռանում են նման պատմական ցավը, այդպիսին էր
նրանց բնույթը:
Գերմանիայում, Հիտլերը նպատակ չուներ Ստալինին ուրախացնելու, բայց այդ
պահին «Գերմանա-խորհրդային ոչ-ագրեսիվ» համաձայնագիրը ծառայեց իր նպատակին:
Բերգհոֆի քարե և փայտե շալեի դահլիճը լի էր Հիտլերի խոսքին սպասող Վերմախտի
գլխավոր հրամանատարներով: Այսօր` 1939թ.-ի օգոստոսի քսաներկուսին, գեղեցիկ
Օբերսալզբերգում ոչ մի էքսկուրսիա չէր լինի` ավստրիական Ալպերը ստիպված էին
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սպասելու, չնայած քաղցր սոճիների երկնային բուրմունքին, որ յուրաքանչյուր ոք կարող
էր առնել:
-

Մեր ուժը մեր արագությունն է և մեր դաժանությունը: Չինգիզ Խանը միլիոնավոր

կանայք և երեխաներ էր հալածելով բռնել և միտումնավոր ու սառնասիրտ սպանել:
Պատմությունը նրան դիտում է միայն որպես երկրի մեծ հիմնադիր, և թե ինչ կպնդի իմ
մասին թույլ արևմտաեվրոպական քաղաքակրթությունը կարևոր չի:
Հիտլերը նայեց իր առջև շարքային անդամների միջով, նրա շարժուձևը պարզ էր`
հետդարձի ճանապարհ չկար, ոչ մի ներում: Այժմ նպատակն էր ամրապնդել ուղերձը, որ
բոլորն իմանային: Նրա խոսքը կարճ էր և տեղին:
-

Ես հրաման եմ արձակել, և յուրաքանչյուր ոք, ով կարտահայտի քննադատության

մեկ խոսք, կգնդակահարվի. այս պատերազմի նպատակը ոչ թե աշխարհագրական գծերի
լայնացումն է, այլ թշնամու ֆիզիկապես բնաջնջումը:
Գնդապետ Էրվին Ռոմելն անհարմար էր զգում իր լսածից: Իր մարդկային լինելու
համբավի հետ, նա բացառիկ մարտավարական և տեխնիկական հմտություններով
քառասունյոթամյա զինծառայող էր: Իր պատանեկության տարիներին` տասնչորս
տարեկան հասակում, Ռոմելը նույնիսկ կառուցել էր ճախրասավառնակ և թռել դրանով
Հարավային Գերմանիայում: Ռոմելը ցանկացել էր ինժեներ դառնալ, բայց հայրը ստիպել
էր միանալ բանակին, և իր հերոսության համար նա պարգևատրվել էր Համաշխարհային
պատերազմի ժամանակ:
Ռոմելը գեղեցիկ էր, մաքուր սափրված և պարանոցին փաթաթել էր դստեր նվիրած
շոտլանդական շարֆը: Հիտլերն այնքան էր վստահում Ռոմելին, որ այս ծայրահեղ պահին
ընտրել էր նրան ղեկավարելու իր դաշտային շտաբը: Դա պատիվ էր, բայց նա մտածում
էր, թե ինչպես ինքը կարող էր համաձայնեցնել իր սեփական տեսակետները ոգին նման
ատելությամբ լցած մարդու հետ:
-

Այսպիսով, ես այժմ Արևելքում պատրաստ եմ պահում իմ «մահվան ջոկատները»,

որոնց հրամայված է առանց խղճահարության ու ներողամտության սպանել լեհ ցեղին
պատկանող և լեհերեն խոսող բոլոր տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին։ Միայն
նրանց ապրելու իրավունք կտրվի, ում կարիքը մենք կզգանք:
Աշխարհն անհաջողակ էր: Երկու դաժան բռնակալներ, որ հոգ էին տանում ոչ թե
իրենց ազգերի մասին, այլ իրենց եսի, եկել էին իշխանության միաժամանակ` դեմ առ դեմ,
իրենց թշնամուն` ներքին և արտաքին, ոչնչացնելու նպատակով: Ներկա պահին միայն
Լեհաստանն էր կանգնած նրանց միջև:
Հիտլերը շատ լավ իրազեկ էր Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերի դեմ
օսմանյան թուրքերի գործողությունների մասին: Այս երեկոն և հղումը դեպի Չինգիզ խանի
դաժան արշավները որպես պատմական օրինակներ, որ նա մեջբերեց Բերգհոֆում, ցույց
տալու համար էին իր հրամանատարներին, որ ոչ ոք չի հիշի լեհ ժողովրդի ոչնչացումն
ավելի, քան նրանք հիշում են հայերի բնաջնջումը թուրքերի կողմից:
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ԳԼՈՒԽ 11: ՓԱԽՈՒՍՏ
Հեռու

Եվրոպայում

տիրող

լարվածությունից,

Կանադայում

Վանկուվերի

բնակչությունն ավելի շատ մտահոգված էր առօրյա կյանքի մարտահրավերներով:
Անձրևոտ, մառախլապատ օր էր. սովորական երևույթ, քանզի Խաղաղ օվկիանոսից եկող
խոնավությամբ

բարձված

ամպերը

դատարկում

էին

իրենց

պարունակությունը

շրջապատող լեռների և Արևմտյան ափի խորշի գլխին տեղակայված քաղաքի վրա:
Փիթերը

սիրում

էր

զբոսնել

Վանկուվերի

պատմական

Գեսթաուն

թաղամասի

շրջակայքում, բայց թեթև անձրևը տհաճ էր: Այստեղ նա կարող էր հանդիպել տարբեր
էթնիկ ծագմամբ բազմաթիվ էկզոտիկ մարդկանց և ուսումնասիրել նրանց աննկատ:
Այդ վայրը թուլամորթների համար չէր: 1930-ականների սկզբներին` Մեծ դեպրեսիայի
ժամանակներից սկսած, պատմական շրջանը վեր էր ածվել մի վայրի, որտեղ ապրում ու
գալիս էին խմելու առավել անհաջողակները: Պանդոկները շարված էին ճանապարհին`
«Սայթաքիչ փողոց», ինչպես տեղացիներն էին կոչում այն: Փտած աղբի հոտն
անխուսափելի էր, հատկապես նրբանցքներում: Անհաջողակները քնած կամ խմած
պառկած էին ստվերում, իսկ գիշերային կանայք օր ու գիշեր իրենց առևտուրն էին անում
ամեն մի անկյունում:
Ամեն ինչ չէ, որ վատ էր: «Սայթաքիչ փողոցը» մի վայր էր, ուր մարդիկ գալիս էին
զվարճանալու: Անձրևը ստիպեց Փիթերին ապաստան գտնել պանդոկում. Դա իր վերջին
կարոտաբաղձ այցելությունն էր այդտեղ: Երբ նա մի ազատ աթոռ գտավ բարի մոտ, մութ
անկյուններից թաքուն հայացքներն ուղղվեցին նրան: Ակումբի այլ «դյուրախոս»
հաճախորդները վայելում էին վաղ երեկոն, երբ Գլեն Միլերի նոր երգը` «Ին դը Մուդ»-ը,
ինչ էլ, որ դա նշանակեր, տալիս էր ուրախ հնչեղություն հետնամասում: Փիթերի կապույտ
պիջակը և սպիտակ վերնաշապիկի օձիքը թրջվել էին: Նա, մինչև բարի մոտ նստելը
կոպիտ փայտե աթոռին, իր մորթե գլխարկից թափ տվեց անձրևի կաթիլները:
-

Ի՞նչ կցանկանայիք, - հարցրեց բարմենը` միաժամանակ գլխով անելով դեպի

անկյունում նստած աղջիկները: Նրա ալ կարմիր այտերն ու կլոր դիմագծերը մատնում
էին նրա սերը դեպի խմիչքը:
-

Միայն վիսկի, նի՛թ, շնորհակալություն:

-

Իհա՛րկե, - արձագանքեց պարոն «Թմբլիկ» բարմենը` լցնելով սաթի գույնի խմիչքը

բաժակի մեջ, ինչպես պահանջվել էր` առանց սառույցի:
-

Էլի ի՞նչ-որ բան, - բարմենը կրկին նայեց բարի աղջիկներին:

-

Բնավ: Շնորհակալություն, բայց ես այն տեսակից եմ, որ սիրում է միայնությունը:

-

Որտեղի՞ց ես… քաղաքի՞ց: Ես քեզ տեսել եմ նախկինում:
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-

Բրիտանական համալսարանի մոտ եմ մնում: Սովորում եմ այնտեղ:

-

Իսկապե՞ս: Ի՞նչ ես սովորում:

-

Մարդաբանություն:

Բարի պահապանը, բարն ուժով սրբելով, շփոթված նայեց: Աչքի անկյունով Փիթերը
նկատեց մի աղջկա, որ նստած իրեն էր նայում և լսում: Նա բավականին գեղեցիկ էր`
երկար մուգ մազերով և ուշադրությունը շեղող մեծ ականջօղերով, բայց Փիթերը շատ լուրջ
բնավորության տեր էր նման բաների համար:
-

Դա նման է… գիտությա՞ն, - հարցրեց աղջիկը:

-

Դա փաստացի մարդկանց ուսումնասիրություն է, - պատասխանեց Փիթերը:

-

Մարդկա՞նց: Դու կանանց ուսումնասիրո՞ւմ ես:

-

Իհա՛րկե: Իրականում ես ուսումնասիրում եմ տարբեր ռասաների ակունքները:

Տե՛ս, ես միայն պատրաստվում եմ մեկ կամ երկու բաժակ խմել, քանի դեռ անձրևում է,
բայց ես իսկապես ստիպված եմ գնալ, կներե՛ս:
Փիթերն իսկապես հասարակական կյանք չէր վարում, քանզի չափից դուրս
կենտրոնացած էր իր ուսման վրա, որ գլուխը վայր դներ: Սա տարակուսեց աղջիկներին,
ներառյալ մեծ ականջօղերով աղջկան:
-

Ամեն ինչ նորմալ է,

գիտունի՛կ, հայրս էլ էր բաներ ստեղծում… մինչև Մեծ

Դեպրեսիան, երբ բոլորը բանկրոտի ենթարկվեցին: Բացի դա, ես գիտեմ, թե որքան
անհրաժեշտ են քեզ նման մարդիկ, եթե ցանկանում ենք վերակառուցել այս երկիրը:
-

Շնորհակալություն: Գնահատում եմ դա:

Փիթերն ինքն իր վրա զարմացած էր: Հաջորդ մեկ ժամը նա նստած խոսում էր մեծ
ականջօղերով աջկա հետ` նկարագրելով Վանկուվեր ժամանելուց հետո իր կյանքն ու
հետազոտությունը:
«Միգուցե նույնիսկ ինձ նման զբաղված մարդիկ էլ մեկ-մեկ կարիք ունեն մարդկային

ընկերակցության»:
Սկզբում Փիթերի համար դժվար էր Վանկուվերում: Նա ցանկանում էր սովորել
Բրիտանական Կոլումբիայի համալսարանում, սակայն պարզվեց՝ ո՛չ փող ունի, ո՛չ էլ
կրթություն ընդունվելու համար, չնայած մեծանալիս գրքերից կորզած լայնածավալ
գիտելիքներին: Նախնական հիասթափությունից հետո հաջողությունը ժպտաց Փիթերին.
նա աշխատանք գտավ «Հադսոնս Բեյ քոմփանի»-ի հանրախանութում որպես վաճառող:
«Լա Բեյ»-ին, ինչպես ընկերությունը գերադասում էր կոչվել ֆրանսերենով, դուր էր գալիս
այն փաստը, որ Փիթերը զբաղվել էր մորթու վաճառքով, ինչը ընկերությունն անում էր
ավելի քան 250 տարի: Դա տեսանելիորեն առնչվում էր իրենց անցյալին: Նա գիտեր
մորթու վաճառքի մասին ավելին, քան մյուսները հանրախանութում: Դա, իհարկե, օգնում
էր նրան, քանի որ վերջինիս դուր էր գալիս ուսումնասիրել մարդկանց, այնպես որ ինչքան
շատ հանդիպեր մարդկանց, այնքան լավ:
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Վեց

ամիս

հետո

Վանկուվերում

Փիթերը

Մարդաբանության

բաժնի

աշխատակիցներին հասցրել էր այն կետին, որ նրանք համոզվել էին նրա մարդկային
զարգացման

ինքնույս

գիտելիքների

կարկառուն

լինելու,

ինչպես

նաև

դեպի

մարդաբանություն նրա ունեցած սիրո մեջ: Նա երբեք չէր մոռանա համալսարան
ընդունվելու օրը:
Եթե մյուս ուսանողներից պահանջվում էր հինգ տարի, ապա Փիթերից պահանջվեց
ինտենսիվ ուսուցման չորս տարի: Նա ոգեշնչված էր արդարացնելու աշխատակազմի իր
հանդեպ ունեցած հավատքը: Նա ավարտում էր իր սիրելի առարկան, բայց շարունակ
ծարավ էր նոր գիտելիքների:
Ինուիթ ցեղակիցը հաճախ էր մտածում իր սերնդից առաջ եկած մարդկանց մասին:
Փիթերը գիտեր, որ իր ապուպապերը նմանություն ունեին Ռուսաստանի Սիբիրի
մարդկանց հետ, և շատ էր տարված շվեդացի պրոֆեսոր Էրիք Հյուլթենի աշխատանքով:
Սառցե դարաշրջանի ցամաքային կամրջի նրա նկարագրությունը, որ մարդիկ միգուցե
ճամփորդել էին Ասիայից դեպի Հյուսիսային Ամերիկա, Փիթերին թվում էր բավականին
ճշմարտանման: Նա մեծ ականջօղերով աղջկան պատմեց իր հիպոթեզների մասին, և նրա
սովորաբար լուրջ վարքը փոխվեց գրեթե անիրական, հուզված նկարագրությամբ, թե
ինչպես էին մարդիկ կարողացել գոյատևել նման անհյուրընկալ միջավայրում:
Նա չէր հասկանում, թե ինչու էր այդքան զրուցասեր լիովին անծանոթուհու հետ:
Թերևս դյուրին էր քննարկել նյութը մեկի հետ, որ թեորիային մարտահրավեր նետելու
գիտելիք չուներ, կամ էլ, միգուցե, դա ուղղակի կնոջը տպավորելու տղամարդկային բնազդ
էր:
Աղջիկն ուշադրությամբ լսում էր Փիթերի նկարագրությանը, որ նրա ինուիթ ցեղը
վերջին ժամանակների ներգաղթողներն էին եղել, քան նրանք, ովքեր օգտագործել էին
սառցե կամուրջը: Երբ նա նշեց, որ նրա ապուպապերը Բերինգի նեղուցի ջրերով նավակով
ճամփորդել էին Ասիայի և Հյուսիսային Ամերիկայի միջև, աղջիկը շփոթվեց:
-

Ինչո՞ւ: Նկատի ունեմ, ինչո՞ւ էին նրանք նավակներ օգտագործել:

-

Որովհետև այնտեղ ցամաքային կամուրջ չկար: Մենք էլ բավականին լավ էինք մեր

կայակները վարելու մեջ: Դրանք օգտագործվել են այնքան երկար, որքան յուրաքանչյուր
ոք կարող է հիշել:
-

Դու այնքան հետաքրքիր տղամարդ ես, ոչ այն սովորական տեսակից, որ մենք

գտնում ենք այստեղ: Խորը մտածող… Ինձ դա դուր է գալիս:
Անձրևը դադարեց դրսում, և Փիթերը գիտեր, որ նա պետք է շտապեր պատրաստվելու
Վանկուվերից հեռանալուն: Բրիտանական Կոլումբիայում հինգ տարի սովորելուց հետո
նա փախչում էր անձրևից և ձեռնարկում նոր արկածախնդրություն, թեև նա չէր
ցանկանում խոստովանել դա իր առջև նստած աղջկան:
-

Հաճելի էր քեզ հետ զրուցելը… բայց նույնիսկ անունդ չգիտեմ, - բացականչեց

Փիթերը:
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-

Մի օր հետ արի, և ես կասեմ քեզ անունս, գիտունի՛կ:

Աղջիկը մի պահ վարանեց, հետո կռացավ և համբուրեց Փիթերին` թողնելով
բավականին տեսանելի կարմիր հետք նրա այտին:
-

Ի՞նչ… - բացականչեց Փիթերը` հետ ընկրկելով մեղմ անակնկալից:

-

Ների՛ր, ուղղակի քեզ մեկ այլ անգամ գալու հրավերք եմ տալիս:

-

Լա՛վ, ես պետք է գնամ…

-

Իհարկե, գիտունի՛կ: Հե՜յ, ես նույնիսկ անունդ չգիտեմ…

-

Գիտունիկը բավականին լավ է ինձ համար, սիրելի՛ս: Հաճելի զրույց էր: Ահա,

վերցրո՛ւ սա: Այն քո դրական մտքերի համար է:
-

Հի՞նգ դոլար միայն զրուցելու համար: Շատ շնորհակալ եմ: Հաջողություն,

գիտունի՛կ:
Տուն գնալու ճանապարհին համբույրի հետքը մի փոքր ուրախության և կատակների
առիթ կտա աղջիկներին, բայց Փիթերն իրականում դեմ չէր: Նա Գեսթաուն վերադառնալու
որևէ մտադրություն չուներ: Տարիների ծանր աշխատանքից հետո Փիթերը գիտեր, որ
պետք էր ավելի հեռուն գնալ իր իսկական հետաքրքրության` կենսաբանական
մարդաբանության

մեջ`

սովորելու,

թե

ինչպես

էր

մարդկությունը

փոխվել

դարաշրջանների ընթացքում: Այնպես որ, հաջորդ օրը նա Կանադայի երկայնքով
գնացքով

երկար

ճանապարհորդության

ընկավ

դեպի

Նյու-Յորք:

Կոլումբիայի

համալսարանում «Միացյալ Նահանգների մարդաբանության հայր»` Ֆրանց Բոասի
գլխավորությամբ սովորելու հրավերքը բավականին լավ հնարավորություն էր բաց
թողնելու համար, հնարավորություն աչքի ընկնելու` սովորելով լավագույններից:
Հեռավոր Տուկտոյակտուկից ժամանած քսանութամյա ինուիթի համար ոգևորիչ
ժամանակներ էին: Աշխարհը նրա համար ավելի մեծ էր դառնում, և ամեն ինչ հետաքրքիր
էր, նույնիսկ վատ պահերը, ինչպիսին էր «Սայթաքելու փողոցը»: Անտլանտյան
օվկիանոսից այն կողմ` Եվրոպայում, ռադիոյով հեռարձակվող լուրերը տագնապալից
էին, լի պատերազմի հրձիգների, մարդկանց, անխուսափելի հակամարտության մասին
տարբեր տեսակի հաղորդագրություններով, բայց Ամերիկայում դա այլ աշխարհ էր թվում:
«Համոզված եմ ողջախոհությունը կհաղթեր, եթե մարդիկ դաս քաղած լինեին

Համաշխարհային պատերազմից», - մտածեց նա:
Գնացքը, շարժվելով դեպի արևելք, աղմուկով անցավ մեկ այլ խաչմերուկ… քլիկեթի-

քլաք, քլիկեթի-քլաք:
Նացիստական Գերմանիայի և Խորհրդային Միության միջև «Գերմանա-խորհրդային

Ոչ-ագրեսիվ» համաձայնագրի ստորագրումից ութ օր անց սկսվեց ներխուժումը:
Սեպտեմբերի

առաջին

օրով

խիզախ

Լեհաստանը

բաժանվեց,

կարծես`

երկու

գիշանգղների միջև կիսվող կմախք էր: Փիթերը չէր կարողանում հավատալ ռադիոյով իր
լսածին, երբ հասավ ցուրտ Նյու Յորք: Նա զարմանում էր, թե ինչու ոչ ոք կարծես չնկատեց,
որ Խորհրդային Միությունը նույնքան դավաճանաբար վերաբերվեց Լեհաստանի հետ,
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որքան Գերմանիան, երբ ամեն մեկը կենտրոնացած էր նացիստների քայլերի վրա:
Հանկարծակի մի սառը դող անցավ նրա միջով, երբ ռադիոհաղորդավարը հաղորդեց, որ
Արևմտյան ուժերը` Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, պատերազմ են հայտարարել
Գերմանիային` վախենալով, որ հաջորդը նրանք կլինեն: Եվ նրանք ճիշտ էին:
Արևելյան Եվրոպայում փխրուն և ժամանակավոր խաղաղությունը տարածվեց:
Անգլիայում այն կոչեցին «կեղծ պատերազմ»՝ հանգիստ փոթորկից առաջ: Թերթերը
հաղորդում էին Բրիտանիա՝ կանադյան առաջին զինվորների ժամանման մասին:
Լրագրողներից մեկը հարց էր տալիս, թե ինչո՞ւ ֆրանսիական 110 ջոկատներն ու
բրիտանական զորքերը չհարձակվեցին իրենց դեմ դուրս եկած 23 գերմանական
ջոկատների վրա` մինչև Հիտլերը կվերակազմավորեր իր զինվորներին Լեհաստանի վրա
իրենց ջախջախիչ հարձակումից հետո: Չնայած պատերազմի մեջ գտնվելուն, Նևիլ
Չեմբեռլենը

շարունակում

էր

գործել

զգուշորեն`

դեռ

հուսալով

Հիտլերի

հետ

խաղաղության մասին: Յուրաքանչյուր ոք պահել էր իր շունչը:
1940թ.-ի մայիսն էր, և բելգիական անտառները վառ կանաչ էին գարնան ընթացքում:
Գերմանական Պանցեր III տանկի հրետաձիգը շատ փոքր տեղ ուներ շարժվելու համար
երեք անձ պարունակող փոքր աշտարակում: Բայց նա գիտեր, որ մինչև 70մմ
հաստությամբ զինապատյանով տանկը կարող էր փրկել անձնակազմի կյանքը, եթե ուղիղ
հարված հասցներ, այնպես որ ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում:
«Ավելի լավ է, քան հետևակ լինելը»:
Տանկն աղմկոտ էր ու տոթ, և քրտինքն առատորեն կաթում էր հրետաձիգի
սաղավարտից և թևատակերից: Ֆրանսիայի պաշտպանողական գծի վա հարձակման
ընթացքում նա արդեն շարքից հանել էր երեքից ոչ պակաս ֆրանսիական ՍՈՄՈՒԱ Ս35
տանկեր: Փորձը կարևոր էր: Պանցեր III տանկի անձնակազմը գիտեր` իրենց մինչև
քառասուն կիլոմետր ժամում արագությունը կարող էր տարբերություն մտցնել: Սակայն
այստեղ`

անտառում,

դաշտերի

միջև,

որտեղ

շարժունակությունը

դանդաղ

էր,

ռազմավարությունն ավելի կարևոր էր:
Առջևում` կամրջի վրա, թնդանոթի սպիտակ ծխի միջից հայտնվեցին երկու
բրիտանական Մաթիլդա տանկ: Առաջին հարվածի ձայնը, չնայած հրետաձիգի
ականջակալներին, Պանցերից խլացնող էր: Պայթուցիկների հոտն անտանելի էր: Սակայն
ժամանակ չկար դրա մասին մտածելու, քանզի բեռնողը հերթական շրջանը բեռնեց
դրխկոցով:
Ֆրանսիայում օգտագործվող բրիտանական Մաթիլդաները դանդաղաշարժ էին և
հնաոճ` իրենց կլորավուն բարձր դիզայնով, բայց նրանք ծանր զրահապատ էին: Պանցերի
առաջին հարվածի փորձը մի զորեղ զնգոցով հետ թռչեց Մաթիլդայից, մինչ այն
պատասխան կրակ կարձակեր: Մոտ էր: Պայթյունը վրիպեց Պանցերին միայն մեկ
մետրով` թափահարելով հրաձիգին պայթյունի մոտիկությունից: Պանցերի երկրորդ
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փորձը հարվածեց առաջատար Մաթիլդայի դիմային մասին և շղթաներին` շարքից
հանելով այն, և արգելափակելով երկրորդ տանկը, որ դեռ կամրջի վրա էր:
-

Որվա՛րտզ, - հրամայեց հրամանատարն իր Պանցեր III-ին առաջանալ:

Պանցերն այժմ շարժողունակության հնարավորություն ուներ, և ևս մեկ հարվածով
ոչնչացրեց առաջին Մաթիլդային: Երկրորդ Մաթիլդան, կամրջի վրայից մի կողմ հրելով
առաջատար տանկի ծեծված ավերակը և օգտագործելով բարձրացող ծուխը որպես
քողարկում,

կարողացավ

առաջինը

տեսնել

և

հարվածել

Պանցերին:

Սրտի

տրոփյունովՊանցերի հրետաձիգը ծուխի միջով տեսավ բոցը, սակայն ժամանակ չկար
արձագանքելու: Նա լսեց մի թույլ ղողանջ, կարծես մի հեռավոր զանգի, հակառակ
դեպքում, այլ աղմուկ չկար:

Պանցեր III-ը խփվել էր. ժամանակ չկար մտածելու: Բեկորներն ամենուրեք էին.
ուղեղի ծանր ցնցումից աշխարհը պտտվեց հրետաձիգի շուրջ: Դեմքով հոսող արյունով և
ապակողմնորոշված` նա հուսահատորեն փորձում էր բացել աշտարակի դուռը: Միայն մի
քանի վայրկյան կար դուրս գալու համար: Հրամանատարն ու բեռնողն անկյանք ընկած
էին ներսում, քանզի տանկը պայթյունից շարքից դուրս էր եկել:
Հրետաձիգը սողաց մարգագետնով, խոտը քաղցրահոտ էր, սակայն նա ունակ չէր դա
նկատելու: Նա պառկեց հենվելով ծառին` հետևելով կողքով անցնող դղրդացող

Մաթիլդային: Հետո նա լսեց բարձր սուր ազդանշան, որին հաջորդեց սուլոց: Թշնամու
տանկը շարժվեց մոտ հարյուր մետր, մինչև Յու-87 Ստուկայի ռումբը ոչնչացրեց այն
որոտաձայն պայթյունով:
Ֆելդմարշալ գեներալ Հերման Գյորինգը Ֆրանսիան գրավելու գերմանական «Դեղին

պլան» գործողության անմիջական ղեկավարն էր, և նա երջանիկ էր իր տեսածով:
Գերմանիայի
«Կայծակնային

արագաշարժ

զրահապատ

պատերազմի»

տանկերի

ռազմավարությունն

շարասյան

ապացուցում

Բլիցկրիգի
էր,

որ

կամ

ֆիքսված

ֆրանսիական պաշտպանողական ամրությունների համար դա բավական էր:

Պանցերներն օգտագործում էին բելգիական Արդենների խիտ անտառը հաջողությամբ
շրջանցելու «Մաժինոյի գիծ» կոչվող ցեմենտե դզոտների ֆրանսիական ամրությունների
հարյուրավոր կիլոմետրերը: Ծալված թևերով Ստուկա վայրասլաց թռիչքի ընթացքում
ռմբակոծողի

զարհուրելի

ձայների

ալիքների

օգտագործումով

ֆրանսիական

և

բրիտանական տանկերը գտնվում էին այնպիսի ճնշման տակ, որ բրիտանացիները իրենց
բանակի մնացորդները փրկելու նպատակով որոշեցին նահանջել:
Գեներալ-մայոր Էրվին Ռոմելի 7-րդ տանկային դիվիզիան իր արագության և
անակնկալների համար այնպիսի համբավ ուներ, որ Գյորինգի գենշտաբը հաճախ
կորցնում էր նրանց տեսադաշտից, այնպես որ ավելի ուշ նրանք կոչվեցին Գեսփենսթերի
դիվիզիա կամ «Ոգիների դիվիզիա»: Նրա տանկերը, ինչպես միշտ, ամենաառաջնային
դիրքերում էին` փորձելով անցնել Մաաս գետը, որն անցնում էր Բելգիայով և
Նիդերլանդներով: Դանդաղաշարժ գետը ոչնչով չհուշեց, որ ամենահինն էր աշխարհում`
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ոլորվելով կանաչ անտառապատ բլուրներով 380 միլիոն տարիների ընթացքում` նույնիսկ
մինչև դինոզավրերի գոյությունը: Բայց Ռոմելը խնդիր ուներ: Նա գետի երկայնքով
կամրջանավ տեղադրել փորձող իր մարդկանց քողարկելու համար ծխի որևե աղբյուր
չուներ:
-

Այնտե՛ղ, - հրամայեց Ռոմելը` մատնանշելով գետեզրի մոտ շարված, դրսում

գույնզգույն ծաղկամաններով, գեղեցիկ երեք հարկանի աղյուսե տները: - Վառե՛ք դրանք:

Գերմանացիների հարձակումը Ֆրանսիայի ճակատամարտի ժամանակ (կարմիր),
Նդայայի փախուստը Բրյուգեից դեպի Լոնդոն (նարնջագույն)
Տներից բարձրացող և գետը ծածկող խիտ ծխի ներքո Ռոմելի տանկերը կամրջանավով
առաջ շարժվեցին: Ուղղվելով դեպի Ֆրանսիայի հյուսիս՝ Պանցերներն իրենց տասներկու
գլանանոց Մայբախ շարժիչների հռնդոցով սև ծխի քուլաներ թողեցին:
Բրիտանական արշավային ուժերը նահանջում էին, բայց շարունակում էին Մաթիլդա
տանկերով հակահարված հասցնել: Ռոմելի հակատանկային հրետանու որոշ արկեր
պայթում էին առանց Մաթիլդայի ծանր զրահին վնաս հասցնելու: Չնայած նրա 105մմանոց գաուբիցները ոչնչացրին Մաթիլդաների առաջին շարքը, բայց բրիտանական
տանկերի երկրորդ շարքը կոտրեց այլ ուղղությամբ, որտեղ Ռոմելի 88մմ-անոց
հակաօդայիին մարտկոցն էր:
Մարտի աղմուկն ականջներում՝ Ռոմելն անձամբ անցնում էր թնդանոթից թնդանոթ`
հանձնարարելով նրանց կրակել անհատական տանկերի վրա, որոնց նա մատնանշում էր
ծխի միջով: 88մմ-անոց զենքերը կրակ էին բաց թողում` ոչնչացնելով դանդաղ շարժվող

Մաթիլդաների մեծ մասը. առաջին անգամ հակաօդային զենքերը հաջողությամբ
օգտագործվեցին տանկերի դեմ: Վառվող կտորները լցրել էին կարմիր կակաչներով լեցուն
դաշտը` այն նույն դաշտը, որ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ վկա էր
դարձել ավերիչ խրամատային մարտերին:
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Չերչիլն այժմ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն էր Նևիլ Չեմբեռլենի հրաժարականից
հետո: Թուլացած Չեմբեռլենը մինչև տարվա վերջ կմահանա քաղցկեղից:
-

Վախենում եմ, Մա՛րկ:

Երբ Հիտլերի բանակն առաջացավ Ցածրադիր երկրների երկայնքով, Նդայան
խուճապի

մատնվեց:

Նա

լսել

էր,

որ

Հիմլերի

ՍՍ-ականները հավաքում էին

փոքրամասնություններին, ինչպիսիք էին հրեաները և նրանք, ովքեր տարբերվում էին, և
նրանց այլևս ոչ ոք չէր տեսել նորից: Նա ոչ մի կասկած չուներ, որ նացիստներն իր հետ,
որպես թխամորթ աֆրիկացի, վատ կվերաբերվեին:
-

Մենք պետք է Զիբրյուգե գնանք և հատենք Անգլիական նեղուցը: Այլընտրանք չկա,

և պետք է հիմա գնանք, - հորդորեց Մարկը:
-

Բայց ինչպե՞ս կգնանք Անգլիա:

-

Ես մի ընկեր ունեմ ձկնորսական նավով: Մի՛ անհանգստացիր:

Մարկը Նդայայի աչքերում տեսավ մի բան, որ նախկինում չէր տեսել` սարսափ:
Անցյալում միշտ էլ եղել էր մտահոգություն, որ ինչ-որ մեկին Բելգիայում կարող էր դուր
չգալ իրենց բազմաբնույթ հարաբերությունը, բայց սա ուրիշ էր:
Դեպի նավահանգիստ կարճ ճամփորդությունից հետո՝ գերմանական հարձակումից
հուսահատ փախչող հարյուրավոր մարդկանց նման նրանք նստեցին ձկնորսական նավ:
Բրյուգեի համայնքի մեծամասնությունը մնաց տներում: Նրանք ցնցված էին, երբ
նացիստական տանկերն աղմուկով անցնում էին նրանց սալաքարե փողոցներով:
Թարմ աղի օդը բուրումնավետ էր, բայց Նդայան չէր վայելում ճամփորդությունը,
քանզի անհանգստանում էր Մարկի համար, որ իր տունը հետևում էր թողել` Բելգիայում:
Մոտենալով Անգլիական ափի շաքարասպիտակ ժայռերին` Դուվրի հանրահայտ
Սպիտակ ժայռերին, նա վերջապես ապահովություն զգաց:
-

Քանի դեռ միասին ենք, ամեն ինչ լավ կլինի, Նդայա՛:

-

Ների՛ր, Մարկ: Դու կարիք չունեիր հեռանալու… քո դեղատունը:

-

Պետք էր, Նդայա՛, անապահով կլիներ քեզ համար: Բացի դա, այժմ կարող ես

անգլերեն խոսել սովորել:
Նդայան ժպտաց, բայց ներքուստ նրա ստամոքսը կծկվում էր:
«Ի՞նչ է կատարվում աշխարհի հետ, որ նման սարսափը կարողացել է հասնել այնպիսի

խաղաղ վայր, ինչպիսին Բրյուգեն է: Ի՞նչ կլինի մեզ հետ»:
Նա վերցրեց Մարկի ձեռքը և շուրջկալեց իր մարմինը, այնպես, որ նա կարողանար
գրկել իրեն հետևից: Նրա ուժն այնպես հաճելի էր: Սառը քամի փչեց փոփոխական ծովից,
և նավն ամեն մի ալիքից թեքվեց առաջ: Արևմուտքում Անգլիական նեղուցի վրա մութ
ամպեր հայտնվեցին: Փոթորիկ էր սկսվում:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բրիտանացի գեներալ-մայոր
Բերնարդ Մոնթգոմերին ծանր վիրավորվել էր Հյուսիսային Ֆրանսիայի նույն վայրում`
կարմիր կակաչներով լեցուն դաշտերում: Հիսուներկուամյա հրամանատարը, որ հայտնի
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էր որպես դժվար խնդիրներ լուծող, հուսահատ փորձում էր պաշտպանել բրիտանացի և
ֆրանսիացի զինվորների նահանջը, որոնք գերմանական կատաղի գրողի ներքո փորձում
էին անցնել Անգլիական նեղուցով դեպի Բրիտանիա: Նա գիշերվա ընթացքում տարավ իր
մարդկանց, որպեսզի բելգիական զորքերի շրջափակումից հետո ապահովեր տարհանման
արևելյան թևը: Դա իր զինվորների ֆիզիկական մակարդակի փորձությունն էր, որ
մշտապես պահանջում էր Մոնթգոմերին:
Գյորինգը կոչ արեց Հիտլերին թույլ տալ Լյուֆտվաֆեին Բրիտանիայի հարցերը լուծել`
կանգնեցնելով Պանցերների առաջխաղացումը` հավատալով, որ Դանկիրկի մոտ
փափուկ,

ճահճոտ

հողը

խնդիր

կլինի

իր

զրահամեքենաների

համար:

Դա

ռազմավարական սխալ էր, քանզի Բրիտանական ռազմաօդային ուժերն անթիվ թռիչքներ
կատարեցին օդային պաշտպանություն ապահովելու համար: Ծովը լցված էր բեկորներով,
դիակներով և հարյուրավոր նավերով` ռազմածովային կործանիչներից մինչև փոքր
քաղաքացիական նավակներ: Նրանց միավորված և հերոսական ջանքերի շնորհիվ
հաջողվեց ծանր կրակի ներքո 330000 զինվոր դուրս հանել դեպի անվտանգություն:
Չերչիլը կանգնել էր Ազգային ժողովի հավաքված պատգամավորների առջև:
Ֆրանսիայի ճակատամարտի կորուստներից գունատ դեմքերն ամենուրեք էր: Չերչիլը
միշտ էլ առճակատ, առանձնացնող բնույթ էր ունեցել, բայց այժմ նրա պահն էր` իր
բուլդոգանման ոճով ռադիոյով խրախուսել ազգին.
-

Եթե նույնիսկ Եվրոպայի մեծ մասը և շատ այլ հին ու հայտնի նահանգներ ընկել են

կամ կարող են ընկնել Գեստապոյի ճիրանների ու նացիստական ղեկավարության ատելի
ապարատի ճնշման տակ, մենք չպե՛տք է հանձնվենք կամ անհաջողություն կրենք: Մենք
պե՛տք է գնանք մինչև վերջ:
-

Մենք պե՛տք է պայքարենք Ֆանսիայում, մենք պե՛տք է պայքարենք ծովերում և

օվկիանոսներում, մենք պե՛տք է պայքարենք աճող վստահությամբ և աճող հզորությամբ
օդում: Մենք պե՛տք է պաշտպանենք մեր կղզին, ինչ գնով ուզում է լինի: Մենք պե՛տք է
պայքարենք ծովափերում, մենք պե՛տք է պայքարենք վայրէջքի կայքերում, մենք պե՛տք է
պայքարենք դաշտերում և փողոցներում, մենք պե՛տք է պայքարենք սարերում` մենք
երբե՛ք չպիտի հանձնվենք…
-

…և եթե նույնիսկ այս կղզին կամ նրա մեծ մասը գրավված լինի ու սովի մատնված,

որին ես չեմ հավատում, ապա մեր կայսրությունը ծովերից դուրս` զինված և
պաշտպանված Բրիտանական նավատորմի կողմից, կշարունակի պայքարելը մինչև Նոր
Աշխարհը, Աստծո լավ ժամանակներում, իր ամբողջ ուժով և կարողությամբ առաջ կգնա
փրկելու և ազատելու հինը:
Ուղերձն ուղեկցվեց խորհրդարանի անդամների որոտաձայն ծափահարություններով,
բայց Չերչիլը հիշեցրեց երկրին, որ Դանկիրկի հաջող տարհանումը չպիտի դիտվի որպես
հաղթանակ:
-

Պատերազմները չեն հաղթվում տարհանմամբ:
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Ֆրանսիան ընկավ միայն վեց շաբաթվա ընթացքում: Փարիզում կայսր Նապոլեոնի
Հաղթանակի կամարի միջով անցնող նացիստական զինվորների տեսարանը ցնցեց
ֆրանսիացիներին, հատկապես նրանց, ովքեր բավականին տարիքով էին հիշելու համար,
որ Ֆրանսիան չէր պարտվել Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում:
Աշխարհի շուրջ սփռված Բրիտանական կայսրությունը ցնցված էր:
Գերմանացիների հարձակումը Ֆրանսիայի վրա մեծ նորություն էր Ավստրալիայում:
Չնայած ազգը չորս տասնամյակ է անկախ էր, ավստրալիացիները շարունակում էին մոտ
զգալ

իրենց

Բրիտանիային:

ՆՄԱՆ

Կանբերրայի տախտակամածին ցուցադրվող

հնչյունային նորությունների տեսաերիզները թրթռում էին անհավասարաչափ և անորակ,
սև ու սպիտակ պատկերներով: Բայց նրանք պարզորեն ցույց էին տալիս Դանկիրկի
տարհանումը և հուսահատ նավաստիների խիզախությունը. մոտ երեքից մեկ նավը
խորտակվել էր: Լեյտենանտ հրամանատար Ջեք Թոմփսոնը նայելով մտածում էր Մեծ
Բրիտանիայի ծանր դրության մասին:
«Փառք Աստծուն Անգլիական նեղուցի համար, թե չէ նացիստները հիմա թակելու էին

Լոնդոնի դռները»:
Ջեքի կարճ շեկ մազերով, երիտասարդ թվացող դիմագծերը արևի և ծովի
ազդեցությունից կնճռոտված մաշկով դարձել էին ավելի առնական: Նա միգուցե
երիտասարդ տարիքում վայելել էր մի փոքր ալկոհոլ խմելը, բայց գիտեր, որն էր սխալ և
որն էր ճիշտ, այնպես որ հիմա հեռու էր մնում շշից: Ջեքը գերազանց գիտելիքներ ուներ
Մարջանի ծովի մասին, Քուինսլենդի ափի մոտ: Նա ցույց էր տվել ռազմանավ ՆՄԱՆ

Ավստրալիան ղեկավարելու հմուտ վարպետություն, ինչպես մրցամակույկները, որ նա
նավարկել էր Բալմեյնից ավելի երիտասարդ տարիքում: Երկար ժամանակ չպահանջվեց
նրա կարողությունները նկատելու համար, և մեկ տարի առաջ նա փոխադրվեց ՆՄԱՆ
Կանբերրա:
-

Ի՞նչ է կատարվում, Ջե՛ք, - հարցրեց Ջոնին:

-

Ընկե՛րս,

մենք

վերադառնում

ենք

Սիդնեյ`

վերամատակարարման:

Այս

վարժությունն ավարտված է, - երկու վաղեմի ընկերները կանգնած նավաքթի մոտ`
նայում էին բազրիքի վրայով:
-

Ես գիտեի այն պահից, երբ ավելի վաղ խզեցինք կապը տանկերի հետ: Գործերը

վատ են, չէ՞, – մտախոհ ասաց Ջոնին` նավաստիական գլխարկի տակից կարմիր մազերը
քամուց թափահարվելով:
-

Լավ կլինի, ընկե՛րս, - ասաց Ջեքը` դեմքի խիստ արտահայտությունը փոխելով

քմծիծաղի: - Այնտեղ աղջիկներ կան հետամտելու, այնպես չէ՞:
-

Ճի՛շտ ես, ընկերս: Կարմիր շրթներկով ու զգեստով այն կինը դեռ սպասում է քեզ

Թագավորի խաչի մոտ:
-

Գրազ եմ գալիս իր գործակիցն էլ, Ջոնի՛: Արի՛ պատրաստվենք գնալու:
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Մինչև ռադիոյով հեռարձակվելը կամ հեռագրով ուղարկվելը, ամիսներ կամ ավելի
քան մեկ տարի էր տևում Բրիտանական կայսրության հեռավոր անկյունները հասնելու
համար, որի վրա արևը երբեք մայր չէր մտնում: Լոնդոնից հայտարարությունները կամ
ձայնագրություններն այժմ կարող էին տարածվել լույսի արագությամբ, նույնիսկ լեռնային
Նեպալ: Եվ չնայած վատ ազդանշանին, Ջիվանը ռադիոյով կարող էր լսել Ուիսնթոն
Չերչիլի հստակ տոնը: Ֆրասնիայի վրա Գերմանիայի հարձակումից հետո նա հորդորում
էր բրիտանացիներին և աշխարհի բոլոր մարդկանց ամուր կանգնել ընդդեմ գալիքի:
-

Սպասի՛ր մի րոպե, Ջհարնա՛: Դժվար է քեզ լսելը… - ասաց Ջիվանը` նստած իր

տանը Կատմանդուում:
-

…բայց եթե մենք ընկնենք, ապա ամբողջ աշխարհը, ներառյալ Միացյալ

Նահանգները, ներառյալ այն ամենն, ինչ որ մենք գիտենք և հոգ ենք տարել, կգլորվեն նոր
մութ դարի անդունդը` դարձած ավելի կործանարար, և միգուցե ավելի երկարատև`
այլասերված

գիտության

լույսերից:

Դե

եկեք

նախապատրաստվենք

մեր

պարտականություներին և այսպիսով դիմակայենք, որ եթե Բրիտանական կայսրությունը
և իր նահանգներն ապրեն հազարավոր տարիներ, տղամարդիկ շարունակեն ասել, որ սա
իրենց աստեղային ժամն էր:
Նեպալացի պատգամավորը ցնցված էր և սարսափած: Նա գիտեր, որ երկար չէր տևի
Բրիտանիայի սպառնալիքի տակ հայտնվելը: Բրիտանական կայսրությունը տարածված
էր մոլորակով մեկ, բայց նույնիսկ ամրոցներում, ինչպիսին Հնդկաստանն էր, վախի
զգացում կար:
-

Ես պետք է գնամ, - ասաց Ջիվանը աղջկան, որի պայծառ կապույտ աչքերը

շփոթություն էին արտահայտում:
Կարծես պատճենելով ավելի տարեց աղջիկներին` նա հագել էր իր աչքերի գույնին
համապատասխան հնդկական ոճի կապույտ մանկական սարի, իսկ սև մազերը՝ մեկ
երկար կոկիկ հյուսք էր արված:
Ջհարնան որբ էր եղել: Մինչև Ջիվանի տասնչորս տարեկան հասակում նրան գտնելը,
նա

ողորմություն

խնդրել

Կենտրոնական

Կատմանդուի

պատմական

Դուրբար

հրապարակի մոտ: Ջիվանը հիշեց, որ տեսել էր նրան մինչև Լհասայից հեռանալը, երբ նա
փախել էր: Թեև նա ժամանակի մեծ մասն անց էր կացնում կառավարությունում, վերջին
երկու ամիսների ընթացքում հոգ էր տարել Ջհարնայի մասին այնպես, կարծես նա միշտ էլ
եղել էր Դևի ընտանիքի անդամ: Նման կարճ ժամանակահատվածում Ջհարնայի կյանքը
լիովին փոխվել էր:
-

Բայց… - Ջհարնան կարճ կապեց իր խոսքը, քանզի չգիտեր ինչ ասել:

-

Մի՛ անհանգստացիր, Մադհու տատիկն ու իմ ընտանիքի մյուս անդամները

կհոգան քո մասին: Ճամփորդությունները շատ են երիտասարդ աղջկա համար, բայց ես
շատ երկար չեմ բացակայի: Մենք Դելիում պետք է հանդիպենք բրիտանացիներին և
տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել, այժմ, երբ Բրիտանիան վտանգի մեջ է:
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Ջհարնան ոչինչ չասաց: Նա կորած և անհանգստացած տեսք ուներ:
-

Մայրի՛կ, խնդրում եմ, համոզված եղիր, որ կհետևես Ջհարնային, այնպես չէ՞:

-

Իհարկե Ջիվան: Ջհարնան ու ես իրար լավ ենք հասկանում, այո՞, Ջհարնա՛, -

հարցրեց նա` բռնելով Ջհարնայի ձեռքը:
-

Ռաջեշին տեսե՞լ ես: Ուզում էի բարևել նրան:

-

Նա շտաբ է գնացել, Ջիվա՛ն: Համարյա թե դռնից դուրս թռավ, երբ սուրհանդակը

եկավ: Նա ինչ-որ բան մրթմրթաց մոբիլիզացվելու մասին: Դա մեզ վրա կազդի՞: Ի՞նչ է
պատահել:
Ջիվանը նայեց իր ընտանիքին` տատանվելով պատասխանից առաջ.
-

Աշխարհը խելագարվել է:

Չերչիլն անշարժ նստել էր ստորգետնյա բունկերում, որ ծառայում էր որպես
ռազմական

սենյակներ

Վեստմինստերում՝

Բրիտանական

տներից

և

նշանավոր

բրիտանական

թագավորներն

էին

ոչ

այնքան

Վեստմինստերյան

հանգչում:

Նա

հեռու

Խորհրդարանի

աբբայությունից,

զայրացած

էր

և

որտեղ

վշտացած

անօգնականության զգացումից: Այստեղից նա կարող էր անվտանգ ռադիոհաղորդումներ
անել, բայց կռվարար ղեկավարը կնախընտրեր պայքարել նացիստների դեմ: Լոնդոնն
անվճռականորեն սպասում էր:
Լոնդոնում կյանքն այժմ դժվար էր, և շատ հիմնական պարենամթերքները, ինչպես
կարագը, դառնում էին սակավ, այնպես որ Մարկի համար շատ հույս չկար վայելելու իր
սիրելի Էլզաս գինին: Նա ամենից շատ սիրում էր չոր գերմանական ռիզլինգ գինին, բայց
այժմ նման հաճույքը միայն հեռավոր հիշողություն էր: Գոնե Նդայան ու Մարկը մնալու
տեղ էին գտել մի հին աղյուսե շենքում, որ ազատվել էր այդտեղ մնացող ընտանիքի
տեղափոխվելուց հետո: Հայրը միացել էր զորամասերին, իսկ մայրն էլ երեխաների հետ,
հազարավոր մարդկանց նման վտանգից փախչելով, գնացել էր ապրելու անգլիական
գյուղում:
Ռոլս Ռոյս 27 լիտրանոց Վ-12 Մերլին շարժիչի ռիթմիկ աղմուկը ցնցեց երկինքը
Թեմզա գետի վերևում: Այն հնչեց գրեթե մեղեդայնորեն, բայց սա զվարճանք չէր, այլ
մահացու խնդիր: Նդայան նայեց վեր և տեսավ ցածր ամպերի միջով սլացող Սփիթֆայր
կործանիչի էլիպսաձև թևերով ուրվագիծը: Նա չէր կարող տեսնել նրա ռումբը, բայց
գիտեր` վերջին մի քանի ամիսների անդորրը եկել էր իր անսպասելի ավարտին. «Բլիցը»
սկսվեց:
«Սա սարսափեցնող է: Ի՞նչ է կատարվում»:
Նդայան, պահանջվող հացն ու կարագը ստանալուց հետո, շտապում էր Մարկին
տեսնելու: Ազդանշանը հնչեց, և հրշեջ մեքենաների ձայնը լսվեց հեռավորության վրա:
Մոտակա գործարաններից եկող ծխի հոտը բավական էր ստիպելու նրան հազալ և
խեղդվել մի պահ, երբ խիտ սև ծուխը իր կողմը փչեց:
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Երբ Սփիթֆայրը բարձրություն հավաքելով սրընթաց սլացավ ամպերի միջով`
օդաչուն չկարողացավ տեսնել Հեյնկելի «Երեքը մեկում» կործանիչների խումբը, որ
ցամաքային ռադարներից ուղղված էին դեպի նա: Բայց այդ պահին դրանք չէին նրա
առաջնային

մտահոգությունը:

Ուղեկցող

Մեսսերշմիտ

Բֆ-109-ները պետք է որ

մոտակայքում լինեին:
«Այնտեղ` վերևում, ռմբակոծիչները թռչում են անմիջապես ամպերից վեր, գերազանց

դիրքում` միգուցե նրանք շատ բարձր են»:
Սովորաբար հարձակվողը միանում էր որևէ պաշտպանող կործանիչի հետ, բայց ոչ
հիմա: Ամեն դեպքում գերմանական Հի-111 ռմբակոծիչները շատ մոտ էին Լոնդոնին:

Սփիթֆայրը իրեն շատ մոտ սլացող մյուս կործանիչների հետ թեքվեց դեպի ձախ` վայր
սլանալով Հեյնկելի շարքի վրա: Օդաչուն, առաջ նետելով կործանիչը, ոգևորվածություն
զգաց Մերլինի հզորության բաբախումից:
Մինչև մոտակա ռմբակոծիչի հրաձիգը կարող էր նշանակետ բռնել առաջին

Սփիթֆայրին, ութ Բրաունինգ գնդացիրները մետաղական հարվածի մի շարք ուղղեցին
Հի-111-ի վրա և գցեցին այն երկնքից: Հաջորդ ռմբակոծիչի հրամանատարը տեսավ
Սփիթֆայրի թևի լույսի ճառագայթը` նրա իր տեսողական դաշտից ցածր գտնվելուց
առաջ: Սփիթֆայրի շարժիչի ձայնը, որ նման էր գրեթե ողբացող ճիչի, սարսափեցնող էր
որսվողների համար. ռմբակոծիչները սպասում էին հաջորդ անցմանը:
Մինչև կարողացան գործի դնել հետամտող Մեսսերսշմիթի 20մմ հրանոթները, ևս երեք
ռմբակոծիչներ խփվեցին, իսկ մինչ այդ Սփիթֆայրներն անցան ռմբակոծիչների
ձևավորման

կողքով:

Մնացած

ռմբակոծիչները,

մահացու

պայքարի

մեջ

մտած

կործանիչների հետ, շտապեցին դեպի իրենց նպատակակետը: Հայրենի հողում, ավելի
շատ վառելիքի և ռադարի օգնությամբ, բրիտանացիներն ավելի մեծ հնարավորություն
ունեին պաշտպանելու իրենց երկինքը: Միայն մեկ ռմբակոծիչ անցավ միջով, իսկ մնացած
գերմանական կործանիչները վերադարձան տուն: Սփիթֆայրի օդաչուների ցնծագին
աղաղակները կտրեցին անցան ռադիոալիքներով: Բրիտանիայի ճակատամարտը վկա
դարձավ իրենց մեկուսացված երկիրը պաշտպանող շատ հերոսների:
Միակ ռումբի պայթյունից հետո, երբ փոշին նստեց, Նդայան գտավ Մարկին անկյանք
ընկած: Նա չէր կարողանում տեսնել որևէ վնասվածք, բայց նրա մարմինն ակնհայտորեն
կոտրված էր: Նդայան կարող էր տեսնել դա այն անկյունից, որ նա ընկել էր. նրա կապույտ
աչքերը սևեռված էին դեպի դատարկություն: Փոշին պատել էր նրա գլուխը, այնպես որ
Նդայան սիրալիր կերպով մեղմորեն սրբեց այն նրա գունատ դեմքից և մազերից: Դա
տարօրինակ լուռ սարսափ էր: Նա չէր կարողանում գտնել ահաբեկչության գոռոց իր
ձայնի մեջ և միայն անկառավարելի հեծկլտում էր: Շենքի պահակը գոռում էր, բայց
Նդայան նրան չէր լսում:
-

Տիկի՛ն, ցավում եմ, բայց դուք չեք կարող մնալ այստեղ, շենքը վառվում է: Դուք չե՛ք

կարող օգնել նրան:
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Պահակը զգուշորեն հեռացրեց Մարկի անկենդան մարմինը և օգնեց ցնցման մեջ
գտնվող Նդայային հեռանալ դաժան տեսարանից:
Չերչիլի դեմքը մռայլված էր: Նա ծամում էր չվառված սիգարը և վրդովմունքի մեջ
մատներով

հարվածում

սեղանին:

Ռազմական

սենյակները

փոքր

էին

և

թույլ

լուսավորված, բայց դա Չերչիլին ամենաքիչն էր մտահոգում: Նա պետք է խրախուսեր
բրիտանացիներին` լինել վճռական նման ավերումների առջև:
Բրիտանական կայսրությունը մնացել էր մենակ ընդդեմ Երրորդ ռայխի: Միացյալ
Նահանգներն իր հերթին շարունակում էր չեզոք մնալ, բայց Ատլանտյան օվկիանոսով
դեպի Մեծ Բրիտանիա գնացող պարենային փոխադրանավերով փորձում էր օգնություն
ցույց տալ: Դա այն ամենն էր, ինչ կարելի էր անել՝ հաշվի առնելով այդ ժամանակվա
քաղաքականությունը Վաշինգտոն Դի Սիում:
Այժմ, երբ Մարկը չկար, Նդայայի համար ոչինչ չէր մնացել Լոնդոնում: Ամեն մի
անկյունն ու աղմուկը հետ էին բերում հիշողություններ, որ հետևում էին նրան արթմնի և
նույնիսկ քնած ժամանակ: Նա որոշեց մի կողմ դնել պատերազմի սարսափն ու ցավը և
կամավոր բուժակ դառնալուց հետո ճամփորդել Ատլանտյան օվկիանոսով վերադարձող
նավով:
Վտանգավոր ժամանակներ էին: Նա սառել էր մինչև ոսկորները. սարսափած, էր ու
ահաբեկված,

որ

անտեսանելի

գրոհողը

կհարձակվի:

Գերմանական

Յու-բոաթ

սուզանավերն որսում էին «գայլերի ոհմակներով» և խորտակում այս նավերից շատերը,
որի պատճառով այն կոչվեց «Ատլանտիկայի պատերազմ»: Նդայան իրեն ապահով զգաց
միայն

Ֆրանսիայի

կողմից

Ամերիկային

անկախության

օրվա

առթիվ

նվիրված

խորհրդանշական կրաքարե կանաչ գույնի պղնձյա Ազատության արձանը տեսնելուց
հետո:
«Երկրորդ անգամ էր ես ստիպված էի փախչել ջրի միջով: Հուսով եմ՝ կկարողանամ

ապահով ապաստարան գտնել Միացյալ Նահանգներում: Ես չեմ կարող այլևս փախչել»:
Վերջին դարի ընթացքում բազմաթիվ ներգաղթածներ ու փախստականներ էին անցել
այս վայրով և տեսել Միացյալ Նահանգներն առաջին անգամ: Նյու Յորքը սպասարկող
արտաքին նավահանգստում կանգնած Ազատության պղնձե արձանը հույսի փարոս էր
շատ շատերի, ինչպես նաև Նդայայի համար: Նա զարմանքով նայում էր Մանհեթենի
բարձրահարկ շենքերի լույսերին և կղզին Միացյալ Նահանգների մյուս մասի հետ
միացնող կամուրջներին:
Նդայան գտավ իրեն մի քանի օր Նյու Յորքի շրջակայքում թափառելիս, հատկապես
Բրոդվեյի շրջանում, որտեղ թատրոններն էին: Զարմանալի էր թվում, որ այստեղ՝
Միացյալ Նահանգներում, մարդիկ շարունակում էին գնալ միջոցառումների, երբ
Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում պատերազմ էր:
Երաժշտությունը գերում էր նրան: Նույնիսկ թատերական ներկայացումներն այստեղ
անիրական էին այնպիսի երգերով, ինչպիսին էր «Օ՜հ, ինչ գեղեցիկ առավոտ է», որ
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պատմում էր մի աշխարհի մասին, որ բավականին հեռու էր Եվրոպայում տեղի ունեցող
ողբերգությունից:
Նդայան

աշխատանք

գտավ

Բրոդվեյում՝

թատրոնի

սրճարանում,

որպես

բարձրակրնկավորներին կոկտեյլ մատուցող: Դա կրկին սովորելու հնարավորություն էր:
Նա ընդունվեց Բժիշկների և վիրաբույժների Կոլումբիայի համալսարանի քոլեջ: Շքեղ
աղյուսե շենքերի պատերով մագլցող կանաչ խաղողի թփերը ամերիկյան լավագույն
ուսումնական

հաստատությունների՝

«Բաղեղի

լիգայի»

կյանքի

մի

մասն

էին:

Համալսարանը հիմնադրվել էր 1767թ.-ին, որպես առաջին բժշական դպրոց Տասներեք
գաղութներում, այնպես որ Նդայան ոգևորված էր բժշկություն ուսումնասիրելու կրկին
անգամ տրված հնարավորությունից:
Նդայան շարունակում էր ցավ զգալ և կարոտում էր Մարկին ամեն օր, բայց վերջապես
իրեն մի փոքր երջանիկ էր զգում: Մի ժամանակ Կոնգոյի ջունգլիների արահետներով
քայլող աղջնակն այժմ

սովորում էր

ժամանակակից քաղաքում արդի բժշկությունը

տնօրինելու ձևերը: Պատերազմի տարիներին, ցավոք, նրա հմտությունների կարիքը շատ
կզգացվի Հիտլերի, Մուսոլինիի և Ստալինի նման խելագարների պատճառով:
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ԳԼՈՒԽ 12: ԱՂԵՏ
Ամերիկացիներն այժմ գիտեին, որ կագնել էին ճգնաժամի առաջ: Աֆրիկայում
հարուստ

«յելոուքեյք»

հանքանյութի

ավանդները,

որ

վաղ

1930-ականներից

արդյունահանվում էին Շինկոլոբվեում` Բելգիական Կոնգո, կուտակվում էին Նյու Յորք
գաղտնի արտահանվելու համար: Արդյունահանող ընկերության բելգիացի տնօրենը`
Էդգար Սենջիերը, որ վաթսունմեկամյա, մասամբ ճաղատ, սպիտակ մազերով տղամարդ
էր, գիտեր, որ այս վայրի մինչև 65% խտությամբ «յելոուքեյք» հանքանյութը մոլորակի
ամենամաքուր ուրանի աղբյուրն է: Նա միայն չգիտեր, թե ինչու էին ամերիկյան
գիտնականներն այդպես հետաքրքրված այս հանքանյութով: Մինչև 1940թ.-ի վերջը, ավելի
քան հազար տոննա թանկարժեք ուրան պարունակող հանքաքար էր բերվել Նյու Յորքի
աշխույժ նավահանգիստ՝ բանակի կողմից ապահով պահվելու համար:
Մուսոլինին իր հնարավորությունը տեսավ Աֆրիկայում` ոգևորված Գերմանիայի
հաջողությունով Ֆրանսիայում և Բրիտանիայի վրա Լյուֆտվաֆեի հարձակումով: Նա
հավատում էր, որ բրիտանացիները շեղված կլինեն, և Եգիպտոսը, որ ավելի քան հիսուն
տարի բրիտանական ազդեցության տակ էր եղել, կլինի դյուրին թիրախ: Նա սխալվում էր:
Աշնան մոտ Մուսոլինին հարձակում սկսեց փարավոնների հնագույն հողի վրա`
հատկապես վերահսկելու Միջերկրական և Կարմիր ծովերը միացնող ռազմավարական
Սուեզի ջրանցքը: Նրա հնացած սարքավորումները բախվեցին Մաթիլդա տանկերի նման
զենքեր

օգտագործող

նավատորմն

էր

բրիտանական

վերահսկում

միավորումներին:

Միջերկրական

ծովը,

Բրիտանիայի

Արքայական

և

չէր

Իտալիան

կարող

արդյունավետորեն մատակարարել իր բանակը: Իտալական ուժերը, թեև գերազանցում
էին Բրիտանական Միացյալ ուժերին, ստիպված էին հետ քաշվելու դեպի Լիբիա, երբ
պարզվեց, որ նրանց մարտավարությունը թույլ էր:
Մուսոլինին օգնություն խնդրեց Առանցքի իր դաշնակիցներից, բայց Գերմանիան
չարձագանքեց: Հիտլերի աչքն այլ մրցանակի վրա էր: Մինչև դեկտեմբեր, իտալական
Տասերորդ բանակը Լիբիայում ոչնչացվեց: Իտալիայի առաջնորդը ամոթահար եղավ:
Զայրացած նա խոստացավ վրեժ լուծել Բրիտանիայից: Լոնդոնում Չերչիլը ողջունեց այդ
ժամանակներում

հազվագյուտ

եղող

լավ

նորություններին,

իսկ

Լյուֆտվաֆեն

շարունակում էր ռմբակոծել բրիտանական կղզիները:
Կայսր Հեյլի Սելասին մայիսին վերադարձավ իր հայրենիք` Եթովպիա, և անմիջապես
նախաձեռնեց իր մարդկանց զինավորումը: Քենիայում գործող Արևելյան Աֆրիկայի
բրիտանական ուժերի աջակցությամբ նա գլխավորեց իտալացիների դեմ արշավը`
նպատակ հետապնդելով վերագտնել իր ժողովրդին
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և նվաստացնել Մուսոլինիին:

Մուսոլինիի կողմից իր մարդկանց նկատմամբ կատարված վայրագություններից հետո
նրա ելույթը Եթովպիայում իր խաղաղասեր ուղերձով յուրահատուկ էր:
-

Այսօր այն օրն է, երբ հաղթեցինք մեր թշնամուն: Դրա համար, երբ ասում ենք՝ եկե՛ք

ուախանանք սրտանց, եկե՛ք թույլ չտանք մեր ուրախությունը լինի ոչ այլ կրպ, քան
Հիսուսի

հոգով:

Չարը

չարիքով

չվերադարձնե՛նք:

Անձնատուր

չլինե՛նք

վայրագություններին, որ թշնամին նույնիսկ մինչև վերջին պահն անում էր իր սովորույթի
համաձայն:
Եվրոպայում 1941թ.-ի առաջին կեսին բրիտանացիները տեղեկություններ էին
ստանում Խորհրդային Միության վրա հարձակվելու Գերմանիայի նախագծերի մասին:
Խարդավանքները, խելացնորությունն ու անվստահությունը սովորական էին Կրեմլում,
այնպես որ Լոնդոնից եկող տեղեկություններին Ստալինի տիպիկ պատասխանը
կասկածամտությունն էր: Նա հավատում էր, որ դա խորամանկություն է` մտածելով, որ
դա հնարք էր Խորհրդային Միությանը պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, որին նա դեռ
պատրաստ

չէր:

Խորհրդային

Միության

սեփական

լրտեսները

նույնպես

նախազգուշացնում էին Գերմանիայի հարձակման մասին, բայց Ստալինը դրանք էլ
անտեսեց:
1941թ.-ի արևոտ հունիսյան օր էր: Լվովը Լեհաստանի քաղաքներից մեկն էր, որ
գրավվել էր խորհուրդների կողմից գերմանացիների հետ «Ոչ-Ագրեսիվ» համաձայնագրից
հետո` մրցանակ լեհ ժողովրդին դավաճանելու համար: Այն լի էր լավ պահպանված հին
քարե շինություններով, որ պատմական գանձ էին` ծառապատ սալապատ փողոցներով և
եկեղեցիներով: Լեհ մշակույթի արձագանքը հեշտությամբ չէր մարի:
Կարմիր բանակում ինը տարի ծառայելուց հետո Գասպարի համար հանգիստ էր
այստեղ: Նա չէր մտածում դրա մասին որպես ծառայություն, այլ` կա՛մ դա էր, կա՛մ էլ իր
հավատքին ծառայելու անհավատալի մեղքի համար համակենտրոնացման ճամբար
ուղարկվելը: Նա փրկվեց միայն այն պատճառով, որ կրտսեր քահանա էր՝ օրինակ
ծառայելու համար անկարևոր մի անձ: Սպանելու մասին մտածմունքները սարսափեցնում
էին երիտասարդ հավատացյալ տղամարդուն, իսկ բանակի վարժանքներն էլ դժվար էին:
Խորհրդային բանակում նորակոչիկների նկատմամբ գործադրվող բռնությունները,
ներառյալ սպանությունները, նույնիսկ անուն ունեին, այնքան որ տարածված էին՝

դեդավշինա: Դա գրեթե նույնն էր, ինչ համակենտրոնացման ճամբարում գտնվելը:
Գասպարը դեմ չէր ֆիզիկական վարժանքներին, բայց նա միշտ էլ պատրաստվում էր լինել
հասարակ զինվոր, քանզի երբեք սրտանց չէր նվիրվել այս ամենին:
Գասպարի բարձրահասակ, նիհար կազմվածքը դարձել էր ավելի ծանր, չնայած
պահածոյացված տուշոնկայի սննդակարգի, և այն ամենի, ինչ գյուղացիներն էին
կարողանում ապահովել: Տուշոնկան, հիմնականում տավարի մսից էր, շոգեխաշած, մի
փոքր աղի, և հաճախ ստանում էին միայն հատուկ կտրոններով: Դա աղքատ փոխնորդ էր
հայկական գառան, տավարի մսին և իշխանին, բայց Կարմիր բանակը կառուցված էր
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կոպիտ կարգապահությամբ, և որ ոչ ոք չէր բողոքում: Մորուքը վաղուց չկար, և նրա
արծվաքիթ դեմքը հեռվից մատնում էր նրա հայ լինելն իր ընկերակից Կարմիր բանակի
զինծառայողներին: Նրանք դրա համար երբեմն ծաղրում էին Գասպարին, բայց դա չէր
մտահոգում նրան: Նա կարոտում էր Հայաստանը, բայց քանի դեռ ողջ էր, նրա ներքին
հավատքը առաջ էր մղում նրան:
Գասպարը ազատ ժամերին գերադասում էր շախմատ խաղալ: Կարմիր բանակի նրա
ընկերակից զինվորները կլանված էին ռուսական ավանդական լապտա խաղով Լվովի
հնագույն Կրիվկա եկեղեցու բակում՝ Խորհրդային Միության արևմտյան սահմանի մոտ:
Գասպարի վաշտն արդեն ամիսներ այստեղ էր, և նրանք ձանձրացել էին:
Ուրախության բացականչությունները
ընկերները

չէին

կարողանում

ինչպես

վերափոխվում էին հոգոցի,
հարկն

է

հարվածել

երբ

գնդակին:

նրանց

Լապտա

խաղացողներն աղմկոտ ժխոր էին առաջացնում, երբ ամեն անգամ զինվորը ճոճում էր
տափակ բիտան և կպչում սալորի չափ ինքնաշեն գնդակին: Քանի որ ռետինը հասանելի
էր միայն ստալինյան ռազմական հզորացման համար, Գասպարի զինակիցներից մեկը
գնդակը հնարամտորեն սարքել էր նույն փայտից, ինչ բիտան էր պատրաստվել:
«Տեղափոխելով ձին փղի կողքը՝ հակառակորդս փորձի կենթարկվի, - մտածեց
Գասպարը: - Ոչ, միգուցե այս փորձավոր աղվեսը թակարդ է նախապատրաստել` սա

շատ հեշտ է»:
Գասպարի մրցակիցը Լվովի մի տարեց քաղաքացի էր: Նա շարունակ ծխամորճ էր
ծխում` քթի տակ հաճույքից խնդմնդալով: Գասպարը իրեն հատկացվելիք պաշարից
ծխախոտի մի փոքրիկ քսակ էր տվել նրան, քանզի ինքը չէր ծխում:
Մի քանի այլ զինվորներ մոտակայքում ռազմական շաքարի պաշարով ամեն կերպ
փորձում էին գրավել Լվովի աղջիկների ուշադրությունը: Խոշոր կազմվածքով և
հարձակողական կեցվածքով ինչ-որ մեկը կանչեց Գասպարին, երբ նա պատրաստվում էր
իր քայլն անել: Գասպարը գիտեր Սերգեյ անունով այդ զինվորին, բայց դա այն ամենն էր,
ինչ գիտեր նրա մասին: Նա որոշ ժամանակ առաջ էր հայտանբերել, որ այդ մարդը
կռվարար էր, և հաճույք էր ստանում մեղմաբարո հային տանջելուց:
-

Հե՜յ, Գասպար, որտե՞ղ է քո «թագուհին», - կատակեց նա` ծաղրելով նրան

շախմատ խաղալու համար, երբ մյուս զինվորները, իր կարծիքով, տղամարդկային
գործերով էին զբաղված:
Գասպարը

շրջվեց`

զինվորների

խռպոտ

ծիծաղի

ներքո

տախտակի

վրայից

պատահաբար գցելով շախմատի քարերը:
-

Ցավում եմ, - ներողություն խնդրեց Գասպարն իր մրցակցից: Նա բարձրացրեց

խաղաքարերը և դրեց փայտե տախտակին` փորձելով արհամարհել զինվորներին:

Դո՛ք:
Գասպարը մի խուլ ձայն լսեց: Շրջվելով` նա տեսավ ծնկի իջնող և սարսափի
արտահայտությունը դեմքին գետնին տապալվող Սերգեյին: Լապտայի կամակոր գնդակը,
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որ հետ ցատկեց Սերգեյի զինվորական գլխարկից, դանդաղորեն գլորվեց Գասպարի
ոտքերի ուղղությամբ: Գասպարը դժվարությամբ էր զսպում լայն ժպիտը, նույնիսկ
ընկերների օգնությամբ Սերգեյի ոտքի կանգնելուց և հեռանալուց հետո:
Գերմանացի գեներալ Կարլ-Հենրիխ ֆոն Շտուլպնագելը ստուգում էր իր Պանցեր IVերի` մոխրագույն, 25 տոննանոց, սպառնիչ տանկերի շարքերը: Աչքի ընկնող հոնքերն ու
լայն ճակատը նրան արիստոկրատ տեսք էին տալիս: Նիհար, հիսունհինգամյա
Սթուլփնագելը

համաձայն

չէր

մարդկանց

փոքրամասնության

հանդեպ

ունեցած

նացիստական ռեժիմի անխիղճ, էթնոկենտրոնամետ հայացքների հետ: Նա բանակի
կադրային սպա էր, ուրեմն պետք է իր գործն աներ:
Շտուլպնագելի բանակի ութ հարյուր տանկերը բախվեցին Խորհրդային 6-րդ բանակի
ավելի քան հազար տանկերի հետ, դրանցից մի քանիսը 76մմ-անոց զենքով պատկառելի Տ-

34-ներ էին: Շտուլպնագելը գիտեր, որ Կարմիր բանակին հաղթելու համար պետք է
բարձրակարգ ռազմավարություն օգտագործեր` Լվովի և Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի
միջև անցնող երկաթուղին փակելու միջոցով սեպ խրելով նրանց պաշտպանական
դիրքերի մեջ:
Շտուլպնագելը գիտեր, որ իր հակառակորդը ուկրաինացի գեներալ-գնդապետ
Միխայիլ Կիրպոնոսն էր, որին հաջողվել էր ողջ մնալ Ստալինի բարձրակարգ
հրամանատարների մաքրազարդումից հետո:
«Շատ քիչ փորձառուներ են մնացել», - մտածեց Շտուլպնագելը:
Լրտեսները

հաղորդել

էին

Շտուլպնագելին,

որ

Կարմիր

բանակի

ստորաբաժանումներն անփոփոխ դիրքեր են գրավել և ունակ չեն արագ արձագանքելու
անսպասելի բլիցկրիգ հարձակմանը: «Ոչ-ագրեսիվ» համաձայնագրի կնքումից հետո
նրանք դրան չէին սպասում: Նույնիսկ գնդապետ Իվան Բաղրամյանի խնդրանքները, որ
հորդորում էր իր վերադաս սպա Կիրպոնոսին գերմանական բլիցկրիգ հարձակումից
պաշտպանվելու համար օգտագործել հայ վետերանի կողմից մշակված հստակ ծրագիրը,
անլսելի մնացին: Դա խոշոր ռազմավարական սխալ էր:
«Բարբարոսա»

ծրագիրը

սկսվեց

հունիս

ամսվա

քսանմեկերորդ

օրը,

երբ

նացիստական տանկերի շարասյունը սարսափեցնող դղրդյունով սլացավ երկրի գյուղերի
միջով` իր ճանապարհին ավերելով ամեն ինչ: Որոտն աներևակայելի ցավ բերեց
Խորհրդային Միության լայնատարած արևմտյան հարթավայրերի երկայնքով և կսկիծ
միլիոնավոր սարսափահար քաղաքացիներին նացիստների ներխուժման ճանապարհին:
«Աստվա՛ծ իմ»:
Պառկած Գասպարը չէր հավատում, թե ինչ էր կատարվում: Նա լսում էր զիփ-զիփ-

զիփ գնդացրի կրակահերթի ձայնը, որ թռչում էին օդի միջով, անմիջապես նրա վրայով:
Երկիրը պտտվում էր. բարձրագոչ պայթյուններն ապակողմնորոշում էին նրան: Նրա
զգայունակությունը ինչ-որ ձևով անջատվել էր առջևում ծավալված սարսափելի
իրականությունից:
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Ոչ մի բառով Գասպարը չէր կարող նկարագրել ահաբեկչությունն իր առջև: Նա միայն
անօգնական կարող էր հետևել, թե ինչպես էին Ստուկա ռմբակոծիչները մեկը մյուսի
հետևից ոչնչացնում խորհրդային Տ-34 տանկերը, երբ Պանցերի 75մմ-անոց ռումբերն էլ
համաձայնեցված հարձակումով մխրճվում էին խորհրդային պաշտպանողական գծի մեջ:
Նա տարակուսում էր, որտեղ էին խորհրդային ինքնաթիռները` չիմանալով, որ
«Բարբարոսա» ծրագրի առաջին իսկ րոպեների ընթացքում իրենց մոտակա օդուժի
աջակցության մեծ մասն իր նստած թռիչքադաշտում հարվածի էր ենթարկվել:

«Բարբարոսա» ծրագիր (Նկարիչ` Յոհանես Հահլե, տրամադրված է Գերմանիայի
դաշնային արխիվի կողմից)
Գասպարը լսում էր իր ծանր շնչառությունն ու սրտի արագ բաբախյունը: Գերմանացի
զինվորներն արագորեն շարժվում էին Պանցեր IV-երի հետևից, որոնք նրա կողքով
անցնելով` իրենց ճանապարհն էին ճեղքում բլուրով վեր: Նա ցնցվում էր և առատորեն
քրտնել էր` չիմանալով ինչ անել:
«Նրանք կարո՞ղ են ինձ լսել»:
Գասպարի ընկերները` խորհրդային զինվորների վաշտը, ոչնչացվել էին, իսկ նա էլ
պառկած էր գլխիվայր քամահարվող բարձր խոտերի մեջ: Անմիջապես նրա գլխավերևում
լսվող Քերթունկ-վումփ պայթյուններն ազդանշում էին խորհրդային հրետանային
դիրքերի անկման մասին` ուղարկելով կանաչ բլուրներով բարձրացող խեղդող ծուխ:
-

Ձեր մայրի՛կը:

Նույնիսկ մարտի կեսին լսվող բարձր, երկարատև գոչյունը զարմացրեց Գասպարին:
Քսան մետր հեռավորության վրա պառկած Սերգեյը ՊՊԴ-40 ինքնաձիգը ձեռքում ոտքի
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ցատկեց իր տեղից և գետնին փռեց առաջացող գերմանացի զինվորներին: Դասական կլոր
փամփշտակալը տասնհինգ փամփուշտ վայրկյանում դատարկելու համար պահանջվեց
ընդամենը հինգ վայրկյան: Մի քանի թշնամիներ ընկան` մասնատված հանկարծակի
հարձակումից:

Պանցեր IV-ը պատասխանեց մոխրացնող պայթյունով

Մոտակա

Մաշինինգվեհր ՄԳ34 գնդացրից` բազմաթիվ անգամ ծակելով Սերգեյի մարմինը նրա
կյանքի վերջին վայրկյաններին:
Գասպարը

գիտեր,

որ

ծածկոցը

կոտրելը

հիմարություն

էր,

բայց

Սերգեյի

ինքնազոհությունը ինչ-որ անսպասելի բան պատճառեց. մի անհաղթահարելի զգացմունք
պատեց նրան: Սակայն գերմանացիներն արդեն զգուշացված էին: Նա միայն կիսով չափ
էր բարձրացել խոտերից, երբ ուսը վայրագորեն ցնցվեց, և նա բախումից հետ նետվեց: Ցավ
չկար. միայն ամբողջական թմրություն էր զգում, քանզի նա սկսեց շոկի մեջ ընկնել: Նա
լսում էր գերմանացիների ձայները, ոչ ռուսների:

Գերմանացիների հարձակումը Խորհրդային Միության վրա
«Բարբարոսա» ծրագրի ընթացքում
Պտղաբեր

բլուրները

վերածվեցին

սպանդի

դաշտի,

որտեղ

չնախատեսված

հարձակումից իրենց երկիրը պաշտպանող մարդկանց արյունն էր հոսում: Գասպարը
հազարավոր իր ընկերների հետ գերի ընկավ: Միակ բանը, որ նա կարողանում էր մտածել
երթի ժամանակ գերմանացի բուժակի կողմից ուսը վիրակապվելուց հետո պատգարակի
վրա պառկած, Սերգեյի անհավատալի խիզախությունն էր:
«Սերգեյն այնքան համարձակ էր: Այդպես խիզախ լինելու համար թերևս պահանջվում

է ունենալ նրա նման հաստատակամ բնավորություն»:
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Ստալինն

ապշած

էր

և

կաթվածահար:

Սկզբում

նա

չէր

հավատում

վաղ

հաղորդագրություններին: Չնայած թղթի վրա ամրագրված գերազանցող ուժերին,
պայքարի առաջին ժամերին խորհուրդները կորցրեցին հազարավոր ինքնաթիռներ,
տանկեր և զինվորներ:
-

Ի՞նչ է կատարվում, - գոռաց Ստալինը: - Մենք «Ոչ-Ագրեսիվ» համաձայնագիրն

ունենք Հիտլերի հետ: Սա դավաճանություն է:
Նրա հրամանատարները՝ նրանք, ովքեր ողջ էին մնացել Ստալինի սադիստական
մաքրազարդումից, գիտեին, որ ավելի լավ էր լռել: Զայրույթով նետելով քարտեզներն իր
առջև` նա սեղանի երկայնքով նշեց գերմանացիների արագ առաջխաղացումները:
-

Ոչ ոք չնահանջի՛, - գոռաց Ստալինը: - Եթե ես տեսնեմ որևէ սպա չի պայքարում

մինչև վերջին զինվորը, ապա նա առաջին գնդակահարվողը կլինի:
Յուրաքանչյուր ոք կծկվեց` չիմանալով թե ով էր լինելու հաջորդ փամփուշտ ստացողը:
Նրանց հրամանատարի զայրույթը վերջ չուներ, և վախից նրան ոչ ոք չէր հակադրվի:
Կրեմլի և մարտադաշտի հրամանատարության միջև հաղորդակցման քաոսից բացի
ոչինչ չկար: Շտուլպնագելի Պանցերները կտրել էին ռազմաճակատի գիծը, և գրեթե ոչ մի
փորձված հրամանատար չկար ճիշտ պատասխան տալու գնդապետ Բաղրամյանի
կանխատեսած բլիցկրիգին: Բավականաչափ արագ արձագանքելու Ստալինի ստատիկ
պաշտպանությունը ձախողվեց: Դա վատ նորություն էր, սակայն ամեն ինչ ավելի էր
վատաթարանալու:
Մի քանի ժամ հետո նորություններ եկան Հեռավոր Արևելքից, ուր Ստալինն անհամար
քաղաքացիների էր աքսորել նրանց «մեղքերի» համար: Անակնկալ հարձակումով, որ թույլ
էր տվել հիմնական ճապոնական ուժերին արագորեն առաջանալ դեպի արևմուտք,
ճապոնացիները, Իթագակիի և Իշիվարայի գլխավորությամբ, գրավել էին խորհրդային
դիրքերը Խալխին Գոլում, Արևելյան Մոնղոլիայի մոտ: Նույնիսկ էլիտար սիբիրյան ուժերը
չէին կարող համեմատվել Կայսերական բանակի զորքերի հետ, որ լցվել էին Մանչուկուոյի
կողմից հարյուր հազարներով: Ստալինի դեմքը կարմրեց կատաղությունից: Նրա
սպաները նկատեցին, որ նա ակներև ցնցվում էր, քանզի հեգնաբար կրկին ու կրկին
խելագարի նման շշնջում էր նույն բառը, որ նշանակում էր «դավաճանություն».
-

Պրեդատելստվո՛… պրեդատելստվո՛:

Հաջորդ առավոտյան, գեղեցիկ մոսկովյան օրն սկսվեց Կրեմլի համար առանց որևէ
լավ նորության: Կայսերական բանակի միավորումները ավելի քան կրկնակի անգամ
գերազանցում

էին

Սիբիրում

գտնվող

Կարմիր

բանակի

հիսուն

դիվիզիաներին:

Ճապոնացիները Հյուսիսային Չինաստանի իրենց դիրքերից արագորեն առաջանում էին
գրավելու Ուլան Ուդեն: Տրանսսիբիրյան երկաթուղին տարբեր տեղերում պայթուցիկների
օգնությամբ

հատվել

էր

ճապոնացիների

առաջխաղացման

երկու

կողմում

էլ`

արևմուտքում Ուրալյան լեռների մոտ և արևելքում Վլադիվոստոկի մոտ: Համալրում մի
քանի օր չէր ժամանի:
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Ճապոնացիների հարձակումը Խորհրդային Միության վրա
«Բարբարոսա» ծրագրի ընթացքում (կարմիր)
Իշիվարայի առաջ խաղացող ուժերը մոտենում էին աշխարհի ամենախոր լճի`
նշանավոր Բայկալի ափին գտնվող Իրկուտսկին: Այս քայլով ճապոնացիները շրջանցեցին
խորհուրդների ծրագիրը` հարձակման դեպքում ոչնչացնել Իրկուտսկի և Վլադիվոստոկի
միջև Տրանսսիբիրյան երկաթուղու երկայնքով գտնվող կարևոր կամուրջներն ու
թունելները:

Այդ

քարտն

այժմ

օգտագործվում

էր

ընդդեմ

Կարմիր

բանակի`

կանխարգելելու խորհրդային հակահարձակումը Վլադիվոստոկից: Իշիվարայի կողմից
արագ առաջխաղացումը նշանակում էր, որ Խորհրդային զորքերը դեպի արևելք
արագորեն

տեղափոխելու

համար

կառուցված

հարմարանքը

օգտագործվում

էր

ճապոնական զինվորներին արևմուտք՝ դեպի Մայր հայրենիքի սիրտ, տեղափոխելու
համար:
Իշիվարան անչափ ուրախ էր: Նրա ծրագիրն աշխատում էր անթերի, քանզի Առանցքի
երկու ուժերի երկաթյա աքցանները կիսել էին Խորհրդային Միությունը հակադիր
կողմերից, ինչպես հսկա Սիբիրյան գորշ արջի հզոր ծնոտն ու ատամներն են հեշտությամբ
կտրում իր զոհի միսը: Երբ Իշիվարան տեսավ Բայկալ լճի դեպի հորիզոն ձգվող
շողշողացող ջրերը և լայնատարած սիբիրյան անտառները, նա գիտեր՝ հսկայական
հանքային ռեսուրսները և հազարավոր գերիների պատերազմական աշխատուժը
կայսրությանը

կապահովեր

վիթխարի

աճ:

Խորհրդային

զինվորները

կռվեցին

խիզախորեն, բայց միլիոնավոր ճապոնացի զինվորները տարիներով վարժվել էին և լավ
էին նախապատրաստված. անակնկալն ամբողջական էր:
Կենտրոնական Ուկրաինայի Արևմտյան ճակատում Կիրպոնոսի նոսրացած ուժերը
Կիևը հուսահատորեն պաշտպանել փորձելիս արագորեն շրջապատվեցին: Տանկերի
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վիթխարի կռիվը տարածվեց հարուստ սև հողի երկայնքով. հարյուրավոր մահաբեր
մեքենաներ բռնված էին շփոթված մահացու պայքարում: Գեներալ-լեյտենանտ դարձած
Բաղրամյանը հարձակման ենթարկվեց գերմանական օդանավի կողմից, երբ փորձում էր
հակադարձել բազմատոննանոց բեռնատարին, որ անպարտորեն առաջ էր շարժվում:
Այնուամենայնիվ՝ քաջությունն ու տոկունությունն այդ օրը չէին հաղթելու` հաշվի
առնելով Գերմանիայի հիմնական ռազմավարական առավելությունը Ստալինի հիմար
պլանավորման ու մաքրազարդման նկատմամբբ, որ այժմ վտանգի տակ էին դրել
միլիոնավոր խորհրդային զինվորների:
Կիևի

անկումից

հետո

գերմանական

զորքերը

շարունակեցին

իրենց

արագ

առաջընթացը: Սկզբում ոչ թե հյուսիս-արևելք, դեպի Մոսկվա, այլ հարավ-արևելք`
Կասպից ծով, դեպի տափաստանների երկայնքով տանկերի շղթաները խառնող չոր
խոտերը: Շտուլպնագելը Նապոլեոնի սխալը չէր գործի` վատնելով իր զենքն ու զրահը
Մոսկվայի նման խորհրդանշական թիրախի վրա: Նա ավելի շատ հետաքրքրված էր
կարևոր ռազմավարական նպատակով` նավթով:
Ամեն մի ձայնից ու շարժումից սարսափած Տատյանան դուրս վազեց իր ավերված
տնից: Մարդկային տառապանքի գարշահոտությունն ամենուրեք էր: Կարճ, շեկ մազերով,
կլոր դեմքով և գերող կանաչաշագանակագույն աչքերով կինը տեսնում էր երեսնիվայր
ընկած ռուս զինվորներին քաոսային դաշտերի երկայնքով, որ ոչ վաղ անցյալում լի էին
Ստալինգրադի շուկաների համար հասունացող հացահատիկով: Նա պարզ, հայրենասեր
և ձեռնբաց անձնավորություն էր՝ ընդամենը մի գյուղացի հողագործ, որ մինչ օրս ամեն օր
աշխատում էր կոլտնտեսությունում:
Ոչ հեռվում լսվում էին ամպրոպանման դղրդյուններ, որ գալիս էին քաղաքի համար
մղվող ճակատամարտից: Շարքից դուրս եկած գերմանական միակ հրետանային
կրակահերթից ծխացող խորհրդային Տ-34 տանկն ընկած էր մոտակայքում: Տատյանան
ցնցվում էր` սարսափով տեսնելով իր աչքերի առջև տեղի ունեցած կոտորածը. նրա
զգացմունքները խառնվել էին:
-

Օ՜, ո՛չ, ո՛չ, - Տատյանան անձայն լացեց` վախենալով որ զավթիչները կլսեն իրեն: -

Դո՜ւստրս, դո՛ւստրս…
«Ինչպե՞ս կարող էր սա պատահել: Ի՞նչ կլինի մեզ հետ»:
Քսանինը տարեկան հասակում Տատյանան մենակ էր, և նրա խաղաղ կյանքը գյուղում
ավարտվել էր: Թվում էր՝ աշխարհը խավարի մեջ է ընկել:
Մանկական թույլ, խեղդված ճիչը կոտրեց տարօրինակ լռությունը: Տատյանան
մագլցեց կոտրված գերանների վրայով և տեսավ իր դստեր թևը: Ադրենալինով լեցուն,
զայրույթով նա այս ու այն կողմ նետեց փայտի ծանր կտորները: Նայելով ներքև` իր
մեկամյա երեխային, նա չէր կարողանում հավատալ, որ Նադեժդան ինչ-որ կերպ անվնաս
էր մնացել ավերակների տակ:
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Գրկելով դստերը` Տատյանան լսում էր իր սեփական շնչառության ծանրացած ձայնը:
Նա չէր գիտակցել, թե որքան ջանք էր պահանջվել գերանները տեղափոխելու համար: Նա
վախով լեցուն ժամերով լուռ սպասեց, մինչև Նադեժդան կրկին սկսեց լացել. նրա փոքրիկը
քաղցած էր: Տատյանան փորձեց կրծքով կերակրել դստերը, բայց դեռ ցնցման մեջ էր, և
նրա կաթը չէր գալիս պահի լարվածության տակ:
Տատյանան հավաքեց իր ամբողջ քաջությունը վարած դաշտի միջով սողալու դեպի
բլրի գագաթին մոտ գտնվող մոտակա տանկը: Նա չէր կարող տեսնել որևէ գերմանացու,
բայց ընդամենը տաս կիլոմետր հեռավորության վրա տեսնում էր Ստալինգրադից եկող
խիտ սև ծուխը: Դանդաղորեն շարժվելով դեպի գետնի վրա ընկած տասնյակ երիտասարդ
տղաները` նա ստուգեց նրանց վիրավոր մարմինները և տեսավ, որ ոչ ոք կենդանի չէր:
Ցեխը ծածկեց Տատյանայի վարդագույն սարաֆանը, և սպանված զինվորներից կարմիր
արյան հետքերը մնացին նրա գոգնոցի վրա:
-

Ցավում եմ, - մեղմորեն ասաց նա լացելով` շրջելով մարմիններից մեկը, որ վերցնի

բուխանկա պարունակող փաթեթը` Խորհրդային Միությունում հայտնի սև հացը:
Տատյանան դղրդյուն լսեց և գամվեց տեղում: Երկյուղից նրա մեջքով մի սարսուռ
վազեց, և թևի մազերն էլ ցցվեցին: Գերմանական Պանցեր IV տանկը հայտնվեց կեչուտից
միայն հինգ հարյուր մետր հեռավորության վրա` ասես շարժվելով ուղիղ նրա վրա: Նրան
հետևեցին այլ տանկեր, և շառաչյունը մեքենայացված շարասյունից ավելի ուժեղացավ: Ոչ
հեռվում` հետևում, գերմանական հետևակայիններով լեցուն մեքենաներն ամեն գնով
փորձում էին հետ չմնալ տանկերից:
Տատյանան վախեցած պարզապես գամվեց տեղում` նայելով շարասյանը, որ ասես
երկրի վրա իջնող բիբլիական ժանտախտ լիներ: Խիտ ցեխի միջով վարելով` մոխրագույն
համազգեստներով գերմանացի զինվորներն անցան նրա կողքով, ասես նա անտեսանելի
լիներ, այնուհետև անհետացան Ստալինգրադի ուղղությամբ: Հետևելով առաջատար
տանկին` կոմս Կլաուս ֆոն Շտաուֆենբերգը նույնիսկ չնկատեց էլ դաշտում միայնակ
կանգնած, իր շուրջը սփռված մահվանը նայող Տատյանային: Բարձրահասակ, քառակուսի
քթով և կարճ, դեպի ձախ կոկիկ կիսված սև մազերով երեսունչորսամյա գերմանացի
տանկային հրամանատարը կենտրոնացած էր գալիք առաջադրանքի` Ստալինգրադի
հարձակման վրա: Նրա մտքին միայն դա չէր:
Ֆրանսիայի ճակատամարտից առաջին կարգի Երկաթե խաչակիր և հիանալի
ռազմավար կապիտան Շտաուֆենբերգը 1930-ականների կեսերին նացիստների գլուխ
բարձրացումից սկսած երկար ժամանակ է անհանգստացած էր այն ամենով, ինչ տեսնում
էր: Նախկինում գերմանական արշավանքների ժամանակ նա վկա էր եղել, թե ինչպես են
հրեաներ ու այլ «անցանկալիներ» զրկվում իրենց ամբողջ ունեցվածքից և աքսորվում
աշխատանքային ճամբարներ:
Շտաուֆենբերգը նկատել էր, որ ֆիզիկապես հաշմանդամ և հոգեկան հիվանդներն
ամենավատ դրության մեջ էին. նրանք բանտարկվում էին և ուղարկվում հիվանդանոցներ,
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որտեղ Հիմլերի Գեստապոյի կողմից կազմակերպված ծրագրի համաձայն դաժանաբար
սպանվում էին: Նա մտածեց, որ բարեպաշտ կաթոլիկների և արիստոկրատների այսպես
կոչված «ողորմության սպանություններն» անգութ արարքներ էին, որի հետևանքով
200000-ից ավել մարդ ոչնչացվեց:
«Ցավում եմ այն երկրի համար, որ չի կարող պաշտպանել իր ամենախոցելի

քաղաքացիներին»:
Սարսափն

անհետացել

էր

Տատյանայի

միջից

և

փոխարինվել

անսահման

ատելությամբ: Գերմանացիների հեռանալուց հետո նա հավաքեց այնքան զենք, որքան
կարող էր կրել:
«Ես պետք է մայր երկրիս համար անեմ այն ամենը, ինչ կարող եմ: Սաշան էլ նույն

բանը կաներ»:
Տատյանան ամուսնու՝ Սաշա Բակլանովի մահից հետո միայնակ էր մնացել: Նա Դոն
գետի կազակներից էր, որի ապուպապերն ապրում էին այս շրջանում տասնվեցերորդ
դարից սկսած: Կազակներն ունեին հպարտ ռազմական ավանդույթներ: Սաշան
վիրավորվել

էր

Ռուսական

Հարավային

Ռուսաստանի

քաղաքացիական
սպիտակների

պատերազմի

կողմից

ընդդեմ

ժամանակ`
Լենինի

կռվելով

առաջնորդած

բոլշևիկների: Նա անձամբ ականատես էր դարձել արյունահեղությանն ու կորուստներին:
Դա զարհուրելի հակամարտություն էր, որ ռուսական հեղափոխությունից հետո հինգ
տարվա

ընթացքում

մոտ

երեք

միլիոն

մարդկային

կյանք

խլեց`

ավարտվելով

կոմունիստների հաղթանակով:
Սաշան ծանր չէր վիրավորվել և կարողացել էր վերադառնալ կոլտնտեսություն
Ստալինգրադի մոտ, բայց նրա ցավն անտեսանելի էր: Դա մի դաժան, ընդարմացնող մուգ
ամպ էր, որ մնացել էր նրա հետ ամեն մի արթուն պահին: Նա հիշողությունները
բթացնելու համար դիմեց օղուն և երբեմն էլ բարկությունը Տատյանայի վրա էր թափում:
Տատյանան հիշեց այն օրերը, երբ նա առավել դաժան էր, և վերապրեց ծեծվելուց զգացած
ցավը: Բայց հետո նա հիշեց այն պահը, երբ տարիների խմելն իրենն արեց: Տատյանան
գտավ իր երեսունութամյա ամուսնուն գոմում` նրան գայթակղած շիշը դատարկ ընկած
ոտքերի մոտ: Ցուրտ ձմռանը նա հարբած վիճակում մահացել էր: Զարմանալիորեն նրա
սառած դեմքը վերջապես խաղաղվել էր:
Տատյանան

աշխատում

էր

խեղդել

տխուր

հիշողությունները`

նույնիսկ

վայրագությունը: Նա թույլ տվեց իր մտքերին գնալ դեպի ավելի հաճելի հիշողությունները,
իսկ երաժշտությունը միշտ էլ մաքրագործող փախուստ էր: Երբ նրանք հանդիպեցին,
Սաշան բացառիկ պարող էր: Նա կարող էր ունկնդրել կազակների աստիճանաբար
արագացող տակտով ռիթմիկ պարային երաժշտությունը, ակկորդեոնների, բալալայկայի
հնչյունները և ակրոբատների պես պարող տղամարդկանց:
Ստալինգրադը մի քանի շաբաթվա ընթացքում արագորեն նվաճվեց, իսկ Խորհրդային
բանակի մնացորդները փախան դեպի հարավ Կովկասի ուղղությամբ: Գերմանացիներն
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առաջացան

դեպի

իրենց

կարևոր

նպատակակետերից

մեկը`

Կասպից

ծովի

նավթահանքերը:
Խորհրդային Միությունը շոկի մեջ էր. երբ գերմանացիները սեղմում էին արևմուտքից,
և ճապոնացիներն էլ հարձակվել էին արևելքից, տեղ չկար տեղափոխելու սպառնալիքի
տակ գտնվող կյանքի աղբյուր հանդիսացող գործարանները: Ընդամենը հինգ ամիս տևեց,
որ Կարմիր բանակը շրջապատվեց, և նախկին Խորհրդային Միությունն ընկավ
հարձակվող կողմերի վերահսկողության տակ` յուրաքանչյուրը կիսելով երկիրը մինչև
Ուրալյան լեռներ:
Երկիրը, որ մի ժամանակ ձգվում էր գրեթե մոլորակի կեսի երկայնքով, այժմ գտնվում
էր տափաստանների ու անտառների անծայրածիր երկրով քայլող Առանցքի երկրների
կրնկի տակ: Թագուհին և Սիլվան մնացել էին Մոսկվայում գամված` առանց գնալու որևէ
տեղ

ունենալու:

Երկրորդ

համաշխարհային

պատերազմն

ավարտված

էր`

Դաշնակիցների համար կորած: Խորհրդային մարդիկ լացում էին: Դա ողբերգություն էր
նրանց համար, սակայն ավելի վատ էր Ստալինի համար: Ճակատագրի հեգնանքով նա
գերմանացիների կողմից հայտնաբերվեց Ուրալյան լեռների այն նույն քաղաքում, որտեղ
1918թ.-ին Նիկոլայ II թագավորը և նրա ընտանիքը մահապատժի ենթարկվեցին, և
արժանացավ նույն բախտին:
Տղան վախեցած էր դռան թակոցից և կծկվեց սաղմնային դիրքով սեղանի տակ:
Սենյակում մեկ այլ բնակիչ կար՝ գզգզված մորուքով և կեղտոտ համազգեստով մի
տղամարդ, որ շաբաթներով փախուստի մեջ էր: Դուռը կրկին ցնցվեց, նա տեսավ
գերմանացի զինվորների, որ իրենց երկարաճիտք կոշիկների հարվածով ջարդելով
բացեցին այն: Տղայի աչքերը վախից լայնացան:
Ի պատասխան մորուքավոր մարդը ռուսերենով գոռաց. - «Նե՛տ»՝ «ոչ»: Նա
անճարակորեն բռնել էր ատրճանակը՝ փորձելով արձակել նրա պատյանը:
Ամեն ինչ այնքան արագ կատարվեց, որ տղան հազիվ թե տեսավ գերմանացու սվինի
հարվածը: Նա սարսափած էր՝ մտածելով, թե ինքը հաջորդն էր:

Տղան, ցնցված և

քարացած, անշարժ նստեց հատակին, բայց անվնաս:
Միլիոնավոր

մարդկային

կյանքերի

համար

պատասխանատու

և

ազգն

ահաբեկչության ենթարկող մարդու արյունը փայտյա տախտակների միջով հոսեց
Եկատերինբուրգի սառած հողին: Մահը եկավ մի քանի տանջալից վայրկյաններից հետո,
իսկ նրա որովայնը բացված էր. կարծես խոզ էր՝ շրջապատված որսորդական շներով:
-

Քո կարծիքով ո՞վ կլիներ նա, - հարցրեց գերմանացի զինվորը տղային, բայց նա չէր

հասկանում գերմաներեն:
-

Ես չգիտեմ, - պատասխանեց երկրորդ զինվորը:

-

Նա բարձր աստիճանավորի է նման, բայց մի նրան նայիր: Կեղտոտ… և վախեցած

նապաստակի նման մեռնում է փախուստի մեջ:
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Միացյալ Նահանգներն անհանգստացած էր: Հիմա, երբ Հիտլերի սևեռուն հայացքը
կարող էր հետ ուղղվել դեպի իր կողի մեջ խրված փուշը, Բրիտանիան երկար չէր դիմանա:
Չերչիլը գիտեր, որ Հիտլերն իրեն անհաղթ էր զգում, և դիմեց Միացյալ Նահանգներին
ռազմականորեն

ներգրավվելու:

Նրա

խնդրանքը

դիմավորվեց

միայն

անիմաստ

պատասխաններով: Միացյալ Նահանգներում խաղաղության ձգտման և հզոր Առանցքին
դեմ դուրս գալու անհանգստության համադրությունը հանգեցրեց նրան, որ Վաշինգտոն
Դի Սիի կողմից դաշնակիցներին օգնության հասնելու փոխարեն չեզոքությունն էր
ընտրվել:
Ոչ հեռու Վաշինգտոնի հարավում՝ Ֆիլադելֆիայում, Ջեսի Օուենսն աշխատանք էր
գտել Քաղաքացիական պաշտպանության գրասենյակում` որպես աֆրո-ամերիկացիների
համար Ֆիզիկական դաստիարակության տնօրեն: Նա շատ հուզված էր նամակ
ստանալով Գերմանիայից: Այն նրան հասնելու համար մի քանի ամիս էր պահանջվել:
Իմանալով, որ դա իր վաղեմի ընկեր Լուզ Լոնգից էր` նա խնդությամբ բացեց այն: Նրա
սիրտը կծկվեց, երբ կարդաց նամակի մռայլ բովանդակությունը.
«Հարգելի Ջեսսի,

Սիրտս վկայում է, որ միգուցե սա իմ կյանքում վերջին նամակն է: Եթե այդպես է, մի
բան եմ խնդրում քեզանից: Երբ պատերազմն ավարտվի, խնդրում եմ գնա Գերմանիա,
գտիր որդուս և պատմիր նրան իր հոր մասին: Պատմիր նրան այն ժամանակների մասին,
երբ պատերազմը չէր բաժանել մեզ, և պատմիր, որ այս աշխարհում մարդկանց միջև ամեն
ինչ կարող է տարբեր լինել:
Քո եղբայր, Լուզ»:
Օուենսը գիտեր, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Լոնգը
որպես հրետանային լիցքավորող պատերազմում էր գերմանական ուժերի կողմից:
Չնայած արհամարհում էր Հիտլերի ատելությունն այլ ռասաների հանդեպ, գիտեր, որ իր
ընկերն այլ տեսակետներ ուներ, ուստի աղոթեց Լոնգի ապահովության համար:
Պատերազմը միգուցե ավարտվել էր, բայց նա գիտեր հակամարտությունը դեռ իր վերջին
չի մոտեցել: Միգուցե երբեք էլ չլինի, եթե աշխարհը չգտնի իր հավասարակշռությունը
նման ցավից հետո:
Միացյալ Նահանգները որոշեց ռազմավարական առավելությունն ապահովելու
համար արագացնել գաղտնի գործունեությունը: 1941թ.-ի վերջին, ի շնորհիվ պարոն
Սենժիերի ուրանի հանքաքարի, լրջորեն սկսվեց «Մանհեթեն» նախագիծը. ոչ մի ջանք չի
խնայվի:
Ընդամենը քսանհինգ տարի էր անցել, ինչ նորզելանդացի Էրնեստ Ռաթհերֆորդը
Անգլիայում բաժանեց ատոմը` ցույց տալով ատոմի տարբեր մասնիկների վարքագիծը, և
դրանով

հայտնաբերեց

պրոտոնը:

«Մանհեթեն»

նախագծի

գիտատեխնիկական

առաջխաղացումն արագ կատարվեց. բոլոր առկա ռեսուրսները նետվեցին հետազոտման
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մեջ: Հարյուրավոր գիտնականներ էին ընդգրկված, բայց նրանց աշխատանքը պետք է
մնար կատարյալ գաղտնի:
Արմատներով գերմանացի, պրոֆեսոր Ռոբերտ Օպենհայմերը՝ երեսունյոթ տարեկան,
բարձրահասակ, նիհար և անմարդամոտ այդ հանճարը Կալիֆորնիայի համալսարանից,
նստած մտածում էր: Նա մասնագիտացած էր ատոմային ֆիզիկայում և սիգարետի մոլի
ծխող էր:
-

Օպի՛… - ասաց նրա իտալացի գործընկեր Էնրիկո Ֆերմին` խանգարելով

Օպենհայմերի մտածմունքները, - անկեղծ ասած, մի տեսակ տարօրինակ եմ զգում, որ
մենք նստած ենք այստեղ` Միացյալ Նահանգներում, երբ մեր ժողովուրդն իրարանցման
մեջ է տանը` Եվրոպայում:
Օպենհայմերը թիկնեց լաբորատորիայի դրսում բետոնի վրա դրված իր փայտե
աթոռին: Նա նայեց երեք տարով իրենից մեծ Ֆերմիին, որ հրաշալի իտալացի գիտնական
էր` նոսրացող մազերով և մեծ ականջներով, որոնց մասին նա երբեմն կատակ էր անում:
Բայց ոչ հիմա:
-

Գիտե՛մ, մենք լսել ենք, որ այնտեղ մնացած իմ հրեա բարեկամները չկան,

աքսորվել են: Չգիտենք թե ուր:
-

Գրազ եմ գալիս, Ալբերտը գոհ է, որ Էյնշտեյնները հեռացան նացիստական

Գերմանիայից, երբ կարողացան, հը՞, – մտախոհ ասաց Ֆերմին:
-

Փառք Աստծուն, որ նա մեր կողմում է, այնպես չէ՞:

Ֆերմիի կողքին գտնվող ռադիոյով սկսվեց Բինգ Քրոսբիի «Ես երազում եմ սպիտակ

Զատիկի մասին» մեղեդային հիթը:
-

Աստված իմ, Օպի՛, հիրավի: Մինչև Սուրբ Ծնունդ ընդամենը երկու ամիս է մնացել,

և մենք այնքան ենք շոգում ասես դժոխքն է նստած անապատում: Ձյան ոչ մի նշան չկա
այստեղ:
Կիզիչ արևը դանդաղորեն իջավ Նոր Մեքսիկայի անապատի հորիզոնում: Այստեղ
կբախվեն տեսական և իրական աշխարհները: Օպենհայմերը մտածեց, թե ինչ կպատահի:
«Ի՞նչ է ապագան այս մռայլ օրերին նախատեսել մարդկության համար»:
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ՎԵՐՋ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍԻ
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